ضْیذ هحسي حددی کِ پس اس  3رٍس اسبرت ثِدست ًیزٍّبی تکفیزی داػص ثِ ضْبدت رسیذ ،حزفّبی ًبگفتِ خَد را
در ٍصیتًبهِاش ًَضتِ ٍ ایي ٍصیتًبهِ ّناکٌَى ثِ دست توبم هلت ایزاى رسیذُ است.

الؼبلن  -ایزاى

ضْیذ هحسي حددی هتَلذ  32تیزهبُ  2431در ضْزستبى ًدفآثبد است کِ سبل ٍ 2431ارد فؼبلیتّبی فزٌّگی ضذ ٍ
در سبل  2432اسدٍاج کزد ،ثوز اسدٍاج ٍی پسزی ثًِبم ػلی است کِ یک ٍ ًین سبل دارد .رٍس دٍضٌجِ  21هزداد  2431ثِ
اسبرت دضوي درآهذ ٍ در رٍس چْبرضٌجِ  23هزداد  2431در سَریِ ثِ درخِ رفیغ ضْبدت ًبئل ضذ.

ٍصیتًبهِ ضْیذ هحسي حددی را ثب ّن هیخَاًین:

حبال کِ دستْبین ثستِ است هیًَیسن ًِ ثب قلن کِ ثب ًگبُ ٍ ًِ ثب خَّز کِ ثب خَى ،رٍ ثِ دٍرثیي ایستبدُام ٍ ایستبدُام رٍ ثِ
ّوِ ضوب ،رٍ ثِ رفقب ،رٍ ثِ خبًَادُام ،رٍ ثِ رّجز ػشیشم ٍ رٍ ثِ حزم .حزاهشادُای خٌدز ثِ دست است ٍ دٍست دارد کِ
هي ثتزسن ٍ حبال کِ ایٌدب در ایي خیوِگبّن ّیچ تزسی در هي ًیست .تصَیزم را ثجزیذ پیطکص رّجز ػشیش ٍ اهبهن سیذ
ػلی خبهٌِای ٍ فزهبًذُام حبج قبسن ٍ ثِ رّجزم ثگَییذ کِ «اگز در ثیي هزدهبى سهبى خَدت ٍ کالهت غزیجیذ هب ایٌدب ثزای
اخزای فزهبى ضوب آهذُاین ٍ آهبدُ تب سزهبى ثزٍد ٍ سز ضوب سالهت ثبضذ».

آسوبى ایٌدب ضجیِ ّیچخب ًیست حتی آسوبى رٍستبی دٍرک ٍ ٍسٍُ کِ در اردٍی خْبدی دیذُام یب آسوبى ثیبثبىّبی
سبلّبی خذهتن ،ایٌدب ثَی دٍد ٍ خَى هیآیذ .کنکن اًگبر لحظِ دیذار است ٍلی ایي لحظِّبی آخز کِ حزاهیبى دٍرُام
کزدُاًذ هیخَاّن قصِ ثگَین ٍ قصِ کِ هیگَین کوی دلن َّایی ػلی کَچَلَین هیضَد ٍلی خذا ٍػذُ دادُ کِ خبی ضْیذ
را ثزای خبًَادُاش پز هیکٌذ ،اهب حتوبً قصِام را ثزای ػلی ٍقتی ثشرگ ضذ ثخَاًیذ.

قصِ کَدکیام کِ ثب پذرم در رٍضِّبی هَال اثبػجذاهلل الحسیي(ع) ضزکت هیکزدم ،قصِ لزسش ضبًِّبی پذر ٍ هي کِ
ًویداًستن ثزای چیست .پذرم ثب ایٌکِ کبرگزی سبدُ ثَد ّویطِ اس خبعزات حضَرش در دفبع هقذس هیگفت ٍ تَصیِ
هیکزد:

«پسزم ،دفبع هقذس ٍ رضبدت ٍ هدبّذت ثزای اسالم ٍ دیي ّیچٍقت توبمضذًی ًیست ٍ تب دًیب ّست هجبرسُ ثیي حق ٍ
ثبعل ّن خَاّذ ثَد اىضبءاهلل رٍسی ّن ًَثت تَ خَاّذ ضذ».

