
 

سجه س٘دذٌدب ثدٝ      ػجي صٛذُی چیؼز؟ 

ضدٛد         ی ظبٞزی رفتبرٞبی فزد ٌفتٝ ٔب پٛستٝ

سجه س٘ذٌب ثب فزًٞٙ ٚ اخالق فزق دارد ، أدب      

ی ثزٚس رفتبرٞبی ظبٞزی را ضدبٔدُ    ضىُ ٚ ضیٜٛ

ٝ  ٔب ی ودّدب اس          ضٛد . سجه س٘ذٌب ثٝ ٔجٕٛػ

ٞب را    ٞبی افزاد تٛجٝ دارد وٝ ایٗ ٘ٛع ػبدت ػبدت

ای ودٝ       ثز ٔجٙبی سّیمٝ  یب رسٓ جبٔؼٝ یب ػمیذٜ

ٖ  دار٘ذ ، تٙظیٓ وزدٜ تٛا٘دٙدذ    ٞبٔب ا٘ذ . اغٛالً ا٘سب

سجه س٘ذٌب خٛد را ا٘تخبة ، ٔذیزیت ٚ تغدیدیدز    

ضٛد ٚ وٕب  دٞٙذ ، ِٚب چٖٛ تجذیُ ثٝ ػبدت ٔب

 ٞٓ خٛضبیٙذ است ، تٛجٟب ثٝ آٖ ٘ذار٘ذ . 

 ا١٘یز ػجي صٛذُی 
ثزای فٟٓ ایٙىٝ چمذر سجه س٘ذٌب ثزای ٔب ثبیدذ  

ثبرٜ اضدبرٜ     تٛاٖ ثٝ ٘ظز دیٗ در ایٗ  ٟٔٓ ثبضذ ٔب

وزد .)ِطفبً وٕب تفىز وٙیٓ( چزا ثبیذ دیٗ ٔب ثدٝ       

تزیٗ رفتبرٞبی ظبٞزی حسبس ثبضذ ٚ در    وٛچه

ٞزِحظٝ اس ضزایط ٔختّف سٔب٘ب ٚ ٔىب٘ب ، حٔىدٓ  

ٔخػٛغب غبدر وٙذ. اس ٌزفتٗ ٘بخٗ در وذاْ رٚس  

ٞفتٝ تب چٍٍٛ٘ب ٘طستٗ دٚر سفزٜ ، چٍدٛ٘دٍدب    

ثیزٖٚ آٔذٖ اس ٔٙشَ ٚ داخُ ضذٖ ثدٝ ٔسدجدذ        

تٛجٝ دارد. ضزایط رفتبری ٔخػٛظ ثزای فزد در    

ٞبی ٔطخع ٔثُ پیبدٜ ، سٛارٜ، خٛاثیذٜ ،  جبیٍبٜ

یب رفتبرٞبی یه ٔسئَٛ ، ثزخٛرد ثدب دٚسدت ،         

 خب٘ٛادٜ ، پذر ٚ ٔبدر ٚ غیزٜ ٔب پزداسد .

دیذ هشآٙ رفتبر ظبٞزی ثزای ٌفتٗ یه وّٕٝ اس   

لذر حسبس ثٛد وٝ ثزای آٖ اِٚیٗ خطبة )یدب      آٖ

آُٔٓٙٛا( در ٔٛرد یه أز سجه ٌفتدبری      ؤَیُّٟٓب اَِّذیٗ

در سجه س٘ذٌب ثٛدٜ است . در سٛرٜ ثمدزٜ آیدٝ      

وٝ یٟٛدیبٖ ثزداضت خٛد را اس )راػدٙدب(     چٖٛ 101

دا٘سدتدٙدذ ،         خطبة ثٝ پیبٔجز تٕسخز ایطبٖ ٔب

ی اسالٔب دستٛر داد خدطدبة       خذاٚ٘ذ ثٝ جبٔؼٝ

 )راػٙب( ثٝ )ا٘ظز٘ب( تغییز وٙذ.

ٝ    آجالؿ٠ ٢ٛحإٞیت سجه س٘ذٌب در  لدذری     ثد

 191)ع( در خطدجدٝ     حضشر ػٔیثٛدٜ است وٝ 
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ٔحّٝ تػٕیٓ ثز آٖ ٌزفتیٓ ثب ٕٞىبری تٕبٔدب  

ثسیجیبٖ پبیٍبٜ ضدٟیذ سیددبح فدػدُ ٘دبٔدٝ     

وٝ اوٖٙٛ در دستبٖ ضدٕدبسدت را        راٜ رٚضٗ

تٙظیٓ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثٝ چبح ثزسب٘یٓ. ٞدذ  ایدٗ        

٘طزیٝ اٖ ضبءاهلل ثبال ثزدٖ اطالػبت ٚ ثٝ ا٘دذاسٜ  

حتب خزدِب تبثیز ٌذاری درخٛا٘دٙدذٌدبٖ آٖ      

است. أیذٚاریٓ ایٗ ٞذ  ثب ػٙبیت ثبری تؼبِب  
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 ایٚ ٛـشی٠.

ٕٞبْ ، اِٚیٗ غفبت ٔتمیٗ را درثدبرٜ غدفدبت        

ظبٞزی ٚ رفتبری ایطبٖ لزار دادٜ ا٘ذ، افزاد ثبتمٛا 

(  غدحدجدت       وسب٘ب ا٘ذ وٝ:اَٚ)ْٔٓٙطِمُٟٔٓٔ اِػَّٛٓاة  

ٟٔدٓٔ            ّْدٓجدٔسد ٔٓد وزد٘طبٖ درست ٚ ثجبسدت. دْٚ)

