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 ٍ دّن تسکیي سا آتطیٌن قلب کِ ام ًَضتِ بلکِ آٍسد سحوت هي بش ٍ بخَاًذ کسی کِ ام ًٌَضتِ آى ًیت بِ سا ایٌْا تعالی بسوِ

 دیگش ٍ کطیذ هی صباًِ دسًٍن اص سَصاى آتطی ٍ ضذ هی فشسا طاقت سًح ٍ دسد ضذت کِ ٌّگاهی .کٌن آسام سا دسًٍن آتطفطاى

 ٍخَدم اص رسُ رسُ سا دسد ٍ ضکٌدِ ّای ضشاسُ ٍ گشفتن هی دست بِ قلن آًگاُ کٌن، کٌتشل سا ٍخَد آتطفطاى تَاًستن ًوی

 ًَضتن هی کاغز سٍی بش داضتن دل دس آًچِ. سسیذم هی آساهص ٍ سکَى بِ آسام آسام ٍ...  کشدم هی سشاصیش کاغز بش ٍ کٌذم هی

 خَد ٍخَد اًعکاس ٍ دادم هی کاغز بِ داضتن سا آًچِ کشدم هی ًیاص ٍ ساص خَد قلب با خَد تٌْایی اٍج دس ٍ گزاضتن هی هقابلن دس ٍ

 کاغز بلکِ بگزاسم، هٌت کسی بش کِ ام ًٌَضتِ سا ایٌْا...  آهذم هی دس بِ تٌْایی اص ٍ کشدم هی دسیافت هقابلن صفحِ اص سا

 خاکستش ٍخَد خَضذ هی اضک سَصد هی قلب ایٌدا ... اًذ کشدُ تقبل سا دسًٍن ضکٌدِ ٍ دسد ٍ اًذ گزاضتِ هٌت هي بش ّا ًَضتِ

 سیٌِ اص کِ است ای ضدِ فشیاد...  کٌذ ًوی ادعایی ًذاسد اًتظاسی خَاّذ ًوی چیضی کسی ایٌدا .گَیذ هی سخي احساس ٍ ضَد هی

 ٍ ساص صیباست چِ. است بستِ ًقص صفحات ایي بش فشیادّا آى اص کوشًگ ای سایِ ٍ اًذاختِ طٌیي آسواى بِ پشدسد ای

 اعتشاض هشگ، اطدّای دّاى دس گزضتِ خاى اص اًقالبی یک خشٍضاى فشیاد ضب، ًیوِ دس ًااهیذ ٍ دلسَختِ دسٍیطی ًیاصّای

 خَى ٍ خاک بِ بشادساى هیاى دس ای دلطکستِ صسد سخساسُ بش ضکست ٍ یاس سشد اضک ستوگش، ضوطیش صیش هظلَهی باس خطًَت

 سِ سا دًیا ٍ ضستي خاى اص دست است خَش چِ.سٍصگاس ستوگشاى علیِ ای گزضتِ خاى اص حلقَم اص حق، پشضکَُ فشیاد غلتیذُ،

 ٍ خطش صحٌِ دس سا حق پشچن خٌگیذى، ستوگشاى علیِ اهیذ ٍ بین بذٍى ضذى، آصاد حیات اساست بٌذ ٍ قیذ ّوِ اص کشدى، طالقِ

 تا ًذاسد هصلحتی اًساى دیگش کِ خایی. سفتي ضْادت استقبال بِ غشٍس ٍ سشٍس با گفتي، ًِ طاغَتْا ّوِ بِ بشافشاضتي، هشگ

 تابذ هی خَسضیذ ّوچَى عذل، ٍ حق آًدا، ... ًوایذ کتواى سا حق تا کٌذ ًوی ٍاّوِ کسی اص دیگش کٌذ، فذا آى بشای سا حقیقت

 سا آصادی آى هي .داضت ًخَاّذ سلطٌت -خذا فقط - خذا خض ّیچکس ٍ سیضًذ هی فشٍ ّا قذاست حتی ٍ ّا قذست ّوِ ٍ

 لزت ٍ ایثاس ٍ سبکی ٍ اخالظ آى بِ ٍ خَضحالن ام کشدُ تدشبِ سا آى حیات سخت ّای دٍسُ دس ایٌکِ اص ٍ داسم دٍست

 دسد ٍ غن اص کِ سا خَد ّستی باس کَلِ کِ داسم خَش.خَسم هی حسشت دّذ هی دست آدهی بِ ّا تدشبِ آى دس کِ هعشاج ٍ سٍحی

 .ضَم سّسپاس عذم صحشای سَی بِ صًاى عصا ٍ بگیشم دٍش بش است اًباضتِ


