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 ۹۴۹ٕهْلْی، ظیْاى نوف، غؿل نوبؼٍ 

 

 ظؼ غیت ُكت ُػْظی، کبیي ػهك اؾ اّ اقت ظّظی

یک ُكت ًیكت ؼًگی، کؿ اّ اقت ُؽ ّخْظی 

ُكتی ؾ غیت َؼقتَ، ثؽ غیت پؽظٍ ثكتَ 

ّ آى غیت ُوچْ آتم، ظؼ پؽظٍ ُبی ظّظی 

ظّظ اؼ چَ ؾاظ ؾ آتم، ُن ظّظ نع زدبثم 

ثگػؼ ؾ ظّظ ُكتی، کؿ ظّظ ًیكت قْظی 

اؾ ظّظ گؽ گػنتی خبى، ػیي ًْؼ گهتی 

خبى نوغ ّ تي چْ ِهتی، خبى آة ّ تي چْ ؼّظی 

گؽ گؽظ پكت نكتی، لؽو فلک نکكتی 

ظؼ ًیكت ثؽنکكتی، ثؽ ُكت ُب فؿّظی 

ثهکكتی اؾ ًَؽی اّ قع قکٌعؼی اّ 

ؾ افؽنتَ ّ پؽی اّ ؼّثٌعُب گهْظی 

ُهلکم نعی هِیب اؾ فؽل تب ثؽیب 

اؾ ؾیؽ ُفت ظؼیب ُظّؼ ثمب ؼثْظی 

ؼفتی لطیف ّ ضؽم ؾاى قْ ؾ ضهک ّ اؾ ًن 

ظؼ ػهك گهتَ َهسؽم، ثب نبُعی ثَ قْظی 

تجؽیؿ نوف ظیٌی، گؽ ظاؼظل اهیٌی 

 .ثب ظیعٍ یمیٌی ظؼ غیت ّاًوْظی

 

 ٖٔٔٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ اّل، ثیت 

 

 ُؽ چَ يْؼت هی ّقیلت قبؾظل

 .ؾاى ّقیلت ثسؽ ظّؼ اًعاؾظل

 

 

 ۴۷۵ٕهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ اّل، ثیت 

 

 آًچ تْ گٌدم تُْن هی کٌی

 .ؾاى تُْن گٌح ؼا گن هی کٌی

 

http://ganjnama.com/View/97/99/5573/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/104/7954/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20.html
http://ganjnama.com/View/97/104/8013/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%86%20%D8%AA%D9%88%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4.html
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 ۸ٕٓٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 ثٌع چهن اّقت ُن چهن ثعل

 .ػیي ؼفغ قعِّ اّ گهتَ َقَعل

 

 ۶ٕ۵هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ نهن، ثیت 

 

 گَ نع اؾ اّآػمل ُؽ ػطبؼ ک

َ ُب ؼا ؼیطت اًعؼ آة خْ  ِجل

ؼّ کؿیي خْ ثؽًیبیی تب اثع 

لَْن یَُکي َزمّبً لََُ ُکْفْاً اََزع 

ؼ چهن ثگهبی ّ ثجیي  ِّّ ای ُهَؿ

هی ًعاًن آى ّ ایي؟ : چٌع گْیی

اؾ ّثبی ؾؼق ّ هسؽّهی ثؽ آ 

 .ظؼ خِبى زی ّ لیْهی ظؼ آ

  

 ۸۴ٓٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 ُْل ؼا تْؾیغ کؽظی ثؽ خِبت

ُبت  هی ًیؽؾظ تَؽٍ ای آى تُؽَّ

آة ُُم ؼا هی کهع ُؽ ثیص ضبؼ 

آة ُْنت چْى ؼقع قْی ثِوبؼ؟ 

ُیي ثؿى آى نبش ثع ؼا ضْ ُکٌم 

 .آة ظٍ ایي نبش ضْل ؼا ًْ ُکٌم

 

 ۷ٖٓٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

َْ َهَؼُکنْ  ُُ َّ  تفكیؽ 

یک قجع پؽ ًبى تؽا ثؽفؽق قؽ 

تْ ُوی ضْاُی لت ًبى ظؼ ثَ ظؼ؟ 

ظؼ قؽ ضْظ پیچ ُل ضیؽٍ قؽی 

ؼّ ظؼ ظل ؾى، چؽا ثؽ ُؽ ظؼی؟ 

تب ثَ ؾاًْیی هیبى آة خْ 

غبفل اؾ ضْظ، ؾیي ّ آى تْ آة خْ 

http://ganjnama.com/View/97/108/8594/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA.html
http://ganjnama.com/View/97/109/8741/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B9%D9%82%D9%84%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8595/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8594/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D9%86.html
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پیم آة ّ پف ُن آة ثبهعظ 

چهوِب ؼا پیم َقع ّ َضْلف َقع 

اقت ؾیؽ ؼاى ّ فبؼـ اقت خْ 

اقت، لیکي اقت کْ؟ : چیكت ایي؟ گفت

ُی ًَ اقجكت ایي ثَ ؾیؽ تْ پعیع؟ 

آؼی لیک ضْظ اقجی کَ ظیع؟ : گفت

هكت آة ّ پیم ؼّی اّقت آى 

اًعؼ آة ّ ثی ضجؽ ؾ آة ؼّاى 

ثسؽ کْ؟ : چْى گِؽ ظؼ ثسؽ گْیع

ّآى ضیبل چْى يعف ظیْاؼ اّ 

زدبثم هی نْظ « آى کْ؟»گفتي 

اثؽ تبة آفتبثم هی نْظ 

ثٌع چهن اّقت ُن چهن ثعل 

ػیي ؼفغ قعِّ اّ گهتَ َقَعل 

ثٌع گْل اّ نعٍ ُن ُْل اّ 

 .ُْل ثب زك ظاؼ ای هعُْل اّ

 

 ۵۹۸هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 هؽؽ کْ ًبضْؼظٍ اقت آة ؾالل

اًعؼ آة نْؼ ظاؼظ پؽ ّ ثبل 

خؿ ثَ َع، َع ؼا ُوی ًتْاى نٌبضت 

چْى ثجیٌع ؾضن، ثهٌبقع ًْاضت 

الخؽم ظًیب همعم آهعقت 

تب ثعاًی لعؼ اللین اَلَكت 

چْى اؾیٌدب ّا ؼُی آًدب ؼّی 

َٔ اثع نبکؽ نْی  ظؼ نکؽضبً

آًدب ضبک ؼا هی ثیطتن : گْیی

ؾیي خِبى پبک هی ثگؽیطتن 

ای ظؼیغب پیم اؾیي ثْظین اخل 

َزل  َّ تب ػػاثن کن ثُعی اًعؼ 

http://ganjnama.com/View/97/108/8575/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%DA%A9%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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 ۸ٔ۸هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 ظؼ قیبُی ؾًگی ؾاى آقْظٍ اقت

کْ ؾ ؾاظ ّ ايل ؾًگی ثْظٍ اقت 

آًک ؼّؾی نبُع ّ ضْل ؼّ ثْظ 

َ گؽظظ تعاؼک خْ ثْظ  گؽ قی

هؽؽ پؽًعٍ چْ هبًع ظؼ ؾهیي 

ثبنع اًعؼ غًَ ّ ظؼظ ّ زٌیي 

هؽؽ ضبًَ ثؽ ؾهیي ضْل هی ؼّظ 

َ چیي ّ نبظ ّ نبِؽ هی ظّظ  ظاً

ؾآًک اّ اؾ ايل ثی پؽّاؾ ثْظ 

 .ّآى ظگؽ پؽًعٍ ّ پؽّاؾ ثْظ

* 

 

 ۸۳۳هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

ًٔ آن خشان ببش آن غشیب گاي بً جىگ َ گاي بً تغخش َ مبتلی  ًٔ محبُط ؽذن آن آٌُبچً دس آخش خشان َ طعى لص

 ...گؾته اَ بً کاي خؾک کی غزای اَ ویغت َایه صفت بىذٔي خاؿ خذاعت میان اٌل دویا َ اٌل ٌُا َ ؽٍُت

 

 آُْی ؼا کؽظ يیبظی نکبؼ

اًعؼ آُضؽ کؽظل آى ثی ؾیٌِبؼ 

آُضؽی ؼا پؽ ؾ گبّاى ّ ضؽاى 

زجف آُْ کؽظ چْى اقتوگؽاى 

آُْ اؾ ّزهت ثَ ُؽ قْ هی گؽیطت 

اّ ثَ پیم آى ضؽاى نت کبٍ ؼیطت 

اؾ هدبػت ّ انتِب ُؽ گبّ ّ ضؽ 

کبٍ ؼا هی ضْؼظ ضْنتؽ اؾ نکؽ 

گبٍ آُْ هی ؼهیع اؾ قْ ثَ قْ 

َْ هی تبفت ؼّ  گَ ؾ ظّظ ّ گؽظ َک

ُؽکؽا ثب َع ضْظ ثگػانتٌع 

آى ػمْثت ؼا چْ هؽگ اًگبنتٌع 

 

http://ganjnama.com/View/97/108/8583/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
http://ganjnama.com/View/97/108/8585/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html
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تب قلیوبى گفت کآى ُعُع اگؽ 

ػدؿ ؼا ػػؼی ًگْیع هؼتجؽ 

ثْکَهَوم یب ضْظ ظُن اّ ؼا ػػاة 

یک ػػاة قطت ثیؽّى اؾ زكبة 

ُبى کعاهكت آى ػػاة ایي ُهؼتََوع؟ 

ظؼ لفف ثْظى ثَ غیؽ خٌف َضْظ 

ؾیي ثعى اًعؼ ػػاثی ای ثهؽ 

هؽؽ ؼّزت ثكتَ ثب خٌكی ظگؽ 

ؼّذ ثبؾقت ّ ِجبیغ ؾاغِب 

ظاؼظ اؾ ؾاغبى ّ خغعاى ظاغِب 

اّ ثوبًعٍ ظؼ هیبًهبى ؾاؼ ؾاؼ 

 .ُن چْ ثْثکؽی ثَ نِؽ قجؿّاؼ

 

 

 ۸۸۱هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

حکایت محمذ خُاسصمؾاي کی ؽٍشعبضَاس کی ٌمً سافضی باؽىذ بً جىگ بگشفت اما جان خُاعتىذ گفت آوگً امان 

 .دٌم کی اصیه ؽٍشپیؼ مه بً ٌذیً ابُبکش وامی بیاسیذ

 :(اظاهَ ظاقتبى)

 

يع خْال ؾؼ ثیبؼی ای غٌی 

زك ثگْیع ظل ثیبؼ ای هٌسٌی 

گؽ ؾ تْ ؼاَیكت ظل هي ؼاَین 

ّؼ ؾ تْ هؼؽٌ ثْظ اػؽاَین 

ًٌگؽم ظؼ تْ ظؼ آى ظل ثٌگؽم 

تسفَ اّ ؼا آؼ ای خبى ثؽ ظؼم 

ثب تْ اّ چًْكت؟ ُكتن هي چٌبى 

ؾیؽ پبی هبظؼاى ثبنع خٌبى 

هبظؼ ّ ثبثب ّ ايل ضلك اّقت 

ای ُضٌک آًکف کَ ظاًع ظل ؾ پْقت 

تْ ثگْیی ًَک ظل آّؼظم ثَ تْ 

گْیعت پؽقت اؾیي ظلِب لُتُْ 

http://ganjnama.com/View/97/108/8586/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B5%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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آى ظلی آّؼ کَ لطت ػبلن اّقت 

خبى خبى خبى خبى آظم اّقت 

اؾ ثؽای آى ظل پؽ ًْؼ ّ ثؽ 

 .ُكت آى قلطبى ظلِب هٌتظؽ

* 

 

 :اؾ ظیْاِى نوِف هْالًب نؽّع هی کٌن ۲۹۴۹غؿل نوبؼٍ  ثؽًبهۀ گٌح زُْؼ اهؽّؾ ؼا ثب ثب قالم ّ ازْالپؽقی

 
 ۲۹۴۹هْلْی، ظیْاى نوف، غؿل نوبؼٍ 

 

 ظؼ غیت ُكت ُػْظی، ِکبیي ػهك اؾ اّ اقت ظّظی

یک ُكت ًیكت ؼًگی، کؿ اّ اقت ُؽ ّخْظی 

 ظؼ غیت، یک ػْظی ُكت کَ هی قْؾظ ّ ایي ػهك، اؾ آى یک ظّظ اقت ّ آى غیت یب آى :پف، هْالًب هی گْیع کَ

ثب زف ُب ّ ثب فکؽ ّ ثب اقجبة ُبِی هبظی !. گؽچَ کَ ّخْظ ظاؼظ؛ ّلی ًیكْت اقت. ػهك، یک ُكِت ًیكْت ؼًگ اقت

 .ثؽضبقتَ" اّ " اؾ ". اّقت " ًوی نْظ آى ؼا ظیع؛ ّلی ُؽ ّخْظی کَ ظؼ ایي خِبى ُكت، اؾ خولَ ّخِْظ هب، اؾ 

پف، هب یک فُبِی الیتٌبُِی غیجی ظاؼین کَ ثبؼُب ایي فُب ؼا ثَ ُویي فُبِی ثیؽّى تهجیَ کؽظٍ ّ یکی ُن ّخْظ، کَ آى 

 . ؼا ُن ثَ قتبؼگبى تهجیَ کؽظین

 . ظؼهْؼِظ هب اًكبى ُب، یک فُبِی الیتٌبُی ّخْظ ظاؼظ کَ آى فُبِی الیتٌبُی، فؽِم هب، ّخِْظ هب، ؼا ظؼ ثَؽ هی گیؽظ

 !.ّخْظ، پٌدبٍ ظؼ يِع آى چیؿی قت کَ ُكت: ظؼ ّالغ، هی تْاًین ثگْیین

 !.  ُكتین، ثب یک ّخْظفضاِی الیتىاٌِی ویغْت ؽکلیظؼ ّالغ، هب یک ثبنٌعٍ ای، یک 

، یک غؼٍ ثب  "ٌغت" ّ آى  " َجُد" اهب هْالًب هی ضْاُع ثَ هب ثگْیع کَ ظؼ هْؼظ هب اًكبى ُب، !. فمّ ّخْظ ًیكتین

 .چیؿُبی ظیگؽ هتفبّت اقت

ثؽاِی ؼّني کؽظِى ایي ػْظ، ضعا ثَ اًكبى ازتیبج ظاؼظ ّ اًكبى، ُوبى ػْظی قت کَ ثب تجعیِل ثَ : هی ضْاُع ثگْیع

 .ػهك، ؼّني هی نْظ

 .یؼٌی هب ظِّظ ػِْظ ضعا ُكتین ّ ایي، ثؿؼگِی هب ؼا ثَ هب، ًهبى هی ظُع

، ظؼ هب ایه خُاعت، ایه عؾك، ایه طلبپف ّلتی هب ثًْؼِت ضعائیت هی آیین ثَ ایي خِبى ّ ّاؼِظ غُي هی نْین، 

هب ُن ضعائیتین، ػبنِك ايِل ضْظهبى ُكتین؛ ّلی ایي ظّقت ظانتي، . هی تْاًین ثگْیین ضعا ػبنك ضْظل اقت!. ُكت

 .ایي ػهك، اّل خِت ظاؼ هی نْظ ثَ خِبى

ُهیبؼی، اقوم ؼا ثگػاؼیع ؼّذ یب خُِْؽ هب، ّلتی ّاؼِظ ایي خِبى هی نْظ، هثل ایٌکَ لكوتی اؾ ضعاقت ّ ضْظل ؼا 

  !.، ُن ظاؼظ "ایه" ، ظاؼظ،  "اَ" ُؽ ضبيیتی . ضعا ُن ضیلی ضْظل ؼا ظّقت ظاؼظ. ضیلی ظّقت ظاؼظ

ایي کبؼ، الؾم . ظؼ آًدب، ػبنِك چیؿُب هی نْظ. هٌتِی، ُوبًطْؼ کَ اهؽّؾ ضْاُین ظیع، ّاؼِظ فُبیی ثٌبِم غُي، هی نْظ

َِ زبهلَ نعى اقت  .اقت، نجی

http://ganjnama.com/View/97/99/2765/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/2765/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
http://ganjnama.com/View/97/99/5573/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi.html
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 .نجیَ هیٍْ ای کَ ثَ ظؼضت چكجیعٍ. ؾًعگی، ایي ؼّذ ؼا، ثَ ظیْاِؼ ؼزوی کَ ُویي ظًیبقت هی چكجبًع

ُوبًطْؼ کَ ثچَ ِِی ًَُ هبٍ ظؼ نکن هبظؼ هی ؼقع، هب ُن پف اؾ هعتی، ثبیع ثؽقین؛ ّ ضعا یب ؾًعگی، ایي ؼّذ، ایي 

 .ُهیبؼی ؼا اؾ ظؼضت، اؾ ظیْاؼ َؼِزِن ظِّم هب، کَ ایي خِبى یب غُي اقت، هی َکٌَع

ضعا ظّظل ؼا، . ثب ضْظل یکی هی کٌع ّ ایي زبلت، زبلِت ػهك اقت. ّلتی اّ هب ؼا هی کٌَع، ؼّی ضْظل لبئن هی کٌُع

 .ػْظل ؼا ؼّني هی کٌع

. پف، ّلتی هب اؾ غُي ؾاییعٍ نعٍ ّ ؼِّی پبِی ؾًعگی لبئن هی نْین، ضعا ظِّظ ػهمم ؼا ثؽای ثیبِى ػهك، ؼّني هی کٌع

هب اًكبى ُب الؾهین؛ ّ اّ نؽّع هی کٌع ثَ پؽاکٌعِى ثِْی ضِْل ػهك کَ ثًْؼِت ًیکی، ثًْؼِت ػهك، ثًْؼِت 

 .ؾیجبیی، ثًْؼِت ثؽکِت ِضَؽظ، اؾ هب يبظؼ هی نْظ

 .پف، اؾ غیت هی آیین، ّاؼِظ غُي هی نْین، ؾًعگی هب ؼا ثَ چیؿُب هی چكجبًع، ظّثبؼٍ هی کٌَع

انتجبُی کَ يْؼت گؽفتَ ایي اقت کَ، هب ثبیع ظؼ ُهت، ًَُ قبلگی، ثًْؼِت هیٍْ هی ؼقیعین ّ ؾًعگی یب ضعا، هب ؼا 

فکؽ هی کٌین کَ ػهِك هب کَ ػهك ثَ ضْظ یب " اؾ ایي َؼِزن، ثیؽّى هی ِکهیع ّ ؼِّی ضْظل لبئن هی کؽظ، اهب هب انتجبُب

 !.ػهِك ثَ ضعاقت، ثبیع ثَ قِْی چیؿُب، خِت ظاؼ نْظ

هب ظؼ غُي، تب ُهتبظ قبلگی، ًْظ قبلگی، تب ثویؽین، ػبنِك چیؿُب نعٍ این؛ ّ ُؽ چیؿی ثًْؼِت هفِْم، ثَ هب اؼائَ هی 

 !.هفِْم ُهؽظٍ قت. نْظ

 .ّلتی، تْخَ ؾًعۀ هب ؼّی یک هفِْم هی ًهیٌع؛ ّ ایي هفِْم، ُهؽظٍ قت، پف هب ُن ُهؽظٍ این

اؾ آًدب ثلٌع هی نْظ، لسظۀ ثؼع، ؼِّی یک هفِْم ظیگؽ کَ آى ُن چیؿی ظؼ ایي خِبى اقت، هی ًهیٌع ّ یبظل ؼفتَ کَ 

یک کكی ظاؼظ ایي ؼّذ ؼا ایي ُهیبؼی ؼا هی ِکهع، اًگبؼ ثچَ ظؼ نکن هبظؼ، ؼقیعٍ، هبهب اّ ؼا اؾ ؼزِن هبظؼ ثیؽّى 

 :هؽظم ُن خوغ نعٍ اًع ّ هی گْیٌع. هی ِکهع، ثچَ ُن ظیْاؼۀ ؼزن ؼا هسکن گؽفتَ، ُن ثچَ ظؼظل هی آیع ّ ُن هبظؼ

 .ّلی هبهب ثچَ ؼا هی ِکهع. ,,یک قؽی لؽِو آؼام ثطم ّ ظؼظُکم، ثَ هبظؼ ّ ثَ ثچَ ثعُیع ,, 

 !. ثچَ یبظل ؼفتَ کَ ثبیع ظیْاؼۀ ؼزن ؼا ّل کٌع ّ ایي ثچَ، هب ُكتین

ظؼ غیت ُكت ػْظی، ِکبیي ػهك اؾ اّ ؾًعگی هی ضْاُع هب ؼا اؾ خِبى ثیؽّى ثِِکهع ّ ػِْظ ػهمم ؼا ؼّني کٌع، 

ّلتی هبهبی ؾًعگی هب ؼا اؾ غُي یب ؼزن ایي ظًیب، ثیؽّى هی ِکهع، هی ؾایبًع، هب ؾًعۀ لبئن ثَ غاِت ضْظهبى، ، اقت ظّظی

 !. ؼِّی پبِی ضْظهبى، ظّثبؼٍ ثب ضعا یکی هی نْین، ایي ظفؼَ، ُهیبؼاًَ

اقوم ُن ضعاقت، ُن غیت اقت، ُن هبقت، گبُی اّلبت هی گْیین . ّاؼظ فُبیی هی نْین کَ اقوم هثل ایي فُبقت

 .     هثل هبُی ظؼ آة نٌب هی کٌع

ّ هی ضْاُع آة ؼا ثب غُي ثجیٌع، ًوی تْاًع اؾ غُي ثیؽّى ,, آة کْ؟ ,, : ّلی اهؽّؾ ضْاُین ظیع کَ چْى هبُی هی پؽقع

 . ظؼ غُي هی هبًع" ثیآیع، ظائوب

 .اهؽّؾ ثْقیلۀ اثیبِت هثٌْی، ایي هَْْع ؼا تَْیر ضْاُین ظاظ

ػهك، کَ ّخِْظ ايلِی هبقت، ثب ؾًعگی، زِف یکتبیی هی کٌع؛ یب هی تْاًین ثگْیین کَ ضِْظ : ظؼ ّالغ، هی تْاًین ثگْیین

 .چَ هب، چَ ؾًعگی، یکی قت. ؾًعگی قت
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 . ، ایي قوجل، ظؼ قفؽۀ ًْؼّؾی هب ُن ُكتبشمی گشدد سَی خُدػ لائم می ؽُد، صوذگی می آیذ بً ایه جٍانپف، 

. ًِْؼ نوغ ثَ آیٌَ هی ضْؼظ ّ ثؽهی گؽظظ ّ هی ظاًیع کَ نوغ ّ آیٌَ ظؼ فؽٌُگِ ایؽاًیبى ضیلی همعـ اقت. نوغ ّ آیٌَ

 .ّلتی ػؽّقی هی کٌین، ضبًَ هی ضؽین، ًوی ظاًین چؽا نوغ ّ آیٌَ هی ثؽین" هثال

ـِ ًِْؼ ضعا ظؼ خِبِى هبظی. ایي نوغ ّ آیٌَ، ُویهَ ثب هبقت  .ایي نوغ ّ آیٌَ، یؼٌی اًؼکب

ظؼ هْؼظ هب، ثَ ایي يْؼت اقت کَ هب ثؼٌْاِى ُهیبؼی، ؼفتین ثَ غُي، ثؽگهتین ّ ثب آى فُب ظّثبؼٍ یکی نعین، ایي 

 . ؼًگین" ًیكْت " هب یک ُكِت !. ظفؼَ ُْنیبؼاًَ

 اقت ّ خبلت اقت ٌغِت ویغْت سوگآى فُب، آى فُبِی غیت ُن، یک فُبِی !. ، ّلی ثب چهن ًوی نْظ ظیع"ُكتین " 

 :، کوب ایٌکَ هی گْیع!کَ هب آًوْلغ ُهیبؼاًَ ثَ ضؿاًۀ غیت ظقتؽقی پیعا هی کٌین

 .یؼٌی اؾ اَقؽاِؼ غیجی، پؽظٍ ثؽهی ظاؼین!. اؾ فؽنتَ ّ پؽِی اّ، پؽظٍ ثؽهی ظاؼین

 ضجؽی ؼفت ؾگؽظّى، نجكتبِى اََؾل 

 .(هیالِظ آظم" الجبِل الُْؼی ظؼ ): زػؼ ای پؽظٍ گیبى، پؽظٍ ظؼی پیعا نع

یک ضجؽی ؼفت اؾ : هی گْیع. هٌظْؼ اؾ هیالِظ آظم یؼٌی ؼفتِي اًكبى ثَ يْؼِت ُهیبؼی ثَ غُي ّ ثؽگهتي ّ لبئن نعى ثَ غاتم اقت)

گؽظّى ثَ ًِبًطبًۀ غیجی، کَ هْاظت ثبنیع یک ثبنٌعٍ ای پیعا نعٍ کَ هی ضْاُع پؽظٍ ُب ؼا ثعؼظ، یؼٌی اقؽاِؼ غیجی ؼا فبل کٌع، ثؽای 

. ایٌکَ، ّلتی هب ثب آى فُب یکی هی نْین، ثَ اَقؽاؼ ّ ثَ نگفتی ُبی ضعا ظقت پیعا؛ ّ آًِب ؼا ثیبى هی کٌین؛ یب اّ اؾ ِؽیِك هب، ثیبى هی کٌع

 .(!ظِّظ ػْظ ظؼ ایٌدب، هثجت اقت ّ ُؽ ّخْظی اؾ آى فُب ثؽهی ضیؿظ. ثًْؼِت ُویي ظِّظ ػْظ

 .اهؽّؾ، اخبؾٍ ثعُیع ثؽّین چٌع هثٌْی ثطْاًین

 ".هب اّ ُكتین : "  کَ(ُفتۀ لجل ُن گفتین)هی ضْاُین ثجیٌین 

خذا با ماعت، ٌش : " ، گفت کَ"َهؼیَت " ُفتۀ لجل، ثَ ايطالِذ ". هب ضعائیت ُكتین : " ایي لُیَ ثكیبؼ کلیعی قت کَ

 .ایٌِب ُوَ یکی قت. ؛ یب، هب ثَ يْؼِت اًكبى، کَ ضعائیت اقت، هی آیین"ضعا هبقت " ؛ یب،  "جا باؽیم

 يسجت َقِؽ ایي اقت کَ چؽا هب ًوی تْاًین ضْظهبى ؼا ثهٌبقین؟

 چؽا هتْخَ ًیكتین کَ هب اؾ خٌِف ُهیبؼی ُكتین ّ ثبیع اؾ غُي ؾاییعٍ نْین؟

 ثب ّخْظ ایٌکَ ایٌِب ؼا هی نٌْین، ثبؾ ُن ثَ ظیْاِؼ ؼزِن ایي ظًیب چكجیعٍ این؟

ثَ ایي ػلت اقت کَ هب ثب غُي، هی ضْاُین ايِل ضْظهبى یب ضعا، ایي فُبِی غیجی یب ثْظى یب ؾًعگی، : هْالًب هی گْیع

 !. ، ؼا ثهٌبقین"ثسؽ " کَ گبُی اّلبت هی گْیین 

* 

 :  هی گْیع. ایي ثیت ؼا الجتَ ُفتۀ لجل ُن ضْاًعم، ثؽای تأکیع، ظّثبؼٍ اهؽّؾ هی ضْاًن

 

 ۱۱۱۳هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ اّل، ثیت 

 ُؽ چَ يْؼت هی ّقیلت قبؾظل

ؾاى ّقیلت ثسؽ ظّؼ اًعاؾظل 

  ؼا ثهٌبقین، اؾ ِؽیِك ُوبى اثؿاؼ، اَُؽ چَ کَ يْؼت، یؼٌی غُي هب؛ یب هب ثب اثؿاِؼ غُي، ّقیلَ ظؼقت هی کٌین کَ 

http://ganjnama.com/View/97/104/7954/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D8%B1%20%DA%86%D9%87%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%DB%8C%20.html
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 !. ُوبى فکؽ، ظؼیب یب ُوبى غیت یب ضعا، هب ؼا ثیؽّى هی اًعاؾظ

ُضت ضیلی هِن اقت ثفِوین، کَ هب ثْقیلۀ فکؽ هی ضْاُین ايِل ضْظهبى ؼا ثهٌبقین ّ ههغِْل هطبلؼَ ظؼ هْؼِظ ضعا ّ 

 . ظؼ هْؼِظ ضْظهبى ُكتین

 چکبؼ ثبیع ثکٌین؟ 

 .، ثب غُي خْاة ًعُیع"هي کی ُكتن؟ : " ّلتی نوب ایي قْال ؼا اؾ ضْظتبى هی کٌیع

، ثالفبيلَ هی ثیٌیع کَ غُي هی ضْاُع خْاة ظُع یب نوب هی ضْاُیع ثَ غُي ثؽّیع ّ "هي کی ُكتن؟ : " نوب قْال کٌیع

 : ثگْییع" هثال

 ...ُؽ چَ ُكتن، . ؼئیف ُكتن. هي پعؼ یب هبظؼ ُكتن. ـ  هي هؼلن ُكتن

 هي کی ُكتن؟

 !.هتْخَ ضْاُیع نع کَ ّلتی ایي قْال ؼا هی کٌیع، ثالفبيلَ ػبظت کؽظٍ ایع ثؽّیع غُي. ثب قْال ثوبًیع. ًؽّیع ثَ غُي

 :هی گْییع. یک چیؿی ثگْییع

 .ـ هي اًكبى ُكتن، هي ضعائیت ُكتن

 . وً، "ایي ظؼقت اقت؟ " 

، ؼا خْاة هی ظُیع، ؾًعگی نوب ؼا اؾ فُبِی "هي کی ُكتن؟ " ثب آى کلوَ ای کَ . نوب ظاؼیع ثب غُي خْاة هی ظُیع

 !.یکتبیی ثیؽّى هی اًعاؾظ

 :زبال، یک اثؿاؼ ظیگؽ

 ... هي ُكتن : نوب هی گْییع

 ". هي ُكتن : " ثگْییع. خبِی ضبلی ؼا پُؽ ًکٌیع. نوب، ًمطَ ُب ؼا پُؽ ًکٌیع

 ثجیٌیع چَ اتفبلی هی افتع؟. ثب غُي، خبِی ضبلی ؼا پُؽ ًکٌیع. ثَ غُي ًؽّیع. هي، هبظؼ ُكتن. هي، پعؼ ُكتن: ظّثبؼٍ ًگْییع

، نوب، هكتمل اؾ خِبى ّ هفبُین ّ اقن ُب ّ نغل ُب ّ ًمم ُب، هی تْاًیع "هي ُكتن : " ثؽای ایٌکَ ّلتی هی گْییع

 .ُكتن، اختٌبة هی کٌیع... هي، : ثٌبثؽایي، اؾ ایٌکَ ظّثبؼٍ ثَ غُي ثؽّیع ّ ثگْییع. ثبنیع

ٌمآن ابضاِس رٌىی کً می ثب : ثؽای ایٌکَ گفت. تْخَ کٌیع" ثَ ُیچ تؼؽیفی اؾ ضعا یب ايِل تبى، ًجبیع ثكٌعٍ؛ یب ايال

 !.نوب ؼا، ثسؽ، فُبِی یکتبیی، ضعا، ثیؽّى هی اًعاؾظخُاٌیذ خذا یا خُدتان سا بؾىاعیذ یا تعشیف کىیذ، 

  .ثؽای ایٌکَ هی ضْاُیع ثگْییع کَ هي ظؼ ّالغ، ضعائیت ُكتن

 ،,,! ًیكتین,, : هب هی تْاًكتین ثگْیین ضعا ُكتن؛ ّلی ایي ظؼقت ًیكت، هب ضعا ًیكتین؛ ّ ایي ُن ظؼقت ًیكت کَ ثگْیین

هی آیع، ُوَ چیؿ . یک ؾًعگی ُكت. یک ضعا ُكت. یک ظاًَ ُهیبؼی ُكت!. اّ هی آیع ظؼ ُؽ چیؿی. اهتعاِظ اّ ُكتین

 . ُكتین " اَ" اّقت ّ ظؼ اًكبى، ػمت هی ِکهع ّ ُهیبؼاًَ ؼّی ضْظل لبئن هی نْظ، هب 

هب ثلسبظ . ,,! ثجیي، هي خعا ُكتن,, : ثٌظؽ هی آیع هب خعا ُكتین، ثؽای ایٌکَ هب ظؼ خكن هبى، ایي ّؼ ّ آى ّؼ هی ؼّین

 فؽهی، اؾ اًكبى ُبِی ظیگؽ، خعا ُكتین؛ ّلی ثلسبظ ُهیبؼی، ظّ اهتعاِظ یک ُهیبؼی ُكتین، یک ثی فؽهی ُكتین، یک 

 . ُكتینٌغت وما،" ًیكِت " یک . ، ُكتین"ًیكْت " 
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 !. ایٌِب ؼا ثب فکؽ ًوی نْظ گفت

 ". ثبنین " اهؽّؾ هی ضْاُین ثگْیین کَ ُویي فکؽُبقت کَ ًوی گػاؼظ هب 

 !. قبکِي ثبنٌعٍ نعم: ایٌکَ هْالًب هی گْیع

 . َزِی لیْم، یؼٌی ؾًعگِی لبئن نعٍ ؼّی ضْظل: اهؽّؾ ُن ضْاُین ظیع کَ ّلتی هی گْیع

ؼفتَ ای  ,, ُكتن، ... تب ثگْیی هي، . ,,چیؿُبقت ,, هي ُكتن، تْخَ ثَ غُي تبى ًوی کٌیع، چْى غُي، : نوب هی گْییع

،  "اَ" ًوی تْاًی ثهٌبقی، تْ ثبیع ثَ !. ، ّ اؾ آًدب ّ ثب آى کلوبت هی ضْاُی ؾًعگی، ضعا یب ضْظت ؼا ثهٌبقی,,آًدب 

 !.           ؾًعٍ نْی

یکعفؼَ هی ثیٌی یْال یْال، .  ؼا پُؽ ًوی کٌیٌغتم ّ مهخبِی ضبلِی ثیِي . ُویٌطْؼی". هي ُكتن : " پف هی گْیین

یْال یْال، یْال، ظاؼی ؼِّی پبی ضْظت ػوك پیعا هی کٌی، ؾًعٍ هی نْی ّ یْال یْال، زتی اؾ هیِل ثَ ایٌکَ 

ـِ آًِب ثبنی ّ ثب آًِب ُن ُْیت نْی یب آًِب ؼا اقبـ لؽاؼ ثعُی، ظؼ هیآیی  . ػبنِك چیؿُب ّ ثؽ اقب

ؾًعگی قبل ُبقت کَ هی ضْاُع نوب ؼا اؾ ایي هطوًۀ . ثؽای ایٌکَ یبظهبى ثبنع، کَ ؾًعگی هی ضْاُع ایي کبؼ ؼا ثکٌع

 .غُي، ثیؽّى ثِِکَهع

ًَُ قبل، ظٍ قبل، تْ " ایي ُن یبظهبى ثبنع کَ ثؽای ؾًعگی، ضعا، لؽاؼ اقت ثچَ، ًَُ هبٍ ظؼ نکن هبظؼ ثبنع، هب ُن هثال

 .یْال یْال، هب ؼا ثیؽّى هی ِکَهع" غُي هبى ثبنین، ثؼعا

 !.ظاؼظ، ظؼقت ًیكت,, هي ,, ایٌکَ یک اًكبِى نًت قبلَ، ٌُْؾ تِْی غٌُم اقت ّ 

* 

 : هی گْیع. چٌع ثیت ظیگؽ ُن هی ضْاًن، ضْة تْخَ کٌیع

 ۲۴۷۵هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ اّل، ثیت 

 