      ْ اِِبلْتِػٓبد( ِجبس پٛضیذ٘طبٖ ٔیب٘ٝ اسدت. سدٛ

ودٙدٙدذ.       ( ٔتٛاضؼب٘ٝ رفتبر ٔدب  )ٔٓطْیٟٔٔٓٔ اِتَّٛٓاضُغ

 ٓ ثٙذ٘ذ ٚ  ( چطٕب٘طبٖ را ٔب   چٟبرْ)غَضُّٛا ؤَثٕػٓبرٓٞٔ

ٞبیطبٖ ثز ٔطبِت ٔفدیدذ ضدٙدٛاسدت ٚ           ٌٛش

حبِطبٖ در خٛضب ٚ ٔػیجت یىسبٖ است.)ثؼذاً   

ثٝ راثطٝ ی حبَ ٚ افىبر ثدب سدجده س٘دذٌدب            

 پزداسیٓ اٖ ضبءاهلل( ٔب

 ػجي صٛذُی ٝاسداسی
 ی ٚسیّٝ  دا٘یٓ آٔزیىب ثٝ ثسیبر رایج است وٝ ٔب

َ  رسب٘ٝ تدٛسدؼدٝ ٚ         ٞب ٚ دستٍبٜ ٞبِیٛٚد درحدب

غبدرات سجه س٘ذٌب است. اغداًل ٔدٍدز چدٝ          

إٞیتب دارد وٝ ثٝ ٘طز سجه س٘ذٌب پزداخدتدٝ   

ٞبی سٍٙیٗ ثبیذ غٛرت  لذر ٞشیٙٝ ضٛد؟ چزا ایٗ

تزیٗ ٚجٝ ٔدٕدىدٗ جدٛاٖ ٚ            ٌیزد تب ثٝ سبدٜ

٘ٛجٛاٖ ٔب ٔحػٛالت ضذ فزٞدٙدٍدب غدزة را         

استفبدٜ وٙٙذ؟  جٛاة در یده جٕدددّٝ خالغٝ 

ٗشدٕ ثب ػجي صٛذُی ٗدذیدشیدز    ضٛد.     ٔب

ٞب ثّىٝ ٘ٛع تفىدز ٚ     فمط ظبٞز آٖ . ٘ٝ  ؿٞٛذ ٗی

تدٛاٖ ثدب      ٞب را ٔب داضتٙب ٞب ٚ دٚست ٘ٛع سّیمٝ

تؼییٗ سجه س٘ذٌب تغییز داد. ٔفبٞیٓ سدجده      

س٘ذٌب غزثب در ٔٛارد لبثُ ا٘تخبة ٚ ثسیبر رً٘ 

ا٘ذ ، ثب ایجبد ػاللٝ ٚ تٛجیٝ  ضذٜ دار تشییٗ ٚ ِؼبة

 وٙٙذ.  ٍٕٞب٘ب ثٛد٘طبٖ ٔزدْ را اسیز خٛد ٔب

ٔب ٘جبیذ سجه س٘ذٌب خٛد را اس دضدٕدٙدبٖ           

     ُ ضدذٜ     ثٍیزیٓ. در رٚایتب اس أبْ غبدق)ع( ٘دمد

است وٝ فزٔٛد٘ذ: )وَفَى إِْٔؤَِْٔٗ َِٔٗ اَِِّّٝ ُ٘ػٕدز٠ًَ      

ؤَْٖ یٓزَى ػٓذَّٜٔٚٔ یٓؼُُٕٕٓ ثِٕٓؼٓبغِب اَِِّّٝ  غفبت اِطیؼٝ/

( ))ایٗ ٘ػزت خذا ثزای ثٙذٌبٖ خٛثص وبفب 13

ودٙدذ.((        است وٝ ثجیٙٙذ دضٕٗ خذا، ٌٙبٜ ٔدب 

 ٌزدآٚری: سجبد اسٕبػیّبادا٠ٗ داسد...      

ی )دْٚ(  ٔٗ ایٗ است ودٝ       خٛاستٝ

ٞب ٚ    داٚری در ٚاوٙص ثٝ سیُ پیص

تجّیغبت ٔٙفب، سؼب وٙیذ  ضٙبختب 

ٚاسطٝ اس ایٗ دیٗ ثدٝ     ٔستمیٓ ٚ ثب

دست آٚریذ. ٔٙطك سّیٓ الدتدضدبء       

را   وٙذ وٝ الالُ ثذا٘یذ آ٘چٝ ضٕب ٔب

تدزسدب٘دٙدذ،      ٌزیشا٘ٙذ ٚ ٔب اس آٖ ٔب

 چیست ٚ چٝ ٔبٞیّتب دارد.

وٙٓ وٝ ثزداضت ٔدٗ   ٔٗ اغزار ٕ٘ب 

یب ٞز تّّمب دیدٍدزی اس اسدالْ را          

ثپذیزیذ ثّىٝ ٔیٍٛیٓ اجبسٜ ٘ذٞدیدذ   

ایٗ ٚالؼیّت پٛیب ٚ اثزٌذار در د٘یدبی  

أزٚس، ثب اغزاؼ ٚ اٞذا  آِدٛدٜ ثدٝ     

ضٕب ضٙبسب٘ذٜ ضٛد. اجبسٜ ٘دذٞدیدذ     

ٞدبی تدحدت         ریبوبرا٘ٝ، تزٚریسدت 

ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٌبٖ  استخذاْ خٛد را ثٝ

اسالْ ثٝ ضٕب ٔؼزفب وٙٙذ. اسالْ را    

اس طزیك ٔٙبثغ اغیُ ٚ ٔأخذ دسدت  

اَّٚ آٖ ثطٙبسیذ. ثب اسالْ اس طدزیدك    

لزآٖ ٚ س٘ذٌب پیبٔجز ثشري آٖ)ظ(   

 آضٙب ضٛیذ.

ٔٗ در ایٙجب ٔبیّدٓ ثدپدزسدٓ آیدب           

تبوٖٙٛ  خٛد  ٔستمیٕبً  ثٝ  لدزآٖ      

ایدذ؟ آیدب        ٔسّٕب٘بٖ ٔزاجؼٝ ودزدٜ   

تؼبِیٓ پدیدبٔدجدز اسدالْ )ظ( ٚ                

ٞبی ا٘سب٘ب ٚ اخداللدب اٚ را        آٔٛسٜ

ٝ  ٔطبِؼٝ وزدٜ جدش     ایذ؟ آیب تبوٖٙٛ ثد

ٞب، پیبْ اسالْ را اس ٔدٙدجدغ           رسب٘ٝ

ایذ؟ آیب ٞزٌش اس  دیٍزی دریبفت وزدٜ

ایذ وٝ  ٕٞیٗ اسدالْ،      خٛد پزسیذٜ

ٞبیب  چٍٛ٘ٝ ٚ  ثز  ٔجٙبی  چٝ ارسش

تدزیدٗ      طبّ لزٖٚ ٔتٕبدی، ثدشري   

تٕذّٖ ػّٕب  ٚ  فىدزی جدٟدبٖ را        

پزٚرش داد ٚ ثزتزیٗ دا٘طٕٙدذاٖ ٚ    

 ٔتفىّزاٖ را تزثیت وزد؟



پزشکی سنتی اسالمی

سٛی ٞذف  تؼذاد سیادی ٌِّٛٝ تسیار وٛچه تٝ

 وٙذ. حزوت ٔی

در چٙیٗ حاِتی، اٌز یه ٌِّٛٝ واِیثز ٘اتٛ تٝ تذٖ 

یه ا٘ساٖ تزخٛرد وٙذ، تاػث آسیییة تسیییار       

ٞیای دییٍیز       تزی اس اصاتت اصُ ٌِّٛٝ خطز٘ان

ٞای ویاِیییثیز        ضٛد. وارضٙاساٖ ٘ظأی، ٌِّٛٝ ٔی

ٞیای   ٔطٟٛر تٝ واِیثز ٘اتٛ را حتی اس ٌِّٛٝ 5...

