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 اش همیشگی است. انیهب انم خدا هک رحمتش بسیار و مهرب

 سررپستم و رغبت رد یاورم و وحشت رد مونسم مصیبتم، زند امیدم ام، سختی رد من ی ذخیره ای»

ای  ام، رپیشانی رد پناهم ام، نداری  رد رثوتم ام، حیرانی زند رهنمایم گرفتاری، رد داردسم و نعمت رد

 «رهاسم رد کارم کمک

ه
ّ
  رب معبود نیست هک آنای  تو ای منز

 آتش از را  ما کن راه فریاردس، هب هب فریاردس تو، جز یحقّ

 .1رپوردگارا 
 

                                                
مفاتیح الجنان )فصل یازدهم از دعای پرفیض کلیات ، حاج شیخ عباس، )ره( قمی - 7

 7931ا،  ب صانتشارات :  ران ، ته)ره( ای محمدباقر کمره آیت اهلل جوشن کبیر(، ترجمه:





 ام، زندگی مرد اّولین هب تقدیم

 پدرم؛

 هب هک من هب تنها هن را  راستینش عشق وجود؛ ی همه با زمان، طی رد هک مرد جنس از زعزیی دوست هب و

 .کرد اثبت اطرافم، دنیای

 همسرم؛ هب تقدیم 

 

 .دارم  دوست شقاهنعا را، مرد دو این  





 نویسنده سخن
 از کته  همتانی . استت  حقیقت ام، نوشته «طالیی ساحل» در چه آن هر

 جتن   از قلمتی  متن  کته  بدانیتد  ختواهم  می. است( تلخ) ایم شنیده قدیم

 شتیرین ! بچشتید  را آن و نترستید  پت   . پرداختم آن به و ساختم نِیشکر

 .ستا نشین دل ،شود آب دل در که قندی همچون و است 

 کته  باشد می پرفرازونشیب و واقعی زندگی یک از ای گوشه داستان این

 .اید شده سرارشاَ مَحرم شما حاال

 .بیاندیشید و بخوانید

 هتای  لحظته  گذرانتدن  و کتاب، سرگرمی این نگارش از من هدف تنها 

 بتردارد،  در داستتان  ایتن  کته  نکاتی است بلکه از نگاه من نبوده شما نابِ

 یتا  یتابیم  درنمتی  را هتا  آن یتا  ما اغلتب،  از بسیاری .مفیدند و ارزنده بسیار

 ،استت  خمیتده  هتم  عمر ی شاخه که است شده دیرمان قدری به بعدازآن،

 تر هستیم. خصوصاً زمانی که در سنین پایین

ختود   میتدانِ  متردِ  مترا،  انتهایش، بی های پیچیدگی با زندگی که حال

 شتده  نمایان ها سفیدی مویَم، سیاه تارهای انبوه در که حال ،است ساخته

زنند که اگر دست آسیابی هم در کار بوده، آن همتان آستیاب    و فریاد می

 زندگیست! 

 را «طالیتی  ساحل» که لحظه این بدانید، تا بگویم خواهم می حال بله 

 .شماست همراه همیشه مثل خداوند دارید، دست در
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 برای فرصت (ستا لحظه کدامین دانیم نمی البته) عمر آخر ی لحظه تا

