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، عٌَاى سفزًاهِ ای تِ قلن خاًن تتَل سّزا آکیَل طلثِ سطح سِ «آرسٍی ٍصل؛ تین جذایی»

 کِ در جایشُ جْاًی ارتعیي رتثِ دٍم را کسة کزد.  است الشّزا علیْاالسالم جاهعِ

 

 

الكّفا ػلیْاالسالم اق ًطَـ تفًیِ  تتَل قّفا آًیَل علثِ سغص سِ خاهؼِالولل، غاًن  تِ گكاـش ـٍاتظ ػوَهی ٍ تیي

 ؼـ خایكُ خْاًی اـتؼیي ضائك ـتثِ ؼٍم ؼـ تػص سلفًاهِ ضؽ. 

است ًِ اق قهاى ضفًت تِ سوت ػفام، ضال ٍ َّای ضفم اهام  « آـقٍی ٍصل؛ تین خؽایی»ایي سلفًاهِ تا ػٌَاى 

ـا تا هلوی ضیَا ٍ السالم  السالم ٍ ضضفت ػثاس ػلیِ ؼیي ٍ ضفم اهام ضسیي ػلیِالسالم، هسیف پیاؼُ ـٍی اـت ػلی ػلیِ

 غَاًیؽ:  هی ؼّؽ ًِ ؼـ اؼاهِ هی خؿاب ضفش

 

 تعًَک یا رب : 
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كٌف سلف لطظِ ای اق سفم تیفٍى ًوی ـٍؼ. توام ضة ـا تیؽاـم ؛ اق ّواى ـٍق اػالم ًتایح هفػِ ًطی. تیؽاـم تا یویي 

 هتی ًِ ًؽاـم ٍ ؼػَتی ًِ اق ًفاهت ؾاتی هیكتاى است ٍ تس! تِ لیا

قًن هیاى  هی ـٍقّاست ًِ غَاب اق سفقهیي پلي ّاین ًَذ ًفؼُ ٍ اهطة اٍج ایي ّدفت است. پفسِ

ًِ ؼل تٌگن ٍ ًیست ّایی  ًٌن خَضي ًثیف ـا هثل توام ٍهت هی ؼلن ـا آقـؼُ ٍ هي قهكهِّا  ًِ هؽتّایی  ضفف

ًٌن تا  هی ای ًؽتِ ٍ ؼلتٌگی. ًكؼیي صثص است ٍ هي ّف لطظِ تی تاب تف. غستِ اق هاًؽى ٍؼاعخك غؽا پٌاّی تف

سپاـم ٍ تا توام ٍخَؼ،  هی ضَم. آضَب ؼلن ـا تِ غؽا هی ؼاـم ًَلِ تاـ ـكتي ـا. اق قیف هفآى ـؼ هی غاًَاؼُ ٍ تف
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فف است ٍ هي زِ پف ضیا ؿفم ًطن. ضفكی تفای گلتي ًؽاـم خك ًگاّی ًِ آتستي ض هی هاؼـم ـا ؼـ آؿَش

 گَیٌؽ التواس ؼػا !  هی ضَم ٍهتی هی غدالت

ًٌؽ ًِ ایي ـٍقّا هیْواى  هی توام ّستی تِ اًتظاـ هي است ٍ هي تِ اًتظاـ ؼهاین ٍ ایي التْاب ـا زای تفتتی آـام

 ًٌح ضیاط هسدؽ است...

 اكتؽ ٍ سلف آؿاق ! هی اتَتَس ـاُ

 ؼُ ٍ پٌدفُ ٍ اهتؽاؼ ًگاُ ؼل تی ساهاى...غَاّؽ ٍ آـاهص ٍ خا هی ؼلن سٌَت

دل  گَیؽ هی غَـؼ. هثاؼا اق هفق ـؼ ًطَم ٍ ًؽایی ًِ هی هؽت ّاست ًگفاًن ٍ ایي ؼلطَـُ هثل غَـُ ـٍضن ـا

 قَی دار سحز ًشدیک است! 

