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گى فكر مى�كنم؛ندمن هميشه به زيبايى�هاى ز
به خنده و شادى،

ت و مهربانى،ّبه محب
ت،ّبه دوستى و صميمي

ى،ادربه بر
ىابربه بر

و به …
ا زيبا مى�بينم؛من در رؤياهايم جهان ر

دنيايى پر از …
لبخند و شادى،
امش،صلح و آر

عشق و دوستى،
ستى،استى و درر

ت و مهربانى.ّمحب
ىشتى و ستمگر… جايى كه ز

ى در آن نباشد.   و خيانت و خطا كار
جايى كه …

… و آرزو مى�كنم هميشه مهربان باشم
و همه مهربان باشند؛

و همه با هم دوست باشند
و …
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و آرزو مى�كنم
             كسى بيايد

گى ما لبخند و شادى هديه كند؛ندكه با آمدنش به ز
و عشق و دوستى،
ايمان و اميد،

ستى،استى و درر
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م، باا بيشتر كنم؛ با گفتارگى رندمن مى�توانم زيبايى�هاى ز 
م، با …فتارر

اى زيباتر شدن جهانه�ها برّچه وقت آرزوهاى من و همه�ى بچ 
ده مى�شود؟آوربر

دن كافى است يا اين كه بايد…؟آيا فقط آرزو�كر 
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دامش و صلح بياوراى ما آرو بر
ى،ادرو دوستى و بر

ت و مهربانىّمحب
ى.ابرو عدالت و بر
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م.مين بريزا همين�جا روى زــ : هيچ كس اين جا نيست؛ مى�توانم آشغال�ها ر
ا خط�خطى كنم.ــ : هيچ كس اين�جا نيست؛ مى�توانم ديوار ر

م.خت بچينم و بخوره از درا بى�اجازــ : كسى اين�جا نيست؛ مى�توانم ميوه�ها ر

ا نمى�بيند!د؛ چون مثل اين كه كسى مراد نگيرــ : شايد كسى به من اير
ا … انگار كسى هست…ا چرّام

خودم …
خودم كه هستم!

ا مى�بينم.من خودم ر
ى هم هست!آه … كس ديگر

بلى … او!
ا مى�بيند!او مر

ا به خوبى احساس مى�كنم.من اين ر
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هايى مثل …هايى انجام دهم كه او هميشه از من خشنود باشد؛ كارمن مى�توانم كار 

م؟ا ببيند، چه احساسى دار… از اين كه وقتى كار خوبى انجام مى�دهم كسى مر 
م؟اقب من است، چه احساسى دارُره مى�بيند و ما همواراز اين كه خداوند مر 
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ه بوديم.ّ محلِى در بوستانمشغول باز
 باغچه،ِطوب مرِهاد، مشغول كاشتن گل�هاى بنفشه بود. او با بيلچه�اش، در خاكعمو فر

د وآور�امى از گلدان�ها بيرون مىا به آرد سپس، بنفشه�ها رست مى�كرچاله�هاى كوچكى در
در خاك مى�كاشت.

ديم و گفتيم: باغبان سالم كرِدمرفتيم و به پيرى دست كشيديم؛ جلو راز باز
«عموجان! دوست داريد ما هم در اين كار به شما كمك كنيم؟»

چه�قدر خوش�حال شد!
ى در قسمتىل�كارُا از او آموختيم سپس، هر يك مشغول گ كاشتن گل�ها رِابتدا روش
از باغچه شديم.
ل شد.ُر از گُگى از باغچه پت كوتاهى، بخش بزرّپس از مد

ه�ها! … بياييد اين جا! … بياييد يك چيز جالب ببينيد!»ّــ : «بچ
ديكد. خانه�ى آن�ها نزا صدا مى�زه�ى خانه�شان ما ر ما اميد بود كه از پنجرِدوست

بوستان است.
 كوچك در دست داشت.ِىدار فيلم�برِفتيم. او يك دوربينهمه به خانه�ى اميد ر

هاى زيبايىش از ما تصويرهاد، به كمك پدر ما به عمو فرِدناميد، هنگام كمك كر
فته بود.گر

ا ديديم.تصاوير ر
چه قدر جالب بود …!
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ه�ها جالب بود؟ّاى بچها برا ديدن آن تصويرچر 
مانى غمگينهايم خوش�حال و چه ز من، چه وقت�هايى از ديدن تصوير كارِاستى خودر 

مى�شوم؟

گى ما ضبط شود، تا اين كهندا ثبت مى�كنند. مثل اين كه تمام لحظه�هاى نيك و بد زهاى ما رشتگان خدا كارفر
ا ببينيم و خوش�حال شويم يا اين كه …ت آن�ها ردر جهان آخر

تر ثبت مى�شوند، شايد پشيمانهاى بد ما ديرا كارّهاى خوب ما خيلى زود ثبت مى�شوند امى فكرّها و حتكار
شويم و از خداوند طلب بخشش كنيم.

ا درداند و مراضى و خشنود مى�گرا از من رهاى نيكى فكر كنم كه خداوند ر… به كار 
هايى مثل …از مى�كند. كارافرت، سرجهان آخر
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ها،روز
با نشاط و پر از اميد

اه مى�آينداز ر
اتى زيبا و به ياد� ماندنىو با خاطر

سند.به پايان مى�ر
اه با دوستى�ها،همر

ت�ها،ّاه با محبهمر
اه با نيكى�هاهمر

و…
ا…ّام

بعضى وقت�ها،
غروب

اه مى�شود؛با افسوس همر
ان شده است،ار ديگرت و آزّهايى كه باعث اذي كارِبه خاطر

فته است،هاى بيهوده هدر رصت�هاى خوبى كه با كاراى فربر
 …ِبه خاطر

در آن هنگام،
من

آرزو مى�كنم
كه اين لحظه�هاى بد

ار نشوندبروند و ديگر تكر
گى افزوده شود.ندو روز به روز به نيكى�ها و زيبايى�هاى ز
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من
م خوب باشمدوست دار

هاى نيك انجام دهمو كار
هاى نيك انجام دهندو همه كار

و مى�دانم
فتا خواهم گرهايم رت، پاداش كاركه در جهان آخر

ا نديده باشد. اگر كسى آن�ها ر'ّىحت
من آرزو مى�كنم

تكه در جهان آخر
سربلند باشم

و همه سربلند باشند؛
شاد و خندان باشم

و همه شاد و خندان باشند
و خداوند

اضى و خشنود باشد.دار من راز گفتار و كر

من آرزو مى�كنم…
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ا،گاردپرور
ده�ايم.ما به تو ايمان آور

 ما كن؛ِا نصيبحمت خويش را ببخش و رما ر
تو بهترين بخشنده و مهربانى.

ا بخوانم.ى كه بخواهم، اين دعاى زيبا رمان ديگرمن مى�توانم هنگام عبادت يا هر ز

ان. من مى�توانم از خداىاى خودم و ديگرمن هم مى�توانم آرزو كنم؛ آرزوهايى بر 
مهربان بخواهم …

هايى مى�توانم انجام دهم؟ت، چه كاراى سربلندى در جهان آخربر 
ه از خداوند كمك بخواهم؟چگونه مى�توانم در اين بار 
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