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 :را برنجانم یکس خواهمینم ایو  توانمینم

 
 

 ضینظرمحمد فانوشته: 
 
 ۲۰۱۷می  ۲۰
 

هر  میدانیکه م همانگونه
از افراد جاااام اااه  یفرد

ماااااتاااااق ااااار از ا ااااا   
، باور ها ،  یاجتمــــاع
 ی، سنن ،  وب دیعقـــــا

هسااتند  یها یها و زشاات
شده با  نیاز افراد بشر آذ ینسل چی. ه کنندیم یآمده و زندگ ایکه در آن جام ـــه بدن

تا نمونه اصالت  گذاردینم یها پا به عالم هست یها و مـلوث با تمام زشت یهمه  وب
 ـاااااـاااااجهیباشد . انسان در نت ی اک یایانسان دن تیش ص یبایزشت و ز فیدر ت ر

 یماحولش کسب هنر وب طیو تقابل با انسان مح یروئ ایدر رو ایت امل وم اشرت 
و  دهدیها را نموده در رفتـــــار و کردار  ود تبارز م یها و عکس آن ا ـ   بد

مورد قضـاااااـاااااـااااااوت عـاااااـاااااـاااااامه قرار  یا  ق یتفاوت ها و زاتیمم نیهم یرو
 نیزم ی دا در رو ــفهیو هم  ل ـــــمونینسل م نیا ی، که ما و همه  ردیــــــگیم

در مورد  یبـاااـاااـاااائیز انیس ن چه ب نیری. حافظ ش میستین یامر مست ن نی) آدم ( از
 : اردما د یزندگ

 
 ، مرد ندینگو یکه چون مرده باش     هان جکن اندر  یزندگان چنان

 
ما به  یکه جز کمک و همدرد میکردیم یزندگ نیچن میتوانساااتی وب بود اگر م چه

بران  دیو مز شدینم شیزبان ما دلر شیو هرکس از ن ـــــدیرسیانسان اطراف ما نم
و حـاااااـااااااکم  زیآزرد . در آنصورت ما عز یما روح اش نم یطانیاز اف ال بد و ش

و منزلت و قدر ما  میزمان  ود بود دادیو مجروح از ب دهیمردم ساااتمکشااا یقلب ها
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، در آن صورت ًمورد ف ر و مبـااـااـااـاااهات مردم  ود  بودیچشمـااـااـااان شان م یباال

  . شدیوعدم ما موجب اسف آنها م میبود

 
و آزار  یروز هیاز عوامل سااا یکی، ب ضااااً باعث  میساااتین یآنچنان نکهینه ا غیبادر

 از ما ندارند یانتظار نیکه قط اً چن میشااویم یال صااوآ آنان یهمنوع  ود و عل
. . 

که با تأسف ما  نستیا میشو یهمنــــوعان  ود م یبرا یما عامل بدب ت نکهیا علت
بد ر داد ها و مناساااابات نا مطلوب  یجنگ متأ ر از حالت ها یدر طول سااااال ها

در  ـااـااـااـااـااـااـااکهیمطلب کسان نی. عکس ا میکنیم یکه ما درآن زندگ میهست ییاجتما
ــ یو مترق شرفتهیجوامع متمدن ، پ ـ ـ ـ آن  یکه بر جو یانسان طیبا شرا تدر مطابق

طن و مردم و  دمتگذار به و یمیافراد دلسااااوز ، صاااام ثیجام ه حاکم اساااات ، بح
. در انصاااورت سااا ن  رندیگیافراد جام ه قرار م میو تکر نیمورد تحسااا می ود دا

 یرا انسان طیمح دیاست پس با ـااـااطی: ) اگر انسان زاده مح نکهیچگوارا در مورد ا

 .کندیدا مینمود ( مصدا  پ
و دلهره به فرض من که از بام تا شام با تحمـــل هزارگونه درد  شیهزاران تشو با

و با  گذرانمیکارم روز م ـاااااـااااازیو نا هنجار در پشت م بد طیاز شرا یو رنج ، ناش
که در  یدارم ، با آنان شیاوالدم تشاااااااو یامروز و فردا ندهیاز آ شیدلهره و تشاااااااو

ـون طیشرا ـ ـاعد ، آرام و بدون هرگ ـ ـ ـ  وش و آرام دارند  یدگدغدغه ها ، زن همس
که با روح مرده  میشاباهت دار یسایکشاور ما به تند ی. ما آدم ها میفر  فاحش دار

 لیدرک مسـا یو حت ی. احساس ، عاطفه ، وش میوبدون احســاس در حرکت هست
 میشویم یبه حوادث و سرنوشت شوم مینا  واسته تسل ـاااااااشهیاز ما سلب شده و هم

، میشده است . ما بر   ف  واست مان زنده هست دیو تاک نیبر ما تلق حتماالتکه ا
. ما در  میگان دهیشده است و از جمله ستمد لیجبراً بر ما تحم یزندگ نـااااـااااـااااگونهیا
 سوزدیم یلیتحم یبه چهل سـاااـاااال در آتش جنگ ها بیکه قر میکنیم یزندگ یائیدن

مدت ما در آتش  نی، در ا میزنیدسااات و پا م طیشااارا نیدر چن ماتیو با تحمل نام 
در بازار  گری، د میشاااده ا چیوه میساااو ت یو منطقو ی، لساااان ینی، ساااتم د ضیتب 

اساااات ، پس از حوصااااله و از قدرت تحمل  دهیرساااا یزیبه پشااااارزش ما  تیانسااااان
 . دیما چه توقع دار یریپذ
آشاااااوب  نیمن و ما که در ا نیتا با تناساااااب ب دهمیمن ،  ودم را محک قرار م باز

 ی وش یکه در امن و رفاء هستند و زندگ گرانی، بر د میزنده هست یانسـاااـاااان کش
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 دانمیام ، م دهیکشـــــــور را هم د نیاز ــرونیدارند قضاوت شود . من که جهان ب
افراد  نیتناسب ب آیتش  جهیکه درنت اتا آنج ستیتناسب در چ نیا جهیحاصل و نت
 ثیمردم بح نیا رفتنیهم از پذ خیدر سطح جهــــــان دانستــم که تار یجوامع بشر

ملت محکوم به  نیکه برسرنوشت انسان ا یشرم دارد . و بر آنان خیگردانندگان تار

 .  واهد فرستاد نیمرگ حاکم هستند نفر
ستمیم که منظورم بود  ینکشد و همان چند س ن یس نم به اطناب و دراز گوئ  وا
مرکب سرکش تجـااـاااهل و تسامح که بر  یآنان یتا اتمام حجت کنم ، اما برا سمیبنو

 : که میگویم ندیآ یسوار هستــند و از آن فرود نم
بر  یو م ذور . شما در حال رمی واهم شما را برنجـااااااااـااااااااانم اما ناگز یآنکه نم با
 ـــهیکه سرمست از نشهء قدرت و مکنت شده و داع دیزده ا هیقدرت تک ـــــکهیار

ـانیکشور را فراموش و به طا  نس ی ـاـادهی دمت به وطن و مردم در بند کش ـ  ـاـاـا

 . دیرس واهدهرگزبه آن ن  یکه دست فراموش دیگذاشتــه ا