 ایستؽ خلَی ؼاًطگاُ تفٍخفؼ، تفای ًواق ٍ ًاّاـ. هی اتَتَس

 ست.قائف ضسیي غَش آهؽی ؛ ًواقغاًِ سوت ـا -

ؼٌّؽ تِ اـتاب !  هی ضَم ٍهتی ًسثتن هی گَیٌؽ قائف ضسیي ؛ اق غدالت آب هی اضي زطواًن ـا اغتیاـی ًیست ٍهتی

 هي ًدا ٍ اًتساب تِ اـتاب ًدا ؟!

ًٌن تا یاؼم ًفٍؼ خثفاى هطثت تی  هی هْف التواس ؼػاّای ؼاًطدَیاى ٍ ًاـهٌؽاى ؼاًطگاُ ـا سف ؼـ ؼلن ضي

 گَیٌؽ غَضا تِ ضالتاى !  هی ؼلتٌگی ؼـیـطاى ٍهتی تا تـض ٍ

 0235آتاى  00

ضَین. ـاُ عَالًی ًیست اها تا ؼلت تػَاّؽ ؼلتٌگی ّست. ساػت اق ًیوِ ضة گؿضتِ ٍ تِ تٌاسة  هی ؼٍتاـُ ـاّی

گیفم ٍ ّوپای هاكلِ ـاّی. ّفاس ًفسیؽى تِ ًفتال ؼٍتاـُ  هی ایام، هفق ضلوسِ ضلَؽ است. ًَلِ سٌگیٌن ـا تف ؼٍش

 آقاـؼ ٍ هي هطَش اق ایٌٌِ ًٌٌؽ ؼػَتن ـا پس تگیفًؽ! تا ؼلن ؼـگیفم. هی هفا
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ؼٌّؽ؛ هْف غفٍج اق ایفاى هثال قؼُ ضؽُ. ًواق صثص است ٍ ها ًوغِ صلف هفقی تِ اًتظاـ تٌویل  هی گؿـًاهِ ـا ؼستن

طات گؿـًاهِ ـا ًٌؽ ٍ صل هی گیفؼ . هاهَـ ػفاهی ًگاّن هی ـٍین ٍ ّفاس هي اٍج هی ًاـٍاى. سوت گوفى ػفام

 گَیؽ ّلثیٌن قائفالطسیي ! ؼٍتاـُ قیف ٍ ـٍ هی گَین. تا لثػٌؽ هی گَیؽ تفًیا ؟ ًؼن هی قیف ٍ ـٍ ؛ تا لْدِ ػفتی

 قًؽ ٍ تـض هي ًِ ضاال ضٌستِ...  هی گَین ٍ هْف ٍـٍؼ تِ ػفام ـا هی ضَؼ ؼلن , آـام ضٌفا هی
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ؼًیا ـٍی آسواًص آٍاـ ضؽُ ٍ ًیست َّایی تفای تٌلس تی ؿن ! ًگاّن  ؿفتت ؿفیثی ؼاـؼ غاى ػفام. اًگاـ ؿن

سوت تاتلَّای ضاضیِ خاؼُ است تا ػٌاٍیي هػتلق ٍ هي تِ ؼًثال ٍـٍؼی ًدق. زوؽـ قهاى ًوی گؿـؼ ٍهتی 

 هٌتظفی ! 

اهِ ًاـٍاى. گفؼم ٍ ّیر ـؼی ًیست ٍ هي تی غثف ضتی اق تفً هی ـٍق اق ًیوِ گؿضتِ ٍ ها اتتؽای ًدق. ؼًثال ضفم

 گؿاـم ٍ هی ًَلِ سٌگیٌن ـا، ضَین. یٌی اق ّوسلفاى تفاین خا گفكتِ هی ٍاـؼ هؽـسِ آیت اهلل ضْیؽ ضٌین ـُ

 ـٍم ضیاط. اًگاـ قیف سوق ایي ضْف اصال ًوی تَاى ًلس ًطیؽ... هی

ِ غَـؼى ًؽاـم ٍ تیطتف تا غَاًن. ًاّاـ آٍـؼُ اًؽ ٍ هي ٌَّق تی غثف اق تفًاهِ ًاـٍاى. هیل ت هی گیفم، ًواق هی ٍضَ

