« شکوه بازگشت »
خاطزُیباسگشتبِهیْياسالهیپساسحدٍدّفتسالًٍیناسارت(اسسي41سالگی) 

ًْجالبالغِ 
دٍرُیدکتزایعلَمٍهعارف 
بِقلنهحودرضااقبال،داًشجَیآسادٍُجاًباسداًشگاُکاشاىدر 

ّیچ ٍلت سشعت ّطتبد کیلَهتش بش سبعت ،ایي لذس بشاین کٌُذ ًبَدٍ .لتی کِ اتَبَسّبی عشالی
داضتٌذ سٍیبّبی  9072ضب غشیبی هب سا بِ سوت هشص خسشٍیٍ ،العیت هیبخطیذًذ.

کن کن خَسضیذ ،اص گَضِی چطن ،آخشیي سٍص غشیبی ٍ اسبست هب سا دس عشاق هیپبییذ ٍ سبیِی
اسیشاى ،بلٌذ ٍ بلٌذتش بِ سَی ایشاى لذم بشهیداضت.
ساًٌذُی اتَبَس سادیَ سا سٍضي کشد .گَیٌذُی سادیَ بغذاد ّن اص آصادی اسیشاى عشالی هیگفت ٍ بِ
افتخبسضبى تشاًِای پخص هیکشد کِ دس عٌیي تسبیح ٍ صلَات چلچلِّبی ایشاًی گن هیضذ ٍ
فبصلِی خغَط فشٌّگی هب ٍ دضوي سا َّیذا هیًوَد.
حبال هیتَاًستین آصاداًِ صلَات بفشستین ٍ حتی بلٌذ بگَیین «ٍ عجل فشجْن»!

هثل ضَس ٍ ّیجبى سٍص اعضام بَد .ساًٌذُی عشالی ،ببالخشُ تسلین اسیشاى ایشاًی ضذ ٍ سادیَ سا
خبهَش کشد .چِ هیداًین! ضبیذ ّن تسلین ًطذُ بَد ٍ داضت آصاد هی ضذ ٍ پیشٍصی ًغوِی حجبص
بش آٍاص جبص سا تحسیي هیکشد.

عَسَىاللَُِّأىْيَجِعَلبَیٌِكُنٍَِبَیِيالَّذِييعَادَيِتُنِهٌُِْْنِهَََدًٍَََّٓۚاللَُِّقدِيزٌٍَۚاللَُِّغفَُرٌ
رَحِینٌ 
اهیداستکِخدادٍستیهیاىشواٍدشوٌاًتاىرا(بِفتَحاتاسالمٍايواىکفَّار)
بزقزارگزداًدٍخداقادرٍخدابسیارآهزسًدٍُهْزباىاست(.هوتحٌِ/آيِ )۷

اسیشاى عشالی دس ایشاى ،آصادی سا توشیي هیکشدًذ ٍ اسیشاى ایشاًی دس عشاق ،صبش ٍ استمبهت
حضشت صیٌب کبشی سالماهلل علیْب سا دس اداهِی کشبال هطك هیًوَدًذ کِ جوع جبشی جْبد اصغش
ضْیذاى ٍ جْبد کبیش اسیشاى ،تشجوبى کبهل «جٌگ ،جٌگ تب پیشٍصی» بَد؛ تب ببص ضذى ساُ کشبال؛
تب اکٌَى.

یکی اص آصادگبى کِ جلَی اتَبَس ًطستِ بَدً ،بگْبى اص جبیص بلٌذ ضذ ٍ دس حبلی کِ بب اًگطت
اضبسُ جبیی سا ًطبى هیداد فشیبد صد« :بچِّب! ایشاى! ایشاى! آًجب سا ًگبُ کٌیذ! آًْب ایشاًی ّستٌذ!»؛
تعجب اص ایي بَد کِ پس اص سبلْب ،ایشاًیِ "آصاد" سا هیدیذین.

اتَبَس بِ سَی ًمغِی صفش هشصی حشکت هیکشد؛ اهب اًگبس هب بِ سبعت صفش سسیذُ بَدین ٍ صهبى
بشایوبى حشکت ًویکشد! اًگبس ّطت سبل دس هَلعیت کبًبل کویل بَدین ٍ حبال تي تکیذُهبى بِ
ٍعي سسیذُ بَد ٍ لزت لحظِی ٍسٍد بِ بْطت سا احسبس هیکشد.

هسئَلیي عشالی ّن اسیشاى ّیکلی ٍ تٌَهٌذ خَدضبى سا تحَیل هیگشفتٌذّ .وبًجب یکی اص
دٍستبى بِ ضَخی گفت« :ای کبش اسیشاى ایشاًی ٍ عشالی سا کیلَیی هببدلِ هیکشدًذ!»

آسی؛ ًببغِّب ّیچگبُ ،حتی دس عبضَساتشیي ضب ،ضَخیِ اٍل ٍلتضبى تشن ًویضَد!

ًبگْبى رٌّن بِ ّطت سبل پیص( 2632/22/92دس عولیبت ٍالفجش همذهبتی) بشگطت .آى صهبى
کِ فمظ چْبسدُ بْبس اص عوشم سا تجشبِ کشدُ بَدم ٍ افتخبس ّوشصهی بب ًَجَاًبى سیضدُ_چْبسدُ
سبلِ سا داضتن .آى صهبى کِ ببٍسم ًویضذ اسیش ضذُام؛ اهب سیلی هحکن سشببص عشالی هشا بِ خَد
آٍسد ٍ ضشبِی ضذیذ لٌذاق تفٌگ افسش بعثی ،تلمیي ًْبیی اسبست سا بش هي خَاًذ!
حبال ٍ پس اص ّفت سبل ٍ ًینّ ،وِ چیض عَض ضذُ بَد .گَیب تَلذ دیگشی یبفتِ بَدین ٍ...

جوبعت! یِ دًیب فشلِ بیي دیذى ٍ ضٌیذى
بشیذ اص اًٍب بپشسیذ کِ ضٌیذُّب سٍ دیذى

بحوذاهلل سٍص تَلذم ،اٍل ضْشیَس  ،2630سبلشٍص آصادین اص اسبست دس سبل  2632گشدیذ ٍ اىضبءاهلل
اٍل ضْشیَسی دس تتوِی عوش ،آخشِ حسشتِ ّجشاًن ًیض هیگشدد.

اللْنعجللَلیکالفزج