ُن هی کٌی َْ  آًچ تْ گٌدم تَ

ُن گٌح ؼا گن هی کٌی  َْ ؾاى تَ

 ، گٌِح زُْؼ اقت؟,,آى ,, هؽظم فکؽ هی کٌٌع، ظؼ غُي نبى گٌِح زُْؼ، یک تؼؽیفی ظاؼظ، آیب 

 : ُـــــؽچیؿی کَ ظؼ غٌُت تدكن هی کٌی، تُْن هی کٌی، فکؽ هی کٌی کَ

، ثب آى تُْن، ّ ,,اقت ّ هي هی ضْاُن ثَ آى ؾًعٍ نْم ... اقت، ؾًعگی، ایي ... اقت، گٌِح زُْؼ، ایي ... ضعا، ایي ,, 

 !.ظؼ اثؽ چكجیعى ثَ آى تُْن ّ تدكِن آى تُْن ّ خكتدِْی آى، ظؼ غُي ات ُكت، کَ گٌح ؼا گن هی کٌی

 : پف هي، ّلتی هی گْین

 : ، هي ؼِّی ضْظم لبئن ُكتن، ثَ غُي ًوی ؼّم، ثگْین"هي ُكتن " 

گٌِح زُْؼ، ایي اقت کَ نوب ظؼ ایي لسظَ، یْال یْال، هی ثیٌیع کَ ظاؼیع ػوك پیعا . ,,اقت ... گٌِح زُْؼ، ایي ,, 

 . هی کٌیع

 اؾ کدب هؼلْم هی نْظ؟

 . َاکىؼ وؾان ومی دٌیذنوب : اؾ ایٌکَ

http://ganjnama.com/View/97/104/8013/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%86%DA%86%20%D8%AA%D9%88%20%DA%AF%D9%86%D8%AC%D8%B4.html


                                   # Nov 05 2014                  530  program       ٥۳۰برنامه گنج حضور شماره      

12 
 

 . چیضٌا معتبشوذ َلی ؽما سا تحشیک ومی کىىذ، ؽما سا اص سیؾً دس ومی آَسوذ: اؾ ایٌکَ

 .اص چیضٌا، صوذگی ومی خُاٌیذ: ثؽای ایٌکَ

 . ؾًعٍ نعٍ ایع" ؛ ّ ػوال"هي ؾًعگی ؾًعٍ ُكتن : "  ّ هی گْییعؽما صوذگی ٌغتیذ: اؾ ایٌکَ

,, آًدب ,, ؾًعٍ نعیع، هتْخَ هی نْیع کَ هیل ًعاؼیع ثَ غُي تبى ثؽّیع ّ چیؿُب ّ اؾ خولَ آظم ُبِی ظیگؽ ؼا " ّلتی ػوال

 !.تدكن کٌیع، اؾ آًِب تْلِغ ؾًعگی ظانتَ ثبنیع؛ یب اؾ پْل تبى، اؾ همبِم تبى، ضْنجطتی ثطْاُیع

یکعفؼَ هتْخَ هی نْیع کَ نوب ظاؼیع اؾ خِبى خعا هی نْیع؛ ّ ؾًعگی ُن قبل ُبقت کَ نوب ؼا اؾ ؼزن ظًیب ثیؽّى هی 

 !. کهیعٍ ّ ظؼظ ظانتیع

اؾ اّل ؾًعٍ ثْظیع، چَ چیؿی نوب ؼا ُهؽظٍ هی . نوب ؾًعٍ نعٍ ایع!. ظؼظُب ًیكت!. هتْخَ هی نْیع کَ ظؼظُب ؼیطت

 کؽظ؟

ؾًعگی ؼا، چیؿی !. ,,اقت ... اقت، ؾًعگی، ایي ... اقت، گٌِح زُْؼ، ایي ... ضعا، ایي ,, : ُوبى چیؿی کَ هی گفتی

 !.، تدكن، ًوی کٌی,,چیؿی ,, تدكن هی کؽظی، اآلى، ؾًعگی ؼا، 

 .ایٌِب ؼا ثبیع ایٌمعؼ ثطْاًیع، کَ ظؼ نوب ؾًعٍ نْظ

* 

ثؼع اؾ ایي ثیت، آى لكوت اؾ هثٌْی ؼا کَ هؽثِْ ثَ ایي ثیت اقت، ضْاُن ضْاًع؛ ّلی هی ضْاُن کَ . یک ثیت ظیگؽ

 :هی گْیع کَ. نوب، خعا ثَ ایي ثیت، تْخَ کٌیع

 ۱۰۸۲هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 ثٌِع چهن اّقت ُن چهن ثََعل

ػیِي ؼفغ َقِع اّ گهتَ َقَعل 

، تًْیِؽ آن. هب ثَ يْؼت ُهیبؼی ؼفتین تْ غُي ّ ثب چیؿُب ظؼ غُي ُن ُْیت نعین، یؼٌی ثَ یک چـــیؿی ُْیت ظاظین

 !.غٌُی قت، هب ثب تًْیِؽ غٌُی هبى ؾًعگی هی کٌین، ایي تًْیِؽ غٌُی، هب ًیكتین

ؾًعگی هی . ایي تًْیِؽ غٌُی، هْلت اقت، ُهیبؼی تِْی ایي تًْیِؽ غٌُی، ثَ تَلَ افتبظٍ؛ یب تِْی ایي تًْیِؽ غٌُی قت

 !.ؾًعٍ ًگَ هی ظاؼین" هب ُن هِي غٌُی ؼا ظائوب. ضْاُع هب ؼا اؾ تِْی ایي هِي غٌُی، ثیؽّى ثِِکَهع

چهوی قت کَ يعاُب ّ چیؿُبیی ؼا کَ هب اآلى هی ثیٌین ّ هی . ایي هِي غٌُی، یک چهن ظاؼظ، کَ چهِن زكِی هبقت

 :ما با آن پىج حظیؼٌی . نٌْین، لُبّت هی کٌین

 .ـ چیضٌا سا می بیىیم، می ؽىُیم

 .ـ بً رٌه می بشیم

ـِ اؼؾل ُبِی . لضاَت می کىیم ّ  فکش دسعت کشدي یک ـ ـِ زف ُب ّ یبظگیؽی ُبِی هب، ثؽ اقب ایي لُبّت ُب ثؽ اقب

 .   خبهؼَ ای قت کَ ظؼ آى ثؿؼگ نعین

ُهیبؼِی خكوی، . ایي ُوبى ُهیبؼِی خكوی قت. هی تْاًع چیؿُب ؼا ثجیٌع، ًوی تْاًع ضعا ؼا ثجیٌع: ایي ظیع، چهِن ثع اقت

 . ثٌِع چهِن ُهیبؼی قت. ؾًعگی ؼا، ضعا ؼا، خكن هی ثیٌع، ایي، چهِن ثع، ظؼ ّالغ چهن ثٌِع هبقت

http://ganjnama.com/View/97/108/8594/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%DA%86%D8%B4%D9%85%20%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA.html
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 ؛ ّ ػمت هی کهیع، ؼِّی پبِی ضْظتبى لبئن هی نْیع، چَ چهوی ثبؾ هی نْظ؟"هي ُكتن : " ّلتی هی گْییع

 . چهِن ُهیبؼی. چهِن ؾًعگی

 . غُِي هب ُن، ظؼ اضتیبِؼ اّ لؽاؼ هی گیؽظ. ایي چهن ُن، ظؼ اضتیبِؼ اّ لؽاؼ هی گیؽظ

هي ثبنٌعگی ؼا زف : قبکِي ؼّاى نعم، قبکِي ؼّاى کَ هٌن، ّلتی نوب ػمت کهیعیع ّ هی گْییع: ّلتی  نوب هی گْییع

 .هی کٌن، ظیگؽ ثْقیلۀ غُي ام، هتکی ثَ چیؿُبِی ایي خِبى ًیكتن، چهِن ظیگؽی ثبؾ هی نْظ

 زبال، نوب اآلى هی ضْاُیع ثب غُي تبى ثگْییع آى چهن چیكت؟

 !.ثؽای ُویي اقت کَ نوب خلِْی ایي کبؼ ؼا هی گیؽیع!. ًگْییع ظیگؽ!. ًگْییع

 . قبل ُب ثهؽ خلْی ضْظل ؼا گؽفتَ، ایي اثیبت ؼا ًطْاًعٍ

نوب اآلى آى ُب ؼا ثطْاًیع، ثجیٌیع هْالًب چَ هی گْیع، ثَ آى ُب ػول کٌیع، ؾیبظ ثطْاًیع، ؾیبظ تکؽاؼ کٌیع، ضْة آًِب ؼا 

 . ، ؾًعٍ نْیع "آن" ثفِویع، تب آى فُب ثبؾ نْظ ّ ثَ 

 .پف، چهوی کَ فمّ چیؿُب ؼا هی ثیٌع، ُهیبؼی کَ چیؿُب ؼا هی ثیٌع، ثٌِع چهِن هبقت

. ، اقت"آى گْل " پف ایي گْل، پٌجۀ !. هثل ایٌکَ آظم، ثَ گْل ُبیم پٌجَ کٌع، ًهٌْظ: پبییي هی گْیعظؼ هْؼِظ گْل، 

ُؽ کكی ثب ایي گْل، هی نٌْظ ّ هفبُین ؼا ؾًعٍ هی کٌع ّ ثَ آًِب هی چكجع، اقتعالل هی کٌع، ظؼ ّالغ ُویي چیؿ ظؼ 

 !.هب، پٌجۀ آى یکی گْل، یؼٌی پٌجۀ گِْل ضعاییت، پٌجۀ گِْل زُْؼ، پٌجۀ گِْل ضعاقت

 .هب فکؽ هی کٌین ایي فکؽ، ؼفِغ َقِع هبقت، ػیِي ؼفغ َقِع اّ

 هي چؽا ثَ زُْؼ ؾًعٍ ًوی نْم؟ ,, 

ُویي چیؿُب کَ فکؽ هی کٌین اثؿاِؼ کبِؼ هبقت، ُویي چیؿُب َقِع . ظلیل... ثَ ایي . ظلیل... ثَ ایي . ظلیل... ُضت، ثَ ایي . ,,

 .هبقت

 .،، نوب هی گْییع هي چکبؼ کٌن؟ ،،

 !. ُویٌطْؼی ثوبى". ثگْ هي کی ُكتن؟ " 

 .،، هي کی ُكتن؟ ،،. ،، هي کی ُكتن؟ ،،: ثگْ. ، چٌع ؼّؾ ؾًعگی کيبا آن

 . ، ّلی ثَ آى تْخَ ًکي,,کی ُكتن ,, غُي هی ضْاُع ثگْیع 

یْال، یْال، یْال، یْال، ضْاُیع ظیع کَ ایي ؼِّذ نوب، ایي ُهیبؼِی نوب، ظاؼظ ثَ ضْظل ؾًعٍ هی نْظ، ظاؼظ ضْظل 

 .ّاکٌم ًهبى ًوی ظُیع. ؼا اؾ خِبى ثیؽّى هی ِکهع ّ یْال، یْال ضْاُیع ظیع کَ ظاؼیع ػٌْ هی نْیع

ػلِت ّاکٌم ُبی هب ایي اقت کَ ُهیبؼی ظؼ آى َّؼیت ُب، قؽهبیَ گػاؼی نعٍ؛ ّ ّلتی آى َّؼیت ُب ؼا تکبى هی 

 . ظٌُع، ؼِّذ هب تکبى هی ضْؼظ، خبِى هب تکبى هی ضْؼظ، هب تکبى هی ضْؼین ّ ّاکٌم ًهبى هی ظُین

 .ػیِي ؼفغ َقِع اّ گهتَ َقَعلپف، 

، َقِع نوبقت،  ,,آى ,, آى فکؽی کَ نوب اآلى ؼاخغ ثَ ضعا هی کٌیع، آى ثبّؼی کَ ظاؼیع، ثٌظِؽ نوب، کلیِع کبؼ اقت؛ ّلی 

 ".        کَ ًوی تْاًین ّاؼِظ فُبِی یکتبیی نْین " 

* 
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 .  ثؽایتبى هی ضْاًن، ثَ ایي کبؼ هؽثِْ اقت۶۲۵ایي لكوت اؾ هثٌْی ؼا اؾ ظفتِؽ نهن، ثیِت 

 

 ۶۲۵هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ نهن، ثیت 

 ػمل ُؽ ػطّبؼ کبَگَ نع اؾ اّ

َ ُب ؼا ؼیطت اًعؼ آة خْ  ِجل

ظؼ یک گًْی کَ ثبؾ اقت، ِنکؽ هی ؼیؿًع، " هثال. ٌُْؾ ظؼ ایؽاى هؼوْل اقت. ِجلَ ُب ؼا ظیعٍ ایع. نوب ػطبؼ ُكتیع

 ... ظؼ یکی لْثیب هی ؼیؿًع، 

، "اّ " اگؽ ػمِل هب، ُهیبؼِی هب، تهطیِى هب، نٌبقبیِی هب، آگَ نْظ اؾ . هب ُن ػطّبؼین. هب ُن ظؼ غُِي هبى ِجلَ ظاؼین

، ؾًعٍ نْیع، هتْخَ هی "اّ " ثب فکؽ خْاة ًعُیع ّ یک ُضؽظٍ ثَ . ،، هي ُكتن ،،: اؾ ضعا، اؾ ؾًعگی، یؼٌی اگؽ ثگْییع

ایي چیؿُبیی کَ ثَ آًِب چكجیعٍ ایع، ایٌِب ايل ًیكتٌع، ایٌِب، چیؿُبِی ایي خِبًی ُكتٌع، ؼثطی ثَ ... ،، اٍِ : نْیع کَ

 !.ؾًعگی نوب، ؼثطی ثَ ضْنجطتی نوب ًعاؼًع

نوب تب زبال اؾ آظم ُب ّ اؾ ایي چیؿُب، یؼٌی اؾ ُوبى ِجلَ ُب کَ گؽفتَ ّ ظؼ هغبؾٍ تبى، ثَ آًِب چكجیعٍ ایع، ؾًعگی هی 

 !.ضْاقتیع، ّگؽًَ آًِب ؼا ًگَ ًوی ظانتیع

ـِ آًِب، "ًَ " ًَ ایٌکَ ُؽ چَ ظاؼین ظّؼ ثیٌعاؾین یب پْل ًطْاُین،   !. ظؼقت کٌیع,, هي ,, ، ثَ آًِب ًچكجیع کَ ثؽ اقب

 :یبظهبى ثبنع

ُهیبؼی آهعٍ، ثَ ظیْاؼۀ ؼزِن ایي ظًیب، چكجیعٍ، ثَ هستْاِی ؾًعگِی نوب چكجیعٍ، ثَ آى ِجلَ ُب، آى چیؿی کَ تْی ِجلَ 

ظؼ ِجلَ ُب چَ ُكت؟، ثؼُی هْلغ ُب ظؼظُبتبى ُكت، پْل ُكت، ثچَ تبى ُكت، ُوكؽتبى ُكت، . ُب ُكت، چكجیعٍ

 . ، ثعتؽیي چیؿُب ظؼ ِجلَ ُكتٌعدسدٌا. فبهیل تبى ُكت، ظّقت تبى ُكت

ُؽ کكی ظؼظُبیم ؼا ثیٌعاؾظ، ؼًدم ال ؼا ثیٌعاؾظ، . یبظآّؼی هی کٌن، ایي ظؼظُب ؼا اًعاضتي، کبِؼ ضیلی قطتی قت

ـِ گٌبُم ؼا ثیٌعاؾظ،  ، زِف ایٌِب ُوبى ِجلَ ُب ُكتٌعکیٌَ ال ؼا ثیٌعاؾظ، لِؽل ؼا ثیٌعاؾظ، ضهن ال ؼا ثیٌعاؾظ، ازكب

 : زیف ثْظًم ؼا ثیٌعاؾظ

 !.ؾًعگی هی کٌن... زیِف هي، کَ ثب ایي ,, ـ 

 . ,,! ، ًگبٍ کي، زیف ًیكت؟!، َّؼیِت هب ؼا!ؼا... ، ایي !ـ هي ؼا

 ... ، تؽـ ُن ظؼ ایي ِجلَ ُب ُكت، ًگؽاًی، اَطؽاة، زِف ػعِم اهٌیت، زِف ثعثطتی، زِف خعایی، تشط

 !.ثؼٌْاى ػطبؼ، ایٌِب ُوَ ِجلَ ُبِی هبقت

 ! ". چیؿُبِی ضْثی ًیكتٌع" ايال!. " ، هی گْیین ایٌِب ػطؽًع، ایٌِب چیؿُبی ضْثی اًع!تبؾٍ

نوب ثبیع اؾ غُي هتْلع نْیع تب ػْظ ؼّني نْظ، .  هی آیععُِد دس حاِل عُصػتوبِم ػطؽ ّ ثْی ضْل ّ ثؽکت، اؾ ایي 

ثْی ضِْل ػهك . ػِْظ ضعا، هب ُكتین. هب اًكبى ُب کَ ظؼ غُي ُكتین، ػِْظ ضعا ؼا ضبهْل کؽظین. ػِْظ ضعا ؼّني نْظ

 . ّ ثِْی ضِْل لطبفت هی ظُع

 . آِة خْ، ُویي آِة ؾًعگی قت. ، ِجلَ ُبیم ؼا ظؼ آِة خْی ؼیطتاَپف ُؽ کكی یک ُضؽظٍ آگَ نع اؾ 

http://ganjnama.com/View/97/109/8741/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B9%D9%82%D9%84%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1.html
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 چؽا هی ؼیؿیع؟. نوب ِجلَ ُبیتبى ؼا ظؼ خْی هی ؼیؿیع، ثجؽظ

 !. نٌبقبیی. ُوۀ ایٌِب ثب نٌبقبیی ظؼقت هی نْظ

 . نوب ًگْییع هي هی ضْاُن ثَ ؾّؼ، ؼًدم ُبین ؼا ثیٌعاؾم

؛ ّلی نوب ثؼٌْاى ُهیبؼی هی کهیع ػمت ّ !هي غٌُی ًوی تْاًع یک لكوت ال ؼا ثِجَُؽظ ثیٌعاؾظ". ثَ ؾّؼ ًوی نْظ " 

ایٌِب هی افتٌع، ًَ ایٌکَ !. ثَ ایٌِب ًگبٍ هی کٌیع، ّلتی نٌبقبیی هی کٌیع کَ ایي ؼًدم، اَبفی قت، ضْظ ثطْظ هی افتع

 . ًوی نْظ!. ، ؼفتیع غُي ّ هِي غٌُی هی ضْاُع ثیٌعاؾظ,,هي هی اًعاؾم ,, : ُویٌکَ ثگْییع!. نوب هی اًعاؾیع

 ".ظؼقت اقت؟ " 

ؼّ کؿیي خْ ثؽًیبیی تب اثع 

لَْن یَُکي َزمّبً لََُ ُکْفْاً اََزع 

اگؽ اؾ غُي ؾاییعٍ نعی، یؼٌی ایي ِجلَ ُب ؼا ّل کؽظی ّ ایٌِب، ظؼ خِْی ؾًعگی افتبظًع، تْ ظیگؽ اؾ ایي : هی گْیع

 !.                              فُبِی یکتبیی ثؽًوی گؽظی کَ ظّثبؼٍ ثَ غُي ثؽّی

. ُهیبؼی یک تکَ قت: هًؽع ظّم، ظؼ ّالغ تؽخوۀ قْؼۀ تْزیع اقت کَ هكلوبًبى ظؼ ًوبؾنبى هی ضْاًٌع، هی گْیع

 . ضعا یکی قت ّ ثی ًیبؾ اقت

 نوب چَ ًتیدَ هی گیؽیع؟

 .،، هي، ثؽای ایٌکَ ػمت ثِِکَهن ّ ثگْین کی ُكتن، ثَ خِبى ازتیبخی ًعاؼم ،،: نوب هی گْییع

ثؽای ایٌکَ . ، هي ُن چْى ضعائیت ام، ثَ خِبى ازتیبج ًعاؼم!هگؽ ضعا ثَ خِبى ازتیبخی ظاؼظ کَ ثگْیع هي ضعا ُكتن

 .ضعا ظّ تب ضبيیت ظاؼظ، یکی ثی ًِبیت ّ یکی ُن اثعیت

ّلتی هب ثَ فُبی غیجی ؼفتین یب ُوَ چیؿ ؼا تْی آة ؼیطتین، ثَ اّ ؾًعٍ هی نْین، یکتب هی : ثی ًِبیِت ضعا ّ اثعیِت ضعا

 !.تب زبال ًیبؾهٌِع خِبى نعین. نْین، اؾ خِبى ثی ًیبؾ هی نْین

نوب ظؼ ًوبؾ هی گْییع ّ یب ُؽ کكی ُن کَ ًوبؾ ًوی ضْاًع، هی تْاًع . هتْخَ هی نْین کَ هثِل هب، ظؼ خِبى ًیكت

َِ اّ" ًیكت زمیمتب ". لَْن یَُکي َزمّبً لََُ ُکْفْاً اََزع: ثطْاًع ّ ثفِوع کَ  ! ". کكی نجی

َِ ضعا َِ کی؟، نجی  . نجی

َِ هي ّ ُهیبؼِی هي ّ غات هي؛ یب ضعائیت، ظؼ خِبى ًیكت: چؽا ایي ؼا هی گْیین؟، هی ضْاُین ثفِوین کَ  !. نجی

 !. ؟، ُضت انتجبٍ کؽظم,,ُكتن ... هي ,, : پف ایي چیكت کَ قبضتن ّ هی گْین

 ظؼ ایي خِبى، چَ؟ ؼا هي هثِل ضْظم، یب هثِل ضعا، قبضتن؟

 . تًْیِؽ غٌُی ؼا.  هِي غٌُی ؼاـ

نجیَ ضعا ؼا ظؼ ایي ,, : ُهیبؼِی خكوی ثَ هي هی گْیع کَ. ایي تًْیِؽ غٌُی قجت نعٍ کَ هي، ُهیبؼی خكوی پیعا کٌن

، پف ایي ِجلَ ُب چیكت !، ُؿاؼاى تب ُن هی نْظ قبضت، کوب ایٌکَ هي قبضتن ّ ظاؼم هی پؽقتن,,خِبى هی نْظ قبضت 

، ایي چیؿُبِی اًجبِؼ هي، ُویي ظؼظُبم، ُویي پْل ام، ُویي چیؿُبیی کَ ثَ آًِب چكجیعم، ایٌِب ُویي، هي !کَ هی پؽقتن

 !. ُكتن ّ ضعا ظیگؽ
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 ". ایي غلّ اقت " 

  .لَْن یَُکي َزمّبً لََُ ُکْفْاً اََزع

نجیَ هي ُن ظؼ ایي خِبى ًیكت ّ هب ُهیبؼِی یکتب ّ . هي ظیگؽ ظاؼم نٌبقبیی هی کٌن کَ نجیَ ضعا ظؼ ایي خِبى ًیكت

 !. (ًَ ایي تي ؼا، آى چیؿی کَ اؾ غیت، ثؼٌْاى ُهیبؼی آهعٍ). ثی ًیبؾ اؾ ایي خِبى ُكتین، ًوی نْظ چیؿی نجیَ هؽا ؾاییع

اهؽّؾ هی !. هب ثًْؼِت ُهیبؼی هی آیین ثَ ایي خِبى، ثَ ظیْاؼۀ ؼزِن خِبى هی چكجین، ایي هًلست اقت: گفتین

 !. ضْاًین، تب زعّظی هْالًب تَْیر هی ظُع چؽا

غم می آیذ، یعىی ایه مُلعی عت کً ما ًَُ قبل، ظٍ قبل، ُویٌکَ فکؽُبهبى ؼا خعی گؽفتین، ضْظهبى ؼا خعی گؽفتین، 

  .بایذ صاییذي ؽُیم

کهیعًع ػمت ّ ثَ " الجتَ، پعؼ ّ هبظؼی کَ ّالؼب. چمعؼ هِن اقت کَ پعؼ ّ هبظؼُب ثَ ثچَ ُبیهبى ػهك ؼا یبظ ثعٌُع

ثچَ، ثب ُویي ػهك ّؼؾِی پعؼ ّ هبظؼ ثَ ُن ّ پعؼ ّ . ؾًعگی ؾًعٍ نعًع، هؿٍ ای اؾ ػهك ؼا ثَ ثچَ نبى هی چهبًٌع

هبظؼ ثَ ثچَ، هؿٍ ال ؼا هی چهع ّ ّلتی ثَ خبهؼَ هی ؼّظ، ضْظل ؼا ُن گن کٌع، یبظل ُكت کَ هؿۀ ػهك ؼا ظؼ ظّ 

 :خب چهیعٍ

 .یکی، اّل کَ ثب ضعا ثْظٍ

 !. اگؽ ثبنٌع!. آى آظم ُبیی کَ اِؽافم ثْظًع، ػبنك ثْظًع. یکی ُن، ثؼع اؾ ایٌکَ آهعٍ

اگؽ پعؼ ّ هبظؼ هِي غٌُی ظانتَ ثبنٌع، پُؽ اؾ ظؼظ ثبنٌع، ُفتَ ای یک ثبؼ ظػْا کٌٌع ّ چِبؼ ؼّؾ ِْل ثکهع آنتی کٌٌع، 

 ! ".                                  ًَ. ًَ" ظّثبؼٍ ظػْا کٌٌع، " ظّ ؼّؾ آنتی ثبنٌع ّ ثؼعا

پعؼ ّ هبظؼی کَ ثب ظؼظُبنبى ُن ُْیت اًع، هِي غٌُی ظاؼًع، ؾًعگی نبى ثؽ اقبـ کٌتؽل ّ تؽـ ثٌب نعٍ، ُؽ ظّ ثَ 

ّ چیؿُب ؼا اًجبنتَ کٌٌع، تٌِب ُوکبؼی نبى ظؼ خِِت اًجبنتِي ,, ! هي,, : خِبى ًگبٍ هی کٌٌع، ُؽ ظّ هی ضْاٌُع ثگْیٌع

 : چیؿُبقت

ًوی تْاًی " هي کؽظم، هي ًجبنن تْ ايال,, : چیؿُب ؼا خوغ کٌین، ثب آًِب ُن ُْیت نْین، ظؼ ایي اًجبنتي ُن ثگْیین,, 

 ... ، ,,ًَ، هي کؽظم، ضْظم خوغ هی کٌن ,, : ، آى یکی ُن هی گْیع,,خوغ کٌی 

 ! ".ایٌطْؼی قت؟، ًَ" 

ظؼ ّالغ یک تکَ . آى ُهیبؼی، هب، کَ ثًْؼت ضعاییت ثَ ایي خِبى آهعین، ًَ ؾاظٍ هی نْظ، ًَ هی ؾایع، یک ظاًَ قت

آظم ُب ػبنك . ُویٌطْؼی ظؼ آظم ُب ُكت، هی ضْاُع ػمت ثکهع، ثَ ضْظل ؾًعٍ نْظ. قت، یکپبؼچَ قت، هی آیع

 : زبال ثَ هب هی گْیع. نًْع، آظم ُب ثَ زُْؼ، ؾًعٍ نًْع، ایي، ثؽًبهۀ ؾًعگی قت، ثؽًبهۀ ضعاقت

ؼ چهن ثگهبی ّ ثجیي  ِّّ ای ُهَؿ

 ًعاًن آى ّ ایي؟  هی: چٌع گْیی

ای زیلَ گؽ، ای ُزمَ ثبؾ، ثؽاِی آى ُهیبؼی کَ ثَ ایي خِبى چكجیعٍ، فِویعى ّ نٌبقبیِی ایٌکَ ظؼ چیؿُب ؾًعگی ًیكت، 

 !. ضیلی آقبى اقت ّ هب اگؽ ایي نٌبقبیی ؼا ثکٌین، اؾ خِبى ثؽهی گؽظین

 .,,! ؼا ًوی فِون... ؼا ًوی فِون، آى ... ایي !. هي ًوی فِون,, : چمعؼ هی گْیی کَ،  ًعاًن آى ّ ایي؟ هی: چٌع گْیی
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 !.ضْظت ؼا ثَ ًفِوی ؾظی؟

 !.هگؽ نوب ًوی ثیٌیع کَ چمـــعؼ، اؾ ایي ؼاٍ، ظؼظ آهعٍ ؟

چٌع ًفؽ ُن ثؼٌْاى !. ایي ظؼظ، ثطبِؽ ایي اقت کَ ضعا، ثًْؼِت هبهب، نوب ؼا هی ِکَهع ثیؽّى، نوب ُن چكجیعیع ثَ خِبى

 : ظکتؽ خوغ نعٍ اًع

 !.,,لؽو ثعُیع ثَ اّ ,, 

هی ضْاُن ثجیٌن آضؽ هي، چؽا ؾیِؽ ایي ظؼظ ُكتن؟، ظؼظُبین اؾ کدب آهعٍ؟، هگؽ ضعا هؽا آفؽیعٍ کَ ثَ هي ظؼظ ثعُع؟، پف 

 !.ایي ظؼظُب اؾ کدب آهعٍ؟

ایٌکَ ُوَ انتجبٍ هی کٌٌع، ظلیل ًوی نْظ کَ نوب ُن انتجبٍ ثکٌیع، ایٌکَ ُوَ اًجبنتَ هی کٌٌع، ثَ آى هی . اؾ یک انتجبٍ" 

، ِجلۀ ايلی ظؼ آى ػطبؼی، !ُؽ کكی ثَ ثبّؼُبی ضْظل چكجیعٍ. چكجٌع، ظلیل ًوی نْظ کَ نوب ُن ُوبى کبؼ ؼا ثکٌیع

هدوْػۀ هب ُن یک ػطّبؼی ُكتین، یک ِقؽی ثبّؼُبی ههتؽک !. ُؽ کكی یک ظّکبِى ػطبؼی ظاؼظ! ".ِجلۀ ثبّؼُبقت

 ! ".، ضیلی ضطؽًبک اقت,,هب ,, ایي !. ّای!. زبال نعین، هب. " ,,! هب,, : ظاؼین کَ ثَ آًِب، چكجیعین، هی گْیین

 چؽا ضطؽًبک اقت؟

 ". ثَ هي، ثَ فؽظ، زِف ُْیت ّ زِف اهٌیت هی ظُع " 

,, مـا ,, هب، ُوَ هبى خوغ نعین، یک !.  ؼا ّل ًوی کٌعمـاتب ؾهبًی کَ نیؽٍ هی ِکَهع، !.  نیؽٍ هی ِکَهعمـا، اؾ ,,هي ,, 

 : زولَ هی کٌع، هی ُکهع، اقیؽ هی کٌع، هؽظم ظقت هی ؾًٌع هی گْیٌع: ، یک کبؼُبیی هی کٌعمـاظؼقت کؽظین، ایي 

، ّلی یکعفؼَ کَ خوغ هی نًْع، ,,! تْ آظم ُکهتی,, : اگؽ فؽظ ایي کبؼ ؼا هی کؽظ، پعؼل ؼا ظؼ هی آّؼظًع!. ,,آفؽیي ,, 

 ! ".ُوَ ُن ظقت هی ؾًٌع!. ضیلی ُن ضْة!. هی ُکَهٌع

ظاًِم هي، ثَ !. ثؽای ایٌکَ ایٌِوَ آظم، ثَ آى هؼتمعًع، غلّ ًیكت. هی ظاًن,, : ، زِف ظاًم هی گیؽظ، هی گْیعمـافؽظ، اؾ 

 .,,! ایي ػلت کَ ُؿاؼاى ًفؽ ایي چیؿُب ؼا هؼتمعًع، ظؼقت اقت

 ! ". زِف اهٌیت ّ زِف ظاًكتي، ثبیع اؾ اػوبِق ّخْظت ثیبیع،!زِف ُْیت ّ زِف اهٌیت، ُؽ ظّ کبغة اقت" 

اؾ ّثبی َؾؼق ّ َهسؽّهی ثؽ آ 

ظؼ خِبى َزی ّ لیْهی ظؼ آ 

ٌِ چكجیعى ثَ ایي خِبى ّ ایٌکَ ثگْیی.  یؼٌی هؽٌّثب ٌِ هِي غٌُی، اؾ هؽ ٌِ ظّؼّیی، ُزمَ ثبؾی، اؾ هؽ  :اؾ هؽ

،، هي ُكتن ،، یکعفؼَ، زُْؼ ثیآیع، زُْؼ ضْظت ؼا : ، یؼٌی ایٌکَ ثگْیی"ضعاگًَْ ... " ، !,,هي ضعا گًَْ ام  ,, 

 . ثؼٌْاِى زُْؼ، پهِت ُوۀ فکؽُبیت" تْ ُكتی " زف کٌی ّ ثجیٌی کَ 

فکؽُب ًیكتٌع کَ ايل اًع، نوب، ثْخْظ آّؼًعۀ فکؽ ُكتیع، فکؽ ًوی تْاًع نوب ؼا ثِِکَهع، ثبّؼ ًوی تْاًع تْ ؼا ثِِکَهع، 

 . ثبّؼُب اؾ تْ ظؼقت نعٍ، تْ ايلی، ثبّؼ فؽع اقت، آى ِجلَ ُب، فؽع اًع

 ".ثْظین یب ًجْظین؟ !. " چمعؼ هب اؾ ؾًعگی هسؽّم ثْظین؟: هسؽّهی.  ظؼ ایٌدب یؼٌی هؽٌّثب

ؾًعگی . یؼٌی لبئن ثَ غاِت ضْظ لیْمؾًعگی؛ ّ . یؼٌی ؾًعٍ َزی. ثؽّ ثَ فُبِی یکتبیی. ظؼ خِبى َزی ّ لیْهی ظؼ آ!. ثْظین

 . زُْؼ ُویي ؾًعگِی لبئن ثَ ضْظل اقت. کَ ثَ ضْظل لبئن اقت ّ ایي زبلِت نوبقت ظؼ زبلِت ػهك ّ زُْؼ
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 ، ؼّی پبی ضْظت، ثؼٌْاى ؾًعگی لبئن ُكتی ّ ثَ چیؿُبی غٌُی ًگبٍ ًوی کٌی کَ اؾ آًِب آوجاتْ ثیب ثَ آى خِبًی کَ ظؼ 

 !. ,,هي ؼّی گیؽک ّ قتِْى ایٌِب ایكتبظٍ ام ,, : ُْیت ثگیؽی ّ ثگْیی کَ

 نوب چَ؟

 : ، ثالفبيلَ هی گْییع,,هي کی ُكتن ,, نوب ّلتی هی گْییع 

 ...ُكتن، قتْى ُن، ثچَ ام اقت، ُوكؽم اقت، پْل ام اقت، ضبًَ ام اقت، فبهیل ام اقت، ثبّؼُبم اقت، ... ـ هي ایي 

 ! ". ایي کَ خِبِى َزی ّ لیْهی ًیكت کَ. " ثلَ؟

هب ثبیع زْالی ظٍ قبلگی، ؼزِن خِبى ؼا ّل هی کؽظین تب هبهبِی ؾًعگی هب ؼا ثِِکَهع ؼِّی پبِی َزی ّ لیْهی ؾًعٍ کٌع ّ هب 

، !اؾ آى ثَ ثؼع، گكتؽِل هب ظؼ خِِت تي ّ فکؽ ّ ازكبقبت ّ خبى، ثْقیلۀ ضعا يْؼت ثگیؽظ!. ًیبؾهٌع ثَ خِبى ًجبنین