 "خَاّزاى غذای اهزٍس را هیْواى عتثِ ّستیذ. لطفا اسزاف ًکٌیذ. "پیسؽ  هی ًٌن. صؽایی هی ؿؿا تاقی

 غَـم، هثاؼا ؾـُ ای هتثفى اسفاف ضَؼ ٍ تِ اؼاهِ خولِ هی تاق ّن ؼست ؼلن ـا غَاًؽُ اًؽ ٍ هي تا ضفهساـی

 ین...ـٍ هی اًؽیطن ًِ تؼؽ اق ًواق تِ قیاـت هی

ؼّن ٍ  هی ـا تطَیل ًلص ؼاـیّا  ضَؼ. ًلص هی ـٍؼ ٍ ها پطت اٍ. ضفتاى هلثن تا ّف هؽم تٌؽ تف هی پفزوؽاـ پیص

هلثن ضؽُ. ًاش ایي ؼیَاـّا ًثَؼًؽ. ًاش آى هؽـ زطواًن ّای  ضَم. توام ٍخَؼم ضفتآٌّگ تپص هی ٍاـؼ صطي

 ًفؼ ٍ سالهن ـا پاسع هی ؼیؽم ًِ تا لثػٌؽی پؽـاًِ ًگاّن هی ٍ آّي ّا، هَالین ـاّا  تصیف تَؼ ًِ هاٍـای ایي سٌگ

 تاـؼ. آؿَضی پؽـاًِ هی ایستن تا ؼلن ًِ زَى اتف تْاـ هی ؼاؼ ٍ صؽ ضیق تِ ضال ؼل تی ساهاى. ـٍتفٍی ضفیص هی

ص غَاّؽ ؼغتفى تی پٌاُ ٍ ؼلتٌگ ٍ پیاهثف زِ قیثا كفهَؼ هي ٍ ػلی پؽـاى اهت ّستین ٍ ضاال هي ـٍتفٍی ضفی هی
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، ... ضالن ؼـ ًدق غَب است پؽـ ایستاؼُ ام. آؿَضی گفهتف اق آؿَش ضفیص ًیست تفای ضٌستي تـض تی اهاى

 زًَاى غاًِ پؽـی تی ّیر ؿوی.

 0235آتاى  02

ضلَؽ ّستٌؽ ّا  غَاّؽ. ٍهت اؾاى است ٍ هي تاقُ ـسیؽُ ام پطت ؼـ ! آى هؽـ ایي تلتیص هی ؼلن ًواق خواػت ضفم

تستِ ضؽُ ٍ تالش هي تفای ـسیؽى تِ آؿَش پؽـ، پطت ّا  ًطؽ. ؼـب هی ضفم سِ ساػت عَل ًِ ـاُ ًین ساػتِ تا

ـٍین سوت هسدؽ ضٌاًِ ای ًِ غَؼ ؿوٌاهِ ؼـؼ است ٍ هكاـ  هی ؼـب تستِ هتَهق ! هفاـ هسدؽ ًَكِ ًٌسل ضؽُ ٍ

 ًویلی ًِ زَى ؼػای ًویلص سفضاـ اق تٌؽگی ٍ ضة ػلی...

 ـٍؼ... هی ؿوگیٌن ؛ زَى ؼغتف تاقُ ػفٍسی ًِ تِ خثف اق غاًِ پؽـی ضة آغف اهاهت ؼـ ًدق است ٍ هي
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صثص ؼلپؿیف ًدق ػغف غَؼش ـا ؼاـؼ. توام ضة تِ اًتظاـ صثص صلَات گلتِ ام ٍ ضاال صثص هَػَؼ است. ػوَؼّا 

ضَین ٍ ایي ًوغِ آؿاق  هی پیاؼُ 054تی هفاـ ٍ ػاضوی ًِ خك ضسیي زیكی ًوی كْوٌؽ. ػوَؼ ّای  تیٌن ٍ آؼم هی ـا

