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 ینک یتاعارم وت ار یسَخ یتسم رد هچ رگ

 ینک یتابثا هچرگ ،دشاب ضحم ِیفن هکنآ و

 

 نامزکرم رد يزیچ .وا ِسنج زا و میدوب یگدنز ِتسم ،میدش ناهج نیا دراو ام هک یتقو ،مینادیم هک روطنامه

 .میدرکیم رارقا تسلا هب و میتشادن

 

 هچ ره هک میتفرگ دای ام .دنتسه مهم ماسجا هک دنداد دای ام هب هعماج و ردام و ردپ ،ناهج نیا هب ندمآ اب اّما

 .دش اهنآ رود هب نتشگ و اهیگدینامه ندرک دایز ،ام يوگلا و تسا رتهب ،دشاب رتشیب

 

 نتخیر و میراشفب مه رب ار بل میهاوخیم و میاهدش ریس ایآ هک دسرپیم ینهذ نم ِیتسم رد ام زا دنوادخ هکنانچ

 ؟مینک مامت ار )زکرم( نامنطب رد )اهیگدینامه( مومسم ياهاذغ

 .میهاوخیم رتشیب هراومه ام و

 
 30يهیآ ،ق يهروس

 »ٍدیِزَم ْنِم ْلَه ُلوُقَتَو ِتْأَلَتْما ِلَه َمَّنَهَجِل ُلوُقَن َمْوَی«

 »؟تسه مه زاب ایآ« :دیوگىم و »؟ىدش رپ ایآ« :مییوگىم خزود هب ]ام[ هک زور نآ 

 

 لاح رد مادم .مینکیم فطل ،تسا شزرایب و تسپ ،راخ لثم هک ینهذ نم نیا هب ام ،اهندش هدینامه نیا اب

 ،ندش هدینامه راب ره اب هک مینادیمن ایآ و مینکیم ظفح ار نآ و میتسه وا ياههتساوخ و تاروتسد زا يوریپ

 ؟مینکیم راکنا ار ادخ ًاقلطم

 

 ؟داد همادا دیاب یک ات سپ

 

 و اهدرد دیاب ؛مینک گنرد دیاب ،مییامیپیم ار یهابتشا هار هک میدش هاگآ نیا هب هکنیا ضحم هب ،ینس ره رد

 راک مدع زکرم تیوقت و نامدوخ يور ،هظحل ره و میبلطب رذع دنوادخ زا و مینیبب ار نهذ زا هدمآرب ياهفّلکت

 .میشابن لفاغ ،ياهظحل و دنورب میهدب ار اهیگدینامه و مینَکِب لد دیاب .مینک

 

 شیوخ ياهینورد دَب زا تسالد ِّدر وا هکنآ

 ینک یتاماط هک ای ،يرآ شَشیپ یقافن رگ



 

 .هدرک دودرم دنوادخ هاگرد زا ار ام ،ام يهدش لاغشا زکرم ،ام ياهینورد دب

 

 عمج و میتشگ کیرات اّما ،وا يارب زا ندوب شماخ و وا نابز زا نتفگ نخس يارب ،وا هب ندش هدنز يارب میدوب هدمآ

 .میدش گنس سنج زا و ،دوخ رد هدش

 

 .دشابن مه ندز گنرین و هلیح ياج اّما تشگرب ناوتیم .تسین تمالم ياج

 یتقو ،میتسه اناوت رایسب يونعم ظاحل زا هک مینک ایر و میوش یعدم دیابن ینعی ؟هچ ینعی ؛ندرک دیابن مه تاماط

 .میربیم رس هب نهذ رعق رد هک

 مینک تساوخرد ار ییاهزیچ اهنآ زا و مینادب يونعم يهداعلاقراخ ياهتردق ياراد ار یصاخشا دیابن روطنیمه

 .دیآیم رب دنوادخ سپ زا اهنت ،ناشندرک هدروآرب هک

 

 .تساهتسد يهمه يالاب ادخ تسد و ،یتردق چیه ؟تسیگدنز تردق زا رتالاب یتردق هچ

 

 حتفیهروس 10يهیآ

 »ْمِهیِدْیَأ َقْوَف ِهَّللا دی«

 ».تسا نانآ تسد يالاب ادخ تسد«

 

 ناتسد و هلیح نک اهر ناتسم نزهر يا ورب

 ار ینابتلق و اغد ناتسب نیا رد دوبن هر هک
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 2808 لزغ همادا

 

 یمَد يزاس رَک و روک وا ِدَب زا ار دوخ وت رو

 ینک یتاّلَز ِكرَت ای ،وا ِتشز ِّرس ِحدم

 



 ؛مینکیم راکنا ار اهنآ و مینزیم يروک و يرک هب ار نامدوخ ،ینهذ نم رایسب تالاکشا و اهدرد زا ام رگا سپ

 روطنیمه زیچ همه مییوگیم ای مینادیم رصقم ار نارگید طقف و مینادیم لماک و تسرد و يداع ار نامدوخ رگا

 .میراد ور شیپ هار ود ،تسا بوخ ،تسه هک

 

