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. ؽایذ هم هب قصذ لختی ردوگ رد صزسانذن بیهىدي ی وقتدست رد آب صرو ربدم. ؽایذ اص سش 

اندام عملی  ربای حرکت آب. یا حتی هب قصذ لحظً ای هىشیاس طردن آب صزسان، وگً داشتنؼ

 !مفیذرت...

دیذم، هب اما وقتی تالػ بی وقفً اػ ربای لغزیذن و عبىس، حتی اص سوصهن اهی دستم سا رد او 

سشنىشت الجرم او پی ربدم. ااقتعد هب تغییش انپزریی سشنىشت ره مىدىدی. خلك شذي بىد ات 

 ربود. اظر بایستذ دیگر نیست. هست، اظر می سود.

د   مه او سا نمی تىانستم متىقف کنم، بلکً او مرا رد خىد شىاوس طردي بىد. حتی فکر مرا.همً ی ودى

 مرا...

شت.  هب انگاي، ربگی صسد، رد صمان شىاوس بىدنؼ، با سذ ااتشگنن مه سوهب سو شذ. قصذ سفته نذا

شتم. وقفً ی او رد حرکتؼ، آنچىانم هب تأمل واداشت هک رد  همانطىس هک مه قصذ ساهی طردنؼ سا نذا

داه  لحظً، خىد سا غىهط وس رب صزس عمر خاسی ذى آب خىد   یادآوس  ، و اصرادی هک سشاتسش دیذم. سخذا
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هب تمام مه ظري خىسدي بىدنذ و اص همیه بابت، بخت مغاعذ ذىن ماهی اص مه رد   بىدنذ،انضىاسی 

 ظرزی بىد.

هب مانىذ رغیقی رد وسهط ی امىاج خیال مستغرق شذم. مات ضىهن عمر صزس طردي سا رغق تماؽا 

امی، عمر رپ بىد اص تمامااه و تمىااهی بی صرخام، سشؽاس اص ػادت اهی سوص مرگی، انظ هب انک.شذم

مه سنح می ربد. بىدن کاػِ آیىذي... ضىیی غم اص  صرامىشیِ هب دست آوسدن، ردیغِ سفتً، ای

دوسانی اص صنذگی، ذىن ربگی خؾک و صسد، الی ااتشگنن  ااقتعد هب سشنىشت، بی ارثی اختیاس.

س، حاصل تىقف ربگ 22رهنم، سعی رد مانذن طرد. رد و  ، هچ رد آبالی ااتشگننم اثنیً پىذا هچ 

 هه بىد.ر

تجسمی بىد اص 
س دیذم. یادم اص عشقی آمذ هک سوصگاسی رب صراص ودىد بىد. همذىن  خىد سا سىاس رب پىذا

یان هک می شذ رد ره دیه و مزهبی با تمام ایمان للبی رپستیذػ. مه نیض ذىن ػابذی مخلـ،  خذا

    هجنک می صد، هب خانپادنبی دیه و ایمان و ششیعت خىد بىدم. طعنً و داهن کجی کفاس سا، هک پهلى هب

www.takbook.com



می خریذم. اص غم و ؽادی عضك خشنىد بىدم، چرا هک رتجمان ره اتفاقی رد آن، رطری اص آیات 

آن سا رب ره کسی فخر می صروختم.  تس ا الهی بىد. بىهس رب پای عشقم، ذىن بت، می صدم و قذ

م اهی خرامان رب می با لباط سوحانیت رد میان کغانی هک تنها امگنی اتسیک اص عضك دادنتش، گا

رب   اص عضك بىد،  دىدم سا رپ طردي بىد. رهخا سخه و   داشتم و احغاسی ربای مىعظً ی آنها سشاسش

یت هب سىیِ نىِس مردمِ محتاج ولی، می نشستم. هچ بسیاس اصرادی هک هب امگن مه،    و  پىذ    منبش  هذا

نذنذ. بی سیاضت کشی، هب اسشاس پی می  صزسا چاطرااهیی هب استادی مه می  مراحل فهمیذگی خىد سا رد

شتً بىد و ساصاه سا رعیان ، رد اختیاس عمىم می نهاد.  ربدنذ، اص آندا هک کسی خان رب سش سیاضت صزا

آب خاسی بىد و همً و مه اص خاسی بىدنؼ، ؽادمان.ضىیی دنیا با مرطزیت مه حىل محىس عضك 

 چرخ می خىسد. ات...