ٞا ٞٓ تٝ واِیثز ٘اتٛ ٔطٟٛر٘یذ ِٚیی      وٝ آ2.57ٖ

دا٘ٙذ. در ٘یٍیاٜ       تز ٔی تز ٞستٙذ، خطز٘ان تشري

دیٍز تٝ ایٗ ٘ٛع واِیثزٞا، تٝ دِیُ وٛچىی ٌِّٛیٝ  

تثغ آٖ وٛچىی ِِٛٝ اسیّی،یٝ، اٚ         ٚ ٔزٔی ٚ تٝ

تز ضیذٜ ٚ       ٚ٘مُ سالح تسیار راحت لاتّیت حُٕ

 : انار

دس هشآٙ ٗدیذ ٛبٕ ٗیٟٞ اٛبس ػ٠ ثبس دس             

اص ػٞسٟ آشح٘ٚ آٗذٟ اػز.       68اص ػٞسٟ اٛؼبٕ ٝ آی٠       141ٝ  99آیبر 

      ٙ ١بی ُزؿش٠ ثشای دسٗبٙ ثؼیبسی اص          ٗیٟٞ اٛبس ١٘ٞاسٟ اص صٗب

١ب ٗٞسدسٞخ٠ دضؿٌبٙ ثٞدٟ اػز. اثٞػٔی ػیٜب دضؿي             ثی٘بسی

ثضسٍ ایشاٛی دس ًشبة هبٛٞٙ خٞد دس ٗٞسد اٛبس آٝسدٟ اػز ٠ً اٛبس اص      

١بی آٙ خٞاف داسٝیی داسد، ُْ         ١بیی اػز ٠ً س٘بٕ هؼ٘ز      ٗیٟٞ

 ٙ ًٜذ. دٞدس اٛبس     ١ب سا سوٞیز ٗی     آٝسد ٝ ٓث٠    سیضی سا ثٜذ ٗی     اٛبس خٞ

ًٜذ ٝ دٞػز دسخز اٛبس ثشای        ١بی ٠ٜ٢ً ٝ ٗضٗٚ سا ٗؼبٓد٠ ٗی        صخٖ

ٗؼبٓد٠ آش٢بة ًجذ، ػشك٠ ٝ صخٖ ٗلیذ اػز. اٗشٝصٟ سحویوبر             

           ٕ ؿذٟ ٠ً    صیبدی دسثبسٟ خٞاف اٛبس ٝ سشًیجبر ٗٞخٞد دس آٙ اٛدب

ٗؤیذ اثشار ٗلیذ ایٚ ٗیٟٞ دس دیـِیشی ٝ دسٗبٙ ثؼیبسی اص                

١بػز ٝ اص ػٞی دیِش ث٠ ػٔز ٝخٞد سشًیجبر داسٝیی حشی             ثی٘بسی

ؿٞد. ٗصشف ایٚ     اص دٞػز آٙ دس صٜبیغ داسٝػبصی اػشلبدٟ ٗی         

ًٜذ ، ث٠     صا ٗوبٕٝ ٗی    ٗیٟٞ ثذٙ سا دس ٗوبثْ ثؼیبسی اص ػٞاْٗ ثی٘بسی    

ًٜذ ٝ ثشای ثی٘بساٙ هٔجی ثؼیبس ٗلیذ          ًب١ؾ كـبسخٞٙ ً٘ي ٗی   

ؿٞد اٛبس ث٠ دٓیْ سشًیجبر سٝؿٜی ٠ً داسد ثب ١ؼش٠  سٞصی٠ ٗی  اػز،

١بی ایٚ ٗیٟٞ ػشؿبس اص    .ُْ، ثشٍ، دٞػز دسخز ٝ دا٠ٛؿٞد خٞیذٟ

 دانید ... آیا می
 02داًیذ ایشاى تِ آیا هی

کشَس تسلیحات ًظاهی 

 صادسهی کٌذ......؟

آداهس تَسط داًیذ  آیا هی

یک فشهاًذُ جٌگی اختشاع 

 شذ......؟

تشیي  داًیذ عوَهی آیا هی

ًام دس دًیا هحَوذ)ص(

 است......؟

داًیذ سشذ تعذاد  آیا هی

تشاتش  3ّا دس جْاى  هاشیي

 سشذ جوعیت اًساًْاست؟

 

داًیذ  تٌـْا هَجَدی  آیا هی

تِ پشت  تَاًذ  کِ هی

 تخَاتذ اًساى است.......؟

 

داًیذ یک گشم سن  آیا هی

ًفش سا  052هاس هیتَاًذ

 تکشذ......؟

 

داًیذ عقشب  آیا هی

سال  3تَاًذ تذٍى غزا  هی

 صًذگی کٌذ......؟

 

ّا تا  داًیذ اسن قاسُ آیا هی

ّواى حشفی کِ آغاص 

 یاتذ....؟ شَد پایاى هی هی

 

داًیذ هشٍاسیذ دسٍى  آیا هی

 شَد؟ سشکِ رٍب هی

  اٗیشسضب ٗح٘ٞدی 

خبصیز اػز؛ دٞػز خـي ٝ دٞدس ؿذٟ آٙ، اص ٝسٕ، آش٢بة،               

 ٙ ٟ  ًٜذ.    سیضی دیـِیشی ٗی    اػ٢بّ خٞ اٛذ: ث٠    اٗبٕ ػٔی$ع# كشٗٞد

           ٙ ١ب سا ػشػز      ًٞدًبٙ خٞد اٛبس ثخٞساٛیذ صیشا هذسر سٌٖٔ آ

ثخـذ. آٙ حضشر ١٘چٜیٚ دس حذیث دیِشی كشٗٞدٟ اػز ٠ً            ٗی

١بی اٛبس هشاس     اٛبس سا ثب دی٠ آٙ $دٞػز صسد ٝ ضخی٘ی ٠ً سٝی دا٠ٛ            

ؿذٟ اػز ٠ً، اٛبس ؿیشیٚ  داسد# ثخٞسیذ. اص دیبٗجش اًشٕ$ف# ٛیض ٛوْ

ای اص آٙ ٛیؼز ٠ً ث٠ ٗؼذٟ ثشٝد ٝ دسد ٝ                 ثخٞسیذ چشا٠ً دا٠ٛ  

 ثیٚ ٛجشد. ٛبساحشی سا اص 

 عوامل سالمت در نگاه معصومان:

