
︣ ﹨︀ی ﹝︣زی ا︣ان  و︲︺﹫️ ﹁﹆︣ در︫ 
︀︫﹫︡؟ ﹢د︑︀ن︋   ︠︣ ︀﹝﹡ ﹤﹡﹢﹍﹠︡ه ︗﹞︺﹫️ در︫ 
︣و﹡︡ه ﹋﹢﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅  ︎:﹩﹆︫︀︻ ﹟﹫آ
︀ر︨﹩ و ﹋﹢د﹋︀ن ﹢︋︀ن؛ اد︋﹫︀ت︎   ︠️︊︮
︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ︻﹙﹛: ﹝︡د﹋︀ری از ︑︖︣︋﹥ ︑︀ دا﹡︩
︀﹡﹢اده  ︠️︨︣︎︣ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀دران︨ 
︪︡﹞ ︀ر﹡︀﹝﹥ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در﹋
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﹫︀︋︀ن  ــ﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹝﹢﹜﹢ی (د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ﹝︣د﹝﹩ ︗﹞︺﹫️): ︑︣ان،︠  ﹡︀︠
ــ﹩، ﹋﹢﹥ ﹇﹀﹙︧ــ︀زان، پ٣، ︑﹙﹀﹟:  ︐︑ ــ﹫︡ه ︋﹥ ︨ــ﹥ راه ﹝﹢﹜﹢ی، ﹡︨︣

٥٥٦٠٣٤٣٦ و ٥٥١٥٤١٦٥

︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡: ︑︣ان، ︑︣ا﹡︍︀رس، ︋﹫﹟ ﹁﹙﹊﹥ ︨ــ﹢م و ︀رم، 
ــ︣﹇﹩ (وا︔﹆﹩)، ︑﹆︀︵ــ︹ ١٣٧ و ٢١٢، پ١١٧، ︑﹙﹀﹟:  ــ︀ن ٢١٢︫  ︋︀﹫︠

٠٩٣٣٥١٥٢١٩٤

︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه ︾︀ر: ︑︣ان، ︠﹫︀︋︀ن ︫﹢ش، ﹝︐︣وی ︫﹢ش، ︠﹫︀︋︀ن 
︧️ ︀رم، پ١، ︑﹙﹀﹟: ٥٥٨٩٥٧٥٩   ︋﹟ ︠﹫︀م ︗﹠﹢︋﹩، ﹋﹢﹥ آذر،︋ 

و ٠٩٣٩٦٠٠٧١٧٨

ــ︀م زاده داوود،  ــ︀ن ا﹝ ︋︀﹫ ــ︤اد،︠  ︣﹁ ،ــ︣ان ︑ :ــ︤اد ︣﹁ ﹜ــ ــ﹥ ︻﹙ ﹡︀︠
ــ﹌، ︑﹙﹀﹟:  ــ﹩، درب ﹋︣م ر﹡ ﹢﹝︻ ﹤﹢﹋ ،﹩ــ ــ︣وی ﹋﹢ــ﹥ ر﹝︱︀﹡ رو︋

٠٩١٩٠٩٠٠٨٣٥

︣﹝︡ره،  ﹫︀︋︀ن︠   ︠،﹩︊﹫︾ ︡﹫ ︣ری، ﹝﹫︡ان︫  ︣ری:︫  ︠︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫ 
﹢ر︋﹢ر، پ ٢٩، ︑﹙﹀﹟: ٥٥٩٥١٩٣٢  ︋﹤﹢﹋

︺︡ از  ﹞️ آزادی،︋   ︨﹤  ︋﹟︣ان، خ ﹇︤و︑ :﹩﹡︣اد﹋︀ن ا﹢﹋ ️︪  ︋﹤﹡︀︠
﹠﹊︡ار،  ﹫︀︋︀ن︋  ﹢︨︐︀ن ︑︣ا﹡﹩،︠  ﹞︌ ﹎︀ز، ︗﹠︉︋  ︺︡ از︎  دو را﹨﹩ ﹇︍︀ن،︋ 
︠﹫︀︋︀ن درو︩، پ ١٣٣، ︑﹙﹀﹟: ٥٥٧٠٥٣٢٠ و ٠٩٣٣٥٤٩٦٢٦٥

ــ﹟:  ﹀﹚︑ ــ︀م،  ا﹝ ــ︀ن  ︋︀﹫︠ ︎﹫︪ــ﹢ا،  ــ﹟،  ورا﹝﹫ ــ﹟:  ورا﹝﹫ ــ﹩  ا︣ا﹡ ــ﹥  ﹡︀︠
٠٩١٢٧١٧٥٧١١

﹫︀︋︀ن ﹇︣ه ︧ــ﹟ ﹜﹢، پ١٢؛  ــ︀ده ﹇︤ل ︭︀ر،︠  ــ﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹋︣ج: ︗ ﹡︀︠
٠٩٣٦٥٨٠٩٢٤٦، ٠٢٦٤٥٢٦٤٢٣٥ :﹟﹀﹚︑

 ︣ ︀︋︀ن﹫︠ ،﹩︀︗ر ︡﹫︫ ︣ک︫ ،︪︡﹞ :︀ن﹝︐︠︀︨ ﹤︺﹚﹇ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠
١٩، پ ٣٩٠، ︑﹙﹀﹟: ٠٩٣٥٣٨٦٨٢٢١

ــ︀︎﹢ر، خ  ــ︣ان، خ و︡ت ا︨ــ﹑﹝﹩، ﹝﹫︡ان ︫ ︑ :﹩ــ ــ﹥ ﹨﹠︣ ا︣ا﹡ ﹡︀︠
︥و﹨﹩، پ٣، ︑﹙﹀﹟: ٥٥٣٨١٤٧٠   ︎️︧  ︋﹟ ︀﹜ زاده،︋  ﹁︣وزش، ک︮ 

و ٥٥٤٨٧٩٠٥

︡ و ﹆﹢ق ︫︀ن ︲︀︹ ﹎︣دد. ﹝﹢﹐ ︻﹙﹩ (ع) ﹠﹡︀ ﹝ ︣ و ﹎︀ه ﹎︨︣﹠﹥︋  ﹫ ︡ا را، در︋︀ره ︐﹫﹞︀ن، ﹝︊︀دا ﹎︀ه︨  ︡ا را،︠  ︠

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫ ︀ی ا﹨  ﹤﹡︀ آدرس︠ 
د﹁︐︣ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︫ــ︑ :︿︣︣ان، خ آزادی، دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ 