ثؽای ایٌکَ . انتجبٍ کؽظین، ُن هب انتجبٍ کؽظین، ُن پعؼ ّ هبظؼُب انتجبٍ کؽظًع، ُن هؽظم انتجبٍ کؽظًع، ٌُْؾ ُن هی کٌٌع

 !.ایٌِب، ؼا ًوی ضْاًٌع، ًطْاًعین

* 

 : ضاليَ هی گْیع. ظفتؽ پٌدن، چٌع ثیت هی ضْاًن۱۰۸۴ظّثبؼٍ اؾ ثیِت 

ّلتی اؾ َؼِزِن ظًیب . هب ثؼٌْاى ؾًعگی، یکپبؼچَ این: اآلى ضْاًعین. اگؽ نوب یکپبؼچَ ًهْیع، َّؼیِت هب چگًَْ هی نْظ

اهب، اگؽ ثَ ظیْاؼۀ َؼِزن، ثَ ایي . ظؼ ایي ثسؽ ظؼ ایي ثسؽ ُوَ چیؿ ثگٌدع!. یب غُي، ؾاظٍ نْین، فُبِی الیتٌبُی هی نْین

 ، اآلى چَ خْؼی قت؟!ّ نوب هی ثیٌیع َّؼیِت هب ؼا... چیؿُب، ثچكجین، 

 

 ۸۴ٓٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 ُْل ؼا تْؾیغ کؽظی ثؽ خِبت

ُبت  هی ًیؽؾظ تَؽٍ ای آى تُؽَّ

اقت، فمّ ُهیبؼِی خكوی ظاؼین، هب لُبّت ,, هي ظاؼ ,, هب یک غُي ظاؼین، فکؽ ظاؼین، ّلتی فکؽ هی کٌین، فکؽُبهبى 

 : هی کٌین، تفكیؽ هی کٌین، یک کكی یک کبؼی هی کٌع، هب ًگبٍ هی کٌین، هی گْیین

 . ,,ثع اقت ,, : ّ یک اقوی ؼّی آى هی گػاؼین ّ هی گْیین,, ! اقت... هؼٌی ال ایي ,, 

 نوب اؾ کدب هی ظاًیع هؼٌی ال آى، اقت؟

ّلتی لُبّت هی کٌی، تفكیؽ هی کٌی، یک اقوی هی گػاؼی، ُْل تْ هی ؼّظ تْی آى !. لُبّت ًکي!. تفكیؽ ًکي

 !. خِت، آى خِبت

ُِْل ؾًعگی، ُویي ُْل، ُوبى : هی گْیع!. ُكت,, هي ,, خِبت، خِت ُب، یؼٌی فکؽُبی هطتلف کَ تْی آًِب 

  !:    ُهیبؼی ثدبی ایٌکَ ؼّی ضْظل لبئن ّ قبکي ؼّاى نْظ، ضْظ ؼا ظؼ خِبت تْؾیغ ّ پطم هی کٌع. ُهیبؼی قت

    گفت هؽا ػهك کِي اؾ ثؽ هي ًمل ًکي                 

 گفتن آؼی ًکٌن قبکي ّ ثبنٌعٍ نعم

نؽّع هی کٌع ثَ . ػْظ، آتم هی گیؽظ. ُْل اگؽ ظؼ خِبت تْؾیغ ًهْظ، قبکي ثبنٌعٍ هی نْظ، قبکِي ؼّاى هی نْظ

 . ُوۀ هب ایٌطْؼی ُكتین. پطم ثِْی ضْل

http://ganjnama.com/View/97/108/8595/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%87%D9%88%D8%B4%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C.html
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 !. اهب اگؽ ایي ُْل ؼا تْؾیغ کؽظین ّ ُیچ ُْنی ًیكت، ُیچ قبکٌی ّخْظ ًعاؼظ

ظؼ زبِل ّاکٌم ُكتین، ُؽ کف ُؽ چیؿی هی گْیع یب کبؼی هی کٌع، هب ثؼٌْاِى ّاکٌم هي غٌُی، لُبّت " ایٌدب، ظائوب

، ُؽ کكی ُؽ کبؼی هی ضْاُع، ثکٌع، ثَ هي !کی گفتَ هب ثبیع لُبّت کٌین" ، !هثل ایٌکَ هب ثبیع لُبّت کٌین. هی کٌین

 ! ".هي چؽا لُبّت کٌن، هي چؽا هؼٌی ال ؼا ثفِون!. چَ

 نوب هی ظاًیع کَ ُویي تفكیؽ ّ لُبّت کؽظى، چمعؼ ضبًْاظٍ ُب ؼا ثَ ُن هی ؼیؿظ؟

 .,,؟ ... قؽفَ ال هؼٌی ال ,, : ُوكؽ هي هی آیع هی ًهیٌع آًدب، یکعفؼَ قؽفَ هی کٌع، هی گْین

 .,,اقت ... هؼٌی ال ایي ,, : ظیؽ هی آیع، هی گْین. ,,ثْظ ... هؼٌِی ضٌعٍ ال، ایي ,, : هی ضٌعظ، هی گْین

 .,,اقت ... ظؼّؽ هی گْیع، هؼٌی ال ایي ,, هی گْیع ظّقتت ظاؼم، 

ـِ !. ُؽ کبؼی هی کٌع، نوب هی ضْاُیع یک تفكیؽ کٌیع !. تْقت ّ لُبّتت ؼا خعی هی گیؽی,, هِي ,, ایي تفكیؽ ثؽ اقب

ـِ هِي غٌُی قت،   . تَؽٍ ای اؼؾل ًعاؼظ: پبییي هی گْیعایي افکبِؼ تْ کَ ثؽ اقب

ُبت ُبت یؼٌی زؽف ُبِی ثی هؼٌی، هی ًیؽؾظ تَؽٍ ای آى تُؽَّ  . تُؽَّ

 چَ هی نْظ؟" ایي ثیِْظٍ گْیی، ایي تفكیؽُب، ایي لُبّت ُب، هبآل

همبّهت فبيلَ ات ؼا اؾ . ، ایي کكی ؼا کَ خلْیت ًهكتَ، لُبّت کؽظی، تفكیؽ کؽظی، همبّهت ایدبظ هی کٌی"هآال

 !.ایي لسظَ ثب فؽهم ثؽای نوب ظِْؼ هی کٌع، ُؿاؼ ثبؼ گفتین!. ایي لسظَ، ظّؼتؽ هی کٌع

 : خب ًوی افتع، ثؽای ایٌکَ هب ُیچ هْلغ ًوی کهین ػمت کَ!. ّلی ُضت، خب ًوی افتع

 .،،! خْاة ًوی ضْاُن" ايال. اؾ غُي، خْاة ًوی ضْاُن. ،، ُضت، هي ُكتن

. ّلتی خْاة ًعاظیع ّ ُویٌطْؼ هبًعیع، ظؼ ثی خْاثی، خْاة ُكت. ّلتی خْاة ًعاظین، ایي ثی خْاثی، خْاة اقت

ُبت. خْاة ُویي ُِْل لبئن ثَ ضْظ اقت اگؽ ُِْل تْ ؼفتَ ظؼ خِت ُبی هطتلف ّ ظؼ ُؽ خِتی ، هی ًیؽؾظ تَؽٍ ای آى تُؽَّ

 ظاؼی، ُضت تْ کَ هی گْیی ضعاًّع یکتبقت، پف تْ چؽا یکتب ًیكتی؟,, هي ,, یک 

 ضعاًّع یکتبقت؟: الؾم اقت کَ نوب ثگْییع" ضعاًّع یکتبقت یؼٌی چَ؟، ّالؼب

ایي ؼا هی گْیی، ثفِوی ضْظت یکتب ُكتی، ُْل ؼا ظؼ خِبت تْؾیغ ًکٌی کَ زؽف ُبِی ثی هؼٌی ". ًَ، الؾم ًیكت " 

 !.ّ ثیِْظٍ ثؿًی

 !. هی گْیع,, هي ,, . ظاؼین، التبئالت اقت,, هي ,, ُـــــؽچَ کَ هب هی گْیین، ظؼ زبلیکَ 

 : ظّ خْؼ گفتبؼ ظاؼین

ایي زؽف ًیک اقت، ایي زؽف . یکی ایٌکَ نوب ثِکهیع ػمت، اؾ خٌِف اّ ثهْیع، اّ ثْقیلۀ نوب، فکؽ کٌع، زؽف ثؿًع

ثؽای ایٌکَ ؾًعگی ؼا ظقت اّل زف . نوب آًوْلغ ضْاُیع ظیع کَ کبؼی ثَ کكی ًعاؼیع. ِضَؽظ اقت، زؽف زكبثی قت

 .هی کٌیع

 : چؽا هب کبؼ ثَ هؽظم ظاؼین؟، ثؽای ایٌکَ

 . ، هی ضْاُین ضْظهبى ؼا ًهبى ظُین"اّال
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ؾًعگی هب ثكتگی ظاؼظ ثَ ایي کَ ایي ثبّؼ، !. ، فکؽ هی کٌین کَ اگؽ آًِب، آى کبؼُب ؼا ثکٌٌع، ؾًعگِی هب، کن هی نْظ"ثبًیب

 هؼتجؽ اقت یب ًَ؟

، ُضت هي ًبؼازتن، ثؽای ایٌکَ ؾًعگی ام ثَ ضطؽ افتبظٍ، ثؽای ایٌکَ ظؼ آى خِت، هي ضْظم ّ !ًیكت: یک کكی هی گْیع

 !.        ُهیبؼی ؼا قؽهبیَ گػاؼی کؽظٍ ام

 :زبال. ظؼ ًتیدَ تَُؽُبت هی گْین

آة ُُم ؼا هی کهع ُؽ ثیص ضبؼ 

آة ُْنت چْى ؼقع قْی ثِوبؼ؟ 

ایي ضبؼ، یؼٌی هي غٌُی، ؼیهَ ُبیم . ، هی ِکهع(ثیص یؼٌی ؼیهَ)توبِم آِة ؾًعگِی نوب ؼا ؼیهۀ ضبؼ . ثِوبؼ یؼٌی هیٍْ ُب

ُــــؽچَ کَ هب ظؼ زبلت ُبی افؽاِی هی گْیین، ظؼ آًِب . ُویي خِت ُبیی قت کَ نوب ضْظتبى ؼا قؽهبیَ گػاؼی کؽظیع

 !.ُكت,, هي ,, 

ثب ُؽ فکؽی ثلٌع " ظؼ زبلت ُبی زّعی، هوکي اقت یک ًفؽ ایٌمعؼ ثب فکؽُب ّ ثب ظؼظُبیم ُن ُْیت نعٍ ثبنع کَ ّالؼب

نْظ ّ فکؽل ؼا خعی ثگیؽظ ّ ّاکٌم ًهبى ظُع ّ ُکلی ظؼظ پهت ال ضْاثیعٍ ثبنع، گیح ّ ّیح ّ گؽفتبؼ نْظ، ثب ُوَ 

، ایي یک زبلِت ,,... چؽا لعؼ هؽا ًوی ظاًٌع، هي زمیمت ؼا هی گْین ,, : ظػْا ظانتَ ثبنع، ُوَ ؼا ازوك ثعاًع، ثگْیع

 !.زعی قت

زبلِت زعی ظیگؽ ایي اقت کَ آظم ثِِکَهع ػمت، ؼِّی پبِی ضْظل لبئن نْظ، قبکي ؼّاى نْظ، کبؼی ثَ ظًیب ًعانتَ ثبنع، 

کبؼی ثَ ظیگؽاى ًعانتَ ثبنع، زؽف ِضَؽظ ثؿًع، ػهك ؼا ثپؽاکٌع، ظؼ ظل ُب تطن ُگل ثکبؼظ، ظؼضت ثکبؼظ، کبؼی ًعاؼظ 

چَ کكی ظؼضت ُب ؼا هی ثُؽظ، ثب ُیچکف قتیؿٍ ًکٌع، فُبظاؼی نْظ، ُوۀ ثبّؼُب ظؼ اّ خب نْظ، اؾ خٌِف ضعا نْظ، 

 .ؼیهۀ ثی ًِبیت ظانتَ ثبنع، ُیچ ّاکٌهی ًهبى ًعُع، الجتَ ایي ُن یک زع اقت

 آة ُْنت چْى ؼقع :ّلی هْالًب هی گْیع. انکبلی ًعاؼظ ُؽ خب ُكتین. ُؽ کعام اؾ هب ایي ّقّ ُب، یک خبیی، ُكتین

 !. ثَ هیٍْ ًوی ؼقع کَ، قْی ثِوبؼ؟

ّلتی اّ هی آفؽیٌع، ُِْل ضْة ُن هی ؼّظ . هیٍْ آًوْلغ ثْخْظ هی آیع کَ نوب ثکهی ػمت، ثب ضعا یکی نْی، ثیآفؽیٌع

ظؼ ُؽ زؽفی کَ هی ؾًی ػهك ّ ِضؽظ ُكت ّ آى، کَ هی آفؽیٌی، ثوؽ ّ هیْۀ !. ِضؽِظ ؾًعگی هی ؼیؿظ آى تْ!. آى تْ

 !.نوبقت ّ آِة ُْل ّ آِة ضؽظ ّ آِة ؾًعگی ثَ آى، هی ؼیؿظ

 ظاؼظ، ثب ,, هي ,, آى کكی کَ ظؼظ ظاؼظ ّ فکؽ ظاؼظ، فمّ فکؽُبی ُن ُْیت نعٍ قت، . ایي ضلك کؽظِى پُؽ ثؽکت اقت

 . ظؼظ ضْظل ؼا هی ؼیؿظ. هی آفؽیٌع، ظؼ ُؽ چَ هی آفؽیٌع، ؾُؽ هی ؼیؿظ,, هي ,, 

ُؽ کكی کیٌَ زول هی کٌع، ُؽ کبؼی هی کٌع، ثَ آى کیٌَ، آلْظٍ . ثكیبؼ هِن اقت هب ثَ ضْظهبى ًگبٍ کٌین: ثبؼُب گفتین

 !.هی نْظ

ثب ُوكؽتبى زؽف هی ؾًیع، هی ؼیؿظ آى !. نوب اگؽ کیٌَ زول هی کٌیع، زتی ثب ثچَ تبى زؽف هی ؾًیع، هی ؼیؿظ آى تْ

 . ثبیع کیٌَ ؼا ثیٌعاؾیع!. هی ؼیؿظ آى تْ... ثب ظّقت تبى زؽف هی ؾًیع، یک خْؼی !. تْ
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هب ثبیع ثکهین ػمت، ایي ظِّظ ػهك، ثِْی ضْل ػهك، ثطْؼظ اّل ثَ . هب کیٌَ ُبی خوؼی ظاؼین، کیٌَ ُبی لْهی ظاؼین

 . ثب خٌگ ًوی نْظ. ثب اقتعالل ًوی نْظ. ضِْظ هب، ظؼظُبی هب ؼا نفب ظُع ّ ظؼظُب ؼا هب ثبیع نفب ظُین

ُیي ثؿى آى نبش ثَع ؼا ُضْ کٌَم 

آة ِظٍ ایي نبش ضْل ؼا ًْ کٌَم 

ظؼ ُؽ خِتی کَ ضْظت ؼا قؽهبیَ . تْ ثیب ایي نبِش ثَع ؼا لیچی کي ّ نبِش ثع، نبش ُبِی هِي غٌُی قت: ثَ هب هی گْیع

گػاؼی کؽظی، تْ هی ثیٌی کَ آِة ُْنت آى ّؼ هی ؼّظ، ظؼ آًدب ضْظت ؼا خعی هی گیؽی، تْ ثیب آى ؼا لطغ کي، 

یْال یْال ایي نبش ُب ؼا ثؿًی، ظؼ ُؽ خِتی ضْظت ؼا کْچک هی . ،، هي ایي نبش ؼا ًوی ضْام ،،: ثگْ. ًگػاؼ ثؽّظ

 .، یکی یکی آى نبش ُب ؼا نٌبقبیی هی کٌی,,هي ,, کٌی ّ ثلٌع ًوی نْی، ثگْیی 

 !.   چٌع تب چیؿ ؼا نٌبقبیی کٌین، ایٌمعؼ ُهیبؼی ظؼ هب ؾیبظ هی نْظ، کَ هی فِوین کی ُكتین

 .ؼِّی پبِی ضْظهبى تب زعّظی لبئن هی نْین

 تكلین چکبؼ هی کٌع؟

ؼا کَ اآلى هی ضْاقت ثلٌع نْظ، ًوی گػاؼظ ,, هي ,, پػیؽِل اتفبِق ایي لسظَ ثعِّى لیع ّ نؽِ، لجل اؾ لُبّت، ُویي 

 !.آى ُهیبؼی ؼا اؾ آى هی ِکَهع ّ ُهیبؼی ؼا ؾیبظ هی کٌع، نوب ایي ؼا هی ضْاُیع. ثلٌع نْظ، اؾ خٌِف ُهیبؼی هی کٌع

 .ثب گؽیَ ّ ؾاؼی ًوی تْاًین ثؽّین. هب ثكِْی ضعا، ضْل ّ ضؽم هی ؼّین. ضْل ّ ضؽم هی ؼّی: ظؼ غؿل ظاؼین، هی گْیع

. ظؼ َوي، ایي ظؼظُب ّ گؽفتبؼی ُب ّ ؾاؼی ُب ّ افغبى ُبِی هب، ثؼٌْاى ظؼِظ هِي غٌُی، ًجبیع ثَ زكبة ضعا گػانتَ نْظ

ُیچ . ی اًدبم هی ظُین، ظؼظ ایدبظ هی نْظ، ایي، َؽؼ اقت,, هي ظاؼ ,, هب ُؽ کبِؼ . ایٌِب قؽهبیَ ُبِی هِي غٌُی قت

ٍِ ضْل ؼا: زبال هی گْیع. قْظی ظؼ خِِت ؼفتي ثَ قِْی ؾًعگی ًعاؼظ  .آة ِظٍ ایي نب

ٍِ ضْل، ُویِي نبِش ُهیبؼی قت ثب . نوب اآلى ثدبی ایٌکَ ثب ضهن چیؿی ثکبؼیع، ثپػیؽیع، ثب ضْنی ّ ضؽهی ثکبؼیع. نب

ثچَ، ثدبی ایٌکَ ضهوگیي نْیع، اّ ؼا ظؼ آغْل ثگیؽیع، ثب ػهك زؽف ثؿًیع ّلْ ایٌکَ ظاظ هی ؾًع، فؽیبظ هی ؾًع ّ 

 . کبِؼ ثعی هی کٌع، نوب ثبیع فُب ؼا ثبؾ کٌیع

نوب ظاؼیع ؼاًٌعگی . ّلتی نوب ظؼ آى خِت ثلٌع ًوی نْی، ظاؼی کْچک هی نْی، ّلی اؾ ایٌْؼ ضیلی ثؿؼگ هی نْی

هی کٌیع، یک کكی زؽف ثعی ثَ نوب هی ؾًع، نوب هی ضْاُی خْاة ظُی، ثؽای ایٌکَ هِي غٌُی هی ضْاُع کْچک 

تؼویؽ کٌع، هی گػاؼی هي غٌُی کْچک نْظ، یک غؼٍ کَ کْچک نْظ، اؾ آًْؼ ُهیبؼی، ؾیبظ ّ " نعى ال ؼا فْؼا

 . ثؿؼگ هی نْظ

 !.نوب هي غٌُی ؼا ظّ قبًت کْچک کٌیع، يع هتؽ ُهیبؼی ؾیبظتؽ هی نْظ

ثلکَ ظؼ خبُبیی !. ضْظتبى ؼا کْچک کٌیع، هؼٌی ال ایي ًیكت کَ هؽظم ثیبیٌع هب ؼا لَِ کٌٌع، ًَ" ّ لبيعا" چٌع خب ػوعا

ظؼ هدلكی هی ظاًین هب هی تْاًین ّ هی ظاًین، ثلعین زؽف ثؿًین، هي غٌُی : لؿّهی ًعاؼظ هي غٌُی ثؿؼگ نْظ" کَ ايال

 هی ضْاُع ثلٌع نْظ، زؽف ًؿى، ثجیي هی تْاًی تسول کٌی ّ زؽف ًؿًی ّ ضْظت ؼا ًهبى ًعُی؟

 ". ًعٍ " یک خبیی هی ضْاُی پُؿ ثعُی، 

 .,,هي هی ظاًن ,, : یک چیؿی ؼا هی ظاًی، اؾ نوب ًپؽقیعًع، ثلٌع ًهْ
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، هی گْیٌع ,,! ایٌدب يع ًفؽ ًهكتَ اًع، اگؽ هي ثگْین هی ظاًن، هی ظاًی چَ هی نْظ,, : هِي غٌُی هی ضْاُع ثلٌع نْظ

 ! ". ثجیٌیع هی تْاًیع ًگْییع. ًگْ. " نوب ثلعیع، هْالًب ثلع اقت، ُیچکف ثلع ًیكت، ُوَ غلّ هی گْیٌع

 ! ".ثلَ. " ,,! ًویهَ ًگفت، ضیلی قطت اقت، فؽيت ػبلی پیم آهعٍ,, 

* 

َْ َهَؼُکنْ : تیتؽل ُكت. ایي، لكوت ؼا قؽیغ ثؽایتبى هی ضْاًن  ". ضعا ثب نوبقت ُؽ خب ثبنیع  " .َّ ُُ

 هِن اقت ظّثبؼٍ ثطْاًین، ثجیٌین آیب ایٌعفؼَ کبؼ هی کٌع؟

 ، ضْظل ؼا هی تْاًع ثَ هب ًهبى ظُع؟  "ضعا ثب هبقت ّ ضعا هبقت : " ایٌعفؼَ، ایٌکَ

نوب هی تْاًیع اؾ چیؿُبیی کَ ظؼ ؼزن ظًیب گؽفتیع، ظقت تبى ؼا ثبؾ کٌیع ّ ثِِکهیع ػمت ّ ؼّی پبی ضْظتبى لبئن نْیع ّ 

 ثطْؼ ؾًعٍ زف کٌیع ّ تدؽثَ کٌیع کَ ظؼ ایي لسظَ کی ُكتیع، ثعّى اتکب ثَ قتْى ُبی ایي خِبى یب آى چیؿُبیی کَ 

ظؼظُب ؼا اًعاضتي، . اًعاضتي ظؼظُب پِلْاًی قت. ثؽای نوب ثب اؼؾل ثْظٍ ّ تب زبال چكجیعٍ ثْظیع، اؾ خولَ ظؼظُبتبى

 . ثطهیعى ّ ؼًدم ؼا زول ًکؽظى، ًكجت ثَ ُؽ کكی کیٌَ ؼا اًعاضتي، ِضَؽظ ّؼؾی قت

 .  ، ضیلی ؾیبظ گفتین! "، چمعؼ هي هی گْین!چمعؼ هْالًب هی گْیع" 

                                                                    

 ۱۰۷۳هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

یک قجع پُؽ ًبى تؽا ثؽفؽق َقؽ 

تْ َُوی ضْاُی لت ًبى َظؼ ثَ َظؼ؟ 

 !.ؾًعگی تْ ُكتی، هی تْاًی ثَ اّ ؾًعٍ نْی. یک ؾًعگِی ؾًعٍ ثب تْقت، ضعا ثب تْقتیک قجع ًبى، پُؽ، : هی گْیع

اآلى ُن نبیع )لعین . فؽٌ کي یک ًفؽ، یک تَجَك پُؽ ًبى، یک قجِع پُؽ ًبى، قؽل گػانتَ ّ هی ؼّظ، ًبى ُب ؼا ًوی ضْؼظ

 .، لجَ ُبِی ًبى ؼا کَ ًپطتَ ّ ِقفت ثْظ، ًوی ضْؼظًع ّ ثَ گعاُب هی ظاظًع(ایٌطْؼ ثبنع

ایي، : هی گْیع!. هب ثَ ضعا، ًچكجیعٍ این، ثَ هفِْهم ظؼ غُي چكجیعین!. هب، ثَ لجۀ ًبى، کَ هفبُیِن چیؿُبقت، چكجیعٍ این

َِ لجۀ ًبى اقت. لجۀ ًبى اقت  !.کكی کَ تْخِم ؼا ثدبِی ضِْظ ؾًعگی، ؼّی هفِْم ُب هی گػاؼظ، هتْخ

تْ هتْخَ ای کَ یک قجع ًبى ؼِّی َقؽت هی ثَؽی، ثدبی ایٌکَ ًبى ؼا ثؽظاؼی ّ ؼّی ؾهیي ثگػاؼی، ثطْؼی، ظؼ " 

 ! ".خكتدِْی لجۀ ًبًی؟

 .  لجۀ ًبى، ًوبِظ هفِِْم ؾًعگی، هفِِْم ضعا، هفِِْم ايِل نوب، ضِْظ ًبى، ؾًعگِی ؾًعٍ ظؼ ایي لسظَ قت کَ ؼّیم لبئن ُكتیع

ُِل ضیؽٍ  َقؽی  ظؼ َقؽ ضْظ پیچ 

ؼّ َظِؼ ظل َؾى، چؽا ثَؽ ُؽ َظؼی؟ 

ثگْ هي  . یؼٌی ثگػاؼ َقِؽ ايلی ات ؾًعٍ نْظ، َقِؽ ُهیبؼی ؾًعٍ نْظ. یؼٌی ظؼ َقِؽ ايلی ات ثپیچ ظؼ َقؽ ضْظ پیچ

. ایي قِؽ آنفتَ ؼا ّل کي. ثگػاؼ َقِؽ ؾًعگی ات، َقِؽ ِضَؽَظت، ؾًعٍ ثبنع. ، آى قَ ًمطَ ؼا پُؽ ًکي(ُكتن... هي ). ُكتن

. ِضَؽظی ظؼ کبؼُبیم ًیكت. ظیْاًَ قت. آنفتَ َقؽ اقت. ضیؽٍ َقؽِی، ضیؽٍ َقؽ، ُویي َقِؽ پؽیهبى زبِل هِي غٌُی قت

ـِ ًیبؾُبی   . ؼّاًهٌبضتی قت,, هي ظاؼ ,, کبؼُبیم ثؽ اقب

http://ganjnama.com/View/97/108/8594/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%DB%8C%DA%A9%20%D8%B3%D8%A8%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%20%D9%86%D8%A7%D9%86.html
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هی ضْاُین ایي لسظَ ؼا !. ایي لسظَ ؼا هب، فُؽهم هی ثیٌین. نوب ًگبٍ کٌیع، ایي لسظَ کَ ؾًعگی قت، هب تُؽُهؿ ظاؼین

 !. ثؽای ؼقیعى ثَ یک چیؿی ظؼ آیٌعٍ پلَ کٌین

ظ  َّ یک َضؽی ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽین کَ یک چْثی کٌبؼل ثكتَ اًع، یک ُْیح خلِْی آى اقت، هعام ُْیح ؼا هی ثیٌع، هی َظ

 !. تب ثَ ُْیح ثؽقع، ّلتی اّ هی ؼّظ، ُْیح ُن هی ؼّظ

، یؼٌی ایي ,,ظؼ آیٌعٍ قت، ظؼ آیٌعٍ قت، ظؼ آیٌعٍ قت ,, ایٌکَ هب هی گْیین .  ُن ُویٌطْؼ اقتصمان ّ ماایي لُیۀ 

 .لسظَ ؼا کَ ؾًعگی قت، پلکبى هی کٌین ثؽای آیٌعٍ؛ یب هبًغ هی ثیٌین

 : ، ّ ثچَ ؼا هبًِغ ؾًعگی تبى هی ثیٌیع، هی گْییع(ثبؼُب گفتین)ّلتی نوب ظؼ ایي لسظَ، ُوكؽتبى ؼا کَ خلْتبى ًهكتَ 

، نوب انکبل !ایي ظؼقت اقت؟. " ,,! ایٌِب، اگؽ ًجْظًع هي ؾًعگین ضیلی ثِتؽ ثْظ، ایٌِب، ًوی گػاؼًع هي ؾًعگی کٌن,, 

 . انکبل تبى ُن، ضیؽٍ َقؽی قت. نوب انکبل ظاؼیع! ". ظاؼیع

ضیؽٍ َقؽی ػجبؼت اؾ ایي اقت کَ اگؽ کكی ایي لسظَ ؼا هبًغ ثجیٌع، ایؽاى ثبنع، هبًغ هی ثیٌع، اقتؽالیب ثؽّظ، هبًغ هی 

نوب هی ضْاُیع ؾًعگی ؼا ثَ هبًغ، تجعیل کٌیع؟، هبًؼی کَ ًوی . هبًغ، توبم ًوی نْظ!. ثیٌع، آهؽیکب ثؽّظ، هبًغ هی ثیٌع

 !.   گػاؼظ تْ ؾًعگی کٌی

 !. ایي یک هفِْم اقت ّ توبم نعًی ًیكت

 .ثَ هكئلَ تجعیل کٌی!. یؼٌی نوب هی ضْاُی ؾًعگی ؼا کَ چیِؿ ضبهی قت، ثگیؽی، ثَ هبًغ تجعیل کٌی

 چــــؽا؟ ... ایي هكئلَ هی ؼّظ، . ایي هكئلَ هی ؼّظ، یکی ظیگؽ هی آیع

هی ضْاُی ؾًعگی ؼا . تْ ضْظت هی ضْاُی هكئلَ ظؼقت کٌی"!. ثؽای ایٌکَ تْ کبؼضبًۀ هكئلَ قبؾی ُكتی ايال

 !. هكئلَ ثجیٌی

ایي، ,, : ّلتی یکی آًدب ًهكتَ نوب هی گْییع!. هی ثیٌٌع,, ظنوي ,, ثؼُی ُب کبؼ ؼا ثَ خبیی ؼقبًعٍ اًع کَ، ؾًعگی ؼا 

، ّلتی آظم اؾ کبؼل هتٌفؽ هی نْظ، ّلتی اؾ کبؼل هتٌفؽ هی ,,ظنوِي هي اقت، ثؽای ایٌکَ ایي، ًوی گػاؼظ ؾًعگی کٌن 

 تْ هی ضْاُی ظنوي ظؼقت کٌی، توبم هی نْظ؟. نْظ، ؾًعگی ؼا ظنوي هی پٌعاؼظ

هي، ایؽاى ظنوي ؾیبظ ظاؼم، ثِتؽ اقت ثَ اقتؽالیب ثؽّم، ظنوي ًعاؼم، ؾًعگی ؼا تبؾٍ نؽّع هی کٌن، ,, : نوب هی گْییع

 .,,... ُیچکف هؽا ًوی نٌبقع 

 . ثؼع اؾ نم هبٍ هی ثیٌیع ثیكت تب ظنوي ظاؼیع

 !.َؾىؼا ثَؽ ؼّ َظِؼ ظل ة: هی گْیع". ، ایي ضیؽٍ َقؽی قت !تْ ظنوي هی ثیٌی، چٌیي چیؿی ًیكت" 

تَك تَك ,, : َظِؼ چیؿُب ؼا ًؿى. ثؽّ ظِؼ ظل ؼا ثؿى. ؾاییعٍ نْ اؾ ظل. ؾًعگی ثبل. ُهیبؼی ثبل. ُویي ظل، ضْظت ثبل

 !. ، ًعاظ,,، ؾًعگی ثعٍ، ضْنجطتی ثعٍ !، ثؽای پْل!تَك

ُوكِؽ هي، ثگْ هي کی ُكتن؟، ُؽ ؼّؾ هؽا تأییع کي، نم . تَك تَك تَك، ضْنجطتی ثعٍ، ؾًعگی ثعٍ، ُْیت ثعٍ,, : ُوكؽ

 .,,! ثبؼ تأییع کي

چؽا ثَؽ ُؽ َظؼی؟ ! ". چؽا ظِؼ ظِل ضْظت ؼا ًوی ؾًی" 
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خْ  تب ثَ ؾاًْیی هیبى آة 

غبفل اؾ ضْظ، ؾیي ّ آى تْ آة خْ 

 .  تِْی آة ثبنع، ّلی اؾ ضْظ ثی ضجؽ، اؾ ایي ّ آى، ِلِت آة کٌعتب ؾاًْهثِل ایي اقت کَ یکی 

 !. ، ثَ ایي لسظَ همبّهت هی کٌین"ظؼ ّالغ، هب ثؼٌْاِى ُهیبؼی، هثل هبُی تْی آى، ُكتین؛ ّلی غٌُب

ُكتین، اهب ظؼ اثؽ همبّهت ثَ ایي لسظَ، فبيلَ پیعا هی کٌین، ُؽ چمعؼ همبّهت ظؼ همبثل " ظؼ ایي لسظَ " هب ُوــیهَ 

 !.  ایي لسظَ، ثیهتؽ، فبيلۀ هب ثیهتؽ

هب !. ، تْ ؾًعگی ُكتین"هب ُکال. !تب ؾاًْهب ثًْؼِت تُْوی، ضْظهبى ؼا اؾ ؾًعگی ظّؼ کؽظٍ این، ثؽای ُویي هی گْیع  

، "اّ " ظؼقت اقت کَ فؽم ظاؼین، ثعى ظاؼین، فکؽ ظاؼین، ّلی ثب . ، لبِی هی نْین"اّ " اگؽ اؾ غُي ؾاییعٍ نْین ثب 

 !.ُوۀ يسجت َقِؽ ایي اقت ظیگؽ. ُكتین

ؾًعگی ُكتین، اهب ایي، ؼا هتْخَ ًوی   آةِ تُْتب ثَ ؾاًْ ثبؾ ُن : اهب، ثب ّخْظ ایٌکَ ایٌِوَ همبّهت هی کٌین، هی گْیع

 !.نْین

آیب ثب ّخِْظ ایٌکَ هب ایٌِوَ گؽفتبؼی ظاؼین، ایٌِوَ همبّهت ظؼ همبثِل ایي لسظَ ظاؼین، ایٌِوَ کَ ایي لسظَ ؼا ظنوي هی 

ثب !. ظؼ آیٌعٍ ّ گػنتَ ُكتین، ثبؾ ُن ؾًعگی ظاؼین" ثیٌین، پلَ هی کٌین ثؽای آیٌعٍ، هی افتین ثَ ؾهبى آیٌعٍ ّ گػنتَ، ظائوب

 ظؼقت اقت کَ ایي همبّهت هب ؼا هؽیٍ هی کٌع، قجت هی نْظ هب ثؽًدین،. ایٌِوَ همبّهت، ثبؾ ُن هب ؾًعگی هی کٌین

ًوی !. ؛ ّلی همبّهت َؼف اقت,,هب لْی ُكتین ,, هی گْیع " ظؼظ ایدبظ هی کٌع، هِي غٌُی ؼا لْی هی کٌع، ظبُؽا

اگؽ اؾ آى، ثیؽّى ثْظین کَ . گػاؼظ اؾ خٌِف ضعا نْین؛ ّلی ٌُْؾ تب ؾاًْ، تْ آة ُكتین، ًوی تْاًین اؾ آى، ثیؽّى ثبنین

 !. هؽظٍ ثْظین

 !.اهب هب، اؾ ایي ّ اؾ آى، خكتدِْی آة هی کٌین

َهعظ  پیم آة ّ پَف ُن آة ثب

چهوِب ؼا پیم َقع ّ َضْلف َقع 

 . َضلف یؼٌی پهت

ؾًعٍ نعین " ،، هي کی ُكتن؟ ،، ُویٌطْؼی ثوبًین، یکعفؼَ هتْخَ هی نْین کَ : هب زتی اگؽ ثب غُي، اؾ ضْظهبى ثپؽقین