ؿشیي ، ثب صذه٠ اص ثی٘بسی ٝ         كشٗبیذ: خذای ثی    سػّٞ خذا$ف#ٗی 

١بی چشة    كشٗبیذ: ثب دػز    ًٜذ ؛ ١٘چٜیٚ ٗی     دسد خُٔٞیشی ٗی  

آٓٞدٟ ٛخٞاثیذ اُش ًؼی چٜیٚ ًشد دچبس اخشالّ ؿیطبٛی ؿذ ًؼی      

كشٗبیذ: ًٖ خٞسی سیـ٠      سا خض خٞد ٗالٗز ػشصٛؾ ٌٜٛذ ٝ ٛیض ٗی        

  ٙ اٗیشٗؤٜٗبٙ$ع# ٗیلشٗبیذ:ًٖ خٞسی ٗبٛغ      ١بػز.      ٠٘١ دسٗب

كشٗبیذ:خٞد سا اص     ١بی خؼ٘ی اػز؛ ١٘چٜیٚ ٗی      ثؼیبسی اص ثی٘بسی  

ػشٗبی آؿبصیٚ$كصْ دبییض#ٗحبكظز ًٜیذ؛ٝٓی ػشٗبی دبیبٛی$یؼٜی    

      ٚ ١ب ١٘بٙ ًٜذ ٠ً ثب دسخشبٙ        آؿبص كصْ ث٢بس#سا دسیبثیذ، چشا٠ً ثب س

    ٍ ػٞص ػشٗبی دبیبٛی ثشٍ ػبص اػز.          ًٜذ؛ ػشٗبی آؿبصیٚ ثش

 خٞادی آٗٔی اهلل آیزٜٗجغ:ًشبة ٗلبسیح آحیب٣ 

 ُشدآٝسی: حؼیٚ آٗبدٟ

ثا٘یا ، ٌاس ٘اضی اس احتزاق چیاضیٙیی ٚ      

ضّیه ٌِّٛٝ، پس را٘ص وٕیتیزی ییا      

٘طیٙی وٕتزی ٞٓ در    اصطالح ػمة تٝ

پی خٛاٞذ داضت ٚ ایٗ خٛد در تیه    

تیزا٘ذاسی ٚ یا ضّیه رٌثاری، أیزی    

تسیار ٟٔٓ تزای دلت ٚ سزػت ػٕیُ  

ضٛد .٘ىتیٝ    ٌیزی ٔ،سٛب ٔی در ٞذف

ٞای واِیییثیز     دیٍز ایٙىٝ ٔؼٕٛ   ٌِّٛٝ

یا ٕٞاٖ واِیثز ٘اتٛ، تٝ دِیُ ٘ٛع  5...

ٔتیز   033واروزدضاٖ، ٔؼٕٛ   تیص اس 

لذرت اثزٌذاری ٘ذار٘ذ ٚ اس طزفی تیٝ  

دِیُ ایٙىٝ دیذ یه سزتاس ٞٓ حیذٚد    

ای تیا اییٗ      ٔتز است، ایٗ واِیثز ٚ اسّ،ٝ 033

ٞای ٔٙاسثی در جًٙ ٚ ٔیییذاٖ    واِیثز،  سالح

 ضٛ٘ذ. ٘ثزد ٔ،سٛب ٔی

اسّ،ٝ ا٘فزادی فاتح ٔتؼّك تٝ سپاٜ حا ، سپیاٜ   

پاسذاراٖ ا٘مالب اسالٔی سالحی ساختیٝ ویٝ     

واِیثزش ٕٞاٖ واِیثز ٔطٟٛر ٘اتٛ ییا ٞیٕیاٖ        

ٞای رٚس د٘یا اس    واِیثزی است وٝ تیطتز سالح

وٙٙذ، سالحی . وٝ در آیٙذٜ لزار   آٖ استفادٜ ٔی

ػٙٛاٖ سالح ساسٔا٘ی ٘یزٚی سٔیییٙیی       است تٝ

 سپاٜ ٘یش تاضذ.  

 گردآوری: امین جعفریان

دستاوردهای دفاعی سپاه پاسداران انقالب 

سپاٜ پاسذاراٖ ا٘مالب اسالٔیی سیالحیی      

ساختٝ وٝ واِیثزش ٕٞاٖ واِیثز ٔطیٟیٛر   

٘اتٛ یا ٕٞاٖ واِیثزی است وٝ تیییطیتیز       

وٙٙیذ،   ی رٚس د٘یا اس آٖ استفادٜ ٔی اسّ،ٝ

ػیٙیٛاٖ    سالحی وٝ در آیٙذٜ لزار است تٝ

سالح ساسٔا٘ی ٘یزٚی سٔیٙی سپیاٜ ٘یییش      

 تاضذ.  

تا تٛجٝ تٝ ٌیشارش سیاسٔیاٖ جیٟیاد            

خٛدوفایی سپاٜ سالح فاتح ییه سیالح       

ٞای ٔتؼذد است ویٝ     ا٘فزادی ٚ تالاتّیت

در ضطٓ ٟٔزٔاٜ سیاَ جیاری تیٛسی           

سزدار پان پٛر فزٔا٘ذٜ ٘یزٚی سٔیییٙیی      

سپاٜ پاسذاراٖ ا٘مالب اسالٔی رٕٚ٘ایی ٚ   

 آسٖٔٛ ٔیذا٘ی ضذ. 

ٞایی وٝ دارد، ییه سیالح      ایٗ سالح تالاتّیت

ٞای  حساب آٔذٜ ٚ  جشٚ سالح ٔذرٖ ٚ دلیك تٝ

آیذ . ایٗ سالح، لاتّیییت     حساب ٔی رٚس د٘یا تٝ

ا٘جاْ ته تیزا٘ذاسی ٚ رٌثار را داضیتیٝ ٚ اس         

 تزد. تٟزٜ ٔی 5...ٞایی تا واِیثز ٌِّٛٝ

تٝ واِیثزٞای ٘یاتیٛ ٔطیٟیٛر        5...واِیثزٞای 

وٝ طثك رٚایت ٔطیٟیٛر، اییٗ       طٛری ٞستٙذ تٝ

فاصّیٝ   ٞا پس اس رسیذٖ تٝ ٞذف، در یه ٌِّٛٝ

ضیذٜ ٚ       ٞایطاٖ اس ٞٓ ٔتالضی ٔطخص، ٔزٔی

 ٕٞچٖٛ تزوص ، 
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اٜٗبء ٗؼدذ    ایٚ ؿ٘بسٟ ث٠ ػشاؽ یٌی اص اػضبی ١یئز     دس ٗصبحج٠

 اٗبٕ ػٔی $ع# سكشیٖ. 

