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باتفآ نارتخد 

باتک تاصخشم 

اـضردمحم رگـشناد ، دازهب  یکناب  نیـسحریما  باتفآ  نارتخد  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   - 1349 نیـسحریما ، درفروپ ، یکناب  هسانـشرس : 
478 ص. يرهاظ :  تاصخـشم  شورس 1382 . تاراشتنا  ناریا ، یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادص و  نارهت  رـشن :  تاصخـشم  دنمتیاضر .
مجنپ 978- پاچ  لاـیر   45000 978-964-3765-01-9 ؛  مراهچ : پاچ  لاـیر :  37000 964-376-049-9 ؛  لایر :  29000 کباش : 
Amir -Hossein  . یـسیلگنا هب  دـلج  تشپ  تشادداـی :  مشـش 7-716-376-964-978 :  پاچ  لایر   90000 964-376-595-8 ؛ 
 : تشاددای  Banki, Behzad Daneshgar, Mohammad Reza Rezayatmand. Daughters of the sun
 : تشاددای . 475  - 474 ص . همانباتک : تشاددای :  . 1388 مشش : پاچ  تشاددای :  . 1387 مجنپ : پاچ  تشاددای :  . 1385 مراهچ : پاچ 

هسانش اضردمحم  دنمتیاضر ، هدوزفا :  هسانـش   - 1355 دازهب ، رگشناد ، هدوزفا :  هسانـش  نرق 14  یسراف --  ياهناتـساد  عوضوم :  هیامن .
يدنب هدر  د3 1382   7874 فلا  / PIR7963 هرگنک :  يدـنب  هدر  شورـس  تاراشتنا  ناریا . یمالـسا  يروهمج  يامیـس  ادـص و  هدوزفا : 

م2942-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش   3/62 اف 8 ییوید : 

لوا لصف 

. ما هدمآ  تسرد  هک  دندرک  نئمطم  ارم  ، دـندوب هدـش  عمج  ور  هدایپ  رانکو  دـندوب  ییاه  عوضوم  نینچ  لابند  هشیمه  هک  يراکیب  تعامج 
هک دوب  ردام  هب  اه  مشچ  همه  . دندرک یم  اشامت  طقفو  دندوب  هداتسیا  تکاس  همه  مدش . در  تیعمج  نایم  زا  یتخـس  هبو  مدمآ  رت  کیدزن 

هدیـشاپ مه  زا  هب  رـضاح  یتمیق  چیه  هب  مآ . یمن  هاتوک  هگید  ور  مدق  هی  نیا  : - دز یم  دایرف  ییاباب " " هبور دوب و  هداتـسیا  ور  هدایپ  هشوگ 
هک سا  افوکش  رطاخ  هب  طقف  ! هن ، ماوت يوربا  مچ و  قشاع  ای  ، مفرخزم یتبکن و  یگدنز  نیا  قشاع  ینک  رکف  هکنیا  هن  متسین . میگدنز  ندش 

یمارآ هب  يا  هنارتخد  يادص  . - هزوسب ام  ياه  يراک  منودن  اه و  هابتـشا  ياپ  هب  نوا  ماوخ  یمن  . ینوشاپب مه  زا  ور  نومیگدـنز  مراذ  یمن 
نم زا  یمک  طقف  ، مدوخ لاـسو  نس  مه  . دزیم فرحرداـم  هراـبرد  . متـشگرب وا  تمـس  هب  بجعتاـب  نز !! نیا  هینز  بجع  : - تفگ بل  ریزو 

بجعتم هاگن  هجوتم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  مه  دـیاش  دوب . هدـش  وا  وحم  راگناودرک  یم  هاگن  ردام  هب  قایتشا  اـب  . دوب رت  دـنلب  رت و  تشرد 
ور مینووج  همه  هگا  . - دوب هدروآ  رت  نییاپ  ار  شیادص  یمک  ردام  . مدرک لابند  ، دش یم  متخ  ردام  هب  هک  ار  شهاگن  ریـس  طخ  دـشن . نم 
اباب زا  یتفگ  ! مشچ متفگ  ، راکرس ورن  یتفگ  دوب . هفوکش  رطاخ  هب  طقفو  طقف  . مدرواین رب  مدو  مدرک  شوگ  یتفگ  یچره  ، متشاذگ تاپ  هب 

دایرف نادرگراک  هشن ! ردام  یب  مرتخد  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  ، متخاس تاه  یقالخادـباب  ، تاـه يرادـناب  ! مشچ متفگ ، ، مشکب تسد  مناـمامو 
هب ار  شناتـسدودمآ  نوریب  ، دوب هدـش  بصن  نابایخ  يوس  نآ  يور  هداـیپ  هشوگ  رد  هک  یناـبیاس  ریز  زا  سپـس  یکآ ! ....! تاـک : - دیـشک

مناخ یسرم  مه  امش  نینک .....! تحارتسا  هقیقد  هد  یسرم .....! ، نیشابن هتـسخ  : - درک دنلب  اهرادربادصواهرادربملیف   ، اهرگیزاب همه  تمس 
دیشک یقیمع  سفن  ردام  نیشب ! هدامآ  ، شردامو هفوکش  ندیسر  ، يدعب نالپ  يارب  امش  افطل  . مینک یم  هدافتسا  ور  تشادرب  نیمه  . يرفظم

" فپ " هبار شـسفنو  دیـشک  شیاهوم  هب  یتسد  یگتـسخ  اب  مه  ییاباب " " ياقآ . داد ناـکت  یتسد  ، دـندزیم فک  شیارب  هک  تیعمج  ياربو 
هک مورب  شتمس  هب  متساوخ  . دش اهر  اهنآ  زا  یکی  يور  یگتسخ  ابو  تفر  ور  هدایپ  رانک  ياه  یلدنص  تمس  هب  ردام  . داد نوریب  یمکحم 

ردام هی  يوگلاو  هنومن  وت ! ینعی  زیچ  همه  ناسنا " "  ، " ردام "  ، " نز !" ناج هناتسم  یسرم  یسرم ! . - دش عنام  ، ما يرانک  رتخد  نامه  يادص 
یباوج متـسناوتن  يا  هظحل  دـنچ  يارب  درک . مریگلفاـغ  شلاوس  هن !؟ ، هگنـشق : - دیـسرپو درک  نم  هب  ور  قاـیتشااب  دـعب  قـفوم ! نزو  بوـخ 

نم هابتـشا  زا  نزاسیم ؟ نراد  هک  یگ  یم  ور  یملیف   : - متفگ نانک  نم  نمو  دـیدرت  اـب  سپ  دوب . نم  باوج  رظتنم  ناـنچمه  وااـما  مهدـب .
ربص یمک  يرفظم ! هناتسم  مگ . یم  ور  شلوا  هشیپرنه  مگ .  یمن  هک  ور  ملیف  هن ! : - تفگو تفرگ  گنر  شیاهبل  يور  یگنرمک  دنخبل  ،
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هک همولعم  : - داد خساپ  یـصاخ  رورغابو  دنادرگرب  دوب ، هتـسشن  ردام  هک  ییاج  تمـس  هب  ار  شیور  شیـسانشیم ؟ : - مدیـسرپ دعبو  مدرک 
یم هک  مداتفا  ردپ  فرح  دای  هسانشن ! ونوا  هک  تسه  مه  یسک  هگم  الصا  مانشآ .  شاهاب  هک  تساهلاس  همدیما ! همقشع ! شمـسانش . یم 
نم اما  ، تسانشآ ردام  اب  تساهلاس  تفگ  یم  هک  دوب  يرتخد  ياعدا  زا  رتشیب  مبجعت  اما  هسانـش " یمن  ور  ردام  هگید  تساهتدم  تفگ ":

ار شیور  هرابود  ، متسناد یمن  ار  یگداس  نیا  هب  لاوس  باوج  هکنیا  زا  بجعت  اب  يدش ؟ انشآ  شاهاب  يروطچ  : - متفگ شمتخانـش . یمن 
. راب دنچ  ور  مودک  ره  مدیعلب ! ، هن هک  ندید  مدید . ور  نوش  همه  شاهملیف . قیرط  زا  هگید ! همولعم  : - داد باوجو  دـنادرگرب  نم  يوس  هب 

رتشیب هظحل  ره  متیـساسح  يواکجنک و  مدـید . راب  هی  طـقف  مه  ور  شاـه  ملیف  زا  یـضعب  هتبلا  مظفح .  مه  ور  شاـه  گولاـید  زا  یـضعب 
هدید راب  هی  طقف  ور  شاه  ملیف  زا  یـضعب  هکنیا  - ؟ هیفاک ینک  یم  رکف  - ؟ دنردام قشاع  ردقنیا  ارچ  اهنیا  ممهفب  تساوخ  یم  ملد  دـشیم .
نوا هب  مروظنم   . مگ یمن  ور  شاه  ملیف  هن  . - مدرک عطق  ار  شا  هلمج  یگدزباتـش  اب  هراد ... یگتـسب  ملیف  دوخ  هب  هک  متفگ  بوخ  مشاـب !؟
ملیف طقف  هزات  هشابن !؟  ارچ  . - هیفاک درف  هی  قیقد  تخانـش  يارب  هلیـسو  هی  نیمه  ینک  یم  رکف  تساهملیف ! قیرط  زا  طقف  هک  هییانـشآ  عون 
مدوخ مه  راب  هی  یتح  مدـب . نوشن  مه  وت  هب  مرـضاح  ياوخب  هگا  مدرک . عمج  مدـنوخ و  ور  شاه  هبحاـصم  ماـمت  نم  ندوبن .  هک  مه  اـه 

 ، دوشب نم  باوج  رظتنم  هک  نیا  نودب  هن !؟  هش ،  یمن  ترواب  میدوب .  شدوخ  نم و  طقف  یصوصخ ! ِیصوصخ  مئرک .  تبحـص  شاهاب 
بجعت وت  لثم  شلوا  همه  هش .  یمن  شرواب  سک  چـیه  ینعی  هش ؛  یمن  ترواب  هک  منود  یم   : - دروآرد شفیک  يوت  زا  ار  شدیـسر  رس 

ات تفرگ  منامشچ  يولج  ار  شدیـسر  رـس  لوا  هحفـص  نتفا .  یم  سپ  یگدز  ناجیه  تدش  زا  ننیب ،  یم  ور  شاضما  یتقو  اما  ننک . یم 
زا ییاضما  نینچ  نتـشاد  زا  راختفا  رورغ و  امنیـس .  روهـشم  حرطم و  هشیپ  رنه  يرفظم ، »  هناتـسم  مناخ «  ياضما  منیبب .  ار  مردام  ياضما 

یـشزرا چـیه  نم  يارب  اما  تشاد ،  قلعت  نم  ردام  هب  هک  یجنگ  دوب .  هدـش  ناهج  جـنگ  نیرت  گرزب  کلام  راگنا  دـیراب .  یم  شدوجو 
هک دوب  هدادن  هزاجا  نم  هب  مه  هاگ  چیه  درک .  یم  لابند  ارم  اج  همه  دوب و  مرس  يور  محازم ،  ِکتخب  کی  لثم  شا  هیاس  طقف  تشادن . 
اما دـیلاب ،  یم  شدوخ  هب  يرداـم  نینچ  نتـشاد  زا  دـیاب  هک  ما  هدوب  يرفظم »  هناتـسم  مناـخ «  ِرتخد  هشیمه  تفوطع .  میرم  مشاـب ؛ مدوخ 
یم ءاضما  نآ  هب  تسا ،  ساملا  دنک  یم  رکف  دـنک و  یم  مرگ  ار  شرـس  يا  هشیـش  يا  هچب  لثم  مه  رتخد  نآ  ارچ ؟ تسناد  یمن  شدوخ 

یمن رواب  متفگ  يدید  : - دـنک ریگلفاغ  ارم  تسا  هتـسناوت  درک  رکف  دـید ، قایتشا  همه  نیا  زا  ارم  بجعت  توکـس و  هک  مه  یتقو  دـیلاب و 
يرفظم هناتـسم  اـب  هک  زورید  یـش .  یم  ریگلفاـغ  رتـشیب  شندینـش  زا  منئمطم  هک  مراد  مه  هگید  ربـخ  هی  تسین .  يزیچ  هـک  نـیا  ینک ؟ 

هرامش تشادن .  ام  نفلت  هرامـش  هب  یتهابـش  چیه  هک  تفگ  ار  يا  هرامـش  ظفح ،  زا  مریگب .  ور  شنفلت  هرامـش  متـسنوت  مدرک ،  تبحص 
یم مدرک .  شظفح  تقو  نامه  ینیب !  یم  . - دـنک شیادـیپ  اج  نآ  تسناوت  یمن  یـسک  ًالومعم  هک  ییاـج  دوب . ناـشیزاسملیف  رتفد  نفلت 

هک دوب  مولعم  مداد .  ناکت  ار  مرس  يا  هنالایخ  یب  توکس  اب  منک .  انشآ  نوا  اب  مه  ور  وت  ياوخ  یم  ًالصا  یـسیونب !؟  مه  وت  مگب  ياوخ 
یم شاـک  رتخد !؟  یتـسه  يروناـج  هچ  هگید  وت  یـشب !؟  انـشآ  نوا  اـب  داوخ  یمن  تلد  ًاـعقاو  وت  ینعی  هن !؟  . - تسا هدرک  بجعت  یلیخ 
یم ملد  منک .  كرد  ار  اه  نآ  ای  مربب و  یپ  شیاه  هغدغد  راکفا و  هب  رتشیب  موش .  انـشآ  رتشیب  وا  اب  دهاوخ  یم  ملد  ردـق  هچ  هک  تسناد 
تب نیا  ای  منک  دیماان  ار  وا  دمآ  یمن  ملد  متسناوتن .  اما  منک . تبحص  نامیاه  جنر  اه و  هیرگ  نامتالکشم ،  زا  وا  اب  متسناوت  یم  تساوخ 

ارم نادرگراک  يادص  دشاب . مرگرس  شا  یـضرف  قوشعم  نیا  اب  نانچمه  ات  متـشاذگ  سپ  منکـشب .  هدش  هتخاس  شنهذ  رد  هک  ار  یلایخ 
نیرـسن و ندیـسر «  نالپ  ات  نیـشب  هدامآ  ًاروف  بخ !  رایـسب   : - تفگ درب و  ناـهد  يولج  ار  شا  یتسد  يوگدـنلب  درک .  ادـج  مراـکفا  زا 

نومه يوت  هک  هرتـهب  هساـسح !  یلیخ  نـالپ  نیا  نوـچ  نشاـب !  تکاـس  مه  نارگاـشامت  هگید !  هشیرخآ  نیا  میریگب .  مه  ور  هفوـکش » 
ور تاه  گولاید  هگید  راب  هی  هراد .  زاین  يرتشیب  سح  هب  هنحـص  نیا  شاب . هدامآ  مه  وت  هناتـسم »  هشب « .  نشور  شفیلکت  لوا  تشادرب 
هک ار  يا  هلاـس  كرتخد 5-4  دوش .  يرادربـملیف  دوب  رارق  هک  دـش  هریخ  يا  هنحـص  هب  ناـجیه  اـب  دوب  نم  راـنک  هک  يرتـخد  نک .  هاـگن 
رس همه   . - دش عورش  يرادربملیف  نادرگراک  يادص  اب  داتسیا .  رد  يولج  مه  ردام  دنداتسرف .  هناخ  نورد  هب  دوب ، هفوکـش  شقن  رگیزاب 

دیسرپ یم  هک  دمآ  هفوکش  يادص  دعب  هظحل  دنچ  دیبوک .  رد  هب  تشم  اب  ردام  تکرح !.  نیبرود ،  ادص ،  رون ، هدامآ !  نوشدوخ !  ياج 
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هفوکـش دـش و  زاب  رد  تردام !  منم !  نک  زاب  مزیزع !  نک  زاب   : - دز غیج  دـشاب ،  دولآ  ضغب  درک  یم  یعـس  هک  ینحل  اب  ردام  هیک »؟  : » 
 ! نم ردا  شوغآ مـ رد  تفرگ ؛  اج  دـشک ،  شوغآ  رد  ار  وا  ات  دوب  هدرک  زاـب  ار  شناتـسد  هک  رداـم  لـغب  رد  تخادـنا .  نوریب  ار  شدوخ 

ِرتخد اه  ملیف  رد  مک  ِتسد  ات  موش  هشیپ  رنه  متـسناوت  یم  مه  هک  يردام  ما .  هدرک  شومارف  ار  شـشوغآ  رطع  تساه  تدـم  هک  يردام 
يردام نتـشاد  زا  یهاـگ  لاوحا ، نیا  همه  اـب  درک .  یم  هیرگ  دوبن  شرتخد  هک  يرتخد  تداعـس  يارب  نونکا  هک  يرداـم  مشاـب .  مرداـم 

وا هناقشاع  هنوگ  نیا  دوب و  هداتسیا  نم  رانک  هک  يرتخد  منادب  تساوخ  یم  ملد  متشاد .  یصاخ  رورغ  ساسحا  فورعم  روهـشم و  نینچ 
 . - درک یم  بلط  ار  نآ  ملد  اما  تشادن ،  دوجو  نم  رد  هک  يا  هقالع  تسا ؛  هدرک  ادیپ  وا  هب  يا  هقالع  نینچ  ارچ  درک ،  یم  شیاتـس  ار 

یم هیرگ  دوب و  هدیـشک  شوغآ  رد  ار  هفوکـش  درک .  بلج  مردام  هب  ارم  هجوت  ما ،  يرانک  رتخد  يادص  یـساسحا !  اب  ابیز و  هنحـص  هچ 
یم تاهر  اهنت  يدرک  رکف  مدروآ ...!  تتسد  هب  هرخالاب  متـشگرب ...!  هرخالاب  مرتخد !  ینیب  یم   . - دز یم  فرح  درک و  یم  هیرگ  درک ؛ 

یمن تسد  وت  زا  یتمیق  چیه  هب  نم  مزیزع !  هن  هرایب ...  ترس  تساوخ  ییالب  ره  تنودان  ياباب  هک  مراذ  یم  مر و  یم  مر !؟...  یم  منک و 
نم زا  هک  مدوخ  ردـپ  داهنـشیپ  اب  ندرک  تفلاخم  یتح  تاباب ...  هب  ندرک  سامتلا  یتح  مرذـگ .  یم  زیچ  همه  زا  وت  رطاـخ  هب  نم  مشک . 

زونه وت  دوب ...  وت  رکف  هب  يا  هگید  سک  هچ  دـش ...؟ یچ  وت  فیلکت  اـما  منک ...  تحار  ومدوخ  مریگب و  قـالط  تاـباب  زا  تساوـخ  یم 
هدنخ اب  اه  حبـص  يرب ،  هسردـم  یتساوخ  هک  ادرف  هگب ...  ییالال  هصق و  تارب  اه  بش  هک  ياوخ  یم  ور  یـسک  زونه  ياوخ ...  یم  ردام 
رتشیب شیاهفرح  هرادـن .  جاودزا  دـصق  مرتخد  هگب  هنک و  زاـن  دـموا ،  راگتـساوخ  تارب  یتقو  هک  ياوخ  یم  ور  یـسک  وت  هنک ...  تیهار 

، منک شوخ  اهنآ  هب  ار  ملد  ات  دوب  هدرک  همزمز  مه  نم  شوگ  رد  ار  اهفرح  نیا  ندرک ،  يزاب  شقن  اب  راب  کی  یتح  شاک  دز .  یم  مشتآ 
مردام زا  هک  ما  یتسد  رانک  رتخد  نیا  زا  رتشیب  یتح  متـشاد .  شتـسود  یکدوک  رد  هک  ردق  نامه  مشاب .  هتـشاد  شتـسود  رتشیب  یمک  ات 

هب شهاگن  هک  روط  نامه  يراد ؟ شتسود  ارچ  مدیسرپ - : ما  يرانک  رتخد  زا  مداد و  تئرج  مدوخ  هب  هرخالاب  تسا . دلب  ار  شمـسا  طقف 
، دـیما ـالثم  زیچ - ؟ هچ  ـالثم  هراد - ! اـجکی  مرادـن ، یلو  مراد  تسود  هک  ور  ییاـهزیچ  نوا  ماـمت  هکنیا  يارب  داد - : باوج  دوب ، مرداـم 

یتح هراد . تسود  هنوقشاع  ور  شاه  هچب  هک  يردام  هنک ؛  یم  يزاب  ور  ردام  شقن  شاه  ملیف  يوت  هشیمه  ردام ! هی  هب  یشوخلد  وزرآ ، 
 . هتفرگ مارب  مرادـن  نم  هک  ور  يرداـم  ياـج  نوا  تسین . غورد  هک  مه  شاـهمه  هرخـالاب  هنک .  یم  شوخ  ور  ملد  مزاـب  هشاـب ،  ملیف  رگا 

نوچ هشیم .  مرواب   : " مییوگب وا  هب  تساوخ  یم  ملد  هش . یم  میدوسح  نوا  هب  نک  رواـب  هراد .  يرداـم  نینچ  هک  شرتخد  لاـح  هب  شوخ 
يردام شیارب  تقو  چـیه  هک  هراد  يرداـم  نوا  اـما ،  يدرگ .  یم  رداـم  لاـبند  يرادـن و  رداـم  وت  هشیم .  شیدوسح  وت  هب  مه  رتخد  نوا 

یم تاساسحا  زاربا  مردام  يارب  هناقـشاع  رتخد  داد .  تاک " " نامرف دـش و  دـنلب  رابود  نارگراک  يادـص  متفگن .  يزیچ  مه  زاـب  هدرکن "
يوس هب  مدرم ،  هب  یهاـتوک  مارتـحا  زا  سپ  دـش و  دـنلب  هنادرـسنوخ  مه  مرداـم  درک .  یم  كاـپ  ار  شیاـه  کـشا  دز و  یم  فک  درک ، 
متفر ردام  يوس  هب  شلابند  هب  مه  نم  تفر .  یم  ردام  لابند  هب  دز و  یم  سپ  ار  مدرم  يزیگنا  تریح  قایتشا  اب  رتخد  تفر . شناراـکمه 

رادربملیف رانک  تفر  تفگ و  يدیشابن  هتسخ  نارگراک  دش .  اهر  اه  یلدنص  زا  یکی  يور  یگتسخ  اب  تشادرب و  ار  شتبرش  ناویل  ردام  . 
هظحل دـنچ  زا  سپ  مداتـسیا .  مدرک و  ربص  مه  نم  دوش .  تولخ  ردام  فارطا  ات  درک  ربص  دوب ، هداتـسیا  نم  يولج  رد  نونکا  هک  رتخد  . 

ردام تسا . هداتسیا  يا  هکلم  لباقم  رد  راگنا  هک  دوب  هداتسیا  ردام  يولج  هنابدوم  نانچ  درک . مالس  وا  هب  قایتشا  اب  تفر و  ردام  دزن  رتخد 
هب تسد  اب  دز و  يدنخبل  دید . ارم  دروآ ،  یم  نییاپ  ار  شتسد  هک  هظحل  نامه  تسرد  دنداد . تسد  مه  اب  داد . ار  شباوج  رس  تکرح  اب 
مه رتخد  نآ  هک  صوصخب  تفر .  یمن  شیپ  میاهاپ  داتفا  مناج  هب  يا  هدنـشک  دیدرت  هظحل  دـنچ  يارب  مورب . شیوس  هب  ات  درک  هراشا  نم 

ردام اما  متشاد .  مرش  ردام  هب  تبحم  رد  شتقادص  وا و  زا  یعون  هب   . دش یم  ردام  دزن  منتفر  عنام  هک  دوب  وا  مه  راگنا  دوب .  هداتـسیا  اجنآ 
اج نآ  درک .  هاگن  بقع  هب  دش و  هجوتم  مه  رتخد  نآ  یتح  هک  دوب  راکشآ  يردق  هب  شا  هراشا  راب  نیا  درک . هراشا  نم  تمس  هب  مه  زاب 

یلاح رد  منک .  ربص  متـسناوت  یمن  نیا  زا  شیب  رگید  دـنک .  یم  هراشا  نم  هب  ردام  هک  درک  یمن  رواب  رتخد  نآ  مدوب و  هداتـسیا  نم  طقف 
ردام مدروآ ،  الاب  ار  مرس  مدش  هک  رت  کیدزن  متفر .  رتولج  دنامب ،  ناهنپ  رتخد  هریخ  هاگن  زا  منامشچ  ات  مدوب  هتخادنا  نییاپ  ار  مرـس  هک 
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نم هب  يزیگنا  ترفن  دـب و  ساسحا  مزیزع !  رتولج  ایب  مرتخد ...!؟  يروط  هچ  ناج ... !  میرم  مالـس   : - تفگ دز و  يدـنخبل  هک  مدـید  ار 
نآ ینادرگرـس  بجعت و  ندید  زا  هک  یمرـش  سح  ای  دوب  سح  نیمه  مناد  یمن  دنک .  یم  يزاب  شقن  مه  زونه  ردام  هک  درک  یم  نیقلت 
یم مدرم  نایم  هب  یتقو  مدـش .  رود  تعرـس  اب  متـشگرب و  ناهگان  منزب .  بیجع  رارف  نآ  هب  تسد  ات  دـش  ثعاب  داد ،  تسد  نم  هب  رتخد 
ردام يادـص  هب  هک  نآ  یب  مزیزع ؟  ير  یم  اـجک  ناـج  میرم  میرم ... !  . - دز یم  ادـص  ارم  هک  مدینـش  یم  ار  رداـم  يادـص  زونه  متفر . 

مداتفا رکف  هب  مدید .  ار  ردام  نیشام  هک  دوب  لاح  نامه  رد  مدش .  رترود  متـشذگ و  مدرم  نیب  زا  منادرگرب  ار  مرـس  یتح  ای  منک  یهجوت 
اج نامه  زا  منکن .  هجوت  بلج  هک  مداتـسیا  یلکـش  هب  راوید  زا  يا  هشوگ  رد  نیـشام ،  فارطا  ددرگرب .  ردام  ات  منامب  نیـشام  راـنک  هک 

راـکفا تدـم ?  نیا  رد  نوچ  تعاـس ؛  کـی  دـیاش  دیـشک .  لوط  ردـق  هچ  مناد  یمن  دـیایب .  اـت  مدرک  ربـص  متفرگ و  رظن  ریز  ار  نیـشام 
ادص ورس  مدید ،  هک  یملیف  نیلوا  رد  امنیس  هدرپ  رب  ردام  ندید  زا  مرورغ  اه و  یشوخ  اه و  ینیریش  دوب :  هدروآ  موجه  منهذ  هب  یفلتخم 

ندوب ینز  نینچ  رتخد  زا  هک  يرخافت  رورغ و  ساسحا  متسه ،  يرفظم " هناتسم  رتخد " نم  هک  دندیمهف  یم  یتقو  اه  هچب  قوش  قوذ و  و 
اه و یتحاران  دنک ،  ادیپ  تسد  تیقفوم  نیا  هب  دناوتب  ات  درک  لمحت  شراک  رد  ردام  هک  یتالکشم  اه و  یتخـس  دهد ،  یم  تسد  مدآ  هب 
 . منادن ار  مدوخ  فیلکت  ات  دوب  هدش  ثعاب  راکفا  نیا  مامت  دوش و ...  یم  رود  هناخ  زا  زور  هنابـش  دـنچ  ردام  هک  یتقو  ردـپ  ياه  یگنتلد 
قح مناوت و  یم  ایآ  ردام ؟  هب  ای  مهدب  ردپ  هب  ار  قح  دـیاب  نیگمغ ؟  ای  مشاب  نامداش  يردام  نینچ  نتـشاد  زا  دـیاب  هرخالاب  متـسناد  یمن 

هتفـشآ راکفا  نیا  زا  ارم  هظحل  دنچ  يارب  ردام ،  نیـشام  ریگدزد  هاتوک  ریژآ  يادـص  دـشکب ؟  تسد  شراک  زا  هک  مهاوخب  ردام  زا  مراد 
زا تسا و  هتـسخ  هک  دوب  مولعم  درک . یم  تبحـص  دوب  هداتـسیا  نم  رانک  هک  يرتخد  نامه  اب  دوب و  هدـش  نیـشام  راوس  ردام  درک .  ادـج 

نیشام يولج  هک  مدمآ  مدوخ  هب  یتقو  درک .  نشور  ار  نیـشام  دز ، یم  فرح  رتخد  اب  هک  لاح  نامه  رد  تسا .  هدش  هفالک  رتخد  تسد 
زا دوب و  هدید  ارم  ردام  زا  رتدوز  هک  رتخد  دز .  یم  فرح  رتخد  اب  نیشام  هرجنپ  زا  هک  مدرک  یم  هاگن  ردام  هب  هریخ  مدوب .  هداتـسیا  ردام 
هب رتخد  هک  دش  هجوتم  ردام  دوب .  هدش  هریخ  نم  هب  نادرگرـس  جیگ و  یهاگن  اب  دوب ،  هدـش  هدز  تهب  نم  همدـقم  یب  یناهگان و  روضح 

هظحل تسا .  هدید  حور  راگنا  هک  دروخ  هکی  نانچ  نم  ندید  زا  دیسر ،  نم  هب  تفرگ و  ار  شهاگن  در  دنک .  یمن  شوگ  وا  ياه  فرح 
دـمآ و مکیدزن  هک  یتقو  یتح  مدرکن .  رارف  نم  اـما  دیـسرت .  یم  نم  هراـبود  رارف  زا  دـیاش  دـش .  هداـیپ  یمارآ  هب  دـش و  هریخ  نم  هب  يا 

متسد دنیبب .  دوب ،  هدش  عمج  منامشچ  رد  هک  ار  ییاه  کشا  متساوخ  یمن  متخادنا .  نییاپ  ار  مرس  مدرشف و  ار  شتسد  تفرگ .  ار  متسد 
رد هقدح  زا  تشاد  شنامشچ  كرتخد !  هراچیب  متـشگرب .  بقع  هب  رایتخا  یب  میداتفا ،  هار  هک  یتقو  درک .  نیـشام  راوس  ارم  دیـشک و  ار 
دز یم  جوم  شهاگن  رد  یقشع  هچ  تخوس ؛  یم  شیارب  ملد  درک « :  یم  هاگن  ار  ام  ندش  رود  دوب و  هداتـسیا  نابایخ  نایم  رد  دمآ .  یم 

. دوب تکاس  مه  ردام  دندوب .  هدیـشاپ  نآ  رب  گرک  درگ  راگنا  هک  دوب  ور  هب  ور  تولخ  نابایخ  هب  مهاگن  متـسشن .  فاص  متـشگرب و  ! « 
 . تشادن شتـسود  هک  يدرم  اب  ندمآ  رانک  یتح  دوب :  هدرک  يراکادـف  عون  همه  شیارب  زورما  هک  درک  یم  رکف  يرتخد  هب  مه  وا  دـیاش 
 . دوب شقشاع  هک  يرتخد  نآ  زا  رتشیب  یتح  مراد ،  شتسود  زونه  هک  مدرک  رارقا  ملد  رد  مزادنیب .  وا  هب  یهاگن  یمشچ  ریز  مدرک  یعس 

نکمم ایآ  دوب .  شقـشاع  مه  اباب  هک  منئمطم  درک ؛ یم  ام  هب  یهاگن  دـش و  یم  جراخ  کشخ  درـس و  بلاق  نیا  زا  یمک  شاک  يا  طـقف 
یم شدای  تقو  نآ  دـیاش  دـیباوخ .  یم  هناخ  رد  يا  هتفه  دـنچ  دـش و  یم  ضیرم  شاک  میدرگ !؟  زاب  هتـشذگ  شوخ  ياهزور  هب  تسا 

شاک میورب !  ترفاسم  هب  ات  تفرگ  یم  یـصخرم  يا  هتفه  ود  یکی –  اباب ،  هک  نیا  ای  دراد .  يا  هزم  هچ  ندوب  هداوناخ  نایم  رد  هک  دمآ 
 ! منک رکف  مناوتب  هک  ییاج  دـشابن !  يربخ  اه  لاجنج  اهاوعد و  نیا  زا  هک  ییاـج  مورب  منک .  رارف  رهـش  نیا  زا  يزور  دـنچ  متـسناوت  یم 
ار نامرف  یگچاپتـسد  اب  ردام  تخیر .  مهب  ار  مراکفا  یکانتـشحو  دتمم و  قوب  يادـص  تسا ؟  ربخ  هچ  مفارطا  رد  هک  ممهفب  موش !  مارآ 

نابایخ هشوگ  رد  تفرگ و  یمکحم  زمرت  ردام  دـش . در  ام  رانک  زا  یمک  هلـصاف  اب  دـمآ ،  یم  ور  هبور  زا  هک  ینیـشام  دـناچیپ .  یفرط  هب 
ناهنپ شیاه  تسد  نایم  رد  ار  شتروص  درب و  الاب  ار  شیاه  تسد  متفگن .  يزیچ  دیزرل .  یم  بارطضا  تدش  زا  شیاه  تسد  داتـسیا . 

طقف مدرک .  یم  هابتـشا  اما  دـنک .  یم  هیرگ  مدرک  یم  رکف  مدروآ .  نییاپ  متفرگ و  ار  شتـسد  دـعب  دوش . مارآ  ات  مدرک  ربص  یمک  درک .
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نیا - ؟  میشب هدایپ  ياوخ  یم   : - متفگ داد . خساپ  مه  وا  مداد .  راشف  ار  شتسد  دز . یم  جوم  یقیمع  بارطـضا  تشحو و  شنامـشچ  رد 
 . - متسشن فاص  مدرک و  اهر  ار  شتسد  تسین . رود  دایز  ینیـشب ؟  وت  ياوخ  یم  - ؟  ینک یگدننار  ینوت  یم   . - رتولج میر  یم  هن !  اج 

یگدننار مارآ  راب  نیا  داتفا .  هار  هرابود  ردام  ینک .  یگدننار  يرادن  قح  يریگن ،  همانیهاوگ  ات  هتفگ  ردـپ  - ؟ ارچ  ! - نیـشب تدوخ  هن ! 
يراد شتسود   . - هشاب ردپ  اب  قح  منک  رکف   : - مدرب نییاپ  ار  مرس  يرب ؟  یم  باسح  تردپ  زا  یلیخ   : - دیسرپ دعب  هظحل  دنچ  درک . یم 
یمن  : - تشگرب نم  تمس  هب  دیـشک و  ار  یتسد  زمرت  داتـسیا ،  نابایخ  زا  يا  هشوگ  ردام  مهدن .  یباوج  شلاوس  نیا  هب  هک  مدید  رتهب   ؟
مدق دنچ  میدـش .  هدایپ  ود  ره  میروخب .  راهان  هک  نیا  يارب  دـیدنخ ـ :  مدادـن !؟  ور  نوتلاوس  باوج  هک  نیا  يارب  - ؟  یـشب هدایپ  ياوخ 

مه اب  یشوگ  رد  یضعب  تشگرب .  ام  تمس  هب  اهرـس  نامدورو ،  زا  دعب  يا  هظحل  میدش . تمیق  نارگ  کیـش و  یناروتـسر  دراو  رتولج ، 
یتقو اما  مدرگرب ،  اج  نامه  زا  دوب  کیدزن  دـنداد .  ناـشن  تشگنا  اـب  ار  اـم  یبدا  یب  لاـمک  اـب  مه  رفن  ود  یکی ـ  دـندرک ،  یم  تبحص 

باختنا ار  يا  هشوگ  ردام  دوب .  رید  يراک  نینچ  يارب  رگید  مدش .  فرصنم  دوخ  میمـصت  زا  مدید ،  ار  ردام  مسبتم  هنادرـسنوخ و  هرهچ 
یتحاران اب  میدوب .  نارگید  هاگن  ضرعم  رد  رتمک  اج  نیا  مک  تسد  مه .  مشچ  رد  مشچ  رگیدکی و  يور  خب  ور  میتسشن .  ود  ره  درک و 

تداع زونه  نم  یلو   . - مدرک تداع  هگید   : - تخادـنا الاب  ار  شیاه  هناش  ینک !؟  لمحت  ور  اـه  هاـگن  نیا  ینوت  یم  روطچ   : - مدیـسرپ
ناروتـسر ریدـم  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  یمادـنا  شوخ  نسم و  درم  هتدوخ !  لیم  روج  ره  هشاب !   . - منک تداـع  مه  ماوخ  یمن  ما .  هدرکن 

ره نیدرک .  رونم  ور  ام  یـشیورد  هبلک  يرفظم !  مناخ  نیدـمآ  شوخ  یلیخ   . - دـش مخ  اـم  يولج  يا  هرخـسم  بدا  مارتحا و  اـب  دـشاب ، 
 . - مرایب نوتارب  ور  نومـصوصخم  ياذغ  نیدب  هزاجا  رگا   ! - نیراد فطل  منک .  یم  شهاوخ   . - مشچ يور  هب  نیـشاب  هتـشاد  يروتـسد 
هتدای ور  اج  نیا   : - تفگ درک و  شفارطا  هب  يزیمآ  نیسحت  هاگن  ردام  تفر .  درک و  مک  ار  شتمحز  ناروتسر  ریدم  هبوخ ! نومه  هشاب ! 
لابند تقد  اب  ور  امش  ياه  ملیف  نم   ! - هتدای بوخ   ! - نیدرک يزاب  شوت  ور  لیلد  یب  سرت  ملیف  شیپ  لاس  ود  هک  هیناروتـسر  نومه  - ؟
یمن تشوخ  نم  ياه  ملیف  زا  مدرک  رکف   : - تفگ دـنک و  اضما  وا  اـت  دوب  هدروآ  ار  شا  هچرتفد  هک  يا  هچب  هب  درک  ور  رداـم  مدرک .  یم 
هدروآ ور  ام  ياذغ  هک  ینوسراگ  ندمآ  نگنشق !  ًافاصنا  هک  نوتاه  ملیف  هن  دآ ،  یمن  مشوخ  امـش  راک  زا  نم  نیدرک !  یم  هابتـشا  دآ - .

- ؟ دآ یمن  تشوخ  نم  راک  زا  ارچ   : - دیسرپ ردام  هک  نیا  ات  تشذگ .  اذغ  ندروخ  هب  یتاظحل  منک .  عطق  ار  متبحص  ات  دش  ثعاب  دوب ، 
یلاح رد  ردام  مینزن ؟  فرح  ندروخ  اذغ  نایم  درک  یم  شرافـس  هشیمه  نوج  اقآ  نیتفگ  یم  تسین  نوتدای  ردام .  نیروخب  ور  نوتاذغ 
رذگب لاوس  نیا  باوج  زا  ایب و   : - زیم يور  متشاذگ  ار  مقشاق  يدب !؟  باوج  ياوخ  یمن  سپ   : - دیـسرپ درک ،  یم  يزاب  شیاذغ  اب  هک 

هب ور  شلد  ياه  فرح  داوخ  یمن  مرتخد  هک  نیا  يارب  هرادن !؟ دامتعا  شردام  هب  مرتخد  هک  نیا  يارب  مرذگب ؟  دـیاب  یچ  يارب   ! - ردام
يدنت هب  تسین !  امنیس  اج  نیا  نیتفرگ !  هابتـشا  منک  یم  رکف   . - درک یم  رارکت  نم  يارب  ار  شیاه  ملیف  ياه  گولاید  تشاد  هنزب !؟  نم 

رفن دـنچ  دوب .  هدروخرب  شهب  راگنا  هیچ ؟ تروظنم   . - دوب هارمه  دایرف  اب  شلاوس  نحل  دـش .  هریخ  میاهمـشچ  هب  دروآ و  ـالاب  ار  شرس 
دایرف  . - مدروآ لومعم  دـح  زا  رت  نییاپ  ار  میادـص  ما .  هدز  يدـب  فرح  هک  مدـش  هجوتم  هزات  دـندنادرگرب .  ام  تمـس  هب  ار  ناـشیاهرس 

رد ترفن  تفر .  مه  رد  شیاه  مخا  هر !  یم  توربآ   ! - هملیف هی  منیا  ننک  رکف  راذب  كرد !  هب   . - ننک یم  هاگن  نراد  مدرم  ردام ! شکن 
هب اـه  هاـگن  اهرـس و  همه  رگید  مشب .  وربآ  یب  نم  دآ  یمن  نوتدـب  هک  تردـپ  وت و  یـسرت !؟  یم  ارچ  وت   . - دز یم  جوـم  شیاـه  مشچ 

ار ردام  تسد  منکب .  يراک  هک  مدید  رتهب  دش .  یمن  ام  تیعقوم  هجوتم  ًالصا  هک  دوب  تحاران  ردق  نآ  مه  ردام  دوب .  هتـشگرب  ام  تمس 
باوج رظتنم  رگید  مینک .  تبحـص  هگید  تولخ  ياج  هی  ای  كراپ  وت  میرب  نیاـیب  تسین .  اهتبحـص  نیا  ياـج  اـج  نیا   : - متفگ متفرگ و 

یگدننار هرابود  دمآ .  مه  وا  دعب  هظحل  دنچ  مدـنام .  شرظتنم  نیـشام  رانک  نوریب .  مدز  ناروتـسر  زا  متـشادرب و  ار  مفیک  مدـشن .  ردام 
رد میدش و  هدایپ  تشاد .  هگن  میدیـسر ،  هک  یکراپ  نیلوا  هب  دـش .  یم  دـب  شا  یگدـننار  دوب ،  یبصع  هک  تقو  ره  دوب .  هدـش  دـب  شا 

ینک یم  يزاب  تدوخ  يوربآ  باصعا و  اب  ارچ  ردام !؟ ینک  یم  ار  اهراک  نیا  ارچ   : - متفگ متفرگ و  ار  شتسد  میتسـشن .  یتولخ  هشوگ 
 . نامیگدـنز رـس  درگرب  ردام !  هناخ  درگرب   . - دـمآ درد  هب  ملد  دز ؛  شتآ  ار  ملد  هک  دز  نوریب  شیاهمـشچ  رانک  زا  یکـشا  هکیراـب   !؟
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الاح مدش .  تحاران  شفرح  نیا  زا  منک . يزاب  میراک  تیثیح  وربآ و  اب  مناوت  یمن  نم  هرادـن !  هدـیاف  هگید   . - هدـشن رید  یلیخ  مه  زونه 
ور امـش  یتنعل ،  راک  نیا  هک  نیا  يارب  دآ !؟  یمن  مشوخ  نوتراک  زا  نم  ارچ  نیدیمهف  الاح   . - مدرک دـنلب  ور  مادـص  هک  مدوب  نم  هگید 
هک هشیم  ثعاب  هراد  مه  الاح  هدرک ،  ادج  ردپ  زا  ور  امـش  هک  نیا  رطاخ  هب  هدرک  ادج  نم  زا  ور  مردام  هکنیا  رطاخ  هب  هدرک ،  ادـج  ام  زا 

و تساج !  نیمه  وت  هابتشا  رتخد !  هن   : - تفگ یمارآ  هب  مه  ار  لوا  هلمج  دز ، يزیمآ  رخسمت  دنخبل  ردام  هشاپب .  مه  زا  ًالماک  ام  هداوناخ 
رد تساه  لاس  هک  تسه  يا  هگید  رت  مهم  یلیخ  ياهزیچ  نوا  تشپ  هناهب !  هی  طقف  نم  راک  هلئـسم  . - دز دایرف  مه  وا  هک  دوب  نآ  زا  دعب 

تهاوخدوخ ردـپ  نوا  هنک . نشور  ور  شدوخ  فیلکت  سک  ره  هک  هشتقو  الاح  اما  شمیدوب .  هتفرگ  هدـیدن  ام  هدوب و  یفخم  نوماه  لد 
مدوخ يارب  منم  هک  همهفب  دیاب   . - داد یم  همادا  تشاد  ردام  مدـش .  دـنلب  میاج  زا  نم  هراد .  هرک  ردـقچ  تسام ،  نم  هی  هک  همهفب  دـیاب 

مراد دوجو  منم  همهفب  دـیاب   . - دز یم  فرح  مه  زونه  ردام  دز .  یم  گـنچ  ار  ملد  يزیچ  متـسه .  یـسک  مدوخ  يارب  مراد .  تیـصخش 
هنارتخد ياه  غیج  هیبش  میادص  هن  مدیشک و  يدایرف  هن  مدرواین .  تقاط  رگید  مراد .  يریگ  میمـصت  قح  مدوخ  يارب  منم  " متـسه .  " منم .

! ردام هشاب   . - دوشن جراخ  هرجنح  زا  تسرد  میادـص  دـش  یم  ثعاـب  هک  دوب  ضغب  دوب . هشیمه  زا  رت  هدروخ  ورف  رت و  هتـسهآ  یتح  دوب ،
هی ًالـصا  شرتویپماک ... !  اقفر و  لابند  هرب  مه  ردـپ  نوتترهـش .  راک و  لاـبند  نیرب  امـش  نینک .  راـتفر  نیراد  تسود  هک  روج  ره  هشاـب !

اـه و هقـالع  هب  نینوـت  یم  تحار  نوـت  ود  ره  يروـط  نیا  نینزب .  شتآ  وـنم  مه  نوتیگدـنز و  مه  نیزنب  یمک  هی  اـب  نـیرادرب و  تیربـک 
جاو جاه و  هک  مدش  رود  ردام  زا  یتعرس  نانچ  اب  مدوب .  ندیود  لاح  رد  ًابیرقت  هک  متفگ  یلاح  رد  ار  رخآ  هلمج  نیسرب .  نوت  تیصخش 
یب رت و  هتـسهآ  راب  نیا  مداتفا ؛  هار  هرابود  مدرک و  هزات  یـسفن  كراپ  زا  نوریب  مزادنیب .  مرـس  تشپ  هب  یهاگن  ات  متـشگنرب  یتح  دـنام . 

 ...... متشادن نتفر  يارب  ییاج  رت . فده 

مود لصف 

رد ای  مه  ردـپ  دور .  یم  گرزبردام  هناخ  هب  هک  ردام  مورب !؟  هناخ  هب  ارچ  سپ  دوب ،  یلاخ  هک  نام  هناخ  متـشادن .  نتفر  يارب  ییاـج  ... 
مرکف هب  مه  راب  دـنچ  یتح  مدز .  یم  مدـق  اه  نابایخ  رد  نادرگرـس  مورب .  هناخ  هب  نم  طقف  ارچ  شدرگ ! رد  شیاقفر  اب  اـی  تسا  تکرش 

یتقو اما  دسرن .  نم  هب  مه  سک  چیه  تسد  دسانـشن .  ارم  سک  چیه  هک  ییاج  مورب  منک و  رارف  یتنعل  هناخ  نیا  زا  منک .  رارف  هک  دیـسر 
الاح نیمه  زا  شبقاوع  دماین .  بسانم  مرظن  هب  مه  هار  نیا  دندز ، یم  قوب  ای  دنداتسیا  یم  میارب  ناش  کیش  ياه  نیشام  اب  ناوج  دنچ  هک 
یم تسد  زا  مه  ار  اه  نیا  یتح  رارف  زا  دعب  متشاد .  وربآ  تفارش و  تیصخش ،  اما  متشادن ،  ردام  ردپ و  رگا  مک  تسد  الاح  دوب .  مولعم 

ار مرس  ینامز  طقف  مدیسر ،  هناخ  هب  هنوگچ  مناد  یمن  دوب .  بش  مدیـسر  هناخ  هب  یتقو  تشاد !  مهاوخن  زیچ  چیه  رگید  تقو  نآ  مداد . 
يور مداتفا  اه  سابل  نامه  اـب  روک .  توس و  یلاـخ و  هناـخ  دوب و  کـیرات  اوه  ما .  هداتـسیا  هناـخ  يولج  هک  مدـش  هجوتم  مدروآ و  ـالاب 

تحاراـن و مباـصعا  سب  زا  مداـتفا .  هاگـشناد  يودرا  هیعـالطا  داـی  هب  عقوم ،  نیمه  رد  موش .  مارآ  یمک  اـت  متـسب  ار  میاهمـشچ  تخت . 
بلج ار  مهجوت  مدـید ،  ار  ودرا  هیعالطا  یتقو  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  مه  دـیاش  مدوب .  هدرک  شومارف  ار  ودرا  نامز  دوب ، هتفـشآ  مراـکفا 
مهم میارب  شیاج  متـشاد !  جایتحا  ییودرا  نینچ  هب  هشیمه  زا  رت  شیب  هن ! الاح  اـما  دوبن .  مهم  میارب  يرفـس  نینچ  عقوم  نآ  ًالـصا  درکن .

زا دعب  تسادرف .  حبص  تکرح  خیرات  دمآ  مدای  هک  نیا  ات  مدروآ  راشف  مرکف  هب  ردق  نیا  مه  هرخالاب  مورب .  تساوخ  یم  ملد  طقف  دوبن . 
 . دوب هدنهد  ناکت  بیجع و  درکن .  ادیپ  همادا  مدید ،  هک  یباوخ  اب  یگدوسآ  نیا  مدـیباوخ .  هدوسآ  يرکف  تحار و  لایخ  اب  هک  دوب  نآ 

شراوس متـسناوت  یم  تساوخ  یم  ملد  نلاب .  کی  زج  هب  متـشادن .  رارف  يارب  یهار  چـیه  مدرک .  یم  رارف  ردام  زا  راگنا  مدوب ؛  هدیـسرت 
لثم سرت  مورب .  دوب  اه  هدـنرپ  هب  قلعتم  هک  ینامـسآ  یکمـشپ و  ياـهربا  نآ  ناـیم  موش .  رود  نیمز  زا  منک و  زاورپ  متـسناوت  یم  موش . 
یم راوس  دیاب  متـشادن ،  مه  يرگید  هار  هچ ؟  موش  هثداح  راچد  رگا  درک . یم  بوشآ  ار  ملد  هک  دوب  يزیچ  دوب .  هتـسب  ار  میاهاپ  يدـنب 

تـساوخ یم  ملد  مدـش .  یم  رود  مه  رداـم  ردـپ و  زا  یتح  مدـش .  یم  رود  نیمز  نیا  زا  مدرک .  یم  زاورپ  دـیاب  متفر .  یم  دـیاب  مدـش . 
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تکرح شیاج  زا  نلاب  ندش ،  راوس  ندیسر و  ضحم  هب  مدناسر .  نلاب  هب  ار  مدوخ  یلطعم  یب  دراد .  یـسح  هچ  ندوب  نامـسآ  رد  منادب 
هلصاف یتح  دوب . کچوک  کچوک  زیچ  همه  نییاپ  نآ  دش .  یم  رتمک  مه  نم  دیدرت  سرت و  ساسحا  تفر ، یم  رتالاب  نلاب  هچ  ره  درک . 

؛  مدش یم  کیدزن  وا  هب  بترم  هک  مدید  ار  دیشروخ  دش .  یم  رتمک  هظحل  ره  هک  ردام  ردپ و  نیب  هلصاف  صوصخب  دش .  یم  مک  مه  اه 
 . تفر یم  شلام  یلاحـشوخ  يداش و  زا  ملد  دـش .  یم  رت  کیدزن  دیـشروخ  هب  تفر  یم  رتالاب  نلاـب  هچ  ره  رت .  کـیدزن  رت و  کـیدزن 

. دش یم  وحم  منامـشچ  يولج  زا  تشاد  ردام  مدرک .  هاگن  ار  نییاپ  هرابود  ما .  هدش  کیدزن  دیـشروخ  هب  ردقچ  هک  دید  یم  ردام  شاک 
وحم منامشچ  يولج  زا  رتشیب  هظحل  ره  دیسر .  یمن  وا  هب  متـسد  دوب و  نییاپ  وا  اما  دوب ،  مرانک  ردام  تساوخ  یم  ملد  تشاد .  مرب  سرت 

یگتفـشآ دوب . هتفر  ردپ  مدش ، رادیب  هک  یتقو  حبـص  مدش .  رادیب  مدوخ  يادص  زا  ردام » ! ردام !  مدز « :  دایرف  تردـق  مامت  اب  دـش .  یم 
متساوخ مدرک .  روج  عمج و  ار  میاهسابل  كاس و  هلجع  اب  تسا .  هتفر  دوز  حبص  هدمآ و  هناخ  هب  بش  رخآ  ردپ  هک  داد  یم  ناشن  تخت 

 . شابن اهنآ  رکف  هب  مه  وت  دنتـسین ،  وت  رکف  هب  اهنآ  هک  الاح  دـش « .  یم  معنام  یـصاخ  سح  اـما  مهد .  حرـش  ار  زیچ  همه  یتشادداـی  رد 
هب نم  متـشاذگ « :  مه  یتشاددای  مدز .  نوریب  هناـخ  زا  هلجع  اـب  متـشادرب و  ار  مکاـس  دـنوش » .  هیبنت  یمک  هکلب  دـنوش ؛ تنارگن  راذـگب 
مان تبث  يارب  هک  متفگ  اه  نآ  زا  یکی  هب  دندوب .  هدمآ  ودرا  نالوئسم  طقف  مدیـسر ،  هاگـشناد  هب  یتقو  نیمه !  طقف  مور ».  یم  ترفاسم 

ناکما رگا  الاح  هدـش - . مومت  هک  هزور  هد  مان  تبث  مان !  تبث  زور  هن  هتکرح ؛  زور  هگید  هک  زورما  دروخ - .  اـج  یمک  ما .  هدـمآ  ودرا 
وزج ور  نوتمـسا  ًـالعف  هن !؟ اـی  درک  نوـتارب  يرکف  هش  یم  منیبـب  اـت  نیـشاب  مدرگنرب - .  نم  هک  تسه  یهار  نینیبـب  نـینکب ،  یفطل  هراد 

ارچ نیـشب - .  هارمه  هیقب  اب  نینوت  یم  تقو  نآ  ناین ،  ، ندرک مان  تبث  هک  یناسک  زا  رفن  ود  نیرایب و  سناـش  رگا  مسیون ،  یم  اـه  هریخذ 
! هش یم  یچ  منیبب  ات  نیـشاب  رظتنم  هشوگ  هی  امـش  هتـشون .  اه  هریخذ  رد  ار  شمـسا  امـش  زا  لبق  مه  هگید  رفن  هی  هک  نیا  يارب  رفن - ؟ ود 
هتشذگ و یگدنز  رکف  تسیچ .  مماجنارس  منیبب  ات  متـسشن  هطوحم  ياه  تکمین  زا  یکی  يور  مدش .  جراخ  قاتا  زا  متـشادرب و  ار  مکاس 

همه هب  ودرا  نیلوئـسم  دـندمآ . مه  نارگید  مک ،  مک  مدـشن .  نامز  تشذـگ  هجوتم  ًالـصا  هک  دوب  هدرک  لوغـشم  ارم  نانچ  مهبم  هدـنیآ 
: » درک شیادص  یکی  دوب . غولـش  شفارطا  مه  هشیمه  دـش . یم  متخ  وا  هب  اهراک  زا  یلیخ  هک  دوب  یکی  نایم  نآ  رد  دـندیود . یم  فرط 

رتدوز تساوـخ  یم  ملد  یلو  مورب . وـلج  مهنم  هک  دـمآ  یمن  مشوـخ  دوـب . غولـش  شرود  دوـب . وا  تسد  مـه  یماـسا  تـسرهف  همطاـف !» 
. متفگ دنلب  ار  نیا  دش ؟ یچ  نم  فیلکت  هرخالاب  ولج - . متفر  متفرگ و  ار  مدوخ  میمصت  داد . یم  مباذع  هروشلد  دوش . صخشم  متیعـضو 

همه نیا  زا  مزیزع ؟ هدـش  یچ  دروـخن - . اـج  مدـنلب  يادـص  زا  ًالـصا  همطاـف  اـما  مدرک . بجعت  میادـص  زا  مه  مدوـخ  هک  دـنلب  ردـق  نآ 
تمـس هب  تشگرب  دـعب  و  نیدـب ! هزاجا  هظحل  دـنچ  تفوطع !؟» میرم  مناخ «  هن - ؟ ای  نیرب  یم  ونم  هرخالاب  تفرگ - . مجل  شیدرـسنوخ 

یبیع رگا  هتفگ  هراد . لکشم  نیشام  هتفگ  هدننار  هک  منود  یم  منم  ناج ! هیمس  دز - . یم  فرح  شاهاب  نم  ندیسر  زا  لبق  ات  هک  يرتخد 
يرتخد هرید ! يا  هگید  راک  ره  ای  نیشام  ندرک  ضوع  يارب  الاح  هگید  درک ؟ هش  یم  راکیچ  یلو  تسین . نوا  اب  شتیلوئسم  هنک  ادیپ  مه 

هک دـش  یم  در  ام  رانک  زا  يرـسپ  درک . عمج  ار  شرداچ  یمک  داد ، یم  شوگ  همطاف  ياهفرح  هب  هک  روط  نامه  دوب ، هیمـس  شمـسا  هک 
وزج امـش  مسا  تفوطع ! مناخ  امـش  اما  و  تشگرب - . نم  تمـس  هب  هرابود  همطاف  هاگن . ات  تفر  یم  محازم  سگم  کی  هب  رتشیب  شهاگن 

هتـشاد یلاخ  ياج  رگا  هن ! ای  میراد  یلاخ  ياـج  هک  هش  یم  صخـشم  تقو  نوا  نش . راوس  اـه  هچب  اـت  نیـشب  رظتنم  دـیاب  تساـه . هریخذ 
ياقآ همطاف ! درک - . عطق  ار  همطاف  ياهتبحص  رگید ، رفن  کی  هنالوجع  دنت و  يادص  میشاب . امش  تمدخ  رد  هک  میشیم  لاحشوخ  میشاب ،

ریز هک  یلاح  رد  همطاف  میروخب . لاکـشا  هب  هنکمم  هشب ، رترید  رگا  میتفیب . هار  نش  راوس  اه  هچب  نیتسه ؟ لطعم  ارچ  سپ  نگ  یم  اـسراپ 
ما هناش  يور  هک  ار  یکاس  مدـش . اهنت  هراـبود  هنوشدوخ »! ندرگ  هب  مه  اهریـصقت  رتشیب  هک  هبوخ  تفر «: نم  راـنک  زا  درک  یم  رغرغ  بل 

لدـم گـنر و  اـی  دوب  شا  ییاـهنت  رطاـخ  هب  مناد  یمن  درک . بلج  ار  مهجوت  يرتخد  هک  دوب  تقو  ناـمه  نیمز . يور  مدرک  باـترپ  دوب 
ار نآ  تشاذگ  یمن  تقو  چیه  اباب  مدوب . هدیرخ  اضر  ییاد  رتخد  یـسورع  يارب  هک  متـشاد  یلدـم  نیا  يوتنام  کی  مدوخ  نم  شیوتنام .

انـشآ میارب  شهاگن  . دوب هریخ  یمهبم  ياج  هب  شهاگن  هاگـشناد ! هن  هنتفر  ینامهم  صوصخم  اهوتنام  نیا  تفگ  یم  مشوپب . هاگـشناد  رد 

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


یـسک اب  ترارح  اب  دوب و  هداتـسیا  شوبوتا  رد  يولج  همطاف  دش . در  مهاگن  يولج  زا  دوز  یلیخ  مه  رتخد  مدرواین . دای  هب  يزیچ  اما  دوب .
میادص مه  یمک  ضغب  دوبن . دنلب  میادص  رگید  راب  نیا  منک ؟ ربص  دیاب  یک  ات  مناخ  متفگ - : وا . هب  مدیسر  رتولج و  متفر  دز . یم  فرح 

، دوب امـش  يولج  شمـسا  هک  مه  یمناخ  نوا  هش . یم  صخـشم  نوتتیعـضو  نالا  تفگ - : دز و  یمرن  دنخبل  مه  زاب  همطاف  دوب . هتفرگ  ار 
زا شیپ  ات  هک  یتروص  رد  تسامـش . يولج  ناشیا  مسا  لاح  ره  هب  هدمآ - ! هزات  نوا  ملطعم ! اج  نیا  هک  هتعاس  هس  نالا  نم  یلو  هدمآ - !
ربب ریگب  ور  تسرهف  نیا  امش  ناج ! هفطاع  ایب  دوب - . شتـسد  رانک  هک  يرتخد  فرط  تشگرب  همطاف  دوبن ! مه  اه  هریخذ  رد  نوتمـسا  نیا 

یـضار نم - . تمـس  تشگرب  و  هشب . صخـشم  مه  نوماه  تسود  فیلکت  ات  ندـموین  ایک  منیبب  ریگب . اـه  هچب  زا  راـمآ  هی  سوبوتا ، يوت 
: - دز دایرف  اج  نامه  زا  داتسیا و  هناهد  مد  دمآ  سوبوتا ، لخاد  دوب  هتفر  هک  يرتخد  هفطاع ، هش . یم  مولعم  زیچ  همه  نالا  مزیزع ؟ يدش 

ات تفر  یم  اهرـسپ  هب  رتشیب  شتاکرح  شا ، هزیر  تماق  دق و  نآ  اب  نییاپ ، دز  تسج  سوبوتا  ياه  هلپ  زا  دنت  یلیخ  و  هدـماین . رفن  هی  طقف 
زا ار  نیا  دـش . تحاران  همطاف  شمدوب ، هدـید  یتقو  زا  راب  نیلوا  يارب  میراد . اج  رفن  هی  نوج ! هلاخ  اـم - . راـنک  دـمآ  دـیود و  ... اـهرتخد
رفن ود  ام  الاح  تفگ - : همطاف  دیـشکن ، لوط  مه  یلیخ  هتبلا  مدـیمهف . یمن  ار  شلیلد  یلو  شیناـشیپ . ياـه  كورچ  مدـیمهف و  شهاـگن 
یم ور  نوشیکی  طقف  سپ  داد - :  همادا  درک ، یم  يزاب  یماـسا  تسرهف  اـب  هک  روط  ناـمه  هفطاـع  یلاـخ . ياـج  هی  طـقف  میراد و  هریخذ 
نیا لح  هب  ود  ره  هک  دوب  نیا  رگناشن  همطاف  هفطاع و  توکس  ور !؟ یکی  مودک  یلو  هلب ؛ هریگب - : مارآ  تسناوت  یمن  راگنا  میربب ! مینوت 

! همطاف همطاف ! درک - . عطق  ار  نآ  هیمـس  تحاران  نحل  یبصع و  يادص  دـشن . ینالوط  مه  دایز  توکـس  نیا  اما  دـننک . یم  رکف  لکـشم 
زا هریگب ؟  ور  نوشیا  ياج  هدموا  هزات  هک  یمناخ  نوا  نیتشاذـگ  ارچ  سپ  هدوبن ؟ رظتنم  تقو  همه  نیا  هداتـسیا ، اجنیا  هک  مناخ  نیا  رگم 
یم درک - . مدیماان  مهزاب  همطاف  باوج  اما  ، مدش لاحشوخ  دریگن ، هدیدان  ارم  دریگب ، لیوحت  ارم  هک  دوب  هدش  ادیپ  یسک  هرخالاب  هک  نیا 

قوذ و یلک  هداتـسیا ، اج  نیا  الاح  ات  رهظ  زا  مناخ  نیا  ناج ! همطاف  اـما  وراـضر - !؟ ماـما  رئاز  نک - ! شداـیپ  ورب  منک - ؟ راـک  هچ  یگ 
. دوب وا  لاصیتسا  رگناـشن  همطاـف  توکـس  یچ ؟ سپ  هن - ! مینک - ؟ شدر  یتحار  نیمه  هب  ـالاح  هتـشاد ، بارطـضا  لوه و  هتـشاد ، قوش 
. دـش یم  لصاتـسم  تشاد  دوب ، هدرک  لـطعم  ارم  دوب و  هدینـش  فرح  دوب ، هدز  فرح  دوب ، هدـیود  ردـق  نیا  ـالاح  اـت  رهظ  زا  هک  يرتخد 

میگب نییاپ . داـیب  مینزب  ادـص  مه  ور  مناـخ  نوا  تسین  دـب  دـنک - : لـح  ار  لکـشم  هرخـسم ، لـح  هار  کـی  هئارا  اـب  تساوخ  یم  هفطاـع 
نیبب ایب و  ًالصا  وت  سوبوتا - . فرط  دیشک  تفرگ و  ار  همطاف  يوزاب  هیمـس  میربب . ور  نوشیکی  ات  ننک  قفاوت  هگیدمه  اب  ات  ود  نوشدوخ 
رانک نوا  اب  مینوت  یم  ودرا  رخآ  ات  ام  ًالـصا  نیبب  هتفرگ . وراج  همه  شرطع  يوب  هتـسشن ؛ سوبوتا  يوت  یلکـش  هچ  یعـضو و  هچ  اـب  نوا 

هتسشن مه  هفطاع  دندوب و  هداتسیا  میولج  هیمـس  همطاف و  میتفر . الاب  سوبوتا  ياه  هلپ  زا  مدش . هدیـشک  اه  نآ  لابند  هب  رایتخا  یب  مییایب !؟
. دوب راد  لدم  شیوتنام  هک  دوب  ییاهنت  رتخد  نامه  دوب ، هتسشن  نم  ياج  هک  یسک  دوبن ؛ وجتـسج  هب  یجایتحا  هدننار . یلدنـص  يور  دوب 

شیاه تشگنا  رود  هب  ار  شیاهوم  مه  شرگید  تسد  اب  دوب و  هتفرگ  شتسد  یبیج  درگ  هنیآ  کی  دوب . هتسشن  هشیش  رانک  مجنپ ، فیدر 
هب یتیمها  هک  ینعی  دـهدب . ناشن  لاـیخ  یب  درـسنوخ و  ار  شدوخ  تساوخ  یم  درک . یم  يزاـب  ملیف  تشاد  درک . یم  اـهر  دـناچیپ و  یم 

عون زا  شمتخانـش . هک  دوب  عقوم  نامه  دزادـنیب . ام  تمـس  هب  یهاـگن  درک  یعـس  راـب  کـی  داد . یم  تیمها  یلو  دـهد ، یمن  اـم  روضح 
هب نم  هک  نیا  ما و  هدـید  هک  تسا  يرتخد  نیرتروسج  وا  دروآ  مدای  هب  هک  دوب  هاگن  نامه  غیت ! لثم  دوب ، هدـنرب  زیت و  شهاگن  شهاـگن !

تشحو زا  نم  دز . یم  فرح  دمآ و  یم  ملابند  رسپ  دوب . هدش  ممحازم  يرسپ  متشگ و  یم  رب  هاگـشناد  زا  هک  يزور  رطاخ  هب  منویدم . وا 
تدـش زا  دـمآ . یم  ملابند  وا  دوبن . نکمم  منک ، رارف  وا  ياه  نابز  شین  اه و  هنعط  زا  مدرک  هچ  ره  منک . هیرگ  دوب  کـیدزن  تلاـجخ  اـی 

نیمه دوب و  تولخ  نابایخ  مدرک . هاـگن  مفارطا  هب  دـش . ماـمت  متقاـط  درک . ما  هرخـسم  مه  زاـب  وا  مداـتفا . هیرگ  هب  یگراـچیب  لاـصیتسا و 
تسین مدای  مدیشک . دایرف  شرـس  رـسپ و  يوس  هب  متـشگرب  دز . یم  مدق  نابایخ  يوس  نآ  يرتخد  طقف  دوب . هدرک  رتشیب  ار  رـسپ  تراسج 

طقف هن ، دـیاش  ای  دیـسرت . یمک  رـسپ  دـمآ . فرط  نیا  هب  نابایخ  رگید  تمـس  زا  يرتخد  هک  مدـید  هظحل  کی  طـقف  متفگ . هچ  وا  هب  هک 
نآ رسپ ، هناچ  هب  دیبوک  تشم  اب  دیسر ، هکنیا  ضحم  هب  ام . هب  دیـسر  رتخد  دنکب ، داد  غیج و  يارب  يرکف  هک  دمآ  ات  اما  دروخ . اج  یمک 
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يرتخد و هک  فیح  : » تفگ هدـش . مامت  نارگ  شیارب  دوب  مولعم  دـش . خرـس  سپ  ياه  شوگ  مدـش . تکاس  ًاروف  نم  هک  یناـهگان  ردـق 
هک هشاب  تتربع  سرد  نیا  تفگ « : دز . اج  رـسپ  هک  درک  ادـص  ورـس  پوترپ ، نانچ  دـنک . مامت  ار  شفرح  وا  تشاذـگن  رتخد  یلو  الا »...
ولج ار  شتـسد  رتخد  تفر ! تفگ ، یم  هاریب  ودـب  اـهرتخد  همه  هب  درک و  یم  رغرغ  هک  یلاـح  رد  مه  رـسپ  یـشن ». اـهرتخد  محازم  هگید 

هب وـت ! نوـج  دوـبن  یمهم  زیچ  اـباب ! هن  يدرک - . مکمک  هک  مرکـشتم  یلیخ  متـسه ...! میرم  منم  تساـیرث - ! نم  مـسا  تـفگ - : دروآ و 
رسپ یتح  دوب . هارمه  ام  اب  هاگشناد  مد  زا  هک  درک  فیرعت  میارب  هار  لوط  رد  نابایخ . رس  فرط  میداتفا  هار  رگیدمه  اب  دعب  شابن ! شرکف 
هرسپ غامد  دمآ و  دید ، ارم  ندز  غیج  هیرگ و  یتقو  اما  ما ! یـضار  نم  هک  درک  یم  لایخ  شلوا  دز ، یم  فرح  نم  اب  هک  دوب  هدید  مه  ار 

. دوب هتسشن  نم  ياج  وا  الاح  تفر . درک و  یظفاحادخ  نم  زا  مه  نابایخ  رس  تشاد . اهرسپ  زا  يدایز  تخانـش  هک  دوب  مولعم  دنازوس . ار 
دنچ يارب  ات  تساوخ  وا  زا  هیمـس  مدوب . هدـش  شتماهـش  تراسج و  قشاع  هک  نامه  منک . رکـشت  وا  زا  ات  متـشگ  یم  شلاـبند  هک  ناـمه 

هب ار  شرـس  هرخالاب  نییاپ ! نیرایب  فیرـشت  هظحل  دـنچ  هنکمم  هگا  یخرهاش ! مناخ  درواـین - . شدوخ  يور  هب  اـیرث  دـیایب . نییاـپ  هظحل 
امش رگا  هک  هدموا  شیپ  یلکـشم  یلو  میتفا ! یم  هار  ارچ  میتفیب - ؟ هار  تسین  رارق  هگم  نییاپ ؟ مایب  دیاب  یچ  يارب  دنادرگرب - . ام  تمس 

هدموین و رفن  هی  ماه . هریخذ  مسا  نیلوا  نم  هرادن . نم  هب  یطبر  امش  تالکـشم  میتفا - . یم  هار  هش و  یم  لح  رتدوز  نینک ، يراکمه  مه 
ساسحا هرادن ! نم  هب  یطبر  مه  امش  لکشم  هر . یمن  یکی  نم  تک  يوت  مه  ییانشآ  يزاب و  یتراپ  چیه  مریگب . ونوا  ياج  هک  هنم  تبون 

یم هزات  الاح  دوب . هدش  نم  بیقر  شرطع ، يوب  هدرک و  شیارآ  تروص  نآ  اب  مدوب ، نویدـم  نوا  هب  هک  يرتخد  ایرث ، مدرک . ادـیپ  يدـب 
قالخا دناوت  یمن  وا ، قالخا  باجح و  اب  يرتخد  هک  دوب  مولعم  دوب . ایرث  روضح  اب  تفلاخم  طقف  نم  زا  هیمـس  تیامح  تلع  هک  مدیمهف 

یمن ارم  یسک  مه  اج  نیا  رد  سپ  مدرک  رکف  دنیبب !! مه  ار  ایرث  ندرک  اوعد  هک  يزور  نآ  زا  ناما  دنک . لمحت  ار  ایرث  لثم  یسک  راتفر  و 
دنریگب ازع  هک  نیا  رطاخ  هب  دننک !؟ تتفنک  روط  نیا  هک  يا ، هتـشاذگ  اهنت  ار  تردپ  دننک «!! منوریب  دگل  اب  دنتـسه ؟ هچ  لطعم  دـهاوخ .

متـشادرب و ار  كاـس  دـنک ». یمن  نوریب  هناـخ  زا  ار  وـت  وا  مک  تـسد  تیاـباب ، شیپ  درگرب  یلطعم ، ارچ  سپ  دـننک ! كد  ار  وـت  هنوـگچ 
. متفر مدرکن و  یهجوت  نوریب . میورب  هک  تفگ  یم  هیمـس  هب  راگنا  مدینـش . ار  همطاـف  يادـص  نییاـپ ، مدـمآ  یم  هک  اـه  هلپ  زا  متـشگرب .

یم هک  دمآ  یم  هیمس  يادص  منکب ، یهاگن  متشگنرب  یتح  دنکن . تلاخد  راک  نیا  رد  تساوخ  یم  هیمس  زا  هک  مدینـش  ار  همطاف  يادص 
! تفوطع مناخ  دز - . میادص  یمدق  دنچ  زا  یـسک  دعب  هظحل  دنچ  دـماین ! ییادـص  رگید  و  منک .»  تکمک  یتساوخ  مزا  تدوخ  تفگ « :

نیمه هب  تفوطع ؟ مناخ  اجک  دوب - . همطاف  نم . هب  دیسر  دش و  کیدزن  ادص  داتسیا . درکن ، يرای  میاهاپ  مورب . منکن و  یهجوت  متـساوخ 
. دوب هدیود  نوچ  دیاش  دوب . هدـش  خرـس  شتروص  هاگن . طقف  متفگن . يزیچ  هدـنوم . یلیخ  ودرا  رخآ  ات  زونه  نیدـش  هتـسخ  ام  زا  يدوز 

هار وا  مدرکن . رواب  هدش . روج  هگید  یلدنص  هی  نیشاب . رفسمه  ام  اب  مه  امش  هدش  تمسق  هکنیا  لثم  دوب - . یگدنمرش  يور  زا  مه  دیاش 
! هگید ودـب  دیـشک - : داد و  يراـشف  تفرگ . ار  میوزاـب  دـمآ و  یتـسد  مدوـب . ددرم  زوـنه  نیآ ؟ یمن  سپ  تفر - . مه  مدـق  کـی  داـتفا .

زونه داد . مناشن  ار  یلدنص  نآ  همطاف  دوب . یلاخ  یلدنص  کی  هفطاع  رانک  مراهچ ، فیدر  مدیود . مدش . هدیشک  نم  و  داتفا . هار  سوبوتا 
. مدوب ریگلد  همطاف  تسد  زا  یمک  زونه  دشن . مدنخب ، مدرک  یعس  هچ  ره  مدرک ، یمن  رواب  مه 

موس لصف 

نایم رد  همطاف  . دنناوخ یم  یـسرکلا  هیآ  اه  هچب  همه  مدـید  ، مدـمآ مدوخ  هب  هک  یعقوم  . میدـش جراخ  نارهت  زا  یک  مدـشن  هجوتم  الـصا 
نیا هب  دـش  ثعاـب  هک  يزیچ  نیلوا  مدـشن . عضو  نیا  ندوب  لومعم  ریغ  هجوتم  مه  دـعب  یتدـم  اـت  . دوب هداتـسیا  اـه  یلدنـص  نیب  ، سوـبوتا

تشاذگ تسد  همطاف  نینیشب !! امـش  ، متـسیاب نم  نیراذب  ! نیداتـسیا امـش  ارچ  ! نوج هلاخ  دوب - . هفطاع  فرح  ، موش كوکـشم   ، تیعـضو
هرابود هفطاع  ندرک ! شلطاب  هرابود  یلو  ! ندیرخ ندیرخن - !؟ طیلب  امـش  يارب  هنکن  ناج ! هلاخ  دـناشن - . روز  هبارواو  هفطاع  هناش  يور 

ار شبل  همطاف  منک . يریگ  هزادنا  ور  سوبوتا  لوط  امـش  ياج  هب  نم  ات  نینیـشب  ام  ياج  نیدب  راختفا  . نییامرفب سپ  داتـسیاو - : دش  دـنلب 
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منهذ رد  ییانشآ  هلمج  . تفرو دش  در  همطافو  تسشن  هفطاع  یتسـشن ! یم  مارآ  هظحل  دنچ  يارب  شاک  دیناشن - . ار  هفطاع  هرابودودیزگ 
زا هزات  یلدنص  نیا  هک  تشذگ  مرکف  زا  هدش "! روج  هگید  یلدنـص  هی  ! نیـشاب رفـسمه  اماب  مه  امـش  هدش  تمـسق  هکنیا  لثم  ." دز هقرج 

ار ورغرغ  ومخا و  يرتخد  ياه  مخاو  دیایب  رد  بیج  هشوگ  زا  هک  تسا  یبوچ  تابن  بآ  مه  سوبوتا  یلدنـص  رگم  دـش ؟ شیادـیپ  اجک 
ینعی ." درک یم  تبحص  اهنآ  اب  دوب و  هداتـسیا  رگید  رفن  دنچ  رانک  سوبوتا  بقع  رد  هک  مدرک  هاگن  ار  همطاف  متـشگرب و  هرابود  . دنک زاب 

رد هفطاع  مدرک . كاپ  ار  مقرع  مدنادرگرب و  ار  میور  تعرس  هب  تشگرب . ام  تمـس  هب  هرابود  همطاف  سپ !!.... ! هرادن نتـسشن  يارب  ییاج 
امرگ هب  يراک  هزات - !؟ ههامدادرخ  ؟ هندرک قرع  تقو  هچ  نالا  تفگ - : ، دـییاپ یم  ارم  بجعت  ابو  شزیمآ  تنطیـش  ياه  مشچ  اب  هکیلاح 
یتقو ! تسین يزیچ  دوبن - ! مه  هلماعم  نک  لو  يوج !؟ یم  ور  تاه  بل  ارچ  ؟ هگم هتچ  تسین - ! بوخ  ملاـح  . همدوخ لاـح  شتلع  . هرادـن

یم رتدوز  وـنیا  بخ  ؟ يدـش یبـصع  ، متـسشن تراـنک  نم  هک  نیا  رطاـخ  هب  هنکن  موـج - . یم  ور  ماـه  بل  مـنک و  یم  قرع  . مـش یبـصع 
ضوع ور  میاج  ماوخ  یم  نم  همطاف  همطاف - . فرط  تشگربو  دش  دـنلب  شاج  زا  يرآ !؟ یمرد  تدوخ  زا  هیچ  اهراوطا  ادا و  نیا  . یتفگ

لوا یلدنـص  ام . ییولهپ  فیدر  رانک  تفرو  درکن  لـطعم  رگید  مدوخ . نوج  هیمـس  شیپ  مر  یم  نم  تدوخ ، ینوزرا  یلدنـص  نیا  منک .
نومه هک  نم  یجبآورب - ! یجبآ ! منیبب  نیشب  رت  نابرهم  هدوخ  هی  شییولهپ - . رفن  تمس  داد  له  یمکار  هیمس  هفطاع  دوب . هتسشن  هیمس 

نم ریگب ! سپ  ار  تیلدنص  ایب   ، يدش نومیشپ  تقوره  منیش  یم  العف  نم  هشاب ! نم - ! رانک  تسشن  همطاف  مینیشنب . ییات  هس  ایب  متفگ  لوا 
وتاب دـیدنخ - : همطاف  تفرو . دـش  تحاران  ارچ  منود  یمن  متـشادن ، شیراـک  ادـخ  هب  نم !  .... نم متفگ - : مدرک و  عمج  ار  مدوخ  یمک 
امـش زا  دـیاب  نم  شتـسار  .....! نم درک - . قرع  متروصو  متـسد  فک  هرابود  منیـشب . نمات  دروآ  رد  وراه  يزاب  نیا  ! وشن تحاراـن  ! تسین

مه هب  يروجدـب  عاـضوا  زورما  . يدـش لـطعم  یلیخ  منک . یهاوخرذـع  تزا  دـیاب  هک  منم  نیا  نزن ! مه  ور  شفرح  منک - . یهاوخ  رذـع 
تزا یبوخ  هب  متسنوتن  نم  ، عاضوا نیا  يوت  . دش روجو  عمج  زیچ  همه  هک  دوب  ادخ  فطل  هگید  دوبن . هدامآ  زونه  اهزیچ  یلیخ  . دوب هتخیر 

ور امش  ياج  هک  ردق  نیمه  نم  نیدن . متلاجخ  نیا  زا  رتشیب  منک  یم  شهاوخ  منزب - . فرح  تاهاب  هملک  دنچ  مک  تسدای  منک  لابقتسا 
هگیدمه اب  مه  وتو  نم  ! هرفاسم ندرب  لام  اه  یلدنص  نیا  دیدنخ - : مهزاب  ما . هدنمرش  یفاک  هزادنا  هب  ، مدرک يدنت  امـشابو  مدرک  لاغـشا 

. ما هتـسشن  العف  ینیب  یم  هک  مه  الاح  منزب . رـس  اج  همه  هبو  مورب  هار  دـیاب  رتشیب  میاهراک  رطاخ  هب  نم  هتـشذگ ،  نوا  زا  ! مینک یمن  یقرف 
لماک رود  جنپ  میسرب ، ات  هک  هفطاع  نیمه  لثم  دنرادن . صخشم  ياجو  دنرایـس  سوبوتا  يوت  الومعم  دنروط . نیمه  مه  اه  هچب  هیقب  هتبلا 

دوب مولعم  هکیلاح  رد  . تشگرب ام  تمس  هب  ، دوب هدینش  ار  شمسا  هک  هفطاع  . دنادرگرب هفطاع  تمس  هب  ار  شیور  هدز ! تشگ  ور  سوبوتا 
یجبآ نیا  هب  درک - : همطاـف  هبور  و  ینک ! یم  نوج  هلاـخ  هب  ونم  یلغچ  يراد  ؟ یجبآ هربخ  هچ  ؟  هیچ تفگ - : ، تسا نم  هب  شفرح  يور 
ناشن طخ و  ردق  نیا  ارچ  ! نوج هفطاع  هن  هفطاع - : فرط  تشگربو  دز  نم  هب  یکمشچ  همطاف  اه ! هنیب  یم  دب  . هنکن ام  شفک  يوتاپ  وگب 
شهب نم  فرط  زا  ! " هتشگربو هدش  نومیشپ  هک  هدوب  هفطاع  ینعی  وت  روضح  رطاخ  هب  ، تفگ یم  نم  هب  تشاد  تفوطع  مناخ  ؟ یـشک یم 

عمج طایتحا  تمالع  هب  ار  شیاه  هناش  همطاف  دوب . یک  مدـیمهفن  یلو  . دوب رـس  تشپ  زا  ادـص  هنکن ". هیجوتور  شـسرت  دوخ  یب  هک  وگب 
لاـعف ياـهرتخد  نوا  زا  هتـسشن . نم  رـس  تشپ  هکینوـمه  دـش . نودـیم  دراو  مه  هلحار  تفگ - : هتـسهآو  دروآ  رتـکیدزن  ار  شرـس  . درک

هگا سورع - . ردام  سد  هدـب  الاح  هدـش ؟ یچ  ؟ هدـش یچ  . - همطاف رـس  تشپ  ، بقع هب  تشگرب  هفطاع  تس . هاگـشناد  شوجو  بنجرپو 
همانزور هلجم و  اـتود  یکی _ هشیمه  تفگ - : همطاـف  تفرگیم . ، تشاد یقح  هگا  ، داتـسیا یم  . دز یمن  اـج  دوز  ردـق  نیا  هک  دیـسرت  یمن 

. مدرک هاگن  ار  همطاف  تشپ  یلدنـص  يا ، هناهب  هب  متـشگرب و  تساج . نوا  منوا  ، هشاـب هاگـشناد  وت  یثحب  اـی  ینارنخـس  هسلج  ره  هشاـهاب .
يرتخد ، شا یتـسدولهپ  ، سکعرب . تشاد یتـشرد  ياـه  مشچ  هزبـس و  هرهچ  . دـناوخ یم  هلجم  مه  سوبوتا  رد  تفگ ;  یم  تسار  همطاـف 

شا یناکتـسا  هت  کنیع  تشپ  مه  شزیر  ياه  مشچ  ! چـگ لثم  مگرزبرداـم  لوق  هب  . هدـیرپ دیفـس و  ییورو  گـنر  اـب  ، شقن زیرو  فیعض 
تـشاد یقح  هگا  تفگ - : هفطاع  تسا . همیهف  شمـسا  هک  هنود  یم  طقف  تفگ  همطاف  . دـناوخ یم  باتک  تشاد  مه  وا  . دوب هدـش  یفخم 

یلو هتفرگ ، ار  هلحار  چـم  بوخ  مدرک  رکف  متفگ . هفطاع  هب  يدازیرم  تسد  مدوخ  شیپ  يدرکن ؟ تیامح  شزا  ارچ  وت  ، هشیم لامیاپ  هک 
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داـی دـیاب  اـه  نز  اـهرتخد و  مگ  یم  نم  منک . محرت  نز  سنج  هب  دآ  یمن  مشوـخ  هکنیا  يارب  دوـب - . يا  هدـید  ناراـب  گرگ  مه  هلحار 
نومزور لاح و  ننزب ، نومرـس  وت  ردق  نیا  میراذنو  میریگب  ونوم  دوخ  قح  میدوب  هتفرگ  دای  هگا  شابن . روخ  يرـس  وت  ردق  نیا  ات  نریگب 
مدیـشک یتحار  سفن  دـش . در  نمرـس  يور  زا  ثحب  روحم  هک  دوب  اج  نیمه  زاو  هنوم ؟ هچ  الاح  هگم  تفگ - : هفطاع  دوب . ـالاح  زا  رتهب 

ادص هب  یتهابـش  چیه  هک  فیرظ  كزان و  ییادـص  داد . ار  هفطاع  باوج  يدـیدج  يادـص  هعفد  نیا  منک . شوگ  طقف  هک  مدرک  یعـسو 
ور نومقوقح  نیا  زا  رتشیب  هگید  داین . رد  نومادص  میروخب و  يرس  وت  نیا  زا  رتشیب  هگید  تسین ؟  نوم  هچ  تشادن - . هلحار  يوق  نحلو 
مه دیاب  شقن  زیر  هثج  نآ  دشاب . دناوت  یم  همیهف  لام  طقف  كزانو  فیرظ  ردـق  نیا  ییادـص  هک  مدوب  نئمطم  میگن . يزیچو  ننک  عیاض 

دراو يدیدج  يورین  مه  لباقم  فرط  زا  دش  ثعاب  هک  دوب  همیهف  ندمآ  نادیم  هب  نیمه  منک  یم  رکف  دشاب . فیعض  ردق  نیا  شا  هرجنح 
هک یسک  هیک ؟ هدرب  ینک  یم  رکف  یچ ؟ سپ  دزن - . اج  مهزاب  هلحار  . دوب هیمس  دیدج ، يورین  هگید ! میا  هدرب  وگب  هراب  هی  دوش - . ثحب 

تیارب هدش  یشورف  هدربو  یگدرب  عنم  یلیمکت  دادرارق  يوت  یگدرب  زا  هک  ور  یفیرعت  ات  راذب  سپ  هشاب !؟ هتشاد  شرـس  يور  خاش  ات  ود 
دوش یم  لامعا  وا  هب  تبـسن  ًازج  ای  ًالک  ، تیکلام قح  زا  یـشان  تارایتخا  هک  تسا  یـسک  عضو  ای  لاح  ینعم  هب  یگدرب  :" نک تقد  . مگب

هگرب ! طخ رس  هطقن  داد - : همادا  نتفگ  هتکید  لاح  رد  ملعم  مناخ  نحل  اب  هفطاع  دشاب ". یعـضو  ای  لاح  نینچ  رد  هک  تسا  یـسک  هدربو 
واو هدش  يدج  الماک  ثحب  دیدیم  دیاش  دوب . هفطاع  دیفس  مچرپ  نیا  الامتحا  نتـشادرب ! رود  یباسح  مناخ  هلحار  الاب ، نیریگب  ور  نوتاه 

ياقآ هک  تفگ  دز . ادص  ار  همطاف  سوبوتا  يولج  ياه  هچب  زا  یکی  متـسناد . یمن  نم  هک  تشاد  يرگید  لیلد  هکنیاای  درادـن . ار  شلاح 
یم راگنا  وا . ياج  تخادنا  ار  شدوخ  ًاروف  هفطاع  تفرودرک . اه  هچب  زا  یهاتوک  یهاوخ  رذـع  همطاف  ولج . دـیایبو  دـنراد  شراک  اسراپ 

هنوتب رتخد  هی  میق  اـی  ردـپ  هک  یعقوم  ًاـعقاو  ! نینیبب تشادـن - . ندـمآ  هاـتوک  دـصق  هلحار  ، یلو . دـنک رارف  يزیچ   ، يراـشف زا  هک  تساوخ 
هی اب  یقرف  هچ  رتخد  نوا  ، هنک تفایرد  سنج  ای  لوپ  شازا  ردو  هنک  جاودزا  هب  راداو  ای  هدب  هدعو  یـسک  هب  نوا ، هزاجا  نودب  ور  شرتخد 

سک هبور  نوا  لوپ  یمک  تخادرپ  اب  نشاب  هتشاد  قح  شرهوش  ماوقاو  هسرب  ثرا  هب  شرهوش  گرم  زا  دعب  ینز  یتقو  الثم  ای  ؟ هراد هدرب 
یتیعـضو نینچ  وـت  میراد  نـالا  اـم  هگم  ؟ هراد اـم  هب  یطبر  هچ  اـهنیا  بخ  تفگ - : هیمـس  تسین ؟ هدرب  نز  نـیا  ، نـنک راذـگاو  يا  هـگید 

مگ یم  مراد  نم  منز . یم  فرح  خیرات  ملظ  هب  عجار  مراد  نم  منز . یمن  فرح  اهنت  نومدوخ  هب  عجار  نالا  نم  هن ! مینک - ؟ یم  یگدنز 
. دوب هدیسر  یـساسح  ياج  هب  ثحب  هدش !  لاماپ  شقوقحو  هدوب  مولظم  هشیمه  نز  ماوقا ،  مامت  رد  ایند ،  ياج  همه  رد  خیرات و  لوط  رد 

ندمت زا  یتمـسق  وت  هک  نیتسنود  یمًالثم  تفگ _ :  همیهف  مینیبب .  مه  ار  همیهف  هلحار و  ات  میتسـشن  یلدنـص  يور  سکع  رب  هفطاع  نم و 
شرهوش اب  هتـشادن  قح  یلو  هدوب ،  وا  شود  هب  نیگنـس  ياه  راک  اهلغـش و  مامت  هدـش .  یم  بوسحم  شکراب  نایاپراچ  وزج  نز  ناریا ، 

هک نیا  هن  هتبلا  نومدوخ !  ناریا  نیمه  هلب ،  تفگ _ :  همیهف  نومدوخ ؟  ناریا  تفگ _ :  هفطاع  هروخب !  اذـغ  دـنک و  تنوکـس  اج  کـی 
ناونعب ور  نز  اـیلارتسا  وت  ًـالثم  دوب .  رتدـب  اـج  نیا  زا  هجرد  دـص  اـهاج  هیقب  عاـضوا  ریخن !  دوب . اـه  ربخ  نیا  زا  ناریا  وت  طـقف  ینک  رکف 

وزج نز   ، رهوش گرم  موس  زور  هکنیا  ای  درک . هدافتـسا  شزا  لثم  دیلوت  توهـش و  عفد  يارب  هش  یم  طقف  هک  نتـسنود  یم  یلها  نوویح 
ناونعب ور  اه  نوا  نتسنوت  یم  طقف  ننزب .  ادص  ار  ناشرهوش  مسا  دنتشادن  قح  اه  نز  مه  دنه  وت  دموا . یم  باسح  هب  رهوش  ردارب  لاوما 

شرـس زونه  هک  روط  نامه  هلحار  درک . یم  ادص  زینکو  راکتمدخ  ناونع  هب  ور  شنز  مه  درم  ننک .  باطخ  راگدـنوادخ  ای  بانج  یلاع 
رتسکاـخ ور  شا  هزاـنج  نتـساوخ  یم  درم و  یم  يدرم  یتـقو  دـنه  يوـت  ، شیپ لاـس  دـنچ  نیمه  اـت  ! اـباب تـفگ - :  دوـب ،  شا  هـلجم  وـت 

هفطاع دش . یم  درط  شدوخ  هداوناخ  هعماج و  فرط  زا  هنرگو  ، شرهوش هزانج  شیتآ  يوت  درک  یم  پاترپ  ور  شدوخ  دیاب  شنز  ، دـننک
هنارعاـش یتلاـح  اـب  ار  هلمج  کـی  نیا  هگنر . نیمه  نومـسآ  ، يور هک  اـج  ره  هب  سپ  داد - . ناـکت  فرط  نآو  فرط  نیا  هـب  ار  شتـسد 

یم درم  یتـقو  اـقیرفآ  يوت  دورب - . سح  يوـت  رتـشیب  هفطاـع  اـت  تفگ  مهزاـب  سپ  . درواـیب رد  سحزااروا  دـماین  شلد  مه  همیهف  . تفگ
هبور شرتخد  نز و  ، شبلط ياج  هب  ، ضورقم درم  هک  دوب  مسر  نیچ  يوت  . هریگب باـکر  شیارب  دوب  فظوم  نز  ، هشب بسا  راوس  تساوخ 
نانز رد  حیـسم  هب  شیارگ  لماع  هک  نگ  یم  يا  هدـع  یتح  ، دوب نایادـخ  اهدرم و  صوصخم  غرمو  كوخ  تشوگ  ًالثم  اـی  . هدـب راـکبلط 
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: - دیـشک مه  رد  ار  شتروص  هفطاع  دـش . یم  هداد  كوخ  تشوگ  ندروخ  هزاـجا  اـه  نز  هب  حیـسم  بهذـم  رد  هک  دوب  نیا  يزنیلوپ " "

ثحب ًالـصا  ریخن  درک - : دـنلب  هلجم  يور  زا  ار  شرـس  هرخـالاب  هلحار  سا . هفحت  مه  كوـخ  تشوـگ  هخآ  دوـب ؟ یطحق  تشوـگ  ـالاح 
ثحب دراو  هرابود  هیمـس  ندش . یم  لیاق  نزودرم  نیب  اج  همه  هشیمه و  هک  هی  یـضیعبت  رـس  ثحب  . تسین كوخ  تشوگ  يدـب  ای  یبوخ 

تفر هرابود  هلحار  هدـش . مومت  هک  رکـش  ور  ادـخ  دوب  یچ  ره  هراد ؟ ام  نـالا  هب  یطبر  هچ  دوب ؟ مه  ییاـهزیچ  نیچمه  هک  مریگ  دـش - :
یم هشاب . هدش  ضوع  شلکـش  یمک  هنکمم  هدشن ; مومت  يزیچ  هنرگو  هدش ، مومت  هک  مینک  یم  رکف  ام  نیراد  رایتخا  شا - . هلجم  غارس 

؟ هیچ تروظنم  هرتدـب - . اهراک  نیا  زا  هلپ  دـص  هک  هد  یم  خر  ام  ياه  هداوناخ  هعماـج و  نیمه  يوت  یلئاـسم  مه  زورما  نیمه  هک  نینود 
هـصق ندـش  مومت  لیلد  نیا  یلو  ، هشابن روط  نیا  رهاظ  رد  هنکمم  ندرکدـنبردور - ؟ اه  نز  ، اهدرم مه  زورما  هک  یگب  ياوخ  یم  وت  ینعی 

یم رـس  هب  اهدرم  تراسا  رد  هک  دوب  اه  نز  مسج  نیا  زورید  ات  هگا  درک - : رت  دنلب  ار  شیادصو  تسب  ار  شا  هلجم  تسین . نز  تیمولظم 
راعـش دـیدنخ - : هیمـس  تساهدرم . ياه  یهاوخ  دوخ  ییوگروز و  تراسا و  رد  هک  تس  اـه  نز  اـهرتخد و  ناور  حور و  نیا  زورما  ، درب

یلئاسم نیاو  یتسب  تیعقاو  يور  هب  وتاهمشچ  ًاعقاو  هکنیا  ای  ، ینز یم  هار  نوا  هب  وت  دوخ  ای  امـش  دروآ - : شوج  یباسح  هلحار  يد ؟ یم 
اترازه اتدـص ، هنوت  یم  مگب ، هک  اه  هچب  نیا  زا  مودـک  ره  هب  الاح  نیمه  ینیب ؟ یمن  ، هد یم  خر  ام  ربورود  هعماـج و  يوت  زور  ره  هک  ور 

طقف ربورود  ياه  هچب  اه ؟ هچب  هن  هگم  ! هگب  ، نرآ یم  اهرتخدو  اهنز  رب  اه  هداوناـخو  اـهدرم  هک  ور  ییاـهراشف  ییوگروز و  نیا  زا  دروم 
هلحار تساعداو  راعـش  شا  همه  امـش  ياهفرح  هک  متفگ  : - دز يدنخزوپ  هیمـس  ، راکنا ای  دوب  دـییات  دـشن  مولعم  دـنداد . ناکت  ار  ناشرس 

یم نوتمودک  دنک - . لرتنک  ار  شدوخ  یمک  تساوخ  یم  راگنا  . درک ثکم  هظحل  دنچ  هلحار  درکن . دـیی  ات  ور  فرح  سک  چـیه  ! مناخ
ات نینک  فیرعت  مناخ  هیمـس  يارب  ، نیدـید نوتدوخ  ياهمـشچ  اب  ای  هدـموا  نوتدوخ  رـس  هب  هک  ور  یلئاسم  زا  دروم  هی  نالا ، نیمه  نینوت 

هفطاـع ، درک همزمز  بل  ریز  مه  ار  يزیچ  هک  دوب  همیهف  منک  یم  رکف  . دـنتخادنا نییاـپ  ار  ناشیاهرـس  همه  توکـس . مهزاـب  هشب . شرواـب 
! دهشم نرب  یم  سوبوتا  اب  نراد  ، امیپاوه ضوع  ور  شوهزیتو  دنمـشنادو  هغبانرتخد  يوجـشناد  همه  نیا  ! هلب دشاب - : هدز  یفرح  تساوخ 
ار هصق  نآ  هلحار  دش  ثعاب  هک  دوب  هفطاع  زیمآرخسمت  هلمج  نیمه  دیاش  . دروخ ار  شفرح  ًاروف  هفطاع  درک . هفطاع  هب  يدنت  هاگن  هلحار 

نتفگ يارب  فرح  ردقنیا  مدوخ  نم  تسین . مهم  ! هشاب . نیرادن ندز  فرح  تارج  نوتمودک  چـیه  هکنیا  لثم  بخ ! یلیخ  دـنک - . فیرعت 
، دوبن یکی  دوب ، یکی  نینک " : شوگ  شیکی  هب  طـقف  ـالاح  یلو  . هشن مومتو  مگب  اـه  هصق  نیا  زا  نوتارب  ودرا  رخآ  اـت  منوت  یم  هک  مراد 

هیقب سکعرب  رتخد  نیا  دوب . دـیهان  شمـسا  هک  اهرتخد  هیقب  لـثم  درک  یم  یگدـنز  يرتخد  نورهت ، رهـش  نیمه  يوت  يراـگزور  يزور 
. دوب بوخ  یلیخ  شـسرد  نیمه  يارب  تشاد . هعلاطم  هب  يدایز  هقـالع  ، دوب مرگ  تنطیـشو  يزاـب  هب  نوشرـس  نوش  همه  هک  شیاهتـسود 

بترم مه  زونه  ، دوب هدـش  یگنـشق  بوخ و  رتخد  الاح  هگید  هک  دـیهان  دیـسر . ناتـسریبد  رخآ  لاس  هب  رتخد  نیااـت  تشذـگ  تشذـگ و 
درـس زور  هی  اما  ندوب . راودـیما  نوا  هدـنیآ  هب  شاهریبد  مامت  هاگـشناد . هرب  تشاد  دـصقودوب  شـسردو  باتک  يوت  شرـس  زور  هنابـشو 

یم هکدرک  یم  یگدندکی  شلوا  رتخد ، ندموا . دیهان  يراگتساوخ  هب  نز  ات  دنچو  درم  هی  دموارد و  ادص  هب  انوا  هنوخ  گنز   ، ینوتسمز
هرب تساوـخ  یم  مه  رتـخد  یلو  دوـب . یهار  هبرـسو  بدوـم  نووـج   ، رظن هب  دـموا . یمن  شدـب  نووـج  نوا  زا  هـتبلا  هنوـخب . سرد  داوـخ 

ییاـپ يادـص  دوبن " هیـضق  نک  لو  مه  نیمه  يارب  . دوب هدـش  رتخد  نیا  قشاـع  تخـسو  تفـس  هک  نووج  نوا  زا  نیونـشب  اـما  هاگـشناد .
ار مدوخ  یمک  . دـمآ یم  ام  تمـس  هب  هک  دوب  همطاف  . متـشگرب بقع  هب  یمک  سوبوتا . يولج  زا  ، دوب مرـس  تشپ  زا  درک . ترپ  ار  مساوح 

هنوخ دـموا  زور  هی  نووج  هک  نیا  هصالخ  تسـشنام " . رانک  همطاـفو  دـشزاب  اـج  یمک  مدوخ . فرط  مدیـشک  مهار  هفطاـع  . مدرک عمج 
روکنک ات  یهام  دنچ  تفرگرـس . یـسورعو  درک  لوبق  مه  رتخد  هدب . همادا  شـسرد  هب  هنوتب  مه  جاودزا  زادعب  هک  داد  لوق  شهبو  دیهان 
روکنک زور  هرخالابو  تسا  هدیاف  یب  اهراک  نیا  هک  هنک  تباث  وا  هب  تشاد  یعـس  شرهوش  دنوخ ، یم  سرد  رتخد  هک  تقوره  دوب . تقو 

. دشن یـضار  درم  ، درک يراک  ره  رتخد  هرب . روکنک  هسلج  هب  رتخد  هک  تشاذـگن  درک و  لفق  ور  هنوخ  رد  حبـص  زا  درم  یلو ، دیـسر . ارف 
يرب متسین  یـضار  هک  راکنا  مه  درم  زا  ، رارـصاو سامتلا  رتخدزا  يرب . هاگـشناد  ماوخ  یمن  هک  دوب  هدرک  شفک  هی  يوت  ار  شیاپود  درم 
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قح وت  هک  تفگ  رتخد  هدرک . قرف  مرظن  الاح  هک  تفگ  درکن . لوبق  درم  یلو  هتفر ؟ تدای  جاودزا  زا  لبق  لوق  هک  تفگ  دیهان  هاگـشناد .
هاگشناد هک  متسین  یضار  مه  نم  یشاب . نم  نامرف  هب  دیاب  وتو  مترهوش  نوچ  مراد ; قح  هک  تفگ  یم  درم  یلو  يرادن . ور  يراک  نینچ 

رطاخ هب  دش ، یم  بوسحم  شلیمافو  شا  هسردم  نالوئـسم  مامت  دـیما  هک  هنارتخد  ناتـسریبد  لوا  درگاش  هک  دـش  يروط  نیاو  هلب ! يرب .
رکف هک  نیا  يارب  هکلب  ، هدـب همادا  شتالیـصحت  هبرتـخد  نوا  هک  تشاذـگن  اـهنت  هن  درم  دـنامزاب و  تفرـشیپ  لیـصحت و  زا  شرهوـش  رظن 
کی منیبب ، ار  همطاـف  مدوب  هتـشگرب  هک  یلبق  هعفد  درک ". عونمم  نز  نوا  يارب  مه  ور  ندـنوخ  باـتک   ، هنک نوریب  شرـس  زا  ور  لیـصحت 

یعـضو هچ  رد  ـالاح  منیبـب  هک  شفرط  متـشگرب  هراـبود  داد . یم  شوـگ  تقد  هـبو  دز  یمن  یفرح  داـتفا . هفطاـع  هـب  ممـشچ  مـه  هـظحل 
یم تفگ - : مشوگ  ردو  رتولج  دروآ  ار  شرـس  نوچ  دش . نم  هاگن  هجوتم  هکنیا  لثم  دنک . یم  شوگ  قیقد  يدـج و  یلیخ  مدـید  ، تسا
راد هچب  دیهان  دـعب  یتدـم  یخوش " . ای  يدـج  ! تس یتلاح  هچ  رد  هکدـیمهف  دـش  یمن  تقو  چـیه  هیدـنه !؟ ؟ هن ، هگنـشق شملیف  یلو  مگ 

شرهوش راکفاو  اـه  یهاوخدوخ  يادـف  ور  هاـنگ  یبو  موصعم  هچب  هی  دـموا  یمن  شلد  ، دوبن یـضار  نز  یلو  دوب . رتخد  هی  شا  هچب  . دـش
هب تساوخ  یم  نوچ  درم  هشاـب و  وا  رظن  ریز  طـقف  هچب  بیترت  هک  تفرگ  لوق  شرهوـش  زا  وا  دـشن . راد  هچب  هگید  مه  نیمه  يارب  هنکب .
يا هگید  تایبرجت  هب  شا  هچب  ندرک  تیبرت  تسرد  يارب  درک  یم  ساسحا  دیهان  درک . لوبق  هشب  نیـشن  هنوخ  دیهان  هدـش  يا  هلیـسو  ره 

تایبرجت هب  دیهان  داد . یم  ور  شدوخ  ردام  مه  یهاگ  و  شرهوشرهاوخ ، ردام و  اب  دـمآ  تفر و  هزاجا  طقف  شرهوش  یلو  هراد ؛ جایتحا 
هب درک  عورش  درم ، نامشچ  زا  رود  سپ  دموا . یمن  ششوخ  ًالـصا  وا  هک  دوب  یتیبرت  نینچ  هجیتن  شرهوش  نوچ  تشادن ، جایتحا  اه  نوا 

. درک رو  هلعـش  نوا  رد  ور  هعلاطم  لیـصحت و  هب  یمیدـق  قایتشا  قشع و  هک  دوب  مه  باتک  دـیهان و  هرابود  لاصو  نیمه  ندـنوخ . باتک 
دوجو رد  ور  هعلاطم  باتک و  هب  قایتشا  روش و  مامت  ات  درک  یعس  تشادن ، ور  یتبهوم  نینچ  زا  هدافتسا  تیعقوم  شدوخ  الاح  هک  وا  یلو 

هک ییاه  باتک  شردام و  تیبرت  عون  رثا  رد  هچب  نوا  رتریپ . شردـپ  دـش و  رت  گرزب  زور  هب  زور  هچب  نوا  هرخـالاب  هلب ! دـمدب . شرتخد 
. درکن داجیا  شرتخد  هار  رـس  یعنام  رگید  درمریپ  دوب و  هدش  ضوع  مه  هنامز  دـش . هعلاطم  باتک و  قشاع  تفرگ ، یم  رارق  شرایتخا  رد 

هـش یم  اه  نز  هب  هک  یمتـس  ملظ و  نیا  هیلع  هراد ، ناوت  رد  هچ  ره  هک  تفرگ  میمـصت  اهزور  ناـمه  زا  دـش و  لوبق  هاگـشناد  يوت  رتخد 
هچب بخ  داد - : همادا  دوب  هتفرگ  ار  شیادص  هک  یـضغب  دوجو  اب  دعب  درک و  ثکم  هظحل  دنچ  دیـشک . یقیمع  سفن  هلحار  هنک ». هزرابم 

رد یتح  اـهرتخد ، اـه و  نز  هب  ملظ  زا  ور  مروظنم  ـالاح  منک  یم  رکف  همرداـم ! دـیهان ، اـی  هدروخ  تسکـش  نز  نوا  منم و  رتخد  نوا  اـه !
هناش نایم  دندوب  هدرب  ورف  ار  ناشرـس  اه  هچب  همه  دوب . دوب  هدرک  رپ  ار  اه  هچب  نیب  ياضف  یقیمع  توکـس  نیـشاب . هدیمهف  زورما ، عاضوا 
رثاتم مه  هیمس  دمآ  یم  رظن  هب  دندوب . هدش  هدنمرش  درم  نآ  ياج  هب  هک  دندوب  اه  نآ  راگنا  دندرک . یم  هاگن  ناشیاپ  يولج  هب  ناشیاه و 

کـشا هک  یلاح  رد  دوب و  الاب  شرـس  نانچمه  هک  دوب  هلحار  دوخ  طقف  دنک . هاگن  هلحار  هب  دیـشک  یم  تلاجخ  هک  نیا  لثم  تسا . هدش 
. دـمآ یم  ناملابند  هب  اهتنا  یب  درز و  نابایب  متـشگرب . هرجنپ  تمـس  هب  درک . یم  هاگن  شا  هلجم  ياه  سکع  هب  درک  یم  كاـپ  ار  شیاـه 
هلحار و فیدر  مه  متشگرب . وا  تمس  هب  مداتفا . ایرث  دای  هب  تسکش . یم  ار  ام  نابایب و  توکس  نیشام ، کی  ندش  در  تاقوا  یضعب  طقف 

هتخادـنا شیناشیپ  هب  كورچ  مخا ، یمک  طقف  دیـسر . یم  رظن  هب  ساـسحا  یب  تواـفت و  یب  ناـنچمه  یلو  دوب . سوبوتا  رگید  فرط  رد 
ام همه  تسکـش - : ار  توکـس  همطاف  يادـص  تشذـگ . هظحل  دـنچ  درک . یم  يزاب  دوب  نازیوآ  ریجنز  هب  هک  ییالط  یبلق  اب  تشاد  دوب .

مداتفا مدیتاسا  زا  یکی  ياه  فرح  دای  تشذگرس ، نیا  ندینش  اب  نم  هتفا . یم  ام  هعماج  يوت  یقافتا  نینچ  میونش  یم  هک  میفـساتم  یلیخ 
هیرگ هب  نم  هک  دز ، فرح  هدش  نوا  هب  خـیرات  لوط  رد  هک  یملظ  نز و  تیمولظم  هب  عجار  نانچ  شاه  ینارنخـس  زا  یکی  يوت  همدای  هک 
چرق چرق  يادـص  طـقف  درک . ربـص  يا  هظحل  دوـب . شیوـلگ  رد  یتحاراـن  زا  یگنر  هت  يزیچ ، یلو  هن ، هک  هیرگ  مدرک . شهاـگن  مداـتفا .

اب يدرم  طقف  درک  یم  ملظ  دیهان  هب  هک  يزیچ  نیشاب  هدیقع  مه  نم  اب  مه  اهامش  منک  یم  رکف  دمآ - . یم  هلحار  ياه  تشگنا  نتـسکش 
، درم نوا  تایرظن  تارکفت و  عون  نیا  هک  تفگ  مه  مناخ  هلحار  دوخ  هشاب . ریـصقت  یب  مه  درم  نوا  دوخ  دـیاش  ینعی  دوبن ، رهوش  ناونع 

هدرگ یم  رب  يدایز  لماوع  هب  شدوخ  ندرک ؟ ادـیپ  ور  یتایرظن  نینچ  يروطچ  شا  هداوناخ  دوب . شا  هداوناخ  دایز  نایلاس  تیبرت  لصاح 
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فک دـیبوک  یم  دوب ، هدرک  هلول  ار  يا  هلجم  طقف  تفگن . يزیچ  هلحار  تسین . ریـصقت  یب  لئاسم  نیا  ندروآ  دوجو  هب  رد  مه  هعماج  هک 
هرابرد هلحار  هک  یتالکشم  نیا  نینیبب  ًالـصا  مراد . لوبق  ور  مناخ  همطاف  ياه  فرح  منم  تفگ - : درک و  ینم  نم و  همیهف  شپچ . تسد 

نیمه تسین . اه  هداوناخ  همه  يوت  دآ و  یم  شیپ  دارفا  زا  یضعب  يارب  طقف  هک  دوب  یلکـشم  ینعی  دوب ؛ يدرف  تالکـشم  دز ، فرح  شا 
نیا هزات  هک  تساج  نیا  هلئسم  یلو  هتشاد . دوجو  صاخ  درف  ود  نیب  تاطابترا  رد  لکشم  نیا  دوبن . یلئاسم  نینچ  ام  هداوناخ  رد  هک  روط 

یشخب دوب ، نوا  عاونا  زا  یکی  هلحار  هصق  هراد و  دوجو  شفلتخم  عاونا  رد  هک  میرذگب  هک  يدرف  تالکشم  زا  تسین . ام  لکشم  همه »  » 
دوب و هدـش  رت  مارآ  یمک  هک  هلحار  هکرتشم . مه  همه  يارب  میراد و  هعماج  اب  طاـبترا  رد  هک  یتالکـشم  هب  هدرگ  یمرب  اـم  تالکـشم  زا 

منک یم  رکف  نوج ! همیهف  نیرفآ  هتـسرد ! داد - . ناکت  ار  شرـس  درک و  كاپ  ار  شکـشا  تارذ  نیرخآ  دوب ، هتـسشن  ورف  شـضغب  هگید 
لکـشم نیرت  گرزب  لکـشم و  نیلوا  دینیبب ! هشابن - . يدرف  تالکـشم  زا  رتمک  شریثات  عومجم  رد  مه  تالکـشم  نوا  تماخو  تدش و 

. دوبن شدوخ  تسد  شیگدنز  هار  باختنا  شتـشونرس ، باختنا  شا ، هدنیآ  باختنا  ینعی  باختنا . رد  تیدودـحم  دوب ؟ یچ  هلحار  ردام 

. هدوبن نم  ردام  نم و  هب  رصحنم  طقف  لکـشم  نیا  هک  نینود  یم  دوب - . شرهوش  تسد  منوا  زا  دعب  شردپ و  تسد  شجاودزا  زا  لبق  ات 

. هشاب هتـشاد  قرف  اه  هداوناخ  گنهرف  هب  انب  فلتخم و  دارفا  دروم  رد  شتدـح  تدـش و  دـیاش  طـقف  تساـم . همه  لکـشم  نیا  نم  رظن  هب 
!؟ میدازآ ًالماک  نومجاودزا  رد  ام  زا  کی  مودک  ًالثم  تفگ - : دـناراخ و  ار  شغامد  دز . یم  فرح  يرتشیب  ناجیه  اب  الاح  رگید  همیهف 

یـسک ره  شاهراگتـساوخ ، نویم  زا  ات  ننک  راذگاو  رتخد  هب  ًالماک  مه  ور  باختنا  قح  نوم  هداوناخ  هک  میـشاب  ام  زا  یـضعب  هنکمم  هلب .
هب شلا  هدـیا  رــسپ  دـیاش  اـت  هشاـب  رظتنم  دـیاب  رتـخد  هـک  نـیا  ینعی  تیدودــحم ! ینعی  مـه  نـیا  دوـخ  یلو  هـنک . باـختنا  تساوـخ  ور 

غامد نیا  رکف  زونه  وت  هرب ! تدای  یقشاع  هک  يدیشکن  یگنشگ  اه  یمیدق  لوق  هب  تفگ - : هفطاع  داین . مه  دیاش  دایب و  شیراگتـساوخ 
هیقب یلو  هلب ! يدرک - . یمن  ییزورآ  نینچ  تقو  چیه  هنرگو  دنهدن ! تهار  يراگتـساوخ و  يرب  ییاج  هنکمم  هک  يدرکن  ور  یگتخوس 

دصرد طقف  مه  رگید  یضعب  رد  هعونمم ، اهرتخد  يارب  شدورو  اه  هتـشر  زا  یـضعب  ًالثم  تالیـصحت ؟ لغـش و  باختنا  یچ ؟ اه  باختنا 
یمن هار  لغاشم  زا  یلیخ  هب  ور  اه  نز  اهرتخد و  هک  ًالوا  هرتدـب . هلپ  دـص  هک  لغـش  باختنا  هگید  ننک . یم  لوبق  ور  اـهرتخد  زا  یـصاخ 

هب یـسرب و  تراک  هب  بوخ  ینوت  یمن  اه  فرح  نیا  يراد و  هچب  لئاسم  رطاخ  هب  يدروآریگ ، یلغـش  تاـفاکم  رازه  اـب  ـالاح  ًاـیناث  ند .
رفن هس  نومدوخ  ام  ، هن هک  نم  شیپ  هتبلا  مدرک . یلاخ  مدوخ  شیپ  ار  منامام  ياج  هظحل  کی  ینکب . ینوت  یمن  مه  تفرـشیپ  لـیلد  نیمه 

هییاهزیچ اهنیا  هتبلا  تفگ - : ، دوب هتفرگ  ورین  همیهف  ياه  تبحص  زا  راگنا  هک  هلحار  دنیـشنب . همیهف  هلحار و  رانک  هک  دوبرتهبدیاش  میدوب .
میدرک نوشلوبق  رابجا  يورزا  هک  میراذگب  . مینکب نوشهب  مه  یکچوک  ضارتعا  اهتقو  یـضعب  هنکمم  . هروخ یم  نوممـشچ  هب  یهاگ  هک 
هجوت شهب  ًالـصا  مه  ام  دآ . یمن  مشچ  هب  هک  تسه  ییاه  تیدودـحم  ، تسه یلئاسم  یلو  میرادـن . مه  يا  هراـچ  هار  نوچ   ، میتشذـگو
نـشاب هتـشاد  ورایند  راک  نیرتمهم  هگا  یتح  ، دنودب نابایخو  هچوک  يوت  دنرادن  قح  اهرتخد  هکنیا  ًالثم  ! ضارتعا هب  دسرب  هچ  مینک ، یمن 

کچوک مسااب  ور  هگیدـمه  نوبایخ  وت  میرادـن  قح  یتح  ! هییاـیح یبرتخد  بجع  ننک  یم  رکف  مدرم  نوچ  ارچ ؟ . هشاـب هدـش  نوشرید  اـی 
گند رازه  هینتفگن ! هگید  هک  نوماـه  تسودو  ماوقا  هناـخ  هب  ندرک  دـمآو  تفر  دروـم  رد  نوماـه  ضعب  عـضو  میدـنخب . اـی  مینزب  ادـص 
يایح مان  هب  میراد  يزیچ  منک  یم  رکف  تفگ - : زیمآ  هنعط  نحل  اب  هیمـس  دـنراد ؟ ییاه  تیدودـحم  نینچ  مه  اهرـسپ  الاح  هراد . گنفو 
داجیا نومارب  هیقب  هک  ییاه  تیدودحمو  اهراشف  سپ  تفگو - : تشاذـگ  رتالاب  ، دوب هدـمآ  نییاپ  هک  ار  شکنیع  همیهف  هنارتخد ! ای  هنانز 

لگ هک  نوج  همیهف  مرب  تنهد  نوا  نوبرق  يآ  تفگودرک - : يا  هلان  ، دـیوگب يزیچ  همیهف  هک  دادـن  تلهم  رگید  هفطاـع  یچ ؟ ننک  یم 
بل ریز  هلحار  هگ . یم  یچ  هراد  ممهف  نوچ  ! ما همیهف  فرط  یکی  نم  ! اقآ . مبابک يدرکو  یتفگ  هنیدم  ! لاخ يوت  يدز  . مشب تادـف  ، یتفگ

نوماباب ، میراد شاداد  هی  هنوخ  وت  ام  اقآ  تشادناروا - . هب  نداد  باوج  تقو  دـیاش  . تفرگ هدینـشن  هفطاع  یلو  بجع ! هچ  درک - : همزمز 
اج چیه  ، میرادن يراک  چیه  قح  هکام  ام . هنوخ  يوت  دنا  هدرک  لوزن  لالجا  اجنوا  زا  اقآو  هدش  خاروس  نومسآ  مکش  راگنا  هدروآرد . ور 
هی ، هچب هرذ  هی  مینوا . تفلک  مه  ما  یجبآو  نم  راگنا  ًالـصا  . دوخ ياج  هب  ، ندازآ نوشروما  همه  رد  مه  اقآ  دوخ . ياج  هب  میرب ، دیابن  مه 
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نوا ، هدـن ماجنا  ور  اقآ  تاـشیامرف  هدرخ  هک  هراد  تارج  یک  هد . یم  روتـسد  دآـیم ، تسارو  هر  یم  پچ  اـما  هرتکیچوک ، نم  زا  مه  لاـس 
کت هیمس  هیک ؟ ریـصقت  ینک  یم  رکف  تفگ - : همطاف  میتسه . يزیچ  ، یمدآ مه  ام  هک  راگنا  هن  راگنا  ًالـصا  ! نکراب یلاقابو  رایبرخ  تقو 

هبو میریگ  یم  مک  تسد  ور  نومدوخ  ، اهنز اـم  دوخ  هک  یتقو  هنومدوخ . ریـصقت  تفگو - : دروآ  رد  شیاـه  نادـند  يـال  زاار  شتـشگنا 
. میتشاد مک  ور  ملق  هی  نیمه  ! دش تسرد  دیبوک - : مهب  ار  شتسد  فکود  هفطاع  تسا ؟ هیقب  زا  یعقوت  هچ  هگید  ، مینک یم  ملظ  نومدوخ 
، میوگب يزیچ  مدرک  زاب  ار  مناهد  نومدوخ . رس  يوت  مینزب  مه  نومدوخ  هک  دوب  هدنوم  نومنیمه  طقف  ، ننز یم  نومرسوت  هک  مدآو  ملاع 
تفوطع و مناـخ  زج  نتفگ ، ور  نوشتارظن  ندز و  فرح  اـه  يربورود  نیا  ـالاح  اـت  لوا  زا  دـید - . همطاـف  اـما  مدـش . نامیـشپ  دوز  یلو 

یلیخ منک  رکف  دش . غاد  متروص  مدرک . ثکم  یمک  ور . مناخ  ایرث  رظن  مه  دـعب  میونـشب و  ور  مناخ  میرم  رظن  ًالعف  تسین  دـب  یخرهاش .
ای هدینـش  يزیچ  هک  راگنا  هن  راگنا  ًالـصا  چیه ! ؟ تس یلاح  هچ  رد  وا  منیبب  متـساوخ  مدرک . ایرث  هب  یهاگن  مشچ  ریز  زا  مدوب . هدش  خرس 
یم رکف  منم  بخ ! مدمآ - . فرح  هب  هرخالاب  مدیزگ و  ار  مبل  هرک ؟ هگم  دوب ! هدینـشن  ار  همطاف  داهنـشیپ  ًالـصا  دیاش  دیوگب . دهاوخ  یم 

هک نیا  ینعی  ... ینعی میرادـن . لوبق  ور  هگیدـمه  مه  اه  نز  ام  دوخ  منک  یم  رکف  هک  نیا  ینعی  ینعی ...  نگ . یم  تسار  اـه  هچب  هک  منک 
يرتکد شیپ  میراد  تسود  میرب ، میاوخب  رگا  مه  رتکد  منک  یم  رکف  ینعی  مگب !؟ يروط  هچ  میرادـن . داـمتعا  نومدوخ  هب  مه  نومدوخ 
دیتاسا دروم  رد  منک  رکف  مید و  یم  حـیجرت  ور  درم  یبرم  منک  یم  رکف  روط . نیمه  مه  یگدـننار  شزومآ  يارب  اـی  هشاـب . درم  هک  میرب 

رد رـس  امـش  ياـه  فرح  زا  يزیچ  منک  یم  رکف  نم  نیـشخب ، یم  تفگ - : درک و  نم  هب  ور  هفطاـع  هروـط ! نیمه  عاـضوا  مه  هاگـشناد 
نینک رکف  تسین  دب  نیتفاب . مه  هب  يا  هگید  زیچ  امـش  منک  یم  رکف  یلو  مدز ، فرح  مردارب  ياهراک  هب  عجار  منک  یم  رکف  نم  مدرواین .

