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 ����� ��ر��

19-02-2012  


 در  �� 
   ��د �ا�� ��ه�ن �خ�� ��

 

 داد -ب +* را �(�ید ِ �ُ' درا%$�#"�ن، دل  �ر �ه� �� از ��ی �،�اخ �ه� روز در

 از �ی ���* �;�و ،)� 96ی�یو (�"�7 %56 4ی.  ��خ2 خ�ص و �0م �ر��ا را وخ�دش

 #>� +*  �4ال��و#  �ه� ر��#* ?ی<� از ا%$�#"�ن �=>� �ه� �� از ��ی ����7ا#

 ���7ن +*  #"2G  ���# هF* #��ت �یو  ��خ2 �BCD ��2 �ی را �A�#�7 و �A�77+  * ��ر�

+�Aد�H  �2ا#( +� را اش��7 .   Iی��  ه�� JD+� �7ن�� ه5 ازH  ، 96ِ   رد�� KL+ را 

 ��زش +� (، ��ض�ع >��+ ��ن رو�
 ��N7ر +* +�زه5 �ول +���7؛ �7��A �ی و �Aید

 ت��ار +* �C7یا در را �ا%$�# �Rه�ًا �ا#�S+ ��� ت ا�HRرا ،) QیQ0 � خ�اA�7# از �خ�اه

   : 5ی��(��

 Kی;� : �ی(��� 
�7I ا#�، #>"* ��"�C در �Qاران #�Fز از #�� ه� �W �*�;�ل در ��،

 و ر%2 �ی ���* +* ;��2 ر%X �+�ا)  ص ( ��J; �FLت ه�، روز از ��ی *   ا�2

 +��د ��د�� �G0ر -#�C از  * را ���Z   * +�د ��J; �L+� ��Dت -ن َ+�ل.  �د َ+�ل

 ��FL �ی ��2 و رQ# �FL� 2%د  �^[. خ�رد را +�ل  و ر%2 �] �ر ��\ و #�Fد �]ب

 -ن +�ود، � " ��5 +* �
 +�ل �و= ، ��2 �و +* ��FL.   خ�ردم ت�ا َ+�ل �
)  ص( 

\�� Qدرد ��5 ه�� F#د��< " .  

  ت� دارد -ن ِ �� ،�ی�� �Hد�A+ و �ی��; �+ 
�7I +�  * +�د �ی�� ���7ن  %>�دG Aً�یت`� ، 
یا

 ا#� �H7یا >�د�� ���ح را+�* 
یا در  * �یه� ��ال ، ;�ل.  �7 ?�تFL و ��تL` را �� ��دم

*  :  

 ��J; �FLت Kی;� وا=Q� ،2��  �ًDاران #�Fز �+�ا #Qا 2 �+ ��� 
یا  * را -#b* �ی-

 و �ر�ه> و +�لf و �0=' ا#"�ن �eه ���فی از �ا؛یز   ؟ ا�D� A�� 2'  �ی ا�2

  * ول� +��رد، را � " َ+�ل ت� �ا#��#�GC� Fر ه��Q را ش خ�د ،�وا=�F6"� Dن +��Zص

) ص (��J; �FLت ه�، 2یارو و -�hر ا��س +*  (�،ید ��� از. +��� ;�Jت -ن از

L+�K ا#"�ن Qُ��+ی،A� *# �H7ت B;�W و اخ�ق Z���2 ل�D +� و �7I H%�5ن +�6* ، +�د ��
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  و #�N%2 و �ر�(�ر  ��� +* >*�هF را خ�دش �وان��  * +�د �N# #�Q%2 +� و #Qا 2

                                                                                              . �F7د�� �Q X7ی�� #�   #�ش و خ�رد از ا��7ب

 �� � ��تQFدA در >�ر �(�ید �ض�ور و �5H ��ض�ع �eه �ی-  * 7"2یا (�ید ��ال 


یا  * #�ارد و��د ��� �# 5H% + و�7 2،��"�ول I�
 �H%�;ی��7ان را D+ " �;یK " 