گال می گیشد، مرا هم بی نصیب  ات اینکً یلکشم هک ظریبان ره مىدىد متفکری سا سخت رد ذن

شت  کش...                                                                              :  وگزا
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رب همً چیض، رب ردستی همً چیض، حتی رب عشقی ممذط هک تمام هستی ام سا تسخیش طردي بىد. ردست کش 

یان، ربایم مالل آوس شذ. ؽایذ اظر وقتی هب نقطً  ی اوج خىد سسیذم، یکنىاختی و امکل، ذىن خذا

گاي یکنىاختی و امکل،  شتم و رد دست و دىی مکمل خىد، سي می سپشدم، آن کمی خىد سا انقـ می پىذا

شت و یا فنایی جز آن فنای مىدىد ربایم صراهم می  گاي یک هذف، مرا هب تالػ  وا میذا رد خای

 بشوت و پیلً ی طنیذي شذي اص جنظ رغوس، مانغ رپواهن شذن و سىخته ربایم شذي بىد.طرد. اما ج 

هب یکباسي هب ره چیضی کش طردم و حمانیت کتاب قىانیه خىد سا رد مسیش عبادت معبىد، منکر 

بی رددانک بىد. پنجً رد ره معبذی ربای شفاعت و ىلب  شذم. شذم آن مرتذ هک مستحك عزا

، ای دنیا، ای مردم، عضك سا آوگىهن هک بىد، استغفاس صدم،ولی تما مؼ بی افیذي ... ای خذا

 میخىاهم...

شتً بىدنذ.  یی، تىهب نپزریفت و آیات یک هب یک سو هب نقل شذن صزا معضىهق ام رد مسىذ خذا

ونذی   بخشیذي شذن اولیه وعذي ی عضك هب مه بىد. غاكل اص اینکً رو ااقتنم هم صفتی خذا
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بی سا اص جهنمؼ هب دنیای مه می آوسد. رددانک رتیه آن،  است. ضىیی ره وسیلً ی عزا

سىخته رد آتؼ خىد اص صره حسشتی بىد هک هب صزشتً می خىسدم. تىسل هب او و ضجً اهی ػاجزاهن هب 

ردگاهؼ، سفتاسی تکراسی بىد هک رد ره سوص مه هک هن، رد تمام لحظات، هک شبم شذي بىد، اداهم 

هب عضك اهی حتی عرصان دیگران، هب دست و پا صدن آانن . حغادت اهی بی حاصل داشت

بی بىد هک همانىذ خو  ن نبىد، عزا یان اص سىی ػابذا رد امگن اتسیکؾان، حتی هب سفتاساهیی هک رد خىس خذا

 ريالنی رب تمام ششیعت مه کشیذي می شذ.

آجری رد  آن مردمان، خشت بىدنذ و هب خامی خىد، خىػ. ایه مه بىدم هک هب باوس پختگی، ذىن

سىخته مه رد زند معبىد هب بی اهمیتی جزای  خیال باىلی شیب نبىد.ایه باوس، کىسي می سىختم. اما 

د صردی ملحذ بىد.  گاي نفهمیذم هک ششیعت و غریقً ی مه خيا بىد یا کش مه هب  استذا هیچ

 مسیش...
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رد   یافته عصمت خىدسسیذي بىد آن صمان هک ره کسی قصً ی دست و پا صدن ایپمبشی رد باص 

ی سا با لحنی تمسخر آمیض ربای اصحاب باصضى می طرد. اما هنىص هم رغوسی کارب،  اگشیپي خذا

یم اهمیت داشت. صانى صدن، التماط و  مانعی بىد ربای استباه با دیگران و تنها سمایت خذا

ش عجز بىد و جهالت، هک همگی اص س  ،اکش اهی شباهن، وعذي اهی طنضضىهن ی ػابذ هب خذا ربای رتک خيا

 
تس

یم بىد. اما فذ افصىط هک کینً وسصی صفتی نىیه اص خذا بی  حی ربایم گشتً بىد هک تنها ساي رطر خذا

شت، احغاط قذست خذا رد ربارب بىذي ی دست و  بىد. ره قذس ؽکسته مه سو هب صزونی می صزا

گاي دلیل اینگىهن سفتاس سا اص سىی یک خذ ردک نمی طردم.  ، ا پا بستً اػ رتشیب می شذ. هیچ

گاي اص رپستیذنؼ سش باص زندم. هنىص هم دوستؼ می داسم و می رپستمؼ هب  ولی... ولی هیچ

 خان، همذىن سوصی هک با دیذن دیذگانؼ، اشهذ دینؼ سا رب صبان خاسی طردم.

