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  �	�ر را ��ور دارم
  


�� از د���ر ا�� 

20-03-2012  

   زور�� ــ ����

  

در '&�! ه� $#��"��! . �	�ر در را� ا�� و ����ن ا����ر ��د��      

. -1* ت#��#
 -/. -�� در-,ر ا�� ، د'	� �* ش�ر و ش�ق و'�� 

$71, رد و ��ل ��5 در �21 و 4	�ن ش�ه� زا�2 �� و 3*���2 
 8	��د'	� در ت>�1ن و .  ت�'�5 د�7* در �21ا�;�ن را ح�1ت و. ا�

1A !/1B*�، ت� از 13@ و ?#<	� �! ب . ��;	� -/�� از ��5 �	�ر

 ه�B�/،روش�	از دل  را ت1*-1  C1B�#�/ب��و در روش 
س ��DE Fر ،

و و �*ا5 ��ش�ن و �� �*دن ا-�ه��! ��دا�C1 و �
 ��ور5 ه� را از دل 

 از ا3;�نو ��ر �4ا از �21 داور5 ه� A5*د $/�ا�!،Bو ا���#! زدا

 *H�؛تC��/D� !ق ��5 را ش*ا�3</�ا��J1$                                                                    

. دن ا$�1 ه����	�ر  �*ا5 $�ن KL3 �<�د �4ن -*8�3 و �4ا�! ز      
$و ه* ز$�ن �! $�از�� ،Cا� �د�� Mه� در ر� 

 ه� و ����$Bن ر���

��1 ا$�1 ش�ن" �5	�ر ا���#!  "�"  ا$�1. " را �! ار$�Oن ورد� ا�
$� ه<�ار� ?*اغ را� �! �/�� و رزو �! �� ش�ن در �;�* ت�ر�� �	8 

�  .$�ن ��د� ا�

      Q1#� !>81 �� ش�ن در $�1ن $*د$�ن $�ن �� ه� !� �ه�ار� ه��
 $� .-*د��� �* -�ار ،و 3*از ه�5 ت/� و دش�ار5 �! 3*ا رو5 $� ��د�

 !Rو ا� Cا� �د�� !R؛ �! -,ش�! ��ش�د $�ن �! ا�C1#��/1� 
��1 د$
C��#� ���� !Rو ا� C1�;�3ن  و در ت/� ��د،ه�S !� 
�<�ن  ح�ادث


 �5�V  ��ران ه<�'
 و ه<*�7
 ، ت7*گ �1/! در �* ز81$ �1/! $
�* ش� و ، ��و ت�H1$ ./4 CWر ��ر�� *�
 �* روش/��
 -K ا�1$ Hت�ر�

ر$�ن �� ا3;�س درد ،ه/. �� ش�نو. ش�$;XY ز  روو �� !� 
                                                                           ! �! د��D$ 81/? *7د.$�Dل ش�
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 �*ز1$/
�#�ر $�Wه� 5 ت�ر� �ا��3د-
 و $�"\1�  �� ت/�ع  �/
 

، ز���O4*ا��13$�" 

و ر��7ر�7 
��1R1�  و 3*ه/7 �... و ه��

�
 تK��D �*د� ا�Vا$�1 �! �� ش�ن را �! ?�'2 و 3*���2 ت�ر� .
���#� 
?�ن .  ز��د� �* �8  ��ش�ن �* ه* �;
 درواز� اش را �<

?#<�ن '&�! �81 �;�1ر5 ، ت/	�  !R1/� �! در '&�! دش�اررا�D1$  ،

 ����س ز$;��ن �4ر5 ا��در دا^ن ت/. و�^�S ازه<81 . ت�ر��

ت_��* . � �! ت;C1Y �*��ش� $1#��� و در �#��2 �*��ش�رو�
��*�,� 

 ،و �� در د�2��A5�1 را �
 وا�/2 $$ �V�;4 !� 
'�1A 


 ��1 ��ون �H! ا��1A *1لا$� . ا�3/���;�   C#? �� ش��� 
3��
 
Wت�ر� ��4و��ان �� ��7 ،ر5�3 �����
 ژ �R! را $
 �1//� �! از

 a�/�*دارر ،ت 
 د �! �<��	�5 دور د�� را روش8 ا��و �! ���ر-��
.                                                 

 از ن ه/$�7
 �! روش8 ا���#�ن و روش/7*ان دا�! ه�5 �� ش�ن     
$� اQYE $*تQH . و د$
 �! ا�����1B. را در �* ز$81 ا���#! ا�����#3

