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  �رم آور دو �� در ا���
	��نا����ح 

  

��ر ھ��� 
��� "ا�ق" ا	�را��� ،���  

  


	وا��ت ھم  ��
������ن �� �و��� ر�	ده  �� ھ��و ا���ل ��	� را �
ت ��ر از �� ھ� در ا	!�ا$	راً$�رھ�ی �رم آور و

ا�&�م ��	دھ�د.  و+�� �	*و(	م ھ��و ا���ل (��	� ) و	� (
	وا��ت  ھم ا�&�م 

��	دھ�د) ا	ن �$ن ھ� ا
������ 	� د���م �و�� �	�ت. �/.� وا+-	�� ا�ت 

�	�� �� ھ	3 
	وان از $ر و��و �ر��� �� �2 و0�1 �� �ود��ن ��ن و	� �� 

�ود��ن ھ��وع ��ن �&�وز &��� ��	.��د و	� ھ�	ن 
	وا��ت ھ	�*�ھ� �� 

وز د�ت $�و�ت �� ا+��ع �	ل &��� ��� 1رداز�د، �*ر آن 
	وا���� �� �&�

�� ز��د �� 7:ت ���رک �� �ز	ز8 �ردی �� �� دو د$�ر 7�	رش 
دود 

	0 ��ه +�ل �&�وز �رده �ود دا��� ���د و	�  7:ت ���رک �� $&�=��>ب �� 

�7
ب!! �	د ا
�د $�ن �� �� 	0 د$�ر دوازده ��=� �&�وز �رده ودر ��	&� 

ر �ر	ده �ده �ود �و��� و�	�� اش �� و�	/� 1در و��+� ا�!�ی $��وادۀ د$�

و	� �� �رارت �>ب �� �7
ب ا�	ن 8 $�ن ا��م ��&د در ��دوز!! �� در 

   ھ:�C �ذ��� �� د$�ر ده ��=� 	� �� �� $�طر آ�وزش +رآن و���ب $دا �زد او درس �	$وا�د، �ورد �&�وز +رار �ر��� ا�ت.


  اش �ر�ده ��                                                             ت:�ده از�ن +رار ا	+)� $*����(ب �� )�%ب!! 	�د ا%�د $�ن #� "و�!� و
  ��=� اش ��  �&�وز ���م ا�ت ��۶=� و 1۴دری �� ��Dی دو د$�ر 

  
&��ِب �� �7
ب؟!! �	د ا
�د $�ن �� �:�� �	�ود �ر ��وه از �H�دا!! �ودِن ��/����ن در 	0 ��&د، �� 7:ِت 

ا���د(�/وم د	��) در	.� از دا��*�ه ھ�ی ���ل درس 

�	داد، ��دی +�ل از د$�ر $�=� اش �� دوازده ��ل 

دارد، $وا��*�ری �رده �ود. ا�� در 	.� از روزھ� 

�=� اش $وا��� �� د$�ر ش �� ا	ن �� �7
ب از $

$�طر ا���Hل �	/�ر��J �� او ھ�.�ری ��د. �� د$�رک 

را �� $��� اش �� �رد و او را �� $ورا�دن دارو 

�	�وش �� ��زد، آ�*�ه ا	ن ��ی ا�/	س �� د$�ر 



www.goftaman.com 

د، �-7وم �&�وز �	.�د. و+�� �� �� آرزو	ش �� ر�د، ��و&� �	�ود �� و!� د$�ر $راب ا�ت، ���ز	ر �	�و

   ��، د$�رک را �� $��C $واھر$ود ا���Hل �	دھد و�دت ھ:ت ����� روز او را در ھ���&� �*�داری �	.�د.....

ز���	.� 1در و��در ا	ن د$�ِر �ظ/وم از 
H	Hت آ��ه �	�و�د، آ��� ��رۀ $ود را 
7ر �� �	��د و �� �.ر �� ا���د 

�	$واھ�د �� �� $��C ��ن �	�	د �� در �ورد ��ی ��&�وز �� �� ��ری ��	د ا�&�م �دھ�د؟... 1س از ��د و+ت، از 

 C��$ �� ،دا�ت ��/J ش	D�� ط�ن	ز �	ص �� �� آ�دم �	ر
$وا��*�ری از د$�ر ��ن �� او �$ن �*و	�د. ��ی �� �Hل و

.��د و�� ��+و د$�ر �	رود. 1در و��در و��+� $��وادۀ د$�ر &�-�ً د�ت و �1ی ��ی �� ادب را �ب ھ�*�م �� ر	���ن ���� �	

  �و��� و�	�� �� را از �	M �� �ر�د.


