
 پوریای ولی

ٌّگام سحش ٍ اراى، دس تاسیک ٍ سٍضي تاهذاد، هشدی تٌَهٌذ ٍ تلٌذ قاهت اص خاًِ ای تیشٍى آهذ ٍ قذم دس 

کَچِ ای تٌگ ًْاد. اص هیاى دیَاسّای کَتاُ ٍ تلٌذ ضْش گزضت ٍ تِ هسجذ آى ضْش ًضدیک ضذ . صذای 

خذای خَد، تِ ساص ٍ ًیاص پشداخت.  اراى صثح اص گلذستِ ّا تِ گَش هی سسیذ. پْلَاى ٍضَ ساخت ٍ تا

ٌَّص چیضی ًگزضتِ تَد کِ اص پطت یكی اص ستًَْای هسجذ، صذای گشیِ پیشصًی سا ضٌیذ کِ تِ دسگاُ خذا 

 .چٌیي التواس هی کٌذ: خذاًٍذا ! سٍ تِ دسگاُ تَ آٍسدُ ام، ًیاصهٌذم ٍ اص تَ حاجت هی طلثن، ًا اهیذم هكي

حتواً ایي صى تٌگذست ٍ ًیاصهٌذ است. آسام تِ پیشصى ًضدیک ضذ . اٍ سا  هشد تی تاب ضذ، تا خَد اًذیطیذ،

 دیذ کِ تطقاتی حلَا دس دست داسد. تا لحٌی سشضاس اص هْشتاًی پشسیذ: چِ حاجتی داسی هادس؟

  
 .چَى پیشصى اًذکی آسام ضذ، گفت: ای جَاًوشد، التواس دعا داسم. تشای هي ٍ پسشم دعا کي

 پسشت چیست؟هشد پشسیذ هطكل تَ ٍ  

پیشصى آّی سشد اص دل تشآٍسد ٍ گفت: پسشی داسم صٍسهٌذ ٍ دالٍس کِ پْلَاى ٌّذٍستاى است ٍ دس ضْش ٍ 

دیاس خَد پشآٍاصُ است. ّش جا ًام ٍ ًطاى پْلَاًی سا هی ضٌَد، عضم کطتی گشفتي تا ٍی هی کٌذ. ضكش خذا 

تِ خاک تشساًذ. اکٌَى پْلَاًی اص خَاسصم تِ کِ تاکٌَى پیشٍص ضذُ ٍ تا اهشٍص ّیچكس ًتَاًستِ پطت اٍ سا 

ضْش ها ٍاسد ضذُ ٍ قصذ ّواٍسدی تا پسش هي سا داسد، هی تشسن پسشم هغلَب ضَد ٍ سٍی تاصگطت تِ 

ضْش خَد سا ًذاضتِ تاضذ. ایي پْلَاى کِ کسی جض پَسیای ٍلی ًثَد، فْویذ کِ سقیة ٌّذی اٍ، پسش ایي 

اضكْای آى هادس غوگیي سا ًذاضت. دلذاسیص داد ٍ گفت : تِ لطف پیشصى است. پَسیای ٍلی، طاقت دیذى 

خذا اهیذٍاس تاش هادس، خذاًٍذ دعای هادساى دل ضكستِ سا هستجاب هی کٌذ. ایي سا گفت ٍ تا حالتی 

 .پشیطاى، اص پیشصى دٍس ضذ ٍ اص هسجذ تیشٍى سفت

َیتش اص پس اص آى پَسیای ٍلی تا خَد فكش کشد کِ فشدا چِ تایذ تكٌذ، اگش ق

آى پْلَاى تاضذ ٍ تتَاًذ اٍ سا تِ صهیي تضًذ، آیا طعن ضكست سا تِ اٍ 

تچطاًذ؟ یا تاتَجِ تِ توٌای هادس اٍ، هقاٍهت جذی ًكٌذ ٍ صهیٌِ پیشٍصی 

حشیف سا فشاّن ًوایذ. تشای هذتی پَسیای ٍلی، دس ضک ٍ تشدیذ تَد. 

اطع گشفت. اٍ ًاگْاى اص دایشُ تشدیذ تیشٍى آهذ، لثخٌذی صد ٍ تصویوی ق

هی داًست قْشهاى ٍاقعی کسی است کِ ًفس سشکص خَد سا هْاس کٌذ. اٍ خَاست کِ غشٍس خَد سا 

 سٍص چَى  تطكٌذ ٍ تقَل هَلَی ) ضیش آى است کِ خَد سا تطكٌذ ( الثتِ ایي اًتخاب، تسیاس دضَاس تَد.

یف سا دستشاتش حش ٍ قَی تسیاس سا خَیطتي افكٌذ، حشیف پٌجِ دس پٌجِ ٍلی، پَسیای ٍ سسیذ فشا هَعَد

خَد ضعیف دیذ تا آًجا کِ هی تَاًست تِ آساًی پطت اٍ سا تِ خاک تشساًذ. اها عْذ خَد سا تیاد آٍسد. 

تشای آًكِ کسی هتَجِ ًطَد، هذتی تا اٍ دست ٍ پٌجِ ًشم کشد، اها طَسی سفتاس کشد کِ دیگشاى احساس 



 سٍی حشیف ٍ افتاد صهیي تش  ای ٍلی، ایي پْلَاى ًام آٍسکٌٌذ حشیف ٍی قَیتش است. پس اص لحظاتی، پَسی

 سٍی تِ حكوت دسّای کِ تَد ایي هثل. داد دست عجیثی احساس اٍ تِ ٍقت ّواى دس. ًطست اش سیٌِ

 .کشد هطاّذُ سا ًفس تا جْاد پاداش ٍی ٍ ضذُ گطَدُ اٍ

ضكست اٍ دس سقاتت تا پْلَاى ٌّذی دس دٍستاى پَسیای ٍلی کِ اص تَاًایی تذًی اٍ تِ خَتی آگاُ تَدًذ، اص 

ضگفت تَدًذ. چٌذ سٍص تعذ اص آى ٍاقعِ، سلطاى جًَِ ) حاکن آى هٌطقِ دس ٌّذ( هجلسی تشتیة داد تا دس 

آى اص پْلَاى پَسیای ٍلی دلجَیی کٌذ. دس آى ٌّگام، پْلَاى ٌّذی کِ دس هجلس حضَس داضت، پیص آهذ ٍ 

اصٍتٌذ پْلَاًی سا تِ اٍ تقذین کشد. اٍ گفت هي دس ضوي هساتقِ، خَد سا تِ پای پَسیای ٍلی افكٌذ ٍ ت

هتَجِ گزضت ٍ جَاًوشدی تَ ضذم. پَسیای اص ایٌكِ ساصش تشهال ضذُ تَد، هتاثش ٍ پشیطاى ضذ اها دٍستاى 

اٍ خَضحال ضذًذ ٍ هاجشای ایي فذاکاسی تضسگ دس ّوِ ضْشّا پیچیذ. اص آى پس، اص پَسیای ٍلی تِ عٌَاى 

 .جَاًوشداى ٍ اٍلیای خذا یاد هی ضَدیكی اص 

پَسیای ٍلی اضافِ تش قذست پْلَاًی ٍ ًیشٍهٌذی تذى، صفات آضكاس ٍ پسٌذیذُ ای داضتِ کِ اٍ سا اص دیگش 

 .پْلَاًاى، هتوایض هی ساختِ است. پْلَاًاى ٍ ٍسصضكاساى تا یاد اٍ، جَاًوشدی سا پاس هی داسًذ

 


