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 داشت؛ نام«  ده پایین » دیگری و«   ده باال » بنام   یکی  که بود آبادی دو  بلند، کوه دو  دامنه در

 و  میشد سرازیر  ده پایین به  ، گذشت می ده  باال کنار از ، جوشید می کوه دل از آب پر ای چشمه

. کرد می  سیراب را « ریه ق»  ده دو هر های زمین  

. شود صاحب  را  کوه پایین های زمین که  افتاد ی شوم فکر  به ده باال  ارباب روزی  

: گفت و کرد رو خودش ده اهالی به پس  

بدهیم؟  ده  پایین  مردم به  رایگان را آب باید  چرا ماست، منطقه در آب چشمه    

« بندیم می  پایین ده باالی  را چشمه آب به بعد  امروز از»    



   » 2 »صفحه :   

 و  موسپیدان  همراه و  شدند مطّلع ارباب  شوم فکر از کوه پایین  مردم و گذشت روز دو یکی

.کند باز  برایشان را آب تا    کردند التماس و  افتادند راه به  ده باال طرف به بزرگانشان  

: گفت و ماند  خواهند آب بی،  ابد تا یا و  شوند او رعیت یا  که کرد پیشنهاد  ارباب ؛  اما  

 من  .رسند نمی هم به هرگز کوه دو این  !! رعیت مثل کوه  پایین و  است ارباب مثل باالکوه »

! « رعیت شما و  هستم ارباب  

 

، یکتن  گذشت که روزی چندنبود ، بنآ ؛  قبول ودشوار   سخت کوه پایین  مردم برای پیشنهاد این

: گفت مردم به و رسید ذهنش به فکری«   ده  ینپائ » بزرگانی  از  

. کنیم درست کاریز و  کنیم حفر چاه چندین تا  بردارید را  تان کلند  و بیل  

 کشتزارهایشان و  مزارع به را آب دوباره کوه پایین  مردم و شد آماده ها چاه  مدت چند از بعد

. شود  خشک «  باالده»   چشمه که شد باعث ها کاریز  شکلولی ؛   . ساختند  روانه  

 

 ای چاره ؛  اما  ، شد ناراحت هر و، سخت ق  رسید «  ده باال»  ارباب  گوش به  خبر اینزمانیکه 

: گفت آنها به التماس با و رفت «  کوه پایین »مردم  سوی به خاطر همین به  نداشت؛  شدن تسلیم جز  

 به را چشمه ی ها چا از یکی سر است ممکن اگر خشکاندید، را ما چشمه کارتان این با شما »

.« کنید بسته ما قریه طرف   

: گفت لبخند با « ده  ینئپا»  قریه بزرگ  

« رسد نمی کوه به کوه :  گفتی که هست یادت  ؛ آبعد  رود،  نمی باال  به ینپائ از آب ؛ اوالا »  

: گفتی درست تو   

!!!  رسد می  آدم به  آدم ؛  اما رسد،  نمی  کوه به کوه  

 

:  محترم خواننده  

. دارد  بزرگی  پیام؛   اما،   است داستان یک این چند هر  

 چه با و  ای خانواده چه در ،  زبانی چی ،  ای قیافه چه با که نکرده انتخاب خودش هیچکس

!!! بیاید بدنیا شرایطی  

  

 این همه در حکمت  و علم  الهی  نهفته  است  و بس !! 

 حقایـق اسرار حق ،  مخـزن جای قلب  خویش را  که، ان  مومن پس ؛ الزم  است  تا منحیث  بندگ

و با نهایت  پاک کنیم   کینه و نفرت،  الهی  است  از حرص دنیا و محبت عشق   و مرکز و معرفت

داشته  حسنات خود  ته از دنیای آبدی اندوخ  و برای دنیا مستفید   و نیت پاک از مزایای این محبت

 باشیم . 

 

  زمانی میرسد که :؛  آدم به  آدم

در   سعادت بشریتبه برای  خدمت  توام با حسن خیر  نیت  و اراده  پاک ؛  باشد  پاک ریا از قلب

  و آرامش  صلحای  ی  در فضبرای زندگ حسن و تفاهم  زمینه  و کند پیدا ورش وجود انسان  پر

.و ایجاد شود تقویه  
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