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 زمـــــــــــــان
 

خیزيد  ، و وقتی که شما از خواب بر میدهر روز کم کم می میرنها  نانسا حقیقت و دهشت مرگ درين است که
 ديگر هم به مرگ نزديک شديد،  ید که شما حال يک روزئبا خود می گو کنید و ديگری را نشانی می سپس روز

و غافل ازين  دهد، میه همه امورش را به درستی انجام اختیار کند چه خوب کپس هر که اين احساس را به خود 
 .زيستی بوده بی خبر ازينکه به پايش تیشه می زند خوش احساس همیشه در غفلت و

 

، افسوس و توبه از گناه و غیره لحظه گذشت آن دوباره آمدنی نیست و هر زمان است که هر چیز را در بر دارد 
 .و دلش می خواهد ای کاش به همان زمان دوباره بر گردد از زمان کرده  درک ی است که انسان نزما

 

کاش زمان ما نگذرد و يا ه اياستفاده کرد که زمان را بر خود تنگ کرد يعنی هرچه نخواهیم کاز زمان بايد چنان 
د که دوباره آغوش به نظرم هیچ کسی شايد نباش ، طرف ما نخواهد ديدان دوباره بمیم چقدر زود گذشت اما زئبگو

يا اينکه يک زمان مشخصش  و ؟ يا افسوسی از گذشت زمانش را نداشته باشد و ؟ا نخواهدرمادر و زمان طفلی اش 
اما  شما منفی و يا نی است پس چرا غفلت؟ مۀ؟ میدانم که جواب هبه نظر شما آيا خواهد توانست ؟ را طلب نکند

روند می ای يا به کدام بازی جايی يعنی به میله يی و يا به کدام چکری وزياد مردم ما وقتی که کدام  که تعداد! حسرتا
؟ کرديمکرديم پس چی میر اين را نمیيا اگگذشت و شدارند که خوب شد امروز خومی ردر آخر وقت با خوشی اظها

ر شان ب مانزيا چرا ازين  شان خوش نشوند که چرا يکروز شان را عبث گذشتاندند و که از گذشت زمانجای اينب
 .آن ندارندت و رسوم مردم ما شده که توجه بااين عمل يکی از عاد ،، اما نهينده و آخرت شان چیزی نکاشته اندآ
 

توان به هیچ چیزی از  ست، که در حقیقت زمان را نمیساخته اند يعنی می گويند وقت طال حیبه طال شب زمان را
 .دنیا برابر ساخت زمان است که هر چیزی را در خود دارد

يا با گذشت زمان انسان بسیاری از چیزها را می  و نی زمان را يکبار از دست دادن دوباره بدست گرفتن نیست، يع
 .يا از دست دهد توان حاصل کند و

توان، در  يا دارايی اش را از دست دهد ممکن فردا دوباره آنرا حاصل کند اما زمان را نمی اما اگر انسان طال و
، خاموش شود فردا و ما هیچ خبر نیستیم که شايد شمع ما ودر سوخته میاست که  یشمع حقیقت زمان مثل

به عمر  و شمع سوخته شده اش را از زير شمع جمع کند و خوشبخت کسی است که شمعش را همیشه نگهدارد 
 .افزايد وگر نه زير انبار از شمع سوخته غرق خواهد شدیشمعش ب

 

، آتش به آتش زده باشیمف رابر را ااز طرو يکی  اشته گذشت زمان به مثل اينست که ما روی يک رابر قرار د
پس چرا خود را از آتش نجات  .دويم و گريزان هستیم ما  از آن به روی رابر می سوی ما نزديک می شود  و

 ؟چه آتش دنیوی و چه از آتش اخروی ؟ندهیم
 

تان پالنی داشته  هر کارنشويد و بدوستان عزيز باالی خود رحم نموده از زمان چنان استفاده کنید که روزی پشیمان 
 .میگذردمثل يک پلک زدن کنید که در حقیقت زمان گذشته ب تمام افکار عبثانه را از ذهن خود بیرون باشید و

 

 بر سرِ  مژگان چو اشک ايستاده ای هوشیار باش اکــان خـــــتا دام  وــاز ت ت ــاس دم راه ــيک ق
 

 ابوالمعانی بیدل
 

 ماه است به شب و 9زند، اگر سال کاری خود را که  در شرايطی که امروز وطن ما دست و پا می باز خصوصًا
ماه چی خواهد  4، پس درين ماند همراه با جمعه و رخصتی ها می هنیم ما و شود که چهار می روز تقسیم کنیم ديده

زمستان و تابستان مصروف کار هستند، به امید  ،روز ه شب وکچنین نیست بل شد؟ که در کشور های ديگر اين
 . اينکه درک کرده و موفق باشیم
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