 گیفم. ضَم ؼلن ـا تِ ضساب اؾى ؼغَل اـتاب هی اًؽاقم ٍ اق پؽـ اؾى قیاـت هی پیاؼُ ـٍی است. ًگاّی تِ پطت سف

خْاى یي عفف، ایي اضتیام یي عفف ٍ تا ّای  گفؼؼ. توام ضَم هی گَین ٍ ٍصل آؿاق هی گؿاـم. تسن اهلل هی

 ! ًثاضی ًػَاّی كْویؽ ٍسؼت ایي لؿت ـا 

ـا ؼاـین. لطظِ ای ًوی تَاى ایي اهیاًَس پف غفٍش ـا ًاؼیؽُ گفكت ٍ ضتی  777تا ؿفٍب كفصت ـسیؽى تِ ػوَؼ 

ایستن تی ّیر ضفكی. پسفًی ًَخَاى  هی تفؼیؽ ًفؼ زِ ـسؽ تِ اًٌاـ. ؼلن زای هیػَاّؽ. خلَی اٍلیي هًَة

ن. قٍـش تِ سٌگیٌی ًتفی ًوی ـسؽ اها زٌاى تا ؼٍ ؼّ هی پفسؽ : ضای ایفاًی؟ ٍ هي تا لثػٌؽ سف تٌاى هی هتَاضؼاًِ

ؼست ًتفی ـا تلٌؽ ًفؼُ گَیی توام هَتص ـا خوغ ًفؼُ هیاى تاقٍاًص تفای پف ًفؼى ّویي لیَاى زای. اق صوین 

گَین ٍ لیَاى ـا تفهی ؼاـم. ًكؼیي ؿفٍب است ٍ هؼدكُ الطسیٌیِ هیؼاؼگاُ اٍلیي ـٍق پیاؼُ ـٍی ها ؛  هی ؼل ضٌفا

 ؼلن استفاضت ًوی غَاّؽ اها تثؼیت اق هَاًیي گفٍُ ضفط اٍل ّن سلفی است. ّف زٌؽ 
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 "تا ؿفٍب لغلا تفسیؽ  6411ػوَؼ  "سپیؽُ صثص است ٍ ؼٍتاـُ هؽم هؽم تا ضفم. 

ي ًطَ ٍ تَ تفای ؼاؼى تْتفیي غؽهات تِ تْتفیّا  تاضین. زِ تالضی ؼاـًؽ ػفبّا  صثطاًِ ـا هفاـ است هیْواى هًَة

ؼاًن ًِ ایي خا ػفام است ٍ تفتفی ـا ایٌدا  هی ضَی. تِ سفم ًاى تفتفی قؼُ اها هی اصال هات صؽاهت ٍ اضتفاهطاى

 گیفؼ اق ایي كٌف، اها صؽای ـسای هفؼی تلٌؽ هؽ تا لْدِ ػفتی هفا سوت غَؼ هی ـاّی ًیست. ًاغَؼآگاُ غٌؽُ ام

قًؽ. تفتفی ٍ ػفام ؟!  هی ًٌن تفای گفكتي ًاى ٍ غطٌن هی تن ـا ؼـاقؼس "تلفهاییؽ غَاّفم ًاى تاقُ  "ًطاًؽ  هی

 ًوی ؼاًن ایي تْت زٌؽ لطظِ عَل ًطیؽ اها اصفاـ هفؼ ػفب تفای ؼاؼى ؼٍ تٌِ ًاى ّطیاـم ًفؼ.

تی  ؼاًؽ... هیكتاًی ًِ هی ایي تَ ًیستی ًِ ّستی. تَ هیْواى ٍیژُ هیكتاًی ّستی ًِ ًاگلتِ، آٍـی ًِ ایٌدا هی ایواى 

 ؼّؽ ضتی اگف ًگَیی !  هی ضساب ًاى

توام ضَاسن تِ اـتاب است ٍ ػدل كفخْن صلَات ّاین ًِ ای ًاش هي ّن الین ؼیؽاـ ضَم ٍ ایي آـقٍی تس 

ؼاًن. آكتاب تِ هیاًِ آسواى ـسیؽُ ٍ اهفٍق َّا تس ًاخَاًوفؼاًِ گفم است. آى هؽـ گفم  هی تكـگی است ًِ غَؼم

ؼٌّؽ  هی اق ضدن ایي ضفاـت ًوی ًاّؽ. زاؼـّا هولَ اق قائفیٌی است ًِ تفخیص ًِ استفاضت ٍ سایِ ٍ ًواق

 استفاضت ًٌٌؽ. هًَة ؼاـّا هطـَل تؽاـى ضاهٌؽ ٍ سٌَتی آـام تف توام خاؼُ عٌیي اًؽاغتِ.

