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  ا��ن �و����

 »��دس ھ�ی ر��« ا�ن ���بِ  �� �ن ��تِ 

� ��رِ  و ��پ����مِ  �� ،»��دس ھ�ی ر��« ھ�ی ��د�و�  !"�%�م  ھم و �ن �رای دارد، �و���ش ی ���� ��تِ  و ��ن در #� ای � 
�م آ��� دور !�"  ھ�ی ز��ن از #��ب ا�ن ��ن ��. ھت ای  )ر!�ده �&��ت �  !�ر در ��ودم، ��ش #ود#  #� ھ��  ز���� از. ھ

� د�وار �ر �0دی و ��ه ��&�/.س �.  از �د،  �  زده  �رف ز�دا�   #�#�ی �� و �ده  ُ,م #�#�ی �� از ھ���� ��  ی !��واده��!  
��ن د�1ر از و دا���م�  ھ��  ر)�2ت و ,را��  رو�ن ھ�ی  ���رزه ھ�، 2&ر���  ھ�، دا# � »رھرو ��م �3"م« ���م ای ز�دا�  �� ھ���

 د�14ری ا�ن �.رار �د،  �  �.رار ��  ی !��� در  ��� ھ�� ��ن  د�14ر�ودن ���م �� ��دھ� ا�ن. �د  �  زده ��و�د �"�ر!  �"�1ون در
 وارد ام �ده ُ,م #�#�ی دو آن از �.  »رھرو ��م �3"م« و �د زده �� ی !��� ی دروازه روز �� #� ا�ن �� #��د، طول ھ� �ل
�  .�د �� ی !��

 # �# ��ری �وھ�ی �� ��8 �ود 2&ر��ن و 7وان �درم ھ�ی �2� در ھ����وار ا�� �.�ده؛ �ن راز، از ُ�ر ی �&ره و !�# �� و ا
� و�2ر� ��درم ��&� �ود�م، !�د�ده �در �� و �ود�م �ده زده ذوق !واھرا�م و �ن �ود !�د�ده ��دی از ��&� �درم دارم ��د ��. �ود �ر,�

� آ��ز!��� در ھ�� از ��&�� �� و ر)�� ز�دان از #�#��م �ب آن دارم ��د ��. �ود ,ر�� در 7ور ,0�ن در #� ھ��  ر�� از �ود، ,0
�] ��دس ھ�ی ر��[ را آن ��م #� درد��#  روزھ�ی از آ�د،  �� � ا�ن طرھ�ی در ھ� �ل از �س ھ� ر�� ا�ن #� !ر�دم. �ود ,ذا�

� �ن �ل �رای طرھ� ا�ن �� �دن رو �� رو. ات #رده !وش �7 #��ب�  �&�� از �ل �ود �!واھد ��ر�!  ارزش از !�4  #� ا�ن 
��د ��ن �� را �� ��ز �را�دازی ���و و ا)��,ری �1��7هر�و�ت از ��ن ا�ن #� #�د  �  روی �� رو ای !وا�د�  و �  " از �

 .دارد �ر�  �رده �� رز��ن ی �ده )را�وش د�1را�د���ن و رو��1ران

 