 ٛبٕ ٝٛبٕ خبٛٞادُی: ؿالٗشضب ػبٓی.  كشصٛذ:   ٗح٘ذ

 1337سبسیخ سٞٓذ:

ػالٕ. دس اثشذا ٓطلًب ٗخشصشی اص صٛذُی خٞد سا ؿشح           

دس سٝػشبی یبهّٞ ث٠ دٛیب        1337ٗٚ دس ػبّ    د١یذ؟

آٗذٕ. دٝسٟ اثشذایی سا دس سٝػشب ٝ دثیشػشبٙ سا دس            

دسُض ُزساٛذٕ ٝ ثب ؿشٝع اٛوالة اػالٗی دس ػبّ            

ث٠ خذٗز ػشثبصی سكشٖ ٠ً ٗؼبف دائٖ دس صٗبٙ         1358

صٔح ؿذٕ. ثب ؿشٝع خَٜ سح٘یٔی ٝ سدبٝص ٛیش١ٝبی         

ثؼثی ػشام ث٠ ًـٞس ػضیضٗبٙ ًؼبٛی سا ٠ً ٗؼبف دائٖ     

دس صٗبٙ صٔح ثٞدٛذ ثشای ػشثبصی خٞاػشٜذ ٝ ٗٚ ١ٖ          

ػٜٞاٙ ًبدس    ػذبٟ سا ثشای خذٗز اٛشخبة ًشدٕ ٝ ث٠         

 سػ٘ی اػشخذإ ؿذٕ .

  ّ دیذٟ ٝ دس اٝاخش ػبّ ١ٖ ث٠           آٗٞصؽ  1360سب ػب

ٛب٠ٗ ػشداس ؿ٢یذ ٗح٘ذحؼیٚ ػیبح         ٝصیز

ٛصش $ػذبٟ دبػذاساٙ     5كشٗبٛذٟ ُشداٙ صس١ی ٓـٌش     

اٛوالة اػالٗی#

 63/12/23ؿ٢بدر: 1343ٗبٟ ػبّ  یٌٖ كشٝسدیٚ

 ثؼٖ اهلل آشح٘ٚ آشحیٖ

ثب ػالٕ ث٠ س١جش ًجیش اٛوالة اػالٗی ایشاٙ اٗبٕ          

خ٘یٜی ٝ ثب دسٝد ث٠ اسٝاح دبى ؿ٢یذاٙ ساٟ حن ٝ            

ٝیظٟ ػشٝس ؿ٢یذاٙ ػبٖٓ حضشر            آصادی ث٠  

س٘بٗی اٗز    اثبػجذاهلل آحؼیٚ$ع# ٝ ثب دسٝد ث٠        

ال سحؼیٚ آزیٚ   ه٢شٗبٙ ٝ ؿ٢یذدشٝس ایشاٙ ...ٝ       

هشٔٞ كی ػجیْ اهلل اٗٞاسب ثْ احیبء ػٜذ سث٢ٖ              

١ب اػضإ ؿذٕ ٝ دس ٗشح٠ٔ دٕٝ ػ٘ٔیبر كشح آ٘جیٚ            خج٠٢

ٗدشٝح ؿذٕ ٝ ث٠ اػبسر     “  ػیٚ خٞؽ ”دس ٜٗطو٠ ػ٘ٞٗی    

١بی ػشاهی دسآٗذٕ. ٗدشٝحیز: اص ٛبحی٠ دب ٗذر            ثؼثی

١ٖ آصاد ؿذٕ   1362ٗبٟ ػبّ     ث٢٘ٚ  9اػبسر دٝ ػبّ. ٝ دس      

ٝ ثؼذ اص آصادی ٗــّٞ ًبس دس هؼ٘ز سؼبٝٙ $ایثبسُشاٙ#           

اص طشین ػذبٟ     1369ػذبٟ ؿ٢شػشبٙ دسُض ؿذٕ. دس ػبّ       

دس آٛدب    1378ٗأٗٞس ث٠ ثٜیبد خبٛجبصاٙ ؿذٕ ٝ سب ػبّ           

اص طشین ػذبٟ ثبصٛـؼش٠      1378كؼبٓیز داؿشٖ ٝ دس ػبّ      

دس دس چ٠ ػبٓی اصدٝاج ًشدیذ ٝ چٜذ كشصٛذ داسیذ؟          ؿذٕ.

ٗخشصشی دسثبسٟ ٝضؼیز   كشصٛذ داسٕ.        5ٝ    1359ػبّ

" ًبس١بی  80. اآلٙ حذٝداً    ًٜٞٛی ٗؼدذ سٞضیح ثذیذ ٓطلبً    

    ٝ ٟ      3ٗؼدذ اس٘بٕ یبكش٠ اػز  ی   ػبّ اػز ٠ً اص ٗحذٝد

ًبسی   ًٜیٖ، ًبس١بی ٛبصى     اصٔی ٗؼدذ اػشلبدٟ ٗی     

١بی ٗشدٗی    ٗبٛذٟ اػز ٠ً آٙ ١ٖ ثؼشِی ث٠ ً٘ي          ثبهی

داسد دس سالؿیٖ ٠ً اص ثبٛي اٛصبس سؼ٢یالر ثِیشیٖ سب دس            

صٞسر ٗٞاكوز آؿذضخب٠ٛ ٝ ثؼذ ػشٝیغ ث٢ذاؿشی سا ث٠          

١ب   ١ب ٗثْ  ٗحشاة ٝ ًشیج٠       اس٘بٕ ثشػبٛیٖ ػذغ ثوی٠ ثخؾ    

١بی   ١ب دس خٔٞی دس ٝسٝدی اٛـباهلل  دس اٝٓٞیز           ٝ ُٔذػش٠ 

ثؼذی هشاس داسٛذ. ث٠ ٓطق خذا سٞاٛؼشیٖ ثب ١ٌ٘بسی ثبٛي           

ٗیٔیٞٙ سٞٗبٙ ٝإ ثِیشیٖ.      10ٗشح٠ٔ ٝ ١ش ٗشح٠ٔ       3اٛصبس  

١ب یٌی ؿذٛذ ٝ ٗجٔؾ هؼط ١ٖ ث٠             دس یي ػبّ هؼط    

١ضاس سٞٗبٙ سػیذ ٝ ثب ػٜبیز خذا ٝ هشاس دادٙ            680حذٝد  

ٗحجز ٗؼدذ دس دّ ٗشدٕ خذاسٝؿٌش ١یچ ٗب١ی ٛـذ ٠ً     

دس چ٠ ػبٓی هشاس اػز      هؼط ٗؼدذ ث٠ سأخیش ثیلشذ.        

