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	. ��دام و �� 
% $#روز و ! � ���ر در ا��� ���ط� وط� ��،  ���ه ��  ھ� �� �&��
�) '�د دارم، &

  د-8 و د�� را �7ا�6ن �
�5د. - -�04(# 023$
� در$�01 �#د$	 �) �� -/#!) ھ�ی -�ن ��غ را، و *() ھ� 

��ل �2
�ر �) ��	ی � �@-8. از زن <���د، از &
� <� ?#ان و از دارا <� !=
� ذو;:�	ا$) �) آ�1'� روزھ�ی 

�7ر ! � ��ل و ا<�4;�ت  ا�E0$ر آ�	ن $#روز �#د$	. -�'	 د(
� -#ق و '� <B�#C آ$�� &�8 �� �@-�0$	ن

آرزوھ� و ا�
	 ھ�ی 1#ش و $�1#ِش '�25ل &H از ز��02ِن ��د �#ده ��-	 �) ھ��	ام �) ا�0=��ل ��ل $#،  

 ��$	، ھ� �1$) و �1$#اده �) J	 <#ان � $# را در #1'% � &�ورا$	$	. <� آ$5) '� روز �) $#روز ��;

$�1) <$�5، ����ن �3�
	ِن �Kور'�ِت $���دی !�ز$	ان، در�8 ��دن ھ84 �
#ه ... و <
�ر ��دِن 6@ای  :�
آ��ده � ھ�ی *زم از ;�

 .	�0!��   -Mِ $#روز را �

  وا�� در �� 
	روز: 

 J	ود �N'  ،�� و ��ِل �� Oھ  (� '� �:�0 و '� �
��0 ھ�02	، 1#ب �) '�د دار$	 �) در -M $#روز ��دران �� O$�1 ھ�ی  $�2�66

، ��د$	. �$�2 �) <#ان دا-�0	 ا���اً &C#، �#-8ِ ;�ق '� <�زه، ��غ و آ$�O �1وس �4
	، ���ی، ���8، <�-� (
� �1$#اده 6@ا <

 M- د. آن�� 7
	$	 و ��رگ O2� �04� �� ($�1 هللا �) 6@ا 1#ردن آ�6ز � <���ری وھ� 7
� د'/� را �) �#$) �1ص �) روی ��4ه �

��ای ھ� �1$#اده $8�2 �) ھ� -M د'/�، ��40وت � �#د. &	ر، ��در وھ:) ا�VWی �1$#اده �#-% �
�5د$	 �� ز��ن، 7��ه و �J��ت 

4) � ��04	، '�د آوری �1ط�ه ھ�ی �1	ه داِر او*د ھ� و '� ; ) -�ن !�Vی �1$) را -�د و 
X) ،	$�5د
&� $��ط ��2ز$	. ��اح ) ��اق( �


	 و در ا1
� ،  ��ر د'/� &	ر '� ��در،  ھ:) را [\ �
�د �) �� ھ�ی ?�(M  را �� ز��ن � آورد$	. 6@ا 1#ردِن -Mِ $# روز، ط#ل �

#0?) � -	 �) ھ� 
/84: ( آ�
�) آ$/�ه ھ:) � از 1#رد <���رگ د��0ن -�ن را �) 6@ا �3#ر$	. و;0� 	�C� ای	ده، �� [�� H� (:


�5د$	 و &	ر ھ� ا���اً ا'� د�W را �� 1�#ع و اظ��ر �^�س از �1(� 1#د �� ز��ن � آورد:� 	�C� �Wد B$��$  

 .O
از ھ:) ���ھ�ن و�:�#دی ھ�' �) در ط#ل W:� و ا(:d	 c! 1	او$	ا -�5. ھ
a/�ه -N$ �5:8 ھ�'8 را �) ?� آورده $: <#ا$

 .�� #4W 8 ، �/@ر و �� را-@� (�   ( آ���)1 #[�ً در '� ��(

  )آ���( ��( �) �� و ھ:) �C2:�$�ن &
% رو دار'O، ��ل #1- ھ�، ��1 ھ�، !�اوا$ ھ� و &ُ� از 1
� و ���8  �/�دان! 

