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نا وخور توجه است. کر در جالب و دوستان برای من فرستاده است که برای من بسیار این ویدیو کلپ را یکی از

زباِن  ها نوعی هماهنگی و غالباً مصیبت های مشترک میان انسان برای ما مردِم جهان یک مصیبت مشترک است و

 مشترک به وجود می آرد. 

که جهان از این مصیبت نجات یابد یعنی  خواهند بی دین همه می دیندار و ؛ عیسوی؛ مسلمان واین آهنگ یهودی در

ا جانب خد اصدی است ازقدینداران می پندارند که کرونا  ساخته است. به رو  کرونا همه را با یک ترِس مشترک رو

 که در قویت استند که اگر به سوی فضیلت و براین امیدوار بنا خواند و تقوی فرا می که ایشان را به سوی فضیلت و

 رد بی دینان نیز آنان دفع می کند. )ج( این مصیبت را از سه دین آسمانی راه رسیدن به خدا است باز گردند؛ خدا هر

نوع  امیدی از امیِد خود با دینداران شریک نیستند و دلهره از مرگ با دیگران شریک استند ولی آنان در هراس و

د این مصیبت نیز غلبه کن طاعون های قبلی غلبه کرده است بر دیگر دارند که ممکن دانِش بشر چنانکه بر وبا ها و

  د.همراه شو باید دحاال چه وقت خدا میداند پس باز توفیِق خدا با سعی دانشمن

  :به قول حضرت موالنا

 بر به آواِز بلندـمـگفت پیغ

 با توکل زانوی اُشتُر ببند

جاست که امید به سراغ ما می همین  در توانیم زانوی این اُشتُر ذره بینی یعنی کرونا را ببندیم  حاال ما چه وقت می

ا یقین کامل میدانستیم که فردا همه دارا ما ب خود بپرسم که اگر معجزه ای صورت میگرفت و خواهم از من می آید.

جهان از سِر ما سبیل می مانَد تا خدا فکری به حال این مهره   می میریم و بیماریکجا نادان؛ تنُدُرست و دانا و نادار؛  و

ند دولِت زمین همان انسان دیگری را برای خالفِت خود برگزیند که خالفِت انسان بر غیر از مشکین یعنی زمین بکند و

ه طور ب باز اگر بالفرض این آزمایش یک آزمایش مشروط باشد و و کام بوده است ان یک تجربه  نالی افغانستوحدت م

مثال به انسان گفته شود که هرکس از آنچه بدان غرور می فروشد بگذرد یعنی زیبا رویان از غروِر جمال؛ دانشمندان 

لی و جلندِر سوگت خواهیم گفت که جانم را بگیرید غروِر ثروت بگذرند آیا ما همانند ثروتمندان از غرور دانش و از

 کاری با پولم نداشته باشید.

 سعدی چه قدر زیبا میگوید که:
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http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/i_negargar_janba_haay_ensaani_kronaa.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenteri/i_negargar_janba_haay_ensaani_kronaa.pdf


  
 

 

 2از 2

 نه راـرسـر گُ ـیـان فقـابـیـب در

 ره  خانمـقـِم پُخته به که نـشلغ

باد!  او دور عروس ما که چشم بد از برای ما سودا آوردند و ؛ اندیوالم آمدند عروِس من و همین شام بود که پسر و

 ه هرب دوی ما طبیعی است و مرگ برای هر اندیوالم پیر استیم و قاعدتاً من و  برای ما قابلی مزه دار نیز آورده بود.

تا زندگانی را زبانم الل به قیمت مرِگ عزیزان خود نمی خریم اما احساِس محبت آنان برای ما قابل  صورت ما دو

 دلبر باشند.  و عزیز و برادر ها باهم خواهر و تحسین است. آیا نمی شود همه انسان

گویند از خلوت خانه بیرون مرو که محیِط بیرون سخت  هنگام مصیبت کرونا وضع همین است همه به همدیگر می در

  ها تنها همین وایرس کرونا نیست.  حادثه زاست. مصیبت ما انسان

خره وایُرس باال تعصب و یا بدون عالج؛ وایُرس جهل و صعب العالج و یبیچیزی؛ وایُرس بیماری ها واُرس فقر و

 یا به طور مثال به آقایان غنی و این وایُرس ها بیشتر از کرونا مشغول شکار آدمیزادگان استند. .خود بینی غرور و

ئیل بیفگند عزرا تنها آن کس که تاج قدرت را از سر شما وعده  مالقات دارد و عیدهللا گفته شود که فردا عزرائیل با

  برایش مهلِت زندگانی را تمدید میکند.

 شویم. حضرت رسول مقبول بینیم که اگر ما مرگ را هرلحظه پیش چشم داشته باشیم سراپا فضیلِت اخالقی میمی 

فریاد  این آمادگی به مردن ترس را از ذهِن ما می زداید و «بمیر پیش ازآنکه ُمرده باشی»چه زیبا گفته است که 

 رساند که: سعدی را به گوِش جان ما می

 رشک برنده آن قدر ندارد که بدو ـیـُدن

 وجود وعدمش را غِم بیهوده خورند یا
 

 :هکند ک ذهِن ما زنده می ُرس کرونا یک تازیانه  عبرت است که آن گفته  رسول مقبول را درـآری وای

 «رده باشیــُ که م ر پیش ازآنـیـمـب»

 فاعتبروا یا اولی االبصار
 برمنگهم 2۰2۰مارچ ۳۰نگارگر 

 

 تذکر: 

هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این نویسندۀ بزرگ را مطالعه کنند، می توانند با 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند! "کلیکی" بر

 
 


