
 :سرٜي ثب ذٞاٜٛسٟ

زضسز ٗثْ ًسي ٠ً زٛجبّ سطِ ٛد ثبضس؛ ث٠ ١ط ٠ً ضسيسٕ اّٝ، آذطيٚ . اِٛبض دي ُ٘طسٟ ثٞزٕ

 .دبسي زٕٝ. ذشٖ ٗي ضس« ثسض»ِٛبٟ ١ب خسش٠ ُطيرش٠ ث٠ . ٛظبضٟ اش ضا دطسيسٕ

حس ٛبس٘بٗي، حس ٗبٛسٙ، حس . ٗي ٛٞيسي« سؼيس»حسي زِٓيط ٝ ؿطيت ١٘طا١ي ار ٗي ًٜس ٝهشي اظ 

ضبيس ث٢شط ثٞز ٠ً اظ ٗبٟ ثذطسيٖ آيب ظيط سآلٓٞ ٛٞض ذٞز، ديٌطش ضا ثط زاٗٚ سذيس غحطا زيسٟ يب . سوسيط

ضبيس آة . ٠ٛ؟ ضبيس ١ٜٞظ ١ٞض زض الثالي سٜسي ٝ ذطٞٛز الض٠ ١بيص زض ثط ُطكش٠ چلي٠ ي ذٞٛيٜص ضا

. ضبيس اغال آكشبة ض٢بزر ز١س ثط ثٞزٛص. آثي ٠ً كطٝ ٛطسز ٝ سََٜص ضا ث٠ زّ ذبى سذطز. ث٢شط ثساٛس

 ... .ضبيس

. ١ط چ٠ ثٞز ايٚ ضا ك٢٘يسٕ ٠ً ذٞاسز ذٞزش ثٞز. ١ب ضا ثِصاضٕ ٝ ثطٕٝ"ضبيس"سوسيط چٜيٚ ثٞز ٠ً 

ٚ قٞض ث٘بٛس سٞي سبحز ُٜ٘بٗي. ذٞاسز ثيطشط اظ ايٚ ٛساٛيٖ چ٠ ضسٟ ٝ چ٠ ٗي ًٜس . ذٞاسز ١٘ي

. ذٞاسز ٛدٞاي ػبضوب٠ٛ اش ثذيچس سٞي سٌٞر دط ضٗع ٝ ضاظ ١ٞض. ذٞاسز سب اثسيز اٝ ثبضس ٝ ايعزش

 !ذٞاسز حشي اٛوسض ١ٖ ٛرٞا١سٝ 

 .ٝٓي حسّٖ ٗي ُلز ث٢شط اسز اظ اٝ ثٜٞيسٖ ٝ ثِٞيٖ. ثبيس ٝ ٛجبيس ضا ذسايص ٗي زاٛس

# 
ٕ ٗبٙ اظ ٗد٘ٞػ٠  .  ثطسيٖ ث٠ ايٜدب"كطضشِبٙ ذبًي"سذبس ذساي ضا ٠ً سٞكين زاز زض زٝٗيٚ ُب

ٝ سوسيط اظ ٗسئّٞ خ٘غ آٝضي ذبقطار ايٚ . هسضزاِٙ ػعيعاٛي ٠ً سطٞين، ٛوس ٝ ١٘طا١ي ٗبٙ ًطزٛس

 .ض٢يس، خٜبة آهبي ػٔي اغـط حسٜبٙ

 :ثيص اظ ايٚ ِٛٞيٖ ٝ ثِٞيٖ 

 ا٢ٓي چٜبٙ ًٚ سطاٛدبٕ ًبض                          سٞ ذٞضٜٞز ثبضي ٝ ٗب ضسشِبض

                                                                                                                  ػٔيطؾبًالٗي

 1392ض٢طيٞض 
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ٕ ٗبٙ ثٞز ٍ ٝٗيص اشاٙ غجح ث٠ ٗبٙ زازىذسا، سٞي ٗبٟ ٗجبض. ثچ٠ ي سٞ .  45سبّ .  ٝ ُط

ٍ  كبٗيْ اسٖ ثطزاضٟ: ٗي ُلشٜس. ضسٖ ثٞز. ٛبٗص ضا دسضٕ ُطكز اظش . ضِٞٙ زاضٟ ثعض

.  اسٖ ذساسز"سؼيس": حبال چطا ايٚ اسٖ؟ ُلز: دطسيسٕ
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ظّ . «ذٞٛسٕ»غسايص ٠ً ٗي ظزٕ ٗي ُلز. ٗبٛسٟ ثٞزٕ چ٠ ٝهز ٛ٘بظ غجحص ضا ٗي ذٞاٛس

! ًِي؟! الا٠ٓ اال اهلل: ٗي ظزٕ ث٢ص ٝ ٗي ُلشٖ

ٚ قٞضي ثٞز سب ٗي آٗسيٖ ثٞ ثجطيٖ، سطيغ ث٢ب٠ٛ خٞض ٗي ًطز ثطاي . ضٝظٟ ٗسشحجي اش ١ٖ اي

. ا١ْ ٛ٘بظ ضت ثٞزٛص ضا ١ٖ ٠ً ثؼس اظ ض٢بزر ضٜيسيٖ. ؿصا ٛرٞضزٙ

!  ايٚ دسط١ٞاض ظزٙ ٛجٞزا١ْ 
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.  كٞم آؼبزٟ احسبسبسي اي ثٞزثچ٠ ي

آهب ٗؼٖٔ دطسصِ زضس ضا اّٝ . سبّ اّٝ ضا١ٜ٘بيي، سٞي ًالسِ ٗرشٔف، زضسِ سبضيد زاضشيٖ

ٚ ضبٙ ضا زيس، ثي ذيبّ . ثؼؿي ضبٙ ثٔس ٛجٞزٛس. اظ زذشط١ب ضطٝع ًطز اٗب ٗؼٖٔ سب آثـٞضٟ  ُطكش

ضٝ ًطز ث٠ ٗب . سرز ثٞزٛص خبي ذٞز، ٛرٞاٛسٟ ثٞزيٖ. ثؼس ٛٞثز ث٠ ٗب ضسيس!  ضس"زكشط"

ٝٓي « َٗطزٟ ٝ ؿطٝضش»ِٗط ٗي ضس؟ ُلشيٖ! ض٘بٕ يب ُطي٠ ٗي ًٜيٚ يب ٗي ضيٚ زكشط: ٝ ُلز



ٖ آٛدب ظز ظيط ُطي٠. سؼيس ًٖ ٛيبٝضز ٖ سبٙ ضٝظ ثس ٛجيٜس! ثب ً٘بّ سؼدت ١ ٗب ضا ١ٖ . چط

. "زكشط"ٗسشويٖ كطسشبزٛس 

ٖ ١بيص ذيس ثٞز . ذئي سؼدت ٗي ًطزٕ. سٞي ١٘بٙ سبّ، ٗٞهغ ذساحبكظي ُٞزي چط

.  چكٞض يي ثچ٠ زض هس ٝ هٞاضٟ اٝ آٛوسض ٗي سٞاٛسز احسبسي ثبضس
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ٖ ١ب ضا ظزٟ ثٞزٛس ثبال حسبثي اٝهبسص سٔد . سٞي ٗسدس، ٝهز سرٜطاٛي دطزٟ ي س٘ز ذبٛ

ٖ ١بيص ضكز سٞ ١ٖ. ضسٟ ثٞز اُط ًسي ٛ٘ي زاٛسز كٌط ٗي ًطز چ٠ . چذيس يي ُٞض٠ ٝ اذ

ٚ ٠ً ٌٜٛس ثيلشس سٞي ُٜبٟ. ضسٟ . كوف اظ سطس اي

# 
ٛ٘ي ك٢ٖ٘ چ٠ »ٗبٟ ٗحطٕ ثؼس اظ ػعازاضيِ زسش٠ خبر سي٠ٜ ظٛي ٠ُِِٔ ٗي ًطز ٝ ث٢ٖ ٗي ُلز 

ٖ ١ب ٝايسٚ س٘بضب؟ « .١ٖ ذدبٓز ٗي ًطيٖ، ١ٖ ٛيز ٗٞٙ ذطاة  ٗي ض٠! زٓئي زاضٟ ايٚ ذبٛ

. حطغص ٗي ُطكز
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. ٗطًع (ع)دبييٚ ض٢ط ثٞز ٝ اٗبٕ حسيٚ (ع)حٞظٟ كؼبٓيز دبيِبٟ اٗبٕ حسٚ

