
هاجزایی کَ تزایتاى هی ًْیظن هزتْط اطت تَ دُِا طال قثل کَ طی آى، پذرتشرگ پذرتشرگن هزد ّ سًذٍ ػذ! هحوذ علی یک اًظاى خْب 

 !ّ تا تقْا تْد کَ توام سًذگی اع تزای هزدم ّ هخصْصاً ُن ّالیتی ُایغ آهْسًذٍ ّ پز اس درص تْد

آى رّسُا تَ خاطز ًثْدى ّطایل ًقلیَ، ؼیز اس االغ ّ گاری، اگز کظی راُی دیار اهام رضا )ع( هی ػذ، چٌاى اعتثاری پیذا هی کزد کَ 

 !هی تْاى گفت هؼِذی ػذى آى رّسُا دطت کوی اس حاجی ػذى اهزّس ًذاػت
ْطفٌذ ّ تش تَ ارث تزد، اس آًجایی کَ هزدی هْهي تَ ُویي خاطز ُن هحوذ علی ّقتی تعذ اس هزگ پذرع چٌذیي قطعَ سهیي ّ دُِا گ

تْد، تَ اًذاسٍ ای کَ سى ّ فزسًذاًغ السم داػتَ تاػٌذ تزایؼاى سهیي ّ هال ّ احؼام گذاػت ّ طپض تا فزّختي تقیَ ارث پذریغ، 

 .راُی هؼِذ هقذص ػذ

تَ ًاهغ قظن هی خْردى ّ حاضز تْدى پؼت طزع اّ تعذ اس آهذًغ اس طزسهیي اهام ؼزیة تثذیل تَ اًظاى هْهٌی ػذ کَ توام اُالی 

 !ًواس تخْاًٌذ
هزد پزُیشگاری تْد ّ ُیچ کض اس اّ خطا ّ گٌاُی تَ یاد ًذاػت. اّ ُز چَ پیزتز هی ػذ تیؼتز  هؼِذی هحوذ علی ُواى طْری کَ گفتن

 !خذا تزص هی ػذ

اس جولَ کارُایغ ایي تْد کَ ُز کض در ّالیت ها ّ یا طایز رّطتاُا فْت هی کزد، اّ حتواً خْدع را تَ هزاطن کفي ّ دفي هی رطاًذ ّ 

طثق رطوی کَ در گذػتَ خیلی هزطْم تْد ّ در سهاى حال ُن تعضی ُا آى را اًجام هی دٌُذ، قثل اس ایٌکَ هیت را در قثز 

تَ درّى قثز هی رفت ّ تَ اًذاسٍ خْاًذى یک فاتحَ داخل قثز هی خْاتیذ ّ اعتقاد داػت کَ: ُز کض در  هؼِذی هحوذ علی تخْاتاًٌذ،

 .سهاى حیاتغ داخل قثز تخْاتذ، تعذ اس هزگ دچار تٌگی قثز ًوی ػْد

خت ّ تزای آهزسع اها هؼکل تشرگ ایي تْد کَ ُز تار هحوذ علی ایي کار را هی کزد، تا چٌذ رّس ّ حتی چٌذ ُفتَ، فقظ اػک هی ری

 .خْد طلة تخؼغ هی کزد ّ هی گفت: ًوی داًن چزا اس هزگ هی تزطن
اًظاى تظیار پاک ّ هْهٌی اطت... تا ایٌکَ طزاًجام خذاًّذ تزص اّ را اس هزگ  هؼِذی هحوذ علی ایي در حالی تْد کَ ُوَ هی داًظتٌذ

 ...اس تیي تزد

 لحظات پض اس هزگ

وی رّطتا تْد، تَ رحوت خذا رفتَ تْد ّ توام اُالی ٌُگام تَ خاک طپزدًغ حاضز تْدًذ کَ طثق قزتاًعلی کَ یکی اس چْپاًاى قذی

طْرٍ الزحوي را قزائت کزد ّ رفت داخل قثز دراس کؼیذ ّ اُالی ُن فاتحَ ای خْاًذًذ ّ هٌتظز هاًذًذ تا  هؼِذی هحوذعلی هعوْل

