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ه�� �  ه��� �� �
          
  ����� روز��ر ا���� �� ده

  ����� + !� .)اب ز د-
, و +�ب   (!� ه��)ور '&�ن  ��	� �$�#��گ �� �! ��م 
��ا �8
ل �6��،0.�3  داغ در 4�� زد و .��� را ��  ز �3 �ً  اه1 ��0 ر�)د ، +��

�� '?�< �)د "، �$�$;�. �� دا�� ����6
�3.;�،�3(: 9#  اه1 دل را ه# 3)�)ار 
��< �)د +�م
ر< �)د @
ا��ر، هA،س�A�� د(� >
 D)�C، ��ادر< �(د ��Cر، @�ز�

�)د و@�دار،ا����� �)د ��:، 4)ا�� �)د .)ش د&�)ز،�!���ن و 9E)ار، ر@�$� 
�303�،����، ��Gورو اه1 ه ��A و ��دم �Hد و(� ���G@او ... او ���1 �)د. ، ا

�I�3
��� 
  .ن ?�8!� �)د ، ا03 و .)اه
�� ا�
-�A 0)3;� او �L-�M ا-�0 در 4J� Kد-�6ن و -�ران، �� ه�) ا����� را �� 

0 ��� د()ار�6��ن در 4K دا(;� �N;E درا-� ز���� ��ر-- �H�� ه� و�O.  
0���4�� ( �.;��ن + �� J-JC 8)ب وP� ���، ا��
 �� درد و .4)ا��گ (
ن 

 �� �  .���و و ?)ت �8
ل ��ددا�
و,ً  (
      ��E� و -�دش J83 �-�4 ،د�) ��  رو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

            ا��داع                          
�� ��را         �  وا< �� +�R ��د< ا< 
  در 90 3).;� �4ن و +� �� را               

, ا< ر@;� �� را         ��S�  در 3)گ   
�  .)ن +) (Tً  در               Uرا  ��  ا�   
6
 در 90 �� �4< �3(: .)ن         �  
   را �ـــ �  د��  در  �V,  �3 از               
   ��  از  �!�ر  د��  ر@0 و ر@;�          
� �� را و  ��S�   زد ()ر,               �   
         ���  	)رت و ��م و ��3تً  +) 
   +) داد, ��د و زن �� را  �� دل               

ا�S�   0# و (�د   رخ  �ـ�          .  
                ,
 . ,
�6S. را  ده�  در ��   
  وا< �� -�86ر, �� �� .�R ر@;�         
  +) �� 0��9 دور از وH� �� را               
  ر@;� و ��د< ه��Jن �� .)-�         
   �� را  از �
ن �)ر ز �S# و دم               
         �-

ً    ��  ��ا د03 +$!C ر�!�   
               �A >را؟��د �� �  �A +) ا-� 3
  )ا��د<ــ 4   و دو3;�  ر,ً  در         
                �� �&�Z�  (+   �H(  را ��  ه
   �)د< � ــ� # .��ل ـ�,  و هــه         
  ��(�6 ه# �)د< ه# ��� �� را               
�)س         P� ن� � 
  ر@;� در .�R و (
  ر@R�. �� 0 ��.� از �
ن �� را               
  را  دل ��  �)د و ا03 �� �< +)4         
�� ا<  ز�
,   +)ً  -�د               �   �� را  ا
  ".�ر��"�� �\م ا03 ، �� &�] د��           
�E�  ��  را             �)  ز  4K  ر@;�  ه

           1-�A2009ا  
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