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	ت و ز����          ��  �	ک ا�������ن و �	اب 
�رھ�ی �	��                               �  در �

                                                   �!"�%"�ا�	ام ا��ی 
  

�$، �#"�ری،  ��، آی��ۀ ��ری� در د����� �� ز���� ���� و ا��، ھ�اران ��� %
04ص �'2 %0ان را �'0ی 0,1رھ�ی /�.�� و -#,� �ۀ ا�*�ع ا )��'��ن �� &

<��� �� 1,���. �� �>;: ھ� روز /9 ����8#�ن -��07رت در ����2 �.�#5 
ری��: -��07رت در -�ی�@:، ط0ی2 و ط0ی2 �� �� ;0د. ��دان و ز��ن زی�دی �#� ��  

�� 01د�1ن و اط��B,�ن در �#�ن ای� /9 ھ�ی ط0ی2 ا���Aری �� 1,��. آ��� &0د را 
H�I�G#�ن ا�'�ن �� ��7ر�� و �EF ر<D راه -� �@�ط�ۀ ای� ��� �@: و ���*�ر، 

-��L آ��� �� ای� -���H �1 Kا از ا )��'��ن �� ;��0.  ��ای 01چ آ��ده ��
�� و آرزوی ;�ن از ای� 01چ، �'#�ر رو;� و ��ده ا�:: H01  

�F در Kۀ ���� ��ای  �ز��ان &0ی��/� ھ�ی �@�9E د����� �� ر �ه و ا��#: و آی
  N#�ت.

����ن و ی� ���%�ی� �1 ;�5ری ھD در �'#� د;0ار �آی� ای� �E�1 ھ�ی D#AF 01چ 1
ی����، ز���� را از د�: �#�ھ��، �� �� &Pف آ�"� �� ز���� ���� د�: ای� 01چ، 

  آن -��L و آن آرزو �� ر���؟
��A <��� آ���ی#"� ��5م &�S، �@�� و ر�R ای� 01چ را �� ر�#�ن �� 0,1ر �0رد 

 ،���-,: �� �� �>ار�� و �@'�#� روز ا�I�: و ز���� را در آن 0,1ر آ<�ز �� 1
��؛ در �1 �� ��E� �� ھ�ی 01چ و ���%�ت �� <�ب را -�ی�ن ی� Rھ5ۀ دردھ� و ر�
��� ��در�: و دور از واI.#: ا�:، �E"� �@�� ھ� و � �� ��E� ��1 ای �B�N

ه آ<�ز �� ��دد. ����Bی ط��X0 در W51 د;0اری��ی ا/�E ای� 01چ و ���%�ت ��ز
 �1 �'� �H ن �� �� �� ���� و������� �� �#��� و ����Bی ھ�ی -��ھ� L��-

��5#��. -#�ا �1دن �1ر، ��N �1ر� �I�� ��#E"� P� ل در �� ���0;�� و�� 
%'�5 در  ���ی"� ھ� ��  �ا�#�ی ز��ن و �4Z#2 در ر;�ۀ �1ری �#�ز دارد �1 ��ای 

��� ده -���ھ���� ھD دری� : 1- :*[� L��- �"#ن �'#�ر د;0ار ا�:. آ���ی�����ھ
��  -���ده ��ل ز��ن �#*�د �1 -��07رت 0,1ر �2Z ا�I�: &0د را ���: �#�ور��. �� 

 �E/�  �ده ھ� �,"2  دی[� �� �#@0ر�� �1 و -\ از آن �#� ای �� �����رھ� آرزو �� 1
&0د �� ��د��؛ آرزوی� �1 �� دXیZ� ��E�@� 2�^ اول 01چ �� زاد��ه  �� ھ�5ن ��Sۀ

  ��5 ;0د.
;�5ر در /�ی %0ا��ن و �0%0ا���� را �1 وا�Bی� ;�ن ��ای آی��ۀ ���� �� <�ب �� 
�� �� �� &04ص در �F/ۀ �.D#E و �4Z#2 �� ��ارک و ��ارج ��X ��ی2 ;��0، ��� 

�ھ����ن -�ا��ک ا�:. ;�ی� در /�ی از �05bع %0ا�a ���%�ی� و �'#�ر 
 �� ،��ا )��'��ن �1 ��0ا��� �P#4Zت &0د را در دا�,[� ھ�ی <��� �� �� �����

  در /� ����.  ��Hر 
��ھ��ه ھ� و ���%�ی� ا )��'��ن �@�9E ا�4�Iدی، ا�F�5�% و �,"Pت  - �]� �ھ

 �I�; و ��Pن 0,1رھ�ی ا�������ھ- a�در 0,1رھ�ی <��� �#,�� از ��5م %0ا
�,�:، &04�: و %�ای� در &0Sط 0I��، �>ھ*�، ز����، ����I، دی[� ا�:. 
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;�ی� �� و ھ����ن ا )��'��ن ��%�ان و -���#�ن ��#���، ��EZ و �E#*I ای 
��ھ����ن  �� �0%� �� ا�0اع �,"Pت�'��ده �� از ھ� 0,1ر دی[� �� ��A �� ر��. -

ای� ر د ای� -��ه %0ی�ن، �'2 دوم و �0م )��'��ن در %0ا�a و 0,1رھ�ی <��� ا
 2Z� دا;: و ھ0ی: 0,1ر ��0,1رھ� دی[� H#�ی از ھ0ی: 0,1ر زاد��ه &0د �@0اھ
ا�I�: را �#� �@0اھ�� �� : �� �� را��N �� ای� ھ0ی: ز���� آرام و �0ESب دا;�� 

 .��;��  
  

 