سٞاٙ   صٗبٛی ٛ٘ی ػبخز ٗؼدذ اٙ ؿبء اهلل ث٠ اس٘بٕ ثشػذ؟        

ثیٜی ًشد. چٞٙ اػشجبس خبصی ٝخٞد         ثشای اس٘بٕ ًبس دیؾ   

١بی ٗشدٗی    ١بی ٗؼدذ ً٘ي    " ١ضی٠ٜ 90حبّ    ٛذاسد. سبث٠ 

اٜٗبی ٗؼدذ ٠ً    ١بی ا١بٓی ٗؼدذ ٝ ١یئز ثٞدٟ ٝ ثب دیِیشی

 آٗذٟ اػز. دػز ٠٘١ اداسی ثٞدٛذ ث٠

سػذ   خت،چٜذ سب ٠ً٘ٔ ٗیِٖ اٝٓیٚ چیضی ٠ً ث٠ ر١ٜشبٙ ٗی         

 دس حذ یي خ٠ٔ٘ ثِٞییذ؟

 ؛ ػشكشاصی ٗٔز ایشاٙ.دكبع ٗوذع

 ؛ػیبػز ٗب ػیٚ دیٚ دیبٛز ٗبػز.$ؿ٢یذ ٗذسع#ػیبػز

؛ ًؼی ه٢شٗبٙ صٛذُی اػز ٠ً ثش ٛلغ خٞد         ه٢شٗبٙ صٛذُی 

 ؿبٓت ؿٞد.

 ؛خذٗز ًشدٙ.ث٢ششیٚ ٗؼئٞٓیز

ًٜذ ث٠ ٝخ٠ اهلل .         ؛ؿ٢یذ$اٛذًی ثب ٌٗث# ٛظش ٗی      ؿ٢یذ

سشیٚ ٛیش١ٝبی    $ً٘ی ٓجخٜذ# صبدم  ١بی دبیِبٟ ٝ ثؼیح؛     ثچ٠

 ٗشدٗی.

   ٟ خجش ای ٠ً ؿٜیذیذ؟    اِٛیضسشیٚ خ٠ٔ٘   صیجبسشیٚ یب خبطش

 إ اص اػبسر. آصادی

ثب سٞخ٠ ث٠ ایبٕ د٠١ كدش یي خ٠ٔ٘ دسثبسٟ اٛوالة ١ٖ                

 ؛اٛوالة ٗب اٛلدبس ٛٞس ثٞد.ثِٞییذ

اُش ثشُشدیذ ث٠ دٝساٙ ًٞدًی دٝثبسٟ ١٘یٚ ٗؼیشی سا ٠ً            

ٚ  طی ًشدیذ سا خٞا١یذ ًشد؟چشا؟      ٠ً س٘بٕ     ث٠ٔ....... ثشای ای

إ ٓطق خذا ثٞدٟ حشی دس س٘بٕ دٝساٙ اػبسسٖ اُش              صٛذُی

ؿذ اآلٙ خٜبصٟ ٗٚ ١ٖ         ٓطق خذا ؿبْٗ حبّ ٗٚ ٛ٘ی       

 ُـز. ٛ٘ی ثش

 خت.ٜٗ٘ٞٙ....

خذایب... ٗب سا آٛی ٝ ً٘شش اص        یي دػب ١ٖ ثشای٘بٙ ثلشٗبییذ.    

 ِٗزاس.   آٛی ث٠ خٞدٗبٙ ٝا

: اٗیٚ خؼلشیبٙ ٝ      خجشِٛبساٙ

 ٗصطلی خبًـٞس

ٟ       یشصهٞٙ اٛذ ث٠ٌٔ    ٛذٜذاسیذ ٠ً ؿ٢یذاٙ ساٟ خذا ٗشد

صٛذٟ ث٠ حیبر اثذی ؿذٛذ ٝ دس ٛضد خذا ٗشٜؼٖ             

خٞا١ٜذ ثٞد....... سثٜب اكشؽ ػٔیٜب صجشا ٝ ثجز             

اهذاٜٗب ٝ اٛصشٛب ػٔی آوٕٞ آٌبكشیٚ.......ای ٗشدٕ        

ای اٗز  ٝ ای ٗٔز آُبٟ ثبؿیذ اص سلشه٠ ثذش١یضیذ ٝ            

١٘یـ٠ كشٗبٙ اٗبٕ خ٘یٜی سا ثشای خٞد ٗالى هشاس         

د١یذ ٝ ثذاٛیذ ٠ً اػالٕ ٛبطن حؼیٚ صٗبٙ ١٘یٚ          

خ٘یٜی اػز اص اٝ دیشٝی ًٜیذ ٗجبدا ٗبٜٛذ ا١ْ            

ًٞك٠ اٗبٕ سا س٢ٜب ثِزاسیذ ٠ً اٗبٕ ٓت ث٠ ؿٌبیز            

دػز   ثِـبیذ ث٠ خذا ایٚ هٔت سذٜذٟ ؿ٘بػز دغ       

ث٠ دػب ثشداسیذ ٝ كشیبد صٛیذ خذایب خذایب سب اٛوالة           
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 ٗصبحج٠

٢ٗذی خ٘یٜی سا ٢ِٛذاس اص ػ٘ش ٗب ثٌبٟ ٝ ثش ػ٘ش اٝ            

ثیلضا .........ٗبدسٕ ١ش ٝهز خٞاػشی ثشایٖ ُشی٠ ًٜی  

سٚ دیِش اص یبساٙ       72اًجش حؼیٚ ٝ       ث٠ یبد ػٔی  

اثبػجذاهلل آحؼیٚ $ع# ُشی٠ ًٚ. ثشهشاس ثبد دشچٖ         

خٞٛیٚ اهلل اًجش دس ػشسبػش ُیشی خذایب خذایب سٞ سا     

ث٠ خبٙ ٢ٗذی سب اٛوالة ٢ٗذی خ٘یٜی سا ٢ِٛذاس .           

      ٖ سصٗبٖٛ دٝٓشیبٙ    اُش ث٠ ؿ٢بدر سػیذٕ ٗشا ًٜبس ١

 ٝ ثٞسیب ٝ خؼلش صادٟ ث٠ خبى ثؼذبسیذ.

 ٗح٘ذحؼیٚ ػیبح

60/12/6 

 س٢ی٠ ٝ سٜظیٖ : ٗدیذ اػ٘بػیٔی



ؿٞی. اٗب  د١ی ٝ ثب ػشػز سد ٗی یٌذػز سٌبٙ ٗی

حبخی خبٙ، ٗٚ ث٠ هشثبٛز ثشٕٝ، ؿ٘ب اص ًٜبس 

ؿٞی، ١ٜٞص یي  ١بی خٞدسبٙ ٠ً سد ٗی ثؼیدی

آسإ  صٛی، آسإ ًیٔٞٗشش ٗبٛذٟ، چشاؽ ٗی دی، ثٞم ٗی

ًٜی، ثیؼز ٗشش ٗبٛذٟ ث٠  ػشػز ٗبؿیٜز سا ًٖ ٗی

١ب، ثب ٓجخٜذ اص ٗبؿیٚ دیبدٟ  دطثبٛی ثؼیدی

د١ی، ػٞاس  ؿٞی،دٝثبسٟ ثبص دػشی سٌبٙ ٗی ٗی

ؿی اصالً ٗبسٝ سحٞیْ  سٝی. سد ٗی ؿٞی ٝ ٗی ٗی

 »ُیشی حبخی، حبخی ث٠ خذا ٗب ١ٖ دّ داسیٖ. ٛ٘ی

   ٚ ١ب سا ٠ً اص اٗیش ػویٔی ؿٜیذ،            حبج ١٘ز ای

ثشادس «دػشی ث٠ ػش اٗیش ًـیذ ٝ خٜذیذ ٝ ُلز:            

