ﺎﻟـﻴـﺖ در وﻗـﺖ
اﻳﻦ ﻋـﻼﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻌـﻨـﺎى اﻧـﺠـﺎم دادن ﻓـﻌّ ّ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺻﺮف وﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺿﺮورﺗﻰ ﻧﺪارد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﭘﺲ از ﺗﺪرﻳﺲ  ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
ـﺎﻟـﻴـﺖ
اﻳﻦ ﻋـﻼﻣـﺖ ﺑـﻪ ﻣـﻌـﻨـﺎى ﺿـﺮورت اﻧﺠـﺎم دادن ﻓـﻌّ ّ
درﻛﻼس ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﺎر و اﻧﺠﺎم دادن
ﺎﻟﻴﺖ8ﻫﺎ را ﻣﻰ8ﺗﻮان در ﻛﻼس
ّ
ﺎﻟﻴﺖ در آن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌّ ّ
ﻓﻌ ّ
ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠـﺎم داد )در اﻳـﻦ ﺑـﺎره ﺑﻪ ﻋﻼﻳـﻢ راﻫﻨﻤﺎى ﻣـﻮﺟـﻮد در
ﻛﺘﺎب ﻛﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻴﺪ(.
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ﻳﺎدش ﺑﻪ ﺧﻴﺮ!
… اّوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻪ ﺗﻮ را دﻳﺪم ،ﻛﻼس دوم ﺑﻮدى؛
ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻏﻨﭽﻪ8ى ﻛﻮﭼﻚ و زﻳﺒﺎى ﮔﻞ؛ ﻣﺜﻞ ﻏـﻨـﭽـﻪ8اى ﻛـﻪ
ﻫﺮ ﺻﺒﺢ8دم ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺎز ﻣﻰ8ﺷﻮد.
ﻳﺎدت ﻫﺴﺖ؟ …
آن روزﻫﺎ ﻣﻰ8آﻣﻮﺧﺘﻰ »ﻣﺜﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ﮔﺮم و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﻰ؛
»ﺷﺎدى ﮔﻞ8ﻫﺎ« را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻛﻨﻰ و ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ »اﺑﺮﻫﺎ ﻣﻰ8آﻳﻨﺪ«،
»ﻫﺪﻳﻪ8ﻫﺎى او« ــ ﻗﻄﺮه8ﻫﺎى رﻳﺰ ﺑﺎران ــ را ﺑﺮ روى ﺻﻮرت و
دﺳﺖ8ﻫﺎى ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﻨﻰ .ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﻰ8آورى؟
ﻣﻰ8ﮔﻔﺘﻰ ﻳﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ8ام ﻫﻤﺮاه »ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ« در »ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟّﺪ«
ﭘـﻴﺎﻣـﺒﺮ ﺧـﺪا و اﻣﺎﻣـﺎن ﻣﻬـﺮﺑﺎﻧـﻢ ﺷﺮﻛـﺖ ﻛـﻨﻢ و »در ﻣـﻴﺎن
ﻛﻮدﻛﺎن« ﺷﺎد و ﺧﻮش ﺣﺎل ﺑﺎﺷﻢ.
ﺗﻮ آن روزﻫﺎ آﻣﻮﺧﺘﻰ
ﺑــﺎ ادب و اﺣــﺘــﺮام ﭘـﺎى »ﺳــﻔــﺮه8ى ﻋــﻤــﻮ ﻋـ ّـﺒـﺎس«
ﺑﻨﺸﻴﻨﻰ،
ﮔﻰ« ﺧﻮدت و
ﺑﺎ ﺳﻌﻰ و ﺗﻼش »ﺑـﺮاى ﭘﺎﻛﻴـﺰ ِ
»ﻧﻴﻤﻜﺖ ﺳﺒﺰ« ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻣﺤﻠّﻪ8ات ﺑﻜﻮﺷﻰ
و…
ﺑــﻪ ﻛـــﻼس ﺳـــﻮم ﻛــﻪ آﻣــﺪى ﻣـ ـﺜ ــﻞ
ﻛﺒﻮﺗﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺴﻴﻢ ﭘﺮواز