 ...پیزهزد هْهي اس داخل قثز تیزّى تیایذ
 .اها ًیاهذ

 ...ا فکز کزدًذ هحوذ علی دعایغ طْل کؼیذٍ، اها ّقتی دیذًذ جْاب کظی را ًوی دُذ، تا عجلَ درّى قثز پزیذًذ ّاتتذ
 !ًاگِاى صذای فؽاى ّ رّطتایی ُا تَ آطواى رفت، چزا کَ هحوذ علی هزدٍ تْد

یي اتفاقی رخ ًذادٍ تْد ُوَ گیج ّ هٌگ فاجعَ خیلی تشرگ تْد، ًَ فقظ تَ ایي خاطز کَ هؼِذی آدم خْتی تْد تلکَ چْى تا آى رّس چٌ

 .ػذٍ تْدًذ

 .تعضی ُا هی گفتٌذ: حاال کَ هحوذ علی داخل قثز هزدٍ، ُن ایي جا دفٌغ کٌیذ
 .اها تشرگاى دٍ ًظز هزدم را رد کزدًذ ّ گفتٌذ: هیت تایذ ػظتَ ّ کفي تؼَ

َ ًواًذ کَ تَ ُویي طادگی ًیش حکن هزگ پیزهزد صادر ایي طْری تْد کَ هزدم جٌاسٍ هؼِذی را رّی دطت تَ ؼظالخاًَ تزدًذ. ًاگفت

حظْب هی ػذ ًثض اّ را گزفتٌذ ّ ًؼذ، چزا کَ ُؼت یا ًَ ًفز اس هزداى تا تجزتَ رّطتا اس جولَ کذخذا کَ تظیار هزد دًیا دیذٍ ای ه

 .را تیاهزسد هؼِذی هحوذ علی هعایٌَ کزدًذ ّ ُوَ گفتٌذ: خذا را غثلق

ؼیذ تا هحوذ علی را اس قثزطتاى تَ ؼظالخاًَ تزدًذ ّ اّ را رّی تخت هخصْؽ ؼظالخاًَ خْاتاًذًذ ّ خالصَ حذّد یک طاعت طْل ک

 ...ُواى طْر کَ هزدم دعا هی خْاًذًذ ّ سى ّ فزسًذاًغ اػک هی ریختٌذ، ػزّع کزدًذ تَ ػظتي تي ّ تذى ّ

عذاد سیادی اس هزدم جیػ کؼیذًذ ّ اس تزص گزیختٌذ ّ حتی ًاگِاى هؼِذی هحوذ علی ًفض پز صذایی را اس طیٌَ تیزّى داد کَ در ًتیجَ ت

دّ، طَ ًفز ُن تی ُْع ػذًذ، اها هحوذ علی پض اس ایٌکَ چٌذ تار طزفَ کزد، ًین خیش ػذ ّ ًگاُی تَ اطزافغ اًذاخت ّ تعذ اس ایٌکَ 

 .ػکزت یاصلْات فزطتاد، لثخٌذی تز لة ًؼاًذ ّ گفت: خذا

زاس گاُی آى کار را تکزار هی کزد ّ درّى قثز هی خْاتیذ، اها دیگز اس هزدى ُزاطی ًذاػت! چزا ُ هؼِذی هحوذ علی پض اس آى ّاقعَ،

 :کَ هؼاُذاتغ را در سهاى هزدى ایي رّایت هی کزد
ر اگز تثیٌیذ چَ فزػتَ ُای هِزتاًی تَ اطتقثالتاى هی آیٌذ ّ اگز تاغ تِؼت را تَ چؼن ًظارٍ کٌیذ ّ اگز تثیٌیذ کَ خاًَ آخزتتاى چقذ

 !قؼٌگ اطت، ُزگش اس هزگ ًخْاُیذ تزطیذ
ایٌِا  هؼِذی هحوذ علی .تَ خذا دًیا ارسع دل تظتي ًذارد، دل کظی را ًؼکٌیذ ّ تَ ُوَ خْتی کٌیذ. ُیچ عول ًیکی تی جْاب ًوی هاًذ

 .را هی گفت ّ گزیَ هی کزد

 


