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هالرحیمهالرحمناللهبسم

ه

 د   راآن  قدد ر  هنددوز  كنممدد   فكددر  هميشدد   مدد   كدد   بزرگدد   عيدد   ؛بود  فروردينهه12  ديروز

هتنهاا  ايدد  بددرا  امداشدد   آرزو چقدد ر هميشدد  كدد  داندد م  هدد ا. ايمنشددناه   د  بايدد  كدد چنان

 كددم  نقطدد   يدد   هميشدد   كدد   دريدد   امددا.  باشددم  اليدد   سددرباز   ،زمااینههرويههدرههدينيههجمهوري

 ام.  بيش نبودهسربار  سرباز،  جا ب  و ،امآورده

 بدد   ايدد  بددا نبددرد در ،مددا قهرمددان و مددنم  پرسدد اران و پزشددكان كدد  روزهددا ايدد 

 ها آزمايشددهاه درون از يددا سددرزده طبيعدد   دل از دانمنمدد  كدد  د  كرونددا بدد  موسددوم جهددان 

 نصددي   ندد ،جنهم  هدد ا راه مجاهدد ان مثدد  د  آمدد ه بيددرون زمددي  رو  ها انسددان تري هبيدد  

 هددودم  از  مرتدد    امددا.  باشددم  كددرده  تكليدد   بدد   عمدد   شدداي   تا  بمانم  هان   در  ك   اس    همي   م 

 شوم؟ نبرد  اي  قهرمانان مجاه ت  شكرگزار توانمم   چهون   ،راس  ب  ك  پرسمم 

 نثددار م واضددعان  ،بددودم نكددرده  انقدد    سددايه چه   ندد ر  قددب   را  چددرا   ايدد   اگددر  شاي 

 داشدد    فروغدد   ،هدداآن  نددوران   انفددا   برابددر  در  كدد   كنمنمدد   گمددان  چندد هر؛  كردمم   مق مشان

 آن كسدد  اگددر كدد  ،كنممدد  هدداآن متقدد ي ا ه يدد  چددرا  همددي  ضددميم   ب   ،وجود  اي   با.  باش 

 كوتدداه  توييدد   ه يدد ، ايدد . آوردممدد  در بددال هوشددلاي  از شدداي  دادمدد  مدد  بدد  را ه يدد 

 :بردم  سرب   اي اييا در  ك  ن يبنا پزش   ي  از ايام، اي   يادگار  اس  

»ديروز هنهام شدديف م، بعدد  از سركشدد  بدد  بنددش قرنطيندد  در  يددا  بيروندد ، 

وارد دف رم شدد م. آنجددا عكدد  مددريم و مسددين دارم. زانددو زدم، نمدداز گدد اردم 

و ن ر كددردم اگددر پدد  از ايدد  بيمددار  واگيددردار، سددايم از اينجددا جددان بدد  در 

 بردم، س  مرق  را زيارت كنم:

 ق   سي  د علي  ايس م د در كرب ؛مر

 مزار شهي  عماد مغني  در يبنان؛

 1مزار شهي  قاسم سليمان  در كرمان«

ه

ه

 
( Twitterصفححه وفییی ر  گیری کرونا در روزهای همهکه در  Roberti Pitertikiسیحی به نام ( یادداشت پزشکی م1

 وصییر این پیام در ضمیمه آمده است: .خید من شر کرد

https://halgheh.com/wp-content/uploads/2021/05/taghdim-be-pezeshkan.pdf 
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اههروزهاا هاياانهكاا ه،ماا همج هاا ههوهماانمنهپرساار را هوهپزشاان  هح لباا هخوشاا 

ه.شودميهي ده،ت ريخهقهرم ن  بزرگههن مهكن رهدرههن مش  هاهسر ان خوههي هخواسر 

 

 سي ملم رو ان 
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