٦٦١٦٥٨٢٥ :﹟﹀﹚︑ ،﹩︀︲ر ︡﹫ ︀︠︐﹞︀ن︫   ︨،︿︫︣

ــ﹩ (ع) در ︑︣ان:  ــ︀م ︻﹙ ــ﹩ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝ ــ︳ ︻﹞﹢﹝ ــ﹟ روا︋ ﹀﹚︑
٢٣٠٥١١١٠

:️﹫︺﹝︗ ﹩︐﹡︣︐﹠︀ه  ﹨︀ی ا﹍︀︎
www.sosapoverty.org    |      jeana.blogfa.com

﹞︀ ﹝︀ را در ﹏ ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡︑︣ ﹝﹩ ︨︀زد: ﹨﹞﹫︀ری︫ 
 ﹤︊︺  ︫️﹚﹞ ﹉﹡︀ ︫﹞︀ره ︧︀ب: ٩٤ / ٥٧٧٤٦٨ ︧︀ب ︗︀ری ︗︀م︋ 

﹥ ﹡︀م ︗﹞︺﹫️ دا﹡︪︖﹢﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ﹨︖︣ت،︋ 
ــ﹉ ﹝﹙️  ﹡︀ ــ﹉: ١٣٠٨ ٧٠٠٣ ٣٣٧٧ ٦١٠٤︋  ــ﹞︀ره ﹋︀رت ︻︀︋︣︋︀﹡ ︫

﹥ ﹡︀م ︗﹞︺﹫️ دا﹡︪︖﹢﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ︫︺︊﹥ ﹨︖︣ت،︋ 
﹥ ﹡︀م  ︺︊﹥ ﹨︖︣ت،︋  ︫﹞︀ره ︧ــ︀ب ارزی: ١٤٢٩٨٤٩ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️︫ 

︗﹞︺﹫️ دا﹡︪︖﹢﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)
***

︫﹞︀ره ︧ــ︀ب و︥ه ︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡: ١-١٠٠٥٠٦١-١١-٢٤٧ 
ــ︺︊﹥ ︀رراه ﹋︀﹜︕، ︫﹞︀ره ﹋︀رت  ــ︀ر﹎︀د، ︫ ︧ــ︀ب ︗︀ری ︋︀﹡﹉ ︎︀︨

︻︀︋︣︋︀﹡﹉ ١٦ ر﹇﹞﹩: ٠١٨٠ ٠٠٠١ ٢٩١٩ ٥٠٢٢
︫﹞︀ره ︧ــ︀ب و︥ه ︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه ︾︀ر: ٥٨-٤٢٠٩١٦١٢ ﹇︣ض 
﹞︀ره ﹋︀رت ︻︀︋︣︋︀﹡﹉  ︺︊﹥ ︀رراه ﹋︀﹜︕،︫   ︫،️﹚﹞ ﹉﹡︀ ا﹜︧﹠﹥ ︗︀م︋ 

١٦ ر﹇﹞﹩: ١٤٩٦ ٧٠٠٥ ٣٣٧٧ ٦١٠٤
***

ــ︀ل  ︗﹞︺﹫ــ️ ﹝︧ــ︐﹆﹏ ا﹝︡اد دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ﹝︣د﹝﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) در︨ 
︀ز﹝︀ن   ︨﹟ر︨﹫︡. ا ️︊︔ ﹤ ﹢رت ر︨﹞﹩ در وزارت ﹋︪﹢ر︋   ︮﹤  ︋١٣٧٨
﹝︣دم ﹡︀د ﹨﹞︙﹠﹫﹟ دارای ﹝﹆︀م ﹝︪ــ﹢ر︑﹩ در ︫﹢رای ا﹝﹢ر ا﹇︐︭︀دی 
 ﹤ ︀ل ﹨︀ ا︨️ ﹋﹥︋   ︨️﹫︺﹝︗ .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ــ︀ز﹝︀ن - ا︗︐﹞︀︻﹩︨ 
︉ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︮﹢رت ر︨﹞﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹋︀﹨︩ آ︨﹫
 ﹟︡﹠ ــ︉ و ﹫ــ︩ از ٥٠٠٠ ︻︱ــ﹢ داو︵﹙ ــ︀ل ︀︲ــ︣ دارای︋   و در
︣︠﹩ از  ــ︤ ا﹝︡ادی در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم ︑︣ان و ﹡﹞︀﹨ ﹩﹎︡﹠︀﹩ در︋  ﹋︣﹞
ــ︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹝︣ا﹋︤ ا﹝︡اد ر︨︀﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ﹨﹞﹍﹩  ︨︫︣
ــ︡ه ا﹡︡ و «︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩» ︀ «︠︀﹡﹥  ﹨︀ی  در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︺︱﹙﹫︤ وا﹇︹︫ 
ــ︀ل در ︗﹞︺﹫ــ️ داو︵﹙︉  ــ﹥ ا︻︱︀ی ﹁︺ ــ﹢﹡︡. ﹨﹞ ــ﹛» ﹡︀﹝﹫︡ه ﹝﹩ ︫ ﹚︻
︀ ︀ری ﹝︣دم ﹡﹫﹊﹢﹋︀ر ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️︋  ﹨︧︐﹠︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥  ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫

 ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د.



︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁
︨︣﹝﹆︀﹜﹥؛ دو︋︀ره ﹝﹩ ︨︀ز﹝️ و︵﹟/٤

︣م/٦ آرزوی ﹋﹢د﹋︀ن︫ 
﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩؛ ﹋﹑س ﹡﹆︀︫﹩ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر/١٠

︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر/١٢ ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹋﹢دک درون︋ 
﹫︪﹢ای ﹝︐﹆﹫︀ن/١٤ د﹍︣︠﹢ا﹨﹩︎ 
︑﹢ ︑﹞︀م ︑︀ر را ز︧︐﹥ ای/١٦
︀ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩/١٨ ز﹡︡﹎﹩︋ 
ا︠︊︀ر ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩/٢٠

︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩/٢٣ ﹎︤ارش آ﹝︀ری︠ 
٢٤/﹩﹆︫︀︻ ﹟﹫آ

﹠︀︨︀﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ /٢٧ ر﹡︕ ﹡︀﹝﹥ ︑﹫﹛︫ 
﹢︋︀ن/٢٨  ︠️︊︮
اد︊︀ن ﹁︣دا /٣٢

