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 هستم اکنون که همانم باشم، خواهم یم من که آنچه ،من ۀشیاند

 

 (یبهار) یبار ایض: نوشته 
 
 
 
 ۲۰۱۴ دسمبر ۱۵
 
 

 
 بار کی ،یبکش ریتصو به را مقابل طرف زشت ۀچهر که آن از شیپ 

 !نیبب نهییآ رد را خود یواقع ریتصو
 کن شهیپ را کین پندار بد، فکر یبجا  
 یبرآ یروشن یجستجو در ،یکیتار در نشستن یبجا 
 راه یخوب يراهرو و بساز نو طرح ،گرانید رسم و راه یرو دنباله یبجا 
 باش خود خوب ۀشیاند و
 یبرآ یقیحق دوستان افتنی یپ در ،یمجاز دوستان داشتن یبجا*  
 انتیاطراف و دوستان به را وجودت یهست باطن قتیحق ،ردنک تظاهر یبجا 

  بساز ظاهر
 و یکو از را ییادگرایبن و جهالت ،اهانیگ و درختان ۀشیر قطع یبجا 

 بساز کن شهیر خود ارید و شهر و برزن
 نیآفریب حماسه خود ،شو خود شهر قهرمان خود  ،یساز قهرمان یبجا 
 باش خواهیآزاد و مردمخواه ،یخودخواه یبجا 
 ییجا هر در مظلوم انسان درد از و کن فکر یفراقوم ،یمحور تبار یبجا 
 بزن حرف است که
 و امروز دانش و علم از گذشته، افتخارات به دنیچسپ و بردن پناه یبجا 
 کن الزم استفاده روزید
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 را اکانین خیتار و فرهنگ اکان،ین نشان و نام از کردن ادی تکرار به یبجا 
 زموآیب
 آموزیب را موالنا شهیاند گفتن، موالنا و موالنا و موالنا کورکورانه یبجا 
 آنها بد و خوب یها کارنامه از ،گذشتگان به افتخار و یفروش فخر یبجا 

 یها دستآورد و عملکردها به امروز فرزندانت تا کن یسع و ریبگ عبرت
 .کنند افتخار تو خوب

 نقص چه ،یبساز خود شهیپ را یرستپ قوم که آن یبجا ،کالم کی در و 
 !بدار دوست عاشقوار را هموطنت و وطن و باش خداپرست دارد؟

 است تیانسان یاصل جوهر انسان به عشق و خدا یگانگی به اعتقاد. 
 
 تاا اماا دارند؛ خود بوک سیف یرخنما ۀصفح در یمجاز دوست هزاران و صدها انیبوک سیف از یبعض*

 فهرسات باردن بااال باا خواهناد یما صارف آنهاا ،باشاند داشاته یقایحق دوسات کی که اند نکرده همت هنوز
 .دهند جلوه یاجتماع و مشهور آدم را خود ظاهر در ،شان یسبوکیف هموندان
 

 یآنطاور و باشاند ینم ریپذ انتقاد غالبأ من از تر کهن نسل و من همساالن متأسفانه
 خاواهم ینما ،دیاآ ینما انشا خوشاش چندان هم مشوره از است داده نشان تجربه که
 ناخواساته یخادا اناد یمجااز یایادن غارق شاب و روز کاه یا عاده گرفتن ینشان با

 شاما یبساو باه هام بااز ساخنم یرو جواناان نیبنابر شوم، یکس خاطر ماللت باعث
 فقظ د،یدار دوست دل و جان از را تان وطن که سازان ندهیآ شما به است، زانیعز
 سیفا در یبااز کیاال و کیاال عاو  باه اسات بهتر که ام یگفتن قدر نیهم شما به
 مطالعاه باا روزاناه را خاود وقات یکما کیا تیاانترن در ادیز گذار و گشت و بوک
 و علام ریمشااه منثاور و منظاوم یهاا هنوشت و آثار و خیتار بخواندن ژهیبو و کتاب
 و دوپهلو دوستان با هودهیب را خود یگرانبها وقت و دیبگذران (نو و کیکالس) ادب

 یهااا واسااکت بااا هاام هنااوز شااان یهااا یبعضاا کااه یتیخاصاا یباا افااراد و اشااخاص
 .دینساز عیضا اند، گرفته سنگر برقع ریز تیانترن در ونیانتحار مانند ،تعصب
 

 ینگذر تا مردمان یمجاز نیز      یدر دینگشا تو بر قتیحق از
 
 

 فراوان مهر و درود با
 یربها یبار ایض                        


