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	�� ��وری  

  

�ری � �وا�ش را ��د	ن ���� ام��	�� ���رات  �روده� ا	ن 
ا�	دوارم از �"د	م �	���	م.  ز	زان 
��  در ���ب 
  �ش آن رای ��ن ���&% رخ �دھد.�وا

  

    ؟ما م و )%ا �%

  

  م؟  در ���* ا���ره ھ�ا �ن �%

  )�	��ت و ),�
�ن، �,+�ره ھ�

  	رو دار �وه ھ�.در�	�ن 

  ھ� 	�� زون آ1در ��0ی /

  م در طول و ُ �ق ا	ن ���نا �ن �%

  ذ
��، �6ل و در آ�ر ز��ن.در 

  رم +	دا �ود.ودم  �% %�ن �

  �ظم و �ـ�ـق آ����,� را �� ود

***  

  �ـ"ط� ام واـ�ـ�� در �و)��,�

  ,�ـ* % ا��ــــط  :�"طـــدر �

���ت �ن ود در 
�س ا��ظ�م  

�ــ��% د	ــ/�  م�داــ% دار ا�ـر، 

  م؟ ���% � ��ن آ�	���ا ن )%�

�طره ی )و از �ر 
وق ر	���  

  %.6>"� ای در )�روان ز�د 

  %ر/ت و آ�د را دھم +	و��&

  ـمــود ا�ـد�ــ>% و�ـ�ــن �ـ�

  راط آن ذات وا�ـ��م و �رم

  �ــل ھــر ��ـط �	ــزره ام در �

  ھم � �ط ارض  و ا�ـ��ن  و �دا
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 ُ  د �ـ	0د �نـوَ �"ط* ا	ن دو 

  ن	ـن �ھ�% �	��د �+�	ـش ا

  �ر)زی ام درز��ن ودر ���ن

  ھـ�ـ�% �ن ھ��? در  دور  آن

  �% ��رار �	�تراه �	رم را د

  ُ�,>ت ا)�ـون د.ر ��د �ر �ـ	�ـت

ض رو6م در �� و�ت و در )���ت�  

  تــ� آ�ـش و آب و ھـوا�ـن 	ـدر ز�	

  :	�6ل ا�ت  �ون ����ی /ـ��

  �ن � �"د	رم �را راه 6ل ا�ت

% ھ	A �	�ت دورۀ.% ام ه ز�د  

  +	A �	�ت 6>"? در �ر �ن �ز 

  )ـَ% /ر
��  �>ق )رد��م �دا


ـــھم ��  دم  � ��ر+�ــ��وت  

***  

  م دــ��6% آ�ــرای  ا��ـن ـ�

  م ,ر �� )�ر و �وا% آ�د

�ــ>م را در ز�د.ــ   �ــوتد ــ% و 

  ��ز�ت ھ��ت، ز	ــور�ت +ر�	��ت

   ��رت ,ر �ردم ����ن ھم

�د� /	ض آن +ردا��ن �رگ   

�,  	� 	�% /رز�د �	C و +ر 

  ��ــد &ذارم ــ�,ر ��ل َ ـ

  ا	ن ��  �Dر اDل �	ر ��و	دان

  ھم در آن �,�ن ،ھم در ا	ن د�	�

  ا���6ن �� � آدم ودن ا�ت

  آدم ودن ا�ت اDلآد�	ت 

  روزه و E6 و ���زاز ,ر �	�ت؟

  ؟از ,ر �	�ت ,ر ���ق ا	ن �	�ز
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 %  �	�ز از �ن ود���ق 6ق 

% �	�ز از ��د ���ز �ن ود  

  ا	ن  ــ�دت ھ� رۀ �����ِھِ% ا�ـت

  �ود 
�� �% و �,�ن +ردازی ا�ت


���م ر�6ت +رورد.�ر ��  

�  ر�� ���	م ,ر د�	� )�ر و

  از ���و ? "آه ��ر��"

 