ث٠ ضٞذي ُيط زازٟ ثٞز ث٠ سؼيس ٠ً (- ع)ٗسئّٞ دبيِبٟ اٗبٕ حسيٚ-(1)اسشبز ػجبس

چ٠  (ع)ٗي ضٝي دبيِبٟ اٗبٕ حسٚ. (ع)ذ٠ٛٞ سٞٙ سٞي حٞظٟ اسشحلبظي اٗبٕ حسي٠ٜ»



ٗٚ ١ط ٝهز ثرٞإ ثطٕ دبيِبِٟ دبييٚ، اظ »اٝ ١ٖ ًٖ ٛ٘ي آٝضز، ٗي ذٜسيس ٝ ٗي ُلز« ؟!ًٜي

« !زضِ دطشي ذ٠ٛٞ  ٗي ضٕ

. ذب٠ٛ ضبٙ زٝ زض زاضز ٝ زضة دطشي ث٠ س٘ز ًٞچ٠ دبييٚ ثبظ ٗي ضس
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ٛٞاة "ٗٞهؼي ٠ً ُطٟٝ ٗوبٝٗز ض٢يس . 60اّٝ آضٜبيي ٗبٙ ثطٗي ُطزز ث٠ سبثسشبٙ سبّ 

ْ سشٞٙ ضٌْ ُطكز"غلٞي سطٌٔي ٠ً هجْ اظ اػعإ ضٝي ٗسبئْ  (1). سٞي ٗسدس چ٢

ٟ ضبٙ ضا ًح  (1)ػويسسي ٝ ٛظبٗي ثچ٠ ١ب ًبض ٗي ًطز ٖ  ٝ ثيص ضا ثچ٠ ١ب ثؼس اظ ًالس ً

حس ٝ حبّ ٗؼٜٞي ثچ٠ ١ب ١ٖ ٠ً هبثْ . دبسٞم ٗبٙ ضسٟ ثٞز. ٗي ًطزٛس ث٠ قطف ٗسدس

ٚ ١ب ذٔن ٝ ذٞي سيِ  سؼيس ٗطا ًِطبٛس ث٠ قطف . آزٕ ث٠ ٝخس ٗي آٗس. ٝغق ٛجٞز سٞي اي

ضت ١ب ثؼسِ ٗسدس ٝ هجْ اظ . ٝ ١٘يٚ ثؼس١ب غ٘ي٘يز ٗبٙ ضا ثيطشط  ًطز. ذٞزش

.  ذساحبكظي، سب ١٘سيِط ضا ثَـَْ ٛ٘ي ًطزيٖ خسا ٛ٘ي ضسيٖ
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زيِط زاضشيٖ يٞاش يٞاش ِٛطاٙ . ١ط خب ٠ً ث٠ كٌطٗبٙ  ضسيس. ٠٘١ خب ضا زٛجبٓص ُطشيٖ

اٝٓص ًٔي ثطايص ؿُطؿُط ! اشاٙ ٗـطة ضا ٠ً ُلشٜس ي٢ٌٞ سط٠ًٔٝ اش ديسا ضس. ٗي ضسيٖ

ِٛٞ ٠ً اظ كطـ ذسشِي ضكش٠ ثٞز . ًطزيٖ ٝٓي چٜس زهيو٠ ي ثؼس اظ ًبضش ذٜسٟ ي٘بٙ ُطكز

. ذٌٜي آٛدب ١ٖ ضسٟ ثٞز ٗعيس ثط ػٔز. سٞي ظيط ظٗيٚ ذب٠ٛ ٝ حسبثي چُطسص ُطكش٠ ثٞز



ًبض سٞي ظٗيٚ ًطبٝضظي اظ دب . سٞح زض ٗي ًطزي سٌبٙ ٛ٘ي ذٞضز. ثي ١ٞشِ ثي ١ٞش

!  زضآٝضزٟ ثٞزش

. ٛطسشيٖ زٝض سلطٟ ٝ اككبض ًطزيٖ
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ًبضش ضسٟ ثٞز ايٚ، . ١ََ٘ص سٞي ذٞزش ثٞز. چٜس ضٝظ ثٞز ٠ً سيط ٝ دط ؿصا ٛ٘ي ذٞضز

ث٠ ١ط حبّ ث٠ . يٌي زٝ ضٝظ ١ٖ سٞي اسبم ثسز ٛطسش٠ ثٞز. ٗي ضكز ٗسضس٠ ٝ ثطٗي ُطز

. ُب١ي ضؾبيز ٛب٠ٗ ضا ٗي ُصاضز خٔٞي چطٖ٘. حسبة ذٞزش ضكش٠ ثٞز سٞي ه٢ط

ٖ ٝ ٗي ُلز . ث٠ ًَشَٖ ٛ٘ي ضكز! سٞ ضٝ ذسا اٗؿب ًٚ ثبثب: ذٞزًبض ٗي چذبٛس سٞي زسش

زٝض ًُطسي زاضشيٖ حطف ٗي ظزيٖ ٠ً ي٢ٌٞ سؼيس . آٙ ضت ٜٗعّ يٌي اظ اهٞإ زػٞر ثٞزيٖ

: ػ٘ٞ ثب سؼدت دطسيس. زيِط قبهشص قبم ضسٟ ثٞز! سطش ضا ًطز ظيط دشٞ ٝ ظز ظيط ُطي٠

ٚ قٞضي ُطي٠ ! حبخي: اظ هؿي٠ ٠ً ثٞ ثُطز اكشبز ث٠ ٝسبقشز! چط٠ ايٚ دسط؟ ُٜبٟ زاضٟ اي

ضؾبيز ٛب٠ٗ ضا ٠ً اٗؿب . ث٠ ١ط حبّ ًبض ذٞزش ضا ًطز. اٗؿب ًٚ ثصاض ثطٟ ذت. ٗي ٠ًٜ

ٕ ٛٞيسي. ًطزٕ اِٛبض ثبّ زض آٝضزٟ ثٞز دس ٗسضس٠ ضٝ چ٠ : ُلشٜٖ. سطيغ ضكز ثطاي ٛب

. ًشبثبٖٗ ٗي ثطٕ: ٗي ًٜي؟ ُلز
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ػطم اظ . ٝٓي اٝ ١ٜٞظ سٞي ظٗيٚ ًطبٝضظي زُّٓب ٝ ضاسز ٗي ضس.  هطاضِ حطًز ثٞز1سبػز 

دسط : زاز ظز. يٌي اظ ثچ٠ ١ب ضز ٗي ضس ٠ً چط٘ص ذٞضز ث٠ اٝ. چ٢بضسشٞٙ ثسٛص ٗي ضيرز

. سؼيس سٞ ثطٝ، ٗبثويص ثب ٗٚ: سٞ ١ٜٞظ ايٜدبيي ٠ً؟ زيط ضسا؟ ٗٚ ١ٖ ِٛب١ص ًطزٕ ٝ ُلشٖ

سب يي سبػز ٗبٛسٟ ًبض١ب ضا « .١ٜٞظ ٝهز ١سز»: ِٛب١ي اٛساذز ث٠ آس٘بٙ ٝ ُلز

ٗثْ ثطم ذٞزش ضا ضسبٛس ذب٠ٛ، خٔٞي حٞؼ حيبـ . ضاسز ٝ ضيسز ًطز ٝ ثؼس ضاٟ اكشبز

. زسز ٝ ضٝيص ضا آة ظز ٝ دطيس ثيطٝٙ

.  سٞي ؿطة، ػ٘ٔيبر دساكٜسي.  ٗب٠١ ثٞز6اٝٓيٚ اػعاٗص 

. دطز سطش ضكشيٖ ثسيح ثسضه٠
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كبغ٠ٔ سِٜي إ ثب اٝ يي . 62اٝاذط سبّ .  سبَٖٓ ثٞز ٠ً اػعإ ضسٕ ث٠ ٜٗكو٠ ي ًطزسشب13ٙ

ّ سطيٚ ضظٜٗسٟ سؼيس ثٞز. سبّ ثيطشط ٛجٞز ٚ ٝسب ضبيس ١٘يٚ . سٞي ثچ٠ ١ب ثؼس اظ ٗٚ، ًٖ س

