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 توسط اداره نشرات سیمای شغنان ،رفته شده از فیسبوکگبر

 
 ۴۱۰۲جون  ۰۱ متن : نشر 
 

 

 همسفران فرهیخته و دانشمند دنیای مجازی فیسبوک درود بر شما !
 
 متن زیر راحتمآ بخوانید وبرنکات آ ن تآمل نمائید :  

 
مننن سیسننتم ب : بننه نننول گاننندی آ:نناز میکنننم : میدوینند تاحننال نمینندانم هننر سننا   سننه 
میدنندرد یکسننال از مننرم سننم میشننود ویننا یکسننال بننه  مننرم ا ننافه میشننود  مننن هننم 
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اسنون مرد مسن  هستم سه متاسفانه فرصت های نیک  را از دسنت داده ام بنه بندی 
عنناد مخت نند زننندگ  شخصنن  هننایم میدننردازم: اسمننرآ مننن بیشننتر از دیدننران سننه بننه اب

واجتمننا   مننن منن  فومننند خننود را نمیشناسننم  اینننرا باربننار در زننندگ  روزمننره ی 
خود تجربه سنرده ام   منل دیدنران را من  بیننم و از آن در محافنل ومجنا د انت ناد 
وتبصره میکنم ، در حا یکه بر زشت  ا مال هیچداه  توجه ی نکرده ام   و سس  

ت گفتن ندارد ، اگر برایم میدفتنند شناید منن دو وهنای بند هم نمیدوید ویا اصال جرئ
زندگ  خود را اصالح میکردم و خود را ازین همه طعنه و دشنام رها م  ساختم  

حکم وبا صد زبان  مل دیدران وحت  دوستان ونزدیکانم را انت اد  ن ه آمیخواهم ب
ود توجنه ی هنم بددارم مع االسد بنه نادناس  رفتنار وسنردار خنانت اد و بآن اندشت 

نکرده ام  مطمح نظر و مخاطب من درین نوشته هیچکس  نیست دوستان معندورم 
 زیرا نمیخواهم تراوش اندیشه هایم در دنیای دیدران متج   شود   بدارند،

 
آ بناهم  ناین نبشته داستان زندگ  همه ی ماست   چون زندگ  منا آدمونا اسمنرا وبع

منا خننود را در آئینننه سننردار خننود میبینننیم    مشنابه وینناهم فننرن میکننند  ی ینننآ هرسنندام
ازینرو اگر ن اوت من سه در سمال انصناد، صندانت وبیطرفن  صنورت میدینرد 
ب  تامیر م  بود، بدان ساری نداشتم و نادیده میدرفتم  شایان دسر میدانم بناز ونتن  
من در مسیر  نرو  یکجنا بنا افنراد گننده در حرسنت بنودم افنرادی را سنه در دسنت  

دیرشده بودند فراموش میکردم، در ونت برگشت یا آننانرا نوزگار هنوز زمیهای ر
 وال زندگ  همه ی ماست وباز من بنار هنازمیدیدم و محتا  شان م  شدم  این هم 

 ،و محتنرم من  شنمردم مان سنرده ام  خنود را منردی منونرته وسجربتوبارها این را
احتنرام سننند  دیدنران را بخود حن میدادم تا دیدران شخصیتم را بدون نیند وشنرط 

بدیده ح ارت میندریستم  حت  به برخ  ها حن انسان  هم نایل نم  شدم   خنود را 
برتننر از دیدننران منن  شننمردم و نننوانین راسننه بننرای  ننام مننردم و ننع شننده بننود در 
مورد خنودم صنادن نمیدانسنتم چنون بنه ننول خنودم برتنر از دیدنران بنودم  شنرایط 

ران هنم بوتنر وخنوبیر شنده بنود زینرا معناش داشنتم زندگ  معشیت  من نسنبت بندید
ودرآمد های دیدر      ازیننرو ینک سمکن  تفناوت  در زنندگ  منن و منردم اطنرافم 

 باز بر ن ه ی :رور و سبریا جایداه من  سناختم و از آن ب نندی هنا بوجود م  آمد  
بر طرز زندگ  مح رانه همنو ان خود سه از  حاظ شخصنیت  خنوبتر ازمنن بودنند 

خندینندم وتمسننخر میکننردم  در گننرد هننم آئنن  هننا افننراد طب ننه دننائین را دسننت سننم  منن 
میدرفتم وطرح هنای مسنتدل ومنط ن  شنانرا هنم بنه اسنتوزا من  گنرفتم، زینرا سبنر 

  ف یرانه ی شنانرا ح ینر بشنمارم وهنم حنن گو:رور بر من نویب میزد تا نوع زند
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م واحترام سردن به شخ  رفتار متکبرانه را حن خود، سال استدالل به آنوا ندهم  
خودم را مک فینت دیدنران من  دنداشنتم    ینر:م تمنایالتم برخن  بنه ننول خنودم بن  
ادب ها بنا منا نت وجسنارت زایدا وصند در دندیرفتن طنرح ونظنر شنان دافشناری 
وشماتت میکردند، دوستان الجرم مجبور به تس یم م  شدم واین ناگزیری من بنود  

ه خنود داشنته باشنم وحنن آزادی هرینک را از او زیرا نم  شند همنه را تحنت سن ط
همچنننان ایننن حننن را هیچکسنن  بننرایم نننداده بننود ، صننرد خننودم ، خننود را  بسننتانم،

باز زمانیکه بر مسند ندرت نسشنته بنودم از نشنئه   وارث باالستح ان آن میدانستم  
ر سرمست بودم سه نمیتوانستم ج و احساساتم را با سد نفد بدینرم وحیمینتم دآن آن 

ین مسننت  وتزویننر ینناران ریاسننار  وامننل خبننث بننارا محفننوظ ندنناه دارم   در نتیجننه 
ونابکننار درمننن بوجننود آمنند ومننرا تننا سننرحد گننناه دیشننبرد  آنچننه را در اختفننا انجننام 

ن همنه هننوز هنم سبنر و:نرورم میدادم هم میدانستند اما باز هم سکوت میکردند  این
ه انجننام داده ام چیننزی ندننویم بننا وجودیکننه زمعصننیت  سننرا تشنندید میکننرد  بدنندار ا

 م دارآ خی   وخی   ها هم زیاد است  همین در جرئت سردم ساف  است 
 میددارم همه را ن اوت وجدان

 
https://www.facebook.com/nazar.faez 
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