هک دوب  یچ  ره  دوب . هداج  فک  زا  مه  دـیاش  هن ، هک  نیا  اـی  هش . یم  دـنلب  راـخب  ریوک  زا  مدرک  ساـسحا  نیگب . ور  ود  نیا  نیب  طاـبترا  و 
هیمـس دندرک . افتکا  يدنخبل  هب  مه  همیهف  هلحار و  دز . هفطاع  هب  يا  هملقـس  همطاف  مدرک . هاگن  اه  هچب  هب  یمـشچ  ریز  مدش . قرع  سیخ 
هجوتم هک  منک  دومناو  مرواین و  مدوخ  يور  هب  مدرک  یعس  هرک ! هک  هلاس  دص  ًاعقاو  راگنا  چیه ! ایرث ؛ یلو  تفر . هفطاع  هب  يا  هرغ  مشچ 

ياوه اما  هشاب ، وت  فرط  دـیاب  هنز و  هک  نیا  اب  ترداـم  مه ، امـش  هداوناـخ  وت  هک  هنیا  هک ... هنیا  مروظنم  متفگ - : ما . هدـشن  هفطاـع  هنعط 
، دـندیدنخ اه  هچب  هک  یتقو  طقف  هریگ . یم  مک  تسد  ور  وت  مه  نوا  منک  یم  رکف  هرادـن . یهجوت  وت  هب  مه  نوا  ینعی  هراد . ور  تردارب 

كاپ ار  مقرع  مدروآرد و  میوتنام  بیج  زا  ار  میذغاک  لامتـسد  دوب ! منک » رکف  مالک « هیکت  نیا  ریـصقت  شا  همه  مدز . دنگ  هک  مدـیمهف 
ونوشدوخ اه  نز  متفگ  هک  یعقوم  هتبلا  درک - : عورش  ار  شفرح  ناشیاه  هدنخ  طسو  دوش  مامت  اه  هچب  هدنخ  ات  درکن  ربص  هیمـس  مدرک .

هک دـمآ  مرظن  هب  دـندش . تکاس  اه  هچب  تسین . مه  طابترا  یب  هچ  رگا  دوبن ، مناخ  میرم  ياه  فرح  مروظنم  ًاقیقد  نریگ ، یم  مک  تسد 
رتمک نم  تساوخ  یم  دـننک . عطق  ار  ناش  هدـنخ  ات  دـنک  راداو  ار  اه  هچب  تساوخ  یم  راگنا  درک . عورـش  ار  شتبحـص  دوز  ًادـمع  هیمس 

طابترا فرـص  مروظنم  ًاقیقد  اه ، نز  متفگ  هک  یعقوم  بخ ، تفگ - : تشاد . ارم  ياوه  يا  هنوگ  هب  نوا  ًاعقاو  مه  دـیاش  مشکب . تلاجخ 
راوطا ادا و  ارچ  هگید  وتآ  دیـشک - : مه  رد  ار  شیاه  مخا  هفطاع  دوب . اه  نز  تیوه  تیـصخش و  مروظنم  هکلب  دوبن . هگیدـمه  اب  اـه  نز 

روط هب  اـهرتخد  اـه و  نز  اـم  هک  نیا  ینعی  بخ ، یتـفرگاو - ؟ هلحار  زا  هدـشن  یچیه  زوـنه  ینز . یم  فرح  هبملـس  هبملق ، يرآ ، یم  رد 
نومتقو یگدـنز و  ًالومعم  مه  نیمه  يارب  مینک . یم  مگ  ونومدوخ  یعامتجا  یناـسنا و  هاـگیاج  میریگ . یم  مک  تسد  ونومدوخ  لومعم 

. ایند نوا  هن  نروخ  یم  اـیند  نیا  درد  هب  هن  فورعم ، لوق  هب  نرادـن . یـشزرا  چـیه  هک  ییاـهزیچ  مینک . یم  هدـمهیب  ياـهزیچ  فرـص  ور 
هی دـیاب  زور  ره  هک  نیا  بخ  میمهفب - . ماـم  راذـب  وگوب  يرلد  یجبآ ، دـش  نومه  هک  مزاـب  د  یلدنـص - : يور  دـیبوک  تسد  اـب  هفطاـع 
هب هقیقد  هشاب و  نوملابند  هنیآ  هی  هشیمه  دـیاب  یچیه ! یچ ؟ هک  مینک . شیارآ  ور  نومدوخ  مینک و  فلت  هنیآ  ياپ  ور  نومتقو  زا  تعاـس 

هدـش الط  دـنبندرگ و  وگنلا و  نومرکذ  رکف و  همه  یچیه ! یچ ؟ هک  میرب  رو  نوموربا  مشچ و  هب  مینک و  اشامت  شوت  ور  نومدوخ  هقیقد 
نز يانعم  هنیا  بخ  دـننک ! نومهاگن  همه  یچ ؟ هک  فرط  نوا  فرط و  نیا  میرب  گـنراگنر  ياـهوتنام  اـه و  ساـبل  اـب  یچیه ! یچ ؟ هک 
هن ننک ، هاگن  کسورع  هی  لـثم  اـم  هب  هک  میدـب  قح  مه  هیقب  هب  دـیاب  میریگ ، یم  مک  تسد  يروط  نیا  ور  نومدوخ  اـم  هک  یتقو  ندوب ؟
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اب هک  دز  یم  جوم  شیادص  رد  یبیجع  تنوشخ  يدرس و  دوب ! ایرث  دمآ ! فرح  هب  مه  وا  هرخالاب  ینز ؟ یمن  هک  هنعط  ناسنا - . کی  لثم 
هنعط دـیاب  یچ  يارب  هیچ ؟ تروظنم  دـنادرگرب - : اـیرث  تمـس  هب  ار  شرـس  هیمـس  درک . یم  قرف  نوـملوا  زور  ییانـشآ  رد  شمرگ  نحل 

هفطاع یتسین . لاحـشوخ  رفـس  نیا  يوت  نم  ندوب  زا  وت  منک  یم  سح  هیمـس - . ياه  مشچ  يوت  دش  هریخ  حیرـص  میقتـسم و  ایرث  منزب ؟
؟ دآ یمن  شـشوخ  وت  زا  نوا  هک  ینک  رکف  هنکمم  روطچ  تسین ! روط  نیا  هک  همولعم  يدـش ؟ هنووـید  لاـیخ - : یب  درـسنوخ و  دـیدنخ .

نییاـپ ار  شرـس  مه  هیمـس  دوب ؟ یچ  اـه  فرح  نیا  زا  شروظنم  سپ  تخادـنا - . نییاـپ  ار  شرـس  اـیرث  هشاـب ؟ روط  نیا  دـیاب  یچ  يارب 
ًالماک مه  مفرح  متفگ ، ور  ما  هدیقع  طقف  نم  متشادن . یصاخ  روظنم  چیه  نم  نم ...! بخ  دیشک - . رتولج  ار  شا  هعنقم  یمک  تخادنا و 

. - یعفادت یتلاح  اب  دوب ، همه  هب  شهاگن  تهج  راب  نیا  دروآ . الاب  ار  شرـس  هرابود  ایرث  اه . نز  رد  ینیب  مک  دوخ  سح  هرابرد  دوب  یلک 
دوخ هرادن . یگ  یم  وت  هک  یتافرخزم  نیا  ینیب و  مک  دوخ  اب  یطبر  چیه  ندرک  شیارآ  نرادن . مه  اب  یطبر  چیه  ات  ود  نیا  هگ ؟ یم  یک 
یچ يارب  وگب  ینود ، یم  هک  وت  سپ  بخ  ندرک - ! میاـق  نوشاـه  هنوـخ  يوـت  ور  نوـشدوخ  زورما  اـم  ياـه  نز  هک  نیا  ینعی  ینیب  مک 

هک ییاج  میشاب . رت  گنـشق  میاوخ  یم  همه  مینک . دمآ  تفر و  بترم  عضو  ورـس  اب  دیاب  همه  هک  نیا  يارب  همولعم ! ننک - ؟ یم  شیارآ 
یمک ایرث  دیفس  ياه  پل  شا ! هنومن  مه  نیا  متفگن !؟ تخادنا - : الاب  ار  شا  هناش  هیمس  نریگب . نوملیوحت  ننکن ، نوم  هرخـسم  میر  یم 

- ؟ دآ یم  تدـب  ییاـبیز  يزیمت و  زا  تدوخ  هگم  هیچ ! تفرح  منیبـب  نزب  ور  تفرح  تسرد  شا ؟ هنومن  مه  نیا  یچ . ینعی  دـش - . زمرق 
ونوا شرهاظ  يزاسابیز  اب  داوخب  هک  هنک  فعض  ساسحا  ردق  نیا  ام  هدرکلیصحت  وجشناد و  رتخد  دیاب  ارچ  هک  هنیا  مفرح  طقف  نم  ریخن !

یم یعـس  هیمـس  يرادـن ؟ تسود  وت  هگم  دـنراد . تسود  ور  ییابیز  همه  هگ ؟ یم  یک  دیـشک - : مه  رد  ار  شیاهوربا  ایرث  هنک !؟ ناربج 
تسود مه  ور  هگید  ياهزیچ  ور ! ییابیز  طقف  هن  یلو  مراد ؛ تسود  ور  ییابیز  مه  نم  مراد ! تسود  ارچ  دنک - : لرتنک  ار  شدوخ  درک 

راشف مه  يور  ار  شیاه  نادـند  ایرث  مراد . تسود  هتروظنم ، وت  هک  یفیرعت  نوا  اب  ییاـبیز  زا  رتشیب  یلیخ  ور  نوشاـه  یـضعب  یتح  مراد .
: - تشگرب اه  هچب  هیقب  فرط  هب  هیمـس  مگب . مه  ور  هگید  زیچ  هی  هتفرن  مداـی  اـت  هدـشن ! ماـمت  مفرح  زونه  نک ! ربص  وت - ! ...!... وت داد - :
طقف هک  مگب  ماوخ  یم  نم  نکن . نومرخـسم  نریگب ، نوملیوحت  میر  یم  اج  ره  هک  نیا  رطاخ  هب  تفگ  ایرث  هک  نیدـش  هجوتم  نوت ، همه 

نز رد  ور  رکف  نیا  هک  دوب  هعماج  رد  طلغ  گنهرف  هی  نیا  لـصا  رد  میروط ! نیمه  نوم  همه  هراد ، يرکف  زرط  نینچ  هک  تسین  اـیرث  نیا 
هک یتسه  یک  ینک  یم  رکف  وت  هکیش - . ياه  سابل  تالآ و  تنیز  یگنشق و  يوت  طقف  يرترب  یبوخ و  هک  دروآ  دوجو  هب  اهرتخد  اه و 

دـشکب و دایرف  هدـننار  هک  ردـق  نآ  هن  یلو  هزادـنا . زا  شیب  دوب . دـنلب  اـیرث  يادـص  ًاملـسم  ینک ؟ یم  تواـضق  همه  دروم  رد  يروط  نیا 
هب دوب  سوبوتا  بقع  تمـس  هب  نامیور  هک  هیمـس  همطاف و  هفطاع و  نم و  دندش . تکاس  همه  هدننار  يادـص  اب  هربخ »؟ هچ  هک «  دـیوگب 

. هسوبوتا اج  نیا  نوجاباب  هربخ ؟ هچ  سوبوتا  طسو  نوا  تسه  مولعم  تفگ - : درک و  هاگن  شرـس  الاب  هنیآ  يوت  میتشگرب . هدـننار  فرط 
هک دنزب  یفرح  تساوخ  ایرث  هن ؟ ای  هشاب  مج  نومـساوح  ساب  مینک . یگدننار  میاوخ  یم  نومتاومارـسریخ  ماامد  سین ! هک  گنج  نودیم 
اب داد و  راـشف  مه  يور  ار  شیا  نادـند  اـیرث  دـیزگ . ار  شینییاـپ  بل  تشاذـگ و  شا  ینیب  يور  ار  شتـشگنا  تفرگ . ار  شیولج  همطاـف 

درک یم  هاگن  ار  شیولج  هک  روط  نامه  هدننار  تفگ . يزیچ  دش و  مخ  وا  تمـس  هب  هدـننار  درگاش  شییولج . یلدنـص  هب  دـیبوک  تشم 
ور ام  لاح  تیاعر  رتشیب  ساب  هک  ندرکلیصحت  ینعی  هک  انیا  د  نشاب ! هک  نوجشناد  دیجم ! اقآ  مسفرب  تاولص  یچ و  یچ  دیشک - : دایرف 

ار شرس  یمک  هدننار  درک . تبحص  هدننار  اب  یمک  دش و  دنلب  شیاج  زا  اسراپ  ياقآ  میراد . باصعا  لضفلاوبا ! هب  مینوسنا  ماامد  ننکوب .
قح اـم  هب  ساـب  مامـش  یلو  ننوـم . یم  نوـمدوخ  رتـخد  ثم  مااـنیا  ادـخ  هب  اـسراپ  ياـقآ  مـشچ ! !... مـشچ داد - . ناـکت  دـییات  هناـشن  هـب 

هدننار و ياقآ  یتمالس  يارب  تفگ - : دنلب  دوب  هتسشن  هک  ولج  یلدنص  نامه  زا  اسراپ  ياقآ  مامـشچ . مخت  ات  ود  نوا  ور  هب  مشچ ! ... يدب
هتسهآ يادص  دندش . تکاس  همه  هظحل  دنچ  تاولص ، نداتسرف  زا  دعب  نینک . متخ  دنلب  تاولص  اهرفاسم  مامت  یتمالس  يارب  دیجم و  اقآ 
هظحل دنچ  ات  گنج  هلابند  هدـننار  ياقآ  باصعا  ندوب  درخ  تلع  هب  تسکـش - : ار  توکـس  هک  دوب  ییادـص  نیلوا  هفطاع  هدروخ  ورف  و 

.... رگید
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مراهچ لصف 

شنهد زا  یچره  هک  تساجک  اجنیا  ای  میتسه  یک  ام  هدرک  رکف   ، هنزب فرح  يروطنیا  رتخد  يرـس  هی  اب  تشادـن  قح  نوا  تفگ - : هیمس 
زا شباصعا  مه  دیاش  یلو  ! تسین یفرح  ، دوب دنت  دح  زا  شیب  نوا  شنکاوو  هابتشا  شراتفر  مراد  لوبق  تفگ - : همطاف  هگب ! ام  هب  دموارد 

هراـبود نوچ  . دوب هتخیر  هفطاـع  سرت  هکنیا  لـثم  هنک . لرتـنک  ور  شدوـخ  هتـسنوتن  ، هدوـب درخ  يا  هگید  زیچ  ره  اـی  یباوـخ  یبزا  ، ییاـج
: - تفگ هلحار  نومدوخ . ثحب  غارـس  نییایب  الـصا " . هراد هانگ  ادخ  هدنب  ! نینکن هلیپ  يدوخ  یب  مهامـش  ! اباب هرآ  دش - . يداع  شیادـص 

نریگب نوشلیوحت  هعماج  يوت  هکنیا  يارب  اهنز  ندرک  شیارآ  هک  تفگ  مناخ  هیمـس  . میدز یم  فرح  اهنز  ینیب  مکدوخ  هب  عجار  میتشاد 
یم یلو  منکدر . الماک " ور  شفرح  ماوخ  یمن  اصخـش " نم  هتبلا  . نیا هیبش  يزیچ  ای  ، نتفرگ مک  تسد  ور  نوشدوخ  اـهنز  هک  هنیا  هنوشن 

ناکت ار  شرـس  همطاف  مینک . ادیپ  ور  شا  هشیرو  میدرگب  شتلع  لابند  دیاب  مینومب . رهاظ  دنب  رد  طقف  دیابنامو  تسا  هیـضق  رهاظ  نیا  مگ 
دنچ ار  شا  هدـش  هلول  هلجم  . درک ثکم  یمک  هلحار  هیچ ؟ اهنز  يوت  يا  هیحور  نینچ  ندـموا  دوجو  هب  تلع  تدوخ  رظن  هب  ـالاح  داد - :

رد هک  هینیقلت  رطاخ  هب  ، نم رظن  هب  دنک - . نیگنسو  کبس  ار  شباوج  تساوخ  یم  ای  تشاد  دیدرت  راگنا  . دیبوک ییولج  یلدنـص  هب  يراب 
هب نرادـن . لوبق  ور  نوشدوخ  مه  نوشدوخ  الاح  هک  يدـح  هب  نا . هراچیب  فیعـض و  هک  ندرک  رواب  مه  اهنوا  ، هدـش اهنز  هب  خـیرات  لوط 
یم هنوخ  بتکم  هی  يا  هچب  يزور  . منزب لاثم  هی  نیراذـب  یگب - ؟ ياوخ  یم  یچ  ؟ هچ ینعی  تفگ - : هفطاع  ننک . یمن  داـمتعا  هگیدـمه 
هچب زا  یکی  ، بتکم رد  مد  دآ  یم  هکازریم  ، حبـص نشک . یم  يا  هشقن  سپ  . نشب تحار  نوشقالخادـب  يازریم  ای  ملعم  تسد  زا  نتـساوخ 

هک هگ  یم  یقالخادب  اب  ازریم  " نیشاب .  هدش  ضیرم  هدرکن  يادخ  هنکن  هدیرپ ؟ نوتگنر  ارچ  ! اقآ مالس   " هک هگ  یم  هرسپ  هنیب . یم  ور  اه 
منک رکف  ؟ هداـتفا دوـگ  نوتمـشچ  ارچ  ! ازریم مالـس  هگ " یم  شهب  هک  هنیب  یم  ور  هگید  یکی  ورهار  يوـت  " تسین . طوـبرم  وـت  هـب  ! ریخن "

یم ازریم  هب  قاتا  يوتیدـعب  رفن  . تاجرـس نیـشب  ورب  هک  هگ  یم  هچب  هبو  هش  یم  ینابـصع  ازریم  مهزاب  نیـشاب "؟ هدـش  ضیرم  لال  منوبز 
هداتفادوگ مشچو  هدیرپ  گنر  اب  داتسا  ات  دنتفگردق  نیا  هک  نیا  هصالخ  نیدش "! ضیرم  امتح " هتفرگ ؟ نوتادص  ارچ  ! داتـسا مالـس  هگ "

دسرب هچ  . دورب رتولج  ، ییولج یلدنص  زا  ناشیادص  هک  دنلب  ردق  نآ  هن  هتبلا  دندیدنخ . يرفن  دنچ  هنوخداتـسرفوراه ! هچب  ، هتفرگ يادصو 
! هگ یم  هصق  هراد  اباب ! منیبب  ورب  تفگو - : دوب  يدـج  مه  الماک " ، دـیدنخن الـصا " هک  هفطاـع  زجب  دـسرب . سوبوتا  يولج  هب  هک  نیا  هب 
هی دش  نیا  الاح  ناهآ ! هیچ - ؟ تدوخ  رظن  بخ  دیسرپ - : بجعت  یمک  اب  همطاف  هگ . یم  هصق  نومارب  امناخ  مناخ  ، هیا هگید  زیچ  ام  درد 
ام هک  هنیا  تیعقاو  . مینوچیپ یم  نومدوخرـسرودور  همقل  ام  ارچ  مگ  یم  نم  . مگب نوتاربات  نم  هب  نیدـب  ور  نوتـشوگ  سپ  . یباسح فرح 
هب برغ  يوت  رظن  نیا  درک - : شلیمکت  یلاـیخ  یباـب  همیهف  میرت . فیعـض  نوچ  ، تسین مه  يا  هراـچ  چـیه  . میتـسد ریز  اـتاذ " ، مینز نوچ 

هزادـنا هب  دـیاب  اـهنزام  مگ  یم  نم  شقرـشو . برغ  هب  هنو  مراد  شمود  تسدو  ون  سنج  هب  يراـک  هن  نم  هفورعم - . مود " سنج  " هیرظن
همطاـف مینکن . هیجوت  ور  تالکـشم  لـئاسم و  مه  يدوخ  یب  . مینک لوبقور  تیعقاو  . میـشاب هتـشادن  مه  يداـیز  عقوت  . مینزب فرح  نومنهد 

روز و رظن  زا  . اـهرظن یلیخ  زا  رظن - ؟ هچزا  میرت - ! فیعـض  اـهدرمزا  اـم  هک  هنیا  تیعقاو  نمرظن  هب  هیچ - ؟ تیعقاووـترظن  هـب  دیـسرپ - :
اهدرم زا  ام  تاساسحا  ظاحل  زا  تاساسحا ! زجب  هدارا .... ، تالکـشم ربارب  رد  تمواقم  تردـق  ، ینهذ ياهدادعتـساو  اـه  ییاـناوت  ، تردـق
تمـس هب  رـس  اـب  هلحار  میتـفا . یم  هیرگ  رتدوز  ینعی  تفرگ - : رخـسمتو  هنعط  زا  یگنر  شنحل  . دروآ رت  نییاـپ  ار  شیادـص  میرت . يوـق 

رازه دـنچ  هکنیا  ینعی  روظنم - ؟ هتانیقلت - ! نوا  جـیاتن  زا  یکی  مه  هفطاع  نیدیـسر !؟ نم  فرح  هب  نوت  همه  الاح  درک - : هراشا  هفطاـع 
. تاساسحا زج  هتبلا  درک - : دـیکات  هفطاع  میتسه ! اهنآ  زا  رت  فیعـض  ظاحل  همه  زا  ام  هک  ندرک  تابثا  ام  هبو  ندز  روز  اهدرم  هک  هلاـس 

ظاحل زا  امـش  هک  نگ  یم  ام  هب  اهنوا  هتانیقلت ! نومه  زا  یکی  شدوخ  مه  نیا  ! مزیزع هن  تفگ - : هلحار  يدـج ! اـی  یخوش  هب  دوبن  مولعم 
نیمه ، لماع نیمه  هلیـسو  هب  یتح  اه  نوا  هک  یلاح  رد  مینک . یم  شوخ  فرح  نیمه  هب  ور  نوملد  مهام  نیرت . يوق  اهدرم  زا  تاساسحا 

یم ندوب . هضرع  یب  ، ندوبن مواقم  ، نتـشادن هدارا  ، نداتفا هیرگ  دوز  ینعی  ندوب  یتاساسحا  ، نوچ ننک . یم  ریقحت -  ور  ام  ، مه تاـساسحا 
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شغلبم مه  نومدوخو  میدرک  رواـب  مهاـم  ننک . یم  هدافتـسا  ءوس  اـم  بوکرـسو  ریقحت  يارب  مه  اـم  تاـساسحا  زا  یتح  اـهنوا  هک ! نینیب 
" تفگ یم  دراذگب ، مرس  هب  رس  هی  دنک  هرخسم  ار  نم  تساوخ  یم  تقو  ره  مه  اباب  یتاساسحا ! هرجنپ . فرط  مدنادرگرب  ار  مرس  میدش .
؟ هراد یبـیع  هچ  ندوـب  یتاـساسحا  هک  مدـیمهفن  تقو  چـیه  مه  نمو  دوـبن  یـضاررعش  هب  نم  هقـالع  زا  تقو  چـیه  یتاـساسحا "! هرتـخد 
اب هلحار  هتاساسحا ! نیمه  ناویحو  ناسنا  نیب  قرف  الصا " ؟ هراد یلاکـشا  هچ  ندوب  یتاساسحا  هگم  یلو  متفگو - : هلحار  فرط  متـشگرب 
هب طقف  امـش  سپ  نگ  یم  نومهب  . مینک لوبق  ور  شا  هجیتن  دیاب  میدرک  لوبقور  اهفرح  نیا  هگاام  یلو  هلب ! داد - : ناکت  ار  شرـس  فسات 

تمالس یضیرم و  شوج  صرح و  بش  ات  حبـص  ، مینزب همتابمچ  نوماه  هنوخ  هشوگ  میرب  دیاب  هک  هتقو  نوا  نیروخ ! یم  يراد  هچب  درد 
هلب ! ندوب یتاساسحا  مرج  هب  طقف  . میـش یم  مورحم  بصانمو  لغاشم  زا  ، یعاـمتجا قوقح  یلیخزا  هک  هتقو  نواو  میروخب  ور  نوماـه  هچب 

هلمج کی  نومه  رطاخ  هب  مه  ور  اه  تیمورحمو  اـه  تیدودـحم  زا  یلک  شدـعب  یلو  ، ینک یم  لوبق  ور  هلمج  هی  طـقف  لوا  ! مناـخ میرم 
يا هعماـج  چـیه  ردو  خـیرات  زا  عقوم  چـیه  ، میرذـگب هک  انثتـسا  اتدـنچ  زا  ارچ  سپ  دـمآ - : یمن  هاـتوک  مه  هفطاـع  اـما  ینک . لوبق  دـیاب 

شتـسد تشاذگن . هفطاع  هک  دیوگب  يزیچ  تساوخ  یم  هلحار  ندوبن . رثوم  یخیرات  تانایرج  رب  عقوم  چیه  نتـشادن . يرثوم  شقن  ، اهنز
لثم . دـنداد ماجنا  یمهم  ياهراک  مه  یخیرات  ثداوح  زا  یلیخ  رد  اـهنز  نیـشخبب  دـموا . مداـی  مدوخ  هلب ! ! هلب داد - : هماداو  دروآ  ـالاب  ار 

روهمج سیئر  ام  هعماج  يوت  میرذگب . اه  فرح  نیا  زا  " الصا ناجاباب  ! نسح ماماو  یلع  ترضح  ندش  هتـشک  ، دیـشمج تخت  ندز  شتآ 
زا یلیخ  هکنیااب  نومدوخ  هاگـشناد  نیمه  يوت  ای  نتـشاد ؟ نز  روهمج  سیئر  اـت  دـنچ  ، هدازآ هک  اـکیرمآ  يوت  ، هعونمم اـهنز  يارب  ندـش 

تهب هلحار  نتسه . اهرتخد  زا  رتیوق  هاگـشناد  ياهراکو  یبنج  ياه  تیلاعف  وت  یلو  ، ننوخ یم  سرد  مهام  هزادنا  هب  ننک  یم  راک  اهرـسپ 
منک یم  رکف  هک  هنیا  مروظنم  هیچ - ؟ تروظنم  یگ - ؟ یم  يدـج  ور  اهفرح  نیا  اـی  ینک  یم  یخوش  يراد  وت  هفطاـع  دوب - : هدـش  هدز 
ورام يراد  وت  هک  منئمطم  هرآ !  ! يراذـگ یم  نومرـس  هبرـسوراکرس  یتشاذـگورام  طـقف  ینک . یم  یخوش  يراد  هشیمه  لـثم  مه  زاـبوت 
مهم نزب ! هار ،  نوا  هب  ینزب  ور  تدوخ  ياوخ  یم  هگا  وت  تخادـنا - : الاب  ار  شیاه  هناش  يدـج ، الماک " یتلاح  اب  هفطاع  يد . یم  يزاب 

یم شهب  برغ  وت  تفگ  یم  هک  مه  مناخ  همیهف  نیا  تسا . هداـس  ـالماک " مه  مفرح  منک . یمن  يا  هدـیچیپ  یلیخ  لاوس  نم  یلو  تسین !
دیـشک یقیمع  سفن  . درک لرتـنک  ار  شدوـخ  هلحار  تسین . ـالپ  ترپ و  مـه  یلیخ  سپ  ، ییازیچ نـیچمه  هـیو  مود " تـسد  سنج  نـگ "

هتشاد اتدص  ! وت لام  نم  شوگ  نیا  دز - ! يدنخزوپ  هفطاع  مراد ! لاوس  هی  تزا  نم  دیـسرپ - : ودرک  هفطاع  هب  ینالوط  هاگن  دش . هدامآو 
. شیلبق كال  وت  تشگرب  هفطاع  راگنا  دـش ، هدامآ  يدـج  ثحب  کی  يارب  هلحار  هک  یتقو  نومه  زا  اـقیقد " ینوسرت ؟ یم  ور  یک  ، شاـب

هفطاع هنای ؟ تسه  یقرف  لئاسم  هیقبو  یندب  تردق  ، تاساسحا دادعتسا ، رظن  زا  اهتسوپ  هایسو  اهتسوپ  دیفس  نیب  وت  رظن  هب  تفگ - : هلحار 
یلو وت ! یچالقان  یلیخ  !؟ هِلت وت  يزادـنب  ونَم  یَخیِم  يروگم ! يروگوگ  ِيا  هی !  القان  يا  : - ِ تخادـنا هلحار  هب  یجک  هاـگنو  دز  يدـنخبل 

، ما يداژن  ضیعبت  نوناـق  رادـفرط  نم  نوچ  هک  ینک  تباـث  اـچب  هب  یخیم  هن - ؟ اـی  تسه  یقرف  ، هدـب باوـج  مدرک - . هتـشر  تا  هبنپ  نم 
ینعی هن " دیـسرپ " - : يربص  یب  اب  هلحار  " هن ! "؟ یـش یم  ینابـصع  ارچ  ! بخ یلیخ  مناخ - ! هفطاع  هدـب ! باوج  هن - ؟ هینعم ، یب  ماـفرح 

: - داد نوریب  ادـص  رپ  ار  شمدزابو  دیـشک  یقیمع  سفن  هلحار  دـنرادن . مهاب  یقرف  چـیه  " هکنیا " ال !  ینعی  " NO " هکنیا ینعی  هچ - ؟
دوب هفطاع  تبون  الاح  نتسوپدیفس ؟ خیراتو ، ایند  ياهرکفتمو  اهدنمـشناد  رتشیب   ، مینک باسح  مه  یبسن  روط  هب  رگا  ارچ  وت  رظن  هب  سپ 

ياوخ یم  هکنیا  لـثم  دیـسر - : یم  رظن  هب  یـضار  هلحار  هلت ؟ وت  هزادـنا  یم  ور  شدوخ  هراد  ارچ  نیا  ممهف ! یمن  نم  دوـش - : جـیگ  هک 
لوبق یگمه  هک ! نینود  یم  مگ . یم  مه  ور  شباوج  مدوخ  نم  تسین ! مهم  هار ! نوا  هب  ینزب  ور  تدوخو  یخوـش  وـت  يزادـنب  ور  ثحب 

" ـالومعم هک  مینیب  یم  مهزاـب  اـما  تسین . یقرف  چـیه  هریغو ، تسوپ  خرـس  تسوپ ، هایـس  ، تسوپ دیفـس  فـلتخم  ياـهداژن  نیب  هک  میراد 
ره هک  اکیرما  لثم  ییاهروشک  يوت  هزات  يدازآو . هافر  رد  تسوپ  دیفـس  ياهروشکو  دنربیم  رـس  هب  یتخبدب  رد  تسوپ  هایـس  ياهروشک 

تساهتسوپ هایس  نماانو  فیثکو  تسپ  ياه  هلحم  زا  رت  نما  ابیرقتو " هفرم  کیش ، زیمت ، تسوپ ، دیفـس  ياه  هلحم  نراد ، دوجو  هورگ  ود 
شتلع ! نردـخم داومو  داـسف  رد  قرغو  نرب  یم  رـس  هب  يراـکیبو  یتخبدـب  رقف ، رد  تـالحم  نیا  تسوپ  هایـس  دارفا  رتشیب  هک  نینود  یمو 
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؟ هن ای  دهد  یم  باوج  یـسک  دنیبب  تساوخ  یم  دیاش  . دندوب تکاس  همه  . درک اه  هچب  هب  یهاگن  درک . ثکم  يا  هظحل  دـنچ  هلحار  هیچ ؟
رس يوت  نراد  اهتسوپ  دیفس  هک  هلاس  رازه  هکنیا  يارب  سا ! هداس  یلیخ  شتلع  تفگو - : درک  هفطاع  هب  يرادشک  هاگن  دزن ، یفرح  یسک 

نینود یم  نیدسافو ! نیرادن  ور  یمهم  راک  چـیه  تقایل  اه  امـش  هک  نگ  یم  مه  بترم  ننک . یم  ریقحت  ور  اهنواو  ننز  یم  اهتـسوپ  هایس 
ود نیا  نیب  ور  یـصاخ  توافت  یـسانش  ناورو  یکـشزپ  دیدج  مولع  تساهلاس  هک  نیااب  نالا  هک  هدیـسر  يدـح  هب  تاغیلبت  نیا  الاح  هک 
اما ، ندـب رارق  اهتـسوپ  هایـس  رایتخا  رد  مه  ور  یتاناکما  نا  هدـش  رـضاح  اه  تلود  ای  اه  ناگرا  زا  یـضعب  هک  نیاابو -  ندرکن  تاـبثا  داژن 

! اهدرمو اهنز  تیعـضو  اب  نینک  شقبطنم  ور  هصق  نیمه  الاح  نرب . یم  رـس  هب  نوشدوخ  نیـشیپ  تفاثکو  بادنگ  نامه  رد  نانچمه  اهنوا 
رظن اب  ـالماک " هکنیا  هن  نم ، تفگ - : دوب ،  نییاـپ  شرـسو  درک  یم  كاـپ  ار  شیاـه  هشیـش  هک  روط  ناـمهو  تشادرب  ار  شکنیع  همیهف 

هک دنک  دومناو  درک  یعـس  تفرگ .  رون  فرط  هب  شمـشچ و  يولج  دروآ  ار  کنیع  تفگن .  يزیچ  رگیدو  یلو ..... مشاب ، قفاوم  هفطاع 
؟  يدروخ ور  تفرح  ارچ  یچ ؟  یلو  درک - :  کیدزن  مه  هب  ار  شیاهوربا  یمک  هلحار  تسا .  کنیع  ياه  هشیش  ندرک  ناحتما  لوغشم 
اب هرخالاب  دـش و  هریخ  هلحار  هب  یمک  دـش .  میاق  کنیع  تشپ  هراـبود  شزیر  ياـه  مشچ  شمـشچ ،  يولج  تشاذـگ  ار  شکنیع  همیهف 

یمن تسین و  مینک  یم  رکف  هک  اه  یگداـس  نیمه  هب  تفگ  هفطاـع  هک  يا  هیرظن  اـی  فرح  نیا  هک  مگب  ماوخ  یم  یلو  تفگ - :  دـیدرت 
ات نزب  فرح  رت  نشور  همهبم !  تاه  فرح  همیهف  دـندش - :  کـیدزن  مه  هب  رتشیب  هلحار  ياـهوربا  مینک . شدر  یگداـس  نیمه  هب  مینوت 

هناـماوع و ییاـه  فرح  هفطاـع ،  ياـه  فرح  نینکن  رکف  هک  هنیا  مروظنم  مگب .  ماوخ  یمن  یـصاخ  زیچ  یگب - ؟  ياوخ  یم  یچ  منیبـب 
هب عجار  مه  يدایز  ياهرکفتم  اهدنمـشناد و  تساـه .  نز  هب  عجار  خـیرات  لوط  رد  هیرظن  نیرتراد  هقباـس  فرح  نیا  هن !  تسا .  یحطس 

ناسنا نز ،  هک  دوب  دـقتعم  وطـسرا  نوچ  هدرگرب ،  وطـسرا  تایرظن  هب  مه  بوتکم  رثا  نیلوا  دـیاش  نتـشون ،  باـتک  ندرک و  ثحب  نوا ، 
مدرک و ینِم  نِم  نم ،  هدشن .  قلخ  نز  هک  درک  یم  رکـش  ور  ادـخ  یتح  و  داد !  یمن  هار  شیمداکآ  يوت  ور  اه  نز  مه  نوطالفا  هصقان ! 

صقان شلئاسم  ناسنا و  ایند و  زا  مه  اه  دنمـشناد  یتح  اه  ناسنا  شناد  مهف و  اه  عقوم  نوا  هک  دوب  نیا  رطاـخ  هب  منک  یم  رکف  متفگ - : 
دهع قیتـع و  دـهع  وت  ـالثم  هراد .  هقباـس  مه  یهلا  ناـیدا  وت  هیرظن  نیا  اـقافتا  تفگ - :  درک و  هلحار  هب  یهاـگن  مشچ  ریز  زا  همیهف  دوب .

نگ یم  هک  نیا  ای  هدش  هدیرفآ  مدآ "  " پچ هدند  زا  اوح "  " هک هدموا  نایحیـسم ،  نایدوهی و  ینامـسآ  سدقم و  ياه  باتک  هک  دـیدج 
هک ینود  یم  تدوخ  یلو  تفگ - :  یتحاران  اب  هلحار  داد . بیرف  ور  درم  نز ،  دعب  داد و  بیرف  ور  نز  هدموا و  رد  رام  لکـش  هب  ناطیش 

مدآ "و  " ناطیش هگ  یم  نآرق  هرادن .  لوبق  یگ  یم  هک  ور  ییاه  ناتساد  نیا  نآرق  هک  هنیا  مه  شلیلد  نا .  هدش  فیرحت  اه  باتک  نیا  ، 
ام همه  هک  هنیا  مروظنم  تفگ - :  همیهف  هیچ ؟ تروظنم  یگ - ؟ یم  یچ  ور  نوم  نهک  تایبدا  گنهرف و  داد - . بیرف  مه  اـب  ور  اوح " "

 " هک نیا  الثم  نتـسردان .  تسپ و  ای  دیلپ  دـنراد ، اه  نز  هب  صاصتخا  هک  ییاهزیچ  ای  اه  نز  نوا  رد  هک  میدـلب  يدایز  ياه  لثملا  برض 
ردام متفگ - :  مه  نم  يا  هناـخ  یهلا  دوبن  ـالب  یب  يا  هناـشاک  ره  هب  دـشاب  ـالب  نز  تفگ :  هنارعاـش  ینحل  اـب  هفطاـع  " هپچ !! نز  باوخ 

هب يزیچ  نوا  اـی  هشاـب  تحاراـن  شاـه  سورع  زا  یکی  تسد  زا  هک  مه  تقو  ره   " هرادـن . دـنب  تفچ و  نز  ناـهد   : " هگ یم  نم  گرزب 
لثملا برـض  فرط  نوا  زا  تفگ - :  درک و  ایرث  هب  یهاگن  هفطاع   " هسیخ !! یمن  شناـبز  ریز  دوخن  نز ،   " هگ یم  نشاـب ،  هتفگ  یـسک 

دییات هناشن  هب  ار  شرس  همیهف  " هیکی . درم  فرح   " لثم ندایز .  مه  یلیخ  نراد .  هیکت  اهدرم  تازایتما  يور  هک  تسه  مه  يا  هگید  ياه 
فرح تسین و  اه  نز  فرح  هب  ینانیمطا  چـیه  هک  مینک  یم  لوبق  میراد  اه  لثملا  برـض  نیا  وت  اـم  هک  نیتسه  هجوتم  هلب !  داد - : ناـکت 

نیا زا  هدـش .  مدرم  گـنهرف  زا  یئزج  هش و  یم  لدـب  در و  مدرم  ناـیم  اـهراب  زور و  ره  هک  تسا  ییاـه  فرح  اـه  نـیا  هتـسرد .  اـهدرم 
ات هتفرگ  یماظن  یسودرف و  زا  مینیب .  یم  ابُدا  ياه  ناتساد  اه و  تمکح  راعشا و  رد  ور  شاپدر  ای  هیرظن  نیمه  مه  نومتایبدا  رد  هتـشذگ 
 ! هن درک - :  رارکت  بجعت  اب  همیهف  هن !  تفگ - :  دـنلب  تریح و  اب  هلحار  نومتایبدا !  ناگرزب  زا  یلیخ  یماـج و  يدعـس ،  ياـه  ناتـساد 
اب هلحار  منوخب ؟  یماظن  یـسودرف و  ياه  رعـش  زا  ای  منک  فیرعت  تارب  ور  ناتـسلگ  ياه  ناتـساد  زا  ات  دنچ  ياوخ  یم  هن ؟  ور  یچ  یچ 

عقوت یکی  وت  زا  هک  نیا  ینعی  یچ - ؟  يارب  نم !؟  مگ - !  یم  ور  وت  هک ،  مگ  یمن  ور  اه  نوا  نم  یلدنص - :  هتـسد  يور  دیبوک  تشم 
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نم ناج ! هلحار  هن  تفگ - : ، دنک ییوجلد  هلحار  زا  درک  یم  یعس  هک  ینحل  اب  همیهف  ینز ؟  یم  ور  اه  فرح  نیا  ارچ  هگید  وت  متشادن ! 
ناـیم هکلب  ماوـع ، ناـیم  طـقف  هن  منوا  هدـش . هتفگ  ـالاح  اـت  میدـق  زا  هک  ییاـهفرح  مگ . یم  ور  هیقب  رظن  مراد  طـقف  نم  متفگ ! تـهب  هـک 

، زغم لثم  ییاضعا  هسیاقم  اب  هک  نتسه  ییاهرتکد  زورما  نیمه  یتح  هک  مگ  یم  هعماج . رکفنشور  ياهرشقو  نابیدا  ، اهرکفتم اهدنمشناد ،
اه هچب  هلحار و  هب  درک . ثکم  هظحل  دنچ  نرت . صقان  اهدرم  زا  اهنز  هک  ننک  تباث  نراد  یعـس  اهدرم  اهنز و  يدـنب  ناوختـساو  باصعا 

طقف اهفرح  نیا  نیریگن ! مک  تسد  ور  تاـیرظنو  اـهفرح  نیا  هک  مگ  یم  طـقف  نم  داد - : هماداو  درـشف  مه  يور  ار  شیاـهبل  درک . هاـگن 
زا يرایـسب  زورما  نیمه  یتحو  خـیرات  لوط  رد  مگ  یم  نم  تسا . هماـع  گـنهرف  كرتشم  لـئاسم  وزج  هکلب  تسین ، ماوع  گـنهرف  وزج 
دآ یم  رظن  هبو  ننک  یم  هیجوت  ندوب  مود "  سنج  هیرظن "  نیمهابور  یسانش  هعماج  ، یـسانش ناور  ، نید ، خیرات ياه  یگدیچیپ  لئاسم و 

تسد هب  ار  ششمارآ  ، رگیدمه يور  شیاهبل  نداد  راشفاب  درک  یعـس  هلحار  ندوبرت . یـضار  هلئـسم  نیا  هب  مه  اهنز  دوخ  خیرات  لوط  رد 
گنج وت  هک  نتشادن  عقوت  نوشزاو  ناهدرم  زا  رتفیعـض  اهنز  هک  نتـشاد  هدیقع  میدق  زا  نگ  یم  الثم " ینزب - ؟ لاثم  ینوت  یم  دروایب - :

. تشادن اه  هچبو  اهنز  هب  يراک  حـتاف  رکـشل  مه  اهرهـش  ریخـست  زادـعب  یتح  ینعی ، ندوب ، هدیـسر  یبسن  تینما  هب  اهنز  ننک ، تکرـشاه 
عون اب  طابترا  رد  هچ  دـش ، یم  اهنز  ریگنابیرگ  يرتمک  تالکـشم  ندوب ، ادـج  اهدرم  زا  اهنز  یمیدـق  ياه  رهـش  رد  هک  یعقوم  ات  هکنیاای 

هیرظن نیا  هریاد  زا  ور  نوشدوخ  اه  نز  عماوج  یـضعب  رد  هک  یعقوم  زا  یلو  نوشیعاـمتجا ! ياـه  طاـبترا  رد  هچو  نوشتـشیعمو  یگدـنز 
: - تفگ دعبو  درک  ثکم  یمک  هلحار  ندش .  عقاو  اه  مجاهت  تالکـشم و  اه ،  یتخـس  عاونا  دربتـسد  سرتسد و  رد  هزات  ندرک ،  جراخ 

. هرب یم  نیب  زا  ور  درمو  نز  نیب  هسیاقم  هنیمز  هیرظن ،  نیا  نوچ  ندش ؟ یمن  لکشم  راچد  عماج  نیا  وت  اهنز  نیا  زا  لبق  ات  ارچ  ینود  یم 
ییاهنت يایند  زا  الاح  هگید  هک  نم  ندش . یمن  تحاران  دش  یم  نوشقح  رد  هک  ییاهضیعبتو  اهملظ  زاو  نتـشادن  یعقوت  مه  اهنز  اتعیبط "

یم رکف  نم  مدرک - : رظن  راهظا  يرتمک  تلاجخو  دـیدرت  اب  راب  نیا  مدوب ، هدـش  قرغ  ثحب  ناجیه  نایرج  ردو  مدوب  هدـش  جراخ  مدوخ 
اهمدآ يایند  زا  يربخ  نوچ  دنفـسوگ ! لثم  تسرد  هلب ! تفگ - : يدنت  هب  ، دـنک یثکم  هکنیا  نودـب  هلحار  دـندوب . رتتحار  شـضوع  منک 

دای هب  هیگدنز !؟ شمـسا  نوا  اما  هراد ! اهناسنا  زا  يرترـسدرد  یب  یگدـنز  هک  همولعم  هنک ، یمن  هسیاقم  اه  نوااب  مه  ور  شدوخو  هرادـن 
هداوناخو یلومعم  ياه  یگدنز  یتحو  ندموا  دوجو  هب  زورما  هک  یتالکشم  همهنیا  سپ  متفگ - : . مداتفا نامدوخ  هداوناخ  ناغاد  یگدنز 

هکنیا زادـعب  هک ! ینود  یم  درک - : هفاضا  مه  دـعبو  تفگ  ور  نیا  هلحار  هرذـگ " ! هلحرم  نیا  هتبلا  هیگدـنز " - ؟ نا ،  هتخیر  مهب  ور  اه 
ندش هجوتم  هسیاقم  نیا  وت  ننک . هسیاقم  اهدرم  اب  ور  نوشدوخ  تیعـضو  نتـسنوت  دـش ، هفاضا  نوشاه  یهاگآ  هبو  ندرک  لیـصحت  اهنز 

; ندـشور هبور  اـهدرم  تفلاـخم  اـب  ، نریگب ور  نوشقح  نتـساوخ  هک  یعقوـم  دـعب  هش ! یمن  نوـشقح  رد  هک  ییاـه  ضیعبتو  اـه  ملظ  هچ 
هک مدرک  فارتعا  دوب . هدـننک  عناق  هلحار  ياهفرح  ندوبن ! نوشابحاص  هب  هدـش  عیاض  قوقح  نوا  تشگزاب  هب  رـضاح  هگید  هک  ییاهدرم 
هب مهاگن  ناـهگان  دـنز . یم  شتآو  بآ  هب  يروط  هچ  شقح  نتفرگ  يارب  ناـمام  هک  مدوب  هدـید  یکی  نم  مک  تسد  دـیوگ ! یم  تسار 

نوا درک - : یم  هاگن  هلحار  ياپ  ریز  هب  هریخ  دوب . هدـش  کیدزن  مه  هب  شیاهمـشچو  دوب  هدرک  عمج  مه  رد  ار  شیاهوربا  داـتفا . هفطاـع 
اجزا هظحل  کیرد  همیهفو  هلحار  هکـسوس ! تاپریز  هکـسوس ! کسوس !  راـگنا  تفگ - : كوکـشم  ینحلابدـعبو  هلحار ؟ !؟ ریز نوا  هیچ 
طـسو دیـشک  ار  شدوخ  هلحار  دش . هفاضا  هفطاع  دایرف  هب  ، دوب هتفرگ  ار  شرـسو  یلدنـص  يور  دوب  هتفر  هک  همیهف  غیج  يادـص  . دـندیرپ

مکحمو دیشک  يدایرف  هدننار  . دوب هتسشن  درسنوخ  نانچمه  ایرث  دشدنلب . مه  رگید  رفن  دنچ  ياه  غیج  يادص  اه . یلدنـص  نایم   ، سوبوتا
تشپ زا  مه  نم  ! سوبوتا فک  دش  ترپ   ، دوب اه  یلدنصو  شیاهاپ  ریز  هب  شساوحو  دوب  هداتسیا  سوبوتا  طسو  هک  هلحار  زمرت . يور  دز 
هدننار درگاش  دیشک . ار  یتسد  زمرت  هدننار  سوبوتا ، يولج  تمس  هب  متشگربو  مدرک  روجو  عمج  ار  مدوخ  ییولج . یلدنـص  يور  مداتفا 

ار شدوخ  فرط  ِرد  هدننار  اقآ ؟ سابع  هدش  یچ  : - تفگ هدننار  درگاش  درک . دنلب  ار  هلحار  همطاف ، دندش . دنلب  ناشیاج  زا  اسراپ  ياقآو 
. دنک مارآ  ار  اه  هچب  درک  یم  یعـس  همطاف  نییاپ . دیرپ  هدـننار  هدـننار ؟ ياقآ  هدـش  یچ  رتولج - : تفر  ینارگن  اب  اسراپ  ياقآ  درک .  زاب 

لوا هدننار  درگاش  هدش ؟ یچ  هک  دیسرپ  تسد  هراشاابو  هدننار  درگاش  فرط  تشگرب  اسراپ  ياقآ  ! نییاپ دروآ  یلدنـص  يور  زاار  همیهف 
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. دش هدایپ  داد  یم  راشف  مه  يور  هب  ار  شیاه  بلو  داد  یم  ناکت  ار  شرـس  هک  یلاح  رد  دعبو  دناد  یمن  هک  تخادـنا  الاب  ار  شیاه  هناش 
بیج زا  ار  راگیس  خن  کی  داد . هیکت  کیتسال  هب  تشپ  زا  الاب و  دروآ  ار  شیاپ  کی  سوبوتا .  ياه  کیتسال  زا  یکی  هب  داد  هیکت  هدننار 

تیربک داد و  ناکت  يرس  هدننار  دیشک .  تیربک  شیارب  دمآ  هک  شدرگاش  دوبن .  تشگ ،  تیربک  لابند  ردق  هچ  ره  دروآرد .  شنهاریپ 
هی درک - ! رهق  منک  رکف  منود  یمن  تفر - ؟ ارچ  سپ  هدش ؟ یچ  نیمز - .  تخادنا  ار  تیربک  درک و  نشور  ار  راگیـس  تفرگ .  شزا  ار 

نراد هتعاسود  تسات .  نیا 6-5  ریـصقت  شا  همه  مینک - ؟ راکیچ  نوبایب  نیا  يوت  بش  تقو  نیا  الاح  هکیرات  اوه  هک  مه  هگید  تعاـس 
دایز مه  هدـننار  نیا  هتـشذگ ،  اه  فرح  نیا  زا  الاح  یلو  هگیدـمه - !؟ نوج  زا  ناوخ  یم  یچ  منود  یمن  ننک !  یم  ثحب  هگیدـمه  اـب 

اه هچب  هربـخ . هچ  منیبـب  سوبوتا ،  يوت  مدـنادرگرب  ار  مرـس  هتـشز ! هاگـشناد  ياـه  سیورـس  يوت  اـهراوطَا  ادَا و  نیا  هنک . یم  شغوـلش 
یب زونه  هک  دوب  ایرث  طقف  هدرک ! رهق  هک  هتـشاد  قح  هدننار  هک  دنتفگ  یم  اه  یـضعب  دوب ! ام  تسد  زا  ناشیتحاران  رتشیب  دندوب .  تحاران 

ات دوبن  مولعم  تسا !  تحاران  زونه  زورما  هیـضق  زا  هک  دمآ  یم  رظن  هب  دوب . ریذـپان  ذوفن  درـس و  دـمجنم ،  یخی و  راوید  لثم  دوب .  لایخ 
هدیبسچ درک !! یم  يرارق  یب  هیقب  زا  رتشیب  هفطاع  دـنک .  مارآ  ار  هیقب  ات  درک  یم  یعـس  همطاف  دـهد ؟ همادا  يزاب  نیا  هب  دـهاوخ  یم  یک 

ینابـصع هدننار  دز .  یم  فرح  هدننار  اب  دوب و  هدش  هدایپ  مه  اسراپ  ياقآ  تسا .  ربخ  هچ  نوریب  هک  دـمهفب  تشاد  یعـس  هشیـش .  هب  دوب 
يور دوب  هتـشاذگ  ار  شتـسار  تسد  مه  اسراپ  ياقآ  داد .  یم  ناکت  سوبوتا  فرط  هب  هک  دـیمهف  دـش  یم  شیاـه  تسد  زا  ار  نیا  دوب . 

! هراذ یم  ورگ  شیر  هراد  تفگ - : هفطاـع  شا !  هناـچ  هب  دیـشک  یم  تسد  شرگید  تسد  اـب  داد و  یم  ناـکت  ار  شرـس  یه  شا .  هنیس 
تمیق هب  یلو  مدرک - . یم  یلاخ  ور  شداـب  یمک  دـیاب  دوب .  هدرک  داـب  روجدـب  هلحار  تفگ - : يدرک ؟ اـپ  هب  یـشتآ  هچ  نیبب  متفگ - :
هدـننار درگاش  اسراپ و  ياـقآ  مدرک . هاـگن  ار  نوریب  هراـبود  یتخانـشن ! ور  اـسراپ  ياـقآ  زونه  همولعم  سپ  هش - ؟ یم  مومت  هراد  ینورگ 

یکی نرآ . یم  ور  دامود  اقآ  نراد  تکاس !  اه  هچب  تفگ - : تسـشن و  ًاروف  هفطاع  دندیـشک .  یم  دندوب و  هتفرگ  ار  هدـننار  ياه  تسد 
هرابود اسراپ  ياقآو  دـندز  فرح  يا  هلمج  دـنچ  ولج . تفر  همطاف  الاب . دـمآ  رتدوز  اـسراپ  ياـقآ  شاـپکمن ! تکاـس  هگید  وت  تفگ - : 

اه هچب  هک  درک  شهاوخ  نآ . یم  نراد  هدننار  ياقآو  هدش  عفر  لکشم  هناتخبشوخ  هک  تفگ  دمآ . رتولج  یمدق  دنچ  همطاف  نییاپ . تفر 
یتمالس ياربو  نوشتسودو  هدننار  ياقآ  یتمالس  يارب  الاب - : دمآ  هرابود  اسراپ  ياقآ  دننکب . تیاعر  ار  هدننار  ياقآ  تاعارم  رتشیب  یمک 

نامرف تشپ  رگید  هدـننار  دـندمآ . مه  شدرگاشو  هدـننار  هک  دوب  هدـشن  مامت  تاولـص  يادـص  زونه  نینک . متخ  تاولـص  اهرفاسم  ماـمت 
. درک ثکم  يا  هظحل  دـنچ  هدـننار . یلدنـص  فرط  تفر  دـیجم  اـقآ  دـیجم - ! اـقآ  میرب  نک  نـشور  درگاـش - . ياـج  تسـشن  تسـشنن .

نوشیا لاح  رتشیب  یمک  منک  یم  شهاوخ  تفگ - : درک  یم  يزاب  شیاه  تشگنا  ابو  دوب  نییاپ  شرس  هک  روط  نامه  ام . تمس  تشگرب 
ياقآو نوتدوخ  یتمالـس  رطاخ  هب  الاح  ماوخ . یم  ترذـعم  دـمآ  دوجو  هب  هک  يریخات  زاو  میرکـشتم  نوتیراـکمه  زا  نینک . تیاـعر  ور 
هفطاع داتفا . هارو  درک  نشور  ار  نیشام  هدننار . ياج  دوب  هتـسشن  مه  دیجم  اقآ  دنتـسرفب ، تاولـص  اه  هچب  ات  نیتسرفب ! تاولـص  هی  هدننار 

یلیخ هرآ  ناـهآ ! هدـننار - . کـمک  ، هگید مگ  یموردـیجم  اـقآ  نوا  یگ - ؟ یم  ور  یک  متفگ - : یبدوـم ؟  نووـج  هچ  فُا !  تـفگ - :
فرح هاگـشناد  ياهرـسپ  زا  یلیخ  زا  رتهب  مک  تسد  هرآ . متفگ - : هروخ . یمن  اه  هدـننار  هب  الـصا " شندز  فرح  دوب - . نیتمو  بدوم 

یم هگا  هک  هنیا  مروـظنم  یچیه ! تخادـنا - : ـالاب  ار  شیاـه  هناـش  هیچ ؟ تروـظنم  شیدیدنـسپ - !؟ سپ  نم - : فرط  تـشگرب  دز . یم 
اه هشیـش  زا  هنووید ! منیبب  ورب  مدـنادرگرب - : شزا  ار  میور  نوت ! هنوخ  شدتـسرفب  اسراپ  ياقآ  مگب  اـت  هدـب  ور  نوت  هنوخ  سردآ  ياوخ 

، دوب نارهت  زا  رت  صخشمو  رتگنـشق  یلیخ  دیـشروخ  بورغ   ، نابایب يوت  اجنیا  روطنیمه . مه  اوه  دوب . هدش  زمرق  دیـشروخ . هب  مدش  هریخ 
مه خـی  هکت  نوا  هرخالاب  سپ  ایرث ! دوب ; شدوخ  ادـص . فرط  متـشگرب  يدروآرد ؟ دوب  یچ  يزاب  هرخـسم  نیا  ـالاح  تفگ - : ییادـص 
هک همطاـف  ندرکاـپ . هب  ور  اوـَلب  نواو  ندیـسرت  کـسوس  زا  همیهفو  هلحار  هچ ؟ نم  هب  نوا - : فرط  تشگرب  هفطاـع  دـشیم . بآ  تـشاد 

یکـسوس چیه  هک  ینودـیم  بوخ  نم  لثم  مه  تدوخ  تفگایرث - : . درکدـنلبار شرـس  دـش . بلج  شهجوت  دزیم ، فرح  هلحاراب  تشاد 
، دیـسر یم  رظن  هب  هک  مه  ردقنآ  خـی ، هکت  نآ  سپ  نم ! يادـخ  ینک . طیخو  ینوسرتبور  هلحار  ات  یتفگ  ور  نیا  ادـمع " وت  . دوبن نایمرد 
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مریگ الاح  تخادـنا - : الاب  ار  شیاه  هناش  هفطاع  دوب . هدرک  شوگ  مه  ار  ثحب  یتح  . دوب ام  هب  شـساوح  الاح  ات  لوا  زاوا  دوبن . دـمجنم 
هفطاع يراد - ؟ راک  هچوت  دش - : دنلب  تینابصع  اب  هلحار  دنزب . فرح  یناهفـصا  دوب  هتفر  شدای  هکنیا  لثم  یچ ؟ هک  هشاب ! يروطنیا  هک 
یچیه تفگ - : هفطاع  تسشن  هلحار  دوبن . تََسب  هعفد  نومه  . هدشن ینابصع  هرابود  هدننار  ات  منیبب  نیشیب  اباب ،  یچیه  تفگ - : یمارآ  هب 

یم نیتـسه . مه  عاجـش  نینک ، یم  ور  اـهدرم  اـب  يربارب  ياـعدا  هک  ردـق  نوـمه  امـش  هک  مشب  نئمطم  متـساوخ  یم  طـقف  نم  نم !  زیزع 
هک مدید  هنافـساتم  یلو  نیریگب . اهنوازاور  نوتقح  نینوت  یمو  نیرادور  اهدرم  اب  هزرابم  هزبرُجو  تئرج  اعقاو " هک  مشب  نئمطم  متـساوخ 

. دوب یلاخ  شا  همه  فوپ ! تفگو - : درک  توف  ارنآ  يوتو  دروآ  الاب  ار  شتـسد  فکو  چوپ ! ياـهاعدا  دوب ! یهاو  تـالایخ  شا  همه  هن !
هک الوا " دزن - : اج  الـصا " هفطاع  یلو  هشک . یم  ودرا  رخآ  اـتورام  رتخد  نیا  ادـخ ! هوا  شیلدنـص - : هب  دـیبوک  ار  شا  هلک  تشپ  هلحار 

ياقآ تسین . نومنویم  ما  يا  هبیرغ  مینومدوخ ، ـالاح  مه  اـثلاث " هخلت ! تقیقح  نتفگ ، میدـق  زا  هک  اـیناث " سراـکیچ ؟ هدـنب  هشکب ، ادـخ 
؟ یگب ياوخ  یم  یچ  یچ ؟ هک  بخ  تفگ - : هیمـس  دنفنـش . یمن  ورام  يادـص  نولج ، نوا  هک  مه  دـیجم  ياقآو  هدـننار  ياـقآو  اـسراپ 

مه وت  نوج  همطاف  منک . اشامت  رتهب  ور  مناخ  هلحار  نیا  هک  اجنیا  منیـشب  راذب  فرط - : نآ  تسـشنو  دز  رانک  ار  هیمـس  دـش ، دـنلب  هفطاع 
هرخالاب شنییاپ - : بل  يوردادراشفار  شیاهنادند  هلحار  الاب . هرن  هلحار  راشف  هرابود  هک  هشب  تولخ  مک  هی  اجنیا  راذـب  تاجرـس ، نیـشب 

یچ یچ  مینک ؟ یم  میادو  میاق  نومدوخ  زا  میراد  ور  یچ  یچ  ام  هک  مگب  متساوخ  یم  هلب ! ! هلب ناهآ ! هنای - ؟ ینزبور  تفرح  ياوخ  یم 
هطقن هی  اهنز  ام  هک  نینک  لوبق  نوج  اباب  هش ؟ یم  نوماعدا  ردقنیا  ارچ  میـسرت  یم  کسوس  هی  زا  زونه  هکام  مینک ؟ هیجوت  میاوخ  یم  ور 

ترـضحو ربمغیپ  نومز  یچیهام ، الـصا " نوجاباب  هن ؟ ای  نم  هب  نیرادور  نوتـشوگ  تساـه . نوا  زا  یکی  مه  سرت  میراد . ییاـه  فعض 
زا نز  یلاو  ای  نز  رادناتـسا  ات  دنچ  امـش  هشاب . رکـشل  هدـنامرف  هک  تسا  ینز  مروظنم  میتشادـن . هدـنامرف  نز  هنود  هی  مرب ، نوشنوبرق  یلع 

. شتسار تسد  فک  هب  داد  هیکت  ار  شا  هناچو  یلدنص  هتسد  يور  تشاذگ  ار  شجنرآ  هلحار  نیراد ؟ غارس  یلع  ترضحو  ربمغیپ  نامز 
هفطاع هرادور . شدوخ  صاـخ  تایـضتقم  یناـمزره  هک  ینود  یم  تفگدـعبودرکداب - : مهار  شیاـه  ُپلو  درک  عمج  ار  شیاـهبل  یمک 
هرابرد نهک  ياه  ندمتو  میدـق  مدرم  رظنو  هاگن  هب  عجار  همهنیا  ام  هکنیا  ینعی  هچ - ؟ ینعی  داد - : ناکتار  شرـسوداد  شک  ار  شیاهبل 

هک ناتسبرع  يودب  مدرمو  تیلهاج  رصع  يوت  صوصخب  دنتشاد . نز  هب  يا  هنانیبدب  رایسب  هاگن  اهنوا  هک  نینود  یم  میدرک . تبحـص  نز 
دنچ ات  اهنوا  هک  ینود  یم  ندرک . یم  یگدـنز  تنوشخو  يرگیـشحو  لامک  ردو  ندوب  هدربن  یقالخا  تاکَلَمو  تاساسحا  زا  ییوب  چـیه 
لبق زا  رتهب  یلیخ  نوشراتفر  مه  الاح  هچ  رگا  ندرک . یم  روگ  هب  هدنز  ور  اهرتخد  یتحو  ریقحت  ور  نز  ردـق  هچ  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لاس 
یمو هرادن  ور  اه  ثحب  نیا  هلصوحو  لاح  هک  تفگ  دش . دنلبو  درواین  تقاط  هرخالاب  دوب ، هتسشن  هیمـس  شیپ  الاح  ات  هک  يرتخد  تسین .

: تفگو هلحار  هبدرکوردعب  تسشن . تحار  ات  دش  اج  هباج  یمک  دش ، رتزاب  شیاج  مه  هفطاع  تفر ، هک  نوا  شیاهتسود ،  شیپ  ، ولج هر 
: - تفگ هلحار  نربب ! نیب  زا  ور  لئاسم  نیمه  هک  ندموا  الـصا " همئاو  ربمغیپ  تشاد ؟ همئاو  ربمغیپو  ادخ  هب  یطبر  هچ  اهفرح  نیا  الاح  - 

ور دیدج  ياهفرح  شریذپ  تیفرظ  يدح  ات  مه  يا  هعماج  نینچ  هرخالاب  ور ! شا  یمک  طقف  یلو  ندرب ، نیب  زا  مه  ور  شا  یمک  هیو  هلب !
ایرث هیچ ؟ اـم  شنکاو  دـنراد ، ور  اـمرب  تموکح  قح  مه  اـهرتش  زورما  زا  هگبو  داـیب  زورما  یـسک  هگا  هک  نینک  روصت  نوـتدوخ  تشاد .
بل ریز  تسا ، باوخ  هک  درک  یم  دومناوو  ییولج  یلدنـص  هب  دوب  هداد  هیکت  ار  شیاـهونازو  دوـب  هتـسب  ار  شیاهمـشچ  هک  روـط  ناـمه 

نم مزیزع ! هن  هشن ! مهافت  ءوس  هن ! دـش - : خرُـس  اروف " هلحار  هفک . هی  وت  تشاذـگ  مه  اـب  ور  رتشو  نز  هک  مه  یکی  نیا  هَه . ِهب  تفگ - :
، تقیقح رد  نتـسنود . یم  ناش  مه  مهابور  رتشو  نز  میدـق  یلهاج  بارعا  هک  ینود  یم  یلو  منک . هسیاقم  مهاب  ور  اـتود  نیا  ماوخ  یمن 

ناج مه  نوا  هک  هگبو  هنزب  فرح  رتش  زا  نومیاربو  دایب  یکی  هک  مینک  لوبق  اـم  هنکمم  نینیبب  سپ  نتـشاد . تسود  هزادـنا  هی  هبور  ودره 
یم شا  هرخسم  دنوش ،  ام  ياورنامرف  مکاح و  دنناوت  یم  اهرتش  هک  هگب  هگا  املـسم " یلو  میدب . رازآ  ار  وا  دیابن  امو  هراد  ساسحا  هراد ،
نوچ مالـسا  ردص  نامز  مگب  ماوخ  یم  یگب - ؟ ياوخ  یم  یچ  الاح  بُخ  تفگ - : هفطاع  مینک . یمن  لوبق  ور  شاهفرح  الـصاو " مینک 

شهب ور  نز  قوـقح  لـماک  روـط  هب  دنتـسناوت  یمن  مه  ربماـیپو  هـمئا  ، دنتـشادن نز  هـب  يا  هنافـصنمو  یقیقحو  بوـخ  دـید  زوـنه  بارعا 
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هگید میـسانش . یم  ور  شقوـقحو  شا  یعقاو  تیوـه  نز ،  یبوـخ ، هبو  میرادـن  ور  یتالکـشم  نینچ  هگید  هـک  زورما  یلو  دـننودرگزاب .
یمک هیمـس  مینک . دانتـسا  تایاورو  نآرق  هب  هرتهب  یعقاوم  نیچمه  يوت  مینک . دانتـسا  اه  عقوم  نآو  مالـسا  ردص  تنـس  هب  هرادـن  یموزل 

اهنز هک  مگب  نیقی  عطق و  روطب  ماوخب  منم  هکنیا  هن  بُخ  تفگ - : نانک  نِم  نِم  هرخالاب  تسا . ددرم  هک  دوب  مولعم  دـناراخ . ار  شا  هناـچ 
دآ یم  رظنب  هک  میراد  ییاهزیچ  تایاورو  نآرق  يوتام  اقافتا " هک  مگب  متـساوخ  دزور  فرح  نیا  هلحار  نوچ  یلو  دنرت ، نییاپ  اهدرم  زا 
زا يا  هیآ  الثم " بُخ  یچ - ؟ الثم " دـش - : كوکـشم  شهاـگنو  درک  کـیدزن  مهبار  شیاـهوربا  هلحار  هنک . یم  دـییات  ور  هفطاـع  رظن 
ای هغالبلا ، جـهن  ياه  هلمج  یـضعب  ناه .  نز  تسرپرـس  اهدرم  نومدوخ  لوق  هب  ینعی  ءاـسنلا "  یلع  نوماوق  ُلاـجرلا  هگ "  یم  هک  نآرق 
هک ءالوح "  ثیدـح "  رد  ربمایپ  الثم " ای  هنک . یم  رذـحرب  اهنز  اب  ندرک  تروشم  زا  ور  اهدرم  هک  تسه  قداـص  ماـما  زا  یتیاور  ـالثم "

فارطا هب  ار  شرـسو  تسد  هلحار  هشرهوش ! تیاضر  ورگ  رد  نز ،  زا  ادـخ  تیاـضر  هک  نگ  یم  تسه ، ءـالوح  ماـن  هب  ینز  هب  باـطخ 
هیمـس نشاـب ؟ تسرد  هک  همولعم  اـجک  زا  ینک ؟ لوبق  ور  ییاـهزیچ  نینچ  ینوت  یم  روطچ  وت  دوـب - : هدـش  لصاتـسم  راـگنا   . داد ناـکت 

در ور  اهنوا  یملاع  چـیه  الاح  اـت  هک  نتـسه  یحیحـص  تسرد و  تاـیاور  اـهنیا  منکن !؟  لوبق  یچ  يارب  تفگ - : يدـنت  هب  دـش ، روخلد 
منک یم  يراک  ره  نم  هلکـشم ! شندرک  لوبق  هخآ  اما  تفگ - : شا  یلبق  یگدـنام  رد  لاصیتسا و  تلاح  نامه  اب  مه  زاـب  هلحار  هدرکن !

اهدادعتـسا اـهدرم  دوخ  هگم  مینک ! یمن  دروخرب  هلئـسم  نیا  اـب  یقطنم  هکنیا  يارب  بُخ  منـالوبقب - !  مدوخ  هب  ور  اـهفرح  نیا  مناوت  یمن 
ایآ نوـمدوخ ، عـمج  ناـیم  نـالا  هراد . قرف  یکی  نوااـب  شدادعتــساو  ییاـناوت  یــسکره  بـخ  هناـسکی ؟ هگیدـمه  اـب  نوشاـه  ياـناوتو 

یضعبو ، هراد دادعتسا  انیس  یلعوبو  ییابطابط  همالع  هزادنا  هب  هک  تسه  یـسک  مه  اهدرم  نایم  تسا ؟ هزادنا  هیو  روج  هی  نوماهدادعتـسا 
؟ تسین هرتالابوازا ، هک  یسک  لثم  ارچ  هک  هنک  ضارتعا  یـسک  ره  هشیم  ایآ  بخ  ننوخب . سرد  ننوت  یمن  سالک  جنپ  زا  رتشیب  مه  دارفا 

چیه قـح  میدـموا ، دوـجوب  مَدَـع  تلاـح  زا  نوـم  همه  نوـچ  ـالوا " بُخ ، تفگ - : هیمـس  هراد ؟ یطبر  هچ  مه  هب  اـهنیا  تفگ - : هـلحار 
یسکره زا  مه  دنوادخ  اتعیبط " هتلادع ، نیعو  تقلخ  ماظن  همزال  ییاه  عونتو  اه  توافت  نینچ  نوچ  ایناث " میرادن ! نومقلاخ  هب  یضارتعا 

دیابام سپ  مینکیم . یهاوخ  هدایزو  میراد  عقوت  نومدوخ  زا  هزادنازا  شیب  هک  مییام  نیا  سپ  هراد ! عقوت  شا  ییاناوتو  دادعتـسا  هزادـنا  هب 
هک هیمس  تسا . هدش  مهام  لماشادخ  فطل  املسم " مینکن . يرکشان  اه  یمیدق  لوق  هبو  میشاب  یضار  میراد ، هک  یتیعضو  نیا  هب  الماک "

. دنک یم  اشامتار  نوریب  هک  درک  یم  دومناو  مه  همیهف  دوب . هدرک  لوغـشم  شا  هلجم  ابار  شدوخ  هلحار  دش . تکاساج  همه  دش ، تکاس 
درک یم  اـشامتار  همیهفو  هلحار  مشچ ، ریززا  هفطاـع  درک . یم  هاـگن  ار  شیاـه  نخاـن  تشادراـگنا  دوـب ، هتخادـنا  نییاـپار  شرـس  هـیمس 

هب یهاگن  هلحار  دندوب . هدـش  یـضار  ناشندوب  رت  فیعـض  هب  اه  هچب  همه  راگنا  دوب . هدز  باوخ  هبار  شدوخ  مه  ایرث  دز . یم  دـنخزوپو 
مناـخ هیمـس  ياهتبحـص  منم  رظن  هب  هتبلا  : - دوـب لـبق  زارت  مارآ  شیاـهفرح  درک ، تبحـص  هک  یتـقو  شا . هلجم  هب  یهاـگن  ودرک  اـه  هچب 
ماوخ یم  اما  تفگ . هیمس  هک  هینومضم  سکعرب  هک  تسه  نآرقزا  ییاه  هیآای  تایاورو  ثیداحا  يوت  يدهاوش  منئمطم  دنچره  هتسرد .

اه تیدودحم  یضعب  دیاب  هک  دنشاب  هتشاد  نیارب  تلالد  همئاو  يوبن  ثیداحاو  تایآزا  دهاوش  یضعب  اعقاو " هک  مینک  ضرف  الصا " مگب 
هب ار  شرـس  هفطاع  منک . یم  هیکت  نامز  تایرورـض  هب  نم  مهزاـب  یلو  درک . لوبق  هدـش ،  هدادرارق  اـهنزدوجورد  تقلخ  ملاـع  رد  هکور 
هک نینود  یم  . تسین ندـموا  هاتوک  ثحب  تفگ - : هلحار  دآ . یمن  هاـتوک  هلحار  هراداـپ ! هی  هلحار  غرم  ریخ ! داد - : ناـکت  فساـت  هناـشن 
هب هجوت  اب  هیوناث  ماکحا  یلو ،  نتـسه . تباث  اه  ناـمز  همه  ياربو  هشیمه  هیلوا  ماـکحا  هیوناـثو . هیلوا  ماـکحا  میراد : ماـکحا  هتـسدودام 
یم لیاق  اهنز  يارب  ییاه  تیدودـحم  همئاو  ربمایپ  مه  مالـساردص  نامزرد  هک  میراد  لوبق  نش . یم  عضو  ای  ننک  یم  رییغت  ناـمز  لـماع 
دیاب یضاقو  مکاح  نامز  نوارد  نوچ  دوب ، مه  یعیبط  هک  نینود  یم  هشب ! یضاق  ای  مکاح  تسنوت  یمن  نز  تقو  چیه  هکنیا  الثم " ندش .
یمن اهنز  سپ  دنتـشاد ، يرتمک  تواکذو  شنادو  داوسو  دـندوب  دودـحم  مه  اهنز  نوچو  درک  یم  مکح  شدوخ  ياه  هتـسناد  رب  هیکتاـب 

: - دادن تلهم  هفطاع  دوبددرم . زونه  مه  شدوخ  دـیاش  درک ، ثکم  یمک  هلحار  زورمااما ..... . ننکادـیپ تسد  یبصانم  نینچ  هب  دنتـسنوت 
هک مشاب  هدـش  هجوتم  نم  دـیاش  داد - : باوج  همیهف  هلحار ، ضوع  ندـش ؟ درم  اهنز  هدرک ؟ یقرف  هچ  اهزور  نوااب  زورما  یچ ؟ زورمااما 
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یلیخو نراد  هعماـجرد  يرتلاـعف  روضح  اـهنز  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  هزورما  هک  هنیا  هلحار  روـظنم  منک  یم  رکف  هگب ! داوـخ  یم  یچ  هلحار 
یم ام  اهنز ، هب  طوبرم  ياه  صـصختو  هعماج  نتفای  شرتسگاب  هگید ،  فرطزاو  دـنرادروخرب  ییـالاب  شنادو  داوس  حطـسزا  مه  اـهنوازا 
نوچ یبصانم  مه  اهنز  هک  میدـب  هزاجا  الثم " میدـب . رییغت  هنکیم ، دودـحم  هعماـجردور  نز  روضح  هکور  هیوناـث  ماـکحازا  یـضعب  مینوت 

ضرف الـصا " داد - : هلحارار  شباوج  نیرادـن ؟ مزال  يا  هگیدزیچ  یچ ؟ هگید  تفگ - : هفطاع  نریگبراـیتخاردور . تموکحو  تواـضق 
یلئاـسم دـنا .  هدرک  قرف  عـماوج  هگید  هزورما  هک  نینود  یم  مینک . لوـبقور  هگیدزیچ  هی  دـیاباماما  دـنا . تباـث  مه  ماـکحا  نیا  هک  مینک 

ننود یم  ییاـهزیچام  زورما  ياـهنز  اـما  دوبن . مه  اـهنز  زاـین  دروـم  اـتعیبطو " داد  یمن  ُخر  زورید  عـماوجرد  هک  هد  یم  خُراـم  هعماـجرد 
هک تسیندب  ، نرادرارق تیولوارد  یمالـسا  هعماج  حـلاصم  نوچ  سپ  داد . باوج  اهنوا  هب  هشن  یلبق  ياهفرح  اب  دـیاش  هک  نراد  یتاعقوتو 

یمک هلحار  میشاب . هداد  تسدزاور  هعماج  زورما  حلاصم  هنو  میشاب  هداد  رییغت  ور  ماکحا  نوا  هن  هک  میرایبرد  یلکش  هبور  ماکحا  یـضعب 
مه ادخ  مکح  وت  میاوخ  یم  هک  مینوسر  یم  ییاج  هب  میرادورراک  نیبب  تفگ - : بلریزوداد  ناکتار  شرس  یتحاراناب  هیمـس  درک . ربص 

هتنکل نیا  سپ  تسـشن - . فاـصودرکزابار  شیاهمـشچ  اـیرث  دوـب . هدـش  ماـمت  مه  هلحار  ياـهفرح  داتـسیا ، هک  سوـبوتا  میربـب . تـسد 
" الماک اوه  نوریب  هک  مدـش  هجوتم  هزات  تسا . هداتفا  یقاـفتا  هچ  مینیبباـت  میدرک  هاـگنار  ناـمفارطاو  میتشگرب  مهاـم  داتـسیا ! هراـبودارچ 

درد مرـس  هک  نم  نـینز . یم  فرح  سبزا  تفگاـیرث - : میدـیمهفنامو ! هدـش  کـیرات  اوـه  فُا ! تـفگ - : هفطاـع  تـسا . هدـش  کـیرات 
هفطاع هناش  هب  یتسد  دـشدنلب . شیاجزا  همطاف  میدز . فرح  سبزا  درک  فک  نومنهد  مهام  اقافتا " منود - . یمنوراهامـش  کـف  ، تفرگ

نایم دیرپ  هفطاع  مدرب . تذل  یلیخ  هک  نم  دوب . یگنشق  یلیخ  ثحب  هنکن . درد  نوتتسد  هک  افاصنا " اه ! هچب  نیـشابن  هتـسخ  تفگودز - :
یچ منیببراذـب  ، نک ناـخاچ  مک  هفطاـع ، نک  سب  یثحب - ! نوتـس  هی  هشیمه  تدوخ  هکوت  همطاـف . يدزن  فرح  ارچوت  یتسار  شفرح - :

یفاک بشما  يارب  مه  امـش  ثحب  منکرکف  زامن ! يارب  میداتـسیا  اجنیا  مهام  دـنا . هتفگ  ار  ناذا  هگید  الاح  اه  هچب  ناـهآ ! مگب . ماوخ  یم 
. يوناث عالطا  ات  هشاب  ثحب  هیقب  سپ  هشب . نوشمحازم  ندرک  ثحب  هنکمم  ننک . تحارتسا  ناوخ  یم  هیقب  نوچ  هشاب .

مجنپ لصف 

نفلت نوت  هنوخ  هب  ایرث ؟ یتفرن  ارچ  وت  سپ  متفگ - :  میتفرن . ایرث  نم و  یلو  دـننزب . نفلت  دـندوب  هتفر  اـیرث ! نم و  زج  هب  دـندوب  هتفر  همه 
شگنر مشاب ! هتشاد  اه  هلوح  نیا  زا  یکی  دمآ  یمن  مدب  دوب . گنشق  شا  هلوح  دروآرد . كاس  زا  ار  شا  هلوح  يدیسر ؟ یگب  ینز  یمن 
لیاـسو تسین ! هنوـخ  ـالاح  ماـباب  منز . یم  گـنز  بش  نم  تفگ - : دروـخ . یم  مه  شیاـه  مشچ  گـنر  هـب  مدرک  رکف  دوـب ، ریـس  زبـس 

نک شلو  نزب - . فرح  تردام  اب  بخ  متفگ - : مروایب ، نوباص  فیل و  دوب  هتفر  مدای  هک  نم  دوب . لماک  شا  همه  دروآرد . ار  شماـمح 
يدوخ یب  لاوس  یتشاد  ضرم  نیبب  متفگ  مدوخ  هب  ینزب ؟ گنز  یتفرن  ارچ  وت  یتسار  هتفا ! یمن  یقافتا  چـیه  بش  ات  وش ! لاـیخ  یب  اـباب !

: داتسیا دش  دنلب  منز . یم  ًادعب  منم  تسین ، نوم  هنوخ  یـسک  نالا  متفگ - : . یگب ياوخ  یم  یچ  منیبب  وگب  شباوج ! منیا  الاح  ایب  يدرک ؟
ضوع ار  فرح  يروط  کی  مدرک  یعـس  میتشاد ! مک  ور  یکی  نیمه  دـش ! تسرد  ایب  مینز ! یم  گـنز  میر  یم  نومود  ره  بش  هشاـب  - 

هتبلا تفگ - : رد  فرط  تفر  یم  هک  روط  نیمه  يدوب . هتخانـشن  ور  نم  وـت  هک  هش  یمن  مرواـب  مزوـنه  نم  یتـسار  هشاـب ! متفگ - : منک .
زا شتـسار  هن ؟ ای  مدب  ییانـشآ  تهب  هرخالاب  هک  متفر  یم  راجنلک  مدوخ  اب  تمدید  اجک  دموا  مدای  هک  مه  ًادعب  دوب ، انـشآ  مارب  تا  هفایق 

مدرک تقد  هک  دعب  یلو  هئوت . رطاخ  هب  ای  وت  رس  ریز  هک  مدرک  یم  رکف  شلوا  دموین . مشوخ  ًالصا  ندرک  اپ  هب  ارتخد  نیا  هک  ییاولب  نوا 
ارم مدیمهف  ینک . یم  هاگن  نم  هب  مدید  هن ؟ ای  هتدای  ور  نم  هک  مدرک  یم  رکف  متـشاد  دعب  يا . هبیرغ  اه  نوا  نویم  نم  لثم  مه  وت  مدیمهف 

؟ هن میـشاب ، هتـشاد  قیفر  نومدوخ  يارب  دیاب  ترفاسم  نیا  وت  ام  هشاب  یچ  ره  هرخالاب  میـشب . قیفر  مه  اب  هک  تسین  دـب  مدـید  يا . هتخانش 
؟ یک ؟ یگ یم  ور  هاگن  مودـک  ایرث ، یتسار  مدز - : شیادـص  هک  دوش  در  تساوخ  دز و  يدـنخبل  مه  وا  مدـیدنخ . مداد و  ناکت  ار  مرس 

الاـح تشاذـگ ! ور  راون  نوا  همطاـف  هک  تقو  نومه  . تسین تداـی  مگ . یم  ور  دهـشم  هب  دورو  عـقوم  وـت - : دروآ  رد  هناـهد  زا  ار  شرس 
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مریگلفاغ وهکی  هک  مدرک  یم  شهاگن  میدش ، یم  دهشم  رهش  دراو  میتشاد  هک  یعقوم  تفگ . یم  تسار  هن ؟ ای  مامح  مرب  نید  یم  هزاجا 
یگنشق دورـس  هچ  تشاذگ . همطاف  هک  دوب  ياراون  رطاخ  هب  مدرک . هاگن  مه  ار  هگید  ياه  یلیخ  منک . هاگن  ونوا  طقف  هکنیا  هن  هتبلا  درک .

. سوبوتا طبـض  يوت  تشاذـگ  ار  راون  مه  اسراپ  ياقآ  اسراپ . ياقآ  هب  داد  ار  راون  همطاف  منک . شوگ  مریگب  شزا  هرابود  هشاب  مداـی  دوب !
هار زا  مرب ،  تافـص  نوبرق  ینک  ادص  ونم  مه  وت  منک  ادص  ار  وت  نم  ینکاگن  مه  وت  منک  تاگن  مراد  تسود  درک . دـنلب  مه  ار  شیادـص 
قه کی  طقف  لوا  مدینـش . اج  نیمه  ار  همطاف  هیرگ  يادـص  راب  نیلوا  منک  رکف  ینک  هاگن  نم  هب  هگا  هر  یمن  يرود  ياج  مدـموا  يرود 

ار شرداچ  دـعب  مدـید و  کشا  هکیراب  کی  طقف  لوا  مدرک  هک  شهاـگن  مدینـش . نم  طـقف  هک  هتـسهآ  ردـق  نآ  مه  نآ  دوبن ! رتشیب  قه 
یم اهنت  هک  ییوت  هینودـنز ، نم  لد  كزان ! لد  ردـقچ  متفگ  مدوخ  هب  دـش . ناهنپ  شیاـه  مشچ  شتروص ! يور  دـش  هدیـشک  هک  مدـید 
مخ ام  ياه  یلدنص  يولج  همطاف ، رـس  يالاب  دوب . هداتـسیا  دوب  هدش  دنلب  مدید . ار  هفطاع  دعب  ینک  اهر  ور  هدنرپ  ینکاو و  سفق و  ینوت 

، درک هاگن  ییولج  فیدر  هشیـش  زا  ور  اه  هچوک  اـه و  ناـبایخ  ددرگ . یم  هچ  لاـبند  مدـیمهف  یمن  تشگ . یم  يزیچ  لاـبند  دوب و  هدـش 
لفق هش  یم  دوب : دورـس  رطاخ  هب  دـیاش  مه ؟ وا  سپ  دروخ ! یم  ناکت  مه  شیاه  هناش  شتروص . يوت  دوب  هدیـشک  ار  شرداچ  مه  هیمس 

تدوخ اب  مبیرغ و  لد  نیا  هش  یم  یچ  اما  مبیرغ  منم  یبیرغ و  وت  ینک  الط  تدـبنگ  لـثم  ونم  بلق  هش  یم  هشاـب  نم  بلق  هشوگ  تمرح 
یلدنص و هب  دوب  هداد  هیکت  ار  شرس  هلحار  ! مدوب هدش  واکجنک  دنراد ! یلاح  هچ  هیقب  منیبب  متساوخ  یم  بقع . فرط  متشگرب  ینک  انـشآ 
ار فقـس  شهاگن  اب  راگنا  هک  دوب  هدروخ  نیچ  شیاه  مشچ  رانک  دوب و  هدش  هریخ  نانچ  و  دوب . هدـش  هریخ  سوبوتا  فقـس  زا  ییاج  هب 

یم دنلب  ار  شرـس  مه  راب  کی  تقو  دنچ  ره  دناوخ . یم  باتک  تشاد  همیهف  دوب . هتفر  ورف  یقیمع  رکف  هب  مه  وا  دیاش  درک . یم  خاروس 
هتشاذگ نییاپ  ار  شیاهاپ  درک . ادیپ  ار  ایرث  مهاگن  دعب  تشگ و  یم  يزیچ  لابند  مه  وا  راگنا  درک . یم  هاگن  ار  نوریب  اه  هشیش  زا  درک و 

مرَح دیـشک - : دایرف  دولآ  ضغب  ییادـص  اـب  هفطاـع  تسا ! باوخ  هک  درک  یم  دومناو  زونه  سپ  دوب . هتـسب  شیاـه  مشچ  زونه  یلو  دوب 
عقوم نامه  تسا . خرـس  شیاه  مشچ  مدید  هک  دوب  هظحل  دـنچ  نامه  يوت  دـشزاب و  تعرـس  هب  ایرث  ياه  مشچ  شاهانوا ! مرَح !  اه  هچب 

: دـناوخ یم  هک  راون  هب  مهدـب  لد  یباسح  تسرد و  مدرک  یعـس  منادرگرب . ار  مرـس  مدـش  روبجم  درک و  ریگلفاغ  ارم  مه  وا  هاگن  هک  دوب 
هرجنپ هب  مدز  هرگ  ملد و  تفگ : هک  دعب  یلو  ینک  اعد  ونم  مه  وت  منک ،  هاگن  وت  هب  نم  ینک  او  ورد  هنوخباص  هنوخ ، نیا  وت  مراد  تسود 

. دوب هنادرم  قه  قه  کی  طقف  شلوا  مدینش . ار  هدننار  هیرگ  يادص  ینک  او  ور  اه  هرگ  نوا  مآ ،  یم  نم  ات  مراد  تسود  مر  یم  مراد  تا 
لد هب  روج  نوا  هک  دوب  هیرگ  يادص  نیمه  منک  رکف  دروخ . یم  ناکت  قه  قه  اب  هک  مدید  ار  هدننار  ياه  هناش  مدش  زیخ  مین  یمک  یتقو 

نالا زا  مراد  تسود  هنک : یم  همزمز  راون  اب  هراد  همطاف  مدینـش  هک  دوب  اه  هیرگ  نیمه  نایم  دـندرک . هیرگ  دـح  نآ  ات  دز و  شتآ  اه  هچب 
شرعش مدوب و  هتفرگ  همطاف  زا  حبص  ار  راون  هکنیا  اب  دوب  یگنشق  رعش  ینک  اضر  ونم  مه  وت  مگب ،  اضر  وت  هب  نم  هشیمه  رشحم  حبـص  ات 

مدوخ سب  زا  هداتفا . هیرگ  هب  راون  نیمه  رطاـخ  هب  مه  هدـننار  مدرک  یم  رکف  شلوا  دوب . هدرک  شیاوه  ملد  مه  زاـب  یلو  مدوب ، هتـشون  ار 
، درک یم  سامتلا  وا  هک  روط  نآ  ینعی  دوب . شرتخد  رطاخ  هب  هک  دآ  یم  مرظن  هب  منک ، یم  رکف  هک  ـالاح  یلو  مراد .  تسود  ار  راون  نیا 

شرـس داتـسیا . همه  هب  ور  دش و  دـنلب  دوخ  ياج  زا  میوش ، هدایپ  میتساوخ  میدیـسر و  هینیـسح  هب  یتقو  تسا ! نارگن  یلیخ  هک  دوب  مولعم 
نیرخآ رظتنم  دـیاش  دـندوب . رظتنم  دوب و  ناشتـسد  ناـشیاه  فیک  دـندوب . هداتـسیا  همه  اـه  هچب  شیاـه . شفک  هب  شهاـگن  دوب و  نییاـپ 

. دـش گـنچ  شا  يرفرف  ياـهوم  لـخاد  تفر  شیاـه  تسد  هک !...  مگب  متـساوخ  یم  نم   ...! نم تفگ - : هک  دـندوب  هدـننار  ياـهرغرغ 
رطاخ هب  ماوخ  یم  ترذـعم  اموش  همه  زا  هک ...  متـساوخ  یم  نم  درک - : فاص  ار  شیادـص  دـناراخ و  ار  شرـس  یمک  دـش . زاب  هرابود 

ار هفطاع  مدرک  رکف  دوب ! هرتخد  نوا  رطاخ  هب  شا  همه  دوب . بارخ  نباـصعا  مک  هی  دوبن ! مدوخ  َِسد  شتـسار  ما ! یقالخادـب  رطاـخ  هب  ...
ناتـسرامیب وت  هضیرم ، مگ . یم  ور  مدوخ  رتخد  تفرگ - : ار  شدوخ  یلدنـص  یتشپ  هدننار  تخادنا .  نییاپ  ار  شرـس  هفطاع  دـیوگ . یم 

متـشه ماما  هب  نینک . اعد  مه  ور  ام  رتخد  مرح ، نیر  یم  مگب  متـساوخ  دز - : تشگ  سوبوتا  يوت  شهاگن  دروآ . ـالاب  ار  شرـس  هیرتسب !
دنچ زا  دـعب  اه  هچب  تخادـنا . نییاپ  ار  شرـس  تفگ و  ار  هلمج  نیا  نینکن ! شومارف  ونوترهاوخ  سپ  . نینوم یم  اـم  دوخ  رتخد  ثم  اـمش 
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نم و هک  یعقوم  دندش . هدایپ  سوبوتا  يولج  نامه  زا  یمارآ  هب  دندوب ، هدـش  رثاتم  هدـننار  ياقآ  لد  درد  زا  هک  یلاح  رد  توکـس  هظحل 
ور اسراپ  ياقآ  دینـشن . هدـننار  هدـب . افـش  ور  توترتخد  ادـخ  هللاءاشنا  هک  تفگ  بل  ریز  همطاف  میدـش ، یم  در  شیولج  زا  میتشاد  همطاف 
هیچ دـننک *** . اـعد  شرتخد  يارب  دـنک و  یهاوخرذـع  اـه  هچب  فرط  زا  اـسراپ  ياـقآ  هک  درک  یم  شرافـس  هراـبود  دوب و  هدرک  لـغب 

يولج دوب ، هدـمآ  مامح  زا  شرـس . يور  دوب  هتخادـنا  ار  شزبس  هلوح  دوب ! ایرث  ییاـباب ؟ هنن و  رکف  وت  هنکن  يرکف ؟ وت  زونه  ارچ  رتخد !؟
هناش يور  داتفا  شرـس  يور  زا  هلوح  رادـشک . دـنلب و  دـیدنخ ، مدوب . وت  رکف  وت  هن ! نم !؟  متفگ - : دوب . هداتـسیا  ناویا  وت  هرجنپ و  هناهد 

زبس هلوح  نیا  ردق  هچ  دوب ، ییالط  تاهوم  هگا  هک  مدرک  یم  رکف  متشاد  مگ . یم  يدج  هن ! ینک - . یم  یخوش  نم !؟ رکف  هب  شیاه - !
دنلب تفر . رانک  هرجنپ  يولج  زا  مدنام . جاو  جاه و  هک  دنت  دوز و  ردق  نیا  دیکـشخ . شا  هدنخ  دـموا . یم  تهب  ترـس ، ور  یتخادـنا  هک 

؟ تسین ییالط  تیاهوم  ارچ  متفگ  هک  يدـش  تحاران  متفگ - : بانط  يور  درک  یم  نهپ  ار  شا  هلوح  تشاد  هرجنپ ، رانک  متفر  مدـش و 
: - متفگ هییـالط ! ماـهوم  هخآ  مدـشن !! تحاراـن  هن ! دوب - . نم  هب  شتـشپ  زونه  درک . فاـص  ار  هلوح  ياـه  نیچ  ادـخ . هب  مدرک  یخوـش 
یم هک  یلاح  رد  دعب  و  یقشع ! يروط ! نیمه  دآ - ! یم  رتشیب  تهب  هک  ییالط  يوم  ارچ ! هخآ  یلو  يا ! هوهق  مه  نوا  يدرک !؟ نوشگنر 

هگید نم  تساوخ  یم  دـیاش  راوید ! فرط  هب  داد  له  ار  نم  منزب ، یفرح  متـساوخ  ات  دوب ! مردام  ياـهوم  گـنر  تفگ - : قاـتا ، وت  دـمآ 
میوگب وا  هب  متساوخ  میدنوم . یم  اهنت  نومتفج  ره  هنرگو  اه ! میدش  قاتا  مه  هگیدمه  اب  دش  بوخ  یلو  مگ  یم  تفگ - : منکن . یلاوس 

تفگ مشاب . هتـشاد  ار  شیاوه  رتشیب  دوب  هتفگ  نم  هب  همطاف  دروخبرب . وا  هب  دیاش  مدرک  رکف  متـشاد . ار  همطاف  نوچ  مدنام ، یمن  اهنت  نم 
. تفگ میدش ، هینیـسح  دراو  یتقو  حبـص ، زورما  نیمه  ار  اهنیا  دنک . یبیرغ  ساسحا  هک  تشاذگ  دیابن  تسا و  بیرغ  اه  هچب  نایم  رد  وا 
اه قاتا  دراد . نییاپ  هقبط  قاتا  فیدر  ود  هک  قبط  ود  هناخ  کی  تسا . هناـخ  کـی  تقیقح  رد  تسین . هک  نارهت  ياـه  هینیـسح  لـثم  هتبلا 
مه ار  شمـسا  اهرفاسم و  يارب  دـنا  هدرک  تسرد  ار  اج  نیا  تلاوت . ات  راهچ  ماـمح و  اـت  هس  هناـخزپشآ ، کـی  اـب  دنتـسه . مه  يور  هبور 
زاب طایح  ناویا و  هب  ور  شفرط  کی  ياه  هرجنپ  تسا . یگرزب  نلاس  هک  دراد  مود  هقبط  مه  نلاس  کی  اه . ینارهت  هینیـسح  دنا  هتـشاذگ 
نم میدیسر  یتقو  میدوبن . اج  نیا  لوا  زا  هتبلا  میا . هدش  رقتسم  نلاس  نیمه  يوت  ام  نابایخ ! تمـس  شرگید  فرط  ياه  هرجنپ  دوش و  یم 

. لخاد دـنربب  ار  لیاسو  روطچ  هک  درک  یم  ییامنهار  ار  اه  هچب  تشاد  همطاف  میدـش . هینیـسح  دراو  هک  میدوب  ییاهرفن  نیرخآ  همطاـف  و 
گرزب رهاوخ  ياج  هک  دوب  بوخ  ردـق  نآ  مه  وا  قافتا  زا  دوب . همطاف  طقف  مدوبن ، انـشآ  يرگید  سک  اب  مدوب . هداتـسیا  وا  رانک  مه  نم 
شرانک درک . لوبق  مه  وا  میـشاب . قاتا  کی  يوت  هگیدـمه  اـب  زور  دـنچ  نیا  يوت  متفرگ  لوق  شزا  دوب . هتفرگ  میارب  مرادـن ، هک  ار  يرت 

: - تفگ همطاف  دش . یم  هدینـش  مه  طایح  لخاد  هفطاع  يادـص  میدـش . هینیـسح  دراو  میورب . مه  اب  دوش و  مامت  شراک  ات  مدوب  هداتـسیا 
ادص یکی  میدش ، یم  در  هک  یلوا  قاتا  رد  رانک  زا  تسار . تمس  ياهقاتا  فرط  میتفر  اه . نوا  شیپ  میرب  دنا . فرط  نوا  اه  هچب  ًالامتحا 
جاه تدسانش ؟ یمن  یسک  یبیرغ و  یتفگ  یمن  وت  هگم  داتسیا - . بجعت  اب  مه  همطاف  مداتسیا . نم  قاتا . نیا  يوت  ایب  میرم ! میرم ! دز - :

هک نتخانـش  نیـسانش - ؟ یم  ور  هگیدمه  هگم  دیـسرپ - : رتولج و  دمآ  مدق  کی  همطاف  تسایرث ! منک  رکف  متفگ - : مدوب ، هدنام  جاو  و 
هنک یم  یقرف  هچ  تفگ - : دـیدنخ و  یبیجع ! تیعـضو  هچ  رد  نابایخ و  يوت  مه  نوا  میدـید . ور  هگیدـمه  هعفد  هی  طـقف  هرآ ! ینعی  هن !
نم هراد ؟ تراک  هچ  نیبب  ورب  الاح  نیشب ! قیفر  هگیدمه  اب  نینوت  یم  نیسانش و  یم  ور  هگیدمه  هک  هنیا  مهم  نیدید ؟ ور  هگیدمه  اجک 
زارد يا  هشوگ  سابل  اـب  یگتـسخ  زا  همیهف  دـندوب . مه  همیهف  هلحار و  دوب . اـیرث  هک  یقاـتا  يوت  متفر  ییاـیب . وت  اـت  متـسه  اـج  نیمه  مه 

نم زا  ایرث  درک . یم  ضوع  ار  شیاه  سابل  مه  ایرث  دوب . لیاسو  اه و  كاس  ندرک  بترم  ندرک و  اج  هباـج  لوغـشم  هلحار  دوب . هدیـشک 
هک تفگ  تخادنا و  الاب  ار  شیاه  هناش  ایرث  تسا . نم  اب  مه  همطاف  متفگ  منامب . وا  شیپ  مراذـگب و  قاتا  نامه  يوت  ار  ملیاسو  تساوخ 

نم و ندز  فرح  عقوم  ار  هلحار  جاو  جاه و  هفایق  یتقو  همطاف ، شیپ  متـشگرب  تسه ». یفاک  ياج  قاـتا . نیمه  يوت  دـیایب  مه  وا  هشاـب  » 
دموا هفطاع  یتفر  هک  وت  یلغب . قاتا  نتسه ، قاتا  نیا  يوت  مه  هیمس  هفطاع و  یلو  تفگ - : دعب  دیدنخ . مدرک ، فیرعت  همطاف  يارب  ایرث ،
همطاف مداد ! لوق  ایرث  هب  نم  یلو  متفگ - : اه . نآ  قاتا  میرب  هگیدـمه  اـب  يدـموا  هک  وت  دـش  رارق  قاـتا . نوا  هب  درب  ونم  كاـس  روز  هب  و 
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شیاـج زا  همطاـف  یلو  هیمـس ! هفطاـع و  قاـتا  میرب  مآ . یم  منم  يرب  وت  اـج  ره  تسین ! مهم  متفگ - :  ، ثکم یمک  زا  دـعب  تفگن . يزیچ 
شهب هدرکن  يادخ  هنک و  یبیرغ  ساسحا  میراذـب  دـیابنام  سا . هبیرغ  ودرا  نیا  يوت  ایرث  نک . ربص  یمک  ناج ! میرم  هن  دروخن - . ناکت 

شاب شرانک  يزادنب . نیمز  ور  شیور  وت  تسین  حیحص  هشاب ، وت  اب  داوخ  یم  شلد  هسانش و  یم  ور  وت  نوا  هک  الاح  سپ  هرذگب . تخس 
اه هچب  نیا  ارچ  ممهف  یمن  ًالصا  میشاب . قاتا  مه  مشاب . امش  اب  دوب  رارق  ما . هبیرغ  اجنیا  مدوخ  نم  یلو  متفگ - : شاب . هتـشاد  ور  شاوه  و 

یقیمع سفن  تسب و  ار  شیاـه  مشچ  همطاـف  میتشادـن . ور  تالکـشم  نیا  میدوب ، قاـتا  هی  وت  نوـم  همه  هگا  بخ  قاـتا ! اـت  ود  وـت  نتفر 
! منودب منک  یم  رکف  ینود - ؟ یم  ًادج  قاتا - . هی  يوت  نتفرن  اه  نوا  ارچ  منود  یم  نم  یلو  تفگ - : درک و  زاب  ار  شیاه  مشچ  دیـشک .
، هدش روخلد  هفطاع  تسد  زا  هلحار  اه ، لدـج  ثحب و  نیا  يوت  هک  هگ  یم  نم  هب  مساسحا  هسوبوتا . وت  زورید  يایاضق  رطاخ  هب  ًالامتحا 

هگا تسین . دنیاشوخ  ًالصا  هک  هیتیعضو  نیا  هرآ و  هنافساتم  یگ - ! یم  يدج  دنراد - . لکشم  مه  اب  هگید  فرط  زا  هک  مه  هیمس  ایرث و 
؟ درک راک  یچ  دیاب  الاح  هشب - . رتشیب  تافالتخا  هشب و  نیا  زا  رتدب  هنکمم  میدب ، نت  شهب  مینک و  لوبق  ور  تیعـضو  نیا  میاوخب  مه  ام 
. هشب فرطرب  اه  مهافت  ءوس  نیا  دـیاب  همهافت . ءوس  زا  یـشان  اه  فالتخا  نیا  همه  تفگ - : دز ، یم  فرح  شدوخ  اب  راگنا  هک  یلاح  رد 

ءوس تقو  نوا  نمهفب . ور  هگیدمه  فرح  ات  ننک . یگدنز  مه  اب  ننزب . فرح  مه  اب  نشب . عمج  هگیدـمه  رانک  هرابود  اه  نوا  دـیاب  سپ 
مه نم  ایرث . همیهف و  هلحار و  قاتا  فرط  هب  تفر  لوا  درکن . لطعم  رگید  همطاـف  هشن »! رتشیب  هگا  هتبلا  متفگ « : هر . یم  نیب  زا  اـه  مهاـفت 

. وت میتفر  هنوتدوخ ! لزنم  نییامرفب ! تفگ - : هلحار  يادص  تسه ؟ هزاجا  هنوخبحاص ! هللا ! ای  رد - : هب  دز  هقت  ات  ود  مداتسیا . رد  مد  متفر .
باصتعا اه  یشورفلگ  ندید ! میدموا  لگ  هتسد  نودب  ام  نیشخب  یم  یتمالـس ! هب  هللاءاشنا ! هشاب  شبحاص  كرابم  هب ! هب  تفگ - : همطاف 

لوا كاس ، يوت  تشاذـگ  یم  ار  شیاه  سابل  هک  روط  نامه  ایرث  هتفرگ ! ور  دهـشم  شوب  هدـموا ، میرم  لگ  هی  نتفگ  یم  دـندوب . هدرک 
جک ار  شرـس  همطاف  میونـش ؟ یمن  ور  شوب  ام  ارچ  سپ  تفگ - : دوب ، نییاپ  شرـس  هک  روط  نامه  دعب  مدـید . نم  طقف  هک  دز  يدـنخبل 

. نیلگ نوتدوخ  اهامـش  هروط ، نیمه  امتح ً  هلب ! تفگ - : هلحار  میرم ؟ هن  هگم  هنم ، هارمه  نالا  لگ  نوا  ـالاو  نیپیرگ . امـش  هخآ  درک - :
هس امـش  يارب  مک  هی  هنوخ  نیا  دآ  یم  رظن  هب  یلو  مشچ . هشاب ! درک - : راوید  رد و  هب  یهاگن  همطاف  هگید ! نینیـشب  نیداتـسیا ؟ ارچ  الاح 

يارب هکیچوک . رفن  جنپ  يارب  قاتا  نیا  ات - ! جنپ  میـش  یم  نیایب  مه  امـش  هگا  تسه . میرم  ام - : فرط  تشگرب  ایرث  اه . هشاب  گرزب  رفن 
طلسم اج  همه  هب  مدآ  اج  نوا  زا  هخآ  تساجنوا . یهدنامرف  رقم  مود . هقبط  الاب ؛ نلاس  وت  مرب  هرارق  نم  هگید ، فرط  زا  هبسانم . رفن  راهچ 

ور اج  نیا  هشب . تسرد  دادعت  ات  دنیایب  نوماهاب  دیاب  مه  هگید  رفن  ود  هتبلا  الاب . نوا  میرب  میرم  نم و  اب  نیایب  مه  اهامـش  نم ، رظن  هب  هرت .
رگیدمه هب  یهاگن  هلحار  همیهف و  درک . دنلب  مه  ار  شنادمچ  ات  ود  دـش و  دـنلب  ًاروف  هشاب ! تفگ - : ایرث  هگید ! رفن  راهچ  هب  مید  یم  مه 

تخـس دایز  دش - : دنلب  مه  هلحار  الاب ؟ میرایب  میرادرب  ور  وبمیز  ملز  گنف و  گند و  نیا  هرابود  دـیاب  ام  ینعی  تفگ - : همیهف  دـندرک .
: تفگ اه  نآ  هب  باطخ  دز و  یکمـشچ  نم . فرط  تشگرب  همطاف  وگن . شهب  هن »  » هملک ننز : یم  فرح  مناخ  همطاف  یتقو  همیهف ! ریگن 

رفن ود  دـیاب  مییآ . یم  هگید  هقیقد  دـنچ  ات  مه  میرم  نم و  الاب ، نیرب  امـش  سپ  اه . نیداـتفا  تمحز  وت  نیـشخب  یم  هتبلا  نونمم ! یلیخ  - 
. تفر داد و  یناکت  ار  شرس  دروخ . ار  شفرح  دش . نامیشپ  دعب  و  هتبلا !... ام - : فرط  تشگرب  هاگرد  مد  هلحار  مینک . ادیپ  مه  ور  هگید 

. يدعب رگنس  يوس  هب  شیپ  هیدعب . هورگ  تبون  الاح  تفگ - : همطاف  دنتفر  هک  اه  نآ 

مشش لصف 

یم میمصت  یگدنز  تالکشم  اب  هجاوم  زا  دعب  هک  میرم  مان  هب  تسا  يرتخد  ناتساد  یلصا  تیـصخش  ناتـساد :  هصالخ  ع )  ) اضر ماما  ای 
ثحب و فلتخم  لئاسم  صوصخ  رد  دنرفسمه  مه  اب  هک  ینارتخد  رفس  نیا  رد  دورب .  دهشم  رفس  هب  هاگشناد  نایوجـشناد  هارمه  هب  دریگ 

ودرا نیا  لوئـسم  هک  همطاف  مان  هب  يرتخد  دیآ .  یم  شیپ  مه  ییاه  يروخلد  ندوبن  هدـیقع  مه  رطاخ  هب  مه  ًاضعب  هک  دـننک  یم  وگتفگ 
ياجنیا ات  هک  دراد .  اه  ثحب  ندیسر  هجیتن  هب  اه و  هچب  تالکـشم  ندرک  لح  رب  یعـس  هشیمه  هک  تسا  یقطنم  یبهذم و  يرتخد  تسا 
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يرادـقم دوب  هدـمآ  شیپ  ریـسم  رد  هک  ییاه  لدـج  ثحب و  رطاـخ  هب  اـما  دـنا  هدیـسر  ناشناکـسا  لـحم  دهـشم و  هب  ودرا  نیا  ناتـساد ، 
ار ناشنیب  تالکـشم  اج  کی  رد  اه  هچب  ندرک  عمج  اب  دراد  دصق  همطاف  هدش .  اهنآ  ییادـج  ثعاب  هک  دراد  دوجو  اه  هچب  نیب  يروخلد 

لصف نامر :  همادا  نونکا  و  اجکی ...... ناشندرک  عمج  يارب  دور  یم  اه  هچب  غارس  هب  همطاف  هک  یتقو  ناتساد  همادا  دینیبب  الاح  دنک .  لح 
: دز فک  دید  هک  ار  ام  هفطاع  متفر . مه  نم  لخاد . تفر  دز و  رد  هب  هقت  کی  طقف  همطاف  دندوب . هیمس  هفطاع و  هک  یقاتا  وت  میتفر  مشش 

ندز فک  ًاروف  هفطاع  اه ! همّرحم  هفطاع  تفر - . هفطاع  هب  يا  هرغ  مشچ  هیمـس  نیدموا . شوخ  دمآ ! ربنع  يوب  دمآ و  داب  هب ! هب  هب ! هب  - 
- !؟ ارچ تفگ - : هیمـس  هیمـس . روط  نیمه  مه  وت  الاب . نلاس  میرب  نک  عمج  ور  تلیاسو  هفطاع  درک - : هفطاع  هب  ور  همطاف  درک . عطق  ار 

همطاف هگید . قاتا  هی  وت  میر  یم  سپ  دروخن - : ناکت  شیاج  زا  هیمس  هتاکرادت . هورگ  لام  تسا ، هناخزپشآ  رانک  قاتا  نیا  هک  نیا  يارب 
ور نوتلیاسو  نیش ، دنلب  رتدوز  اج . نوا  میر  یم  مه  میرم  نم و  تسه . اج  الاب  نلاس  نوا  طقف  نرپ . اه  قاتا  هیقب  هیمس - : فرط  تشگرب 

نیا همطاف  مدوب  هدیدن  درواین . هناهب  یـسک  رگید  ینعی  هک  تفگ  عطاق  يدج و  نانچ  ار  اه  نیا  نلطعم ! تاکرادـت  ياه  هچب  نینک . عمج 
یک مدید  نم  مدوب - . هدرک  هابتشا  هکنیا  لثم  یلو  درادن . ندروآ  هناهب  تئرج  رگید  هیمس  مدوب  نئمطم  دنزب . فرح  مکحم  نشخ و  ردق 

رد تمس  هب  تشاد  هک  همطاف  مرادن ! ار  شا  هلصوح  لاح و  نم  همطاف . الاب  نوا  یشکب  ونم  نکن  یعس  يدوخ  یب  نلاس . نوا  وت  دنتفر  اه 
هلصوح لاح و  تخادنا - . نییاپ  ار  شرس  هیمس  يرادن ؟ ور  یچ  یچ  هلصوح  لاح و  هیمس - : فرط  تشگرب  داتسیا و  هرابود  تفر ، یم 

اب وت  هنکمم  مینک - . یگدـنز  هگیدـمه  اب  هتفه  هی  میاوخ  یم  دـنقیفر . تسود و  ام  اب  یگ  یم  هک  اه  نیا  ور - ! اـه  نیا  اـب  ندز  هلک  ورس 
ونم نوشاهراتفر  اب  بترم  ای  ننک  یم  هرخسم  ور  نید  هک  یناسک  اب  منوت  یمن  نم  یلو  هطوبرم ! تدوخ  هب  یـشاب ، قیفر  تسود و  اه  نوا 

! منود یمن  درک - : دـنلب  ار  شرـس  هرخـالاب  هیمـس  یتـسه ؟ هجوتم  تدوخ  هیمـس ؟ یگ  یم  يراد  یچ  وت  منک - . یگدـنز  ند ، یم  رازآ 
رد نم  يارب  ًالـصا  نمهم . نم  يارب  یلیخ  تاداقتعا  نیا  نید . مان  هب  میراد  یتاداـقتعا  اـم  منود  یم  طـقف  مشاـبن ! مه  دـیاش  مشاـب . دـیاش 

همه تاداقتعا  تاداقتعا ، نوا  دوب - : درسنوخ  زونه  همطاف  مدب . تسد  زا  ور  اه  نوا  یتمیق  چیه  هب  متسین  رضاح  نم  هیگدنز . دوخ  مکح 
، نشاب هتشادن  ور  راک  نیا  دصق  نوشدوخ  هنکمم  ننک . یم  ور  راک  نیا  اه  یضعب  ارچ ! هریگب - . تزا  ور  اه  نوا  هرادن  دصق  یسک  هنوم !

داجیا اـب  نوشندرک ، ثحب  ندرک و  لاوس  عون  اـب  نوشاـه  یـضعب  هک  نیا  ینعی  یچ - ؟ ینعی  هنیمه - ! نوشاـهراک  هجیتن  لـمع ، رد  یلو 
تدوخ ننکـش . یم  مدآ  دوجو  وت  دوجو  وت  ور  تاداقتعا  یـضعب  تسادق  نراک . یم  مدآ  لد  وت  ور  یلد  ود  دیدرت و  کش و  مخت  ههبش 

مه يا  هدـیاف  چـیه  میداد . مه  باوج  میدینـش . ور  نوشاـه  فرح  میراد . داـیز  اـه  مدآ  روج  نیا  زا  هاگـشناد  يوت  اـم  هک  ینود  یم  مه 
. نریگ یم  داریا  یچ  هـمه  زا  هـمئا ، نآرق و  ربــمغیپ ، ادــخ و  ناــمز . نـیمز و  زا  نـنک . یم  لاوــس  یه  نـنک ، یم  لاوــس  یه  هتــشادن .

