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عجب صبری خدا دارد 
گبای"نورمن"نورهللا ۀنوشت

For the English version of this essay please see the accompanying file.

.کھ خود را بھ خواب زده انداست بیدار کردن کسانی مشکل.استبیدار کردن کسانی کھ خوابند آسان

ھر ، ظرف چھل روزو آفریقاکشور رواندا در در ،ماه جونتاریخ ششم آپریل تا پانزدھم از ، ١٩٩٤در سال 
مسیحی از بلندِ قد اینان افراد.بھ قتل رسیدندبی گناهمطلقاً انسانھشتصد ھزار نفر جمعاً وروز بیست ھزار نفر

آدم ۀکوریابمب و ھواپیما یا، بدون توپ و تانک ھوتومسیحیِ ۀقبیلکوتاهِ دست مردمان قد ھ ببودند کھ توتسیۀقبیل
خواب خود را بھ دنیالیو،خبر کشتھ شدن روزی بیست ھزار نفر ھر روز در دنیا پخش شد.سوزی، کشتھ شدند

.ه بوددز

راستی این بھ .استاقتصاد و نژاد خود را بھ خواب زده،دین،سیاستدر مردابِ کھ دنیا ھزاران سال است 
ازمان ملل، آمریکا، سچرا .کھ اتفاق افتادھمین دیروز بود، بلکھ حجرعصردر یاھزار سال پیش در نھفاجعھ 

ھمنوعت را مانند «اصل آمد؟ حقوق بشر آن را متوقف نکردند؟ از ھمھ مھم تر، چھ بر سرپاپاروپا، آسیا یا 
منتھی تشخیص نوع بشر ، می شودحقوق بشر مراعات،آریر آنھا بشر نبودند؟گمچھ شد؟ »خودت دوست بدار

و ستاجھانی، حقوق بشر ھم مشروط بھ منافع آنھامنطقھ ای و مندانِ از دید قدرت.ھر منطقھ ای فرق می کنددر 
عمالً !چھ باشد، و از ھمھ احمقانھ تر، عقیده و باور ارثی اوفردۀتابعیت، دین، نژاد و فرقبستگی بھ آن دارد کھ 

علیرغم هامروز،برای مثال.باشدصاحبان کنونی قدرتھا زمانی ارزشمند خواھد بود کھ واجد شرایطِ جان انسان
ۀبھ روی پناھندگان آوارھا رادر، علیرغم شعارھا،ھای ثروتمند عربعرب، دولتنفر میلیون ھا آواره شدنِ 

برای برخی از آنان دوستدار بشر نیستند و ،اصل بنیادیرا کھ بھ دور از ھر توان کسانی میآیا .عرب باز نکردند
مند شدن از حقوق بشر دانست؟ اینجاست کھ بھرهشایستۀبشر نامید وحقیقتاً ،ل نیستندیدیگران حتی حق حیات قا

،کھ گفتھ اندچنان .نددست ریاکارانۀملعبمی بینیم دین و سیاستْ 

مردم بھ دو پندارنددر مکتب دینداران
رندانۀیا ملعبیا رند و ریاکارند
یافتیراھی نتواندربارگھ ھستی  

یا مانده در این زندانیا فکرت و اندیشھ 

:استچھ زیبا سرودهمعینی کرمانشاھی 

/عجب صبری خدا دارد کھ اول ظلم را می دیدم از مخلوق /اول،ۀظحلیک ھمان /، اگر من جای او بودم!
/ی یکدگر ویرانھ می کردمورھ ب/ی و زشتی،یجھان را با ھمھ زیبا/، بی وجدان !عجب صبری خدا دارد.

یا اندخود را بھ خواب زدهیا در برابر فجایع بزرگ کھ تاسھاسال،بی دینچھ دیندار و ، چھقدرتمندانۀھم
در نیمۀ اول قرن یھودیان وقتل عام ارامنھوقایع ِسکوت آنھا در قبال ؛ و بھترین گواه این گفتھده انخواب بود

دنیا بھ موقع در قبال نانچھبھ جرأت می توان گفت کھ چ.می باشددر دھۀ پایانی آن سده آفریقا کشتارھای و بیستم، 
کھبود یاآفریقا واقعھۀفاجع.ارامنھ عکس العمل نشان داده بود، فاجعۀ ننگین ھولوکاست رخ نمی دادقتل عامِ 