 .هی ثیٌین کَ ظاؼین فکؽُبهبى ؼا توبنب هی کٌین، فکؽُب، خعا اؾ هبقت. خعا نعین! ". ثَ ُهیبؼی

خلْی هبى آة اقت، پهت هبى آة اقت، ُوَ خبهبى آة اقت، یؼٌی هب غؽق ظؼ : هتْخَ هی نْین. هب فکؽُبهبى ًیكتین

.      فکؽُب ؼا ُن هی ثیٌین. ضْظهبى ؼا اؾ اّ تهطیى ًوی ظُین. ، نٌب هی کٌین"اّ " هثِل هبُی، ظؼ آِة . ، ُكتین"اّ " 

 .   هِن ًیكتٌع" هی ثیٌین یک قؽی فکؽُب ظؼ غُي هبى هی آیع، هی ؼّظ، آًِب ايال

 .,,! آة چیكت؟,, : اهب چهِن ثِع هب، هی ضْاُع ثگْیع

، ؾًعٍ ًوی نْین، ایي اقت کَ ثب فکؽ هی "اّ " ػلت ایٌکَ هب ضعا ؼا ًوی ثیٌین، ثَ : ُوۀ يسجت ُب َقِؽ ایي اقت کَ

 . ، ایي، ضیلی هِن اقت!ضْاُین ثهٌبقین

 !.ظؼ ایًٌْؼت، ثْقیلۀ غُي، نوب ظؼ کبِؼ ضعانٌبقی، خعی ًوی نْیع
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یکعفؼَ نبظِی ثْظى، ظؼ نوب . ثکهیع ػمت، ؾًعٍ نْیع. ُفتۀ لجل ُن گفتین، ضعا نٌبقی، ایي اقت کَ نوب، ػكل ؼا ثچهیع

 ایي کبؼ، ظؼقت اقت ّلی ؼفتي ّ. ظؼ ایي لسظَ، هؿٍ ال ؼا ثچهیع" ػوال. نبظِی ضعائیت، ظؼ نوب ؾًعٍ نْظ. ؾًعٍ نْظ

 :  ظؼ غُي ػكل ؼا، هؿۀ ضعا ؼا، نبظِی ثْظى ؼا، تدكن کؽظى کَ

 !. ، ظؼقت ًیكت ّ هی گْیع ُوآى تدكن کؽظى اقت کَ ًوی گػاؼظ,,هی نْظ ... ایٌطْؼی ,, 

 .زبال، توثیلی ظیگؽ هی ؾًع کَ خبلت اقت

اقت ؾیؽ ؼاى ّ فبِؼـ اقت خْ 

اقت، لیکي اقت کْ؟ : چیكت ایي؟ گفت

هب ُن ثؼٌْاِى ُهیبؼی، قْاؼ ؾًعگی ُكتین، . فؽٌ کٌیع کكی قْاِؼ اقت اقت، ظؼ ُوبى زبل ظًجبِل آى اقت، هی گؽظظ

ُؽ کكی ظؼ فُبِی ّزعت اقت، ثَ نؽِ " ظؼ آغِْل ؾًعگی ُكتین؛ ّلی ثْقیلۀ غُي هبى ظًجبِل اقت هی گؽظین، ػوال

 !.ایٌکَ ُوــــۀ ُهیبؼی ؼا خوغ ًکٌع

 !.تْ ُوۀ ُهیبؼی ؼا ظؼ خِبت قؽهبیَ گػاؼی کؽظٍ ای: گفت

 هی نْظ نوب فکؽُبتبى ؼا خعی ًگیؽیع؟، فکؽُبی هؽظم ؼا ُن خعی ًگیؽیع؟

 . چْى هی ظاًیع کَ ايِل هب، ثبّؼ ًیكت. ُؽ کكی ُؽ ثبّؼی هی ضْاُع، ظانتَ ثبنع!. ضیلی ؾًعگی فؽق هی کٌع

نوب ُن ؾًعگی ُكتیع ّ ُن . ظؼ ایًٌْؼت، ثؼٌْاِى ؾًعگی، اؾ ِؽیِك ؾًعٍ نعى، هتْخَ اقجی کَ ؼّیم ًهكتیع، هی نْیع

 :ّلی ّلتی یکعفؼَ ثَ غُي هی ؼّیع، هی گْییع ثجیٌن ایي چیكت؟، هي تَْیر ظُن. قْاِؼ اقِت ؾًعگی ُكتیع

اقت، لیکي اقت کْ؟ : چیكت ایي؟ گفت

 . ،، هي کی ُكتن؟ ،، یکعفؼَ ؾًعٍ نعیع: نوب اگؽ یک لسظَ کهیعیع ػمت، گفتیع

ثْظیع، اؾ آى ّؼ ثهٌبقیع، یؼٌی یک لسظَ زف ال کؽظیع، " ثؼع، ثالفبيلَ ؼفتیع غُي تبى، ضْاقتیع آى چیؿی کَ لجال

 !.ضْاُیع ظیع کَ چَ انتجبُی هی کٌیع

ٍِ ضْظتبى ؼا هی فِویع ظیگؽ ایي کبؼ ؼا ًوی کٌیع، هی ثیٌیع کَ اآلى، ؾًعٍ ُكتیع ثَ . ایي ؼا نوب یک ثبؼ تدؽثَ کٌیع، انتجب

 !.ؾًعگی، ُؽ هْلغ هی ضْاُیع ثؽّیع غُي ّ ایي ؾًعٍ نعى ؼا تَْیر ظُیع، هسؽّم هی نْیع، اقت اؾ ثیي هی ؼّظ

 ,, اقت کْ؟ ,, : هی گْییع

 !.ثؽای ایٌکَ هی ضْاُیع اقت ؼا ثب غُي تَْیر ظُیع یب ثجیٌیع

ُِی ًَ اقجَكت ایي ثَ ؾیؽ تْ پعیع؟ 

آؼی لیک ضْظ اقجی کَ ظیع؟ : گفت

 .ایي، اقت ًیكت ؾیِؽ تْ؟!. ثَ ُْل ثبل

 ! ".الجتَ کَ اقت اقت، ثَ نؽِی ایٌکَ ثب غُي، ًپؽقی" 

 !.اهب ُیچکف ایي اقت ؼا ًوی ثیٌع. اقت اقت. ثلَ: هی گْیع

هكت آة ّ پیم ؼّی اّقت آى 

 ضجؽ ؾ آة ؼّاى  اًعؼ آة ّ ثی
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 .، ُكتین"آة " خبِى هب، هكِت نؽاِة ایؿظی قت ّلی ظؼ غُي، هب نیفتَ ّ ػبنِك غٌُِی " زمیمتب. هب نیفتۀ آة ُكتین

، خلِْی هبقت، اگؽ نیفتَ "آة " نیفتۀ آة ُكتین، نیفتۀ ضعا ُكتین، . هب ػبنِك ضعا ُكتین ّلی ػبنك ُبی غٌُی ُكتین

 !. ًجْظین، ػبنِك غٌُی ًجْظین، آة ؼا هی ظیعین

 !.        ثی ضجؽ اقت ثؽای ایٌکَ آى چهِن ثع ًوی ثیٌع! ".  ضْظل ظؼ آة اقت اهب اؾ آِة ؼّاى، ثی ضجؽ اقت" 

 .      اآلى، ظّثبؼٍ هی ؼقین ثَ آى ثیِت هؼؽّف کَ ثؽایتبى ضْاًعم

ثسؽ کْ؟ : چْى گِؽ ظؼ ثسؽ گْیع

ّآى ضیبل چْى يعف ظیْاؼ اّ 

 .هب ُن ظؼ ّالغ، ُهیبؼِی فٌب نعٍ ّ یکی نعٍ ثب ضعا. گُْؽ ظؼ ظؼیبقت: هی گْیع

ظؼ ایٌدب ثسؽ ضعاقت، اگؽ گُْؽ کَ ظؼ ظؼیبقت، ثگْیع ضعا کْ؟، ثسؽ کْ؟، ظؼیب کْ؟، ضیبالِت اّ هثِل يعف، ظیْاِؼ اّ 

هبُی کَ ظؼ آة نٌب هی کٌع، کبؼی ًعاؼظ کَ ظؼیب چیكت؟، ُیچ هْلغ قْال ًکؽظٍ کَ ظؼیب چیكت، ثؽای ایٌکَ . نعٍ

 . ضیلی ِجیؼی ظؼ آى، نٌب کؽظٍ

آلبِی هبُی، ضبًِن هبُی، تْ، تْی غُي : اگؽ هبُی ثگْیع ظؼیب کْ؟، آًْلت چَ هی نْظ؟، ُضت اگؽ یکی ثیبیع ثگْیع کَ

 ات، ظؼیب ؼا تدكن هی کٌی، پف ایي کَ ظؼ آى، نٌب هی کٌی، چیكت؟

 .,,! ، کْ؟، کدب نٌب هی کٌن؟!هي,, : هی گْیع

 !. ّلتی هبُی ؼا هی اًعاؾًع ثیؽّى، هی فِوع کدب ثْظٍ... ُب 

هب ؼا ثَ ظؼظقؽ ظؼ هِي غٌُی هی اًعاؾًع، تب ّلتی ثَ آًدب هی ؼّین ّ ثَ فُبِی : اهؽّؾ هْالًب ثَ هب هی گْیع" اتفبلب

 !.یکتبیی ؾًعٍ هی نْین، هتْخَ نْین کَ ایٌدب آقبیم ُكت، ایٌدب آؼاهم ُكت، ایٌدب نبظی ُكت، آًدب چَ ثْظ؟

 !. آة کْ؟، یبظل هی هبًع: هبُی ؼا ُن اؾ آة ثیؽّى ثیٌعاؾی، ظیگؽ ًوی پؽقع

 . ،،! ، چطْؼ هي تْی ظؼیب، هی پؽقیعم ظؼیب چیَ؟!پف هي تْی ظؼیب ثْظم... ،، اٍِ !. ظیگؽ ًوی پؽقن. ـ فِویعم

 !.  يعِف ضیبل. ظؼیب کْ؟ يعف ظؼقت هی نْظ: گُْؽ ُن، ُوبًطْؼ کَ تْی يعف اقت، ثوسٍ ایٌکَ ثگْیع

ضعاِی غٌُی کَ هؽظم هی پؽقتٌع، ظؼقت . نوب هی ضْاُیع خْاة غٌُی پیعا کٌیع، ظؼ ًتیدَ ضعای غٌُی ظؼقت هی نْظ

 . غلّ اقت. اقت؟، ًَ ظؼقت ًیكت

 . آى ضیبل، هثل يعف، ظِّؼ گُِْؽ هب ؼا کَ ُهیبؼی ُكتین، هی گیؽظ، ثسؽ کْ؟: چْى گِؽ ظؼ ثسؽ گْیع

ُؽ هْلغ نوب، ثْقیلۀ فکؽ هی ضْاُی ضْظت یب ضعا ؼا ثهٌبقی؛ ّ ُوۀ آى کبؼُبیی کَ هب، ظؼ همبثل ایي لسظَ، هی 

 . کٌین، اؾ ایي خٌف اقت

 .اثعیت ضبًۀ هبقت. ایي لسظَ اثعیت اقت. ، ایي لسظَ، ضعاقت ّ ؾًعگی قت!نوب ایي لسظَ ؼا خكن هی ثیٌیع

 . خكتدْ هی کٌین، ؾهبى ُن ُكت، هؼبظِل ؾهبى اقت" لِت ًبى کَ ظائوب

چَ ؾًعگی ضْثی ظانتین، چَ ؾًعگی ثعی ظانتین، ظؼ آیٌعٍ ,, : ؾهبى هب ؼا قْؾاًعٍ، اؾ ثف ظؼ زكؽت گػنتَ ُب قْضتین

. هًؽف کؽظٍ ّ ُیچی ًوبًعٍ!. هب ؼا چؿاًعٍ. ، ایي ؼا هی گْیٌع ظؼ ؾهبى قْضتي,,هی ضْاُین ثَ ؾًعگی ضْة ثؽقین 

یک کكی کَ ثب ظؼظُب ُن ُْیت اقت یؼٌی ظؼ گػنتَ !. هب ًوی تْاًین ضْظهبى ؼا اؾ ؾهبى، اؾ گػنتَ ّ اؾ آیٌعٍ، ثکهین
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اتفبلبتی افتبظٍ کَ ًجبیع هی افتبظٍ، ؼًدیعٍ، کیٌَ ظاؼظ ّ هی ضْاُع ظؼ آیٌعٍ ایي کبؼ ؼا ثکٌع، آى کبؼ ؼا ثکٌع، زتی اًتمبم 

ّلی هب !. ظؼظ هثل ظقتوبل کبغػی ثؽظانتَ هًؽفم کؽظٍ ّ اًعاضتَ ظّؼ. خْیی کٌع، ایي آظم ثْقیلۀ ظؼظ، هًؽف نعٍ

 . هب اؾ ثیي ًوی ؼّین. هی تْاًین ضْظهبى ؼا خوغ ّ خْؼ کٌین، ثیبئین ظؼ ایي لسظَ ؾًعٍ نْین. اؾ ثیي ًؽفتین

هب ؼا ًوی تْاًٌع ثکهٌع، ًوی . ، یؼٌی ایٌکَ هثل هب ظؼ ایي خِبى ًیكتلَْن یَُکي َزمّبً لََُ ُکْفْاً اََزع: یکی اؾ آى هؼبًی کَ گفت

 .    تْاًٌع ثكْؾاًٌع، ًوی تْاًٌع ظؼقت کٌٌع، ًوی تْاًٌع ثؿایٌع، ًوی هیؽین، لَِ ًوی نْین، اؾ ثیي ًوی ؼّین

آى ًیكتین، " هؽیٍ، ایي تًْیِؽ غٌُی قت، کَ هي ايال. ،، هي ٌُْؾ قبلن ُكتن: ایي هطلت ثَ نوب، اهیع هی ظُع کَ

 . اآلى نٌبقبیی کؽظم کَ هي، آى، ًیكتن ،،

الگُْبی ظؼظ قبؾ ظؼ هب ّخْظ . ظؼظ ُن اؾ خٌِف فکؽ اقت" ایي يعف ًیكتن، ایي يعف ؼا فکؽ ظؼقت کؽظٍ ّ اتفبلب

هؽظم ثَ غیجت کؽظى ضْ گؽفتَ اًع، ًوی تْاًٌع غیجت . غیجت، الگْی ظؼظ قبؾ اقت" هثال. ظاؼظ کَ هعام فؼبلهبى هی کٌین

ػیت ثیٌی، الگْی ظؼظ قبؾ اقت، ػیت گْیی، ًمى ثیٌی، ػٌْ کؽظى ظیگؽاى، الگُْبی ظؼظ قبؾًع، یؼٌی . ًکٌٌع

ٍِ ؼّاًی قت!. اؾ ظؼظ ضْنم هی آیع!. کكبًی کَ ایي کبؼُب ؼا هی کٌٌع، تٌم هی ضبؼظ ثؽای ظؼظ  . هؽیٍ اقت، هؽی

 .ِؽفعاِؼ نبظی ام. ، هي ظّقت ًعاؼم ظؼظ ظؼقت کٌن، هي ِؽفعاِؼ يلر ّ آؼاهم ام!ًــــطیؽ: اؾ اّ ثپؽقٌع، هی گْیع

 :هی ضْاُن ضْنجطت نْم، هی ضْاُن ضبًْاظٍ ؼا ضْنجطت کٌن، یکعفؼَ، ًمى ُب ؼا هی ثیٌع

پف نوب، چطْؼ ِؽفعاِؼ . " ,,ُكتی، چؽا هطبثك هیِل هي تغییؽ ًوی کٌی ... ًهكتی، چؽا آًطْؼی ... چؽا آًطْؼی ,, 

  ! ".يلر ّ آؼاهم ُكتی؟

زدبثم هی نْظ « آى کْ؟»گفتي 

اثؽ تبة آفتبثم هی نْظ 

 . زدبثم هی نْظ« آى کْ؟»یؼٌی ُویي 

 ظؼیب کْ؟، ضعا کْ؟، ؾًعگی کْ؟، هي کیكتن؟، یک کلوَ ثگْیین آًدب، ایٌِب: هب ثؼٌْاِى ُهیبؼی، ظؼ ظؼیبِی یکتبیی، ثگْیین

. نوب ُؽ چمعؼ کَ ایي زؽف ُب ؼا ثؿًیع، فبيلَ تبى اؾ ایي لسظَ ؾیبظتؽ هی نْظ. اثؽ تبِة آفتبثمزدبة هب هی نْظ ّ 

 زف ًوی کٌیع کَ نوب ؼّاى ظؼ ؾًعگی، ًیكتیع؟. نوب همبّهت ؼا ظؼ همبثل اتفبلبت هی ثیٌیع

، نوب !اؾ کٌبِؼ چیؿُب ًوی تْاًیع ؼظ نْیع، ایٌطْؼی ًیكت کَ نوب آظم ُب ؼا ثجیٌیع، ثبّؼُب ؼا ثجیٌیع، ؼازــــت ؼظ نْیع

ثب هؽظم کبؼ ظاؼیع، ثب ثبّؼُبی هؽظم، ثَ َّؼیِت هؽظم، کبؼ ظاؼیع، نوب هی ضْاُیع آظم ُب ؼا ػٌْ کٌیع، ایٌِب ایدبِظ 

همبّهت نوب ؼا اؾ ضعا ظّؼ هی کٌع ّ ُؽ چَ فبيلَ تبى اؾ ایي لسظَ ؾیبظتؽ ثبنع، ًْؼ ًوی تْاًع اؾ !. همبّهت هی کٌع

 !. ظؼقت هثل ایٌکَ هب ایٌدب ُكتین، یک اثؽ َطین ُن آًدب ُكت، ُضت ؼِّی ضْؼنیع ؼا ًوی ثیٌین. نوب ؼظ نْظ

 .ظاثؽ تبة آفتبثم هی نْ

 :ُویي ثیتی کَ ضْاًعم

ثٌِع چهِن اّقت ُن چهن ثََعل 

ػیي ؼفغ قعِّ اّ گهتَ َقَعل 

 .ثلکَ تْخَ کٌین. ایي ثیت ؼا ظّ ثبؼ هی ضْاًن" ػوعا
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 . ضْظل ؼا ًبلى هی ثیٌع. ًبلى اقت. ًمى هی ثیٌع. چهِن ثِع هب، چهوی قت کَ ایي لسظَ ؼا خكن هی ثیٌع

 چؽا؟ . ثؼٌْاى ُهیبؼی، هب کبهل ُكتین

 . اؾ خٌِف ثْظى ُكتین. اؾ خٌف ضعا ُكتین

 .ّلتی هب ثَ خِبى هی ؼّین ّ ثؽهی گؽظین ّ ؼّی ضْظهبى لبئن هی نْین یب اؾ غُي هتْلع هی نْین، نبظِی ثْظى هی آیع

نبظی ثْظى ؼا کَ اؾ اػوبق ّخْظ نوب هی خْنع ّ ثبال هی آیع . نبظِی ثْظى، تٌِب چیؿی قت کَ هب ؼا ضْنجطت هی کٌع

 . اؾ چیؿُبِی ثیؽًّی ًوی تْاًین ثگیؽین

اتفبِق ضْة، اتفبِق . چیؿُبی ثیؽًّی، ضْنِی غٌُی ثَ هب هی ظٌُع، ایي ضْنی ُب، ثب اتفبلبت، ُی ثبال ّ پبییي هی ؼًّع

ظؼ ؼّؾ، نوب ثیكت ثبؼ ضْنسبل هی نْیع، غوگیي هی نْیع، ضْنسبل هی نْیع، غوگیي هی نْیع؛ ّلِی ایي ... ثع، 

نوب ًْقبًبتم ؼا هؼتجؽ هی . نبظِی ثْظى، نوب ؼا ظؼ ثْظى ّ نبظِی آى، ثبثت ًگَ هی ظاؼظ ّ چیؿُبیی ًْقبى هی کٌٌع

 "!. ظاًیع ّلی ثؽایتبى هِن ًیكت ايال

 . ایي لسظَ ؼا خكن هی ثیٌع. ایي چهوی کَ  اآلى هی ضْاُع ضعا ؼا، ايِل نوب ؼا ثب کلوَ ثیبى کٌع، چهِن ثع اقت

ثَ ضْظتبى ًگبٍ کٌیع، ثجیٌیع آیب همبّهت ظاؼیع؟، آیب اؾ چیؿُبِی گػؼا، ؾًعگی هی ضْاُیع؟، آیب آى ِجلَ ُب ؼا پُؽ کؽظیع ّ 

ایي ِجلَ ُب پُؽ اؾ چیؿُبی گػؼاقت؟، آیب لُبّت ظاؼیع؟، آیب تفكیؽ هی کٌیع؟، ایٌِب ُویي چهِن ثع اقت ّ نوب فکؽ هی 

 کٌیع ایي چهن ثع، نوب ؼا ًدبت هی ظُع؟، َقع ؼا اؾ ثیي هی ثََؽظ؟

 َقع چیكت؟

ُفتۀ گػنتَ . ضعا هب ؼا هی ِکَهع، ّلی هب ثَ چیؿُب چكجیعٍ این: یک قعی ایٌدب ُكت، اآلى گفتن. هب اآلى، ایٌْؼ ُكتین

 .تْ ضْظ ؼا ؾ ضْظ، ثهْی: گفت

یؼٌی تْ ُهیبؼی ؼا اؾ آى کثبفبِت هِي غٌُی . ضْظت ؼا اؾ ضْظ، ثهْی. هثل ثؽفی ُكتی کَ آة نعٍ: یبظتبى ُكت؟، گفت

 . اگؽ ثهْیی، اؾ ایي قع ؼظ هی نْی. کَ ثب آى، ُن ُْیت اقت، ثهْی

اگؽ چیؿُبی ثع، ثَ هب چكجیعٍ ثبنع، ًوی . هب ثؼٌْاى ُهیبؼی هی ضْاُین ّاؼظ فُبی یکتبیی نْین، ایٌدب یک قع ُكت

 . قع اقکٌعؼ خلِْی یأخْج هأخْج ؼا هی گیؽظ. گػاؼظ ؼظ نْین، ظؼ غؿل ُن ُكت، اقوم ؼا گػانتَ قِع اقکٌعؼ

 .اآلى هب، یأخْج هأخْج ُكتین

ُن ُْیت نعگی، ؼِّی ظؼظُبقت کَ ایٌْؼ ّ آًْؼ هی ؼّظ، یأخْج هأخْج ُن . کكی کَ ظؼظ ظاؼظ، ُن ُْیت نعگی ظاؼظ

 .اقکٌعؼ ؼفت ّ خلْنبى قع قبضت. اؾ ایي خٌف ثْظًع

ایٌِوَ یأخْج هأخْج، ظؼ خِبى ُكت هی ضْاٌُع ثب ضعا یکی نًْع، ًوی گػاؼیع، یک قع ُكت، هْلؼی ظِؼ قع ؼا ثبؾ 

 !.ظؼ ّالغ، ُهیبؼی قت کَ ضْظل ؼا هی کهع ػمت. هی کٌع کَ نوب ُوَ چیؿ ؼا اًعاضتَ ثبنیع، ُهیبؼِی ضبلى ثبنیع

ُهیبؼی آهعٍ، ضْظل ؼا هی کهع . فمّ ظؼ ایٌدب نوب یک آگبُی ُكتیع کَ آى چیؿُب ؼا کَ چكجیعیع، آگبُبًَ هی اًعاؾیع

ػمت، نوب ایي ّقّ، فمّ ُوکبؼی هی کٌیع کَ آى چیؿُبی ثع، ػبظت ُبی ثع، ثبّؼُبی ثع، چیؿُبیی کَ ثب آًِب ُن 

نوب ثبیع آگبُبًَ ایٌِب ؼا . نوب اؼاظۀ آؾاظ ظاؼیع، هی تْاًیع ایٌکبؼ ؼا ثکٌیع. ُْیت ایع ّ هی گْییع ایٌِب هِن اًع، ؼا ثیٌعاؾیع

 :تـــب ایي ُهیبؼی، ضْظل ؼا ثکهع ػمت ّ گفتَ کَ. چبؼۀ کبؼ ایي اقت فمّ. ثیٌعاؾیع
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 يجر ًؿظیک اقت، ضبهم، کن ضؽّل 

 .هي ُوی کْنن پِی تْ، تْ هکْل

 :اؾ ؾثبِى ضعا هی گْیع. کن ضؽّل یؼٌی ثب فکؽُبیت پبؼاؾیت ًعٍ

تٌِب کوک ات . کبؼی ًعانتَ ثبل، تْ کوک ًکي" هي ظاؼم تْ ؼا ثیؽّى هی ِکَهن، ايال. ظؼ کبِؼ هي، کبؼنکٌی ًکي" 

هي ضْظم ُن ثَ تْ کوک هی کٌن تْ نٌبقبیی کٌی ّ آى خبُبیی کَ ظؼظت هی آیع، . ایي اقت کَ ایي چیؿُب ؼا ثیٌعاؾی

آى ؼا ثجیي، هي ضْظم ُن ثَ تْ ًهبى هی ظُن، فمّ تْ ًؽّ آًدب فؼبلیت کٌی ّ هعام . چیؿی ُكت کَ ثبیع ثیٌعاؾی" زتوب

 ".هي تْ ؼا هی ِکَهن ثیؽّى . آى کبؼُب ؼا ًکي ّ فمّ ثبیكت توبنب کي...  هي ظاؼم فکؽ هی کٌن، ّ : ثگْیی

ّ ظؼقت آى چیؿی کَ هب فکؽ هی کٌین ثَ هب کوک هی کٌع ّ ثب ایي فکؽُب هی ضْاُین ؼفِغ قع کٌین، ُوآى، قِع هب هی 

 .نْظ

 .اگؽ هتْخَ نْین، ضیلی کوک هی کٌع

ثٌع گْل اّ نعٍ ُن ُْل اّ 

ُْل ثب زك ظاؼ ای هعُْل اّ 

 . پف، پٌجۀ گِْل هب ُن، نعٍ ُِْل ُهیبِؼ هب

ؾًعگی ,, : یؼٌی ُویي لُبّت ُب ّ ُویي فکؽ کؽظى ُب ّ ُویي اقتعالل ُب ّ ُویي خٌگ ّ خعل ُبیی کَ هی کٌین

 !.          پٌجۀ ُِْل ضعایِی هبقت!. ایٌِب، ُویي پٌجۀ ُِْل ُهیبؼِی هبقت... قت، ... قت ّ ضعا ایٌطْؼی ... ایٌطْؼی 

 . ُْل ّ تْخَ ؾًعٍ ات ؼا ثگػاؼ ؼِّی ضعا: اآلى هی گْیع. ُْل ثب زك ظاؼ

  . ًوی ضْاُع ثجیٌی" ايال. ؼاقت هی گْیی. ثلَ. ,,! هي، ثب غُي ام ضعا ؼا ًوی ثیٌن,, : ُضت زبال هی گْیی

ّلی . هب هكِت اّ ُكتین، هب هكِت ضعا ُكتین. هكِت اّ ُكتی" ّالؼبتْ : یؼٌی هی گْیع، ُْل ثب زك ظاؼ ای هعُِْل اّ

 ".ثب خكن ُبقت " ُِْل هب ثب کیكت؟، 

 !. هي کَ ضعا ؼا ًوی ثیٌن تْخَ ام ؼا ثگػاؼم: نوب هی گْییع

 !.تْ تْخَ ات ؼا اؾ ؼِّی چیؿُب فمّ ثؽظاؼ، ایي ؼا کَ ثلعی

ایي کبؼ ؼا ثکٌی، " اگؽ تْخَ ؾًعٍ ات ؼا اؾ ؼِّی چیؿُب ثؽظاؼی ّ اؾ چیؿُب ُْیت ًطْاُی، ؾًعگی ًطْاُی ّ ّالؼب

 . ضْاُی ظیع کَ یْال یْال ضْظت هی نْی

تْ ُْل ات ّ تْخَ ؾًعٍ ات ؼا ثگػاؼ ؼِّی زك، کَ تْ هكِت اّ ُكتی، ایي ؼا ثعاى، زبال، اگؽ نوب ایي : پف هی گْیع

کبؼ ؼا کؽظیع ّ یْال یْال ظیعیع کَ ثَ ؾًعگی ؾًعٍ هی نْیع ّ زبل تبى ظاؼظ ضْة هی نْظ ّ نبظِی ثْظى ؼا زف هی 

فکؽ هی کٌین کَ ؾًعگی ثبیع گؽفتبؼی ظانتَ ثبنع !. ثؽای ایٌکَ هب ثَ ظؼظ ّ گؽفتبؼی ػبظت کؽظٍ این. کٌیع، ّزهت ًکٌیع

 !.ّ گؽًَ ایي، ؾًعگی ًیكت

ّلی اگؽ نوب ظیعیع کَ ؾًعگی تبى ظاؼظ ظؼقت هی نْظ، کبؼی ثَ هؽظم ًعاؼیع، ظؼ . ایي هطلت ؼا اهؽّؾ ُن هی ضْاًین

ظؼّى تبى نبظی آهعٍ، آؼاهم آهعٍ ّ ایي ؼّؾ ثَ ؼّؾ ثیهتؽ هی نْظ، ظیگؽاى ؼا ًوی ضْاُیع ػٌْ کٌیع، ثب ظیگؽاى 

ؼّا . ًتؽقیع" ؼّاثّ تبى ثب هؽظم ثِتؽ هی نْظ، ايال" کبؼی ًعاؼیع، ًمى ُب ؼا ًوی ثیٌیع، فُب ظاؼ نعیع ّ ّالؼب
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ظاؼی ثی غیؽت هی نْی، کبؼ ظاؼظ ضؽاة هی نْظ، نیؽاؾۀ اهْؼ اؾ ظقت ... ُب : هي غٌُی تبى ًپؽظ ثگْیع کَ. ثعاؼیع

ضْنجطتی ّ نبظِی ثْظى، ِجك . ًَ!. " ؼفت، کٌتؽل ؼفت، اآلى ظًیب ضؽاة هی نْظ ثؽای ایٌکَ تْ ظل ات نبظ هی نْظ

 .زك ِجیؼی ّ زِك تْلع هبقت. ایي يسجت ُب، زِك هبقت

ُویٌکَ هب ثؼٌْاى اًكبى هتْلع نعین، زك ظاؼین ضْنجطت نْین، زك ظاؼین کَ ثی هكئلَ ؾًعگی کٌین، زك ظاؼین کَ قبلن 

هؽیٍ ًهْین، زبال قؽهبضْؼظگی ّ ایٌِب . ثبنین، اؾ ثبًیۀ يفؽ، تب هْلؼی کَ هی هیؽین، زك ظاؼین ثعِى قبلن ظانتَ ثبنین

 ؼا ًوی گْین، ظلیلی ًعاؼظ ثعى هؽیٍ نْظ، چؽا هؽیٍ نْظ؟

 !.نوب ثبّؼتبى هی نْظ ایي ػملی کَ توبِم ایي ُكتی ؼا ضلك کؽظٍ، ثَ ایي ؾیجبیی اظاؼٍ هی کٌع، ثعى نوب ؼا هؽیٍ کٌع؟

پف ثعِى نوب ؼا چیِؿ ظیگؽی هؽیٍ هی کٌع، آى هِي غٌُی کَ ؼّا ًوی ظاؼظ، هی گْیع ظؼ ضبًْاظٍ، زبال، ُفتَ ای ًَ، ظّ 

ثؽّیع ُوكؽ پیعا کٌیع، اؾ اّل تب آضؽ یکجبؼ ُن ظػْا " چؽا ظػْا نْظ؟، چؽا نوب ايال!. ُفتَ یکجبؼ، ثبیع ظػْا نْظ

ثبیع ظػْا نْظ؟، ثب ػهك آظم ؾًعگی کٌع، اؾ ؾثبِى ؾًعگی ثَ هب هی " ًکٌیع، چَ هی نْظ؟، ظًیب ضؽاة هی نْظ؟، زتوب

 .گْیع کَ هب زك هبى اقت کَ ضْنجطت ثبنین، نبظ ثبنین، ظؼِّى آؼام ظانتَ ثبنین، ثؽای ایٌکَ ضعا اؾ ایي خٌف ُبقت

ضعا اؾ خٌِف آؼاهم اقت، نبظی قت، ثؽکت اقت، ؾیجبیی قت، ثِْی ضِْل ػْظ اقت کَ ظؼ غیت هی قْؾظ، هب 

" ػْظ ضعا ُكتین، چطْؼ هی نْظ هب قؽِبى ثگیؽین، ثعى هبى یک خبیم ضؽاة نْظ، هگؽ ایٌکَ هب ػوعا" ايال

 !. ثطْاُین ایي کبؼ ؼا ثکٌین

ثلَ هي ایٌِب ؼا فِویعم ّ ؼاقت هی گْییع، ّلی ػول ًوی کٌع ّ : ُضت، کكی ایٌِب ؼا هی ضْاًع، ػول ًوی کٌع ّ هی گْیع

، پف ایي !ثَ اًعاؾۀ کبفی ّلت ًوی گػاؼظ، هی ثیٌع کَ ؼّی غلطک هی افتع ّ ظؼًّم نبظ هی نْظ ّلی اظاهَ ًوی ظُع

 !. ضْظل ًیكت کَ ًوی ضْاُع، ُهیبؼی ال ًیكت، هِي غٌُی اّقت!. آظم، ًوی ضْاُع

هْاظت هِي غٌُی ثبنیع، هی ضْاُع هب ؼا ًباهیع کٌع، هی ضْاُع ثگْیع تْ لیبلت ًعاؼی، تْ ٌُْؾ ًبلًی، تْ زك 

ُیچ الؾم ًیكت نوب ػًجبًی نْیع، قبلی یکجبؼ ُن الؾم ًیكت، چؽا ػًجبًی نْیع؟، . ًَ. " ضْنجطتی ًعاؼی

 ".                       ػًجبًیت، تؽـ، ؼًدیعى، تْلغ ظانتي، ایٌِب هبِل ضعائیِت نوب ًیكت، اؾ خٌِف نوب ًیكت 

هثل ًیبؾ ثَ خجؽاى، ًیبؾ ثَ اًتمبم خْیی، ػٌْ کؽظى، ًیبؾ ثَ تؼویؽ هِي غٌُی .  ُوۀ ًیبؾُبی ؼّاًهٌبضتی تْضبلی قت

 . ّ خْاة هؽظم ؼا ظاظى، ّاکٌم ًهبى ظاظى

 .   یؼٌی یک ػوِك ثی ًِبیِت ثعِّى ّاکٌمعاکِه سَان

ُكتی ؾ غیت ُؼقتَ، ثَؽ غیت پؽظٍ ثكتَ 

ّ آى غیت ُوچْ آتم، ظؼ پؽظٍ ُبی ظّظی 

هب ثًْؼت ُهیبؼی آهعین، ظؼ هْؼظ اًكبى، ُوۀ ُكتی ُویٌطْؼ اقت ّلی ظؼ . پف، هؼلْم نع ُكتی، ُؼقتَ اؾ غیت

هْؼظ اًكبى، هب ثًْؼت ُهیبؼی آهعین، تي ظؼقت کؽظین، ایي تي ّ ایي هغؿ ؼا ُهیبؼی ظؼقت هی کٌع، هب تْ ثعى ثبیع 

، جاِن حیُاوِی ما ّ لكوت ٌیجان، ازكبـ یب فکش، جغم: ی کَ گفتینچٍاس بُعذؾًعگی کٌین، فکؽ ثبیع ثکٌین، ثْقیلۀ آى 