وت طـقف  هک  دنتـسه  مه  هگید  ياـه  یـضعب  نر . یم  ننک و  یم  لاـم  دـگل  ور  نوم  ینید  ياهتیـصخش  یـضعب  نوم و  همئا  نومتاسدـقم !
یم یچ  همه  هب  نوشتاکرح  راتفر و  رهاـظ و  یلو  تراـیز ! ندـموا  ینعی  نرادـن ، هجوت  یچیه  هب  لـمع  وت  ننوملـسم . نوشاـه  همانـسانش 

!؟ همطاف ینیب  یم  تفرگ - : ار  شیولگ  ضغب  وهکی  دوب . هدش  یبصع  دوب . هتفر  رتالاب  شلومعم  دح  زا  هیمـس  يادـص  رئاز ! زج  هب  هروخ ،
لاوس ریز  يروط  نیا  ور  مالـسا  هدـع  هی  الاح  هک  میدرکن  بالقنا  اـم  ننک ! یم  نومرخـسم  ننک ! یم  یجک  نهد  نومهب  روطچ  ینیب  یم 
نوخ هدع  هی  هک  میدرکن  گنج  ام  هشب . ضوع  شنیناوق  یـضعب  دـیاب  الاح  دوب و  شیپ  لاس  دـصراهچ  ورازه  لام  مالـسا  هک  نگب  نربب !

ور ام  نوشفلج  تاکرح  نوشرهاظ و  هک  ننود  یمن  اه  نوا  ینک  یم  رکف  وت  ندـب . نومرازآ  نوشاهراتفر  اب  ننک . لاـمیاپ  ور  نومادـهش 
، ننک یمن  یهجوت  لاح  نیا  اب  یلو  ننود ! یم  ارچ  ننکـش ؟ یم  ور  ام  لد  نراد  هک  ننود  یمن  اه  نوا  ینک  یم  رکف  هنک !؟ یم  تحاراـن 

یلو يدازآ ! نک  یم  نش . یمن  لیاق  ام  يارب  یـشزرا  چیه  ینعی  ننک ، یم  راکنا  ور  ام  دوجو  ینعی  نریگ ؛ یم  هدـیدن  ور  ام  تیوه  ینعی 
زا يروخلد  يارب  مه  هیمـس  مدـیمهف  یم  طقف  هن . ای  تسا  هیمـس  اب  قح  متـسناد  یمن  نش ! یمن  لـیاق  اـم  ياـه  يدازآ  يارب  یتیمها  چـیه 

یمن نم  یلو  مدـیمهف - . یم  هلحار  ياه  فرح  لباقم  رد  ار  شیاه  تمواـقم  زا  یـضعب  لـیلد  ـالاح  دراد . یلیـالد  ودرا ، رد  اـیرث  دوجو 
یمهف یم  ننک .  نیهوت  متاداـقتعا  نم و  هب  اـه  نوا  اـت  منیـشنب  تکاـس  منوت  یمن  نم  منک . یناـبرق  اـه  نوا  دـبعم  وت  ور  متاداـقتعا  ماوخ 
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شیاه فرح  هیمـس  مروخ . یم  هطبغ  شمارآ  همه  نیا  هب  درـسنوخ . دوب و  تکاس  تفگن . يزیچ  همطاـف  منوت ! یمن  منوت ! یمن  همطاـف !؟
مـشچ راگنا  دنزیرب . شتآ  رب  هک  یبآ  لثم  شوماخ ، دـش و  تکاس  وهکی  دـعب  همطاف و  ياه  مشچ  هب  همطاف ، هب  دـش  هریخ  دـش ، مامت  هک 

شوماخ دش . مارآ  ناهگان  هیمـس  یناشفـشتآ  دوجو  دشاب . هدرک  مارآ  ار  هیمـس  لد  شتآ  دـشاب و  یناشفـشتآ  بآ  ياه  هلول  همطاف  ياه 
نییاپ الاب و  رود  دـنچ  شیولگ  کبیـس  داد . تروق  ار  شناهد  بآ  تمحز  اب  همطاف  تخادـنا . نییاپ  ار  شرـس  هدز  تلاـجخ  دـعب  دـش و 

لثم يزیچ  دنک . ینادـنز  شدوخ  نورد  رد  مه  زاب  ای  دزیرب و  نوریب  ار  نآ  دوب  ددرم  وا  داد و  یم  کلغلغ  ار  شیولگ  يزیچ  راگنا  تفر .
تیاه لد  درد  يدز ؟ ور  تیاه  فرح  دز - : فرح  تفرگ . ار  شمیمـصت  هرخالاب  مناد ! یمن  ار  رطاخ  هچ  هب  هک و  تسد  زا  ضغب . کـی 

لد درد  طقف  متساوخ  یمن  نم  هن ! همطاف ! هن  درک - : دنلب  ار  شرس  تعرـس  هب  هرابود  هیمـس  هشاب ! هدش  یلاخ  تلد  مراودیما  يدرک ؟ ور 
وت مک  تسد  متـساوخ  یم  نم  یلو  مدوب . راک  نیا  يارب  یتصرف  لابند  هب  دوب  اـه  تدـم  هچ  رگا  منک . یلاـخ  ار  ملد  ياـه  هدـقع  اـی  منک 
نیا نیمهفب  مناـخ  میرم  نیا  اـی  هفطاـع  وـت ، متـساوخ  یم  ماوـخ . یم  ارچ  اـی  ماوـخ  یم  یچ  نم  ینک  كرد  وـت  مگ ! یم  یچ  نم  یمهفب 
دیاب یک  هب  منزب ، منوتن  وت  هب  ور  اه  فرح  نیا  رگا  نم  هیچ !؟ مشکب  سفن  ای  منزب  فرح  تسرد  هراذ  یمن  هتفرگ و  ور  مولگ  هک  یـضغب 

ور هیقب  هغدـغد  درد و  فرح و  نک  یعـس  مه  وت  یلو  منک .  یم  كرد  مه  ور  تا  هصغ  درد و  ممهف ، یم  ور  وت  ياـهفرح  نم  مگب - !؟
رکف و هرود  هرود ،  نربب - !؟ لاوس  ریز  ور  متاداقتعا  هک  مدـب  قح  اـه  نوا  هب  ینعی  يدـب - . قح  اـه  نوا  هب  مه  یمک  نک  یعـس  یمهفب .

! - هیقیقحت نید  لوصا  یلو  اه - . ینکارپ  هبـش  زیمآ و  كرـش  ثحابم  يال  هب  اه ال  تاداقتعا  نامیا و  ندش  مگ  هرود  و  تسا - . هشیدـنا 
نوا ننکن ، داجیا  هبش  کش و  اما  ننک  قیقحت  یچ - ؟ ندرکن  باختنا  هک  اه  نوا  مرادن - . قیقحت  هب  جایتحا  هگید  مدرک . ور  مباختنا  نم 

یمیلـس لقع  چیه  ههاگترپ و  هب  ور  شفرط  هی  هک  یهاگرذگ  یلو  تسین - !؟ نیقی  هاگرذـگ  کش  هگم  نید - . لوصا  تاداقتعا  رد  مه 
يا هدیقع  تیناقح  هب  لاوس  اب  هک  یـسک  هرجنپ - . فرط  تفر  دیـشک و  یقیمع  سفن  همطاف  هنک . یمن  روبع  یهاگرذـگ  نینچ  زا  ًادـمع 

ینکارپ هبـش  شروظنم  هراد ، ییاه  لاوس  نینچ  یـسک  ره  ایآ  ؟ هتفریذـپ یثرا  لکـش  هب  ور  نوا  هک  یـسک  ای  هرت  خـسار  شناـمیا  رد  هسرب 
هعجارم شصصختم  شلها و  هب  نوشباوج  ندرک  ادیپ  يارب  مدرک  یعس  یلو  متشاد . ارچ  یتشادن - ؟ اه  لاوس  نیا  زا  ًاعقاو  وت  دوخ  تس ؟

لد وت  ور  کش  ای  لاوس  نوا  يدرواین - !؟ ریگ  ور  یـسک  نینچ  رگا  و  دـنا - . ههبـش  کش و  رد  قرغ  نم  دوخ  لـثم  هک  یناـسک  هن  منک .
ور اـه  نوا  اـی  هدـش  نوشعفر  ثعاـب  اـه  لاوس  نیا  نتـشاذگ  باوج  یب  هگید - . ناـسک  هب  منک  شلقتنم  هک  نیا  هن  مراد . یم  هگن  مدوخ 

همه زیچ و  همه  اب  بترم  هنک . یم  ادـیپ  ور  شهار  هریگب ،  هناهب  داوخب  هک  یـسک  راوید - : هب  داد  هیکت  بقع و  تفر  هیمـس  هدرک ؟ رتشیب 
هدـب هگم  بخ  دوب - . هیمـس  هب  شتـشپ  زوـنه  همطاـف  هر . یم  فلاـخم  تاـیرظن  لاـبند  هب  بترم  مه  نیمه  يارب  هنک . یم  تفلاـخم  سک 

؟ یچ هریگب  هنوهب  رتهب  هنوتب  اه  نوا  هلیسو  هب  ات  هریگب  دای  ور  نیفلاخم  ياه  فرح  داوخب  يرتخد  نینچ  هدب  هگم  ؟ هشاب هعلاطم  رپ  يرتخد 
مدآ نینچ  ام  ياه  هچب  ینک  یم  رکف  ًاعقاو  وت  دوبن - . مارآ  رگید  شهاگن  تشگرب . هیمـس  تمـس  هب  بجعت  اب  همطاف  تسین !؟ دـب  مه  زاب 

ار شا  یناشیپ  دوب و  هدـش  کیدزن  مه  هب  همطاف  ياهوربا  هینکارپ !؟ ههبـش  شدـصق  هراد  یلاوس  یـسک  ره  ینک  یم  رکف  وت  نشاب ؟ ییاه 
. درواین تقاط  ار  همطاف  هاگن  نیا  زا  شیب  رگید  هیمـس  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  دوب . هداد  وا  هب  یـصاخ  تبیه  شهاگن  دوب . هداد  نیچ 
. دوب هدز  هربمچ  هیمـس  يور  مه  زونه  همطاف  هاگن  تبیه  یلو  دـنک . رارف  همطاف  هاگن  لاگنچ  زا  دـهاوخب  راگنا  تخادـنا ؛ نییاـپ  ار  شرس 

یناسک اب  مد  یم  حـیجرت  فلتخم  لیالد  هب  نم  تهج ، ره  هب  دوش - . زاب  یهار  دـیاش  دزیم . یفرح  دـیاب  هرخالاب  تشادـن . يا  هراچ  هیمس 
دییات دروم  مدیمهف - . همطاف  تحاران  نحل  هاگن و  زا  ار  نیا  دش . رتدب  نشاب . دییات  دروم  يداقتعا  ظاحل  زا  دصرددص  هک  مشاب  نیشنمه 

یم تقو  لوا  ور  نومزامن  ای  میریگ  یم  رت  مکحم  ور  نومور  یمک  نوچ  ینک  یم  رکف  ارهز !؟ ترـضح  میتسه ؟ یک  اـم  هگم  وت ؟ یک ؟
هک تسین  نومساوح  مه  ًالـصا  مینودب ؟ هیقب  زا  رتالاب  ور  نومدوخ  میراد  قح  هش ، یمن  كرت  نوملیمک  ياعد  هعمج  ياه  بش  ای  مینوخ 
زا رتالاب  ور  نومدوخ  هک  نیمه  هلب ! رورغ - !؟ بجع و  تشحو - : بجعت و  اب  درک . دنلب  ار  شرس  هیمس  رورغ ! بجع و  ماد  وت  میا  هداتفا 

ياه یبوخ  تازایتما و  هب  یهجوت  چـیه  هک  نیا  میـشاب ، هتـشادن  نومدوخ  تاهابتـشا  اه و  صقن  هب  یهجوت  هک  نیا  مینودـب ! نومنایفارطا 
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يوت دوش . ینابصع  دناوت  یم  مه  همطاف  مدوب  هدرکن  رکف  الاح  ات  هگید ! رورغ  بجع و  هش  یم  شا  همه  اهنیا  میشاب . هتـشادن  نومنایفارطا 
یمن مرواب  ًالـصا  هک  يزیچ  یلو  دوش ! تحاران  ردـق  نیا  يزیچ  زا  دـناوت  یم  مه  همطاف  مدوب  هدرکن  روصت  ًالـصا  ییانـشآ  زور  کی  نیا 

تینابـصع و دـیدنخ . یم  هک  اـه  تقو  هیقب  لـثم  تسرد  دـشاب ؛ نیـشنلد  ردـق  نیا  مه  تسا  ینابـصع  هک  یتـقو  همطاـف  هک  دوب  نیا  دـش 
یم لد  هب  شهاـگن  دـناسرت و  یم  ار  مدآ  شتبیه  نیریـش . مه  دوب و  خـلت  مه  دوـب ؛ هتخیمآ  لـسع  هب  هک  دوـب  یلظنح  لـثم  شا  یتحاراـن 
دیاش درک . یم  تا  هدنمرـش  رتشیب  هک  دوب  نیمه  دـیاش  درک و  یم  یهاوخرذـع  وت  زا  اه  مشچ  بحاص  یتحاران  رطاخ  هب  راـگنا  تسـشن .

تکاس ود  ره  دوب ؟ هتخادنا  نییاپ  ار  شرـس  ارچ  وا  ارچ ؟ رگید  همطاف  یلو  دوب .  هتخادنا  نییاپ  ار  شرـس  هک  دوب  هدش  هدنمرـش  مه  هیمس 
هب راگنا  هدزن !؟ یفرح  هفطاع  لاح  هب  ات  لوا  زا  هک  تسا  روطچ  تخیگنارب . ارم  بجعت  رتشیب  نیا  میدوب و  تکاس  رفن  راهچ  ره  ! هن دندوب .
وا تشادـن ! یهار  نآ  رد  هفطاع  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  اه  نآ  طابترا  دـیاش  درک . یم  زیهرپ  همطاف  هیمـس و  طابترا  رد  تلاـخد  زا  يا  هنوگ 

هفطاع ات  مدوب  رظتنم  دـندوب . هیمـس  همطاف و  هرفن ، راهچ  هنحـص  نیا  نانامرهق  اهنت  یتلاـخد . چـیه  یب  نم ! لـثم  درک . یم  هاـگن  طـقف  مه 
توکـس رد  هک  ار  هیمـس  همطاف و  یگدنمرـش  دایرف  دناوتب  هک  يزیچ  ره  شارخلد ! توکـس  نیا  نتـسکش  يارب  مک  تسد  دیوگب . يزیچ 
نتسکش يارب  ود  نآ  زا  یکی  داد  یم  حیجرت  مه  دیاش  دینش . یمن  ار  دایرف  نیا  وا  دیاش  تفگن . يزیچ  هفطاع  یلو  دنک . عطق  دوب ، يراج 

ار شتسد  هیمـس . يولج  دمآ  دش  دنلب  هرجنپ  رانک  زا  دش . مدقـشیپ  هک  دوب  همطاف  نیا  هرخالاب  دوش . مدقـشیپ  دایرف  نیا  هن ، توکـس ، نیا 
هب هیمـس  ياه  مشچ  هک  ردـقنآ  دیـشک . الاب  ار  هیمـس  تروصو  هناچ  راـشف  یمک  اـب  هیمـس  هناـچ ي  ریز  تشاذـگ  ار  شتـشگنا  درب . ولج 
مه هیمـس  هشیمه ! لثم  دوب . شخب  مارآ  شهاگن  ددنخ .  یم  شیاه  مشچ  هک  مدید  یم  مه  ار  خرمین  زا  . تفرگ رارق  وا  نامـشچ  تازاوم 

 . تفرگ ار  شتـسد  همطاف  هک  نییاپ  دروایب  ار  شتـسد  تساوخ  درک .  كاـپ  شنیتسآ  رـس  اـب  ار  شکـشا  . تخیوآ همطاـف  هاـگن  رد  هاـگن 
: - درک لاوس  هک  دوب  یـسک  نیلوا  همطاف  دنتـسشن .  ود  ره  مینک . تبحـص  مینوتیم  رتمارآ  يروط  نیا   ! نیـشب نیمز - .  تمـس  هب  دـناشک 

زا هک  تسین  سک  چـیه  نیموصعم  زا  ریغ  الوا  دراد - ؟  یلاکـشا  هچ  يدرک - !؟  باختنا  تسود  شنیزگ  يارب  وت  يرایعم  هچ  نیا  هخآ 
هک هنک  یمن  نیمـضت  یـسک  چـیه  هشاب  لـماک  شداـقتعا  وت  اـب  ییانـشآ  عقوم  یـسک  ضرف  رب  سپ  هشاـب .  نوصوم  فارحنا  اـی  هابتـشا و 

ایناث هلامتحا - !  کی  طقف  نیا  یناد -  یم  ار  شنایرج  تدوخ  هک  دـباع  ياصیـصرب  لثم  تسه  يدایز  یخیرات  ياـه  هنومن  هشن  فرحنم 
الاب ار  شرـس  هیمـس  هلماک ؟ تدوخ  داقتعا  نامیا و  هگم  الـصا  اثلاث  هلماک ؟  تفرط  داقتعا  نامیا و  هک  يدب  صیخـشت  ياوخ  یم  اجک  زا 
لابند دـنک و  رکف  وت  لثم  مه  نوا  رگا  یلو  دـشاب - .  رتالاب  مدوخ  زا  هک  مدرگ  یم  یـسک  لاـبند  مه  لـیلد  نیمه  هب  چون !  تخادـنا - : 

یناسک نوا  هک  مینک  لوبق  هک  ضرف  نیا  اب  هتبلا  هشب .  نیـشن  مه  تسود و  وت  اب  دایب  هک  هرادن  یلیلد  هشاب  رتالاب  نوا  زا  هک  هدرگب  یـسک 
یلو ینودب - .  رترب  اهنوا  زا  ور  تدوخ  وت  هرادن  دوجو  یلیلد  چـیه  هک  یتروص  رد  نشاب !  رت  نییاپ  وت  زا  ینک  یم  يرود  نوشزا  وت  هک 

تیاهتـسود اب  ینیـشن  مه  هگید  نکمم  هک  يدـش  لماک  ردـقنیا  يدرک  رکف  هک  تقو  نامه  متـسنود - ؟  رترب  اهنوا  زا  ور  مدوخ  یک  نم 
شرـس همطاف  میرادن  مه  اب  یکرتشم  هجو  چیه  الـصا  ینعی  دنتـسین !  نم  تسود  اهنوا  هنیمه  مه  نم  ثحب  همه  هنک - . دولآرابغ  ار  تلد 

اـضر ماما  ترایز  میدـموا  اـم  همه  هک  نیمه  همئا  تیـالو  هب  قشع  تبحم و  زا  رتهب  یکرتشم  هجو  هچ  فساـت - !  هناـشن  هب  داد  ناـکت  ار 
هک ترایز  دایب  يرهاظ  اب  هک  یسک  یچ ؟ هراذن  قرف  یسورع  سلجم  اضر و  ماما  مرح  نیب  هک  يرتخد  تسام -  كرتشم  هجو  نیرتگرزب 

ینک یم  رکف  هخنـس - !؟  کی  زا  ام  اب  مه  نوا  روآ  رفنت  فیثک و  ياهاگن  اب  مه  نوا  دننک  شهاگن  دندرگرب  اهرـسپ  نوبایخ  هچوک و  وت 
يرهاظ ظاحل  زا  هک  یناسک  اب  مینوت  یم  ام  مک  تسد  یلو  هش ! یمن  هن  درب - ؟  یپ  نوش  ینطاب  تایـصوصخ  مامت  هب  هشیم  دارفا  رهاظ  زا 

هب ار  شتسد  همطاف  زاب  اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک  دنتفگ  مه  میدق  زا  میریگب .  دای  اهنآ  زا  يزیچ  ات  مینک  تساخرب  تسـشن و  نهیبش  ام  هب  مه 
همه نیا  دصرددص  مینک -  عفر  ور  رگید  مه  فعض  طاقن  هشیم  ثعاب  ندوب  هگید  مه  اب  هک  يراد  لوبق  وت  سپ  داد :  ناکت  هیمس  تمس 

شهب تقو  ره  هک  هشاب  یـسک  تنیـشن  مه  ندرک  شرافـس  یتح  هک  ییاج  ات  تسین . لیلد  یب  هدش  نیـشن  مه  تمالـس  يور  هک  يدیکات 
لوا زا  هفطاع  هتـسرد  متفا .  یم  خزود  نابهگن  دای  منکیم  شهاگن  تقو  ره  هک  هفطاع  لثم : تفگ  همطاف  یتفیب -  ادخ  دای  ینک  یم  هاگن 
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راذب دورب - !  باوج  نودب  دزادنیب و  شهب  یکلتم  دـسرب  ار  زا  یـسک  هک  دوب  هدـشن  ادـص  یب  مه  ردـق  نیا  یلو  دوب  هدزن  یفرح  الاح  ات 
درک و هفطاع  هب  ور  همطاف  يرازب .  نوریب  منهج  زا  ور  تاپ  مراز  یمن  هدـش  هک  مه  يروخاوه  يارب  تقونوا  مناخ !  همطاف  منهج  تنراـیب 
رب اه  امـش  هب  نداد  باوج  سپ  زا  مشب  مه  لال  رگا  نم  مدرک - !  یم  کش  متـشاد  شاوی  شاوی  ینز !  یم  فرح  زونه  وت  سپ  تفگ - :

عیـشت زا  یکی  باوج  اـت  هدرگ  یم  رب  مه  ربـق  مد  تا  هزاـنج  وـت  داد :  ار  هفطاـع  باوـج  هک  دوـب  هیمـس  راـب  نیا  شاـبن . نارگن  ماـی .  یم 
نیا ینک  یم  رکف  وت  سپ  تفگ - :  درک و  هیمـس  هب  ور  دوش .  فرحنم  نیا  زا  رتشیب  ثحب  تشاذـگن  رگید  همطاـف  هدـب .  ار  تناگدـننک 
همه نـیا  يریگب !؟  داـی  نوـشزا  يزیچ  ینوـت  یمن  وـت  هـگید  هـک  نهایـس  هایـس  ردـق  نـیا  اـه  هـچب  نـیا  زا  یـضعب  يدیفـسدیفس و  ردـق 

میریگ یمن  دای  نوشزا  هگید  بوخ  تیصوصخ  ره  ای  اه  نیا  ارچ  یتسد … ،  هداشگ  مظن ،  قلخ ،  نسح  لثم  تسه  بوخ  تایـصوصخ 
وت نموم !؟  لد  ندـناجنر  ارتفا ؟  تمهت و  یچ ؟  تبیغ  سپ  میرادـن !؟  يا  هگید  هانگ  هگید  هاـنگ !؟ .  یباـجح  یب  طـقف  ینک  یم  رکف  . 

هنکمم یتح  !؟  هشیم خلت  نوشناهد  هب  ترایز  نیا  ردقچ  يراد ،  اهنوا  دروم  رد  يدید  نینچ  وت  دنمهفب  اهنوا  رگا  يدرک  رکف  چـیه  الـصا 
رکف الاح  ات  تقو  چیه   ! هدش هلئـسم  نیا  بجوم  ییاضر  ماما  رئاز  یتسه  یعدم  هک  وت  راتفر  نوچ  هزادـنب  ییادـج  اضر  ماماو  اه  نوا  نیب 

ام هتشاد !؟  شقن  نید  زا  اهن  وا  ییادج  رد  ردقچ  اه  ناوج  رگید  یحور  تایصوصخ  هب  ام  لاثما  یهج  وت  یب  هابتـشا و  ياه  راتفر  يدرک 
نیبب  . متـشادن يدصق  نینچ  نم  ادخ  هب  نک  رواب  دش - .  هچاپتـسد  یمک  هیمـس  میدمآ .  ندرک  لصف  يارب  ین  میدمآ  ندرک  لصو  يارب 

هک نیا  روظنم  روظنم - ؟  بخ  ترایز - . يارب  میدموا  میدماین ! حـیرفتو  یملع  شدرگ  يارب  ؟  یچ يارب  دهـشم  میدـموا  ام  مگ  یم  نم 
روط هب  مدآ  هراذ  یمن  هریگیم .  مدآ  زا  ترایز  لاح  زیگنا ،  هبش  ياه  ثحب  نیا  ندینـش  فلج ، تاکرحو  اهر  اتفر  ندید  مگب !؟ يروطچ 

شرازآ نهاوخ  یم  ادـمع  يا  هدـع  هنک  یم  رکف  هک  هکیـسک  هاگن  لثم  اهنوا  هب  تهاگن  هکنیا  يارب  هنک - .  هدافتـسا  شتیعقوم  زا  یفاـک 
یه ابتـشا  فرح  هابتـشا و  راتفر  رگا  اه  نوا  تسین ! روط  نیا  هک  یلاـح  رد  ننک . تسـس  نید  هراـبرد ي  ور  شتاداـقتعا  ناوخ  یم   ! ندـب
نک تقد  یلو  ! ترایز ندمآ  یمن  هک  نتشادن  نید  رگا   ، دوب يروط  نیا  رگا   . نرادن نوا  رد  يدمعت  ای  یضرقو  دصق  چیه  نشاب ،  هتـشاد 

تـسود تیارب  ردـقچ  نیبب  تقو  نوا   ! نک هاگن  اضر  ماـما  رئاز  مشچ  هب  اـه  نوا  هب  سپ   . وت نم  لـثم  تراـیز  ندـمآ  اـه  نوا  نیبب  بوخ 
ینودرگ رب  اـهنوا  زا  يورو  ینودرگ  رب  نوشنطاـب  هب  ور  نوشرهاـظ  زا  تملظ  اـی  هابتـشا  اـت  ود  یکی  هـک  نـیا  ضوـع  ! دـنوش یم  ینتـشاد 

يراد و نوشتـسود  ردـق  هچ  هک  نیبب  تقو  نوا  هنوشوپب .  ور  نوشرهاظ  اهرون  نیا  راذـب  هدـب . تعـسو  ار  ناـشنورد  اـهرونو ي  اـهییابیز  ،
هتکن رهو  ياج  نخس  ره  مگیم  نم  یلو  تسرد ! تیاهفرح  مامت  هشاب  دیآ - : یم  هاتوک  دراد  هیمس  دوب  صخـشم  نراد !  تتـسود  ردقچ 
طقف اضر ،  ماما  مرح  رانک  اـجنیا  یلو  تساـه .  هاگـشناد  لاـم  اـه  ثحب  نیا  تسین !  اـه  ثحبو  اـهراک  نیا  ياـج  دهـشم  دراد .  یناـکم 

: - درک جـک  ندرک  لوبق  هناشن ي  هب  ار  شرـس  همطاف  هنک  یم  زاب  اـضر  ماـما  زا  ور  نوملد  هنک و  یم  مرگ  ندرک  ثحب  هب  ور  ور  نومرس 
 ، نومماما ندید  میایب  میراد  هفیظو  مه  ود ،  ره  يارب  هفیظو - !؟  ماجنا  يارب  ای  دهـشم  مییآ  یم  ندرک  لاح  يارب  ام  منیبب  دیاب  یلو  هشاب 

 ( - هدش هابتشا   ! نک ربص   ) ینعی داد ،  ناشن  راب  دنچ  ار  شتسد  همطاف  میربب .  ضیف  نوش  رضحم  زاو  میشب  ادج  ایند  زا  یمک  ات  مییآیم  مه 
همئا و هب  تراـیزو  لـسوت  قیرط  زا  شهار  هیو  . تسا یهلا  تفرعم  بسک  هک  دوب  نموم  هفیظو ي  مروظنم  دوبن .  تراـیز  هفیظو  مروـظنم 
زا هک  دایب  شیپ  نومارب  یتیعقوم  رگا  سپ  هیرشب . یهلا و  فراعم  ردرکفتو  ثحب  قیرط  زا  مه  شا  هگید  ارو ه  دیآ  یم  تسد  هب  ناگرزب 

مینوتب هگا  هگید   ! هشاب اضر  ماما  مرح  رانک  رگا  یتح  ، مینک لمع  نوم  هفیظو  هب  دیاب  مینک ،  بسک  ور  یفراعم  مینوتب  رکفت  ثحب و  قیرط 
نیا بوخ  هتـسرد  درک - :  نم  نم  یمک  هیمـس  میا .  هدرک  لمع  نومفیظو  هب  یلوا  قیرط  هب   ، مینک کمک  مه  یـسک  هب  ثح  اـبم  نیا  اـب 
يراد یتردق  توق و  نانچ  يراد و  نانیمطا  تدوخ  هب  ردق  نیا  وت  نوچ  ارچ - ؟ هشابن -  نم  يارب  یلو  هشاب ،  هفیظو  وت  يارب  هنکمم  راک 

نیا زا  رتشیب  هنکمم  مرادن ، منامیا  هب  ینانیمطا  نینچ  نم  یلو  يراذـب . ریثات  دنـشاب ، یفرحنم  دارفا  رگا  یتح  تنایفارطا  يور  ینوت  یم  هک 
هنکمم هک  ییاه  مدآ  یتح  نک ،  ترـشاعم  یمدآ  ره  هب  وت  مگ  یمن  مه  نم  هشاب !  مراذـب - .  ریثات  اه  نوا  يور  هک  نیا  ات  مشب  رثاتم  اـه 

نییاپ ار  شرـس  هیمـس  نتـسین . اه  مدآ  زا  هتـسد  نیا  وزج  ًالـصا  ام  ياه  هچب  ورب  نیا  مگ  یم  نم  یلو  هراذـب . ریثات  وت  يور  نوشاه  يدـب 
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یمک دز - : هیمـس  ياه  هنوگ  هب  یمارآ  ياه  هبرـض  شناتـشاگنا  کت  اب  همطاف  دوب .  هدرک  لوبق  ار  همطاـف  ياـه  فرح  دـیاش  تخادـنا . 
هب هدـب  لد  یمک  تلقع .  اب  ینک و  هاگن  تلد  اـب  مه  یمک  ریگب  داـی  هشن . تیاـه  مشچ  هب  دودـحم  تهاـگن  نک  یعـس  مزیزع ! نک  یعس 

تفارطا يزبس  ياه  حور  كاپ و  ياه  لد  هچ  ینیب  یم  هک  هتقو  نوا  ننک . لددرد  تارب  راذـب  نوشهب و  هدـب  لد  یمک  هیمـس . تنایفارطا 
یم لاوس  تزا  ننک ، یم  ثحب  تاهاب  هک  یناسک  دروم  رد  اما  و  دـش - : دـنلب  دیـشک و  رانک  ار  شتـسد  يدوب . لـفاغ  نوشزا  وت  ندوب و 
رارف یلو  ریگب ،  داـی  ورب  یتسین ،  دـلب  ور  نوشباوج  هگا  هدـب .  ور  نوشباوج  تسین  قح  هگا  نک . لوبق  نوشزا  هقح ، نوشفرح  هگا  ننک . 
هیمس وت . دایب  هزاورد  نیمه  زا  ناطیـش  هنکمم  شاب ! مه  رورغ  هزاورد  بظاوم  تسین . تالکـشم  نیا  لح  يارب  یبوخ  لح  هار  رارف  نکن .

كاس و الاح  دـمآ - . یم  مشوخ  شزا  ردـقچ  دـش . تحار  مه  نم  لایخ  دز .  يا  هدوسآ  دـنخبل  همطاف  تخادـنا .  نییاپ  ار  شیاه  مشچ 
مدش لاحـشوخ  ردق  هچ  درک . عمج  مه  رود  هب  ور  ام  همه  همطاف  هعمَج !  ادخ  بوخ  نارتخد  عمج  الاب . نلاس  میرب  نیرادرب  ور  نوتلیاسو 

درک و یم  مخا  هیمـس  يولج  ردق  نیا  هک  تخانـش  یمن  ار  هیمـس  مه  ایرث  منئمطم  مدوب .  ایرث  رانک  مه  متـشاد و  ار  همطاف  مه  هک  نیا  زا 
 . تسا نارگن  هیمس  ارچ  هک  دیمهف  یم  ات  دینش  یم  ار  هیمس  ياه  فرح  مه  وا  شاک  درک . یم  شا  هرخسم  رس  تشپ 

متفه لصف 

هارمه هب  دریگ  یم  میمصت  یگدنز  تالکشم  اب  هجاوم  زا  دعب  هک  میرم  مان  هب  تسا  يرتخد  ناتـساد  یلـصا  تیـصخش  ناتـساد :  هصالخ 
یم وگتفگ  ثحب و  فلتخم  لئاسم  صوصخ  رد  دنرفسمه  مه  اب  هک  ینارتخد  رفـس  نیا  رد  دورب .  دهـشم  رفـس  هب  هاگـشناد  نایوجـشناد 

يرتخد تسا  ودرا  نیا  لوئـسم  هک  همطاف  مان  هب  يرتخد  دیآ .  یم  شیپ  مه  ییاه  يروخلد  ندوبن  هدیقع  مه  رطاخ  هب  مه  ًاضعب  هک  دننک 
نیا ناتساد ،  ياجنیا  ات  هک  دراد .  اه  ثحب  ندیـسر  هجیتن  هب  اه و  هچب  تالکـشم  ندرک  لح  رب  یعـس  هشیمه  هک  تسا  یقطنم  یبهذم و 

اه هچب  نیب  يروخلد  يرادقم  دوب  هدمآ  شیپ  ریسم  رد  هک  ییاه  لدج  ثحب و  رطاخ  هب  اما  دنا  هدیسر  ناشناکـسا  لحم  دهـشم و  هب  ودرا 
همطاف دـنک .  لح  ار  ناشنیب  تالکـشم  اج  کی  رد  اه  هچب  ندرک  عمج  اب  دراد  دـصق  همطاف  هدـش .  اـهنآ  ییادـج  ثعاـب  هک  دراد  دوجو 

هک هرجنپ  زا  دنیآ .  یم  تارباخم  زا  دنراد  اه  هچب  مدیمهف  هفطاع ، يادـص  ندینـش  اب  ناتـساد ....  همادا  الاح  دوش و  یم  راک  نیا  هب  قفوم 
لال منوبز  نیا  شاک  دایب . هک  هنکن  بیصن  ادخ  نوج ! هیمس  ياو  دز - : یم  فرح  دنلب  هفطاع  مدید .  ار  هیمس  هفطاع و  لوا  مدرک ،  هاگن 
دایب هدرک  سوه  دوعـسم  تفگ  منامام  هک  دوب  رـس  رخآ  داـیب . داوخ  یم  متـسنود  یمن  شلوا  هخآ  مدوب . هدادـن  ور  اـج  نیا  سردآ  دوب و 

هلحار و هک  هلپ  ياپ  دندوب  هدیـسر  هیمـس  هفطاع و  مشاب ! تحار  شاداد  نیا  تسد  زا  دیابن  مه  اج  نیا  نم  نکب ، ور  شرکف  ياو  دهـشم !
هرخالاب ولاباوخ ! مناخ  هشاـب  تیفاـع  هب !  هب  اـیرث - : غارـس  تفر  لوا  قاـتا  وت  دیـسر  هک  هفطاـع  ياـپ  لـخاد . دـندمآ  مه  همطاـف  همیهف و 

ینک شتوعد  یتساوخ  یم  هفطاع ؟ هن  ای  يدز  فرح  تشاداد  اب  یتسار  دروخن - : ناکت  شیاج  زا  یتح  ایرث  یتفر ؟ مومح  اـی  يدـیباوخ 
یکیلع مالـس و  قاـتا . يوت  دـندمآ  مه  همیهف  هلحار و  نش . یم  بایفرـش  نوتتمدـخ  يدوز  هب  سرتـن  هرذـگ - ! یم  شوخ  منئمطم  داـیب .

مناـخ يروطچ  وت  مراـنک - . دـمآ  هفطاـع  مدوب . نم  يدـعب  رفن  تاکرادـت . قاـتا  دوـب  هتفر  همطاـف  دنتـسشن . يا  هشوـگ  دـنتفر  دـندرک و 
ارچ یتسار  داد ! تسرُد  ور  ام  یکی  هرخـالاب  بجع  هچ  هرذـگ - . یمن  شوخ  ًالـصا  هک  وت  نودـب  وت ! نوبرق  هرذـگ - ؟ یم  شوخ  ؟ لـگ

اب نیاوخ  یمن  هگا  تفگ - : هرب  هک  نیا  زا  لبق  یلو  ! تفر دوب ! هدـشن  گنت  مشاداد  يارب  ملد  نم  هخآ  نوت - ؟ هنوخ  ینزب  نفلت  يدـموین 
مگب تسین . نوم  هنوخ  یـسک  مگب  شهب  تساوـخ  یم  ملد  مدآ !؟ تسد  نید  یم  هّلک  هساـک  ارچ  ! هگید نیگب  تسرد  نینزب ، فرح  مدآ 

هدش ام  هناخ  یگشیمه  نامهم  دوب  اه  تدم  هک  ییاوعد  هرخسم ! ياوعد  نوا  زا  دعب  مه  نوا  رهق ! هتفر  تساجک ، مردام  منود  یمن  ًالـصا 
يوفـص هرابود  زورما  تفگ : ردام  میدوب . ماش  زیم  رـس  دوب . شعورـش  هناهب  طقف  ردام  راک  دوب . شا  همه  جوا  هطقن  يرخآ  نیا  یلو  دوب .

هگن یمک  دوب ، هدروآ  هار  ياـه  همین  اـت  هک  ار  قشاـق  اـباب  مر . یم  هک  متفگ  منم  متفرگ ؟ یمیمـصت  هچ  نم  هنیبب  تساوخ  یم  دز . گـنز 
دز یم  شتآ  ار  شراگیس  هک  روط  نامه  ردام  هناتسم ! نکن  عورـش  هرابود  تفگ - : درک و  يرغرغ  بل  ریز  داد ، ناکت  ار  شرـس  تشاد .
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مراد مه  میمصت  مریگ ، یم  ور  راک  نیا  مدوب  هتفگ  نم  هشب . عورش  ون  زا  هک  دوب  هدشن  مامت  داد - : باوج  دوب ، شیاه  بل  يال  راگیـس  و 
هرابود هللاالا !  هلاال  درک - : اهر  اوه  نیمز و  نایم  رد  ار  قشاق  اباب  مرب . هنوخ  زا  هام  هس  راک ،  نیا  رطاخ  هب  هشاـب  رارق  رگا  یتح  مریگب . هک 
نوماه تبحص  ام  مناخ  باقشب - . نوریب  تخیر  اه  جنرب  درک . ادص  یّقت  ینیچ و  فرظ  هب  دروخ  قشاق  درک ! تفوک  نومنهد  هب  ور  ماش 

، نکن ثحب  نیا  زا  شیب  مه  الاح  يرب . هش  یمن  متفگ  مه  نم  ترفاسم !  يرب  هام  هس  دیاب  هژورپ  نیا  رطاخ  هب  هک  یتفگ  امش  میدرک .  ور 
يدرسنوخ اب  ردام  میراد . راک  یلک  حبـص  ادرف   ، میراذب ور  نومگرم  هپک  تحار  لایخ  اب  دعب  نییاپ و  هرب  نومولگ  زا  شوخ  همقل  هی  راذب 

طقف تفر - :  الاب  شیادص  مارآ  مارآ  و  نیـسرب !؟ نوتاهراک  هب  دـیاب  امـش  طقف  نیراد !؟ راک  امـش  طقف  ِا !  نوریب - : داد  ور  راگیـس  دود 
تفرـشیپ نیـسرب ، نوتاهوزرآ  هب  نیـشاب ؟ تحار  دیاب  امـش  نیباوخب !؟ تحار  دیاب  امـش  هرب !؟ نییاپ  نوتولگ  زا  شوخ  همقل  هی  دـیاب  امش 

ياه باقـشب  یبصع ، یتلاح  اب  اباب  امـش !؟ لام  زیچ  همه  امـش !؟... طقف  امـش !؟ طـقف  نیدرگب ؟ نوتاـه  تسود  اـب  نیرب ، ترفاـسم  نینک ،
توعد تزا  هک  يدـیدج  ملیف  یتفگ  متـساوخن ! تزا  ینکمم  ریغ  زیچ  هک  نم  نم !؟ لام  زیچ  همه  متفگ  یک  نم  دز - : رانک  ار  شیولج 

راک نیرت  مهم  نیا  متفگ  دز - : شراگیـس  هب  یقیمع  ُکپ  نامام  یـشب ... رود  اه  هچب  نم و  زا  هام  هس  دیاب  یتفگ  هسابعردنب . يوت  ندرک 
مامت هب  نم  راک  نیا  اب  متفگ  مدید . یم  ور  شباوخ  اه  لاس  هک  يراک  نومه  متـشاد . ور  شیوزرآ  اه  تدم  هک  يراک  نومه  همیگدـنز !

تـسد هک  یلاح  رد  اباب  ننزب ! پاق  نم  تسد  زا  ور  راک  نیا  هک  ندرک  نیمک  هگید  هشیپرنه  ات  هد  نالا  نیمه  متفگ  مسر . یم  ماـهوزرآ 
: - دیـشک دایرف  وهکی  دـعب  و  هن ! متفگ  مه  نم  یتفگ . ور  اه  نیا  همه  هلب ! ! هلب تفگ - : زیم ، يور  دـیبوک  یم  اه  « هلب  » گنهآ اب  ار  شیاـه 

ار شراگیـس  یترپ  ساوح  اب  نامام  شکن ! ماش  زیم  رـس  مک  ِتسد  تفگ - : رت  شاوی  دـعب  نک . شوماخ  ور  یتنعل  نوا  منک  یم  شهاوخ 
نم هدـنیآ  تشونرـس و  اـب  ینوت  یم  یتـحار  نیمه  هب  ینک  یم  رکف  هن !؟ یتـفگ  یتـحار  نیمه  هب  نیمه !؟ پوس - : فرظ  يوت  درک  ورف 

ور زیچ  همه  ردـق  نیا  دوـب - : هناـسمتلم  شنحل  درک . دـنلب  ار  شیاـه  تسد  یگفـالک  اـب  اـباب  مراذ !؟ یم  نـم  ینک  یم  رکف  ینک ؟ يزاـب 
هداوناخ زا  ور  وت  هک  هنیا  شقرف  طقف  تاهراک ! هیقب  لثم  هیراک  مه  نیا  اباب  شاب ! لـقاع  هدرخ  هی  منک  یم  شهاوخ  هناتـسم ! نکن  گرزب 

اباب و هب  دـعب  درک . نم  هب  یهاـگن  نادرگرـس  هفـالک و  ناـمام  نکن . لوبق  ور  راـک  نیا  مگ  یم  لـیلد  نیمه  هب  مه  نم  هنک ، یم  ادـج  تا 
زاب هراد ، تیمها  میارب  ردـق  هچ  مگ  یم  نم  یچ  ره  ماهراک ! هیقب  لثم  هیراک  هگ  یم  هنز . یم  ور  شدوخ  فرح  هرابود  نم - : هب  هرابود 

نیرت گرزب  هیناهج ! راکهاش  ًالـصا  بخ ! یلیخ  دیـشک - : دایرف  زیم و  يور  دـیبوک  تشم  اـب  اـباب  هر ! یمن  درم  نیا  شوگ  وت  فرح  مه 
رگا تسناد  یم  دنک . لرتنک  ار  شدوخ  درک  یعـس  ردام  تا ! هداوناخ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  یتمیق ؟ هچ  هب  یلو  امنیـس ! خیرات  راکهاش 

ما هداوناخ  ماوخ  یم  نم  هتفگ  یک  هنک ؟ یم  شگرزب  ور  هلئـسم  هراد  یک  الاح  نیبب  دنـسر - : یمن  ییاج  چیه  هب  هرابود  دوش ، ینابـصع 
مایب و امیپاوه  اب  منوت  یم  مه  راب  هی  زور  هدزناپ  ره  هزات  مش . یم  رود  نارهت  زا  هام  هس  طقف  نم  مشب !؟ ادج  انوا  زا  ای  مهدـب ، تسد  زا  ور 

هام هس  ياوخ  یم  هک  نیمه  ینک !؟ رجفنم  تیمانید  اب  ور  هنوخ  ینک ؟ راک  یچ  یتساوخ  یم  هگم  هگید ! نیمه  بخ  منزب - ! رـس  امـش  هب 
؟ هنک راکیچ  دـیاب  وت  نودـب  رتخد  نیا  هام  هس  نیا  يوت  یگ  یمن  تسین !؟ یفاـک  تا  هداوناـخ  ندرک  نوغاد  يارب  يرب ، ینک  اـهر  ور  اـم 

روط هچ  دوبن ؟ يروط  تیرومام  یتفر  یم  يدرک ، یم  اـهر  ور  اـم  هاـم  ود  یکی  یلاـس  هک  دـش  روط  هچ  تفرگ - : ار  زیم  ياـه  هبل  رداـم 
، ینیبب هرود  ناملآ  یتفر  يدرک  اهر  اهنت  کت و  نارهت  يوت  ور  ام  هاـم  شـش  دوب ، شلاـس  کـی  میرم  هک  یعقوم  نومیگدـنز  لوا  نومه 
، نیرادـن نم  هب  يدایز  جایتحا  مه  امـش  هزات  مشب و  رود  نوتزا  هرارق  یمهم  نیا  هب  راک  يارب  نم  هک  هاـم  هس  نیا  ـالاح  یلو  دوبن . يروط 

: - تفگ هنادـنمزوریپ  ینحل  اب  ردام  مراک ! رطاخ  هب  متفر ! اهامـش  رطاخ  هب  نم  دـش - : هریخ  ردام  هب  بجعت  اب  اـباب  هدـش !؟ مهم  ردـق  نیا 
یلو دـش - : دـنلب  شیاج  زا  تینابـصع  اب  اباب  اهامـش ! رطاخ  هب  و  تفگ - : رت  شاوی  درک و  یثکم  مر . یم  مراـک  رطاـخ  هب  مراد  منم  بخ 
هتفرگ ار  شیولگ  ضغب  هک  یلاح  رد  یبصع و  ینحل  اب  رداـم  هناتـسم !؟ یمهفب  ور  نیا  ياوخ  یمن  ارچ  هنک ! یم  قرف  وت  اـب  نم  تیعـضو 
تـسد یلو  دروایب ، رد  راگیـس  تساوخ  یم  دروآرد . ار  راگیـس  تکاپ  نز ! نم  يدرم و  وت  ! ممهف یم  ممهف ! یم  ارچ  داد - : باوج  دوب ،

یلو يدرک ، هتـساوخ  تلد  يراک  ره  وت  زینک ! نم  يدوب و  اقآ  وت  نز ! نم  يدوب و  درم  وت  هدوب . روط  نیمه  هشیمه  دـیزرل - : یم  شیاـه 

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسناوتن مه  شرخآ  تسه ! وت  نم و  نیب  یقرف  هچ  هخآ  هن ! نم  یلو  ینک ، تفرـشیپ  يراد  قح  وـت  مشاـب . وـت  فرح  هب  دـیاب  هشیمه  نم 
. نم هب  دعب  درک و  هاگن  ردام  ياه  تسد  هب  فّسات  یتحاران و  اب  اباب  دیزرل . یم  شیاه  تسد  سب  زا  دروابرد ؛ تکاپ  زا  راگیـس  خـن  کی 
! رگاشامت طقف  مشاب . رگاشامت  طقف  مدوب  هتفرگ  دای  هک  دوب  اه  تدـم  نم  یلو  تساوخ . یم  کمک  نم  زا  دـیاش  دوب . هناسمتلم  شهاـگن 
. درک باترپ  قاتا  هشوگ  هب  ار  راگیـس  تکاپ  تینابـصع  اب  رداـم  یـشک !؟ یم  ردـق  هچ  ور ! راـم  رهز  نوا  نک  شلو  دیـشک - : داـیرف  اـباب 

مدرک یم  رکف  هک  دوب  زور  راهچ  دوب . هتفرگ  درد  مرس  دیبوک ! مه  هب  ار  رد  مکحم  باوخ و  قاتا  يوت  دیود  نانک  هیرگ  دیکرت . شـضغب 
نیا زا  هک  ترفاسم  مدـمآ  هریگب »؟ قالط  ردام  هنکمم  ینعی  هش ؟ یم  یچ  ام  فیلکت  هیک ؟ اب  قح  هرخـالاب  مدیـسر « . یمن  اـج  چـیه  هب  و 
ردام ردـپ و  نیب  قرف  دـش « . عورـش  ون  زا  زیچ  همه  سوبوتا ، لخاد  ياه  ثحب  زا  دـعب  درکن . يا  هدـیاف  مه  زاب  مشب . اهر  تـالایخ  رکف و 

اه نز  هک  نیا  يارب  دیاش  تسین ؟ شدوخ  تسد  شرایتخا  ارچ  هنک ؟  تفرـشیپ  هنوت  یمن  ارچ  هریگب ؟ هزاجا  ردـپ  زا  دـیاب  ردام  ارچ  هیچ ؟
اهر ار  ام  هنوت  یم  ردام  تقو  نآ  یچ ؟ دنشاب  يواسم  درم  نز و  هگا  دوب « . نابایخ  هب  ور  هک  يا  هرجنپ  فرط  متفر  دنرت ». نییاپ  اهدرم  زا 

؛ مرآ یمن  رد  رـس  رداـم  ياـه  فرح  زا  هک  نم  یلو  تسا . هیبش  مه  هب  ردـقچ  هلحار  رداـم و  ياـه  فرح  هنک ! تفرـشیپ  هرب  هرب !؟ هنک و 
یم باتک  تشاد . هلـصاف  نم  اب  رتم  ود  یکی - هلحار  هنک ». مکمک  هنوتب  هلحار  دـیاش  ما .  هدرکن  كرد  ار  شیاه  فرح  تقو  چـیه  ینعی 

مدرم محازم  هدرگ و  یم  لو  نابایخ  يوت  هک  يرسپ  نآ  زا  همطاف  ای  نم ،  ای  هشباتک ،  يوت  شرس  بترم  هک  يا  هلحار  نیا  ینعی  دناوخ « .
. هشاب ردام  اب  قح  ًاعقاو  مه  دـیاش  هنوت ؟ یمن  ردام  یلو  هرب ، ترفاسم  هراذـب و  اهنت  ور  ام  هنوت  یم  اـباب  ارچ  میتسین ؟ میرت ؟ نییاـپ  هش ، یم 

رگا دـیاش  ممهفب ! ور  هلحار  ياه  فرح  لوا  دـیاب  سپ  مدـب . قح  وا  هب  مه  نم  هگ ، یم  یچ  داوخ و  یم  یچ  وا  ممهفب  ًاـقیقد  رگا  دـیاش 
هک نیا  يارب  دز ! يدنخبل  درک و  دنلب  باتک  يور  زا  ار  شرس  متسشن ،  هک  یعقوم  هلحار . رانک  متفر  ممهفب »!؟ منوخب ، ور  وا  ياه  باتک 

یمن یچالاف !؟ انایروا  تسه - ؟ یک  یچالاف - !» اـنایروا  زا «  فیعـض ! سنج  باـتک  ینوخ - ؟ یم  یچ  مدیـسرپ - :  مشاـب ، هتفگ  يزیچ 
: - تفگ ترـسح  اب  دـعب  دیـشک و  یقیمع  سفن  ایند . راگنربخ  نیرت  فورعم  دـیاش  تسایند و  ياـه  نز  نیرتفورعم  زا  یکی  شیـسانش !؟
ياه نز  نوا  وا  هیگنرز !  یلیخ  نز  تفگ - : قایتشا  اب  هراگنربخ ! سپ  متفگ - : هدرک . مک  ور  اـهدرم  يور  هک  ییاـه  نز  نومه  زا  یکی 

ور شرکف  هدرک . هبحاصم  مه  ایند  دنمتردق  ياهدرم  زا  یلیخ  اب  هتشون ! يدایز  ياه  باتک  هدرک و  رفـس  ایند  طاقن  رتشیب  هب  هک  وجارجام 
لاوس ور  اه  نوا  نانچ  هنک و  یم  هبحاصم  ایند  رادمتـسایس  دنمتردق و  ياهدرم  رثکا  اب  هر  یم  هش ، یم  دنلب  ایند  هشوگ  هی  زا  نز  هی  نکب ،

یم باسح  نز  نیا  زا  اعدـم  رپ  ياهدرم  نیمه  زا  یلیخ  مه  نیمه  يارب  نرادـن . یباوج  نتفا و  یم  ریگ  اه  تقو  یهاـگ  هک  هنک  یم  چـیپ 
ياه گنهرف  دـنه و  اکیرمآ ، نپاژ ،  لثم  ایند  گرزب  ياهروشک  هب  شرفـس  حرـش  مه  شباـتک  نیا  ننک . یم  داـی  شزا  مارتحا  اـب  نرب و 
يزیچ اه  فرح  نیا  اب  ینک  یم  رکف  وت  متفگ - : هدرک . قیقحت  هش ، یم  اـه  نز  هب  هک  ییاـه  ملظ  اـه و  یتخبدـب  هب  عجار  هتفر و  هفلتخم .

لوق هب  هک  یملظ  نوا  زا  يزیچ  اه  باتک  اـه و  فرح  نیا  اـب  ینک  یم  رکف  هک  هنیا  مروظنم  ممهف - ! یمن  ور  تروظنم  هش - ؟ یم  ضوع 
دبتـسم هاوخدوخ و  درم  ات  دـنچ  اب  هرب و  یچالاف  انایروا  هک  نیا  اب  ینک  یم  رکف  ای  هش ؟ یم  مک  هش ، یم  اه  نز  هب  ایند  مامت  يوت  هراد  وت 

هلحار هریگب ؟ هدش  اه  نز  هب  یگ  یم  هک  ور  ییاه  ملظ  نوا  ماقتنا  هنوت  یم  هزادـنب ، ریگ  ور  اه  نوا  مه  دـیاش  هنک و  هبحاصم  وت ،  لوق  هب 
هنوت یم  لقادح  یلو  هنکب ، ور  اهراک  نوا  زا  مودک  چیه  هنوتن  هنکمم  هن ! تفگ - : فسات  اب  داد و  یناکت  ار  شرس  درک . رکف  هظحل  دنچ 

یـضار فرح  نیا  اب  ور  نوشدوخ  مه  زورید  ننک ، یم  فلت  ور  نوشتقو  نتـسشن و  اج  نوا  نالا  هک  ییاه  مناخ  نوا  وت و  نم و  لاـثما  هب 
مه یهاگ  هنک و  تکرح  اهدرم  ياپ  هب  اپ  هنوت  یم  نز  هی  ریخ ! هک  هدب  نوشن  میشاب ، هتـشاد  نومدوخ  اه و  نز  زا  یعقوت  دیابن  هک  دندرک 
نم يدرک  رکف  سپ  تسین ! هک  همولعم  تسین - !؟ نز  درم و  نیب  یقرف  چیه  هک  يراد  داقتعا  ًاعقاو  وت  ینعی  متفگ - : هتفیب . ولج  اه  نوا  زا 

رد هک  هینیقلت  تسین ،! تیعقاو  میـسانش ، یم  درم  نز و  قرف  ماـن  هب  اـم  هک  يزیچ  نوا  متفگ  مـه  زورید  مرآ ؟ یم  رد  ادَا  اـی  مد  یم  راـعش 
 ، دنا هدنام  رود  نیقلت  نیا  زا  اه  نز  هک  نیمز  زا  ییاج  ره  ای  خیرات  زا  عقوم  ره  رد  مه  لیلد  نیمه  هب  هدـش . سنج  ود  ره  هب  خـیرات  لوط 

لوبق ونم  فرح  زورید  هک  وذ  اه  هچب  هیقب  نک  ربص  لوا  یلو  مد . یم  حیـضوت  تارب  نالا  هچ - ؟ ینعی  هداتفا - . قاـفتا  هیـضق  نیا  سکع 
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 » اب تشاد  هک  درک  همیهف  هب  ور  دعب  هشاب . اه  نوا  فرح  باوج  هک  مشاب  هدروآ  ریگ  یبوخ  لاثم  منک  یم  رکف  منزب .  ادـص  ندرک ،  یمن 
ار هفطاع  هیمـس و  مه  دعب  ینیبب ! دیاب  ًامتح  مدروآ . ریگ  تارب  هام  یلیخ  زیچ  هی  هک  ایب  وش  دـنلب  همیهف !  دز - : یم  هلک  ورـس  يرنـشکید »
ار اه  ثحب  نیا  هلـصوح  لاح و  راگنا  درک . رغرغ  یمک  اـیرث  مدرک . ادـص  دـندز  یم  پگ  مه  اـب  هک  ار  همطاـف  اـیرث و  مه  نم  دز . ادـص 

درک همه  هب  یهاگن  هلحار  دنتـسشن ، هک  همه  دـنامن .  اـهنت  هک  نیا  يارب  دـیاش  داـیب . دـش  یـضار  مه  وا  دـمآ ،  هک  همطاـف  یلو  تشادـن .
اه نامز  همه  رد  هک  هیلایخ  يزیچ  ًافرص  هرادن و  یتیعقاو  هفورعم ، اه  نز  صقن  فعضهب و  هک  يزیچ  نیا  متفگ  زورید  هنوتدای  تفگو - :

نمـض باتک  نیا  هدنـسیون  یچالاف ،  انایروا  نیدرکن ! لوبق  ور  نم  فرح  مه  امـش  هتبلا  ندرک ؟ رواب  مه  اـه  نآ  هدـش و  نیقلت  اـه  نز  هب 
یهورگ هویش  هب  لگنج و  يوت  هک  هدروخرب  رالاس  ردام  ياهنز  زا  یهورگ  هب  هدرک ،  یم  يزلام  ياه  نز  تیعضو  دروم  رد  هک  یقیقحت 

. هنکب یتقفاوم  راهظا  ای  یتفلاخم  یـسک  دوب  رظتنم  دـیاش  درک . ثکم  یمک  هلحار  هیندینـش . اـه  نزنیا  اـب  شدروخرب  ندرک . یم  یگدـنز 
بلق الط و  ریجنز  نامه  اب  تشاد  ایرث  هیمس . يور  دوب  هداد  مل  هفطاع  دش . یمن  هدید  اه  هچب  رد  یقایتشا  چیه  تفگن . يزیچ  یـسک  یلو 

هبل زا  ار  باتک  بترم  هلحار  نوچ  دوب .  مه  تخـس  هتبلا  هک  دندرک ، یم  هاگن  باتک  دلج  هب  مه  همیهف  همطاف و  درک . یم  يزاب  شنازیوآ 
ياه نز  هک  یلگنج  هقطنم  هب  عجار  لوا  یچالاف  انایروا  تمـسق  نیا  رد  درک - : عورـش  هلحار  هرخـالاب  دـیبوک . یم  شتـسد  فک  هب  شا 
نیا زا  یکی  يوت  نریم  شمجرتم ، ینعی  ناخ ، مظاک  اب  هک  هنک  یم  فیرعت  دعب  هد و  یم  حیـضوت  دندرک ، یم  یگدـنز  شوت  رالاس  ردام 
یم مظاک  زا  هروخ . یم  نوفامارگ  یطایخ و  خرچ  هب  شمشچ  هبلک  نوا  يوت  دنا . هدوب  نوا  رد  مه  نز  ات  دنچ  هک  هدکهد  نوا  ياه  هبلک 
نز نیرت  نووج  هلیمج  دـناوخ : نآ  يور  زا  درک و  زاـب  ار  باـتک  هلحار  هسیون ... یم  دـعب  و  هیک ؟ لاـم  ءایـشا  نیا  هک  هنک  لاوس  دـهاوخ 

ترهوش دیسرپ - : ناخ  مظاک  دروآ . دوخ  اب  ار  اه  نآ  میدرک ، جاودزا  یتقو  هنم .  رهوش  هیزیهج  نیا  داد - : باوج  نینچ  نیا  هب  رضاح ، 
عمج هب  یتح  درک و  یمن  راک  ما . هدرک  هناور  شردام  هناخ  هب  ار  وا  نم  هک  نیا  يارب  شردام - ؟ هناخ  ارچ  شردام - . هناخ  تساجک - ؟

هربب و بوچ  تسنوت  یم  هن  هنک ، هرا  ار  یتخرد  دوب  رداق  هن  داد . یمن  ناشن  لیامت  تساهراک  نیرت  کبس  زا  هک  مه  تخرد  هریش  يروآ 
ضوع هنامز  دنـشکب . نوریب  بآ  زا  ار  ناشمیلگ  ناشدوخ  مه  اهدرم  هک  هدیـسر  نآ  عقوم  مدرک . شنوریب  مه  نم  هزپب ، جـنرب  دوب  دـلب  هن 

هک دوش  نئمطم  تساوخ  یم  دـنیبب .  ار  اـه  هچب  شنکاو  تساوخ  یم  ًـالامتحا  درک . ربص  هظحل  دـنچ  هلحار  مگ ؟ یم  غورد  تسا . هدـش 
رگید همیهف  دوب . هدنام  جاو  جاه و  بل ،  يور  يدنخبل  اب  دوب و  هتـسشن  تسار  هفطاع  تسا . هدرک  بلج  یفاک  هزادنا  هب  ار  اه  هچب  هجوت 

توافت یب  درـسنوخ و  مه  همطاف  دوب . هدیـشک  مه  رد  ار  شا  یناشیپ  هیمـس  دوب . هلحار  دوخ  هب  شـساوح  درک ، یمن  هاگن  باتک  دـلج  هب 
هک دیدن  دروخ و  یمن  ناکت  رگید  ایرث  ییالط  ریجنز  هب  نازیوآ  بلق  هک  دـیدن  منک  یم  رکف  اما  دـید . ار  اه  نیا  همه  هلحار  ًالامتحا  دوب .

یمن رگید  دوب ، هدید  ار  هاگن  نآ  هلحار  رگا  دیاش  دنازرل . ارم  لد  هک  یهاگن  تسا . هدـش  هریخ  بلق  نآ  هب  نشخ  هدـنرب و  یهاگن  اب  ایرث 
يدرم چیه  هد  یم  حیضوت  هک  نیا  زا  دعب  یچالاف  انایروا  تفگ - : دیدن و  مه  هلحار  درواین . ماود  رتشیب  هظحل  دنچ  هاگن  نآ  یلو  دناوخ .
يروط نیا  هدرگرب ، دایب و  زور  دنچ  يارب  هدب ،  هزاجا  شهب  شنز  یتقو  طقف  هتشاد  قح  يدرم  ره  هدرک و  یمن  یگدنز  لگنج  نوا  يوت 

رد هیقب  هتـسشن و  طسو  رد  تشاد ، مه  هریبن  تشذـگ و  یم  شرمع  زا  لاس  ود  دون و  هلیمج  هتفگ  هب  هک  اـه  نز  نیرت  نسُم  هد : یم  همادا 
اوح ننک « ؟ یم  تموکح  هنوگچ  اه  نز  هقطنم  نیا  رد  منودب  ماوخ  یم  مدرک - : حرطم  نینچ  ار  لاوس  نیلوا  دـندوب . هدز  هقلح  شفارطا 
یم تموکح  نادرم  اپورا  رد  ریخ ، ننک - ؟ یمن  تموکح  نانز  اپورا  يوت  هگم  روط ؟  هچ  تفگ - :  دـش و  هریخ  نم  هب  ناـنز  زا  یکی  « 

هب ور  دوخ  یگداوناخ  مان  درم  هش و  یم  يربهر  درم  طسوت  هداوناخ  اپورا  رد  هک  هنیا  مروظنم  مداد - : حیـضوت  نینچ  ممهف ! یمن  ننک - .
دنزرف دلوت  ماگنه  نز  هنک و  یم  يراک  نینچ  درم  هدب ، درم  هب  ار  دوخ  یگداوناخ  مان  نز  هک  نیا  ياج  هب  ینعی  هد - . یم  شدنزرف  نز و 

نینچ ًالومعم  ریخ ، تسین - ؟ روط  نیا  هنک ، یم  تعاطا  نز  زا  هک  هدرَم  ًاعطق  یلو  هآ  هتبلا - . هنک - ؟ یمن  هدافتسا  ردام  یگداوناخ  مان  زا 
رپ ار  اضف  اهرالاس  ردام  هدنخ  کیلش  دیـسر  هک  اج  نیا  هب  دوب و  همجرت  لوغـشم  ناخ  مظاک  هنک . یم  تعاطا  درم  زا  هک  هنز  نیا  تسین .
یم دوخ  ناوناز  رب  مکحم  يرگید  دوب ، هتفرگ  ار  شمکـش  یکی  مشاب . هدرک  فیرعت  ناشیارب  ار  لاـس  هفیطل  نیرتراد  هدـنخ  راـگنا  درک .
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ور ار  شناوزاب  رخآ  تسد  تخاس . یم  نایامن  ًالماک  ار  شا  هدروخ  مرک  ياه  نادند  دیدنخ و  یم  تدش  هب  زین  نز  نیرت  نسُم  تفوک و 
رداـم نیرت  نسُم  دراد »! دوجو  یمهاـفت  ءوس  اـج  نیا  رد  هک  نیا  لـثم  تکاـس .  دـیوگب « : داوـخ  یم  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  درب و  ـالاب  هب 

عطق ار  هلحار  ندـناوخ  هفطاع  دور ؟ یم  درم  يراگتـساوخ  هب  یـسک  هچ  امـش  دزن  دیـسرپ - :  درک و  مخ  نم  فرط  هب  ار  شرـس  اهرالاس 
يراگتـساوخ هب  هر  یم  نز  هک  همـسر  اهاج  نوا  ًارهاظ  یچیه  تفگ - : هلحار  نوخب ! ور  لاوس  نیا  هگید  راـب  دـش !؟ یچ  یچ !؟ درک - : 

افتکا دنخبل  هب  همطاف  هیمـس و  هیهام ؟ بجع  ینیب  یم  یجبآ ؟ ینیب  یم  دـیدنخ - : هیمـس و  ياه  هناش  يور  دـیبوک  بجعت  اب  هفطاع  درم !
نآ زا  رگید  مدـب . اه  نز  نیا  زا  یکی  لیوحت  اج  نوا  مربب  ور  مشاداد  دـیاب  يزلام . رفـس  هی  خـن  وت  متفر  هک  نم  تفگ - : هفطاع  دـندرک .

همادا هلحار  دـش ، تکاس  هک  هفطاع  درک . یم  نارگن  رتشیب  ارم  هک  دوب  هداد  یبصع  يدـنخزوپ  هب  ار  شیاج  دوبن . يربخ  ایرث  هدـنرب  هاگن 
يور عوضوم  نیا  سکع  رگا  دـنک و  یم  يراگتـساوخ  ار  نز  هک  تسا  درم  ًالومعم  اپورا  رد  دـهد  حرـش  شیارب  متـساوخ  مظاک  زا  داد :

باختنا ور  شدرم  هنوت  یمن  نز  سپ  دیـسرپ - : اوح »  تسا « . هتفرگارف  ار  اـیند  داـسف  هدـش و  ضوع  هناـمز  هک  نراد  هدـیقع  مدرم  هدـب ،
. ننک یم  بحاصت  لگنج  رد  ور  نانز  نادرم  اپورا  رد  ًالومعم  هنک - ؟ بحاصت  لـگنج  رد  ور  يدرم  ینز  هگا  و  ریخ - . ًـالومعم  هنک - ؟

ارم مدرک  ساسحا  دـنتخاس . نم  هجوتم  ار  ناشرگـشسرپ  هاگن  مه  اب  همه  تقو  نآ  دـندش و  هریخ  رگیدـکی  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نانز 
یکی نانز  مه  زاب  هتبلا ! هنک - ؟ یگدنز  درم  هناخ  رد  دـیاب  جاودزا  زا  سپ  هک  هنز  نیا  سپ  دیـسرپ - : نانز  زا  یکی  دـنا . هتـشادنپ  هناوید 

یم درم  هنکن ، لبقت  ور  شدرم  جرخ  ینز  رگا  دیسرپ - : اه  نآ  زا  یکی  دندش . نم  هجوتم  دعب  دندرک و  هاگن  رگیدکی  هب  يرگید  زا  سپ 
هی ایند  رالاس  ردام  ياه  نز  مامت  راختفا  هب  تفرگ - : هلحار  زا  ار  ندـناوخ  لاجم  هفطاـع ،  يادـص  مه  زاـب  هدـب ؟ قـالط  تساوخرد  هنوت 

مدای عقوم  نامه  دش . دـنلب  ایرث  وهکی  هک  تشگ  یم  ایرث  لابند  هب  نم  نارگن  هاگن  دز . فک  ییاهنت  هب  شدوخ  دـهب  و  نینزب ! بترم  فک 
دنخزوپ نامه  طـقف  دوب . هدـش  رت  مارآ  هاـگن  دوبن . هاـگن  نآ  زا  يربخ  رگید  هک  هچ  رگا  مدوب . هدیـسرت  نشخ  هاـگن  نآ  زا  ارچ  هک  داـتفا 

دعب درک و  همه  هب  یهاگن  نیشب ؟ اه  لاغشآ  نوا  ثم  نیاوخ  یم  ًاعقاو  مه  اهامش  هنکن  ور ! اه  يزاب  هرخسم  نیا  نینک  سب  دوب - ! یبصع 
هراشا نم  هب  همطاف  مورب  شلابند  موش و  دنلب  متساوخ  تفر . نوریب  تعرس  هب  مرادن . ور  شا  هلصوح  ولاح  ًالصا  هک  نم  تفگ - : بل  ریز 

، مناد یمن  ینعی «  تخادـنا ؛  الاب  ار  شا  هناش  هفطاـع  هدـش ،»؟ یچ  ینعی «  داد ؛ ناـکت  ار  شا  هلک  هلحار  تفر . شدوخ  مناـمب و  هک  درک 
هیـضق الاح  تفگ - : هفطاع  نآ  زا  دـعب  اه !  دوب  یناتـساد  بجع  تفگ - : هک  دوب  باـتک  يوت  شـساوح  زونه  راـگنا  همیهف  نک .»! شلو 

!؟ تسه یچ  یچ  اهرالاس  ردام 

متشه لصف 

هارمه هب  دریگ  یم  میمصت  یگدنز  تالکشم  اب  هجاوم  زا  دعب  هک  میرم  مان  هب  تسا  يرتخد  ناتـساد  یلـصا  تیـصخش  ناتـساد :  هصالخ 
یم وگتفگ  ثحب و  فلتخم  لئاسم  صوصخ  رد  دنرفسمه  مه  اب  هک  ینارتخد  رفـس  نیا  رد  دورب .  دهـشم  رفـس  هب  هاگـشناد  نایوجـشناد 

يرتخد تسا  ودرا  نیا  لوئـسم  هک  همطاف  مان  هب  يرتخد  دیآ .  یم  شیپ  مه  ییاه  يروخلد  ندوبن  هدیقع  مه  رطاخ  هب  مه  ًاضعب  هک  دننک 
صوصخ رد  ثحب  نیرخآ  دراد .  اه  ثحب  ندیـسر  هجیتن  هب  اه و  هچب  تالکـشم  ندرک  لح  رب  یعـس  هشیمه  هک  تسا  یقطنم  یبهذم و 

هیضق الاح  تفگ : هفطاع  نآ  زا  دعب  ناتـساد ....  همادا  الاح  و  دوب ) مه  میرم  یگداوناخ  لکـشم  نیا  هک  تسا (  درم  نز و  قوقح  يواست 
ییاه سانش  مدرم  ای  اهدنمشناد  یضعب  تفگ - : درک و  كزان  یمشچ  تشپ  دیشک . یقیمع  سفن  هلحار  تسه !؟ یچ  یچ  اهرالاس  ردام 

يدازآ یگدـنز  اه  نز  اهدرم و  هک  ییاه  عقوم  نوا  هسر . یم  خـیرات  لبقام  هب  يرالاس  رداـم  هشیر  هک  دـندقتعم  ناـگروم » سیول  لـثم « 
يرـالاسردام هویـش  هب  ریغـص  يایـسآ  لـلم  هک  هگ  یم  مه  تودوره » ندرک « . یم  صخـشم  رداـم  قـیرط  زا  ور  يدـنواشیوخ  نتـشاد و 

وت نتفرگ و  یم  تسد  رد  ور  تردـق  اه  نز  نتفر ، یم  گنج  اـی  راکـش  لاـبند  هب  اـهدرم  یتقو  هک  يروط  نیا  ینعی  ندرک ؛ یم  یگدـنز 
نوا هب  یکی  زا  هش  یم  تحار  ههاتوک ، یعامتجا  تردق  يداصتقا و  تردق  نیب  هلـصاف  نوچ  ندـش . یم  بوسحم  بابرا  ناونع  هب  عرازم 
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نـالا مک . یلو  نتـسه  اـه . یلوک  لـثم  هدـش ؛ مک  یلیخ  نوشدادـعت  یلو  نتـسه ، نتـسه - ؟ زونه  و  دیـسرپ - : همیهف  دیـسر . هگید  یکی 
یم یگدـنز  ناتـسودنه  ياهاج  یخرب  ایزدور و  لامـش  جاع ، لحاس  ییالط ،  لحاس  ایلارتسا ، نپاژ ،  لثم  طاقن  یـضعب  وت  اـهرالاسردام 
طقف مه  ور  نیمز  ننوشدوخ . نیمز  کلام  اـه  نوا  هیگدـنز ! ياـه  شور  نیرت  یمیدـق  زا  یکی  مه  نوشیگدـنز  شور  هک  نیدـید  ننک .

مه نوشاـه  هچب  يور  ننک . یمن  هدافتـسا  درم  نوا  یگداوناـخ  ماـن  زا  یلو  ننک ، یم  جاودزا  درم  اـب  نراذـگ . یم  ثرا  نوشرتـخد  يارب 
زا طـقف  مه  اـه  هچب  هجیتن  رد  نوشاـهردام .  هنوخ  نتـسرف  یم  ور  نوشرهوش  مه  جاودزا  زا  دـعب  یتح  نراذـگ . یم  ور  نوشدوخ  لـیماف 

دوب مولعم  دز . رود  اه  هچب  تروص  کت  کت  يور  شهاگن  دـش . تکاس  هلحار  ایرث ،  همطاف و  ندـمآ  اب  نراد . يونـش  فرح  نوشرداـم 
ار شدوخ  شکاس و  رانک  تفر  مه  ایرث  دوش . زاب  همطاف  يارب  اج  ات  مدیـشک  رانک  یمک  نم  دراد . تیمها  شیارب  یلیخ  اـه  هچب  شنکاو 
 ، شپچ تسد  فک  دوب  هداد  هیکت  یکجک  ار  شرس  شیوناز و  يور  دوب  هتشاذگ  ار  شجنرآ  هک  روط  نامه  هفطاع  درک . لوغـشم  نآ  اب 

یمن روط  هچ  یچ ؟ ینعی  درک - : بجعت  یلیخ  هلحار  یلو  هداس . دوب و  هاتوک  لاوس  یچ ؟ هک  اه ،  فرح  نیا  همه  زا  دـعب  الاح  تفگ - :
اهدرم تسد  ریز  هک  نتسه  ییاه  نز  مه  ام  نامز  نیمه  يوت  یتح  هک  دوب  هبرجت  هی  دوبن ! هصق  مدنوخ  نوتارب  نم  هک  يزیچ  نیا  نیمهف .

؛ نشب ّطلـسم  اهدرم  رـس  يور  نوشدوخ  ضوع  رد  و  تفگ - : همطاف  نوریب . نشکب  اهدرم  هطلـس  ریز  زا  ور  نوشدوخ  هیفاک  طقف  نتـسین .
. دـنکب ار  راک  نیمه  تساوخ  یم  مه  مردام  دـیاش  هک  مدرک  رکف  مدوخ  اب  اه . نز  عفن  هب  هعفد  نیا  اـهتنم  هگید . یـسنج  ضیعبت  هی  ینعی ،
اه هدنخ  یلو  متفگ - : نم  دیایب ! مشوخ  وا  راک  نیا  زا  دیاب  یکی  نم  تقو  چیه  ارچ  سپ  دشکب . نوریب  اباب  هطلس  ریز  زا  ار  شدوخ  ینعی 

فرح تایرظن و  نیدـید ! تفگ - : هلجع  اب  هلحار  اه ! نز  يارب  یتح  هدوب ، يا  هرخـسم  هبرجت  نیا  هک  داد  نوشن  اه  هچب  ياـه  شنکاو  و 
نومفلاخم رظن  اب  دروخرب  عقوم  ام  ساسحا  ینعی  دوب . هرخـسم  راد و  هدـنخ  اه  نز  نوا  يارب  هزادـنا  نومه  هب  مه  یچـالاف » مناـخ «  ياـه 

نیقلت نومهب  نومرمع  لوط  رد  هک  تسا  ییاه  فرح  ریثاـت  تحت  رتشیب  مه  اـم  رکفت  زرط  هتبلا  هراد و  نومرکفت  زرط  هب  يداـیز  یگتـسب 
هلحار تشاذـگن  همیهف  مینک ... یگدـنز  اه  نوا  لثم  مه  ام  هک  مگب  ای  منک  دـییات  ور  اـه  نوا  یگدـنز  عون  متـساوخ  یمن  نم  هتبلا  هدـش !
نارود ماوـقا و  هیـضق  هک  مگ  یم  نم  مینک . یم  میراد  اـم  هک  هیثـحب  هچ  نیا  ًالـصا  اـباب ! هـن  درک - : عـطق  ار  شیاـه  فرح  دـهدب . هـمادا 

رد هن  درب و  مان  خیرات  رد  هدعاق  هی  ناونع  هب  نوا  زا  هشب  هک  هتشاد  ماود  یگدرتسگ و  ردق  نوا  تقو  چیه  خیرات  لوط  رد  هن  يرالاسردام 
. نش یمن  عضو  اهانثتـسا  هیاپ  رب  تقو  چیه  هک  مه  یعامتجا  دعاوق  تسانثتـسا . هی  دناوخ  هلحار  هک  مه  يزیچ  نیا  هنکمم . زورما  یگدنز 

هلحار نک ! ربص  هک  درک  هراشا  دز و  یکمـشچ  همطاف  دوب ؟ هچ  ایرث  یتحاران  هیـضق  هک  مدیـسرپ  همطاف  زا  هفخ  ییادص  تسد و  هراشا  اب 
یم یگدـنز  لگنج  يوت  اـه  نز  نیا  هک  نینود  یم  منیب . یم  يا  هگید  روط  نم  ریخن ! تفگ - : درک و  كزاـن  یمـشچ  تشپ  همیهف  يارب 

هک ییاه  هشیلک  ریثات  زا  نیاربانب ،  نتـشادن . یـسرتسد  همانزور ، نویزیولت و  لثم  يزورما  ياـه  هناـسر  زا  کـی  چـیه  هب  هجیتن  رد  ندرک .
نایفارطا هعماج و  هک  يزیچ  نوا  هن  نشاب ، نوشدوخ  ًاعقاو  دنتسنوت  هجیتن  رد  ندنوم . ناما  رد  نراد ، نز  رب  رالاسدرم  یتموکح  ياه  ماظن 

رکف يروط  نیا  ارچ  بخ  تفگ - : هرخالاب  درک و  نِم  نِم  یمک  دـعب  درک . همطاـف  هب  يدـنت  هاـگن  هیمـس  ناوخ . یم  اـه  نوا  زا  اـهدرم  و 
سپ ننک . یم  لقتنم  نوشاهرتخد  هب  مه  ور  نوشدـیاقع  هجیتن  رد  ننک ، یم  يرادـهگن  نوشاهرتخد  زا  طـقف  اـه  نز  نیا  نوچ  هک  مینکن 

زا هک  اه  نوا  سپ  نتسه . نوشردام  تانیقلت  ریثات  تحت  طقف  نرادن و  نوشفارطا  طیحم  هب  یسرتسد  چیه  نوشدشر  لوط  رد  اهرتخد  نیا 
نیا ریثات  تحت  اـه  نز  خـیرات  لوط  رد  ارچ  هگید ! زیچ  هی  ًالـصا  دـش - : ثحب  دراو  هلجع  اـب  همیهف  هیقب ! هن  نداـتفا  رود  نوشدوخ  لـصا 
: - درک زاب  مه  زا  ار  شیاه  تسد  هلحار  هدشن ؟ اهدرم  يور  نیقلت  نیا  میرذگب ؛ هک  دودحم  ناکم  ای  نامز  هی  زا  ارچ  نتفرگ ؟ رارق  نیقلت 

هلحار دنتـسین ! يواسم  درم  نز و  هک  يدقتعم  مه  وت  سپ  دز - : يا  هنادـنمزوریپ  دـنخبل  همیهف  نتـسه ! اه  نز  زا  رتردـلق  اهدرم  هک  نوچ 
زا یکی  مه  نم  مه ...  نم  هک  نیا  يارب  دز - : یم  مه  هب  اوـه  رد  ار  يزیچ  راـگنا  درک  یم  يزاـب  شیاـه  تسد  اـب  بترم  دـش ! هچاپتـسد 
لاس همه  نیا  ناه . نز  زا  رت  يوق  اهدرم  هک  مدرک  دـشر  اـه  هشیلک  نیمه  اـب  مه  نم  هک  نینود  یم  هگید ! ماـه  نیقلت  نیمه  تـالوصحم 

. تابُر کی  دـش  هظحل  دـنچ  ضرع  رد  هفطاـع  هش . یمن  جراـخ  هک  هبـش  کـی  ـالاح  هدرک ، خوسر  نم  زغم  وت  رکف  نیا  اـت  هدیـشک  لوط 
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یمن مناوت !... یمن  نم  درک - : رارکت  تابُر  لثم  داد و  ناشن  ار  شدوخ  تشگنا  اب  درب . شا  هنیس  تمـس  هب  کشخ  تاکرح  اب  ار  شتـسد 
وت درک - : مخا  هلحار  مناوت !... یمن  نم  مناوت !...  یمن  مهدب !... ریـش  مهدب !... ریـش  ار  ما  هچب  مناوت  یمن  نم  نم ، موشب !... راد  هچب  مناوت 

یخیرات نیقلت  نیا  اب  مراد  یلو  مناوت !... یم  ارچ  ارچ ! دوب - . تابُر  مه  زونه  هفطاع  ینزب ؟ فرح  يدج  تسرد و  هقیقد  دـنچ  ینوت  یمن 
ینابـصع هلحار  دندیدنخ . اه  هچب  نیقلت ! نیقلت ! منک !... یم  هزرابم  دـهدب ، ریـش  ار  شا  هچب  ای  دروایب ، ایند  هب  هچب  هدرک  راداو  ار  نز  هک ،

هلحار هدـب ،» ور  شباوج  تدوخ  ینوت  یم  هگا  مریـصقت ، یب  نم  ینعی «  تخادـنا ؛ الاب  ار  شیاه  هناش  همطاـف  درک . هاـگن  همطاـف  هب  دـش .
هک ملیف  مینزب ؛ فرح  یباسح  تسرد و  یقطنم و  هملک  ود  مینوت  یمن  ام  ارچ  ؟ هشعـضو هچ  نیا  دـیوگب - : هک  نیا  زج  هب  تشادـن  یباوج 

، دیوگب يزیچ  تساوخ  هلحار  شابن !... نئمطم  مه  یلیخ  دـیایب - : نوریب  تابُر  دـلج  زا  تشادـن  دـصق  مه  زونه  هفطاع  مینک . یمن  يزاب 
وت لوق  هب  هک  ندوب  اه  نز  نیا  هشیمه  خیرات  لوط  مامت  رد  هگا  نوج ، هلحار  هگید  زیچ  هی  ًالصا  تفگ - : درک و  عطق  ار  شا  هدنخ  همیهف 

اهدرم اب  هک  ننک  لوبق  نَدـِب و  نت  تیعقاو  نیا  هب  هک  هدوب  اه  نوا  دوجو  يوت  یفعـض  هی  يزیچ ،  هی  ًامتح  ندوب ، تانیقلت  نیا  ریثات  تحت 
همطاف كزان !؟ لد  هچ  هوا ! تفگ - : بل  ریز  هفطاع  مرادـن . نتفگ  يارب  یفرح  هگید  نم  داد - : ناـکت  ار  شرـس  هلحار  نتـسین . يواـسم 

هک تشاد  تیعقاو  هی  زا  ناـشن  یلو  دوـب  یخوـش  هچ  رگا  هفطاـع  فرح  هیقتنم ! اـه  ثحب  نیا  نیقلت و  مـگب . نـم  اـت  راذـب  سپ  تـفگ - :
لباق تساجک  ات  اه  توافت  نیا  دودح  زرم و  هک  نیا  الاح  هرادـن . نیقلت  هب  یطبر  چـیه  هک  تسه  اهدرم  اه و  نز  دوجو  رد  ییاه  توافت 
هلحار داد . ناـشن  ار  شغاـمد  كوـن  دروآرد و  هلحار  يارب  ار  شناـبز  هفطاـع  دـنداد . ناـکت  ار  ناشرـس  همه  هلحار  زا  ریغ  لوـبق ؟ ؟ هثحب

یم تبحـص  ناسنا » ناونع «  هب  طـقف  ناـسنا ، زا  اـم  یتقو  تسه . مه  هگید  زیچ  هی  درک - : همیهف  هب  ور  همطاـف  دـنادرگرب . وا  زا  ار  شیور 
دید هک  همیهف  دزن . یفرح  یـسک  درم ؟ اـی  هشاـب  نز  ناـسنا  نیا  هک  هنک  یم  قرف  مینک ، یم  رکف  ناـسنا » موهفم «  هب  نومنهذ  وت  اـی  مینک ،
یم مینک ، یم  رکف  ناویح » هب «  یتقو  هک  یلاح  رد  داد - : همادا  همطاف  هن ! دـهدب - : باوج  شدوخ  دـش  روبجم  تسوا ، هب  شیور  همطاـف 

هگیدـمه اـب  یتواـفت  نوشدوخ  تیناـسنا  رد  درم  نز و  سپ  هراد . قرف  ناـسنا » اـب «  ناویح » نوچ «  مینک ؛ یمن  رکف  ناـسنا » هب «  هک  میناد 
یندب و ياه  توافت  یـضعب  تیـسنج و  لثم  هعورف ؛ رد  نوشتوافت  هکلب  نرادن ، یکی  نوا  هب  تبـسن  يرترب  چیه  مودـک ،  چـیه  نرادـن و 

روز هب  اـم  هک  همزـال  مه  زونه  دوـجو  نیا  اـب  ـالاح  تفگ - : درک و  همطاـف  هب  يزیمآرکـشت  هاـگن  دـش . زاـب  شمخا  رگید  هلحار  یحور .
؟ مینک یم  هیجوت  ور  شدوجو  يدوخ  یب  ارچ  میرادـن ، یـصقن  هک  یتقو  مینک ؟ یـضار  تقلخ  رد  نومرت  نییاـپ  هاـگیاج  هب  ور  نومدوخ 

یتالامک هب  مینوت  یم  مه  ام  ینعی  تفگ - : تسا ، نئمطمان  شلاوس  زا  مه  شدوخ  دیسر  یم  رظن  هب  هک  یلاح  رد  هیمس  هب  باطخ  ار  نیا 
هیمس نیبب  داد - : ار  هیمس  باوج  هلحار  ياج  هب  هک  دوب  همطاف  مدب . ور  تباوج  نم  راذب  میسرب - ؟ ندیسر ، افرع  هیقب  ای  همئا  ربمایپ و  هک 

هب وت  لوق  هب  هک  نیا  ًـالثم  هدـش ؛ تیاـعر  همه  يارب  تلادـع  هراد و  ور  شدوخ  صاـخ  هاـگیاج  يدوجوم  ره  تقلخ ، رد  هتـسرد  نوـج !
تالاح و زا  يروعـش  كرد و  چـیه  ناویح  گنـس و  ایآ  یلو  هروط . نیمه  مه  ناویح  هب  ای  هدـشن .  ملظ  شندـش  گنـس  رطاخ  هب  گنس 
ام مینک . یم  كرد  ور  یناسنا  تالامک  اه  نز  ام  داد - : همادا  همطاف  هن ! تفگ - : درک و  يرکف  هیمـس  دنراد ؟ اه  مدآ  یناسنا و  تالامک 
هک مه  ور  يزچ  نوا  مینک . یم  كرد  ار  همئا  ربماـیپ و  تاـماقم  زا  یتمـسق  هک  نیا  اـی  ندیـسر . یلحارم  هچ  هب  اـم  ياـفرع  هک  میمهف  یم 
ور یتالامک  ام  رگا  هک  مگب  ماوخ  یم  نم  یلو  ننک . كرد  ننوت  یمن  مه  اـهدرم  نوچ  هرادـن ؛ نومندوب  نز  هب  یطبر  مینک . یمن  كرد 
نآ هب  مینوت  یم  مه  ام  سپ  هرود  ادخ  زا  مه  یتفص  نینچ  هدش و  ملظ  ام  هب  هک  هتقو  نوا  میـسرب ، تالامک  نوا  هب  مینوتن  اما  مینک ، كرد 

هزاب هورگ  ود  ره  يارب  لامک  هار  سپ  میشابن . ربمایپ  ای  ماما  دنچ  ره  مینک ، ادیپ  تسد  میراد  غارـس  همئا  ناربمایپ و  افرع و  زا  هک  یتاماقم 
طوبرم هک  تسا  یفیاظو  هفالتخا ، زیامت و  دروم  هک  يزیچ  نوا  هنک و  یم  یط  ور  هار  نیا  شدوخ  صاـخ  دادعتـسا  هزادـنا  هب  سک  ره  و 

رد یـشقن  هدـش ، نوشتوافت  بجوم  هک  يزیچ  نوا  سپ  هدـش . عیزوت  نیفرط  یمـسج  ياه  یگژیو  ساسا  رب  هناـسنا و  ندـب  ناـمتخاس  هب 
زا تفرگ - : ار  شمیمصت  هرخالاب  راگنا  دش . هریخ  فقس  هب  دیزگ و  ار  شتشگنا  طقف  تفگن . يزیچ  يا  هظحل  دنچ  هیمـس  هرادن . لامک 
: - تخادـنا نایم  هب  ار  شدوخ  هدز  لوه  هلحار  نگ ؟ یم  یچ  اه  نوا  یچ ؟ تایاور  نآرق و  رد  میرذـگب ، هک  یلالدتـسا  ياـه  ثحب  نیا 
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ربص هن ! هلحار - : يولج  تفرگ  ار  شتـسد  همطاف  هگید ! میراد  لقع  نومدوخ  ؟ طسو نیـشک  یم  یچ  يارب  ور  تایاور  نآرق و  ياپ  الاح 
تمس هب  همطاف  دش . تکاس  هلحار  نتسه . نومرکفت  ساسا  لصا و  ام و  يرکف  عبنم  نیرت  مهم  همئا  تایاور  نآرق و  هگ . یم  تسار  نک !

درم و ینعی  میدیرفآ ؛ عون » کی «  زا  ار  نز  ودرم  ام  هک  دیامرف  یم  تس . « ءاسن هروس «  لوا  هیآ  شا  هنومن  هی  میراد . هلب  تشگرب - : هیمس 
درم نز و  يواست  هب  مه  نآرق  هک  نیا  ینعی  دیبوک - : مه  هب  ار  شناتـسد  قایقتـشا ،  یلاحـشوخ و  اب  هلحار  دـنا . تقیقح  کی  ياراد  نز 

رکذلل مه «  دعب  هحفص  نکن ! هلجع  دایز  ریخن ، درک - : دنلب  ار  شتسد  یلبق ، يدرـسنوخ  نامه  اب  همطاف  هلئاق ! فیاظو ، قوقح و  مامت  رد 
. تساه نز  ربارب  ود  اهدرم  ثرا  ینعی  درک - : همجرت  هک  دوب  هیمـس  نییامرفب ! همجرت  ًافطل  دز - : يدـنخبل  هفطاع  هدـمآ . نییثنالا »  ُّظـح 

نیا دـش . روخلد  یمک  همطاف  دـشرد . هیآ  نوا  هب  هی  نیا آ؛ فرط . ود  ره  عفن  کی ،  هب  کی  رواد - : کی  لثم  درب ، الاب  ار  شتـسد  هفطاع 
ره ننک . یمن  ضقن  ور  رگیدـمه  نآرق  ياـه  هیآ  نکن ! تبحـص  يروـط  نـیا  نآرق  هـب  عـجار  ! هـن مدـیمهف - : شا  یناـشیپ  كورچ  زا  ار 
رد ور  تاـیآ  نوا  ماـمت  دـیاب  میمهفب ، نز  هب  عجار  ور  نآرق  رظن  میتـساوخ  هگا  ننک . یم  نشور  ور  تقیقح  زا  يا  هشوگ  هی  نوشمودـک 

باوج نیا  مینزب . فرح  شهب  عجار  تصرف  رس  ًادعب  هرتهب  هنک . قیدصت  ور  امـش  رظن  طقف  هک  نیـشابن  ییاه  هیآ  لابند  سپ  میریگب . رظن 
مگ یم  ممهف . یمن  ور  اه  فرح  نیا  نم  دوب - : هدـشن  یـضار  مه  زونه  همیهف  هن . ار  همیهف  اما  دـنک ، تکاس  ای  عناق  ار  هیمـس  دوب  نکمم 

. میرم ترـضح  تفگ - : همطاف  نز !؟ هن  ندوب ، درم  خیرات  ریهاشم  ًالک  نامکاح و  اهرادمتـسایس ، اهدنمـشناد ، رتشیب  خیرات  لوط  رد  ارچ 
وناز ود  هک  روط  نامه  درک . یم  ضوع  ار  شنتسشن  عون  بترم  نیاربانب  دوب . هدش  هتسخ  نتسشن  اج  کی  زا  راگنا  هفطاع  درم ؟ ای  دوب  نز 
: - داد باوج  هفطاع  هب  هجوت  یب  همیهف  درم ؟ ای  دوب  نز  یلیل  هگ  یم  هزاـت  ثحب  همه  نیا  زا  دـعب  هَه ! َهب  شیاـپ - : يور  دز  تسـشن ، یم 

؛ مود سنج  درف  ره  زا  يدرم ، ره  دـیای  سپ  همود ، سنج  نز  هک  مینک  لوبق  ام  هگا  ـالاح  بُخ ! رایـسب  دوب - . نز  میرم  ترـضح  همولعم .
میرم ترـضح  زا  رتالاب  یلامک ، تاجرد  ظاحل  زا  یلومعم  درم  هی  دـیاب  سپ  هشاب . رترب  یلامک  تاـجرد  نیرتـالاب  اـب  یتح  اـه ، نز  ینعی 
هفطاع یثنالاک .» رکذـلا  سیل  هگ «  یم  هنک و  یم  فیـصوت  میرم  ترـضح  يارب  ور  تالامک  تاجرد و  نوا  نآرق  هک  یتروص  رد  هشاب .

ره رد  یتساوخ  یم  هک  يرـسپ  ینعی  دشن - . زا 12  رتشیب  میبرع ، هرمن  تقو  چیه  هک  هدب  گرم  ونم  ادخ  شیاهاپ - : يور  دـیبوک  مکحم 
ظاـحل زا  یتح  هتفگ . میرم  ترـضح  فیـصوت  رد  میرم و  ترـضح  رداـم  هب  باـطخ  ادـخ  هک  هیا  هلمج  نیا  تسین . رتخد  نیا  لـثم  لاـح 

، شنارود درم  نیرترب  هجیتن  رد  دوب و  شدوخ  نامز  ربمایپ  هک  ایرکز  ترـضح  هک  مینیب  یم  مینک ، یـسررب  هراد ، لوبق  همیهف  هک  یخیرات 
روهـشم ياه  نز  مه  خیرات  لوط  رد  هتـشذگ ،  نیا  زا  دش - : ثحب  دراو  هرابود  هلحار  هنک ! تمدخ  میرم  ترـضح  هب  هک  هنک  یم  راختفا 

عطق ار  هلحار  فرح  هیمـس  یماصتعا و ...  نیورپ  ات  هتفرگ  اه  یبرغ  وت  یچالاف » انایروا   » و كرادـناژ » « ، » يروک مادام   » زا میتشاد  يدایز 
ونم مگ  یم  مراد  اـباب  نیمز - : يور  دـیبوک  تشم  اـب  هفطاـع  يد ؟ یم  نوکت  ور  تتـسد  یه  ارچ  هفطاـع ! یگ  یم  یچ  هگید  وت  درک - :

رپ ار  شسفن  هلحار  هریگ . یمن  لیوحت  ور  ام  هگید  هک  هنفورکیم  هب  شساوح  ردق  نیا  هر  یم  هک  نوبیرت  تشپ  هلحار  نیا  یلو  هرن . تدای 
رس رب  دیبوک  یم  ار  نآ  دوب ، شتسد  مد  يزیچ  رگا  منک  رکف  دوب . هدش  زمرق  تینابـصع  زا  درک . ام  تمـس  هب  ار  شیور  داد و  نوریب  ادص 

. هفطاع ِرـس  رب  دبوکب  هک  دوب  نآ  زا  رت  تمیق  نارگ  هلحار  يارب  هک  شباتک  زج  هب  دوبن . هلحار  تسد  ِمد  يزیچ  هک  رکـش  ار  ادخ  هفطاع .
تنطیـش شنامـشچ  اب  نانچمه  هفطاع  درک . ناهنپ  ار  شدـنخزوپ  تمحز  هب  همیهف  هفطاع . هب  دـش  هریخ  هدز  تهب  هظحل  دـنچ  طـقف  سپ 

اهامـش هگید ! زیچ  هی  همیهف - : تمـس  هب  تشگرب  هرابود  درک و  لرتنک  ار  شدوخ  هلحار  دز . یم  دـنخبل  درک و  یم  هاگن  ار  هلحار  شراب 
یمن لاثم  ور  نوا  ارچ  نینک ؟ یمن  هاگن  بوخ  ریخا  ندمت  هب  ارچ  نشاب ، يواسم  درم  نز و  هک  هدوبن  خیرات  يوت  تقو  چـیه  نیگ  یم  هک 

ربص یمک  هلحار  میرادن ؟ ربخ  ام  هک  هربخ  هچ  برغ  وت  هگم  دش - : يدج  یناهگان  روط  هب  هفطاع  تسین !؟ خـیرات  وزج  نوا  هنکن  نینز ؟
شندز فرح  رد  ار  وا  هک  داد  حـیجرت  هرخالاب  دـنک . یم  یخوش  ای  تسا  يدـج  هفطاـع  ياـه  فرح  هک  دوش  نئمطم  تساوخ  یم  درک .

هکلب تسین ، یلیخت  يا  هلئـسم  درم  نز و  يواست  برغ ، ِزورما  ندـمت  رد  هک  نینود  یم  تفگ - : مه  لیلد  نیمه  هب  دـنک . باسح  يدـج 
دنچ ًالثم  دنا - . هدیـسر  ییاج  نینچ  هب  هک  هتقو  یلیخ  ینعی  هتـشاذگ ! رـس  تشپ  ور  نوا  برغ  ندمت  هک  تسا  هلاسدـص  دـنچ  يا  هبرجت 
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ندـمت يارآ  راکفا و  هیاپ  هک  نینود  یم  سناسنر ! زا  هلب  سناسنر - !؟ زا  تفگ - : بجعت  اب  همطاف  الاح . ات  سناسنر  زا  ًـالامتحا  هتقو - ؟
تعیبط و رـشب و  هب  شرگن  هوحن  هک  دوب  سناسنر  زا  تقیقح ، رد  هدش . هتخاس  سناسنر  نادنمـشیدنا  ياه  هشیدـنا  راکفا و  يور  دـیدج 
هب درک ، ادـیپ  شرتسگ  مه  هسنارف  وت  تفرگ و  لکـش  مهدزون  نرق  رد  هک  نانز  تضهن  نتفگ  مه  اه  یـضعب  یتح  دـش . ضوع  زیچ  همه 

هرابود هلحار  مسینیمف !» دنتشاذگ «  ور  شمسا  مه  ًادعب  دوب . هسنارف  رشب  قوقح  هیمالعا  رب  مکاح  راکـشآ  يرالاس  درم  هب  ضارتعا  یعون 
هک اج  نوا  ات  میاوخب ، ور  شیمـسر  روط  هب  هگا  دش - ؟ عورـش  برغ  وت  یک  زا  درم  نز و  يواست  یگ  یم  وت  سپ  دروآ - : شوج  یمک 
لاس هاجنپ  ًابیرقت  دش . رشتنم  لاس 1948  دـموا ، نایم  هب  یفرح  درم  نز و  يواـست  زا  نوا  رد  هک  رـشب  قوقح  هیمـالعا  نیلوا  منود  یم  نم 
درم قوقح  ربارب  رد  نز  قوقح  هلئـسم  هک  دوب  ناتـسلگنا  رد  متـسیب ، نرق  رد  راب  نیلوا  يارب  هک  مگب  تارب  يروط  نیا  راذـب  ًالـصا  شیپ .

لاس 1920 رد  دوب ، هدرک  فارتعا  رـشب  یمومع  قوقح  هب  لالقتـسا  مـالعا  نمـض  مهدـجه ، نرق  رد  هک  نیا  اـب  مه  اـکیرمآ  دـش . حرطم 
. دش هلئسم  نیا  میلست  هک  دوب  متسیب  نرق  رد  روط ، نیمه  مه  هسنارف  درک . بیوصت  یسایس  قوقح  رد  ور  درم  نز و  يواست  نوناق  يدالیم 
رخآ و ادخ  دـیرغ - : بل  ریز  هلحار  فوقوم ! يوناث  عالطا  ات  ثحب  همادا  نینک ! ربص  نینک ! ربص  دروآ - : الاب  ار  شتـسد  ود  ًاروف  هفطاع 
: تفگ هدش ، تحاران  دهدب  ناشن  هک  ینحل  اب  دروخرب ،  شهب  راگنا  هفطاع  هدـش ؟ یچ  هگید  هنک ! ریخ  هب  اباب  نیا  تسد  زا  ور  ام  تبقاع 

هقیقد دـنچ  نیمه  يوت  ندوب ! يواسم  درم  نز و  هک  دوب  لاس  دـصناپ  شیپ ، هقیقد  دـنچ  نیمه  ات  نوج !؟ هلحار  یـش  یم  تحاراـن  ارچ  - 
هلحار مینک . اوعد  شرس  میاوخب  ام  هک  هنومن  یقاب  شزا  يزیچ  هگید  نیدب ،  همادا  يروط  نیمه  هگا  مسرت  یم  نم  لاس ، هاجنپ  هب  دیـسر 

. دش تکاس  هفطاع  جاو  جاه و  نامشچ  يولج  هرخالاب  دز ، خرچ  نیمز  يور  راب  دنچ  رنف  لثم  راکدوخ  نیمز . يور  دیبوک  ار  شراکدوخ 
شدزیرب دـهاوخب  الاح  دـشاب و  هتفرگ  ار  شیولگ  هک  دـشاب  اه  تدـم  يا  هدروخورف  ضغب  هک  نیا  لـثم  دـش . رجفنم  مه  هلحار  ناـمزمه 

امـش منود  یمن  نم  نم !  زیزع  دروایب - : رد  اهام  رـس  دهاوخب  دوب ، هدش  شردام  وا و  هب  لاح  هب  ات  هک  ار  ییاه  ملظ  مامت  یفالت  ای  نوریب .
رگیدـمه اب  درم  نز و  برغ  دـیدج  ندـمت  يوت  هک  نیراد  کش  اهامـش  ینعی  نینک !؟ یم  تمواقم  ردـق  نیا  یچ  يارب  یک و  لـباقم  رد 

نوناق هدش ، هتشون  هک  ییاه  باتک  هتفرگ ، لکـش  اه  نز  قوقح  زا  تیامح  رد  تدم  نیا  رد  هک  ییاه  تضهن  همه  نیا  نتـسه !؟ يواسم 
ًالثم هفلاخم ! یـضیعبت  ره  اب  برغ  دـیدج  ندـمت  هک  هنوم  یمن  یقاب  یکـش  هگید  هک  نداـیز  ردـق  نیا  اـه  نیا  هدـش ، بیوصت  هک  ییاـه 
نوا دافم  اهروشک  زا  يرایسب  لاح  هب  ات  هک  دوب  نانز  زا  ضیعبت  عفر  نویساونک  دش ، بیوصت  یللملا  نیب  حطس  رد  هک  ینوناق  نیرتدیدج 
ورای نیا  تقو  نوا  دیسرپ - : درک ، یم  یسررب  دوب و  هتشادرب  ار  هلحار  راکدوخ  هک  روط  نامه  هفطاع  نتـسویپ . نوا  هب  ندرک و  لوبق  ور 

: - تـفگ هـک  دـیوگ ، یم  ار  نویــساونک  درک  رکف  هـلحار  ًـالامتحا  اـما  دـیوگ ، یم  ار  راـکدوخ  هتــسد  مدرک  رکف  هراد ؟ یتیــصاخ  هـچ 
. ننک عضو  بسانم  نیناوق  ننک . يریگیپ  تیدـج  اب  ار  نانز  زا  ضیعبت  عفر  تسایـس  دـیاب  ندـنویپ  یم  نویـساونک  نیا  هب  هک  ییاهروشک 

نانز هب  تبـسن  ضیعبت  بجوم  هک  ور  یلم  يرفیک  تاررقم  یتح  ننک . خسف  نزیمآ ، ضیعبت  نانز  هب  تبـسن  هک  ور  ینیناوق  زا  هتـسد  نوا 
هلحار تمـس  هب  ار  راکدوخ  دوب و  هدـش  مخ  هک  روط  نامه  هفطاع  هشاـب . مکاـح  قلطم  يربارب  دـیاب  اـه  هنیمز  همه  رد  ننک . وغل  هش ، یم 

: - داد ناکت  رکشت  ناونع  هب  مه  ار  شرس  تفرگ . ار  راکدوخ  هلحار  هشاب ؟ قلطم  يربارب  هک  هشاب  يروط  هچ  ینعی  دیـسرپ - : دوب ، هتفرگ 
نارود یط  هچ  نشاب ؛ هتشاد  تخاونکی  ناسکی و  ياهتیلوئـسم  قوقح و  یعامتجا ،  قوقح  ات  هتفرگ  يدرف  قوقح  زا  درم  نز و  دیاب  ینعی 

باختنا يارب  دیاب  درم  نز و  هنک . باختنا  ور  شلغـش  یگداوناخ و  مان  شدوخ  هنوتب  دـیاب  نز  قالط ! ییادـج و  عقوم  رد  هچ  ییوشانز و 
ننوتب ود  ره  ننک . هدافتسا  یلغـش  ياقترا  يایازم  زا  ننوتب  نازیم  هی  هب  نز  درم و  ینعی  نشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  یناسکی  ياهتـصرف  لغش ،

 . نشب باختنا  ننک و  باختنا  ننوتب  نشاب . هتـشاد  یعامتجا  یـسایس - تکراشم  قح  ود  ره  ننک . هدافتـسا  ناسکی  یـشزومآ  تاناکما  زا 
نیا هصالخ  نشاب . هتشاد  ور  یگنهرف  ياه  هنیمز  هیلک  یشزرو و  یحیرفت ، ياهتیلاعف  رد  تکرش  قح  اهدرم  اب  ناسکی  روط  هب  دیاب  اه  نز 

نم ریخن ! دشن - : هفطاع  زیمآ  هنعط  نحل  هجوتم  هک  دوب  هدش  یتاساسحا  ردـق  نیا  هلحار  نیمه ؟ طقف  نشاب - . ناسکی  نوناق  ربارب  رد  هک 
هب نویـساونک  نیمه  ياهدـنب  زا  هگید  یکی  مراد . لیلد  هطلغ ، ياـه  شزومآ  نیقلت و  ساـسا  رب  اـه  نز  ندوب  فیعـض  نیا  مگ  یم  یتقو 
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یم اقلا  اهرـسپ  اهرتخد و  هب  ور  یناسکی  ياه  شقن  هک  ییاه  شزومآ  یتح  دـیاب  اه ، نز  زا  ضیعبت  عفر  يارب  هک  هداد  رادـشه  اه  تلود 
تافـص نیا  نتـسه و  يروط  نیا  اهرتخد  هک «  هگ  یم  اهرتخد  هب  اه  شزومآ  نیا  نوچ  نشب ! فذـح  اهروشک  یـشزومآ  متـسیس  زا  هنک 

لاوس هک  دوب  هیمس  هعفد  نیا  یچ ؟ هک  بخ  تسا - !». هنارسپ  تافص  نیا  دنا و  هنوگ  نیا  اهرسپ   » هک هگ  یم  اهرسپ  هب  و  تسا ». هنارتخد 
چیه ننک . یم  اقلا  تیـسنج  ساسا  رب  ور  يا  هشیلک  ییاه  شقن  اه  شزومآ  نیا  هخآ  نیتسین ؟ هجوتم  ارچ  تفگ - : بجعت  اب  هلحار  درک .

: - داد همادا  درک و  هزاـت  یـسفن  نریگب . ار  اـه  شزومآ  نیا  يولج  دـیاب  اـه  تلود  سپ  نتـسین ؛ يرطف  اـی  یعیبط  یعقاو ، مه  نوشمودـک 
مامت نتساوخ . نوشدوخ  زا  رت  فیعـض  ور  ام  هک  ناهدرَم  نیا  هدرک ، قلخ  اهدرم  زا  رت  فیعـض  ور  ام  هک  تسین  ادخ  نیا  هک  نیا  هصالخ 

هب برغ  ياه  نز  لثم  مه  اـم  هک  هنیا  شهار  اـهنت  هشن . لدـب  تردـق  توق و  هب  فعـض  نیا  هک  ندرک  خـیرات  لوط  رد  مه  ور  نوشـشالت 
ینئمطم وت  كوکـشم - :  لاوس و  ُرپ  تخود ؛ هلحار  هب  ار  شهاگن  همطاف  مینک . مایق  نومقوقح  ندروآ  تسد  هب  يارب  مییاـیب و  نومدوخ 

لئاسم هک  دآ  یم  رظن  هب  هخآ  مش - !؟ یمن  هجوتم  ندرک - ؟ ماـیق  قوقح  نیا  ندروآ  تسد  هب  يارب  هک  ندوب  اـه  نز  دوخ  نیا  طـقف  هک 
هاگن اه ،  هچب  هب  تهب  اب  دیـشک ، الاب  ار  شیاهوربا  هفطاع  هدوبن ؟ ریثات  یب  اه ، نز  هب  قوقح  نیا  نداد  رد  مه  اهدرم  تساوخ  يداـصتقا و 

! ناوخب اه  نز  هک  یتقو  یتح  هتفا ؛ یمن  ایند  نیا  يوت  یقافتا  چـیه  ناوخن ، اهدرم  دوخ  اـت  متفگ  هک  نم  تفگ - : درک و  يا  هدـیرب  ياـه 
هناخراک هک  شیپ  لاس  دـص  دودـح  هک  هنیا  هیـضق  لصا  هتفگ ،  شنّدـمت  خـیرات  باتک  رد  تنارود » لیو  دز « - : یهاتوک  دـنخبل  همطاف 

رود یعّقوت و  مک  ندوب ، هداس  رطاخ  هب  مه  اه  نز  دـش . هجاوم  رگراک  دوبمک  اب  ناتـسلگنا  ندـموا ، دوجو  هب  ناتـسلگنا  رد  فلتخم  ياه 
هک ور  یلوپ  نداد  یمن  هزاجا  اه  نز  هب  اما  نتفرگ . رارق  اهراد  هیامرـس  اهراد و  هناخراک  هجوت  دروم  زیمآ ، تنوشخ  ياه  قالخا  زا  ندوب 

شهاگدید سناسنر  زا  هک  یبرغ  نومه  تفگ - : هلمج  کی  طقف  هیمـس  ننک . جرخ  ای  يرادـهگن  نوشدوخ  يارب  ندروآ ، یم  تسد  هب 
يزیچ هلحار  دوب . زیمآ  هنعط  هدـنزگ و  شنحل  تخانـش !؟ یمن  تیمـسر  هب  نز  يارب  ور  تیکلام  قح  شیپ  لاس  دـص  اـت  دوب ، هدرک  رییغت 

هناخراک يوت  نتفر  یمن  مه  اه  نز  نوناق ، نیمه  رطاخ  هب  تهج  ره  هب  دوب - : همطاف  ياه  فرح  همادا  هب  رتشیب  شساوح  ًالامتحا  تفگن .
نوناق نیا  نتـشاد ، زاین  اه  نز  لثم  یعناق  هداس و  ياهرگراک  هب  هک  اهراد  هیامرـس  هگید ، فرط  زا  هشب . رترپ  اهدرم  بیج  ات  ننک  راک  اه 

دوب اج  نیمه  زا  هشاب . شدوخ  لوپ  کلام  نز  هک  ندرک  بیوصت  ناتـسلگنا  رد  ور  ینوناق  لـیلد  نیمه  هب  ندـید ، نوشدوخ  ررـض  هب  ور 
 ، يرگید زا  دعب  یکی  مه  ییاپورا  ياهراد  هیامرس  هیقب  عقوم ،  نومه  زا  دش و  زاب  هناخ  زا  نوریب  عامتجا  اه و  هناخراک  هب  اه  نز  ياپ  هک 
هی دـش ، هداد  اه  نز  هب  هک  يزیچ  نوا  سپ  تفگ - : فساـت  زا  یتلاـح  اـب  همیهف  نداد . رـس  ور  درم  نز و  قوقح  يواـست  يدازآ و  داـیرف 
اب مه  نآ  درک ؛ مالعا  ار  شفشک  نیرخآ  ناهگان  هفطاع  هشاب . هدش  غیرد  نوا  زا  هدوب و  اه  نوا  هیلوا  قوقح  وزج  هک  یقح  هن  دوب ، زایتما 

یلو درکن ، هفطاـع  هب  یهجوـت  یـسک  مکوکـشم ! شهب  نم  هک  تسه  مه  هگید  زیچ  هی  نوـیم  نیا  اـه ! هچب  یبـیجع - ! شورخ  شوـج و 
یم تحاران  هگید  فرط  هشب ، هداد  ات  ود  نوا  زا  یکی  هب  يزاـیتما  رگا  نا ، هگیدـمه  بیقر  رفن  ود  هک  یتقو  ًـالومعم  داد - : همادا  هفطاـع 

يارب یلو  هر . یم  الاب  شدایرف  دوسح  ردارب  نوا  هشب  هداد  يزیچ  اـی  يزاـیتما  رهاوخ  هب  هگا  نبیقر . مه  اـب  هک  يردارب  رهاوخ و  لـثم  هش .
نیا ینعی  نگ ؛ یمن  يزیچ  اه  نز  دوخ  ننک  یم  غولـش  ننز و  یم  اه  نز  هب  يدازآ  نداد  زا  مد  اهدرم  هک  ردق  نیا  اه ، نز  هب  نداد  زایتما 

. تفگن يزیچ  یلو  درک ، هفطاـع  هب  یهاـگن  مشچ  راـنک  زا  هلحار  دآ ! یم  اـه  نز  ِدوخ  ِریگ  رتمک  دآ ، یم  اـهدرم  ریگ  هک  ردـق  نیا  نویم 
دعب هب  لاس 1920  زا  هچ  رگا  هک  نتفگ  یم  ندز . یم  یبلاج  فرح  عقوم  هی  مداتـسا  تفگ - : همطاـف  هک  یتقو  اـت  دزن  یفرح  سک  چـیه 
دورو ات  هعماج  يالاب  ياه  ماقم  هب  اه  نز  یبایهار  زا  دـش ؛ ماجنا  مه  يدایز  ياهراک  تفرگ و  جوا  ایند  رد  ناـنز  قوقح  قاـقحا  تکرح 

هب یعامتجا . یـسایس ،  یملع ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  ناـنز  زا  هتـسجرب  ياـه  تیـصخش  زورب  اـی  یعاـمتجا  ياـیاوز  هیلک  هب  نز  هنادازآ 
یعامتجا و قوقح  هیلک  زا  درم  شوداشود  مه  نز  هدش و  لح  ناهج  رد  نز  لکـشم  نز و  هلئـسم  هک  دـموا  دوجو  هب  رکف  نیا  هک  يروط 

زورما نز  هک  هنیا  تیعقاو  مینیب  یم  مینک . هاگن  ندمتم  عماوج  هلمج  زا  يرـشب ، عماوج  قمع  هب  ام  هگا  یلو ، هرادروخرب . یگدـنز  تامعن 
ام هیفرح ! هچ  هگید  نیا  تریح - : بجعت و  اب  درک ، ضارتعا  هلحار  ندـمتم ! هعماج  ِنز  یتح  هراد . رارق  خـیرات  یلیمحت  متـس  راب  ریز  مه 
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متفگ دوب . مورحم  اه  قوقح  يرایسب  زا  نتسنود . یمن  ناسنا  زا  ور  نوا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  میدز ، یم  فرح  نز  هب  یمیدق  متـس  زا  هگا 
همطاف همتـس !؟  راب  ریز  هک  یگ  یم  روطچ  سپ  هدازآ ! درم  لثم  مه  نز  زورما  یچ ؟ زورما  یلو  دوب . درم  تسد  هب  شتایح  قح  یتح  هک 

روط نوا  مه  هزورما  هک  نیا  ینعی  مرای - . یمن  رد  رس  هک  نم  هدش - ! ضوع  شلکش  طقف  هک  نیا  رطاخ  هب  تفگ - : یـصاخ  شمارآ  اب 
مرگ يارب  نز  ینامـسج  ياه  هبنج  زا  هک  نیا  هن  رگم  برغ ، ياه  هناسر  ًالثم  ننک . یمن  هجوت  نز  یناسنا  ياه  هبنج  هب  دـیاش  دـیاب و  هک 

یحور ياه  هبنج  ندرک  فذح  ینعی  نیا  ننود . یم  نز  ینامسج  ییابیز  رد  طقف  ور  شزرا  ننک و  یم  هدافتـسا  نوشفرـصم  رازاب  ندرک 
برغ رد  هگم  مینک . یم  هاگن  برغ  یفنم  ياه  هبنج  هب  طـقف  اـهام  ارچ  منود  یمن  نم  دوب - : هدـش  لصاتـسم  هلحار  راـگنا  نز . يونعم  و 

، نومداتـسا لوق  هب  تفگ - : همطاـف  ناـهدرم !؟ هدافتـسا  ءوـس  رازبا  مه  اـه  نوا  تسین ؟ رادمتـسایس  دنمـشناد و  صـصختم ، ِنز  همه  نیا 
هب هگید ! ياه  نز  زا  یلیخ  ندـش  تخبدـب  تمیق  هب  یتمیق ؟ هچ  هب  یلو  نرب ، مه  ولج  تسایـس  ملع و  نودـیم  وت  اـه  نز  اـج  نوا  هنکمم 
هچ هب  یتمیق ،؟ هچ  هب  اه « - ! هداوناخ  هدـش  هابت  تمیق  هب  داسف ، دـشر  تمیق  هب  اه ، هداوناخ  یعامتجا و  ماظن  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  تمیق 

»؟ یتمیق هچ  هب  دروخ « - . یم  ناکت  میاه  مشچ  يولج  گنوآ  کی  لثم  دز : یم  گنز  منهذ  رد  بترم  هلمج  نیا  یتمیق »؟

مهن لصف 

هارمه هب  دریگ  یم  میمصت  یگدنز  تالکشم  اب  هجاوم  زا  دعب  هک  میرم  مان  هب  تسا  يرتخد  ناتـساد  یلـصا  تیـصخش  ناتـساد :  هصالخ 
یم وگتفگ  ثحب و  فلتخم  لئاسم  صوصخ  رد  دنرفسمه  مه  اب  هک  ینارتخد  رفـس  نیا  رد  دورب .  دهـشم  رفـس  هب  هاگـشناد  نایوجـشناد 

رد هک  ییاهتبحـص  زا  دعب  دوب . ) مه  میرم  یگداوناخ  لکـشم  نیا  هک  تسا (  درم  نز و  قوقح  يواست  صوصخ  رد  ثحب  نیرخآ  دننک .
يارب يرگیزاب  لغش  نداد  همادا  هب  یضار  میرم  ردپ  هکنیا  داتفا و  شردام  ردپ و  نیب  ياهاوعد  ثحب و  دای  هب  میرم  دنتشاد  صوصخ  نیا 

ینابصعزونه ردپ  نز ؟  ینک  تفرشیپ  ياوخ  یم  یتمیق  هچ  هب  هخآ  یتمیق ؟  هچ  هب  ناتـساد ...  همادا  الاح  دوبن .  میرم )  ردام  شرـسمه ( 
 . دش رهز  نام  همه  نهد  هب  ماش  دوب  قاتا  رد  مه  ردام  دوب .  هتـسب  ار  شیاهمـشچ  دش .  تکاسو  تفرگ  شیاهتـسد  يوت  ار  شرـس  دوب و 

هدینشن الصا  راگنا  . دادن باوج  مه  زاب  مدیـسرپ .  هرابود  تفگن .  يزیچ  هرب ؟ نیراذیمن  ارچ  مدیـسرپ - :   ، دوش مارآ  یمک  ردپ  متـشاذگ 
ار نم  یلو  دوب .  نادرگرـس  چیگ و  راگنا  شلوا  دیرپ  شیاج  زا   ، دشاب هدش  دـنلب  باوخ  زا  راگنا  وهکی   . متفرگ ار  شیاهوزاب  مارآ  دوب . 