ﻣﻰ8ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪ8ﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﻛﺮدى؛ »ﻣﻬﺮﺑﺎن8ﺗﺮﻳﻦ دوﺳﺖ«
»ﺑﭽﻪ8ﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ«» ،ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ّ
ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ« را دﻳﺪى؛
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺴﻦ و ﺻﺎدق آﺷﻨﺎ ﺷﺪى و ﺑﻪ »ﻋﺎﻗﺒﺖ
ﻛﺎر«8آن8ﻫﺎ و ﺧﻮدت اﻧﺪﻳﺸﻴﺪى.
روزى ﺑــﺎ ﻫ ــﺪﻳـ ـﻪ8اى دوﺳ ــﺖ داﺷـ ـﺘـ ـﻨ ــﻰ ﻫـ ـﻤ ــﺮاه
»داﻧـﺎﺗـﺮﻳـﻦ ﻣـﺮدم« ﺑـﻪ »ﻋـﻴـﺎدت« ﺑـﻴـﻤــﺎران رﻓـﺘـﻰ؛
روزى دﻳﮕﺮ در »ﺟﺸﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن«8ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدى.
و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻳﻚ روز ﺑﺎ ﺧﻮدت ﮔﻔﺘﻰ»8ﻣﻦ ﺑﺰرگ
ﺷﺪه8ام« و ﺑﻪ »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴـﻢ«ﻫـﺎى زﻧﺪﮔـﻰ8ات
ﻓﻜﺮ ﻛﺮدى.
ﻛﻼس ﭼﻬﺎرم را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارى؟
آن روز ﻛﻪ ﻫـﻤـﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﻄﻔـﻰ و ﺧـﺎﻟـﺪ ﺑـﻪ
»ﺳﻔـﺮى ﺑﻪ ﻳﺎدﻣﺎﻧـﺪﻧـﻰ« رﻓﺘﻰ؛ از
»ﻣ ـﺴــﺎﺟــﺪ ﻣــﺴــﻠــﻤــﺎﻧــﺎن« دﻳــﺪن
ﻛ ــﺮدى8و»8ﺑـ ــﺮاى8دوﺳ ــﺖ«8ﺧ ــﻮدت
ﺧﺎﻃﺮات ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 8آوردى!
آن روز ﻛﻪ در »زﻧﮓ اﻧﺸﺎ«
ﻣﻮﺿﻮع »رؤﻳﺎﻫﺎى ﻣﻦ« را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدى!
ﺑـﭽـﻪ ﺧـﺮﮔﻮش8ﻫـﺎ در آن »ﺷـﺎﻣـﮕـﺎه
و آن روز ،ﻛﻪ رؤﻳـﺎﻫـﺎى ﻗـﺸـﻨـﮕـﺖ را ﺑـﻪ زﺑـﺎن آوردى و ﺑﺮاى آن ّ

ﭘﺎﻳﻴﺰى« آرزوﻫﺎى ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺮدى!
اﻛﻨﻮن ﻛﻼس ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺴﺘﻰ؛
ﺑﺰرگ8ﺗﺮ و داﻧﺎﺗﺮ ﺷﺪه8اى.
ﺧﻮب ﻓﻜﺮ ﻣﻰ8ﻛﻨﻰ ،ﺧﻮب
ﻣﻰ ﻓﻬﻤﻰ ،ﺧﻮب ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻰ8ﮔﻴﺮى.
ﺧﻮﺑ ﻰ 8ﻫﺎ را ﻣ ﻰ 8ﺷﻨﺎﺳﻰ .ﺧﻮ ب 8ﻫﺎ را
دوﺳﺖ دارى،
و دوﺳﺖ دارى ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﻰ.
ﻣـﻦ ﻫــﻢ ،دوﺑــﺎره ﺑــﺮاﻳـﺖ ﻫـﺪﻳــﻪ8ﻫــﺎﻳــﻰ از
آﺳﻤﺎن آورده8ام.
راﺳﺘﻰ! ﭘﺎﻳﺎن اﻣﺴﺎل ،وﻗﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈـﻰ

ﻣﻦ و ﺗﻮﺳﺖ
و ﻣﻦ ﺷﺎﻳﺪ »ﺑﻰ8ﺗﻮ« ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﺸﻮم اﻣﺎ »ﻣﻌﺘﻘﺪم« ﻣﺎ ﻣﻰ8ﺗﻮاﻧﻴﻢ »ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ« و ﻫـﻤـﻴـﺸـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﺎد ﻫـﻢ
ﺑﺎﺷﻴﻢ.
»آرزوى ﺑﺰرگ ﻣﻦ« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻦ ﻳﻚ »ﺗـﺼـﻮﻳـﺮ ﻣـﺎﻧـﺪﮔﺎر« در ذﻫﻨﺖ ﺑﺎﻗـﻰ ﺑـﻤـﺎﻧـﺪ و ﻣـﺮا »ﺑﺮاى
زﻧﺪﮔﻰ« ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻰ.
اﻛﻨﻮن در اﻧﺘﻬﺎ
ﺑﮕﺬار ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ »ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روز« ﺑﺮاى ﻣﻦ ،روزى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ8و »دﺳﺖ در
دﺳﺖ دوﺳﺖ« ،8آﻣﺪن »ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ« را ﺑﺎ ﺷﺎدى و اﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﺑﻨﺸﻴﻨﻢ.
ﺗﺎ آن روز
و ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آن روز
دﺳﺘـﻢ را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧـﻪ8ى دوﺳـﺘـﻰِ ﻫﻤﻴﺸﮕـﻰ ،ﺑـﻪ ﺳـﻮﻳـﺖ دراز ﻣﻰ8ﻛﻨـﻢ؛ ﻣـﺜـﻞ دﺳ ِ
ﺳﺒـﺰ ﭘﻴﭽﻜـﻰ ﻛـﻪ ﻫـﺮ
ِ
ﺖ
ﺻﺒﺤﮕﺎه ،ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎنِ ﺑﻰ8ﻛﺮان دراز ﻣﻰ8ﺷﻮد.
ﺧﺪاى »ﻳﻜﺘﺎ« ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎﻫﺖ.
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ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﻣﺎ ﺧﺪاﺳﺖ
و ﭼﻪ ﭘﺸﺖ و ﭘﻨﺎه ﺧﻮﺑﻰ!