 .ؾًعگی هی کٌع، آهعٍ ُكتی ظؼقت کؽظٍ" ایٌِب غیؽ اؾ ايِل هبقت؛ ّلی ايِل هب، ظؼ ایي ثعى فؼال
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یؼٌی غُي هب ایي چِبؼ . ُكتی، زِف ّخْظی قت کَ اآلى هب ظؼ غُي هبى هی کٌین کَ تؽکیجی اؾ ُوۀ ایي چِبؼ ثُؼع اقت

 .ثُؼع ؼا هی گیؽظ، ثَ ُن هی ثبفع ّ یک چیؿی ثَ هب ًوبیبى هی کٌع ثٌبِم ُكتی

یؼٌی هب اگؽ ثَ زُْؼ ُن ثؽقین، ثبیع تْی تي ؾًعگی . ُكتی، زمیمت ظاؼظ ّلی آى ُكتی هي غٌُی تملجی قت، ظّظ اقت

 . کٌین، هب هكتمل اؾ تي هی تْاًین ؼّی پبی ؾًعگی لبئن نْین ّلی ثَ ایي تي هبى ازتیبج ظاؼین

آًوْلغ ُكت کَ ثؽکت آى ؾًعگی لبئن ثَ ضْظ، ثَ ایي ثعى هی ؼیؿظ ّ ایي ثعى ؼا ُن نفب هی ظُع ّ قالهت ًگَ هی 

 .ظاؼظ

 !.ظؼ همبثل ضعا پؽظٍ ثكتَ. ثَؽ غیت پؽظٍ ثكتَاهب آهعٍ ثَ غیت چکبؼ کؽظٍ؟، ؾ غیت ُؼقتَ، هب ُن اُكتی ثَ ُؽ زبل، 

ُوبًطْؼ کَ آتم هی قْؾظ ّ ظّظ ظؼقت هی کٌع، هب ُن ظؼ اثِؽ فکؽ ّ ُیدبًبت ّ ُن ُْیت ّ آى غیت ُوچْ آتم، 

 . اگؽ ثؽگؽظین، ثْقیلۀ فکؽ ثَ اّ ًگبٍ هی کٌین. نعى ثب آًِب، ثیي هب ّ اّ، ظّظ ظؼقت کؽظین

 . اهؽّؾ، اّل ایٌِب ؼا تَْیر ظاظم

هب چْى تْ غُي ُكتین، غُي ّ فکؽُب ّ ایٌکَ هب ثْقیلۀ " پف ضعا ّ ايل هب هثل آتم اقت، هٌتِی فؼال: ُوچْ آتم

 . ُكتٌع پؽظٍ ُبی ظّظیکلوبت ّ هفبُین هی ضْاُین اّ ؼا ثجیٌین، ايل هبى ؼا ثجیٌین، 

 :زبال چیؿ ظیگؽی هْالًب ثَ هب هی گْیع

ظّظ اؼ چَ ؾاظ ؾ آتم، ُن ظّظ نع زدبثم 

ثگػؼ ؾ ظّظ ُكتی، کؿ ظّظ ًیكت قْظی 

، اهب اگؽ هي غٌُی !هب اگؽ اآلى ظّظ ُكتین، هي غٌُی ُن کَ ظّظ اقت، اؾ آتم ؾًعگی ثلٌع نعٍ. ظّظ اؾ آتم ثلٌع هی نْظ

 !.     ثؽگؽظظ ثَ ؾًعگی ًگبٍ کٌع، ًوی تْاًع ثجیٌع ثؽای ایٌکَ اآلى، ُهیبؼی اؾ پهِت ػیٌک هفبُین خِبى ؼا هی ثیٌع

 هب فمّ خكن ؼا هی تْاًین ثجیٌین، ظؼ ّالغ ظّظ ؼا هی ثیٌین ّ ًوی تْاًین ثب ُهیبؼی خكوی،هب اآلى ُهیبؼ خكوی ظاؼین، 

ؾًعگی ؼا ثجیٌین، گؽچَ ایي ظّظ، اؾ ؾًعگی ثلٌع نعٍ، ػًٌؽی، یک چیؿ هدؽظی ثؼٌْاى هي غٌُی، تِْی ایي ظّظ افتبظٍ ّ 

 !.ؾًعگی هی ضْاُع هب ؼا ثًْؼت ُهیبؼی، اؾ ایي ظّظ ثیؽّى ثکهع

 . هب ظّظ ًیكتین: هب اآلى هی گْیین

 .اؾ ظِّظ ُكتی ثگػؼ. گؽظ پكتپبییي هی گْیع  ُویي ظّظ یب گؽظ ّ ضبکی قت کَ ظِّظ ُكتی: ثگػؼ ؾ ظّظ ُكتیا: هی گْیع

 نوب زبَؽیع اؾ ظِّظ ُكتی ثگػؼیع؟

ّلتی تفكیؽ هی کٌیع، ظّظ ثیهتؽ هی . تَْیر ظاظم، ّلتی نوب لُبّت هی کٌیع، ظّظ ثیهتؽ هی نْظ" ظِّظ ُكتی ؼا لجال

ّلتی همبّهت هی کٌیع ظؼ همبثل ایي لسظَ، ظّظ . ّلتی ثب غُي تبى ضعا ؼا هی ضْاُیع ثجیٌیع، ظّظ ثیهتؽ هی نْظ. نْظ

 . ایٌِب ظِّظ ُكتی ظؼقت هی کٌٌع. ثیهتؽ هی نْظ

غؿل . ؼاُِبیم ؼا گفتین. ثب همبّهت کوتؽ، ظّظ کوتؽ هی نْظ. ظِّظ ُكتی ثب همبّهت ظؼ همبثل ایي لسظَ، ثیهتؽ هی نْظ

 .کؿ ظّظ ًیكت قْظی. هی گْیع اؾ ظّظ، قْظی ًوی آیع

 پف نوب اآلى، اگؽ تْی ظِّظ ظؼظُب ّ ُن ُْیت نعگی ُب ُكتیع، هی ظاًیع کَ اگؽ فکؽُبتبى ؼا خعی هی گیؽیع، اگؽ 

 ثبّؼُبتبى ؼا خعی هی گیؽیع، اگؽ فکؽ هی کٌیع ضعا ظؼ ثبّؼُبتبى خب هی نْظ، آًکَ نوب هی گْییع، زمیمت اقت، ایٌِب
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  .کؿ ظّظ ًیكت قْظی: ایٌِب زمیمت ًیكت.  ظّظ اقت، فبیعٍ ًعاؼظ

اؾ ظّظ گؽ گػنتی خبى، ػیي ًْؼ گهتی 

خبى نوغ ّ تي چْ ِهتی، خبى آة ّ تي چْ ؼّظی 

 :اؾ ایٌدب ثَ ثؼع هي پیهٌِبظ هی کٌن غؿل ؼا هب ایٌطْؼی هؼٌی کٌین

 .هی نع ػیي ًْؼایي خبِى هب، خبِى هب، اگؽ اؾ ظّظ هی گػنت، 

ضیلی ,, : نوب اآلى ًگْییع کَ!. نوب ظّثبؼٍ، ؼاثطۀ ثیِي خبِى آؾاظ نعٍ ثب ضعا ؼا ثب غُي، پیعا ًکٌیع: ُفتۀ گػنتَ ضْاًعین

ُضت هي فِویعم ُهیبؼی تْی ظّظ گیؽ افتبظٍ، ایي ُهیبؼی ثبیع اؾ ایي ظّظ ثیؽّى ثیآیع، فُبِی یکتبیی نْظ، زبال، ؼاثطۀ 

 !.ایٌِب ُوَ غُي اقت. ,,هب ثب ضعا چَ خْؼی هی نْظ؟ 

خْاة ًوی . خْاة ًوی ظُیع. ،، هي کی ُكتن؟ ،،: هي اهؽّؾ، ُوبى اّل تَْیر ظاظم، نوب هی کهیع ػمت ّ هی گْییع

 .چَ ُكتن: ًوی گْییع. ،، هي ُكتن ،،: ثگْییع. ثب غُي خْاة ًوی ظُیع. ضبلی هی گػاؼیع. ظُیع

هي ُكتن، آى قَ تب ًمطَ ؼا پُؽ ًکٌی، خبِى : اگؽ نوب ثگْییع. غُي هی ضْاُع ّقّ ثپؽظ ّ ثَ نوب خْاة ثعُع" چْى فْؼا

 . تْ یْال یْال اؾ ظّظ هی گػؼظ

توبم آى ثبّؼُب، توبم آى ظؼظُب ؼا خعی گؽفتي ّ زك ثدبًت ُب، زك ثب هي اقت ُب، : هی ضْاُع ثگْیع توبم ظِّظ غُي

... فالًی غلّ هی گْیع، انتجبٍ هی کٌع، هب ظؼقت هی گْیین، ایٌطْؼی هی گْیٌع، ظؼ ایي گفتَ ُب زمیمت ّخْظ ظاؼظ، 

 . ُوَ ظّظ اقت

 .اگؽ خبى تْ اؾ ایٌِب ثگػؼظ؛ یب هی گػنت، ػیِي ًْؼ هی نع: هی گْیع

ػیي ًْؼ ؼاثطَ ال ثب ضعا چیكت؟، هب ّلتی اؾ غُي ؾاظٍ هی نْین، چَ خْؼی هی نْین؟، نوب ثبیع ثَ آى، : زبال ًپؽقیع

 . ؾًعٍ نْیع

 ".اگؽ ثطْاُی ثب غُي پیعا کٌی، ُوبى اّل تَْیر ظاظم، اؾ ُوبى ؼاٍ، ثب ُوبى اثؿاؼ، نوب ؼا ثب لگع ثیؽّى هی اًعاؾظ " 

 .(!کَ ایٌطْؼ ًیكت" تهجیَ هی کٌع، زمیمتب)!. تب زبال ایي کبؼ ؼا کؽظین

. هْالًب ایي، ؼا تدؽثَ کؽظٍ ّ نوب ُن هی تْاًیع تدؽثَ کٌیع. خبى هثل نوغ اقت ّ تي هب هثِل زجبة اقت: هی گْیع کَ

 نوب هی ثیٌیع کَ خبِى نوب، ظاؼظ هی قْؾظ، اؾ ِؽف ؾًعگی ضجؽ هی آیع، نبظی هی آیع ّ اؾ ایي تِي نوب، اؾ ؾثبِى نوب

، نؼلۀ چؽاؽ ؽاگؽ ثَ ػهك ؼقیعی، اگؽ اؾ غُي هتْلع نعی، تي، هثِل زجبِة چؽا. ثَ يْؼِت یک آًتي پطم هی نْظ

         .                 ُن، خبِى نوبقت کَ هثِل ػْظ هی قْؾظ

هؼلْم هی نْظ، ُویٌکَ هب اؾ غُي . ُضت ؼّظ، آثم ُكت ّ ثكتؽل. خبى هثِل آة اقت ّ تي هثِل ؼّظ: پف، هی گْیع

 ؼّظ چیكت؟. ؾاییعٍ هی نْین، ؼّظ، خبؼی هی نْظ

هب یک . تِي نوب چیكت؟، تِي نوب، ُویي ؾثبِى نوبقت. ؼِّظ زؽکت ّ ِضؽظ اقت. ؼِّظ نبظی قت. ؼّظ، آِة زیبت اقت

اهْاخی ُن ظاؼین کَ ّلتی ؾًعٍ هی نْین، اؾ هب يبظؼ هی نْظ کَ ثَ . تهؼهؼبتی ُن ظاؼین کَ ػهك ؼا تهؼهغ هی کٌع

 !.ّلی آًچَ ثَ ؾثبِى هْالًب آهعٍ ّ تدؽثَ کؽظٍ، هی ثیٌیع چَ ُكت. ؾثبى ًوی آیع

 !. خبى، یؼٌی خبِى نوب، اگؽ ایي کبؼُب ؼا ثکٌع، چَ هی نْظ: پف هی گْیع
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گؽ َگؽِظ پَكت ُنكتی، لؽو فلک نکكتی 

ظؼ ًیكت ثؽنکكتی، ثؽ ُكت ُب فؿّظی 

ُوبى چیؿُبیی کَ هب آهعین ّ ظؼ ظیْاؼۀ ؼزن ظًیب ثَ آًِب چكجیعین  . ُویي چیؿُبیی قت کَ ثَ ؼِّذ هب چكجیعٍ: َگؽِظ پَكت

 !.ُوبى چیؿُبیی کَ ثؽای هب پُؽ اؼؾل اقت ّ ثَ آًِب چكجیعٍ این ّ نعٍ اًع ظِل هب. ُوبى، هستْاِی ؾًعگِی هب

. ، ایٌِب ؼا هی ُنكت، ظؼ ایًٌْؼت، هبٍ ؼا ظّ ًین هی کؽظ(فبػِل آى)اآلى هی گْیع، ایٌِب گؽِظ پَكت اقت، اگؽ ُوبى خبى 

 هبٍ چیكت؟

ِّ ؾهبِى ؼّاًهٌبضتی . ُویي هِي غٌُی قت. هبٍ، ُویي ؾهبى اقت هی ثیٌیع کَ چمعؼ گػنتۀ هب ثب آیٌعٍ یکی نعٍ ّ یک ض

 !.، کَ فبيلۀ ثیي گػنتَ ّ آیٌعٍ قت، ثبؾ نْظایه لحظًظؼقت کؽظٍ ّ ًوی گػاؼظ 

 چؽا؟. هی ثیٌیع کَ غُي هب، گػنتَ ؼا ثَ آیٌعٍ هی چكجبًع

ثؽای ایٌکَ هب ظؼ همبثل ایي لسظَ همبّهت ظاؼین ّ ایي همبّهت، گػنتۀ هب ؼا ثَ آیٌعٍ ّيل هی کٌع ّ هب فکؽ هی کٌین 

 !.گػنتۀ ؾًعٍ ُكتین، ظاؼین ثَ آیٌعٍ هی ؼّین تب ثَ ثوؽ ثؽقین

گػنتَ ؼا اؾ . فبيلَ هی اًعاؾین. ثب نوهیؽ ظّ ًًف هی کٌین!. ، ایي، تُْن اقت!ایي، هبٍ اقت ّ هب آى ؼا هی پؽقتین

ًًف کؽظِى ایي هبٍ، یؼٌی نوب هتْخَ هی نْیع کَ ایي لسظَ نوب ُوبى ثبنٌعٍ یب ُهیبؼِی ثب ػوِك ثی . آیٌعٍ خعا هی کٌین

 . ایي ُوبى اثعیت اقت. نوب ظؼ ایي لسظَ ؾًعٍ ُكتیع ّ ایي ؾًعٍ، اثعی قت. ًِبیت ُكتیع

تهجیَ نعٍ، اؾ ثف هب هی گْیین ؾیجبقت، اؾ ثف غُي هبى ؼا هی پؽقتین، ُؽ چَ ,, . هی ثیٌیع کَ لؽِو فلک، یؼٌی هبٍ

، نوب !تُْن اقت ایي. " ,,! ، چمعؼ تًْیِؽ غٌُِی ؾیجبیی ظاؼم!ثََ ثََ ثََ، ؾیجبقت، چَ ثبّؼُبیی ظاؼم,, : ظؼ غُي هب ُكت

 ".ؼا اؾ ؾًعگی ثبؾ هی ظاؼظ 

 !. هب زتی ظؼ هِي غٌُی ظؼظُبهبى ؼا ُن ؾیجب هی ثیٌین، افتطبؼ هی کٌین

 !.                           هی نْظ، آى هبٍ ظؼقت هی نْظبلىذهِي غٌُی کَ . ظؼ ایٌدب، ُویي هِي غٌُی قت، ًیكتاهب، 

ٍِ ؼّني نعٍ، ظؼ ّالغ ثطبِِؽ ًِْؼ ایي لسظَ !.  هی نْظ، هبٍ، اؾ اؼؾل هی اُفتعکُچکهِي غٌُی  ّلی تْخَ کٌیع کَ آى هب

ًِْؼ ایي لسظَ قت کَ گػنتَ ّ آیٌعٍ ؼا ؼّني کؽظٍ ّ ایي چیؿی کَ هبٍ، ظیعٍ هی نْظ، یک چیِؿ غٌُی قت،  !. قت

 ! ". چٌیي چیؿی ًیكت!. " ثٌظؽ هی آیع ؾهبى ػیٌی قت. ُویي هِي غٌُی قت، ُوبى ؾهبى اقت

 !. ؾهبِى گػنتَ ّ آیٌعٍ، یک فکؽ اقت. ؾهبى اؾ خٌِف فکؽ اقت

نوب، : " ایي هْلؼی قت کَ گفتن. نوب ثی اػتجبؼل هی کٌیع ّ ظؼ ایي لسظَ، ثَ ایي لسظَ کَ اثعیت اقت، ؾًعٍ هی نْیع

 ".ؼا کْچک هی کٌیع   ًیكتایي

هی ضْاُی ثلٌع نْی، ًوی ,, هي ,, نوب ثؼٌْاى . ُؿاؼاى هثبل هی تْاًین ثؿًین کَ ظؼ ؼّؾ پیم هی آیع. هثبلم ؼا گفتن

 .یؼٌی هِي غٌُی، ًیكت. ثع اقت، ًیكت ظؼ ایٌدب، .  اقتًیكتهبٍ . ، ًیكت اقتَ مِه رٌىی ویغت!.  نْی

 . ًیكت ؼا هی نکٌی

اثلَ، ایي چَ ِؽؾ ؼاًٌعگی ,, : ، خلْی یکی کَ ؼظ هی نْظ، هی پیچیع ّ فؽٌ کي، هی گْیع"ّلتی نوب انتجبُب: گفتن

ثؽهی گؽظظ ضْظل ؼا تؼویؽ هی کٌع، ّاکٌم ًهبى هی ظُع ّ اگؽ ُن گػانت ّ ؼفت، " ، هِي غٌُِی نوب، فْؼا,,! قت
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اثلَ ضْظتی، فالى فالى نعٍ ُن ,, : ظًجبلم هی ؼّظ ّ ثبالضؽٍ یک خبیی ثَ اّ هی ؼقع ّ هی گْیع پٌدؽٍ ؼا پبییي ثِِکم

 .,,ضْظتی 

 ". ظاؼظ چکبؼ هی کٌع؟، ثٌظؽ ضْظل کْچک نع، ضْظل ؼا تؼویؽ هی کٌع " 

 . ، تؼویؽل ًوی کؽظیع، ُكِت تبى ثیهتؽ هی نعکُچک ؽذ سا ّ ایي، کُچک می ماوذّلی اگؽ، 

نوب هی ضْاُی ُهیبؼی زُْؼ ؼا ؾیبظتؽ کٌی، پف هِي غٌُی ؼا : " نوب اآلى، آگبٍ نعیع کَ. ، ُویي ُهیبؼی قتٌغت

 . ، ثؽقبًیصفشثبیع کْچک کٌی، کْچک کٌی، کْچک کٌی، کْچک کٌی، کْچک کٌی، یک ثبؼ، ُهیبؼاًَ ثَ 

 : ثؽقبًین، ایي کبؼ قطت اقت، ّلی اگؽ نوب تْاًكتیع آى ؼا ثَ يفؽ ثؽقبًیعصفشهوکي اقت ًتْاًین هِي غٌُی ؼا ثَ 

 ".آفؽیي ثؽ نوب " 

 : ّلتی ثَ يفؽ ؼقیعی، یکعفؼَ هتْخَ هی نْی کَ ثَ اثعیت ؾًعٍ نعی کَ ظؼ ایٌدب ُن، ظؼ غؿل هی گْیع کَ

 !. ُظّؼ ثمب ؼثْظی

ثِهکكتی اؾ ًَؽِی اّ َقِع ِقکٌعؼِی اّ 

ؾ افؽنتَ ّ پؽِی اّ ؼّثٌعُب گهْظی 

 .، هی تْاًع ُن ضعا، ثبنع، ُن خبى، ثبنع"اّ " 

 . زبال هب اگؽ ضْظهبى ؼا، هِي غٌُی ؼا، کْچک تؽ هی کٌین، اؾ یک ِؽف ثؿؼگ هی نْین

تغلیم، پزیشِػ بی لیذ َ ؽشِط اتفاِق ایه لحظً ٌغت، یعىی آن چیضی کً ّلتی نوب ایي لسظَ، تكلین هی نْیع، " هثال

 ، لجل اؾ لُبّت، چَ اتفبلی هی افتع؟ٌغت، ٌغت

ّلتی نوب ُهیبؼِی زُْؼتبى ؾیبظتؽ هی نْظ، ثَ چَ . ، ثؿؼگ هی نْظ، هِي غٌُی کْچک هی نْظٌغِت ٌؾیاسیایي 

 ؾًعٍ هی نْیع؟

اآلى . ضعا ُن اؾ آى خٌف اقت. اؾ خٌِف ضعا هی نْیع!. اؾ آى خٌف، هی نْیع. ثَ ُوآى ُهیبؼی کَ ُوبى اّل ثْظیع

 ".اّ ؼا ؾیبظ کٌیع " نوب، ُوۀ زْاـ تبى ثَ ایٌدبقت کَ 

 . ثؿى ایي نبش ُب ؼا لیچی کي، آى یکی، ؼا آة ثعٍ ّ ثؿؼگم کي: اهؽّؾ ُن گفت

,, هي ,, ظّ قبًتی هتؽ، : " گفتن. تبى ثلٌع هی نْظ، کْچکم هی کٌیع,, هي ,, ُؽ خب کَ . نوب ُن ُویي کبؼ ؼا هی کٌیع

 !.کْچک هی نْظ، يع هتؽ، ػوِك هب ثیهتؽ هی نْظ

 . ًَؽی یؼٌی ندبػت

یؼٌی خبى، ثْقیلۀ ندبػتی کَ اؾ ؾًعگی هی گیؽظ؛ یب ضعا، فؽق ًوی کٌع، ایي ُهیبؼِی هطلك کَ اآلى ثْخْظ آهعٍ، ُن 

 . نوبقت، ُن ضعا

نوب ػوِك ثی ًِبیت !. فؽٌ کٌیع کَ ُوــــۀ ُهیبؼِی نوب، اؾ ؾُعاِى غُي، ؾاییعٍ نْظ، چَ هی نْظ. ایي ضعاِی ؾًعٍ قت

 .     ُوَ چیؿ ظؼ نوب خب هی نْظ. پیعا هی کٌیع، اًعاؾۀ ایي آقوبى هی نْیع

 ثَ ُؽ يْؼت، هب کَ ایٌدب ظاؼین یک پف اًعاؾی ثْقیلۀ تكلین ثْخْظ هی آّؼین، ایي ؾیبظ کؽظى، ثَ هب ندبػت هی ظُع

 .ؼا هی نکٌعَقِع ِقکٌعؼِی ایي ندبػت، ندبػِت هبقت، ندبػِت اّ ُن ُكت، یؼٌی آى خبِى هب، ثب ایي ندبػت، 
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 . ظاؼین,, هي ,, ثَ ًظِؽ هي، ظؼ همبثل هبقت، ّلتی ، َقِع ِقکٌعؼیِ . ؼا ظؼ همبثل یأخْج، هأخْج گػانتٌع َقِع ِقکٌعؼیِ 

، تَمی َقؽهبى هی ضْؼظ ثَ ,,هي ظاؼم هیؽم ثب ضعا یکی نْم ,, : ظاؼین، هی گْیین,, هي ,, ّلتی هب تْ غُي ُكتین ّ 

 چؽا؟!. ُؿاؼ ثبؼ ضْؼظٍ!. ظیْاؼ

 . ثَ اًعاؾٍ ای کَ هی نْیین، اؾ َقع هی تْاًین ؼظ نْین. ثؽای ایٌکَ هب ضْظهبى ؼا اؾ ضْظهبى ًُهكتین

هب ًوی ظاًین ". ًَ " ، آظهین، قؽهبى ؼظ نْظ، پبهبى هی هبًع، "کَ هب هثال. ثبؾ ُن ایٌدب نوب، ًجبیع غُي ؼا ثَ کبؼ ثیٌعاؾیع

، نوب فمّ ظؼ ایي ثیي، اِالػبت گْل هی ظُیع، فمّ آى چیؿی کَ ظؼ ػبلن هبظٍ، آى !کَ هب ثب ؾًعگی چَ خْؼی هؽثِْین

کبؼی کَ ثبیع ثکٌیع، هی کٌیع، ثمیَ ال ؼا ثَ ؾًعگی هی قپبؼیع ّ یک ؼّؾی هتْخَ هی نْیع کَ نوب اؾ غُي ؾاییعٍ نعٍ 

 .نوب ثْقیلۀ غُي تبى زُْؼ ؼا اًعاؾٍ ًگیؽیع، چْى غُي ًوی تْاًع اًعاؾٍ ثگیؽظ. ایع

 . ًگػنتَ ثْظیع، ثَ ایي ثؽًبهَ گْل ًوی کؽظیع، َقِع ِقکٌعؼیِ اگؽ نوب ثَ زُْؼ ؾًعٍ ًهعٍ ثْظیع، همعاؼی اؾ ایي 

 گفتن اّل، اؾ اقؽاِؼ اؾل، اؾ اَقؽاِؼ ضعا،!. یؼٌی اؾ فؽنتَ ّ پَؽی، ُوبى خبِى هب، پؽظٍ ثؽهی ظانت، ؾ افؽنتَ ّ پؽِی اّ

 !. ایٌِوَ لْاًیي کهف نعٍ، چَ خْؼی نعٍ؟

 ضجؽی ؼفت ثَ گؽظّى ِؾ نجكتبى اؾل

 زػؼ ای پؽظٍ گیبى، پؽظٍ َظؼی پیعا نع

 اؾ کدب هی فِوین؟. اهب، تب ؾهبًی کَ ػمؽة ُكتین، هبؼ ُكتین، ثب ظؼظُب ُن ُْیت ُكتین، اؾ خٌِف یأخْج، هأخْخین

 .یأخْج، هأخْج خوغ نعًع!. ـ ًَ هی گػاؼین ضْظهبى ؾًعگی کٌین، ًَ هی گػاؼین ظیگؽاى ؾًعگی کٌٌع

هؽظم ثَ . هی ؼیطتٌع هسًْالت ؼا غبؼت هی کؽظًع، هؽظم ؼا هی کهتٌع!. یأخْج، هأخْج ُن اؾ ُویي خٌف ثْظًع ظیگؽ

 .تْ ثیب یک قع ظؼ همبثل ایٌِب، ثكبؾ: اقکٌعؼ گفتٌع

 . قع ُوبى هبًغ ثیي هب ّ ضعاقت، ظؼ زبلیکَ هب هي غٌُی ؼا ؼُب ًوی کٌین. هؼلْم هی نْظ کَ َقع ؼا ضعا قبضتَ

. ثؽّ: یک ػبؼف، هب ؼا ثَ ِؽف ضْظل ظػْت هی کٌع، ثب یک ظقت ُن هی گْیع: ُفتۀ لجل ضیلی هِن ثْظ گفت کَ

هعام هی گْیع ثیب ثَ قِْی هي، ثؼع ُن هب آى چیؿُبیی ؼا کَ چكجیعین ؼُب ًوی . ضعا ُن ُویٌطْؼ اقت!. ثؽّ. ثؽّ. ثؽّ

 .ثؽّ. ثؽّ. ثؽّ: کٌین، هی گْیع

 زبال، ثیبین؟، یب ثؽّم؟!. ثؽّ؟: ثؼع هی گْیی. ثیب: ، تْ هی گْیی!چَ خْؼی قت

 !. ظؼ همبثِل تْ، قِع قکٌعؼی ظؼقت کؽظم هي. آًِب ؼا ثیٌعاؾ: هی گْیع... ُب 

 .اؾ قع ؼظ نْین... هب ًوی تْاًین ثب پْل ّ . پف قع ؼا ضعا ظؼقت کؽظٍ

. ضْاؼؾههبٍ، قجؿّاؼ ؼا هسبيؽٍ کؽظ: گفت. ُفتۀ گػنتَ ُن ظاقتبًی ضْاًعین کَ اهؽّؾ ُن اگؽ ؼقیعین، اظاهَ هی ظُین

اُبلی ایي خِبى یب اُبلی قجؿّاؼ گفتٌع کَ ُؽ هبلیبتی، ُؽ ضؽاخی، ُؽ ِالیی، ضاليَ ُؽ . قجؿٍ ّاؼ اُبلی ایي خِبى ُكتٌع

 .چَ هی ضْاُی ثَ تْ هی ظُین

 . اقت " دل" ثؼع هؼلْم نع، ضِْظ هْالًب گفت کَ ایي !. ثبیع ثؽّیع یک اثْثکؽ ًبهی ؼا ثیآّؼیع". ًَ : " گفت

 : هب ثَ ضعا هی گْیین. هؽکؿ تبى هبل هي اقت. هي، ظِل تبى ؼا هی ضْاُن: هی گْیع

 ". ًوی نْظ : " هی گْیع. ,,ّلی اخبؾٍ ثعٍ کَ اؾ قع ؼظ نْین . هؽکؿ هب هبِل هبقت، ًوی تْاًین ثَ نوب ثعُین,, 
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 . نوب ایي چیؿُبِی هبظی ؼا اؾ ظل ات ظؼ ثیآّؼ، ثیٌعاؾ ظّؼ

 !. نوب هی ظاًیع کَ ظِل تبى، اؾ چیكت؟

اگؽ ظؼ ایي خِبى، ظؼظ ظاؼی، . تْ ؼا ثَ ّاکٌم ّا هی ظاؼظ، ُوبى کَ تْ ؼا ثَ ظؼظ هی آّؼظ: اآلىظل تبى ُوبًی قت کَ 

 ". ایي، ؼا ثیٌعاؾ، هي تْ ؼا ایٌْؼ ثِِکَهن : " ضعا ثَ تْ هی گْیع. پف ظل ات اؾ خكن اقت

 .,,ًوی اًعاؾین ,, : هب هی گْیین

 ".   ، ظؼظ ثِِکم !ًوی اًعاؾیع؟" 

ُهلکم نعی هِیب اؾ فؽل تب ثؽیب 

اؾ ؾیؽ ُفت ظؼیب ُظّؼ ثمب ؼثْظی 

پف ثٌبثؽایي، ُهلِک هب، اگؽ . اآلى ظیگؽ خبى ّ ضعا، یکی قت. ُن ثَ خبى ثؽهی گؽظظ، ُن ثَ ضعا، ُهلکم نعی هِیب

 ! ".ثی ًِبیت" ثگْیین ثؼٌْاى خبى، ثؼٌْاِى ؾًعٍ نعٍ ثَ ؾًعگی، هِیب هی نْظ، اؾ کدب؟، 

 :ایٌدب ُؿاؼاى ثبؼ گفتین کَ هب اؾ خٌِف ضعا ُكتین ّ ضعا ظّ تب ضبيیت ظاؼظ

ضعا ًوی . اثعیت یؼٌی ؾًعگی ؾًعٍ کَ ًوی هیؽظ. ، ثی ًِبیت ّ اثعیت"ؼیهۀ ثی ًِبیت، ػوِك ثی ًِبیت یب ثی ًِبیت ايال

 .(تَْیر ظاظٍ ام). هب ُن ًوی هیؽین. هیؽظ، ُویهَ ؾًعٍ قت ّ هب اؾ آى خٌف، ُكتین

 . هی نْظُهِیب  هب ُهلکِ ُهلک کَ هب یب ػوِك هبقت، . یؼٌی ثی ًِبیت، اؾ فؽل تب ثؽیب. یکی ُن، ثی ًِبیت

 اآلى، ُهلِک هب کدبقت؟

 .غُي، هسعّظیت. تْ غُي

 ُهلِک نوب، کدبقت اآلى؟

هي ظؼ ؼّؾ، اّل ؼاخغ ثَ پْل فکؽ هی کٌن، یک همعاؼ ؼاخغ ثَ ُوكؽم فکؽ هی کٌن، یک همعاؼ ؼاخغ : نوب هی گْییع

 . توبم نع. ثَ ثچَ ام، یک همعاؼ ؼاخغ ثَ کبؼم، یک همعاؼ ُن ؼاخغ ثَ ظنوٌبًن، یک همعاؼ ُن ؼاخغ ثَ ظّقتبًن

هی ضْاُن آًدبیی کَ کبؼ هی کٌن، همبهن . زْاقن ثَ ایي چیؿُبقت. هي زْل ّ زِْل ایٌِب هی گؽظم. ُهلِک هي ایٌدبقت

ُهلِک هي، . ثبال ثؽّظ، پُكِت ثِتؽی ثَ هي ثعٌُع، پْل ثیهتؽی گیؽم ثیآیع، ضبًَ ام ؼا ثؿؼگتؽ کٌن، ایٌِب ُهلِک هي اقت

 .ؼّذ ظؼ ایٌدب ًوی تْاًع ایٌطْؼی ؾًعگی کٌع. هسعّظیت اقت

 !. ، تِْی یک ُکؽٍ، کدب!آقوبى، کدب. ، آقوبى هی نْظثَ فؽٌُهلِک نوب ثی ًِبیت هی نْظ، : هی گْیع کَ

 .آقوبى، ثی ًِبیت اقت، اؾ فؽل تب ثؽیب

گبُی اّلبت ُفت ظؼیب، ثَ ایي ُفت آقوبى هی گْیٌع ّ ُفت ظؼیب . لعین فکؽ هی کؽظًع ُفت ظؼیب ُكت: ُفت ظؼیباهب 

زبال، ثَ آًِب ًوی . ُؽ چیؿی کَ هب هی تْاًین یبظ ثگیؽین ّ ُؽ قیبؼٍ ای قوجِل یک چیؿی ثْظ. نبهل توبم ظاًم ُبقت

  .خبّظاًگی ُكت ُظؼِّ ،  ُظّؼ ثمبظؼ آًدب،. ؾیِؽ ُوۀ ظاًِم نوبقت،  ؾیؽ ُفت ظؼیبپؽظاؾین،

 نوب اگؽ ایي الیۀ غُي ؼا کٌبؼ ثیٌعاؾیع، ؾیؽل چیكت؟ یؼٌی

خبى اؾ آًدب، . َقِؽ آى خبى، اقت ُوَ ال .، آى خبى، هی ؼثْظ(نوب) ؼاا ُظّؼ ثك. ؾیؽل خبّظاًگی قت. ؾیؽل ضعاقت

 . کبؼ ؼا ثکٌع، ایٌطْؼی هی نْظ... کبؼ ؼا ثکٌع، ایٌطْؼی هی نْظ، ایي ... اگؽ خبى، ایي : نؽّع نعٍ، هؽتت هی گْیع
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 !.  خبّظاًگی ؼا کَ اثعیت اقت، هی ؼثْظُظؼِّ اآلى، ُهلکم هِیب هی نْظ ثَ اًعاؾۀ ثی ًِبیت؛ ّ اؾ ؾیِؽ ُفت ظؼیب، 

 . خبِی هب کدبقت؟، زمیمِت هب چیكت؟، اثعیت

 تب ثَ زبل ثَ چَ ههغْل ثْظین؟

 .ػالهتی قت کَ ثَ هب هی گْیع اثعیت ّخْظ ظاؼظ" ؾهبى گػنتَ ّ آیٌعٍ، اتفبلب. ثَ ؾهبى گػنتَ ّ آیٌعٍ

 ثبؼُب گفتَ ام، چَ خْؼی هی فِوین یک چیؿی گػؼاقت؟

گػؼا، ضبيیتی اثعی ًیكت، پف هب اثعی ُكتین کَ هی تْاًین گػؼا ؼا . ثؽای ایٌکَ ظؼ هب، یک ضبيیِت اثعی ّخْظ ظاؼظ