ٝٓي چيعي ٠ً ثيطشط اٝ ضا سٞي ش١ٜٖ ٠ِٛ زاضش٠، . ثبػث ٛعزيٌي ثيطشطٗبٙ ٗي ضس

ُب١ي ٝهز ١ب ٠ً . ٝ ٓجرٜسي ٠ً ١يچ ٝهز اظ َٓجَص ٛ٘ي اكشبز. ذٞٛسطزي ٝ آضاٗطص ثٞز

ٞ  ِٗٞي٘بٙ ٗي ضس، ثب حطظ ظُّ ٗي ظزٕ ث٢ص ٝ ٗي ُلشٖ سٞضٝ ذسا ٗٞؾِؼِز ٝ ! سؼيس: ثِ

كوف ذٜسٟ . اٝ ١ٖ اِٛبض ٠ٛ اِٛبض! االٙ زاضي ٗي ذٜسي يب ُطي٠ ٗي ًٜي؟! ٗطرع ًٚ

... . سحٞئٖ ٗي زاز
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ٚ ٠ً دبيص ضسيس خٔٞي . ضكش٠ ثٞز ؿطة ػ٘ٔيبر دساكٜسي. ضص ٗب١ي ٛيبٗسٟ ثٞز ١٘ي

ثب . ي٢ٌٞ زسز زضاظ ًطز ٝ ٗبٛغ ضس. چبضقبمِ ذب٠ٛ ًبضز ضا ُطكشٖ ظيط ُٔٞي ُٞسلٜس

ٖ ٝ ِٛب١ص ًطزٕ ٝآّب كٌط ًٜٖ ثچ٠ ١ب سٞ خج٠٢ ثيطشط ث٢ص . ثبثب خٞٙ: ُلز. سؼدت ثطُطش

. ا٠ُ اضٌبٓي ٛساضٟ ثسيس اٝٛدب: ثؼس ١ٖ آضإ زسشص ضا ًطيس ػوت ٝ ازا٠ٗ زاز. ٛيبظ زاضٙ

ايٜٞ ثطا سٞ هطثٞٛي ًٜيٖ، يٌي زي٠ِ إ ٗي زيٖ ثطا ثسيدي ١ب . چطٖ ثبثب: ٓجرٜس ظزٕ ٝ ُلشٖ

ذٞث٠؟ .  سٞي خج٠٢

. ٗي آٗس ١ٖ كٌط ٝ شًطش آٛدب ثٞز
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اظ . زٝسز ٝ زض٘ٚ ١ٖ ٛ٘ي ضٜبذز. اُط ًبضي اظ زسشص ثط ٗي آٗس زضيؾ ٛ٘ي ًطز

. ُب١ي ثب ثچ٠ ١ب هطاض ٗي ُصاضشٜس ثطٝٛس زضٝ سٞي ظٗيٚ َٗطزٕ. ًبضُطي ُطكش٠ سب ذطيس

١ٜٞظ ١ٞا . ٝسف ٗبٟ ٗجبضى، ثؼس اظ سحط، زاس ضا ثطٗي زاضز ٝ آكشبة ٛعزٟ ٗي ظزٛس ث٠ ًبض

. ُطٕ ٛطسٟ ذٞض٠ ١ب يي ُٞض٠ خ٘غ ضسٟ ثٞز

چوسض ! ٛٞض ث٠ هجطش ثجبضٟ»ٗي آٗسٛس ٝ ٗي ُلشٜس . ١طچٜس ثيطشطش ضا ثؼس اظ ض٢بزر ضٜيسٕ

! ز١ٜٖ ٝا  ٗي ٗبٛس. ٗٚ ١ٖ ٠ً ثي ذجط اظ ٠٘١ خب« .ً٘ي ًبضٗٞٙ ثٞز سؼيس
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اظ سطس اي٠ٌٜ ٌٜٛس زٝثبضٟ ضطٝع ًٜيٖ ث٠ ث٢ب٠ٛ ُيطي، سطِدب زٝ س٠ ٓو٠٘ ُصاضز سٞي ز١ٜص 

ٚ قٞض ١ّٞ ١ّٞ ٝسبيْ ضا خ٘غ ٝ خٞض « .ذجطي ٛيسشآ، ثيرٞزي ِٛطاٙ ٛطيس»ٝ ُلز  ١٘ي

. ًطز ٝ اظ ذب٠ٛ ظز ثيطٝٙ

! ٗبٗبٙ ُطي٠ ٌٜٛي ١ب: زٝ س٠ ثبض سطش ضا آٝضز ثيطٝٙ ٝ ُلز. آٗسٕ سب زَٕ اسٞثٞس ايسشبزٕ

. چطٖ ث٢ٖ ثصاضي اٝٗسيٖ!. ثيطشطٕ ٠ٛ. كوف ي٠ ٗب٠١ ٗي ضٕ ٝ ثطٗي ُطزٕ. ذجطي ٛيسز

. ث٠ ظٝض ١ٖ ٠ً ضسٟ زسشٖ ضا ٗطز ًطزٕ، ثـؽِ سٞي ُٔٞيٖ ضا ٠ِٛ زاضشٖ ٝ سط سٌبٙ زازٕ

. ٗي زاٛسز سٞي زٖٓ چ٠ آضٞثي اسز. ٝٓي ٗطا ذٞة ٗي ضٜبذز

. ثٞي ػ٘ٔيبر ٗي آٗس
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ثؼس١ب . اٝٓيٚ حؿٞضش ثٞز. "ذيجط"ػ٘ٔيبر دساكٜسي ٠ً س٘بٕ ضس دب ُصاضز ث٠ ٜٗكو٠ 

ٙ  ١٘بٙ ػ٘ٔيبر، سطًص اغبثز ًطز ث٠ دبي  ثچ٠ ١ب ثطاي ٗبٙ سؼطيق ًطزٛس ٠ً سٞي آسص ثبضا

١ط چ٠ اغطاض ًطزيٖ ثلطسشي٘ص ػوت ثطاي ٗساٝا ٝ دبٛس٘بٙ، ظيط ثبض  ٛطكز ٠ً . سؼيس

ٕ ُطز٠ٛٝ»ٗي ُلز . ٛطكز .  خَٔسي ٛطسز يي ُٞض٠« .چيع ٢ٗ٘ي ٛيسز ٠ً ثرٞاز ثَطَ

ست ٝ سبة آسص ػ٘ٔيبر ٠ً . ثٜٔس ضس ٝ زٝثبضٟ ضطٝع ًطز ث٠ زٝيسٙ. چلي٠  ضا ديچيس ضٝي دب

. ثطُطز ػوت! ذٞاثيس سبظٟ يبزش اكشبزٟ ثٞز ٠ً ظذ٘ي ضسٟ
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. ث٠ هّٞ ٗؼطٝف ٠٘١ ًبضٟ ٝ ١يچ ًبضٟ. ثبثبٕ ث٠ ٠٘١ ضّـ٢ٔب سَطَى ًطيسٟ: ثطازضش ٗي ُلز

.   ضسٟ ثٞز"اٝسشب ًبض"سؼيسٕ ظيطزسشص. آذطضٖ ضسيس ث٠ آضايطِطي

ضب٠ٛ ٝ هيچي ١ٖ ٗسإ سٞي زسز ٝ . دبيص ٠ً ضسيس ٜٗكو٠ آضايطِطي غٔٞاسي ضاٟ اٛساذز

ظزٕ ظيط  «!ٗيٞٗسي ١ٞٗبسٞ ًٞسبٟ ٗي ًطزيٖ. دسط زايي»يي ثبض ُيط زازاٟ ثٞز ٠ً. ثبٓص ثٞز

١بٙ چي٠؟ ثٔس ٛيسشي، ٗيرٞاي ضٝي سطِ ِٗٚ : ُلشٖ. ذٜسٟ  ٝ ثب ُٞض٠ چطٖ ِٛب١ص ًطزٕ

. اٝ ١ٖ ذٜسيس! ثرز ثطُطش٠ يبز ثِيطي آضٟ؟

. ذالغ٠ ث٠ ١ط ًٌََٔي ثٞز ٗطـّٞ ١ٞٗبي سطٕ ضس
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: ٗي ُلشٖ. ٗطذػي ٠ً ٗي آٗس سٌي٠ ًالٗص ٗسإ ١٘يٚ ثٞز« !ثبظ ٠ً سٞ ثيٌبضي آثدي؟»

ٗطٌٖٔ ثب ثيٌبضي٠ ٠ٛ : ٗي ُلز. زازاش ُيط ٗي زي ١ب. ي٠ زهيو٠ اٝٗسيٖ ثطيٜيٖ! اي ثبثب