دٍراى کَدکی ٍ هبدری کِ کلیذ رفتٌن ثِ قتلگبُ در دستبى اٍست ٍ اٍ ثَد کِ اخبسُ داد .هبدرم ّویطِ هیگفت «تَ را هحسي
ًبم گذاضتن ثِیبد هحسي سقظضذُ خبًن حضزت سّزا(س)» .هبدر خبى ،اٍلیي ثبری کِ ثِ سَریِ اػشام ضذم دریچِّبی
ثشرگی ثِرٍین ثبس ضذ اهب ًویداًن اضکبل کبرم چِ ثَد کِ خذاًٍذ هزا ًخزیذ.

ثبسگطتن ٍ چْل ّفتِ ثِ خوکزاى رفتن ٍ اس خذاًٍذ علت ثبس ضذى هسیز پزٍاسم را کزدم .تب ایٌکِ یک رٍس فْویذم هطکل
رضبیت هبدر است .تصوین گزفتن ٍ آهذم ثِ دست ٍ پبی تَ افتبدم ٍ التوبست کزدم ٍ گفتن هگز خَدت هزا ٍقف ٍ ًذر خبًن
فبعوِ سّزا(س) ًکزدی ٍ ًبهن را هحسي ًگذاضتی ،هبدرخبى ،حزم خبًن سیٌت(س) در خغز است اخبسُ ثذُ ثزٍم .هبدرم....
ًکٌذ لحظِای ضک کٌی ثِ رضبیتت کِ هي ضفبػتکٌٌذُات خَاّن ثَد ٍ اگز در دًیب ػصبی دستت ًطذم در ػقجی ًشد
حضزت سّزا(س) سزم را ثِدست ثگیز ٍ سزفزاس ثبش چَى امٍّت.

هبدر ،یبدت ّست سبلّبی کَدکی ٍ هذرسِ ،پس اس دثستبى ٍ هقبعغ تحصیلی ٍ ثبالتزّ ،ویطِ احسبس هیکزدم گوطذُای
دارم ٍ ایيقذر ثِ هبدرهبى حضزت سّزا(س) هتَسل ضذم تب در سبل  ٍ 2431اٍج خَاًی هسیزی را ثزاین رٍضي کزدًذ ٍ آى
هسیز آضٌبیی ثب ضْیذ کبظوی ٍ حضَر در هؤسسِای تزثیتیفزٌّگی ثِ ّویي ًبم ثَد.

ّوبى سبلّب ثَد کِ هسیز سًذگیام را پیذا کزدم ٍ حبج احوذ کبظوی ضذ الگَی سًذگی ٍ یبر لحظِ لحظِ سًذگی هي ،خیلی
سٍد حبج احوذ دستن را گزفت ٍ ثب ضزکت در اردٍّبی خْبدیّ ،یئت ،کبر فزٌّگی ٍ هغبلؼِ ٍ کتبةخَاًی رضذ کزدم .اًگبر
حبج احوذ دستن را گزفت ٍ رُ صذسبلِ را ثِسزػت پیوَدم .سزثبسی ٍ خذهت در هٌبعقی دٍرافتبدُ را اًتخبة کزدم ٍ تَ
هبدر ،ثجخص کِ آى رٍسّب هثل ّویطِ چقذر ًگزاًن ثَدی.