،دینی،سیاسیذاتاً این واقعھ ای.پاپ یک روزه متوقف گردداز یاخطارحتی ا با تعداد کمی سرباز یامکان داشت 
در .کھ پا روی دم بزرگترھا نگذاشتھ بودند کھ مصلحتی در میان باشدمردم بی گناهآن.نبودی یاقتصادی یا جغرافیا

یت سکوتسھولوکاۀدر فاجع.دیگری از مسیحیت بودندۀفرقمتعلق بھھ نارامنھ پاپ سکوت کرد چون ارامۀفاجع
مانند آفریقاۀفاجع.ا می پنداشتندآنھنمنافع خود را در نبودمسیحی نبودند وقربانیان اصالً مرگ آسا کردند چون 
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کھ قلم از شرح و بیان آن ، ننگیدین و سیاست،ر پیشانی بشربننگی است ،ع قتل عام ارامنھ و یھودیانیفجا
.قاصر است

؟لب بھ فریاد وا کنید و نشدھیچ در خواب شد کھ خواستھ اید
؟از تھ دل صدا کنید و نشدبانگ بلند ھھمرھان را دمی ب

شنود صدای مرانیست کھ بکھ کسیتھ جانم ھمان خواب رفمن
ی این ندای مرا ینیست آوالب بھ فریاد گشوده در بر دوست 

،نمودندخدمتی می کردند یا کنیزی تقدیم میھادولھیا ھاسلطنھالقاب ھمچون ، ھرگاه صاحبانِ در دوران قاجار
وقت از رجال نرا بھ دو تدھکدۀ ھمجواردو یک بار شاه .کردزمین بھ آنھا ھدیھ می قطعۀ یا دھکدهچند شاه 

ھمسایھ در جواب »!ھا،پا روی دم ما نگذاری«:بھ دیگری کھ ھم مرز او بود می گویددویکی از آن.بخشیده بود
سیاسی و ی دم قدرتمندان ادرازواقعاً »!نگذاریمش یشما درازای دم خودتان را معلوم کنید تا ما پا رو«:می گوید

مار حیوان خوبیھ ولی حیف «می گوید »نظرت راجع بھ مار چیھ؟«کھ از ھمشھری می پرسند.استدینی متغیر
، بسیاری از شریران با »قدرت فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق«بھ مصداق آن کھ »!کھ ھمھ اش ُدمھ

قتشان برای فتنھ جویی مصلحتی دراز می کنند؛ قدرت گرفتن، ھمۀ ھیکلشان ُدم می شود و ُدمشان را بیش از لیا
چرچیل مصلحت جویی سیاسی، در اشاره بھآنجا است کھ!ییی حدّ غافل از آن کھ مار ھم عمری دارد و فتنھ جو

».داریممییادمنافع تنھا ، بلکھمی نداریمیدایا دشمنان ما دوستان «:گفتھ بود

بھ نام قلدرخان راتنومندیجاده ھای ناامن، جواناز ترس راھزنانِ ،حاجی آقا کھ بھ اتفاق منزل عازم حج بود
،هبعد از گذر از چند کوه و درّ .تا ھمراھشان باشداستخدام می کند و اسبی بھ او می دھدبھ عنوان نگھبان کاروان

جناب قلدرخان بھ جای انجام شگفتا آن کھ .حملھ می کنندمسافران، دزدان بھ کارواندر وقت استراحتِ تصادفاً 
دزدان مشغول غارت، فریاد !می کندتماشا صحنھ را در حال استراحت و می کشدباصفا دراز ۀر کنار تپد،وظیفھ

می رود و خانکھ یکی از دزدان بھ سراغ قلدرھستندعدر حال تضرّ کودکانو انزنو ، حاجی آقا رو بھ آسمان
!ر می کنندمار می کند کھ ھمھ فراو تار چنان چنان از خود دفاع و دزدان را ایشان

چرا ؟تا حاال کجا بودی؟چرا از اول دفاع نکردی«:افسرده، خطاب بھ قلدرخان می گویدو زخمی ،حاجی آقا
»خودت را در موقع احتیاج بھ خواب زده بودی؟

وقتی پا روی دم ، ولیبا آنھا کاری نداشتم،تا لحظھ ای کھ پا روی دم من نگذاشتھ بودند«:قلدر خان می گوید
»...شما ھم زیادی حرف بزنی.رسیدمشانخدمت،من گذاشتند

