
 فْویذُ حسیي ضْیذ ًبهِ صًذگی

 

 صًذگی آغبص

 ثب.  سفت هی سَ آى ٍ سَ ایي ثِ دائن اٍ.   ضذ هی ثیطتش تقی هحوذ اضطشاة ٍ ًگشاًی ٍ گزضتٌذ  هی ّب لحظِ

...  هیطذ طی سختی ثِ صهبى.  گزاسین هی هحوذحسیي سا اسوص ثبضذ، پسش اگش: »  گفت ٍ کشد فکش خَد

 خذا.  کشد ضبدی ٍ سشٍس اص سشضبس سا تقی هحوذ ، سبلن ٍ خَضوضُ ، سیبُ چطن کَدکی فشیبد صذای ًبگْبى

...  کشد صهضهِ گَضص دس سا اقبهِ ٍ اراى ٍ  گشفت آغَش دس سا هحوذحسیي آسام...  است سبلن کِ ضکش سا

 است سسَلی( ظ) هحوذ ٍ فشهَد ػطب هب ثِ سا تَ اهبًتذاسی لیبقت کِ یکتبئیست ّوبى تَ خذای!  پسشم آسی

( س) فبطوِ فشصًذ ًبم ثِ سا تَ.  خذاضٌبسبى سّجش ٍ ضیشخذا( ع) ػلی ٍ آٍسد اسهغبى ثِ ثشایوبى سا اسالم کِ

 سٍستبی ثبصفبی ٍ قذیوی ّبی کَچِ دس هحوذحسیي ٍ گزضت هی سٍصّب.....  ثبضی یبساًص اص تب خَاًین هی

 یکتبی ثِ ایوبى الفجبی( س) هؼصَهِ فبطوِ هطْش  حشم سبیِ دس ٍ کشد هی تجشثِ سا صًذگی ، قن سشاچِ

 ػلن پشخبطشُ ػشصِ ثِ پب ثبس، اٍلیي ثشای کِ ٌّگبهی.  آهَخت هی سا حقیقت ثِ سسیذى ثشای تالش ٍ ّوتب ثی

 تب کشد سؼی ٍ کشد کطف سا اش  اًقالثی اًگیضُ ٍ جسَس سٍح ، ثَد طالة اص یکی کِ اٍ هؼلن ًْبد، داًص ٍ

 .کٌذ آضٌب ثیطتش جبهؼِ ثش حبکن اٍضبع ثب سا حسیي

 سسیذُ خَد اٍج ثِ هشدم هجبسصات ، کشد ػضیوت کشج ثِ اش  خبًَادُ ّوشاُ حسیي کِ ٌّگبهی ثؼذ سبل چٌذ 

 ضشکت ضبُ سطین ػلیِ ّبی فؼبلیت دس کن، سي ٍجَد ثب کِ ثَد گزاضتِ اٍ دس تأثیشی چٌبى اًقالة ضَس. ثَد

 پخص کشج ٍ تْشاى دس سا آًْب سپس ، سفتِ قن ثِ( سُ) خویٌی اهبم ّبی اػالهیِ ٍ ّب پیبم تْیِ ثشای ٍ کشد هی

 ٍ( سُ) اهبم سسبلِ خَاًذى ثب سا اطشافیبًص ٍ خبًَادُ کشد هی سؼی حسیي ، هذت ایي طَل دس.  ًوَد هی

 کِ گزاضت هی قشاس هحل اّل ثب اٍقبت گبّی حتی.  کٌذ هطلغ جبهؼِ سٍص هسبیل اص ، ایطبى ّبی اػالهیِ

 سا دسّب تک تک اٍ ، آهذ ًوی ّن کس ّیچ اگش ٍ ثگَیٌذ تکجیش ٍ ثیبیٌذ ثیشٍى ّب خبًِ اص ّوِ سبػتی سأس

 اػوبل ایي خبطش ثِ ثبسّب ٍ ثبسّب ٍ کٌٌذ فشیبد سا خذا ثضسگی ٍ ضًَذ جوغ ّوِ تب گفت هی تکجیش ٍ کَثیذ هی

 سا اٍ ٍ ضذ ًوی خشٍضبى سٍد ایي جَضص هبًغ چیضی ّیچ اهب ، گشفت قشاس سطین هأهَسیي ضتن ٍ ضشة هَسد

 . کشد ًوی ًباهیذ

 ًَجَاى حسیي هحوذ

 ایشاى، اسالهی جوَْسی ًظبم استقشاس ٍ طبغَت ًبثَدی ثشای ، هجبسصاى تشیي فؼبل ثب ّوگبم هب سبلِ 21 هشد 