٣٣/ ﹜︫︀ ︋﹍︢ار ﹝︡ادر﹡﹍﹩ ات︋ 
﹎︤ارش ︑︭﹢︣ی/٣٤

︣ای ﹝﹟ ا︨️/٣٦ ﹨﹞﹥ ︗︀ی ا︣ان︨ 
٣٨/︪︡﹞ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در ️﹫︺﹝︗

راه  ﹨︀ی آ︨﹞︀ن/٤٢
٤٥/ ﹅︪︻ ︣︊﹞︀﹫  ︎﹤ ﹡︀﹝﹥ ای︋ 
﹝︣و﹝﹫️ ﹡ ︀﹢ا︨︐﹟؟/٤٦
﹢ر﹝﹢ج / ٤٧ از ︑﹢﹋﹫﹢ ︑︀︠ 
﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹋︣ج/٤٨

﹠︡ار/٥٠ ︣ده︎   ︎︦ در︎ 
︣د/٥٣ ︣ز﹝﹫﹠﹛ را دود︋  ﹋︐︀ب ﹋﹢دک︨ 

﹝︡د﹋︀ر و ﹋﹢دک ﹋︀ر/٥٨
٦٠/︀﹡︤اد و ﹝︪﹊﹑ت آ︣﹁ ﹟﹋︀ ﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀﹡﹩︨ 

︡ری ﹨﹛ ﹋﹠︡/٦٢  ︎︡︀ ﹝︀دری ﹋﹥︋ 
﹩ ﹨︡﹁﹩ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ﹝﹟/٦٥ از ﹨︡﹁﹞﹠︡ی ︀را﹡﹥ ﹨︀ ︑︀︋ 
︠︡او﹡︡ در ︪﹞︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹥ ا︨️/٦٦

﹝︧﹞ ︣︡﹢ل: 
﹨﹫️ ﹝︣︡﹥ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)

︨︣د︋﹫︣: 
﹤﹠﹞︀  ︠﹩﹝﹫ز﹨︣ا ر

﹝︡︣ ﹨﹠︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹁﹫﹉: 
﹞﹫︡ ﹎﹢درزی

﹞︀ره:  ︫﹟︀ران ا﹊﹝﹨
ر︲︀ ︻︊︀︨﹩، ﹝︣︑︱﹩ ﹋﹩ ﹝﹠︩، ﹁︣زا﹡﹥ ﹇︊︀دی، ﹋︐︀﹢ن ا﹁︣ازه، ︻﹙﹫︣︲︀ 
 ﹤︖︡ ــ﹥ ︀﹇︣ی،︠  ︔︡﹞ ،﹩︣ا  ︮﹤﹀︵︀︻ ،﹩﹀︣ــ ــ︐﹩، ز﹨︣ه ︫ د︫
 ،﹩﹝︣︑ ︀﹝﹫︫ ،︣ی︔﹢﹋ ︀﹡﹢﹞ ،ــ﹞﹫︣اد﹨﹆︀ن ا﹞︡ی، ︻︀﹜﹫﹥ ا︨︐﹫︣ی، ︨
ــ﹥ ا﹜ّ﹙ـ﹥ ﹋︣﹞﹩، ︵︣اوت ﹝︷﹀︣︀ن،  ﹛︧ــ﹟ ﹡﹫︀، ا﹞ ︀دق ز﹨︣ا ا﹝﹫︣،︮ 
ــ﹟ ﹋﹫︀﹡﹩،  ــ﹩، روژ ︀﹨ــ︀ر ︮ــ︣اف، ︻﹙﹩ ر ــ︀ واــ︡ی ﹋﹞︀ل، ﹎﹙﹠ ﹫﹞

﹩﹠﹫︧ ︣زاد﹁

︻﹊︀︨︀ن:
﹝﹙﹫﹥ ﹝﹫︣︗︺﹀︣ی، ا︫︣ف ︵︊︀︵︀︐﹋ ،﹩﹠︫﹢︗ ︀︲︣﹫﹚︻ ،﹩︀︊﹢ن ا﹁︣ازه

︡ ا︨️، ﹎﹏  ﹡﹞︀د ا﹝﹫
،︀﹞︣ ️ ﹋﹥ در ز﹝︧︐︀ن و در اوج︨  ︀ ﹎﹙﹩ ا︨ ﹠︑ ﹤﹋ ︣ا

،️︧﹫﹡ ﹩﹚﹎ ︩ رو ﹤ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ا﹝﹫︡ی︋ 
﹊﹢﹁﹥ ﹝﹩ ز﹡︡، ︀﹇﹥ اش︫   ︨︣ ︋

...﹩﹎︣  ︋︘﹫﹨ ﹩︋
﹏﹆
︐︧﹞

 ️
﹫︺﹝
︗ ﹩
دا︠﹙

 ﹤︣
︪﹡

(ع)
 ﹩﹚
م ︻
﹩ ا﹝︀
︣د﹝
﹩ـ  ﹝
﹢︖
ا﹡︪
د د
﹝︡ا
ا

٩٢
︀ن 
︐︧︋
︀︑ ،﹜
﹡ ه
﹞︀ر
︫
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︀︮﹩ ﹝﹩ ا﹁︐︡.   ︠︣︀د ︑︭︀و ﹤  ︋﹤﹝﹚﹋ ﹟ــ﹠﹫︡ن ا ︫ ︀ «ا︣ان»؛ ﹨︣ ﹋︦︋ 
﹙﹫︕ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹁︀رس و... ︀︫︡ او﹜﹫﹟  ﹋﹢ه د﹝︀و﹡︡، ︗﹠﹍﹏  ﹨︀ی ︫﹞︀ل،︠ 
︣ای   ︋︡︀  ︫.﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ︣︐︪﹫  ︋﹩﹝﹋ .︡آ ﹩﹞ ︀د ﹤ ︀︫ــ︡ ﹋﹥︋  ︑︭︀و︣ی︋ 
 ﹩﹠︣﹁︀ی ︾︣ور آ﹨  ️ ــ︀︻ ︐﹢ان︨  ︀︫ــ︡ ﹋﹥︋   ︋﹩︀︗ ︣ان︣ا﹡﹍︣د، اا ﹉
ــ﹩ در ﹝﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن  در ︑ــ️ ︗﹞︪ــ﹫︡ش ﹎︢را﹡︡. او﹇︀ت ﹜︴﹫﹀
︣ه  ︀︋﹆﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹞︡ن ا︣ا﹡﹩ـ  ا︨﹑﹝﹩ آن︋  ا︮﹀︀ن دا︫ــ️ و از︨ 
︋︣د. ︋︀د﹎﹫︣﹨︀ و ﹇﹠︀ت  ﹨︀ی ︵︊﹫︺️ ︮ــ︀دق و ﹝︣︋︀ن ﹋﹢︣ را د︡. از 
︨︣︊︤ ﹋︣د︨︐︀ن و آذر︀︋︖︀ن و دا﹝﹠﹥ ﹋﹢ه  ﹨︀ی  ﹊︣ و︨   ︋️︺﹫︊︵ ﹩︀︊ز
︉ ﹨︀ی ︎︨︣︐︀ره  زا﹎︣س و... ﹋﹥ ﹨﹢﹍︋ ﹤︣﹫﹛ ﹋﹛ ﹎﹀︐﹥ ا﹛. و ﹡﹫︤ از︫ 