 !. تهطیى ثعُین

 :گفتین، ثبؾ ُن تکؽاؼ هی کٌین

 اؾ کدب هی فِوین فُب ّخْظ ظاؼظ؟

نوب اؾ کدب هی فِویع قکْت ّخْظ . ایي گِْل هب، يعا ؼا هی نٌْظ. نوب قکْت ؼا هی نٌْیع. نوب ضالء ؼا هی ثیٌیع

 ظاؼظ؟

نوب قکْت ُب ؼا اؾ کدب هی نٌْیع؟، قکْت کَ . يعا ُكت، قکْت. قکْت. يعا ُكت. تبؼ هی ؾًٌع، قکْت ُكت

 .                 ُوبى فُبقت!. ثؽای ایٌکَ ظؼ نوب، ػًٌؽی ُكت اؾ خٌِف قکْت!. يعا ًیكت

 چَ خْؼی نوب ضالء ؼا هی ثیٌیع؟

 ثَ آقوبى ًگبٍ هی کٌین، چهن هب فمّ چیؿُب ؼا هی ثیٌع، اؾ کدب هی فِوع کَ ّقّ نبى ضبلی قت؟

 ". ًیكتی : " اهؽّؾ گفت. یؼٌی ايِل هب، ثب ضالء، ثب ًیكتی، آنٌبقت. ثؽای ایٌکَ ظؼ هب ضالء ّخْظ ظاؼظ

 !.، هؼٌی هی ظُع"اّ ثب نوبقت " پف هی ثیٌیع کَ . چهن تبى ًوی ثیٌع. ، هی ثیٌع، نوب ًوی ثیٌیع"اّ . " ثب ًیكتی آنٌبقت

 ". نوب، ًیكتیع " ، ,,هي چَ خْؼی ثجیٌن؟ ,, : نوب ًگْییع. ، ضالء ؼا هی ثیٌع"اّ، ثؼٌْاِى ضالء " 

ظؼقت " ، ّالؼب"ضعا ثب نوبقت، ضعا نوبقت : " آًکَ هی گْیع: ایٌِب ُوَ هثبل ُبِی ثكیبؼ هِوی قت تب نوب ثفِویع

 . اقت

، ایي گِْل هي کَ قکْت ؼا ًوی !چَ خْؼی؟. ،، هي چَ خْؼی قکْت ؼا هی نٌْم؟ ،،: اؾ ضْظتبى قْال کٌیع، ثگْییع

 !.  ّخْظ ظاؼظ؟عکُت ُبِی هطتلف بیه وُتنٌْظ، ّلی هي، اؾ کدب؟ هی فِون کَ 

 !. آیب قکْت ًجْظ، ایي آٌُگ، ثَ ایي ؾیجبیی هی نع؟

 یکی تبؼ هی ؾًع، قکْت، ثیي ًُت ُب ًجبنع، آى، لهٌگ هی نْظ؟!. اگؽ يعا ثَ يعا ثچكجع، هثِل غُِي هب هی نْظ

 !. قکْت اقت کَ آٌُگ ؼا ؾیجب هی کٌع ّ اقتبظ هی ظاًع کدب قکْت ثبنع، کدب ًُت ثبنع. ًوی نْظ" ايال

 ".ضعا ُن هی ظاًع " 

، هب ُهیبؼِی خكوی ظؼقت کؽظین، هب ُن تبؼ هی ؾًین، ّلی یک فکؽ توبم ًهعٍ، یک فکِؽ !ّلی هب کَ اخبؾٍ ًوی ظُین

ظؼ ًتیدَ، هبٍ ظؼقت هی کٌین، گػنتَ ؼا ثَ آیٌعٍ ّيل هی !. ظیگؽ، یک فکِؽ ظیگؽ، یک فکِؽ ظیگؽ، یک فکِؽ ظیگؽ

ثب فکؽ کؽظى، هب هكئلَ ظؼقت " ، !هكبئل هبى ؼا زل هی کٌین,, ثب فکؽ کؽظى ,, آؼام ًعاؼین ّ فکؽ هی کٌین " کٌین، ايال

 !. هی کٌین
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  . ًَ ایٌکَ فکؽ ثع ثبنع، هب ثبیع قبکِي ؼّاى نْین، قبکي نْین، تب غُي ظؼ اضتیبِؼ آى قکْى، لؽاؼ ثگیؽظ

ؼفتی لطیف ّ ضؽم ؾاى قْ ؾ ضهک ّ اؾ ًَن 

ظؼ ػهك گهتَ َهسؽم، ثب نبُعی ثََ ُقْظی 

 .اقت" خبى " پف هی تْاًین ثگْیین، فبػل ُوۀ ایٌِب ُوبى 

، یب ... "خبى ؼفتی : " چَ ثگْیین.  کَ ظؼ ثیِت چِبؼم گفت، ثؼُی اؾ ثیت ُب هوکي اقت هطبِت ُن هؼٌی نْظ

 .، ُؽ ظّ یکی قت... "تْ ؼفتی : " هطبِت ثگیؽین ّ ثگْیین

 .لطیف ّ ُضؽم یؼٌی ُن نبظ ّ ُن ثی فُؽم!. یؼٌی خبى، اگؽ آى کبؼُب ؼا هی کؽظ، لطیف ّ ُضؽم هی ؼفت

 : ثكیبؼ هِن اقت کَ هب ثعاًین

 چَ خْؼی لطیف هی نْین؟". اگؽ ثكْی ضعا هی ؼّین، ثبیع ُن نبظ ثؽّین، ُن لطیف " 

 . ٌغتًیكِت ظاؼاِی .  اقتویغتثب پػیؽل اتفبق ایي لسظَ، اؾ خٌِف ُوبى ُهیبؼی هی نْین کَ اؾ خٌِف . ثب تكلین

هب ًوی تْاًین . ، ًیكت ثٌب ثَ تؼؽیف غُي، یؼٌی ضالء!الجتَ ایي خولَ غلّ اقت، ًوی تْاًین ثگْیین ًیكِت پُؽ اؾ ُكت

ثؽای ُویي اقت کَ . ، ِيعق هی کٌعاصِل ما، خذاثگْیین ضالء یب ضبلی، پُؽ، ایي ظّ تب ػکف ُن ُكتٌع ّلی ظؼ هْؼظ 

 .غُي ًوی تْاًع ّخِْظ ضعا ؼا ثیبى کٌع

. ، ثؽّین"اّ " هب فمّ، ظؼ زبلتی کَ لطیف ّ نبظ ُكتین، هی تْاًین ثَ قوت : پف، زبال هب ایي ؼا یبظ هی گیؽین کَ

ثجیٌین، ثؽای ,, ظّیی ,, ثبیع " ظؼ غُي هب زتوب. ,,ظّیی قت ,,  ُویٌطْؼ کَ هی ظاًیع ههطًبت غُي اقت، ،ضهک ّ ًَن

. ، هٌؼکف هی کٌع,,ظیگؽ ,, ایٌکَ هي غٌُی، یک خكن اقت، ثلٌع هی نْظ ّ ثوسٍ ایٌکَ ثلٌع هی نْظ، چیؿی ؼا ثٌبم 

 !.      ، کَ ایي غلّ اقت!، ضعاقت"یکی اؾ ایي ظیگؽُب اتفبلب

ثدبِی لِت ًبى، ًبى ؼا خكتدْ " هْالًب اهؽّؾ گفت، ایي کبؼ، غلّ اقت ّ ثَ ًتیدَ ًوی ؼقع ّ قجت هی نْظ کَ هب ظائوب

ایي ُن هَْْػی قت کَ زعالل ثبیع ثَ . غُي، ُویهَ ثَ ؾثبى ظّیی يسجت هی کٌع. ظّیِی غُي اقت، ضهک ّ ًَن. کٌین

 ؟دَیی یعىی چً. ؾثبى غُي، فِویعٍ نْظ

، ثب ,,هي ,, ثَ کی ظاظم، ثٌبثؽایي ُویهَ، : ، ایي، ضْظکبؼ ؼا ظاظم، ثالفبيلَ ثبیع ثگْیین,,هي ,, : ثوسٍ ایٌکَ ثگْیین

، "ًیكت " ثؽای ایٌکَ ضعا اؾ خٌِف . غُي ایٌطْؼی کبؼ هی کٌع، اهب ظؼ هْؼظ ضعا کبؼ ًوی کٌع. ظیگؽی کبؼ هی کٌع

 : ثؽای ُویي اقت کَ هی گْیع. ایي ؼا ثبیع ضْة یبظ ثگیؽین. هِي هٌؼکف نعٍ، ًوی تْاًع ضعا ؼا ثجیٌع. اقت

ایي نبُع ، ثب نبُعینعین ّ  ػهك َهسؽم یؼٌی هب، اؾ غُي ّ اؾ اثؿاؼُبی غٌُی ضبؼج نعین، ثب. ؾاى قْ ؾ ضهک ّ اؾ ًَن

 !.هبى ؼا ؼقبًعین ّ ثب ضعا یکی کؽظینخُِد پف هب . یؼٌی لوف کؽظىى، ثََ ُقْظ. توبـ پیعا کؽظینُوبى ؾًعگی قت، ضعاقت، 

  ؼا؟خُدهٌتِی کعام 

 . ی کَ فؽم ًیكت، ُوبى ُهیبؼیخُد

ى یؼٌی ثب ظقت لوف کؽظى، ثََ ُقْظپف، ُهیبؼی ظّثبؼٍ ثؽگهت، ؼفت ضْظل ؼا یکی کؽظ، توبـ پیعا کؽظ، لوف کؽظ، 

 . یب ثعى ؼا هبالًعى

 .ضْظهبى ؼا یکی کؽظین" اّ " ثَ ُؽ يْؼت، پف هب ثًْؼت ُهیبؼی ؼفتین ّ ثب 
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تجؽیؿ نوف ظیٌی، گؽ ظاؼَظل اهیٌی 

ثب ظیعٍ یمیٌی ظؼ غیت ّاًوْظی 

نوف ، ُوبى فُبِی همعـ یب تجؽیؿاگؽ : هی گْیع. ، يسجت هی کٌع"خبى " ؼاخغ ثَ ُوبى . زبال، ایي قْم نطى اقت

اگؽ آى فُبِی هؼٌْی کَ اقتبظ هؼٌْی ایدبظ هی کٌع، تجؽیِؿ نوِف ، (ظؼ ایٌوْؼظ هْالًبقت. نوِف ظیي، َهكتِِؽ هؼٌْی قت) ظیٌی

ظیي، اگؽ ایي خبى ؼا اهیي هی ظانت، ؼاقتیي ًگَ  ظاؼظ، پف اگؽ نوب ُن یک اُقتبِظ هؼٌْی ظانتَ ثبنیع، اگؽ نوب ُؽ 

 ؼّؾ

ٌِ ایي ظاًم لؽاؼ  ؼّؾ هْالًب ؼا ثطْاًیع، ُؽ ؼّؾ ایي ثؽًبهَ ُب ؼا گْل کٌیع، ضْظتبى ُن ثطْاًیع، ضْظتبى ؼا ظؼ هؼؽ

ظُیع ّ ُؽ ؼّؾ توؽیي کٌیع، یب یک هكتِؽ ؾًعۀ هؼٌْی ظانتَ ثبنیع ّ ظؼ فُبِی زُِْؼ اّ لؽاؼ ثگیؽیع، اگؽ نوب ؼا 

اهیي ًگَ ظاؼظ، اهیي ُن ثَ هؼٌی ؼاقتیي اقت ّ ُن ثَ هؼٌِی اهٌیت اقت، اگؽ نوب ًگؽاى ًجبنیع ثَ ػلِت ایٌکَ نوب ظیع 

 .تبى ظیِع ظًیب ظاؼاى ًیكت، ظیِع یمیي پیعا هی کٌیع

 هب چؽا ًگؽاى هی نْین؟

ًع!هی َظًّع,, ظًجبل چیؿی ,, هؽظهی کَ هی َظًّع، فکؽ هی کٌٌع الثُع  َّ ًع، !، ُضت ایٌِوَ هؽظم هی َظ َّ ، ظًجبِل چَ هی َظ

 : ایٌِوَ زؽف هی ؾًٌع؟، ُضت هب ُن ًگؽاى هی نْین، هی گْیین

 ". ًَ " ، ,,! هب ًوی َظّین، پف یک انکبلی ظاؼین,, 

ًع، تملیع . ثب یک اُقتبِظ هؼٌْی، نوب کَ هْالًب ؼا هی ضْاًیع، هی ثیٌیع ظیِع تبى ػٌْ هی نْظ َّ ظیگؽ اؾ خوغ کَ هی َظ

ّ هي ُن ثبیع کَ هٌفی قت کبؼ ؼا هی کٌٌع ... هي ُن ثبیع ثَِعّم، آًِب ًگؽاًٌع، هي ُن ثبیع ًگؽاى نْم، آًِب ایي ,, : ًوی کٌیع

 . ,,... ثکٌن، ّگؽًَ ایي، ؾًعگی ًیكت، 

 :اگؽ آى َهكتِِؽ هؼٌْی، نوب ؼا اهیي ًگَ ظاؼظ، ثب ظیعۀ یمیي ًگَ ظاؼظ

هِي غٌُی هطوئي . انکبِل هب ُن ُویي اقت. ثؽای ایٌکَ ظیعۀ هب ّ چهِن هب، یمیي ًعاؼظ، نک ظاؼظ، هِي غٌُی نک ظاؼظ

  .ًیكت، ثؽای ایٌکَ اؾ خٌِف تُْن اقت ّ ؼیهَ ًعاؼظ، یمیي ُن ًعاؼظ

. هي کی ُكتن، آى قَ تب ًمطَ ؼا پُؽ ًکٌیع، ؾًعٍ نْیع ثَ ؾًعگِی ؾًعٍ: یمیي، هْلؼی قت کَ نوب ثکهیع ػمت، ثگْییع

ّلی اگؽ ثْقیلۀ فکؽ ّ ثب اقتعالل ّ ثب ثسث ّ خعل، هی ضْاُیع اؾ . آًوْلغ، یمیي ظاؼیع، ثؽای ایٌکَ ظیگؽ ؾًعٍ ُكتیع

 :گفتین. ثَ ضْظتبى ُن نک ظاؼیع. ّخِْظ ضعا هطلغ نْیع، نک ظاؼیع

اگؽ هطوئي ثبنیع کَ اؾ خٌف ضعا ُكتیع، یمیي پیعا هی کٌیع، ثَ ضْظتبى . ایٌکَ هی گْیع ضعا ثب نوبقت، یؼٌی ضعا، هبقت

 .هتکی هی نْیع، اػتوبظ هی کٌیع، ثَ فکؽ ضْظتبى کَ اؾ نوب هی خْنع ّ هی آیع، اؼؾل لبئل هی نْیع، تملیع ًوی کٌیع

 . هي هی ضْاُن هیْۀ ضْظم ؼا ثعُن: هی گْییع

 .چؽا هب هیْۀ ضْظهبى ؼا ًوی ظُین؟، ثؽای ایٌکَ یمیي ًعاؼین

اگؽ نوب ُؽ ؼّؾ ایٌِب ؼا پیْقتَ هی ضْاًیع ّ هتؼِع ُكتیع، یؼٌی ؾزوت هی ِکهیع ّ ػول هی کٌیع، اؾ آى اُقتبِظ هؼٌْی، 

 . ، ضْظل ؼا ظؼ غیت، پیعا هی کٌعجاِن ؽماظؼ ایًٌْؼت، ایي . آى هْالًب، ظیعۀ یمیي پیعا هی کٌیع

 .، ظؼ غیت ّاًوْظى یؼٌی ظّثبؼٍ ًهبى ظاظى، ظّثبؼٍ پیعا نعى، ظّثبؼٍ پعیعاؼ نعىظؼ غیت ّاًوْظی



                                   # Nov 05 2014                  530  program       ٥۳۰برنامه گنج حضور شماره      

40 
 

 : ضیلی هِن اقت کَ هب ثعاًین

، اُقتبِظ هؼٌْی، فُبِی همعقی ظاؼظ، دس صُستیکً یک اُعتاِد معىُی ما سا امیه بذاسد. می سَیم رٌه، اص غیب می آییم

َعش اص فضاِی یکتایی دس می  ّ اگؽ ثب ظیِع یمیي ظؼ زبِل ؼاقتی ّ هطوئي خلْ ثؽّین، یکعفؼَ بً ما دیِذ یمیه می دٌذ

 .آَسیم

 ".َقِؽ زُْؼ . ًَ" کعام َقؽ؟ ایي َقِؽ هِي غٌُی؟، 

* 

 ۵۹۸ایي هطلت ظؼ ظفتِؽ پٌدن، اؾ ثیِت . اخبؾٍ ثعُیع هطبلجی اؾ هثٌْی ثؽایتبى ثطْاًن کَ ثَ کبِؼ اهؽّؾ هب هؽثِْ اقت

 :نؽّع هی نْظ ّ هؽثِْ اقت ثَ ایٌکَ

 !.چؽا هب ثَ ايطالذ، فُبِی هِي غٌُی ؼا کَ پُؽ اؾ ظؼظ اقت، تسول هی کٌین ّ ًوی ضْاُین ثیؽّى ثؽّین

 ۵۹۸هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 هؽؽ کْ ًبضْؼظٍ اقت آة ؾالل

اًعؼ آة نْؼ ظاؼظ پَؽ ّ ثبل 

یؼٌی اًكبًی، .  ضْظ ؼا ظؼ آة نْؼ هی نْیعپَؽ ّ ثبل، ضْؼظٍی کَ آِة نیؽیي ّ يبف ؼا ىهؽؽ: هْالًب هی گْیع کَ

ُهیبؼی، کَ آهعٍ ؼفتَ غُي ّ ثب ظؼظُب آنٌب نعٍ ّ فکؽ هی کٌع کَ ؾًعگی یؼٌی ظؼظ ّ ُن ُْیت نعگی ّ ضْظًوبیی 

کؽظى ّ ثَ ایي تؽتیت ظؼظ ظؼقت کؽظى ّ ثسث ّ َخَعل ّ ظػْا ػبظت کؽظٍ، ایي آظم ًوی ظاًع کَ ضهوگیي نعى، ثَع 

هْالًب هی . هُطؽة نعى، تبثغ لْاًیي ضعا ًیكت، ًگؽاًی، خؿّ لْاًیي ضعا ًیكت. تؽقیعى ثَع اقت. اقت، ًب قبلن اقت

 :گْیع

 ای ؾغن هؽظٍ کَ ظقت اؾ ًبى تِی قت

 چْى غفْؼ اقت ّ ؼزین، ایي تؽـ چیكت؟

 !.ای کَ اؾ غن ّ تؽـ ّ ًگؽاًی ّ اَطؽاة ُهؽظی، کَ ظقتن تِی قت، ًکٌع گیؽم ًیآیع، ًکٌع ایي ؼا، اؾ ظقت ثعُن

 ! ".اگؽ ؼاقت هی گْیی، ایي تؽـ چیكت!. ؼّؾی چٌعیي ثبؼ هی گْیع کَ اّ غفْؼ اقت ّ ؼزین" 

 !. ، ظؼ آة نْؼ، ظؼ ُهیبؼِی پُؽ اؾ ظؼظ ّ ُن ُْیت نعگی، ثبل ّ پَؽ هی ؾًین!هب ثَ تؽـ ُب ػبظت کؽظٍ این

  چَ هی گْیین؟               

هطبثِك ِؽِذ . آى ؾًعگی کَ هب ظؼ غُي ّ ظؼ ؼزن ظًیب هی کٌین، هطبثِك آى ؾًعگی کَ لؽاؼ ثْظ ثکٌین، ًیكت: هی گْیین

 !.ًوی نْظ ثیكت هبٍ، ثوبًع. هِي غٌُی تب ظٍ قبلگی لبثل لجْل اقت، اًكبى ظؼ نکن هبظؼ، ًَُ هبٍ هی هبًع. ؾًعگی، ًیكت

 :اآلى هْالًب ایٌِب ؼا يسجت هی کٌع. هب ظؼ نکِن ظًیب، ایٌمعؼ هی هبًین کَ ضفَ هی نْین، هی هیؽین، ُهؽظٍ این

خؿ ثَ َع، َع ؼا ُوی ًتْاى نٌبضت 

چْى ثجیٌع ؾضن، ثهٌبقع ًْاضت 

 : ظؼ ایي توثیل هْالًب هی ضْاُع ثگْیع کَ. ثْقیلۀ َع اقت کَ هی نْظ َع ؼا نٌبضت: هی گْیع

 .هب هی آیین ثَ ایي خِبى، هی ؼّین تِْی غُي، ثَ ظؼظ هی افتین

http://ganjnama.com/View/97/108/8575/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D9%85%D8%B1%D8%BA%20%DA%A9%D9%88%20%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.html
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اهؽّؾ هي تَْیر ظاظم، اگؽ آؼاهِم ؾًعگی . ّلتی نوب هی کهیع ػمت، آقبیم ّ آؼاهم ؾًعگی ؼا هی ثیٌیع، هی نٌبقیع

 : آهع، ّزهت ؾظٍ ًهْیع، ًگْییع

 کَ ؽادِی بُدنایي . ثعُع" ثْظى " ؾًعگی هب ؼا ثَ ایي خِبى آّؼظٍ، ثَ هب نبظِی ! ". ًَ. " ,,! هثِل ایٌکَ انکبلی ُكت,, 

ضعائیِت هبقت ّ اؾ اػوبِق ّخِْظ هب هی آیع، اؾ ايِل هب تهؼهغ هی کٌع، زِك ِجیؼِی هبقت ّ ثبیع اؾ آى اقتفبظٍ کٌین ّ 

 !.ًَ، ًوی نْظ. فمّ ثب نبظی ّ آؼاهم اقت کَ ثَ خِبى هی نْظ قبهبى ظاظ، ًَ ثب خٌگ ّ غن ّ ػؿا. ظؼ خِبى ثیفکٌین

 :چْى ثَ َع، َع ؼا هی تْاى نٌبضت، ثٌبثؽایي: هی گْیع

 خبى ّلتی ؾضن هی ثیٌع، هی تْاًع ًْاضتي ّ ًْاؾل ؼا ثهٌبقع، ثؽای ایٌکَ کتک ضْؼظٍ، ُویٌکَ کتک ؼفغ نع، هی" 

 ! ". ، ایي، ؾًعگی قت!،، ثََ ثََ چَ ضْة نع: گْیع

 .,,! یک خبِی کبؼ، ضؽاة اقت,, : ، ًیبیع ثگْیع کَ,,هي ,, ثَ نؽِی کَ 

اگؽ . اگؽ نوب ظؼ ضبًْاظٍ، قَ هبٍ ظػْا ًکؽظیع، ُیچ انکبلی ًعاؼظ، یک قبل ُن هی تْاًیع، تب آضِؽ ػوؽتبى ُن هی تْاًیع

 .نوب قَ هبٍ اقت ضهوگیي ًهعیع، ّاکٌِم هٌفی ّ نعیع، ًهبى ًعاظیع، ضیلی ضْة اقت، زك تبى اقت، ؼاٍ، ُویي اقت

ًکٌع ثعثطت نْم، ثی پْل نْم، هفلِف نْم، ثجیي هؽظم چمعؼ ظػْا هی کٌٌع، الثع هي چیؿی ؼا اؾ ظقت هی ,, : ًگْییع

 ".ُیچی ؼا اؾ ظقت ًوی ظُیع، ثلکَ هی ثَؽیع . ًطیؽ" ، ,,! ظُن

الخؽم ظًیب ُهمََعم آهَعقت 

تب ثعاًی لَعِؼ اِللیِن اَلَكت 

 ثٌبچبؼ، ؾًعگی اّل هب ؼا ثَ ظًیب هی فؽقتع، ثب ظًیب، ُن ُْیت هی نْین، ثَ ظؼظ هی اُفتین، تب ّلتی ثؽهی گؽظین: هی گْیع

ُوبى فُبیی کَ اؾ آى، ثیؽّى آهعین، فُبِی غیت اقت، ّلتی ثؽگهتین، لَعِؼ آًدب . ُویي فُبِی یکتبیی قت، اِللیِن اَلَكت

 !. ؼا ثعاًین

اگؽ ایي ظؼظ ؼا ًوی ظیعین، ًوی تْاًكتین ضعا ّ ؼازتی ّ آؼاهم ال ّ ؾًعگی ؼا ثهٌبقین، فکؽ هی : هْالًب هی گْیع

 .کؽظین ایٌطْؼی ثبیع ثهْظ، پف هب ایي ػػاة ؼا هی ثیٌین، تب آى ؼازتی ؼا ثهٌبقین

ثَ ثچَ ُن ظؼ نکِن هبظؼ، فهبؼ هی آیع، اهب زع ّ زعّظ ظاؼظ، ًوی نْظ ضیــــلی . زبال، ایي ظؼظ یک زع ّ زعّظی ظاؼظ

هب ُن ظؼ ظًیب ّ ظؼ نکن ّ ؾُعاِى غُي، تب زعی تسول ظاؼین، ایٌطْؼ ًیكت کَ هعام هب ؼا ثکْثٌع، ثکْثٌع، . فهبؼ آّؼظ

 . یک ُضؽظٍ ظؼظ، ثف اقت". ًَ !. " ثکْثٌع، ثکْثٌع، تب چِل، پٌدبٍ، نًت قبل

 ثؽای نوب؟ چمعؼ ظؼظ کبفی قت؟

  !.                                 هب، ظؼ ؾًعگی ضیلی ؾخؽ هی ِکهین ّ فکؽ هی کٌین ثبیع ایٌطْؼی ثبنع

 چؽا هب ثب ظؼظُب ثلٌع هی نْین؟

ثجیٌن، آظم ثؽای ایدبِظ تغییؽ، ظؼ نطِى ضْظل یب ظؼ ضبًْاظٍ، ظؼ یک " ، !ایي زؽف ُبِی هْالًب ظؼقت ًیكت؟" ّالؼب

ثبیع خٌگ کٌع، اًمالة کٌع تب تغییؽات ایدبظ " خبهؼَ، ظؼ یک هولکت، ظؼ یک ًبزیَ، ظؼ ًبزیَ ای اؾ کؽۀ ؾهیي، زتوب

ثبیع ُکهت ّ ُکهتبؼ نْظ، نکٌدَ ّ ظػْا نْظ، ثَ ُن ؼیطتگی نْظ، چْى هب هی ضْاُین یک تغییؽی ایدبظ " نْظ؟، زتوب

 چؽا؟! ". کٌین؟
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 .آًِب ؼا هِي غٌُی ثْخْظ هی آّؼظ!. چؽا ثبیع آى ظؼظُب، پیم ثیآیع؟

  . ًیكتسايظؼظُب پیم هی آیٌع هب ثیعاؼ نْین کَ ایي، 

 !.هؽیٍ نْین، فکؽ کٌین کَ ظیگؽ ایي ظؼقت اقت" ّ ؼّزب" ایٌطْؼی ًیكت کَ هب ایٌِوَ ظؼظ ثْخْظ ثیآّؼین کَ خكوب

 ! ". یک ُضؽظٍ ظؼظ!. ظؼقت ًیكت" 

 !. ثب چْة نکِن هبظِؼ زبهلَ ؼا ثؿًین، ثچَ هی هیؽظ. توثیِل ثچَ، ظؼ نکِن هبظؼ، ثب ُهیبؼی، ظؼ نکن ظًیب، همبیكَ هی نْظ

 !.هبظؼ ُن هوکي اقت ثویؽظ؛ ّ هب آًطْؼی نعین

 !. ظؼ ؾًعگی ُؽ چیؿی تؼبظل ظاؼظ!. یک ُضؽظٍ ظؼظ

 : پعؼ ّ هبظؼ ثچَ ؼا ظؼ ُهت، ًَُ قبلگی، ثب ػهك، آگبٍ کٌٌع کَ

، تْ ثبیع ثیعاؼ نْی ّ اؾ ایي غُي ّ اؾ ُن ُْیت نعگی ثیؽّى !خعی گؽفتِي فکؽُب، اًجبنتگی، هكبثمَ، ؾًعگی ًیكت" 

 .ثیبیی

نوب ظؼضت قیجی ُكتی کَ ثبیع ؼیهَ ات ثَ ؾهیي ثبنع ّ قیت ضْظت ؼا . هب ُن ػمبیعهبى ؼا ثَ نوب تسویل ًوی کٌین

ثعُی، هب ُن قیِت ضْظهبى ؼا هی ظُین، تْ یک آتهفهبِى هؼٌب ُكتی، ؾًعگی هی ضْاُع ضْظل ؼا اؾ تْ ثیبى کٌع، تْ اؾ 

خٌِف ضعا ُكتی، ػهك ُكتی ّ ثبیع اخبؾٍ ثعُی کَ ؾًعگی، تْ ؼا یْال یْال اؾ ایي ؾُعاى، ثیؽّى ثیآّؼظ ّ ایٌمعؼ 

الجتَ ثبیع ظؼـ ات ؼا ثطْاًی، ثبیع ػلن ات ؼا ثبال ثِجَؽی، پْل ُن ثبیع . اؾ چیؿُب ؾًعگی ًطْاٍ. چیؿُب ؼا خعی ًگیؽ

تْ چِبؼ ثُؼع هبظی ظاؼی، . ظؼثیآّؼی، ثبیع هْفك نْی ّ ثبیع کبؼُبی خِبًی ؼا یبظ ثگیؽی ّ ؼّی پبی ضْظت ثبیكتی

خكن ظاؼی، یکی اؾ اثؼبِظ هبظی ات پْل اقت، خكن تْ ثَ پْل ازتیبج ظاؼظ، تْ ثبیع ایٌمعؼ ظؼـ ثطْاًی، هِبؼت پیعا 

کٌی، کَ ضْظت ثتْاًی ؾًعگی ضْظت ؼا اظاؼٍ کٌی، ثَ هب ُن کَ پعؼ ّ هبظؼت ُكتی، ازتیبج پیعا ًکٌی، تب ُیدعٍ قبلگی 

 ... ".  ُن هب تْ ؼا زوبیت هی کٌین، ّ 

هثِل هب، ُؽ لعؼ اًجبنتَ کٌی ّ ثب آى، ُن ُْیت نْی، ثِتؽ اقت، ظؼ ایي ؼاٍ . ُؽ چَ ظیعی، ثَ آى، ثچكت,, : ًَ ایٌکَ

 .,,ظؼظ هی آیع، آى ظؼظُب ؼا ُن اًجبنتَ کي ّ ثَ آًِب، ثچكت 

اآلى هْالًب ُن ُویي ؼا هی ". ایي ؼاُم ًیكت، ثبیع ثچَ، هؿۀ ػهك ؼا ظؼ آى ُفت، ُهت قبل، چهیعٍ ثبنع . ًَ" 

 :           گْیع

  چْى اؾیٌدب ّا َؼُی آًدب َؼّی 

َٔ اثع نبکؽ نْی  ظؼ ِنکؽضبً

ایي يسجت ُب ؼا کَ اهؽّؾ ثب ُن ظانتین، نوب ػول کٌیع، اؾ ایي ُن ُْیت نعگی ّاَؼُی، ثَ آًدب، هی ، اؾیٌدب ّا َؼُی

 کدبقت آًدب؟. ؼّی

  َٔ َٔ اثعِنکؽ ضبًۀ اثع، هسِل ػؿاظاؼی ّ غًَ ًیكت، هسِل گؽفتبؼی ًیكت، هسِل خٌگ ًیكت، . اثع ِنکؽضبً ، ِنکؽضبً

 . ایي لسظۀ اثعی قت ّ ّلتی نوب ثَ آى ؾًعٍ هی نْیع، فُبِی ثی ًِبیت هی نْیع. ایي لسظَ قت

هب ُنکؽ هی کٌین کَ اؾ غُي هتْلع نعٍ این ّ اآلى، ػهك، ضْظل ؼا اؾ هب ثیبى هی کٌع، آى . ُنکؽگؿاؼ نْیع. نبکؽ نْیع

 . ػِْظ ػهك کَ هب ثبنین، هی قْؾین ّ ضعا، ثْی ضْل ّ ثؽکتم ؼا اؾ هب، ثَ خِبى پطم هی کٌع
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 .                  ِنکؽضبًۀ خبّظاًگی قت، ِنکؽضبًۀ اثعی قت. ایٌدب، ِنکؽضبًۀ اثع اقت

ضعا، ِنکؽضبًَ ظاؼظ ّ نوب !. اؾ ایي، ثِتؽ ّ قبظٍ تؽ هی نْظ. ایي، ضیلی لهٌگ اقت. هی ثیٌیع کَ ضعا، ِنکؽضبًَ ظاؼظ

 . ُنکؽگؿاؼیع کَ ظؼ آى ِنکؽضبًَ ُكتیع

 اآلى، ُكتیع یب ًیكتیع؟

 :اهؽّؾ هْالًب گفت!. چْى ِنکؽ ؼا اؾ خِبى ِلت هی کٌیع، ِنکؽضبًَ ؼا ًوی ثیٌیع. ثلَ" 

 !.ُكتن... هي ایي : چْى، ّلتی هی گْیی هي کی ُكتن، ثَ خِبى ّ ثَ غُي، ًگبٍ هی کٌی ّ هی گْیی

هي هبظؼ . هي هعیؽ ُكتن. هي ؼئیف ُكتن. هي هؼلن نوب ُكتن. هي اُقتبظ ُكتن,, ، !تبؾٍ، هی ضْاُی اؾ آى، ثبال ُن ثیبیی

 ". ایي، ظؼقت اقت؟ . " ,,. ... ُكتن

 !.ِنکؽضبًۀ اثع ؼا ًوی نْظ تدكن کؽظ. ایٌِب، ِنکؽضبًۀ ایي خِبًی قت

اگؽ نوب یک ؼّؾ ظیعیع، فمّ یک توبنبگؽ ُكتیع ّ ُنکؽ هی کٌیع، آى ؾًعگی، آى یک ؾًعگی، پهِت نوبقت، ظاؼظ 

 . چیؿُب ؼا هی چیٌع ّ اػتؽاٌ ًوی کٌیع

 . یک خبُبیی، ظؼظتبى هی آیع

،، ؾًعگی ظاؼظ َّؼیت : نوب ثب يجؽ تسول هی کٌیع ّ هی گْییع. آى چیؿُبیی ؼا کَ چكجیعین، ؼُب کٌین، ظؼظهبى هی آیع

 .هي ظاؼم ظؼظُب ّ ُن ُْیت نعگی ُبین ؼا ؼُب هی کٌن، هی ضْاُن ثَ ِنکؽضبًۀ اَثَع ثؽّم ،،. ُبِی هؽا قبهبى هی ظُع

غیؽ اؾ ضْظتبى، ُیچکف ُن . زبال، اگؽ نوب ظؼ ِنکؽضبًَ ًیكتیع، ظؼ َؾُؽضبًَ ایع، ظؼ خبِی ثعی ُكتیع، ثبیع کبؼی کٌیع

 . ثبیع ؾزوت ثِِکهیع. لبًِْى خجؽاى هی ضْاُع. ًوی تْاًع ثَ نوب کوک کٌع

 چؽا ثبیع ؾزوت ثِِکهیع؟ 

 . تِْی ظِل کْیؽ ؼفتَ این، ثبیع ثؽگؽظین ّ ثَ ِنکؽضبًۀ اثع ثؽّین. ثؽای ایٌکَ هب، ضیلی اؾ ؼاٍ هٌسؽف نعین

 کْیؽ کدبقت؟

ايؽاِؼ ؾیبظ ظؼ ایدبِظ ظؼظ ّ خعی گؽفتِي ثبّؼُب ّ فکؽُب ّ اِػوبل کؽظى ّ کٌتؽل کؽظى ّ تؽقیعى ّ ظؼظُب ؼا ؼّی ُن 