ثطيٚ ثبكشٜي ! الاهْ حبال ٠ً ٛطسشي، ثطيٚ ثطا ثچ٠ ١بي خج٠٢ ٗطثّب ثذع! ٛطسشِٜز آثدي

. ذسا ٗي ز٠ٛٝ ضظٜٗسٟ ١ب زٓطٞٙ ث٠ ض٘ب دطزِ خج٠٢ اي ١ب ذٞض٠! ثجبف

! خج٠٢: چخ ٗي ضكز ضاسز ٗي آٗس ٗي ُلز
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: ٗي ُلشيٖ. سب ًٖ ٗي آٝضزيٖ، ٗي ظزيٖ سٞ ذبّ. ٗب ١ٖ ٠ً اظ ذساذٞاسش٠. ٛوك٠ ؾؼلص ثٞز

ثب غٞضر سطخ ضسٟ سطش ضا ٗي ذبضاٛس ! ضاسشي ِٛلشي سؼيس، سطًص ذٞضزٟ ثٞز ًُدبر؟

ثط دسضش »ثؼس سُٚ غسايص ٗي ضكز دبييٚ ٝ ذٜسٟ ًٜبٙ ٗي ُلز ! ٝ ٗي ُطز دي ًبضي

غساي ث٘ت « !خبييَٖ ذٞضزٟ ٠ً ٠ٛ ٗي سٞٛي ث٠ ًسي ثِي ٠ٛ ٗي سٞٛي ٛطٞٛص ثسي! ٓؼٜز

 .ذٜسٟ ٗي ضكز ث٠ آس٘بٙ

ٚ ُب١ص  .سطًص ١ٖ ٛبٗطزي ٌٛطزٟ ثٞز، ذٞضزٟ ثٞز ث٠ ٛطي٘
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دبييٚ ٠٘١ ي ٛب٠ٗ ١بيي ٠ً ثطايص ٗي كطسشبز ٗؼ٘ٞال ٛيٖ . زٝسز غ٘ي٘ي اش اس٘بػيْ ثٞز

« .ٗيع ٝ غٜسٓي ٝ ِّٝ ًٜيس ثيبيس خج٠٢ اذٞي»: ذف ضا ثطاي ٗٚ ٗي ٛٞضز

. اظ ٗٚ ًٞچي سطثٞز، ٝٓي چوسض ٗك٘ئٚ حطف ٗي ظز

. ذسا ١ط زٝيطبٙ ضا ذٞاسز. سطٛٞضشص سٞي ثسض ثب اس٘بػيْ كيؽ ُطٟ ذٞضز
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حوٞم ثسيديبٙ ٠ً ٗي ضسيس زسشص، ٗي ٛطسز . ضٝاّ ٗٞهغ سطذيػص ٗؼ٘ٞال يي چيع ثٞز

ثؼس ١عي٠ٜ ضكز ٝ آٗس ضا ٗي ُصاضز سٞي خيجص، ٗبثوي ضا ٗي ضيرز . ٝ ٗحبسج٠ ٗي ًطز

.  سٞي هٔي ً٘ي ث٠ ضظٜٗسُبٙ اسالٕ زض خج٠٢ ١بي خَٜ



.  ١عاض سٞٗبٛي2حوٞم ثرٞض ٝ ٛ٘يطِ 
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! ضٝظٟ هؿب: ُلز! االٙ چ٠ ضٝظٟ اي سؼيس؟: سب ك٢٘يسٕ ُلشٖ. سبظٟ ثطُطش٠ ٝ ضٝظٟ ثٞز

ضاسشص ثؼس اظ ض٢بزر ض٢يس : ٌٗثي ًطز ٝ ُلز! ٝٓ٘ٞٙ ًٚ، سٞ ٝ ضٝظٟ هؿب؟: ُلشٖ

ٚ آسيٚ ثب ثچ٠ ١ب هطاض ُصاضشيٖ ثطاش زٝ ضٝظ ضٝظٟ ثِيطيٖ .  ظي

ٚ آسيٚ ١ٖ زٓص ثب اي٢ٜب ثٞز ثؼس١ب اظ ضظٜٗسٟ ١ب ضٜيسٕ ٠ً ! حشي ثؼس اظ ض٢بزر. ٢ٗسي ظي

 ٗسإ "آهب ٢ٗسي". ٗي ُلشس زض قّٞ ضتِ ػ٘ٔيبر ثسض، چٜسيٚ ثبض ثچ٠ ١ب ذٞاثص ضا زيسٛس

«  .ثبال زسز ٝ ثذبييسآ، اظ اٝٛدب ٛرٞضيس»سلبضش ٗي ًطز 

ٙ ضبٙ... ُطچ٠ ث٠ ١ط زٓئي ثٞز دطزِ ُٞش اٛساذشٜس ٝ ٗحبغطٟ ٝ ! اظ چٜس قطف ًٞثيس
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١ط ًيَٖ ضكش٠ ثطا ذٞزش . ٠٘١ ثبيس ثطٙ: ٗي ُلز. ١ط چ٠ ٗي ُلشيٖ ٛطٝ ث٠ ذطخص ٛ٘ي ضكز

چ٠ ! اغال ٗبٗبٖٛ ثبيس ثيبز دطزِ خج٠٢، سيت ظٗيٜي ٝ ديبظ دٞسز ث٠ٌٜ ثطا ضظٜٗسٟ ١ب. ضكش٠

! اُط ظٝضش ٗي ضسيس ٗب ضا ١ٖ ٗي كطسشبز... . ثبثبإَ ا٠ُ ًبضي ثٔسٟ ثبيس ثيبز! اضٌبٓي زاضٟ؟

٠٘١ چيعش ضسٟ . سؼيس ٗطؿص يي دب زاضز. ١بي دسض ١ٖ ثيرٞزي ثٞز» ثطار ظٙ ثِيطيٖ»

. ثٞز اٛوالة ٝ خج٠٢
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سب حطف ذبى  ٝ ذُْ ٝ سرشي ٗي آٗس ٝسف، زسز سبة ٗي زاز ٝ هيبك٠ ي خسي ثرٞزش 

كوف ٗي ذٞضيٖ . اغال ثس ث٠ زٓز ضاٟ ٛسٟ! سرشي ًدب ثٞز ٗبٗبٙ! ٛچ»ٗي ُطكز ٝ ٗي ُلز 

قٞضي . ١بج ٝ ٝاج ِٛب١ص ٗي ًطزٕ« .غجح سب ضجٖ ًبضٗٞٙ ١٘ي٠ٜ سٞ ٜٗكو٠! ٝ ٗي ذٞاثيٖ

! حطف ٗي ظز ٠ً اُط آزٕ ٛ٘ي زاٛسز ثبٝضش ٗي ضس
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ٟ د٠ٔ ذٞزش ضا ضسبٛس ضٝي دطز ثبٕ ٝ سٞي يي چطٖ ث٢ٖ ظزٙ دطيس سٞي ًٞچ٠ ٝ  اظ ضا

!  ضكز

ث٠ ايٚ ١ٖ اًشلب . «ٛ٘ي ظاضٕ ثطي»دسضٕ دبيص ضا ًطزٟ ثٞز سٞ يي ًلص ٝ ُلش٠ ثٞز ٠ً 

.  ٌٛطز، ظز ث٠ سيٖ آذط؛ زض ذب٠ٛ ضا ًيخ ًطز ٝ ٛطسز خٔٞيص

. ِٗط ٗي ضس خٔٞيص ضا ُطكز. ضٝحص ايٜدب ٛجٞز. اٗب سؼيس زيِط ١ٞايي ضسٟ ثٞز
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ثذَط : خيطٟ ١ب ضا ٠ً سوسيٖ ًطزٛس، ضٝ ًطزٕ ث٢ص ٝ ث٠ ضٞذي ُلشٖ. چبزضٗبٙ اظ ١ٖ خسا ثٞز

ٙ ٝ ثيبض ثرٞضيٖ سؼيس .  خيطٟ سٞ

. غجط ًٚ َٗطزَٕ ثيبز، ثؼس! ظضش٠ دسطزايي: ذٜسيس ٝ ُلز

. ٗسئّٞ چبزضضبٙ ضكش٠ ثٞز زٛجبّ ًبضي ٝ ثطُطزز
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ٙ ٝ اغالح ًٜٖ »زَٕ ػ٘ٔيبر ٠ً ٗي ضس ثچ٠ ١ب ضا ضزيق ٗي ٛطبٛس ٝ ٗي ُلز  ثطيٜيس سطسٞ

« ... .ضطقطٖ اي٠ٜ ٠ً سطٝس٘يع ثبضيس. ضكشٚ ضطـ زاضٟ! ضكوب
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. ضت ثٞز ٝ چطٖ چطٖ ضا ٛ٘ي زيس. چٜس ضٝظ ٗبٛسٟ ث٠ ػ٘ٔيبر. سٞي ٢ٗبثبز ٗسشوط ثٞزيٖ

