
 
 ندش ریسا ،نتفرگ ریسا ،ناهنپ دنب

 
 ییاج ای یطیارش ،یسک هب ارم هک تسا ناهنپ يدنب ،یگدنز زا صاخ یعون ای یصخش ِیمهوت ریوصت ،تواضق ،تمواقم ،يراتفر يوگلا ،رواب ره
 هتخادرپ و هتخاس یمهوت ریوصت نآ رگا و دوشیم هدیشک درف نآ و نم نیب یئرمان يدنب ،موشیم هدینامه یصخش ریوصت اب نم یتقو .هدرک دنب
 دشاب کیدزن ینهذ ریوصت نآ هب دناوتیم هک یصخش ره اب یمومع و یلک روطب ،دشاب هتشادن دوجو مایگدنز رد زونه ینیع تروصب و دشاب نهذ
 .ددرگیم داجیا یئرمان دنب و طابترا نیا
 
 هک تخمز و روطق و يدالوف يریجنز ای دنشاب كزان یخن لثم ،ینهذنم يارب نآ تیمها و یگدینامه هجرد روخارف هب دنناوتیم اهدنب نیا
 رامشیب هب نم زا هک ... و ریجنز و لباک و خن زا مهرب و مهرد و بیجع ییاهکبش دینک روصت الاح .تسین نکمم اهیتحار نیا هب نآ نتسکش
  .هدش هدیشک اهمدآ و ناکم ،نامز ،طیارش ،قافتا

 
 هدش مگردرس فالک لثم هک رازاب هتفشآ نیا زا ندمآ نوریب و ییایوپ و تکرح ناکما ،ماهتخادنا هار هب هک یشکمیس و میس همهنیا اب ایآ
 نیمه اب .مراذگیمن دازآ ار درف نآ نم .دوشیم وا نتفرگ تراسا هب ثعاب هدش لصو یطیارش ای يرگید هب نم زا هک يدنب ره ؟تسا ریذپناکما
 .مهدیم درد مه وا هب ،مدوخ رب هوالع و متسه وا ندرک لرتنک لاح رد هتسویپ و موادم روطب یئرمان دنب

 
 و تسيدازآ یتسه تاذ .دشاب هتشاد ندوب دنب رد هب لیامت هک تسین ایند رد زیچچیه .تسا كانرطخ و روآدرد رایسب اهمدآ اب ندش هدینامه
 يدنب ،.... و شنداد تسد زا سرت ،وا ندرک لامآ هبعک ای یصخش زا یمهوت يریوصت هب ندیبسچ اب ام الاح .هتفرگ رارق زیچهمه رد يدازآ هرهوج
 هک هناقشاع رهاظهب یطباور میدهاش و مینادیم قشع ار نیا ًالامتحا و !دروخب مُج میراذگیمن و میدنبیم زیزع نآ ياپ هب هدیدبآ دالوف زا روطق
 .تسا هدش یهتنم ییادج و ترفن و درد و رهق هب دوز یلیخ
 
 تراسا هب ار درف نآ و میدنبب یسک ياپ هب ناهنپ يدنب میناوتیم ینهذنم ياهوگلا و اهیگدینامه رد ام هک روطنامه هک تسا نیا فیرظ هتکن
 و دوخِ تسد هب هک يریجنز هب مکحم یلفق داد میهاوخ هزاجا وا هب ،میشابن انشآ لصا نیا اب ام و دوش هدینامه مه ام ِدوخ اب یسک رگا ،میروآرد
 .دربب تراسا هب ار ام و دنزب ،هتسب ام
 
 و میوشن هتفرگ تراسا هب هک میشاب بقارم و میریگن مک تسد ار نیرق رثا .مینک رارقرب طابترا دارفا اب يرایشوه اب و دشاب عمج نامساوح دیاب
 هلیسوب هدش هتخاس يوترازه نیا زا یصالخ يارب یهار ایآ دش حرطم راتشون نیمه رد هک روطنامه اما .میزاسن دوخ ریسا مه ار یسک
 ار يدازآ معط هرابود و هدرک صالخ قافتا نارازه و نآ و نیا هب هدش هتفاب ریجنز همهنیا نیب زا ار دوخ میناوتیم ایآ ؟دراد دوجو نامینهذنم
 ؟میشچب
 
 رد اهریجنز و اهبانط همه ِرس !مینک زاب ار نامناتسد تسیفاک طقف .درک ار شرکف ناوتب هکنآ زا رتهداس ،هداس رایسب لح هار کی ،تسه هلب
 کی ،هظحل کی ،تکرح کی ،تسیفاک يدالوف هدارا کی .مینکیمن اهر و میاهتفرگ مکحم ار ریجنز ِرس هک مییام ِدوخ نیا و تسام دوخ ناتسد
 دنهاوخ نیمز رب و دش دنهاوخ اهر نامتسد زا اهریجنز ِدوخ ،مینک زاب مه زا هتفرگ ار اهریجنز مکحم هک یناتشگنا یتقو .هنارایشوه و حیحص هاگن
 .داتفا

 
 نیا هک مینک دازآ مه زا ار دوخ هدروخ هرگ مه رد ناتشگنا یتحارهب میناوتن و مینک ساسحا نامناتسد رد دیدش ضابقنا و تمواقم ادتبا رد دیاش
 یگتفرگ و ضابقنا و تلاح نیا هک دنچ ره .دراد دوخ تلاح ظفح هب لیامت تسد ،تسد موادم ندوب تشم و ضابقنا لیلدهب .تسیعیبط مه
 ال َو َلوحال و مینک هدارا ،میهاوخب رگا اما ،تسا هدهاشم لباق تسد يور یتحارهب اهبانط و اهریجنز راشف رثا و دنکیم داجیا درد شدوخ يارب
 و اهر یکی یکی یئرمان ياهریجنز و دش دنهاوخ زاب يرگید زا سپ یکی نامناتشگنا دید میهاوخ ،میروایب نابز هب لد هت زا و ًاقیمع ار هللااب اّلا هَّوق
 .دازآ زین ام
 
 و دش دنهاوخ اهر زین دندوب هدش هتسب اهریجنز ِفرط نآ رد هک ییاهرواب و اهوگلا ،تاقافتا ،دارفا همه هکلب میوشیم دازآ هک میتسین ام طقف نیا
 .دنوش صالخ اهیگدینامه زا و هدرک زاب ار ناشتشم زین اهنآ ات ،دارفا نآ يارب دشاب يرگنلت ییاهر و يدازآ نیمه دیاش
 هللاءااشنا
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