ی گَین آها خاى خفػِ ا هی ؼٍقم ٍ هی تَاى هاًؽى ًؽاـی ٍهتی ؼلت تی هفاـ ٍصال است. ًگاّن ـا تِ اًتْای خاؼُ 

 گَین ًاش ـهیِ ّن هی ًَضن اق صوین ؼلن هی ضفتت لغلا ! زٌؽ هؽم آى عفف تف لیَاى ضفتت پفتوال غٌي ـا ًِ

 ًٌن. هی ًَضیؽ ٍ اضي ـٍی گًَِ ام ـا پاى هی

 ـسن تی ؼـًگ سالم هی تفى قتاى قیاؼًؽ ٍ هي غَضطالن اق ایي تیؽاـی اسالهی. تِ ّف قًی ًِّای  ًاـٍاى

ًٌن  هی پفسن، غؽا هَت ٍ غَش آهؽگَیی ٍ آـقٍی هثَلی قیاـت ٍ التواس ؼػا ٍ ضس هی ًٌن، ضالص ـا هی

ًٌٌؽ ٍ تفاین ؼػای ػاهثت تِ غیفی. ًكؼیي ػصف است ٍ ها قٍؼتف اق ؿفٍب  هی لثػٌؽ هاؼـ ـا ٍهتی تا لثػٌؽ تطٌف
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ِ الطسیي؛ یا ًاضق غَاّؽ ٍ ػلووِ؛ ٍ اـقهٌی ضلاػ هی ـسیؽُ این. توام ضة ـا تی هفاـم ٍ ؼلن قیاـت ػاضَـا

 الٌفب الوٌفٍتیي...

  0235آتاى  05

آیؽ تفای  هی ـٍق آغف اهتؽاؼ ایي خاؼُ یؼٌی پایاى اًتظاـ ٍ ٍصالی ًِ ػوفی ؼـ ضسفتص سَغتِ ای... آضَب ًن

 است ًِ كوظ ایي خاّایی  ٍ آؼمّا  عَكاًی ًِ ضاال توام ٍخَؼت ـا قیف ٍ ـٍ ًفؼُ ٍ هي ؼلن، تٌگ ِ توام هًَة

ایي خاؾتِ ! ؿن زَى پیسٌی سفتِ َّا توام ٍخَؼم ـا ، ایي كضا، اى ؼیؽ ٍ تس.ًاش اصال توام ًطَؼ ایي خاؼُتَ هی

 تِ غَؼ پیسیؽُ ٍ ؼلتٌگی ـا هگف اهاًی ّست ؟! 

ایي خاؼُ ام ؛ ضتی ًَؼًاًی ًِ توام ؼاـاییطاى ّویي ضیطِ ًَزي ػغف است ٍ ؼـیؾ ّای  ػاضن گالب پاش

 . ًؽاـًؽ تفای ضضفت اـتاب

ٍخَؼم آـاهطی ؼاـؼ ؿفیة. تا ًثاضی ایٌدا ًػَاّی ؼاًست ضویوت ضفاـت ػطوی ًِ التثفؼ اتؽا است ٍ اؼـاى 

ضة الطسیي یدوؼٌا ؛ ایٌدا ضسیي پاؼضاُ ؼل ّاست. سٌَى ٍ ضفاـت ظْف است ٍ هي تِ اًتظاـ تٌویل ًاـٍاى ؼـ 

تا ، ضَم ایي خاؼُ، تا آغفیي هوصؽ پیص اق ًفتال ًٌن تا هی ـسؽ ٍ گفٍُ تٌویل. ٍؼاع هی . اًتظاـ تِ سف6920ػوَؼ 

 ؼل خاهاًؽُ...