عمج شیاهمـشچ  يوت  کشا   ! نم هب  دـش  هریخ  چـیگ  هرب ؟  نیراذـیمن  ارچ  متفگ  یتساوخ - ؟  یم  يزیچ  دـش - :  رتمارآ  یمک  دـید  هک 
؟  ارچ هگید  وت  داد - : ناـکت  ار  شرـس  فساـت  اـب  هیچ ؟  نم  روظنم  دوب  هدـیمهف  هزاـت  هک  راـگنا  مگیم . ور  ناـمام  یک - ؟ دوـب - .  هدـش 

نوا اب  مراد  وت  يارب  نم  نوچ  منزب - ؟  دـیابن  ارچ  هیچ - ؟ نوتروظنم  مدیـسرپ - :  تلاجخ  ساـسحا  یمکو  تریحاـب  میرم ؟ ارچ  هگیدوت 
هب الا  دـندرک  یمرکف  زیچ  همه  هب  اهنآ  دوب  مدای  هک  اـجنآ  اـت  دـننک .  رکف  مه  نم  هب  اـهنآ  دوش  یمن  مرواـب  نم !؟ رطاـخ  هب  متفا - . یمرد 

نوا هب  نم  یلو  وت - !  رطاخ  هب  هرآ ! دـنک - .  هاگن  نم  هب  دـهاوخ  یمن  راگنا  زیم .  يور  ياـه  فرظ  ندرک  عمج  هب  درک  عورـش  اـباب  ! نم
تـسین يا  هچب  چیه  ! ینکیم هابتـشا  هرادن - !  یقرف  نم  يارب  شدوبن  دوب و  سپ  مد . یم  ماجنا  مدوخ  ار  میاهراک  هک  نم  مرادن .  یجایتحا 

یم تسار  مدـیمهف .  تناج  مناخ  ندُرم  زا  دـعب  ور  نیا  هش .  یم  ردامو  ردـپ  شدوخ  هک  یتقو  یتح  دـشاب ،  هتـشادن  جایتحا  رداـم  هب  هک 
اه فرظ  نتـسش  زا  تسد  هرب . نیراذـب   ! میـضار نم   ، هنم رطاخ  هب  رگا  لاح  نیا  اب  دادـیم - .  یمرگلد  نم  هب  شندوب  اهتقو  یلیخ  تفگ . 

هتسد سکع  کی  دوب .  زیم  يور  دنک .  شتـسرد  دربب  ادرف  اباب  ات  دوب  هدروآ  ردام  دوب و  هتـسکش  شا  هشیـش  باق !  هب  دش  هریخ  دیـشک و 
هن میدوب - .  لاحـشوخ  داش و  همه   . دیـسوب یم  دوب و  هدرک  لغب  تدش  هب  ار  نم  نامام  دوب .  ملاس  تفه  نم  لامـش ،  میدوب  هتفر  یعمج 
ور شتسار  مدیـسرپ - :  کش  اب  درک .  ادج  سکع  زا  ار  نم  اباب  يادص  تسه .  مه  يا  هگید  ياهزیچ  هشاب !  وت  رطاخ  هب  شا  همه  هکنیا 
امش امـش ،  نیدنوم  طقف  . هیـضار هک  مه  شدوخ  میـضار ،  هک  نم  شدوخ - .  مدوخ و   ! وت رطاخ  هب  هرب - !؟  نیراز  یمن  یچ  يارب  وگب ! 

هگید زیچ  هگم  هیچ ؟  نوتروظنم  نیمه - !؟  مسریم - ! هنوـخ  هب  هص  ـالخ   . منکیم زیمت  ور  نوتیاهـسابل  مزپ و  یم  ور  نوتاذـغ  نم  هک  مه 
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مشاب و قفوم  ردقنیا  ما  یگدنزرد  متـسنوتیم  نوا  نودب  ؟ مرایب ماود  متـسنوتیموا  نودـب  لاس  همه  نیا  نم  ینک  یم  رکف  تسه - ؟  مه  يا 
نوا يرود  متـسنوت  یم  شخب  مارآ  صرق  نودب  ینکیم  رکف  شمنیبن ؟ جراخ و  مرب  هام  شـش  دوب  تحار  ینکیم  رکف  وت  !؟  منک تفرـشیپ 

هدرکن رکف  تقو  چیه  شرانک .  مدرگ  یم  رب  متیرومام ، ندـش  مامت  زا  دـعب  هک  دوب  نیا  مدـیما  همه  تیرومام ،  ره  يوت  منک .  لمحت  ور 
، مداتفا نامطاشنرپ  داش و  ياه  هتشذگ  دایو  مدرک  رکف  رتشیب  هک  دعب  دنشاب ،  هتـشاد  يا  هناقـشاع  ياهزور  نینچمه  نامام  اباب و  هک  مدوب 
هب عورـش  هرابودو  تفرگ  باق  زا  ار  شا  هریخ  هاگن  هرخالاب  نینکیم !؟  اوعد  مه  اب  مه  اب  اه  تقو  رتشیب  هک  الاح  یلو  دش - .  مرواب  رتشیب 

مرادـن و ار  ندرک  راک  غامدو  لد  هک  هنیمه  يارب  دریگب - .  ار  شتاساسحا  زورب  يولج  يروط  نیا  تساوخیم  راگنا   . اـهفرظ ندرک  عمج 
 ! - دـنکیم راکچ  هک  دوب  هتفر  شدای  هکنیا  لثم  تشاد .  هگن  اوه  وت  یمک  ار  باقـشب  مراد .  شتـسود  شدوخ  ناج  هب  یلو  ، منزیم اـجرد 

ور نوت  جاودزا  يارجام  هعفد  هی  دوب  رارق  یتسار  منادرگ - .  رب  ار  فرح  رـس  متـساوخ  هدکـشناد !  ياهزور  لوا ،  ياـهزور  نومه  لـثم 
: - داد باوج  هناخ  زپشآ  يوت  تفر  یم  هک  یلاـح  رد  درک .  عمج  مه  اـب  ار  همهو  مه  يور  تشاذـگ  ار  اـه  باقـشب  نینک .  فیرعت  مارب 

تـشاذگ ار  اه  فرظ  هراد !  یبلاج  ناتـساد  . منک فیرعت  تارب  ات  ایب  مدوب  لاح  رـس  هک  تقو  هی  مرادـن .  ار  شا  هلـصوح  لاح و  هک  الاح 
 . هرب نیراذ  یمن  هک  تسه  مه  شدوـخ  رطاـخ  هب  نیتـفگ  یتـسار !  متفگ - :  تشادرب .  ار  پوـس  فرظ  تشگ .  رب  هناـخ و  زپـشآ  يوـت 

نیب زا  ور  نوا  هراد  راک  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  همولعم ! ارچ !؟  زیم - .  يور  تشاذگ  هرابود  دوب ،  هتشادرب  هک  ار  پوس  فرظ  ارچ ؟  نیتفگن 
راک نوا  هینوسآ !؟  راک  ینک  یم  رکف  مامشچ - : يوت  دش  هریخ  تریح  اب  ارچ ؟ هریگ - .  یم  ام  زا  نوا  هراد  شدشک !  یم  هراد  هرب !  یم 

شقن هدـش  شرکذو  رکف  هش !  یم  قرغ  راک  نیا  يوت  راد  شدروخ ،  یم  لخاد  زا  هنایروم  لـثم  هراد  هرب .  یم  نیب  زا  ور  شباـصعا  هراد 
هک مدرک  کش  نم  هک  تفگ  هتـسهآ  يرواب و  ان  زا  یتلاح  نانچ  اب  ار  نیا  و  نم !  يارب  یتح  شیعقاو !  یگدنز  يوت  یتح  ندرک ،  يزاب 

باصعا و زا  مه  نیا  راگیس - .  تکاپ  فرط  هب  قاتا ،  طسو  تفر  زیم  رانک  زا  ششقن ؟ یِک  هشدوخ و  یِک  منود  یمن  ما - .  دینـش ه  هچ 
 ! هزادـنا یم  هار  اوعد  يا  هناهب  نیرت  کچوک  رـس  هدـش .  رتقالخا  دـب  زور  هب  زور  ریگ د  یم  ار  لوا  ياه  شقن  هک  یعقوم  زا  شقـالخا . 
 ! شندیشک راگیس  زا  مه  نیا  دید - :  یمار  نآ  دوب  لوا  هعفد  راگنا  هک  قیقد  نانچ   . دش هریخ  تشادرب و  قاتا  طسو  زا  ار  راگیـس  تکاپ 

شتآ ور  راگیس  اباب  متشادرب .  ار  پوس  لاتـسیرک  نیگنـس  فرظ  مدش  دنلب  هش !  یم  رتشیبزور  هب  زور  دیـشک - :  نوریب  راگیـس  خن  کی 
يادـص سید .  يور  داتفا  دـش و  اهر  پوس  فرظ  دـیزرل  متـسد  هریگیم .  اـم  زا  نوا  هراد  یتنعل  يامنیـس  نیا  دز - : یمکحم  کـپ  دز و 

دش زاب  قاتار  د  مدرک .  یم  هیرگ  هک  نم  هب  یهاگن  درک و  هتـسکش  فرظ  هب  یهاگن  هی  اباب  دنورپ .  اج  زا  ور  اباب  ینیچ ،  سید  نتـسکش 
مه هب  لبق  زا  رت  مکحم  ارردو  مدرک  یم  هیرگ  هک  متـشاد  نم  هب  یهاـگنو  دیـشک  یم  راگیـس  هک  درک  اـباب  هب  یهاـگن  رد  يـال  زا  ناـمام 

هقبط رد  گرزب  نلاس  کی  رد  مدوب . اه  هچب  نایم  هرابود  درک ...  ادج  ردپ  زا  ار  نم  دروخ ،  مرمک  هب  هک  یمکحم  هبرـض  دیبوک * * * .
سح ار  شدرد  هکنیا  زا  لبق  مرمک  هب  دوب  هدروخ  شکاس  دـش و  یم  در  مرانک  زا  دوب .  همیهف  لام  مه  هبرـض  دهـشم  رد  يا  هنیـسح  مود 
یتسد مگب !؟ یچ  نیگنس ...،  كاس  نیا  دوبن .  مساوح  مدموا  یم  دنت  سب  زا   ! نوج میرم  دیشخبب  خآ  مدینـش - :  ار  همیهف  يادص  منک ، 

هک ار  يا  هحفص  دروآرد ،  شکاس  يوت  زا  يا  هلجم  شیاج .  رس  تسـشن  دش .  تح  ار  شلایخ  دید ،  هک  ار  نم  دنخبل  دیـشک ،  مرـس  هب 
یم شور  زا  هربخ !  هچ  برغ  رد  نینیببات  منوخب  نوتارب  نیرازب  متفگ .  نوتارب  هک  يا  هلاقم  نامه  نیا  ناهآ !  درک - :  ادـیپ  تساوخ  یم 

اب دوش .  یم  هدـهاشم  ایند  ياهروشک  بلغا  ردو  تسا  یناهج  يا  هلئـسم  ناهج ،  رد  ناـنز  هیلع  تنوشخ  هش  اـب  نئمطم  قیقد و  هک  منوخ 
روز و لامعا  دروم  نز ،  نویلیم  راـهچ  ناـملآ  رد  دنتـسه !  اـه  نآ  ناـکیدزن  اـی  نارـسمه  اـه ، تنوشخ  نیا  نـالماع  دـصرد  فسات 75 
هدافتـسا ي ءوس  دروم  دنا  هدـش  دـنزرف  بحاص  روشک  نیا  رد  هک  يا  هلاس   16 ات نارتخد 12 دصرد   90 دنتسه .  دوخ  نارـسمه  تنوشخ 

دوخ ناکیدزن  هدافتـسا ي  ءوس  دروم  نانز  دصرد  ژورن 25  رد  دنا .  هتفرگرارق  دوخ  هداوناخ  ياضعا  زا  یکی  ای  يردـپان  ردـپ و  یـسنج 
 ! نوج همیهف  نوخن  درک - :  عـطق  ار  همیهف  ندـناوخ  همطاـف  دوـش !  یم  زواـجت  نز  کـی  هب  هقیقد  ره 6  رد  اـکیرمآ  رد  دـنا .  هتفرگ  رارق 

! یچ هک  شرخآ  تفگ - :  همیهف  دـنکیم .  دروـخ  ار  شباـصعا  هراـیم و  درد  هب  ور  مدآ  لد  طـقف  اـه  هعجاـف  نیا  ندینـش  مزیزع !  نوـخن 
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 . مینزب فرح  شیاه  هشوگ  مامت  هب  عجار  دـیاب  مینزب ،  یفرح  نوا  هب  عجار  ام  هاگ  هبرغ ! رد  اهنز  تیعقاو  زا  یتمـسق  مه  اـه  نیا  هرخـالاب 
ار شدیسررس  هک  یلاح  رد  همطاف  نوج !  همیهف  نوخب  ؟  هیک تسد  ایند  نینیبب  هنوخب  رازب  نوج  اباب  درک - :  ضارتعا  همطاف  هب  مه  هفطاع 
ار هلمج  نیا  اهراب  مدوخ  نم   . منوخب مداتـسا  زا  هلمج  کی  مه  نم  نیراذـب  ینوخب ،  ار  هیقب ش  هکنیا  زا  لبق  سپ  تفگ - :  درک  یم  زاب 

نم نیراذب  دنتفگ ؟  یچ  هگم  دیـسرپ - :  همیهف  مدرک .  كرد  رتهب  ار  مداتـسا  روظنم  يدناوخ ،  ور  هلاقم  نیا  هک  الاح  یلو  مدوب  هدناوخ 
راودا رتشیب  دننام  ار  نز  وس  کی  زا  برغ  ندمت  دنیامرف : یم  هش .  اب  رت  قیقد  ات  منوخب  مدرک  تشاددای  هک  یبلطم  يور  زا  همیهف  لثم  مه 
لواطت تسد  یگنهرب  لیمحت  اب  رگید  يوس  زا  هتشاد و  هگن  هتسناد و  هعماج  هداوناخ و  هعومجم ي  رد  بولغم  فیعـض و  فرط  یخیرات 

نیرتـگرزب هداد و  لزنت  ذاذـتلا  هلیـسو ي  کـی  دـح  رد  يداـیز  دراوم  رد  اروا  فساـت  لاـمکاب  هدوشگ و  يو  تیـصخش  هب  ار  درم  سنج 
اکیرمآ شترا  رد  درمو  نز  ماغدا  دروم  رد  مه  یبلاج  ناتـساد  درک - ،  زاب  ار  شا  هلجم  هرابود  همیهف  تسا . هتـشاد  اور  يو  هب  ار  تناـها 

قفاوم همه  ابیرقت  هن . ای  دنتـسه  قفاوم  اه  نآ  دنیبب  ات  درک  اه  هچب  هب  یهاگن  دـعب  هدرک .  لقن  ییایلاتیا  ياکیلبوپ  رال  هلجم ي  زا  هک  هتفگ 
زا داد :  همادا  ار  شدناوخ  دید  هک  ار  اه  هچب  تقفاوم  همیهف  درک .  یم  رکف  شداتـسا  ياه  فرح  هب  مه  زونه  راگنا  هک  همطاف  زجب  دندوب 

ار دوخ  یماظن  دـنگ  وس  اـکیرمآ  شترا  هناـخپ ي  وت  موسو  لـهچو  دـص  ناـه  ورگ  رد  نز  هفیظو  نازابرـس  زا  رفن  یـس  ربتکا  هاـم  ناـیاپ 
زا هک  ناشثنوم  ناتـسود  نانآ و  هیلع  هک  یتازواجتو  تنوشخ  عورـشم ،  ان  طباور   ، یـسنج هنایـشحو  ياـه  هدافتـسا  ءوس  هیلع  دنتـسکش و 

چیه هک  درک  ادیپ  لوزن  یگنج  نادیم  هب  ایند  شترا  نیرت  هوکـشاب  دندرک ، تیاکـش  تفرگ .  یم  تروص  دـشرا  تاماقم  نایبرم و  يوس 
هلص وح  ایرث  هک  نیا  لثم  تسا  سنج  ود  تاطابترا  لئاسم  نامه  نادیم  نیا  تسین و  نآ  اب  ههجاوم  ماقم  رد  یماظن  یتنس  یلمعلا  روتـسد 

فرط دنارس  ار  باتک  تفرگ و  هزاجا  هلحار  زا  همطاف  داد .  ناشن  ار  هلحار  يولج  باتک   . درک و هراشا  همطاف  هب  نوچ  دوب .  هتفر  رـس  شا 
مازعا روتـسد  هک  هک  يا  هتـسشن  زاب  لارن  لیم ؛  دیوید   » دناوخ یم  ار  هلاقم  نانچمه  دنکب ،  هلئـسم  نیا  هب  ییانتعا  هکنیا  نودب  همیهف   . ایرث

لح حلـسم  ياهورین  رد  ار  نادرمو  نانز  ماغدا  لکـشم  نامدوخ  لایخ  هب   : دـنکیم فارتعا  درک ،  رداص  یتیئاه  هب  ار  ییاکیرمآ  ياـهورین 
هچ دوب .  هدرک  تحار  ار  همه  راک  اه  لاس  هک  یناهنپ  ریوزت   . میدوب هتشاذگ  شوپرس  ارنآ  اهنت  هک  میریذپب  دیاب  زورما  یلو  میدوب ،  هدرک 

يدازآو و گرزب  هاگـشیامزآ  ناوـنع  هب  یـسنج  کـت  شترا  زا  هک  درمو  نز  ناـیماظن  ماـغدا  رادـفرط  زادرپ  هیرظن  مـسینیمیف  ناـنز  يارب 
 ، دندوب هتسیرگن  راد  هراتس  ارسمرح ي  مشچ  هب  هدز  تلاجخ  نز  نازابرس  نآ  هب  هک  ینایاقآ  يارب  هچ  دندرب و  یم  اه  هرهب  یسنج  يربارب 

سامت نیا  دادعت  لاح  هبات  دنریگ و  یم  ینفلت  سامت  سیساتلا  دیدج  یتیامح  زکارم  اب  هتفه  لوط  رد  هک  ینز  رازه  هن  دایرف  رثا  رد  کنیا 
هک سازگت  هاگیاپ  درم  نابهورگ  راتفر  عون  زا  ییاهراتفر  نونکا   . تسا هدـش  راکـشآ  تسا ،  هدیـسر  دروم  رازه  لهچ  زا  شیب  مقر  هب  اه 

رتخد نادرگاش  هک  ینابهورگ  تسا .  يداع  دـنرادن  شا  هناراک  تیانج  ياهراتفر  ربارب  رد  توکـس  زج  يا  هراـچ  شرما  تحت  نازاـبرس 
 ، یندـب یـسرزاب  زیمآ و  ریقحت  ياـهراتفر  لاـمعا و  زا  سپ  ندـش و  ناـیرع  هب  روبجم  یتشادـهب  لرتنک  ياـه  هناـهب  هب  ار  دوخ  رما  تحت 

هراچیب داد - :  ناکت  فسات  هناشن ي  هب  ار  شرـس  فوپ » !   » اوه رپو  ادـص  رپ  داد .  نوریب  ار  شـسفن  هفطاع  دـنکیم » . نیچلگ  ار  اـهرتخد 
هگا هراچیب  نوا  هک  هنیا  مروظنم  داد - : ناکت  يراچان  هناشن  هبار  شا  هناش   . درک شا  هروداه  هچب  هدز  تریح  ياه  هاگن  هاش !  نیدلا  رصان 

هنک نیچلگ  ار  رتخد  همه  نیا  يروط  نیا  یتحار  نیمه  هب  هنوتیم  هداس  نابهورگ  هی   ، دـعب لاس  دصیـس  يراگزور ،  يزور  هک  تسنودـیم 
افتکا يدـنخبل  هب  اه  هچب  داد .  یمن  شدوخ  هب  ور  شاپبو  زیرب  دادـیمن و  ار  جراـخمو  جرخ  همه  نوا  اـب  يرادارـسمرح  تمحز  ردـق  نوا 

هنک بحاصت  ور  نز  اهدص  تسنوت  یم  لوپ  تردق و  نتشاد  رطاخ  هب  درم  هی  مایالا  میدق  هگا  مه  اعقاو  درک - :  دییات  مه  هیمس  دندرک . 
نیـشام و نتـشاد  اب  طقف  درم  هی  برغ ،  ندمت  ياه  یتاغوس  کمک  اب  هزورما   . درکیم ملظ  اهنز  هب  ير  وط  نیا  هدب و  لیکـشت  ارـسمرح  و 
، نوشرابرد مامت  اب  دیـشرلا  نوراه  هاش و  نیدلا  رـصان  هاش و  یلعحتف  هک  ییاهزیچ  هربب .  نز  زا  يا  هدافتـسا  روط  ره  هنوتیم  لوپ  يرادقم 

همطاف  . شپچ تسد  فک  دیبوکیم  بوانتم  روط  هب  ار  شراک  دوخ  طقف  دز .  یمن  یفرح  هلحار  نینبب .  نتسنوت  یمن  مه  ور  شباوخ  یتح 
هلحار نریگن .  مک  تسد  ور  هنکیم  نز  هب  مه  برغ  ندمت  هک  یملظ  یلو   . هدش ملظ  یلیخ  نز  هب  خـیرات  لوط  رد  اه  هچب  هک - : دـمآرد 
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 . - تسین هک  مه  برغ  صتخم  تسه .  ایند  مامت  يوت  اهداسف  نیا  نینکیم . شغولـش  ردـق  نیا  ارچ  یملظ !؟  هچ  هخآ  درک - : یـضارتعا 
عابـشا رطاخ  هب  هک  نیا  !؟  دندروآ رد  اهدرم  يوج  تذل  هلیـسو  ناونع  هب  ور  نز  هک  تسین  ملظ  نیا  هخآ  یلو  مگ .  یمن  ور  اهداسف  طقف 

!؟  تسین نوا  ریقحتو  نیهوت  نیرتگرزب  نراذـب ،  مارتحا  نز  هبو  هشب  هداد  ماقم  نز  هب  رـشب  يدام  زیارغ  اه و  تلـصخ  نیرت  تسپ  زا  یکی 
 ، یگـشحاف هفرح ي  هگید  نالا   : » دوب هتفگ  هسنارف  یلم  سلجم  ياـه  هدـنیامن  زا  یکی  سوفیرد ،  دـنانیدرف  شیپ  تقو  دـنچ  نینود  یم 

دوس نوا  ناراک  ردـنا  تسد  اـه و  هدـنیامن  هک  هدـمآ  رد  مظنم  يا  هفرح  تراـجت و  لکـش  هب  هکلب  دآ .  یمن  باـسح  هب  یـصخش  یلمع 
نیا نشورفب .  زکارم ي  نینچ  هب  ات  دـننک  مهارف  ار  اه  هزیـشود  اه و  رتخد  هک  هراد  ییالکو  راـک  نیا  هزورما  نرآ .  یم  تسد  هب  ینـالک 

نیرتشیب نش و  یم  رداص  اج  نوا  زا  دراو و  اهنوا  رد  یتراـجت  يـالاک  لکـش  هب  اـه  ناوجون  اـه و  رتخد  هک  هراد  یمظنم  ياـهرازاب  هفرح 
» ینعی نیا  هک  منکیم  هفاـضا  شهب  نم  یلو  دوب ،  سوفیرد  ياـهفرح  اـه  نیا  هلاـس ».  هد  زا  رتمک  ياـه  رتخد  يارب  اـهرازاب  نیا  ياـضاقت 

دننک یم  هلماعم  نوا  رد  ور  اهناسنا  هک  هتخادنا  هار  نیون » يراد  هدرب  متـسیس « هی  برغ  هک  ینعی  تیانج »  » ینعی  «، تحاقو ینعی «  « ، هعجاف
ياـه درم  يدازآ  تقیقح  رد  يدازآ ،  نتـشا  ذـگ  ور  شمـسا  برغ  رد  هک  يزیچ  نوا  نرادـن !  نوـشدوخ  زا  یچیه  هگید  اـهناسنا  نیاو 

يواست نیا  هک  مگب  ماوخ  یم  اقافتا  کشک - !  ینعی  درمو  نز  يواست  راعـش  همه  نیا  سپ  دیدنخ - :  هفطاع  دـشاب .  یم  اه  نز  زا  هزره 
 ، تسا هداوناخ  جرخ  راد  هدـهع  درم  هک  روط  نومه  هنکب .  دـیاب  مه  نز  هنک  یم  درم  يراک  ره  هکنیا  ینعی  هفیلکت !  فیاظو و  رد  طـقف 
ره هب  ننک و  راک  اهدرم  ياپ  هباپ  دیابرباربان  تباقر  نودـیم  يوت  اه  نز  هک  تقو  نوا  هرادـن !  کبـس  نیگنـس و  راک  هشاب .  دـیاب  مه  نز 
نز يدازآ  تکرب  هب  نز !؟  ای  هنکیم  ررـض  رتشیب  درم  يواست  نیا  رد  نیدـب  فاصنا  الاح  اهراک .  نیرت  نشخ  یتح  ندـب ،  نت  مه  يراـک 
هب هفالک  هلحار  هرادن !  نوا  هب  تبسن  مه  يا  هفیظو  چیه  درمو ،  نز  يواست  مسا  هب  هراد و  ار  یسنج  هدافتسا  ءوس  تذل و  عون  ناکما  درم 
هک نیراد  غارس  ور  یبرغ  رکفتم  مودک  اهامش  یلو  دوب _ :  هیبش  قیرغ  کی  ياه  ندز  اپو  تسد  نیرخآ  هب  شلاوس  نیا  دیسر .  یم  رظن 

نینچ هگا  نوچ  هگ .  یمن  ور  يزیچ  نینچ  يرادمتـسایس  رکفتم و  چـیه  هدرَم _ ؟  رتمک  یناـسنا  ياـه  شزرا  ظاـحل  زا  نز  هشاـب  دـقتعم 
هراد لـمع  رد  هک  يزیچ  یلو   . هد یمن  شوگ  نوشفرح  هب  هگید  مه  یـسک  نریگ و  یم  رارق  اـیند  ماـمت  ضارتـعا  دروم  ننزب ،  ور  یفرح 

زورما امش   . دندرک ملظ  نز  هب  مه  تایبدا  هنیمز  رد  هکلب  یتعنـص ،  ياه  تیلاعف  راک و  هنیمز  رد  طقف  هن  اه  یبرغ  هنیمه !  هتفا ،  یم  قافتا 
ياه هبنج  ایآ   ! ننک یم  هاگن  اه  نز  هب  يروطچ  نیبب  نینک  هاگن  يرنه  ياهراک  عاونا  اه و  یـشاقن  اه ،  نامر  اهن ،  اتـساد  يرنه ،  راثآ  رد 

يادـخ هک  يزیمآ  رهم  قالخا  قیقر و  فطاوع  یفنم ؟  ياه  هبنج  ای  دـنا ،  هجوت  دروم  هنارداـم  تاـیحور  لـثم  ـالاو  ياـه  شزرا  تبثم ، 
لاوس هوحن ي  زا  نیا  دـنام  یم  رد  تشاد  رگید  هلحار  یقـشع ؟  یناوهـش و  ياه  هبنج  ای  دـنا  هجوت  دروم  هداد  رارق  نز  دوجو  رد  لاـعتم 

 ، اکیرمآ شترا  ابه ن  ورگ  هی  ندرک  لمع  طلغ  هک  مگ  یم  یلو  مراد .  لوبق  مه  نم  تسرد !  اهفرح  نیا  همه  دوب - :  ادـیپ  مه  شندرک 
يراک مه  ام  هنک .  در  ور  مسینیمیف  تضهن  ياه  شزرا  يروئت ،  ظاحل  هب  هنوت  یمن  یبرغ  ياـهروشک  ياهرادـم  تسایـس  ماـمت  یتح  اـی 
نیازا ور  نوم  زورما  نزو  مینک  هدافتـسا  اه  نوا  ياه  رظن  زا  مینوت  یم  هک  يروئت  رد  یلو  ندرک ،  راک  یچ  نوشدوخ  اه  نوا  هک  میرادن 

 ! مینک جراخ  عضو 

مهد لصف 

دریگ یم  میمصت  یگدنز  تالکشم  اب  هجاوم  زا  دعب  هک  میرم  مان  هب  تسا  يرتخد  ناتساد  یلصا  تیـصخش  ناتـساد :  هصالخ  ادخ  مان  هب 
ثحب و فلتخم  لـئاسم  صوصخ  رد  دنرفـسمه  مه  اـب  هک  ینارتـخد  رفـس  نیا  رد  دورب .  دهـشم  رفـس  هب  هاگـشناد  نایوجـشناد  هارمه  هب 
زا دـعب  دوـب . ) مه  میرم  یگداوناـخ  لکـشم  نیا  هک  تسا (  درم  نز و  قوـقح  يواـست  صوـصخ  رد  ثـحب  نـیرخآ  دـننک . یم  وـگتفگ 

نداد همادا  هب  یـضار  میرم  ردپ  هکنیا  داتفا و  شردام  ردـپ و  نیب  ياهاوعد  ثحب و  دای  هب  میرم  دنتـشاد  صوصخ  نیا  رد  هک  ییاهتبحص 
هچ تروظنم  : - دیـسرپ كوکـشم  یهاگن  اب  همیهف  مهد  لصف  ناتـساد ...  همادا  الاح  دوبن .  میرم )  ردام  شرـسمه (  يارب  يرگیزاب  لغش 
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لاوس نیرت  یهیدب  یـسک  هک  نیا  ای  . دوب هدینـشن  ار  همیمهف  لاوس  راگنا  . همیمهف هب  دوب  هدش  هریخ  تریح  تهب و  اب  هلحار  هتـسینیمف ؟ عون 
مـسینیمف ؟ لاـکیدار مسینیمف  ؟ مسینیمف مودـک  هـک  هـکنیا  مروـظنم  : - دـهد حیـضوت  رتـشیب  درک  یعـس  هـیمهف  . دوـب هدیـسرپ  وا  زا  ار  ملاـع 

هک ینود  یم  ؟ نراد یقرف  هچ  ـالاح  : - دـمآ یم  نوریب  یجیگ  زا  تشاد  مک  مـک  هـلحار  لاربـیل ؟ مـسینیمف  ؟ مـسینیمف لایـسوس  ؟ نردـمارف
هدـمع . تسین هداس  ینک  یم  رکف  هک  مه  اهردـق  نیا  هیـضق  ! هن ! - هگید نتـسه  نوا  قوقح  يایحا  نز و  يدازآرادـفرط  نوش  همه  هرخالاب 
توافت اشنم  هک  تسا  یکیزیف  ياه  توافت  یعون  افرـص  هیتوافت  مه  هگا  ای  هرادن  دوجو  درم  نز و  نیب  یتوافت  هک  دـندقتعم  اه  تسینیمف 

ملع و يارب  نز  دادعتـسا  هک  هدـقتعم  لاـکیدار  مـسیمیمف  یلو  . مـنود یمن  نـم   - هـگید هتـسرد  . - هـش یمن  یـسانش  ناور  یحور و  ياـه 
نیتفگ یمن  هگم  سپ  : - تفرگ اجکی  ور  اه  تسینیمف  هلحار و  چم  همطاف  هتـسرد ! مه  نیا  . - هرتشیب درم  هب  تبـسن  اهراکریاس  سیردـت و 

هک دادن  تلهم  همیمهف  دش !؟ رتشیب  اه  نز  دادعتسا  هک  دش  روطچ  الاح  ؟ دنرادن یحور  لئاسم  اهدادعتسا و  رد  یتوافت  چیه  درم  نز و  هک 
هدز ناجیه  اه  هچب  ننود ! یم  لماک  ناسنا  ور  نز  صقان و  ناسنا  ور  درم  لاکیدار  ياه  تسینیمف  نیا  هزات  : - ددرگب باوج  لاـبند  هلحار 

هیمـس تشاذگ . رانک  ور  داقتعا  نوا  دیاب  , هشب درم  نز و  یگتـسباو  ثعاب  يا  هلئـسم  ره  هب  هدیقع  هگا  هک  ندقتعم  اه  نوا  !! - هوا : - دندوب
داقتعا نیا  دیاب  , هشب هتسباو  درم  سنج  هب  نز  هک  هشب  ببـس  نز  اب  نز  یناوهـش  طابترا  نتـسناد  ثیبخ  هب  داقتعا  هگا  الثم  - ؟ الثم دیـسرپ :

گنر هیمس  نشابن . هتسباو  اهدرم  هب  یـسنج  طابترا  يارب  ننوت  یم  يزاب  سنجمه  تحـص  هب  هدیقع  اب  اه  نز  هک  نوچ  . تشاذگ رانک  ور 
مه زاـب  ! هن - !؟ نیمه طـقف  : - مدینـش ار  هفطاـع  زیمآ  هنعط  يادـص  طـقف  . مدـیمهفن نـم  هـک  تـفگ  يزیچ  بـل  ریز  دـش و  خرـس  شیور  و 
يا هلئـسم  اه  نوا  رظن  زا  داعم  نوچ  ; تفریذـپ ور  داعم  دـیابن  هک  ندـقتعم  اه  تسینیمف  زا  یـضعب  . مگ یم  تارب  مزاب  یهاوخب  هگا  ! تسه
ردام هک  هیفاک  یگنادواج  يارب  اه  نز  اریز  ; هراد تبـسانم  اهدرم  يایند  اـب  بلاـطم  نیا  هحور و  یهاوخ  یگنادواـج  سح  ياـضرا  يارب 

همطاف هب  يدنت  هاگن  هیمـس  نرادـن . داعم  ریظن  یموهفم  هب  داقتعا  هب  يزاین  هگید  تروص  نیا  رد  ! نراذـب اج  هب  نوشدوخ  زا  یلـسن  نشب و 
منک یم  رکف  .(( ننوخ یم  نومـشوگ  يوت  یتاـفرخزم  هچ  تراـیز  ياـج  هب  ینیب  یم  ! ناـه )) هک دـنک  ضارتـعا  تساوـخ  یم  راـگنا  , درک

تاکن ؟ يدیمرونام مسینیمف  یفنم  تاکن  فعـض و  طاقن  يور  شا  همه  ارچ  همیهف   - هشاب هدرک  ینابـصع  ار  وا  رتشیب  دیاب  هلحار  ضارتعا 
ور اه  نیا  دـیاب  مینزب  یفرح  مسینیمف  هب  عجار  ام  هشاب  رارق  هگا  . نراد دوجو  هک  نا  ییاـه  تیعقاواـه  نیا  هک  نوچ  ! - تسین مک  مه  تبثم 
یم ! - میتسین لیخب  هک  ام  ! هلحار وگب  وت  مه  ور  تبثم  تاکن  الاح  : - دهد نایاپ  هلئاغ  نیا  هب  يروط  کی  تساوخ  هفطاع  میریگب . رظن  دـم 

برغ و ياه  نز  یگدنز  اه  نرق  زا  دعب  هتـسنوت  تضهن  نیا  . تساکیرمآ یعامتجا  ياه  تضهن  نیرت  گرزب  زا  یکی  مسینیمف  هک  نینود 
هب نالا  هک  يروط  هب  . هراد ور  رادـفرط  نیرتشیب  اه  هاگـشناد  لثم  یمهم  یگنهرف  زکارم  وت  مه  الاح  . هنک ور  نوا  هب  ور  نیا  زا  ور  اـکیرمآ 

تساوخ یم  دیاش  ؟ تسیک يارب  تسین  مولعم  هک  دز  یفیفخ  کمشچ  هفطاع  هدموارد ! اکیرمآ  مهم  ياه  هاگشناد  یمـسر  هفـسلف  ناونع 
هب رایـسب  هقالع  ینعی  مسینیمف  یحالطـصا  يانعم  هک  نینود  یم  ! نینیبب - ؟ اه تسینیمف  نیا  نگیم  یچ  یچ  الاح  . - دنک مارآ  ار  هیمـس  هک 

شالت هبرغ و  وت  اه  نز  یگدـنز  ندـش  رت  تحار  شزراب  هنومن  ! یعامتجا ياـهتیلاعف  قیرط  زا  اـه  نوا  یگدـنز  عضو  دوبهب  ناـنز و  هاـفر 
هک مگب  تهب  ات  نم  هب  هدـب  ور  تشوگ  سپ   - هشاب رت  دـنیاشوخ  رت و  تحار  مه  زاب  یگدـنز  نیا  ات  هش  یم  ماجنا  هراد  مه  زاب  هک  ییاـه 

هزادـنا هب  , هداد ماجنا  اه  نز  يارب  لاـس  دـنچ  نیا  رد  مسینیمف  هک  ییاـهزیچ  مومت  منک  یمن  رکف  , تساـه نز  یتحار  مسینیمف  فدـه  هگا 
هنافساتم : - داد همادا  شدوخ  تانایب  هب  دز و  يرگید  کمشچ  هفطاع  . دز يدنخزوپ  هیمس  هشاب . هتـشاد  شزرا  ییوشـسابل  نیـشام  عارتخا 

نیچمه اه  تسینیمف  ارهاظ  هک  , ندرک عارتخا  اهدرم  ور  اهزیچ  هیقب  یقرب و  تشوگ  خرچ  , یقربوراج , اـه ییوشـسابل  نیـشام  نیا  زا  یلیخ 
! وراهزیچ نیرت  يدج  یتح  , يریگ یم  یخوش  هب  ور  زیچ  همه  هک  هنیا  وت  لکشم  هفطاع  نیبب  . - نرادن اهدرم  هب  تبـسن  مه  یـشوخ  يور 

یتح . يریگ یم  يدج  يدایز  ور  لئاسم  یضعب  هک  نوج  هلحار  هنیا  مه  وت  لکشم  : - دوب یفیفخ  کمشچ  هارمه  هب  هفطاع  باوج  مه  زاب 
ور اـه  نز  هدرک و  اـه  فوسلیف  نیا  زا  یکی  عقوم  هی  هک  هدوب  یکچوک  یخوـش  نم  رظن  هب  مسینیمف  نیمه  ـالثم  . ور اـهزیچ  نیرت  یخوـش 

تشگنا هلحار  تسین . يربخ  اج  چیه  ! نوج هلاخ  هن  ؟ تسه يربخ  هی  ییاج  هی  ینک  یم  رکف  یتفرگ و  يدج  الاح  مه  وت  . راکرس هتـشاذگ 
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ینعی - ؟ راکرـس نتـشاذگ  ور  اه  نز  هک  یچ  ینعی  : - تفگ داد و  راشف  مه  يور  ور  شیاه  نادـند  ! قلت قلت  . درـشف ار  شتـسد  کی  ياـه 
هی شارب  هتشادن  لوپ  هک  مه  تخبدب  فوسلیف  نوا  . هتـساوخ یم  الط  شزا  شنز  هک  هدوب  یفوسلیف  هک  ینود  یم  نیبب  ! مزیزع هگید  نیمه 

سفن هلحار  هایس ! دوخن  لابند  هتسرف  یم  ور  مناخ  هد و  یم  شنز  لیوحت  هنک و  یم  مه  رـس  ور  یتالبعزخ  نیچمه  هی  هرخب  هداس  رتشگنا 
طاقن مینک  یم  یعس  ندز  هار  نوا  هب  ور  نومدوخ  یگرخسم و  اب  هک  هنیا  ام  لکشم  : - هنک لرتنک  ار  شدوخ  تشاد  یعـس  . دیـشک یقیمع 

زا یلیخ  ندرک و  هدافتـسا  , مسینیمف تضهن  يریگ  لکـش  تصرف  نیا  زا  , يرگن عقاو  اب  یبرغ  ياه  نز  یلو  . مینوشوپب ور  نومدوخ  فعض 
زا دمآ  یمن  شدـب  ارهاظ  . تشگرب همطاف  تمـس  هب  هلحار  . دیـسرپ همطاف  ار  لاوس  نیا  یقوقح ؟ هچ  الثم   - ندروآ تسد  هب  ور  نوشقوقح 
نز رد  سفن  هب  دامتعا  يروابدوخ و  سح  هک  دوب  نیا  شیاه  هجیتن  نیرت  کچوک  زا  یکی  , نم رظن  هب  . - دـنک ادـیپ  تاجن  هفطاـع  تسد 

روضح نیمه  رطاخ  هب  ینک  یمن  رکف  یلو  ! - هیعامتجا يداصتقا و  یـسایس و  ياه  نودـیمرد  نوشروضح  مه  شلیلد  . دـموا دوجو  هب  اـه 
زا هک  , للملا نیب  ياه  تسایس  رد  هچ  , فلتخم ياه  باختنا  رد  هچ  . ندش یـسایس  ياه  يزاب  تسد  تلآ  اه  نز  هک  هلیلحت  نودبو  صقان 

هنکمم . ننک راک  هب  عورش  اه  نز  هک  هنیا  مهم  نم  رظن  هب   - ندب رارق  راشف  تحت  ور  نوشبیقر  ات  دش  یم  هدافتساءوس  اه  نز  ياهراعش  نیا 
سح نیا  هگا  : - داد ناکت  لوبق  هناشن  هب  ار  شتـسد  همطاف  دآ  یم  نوشتـسد  اه  يزاب  عون  نیا  دعاوق  هرخالاب  یلو  , ننک هابتـشا  مه  شلوا 

شومارف نوشیناسنا  ناش  هشب و  هتفرگ  رظن  رد  نوش  یسکس  هبنج  طقف  هک  نیا  زا  ور  نوشدوخ  , دوب هدموا  دوجو  هب  اه  نز  رد  يروابدوخ 
اه نز  روضح  ندش  دایز  نیمه  تهج  ره  هب   - ننومب یقاب  يراد  هیامرس  ماظن  يداصتقا  هعسوت  رازبا  هک  نتشاذیمن  نداد و  یم  تاجن  , هشب

ندـب نوشن  نرایب و  تسد  هب  ور  نوشیناسنا  ناش  نوا  هک  هش  یم  ثعاب  نوشیگنهرف  حطـس  نتفر  الاب  يرنه و  , یبدا , یملع ياه  هصرع  رد 
ردق نیا  , يرنه یبدا و  ياه  هصرع  نیمه  زا  یضعب  رد  هک  هرن  نومدای  هتبلا  . - نراد یـسکس  ياه  هبنج  زا  ریغ  مه  يا  هگید  ياه  هبنج  هک 

اه نز  روضح  عون  , دـش شثحب  هک  البق  انمـض  هش و  یمن  هجوت  نز  هتفر  تسد  زا  تیوه  نوا  هب  هش , یم  هجوت  یـسکس  ياـه  هبنج  هب  هک 
دایز ,و  اه قالط  ندـش  دایز  , اه جاودزا  دـص  رد  ندـش  مک  . دـش مامت  برغ  هعماج  نوشدوخ و  يارب  ینورگ  تمیق  هب  اـه  نودـیم  نیا  رد 

حالـصا ياه  هشیدـنا  هب  یطبر  , نبرغ ناهج  یعامتجا  تالکـشم  اه  نیا  : - تفگ هناضرتعم  ینحل  اب  هلحار  دوبن . یمک  ياهب  اـشحف  ندـش 
هـشیدنا هک  نوچ  ! هروط نیمه  مه  اعقاو  : - درک دییات  مه  همیمهف  هدرگ . یم  رب  مسینیمف  نومه  هب  شا  هشیر  یلو  ! - نرادـن مسینیمف  هنابلط 

نوا عنام  هک  ور  يزیچ  رهو  , هلئاق یعامتجا  ياه  هنحـص  رد  نوشروضح  یعاـمتجا و  يداـصتقا و  لالقتـسا  يارب  يداـیز  تیمها  مسینیمف 
ریقحت , دـش یم  اه  نز  نیـسحت  بجوم  البق  هک  ور  اه  نز  یتنـس  فیاظو  زا  یلیخ  و  (( ندوب ردام  )) یگژیو هلمج  زا  ! هنک یم  موکحم  , هشاب

یچ ینود  یم  تقو  نوا  : - درک هلحار  هب  ور  همطاـف  دـننک . یم  دـیدجمت  فیرعت و  اـه  نز  یـصصخت  لـغاشم  زا  ضوع  رد  دـننک و  یم 
نیا اه  نز  مه  زاب  هک  ! هچب راتـسرپ  : دش یـصصخت  لغـش  هب  لیدبت  برغ  رد  , دوب اه  نز  يارب  يداع  يا  هلئـسم  هک  اه  هچب  یتسرپرـس  ؟ دش

ور رتریقف  ياـه  نز  , ندرک یم  رارف  ناـش  هناـنز  فیاـظو  ریز  زا  هک  دـنمتورث  ياـه  نز  مـه  هـگید  فرط  زا  دـنهد و  یم  ماـجنا  ور  لـغش 
مه زونه  هزات  : - داد همادا  همیهف  ندرک ! رامثتـسا  ور  هگید  ياـه  نز  , اـه نز  زا  يا  هدـع  ینعی  : - تفرگ هجیتن  هیمـس  ندرک  یم  مادختـسا 

لوبق ور  تیعقاو  نیا  مسینیمف  تضهن  یلو  . ننومب یقاب  مه  روط  نیمه  نراد  تسود  هک  نراد  دوجو  اکیرمآ  رد  راد  هناـخ  نز  اـه  نویلیم 
ناکت اب  هلحار  ننک  یم  لیمحت  مه  اه  نز  نیا  هب  ور  نوشدـیاقع  اه  تسینیمف  يالکو  اهامرفراک و  , اه ملعم  , تسینیمف ياهردام  . هنک یمن 

لوا راب  نیا  ندیـسر  لالقتـسا  هب  يداصتقا  ظاـحل  زا  اـه  تدـم  زا  دـعب  اـه  نز  ضوع  رد  . - تسا هدرک  لوبق  هک  داد  ناـشن  , شرـس نداد 
نز زا  یلیخ  ههد 1980  رد  , هدش هتفرگ  هک  يرامآ  ربانب  : ) هک دسیون  یم  نانز  هیلع  گنج  باتک  يوت  چـنرف  نیلرام  : - داد باوج  همیمهف 

ات 6 اـت 5  طـقف  مه  يور  رهوش  نز و  دـمآرد  لاس 1988  رد  یلو  , دـندش راک  رازاب  دراو  هداوناخ  دـمآ  رد  ندری  ـالاب  يارب  لـهاتم  ياـه 
نوشاهرهوش هب  يداصتقا  ظاـحل  زا  ییاـکیرمآ  ياـه  نز  زا  رفن  نویلیم  مه 22  نالا  درک و  یم  هفاضا  اه  هداوناخ  لـک  دـمآرد  هبدـصرد 

هبو : - داد همادا  مه  همطاف  دنرود )) رقف  لامتحا  زا  هک  دـنا  ییاکیرمآ  نانز  اهنت  اه  نیا  (( اج نودـب  ناراد  هناخ  )) هدـیقع هب  هک  , دـنا یکتم 
ياـهراکمه طـسوت  ندـش  ریقحت  نیگنـس و  ياـهراک  زا  یناوتاـن  , یمـسج ياـه  تیدودـحم  لـیلد  هب  اـه  نز  ندوب  ریذـپ  بیـسآ  رطاـخ 
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دـصرد هنوت  یم  لماوع  نیمه  هک  هدـموا  دوجو  هب  , نشاب هتـشاد  يداصتقا  لالقتـسا  ناوخ  یم  هک  ییاه  نز  يارب  يداـیز  تالکـشم  , درم
یم يزاب  شراکدوخرد  اب  بترم  نوچ  ! هدش هفالک  یمک  هلحار  دـمآ  یم  رظن  هب  هربب  الاب  ور  باصعاو  یبلق  ياه  يرامیب  , ناطرـس هب  التبا 
راب دنچ  زا  دعب  مه  هرخالاب  . دوب ددرم  یلو  دنزب  یفرح  تساوخ  یم  راگنا  . شلوا ياجرـس  تشاذگ  یم  هرابود  تشاد و  یمرب  ار  نآ  . درک

هک دوب  نیا  مسینمف  هجیتن  نیرتهب  مدقتعم  نم  یلو  نینکن  لوبق  مه  ونم  فرح  نیا  امـش  دـیاش   - تفرگ ار  شمیمـصت  راکدوخرد  اب  يزاب 
نوش هرابرد  درک  یمن  تئرج  یـسک  دوب  اه  نرق  هک  ییاهزیچ  . تسکـش ور  یتنـس  ياه  هداوناـخ  عماوج و  ياـهداقتعا  اـهروابزا و  یلیخ 

لیمکت ياه  شقن  هب  مسینیمف  هشیدـنا  ارچ  هک  میگ  یم  میراد و  مه  ضارتعا  یلو  ! میراد لوبق  مه  ام  ! هلب : - درک دـییات  همطاف  هنزب . یفرح 
هئارا اهدرم  زا  رگ  هطلـس  نشخ و  يریوصت  اه  نوا  هک  نوچ  , هدرکن یهجوت  مه  اب  اه  نوا  یگنهامه  موزل  درم و  نز و  تواـفتم  هدـننک و 
اهدرم نیا  رابتعا  یتسینمف  طورش  طرـش و  هک  نوچ  . هرب یم  نیب  زا  اهدرم  اب  ور  اه  نز  هنوگ  نیا  جاودزا  طباور و  هنوگره  المع  هک  نداد 
يروط نیا  : - دز يزیمآ  فسات  دـنخبل  دـعب  ننود و  یم  اه  نز  رب  اهدرم  طلـست  رثا  رد  ور  ناهج  ياه  يدـب  مامت  اـهنیا  . هنک یم  دوباـن  ور 

راعـش هچرگا  مه  مسینیمف  ; تلع نیمه  هب  ! هشب طلـسم  شهب  درم  هی  هداد  هزاـجا  هک  هنک  یم  هاـگن  یمرجم  مشچ  هـب  مـه  شرداـم  هـب  مدآ 
هار زا  هک  يرـسمه  يرداـم و  ساـسحا  هب  هک  نوچ  . هنک یم  ریقحت  ور  نز  مه  شدوخ  یلو  , هد یم  ور  يزیتس  نز  نز و  ریقحت  اـب  هزراـبم 

طیارـش نتفرگن  رظن  رد  رطاخ  هب  زورما  , دوب یـسنج  لئاسم  اه  نز  تیوه  یمیدـق  نمـشد  رگا  , ینعی . هنک یم  هلمح  , تس هنانز  لامک  ياه 
نیا اه  نز  دوخ  الاح  , ندرک یم  شزرا  یب  ور  اه  نز  اهدرم  البق  رگا  ! نز تیوه  نمـشد  هدش  هشیدـنا  نیا  , مسینممف طسوت  هنانز  تیـسنج 

هیرظن نیرت  هنارکفنـشور  یتح  , درک كرد  تیـسنج  ساسا  رب  افرـص  هش  یمن  ور  تیناسنا  هک  اج  نوا  زا  مگب  ماوخ  یم  . ننک یم  ور  راـک 
غیلبت ور  نوشدوخ  ماخ  تالایخ  هک  هشب  هداد  هزاجا  اه  تسینیمف  هب  رگا  . هشاب هتـشاد  ناسنا  زا  یلداعتم  كرد  هنوت  یمن  مه  یتسینمف  ياه 

دوب دهاوخ  زیمآ  هعجاف  شا  ییاهن  جیتن  كانرطخ و  رایسب  مسینمف  هیلوا  جیاتن  , ننک جیورت  و 

مهدزای لصف 

هچ هکدندرک  یمرکف  همه  دیاش  . دز یمن  یفرح  یـسک  . دوش تکاس  هسلج  هک  دش  ثعاب  ، كانرطخ هدـنیآ  نیا  درومرد  همطاف  ینیب  شیپ 
نامه همیهف  دـنک ! یم  رکف  يزیچ  هچ  هب  وا  دوبن  مولعم  دیـسر . یم  رظن  هب  یـضاران  شهاـگن  یلو  ، دوب مارآ  شرهاـظ  هلحار  دـشدهاوخ ؟
هلحار نارگن  دیاش  دیـسر . یم  نارگن  رظن  هب  درک . یم  هاگن  زین  هلحار  هب  مشچریز  زا  اهتقو  یـضعب  درک ، یم  يزاب  شکنیعدـنباب  هکروط 

قرو ار  اتکرخآ ب  احفص ت  هک  درک  یم  هاگن  ایرث  هب  . دوب درسنوخو  مارآ  اما  همطاف  . دندیـسر یمرظن  هب  هدز  اجیه ن  هیمـسو  هفطاع  ! دوب
صرح هک  یل  اخ  ردـپ  ياج  دـناوخ . یم  باتک  نم  لثم  مه  دـیاش  ! باـتک رخآ  هب  دوب  هدیـسر  يدوز  نیا  هب  يروط  هچ  مناد  یمن  . دز یم 

هن ینوخب ! دیاب  مه  ور  شا  هیـشاح  ياه  يدیفـس  یتح  ننوخ ! یم  لماک  ور  باتک  رتخد !؟ هندـنوخ  باتک  عضو  هچ  نیا  هخآ  دروخب (( :
هب ار  زیچ  همه  ایرث  هدز  ناجیه  دایرف  يادص  ینوخب ))! شرخآ  زا  مه  هحفـص  هد  و  شطـسو ، زا  هحفـص  هد  شلوا ، زا  هحفـص  هد  هک  نیا 

همه نوت ! همه  هب  تنعل  ار - ! همطاف  درسنوخو  مارآ  اگن ه  ، ار ردپ  تارطاخ  ! ار اه  هچب  ياه  ینارگنو  رکف  هتشر  ، هسلج توکس  ! تخیر مه 
شرس تعرس  هب  هلب !)) مه ((  امش  ! روط نیا  هک  سپ  یمک - ! طقف  . دش رتمارآ  شنحل  یمک  . ایرث تمـس  هب  تشگرب  اه  هاگن  اه و  تروص 

زاـب شن  اـهد  ار ! هدز  تریحو  بـجعتم  ياـه  هرهچ  دـید و  ار  اـه  هـچب  هاـگن  هـک  دـیوگب  يزیچ  تساوـخ  ! دوـب هدز  ناـجیه  . درک دـنلب  ار 
نییاپ ار  شهاگن  مارآ  دوب . مگ  رد  رـس  اه  هچب  هریخ  ياه  هاگنریز  . تسب ار  شناهد  یمارآ  هب  دیوگب . تساوخ  یم  هچ  تفر  شدای  . دـنام

هدز و ناجیه  ! هلحار هب  طقف  . دوب هلحار  هب  شهاگن  راب  نیا  درک . دـنلب  ار  شرـس  هدز  ناجیه  هرابود  درک و  باتک  هب  يرگید  هاـگن  . دیـشک
یضعب تهج  تسیک ؟ اب  ایرث  هکدوب  هدشن  هجوتم  مه  دیاش  تشاد . دیدرت  . دادن باوج  هلحار  يدنوخ ؟ ور  باتک  نیا  مومت  وت  شوشم - !

ییاج نامه  ات  ! هن دهد - . باوج  دیاب  وا  هک  دـش  نئمطم  هرخالب  دـندیخرچ . هلحار  يوس  هب  ایرث  زا  هفطاعو  همیهف  . دـش ضوع  اه  هاگن  زا 
ور باتک  رخآ  ، سپ دوب - ! رت  مهم  شلاوس  مه  دیاش  درواین . شدوخ  يور  هب  الصا  ار  هنعط  نیا  ایرث  یتفر . يدز و  مه  هب  ار  هسلج  وت  هک 
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وع شهاگن  تهج  وهکی  دعبو  یلو ...   ، هرادن یلاکشا  هن !))  )) یشاب هدنوخن  هگا  هراد - ؟ یلاکـشا  مشاب ! هدنوخن  نک  ضرف  يدنوخن - ؟
هلحار هک  متـشگ  یم  يا  هکت  نامه  لابند  مدز . یم  قرو  ار  باتک  نیا  متـشاد  ار - . همطاف  رتشیب  درکیم و  هاگن  ار  همه  راـب  نیا  . دـش ض 
نیمه هدنـسیون  يریگ  هجیتن  يا  هنوگ  هب  منکرکف  اـتک ب . نیمه  رخآ  رد  یبـلطم  مدرک . ادـیپ  يا  هگید  زیچ  ضوع  رد  یلو  ! دوب هدـناوخ 
ناکت ار  شرـس  هلحار  هرآ ! ، تسه مه  تسینیمف  یچالاف ))  )) مناخ نیا  یتفگ  یتسار ! دوبرارق - . یب  هلحار ! يوس  هب  دیخرچ  هشاب . باتک 

. هشاب یندینـش  منک  رکف  نیونـشب . برغ  رد  اه  نز  تیعـضو  هب  هجار  ور  هدنـسیون  مناـخ  نیمه  تاـیرظن  هک  هبلاـج  سپ  اـبیرقت - ! داد - .
نیا دز - : قرو  ار  باتک  رخآ  هحفـص  دنچ  دعب  و  دوب ! هدـش  هدز  قوذ  يروط  نیا  اهرالاس  ردام  نوا  ندـید  زا  هک  هلحار  يارب  صوصخب 

هار اهنآ  لخاد  هب  دیـشروخ  رون  زگره  نوئن ، رون  رد  قرغ  ياه  نامتخاس  نورد  رد  منوخ (( : یم  نوتارب  هک  هکرویوین  رهـش  زا  یفیـصوت 
اهنت تخـس  یلو  اورنامرف  دنمورین و  ار  دوخ  دندوب و  هزرابم  وپاکت و  رد  هدز ،  مرـش  نادرم  هیلع  دـحتم و  نانز ، زا  نت  نارازه  تفای ، یمن 
قاتا زا  ياهدز  مغ  رگـشاخرپ  راشبآ  نوچمه  نانز  نیا  دوش ، یم  یلاخ  راـهن  فرـص  يارب  تاردا  هک  رهظ  ماـگنه  دـندرک . یم  ساـسحا 
کی رگ و  ربمه  همقل  کی  لالخرد  دنتفرگ . یم  رارق  دالاس  يرادـقمورگربمه  کی  لباقم  رد  اهراب )) )) رد دـنتخیر و  یم  ورف  دوخ  ياه 

هک ییانثا  رد  . دننک هلد  ابم  یتخـس  دوب ، هتـسشن  شدالاس  رگ و  ربمه  لباقمرد  هک  يدرم  اب  ات  دندنادرگیم  ار  دوخ  رـس  یهاگ  وهاک  گرب 
ناس اره  ناگژم  ریت  عط  اقت  زا  اریز  داد ؛ یمن  خـس  اپ  شناگدـید  هب  درم  هک  يرون  ، دوب عطاـس  ناشمـشچ  کـمدرم  زا  تبحم  ییاـنمت  رون 

هلجعابار دوخ  زاین  دروم  ءیش  دنچ  یـسام )) هاگـشورف ((  زاو  دنتخادرپ  یم  ار  زیم  باسح  باتـش  هب  دنتـساوخ ، یم  رب  ییاج  زا  دعب  دوب .
هجوت بلج  اه  نآ  يالابرد  هتشون  نیا  اب  یگرزب  يولبات  هک  دنتـسیرگن  یم  هنادرم  ياهدنب  شیپ  هب  مه  يا  هظحل  دندرک و  یم  يرادیرخ 
تعرس هب  سپس  دینک )). يرادیرخ  دنک ، یم  کمک  امـش  هب  يزپشآ  رد  هک  ناترهوش  يارب  ار  هنادرم  ياه  دنب  شیپ  زا  یکی  درک ((: یم 

تیقفوم یهاوخن  یهاوخ  هک  درم  سنج  هیلع  ار  دوخ  زیمآ  رخـسمت  هزرابم  نآ  رگید  راـب  اـت  دنتـشگ  یم  زاـب  شیوخ  رون  قرغ  تارادا  هب 
يولج تفرگ ؛ یم  ار  شندناوخ  يولج  هک  دوب  يزیچ  ای  تشاد  کش  راگنا  درک . ثکم  درک . ربص  یمک  ایرث  دـنریگ )). رـس  زا  دوب  زیمآ 

قوذ و شنحل  رد  یلو  دوب . نیگمغ  شهاـگن  تشاذـگ . یم  رثا  شی  اـه  مشچ  يور  دوب ، يزیچ  ره  ! شیوـلگ رد  يزیچ  . ار شندز  فرح 
زا یکی  دناوخ ((  یم  ار  یـسام  هاگـش  ورف  یهگآ  هک  ییاجزاریغ  – نتم نیا  ندـناوخ  زا  درب  یم  تذـل  راگنا  دز . یم  جوم  یبیرغ  قایتشا 

ار رگید  هحفـص  ود  درک . ربص  یمک  دینک )). يرادیرخ  دنک ، یم  کمک  امـش  هب  يزپشآ  رد  هک  ناترهوش  يارب  ار  هنادرم  ياه  دنب  شیپ 
: )) هنک یم  فیـص  وت  يروط  نیا  ور  اـه  نز  نیا  یگدـنز  همادا  دـعب  هحفـص  هس  ود - داد - . تروـق  تمحز  هب  ار  شناـهد  بآ  . دز قرو 
همه نیا  لوپ  اب  هک  ینامتراپ  لباقم آ  رد  ار  نانآ  ات  درب  یم  ورف  دوخ  نورد  هب  ییاـهدژا  نوچمه  ار  ناـنآ  ورتم  هک  یماـگنه  ناـهاگماش 

تفرگ و یم  ارف  ار  ناشزغم  بلق و  یهاکناج  یگدرسفاو  مغ  دزیر ، ورف  دوخ  نورد  زا  هرابود  دندوب ، هدرک  يرادیرخ  لالقتسا  يدازآ و 
رارق رب  ار  هناخ  زا  رارف  رگید  راب  قیرط  نیدـب  تسا . هدـمآ  رد  شاـعترا  هب  ناـنآ  دولآ  مشخ  ياـه  هآ  رثا  زا  كروی  وین  رهـش  ماـمت  یتفگ 

یم یکـسیو  سالیگ  دنچ  دندمآ و  یم  دورف  اب )) کی ((  ای  امنیـس  کی  لباقم  رد  دندش و  یم  ورتم  راوس  اددـجم  دـننداد و  یم  حـیجرت 
هزادـنا هچ  ات  تسا  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  ناین  اهج  ماـمت  هجوت  هک  يزوریپ  نیا  دندیـشیدنا : یم  خـلت  تقیقح  نیا  هب  رگید  اـب ر  دـندز و 

یم سـسجت  رد )) ام   )) کی اهنت  ناشدوخ  ياه  یـشنم  رد  یتح  نز ، رد  هک  ینادرم  نیا  لباقم  رد  يرآ  دوش . یم  مامت  نارگ  ناـنآ  يارب 
دوب بوخ  هچ  دننک  یم  وزرآ  لد  هت  زا  لاح  نیع  رد  یلو  ، دنا هدروآ  تسد  هب  ینایاش  یتیافک  دوخ  ناوارف و  ذوفن  ییاکیرما  نانز  دـننک ،

زا ار  نتـشیوخ  دناوت  یمن  سک  چیه  هک  تسا  تسرد  اریز  دنتـشاد ! يرادافو  درم  ناهج  نیا  رد  دـندرک و  یم  رورغ  نیـشناج  ار  ینتورف 
نیرت هداس  یتح  شیوخ ، اس ت  اسحا  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  تسا  حیحـص  الم  اک  لاح  نیع  رد  یلو  ، دـشخب ییاهر  هعماـج  نینهآ  نیناوق 
شرس نانچمه  دش . هتـسب  باتک  قرـش ! دیب . وک  مه  هب  مکحم  ار  باتک  احفـص ت  دناوخن . رگید  ایرث  دنک )). لامیاپ  ار  شیوخ  فطاوع 

وا هرخالب  مدوب  هدیمهفن  هک  نم  دنک . ناهنپ  دوب ، شی  اه  مشچ  رد  هک  ار  يزیچ  تس  اوخ  یم  دیاش  درک . یمن  دـنلب  ار  شرـس  دوب . نییاپ 
مه روط  نیا  راگنا  اما  تسا ، برغ  اچ ك  هنیـس  قاشع  نآ  زا  هک  دـش  یم  نئمطم  درک ، یم  هاـگن  شپیت  هب  سک  ره  تسا ؟! شگرم  هچ 
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یم وا  زا  ار  شه  اگن  تمحز  هب  دوب  ایرث  هب  شـساوح  همطاف  درک . یم  یگدـنزرالاس  رداـم  ياـه  هداوناـخ  زا  یکیرد  مه  وا  دـیاش  دوبن !
دوخ زا  یـضعب  یتح  داد  یم  نوشن  دوب . روط  نیا  هک  نم  يارب  لقادـح  بلاج ! یلیخ  دوب ! یبلاـج  بلطم  درک - : اـه  هچب  هب  ور  تفرگ و 

شلیلد یلو  هش . یم  ملظ  نز  هب  مه  زونه  ندیمهف  ندرک ؛ هابتـشا  هک  ندـیمهف  مه  مسینیمف  ناعف  ادـم  نارادمدرـس و  دوخ  برغ  نارکفتم 
ماقم هب  اه  تلم  هیقب  زا  رترید  نوچ  یبرغ  ياهروشک  تفگ  یم  ام  داتسا  ننک . يراک  نتسنوت  یم  نتسن ، ود  یم  هگا  دیاش  ننود . یمن  ور 
ياه هبنج  هب  نوچ  یلو  ننک . ناربج  يوحن  هب  ور  نوش  یگدـنام  بقع  یتاغیلبت  ياه  لاجنج  نیا  اـب  ناوخ  یم  ندرک ، ادـیپ  یهاـگآ  نز 
یمن مه  زونه  هک  تسه  مه  نیمه  يارب  منک  یم  رکف  نم  ههابتشا . مه  اه  نوا  نالا  اه ي  تشا  درب  ننک ، یمن  هجوت  نز  يونعم  یناسنا و 
عافد نامدوخ  عضوم  زا  دیاب  هک  میتسین  ام  نیا  نز  هلئـسم  دروم  رد  هک ((  ندرک  یم  دیکات  نومداتـسا  همدای  ننک . کمک  اه  نز  هب  ننوت 

.(( دنک عافد  شد  وخ  زا  دیاب  هک  تسا  برغ  طحنم  گنهرف  نیا  مینک ،

مهدزاود لصف 

هسردم فارطا  ياهراد  هزاغم  زا  ات  دنچ  زور  هی  داد !  شدوخ  تسد  راک  داتفا ،  هار  ام  رس  تشپ  داتسیا و  ام  هسردم  رد  مد  دموا  سب  زا  -
زابجل و هرـسپ  یلو  شدندوب .  هدز  لصفم  کتک  لصف  هی  مه  دـعب  و  کلومرام » ؟  یـش  یم  مدرم  يارتخد  محازم  نتفرگ « :  ور  شا  هقی 

یلیخ منم  اـه !  مگب  هتبلا  دوب .  مبظاوم  متفر  یم  اـج  ره  دـش .  یم  شیادـیپ  تقو  یب  تقو و  همـشاداد !  هک  دوـب  هتفگن  مه  زاـب  هدـند  هی 
 ، مرب متـساوخ  یم  اج  ره  مرب .  نوریب  هنوخ  زا  اهنت  تشاذ  یمن  تقو  چـیه  مدرک .  یم  تینما  ساسحا  رتشیب  يروط  نیا  مدوبن .  یـضاران 
زا ناما  هشاب .  شدوخ  دیاب  ًامتح  تشادن .  لوبق  مه  وره  گید  سک  چیه  دموا .  یم  ات  مدرک  یم  ربص  دیاب  دوبن  مه  رگا  دمآ . یم  ماهاب 
» ؟ یسرت یم  یک  زا  هخآ  متفگ «  یم  دوب .  ادیپان  شرس  نوا  هک  دروآ  یم  رد  يزاب  غولـش  متفر .  یم  اهنت  مدرک و  یم  تئرج  هک  يزور 

مدرم نیا  زوـنه  یجبآ  هن !  تفگ «  یم  میمدرم »  وزج  مه  اـم  ننوـمدوخ .  لـثم  مه  مدرم  نوـج  اـباب  متفگ «  یم  مدرم . »  زا  تـفگ «  یم 
تراک نراـیب ،  تریگ  اـهنت  نراـیمرد .  ور  شیم  يادا  نکن .  هاـگن  نوشمورآ  هفاـیق  نیا  هب  ننوم .  یم  گرگ  لـثم  یتخانـشن .  ور  درماـن 

هب درک  یم  تئرج  یـسک  هک  یعقوم  زا  ناما  دوب ،  ماهاب  هک  مه  یتقو  هگید !  روج  هی  شندموین  دوب .  روج  هی  شندموا  هصالخ  همومت ». 
هب یهاگن  تسین !  اج  نیا  هک  الاح  یـسرت ؟  یم  یچ  زا  الاح  بخ !   : - متفگ هرایبرد .  ور  شیاهمـشچ  تساوخ  یم  هنک !  هاـگن  پچ  اـم 
درک هرجنپ  هب  يرگید  هاگن  مدرک .  تشحو  تساـج !؟  نیا  - ؟  ینود یم  هچ  وت  تسین ،  هک  هتفگ  یک   ! - دوب نارگن  درک ،  هرجنپ  تمس 

مه اج  نیمه  زا  هشاب .  اج  نیا  منک  رکف  متسین !  نئمطم   . - دونـشب ار  شیادص  یـسک  دیـسرت  یم  هک  نیا  لثم  دروآ .  نییاپ  ار  شیادص  . 
یب مه  وت  اـباب  منیبـب  ورب  ینک ؟  یم  رکف  طـقف   ! هوا تسوـسرت - »!  ردـق  هچ  مه  هفطاـع  نیا  دـش « .  تحار  ملاـیخ  منک .  یم  شـساسحا 

هـشاب اج  نیا  ًاعقاو  هگا  مدرک « .  تشحو  هرابود  شمدـید !  نییاـپ .  رواـیب  ور  تیادـص  شاوی !  هن ! يدرک - .  ولول » ور «  تردارب  يدوخ 
- ؟  يدرک لوه  ارچ  یـسرت !؟  یم  ارچ  وت  الاح  دز - :  دنخزوپ  يروط ؟  هچ  اجک ؟  یک ؟  شیدید !؟  هدـید - » !  ور  نوا  هگ  یم  یچ ؟ 

 . دهشم دایب  دوعسم  هرارق  تفگ  منامام  مدز ،  گنز  هک  رصع  زورید  تساجک - ؟  منیبب  وگب  ینودرگ !  یمرب  ور  فرح  رس  ارچ  هن ! نم ! 
ور نییاپ  نابایخ  هب  ور  ياه  هرجنپ  زا  هک  حبـص  زورما  متـسین .  نئمطم  هدموا - !؟  هک  الاح  بخ  دوب - .  هتفرگ  نم  زا  ًالبق  مه  ور  سردآ 

اگن ه مرب  هراـبود  دـیاب  منود ؟  یمن  تسه - ؟  مه  زونه  دوب - !  شدوخ  منک  رکف  نوا .  هیبش  مدـید  ور  یکی  هظحل  هی  مدرک ،  یم  هاـگن 
؟  هشاب تسار  شیاهفرح  هنکن  یلو  دناسرت .  ارم  ردق  هچ  شیخآ !  مدیـشک «!  یتحار  سفن  تفر ،  دش  دنلب  هک  هفطاع  هشاب .  دیاش  منک . 

هتفر ای  هشاب ،  هدش  میاق  ییاج  هنکمم  دوبن !  هک  ًالعف  هن ،  دوب - ؟ هدش ؟  یچ  مدیـسرپ -  تسـشن .  دـمآ  هفطاع  هچ » ؟  دـشاب  اج  نیا  رگا 
متشادن هک  هاگشناد  مرخب .  یکشم  زولب  مرب  ماوخ  یم  دییاپ - .  ار  شفارطا  هرابود  ياوخ ؟  یم  یچ  هدش ؟  یچ  الاح  هدرگرب - .  هشاب و 

نیمه يارب  طقف  لاجنج  همه  نیا  مرخب « .  اج  نیمه  زا  یکی  تفگ  زورید  منامام  هدش .  کچوک  مارب  مراد ،  ناهفـصا  هک  مه  ور  ینوا  ، 
غارـس هک  مرب  اهنت  متـساوخ  یم  هگا  ریـش - !  لد  وت  ورب  دـنتفگ  وا  هب  راگنا  هک  تفگ  نانچ  ار  اهنت »  اهنت « !؟   ! - هگید رخب  ورب  دوب - » ! 
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رجفنم بمب  لثم  دش .  ینابصع  هسیخ ! زونه  متسش ،  ور  موتنام  ما !  هدنمرش  مگب !؟  تهب  يروطچ  ناج  هفطاع  یلو   . - مدموا یمن  اهامش 
هرآ راکرس .  يراذیم  ومدآ  مه  دعب  یشک ،  یم  فرح  مدآ  نوبز  ریز  زا  ینک ،  یم  میج  نیس  ور  مدآ  تعاس  هی  يدرک ؟  هرخسم   . - دش
یلیخ منک - .  تبحـص  هتـسهآ  مدرک  یعـس  يد .  یم  يزاب  ونم  وت  الاح  راک ،  رـس  مراذ  یم  ور  مدآ  ملاـع و  مدوخ  نم  تا !  همع  حاورا 
يراد راک  هچ  ماهاب  متـسنود  یم  هچ   ! - میدرب یمن  ور  نومدوخ  يوربآ  ردق  نیا  ام  یتفگ  یم  رتدوز  منک - ؟  راک  یچ  یگ  یم  بوخ ! 

یم فرح  دنلب  اباحم و  یب  هن ! » دـنتفگ «  نوش  همه  متفر ،  همه  غارـس  نم  يدـید  هک  وت  ورب - .  هگید  یکی  اب  هدـشن .  يروط  مه  الاح   ؟
قلخ نز  نوا  هک  تسام  ریـصقت  راگنا  هرهق . مدآ  ملاع و  اب  الاح  ات  زوریدـه  رتویپماک  موناخ  هلحار   . - دوب رپ  قاتا  هک  راگنا  هن  راگنا  دز . 
يور هب  دـش و  هجوتم  مه  دـیاش  دـشن . هجوتم  هفطاع  درک ،  هفطاـع  هب  یهاـگن  مشچ  ریز  زا  هلحار   ! - هنوخ یم  باـتک  هراد  طـقف  هدـش ! 

تـسادص رـس و  منود ،  یم  هچ  هدود ،  زا  رپ  همرگ ،  هغولـش ،  مه  نوریب  نا .  هتـسخ  هشیمه  لثم  هک  مه  مناـخ  همیهف   . - درواـین شدوخ 
مناخ ایرث  هریگب .  ور  نم  يازع  منود  یم  هچ  نییاپ  هتفر  مه  همطاف  هدیباوخ !  هدوب ،  مرح  بشید  هک  مه  هیمـس  نش .  یم  هفالک  رتویپماک 
هگید روج  هی  هک  مه  وت  نریگب !  نوشلیوحت  اـت  هشب  مرف  شوخ  نوشلکیه  ناوـخ  یم  ننک .  یم  شزرو  نراد  هگید !  ینیب  یم  هک  مه  ور 

هداتسیا رد  هناهد  رد  همطاف  دش .  مارآ  وهکی  دید  هک  ار  همطاف  تشگرب .  تفگ و  ار  نیا  َها ! قیفر !  نگ  یم  مه  امـش  هب  يرآ !  یم  هنوهب 
دـش نامه  ور .  نآ  هب  ور  نیا  زا  دش .  ضوع  هفطاع  دییاپ !  یم  ار  هفطاع  يا  هریخ  هاگن  اب  دوب .  شتـسد  مه  هویم  زا  رپ  ینیـس  کی  دوب ، 

؟  ییاجک همولعم  ملد ،  زیزع  نوج !  همطاـف  هب !  شا - .  هجهل  لـثم  دـش .  یم  ضوع  شنحل  بترم  هک  یناـبز  اـب  یلبق .  هفطاـع  دوب ،  هک 
ملام تکتسد  ترس  هناش  منک  مزود ،  تقٌراچ  ترکاچ  نم  موش  ات  ییاجک  وت  درک :  زاب  مه  زا  یناوخ  رعش  تلاح  هب  ار  شیاهتـسد  دعبو 
نیمه يارب   . - هفطاع ياهتسد  يور  تشاذگ  ار  ینیـس  دروآ .  رد  ار  شیاهـشفک  همطاف  تکیاج  میورب  دیآ  باوخ  تقو  تکیاپ  ملامب  ، 

مه نیا  سپ  درک - :  عمج  ار  شرداـچ  همطاـف  میدرک .  یم  يزاـب  هک ! دوـبن  اوـعد  اـباب  هن  يدرک - ؟  یم  اوـعد  همه  اـب  یتـشاد  هک  دوـب 
عمج نوتتـسد  وت  نینکن .  الپ  شخپ و  مه  ور  شاه  هتـسه  اه .  هچب  یئولج  ریگب  مه  ور  اـه  سـالیگ  ولآدرز و  نیا  نوت .  يزاـب  تـالقنت 

همطاـف فرط  هب  ار  شتروص  هلحار ،  تروص  يولج  دوب  هتفرگ  ار  ینیـس  هک  یلاـح  رد  هفطاـع  هریگب - !  نوتزا  هراـبود  هفطاـع  اـت  نینک 
هرابود درک و  يرکشت  بل  ریز  تشادنرب .  هویم  هلحار  هبوخ .  مه  اهسابل  نیمه  ینک .  ضوع  داوخ  یمن  ور  تیاهـسابل  هن ،  دنادرگرب - : 

ياوخ یم  اجک  ور  نم  هدش ؟  یچ  هگید  تفگ - :  درک ،  یم  نازیوآ  ارـش  رداچ  هک  یلاح  رد  همطاف  درک .  لوغـشم  باتک  هب  ار  شدوخ 
 : - دز رغ  دشیم ،  تسار  الود و  هرامـش  هس  اب  هک  روط  نامه  ایرث  میایب .  میرخب و  یکـشم  زولب  هی  طقف  تسین !  یمهم  ياج  - ؟  ینوشکب

، رخب ورب  ياوخ .  یم  زولب  هی  ینک .  هلماعم  نیـشام  ياوخ  یمن  هبوخ  يدروآ ؟  رد  هیچ  اه  يزاب  هرخـسم  نیا  هفطاـع .  هگید  رادرب  تسد 
وت دز - :  ایرث  هب  مه  يا  هنت  هیمس ،  فرط  درب  یم  همیهف  يولج  زا  ار  ینیـس  هک  روط  نامه  هفطاع  یـش ؟  یم  مدرم  محازم  ارچ  هگید . ایب 

شیاهاپ تفرن .  ور  زا  مه  زاب  زابقاط !  نیمز .  يور  داتفا  دـنک .  لرتنک  ار  شدوخ  تسناوتن  دوب .  هدـش  مخ  هزات  ایرث  هگید !  باوخب  ریگب 
یمن يریگ - ؟ یم  هفایق  اـم  يارب  تقو  نوا  يرخب ، زولب  درم  هی  زا  يرادـن  هضرع  هیچ ؟   : - دـیدنخ دز .  باـکر  اوه  يوت  دروآ و  ـالاب  ار 

 . دوب هدرکن  دنلب  مه  ار  شرس  یتح  هلمج  نیا  نتفگ  عقوم  هلحار  ور !؟ شندوب  فیعـض  هنک ؟  تباث  ور  یچ  داوخ  یم  اهراک  نیا  اب  منود 
 . مشاب مدوخ  ماوخ  یم  مرایب .  رد  ور  اهدرم  يادا  ماوخ  یمن  نم   : - تفگ مرادرب ،  هویم  ات  دـش  یم  مخ  نم  يولج  هک  روط  نامه  هفطاع 

بآ زا  ور  نوشدوخ  میلگ  ننوت  یمن  ارچ  يروبـص  مناخ  هفطاع  نیا  تقو  نوا   : - درک ضوع  ار  شـشمرن  اـیرث  يروبـص !  هفطاـع  مناـخ 
تینابـصع اـب  هلحار  هکنیا ......  يارب  اـیرث - :  فرط  تـشگرب  نـیمز و  يور  تشاذـگ  همطاـف  وـلج ي  ار  ینیـس  هفطاـع  نوریب ؟  نـشکب 

همطاف ینیب  یم  همطاف - .  هب  تخود  ار  شا  هریخ  هاگن  نیمز .  يور  تخادـنا  تسب و  تدـش  هب  ار  باتک  درک .  عطق  ار  هفطاـع  ياـهفرح 
اهدرم زا  هک  هدرکلیصحت  هلاس  رتخد 20  هی  نز !  موهفم  زا  اه  ام  تشادرب  تایرظن و  لوصحم  هجیتن و  مه  نیا  ریگب !  لیوحت  اـیب  مناـخ ! 
همطاف شمارآ  يدرـسنوخ و  رطاخب  دـیاش  دوش .  یم  مامتدوز  دـیآ و  یم  دوز  هک  يا  هلزلز  لثم  درک .  شکورف  وهکی  هلحار  هسرت .  یم 
تردـق رپ  هریخ و  دوب .  هدـشن  مارآ  زونه  هلحار  هاگن  دوب .  هتفرگ  شتـشم  نایم  رد  دوب و  هتـشادرب  ینیـس  يوت  زا  سـالیگ  اـت  دـنچ  دوب . 
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رت هدروخ  ورف  رت و  مارآ  شیادص  درک .  ثکم  هظحل  دنچ  دـنک .  مزیتونپیه  ار  وا  شهاگن  اب  تساوخ  یم  راگنا  درک .  یم  هاگن  ار  همطاف 
برغ رد  نز  مه  لـیلد  نیمه  هب  یتفگ  هدوب ،  هابتـشا  نز  تیوه  هب  برغ  هاـگن  تشادرب و  يدرک  اـعدا  هک  وت  همطاـف !  بخ   : - دوب هدـش 

هچ میدز ؟  نز  رـس  هب  یلگ  هچ  ام  دوخ  یگب  ینوت  یم  يدرک ،  يراکبلط  ياعدا  برغ  زا  نز  هب  ملظ  رطاخ  هب  هک  وت  همولظم ،  مه  زونه 
تشاد راگنا  درک .  ثکم  هظحل  دنچ  همطاف  هیچ ؟  نز  تیصخش  تیوه و  هب  امـش  هاگن  تشادرب و  ًالـصا  میداد ؟  شهب  یتمارک  نیوه و 
تسین شتقو  الاح  یلو  هشاب !  مه  ام  یگدنز  ياه  لاوس  نیرتمهم  وزج  دیاش  هیبوخ .  اه ي  لاوس  درک - :  یم  رکف  هلحار  ياهلاوس  يور 

؟  ير یم  هرفط  دش - :  كوکشم  هلحار  هرخب .  یکـشم  زولب  هی  ات  مرب  هفطاع  اب  ماوخ  یم  نم  مه  نروخ و  یم  هویم  نراد  اه  هچب  نوچ  . 
دیاب ادرف  الاو  هدب  ور  شباوج  هش !  یمن  رید  نم  زولب  ناج .  همطاف  هن  شیاج !  رـس  تشاذگ  هرابود  دوب ،  هتـشادرب  هک  ار  شرداچ  هفطاع 

همطاف نیبب   : - تفگ تسا .  هدنمرش  یمک  شا  يدنت  زا  یتح  دمآ  یم  رظن  هب  دوب .  هدش  رتمارآ  هلحار  ینک .  شخپ  ور  نم  يازع  ياولح 
ندوب مود  سنج  هن  وت  ممهفی  من  نم  مدرک .  رکف  یلیخ  مهوت  ياهفرح  ور ي  مترکف .  وت  ـالاح  اـت  زورید  زا  نم  هک  یهاوخب  ور  شتـسار 

 . دیشک یقیمع  سفن  همطاف  هیچ ؟  تفرح  یلئاق .  نز  يارب  یناش  هچ  هرخالاب  وت  سپ  ور .  درم  اب  شندوب  يواسم  هن  يراد ،  لوبق  ور  نز 
هب عجار  الاح  ات  خیرات  لوا  زا  مراد .  لاوس  هی  امـش  زا  نم  دز - :  فرح  هرخالاب  درک .  همزمز  ار  يزیچ  بل  ریز  تخادنا .  نییاپ  ار  شرس 

هدوب حرطم  شتایرظن  خیرات  لوط  رد  هک  يدنمشیدنا  ره  دنا .  هدز  فرح  هگید  ياهزیچ  یلیخ  شطیارش و  شتیـصخش ،  شتیوه ،  نز ، 
ننک مالعا  هدیچیپ  عوضوم  نیا  هب  عجار  ور  نوشرظن  ًامتح  هک  ننک  یم  سح  ور  تلاسر  نیا  همه  راگنا  هتفگ .  يزیچ  مه  نز  هب  عجار  ، 

تالکـشم زا  ندرک  ثحب  یلک  اـه  نز  تیمولظم  هب  عجار  مه  رخاوا  نیا  نا و  هدز  فرح  اـه  نز  هب  عجار  همه  نیا  هک  نیا  اـب  ارچ  یلو  . 
يزیچ یسک  درک .  هاگن  درک .  ربص  همطاف  دوبن .  یباوج  تفگن .  يزیچ  یسک  هدش !؟  مه  هفاضا  نوشتالکـشم  هب  چیه ،  هدشن ،  هک  مک 

هعوـمجم کـی  ناوـنع  هب  ور  نز  هک  دـش  عورـش  اـج  نیمه  زا  فارحنا  هطقن ي  نـم ،  رظن  هـب  داد - :  باوـج  شدوـخ  هرخـالاب  تـفگن . 
هـسیاقم يانبم  نداد و  رارق  درم »  لباقم «  ور  نز »  ندموا «  ینعی  ندرک .  ادـج  شلـصا  زا  ور  نوا  تقیقح  رد  نتفرگ .  رظن  رد  هناگادـج 

ینعی هچ - ؟  ینعی  دـش - .  زاب  اج  نوا  زا  فارحنا  هیواز  هک  يا  هطقن  نیمه  دوب .  اـنب  نیا  جـک  تشخ  نیلوا  نیا  درم . »  دـش « ،  نوشاـه 
تردق رهظم  درم »  هدش و «  یم  حرطم  فیعض  سنج  هی  ناونع  هب  هشیمه  نز »  تسا و «  نز »  لباقم «  هطقن  درم »  هسیاقم «  نیا  رد  نوچ 

اه نیـسیروئت  ای  ننک . مک  لآ  هدیا  هطقن  نیا  زا  ور  نوش  هلـصاف  نتـساوخ  یم  اه  نز  هک  لآ  هدیا  هی  فده .  هی  هدش  ندوب  درم »  هدوب « ، 
تاذ رد  مه  هاگدـید  نیا  سپ  ندـش .  درم »  اه « ، نز »  ینعی «  . نتـسه درم »  مه «  اه  نز  هک  ننک  تباث  نوشاه  هیرظن  قیرط  زا  نتـساوخ 

يا هدقع  کی  ندوب ،  صقان  ینعی  ندوبن ،  لآ  هدـیا  ینعی  ندوبن  درم  فعـض  هطقن  نیمه  هک  دـش  نیا  هجیتن  تس .  هنارالاس  درم  شدوخ 
ام فده  رگا  هک  درکن  لاوس  مه  سک  چـیه  ندرک .  ادـیپ  ور  نوش  یناسنا  هاگیاج  هک  ییاه  نوا  رگم  ملاع .  ياه  نز  رتشیب  لد  رد  دـش 

درک دیکات  هیمس  میرت - .  بقع  اهدرم  زا  مدق  هی  ام  هک  میا  هدرک  لوبق  يروطنیا  ینعی  هیچ ؟  اهدرم  دوخ  فده  سپ  میشب ،  درم  هک  هنیا 
فدـه تسرد و  هار  هک  نیاـمرفب  امـش  سپ  بوـخ ،  یلیخ  نتفر - !  یـضوع  مه  ور  هار  نـتفرگ ،  یـضوع  ور  فدـه  اـه  نوا  سپ ،  : - 

 « ! نز هی «  دعب  مینودب و  ناسنا »  هی «  ور  نومدوخ  لوا  هجرد  رد  دـیاب  ام  نم ،  رظن  هب  دوب - .  همطاف  هب  هلحار  فرح  يور  هیچ ؟  تسرد 
 ، لآ هدیا  دنتـسین .  لآ  هدیا  سپ  دنیناسنا .  ياه  هعومجم  ریز  زا  لم  لثم  مه  اهدرم  هک  نوچ  نتـسین  اهدرم  ام  لباقم  هطقن  هاگن ،  نیا  رد 

تـسین مزال  مه  تیناسنا  هب  ندیـسر  يارب  درم .  هن  میـشب ،  ناسنا  هک  مینک  نییعت  يروط  ور  نومریـسم  دـیاب  مه  اـم  هتیناـسنا !  هب  ندیـسر 
ردـپ و ياوعد  نیرخآ  رطاـخ  هب  دـیاش  مدیـسرپ .  ار  لاوس  نیا  ارچ  منود  یمن  ارچ »؟  مینک «- .  هسیاـقم  فلاـخم  سنج  اـب  ور  نوـمدوخ 

هکنیا رطاخ  هب  درادن - ؟  وا  یلو  دراد ،  ار  شلغش  رد  لمع  يدازآ  تفرشیپ و  قح  ردپ  ارچ  دنادب  تساوخ  یم  ردام  هک  نیا  دوب .  مردام 
هک نوچ  نتوافتم .  اه  هلیسو  یلو  هیکی ،  فده  هراد .  قرف  هگید  سنج  اب  فده ،  نوا  هب  ندیـسر  يارب  ام  زا  سنج  ره  دادعتـسا  رازبا و 

تقو چـیه  ای  مینومب  بقع  مه  فدـه  زا  مینک ،  هدافتـسا  شزا  ام  رگا  دـیاش  هنوسرب و  دـصقم  هب  ور  اه  نوا  هنوت  یم  اه  نوا  هیلقن  هلیـسو 
نوشدوخ رطع  هزم و  مه  مودک  ره  نرادن .  مه  اب  یقرف  چیه  نا  هویم  هک  نیا  رد  نا .  هویم  ات  ود  ولآ  درز  سالیگ و  نینیبب  میـسرن .  شهب 
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هک هش  یم  لماک  یتقو  هویم  ًالـصا  ینعی  نشاب ؛  هدیـسر  مودک  ره  یطرـش  هب  اما  هیکی !  نوا  زا  رتهب  نوش  یکی  تفگ  هش  یمن  نراد .  ور 
ییاتود ای  درک ؟  هدافتـسا  دـیاب  مس  عون  هی  زا  داد ؟  بآ  دـیاب  هزادـنا  هی  ولآدرز  سالیگ و  تخرد  هب  تفگ  هش  یم  الاح  هشاـب .  هدیـسر 

 . نشاب مه  يولهپ  رگا  یتح  نش .  یم  هدیسر  هناگادج  طیارش  يرسکی  اب  مادک  ره  هن !  نش ؟  یم  هدیـسر  نیعم  تدم  هی  ضرع  رد  نوش 
 . نزب فرح  رت  سوملم  رت و  یئزج  رادقم  هی  دنا !  یلک  اه  فرح  نیا  همطاف ،  نیبب  تسا - .  هدشن  عناق  مه  زونه  هلحار  دیـسر  یم  رظن  هب 
هب ار  شرـسه  مطاف  تساجک ؟  شاه  تهابـش  اه و  فـالتخا  هرتکیدزن .  یلبق  رظن  ود  نوا  زا  کـی  مودـک  هب  وت  رظن  نیا  منیبب  وگب  ًالـصا 
هگ یم  هتخانش ،  ور  نز  اه  هاگدید  هیقب  زا  رتهب  نم  رظن  هب  شمدیدنـسپ و  هیقب  زا  رتشیب  نم  هک  یهاگدید  نوا  داد - .  ناکت  دیکات  هناشن 
 ، نز هشاب و  لصا  درم  هک  هدـشن  قلخ  درم  پچ  هدـند  زا  نز  هکنیا  ینعی  نرادـن .  مه  اب  یقرف  چـیه  نوشیناسنا ،  بتارم  رد  درم  نز و  هک 
 « مدآ لگ «  هیقب  زا  مه  اوح »  هک «  نیا  مود  هرادـن !  اوح »  و «  مدآ »  تقلخ «  یگنوگچ  اـب  یطاـبترا  درم ، نز و  تقلخ  ًـالوا  نوچ  عرف . 

یلو هراد ،  قرف  مه  اب  نوش  هزم  معط و  گنر و  هچ  رگا  هک  ولآدرز  سالیگ و  نومه  لثم  نتـسه .  سنج  کی  زا  ود  ره  سپ  دـش .  قلخ 
 . نرادن هگید  یکی  نوا  رب  يزایتما  مودک  چیه  نا و  هویم  تقیقح  رد  نوشود  ره 

مهدزیس لصف 

 ! هکیدزن نز ،  زا  برغ  دیدج  ندمت  تشادرب  هاگدـید و  هب  یلیخ  هک  نیا  تفگ - :  درک و  اج  هباج  یمک  ار  شکنیع  لومعم  قبط  همیهف 
راب رـس  یلیفط و  ناونع  هب  ور  نوا  هرادن و  لوبق  درم  زیارغ  ياضرا  يارب  یـسنج  رازبا  هی  ای  درم  زینک  ناونع  هب  ور  نز  هاگدید  نیا  هلب !  - 

مـسا هب  هک  مه  يددـجتم  هاگن  اب  هفلاخم ،  هنودـیم  زینک  نز و  هک  رجحتم  هاگن  اـب  هک  ردـق  نومه  هاـگن  نیا  یلو  داوخ .  یمن  درم  دوجو 
مه اـب  نوشمودـک  ره  قوـقح  درم و  نز و  هک  هدـقعم  هاـگن  نیا  هفلاـخم .  هدرک  تشوـگ  تسوـپ و  هکت  هی  هب  لیدـبت  هـب  ور  نوا  يدازآ 
یلو  . تسین يرگید  زا  رترب  مودـک  چـیه  مه  نوـشقوقح  رد  هرادـن و  یکی  نوا  هب  يرترب  چـیه  مودـک  چـیه  تسین .  هباـشم  یلو  هیواـسم 

رد هباشم  یقوقح  ياه  تیعـضو  اب  هباشم و  تاجایتحاواهدادعتـسا  اب  درم  نز و  هدقتعم  رکفت  هک  هنیا  برغ  رد  جـیار  هاگدـید  اب  شتوافت 
فرح شزا  نم  هک  یهاگدید  یلو  هدش  سنج  ود  نوا  يارب  یهباشم  قوقح  راتـساوخ  مه  تلع  نیمه  هب  دنکیرـش .  یگداوناخ  یگدنز 

ياـهراتخاس رد  هک  ییاـه  تواـفت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یلو  دـنا .  یکی  مه  اـب  نوـش  یناـسنا  تاذ  رد  درم  نز و  هچ  رگا  هـگ  یم  مـنز  یم 
یکی هب  تروص  نیا  رد  هک  نوچ  درک .  عضو  نوشارب  ور  یهباـشم  قوقح  هش  یمن  هراد  دوـجو  سنج  ود  نوا  یناور  یحور و  یمـسج ، 

هب هک  تفرگ  رظن  رد  نوشارب  ور  یقوـقح  مودـک ،  ره  تاـجایتحا  اـهزاین و  اـه ،  تواـفت  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـیاب  هکلب  هشیم .  ملظ  نوـش 
يارب هک  ! هلب ولآ - »  درز  سالیگ و  لاثم  نامه  دـیپاق « :  همطاف  ناهد  زا  ار  هلمج  همادا  هفطاع  لثم ...  نس  رب  ناوت  یم  هک  یلامک  نیرتهب 
يانعم هب  ناسنا  هب  هاگدید  نیا  هک  نیا  هصالخ  سپ  هنک .  یم  قرف  نوش  هگید  ياهزیچ  مس و  يرایبآ و  رادقم  نوشندش ،  هدیـسر  بوخ 

هب هنوـتیم  نز  یتـح  نسر .  یم  اـهدرم  هک  هسر  یم  یتـالامک  نوـمه  هب  مه  نز  هیرظن  نیا  قـبط  هـنک .  یم  هاـگن  یتیـسنج  ارف  موـهفم  هـی 
لمع اوقت و  تسا ،  يرترب  كالم  هک  يزیچ  نوا  هاگدـید  نیا  رد  هسرب .  اه  نوا  فاصوا  ریاس  هزجعم و  تمـصع ،  لثم  نارمایپ  تالامک 

الاح ات  هک  ییاه  هاگدـید  هیقب  هاگدـید و  نیا  نیب  نینک ،  يا  هسیاقم  امـش  الاح  هنودـب .  نز  زا  رتربور  شدوخ  هرادـن  قح  درم  هحلاـص و 
شا هرهچ  زا  زورما  هب  ات  تیلهاج  زا  ور  نز  ياه  تیمولظم  هنوت  یم  هک  تسین  یهاگن  نومه  نینیبب  میدرک .  ثحب  نوا  يور  اـی  نیدـینش 

لوغـشم زونه  دمآ  یم  رظن  هب  دوب .  رکف  رد  هلحار  دنتـشاد .  یـساسحا  هچ  هیقب  مناد  یمن  مدرب .  تذـل  همطاف  ياه  فرح  زا  هنک ؟  كاپ 
یم رظن  هب  لایخ  یب  اما  ایرث  دنکشب .  ار  ولآدرز  هتـسه  چراپ ،  کی  هت  اب  درک  یم  یعـس  هفطاع  تسا .  همطاف  ياه  فرح  لیلحت  هیزحت و 
ملد عمج و  نایم  رد  نم  يا ؟  هدینش  بیاغ  رضاح  ثیدح  ایآ  تسا « .  هدوبن  هسلج  نیا  رد  البق  هک  نیا  لثم  توافت .  یب  درـس و  دیـسر . 

هت تیدـج  اب  هک  یلاح  رد  هفطاع  اونـش ؟ شوگوک  یلو  ! هبلاج نم  رظن  هب  دز - : یفرح  هک  دوب  یـسک  نیلواهمیهف  تسا » .  يرگید  ياـج 
نورد هب  ار  اروف  هفطاـع  تسکـش .  هتـسه  هبلاـج !؟ ؟1 نیمه طقف  تخادـنا - . الاب  ار  شیاـهوربا  ، ولآدرز هتـسه  يوردـیبوک  یم  ار  چراـپ 
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ور نیمه  نم  دوـب !  رـشحم  نوـج !  همطاـف  دوـب  یلاـع  همطاـف - : هب  درک  ور  یلاحـشوخ  اـب  وـهکیو  درک  يا  هزم  هزم  تخادـنا .  شناـهد 
هب ور  وت  ناج  هفطاع  دماین - . ششوخ  یلیخ  مه  هیمـس  ارهاظ  ار !  همطاف  ياه  فرح  ای  دیوگ  یم  ار  ولآ  درز  هتـسه  مدیمهفن  مدیدنـسپ .
ره ، هشاب همرحم - .  هک  تسین  مساوح  مشوپن ،  یکـشم  نهریپ  هک  یعقوم  ات  نم  نوج ! هیمـس  منک  راک  هچ  هگید - !  نک  سب  متـشه  ماما 

عباـنم اـب  ردـق  هچ  منود  یمن  یلو  . دوب یبوخ  هیرظن  ، مه نم  رظن  هب  درک - :  همطاـف  هبور  نیـسح !  ماـماو  ینودـیم  تدوخ  ! ینودـیم روـج 
فیرعت . دـموا مشوخ  مه  نم  تفگ - :  ار  شرظن  مه  هلحار  دـهدب ، یباوـج  همطاـف  هک  نیا  زا  لـبق  هراـگزاس - . ینید  تارظن  یمالـسا و 

دموا یم  رظن  هب  هشب .  ثحب  شاهراکهار  فلتخم و  بناوج  يور  رتشیب  دیاب  هتبلا  دوب .  هداد  هئارا  نز  تیصخش  تیوه و  زا  یبوخ  اتبـسن 
همطاـف دـنلئاق !؟  رظن  نیا  هب  یناـسک  هچ  ؟  هدـش زاربا  یک  فرط  زارظن  نیا  منیبـب ،  وـگب  یلو  تشادـن !  مـه  ور  یلبق  تالکـشم  زا  یلیخ 

اه نیا  همالـسا .  هاگن  همالـسا !  رظن  نیا  دـنلئاق !! نوا  هب  یناسک  هچ  ای  هیک  لام  یگ  یم  هک  منک  یم  بجعت  یچ ؟  ینعی  درک - .  بجعت 
نیا ینعی  درک - !  حرطم  هب  ور  نوا  ص )  دـمحم (  ترـضح  مه  راـب  نیلوا  تسین .  مه  يدـیدج  یلیخ  رظن  دوـبن .  نـم  ياـه  فرح  هـک 
 . - شیپ لاـس  مالـسا 1400  نامه  ، همالـسادوخ نیع  متفگ  نم  هک  یتایرظن  مامت  ریخ ! همالـسا - ؟  زا  يدـیدج  تشادرب  اـی  تئارق  هیرظن 

انا سانلا  اهیا  ای  هنک « :  یم  یفرعم  يا  هگید  زیچ  ور  يرترب  كالم  نآرق  رد  ادـخ  شیپ  لاس  هک 1400  هنیا  مروظنم  موش - ! یمن  هحوتم 
قلخدرمو نز  زاار  امـش  اـم  مدرم  يا   » ینعی مکیقتا »  هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراـعتل .  لـئابق  ابوعـش و  مکاـنلعج  یثناورکذ و  نم  مکاـنقلخ 

ياوقت ادخ  دزن  امش  يرترب  كالم  هک  دیشاب  هاگآ  دیسانشب .  ار  رگیدکی  هک  نیا  يارب  میداد  رارق  یلیابق  اه و  هورگ  امـش  يارب  میدرک و 
رد نومداتـسا  هک  ور  ییاه  لاثم  زا  یکی  تسین  دـب  دـش ،  نآرق  زا  تبحـص  هک  الاح  اما  هحـضاو !  الماک  هک  هیآ  ینعم  هگید  تسامش »! 
 ، هرایم نینموم  يارب  نارق  هک  ور  یتافـص  مامت  هک  ندرک  یم  دـیکات  نوشیا  مگب .  نوتارب  ندز و  یم  نآرق  زا  نز ،  تیوه  هراـبرد  یثحب 

نیقداـصلا و تاـتناقلا و  نیتناـقلاو و  تاـنموملا ،  نینموـملا و  تاملـسملا و  نیملــسملا و  و  هراـی « .  یم  هگدـیمه  اـب  نز  درم و  دروـمرد 
هچ نامیا و  لها  هرابرد  هچ  نآرق  هک  دوب  نیا  ندرک  یم  يروآ  دای  هک  ور  يا  هگید  فیطل  هتکن  تارباـصلا »  نیرباـصلاو و  تاـقداصلا ، 

همه هنومن  حون  طول و  نز  نامیا و  لها  همه  هنومن  میرم  نوعرف و  نز  هدز .  لاثم  اه  نز  زا  هنزب ،  لاـثم  هتـساوخ  یتقو  رفک  لـها  هراـبرد 
دیاب شتـسار  دـناراخ - .  یم  ار  شا  ینیب  ندز  فرح  لاـح  رد  تشاد ،  دـیدرت  شفرح  درومرد  هک  یتقو  هشیمه  لـثم  همیهف  رفک .  لـها 

نز هب  مالـسا  هاگن  مونـش  یم  هک  تسه  مه  راب  نیلوا  يارب  منک .  یم  دروخرب  یبلاـج  رظن  نینچ  هب  هراـب  نیلوا  يارب  نم  هک  منک  فارتعا 
زا ور  يریبعت  ای  تشادرب  نینچ  تقو  چـیه  ماهیفارطا  ای  نمدوخ  مک  تسد  ، همداـی هک  اـج  نوااـت  نوچ  . هشاـب ییاـبیزو  بوخ  هاـگن  نینچ  ،
هن هتبلا  درک - : دیکات  مه  هلحار  هدرک .  یهجوت  یب  یمک  اه  نز  هب  مالـسا  هک  مدرک  یم  رکف  الومعم  میتشادن . نز  هب  عجار  مالـسا  هیرظن 

تبـسن هگ  یم  همیهف  هک  ور  يرظن  ای  تلاح  نینچ  یهاگ  مه  نم  دوخ  یلو  میرادن .  لوبق  ور  مالـسا  ام  نینک  رکف  هدرکن  يادـخ  هک  نیا 
هنادرم ياه  تشادرب  يرسکی  نا  هتفگ  ام  يارب  هک  ییاه  نیا  نم ،  هدیقع  هب  هتبلا  مدرک .  یم  ادیپ  یمالـسا  ماکحا  ای  بلاطم  زا  یـضعب  هب 

نید ماـن  هب  شهاـب  نـالا  اـم  هک  يزیچ  تقیقحرد ،  هک  نینود  یم  نید .  تقیقح  دوخ  هن  هدوـب  مالـسا  زا  نآرق  نارـسفم  اـه و  نادـقوقح 
اما ، مدوب هدـش  انـشآ  همطاف  اب  دوبن  رتشیب  زور  هس  تسا . تحاران  مدـیمهف  ، همطاف هب  هاگن  کـی  اـب  همالـسا ! زا  هنادرم  تئارق  هی  میهجاوم ، 

نحل تاکرح و  يور  زا  راب  ره  مدوب و  هدـش  انـشآ  شیاـهراتفر  تـالاح و  تاـیحرو و  زا  یلیخ  هب  شمتخانـش .  یم  دوب  اـه  لاـس  راـگنا 
نامه زا  لاح  ره  هب  دوب .  بیجع  مه  مدوخ  يارب  همطاف ،  هب  نم  تخانـش  سنا و  همه  نیا  دراد . یـساسحا  هچ  مدیمهف  یم  شندز  فرح 

دوب مارآ  ردق  نآ  یلو  تسا .  هدماین  شـشوخ  هلحار  فرح  زا  دایز  مدیمهف  درک ،  هلحار  هب  هک  يا  هریخ  هاگن  همطاف و  ثکم  هظحل  دنچ 
رظن نیا  هب  لاح  هب  ات  اه  امـش  هگا  تفگ - :  شا  یگـشیمه  شمارآ  نامه  اـب  دـماین .  شیپ  شیارب  مه  یکـش  نینچ  یتح  سک  چـیه  هک 

شاـه هنومن  مه  ثیداـحاو  تاـیاور  رد  نیبـب  هتـشاد .  دوجو  رظن  نیا  ریخ ! هتـشادن ! دوجو  رظن  نیا  هک  هش  یمن  لـیلد  نیدرکن .  دروخرب 
اج نیا  رد  و  ءاسنلا »  بح  ءایبنالا  قالخا  نم  دـنا « ! هتـسنود  اه  نز  نتـشاد  تسود  ار  ربماـیپ  ياـه  یگژیو  زا  یکی  تاـیاور  رد  هدـموا . 
 « مکئاسنل مکرایخ  مکرایخ ،  دنیامرف «  یم  ربمایپ  هنز .  نسج  هب  ندرک  تبحم  نتشاد و  تسود  ینعم  هب  تسین .  رسمه  اه ، نز  زا  روظنم 
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اه نیرتهب  نیا  ازج  ور  نوشدوخ  ربماـیپ  هک  نینودـب  هبلاـج  دـیتسه .  ناـتنانز  هب  تبـسن  ناگدـننکدروخرب  اـه  نیرتهب  امـش ،  نیرتهب  ینعی 
نز هب  تسپ  ياه  ناسنا  اهنت  دـنراد و  یم  یمارگ  ار  نانز  راوگرزب ،  ياه  ناسنا  اهنت  نگ  یم  يا  هگید  ياج  رد  یتح  ننک .  یم  باـسح 

هدوب و مالـسا  رظن  نیا  نینیبب  میتشادن - ؟  مالـسا  رظن  زا  ور  یتشادرب  نینچ  الاح  ات  ام  ارچ  سپ  دیـسرپ - :  هیمـس  دـننک » .  یم  تناها  اه 
زا اـم  تسرد  هعلاـطم  نتـشادن  شیکی  هراد .  تلع  دـنچ  میرادـن  نز  زا  ور  یقلت  نینچ  ناملـسم  هی  ناونع  هب  اـم  ارچ  هک  نیا  یلو  تسه . 