صرا سسذ و اص گىاهم با خبش مه خىد سا ذىن ربگ صسدی هب آب سپشدم ات سوص سستاخیض ربای  

 ظردم...
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صمان صیادی اص بی خىدی و شىاوس شذنم وگزشتً بىد هک الی ااتشگنن ػاربی انچاس هب تىقف شذم. 

شت. اما ضىیی  ایه ربگ امیذی  ستىدنی ست رد دنیای ان امیذی  ایه باس ربگ تمایلی هب مانذن نذا

 ػارب.

یاصیذ و  مرا اص آب  با اطمیىان خاغر ظرفت و پای کىبان هب مصماسی بتی اص یک ربگ صسد دست

آغاص  هب رپستیذنؼ طرد. مه هک سوصی خىد بىذي ای  بىدم و  با تمام صفات، حماستی ربای معبىدم 

یی سضاواس رپستؼ گشتً بىدم، آن هم ربای بىذي ای مؤمه رت اص  محصىب می شذم، اینک خذا

ی ره کسی هک دیذي بىدم. مؤمه رت اص ره کسی هک بىدم.کم کم متىهج می شذم هک آنچىان هک م 

ی  ی خىد نبىدم. وای هک هچ سفتاس ذىپان ضىهن ای با خذا بایست، بىذي ای ؽایستً، ربای خذا

رعشی خىد داشتم. هب احتمالی، ؽایذ سبب فصل او اص مه نیض همیه بىدي. ره ذىذ هک ػمایذ و افغاهن اه 

 چیضی جز ایه ربایم می نمىد.
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ی اما مىضىع رغیبی رد گیش و داس ایه سشگشتگی افصىنم می  طرد. اینکً وی مرا می رپستیذ همذىن خذا

خىد؛ رطرػ، آیات صمینی مه بىد، تالػ و هذفؼ سمای مه شذي بىد، ارن عمل اص مه می 

کا هب مه می طرد ،ىلبیذ، اما ره لحظً رتشیب اص  لحظً ی قبل،احغاط می طردم هک با تمام  معجزي اه با ات

سی ایه خلىؿ نیت رد اندام اعمالؼ، مقصذی جز ششک نذ سد. اطمیىانی انشىاختً، پیغام هؾذا ا

رب مه هىیذا می عاخت هک سوصی می سسذ هک ثنىیت یا حتی تثلیث، دو یا هس ربارب ایه تىحیذ، 

گاي بىذي ای ؽایستً ی ذشیذن طعم بهشت ربایم نؾذ. هب  ربایؼ خالب خىاهذ شذ. همیه شذ هک هیچ

ات بضىد آنچً می بایست می شذ. صرصتی  بهاهن اه رد ربصخ بی سشاندامی،مؼلك وگً ػ داشتً بىدم

 ربای خيا بیابذ و هب عان مه هب ره چیضی کش کىذ.

یؼ، یک مرحلً شیپ اص نفرت خذا هب بىذي اػ بىد. ره هچ بىذي با سختی و آسام  عضك او هب خذا

یؼ داشت، خذا بی وقفً اص وی دوس می شذ.بىذي حاضش هب ضربانی   آسام سعی رد زندیکی هب خذا
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یؼ بىد، حاضش هب سنح کشی رتشیب  بىد، یا حتی صنذگی رد داهن نهنگ،  طردن و ضربانی شذن ربای خذا

 یا حتی مقلىب و با خفت و بی آربویی خان دادن...