        ٟ ١بی ؿ٘ب    ٗٚ! اصْ ٗبخشا ایٚ اػز ٠ً اص ًٜبس دبػِب

ٙ    ٠ً سد ٗی   ١بی ؿ٘ب ١شًذإ چٜذ ٗبٟ       ؿٕٞ، ایٚ دطثب

ثیٜٜذ ٠ً اُش یي ٗبؿیٚ اص          آٗٞصؽ سخصصی ٗی  

١ب سد ؿذ، ٗـٌٞى ثـٞٛذ؛ اص دٝس           دطثبٛی اسسـی 

د١ٜذ، آسٕٝ آسٕٝ دػز سٌبٙ         ث٢ؾ ػالٗز ٗی   

د١ٜذ، ا٠ُ طشف ػشػشؾ صیبد ثـ٠، اّٝ ػالٗز           ٗی

 خاطرٌ جالة شُیذ........
یي سٝص ٠ً كشٗبٛذ١بٙ       

اسسؾ، دس یي هشاسُبٟ ٛظبٗی   

ثشای طشاحی یي ػ٘ٔیبر،     

٠٘١ خ٘غ ؿذٟ ثٞدٛذ، حبج      

١٘ز ١ٖ اص ساٟ سػیذ، اٗیش       

ػویٔی، ػشسیخ دٕٝ ػشبد      

ٙ   30ٓـٌش  « ، »دیبدٟ ُشُب

حبخی سا ثـْ ًشد ٝ ًٜبسؽ       

حبخی !  «ٛـؼز، اٗیش ػویٔی ث٠ حبج ١٘ز ُلز:         

یي ػؤاّ داسٕ، یي دٓخٞسی خیٔی صیبد، ٗٚ اص ؿ٘ب          

 »دٓخٞسٕ.

خیش ثبؿذ! ثلشٗبئیذ! چ٠      «حبج ١٘ز ُلز:      

 »دٓخٞسی؟

حبخی ! ؿ٘ب ١ش ٝهز اص ًٜبس «اٗیش ػویٔی ُلز: 

ؿٞی،  ١بی اسسؾ، اص ًٜبس ٗب ٠ً سد ٗی دبػِبٟ
جدول سودوکو

 

د١ٜذ، ثؼذ سیش ١ٞایی      د١ٜذ، ثؼذ ایؼز ٗی     خطش ٗی 

ٗی صٜٛذ، آخش ًبس اُش خٞاػز ثذٝٙ سٞخ٠ دطثبٛی سد          

 ثـٞد ث٠ الػشیي ٗبؿیٚ سیش ٗیضٜٛذ.

١بیی ٠ً سٞ ٗیِی، ٗٚ یي           ٝٓی ایٚ ثؼیدی   

 ٟ ث٢ـبٙ ٗشست چشاؽ ٗیذٕ، ػشػشٖ سٝ         ًیٔٞٗشش ٗبٛذ

ؿٕٞ ٝ    ًٜٖ، ١ٜٞص ثیؼز ٗشش ٗبٛذٟ دیبدٟ ٗی         ًٖ ٗی 

خٜذٕ ٝ ػٞاس     د١ٖ ٝ دٝثبسٟ ٗی     یٌذػشی سٌبٙ ٗی  

ؿٕٞ. آخش ایٚ     ؿٕٞ ٝ ثبص آسإ اص ًٜبسؿبٙ سد ٗی         ٗی

ثٜذٛذ. ثؼذ    ١ب ٗـٌٞى ثـٞٛذ. اّٝ سُجبس ٗی       ثؼیدی

 سبصٟ یبدؿبٙ ٗیبد ٠ً ثبیذ ایؼز ثذ١ٜذ.

ًٜٜذ، ثبثبی صبحت ثچ٠ سا       یي خـبة ٝ خبٓی ٗی    

ًٜٜذ   آٝسٛذ، ثؼذ چٜذ سب سیش ١ٞایی ؿٔیي ٗی          دسٗی

صٜٛذ   آخش ٠ً كبسح٠ طشف خٞاٛذٟ ؿذ، داد ٗی             ٝ

 »ایؼز.

ایٚ سا ٠ً حبخی ُلز، هشاسُبٟ اص خٜذٟ ٜٗدلدددش    

 ؿذ .
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 :هشآٙ

خٛا٘ذ ٚ اس ٔؼٙب لزآٖ ٞیچب            ٔزدی ثٛد لزآٖ ٔب     

فٟٕیذ ، پس پسز وٛچىص اس پذرش پزسیذ: چٝ                ٕ٘ب

خٛا٘ب ثذٖٚ ایٙىٝ ٔؼٙب آٖ را           ای دارد لزآٖ ٔب      فبیذٜ

ثفٟٕب؟پذر ٌفت: پسزْ سجذی  ثٍیز ٚ اس آة دریب پز وٗ             

 ٚ ثزایٓ ثیبٚر.

پسز ثٝ پذرش ٌفت غیزٕٔىٗ است وٝ آة در سجذ              

أتحبٖ وٗ پسزْ. پسز سجذی وٝ در       ثبلب ثٕب٘ذ.پذر ٌفت:    

ٝ      آٖ سغبَ ٔب   طز  دریب ٚ أتحبٖ      ٌذاضتٙذ ٌزفت ٚ رفت ث

        ٝ ٝ   وزد سجذ را سیزآة سد ٚ ث طز  پذرش دٚیذ     سزػت ث

ٞب اس سجذ ریخت ٚ ٞیچ آثب در سجذ ثبلب               ِٚب ٕٞٝ آة  

 ٕ٘ب٘ذ.

ای ٘ذارد.پذرش ٌفت     پس ثٝ پذرش ٌفت وٝ ٞیچ فبیذٜ      

دٚثبرٜ أتحبٖ وٗ پسزْ. سپس دٚثبرٜ أتحبٖ وزد ِٚب            

ٔٛفك ٘طذ وٝ آة را ثزای پذر ثیبٚرد.ثزای ثبر سْٛ ٚ                 

چٟبرْ ٞٓ أتحبٖ وزد تب ایٙىٝ خستٝ ضذ ٚ ثٝ پذرش               

 ٌفت وٝ غیزٕٔىٗ است...