رظن ود  نیا  يور  رتشیب  اه  لاس  نیا  رد  هک  تسا  يا  هناسر  تاـغیلبت  نوم و  هعماـج  یگنهرف  وج  هگید ،  یکی  هنومدوخ .  یناـبم  مالـسا و 
تهج رد  مه  هدرکلیـصحت  رکفنـشور و  وج  هدوب و  مود  سنج  هیرظن  هب  لمع  لوبق و  تهج  رد  هعماج  جـیار  وج  ینعی  دـنا .  هدرک  ثحب 

ور رظن  نیا  هک  ندوب  مه  یگنهرف  ياه  یتصخـش  یبهذم و  ناغلبم  ناگرزب ،  زا  يدادعت  هتبلا  دوب . درم  نز و  هباشت  يواست و  هیرظن  حرط 
نز گرزب ،  ناسنا  کی  مه  نآ  تسا .  ناسنا  کی  نز  نگ « :  یم  ینید  زادرپ  هیرظن  هی  ناونع  هب  هک  ینیمخ  ماـما  لـثم  نا .  هدرک  حرطم 

رهظم نز  دوش .  یم  دنلب  نز  نماد  زا  اه  تداعـس  همه  ادـبم  تسا .  نز  دوجو  هب  هتـسب  اهروشک  تواقـش  تداعـس و  تسا .  هعماج  یبرم 
یمالـسا ماظن  رد  نز  تسا .  نادرم  ناـنز و  گرزب  تیبرت  لـحم  نز  نماد  دور .  یم  جارعم  هب  درم  نز  هنماد  زا  تسا .  رـشب  لاـمآ  ققحت 

. - درک بجعت  ایرث  نتفرگ » !  يار  قح  نداد ،  يار  قح  تیکلام ،  قح  راـک ،  قح  لیـصحت ،  قح  دراد .  درم  هک  دراد  ار  یقوقح  ناـمه 
شزرا یناشخرد ،  نیا  هب  ییابیز ،  نیا  هب  ییاه  تبحـص  اهامـش  رظن  هب  تفگ - :  همطاـف  يدوب ؟ هدرک  ظـفح  ور  اـه  هلمج  نیا  ماـمت  وت 
نوتارب نومدوخ  داتـسا  ياه  فرح  زا  مه  يا  هلمج  دـنچ  درکن ،  نوت  یـضار  ثیداحا  ینارنخـس و  نیا  رگا  الاح  نرادـن !؟  ندرک  ظفح 

نامه وزج  همطاف  داتـسا  رگم  مدرک  رکف  درک ،  یم  زاب  ار  شدیـسر  رـس  همطاـف  هک  یلاـح  رد  مناوخب .  شور  زا  دـیاب  ور  نیا  هتبلا  مگب . 
مالسا هاگن  درک « . جراخ  شداتسا  رکف  زا  ارم  اتقوم  شیاه  تشاددای  يور  زا  همطاف  ندناوخ  يادص  هیگنهرف ؟  ياه  تیـصخش  ناغلبم و 

نز و نایم  دوجوم  تاضیعبت  اب  هک  لاح  نیع  رد  مالـسا  . تسا شا  یقیقح  ياـهزاین  تعیبط و  ، ترطف رب  یکتم  هناـنیب ، عقاو  یهاـگن  نز  هب 
 . تسردان ار  يواست  دناد و  یم  تیانج  ار  ضیعبت  دنک .  یمن  يرادبناج  زین  ود  نیا  نایم  تاواسم  زا  اما  ، تسا هدرک  هزرابم  تدش  هب  درم 
رت تسپ  هن  ار  نز  ، تعیبط دناد .  یم  یتوافتم  قوقح  ياراد  ار  کی  ره  تسا .  لئاق  تقلخ  رد  يا  هناگادج  شقن  کی  ره  يارب  هک  نوچ 
 . تسا هتشرس  رگیدکی  لمکم  عامتجاو  یگداوناخ  یگدنز  رد  ار  ود  نیا  تعیبط  تسا  دقتعم  هک  نوچ  ، درم دننامه  هن  دناد و  یم  درم  زا 
ود نیا  هک  دهاوخ  یم  سپ  دنز .  یم  مه  هب  ار  یگدنز  مظن  دنک ،  زواجت  دوخ  دودح  زا  رگا  اما  تسا .  صقان  رگید  نودب  کی  ره  ینعی 
رد هنادرم ! »  شقن «  رد  مه  نآ  دننک .  هفیظو  ماجنا  شقن  کی  رد  ود  نیا  هک  دـهاوخ  یم  برغ  یلو  دـنریگ .  رارق  ناشدوخ  هاگیاج  رد 

یتایصوصخ کی  ره  دنوش و  یم  بذج  رگیدمه  هب  هک  دنتسه  ابر  نهآ  بطق  ود  دنتـسین ،  بیقر  يزاوم  طخ  ود  درم  نز و  مالـسا  هاگن 
هک مدرک  رکف  دوخ  اب  دوب .  هدـش  مامت  شیاه  فرح  درک  دـنلب  ار  شرـس  تسب .  ار  شدیـسررس  همطاـف  دـنراد . »  دوخ  رد  ار  يرگید  زا 

یلو دنا ،  هدش  عناق  همه  امتح  مدرک  رکف  درک .  عافد  درک ؛  تبحـص  نز  تیـصخش  زا  دش  یمن  نیا  زا  رتهب  دـش !  یمن  نیا  زا  رتهب  رگید 
درـشف و یم  شتـشم  نایم  رد  ار  راـکدوخ  هک  هنوگ  نآ  دـش .  یمن  عناـق  یناـسآ  نیا  هب  هشیمه  لـثم  هلحار  مک  تسد  مدرک .  یم  هابتـشا 

شا ینابـسچ  یم  مه  دعب  ینک ،  یم  ییاعدا  هی  وت  همطاف ،  نیبب  یلاوس - .  ات  دوب  هناضرتعم  رتشیب  شنحل  داد ،  یم  ناکت  ار  شیاه  تسد 
نیا هب  یلاکشا  هگا  نینکب ،  نیراد  یلاوس  هگا  نیراد  قح  امـش  مرادن .  یعقوت  نینچ  هن !  مینک - .  لوبق  اروف  مه  ام  يراد  عقوت  نید و  هب 

 ، ناـج همطاـف  نیبب  هنک - .  يزاـبجل  داوخن  یـسک  منک  یم  شهاوخ  یلو  ننیکن .  لوبق  نیتساوخن  رگا  مه  تیاـهن  رد  نیگب ،  نیراد  رظن 
نیا اب  هک  مینیب  یم  ینید  ماکحا  یلئاـسم و  یـضعب  يوت  يا  هگید  ياـهزیچ  اـم  هک  هنیا  هصق  تسین .  ندرک  يزاـبجل  ثحب  هک  ینود  یم 
بقع اه  نز  هشیمه  یعامتجا ،  لئاسم  یـضعب  ات  هتفرگ  هید  ثرا و  قالط ،  قح  لثم  یقوقح  ماکحا  یـضعب  زا  هراد .  قرف  وت  ياه  فرح 
یمهس چیه  تقو  چیه  نا .  هدوب  نیشن  هناخ  رتشیب  ام  ياه  نز  مه  مالسا  دورو  زا  یتح  خیرات  لوط  رد  الصا  نا .  هتفرگ  رارق  اه  درم  زا  رت 

يوت مه  زونه  هک  هنود  یم  هدـشن .  هداد  ینادـنچ  نادـیم  اه  نز  هب  راگنا  مه  ینید  ياه  هنیمز  رد  یتح  نا .  هتـشادن  یعامتجا  لـئاسم  رد 
هنیب یم  ور  ییاهزیچ  مدآ  مالسا  ياملع  زا  یلیخ  تایرظن  اه و  فرح  يوت  ای  ننز  یم  ادص  هفیعـض  ور  نز  نیدتم ،  ياه  هداوناخ  یـضعب 

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


داتفا و شبنج  زا  شندـش  تکاس  اب  نامزمه  هلحار ،  ضرتعم  ياه  تسد  ناکت  نرادـن .  لوبق  ور  درم  نز و  يواـست  ثحب  نیا  راـگنا  هک 
فرح ناجیه  روش و  اب  نانچ  دز .  یم  فرح  ساسحا  اب  دنلب و  سب  زا  دش .  تکاس  اج  همه  راگنا  دـش ،  تکاس  هک  هلحار  دـش .  تکاس 

زیچ همه  دز  فرح  تکرح  هک  هیمـس  یلو  دنا .  هدز  یم  فرح  رگیدمه  اب  رفن  هد  راگنا  دـیچیپ .  یم  قاتا  رد  شیادـص  نینط  هک  دز  یم 
فـالخ هک  میراد  مه  يا  هگید  ياـه  اهیدـح  بخ  همطاـف  نیبـب  دز - .  یمن  فرح  درک ؛  یم  همزمز  رتـشیب  راـگنا  هیمـس  دوـب .  سکعرب 

ندرک و تروشم  زا  ور  اـهدرم  اـی  نتفگ .  دـب  یتـسود  نز  زا  اـه  نوا  رد  مگب !  يروط  هچ  ینعی  تسوت .  ياـه  تیاور  وت و  ياـه  فرح 
 ، دـهدب باوج  همطاف  هک  نیا  زا  لبق  مینک ؟  لوبق  ور  نوشمودـک  مینک ؟  نوشراک  هچ  ور  اهنیا  نتـشاد  رذـح  رب  اـه  نز  زا  ندرک  يوریپ 
ره بخ  یلو  داد ،  یم  رازآ  ونم  یهاگ  یتح  هنم .  نهذ  رد  تساه  تدـم  هک  هدوب  ییاه  لاوس  نیا  نیبب  داد - :  همادا  هرابود  هیمـس  دوخ 

یلو مدیسرپ  مه  يرفن  ود  کی  زا  هتبلا  مداد .  یم  نیکست  هدیرفآ .  هنوگنیا  ار  اه  نز  ام  هک  ادخ  ياضق  هب  ندوب  یضار  اب  ور  مدوخ  هعفد 
اه و لاوس  نیمه  راچد  ییاهزور  هی  منم  دوخ  تسین :  يروط  درک - .  هیمـس  هب  يزیمآ  دییات  هاگن  همطاف  ندادن .  مهب  یبوخ  ياه  باوج 

رهاظ هب  طقف  دـیابن  اـم  هک  هنیا  مدـب .  رکذـت  ثیداـحا  دروم  رد  ماوخ  یم  هک  ور  يا  هتکن  دـش .  عفر  هللادـمحلا  هک  مدوب  هدـش  اـه  تلاـح 
همئا زا  اه  نخس  نیا  الوا  هشب  صخشم  هک  نیا  تسا .  یمهم  ملع  شدوخ  تایاور  ثیداحا و  ندرک  یسررب  ینعی ،  مینک .  هیکت  ثیداحا 
هتکن نشاب .  هدش  هداد  هب  تبـسن  همئا  هب  طقف  نشاب و  هتـشادن  يربتعم  كردم  دنـس و  ثیداحا  نیا  زا  یـضعب  هنکمم  نوچ  ندش ؟  رداص 

یصاخشا هچ  هب  باطخ  یناکم و  هچ  ینامز و  هچ  رد  نخس  نیا  هک  نیا  ینعی  هثیداحا .  نیا  همجرت  رد  ینایب  تاکن  نتفرگ  رظن  رد  هگید 
 » ثیداحا نیا  زا  یـضعب  رد  هنکمم  هک  نیا  ای  داد .  میمعت  اه  نز  سنج  مومع  هب  دیابن  هشاب و  دودحم  اه  نآ  باطخ  هنکمم  هدـش ،  هتفگ 

توهش دارم  هدش ،  هتفگ  یتسود  نز  شهوکن  رد  هک  یثیداحا  نامه  رد  الثم  هشاب .  يا  هگید  موهفم  هی  زا  لیثمت  ای  هراعتسا  هی  طقف  نز » 
اهرسمه هب  تبحم  رب  يدیکا  رایسب  ياه  شرافس  يا ،  هگید  ثیداحا  رد  هک  نوچ  رـسمه ،  هب  ندرک  تبحم  هن  هشاب ،  یگرابنز  یتسرپ و 

قداص ماما  زا  یثیدح  الثم  دنتـسه .  اه  نز  زا  یـصاخ  شخب  روظنم ،  اه  نوا  رد  هک  میراد  مه  يا  هگید  ثیداحا  میراد .  اه  نز  مومع  و 
ثیدح نیا  هرابرد  دشاب » .  هدش  تباث  ناتیارب  هبرجت  هب  ناشریبدت  هک  نآ  رگم  دـینکن  هرواشم  اه  نزاب  دـنا « :  هدومرف  هک  هدـش  تیوار  و 

 . ننک یم  ینثتـسم  ار  هبرجت  اه  نز  هک  هتـشذگ  رد  صوصخ  هب  ندیـسر و  یم  يراد  هناخ  روما  هب  رتشیب  اه  نز  نوچ  الومعم  تفگ  دـیاب 
يا هقالع  نوشتاساسحا و  تدش  رطاخ  هب  اه  نز  يدراوم ،  رد  هک  نیا  ای  ننک .  یمن  رداص  سنج  هی  دارفا  دروم  رد  یعطق  مکح  هی  ینعی 
ایآ الاح  ننک .  عنم  داـهج ،  لـثم  یبجاو  ياـهراک  زا  ور  نوشرهوش  هنکمم  تسه ،  مه  تسرد  نراد و  تسود  نراد و  نوشرهوش  هب  هک 

صخش تروشم و  دروم  هلئسم  هب  دیاب  ثیدح  نیا  ریـسفت  رد  هنک ؟  هجوت  نز  نیا  فرح  هب  هک  دهد  یم  رهوش  نیا  هب  ور  هزاجا  نیا  نید 
هک يراد  کش  ینعی  ینک - ! ؟  یمن  هیجوت  هک  ینئمطم  تخادنا - :  همطاف  هب  یکوکـشم  هاگن  مشچ  ریز  زا  ایرث  درک .  هجوت  مه  رواشم 

ینک یم  رکف  هک  نـیا  اـی  يراد ؟  کـش  نتـشاد  ارهز  ترـضح  هـب  هـک  یتادارا  تـبحم و  رد  ندرک ؟  یم  يوریپ  ارهز  ترـضح  زا  هـمئا 
تفگن يزیچ  تخادنا و  نییاپ  ار  شرس  ایرث  نتشادن ! ؟  ارهز  ترضح  دیاقع  تایرظن و  هب  یهجوت  چیه  نوش  یگدنز  رد  یلع  ترـضح 

هتکن کی  هدوب و  اه  نز  همه  هب  ثیداحا  نیا  رد  همئا  باطخ  هک  نینکن  رواب  سپ  داد - :  همادا  شدوخ  دید ،  هک  ار  ایرث  توکس  همطاف  . 
هدیسر ام  هب  یتمسق  نوا  هکلب  هدیسرنام .  هب  مه  همئا  ياهزردنا  اه و  نخس  همه  نیریگب .  رظن  رد  ور  نوا  تسین  دب  هک  مگب  مه  ور  هگید 

نومدوخ هک  مینک  یم  ظفح  ور  ینانخس  رتشیب  نارنخـس  هی  زا  ام  نینیبب  الثم  هدوب .  دعاسم  نامز  لوط  راگزور و  نوا  مدرم  تایقوذ  اب  هک 
نیا زا  یتمـسق  و  هدوب ،  اه  نز  زا  ییوگدـب  تهج  رد  رتشیب  مدرم  جـیار  وج  الومعم  خـیرات  لوط  رد  نوچ  میـشاب و  هتـشاد  هقـالع  نوا  هب 

اب نم  فیلکت  یلو  تسرد !  اه  فرح  نیا  همه  نا - ؟  هدرک  ظفح  هدوب ،  مه  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  دودـحم  یهاـگ  هک  ار  اـه  فرح 
 ، هفطاع ضوع  یتحاران ؟ ردـق  نیا  ارچ  هدـش ؟  یچ  هگید  هدیـشک - » .  طسو  ار  شردارب  ياپ  هفطاع  مه  زاـب  نم  يادـخ  هیچ ؟  مشاداد 

. داد ار  همطاف  باوج  طقف  نوچ  دـیریگب ،  هدینـشن  ار  هنعط  نیا  داد  حـیجرت  هفطاع  هش ؟  یم  مه  تحاران  هفطاع  هگم  داد - :  باوج  اـیرث 
ور شباوج  ماوخ  یم  هک  مه  یتقو  هدیرب .  ور  منومآ  نوت  همه  گرم  هب  هشابن ،  مدوخ  نوج  هب  مشاداد . دوعسم ،  تسد  زا  دوب - ! بیجع 
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ریز هلحار  هیچ ؟ تلکشم  الاح  دیـسرپ - : همطاف  هنزن  هفرح  دایز  هک  هریگب  دای  دیاب  رتخد  ندز !؟  فرح  هب  هچ  ور  رتخد  نگ  یم  همه  مدب 
همطاف تسین !  گرزب  یفاک  هزادنا  هب  لکشم  نیمه  هگم  منود ،  یمن  هیچ ؟  تلکشم  هسرپ ،  یم  تعاس  هی  زا  دعب  هزات  درک - : رغرغ  بل 

هک تفگ  دموا  رد  منک ،  ضارتعا  شهب  مدرک  تئرج  هک  مه  راب  ود  یکی  هخآ  داد - . یم  ار  شلاوس  باوج  تشاد  هقطاع  نوچ  دینشن . 
ور ءاسنلا »  یلع  نوماوق  لاجرلا  هیآ «  نیا  يا  هدروخ  كاپ  ریـش  مودـک  منود  یمن  اداین »  رد  تادـص  ناه !  نز  میق  اـهدرم  هتفگ  نآرق  » 
 ! هگید میق »  ینعی «  ینود !؟  یمن  تفگ - :  يدـنخ  زوپ  ای  هقطاع  هچ ؟ ینعی  ماوق  هگم  دیـسرپ - : همطاف  هتخادـنا !؟  رـسپ  نیا  نهد  يوت 

هلحار هش .  یم  عورـش  هملک  نیا  طلغ  يانعم  زا  تالکـشم  همه  داد :  ناکت  فسات  هناشن  هب  ار  شرـس  همطاف  رایتخا .  بحاص  تسرپرس ! 
هدـش بلج  مه  ایرث  هجوت  یتح  هینعم » ؟  هچ  هب  اـج  نیا  سپ  هطلغ « - ؟  ! هلب هطلغ - !؟ هفطاـع  هک  یینعم  هگم ؟  روط  هچ  درک - :  تریح 

 » ینعی هکرـشلا »  ماوق  نگ «  یم  مه  اه  برع  دوخ  هک  روط  نامه  هر .  یم  راک  هب  تسرپرـس »  ریدـم و  ینعم «  هب  میق  اـج  نیا  رد  دوب - ! 
هنومه منیا  هنک .  یم  قرف  ردق  هچ  یلبق  يانعم  اب  هگم  یگ ،  یم  امش  هک  هدب  ور  ینعم  نیمه  مینک  یم  ضرف  الاح  تکرش - »  تسرپرس 

نیا درم  هب  هکلب  تسین ،  درم  تسد  هب  نز  یگدنز  رایتخا  هگید  انعم  نیا  رد  نیبب  هشب - ! ثحب  دراو  تساوخ  یم  ایرث  اعقاو  راگنا  هگید ! 
عفر ور  نوا  يدام  تالکشم  هدب و  ور  نز  یگدنز  جرخ  دیاب  هداوناخ  هزوحرد  ینعی  هنک .  هرادا  ور  نز  یگدنز  هک  هدش  هداد  تیلوئـسم 
نیا تقیقح  رد  تساهدرم ،  تسد  هب  يربهر  تواضق و  تموکح و  لـثم  یبساـنم  هک  اـجنوا  زا  مه  یعاـمتجا  هزوح  يوت  هنک .  عوجر  و 
هتفرگ ار  یـسک  چـم  ای  دـشاب ،  هدیـسر  شنهذ  هب  یمهم  یلیخ  هتکن  هک  نیا  لثم  هلحار  نراد . تسد  هب  ور  هعماـج  تیریدـم  هک  ناـهدرم 

دوخ ارچ  بخ  درک - : عطقار  وا  تبحـص  ، هلحار هب  تبـسن  لایخ  یب  یمک  هناربص و  یب  ایرث  یلو  منیبب !  نک  ربص  تفگ - :  وهکی  دـشاب ،
هدـش هداد  رارق  اهدرم  رایتخا  رد  هک  تسین  يزایتما  افرـص  نیا  ! تس هداس  یلیخ  دز - : يدـنخبل  همطاف  ننکب ؟  ور  راـک  نیا  ننوتن  اـه  نز 
نـشخ ياهدادـیور  لباقم  رد  يرتشیب  تمواـقم  اـهدرم  نوچ  هدرم .  نز و  نیب  هک  یعیبط  ياـه  تواـفت  نومه  هب  هدرگ  یمرب  هکلب  ، هشاـب

یگدامآ اهدرم  هک  هگید  تافـص  زا  يا  هصالخ  ننک و  هزراـبم  تعیبط  محازم  لـماوع  اـب  ننوت  یم  رتهب  نرتدـنمتردق و  نراد ،  یگدـنز 
نارود عضو و  ياه  هام  تداع و  نارود  لثم  نوش  یمسج  لئاسم  رطاخ  هب  اهنت  هن  اه  نز  هک  یتروص  رد  . نراد هفیظو  ماجنا  يارب  يرتشیب 

شمارآاب هنوت  یم  نز  ضوع  رد  . هدش هتـشادرب  نوش  هنوش  يور  زا  هفیظو  نیا  هک  نتـسه  مه  يا  هگید  ياه  تیدودـحم  راچد  یهد  ریش 
. هزادرپب دوخ  یتیبرت  شقن  هب  يرتشیب 

مهدراهچ لصف 

ور یتمویق  نینچ  هنوت  یمن  درم  هک  روط  نیمه   . تسین ینز  ره  رب  يدرم  ره  زا  یتسرپرـس  نیا  نمـض  رد  داد - :  همادا  هفطاع  هب  ور  همطاف 
هنوتیم هنک  لـمع  هیآ  نیا  نومـضم  هب  داوـخب  هگا  نوا  هرادـن  ور  وـت  هب  نداد  روتـسد  قـح  تردارب  سپ   . هشاـب هتـشاد  شرداـم  دروـم  رد 

تـصرف هرخالاب  هلحار  هشن !  محازم  یـسک  ات  هنک  ینابیتشپ  وت  زا  مه  یعامتجا  لئاسم  يوت  هنک و  لح  وروت  یعامتجاو  يدرف  تالکـشم 
ننوت یمن  اـهنز  ارچ  یعاـمتجا  هزوـح  رد  یلو  لوـبق ، تیاـهفرح  هداوناـخ  دروـم  رد  ـالاح  ! منیبـب نک  ربـص  دـنزب - : ار  شفرح  درک  ادـیپ 
نیبب درک - : شتعاس  هب  یهاگن  دیـشک و  یقیمع  سفن  همطاف  نشب ؟ ربهر  نشب ، یـضاق  ننوت  یمن  ارچ  ؟  ننک هرادا  ور  هعماجو  نوشدوخ 

زا شیپ  ات  هک  هرارق  نم  دـش - : نلب  شیاج  زا  همطاف  دوب !  ضرتعم  هلحار  اجک ؟  يرب ؟ دـیاب  مرب - .  دـیاب  نم  تسا ، هدزای  تعاـس  نـالا 
نوم مه  راگزور  زا  رامد  ودرا  رخآ  ات  هفطاع  هنرگ  و  میرخب ،  زولب  میرب  هفطاـع  اـب  دـیاب  مه  هگید  فرط  زا  منزب .  نارهت  هب  نفلت  هی  رهظ 

ور شرداچ  همطاف  هش ؟  یم  یچ  اه  لاوس  نیا  باوج  میراد . لاوس  یلک  زونه   . میراد ثحب  میراد ، فرح  یلک  زونه  ام  یلو  ! - هرایم رد 
نیمه ؟  مینک راـک  هچ  سپ  میدـب - . باوج  شهب  ثحبو  فرح  هقیقد  هس  - ود نیمه  اـب  هک  تسین  ییاـهزیچ  اـه  لاوـس  نیا  تشاد - .  رب 
هگید تقو  هی  ات  میراذب  رارق  شـضوع  مینک و  شمامت  ور  ثحب  اج  نیمه  منک  یم  داهنـشیپ  نم  هن ! ادخ - !؟ ناما  هب  مینک  نوشاهر  روط 

، دریگب شدوخ  هب  توافت  یب  تلاح  درک  یعـس  هلحار  تسین ! دـب  زورما  رهظ  زا  دـعب  تعاس 5  نم  رظن  هب   . میدـب همادا  ور  نوماـه  فرح 
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يدوخ یب  یلو   . سرب تاهر  اک  هب  ورب  ورب ! يرب ،  ياوخ  یم   ! نوج همطاف  هشاب  درک - . زاب  مه  زا   ، يراچ اـن  زا  یتلاـح  اـب  ار  شیاهتـسد 
 ! تسین مه  یعقوت  هتبلا  بخ   ! يدـب باوج  اـه  لاکـشا  اـه و  لاوس  نیا  هب  اـمتح  وت  هک  میرادـن  عق  وـت  اـم  زادـنین ! تمحز  هب  ور  تدوـخ 

دعب هلاءاش  نا  یلو  مرادـن ! ییاعدا  منم  رد - : تمـس  تفر  همطاف  دآ ! یمن  رب  نوشلح  يارب  يراک  ام  تسد  زا  هک  هلئاسم  یـضعب  هرخالاب 
تا هقیلس  ام  یسرت  یم  هنکن  نوج ؟ میرم  ییآ  یمن  ام  اب  وت  نم - . فرط  تشگرب  رد  هناهد  رد  همطاف  ما . هدامآ  اج  نیا  تعاس 5  رهظ  زا 
نک ربص  مآ . یم  نـالا  ارچ  ؟  " نیا -  زا  رتـهب  یچ  ! " دوب هدرک  توعد  نم  زا  تبازیلا  هکلم  راـگا   . دز جـنغ  ملد  يوت  يزیچ  میمهفب !؟ ور 

وتنام طایح  رد  مدـیود  . دروایب مه  اروا  تساوخیم  دزیم . هناچ  هیمـس  اب  مه  هفطلع  مدـش .  دـنلب  میاج  زا  هن ! ای  هدـش  کشخ  ما  وتنام  منیبب  .
ياه فرح  مدیـشوپ ، یم  ار  میوتنام  یتقو  نییاپ * . دـندوب  هتفر  دوب و  هدرک  یـضار  ار  هیمـس  هفطاع ، ـالاب  شمدروآ  دوب .  هدـش  کـشخ 

هب نداد  باوج  ریز  زا  دوب  یکلک  ره  اب  ادـخ  هدـنب  تفگ - · :  یم  ایرث   . مدوب یبوخ  هدنونـش  هشیمه  لثم  مدینـش . ار  همیهف  ایرثو و  هلحار 
!و هلکشم یلیخ  اه  لاوس  نیا  . هرادن يریـصقت  مه  نوا  هن ! درک - - · :  یم  عافد  همطاف  زل  هلحار  مراظتنا ، فالخ  رب  تفر - · ! رد  اه  لاوس 

دیمهف مه  شدوخ  یلو   . داد باوج  درک و  ثحب  بوخ  ور  اجنیا  ات  نم  رظن  هب  درک - - · : دـیکات  مه  همیهف  هیداوس - · ! اـب  رتخد  نوا  ـالا 
ره هب  داد - - · : باوـج  ینارگن  اـب  هنارکفتم و  هلحار  تفر - · . درک و  هناـهب  ور  يزیچ  مه  نیمه  يارب  نرادـن  یباوـج  اـهلاوس  نـیا  هـک 
 . مدرکن لطعم  رگید  منک - · .. یمن  رکف  هک  دنچ  ره  ! هجالح هدرم  دنچ  هک  هشیم  مولعم  عقوم  نوا  مینک ! ربص  رهظ  زا  دـعب  ات  دـیاب  تهج 

هیمس و مدیـسر !  ناشهب  هک  دوب  هچوک  نایم  ابیرقت  نییاپ . منزب  هلک  اه  هلپ  زا  دوب  کیدزن  هک  متفر  یم  هلجع  اب  نانچ  نوریب . مدز  قاتا  زا 
رکف رد  دـمآ  یمرظن  هب  هتکاس  مدـید  مدیـسر . شهب  یتقو  مسرب  ناشهب  نم  ات  داتـسیا  یم  بترم  همطاف  دـندوب . رت  ولج  مدـق  دـنچ  هفطاع 

رـس نم  راب  نیا  تسین  دـب  مدرک  رکف  دوبن . روط  نیا  یلو  دـنک . یـسرپلاوحا  دـنک ، زاب  ار  تبحـص  رـس  هشیمه  لـثم  متـشاد  راـظتنا  تسا .
مدوخ تسا . هدینـشن  مدرک  رکف  تفگن ! يزیچ  يا - · !؟  هفط  اع  ردارب  رکف  وت  هنکن  يرکف ! يوت  همطاف ؟ هیچ  منک - - · . زاـب  ار  تبحص 

، میدوب هدرک  عورـش  هک  ـالاح  مردارب - · ! تخادـنا ، یلع ))  )) داـی ونم  شیاـهفرح  تفگ - - · : میوگب . يرگید  زیچ  مدرک  یم  هداـمآ  ار 
همه وگب  ياراد  هک  وت  مرادـن ، ردارب  هک  نم  مینزب - - · . فرح  رتشیب  تساوخ  یم  ملد  میداد . یم  شا  همادا  يروج  کی  دـی  اب  هرخـالاب 

نم دوبن  یلع  هگا  ادـخ ! هب  هه  اـم  تسین ! يروط  نیا  هک  نم  یلع  هن ! داد - - · : باوج  دوز  یلیخ  هعفد  نیا  نا - · ؟ يروط  نیا  اـه  ردارب 
نیا شیدیدن ،  هزور  اهچ  هزات  يدوز - - · ))!؟ نیا  هی  ! )) تفرگ ار  شی  ولگ  ضغب  مدرب - · ! یمن  مرب ، یم  الاح  هک  ور  یتذل  زا  یفـصن 

؟ مراد شتـس  ود  ردق  هچ  ینود  یمن  هخآ  . · - - دز دنخبل  روز  هب  تسا - · !؟ هچب  زونه  هشلاس ، دنچ  هگم  ؟1  هدش گنت  شیارب  تلد  ردق 
! · - میدم وا  ایند  هب  هگی  دمه  اب  یتح  هک  میتشاد  تسود  ور  هگی  دـمه  ردـق  نیا  نومود  ره  هراد . تسود  ونم  یلیخ  روط . نیمه  مه  نوا 

دز یم  فرح  میارب  یقایتشا  نانچ  اب  شدوخ  منکب . یلاوس  دوبن  یجاـیتحا  هگید  هرآ - · ! تفگ - - · : قاـیتشا  اـب  نییولق - · !؟ ود  سپ  - 
زا نتفرگ . اضر  ماما  زا  مه  ور  ام  ندـش ، یمن  راد  هچب  دوب  لاس  هد  نومردام  ردـپ و  ما - - · . هدرک  لاوس  یچ  يارب  الـصا  تفر  مدای  هک 

هنشگ مه  اب  هدوب . هگیدمه  هیبش  نوم  اهراک  همه  میدوب ، رت  کچوک  یتقو  تفگ  یم  من  امام  میتشاد . مه  هب  يدایز  هق  الع  یگچب  نومه 
نیمه مه  ادـعب  هگید . مید  وب  مه  اب  هک  نیا  هصالخ  میدرک . یم  هیرگ  میدـیباوخ ، یم  مه  اـب  میدـش ، یم  ضیرم  مه  اـب  هدـش ،  یم  نوم 

مه یکچ  وک  قودنـص  دوب . هگی  دـمه  شیپ  نوم  اـه  لد  درد  هشیمه  مید ، وب  هلاـس  یتقو 5  همداـی  میدـش !  رت  گرزب  یتقو  یتـح  روط !
نم ياه  کسورع  یلع ، ياه  گنفت  تابن ، بآ  هکشخ ،  ولابلآ  اج - · . نوا  میتشاذک  یم  ور  نومشزرا  اب  ياه  ترپ  ترخ و  هک  میتشاد 
هدش ودنـص ق  نوا  قودنـص . نوا  يوت  میتشاذ  یم  ور  نوم  اه  همان  میتشون ، یم  همان  هگیدـمه  يارب  میتفر و  هسر  دـم  هک  اه  دـعب  یتح  ! 
یم ذغ  اک  يور  ور  نوماه  فرح  مینزن . فرح  هگیدـمه  اب  میتساوخ  یم  میدرک و  یم  رهق  مه  اب  یتقو  صوصخ  هب  ام . رارـسا  مرحم  دوب 
مه هفط  اع  هیمـس و  هب  مس  اوح  نم  دز ، یم  فرح  همطاـف  هک  روط  نیمه  هنیبب - · . یکی  نوا  اـت  ودنـص ق  يوت  میتشاذـگ  یم  میتش و  ون 
رهق هک  راب  نیل  وا  دز - - · . یم  فرح  دـنک ، هجوت  يزیچ  ای  یـسک  هب  هک  نیا  نودـب  همط  اـف  مینکن . مگ  ار  رگیدـمه  متـساوخ  یم  دوب .
نوا هک  تساوخ  نوج  اق  زا آ  یلع  راب  هی  لیمک . ياعد  تفر  یم  بش  ياه  همین  هعمج ، ياه  بش  نوج ، اقآ  دوب . نوملاس  شش  میدرک ،
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. هربب هنوت  یمن  ور  ود  ره  تفگ  نوج  اـق  آ  هربـب . مه  ور  نم  هک  مدرک  شهاوخ  منم  هدـب ، باوج  داوخب  اـباب  هک  نیا  زا  لـبق  هربـب . مه  ور 
یلع تشادن ! يا  هدـیاف  مدرک - · . ربص  زور  فصن  درک . رهق  دـش و  تحاران  نم  تسد  زا  یلع  تفر . یم  روتوم  اب  هخآ  نوم ! یکی  طقف 

ود ره  هک  داد  لوق  دموا و  شـش  وخ  مه  نوج  اقآ  لیمک . ياعد  هربب  ور  یلع  هک  متفگ  نوج و  اق  شیپ ا  متفر  دز . یمن  یفرح  دوب و  رهق 
ياـعد نیرب  نوت  ود  ره  نین  وت  یمن  هک  ـالاح  تفگ  نم و  شیپ  دـموا  نوجن  اـخ  هسرب ، یلع  وگ ش  هب  ربخ  هک  نیا  زا  لـبق  هربب . ور  نوم 

. دـینک ظفح  نآرق  الثم  هک  تفگ  ير - ؟ اک  هچ  الثم  متفگ  نیدـب . ماجنا  نین  وتب  مه  اب  ود  ره  هک  نینک  ادـیپ  يا  هگید  راک  هبوخ  لیمک ،
یم نوم  ادص  هعفد  هی  طقف  دوب  هتفگ  نوج  اق  نوچ آ  میرب . نوج  اقآ  اب  مین و  ومب  رادـیب  ات  میدز  فرح  مه  اب  بش  ياه  همین  ات  بش  نوا 
ظفح ام  ات  دنوخ  یم  راب  دـنچ  ور  کیچ  وک  هروس  هی  نوج  اق  اه آ  بش  میدرک . عورـش  ور  نآرق  ظفح  هم  ان  رب  مه  شدـعب  بش  زا  هنک .

اب مید . وب  هگیدمه  اب  مه  نوم  اه  سرد  وت  اهدعب  میدنوخ . یم  ور  نوماه  هروس  هگیدـمه  يارب  میدـش - ، یم  ظفح  هک  مه  دـهب  میـشب .
هلاقم . میتشون یم  هلاقم  مه  اب  میدوب  هک  ییامنهار  یتح  میتفرگ . یم  هزی  اج  مه  اب  میدـش ، یم  لوا  درگاش  مه  اب  میدـنوخ ، یم  سرد  مه 

یم نوا  دنب  هی  مه  هنوخ  يوت  مدنوخ . یم  مدرب  یم  نم  زور  هی  دـنوخ ، یم  نوش  هسردـم  يوت  درب  یم  یلع  زور  هی  میتشون . يدایز  ياه 
اب اـج  نوا  ویدار . ندرب  ور  نوـم  ود  ره  تقو  نوا  دـش . لوا  نارهت  سرادـم  تاـقباسم  يوـت  نوملاـقم  هعفد  هی  یتـح  نم ! دـنب  هی  دـنوخ ،
اب اـهنآ  هطبار  ردـق  هچ  میدوب - . ییاـمنهار  موس  هزاـت  اـم  دوب و  تداهـش  هراـب  رد  میدرک . ارجا  كرتشم  روط  هی  ور  هلاـقم  نوا  هگیدـمه 

هاـگن دوـبن - ؟ ماوـق ))  تردارب ((  سپ  : - - متفگ ، دوـب گنـشق  ردـقچ  تشاد . قرف  ، تفگ یم  دوعـسمو  شدوـخ  زا  هـفط  اـع  هـک  يزیچ 
زیچ راگنا  دـش . یـصاخ  روج  شهاگن  دروخ . مه  هب  شیاه  کـلپ  راـب  دـنچ  دوب . هدـشن  ملاوس  هجوتم  هک  نیا  لـثم  درک . نم  هب  یبجعتم 

یـصاخ روج  . تفگ یم  هفطاع  هک  يروط  نوا  هن  یلو  ! ارچ : - - تفگ ! مه شهاگن  ، دش يداع  زیچ  همه  هرابود  دـعبودشاب  هدینـش  یبیجع 
يارب نشپاک  هی  نوج  اقآ  ، میدوب هک  ناتـسبد  موس  . مگب تارب  ور  يا  هرطاخ  ات  راذـب  ...!؟ مگب يروط  هچ  ، ینارگن لد  . دوب تبحم  رتشیب  . دوب

رد ور  شنــشپاک  دـید  هـک  وـنم  . نوراـب ریز  . دوـب هداتــسیا  هسردـم  رد  يوـلج  . مدـید ور  یلع  ، نوریب مدـموا  هـک  هسردـم  زا  . دــیرخ یلع 
امرس رگا  تفگ  یم  . هداتسیا نم  رظتنم  اجنآ و  هدموا  نم  رط  اخ  هب  نوشدوخ  هسردم  زا  تفگ  یم  . تشاذن یلو  ، منکن لوبق  متساوخ  . دروآ

گنـس لثم  هک  يرابگر  ریز  هناخ . میتفر  مدیـشوپ و  ور  شنـشپاک  تفرگ - . ما  هیرگ  شتبحم  همه  نیا  زا  . هشخب یمن  ور  شدوخ  ، مروخب
امرـس یتخـس  هب  نانچ  ! سیخ سیخ  . دوب هدـش  سیخ  الم  اک  یلع -  ، هناخ میـسربات  . مدیـشک یم  تل  اـجخ  مدوخ  زا  . دروخ یم  نم  رـس  رب 

نوج اقآ  . مدش بوخ  مه  نم  ، دش بوخ  هک  یلع  ! شتبحم رطاخ -  هب  نم  اما  . روط نیمه  مه  نم  . تشاد يدیدش  بت  زور  هس  ات  هک  دروخ 
. دیرخ نم  يارب  مه  ون  نشپاک  هی  نوج  اقآ  موس  زور  . ندوب هدرک  بجعت  یلیخ  نامام  و 

مهدزناپ لصف 

ات مگب  ار  مراک  تفگ  یم  ، مرب میتساوخ  یم  هک  يرود  ياه  هار  . دـنامروط نیمه  ، میدـش رتگرزب  هک  مه  اهدـعب  دوب . يروط  نیا  یلع  ! هرآ
یعس درک و  یم  روج  يا  هناهب  هروخب . رب  نم  هب  هک  يروط  هن  . روز هب  هن  هتبلا  . دموا یم  مل  ابند  ، متفر یم  دیاب  مدوخ  امتح  مه  رگا  . هرب نوا 

. مدوـبن تحار  اـن  هشاـب  نم  اـب  هک  نیا  زا  تقو  چـیه  هک  دوـب  نیمه  يارب  نیا  ینعی  مه  مالـسا  رظن  دروـم  تیماوـق  . داـیب مهارمه  درک  یم 
یلو مراد . شزرا  نوا  يارب  سک  همه  زا  رتشیب  نم  اـیند  نیا  رد  مدرک  یم  ساـسحا  مدرک . یم  تینما  ساـسحا  مدـش . یم  مه  لاحـشوخ 

 . یمرگ انپ ه  تشپ و  نینچ  . یبوخ ردارب  نینچ  نتـشاد  رطاـخ  هب  ، دوب هدـش  ما  يدوسح  همطاـف  هب  هک  مدوب  نم  نیا  ـالاح  دوبن ! يروط  نیا 
تقو چیه  هک  دهدب  نانیمطا  نم  هب  دـهدب  يرادـلد  ارم  منک ، هیرگ  منک . لد  درد  منزب و  فرح  شیارب  منیـشنب و  هک  يردارب  نینچ  اعقاو 
یمن اهنت  ور  وت  نم  نراذـب ، اهنت  ور  ام  مه  اه  نوا  رگا  یتح  . )) دـنوشب ادـج  رگیدـمه  زا  مه  ردام  وردـپ  رگا  یتح  دراذـگ . یمن  می  اهنت 
امتح ینکرت !)) بل  هیفاک  طقف  ، دـموا یم  رب  نم  تسد  زا  يراک  تقو  ره  ياوخب . وت  هک  تقو  ره  اـت  متـسه . تراـنک  هشیمه  ! رهاوخ مراذ 

دنک و اهر  ار  ام  شتفرـشیپ  رط  اخ  هب  ، شلغـش رطاخ  هب  دـهاوخ  یم  نامردام  ارچ  هک  دـنک  یی  امنهار  ارم  تسناوت  یم  يردارب  نینچ  کی 
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ار یـسک  دـیابن  نم  ارچ  ؟ دـشاپن مه  زا  نام  هداوناخ  میورب و  ردام  هارمه  ات  دریگب  یـصخرم  هام  هس  طقف  تسین  رظ  اح  نامردـپ  ارچ  ؟ دورب
نییاج نیا  نییاجک ؟ ؟ هنوتچ همولعم  ! ات ود  امش  ياهآ  - ...؟ ارچ ...؟ ارچرخآ دنک ؟ ییامنهار  ارم  وا  منک و  لد  درد  شیارب  هک  مش  اب  هتشاد 

مه ردق  هچ  ره  دـمآ . یمن  شهب  الـصا  هک  ینابـصع  وهتخ  ورفا  رب  دوب . هفط  اع  ور ؟ هدایپ  وت  ای  نینز  یم  مدـق  اهربا  يور  ! اهنومـسآ وت  ای 
ما هدنخ  وا  زا  ، دوب ینابصع  هک  مه  یتقو  یتح  دربب . باسح  شزا  یسک  هک  دریگب  يا  هف  ایق  هک  نیاای  ، دوش ینابـصع  دناوت  یمن  ، دنزب روز 
مه اب  ات  ام  رانک  نییایب  ! نییاپ نییایب  نومـسآ  زا  هدهـشم ! اج  نیا  نوج ! هلاخ  دیایب . هات  وک  تش  ادـن  دـصق  هک  نیا  لثم  مه  وا  تفرگ . یم 

يدنلب نیا  هب  هفط  اع  هک  دوبن  تسرد  الصا  ور  هدایپ  يوت  تیعمج  همه  نیا  نایم  دوش . مارآ  مه  هفط  اع  ات  دز  يدنخبل  همط  اف  مینزب ! مدق 
اغم نوا  هیمس  نم و  مینک . یم  نوت  ادص  میراد  هتقو  یلک  دیجم  نآرق  هب  ، مدوخ نوج  هب  ا! دش - . رت  مارآو  دیمهف  مه  شدوخ  . دنزب فرح 

اف نتشاد ... فیرشت  باوخ  تارضح  ! راگنا هن  راگنا  الصا  ، میدز ادص  ور  تاردخم  ایلع  امش  هچ  ره  یلو  ، میدرک ادیپ  ور  یشورف  سابل  هز 
ندرک ینارنخس  ضوع  ؟ نیدرکن ادیپ  ور  هزاغم  نوا  هگم  بخ  ینز ؟ یمـش  وج  ردق  نیا  ارچ  الاح  درک - : عطق  ار  هفط  اع  ینارنخـس  همط 

یهاوـخ رذــع  ینعی  نـیا  هـفط - ! اـع  نـیا  زا  ناــما  ، دــیدنخ دز و  یکمــشچ  هـفط  اــع  هـگید . مـیرخب  یکــشم  زوـلب  هـی  مـیرب  اــت  اــیب 
هعفد یلو  میـشخب . یم  مه  ور  هعفد  نیا  مناخ . هلاخ  میی  اـه  فرح  نیا  زا  رتراوگرزب  اـم  ! هرادـن یبیع  ، منک یم  شهاوخ  ! هشاـب ! هشاـب ! هگید

تارباخم تفگ ، یم  تسار  شاهانوا ! اه . هرت  الاب  مدـق  راهچ  نیبب  تارباخم ؟ میرب  ام  ای  میرب  يایم  درک - : راطخا  همط  اف  هشاـب . نوترخآ 
سابل میر  یم  لوا  هرادن . ندش  ینابـصع  هک  نیا  ملد ! زیزع  هشاب  دمآ - . هاتوک  ، تسا يدج  دیدهت  دید  هک  هفطاع  . دوب رتولج  یمک  طقف 

ار اهزولب  زا  یکی  هرخالاب  ، دـید ار  همطاف  يرارق  یب  هیمـس و  هرغ  مشچ  یتقو  درک . لمحت  یمک  هفط  اع  مشچ ! مه  نفلت  دـعب ، میرخ ، یم 
دیاش ! هدزن نفلت  زونه  وا  دوش و  یم  زامن  تقو  تسا . هدش  رید  تفگ  یم  دنزب . هن  اچ  تش  اذگن  همط  اف  ینعی  دزن . مه  هناچ  درک . باختنا 

تشگرب تارب ، اخم  میتفر  میدیرخ و  ارزولب  . دنک ثحب  هزاغم  ناوج  هدنـش  ورف  اب  ابل س  تمیق  رـس  رب  هفط  اع  هک  دمآ  یمن  شـشوخ  مه 
تخیر يره  ملد  يدزن . نفلت  مه  زورید  راگنا  نوج !؟ میرم  یچ  وت  اه ؟ هچب  نینزب  نفلت  نوت  هن  وخ  هب  نیاوخ  یمن  اه  امـش  اـم - . فرط 

یم ، مدوب هداتـسیا  هک  مه  اج  نامه  زا  . دـش همط  اف  تبون  دـعب  یمک  هش ! اب  هنوخ  یـسک  نـالا  منکن  رکف  یلو  منز . یم  ! ارچ ! ارچ نییاـپ - !
تفگ یم  دوش . راد  هچب  مه  زاب  دش  یم  رـض  اح  ردام  شاک  ! شلاح هب  شوخ  . دز یم  فرح  شن  اج  یلع  اب  امتح  . ددنخ یممم  هک  مدـید 
کی نالا  مه  نم  دـیاش  هنرگ  .و  دـهد یم  تسد  زا  ار  شیاه  شقن  ، دـنک یم  زاب  شراک  زا  ار  وا  دراد و  تاف  اکم  يراد  هچب  یگلم و  اـح 
میتفر هک  نوریب  دش . مامت  همط  اف  نفلت  دیسرت . یم  وا  زا  ردقچ  شتنطیش  همه  نیا  ابهفطاعردارب  لثم  وا  نم  سناش  مه  دیاش  . متـشادردارب

هب تساوح  ، يدز یم  فرح  درم  نز و  ناسکی  تـال  اـمک  زا  وت  هک  عق  وم  نوا  همط  اـف  مگ  یم  مداـتفا - . شرد  ارب  همطاـف و  داـی  هراـبود 
ادـنا نییاـپ  ار  شرـس  راـب  نیا  ، درک یم  هاـگن  مهب  ندز  فرح  عق  وـم  هک  هشیمه  فـالخ  رب  روـط !؟ هچ  هن - ؟ ، دوـب مه  ترداربو  تدوـخ 
يزیچ شه  اگن  رد  دـیاش  دـیدزد . یم  نم  زا  ار  شهاگن  ادـمع  راگنا  شی . اه  شفک  كون  الثم  دوب . نیمز  يور  ییاج  هب  شهاگن  . تخ
نیدوب ناسکی  هگیدـمه  اب  زیچ  همه  رد  تردارب  وت و  یتفگ ، یم  تدوخ  هک  يروط  نیا  هخآ  دـنک - . ناـهنپ  نم  زا  تساوخ  یم  هک  دوب 

رود رد  ییاـج  وربور . نآ  دوـب . يرگید  ياـج  هب  شی  اـه  مشچ  مدـیدن . ار  شه  اـگن  مه  زاـب  درک . دـنلب  ار  شرـس  هدوـب ! یکی  نوـتهار  .
هبرجت هن  دوـب . مالـسا  رظن  متفگ  نم  هک  يزیچ  ! هن دـندرک - . یم  فاوـط  شرود  اـه  رت  وـبک  هـک  اـج  ناـمه  ییـالط . دـبنک  نآ  فارطاو 

 . تفرگ ار  شی  ولگ  ضغب  زا  یگنر  هت  هرابود  داـتفا ! ولج  نم  زا  یلع  هک  دـموا  شیپ  يا  هلئـسم  اهدـعب  نومدوخ ، هبرجت  رد  نوچ  ! مدوخ
تـساوخ یم  ملد  تشاذـگ . یمن  یـسح  کـی  یلو   . منک شتح  ار  اـن  تساوخ  یمن  ملد  دز . گـنچار  ملد  يزیچ  دز . شخ  ار  شیادـص 

منود یمن  نیمز - . يور  ار  شهاگنو  تخادنا  الاب  ار  شیاه  هناش  دـش ؟ يزیچ  ؟ هگم روط  هچ  داتفا - . شیپ  وا  زا  هنوگچ  شردارب  منادـب 
یم ور  شراـظتنا  تقیقح  رد  . دآ یم  شیپ  يزیچ  نینچ  متـسنود  یم  هک  دوب  اـه  تدـم  دوـبن . يداـع  ریغ  مه  یلیخ  هتبلا  ؟ دـموا شیپ  یچ 
یم دومناو  دوب و  راوید  هب  شیور  . رد هب  تشپ  . دوب ناتسریبد  رد  يولج  شمدید . ، میدش هک  لیطعت  . نومناتسریبد مد  دموا  زور  هی  . مدیـشک

مدوب هدـیدن  تقو  چـیه  . مدرک بجعت  ! ولج متفر  . شمدـید . شمنیبب نم  هک  دوب  هداتـسیا  ییاج  . هنوخ یم  راوید  ور  هک  ور  يایع  ـالطا  درک 

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


هرود نوا  میرب  مه  اب  ات  تلابند  مدـموا  تفگ (( : هدـش )) !؟  يزیچ  متفگ (( : دوب ! هدـموا  شیپ  یمهم  راک  دـیاش  . ام ناتـسریبد  يولجدایب 
تمیق هزادنا  هب  ملوپ  ات  منک  ربص  هگید  هتفه  دنچ  دـیاب  . مرادـن لوپ  نالا  نم  یلو  !؟ نالا نیمه   : )) متفگ مرخب ))! تارب  ور  نازیملا  ریـسفت 

یتـساوخ یمن  هگم  . يراد مزـال  ور  تاـه  لوپ  تدوخ  وت  یلو  : )) متفگ مد )). یم  ور  شلوپ  مدوـخ  نم  تسین . مهم  : )) تفگ هشب )). نوا 
یمن رد  رـس  الـصا  هش )). یمن  رید  روـتوم  ! تسه رت  بجاو  ياـه  جرخ  ـالعف  ـالاح  : )) تفگ يرخب ))!؟ روـت  وـم  شاـهاب  هـک  ینک  عـمج 
يزیچ داوخ  یم  مه  دیاش  ؟ هدش يزیچ  ، هدموا شیپ  یقافتا  دیاش  مدرک  رکف  ؟ ناتـسریبد مد  هدموا  ارچ  ؟ هنک یم  هلجعردـق  نیا  ارچ  ، مدروآ

یلع : )) متفگ میدوب . تکاس  نوم  ود  ره  هنوخ . فرط  میتشگرب  میدـیرخ . ور  ریـسفت  نمهفن . نوجناـخ  نوج و  اـقآ  داوخ  یم  هگب و  مهب 
يارب ریسفت  ندیرخ  هکالوا  : )) متفگ مرخب )). ریـسفت  هرود  هی  وت  يارب  هک  نیا  يارب  : )) تفگ يرخ ))!؟ یمن  روتوم  ارچ  ، وگب ور  شتـسار 

))!؟ هتوکسلا قح  هنکن  ! وگب ور  شتـسار  . هراد فالتخا  یلیخ  روت  وم  تمیق  ات  ریـسفت  هرود  هی  لو  این  اث  دش . یمن  رید  دوبن  بجاو  مه  نم 
هرفط دوخیب  ! یلع : )) متفگ شهب  هگب  هدـب ، یباوجداوخب  هکنیا  زا  لـبق  تبـس ))؟  اـنم  هچ  هب  متفگ (( : هشاـب )). هیدـه  مه  دـیاش  : )) تفگ
مشچ ، یگب غورد  یتساوخ  یم  هک  راب  دنچ  مه  نوم  یگچب  . یگب ینوت  یمن  مه  عقوم  چیه  منود  یم  . یتفگن غورد  مهب  تقو  چیه  وت  ! ورن

هشیمه . مدید یم  یکی  نم  مک  تسد  . داد یم  نوشن  ور  شنورد  . دوب هنیآ  لثم  . تشاد یبیجع  ياه  مشچ  داد )). ول  ور  تنتفگ  غورد  تاه 
دروآ ور  شاه  مشچ  هنک ! یم  ناهنپ  نم  زا  ور  يزیچ  هی  هراد  مدیمهف  یم  زور  نوا  !و  هرذـگ یم  هچ  شنورد  مدـیمهف  یم  شاه  مشج  زا 
رظتنم دوب  اه  تدم  . مدیـشک یتحار  سفن  ههبج ))! مرب  ماوخ  یم  : )) تفگ . ماهامـشچ يوت  دش  هریخ  تع  اجـش  اب  . مدید ور  شه  اگن   . الاب

داوخ یم  هک  هگ  یم  هتسیا و  یم  مولج  يزور  نینچ  لثم  زور  هی  هرخ  الب  متسن  ود  یم  تسین ! وشب  دنب  یلع  متسنود  یم  . دوب يزور  نینچ 
رگا وتـشاد  قرف  شالاسو  نس  مه  همه  اب  یلع  . دشک یم  مخر  هب  ار  شدوخ  هن  اع  اجـش  هک  مدوب  هدید  مه  ار  اه ش  مشچ  یتح  . ههبج هرب 

نیاراب اهدـص  نمو  دوب  یلع  . دوبن هیقب  لثم  وا  یلو  . دـش یم  اه  نآ  لثم  ، ههبج هرب  داوخ  یم  تفگ  یم  تخادـنا و  یم  نییاـپ  ار  شه  اـگن 
تفدـه هب  ورب  . شابن ام  رکف  ، میتسین مهم  اـم  ! ناـج یلع   )) مدوب هتفگ  شهب  اـب  هی  مدوب . هداد  شهب  یباوج  راـب  ره  مدوب و  هدـید  ور  هنحص 

یم اهنت  ونم  : )) متفگ بل  ریز  طقف  . تفر مدای  شا  همه  هظحل  نوا  یلو  . يرب مراذ  یمن  هک  مدوب  هداتفا  شاـپ  هب  مه  هگید  هعفد  هیو  .(( سرب
.(( مراذ یمن  تاهنت  تقو  چیه  . متسه ملوق  رس  مه  زونه  : )) تفگ میدوب )). مه  اب  هشیمه  ام  ! يراذ

مهدزناش لصف 

یتح . متفر متخادنا و  نییاپ  ار  مرـس  مدرک . لرتنک  ور  مدوخ  . دیرب میادـص  . دز گنچ  ور  مولگ  يزیچ  . مگب ور  ش  ورب ))  )) متـسن وتن  هگید 
هدـش هدیـشک  ماهمـشچ  يولج  راـت  هدرپ  هی  راـگنا  . دوب تاـم  موـلج  همه  متـش . اذـگ  اـج  دوـب  متـسد  هک  مه  ار  ریـسفت  هرود  زا  یمین  نآ 

هب مرادو  ما  هتـسشن  یبوچ  قودنـص  نوا  رـس  اـب ال  مدـید  . مدـموا مدوخ  هب  عقوم  هی  طـقف  ! هنوخ هب  مدیـسر  يروط  هچو  یک  مدـیمهفن  ! دوب
ظفح یگدروخ  امرـس  زا  ور  نم  هک  یلع  نشپاک  نوا  هب  . میتشون یم  مه  هب  هک  ییاه  همان  هب  منک . یم  هاگن  نوم  یمیدـق  ياـه  يراـگدای 
ییاپ يادص  هگید ! ياهزیچ  یلیخ  نوماه و  هلاقم  رتفد  . میدرک یم  ظفح  ور  یکچوک  ياه  هروس  شور  زا  هک  یمیدق  نآرق  هب  ؛ دوب هدرک 

شزامن دجسم  دوب  هتفر  نیمز . ریز  يوت  دموا . یم  تشاد  . مدرک كاپ  دوب ؛ هدز  نوریب  ماه  مشچ  زا  هک  یکشا  یکیلاب  ؛ مدینـش هک  ار  یلع 
یتح مدرواین . مدوخ  يور  هب  مدرک . یم  سح  مرـس  يور  ور  شهاگن  ینیگنـس  . داتـسیا مرـس ؛ ییالاب  دـموا  . دوب هدـموا  دوب و  هدـنوخ  ور 

وا روضح  ینیگنس  ینعی   . مدشن هجوتم  مهور  شطخ  هی  یلو  . مدرک لوغشم  نوماهلاقم  رتفد  ندنوخ  هب  ور  مدوخ  مدرکن . وا  هب  مه  یهاگن 
ماما عادو  هرابرد  یتشون  لاسراپ  مرتحم  ياهلاقم  نوا  :" تفگ قیمعو  دوب  هتسهآ  شیادص  . وا دوبوا و  طقف  . درکیم شزرا  یب  ور  زیچ  همه 
شا همه  همدای ، نم  یلو  بخ  یلیخ  :" تفگ منوتیمن "! :" متفگ شنوخب "! مارب  :" تفگ مهوا "! :" متفگ شیراد "؟  ( (س بنیزو ع)  ) نیسح
ماما مرح  عاضوا  زا  دعب  ، يدوب هتفگ  (س) بنیز ترضح  (ع)و  نیـسح ماما  هقالع  زا  لوا  اج  نوا  منک . یم  شفیرعت  تارب  مدوخ  همدای . ور 

رد ال هنوگچ  هیقر  هک  يدوب  هتشون  . دز یم  شتآ  شردپ  لد  ییاه  فرح  هچ  اب  هنیکس  هک  يدوب  هتفگ  مرح . اب  نوشعادو  عقوم  (ع) نیسح
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زج هب  دنامب ، (ع ) نیـسح هکلب  ات  درک  یم  يراک  ره  سک  ره  شردپ و  لد  هب  تخادنا  یم  گنچ  ، دیچیپ یم  شردپ  ياپ  تسد و  يال  هب 
یم هدامآ  ور  مرح  ياه  نز  درک ، یم  رود  ع )  ) نیـسح ماما  ياپ  يولج  زا  ور  اه  هچب  هک  دوب  س )  ) بنیز يدوب  هتفگ  هتدای ؟ (س .) بنیز

:- مدیشک دایرف  الاب .  دمآعمدوب  هدروخ  تقو  نوا  هب  ات  هک  یـضغب  دش . مامت  متقاط  شردارب ". ياپ  شیپ  دیـشک  یم  ور  حانجلاوذ  درک و 
ياـه رـسپ  دـمحم - نوع و  تداهـش  زا  دـعب  هک  يدرک  یم  فیرعت  هتداـی  داد - : همادا  درکن و  یهجوت  چـیه  وا  دوبن . سب  اـما  هگید  هسب 

زا مسرت  طقف  . ادخ هب  هن  . دـهد مرجز  شافرح  هکنیا  هن  دـشاب . هتـشادن  ردارب  شود  رب  یتنم  ات  دـموین  نوریب  همیخ  از  (س -) بنیز ترـضح 
زا دـعب  س )  ) بنیز ترـضح  لمحت  ربص و  زا  هتداـی  تفگ ": یلع . يولج  مه  نا  . مدوب هتـشاد  شهگن  رـصع  زا  هک  دوب  یـضغب  ندـیکرت 

. دوب شردپ  هتفاکش  قرف  دهاش  زا  دعب  اهلاس  . دوب شردام  تداهش  دهاش  شیکدوک  رد  هک  یسک  یتفگ ؟ یم  (س ) ارهز ترضح  تداهش 
هزین و يور  ور  شنیسح  هدیرب  رس  كاخ و  يور  ور  شناردارب  اه و  هداز  ردارب  اهرسپ ، هراپ  ياهندب  ، دید تشت  رد  ور  شردارب  هراپ  رگج 

ارچ دیکرت - . يدایرف  هارمه  دـش و  زیررـس  یتنعل  ضغب  نوا  دیـسر . مدوب ، شنارگن  هک  ور  هچنآ  هرخ  الاب  دـید " دـیزی  يالط  تشت  يوت 
هدـش زمرق  مه  وا  ياه  مشچ  درک . هاگن  نم  هب  دـنک و  اروشاع  رـصع  باق  زا  ور  شیاه  مشچ  دینـش . ور  ما  هیرگ  يادـص  ینک . یمن  سب 

. دشاب هداتفا  ضوح  بآ  يوت  هک  یتروص  سکع  لثم  دید . یم  نازرل  رات و  ار  نوا  الاح  هک  مسیخ  ياه  مشچ  يوت  دش  هریخ  تسار  . دوب
، یـسیون یم  س )  ) بنیز ترـضح  دروم  رد  يراد  ارچ  مدیـسرپ  تزا  هک  مرایب  تدای  ماوخ  یم  طقف  مدـب . ترجز  ماوخ  یمن  هن  تفگ ":

یم ملد  مدرک . كاـپ  ور  ماـه  کـشا  نیرمت ؟ همه  نوا  دـش  یچ  سپ  منودـب  ماوخ  یم  مشب . س )  ) بنیز اـت  منک  یم  نیرمت  مراد  یتفگ 
هیرگ الاح  ات  هک  نم  متفگ ": منک . شیاشامت  ریس  لد  هی  شمنیبب ،  رتهب  ات  هشب  در  میامـشچ  يولج  زا  یتنعل  کشا  رات  هدرپ  نوا  تساوخ 

ات يدرک  شداب  تیاه  فرح  اب  ردقنیا  مه  دعب  يداد . شرورپ  یتشاک و  مولگ  يوت  ار  یتنعل  ضغب  نیا  وت  يدـش . ثعاب  وت  مدوب ، هدرکن 
متـشاذگن هک  مدوب  نم  راـب  نیا  ... یلو " نک  هیرگ  تسین .  يروط  هیرگ  هن  :" تفگ دوـش .  ماـمت  مفرح  تشاذـن  .... هک " نم  ـالاو  دـیکرت 

. يدرکن مه  قیوشت  : " تفگ وتفرگ  نییاـپ  ار  شرـس  متفرگن ". هک  ار  تیولج  مدـشن . هک  مه  تعناـم  : " متفگ درد  اـب  دوش . ماـمت  شفرح 
هک يریوصت  لثم  هرطاخ . لثم  میسن ، لثم  تفر . دش و  دنلب  هتسهآ  مارآ و  دعب  يدرکن ".و  زاب  میاپ  تسد و  يولج  زا  ار  اه  دنب  اه و  عنام 
.. میتسه مرح  رد  يولج  مدید  هزات  مدرک  دنلب  هک  ار  مرس  . مدرک كاپ  ار  میاه  کشا  . داتـسیا دش . تکاس  همطاف  لثم . ... متـشاد . البرک  زا 
رد ار  نآ  تخادـنا و  رد  تمـس  هب  ار  شدوخ  یباتـش  نانچ  اب  الاب  هب  دوب  هدـش  هریخ  همطاف  بقع . مه  هفطاع  هیمـس و  ولج ،  همطاف  نم و 

ضغب نآ  هک  دوب  هچ  ره  دوب  اجنآ  شا " یلع   " راگنا ای  دوب . هدـمآ  رد "  " نیمه يارب  طـقف  رود  هار  همه  نآ  زا  راـگنا  هک  تفرگ  شوغآ 
هیمـس هفطاع و  دـندروخ . یم  ناکت  شیاه  هناش  طقف  . ادـص یب  مارآ و  ، داد یم  راشف  ار  شیولگ  هسلج  زا  دـعب  زا  هک  یـضغب  دـیکرت . مه 

رس نم  دندوب و  هدید  لاح  هب  ات  هک  دوب  يا  هنحص  نیرت  يداع  نیا  راگنا  لخاد . دنتفر  دندیسوب و  ار  نآ  عدندیشک  رد  هب  یتسد  درسنوخ 
. دش ادج  رد  زا  همطاف  دروآ . دوخ  هب  ار  ام  يود  ره  ناذا  يادص  شمدـید .  یم  راب  نیلوا  يارب  راگنا  هک  يرد  هب  هریخ  . مدوب هدـنام  میاج 
هک مدرک  یم  ضغب  راـیتخا  یب  متـشاد  دوـب . سیخ  زوـنه  شیاـه  مشچ  نم . تمـس  هب  تـشگرب  درک و  كاـپ  ار  شیاـه  مـشچ  هـلجع  اـب 

نحص لخاد  میتفر  زامن . هب  میسرب  میرب  مونشب - . ار  شا  همزمز  يادص  هک  ردق  نآ  . مدق کی  ، رتولج متفر  مدش و  مارآ  . مدید ار  شدنخبل 
وـضو ورب  ياوخ  یم  رگا  وت  مراد .  وضو  نم  تفگ - : داتـسیا و  دوب  یلاخ  هک  ییاـج  دـندوب . هتـسب  فص  زاـمن  يارب  اـه  نز  . داـش رهوگ 

هلاس یناوج 17-16  سکع  ، هن هیرگ  یلو  . درک یم  اوجن  سکع  کی  اب  مدید . ار  همطاف  متـشگرب  یتقو  . متفر مریگ . یم  اج  تارب  نم  . ریگب
لثم ، دـیکچ یم  بآ  شا  هیفچ  یجیـسب و  سابل  زا  شا . هناچ  اه و  هنوگ  فارطا  وم  رات  دـنچ  طقف  تشپ . مک  کـنت و  ياـه  شیر  اـب  دوب 
دنلب زامن  زا  دعب  دش . دـنلب  فیک و  رد  تشاذـگ  ار  سکع  همطاف  ، ربکم " هولـصلا تماق  دـق   " يادـص اب  . دـیدنخ یم  مه  شدوخ  . شیاهوم

مه هـب  ار  شتوکــس  دــمآ  یمن  مـلد  ، تکاـس . مرح هـب  دــش  هریخ  تســشن و  مرح  هـب  ور  داـش .  رهوـگ  دجــسم  ناوـیا  میتـفر  میدــش و 
ردق هچ   . دوب سکع  يوت  هک  یناوج  نامه  تسا . شردارب  سپ  یلع ؟ ؟ دوب یـسک  هچ  لام  سکع  نآ  ." تشاذگ یمن  ما  يواکجنک  . منزب
اجک زا  وت  بجعتم -  تشگرب . نم  فرط  هب  هن ؟ ههبج ،  تفر  تردارب  هرخالاب  سپ  مدیسرپ - : مدز و  ایرد  هب  ار  ملد   " دیدنخ یم  گنشق 
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یلع دوب . مردارب  ارچ  دز - : یگنرمک  دنخبل  دوبن ؟ تردارب  هگم  دوب . شنت  یجیـسب  سابل  مدز . سدح  سکع  نوا  يور  زا  ینود - ؟ یم 
نیمز ریز  زا  بش  نوا  الـصا . هیرگ ؟ منک ؟ راکچ  یتساوخ  یم  مرح - : تمـس  تشگرب  هرابود  يدرک ؟ راکچ  وت  ههبج - . تفر  هرخـالاب 

ناجیه روش و  طقف  یتداسح . هن  دوب و  ملد  رد  یبارطـضا  هن  هگید  . تفگ یم  یلع  هک  ینومه  . مدوب هدـش  هگید  همطاـف  هی  ، نوریب متفر  هک 
هک دوب  نیا  نومرارق  یتح  یهار . ره  زا  ، هنوت یم  يروج  ره  سک  ره  میسرب . فده  هی  هب  هک  میدوب  هتـشاذگ  هقباسم  مه  اب  یلع  نمدوب و 

شکمک دـیاب  نم  هرب و  ههبج  هار  زا  دوب  هتفرگ  میمـصت  مه  یلع  هسرب . شفدـه  هب  یکی  نوا  ات  مینک  کمک  هگیدـمه  هب  مینوتیم  هچ  ره 
یم يرارق  یب  یلیخ  نوجناخ  درکن . یقلق  دب  مه  نوجناخ  لثم  یلو  دوز ، مه  یلیخ  هن  هتبلا  دش ،  یضار  رتدوز  اتبسن  نوج  اقآ  مدرک . یم 

ماـما نوخ  زا  شنوخ  هگم  هرتزیزع ؟ ع )  ) نیـسح ماـما  ربکا  یلع  زا  وت  یلع  هگم  متفگ  مداد . شیرادـلد  مدز . فرح  شاـهاب  یلیخ  درک .
یمن مه  ور  شا  یتحاران  یلو  ، دوبن دنب  شیاپ  يور  هگید  یلع  . دـش مرن  شلد  هک  دوب  یچ  منودـیمن  مه  هرخالاب  هرت ؟ نیگنر  ع )  ) نیـسح

شدوخ ور  نیا  هتبلا  فرط . هی  مه  نم  نتـشاذگ  اهنت  یتحاران  فرط ، هی  نوجناخ  نوج و  اقآ  نتـشاذگ  اهنت  یتحاراـن  . هنک ناـهنپ  تسنوت 
ورب نوج ،  یلع  هن  هک "  مگب  یلع  هب  مدـب . نوشن  داش  ور  مدوخ  هشیمه  اـت  مدرک  راـکچ  مدوخ  لد  نیا  اـب  نم  تسنود  یمن  تفگ و  یم 
هدش رتدایز  مه  نم  ناجیه  روش و  شمازعا  زور  تفر . یلع  هنک "و  نیگنـس  ور  تاهاپ  هک  تاهاپ  يور  هشب  يدنب  اهام  نیب  تبحم  راذـن 

ناریح و ياـه  مشچ  اـب  نوجناـخ  نوج و  اـقآ   . مشب مازعا  دوب  رارق  هک  مدوب  نم  نیا  راـگنا  میدوبن . دـنب  نوماـهاپ  يور  نوـمود  ره  دوـب .
نییاـپ ار  شرــس  نـم  يوـلج  درک . یظفاحادــخ  هـمه  زا  نـتفر  تـقو  مـیا . هدــش  رارق  یب  روـطچ  هـک  ندرک  یم  اـشامت  ور  اـم  بـجعتم 

بنیز ترضح  زا  یگدنمرش  اب  (ع ) نیـسح ماما  مدوب  هتـشونن  ما  هلاقم  رد  نم  متفگ " : مدز و  يدنخبل  روز  هب  تماص . تکاس و  ، تخادنا
." متسین نیسح  ماما  هک  نم  :" تفگ دوب . مرن  میالم و  شهاگن  درک . دنلب  ار  شرس  دوب " زارفارس  دنلبرـس و  مدوب  هتـشون  درک . عادو  (س )

مه اب  میتساوخ  یم  هک  نوماه  یگچب  لثم  ، ولج دروآ  ار  شتسد  مشاب " س )  ) بنیز ترضح  هک  شاب  هتشادن  عقوت  مه  نم  زا  سپ  :" متفگ
 ، نوماه یگچب  لثم  شتسد . فک  مدیبوک  ور  متسد  منم  میـشب ". کیدزن  انوا  هب  ات  مینکب  ونومدوخ  یعـس  ایب  سپ  تفگ " : . میدنبب دهع 

 " یلع مدز " : شیادـص  هک  هدرگرب  تساوخ  یم  لوبق "و  نوماـه ". یگچب  لـثم  داد ، راـشف  شتـسد  نوـیم  ور  نم  تسد  مه  نوا  لوـبق 
ماوخ یم  درک  یم  رکف  ما . هدـش  نامیـشپ  درک  یم  رکف  دـیاش  دـیزرل . شیاپ  هک  مدـید  حوضو  هب  دز ، شکـشخ  هن ،  داتـسیا ،  اج  ناـمه 

ضغب ، دوب هتفگ  رگا  دـیاش  تفگن . يزیچ  یتفگن "  ور  شا  هلمج  هی  یلو  یتفگ ، ور  نم  هلاـقم  زا  اـهزیچ  یلیخ  وت  :" متفگ موش . شعناـم 
اهنت (ع ) نیسح ماما  (س ، ) بنیز ترضح  و  ع )  ) نیسح ماما  عادو  زا  دعب  اروشاع ، زور  متفگ " : نم  تفگن و  وا  یلو  دوب . هدیکرت  مه  نم 
نیمز ور  كاس  تسه "؟ تدای  دز .  یم  ریـشمش  دناوخ و  یم  زجر  وا  اب  مه  بنیز  راگنا  . دوب وا  اب  مه  س )  ) بنیز راگنا  تفرن . نادـیم  هب 
تسه مدای  مه  دوب  هدز  شدوخ  هب  هک  يدمحم  لگ  رطع  و  ار ؟ شیاه  هناش   . مه ور  شـسیخ  ياه  مشچ  مدید . ور  شنتـشگرب  تشاذگ .

مخز دز و  ریشمش  مه  وا  زا  زا  تباین  هب  تفر ، نادیم  نایم  هب  شبنیز  اب  (ع ) نیـسح ماما  تسه  مدای  نم  تفگ " : مشوگ  رد  هک  ییاوجن  و 
مورآ ود  ره  هنومب " یلاخ  نم  ياج  رلذـن  میوگب  ع)  ) نیـسح ای  مروخب و  مخز  ، مگنجب وت  زا  تباین  هب  مه  نم  هک  دـنام  یم  مداـی  دروخ و 
هگید منک . ظفح  رهش  يوت  یتح  ناتسریبد و  هلحم ، يوت  ، هناخ يوت  ور  نوا  ياج  ات  مدنوم  مدنوم . نم  تفر و  نوا  هرآ  تفر . وا  میدش و 

هگا ومدرک  یم  یـسرپلاوحا  نوشزا  ، مدزیم رـس  هلحم  ادهـش  هداوناخ  هب  . مدرک یم  تبحم  نوج  اـقآ  نوجناـخ  هب  نومرفن  ود  ره  هزادـنا  هب 
یلع یتقو  هک  مشاب  دلب  ردق  نیا  دیاب  متـسنود  یم  نوچ  دوب . هدـش  رتشیب  مه  مندـنوخ  سرد  . مدرک یم  هیهت  نوشارب  نتـساوخ  یم  يزیچ 

رد مدش ، یم  انـشآ  يدیدج  ياعد  اب  ای  مدنوخ  یم  هک  مه  ور  یبلطم  ره  مدـب . دای  شهب  ور  نوا  هدـنام  بقع  ياه  سرد  منوتب  ، تشگرب
اج و نآ  يونعم  ياـه  هیحور  تـالاح و  زا  گـنج ، زا  شدوخ ، زا  بترم  مه  یلع  ضوع ، رد  متـشون . یلع  يارب  مه  ور  نوا  يدـعب  هماـن 

مه یتقو  . مدرک یم  هلمح  شاـهاب  اـج  نآ  ههبج و  مدوب  هتفر  مه  نم  دوخ  راـگنا  هک  يروط  . تفگ یم  تشون و  یم  زیچ  همه  زا  هصـالخ 
هگیدمه زا  ام  مه  یلع  نتفر  زا  دعب  یتح  هکدوب  يروط  نیا  . متخیر یم  کشا  اه  نوا  يارب  یلع  ياپ  هب  اپ  دندش ، یم  دیهش  شاتسود  هک 

. ار ییالط  دبنگ  نآ  هب  شهاگن  همطاف و  زج  هب  مدید . یم  رات  ار  زیچ  همه  تسا . هدش  رات  میاه  مشچ  يولج  مدرک  ساسحا  میدشن . ادـج 
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راشف مه  يور  ار  میاه  کلپ  درک . یم  رات  ار  مهاگن  تفرگ و  یم  ار  میاه  مشچ  يولج  تاقوا  یهاگ  هک  دوب  یکـشا  هدرپ  رطاخ  هب  دیاش 
همطاف و . دش فاص  زیچ  همه  هرابود  دز و  نوریب  ممشچ  هشوگ  زا  کشا  هرطق  نآ  تقو  نآ  منیبب . رت  حضاو  رت و  نشور  ار  همطاف  ات  مداد 

تقو چیه  تساوخ  یم  ملد  . شدوخ زا  دیوگب و  یلع  زا  مه  زاب  . دیوگب مه  زاب  همطاف  تساوخ  یم  ملد  مه ، ییالط  دـبنگ  نآ  هب  شهاگن 
. منک شوگ  منک و  هاگن  ینتـشاد  تسود  تروص  نآ  هب  نم  دنزب و  فرح  دنک و  هاگن  ییالط  دبنگ  نا  هب  وا  دوشن . هتـسخ  ندز  فرح  زا 
هک یلاوس  اـی  یفرح  متفگ . یم  يرگید  زیچ  دـیاب  سپ  . متـساوخ یمن  ار  نیا  نم  دوب و  هدـش  تکاـس  وا  هک  فـیح  ع  ... تساوـخ یم  ملد 
رد سکع  الاب ،  دروآ  یتقو  شفیک . يوت  درک  ار  شتـسد  هزور ؟ نومه  لام  سکع  نیا  سپ  متفگ - : . درواـیب قوش  رـس  هب  ار  وا  هراـبود 

پاق شتـسد  زا  ار  نآ  قایتشا  اب  نم ،  فرط  تفرگ  ار  سکع  موهوا  مداد - : ناـکت  ار  مرـس  نیا ؟ مودـک ؟  دوب - . شیاـه  تشگنا  ناـیم 
زا یتـقو  تشاد  تداـع  ارچ  مناد  یمن  . مرح تمـس  تشگرب  هراـبود  همطاـف  منک ،  شیاـشامت  تحار  لاـیخ  اـب  مناوـتب  هکنیا  زا  لـبق  مدز .
: - دـش ترپ  سکع  زا  مساوح  ههبج  تفر  هک  يا  هعفد  نیرخآ  هیرخآ . هعفد  لاـم  نیا  هن ،  دـنک - .  هاـگن  مرح  هب  دز  یم  فرح  شردارب 

یلیخ هدموا  مدید  یتقو  دهـشم . ندوب  هدـموا  مه  نوجناخ  نوج و  اقآ  . تعاس يارب 48  ربخ و  یب  یـصخرم . دوب  هدـموا  هعفد - ؟ نیرخا 
متفگ هگید ، هیروط  نیا  تمسق  دیاش  بوخ  هک  تفگ   . دوب هتفر  هک  دوب  زور  هزات 20  دوب . هدشن  شا  یصخرم  تقو  زونه  مدرک . بجعت 

... . هللا ءاشنا  هگید  هعفد 

مهدفه لصف 

راک تفگ  نآ )). یم  ادرف  نوجناخ  نوج و  اقآ  يدوب ، هدـنوم  هگید  زور  هی  شاک  :)) متفگ شلاـبند . ندـموا  رـصع  ياـه  فرط  رخآ  زور 
متخیر و يدـمحم  گربـلگ  بآ و  سنیچ  هساـک  يوت  شارب  متفرگ . شرـس  يور  نآرق  نوجناـخ  ياـج  هب  نم  راـب  نیا  هرب . دـیاب  هراد و 

!(( همط اف  نک  ملالح  : )) تفگ یتخادنا ))! نییاپ  ور  ترس  هک  مه  زاب  : )) متفگ تخادنا . نیی  اپ  ار  شرس  مه  زاب  رد  مد  مدرک . شا  هقردب 
مدید یم  مه  دوب  نیی  اپ  شرـس  هک  روط  نامه  یتساوخ ))؟ یمن  تیلالح  نم  زا  تقو  چیه  وت  : )) متفگ دش . یلاخ  ملد  يوت  يزیچ  وهکی 
ضغب مدرک )). تهب  ییاـنتعا  یب  یلیخ  مدرک . تتیذا  یلیخ  راـب  نیا  :)) تفگ دوـب . هدـش  زم  رق  مه  اـه ش  شوـگ  ستح  هدـش ، زم  رق  هک 
روبجم یجبآ ! هرآ  :)) فگ مدرک . سح  ، دـیچیپ یم  مرـس  يور  هک  ار  ماـه  مشچ  یـسیخ  اـت  متخادـنا  نییاـپ  ور  مرـس  تفرگ . ور  میوـلگ 

زا تفگ (( : نم ))!؟ زا  :)) متفگ مهب ! دش  هرشخ  . شهب مدش  هریخ  مشچ ، رد  مشچ  مدروآ . الاب  ار  مرـس  مه  نم  مدنک ))! یم  لد  دیاب  ! مدوب
رد هناهد  زا  و  !(( منک یم  رکف  :)) تفگ داد  ناکت  مارآ  ار  شرـص  يدنک ))؟ لد  متفک (( : زیچ ))! همه  زا  ایند ، زا  ، ماتـس ود  زا  نوج ، اقا  ، وت

شهب و دیـسر  اهبآ  همه  اابیرقت  تش . اد  هلـص  اف  نم  اب  مدق  ود  طقف  شفرط !  مدیـش  اپ  ار  بآ  هساک  و  ریگب ))! سپ  :)) متفگ نوریب . تفر 
رد تشپ  نامه  زا  دوب . هتخادنا  سکع  شزا  هک  دوب  شتیود  مدینـش . ار  نیبرود  کیلک  يادـص  دـعب  دـیدنخ و  سیخ ! سیخ  دـش  سیخ 

تفر یلع  : - درک ثکم  یمک  همط  اف  دیدینـشن . ار  نم  هیرگ  يادـص  اه  نا  منئمطم  یلو  . مدینـش یم  ار  اه  نآ  هدـنخ  نامداش  يادـص  مه 
نیرخآ متـسناد  یمن  دـیپت  یم  ، مشاب هدـیود  رتمولیک  دـنچ  هک  نیا  لثم  دـسپت ، یم  ملد  . دوب هدـش  غاد  تراررح  زا  متر  وص  هشیمه ! يارب 

رکف مدوخ  اـب  ار . رخآ  لاوس  نیا  سرپـن  ! سرپـن هک  دز  یم  بیهن  مدوجو  رد  یـسک  . متـشاد تشحو  شباوـج  زا  هن ؟ اـی  مسرپـب  ار  ملاوـس 
ار باوج  نیا  یهاوخ  یم  هنوگچ  هچ ؟ هن ))  )) تفگ رگا  یلو  منامب ؟ یق  اب  دـید  رت  کش و  نیا  رد  هشیمه  يارب  یچ ؟ هک  شرخآ  ، مدرک

یمن . منزب یفرح  مدرک  یعـس  . تسین اهنت  وت  لثم  وا  هک  يوش  نئوطم  ات  سرپب  درک ! رارف  دوش  یمن  تیعقاوزا  هک  متفگ  مه  زاب  ؟ ینک رواب 
: لاوس نیرخا  يارب  ندز . فرح  يارب  مدرک  زاب  یهار  بارطضا  سرت و  تشم  نا  نایم  زا  تمحز  هب  دوب . هتـسب  ار  می  ولگ  هار  يزیچ  دش !
هب دیـسر  هک  نیا  ات  نم . تمـس  هب  دیخرچ  . نییاپ دـمآ  دروخ و  زیل  . درـسنوخ مارا و  . دروخ زیل  دـبنگ  يور  زا  شهاگن  تشگن ؟ رب  هگید  - 
رب ارچ  تشاذـگ - . یمن  باوج  سب  ار  سلاوس  چـیه  وا  یلو  . متـسناد یمن  ار  باوـج  نم  داد ، یمن  مه  باوـج  رگا  رگا  یتـحرگید  نم .

داصرم تایلمع  زا  دـعب  دـمآ  شدوخ  دـعب  داد و  ربخ  لوا  راب  نیا  دـش ، یم  دراو  ربخ  یب  هک  هشیمه  فالخ  رب  هشیمه ، زا  رتدوز  تشگ ! 
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، دروخب وا  هب  ناشتسد  طقف  هک  نیا  يارب  . دنتـشک دنفـسوگ  شمدقم  يولج  شزاوشیپ  هب  دندوب  هدمآ  مدرم  همه  دوبن ! بیرغ  راب  نیا  دوب .
ناشتـسود مدرم  هک  یناسک  همه  لثم  اه . نامرهق  همه  لثم  دـمآ . رهـش  مدرم  ياه  هناش  يور  راـب  نیا  دـندز . یم  پاـق  هگیدـمه  زا  ار  وا 

هـش ياه  هناش  رب  راگنا  هک  رگید  یلع  اههد  وا و  . دوب رهـش  هی  یلع  نوا  هخآ  شمنیبب !  مه  نم  نیراذـب  هخآ  )) مدز داـیرف  هچ  ره  دنتـشاد .
سپ مدرکن !؟ مدرک . تکمک  مه  نم   . يدیـسر تفدـه  هب  رتدوز  وت  يدز . رب  نایم  وت  دوبن . نیا  نامرارق  یلع  متفگ ((: دـندرک . یم  زاورپ 

:)) تفگ دموا  شنتـشگ . رب  زا  هتفه  ود  تفگ . اه  دعب  ار  نیا  هتبلا  ریگب )) نوشدوخ  زا  هبنیز ! ترـضح  شیپ  تمهـس  :)) تفگ یچ )). نم 
. یمیدق یبوچ  قودنص  نوا  رس  متفر  مدش ، دنلب  باوخ  زا  هک  زور  نامه  . مدرک رواب  نم  و  يدرک ))؟ رواب  الاح  مراذ ! یمن  تاهنت  متفگن 
هک یماگنه  دیـشروخ ، اب  عادو  زا  دـعب  هک  متـشون  دیـشروخ )) اب  عادو  )) هلاقم هحفـص  نیرخآ  همادا  رد  مدروا و  رد  ور  نوماه  هلاقم  رتفد 

بنیز اب  نیـسح  دمآ . یم  همیخ  نایم  هب  وا  اب  مه  نیـسح  ییوگ   1 تـسین اهنت  بنیز  دندش  نئمطم  همه  داهن ، همـسخ  نورد  هب  مدق  بنیز 
دوب نیسح  نیا  راگنا  دناوخ . یم  هبطخ  ربنم  رس  رب  هک  دوب  نیـسح  نیا  راگنا  . موش هبارخ  نا  نایم  رد  یتح  اروش و  اع  رـصع  رد  یتح  دوب !
یمن ناکت  بنیز  رانک  زا  یـسک  اروشاع  زا  دـعب  هک  دوب  نیمهو  درک  یم  مارآ  ار  اه  نآ  دـناباوخ و  یم  شیاـهاپ  يور  رب  ار  ناـک  وک  هک 

فالک کی  لثم  دش و  زاب  . دش زاب  مه  زا  ینارگن  مغ و  هرگ  نآ  ، بارطضا سرت و  تشم  نآ  . دش مامت  دوب ))! بنیز  اب  نیسح  اریز  دروخ .
شیاه و هناش  يور  متـشاذگ  ار  مرـس  طقف  . مدـش یم  مارآیک  دوبن ، همطاف  ياه  هناش  رگا  مناد  یمن  دـش . ریزارـس  می  اه  مشچ  زا  ینـالوط 
وا اب  شا  یلع  رگا  مناد  یمن  دـندش . بالق  مری  تشپ  دـندمآ و  ـالاب  فرط  ود  زا  همط  اـف  ياـه  تسد  مدرک . شوم  ارف  ار  زیچ  همه  رگید 

دوزردق هچ  . مدیـشک یم  تلاجخ  مفعـض  رطاخ  هب  مدوخزا  دنک . مارآ  مه  ارم  لد  هلزلز  هک  دشاب  مارآ  ردـق  نیا  تسناوت  یم  مه  زاب  دوبن 
مدآ هـمط  اـف  رگم  . مدوـب نارگن  ، مدوـب هدیــسرت  نـم  هـک  ردـق  نـیا  هـن  یلو  ، دوـب مـهم  رداموردــپ  فـالتخا  . مدوـب هـتفررد  هـب  نادــیم  زا 

هک دوب  راب  نیلوا  مه  زورما  دیما  عبنم  کی  لثم  . دوب مکحمو  صرق  زونه  شدوخ  امافدوب  هتفر  شهانپ  تشپ و  همه  ، شدیما ، شردارب ؟ دوبن
دجسم ناویا  يوت  زا  ، اجنآ زا  مرح . ياهرد  هب  دوب  هدش  هریخودوب  هتسشن  هک  عقوم  نامه  لثم  . مرح يوت  طقف  مه  نآ  . مدید یم  ار  شکشا 

نا اما  ، ینیبب مه  ار  حیرض  دوب  نکمم  تقو  نآ  ، مرح زاب  ياهرد  يولج  يدیـسر  یمو  یتفر  یم  رتولج  رگا  . دوبن مولعم  حیرـض  ، داشرهوگ
هیمـس و هک  مدوب  نم  لوا  دندش . یم  جراخودراو  رد  زا  نایوگ  تاولـص  هک  يدایز  تیعمج  میدـید و  یم  ار  مرح  زاب  ياهرد  طقف  عقوم 
اب ار  نم  متـساوخ  یمن  ، نحـص طسو  گرزب  ضوحرانک  متفر  مدش و  دنلب  . دوب هدـش  مامت  ناشترایز  ، ام فرطدـندمآ  یم  . مدـید ار  هفطاع 

میـسن راگنا  دش . مک  منورد  ترارح  . مدش مارآ  . مدش کنخ  یمک  مدرک  ساسحا  ، متروص هب  مدز  بآ  یتشم  ! دـننیبب دولآ  کشا  یتروص 
ار مرس  . درک یم  زاورپ  هک  مدید  ضوح  بآ  يوت  ار  يرتوبک  ریوصت  . متشادرب بآزا  يرگید  تشم  . دوب هدش  يراج  ما  هنیـس  يوت  یکنخ 

مرس تمرح ))! يارتوبک  نوبرق  (( مداتفا هیمس  ياه  همزمز  دای  . مدوب وا  ياج  نم  شاک  . دبنگ يور  تسـشن  دز و  یخرچ  رت  وبک  . مدرک دنلب 
نآ زا  رگید  ضوح  کـس  زونه  یلو  فیح ! . دوـب هتخیر  میاـه  تشگنا  يـال  هب  ـال  زا  اـه  بآ  . منزب متروـص  هب  ار  بآ  اـت  نییاـپ  دروآ  ار 

. دوب همطاف  هک  ییاـج  متـشگرب  ما . هدـش  مارآ  رگید  مدرک  ساـسحا  هک  ردـق  نیا  مدز . متروص  هب  بآ  نآ  زا  رگید  تشم  دـنچ  شپ  . دوب
دیاش لوبق . تترایز  ناج ! میرم  مالـس  نم - : فرط  تشگرب  هیمـس  مدرک . مالـس  ولج و  متفر  . دـندوب هداتـسیا  شرانک  مه  هفطاع  هیمس و 
ناکت ار  شرـس  طقف  ممالـس ، باوج  يارب  هفطاع  اـما  دـش . رت  ناـبرهم  رت و  مرگ  شهاـگن  هیمـس  دوب  هچره  دوب . هدرک  فپ  می  اـه  مشچ 
ناجیه . تسا هدناسر  حیرـض  هب  ار  شتـسد  هنوگچ  هک  درک  یم  فیرعت  تشاد  تشادن . نداد  باوج  تقو  هک  دوب  لوغـشم  ردـق  نآ  . داد
ترایز هگم  دروخ - : رب  شهب  هفط  اع  هلوبق ؟ تترایز  يروط  نیا  ینک  یم  رکف  تقو  نوا  تساد - . بل  هب  يدنخبل  طقف  همط  اف  . دوب هدز 

... يدرک یم  تیذا  ور  اضر  ماما  ياهرئاز  هک  نیمه  ! ولج یتفر  یم  يداد و  یم  له  ار  اـه  نز  هک  یگ  یم  تدوخ  هک  نیمه  هشچ - ؟ نم 
مـشب نوشادـف  مه  اضر  ماما  ! تس اضر  ماما  مرح  اج  نیا  ! مناخ هلاخ  ریگن  تخس  1 اباب يا  دـهد - . همادا  همط  اف  دادـن  هزاجا  رگید  هفط  اع 

نوج همطاف  تساه  امش  لام  نشاب  هتشاد  مه  ینئمطم  ردق  نیا  اجک  زا  نش - . اب  هتشاد  یطابـضنا  هتیمک  هک  تسین  هاگـشناد  نا ! هدنـشخب 
: - داد ناشن  ار  شتـسد  فک  و  میتسه ! يروط  نیا  ام  هنم ! اـب  تشوگ  1 مزیزع هیروط  نیا  نومندرک  ترایز  ام  ینوخب . ترایز  يدـلب  هک 
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نتفگ مه  میدـن  میدـق و  زا  نک . ترایز  داوخ  یم  تلد  هک  وج ر  ره  ، دآ یمن  تشوخ  وت  ، هیروط نیا  مه  وموندرک  ترایز  فاص ! فاص 
! ریخ هن  دآ - ؟ یمن  همطاف  هگم  متفگ - : . تشگرب نم  فرط  هب  هرخ  ـال  اـب  و  نوج ! میرم  میرب  دوخ . نید  هب  یـسیع  دوخ ، نید  هب  یـسوم 

همطاف . درک هراشا  مرح  تمـس  هب  شاهوربا  ابو  نایمو . نر  یم  اه  ییالاب  نوا  اب  دـنرپ ! یمن  اـم  اـب  ـالاب ! هتفر  نوشدوم  هگید  مناـخ  همطاـف 
منوا ياج  هب  هک  مداد  لوق  یکی  هب  ما . هرایزلا  بئان  زورما  هخآ  . مراد راک  زونه  اـج ، نیا  منوم  یم  نم  نوج ! میرم  راذـن  شلحم  تفگ - :

هب یهاگن  هفط  اع  یلع ! درک - : غاد  ارم  هرابود  یلو  . دوب هملک  کی  شباوج  یک ؟ منک - : ناهنپ  ار  ما  يواکجنک  متـسناوتن  منک . تراـیز 
همط اف  هدنومن - . نومارب  یچیه  هگید  هینیسح  میـسرب  ات  هدش ! کی  تعاس  وگن  اه ! همنـشگ  ردقچ  منیب  یم  دشرید  خآ ! درک - : شتعاس 

تبون زورما  هخآ  نییوشب . دیاب  هک  امش  يارب  هنوم  یم  شیاه  فرظ  ارچ  تفگ - - : همه  هب  ور  تفرگ و  شزا  ار  هیمس  کچوک  حیت  افم 
نوج همط  اف  لایخ  یب  ینک . رارف  نتسش  فرظ  ریز  زا  ياوخ  یم  هینیسح ! يآ  یمن  رهظ  ارچ  وت  وگب  سپ  هشاب - ! رادرهش  هک  تسام  قاتا 
ياه فرظ  . روخب وت  مه  ونم  راهان  مناخ ! هفط  اـع  روخن  ونم  شوج  وت  منکـش - ! یم  فرظ  وت  ياـج  مدوخ  نم  روخب ، ور  تراـهان  اـیب  وت 

نم  1 مناخ هلاخ  ظف  اح  ادخ  بش  ات  سپ  داتفا - : هار  دش و  لاحـشوخ  هفط  اع  مد . یم  ور  نوشبیترت  ییاهنت  نم  دوخ  نیراذب  مه  ور  بش 
! داوخب یچ  ادخ  ات  هشاب  اه - ! هرن  تدای  تعاس 5  رهظ  زا  دعب  یتسار ! همطاف - : فرط  متشگ  رب  وهکی  یلو  مداتفا  هار  مه 

مهدجه لصف 

مدـید نوج ! میرم  هرآ  هفطاع - . نیا  دوب  يریذـپ  اـن  یگتـسخ  رتخد  بجع  . درک یم  فیرعت  ار  شزورما  راـکهاش  تشاد  هراـبود  هار  رد 
هظحل دنچ  هص  الخ  دوب . برع  امتح  هرآ  ، دوب برع  منک  رکف  درک . هاگن  هریخ  ور  همهوداتسیا  هقیقد  دنچ  قاور ))  يوت ((  دموا  ات  همناخ 

لثم اقیقد  هرآ  ریـش . لثم  تسرد  يوق ، مکحم و  ولج ، مورا  یلیخ  تقو  نوا  شندرگ . تشپ  تسب  ور  شرداچ  ياه  هتپ  دعب  درک و  هاگین 
هفط اـع  ياـهراک  تسد  زا  ردـق  نیا  هک  هیمـس  نیا  مناد  یمن  دوـب ! بیجع  هنز ... یم  مدـق  شا  یتنطلـس  هزوـح  وـت  هک  دـنمتردق  ریـش  هی 
بل ریز  مه  يا  هظحل  دنچ  ره  دروخ . یم  ار  شنوخ  ، نوخ . دـیایب نوریب  وا  اب  تش  اد  يرارـصا  هچ  دروخ ، یم  صرح  ناب  ایخ  هچوکرد و 

اه فرح  نیا  راکهدـب  شـشوگ  اما  هفط  اع  دـنوش . یم  شندز  فرح  هج  وتم  مدرم  دـنزب ، فرح  رت  شاوی  هک  داد  یم  رکذـت  هفط  اـع  هب 
يارب فرط و  نوا  فرط و  نیا  درک  ترپ  ور  نوا  نوش و  اـه  هنوش  يور  تشاذـگ  ور  شتـسدود  اـه ، نز  هب  دیـسر  اـت  هص  ـالخ  دوـبن - .

زاب ور  هار  نوا  یتفر ! هک  وربد  هریـش و  مناخ  رـس  تشپ  میتخادنا  ور  نومد  وخ  هیروط ، نیا  عاض  وا  میدـید  ات  مه  ام  درک . زاب  هار  شدوخ 
نیا سکعرب  متش ، ادن  ار  هفط  اع  ياه  فرح  هلصوح  ارچ  مناد  یمن  حیرـض - !... انک ر  میدیـسر  ات  میتفر  شرـس  تشپ  مه  ام  درک و  یم 
بیج يوت  متسد  دوب . همط  اف  شیپ  زونه  مساوح  هک  دوب  تلع  نیا  هب  دیاش  مدوب . شی  اه  ینارپ  هزم  ندز و  فرح  قشاع  هک  زور  هس  - ود

همط اف  هک  نامه  دوب . یلع  سکع  شمدروا . نوریب  هلجع  اب  سکع ، لثم  زیل ، فاص و  ياوقم  هکت  کـی  درک . سمل  ار  يذـغاک  میوتناـم 
لد کی  تغارف .  ربص و  اب  مدرک . شی  اش  امت  تحار  لایخ  اب  راب  نیا  شعادو ! نیرخا  شـسکع ! نیرخآ  منک .  شی  اش  اـمت  اـت  دوب  هداد 

. للجمو گرزب  ینامهیم  کی  دورب . گرزب  ینامهم  کی  هب  تسا  رارق  هک  يا  هچب  نک  راگنا  تشاد ! یطاشن  اب  باد  اش  هدـنخ  هچ  ریـسا !
مناد یمن  مدروخ . یم  هطبغ  طاشن  یگدنز و  رس  همه  نیا  هب  ، دیما همه  نیا  هب  دیما ! رپ  ردقچ  ! هدنزرـس ردقچ  هوکـش . اب  رخاف و  یـسابل  اب 
دنلب ار  مرس  بجعت  اب  دم . یمن آ  هفطاع  يادص  رگید  هک  مدمآ  مدوخ  هب  عقوم  کی  مدوب ،  هدش  هریخ  سکع  نآ  هب  هک  دوب  تقو  ردقچ 
دگل لگ  میدز ، یم  فرح  میدنک ، یمن  تسوپ  ردـنغچ  ام  هک  نیـشخب  یم  درک - : یم  هاگن  ارم  نیگمـشخ  ییاه  مشچ  اب  هفط  اع  مدرک ،

نیا نش ! ور  ممـشچ  دش - . ترپ  مساوح  نیـشخبب  ما - . هدرک  مگ  ار  میاپ  تسد و  مدرک  ساسحا  مدـش . خرـس  تلاجخ  زا  میدرک ! یمن 
مه ینیریـش  هی  سپ  هللا ! اشنا  یتمالـس  هب  هشاب ! كرابم  َهب  َهب  دز - . پاق  متـسد  زا  ار  سکع  دـشن و  نم  باوج  رظتنم  هیک !؟ سکع  هگید 
هچ  ! َا یلع - ! تسا ، همط  اف  ردارب  دوش - : هتفرگ  شهابتشا  يولج  هک  مهدب  حیض  وت  متـساوخ  دش . غاد  متروص  هتقو . دنچ  نیمه  میداتفا 

. درک بلاق  شردارب ئ  هزور  هس  ود - نیمه  يوت  هییالق ! ان  بجع  مه  همطاف  نیا  اه ، مینومدوخ  یلو  میداتفا ! ینیریش  ماش و  هی  سپ  رتهب !
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! هدش دیهش  نوا  دیدنخو - . هشاب . هدرک  بلاق  ور  میرم  مه  دیاش  هن ! سکع - : هب  مه  يا  هگید  هاگن  درک ، نم  ياپ  ات  رـس  هب  یهاگندعبو 
: - دوب لدود  زونه  دنک . رواب  تساوخ  یمن  هفط  اع  دیشک . لد  هت  زا  يدنلب  ها  هیمس  دیکشخ . شناهد  رد  هفط  اع  هدنخ  دوب ، يراک  هبرض 

ییاـهزیچ نینچ  دروم  رد  یلقاـع  مدآ  چـیه  زورما . صوصخب  متـشادن ؛ ار  یخوـش  هلـصوح  لاـح و  الـصا  نم  و  ینک ! یم  یخوـش  يراد 
يدـج وهکی  هفطاع  تفگن . ام  هب  عوضوم  نیا  زا  يزیچ  تقو  چـیه  ارچ  سپ  درک - : همزمز  شدوخ  اب  بل  ریز  هفط  اع  هنک . یمن  یخوش 

درک یمن  ساـسحا  مدآ  هک  دز  یم  فرح  نوا  زا  يروـط  هشیمه  ینعی  میتـسنود . یمن  وـنیا  یلو  میدوـب ، تسود  مـه  اـب  لاـس  ود  دـش - :
هار دوب و  نییاپ  شرس  هک  روط  نیمه  دیشک . یقیمع  سفن  هیمس  دوب . شرانک  رـضاح  یح و  الاح  نیمه  راگنا  . هداد تسد  زا  ور  شردارب 
یگ یموت  هک  روط  نیمه  ینعی  دادـن . تسد  زا  ور  شردارب  مه  تقو  چـیه  همطاف  هک  هشاـب  نیا  رطاـخ  هب  دـیاش  بخ  تفگ - : ، تفر یم 
هفط اع  هنک . یم  تروشم  شاهاب  اه  تقو  یضعب  هک  هدنز  نانچ  هگید ! هدوب  بخ  یلو  يروط ، هچ  منود  یمن  هشرانک . هشیمه  یلع  راگنا 
یلع هک  نیا  لبق  زا  نم  نوچ  میتشادـن - ؟ ربخ  ام  ارچ  یتسنود ؟ یم  وت  سپ  دیـسرپ - : دیـسر ، یم  رظن  هب  هدز  تریح  زونه  هک  یلاح  رد 
نوا یلو  ههاگـشناد . لـبق  زا  اـم  ییانـشا  هک  ینود  یم  متفرگ . رارق  هیـضق  نیا  ناـیرج  رد  عقوم  نوا  مدوب و  تسود  همطاـف  اـب  هشب  دـیهش 

اع هدز . فرح  هیـضق  نیا  زا  میرم  يارب  هک  هدش  یچ  منود  یمن  مه  الاح  هنزب . یفرح  یـسک  يارب  هیـضق  نیا  زا  تشادـن  تسود  شدوخ 
پاق یلیخ  زور  هس  - ود نیمه  يوت  نتفر . هبـش  کی  ور  هلاس  دـص  هر  مناـخ  میرم  همولعم  هک  روط  نیا  تفگ - : یـصاخ  تنطیـش  اـب  هفط 
شا یمیدق  ياه  تسود  زا  نم  یلو  تفگ . ور  ییاهزیچ  نم  يارب  مه  يراب  ود  یکی –  هتبلا  ننابرقم - ! زا  الاح  هگید  هدـیدزد . ار  همطاف 

هن ، مگب يروط  هچ  تشاذگ . ریث  ات  همطاف  يور  همه  زا  رتشیب  یلع  تداهـش  هک  مدید  مدید . مدوخ  ور  شلئ  اسم  اهزیچ و  زا  یلیخ  . متـسه
هیمس هینیسح ، میسرب  ات  ریخ ! هب  شدای  دوب ، ییاهزور  هچ  داد . شـشرپ  . درک ياهگید  ياضف  دراو  ونوا  یلو  هنک ، ضوع  ار  همطاف  هک  نیا 

ناشراهن اه  هچب  . تفگن يزیچرگید  هیمس  هینیسح ، میدیـسر  یتقو  ، همطاف تایحور  زا  ، همطاف شدوخ و  طابترا  زا  . تفگ یم  شتارطاخ  زا 
هدروخ ار  ناشراهن  اه  هچب  ادـص . رـسرپ و  غولـش و  . دـش یگـشیمه  هفطاع  نامه  هرابود  ، لـخاد تفر  هک  رد  زا  هفطاـع  دـندوب . هدروخ  ار 

. میروخب هرفس  رس  ار  نامراهن  مییایب و  مه  ام  ات  دناهدوب  رظتنم  اه  هچب  هک  تفگ  یم  هیمـس  دندوب . هدرکن  عمج  زونه  ار  هرفـس  اما  دندوب ،
دوب و هتـشادرب  ار  هرفـس  يوت  ياه  فرظ  زا  هتـسد  کی  دوب . هلحار  تسا ، هدـماین  ام  اب  همط  اف  دـش  هجوتم  هک  تشاد  هدـیقع  هفطاـع  یلو 

زادنارب ار  ام  یکوکـشم  هاگن  اب  ام ، فرط  تشگربو  داتـسیا  داتفا . شدای  يدـیدج  زیچ  راگنا  هار  طسو  دورب . نئریب  نلاس  زا  تشاد  دـصق 
هک ندـیمهف  مناخ  همطاـف  اـیناث ، دآ  یم  وب  اـج  نیا  فیپ ! فیپ ! تگ  منهج ، ندرب  ار  یکی  هک  ـالوا  وک - ؟ همطاـف  سپ  دیـسرپ - : درک و 
دای ور  نتـسش  فرظ  هک  ننک  اعد  امـش  يارب  ات  ندـنوم  مرح  رد  ، الاب تفر  شاـتیونعم  هجرد  وهکی  تساـم ، قاـتا  تبون  يرادرهـش  زورما 

يرجز هچ  هراچیب  دنک . یم  لرتنک  ار  شدوخ  تمحز  هب  دوب  مولعم  . تفر دیزگ و  ار  شبل  هلحار  نینکشن . ور  ناکتـسا  ناویل و  ات  نیریگب 
؟ تسیک شباـطخ  فرط  دوبن  مولعم  هن ؟ اـی  هدرگ  یم  رب  تعاس 5  ات  دیسرپ : طقف  تشگرب  یتقو  هفطاع . اب  ندرک  تبحـص  زا  دیـشک  یم 

هفطاع . ددرگ یم  رب  امتح  تعاس 5 اتودنک  ترایز  شردارب  ياج  هب  ات  هدنام  مرح  رد  همطاف  مداد  حیضوت  شیارب  نم  . دوبن هفطاع  اب  املسم 
نئمطم یلو  ، هرب رد  راک  ریز  زا  همطاـف  هنکمم  ، مناـخ هلحار  نیبب  درکرغرغ - : ، تسا روخلد  هلحار  زا  یلیخ  دـهدب  ناـشن  هک  ینحل  اـب  مه 

رتشیب ات  تشاذگ  صقان  ار  شا  هلمج  ادـمع  و  لثم ... يا  هیاپ  یب  ياه  لاوس  مه  نوا  . هر یمن  رد  یـسک  لاوس  هب  نداد  باوج  ریز  زا  شاب 
زا يرگید  هتـسد  طقف  دـهدن . هفطاع  ياه  هیانک  اـه و  هنعط  هب  یباوج  دوب  هدرک  دـصق  هلحار  هک  نیا  لـثم  یلو  درواـیب . رد  ار  هلحار  جـل 
مه هیمـسو  هلحارو  نم  درک . كاپ  ار  هرفـس  ایرث  مینک . كاپ  ور  هرفـس  میاوخ  یم  نیروخب ، رتدوز  افطل  تفر - . تشادرب و  ار  اـه  فرظ 

هراد و باوث  ع )  ) اضر ماما  ياهرئاز  هب  تمدـخ  نوچ  هک  تفگ  مه  هفطاع  دـیباوخ . دوب ، هتـسخ  هشیمه  لثم  همیهف  میتسـش . ار  اـه  فرظ 
اه فرظ  نتـسش  اه  فرح  نیا  همه  اب  دـشخب . یم  اـم  هب  ور  شدوخ  باوث  مهـس  هنک ، مورحم  باوث  نیا  زا  ور  اـم  هک  دآ  یمن  شلد  نوا 

دندوب و ربخ  یب  هفطاع  زورما  ترایز  زا  ایرثو  همیهف  هلحار و  نوچ  یلو  میباوخب . میتساوخ  مه  شدـعب  ود ،  تعاس  ، دـش مامت  دوز  ابیرقت 
. هن ای  دـیآ  یم  هک  دـندوب  همطاف  رظتنم  همه  هک  مه  راهچ  تعاس  زا  میباوخب . میتسناوتن  مه  ام  دندینـش ، یم  ار  هفطاع  شرازگ  امتح  دـیاب 
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مه وت  زا  رت  گرزب  يارب  فرح  هنک . اـعدا  هنوـت ، یم  هک  يزیچ  نوا  زا  رتـشیب  هراد  يراـبجا  هچ  مدآ  منود  یمن  ! نم زیزع  تفگ - : همیهف 
اه تدم  اه  لاوس  نیا  هنک . عفر  ور  تاهبـش  نیا  هنوتب  همطاف  هک  میرادن  عقوت  اعقاو  مه  ام  ندب . باوج  اه  لاوس  نیا  هب  ناوخب  هک  هنیگنس 

ردـق نیا  دـش . یمن  شخپ  ردـق  نیا  تشاد ، یباوج  اـه  لاوـس  نیا  هگا  منک  یم  رکف  منم  درک - : دـییات  مه  هلحار  هحرطم . اـج  همه  تس 
تبیغ ترس  تشپ  یلک  ام  يدوبن  همط  اف  تفگ - : دیدنخ و  یلاحـشوخ  اب  هلحار  دمآ ، همطاف  هک  تعاس 5/4  تشگ . یمن  نهد  هب  نهد 

زا نوت  یتحاران  الاح  دوب - . هتفرگن  لد  هب  الـصا  دیدنخ . همط  اف  هدماین ! رهظ  هک  هنک  رارف  ثحب  ریز  زا  تساوخ  یم  همطاف  امتح  میدرک .
نوتمشخب یم  ، نیدرک مرس  تشپ  هک  هیی  اه  تبیغ  رطاخ  هب  مه  هگا  . مدرگرب هنم ، ندموا  رطاخ  هب  هگا  هیچ ؟

مهدزون لصف 

یم همطاف  امتح  میدرک . تبیغ  ترـس  تشپ  یلک  ام  يدوبن  همط  اف  تفگ - : دـیدنخ و  یلاحـشوخ  اب  هلحار  دـمآ ، همطاف  هک  تعاس 5/4 
رطاـخ هب  هگا  هیچ ؟ زا  نوت  یتحاراـن  ـالاح  دوب - . هتفرگن  لد  هب  الـصا  دـیدنخ . همط  اـف  هدـماین ! رهظ  هک  هنک  رارف  ثحب  ریز  زا  تساوـخ 

دنخزوپ دنشکب و  یتحار  سفن  دنیایب  اه  هچب  ات  نوتمشخب . یم  ، نیدرک مرس  تشپ  هک  هیی  اه  تبیغ  رطاخ  هب  مه  هگا  . مدرگرب هنم ، ندموا 
همطاف ـالاح  نینوخب ! مارب  هریبک  هعماـج  تراـیز  هی  یکی  نوتمودـک  ره  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا  داد - :  همادا  دکـشخب ،  شناـبل  يور  اـیرث 
یـسک نیلوا  دروخ ،  ار  شراهان  هک  همطاف  دـنتفرگ . یخوش  هب  ار  نآ  ناشیاه  هدـنخ  اب  هک  اه  هچب  دوبن ،  مولعم  یخوش ،  ای  تفگ  يدـج 

ای هن ؟ ای  يدب  ور  ام  ياه  لاوس  باوج  ياوخ  یم  هرخالاب  دیـسرپ - : يدج  یخوش و  نایم  یلاوس  اب  دوب . هلحار  درک ، عورـش  ار  ثحب  هک 
هک نیا  زا  لبف  یلو  اه . تفر  یم  نومدای  تشاد  یتسار  ناهآ  درک - : دییات  مه  همطاف  ینک ؟ مرگ  ور  همه  رـس  بش  ات  ياوخ  یم  هک  نیا 
هب رتمک  مه  ًادعب  مینک ، قفاوت  اه  هتکن  نیا  يور  مینوتب  هگا  مدب . رکذت  ار  هتکن  ود  یکی - نم  نیراذب  میسرب ، حبـص  ياه  لاوس  هب  هرابود 
رد نودـیم  امرفب .  داد - : تصخُر  هنالهاج  ینحل  اب  ایرث  میمهف . یمن  ور  یکی  نوا  فرح  نوممودـک  چـیه  هنرگو  میروخ  یمرب  لکـشم 

تسد کی  هک  یشاقن  يولبات  هی  نینک  روصت  لاوس :  هی  لوا  درک - . رکـشت  وا  زا  شتـسد  نداد  ناکت  اب  همطاف  نوولهپ !  تسامـش  رایتخا 
هچ نیا  داد - :  باوج  ایرث  ابیز ؟ هرظنم  هی  زا  یشاقن  يولبات  هی  ای  هرت  گنـشق  نیدنـسپب ،  امـش  هک  هشاب  يا  هگید  گنر  ره  ای  هشاب ، هایس 
هی اب  طقف  ییولباـت  هنوت  یم  مه  نم  لـثم  ییاـپ  تسد و  یب  مدآ  ره  تسین . رنه  هشاـب ، گـنر  هی  تسد و  هی  هک  ییولباـت  همولعم  هیلاوس ؟ 

رکف الاح  گنر . دنچ  اب  شا  یکی  نوا  هگنر ، هی  اب  شا  یکی  طقف  دوب .  یکی  یشاقن  ات  ود  ره  وت  هرظنم  لصا  نینیبب  هنک - ! یـشاقن  گنر 
هب داد - : باوج  هیقب  زا  رتدوز  هشیمه  لثم  هلحار  دـننک ، رکف  همه  دـنیایب  ات  هرت ؟ گنـشق  هگنر ، دـنچ  اب  هک  يا  هرظنم  نوا  ارچ  نینک  یم 

دودـح فیارظ و  هشب  ات  تساه  شقن  اه و  گنر  ندوب  عونتم  ولبات ،  هی  ندوب  گنـشق  همزال  ینعی  تساه .  گـنر  عونت  رطاـخ  هب  نم  رظن 
هب یضار  هلحار  باوج  زا  همطاف  هراد .  ولبات  ّتیلک  رد  یشقن  هچ  یگنر  ای  لکـش  ره  هک  دیمهف  درک و  صخـشم  یتحار  هب  ور  لکـش  ره 

اه و شقن  عونت  هنوسر  یم  لامک  هب  ور  ماظن  نیا  هک  يزیچ  مینک ، هیبشت  ولباـت  هی  هب  ور  تقلخ  ماـظن  مینوتب  رگا  ـالاح  دیـسر - :  یم  رظن 
مه تادوـجوم  دارفا و  دــیاب  هـنک ،  لـمع  شدوـخ  شقن  هـب  وـحن  نیرتـهب  هـب  هنوـتب  يدوـجوم  ره  هـک  نـیا  يارب  هتاـقولخم . ینوگاـنوگ 

ماظن کی  همزال  هرایم  شدوخ  لابند  هبمه  ور  اهدادعتـسا  عونت  هک  اه  شقن  ای  تادوجوم  عونت  سپ  نشاـب .  هتـشاد  یفلتخم  ياهدادعتـسا 
میـسقت درم  نز و  عون  ود  هب  هدـیرفآ و  عونتم  ار  اه  ناسنا  ادـخ  هک  میراد  لوبق  مه  همه  لوبق - ! لوبق - ؟ تسا ،  هدـش  باـسح  یقطنم و 
هدـیرفآ درم  نز و  هگید  نشاب ،  هتـشاد  يا  هزادـنا  هی  ياهدادعتـسا  ای  هشاب  مه  لثم  ًاـنیع  اـت  ود  نیا  شقن  دوب  رارق  هگا  ـالاح  هدرک . نوش 

یفدـه شنیرفآ  رد  عونت  نیا  زا  ًالوا  سپ  نز ! همه  ای  ندـش  یم  قلخ  درم  همه  ای  دوب ! يا  هدوهیب  راک  هن ! تشاد ؟ ییانعم  اه  ناسنا  ندـش 
ره اب  سپ  نراد . یفلتخم  ياهدادعتـسا  هجیتن  رد  هناگادج و  ياه  شقن  روظنم ،  نیا  ندنوسر  فده  هب  رد  درمو  نز  ًایناث  هدوب ،  نویم  رد 

ینومهم ناتساد  نوت  همه  ًامتح  منزب . نوتارب  لاثم  هی  نیراذب  هچ - ؟  ینعی  دیـسرپ - : همیهف  هشب . يا  هناگادج  دروخرب  دیاب  مه  دادعتـسا 
لام لثم  مه  ور  کل  کل  ياذـغ  دـعب  نوش و  هنوخ  درک  توعد  ور  یکل  کل  یهابور ،  يزور  هی  نیدینـش .  ور  هابور  کل و  کل  نتفر 
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نوا تسنوتن  تشاد  راقنم  نوچ  کل  کل  یلو  دروخ ،  یم  دیـسیل و  یم  ار  شیاذغ  نابز  اب  شدوخ  هابور  باقـشب ،  يوت  تخیر  شدوخ 
رد ور  ود  ره  ياذـغ  یلبق ، ینامهم  یفالت  هب  کل  کل  راـب  نیا  شا . هناـخ  درک  توعد  هاـبور ،  کـل  کـل  يدـعب  هعفد  هروخب .  ور  اذـغ 

هابور یلو  دروخ  یم  ور  شیاذـغ  هزوک و  يوت  درک  یم  ور  شدـنلب  راـقنم  شدوخ  کـل  کـل  تخیر . کـیراب  هناـهد  زارد و  يا  هزوک 
ير یم  هیشاح  ارچ  همطاف !  رتخد - . نیا  دوب  لوجع  سب  زا  دش . هفالک  يدوز  نیمه  هب  هلحار  هزوک . يوت  دنک  ورف  ار  شا  هزوپ  تسنوتن 
قلخ یتوافتم  ياهدادعتـسا  اـه و  شقن  اـب  درم  نز و  میراد  لوبق  اـم  هگا  هک  هنیا  بلطم  لـصا  بلطم - . لـصا  رـس  ورب  یگ ،  یم  هصق  و 

قوقح دـیاب  نوش  هفیظو  نداد  ماـجنا  رتهب  يارب  مودـک  ره  هک  مینک  لوبق  دـیاب  سپ  هراد ،  قرف  هگیدـمه  اـب  مه  نوشاـه  هفیظو  ندـش و 
توافت نیا  لوا  هجرد  رد  هک  هیماظن  بوخ ، یقوقح  ماـظن  سپ  لوبق - ! مه  میا  نشاـب - . هتـشاد  نوشاـه  هفیظو  اـب  بساـنتم  هناگادـج و 

تادوجوم نیا  زا  مودـک  ره  هب  هک  هشاب  یتهج  رد  شنیناوق  ندرک  عضو  مه  مود  هجرد  رد  هسانـشب و  تیمـسر  هب  ور  اهدادعتـسا  شقن و 
؟ تخانـش هش  یم  اجک  زا  ور  بوخ  یقوقح  ماظن  نیا  الاح  متفگ - : نم  ندب . ماجنا  ور  نوش  هفیظو  نکمم  وحن  نیرتهب  هب  ات  هنک  کمک 

تسرد هراد . هتکن  ات  دنچ  مه  شباوج  هیبوخ ،  یلیخ  لاوس  نیرفآ !  تفگ - : دوب ، هدمآ  شـشوخ  یلیخ  نم  لاوس  زا  همطاف  هک  نیا  لثم 
تایئزج دـیابن  هک  نیا  ینعی  مینک . یـسررب  هگیدـمه  اب  طبترم  لماک و  ماظن  هی  ناونع  هب  ور  نوا  هک  هنیا  یقوقح  ماـظن  هی  ندرک  یـسررب 

ینعی هخآ - ؟ یچ  ینعی  دیـسرپ - :  ایرث  درک . یـسررب  هگیدمه ،  اب  نوشطابترا  هب  هجوت  نودب  ادـج و  ادـج  روط  هب  ور  یقوقح  ماظن  نیا 
دنت هسرپ  یم  نیـشام  تیلک  هب  عجار  ای  هنک  یم  لاوس  روتوم  يازجا  کت  کـت  هب  عجار  هدنـشورف  زا  هرخب ،  نیـشام  داوخ  یم  هک  یـسک 

یـسک ره  هک  هرادـن  یموزل  چـیه  یلو  هشاب ،  علطم  روتوم  تایـصوصخ  تایئزج و  زا  دـیاب  کیناکم  هی  هک  مگب  ماوخ  یم  هن ؟ اـی  هر  یم 
لخاد زا  ور  رنف  کی  هرادن  قح  مه  کیناکم  نامه  هزات  هرایب .  رد  رس  نیـشام  تایئزج  زا  کیناکم  هی  هزادنا  هب  مه  هش  یم  نیـشام  راوس 

رد دـید  دـیاب  ًالقتـسم !  هن  هشب ،  لـیلحت  دـیاب  شدوـخ  ياـج  رد  نیا  هروـخ ؟ یم  درد  هچ  هب  هراوـق  یب  رنف  نیا  هک  هگب  هراـبرد و  روـتوم 
ریغ هی  هک  هنیا  شطاـبترا  هراد - ؟ اـم  ثحب  اـب  یطاـبترا  هچ  لاـثم  نیا  ـالاح  دیـسرپ - :  همیهف  هراد ! یـشقن  هچ  روتوم  درکراـک  هعومجم 

، دشن هجوتم  ور  شیکی  لیلد  مه  رگا  هنیبب . هعماج  رد  ور  نوا  درکراک  دیاب  هنک ، یسررب  ور  یقوقح  ماظن  هی  داوخ  یم  هک  مه  صـصختم 
ماظن هی  هک  نیا  مه  هگید  هتکن  نریگب . رظن  رد  هگیدمه  اب  ور  نیناوق  همه  طابترا  دیاب  مه  ناصـصختم  هشب و  رکنم  ونوا  دوجو  موزل  دیابن 

هرظنددـم ینیب  ناهج  رد  هک  یفدـه  نوا  هب  ور  هعماج  ات  نش  یم  عضو  نیناوق  نیا  نوچ  دیجنـس ،  شدوخ  ینیب  ناهج  اب  دـیاب  ور  یقوقح 
هب هش  یم  دـیکات  نوشور  هراد و  دوجو  هک  مه  يدام  ياه  هبنج  مامت  سپ  تیدام ،  ان  هتیونعم  اـب  تلاـصا  مالـسا  رد  نوچ  سپ ، ننوسرب .