 هب و مینک فقوتم ار دنوادخ هار زا ندش فرحنم و ندیزغل هک ای ،میهد همادا ینهذ نم تشز ّرس شیاتس هب ای

 .مینک فارتعا نامتاهابتشا

 شوخ ّرس ،دنوادخ ّرس دیاب ،درک شیاهر دیاب .تسازفاراک و ازدرد خیب زا ،دراد لکشم خیب زا ینهذ نم نیا مییوگب

 .درک نآ نیزگیاج ار مدع

 

 وا ِّیتشز نآ رخآ ،دشاب دنچ فّلکت نآ

 ینک یتاهیه و يزیرگب وت ات دیآ رس رب

 

 .درگرب شیوخ لصا هب هک دنیوگیم همه ،دهدیم تسد ام هب هک یچوپ و اهدرد نیا

 

 مادم ام و ،تسام راظتنا رد هک ییادخ هب دش کیدزن و درد زا رپ زکرم زا دش رود دیاب ،شتشز ّرس زا تخیرگ دیاب

 .مینزیم سپ ار وا

 

 میکح يا شَراد رود ،دیاشن اهتبحص هب وا

 ینک یتاجاح ِعفد ،وگ اضق ،شَجنر رد هک زج

 

 .مینکب ار شتاعارم ای و مینک ینیشنمه وا اب هک تسین نآ هتسیاش ینهذ نم

 

 اب و ،نک ادج وا هار زا ار تهار و وش رود وا زا ،ییاشگیم ار اضف و یتسه هاگآ هک یسک يا ،فراع يا دیوگیم

 .رگنب رظان دید

 

 اضق و يوشیم زاینیب وا ياهزاین زا هاگنآ .شابن سَخ نیا ياهزاین وریپ و راد هگن هنارایشه درد رد ار وا طقف

 .دنکیم هدروآرب هدش هدوشگ ياضف زا ار لقع و تیاده ،تردق ،تینما سح ینعی ،تایلصا تاجاح

 

 وا مدمه دشابن وا اب ار وت ِتاجانم رم

 ینک یتاجانم قح اب شتجاح يارب زج

 



 .تسین نایم رد ینهذ نم ،مینکیم زاین و زار دنوادخ اب هدش هدوشگ ياضف اب ام هک یتقو

 

 سخ ِتاعارم لاح رد مه زاب ،مینکیم تاجانم دنوادخ اب وا ياهزاین عفر يارب و ینهذ نم اب رگا ،سکع هب اّما

 .میتسه

 

 نالف هک ؛میهاوخیم يزیچ کی ادخ زا طقف عقاو رد اّما ؛مینکیم اعد حالطصا هب نهذ رد هشیمه هک روطنامه

 ...و هدب نم هب ار زیچ نالف ،راد هگن نم يارب ار زیچ نالف ،نک دایز ار نم زیچ

 

 دَنکفا اهطلغ رد ار وا ،وت ِتاعارم نآ

 ینک یتالیو هّصغ زو ،وا ددرگ مِزالُم سپ

 

 ییامندوخ شدب راثآ و مینیبیم ار ششقن يراک ره رد .دنکیم هارمه ام اب ار وا ،ندرک ار ینهذ نم تاعارم سپ

 .دننکیم

 يدلوت يوزرآ ،مینکیم گرم يوزرآ ینهذ نم اب ام و ،دریگیم ارف ار ام یگدنز مامت تبیصم و درد هک ییاجنآ ات

 .روضح اب هرابود

 

 دنام جنَلوق نوچ شیپ رد وا ،تشذگب برط نآ

 ینک یتالیح هک ای و قاثو زا يزیرگ ات

 

 مینامیم ام و دنوریم و دننکیم مرگرس ار ام دنیآیم .دنتسه تقوم ،میریگیم اهیگدینامه زا ام هک ییاهيداش

 .ناشنداد تسد زا درد و

 

 قلعتم اهیگدینامه نآ ًالصا هک میمهفب ات میهدیم تسد زا ام ینهذ نم رد ؛تسا نیمه شلصا هک مینادیمن اّما

 .مینک رَذَح و نهذ قاطا نیا زا میزیرگب هک ات .میداد تسد زا هک میتشادنپ طقف ،دندوبن ام هب

 

 نامدردلد ات ،مینک ببسیب يداش نیزگیاج ار رگید یناف يداش کی و میهد همادا ار ندرک هلیح میناوتیم هک ای

 .رتتخس شنامرد و دوش رتگرزب و رتشیب

 

 یمّرخ و جنر ِهاگ رد واک ،شاب ار یسک نآ

 ینک یتاه شِک روح نوچ و تّنج نوچمه تسه

 



 زاب ار اضف هراومه ،میشاب یشوخ رد ای و اهیتخس و اهشلاچ رد دنکیمن یقرف ،ندرکن ار ینهذ نم تاعارم اب

 .مینکیم قشع لدابت دنوادخ اب و میتسه تشهب رد ییوگ ،اضف نیا رد و مینکیم

 

 ❤ .ناردنزام زا هلاس 15 اهر


