
 اریگس سپاس

 اًدیشاى ّن ،یاراى

َاّاى ّای دسیسِ تَی ّشار  آضَبضْز در هیٌْن، ّای گٌاًِ غن در  حکن تِ هْزتاًی ٍ  هْز کِ رٍسگاری در ، ٍطي  تذخ
 تاب را تیواری سَس استخَاىٍ  کاُ جاى درد ایي کِ ضذ هَجة چِ آى! تسِت تز رخت ،گذرد هی ٍ گذضِت ها ٍ هي تز چِ آى

یاٍرم ن ٍ یاراى ضوا آگیيهْز ّای پیام ، ت  تز را تیواری آالم تحول خَد ی  پیَسِت ٍ رٍساًِ ّای ٍرسیهْز تا کِ تَد عشیشًا
 ،ٍستد دست چیرُ پسشکاى ٍ َباىخ شوا هْر بِ بیواری درد از اًدکی کِ اکٌَى .ًوَدیذ آساى هي

 شوا دریغ بی ّای هْرباًی بیاى از ًاتَاى قلوی با کِ دیدم الزم خَد بر ،شدُ کاستِ

 اها ًذارد، را ٍرسی عطق ّوِ آى تیاى تَاى ،کاغذ رٍی تز ،هي قلن لغشش کِ داًن هی .ًواین اریسپاسگس بسرگَاراى
یٌن ًوی ،هْزٍرساى ضوا تِ احتزام ادای تزای یصخَ تَاى در ایي اس تیص تضاعتی ضَرتختاًِ کِ آى چَ ،ًیست گزیشی  .ت

ذرستی ٍ تاضذ عوزی کِ ایي اهیذ َاًن تا آیذ حاصل کاهل ٌت  درخذهت است، هْزتاًاى ضوا یکایک  ی ضایستِ کِ گًَِ آى تت
 .تاضن

 تِ ،هي آرسٍی ی ّوِ تاریخی، ٍاًفسای ایي در است. آیٌذی ًاخَش حَادث آتستي ایٌک ،عسیسهاى ایراى ،ها ایراى
 سعادت ٍ ًجات یعٌی تز تشرگ ّذف خاطز تِ دارًذ، هیْي گزٍ در دل کِ آًاًی توام ،است آى ،پزست هیْي هثارس یک عٌَاى
ی در ٍ کٌٌذ پزّیش ،ضَد ًاپیَستگی ٍ کذرٍت هَجة است هوکي کِ ّا سلیِق اختالف ٍ ّاًظز اختالف اس ،ایزاى  راستا

 ّای اًساى ارادُ ، بسرگ آرهاى ٍ خَاّد هی بسرگ آرهاى ،بسرگ ایراى .تزدارًذ گام، بسرگ ایراى

 .طلبد هی را بسرگ

 ،اَّرایی سرزهیي ایي باشٌدگاى ها کردار ٍ گفتار اًدیشِ، کِ کي، چٌاى ؛پاک آفزیذگار ای تَ ٍ

 ٍ داضتِ افزاضتِ سز تلکِ سیز، ِت سز ًِ ،خَد ًیکاى ًام ًیک پیطگاُ در کِ کي چٌاى .ًباشد ایراى شکَُ برای جس
تار اًذیطِ، کِ چِ آى اس ثاضین ضکستِسز ،است کزدارهاى ٍ گف ً. 
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