معنای انتظاری که شهید را در بر می گیرد
در رثای شهید روحاهلل عجیمیان

باید دوید و باز هم دوید و اگر در این شرایط تاریخی کس دیگری را هم نیافتیدد و تهادا ناندیدد
بدانید در این راه حتی از تهاایی خود هم لذت نیبرید زیدرا در راهدی هیدتید کدگ رندی توحیدد
دارد .دویدددنی شدددیگ دویددد حسددرت یو د  در راهددی کددگ راه ا ازددض از حسددرت ح د و
دورشد از نعصیض الای بود .دویدنی کگ تهاا در نییر دوید درهای بیتگ گشوده نیشود .نثد
آ کگ برای شاید شاریاری گشوده شد و اورانیوم  ٪02را تایگ کرد .پس:
خیره یو

چو کگ رخهگ نییض در زالم پدید

وار نیباید دوید

دوید در نییر توحید زشقی را بگ انیا زطا ندیکهدد کدگ در یدای دیگدر نیدیتدوا آ را
تجربگ کرد .هیچ ناندنی نا را بگ این زش نییر اند .آیا در این حالض این نا نییتیم کگ با نظدر بدگ
یاا ندرنیتگ با خود خواهیم گفض :آیا در یاا ندرنی کدگ هدماکهدو روشدن شدده کدگ ندا
ا ض نا در این یاا چگ اندازه نیتدوانیم در آراندب بدگ در بدریم در حدالیکدگ بدا حسدور در
تاریخی کگ با انقالب ا النی بگ ظاور آنده چو بگ خود آییم بدا خدود خدواهم گفدض :روا ندا
چگ اندازه بیدار شده دکبارتر از یدک پردر .ایدن یادا چدگ انددازه گشدوده ا دض و چدرا شدادا
اینچهین دکبار بگ وی چهین یاانی نیدویدند چگ چیز نویب شد ایها هیچهدا دویدندد و
باز هم دویدند و خود را در آغوش شاادت یافتهد تا یایی کگ حسرت انام خییهدی
در وص

آ ها فرنود:
«از شهدا که نمیشود چیزی گفت .شهدا شمع محفل دوستاناند .شهدا در قهقهه مستانهشان در
شادی وصولشان ،عِنْدَ رَّبِهِمْ

يُرْزَقُوون»انود (

و از نفوو

مممننوه تسوتند کوه موورد

خماب «فادْخُلی فی عِبادی وَ ادْخُلی جَنَتی» پروردگارند .اين جا صحبت عشق است و عشوق ،و
قلم در ترسیمش ّبر خود میشکافد

این ا ض نتیجگ دوید در نییر گشودهای کگ رنی و بوی توحید دارد و خلوتنشیها در پدی
آ هیتهد ولی بییجیا یک شدگ آ را یافتهد زیرا نتویگ تاریخی شدند کگ با انقالب ا دالنی بدگ
ظاور آنده ا ض.