﹋﹢︣ و...
︣ای  ︺︱﹩ واژه ﹨︀ را︋  ــ︀ ا﹝︀ن از ا﹟ ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) ﹋﹥ ر﹡﹌︋  ا﹝
ــ﹠﹢د، ا︨︐︀ن  آدم ︻﹢ض ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︗﹞︺﹫️ و﹇︐﹩ ﹋﹙﹞﹥ «ا︣ان» را ﹝﹩ ︫
︨︨︣︊︤ ﹝︀ز﹡︡ارن، ا﹜︊︣ز ﹇︡ ا﹁︣ا︫︐﹥ در دل ︠﹢د و ﹝﹙﹥ ﹋﹠︀ر ︫︣ک 
ــ﹩ آرش ﹋﹞︀﹡﹍﹫︣ ﹨﹛  ﹢﹎ ﹤﹋ ︀د ﹝﹩ آورد ﹤ــ ــ︀ری را︋  ﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن در︨ 
 ︤︣︊︑ .️︨︡ه، ﹝︀﹡︡ه ا ﹥ ا﹠︖︀ ﹡︨︣﹫︡ه و ﹨﹞︙﹠︀ن ﹁︣ا﹝﹢ش︫  ︑﹫︣ش︋ 
ــ︀ر  ــ︣ش و ا﹏ ﹎﹙﹩ ︋︀︮﹀︀ ︋︣ای ︠﹫﹙﹩ ﹨︀ ︨︫︣ ︢︍﹛ــ﹢ای ︠﹠﹉ و د ﹨ ︀︋
 ﹉ ︀ ــ︣ای ︗﹞︺﹫️︋  ﹥ ︀د ﹝︀﹡︡﹡﹩ ا︨ــ️؛ ا﹝︀︋  ﹢ب و︋  ︀︵ــ︣ات︠  از︠ 

:﹤﹛︀ ﹆﹞︣ ️ و︵﹟︨  دو︋︀ره ﹝﹩ ︨︀ز﹝
﹤﹠﹞︀  ︠﹩﹝﹫︣ا ر ز﹨

ــ﹫︣﹟ ﹨﹞︣اه ا︨ــ️. ﹋﹢﹥ ﹎︣دان ٨٠، دا﹝﹠﹥ ﹋﹢ه  ︠︀︵︣ه ﹡﹥ ﹠︡ان︫ 
 ﹩︀ج ︾︢ا︐︀﹞ از ︣ ︉ ﹎︫︢︐﹥ و وا﹡︐﹩︎  ︀︨﹩ از ﹡﹫﹞﹥︫   ︎،﹩﹚︻ ﹟ ︻﹢ن︋ 
﹥ ﹋﹠︀ر ﹝︀︫﹫﹟  ﹥ آ﹡﹩ ﹋﹙﹫﹥ ا﹨︀﹜﹩︋  ﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ وارد ﹝﹩ ︫﹢د؛︋   ︋︹︋︣ای ︑﹢ز
︀﹡﹥ ﹨︀ی ︫︀ن   ︠️﹝  ︨﹤ ﹝﹩ ر︤﹡︡ و آذو﹇﹥ ﹨︀ را ﹋︪︀ن ﹋︪︀ن از ﹝︀︫﹫﹟︋ 

︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝﹩ ﹋︪﹠︡ و در ﹠︡ ︔︀﹡﹫﹥ وا﹡️︠ 
﹥ ︀د  ﹫︧ــ︐﹢ن و ﹁︣﹨︀د ﹋﹢ه ﹋﹟ را︋  ︀ر ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀﹨︀ن، ﹋﹢ه︋   ︋﹟︣ان»؛ اا»
 ﹩﹢﹎ ن ﹡﹫︀﹝︡ه و﹢︐︧﹫ ﹝﹩ آور﹛ ﹋﹥ آوازه ︑﹫︪ــ﹥ اش ﹝︡ت ﹨︀ ا︨️ از︋ 
﹫︣﹟ ﹁︣و ر﹁︐﹥ ا︨️. ︀دم ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ در ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه، ﹋﹢د﹋﹩  ﹢اب︫   ︠﹤︋
︺︡ا  ﹥ ﹝︀ ﹁︣و︠️.︋  ــ︣ان را ارزان︋  ︧ــ︐﹥ ز︻﹀  ︋﹉ ﹤﹋ ︀م ﹁︣﹨︀د﹡ ﹤ ︋﹢د︋ 
 ﹤﹚﹞ ︪ــ﹥  ﹨︀ی ︗︀روی ر﹡﹌ ︫︡ه ︋﹢ده ا︨️! ﹋﹢د﹋︀نر ﹤﹋ ﹜︡﹫﹝﹁