تیدام هک  مه  ییاهاج  رد  هتایونعم .  هب  نداد  تیولوا  تهج  رد  مالسا  یقوقح  ماظن  يریگ  تهج  ینعی  هنوشندوب .  تیونعم  همدقم  رطاخ 
يور شراکدوخ  اب  هرابود  هلحار  هشن . مهارف  تیونعم  ندروخ  هبرـض  هنیمز  ات  هش  یم  دودـحم  تیدام  هنزب ، تیونعم  هب  يا  هبرـض  هنکمم 
لاوس مه  نیح  نامه  رد  هرابود 3-2-1 ، ثکم  هظحل  دنچ  ، 3-2-1 یپ ،  رد  یپ  یلو  عطقنم  ياه  هبرض  اب  تفرگ .  برض  شتـسد  فک 
ماجنا تسرد  تلیضف ،  مالـسا  رد  هک  مریگب  هجیتن  ماوخ  یم  درک - :  هلحار  هب  ور  همطاف  يریگب ؟ يا  هجیتن  هچ  یهاوخ  یم  الاح  درک - :
ماجنا مهم  نتسین . يرترب  كالم  ییاهنت  هب  مودک  چیه  ایند  رد  یعامتجا  بصانم  بتارم و  ینعی  هتـساوخ ؛ ناسنا  زا  ادخ  هک  هیروما  نداد 

رد هک  نیا  اب  هک  هنیا  تروظنم  رت - :  بقع  داد  لُه  دوب ، هدروخ  زیل  شغامد  يور  هک  ار  شکنیع  ناـجیه  اـب  همیهف  هیهلا . فیلاـکت  نداد 
بـصانم وزج  تواضق  تموکح و  هک  لیلد  نیا  هب  هش ؛ یمن  بوسحم  نوا  يارب  یـصقن  چیه  هشب ، یـضاق  ای  مکاح  هنوت  یمن  نز  مالـسا 

طیارـش رد  طابترا  عاونا  نتـشاد  لغاشم  بصانم و  نیا  زا  یـضعب  همزال  هک  نوچ  هنیمه ! مروظنم  ًاقیقد  هلب ! دنتـسه - . يویند  ای  یعامتجا 
- !؟ الثم هشن - . یتقشم  رپ  ياه  يداو  نانچ  دراو  شفیطل  یعیبط  تایـصوصخ  نوا  اب  نز  هک  هتـساوخ  مه  ادخ  تسا . نارگید  اب  فلتخم 

تفاطل اب  تاقشم  نیا  لمحت  هک  هشاب  هتـشاد  يدایز  تدوارم  طابترا و  اه و  تساخرب  تسـشن و  دایز ، ياه  دمآ  تفر و  دیاب  مکاح  ًالثم 
هرطاخ نیا  هب  دیاش  هشب ،  یضاق  هنوت  یمن  نز  هک  هروهشم  یمالسا  ياهقف  نیب  هک  تواضق ،  بصنم  دروم  رد  ای  هراد . تافانم  نز  سنج 

. هشب تلادع  يارجا  حیحص و  تواضق  عنام  هنکمم  هلئسم  نیمه  هرت ، يوق  اه  نز  دوجو  رد  تاساسحا  فطاوع و  تمعن  هک 
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متسیب لصف 

تفاطل اب  تاقـشم  نیا  لمحت  هکدـشاب  هتـشاد  يدایز  تادوارم  طابتراو و  اه  تساخربو  تسـشن  دایز ، ياهدـمآو  تفر  دـیاب  مکاح  ًالثم 
هرطاخ نیا  هب  دیاش  هشب ،  یضاق  دناوت  یمن  نز  هک  هروهشم  یمالـسا  ياهقف  نیب  هک  تواضق ، بصنم  درومرد  ای  دراد . تافانم  نز  سنج 

هب هلحار  اما  هشب . تلادع  يارجا  حیحـص و  تواضق  عنام  هنکمم  هلئـسم  نیمه  هرت  يوق  اه  نز  دوجو  رد  تاساسحا  فطاوع و  تمعن  هک 
نینچ هک  مینیب  یم  قرـش  برغ و  عماوج  رد  هچ  نومدوخ و  فارطا  رد  هچ  ور  يدایز  ياه  نز  ام  هک  نینودـیم  دوب : ضرتعم  هسیاقم  نیا 

هک هییاه  نز  هوبنا  مه  شا  هن  ومن  تسین . اه  نز  زا  یلیخ  دوجو  رد  یگ ،  یم  امـش  هک  ور  یبلق  تقر  نومه  الثم  . نرادن ور  یتایـصوصخ 
رد نوشلمحت  هک  يا  هگید  ياه  نز  ای  نتفر .  رتولج  مه  نوشدرم  ياهراکمه  زا  هنیمز  نیا  رد  ندـش و  مادختـسا  ایند  یـسیلپ  متـسیس  وت 
هن هشاـب ، متـسیس  لـک  هب  شهجوت  هک  هیماـظن  ، یقوقح بوخ  ماـظن  هی  میتفگ  هک  نینک  هجوت  تساـهدرم . زا  رتشیب  یلیخ  تقـشم  جـنر و 

مینیب یم  ور  ییاهدرمریپ  نومفارطا  رد  ام  اه .  انثتـسا  هن  ننک  یم  هجوت  مومع  هب  نوناق ،  عضو  عقوم  یماظن  نیچمه  هی  يوت  یئزجدراوم . 
ار یگدنیامن  يروهمج و  تسایر  ندش  دزمان  نس  نوناق ،  اما   . ندنمتردق لاحرـس و  یلیخ  یلو  هلاس ، زا 70  رتشیب  نوشنس  هک  نیا  اب  هک 

رگا نرادـن و  ور  يا  هفیظو  نینچ  ماـجنا  ییاـناوت  نس  نیا  رد  دارفا  تیرثکا  هک  هریگ  یم  رظن  رد  نوناـق  نوچ  هدرک ، نییعت  لاـس  ریز 70 
ضارتعا یـسک  ًارهاظ  . نشب باـختنا  تسرد  دروم  هشب و 5  اـطخ  شدروـم  هنکمم 95  هنک ،  هاگن  انثتـسا  دودـحم  دادـعت  نوا  هب  دـهاوخب 

هک يزیچ  نوا  مگب . هگید  روط  هی  نیراذب  الـصا  دنامن ، یقاب  يدـیدرت  چـیه  ياج  هک  نیا  يارب  همطاف  دزن . یفرح  یـسک  نوچ  تشادـن ؛
رـصع ات  حبـص  زا  هک  کناب  دـنمراک  هی  ـالثم  نا ؟ هدرپس  شهب  تناـما  ناونع  هب  هک  يزیچ  نوا  اـی  هیرترب  تلیـضف و  هیاـم  هدرف  دوخ  لاـم 

لام اه  لوپ  نوچ  ارچ ؟  ! هن ًاملسم  هرایب ؟  باسح  هب  دنمتورث  ور  شدوخ  هنوت  یم  هش ،  یم  لدبو  در  شتسد  ریز  زا  لوپ  ناموت  اه  نویلیم 
بـصانم هن  يوـنعم ،  ياـه  ماـقم  یحور و  تـالامک  لـثم  هشاـب .  درف  دوـخ  هب  قـلعتم  هک  هیرتربو  تلیـضف  بجوـم  يزیچ  سپ  تسین . وا 

ور تیعجرم  تموکح و  هفیظو  دـنوادخ  یلو  هدـشن  غیرد  اه  نز  زا  هیملع ،  ماقم  لامک و  کی  هک  داهتجا »  » اـه نز  دروم  رد  یعاـمتجا . 
نم میدرک . تبحـص  دروم  نیمه  رد  اـه  نز  رب  اـهدرم  ندوب  ماوق  ثحب  رد  مه  ـالبق  منک  رکف  هتـشاذن .  نز  هدـهع  هب  هیوـیند  یبـصنم  هک 

ره راگنا  اه  هچب  زا  یکی  لوق  هب  هدش ؟  عیاش  اه  نز  نایم  رد  صوصخ  هب  هعماج و  رد  ردق  نیا  لاوئـس  نیا  هک  هدـش  یچ  سپ  مدیـسرپ : 
رظن زا  نوچ  هش .  یمن  هجوت  ینید  ياه  رایعم  هب  هک  هنیا  ییاه  لاوئـس  نینچ  هشیر  نم  رظن  هب  ! هقوقح نیمه  رـس  تبحـص  ير  یم  هک  اـج 
نینچ هک  نیا  رد  ندرک  ارچ  نوچ و  لها  مه  نارادنید  دنتـسین . تلیـضف  هیامیعامتجا  تاماقم  بصانم و  زامادک  چـیه  ینید ، شزرا  ماظن 

مه اه  نز  هک  هیعیبط  ندش ، یقلت  شزرا  ناونع  هب  یبصانم  نینچ  نیا  يویند  ياه  ماظن  رد  یتقو  یلو  هدش ، هدرپس  يا  هگید  درف  هب  یتناما 
هک دیـسر  یم  رظن  هب  هک  دـنچ  ره  هرادـن ! یتـقیقح  نینچ  هک  یقح  ناوخب ؛ ور  نوشدوخ  قح  ننک و  سح  هلفاـق  زا  هداـتفا  بقع  ار  دوـخ 

تواـضق تموکح و  هک  مینک  یم  لوـبق  مه  اـم  دوـب . یبوـخ  یلیخ  هتکن  هتـسرد ! : تفگ هک  دوـب  هیمـس  نیا  اـما  تسا ، ددرم  زوـنه  همیهف 
ارچ ًالثم  تسا ! هدش  بلـس  اه  نز  زا  نیا  ارچ  يربمایپ  تماما و  لثم  یتالامک  دروم  رد  اما  لامک .  هبترم و  هندـنا  لغـش  يویند و  بصانم 

. دـنا لغـش  هفیظو و  مه  اه  نیا  لامک . دوخ  هن  دـنا  یمدآ  لامک  هجیتن  مه  تماما  يربمایپ و  دـندشن .!؟ ماماو  ربماـیپ  س )  ) ارهز ترـضح 
ناربمایپ تایصوصخو  تافص  نتشاد  یلصا ،  تلیـضف  هک  یتروص  رد  هدراذگ . شناگدنب  زا  یـضعب  هدهع  هب  دنوادخ  هک  یلغاشم  اهتنم 

ادخ اه  مناخ  ياه  تیدودحم  یعامتجا و  ياه  تمحازم  عاونا  تلع  هب  هک  هلغـش  هی  مه  يربمایپ  تلاسر  ماجنا  یلو  تسایلوا . ناماما و  و 
هبترم هبدوب  تالامکرد  یفعـض  ياراد  هک  نیا  رطاخ  هب  (س ) ارهز ترـضح  ایآ  مسرپ ، یم  همه  زا  نم  هدرکن .  راذـگاو  اه  نز  هب  ور  نوا 

درم ایآ  دوب ؛» هللا  لوسر  ياج  هب  دوب  درم  رگا  هک  ینز  نگ « یم  نوشیا  فصو  رد  ینیمخ  ماما  هک  یتروص  رد  دیسرن ؟ تیالو  ای  يربمایپ 
!؟ تسا هدـش  راک  نیا  يارجا  رد  ياه  تیدودـحم  ثعاب  هک  نآ  اـی  دـسرن  يربماـیپ  هب  هک  دوب  یـصقن  بجوم  (س ) ارهز ترـضح  ندوبن 
رد اه  نز  نوچ  هشاب و  هتـشاد  طابترا  هعماج  راشقا  همه  اب  دـیابربمایپ  هی  نوچ  هراد ،  ور  ناربماـیپ  تافـص  اـما  تسین ،  ربماـیپ  وا  هک  ینعی 
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ياه تناهاو  ازـسان  مانـشد و  يربمایپ  هفیظو  رد  هکنیا  يارب  نش . یم  لکـشم  راـچد  هفیظو  ماـجنا  رد  نرتدودـحم  نوشاـه  طاـبترا  دروم 
فیاطل فیارظ و  اب  هک  هیتالکشم  همه  نیا  تسه .  وا  هب  ناکدوک  يزادنا  گنس  ورس  يور  هب  هبورکاخ  نتخیر  تسه  یحور  یمـسج و 

هب هراد  ور  شدوخ  صاخ  تالکـشم  مه  نوا  هروط ،  نیمه  ًابیرقت  مه  تیعجرم  صوصخ  رد  تسین .  بسانتم  اه  نز  یحور  ینامـسج و 
هک یطرش  هب  هتبلا   ، هشب اه  نز  دیلقت  عجرم  هنوت  یم  مه  نز  هک  دندقتعم  املع  زا  یضعب  هچ  رگا  یعامتجا ،  تاطابترا  دروم  رد  صوصخ 
ام هک  هنیا  هلئسم  همطاف !  ینود  یم  دیـسر . یم  یـضاران  رظن  هب  دوب  هدیـشک  مه  رد  ار  شیاه  مخا  هلحار  هشاب . رود  هب  یبناج  ضراوع  زا 
یم انب  هیاپ  یب  ناینب  نیا  يور  نامتخاس  هی  دعب  مینود و  یم  هدش  لوبق  ضرف  شیپ  ناونع  هب  تساوه  رد  اپ  هک  ور  يا  هدـشن  تابثا  ضرف 
درک رکف  یمک  همطاـف   . میزاـس یم  ناـمتخاس  شیور  میراد  اـم  هک  تسا  يا  هیاـپ  نیمه  یلـصا  لکـشم  نم ! زیزع  هک  یتروص  رد  مینک .

؟ هیچ تروظنم  مدـیمهفن  هک  نم  تفگ : نوچ  تشادـن  يا  هدـیاف  ًارهاظ  یلو  دروایب ، رد  رـس  هلحار  ياه  فرح  زا  درک  یم  یعـس  راـگنا  ،
هک یتروص  رد  دنتسین . یچ  دنا و  یچ  اه  نز  نرت ، فیعـض  اه  نز  هکیدرک  عورـش  لکـش  نیا  هب  ور  ثحب  زا  یفـصن  وت  هک  هنیا  مروظنم 

شرس هدش  لکـشم  هجوتم  هک  نیا  تمالع  هب  همطاف  ناهدرم ؟ زا  رت  فیـض  اه  نز  هتفگ  یک  هک  هضرف  شیپ  نیمه  يور  مریگ  نم  الـصا 
ٌٌٌٌمـش ظاحل  زا   ، یعامتجا ریبادـت  ظاحل  زا  یندـب ،  ياوق  ظاحل  زا  طسوتم  روط  هب  اهنز  هک  نیتسه  نیا  رکنم  اعقاو  اهامـش  ایآ  داد : ناکت  ار 

ای مینک  رارف  میهاوخ  یم  اه  تیعقاو  زا  ام  ارچ  هک  ممهف  یمن  نم  اه  هچب  نینیبب  ناهدرم ؟ زا  رت  فیعض  هداوناخزا  جراخ  روما  يداصتقا و 
مدآ هرتشیب ، شروز  سک  ره  هگم  نتـسین . يزاـیتما  جـیهدوخ  يدوخ  هب  اـه  تیعقاو  نیا  ًالـصا  هک  یتروص  رد  مینک ؟  راـکنا  ور  اـه  نوا 

هب هک  میراد  موصعم  زا  یتـیاور  رد  نتـشاذگ .  هحـص  اـه  نز  ینامـسج  فعـض  يور  نینک  هعجارم  هک  مه  یبرجت  مولع  هب  امـش  ؟ هیرتـهب
اه نوا  هب  ملظ  تهج  رد  نوشیندب  تردق  زا  هک  نیا  ینعی  نانز . ناکدوک و  نشاب ؛ هعماج  فیعض  رشق  ود  بقارم  هنک  یم  شرافس  اهدرم 

لکـشم منک  یم  رکف  نم  اه  هچب  متفگ : همطاف  ياه  تبحـص  ندش  مامت  زا  دعب  درک . روطخ  منهذ  هب  يدـیدج  هلئـسم  نم  . ننکن هدافتـسا 
میرادن کش  ام  زا  مادک  چیه  الاو  هرادن .  یبوخ  يانعم  هعماج  یمومع  گنهرف  رد  هژاو  نیا  نوچ  هشاب . فیعض » » هژاو رطاخ  هب  ام  یلصا 

هفطاع تمـس  هب  اه  هاگن  همه  مراد . نم  مه  داهنـشیپ  هی  اقآ  درک : دـنلب  ار  شتـسد  هفطاع  دـنرت .  فیطل  رت و  فیرظ  اهدرم  زا  اـه  نز  هک 
هفطاع هب  ناشتوکـس  اب  اه  هچب  هرخالاب  . دوب هدـماین  شتـسد  نادـیم  زونه  هک  نیا  لثم  دوب . تکاـس  یلیخ  هعفد  نیا  هفطاـع  رخآ  تشگرب .

! فیرظ سنج  میگب  اه  نز  هب  فیعـض ،  سنج  ياج  هب  دـعب  هب  نیا  زا  هک  هبوخ  نم ، رظن  هب  دریگب . تسد  رد  ار  نادـیم  اـت  دـنداد  هزاـجا 
یب توکـس  نیا  مه  زاب  هک  هفطاع  یخوش .  ای  دیوگ  یم  يدج  هفطاع  هکدوب  هدیـسرن  هجیتن  هب  یـسک  زونه  ًارهاظ  تفگن . يزیچ  یـسک 

دیدنخن یسک  یلو  دش . بیوصت  ارآ  قافتا  هب  داهنشیپ  نیاو  تساضر  تمالع  توکس  هبوخ : تسکش : ار  توکـس  شدوخ  دید ،  ار  انعم 
ریگ ظفل  رد  اه  هچب  نینیبب  تفگ : همطاف  ياه  فرح  دـییات  رد  هتکن  کی  هک  دوب  همطاف  طقف  تسین . هفطاع  اب  سناش  مه  هشیمه  هرخـالاب 

اب یـسک  هشاب .  فیطل  فیرظ و  ینعم  هب  هکلب  هشابن .  ندوب  ناوتان  ندروخ و  يرـس  وت  يانعم  هب  نز  ندوب  فیعـض  رگا  مه  اعقاو  نینکن !
فیعض هژاو  یفنم  راب  داین . شـشوخ  هنکمم  هردلق ، میگب  هیوق ،  میگب  یـسک  هب  هک  نیا  ياج  هب  هگا  هک  روط  نومه  هرادن . یتفلاخم  نوا 
هفطاع لوق  هب  نوچ  تسین . روخ  يرـس  وت  ناوتان و  يانعم  هب  فعـض  نیا  هک  منک  یم  دیکات  مه  زاب  اهتنم  هدرک ،  ادـیپ  هار  ام  گنهرف  رد 

رت فیعض  هگید  يانعم  هب  ای  رت  فیطل  رت و  فیرظ  اه  نز  هکدنا  هدرک  لوبق  مه  اه  هچب  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  تساضر ، تمالع  توکس 
مگ رد  رـس  يزیچ  زا  اـی  تسا  كوکـشم  يزیچ  هب  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  ینحل  اـب  دوب . يرگید  زیچ  هب  مه  هلحار  ضارتـعا  دـنیاهدرم . زا 

سپ نشاب ؟ ناکدوک  نانز و  بقارم  هک  هدرک  شرافس  هعماج  هب  شا  یقالخا  ياه  هیصوت  اب  مالـسا  هک  یتفگن  وت  هگم  همطاف  منیبب  تسا .
نیمه داد : باوج  ایرث  هلحار ، ضوع  یلو  الثم ؟  هتـشادن ؟ ور  اه  نز  فرط  داـیز  شا  یقوقح  ماـکحا  رد  مالـسا  هک  هسر  یم  رظن  هب  ارچ 

زا دـعب  هرخالاب  ایرث  هتفیم .  یتاقافتا  هراد  سپ  ناهآ ؟  » هک مدرک  رکف  هظحل  دـنچ  يارب  هداد ! رارق  اه  نز  ربارب  ود  ور  اهدرم  ثرا  قح  هک 
بوخ یلیخ  داد : ار  ایرث  باوج  قایتشا  نآ  اب  دش و  لاحشوخ  ایرث  فرح  زا  تلع  نیمه  هب  مه  همطاف  هشب ». ثحب  دراو  داوخ  یم  زور  ود 

نزدراوم یـضعب  ردو  تسین  قداـص  هشیمه  اـهدرم ،  يارب  ثرا  قح  ندرک  ربارب  ود  نیا  هک  نیا  اـب  ؟  هشاـب میرب ، مدـق  هب  مدـق  طـقف  ! دـش
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هقفن هک  هنیا  رطاخ  هب  نیا  و  هنز . ربارب  ود  درم  ثرا  دراوم  رثکا  رد  یلو  هرب  یم  ثرادرم  زا  رتشیب  نز  یتح  رگید  یضعب  رد  درم و  يواسم 
شردپ و هدـهع  هب  هدرکن  جاودزا  هک  ینامز  ات  نز  جرخ  تسا .  درم  هدـهع  هب  الماک  نز  هک  نیا  ینعی  مه  هقفن  تساهدرم . هدـهع  هب  نز 

 . هشرهوش هدهع  هب  مه  جاودزا  زا  دعب 

مکی تسیب و  لصف 

هب یجرخ  هفیظو  نوچ  لاـح  هنکرارقرب . یتـسرد  تبـسن  قوقح  هفیظو و  نیب  هک  هیماـظن  ، مه بوخ  یقوقح  ماـظن  هی  مکی  تسیب و  لـصف 
منوت یم  یتشگنارس  باسح  هی  اب  . دنربب هرهب  تبسن  هی  هب  ثرا  زا  درم  نز و  تیاهن  رد  ات  . هنز ربارب  ود  ثرا  زا  نوا  مهـس  ، تساهدرم هدهع 

نیا هکلب  ، دوبن ایرث  طقف  هنکمم !؟ يزیچ  نینچ  روطچ  ننک - . یم  يرادرب  هرهب  ثرالا  مهـس  زا  هزادنا  هی  هب  اهدرم  اه و  نز  میریگب  هجیتن 
ثرالا مهـس  فصن  اـهنز  طـسوتم  ثرـالا  مهـس  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  یلاـح  رد  دوب  نکمم  روط  هچ  رخآ  . دـندوب هدرک  بجعت  همه  راـب 

باتک باسح و  یب  یلیخ  مه  همطاف  اما  . دـنرب یم  هرهب  ناشثرالا  مهـس  زا  هزادـنا  کی  هب  اه  نوا  هک  دـنک  اعدا  همطاف  ، تساهدرم طسوتم 
هدـعاق ساسا  رب  . هشاب ناموت  درایلیم   3، رهـش هی  يوت  مود  لسن  يارب  لـسن  هی  زا  هدـنوم  یقاـب  ثرا  هک  مینک  یم  ضرف  درک - . یمن  اـعدا 

زا اهدرم  نیا  الاح  . هش یم  ناموت  درایلیم  کی  اه  نز  مهـسو  ناموت  درایلیم  مود 2 لسن  ياهدرم  مهس  ، طسوتم روط  هب  ثرا ، میـسقت  یهقف 
نوشاه نزو  نوشدوخ  جرخ  مه  ور  رایلیم  کیو  ننک  یم  زادنا  سپ  ار  شدرایلیم  کی  طسوتم  روط  هب  دنا  هدرب  ثرا  هب  هک  درایلیم  نیا 2
درایلیم مینو  کی  مودک  ره  سپ  دـنوش ، یم  اه  نز  جرخ  لوپ  نیا  زا  یمین  مک  تسد  تساهدرم و  هدـهع  هب  نز  هقفن  قح  نوچ  . ننک یم 
يرایسب رد  ، هگید لیلد  اما  و  هباسح - . وت  ترـس  هک  همولعم  همطاف - : ياپ  يور  دز  هفطاع  هتـسرد !؟ . دنا هدرب  هرهب  ثرالا  مهـس  زا  ناموت 

یم کمک  ردپ  هب  لغش  نومه  رد  مه  اهرسپ  یتنـس  روط  هب  هنک ، یم  راک  شدوخ  هیامرـس  اب  هک  هشاب  یلغـش  ياراد  يردپ  هگا  دراوم  زا 
هب کمک  يارب  يا  هزیگنا  هگید  رسپ  ، هشابن يزایتما  نینچ  رگا  الصا  دیاش  . هرسپ ياه  شالت  نویدم  هیامرس  دایدزا  نیا  زا  یمین  سپ  ننک .
هب مه  عامتجا  حطسرد  هلئسم  نیا  هشب . هدیشاپ  مه  زا  هداوناخ  يداصتقا  رما  الصا  هجیتن  رد  هشاب و  هتشاذن  راک  نوا  رد  تفرـشیپ  شردپ و 
. - همطاف هن  ، داد همیهف  ار  شباوج  یلو  . دوب هلحار  زا  ضارتعا  هقارغا ! هگید  نیا  . - هنز یم  همطل  اه  هفرح  لاقتنا  لغاشم و  عیانـص و  دـشر 

هب دوب  کـیدزن  هک  ندرک  هبرجت  ثرا  هب  عجار  ور  ياهلئـسم  نینچ  ییاـپورا  روشک  دـنچ  ، نیا زا  شیب  ههد  دـنچ  ! هتـسرد ـالماک  اـقافتا  هن 
. شاه هچب  هب  هن  دیـسر ، یم  تلود  هب  هدـش  توف  درف  ثرا  نوا  رد  هک  ندرک  بیوصت  ور  ینوناـق  اـنوا  هشب . مومت  نوشارب  ینورگ  تمیق 

هیامرس يداصتقا  دشر  يارب  نوشردپ  اب  اهرسپ  يراکمه  هزیگنا  هک  دش  ثعاب  هلئسم  نیمه  درک . یم  فرـصتور  نوا  کلمیام  مه  تلود 
ور هب  ور  يدیدش  نارحب  اب  دوب  کیدزن  هک  يدح  هب  . درک تفا  اهروشک  نیا  تراجت  عیانـص و  یناهگانروط  هب  هجیتن  رد  هرب . نیب  زا  نوش 

نمفدرک تباثار  همطاف  ياعدا  همیهف  هک  نیا  زا  دعب  تشگرب . شدوخ  يداع  لاور  هب  عاضوا  اس ل  دنچ  زا  دـعب  نوناق  نیا  وغل  اب  هک  نشب 
کی اه  نز  هک  هشاب  نیا  تساهدرم ، فصن  اه  نز  ثرالا  مهـس  هک  یلیالد  زا  هگید  یکی  منک  یم  رکف  نم  مدروآ - : يا  هگید  لیلد  مه 

مالـسا نیناوق  هب  یطبر  زاهج  دوبن - : قفاوم  نم  رظن  اب  همطاف  نتفرگ . زاهجو  ندرک  هدافتـسا  نوشردـپ  هیامرـس  زا  جاودزا  نامز  رد  هبترم 
اه فرح  نیا  همه  اب  دیـشک - : شیپار  يرگید  هلئـسم  یگنرز  اب  هلحار  راب  نیا  هرادن ! ثرا  ماکحا  هب  یطابترا  مه  لیلد  نیمه  هب  هرادن و 
نز هب  يرتـمک  ناـنیمطا  مالـسا  هک  تسین  نیا  هدـنهد  نوـشن  نیا  هگم  هداد ، رارق  درم  هی  تداهـش  لداـعم  ور  نزود  تداهـش  مالـسا  سپ 

وگب الاح  هدب - . شرازگ  هدینش ، ای  هدید  هک  ور  يا  هعقاو  يدرف ، هک  تشانعم  نیا  هب  اج  نیا  رد  تداهش  منیبب  وگب  لوا  هراد - ؟ شلقعو 
هناـش هلحار  هنود ؟ یمن  یفاـک  ور  درم  کـی  ارچ  ، همزـال درم  ود  روـضح  يراـک ، هب  نداد  یهاوـگ  يارب  هک  هنک  یم  رما  نآرق  ارچ  منیبـب 

یلوبق طرـش  نوچ  ! تساج نیمه  تهابتـشا  هنک - . حالـصا  یکی  ، تفگ غورد  نوشیکی  هگا  هک  هتلع  نیا  هب  امتح  : - دیـشک الاب  ار  شیاه 
لداع دوهـش  هک  ضرف  نیا  اب  یتح  سپ  . نرادـنور نداد  تداهـش  یگتـسیاش  مهرفن  رازه  ، هشابن نانیمطاو  تلادـع  هگا  ! هتلادـع فتداـهش 
سپ دوش - . لطعم  تساوخ  یمن  هلحاراما  . دـنکبار شیاهرکف  هلحاراتدرکربص  هظحلدـنچ  همطاف  ندـب . تداهـشدیابرفنود  مهزاـب  ، نشاـب
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ندـید لثم  ، یمدآ ندـب  فلتخم  ياـه  سح  نیراد  لوبقو  تسا  هدـهاشمو  سح  ياـنبمرب  تداهـش  ساـسا  هک  هنیا  شتلع  هیچ - ؟ شتلع 
یکی نوا  ، درک هابتشا  اه  نوازا  یکیرگا  ینعی  ، نییاپ هرایب  ور  اطخ  دصرد  نیا  ات  هدرک  عضو  ور  نوناق  نیا  مالسا  ! هریذپ اطخ  ندینشو و ...

یم روکورک  ار  صخـش  تبحم  ینعی  مصیو ))  یمعی  بحلا  دـنا ((  هتفگ  امکح  هیچ - ؟ اـهنز  دروم  رد  شقرف  لااـح  هنک - . شحالـصا 
سح يور  يریثات  هاگآ  دوخان  روط  هب  دیدش  ترفنای  تبحم  هک  هنیا  زا  هیانک  نیا  ! هتفا یمن  قافتا  تقیقح  رد  هک  يروکو  يرک  نیا  . هنک

هک هرادروخرب  يرتشیب  فطاوعو  تاساسحا  زا  درم  عون  اب  هسیاقم  رد  نز  عون  هک  مینودـیم  مه  هگید  فرط  زا  . هراد ناـسنا  فلتخم  ياـه 
- ؟ نراد اهنز  تداهش  هب  یطبرهچ  سرتو  ایح  دیسرپ - : ایرث  تساهدرم . زا  رتشیب  اهنز  رد  . روط نیمه  مه  سرتو  ایح  هراد . مه  انثتسا  هتبلا 

هب . هنک یمن  هاگن  ار  هنحـص  ـالماک  ، هراد هک  ياـیح  رطاـخ  هب  ، هریگیم رارق  یقـالخا  ریغ  ياـه  هنحـص  ربارب  رد  یتقو  نز  هی  هک  هنیا  شطبر 
تـسا ینمیا  لـماع  کـی  اـه  نز  دوجو  رد  سرت  هروط  نیمه  مه  سرت  ! هرتریذـپ اـطخ  اـشحف  باـکترا  هب  تبـسن  وا  یهاوگ  لـیلد  نیمه 
هنکمم و  هنکن ! هاگن  هظحل  نیرخآ  ات  ور  تیانج  هنحـص  نز  هش  یم  ثعاـب  یعیبط  سرت  نیا  دوجو  . هنک یم  مک  ور  نوا  يریذـپ  بیـسآو 

ریثاـت تحت  هک  هرتشیب  اـهنز  دروم  رد  لاـمتحا  نیا  سپ  . هدـبرییغتور ارجاـم  دـنور  هک  هتفیب  يا  هگید  تاـقافتا  اـه  هظحل  نیرخا  نیمه  رد 
هک نیا  ای  ننک  گرزب  ور  نوا  دایب و  محر  هب  نوشلد  ، ندش هجوتم  هگا  ای  ، نشن هجوتم  ور  تیعقاو  زا  یتمـسق  نریگب و  رارق  نوشتاساسحا 

بوخ یقوقح  ماظن  هک  دوب  نیا  میتفگ  هک  ییاه  هتکن  نیلوا  زا  یکی  هک  هنوتدای  نشب . فرصنم  تیعقاو  نتفگ  زا  ، باعراو دیدهت  تلع  هب 
!؟ هتـسرد . هریگبرظندم شنیناوق  عضو  رد  ور  اهنواو  هسانـشب  تیمـسر  هبور  دارفا  فلتخم  ياهدادعتـساو  يدوجو  ياه  تیعقاو  هک  هیماظن 

یمن عناق  ات  مدوب  هتخانـش  زور  هس   _ ود نیا  رد  نم  هک  ياـهلحار  نیا  هنرگو  دادـن . شک  ار  ثحب  رگید  هک  دوب  هدـش  عناـق  هلحار  ارهاـظ 
نیا هدش ! سکعرب  الاح  ، درک یم  دـییات  ار  وا  ياه  فرح  دوب و  همطاف  فرط  شیپ  هقیقد  دـنچ  نیمه  هک  همیهف  اما  . دـمآ یمن  هاتوک  ، دـش
نیب هک  هضیعبت  هدنهد  نوشن  ییاهنت  هب  شدوخ  درم  نز و  هید  هلئـسم  نم  رظن  هب  یلو  ! لوبق تیاه  فرح  همه  درک - : لاوس  هک  دوب  وا  راب 

نز هید  ارچ  وت  رظن  هب  بخ  درک - : لاوس  يدرـسنوخ  اب  همطاـف  هدرم ؟ فصن  نز  هید  هک  نوچ  هراد . دوجو  یمالـسا  نیناوق  رد  درمو  نز 
اهتنم تفرگ . ار  شمیمـصت  هرخالب  دـناراخ و  ار  شغامد  یمک  . تشاد دـیدرتراگنا  . درک ثکم  هظحل  دـنچ  همیهف  تساهدرم ؟ فصن  اـه 

نز شزرا  هک  هد  یم  نوشن  نیا  ، میریگب یناسنا  زا  یئزج  ای  مامت  نتفر  نیب  زا  ناربج  يارب  یلداعم  ور  هید  هگا  دوبن - : عطاـق  زونه  شنحل 
دیاـب هشب ، تباـث  وت  ياـعدا  ندوب  طـلغ  اـی  تسرد  هک  نیا  يارب  مالـسا - ! نیناوـق  رد  هتبلا  تساـهدرم . شزرا  زا  یمین  یناـسنا  ظاـحل  زا 
لداعم ناج و  لوپ  هید ، هک  هنیا  ام  ياعدا  هن ؟ اـی  هدـش  صخـشم  دارفا  يونعمو  سناـسنا  شزرا  ساـسا  رب  هید  لوپ  اـیآ  هک  هشب  صخـشم 

. تسین ناسنا  شزرا 

مود تسیب و  لصف 

لوپ موس  کی  ات  درمو  نر  هید  هک  نیا  لوا  لیلد  . مراد مه  لیلد  منکب - . اعدا  منوتیم  اهزیچ  یلیخ  مه  نم  . هرادن هدـیاف  هک  اعدا  فرـص  - 
زا درمو  نز  مسج  نیبرگا  هک  یتروص  رد  . دآ یم  دوـجو  هب  تواـفت  ، هرذـگب موـس  کـی  زا  رگا  یلو  هربارب ، هگیدـمهابالماک  لـماک ، هید 

هرتشیب ملاع  هی  شزرا  ، هک نیا  مود  لیلد  ندرک . یم  قرف  هگیدـمه  اب  مه  هید  رادـقم  نیرت  یئزج  رد  یتح  دـیاب  ، دوب یتوافت  شزرا  ظاحل 
لهاجو ملاع  یناسنا  شزرا  ثیحزا  ینعی  . نتـسین ناسکی  مه  اب  ننودـیمن  هک  یناسکو  ننود  یم  هک  یناسک  هگ  یم  نآرق  دوخ  ؟ لهاج ای 

داد باوج  . داد باوج  هک  دوب  هفطاع  همیهف ، ضوع  هراد ؟ قرف  یلومعم  درف  هی  اـب  ملاـع  هید  اـیآ  یلو  . مینئمطم هک  ور  نیا  . تسه تواـفت 
ینعی دروآ - : یمن  رد  رـس  همیهف  یـشورف ؟ یم  دـنچ  ور  تتـشگنا  منیبب  وگب  همیهف  یتسار  دیـسرپ - : همیهف  زا  . درک لاوس  مه  زاب  هن ، هک 

دیفـسو کـیراب  یلیخ  هدـموا ، مشخوـت  تشگنا  زا  منم  ! هگید تساـه  ناـسنا  ناـج  اـی  ندـب  تمیق  هید  یتـفگ  وـت  هـک  نـیا  ینعی  یچ - ؟
هن هزوسب ، خیـس  هن  هک  مینک  عورـش  دـنچ  زا  منیبب  وگب  ـالاح  ! شا یـشورف  ـالط  نیرتـیو  تشپ  هراذـب  اـت  مومع  هب  مدـب  ماوخ  یم  . هگنـشقو

زونه هک  دوب  همیهف  دوخ  طقف  تفرگ . ناش  هدـنخ  هلماعم  نیا  زا  همه  میدـش . وا  يانعم  رپ  یخوشو  فیرظ  هتکن  هجوتم  هزات  اـم  باـبک !؟
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هگم !؟ نیدـنخ یم  ارچ  یچ ؟ ینعی  اهراک  نیا  تشگرب - : هیقب  فرط  هب  ، تسا هدروخرب  شهب  یلیخ  راگنا  هک  یتلاح  اـب  . دوب هدـنام  چـیگ 
رد نیاوخ  یم  هک  يزاب  هنووید  ره  دعب  مینکب ، ور  نومراک  ام  ات  نیراذب  رگیج  رس  نودند  هقیقد  دنچ  مینک ؟ یم  هلماعم  میراد  نینیب  یمن 

شفک يارب  همیهف  ياهاپ  هتبلا  . هراد یـشافک  ، میاد يارب  ، مرخب ور  شیاـپ  ماوخیم  مه  تشگنا  زا  دـعب  . تسا هلماـعم  لوا  نـالا  هزاـت  ! نیراـیب
رد ور  نیاوخ  یم  يزیچ  هگا  مه  امـش  اـه  هچب  ستـسار  دز - . يدـنخ  زوپ  مه  همیهف  دوخ  یتح  . دـشرتشیب اـه  هچب  هدـنخ  هبوخ . هناـگچب 

لدو ندرگ  زونه  ، هشاـب نوتلیماـف  يوـت  يزیچ  ، یباـصق هگا  یلو  هرادـن . یباـسحو  تسرد  تشوـگ  همیهف  هک  هتـسرد  اـه ! نینکن  یتسیاـب 
راد هچبو  راد  هنوخ  يآ  دیشک - : دایرفو  دیبوک  مه  هب  ار  شیاهتسد  دعبو  مینک - . شجارح  ور  همیهف  هروط  هچ  الـصا  اه . تسه  شولقو 

! هدموایمو بطم  هتفریم  شاهاب  هک  هدوب  رتکد  مناخ  هی  لام  شنوبز  هرادن . فرح  ! هشیرخآ منیا  . دـش مومت  هک  ودـب  . رایبو رادرو  ور  لیبنز  ،
فرح نیا  هگا  وت  نوج  رتخد  تفرگ - . ار  هفطاع  ناهد  يولج  تسد  اب  هیمـس  رانک ! راذـب  اقآ  يارب  ور  شلد  نوا  هچب  . وبور شـشوگ  انب 

یم اـپو  تسد  رتشیب  هفطاـع  هچ  ره  نونـشب ! ور  وت  هرکن  يادـص  مرحم  يوت  دـیاب  هک  ندرک  یهاـنگ  هچ  رادازع  مدرم  ، تسین تیلاـح  اـه 
یلداعم هنوت  یمن  يزیچ  چیه  هکداد  نوشن  هفطاع  فیرظزنط  نیمه  ، اه هچب  دینیبیم  تفگ - : همطاف  هرخالب  . دندیدنخ یمرتشیب  اه  هچب  ، دز

هید نتخادرپ  لیلد  سپ  هنکبور - . يراک  نینچ  هرادـن  دـصق  مه  هید  تقیقحرد  سپ  ! شازجا ای  ، ناسنا هی  نتفر  تسدزا  ناربج  يارب  هشاب 
ای نشاب  مه  یعطق  تمکح  تسین  مولعم  هک  هتمکح  دنچ  ساسا  رب  هید  نتخادرپ  مکح  ، ندرک صخشم  املع  الاح  ات  هک  روط  نیا  هیچ - ؟

یکی ، تهج ره  هب  . هشب فشک  هدنیآ  ردو  هدیسرن  یمالـسا  ياملع  رکف  هب  نالاات  هک  نشاب  مه  يا  هگید  ياه  تمکح  هک  هنکمم  ینعی  . هن
هی هگا  ینعی  هنک . ناربج  هدش  دراو  هداوناخ  هب  هکور  ینایزو  همطل  زا  یتمسق  ات  هش  یم  تخادرپ  هک  هیلوپ  هید  هک  هنیا  اه  تمکح  نیا  زا 

يداصتقا هبرـض  مه  درف  ندـش  هتـشکرثا  رد  . هراد یم  زاب  ندرکراکزا  ور  وا  بیـسآ  نیا  ، هدـب تسد  زا  ور  شمـشچایو  اپ  اـی  تسد  يدرف 
درم و هید  توافت  هب  یطبر  هچ  نیا  اما  ! بخ هنک - . ناربج  ور  هبرـض  نوا  هراد  دـصق  تقیقح  رد  هید  هک  هشیم  دراو  هداوناـخ  هب  يا  هگید 
زا ، هدرم شود  هب  هداوناخ  يداصتقا  راب  تقیقح  رد  ینعی  ، تسا هداوناخروآ  نانو  لوئـسم  ، درم نوچ  هک  تساج  نیا  شتواـفت  هراد - ؟ نز 

یفطاع همطل  ثعاب  رتشیب  نز  نتفر  تسدزا  ، تقیقح رد  . هنک یم  دراو  هداوناخ  هب  يرت  نیگنـس  هبرـض  نوا  نتفر  تسد  زا  اـی  نداـتفا  راـک 
يروا نان  تیلوئـسم  یتحو  هنک  راک  ینز  هگا  الاح  دیـسرپ - : هکک  دوب  هلحار  اب  نیا  يداصتقا . همطل  ثعاـب  درم  نتفر  تسد  زاو  هش  یم 
هیواسم نز  هی  نداد  تسد  زا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  الاح  . هشاب هداتفا  راک  زا  شرهوش  ای  ، هشاب هتـشادن  رهوش  الثم  ، هشاب شا  هدـهع  هب  هداوناخ 

، هداوناخ هب  هدـش  دراو  يداصتقا  نایز  ناربج  ثحب  نیا  متفگ ، هک  نم  ریخ . هن  هلماک - ؟ نوا  هید  ایآ  هداوناخ ، روا  ناـن  نداد  تسد  زا  اـب 
يزیچ نوا  فرش  هب  ، مینودنور مکح  یعرش  یعطق  تلع  یتقو  ات  ام  سپ  . تسین هک  یعطق  تلع  ، تسا هید  تخادرپ  ياه  تمکح  زا  یکی 
دراوـم يارب  دـیابن  . هش یم  عـضو  مدرم  موـمع  يارب  نوناـق  ، یناـث رد  . میدـب رییغتور  ماـکحا  میرادـن  قـح  ، همکح تلع  مـینک  یم  رکف  هـک 
همیهف تسین . نوناق  هگید  هک  هشاب  هتشاد  هرصبت  ای  انثتسا  ، رشب دارفا  دادعت  هزادنا  هب  هک  نوناق  دز . هرصبت  ای  درک  ضوع  ور  نوناق  ییانثتسا 

ردام هگا  یلو  ، هلماک شاهید  ، هسرب لتق  هب  هداوناـخ  هی  هلاـس  هچب 9  رـسپ  هگا  هک  تسین  هرخـسم  نیا  وـت  رظن  هب  نیبـب  تفگو - : درک  رکف 
نیا نداد  تسدزا  نایزرخآ  . هشاب فصن  شا  هید  ، هسرب لتق  هب  هداوناخ  نیمه  رداـم  هگا  یلو  ، هلماـک شا  هید  ، هسرب لـتق  هب  هداوناـخ  نیمه 
نیا شلیلد  شاب  نئمطم  سپ  . تسین درف  یناـسنا  شزرا  لداـعم  هجو  چـیه  هب  هید  میدـید  هک  اـم  ناـج  همیهف  شرداـم - !؟ اـی  هرتشیب  هچب 

هک يدرم  نتفر  تسد  زا  ناـیز  اـیآ  . منزب هگید  لاـثم  هی  تارب  مدوـخ  راذـب  . تساـه فرح  نیا  زا  رت  هدـیچیپ  مه  هیـضق  نیا  نیبـب  تـسین .
یهام شدمآرد  هک  یـسک  نوا  ینعی  هن - ! هیکی - !؟ هناموت . رازه  دـصناپ  یهام  شدـمآ  رد  هک  یـسک  اب  هناموت  رازه  یهام 50  شقوقح 

هدـموا نوچ  هیکی . نوشود  ره  هید  هک  هگ  یم  عراش  یلو  فننیب  یم  نایز  هرتشیب  شداواخ  هرب  تسد  زا  هگا  الاح  ، دوب ناموت  رلزهدـصناپ 
هوقلاب ییاناوت  يایا  رب  مه  طسوتم  رادقم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  هزات  . داد میمعت  هعماج  دارفا  رتشیب  هب  هشب  هک  هتفرگ  رظن  رد  ور  یطسوتم  دح 

رب روط  نیمهو  دـش . یم  ایند  راد  هیامرـس  دـش ، یم  گرزب  هگا  ، تفر تسد  زا  یگلاس  رد 9 هک  يا  هچب  رـسپ  ناـمه  هنکمم  نوج  هدارفا .
هوقلاب ییاناوت  نید  سپ  هشب  نیـشن  هناخ  دعب  هام  دنچ  هشب و  تسکـشرو  ، هشدمآرد ناموت  رازه  دصناپ  یهام  نالا  هک  یـسک  نوا  ، سکع
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دح نید  ، هتوافتم مه  يداصتقا  ياه  تیلاعف  يارب  نوش  ییاناوت  ، درمو نز  دادعتـسا  رد  توافت  رطاخ  هب  نوچو  . هریگ یم  رظن  رد  ور  سنج 
هی اه  هچب  یتسار  درک - : عطق  ور  همطاف  تبحـص  هلجع  اب  هفطاع  هدرک . نییعت  اه  نز  سنج  طسوتم  زا د  رتشیب  ور  اـهدرم  سنج  طـسوتم 

هداوناخ هگید !  همولعم  داد - : باوج  ناـنیمطا  اـب  هیمـس  هنک ؟ یم  تفاـیرد  ور  نوا  یـسک  هچ  هش ، یم  تخادرپ  هک  یتقو  هید  ! هگید زیچ 
هـسر یم  شا  هچبو  نز  هب  شاهید  ، هشاب درم  لوتقم  هگا  هک  نیا  ینعی  درک - : گنت  یمک  رکفت  تمالع  هب  ار  شیاه  مشچ  هفطاع  لوتقم !

یم هید  شاه  هچبو  درم  نوا  ربارب  ود  شاه  هچبو  نز  نوا  تقیقح  رد  سپ  هسر . یم  شاه  هچبو  رهوش  هب  شا  هید  ، هشاـب نز  لوتقم  هگاو 
هک مینک  یم  رکف  تلع  نیمه  هب  هلوتقم و  قـح  هید  مینک  یم  رکف  هک  هنیمه  اـم  تاهابتـشا  زا  یکی  هلب ! درک - : دـیکات  مه  همطاـف  نریگ .
هک تقونومه  تقیقح  رد  تفگ - : يدـج  ینحل  اب  هفطاع  هرادـن . یقح  هگید  هدرم ، هک  لوتقم  هک  یتروص  رد  هش . یم  عیاـض  اـهنز  قح 
ور لتاق  ناوخب  هگا  هدیـسر  لتق  هب  هک  ینز  هداوناخ  یتقو  هک  هتع  نیمه  هب  هش . هداوناخ  قح  نوا  تهج  ره  هب  تفرگ - ! ور  شقح  هدرم ،

همطل ناـش . هداوناـخ  روا  ناـن  نداد  تسد  زا  رثا  رد  لـتاق  هداوناـخ  نوـچ  نزادرپـب . ور  هید  زا  یمین  دـیابفدشاب  درم  لـتاقو  ننک  صاـصق 
یفرح رگید  دمآ  یم  رظن  هب  نریگبور . نوشقح  دـیابو  ندرکن  یهانگ  نآ ه  هک  یتروص  رد  . نروخ یم  لوتقم  هداوناخ  هب  تبـسن  يرتشیب 

! هلحار . دنزب فرح  تساوخ  یم  مه  زونه  هک  دوب  رفن  کی  راگنا  یلو  دندوب ))!؟ هدش  عناق  اه  هچب  ینعی  هدنامن (( ، نتفگ  يارب 

موسو تسیب  لصف 

ره هب  هدشن و  اهنز  هب  مه  یملظ  چـیه  سا !  هنالداع  ماظن  هی  مالـسا ،  یقوقح  ماظن  هک  مینکیم  لوبق  مه  ام  همطاف .  لوبق  تیاهفرح  همه  - 
رب تسوا و  اب  قح  راب  نیا  هک  دوب  نئمطم  راگنا  درک .  عطق  ار  شفرح  یلو ...  هدش  هداد  یقوقح  شیاهدادعتسا  شیاه و  هفیظو  اب  یسنج 
 . دراد هتنچ  رد  يزیچ  هچ  وا  دـننیبب  ات  دـندوب  رظتنم  دنـشاب ،  هتـسخ  هلحار  ياه  ییوج  هناهب  زا  اـه  هچب  دیـسر  یم  رظن  هب  هک  نیا  فـالخ 

جهن رد  یلع  ترـضح  زا  هک  يا  هبطخ  نوا  درک - :  دراو  ار  شا  هبرـض  نیرخآ  هلحار  و  یچ ؟  یلو  دـندمآ - :  گنت  هب  اه  هچب  هرخـالاب 
هک دوب  راب  نیلوا  نراد !  صقن  يویند  ياه  هرهب  نامیا و  لـقع و  رد  اـه  نز  نگ  یم  نوا  رد  هک  ناـمه  یگ ؟  یم  یچ  ور  هدـمآ  هغـالبلا 

هیمس یلو  روط !  نیمه  مه  هفطاع  ایرث و  همیهف و  مدرک .  بجعت  یلیخ  لیلد  نیمه  هب  مدینـش .  یم  یلع  ترـضح  لوق  زا  ار  یفرح  نینچ 
زا هبطخ  نیا  هک  ینک  یم  در  اـیآ  بـخ - !  تـفگ - :  همطاـف  دـنام .  یقاـب  مارآ  درـسنوخ و  ناـنچمه  مـه  همطاـف  درکن و  بـجعت  یلیخ 
 . دراد دوجو  ییاهدیدرت  شدنس  رد  دیوگ  یم  مک  تسد  ای  دنک  یم  در  ار  هبطخ  نیا  همطاف  نالا  هک  مدوب  نئمطم  تسا ؟  یلع  ترـضح 
ات هک  متـسین  ییانوا  زا  نم  ریخ !  همطاـف - :  درکن .  در  ار  نآ  همطاـف  اـما  دـمآ .  یمن  رد  روج  یلع  ترـضح  زا  نم  روصت  اـب  الـصا  رخآ 

هسانش و ثیدح  شدوخ  یـضر  دیـس  نوچ  هشاب !  یلع  ترـضح  ياه  هبطخ  زا  مه  دیاش  منک !  راکنا  ور  نوا  مدینـش ،  ور  یبیجع  فرح 
هنوگچ همطاف  متسناد  یمن  ظوظحلا و )) ...  نامیالا  صقاون  ءاسنلا  نا  هدرک (( :  عورـش  مه  هلمج  نیا  اب  هدروآ .  هغالبلا  جهن  رد  ور  نوا 
صقاـن ور  نز  ادـخ  یگب  ياوخ  یم  ینعی  متفگ - :  سپ  دنـشاب .  هتفگ  ار  اـه  فرح  نیا  اـه  نز  هراـبرد  یلع  ترـضح  تسا  هدرک  لوبق 

ام لکشم  مرادن !  لوبق  مه  زونه  دنا - !  صقان  اه  نز  تفگ  یم  یتشادن و  لوبق  تدوخ  هک  دش  وظـسرا  فرح  نومه  هک  نیا  هدیرفآ !؟ 
؟  هیچ صقن  زا  نوتروظنم  یسراف  رد  امش  هلب !  هراد - !؟  مه  یقرف  هگم  هیسراف - .  لثم  مه  یبرع  رد  صقن  يانعم  مینک  یم  رکف  هک  هنیا 
 (( ظحلا نم  نارـسخ  ور ((  صقن  نینک ، هعجارم  اه  هماـنتغل  هب  هگا  تسین .  نیا  شاـنعم  یبرع  رد  یلو  دوبمک - !  ینعی  صقن  همولعم !  - 

نیبب هراد !؟  یقرف  هچ  هگم  دوبمک - ))!  هن  هیریگ  هرهب  مک  يانعم  هب  رت ،  هصـالخ  اـی  يرادرب ((  هرهب  رد  شهاـک  ینعی  دـننک .  یم  ینعم 
هک تسین  نیا  شروظنم  اج  نیا  هش .  یم  مک  مالک  دش ،  لماک  لقع  تقو  ره  ینعی  مالکلا ))  صقن  لقعلا ،  مث  اذا  هدمآ (( :  تایاور  رد 

نیا هنز و  یم  فرح  رت  مک  هش ،  یم  لماک  شلقع  سک  ره  هگب  داوخ  یم  هکلب  هنزب !  فرح  هنوت  یم  رت  مک  هرت ،  لماک  شلقع  یک  ره 
نوم هجدوب  هشاب و  هتـشاد  هنیزه  ناموت  ام 700000  يودرا  هگا  ـالثم  اـقافتا !  هن  هش - !  یم  یکی  هک  شرخآ  هنک - .  یم  قرف  دوبمک  اـب 

هجدوب ناموت  هگا 700000  ینعی  هسکعرب !  یبرع  رد  یلو  میراد .  دوبمک  صقن و  میگ ،  یم  اه  نابز  یـسراف  ام  هشاب ،  ناـموت   500000
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دنت ینحل  اب  هلحار  هتفرگ !  هرهب  هجدوب  زا  رتمک  ینعی  هصقان !  هگ  یم  برع  اـجنیا  مینک ،  جرخ  ور  شناـموت  طقف 500000  میشاب  هتشاد 
رد ناسکی  روط  هب  دنوادخ  هک  یلقع  زا  هکلب  دـنرادن ،  لقع  دوبمک  نانز  عون  ینعی  هچ - ؟  ینعی  لوقعلا  صقاون  نیا  هرخالاب  دیـسرپ - : 
هک نیا  رطاـخ  هب  دـننک - ؟  یم  هدافتـسا  رتمک  هک  هدـش  یچ  دیـسرپ - :  هیمـس  دـننک !  یم  هدافتـسا  رتـمک  هداد ،  رارق  درم  نز و  راـیتخا 

لـقع و نز ،  رد  هچ  درم و  رد  هچ  هدـش  هدـید  اـهراب  هدرک و  تیاـنع  مه  ور  فـطاوع  تمعن  درم ،  نز و  هب  لـقع  تمعن  هارمه  دـنوادخ 
راشرـس فطاوع  زا  نوچ  نانز  عون  یلو   . فطاوع هب  یهاگ  داد و  لقع  هب  ار  نادـیم  دـیاب  یهاگ  هک  دـنا ،  هتفرگ  رارق  مه  ربارب  رد  هفطاع 

فرط نانز  امومع  هفطاع ،  لقع و  لباقت  رد  هدش  ثعاب  دـنا ،  هداد  نز  هب  هک  تسا  یتبحم  یتیبرت و  شقن  رطاخب  مه  نیا  دـنرادروخرب و 
لقع یعیبط و  لقع  هتمسق :  ود  لقع  هک  دنیامرف  یم  یلع  ترضح  مه  هگید  هبنج  کی  زا  نریگب .  هرهب  لقع  زا  رتمک  هتفرگ و  ور  هفطاع 

یم يرادرب  هرهب  رتمک  نوا  زا  الومعم  اه  نز  هک  يزیچ  نوا  الاح  هدـب .  شرورپ  دـیاب  صخـش  هک  هلقع  را  یتمـسق  یبرجت  لـقع  یبرجت . 
هبرجت دنتـسه ،  یعاـمتجا  تاـطابترا  رد  رتمک  هرذـگ و  یم  هنوخ  رد  نوشتقو  رتـشیب  اـه  نز  هک  ارچ  هیبرجت .  لـقع  نیمه  دـیاش  دـننک ، 

هلحار هعفر .  لباق  هک  مینیب  یم  هتبلا  دنریگ .  یم  هرهب  نوش  یبرجت  لقع  زا  رتمک  مه  رظن  نیا  زا  اذل  دـنراد .  یعامتجا  ریبادـت  رد  يرتمک 
ور یفیـصوت  یلع  ترـضح  یتقو  دـنا - ؟  هداد  رارق  باطخ  دروم  ور  اه  نز  لک  یلع  ترـضح  ارچ  هعفر  لباق  هگا  دوب - .  ضربعم  زونه 
 ، نش یم  یگزیو  نیا  لماش  نوشدوخ  رصع  نانز  طقف  ای  تفرگ .  رظن  رد  هش  یم  ور  تلاح  دنچ  دنرب ،  یم  راک  هب  اه ))  نز  دروم ((  رد 
اه نز  همه  دروم  رد  اعدا  نیا  ای  تساه .  نز  همه  هب  طوبرم  دـنرآ  یم  نوشاعدا  دروم  رد  ترـضح  هک  یلیـالد  نوچ  تسین !  روطنیا  هک 
یم سپ  دنا .  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  میراد  نیقی  بنیز  ترضح  ارهز و  ترضح  لثم  ییاه  نز  هکنوچ  تسین .  تسرد  مه  نوا  هک  هقداص 
یلو هحالـصا .  رییغت و  لباق  تیبرت  اب  تعیبط  نیا  هتبلا  هک  هنانز  هیلوا  تعیبط  روظنم  تلاح ،  نیا  رد  تفگ .  ور  يا  هگید  موس  تلاح  هش 
هنوت یم  ینز  ره  هدـش و  ناـیب  یلک  ترـضح ،  راـتفگ  دـنهدب ،  رییغت  ور  تلاـح  نیا  ـالماک  دـننوتب  تسین  مولعم  مه  اـه  نز  مومع  نوـچ 

صقن البق ،  لثم  مه  اج  نیا  ییوگ - ؟  یم  هچ  نامیالا ))  صقاون  نوا ((  صوصخ  رد  هنک - .  جراـخ  هلمج  نیا  قیداـصم  زا  ور  شدوخ 
برقت يارب  شنامیا و  يور  زا  نمؤم  صخـش  هک  هیلامعا  تدابع ،  هک  نیا  مه  رگید  هتکن  تس .  يرادرب ))  هرهب  رد  شهاک  يانعم ((  هب 

هن هیمک  هلئسم  هی  اج  نیارد  صقن  هک  نیا  هگید  هرب و  یم  شنامیا  زا  صخش  هک  هیا  هرهب  تدابع  تقیقح  رد  ینعی  هد .  یم  ماجنا  ادخ  هب 
نامه هب  هدرگ  یمرب  مه  تدابع  نازیم  رد  شهاـک  نیا  اـه .  نوا  تیفیک  هن  تسا ،  هزور  زاـمن و  اـی  تداـبع  نازیم  هب  عجار  ینعی  یفیک ! 
هرهب اتعیبط  نریگ ،  یمن  هزور  ننوخ و  یمن  زامن  اه  نز  مایا  نیا  رد  نوچ  هکنیا  ینعی  اه !  نز  تداـع  ماـیا  رد  هزور  زاـمن و  ندوبن  زیاـج 

مه ـالبق  مه  اـه  نز  ثرا  ندوب  فصن  ینعی  يدـعب  هلمج  دروم  رد  نشچ .  یم  ور  تداـبع  تذـل  رتـمک  نرب و  یم  نوشناـمیا  زا  يرتـمک 
هرخالب . درکیم رکف  همطاف  لیالدو  اه  فرح  يور  ون  زا  هرابود  تشاد  الامتحا  . درک ثکم  هظحل  دنچ  لومعم  قبط  هلحار  میداد .  حیـضوت 

نیا زا  مودک  چیه  هخآ  اما  ! تسرد وت  تاحیـضوتو  لیالد  همطاف  نیبب  تفک - : ، دیـسر یم  رظن  هب  تحارانو  هتفرگ  یمکهک  یلاح  رد  مه 
وت رظن  هب  ایآ  . هدـش داجیا  اه  نوا  مسجو  حورراتخایو  نیوکترد  هک  هیزیچ  . تسین اه  نز  دوخ  ریـصقت  یتفگوت  هک  یتالکـشمو  اـه  صقن 

سفن همطاف  . هرادن مه  یلح  هار  چـیهو  تسین  شدوخ  ریـصقت  الـصا  هک  ننک  تمذـم  یتیـصوصخ  هبار  یـسک  یلع  ترـضح  هک  هتـسرد 
. تسا لاحشوخ  هدش ، عناق  وا  تاحیضوت  زا  مه  اج  نیمه  ات  هلحار  دید  یم  هک  نیا  زا  دیسر  یم  رظن  هب  . دیشک یتحار 

مراهچو تسیب  لصف 

هب هدرگیمرب  ، هراذیم یعیبط  ياه  تیصوصخ  يور  تسد  اه  نز  نوا  تمذم  عقوم  یلع  ترـضح  ارچ  هک  نیا  ایناث  ، هراد لح  هار  هک  الوا  - 
هب يارب  هدوب  ياهنیمز  اما  ، تسین یلـصا  لیلد  هچرگا  هک  . مینکیم هراشا  یتیـصوصخ  هب  یـصخش  تمذمو  تتامـش  عقوم  ام  یهاگ  هک  نیا 

یلو ، تساه ناسنا  همه  تاذ  رد  هک  هیتیصوصخ  نیا  تسا )) يدام  یناسنا  ینالف   )) نیگ یم  یسک  هب  امش  الثم  ! هیـصقن نوا  ندموا  دوجو 
لوجع ینالف   )) میگ یم  اـی  ! هش یم  هداد  نوشن  نوشلاـمعا  رد  ندوب  يداـمو  ندوب  یکاـخ  تفـص  نیا  هک  هریم  راـک  هب  یناـسک  دروم  رد 
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رد ندوب  لوجع  نیا  هک  یعقوم  ؟ دیرب یم  راک  هب  ور  نوا  عقوم  هچ  امش  اهتنم  تسا . اهناسنا  همه  تاذ  رد  هک  هیتفـص  ندوب  لوجع  تسا )!
یلع ترضح  . ننکیم راهم  نوشدوخ  ور  تیـصوصخ  نیا  سفن  بیذهتو  يزاسدوخ  هلحرم  رد  اه  یلیخ  الاو  ! هشب نایامن  رفن  هی  ياهراتفر 

نتشادن قح  اهدرم  نوا  هک  ننکیم  هراشا  رما  نیمه  هب  ، دش نز  هی  دنت  تاساسحا  تسد  هچیزاب  نایهاپیو  هباحـص  لقع  هک  یتیعقوم  رد  مه 
ار نیا  هن ؟ ، درب نیبزا  ور  اه  تیصوصخ  نیا  ای  درک  ناربج  ور  اه  صقن  نیا  هش  یم  وت  رظن  هب  سپ  ننک - . تیعبتنز  نوا  زا  هلئـسم  نیا  رد 
زا ، ینالقعو یقطنم  لئاسم  رب  تاساسحا  هبلغ  زا  يریگولجو  یعامتجا  ریبدت  ندرب  الاب  اب  هش  یم  لقع  صقن  دروم  رد  هلب  دیـسرپ - . هیمس 

هزور اـی  ننوخب  زاـمن  ننوت  یمن  هم  یماـیا  رد  اـه  نز  میراد  هک  یتاـیاور  قبط  مه  ناـمیا  صقن  دروـم  رد  . درک هدافتـسا  مه  یبرجت  لـقع 
هدرک ظـفح  ور  شا  يدرـسنوخ  یمک  هگا  ندوب  ضیرم  ياـج  هب  ، نز نوا  هک  نینیبیم  . ننک ناربج  ور  نوا  نتفگ  رکذ  اـب  ننوت  یم  ، نریگب

نوـمه رد  ندـیم  حـیجرتو  نتفا  یمن  اـه  هار  نیا  زا  هدافتـسا  رکف  هب   ، يدودـعم زج  ، اـه نز  رثـکا  هنافـساتم  یلو  . تشاد يداـیز  لوـپ  ، دوـب
الاـب ور  نوشاـه  تداـبع  نازیمو  نوشتینـالقع  ، ریبدـت هک  ییاـه  نز  دادـعت  هگا  ینعی  درک - : دـیکات  هلحار  نتـسه . هـک  ننوـمب  یتیعـضو 

هب هک  یناسک  نوا  الامتحا  درک - : دیکات  مه  همطاف  تسین !؟ قداص  اه  نز  نیا  دروم  رد  یلع  ترح  هلمج  هگید  تقو  نوا  ، هشب دایز  ، نربب
نیا هک  مگب  مه  ور  هگید  مهم  زیچ  هی  هتبلا  . نریگ یمن  رارق  یلع  ترـضح  تمذـم  قادـصم  هگید  ، نشب راـک  نیا  هب  قفوم  مه  يدرف  روط 

اه نآ  یعامتجا  ریبدتو  نتـشاد  روضح  عامتجا  رد  رتمک  اه  نز  نوچ  نامز  نوا  تایـصوصخ  تلع  هب  هک  نیا  . هراد یمهم  یگنهرف  ثحب 
موصعم زا  یثیدـح  ، لاثم يارب  . نداد یم  زیهرپ  اه  نز  اب  ندرک  تروشم  زا  ور  اهدرم  ـالثمو  دـش  یم  داـمتعا  اـهنوا  هب  رتمک  ، دوب رت  نییاـپ 

هک هد  یمنوشن  ثیدح  نیاو  دشاب )) هدـش  تباث  ناتیارب  هبرجت  هب  ناشریبدـت  هک  نا  رگم  دـینکن  هرواشم  نانز  اب  : )) دـنا هدومرف  هک  میراد 
رت تحار  اه  نز  اه  هناسر  یگدرتسگو  يژولونکت  تفرشیپ  هطـساو  هب  هک  زورما  صوصخب  ننک . دایز  ور  نوشریبدت  ننوت  یم  مه  اه  نز 
اما . دوب هدش  تحار  شلایخ  يدح  ات  راگنا  . تشادـن نتفگ  يارب  یفرح  رگید  هلحار  ندـب . تاجن  تیدودـحم  نیا  زا  ور  نوشدوخ  ننوتیم 

منود یمن  نم  اه  هچب  دیـشک - : یقیمع  سفن  همطاف  . دندرک یم  چپ  چپ  رگیدمه  اب  دنتـشاد  هیمـسو  هفطاع  دندوب . هدـش  عناق  اه  هچب  هیقب 
. هنک یـضار  ور  ام  هنوت  یم  دـح  هچ  ات  هک  نیا  ای  هنک  ییامنهار  مالـسا  ماکحا  قیمع  هفـسلف  هب  ور  اـم  هنوت  یمدـح  هچ  اـت  اـه  باوج  نیا 

شوـمارف ور  زیچ  هی  یلو  میـشاب . هدـشن  عناـق  اـهباوج  نیا  ندینـش  اـب  هک  میـشاب  اـم  زا  یـضعب  دـیاش  یلو  ، هنکیم کـمک  هـب  یلیخ  املـسم 
هب ام  رگا  یتح  ، تسه يریبدتوتحلـصم  ، میکح راک  ره  رد  امتح  هنک . یمن  هدوهیب  راک  مه  میکحو  همیکح  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیا  ، مینکن
اب یمالـسا  نادنمـشیدنا  الاح  ات  مالـسا  ردـص  زا  ، خـیرات لوط  رد  هکلب  ، هدوبن لوا  زور  زا  میتفگ  ام  هک  مه  ور  ییاه  باوج  . میربن یپ  نوا 
مه هدـنیا  رد  هک  نیا  امک  . تسین یعطق  لیلد  ای  لـیلد  اـهنت  املـسم  هک  هدیـسر  نوشرظن  هب  لـیالد  نیاو  ندرکرکف  ، ندرک ثحب  هگیدـمه 

طقف ور  ماکحا  نیا  یعطق  تمکح  املـسم  یلو  . هشاب اه  باوج  نیا  زا  رتهب  هنکمم  هک  نرآ  یم  يا  هگید  لیالدو  نآ  یم  يا  هگید  ناسک 
میتفک و ام  هک  دوب  ییاه  نیمه  ماکحا  نیا  عضو  لیلد  ای  تمکح  اـهنت  مینک  رکف  اـم  هک  هشیمن  لـیلد  سپ  ! شیاـیلواو هنودـیم  ادـخ  دوخ 

همدـقم نیا  هب  هجوت  اب  الاح  مکح . نوا  هن  تساـم  ملع  صقن  ! ریخ هن  . هنوا صقن  نیا  هک  مینک  رکف  میدـیمهف  ور  یمکح  لـیلد  هگا  اـی  . یب
مالـسا نید  رد  نز  هب  عـجار  یماـکحا ه  مینک  یم  رکفو  مینک  یم  هاـگن  یمالـسا  ماـکحا  هـب  تبـسن  ياـهنانیب  دـب  هاـگن  نـینچ  اـب  اـم  ارچ 

لثم مه  نم  هاگن  . دوب نیمز  هب  همه  هاگن  . دـندوب هتخادـنا  نییاپ  ار  ناشیاهرـس  همه  . دوبن یباوج  تسام !؟ هب  نیهوتو  نید  رد  صقن  ، هدـموا
یضعب رد  طقف  . دوب ام  همه  ياه  لد  رد  هک  تشادرب  یمخز  زا  هدرپ  تقیقح  رد  وا  . دوب همطاف  اب  قح  منک  یم  رکف  . دوب نادرگ  رـس  مدوخ 
شدوخ هب  هراـبود  دـعو  دـناخر  اـه  هچب  ياـه  هرهچ  يور  ار  شهاـگن  همطاـف  هنکو . قیمع  رگید  یـضعب  ردودوب  رترطخ  یبو  رت  یحطس 

دنلب ار  اه  هچب  ياهری  شهاگن  اب  تساوخ  یم  راگنا  . تخود اه  هچب  هب  میقتـسم  ار  شهاـگنو  درک  دـنلب  ار  شرـس  راـب  نیا  اـما  . تشگزاـب
یسررب ور  تایرظن  هیقب  لبق ه  زور  دنچ  ، میدرک تبحص  مالسا  تارظن  هب  عجار  همه  نیا  زورما  ام  رورغمو - : دوب  دنلب  مه  شیادص  دنک .

اهرتخد و هیقبو  ام  ارچ  سپ  همالـسا ؟ هاگدید  ، نز هب  عجار  هیرظن  نیرت  ناشخردو  نیرتهب  هک  نیرادن  هدیقع  نم  لثم  مه  امـش  ایآ  . میدرک
ندوب نز  هب  هک  میراد  ور  لیلد  نیرتشیب  مالسا  رد  ام  هک  یلاح  رد  ؟ هرادن ام  هب  تبـسن  یبوخ  دید  مالـسا  هک  مینک  یم  رکف  هعماج  ياهنز 
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: درکیم لقن  یلع  ترضح  زا  یگنـشق  مالک  ام  داتـسا  نراد . نز  هب  عجار  ببابیز  ریباعت  هچ  همئاو  ربمایپ  نینیبب  امـش  . مینک راختفا  نومدوخ 
هب نز  هب  عجار  ییابیز  ریبعت  هچ  نینیبب  تسین ))! رازگ  راک  اـی  راکتـشپ  ، تسا يراـهب  لـگ  نز   )) ینعی (( هناـمرهقب تسیاو  هناـحیر  هارملا  ))

بتکم ای  نید  مادـک  رد  ، ایند ياجک  امـش  ! هنکیم تبحم  نوا  هب  هنکیم و  شزاون  . هنکیم وب  ور  نوا  ؟ هنک یم  راک  هچ  لگ  اب  مدآ  ! ندرب راـک 
هب هراد . شدوخ  رد  اجکی  ور  نز  ندوب  ساسحا  رپو  ییابیز  ، تفاطل ، تفارظ ریبعت  نیا  ؟ نشاب هتفگ  نز  هب  ییابیز  نیا  هب  يریبعت  هک  نیدید 

ناگرزبو همئا  مالک  رد  داوخب  نوتلد  ات  ریباعت  نیا  زا  امـش  هنز . قوقح  زا  عاـفد  رد  هیناـیب  نیرت  غیلبو  نیرتاـبیز  ، نیرتهب هلمج  نیا  نم  رظن 
تفـص یتـیاور  رد  (ع) قداـص ماـما  اـی  ! هگنـشق ردـق  هچ  ، هنکیم ریبـعت  (( روـلب  )) هـب ناـنززا  ییاـج  رد  داجـس  ترـضح  . نـینکیم ادـیپ  نـید 

هک نیدـب  نوشن  هگید  يرکف  ماظن  هی  زا  ریبعت  کی  طقف  امـش  الاح  هرب . یم  راک  هب  نز  دروم  رد  ور  اه )) یکین  عمج   )) ینعی (( تاناسح ))
راگنا هک  دزیم  فرح  نانچ  . دوبن دنب  دوخ  ياپ  يور  رگید  . هدمآ روش  هب  همطاف  هک  دوب  صخشم  هشاب . هدرک  نز  زا  ییابیز  فیصوت  نینچ 

اه نز  هب  مالـسا  نید  ، هنز دض  مالـسا  نید  نگ  یم  هک  یناسک  نوا  ادخ  هب   ! نم زیزع  دـنک - . یم  ینارنخـس  يرفن  رازه  هد  تیعمج  يارب 
هب یفلتخم  ياه  هبنج  زا  هک  نینک  هاگن  هدیـسر  ام  تسد  هب  هک  ار  یتایاور  نیرب  . هناهاگآ ان  ای  هناهاگآ  ؛ نگ یم  غورد  هدرک ، یمارتحا  یب 
هک هعیشلا  لیاسو  باتکرد  ننک . تبحم  رتشیب  نوشرتخد  نادنزرف  هب  هک  ندرک  شرافس  اهردامو  ردپ  هب  الثم  . نتخادرپ اه  نز  زا  تیامح 

نتسه یثداحا  . تساهرتخد زا  اه  یتاغوسو  اه  هیده  ندرک  میسقت  عورش  ندوب  بحتسم  دروم  رد  یلـصف  ، هروهـشم ثیدح  ياه  باتک  زا 
رد هک  میراد  یثیداحا   ، اه نز  نداد  قالط  زا  یهن  هب  عجار  نتـسه  یثیداحا  . ندرک تبحـص  نوا  میرکتو  رداـم  ماـقم  هب  عجار  نوا  رد  هک 
هب هک  نتـسه  یثیداـحا  . ننک یم  ادـیپ  يورخا  تاـماقم  ، ننک راـتفر  یکینو  یبوـخ  هب  اـه  نز  اـب  رگا  هک  هدـش  هداد  هدـعو  اـهدرم  هـب  نوا 
رد هک  میراد  ییاهتیاور  . هد یم  يورخا  شاداپ  هدـعو  ، ننکن لثم  هب  هلباقمو  نشاب  هتـشاد  ربص  اه  نز  رازآو  تیذا  لباقم  رد  هک  ییاـهدرم 

تمذـم رد  هک  میراد  مه  يدایز  رایـسب  ياه  ثیدـح  ننک . تیاعر  ور  اه  نز  لاح  ، ییوش انز  لئاسم  رد  هدـش  هیـصوت  اـه  درم  هب  اـه  نوا 
ود مه  نوا  . هنک یم  رکذ  اه  نز  نایم  زا  ، هنک رکذ  نامیا  اب  ناسنا  يارب  ياهنومن  داوخ  یم  یتقو  مه  نآرق  رد  ای  . تس اه  نز  هیلع  تنوشخ 

لماکت و هنحـص  رد  نآرق  ینعی  . دوب اـیند  درم  نیرت  یقـش  نز  هک  ، نوعرف رـسمهو  دوب  یهلا  هداوناـخ  کـی  رد  هک  میرم  ترـضح  ، ور نز 
ار اه  هچب  رگید  یمک  درک . ربص  هظحل  دـنچ  همطاف  هز . یم  لاثم  نز  ود  زاهکلب  ، هنز یمن  لاثم  گرزب  نادرم  ربمایپ و  زا  ، یناـسنا تیونعم 

دما یم  الاب  اه  هچب  ياهرس  مارآ  مارآ  . درک هاگن 

مجنپ تسیب و  لصف 

تزـضح . تس اه  يراذگ  شزراو  اه  میرکت  ، اه فرح  نیا  مامت  مسجت  هک  میراد  مالـسا  رد  یتیـصخش  ام  یلمع  ظاحل  زا  هگید  فرط  زا 
هاگن هگید  نایدا  مامت  رد  خـیرات و  لوط  رد  امـش  . هلاـبب نوا  هب  هنوت  یم  تیرـشب  خـیرات  هک  هخیراـت  نز  نیرت  گرزب  ، قارغا یب  (س) ارهر
ردور میرم  ترضح  هنکمم  ؟ هشاب ارهز  ترـضح  ياپمه  هک  هنک  هئارا  ور  ینز  تیـصخش  هشاب  هتـسنوت  هک  تسه  يا  هگید  نید  ایآ  ، نینک

ترـضح هب  عجار  مالـسا  هاگنو  نآرق  تکرب  هب  هک  ور  ییاه  یگژیوو  لیاضف  نیا  زا  یلیخ  هک  مگ  یم  نم  یلو  . دـینزب لاـثم  حیـسم  نید 
نیا يوت  هش  یم  ممرـش  نم  هک  نراد  میرم  ترـضح  هب  عجار  يریباعت  اه  يدوهی  . نتـسین لئاق  اه  يدوهیو  اـه  یحیـسم  دوخ  ، میلئاـق میرم 

ام ضوع  رد  دیشخرد - . یم  همطاف  ياه  مشچ  هک  مدرک  ساسحا  ثحب  لوا  زل  راب  نیلوا  يارب  . درک هزات  یـسفن  همطاف  منک . ناونع  عمج 
« رثوکلا كانیطعا  انا  هزادنا « ! یب  تمعن  ، دح یب  تکرب  ، ناوارف ریخ  ینعی  ؟ هچ ینعی  رثوک  ! ربمایپ رثوک  ! میراد ور  ارهز  ترضح  مالـسا  رد 

ینابرق ام  يارب  رثوک » نیا « ندرک  اطغا  رطاخ  هب  هک  هش  یم  هتفگ  ربمایپ  هب  ! هدـش لزان  ارهز  ترـضح  تکرب  راـختفا و  هب  هروس  نیا  الـصا 
ادیپ همادا  نز  نیمه  سدـقم  هیحان  زا  ربمایپ  تاکرب  مامت  ، ربمایپ لسن  مامت  الـصا  . هدـشن دراو  ربمایپ  رـسپ  دـلوت  هب  عجار  يریبعت  نینچ  . نک

اه نز  ایند  مامت  رد  هک  ياهرود  رد  ! ربمایپ لثم  يردـپ  مه  نوا  ؟ دیـسوب ور  شرتخد  تسد  ، خـیرات لوط  رد  يا  هگید  ردـپ  مودـکهنک  یم 
یم باـکر  نوشرتـخد  یلرب  ربماـیپ  ندــش ، یم  روـگ  هـب  هدــنز  اـه  رتـخد  هـک  يا  هعماـج  رد  نـتفرگ و  یم  باـکر  اــهدرم  يارب  دــیاب 
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اهراتفر نیا  درک . ادیپ  دشر  نید  نماد  رد  نز  نیا  . ههجوت لباق  مه  هگید  فرط  هی  زا  ارهز  ترـضح  اب  یلع  ترـضح  ياهدروخرب  . نتفرگ
موصعم ارهز  ترضح  هک  ینک  یمن  رکف  دیسرپ - : دوب  دیعب  وا  زا  هک  يدج  الماک  ینحل  اب  هفطاع  هدش . هیـصوت  نید  نیا  رد  اهدروخربو 

دعب اه  تدم  یتح  نیبب . هجیدخ  ترضح  هب  عجار  ور  ربمایپ  ریباعت  ؟ نگ یم  یچ  ور  هجیدخ  اب  ربمایپ  دروخرب  سپ  نئانثتسا - ؟ هیو  ندوب 
یمک هگا  الـصا  (س) بنیز ترـضح  اب  (س ) لضفلابا ترـضحو  (ع) نسح ماما  دروخرب  ای  ، دندرک یم  دای  وا  زا  هودنا  اب  هجیدـخ  تافو  زا 
رارق یلهاـج  ناتـسبرع  هعماـج  گـنهرفریثات  تحت  ، ندـموا یم  دوـجو  هب  هـک  يا  هعماـج  رد  ، یعاـمتجا بتاـکم  زا  يرایـسب  مـینک  تـقد 

ور شباوج  مدوخ  نیراذـب  ؟ ارچ نینود  یم  . دوب ایندو  ناتـسبرع  نامز  نوا  جـیار  گنهرف  فلاـخم  ـالماک  نز » هب «  شهاـگن  هکلب  ، تفرگن
نیا ینعی  ! هدیشخب نز  هب  هک  هتیثیح  تمارک و  ، بتاکم هیقب  هب  تبسنمالسا  نید  هژیو  زایتما  توافت و  نیرت  مهم  نم  رظن  هب  هک  نیایارب  . مدب
هگید گنهرفو  بتکم  چیه  رد  ، هدش تبحص  نیا  هب  عجارو  هجوت  شتیوه و ... ، شقوقح ، شتالکشمو لئاسم  نز ) هب (  مالـسا  رد  هک  ردق 
یتدم هک  هفطاع  دوب . هدرک  تیارـس  مه  هیقب  هب  همطاف  دجو  روش و  راگنا  دندوب  هدـمآ  دـجو  روش و  هب  مه  اه  هچب  الاح  رگید  هدـشن . يا 

طقف دیـسر  یم  رظن  هب  . دز یـشخب  تیاضر  دنخبل  همطاف  درک . یم  تنطیـشو  دیدنخ  یم  هرابود  الاح  - تعاس کی  ابیرقت  دوب . هدـی  دـنخن 
هب لبق  لاس  دـصراهچورازه  رد  هک  نیا  اب  مالـسا  درک  فارتعا  دـیاب  هتبلا  ! هلب : - دـنک دـییات  ار  همطاف  ياه  فرح  مه  هلحار  اـت  دوبهدـنام 

زونهو درک - : حالصا  ار  هلمج  همطاف  هتشاد . مه  یناشخرد  تایرظن  ، شدوخ نامز  هب  تبـسنو  هدز  یبوخ  یلیخ  ياه  فرح  هدموا  دوجو 
رتشیب اپورا  رد  تفگ  یم  ، میدرک یم  تبحـص  دوب  هدمآ  دـئوس  زا  هک  یناسک  زا  یکی  اب  شیپ  تقو  دـنچ  ارچ ؟ نینود  یم  ، هراد همادا  مه 

نز دض  ینید  مالـسا  هگا  ، بخ . ننز ، ناناملـسم ون  نیا  دـصرد  90 دئوـس رد  تفگ  یم  . ننز ،« نش یم  فرـشم  مالـسا  هب  هزاـت  هک  یناـسک 
فرح هتـسب  نامـشچ  اب  راب  نیا  تسب و  ار  شیاه  مشچ  . درک ثکم  هراـبود  همطاـف  درک . یمن  ادـیپ  یلابقتـسا  نینچ  اـه  نز  ناـیم  رد  ، دوب

نوا هانپ  رد  نز  ، هدیشخبتفارش تمارک و  اه  نز  هب  ردق  نیا  هک  ینید  ! همولظم ردق  هچ  مالسا  نیا  نیبب  الاح  . - دیـشک یم  تلاجخ  دیاش  . دز
نیا نایم  زا  1 هـشب یقلت  گرزب  یعناموریکاپو  تسد  يدـیق  ، محازم يرما  ام  نارتخد  هاگن  رد  دـیاب  ، هسرب یعیفر  هاگیاج  نانچ  هب  هنوت  ینم 

ای هک  ندـب  ام  تسد  هب  هناهب  طقف  هک  میدرگ  یم  يدراوم  لابند  ام  هدـش  لقن  هک  ییاه  تیاورو  هدـش  عضو  اه  نز  يارب  هک  یقوقحهمه 
سب راختفا  نیمه  اهرتخد  يارب  میگب  مییآ  یمن  نوممودـک  چـیه  یلو  . هنم یم  ملظ  اه  نز  هب  میکگ  یم  هک  ور  نید  ای  میبوکب  ور  اـه  نز 

یم رارق  ادـخ  بطاخم  رتدوز  لاـس  شـش  تقیقح  رد  ینعی  نسر : یم  فیلکت  نس  هب  اهرـسپ  زا  رتدوز  لاـس  اـه 6 رتخد  ، نید نیا  رد  هک 
میدرگ یم  هناهب  لابند  طقف  ارچ  نش . یم  تبحص  مه  وا  اب  ننک و  یم  ادیپ  روضح  فرـش  يدنوادخ  هاگراب  رد  رتدوز  لاس  شـش  ، نریگ

نز هب  مالسا  رد  ننک  نیقلت  ام  هب  ناوخ  یم  بترم  هک  میتسه  یناسک  تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  تلع  نیا  هب  دیاش  داد - : باوج  هیمس  ارچ ؟
الاح تسین - . روط  نیا  الـصا  هک  یلاحرد  ننوشدوخ ، اـه  نز  تیوه  قوقح و  عفادـم  اـهنت  ننک  یم  دومناو  هک  یناـسک  . هش یم  ملظ  اـه 

زا نوشتخانـــش  هــک  نــیا  رطاــخ  هــب  . نریگ یم  رارق  تاــغیلبت  نــیا  ریثاــت  تــحت  دوز  ردـــق  نــیا  اـــم  ياـــه  رتــخد  ارچ  نینودـــیم 
. ننک یم  رواب  ور  تاغیلبت  نیا  ياهراعش  ياه و  فرح  یتحار  نیمه  هب  هک  هدودحم  ردق  نیا  شاه  تلیضفو  شماکحا  ، شینیناوق ، مالـسا

رییغت اه  نز  هبو  نومدوخ  هب  ور  هعماج  هاگن  میاوخب  هگا  ام  مینکب - ؟ مینوتیم  راـک  هچ  ؟ هیچ راـک  هراـچ  یگ  یم  وت  ـالاح  مدیـسرپ - : نم 
نهذ زا  طلغ  ياهرواب  نیا  ندرک  جراخ  نینک  رواب  . میرایب دوو  هب  هگید  ياه  رتخدو  اه  نز  ردو  نومدوخ  رد  ور  رییغت  نیا  دیاب  لوا  ، میدب

تیوقت مالـسا  زا  ور  نوشمنیبب  هک  مه  یعقوم  ات  تسا . هعماج  گنهرف  زا  اهرواب  نیا  ندرک  جراـخ  یتخـس  ناـمه  هب  اـه  نز  دوخ  حورو 
هـشب نومریگنابیرگ  هنکمم  يدایز  تافآ  ، میدـن رارق  . هدرک ناملـسم  نز  تیوه  زا  هک  یفیرعت  بوچ  راهچ  رد  ور  نومدوخ  اعقاو  مینکن و 

تبحـص زا  هگید  یکی  دای  هب  نالا  نم  ! يرابودـنب یبو  ددـجت  نماد  هب  ایو  میتفا  یم  یـشیدناکشخو  رجحت  نماد  هب  ای  هک  هنیا  شاهجیتنو 
هظحالم دروم  ور  تیـصوصخ  دـنچ  دـیاب  اه  نز  ندوب  دـقتهم  نوشیا  هشاب . ام  همه  ياشگهار  منک  یم  رکف  هک  مداتفا  مزیزع  داتـسا  ياه 

یعامتجا فلتخم  ياه  تنـس  رطاخ  هب  هتـشذگ  رد  نوچ  . نربب الاب  ور  نوشـشنادو  گنهرف  حطـس  نیا  لوا  ننک : لمع  نوا  هب  ندب و  رارق 
یعقاو گنهرف  زا  نز  سنج  تیمورحم  مه  لیلد  نیمه  هب  ، ندوب رود  یمالـسا  عبانم  يریگدای  زا  اهدرم  زا  رتشیب  اـه  نز  هتـشاد  دوجو  هک 
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نیا مه  مود  . نتشاد اه  مناخ  تیبرتو  میلعت  يور  يدایز  دیکات  هک  نیا  هصالخو  ! تساهدرم تیمورحم  زا  شیب  ، يرشب ياه  شنادو  مالسا 
جراخ هدـموا  دوو  هب  نوشنهذ  رد  نوشدوخ  زا  هک  یطلغ  رواـب  زا  دـیاب  ینعی  ، ندرگ رب  نوشدوخ  نتـشیوخ  هب  دـیاب  اـه  نز  نتفگ  یم  هک 
ربمایپو ادخ  هک  ننودب  دیاب  . ناه نز  دوخ  لوا  هجرد  رد  ، هنک عافد  نآ  زا  هسانـشب و  ور  نز  یمالـسا  ناش  دـیاب  هک  یـسک  نوا  نوچ  . نشب

عافد ننوتب  ، هتـساوخ اه  نوا  زا  مالـسا  هک  يزیچ  نوا  زا  دیاب  ! هیچ نوشتیلوئـسمو  ناوخ  یم  یچ  اهنوا  زا  ، نراد یتواضق  هچ  اه  نوا  هرابرد 
. ننک متس  نز  هب  هک  ند  یم  هزاجا  نوشدوخ  هب  ، نتسین دنبیاپ  یشزرا  چیه  هب  هک  یناسک  ، ننکن ور  راک  نیا  هگا  نوچ  . ننک

مشش تسیب و  لصف 

شرـس يور  ار  شرداچ  هک  یلاح  رد  همطاف  دـنا . هدیـشوپ  ار  ناشیاه  سابل  اـه  هچب  مدـید  ، وت متفر  هک  قاـتا  رد  زا  مشـش  تسیب و  لـصف 
میر یم  اه  هچب  اب  اجک - ؟ ! ریخب روقا  اه - . هش  یم  رید  . شوپب ور  تسابل  شاـب  دوز  ! یلطعم ارچ  سپ  ! نوج میرم  تفگ - : ، درک یم  بترم 

میتشاذگ ار  نادند  ریمخو  كاوسمو  كاس  انک ر  متفر  دـموا . مدای  هزات  ارچ  ! موهوا تسین - ؟ تدای  میدز  ور  شفرح  بشید  هگید ! مرح 
لثم نرظتنم . همه  ! تسین شتقو  هگید  نـالا  نزب ، هگید  تقو  هی  بخ  منزب - . اـنیا  مناـمام  هب  نفلت  هی  متـساوخ  یم  نـم  یلو  شبیج - . رد 
نوا تشادن . ربخ  نم  لد  زا  هک  نوا  دیـس ! یمن ر  مدوخ  رکف  هب  راگنا  دیـسر ! یمن  ماجنا  رـس  هب  هفطاع  ییامنهار  یب  يراک  چـیه  هشیمه 

شداوناخ عاـضاوا  نارگن  نم  لـثم  هک  نوا  هدـیربن . ار  شناـما  هروشلد  هدیـشکن . یباوخ  یب  شن  اـمام  اـباب و  رکف  زا  نم  لـثم  بشید  هک 
همادا تشاذـگن  رگید  همطاـف  هنرگو ... هشب  تحار  ملاـیخ  اـت  مینزب  نفلت  دـیاب  نـالا  نیمه  ! هش یمن  هنک - . یناـبز  لـبلب  مـه  دـیاب  ! تـسین

هنزب گنز  میر  یم  میرم  اب  منوم  یم  نم  نیرب ، اـه  امـش  ! تسین مهم  اـه  هچب  بخ  دوب - . هیقب  هب  شفرح  يور  . درک عطق  ار  مفرح  . میهدـب
. مر یم  اجک  الومعم  مرح  يوت  نم  هنود  یم  هیمـس  . هگید هنوخ  میدرگ  یم  رب  هک  هنرگو  مرح  میآ  یم  مه  اب  دش  تصرف  هگا  ! نوش هنوخ 

یم دـش - . لطعم  يا  هقیقد  تسیب  دودـح  . مدـش هدامآ  نم  ات  درک  ربص  همطافو  دـنتفر  اه  هجب  هشاـب . نوم  هدـعو  اـج  نومه  ، میدـموا هگا 
نیا ههار - ! ردـق  هچ  تارباخم  ات  مناخ - . میرم  فیراعت  طـخ  يور  یتفر  هک  هراـبود  مدوبن - . تتمحز  هب  یـضار  نوج ! همطاـف  یـشخب 

. میا هدـش  یمیمـص  مه  اب  رتشیب  ـالاح  اـت  زورید  زا  میدرک  یم  ساـسحا  . میدرک تبحـص  یمک  تارباـخم  اـت  شاـبن . نارگن  ! تسین يردـق 
اقآ دنک - . راک  هچ  وا  اب  هک  دوب  هدش  یـصاع  مه  شاهراچیب  ردام  دز . یم  گنو  بترم  دوب  اجنآ  مه  يا  هچب  . دوب غولـش  یمک  تارباخم 

میارب هام  کی  هرادنا  هب  عبر  کی  نآ  . دوب نم  تبون  مه  نوا  زا  دعب  نامـش . يولج  مه  هگید  رفن  ود  . مناخ نینکن  هلجع  دـشن - ! نم  تبون 
زاب یهار  تیعمج  يال  هبال  زا  تمحز  هب  ود ! نیباک  ، نارهت تفوطع ، مناخ  . ود نیباک  ! تفوطع مناخ  دش - . نم  تبون  هرخالب  . دیـشک لوط 

کی دش ، یم  عطق  راب  کی  هیناث  ود  ره  هک  نفلت  دتمم  قوب  يادص  نامامولا ! متـشادرب - . ار  یـشوگ  هلجعاب  ، ود نیباک  هب  مدیـسر  ات  درک 
شدیدج شقن  يور  دراد  مه  دیاش  ! دشن عطق  قوب  یلو  . دناوخ یم  باتک  دراد  دیاش  مدرک  رکف  مرـس  يور  درک  یم  یلاخ  خی  بآ  لطس 

یمن عطق  یتنعل  قوب  نآ  يادـص  . تشادـن ياهدـیاف  چـیه  ! دـش ینالوط  یلیخ  یلو  يا ! هگید  راـک  ره  اـی  دـنک  یم  نیرمت  دـنک . یم  رکف 
هرابود ارم  هرامشو  مسا  هک  مدرک  شهاوخ  تارباخم  لوئـسم  زا  . نوریب مدمآو  شیاج  رـس  متـشاذگ  ار  یـشوگ  هشاب ! رهق  زونه  هنکن  . دش

یبیج نآرق  . دوب هتـسشن  همطاف  هک  یتکمین  فرط  متفر  منک ! یم  ربص  تسین  مهم  اه - . هشکب  لوط  یعبر  هی  هنکمم  دراذـگب - . تبون  رد 
يراـک هب  مرداـم  مه  دـیاش  . دوبن یـسک  ـالعف  هدـش - ؟ روـط  هچ  درک - . دـنلب  ار  شرـس  درک . یم  همزمز  بل  ریز  دوـب و  هدروآرد  ار  شا 

تاـهراک هب  ورب  وـت  ياوـخ  یم  . هـشکیم لوـط  یعبر  هـی  یلو  . هریگب مارب  هراـبود  ور  هرامـش  دـش  رارق  . هراد یمن  رب  ور  نـفلت  هـک  هلوغـشم 
متخادـنا ار  مدوخ  میر . یم  مه  اب  منک  یمربص  هن  الاب - . دروآو  درک  زاـب  ار  شکچوک  نآرق  هراـبود  مرح . مآ  یم  ادـعب  مدوخ  نم  . سرب

هدـش رت  تکاـس  یمک  نلاـس  . دـندوب هتفر  شیوقن  قـن  هچب  نآ  اـب  رداـم  نآ  هکرکـشار  ادـخ  ، راوـید هب  مداد  هیکت  ار  مرـسو  تکمین  يور 
مه يزور  نآ  . دوب يرارف  ادص  ورـس  زا  ردق  هچ  ! وگب ار  ردام  . دیـسریم شوگ  هب  ، دندوب نیباک  يوت  هک  یناسک  غیج  غیج  يادـص  طقف  . دوب

طقف . دشن تحاران  اه  فرظ  نتـسکش  زا  الـصا  منک  یم  رکف  . درک زاب  ار  رد  يا  هظحل  دنچ  ، تسکـشو دـش  اهر  متـسد  زا  پوس  فرظ  هک 
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، ار مندیزرلو  دید  ارم  یتقو  اما  . هداد بآ  هب  اباب  ار  لگ  هتـسد  نیا  هکدوب  هدرک  رکف  مه  دیاش  . دوب هدـش  ینابـصع  اه  نآ  گنیرج  ادـصزا 
نم و رـس  رب  ار  اه  نآ  شهاگن  اب  دروآ و  رد  یجاوما  لکـش  هب  ار  شدایرف  طقف  . دشکب دایرف  هک  دشن  شیور  رگید  دـیاش  . درک هاگن  طقف 

نیا . مدرکیم يراک  دیاب  هرخالب  . منزب یلایخ  یب  هب  ار  مدوخ  نیا  زا  رتشیب  متـسناوتن  . دش هتـسب  مکحم  هک  دوب  رد  تبون  مهدعب  . دیبوک ردـپ 
هدرک تشم  ار  متـسد  هک  یلاح  رد  . مدرک ادیپ  ردام  قاتا  رد  يولج  ار  دوخ  دعب  هظحل  دنچ  . مدرکیم يراک  دیاب  . دوب مه  نم  لام  ، یگدـنز
مهم هیک ؟ ریـصقت  اعقاو  دوب «:  هتخادـنا  گنچ  ملد  هب  یبیجع  دـیدرت  . مدروآ نییاپ  ار  متـسد  هرابود  اما  . منزب رد  ات  مدوب  هدروآ  الابو  مدوب 

! قت قت  مدیبوک . رد  هب  ار  نآ  . مدرکن لطعم  رگید  مدروآ . الاب  ار  متسد  هرابود  . دش یم  مامت  رتدوز  دیاب  ناتـساد  نیا  هک  دوب  نیا  مهم  . دوبن
رد . دوبن یباوج  منم . ! ردام ! ردام متفگ - : راب  نیا  مدز و  رد  راب  نیموس  يارب  . دماین یباوج  مه  زاب  مدرک . رارکت  هرابود  دماین . یباوج  چـیه 

سابل دوب . تخت  يور  ردام  نادمچ  . دوب هتفـشآ  هتخیر و  مه  هب  زیچ  همه  . مدش ریحتم  قاتا  عاضوا  ندید  زا  متفر . لخاد  هب  مدرک و  زاب  ار 
هنوگ نیا  مدوب ! هدـیدن  الاح  ات  تخت . يور  شرانک  متـسشن  رهق ؟ مه  زاـب  دورب ؟ تساوخ  یم  اـجک  . دوب هداـتفا  راـنکو  هشوگ  مه  شیاـه 
هتفه کـی  مهارم  رگا  ؟ دراد تسود  امنیـس  هزادـنا  هب  مه  ارم  ینعی  . دـش میدوـسح  امنیـس  هب  مه  یمکو  تخوـس  شیارب  مـلد  . دـنک هـیرگ 

! - هگید نک  سب  ! ردام ! ردام مدرک - . شزاون  ار  شیاهوم  یمکو  شرـس  يور  متـشاذگ  تسد  ؟ دوش یم  گنتلد  میارب  ردـق  نیمه  ، دـنیبن
یناهگان دنت و  ردق  نیا  درک . دنلب  ار  شرس  يرب ؟ ياوخ  یم  ارچ  هناسمتلمو - ! نشخ  . دوب يروج  کی  شیادص  رادرب ! مرس  زا  تسد  ورب 

تلع نیمه  هب  مه  دـیاش  . دوـبن يربـخ  شیادـص  هناـسمتلم  هگر  نوا  زا  رگید  منوـمب ؟ یچ  يارب  مدیـشک - . راـنک  ار  متـسد  هدارا  یب  هک 
یمک هک  درک  يزیمآ  رخـسمت  هدنخ  تدوخو ! اباب  ، نم رطاخ  هب  دوب - . هیرگ  رطاخ  هب  مه  دیاش  . دمآ یم  رظن  هب  نشخ  ردق  نیا  شیادـص 

مه ، نم مه  . هموـلعم تسه - - !؟ نم  رکف  هب  مه  یـسک  هگم  هد ؟ یم  تیمها  نم  هب  یک  اـباب ، هن  !؟ مدوـخ درک - . مک  شنحل  تنوـشخ  زا 
یم نم  لثم  تتبقاعو  رخآ  ادرف  سپ  هک  شاب  تدوخ  رکف  هب  ورب  ! مزیزع شابن  نم  رکف  هب  وت  داد - . ناکت  فس  ات  هناشن  هب  ار  شرـس  اـباب !
ینز . مدرک روصت  ردام  لـثم  یتلاـح  رد  ار  مدوخ  هظحل  کـی  هد . یمن  تیمها  تهب  مه  هرذ  هی  هاوخدوخ ، درم  هی  تسد  ریز  یتفا  یم  هش 

رد يزور  نینچ  ایآ  . دـنک كرت  ار  شا  هداوناخ  دراد  دـصقو  تسا  هدـمآ  گنت  هب  شهاوخ  دوخ  رهوش  ياجیب  ياه  تلاـخد  تسد  زا  هک 
دروم نیا  رد  هک  مدروآ  داـی  هب  دـعب  یلو  منک ؟ هداـمآ  يزور  نینچ  يارب  ار  مد  وخ  هنوـگچ  ، دـشاب هنوـگ  نیا  رگا  ؟ تسه مه  نم  راـظتنا 

رکف يروط  نیا  ردپ  دروم  رد  ارچ  دنک - ؟ كرت  ار  ام  شراک  رط  اخ  هب  ردام  تساوخ  یمن  ملد  . متسه ردپ  فرط  مه  نم  دوخ  صوصخب 
نآ نیـشب ! ضیرم  ندرک  راـک  ردـق  نیا  اـب  امـش  هک  هنارگن  . تسامـش یتمالـس  نارگن  نوا  . تسامـش رکف  هـب  نوا  نـینک  رواـب  ؟ نـینک یم 

یبصع ياهدنخ  . دوب هرخـسموزیمآ  هنعط  رتشیب  شاهدنخ  نحل  . لبق هعفد  زا  رت  دـنلب  ، دـیدنخ ردام  . مدز لماک  داقتعا  اب  ار  فرح  نیا  ، عقوم
هداس اه  نز  هیقب  لثم  مهوت  !؟ يدروخ ور  شمرنو  برچ  نوبز  بیرف  مه  وت  سپ  دـنک - ! ناهنپ  نآ  تشپار  شتاساسحا  تساوخ  یم  هک 
رکف . ننوشدوخ یکاپلدو  یگداس  هب  مه  اهدرم  هک  ننک  یم  رکف  . رواب دوز  هداس و  دـنروط ، نیمه  اـه  نز  ماـمت  رتخد ! يا  يرواـب . دوز  و 

نومه . مدروخ ور  نوا  نوبز  بیرف  منم  هک  روط  نیمه  . نروـخیم بیرف  دوز  ردـق  نیا  مه  نیمه  يارب  ! هفرح ، اـهدرم فرح  اـعقاو  ننک  یم 
لدـبم یکـشخ  دـنخبل  هب  شزیمآ  رخـسمت  هدـنخ  مدوب - . رتاـئت  هورگ  رد  هک  عقوم  نوا  ، هدکـشناد ياـهزور  . نوم ییانـشآ  لوا  ياـهزور 

يور سکع  هب  تخود  دوب  هدشرت  يدـج  ار  شهاگن  . دروآ یم  درد  هب  ار  لد  هک  دوب  هدـش  ناهنپ  دـنخبل  نآ  تشپرد  قیمع  فسات  . دـش
ور نوا  ماوخ  یم  مراد و  هقالع  مه  مراک  هب  ! رگیزاب هی  مدـنمرنه ، نم  متفگ «: شهب  دوب - . نوشجاودزا  زور  لام  هک  یـسکع  ، شیارآ زیم 

يدایز ياـه  راگتـساوخ  نم  متفگ « : هشاـب » دـنمرنه  مرـسمه  هک  مرا  مه د  تسود  یتح  . مرادـن یتفلاـخم  نم  ! هشاـب تفگ « : مدـب ». همادا 
نم تفگ « : ندوب ». فلاخم  نم  همادا  اب  هک  نیارطاخ  هب  طـقف  ، مدرک در  ار  همه  . شلدـم همه  زا  ، هدرکلیـصحت لوپ ، یب  رادـلوپ و  . متـشاد

نوتیفرعم ماه  تسود  زا  یکی  هب  نیشاب  هتشاد  تسود  هگا  الصا  . نینک تفرـشیپ  ات  منک  یم  نوتکمک  مدوخ  . منک یم  مه  نوتقیوشت  یتح 
یعقوم نومه  زا  یلو  دش - . رت  یبصعو  رتدنلب  شیادص  . نم تمـس  هب  دناخرچ  ار  شرـس  وهکی  دعب  و  تسامنیـس ». نادرگر  اک  . منک یم 

ور مولج  تساوخ  هناـهب  هی  هب  هعفد  ره  دـش  عورـش  شاـه  يزاـبجل  ، مدـش روهـشم  هک  یعقوم  نومه  زا  . مدرک تفرـشیپ  امنیـس  وت  ، نم هک 
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 « اقآ هک «  نوچ  ، هش یم  معنام  ، مراد هلـصاف  مدـق  هی  طقف  هک  الاح  ، مسر یم  ماهوزرآ  هب  مراد  هک  الاح  . مداتـسیاو مدرک  ربص  نم  اما  . هریگب
. نم هب  دـش  هریخو  شیاهوناز  يور  تشاذـگ  ار  شپچ  هنوگ   . نییاپ درب  یمارآ  هب  داد و  ناکت  ار  شرـس  فسات  اب  دـعبو  ندـش . نومیـشپ 

شتروص هک  روط  نامه  يراد ؟ تسود  ور  حرط  نیا  ردق  نیا  ارچ  شمسوبب - . متسناوت  یم  تساوخ  یم  ملد  . درک ار  شیاوه  ملد  وهکی 
هدیچیپ شقن  هی  . متـشاد ور  شوزرآ  تساه  تدم  هک  هیراک  نومه  نیا  یمهفب ! ینوت  یمن  وت  داد : ناکت  ار  شرـس  ، دوب شی  اهوناز  يور 

ملیف نیا  اب  همانملیف ، لوا  شقن  ناونع  هب  نم  شقن  نادرگراک ، همانملیف ، هیلاع ! شزیچ  همه  . دآ یمن  رب  یسک  ره  هدهع  زا  هک  یل  اع  رایسب 
يارب مه  نم  ! هشیمه يارب  هر ، یمن  اـهدای  زا  هک  هییاـه  ملیف  نوا  زا  مش . یم  راگدـنوم  مدرم  داـی  امنیـس و  وـت  هـشیمه  يارب  شقن  نیااـب  ، 

. مدرگرب مدوخ  جوا  هب  منوت  یم  دوب ، هدـش  گنر  مک  امنیـس  رد  میاه  شقن  هک  یلاس  هس  ود - زا  هراـبود  . منوم یم  اـه  هرطاـخ  وت  هشیمه 
یم یلاحـشوخو  ناـجیه  زا  شیادـص  ، دز یم  فرح  شـشقنو  شملیف  دروـم  رد  یتـقو  . دز یم  جوـم  شیاـه  مشچ  يوـت  یبـیرغ  قاـیتشا 

هی شقن  تسه - ؟ یچ  شقن  شمـسانشب - . رتـشیب  متـسناوت  یم  تساوخ  یم  ملد  . دـش میدوسح  میگـشیمه  بیقر  نیا  هب  هراـبود  . دـیزرل
رب لکـشم  هب  نوشود  ره  ، هنک یمن  كرد  ور  شرتخد  نوچ  هک  ردام  هی  . شدوخ صاخ  ياه  هغدغدو  اه  یگدـیچیپ  مامت  اب  ردام  هی  ، ردام

تـصرف نیا  مومت  هراد  تردپو  . رایع مامت  یفطاع  شقن  هی  . ننکیم ادـیپ  ور  نوشدوخ  ، هگیدـمه کمک  اب  هرابود  تیاهن  رد  نروخ و  یم 
هرذ هی  هگا  . تسه يروط  نیا  هگ  نیا  يارب  نینک - ؟ یم  رکف  يروط  نیا  ارچ  تسا - . هفطاع  یب  دوجوم  هی  نوچ  . هریگ یم  نم  زا  ور  اـه 
ونم فطاوعو  تاـساسحا  . تفرگ یمن  هدـیدان  وـنم  دوـجو  روـط  نیا  . درک یمن  دـنب  ردو  ریقحت  وـنم  روـط  نیا  ، دوـب شدوـجو  وـت  هفط  اـع 
زونه نوا  نینک  رواب  ياو  دوب - !؟ هدش  نیبدب  ردق  نیا  نوا  يروط  هچ  ، نم يادخ  هساسحا ! یب  درس و  دوجوم  هی  نوا  . درک یمن  بوکرس 
امـش هک  یعقوم  زا  تفگ  یم  ! هدوب امـش  دوجو  رطاـخ  هب  شیاـه  تفرـشیپ  یتـح  ، شیگدـنز همه  هک  هدـقتعم  یتـح  ! هراد تسود  ور  اـمش 

! هداد تسد  زا  ور  شیراک  ياه  تیعقوم  مه  نوا  هدش  ضوع  هنوخ  عاضوا  یمک  هدش و  رتشیب  تاهراک 

متفه تسیب و  لصف 

لثم ار  شا  هبابس  تشگناو  درک  دنلب  ار  شتسد  . مدیشک رانک  ار  مدوخ  رایتخا  یب  هک  دیرپ  شیاج  زا  تعرس  هب  نانچ  متفه  تسیب و  لصف 
هی نوا  متفگ  ! متفگ تهب  ! ههاوخ دوخ  دوجوم  هی  نوا  متفگ  يدید  يدید !؟ دز - : دایرف  تینابـصع  اب  . تفرگ نم  فرط  هب  رادشه  تمالع 
زا . تشادن مارآ  رارق و  تینابـصع  تدـش  زا  هدرک ! فارتعا  شدوخ  الاح  يددـید  ! يدرکن رواب  ، هشدوخ رکف  هب  طقف  هک  ههاوخ  دوخ  درم 

تخت رانک  زا  نینک ؟ یم  رکف  ینیبدب  اب  شا  همه  ارچ  ؟ هخآ ارچ  یلو  متفگ - : قاتا  لوط  رد  ندز  مدـق  هب  درک  عورـشو  تفر  نییاپ  تخت 
یم ! داوخ یم  شدوخ  رطاخ  هب  مه  ور  نم  یتح  نوا  ! ینیب یمن  هگم  تشگ - . یمرب  ار  ریـسم  نیا  هراـبودو  شیارآ  زیم  راـنک  اـت  تفر  یم 

ور یقرت  ياه  هلپ  دنت  ، دـنت ننوتب  اقآ  ؟  ات . نسرب نوش  اه  راک  هب  تحار  اقآ  ات  ، منک شکـشخورت  ، مسرب نوا  هب  منومب ، هنوخ  يوت  نم  داوخ 
هشیمه هک  اه  نز  ام  هب  تنعل  يا  ! نم ندش  ادف  ! نم ندش  هابت  تمیق  هب  ! نم نتفر  تسد  زا  تمیق  هب  یتمیق ؟ هچ  هب  ! ننک تفرشیپ  ننک . یط 

ار شی  اهوشک  تینابـصع  اب  . شیارآ زیم  رـس  تفر  باتـش  اب  دعبو  ام ! ! مییام . هرادن تیمها  هک  يزیچ  الـصا  یلو  . میـشب هداوناخ  يادف  دیاب 
دنچ نیمز ! يوت  هتفر  هدـش  بآ  مه  مراگیـس  یطوق  نیا  ! هآ نیدرگ - ؟ یم  يزیچ  لابند  تشگ - ! یم  يزیچ  لاـبند  راـگنا  . دیـشک نوریب 

مداـی ! ناـهآ درک - : ربص  هظحل  دـنچ  نیمز ! يور  نیدرک  ترپ  لاـه  يوت  هک  ور  نوا  متفگ - : دـیدرت  اـب  هرخـالب  . مدرک ثکم  يا  هظحل 
يا هنادنمزوریپ  دنخبل  هاگن و  اب  . نم رانک  دیود  ولج و  داد  له  ار  وشک  يدـنت  هب  ، دـشاب هدـمآ  شدای  هب  يدـیدج  زیچ  راگنا  دـعبو  دـموا .