ی خىد سا آوگىهن هک میخىاست، نیافت. خای او رد آسمان للبؼ سا خأل  اما سوصی سسیذ هک دیگر خذا

ی ذىن خىسشیذػ، رپ طردي بىد. اما هنىص سوصػ اداهم داشت . ذىان هک ردیافت، اظر بی خذا

سوص  همچىان اداهم داسد، پظ منؾأ  نىس خایی دیگر است. ربگ سا هب آب سپشد. یک ماهی اص 

یان نیض  لالب یک ماهیگیش سبىد و هب تىحیذ دیگری رپداخت.اتصي پی می ربدم هک چگىهن سفتاس خذا

ی مه دیگر ایپمبشی رب نیاوگیخت. دست و پا صدن مه هم ؽکی بىد هک  تغییش می کىذ، هک چرا خذا

ی مه طردي بىد. همذىن کش مه هب بىذي ام. همذىن کش مه هب خذا و  سخنً رد ودىد خذا

 هب مه...    عضك. همذىن کش بىذي ام

شت  : التماط مه هم، ثمری جز یک ندىا  هک تکراس کىان رد ضىشم صمزهم می طرد، نذا

نستم همی       "طز کشیذن تنگ رت ظردد کمىذ                                                          "  تىسنی طردم نذا

www.takbook.com



یم، همان اعمال بىذي ام با مه بىد.تنها تفاوت آن با  بىذگی مه، یافته  اعمال مه زند  خذا

ی مه اص  یم سا ربای سفتاسػ محك می دانم.خذا یی دیگر ربای رپستؼ بىد.مه هنىص خذا خذا

 خيا منضي است... اشتباي و

س ذىن  22دست اص آب بیشون می آوسم.ربگ هب ساي خىد اداهم می دهذ.  عال رد  22اثنیً پىذا

رهنم مروس شذ. هب آب خیشي  می مانم. چهري ای با دیذگان غضب آلىد هب چهري ی مه خیشي می 

ی کامل، شبیً هب یک بىذي ی انقـ، هب مانىذ انغانی مؤمه، عیه  شىد. چهري ای شبیً هب یک خذا

تجسمی اص یک ػاشك دل شذي، مثل تنهایی ذىن ػارب، محك، کینً وسص، مغروس، منفىس، 
یک ملحذ، 

ربگی صسد هک خىد ان امیذ است و همذىن ماهی ماهی ی امیذواسی کغان دیگر، سوان و رغهق رد آب. 

بىد م هک سایحً ی مىدىدی گشتً  بىدم هک دو عضك قذسی سا  رد دو سىی خىد، هب مندالبی تبذیل طردي 

 مؾام آصاس آن، ره صرد ػادی سا هم آصسدي می عاخت، هچ سسذ هب اصرادی هک سعی رد زندیک 

www.takbook.com



شذن هب مه  با وسىاط عضك سا دادنتش. آنچىان آصسدي هک صزس طردن اص صرسنگ اه دوس رت اص مه 

 سجحان می یافت.   ربایؾان

ی کاملی رد دست و دىی معبىد،    رپستؼ، هن بىذي ی انقصی  هستم ربای    دیگر ردیافتً بىدم هک هن خذا

م  هن ػاشقی با ثبات گام، هن کاصری، هن مؤمنی، هن ػاربی، هن چیه چیض دیگری. الیك رب هیچکذا

 نبىدم...

یادم اص سىگىذی می آیذ هک رد سشذشمً ی سود یاد طردم. قسم رب تنها مانذن ات انتهای سود،  رد 

ویای معضىقی خیالی هک تمام قذ ػاشك یکذیگر باشیم.ایه سىگىذ اصای  یک شب هم آغىشی  با س

شته و دوست داشتً نؾذن  ات آخر عمر  دلیل  مداصاتی  ربای  مه است هک حکم آن دوست نذا

یی، ره بىذي ای، یا حتی ات آخر سود خىاهذ بىد.  ره خذا

کایت کایت حرمان شذي است .عضك  ح  و احغاط،  دیگر ربایم ح
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، سىگىذ سا وسد ضىهن تکراس می  دست  اهیم سا  سم، سش رد ظریبان صرو می  ربم ردجیب اهیم می صزا

گاسوگ ظرفتاس رد ذنگ  کنم. دوست نمی داسم، دوست داشتً نمی شىم، دیگر اص ماهی اهی سن

 دیگران، چیه حسی پیذا نمی کنم.بی اختیاس رد  آب غىهط می خىسم.