  �ه�؟�� ��دم +��رد #�FدA ا#��ب


�7I <�ح ���Hم و ��7D +�ز،   �H%�; و �H7�� 7 درI�
 �Iا و  "I�2 �ز��# � +�ه* 


 �Qاران #�Fز �+�ا  (�،ید ��ت�; و �ض�ور ، �5H ��ض�ع ه� �C+� �W -#�ا��� 

   �ار#�؟�� �ن�+  ��  >�ر


یا �و= �ن،یدا �ی�� �وان�� �ی-  �H7�� 5 ، راH#- *+ یا
 و #Qا 2 �+ � �� 4ی  * ���6 

   ؟ �I ��% ���77* -ن �وان�� و ا��م 
ید +* را�X +>�7#�، �،ی(��� ���G+ از��ن


یا �  A�77 �ن�+ �ی-   ،�H7�� �ًD=دات وا�` در ��ن�� روح �ی و دارد �ا��� � خ��* �+ ا0

�Gی%� ��دم ��� 4ی  �لB  رز�Gت Aی- ؟ ا�2  �د� �F60 ر �ن�رو;�# و�<  *  � ;�ف 
یا#� 

6%�د= از را �ی #* ر�� ;� 2 و�? ��%� ، G]ه��ی `*��6 و �یخ� S ر�G0 ��،�7یا در �ه
 

                                                               ؟ �Iا ا#�، #�ا�* ا�� و ا#�؟ دا�* �ا0�اض ��رد

 و 2یه�ا  #Q�Hویت�6 و ه� �یراد �+�ا روزA هF*  * %�هj7 و ا<��0ت وزارت �ی- 

 #� و �را� ، �� I(�#* در="�W ��،�7� 2Fدر �ا��� و �ا�W; ا��Wح +* د��رخ�ص

                                                                         ؟ ��خ �ی دارد ���"�ول ه5 �"��� ���ه� ���7ن �در�


یا �
 �و= �� 7 +�ور �7 56% +� و ��#��HG� Aت و ��ت �م،��7 را �� ��%�H; و �Aید را �"


 �ی-! �
 �خ�ا ؛ ��5 خ�د�F� 2�" ا �7 Iدر�
 �Z0 4ی در ، ز��ن و *D��� � #�"#ا� 

 �] �ر ��� �ی-  ؟ +��7 را ���#�7 
�7I ا�HRر ��أت +�لf و �0=' ا#"�ن ه� �JL+ �Wر و

FZ7 +� #�ارد �5تI�
                                         Qد؟یر دره5  را �#ا#"� و �ا���  �ه� �ر��D ،�ا�HRرات 

*I�7د ه�)+ S�F# ���7#Q      وا� *+                     #4F +(�7د  * �و=


��" ���ل�H� �Hی�F(� و �ی%Qا و;>2 ه�، ���# B`0 ، ه� Z��2G ا<�اف در �و= +�ز، 


  �و= ، 7(�م�� Sیخ� �ا%$�# � ���D* در<� F �;�2 'H� +"���# #� و�ا#*یو �رو +� � 

 و ��یت�ر �Q �2 ��ت�H از  �57+ �� �*�ز��# ، ��N# ��57رA را �57ز� �� �Qا#( ;Qن �ه�

2F6R یا در

�ز� ��  ، I�Q اغ �(�ید�� F#و >�د� Aخ�n�+ ،  �#�� �`�وت و ا��رت �و=

 و -��ن �ان�+F ، �+6 ، 5ی(��� خ�د +� ، #(�م �� را �� زدA ��7ن و �ا�$�ل(� و ��F(� از