فرط زا  داوخ . یمن  نوشلد  اـقآ  نوچ  ، مشکب راگیـس  مرادـن  قح  نم  فرط  هی  زا  ! ههاوخ دوخ  درم  هی  نوا  متفگن  اـیب  نم - ! هب  دـش  هریخ 
نومود ره  يارب  ، هدب ندیشک  راگیـس  رگا  تسین ؟ یهاوخ  دوخ  ؟ هیچ شمـسا  نیا  نشک . یم  راگیـس  خن  ات  هد  يزور  نوشدوخ  اقآ  هگید 

مه زا  ار  یگدـنز  نیا  دـنراد  رارـصا  ارچ  دوـب . هتفرگ  درد  مرـس  هشاـبن !؟ بوـخ  نـم  يارب  ارچ  ، هبوـخ اـقآ  يارب  مـه  رگا  . هشاـب دـب  دـیاب 
یم قاتا  . مدینـش یمن  ار  شیادـص  یلو  دز  یم  فرح  تینابـصع  اـب  هک  مدـید  یم  ار  ناـمام  طـقف  . مدـش یمن  هجوتم  يزیچ  رگید  . دنـشاپب

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 88 

http://www.ghaemiyeh.com


مرـس زا  تسد  ! منود یمن  ادـخ  هب  !... منود یمن  داتـسیان . مه  زاب  یلو  شمتفرگ  مکحم  تسد  اـت  ود  اـب  . شهارمه هب  مه  نم  رـس  ، دـیخرچ
یمن یچیه  ! نیگ یم  تسرد  نوتمودـک  منودـیمن  هک  نم  !... یچیه . مگ یمن  یچیه  نـم  ... نـینکب نییاوـخ  یم  يراـک  ره  نـیرب  ؛ نـیرادرب
يادص زا  نوریب ! مدیود  هلجع  ابو  نانک  هیرگ  . ریحتمو تام  ؛ داتسیا مه  ردام  . داتسیا مه  مرـس  ! داتـسیا قاتا  ، نم غیج  يادص  اب  یچیه ! ... مگ

. - داد نایاپ  زیچ  همه  هب  رد  يادـصو  مدوخ  قاتا  يوت  مدوب  هتفر  نم  ، دـیایب نوریب  یجیگ  زا  هک  نیا  زا  لـبق  . دـنادرگرب ار  شیور  اـباب  ، رد
عمج ممـشچ  رد  هک  یکـشا  ات  مداد  راشف  مه  يور  ار  میاه  کلپ  راهچ » نیباک  ، نارهت ، تفوطع مناـخ  . » ننزیم تیادـص  ! ناـج میرم  ! میرم

ار باصعا  ، ناهوس لثم  هک  دوب  نفلت  دازآ  قوب  نامه  مه  زاب  ، متـشادرب ار  یـشوگ  . متفرراهچ نیباک  هب  . دشرتدب یلو  . دنزن نوریب  . دوب هدش 
هدرم کی  زا  یمک  تسد  مه  ردپ  زور  لاح و  . تفر هناخ  زا  ، ردپ اب  شیاوعد  زا  دـعب  زور  نآ  دوب ! هدـماین  زونه  ردام  سپ  . داد یم  شارخ 
نیمه رد  . دیباوخ یم  ، هدروخن ای  هدروخ  يزیچ  . تشگ یم  رب  حبـص  زا  رت  هدـنام  بشو  راک  رـس  تفر  یم  اه  حبـص  هک  يدـسج  . تشادـن

زا هیکت  دنچ  . مدرکن لطعم  رگید  ، هتخادنا هار  هب  ییودرا  رفس  کی  هاگشناد  هک  مدیمهف  یتقو  . مدیـشک جنر  لاس  کی  هزادنا  هب  ، هتفه کی 
رد تشپ  . نوریب مدمآو  شیاج  رـس  مدز  تینابـصع  اب  ار  یـشوگ  نوریب . مدز  هناخ  زاو  متـشون  ردپ  يارب  مه  يا  همان   ، متـشادرب ار  لیاسو 
اما مرح . دورب  تساوخ  یم  همطاف  ، مدمآ نوریب  هک  تارباخم  زا  . متخادنا الاب  ار  مرـس  ندوبن ؟ مدـش - . هجاوم  همطاف  ریحتم  هرهچ  اب  نیباک 

دیدرت یمک  تسین . بوخ  ملاح  ! هن مرح - ؟ يآ  یمن  هگم  هینیـسح - ! مر  یم  نم  مشاب - . اهنت  متـساوخ  یم  . متـشادن هلـصوحو  لاـح  نم 
لطعم رگید  هینیــسح ! مدرگ  یم  رب  مدوـخ  نـم  ! ورب امــش  . هـنک یم  درد  مرــس  ! یــسرم هـشب - . بوـخ  تلاـح  اـت  مرح  اـیب  بـخ  درک - :

! مش یمن  تمحازم  نم  . مرح ورب  امـش  منک  یم  شهاوخ  ! ناج همطاف  دمآ - . نم  لابند  هب  مه  همطاف  . مد اتفا  هار  یظفاحادخ  نودـب  . مدرکن
هد تعاس  زا  لبق  همه  دـشرارق  هخآ  . هینیـسح ندرگ  یم  رب  نالا  اه  هچب  . میـسرب اـه  هچب  هب  هگید  منک  یمن  رکف  ... هرادـن وت  هب  يراـک  ! هن - 

بـشید تفگ - : : میتفر هک  یمدق  دـنچ  میوگب . « هن  » همطاف هب  دـمآ  یمن  ملد  . مدرکن رارـصا  رگید  هعبر . هن و  تعاس  هک  مه  الاح  . ندرگرب
؟ دآ یم  رب  يراک  نم  تسد  زا  . هدموا شیپ  تارب  یلکشم  موهوا - ! درب - . یمن  تباوخ  راگنا  . يدزیم مدقو  نویا  يوت  يدوب  هدموا  مدید 
 » مه هرآ !»  مه «  مدوب - . رت  تحار  مه  نم  يروط  نیا   ، نم زج  هب  درک  یم  هاگن  اج  همه  هب  . دنکن هاگن  نم  هب  تشاد  رارـصا  هک  نیا  لثم 

هتخاس يراک  یـسک  تسد  زا  منک  یمن  رکف  یلو  . هدموا شیپ  یلکـشم  ینعی  هک  هش  یم  نیا  شرت  حضاو  نزب - . فرح  رت  حضاو  هن - !» 
یم ما  هفخ  ضغب  هنرگو  منک ، لد  درد  یـسک  يارب  دـیاب  هرخالب  هک  نم  هراد ؟ یلاکـشا  هچ  هن « ! ای  مورب  مه  رتولج  هک  مدوب  ددرم  هشاب !
یط توکس  رد  ود  ره  مه  ار  مدق  دنچ  نآ  . هینیـسح هچوک  رـس  میدوب  هدیـسر  دش  مامت  هک  نم  لد  درد  همطاف » !؟ زا  رتهب  یـسک  هچ  ، هنک
یم ، یـسدق مناخ  نیـشخب  یم  دز - . ادـص  ار  همطاف  اسراپ  ياقآ  . میدرک لاوحاو  لاح  یمک  . مدـید ار  اسراپ  ياـقآ  ، هینیـسح رد  مد  . میدرک

همطاف زا  نم  هن  . درک یظفاحادـخ  دـعبو  دز  فرح  همطاف  اـب  يا  هلمج  دـنچ  . دیـسر یم  نارگید  رظن  هب  مشب ؟ نوتمحازم  هظحل  دـنچ  منوت 
دروآ رد  ار  شیوتنام  رداچ و  همطاف  . مدش ولو  قاتا  هشوگ  روط  نامه  نم  . تفگ اسراپ  ياقآ  تبحص  زا  يزیچ  همطاف  هنو  مدیـسرپ  يزیچ 
يوت یبارخ  هب  هتبلا  تسین . شوخ  ملاح  ! مرادن ار  شا  هلـصوحو  لاح  يرآ - . یمن  رد  ور  توتنام  ارچ  سپ  ا ! تشگرب - : نم  تمـس  هبو 

اه يزاب  نیا  منک - . سول  ار  مدوخ  یمک  دمآ  یمن  مدـب  مه  دـیاش  . دـش رتهب  ملاح  یمک  ، همطاف يارب  ملد  درد  زا  دـعب  . دوبن مه  تارباخم 
دیما تاه  هچب  هب  دیاب  . یش یم  ردام  ، ینک یم  جاودزا  ادرف  سپ  ، ادرف وت  یتمالس  ان  . هدیعب وت  لثم  یگرزب  رتخد  زا  ؟ میرم يرای  یم  رد  هیچ 

ور هچب  ات  هس  - ود درم و  هی  مدوخ و  ؟ هشب روطچ  هک  منک  جاودزا  جاودزا !؟ هه ، یتخاب - !؟ لگ  کت  هی  اب  يروط  نیا  تدوخ  الاح  ، يدـب
شیتآ هش ! یم  لح  مه  شدوخ  ، هدموا شیپ  یلکـشم  هی  بخ  هدایز ! تالکـشم  نیا  زا  یگدنز  وت  . رتخد وگن  الپو  ترپ  منک - !؟ تخبدب 

هاوخ دوخ  دوجوم  ات  ود  نوا  ؟ هنک شلح  داوخ  یم  یک  ؟ يروط هچ  !؟ هش یم  لح  شدوخ  متـسشنو - . مدـیرپ  میاج  زا  دنفـسا  لثم  . متفرگ
رـسو نوریح  مدنوم  طسو  نیا  هک  منم  . نایب هاتوک  ناوخ  یمن  مه  مودک  چیه  . ندیبسچ نوشدوخ  فرح  هب  تخـسو  تفـس  مودک  ره  هک 

هـش یم  لـح  دـش - . یم  رت  مارآ  وا   ، مدز یم  داـیرف  نم  هچ  ره  هش ؟ یم  لـح  يروـط  هچ  سپ  ؟ مریگب ور  یک  فرط  مـنود  یمن  ، نودرگ
. - دایب شیپ  یتالکـشم  نینچ  دیاب  ارچ  هخآ  يرادـن - ؟ ربخ  وت  . تسه تالکـشم  نیا  زا  ياهداوناخ  ره  وت  ، ناج میرم  هش  یم  لح  ! مزیزع
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اب نوشرکف  زرط  اه  اج  یـضعب  هرخالب  ننک ، یگدـنز  مه  اب  لاس  20، فلتخم هقیلـس  ود  اب  ، فلتخم رکف  ود  اب  ، مدآ اـت  ود  هک  یعقوم  بخ 
هنک یم  ینویم  رد  اپ  اه  رت  گرزب  زا  یکی  ای  ، دآ یم  هاتوک  نوش  یکی  ای  هرخالب  مه  دـعب  . دآ یم  شیپ  یلکـشم  . هنکیم ادـیپ  فالتخا  مه 

هچ ؛ میدرک ادیپ  رظت  فالتخا  هقیلـس و  فالتخا  مه  اب  همه  نیا  الاح  ات  ، میا هگیدمه  شیپ  هک  تسین  رتشیب  زور  هک 5-4  ام  . هش یم  لحو 
هک نم  ردامو  ردپ  لام  هن   ، تس هبرجت  یبو  نووج  رهوشو  نز  هی  لام  اه  فرح  نیا  ، نوج همطاف  مدـش - . رت  مارآ  یمک  رمع . هی  هب  هسرب 
هک هیلکـشم  شیکی  . هراد لکـشم  ات  ود  هلئـسم  نیا  ، مزیزع نیبب  هشلاس - . نالا 18  مه  نوشرتخد  . ندرک جاودزا  هگید  مه  اـب  هلاـس  تسیب 

اـضر ماما  زا  زور  هس  - ود نیا  وت  هگا  صوصخب  ، هدـش لح  يدرگ  رب  وت  ات  هللا  اـش  نا  هک  منئمطم  نمو  هترداـمو  ردـپ  فـالتخا  هب  طوبرم 
منم رـس  يور  ور  اـه  هزوکو  هساـک  همطاـف  هک  هدـنوم  نیمه  نم « !؟  ییوت - ! دوخ  مه  شا  هگید  لکـشم  هی  . هنک نوـشکمک  هک  ياوـخب 

يدح ات  رضاح  لاح  رد  هک  يزیچ  ینعی  ؛ يدرکن نشور  نوتلکـشمو  تردامو  ردپ  اب  ور  تدوخ  فیلکت  زونه  هک  نوج  ! وت ، هلب هنکـشب - !
لح مه  اـه  نوا  فـالتخا  هگا  یتـح  ، هشن لـح  لکـشم  نیا  هک  مه  یعقوم  اـتو  . هنوشمودـک اـب  قح  ینود  یمن  هک  هنیا  ، هدـیم رازآ  ور  وـت 

مفیلکت یتفگ  یم  نالا  هک  وت  ینک - . نشور  تدوخ  اب  ور  فیلکت  دیاب  منک - ؟ راکیچ  یگ  یم  لاح  تسین - . وشب  لح  وت  لکـشم  ، هشب
یمهف یم  ، ینک نشور  تدوخ  اـب  ور  فیلکت  هنیمه . شهار  ! هلب منک - ! نشور  مدوخ  اـب  ور  مفیلکت  یگ  یم  ـالاح  تسین ، نشور  نوا  اـب 

ات یسانشب  نز  هی  ناونع  هب  ور  تدوخ  دیاب  وت  . ینک یلاخ  ور  نودیم  دوز  ردق  نیا  یلکشم  نینچمه  هی  يارب  هک  ینوا  زا  رت  گرزب  وت  هک 
ور اهزیچ  نیا  زا  یلیخ  هک  هنیمه  مه  تردام  لکـشم  هتبلا  . يراد عامتجاو  هداوناخ  وت  یـشقن  هچ  . یفیاـظو هچ  يراد و  یتیوه  هچ  یمهفب 
ور اهزیچ  نیا  هگا  .و  تردپ اب  قح  اجکو  هتردام  اب  قح  اجک  رد  هک  یش  یم  هجوتم   ، یمهفب ور  اه  نیا  وت  هگا  الاح  بخ - ! هنود - . یمن 

ییایند نیا  اب  صوصخب  تردامو  ردپ  لثم  . يروخ یم  رب  لکشم  هب  بترم  مه  ادرف  هکلب  ، هش یمن  لح  تلکشم  نیا  زورما  اهنت  هن   ، یمهفن
هچ هک  مگب  تهب  دعب  ات  رایب  رد  ور  تسابل  وش  دـنلب  الاح  الاح - ...  و  هش - . یم  مه  رت  هدـیچیپ  زور  ره  نوا  رد  یگدـنز  هک  يا  هدـیچیپ 

ینک راک 

متشه تسیب و  لصف 

! - شرانک متـشگرب  هرابود  . دیایب رب  يراک  همطاف  تسد  زا  هک  مدوبن  نئمطم  مه  زونه  . مدروآرد ار  میوتنامو  مدـش  دـنلب  میاج  زا  هارکا  اب 
یم تکرـش  اه  هچب  ثحب  يوت  رتمک  زور  دـنچ  نیا  رد  وت  . مینک مرن  مه  اب  یمکحم  هجنپو  تسد  هی  ات  يا  هداـمآ  ـالاح  ! دـش بوخ  یلیخ 

یبیرغ هک  نیا  مه  و  دز - . یهاتوک  دنخبل  مهو ...  دوب  هتشاذن  يا  هلصوحو  لاح  مارب  هگید  مردام  وردپ  لئاسم  نیا  مه  شتـسار  يدرک .
رـس تکرح  يدرک . یم  لابند  ور  اه  ثحب  نیا  رت  لاعف  رت و  ساسح  یلیخ  دیاب  وت  یتفگ  هک  یتالکـشم  نومه  رطاخ  هب  یلو  . يدرک یم 

یمن جاودزا   » یتفگ هک  ور  ییانعم  یب  هلمج  نوا  منیبب  وگب  یتسار  دوب - . لاوس  کی  مه  همطاـف  باوج  . دوب میلـست  هناـشن  هب  نم  تسدو 
هدز ار  فرح  نآ  ارچ  متـسناد  یمن  مه  موخ  مدرک  نم  نِم  یمک  هن ؟ ! یتفگن يدج  هک  ور  نشن » تخبدب  هگید  رفن  دنچو  تدوخ  ات  ینک 
نهذ يور  یلیخ  مه  ریخا  لـئاسم  هک  منک  فارتـعا  دـیاب  یلو  ... دوبن مدوخ  تسد  مراـیتخا  ، مدوب ینابـصع  یمک  هک  عـقوم  نآ  هتبلا  ما - .
.. - هجاودزا مه  شیکی  . هدـش ینعم  یب  مارب  اه  زیچ  یلیخ  مداد . تسد  زا  اهزیچ  یلیخ  هب  تبـسن  ور  ماهزیگنا  هگید  . هتـشاذگ رثا  محورو 

راد هچب  هک  هنیا  شیکی  ـالامتحا  هشاـب - ؟ یچ  جاودزا  هفـسلف  ینک  یم  رکف  موهوا - ! مینک - ؟ یفاـب  هفـسلف  هدروخ  هی  يراد  ور  شلاـح 
زورید هک  ور  تقلخ  رد  عوـنتو  یـشاقن  يولباـت  اـثم ل  نوا  . تسین لـماک  یلو  . تـسین كَدـَب  هـنک - . ادـیپ  هـمادا  اـه  ناـسنا  لـسنو  نـشب 
ندرک ادیپ  همادا  ياربو  هنک  ادیپ  همادا  نامز  لوط  رد  دـیاب  ، هدـموا دوجو  هب  هک  یعونت  نیا  اب  تقلخ  نیا  ناهآ - ! تسه - ؟ تدای  ، متفگ
هفاضا نم  نشب . میـسقت  مه  اه  شقن  دـیاب  ، هتفیب هار  شراک  تقلخ  هک  نیا  يارب  ! روط نیمه  مه  اه  ناـسنا  . هتادوجوم ریثکت  هب  زاـین  ، تقلخ
هفاـضا ور  يا  هتکن  اـج  نیمه  نـم  راذـب  یلو  هتـسرد ! اـه - ! نز  هـب  یـضعب  ، هـش یم  هداد  اـهدرم  هـب  اـه  شقن  زا  یـضعب  ینعی  : - » مدرک

رییغت موسرو  بادآو  گنهرف  دـیاش  ناکم و  نامز و  رب  انب  هک  دـنا  ییاه  شقن  ریغتم  ياـه  شقن  . ریغتم یـضعبو  نتباـث  شقن  یـضعب  . منک

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ردو اه  نامز  مامت  رد  نوچ  . هداوناخ لیکـشت  رد  درمو  نز  شقن  لثم  ، دـنا لکـش  کی  هب  اج  همه  رد  الومعم  تباث  ياـه  شقن  یلو  ننک ،
درم دوجو  رد  ور  ییاه  دادعتـسا  ادـخ  ! هن نیمه ؟ طقف  هش - . یم  افیا  اه  نز  طسوت  ، هچب ندروآ  ایند  هبو  نینج  لمح  شقن  ایند  ياج  همه 

شـشکو قشع  الثم  . نآ یم  باسح  هب  صقاـن  ، یکی نوا  ! نودـب اـه  نوا  مودـک  ره  يروط  نیا  نز ! دوجو  رد  ور  ياهدادعتـساو  هتـشاذگ 
نوا دوجو  نودب  اه  نوا  زا  مودک  ره  هک  دش  يروط  نیا  . درم دوجو  رد  ور  تیبوذجمو  تبغرو  لیمو  تشاذگ  نز  دوجو  رد  ور  هبذـجو 

نکمم هک  هدایز  ردق  نیا  هداوناخ  لیکشت  ياه  تافاکمو  اهرـس  درد  ، دوبن روط  نیا  هگاو  ننک - . یم  یناشیرپو  یگتفـشآ  ساسحا  یکی 
نودـب ، ننک یگدـنز  درفنم  لقتـسم و  روط  هب  سنج  ود  نیا  زا  کی  ره  تشاد  ناکما  هگا  ینعی  ، هلب ننک . رارف  شریز  زا  اـهدرمو  نز  دوب 
تیوه هب  طوبرم  هک  دش  یم  حرطم  یلئاسم  اهنت  . دش یم  یفتنم  ، دآ یم  شیپ  اه  نوا  جاودزاو  طابترا  لاح  رد  هک  يا  هلئـسم  اهدص  کش 
تیوه نوشاه  يزادرپ  هیرظنو  تاقیقحترد  هک  ییاهرظن  بحاص  اه و  ققحمزا  هتـسد  نوا  لیلد  نیمه  هب  مه  اقیقدو  . دوب درمو  نز  یلـصا 

زا دـعب  نوشمودـک  ره  تقیقح  ردو  دـنا  هگیدـمه  لمکم  درمو  نز  نوچ  . دوب صقان  نوشراـک  ، ندرک یـسررب  ور  سنج  ود  نیا  لقتـسم 
هگا تسین - . لسن  هماداو  ندـش  راد  هچب  طقف  تقلخ  فدـه  نیا  مه  هگید  هتکنو  نراد . يدایز  ياه  توافت  نوشیدرجم  نامز  اب  جاودزا 

مه همطاـف  تسا . هدـیاف  یب  نوشدوجو  نتـسین و  تقلخ  فدـه  تهجرد  ، نش یمن  راد  هچب  هک  ییاـهدرمو  اـه  نز  ـالامتحا  دوب  روط  نیا 
لحم ندروآ  دوـجو  هب  تـقیقح  رد  مـه  جاودزا  سپ  . هتیناـسنا لاـمک  هـب  درمو  نز  ندیـسر  تـقلخ  فدـه  الـصا  هتـسرد  درک - . دـیکًات 

ياهزیچرهوشو نز  نیب  طابترارد  دیاب  هک  هتلع  نیمه  هبو  نسرب - . فده  نیا  هبرت  تحار  ورتهب  رفن  ود  نیا  هک  نیا  يارب  تسا  ییارجمو 
ور یبلاج  هتکن  دروم  نیمه  رد  اـم  داتـسا  اـضق  زا  هتـسرد ! ، ارچ تسین - ؟ روط  نیا  . تفرگرظنردور یـسنج  ياـه  شـشک  زاریغ  يا  هگید 

نینج لمح  نارود  يارب  . نرادن دومنهر  ، رسمه باختناو  جاودزا  زا  لبق  يارب  ایبنا  بتاکم  زا  ریغ  یبتکم  چیه  هک  دوب  نیا  نوشفرح  . نتفگ
دهاوخ یم  نوچ  ، هراد دـیکات  عوضوم  نیا  يور  یلیخ  هک  ینیب  یم  ینک  هاگن  هک  ور  مالـسا  اـما  . نرادـن نوناـق  ، یهدریـش نارود  رداـم و 

مه ور  یبوخ  مدـنگ  مخت  دـعب  ات  هنک  یم  باختنا  ور  یبوخ  نیمز  لوا  ، راکو تشک  زا  لبق  هک  ناقهد  هی  لثم  . هنک تکرح  تسرد  ناسنا 
. - هشب ادیپ  حیحص  یناسنا  ، جوز نیا  زا  ات  نشاب  هتشاد  یتایصوصخ  هچ  ، نش یم  باختنا  هک  یجوز  نیا  هتشاد  هجوت  مالسا  ! هراکب نوا  رد 

جاودزا زا  رارفو  تینابهر  زا  همه  مالـسا  رد  . هراد جاودزا  يور  يدایز  یلیخ  دـیکات  مالـسا  نیا  الوا  تسه - ؟ یچ  اـهدومنهر  نوا  ـالاح 
جاودزاربمایپ هک  يروط  هب  . هدـش جاودزا  دروم  رد  مه  يدایز  ياه  قیوشت  ، نیا زا  ریغ  . مالـسالا یف  ۀـٍینابهرال  : نیامرف یمربمایپ  . ندـش یهن 

یم مـه  يا  هـگید  ياـج  . هدـش نادرگور  نـم  تنـس  زا  ، هـشب نادرگور  جاودزا  زا  یــسک  ره  نـگ  یمو  نـنود  یم  نوـشدوخ  تنــس  ور 
یب مدآ  مودک  نییامرفب  هنکمم  ! جاودزا ! هوا ! هوا . » تسین جاودزا  زا  رت  بوبحم  ادـخ  دزن  یمالـسا  هعماج  رد  ییانبو  سیـسات  چـیه  : نیامرف

هتـسشن رد  هب  تشپ  همطاـفو  نم  . میدوب هدـشن  هجوـتم  اـم  هک  دوـب  هدیـسر  یک  دوـبن  موـلعم  . دوـب هفطاـع  هنک »؟ جاودزا  داوـخ  یم  يراـک 
هرخالب ! مالس متـشگ - . رب  وا  تمـس  هب  هفطاع  يادص  ندینـش  اب  . دوب هدینـش  ار  جاودزا  هملک  طقف  ام  ياه  فرح  نایم  زا  منک  رکف  . میدوب

رگیدو ینک . ضوع  ور  ثحب  ياوخ  یم  هک  هنویم  رد  وت  جاودزا  ثحب  ياپ  هنکن  . نهار وت  ! مالـس کیلع  ناجک - ؟ اـه  هچب  هیقب  . نیدـموا
تـشگرب هرابود  و  هر . یم  رد  نوتتـسد  زا  مناخ  سورع  نالا  هک  نیودـب  اه  هچب  دیـشک - : دایرف  اجنآ  زاو  ناویا  يوت  دـیود  . دـشن لـطعم 

ادـصو رـس  یب  تکاس و  ردـق  نیا  ، هتقو دـنچ  نیا  ارچ  وگب  سپ  دریگب - . ار  مناـخ  سورعرارف  يولج  هک  نیا  يارب  ـالامتحا  . قاـتا لـخاد 
رود نیا  يوت  طقف  نوچ  لُخ » مناخ  » موگب تهب  دعب  هب  نیا  زا  دـیاب  !« لگ مناخ  » متفگ تهب  هک  نم  فیح  الـصا  . القان ِلگ  مناخ  ِيا  . يدوب

حیجرت نم  یلو  هگید ؟ هیک  سورع  ؟ تساجک ؟ وک دـندش - : قاتا  دراو  نانک  یلاحـشوخ  اـه  هچب  نراد !! جاودزا  تئرج  اـه  لُـخ  هنومزو 
تفلاخم يدرـسنوخ  اب  همطاف  هدیم . وب  ! فیپ ! فیپ تفگ  یم  ، دیـسر یمن  شوگ  هب  شتـسد  یکی  ! هوا هوا ، مهدب - . ار  هفطاع  باوج  مداد 

میسرپب هفطاع  زا  دیاب  ام  هک  نیا  ینعی  یچ - »؟ ینعی  :» دیسرپ هیمس  هرایمن ! رد  ور  شیادص  هسریم و  تشوگ  هب  شتـسد  مه  دیاش  درک - :
هقعاصار همهراگنا  . یندرکن روابو  دوب  نیگمهس  هبرض  نوشل ! ابند  ندموا  رسپ  اقآ  هی  زورما  هک  ندوب  مناخ  هفطاع  نیا  نوچ  ؟ هیک سورع 

هفطاعو نیمز  يور  داتفا  رداـچ  . دیـشک بقع  وهکیار  شناتـسد  ، درک یم  نازیوآ  ار  شرداـچ  تشاد  هک  هفطاـع  . نمزاریغ هب  هتبلا  ، دوب هدز 
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وت غارــسو  هینیــسحرد  هدـموا  يرــسپ  اـقآ  هـی  زورما  هـک  مـتفگ  همطاـف - ! یتـفگ  یچ  منیبـب  وـگب  هـگید  راـب  هـی  اـم - . فرط  تـشگرب 
ینک یم  یخوــش  درک - : یمن  رواــب  اــما  هفطاــع  هــتفگ . اــسراپ  ياـــقآ  مــه  دـــعب  . هرادـــنربخ هــک  هــتفگ  مهرادیارـــس  . هــتفرگور

هفطاـع هن  درک - . راـکنا  همطاـف  یلو  . هدرک بجعت  ردـق  نیا  ارچ  هفطاـع  هک  مدـیمهف  یمن  نم  یخوـش ! مـنم  اـب  ! یخوـش ، یخوـش ! همطاـف
میرم ، نتفگ نم  هب  اسراپ  ياـقآ  هک  یعقوم  منک . یمن  یخوش  ییاـهزیچ  نینچ  هب  عجار  ، منک یخوش  یـسک  اـب  یچ  ره  هب  عجار  نم  ، نوج

؟ دوب اجک  مشداد  ، اباب منیبب  ورب  داد - . ناکت  ار  شتسد  تینابصع  اب  هفطاع !؟ یـسرت  یم  ترداربزاردق  نیا  ! ینعی وت  متفگ - : نم  دوب . مه 
همه اه  نوا  ! اـباب اـه  هشوخ  تلد  مه  وت  هدرک - . ادـیپ  ور  اـج  نیا  سردآ  یتفگ  تدوخ  ! تساـج نیا  تشداد  هک  یتفگ  زورید  تدوخ  - 

رد هفطاع  یلو  هفطاع ! هگ ؟ یم  یچ  میرم  دش - : كوکـشم  همطاف  یچ .»؟ ینعی  ! دوب ملیف  «؟ دیوگ یم  هچ  هفطاع  . مدرک خی  دوب ! ملیف  شا 
زورید ام  هک  هنیا  تیعقاو  ! نوج همطاـف  تسین  يزیچ  دریگب - . مه  ار  شا  هدـنخ  يولج  تسناوتن  ، دیـسر یم  رظن  هب  هفـالک  هک  یلاـح  نیع 

یم تسد  زا  مه  ور  نوا  هگا  . میرم دوب  هدـنوم  طـقف  . تفرگن نوملیوحت  یـسک  ، میرخب زوـلب  میرب  اـت  داـیب  نم  اـب  میتـفگ  یک  ره  هب  حـبص 
شهب مه  نیمه  يارب  . داـیب نم  اـب  اـمتحو  هزوسب  نم  لاـح  هب  شلد  هک  مراـیب  محر  هبور  شلد  يروط  هی  متفگ  منم  دوب . مومت  هگید  ، مداد

یم میاوـعد  ، ناهفـصا مدرگرب  هک   ً ادـعب ، هنیبـب اـهنت  ور  نم  نوا  هگا  ؛ دـیرخ مرب  اـهنت  مسرت  یم  نمو  دهـشم  هدـموا  مـشاد  اـقآ  هـک  مـتفگ 
. دروخن فده  هب  مریت  ، دوب هدشن  کشخ  شوتنام  نوچ  طقف  . درک رواب  مه  میرم  نوچ  . مدرک يزاب  بوخور  مشقن  مه  ًارهاظ  . هنک

مهن تسیب و  لصف 

نم هب  تفرگ و  نم  زا  ور  اـجنیا  سردآ  مناـمام  هتبلا  مدرک . يزاـب  ملیف  هیچ ،  غورد  اـباب ،  هن  یتـفگ - ! غورد  سپ  مهن -  تـسیب و  لـصف 
وا هیبش  هک  مدید  ور  یکی  هرجنپ  زا  حبص  زورید  منم  يدج .  ات  درب  یم  یخوش  هب  رتشیب  شنحل  یلو  دهشم ، دایب  دوعسم  هنکمم  هک  تفگ 
ارب اـیرث  مسرت . یم  مشداد  زا  هک  منک  يزاـب  میرم  يارب  ور  یـشقن  نیچمه  هی  هبوخ  دیـسر  مرظن  هب  عقوم  نومه  دوبن . شدوـخ  یلو  دوـب ،
یم ییافرح  هی  اباب  دوعسم . زا  منوا  سرت ؟! نم !؟ درک - : هراشا  شدوخ  هب  شا  هبابس  تشگنا  اب  هفطاع  یسرت ؟ یمن  سپ  دیـسرپ : نانیمطا 
هتپ هتت  هب  هرابود  هفطاع  هن - ؟ دوبن ، تردارب  هرـسپ  نوا  هرخالاب  سپ  دیـسرپ : همیهف  مسرتب . دوعـسم  زا  هک  ما  هچب  رتخد  نم  هگم  اه ! ینز 

رد هفطاع  هدوب ! ترـسپ  تسود  امتح  سپ  تخادـنا - : الاب  ار  شیاه  هناش  ایرث  ریگب . زاگ  ور  تنوبز  هنکن !  ادـخ  نوج  همیهف  هن  داـتفا - :
نیا زا  هن  میتسه . یناتـسرهش  رتخد  ام  نوج ! ایرث  هن  ام - .  رانک  تخادـنا  ار  شدوخ  دوب ، هدروآ  تسد  هب  ار  يدرـسنوخ  هرخالاب  هکیلاـح 

هدموا هک  هدزاش  نیا  سپ  مینک !؟  رواب  ور  سابع  ترضح  مسق  ای  مینیبب  ور  سورخ  مد  هریگیم - !  نوملیوحت  یـسک  هن  میراد . اه  سناش 
هب يا  هریخ  هاگن  اـیرث  دروآ  لاـبند  هب  ار  يداـیز  بقاوع  دـیرپ و  هیمـس  ناـهد  زا  هاـتوک  هلمج ي  نیا  هیدارم )؟ هنکن  ( ؟ هدوب یک  تلاـبند 

؟ نشاب یک  يدارم  ياقآ  دـش ؟ یچ  منیبب  نینک  ربص  نک ! ربص  دـیرپ - :  اـج  زا  هقرت  کـی  لـثم  دـعب  و  هیمـس ،  هب  یهاـگن  درک و  هفطاـع 
دعب درک و  ایرث  هب  يدنت  هاگن  هفطاع  دوشب .  خرـس  دناوتیم  مه  هفطاع  هک  مدوب  هدرکن  رکف  تقو  چیه  خلت ! یلو  خرـس  وبل  لثم  دش  هفطاع 
مدای الصا  خا  شیاه - . هنوگ  هب  دز  یعونـصم  یفـسات  اب  هیمـس  تفر !  يدز  دنگ  هک  هیمـس  هدب  تتاجن  تشهب  زا  ادخ  تفگ - : بل  ریز 

يرازود ایاضق  نیا  رد  ـالومعم  هک  مه  همیهف  یتح  هگید  هیمـس .  راـینرد  ور  شدـنگ  نیا  زا  رتشیب  هگید  یتفگن - . يزیچ  هیقب  هب  هک  دوبن 
کمک یـسک  زا  راـگنا  . درکیم هاـگن  تبوـن  هب  ار  اـه  هچب  لصاتـسم  جـیگ و  یهاـگن  اـب  تسا . زمرق  تیعـضو  هک  دـیمهف  دوـب ،  جـک  شا 

رد درک . زارد  هیمس  هفطاع و  تمس  هب  ار  شتسد  ود  دوب . ایرث  درک ،  مادقا  هک  یـسک  نیلوا  دنهد .  رارق  نایرج  رد  مه  ار  وا  ات  تساوخیم 
ظفح ور  نوتـشمارآ  اهمناخ ،  نینک  ربص  دنک - . ادج  مه  زا  ار  رفن  ود  تساوخیم  راگنا  دوب . نوریب  تمـس  هب  شیاهتـسد  فک  هک  یلاح 

 ! مناخ هفطاـع  لوا  بیترت . هب  زیچ  همه  هشیم . نشور  لـئاسم  همه ي  نـالا  تسین .  بوخ  نوتراـشف  يارب  هک  نیـشن .  هدز  ناـجیه  نینک . 
مک مه  شا  هرهچ  یخرـس  زا  درکیم و  لرتنک  ار  شدوخ  تشاد  رورم  هب  هک  یلاح  رد  هفطاع  نشاب !؟ یک  يدارم  ياقآ  نیا  نییامرفب  امش 

ار هفطاع  فرح  یبجعتم  هاگن  اب  ایرث  دز . يدنخزوپ  هلحار  منود !  یمن  تفگ - :  داد و  ناکت  ار  شرـس  دیـشک ،  یقیمع  سفن  دـش ،  یم 
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نییامرفب امش  هیمس - : فرط  هب  تشگرب  مناخ !  هیمس  غارس  میریم  مه  ام  سپ  هتسرد !  نیمه  نینود !...  یمن  هروط !  نیمه  درک - . دییات 
هب يزیچ  متـسود  یـصوصخ  لئاسم  زا  هک  مشاب  روبجم  نم  هن  منکیم  رکف  نتفگن - ؟  ام  هب  مناخ  هفطاـع  هک  هدوب  یچ  نوا  مناـخ !  هیمس 
اما دوب . یخوش  يدـج و  نیب  ینحل  اب  باوج  نیـشاب . هتـشاد  ربخ  سک  همه  زیج و  همه  زا  هک  هشاـب  هتـشاد  یطبر  امـش  هب  هن  مگب و  اـمش 
هک هشیم  مولعم  سپ  بخ ! یلیخ  دوب - . مهم  شیارب  دریگب  تساوخ  یم  هک  يا  هجیتـن  طـقف  تشادـن ، یتـیمها  شمادـک  چـیه  اـیرث  يارب 

ینعی هچ - ؟ ینعی  هباتک - .  باسح و  وت  نوشرس  ندیم ،  نوشن  نوشدوخ  زا  هک  يرهاظ  نوشندوب و  یناتـسرهش  مغر  یلع  مناخ ،  هفطاع 
ات دز  يزیمآ  رخـسمت  دـنخزوپ  هفطاـع  ندـیم !  نوـشن  شوـخ  يور  مه  یناتـسرهش  رتـخد  هب  یتـح  نارهت  ياهرـسپ  هشیم  موـلعم  هک  نـیا 

همه رفاک  ایرث !؟ یچ  ینعی  اهفرح  نیا  دش - . ینابـصع  رتشیب  هدش ،  ياهفرح  هچ  ثعاب  دید  یم  هک  هیمـس  یلو  دـنک . ناهنپ  ار  شیتحاران 
نادند يال  زا  ار  يزوریپ  نیریش  هزم ي  تسناوتن  مه  باوج  نیا  اما  هنوم . هدکـشناد  ياه  هچب  زا  يدارم )  ) نیا درادنپ !؟ دوخ  شیک  هب  ار 

هک هد  یم  نوشن  طقف  نیا  هاگـشناد !؟  لخاد  هچ  هاگـشناد و  زا  نوریب  هچ  ـالاح  هنک ؟  یم  یقرف  هچ  دـشکب - . نوریب  اـیرث  نادـنخ  ياـه 
ناهد هدرک !  يراگتـساوخ  هفطاع  زا  يدارم  نیا  یلو  هدب - !  نوشن  شوخ  يور  هب  هک  هدرواین  نییاپ  ردـق  نیا  ور  شـسالک  زونه  هفطاع 

اب دـعب  دیـشک . یقیمع  سفن  ودـش  داشگ  شیاه  مشچ  دـنام .  زاب  هار  طسو  روط  نامه  دـهدب ،  ار  هیمـس  باوج  ات  دوب  هدـش  زاب  هک  ایرث 
دز فک  دعب  و  مرگ . نوت  همه  مد  هیناهفصا !  رتخد  یچ  ره  يادف  يوو !  دندمآ - . ناشدوخ  هب  همه  دش و  هتسب  ایرث  ناهد  یغیج  يادص 

نامه دوب . هدرک  زاب  هک  ار  شیاهتسد  ایرث  هگید .  هسب  ایرث  دوب - . هدیصقر  مه  یمک  ایرث  دوب ،  هدزن  غیج  هیمـس  رگا  دیاش  دیـشک . لک  و 
مارآ هیمس  مینک . يداش  نومقیفر  یـسورع  ارب  میرادن  قح  مناخ .  هیمـس  هیچ  تفر - . او  خی  لثم  دمآ و  دنب  شیادص  تشاذگ ،  زاب  روط 

باوج يدارم  ياقآ  نیا  هب  هفطاع  مه  ایناث  مدب . رکذت  همه  هب  دیاب  نم  شا  همه  هک  نیا  لثم  همّرحم .  هک  الوا  دما - . نییاپ  شیادص  دش .
 . هداد در  باوج  متفگ  هدرک - ؟ راک  یچ  دیـشک - . مه  رد  ار  شیاه  مخا  شیاهوناز و  يور  داتفا  يدـیما  ان  اب  ایرث  ياه  تسد  هداد . در 
ارچ دیسرپ _ : هیمس  ارچ ؟ هخآ  یلو  مدیمهف .  هن !  هن !  مدب - .  حیضوت  مه  زاب  يدیمهفن  رگا  هدرکن .  لوبق  ور  يدارم  يراگتساوخ  ینعی 
یم نیـسرپب !  نوشدوخ  زا  یـسرپ ، یم  نم  زا  ارچ  منود !  یم  هچ  نم  هداد - !؟  در  باوج  ارچ  هک  هنیا  مروظنم  هن !  يدیمهف !؟ ارچ  یچ ؟
لوا زا  هک  همطاف  هرخالاب  شنداد . در  باوج  زا  الامتحا  تسا .  روخلد  هفطاع  تسد  زا  مه  هیمـس  دوب  مولعم  ننک !  جاودزا  ناوخ  یمننگ 

ارچ یچ ؟ ارچ ) ( - )؟ ارچ دیسرپ ( : همطاف  درک . دییات  رس  اب  هفطاع  هگیم !؟ تسار  هیمـس  درک - : هفطاع  هب  ور  دوب ،  هدنام  تکاس  الاح  ات 
يارب دوعـسم  نومه  مرب . هگید  درم  هی  راـب  ریز  ماوـخ  یمن  هک  نیا  ارب  ینک - ؟ جاودزا  ياوـخ  یمن  هک  یتـفگ  ارچ  مدادا - !؟ در  باوـج 

رکف دیرب .  شا  هلمج  وهکی  و  َع ...  اهام ،  ياباب  تدوخ ،  ياباب  شا  هنومن  نتـسین . دوعـسم  لثم  اهدرم  همه  هک  الوا  هیفاک - ! متـشپ  تفه 
یمهبم دـنخبل  اـب  هفطاـع  درک . رپ  ار  شتروص  يداـش  زا  یجوم  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  مه  دـیاش  یلع ! )  ) دـیوگب تساوخ  یم  منک  یم 

! هکرابم سپ  دیدنخ : ایرث  هریز ! هب  رـس  تکاس و  مه  یلیخ  قافتا  زا  هرادن .  دوعـسم  هب  یتهابـش  چیه  ادـخ  هدـنب ي  نوا  اباب !  هن  تفگ - :
 ) یگیم هک  يراد  يدرد  هچ  هگید  سپ  تفگ : مه  همطاف  هتفیب ؟ وت  لـثم  یعفا  هی  ریگ  هک  تسین  رـسپ  نوا  فیح  تفگ - : بل  ریز  هلحار 

منک یمن  جاودزا  هک  متفگن  مرادن .  یلکـشم  شلـصا  اب  هک  نم  درک - . يزاب  شرف  ياه  هشیر  اب  تخادـنا و  نییاپ  ار  شرـس  هفطاع  هن ! )
یمن اـم  هنرگ  و  یتـفگ ، دـش  بوـخ  دـیدنخ - : همطاـف  ماوجـشناد !  نـالا  نم  نیبـب  هیچ - ؟ تلکـشم  مراد - . لکـشم  شناـمز  يور  نم  !

. - مراد راک  هگید  یلیخ  زونه  هشب .  مامت  مسرد  اـت  هدـنوم  هگید  لاـس  ود  زونه  هک  هنیا  مروظنم  هن  مییوجـشناد - ! مه  اـم  بخ  میتسنود .
هگید ياه  هچب  همه  نیا  شا  هنومن  هریگیم . ور  مولج  تقو  نوا  ارچ . منک ،  جاودزا  هگا  یلو  هن ،  نـالا  هتفرگ - !؟ ور  تولج  یـسک  هگم 
يوت هک  يراتس ) هزوریف  نیمه (  ای  هنوخ . وت  هنیشب  هرب  هدب و  فارصنا  دش  روبجم  هداتفا ؟  يزور  هچ  هب  ینابر ) الیل  يدید (  هاگشناد .  ي 

مه مرت  کی  يدـید  هک  تدوخ  هاگداد . نوا  هب  هاـگداد  نیا  زا  هود ؛  یم  شقـالط  ياـهراک  لاـبند  هراد  هک  هلاـس  کـی  تسامـش . هورگ 
وت هفطاع - : فرط  هب  تشگرب  يدنت  هب  هیمـس  دوب . هورگ  لوا  درگاش  عقوم  هی  هک  نوا  لثم  يرتخد  مه  نوا  داتفا .  بقع  دـش و  طورـشم 

هچب همه  نیا  ندرک .  رهوش  هک  ياه  نوا  طقف  هگم  ینیبیم !؟ ور  اه  نوا  طقف  ارچ  يراد ؟ نوشتالکـشم  هیقب و  یگدـنز  راک  هب  راـک  یچ 
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هک ییاسک ) هبوبحم  لثم (  ندش .  مه  رت  طاشن  اب  رتداش و  هزات  هدروخن !  نوکت  بآ  زا  مه  بآ  ندرک و  رهوش  هک  نتسه  مه  هگید  ياه 
تاهابتـشا و تقو  چـیه  شاب  بقارم  هفطاع !  نیبب  تفگ - :  مه  همطاـف  هدرک ! یـسورع  هلاـس  کـی  هک  مه  ـالاح  دوب ،  شدـقع  لوا  مرت 

لکشم نوشیگدنز  يوت  هزوریف ) و (  الیل )  ینیبیم (  رگا  سرتن ! یلو  شاب ،  بقارم  ریگب . تربع  اه  نوا  زا  هنوسرتن .  ور  وت  هیقب  تالکشم 
اه نوا  ارب  ور  یگدنز  روط  نیا  هک  هدوب  یگمانرب  یب  اه و  یگنهامه  ان  هدوب .  نوشدوخ  هابتـشا  ياه  يزیر  همانرب  رطاخ  هب  دـیاش  نراد ، 

ندـنوخ و سرد  محازم  يراد  هچب  تالکـشم  هگید  مه  دـعب  ندـش . مه  راد  هچب  ندرک و  یـسورع  دوز  یلیخ  هک  نیا  هن  هدرک ،  تـخس 
ندومرف ادرف  اقآ )  ) هک یعقوم  نوج !؟  همطاف  یتسام !  هچ  یکـشک ! هچ  يزیر ! همانرب  هچ  هخآ  دش - . نوشیگدـنز  محازم  ندـنوخ  سرد 

دناوتب هفطاـع  هک  نیا  زا  لـبق  ار ... ِرداـم  منکب ؟ منوت  یم  راـک  یچ  هگید  نم  هنوخ ،  وت  نیـشب  ریگب  ینوـخب ،  سرد  يرب  ماوـخ  یمن  هک 
ار شرـس  وا  هک  دوب  هدید  دوب ، هدرک  هلحار  هب  هک  یهاتوک  هاگن  نامه  رد  دیاش  درک . عطق  ار  شتبحـص  همطاف  دـنک ، لماک  ار  شا  هلمج 

مدآ هی  ای  ییوجـشناد  هی  بخ  هرادن .  یلکـشم  هگید  هک  نیا  نم !  زیزع  تفگ - : همطاف  تسا .  هتفر  مه  رد  شیاه  مخا  هتخادـنا و  نییاپ 
نیمه هنکب .  مه  تقیوشت  هگید  ياهدرم  زا  یلیخ  لثم  ای  هشاب .  هتشادن  لکشم  وت  ندنوخ  سرد  اب  هک  نک  باختنا  ور  يا  هدرک  لیصحت 

- !؟ هنک يرادهگن  هچب  زا  ات  هریگ  یم  یصخرم  هبوبحم ، ناحتما  ياهزور  شرهوش  هک  يدینشن  هگم  تفگ ، هیمس  هک  ییاسک ) هبوبحم  ) 
منک باختنا  هراد  يراک  هن  هتفر ،  يزابرـس  هن  هک  ور  ساپ  سا و  يوجـشناد  هی  نم  روط  هچ  نوج ،  همطاف  ینز  یم  ییاهفرح  مه  وت  هخآ 
اجک زا  هزات  هدرگب ،  راک  لابند  لاس  ود  یکی - مه  دعب  يزابرس ، هرب  ات  هشک  یم  لوط  لاس  ود  هشیم .  مومت  شـسرد  هک  مه  ادرف  هزات   !؟

هک ياوخیم  ور  یـسک  امـش   ، مناخ هفطاع  هگید  نیمه  د  درک - : ضارتعا  هک  دوب  همیهف  راب  نیا  داـیب !؟ شریگ  مه  یبوخ  راـک  هک  مولعم 
 ، ما هدرک  لیصحت  رتخد  نم  هک (  ییوگ  یم  وک )؟ تزاهج  الثم (  نتفگ  تهب  ادرف  رگا  تدوخ  یلو  لآ ،  هدیا  هشاب و  مومت  شزیچ  همه 

همهم ارچ ! داد - : ار  شباوج  همطاف  اما  تسین ؟ مهم  اهزیچ  نیا  یگیم  ینعی  دروخرب - : شهب  هفطاع  راک )!؟ یچ  مهاوخ  یم  زاهج  هگید 
ینعی نییاپ ؛ يرایب  ور  تتاعقوت  دـیاب  وت  هک  هنیا  رـس  فرح  هرت ! مهم  نوشمودـک  يدـب  صیخـشت  دـیاب  هک  ییوت  نیا  یلو  ناـج !  هفطاـع 

رظن رد  ور  اـه  نوا  هرت ،  مهم  تارب  تایـصوصخ  اـهرتماراپ و  مودـک  ینیبـب  دـیاب  وـت  هک  هتقو  نوا  هشاـب . مـک  دـیاب  فرط  ود  زا  تاـعقوت 
هک هشاب  هدرک  لیـصحت  ناوج و  مه  هک  ياوخب  يرهوش  وت  هک  هش  یمن  نیا  هخا  يرذـگب . شرـس  زا  رودـقملا  یتح  مه  ور  هیقب  يریگب .
نم هفطاع  یشاب ! هتشادن  جایتحا  يزیچ  هب  وت  هک  هشاب  هتخپ  رادلوپ و  يرازاب ،  مدآ  هی  مه  راک ،  رـس  يرب  يدب و  لیـصحت  همادا  وت  هراذب 

. مآ یم  هاگشناد  همدوخ .  تسد  مرایتخا  يدح  ات  هرخالاب  مدرجم .  نالا  نم  نینیبب  هتشذگ ،  اهفرح  نیا  همه ي  زا  تفگ - : درک و  ینم  و 
مزادـنیب جاودزا  لـثم  یلچه  يوـت  ور  مدوـخ  هـک  هراد  یموزل  هـچ  سپ  مرادـن .  مـه  یلکـشم  چـیه   ، مدازآ ماـهیریگ  میمـصت  يوتاتبـسن 

نوج هفطاع  نیبب  متفگ - : شهب  دوب  منهذوت  همطافرخآ  ياه  تبحـص  زونه  هک  نم  هراد !  تافاکم   ، هراد تییلوئـسم  اهراک  نیاهرخالاب  .
هکنیا فالخرب  نآلا  وت  هراد .  نابیتشپ  یماح و  هب  زاین  هک  هیلکش  هب  نز  یحور  راتخاس  ینک . رارف  شریز  زا  ینوت  یمن  هک  هیزیچ  جاودزا 

يدرجم نوچ  يدب ؛  ماجنا  ینوت  یمن  ور  اراک  یلیخ  يرب ،  ینوت  یمن  اهاج  یلیخ  يراد .  تیدودـحم  یلیخ  یلو  يدازآ ،  ینک  یم  رکف 
ترهوش هب  نادنز و  لکـش  هب  نوا ،  هب  وت  هک  یطرـش  هب  هنک .  ایهم  وت  دـشر  يارب  ور  يرتهب  ياضف  هنوت  یم  جاودزا  یلو  ییاهنت . نوچ  ، 

. يدـیم ماـجنا  مه  ور  يرتـهب  باـختنا  تقو  نوا  ینک ،  هاـگن  لد  مه  هارمه و  مشچ  هب  نوا  هب  هگا  ینکن .  هاـگن  ناـب  نادـنز  مشچ  هب  مه 
دموا مدای  مداتـسا  زا  یفرح  هی  یتسار !  هزاسب - !  تارب  شفق  هی  جاودزا  زا  هکنیا  هن  هنک ،  زاب  ور  تاهلاب  هک  ینک  یم  باختنا  ور  یـسک 
نموم درم  نز و  نایم  ریظن  یب  شـشوج  یهلا و  يونعم و  قشع  دنویپ  اب  هیجاودزا  نتفگ (  یم  لآ  هدیا  جاودزا  هب  عجار  هبلاج .  یلیخ  هک 

یبو چوپ  ياه  رویز  رز و  تافیرشت و  همه  زا  هناگیب  فیرش و  یهلا و  رـصنع  ود  نیب  یعقاو  يانعم  هب  يرـسمه  يراکمه و  ناملـسم و  و 
رفن ود  ینعی  درف !  اـت  ود  ندـش  جوز  هدـیم . اـنعم  جاودزا  هک  هیروـط  نیا  ـالاح  بخ  مدرک !  ظـفح  مه  قـیقد  نیبـب  يرهاـظ ).  ییاوـتحم 

هفطاع نسریم . لماکت  هب  رترید  یکی ،  نوا  ياهدادعتسا  زا  هدافتسا  نودب  هک  نراد  ییاهدادعتـسا  مودک  ره  ننکیم .  لیمکت  ور  رگیدمه 
اه هچب  تیساسح  ات  دوب  هدش  ثعاب  ثحب  نیا  راب  نیا  یلو  تشادن ،  یشوخ  لد  يدج  ثحابم  زا  هکنیا  اب  تشاد .  یـشخب  تیاضر  هاگن 
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.... دراد همادا  دوش . رتمک  وا  هیضق  زا 

میس لصف 

نریگب و قالط  هنکمم  نوشایضعب  هنکمم  یتح  هروخ و  یم  رب  لکشم  اب  نوشجاودزا  هک  يدارفا  همه  نیا  سپ  : - متفگ نم  ما  یـس  لصف 
لیمکت ورگیدـمه  نوچ  ننک .  یمن  یگدـنز  نزاس ،  یم  مه  اب  نتـسین !  جوز  هگید  مه  اب  اهنوا  یچ - ؟ ننک ،  لـمحت  ور  يداز  رجز  اـی 
باختنا يور  فرط  ود  ره  دیاب  هشب ،  لیکشت  يا  هداوناخ  هرارق  هگا  سپ  هروخ .  یمن  هگیدمه  هب  نوشاه  هیحور  نوچ  ارچ ؟ ننک .  یمن 

درک عمج  مه  رد  یمک  ار  شتروص  بجعت  تمالع  هب  ایرث  نشب .  هگیدـمه  ِوفُک »  » اقیقد ات  ننک  تقد  یفاـک  هزادـنا  هب  نوشلباـقم  فرط 
هب هشیم ،  طوبرم  فرط  ود  یگدـنز  هب  هک  یفلتخم  ياه  هنیمز  یعامنجا و  یگنهرف ،   ، يداصتقا ظاـحل  زا  هچ  هکنیا  ینعی  یچ - ؟  ینعی  :

ياه هنیمز  رد  تیوفک  نوچ  ههابتـشا .  هک  نجنـس  یم  يداصتقا  لیاسم  رد  طقف  ور  ندوب  وفک »  » اهیـضعب هتبلا  نشاب .  کـیدزن  هگیدـمه 
شرورپ يارب  میرذگب ،  هک  مه  نوشدوخ  لماکت  ثحب  زا  نوچ   . هراد جوز  هدنیآ ي  یگدـنز  يور  يدایز  ریثات  مه  یعامتجا  یگنهرف و 

سپ هنک - .  لیدبت  لعفلاب  رما  هب  ور  هوقلاب  ناکما  نیا  هک  هشب  لیکـشت  يا  هداوناخ  هرتهب  هدش  هک  مه  حلاص  لسن  کی  شرورپ  دـنزرف ، 
هب و  هتـسرد ،  هتلع - !  نیمه  هب  نراد ،  دـنزرف  تیبرت  اـت  جاوداز  زا  شیپ  يارب  یقیقد  هماـنرب  یهلا  ناـیدا  ندوـب  هتفگ  نوتداتـسا  هک  نـیا 

هگیدـمه يارب  یتسرد  باختنا  نم  رداـم  ردـپ و  هکنیا  ینعی  هراد ( .  تیمها  ردـق  نیا  جاودزا  يارب  بساـنم  درف  باـختنا  هک  هتلع  نیمه 
زونه نسر .  یم  رظن  هب  یـضار  الماک  مه  نوشیگدـنز  هیلوا ي  ياهلاس  زا  یتح  ندوب !  هگیدـمه  قشاع  نگ  یم  هک  اـهنوا  یلو  ندوبن !؟ 

: - مدرک همطاف  هب  ور  تساجک )؟ راک  لاکـشا  سپ  نروخ .  یم  ور  اهزور  نوا  ترـسح  نوشاـه ،  لد  درد  يوت  نوش ،  ییاـهنت  يوت  مه 
یتـفگ یم  هک  وت  یچ ؟  سپ  هن !؟ هن - !  هدرگیم - ؟  رب  لوا  تسرداـن  باـختنا  نومه  هب  اـه  هداوناـخ  لکـشم  ماـمت  اـعقاو  ینک  یم  رکف 

هی مک  تسد  تـسه .  مـه  هـگید  ياـهزیچ  یلیخ  یلو  مـگ . یم  مـه  زوـنه  هـمهم - !  یلیخ  جاودزا  يارب  فرط  ود  ره  هـیلوا ي  باـختنا 
! - ممهف یمن  تسرد  ندب - .  تسد  زا  ور  اهزیچ  یلیخ  اهلاس  نیا  يوت  هنکمم  ننکن ،  تقد  فرط  ود  ره  هگا  هلاس .   30 – 20 یگدنز ، 

هتشر باختنا  شیلوا  هراذگب - !  رـس  تشپ  دیاب  ور  هلحرم  ود  هشب ،  هاگـشناد  دراو  داوخ  یم  هک  يزومآ  شناد  منزب .  لاثم  تارب  ات  راذب 
باختنا هبسانمان  نوشدادعتسا  تایحور و  اب  هک  ور  يا  هتـشر  ننک و  یمن  عمج  ور  نوشـساوح  هلحرم  نیا  رد  هدع  کی  هتـسرد ! تسا - .

یـسک نوا  اسب  هچ  هکنیا  ینعی  هندـنوخ !  تسرد  یگنوگچ  نوا  تسه و  مه  مود  هلحرم ي  دوب .  لوا  هلحرم ي  هزات  نیا  یلو  ننک .  یم 
هتـشر هک  یـسک  نوا  لاح  نیع  رد  هدب .  تسد  زا  ور  بسانم  ياه  تیعقوم  زا  یلیخ  ندنوخ ،  سرد  دب  رثا  رد  هدرک  یتسرد  باختنا  هک 

رد دیاب  سپ  هنکیم .  مهارف  شدوخ  يارب  ور  یبوخ  ياهتیعقوم  ندـنوخ ،  سرد  بوخ  بسانم و  يزیر  همانرب  اب  هدرک ،  باختنا  ور  يدـب 
دوجو نوشنیب  هک  ور  یتبحم  نتـسنوتن  اهنوا  هشاب .  نیمه  مه  نم  رداـم  ردـپ و  لکـشم  ـالامتحا  روط !  نیا  هک  درک ( . تقد  هلحرم  ود  ره 

ور نوشیگداوناخ  يراک و  لیاسم  اهطابترا و  ات  دندرکن  یعـس  ندرکن و  يزاسزاب  ور  دیدج  یگدنز  اهنوا  هک  نوچ  دـننک ،  ظفح  تشاد 
زا نوشدوخ  يارب  ور  يدیدج  یگدـنز  يزیر  همانرب  هی  اب  دـیاب  اهنآ  ننک .  يزاسزاب  ون  زا  مهم  هثداح  نیا  دـیدج و  طابترا  نسا  ساسارب 

هلحرم نیا  منیبب ،  وگب  الاح  همطاف .  بوخ  یلیخ  ندشن - ) مدق  شیپ  دیدج ،  طابترا  کی  يزاسزاب  يارب  مادک  چیه  یلو  نتخاس . یم  ون 
ره لثم  مه  هداوناخ  يرادهگن  ظفح و  يارب  مزیزع ،  نیبب  درک - ؟ شظفح  دـیاب  يروط  هچ  هشیم و  عورـش  اجک  زا  یگدـنز  يوت  مود  ي 

ینیناوق مالـسا  تلع ،  نیمه  هب  اهنوا !  تیاعر  مود ،  هگیدمه و  فیاظو  قوقح و  نتخانـش  لوا ،  هزاین :  زیچ  ود  هب  يا  هگید  هعومجم ي 
: - دیسرپ هیمهف  نشیم .  راچد  یتالکشم  نینچ  هب  رتمک  ننک ،  تیاعر  نسانشب و  قیقد  ور  اهنوا  يرهوش  نز و  ره  هگا  هک  هدرک  عضو  ور 

باوج رد  همطاف  دوب .  بلاج  همه  يارب  ثحب  ارهاظ  دـنا !  هدـش  عمج  اـم  رود  اـه  هچب  همه ي  مدـش  هجوتم  هعفد  کـی  يروط ؟ هچ  یلو 
هناخ و لخاد  رد  درمو  نز  تاـطابترا  دروم  رد   ، یمالـسا تاررقم  ماـکحا و  هک  دـندرکیم  دـیکات  هشیمه  اـم  داتـسا  نیبب ! تفگ - : هیمهف 

نز هب  ور  يزیچ  ای  هگب  روز  نز  هب  هک  هدـشن  هداد  هزاجا  درم  هب  مالـسا  رد  هعیاش ،  هک  هچ  نوا  فالخرب  هفیرظ .  قیقد و  رایـسب  هداوناـخ 
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رد نز  درم و  هک  نوـچ  هتمکح !  تحلـصم و  لاـمک  يور  زا  هک  هدـش  هداد  رارق  هداوناـخ  رد  يدودـعم  وـقوقح  درم  يارب  هنک .  لـیمحت 
لداعت مه  زاب  هنک ،  يور  هدایز  نز  هگا  هروخ و  یم  مه  هب  لداعت  هنک ،  يور  هدایز  درم  هگا  ندـیم .  لیکـشت  ور  لماک  جوز  هی  هداوناـخ 

ود لثم  ناسنا ،  هرهچ ي  رد  مشچ  ود  لثم  رد ،  کی  هگنل  ود  لثم  ور  سنج  ود  هداوناخ ،  لخاد  رد  مالسا  نتفگ :  یم  هروخ .  یم  مه  هب 
 ، شمسج شاهتلصخ ،  تایصوصخ و  مودک  ره  دناد . یم  هزاغم  کی  رد  کیرـش  بساک و  ود  لثم  ای  یگدنز  ههبج ي  رد  نیـشن  رگنس 
اب ینعی  ننک ،  یگدـنز  مه  اـب  سنج  ود  نیا  هگا  هک  نـتفرگ  یم  هجیتـن  هشدوـخ و  صوـصخم  شفطاوـع  شزیارغ و  شرکف ،  شحور ، 
هب هش .  یم  تکرب  اب  نابرهم  راگدنام و  هداوناخ .  هی  نوش  هداوناخ  ننک ،  یگدنز  مه  اب  هدرک  نیعم  مالـسا  هک  ینیزاوم  دودـح و  نومه 

تخبشوخ ور  هداوناخ  هی  هک  يزیچ  نوا  نم  رظن  هب  یلو  منکن - : ضارتعا  متسنوتن  مه  لیلد  نیمه  هب  دیگنل .  یم  راک  ياج  کی  نم  رظن 
يارب ناسنا  هتلکسا !  دروا ،  نوا  يارب  هشیم  هک  یهیبشت  هریذپان - .  فاطعنا  کشخ و  زیچ  هی  نوناق  هک  نوچ  نوناق !  هن  هتبحم ،  هننک  یم 

تلکـسا اب  هشیمن  یلو  هراد .  تلکـسا  هب  جایتحا  هنک ،  ظفح  رطخ  عقاوم  رد  ور  نوا  هنوتب  هشاب ،  هتـشاد  ماکحتـسا  ماوق و  شندـب  هک  نیا 
طباور روج  نیا  تقاـفر و  تدوم ،  تبحم ،  هک  یتروص  رد  هشیم !  كانتـشحو  ردـق  هچ  يا  یگدـنز  نینچ  دـینک  روـصت  درک . یگدـنز 
یتخمز ندناشوپ  اب  هنک ،  یم  لمحت  لباق  ور  نوا  هنوشوپ و  یم  ور  تلکـسا  يور  هک  تشوگ  تسوپ و  لثم  دایب و  هنوت  یم  هک  تسابیز 

یمن یگدـنز  نوناق  اب  نومنایفارطا  اب  ام  تقیقح  رد  متفگ - : نم  هنک .  شرت  فیطل  ریذـپ و  فاطعنا  ور  نوا  نوناق ،  ياه  یکـشخ  اـه و 
رد مه  روط  نیمه  میوش .  یم  ور  هب  ور  شا  هرهچ  شحور و  اـب  اـم  هکلب  مینک  یمن  رارقرب  طاـبترا  مه  تلکـسا  اـب  هک  روط  نیمه  مینک ، 
! - کشخ ینوناق  طباور  هن  نینک  یم  رارقرب  طابترا  نوا  اب  و  میشیم .  وربور  نوملباقم  فرط  نومدوخ و  قالخا  اب  رتشیب  هرم  زور  یگدنز 

يزیچ نوا  یلو  همزال ،  یگدـنز  ماوق  ماکحتـسا و  يارب  هش  یم  ریبعت  ییاضق  قوقح  هب  شزا  هک  نوناق  نیا  منک ،  یم  دـیکات  مه  زاب  هتبلا 
ردق نیا  هک  يداتسا  نیمه  لیلد  نیمه  دز - : یهاتوک  دنخبل  همطاف  هیقالخا .  قوقح  ای  قالخا  هنک ،  یم  نیریش  گنشق و  ور  یگدنز  هک 

لیم و لامک  اب  نشاب ،  هتشاد  هقالع  مه  هب  درم  نز و  هداوناخ ،  طیحم  رد  هگا  هتبلا  هک  نتفگ  یم  نتشاد ،  دیکات  نیناوق  نیا  تیاعر  يور 
هنک لمع  روط  نیا  ای  هنک ،  ساسحا  یـسک  هک  هنیا  زا  ریغ  لیم ،  يور  زا  نداد  ماجنا  اما  ندـیم .  ماجنا  ور  مه  تامدـخ  اـهراک و  قوش ، 
نیا هک  هدرک  عضو  ور  نیناوق  نیا  مه  مالـسا  الـصا  ینود ،  یم  هنک .  تمدـخ  درم  هب  مدختـسم  هی  لثم  دـیاب  هک  هنز  هفیظو ي  راـگنا  هک 

ماکحتـسا هب  مه  اه  نوا  تیاعر  دـنا ،  ترطف  رب  قبطنم  نیناوق  نیا  زا  يدایز  شخب  نوچ  لاح  نیع  رد  داـین و  دوجو  هب  اـهدروخرب  ملظ و 
ور نیناوق  مودـک  تفگ - : بجعت  اب  هلحار  هشب !  تیاعر  شا  همه  هبناج و  همه  تروص  هب  هک  یطرـش  هب  هتبلا  هنک ،  یم  کمک  هداوناـخ 

؟ يدـقتعم فرح  نیا  هب  اـعقاو  وت  دوب - :  كوکـشم  مه  زونه  هلحار  قـالط ... هیرهم ،  جاودزا ،  هب  طوبرم  نیناوق  شا !  همه  یگ - ؟ یم 
زا قوقح  نیا  زا  یـضعب  رد  ینک  یمن  رکف  ینعی  مشابن - !؟ ارچ  درک - ؟ ظفح  ور  هداوناخ  ماظن  هشیم  قوقح  نیا  تیاعر  اب  ینک  یم  رکف 

ددعت نوناق  الثم  ینزب - !  لاثم  ینوت  یم  هشب - !؟  رتشیب  اه  هداوناخ  رد  فالتخا  هک  هدش  ثعاب  مه  هلئسم  نیمه  هدش و  يرادبناج  اهدرم 
یمن نز  لسن ،  تشادهب  ظاحل  زا  الوا  يدایز .  ایالد  هب  ننوتن - ؟ اه  نز  یلو  ننک ،  جاودزا  نز  دنچ  اب  ننوتب  اهدرم  دـیاب  ارچ  تاجوز ! 

ظاـحل زا  اـیناث  هردـپ .  مادـک  زا  هدـش  دـلوتم  دـنزرف  هش  یمن  صخـشم  تروـص  نیا  رد  هک  نوـچ  هنک .  جاودزا  درم  هی  زا  شیب  اـب  هنوـت 
ریدم لثم  هشاب .  هتـشاد  هدـهع  هب  ور  هداوناخ  دـنچ  یتسرپرـس  تیریدـم و  هنوت  یم  درم  هی  سپ  هدرم ،  اب  هداوناخ  تیریدـم  مه  يداصتقا 

مه نز  هی  هشب ،  هرادا  ریدـم  ات  دـنچ  تیریدـم  اب  هنوت  یمن  هرادا  هی  هک  روطط  نومه  یلو  هنک .  یم  هرادا  ور  نامزاس  ات  دـنچ  هک  یلماـع 
جاودزا درم  ات  دـنچ  اب  ننوت  یمن  اه  نز  مینک  ضرف  الاح  دوب - . ضرتعم  مه  زونه  ایرث  یلو  هشاب .  درم  ات  دـنچ  یتسرپرـس  ریز  هنوت  یمن 
فلاخم یتیعـضو  ره  رد  اهراک  نیا  مینیبب  دـیاب  تساهنز - .  هب  نیهوت  نیا  ننک ؟  جاودزا  نز  ات  دـنچ  اب  اهدرم  هک  هراد  یلیلد  هچ  ننک ، 
یگدنز درم  تفه  نز و  هد  يا ،  هریزج  رد  هک  نینک  ضرف  مینک .  رت  نشور  ور  هیـضق  لاثم  کی  اب  نیراذب  هن ؟  ای  تساهناسنا  تحلـصم 

لثم بهاوم  تاناکما و  مامت  زا  هجیتن  رد  ننوم و  یم  رهوش  یب  اـهنز  زا  اـت  سپ 3  ننک .  یم  جاودزا  اـهنز  زا  رفن  اب 7  درم  رفن   7 دننک . 
هدوب و اهنز  زا  رتمک  اهدرم  دادـعت  هکنیا  تلع  هب  طقف  ارچ ؟  ننوم ،  یم  رهب  یب  دـندنم ،  هرهب  راد  رهوش  نانز  هک  يداصتقا  هافر  تینما و 
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نوشاهـسنج مه  هیقب ي  لثم  ننوتب  دیابن  اهنوا  ارچ  هرهوش .  یب  ياهنز  نوا  هب  ملظ  نیا  بخ  ننومب .  رهوش  یب  اهنز  زا  يدادـعت  هک  هرارق 
یم نینیبب  رفن ،  هس  نوا  زا  یکی  ياج  نیراذب  ور  نوتدوخ  امـش  ننک ؟  لمحت  ور  یتلادع  یب  نینچ  دیاب  اهنوا  طقف  ارچ  ننک !؟  یگدـنز 

 . هشب لح  مه  اهنز  نوا  لکـشم  اهدرم ،  زا  رفن  هس  ددـجم  ندرک  جاودزا  اب  نیدـیم  هزاجا  هکنیا  ای  نینک ؟  لمحت  ور  ینوناـق  نینچ  نینوت 
هک هنکمم  هنرگ  هشب و  لح  هدـنوم  یقاـب  رفن  هس  نوا  لکـشم  هک  هرتهب  مه  نز  تفه  نومه  جاودزا  تمالـس  يارب  هک  مگب  ماوخ  یم  نم 
زا ییاه  ههرب  رد  الاح  نریگب .  اـهنز  نوا  زا  ور  نوشدوخ  ماـقتنا  هگید ،  ياـه  یگدـنز  ندـنوشاپ  مه  زا  ندرک و  فرحنم  اـب  رفن  هس  نوا 

اهنز زا  رتمک  اهدرم  دادعت  هک  دمویم  شیپ  یعقاوم  ثداوح ،  ربارب  رد  اهدرم  رتشیب  يریذپ  بیـسآ  تدم و  زارد  ياهگنج  تلع  هب  خـیرات 
یب ياهنز  لکـشم  مه  هکنیا  يارب  نیگب ،  نوتدوخ  امـش  الاح  بخ !  دوب .  هدموا  شیپ  هریزج  نوا  يوت  هک  یتلاح  نومه  ینعی  دـش !  یم 
نیا هک  نینیب  یم  نینک  تقد  بوخ  رگا  سپ  درک ؟ باـختنا  ور  یلح  هار  هچ  دـیاب  هتفین ،  رطخ  هب  هعماـج  تمالـس  مه  هشب و  لـح  رهوش 

نئمطم دز و  شکنیع  هب  یتسد  مه  زاب  همیهف  نش .  یم  تسرپرـس  ياراد  مه  هویب  ياـه  نز  زا  یلیخ  نوچ  تساـهنز ،  دوخ  عفن  هب  نوناـق 
نوناـق نیا  یلو  هدوـبن .  یگـشیمه  خـیرات  رد  هک  دراوـم  نیا  دز - :  مه  ار  شفرح  دـش  تحار  هک  شلاـیخ  تسا .  شیاـج  رـس  هـک  دـش 

مه الومعم  هلبق و  ياه  لاس  زا  رتشیب  لاس  ره  یعیبط  روط  هب  تیعمج  ریثکت  دنور  نوچ  داین ،  شیپ  مه  يا  هثداح  هگا  یتح  هیگشیمه - ؟ 
؟  هچ ینعی  ننوم - .  یم  رهوش  یب  ارتخد  زا  يدایز  شخب  ننک ف  یم  جاودزا  نرتگرزب  نوشدوخ  زا  لاس  هک 4 – 5  ینادرم  اب  اهرتخد 
الاح هشاب !  دلوتم 45 و 46  هک  ینک  یم  جاودزا  يرسپ  اب  اتدعاق  نک 1350 - .  ضرف  یتسه - ؟ یلاس  هچ  دـلوتم  وت  هراد - ؟  یطبر  هچ 

ره هب  لاس 1350  رد  دادعت  نیا  املـسم  نشاب ،  رفن  مودک 200000  ره  مینک و  يرامـشرس  ور  لاس 45  ياهرـسپ  اهرتخد و  تیعمج  هگا 
 ، دننک جاودزا  لاس 1350  ياهرتخد  زا  رفن  اب 200000  لاس 45  ياهرسپ  زا  رفن  هک 200000  یتـقو  سپ  هسر !  یم  رفن  مودک 300000 

لاس رد  دنور  نیا  اب  هک  مدنوخ  هلاقم  هی  رد  هشیم .  هفاضا  لاس  ره  دنور  نیا  دننوم و  یم  رهوش  یب  وت  نس  مه  ياهرتخد  زا  رفن   100000
 ... دراد همادا  میراد !  اهرسپ  زا  رتشیب  رتخد  نویلیم   5/2  ، 1380

لوا یس و  لصف 

نیا زا  نم  اه  هچب  تفگ - : هیمـس  ننود ؟  یم  دـب  ور  راک  نیا  همه  هعماج  رد  هزورما  ارچ  اه  فرح  نیا  مامت  اب  سپ  مکی -  یـس و  لصف 
اب اه و  هچب  همه  هب  درک  ور  هفطاع  منک .  فیرعت  ات  نیاوخ  یم  هگا  هشاب .  بلاج  مه  امـش  يارب  منک  یم  رکف  هک  مراد  يا  هرطاـخ  هیـضق 
اب شدوخ  دشن و  هیقب  باوج  رظتنم  رگید  هگید !  هنک  فیرعت  نیدـب  هزاجا  هروخن ،  هچب  قوذ  وت  هکنیا  يارب  الاح  تفگ - :  صاخ  ینحل 
هب هلاس .  دـنچ  نیدـنچ و  یتسود  ندوب ،  تسود  ماباب  ناراکمه  ياه  هداوناخ  زا  ات  ود  اـب  اـم  هداوناـخ  درک - .  رداـص  ار  هزاـجا  شتـسد 
ود هتبلا   . هگیدمه اب  مه  اه  هچب  مه و  اب  اهنز  ندوب ،  هگیدمه  اب  اهدرم  میدوب .  هدرک  ادیپ  مه  یگداوناخ  دمآ  تفر و  رورم  هب  هک  يروط 

تایحور و ظاحل  زا  هک  نوچ  میدوب  هدـش  هفاضا  اهنوا  عمج  هب  اـم  تقیقح ، رد  دوب . رتیمیدـق  یلیخ  نوشیتسود  هقباـس  هگید  هداوناـخ  اـت 
 . نتفر یمن  ههبج  مه  اب  رفن  هس  ره  عقوم  چـیه  مه ،  گنج  ناـمز  یتح  میدوب .  هیبش  هگیدـمه  اـب  هگید  يازیچ  یلیخ  يداـقتعا و  لـئاسم 
 ) ياـقآ صوـصخ  هب  هنک .  نوـشکمک  هسرب و  هگید  ياـتود  نوا  هداوناـخ  هب  هک  دـنوم  یم  یکی  ههبج و  نتفر  یم  اـهنوا  ياـتود  هشیمه 

اهنتفر ههبج  زا  یکی  رد  هصالخ  ههبج .  تفر  یم  رتمک  یلوسر  ياقآ  مه  نیمه  يارب  نتـشادن .  نارهت  وت  ور  سک  چـیه  هک  انیا  یلوسر )
تحاران اهنت و  یتالحم  ياقآ  دـش .  دیهـش  یلوسر  ياقآ  نارهت ،  دوب  هدـنوم  نم  ياـباب  ههبج و  ندوب  هتفر  یتـالحم  یلوسر و  ياـقآ  هک 

هن هتبلا  دیـشاپ .  مه  زا  ابیرقت  يرفن  هس  عمج  نیا  دـعب  هب  نوا  زا  هراـیب .  ور  شتـسود  هزاـنج  یتح  دوب  هتـسنوتن  هک  نوچ  نارهت ،  تشگرب 
زا دـعب  مه  یتالحم  ياقآ  ندرک ،  ادـیپ  يا  هگید  تالکـشم  مه  اهدـعب  ندوب و  رادازع  یلوسر  هداوناخ  دـش . گنر  مک  بخ  یلو  الماک 

دیشک یم  تلاجخ  راگنا  دش .  رت  يوزنم  رت و  ریگ  هشوگ  زور  هب  زور  صاخ ،  تیعضو  نوا  اب  مه  نوا  شتـسود ،  نیرتزیزع  ندش  دیهش 
ره هنوخ .  دـموا  تحاران  مه و  رد  هفایق  اب  اباب  زور  هی  هک  دـعب  لاس  ود  یکی _  ات  دوب  لئاسم  نیا  لاح  ره  هب  هنک .  هاـگن  هیقب  تروص  رد 
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روط هچ  اه !  هیدوجوم  بجع  رـشب  نیا  تفگ ( :  راب  هی  طقف  دادـن . نومهب  یباسح  تسرد و  باوج  هدـش ،  یچ  هک  میدیـسرپ  شزا  یچ 
و ندیم )  راتفر  تیصخش و  رییغت  تحار  یلیخ  هیقب  ای  هروخ  یم  ور  رهاظ  بیرف  دوز  یلیخ  مدآ  ای  درک !  دامتعا  شرهاظ  هب  هشیمن  الـصا 
 . ندرک جاودزا  یلوسر  دیهش  مناخ  اب  یتالحم  ياقآ  هک  میدش  رادربخ  ردام  قیرط  زا  شیادرف  تفگن ،  ام  هب  ینعی  تفگن ،  يزیچ  رگید 
هک يراب  ود  یکی _  هخآ  ارچ - ؟ دیسرپ - :  هدش ،  هرطاخ  بوذجم  یلیخ  دوب  مولعم  هکیلاح  رد  ایرث  دشن .  نومرواب  لوا  مه  ام  شتسار 

يرادـفرط ددـجم  جاودزا  زا  هشیمه  يدـج  ای  یخوش  يور  زا  هک  اباب  سکعرب  دـش ،  یم  یلئاسم  نینچ  زا  ثحب  اـه  ینومهم  نیمه  يوت 
یتالحم ياقآ  اهفرح ،  نیا  زا  درک و  مورح  هشیمن  هک  ور  ادـخ  لـالح  هشب و  شآ  زا  رتغاد  هساـک  دـیابن  یـسک  هک  تفگ  یم  درک و  یم 

یلیخ هشب  رارقرب  اهنز  نیب  دیاب  هگیم  مالـسا  هک  یتلادـع  نیا  يارجا  تفگ ( :  یم  هک  دوب  نیا  مه  شلیالد  زا  یکی  دوب .  فلاخم  هشیمه 
هک نگیم  بجع !  درک - :  همزمز  بل  ریز  هفطاـع  دوـب .  هدز  راـک  نیمه  هب  تسد  شدوـخ  يرواـبان  لاـمک  رد  ـالاح  هلکـشم )  تـخس و 

عطق هداوناخ  ود  ره  اب  یلک  هب  ام  طابترا  هک  دش  ثعاب  مه  هلئسم  نیمه  سین آ - .  شهب  ینونیمطا  چیه  تسا ،  هدروخ  ماخ  ریـش  دازیمدا 
راب هی  طقف  درک .  یم  دروخرب  درـس  نیگنـس و  رـس  یلیخ  یتالحم  ياقآ  اب  مه  هرادا  يوت  یتح  اباب  تفگیم  مه  ناـمام  هک  روط  نیا  هشب . 
لمع اب  فرح  هک ( :  داد  باوج  یتحاران  اـب  اـباب  يدرک ) یم  يرادـفرط  ددـجم  جاودزا  زا  هشیمه  تدوخ  امـش  هک (  تفگ  شهب  ناـمام 
ياـقآ لـثم  یـسک  مه  نوا  هنک .  لوبق  هنوت  یمن  هنیبیم  لـمع  وت  یلو  هگ ،  یم  ور  اـهزیچ  یلیخ  فرح  يوت  مدآ  مناـخ !  هراد  قرف  یلیخ 

دنچ طقف  تفگن .  يزیچ  هگید  مه  نامام  دوب ) !  شتـسود  نز  نوا  دوب .  دیعب  هگید  اهنوا  زا  هخآ  یلوسر ،  مناخ  لثم  یمناخ  یتالحم و 
 . ) هنکب يراک  نینچ  هدـموا  شلد  روط  هچ  هک  تفگ  هاریب  دـب و  یتالحم  ياقا  هب  ام  يولج  طقف  اـباب ،  ولج  هن  مه  نوا  اـم ،  يولج  يراـب 
الاح هشکیم !  یچ  هراد  هراچیب  نز  نوا  نودـب  هزوش .  یم  یتالحم  مناخ  لاح  هب  ملد  طقف  نم  ادـخ  هب  تشاد .  یبوخ  نیا  هب  نز  شدوخ 
ادـیپ مه  یتالحم  مناـخ  زا  رتنموم  رت و  راـگزاس  رتعناـق و  ینز  هگید  هخآ  یلو  درک .  یم  لوبق  مدآ  تشاد  یـسنج  اـن  نز  هی  مه  زاـب  هگا 
مناخ زور  هی  هام  شـش  زا  دـعب  هکنیا  ات  یتالحم )!  مناخ  هراچیب  هشیم !  شا  یتسود  نز  ياعدا  ردـقنیا  هک  یتالحم  ياقآ  مه  نوا  هشیم ! 
) ؟  هن رهق ،  دوب  هدموا  دیـسرپ ( :  هدز  ناجیه  همیهف  درک .  سبح  همه  هنیـس  رد  ار  سفن  هرابود  هیمـس  هلمج  ام .  هنوخ ي  دـموا  یتالحم 
 . - تفر دز و  ام  هب  شتآ  دموا و  هنک .  هیبنت  دوب  هدـموا  مگب  هرتهب  هکنیا  ای  هنک .  لد  درد  دوب  هدـموا  هن !  دیـشک - :  یقیمع  سفن  هیمس 
یتـح تفگ  یم  هداد ،  یتـالحم  ياـقآ  هب  شدوـخ  ور  یلوـسر  مناـخ  یتـالحم و  ياـقآ  جاودزا  داهنـشیپ  هک  تفگ  تفگ - ؟  یچ  هگم 

یم هنکمم - .  يزیچ  نینچ  روط  هچ  ارچ ؟  یلو  دیـسرپ - :  ایرث  دش .  دـنلب  همه  داهن  زا  هآ  یلوسر ! مناخ  يراگتـساوخ  دوب  هتفر  شدوخ 
الماک هداوناخ ي  اـت  ود  اـهنوا  هک  متفگ  هشیم .  روجاـن  یلیخ  یلوسر  ياـقآ  هداوناـخ ي  عضو  یلوسر  ياـقآ  تداهـش  زا  دـعب  هک  تفگ 
ارهاظ ندوب .  هدرک  ادیپ  هگیدمه  هب  تبـسن  يدایز  هقالع ي  مه  یتالحم  یلوسر و  مناخ  هک  يدح  هب  دندوب .  یمیمـص  مه و  هب  کیدزن 

 ) تفگ یم  یتالحم .  ياقآ  ياج  هب  یتح  دزیم ،  رس  یلوسر  هداوناخ  هب  تفر و  یم  بترم  یتالحم  مناخ  یلوسر ،  ياقا  تداهـش  زا  دعب 
اهنوا هگا  تفگ  یم  هشک .  یم  تلاـجخ  اـهنوا  يور  زا  تفگ  یم  هنزب .  رـس  نوـشهب  هرب و  هک  تفرن  راـب  ریز  متفگ  یتـالحم  هـب  یچ  ره 
یمن لوبق  نوا  مدید ،  هک  یعقوم  مه  نم  مدب )  نوشهب  یباوج  هچ  نم  دش ،  یچ  تتـسود  نیرتهب  یلوسر ،  ياقآ  هزانج  هک  نسرپب  شزا 
یکی نوا  نتشادن .  نورهت  يوت  ور  یسک  هک  اهنوا  موحرم ،  نوا  تداهش  زا  دعب  رهاوخ (  مگب  یچ  هخآ  اهنوا .  غارـس  متفر  مدوخ  هنک ، 

 ( نتـشاذگ اهنت  ور  اهنوا  نوشراک و  لابند  نتفر  فلتخم  ياه  هناهب  هب  ندوب  یلوسر  موحرم  رب  رود و  هک  مه  ییانـشآ  تسود و  ات  ود  _ 
هنیبن یسک  هک  درک  نوشکاپ  دوز  ماباب  یلو  دز . نوریب  شنامشچ  زا  مه  کشا  هی  یتح  دش .  خرـس  تلاجخ  زا  ماباب  دز  هک  ور  فرح  نیا 

ظاحل زا  مه  يداـصتقا و  ظاـحل  زا  مه  دوب ؛  هدـش  دـب  یلیخ  یلوسر  هداوناـخ  عاـضوا  تفگ ،  یم  یتـالحم  مناـخ  هک  روطنیا  هصـالخ  . 
شهب راک  ای  یلو  راک ،  رـس  تفر  یم  زور  ره  دوب .  نودرگرـس  اهنت  شدوخ  ندوب . تسرپرـس  یب  شاه  هچب  هک (  تفگ  یم  یعاـمتجا . 

هچب ندز .  یم  تفم  فرح  شرـس  تشپ  اه  هیاسمه  ندرک .  یم  ادیپ  ءوس  رظن  شهب  هدیهـش ،  نز  ندـیمهف  یم  یتقو  هکنیا  ای  نداد  یمن 
هشلاس  14 هک 13 _  نومه  شرـسپ  تفرگ .  یم  ور  شبااب  غارـس  هیدـهم ،  شکیچوک ،  رتخد  درب .  یمن  نوشباوخ  سرت  زا  اهبـش  شاـه 
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راک اجنوا  متفر  یم  تقو  ره  مگب .  تارب  یچ  هصالخ  دز .  یم  روجان  ياهفرح  دوب و  هدش  دب  شقالخا  دوب .  هدرک  ادیپ  بابان  ياهتسود 
رتدرز مه  زور  هب  زور  مداد ،  یم  شوگ  مدرک و  یم  هیرگ  منم  دز .  یم  فرح  درک و  یم  هیرگ  تسشن  یم  نوا  هیرگ .  دوب  هدش  اتود  ام 

ورب شوخ  نوا  هب  یگنـشق  نوا  هب  مناخ  تسه ،  هک  تدای  ناوختـسا .  هکیت  ات  راـهچ  دوب  هدـش  رخآ  ياـهزور  نیا  دـش .  یم  رت  هدرمژپ  و 
یب کشخ و  هدرمژپ ،  لگ  هی  لثم  رخآ  ياهزور  نیا  هگید  یلو  دوب !  لگ  لثم  تشاد ،  یعضو  رس و  هچ  هللا  اش  ام  رازه  هللا  اشام  ییور ، 
ارچ متفگ  شهب  زور  هی  شاـه !  هچب  يارب  شدوخ ،  يارب  دـش ،  یم  نوخ  ملد  نوـشنوخ ،  متفر  یم  تقو  ره  ادـخ  هب  دوـب  هدـش  ترارح 
هچب مدوخ و  هب  بترم  هنک ،  ادـج  نم  زا  ور  ماه  هچب  داوخن  هک  منک  رهوش  یک  هب  رهاوخ ،  یگیم  یچ  تفگ ( :  نز ؟  ینک  یمن  جاودزا 
شز هک  هشاب  يدرم  دیاب  ای  اه ،  هچب  زا  هن  هراد ،  نم  زا  یکرد  هن  هرتکچوک و  مدوخ  زا  هک  هشاب  درجم  نووج  دیاب  ای  هنزن .  تفوکرس  اه 

ای نشب ؟  ادـج  تزا  دـیاب  تاه  هچب  هگیم  هکنیا  ای  هرادـن ،  دامتعا  نم  هب  مه  الاح  هدروخ و  تسکـش  شلوا  یگدـنز  وت  هداد ،  قالط  ور 
یم ور  یکی  ناوخب ،  مه  هگا  اه  هچب  نیا  هرادـن !  ور  اه  هچب  ياه  تنطیـش  ادـص و  رـس و  هلـصوح  لاح و  هگید  هک  هشاب  يدرمریپ  دـیاب 
طقف هیـضار ،  جاودزا  هب  هک  مدیمهف  اج  نیمه  زا   ( هنک خلت  نم  اهنوا و  نهد  هب  ور  یگدـنز  هکنیا  هن  هنک ،  رپ  ور  نوشاباب  ياج  هک  ناوخ 

یتالحم يارب  هک  یعقوم  دوب .  هدـموا  گنت  هب  زیچ  همه  زا  هگید  هک  دوب  هدیـشک  رجز  ردـقنیا  مه  اعقاو  هنک ،  دامتعا  یـسک  هب  هسرت  یم 
اهنوا يراد  عقوت  روـط  هچ  نمدآ ،  مدوـخ  هچب ي  نز و  لـثم  مدآ  تسود  هچب ي  نز و  تفگ : هدـش ؟  تچ  متفگ :  هیرگ ،  ریز  دز  متفگ 
یمن دایمن .  رب  نم  تسد  زا  يراک  چـیه  هک  یتیعـضو  رد  مه  نوا  هرب .  نییاـپ  مولگ  زا  شوخ  با  نم  نشاـب و  یتیعـضو  نیچمه  هی  يوت 

ور زرمایبادخ  نوا  ياه  هچب  وت  مه  نک .  جاودزا  شاهاب  ورب  سپ  بخ  متفگ (  هک  نم  نهد  يوت  تشاذگ  عقوم  نوا  ور  هلمج  یک  منود 
هک درک  تریح  دیـسرت و  نانچ  نینک  رواب  ياقا ...  هنک )  داـمتعا  تهب  هنوت  یم  یلوسر  مناـخ  مه  یتسه ،  نوشرـس  ـالاب  يراد و  تسود 

مشوخ مداهنـشیپ  زا  مدوخ  عقوم  نومه  شتـسار  یلو  ینز )  یم  هیچ  اهفرح  نیا  يدش ؟ هنووید  هگم  تفگ (  هنک .  هتکـس  هک  هنالا  متفگ 
نم مدید .  ور  نز  نوا  عضو  مدوخ  ياهمـشچ  اب  هتقو  دـنچ  نیا  يوت  هک  نم  یتالحم ؟  زا  رتهب  یک  هن ؟  ارچ  متفگ (  مدوخ  شیپ  دـموا . 

 ، هیبوخ تیعقوم  نینچ  هک  الاح  سپ  هدـب .  شاه  هچب  شیگدـنز و  هب  یناماس  رـس و  رتدوز  ادـخ  هک  مدرک  اعد  شارب  همه  نیا  مدوخ  هک 
شوـگ يوـت  بترم  مدرکن و  لو  ور  هیـضق  تشپ  هگید  سپ  همدوـخ )  یتـسرپدوخ  یهاوـخدوخ و  مشن ،  یـضار  هیـضق  نیا  هب  نـم  هـگا 

نوا رد  ادخ  ياضر  هگا  متفگ (  هربیم  ور  مدا  سفن  هلکـشم .  رـسمه  ود  نیب  تلادع  تیاعر  هک  دروآ  یم  هناهب  شلوا  مدـنوخ .  یتالحم 
الـصا نم  تفگ ( :  هدب ،  ور  باوج  نیا  تسنوتن  هگید  هک  تقو  دنچ  زا  دـعب  ینک )؟  یلاخ  ور  نودـیم  يراد  تئرج  مه  زاب  یچ ؟  هشاب 

هزاـنج ي ور ،  متـسود  نیرتهب  هزاـنج ي  سرت ،  زا  نم  هک  مگب  مگب ؟  یچ  نوشهب  مرب  منک .  هاـگن  اـه  هچب  نوا  تروص  هب  هشیمن  میور 
زا اچ  ینک .  ادا  ور  تتسود  قح  ینوتب  هک  هدموا  شیپ  تارب  یتیعقوم  هک  الاح  رتهب !  هچ  متفگ ( :  مدرک )  رارف  متـشاذگ و  ور  اهنوا  ردپ 

فرـصنم دوب  کیدزن  هک  يروط  درک .  ثحب  لصفم  نم  دوخ  اب  مه  راب  هی  یتح  نتفیب )  درمان  مدا  هی  تسد  ریز  راذـن  يد ؟  یم  شتـسد 
هـشیمه ارب  مشیم  روبجم  نم  یـشاب ؟ هتفرگن  رارق  ساـسحا  ریثاـت  تحت  شاـب  بظاوم  ینک ؟  یم  راـک  هچ  يراد  ینود  یم  تفگ (  مشب . 

روخن بیرف  هن ،  هک  متفگ  مدوخ  هب  یلو  دش .  تسس  میاپ  مه  یمک  نزن )!  نومیگدنز  هب  شتآ  منک .  میـسقت  تمـسق  ود  هب  ور  میگدنز 
هرخالاب ات  دیـشک  لوط  یهام  شـش  مداد .  ور  شباوج  هگید  زیچ  هی  تفگ  یچ  ره  هصالخ  هنک !  شیامزا  ونم  يروط  نیا  داوخ  یم  ادخ 

یضار یلوسر  مناخ  الاح  نوچ  دوب .  رسدرد  لوا  هزات  یلوسر .  مناخ  يراگتساوخ  متفر  مدوخ  مه  دعب  مدرک .  شیضار  تافاکم  رازه  اب 
روط هچ  نم  منک .  بارخ  ای  منوشاپب  مه  زا  ور  هگید  یگدنز  هی  هک  متفگن  یلو  منک ،  جاودزا  مرـضاح  متفگ  نم  تفگ (  یم  دش .  یمن 

رد ياوخ  یم  طقف  وت  ینکب .  ور  اراک  نیا  زا  مودک  چـیه  ياوخ  یمن  اعقاو  هک  وت  یلو  متفگ (  مریگب )  تزا  ور  تاه  هچب  ردـپ  دایم  ملد 
یلک اب  ننک )  شلوبق  مه  تاه  هچب  هک  ینک  یمن  ادـیپ  یتالحم  زا  رتهب  ور  یـسک  شاـب !  تاـه  هچب  رکف  هب  یـشب . کیرـش  اـم  یگدـنز 

اهتـشذگ و هچ  و  نشیم !  ادـی  ییاهنز  هچ  اعقاو  تفگ (:  دوب ،  هدـش  رثاتم  هک  یلاح  رد  همطاف  مدرک .  یـضار  ور  نوا  مه  گـنف  گـند و 
هچ اـعقاو  نز .  هدـب  تریخ  ادـخ  تفگ (  تـفرگ و  رارق  وا  ياـهفرح  ریثاـت  تـحت  یلیخ  مـه  نـم  ناـمام  اـقافتا ،  نراد - )  ییاهیراکادـف 
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هکنیا ضحم  هـب  هنوـخ !  نـیمه  زا  مـلد  نز ؟ یگ  یم  یچ  هـک (  هـتفگ  دـموا  رد  یتـالحم  مناـخ  تـقو  نوا  يدرک )!  یگرزب  يراکادـف 
یناسک نومه  میدش .  نیرفن  نعل و  فرط  همه  زا  میـشاب ،  هدـش  بکترم  ور  ناهج  تیانج  نیرتگرزب  ام  راگنا  درک ،  وراک  نیا  یتالحم 

فرح روجدـص  نومرـس  تشپ  نایب ،  رد  عضو  نیا  زا  هراذـب و  شاه  هچب  نز و  نیا  ياپ  شیپ  یهار  ادـخ  ات  ندرک  یم  اعد  زورید  ات  هک 
هداوناخ هب  هسرب  هچ  ندرک ،  شکرت  شدوخ  هداوناخ  ندرک .  شدرط  شاهتـسود  ندنوبـسچ .  یتالحم  هب  گنا  روج  دـص  ندز .  روجاـن 

يور دنخبل  هک  منیبیم  نوش و  هنوخ  مریم  هک  تقو  ره  طقف  میشب .  نومیشپ  میدوب  کیدزن  مه  ام  هک  ندرک  يراک  مدرم  نیا  ادخ  هب  نم ! 
هگید هچ  رگا  ترکش .  ور  ادخ  مگ  یم  هریگیم .  مورآ  هرابود  ملد  تسین ،  نارگن  هگید  مناخ  همجن  هک  منیبیم  هنیشیم ،  شاه  هچب  ياهبل 

اب یلو  ام  هنوخ ي  بش  هس  زور و  هس  هشاب ،  اهنوا  هنوخ ي  بش  هس  زور و  هس  امتح  هک  هدـیقم  هخآ  مینیب ،  یم  رتمک  ور  یتـالحم  ـالاح 
شتروص هک  یلاح  رد  اباب  میدـب )  تاجن  يرد  هب  رد  زا  ور  اهنوا  مینک و  کـمک  هداوناـخ  نیا  هب  میتسنوت  هک  ترکـش  مه  زاـب  لاـح  نیا 

مناخ درک .  كاپ  ار  شیاه  کشا  شا  يرـسور  هتپ ي  اـب  مه  رداـم  هگید .  قاـتا  يوت  تفر  دـش و  دـنلب  دوب ،  هدـش  نوخ  هساـک ي  لـثم 
 ، درک هیرگ  یتعاس  مین  هیرگ ،  ریز  دز  رهم و  يور  تشاذگ  ور  شرـس  شزامن ،  زا  دعب  اباب  بش  نوا  تفر .  دعب  هقیقد  دنچ  مه  یتالحم 

هنوخ ي نامام  اباب و  یهاگ  زا  ره  دـعب  هب  نوا  زا  شمود .  رـسمه  یتـالحم و  ياـقآ  ندـید  نرب  هک  تفگ  ناـمام  هب  دـش و  دـنلب  مه  دـعب 
ار مدوخ  يا  هظحل  دنچ  دیوگ .  یم  هچ  هیمـس  مدوبن  هجوتم  رگید  نم  ندرب .  یمن  نوشدوخ  اب  تقو  چیه  ور  ام  هتبلا  نتفر .  یم  نوشیکی 

هدرک هک  يراک  رطاخ  هب  مهدـب  قح  یلوسر  یتالحم و  مناخ  هب  مناوت  یم  مدـید  هک  دوب  تقو  نا  متـشاذگ .  نز  ود  نآ  زا  یکی  ياج  هب 
رخا هیمـس  ردام  ردپ و  هک  نیمه  تفگ - :  یمارآ  هب  درک ،  یم  ییامندوخ  شیاهبل  يور  يا  هناروابان  دنخزوپ  هک  یلاح  رد  هلجار  دـنا . 

یـضار یتالحم  ياقآ  راک  زا  مه  زاب  نوشلد  هت  هک  هنیا  هدـنهد ي  نوشن  ندرب ،  یمن  یتالحم  ياـقآ  هنوخ ي  هب  ور  نوشاـه  هچب  مه  رس 
وس نوناق  نیا  زا  اهدرم  اهتقو  یلیخ  هک  هشاب  تلع  نیا  هب  دیاش  داد - :  رکذت  همیهف  هلحار »  نیا  دوب  ییالق  ان  زیت و  رتخد  بجع  ندوبن « . 

مـشچ هب  ننزب  راـک  نیا  هب  تسد  هک  يدارفا  همه ي  هب  مدرم  هدـش ،  اـهدرم  هدافتـسا  وـس ء  رازبا  هک  تلع  نیمه  هب  و  ندرک !  هدافتـسا  ء 
وس ء نوناق  هیزا  هنکمم  اه  یـضعب  نیا  یلو  هشاب ،  تسرد  مه  وت  رظن  هنکمم  تفگ - :  داد و  ناکت  يرـس  همطاـف  ننک .  یم  هاـگن  نئاـخ 
 ! هریگب ور  اه  هدافتسا  وس ء  نیا  يولج  هدرک  یعس  هتسنوت  هک  ییاج  ات  مالـسا  یتح  تسین .  نوناق  نیا  ندوب  هابتـشا  لیلد  ننک ،  هدافتـسا 

تلادع يارجا  ییاناوت  يدرم  ره  نوچ  هک  هیعیبط  بخ  هداد و  رارق  يراک  نینچ  زوجم  ار  اهرـسمه  نیب  تلادـع  طرـش  مه  تلع  نیمه  هب 
همه هب  ور  نوا  هک  نیا  هن  هدرک  رداص  ور  نوا  زاوج  طقف  مالـسا  سپ  هرادـن .  مه  ور  يراک  نینچ  هزاجا  هرادـن ،  ور  شاه  نز  نیب  لماک 

هلکشم تلادع  يارجا  درک  یم  ساسحا  هک  نیمه  رطاخ  هب  هک  هیمس ،  یگداوناخ  تسود  یتالحم  ياقآ  نیمه  شا  هنومن  هدرک .  هیصوت 
برغ نالا  عاضوا  اب  یمک  یـسک  هگا  مه  اعقاو  اه  هچب  یلو  دیـشک - :  الاب  ار  شیاه  هناش  یمک  همیهف  دوبن .  راک  نیا  هب  یـضار  شلوا  ، 
هیریخ ياه  نامزاس  اه و  تلود  دوخ  هک  يروط  هدـش !  یلـضعم  نالا  برغ ،  رد  تسرپرـس  یب  ياهنز  عاضوا  هک  هنود  یم  هشاـب ،  انـشآ 
نینچ یلو  ننک .  یم  يرادـهگن  اـجنوا  ور  اـه  نز  روـج  نیا  هک  ندرک  تسرد  هاگـشرورپ  لـثم  ور  ییاـه  ناـکم  ندـش و  راـک  هب  تسد 

ور یکی _  نیمه  طقف  هک  اهدرم  تاجوز  ددعت  لیلد  هزات  تفگ - :  همطاف  هریگ .  یمن  ور  لماک  هداوناخ ي  هی  ياج  تقو  چیه  ییاهاج 
هداوناخ یلصا  لحم  زا  شراک  ناکم  درم  هنکمم  هک  نیا  ای  هشاب ،  هتشاد  هنانز  ياه  يرامیب  ای  هشاب  ضیرم  نز  هنکمم  الثم  تسین !  هلئسم 

نیا نرادـن .  ور  نوشزیارغ  لرتنک  ناوت  اـهدرم  زا  یلیخ  یعقاوم  نیچمه  هی  يوت  هنافـساتم  هک  درک  لوبق  مه  دـیاب  بخ  هشاـب و  رود  شا 
دودـحم ان  عورـشم و  ان  روط  هب  طباور  نیا  ایند  ياهاج  زا  یلیخ  يوت  اهتنم  تسه !  اـیند  ماـمت  رد  تسین ؛  مه  نوملـسم  ياـهدرم  صتخم 

بیسآ هداوناخ ،  لیکشت  اب  مه  هشب و  دودحم  مه  هک  هدب  تیمسر  هبنج ي  هیضق  نیا  هب  نوناق  نیا  اب  هدرک  یعس  مالسا  یلو  هراد ،  دوجو 
يارب هزورما  هشاـب ،  یچ  ره  رما  نیا  هفـسلف ي  تـلع و  ـالاح  دـش - :  یمن  عناـق  یتـحار  نـیا  هـب  هـلحار  اـما  هـسرب .  مود  نز  هـب  يرتـمک 

اه نوا  زا  ریغ  يا  هگید  رـسمه  هک  ندب  هزاجا  نوشرهوش  هب  ننوت  یمن  تسین .  نوسآ  يا  هلئـسم  نینچ  مضه  اهمناخ  زا  یلیخ  تاساسحا 
عورـشم ان  ياه  هار  زا  نوشرهوش  هک  نشیم  یـضار  برغ  ياه  نز  نومه  لثم  اه  نز  زا  یلیخ  ارچ  نوج !  هلحار  ههابتـشا  بخ  هریگب - . 
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 ، نمـض رد  تسام .  هعماج  طلغ  گنهرف  تلع  هب  طقف  نیا  نم ،  رظن  هب  هن .  شا ،  یمـسر  یعرـش و  روط  هب  یلو  ننزب  راـک  نیا  هب  تسد 
نودـب مه  اهرـضحم  تروص ،  نیا  رد  ننک .  رکذ  دـقع  طورـش  نمـض  ور  نوشتفلاخم  ننوت  یم  نفلاخم ،  هلئـسم  نیا  اب  هک  ییاه  مناـخ 

اقآ همه ي  هک  هدش  یلصا  طورش  وزج  طرش  نیا  مه  هزورما  ننک . یمن  رداص  ور  يدقع  نینچ  تبث  زوجم  لوا ،  رـسمه  همان ي  تیاضر 
درک عطق  ار  همطاف  تبحص  دراو ،  هزات  کی  يادص  مناخ .  سورع  هزاجا  اب  رگم  نرادن  يا  هگید  نز  نتفرگ  قح  ننک  اضما  دیاب  اهداماد 

ینود یمن  دـنادرگرب - .  دوب ،  هداتـسیا  رد  هناهد ي  رد  هک  اسهم  هب  ار  شیور  هفطاع  نراد . راک  امـش  اب  اسراپ  ياـقآ  مناـخ !  هفطاـع  . - 
 . نزب نوشهب  يرس  تدوخ  نداتسیا .  ورهار  وت  نییاپ  نوا  منود .  یمن  هن ،  دوب - .  اه  هناش  يالاب  هب  ور  تکرح  باوج ،  نراد ؟ راک  یچ 

هفطاـع همطاـف و  هشاـب !  ياـیم - ؟  نـم  اـب  مـه  وـت  درک - : همطاـف  هـب  یهاـتوک  هاـگن  هفطاـع  هشاـب .  رتـهب  يرب  رتدوز  هـچ  ره  مـنک  رکف 
دندرک هاگن  رگیدمه  هب  بجعت  اب  اه  هچب  دوب .  هدیرپ  هفطاع  تروص  زا  گنر  دنتشگرب ،  یتقو  نییاپ .  دنتفر  دنتشادرب و  ار  ناشیاهرداچ 

؟  هداتفا يدب  قافتا  ناج ؟  همطاف  هدش  یچ  دش - .  نارگن  اعقاو  هک  هیمس  زا  ریغ  هب  دوب .  هدش  بجعت  ثعاب  رتشیب  هفطاع ،  ندوب  نارگن  . 
مه رادیارـس  دوب .  هتفرگ  ور  هفطاع  غارـس  رد و  مد  دوب  هدـموا  هرابود  نالا  نووج  نوا  دز - :  يدـنخبل  هدرک و  هفطاع  هب  یهاگن  همطاـف 
دوب هدش  رتدایز  اه  هچب  همه ي  ناجیه  هگ . یم  اسراپ  ياقآ  هب  ور  نایرج  دای و  یم  هدرگرب و  نوا  ات  هنک  ربص  هظحل  دنچ  هک  هگیم  شهب 
هاگن اب  هک  یلاح  رد  ایرث  دوب .  هدز  شبیغ  دوبن .  نووج  نوا  زا  يربخ  چـیه  رد ،  مد  ندرگیم  رب  ود  ره  یتقو  هک  هنیا  شدـب  قافتا  اـما  . - 

مه دایز  اه  ینوتـسرهش  رتخد  اب  ندموا  ترفاسم  راگنا  یه !  تفگ - :  درک ،  یم  اشامت  ار  هفطاع  شیاه  مشچ  رانک  زا  يزیمآ ،  تنطیش 
دـندیدنخ و یخوـش  نیا  هب  هچ  رگا  اـه  هچب  یتارطخ .  نیچمه  يارب  هر  یم  شغ  تلد  هک  مه  وـت  مـتفگ - :  مـه  نـم  تـسین .  رطخ  یب 

 ..... دراد همادا  دوب .  هدرک  تیارس  مه  اه  نآ  هب  هفطاع  ینارگن  یلو  ددنخب ،  هک  دندرک  روبجم  مه  ار  هفطاع 

مود یس و  لصف 

هداعلا قوف  ربخ  هی  هدژم ! اـه  هچب  رد - . بوچ  راـهچ  يور  تشاذـگ  درکزاـب و  فرط  ود  زا  ار  شیاهتـسد  ، رد هناـهد  يوتداتـسیا  همطاـف 
، دزیم مدـق  قاتارد  هک  روط  نیمه  هفطاـع  نیدـب !  یناـگدژم  دـیاب  هشیمن  هک  روط  نیمه  " ؟ ـالاح -  تسه  یچ   : " متفگ نم  مراد . نوتارب 

دنکن دیـسرپ - : یـصاخ  تنطیـش  اب  درک و  هفطاع  هب  یهاگن  مین  ایرث  هدب ؟  يروط  نیا  لخاددییامرف !  رد !؟ مد  ارچ  الاح  درک - : فراعت 
! - تشاذگیمن باوج  یب  ور  ییاهلاوس  نینچ  تقو  چیه  نوچ   ! همطاف هن  ، دوب هفطاع  اب  لاوس  نیا  باوجاملـسم  ندـش ؟ ادـیپ  يدارم  ياقآ 

میشیم لاحشوخ  . میتسین سیسخ  اه  یناهفـصا  امـش  لثم  هک  ام  هن !  هک  ارچ  دیدنخ : ایرث  هنکیم ؟ یقرف  وت  يارب  هگم  ؟ ینزیم شوج  ارچ  وت 
مالعا سب  شتآ  ! هسب هگید  بخ ! یلیخ  درک - : زاب  ور  شیاهتـسد  قاتا و  لخاد  دـمآ  همطاف  داـیب ! رد  هزوک  يوت  زا  اـه  هدیـشرت  زا  یکی 

دیاب هک ! اعقاو  :" دـیلان همیهف  مه "! وت  هشوخ  تلد  اباب  ورب  دـیرغ ": هلحار  تسام " هدـهع  هب  بشما  ماش  ندرک  تسرد  " هک هنیا  ربخ  هشیم 
تربخ دـش  شتقو  تقو  ره  ، تبلط هشاـب  هک  هلـصفم  کـتک  هی  تا  یناـگدژم  تفگ ": هفطاـع  يریگب "! یناـگدژم  يربخ  نینچ  يارب  مه 

هرب بش  همین  هنوتیم  یک  یگتـسخ  نیا  اب  حبـص ، ادرف  يارب  تفر  نتفر ، مرح  ! بشما هماـنرب  زا  مه  نیا  :" تفگ فساـت  اـب  هیمـس  منکیم ".
اباــب  ! ینک بارخ  میتــسه  دهــشم  هـک  ور  هـعمج  بـش  اــهنت  نـیا  داــیم  تـلد  روـطچ  وــت  هـخآ  :" تـفگ همطاــف  هـب  ور  دــعب  مرح ".و 

هچ  !... هب هب  هب !  هب   ! بشما تسا  دارم  بش  درک - : لـماک  ار  شا  هلمج  اـیرپ  ضوـع  رد  . تفگن يزیچ  رگید  دـعب  و  !.... بشما " ...! بشما !
. تخادـنا الاب  ار  شیا  هناش  مه  همطاـف  همطاـف "! داهنـشیپ  زا  میدرک  یمرگ  لابقتـسا  هچ  هک  اـعقاو   : متفگ " مه  نم  بشما !  هش  یم  یبش 
. اباب ورب  تفگ : هلح  ار  مدـید ! اه  امـش  رد  هک  یـششوک  شالت و  يراکمه و  هیحور  همه  نیا  زا  مدـش  هدنمرـش  هک  نم  . هروط نیمه  اقیقد 

یچ هگم  هراد ! وراه  راک  نیا  لاح  یک  هگید  میدـب  ماجنا  ام  يراد  عقوت  هک  راک  دـش  مه  نیا  هخآ  نوج ! همطاف  راین  رد  يزاب  ادـخ  وروت 
هن هگم  ، نروخیم نارگید  ، میزپ یم  ام  ور  بش  هی  نیا  میدروخ ، ام  دنتخپ و  نارگید  بش  دنچ  نیا  نتفگ  میدن  میدق و  زا  ملد  زیزع  ؟  هدش
وت الاح  مینک . رارف  هنوخ  ياـه  راـک  ریز  زا  هک  ، دهـشم میدـموا  میدرک و  رارف  هنوخ  زا  ور  هار  همه  نیا  اـم  اـباب  داد : باوج  همیهف  همیهف ؟
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هی . هبوخ مه  تا  هدـنیآ  يارب  شـضوع  . هراد یلاکـشا  هچ   . بخ تفرگ . همطاـف  فرط  هفطاـع  راـب  نیا  مینک . زپ  تخپ و  میـش  دـنلب  یگیم 
يارب ام  . ینک نیرمت  دیاب  ، ینک جاودزا  ياوخیم  وت  داد : ایرث  ار  شباوج  اما  يونـشب . رغرغ  ترهوش  ردام  زا  رتمک  ات  يریگ  یم  دای  يزیچ 

نیا ملد !  زیزع  هن  هنکیم ! وراراک  نیا  تارب  نوا  هشیمهو  ینوم  یم  تنوج  ناـمام  لد  رو  ترمع  رخآ  اـت  وت  هک  نیا  هن  میریگب ؟ داـی  یچ 
هک اعقاو  تفگ - : اما  همیهف  . دیوگن يزیچ  ات  دیزگ  ار  شیاهبل  طقف  اما  دش . تحاران  هراب  ود  ایرث  هدـیباوخ . نوم  همه  هنوخ  رد  هک  هیرتش 
نم ! هن یتحاراـن - ؟ وـت  روـط !؟ هچ  هباوـخب - ! هرارق  نوـم  همه  هنوـخ  رد  هک  هیرتـش  نیا  "؟ یچ -   : " دیـسرپ هلح  ار  تـسا ! هرخـسم  یلیخ 

راعـش ، میدز نوم  هلک  ورـس  يوت  اـهنز  شقن  هب  عجار  همه  نیا  زور  دـنچ  نیا  يوـت  اـم  هک  تسین  روز  نیا  یلو  ، مرادـن لکـشم  جاودزااـب 
تخپ و اه و  فرظ  نتسش  اب  ور  نومدوخ  هنوخ و  هشوگ  مینیشب  میرب  مه  شرخآ  ، میدرک هراپ  ور  نومدوخ  هرجنح  میدیشک ، راوه  ، میداد

اهنز ام  یگدـنز  اباب  یتسام !؟ هچ  یکـشک !؟ هچ  !؟ یـشقن هچ   ، یتیمها هچ  اباب  يا  داد - . نوریب  هنیـس  زا  یقیمع  هآ  ایرث  مینک . مرگرـس  زپ 
يولج میتسشن  بش  ات  حبص  ، هدب ماجنا  ور  نوماه  راک  هک  میـشاب  هتـشاد  تفلک  میـشاب و  رادلوپ  هگا   . هدش هصالخ  زیچ  اتدنچ  رد  هزورما 

میا هنوخ  هک  مه  یعقوم  هگید ! ینومهم  روج  دص  هوهق و  لاف  هسلج  یگتفه و  ینومهم  میرب  رـصع  ات  میـسریم  نومدوخ  هب  شیارآ و  زیم 
لوپ یب  هگا  ":و  درک هارمه  کمـشچ  کـی  اـب  ار  شلاوـس  هفطاـع  مینزب . زاـغ  هی  اـت  دـص  ياـه  فرح  نوا  نیا و  اـب  نفلت و  ياـپ  مینیـشب 
زپشآ هی  يوت  ور  بش  ات  حبص  دیاب  نومدوخ  ، هدب ماجنا  ور  نوماهراک  هک  میـشاب  هتـشادن  تفلک  میـشاب و  لوپ  یب  مه  هگا  ؟... " میـشاب - 

هی زا  هک  نم  !؟  یگدـنز دـش  مه  نیا  مینک .  ضوع  ور  هچب  یکیتسـال  مینک و  خرـس  غاد  زاـیپ  یه  مینک و  ربص  هتفرگ  دود  برچ و  هناـخ 
رـس هب  یلگ  هچاه  مناخ  نیا  رهوش  ینکیم  رکف  الاح  درک - :  يزیمآ  رخـسمت  هدـنخ  هفطاع  هروخیم ! مه  هب  هب  ملد  یتیمها  اـب  شقن  نینچ 

يوـت ، هنکیم رـس  هتفرگ  دود  برچ و  هناـخ  زپـشآ  يوـت  هـک  ینز  نوا  ره  وـش  ینکیم  رکف  ، ندزن نوشاـه  نز  هـک  ندز  نوـشدوخ  ملاـع و 
هی يوت  اـی  هزیریم  قرع  هنوخ  راـک  هنوخ و  زپ  هروک  اـی  مه  نز  نوا  رهوش  ! نوج هلاـخ  هن  ملدزیزع ، هن  ! هرتویپماـک تشپ  اـی  هنکیمراکرـصق 

: درک اه  هچب  همه  هب  ور  لوا  همطاف  دـشن "! باوج  هکنیا   : " درک رغرغ  بل  ریز  هلحار  نوغاد ! برد و  هلحم  هی  يوت  کیرات  رتم  مین  هزاغم 
هراچ مه  اهدرم  اهنز و  نیا  زا  یلخ  ، لاح نیع  رد  . میتفرگ مک  تسد  ور  نومدوخ  اهنز  ام  هکنیا   . مقفاوم ایرث  ياهفرح  زا  یتمـسق  اـب  منم  - 

رد شـشقن  نیرتمهم  ای  نز  شقن   ، وت دوخ  رظن  هب  درک - :  ایرث  هب  ور  دعب  و  نرادـن . هناریقف  تخـس و  یگدـنز  هی  رد  ندرب  رـس  زج  هب  يا 
مه یتقو  نودب  سپ  مدرکن - ! جاودزا  زونه  هک  نم  . منودب اجک  زا  نم  تخادنا - :  الاب  ار  شیاه  هناش  ایرث  هشاب ؟ دیاب  یچ  ای  هی  هداوناخ 
هک نتـسنودیم  نوشجاودزا  زا  لبق  هن  مه  اهنز  نوا  نوچ  . تسین يدرک  نوش  هرخـسم  هک  ییاـهنز  زا  رتهب  یلیخ  تعـضو  ینک  جاودزا  هک 

هـشیپ رنه  مدرام  هکنیا  زا  تقو  چیه  مدیدیم  ، مدرکیم هعجارم  مدوخ  یگدنز  هب  هچ  ره  نم  ندـیمهف . نوشجاودزا  زا  دـعب  هن  نا ، هراک  هچ 
ار نیا  دشن  میور  تقو  چیه  یلو  دنک . يزاب  ار  راکادف  ردام  کی  شقن  هناخ  رد  مه  یمک  تساوخیم  ملد  مدشن  لاحشوخ  دوب ،  یفورعم 
رد الاح  ! هشاب یبوخ  ردام  هک  هنیا  هراد ، نز  هک  یشقن  نیرتمهم   ، نم رظن  هب  میوگب - : متـسناوتیم  هک  اه  هچب  نیا  هب  اما  میوگب . شدوخ  هب 

همطاف هشیمن - .  بوسحم  نوا  يارب  مه  یبیع  چیه  هشیم و  بوسحم  شفیاظو  وزج  مه  هنک  کمک  شـشقن  نیا  هب  هکیراک  ره  هنیمز  نیا 
یکی هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ، میتشاد هگید  مه  اب  نیا  زا  لبق  هک  یثحب  رد  ام  منک  رکف  يراد - ؟  مه  یلیلد  تفرح  نیا  يارب  دیـسرپ - :

رب یمسج  یحور و  تمالس  زا  هنک و  ادیپ  مه  یـصاخ  شرورپ  دیاب  لسن  نیا   ، نم رظن  هب  ! هلـسن ياقب  ظفح  هداوناخ  لیکـشت  اهفده ي  زا 
هب یج  ایتحا  ننک و  یگدنز  تاناویح  لثم  نتـسنوتیم  مه  اهن  اسنا  دوب ، لسن  ندنوم  یقاب  لثم و  دیلوت  طقف  فده  هگا  نوچ  . هشاب رادروخ 

درم و هگا  مینکرصحنم ؟ نز  دوجو  رد  طقف  ور  شقن  نیا  ام  ارچ   ، فاصوا نیا  اب  الاح  دیسرپ - : همیهف  نتشادن ! میاد  هداوناخ  هی  لیکـشت 
هتـشاد شقن  هچب  تیبرت  رد  دیاب  مه  اهنوا  يود  ره  سپ  نشیم  بوسحم  هچب  ردام  ردپ و  ود  ره  نداد و  هداوناخ  لیکـشت  هگیدـمه  اب  نز 

طقف سپ  متـشادن  شیارب  یباوج  نم  یلو  دـنکیم  هابتـشا  ییاج  رد  وا  هک  دیـسر  مرظن  هب  اما  . دوبن طبر  یب  یلیخ  مه  همیهف  فرح  نشاـب ! 
اهنوا زا  یکی  يارب  اما   ، نراد شقن  هچب  تیبرت  رد  اهوا  يود  ره  املـسم  ! هتـسرد دـموا - .  کـمک  هب  همطاـف  هرخـالاب  . مدرک نم  نم  یمک 

رد تقلخ  میتفگ  هک  ییاه  دادعتـسا  نومه  رطاـخ  هب  نز  هک  نوچ  ارچ - ؟ یعرف - !  شقن  یکی  يارب  هشیم و  بوسحم  شا  یلـصا  شقن 
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هام هن  هک  هنز  نیا  و  هدش ، هداد  رارق  نز  دوجو  رد  محر  هک  نوچ  هراد .  هچب  شرورپ  تیبرت و  يارب  يرتشیب  یگدامآ   ، هتـشاذگ شدوجو 
دوجو زا  ار  لفط   ، یگدـنز لوا  لاسود  رد  هک  هردام  نیمه  . هدـیم اذـغ  نوا  هب  شدوخ  نوخ  اب  هنکیم و  لمح  شدوخ  دوجو  رد  ور  نینج 

یگدامآ هک  هدش  یحارط  یلکـش  هب  نز  يدنب  ناوختـسا  عون  مه  ینامـسج  نامتخاس  ظاحل  زا  یتح  هدیم .  ریـش  هنکیم و  هیذـغت  شدوخ 
الاح  . هشیم هتسخ  رتمک  كدوک  ندرک  لغب  ماگنه  هک  هیلکش  هب  وا  يوزاب  هناش و  ناوختـسا  الثم ، هراد !  كدوک  يراد  هگن  يارب  يرتشیب 

نیمهو هنکیم ، باریـس  تبحم  ورهم  زا  ور  شدـنزرف  دوجو  يردام  تیاهن  یب  هفطاع  تبحم و  انک ر  رد  نیراذـب  ور  لیاسم  نیا  همه  امش 
هچب هنک ! اطع  ور  ایند  بوخ  تایصوصخ  همه  نایفارطا و  هب  قشع  ، تمواقم يورین   ، سفن هب  دامتعا  شدنزرف  هب  هنوت  یم  هک  تسا  هفطاع 

هی ، هتفـص هی  ندوب  ردام  تسین . هچب  ندروآ  ایند  هب  يانعم  هب  ندوب  ردام  هتبلا  هیدـنلب . یلیخ  ماقم  هیمک . ماقم  ، يردام ماـقم  نینکن  رکف  اـه 
اه هچب  همه  هکلب  هنک ! یمن  تبحم  شدوخ  هچب  هب  طقف  هشاب ، ردام  هک  یـسک  نیبب ! هسرب . نوا  هب  هنوتن  مه  ینز  ره  دـیاش  هک  تسا  هبترم 
هک نیا  اـب  ، هشاـب رطخ  رد  يا  هچب  نوج  هگا  هنک ! ریـس  ونوا  هدـش  يروـط  ره  هنکیم  یعـس  ، هنیبـب يا  هنـسرگ  هچب  هی  هگا  هراد ! تسود  ور 

يزیچ ردام ، رد  نوچ  هردام . هی  هچب ، نوا  تاجن  يارب  هشیم  مدـق  شیپ  لوا  هک  یـسک  نوا  یلو  ، نرتوسرت اه  مناخ  هک  هشیم  هتفگ  یهاگ 
هنوسرب همه  هب  ور  ضیف  نیا  بترم  داوخیم  شلد  هدـش و  هناردام  يابیز  سح  زا  لامالام  شدوجو  هک  هینز  نوا  . هرادـن دوجو  لخب  مان  هب 

هبترم نیا  هب  یلو  نشن ، راد  هچب  تقو  چـیه  اـه  نز  زا  یـضعب  هنکمم  . سا هگید  سک  هچب  اـی  هشدوخ  هچب  نیا  هک  هنک  یمن  یق  رف  شارب  .
نوا هک  هنک  ساسحا  رهوش  نوا  هشب و  يا  هلاـس  گرزب 35  درم  ردام  یحور  رظن  زا  هتـسنوت  يا  هل  اـس  مناخ 25  هک  مدـید  یهاگ  نسرب .