�ب �� ا��م )�%ب!! �	*د �
ط�3 ( #و�� ای) و/�ت #
دوز:*  	
   وا�ن ھم +)� رذا�ت *
 CHن 8 ا��م ��&د ��ط	ب!! ا�
 در ھ:�� 	� �� �ذ�ت &��ِب �و=وی �7

$�طر  (�و�� ای) وD	ت ��دوز، د$�ر ده ��=� 	� را �� آن د$�ر �-7وم ��

	�د �ر��ن درس +رآن در ��&د �� �زد او درس �	$وا�د، ر��� �ود. ھ�	ن 

&��ب �� ا��م �7
ب د$�رک را �� زور �� ��غ �	�رد و��Dی آن ط:/0 

�را از �� ا��م  : "�:�� ا�ت �� 1و=	سا	ن د$�رک  �-7وم �&�وز �	.�د.

� �رد ھ� و �1ھ�ی �را ��� �رد، دھن و د�ت دا$ل ��&د �� زور �	رون


وزه 	� وD	ت ��دز �	ز ھ����ن  �را در ��غ �رد و �� �ن �&�وز �رد." ؟�	O زدم �� از $دا ��� �ر�� C��$�:�

د$�ر                                                                                      �&�وز &��� �ر ا	ن �ودک را ��		د �� ��د.

  �	��ر���ندر ده ��=� 1س از �&�وز 

  $وا��دۀ �را��!

ھ�� �	دا�	م؛ ُ&رم 	� ��روای 	0 �رد �� ھ	3 7ورت �� �$ص 	� ا�$�ص د	*ر �-/ق �� �� �	رد، ������ ھ	3 ��=م د	ن 

�1ک ط	�ت �� �ر و�ق اوا�ر وھدا	�ت 1رود��رش ��ل ���	د، ��� �ر &رم و&��	ت ھ��و �� ھ�ی �U	ف �� د�ت �� �&�وز 

م 	� ��:ور ���$�� ��� �و�د. ا�� ا	ن �.�� را ��	د از $�طر دور��ر	م و7دھ� ��ل ��	� د	*ر �� ز��د، $دای �$وا��� ُ�&ر

�� ھ��و 1/	دی ھ� وُ�رداری ھ� �د �ر	ن =.C �د ���� را �� دا��ن د	*ر����� �� �� آ��� ھم ��/0 �	����د، �	ز �را	ت 

  �	دھد. 

ا
��س �ردِن 	0 
�د�U 	� 	0 �� و	� �$ش ��م از ���و	ن روا������ ا�ت �� ا���ن ��د	دن، ��	دن و	�  (�دا�� �-���)

�ظ� �� �&�رب +�/� از �
ھر 1د	ده 	� �� ��Dی �$ص �� �
وی ��U	ر �	*ذارد، د�-��ً را�طC �و!و�� ھ��ن وا+-� �� ��0 

ذھ��  �*�ۀ  ���ھت ھ�	� �� �	�ن 
�د�U &د	د و�&�رب +�/� و&ود �� دا��� ���د، در ذھن �� �	�ن �� آ	د. ا�*�ه �7و	ر

�رای �$ص ا	&�د �	�ود. ������ ھر ��� �� ا	ن ��	ن $�ر ھ�ی و
����ِک �&�وز را در �ورد ��ھ�، ا����ن ���&د ��زه 

و�/��ی د	�� ���و�د، �1س در ھرو+ِت د	*ر �� �� ��، ا��م ��&د و	� ��=م د	ن �وا&� �	�و�د، �وراً ھ��ن &��	��� و$��Uت 

�ر  اط:�ل ا	ن �و�� �1�� وا	ن �و�� ��ل ��	� را ا�&�م داده ا�د، در ذھن ��ن ھ�ی �� �	د ا
�د و�� ا�	ن 8 �� در �را