سپس پذر ثٝ پسزش ٌفت: سجذ لجاًل چطٛر ثٛد؟ ایٙجب           

ثٛد وٝ پسز ٔتٛجٝ ضذ. ثٝ پذرش ٌفت ثّٝ لجاًل سجذ اس               

ٞبی سغبَ  وثیف ٚ سیبٜ ثٛد ِٚب اآلٖ سجذ پبن              ثبلیٕب٘ذٜ

ٚ تٕیش ضذٜ است.سپس پذر ثٝ پسزش ٌفت ایٗ حذالُ            

دٞذ. پس د٘یب ٚ      وبری است وٝ لزآٖ ثزای لّجت ا٘جبْ ٔب       

وٙذ ٚ خٛا٘ذٖ لزآٖ      ٞب پز ٔب    وبرٞبی آٖ لّجت را اس وثبفت     

   ٝ وٙذ اٌزچٝ ٞیچب اس      ات را پبن ٔب     ٕٞچٖٛ آة دریب سیٙ

 اش را ٘فٟٕب... آٖ حفظ ٘جبضب ٚ ٔؼٙب

 :  ٗؼدضٟ
سبِٝ، اس خٛاة وٝ ثیذار ضذ             دختز وٛچِٛٛی ٞفت   

            ٝ اش   ضٙیذ پذر ٚ ٔبدرش آٞستٝ درثبرٜ ثزادر چٟبرسبِ

وٙٙذ. داداضص حسبثب ر٘جٛر ٚ ثیٕبر ثٛد ٚ             غحجت ٔب 

تٛا٘ستٙذ   ضذ. ٚاِذیٙص ٞٓ ٕ٘ب      تز ٔب   رٚس ضؼیف   رٚسثٝ

ٞبی سٍٙیٗ درٔب٘ص رٚ تإٔیٗ وٙٙذ. ٌٛش ٞبضٛ            ٞشیٙٝ

ٌٗ؟ پذر ٌفت: ٞشیٙٝ جزاحب        تیش وزد تب ثجیٙٝ چب ٔب       

تٛ٘یٓ ایٗ پَٛ رٚ ثذیٓ.         ضٝ ٚ ٔب ٕ٘ب      ٔغشش خیّب ٔب   

ریشاٖ ٌفت: ِٚب تٛٔٛر تٛی سزش ٞزرٚس            ٔبدرش اضه 

ٗ     تز ٔب   دارٜ ثشري  ٕٞٝ ر٘ج وطیذ٘ص رٚ      ضٝ. ٔٗ طبلت ای

ٔیزٜ. پذر جٛاة داد: آرٜ آرٜ          ٘ذارْ. اٌٝ وبری ٘ىٙیٓ ٔب     

تٛ٘ٝ ٘جبتص ثذٜ. فزضتٝ      دٚ٘ٓ. حبال فمط یٝ ٔؼجشٜ ٔب        ٔب

وٛچِٛٛ رفت سزاؽ لّىص ٚ پَٛ خزد ٞبضٛ ریخت رٚی             

سٔیٗ. ثٝ خٛدش  ٌفت خذای ٔٗ چمذر سیبد! حتٕبً                 

ٗ    ٔب ٞب یه ٔؼجشٜ خزیذ ! سىٝ ٞبرٚ ریخت تٛی            ضٝ ثب ای

جیجص ٚ رفت سٕت دارٚخٛ٘ٝ ! تٛی دارٚخٛ٘ٝ ٞز چب              

پطت پیطخٛاٖ ٔٙتظز ٔٛ٘ذ حتب وسب ٍ٘بٞص ٞٓ ٘ىزد.          

چٙذ ثبری سزفٝ وزد ثب پبٞبش غذا درآٚرد، ِٚب                   

اٍ٘بر ! ثبالخزٜ ثب یٝ سىٝ ثٝ ضیطٝ پیطخٛاٖ سد ثب                اٍ٘بر٘ٝ

خٛای وٛچِٛٛ؟ یٝ      غذایب ثّٙذ ٌفت ثجخطیذ. چب ٔب        

خٛای ٚاسٝ چب ػشیشْ!؟ یٝ          ٔؼجشٜ ِطفًب ! ٔؼجشٜ ٔب       

ضٝ ٚ    تز ٔب   چیشی ٞزرٚس تٛی سز داداش وٛچیىٓ ٌٙذٜ       

تٛ٘ٝ ٘جبتص ثذٜ، ٔٙٓ پَٛ        ٌفت فمط ٔؼجشٜ ٔب      ثبثبْ ٔب 

تٛ٘ٓ   ٞبٔٛ آٚردْ تب اٚ ٘ٛ ثزاش ثخزْ. ػشیشْ ثجخص وٝ ٕ٘ب          

ٓ   وٕىت وٙٓ ، ٔب ایٙجب ٔؼجشٜ ٕ٘ب          ٞبی   فزٚضیٓ. چط

ٔیزٜ تٛ    دختزن پز اس اضه ضذ ٚ ٌفت: ِٚب اٖٚ دارٜ ٔب           

رٚ خذا یٝ ٔؼجشٜ ثٟٓ ثذیذ. ٘بٌٟبٖ دستب ٔٛٞبی دختز             

وٛچِٛٛ رٚ ٘ٛاسش وزد ٚ ٌفت: ثجیٙٓ چمذر پَٛ داری؟             

ا٘ذاسٜ   پَٛ ٞبرٚ ضٕزد ٚ ٌفت: خذای ٔٗ ػبِیٝ درست ثٝ            

خزیذ یٝ ٔؼجشٜ ثزای داداش وٛچِٛٛت ! ثؼذ ٞٓ ٌزْ ٚ              

غٕیٕب دست دختزن رٌٚزفت ٚ ٌفت ٔٙٛ ثجز خٛ٘ٝ تٖٛ          

تٛ٘ٓ ٚاسٝ داداضت ٔؼجشٜ تٟیٝ وٙٓ؟! اٖٚ ٔزد          تب ثجیٙٓ ٔب  

فٛق  تخػع جزاحب ٔغش ثٛد وٝ اٖٚ رٚس ثزای سز سدٖ              

ثٝ ثزادرش ثٝ دارٚخٛ٘ٝ اٚٔذٜ ثٛد. دٚ رٚس ثؼذ ػُٕ ثذٖٚ             

  ٝ ای ا٘جبْ ضذ. ٞشیٙٝ ػُٕ ٔمذاری پَٛ         ٞیچ پزداخت اضبف

خزد ثٛد ٚ ایٕبٖ وٛدن! ٔذتب ثؼذ ٞٓ پسزن غحیح ٚ              

 سبِٓ ثٝ خب٘ٝ ثبسٌطت.
تٛا٘یٓ ٔؼجشٜ ثخزیٓ، ٔؼجشٜ ثفزٚضیٓ،        ٔٗ ٚ تٛ ٞٓ ٔب     

ٔؼجشٜ وٙیٓ. اٌز تٟٙب ثٝ یبد داضتٝ ثبضیٓ وٝ ا٘سب٘یٓ ٚ               

 خذایب ٞٓ ٞست.       

 ظبٞز ٔیالد خٛش 