در وقایع .کوتاه و بلند، رنگارنگموقت،می، یم ھای سیاسی، اقتصادی، دادُ .م دارنددُ خیلی قدرتھا آری، 
منافعی،قدرت ھای دینی و سیاسیکسی پا روی دم خود قلدرھا نگذاشتھ بود و،ارامنھ و یھودیانقتل عامآورِ شرم

.ندولو اینکھ روزی ھشتصد ھزار نفر کشتھ می شد،نمی دیدند کھ دخالت کنند

ارامنھ و یھودیان ۀدرباراقلیتمھملِ ۀکلمهللا،حمدھ ب.نیستندی کھ بھ خود و ملت خود متکی یبدبخت ملت ھا
؛ تعداد جمعیت مھم نیست.مستقل و متکی بھ خود ھستندیدارای کشورھر یک امروزهچونشده است،منتفی 

،نوشتاقبال الھوریچنان کھ .بودنبھ خود استقالل یعنی متکی 

کھ تقدیرش بدست خویش بنوشتروری داد خدا آن ملتی را سَ 
شت کھ دھقانش برای دیگری کِ لت سروکاری نداردبھ آن م

، یا این تیا آن ملّ ملّت ایندر منافعصرفاً نھ و بھ امید روزی کھ انسان ھا منافع خود را در منافع جمع بدانند 
س مدارس حتی در محیط مقدّ دولت ھایشان .لیبی نگاه کنیدیایمن ،عراق،سوریھومِ مردم مظلبھ .دین و آن فرقھ

با ھم نان و نانوا اینک را داغ کردند کھ این دین و آن دینیا این فرقھ و آن فرقھدشمنی با ورِ تنقدر آنخود 
فرق است میان .محبت، محبوبتشویقِ ، وظلم، ظالم بھ بار می آوردست کھ می بینیم تشویقِ ااینجا.سوزندمی

نادان ترین دشمنان ھر جامعھ پدران، مادران و معلمینی ھستند کھ بھ ھر نامی، ذھن .انسان بودن و انسانیت داشتن
!واکسنکاش انسانیت واگیر داشت و حماقت.انسان ھا را آلوده بھ نفرت می کنند
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جنگجویانی کھ ۀھمکھ بداند بایددنیا .گرددکھ بھتر است در مدارس ھم تدریساست عبرت آموزی ۀنکت
پیرو ھمگی ،پروتستانکاتولیک و مانند جنگجویانِ ،امروز در خاورمیانھ و آفریقا بھ نام دین با یکدیگر می جنگند

.این است بازده تفرقھ.تعلق دارندو متنفّر از یکدیگر فرقھ ھای گوناگون اما بھ،ستندیک دین و یک کتاب ھ

کھ چو شد اھرمن، سروش آمدبھ حکم آنشوی مجموع تا زفکر تفرقھ باز آی 

،ھاخانوادهدر دل حتی ،ادیانۀدر بین پیروان ھم،میانھ رو و غیره،افراطی،کسومانند ارتدییدستھ بندی ھا
منطقی نباید گروهِ در حالی کھ پیوستن بھ این گروه یا آن .استو مردم را از دین فراری داده کردهآشوب بھ پا

شناسی گردیده ندر بسیاری از موارد حتی موجب خدااین مسئلھ کھ سفانھ می بینیم أمت،موجب فرار از دین گردد
است کھ گفتھ آن مصداق .نداز آب گل آلودمشغول ماھی گیری ، برای کسب روزینیز گروھی اثنا،در این .است

»!بھ فکر گوشت)یج دینعیان ترومدّ (و قصاب است گوسفند بھ فکر جان «

کھنز افھاملیک می ترسم شرح می خواھد بیان این سخن 
فَِکررد در آدربد صد خیالۀ کوتھ نظر فھم ھای کھن

خودی و غیر خودی میانعمال تبعیض اِ مبنی بر مشروط یینی ریشھ در دستوراتناکامی ھای دۀبدبختانھ ھم
حتی در دیگر، نامیھ بودر گوشھ ای،دشمنی گردیده و ھر از گاھیابزار بھ تبدیلبذر آنھا تا بدان حد کھ ؛ دارند

،قول شاعربھ .سر برمی آوردجویانخود فتنھۀخان

1آنگھ عیان شود کھ بود موسم دروتخم وفا و کین در این کھنھ کشتزار 

د، وبھ دین یا فرقھ ای معتقد ش،عمال تبعیضبھ حد تعصب و اِ کھ ھرکس طبیعی است این امری نکنیم فراموش 
دوست و دشمن حتی نتواند مانند خاورمیانۀ امروز نادیده خواھد گرفت کھ حدّ تا آننیروی درایت خود را سرانجام 