﹥ ︀د ﹝﹩ آور﹛؛ ︗︺﹀︣آ︋︀د، آ︠︣ د﹡﹫︀. ︗︺﹀︣آ︋︀د ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه را︋ 
︀ د︡ن  ــ﹥︋  ﹥ را︨ــ︐﹩ ﹋ ﹥ ︀دم ﹝﹩ آورد.︋  ــ︀ن را︋  ︗ ︿︭﹡ ،ــ︀ن ﹀︮ا
 ︣ــ  ︫،︡︀ن آدم ﹡︭︿ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︪ــ︗ ،﹤ ّ︭  ﹤﹠﹨︣︋︀ ︋︙﹥  ﹨︀ی︎ 
﹢ل در و︨ــ︳ ﹋﹥ ︻︪︀ق  ︣ از︎   ︎︣︲ ﹉ ︀ ﹎﹠︊︡ ︵﹑﹩ و ︲︀﹝﹟ آ﹨﹢︋ 
 ︡︺  ︋︡︀ ﹢د ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡.︫   ︠﹤ ︋︧ــ﹫︀ری را از ا﹇︭﹩ ﹡﹆︀ط ا︣ان و ︗︀ن︋ 
 ︤︡﹡︀ ﹥ ﹋︊︀︋﹩  ﹨︀ی︫  ــ︣ی ﹨﹛︋   ︨،︣︲ ﹏︠دا ﹤ ﹢ل︋   ︎﹟از ا﹡︡ا︠︐﹟ ا
زده ︋︀︫﹫︡. ا﹝︀ ︀د﹝︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︙﹥  ﹨︀ی ﹝﹙﹥ ﹇﹙︺﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن و ﹇﹙︺﹥ 
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﹞﹩ ﹡︊︣ده ا﹡︡.  ︨︣︲ ︡ه در  ︫﹤︐ل  ﹨︀ی ر﹢  ︎﹟از ا ﹩﹛︀︀︋︀ن، ر﹫︠
 ﹟︡ار از زوا﹜︩.» ا﹍﹡ ــ﹫︣از و و︲︹ ︋﹩ ﹝︓︀﹜︩ * ︠︡او﹡︡ا ــ︀ ︫ ︫﹢︠»
︀﹡﹥ ︫︀ن در  ﹥ ﹝﹟ ﹁︣و︠️،︠  ﹫︣ازی︋  ﹢د ﹋﹥ ﹋﹢دک ﹁︀ل ﹁︣وش︫   ︋﹩﹛︀﹁
︠﹫︀︋︀ن ︨︺︡ی ︋﹢د. ﹨﹞︀ن ︨︺︡ی ﹋﹥ ﹎﹀︐﹥: «﹝﹟ از ︋﹫﹠﹢ا﹩، ﹡ِ﹫َ﹛ روی 
 ﹏︀  ︨️︪ ﹫︣آ︋︀د،︎  ︣ ﹨︀ی︠  ﹩ ﹡﹢ا︀ن ُر︠﹛ زرد ﹋︣د.» ︀د ﹋︍ زرد * ︾﹛︋ 
 ﹤︢︽︑ ء﹢ ︡ت︨  ز︊︀ی ︻﹞︀ن در ︗︀︨﹉، و آن ﹋﹢دک ٨ ﹝︀﹨﹥ ﹋﹥ از︫ 
﹫︣ون  ︤رگ و ا︨︐﹢ان ﹨︀ی︋   ︋︣ ︀ آن︨  ︋﹥ ﹡︷︣ ٤ ﹝︀﹨﹥ ﹝﹩ آ﹝︡، ﹝﹩ ا﹁︐﹛︋ 
 ︀ ﹩︊﹫ــ زده اش. ︀دم ﹨︧ــ️ ﹋﹥ ﹝︀درش ﹝﹩ ﹎﹀️: «﹨︣ از ﹠︡﹎︀ه،︨ 
︀ ︪ــ﹞︀ن  ــ︀﹜﹥︋  ︀ز ︀د ︸︣﹀﹥، آن د︠︐︣ ٩︨  ︩ ﹝﹫︡م.» و︋   ︋﹩︖﹡︣︋
︣ا︡، او را   ︎﹉ ︡﹫﹚﹋ ﹟︐﹁︣﹎ ︡رش در ازاء ﹝﹫︪﹩، ﹝﹩ ا﹁︐﹛ ﹋﹥ ﹝︀در و︎ 

﹢د﹡︡. ︀﹜﹥ درآورده︋  ︋﹥ ︻﹆︡ ﹝︣دی ٥٦︨ 
﹙﹢ان ا﹁︧︀﹡﹥ ای ا︣ان، رو︨︐︀ ﹨︀ی  ︣ ر︨︐﹛ ﹨﹛ ﹋﹞﹩ ︀د ﹋﹠﹫﹛. ا﹎︣︎  از︫ 
ــ︡، ﹥ ﹝﹩ ﹋︣د؟ و ︀ ﹋﹢د﹋︀ن ︫ــ﹢︵﹩ را ﹋﹥  ︣زی زا︋﹙︧ــ︐︀ن را ﹝﹩ د﹞
 ﹟ا ﹤ ︡ران ︫︀ن︋  ︨︣اب ﹇︭﹥ ا﹡︡ و ﹇︣︋︀﹡﹩ ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل ﹇︀︀ق ︑﹢︨︳︎ 
︣﹝︀﹩ ر﹡﹌ و  ︀ ﹝﹢ ﹨︀ی︠  ︡ه ا﹡︡. ︀ ﹋﹢د﹋︀﹡﹩︋  ︵︣ف و آن ︵︣ف ﹝︣ز︫ 
 ﹤︢︽︑ ء﹢ ︀﹡﹥، ﹡︪︀ن از︨  ﹥ ﹡︀م︠  ﹫︽﹢﹜﹥ ای︋  ︣ه  ﹨︀ی ︑﹊﹫︡ه ︫︀ن ﹋﹥ در︋ 
︣اب را ﹡﹢ا﹨﹠︡  ︫︡︡ دار﹡︡ و ﹝︴﹞﹠︀ ﹨︣﹎︤ ﹡︀م ﹁︣دو︨﹩ و ر︨︐﹛ و︨ 

︣ و ﹋︀ری ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️. ︀ ﹁︣︡ون و ﹋︀وه آ﹨﹠﹍︨︣  ︫﹠﹫︡ و ﹨︣﹎︤︋ 
 ﹤ ︀ل ﹨︀ د︡ه ا﹛ و ︗︀﹡﹞︀ن را︋   ︨﹟در ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ا﹨﹫﹛ ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹊︀ن﹢ ا﹎︣︋ 
︪﹢د؛ ز︣ا ﹋﹥ از  ︀︡ ﹝︓﹠﹢ی ﹨﹀︐︀د ﹝﹟︋   ︫،﹜︀ر﹝︪ درد آورده ا︨ــ️︋ 
﹎﹫﹑﹡︽︣ب ︑︀ را﹝︣﹝︤، از ا﹡︪︡ــ﹞﹉ و ا﹨﹢از ︑︀ ﹋︣﹝︀ن، از ︗﹫︣﹁️ ︑︀ 
︣ای  ︀︵︣ه ا﹡﹍﹫︤﹡︡︋  ا︣ا﹡︪︣ و ﹝︪︡ ︑︀ آذر︀︋︖︀ن و...، ﹨﹞﹥ و ﹨﹞﹥︠ 