  ( آ���)
h ��	ه ات را �) �2 ��0dج $�5! &�ورد��را! روزی ��	ه ��$8 را J\ل، !�اخ ود�8 ھ

�	ار! /$  و آ�:�$�
�� را از ھ��#$) درد، ر$j، ��ض و � 
�8 ھ�ی ز�$�:C2� (:ا! 1#رد و ��رگ �� و ھ	او$	( آ���)1  
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-�ن ����ن!  �@-0) ��ن �� را �
���ز، ��'k ھ� را -�4 �	ه، ��2!�ھ� را �) �1$) و ��-�$) -�ن ����دان و ?#ا$�ن را �) آرزو ھ�ی

  ) آ��� �� رب ا�������.....(


��) ھ:
� روال <
� -	. ا�� �� �#د<�ی  1357ا'�  �#$) د�W ھ� از ��(��ی ��ل و از ھ84 <� ھ�04د &ُ�8ِ �� دوام دا-8. $# روز ��ل $


� '�!8 �) �� �@-8 ھ� روز<�س، وJ�8، د(�� 1357ھl 84#ر m> 
8 ��#ر �) �#$) 'NKھ:�ن ��ل و O01 �> � (:
ه و ��ا�

 ھ�ِی  =C1 خ / و�� ِo$ی �) ��زاِر ر	J �> .8!�� � ��)��دم ا!�و$ََ���-�$) و <a/�4) در �m�،  ��م -	. �
Oِ ���0ول ا!�5ر  ( �َ

 ?�ا'، ��ط�! از ��ر، <#;
q -	ن، -p�5) -	ن، ز$	ا$ -	ن و!5ِ� !�ار از ��#ر، ھ#ا C'	�> ،M
=N> ،�1$) ھ� وا$	'�) ھ�، <\-

��ت �) -M $#روز ��ل &��pه وھ�8 و روز $#روز 
ھ:�ن ��ل،  آن �Jل و ھ#ای &�ر و !�Vی ��#ر را <
�ه و <
�ه <� � ��81. ھ

را $	ا-8. در آ��ده � ھ�ی ��دم ��ای ��ل $# و ا�0=��ل از  -M $#روز و روز $#روز !�ق �) و?#د آ�	ه �#د. د'/� آن د�W ھ� ی 

  ��4ه -M $#روز و آرزوھ�ی ��دم �:�$o -	ه �#د. 


8 ��ر�� :��J ھ�ی  ھ� <� ز��ن ����'8 ا�
� و دد ���=C1 8
:��J از  
	 و ��ات و $) در روز ھ�ی �Wدی �2W در $#روز و ($

�) !�5 آن �#د <� 1	او$	 �) آ$�� روزی !�اخ �XW ��	 و '� 6#ره دل -�ن را �� �Wو� و -�د��$ !�ز$	ان -�ن آب ��2زد و '� ��ر و��ر 

ن و !�ز$	 ا'� �#د �) &	ران، !�ز$	ان، -�ن ���8 و رو$� &
	ا ��	.... !=r و !=r د�W ھ�ی ھ�اران ��در، &	ر، 1#اھ�، ��ادر،  ز

 �) از ?�'�ن �52Wی O�ُ و *درک -	ه �#د$	، '��1 و'� آ$�aC& ه ھ�ی�/C0; ه ھ�ی �1د و�� (p�5-ان -�ن از�'�W �/'ھ�ان و د#-

0
�ج -	Jی �1$#اده ھ�ی -�ن،ا�VWه ا	ده و '� ز$�� $��$ �0!�' (� 0Jو 	.دو��ره �) �1$) و ��-�$) -�ن ����د$	ه �#د$  

<�ر'u ��ر ��ر �) ا��lت ر��$	ه �) ا�N0:�ر (��دور �%) ا�8C 1 .8 ا�N0:�ر ا�8 �) ��دور را در823$،  �2
�ر ��* � �َ�د 

a$��7) رو��� �)  <�ه � (=M ($��m) -�ق) و �) ��ر�� ( !�ز$	 [	'�)  و &���02ن �) �\M=) �:W ( ا�
�ا(:#��
�) داد$	، ا�� در آ�1 


M �7ا و 7/#$) �� ار'B5 ;	رت $�82، ��ر، ھ��	p$ �0�. ا'�5) دا	$	ون را$�
� (�d] �0'� [#رت ازd
ام را �) ذ(
� <�'� و و;

 و '� �=	ار M=W روی ھ� در �
� و��!8 ��دم C� Bd)� � 8��

�5% $:#دن �& �� M
p$ �0�) دا� 	د'�> �vd ?	ا�8، ا�� �

و?#د آورد �) �) ھ
h [#رت $0#ا$82 &�'�ن �3% آ*م و� �'M ��دم وا;w -#د. و(
� !�Vی ��ز<� و آرا��0 را 8�2$ �) �@-0) �) 