یهاتوک دنخبل  هلحار  هنیب . یم  ردام  ور  نوا  هک  هدید  وا  دوجو  رد  تبحم  فطل و  يردام و  سح  ردـقنیا  ینعی  ! هشردام ، تسین شرـسمه 
گنز هب  متسد  هک  نیا  زا  نم  دوخ  هک  نوچ  مدیقع ، مه  همطاف  اب  منم  تمسق  هی  نیا  يوت  مک  تسد  هک  منک  فارتعا  دیاب  تفگ - : دز و 

هک مونــشب  ار  شیادــص  رت  دوز  تساوـخیم  مـلد  نوـچ  نـک " زاـب  ور  رد  ناــمام  ،" مدزیم ادــص  هناــخزپشآ  هرجنپ  ریز  زا  یلو  دیــسریم 
يدموا تفگ ": یم  طقف  . هگب تفریم  شدای  ور  " ملگ دوب و"  ترپ  شساوح  ردام  هک  يزور  نوا  هب  ياو  !"و  ملگ رتخد  يدموا  :" تفگیم

نیلوا ور  یتسود  يانعم  ام  نوچ  ! هلب درک - : دیکات  ناجیه  ساسحا و  اب  همطاف  نتخیریم . نم  لد  يوت  ور  ایند  مغ  راگنا  زور  نوا  "، مرتخد
رکف نوا  يور  میدـش  رتگرزب  هک  دـعب  مینیبیم و  رداـم  هرهچ  رد  لوا  مه  ور  ادـخ  یتح  ردـپ ! رد  هن   ، مینکیم سح  مینیبیم و  رداـم  رد  راـب 

مینکیم سح  ور  نومـسآ  يادخ  نوا  قیرط  زا  مینیبیم و  ور  ینیمز  يادخ  نیا  ام  هتبحم ! يادخ  تسا . قشع  ههلا  ردام  نوچ  ارچ ؟  . مینکیم
هزادـنا هب  هک  ییاـه  هچب  زا  یلیخ  مه  تلع  نیمه  هب  . هدرک یلجت  نز  دوجو  رد  هک  تسا  هیهلا  تافـص  زا  تمحر  تبحم و  ، فـطل نوـچ  .
نیرتابیز نیا  . ندیـشچن ور  تبحم  نیا  نوشردام  زا  هک  دنا  یناسک  زارت  تسرپ  ادخ  رت و  نموم  ، ندـش باریـس  نوشردام  تبحم  زا  یفاک 

شنهذ هب  يا  هزات  هتکن  راگنا  درک و  اه  هچب  همه  هب  یمارآ  هاگن  . دـش تکاس  يا  هظحل  دـنچ  همطاـف  هسرب . نوا  هب  هنوتیم  نز  هک  هیا  هطقن 
هنکیم هراشا  ماقم  نیمه  هب  مه  نوشاهبقل  نیرتهبو  نیرتابیز   ! نتسه ماقم  نیا  جوا  نم  رظن  هب  نینیبب ! ور  (س ) ارهز ترضح  امش  دیـسر - :

يور ناکرـشم  هک  یتقو  دوب . ردام  مه  یکدوک  زا  (س) ارهز ترـضح  هک  نوچ  (، ("س نینـسحلا ما  (، ("س" همئـالا ما  ("س" ،) اـهیبا ما  :"
ندیودیم نوشیا  تقو  نوا  دایب و  نوشردپ  ات  نداتسیا  یم  هچوک  رـس  نتفریم  نوشیا  نتخیریم ، كاخ  (ص ) لوسر ترـضح  تروص  ورس 

زاب ور  نوشولوچوک  ياه  تسد  نوا  ، تقونوا تفرگ - : ار  همطاف  يولگ  ضغب  يا  هلمج  دنچ  هی  ات  اج  نیمه  زا  نتفریم . هار  ترضح  ولج 
مه دعب  هش  یم  باترپ  ربمایپ  تمس  هب  هک  نریگب  ور  ییاه  زیچ  يولجنوشاهتسد  اب  ندرک  یم  یعسو  نتفرگیم  ترـضح  ولج  ندرک و  یم 

ندرکیم كاپ  ور  ربمایپ  تروص  ورس   ، ندوب هدرک  هداما  لبق  هک  یبآ  هساک  مرن و  ياه  هچراپ  اب  هنوخ و  ندربیم  ور  (ص ) لوسر ترضح 
ای دـنزب  ار  شفرح  هک  تشاد  کش  راگنا  ، درک ربص  هظحل  دـنچ  همطاف  هردام ! هی  سح  سح ، نیا  نتـشاذ . یم  مهرم  نوشاـمخز  يور  .و 

تارطخ نـیا  هـمه  لابقتـسا  هـب  یلاـخ  تـسد  اـب  ور  نز  هـک  تـسا  هفطاـع  نـیا  نوـچ  . تـس هفطاـع  ، ماـقم نـیا  رازبا  نـیرت  مـهم  و  هـن - .
نیح نیمه  رد  هنک . تبقارم  نوا  زا  ات  هراد  هگن  رادیب  شدنزرف  رس  يالاب  ور  ردام  يدایز  ياه  بش  هنوتیم  هک  تس  هفطاع  نیمه  . هتسرفیم
یلو  ! هم " هفیظو  نینکن ! مدنمرش  ! منکیم شهاوخ  ! منکیم شهاوخ  :" درکیم عضاوتودشیم  تسار  مخ و  نیمز  تمس  هب  دنت  دنت  مه  هفطاع 
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زور دنچ  نیارد  ام  هک  هیتاساسحا  فطاوع و  نامه  نیا  و  دشن - . هفطاع  تاکرح  هجوتم  الـصا  هک  دیـسریم  رظن  هب  تحاران  ردـقنا  همطاف 
رد ور  شدوجو  میدرکیم  یعـس  فـلتخم  ياـه  هناـهب  هب  بترم و  . میدرک یم  شریقحت  ردـقنیاو  میدیـشکیم  تلاـجخ  شنتـشاد  رطاـخ  هب 

چیه نوچ  میراد  قرف  مگب  ماوخیم  هک  یتروصرد  میرادـن . اه  درم  اب  یقرف  چـیه  مینک  تباث  هکنیا  رطاـخ  هب  طـقف  مینک . راـکنا  نومدوخ 
جنر و ساسحا  اهنت  هن  هدـب و  ریـش  ور  شدـنزرف  ات  هشب  رادـیب  باوخ  زا  راب  دـنچ  ، بش ره  مامت  لاس  ود  تسین  رـضاح  يدرم  چـیه  ، تقو
رب ار  همطاف  هرابود  هک  دوب  ردام  ياهیراکادف  زا  تبحـص  منادیمن  هربب . همه  تذـل  يراکادـفنیا  زا  هکلب  ، هشاب هتـشادن  راک  نیا  زا  تمحز 
ابیز هچ  اـم  نید  ناـگرزب  هک  اـعقاو  هب !  هب  دز - : دـنخبل  هراـبود  هک  دوب  نیریـش  ردـقنیا   ، دـنزب تساوـخیم  هک  یفرح  اـی  دروآ  طاـشن  رس 

شلاـم همطاـف  فرح  نیا  رطاـخ  هب  رورغ و  تدـش  زا  ملد  هـظحل  دـنچ  يارب  تـسا "! رتـشیب  يردـپ  تفارـش  زا  يرداـم  تفارـش  :" نـتفگ
دنچ نیا  رد  هک  دوب  هلحار  نیا  نوچ  دوب . هلحار  اب  رتشیب  همطاف  فرح  يور  هک  تفگ  دش  یم  ابیرقت  دینـشیم "! مه  مردام  شاک  !" تفرگ
عافد شدوخ  زا  يا  هنوگ  هب  درک  یعس  ودش  هجوتم  مه  شدوخ   . دنادب ناشفعض  بجوم  ار  اه  نز  ندوب  یفطاع  درکیم  یعـس  بترم  زور 
نیا دوجو  یتح  یلو  میداد .  جرخ  هب  یفاـصنا  یب  اـهنز  تاـساسحا  دروم  رد  یمک  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  مراد  لوبق  منم  هتـسرد  دـنک - .

هک دـشن  شرواـب  اـم  ثم  شلوا  مه  هلحار  هنکن !  بخ  هنکب - !  ور  درم  يزینک  یتفلک و  هشب  روبجم  نز  هک  هشیمن  لـیلد  مه  تاـساسحا 
هک هچ  ینعی  دیـسرپ - : هلحار   . دیـسریم رظن  هب  يدـجالماک  همطاـف  اـما   . دـنزیم هنعط  دـیاش  مـیدرک  رکف   . دـشاب هدز  یفرح  نـینچ  همطاـف 
یگ دـنز  هنوخ و   ، هنکب نوج  هنوخ  وت  بش  ات  حبـص  دـیاب  هکنیا  ور - ؟  اـهراک  مودـک  هنکن - ! ور  ییاـهراک  نینچ  هنوتیم  هگم  هنکن "! "

دیاب نز  مه  ور  بآ  ناویل  هزات  هنوخ و  وت  نایب  هدوسآ  تحار و  اقآ "  " بشات هنک ، یگدیـسر  شرهوش  هب  هسرب ، اـه  هچب  هب  هنک ، زیمتور 
زا مک  تسد   ، هنک شروبجم  هنوتیمن  مه  سک  چیه  . دنکن ور  يراک  نینچ  داوخیمن ،  شلد  تسین و  یـضار  هگا  بوخ  هدب - .  شتـسد  هب 

هاـگن رگیدـمه  هب  بجعت  اـب  همه  مه  لـیلد  نیمه  هب  دـشاب . هتـشاد  يرظن  نیینچ  همطاـف  دـشیمن  مرواـب  هـیقب  لـثم  مـه  نـم  نـید ! بناـج 
داد حـیجرت  ، دـید ار  اه  هچب  تریحو  تهب  نیا  هک  همطاـف  . دـنرادیب اـی  دـننیبیم  باوخ  اـی  هک  دـنوش  نئمطم  دنتـساومخیم  راـگنا  . دـندرکیم
نز هک  هتفگن  تقو  چـیه  نید  مینودـب ، هداوناـخو  هناـخرد  نز  شقن  هراـبرد  ار  نیدرظن  میهاوخب  اـم  هگا  نیبـب  دـهدب -  حیـضوت  شدوخ 

، متفگ مه  البق  هک  هنز  رب  درم  تیمومیق  هشیپ  نوتساوح  مه  رگا   . هدرک هانگ  هنکن  ور  راک  نیا  هگا  هنک و  راک  هنوخ  يوعت  هک  هراد  هفیظو 
نز  ! هچب نداد  ریـش  یتح  ای   ، ندرک زیمت  هنوخ  نتـسش و  فرظ  رد  هن  میداد .  حیـضوت  مه  البق  هک  هیدودحم  دراومرد  طقف  تیمومیق  نیا 

هیـصوت اه  نز  هب  نید  !، نینکن هابتـشا  هتبلا   ! هریگب لوپ  شرهوشزا  شلابق  رد  ای  هدن  ماجنا  ور  اه  راک  نیا  زا  مودک  چـیه  هنوتیم  داوخن  هگا 
تبحم و هداوناـخ  طـیحم  رد  هک  هدرک  شرافـس  مه  بترم  اـقافتا   . نریگب لوـپ  نوشاـهراک  لاـبق  رد   ، ینعی ننکب ، ور  يراـکنینچ  هدرکن 

نیب زا  ور  تبحم  طیحم  نیا  درم  هک  دـش  رارق  هگا  یهتنم   . هدـب ماجنا  تبحم  نیمه  يور  زا  مه  ور  اهراک  نیا  نز  هشاـب و  مکاـح  یتسود 
نیا هب  ور  هدافتـسا  ءوس  نیا  يولج  اـت  هدـیم  هزاـجا  نز  هب  هدـیمن و  درم  هب  ور  يراـک  نینچ  هزاـجا  نید  هنک ،  هدافتـسا  ءوس  نز  زا  هربب و 

هک تشاد  يرتشیب  ياه  هتکن  زونه  همطاف  راگنا  یلو  دنـشاب ، هدـش  عناـق  يداـیز  دـح  اـت  اـه  هچب  دـمآ  یم  رظن  هب  هکنیااـب  هریگب .  لـکش 
نز و شقن  هب  عجار  الاح  ات  لوازا  همه  نیا  اـم  هک  هنیا  دـموا  مداـی  تیمومیق "  " ثحب نوا  هب  عجار  نـالا  هک  مه  هگید  زیچ  هی  دـیوگب - :

مزاول مامتو  هدرک  ناسنا  لسن  ياقب  ظفح  روحم  ور  نز  ینعی   ، هداد تیمها  نز  هب  یلیخ  تعیبط  مینیبیم  میدرک .  تبحـص  شیردام  ماـقم 
دیاب یسک  کی  هک  هدنوم  شینوریب  ياهزاین  زونه  اما  شینورد . ياه  دادعتسا  لثم  هتشاذگ .  شرایتخارد  هراد  مزال  هک  مهور  یتاناکماو 

یـشخب هتبلا  هزادرپب !؟  هداوناخ  هنحـص  رد  شدوخ  شقن  يافیا  هب  تحار  لایخ  اب  نز  ات  هنک  نیمات  ور  شتاج  ایتحا  اه و  زاـین  نیا  داـیب و 
حیـضوت نیا  زا  هک  منک  فارتعا  دـیاب  هنک ! نیماتور  اهنوا  یبوخ  هب  دـیاب  شرهوش  هک  هنز  یفطاعو  يونعم  ياهزاین  مه  تاـجایتحا  نیازا 

هب مه  رتائت  رد  ور  هطبار  نیا  اـم  منکیم  رکف  نم  مدروآ - : شیارب  لاـثم  کـی  يروف  هک  دوب  تلع  نیمه  هب  مه  دـیاش  مدرک . فیک  یلک  ،
هب تسا  هنحص  يور  هک  لئاسم  زا  یلیخ  نوچ  . هنک شوگ  نادرگراک  تاروتسد  هب  دیاب  رتائت  هنحـص  يور  هشیپ  رنه  هک  میراد  لکـش  نیا 

ارجا لکش  نیرتهب  هب  ور  ششقن  هشیپ  رنه  هک  هتهج  نیا  رد  مه  هنحص  ریدم  تاروتسد  یتح  زیچ ،  همه  تهج  ره  هب  اما  . هنادرگراک هدهع 
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نتـساوخ یچ  ره  ننوتب  اهدرم  هک  هدـش  ثعاـب  درم  اـی  نادرگراـک  تردـق  نیمه  اـما  دز - . مقوذ  يوت  هلحار  ضارتعا  لومعم  قبط  هنک .
راکرـس نراذـیم  ور  اه  هشیپ  رنه  نادرگراک ، ات  دـنچ  نوچ  ـالوا  : - داد باوج  همطاـف  هنک . یمن  تساوخ  زاـب  نوشزا  مه  سک  چـیهونگب 

نیمه اهدرم  زا  یلیخ  لثم  ماوت  هابتـشا  اـیناث  میـشبرتائت . يارجا  رد  نادرگراـک  شقن  رکنم  اـم  هک  هشیمن  لـیلد  ، ننکیم تیذا  ور  اـه  نواو 
ره هب  هک  يدادعتـساو  تردـق  ره  لابق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتروص  رد  . هنکیمن تساوخ  زاب  اـه  نوا  زا  یـسک  ینکیم  رکف  هک  تساـج 
هک هنکمم  ، هنکیم هرادا  ور  ناـمزاس  هی  هک  يریدـم  لـثم  . هـنکیم تساوـخ  زاـب  ور  وا  وداوـخ  یم  شزا  راـک  شرازگ  ادـعب  ، هد یم  صخش 
: - درک ضارتعا  ایرث  هنکب . ور  يراک  نینچ  هنوتیم  هریدـم  نیا  تسدالاب  هک  ریزو  یلو  ، هنک تساوخ  زاـب  شزا  هنوتن  شتـسد  ریز  دـنمراک 
یم رجز  هراد  زورما  نز  نیا   ! هدیم ور  درم  نیا  يازج  ادـخ  هللاءاش  نا  هک  میگب  ترخآ و  هب  میزادـنب  ورزیچ  همه  مینوتیمن  هک  ام  اباب !  يا 

هک هدـیمن  يا  هزاجا  نینچ  درم  هب  نوناق  ، هگید نیمه  يارب  هدـش  عضو  نوناق  مه  اـیند  رد  ، دوب شا  یترخآ  هبنج  متفگ  نم  هک  نوا  . - هشک
زونه ینوناـق  چـیه  ینعی  ، هراد دوجو  اـیند  همه  رد  اـه  ملظ  نیا  هک  منک  هراـشا  مه  هتکن  نیا  هب  هتبلا  . هراـیب شنز  رـس  تساوـخ  ییـالب  ره 
هکلب ، هش یمن  لح  یقالخا  یتح  ای  یندم  نیناوق  اب  هک  نتسه  يا  هنوگ  هب  لئاسم  نی  زا ا  یضعب  نوچ  هریگب . ور  اه  ملظ  نیا  ولج  هتـسنوتن 
سنج شنیب  داوخ  یم  ، یقالخا دایز  تاشرافـس  یقوقح و  ياهینیب  شیپ  رب  هوالع  ملـسا  هنیمز  نیا  رد  هنک . رییغت  ساسا  زا  درف  شنیب  دیاب 

هچ نز و  هچ  فرط ، ود  ره  زا  ، هشب رسمه  هب  هک  یملظ  هنوگ  ره  اب  مالسا  ، رهوش نز و  طابترا  دروم  رد  هنک . حالصا  نز  هب  تبـسنور  درم 
هلحار هن  - ؟ ننزب ور  نوش  اه  نز  هک  هدش  شرافـس  اه  درم  هب  نآرق  رد  هک  هلیلد  نیمه  هب  تفگ - : هناضرتعم  ینحل  اب  هلحار  هفلاخم ! ، درم
ینکیم هجوت  شدعب  لبق و  هب  تدوخ  هن  هک  هنیا  شبیع  هراد - ؟ یبیع  هچ  هگم  تسین - . تسرد  ندرک  تواضق  ثحب و  هویـش  نیا  نوج !

هب هجیتن  ردو  درک . یـسررب  ور  هلئـسم  هی  فلتخم  بناوج  هشیمن  يروطنیا  ننک . ادـیپ  عالطا  اهنوا  زا  هیقب  هک  يدـیم  هزاـجا  ثحب  رد  هن  و 
هظحل دـنچ  همطاـف  هیچ !  شتمکح  مینیبـب  اـت  نیگب  ور  هیآ  نیا  امـش  هنکمم  هگا  ـالاح  بوـخ  درب - . یپ  شتمکح  هب  هشیمن  مـه  یتـحار 

ان ییوشانز  لـئاسمرد  دـینارگن  هک  ور  ییاـه  نز   : " هدـمآءاسن هروس   34 هیآ رد  هلئـسم  نیا  تفگ - : ودرک  یثـکم  تـسب . ار  شیاهمـشچ 
دندرک تعاطا  هگا  سپ  . دینزب ار  اه  نآ  دندرکن  نیکمت  مه  زاب  رگا  دینک و  يرود  ناشهاگباوخ  زا  دعبو   ، دینک ناشتحیـصن  ، دننک ینامرف 

هتفگ درک ؟ یقرف  هچ  بخ  طاشن - : ای  يداش  يور  زا  اـت  دوب  یبصع  رتشیب  هک  يا  هدـنخ  دـیدنخ . هلحار  دـیهدن "! همادا  هار  نیا  هب  هگید 
همطاف . تفگ همه  هب  ور   ، رخآ هلمج  هنیا ؟ زا  ریغ  ، دینک بدا  هنابدوم  روط  هب  ای  دینزب ، ور  اهنوا  ، درکن شوگ  امـش  فرح  هب  نوتنز  هگا  دوب 

هگا سپ  . هداد مکح  ییوشاـنز  روما  رد  نز  نیکمت  دروم  رد  طـقف  . تسین يدروم  ره  رد  تعاـطا  نیا  هک  ـالوا  ! هنیا زا  ریغ  ، هلب تفگ -: مه 
رایـسب تسویپ - : هلحار  ههبج  هب  مه  همیهف  هرادن . نوا  تمـس  هب  يزارد  تسد  قح  درم  ، هنکن تعاطا  درم  زا  نز  ،و  هشاب روما  نیا  ریغ  رد 

لوبق اه ! هچب  نیبب  هنکیمن - . مک  مکح  نیا  هیتشز  زا  يزیچ  نیا  یلو  هشب . دودحم  ، مکح نیا  دربراک  دراوم  هک  مینکیم  ضرف  الاح  بوخ 
رد دیاب  نز  ینعی  ننک . لمع  قوقح  نیا  هب  نفظوم  ود  ره  هک  هداد  رارق  یقوقح  فرط  ود  ره  يارب  هداوناخ  هدودحم  رد  مالسا  هک  نیراد 
رب يدرم  ره  هک  هیقح  نیا  سپ  تسرد - ! هتـسرد - !؟ هدـب ،  ور  نز  هقفن  جرخ و  دـیاب  مـه  درم  هـنک و  نـیکمت  درم  زا  ییوشاـنز  لـئاسم 
قح نز  ، هنکن لـمع  شا  هفیظو  هب  درم  رگا  ؟ هتفیم یقاـفتا  هچ  . درکن اداور  شدوخ  قح  فرط  ود  نیا  زا  یکی  هگا  ـالاح  . هراد شنز  ندرگ 
روز هب  ور  نوا  ، هدب ور  نز  قح  هشن  رضاح  درم  هک  یتروص  رد  هنک و  تیاکش  درم  زا  هگید  عجرم  رهای  عرش  مکاح  ای  هاگداد  هب  هک  هراد 

هنوتیمن درم  ، هنکن نیکمت  ییوشانز  لئاسم  رد  درم  زا  نز  هک  یعقوم  اـما  . ننک طبـض  ور  درم  یـصخش  لاوا  هدـش  هگا  یتح  نریگیم . شزا 
سک چـیه  تقیقح  رد  . هشکب طـسو  ور  يا  هگید  سک  ياـپ  درم  هک  تسین  يا  هلوقم  نوچ  هنک . هعجارم  یـسک  هب  هلئـسم  نیا  لـح  يارب 

نز و تعیبـط  هزیرغ و  هب  هک  هیا  هلئـسم  نوچ  وهنکب  درم  قح  يادا  هب  راداو  ور  نزدروم  نیا  رد  هنوتیمن  ، هداوناـخ ياـضف  زا  جراـخ  هگید 
يوـق نز  زا  مه  درم  نوـچ  :و  داد همادا  هفطاـع  هشب . هدیـشک  اوـعد  هب  هنوـتیم  فرط  ود  يراـشفاپ  رثا  رد  لوـمعم و  روـط  هـب  ، هطوـبرم درم 

همیهف و تخادنا ، الاب  ار  شیاه  هناش  هلحار  درک ؟ دیاب  راک  هچ  سپ  مدیسرپ - : نم  هروخیم ! تسکـش  درم  زا  اوعد  نیا  رد  نز  اتعیبط  ، هرت
هلحار ياه  مشچ  نشیمن . مدآ  نروخن  کتک  ات  اه  نز  زا  یضعب  هگ  منودیم  ونیا  طقف  نم  تفگ : بل  ریز  ایرث  دنتـشادن . یباوج  مه  هیمس 
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یضعب تسین  دب  مه  هشیمه  کتک  تفگ - : مه  زاب  درکن . هلحار  هب  مه  یهاگن  مین  یتح  ، دادن با  اما ج. ایرث  ایرث !  دش - . درگ  بجعت  زا 
:- درک همزمز  شدوخ  اب  بجعتم  همیهف  هشیم  یلاخ  مدآ  ياه  هدـقع  مک  تس  د  هشاب ، بسانم  ، لح هار  نیرخآ  ناونع  هب  هنوت  یم  اه  تقو 
نیا اب  مالـسا  ریخن  تفرگ - : عضوم  مه  ایرث  دروم  رد  همطاف  اما  . تفگن يزیچ  مه  زاب  ایرث  هرفنتم ! اه  نز  زا  ردـقچ  رتخد  نیا  نم  يادـخ 
عضو ، رودقملا یتح  هکهدرک  نییعت  یتمسق  هس  یتیبرت  لح  هار  هی  هکلب  هفلاخم . ، هشاب اه  هدقعندرک  یلاخ  دصق  هب  هک  تین  نیا  ابو  تدش 

ناکما هک  ییاج  ات  هنک  یعـس  هشب و  فرط  تحیـصن  زردـنا و  اب  هناتـسود  لکـش  هب  نز  اب  هک  هتـساوخ  درم  زا  لوا  ینعی  هشن . رت  هدـیچیپ 
يرود نز  زا  یتقو  دـنچ  هک  هدرک  شرافـس  درم  هب  تقو  نوا  ، دادـن هجیتن  هار  نیا  هگا  الاح  هنک . فرطرب  یـشوخ  وریخ  اب  ور  هیـضق  ، هراد

ییانتعا یب  وا  هب  ، رتسب رد  نز  هب  ندرک  تشپ  اب  درم  هک  هدـش  حیرـصت  تیاور  رد  هکلب  هربو ، هنکاهر  ور  شیگدـنز  هناـخ و  هکنیا  هن  هنک 
نیا هگادرک  زاـن  وا  وهدـش  تبحم  نز  هبهکنیا  زا  دـعب  ینعی  ، یتلاـح نینچ  رد  ـالومعم  هک  هشیم  طوبرم  نز  یـسانشناور  هب  نیا  یتـح  . هنک
اهتنم . هنک دروخرب  نز  اب  هک  هداد  هزاجا  درم  هب  مالسا  ، دادن هجیتن  مه  هار  نیا  هگا  رخآ  رد  . هنکیم یتشآ  رتدوز  نز  ، هشب غیرد  وا  زا  تبحم 

هتسهآ مرن و  الماک  لکش  هب  ندز  نیا  هدش  شرافـس  اهدرم  هب  ، هشن هدیـشک  دایز  ياه  یخاتـسگ  تنوشخ و  هب  هلئـسم  نیا  هکنیا  رطاخ  هب 
هدش و حیرصت  تایاور  رد  ندز  هوحن  نیا  هتبلا  . هسرن هید  تخادرپ  دح  هب  وهراذن  اج  هب  شدوخ  زا  يرثا  چیه  هک  یلکش  هب  ینعی  . هشاب يا 
. هنک یعادت  نهذ  رد  وریگداوناخ  نشخ  ياهدروخ  ودز  دـیابن  هلئـسم  نیا  !و  هشاب كاوسم  كزان  بوچ  اب  " ندز " نیا هک  هدـش  نایب  یتح 
هک هیفاصنا  یبو  یگداس  یلیخ  نیاـالاو  . هرادـنور شدروخرب  هب  نداد  همادا  قح  رگید  درم  ، درک نیکمت  نز  ، يدروخرب نینچزا  دـعب  هگاو 
هب مه  زونه  راگنا  ...! هخآ " :" دهد همادا  مه  زاب  تساوخ  هلحار  هدب - . ماجنا  نز  هب  ور  یملظ  ره  هک  هداد  هزاجا  درم  هب  نارق  مینک  رکف  ام 

" و هدـموا نآرق  رد  . نینک هعجارم  نارق  رگید  ياه  هیآ  هب  ، نیرادـن لوبق  ونم  فرح  هگا  تفگ - : همطاف  اما  . تشاد ضارتعا  همطاـف  فرح 
ام هک  هگ  یم  !؟ نیاوخیم نیا  زا  رت  حیرـص  هگید  " همحرو . هدوم  مکنیب  لعج  واهیلا  ونکـستل  اـجاوزا  مکـسفنا  نم  مکل  قلخ  نا  هتاـیآ  نم 
هب هراشا  هیآ  نیا  نینک !  هجوت  میداد .  رارق  تمحر  یتسود و  امش  نیب  ونینک  ادیپ  شمارآ  اهنا  رانک  رد  ات  میدادرارق  ینارسمه  امـش  يارب 

هگیدمه نودـب  هک  هداد  رارق  ور  ياهدـننک  لیمکت  یلو  فلتخم  ياهدادعتـسا  ، درم نز و  دوجو  رددـنوادخ  میتفگ  هک  هراد  یثحب  نومه 
هنیمه نز  یلـصا  هفیظو  ینعی  . هنز شود  رب  هداوناـخ  رددروم  هس  نیا  ققحت  یلـصا  روحم  هک  نینک  هجوت  یلو  ! یتحارو شمارآ  ساـسحا 

 ... دراد همادا  هنک . داجیا  هداوناخ  هناخ و  رد  ور  تمحرو  تدوم  ، شمارآ نیا  هک 

موس یس و  لصف 

لکـشم ام  هس  رهو  تسا  هتفـشآ  هناخ  عاضوا  ردقنیا  ارچ  ، دنزیم اج  رد  دراد  تساه  تدم  ردپ  ارچ  هک  مدیمهفیم  الاح  موس  یـس و  لصف 
دنکارپب هناخ  رد  ار  تدوم  شمارآ و  ینارون  تاعشعشت  هک  دادیمن  هزاجا  وا  هب  امنیس  رد  ردام  هلغـشم  رگید  نوچ  میا . هدرک  ادیپ  باصعا 

نز و ، هنک لمع  شا  هفیظو  نیا  هب  نز  رگا  و  متفگ - : همطاف  ياه  تبحـص  دـییات  رد  مه  نم  دوب . هدـش  ام  همه  یگتفـشآ  ثعاـب  نیمه  و 
هرم زور  روما  هب  یگدیـسر  تهج  زا  ، نهدـب شرورپ  یملاـس  نادـنزرفو  ننک  دـشر  نوـشدوخ  ریـسم  رد  رت  تحار  ننوـتیم  ود  ره  رهوـش 
راک لحم  هنوخ و  زا  نوریب  تالکـشم  اب  هلباقم  هب  يرتشیب  يورین  اب  ات  هنکیم  ژراش  ، هنکیم هدامآ  ور  درم  ، هنوخ بوخ  ياضف  مه ، یگدـنز 

یناهنپ يدنخبل  اب  همطاف  هنک . هیحور  دیدجت  یمارآ  ياضف  نینچ  يوت  دایب  هنوتیم  درک ، ادیپ  یلکشم  طیحم  نوا  رد  هک  مه  تقو  ره  هرب .
راک هک  مینک  رکف  دیاب  ارچ  . مینکیم هاگن  شا  یفنم  هبنج  زاور  ایاضق  همه  ارچ  منودیمن  نم  هروط ! نیمه  ! هلب : - تفگ درک و  رکـشت  نم  زا 
نوا رد  . مدـنوخ اـه  هلجم  زا  یکی  رد  یگنـشق  هبحاـصم  ، شیپ تقو  دـنچ  . مینکیم جاودزا  زور  هـی  اـم  هـمه  !؟ هیتـفلک هنوـخ  وـت  نز  ندرک 

هب یتذل  هچ  اب  درم  یهاگ  . تسا هفطاع  دوبمک  زا  طقف  هدـیم  خر  هعماج  رد  هک  یعیاجف  رثکا  تفگیم  . دزیم یبلاج  يافرح  یمناخ  هبحاصم 
ناویلو هشب  دنلب  هنوتیم  مه  شدوخ  هک  یتروص  رد  ، هرهوش نز و  نیب  لصو  هطقن  نیرتابیز  نیا  ". ماوخیم بآ  نم  مناخ  :" هگ یم  شرسمه 

اب ، تسین ندز  فرح  رد  طقف  اـم  لـصو  طاـقن  ما . هنـشت  ماوخیم . ، بآ  نم  مناـخ  هگ  یم  اـما  . هگب شاـه  هچب  هب  هنوتیم  الـصا  . هرادرب یبآ 
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لکـش نیا  هب  نز  نم  هک  تسابیز  ردقچو  ماوخیم " بآ  وت  تسد  زا  نم  ." تس هراشا  یعون  شدوخ  نیاو  ، میـشب لصو  دـیاب  مه  تاراشا 
هک منکن  رکف  ارچ  ؟ مینکن هاگن  تبحم  ناونع  هب  ارچ  ! مینک یم  هاگن  راک  نیا  هب  يراو  تفلک  ارچ  ". مرایم تارب  نالا  مشچ  " هک مدب  خـساپ 

خساپ شتبحم  هب  بآ  ناویل  هی  هناهب  هب  منوتیم  مه  نم  سپ  !؟ هونـشب ونم  يادص  ؟ هنزب فرح  نم  اب  بآ  ناویل  کی  هناهب  هب  داوخیم  مرهوش 
یگدنز رد  هکتـسین  نیا  زا  رتابیز  زیچ  چـیه  نوچ  ، هشیم يراج  نومیگدـنز  رد  قشع  اعقاو  ، مینک تسرد  ور  نومدـید  مینوتب  ام  هگا  مدـب .

ینعی هنک ؟ تسرد  هفطاع  تبحم و  اب  ماوت  وراذغ  نیا  هراد  یلاکشا  هچ  . هنودب يرگراک  ور  نتخپ  اذغ  دیابن  ردام  . هشاب هتشاد  دوجو  قشع 
وا تشادیم ؟ هگن  ور  (ع ) نینسح تسد  هیاب  دنوخرچ و  یم  ور  بایسآ  تسد  هی  اب  هک  وا  زا  میرتالاب ؟ (س ) ارهز ترـضح  زا  ام  هللااب  ذوعن 
رب گنج  زا  یتقو  ع )  ) یلع ترـضح  هدش  لقن  تیاور  رد  ؟ مینکن هاگن  وا  یگدنز  هب  ارچ  مینزب  هنیـس  هب  ور  ارهز  هرارق  هگا  اعقاو  دوب ؟ هک 

ترـضح هب  نتـشاد  تسود  ناشیا  ایآ  يوشب  ریگب و  ارم  ریـشمش  (س ) ارهز ای  یلـسغا " یفیـس و  ذـخ  (س) ارهز اـی  :" نتفگ یم  نتـشگیم ،
راـک و هعماـج و  زا  تقو  ره  (ع ) یلع ترـضح  هک  میراد  اـم  هک  یتـیاور  نآ  اـی  نتفگیمن . روتـسد  ناوـنع  هب   ! هن ندـب ، روتـسد  (س ) ارهز

یلع ترـضح  ننک . ادیپ  شمارآ  ات  ندرکیم  تبحـص  (س ) ارهز ترـضح  اب  نتفریم و  لزنم  هب  ندـشیم ، هتـسخ  یعامتجا  ياه  تیلوئـسم 
ياپ يادص  " نتفگیم (ع ) یلع ترـضح  ، ننک زاب  ور  رد  هک  ندـمآ  یم  س )  ) ارهز ترـضح  یتقو  ، ندزیم ار  رد  نتـشگیم و  رب  لزنم  هب  (ع)

مه یکـشا  من  دوب . هدـمآ  قایتشا  هب  هزات  راگنا  همطاف  میریگیمن ؟ دای  نومنید  زا  ور  تاکن  نیا  ام  ارچ  هدـیم " شمارآ  نم  هب  (س ) همطاـف
یفرح هچ   ! هب هب  تفگ - : دادیم ، ناکت  نیسحت  قوش و  يور  زا  ار  شرس  هک  یلاح  رد  دعب  ودرک  ربص  یمک  دیـشخردیم ، شنامـشچ  رد 

هک هییاج  ودـنک  هک  روط  نیمه  نتفگیم  . ندرکیم هیبشت  لسع  روبنز  هکلم  هب  ور  نز  نوشیا  ندرکیم ! یگنـشق  هیبشت  هچ  اـم ، داتـسا  ندزیم 
تبحم و نوناک  نوا  رد  اه  هچب  هنک و  دـشر  هشاب و  هتـشاد  دوجو  تاساسحا  فطاوع و  نوا  رد  هک  هییاج  مه  هداوناخ  نوناک  ، هشاـب هکلم 

طقف وا  مخز  مهرم  اذـل  هنز و  زا  رت  هدننکـش  رت و  ماـخ  یـصاخ  هدودـحم  هی  رد  درم  تعیبـط  دوب " : نیا  نوـشفرح  اـقیقد  نشاـب . شزاوـن 
يارب ردام  هک  هنکیم  ور  يراک  وا  يارب  رـسمه  ینعی   . هشاـب رـسمه  شزاون  نیزگیاـج  هنوتیمن  وا  يارب  مه  رداـم  شزاون  یتح  هنز . شزاون 

نآ هک  هیلصا  روحم  جاتحم  یگداوناخ  فطاوع  تاساسحا و  . نتـسه انـشآ  هتکن  نیا  اب  فیرظ  قیقد و  ياه  نز  . هنکیم دوخ  کچوک  هچب 
نز هدهع  هب  نگیم  هک  لزنم  ریبدت  یسرپ - : هیمـس  هریگیم ". شدوخ  هب  يراجنه  ان  دب و  لکـش  هداوناخ  ، دشابن وا  رگا  تسا و  هناخ  مناخ 
هگا الاح  ینک . ایهم  هداما و  بولطم  یلکـش  هب  ور  لزنم  طیحم  ، لزنم يونابدـک  مناـخ و  ناونع  هب  امـش  ینعی  هلب ! نیمه - ؟ ینعی  تساـه 

نوتلوپ مه  رگا  . ینکیم تیریدم  ونوا  هکلب  ، ینکیمن تلاخد  هناخ  روما  رد  میقتـسم  روط  هب  وت   ، هنک مادختـسا  تفلک  وت  يارب  هنوتیم  رهوش 
رهوش هتبلا  . ینک هدامآ  يا  هناتسود  رهم و  رپ  ياضف  نینچ  داجیا  يارب  ور  لزنم  طیحم  امیقتـسم  دیاب  تدوخ  بوخ  ، تسین يدح  نینچ  رد 

ترهوش زا  تاهراک  لابق  رد  یتساوخ  وت  هگا  الاح  . هنک هیهت  ور  یطیحم  نینچ  لـیاسو  ، وت یگداوناـخ  نوئـش  دـحرد  هک  هراد  هفیظو  مه 
يا هدزمغ  نحل  اب  هلحار  یتسکـش .  ور  یتسود  تدوم و  ياـضف  نیا  هک  یتسه  یـسک  نیلوا  ، يراذـب تنم  شرـس  اـی  يریگب  همحزلا  قح 

اه نز  ام  یهاگا  ان  لوا  هجرد  ردنم  رظن  هب  - ؟ ننکب نز  اب  يا  هنارگمتـس  ياهدروخرب  نینچ  هک  هدـیم  هزاجا  اهدرم  هب  یچ  سپ  تفگ - :
نم . ننک دروخرب  زینک  هی  لکـش  هب  نز  اب  ات  هدیم  هزاجا  اه  نوا  هب  هک  تساهدرم  یـضعب  رورغ  لهج و  مه  مود  هجرد  رد  نومقوقح و  زا 

ونراد لکشم  اه  نوناق  نیا  زا  یـضعب  زونه  هچ  رگا  . تفرگ درم  زا  ور  نز  قح  هشیم  اه  نوا  قبط  هک  هراد  دوجو  ینیناوق  متفگ  اه  امـش  هب 
یهاگآ نوشدوخ  قوقحهب  هک  هنیا  ننکیمن ، مادقا  نوشقح  نتفرگ  يارباه  نز  زا  یلیخ  ارچ  هک  لاوس  نیا  باوج  یلو  ، نشب لیمکت  دـیاب 

اه نوا  اب  يدروخربنینچ  يدرم  چیه  ندادیمن  هزاجا  هنرگو  نتـسین . فقاو  نوشدوخ  تیـصخش  تالامک و  هب  کمه  اه  نوا  دوخ  نرادن .
يارب حیحـص  تیبرت  وتفرعم  ملعبـسک و  وتالیـصحت  زا  تعنامم  هکلب  ! تسین اه ، نز  ندز  کتک  طقف  ، ملظ ، ندرکیم دـیکات  ام  داتـسا  هنکب .

کلمیام زا  لقتـسم  هدافتـسا  يارب  نز  هب  ندادـن  ناکما  ، شا یتفرعم  ینید و   ، یقـالخا روما  هب  یگدیـسر  يارب  نز  هب  ندادـن  تصرف  ، نز
رد متـسو  ملظ  ، مه رـسمه  زا  ییادـج  زا  سپ  یتح  ایو  هداوناخ  رد  شدوخ  نادـنزرف  زا  یفطاع  هرهب  ندرب  يارب  نز  زا  تعنامم  شدوخ و 

روما هنوتب  یبوخ  هب  هنوتب  هکنیا  يارب  نز  هک  تفگ  هشیم  بیترت  نیا  هب  سپ  درک -  يریگ  هجیتن  هنوگ  نیا  هیمس  هشیم . بوسحم  نز  قح 
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يزیچ اما  . هراد یهاگآ  شنیب و  ندرب  الاب  تالیـصحت و  هب  جایتحا  ، هزادرپب شاه  هچب  حیحـص  تیبرت  هب  اـی  هنک  هرادا  ور  شرهوش  لزنم و 
ور ندنوخ  سرد  ّالاو  راک !؟ رس  میربامتح  ات  مینکیم  هیلاع  تالیصحت  میریم و  هاگشناد  هب  ام  زا  یضعب  ارچ  هک  هنیا  مرایمن  رد  رس  نم  هک 
!؟ میزادرپب هعلاطم  لیـصحت و  هب  شرطاخ  هب  ام  هک  هرادن  شزرا  ردقنیا  حیحـصو  تسرد  یگدـنز  نتـشاد  اعقاو  ینعی  . مینودـیم هدـیاف  یب 

اجنیا هگید  زور  راـهچ  هگا  ، میتـشاد مک  ور  یکی  نیمه  ! هب هب  ! هـب هـب  داد - : ناـکت  فرط  نآ  فرط و  نـیا  هـب  وشتـسد  ، فساـت اـب  هفطاـع 
همیهف تمـس  هب  بجعت  اـب  هـمه  هراد ! وراـه  درم  فرط  نوناـق  هـک  مدـقتعم  زوـنه  نـم  اـما  نـشیم - . هـلحار  همطاـف و  ثـم  هـمه  ، مینوـمب

رد ار  يروابان  بجعت و  یتقو  همیهف  درک . یم  رارکت  ار  شدوخ  فرح  هرابود   ! میدرک ثحب  تقو  همه  نیا  هک  راگنا  هن  راـگنا  ، دنتـشگرب
هخا ؟ نینکیم هاگن  نم  هب  يروطنیا  ارچ  تفگ - : درک ، یم  عاـفد  شدوخ  زا  تشاد  راـگنا  هک  یلاـح  رد  ، دـید اـه  هچب  بجعتم  ياـه  اـگن 

تـسد میداد  ور  قالط  قح  المع  اما  . تسا هداوناخ  ناینب  نز  هک  میگیم  هنز و  هداوناخ  نوناک  روحم و  هک  مینکیم  اعدا  ام  اـه !  هچب  نینیبب 
یـسک نوا  ، قالط زا  دـعب  نوچ  ، هنک هل  شتفاطل  همه  نیا  اب  ور  نز  هنوشاپب و  مه  زا  ور  هداوناخ  هزاریـش  تساوخ  شلد  هک  تقو  ره  اتدرم 
تـسار همیهف  . درک هبنپ  دوـب  هتـشر  همطاـف  ار  هچ  ره  هک  مدرک  ساـسحا  هظحل  دـنچ  يارب  درم ! هـن   ، هـنز ، هنیبـیم بیـسآ  هـمه  زا  شیب  هـک 
هرابود تفرگ ، قالط  شزا  هلاخ  هکنیا  زا  دعب  شرهوش  . دوب ناجرم  هلاخ  شا  هنومن  دنیبیم . بیـسآدرم  زارتشیب  نز  ، قالط زا  دـعب  : تفگیم

ردام زا  رود  ردـپ  اما  . دـسرب شراـک  هب  رتشیب  دـهاوخیم  دـهاوخیمن . شدوخ  تفگ  رداـم  . شدوخ ودـنام  ناـجرم  هلاـخ  یلو  ، درک جاودزا 
هب ور  هیمـس  دنا . هتـشاد  دق  مین  ودق  هچب  اتدنچ  ای  ، دنا هدوب  لاتاپ  وریپ  ای  همه  اما  ، دـنا هدـمآ  شا  يراگتـساوخ  هب  يرفن  دـنچ  هک  تفگیم 
یک نم  هن  درک - : تریح  همیهف  درکیم ؟ عونمم  ور  قـالط  تیحیـسم  لـثم  دـیاب  همه  مالـسا  هک  یگب  ياوـخیم  وـت  ینعی  تفگ - : همیهف 

؟ دش یچ  ؟  هگم روط  هچ  دیسرپ - : همطاف  هیفاک ! ماوقاو  نایدا  همه  يارب  دش  هابتـشا  نیا  بکترم  هک  تیحیـسم  نومه  ؟  مدز یفرح  نینچ 
، هدب قالط  ور  شدوخ  نز  ، انز تلع  زا  ریغ  هب  سک  ره  هک  هتفگ  ! هتفگ یچ  یتم  لیجنا  نیدـب ! شوگ  اه  هچب  تفرگ - : شا  هدـنخ  همیهف 
اب :" دـنتفگ نویراوح  ؟ دـش یچ  نینودـیم  تقو  نوا  . هدرک انز  نوا  اب  هنک  جاودزا  هتفرگ  قالط  نز  اب  سک  ره  وهدـش  وا  ندرک  انز  ثعاـب 
ریگ هنودـیم  اجک  زا  مدآ  مه  اعقا  : - . داد حیـضوت  ، هنابلط دردـمه  يدـج و  الماک  ینحل  اب  هفطاع  هریگن ". نز  مدآ  هک  هرتهب  باـسح  نیا 
نیا هشاب  رارق  هگا  یلو  . مینکیم یل  اخ  ور  نودـیم  ، هبارخ عاضوا  میدـید  هگا  هک  هشوخ  نوملد  مک  تسد  الاح  . هتفیم یلها  اـن  مدآ  مودـک 
نوچ تفگیمن : هار  یب  یلیخ  مه  هفطاـع  راـگنا  هزادـنب !  یلچه  نیچمه  هی  يوت  وشدوخ  مدا  هک  هیدرد  هچ  ، نریگب مدا  زا  مه  ور  ، رارف هار 
نیا ، دوب عونمم  ایلاتیا  لثم  ییاـهروشک  رد  قـالط  هک  شیپ  لاـس  دـنچ  نیمه  اـت  اـقافتا  . - دروآ مه  ار  شا  یخیراـت  لاـثم  دـیکات و  همیهف 

عورشمان تروص  هب  مدرم  زا  يرایسب  المع  ، ایلاتیا رد  قالط  ندوبن  رطاخ  هب  هک  ندوب  هتشون  اپورا  ياه  همان  زور   . تشاد دوجو  تالکـشم 
ننوتب ات  ننکیم  كرت  ور  ایلاتیا  تیعبات  نریگب ، قالط  ناوخیم  ندرک و  جاودزا  هک  ایلاتیا  مدرم  زا  يا  هدعو  ننکیم . رارقرب  یـسنج  طباور 
نیمه تقونوا  تفگ - : یبیجع  قایتشا  اب  هلحار  ندرک . بیوصت  لوبقور و  قالط  نوناق  یحیـسم  ياملع  دوخ  هک  مه  الاح  . نریگب قـالط 
قالط نوناق  دوخ  هب  نم  نینک  شوگ  هدرکن ! عونممور  قالط  نوناق  ارچ  هک  ندرکیم  هرخسم  ور  مالسا  شیپ  لاس  دنچ  ات  یحیسم  ياملع 

وگب هخیرات  وت  ترـس  هک  وت  ! همیهف تفگ -  همطاف  نتـشاذگ . اـهدرم  راـیتخا  رد  ور  نوناـق  نیا  ارچ  هک  هنیا  نم  لکـشم  . مرادـن یـضارتعا 
تـسد هب  قالط  قح  خیرات  مامت  رد  هک  نیا  رد  هدوب - !؟ نز  اب  قالط  قح  يا  هعماج  ای  موق  مودک  رد  الاح ، ات  میدق  زا  خـیرات  يوت  ، منیبب

نم ندرکیم . موکحم  گرم  هب  ور  نوا  هنک ، قـالط  ياـضاقت  درکیم  تارج  نز  هگا  یلباـب  ندـمت  رد  یتح   . تسین یثـحب  چـیه  هدوب  درم 
ور نوا  هنوتیم  اقلطم  ، هشاب یضاران  شنز  زا  درم  هکنیا  درجم  هب  دوهی ، نید  رد  هک  منودیم  مه  ور  نیا  یتح  . منودیم ور  اه  نیا  همه  مدوخ 
مه یتافیرـشت  چـیه  یتحو  هرادـن . نز  ياطخ  زاربا  تاـبثا و  هب  يزاـین  یتح  هنکـشب  ور  شدـنویپ  هنوتیم  مه  تین  درجم  هب  یتح  . هنک اـهر 

ماوقا هیقب  یقوقح  ياه  نوناق  اب  هک  هدروآ  ور  یقوقح  نوناق  نیرتهب  مالـسا  هک  میلئاق  ام  هکنیا  ـالوا  ، هیا هگید  زیچ  نم  فرح  یلو  هرادـن !
ور ییاـهزیچ  نینچ  هگید  هکزورما  عماوج  یندـم  نیناوـق  یلو  ، ندوـب میدـق  رد  مهنیناوـق  نوا  زا  یلیخ  اـیناث  . تسین هسیاـقم  لـباق  ناـیداو 

هعجارم هاگداد  هب  ننوت  یم  ، نشاب هتـشاد  قـالط  هدارا  هک  جاودزا  فرط  ود  زا  مودـک  ره  ییاـپورا  ياـهروشک  زا  یلیخ  رد  نـالا  . نرادـن
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لیالد زا  یکی  ینودـیم  امتحو  هریگیم - . هگید  فرط  زاور  صخـش  نوا  قالط  هنکیم و  یگدیـسر  اهنوا  تساوخرد  هب  مه  هاگداد  ننک .
شیپ نوشارب  هک  یلکـشم  نیرتمک  يا و  هناهب  نیرتکچوک  اب  درم  نز و  هک  هنیمه   ، هتفر الاب  ردـقنیا  یبرغیاهروشک  رد  قـالط  راـمآهکنیا 

هگیدـمه زامه  نوشیعامتجا  ماظن  ، هداوناخ داینب  ندـش  لزلزتم  رطاخ  هب  هکنـسریم  ییاج  هب  المع  تقونوا  . نتفیب قالط  رکف  هب  هنکمم  دایم 
ود نیا  نیب  دـنویپ  لماع  هک  دـیگیمن  هگم  .و  هرهوشو نز  نیب  تبحم  ورهم  هداوناخ  ياقب  روحم  هک  دـیگ  یمن  هگم  تفگ - : ایرث  هشاـپیم .

یمرگ وا  هگید  هداوناخ  هرب و  نیب  زا  هقالعو  قشع  نیا  یتقو  بوخ  هرفنود . نیب  مهافت  هگیدمه و  هب  هقالع  قشعیگدنز و  عورش  يارب  رفن 
نم نشب . رت  تخبـشوخ  دیدج ، یگدنز  هی  اب  هکلب  ات  نشب  ادج  هگیدـمه  زارهوش  نز و  هک  هراد  یلاکـشا  هچ  ، هرادـن ور  قباس  ترارح  و 

اه نوا  تشونرـس  هشیم . یچ  اـه  هـچب  فـیلکت  سپ  نـیمه !  مـتفگ - : یبـصعو  تحاراـن  ینحل  اـب  . مناـمب تکاـس  مدرواـین  تقاـط  رگید 
 ... دراد همادا  نشب ؟ ادج  مه  زا  ندش ، ریس  هگیدمه  زا  درم  نز و  هی  ات  هک  نرادن  هداوناخ  رد  ور  یقح  چیه  اه  هچب  ینعی  ؟ یچ

مراهچ یس و  لصف 

یموزل هچ  ، ننکن مرگ  ور  هداوناخ  طیحم  المع  ننک و  لمحت  ور  هگیدـمه  روز  هب  درم  نز و  هشاـب  رارق  یتقو  هخآ  مراـهچ  یـس و  لـصف 
املسم یلو  . ننیبب بیسآ  هنکمم  هلب !  ننیبیم - . بیسآ  يا  هداوناخ  نینچ  هی  رد  مه  اه  هچب  یتح  ؟ هدب همادا  نایرج  نیا  هب  هداوناخ  هک  هراد 

. نشاب یکتم  شهب  اه  هچب  هک  تسه  يا  هداوناخ  مک  تسد  يروطنیا  نوچ  . نشاـب هدـش  ادـج  هگیدـمه  زا  هک  هیتقو  زا  رتمک  بیـسآ  نیا 
میشاب هتشاد  عقوت  ام  هک  هشاب  یهاوخ  دوخ  نیا  نینکیمن  رکف  تفگ - : درکیم  يزاب  شراکدوخ  اب  دوب و  نییاپ  شرس  هک  یلاح  رد  هلحار 

، مریگب ومدوخ  ولج  مدرک  یعـس  هچ  ره  هیچ ؟ انوا  دوخ  یگدـنز  فیلکت  سپ  نشکب !؟ رجز  رمع  هی  نوشاه  هچب  رطاخ  هب  ردام  وردـپ  هی 
هاوخ دوخ  ردـقچ  هلحار  هک  مدرک  رکف  هظحل  کی  طقف  میوگب ! هچ  متـسنادیمن  . میاهمـشچ نورد  دز  هقلح  یتنعل  کشا  نیا  مه  زاب  . دـشن

هک مشاب  هتـشاد  عقوت  مردام  زا  مناوت  یم  نم  ایآ  مه  اعقاو  متـسین !؟ هاوخدوخ  نم  هک  مولعم  اجک  زا  . مدـش نامیـشپ  هلـصافالب  یلو  هدـش .
ور نم  ياه  مشچ  اه  هچب  دوب  نکممالاو  داد . ور  هلحار  باوج  هلـصافالب  همطاف  هک  دش  بوخ  دنک ؟ نم  هدنیآ  يادـف  ور  شدوخ  هدـنیآ 
ور اه  هچب  هدنیآ  هگا  یتح  دش - . بلج  همطاف  هب  اه  هچب  هجوت   . دمآ یم  مدب  مدوخ  فعض  زا  ردقچ  دننیبب ! ور  دوب  هدش  رپ  کشا  زا  هک 

دوخ نوچ  . نشب هداوناـخ  ندـش  هدیـشاپ  مه  زا  عناـم  ناـکما ، تروـص  رد  هک  هرتـهب  مه  درم  نز و  دوـخ  هدـنیآ  يارب  میریگن  رظن  رد  مه 
هک هشخبیم  نوا  دارفا  هب  یتفارـش  تمارک و  هداوناخ  دوجو  هنکیم . ظفح  يدایز  ناـهانگ  تاـفآ و  زا  ور  نوا  دارفا  هداوناـخ  دوجو  فرص 

دارفا هب  الومعم  اه  هناخ  بحاص  هک  هشاـب  تلع  نیمه  هب  دـیاش  تفگ - : هفطاـع  ندـیمن . نوشدوخ  هب  ور  يراـک  ره  هزاـجا  نوا  ياـضعا 
هداوناخ مه  زاب  نشاب ، ملاس  بوخ و  هگا  یتح  ، نشاب درجم  ناوج  ات  دنچ  ینوکـسم  عمتجم  هی  يوت  یتقو  ای  ندـیمن .  هراجا  هنوخ  درجم ،

دایز هقالع  قشع و  دوجو  هک  هنیا  تشاد  رظن  رد  دیاب  هک  مه  يرگید  هلئسم  و  هتسرد !  ننارگن - ! هشیمه  راگنا  نرادن ، رارق  شمارآ و  اه 
میرادن قح  هگید  ام  دـموا ، دوجو  هب  يا  هداوناخ  تفرگ و  رـس  یجاودزا  یتقو  یلو  همهم . جاودزا  یگدـنز و  عورـش  يارب  فرط  ود  نیب 

هک یتقو  هاگـشناد ؛  لثم  تسرد  . هشب مک  هدوب  دـنویپ  لماع  هک  هیلوا  هقالع  قشع و  نیا  هگا  یتح  میدـب . تسد  زا  يا  هناهب  ره  هب  ور  نوا 
هک یتقو  زا  رت  فیعض  شسرد  هگا  یتح  ننکیمن . شجارخا  هک  اه  یتحار  نیا  هب  هگید  دش ، هاگشناد  دراو  دش و  لوبق  روکنک  رد  یسک 
هک یعقوم  ات  مه  اه  ام  دوخ  الصا  متفگ - . مه  نم  ننک . ارادم  شاهاب  رودقملا  یتح  ننکیم  یعـس  مه  زاب  هشب ، مه  دش  لوبق  روکنک  رد 

نوا هک  میشن  نئمطمو  مینکن  شناحتما  روج  دص  ات  تقیقح  رد  مینک . رارق  رب  طابترا  نوا  اب  تخس  یلیخ  هنکمم  میدشن  تسود  یـسک  اب 
تـسد زا  هک  يا  هلئـسم  ای  اوعد  رهق و  ره  اب  میدش  تسود  هک  دـعب  یلو  . میـشیمن تسود  شاهاب  هکیدزن  ام  هب  یقالخا  یحور و  ظاحل  زا 
نگیم شهب  سدـنهم  ياـه  هـچب  هـک  هـیزیچ  نوـمه  نـیا  : - تـفگ " هـمیهف  مریبـیمن . نـیب  زاور  یتـسود  نـیا  میدـش  تحاراـن  هگیدـمه 

هب دیسر  بآ  دش و  درـس  یتقو  یلو  هشب ، شوماخ  ات  هسرب  هجرد  هطقن 60  هب  دیاب  نکمرگبآ  هی  بآ  الثم  ینعی  "! لگیرت تیمـشا  " ینحنم
ات هشیمن  شوماخ  دیـسر ، هجرد  هب 40  هگا  دـش  نشور  یتقو  هشب و  نشور  اـت  هجرد  هب 20  هسرب  دـیاب  ـالثم  هکلب  . هشیمن نشور  هجرد   40

باتفآ www.Ghaemiyeh.comنارتخد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 119زکرم  هحفص 109 

http://www.ghaemiyeh.com


لاـصتا هطقن  هب  ندیـسر  ینعی  ، ندرک ادـیپ  مه  هب  يا  هقـالع  قشع و  جاودزا  يادـتبا  زا  رگا  رفن  ود  ینعی  متفگ - : نم  هجرد . هب 60  هسرب 
هگیدمه زا  ترفن  يرادقم  هب  هکنیا  ات  نریگب  قالط  نرادن  قح  ، نداد تسد  زا  ور  یلـصا  هقالع  قشع و  نیا  یلیلد  ره  هب  یتدـم  زا  دـعبو 

هک هرـصبت  نیا  اب  اهتنم  داد - : یبلاج  رکذت  مه  هلحار  لاصفنا . هطقن  تشاذگ  وشمـسا  هشیم  هک  ننک  لمحت  ور  هگیدمه  ننوتن  هک  نسرب 
هجرد نیا  هب  دوـجوب  شرـسمه  نوا و  نیب  هک  دروـخرب  نیلوا  اـب  هنکمم  رفن  هی  ، هنکیم قرف  اـه  ترفن  نیا  لـمحت  رد  دارفا  تیفرظ  رادـقم 

لاصفنا هطقن  نیا  هب  هنک و  لـمحت  ور  اـه  یگدـنز  نیرتروآرجز  اـهدروخرب و  نیرتدـیدش  هک  هشاـب  مه  يا  هگید  سک  هسرب و  لاـصفنا 
دوجوب فلتخم و  ریبادت  ذاختا  اب  هک  هدرک  یعس  مالسا  نید  و  نیرفآ !  داد - . ناکت  دییات  هناشن  هب  ار  شرس  رطاخ  تیاضر  اب  همطاف  هسرن 

هزوـح رد  هکنیا  ـالثم - !؟ نسرن -  هطقن  نیا  هب  يدوز  نیا  هب  دارفا  اـت  هربـب  رت  بقع  دارفا ، رد  ور  شوـج  هطقن  نیا  ددـعتم  عـناوم  ندروآ 
شرافـس هشب  رجنم  اهنوا  نیب  دروخرب  هب  هنکمم  هک  یلئاسم  زا  يرود  هگیدـمه و  اـب  يراـتفر  شوخ  هب  ور  اـهرهوش  نز و  بترم  قـالخا 

نینچ هب  تسد  ناوخیم  هک  یناسک  يارب  یقـالخا  دـیدش  ياـه  یهن  مه  هگید  فرط  زا  داـین  دوجوب  رهوش  نز و  رد  اـهترفن  نیا  اـت  هدرک 
رد اب  رودقملا  یتح  هک  هدـش  هتـساوخ  نانموم  زا  تسادـخ و  لالح  نیرت  ضوبغم  قالط  هک  میراد  تیاور  رد  هدرک . رداص  دـننزب  يراک 

همطاف تفگ - : هناضرتعم  ینحل  اب  همیهف  هشاپن . مه  زا  هداوناخ  ناینب  ات  ننک  هبلغ  یگدنز  تالکـشم  رب  لمحت  ربص و  هار  نتفرگ  ور  هشیپ 
هک هنوناق ، طقف  تسین . راکهدب  افرح  نیا  هب  ششوگ  یـسک  هگید  هک  مه  هزورما  هقالخا . هزوح  ردینزیم  وت  هک  ییاهفرح  نیا  مامت  ناج ! 

، هسرب لاصتا  هطقن  نیا  هب  نز  هگا  یلو  . هدـب قـالط  ور  نز  زور  دـنچ  ضرع  رد  يروف  هنوتیم  هنک ،  هدارا  تقو  ره  درم  مه  نوناـق  نیا  رد 
! - نیـشابن رواب  دوز  ردقنیا  هدـب ؟ قالط  ور  شنز  هنوتیم  هبـش  هی  داوخب ، تقو  ره  درم  هک  هتفگ  یک  هرادـن - . نتخوس  زج  هب  یهار  چـیه 

قالط عوقو  زا  هنکمم  هک  ردقچ  ره  هنکیم  شالت  مالـسا  میدید ،  هک  ام  دینک  تقد  هدـیم - ؟ قالط  رو  نز  يروط  هچ  درم  منیببوگب  سپ 
رفن هی  تسد  هب  طقف  ور  نوا  دـیلک  هک  دوب  نیا  شیاـه  تیدودـحم  زا  یکی  هدرک . دودـحم  ور  قـالط  هک  هتلع  نیمه  هب  هنک . يریگ  ولج 

ماجنا يارب  ور  ینیناوق  ینعی  هنک . هدافتـسا  دـیلک  نیا  زا  تساوخ  شلد  تقو  ره  رفن  هی  نوا  هک  هدادـن  هزاـجا  مه  لاـح  نیع  رد  یلو  هداد 
مامت ور  نز  هیرهم  هروبجم  درم  هک  نیا  . هدیم رارق  درم  هار  رـس  ور  يدام  عناوم  هک  ینیناوق  الثم  ینیناوق - ؟ هچ  الثم  هدرک - .  عضو  قالط 
هیرهم تخادرپ  هنک  جاودزا  داوخب  هرابود  مه  رگا  هزادرپب . یلاسگرزب  ات  ور  شاه  هچب  جرخ  هدع و  نامز  ردور  نز  هقفن  هزادرپب ، لامکو 

هک مینک  ضرف  ـالاح  دیـسرپ - : هلحار  هربـب . نیب  زا  ور  دـنویپ  هنوتن  یتـحار  نیا  هب  هک  نوا  هار  رـس  رب  هیا ، هگید  عناـم  مه  مود  نز  هقفن  و 
زا یـشخب  اـه  نیا  متفگ  نم  هیچ - ، فیلکت  تقونوا  هدـب ، ماـجنا  تسنوت  ور  اـهراک  همهو  دوب  بوـخ  شعـضو  يداـم  ظاـحل  زا  صخش 

ریثاـت تحت  نز  درم و  هگا  اـت  هتفیب  قیوعت  هب  قـالط  يارجا  تدـم  اـهنوا  يارجا  اـب  هک  هداد  رارق  مالـسا  مه  ور  يا  هگید  نیناوق  هعناوـم . 
مودک ندرگرب - . مه  فرط  هب  نشب و  نامیـشپ  ننزب ، یمادقا  نینچ  هب  تسد  ناوخیم  يرکف  یب  اب  يرگن و  هدـنیآ  نودـب  ای  نتاساسحا و 

هک لداع  دـهاشود  نیا  ندرک  ادـیپ  هک  نینیبیم  هلداع . دـهاش  ود  هب  جاـیتحا  قـالط  هغیـص  يارجا  يارب  هکنیا  شیکی  یگیم - ؟ ور  نیناوق 
یعـس الومعم  ندش  ادیپ  نموم  دهاشود  نیا  یتقو  هزات  . هربیم نامز  هیتخـس و  یلایخ  راک   ، ندب تداهـش  ناوخب  یـضوبغم  راک  نینچ  يارب 

میمـصت درجم  هبدرم  نز و  سپ  . نشیم قفوم  مه  دراوم  زا  یلیخ  رد  هک  ننک  لح  ور  فرط  ود  لکـشم  تطاسوو  يرگ  یجنایم  اب  ننکیم 
ونوا هنوتیمن  درم  ، هشاب هنایهام  تداع  لثم  یصاخ  تیعضو  رد  نز  هگا  هکنیا  ای  ننزب . راک  نیا  هب  تتـسد  ننوتیمن  هنایفخم  الماک  نتفرگ و 

ینابـصع دوز  هنکم  هکهراد  رارق  یـصاخ  یحور  عضو  رد  نز  مایا  نیا  رد  الومعم  نوچ  . هراد مه  یبلاـج  مکح  نیا  دوخ  هک  ، هدـب قـالط 
ناـمز نیا  هک  یتقو  اـما  . نریگب قـالط  هب  میمـصتود  ره  هشب و  رهوش  نوا و  نیب  دروخرب  ثعاـب  هنکمم  هلئـسم  نیمه  . هجنرب دوز  اـیو  هشب 
لیامت هگیدمه  هب  هرابود  دـیاش  . هشب مک  نوش  یتحاران  تدـش  زا  ندرگرب و  يداع  تلاح  هب  زور  دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  ودره  هرذـگب و 

رد ات  هدرک  عضو  ور  يا  هگید  نیناوق  مالـسا  مه  زاب  ، نتفرگ قـالط  هگیدـمه  زا  درم  نز و  هگا  هگید ! زیچ  هی  ـالاح  ! - هبلاـج . - ننک ادـیپ 
لخاد اروا  زا  دـیاب  نز  هدـع  نایاپ  ات  درم  هک  الوا  - ؟ روط هچ  نوشیگدـنز - .  هنوخ و  رـس  ندرگرب  ننوتب  هگیدـمه  هب  نوشلیامت  تروص 

هب تبـسن  ور  اه  نوا  هرابود  هنوتیم  هلئـسم  نیا  دوخ  هنامیاز . نارود  زا  دـعب  ات  رادراـب  ياـه  نز  رد  تدـم  نیا  هک  هراد  هگن  شدوخ  لزنم 
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نودـب هنک  لیامت  راهظا  نز  هب  تبـسن  ای  هنک  ینامیـشپ  مالعا  يا  هناشن  نیرتکچوک  اب  درم  هک  یتروص  رد  هرایب و  فطل  رـس  رب  هگیدـمه 
هکنیا اب  هدش  هداد  هزاجا  نز  هب  هک  هتلع  نیمه  هب  نشیم و  مرحم  هگیدمه  هب  تبسن  ، نشاب هتشاد  ددجم  دقع  هغیـص  هب  جایتحا  هگید  هکنیا 

هب درم  هک  تسین  مه  اربخ  نیا  سپ  . هشب داجیا  ود  نآ  نیب  تبحم  هنیمز  هراـبود  اـت  هنک  شیارآ  ور  دوخ  یلو  همرحماـن  درم  نیا  هب  تبـسن 
رکف داد و  راشف  مه  يور  ار  شیاه  بل  دـناراخ . ار  شا  هناچ  یمک  شراک  دوخ  اب  هلحار  هدـب ! قالط  ور  نز  هنوتب  نتفرگ  میمـصت  درجم 

رب ور  یعناوم  مالـسا  لوبق ، وت  ياه  فرح  هشاب  دراد - . نتفگ  يارب  یفرح  هلحار  هک  دـندوب  هدـیمهف  همه  اما   . دوب ددرم  شهاگن  درکیم ،
درم راـیتخا  رد  قح  نیا  دـیاب  ارچ  الـصا  هک  میـسرپ  یم  اـم  یلو  نشب . ادـج  مه  زا  تحار  مه  یلیخ  ننوتن  اـت  هداد  رارق  نز  درم و  هار  رس 
ماظن رد  ور  نوا  نوناق  هی  یـسررب  يارب  دـیاب  ام  هک  منکیم  يروآ  دای  ور  رکذـت  نیا  هگید  راـب  هی  نم  - !؟ تسین نز  راـیتخا  رد  ارچ  هشاـب .
قوقح ماظن  رد  هک  مینیبیم  رکذت  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  الاح  ! - بخ میریگب - . رظنرد  هناگ  ادج  ونوا  دیابن  مینک .  یـسررب  شدوخ  ینوناق 

لوبق ور  هداوناخ  نیا  تیلوئـسم  هک  هرارق  ینعی  تسا ، هداوناخ  تسرپرـس  درم  هکنیا  هگید  درم . اب  قالط  قح  هنز و  اب  جاودزا  قح  مالـسا 
. نینک رکف  رت  یمومع  هظحل  دنچ  الاح  هنودرگب . ور  شیگدنز  خرچ  هصالخ  هزادرپب و  ور  شجراخم  جرخ و  ، هشکب تمحز  شارب  هنک و 

قح هک  هشاب  امـش  ردارب  نز  نیا  هگا  الاح  هنک . لوبق  ور  يا  هداوناخ  نینچ  تیلوئـسم  هنک و  جاودزا  داوخیم  نوتردارب  هک  نینک  رکف  الثم 
يا هناهب  چیه  یب  شنز  زور  هی  هشکیم ، شداوناخ  يارب  هک  یتافاکم  تمحز و  همه  نیا  زا  دعب  هک  هنارگن  امـش  ردارب  هشاب ، هتـشاد  قالط 
دوز الومعم  هرت ، جنر  دوز  رت و  یتاساسحا  نز  نوچ  هک  میدید  نومفارطا  ياه  یگدنز  رد  اهام  دوخ  نوچ  هرب . هنک و  اهر  ور  شیگدـنز 

تیلوئـسم هنوتیم  يا  هزیگنا  هچ  اب  يدرم  نینچ  هی  تقو  نوا  درک - : لماک  ار  همطاف  لالدتـسا  هیمـس  درم . ات  هریم  هنوخ  زا  هنکیم و  رهق  رت 
فیلکت هتـشذگ ، نوا  زا  هیا - . هگید  سک  تسد  هب  هداوناـخ  نیا  ندرب  نـیب  زا  راـیتخا  هنیبـیم  یتـقو  صوـصخب  هـنک ؟ لوـبق  ور  هداوناـخ 

هب یطبر  چیه  اه  نیا  هشاب . هتشاد  زاهج  یلک  دیاب  نز  هک  نینیبن  ور  زورما  امـش  هک  مگب  مه  ور  نیا  . تساهدرم شود  يور  هقفن  تخادرپ 
مزاول ات  هتفرگ  نیـشام  نکـسم و  زا  ور  نز  یگدـنز  مزاول  ماـمت  دـیاب  درم  هکنیا  ینعی  هقفن  شدوخو . هشدوخ  نز  مالـسا  رد  هرادـن . نید 

هداوـناوخ رد  رتـخد  رگا  هکنیا  ینعی  رتـخد . هداوناـخ  تانوئـش  دـح  رد  مه  نوا  هزاـت  هنک . هـیهت  نز  يارب  كاـشوپو  كروـخ  یگدـنز و 
ماجنا هنوخ  وت  هک  ییاهراک  يارب  نز  هک  میدـید  مه  البق  هنک .  مادختـسا  تفلک  شارب  هراد  هفیظو  درم  مه  اجنیا  هتـشاد ، تفلک  شدوخ 

امـش الاح  قـالط ! قح  هی  درم  تسه و  شا  هدـهع  هب  نیکمت  فیلکت  هی  اـهنیا  همه  لاـبق  رد  نز  و  هریگب ! همحزلا  قح  درم  زا  هنوتیم  ، هدـیم
نیا اب  ور  نیا  جرخ  نوتردارب  امـش ، ردارب  هنوخ  وت  دایب  يزاهج  چیه  نودب  نوتردارب  نز  هگا  هک  نینک  هاگن  نوتردارب  یگدنز  هب  هرابود 

!؟ هدـش عقاو  مه  مولظم  نوتردارب  هک  نینکیمن  رکف  هراد !؟ امـش  ردارب  هک  هیدایز  قح  نیا  الاح  ، هدـب هتفگ  هک  لیـصافت  همه  نیاو  طـیارش 
؟ دش هچ  هتشاذگ  نز  يارب  ور  قالط  قح  هک  برغ  رد  یهگناو 

مجنپ یس و  لصف 

هدروآ مرس  هک  ییاهالب  نوا  زا  یکی  هک  هریگب  نز  دوعسم  دایمن  مدب  یکی  نم  تفگ - : تینابصع  اب  نیمز و  يور  دیبوک  تشم  اب  هفطاع 
: - تفگ یمارآ  هب  دـعبو  درک  اگن  همه  هب  هظحل  دـنچ  . دـش تکاس  وهکی  مدوخ ... هنک ، دایز  ور  شور  ردـقنیا  داوخب  هگا  هنک  یفـالت  ور 

قالط ور  دوعـسم  رطاخ  تیاضر  اب  هنک و  رارف  هراذـب  ور  دوعـسم  دوب  مه  شدوخ  تسد  قـالط  قح  هگا  یتح  هک  مراـیم  رد  شزا  يردـپ 
، هشاب نز  تسد  هب  مه  قالط  قح  مینک  ضرف  هکنیا  ینعی  دوب ! یبلاج  ثحب  دز  هفطاع  هک  مه  یفرح  نیا  اـه ،  هچب  تفگ - : هیمـس  هدـب .
! هشب قالط  هب  یضار  نز  دوخ  هک  هنکیم  تیذا  ور  نز  ردقنیا   ، هنوا هدهع  هب  نز  هقفن  مه  هراد  يرتشیب  شروز  مه  هک  نیا  هب  هجوت  اب  درم 

ییاه ینمشد  يزابجل و  نینچ  اب  هک  يدرم  ونز  هشیم ! یچ  دینودیم  تقونوا  درک - : لماک  ور  هیمـس  فرح  يرگید  حیـضوت  اب  مه  همطاف 
هب ـالماک  ور  قـالط  هک  یلیـالد  زا  یکی  نرادـن . مه  تشگرب  يور  یتح  هگید  هک  نریگیم  رارق  یتیعـضو  رد  ، دـشکب ترفن  هب  نوشراـک 
هک هراد  یلاکشا  هچ  یتسار  درک - . دنلب  ار  شتسد  ، دشاب هداتفا  شدای  يدیدج  زیچ  هی  راگنا  همیهف  هلیلد ! نیمه  هب  نتشاذن  هاگداد  هدهع 
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هب ملظ  يولج  مهو  هشیم  دودحم  قالط  مه  يروطنیا  نراذب . هاگداد  هدهع  هب  طقفو  دننک  جراخ  درم  نز و  تسد  زا  الماک  ور  قالط  قح 
هب ییاـه  تمهت  ناـنچ  ، ننک یـضار  ور  هاـگداد  ننوـتب  هکنیا  يارب  درم  نز و  ینعی  . متفگ نـالا  هک  دوـب  نیمه  شیکی  هشیم - . هتفرگ  نز 
هک هنیا  شیلصا  لیالد  زا  یکی  اهتنم  نرادن . تشگ  زاب  يور  هگید  ، نشب نومیـشپ  نوشقالط  زا  مه  هگا  یتح  اهدعب  هک  ننز  یم  هگیدمه 
هک نوچ  هرادـن .  اوعد  نیفرط  تابثا  يارب  ینیعم  هار  یـضاق  الومعم  ینعی  هیزار .  زمر و  رپ  هدـیچیپ و  لئاسم  ـالومعم  یگداوناـخ  طـباور 

. هیحور ینطاب و  هلئسم  هی  هگیدمه  زا  اه  نوا  یتیاضران  هگید  ياه  تقو  یلیخ  تساه و  نوا  یصوصخ  طباور  رد  لکشم  اه  تقو  یلیخ 
یلیخ هک  هنیا  شلیالد  زا  هگید  یکی  دـیاش  متفگ - : نم  هنک . يرابجا  ور  هقالع  هنوتیمن  مه  هاگدادو  هشیمن  تباث  یلیلد  چـیه  اب  نیارباـنب 
هنکیم لقتنم  هگید  ياه  هداوناخ  هب  ور  يریگرد  یتح  هنکیم و  رت  دـب  ور  عاـضوا  هشیم و  شاـف  نویم  نیا  رد  هداوناـخ  فـالتخا  رارـسا  زا 
ینعی هشیم . مومت  نز  ررـض  هب  هلئـسم  اه  تقو  یلیخ  مه  يروط  نیا  هخا  یلو  درک - : ضارتعا  هلحار  هشیم . یلیماف  ياه  ینمـشد  ثعاـبو 

فیلکت دادـن ، قالط  ونوا  يزابجل  رطاخ  هب  مه  درم  و  هریگب ، قالط  تساوخ  ودرک  ادـیپ  لکـشم  یگدـنز  رد  اعقاو  نز  هگا  منیبب  ماوخیم 
درم زا  هاـگداد و  هب  هنک  هعجارم  هنوـتیم  هشاـب ، درم  ياـه  متـس  ملظ و  رطاـخ  هب  شیگدـنز  درم و  زا  شا  یتیاـضران  نیا  هگا  هـیچ - ؟ نز 

. درکن هجوت  مه  زاـب  درم  هگا  هنک .  ضوع  ور  شراـتفر  هک  هنکیم  راداو  ور  درم  هاـگداد  هشاـب ، تاـبثا  لـباق  شلیـالد  هگا  هنک . تیاـکش 
نوچ هسریمن ، هجیتن  هب  هار  نیا  زا  نز  اـه  تقو  یلیخ  ـالمع  یلو  تفگ - : هلحار  هنکیم . دازآ  ور  نز  درم ، زا  تلاـکو  هب  هاـگداد  تقونوا 
هراد یگتسب  یضاق  ياه  هقیلس  هب  جرح  رسع  فیرعت  تقنوا  هریگب . قالط  هنوتیم  جرح  رسع و  عقوم  رد  نز  هک  هدش  هتفگ  طقف  نوناق  هک 

لاکـشا نیا  هشاب - . هتفرگ  رارق  جرح  رـسع و  تیعقوم  رد  اـت  هشاـب  گرم  مد  دـیاب  اـمتح  نز  هک  هنکیم  رکف  یـضاق  اـه  تقو  یلیخ  نوچ 
فعض نیا  هک  درک  صحشم  ینوناق  يراجم  زا  ار  جرح  رـسع و  دراوم  هشیم  هتبلا  هدرگیم . رب  نوناق  نایرجم  هب  هک  هیلاکـشا  تسین ، نوناق 

شـشوخ درم  نیا  زا  نز  هک  تسه  اه  تقو  یـضعب  ینعی  تسین . تابثا  لباق  یتیاضران  نیا  مه  هشیمه  هخا  تفگ - : همیهف  هشب . فرط  رب 
ناوات هک  تسین  فاصنا  نیا  نوچ  هنکیمن ! هجوت  هک  همولعم  هنکیمن - . یهجوت  نز  نیا  هب  هک  هاگداد  بخ  هرادـن . مه  یلیلد  چـیه  دایمن .

نیا هگا  سپ  هدـب . ونوا  هیرهم  دـیاب  مه  ـالاح  هداد  ور  درم  نیا  جرخ  تساـهلاس  درم  هک  نوـچ  هزادرپـب . درم  طـقف  ور  درم  زا  نز  تهارک 
درم ات  هرادرب  هار  رـس  زا  ور  عناوم  نیا  زا  یکی  نوا  همه  هی  شا  هیرهم  زا  یتمـسق  ندیـشخب  اب  هنوتیم  نز  هشاـب ، فرط  ود  رهزا  یتیاـضران 
درم رایتخا  رد  ور  یلام  ای  هیامرس  شا  هیرهم  ندیشخب  زا  ریغ  دیاب  نز  هشاب ، هتشادن  قالط  هب  یلیامت  درم  هگا  یلو  هدب . قالط  ونوا  رتدوز 

فارصنا ياوخیم  یتقو  هک  هاگشناد  لثم  داد - : رکذت  ایرث  هنک . ناربج  هدرک  نوا  رطاخ  هب  درم  هک  ور  ییاهجرخ  زا  یتمـسق  هک  هدب  رارق 
نز هار  ود  نیا  زا  ریغ  هزات  و  تفگ - : مه  همطاف  نریگیم ! تزا  ندرک ،  تجرخ  هک  ور  یلاس  دـنچ  نیا  جراخم  ننک ،  تجارخا  اـی  يدـب 

تلاکو نز  درکن  تیاعر  ور  یصاخ  هلئـسم  رگا  هک  هنک  طرـش  درم  اب  ای  هشاب  وا  تسد  قالط  قح  هک  هنک  طرـش  درم  اب  دقع  عقوم  هنوتیم 
ناشقح نیا  زا  هک  نداد  یم  هزاجا  اه  مناخ  هب  مه   ( هیلع هللا  همحر   ) ینیمخ ماما  هک  مه  ور  نیا  تسین  دـب  هریگب .  قالط  هک  هشاـب  هتـشاد 

نتفرگ قالط  يارب  ور  هار  هس  نیمه  مه  هسنارف  یندم  نوناق  رد  هک  نینودـب  هبلاج  اه ! هچب  تفگ - : ور  یبلاج  هتکن  هلحار  ننک . هدافتـسا 
نیمه هب  مه  دنمنوناق  ندمتم و  ارهاظ  عماوج  لاس ، دص  راهچ  رازه و  زا  دعب  مینیبب  هکنیا  يارب  لاثم  دهاش  هی  مه  نیا  ندرک - !  نیعم  نز 
یلکش هب  مه  جاودزا  هقفن و  قح  لثم  هداوناخ  نیناوق  هیقب  مالسا  رد  هک  توافت  نیا  اب  اهتنم  هتفگ . نیا  زا  شیپ  مالسا  هک  ندیـسر  ینوناق 

اه و یگدنز  تیعـضو  یلو  هتباث ، نوناق  نوچ  نمـضرد  ندرکن . مه  ور  راک  نیا  اهنآ  هسرب و  لقادح  هب  اهنز  هب  ملظ  هک  نا  هدـش  یحارط 
یکی لقادح  رب  راشف  لیمحت  نودـب  دراوم  یمامت  رد  هشیمن  هراد ، دوجو  اه  ناسنا  یگدـنز  رد  لئاسم  ماسقا  عاونا و  هفلتخم و  مه  اب  دارفا 

رد هک ،  برغ  فالخ  رب  هک  هنیا  عماوج  نیا  اب  مالـسا  هگید  قرف  هی  اهتنم  دب ! هچ  بوخ ،  هچ  هنوناق . تاذ  لاکـشا  مه  نیا  . هشاب نیفرط  زا 
زا هداوناخ  هب  ور  نوشقـالع  اـه  نوا  هک  یعقوم  هراـیم و  دوجو  هب  اـه  نزواـهدرم  يارب  ور  فلتخم  ياـه  سوه  هب  یگدولآ  هنیمز  هعماـج 
هب ور  عامتجا  هداوناخ و  ناینب  قالط  هب  قیوشت  اب  ای  نشیم و  هدیـشک  عورـشمان  طباور  هب  هک  هنک  یم  قـالط  زا  ور  اـه  نوا  اـی  نداد  تسد 

نیب زا  ور  هداوناخ  زا  نوریب  هدولآ  ياه  سوه  زورب  هنیمز  یقالخا ، قوقح  تیوقت  عامتجا و  يزاس  ملاس  اب  هنکیم  یعس  مالـسا  . هزیریم مه 
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. هدرک تحار  لهس و  ور  شتشگزاب  ینالوط و  دایز و  مه  ور  قالط  تافیرشت  لاح  نیع  رد  نتفیب . ییادج  رکف  هب  رتمک  درم  نز و  ات  هربب 
نگیم اسراپ  ياقآ  یسدق ! مناخ  هرجنپ - . رانک  تفر  همطاف  . درک عطق  ار  نامیاه  تبحص  دزیم ، ادص  ور  همطاف  هک  اه  هچب  زا  یکی  يادص 
ناـهآ اـسراپ - ... ياـقآ  متفگ  هـها !  " یچ - ؟ :" یـسرپ تریح  بجعتاـب و  همطاـف  هـن ؟ اـی  دـش  هداـمآ  دـش ؟ یچ  ماـش  فـیلکت  هرخـالاب 

. هدب نوتریخ  ادخ  نیتساوخیم !؟ ور  نیمه  تشگرب - : ام  تمس  هب  یگتسهآ  هب  دعب  و  منکیم . تبحـص  نوشاه  اب  مایم  مدوخ  نالا  . مدیمهف
باوج یتشاد ؟ راک  هچ  هگم  الاح  دیسرپ - : هفطاع  هتشاد ! راک  هچ  هنکیم  شومارف  یلک  هب  مدآ  هک  نینزیم  فرح  نینکیم و  لاوس  ردقنیا 

بخ تفگ - : هیمس  میدب !؟ یچ  ور  اسراپ  ياقآ  باوج  ؟ هشیم یچ  اه  هچب  ماش  فیلکت  الاح  دیـسرپ - : همطاف  بشما "! ماش  : " دوب مولعم 
بـشمادوب رارق  ییاذغ  همانرب  رد  هک  هنیا  شقرف  هنکیم - ؟ یقرف  هچ  وگب  ورب  نالا  يدب ؟ یتساوخیم  شیپ  تعاس  ود  هک  ور  باوج  نومه 

نم تسین . هدامآ  مه  شزیچ  چیه  هزات  میرادن . ندرک  تسرد  وکوک "  " تقو هگید  هشیم ، بش  هراد  هگید  هک  الاح  یلو  میزپب . وکوک " "

دندب ییاذغ  بشما  ننک و  ضوع  ور  ییاذغ  همانرب  یگب  اسراپ و  ياقآ  یشپ  يرب  منکیم  رکف  . هرادن ینارگن  هکنیا  بخ  مدرک - : داهنشیپ 
. مرت قفاوم  ازتیپ  اب  اصخـش  نم  هیبوخ . داهنـشیپ  یلیخ  مقفاوم  منم  درک - : دـییات  يدـنخبل  اـب  مه  اـیرث  هشب . هداـمآ  رت  تحار  رت و  دوز  هک 
هینیسح و رد  مد  نرایم  نوشدوخ  مدعب  میاوخیم . ازتیپ  ردقنیا  ام  میگیم  شیپ و  میریم  مدید  یـشورف  ازتیپ  هی  نم  ییالاب  نادیم  رانک  نیمه 

الماک یتلاح  اب  همطاف  منک !؟ ضرع  هچ  هنرگو  نشاب  هتـشاد  طاسب  رد  اه  یجرخلو  نیا  يارب  لوپ  اـسراپ  ياـقآ  هک  یطرـش  هب  هتبلا  نریم .
عقوم هی  ؟  لتکوک ای  نیدب  شرافس  چراق  يازتیپ  نیدیم  حیجرت  نیرادن !؟ يا  هگید  روتسد  مرکشتم . امـش  داهنـشیپ  زا  یلیخ  تفگ : يدج 

. نک نوشکمک  ایب و  الاح  تفگ - : دـهدب  ناشن  ار  شیروخلد  هک  ینحل  اب  دـشاب ؟ هدروخرب  شهب  راـگنا  اـیرث  اـه !  نینکن  یتسیاـبرد  ور 
ور نوت  هناودنه  ورینپ  نون و  نومه  نیرب  دیاب  امش  ازتیپ !  هب  هچ  ورامش  مراذیم . سالک  نوتاربو  منکیم  نوتییامنهار  هک  هنم  ریصقت  الـصا 

دیود اه  هلپ  زا  تشادرب و  ور  شرداچ  دـعبو  يدرک . کمک  یلیخ  اقافتا  ! نوج اـیرث  نونمم  یلیخ  دز - : یگنرمک  دـنخبل  همطاـف  نیرخب .
بخ رایـسب  درک - ! مالعا  اسراپ  ياقآ  اب  ار  شیاه  تبحـص  هجیتن  رد  هناهد  نامه  زا  تشگرب . هک  دوب  دعب  تعاس  عبر  کی  دودـح  . نییاپ
رارق هناودـنه !  رینپ و  نون و  ریخن !  "؟ ازتیپ -  :" دندیـسرپ تریح  اب  همه  ندرک . تقفاوم  ایرث  میرم و  داهنـشیپ  اب  مه  اسراپ  ياقآ  اـه !  هچب 

ور نرخب . رینپ  نرب  مه  هلحار  همیهف و  میریگ . یم  نون  میریم  هیمـس  میرم و  نم و  ننک  هیهتور  شیاه  هناودـنه  نوشدوخ  اسراپ  ياقا  دـش 
يولج تفگیم . تسرد  همطاف  میتسیاب . فص  وت  یلک  دیاب  نغولش  اه  ییاونان  نالا  هک  دیش  هدامآ  رت  دوز  مه  امش  درک - :  هیمس  نم و  هب 

قبط هک  مه  زاب  نم  هن . ای  هشاب  اروشاع  ترایز  ندـناوخ  همانرب  ماش  زا  دـعب  هک  ندرکیم  ثحب  مه  اب  هیمـسو  همطاـف  دوب .  غولـش  ییاوناـن 
زاب تفگ - : همطاف  يادص  هکنیا  ات  دوب . رود  دزیم  فرح  همطاف  هک  يزیچ  زا  نم  تیعـضو  ردقچ  . متفر ورف  رکف  هب  مدـشیم ،  اهنت  لومعم 

مدـموا ؟ منکر اک  یچ  یگ  یم  متفگ - : دوب . ام  هب  شتـشپ  هیمـس  شفرط ، متـشگرب  يدرک !؟ تولخ  تاه  مغ  اب  يدـش و  اـهنت  وت  هک  مه 
- ؟ هدش یچ  هگید  یتسه ؟ یکاش  ردقنیا  ارچ  یچ ،  دیدنخ - : همطاف  يدش . منوج  لتاق  یـشاب ، مدرد  نامرد  هک  مدرک  لد  درد  وت  شیپ 

اه لآ  هدیا  زاو  مشاب  هتـشاد  دـیاب  هک  ییازیچ  زا  يدـموا و  وت  متفگ . متـشاد ، مک  ای  متـشادن  هک  ییاه  زیچ  زا  وت و  شیپ  مدـموا  نم  هخآ 
هک هیزیچ  نوا  زا  رتشیب  یلیخ  میاه  دوبمک  صیاقن و  مدیمهف  نم  هزات  دوب . هدیسرن  مه  نم  رکف  هب  شاه  یضعب  هک  ییاهزیچ  يدز . فرح 
وت هک  مشاـب  هتـشاد  تبحم  اـب  لآ و  هدـیا  رداـم  هی  لـماک ،  هداوناـخ  هی  دـیابن  نم  ارچ  هک  هزوسیم  رتشیب  ملد  هزاـت  مدرکیم . رکف  ـالاح  اـت 
نیا مه  نم  هدـنیآ  رهوش  هک  منودـب  اجک  زا  هنیازا ؟ رتهب  میادرف  یگداوناخ  یگدـنز  هک  مشب  نئمطم  يروط  هچ  نشاـب . مکمک  یگدـنز 

ییاهدرم زا  یلیخ  لثم  هک  مولعم  اجک  زا  هنکیم ؟ لمع  شهب  هراد و  لوبق  ملئاق ، هداوناخ  تیمیمـص  افـص و  يارب  نم  نالا  هک  ور  یتیمها 
 ، متـشادن لماک  بسانم و  هداوناخ  مرمع  مامت  رد  هک  ینم  فیلکت  تقونوا  نریم . ننکیم و  اهر  ای  ننکیم  تیذا  ور  نوشداوناخ  هک  هشاـبن 

هیقب ینک  یم  رکف  وت  . تسین مه  دایز  همک - !  دوب - ؟ نیمه  يارب  طقف  ینارگن  همه  نیا  نیمه ؟  طقف  دش - . رت  قیمع  همطاف  دنخبل  هیچ ؟
تارج سکچیه  هنادـنز و  يوت  شردام  هداتعم ، شردـپ  هک  يرتخد  . نرادـن ییاه  دوبمک  اـه و  صقن  نینچ  ؟ نرادـن ییاـه  ینارگن  نینچ 

زا هنوت  یمن  هجلف و  هک  نوا  روط ؟ هچ  هرادـن  مشچ  هک  يا  هچب  نوا  ای  هلماک ! شا  هداوناخ  هرادـن ! ینارگن  دایب . شیراگتـساوخ  هب  هنکیمن 
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ندش هتشک  هفاضا  هب  اه  الب  نیا  همه  هگا  هرادن . شیگدنز  رد  یلکشم  چیه  همورحم ، مه  صقان  هداوناخ  نتـشاد  زاو  هنک  تکرح  شیاج 
يزیچ هرت !؟ دایز  مه  اـه  نیا  زا  وت  تالکـشم  هرادـن ؟ یمغ  چـیه  هشاـب ، هدـموا  شیپ  رتخد  هی  يارب  فداـصت  کـی  رد  شرداـم ، ردـپ و 

ام ياه  یگدنز  رد  ییاه  دوبمک  اهصقن و  نینچ  دیاب  ارچ  هخآ  سپ  متفگ - : تسین ! دایز  مه  یلیخ  وت  لام  هک  ینیبیم  سپ  تفگ : ، متفگن
یکاـش نوـشزا  وـت  هک  ییاـه  دوـبمک  اهـصقن و  نیا  هک  هنیا  مروـظنم  - ؟ هشیمن یچ  هشیمن !؟ هشیمن - ! هشب - ؟ نومدـشر  عناـم  هـک  هشاـب 

هب هک  هلحار  ردام  يرادن  لوبق  وت  هنکمم !؟ روطچ  هخآ  . - نشیمن تیـصخش  دشر  عنام  ییاهنت  هب  اه  تیعقوم  طیارـش و  نیا  الک  ای  ، یتسه
یتح ای  هدرکن !؟ دشر  یفاک  هزادنا  هب  مه  شتیـصخش  هجیتن  رد  هدـنوم ، زاب  لیـصحت  همادا  زا  هاوخدوخ  دبتـسم و  رهوش  هی  نتـشاد  رطاخ 
نوا هجیتن  رد  منوخب ، سرد  دیاش  دیاب و  هک  روطنوا  متسنوتن  مردام  ردپ و  ياهاوعد  یگداوناخ و  تالکـشم  ندوب  رطاخ  هب  هک  نم  دوخ 

ناسنا رد  ور  هدارا  مان  هب  یلماع  هک  هنیا  وت  هابتـشا  ناج !  میرم  نیبب  مدرکن - ؟ يررـض  چـیه  مدـشن ، لوبق  متـشاد  هقالع  هک  ور  يا  هتـشر 
شا يرایتخا  لامعا  ور  ناسنا  تیـصخش  هک  هشیم  ثعاـب  هک  هلماـع  نیمه  هک  هنیا  شطبر  هراد - ؟ هدارا  هب  یطبر  هچ  يدرک - . شومارف 

زا ور  شیاهاپ  فداصت  رد  هک  یـسک  ینعی  هنکمم ؟ يزیچ  نینچ  روط  هچ  هدـیم - . ماجنا  راـبجا  يور  زا  هک  یلاـعفا  لاـمعا و  هن  نزاـسب ،
رکف وت  هک  يروطنوا  هن  یلو  هراذیم  ارچ ، هراذیمن - ؟ شتیـصخش  يور  يریثات  چیه  هثداح  نیا   ، هنک تکرح  هنوتیمن  هگید  هدـیم و  تسد 
ياـه تیعقوم  تیعـضو و  اـب  اـه  ناـسنا  دروـخرب  هراذـیم  رثا  ناـسنا  تیـصخش  يور  هک  يزیچ  نوا  مگب .  تارب  يروـطنیا  راذـب  ینکیم .
هکلب تسین  یطیحم  ياـه  شنک  دزاـسیم  ار  ناـسنا  هچنآ   " ناسانـشناور زا  یکی  لوق  هب  . اـه تیعقوم  ثداوـح و  نوا  دوـخ  هن  هنوـشفارطا ،

همه هک  هیناوج  زا  رت  مکحم  یلیخ  لولعم  ناوج  هی  تیـصخش  ینیبـیم  عقاوم  زا  یلیخ  هک  هتلع  نیمه  هب  طـیحم " هب  تساـم  ياـه  شنکاو 
 ، هرثوم رایـسب  ناسنا  دـشر  رد  هداوناخ  هک  نیتفگ  امـش  دوخ  هخآ  یلو  همهارف - . شارب  ـالماک  مه  دـشر  تیعقوم  هراد و  تاـناکما  روج 

يارب اه  تقد  اه و  فرح  نیا  همه  دوب - ؟ یچ  يارب  اه  فرح  نیا  همه  سپ  نیدز ، فرح  رـسمه  باختنا  تفارظ و  هب  عجار  مه  ردـقنیا 
ثعاـب هک  هناـسنا  دوخ  نیا  رخآ  تسد  یلو  ننکیم . مهارف  ناـسنا  يارب  ور  دـشر  هنیمز  ینوماریپ ،  ياـه  تیعقوم  هداوناـخ و  هک  دوـب  نیا 

رـسپ (ع ، ) طول نز  فرط  هی  زا  منزب . هگید  لاـثم  هی  راذـب  همهم ! طیارـش  نیا  اـب  شدروخرب  ینعی  هشیم . شدوخ  تیـصخش  وـمن  دـشر و 
دب نراد  دـشر  يارب  ور  هنیمز  نیرتهب  هک  یطیارـش  رد  ادـخ و  ياـه  قولخم  نیرتهب  راـنک  رد  هک  ینیبـیم  ور  (ع ) نسح ماـما  نز  (ع ،) حون

راـنک رد  هک  ینیبـیم  ور  نوـعرف  نز  (س ) هیـسُآ مه  هگید  فرط  زاو  نشیم  ملاـع  دارفا  نـیرت  یقـش  وزج  نـنکیم و  باـختنا  ور  هار  نـیرت 
هناش هب  دز  دوب ،  هتفرگ  ار  شنان  هک  هیمـس  هگیم ... مه  نآرق  رد  يدـیدن  هگم  هسریم . هاـگیاج  نیرتهب  هب  ملاـع  درف  نیرت  یقـشو  نیرتدـب 

نم و ات  درک  ربص  هیمـس  تشذـگ ! دوز  هچ  دـشام !  تبون  ِا !  هیمـس - : فرط  تشگرب  همطاف  نیدـن . تسد  زا  ور  نوتتبون  مناخ  همطاف - :
هک يزیچ  یتـسار  مدیـسرپ - : همطاـف  زاو  مدرک  هدافتـسا  تصرف  زا  مه  زاـب  نم  میداـتفا  هار  هینیـسح  هـب  دـعب  میتـفرگ و  ناـن  مـه  همطاـف 
 ... " مکلریخ وه  ائیـش و  اوـهرکت  نا  یـسع  :" هگیم هک  میراد  يا  هیآ  مه  نآرق  رد  مگب  متـساوخیم  دوـب - ؟ یچ  یگب  نارق  زا  یتـساوخیم 

یهاگ مه  ام  زا  مودک  ره  ياه  یگدنز  رد  ینعی  تسا . نآ  رد  امـش  ریخ  هک  یلاح  رد  ، هشاب دنیاشوخان  امـش  يارب  يزیچ  هک  دـیاش  ینعی 
ور شلیلد  ام  مه  تقوچیه  هگا  یتح  هدـنیاشوخان . تیعقوم  نوا  رد  نومحالـص  یلو  دایمن ، نومـشوخ  ام  هچرگا  هک  داـیم  شیپ  يدراوم 
یه وت  هینیـسح . هب  میـسریم  نالا  نکن . لاوس  هگید  نآرق  هب  وروت  نوج ، میرم  دـهد - : همادا  همطاف  هک  دادـن  هزاجا  رگید  هیمـس  میمهفن .
مرگ ندز  فرح  هب  نومرس  هگید  مه  دعب  نتسین . نک  لو  هگید  شدعب  دنسریم و  رـس  مه  اه  هچب  هدیم . باوج  مه  همطاف  ینکیم و  لاوس 

... دراد همادا  مینوم . یم  زاب  نوماهراک  زا  هشیم و 

مشش یس و  لصف 

اراج همه  هنیآ  يوت  زا  یلو  . دوب راوید  يوس  هب  شیور  شا ! همان  ای  دایم  شدوخ  ای  هفطاع ! شابن  نارگن  تفگ - : ایرث  مشـش  یـس و  لصف 
ار شدوخ  يروج  کی  تساوخیم  راگنا  اما  دوب . بترم  فاص و  شیاـهوم  نوچ  دوب . يراـکیب  عفر  يارب  مه  شندیـشک  سرب  دـییاپ . یم 
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زا هک  حبـص  زورما  اما  دوب ، شدوخ  رد  درک  یم  رکف  طقف  تفگن  يزیچ  چیه  دوب . تکاس  بش  رخا  ات  ثحب  زا  دعب  زورید  دنک . لوغـشم 
اما درکیم . بترم  ار  شیاه  سابل  تفگیم ، کلتم  دزیم . فرح  رت  شوج  بنج و  رپ  رت و  داش  یتح  دش . ضوع  هرابود  دش ، رادـیب  باوخ 

ندرک رکف  زا  اهراک  نیا  اب  دـهاوخیم  طقف  تسا . هتفـشآ  مه  زونه  هک  مدـیمهف  یم  دوب . یعونـصم  شا  يداـش  تشادـن ، يا  هدـیاف  چـیه 
زورید ثحب  هک  دراد  شا  هداوناخ  رد  یلکـشم  مه  وا  هک  مدش  نئمطم  رگید  الاح  دنک  ناهنپ  ار  شا  یگتفـشآ  دهاوخ  یم  دوش . صالخ 

هب نارگن  حبـص  زا  دوب . هدـش  ضوع  مه  هفطاع  هسریمن ! وت  هب  شیزیچ  تروص  ره  رد  تفگ - : هفطاـع  تسا . هتخیر  مه  هب  ار  وا  ردـقنیا 
. دوب رظتنم  نارگن و  نانچمه  هفطاع  دماین و  سک  چیه  اما  وا ! لابند  دوب  هدمآ  رابود  لبق  زور  هک  دوب  یناوج  نامه  رظتنم  دیـسر . یم  رظن 

ناوج نآ  دورب و  هرابود  دیـسرت  تسـشن  هرابود  اما  دیـشوپ  مه  ار  شیاه  ساـبل  تفرن و  هعمج  زاـمن  هب  همطاـف  هیمـس و  اـب  مه  رهظ  یتح 
هفطاع باوج  رطاخ  هب  هک  روطنامه  ایرث  دـندروخیم . راهان  دـندوب و  هتـشگرب  هزات  دـنتفر و  ناـشدوخ  مه  هیمـس  همطاـف و  دوش . شیادـیپ 
تلاح نیا  زا  یکی  وت  مک  تسد  یلو  ! وت ینوزرا  میتسین ، لیخب  مه  ام  هسرن . ام  هب  يزیچ  داـهرف "  " نوا زا  هنکمم  هرآ  تفگ - : دـیدنخیم 

ره ادـخ . ور  وـت  نک  نوشهاـگن  اـیب  اـه - ! هچب  فرط  تشگرب  دـعب  و  لاـح . یب  تعاـمج  نیا  هب  يدـیم  یلاـح  هـی  ياـیم و  رد  يرادازع 
هتبلا ننک . یم  رپ  ور  نوشمکش  نراد  هک  مه  هیمـس  همطاف و  هباوخ ! یم  ای  هنوخیم  باتک  ای  هک  همیهف  زا  نوا  نداتفا ! یفرط  هی  نوشمودک 
مراد منک  یم  دـب  سانـشن ! کـمن  ناـه  یچ ؟ میرم  مدرک - . عطق  ار  شفرح  مدوخ  هک ... مه  میرم  هنک ! لوبق  ادـخ  ادـخ ! ياـضر  ضحم 
میرم مدز  یفرح  نینچ  یک  نم  دـمآ - . رد  یهاوـخ  رذـع  تلاـح  هب  يروـف  يرادـن . هـضرع  هـک  تدوـخ  مزود ؟ یم  تارب  ور  تباروـج 
هلحار سب ! همیرم و  هد  یم  ماجنا  تبثم  راک  هی  هراد  هک  یسک  اهنت  مگب  متساوخ  یم  یجنر !؟ دوز  ردقنیا  ارچ  وت  ارچ !؟ هگید  وت  نوج !؟

وت اباب ! ورب  هن - ؟ ای  مینک  شوگ  ور  رابخا  رخا  هقیقد  دنچ  نیا  يراذ  یم  دز - : رغ  درک و  ادج  شـشوگ  زا  ور  ایرث  کچوک  طبـض  ویدار 
؟ یتفرگ ور  اجک  يداد  شوگ  ور  رابخا  همه  نیا  الاح  يدرک ! مومت  ورام  ياه  يرتاب  يدـیم . شوگ  رابخا  ای  ینوخیم  همانزور  اـی  هک  مه 
. همرحم هزات  يربیم . مه  ور  صقر  يوربآ  هک  صقرن  يردنب  دوخیب  ادـخ ! وروت  هن  مصقرب - ! يردـنب  مشب  دـنلب  ؟ منک راک  یچ  یگ  یم  - 

همولعم الـصا  وـت  یگیم ؟ یچ  سپ  تفگ - : تشادرب و  ناـن  هکت  هی  هیمـس  تسا ! مارح  ردـنا  مارح  ردـنا  مارح  سپ  تساـجنیا . مه  هیمس 
میدیسوپ هتفر . رس  ما  هلصوح  يروجدب  يا  هعمج  رهظ  زا  دعب  هک  منودیم  طقف  منودیمن . مه  مدوخ  هللاو ! هن  ياوخیم - ؟ یچ  هتچ ؟ زورما 

: تفگ بجعت  اب  هیمس  میرب . امنیس  میدرگب ، هرذ  هی  نوریب  میرب  نیـش  دنلب  اباب  میتسـشن . هنوخ  نیا  يوت  شا  همه  سب  زا  زور  دنچ  نیا  رد 
هک هانگ  هراد ؟ یلاکـشا  هچ  هگم  یّللت - ! یّللی  حـیرفت و  لابند  میرب  میـش  دـنلب  الاح  تساروشاع . اعوسات  ادرف  سپ  نشور ! ممـشچ  هلب ! -

امنیـس ردرـس  ور  شرتـسوپ  نم  هک  مه  یملیف  نوا  هزاـت  هنک . یم  شخپ  ملیف  زورما  مه  نویزیولت  دوخ  مینیبـب . ملیف  میرب  میاوـخیم  تسین !
نم بوبحم  هشیپ  رنه  نوچ  یلو  هن ! يدید - ؟ ور  ملیف  نیا  وت  هگم  هکانمغ - . نوزحم و  مه  یلیخ  تسین ، يراد  هدنخ  ملیف  الـصا  مدـید ،

فرظ هک  روطنامه  همطاف  متـسه . ملیف  نیا  ياوه  لاح و  نایرج  رد  منکیم  لابند  ور  نوا  ياـه  ملیف  راـبخا  ماـمت  نم  هدرک و  يزاـب  شوت 
اجزا مدروخ و  هکی  نانچ  يرفظم ! هناتسم  وت - ؟ بوبحم  هشیپ  رنه  نیا  تسه  یک  الاح  دیـسرپ - : درکیم ، عمج  ار  هیمـس  شدوخ و  ياه 

هک همیهف  دنتشگرب . نم  تمس  هب  همه  میادص  ندینش  اب  خآ "! :" مدیشک دایرف  رایتخا  یب  مپچ . تسد  تشگنا  يوت  تفر  نزوس  هک  مدیرپ 
نوخ ات  مدادـیم  راشف  مه  يور  ار  میاه  تشگنا  زا  اتود  هک  یلاح  رد  نم  هدـش ؟ یچ  هیچ ؟ تسـشن - . دـش و  دـنلب  دوب ، هدـیرپ  باوخ  زا 

! یتفرگ هفایق  ردقنیا  دوب !؟ يدوخیب  مردلب   ، مردلا همه  نوا  : - " دیدنخ ایرث  متشگنا . يوت  تفر  نزوس  تسین  يزیچ  متفگ - : دنزن ، نوریب 
. يدز تسد  نزوس  هب  دوخیب  یتسنوتیمن  هک  وت  بوخ  دروآ - . رد  هب  ینارگن  زا  مه  ار  هفطاع  ناـیرج  نیا  راـگنا  اوه ". تفر  نزوس  هی  اـب 
ا! : - ِ دیرپ اج  زا  شدوخو  دش  دـنلب  همیهف  غیج  يادـص  ناهگان  مدرک ، ادـج  مه  زا  ار  متـشگنا  هزیج ؟ نزوس  هک  هتفگن  تهب  تنامام  هگم 

یلیخ شدناشن - . تفرگ و  ار  همیهف  تسد  ایرث  دوب . هدز  نوریب  میاه  تشگنا  رانک  زا  نوخ  یمک  مدـناخرچ  ار  متـسد  یمک  نوخ ! ! نوخ
دنچ نیا  ام  نیتشاذگ  هگا  نیمز - ! يور  تشاذـگ  ار  ویدار  هلحار  يدـیدن ؟ نوخ  الاح  ات  هگم  يدـش ؟ هدز  قوذ  ردـقنیا  ارچ  هتچ ؟ بخ 

هک هنـالا  ادـخ ،  هدـنب  نیا  هب  نیدـب  بسچ  هی  رتدوز  تساـفرح ! نیا  تقو  هچ  ـالاح  اـباب  تفگ - : هـمیهف  مـینک ! شوـگ  ور  هـگید  هـملک 
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يرانک دوب ، هدرک  ات  هک  ار  هرفس  هیمـس  تسین ! هک  ریـشمش  مخز  ناج  اباب  تفگ - : ایرث  هدب . شتـسد  راک  شمخز و  ور  هنیـشب  بورکیم 
نامه نم  هشب . تحار  مه  همیهف  لایخ  ات  شور  راذـب  ونیا  ریگب  نوج ! میرم  ایب  دروآ - . رد  يذـغاک  لامتـسد  کـی  شبیجزا  تشاذـگ و 

دوب هدش  ثعاب  نوچ  مدرکیم . رکـش  ینایرج  نینچ  ندما  شیپ  رطاخ  هب  ار  ادخ  ملد  رد  متفرگیم ، هیمـس  زا  ار  يذـغاک  لامتـسد  هک  روط 
! بخ دز - : شا  هلک  هب  هراـبود  نتفر  امنیـس  رکف  ریو  وریه  نیمه  رد  نوچ  تشاذـگن . اـیرث  یلو  هشب ! ترپ  اـیرث  ثحب  زا  اـه  هچب  ساوح 
هب 120. هدیـسر  مبلق  نابرـض  مدرک  ساسحا  هلوبق ! نم ! نومهم  مه  میرم  طـیلب  لوپ  امنیـس . میرب  دـیاب  هدـش  هک  مه  میرم  رطاـخ  هب  ـالاح 

مدـیم لوق  دـش ؟ تچ  هگید  وت  ناـج ؟ میرم  ارچ  نیرب !  نیاوخیم  هگا  اهامـش  ماـیمن ! نم  دوب - . هدـش  خرـس  یتحاراـن  تدـش  زا  متروص 
دیاب هک !  هشیمن  ِا  رادرب - ! نومرـس  زا  تسد  نک  نوملو  تردام  نوج  نوج ! ایرث  تفگ - : ایرث  ياهرارـصا  زا  هفالک  هیمـس  دایب ! تشوخ 
ههام تسیب ! شزیچ  همه  يرفظم  مناخ  ینعی  "؟ یچ -  ینعی  متفگ ": ظیغ  اب  یچ ؟ ینعی  نز  نیمهفب  ات  نینیبب  ور  يرفظم  مناخ  نیا  نیاـیب 

. تفرگ ما  هدنخ  بوخ ! ردام  هی  انعم ! مامت  هب  مناخ  هی  وگن ! هگید  هک  ور  شقالخا  شنتفر ، هار  شندز ، فرح  شلکیه ، شفایق ، ادـخ . هب 
ما یتحران  متـساوخیم  هک  یبصع  يدنخبل  اب  دوب !؟ کیدزن  تقیقح  هب  ردـقچ  ایرث  تاروصت  هک  اعقاو  يداش . هن  صرح  يور  زا  اما  رتشیب 
مه شا  هملک  هی  یتح  هگا  مدوخ  ناج  هب  ناخاچ !؟ درک - : مهاگن  بجعت  اب  هتفگ ؟ تارب  ور  اه  ناخاچ  نیا  یک  متفگ - : دـنک ، ناهنپ  ار 

مناخ نیا  هب  هک  هیا  هقالع  رطاخ  هب  ندـش  هشیپ  رنه  هب  نم  هقالع  زا  یمین  نک  رواب  ینک ، رواب  ات  شینیبب  دـیاب  ، هتقیقح نیع  هشاـب ! ناـخاچ 
هکنیا يارب  ارچ - !؟ ...! هخآ یلو  منوتن - !؟ هک  مراد  مک  یچ  هگم  هرآ  یشب - ؟ هشیپ  رنه  ياوخیم  وت  هگم  دیسرپ - : هیمـس  مراد . يرفظم 

ملد يوت  مشب "! تخبشوخ  هک  داد ": ناکت  ار  شرـس  ایرث  هشب ؟ یچ  هک  هگید ! يرفظم  مناخ  لثم  یک - ؟ لثم  مشاب - . نوا  لثم  ماوخیم 
بجعت نم  دـنت  نحل  زا  اه  هچب  هیقب  ایرث و  ینودـیم ؟ یچ  نوا  زا  وت  متفگ - : دـنلب  مدرواین . تقاط  رگید  !" رواـب . دوز  قمحا  يا  متفگ ":

همه ـالثم  یچ - ؟ ـالثم  منودـیم - . اـه  زیچ  یلیخ  تشگرب - : نم  هب  ور  دزیم ، مه  هب  ار  شیاـه  مشچ  کـلپ  هـک  یلاـح  رداـیرث  دـندرک .
. هشقن هی  طقف  تسین ، نوا  یگدنز  شمودک  چـیه  تسین . يرفظم  شمودـک  چـیه  هغورد . هملیف ! تشم  هی  اه  نوا  مدـید - . ار  شیاهملیف 
زا وت  هروطنیمه ! ارچ  مدیـشک - : دایرف  تسین ! روطنیا  هن !  دش - : تحاران  ایرث  تساهفرح . نیا  زا  رت  نوغاد  رت و  تخـس  شدوخ  یگدنز 
مه شیـصوصخ  یگدـنز  يوت  نوا  مدـنوخ . ور  شیاـه  هبحاـصم  ماـمت  نم  منودـیم ! ارچ  تفگ - : اـیرث  ینودـیمن . یچیه  نوا  یگدـنز 

! درکیم راختفا  نوا  هب  دوب . یـضار  شنز  یگنز  زا  مه  نوا  مدنوخ . مه  ور  شرهوش  ياهفرح  یتح  نم  هراد ! مه  رتخد  هی  نوا  هتخبـشوخ .
دایرف يادص  . دش یم  هدیبوک  میاه  هقیقـش  يوت  يزیچ  کی  دش . هدـنز  میاهمـشچ  يولج  یتنعل  تارطاخ  نوا  هرابود  مه ... شرتخد  مسا 
قاتا دروخ  یم  ناکت  میاه  مشچ  يولج  اباب  ینابـصع  ياه  تسد  دـیچیپ . یم  دـیچیپ و  یم  دـیچیپ . یم  مرـس  يوت  ردام  ياه  هیرگ  اـه و 
خرچ مرـس  رود  قاـتا  هغورد ! هفیجارا ! تشم  هی  شا  همه  اـه  نوا  مدیـشک - : داـیرف  دیـشک . یم  داـیرف  اـیرث  دـیچیپ ! یم  ! دروـخیم ناـکت 

اب راگنا  دـش . رت  هتـسهآ  یمک  میادـص  دروخ . یم  خرچ  قاتا  هارمه  مرـس  تسین ! غورد  هن  تفگ - : اـیرث  تفر . یم  شلاـم  ملد  دروخیم .
يولج تمحز  هب  مدرک . عوهت  ساـسحا  دـما . میوـلگ  ناـیم  بادرز  يرادـقم  نم ! هگیم - !؟ یک  تسه - ! ارچ  مدز - . یم  فرح  مدوـخ 

- ؟ ینکیم تواـضق  روطنیا  نارگید  یـصوصخ  یگدـنز  هب  عجار  هک  یتـسه  یک  وـت  هگم  دیـسرپ - : يرواـبان  اـب  اـیرث  متفرگ . ار  مدوـخ 
: - درک رارکت  شدوـخ  شیپ  طــقف  دــنام . زاــب  شناــهد  تسناوـتن . یلو  دــیوگب . يزیچ  تساوـخ  اــیرث  ما ! شرتــخد  نـم  نارگید ...!؟

زا همه  زا  رتـشیب  همیهف  . دز يا  هناـمداش  دـنخبل  هلحار  . درک هاـگن  ارم  هراـبود  دوـب ! میرم  شرتـخد  مسا  هرآ ! میرم ! !... شرتـخد !... شرتـخد
. دوبن متشگ ، همطاف  لابند  هب  مدرک . ساسحا  دوب  نیمز  هب  ور  هک  شرس  زا  ار  نیا  . دوب توهبم  مه  هفطاع  دوب . هتفرگ  شا  هدنخ  ایرث  تلاح 
. دوب نم  نارگن  راگنا  دیـسریم . رظن  هب  نارگن  شهاگن  دوب  هداتـسیا  رد  هناهد  يوت  . مدناخرچ یمک  ار  مرـس  مدرکن . شیادـیپ  اه  هچب  نایم 

ياه فرح  زا  یتمسق  طقف  دیاش  . دوب هداتسیا  اجنآ  یک  زا  مناد  یمن  لخاد . دمآ  درک و  هزات  یـسفن  درک  مارآ  مه  ار  وا  نم  مارآ  هاگن  اما 
ار متسد  . مدرک سمل  دوب  ما  هناش  يور  هک  ار  یتسدو  مدروآ  الاب  ار  متسد  داتـسیا . نم  رانک  دما و  ار . شا  همه  مه  دیاش  دوب . هدینـش  ارام 

يارب ور  تردام  هژورپ  نوا  هنکیمن  تتحاران  هگا  ناج  میرم  دوب - . شتـسد  ناـیم  رد  زونه  متـسد  اـما  تسـشن . وداد  راـشف  یمک  تفرگ .
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رگید دـنکیمن . تحاران  ار  نم  شتالکـشم  ردام و  زا  ندز  فرح  رگید  هک  مدوب  نئمطم  مداد . ناکت  لوبق  هناشن  هب  ار  مرـس  وگب . اه  هچب 
هچ دـنروخ ، یم  ار  شترـسح  هک  یگدـنز  نوا  دـننادب ، مه  اه  نیا  راذـگب  داب ! اداـب  هچ  ره  سپ  دوبن . مهم  میارب  رداـم  دروم  رد  هیقب  رظن 

سا هبحاصم  ای  هملیف ، ای  شا  همه  ینودیم ، نم - ردام  ای  - يرفظم مناخ  زا  وت  هک  ییاه  نوا  متفگ - : ایرث و  هب  مدرک  ور  هیدـنگ ! یگدـنز 
هدش نوشیگدنز  همه  راگنا  ننکیم . يزاب  شقن  نراد  مه  نوش  هبحاصم  رد  یتح  اه ، هشیپ  رنه  نوچ  هملیف . هی  تقیقح  رد  مه  اه  نوا  هک 

یـسک دـیعلب . یم  ار  اه  هچب  کـت  کـت  شنکاو  مهاـگن  مدرک  ثکم  یمک  نم - ! لد  يوت  تساـجنیا ! تقیقح  یلو  ندرک ! يزاـب  شقن 
يارب هدرک . بارخ  ورام  یگدنز  تساهلاس  مردام  لغـش  هک  هنیا  تقیقح  نم - . هب  دوب  هدز  لز  بجعت  اب  هک  دوب  ایرث  طقف  تفگن . يزیچ 

! هر یم  هنکیم و  لو  ادخ  ناما  هبور  شیگدـنزو  هنوخ  ملیف  هی  رطاخ  هب  هعفد  ره  هیکی . هعفد  ره  هشاب . شدوخ  هنوتیمن  هگید  نوا  هک  هکنیا 
 .... دراد همادا  دیسرت . یم  نم  ندش  ینابصع  زا  زونه  راگنا  هن !؟ هگم  هنکیم ! اضتقا  روطنیا  شلغش  بخ ! تفگ - : دیدرت  اب  ایرث 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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