Cا� �ش� �bA .ا5 ا$�1 ه�*� C1�;ا���� !� ��<�ن ه�3
 از �*و�
C�*17� *�� 1! �* ه<81 ا$�1 ه� . $��ازن درHت ،Cرو5 �*د� �ز��د

 "*ن ��7DWن ����ون ��?�H*�8 ت�4! �! ت�ا�</�5 ه��<�ن در

 را ����دY;� ا$�1 از $�1ان ��ر �*د و�1_*ار �� ��                  ..                                      

� �! ا$�1ه��<�ن ?��7! از ت/� ��د ح�ادث �4ن ��ر A�$'	,ا ���� 
ت�ا�</� �! ا�8 $\/
 . ���� �! ا��از� ��3
 ت�ا�</� و ه�ش</� ��د. �//�

. �! ژرف ت*�8 ^�! ه�5 ز�*�8 و ر�#! دار را �! ح*�� ا��ازد

 �* ه�ش</�، �! ا�8 $\/
 �! �� ه*دو ?#C '&�! �81 و Wت�ر�


 �! رو �;�5 ،�� ه*دو ��  و داو�eع �/7*��� C5 دا�2 و ه�� Cه 
��^ -*8�3 ش�ق . � دارد، ���;�C1 و ت\�دل �Aد را در���C1زاf3 ت�

در �*ا�* وhe $��4د  ا����ر و ت;C1Y ،ت&�ل 4	2 وار و ذوق زد�
�*�*�/� و 3*د�� /ه*دو $��1ا�/� ا�;�ن را از ��5 در ور��، ا$�1 را 

! $� �Aد �� ت_�1Y د?�ر ش��C و ا�/�ن در ?/��K_�;$ .H $��*ا �� ��د
 
'�A 8و ذه � ا�/� و"� .�Aد را -C �*د� ا�Cواد5 �* در -<
 د�

ان 3*ا ر��1� ا�� ت� �*ا5 ا�H! �! ا$�1 ه�5 $�ن �4ن ت�ز� ��هC1 و 
C1�;��� ��8�A از ��� ا$. �	�ل زاد5 $�ن ش�3�7ن ش�د، �* ه*دو 

 ا���ار ،�! اf3 ه�5 ت�ز� رف-,ش�! و ت&K1Y وhe $��4د و ��7� ژ
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C��1A*� �<� . 
*دو ?#C را �* 4	�ن هدر ت�ر��H*�8 روز ه�5 �/��

 را �#C1/� i و از ه<�ن روز�! �/V*� ا5 �*ا5 B�/روش ،C1B�#H�

ش�اه� -�اه
 $�1ه� �!  در �4ا'
 �! . ��ر-�* �;�ز�3C*دا،� ه�5 1ا$

 و * �e ت�ر��  ا��! ا���#! �;K �� ا���2 و ت�ز� ا���2 #���

 �! j/�ن ش�ن ���� د�7*�;�، ،�ن $�دور7$��و4*3	K و A*ا3! 
�ا�8 وا�/2 ه� . ح*��
 �;�5 ��-*ا�
 و روش/��
 ه� �*ا� ا��3د� ا�

?! در �1*ون و ?! در درون $*ز، �,ر ا$�1 در �1/! ��ش�! و 
                                                        .�H1$رد

       W1$ C'7* را د��H� ��اه� در ا�8 ��روز ��1 دو��ر� از �� د�
Cر��#�� �W�C��/� ق ش*ف�J1$ و ��ز ار �*  و C1ا��W�  " �دو��ر

8Sو �  د'�W1$ Cاه� ��ز 3*ز��ان �* ز$81 $�ن".!!!�	�ران $1;�ز$
 و ر��1ن �� روز را در اj<�ق �1/! $�� ، ��ز �/V*� ه�را ���#7/�

�//� .C1;� اه��W1$ C'د kD� ران�	زاد5 را در ��5 و  �در23 
 *� 
�*زن   �* زC/1$ �! اه��از در رد و -*د �lس و �� ا$5�1 و �


 رااز ?	*� ه�5 4/. زد� �*و�� $�Vا$5�1 !ا� K-ت از  �*ا5 و*�� 
.                                        ا�1$ �! زاد5 را در دل ه� �*و����و  و �1/!4/. و ��*ت

  

 QY" �� /�ن	1$ C8 ، �� روز را �! ه<! هSو f#j و �* ش�ر از ��/-
  
��V� *د در ه�A i�*و ش �زاد !�C��71$ ��*Dو در .  ه;�/� ت

�;H1*وز5 و ش� در CE و ،ه*��V �! ��شKJ$ ،C ه<1#! در ه* 
C��1$ ��� !ا�*D� 
� ،8S5  و�m3  ران �*دن�	ش�د5 ، �*ا5 � .                                
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