 خوشتتبختی، زنتتدگی، درستتت راه یتتافتن فهمیتتدن، آمتتوختن، دیتتدن،

 !باقیست او، پناه در خیری به عاقبت البته و حالی خوش

 و ام نوجتوانی  و کتودکی  هتای  دیتده  و هتا  شنیده از بعد که دارم یاد به

 از صتحیحی  درک دنبتال  بته  هتم  بتاز  بودم، آموخته خانواده درون چه آن

 ترتیتب، زمتانی کته    این به. بودم انسانیت و انسان هستی، آفرینش خداوند،

ی  به ترجمه خواندم، را «قرآن» آسمانی و مقدس کتاب بار، چندمین برای

 ی نستخه  ی شتده  زیرنتوی   فارستی و  ی ترجمه بهفارسی آن و همچنین 

 قتدر  هتای  شتب  در ستال  چنتدین  کته ) کبیتر  جوشتن  عظیم دعای عربی

 .منمود بیشتری توجه ،(خواندم می

 بتر  گتویم،  متی  معبود وصف در که گاه، عاشقانه، داستان این در چه آن

 توصتیف  در خاطرم بته یادگتار مانتده     در روزها آن از و نشسته ودل جان

 .است بوده خدایم  ام، زندگی همدم و دوست ترین بزرگ همیشگی

 علتی  دکتتر  ارزشتمند  کتتاب  ی مطالعته  به جوانی، دوران روز، در یک

 ایشتان،  پنتدهای  آمتوختن  برای بدانید که ب  همین. مپرداخت شریعتی،

 از پتیش  کتاش،  ای ولتی . استت  معلم ترین بزرگ خود، مان، زندگی ی پهنه

 درستت،  و موقت   بته  اندیشتمندان،  و بزرگان آن کالم از شخصی، ی تجربه

 !کنیم استفاده

 کتالم  از هتایی  گزیتده  داریتد،  رو پتیش  کته  عاشتقانه  داستتان  این در

 البتته  و بختش  دو در   قدرشتان  گتران  مقام به احترام با را ایشان ارزشمند
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 نقتل  تتان  بترای  ،«7استت  برتتر  عشت   از داشتن دوست» کتاب از برگرفته

 .ام کرده

 خواندم زمانی را «2شین اسکاول فلوران  از اثر چهار» کتاب ازآن، پ 

 مثبتت  ی دربتاره  چته  آن از بعضی حتی. بودم شده تر بزرگ حدودی تا که

 .بود سودمند بسیار برایم و بستم کار را به بود، کرده بیان اندیشی

 زمین در برداشتن و کاشتن از «طالیی ساحل» مختلف های قسمت در

 هم کتاب آن در نوعی به که ،ام یادکرده مختلف های گونه به زندگی، پهناور

 یتادآوری  هتم  شتما  بترای  تأکید با .بود جالب برایم و بودم  خوانده بسیار

  .کنم می

 بته  ختود  زودتتر،  خیلی ،آسمانی کتاب خواندن با پیش، ها سال گرچه

 .کردم می عمل توان حد در و بودم یافته  دست زیبا و واقعی مفهوم این

 الهتی  عشتقی  و دوستی به خود، درون و شخصی زندگی در سرانجام)

 !(گنجد نمی وصف در که یافتم  دست

 و عشت   ،متادی  ی ریتزه غ انستان،  ذات در  که دانیم می همه حال بااین

 .است انکارناپذیر نیز، آن جن  از داشتن دوست

 بستتیار و استتت جتتن  آن از ای عاشتتقانه داستتتان «طالیتتی ستتاحل» 

 ختود،  که این برای نه کنم، می توصیه عزیزان شما به را خواندنش. شیرین

 !نه آنم، ی نویسنده

 !نیست لطف از خالی که دانم می زیرا  کنم، می توصیه

                                                
   .793۱   ،  دمشهد: نشر شمشا، داشتن از عش  برتر است دوست،  ی ل ، ع ی ت ع ری ش - 7

 .است "علی شریعتی"نوشته  "کویر "ای از کتاب  کتاب برگزیدهاین 

،  دل وش خ  ی ت ی گ : ه م رج ت، شین اثر از فلوران  اسکاول 4،  اول ک اس    وران ل ، ف ن ی ش -2

 .7937 ،     ان ک ی : پ ران ه ت
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 اگرچه اش، بزرگی و مهربانی ی سایه زیر که بازدَم و دَم هر برای را خدا

 .گویم می سپاس گذرد  می سخت یا آسان

 را ما مکان، هر و لحظه هر در که خواهم می او از و کنم می خیر دعای

 .باشد مان مراقب و نگذارد وا خود، حال به


