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 »��روز«���� �	�ت و �
	�� �� ��ق �َ             
  

 ا��ام ا��ی���� �ح��                                                          
  

 از ��روز را ���� آدم ھ� ��� �� ��م و آدرس��روز و �ھ�
 	�ا���ا�� 
�,� +�*( دی) از ��'� �&�%� �� !�زی��ۀ ���ت و ! ��� �� ����� و آن را �

،���. �� �در ��ا�� %��ی�ت و 	�, �ری  در ��*� .2  ��ک و 	��ه �/�
و ���ن ��9ز	8اران  %���27 ھ�ی �6ُ�� و ا���4ری .2 ��د را در درون �&

���=� �� �6ز�� و �6 ا�&��,� را ھ9>�ن ���ا��ت ذ�: ��  .���، 
  �6.� ����9�� و وا.�?� �?�ن ���9ھ��. 

و .�ر،  E! @Aش و ا���، A@ ���اری ؛��روز، �6آ�Bز A@ �,�ر ا�6 @A
�� K��) ویJ	�,�ی ��روز و A@ ��روزی ، �I @A.� و H��ی�. و رویF�Gر 

2 ���� از %�ا�N ا�&��� �2 	�ا���ا�� و اM�6'�ل ای) روز �� ا�6 .
  . روز %?) !=�O@ �� .���+�� و  از آن �2 +��ان روزرو�� و 

�روز در واN7، اM�6'�ل از !Eش و آرزو اM�6'�ل از ��روز و ���Iی� %?) �
و��7 ا�&��,� �FI 2ی�ای� ��روز و A@ ��روز �� ��ای ز��	� ا�6. 

در ی &�ل  را ��ای .�ر و !��P) آرزوھ�رو��، در وا�9A! N7( و آ��د	� ��د 
Gی��  ا+Eن �� .���.  دی�Q از ���ت 

9 ) ا�6 �ری?2 در �ھ�
 ا�&��� دارد .2 اM�6'�ل و !=�O@ از ��روز 
، ا�� ��ی� آ�Bز +�9 آدم ھ� در ��6رۀ ز��) ��	�دد�2  +�9 ای) 	�ا���ا��

ی ز��ن و در I,��ی %�Sا��ی ادر دراز��4ۀ !=�O@ %�ا�N ا�&��� از ��روز 
� �ل ����وت �Hف ��� از اَ  ���Qۀ ����وت ��9د ی��2 ����.���ت آدم ھ� 

�ا�� ��روز در ز��ن !=�O@ از ��روز در 	Fر ز��ن، %?) ��روز و 	�ا��
 ،�� �H�/� 2� 2� ا�6 و ��E6م و !/�*�( اE6و ��/�رض �� ا W*�X�

در ��Qه . �� �Eف، %?) ��روز آ!��6�I G دارد� �ی� از آ�Y) ��ک و 
 �MZ�� ی� وEM+ 2 از !/�*�( و �/�رف �7آن و. ��E6آ��زه ھ�ی ا ��

ی رویG و ویJ	�,���روز �� . 6�� �� �� ��8د، ھ9&� و ھ9]ھ�
 ا�6
.2 در �7آن از ا�6 ��وا��  ، ��,� !'�Oر �7رت و +�Q��9��) در ز��)

  ی�د �� ��د. ن �?�ن و آی� ای) +�2��9 +��اآن 
Fر و ���اری و A@ �روز �I.� و H��ی� و �2 +��ان و��7 ��روز �2 +��ان 

، !�2�H و !�.��ات �&��ری  در آ��زه ھ� �����2 �� ��د A@ .�ر و آرزو
و �/�رف ا��E6 در +9@ �2 آن ویJ	�,� ��7@ �?�ھ�ه ا�I .�6.� و 

�'���I \در ��ی ���ا%8ای ای�9ن �/�� �� ��د و �Bس �,�ل  )ص�(
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روای� �� .�� .2 (رض) �) ��*a ا�`��وی ز��) از �7�Hت %�ری2. 
	��:�� ِ�) ُ�&O( ی�Sَُِس �6�Bًَ او ی8َرُع َزر+�ً �9S�I @ُ.ُP'�اE6م (ص)

�� او ا�&�ن او �,�g9 اh .�ن *g7�H 2ِ� 2ُ(ھ� �&���9O .2 در��� طِ��2 
را �Bس .�� و ی� �'�!� � �رد .2 ��رد ا�6��دۀ ا�&�ن ی� ���ا�� �7ار 

  	��د، ای) ��ای27�H G ��9ده �� ��د.)
�,�ل ���� .2 ��9د �ھ�
 ��روزی �2 ��Aص در ا��S&��ن ا�6 �2 

روای� دی�Qی از ا�` �) ��*a، �2 ��ی ��رد !P.�� �7ار �� 	��د .2 
�ن  gO�&���I'� اE6م(ص) ���د: ان ���7 ا*&�+g و� ی�أ��.( 
6�S�O,�(ا	� �I�� ����7 �� و در  �,6�Sم ��� ی�M! h ع أن�Z�6ا

7'@ از ���Iی� ����7 آن د�6 ی � از ��9 �,�*� ��ای �Bس .�دن ��د، 
  �,�ل را �Bس .���.)

9S�I'�ش �I.� و H��ی� را %8 ای�9ن آن دی)  ی .2اِ  دی)+�*�9ن  ا�Kا�� 
��دم را از ��'�ھ� �2 ��Aص از  ،2و �Bس �,�ل را 7�Hۀ %�ری �� ��ا��

 �.�I ی� و��H 2� @��. �,� �%�&� ����� ���� و �,�ل�Xی��I (ای 
و ���Eف، �?( و ���ت ��د را �� �I��  �6ک و آ*�ده �ا ��9 ��ا���

  ؟�روز �و �� ری��8روز و �ھ�
 !=�O@ از �%?) ��
��روز و %?)  در %��/ۀ �� از �ھ�
 !=�O@ھ� K�� �/�ود ��9ری �Kا  

�k�B 2 و و�?� �� ا���، ا�� در ��ا�� �?��� و ُ.?��ر  ��روزی
  دد��?��ۀ ط�*l و دا+G، 6 �ت و ا�9Bض �� .���؟  

 

 

  
  

 

  
 