ٍ اسدٍاج کِ آرسٍی ضوب ثَد ،ثب دختزی کِ ثٍِاسغِ ضْذا ثب اٍ آضٌب ضذم ٍ خذا را ضبکزم کِ حبج احوذ اس دختزاى پبکذاهٌص
ًصیجن کزدُ استّ ،وٌبم حضزت سّزا(س) ٍ اس خبًَادُای کِ ثِضزط ایٌکِ ثِدلیل ًذاضتي فزسًذ پسز ثزایطبى فزسًذ
خَة ٍ ثبایوبًی ثبضن دختز هؤهي ٍ پبکذاهٌطبى را ثب هْزیِای سبدُ ثِػقذم درآٍردًذ ٍ هي ّن تٌْب خَاستِام اس ایطبى
هْیبکزدى سًذگی ثزای رسیذى ثِ سؼبدت ٍ ضْبدت ثَد ٍ ثب کوکِ ّن ،سًذگی هْذٍی(ػح) را تطکیل دادین ،خبًَادُای کِ
در رٍسّبی ًجَدًن ٍ خْبدم ّوسز ٍ فزسًذم را در سبیِ هحجتطبى گزفتٌذ ٍ هي دلن قزظ ثَد کِ ّوسز ٍ فزسًذم خش غن
دٍری ٍ دلتٌگی غوی ًذاضتِ ثبضٌذّ ،ویي خب ثَد کِ احسبس کزدم یکی اس راُّبی رسیذى ثِ خذاًٍذ هتؼبل ٍ قزار گزفتي
در هسیز اسالم ٍ اًقالة ػضَیت در سپبُ است ٍ ّویي خب ثَد کِ ثبس حبج احوذ کوکن کزد ٍ لیبقت پَضیذى لجبس سجش
پبسذاری را ًصیجن کزد.

ٍ ّوسزم ٍ ّوسزم ،...هیداًن ٍ هیثیٌن دست حضزت سیٌت(س) کِ قلت آضَثت را آرام هیکٌذّ ،وسزم ضفبػتی کِ
ّوسز ٍّت اس هَال اثبػجذاهلل ضزط اخبسُ هیذاى رفتي ٍّت گذاضت علت تَ .خبعزات هطتزکوبى دلجستگی ًویآٍرد ثزاین،
ثلکِ هغوئٌن هیکٌذ کِ هحکوتز ثِ قتلگبُ قذم ثگذارم چَى تَ استَارتز اس ّویطِ ػلی ػشیشهبى را ثشرگ خَاّی کزد ٍ
هٌتظز ثبش کِ در ظَْر حضزت حدت ثِاقتذای پذر سزثبسی کٌذ.

حبال اًگبر سجکتز اس ّویطِام ٍ خٌدز رٍی ثبسٍین ًیست ٍ ضبیذ ثَی خَى است کِ هیآیذ ،ثَی هدلس ّیئت هؤسسِ ٍ
ضجْبی قذر ٍ یبد حبج حسیي ثِخیز کِ گفت هؤسسِ خَى هیخَاّذ ٍ ایي قغزُّب کِ ثز خٌدز هیغلغذ ارساًی حبج احوذی
کِ هسیز ضیتالخضیت ضذًن را ّوَار کزد.

خذّالتزیت ضذًن را اس هسدذ فبعوِ الشّزای(ع) دٍرک ضزٍع کزدم ٍ ثِ خبک آلَدم توبم خسون را تب ثزای هزدهی کِ
ػبضق هَالیٌذ هسدذ ثسبسین .رٍی سهیٌی ًیستن کِ هیثیٌیذ ،هالئک صف ثِ صفٌذ کبش ّوِ چیش ٍاقؼی ثَد درد پْلَین
کبش سبکت ًویضذ ٍ حبال هٌتظز رٍضِ قتلگبّن ،حتوبً سخت است ثزایتبى خَاًذى ٍلی ثزای هي ًَر سیذ ٍ سبالر ضْیذاى
دضت را رٍضي کزدُ است.

ایٌدب رضبً ثزضبک را هیخَاّن سهشهِ کٌن .اًگبر پَست دستن را ثیي دٍ اًگطت فطزدًذ ٍ هي هَالی ثیسز را هیثیٌن کِ
ّندٍش سیٌت آهذُاًذ ٍ ثَی یبس ٍ خَى در آهیختِ ّستن .حزاهیبى در ضؼلِّبی ضزارت هیسَسًذ ٍ هي ثذى ثیپیکزم را
هیگذارم ثزای گوٌبهی ثزای خبک سهیي.

هٌجغ  :تسٌین