.را نگاه کنیدو مدعیان متضاد پیرو حقّ دنیا .از یکدیگر تمییز دھدرا

؛ دیگری قضاوت دیگرانویکی عقل خود:سنجش حقیقت داردبرای مقیاس انسان دو، یدمی گوایمانوئل کانت
کھ ادیان باید قبول کنند ۀپیروان ھم.ندکھ نظرھای متفاوت نگاه طاز نقای واحد مسئلھبھ و از این رو می تواند 

در این .امنیت ھمگانی استمایۀ تمدن و ھ ھای نشانیکی ازعقاید دیگرانتحملِ تواناییِ ند و ھستدیگران نیز محقّ 
رمولیِ ان کھچون!ھر دینی ابلھ باشدسِ ج و مدرّ کھ مروّ ی کنند با یکدیگر بھ شدت برخورد مد یزمانی عقا،میان

آسان می شود انتقاد کرد، اما بھ راستی .بی سواد ابلھ تر و خطرناکتر استییک ابلھ تحصیل کرده از ابلھگفت،
چھ باید کرد؟

دنیا تغییر خواھد ،ھانگرش انسانتدریجیِ دگرگونیِ با ،در دراز مدت؛ اما ممکن نیستبھ سادگی تغییر دنیا 
عقل ملاتکبحث از دیگری عدباین فرآیند بھ ثمر خواھد رسید، »بھ چھ قیمتیوچھ مدتدر«ھر چند این کھ .کرد
.ستابشر

دوران .یییباکدیگری شویکی زمان:وجود نداردی برتر از نیروی دو جنگاور ینیرونوشت کھتولستوی
ھای اخیر،سالپاپ ھا دررفتار، کردار و عقایدِ کافی است کھ ،برای مثال.استی بھ سر آمدهیشکیباۀھزاران سال

را زاداستقالل کشورھای نوو یا،سرمایھ داریدنیایبھچین کمونیستگرویدنِ شوروی،کشور متالشی شدن
.دنیا اثرگذار باشدھا می تواند در تغییرِ انساننگرشِ تغییرِ ،تکاملبھ حکم قانونِ چگونھ مطالعھ کنیم تا بدانیم 

در نیمۀ دوم قرن بیستم بخت آنان رو بھ نسبت بھ قوم یھود،گوییزورذلّت و بعد از دو ھزار سال ،برای نمونھ
کھ منتشر شدپاپ جان بیست و سوم و منسوب بھ ١٩٦٠نامھ ای بھ تاریخ مفروض ١٩٦٥در سال .اقبال گذاشت

:حاوی دعایی بی سابقھ بود

ی کشاند کھ یمان چنان ما را بھ نابیناز قرون متوالی اذعان داریم کھ چشمان تار و تیرهاکنون ما پس ا«
ما ھستند ۀخداوند را نمی بینیم و دیگر چھره آنان را کھ برادر نخست زادۀی قوم برگزیدیدیگر زیبا

کھ ھابیل در اشک و استقرن ھا .ھر قابیل بر پیشانی ما خورده استما اذعان داریم کھ مُ .شناسیمنمی

)حافظ(شود کھ بود موسم دروانیآنگھ عکھنھ کشتزار نیادرمھرتخم وفا و :در اصل1
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ما را بھ خاطر نفرینی کھ ناعادالنھ بھ یھودیان .فراموشی سپرده ایمھ را بو غلطد زیرا عشق تخون می
2».بخشایا برای بار دوم بھ صلیب کشیدیم برو ما را بدین خاطر کھ با نفرین خود ت.روا داشتیم عفو کن

واقع خود بھ دیوار ندبھ و در سفر کرد تحریردعاییبی شبھھجان پل دومپاپ شادروان چھل سال پس از آن، 
:ھدیھ کردت یھود در مقابل چشم جھانیان بھ ملّ رسماً ،اسرائیلدر اورشلیم، 

خدای پدران ما،«
.تو ابراھیم و نوادگان او را برگزیدی تا نام تو را بھ میان ملت ھا بیاورند

فرزندان تو شده اند عمیقاً غمناکیم، و در عین استدعای ما از رفتار کسانی کھ در طول تاریخ مایۀ رنج این 
.کنیمعھد مقدسقومکھ خود را متعھد بھ برادری حقیقی با می خواھیمبخشش تو، 

