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 میان شهد سخن این ترانه شیرین است   ودرسروده من این کالم رنگین است   

 هرانکه صلح نجوید سزای نفرین است  تاللوی هسـتی     از  زمان  آزمون در

      )باقری(  

  

 سید هادی نوشته

 
 ۶۹۳۱جدی  ۶۱

 

 همدیاران وهمکیشان عزیزسالم برشما

شاهید  وپیامادهای آن میباشاد  زیت هااصلح کلمه زیباست وزیباتر م

)هرانکاه صالح نجویاد سازای  فرمودناد  سید شربت باقری چاه زیباا

روی دساات ورفتااه را همفکاار وردیااده وابتکاااری  یااگ وااروه روشاا فکر   نفاارین اساات( 

مصاایبت کشاایده دیارمااان  بااه نفاف وفااالم مااردم رنجدیااده و تااا ده اادبخاار   آناارا میخواه ادو

مدتهاسات کلماه صالح باشاغ انیهای ماان چاه   قراربگیرد شغ ان وهمدیاران مان شغ انیان 

 بسته است  وازدیارمان رخت سفرراده دیرداخل شغ ان وچه بیرون ازشغ ان مالل ودر

 

 درمیان ایان قافلاه خاموشاانه مقدس ومیگوی دکه این کلمه  ستخوشبختانه کاراوانی درراه 

 م اازل بااه م اازل فاصااله هااادرحرکت اساات ماای پیمایاادو ودلهااای شااغ انیهارا مساایر شااغ ان

 دریاهایجاده پرخم وپیچ و آنکه باوجود  میسازد  به مقصد وخودرانزدیگ راطی میک د 

الطمهااا و امااوا  ت بااا زورق ایاان کاااروان   هساات د قاارار ورفتااه شااده طوفااانی درمساایر

 زده وخواهادرمباارزه کارده وآنهاارایکی پای دیگاری ک اا حوادث یدریا طوفانی گینسهم

 وظیفااه ایمااانی و  درحرکاات اساات  و پیمااود مساایرر راخواهااد ساااحلبطاار   وشاات وذ

خطارا  ه مواجه شدن بآنرا ازو وجدانی هرشغ انی است تابااین کاراوان صادقانه پیوسته

 مااا امیدبااه خداونااد وع ایاات امااام وقاات داریاام تاااورد  احتمااالی درامااان وم فااوظ نگهاادارد 

ت درعمق دلهاای یگوارصفاوصمیمنسیم خوشوعوض آن  زدوده شدهکدور  ازدلهای ما 

این راه دشوارومسیر طوالنی رامیتوانیم باهمکاری یکدیگر کوتاه ساخته وباه    مان بوزد

والاام جانکاااه چ اادین ساااله اختتااام بخشاایده ودریااگ هاام آه گاای کاماال بااه آن پدیااده  رنااد درد

ی اعاالن نااابود  رمجزاساااخته اساتازخواه را خاواهر و بارادر از را شاومیکه کاه باارادر

وی واساتقبال ازیان کااروان وروه روش فکران کشورمان اعالن آماد  خوشبختانه  بفرستیم

  میشمارم ازواجبا  اولی راوپیوستن به این کاروان   ومیک  د رانموده
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 نگرشاها   انیشام د روان هرکادام ازصااحب اران ومتفکارینن وه کاری ایان کاا  پیرامون

نکااا   مقدورنمیاادانم تااا نمااوده انااد  پیشاا هادا  خودراارا ااهو  نقطااه نارهااا اندیشااه هااا 

من قسمیکه قبالً به دوستان همدیار خویش عرض نماودم  راپیرامون آن ب ویسم  تکراری 

ایان وظیفاه هرشاغ انی  نهال نوشاانده شاده خزانای باه مراقبات هاای ویاته اارور  دارد 

پاکساااازی  وراهیکاااه سالهاسااات بایاااد  آب رساااانی وتغذیاااه آن کوتااااهی نک ااایماسااات تاااا در

 را ردیدنادمیگ میشدوس گ ریزه ها وصاخره هاای صاخیمیکه ماانف عباورومرورمردم ماا

وراه صااا   مااان ک ااارزده ماای شاادبااومی ن وروشاا فکران اورماادتها قباال توساار مبتکااری

بلاای مااا بااه  یداشاات  حاااالن شااغ ان واااف بهتااری م یااامیبودوهمااواربرای مااردم مااان مه

ه وزهم ناوقت   روز آی ده خویش رانمیداند وفرجام وهیچ کس عاقبت یمامیدزنده وی میک 

  نشده وبقول معرو  ماهی راهرزمان ازآب دربیاوری تازه است 

 

 دوستان عزیر!  

یااد باصاادق وصفاوصاامیمت بااه ایاان کاااروان بییوناادیم وباایشااان ایاان راه راتااا انتهاادامااه یبیا

 بدهیم 

 باعرض حرمت       

 سید هادی                         