﹢دش را دارد.  ︠﹤︭﹇ ﹉ ︣﹨ ﹤﹋ ︣﹍و ﹨︤اران ﹡﹆︴﹥ د ︀﹞
︀﹡﹥ ای ﹋﹥ ﹨︣ ﹎﹢︫ــ﹥ اش را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩، در  ︀﹡﹥ ﹝︀ ا︨ــ️.︠   ︠﹩﹎︥ــ﹟ و ا
 ︦ ︀ ︔︣وت︋  ــ﹩ دارد.︋  ︀﹠︋︪︣ــ﹊﹑︑﹩ ز﹞ ،︩︀︊︀ی ﹁︀︠︣ و ز﹝﹡ ︣ز
︪﹢د  ︣ز﹝﹫﹟ ا﹎︣︋   ︨﹟︀ن ﹋﹢د﹋︀﹡︩. از ﹋﹏ ︔︣وت ا﹝︪ ︨︫︣︀ر︑︣ در
 ﹤ ︀︫ــ︡،︋  ﹝︺︭﹢﹝﹫️ ︪ــ﹞︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣وم و ﹁﹆︣ زده اش ﹝︀ل ﹝︀︋ 
︣ای ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︧︀ل ﹝︣︑ ﹜﹟ ﹨︡ف ﹝︀ن را   ︋.﹜︡﹠﹝︑︣و︔ ﹤ ﹤﹋ ﹩︐︨را
﹎︧︐︣ش ︗﹞︺﹫️ در ︫︣﹨︀ و رو︨︐︀ ﹨︀ی ﹝︣وم ا︣ان ﹇︣ار داد﹛ و 
 ﹩﹡﹑﹆︻ ﹩﹨︀﹍﹡ ︀ ︀ک،︋   ︠﹟و︗︉ ا ﹤ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︻︪﹅ ﹝︀ن را در و︗︉︋ 
و ︑︭︭﹩ ﹎︣ه زده و ﹎﹠︕  ﹨︀ی ﹡﹀︐﹥ ︻︪﹅، در دل ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣و﹝︩، 

را ا︨︐︣اج ﹋﹠﹫﹛. 
︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹎﹢ش ﹋﹠﹫︡... ︫﹞︀ را ﹨﹛︮ 



ــ﹉ ︋︀ زوزه  در ﹡﹫﹞﹥ ︫ــ︊﹩ ︑︀ر ︀﹠︑ ــ︣دی ︮︡ای ﹇︡م  ﹨︀ی ︧︠ــ︐﹥ ﹝
﹌  ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹨﹟ ﹨﹟ ﹋﹠︀ن ﹎︨︣﹠﹍﹩  ︨﹌ ﹨︀ی ﹝﹙﹥ در ﹨﹛ ﹝﹩ آ﹝﹫︤د.︨ 
︣ ﹨﹞︀ن   ︨︣ ﹥ ا﹟ ︵︣ف و آن ︵︣ف ﹝﹩ ﹋︪﹠︡ و در آ︠︣ ﹨﹛︋  ︠﹢︩ را︋ 
︀ ﹨﹞︀ن ﹋﹫︿ ﹋﹢﹉ ﹝︡ر︨﹥ اش  ﹫︩ آن د︠︐︣ک︋  ﹝﹙﹥ ﹨﹞﹫︪ــ﹍﹩︎ 

.︡﹡﹢  ︫︣﹫ آرام ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡. ﹎︨︣﹠﹍﹩ را ﹝﹩ ︠﹢ر﹡︡ ︑︀︨ 
﹢زان  ︣﹝︀ی︨  ︀﹡︡ه و︨  ︀﹋︧︐︣ی ﹝ ️. آ︑︪﹩ ﹋﹥ از آن︠  آ︑︪﹩ رو︫﹟ ︨ا
︀ دو زن و ﹝︣دی  ﹠︀ن ﹝﹩ ﹋﹠︡. د︠︐︣ک︋  ز﹝︧︐︀ن را ﹋﹞﹩، ﹁﹆︳ ا﹡︡﹋﹩،︎ 
 .︡﹡︣ ﹫﹎ ﹩﹞ ︀ ︉ ︑︀﹋﹠﹢ن از آن ﹎︣﹝ ︡ای︫  ︐ ︡ و از ︋ا در ﹋﹠︀ر آن ﹞︊︀︑﹥ زده ا﹡

︡ه ا﹡︡. ︣ت︫  ︣ ﹎﹢︫﹥ ای︎   ︋﹤﹋ ️ ﹢﹡﹫﹟ ︨ا ︣﹡﹌ ﹨︀ی︠  آن ︵︣ف ︑︣،︨ 
ــ﹢د، ا﹝︀ ﹁﹆︳ د︠︐︣ک آن را ﹝﹩ ︫﹠﹢د.  ︫ ﹩﹞ ︣︑ ﹉︤د﹡ ︀﹞︡﹇ ︮︡ای
﹢رت ر﹡﹌  ــ﹩ ﹝﹩ ا﹡︡ازد.︮  ﹥ ﹝︣د ﹡﹍︀﹨ ︣ ﹝﹩ ﹎︣دا﹡︡ و︋  ︮﹢ر︑ــ︩ را︋ 
︀﹋︧︐︣ ﹡﹞︀︀ن ا︨️. ﹝︺﹙﹢م ا︨️ ﹋﹥   ︠﹩﹨︀﹫  ︨️︪ ︣︎︡ه د︠︐︣ک از︎ 

︉ ﹨﹫︘ ﹡﹢رده...  ︫﹟︡﹠
﹥ او ا︻︐﹞︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹩ ا︠︐﹫︀ر︋  د︠︐︣ک ﹎﹢﹩ ﹝︣د را از ﹇︊﹏ ﹝﹩ ︫﹠︀︨︡.︋ 
︋︽︰ ︡﹠﹟ ︨︀﹜﹥ اش ﹝﹩ ︫﹊﹠︡ و در آ︾﹢ش ﹝︣د در ﹎︣﹝︀ی د︨︐︀ن 
︀︻︐﹩ ﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ا︫﹉ ﹝﹩ ر︤د و ﹨﹞︀ن ︗︀ آرام ﹝﹩ ﹎﹫︣د  در︫︐︩︨ 

﹢اب ﹝﹩ رود.  ︠﹤ و︋ 

︀﹋︧ــ︐︣ ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︣د از ︑﹢︫﹥ اش  ﹥ آن ︗﹞︹ دور︠  ﹝︣د ﹨﹛︋ 
﹢ز︫︀ن، ︗︀﹡﹩ ︑︀زه   ︨﹜﹫﹡ ︣︐︧﹋︀ ︣ ﹝﹩ دارد و رو︫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.︠   ︋﹩﹞︤﹫﹨