٢٠٠٠مارس ٢٦اورشلیم، 
»ژان پل دوم:امضاء

ھا نازیدر مقابل فجایع ،دوازدھمپیوسپاپ یش یعنی، ھمتاپیش از آنسال ٤٥مقامی است کھ فقط ھمان این 
ال ھمانگونھ کھ بھ پاپ اعظم آشکار شد، برمَ ،بھ قیمتی گزافسرانجام ھر چند حقایق ،آری.سکوت کرده بود

.خیر آن کمک می کنندأبازنده کسانی ھستند کھ بھ ت.دنشومی

رساتر گر شود این نالھ ھا، فریاد می گردد آھستھ ،پیدن ھای دلھا نالھ شد آھستھت

برای .کوشا باشیم،دینی و فرقھ ای،ارثیھر گونھ نفرت مذمومِ طردِ در و مانخود و فرزنداندر تغییر اذھان 
فاجعھ زمانی آغاز می شود کھ کسانی آنچھ را کھ خود بدان معتقدند اما؛زیستن می توان بھ حقیقتی معتقد بود

.پندارندبحقیقت محض و دیگران را ھیچ 

بھ جز خود، دیگران را نیز دیدن چھ خوش باشد زبند خود رھیدن 

انگر اندیشکنند کھ تبدیل بھ تنفر از دِ تقویتاندازهتا آنایمان قلبی خود را کھ است بھ نسل آینده آموخت بھتر
ھای ییمعلومات و تواناشایستۀ حداقل رای آنھا کھ اجدعا کنند کھ درک مردم از اوامری رشد کند؛ ونگردد

و تصمیم گیری چون سعادت نسل آینده در تصمیم گیری صحیح است .و فردای دنیای متمدن باشدامروزھای نسل
پاک ماناطالعات غلط آزمایش شده را از اذھان خود و فرزندانبگذارید .صحیح محتاج اطالعات صحیح است

،لخیراابوسعید ابوۀو گرنھ بھ گفت؛کنیم

م و میل عقبا داریم دنیا طلبیو مستی سر تقوا داریم با میما 

این است کھ ما نھ دین، نھ دنیا داریم کی دنیا و دین بھ یکدگر جمع شوند؟ 

مدارا و .را مورد بحث قرار دادس نیست کھ نتوان مطالب آنقدر مقدّ ی آنھیچ کتاببھ خاطر داشتھ باشیم کھ 
،صدھا سال قبل گفتسعدی.استدو دوزه بازی بس 

ییکھ سعدی توبھ کرد از پارسابدانند جمیع پارسایان گو
ی ینمی ترسم کھ از زھد ریاناقوس نای ومر و زمر وچنان از خُ 

حرکت کنیم تابوتبھتر است پشت سر آیا«کھ ال می کندؤحاضر سی از کشیشِ فردمراسم تشییع جنازه، حین
تا سعی کنیم ».سعی کنید داخل آن نباشیدپیش و پس تابوت فرقی نمی کند؛ فقط «:کشیش می گوید»؟آنییا جلو

حتی در ذھن خود در گرداب نشویم؛ و باشد کھ گرفتار خاورمیانھمردمانِ مانند،در داخل خانواده و شھر خود
تردید بھ بن بست یھا براهۀھم.خود را گول نزنیم.باشیملوپ کعضو این کلوپ یا آن مھم نیست کھ .نیافتیمتفرقھ

.دنمی رس

اصالت این دعای بخشش مورد سؤال قرار گرفتھ است، ھرچند کھ می تواند حداقل در روح خود و با توجھ بھ نزدیکی آشکار پاپ ژان بیست و 2
:رجوع کنید بھ.سوم نسبت بھ یھودیان حقیقت داشتھ باشد

http://robertfaurisson.blogspot.com/1990/11/fake-john-xxiiis-prayer-for-jews.html



Page 5 of 5

بد بھانۀبرداشت ھای خود را بھ بد بودنِ .انسانیم؛ مانیستیمطوطیما آئینھ یا ،اسمعیل ملک زادهآقای ۀگفتبھ 
شک را گفتند تو مُ «.تصمیم گیرنده و مجری مسئول ما ھستیم.کتاب توجیھ نکنیمیا این نوشتھ و آن بودن دیگران 