 غشثی ًِ ٍ ضشقی ًِ»  ٍ«  خویٌی ثش دسٍد»  ثِ«  ضبُ ثش هشگ»  فشیبدّبی کِ جب آى تب ؛ کشد هی تالش



 تبة سا کَچکص کبلجذ ّن ثبص حسیي قشاس ثی سٍح ، اًقالة پیشٍصی اص ثؼذ.  ضذ تجذیل ،« اسالهی جوَْسی

 ثَد، سبالًص ٍ سي  ّن اص ثسیبسی خَى حبصل کِ ثْبسی ضکَفِ ایي اص تب ثَد تالش دس ّویطِ ٍ ًیبٍسد

 ضْیذش دٍستبى یبد ثِ اٍقبت ثیطتش ٍ  داضت هی دٍست ثسیبس سا( س) صّشا ثْطت اٍ.  ًوبیذ دفبع ٍ حوبیت

( س) صّشا ثْطت ثِ سفتي ٍ اٍ ثب ّوشاّی ثشای هبدسش دسخَاست ثِ پبسخ دس حسیي.  سفت هی جب آى ثِ

 ! « ثطَی سیش کِ سفت خَاّی جب آى ثِ آًقذس هي اص ثؼذ: » گفت هی

 ٍ یبس اٍ: »  گَیٌذ هی ، سٍین هی کِ اش خبًَادُ سشاؽ ثِ ، ًِ اهب.  ثس ٍ ثَد اًقالة ، حسیي صًذگی ّوِ اًگبس 

 ػْذُ ثش سا هذسسِ دس خَاّشاًص ًبم  ثجت حتی خبًِ اص خبسج ّبی هسؤٍلیت اٍقبت اکثش.  است ثَدُ یبٍسضبى

 ، داد هی کِ قَلی ثش.  سفت هی سشکبس ، خبًَادُ ثِ هبلی کوک ٍ تجشثِ کست ثشای ّب تبثستبى ٍ گشفت هی

 .« ثَد کشدُ ثبثت اطشافیبًص ثِ ػول دس سا ایي ٍ ثَد پبیجٌذ سخت

 هبدسش ، ثشٍد صّشا ثْطت ثِ خَاست هی طبلقبًی اهلل آیت استحبل ّفتن ضت هشاسن ثشای حسیي کِ سٍصی

 هَقغ ّش ؛ چطن: »  داد پبسخ اٍ ٍ. «  ضَین هی ًگشاًت ، است ضلَؽ جب  آى.  ثیب هٌضل ثِ صٍد پسشم: »  گفت

 کِ داد هی ًطبى سا هشاسن تلَیضیَى.  ًیبهذ اٍ اهب ، ضذ ضت.« آین هی هي ، داد ًطبى سا صّشا ثْطت تلَیضیَى

 ثش ، است حسیي ّبی کتبًی هثل ّبیص کتبًی کِ سا ای پسشثچِ دیذ اٍ. ...  لشصاًذ سا هبدس ًگشاى قلت ای صحٌِ

 اهب«  ؟! ثبضذ خَسدُ ّن ثِ حبلص پسشم ًکٌذ: »  گفت ٍ صد حلقِ چطوبًص دس اضک.  ثشًذ هی دست سٍی

 پشیذُ ثبسًگی حسیي ثؼذ سبػتی. دادًذ دلذاسیص ٍ گزاضتٌذ اٍ ًگشاًی حسبة ثِ سا هبدس حذس ایي ، خبًَادُ

 دیش ثجخطیذ: »  گفت ٍ اًذاخت هبدسش خستِ ٍ گشفتِ صَست ثِ ًگبّی.  آهذ خبًِ ثِ خستِ ای چْشُ ٍ

 ًطَیذ ًبساحت ضوب تب سسبًذم هٌضل ثِ سا خَدم سشیغ ، ضذم ثْتش ٍقتی. ضذ ثذ حبلن جوؼیت هیبى ،... کشدم

 .« خبًِ ثیبین صٍد کِ ثَدم دادُ قَل هي آخش: »  داد پبسخ هبدس هتؼحت ًگبُ جَاة دس سپس. 