�+ �G7� 7 ��نI�

�هF ه�C7ر #�  و #�+�ب ;�W' ه5 ��= درون �ه� ��  Xل و وض�; 
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o�#درد *D��� � 2��� *  �7 ازIی
 ��رد در ���0   .  ا�A� 2ی��د '�تFL 7"�ی+� ��ل 

7I�
                                                           :                                ��2 ��ور و��Hل2 �راض ازخ�د �نی��7(� 


 در�� 
  .   ��د ر��ا رود �ون�+  �Fن از �Iن  p ��ت        ��د �ا�� ��ه�ن �خ�� ��

  


�هF �رو nاه و 'ید�+�
 >*�هS Fیا#� رو�
 و رو����7 �،�ضF رو�
 �ا#"�#�H  * ا�2 

 �و=  * دار#� ا0`�د �H7یا. ���7��G �ا#"�# � �D*�� >�%��2 و �ت�= و دا#S و 560 <�%�ار

 ��ه' � ��#��W�70 B`0 A و ا%�اد (�ید ا%(�7؛ ��ت� ���D* در �یدا#� و %5H و �b6I  560اغ

�ا#��# F� �W "رت دران و �ه���7 د�2 از را �D%�2ل ��#[ +�ز دq' و Bی%� ��دم ، 

S#�0�7Fر +� را ه� �ن��  ت�Jد 
�ه�C  �#�<�+  .Fاه* +* روا #� و در�2 #�  �دار و  ��

 +�ر Z��2G +��>2 از ا%$�#"�ن ��دم 2یا �r  * ا�H� 2' و 560 �ن�� �ی ��یت�ر و �رو�7

Aن ��و�Gه�اس در �ًای�� ��ن � ��ه�#* ا��رت   +* <�ل  �رو و  دار#� #��ت ازان و ��Aا%

Fه�
 nرو����7ان و �� ��دم  * ا�2 'ید ��
H 2�ت�= و دو���،Aن ازدول2 ا� ، ا%$�#"

*D��� � #�H�� ص و�Z�+ تیا ازn� A�L  در�2H ��ن ت�ش +��<� ��یا�� � �


یا �ن�+���دا# Aن، +* #�دان  ��و�  .����77 ا#`�د ��ًا ا%$�#"


�ت�ه ا�HRرات �-�Q یا
 +�  >�ر �ا�0�F و �%�� �%�J ��ن -ل�دA و ا%$�#"�ن در ��  

 �F0تً� (�،ید ��]هG و �ا�0�F �ر��ن�+ درد ه� �W و ��+`* �+ �>یا#� 4یت�ر و ��Gq 'Hر

 �یو��� =�ون و ��CL ��و+ A��Zص، و ��]هG دل ��Aت �ه� ��وF �;�2 A از �#��


�� %�ا�2 +� ��دم ور#* ، ا�2 ا%$�#"�ن 
��" ���ل�H در <�ل�GنH Q0یQ �� در<�ل �Hو ��ل 

A�� ،دات ه5 ه��` و ���  ، #Qا �N# 2%2، ��ی�Qا از ه5 و ا#� دا�* را ��ن �ا���  ا0


یا �ی+�.  ا#� +�دA دار خ�رد +� <�Hرت D=را �2وا #�Q [در  * �%2ی� 
 � ه� ��ه�� زدن دا�

��%� *Dا%$�# � در����، X+�7� رات�G� �=�رت�H �ایز ، دار#� �=� د�2 ��ن (�#*�+ �ا�

+�*#�) Qه�� F#��7اه��ن 4ی  2ی����د ��ه� �
یا در ��Fن و -��A ��دم و ���= ا%$�#" 


�ز� �� �7��+  .  

 زدودA و  �� �ا#"�# � ���D* در %J' و 560 #�ر +�د ت�+o�7  �5ی+(� (�ید ��Gری ��ی��+ ، �[

   !ز��#* اه' و ز��ن دا��ن از �"�اد�+ و �H' �َ�د +�د

  