 .اقت... اًجبنتي، 

اگؽ پعؼ ّ هبظؼ ّ خبهؼَ، ػهمی ثْظًع، ثَ هب هی گفتٌع ایي کبؼُب ؼا ًکي، ایي کبؼُب، ثَ خبیی ًوی ؼقع ّ هب ُن ًوی 

 !.ضْظنبى اؾ آى خٌف ثْظًع. ,,ًکي ,, : ، ًَ ایٌکَ ضْظنبى هی کؽظًع ّ ثَ هب هی گفتٌع(ًوی کٌین)کؽظین 

هب اگؽ چهن هبى ؼا ثبؾ کٌین ّ پعؼ ّ هبظِؼ ػهمی ثجیٌین کَ ثب ُن ظػْا ًوی کٌٌع، ُوعیگؽ ؼا کٌتؽل ًوی کٌٌع، اؾ ُن ًوی 

 .ثَ ُن اػتوبظ ظاؼًع، ػبنِك ُن ُكتٌع، ُگل هی گْیٌع، ُگل هی نًٌْع، فُبِی ضبًَ اهي اقت" تؽقٌع، ّالؼب

 !. ، ؼا ایدبظ هی کٌع"تجؽیِؿ نوِف ظیي " فُبِی ضبًْاظٍ قت کَ آى " اتفبلب

ظؼّؽ ًگْ، ظؼّغیي ًجبل، : اگؽ ضبًْاظٍ ثَ هب یبظ ثعُع!. تجؽیِؿ نوِف ظیي، یکی اؾ خبُبی همعـ، ُویي، ضبًْاظٍ قت

 .ؾؼًگ ًجبل، َقِؽ هؽظم کالٍ ًگػاؼ، ضْظنبى ُن ظؼّغیي ًجبنٌع، هب یْال یْال، چهِن یمیي پیعا هی کٌین

 !. هب ثَ ُیچکف اػتوبظ ًعاؼین

 . ُضت ثب ضْاًعى ُویي چیؿُب، ظاؼین ضْظهبى ؼا ػٌْ هی کٌین
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آًدب ضبک ؼا هی ثیطتن : گْیی

ؾیي خِبى پبک هی ثگؽیطتن 

 اگؽ ثَ ِنکؽضبًۀ اثع ثؽّی ّ آًدب، نؽّع کٌی ثَ ُنکؽ کؽظى، زبال، نوب ُنکؽ هی کٌیع؟

، هي ُیچی ًعاؼم، !ًَ، ثؽای چَ ُنکؽ کٌن؟، هگؽ چَ ثَ هي ظاظٍ اًع؟، ایٌِوَ آظم ُبی ثؽّتوٌع,, : یکی هوکي اقت ثگْیع

 .,,! ظؼ همبیكَ ثب آًِب، چَ ظاؼم؟، چؽا ثبیع ُنکؽ کٌن؟

 :، ظؼ ثؽًبهَ ُبی گػنتَ گفتین! "ایٌطْؼی ًیكت" 

ًبُنکؽی ّ ًبؼَبیتی، ". هْتِْؼ هِي غٌُی، ثَ ًبُنکؽی ّ ثَ ًبؼَبیتی قت . مُتُِس حضُس، بً سضات َ ُؽکش اعت" 

 .                 قْضِت هِي غٌُی قت

 .ثیطتي یؼٌی الک کؽظى!. ضبک ؼا هی ثیطتن (ظؼ ظًیب)آًدب هي : گْییاگؽ ثَ ِنکؽضبًۀ اثع ثؽّی، هی 

 . ضبک ؼا هی ثیؿین ثجیٌین ؼِّی آى، کلْش ُب ّ قٌگ ُب هی هبًَع؟، آًِب ؼا ثؽهی ظاؼین! ثلَ ظیگؽ، هب ضبک هی ثیؿین

هي قبًعّیچ ,, : ثچَ ُب ثب ُن ثبؾی هی کٌٌع، یکی هی ؼّظ آًدب هی ایكتع ّ هی گْیع: یبظتبى ُكت گفتین!. هثِل آى ثچَ ُب

 .,,هي ههتؽی ام ,, : یکی ظیگؽ ُن هی گْیع. ,,هی فؽّنن 

 . (یک تکَ چْة هی گیؽظ). ـ یک قبًعّیچ ثعٍ

 .(یک تکَ قٌگ هی ظُع). پْلم ؼا ثعٍـ 

 .ثبؾی اظاهَ پیعا هی کٌع

ُوبى چیؿُبیی کَ ظؼ . هب ُن غؽثیل هی کٌین ّ آى کلْش ُبی ظؼنت ّ قٌگ ؼیؿٍ ُب ؼا ثؽهی ظاؼین ّ ثَ آًِب هی چكجین

 .ظًیب ثَ آًِب چكجیعٍ این

 . هی گؽیطتناؾ ایي فُبِی یکتبیی، ، ؾ خِبِى پبکّ هي آًدب، ثب همبّهت ثَ ایي لسظَ، ا

 نوب ثَ ضْظتبى ًگبٍ کٌیع، لعم ثَ لعم، لسظَ ثَ لسظَ، آیب ثب آى چیؿی کَ ُكت، ثْخْظ هی آیع، نوب آنتی ُكتیع؟" ّالؼب

 !. ثب قتیؿٍ ثب آًچَ کَ ُكت.  هی گؽیؿیع، ثَ ُویي قبظگی،خِبِى پبکآى ؾ اگؽ آنتی ًیكتیع، ظاؼیع ا

آى اثِؽ تبة، یؼٌی آى اثؽی کَ خلِْی تبثِم . ّلتی آنتی هی کٌیع، یؼٌی ظاؼیع فبيلَ تبى ؼا اؾ ایي لسظَ، کن هی کٌیع

 .ًْؼ ؼازت تؽ اؾ نوب ؼظ هی نْظ. ضْؼنیع ؼا گؽفتَ، ثَ ايطالذ، ًبؾکتؽ هی نْظ

نوب ظیعٍ ایع، آظم . یؼٌی ضعا ظؼ هب ؼّني اقت، ایي تِي هب، هثِل  زجبة اقت. هب زجبة ُكتین، خبى نوغ: ظانتین، گفت کَ

ُن يْؼت نبى ًْؼاًی قت، تي نبى هثل ایٌکَ نفبف نعٍ، اًكبى ُبیی کَ پبک، " ُبیی کَ ثَ زُْؼ ؼقیعٍ اًع، ّالؼب

 . تي نبى ُن ثَ ًْؼ نفبف نعٍ!. پیؽ هی نًْع، آظم ُبی قبظٍ، پبک ّ تویؿ، اؾ يْؼت نبى ًْؼ هی ثبؼظ

ای ظؼیغب پیم اؾیي ثْظین اَخل 

َزل  َّ تب ػػاثن کن ثُعی اًعؼ 

 :هْالًب ثؼٌْاى نْضی ثَ هب هی گْیع!. ای کبل، قی قبل پیم ایي ؼا هی فِویعم: هب هی گْیین، ثؼُی اؾ نوب هی گْییع

َزلای کبل ؾّظتؽ هؽظٍ ثْظم ًكجت ثَ هِي غٌُی تب ظؼ ، ای ظؼیغب َّ  .  یؼٌی ظؼ ِگِل ایي ظًیب، کوتؽ ػػاة هی کهیعم 
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 :هی گْیع.  ظفتؽ پٌدن، نؽّع هی نْظ۸ٔ۸هطلت ثؼعی کَ ثؽایتبى هی ضْاًن اؾ ثیِت 

 ۸۱۸هْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

 ظؼ قیبُی َؾًگی ؾاى آقْظٍ اقت

کْ ؾ ؾاظ ّ ايل َؾًگی ثْظٍ اقت 

ؼًگِ قیبُی، اًجبنتَ نعگِی ظؼظ ّ ُن . قیبُی ظؼ ایٌدب هؼبظِل ُویي ُهیبؼی قت کَ ؼًگِ قیبُی گؽفتَ. توثیل اقت

 .ُْیت نعگی قت کَ ُهیبؼی ظِّؼ ضْظل خوغ کؽظٍ ّ ٌُْؾ هثِل غْؼٍ ًؽقیعٍ ّ ثَ ُهْ چكجیعٍ

 !. ؟.ُیچی ام ًیكت، ضیلی ضْثن: چؽا آًدب ایكتبظٍ؟، چؽا آقْظٍ قت؟، چؽا ثؼُی ُب ثب ایٌِوَ گؽفتبؼی هی گْیٌع

اؾ اّل ّاؼظ ضبًْاظٍ ای نعٍ کَ پُؽ . قیبٍ ثْظٍ اقت!. ثؽای ایٌکَ اؾ غات ّ ايل، َؾًگی ثْظٍ اقت!. ، آؼی!ضیلی ضْثی

 اؾ ظؼظ ّ غن ثْظٍ، ثؼع ُن ثَ غُي ال ؼفتَ، ُوبى چیؿُب ؼا اؾ آًِب یبظ گؽفتَ، همبّهت ؼا یبظ گؽفتَ، قتیؿٍ ّ همبیكَ ؼا

 . یبظ گؽفتَ، ػیت ثیٌی ّ ػیت خْیی ؼا یبظ گؽفتَ، ضْظکن ثیٌی ؼا یبظ گؽفتَ

، فمؽ فهبؼ هی آّؼظ، ظؼ ًتیدَ آظم قبضتَ هی نْظ ّ کَ ثٌعٍ ضْظم ؼّقتبیی ام، ایي، فمؽ ثع ًیكتظؼ ضبًْاظٍ ُب ّ ظؼ ؼّقتبُب 

ٍِ کْچْلْ، آًدب چهن هبى ؼا ثبؾ کؽظین، فمؽ. هي ایي ؼا ٍ ؼا ِی کؽظم ُیچی، ایي چَ ؾًعگی . ُوَ چیؿ فمؽ. اؾ یک ِظ

 !.       قت

ُضت، ظؼ !. ، اؾ ِؽف ظیگؽ,,... تْ ُیچی ًوی نْی، ُیچ لیبلت ًعاؼی، ,, : فمؽ اؾ یک ِؽف، ایي ًگبٍ ُبِی هٌفی کَ

 ایي هسیّ، آظم چَ یبظ هی گیؽظ؟

هگؽ هی نْظ یک اًكبى کَ ضعائیت اقت، کَ ؾاظٍ ًوی نْظ، ًوی ؾایع، : اهؽّؾ هب هْالًب ؼا هطبلؼَ هی کٌین، هی ثیٌین

 !. ، زبال ایي، لیبلت ًعاؼظ؟!لیبلت ًعانتَ ثبنع؟... ًوی قْؾظ، ُهیبؼی قت، ضِْظ ؾًعگی قت، اهتعاِظ ضعاقت، 

 !.ایٌِوَ ثوجبؼاِى چیؿُبِی هٌفی؟!. ایي، ُویي ثچَ قت!.  کبهل خبى آهعٍ ای ظقت ثَ اقتبظ ًعٍ

 ".ثلَ، هی تْاًی ظؼـ ثطْاًی !. هی تْاًی ثهْی. ثَ اّ ثگْ لیبلت ظاؼی، آفؽیي!. ًَ" 

هي ثبّؼ . " ,,! تْ آظم ًوی نْی، ثیطْظ ؾزوت هی ِکهی,, : هي ثچَ ثْظم، یبظم اقت، زعالل يع ًفؽ ثَ هي هی گفتٌع

ایي ضیلی هِن اقت، !. اگؽ یک ثچَ ػهك ثجیٌع، یک ثبؼ ظیعٍ، کْ ؾ ؾاظ ّ ايل َؾًگی ثْظٍ اقت".  ًَ : ًکؽظم، گفتن

 ! ".ثؽای ایٌکَ هب ثفِوین" چؽا ایٌمعؼ هْالًب ایٌِب ؼا تکؽاؼ هی کٌع؟، 

 .، ثْظٍآناگؽ ثچَ ای، یک ثبؼ ػهك ظیعٍ ثبنع، ظؼ خبهؼَ ُن ثی ِهِؽی ثجیٌع، هی ظاًع کَ ػهك، چَ خْؼی قت، ايل 

 ؼّ ثْظ  آًک ؼّؾی نبُع ّ ضْل

 َ خْ ثْظ  گؽظظ تعاؼک  گؽ قی

ثبثب ایي ػکف : اگؽ یک کكی ضْنگل ثْظٍ ثبنع ّ اآلى، یک ُضؽظٍ ؾنت نعٍ، یک کكی الغؽ ثْظٍ، چبق نعٍ، هی گْیع

هي کَ ایٌمعؼ اقتؽـ ًعانتن، هي . ثبیع کن ثطْؼم" ، ظّثبؼٍ هی تْاًن ُوبًطْؼ نْم، هثال!هي ؼا ثجیي، هي ایٌطْؼی ثْظم

 !.ثیكت قبلَ ثْظم، نبظ ثْظم، چَ خْؼی نع اؾ ثیكت کَ ؼفتن، قبل ثَ قبل، َِّغ هي ثعتؽ نع

اآلى کَ چِل قبل ام نعٍ، ُن ضبًَ ظاؼم، ُن ثچَ ظاؼم، ُن ُوكؽ ظاؼم، ُوَ چیؿ ظاؼم، زكؽِت ثیكت قبلگی ام ؼا هی 

  !.ضْؼم

http://ganjnama.com/View/97/108/8583/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%DA%AF%DB%8C.html
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 :اگؽ قیبٍ نْظ، اگؽ َّؼم ضؽاة نْظ، ظؼ يعِظ العام ثؽهی آیع، هی گْیع،  ؼّ ثْظ آًک ؼّؾی نبُع ّ ضْل

 . ،، هي ثبیع یک کبؼی ثکٌن ،،

 چؽا هْالًب ایٌِب ؼا هی گْیع؟ 

 !. هی ضْاُیع کبؼی ثکٌیع؟، یب نْضی هی کٌیع؟" آیب نوب ّالؼب: هی پؽقع

 ـ ضْظت ؼا هكطؽٍ کؽظٍ ای؟ :ثؼُی خبُب هی گْیع

 .نوب هی ضْاُیع کبؼی ثکٌیع؟، تعاؼک خْ ُكتیع؟، اؾ ضْظتبى ثپؽقیع

هؽؽ پَؽًعٍ چْ هبًَع ظؼ ؾهیي 

ثبنع اًعؼ غًَ ّ ظؼظ ّ َزٌیي 

 .پؽّاؾ کٌٌعٍ قت" پؽًعٍ ای کَ اؾ پؽّاؾ ػبخؿ هبًَع ّ ؾهیي گیؽ نْظ، ظچبؼ اًعٍّ ّ آٍ ّ ًبلَ هی نْظ، ؾیؽا کَ اّ غاتب

هؽؽ ضبًَ ثؽ ؾهیي ضْل هی ؼّظ 

َ چیي ّ نبظ ّ نبِؽ هی َظّظ  ظاً

ؽ یؼٌی چبثُک ّ ؾؼًگ ِِ اؾ اّل ُن لؽاؼ ًجْظٍ ثپؽظ، ؼِّی ؾهیي ؼاٍ هی ؼّظ ّ . هؽؽ ضبًگی پَؽ ظاؼظ ّلی ًوی پََؽظ. نب

ثَ فکِؽ پؽّاؾ " ایي ظاًَ، آى ظاًَ، چیٌَ ظاى ال پُؽ هی نْظ، ايال. ظاًَ هی چیٌع، هؽؽ ضبًَ، قوجل هبقت، قوجِل هبقت

 .ًیكت، اؾ اّل ُن لؽاؼ ًجْظ پؽّاؾ کٌع

ؽ ُن لفِع خبلجی قت ِِ  :قؼعی هی گْیع. نب

 هؽظی گوبى هجؽ کَ ثَ پٌدَ قت ّ ؾّؼ ّ ِکتف

 !.ثب ًفف اگؽ ثؽآیی، ظاًن کَ نبِؽی

 !.                ثَ ؾِّؼ ثبؾّ ّ ِکتف لْی ًیكت، اگؽ ثب ًفف ات ثؽآهعی، هی فِون کَ ؾؼًگی

 : ّ ُوبى قؼعی هی گْیع

 .ثبِؼ ضبِؽ ًجبل، ثلکَ یبؼ نبِؽ ثبل ظؼ ضعهت هؽظم

ؾآًک اّ اؾ ايل ثی پؽّاؾ ثْظ 

ّآى ظگؽ پؽًعٍ ّ پؽّاؾ ثْظ 

هؽِؽ ضبًگی، هِي غٌُی، کَ ظاًَ هی چیٌع، اُل پؽّاؾ ًیكت، لؽاؼ ًیكت پؽّاؾ کٌع، اهب پؽًعۀ ؼِّذ هب ّ خبِى هب، پؽًعۀ 

هی ظاًع، یبظل ُكت کَ پؽّاؾ هی . پؽًعٍ ای کَ پَؽ هی ؾظٍ ّ اآلى پؽل یَ خْؼی نعٍ ّ ؾهیي افتبظٍ. پؽّاؾ اقت

هب ُن یک ؼّؾی پؽّاؾ هی کؽظین، اؾ اّل هؽؽ پؽّاؾ ّ اّج ُكتین، ثبؾ !. کؽظٍ، ًوی تْاًع هثل هؽؽ ضبًگی ؼاٍ ثؽّظ

 .ُكتین ّ ػؽٌ کؽظم، ثكیبؼ هِن اقت کَ ظؼکْظکی، ػهك ؼا ثَ هب یبظ ثعٌُع

* 

یک لًَ قؽیغ ثؽایتبى هی ضْاًن، الجتَ هی ضْاقتن ثمیَ لًۀ ضْاؼؾههبٍ ؼا ثطْاًن کَ ثٌظؽم ثؽای ُفتۀ آیٌعٍ ضْاُع 

 .هبًع

 : ظفتِؽ پٌدن نؽّع هی نْظ، هی گْیع۸ٖٖایي لًَ، اؾ ثیِت 
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يیبظ، . آُْ، ُویي ؼِّذ هبقت. آُْ ؼا ثَ ِْیلۀ گبّ ّ ضؽُب هی ثؽظ ّ هی ثٌعظ. يیبظی، آُْیی ؼا نکبؼ هی کٌع

 . ضعاقت

نت کَ خلْی گبّ ّ ضؽُب کبٍ هی ؼیؿظ، آُْ ُن هدجْؼ اقت اؾ آًِب ثطْؼظ ّ ایي توثیل، ؼّذ ّ ُهیبؼِی خعیعی قت 

ٍِ ظًیب هی ضْؼًع ّ ایي آُِْی تبؾٍ ؼقیعٍ، ًوی ظاًع چکبؼ کٌع؟  کَ ثَ ایي خِبى هی آیع، ّلی آًِبیی کَ ثؿؼگ اًع، اؾ کب

ثؽای ایٌکَ هب ظؼظ ؼا یبظ ثگیؽین تب ًْاؾل ضعا ؼا : اهؽّؾ گفت. ایي کبؼ، ثؽاِی هعِت کْتبُی الؾم اقت: هْالًب هی گْیع

 .ثجیٌین

 

 ۸ٖٖهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

ًٔ آن خشان ببش آن غشیب گاي بً جىگ َ گاي بً تغخش َ مبتلی  ًٔ محبُط ؽذن آن آٌُبچً دس آخش خشان َ طعى لص

 ...گؾته اَ بً کاي خؾک کی غزای اَ ویغت َایه صفت بىذٔي خاؿ خذاعت میان اٌل دویا َ اٌل ٌُا َ ؽٍُت

 آُْی ؼا کؽظ يیبظی نکبؼ

ؾیٌِبؼ  اًعؼ آُضؽ کؽظل آى ثی 

اّ اؾ غُي فمّ هی تْاًع هفِْم .آُْیی ؼا اؾ فُبِی غیت هی آّؼظ ّ ظؼ غُي ّل هی کٌع. پف يیبظ، ؾًعگی؛ یب ضعاقت

 !.چبؼٍ ًعاؼی. یؼٌی ثی اهبى ؾیٌِبؼ ثی . ظؼ َوي خؽیبِى ُن ُْیت نعگی ؼا ُن هْالًب تَْیر هی ظُع. ثچؽظ

  .ایي لًَ، لجل اؾ لًۀ هسوع ضْاؼؾههبٍ اقت کَ ُفتۀ لجل ضْاًعم. ِؽِذ ؾًعگی ؼا تَْیر هی ظُع

آضْؼ، قوجِل ایي خِبى ّ اثؿاِؼ ایي خِبًی قت، . هب ؼا ُن ضلغ قالذ هی کٌع، ؾیٌِبؼ ثی ایي، . اهبى ًوی ظُع، ؾیٌِبؼ ثی 

 . نوب ثب لْاؾِم ایي خِبًی ًوی تْاًی ثَ آى يیبظ ایؽاظ ثگیؽی یب ثب اّ اؼتجبِ ثؽلؽاؼ کٌی

آُضؽی ؼا پؽ ؾ گبّاى ّ َضؽاى 

َزجف آُْ کؽظ چْى اِقتوگؽاى 

 .              ، گبّاى، ًوبظگًَْ، قوجل اًكبى ُبیی قت کَ اؾ خِبى هی چؽًعؾ گبّاى ضؽاى ثْظا پُؽ کَآُضؽی 

 ثَ هی ضْؼًع، ثدبِی ًِْؼ ؾًعگی،,, هفِْم ,, " ُویي اًكبى ُبیی کَ اؾ چیؿُبی ایي خِبًی ؾًعگی هی ضْاٌُع، ظائوب

  !.خبی ثًْؼِت ُهیبؼی ثَ خِبى ؼفتي، هفِِْم چیؿُب ؼا هی ضْؼًع

ایي گؽظ ّ ضبک، قوجل ُویي ظؼظ . کَ اآلى تَْیر هی ظُع، ایي کبٍ، گؽظ ّ ضبک ُن ظاؼظ. زبال اقوم ؼا گػانت کبٍ

 ؾًعگی تؼبظل ظاؼظ، اؾ ُؽ چیؿی چمعؼ؟: پف اؾ یک هعتی هب ثفِوین. اقت

ثالًف ظاؼظ، ّلتی نوب هی ضْاُیع غػا ثپؿیع، چمعؼ ًوک هی ؼیؿیع، چمعؼ فلفل هی : ايطالزم ایي اقت کَ هی گْیٌع

ؼیؿیع، چمعؼ چیؿُبی ظیگؽ هی ؼیؿیع، ًوی نْظ یک چیِؿ آى ؼا ؾیبظ ؼیطت، هب ُن ظؼ آضِْؼ ایي خِبى، هعت کْتبُی 

 .هی تْاًین ثبنین

 ضعا قتوگؽ اقت؟ " ّالؼب. آُْ ؼا ظؼ آُضؽی کَ پُؽ اؾ گبّاى ّ ضؽاى ثْظ، زجف کؽظ، هثِل قتوگؽاى

 چؽا ایٌطْؼ ثٌظؽ هی آیع؟. ثٌظؽ هی آیع". ًَ " 

 !.ثؽای ایٌکَ هب ظؼ ثعی ضیلی ايؽاؼ ّؼؾیعین، ظؼ ثع ثْظى، هب کبؼ ؼا اؾ زع گػؼاًعٍ این

http://ganjnama.com/View/97/108/8585/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%A2%D9%87%D9%88%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%20%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1.html


                                   # Nov 05 2014                  530  program       ٥۳۰برنامه گنج حضور شماره      

48 
 

 

آُْ اؾ ّزهت ثَ ُؽ قْ هی گؽیطت 

اّ ثَ پیم آى ضؽاى نت کبٍ ؼیطت 

 .آُْ، ّزهت ؾظٍ ثَ ُؽ ِؽف فؽاؼ هی کؽظ، يیبظ نجبًَ آهع ّ خلْ ضؽاى کبٍ ؼیطت

 : هی ثیٌیع کَ ّلتی ّاؼظ غُي هی نْظ، ثچَ، ّزهت هی کٌع کَ!. آُْ، ُهیبؼِی تبؾٍ ثَ ایي خِبى ؼقیعٍ

,, قْیی ,, . ثَ ُؽ قْ هی گؽیؿظ. ظاؼظ فکؽ کؽظى یبظ هی گیؽظ. ,,! ، چؽا هؽظم ایٌطْؼی اًع؟"!ایٌدب کدبقت ايال,, 

ثبیع ضیلی " اتفبلب. ًوی ضْاُع ثؽّظ، ًوی ضْاُع ثؽّظ ُن ُْیت نْظ. ُكت,, هي ,, کَ ظؼ آى ثبؼ ُكت، ّؾى ُكت ّ 

اهؽّؾ . اگؽ ُنل هی چكجیعین، ضیلی ؾّظ، ؼُب هی نعین. هب ثبیع ثَ ایي خِبى، ضیلی ُنل هی چكجیعین. ُنل ُن ُْیت نْظ

 . ّلی اآلى، هسکن ثَ آى چكجیعین. هْالًب گفت

پف هی ثیٌین کَ آى يیبظ، یؼٌی ضعا، ثَ پیِم ضؽاى، یؼٌی ُویي کكبًی کَ چهن ثَ ظًیب ظاؼًع ّ فمّ ثَ ظًیب ظاؼًع ّ ثب ظًیب 

کبٍ ُویي هفبُین اقت ّ هب ضْنی ّ ُْیت ؼا کَ کبٍ قوجل آى اقت، هی ضْاُین اؾ . ُن ُْیت اًع، نت، کبٍ ؼیطتَ

ِْ هب چَ هفبُیوی ؼیطتَ؟. خِبى ّ اؾ چیؿُب، ثیؽّى ثِِکهین  خل

ٍِ ثبّؼ. ُوكؽ، ثچَ، همبم، پْل، ثبّؼ ٍِ ثبّؼًع!. کب  !.هی ثیٌیع هْالًب چَ خْؼی هی گْیع!. هؽظم ػبنِك کب

اؾ َهدبَػت ّ انتِب ُؽ گبّ ّ ضؽ 

کبٍ ؼا هی ضْؼظ ضْنتؽ اؾ ِنکؽ 

 !.گؽقٌگی غٌُی. یؼٌی گؽقٌگی َهدبَػت

 .گبّاى ّ ضؽاى اؾ نعت گؽقٌگی ّ انتِب، کبٍ ؼا هبًٌع ِنکؽ هی ضْؼظًع

ُؽ گبّ ّ َضؽ، کبٍ ؼا ثِتؽ اؾ ِنکؽ هی !. هب گؽقٌۀ غٌُی ُكتین ّ انتِبی ثكیبؼ، ظؼ ضْؼظِى چیؿُبِی ایي خِبًی ؼا ظاؼین

 . ثَ ضْظهبى ًگبٍ هی کٌین.ضْؼظ

گبٍ آُْ هی َؼهیع اؾ قْ ثَ قْ 

َْ هی تبفت ؼّ  گَ ِؾ ظّظ ّ َگؽظ َک

آُْ ًوی تْاًكت کبٍ ثطْؼظ، . آى آُْ اؾ قْیی ثَ قْیی ظیگؽ َؼم هی کؽظ ّ گبُی اؾ ظّظ ّ غجبِؼ کبٍ، ُؼش  ثؽهی تبفت

، اؾ آًدب، آهعٍ ثْظ، ُوۀ هب ایٌطْؼ ُكتین، ایٌدب هی آیین، آًطْؼی کَ هْالًب !ثب ضعا یکی ثْظ!. غػایم کبٍ ًجْظ" ايال

 !. هی گْیع هی نْین

، هی ؼفت ّ ظّثبؼٍ ثؽهی "هي ُهیبؼی ام : " ُن ُْیت نْظ، هی گفت,, قْ ,, هی ؼفت، ًوی ضْاقت ثب ,, قْ ,, یک 

 . گهت ثَ ایي قْ

 گؽظ ّ ضبِک کبٍ چیكت؟. گبُی ُن اؾ گؽظ ّ ضبِک ایي کبٍ، ؼّ ثؽ هی تبفت... ثبالضؽٍ ُْلم هی ظٌُع کَ ثؽّ 

آُْ، اؾ گؽظ ّ ضبک ؼّ . ُویي کبُی کَ گبُّب ّ ضؽُب هی ضْؼًع، گؽظ ّ ضبِک ثبّؼُبقت کَ اؾ آى ظؼظ ثلٌع هی نْظ

 :ثؽ هی تبفت ّ  ظؼظل هی آهع ّ ػمت هی کهیع

 . ،،! ـ ،، ًوی ضْاُن، هی ضْاُن ثؽگؽظم ّ ظًجبِل ِؽذ ؾًعگی ثؽّم



                                   # Nov 05 2014                  530  program       ٥۳۰برنامه گنج حضور شماره      

49 
 

 .,,! ، ایٌدب آهعی!ًوی نْظ,, ـ 

 !.تْخَ هی کٌیع؟

ثَ ايطالذ، گػنتگبى ًیبهعٍ اًع ثَ زؽف ُبِی ثؿؼگبى گْل ظٌُع، ثجیٌٌع چَ هی گْیٌع؟، زبال ثمیۀ ظًیب ؼا ؼُب کٌین، هب 

 ُویي هْالًب ؼا، ثجیٌین چَ هی گْیع؟     " ضْظهبى ًیبهعین ثَ زؽف ثؿؼگبى هبى تْخَ کٌین، هثال

 !. هب هی تْاًین اؾ آثبِؼ هْالًب چیؿی ظؼ ثیآّؼین کَ هب ؼا اؾ ایي گؽفتبؼی ًدبت ظُع؟، ُهتًع قبل، تْخَ ًکؽظین

ُؽِکؽا ثب َع ضْظ ثگػانتٌع 

آى ُػمْثت ؼا چْ هؽگ اًگبنتٌع 

یؼٌی ُؽ . ُؽ کف ؼا ثب ظنوي ضْظ یک خب ًگَ ظاؼًع، ػػاثی کَ ظؼ آى هکبى هی ِکَهع، آى ؼا ثب هؽگ ثؽاثؽ هی ظاًٌع

 .کكی ؼا ثبالخجبؼ ظؼ کٌبؼ کكی لؽاؼ ظٌُع کَ اؾ زیث ؼّزی ّ اضاللی تٌبقجی ثب اّ ًعاؼظ، ػػاثی هؽگجبؼ ضْاُع کهیع

 یؼٌی چَ؟

هي کٌبِؼخْیجبؼاى ػلف ُبی ضْنجْ هی : ، هی گْیع!آُْ کبٍ ؼا هی ثیٌع. یؼٌی ُهیبؼی آهعٍ، ثب هبظٍ ثؽضْؼظ کؽظٍ

 !. ، ، هي کَ ًوی تْاًن کبٍ ثطْؼم!ضْؼظم، ًبِف هؽا ًگبٍ کٌیع، ُههِک هؽا ًگبٍ کٌیع

 !.ضؽ ّ گبُّب هكطؽٍ ال هی کٌٌع ّ ثَ اّ هی ضٌعًع، غػای ايلی ُویي کبٍ اقتالجتَ ایي لًَ ؼا ظًجبل ضْاُین کؽظ، 

پف . ُؽ کكی ؼا کَ ثب َع اّ گػانتٌع، ایي ػػاة ؼا هؼبظل هؽگ گؽفتٌع، یؼٌی ثكیبؼ ػػاة آّؼ اقت: هی گْیع کَ

 : هؼلْم هی نْظ کَ

 .ـ ٌؾیاسی می آیذ َاسِد رٌه می ؽُد

 .ـ با باَسٌا َ مفاٌیم ٌم ٌُیت می ؽُد، مِه رٌىی سا می تىذ

الجتَ تٌیعِى هِي غٌُی، ثؽایم چٌعاى آقبى ًیكت، ثؽای ایٌکَ خٌِف ضْظل ًیكت، اآلى ُن کَ هب ُهیبؼی ُكتین، ثب هِي 

 !. هبى ؾًعگی هی کٌین، ُضت هِي غٌُی خٌِف هب ًیكت کَ

 .  پف چؽا ػػاة هی ِکهین؟، ثؽای ایٌکَ ثب خٌف هبى ؾًعگی ًوی کٌینـ

 .  خٌِف هب چیكت؟، خٌِف هب ضعاقتـ

آنکبؼا هی .  ایي چیكت کَ ثب آى، ؾًعگی هی کٌین؟، ایي، نیطبى اقت، ظیْ اقت، ظؼظ اقت، ُن ُْیت نعگی قتـ

 !. ثیٌین

 ـ ظؼظ یؼٌی چَ؟

ثب اَطؽاة ّ ًگؽاًی ؼاخغ ثَ . ثب ضهن. ثب ؼًدم. ثب غیجت. ثب زكبظت. ثب لِؽ.  هي ثب چَ ؾًعگی هی کٌن؟، ثب تؽــ

ـِ گٌبٍ ًكجت ثَ گػنتَ. آیٌعٍ ـِ تأقف ًكجت ثَ گػنتَ. ثب ازكب  . ازكب

 !. ایٌِب چَ ُكتٌع؟ـ

 ایٌِب ػمْثت ًیكتٌع، پف چَ ُكتٌع؟. هي ثب ایٌِب ؾًعگی هی کٌن

 !. ایٌِب ػػاة اًع ظیگؽ

 .  چؽا؟، یبظم ؼفتَ کَ هي ثدبی ایٌکَ ثب ایٌِب ؾًعگی کٌن، ثبیع ثؽگؽظم ثؽّم ثب اّ ؾًعگی کٌنـ
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تب قلیوبى گفت کآى ُُعُُع اگؽ 

ِػدؿ ؼا ػػؼی ًگْیع هؼتجؽ 

 !.چیِؿ لهٌگی هی گْیع هْالًب

 ، خبًْؼاى ؼا خوغ کؽظٍ ثْظ، ظیع ُُعُُع ًیكت، ُُعُُع ضبيیت ال چَ ثْظ؟کَ ؼهِؿ ضعاقتقلیوبى : هی گْیع کَ

 .هي اّج هی گیؽم، آة ؼا ؾیِؽ ؾهیي هی ثیٌن: ُُعُُع هی گفت

یک ضبيیِت ُُعُُعی ظاؼین کَ آِة زیبت .  هب چَ ضبيیتی ظاؼین؟، هب یک ضبيیِت ؾاغی ظاؼین کَ آِة زیبت ؼا ًوی ثیٌعـ

 ؼا هی ثیٌع، قلیوبى هی پؽقع کَ نوب چَ ضبيیت ُبیی ظاؼیع؟

تْ هؽا الؾم . هي اگؽ اّج ثگیؽم، هی تْاًن ظؼ ؾیِؽ ؾهیي، آة ؼا ثجیٌن: ُُعُُع گفت. ُؽ زیْاًی ضبيیت ال ؼا هی گفت

 . ظاؼی، آة اُویت زیبتی ثؽای ثهؽیبِى تْ ظاؼظ

 ایٌِب یؼٌی چَ؟

یؼٌی یک اًكبِى کبهل، آة زیبت ؼا ظؼ ؾیِؽ ایي فؽم ُب ّ ایي ُن ُْیت نعگی ُب هی ثیٌع ّ هی تْاًع ثبال ثِِکهع ّ ثؽای 

 .              هب ُوَ لهِْى قلیوبى ُكتین. ُوۀ لهِْى قلیوبى ثیآّؼظ

ضیلی ُضت، اگؽ ایٌکَ ُُعُُع ایٌدب زبَؽ ًهعٍ، اگؽ ػػِؼ هؼتجؽی : هی گْیع. یک ؼّؾ، قلیوبى هی ثیٌع ُُعُُع ًیكت

 .ًعانتَ ثبنع، هي اّ ؼا هی ُکهن یب ضْظم ػػاثم هی ظُن

 ُُعُُع کْ؟: ضعا هی گْیع. یؼٌی چَ؟، یؼٌی اًكبى کَ ُُعُُِع  ضعاقت، ثَ آًدب، ثَ فُبِی یکتبیی، ًؽفتَ