خٔٞي سبٌٛط . سٞي سبضيٌي چطٖ٘ اكشبز ث٠ سؼيس. آكشبث٠ ضا ثطزاضشٖ ٝ ضكشٖ ثطاي ضكغ حبخز

ثطاي ١٘يٚ . كٌط ًطزٕ يي خٞضي سط ث٠ سطش ثِصضٕ. آة ايسشبزٟ ثٞز ٝ ٝؾٞ ٗي ُطكز

. غسايٖ ضا سٞي هَت هَت  اٛساذشٖ ٝ ا١ِّٚ ٝ ا١ِّٜي ًطزٕ. ٛٞض چطاؽ هٟٞ ضا اٛساذشٖ سٞي غٞضسص

خب ذٞضز ٝ ثالكبغ٠ٔ « !اذٞي»آكشبث٠ ضا ُطكشٖ قطكص ٝ ذئي خسي ُلشٖ . ٗشٞخ٠ إ ضس

 ! خبٖٛ؟. ث٠ٔ: ُلز

 !ثِيط دُطِش ًٚ- 

 !چطٖ- 

 ! اظ ٝظيل٠ ضٜبسيز ذٞضٖ اٝٗس! آكطيٚ دسط- 

ٛطسشٖ . سب زَٕ چبزض ث٠ ظٝض ١ٖ ٠ً ضسٟ خٔٞي ذٜسٟ إ ضا ُطكشٖ ٝ دطيسٕ سٞ. اغال ثٞيي ٛجُطز

 .ٝ يي زّ سيط ذٜسيسٕ



ٝٓي ايٚ زكؼ٠ آكشبث٠ ضا ٠ً دط ًطز، سب آٗسٕ . خبٓت اي٠ٌٜ كطزا ضجص ١ٖ ػيٚ هػ٠ سٌطاض ضس

ًي ١سشي سٞ، زٝ ضج٠ »ػػجبٛي ٝ زضٗبٛسٟ زاز ظز . ثطُطزٕ دطيس ٝ ُٗچ زسشٖ ضا ُطكز

سب ضٜبذشٖ، ثس . چطاؽ هٟٞ ضا اظ زسشٖ ًطيس ٝ اٛساذز سٞي غٞضسٖ« !ُصاضشي ٗٞٙ سط ًبض؟

 ... .اِي ثي ٠٘١ چيعِ كالٙ كالٙ ضسٟ: ٝ ثي ضا١ص ضكز آس٘بٙ

 .اظ ذٜسٟ ٜٗلدط ضسٕ ٝ ثـٔص ًطزٕ
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يٌي زٝ ضٝظ زٓي اظ ػعا زض . (ع)اظ ٜٗكو٠ ٠ً ثطُطشيٖ، ضكبهشي ضكشيٖ دبثٞس اٗبٕ ضؾب

سب سبػز حطًز ٠ً ثبيس خ٘غ ٝ خٞض ٗي ًطزيٖ ٝ ضاٟ . آٝضزيٖ ٝ ظيبضر  ًطزيٖ

ٚ ٗبٙ. ٗي اكشبزيٖ ضٝظ ثؼس ١ٖ . ضٝظ اّٝ ٠ً اظ هكبض خب ٗبٛسيٖ. زاسشبٛي ضسٟ ثٞز هػ٠ّ ثطُطش

ًُّْ ٝاُٚ ضا ُصاضش٠ . ِٗط ثٜس ٗي ضسيٖ.  ٛلطي چذيسيٖ سٞ يي ًٞد9٠ث٠ ١ط ظح٘شي ضسٟ 

.  ثٞزيٖ ضٝ سطٗبٙ

 ٛلطضبٙ سٞي 5 ٛلطي ٠ً ١٘سلط ثٞزيٖ، 9اٝخص ايٚ ثٞز؛ اظ . ٝٓي ايٚ ٠٘١ ي زاسشبٙ ٛجٞز

. اظ خ٠ٔ٘ سؼيس.  آس٘بٛي ضسٛس"ثسض"
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ٚ ٠ً دسضش ٗي ُلز سٞي ذ٠ٛٞ چٜس سب ٗطز »ؿُطؿُطش ضطٝع ٗي ضس . ثس٠ زي٠ِ. ٛطٝ: ١٘ي

ٚ قٞضي ثبضيٖ، ثرٞضيُٖ . ثيسز سبّٖٓ ايٚ خَٜ قّٞ ثٌط٠ ثبيس ثطيٖ! ثبضٚ ٝ ٛطيٖ؟ ١٘ي

« !٠ً چي ثط٠؟. ثرٞاثيُٖ ثٜٔسضيٖ

. اظ دس ظثبٛص ثط ٛ٘ي آٗس

اظ خٔٞي ٗسدس سب زَٕ زضِ ذب٠ٛ يي ضيع ٗثْ ثچ٠ ١ب سلبضضٖ . ثبض آذطش ضا ذٞة يبزٕ ١سز

١يچ ٝهز ايٚ ضا ث٠ ظثبٙ ٛيبٝضزٟ . «!ضسيسيٖ ذ٠ٛٞ ِٛي ايٚ زكؼ٠ ضٝ ٛطي ١ب»ٗي ُلز ! ًطز

يبزٕ ١سز . اؾكطاة زاضز. كوف ٗي ذٞاسز ث٢ب٠ٛ ٛس١ٖ زسز دسضش. ٗي زاٛسز. ثٞزٕ

! ث٠ هّٞ ٗؼطٝف زٛجبّ ُطكشٚ اٗشيبظ ثٞز. حشي ايٚ اٝاذط ثيطشط ٗي ضكز سط ظٗيٚ ًطبٝضظي
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سب سؼيس چط٘ص اكشبز . سبًص ضا اٛساذشٖ ضٝي زٝش ٝ ثسٝثسٝ ذٞزٕ ضا ضسبٛسٕ زِٕ اسٞثٞس

١ٜٞظ حطكٖ س٘بٕ ٛطسٟ ُلز .. ا٠ُ ٗٚ دسضسٖ ٗي ُٖ: سبى ضا زازٕ ٝ ُلشٖ. ث٠ ٗٚ خب ذٞضز

ظثبٖٛ ثٜس آٗس ٝ سٞي آؿٞش « .اٗب ٝآّب ٌٗ٘ٔز ٝاخت سطٟ. ض٘ب احشطاٗز ٝاخت! ثبثب خبٙ»

ٗٚ ١ٖ . اسٞثٞس اػعإ ضاٟ اكشبز. ١ط ًبضي ًطزٕ ٛشٞاٛسشٖ خٔٞي ُطي٠ إ ضا ثِيطٕ. كططزٗص

. زيِط ٛبي حطًز ٛساضشٖ. ٛيٖ سبػز. زٟ زهيو٠. دٜح زهيو٠. ايسشبزٕ ٝ چطٖ زٝذشٖ ث٢ص

ٚ قٞض ٛ٘ي ضس. اِٛبض ضٝح سٞي ثسٖٛ ٛجٞز يي زِّ سيط . ثچ٠ ١ب ضا ثِٞ. اي ًبش ثبض آذط اي

ٛل٢٘يسيٖ سوسيط چي٠؟ اٝٙ اظ : سٞي ايٚ ثيسز سي سبّ، ضٝظي ٛيسز ِٛٞيٜس. ٛسيسٛسش

ّ ٗٞٙحسطر يي دالى. ايٜٖ اظ ثطُطشٜص... ضكشٜص !  ٗٞٛس سٞي ز
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ٗبٗبٙ، االٙ الاهْ : ُلشٖ. سؼيس سٔلٚ ظزٟ ثٞز ذجط ٝ احٞاّ ثِيطز. خطٚ ػطٝسي زاضشيٖ

! ظضز ٛيسز ٛيبي؟. ٛبسالٗشي ضيطيٜي ذٞضٝٙ زازاضش٠ ١ب. ٗيٞٗسي

اٖٝٛ . ثچ٠ ضظٜٗسٟ ١ب خطٚ ضيطيٜي ذٞضٝٛطٞٙ ١٘يٚ خبسز. ِٛطاٙ ٛجبش ٗبزض خٞٙ: ُلز

!  چ٠ ضيطيٜي اي

. زٖٓ ذٞش ثٞز
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١ط ضٝظ يي ٛلط . "ثسض"چٜس ٗب١ي هجْ اظ . سٞي ٗٞهؼيز ض٢يس ظيٚ آسيٚ ٗسشوط ثٞزيٖ