 سبلِ 21 اًقالثی

 ثشای ثَدًذ هطوئي ّوِ.  کشد ًوی صًذگی آًجب دس کس ّیچ اًگبس.  ثَد ضذُ خلَت هحلِ کِ ثَد سٍصی چٌذ

 ٍ ثَد ضذُ گن حسیي آسی.  است سفتِ ثیي اص چٌیي ایي ّب کَچِ ّیجبى ٍ ضَس کِ افتبدُ اتفبقی حسیي

 هگش...  سٍص 21 اهب ؛ ثَد ضذُ ػبدی ّوِ ثشای دیگش اش  سٍصُ سِ ، دٍ غیجت.  گزضت هی سفتٌص اص سٍص پبًضدُ

»  ػٌَاى ثِ تلَیضیَى دس ّن سا ػکسص حتی! ؟ ثبضذ تَاًست هی کجب سا هذت ّوِ ایي سبلِ 21-21 ثچِ یک

 ؛ ضذًذ هحلِ ٍاسد پیکبًی ثش سَاس کشدی ّبی لجبس ثب پبسذاس چْبس سٍص یک...  اهب.  دادًذ ًطبى«  گوطذُ

 ثیٌطبى اص پسشکی ًبگْبى.  داسًذ کبس چِ ّب ایي ثذاًٌذ کِ ثَدًذ اًتظبس دس ّوِ ٍ  گشفت فشا سا کَچِ اضطشاة

 ثب هجبسصُ ثشای سا هذت ایي کِ ثَدُ حسیي اٍ ثلکِ.  سسبًذ فْویذُ آقبی هٌضل ثِ سا خَد ٍ پشیذ ثیشٍى

 .  ثَد ثشدُ سش ثِ کشدستبى دس هٌبفقیي



 هؼشف داضتي

 خبصی ًظبم ٍ ًظن کِ ّن جٌگ آغبصیي سٍصّبی.  ثَد خشهطْش دفبػی ّبی فؼبلیت کلیِ پبیگبُ ، جبهغ هسجذ

 هسئَل ًضد اسلحِ گشفتي ثشای حسیي ٍقتی.  ًجَدًذ ثشخَسداس خَثی سالحی اهکبًبت اص سصهٌذگبى ٍ ًذاضت

.  ثَد حبصل ثی اسلحِ گشفتي ثشای اٍ اصشاس. «  ثبضی داضتِ هؼشّف یک ثبیذ: »  گفتٌذ اٍ ثِ ، سفت تسلیحبت

 ٍ سفت ّب ػشاقی ضکبس ثِ کشد پیذا کِ ای ًیضُ سش ثب.  ًوبیذ سالح تْیِ ثِ اقذام ، خَدش گشفت تصوین پس

 یکی اهب ، ضوب آىِ اص ػشاقی اسیش دٍ ایي: »  آٍسد هسجذ ثِ ، ًوَدُ سالح خلغ سا ػشاقی دٍ ًبثبٍسی کوبل دس

 !!! «  ثبضذ هي ثشای ّب اسلحِ اص

 حوبسِ هبجشای 

 کبفی تؼذاد ثِ ًیشٍ ًِ ، طشف ایي.  ثَدًذ ضذُ ػولیبت ٍاسد ثیطتشی جسبست ثب ػشاقی ًیشٍّبی  سٍص آى اهب 

 ّب تبًک...  کٌذ پیذا سا فشهبًذُ تب دٍیذ هی سَ آى ٍ سَ ایي ثِ حسیي.  ثَد اختیبس دس الصم تجْیضات ًِ ٍ ثَد

 خبکشیض اص آًْب اص یکی حبال اهب کشدًذ هی ضلیک دٍس اص ، پیص لحظبتی تب ثَدًذ ثشیذُ سا سصهٌذگبى اهبى کِ

 .آهذ هی خَدی سوت ثِ ، کشدُ ػجَس

 ًگبُ ، دٍیذ هی سَ ّش ثِ گٌجطکی چَى کِ حسیي ّیجبى ٍ ػطق ثِ دلسَصی ثب ثَدًذ ضذُ هجشٍح کِ آًبى

 اگش.   کشد ًگبُ ، پیچیذ هی آسوبى دس ّب تبًک هْیت غشش صذای کِ جبیی ثِ خبکشیض پطت اص اٍ.  کشدًذ هی

 یبد ثِ ، ثَدًذ سٌگشّب دس کِ افتبد ّبیی ثچِ یبد ثِ. ...  سسبًذًذ هی ضْبدت ثِ سا ّوِ ، ضذًذ هی سد تبًکْب

 آس اٍ اگش ثکٌذ؟ تَاًست هی چِ اهب...  یبد ثِ ، ثَد کشدُ ضکبس سا تبًک چٌذیي تٌْبیی ثِ کِ هْشثبًی پیشهشد

 تبًک ضٌی صیش اص غجبس ٍ گشد...   اگش...  کٌذ ضلیک تَاًست هی کِ داضت تَپی اگش...  ثَد خَثی صى جی  پی