︺﹙﹥ اش ا﹁︣و︠︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝﹩ ﹎﹫︣د و︫ 
زن: «︑﹢ ﹋﹩ ﹨︧︐﹩؟»

﹝︣د: «﹥ ر﹨﹍︢ر.»
زن: «ا ︀︖﹠﹩ ﹝﹩ ︠﹢ای؟»

﹫︦ د︠︐︣ک ﹝﹩ ا﹡︡ازد ﹋﹥ در  ﹥ ︪﹞︀ن︠  ﹝︣د آ﹨﹩ ﹝﹩ ﹋︪︡ و ﹡﹍︀﹨﹩︋ 
︡ه ای دارم. دارم   ︫﹜﹎» :︡﹢﹎ ﹩﹞ اب ر﹁︐﹥ ا︨ــ️. و﹢  ︠﹤ آ︾﹢︫ــ︩︋ 

د﹡︊︀﹜︩ ﹝﹩ ﹎︣دم.»
 ﹩ ﹢︋ا ︀ک ﹋︀ر︑﹟︠  ︣ و︠  ︐︧﹋︀  ︠︀ ︣ ︑﹟ دارد، ا﹝ د︠︐︣ک ﹨﹠﹢ز ﹜︊︀س ﹝︡ر︨﹥︋ 

︣ار ﹋︣ده؟» ﹁ ﹤︊  ︫︡ ﹠» :︡﹨︣د ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹞ .️ ︀﹡︡ه ︨ا ︫﹢ ︩ را︎  ︮﹢ر︑
زن: «︨﹥ ﹨﹀︐﹥ ای ﹝﹫︪﹥.»

﹝︣د: «﹋︧﹩ ﹡﹫﹢﹝︡ه د﹡︊︀﹜︩!؟»
 ︡︀  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︉ ــ  ︫﹤ ...ــ﹫︡ه ﹥ آ︠︣ راه ر︨ زن: «ا﹠︖︀ ﹨︣﹋﹩ ﹝﹫︁د︋ 
﹢د﹝﹢﹡﹫﹛.» ︣ آ︑﹫︪﹩ ﹋﹥ ﹨﹫︤﹝︩︠  ︣ ﹋﹠﹥، ﹎︨︣﹠﹥ و ︑︪﹠﹥ و︨   ︨︀︖﹠﹫﹝﹨

﹝︣د: «︣ا ﹁︣ار ﹋︣ده؟»
︀︋︀ش. ﹝﹫﹍﹥  ︀︫ــ﹥ از د︨ــ️︋  زن: «﹡﹞﹩ دو﹡﹛. و﹜﹩ ا﹎﹥ را︨ــ️ ﹎﹀︐﹥︋ 

︣م آرزوی ﹋﹢د﹋︀ن︫ 
﹩︨︀︊︻ ︀ ر︲

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٦



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٧︫﹞︀ره



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٨

﹢دن ﹋︀ر ﹋﹠﹟. ﹨︣ روز ﹋﹥ از  ــ︀ش ﹝︺︐︀ده. ﹝﹫﹍﹥ ﹨︣ روز ا﹠︀ ﹝︖︊﹢ر︋  ︋︀︋
︧︀ط دو︋︀ره  راه ﹝﹩ ر︨﹫︡ن ﹥ ﹋︐﹉ ﹝﹀︭﹏ ﹝﹩ ︠﹢ر﹡︡ن و ﹁︣دا ﹨﹞﹫﹟︋ 
 ﹤﹡︀  ︋﹤ ︀﹐︠︣ه︋  ﹢د﹡︩.︋  ︀ر ﹨﹛ ﹋︣ا﹥ داده︋   ︋︡﹠ ﹤﹍﹫﹞ .︣ار ﹝﹩ ︫︡ه﹊︑

﹝︡ر︨﹥ ﹁︣ار ﹋︣ده.»
ــ︐︀﹡︩  ︀ د︨ ﹢︨ــ﹢ی آ︑︩ ﹝﹩ در︪︠ــ﹫︡. ﹝︣د︋   ︨︣︣ه د︠︐︣ک ز

︣دی ︑﹠︩ را ︦ ﹝﹩ ﹋︣د...  ︨.︡﹡︀︫﹢ ︮﹢رت د︠︐︣ک را︎ 
︡ه   ︫︊ ︀﹝﹢ش ﹡︪﹢د.︮  ﹢د ﹋﹥︠  ︨︀︻︐︀ ﹎︫︢️. ﹝︣د ﹝﹢ا︸︉ آ︑︩︋ 
︋﹢د و﹜﹩ ︨︣﹝︀ ﹋﹛ ﹡︪︡ه ︋﹢د. ︊︮ ﹉ ︨︣د ز﹝︧︐︀ن ︋﹢د. ︨﹍︀ ﹋﹠︀ر 
︡ا زد.  ﹥ آرا﹝﹩ د︠︐︣ک را︮  ﹢د﹡︡. ﹝︣د︋  د︨️ د︠︐︣ک و ﹝︣د آ﹝︡ه︋ 

«د︠︐︣م! د︠︐︣م!»
 ﹩﹢﹎ .د﹢ ﹥ آرا﹝︪﹩ ا︋︡ی ﹁︣و ر﹁︐﹥︋  ︨︀﹩ ﹡﹫︀﹝︡. د︠︐︣ک︋  ا﹝︀ ﹨﹫︘︎ 
 ﹩︐ ︡ری د﹜︧﹢ز ﹢د. آرزوی آرا﹝︩ د︨️︎   ︋﹟اش ا ﹤﹠︣آرزوی د

﹢د... ﹫︡ار︫  ︉. ﹎﹢﹩ ﹨︣﹎︤ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا︨️︋   ︫﹉ ︋︣ای
***