ثچ٠ ١ب ١ٖ . ٝ آٗبزٟ ًطزٙ ثسبـ دصيطايي ٝ ضُكز ٝ ضٝة ثب اٝ ثٞز (ع)ٗي ضس ذبزٕ آحسيٚ

ٖ ٗبٙ . "ض٢طزاض"ث٢ص ٗي ُلشٜس  ضٝظ ٛجٞز ٠ً زضة ٝ زاؿبٙ اظ غجحِبٟ ثطُطزيٖ ٝ چط

ضسٟ ثٞز ض٢طزاض ١ط . ضاسشص ضا ثرٞا١يس اغال ٛل٢٘يسيٖ ًي ٛٞثشص اسز! ٛرٞضز ث٠ سؼيس

. ضٝظٟ

. سب ٛٞثز ٗبٙ ٛ٘ي ضس خُٖ ٛ٘ي ذٞضزيٖ. ٝٓي ٗب ضا ٗي ُٞيي

 

32 

. ٛعزيي ظ٢ط ثٞز. "ُطزاٙ يٌجبض ٗػطف"ثچ٠ ١ب ث٠ ٗبٙ ٗي ُلشٜس . ضسٟ ثٞزيٖ ذف ضٌٚ

ًٜبض . ظٛسُي سٞ اٛطغضي اس٘ي سٞي ًبٌٛس ثٞز )(1)ضكش٠ ثٞزٕ ث٠ ثچ٠ ١ب سٞي اٛطغي اس٘ي



ثچ٠ ١ب اظ آٛدب سد٢يع ٗي ضسٛس ٝ ٗي ضكشٜس .  ًئٞٗشطي سب ذف ٗوس50ٕث٠ كبغ٠ٔ . ًبضٝٙ

ٙ ٗبٙ ٓٞ ضكز ٝ ١ٞادي٘ب١بي زض٘ٚ آٛدب ضا ظزٛس. ذف اٛطغي اس٘ي ضا هجْ اظ . ثؼس١ب ٌٗب

آٛدب اٝايْ خَٜ ضسٟ ثٞز ٗوط ٓطٌط . اٛوالة كطاٛسٞي ١ب ٛي٠٘ ًبضٟ ُصاضش٠ ٝ ضكش٠ ثٞزٛس

ٗحْ اسشوطاض ثچ٠ ١بي سٜ٘بٙ . خبيي ثيٚ ا١ٞاظ ٝ اٛسي٘طي.  حؿطر ػٔي ثٚ اثيكبٓت17

ٛ٘بظ ضا ٠ً ثب ١ٖ ذٞاٛسيٖ . اٝٓيٚ ٛلطي ٠ً چطٖ٘ ث٢ص اكشبز سؼيس ثٞز. سطي ثعٖٛ (ٝ هٖ

يؼٜي : ظزٕ ظيط ذٜسٟ ٝ دطسيسٕ« !اٗطٝظ ٛب١بض، آشِ ثسٝٙ آة زاضيٖ. ثيبيس ثطيٖ ديص ٗب»ُلز 

اٝٓيٚ ثبض ثٞز ايٚ ضا « ثيبيس ذٞزسٞٙ ٗي ك٢٘يس»ايٚ زي٠ِ چ٠ غيـ٠ اي٠؟ كوف ُلز ! چي؟

. ذٞزش ١ٖ ٗسإ سب زَِٕ سلطٟ آة ٝ سبثص زاز ٝ ُصاضز ٗبٙ سٞ ذُ٘بضي. ٗي ضٜيسٕ

ٖ ٗبٙ اكشبز ث٠ ظطف ٗبًبضٝٛي ٗكٔت ضا ٠ً ُطكشٖ اظ ! ذالغ٠ سب زػبي سلطٟ ضا ذٞاٛسٛس چط

! حسبثي ُٗد ٗبٙ ضا ًبض ُطكش٠ ثٞز. ذٜسٟ ضٝزٟ ثُط ضسٕ
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سٞي اٛطغي اس٘ي زسشص ضا ٗي ُطكشيٖ ٝ ٠ُّٔ اي ٗي ضكشيٖ . ُٗطز ٝ ٗبٓص حطف ٛساضز

ٙ ١ب ١ٖ ثٞزٛس. ٗي ثطزي٘ص ثطاي حبِّ اسبسي. ح٘بٕ ٙ ضٝظ ثچ٠ ١بي ثوي٠ ي ض٢طسشب ضطٝع . آ

اٝ ١ٖ ٠ً اظ سط ٝ . ٠ً ًطز ذالين ٗيرَص ضسٛسٝ ١ٜٞظ ًبض سؼيس س٘بٕ ٛطسٟ ًطيسٛس خٔٞ

چ٠ ثبيس . سب ٛلط آذطضبٙ ضا ُٗطز ٝ ٗبّ ًطز.  ضٝيص ػطم ٗي ضيرز، اكشبز سٞي ضٝزضثبيسي

.  ٗي ًطز؟ ضظٜٗسٟ ثٞزٛس زيِط

ٚ قٞضي ثٞز . سٞي ز١بٛص ٛجٞز« ٠ٛ»١ط ًس ٗي آٗس اغال . آضايطِطي اش ١ٖ اي
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. ظٗع٠ٗ ي ظيبضر ػبضٞضاي ثؼس اظ ٛ٘بظ غجح ٗبٙ هكغ ٛ٘ي ضس. يي زسز ثٞزيٖ ٝ ثي ضيب

ٗي ضس اظ هيبك٠ ي . سدسٟ ١بي قٞالٛي ثچ٠ ١ب ٝ ٛ٘بظ اّٝ ٝهز ضبٙ ١ٖ ٠ً ١٘يط٠ ث٠ ضاٟ ثٞز

آٙ ١ٖ . ٠ً هبقي آ٢ٛب ضسٟ ثٞز. ٝ اظ خ٠ٔ٘ سؼيس. ذئي ١ب ك٢٘يس ٠ً زٛيب ثبِّ دطٝاظش ضا ثسش٠

دبي٠ ي ٝهز ١بيي ٠ً زٛجبّ ث٢ب٠ٛ اي ٗي ُطشيٖ . ١٘طاٟ ثٞز ٝ دبي٠. ثب حبِّ ذٞضي ٠ً زاضز

ٙ  ثچ٠ ١بيي ٠ً ٗويس ثٞز ث٠ زضآٝضزِٙ ٓجبس سٞي سي٠ٜ ظٛي. ثطاي زَٕ ُطكشٚ ٝ سي٠ٜ ظزٙ .  ٝ اظ آ

ٖ ضَٛ . سبزٟ ٝ ثي ضيب حبٓص ضا ٗي ًطز. ثب يي ظيط دٞشِ آثي ً
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ا٠ُ ثشٞٛي ي٠ زهيو٠ اَذٖ ًٜي ٝ »ُب١ي ث٢ص ٗي ُلشٖ ! س٢ٜب ًبضي ثٞز ٠ً اظ دَسَص ثطٛ٘ي آٗس

 . ٗي ًطز ٝ ٗي  ظز ظيط ذٜسٟ« دٞضر». ث٠ ثبٛي٠ ١ٖ ٛ٘ي ًطيس« ٛرٜسي، اظ ٗٚ خبيعٟ زاضي

 «ض٢يس ذٜساٙ»ذٞزٕ اس٘ص ضا ُصاضش٠ إ 
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سٞي ٛ٘بظذب٠ٛ اٛطغي اس٘ي ٛطسش٠ ثٞزيٖ ٝ سط ث٠ سط ١ٖ . غ٘ي٘ي ضسٟ ثٞزيٖ ٝ ٛساض

اظ ثسثيبضي اش اكشبز ضٝي . سب آٗسٕ ثدُٜجٖ ًال١ٖ ضا ثطزاضز ٝ دطر ًطز ثبال. ٗي ُصاضشيٖ

ٙ ٗبٙ ذطٌيس. سوق ضيطٝاٛي ٝ ُيط ًطز ثالكبغ٠ٔ ِٛب١ص ًطزٕ ٝ ذئي . ذٜسٟ سٞي ز١ب



ٕ ٝ ثط ِٛطزٝٛي. ٗٚ ٠ً ٗي زٖٝٛ ض٢يس ٗي ضي. سؼيس: خسي ُلشٖ . ٗسيٞٛز ًطزٕ ا٠ُ ًاُل

اٝ ١ٖ ثب دٞسرٜس ... . يب ٗي آضيص ثطإ يب اٝٙ زٛيب ثبيس ضلبػشٖ ًٜي، ٝاال ذِطِر ٝ ٗي ُيطٕ