 ضْبدت ٍ جْبد دسثبسُ اهبم ّبی حشف یبد ثِ حسیي.  ثَد صذا ٍ غجبس ٍ دٍد اص پش آسوبى.  پبضیذ هی ثیشٍى

 هتَقف سا تبًک تَاًست هی یکی ّویي.  کشد لوس ثَد، ثستِ کوش ثِ کِ سا ّبیی ًبسًجک ، دستص ٍ افتبد

 ثِ سا آى تَاًست هی آیب...  اهب...  سبختِ سا ثضسگ تبًک یک کبس ، کَچک ًبسًجک یک کِ ثَد دیذُ ثبسّب.  کٌذ

 ... چِ؟ خَسد ًوی اگش...  ؟ ثضًذ تبًک حسبس جبی

.  آهذًذ هی دًجبلص ثِ ثقیِ ٍ ثَد خبکشیض جلَی دسست اٍل تبًک.  ًذاضت کشدى فکش فشصت ایي اص ثیص

 کطیذ سا ًبسًجک ضبهي.  گشفت سا خَد تصوین ٍ ثشخبست.  کشد پشٍاص دلص هشؽ ٍ اًذاخت آسوبى ثِ ًگبّی

 ... ٍ داد پبسخ اکجشش اهلل فشیبدّبی ثب سا تبًک غشش!  کشد حشکت تبًک سَی ثِ ، صدًی ّن ثِ دسچطن ٍ

 گَش ثِ کٌبس ٍ گَضِ اص ّب ثچِ اکجش اهلل غشیَ...  کشد پش سا دضت توبم هْیت صذای ٍ دٍد ، ثؼذ ای لحظِ

 اٍج ، کشد هی آسصٍ کَتبّص ػوش توبم دس چِ آى سَی ثِ آتص دس سجکجبل ققٌَس چَى حسیي... .  سسیذ



 ٍ دادًذ تشجیح قشاس ثش سا فشاس ، ًبگْبًی چشخطی ثب ، افتبدًذ تلِ ثِ ایٌکِ گوبى ثِ ػشاقی ّبی تبًک.  گشفت

 .  ثبصگطتٌذ ، آهذًذ هی چِ آى اص تش سشیغ

 هب اکٌَى ٍ

 سا جبٍداًِ پیبم آى ٍ ضٌیذًذ ّن( سُ) اهبم.  ضٌیذًذ ّوِ.  ضذ پخص سیوب ٍ صذا اص ضگشف حوبسِ ایي خجش

 کِ خَد کَچک قلت ثب کِ ایست  سبلِ سیضدُ طفل آى هب سّجش: » ...  فشهَدًذ ثیبى هسلوبى اهت ثشای

 ًیض خَد ٍ کشد هٌْذم سا آى ٍ  اًذاخت دضوي تبًک صیش سا خَد ، است ثضسگتش هب قلن ٍ صثبى صذّب اص اسصضص

 ًجبت ثشای کِ«  اضوش هٌیف ػلی»  لجٌبًی سبلِ 21  جَاى هشصّب سَی آى دس... ٍ. «  ًَضیذ ضْبدت ضشثت

 فیض ثِ ًیض خَد ، ثشدُ ثیي اص سا صْیًَیست ًظبهیبى ، ای طلجبًِ ضْبدت ػولیبت دس ، ّوَطٌبًص جبى

 پسش ثگَییذ ٍ ثشسبًیذ ایشاى ثسیجیبى ٍ ّب ثچِ ثِ هشا سالم:  گَیذ هی چٌیي ، ثَد آهذُ ًبیل ضْبدت ػظوبی

 . ّستین ضوب هذیَى هب ٍ  است گشفتِ یبد ضوب فْویذُ حسیي اص سا طلجی  ضْبدت گًَِ ایي هي

 هسیش کِ ای  جبدُ.  گطَدًذ سٍیوبى ثِ آًْب کِ ساّی ٍ  هبًذین هب...  ، سفت ثٌْبم ، سفت ػلی ، سفت حسیي

 دٍسین ، ثیبیذ هَػَد تب ، گشدد فتح ثبیذ کِ خبکشیضی آخشیي اص قذس  چِ هب داًذ هی خذا فقط ٍ  است یبس هقذم

. 

 ای لحظِ ٍ ًٌطیٌین پبی اص دهی ، ًَس ظَْس تب کِ ثٌذین هی پیوبى ٍ  ًْین هی ّن دست دس دست پشٍسدگبسا

 .ًیفتذ فشٍ اهیذت دسگبُ اص چطوبًوبى

 
 دس ججِْ ّبی جٌگیک ًَجَاى 