	 �) و?#د آورد$	 �) ��دم از $��7ری �)  �0 را �� ز'� &� �@ا-�0 1#ن &�ک ھ�اران -)�J ، ��7ن	د$#� ��:
E�> (� %$اث 1#ارا�
�

0
�ج -	$	. دورۀ <�Jا M
p$ (� (:از ھ %

	    ?��) ��ن �
�ه دل(ط�(M ھ�) آ�	$	. ا�� <�ه �، ا�
�، ��ر�� و �^� ،8-@� �
 ھ� $:
E

 1#اھO '�دی از'� :$ .	��5
�) دوراِن $Hp و ��داِرط�(M ھ� ����د'O، $#'�2	ه، 1#ا$�	ه، ;OC و �
�ن ھ:) دل �	 � -#$	 و ا��40اغ �

 8�#5J �> 5#�8 ��زیJ از �
      �W	هللا <� ا��وز در د�W ھ� و آرزو ھ�ی  –� ا-�ف }6و'&ت ) دو $� Hp$ { !"�ُ ( ھ� ��O. و(


�ی �) و?#د آ�	ه؟ � -� �) ��دم ر$j د'	ه و �\ ��
	ۀ ���� در وط� m> (7 �� ا$�2ن وط� ��$#
C� (... روزی#$ ، 
	ی، ��ا<W )


��5	؛  1	او$	،  �W'�ان -�ن را از ��0) -	ن � �Wا'� �#$) د (�

:�$�ن ��  �
% از ھ� 7
�، از �#ز �& Oد�8 ��ادران ��زی و ھ (�

 ��دم ھ:) 7
� را !�ا�#ش ��ده ا$	. -�'	 W	ه ' �/#'�	؛ $) ����! ��دم در $#روز �N' .H� ( ط�(��ن) در ا��ن $/) دارد وا-�ف �6



www.goftaman.com 


C) ھ�ی ��mC	ی و &H از� *�J �
3 و ھ� ?�ی د'/� � رو$	، از ھ:� BC
 رو$	، �� q'�- ار�� ،	��� � (C
ان �
C) ھ�ی <#ت �

 ...	��� �� در ��1 ھ� ?�'�$�ت را �) < #'� �$#'�'#C> و 	آ'�   &�وان ... '5 &�8 د'/� �


C) ھ� ا-�0اک � ���	، آ$=	ر در ز$	ه � 021) ا$	 و آ$=	ر ز$	ه � آ$�� را در <�/�� ;�ار � �
82. �$�2 �) در �7
$ �
�7 !�
1 ($


C) ھ� #a:در ھ 	ا$�	
� ��ادران ��زی ( ط�(M ھ�) و ��ادر زاده ھ�ی ��زی ( داW% و د'/� ��و&��ی <�ور'02) از داده �) �

.	$�:- � 8:
  ھ��#$) �1ا�/�ری در'{ $: ���	. ا�� ھ:
� ��دم �CE#م ھ:) �X1ات را �) ��دن ��!0)، دم را �6

��$	ه ھ�ی ;#م ��ز، ز��ن ��ز، �Jب ��ز، ��وپ ��ز و ھ:#ط� �W'�! ھ��#$) دل �02) � �) آ'�	ه ���0ا!�m$�02ن ز'� ;
�دت ا'� د�8 $

 �1<:) دھ
O، ھ��� $/@ار'O �) اJِ	 �� ا (��س ر-0) ھ�ی ��

	 �) <�!�	 ھ�ی <�pران ���
�) '� �\م ��دور، 1
�*ت واھ ا�8. �

�d� ،
O، ھO ��ادری و ھ:#ط� �� را �) ھ� �W#ا$ �) ��-	، از ھ$\2/� O	�p$ .ت ��، در '� &�ر7) �-�� 8 و ��ادر'82. ا�� '5


	 دار'O و ھO ��ات.W Oروز و ھ#$ Oو ھ O'ر دار���  

 .	��� �:l (� �� �'�W 8 در دل ھ:) ھ:#ط��ن�d� 5) در81 ��ادری و
)�� 	
  �) ا�

  ���$#روز <�ن ���رک و ز$	ه � <�ن -�د و &ُ� $��ط ��د. 

  
 