« .ٗب آزٗي ٛيسشيٖ ٠ً ثرٞايٖ ض٢يس ضيٖ! ٠ٛ ثبثب»١٘يطِي اش ُلز 

. چٞٙ ثچ٠ ١ب ذئي حٞاس ضبٙ ث٠ حن آٜبس ثٞز. االٙ ١ٖ ٠ً كٌطش ضا ٗي ًٜٖ سٜٖ ٗي ٓطظز

. ثٜسٟ ي ذسا ث٠ ١ط زَضي ظز ٛشٞاٛسز ًالٟ ضا ثيبٝضز دبييٚ
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خَٜ ! ػطاهي ١ب ثب ازٝار ضبٙ چسجيسٟ ثٞزٛس ث٠ دطز ذبًطيع. دبسي زٕٝ ذئي سِٜيٚ ثٞز

! خَِٜ سبٛي ٝ ٛلط ثٞز؛ اٛوسض ٠ً حشي ُب١ي ثچ٠ ١ب ٛبضٛدي  زسشي ٗي اٛساذشٜس زاذٔص

يي سط ٝ ُطزٙ ثبالسط اظ !  ًبض يي ُطزاٙ ضا زازٟ ثٞزٛس ث٠ زسش٠ ثچ٠ ١بي سطذ٠"ثسض"سٞي 

ثچ٠ ١ب اُط هطاضٟ ض٢يس ضيٖ ث٢شطٟ دطز ١٘يٚ ذبًطيعآ : ض٢يس ؿالٕ زاز ٗي ظز ).ثوي٠

ٙ ضبٙ ضا ُطكش٠ ثٞزٛس ًق زسز(.ثبض٠ اظ ٛيط١ٝبي اػعاٗي يب ض٢يس . ضظٜٗسٟ ١ب ١ٖ ٠ً خب

!  ضسٛس يب اسيط يب ظذ٘ي
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چٜس ثبض سؼيس . زض٘ٚ ٗسشويٖ ظزٟ ثٞز ث٠ ٝسف ٛيط١ٝب. اٝؾبع ٜٗكو٠ ذئي هبضاش ٗيص ثٞز

. آسص سِٜيٚ زض٘ٚ ثچ٠ ١ب ضا ضيرش٠ ثٞز ث٢َِٖ. ضا سٞي دبسي زٕٝ حيٚ زضُيطي ١ب  زيسٕ



. ١ط ًي كطٗبٛسٟ ذٞزض٠! ثچ٠ ١ب»غساي كطٗبٛسٟ ٗبٙ ١ٜٞظ سٞي ُٞضٖ ١سز؛ زاز ٗي ظز 

.  ث٠ ١ط حبّ ٝؾغ ػديجي ثٞز« .ث٠ ١ط هي٘شي ضسٟ خٔٞضٞٙ غس ضيس. ٝظيلَطَٖ كوف ي٠ چيعٟ

آ٢ٛب ١ٖ ُصاضشٜسٕ ضٝي .  ٗٚ سٞي ١٘بٙ زضُيطي ١ب ظذ٘ي ضسٕ ٝ اكشبزٕ ُيط زضشجبٙ ػطاهي

سٞي ضاٟ، ي٢ٌٞ اظ ١٘بٙ ثبال چطٖ٘ اكشبز ث٠ . يٌي اظ سبٛي ١ب ٝ ث٠ ديص ضٝي ضبٙ ازا٠ٗ زازٛس

ث٠ كبغ٠ٔ ً٘شط اظ زٟ دبٛعزٟ ٗشط خٔٞسط، ًٜبض چٜس سب اظ . سطِ خبيٖ ذطٌٖ ظز. يي خٜبظٟ

ثبٝضٕ . ٗبسٖ ثطز. سؼيس ثٞز. ٗك٘ئٚ ثٞزٕ ذٞزش اسز. ثچ٠ ١بي زيِط زََٗط اكشبزٟ ثٞز

چ٠ ًبض ثبيس ٗي ًطزٕ؟ ذيطٟ ذيطٟ ظيط ٓت ضطٝع ًطزٕ ث٠ حطف ظزِٙ ثب خٜبظٟ . ٛ٘ي ضس

ٖ ٝ اظر ٗي ُيطٕ. زيسي ض٢يس ضسي. زيسي سؼيس» « !... .اٝٙ ًاُل١

 .ٝٓي ٛ٘ي ضس. زٖٓ ٗي ذٞاسز ظاض ثعٖٛ
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ذٞاة زيسٕ يي ٗبضيٚ ثب آضٕ سذبٟ ٗثْ سلي٠ٜ آٗس ٝ ٗسشويٖ . اظ سطس ذجطش ضا ٛ٘ي آٝضزٛس

ـ ٗبٙ . چطٖ٘ اكشبز ث٠ ضٝحبٛي زاذٔص ٠ً ٗطـّٞ ذٞاٛس هطآٙ اسز! ٛطسز سٞي حيب

اٗطٝظ : يي ٛلط ثب ٓجبس ثسيدي آٗس ٝ ث٢ٖ ُلز! چ٠ ذجطٟ؟ چطا هطاٙ ٗي ذٞٛيس؟: دطسيسٕ

. اٝٗسيٖ ثِيٖ ٝ سط سالٗشي ثسيٖ. س٠ ضٝظٟ ٠ً ثطازض ظازٟ ار ض٢يس ضسٟ

زض ضا ٠ً ثبظ ًطزيٖ . زٛجبّ سؼجيطش ثٞزٕ سب اي٠ٌٜ چٜس ضٝظ ثؼس غساي ظَٛ ذب٠ٛ ثٜٔس ضس

ٖ ٗبٙ ذٞضز ث٠ حبج آهب ٛكٜعي ٙ  دب ٗي ًطز حطكص ضا ثعٛس. چط ! ايٚ  دب ٝ آ
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زِٕ زض ٠ً ضسيسٕ چطٖ سٞ چطٖ يٌي اظ ضظٜٗسٟ ١ب . ضكش٠ ثٞزٕ ذجطي اظ ضظٜٗسٟ ١ب ثِيطٕ

ثؼس ١ٖ ٗبزضش . اِٛبض ٠ٛ اِٛبض ٠ً ٗٚ ضا زيسٟ. سطيغ ضٝيص ضا ثطُطزاٛس ٝ ضكز سٞ. ضسٕ

٠٘١ سطُطٕ . ٛعزيي ػيس ثٞز! ضي ًطزٕ. ضا كطسشبزٟ ثٞز يي خٞضي زسز ث٠ سطٕ ًٜس

ٚ قٞض چيع١ب ثٞزٛس يٌي . سٞي زٖٓ ضذز ٗي ضسشٜس اِٛبض! اٗب ٗٚ ٠ٛ. ذطيس ضت ػيسي ٝ اي

 20ٝٓي . ثبٝضش سرز اسز. ثي سبة ثٞزٕ. زٝ ضٝظ ثؼس چٜس ض٢يس اظ ػ٘ٔيبر ثسض آٝضزٛس

! سبّ
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 ٛلطضبٙ 5اظ ٠٘١ آٙ ٛيط١ٝبيي ٠ً زض ثسض ثٞزٛس، كوف .  ٛلط ٛيطٝي اػعاٗي زاضشي60ٖ

ٖ ضبٙ ث٠ ذبٛٞازٟ ١ب ! ثطُطشٜس سطذ٠ سٞي سبضيٌي ١ٞا ذٞزضبٙ ضا ضسبٛسٟ ثٞزٛس ض٢ط ٠ً چط

. ٛيلشس

سب اي٠ٌٜ سبّ . ثيسز سبّ ١ٖ قّٞ ًطيس.  اٛشظبض ٝ ثي ذجطي ضطٝع ضس63 اسلٜس 25اظ 

.  ثٜيبز ض٢يس ضس٘ب اػالٕ ًطز ٠ً ايطاٙ اسيطي سٞي ذبى ػطام ٛساضز83

ٚ قٞض ث٠ سط آٗس ٖ اٛشظبضي ١ٖ اي  !! چط
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ٝٓي اٝ ضا ًسي ٛسيسٟ . حش٘ب ثبيس س٠ ٛلط ض٢بزر ٗي زازٛس ٠ً كالٛي ض٢يس ضسٟ. ضسٖ ثٞز

