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 مرا آموخت و از صبرشان ایستادگی 

 





 مقدمه

ی مثبت و ها یانرژچند سالی است که در علم روانشناسی حرف از مثبت اندیشی و 

بسیاری از  .بیرون کردن انرژی منفی و سیاهی و بدی از فکر و قلب به میان آمده است

روشنفکران در پی ترویج این علم هستند که سیاهی و بدی را از قلب بیرون کنند و 

دیگران را ببخشند که الحق واالنصاف تأثیر به سزایی در روح و روان آدمی دارد و 

است  شده  پرداختهولی قسمتی که کمتر به آن  گذارند یمی مثبت اثر خود را ها یانرژ

مقابل  برطرفی است که ناشدن  وصفاندیشی بر خود آدم، اثرات  عالوه بر تأثیر مثبت

است. البته با شنیدن این جمله  ها آدمی تکراری بین  قصه. انتقام یا بخشش، گذارد یم

 خواهد یم. همه دلشان دیآ یم انیم بهبخشش زبانی  هم آنصحبت از بخشش و  جا همه

که یک نفر پای ای  همکلکه نفر دیگری به کام مرگ نرود. حاال تصور بکنید بهترین 

حتم گفتن این کلمه در جایگاه ولی دم کار  طور بهبشنود چیست؟  تواند یمدار ی   چوبه

ی این سرزمین افراد زیادی جا یجا. در خواهد یمدشواری است و انجام آن دلی دریایی 

زند و  می تند، ولی نور امید همچنان در قلبشان جوانهمنتظر اجرای حکم اعدام هس

که جانی دوباره بگیرند و دوباره به زندگی « بخشیدم» اند کلمهمنتظر شنیدن این 

حضرت علی  نیرالمؤمنیامرا، و به قول  شان یزندگی ها یکاستبرگردند و جبران کنند 

د سطر تلنگری باشد باشد که این چن« لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست(: »ع)

 از این دنیا دلی بلرزد و ببخشد.ای  هگوشیی و درجاتا 