سِ ـاّی ؼٍم سوت ـاست ضفم ػثاس  "ساػت اق ظْف گؿضتِ ٍ ًكؼیي ػصف است ٍ صؽای پفزوؽاـ ًاـٍاى ًِ  

 ضَؼ. توام تٌن زطن ؼًثال سِ ـاّی ! ضثیِ هَخی تفغاستِ اق ؼل عَكاى ًِ ّف لطظِ آـام تف هی تٌؽ ؼلن پاـُ "

 ضَؼ تا ٍصل تِ ساضل !  هی

ایي ؼلتٌگی ـا ضٌیؽى ِ ـٍضِ زوؽـ التیام تػص تَؼ ٍ هؽم "ًگاُ ًٌیؽ اًتْای غیاتاى گٌثؽ ٍ گلؽستِ ػثاس  "

 ًفتال...ّای  زْاـ ساػتِ ؼـ غیاتاىّای  قؼى
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، ضَم هی صلَفّای  ؼّن. ٍاـؼ ًفؼُ هی ًاّؽ. ًلص ّاین ـا تطَیل ًلص ؼاـی هی تة ؼاـم ٍ ضَم قیاـت اق ؼـؼ

ـٍؼ ٍ ضؼق ضال هي تِ  هی اقؼضام ّست اها ضَم ّن ّست. ضتی ـهوی تفای ایستاؼى ًؽاـم. صق تِ ًٌؽی پیص

 ًٌؽ. هی گؿاـم ٍ یاؼ تة اهام سداؼ ػلیِ السالم تیساـُ ام هی تٌؽی! سف ـا تف ؼیَاـ ضفم

 اّؽ ٍ ضالن ًوی تْتفً هی ًفتال ـٍضِ هدسن است، ًیاقی تِ ـٍضِ ًیست. ؼیَاـ غٌي ضفم اق تة گًَِ ام 

 ضَؼ. زوؽـ تا اـتاب هیل سػي ؼاـم !  هی

ـٍتفٍی ضفیطن ٍ ضالن غَش تفیي ضال قهیي است. قهكهِ ؼلن، ؿفیة هاؼـ است ٍ سالهن ّویي اضي زطواًی 

گیفؼ خاى تی خاًن اق  هی زسثاًن ٍ خاًی ؼٍتاـُ هی سفایؽ. صَـتن ـا تِ ضفیص هی است ًِ اق ضَم، ًـوِ ی تاـاى

قًن ؼلن ـا تِ گَضِ ضفیص  هی ى. ضفًی قائفّا ًاش ًثَؼًؽ ٍ ًثَؼًؽ ٍ ًثَؼًؽ ٍ اتؽ هیػَـؼ ایي لطظِ ! گفُخاًا

 ًٌن...  هی پاییي پای اـتاب ٍ تا اتفاّین هداب غلَت

 0235آتاى  06

خواػت  غَاّؽ ٍ ضفم. هیاهت است قهیي ؛ تلتیص هٌتْی تِ ضفم آى هؽـ اقؼضام ؼاـؼ ًِ تایؽ اق ًواق هی ؼلن ضفم

ایستی ضفًی  هی ٍـٍؼی تستِ است ٍ خایی ًیست ضتی تفای ؼـًگ زٌؽ ثاًیِ ای. تاّای  ضفم تگؿـم. توام ؼـب

ؼّؽ خلَتف ٍ ایي هصِ ّف لطظِ ؼـ ضال ضؽى است. ضفاـت غاى تیي الطفهیي توام ٍخَؼ ّف قائفی  هی قائف ّلت

 غتِ تف. سَقاًؽ ٍ ایي تِ تَ تستگی ؼاـؼ ًِ ّفزِ پفٍاًِ تف سَ هی ـا

 غَاّؽ ٍ ضفم ؛  ًِ ٍؼاع ًِ ٍؼاع ًِ ٍؼاع ... هی ؼلن ضسیي

 قًن. تی ًلص پای پیاؼُ سوت ساهی. هی تیي الطفهیي ـا ؼٍتاـُ هؽم

ًطیٌن هگف غلَت ضَؼ ًِ غیالی است تس تاعل.  هی اقؼضاهی ًِ ایٌدا ّست ـا ّیر ًدای ػالن ًوی تَاى یاكت. 