�دا�� و�&�م �	*ردد. ا
���ل +وی و&ود دارد، ا�ر ��	ن �$7� �� ھر ��، ھر�و=وی وھر��=م د	ن �وا&� �ود و	� ا�ر 

�ده و	� �7و	ر �� ا�	ن 8 �� 7
��� در ��رۀ �� و	� ��=م د	ن 7ورت �*	رد، �� �	د ا
�د �� �وش و�	�� اش �ر	ده 

�� Dی د$�ر ده ��=� �&�وز �رده ا�ت، در ذھ�ش 
!ور �� 	��د. در	ن 7ورت ذھن �7ورت ا�و���	/�� �� 0	C (�دا��) 

  و �-�	م دھ� �� 1ردازد و ھر �� ��ی $وب و�د را �Uل �� �	د ا
�د و�� ا�	ن 8ِ &��	�.�ر �7ور �	.�د.  
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 ھ�، ا����ن ���&د و�/��ی د	�� ��ور �� �� ��ر و��ر ��ن �	��ر �� ���&د و���د ھ�ی د	�� �ره ����:��� در �	�ن ��

$ورده، ��.ل �زرگ ��ن ا	ن ا�ت �� ا�*�ت ا��رۀ آ��� ا�Uراً در &�ت ا���Hد، �و�	M ، ��د	د و�ر&��� ��$�ن �.�ت ��:� 

�ی ���ری، �وا�ظ ��Dی +�ِر �	ت و �در��ً �و��ن  �$�ط��ن ��ن ا�م از ���ز �زاران وھر �س د	*ر از طر	ق $ط��� ھ

ر��=� ھ� طوری �وده �� �و	� 7ر��ً�$�ط��ن آ��� وا&ب ا=�دا	� �	����د، �ر$�ف در �ورد $ود ��ن و	� در �ورد ر��=ت، 

و&�	ب، �*و�*� �$7	ت و��	ر 7:�ت ��ی $وب ا��م $وب، ��=م د	�� $وب، رو
��� $وب وھ����ن &��	���، 

�ت ��ری �	ز��د، 	0 و���	� �U� �� ار���ط دار�د، ا�� د�ت ��	وی �� ا�ور د
��ھ�، ا����ن، �در�	ن و��	ر ����� �� �� �

�وش $ودرا در �	��ز�د و�وش د	*ر ��ن را د	وار و�� ��� ا�ر ��ھ� &��	ت 	.� از �� ھ� ا��� �ود، ��م ���� �� 

Hر و�	م �.:.
  و�ت را �� د	*ران �7در �	.��د.�1�	���� ھ��ن &��	�.�ر �ر �	$	ز�د و

  ��و�� ھ�:

�� �7و	ر و7دا	ش از ر���� ھ�ی �&�زی �� ��ر ر�	ده، در 	.� از  ھ�� $�ر دار�د �� 	0 ��ی �� 
	U	ت و��دان

  $ط��� ھ�	ش از ز��ن 1	���ر �را�� ا��م(ص) �:�� �ود:" ا�ر ��� ادرار {
!رت ر�ول ا�رم "ص" } را ��و�د .... 

طر	ق ھ:�� ���C "ا�ق" �	ز �� ��ر ر�	د، د	ده �د �� 	0 �-داد ا�$�ص &�ھل �/	� ھ:�� ���C "ا�ق" ا	ن �و!وع از 

ا��را!�ت �راوان �و	� ���� �ر �وھ	ن �ردن ا��م ، ���ن داد�د. از 	ن �و!وع �� ���� $وا��ده ��ن ھ:�� ���C ا�ق �/.� 

������ن و	�  �/	و��� ��/��ن د	*ر از ُطرق �$�/ف آ��� 	����د، ����:�����/��ی د	�� �� �� در �	د�� وا��را=	� و�� در ا

  ھر &�ی د	*ر $ود را ُ�پ �ر���د وھ	�*و�� 
ر�ت در ���Hل ا	ن ر$داد +�	Z از $ود ���ن �داد�د.