                                                                                                                           

 ات کی ایه سود هب پایان ربسذ...                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 1331اتبستان       -م . م  
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گاسػ و ضرائت داستان اه هب ذشم می خىسد هک آن، سىم شخـ بىدن رد جریان داستان  ػادتی همً گیش رد ن

داانیی ميلك، شخصیت اه سا خان می   بخؾذ، می رپوسانذ، هب خای آنها تصمیم می گیشد و رد است.شخصی با 

نهایت محى می کىذ.شخصی هم رد آن سىی ماجرا، خان یافته اشخاؿ داستان سا می پزرید،تنها ساي رپوسػ 

گاشتً شذي است، هب تصمیم اهی همیشً هب خای آنها،آصریه می  ضىیذ و رد غم محى شذن آنها سا همانی می دانذ هک ن

 آنها اکش می سزید و با خىد تىدیً می کىذ هک ؽایذ صمان سفته آنها صرا سسیذي بىد.

اما رد ایه مته، هک همذىن آهنیی ای صنذگانی نماست، نىیسىذي، خىد یک غرف قضیً است و خىانىذي رد 

هب دلخىاي نىیسىذي نمی باشذ. غرف دوم. اشخاؿ بذون اختیاس شکل می گیشنذ، تصمیم آنها، هب چیه عنىان 

تحسینی سا ربای 
بلکً خىد او داستان سا با پىست و ضىشت خىد احغاط می کىذ و محى شذن اشخاؿ چیه خای 

گاسػ، رد دست سشنىشت است.ایه مىضىع رد مىسد  سد و للم ن چیه کظ رد کل داستان باقی نمی صزا

مام اجزای داستان می تىانست سوگ و بىی خىانىذي نیض فذق می کىذ. اص نظر خىانىذي ی سىم شخـ، ت 

تخیل 
دیگری داشتً باشذ. ره تصبیً و استؼاسي ای رد آن غلو صرك می شىد و اص آن دیذگاي، داستان رد بستش 

 شکل می گیشد.

 پظ گفتاس
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گام تغییش می کىذ هک خىانىذي نیض یکی اص اصراد داستان می شىد. بستً هب ششایو، خىانىذي می  اما مىضىع آن هن

 داستان...   «مهِ ـ»س بگیشد، حتی رد لالب شخصیت  لالب ره یک اص اشخاؿ داستان  ضرا تىانذ رد

گام است هک اص تمام ساي اهی    پیمىدي شذي ی آن شخصیت و کل داستان با خبش می ظردد و می تىانذ  آن هن

ایه مگر می  خىانذن مته سا اص حالت یک سشظرمی عادي، هب تعبیش یک سویا یا کابىط تبذیل کىذ. غیش اص

گاشتً ای اظهاس نظر طرد..؟!  تىان رد مىسد ن

کا بىدن و رد همی  اما تنها ایذي ای هک رب واژي  واژي ی مته عاهی افکىذي  و می تىان آن سا ردیافت، غیش لابل ات

تمام ششایو و صفات و رد کل، همً چیض  است. ایه هب آن دلیل است هک ااقتعد صرد رب پاهی ای استىاس 

همً ی اتفالات سا اص قبل ممذس می دانذ، ذىان هک لفظ اتفاق دیگر ربای آن بی معنی می نمایذ و  است هک

.آن ذىان  هک اختیاس خذا و خلك شیيان سا رد تناد می ضیىذ.  اختیاس اص ره کسی علب می شىد حتی خذا

ق می یابذ و ایه خا هب خا یی صفات، مىجب صفات رد مىسد ره کسی، حتی رد یک لحظً اص عمر آنها مصذا

سی شیب  کاس، پىذا یی، ایپمبشی و بىذگی می شىد. ؽایذ هم همً ی ایه اف تغییش هىیت صرد رد مرحلً ی خذا

، با ایه تفاسیش، میل  س بی اختیاس، حل شذي است.باسی نباشذ و تمامی عال اهی صنذگی ما رد یک پىذا

...اثنی  22خىانذن مته سا ربای دظر باس با تمام ودىد حظ می کنم و   ً ی دیگر دست رد آب صرو می ربم
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