زًذگٌ٘اهِ
ضْ٘ذ ػلٖ امثر پاضاٖٗ در ّدذّن تْوي هاُ ّسار ٍ س٘صذ ٍ چْل ٍ چْار در ضْر مرهاًطاُ هتَلّذ ضذ .از ّواى
دٍراى مَدمٖ سؼٖ هٖ مرد فراٗض دٌٖٗ را تِ درستٖ اًدام دّذ .در خلسات قرآى هسدذ هحل ضرمت هٖ
مرد .تس٘ار صادق ،هتَاضغ ٍ فرٍتي تَد ٍ ًواز اٍل ٍقت را ّ٘چ ٍقت ترك ًوٖ مرد .مالس پٌدن اتتذاٖٗ تَد
مِ اًقالب اٍج گرفت .اٍ تا ٍخَد سي من ،در راّپ٘واٖٗ ّا ضرمت هٖ مرد.
پس از پ٘رٍزٕ اًقالب ،از خولِ داًص آهَزاى فؼّال در اًدوي اسالهٖ هذرسِ تَد ٍ پس از آغاز خٌگ تحو٘لٖ،
ّو٘طِ آرزٍ داضت مِ تِ خثِْ ترٍد .تِ اٗي ترت٘ة ،در دٍ سٌگر ػلن ٍ خثِْ تِ هثارزُ پرداخت؛ در طَل سال
تحص٘لٖ درس هٖ خَاًذ ٍ تاتستاى ّا تِ خثِْ هٖ رفت .در سال ّسار ٍ س٘صذ ٍ ضصت ٍ چْار در مٌنَر
سراسرٕ ضرمت مرد ٍ در رضتٔ تْذاضت ػوَهٖ داًطگاُ ػلَم پسضنٖ تْراى قثَل ضذ .تا هقطغ فَق دٗپلن
تْذاضت در داًطگاُ تِ تحص٘ل اداهِ داد ٍ پس از هذّتٖ تِ ػضَٗت رسوٖ سپاُ پاسذاراى درآهذ.
اٍ در ػولّ٘اتْإ ٍالفدرٍ ،۲الفدر ،۴خ٘ثر ،مرتالٕ ٍ ۵مرتالٕ  ۸ضرمت مردُ تَد ٍ سراًدام در تارٗخ پٌدن
هرداد هاُ سال ضصت ٍ ّفتٍ ،قتٖ مِ تا مَلِ تارٕ از تدرتٔ حضَر در ػول٘اتْإ دفاع هقذس ترإ هقاتلِ تا
هٌافق٘ي مَردل تِ هٌطقٔ اسالم آتاد غرب رفتِ تَد ،در ػول٘ات هرصاد ،پس از رضادت ّإ فراٍاى تِ ف٘ض
ضْادت ًائل آهذ.

دست ًَضتِ ّإ ضْ٘ذ ػلٖ امثر پاضاٖٗ از خثِْ ّإ خٌگ

رٍز ٗل ضٌثِ حَالٖ ساػت  ۴تِ ّوراُ ضص تي از ترادراى ،تِ هٌظَر مسة اطّالػات از ًحَٓ آراٗص دضوي تِ
سوت سٌگر هلحذٗي تؼثٖ تِ راُ افتادٗن .از مَّْا ٍ صخرُ ّإ خطرًاك ٍ دَٗارُ ّإ ضٌٖ گرفتِ تا ض٘ارّإ
پ٘چ در پ٘چ ٍ تٌگ ،هس٘ر ها صؼة الؼثَر ٍ تس٘ار خطرًاك تَد .تٌْا مسٖ مِ درآى ضة خَات٘ذ ،ضاٗذ هي تَدم.
ها تاٗذ ّ٘چ گًَِ صذاٖٗ از خَدهاى در ًوٖ آٍردٗن؛ حتّٖ صذإ ضاًِ تِ ضاًِ ضذى رٍٕ خاك .گرسٌگٖ تِ
اضافِ سرهإ ً٘وِ ضة مِ تا تي استخَاى ًفَر هٖ مرد ٍ احتوال سر رس٘ذى دضوي؛ ّوگٖ اهناى خَات٘ذى را
از اًساى سلة هٖ ًوَد .تا ده٘ذى فدر دٍم ،ترادراى ًواز صثح را ادا مردًذّ .ر چٌذ آتٖ ترإ ٍضَ ًثَد اهّا
ًوازٕ ضاٗذ تِ ارزش سالْا ٍ هاّْا ترپا ضذ .هي ٍ دٍ تي از ترادراى تِ سوت دضوي تِ راُ افتادٗن ٍ حذٍد ٗل
م٘لَهتر خلَ رفت٘ن ٍ از رٍٕ تپِّ إ مِ تر پارُ إ از سٌگرّإ دضوي دٗذ داضت ،مارهاى را اًدام دادٗن .ترًاهٔ
ًسدٗل ضذى تِ دضوي ٍ اح٘اًاً ػثَر از خط آًْا را ترإ دفؼات تؼذ ،در رٌّواى زٗر ٍ رٍ مردٗن .ضاٗذ اٗي
تْترٗي تازٕ دً٘ا تاضذمِ ٍقاٗغ را تِ دًثال خَد هٖ سازد .تا طلَع آفتاب ًسد دٗگر ترادراى ترگطت٘ن ٍ در حسرت
پٌح ضنارٕ هاًذٗن مِ خلَٕ ها تَدًذ ٍ از .ترس اٌٗنِ هثادا دضوي از ٍخَد ها تا خثر ضَد ،فقط تِ ًگاُ مردى
امتفا مردُ ٍ تا دٗگر ترادراى (در تِ اسارت درآٍردًطاى) ضرٗل ًطذُ تَدٗن
قثل از ظْر تِ ًقطٔ رّاٖٗ رس٘ذٗن ٍ از آًدا تِ هقرهاى تازگطت٘ن .اهرٍز صثح سرٕ تِ هْراى زدم .اًساى تا دٗذى
اٗي هٌاظر هٖ گرٗذ؛ حتّٖ اگر قطرٓ اضنٖ ترإ آهذى از چطواًص ًواًذُ تاضذ .خٌاٗتناراى خَدماهِ تغذاد ًِ تِ
خاًِ إ رحن مردُ اًذ ٍ ًِ حتّٖ تِ درختٖ .تأس٘سات اٗي ضْر ،مِ زٗثاٗ٘ص از تٌإ ساختواى ّا ٍ ه٘ادٗي ٍ
تلَارّاٗص پ٘ذاست ،در ّن مَت٘ذُ ضذُ ٍ ت٘رّإ ترقص از ساق قلن ضذُ .دٗگر ًِ آتٖ ٍ ًِ آتاداًٖ ٍ ًِ ّ٘چ
چ٘س دٗگر تاقٖ ًواًذُ است .آُ ًْاد آدهٖ است مِ تا دٗذى چٌ٘ي هٌظرُ ّاٖٗ ًاخَدآگاُ ًؼرُ هٖ زًذ مِ پذر
ظلن صذّاهٖ تسَزد .اهّا هْراى تار .دٗگر هْراى خَاّذ ضذ ٍ تِ ّوّت رزم آٍراى اسالم ،دضوي تار دٗگر رل٘ل
خَاّذ ضذ.