������ن �� �	�ت؟، ��ر ��ر �$ودم �� 
.م ر��=ت ��را�� در �ورد 7را
ت +رآن 1	را�ون ا��
�ر و
��ت ا��
�ری در ا

د �ن از �/��ی د	��، ا����ن ���&د در �	د�� و&�ھ�ی د	*ر �وا&� �دم، �� ا����Uی رو
��	ون �	-� ا�م از ھزاره ھ� �� ��

و+ز=����ن د	*ران =ب �ر =ب دو$��د و ��� ���ر و	� ھ	3 ���	ده �� ��د �� روزی 	0 $ط	ب در ���&د �	�� در �ورد 

������ن ��	زی �:�� ���د. �� ��� از	ن ��ھ� �� ا	ن ا��دDل �� ��را �� ��ر ھ�ی 
��H	ت و	� ��
ق �ودن ��ل ا��
�ری در ا

�	��� Jرض �	�ت، $ودرا �را(ت داده ا�د. ا
���ل ز	�د و&ود دارد �� ��� &وا��ن �� در ا��را=	� ز	ر ��U	ر ا�د	�� ھ�ی 

�ظ� ��ری �� �� �
وی �� ط�=��ن و 
زب �
ا���� 
.��	�ر وا=��Hده را�ط� !د ا���� ��	د ھ�	ن �� ھ� و 	� ا����ن �

دار�د، &وا��ن ��1دل و�����1د �� را (درا	�&� ) �� �وی ا��
�ر وآدم ��� �وق �دھ�د. ھ����ن �-دادی از ا����ن ���&د و 

������ن �� �������ن، از آ��� &��	��� �� ��ھ� �� +�ل و����ر �ردم �� ���ه ا�ا�!�ی �� ا7ط�ح �ورای ا���� در ا


/�Hت ��$ص �� �	��ت از ���1��ن و��	ر ���د ھ�ی &���� دا$/� و$�ر&� 7ورت �	*	رد و	� ا��راض ور�وا و�	/� 

��زی آن �ده �� ھ� و ��و=	�ن د	�� �� �� &��	�ت د	*ر �Uل �&�وز و
�� �&�وز �ر�
�رم د�ت �� ز��د، ھ	�*و�� �.س 

	�� $ود را &� زده ا�د، ا���ل ��	-� را �� �� و�	/C ا=-�ل ���ن ��	دھ�د و�� ��� ��ھ� و����� �� در ��وت ��=م د

$��واده و	� ا+�رب �زد	0 آ��� �ر �	ز�د، �� Dی آن $�ک �� ر	ز�د... ا	��� وا��Uل آن �وا�/� ا�د �� ��ره ھ�ی �� ھ� 

  و�/��ی �1ک ���د د	�� �� را در ا�ظ�ر $د�� دار ��$�� وآ��� را �� �Hدار &/وه �	دھ�د.


ث �زرگ و���� را در ��رۀ �$7	ت ��=م د	ن، ا��م ��&د، �در�	ن ��&د، �ؤذن، $د�C ��&د ھ����ن �CH ا���� �

��$ت و��ز �ز	.� ��&د، آداب ا��:�ده از ��&د وھ����ن ا���ل ���دی وا&����� وھر �ورد د	*ر را �� �ط��ق ا
.�م 

��د �� $ط	ب از &�	*�ه 1	���ر ا��م �$ن �ر	-ت �	���د، در$ود دارد. 	0 �$ش ��دۀ آن 7:�ت ا��م و$ط	ب ��&د �	�

�� �و	د. $ط	ب، ا��م و �درس در ��&د ��	د 
�H	ق را �� �رس وھراس �� �ردم �*و	�د، 
�H	ق را و=و �� �� �Hص 

$ودش وو ا���� ��ن ��ن ���م �ود، در 7ور�� �� Dزم ���د، از ا�ظ�ر 1و�	ده �*ذار�د. �	وب و��H	ص $ود را �1و����د 
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$ن �� �ر ����ی ھدا	ت +رآن ��ل ���د. دران 7ورت �� ���� در �زد رب ا=-زت �/.� در �زد ��ده ��ن $دا �	ز و�� 	0 �

  &�	*�ه �/�د در 	��ت �	.��د. 


ظر دار�د؟                                          �8 ���  

  

 