ایستن  هی گؿـؼ ٍ ایي خوؼیت ـا ًاّطی ًیست. تی ـهن تف اق ّویطِ ام، اها هی قهاى تف غالف ضیَُ اًتظاـ تِ سفػت

 ضایؽ ًوی غَاّؽ ًِ تطَؼ !، ضایؽ كفخی ضَؼ. هدالی ًیست، ًوی ضَؼ
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ؼلن ؛ هَػؽ ّای  تِ غاؼهاى اؼب ضتی تِ ؼست، تِ قائفاى ضفم، تِ گٌثؽ ٍ گلؽستِ، ًٌن هی تِ ؼـب تستِ ًگاُ

 تاقگطت است. ؼلن سَغتِ...

ؼاًی یاس ٍ ًااهیؽی ـا. ًگاّن ًي ًِ سفاپا ؼلتٌگی ٍ ضسفت ٍ  هی تاضؽ آها ضفكی ًیست ؛ اها غَؼت غَب   -

 ؿون ضتی هایَس اق ؼغَل ضفم. خثفاى ًي ایي هیكتاًی ًیوِ ـا تا هیوْاًی ضة اٍل هثفم... 

 دل ٍاصُ

ؾ ًفؼ هغفُ ّایص ـا تف لثاى آهؽ اق آتی ًِ ؼـی هی ؼلن ّفگك كفات ًػَاست ضتی ؼیؽًص ـا. اق ًَؼًی تؽم

گلتن تطٌِ هْف ضسیٌن ٍ ضاال اخل هْلت ؼاؼُ تا تگیفم ؼـ تـل  هی ـا ّویطِّا  غطي اـتاب. تطٌِ آب كفاتن ـٍضِ

 هثف ضْیؽ ًفتال ـا. ضٌف ایي ًؼوت ّفگك ؼـ هاهت ؼًیا ًوی گٌدؽ ٍ ضتوا قهیي تفایص ًن است. 

غَاّؽ ٍ تاب الطَائح. توام ٍخَؼم خؿب ِ  هی غَاّؽ، ًاظویي هی ؼلن خاهاًؽُ گَضِ ضفیص پؽـ، ؼلن آب ضفم

تػطٌؽُ ؛ ـاُ پف اق غاًی ّای  تی ـیا ؛ ؼستّای  خاؾتِ خَاؼ االئوِ است ٍ گٌثؽ ِ تاصلایص. ؼلن هاًؽُ هیاى هًَة

 ًِ خك ضلا ضاصلی ًؽاـؼ. 

ًِ ضضَـ، تی ّیر ضفكی،  ؼلن تٌگ است تفای ًطیؽى ِ زفظ ؼستی ام تا ّواى غستگی ٍ ؼلتٌگی هیاى خاؼُ ای

ؿؿاّای تی ـیا ؛ ؼلن تٌگ است ، ایفاًی ػفب ّاست. تَی غَب ًاىّای  ضَؼ. ؼلن ضیؽای عؼن زای هی آسواًی

ّف لطظِ اًتظاـ، ، غَاّؽ . ضَم ٍصال هی تفای غَش آهؽگَیی هیْواًاى ِ اـتاب. ؼلن ّفم ِ آكتاب ٍ ؿثاـ ِغاى ـاُ

، قهكهِ ؿفیة هاؼـ، غَاّؽ ٍ یاس هی ؼلن ضسیي، ؼیَاـ ضفم، ُ گاُ ٍصالسدؽ، ؼلن خاهاًؽُ هیاى ّواى سِ ـاّی

 غَاّؽ ٍ تس... هی ؼلن ضسیي

 در تة ٍ تاب حسیي  ام ٍ  تی تاب حسیي ؛ آُ اگز ارتعیي دگز ًخَاّذ ایي تار هزا حسیي...

 

 


