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ش ��ل دوازده� 
 

 ا�د��� �� ا�د���ن د�ر ھ�ز���� و ���ھم ا���د �رای ای روز�� ��ودن �رای ا�
ص �� �
ش ��ل دوازده
� در را ��ن ھ�ی� �� روی وا�د ز��ن �� و ���د���د طرز$!ر�!د�#ر ���رک و�ر�!�ت ��وا��د ��

�ل �� ا�د���د، �� '� ا�&� ا��
$�ت� .������د ���#و ��زی �� دور د�#ر ھم �
 '� ا$(�����ن �ردم .�ذا�ت �رزا$(�����ن از ��رون در را �ردم رو��#ری ای �در�� ���ی ��ل دوازده

 .'�وردار�د ��ر��� ��ظر 1س از و ���-� /��� ھ�ی وا.-�ت از آ��ھ� �� +رورت
��7 ��6م ا.���دی رو�د ، ����� �وی �5�ود �رای ������ وا.4 ای ��1#�را�� ھ�ی رھ��ود ��ز��ب ��، 

��ت و ا���ت ����ن و �87'�� طر�ق از ا$(�����ن در �رد�� وا.-�ء د�و'را�� �ر.راری ، وا.-� �ظ�م 
 .در���د رو��#ر �;ش در ��ل، دوازده ط�  )آ�
�ن(  ���زی $+�ی

�� �ود ��ل دوازده ظرف در '�ور، ط��-� و>�ر ط��-� د�6راش وا.-�ت ��ری ���;��� و ا�دوه در ء 
 دو���ن، ��د���� و در�رور �دن ��5م و �ر�!� >م �� و 'رده ��ری 5م� ا$(�����ن �7ت ��دی

 . 'رد ��<و�6ت ادای ��ز ��ل دوازده ، .7�� وھ�!�ران /ز�زان
��ن، ، �;�?ت ��ر �� را ا$(�ن زن �دای ��ل دوازده�+� ا$(�����ن ���وی �د���ن .7م دا���ن، و �-ر 
 .داد ا�-!�س
 ��?ران ������ �� �رد�د ��ن �ر>�ب و ��و�ق ��ب ا$(�����ن ن�وا�� ھ�ی �و��� ��ر �� ��ل، دوازده
 .�رد�د '�ور ای آ��ده

�;;�ن، �روی را اش ��رات ای در��� ��ل دوازده� �و���ن ط�ز �را��ن، دا���ن ، ��ر���ن �-را، اد��، 
��ول د�!را�� '� ���ت وا+8 و ��ود، �ود�د '� ای ا�د��� و د�د طرز ھر ��� .ا�ت آ��ھ� 
 ���� ��ر�� د�و'را�� �����ن ����!� '�ر��دان و ��ر�ر ھ�ت ، ��<ول �رای را �زرگ $���را ا�ن

 .آرزو��دم ا�د �ر$�� �1ش '� راه در را ����ری ھ�ی �1روزی و �و$;�ت
 آ>�ز در ا�ر د�و'را��، �����ن ا�روزی، ا$(�����ن ای ���-� و����ت د�و'را�� �دن ��5د��� �رای
�;;�ن، ��ن، �و���ده ازھ�� �و�ش ��را�� ��زدھم ��ل� �واھش /ز�ز دو���ن ا$(�����ن و دا����دان 
 :�� را�ط� در را ا���ن ھ�ی ���7ل و /7�� ارز���� �� آورد �-�ل
 '���ت؟ در ��!ل �ره و &��ت ا$(�����ن �ردم ��!ل
 'رد؟ ���د &� ��!ل، �ل '�7د آوردن �د�ت �رای

 آدرس �� را .راردارد؟ ��ر��� �و.-�ت 'دام �� 71و��� و��و ا.���دی ، ط�;��� 6��ظ از ا$(�����ن
 .�دار�د ار��ل �����ن
��ن��� �� �� در را ����� ھم �� �ظرات ��ه �� ظرف در  .'�د ا���د ���ت و�ب در ای و�ژه ای ��
 .�ردا�د ���ص �وم راه و ���6ف ، �وا$ق '�#وری

 �� و ر����� ای ز���� �-د .��رد .رار �����ن ��ن �وا��ده درد�د ��ه �� �رای ا�د��� و �ظر �� ھر
����� و ھ�!�ری �� �ردھ� .�ردد ���/د ارو���1 '�ورھ�ی از در�!� دو�ت وطن ھ�ی ا$(�ن '
 ھ�� وارز���� ��ث آن وروی ��1!ش �ردھ���� �� و �����ر در طرح �� ھر و ��ن '��ده ��زد�د �ظرات
 را ا$(�����ن ��!ل ���ی .�ل در�ت '�7د '� �ط����ء ، آزاد �����ن ا�ن ای �����  .��رد �ورت �����
 .داد �واھد �د�ت
 ا$���ر �� . ���ت ای ��ده '�ری آن ����!� ��<و�6ن ���وص �����ن، '�ران ا�در د�ت �رای ��دا�م
�� �راز ازروی ����!� ھ�!�ران و ��ر�ر، ھ�<ت '�ر �1ت و ��دی �و��7 ��ل دوازده '� ��ت ���د�� 
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ء �����ن '�ری���ن ���ت ��ن '��ده ��زد�د �راف �-د ھ�ی ��ل '� ��ورم �را�ن و ا�ت، رآ�!� '���� 
 . �ود �واھد آن ����راز ��را�ب
 و د�و'را�� ��ھراه �ر، ���رده �ط8 در ھ� ا$(�ن ��ن ا$!�ر ���دل ای ز���� ����ن ���/د �� دارم �;�ن

 .�د �واھد �ر �وارھ و ھ�وار ا$(�����ن در ����� �����ن
�د�� ط�ھر 
 &�5رده و دوھزار ا'�و�ر ��ه &�5رم و ت���

 '��7ور���
 ا�ر�!�
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