/را یک عیب ھست /با ھر کھ نشینی از بوی خوشت بھ او دھی: نگرم بھ آن می/؛زیرا کھ ننگرم با کی ام،گفت!
خواھد بود مگر آنکھ هپناھندھالیونیمجابجایید ھنزدیک شاۀدر آینددنیا ،بھ گمان نگارنده».کھ من کی ام

مشکل .دندھآنھا را در محل سکونت خودشان مورد حمایت و تعلیم قرار،مانند طرح مارشالھ،ھای ثروتمنددولت
.طلبدیاری جھانی میھمی جھانی است و حل آن مشکل

در خاطر دارم کھ بھ .قرار بگیردآلت دست سودجویان دینی و سیاسی ممکن است چگونھ این گفتیم کھ بشراز 
ھزار دوچرخھ را از گمرک تھران تحویل ۀشدنچھل صندوق حاوی قطعات متصل تا مور شدم أپانزده سالگی مسنّ 

تحویل بدھم ،مشھد-جنب گاراژ گیالن،خیابان ناصر خسروواقع در،بگیرم و بھ انبار حاجی آقا خاموشی کرمانی
صندوق سوار برمن ھم وگاریچی ھا و حمال ھا آنھا را بار کردند.صندوق ھا را تحویل گرفتم.و رسید بگیرم

.شدمروانانبار حاجی آقا سمت بھ از گمرک،ییجلوگاریِ ھای لرزانِ 

.تحویل گرفت و رسید دادھمھ را یک باز کردند، حاجی آقا را یک بھال ھا صندوق ھا حمّ بھ انبار کھ رسیدیم، 
مغایر است یا نیست .بھ من رسید بدھید،حاجی آقا«:گفتم.»مغایر است«است کھزیر برگ رسید نوشتھکھ دیدم 

».نمی دھم«گفت ».را قبول ندارم

آنھا ھم شروع بھ بار .دنکنحمال ھا و گاریچی ھا را صدا کردم و گفتم کھ صندوق ھا را دوباره بار گاری ھا 
دست !بیا اینجا،بچھ«:گفت.من جدی ھستمکھ دید آقا حاجی ،دومین گاری کھ بار شد.کردندکردن صندوق ھا 

.رسید را آنطور کھ من خواستم نوشت و بھ من دادبعد »!نگھدار

بستھ بندی را کاغذِ ایتکھ،بھتر از انعام؛ امامی خواھد انعام بدھدکھ تصور کردم »!صبر کن«گفت سپس 
ھر کھ خر شود بھ ناچار شوند بر /خرمشو،مارشفقیھ شھر گفتا بھ گوش حِ «:نوشتبر آن برداشت و 

آنچھ گفت و نوشت ».خواھی بودتو موفق «:بھ لھجھ شیرین کرمانی گفتبھ دست من داد ونوشتھ را».شسوار
.حفظ کرده امھمچنان این کاغذ و شعر را کھ سال است ٧٠چون ؛از انعام بھتر بودحقیتاً 

تا ،بھ نام دین و سیاستدیگر می شوند و گروھی آلت دستگروھی در این میان .زندگی یعنی کسب تجربھ
تنھا زمانی سعادت و امنیت جھانی تأمین اینان نمی خواھند بفھمند کھ .سواری می گیرند،سواری دھنده ھست

زمان ساین بھ مثابھ ابزار است، د، و نھ اجرای قوانین مشروط دینی؛ و تا خواھد شد کھ امنیت فرد مراعات گردد
.می شوندخلع یدھم پیوستھ ملل و حقوق بشر 

برده انداینجاگر در آنجا آتشی باشد، از دوزخ ندارد آتشی ،گولم نزنازاھد

معینی کرمانشاھی،بھ گفتۀ 

/عجب صبری خدا دارد تماشای تمام تابِ /تھ وسھمین بھتر کھ او خود بنش/؟چرا من جای او باشم!
/زشتکاری ھای این مخلوق را دارد با جاھل و /ی عادالنھ سازشی یک نفس کِ /،بودمچو و گرنھ من بھ جای او .

/عجب صبری خدا دارد/.فرزانھ می کردم !صبری خدا داردعجب!

گبای"نورمن"نورهللا 
، لس آنجلس٢٠١٥اکتبر

.در صورت تمایل، این نوشتھ را برای دوستان خود نیز ارسال کنید

برای داونلود رایگان دیگر نوشتھ ھای نورهللا گبای، از جملھ کتاب او
، بھ زبان ھای فارسی و انگلیسی،لحظاتی برای تفکربا عنوان

.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ آدرس 