سب هجْ اظ آٙ ١ط ٝهز  (1)!اٗب ذجط ثٜيبز زيِط ذيبٖٓ ضا ضاحز ًطز. ٠ٛ دالًي ٠ٛ چيعي. ثٞز

سطِ هجط ذبٓيِ سؼيس ٠ً ٗي ٛطسشٖ، ١ٖ آضاٖٗ . ٗي ضكشيٖ ًٜبض ذبى ض٢سا حس ؿطيجي زاضشٖ

... . آذ٠ چطا سؼيسِ ٗٚ. ذسايب: ١ََ٘ص ٗي ُلشٖ. ٠ِِٓٞٓٝ اي ثٞز سٞي زٖٓ. ٗي ًطز ١ٖ ِٛطاٙ

ذسا ضٝ ضٌط الاهْ ك٢٘يسيٖ : ثب ذٞزٕ ٗي ُلشٖ. زّ ًٜسٟ ثٞزٕ. ٝٓي زيِط ذيبٖٓ ضاحز ثٞز

 حبال سطذٞشِ ٛسي٘ي إ .«ٗبزض ض٢يس»حبال ضس٘ب ضسٟ إ ! خٜبظٟ ٛساضٟ... كوف. ض٢يس ضسٟ

. ٠ً سٞي ذب٠ٛ اظ ػكط حؿٞضش ٗي ٝظز
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ٖ ٗبٙ ذٞضز ث٠ ٗوساضي دّٞ،ضزيٖ ىسبًص ضا ٠ً ثبظ الثس ٗبثوي دٞٓي٠ »ثب ذٞزٕ ُلشٖ .  چط

دٞٓي ٠ً سٞي سبى : زيسيٖ ٛٞضش٠. سب ٝهشي ٠ً ٝغيز ٛب٠ٗ ضا ذٞاٛسيٖ« .٠ً ذطخص ٌٛطزٟ

 .ثٞز ضا ُصاضش٠ إ ٠ً ثس١يس ثطاي ً٘ي ٝ سبذز حسيٜي٠ ض٢ساي سطذ٠
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ٗرػٞغب ٝهشي چطٖ٘ ٗي ذٞضز ث٠ هجط . ًبضٕ ضسٟ ثٞز ػطن ثبظي. سص ُلشٜي ٛجٞزح

الثس سؼيس : يٞاضٌي ديص ذٞزٕ ٗي ُلشٖ.  سب٠ٓ اي ٠ً ٗبّ ػ٘ٔيبر ثسض ثٞز17ض٢يس 

!  ٗبسز

ضت ١بي خ٘ؼ٠ اُط سط ذبىِ ١ط زٝيطبٙ ٛطٕٝ ذٞاثٖ . زيِط ايٚ ضٝظ١ب ًبضٕ ضسٟ اسز

.  سب هجط ض٢ساي ُٜ٘ب5ٕهجط ذبٓي سٞي ُٔعاض ٝ ًٜبض . ٛ٘ي ثطز
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ٖ ٝثيص ذٞاثص ضا ٗي زيسٕ ٖ سط١ب ً ٗي ٛطسشيٖ ٝ ضطٝع ٗي ًطزيٖ . الاهْ ٗب١ي يي ثبض. هسي

ًدبيي سٞ؟ چ٠ ٗي ًٜي؟ چطا ٛ٘يآي؟ : ٗي ُلشٖ. ث٠ حطف ظزٙ

# 
ذٞثي : شٝم ظزٟ ُلشٖ. سبظٟ اظ ػشجبر ِ ػبٓيبر ثطُطش٠ ثٞزيٖ ٠ً آٗس ث٠ ذٞاثٖ.  ثٞز77سبّ 

ٙ ٝ ثبثب ضكش٠ ثٞزيٖ ًطثال! سؼيس؟ خبر ذبٓي . ٗي زٖٝٛ: ذئي ػبزي خٞاة زاز. ثب ٗبٗب

خسي؟ دس چطا چيعي ِٛلشي؟ ! چي؟: ثب حيطر ُلشٖ! ًٜبضسٞٙ ثٞزٕ

. ٛ٘ي سٞٛسشٖ. ٛطس- 

. ذت االٙ ًدبيي؟ اغال ذجطي اظر ٛساضيٖ- 

ػطاهٖ - 

چطا ٛ٘يبي دس؟ ! ػطام؟- 

 !ًبض زاضٕ. ٛ٘ي سٖٞٛ- 



« ... .ٛ٘ي سٖٞٛ ثيبٕ». ٝٓي ٛشيد٠ اش يي چيع ثٞز. چٜس ثبض ايٚ ذٞاة ١ب سٌطاض ضس

ٚ ٠ً سٞي ذٞاة ١ب ٗؼ٘ٞال زض حبّ اسبضر ثٞز ُب١ي حشي ! يب سٞي ثٜس ٝ ظٛديط. ػديت سط اي

!  سٞ چكٞض اٝٗسي ايٜدب؟: اظ ٗٚ ٗي دطسيس

. سطّش ضا ١ٜٞظٕ ٠ً ١ٜٞظ اسز ٛل٢٘يسٕ
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زيسٕ دطز سطًص ي٠ : ٗي ُلز. يٌي اظ ١٘سبي٠ ١ب سٞي ذٞاة سٞاض ٗٞسٞض زيسٟ ثٞزش

ثطا ٢ٗ٘ٞٛي : ًدب سؼيس؟ ايٜب چي٠؟ خٞاة زاز: دطسيسٕ. ًيس٠ ثطٛح ُصاضش٠ ٝ زاضٟ ٗي ضٟ

.  ٗبٗبٙ ايٜبسز

.  ػبظٕ حح ثٞزيٖ

ْ ١بيي . يي ثبض ١ٖ سٞي ذٞاة ثطاي سٞٓس ٟٛٞ إ ٓجبس كطسشبزٟ ثٞز ٓجبسي ذٞش ٛوص ثب ُ

.  سطخ

. ثب سؼيسٕ ظٛسُي ٗي ًٜيٖ
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سؼيس ًدب ٗي ضي ثطُطز سٞ ضٝ ذسا، : سب چطٖ٘ اكشبز ث٠ اٝ زاز ظزٕ. ٗٞج ِ آة ز٢ٓطٟ زاضز

١ط چ٠ « .سٞ ثطٝ، ٗٚ ًبض زاضٕ آثدي»اظ زٝض ِٛب١ٖ ًطز ٝ خٞاة زاز . ايٜدب ٠٘١ ٜٗشظطسٚ

ذئي كوف يي چيع . ضٜبًٜبٙ آضإ آضإ زٝض ضس. ثي كبيسٟ ثٞز. زسز ٝ دب ظزٕ ث٢ص ٛطسيسٕ



ضاسشص ١ٜٞظ « .ٗٚ ي٠ خبيي إ ٠ً ض٘ب ٛ٘ي سٞٛيس ثيبييس»ٛل٢٘يسٕ چطا ُلز . ٗطـٖٞٓ ًطز

. ١ٖ ٛل٢٘يسٕ

. ذٞاث٢ب ١ٖ ٠ً ايٚ ضا ٗي ُلز. اٝايْ كٌط ٗي ًطزيٖ اسيط ضسٟ
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. دطز ث٠ ٗٚ ايسشبزٟ ثٞز. ي٢ٌٞ چطٖ٘ ذٞضز ث٢ص. سٞي ذٞاة ضكش٠ ثٞزٕ ٜٗكو٠ خِٜي

ٚ خب ثٖ٘ٞٛ. ٗٚ خبيي ضٝ ٠ً ١سشٖ ذئي زٝسز زاضٕ: ُلز ٝٓي . زٖٓ ٗيرٞاز ١٘ي

! ٛ٘ي زٖٝٛ چطا ثوي٠ ٛ٘ي ذٞاٙ

. كوف ػٌسص ضا زيسٟ ثٞزٕ. ثب ض١ٞطٕ سبظٟ آٗسٟ ثٞزيٖ ث٠ ًٞچ٠ ضبٙ
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١ٜٞظ ٝهشي خٜبظٟ ض٢سا ضا ٗي آٝضٛس، . اٗب اٝ ١ٜٞظ چطٖ ث٠ ضاٟ اسز. سي سبّ ُصضز

ٖ ٝ ظيط ٓت ٗي ُٞيس. ٗي ضٝز سٞي سػبٝيط سٔٞيعيٞٙ ايٚ : ُب١ي ذيطٟ ٗي ضٞز ث٠ يي كئ

! سؼيس ٛجٞز ثچ٠ ١ب؟

چ٠ ٗي ضٞز ُلز؟ . ٗبزض اسز زيِط

 