 .ًیكت!. ثی ًِبیِت نوبقت ّ اثعیت نوبقت، کْ ُُعُُع؟. ُُعُُع، زُِْؼ نوبقت، ظِل نوبقت

 کعام ػػِؼ هْخَ؟... زــبال، هی گْیع اگؽ ػػؼ هْخَ ای ًعانتَ ثبنع، 

 :  ، ثجیٌین چَ هی گْیع!هب ثَ ایي خِبى چكجیعین، ثَ فُبِی یکتبیی ًؽفتین

ثْکَهَوم یب ضْظ ظُن اّ ؼا ػػاة 

یک ػػاة قطت ثیؽّى اؾ زكبة 

 :تْخَ هی کٌیع، اؾ ؾثبِى ضعا، اؾ ؾثبِى ؾًعگی هی گْیع کَ

اگؽ ایي ُُعُُع، ُُعُُع، ظِل هب، خبِى هبقت کَ اؾ ایي غُي ثیؽّى هی ؼّظ، َزی لیْم هی نْظ، ثَ ؾًعگی ؾًعٍ هی نْظ ّ 

ػػاثی . اگؽ ػػؼل هْخَ ًجبنع، هي اّ ؼا هی ُکَهن یب ضْظم ػػاثم هی ظُن: هی گْیع. ظؼ ضعهِت قلیوبى لؽاؼ هی گیؽظ

 !. ظؼقت ُوبى ػػاثی کَ هب اآلى، گؽفتبؼین. قطت ّ ثیؽّى اؾ زكبة

 . ُُعُُع، آًدب زبَؽ ًهعٍ

اًكبى چٌع ّلت اقت ثْخْظ آهعٍ ّ ثًْؼت ُهیبؼی ثبیع یبظل هی هبًع کَ اؾ غُي ؾاییعٍ هی نع ّ ثًْؼت ُُعُُِع 

 . خبى، ظؼ اضتیبِؼ قلیوبى، ضعا لؽاؼ هی گؽفت، ٌُْؾ ًؽفتَ، غبیت اقت

ثَ !. نوب چَ ػػؼی ظاؼیع؟!. ، هب چَ ػػؼی ظاؼین؟!هب ػػِؼ  هْخَ هبى کدب ثْظ؟... اگؽ ػػِؼ هْخَ ًعانتَ ثبنع، : گفتَ

 !.ُویي ظلیل اقت کَ ػػاة ثیؽّى اؾ زكبة هی ِکهیع
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 !.ُهؽظین ظیگؽ. هی ُکَهَوم. ثْکَهَوم

 ُُعُُع کْ؟!. ظؼ زبَؽ، غبیت، ُُعُُِع خبى، اؾ آًدب غبیت اقت: هْالًب چَ هی گْیع؟، هی گْیع کَ

ظؼ لًۀ ثؼعی ُن کَ ظؼ ُفتۀ لجل ضْاًعین، گفت هي ظِل نوب ؼا هی . ُُعُُع خبِى آؾاظ نعۀ آظهی قت کَ ضعا ظًجبلم اقت

اهؽّؾ ضْاقتین ایي لًَ ؼا ثطْاًین کَ . گهتٌع ّ یک ظِل ظؼ زبِل هؽگ ؼّی تبثْت، ضعهِت ضْاؼؾههبٍ ثؽظًع. ضْاُن

 . ثٌظؽ هی آیع ّلت ًجبنع

 !. هب اآلى ؼّی تبثِْت ثعِى هبى، چَ گػانتین؟، ُهؽظۀ ظِل هبى ؼا

یک ظِل هؽظٍ ؼا ثؽظین ضعهت ضعا ّ هی گْیین کَ ثفؽهبییع، هب . ضعا هی گْیع هي ضْاؼؾههبٍ ُكتن، ظل ات ؼا ًهبى ثعٍ

 :ضعا هی گْیع. ایي ؼا ظاؼین

تب ظل ثَ هي ًهبى ًعُیع، هي ػػاِة ثیم اؾ زع ثَ تْ هی ظُن، یؼٌی هب ُن ُهؽظین، ُن ! ". هگؽ ایٌدب لجؽقتبى اقت" 

 کَ چَ ؼا ثفِوین؟!. ضیلی خبلت اقت!. ػػاة هی ِکهین

 .ُویي اآلى ثبیع ثفِوین!. کی هی ضْاُین ثفِوین؟. ثفِوین کَ ایي ؼّل ؾًعگی ظؼقت ًیكت

ُبى کعاهكت آى ػػاة ایي ُهؼتََوع؟ 

ظؼ لفف ثْظى ثَ غیؽ خٌف َضْظ 

 ای آظِم هْؼظ اػتوبظ، آى ػػاة کعام اقت؟: ثَ نوب هی گْیع.  یؼٌی ضْظ،(َضع) َضْظ

 کی ػػاة ؼا ًوی نٌبقع؟. ایي ػػاة ؼا هب ضیلی ضْة هی نٌبقین" اتفبلب

 هب ؾًعاًِی ظًیب نعین، چؽا؟!. ثب خٌِف غیِؽ ضْظ اقت، ظؼ لفف ثْظىآى ػػاة، : هی گْیع

 !.             ًوی ضْاُین ضْظهبى ؼا اؾ ضْظهبى ثهْیین

ظؼ ایي خِبى هب ههغْل . ّلتی زبَؽ غبیت هی کٌٌع، هب ًیكتین. هي ُُعُُعم، زبَؽ: ًتْاًكتین ضعهِت ضعا ثؽّین، ثگْیین

 .                              ًوی فِون چَ هی گْیع... ؼا ؾیبظ کٌن، ... ؼا یک ُضؽظٍ ؾیبظ کٌن، آى ... زبال، ایي : ایي ُكتین کَ

 ُهیبؼی اؾ خٌِف ضعائیت اقت، ثب خٌِف غیِؽ ضْظ کَ هِي غٌُی قت ؾًعگی : ظؼ لفف ثْظى ثَ غیؽ خٌف َضْظ: هی گْیع

         !.ُؽ کَ ثبنیع، ػػاة هی ِکهیع!.هی کٌع، نوب ایي ػػاة ؼا ضْة هی  نٌبقیع

ضیلی ُب کَ ًعاؼًع، فکؽ هی کٌٌع چْى ًعاؼًع ػػاة هی ِکهٌع، . نوب چَ ظانتَ ثبنیع، چَ ًعانتَ ثبنیع، ػػاة هی ِکهیع

ثبؾ ُن آى فمیؽ، فمؽا، کوی . ّلی اگؽ ُوبًِب ثؽًّع ّ ؾًعگی ُبی هؽفَ ؼا ثجیٌٌع، هی ثیٌٌع کَ ایٌِب ثیهتؽ ػػاة هی ِکهٌع

ظؼ " هی ؾًٌع، هی ؼلًٌع، ضْنسبل اًع، کبؼ هی کٌٌع، ههغْلٌع، ایي کكبًی کَ هؽفَ اًع، کبؼ ؾیبظی ُن ًعاؼًع، ظائوب

 :زبل غًَ ضْؼظى ُكتٌع، ًوی ظاًٌع چؽا؟، هی گْیع

 :زبال هْالًب ثَ ثهؽ ؼّ هی کٌع!. ثؽای ایٌکَ ثب خٌِف غیِؽ ضْظنبى ظؼ لفف ُكتٌع

ؾیي ثعى اًعؼ ػػاثی ای ثهؽ 

هؽؽ ؼّزت ثكتَ ثب خٌكی ظگؽ 

 . ُؽ ثهؽی

 . ، ثعى ُویي هِي غٌُی قتؾیي ثعى
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ثعى، ُوبى چیؿی قت کَ غُِي هب، اؾ فیؿیِک هب، اؾ فکِؽ هب، اؾ ُیدبًبِت هب، اؾ ظؼظُبِی هب، اؾ خبِى هب هی ثبفع ّ یک 

 . ، تًْیِؽ غٌُِی هب اؾ ضْظهبى اقت، کَ ثب آى، ؾًعگی هی کٌینآنچیؿی ثَ هب ًهبى هی ظُع ّ 

 . گؽیخٌكی ظثَ  نعٍهؽؽ ؼّزت ثكتَ ثؽای ایٌکَ . ُکِل ثهؽ، ؾیي ثعى ظؼ ػػاثی ای ثهؽا: هی گْیع

هب ظؼ ایي لسظَ اؾ خٌف اثعیت ُكتین، ؾًعگِی ؾًعۀ اثعی ُكتین، ثب . هب، ثبنٌعٍ ای قبکي ُكتین. هب، قبکِي ؼّاى ُكتین

 . ,,ُكتن ... هي ایي ,, : ػوِك ثی ًِبیت ّ یک چٌیي ثبنٌعٍ ای ًوی تْاًع ثَ تًْیِؽ غٌُی ثكتَ نعٍ ثبنع ّ ثگْیع

 هبهؽِؽ ؼِّذ !. ، اؾ هِي غٌُی ظفبع هی کٌین، ُویي اقت,,ُكتن ... هي ایي ,, : تب ؾهبًیکَ اقتعالل هی کٌین ّ هی گْیین

 !.ثكتَ ثب خٌكی ظگؽ

ؼّذ ثبؾقت ّ ِجبیغ ؾاغِب 

ظاؼظ اؾ ؾاغبى ّ خغعاى ظاغِب 

یؼٌی ًفف ُب، ِجغ یؼٌی  ِجبیغ. گفت ُُعُُع اقت، ثؼُی هْلغ ُب هی گْیع غبؾ اقت" لجال.  اقتثبؾ هب، ُهیبؼی ؼّذِ 

 . اقت، ثَ کثبفبت ػاللوٌع اقت ؾاؽهثِل ّ ِجبیغ . هِي غٌُی

. ظؼ اّج هی پََؽظ، قوجل ؼِّذ آؾاظ نعٍ قت ّ ؾاِؽ قوجِل هِي غٌُی قت کَ کْتبٍ هی پََؽظ، اؾ ایي کثبفت ثَ آى کثبفتثبؾ، 

هی ًهیٌع، لسظۀ ثؼع، ... هی گػاؼظ ّ هی ًهیٌع، لسظۀ ثؼع، ؼّی ایي ... هِي غٌُی ایي لسظَ، تْخَ ال ؼا ؼّی ایي 

 . ُوۀ ایٌِب هفبُین اقت، هفبُین، چیؿی هؽظٍ قت، ؾاؽ ُن ثَ ُهؽظٍ ػاللوٌع اقت. هی ًهیٌع... ؼِّی ایي 

 . ّلی ثبؾ، ضْظل نکبؼ هی کٌع ّ نکبِؼ ؾًعٍ هی ضْاُع

 .ظیعٍ خغعاى ظاغِباؾ اؾ ؾاغبى ّ اهب ایي ثبؾ ّ ایي ؼّذ، ظؼ ُؽ قٌی، 

ظؼ توثیالتی کَ هْالًب هی ؾًع، ؾاؽ ّ خغع، ظنوِي ثبؾ ُكتٌع ّ ثبؾ، ُوبى پؽًعۀ ؼّذ اقت کَ اؾ آًطؽف هی آیع ّ ایٌدب 

 خغعُب کی ُب ُكتٌع؟    . هی ًهیٌع، ّلتی ؾهیي هی ًهیٌع، خغعُب ثؽ قؽل هی ؼیؿًع

اگؽ یک اًكبًی ُن آؾاظ نْظ ّ ظؼ اّج ثپؽظ، خغعاى ّ ؾاغبى، ظنوي ال ُكتٌع ّلی . کكبًی کَ ثب ثبّؼُب ُن ُْیت اًع

کكبًی کَ ثب ثبّؼُب ُن ُْیت اًع ّ فکؽ هی کٌٌع کَ ضعا ظؼ ثبّؼُب خب هی نْظ ّ ضْظنبى ؼا ثب . اّ ظنوِي ایٌِب ًیكت

 .   ثبّؼُبنبى ًهبى هی ظٌُع، ایٌِب ؾاؽ ّ خغع ُكتٌع کَ ًْک هی ؾًٌع ّ پَؽُبِی ؾیجبِی اًكبِى هؼٌْی ؼا ؾضوی هی کٌٌع

اّ ثِوبًعٍ ظؼ هیبًهبى ؾاؼ ؾاؼ 

 ُن چْ ثْثَکؽی ثَ نِؽ قجؿّاؼ

آى ػبؼف، آى اًكبِى کبهل، ظؼ هیبِى ؾاغبى ّ خغعاى ظیعٍ ًوی نْظ، ؾاؼ ؾاؼ هبًعٍ، هبًٌع ُوبى اثْثکؽی کَ ظؼ نِؽ 

 . قجؿّاؼ اقت

ُوبًطْؼ کَ ُفتۀ لجل گفتن، کكی کَ ثَ َّؼیت ضْظل تْخَ ًکٌع . اؾ ایٌدب هْالًب، لًۀ ضْاؼؾههبٍ ؼا نؽّع هی کٌع

ؾًعگی اّ ؼا هسبيؽٍ کؽظٍ ّ گفتین . ّ ایي ُن ُْیت نعگی ّ چكجیعگی ثَ خِبى ؼا اظاهَ ظُع، ؾًعگی اّ ؼا ّل ًوی کٌع

 .هْالًب ایي ؼا، ثب هسبيؽٍ کؽظِى قجؿّاؼ تهجیَ کؽظ ّ گفت کَ ثبیع ثؽّیع اثْثکؽی ثیآّؼیع

 ... گفتٌع، ِال هی ظُین، هبلیبت ؼا ؾیبظ هی کٌین، 

 : هب ُن ثَ ضعا هی گْیین
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اؾ ایي چیؿُبیی کَ ظاؼین ّ اقوم ِالقت، یک همعاؼ ثَ نوب هی ظُین ّ ظؼ ؼاٍ نوب ضؽج هی کٌین، ّلی ضعا هی ,, 

 ! ثبیع ظل تبى ؼا ثَ هي ثعُیع. ًوی تْاًیع خبى اؾ هي ثعؼ ثجؽیع، هگؽ ظل تبى ؼا ثیآّؼیع: گْیع کَ

ٍِ ضعا، ظِل هب ؼا هی ضْاُع  . پف، ضْاؼؾههب

 : هی گْیع. اخبؾٍ ثعُیع چٌع ثیت اؾ آى لًَ ثطْاًن ّ ثمیَ ال ؼا ثؽای ُفتۀ ثؼع هی گػاؼین

 ۸۸ٔهْلْی، هثٌْی، ظفتؽ پٌدن، ثیت 

 

حکایت محمذ خُاسصمؾاي کی ؽٍشعبضَاس کی ٌمً سافضی باؽىذ بً جىگ بگشفت اما جان خُاعتىذ گفت آوگً امان 

 :(ادامً داعتان) .دٌم کی اصیه ؽٍشپیؼ مه بً ٌذیً ابُبکش وامی بیاسیذ

يع خْال ؾؼ ثیبؼی ای غٌی 

زك ثگْیع ظل ثیبؼ ای هٌسٌی 

 .ُن ثَ هؼٌِی هِي غٌُی قت؛ ّلی ظؼ ايل، هب غٌی ُكتین غٌی. یؼٌی کح ّ کْلَ، ظؼهبًعٍ، ثیچبؼٍ هٌسٌی

، ,,ثؽّتوٌعم ّ غٌی ُكتن، ثگػاؼ گًْی ُبِی ِال ؼا ثَ نوب ثعُن ,, : تْ کَ ثَ چیؿُب چكجیعٍ ای ّ ثطبِِؽ آى هی گْیی

چْى فُبظاؼی !. چْى هؽظم قجؿٍ ّاؼ، گفتٌع اؾ هب اثْثکؽ ًطْاٍ، ًوی نْظ ظؼ ایي نِؽ نیؼَ ًهیي، اثْثکؽ پیعا کؽظ

ًعاؼین کَ ثگػاؼین اثْثکؽی، ایٌدب ؾًعگی کٌع، ضْاُم هی کٌین اؾ هب ؾؼ ثطْاٍ ّ ُؽ چَ ثطْاُی ثَ تْ هی ظُین فمّ 

 . ایي اثْثکؽ ؼا ًطْاٍ

 :ایٌدب، ًتیدَ گیؽی ُبِی هْالًب قت، هی گْیع. گفتین اثْثکؽ قوجِل ظل اقت

، چْى اگؽ ُوَ ؼا هی ظاظی، ظل ات ظؼ اضتیبِؼ اّ لؽاؼ هی !تْ اگؽ توبِم ُن ُْیت نعگی ُب ؼا ثعُی، کَ ًوی ظُی" 

 ! ". گؽفت

،، هي ظؼ ؼاٍ ؾًعگی ّ ضعا ثؽای ؼقیعى ثَ فُبِی یکتبیی، آیب زبَؽم : ایي اثیبت، هِن ّ پُؽ هؼٌی ُكتٌع کَ نوب ثگْییع

ظؼظُبین ؼا ثعُن ثؽّظ، آیب زبَؽم آى چیؿُبیی ؼا کَ چكجیعٍ ام، ثعُن ثؽّظ، چكجیعى ثَ ایي چیؿُب، هؼبظِل چكجیعى ثَ 

ضعا ظاؼظ هب ؼا ؼزن ظًیب ثیؽّى هی ِکهع ّ هي چكجیعٍ ام  ّ ظؼظم ُن هی آیع، کهیعٍ هی نْم ّ هی ظاًن کَ . ؼزِن ظًیبقت

 . هی ضْاُع" ظل " هسبيؽٍ نعٍ ام، ضْاؼؾههبٍ اؾ هي 

 !.هفؽؽ ُبی ضْظ ؼا ثَ زكبِة ِال هی گػاؼم. ,,هي ثَ تْ ِال هی ظُن ,, : ثبؾ ُن هی گْین

 يع خْال ؾؼ !".هي ثچَ ًیكتن، هي ًوی آین ثٌهیٌن ّ ثَ ِالُبِی نوب ًگبٍ کٌن: " اؾ ؾثبِى ضعا، ضْاؼؾههبٍ ُن گفت

 !.غٌی ایي هؼٌی ؼا ُن ظاؼظ کَ تْ اگؽ ظؼقت ظلت کٌی، ضیلی ُن غٌی ُكتی، خبِى تْ، هي ُكتن، !ثیبؼی ای غٌی

 !.                   غٌی ُكتین یب ًیكتین؟، الجتَ کَ ُكتین؛ ّلی چْى ثَ خِبى ًگبٍ هی کٌین، هب غٌبئن هبى ؼا ُویي خِبى، هی ثیٌین

 ".      ثیآؼ دل. ای کح ّ کْلَ، ای ثیچبؼٍ، ثَ هي ظل ثعٍ: " ضعا ثَ تْ هی گْیع

گؽ ؾ تْ ؼاَیكت ظل هي ؼاَین 

ّؼ ؾ تْ ُهؼِؽٌ ثْظ اِػؽاَین 

 .ػبؼِف کبهل، ضعاِی هتسؽک ظؼ ایي خِبى اقت. ظل ظؼ ایٌدب، یکی ضْظم ام، یکی ػبؼِف کبهل اقت

 :ثَ ُوۀ زؽف ُبِی هْالًب ػول کؽظٍ ایع، پف" اگؽ ػبؼِف کبهل اؾ تْ ؼاَی قت، اگؽ نوب یک ؼّؾ ظیعیع ّالؼب

http://ganjnama.com/View/97/108/8586/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C_Molavi/%D8%B5%D8%AF%20%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B2%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C.html
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 .نوب ظل تبى ؼا ظؼ اضتیبؼ ضعا گػانتَ ایع. تجعیل نعٍ ایع

، ُؽ هْلغ نوب ظیعیع ایي لسظَ، ؼاَی ُیچ هْلغ هي غٌُی اؾ ظِل هبى ؼاَی ًیكتاگؽ ظِل ضْظتبى اؾ نوب ؼاَی قت، 

ؼاَی ُكتن، ُیچ اػتؽاَی " ،، ؼاَی ُكتن، ّالؼب" ُكتیع، لسظۀ ثؼع، ؼاَی ُكتیع، یک چٌع ّلتی ظیعیع کَ ّالؼب

 ًعاؼم، ُیچ همبّهتی ًعاؼم ،، اؾ کدب هؼلْم هی نْظ؟

 .اؾ ایٌکَ ثَ اتفبلبت همبّهت ًوی کٌیع، ثَ آى چیؿی کَ ُكت ّاکٌم ًهبى ًوی ظُیع، ؼاَی ُكتیع

ظِل آظم، هِي غٌُی ثبنع، هِي غٌُی ثَ اػتؽاٌ ؾًعٍ قت، ثَ "!. ، ايال!ظِل نوب اؾ نوب ؼاَی قت؟، هسبل اقت

ّلی هب اؾ . فؽٌ کي هؼٌی ال ایي اقت. اگؽ تْ اؾ ضْظت ؼاَی ثبنی، هي ُن اؾ تْ ؼاَی ام!. همبّهت ؾًعٍ قت

 .اؾ ُیچکف ؼاَی ًیكتین. ضْظهبى ؼاَی ًیكتین

پف تْ تْاًكتَ ای تْخَ اّ ؼا خلت . اگؽ یک ػبؼف اؾ نوب ؼاَی قت، هي ُن ؼاَی ام: " اؾ ؾثبِى ضعا هی گْیع

ظاگؽ . کٌی َْ  ".اگؽ ثَ تْ اػتؽاٌ کٌع، هي ُن ًبؼاَی ام، هي ُن اػتؽاٌ هی کٌن ، ؾ تْ ُهؼِؽٌ ثُ

ایٌِب توثیل اقت، ًَ ضعا ؾثبى ظاؼظ، ًَ ظل ؾثبى ظاؼظ، ُویٌطْؼی هی گْیین ثلکَ ثفِوین کَ اَّبع ازْال اؾ چَ لؽاؼ 

 .اقت ّ هب چَ انکبلی ظاؼین

ًٌگؽم ظؼ تْ ظؼ آى ظل ثٌگؽم 

تُسفَ اّ ؼا آؼ ای خبى ثؽ َظَؼم 

 . هي ثَ تْ ًوی ًگؽم، ثَ هِي غٌُِی تْ ًگبٍ ًوی کٌن، چْى اًكبى هي غٌُی قت، هي ثب هِي غٌُی ثَ ضعا ًگبٍ هی کٌن

 . ظِل هب، اآلى هِي غٌُی قت!. هب ُن ظل ظاؼین الجتَ.  ًگبٍ هی کٌندلثَ تْ ًگبٍ ًوی کٌن، ثَ 

 . گؽچَ، ُوَ هبى ایٌطْؼی ًیكتین

نوب کَ پیْقتَ ثَ ایي ثؽًبهَ ًگبٍ هی کٌیع ّ هتؼِع ُكتیع، ظیگؽ ظِل نوب، هبظی ًیكت ّ گؽًَ ًگبٍ ًوی کؽظیع، زُْؼ 

ظؼ ّالغ، . ُویٌکَ پیْقتَ ظًجبِل ایي کبؼ ُكتیع، ثْی ضِْل ػهك، ثَ ظهبؽ تبى ضْؼظٍ ّ هی فِویع!. ؼا ًوی نْظ ظیع

ُؽ ظفؼَ کَ نوب ؼِّی ضْظتبى کبؼ هی کٌیع، اؾ اػوبق ّخْظتبى ثیهتؽ . نبظِی ثْظى اقت کَ نوب ؼا ثَ ایي ؼاٍ هی کهع

 ". هي ثَ تْ ًگبٍ ًوی کٌن، هِن ًیكت کَ تْ چَ هی گْیی، تْ ظل ًعاؼی، هي ثبیع ظِل تْ ثبنن : " نبظی هی آیع هی گْیع

نوب یک ًفؽ ؼا ًهبى ثعُیع کَ ثَ ؾًعگی ؾًعٍ . ظؼ ُوۀ قجؿّاؼ گفت ظلی ثَ هي ًهبى ثعُیع!. یب تْ ظلی ثَ هي ًهبى ثعٍ

 !.ثبنع ّ نوب اّ ؼا ثهٌبقیع ّ اّ ُن نوب ؼا ثهٌبقع، ًجْظ

 هی هیؽظ یؼٌی چَ؟!. ؼفتٌع ّ پیعا کؽظًع، ظیعًع ظاؼظ هی هیؽظ

 !. ظاؼظ هی هیؽظ" یؼٌی ظِل هب، ظؼ ایي تبثِْت تي، تمؽیجب

 . ,,پبنْ ثؽّین ,, : ؼفتَ اًع ّ اثْثکؽی ظؼ زبل خبى ظاظى پیعا کؽظٍ اًع ّ گفتٌعـ 

یؼٌی ظِل هب، اگؽ هی تْاًكت، ثَ !. هي ًوی تْاًن ؼاٍ ثؽّم، اگؽ هی تْاًكتن ؼاٍ ثؽّم، ثَ نِؽ ضْظم هی ؼفتن: گفت

 !.فُبِی یکتبیی هی ؼفت

 .ظؼ ًتیدَ اثْثکؽ ؼا ظؼ تبثْت گػانتٌع ّ پیِم ضْاؼؾههبٍ ثؽظًع

 : هب ُن ظِل هبى ؼا کَ ظؼ زبل هؽگ اقت، ُؽ ؼّؾ ظؼ ایي تي، زول هی کٌین ّ ثب کبؼُبهبى ثَ ضعا هی گْیین
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 ! ". ، ظل ثبیع ؾًعٍ ثبنع!ایي، چَ ظلی قت: " ثَ هب هی ضٌعظ!. ثفؽهب، ایي ظل اقت

 ثؼٌْاِى تسفَ، ظل تبى ؼا ثؽ َظِؼ ضعا ثؽظٍ ایع؟ " نوب ّالؼب. ىم ؼ ثؽ َظؼِ ّآثی ؼا ظل تُسفَ :ثَ هب هی گْیع

ثب تْ اّ چًَْكت؟ ُكتن هي چٌبى 

ؾیؽ پبی هبظؼاى ثبنع ِخٌبى 

 ایي ظل، زبال ظؼ ایٌدب، ػبؼف ثیؽًّی قت، ػبؼِف کبهل اقت، ظل ثب تْ چَ خْؼی قت؟: هی گْیع

 !.ظِل ؾًعٍ ثْظٍ" نوب، آهبؼ ثگیؽیع، هب ُویي هْالًب ؼا ظؼ ًظؽ ثگیؽین، هْالًب، ّالؼب!. ، ثب هب ضیلی ثَع اقت"ظل " " ّالؼب

 چمعؼ هب ثَ اّ ؾًعٍ ُكتین؟، چمعؼ کبؼُبی هب هطبثك ثب آهْؾل ُبی اّقت؟

 ُهتًع قبل اقت کَ هب ایي کتبة ؼا ثبؾ ًکؽظین، ثجیٌین چَ هی گْیع؟

 ثب تْ اّ .ًوی نٌبقین" ايال!. ، هب ؾًعٍ ثَ فؽٌُگ هبى ًیكتین!انکبل هب ُویي اقت!. ثمیۀ ثؿؼگبى هبى ؼا ُن ُویٌطْؼ

تْخَ ًکؽظین، هي ثب تْ ایٌطْؼی ُكتن، ُؽ خْؼ کَ اّ ثب تْ ثبنع، هي ثب " اّ ثب هب کَ ضیلی ثع اقت، هب ايالچًَْكت؟ 

ثِهت ؾیؽ . ایٌِب ؼا اؾ ؾثبى ضعا هی گْیع .َؽة الوثل اقت. ثؽای ایٌکَ ثِهت ؾیؽ پبِی هبظؼاى اقت. ُكتنتْ آًطْؼی 

 پبِی هبظؼاى اقت یؼٌی چَ؟ 

 :تَْیر هی ظُع

هبظؼ ّ ثبثب ّ ايل ضلك اّقت 

ای ُضٌُک آًکف کَ ظاًع ظل ؾ پْقت 

هبظؼ ّ ثبثب ّ : " هی ثیٌیع کَ چَ ضعا ثگْیین، چَ اًكبًی کَ ثَ ضعا ؾًعٍ نعٍ، اآلى تِْی ایي تي، ؾًعگی هی کٌع، هی گْیع

 کیكت؟". ايِل ضلك، اّقت 

. ؼا اؾ پْقت، تهطیى ظُع" ظل " ضْنب ثسبل کكی کَ . ظؼ اضتیبِؼ ضعاقت" کكی قت کَ ظل ال توبهب. ضعای ؾًعٍ

 یؼٌی ثعاًع ظل چیكت ّ هِي غٌُی چیكت؟

 .، ًعاًع"ظل " هِي غٌُی ؼا 

تْ ثگْیی ًَک ظل آّؼظم ثَ تْ 

گْیعت پُؽقت اؾیي ظلِب لُتْ 

  ".ثؽّ ظًجبِل کبؼت : " هی گْیع ضعا!.  ظل آّؼظمهيگْیی هی تْ . هٌظْؼ ایي خِبى اقت.  ثَ ؾثبِى تؽکی یؼٌی لِْیلُتْ

 !. ِی هب پُؽ اقتلُتْ کَ هِي غٌُی ظلم اقت، ُب اؾیي ظل

آى ظلی آّؼ کَ لطت ػبلن اّقت 

خبِى خبِى خبِى خبِى آظم اّقت 

" هی ثیٌیع کَ هْالًب ّالؼب.  یؼٌی خبِى ايلِی اًكبى، اّقتخبِى خبِى خبِى خبى. تْ آى ظلی ؼا ثیآّؼ کَ لطِت ػبلن اقت

هؼتمع اقت کَ یک اًكبِى کبهل یک ظلی کَ اؾ غُي ؾاییعٍ نعٍ ّ ؼیهۀ ثی ًِبیت پیعا کؽظٍ ّ ثَ ؾًعگی ؾًعٍ قت ظؼ ایي 

ًهبى هی ظُع کَ یک چٌیي اًكبى ُبیی ُكتٌع کَ ثب تهؼهغ ػهمی ّ ثب ِضَؽظنبى . لسظَ، اقوم ؼا لطِت ػبلن هی گػاؼظ
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ایي، ثَ ايطالذ ٌُْؾ هؽظم پُؽ زؽو ّ ّلغ ؼا کَ ثطبِؽ پْل ُوعیگؽ ؼا هی ُکهٌع ّ هثل گؽگ هی َظَؼًع، ٌُْؾ ًگَ 

 !.اگؽ ایٌِب ًجْظًع، هب چَ هی نعین. ُن آهْؾنی کَ هب اؾ ایي ثؿؼگبى گؽفتَ این، هب ؼا ؼُجؽی هی کٌٌع" ّالؼب. ظانتَ

ثب ّخْظ ُوۀ ایي آهْؾل ُب ّ ضؽظُب، ثجیٌیع هب چَ خْؼی ثَ خبى ُن افتبظٍ این، هب ٌُْؾ ظؼظُبیوبى ؼا ًوی نٌبقین، ظؼ 

ُویي ضبّؼهیبًَ همعاؼ ؾیبظی ظؼظ ؾًعگی هی کٌع، ُؽ قی، چِل قبل یک ثبؼ، هْج ظؼظ هی آیع یکعفؼَ ُوَ ظؼظهٌع ّ 

آًمعؼ ظؼظ ایدبظ هی . ِجِك لبًْى خػة، ػوْم نؽّع هی کٌٌع ثَ ظؼظ ایدبظ کؽظى. ظؼظًبک هی نًْع ّ ظؼظ ایدبظ هی کٌٌع

 ...کٌٌع، تب ثَ اًعاؾۀ کبفی ظؼظ هی ضْؼًع، غػا هی ضْؼًع، کبٍ هی ضْؼًع، تب یْال یْال، 

ثبیع ثهٌبقین، ثبیع ثکهین ػمت ًگبٍ . هب ثبیع هْج ظؼِظ خوؼی ؼا ثجیٌین. تب کی ثبیع ثفِوین کَ ظؼظ ؼا هي غٌُی ایدبظ هی کٌع

ظؼظ ؼا ضعا ثْخْظ ًوی آّؼظ، ظؼظ ؼا لطِت . کٌین، ثبیع ثفِوین کَ ظؼظ ؼا ظیْ، ثْخْظ هی آّؼظ، نیطبى ثْخْظ هی آّؼظ

لطِت ػبلن آؼاهم ثْخْظ هی آّؼظ، ػهك هی آّؼظ، توبِم ایي ظؼظُب، ثبیع ثْقیلۀ ػهك، نفب پیعا . ػبلن ثْخْظ ًوی آّؼظ

 . کٌع، یؼٌی هعام ثبیع هْج ػهك ّ ؼزوت اؾ ِؽیِك اًكبى ُبی کبهل ثیآیع تب ظؼظ ؼا نفب ظُع

ظؼظ هثل تؽـ، هثل اَطؽاة، لِؽ، هثل اًتمبهدْیی، ُوۀ ایٌِب ظؼظ اقت ّ ّلتی هْج ال هی آیع، یک ًبزیَ ؼا هی 

ٌِ ظؼظ ایدبظ کؽظى ُكتین. هب ثبیع ُهیبؼ ثبنین ثطْؼ خوؼی، ظؼظ ایدبظ ًکٌین. هب ثبیع ُهیبؼ ثبنین. گیؽظ هیل . هب ظؼ هؼؽ

 .ظاؼین ظؼظ ایدبظ کٌین، هب ػبظت کؽظین ظؼظ ثطْؼین

ظؼ قطِر خبهؼَ ثَ ُن تدبّؾ هی کٌین ّ . ظؼ قطِر ضبًْاظگی، ظؼظ ایدبظ هی کٌین. ظؼ قطِر فؽظی، غًَ هی ضْؼین

 . یأخْج، هأخْج خبى ُن هی اُفتٌع ّ اغیت هی کٌٌع

ظؼ . ثبیع هْاظت ضْظهبى ثبنین. ضعا قِع اقکٌعؼی ؼا ظؼقت کؽظٍ، کَ هب ثب ایي کبؼُب ًتْاًین ّاؼظ فُبِی یکتبیی نْین

 . قطر کهْؼی، ظؼ قطِر ًبزیَ ای هی تْاًین ظؼظ ایدبظ کٌین ّ زع ّ زكبة ًعاؼظ

ایي ُُعُُع کدبقت؟، اگؽ ػػؼی ًیآّؼظ کَ هْخَ ثبنع، : " گفتَ. اهؽّؾ هْالًب تَْیر ظاظ کَ چؽا ایي ظؼظُب ایدبظ نعٍ

 ثؽای چَ ػػاثم هی کٌن؟. هي ضْظم اّ ؼا هی ُکهن ّ ػػاثم هی کٌن

 ".هي ظِل تْ ؼا هی ضْاُن : " ایٌدب هی گْیع کَ. تب ثفِوع کَ ثبیع زبَؽ ثبنع

 !. ُیچ کعام اؾ هب زبَؽ ًیكتین ظل هبى ؼا ظؼ اضتیبؼ ؾًعگی لؽاؼ ظُین

اؾ ثؽای آى ظل پُؽ ًْؼ ّ ثِؽ 

ُكت آى قلطبى ظلِب هٌتظؽ 

 .قلطبِى ظل ُب، یؼٌی ضعا. ّ پُؽ ثؽکت اقت کَ ضعا هٌتظؽ اقتثِؽ یؼٌی ًیکی ثؽاِی آى ظِل پُؽ ًْؼ، 

 .پف، ههطى نع کَ ضعا هٌتظِؽ چیكت

 . *اخبؾٍ ثعُیع، ثمیۀ لًَ ؼا ُفتۀ ظیگؽ ثؽایتبى ضْاُن ضْاًع

 

 

 