﹫﹞︀ر︨︐︀ن   ︋﹈در را﹨︣وی ︑﹠﹌ و ︑︀ر ﹢﹎︡﹠﹚  ︋️ ︪  ︎︩  ︨︣︐︀ر︋  ︡ای︎  ︮
︡ از  ﹠﹚ ــ︐﹢ار و ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︀ ﹇︀﹝︐﹩ ︨ا  ︋︣ ﹝﹢ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝︣دی ﹡﹫︿ و ﹐︾
 ﹩﹠︖﹛ ︤ ︀ ﹋︀︫﹩ ﹨︀﹩ ︋﹥ ر﹡﹌ ︨︊ ︋ ﹩ــ﹢د، را﹨︣و ︀ وارد را﹨︣و ﹝﹩ ︫ ﹨ ﹤﹚︎
 ﹩﹢﹎ دارد؛ ︡ د، ︑︣د﹢︫ ﹩﹞ ︣ ︐﹊ن ﹋﹥ ﹡︤د﹢  ︩︠   ︋﹤ ︀︑﹑ق.︋  ﹨﹞︙﹢ن︋ 
﹩ آ﹡﹊﹥ ﹫︤ی  ــ﹥ او داده و او︋  ــ︣و و در و د﹢ارش را︋  ﹋︧ــ﹩ آدرس را﹨
﹢ن ﹡︤د﹈ ﹝﹩ ︫﹢د.   ︩︠  ️ در ورودی︋  ــ﹞  ︨﹤  ︋﹤︐︧  ︋﹜︪ ︡ ﹢﹍︋
︡از﹡︡؛  ﹥ او ﹝﹩ ا﹡ ﹢د ﹡﹫﹛ ﹡﹍︀﹨﹩︋  ــ﹥︠  ︩ در ︀ل ﹋︀ر روزا﹡  ــ︐︀ران︋  ︨︣︎
︡ای  ︩ ﹨﹞︀ن︮  ︡اد ﹡﹍︀ه و ذ﹨﹠ ﹢د ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡. در ا﹝︐ ﹥ راه︠  و﹜﹩ او︋ 
 ︀ ﹏ ا︑︀ق ﹝﹩ ︫﹢د︋  ︡ا و﹇︐﹩ د︠ا  ︮﹟︡ازد و ا ︀ ︵﹠﹫﹟ ﹝﹩ ا﹡ ــ﹠ ﹇︡م ﹨︀ی آ︫
﹢د؛  ︀﹡﹩ ا︑︀ق را از ﹋︧﹩ ﹎︣﹁︐﹥︋  ︀﹡﹩ آ﹝﹫︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹡︪ ﹠︡ه ﹋﹢د﹋ ︡ای︠  ︮

﹢د. ﹥ آن ا︑︀ق ﹡﹫︀﹝︡ه︋   ︋︤ ︩ ﹋﹥ او ﹨﹛ ﹨︣﹎ از ﹡︤د︣︑ ﹈﹟ دو︨︐
﹢د...  ﹥ آ﹡︀ داده︋  ا﹝︐︡اد دردی ︗︀﹡﹊︀ه آن ﹡︪︀﹡﹩ را︋ 

 ️︑ ︣﹨ ــ︡. در ﹋﹠︀ر ️ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن در ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹫︡ه ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡ ︑
︀ ﹝﹢﹨︀ی  ﹢د. او﹜﹫﹟ ︑️ ﹋﹢د﹋﹩︋  ︀ دل ز︠﹛ د︡ه اش ﹡︪︧︐﹥︋  ﹝︀دری︋ 
﹢د. ﹝︀درش د︨︐﹞︀ل ﹡﹛ دارش را ﹨︣ ﹠︡ د﹇﹫﹆﹥ ︑︀زه  ﹢ا︋﹫︡ه︋   ︠﹩﹑︵
 ﹟د؛ ا﹢ ︡ه︋  ــ﹫﹞﹩ در﹝︀﹡﹩︫  ــ︣ش ﹝﹩ ﹋︪ــ﹫︡. ︑︀زه︫  ﹝﹩ ﹋︣د و روی︨ 
︵︣ف و آن ︵ِ︣ف ︋︀﹜ِ︩ ︎︣ ︋﹢د از ﹝﹢﹨︀ی ︵﹑﹩ د︠︐︣ ︋︙﹥. د︠︐︣ك 
︡ن   ︫﹤︐︠﹢ ــ﹞﹩ ﹝﹩ ︨﹢︠️ و ﹝︀درش از ︑︉︨  از ︑︉ آن دارو﹨︀ی︨ 
︀ر د︻︀ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡  ﹢د؛ ﹨︣ ﹜︷﹥ ﹨︤اران︋  ︎︀ره ︗﹍︣ش، در د﹜︩ آ︫﹢︋﹩︋ 
و ﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋︣د و ︑﹢︋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا︨️ و ﹋﹀︣ ﹝﹩ ﹎﹀️ و ا﹞︀ن ﹝﹩ آورد و... 
 ︡︺ ــ︡ و ﹜︷﹥ ای︋  ﹫︣ه ﹝︀﹡ ــ︣د، در ﹡﹍︀ه ﹋﹢دك︠  ــ︣ای ﹜︷﹥ ای ﹡﹍︀ه َ﹝ ︋
 ﹈ از ﹩﹠﹫﹍﹠ ︡. ﹝﹢ج︨  ﹋﹢دك ﹡﹍︀﹨︩ را از ﹝︣د ﹎︣﹁️؛ ﹝︣د ﹝︣دد︑︫︣ 
﹢د ﹝︣د   ︋﹤ ︣﹨ ﹩﹛︀ز ﹝﹩ دا︫ــ️؛ و ﹁︱︀ی درد آ﹜﹢د، َ﹝︣د را از ر﹁︐﹟︋ 

﹇︡﹝﹩ ﹜︣زان ︗﹙﹢︑︣ ر﹁️.
ــ﹫︡ه و  ︀ ﹝﹢﹨︀ی ︑︣ا︫ ــ︀﹜﹥︋  ︧ــ︣ی ٥︨  ︺︡ی︎  ــ﹢︑︣ روی ︑ــ️︋  آن︨ 
︡ر ︗﹢ا﹡︩ ︑﹠﹌ آ︋﹩ در د︨ــ️  ﹢د ﹋﹥ ﹨﹞︣اه︎  ــ︀︋  ︊︧ــ﹫︀ر ز ︣ه ای︋ 
 ﹤ ︀زی ﹝﹩ ﹋︣د. ﹝︀﹨﹩ ﹋﹢﹈ درو﹡︩ را ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋︣د و︋  ︀ آن︋  دا︫️ و︋ 
︡ر ﹨﹛  ︡م.»︎  ︩ آب︋  ﹥. ﹝﹩ ︠﹢ام︋  ︎︡رش ﹎﹀️: «﹝︀﹨﹩ ام ︑︪ــ﹠﹥︫ 

﹜﹚︑ ︡﹠︊﹩ زد و در ︑﹠﹌ ﹝︀﹨﹩ اش ﹜﹫﹢ا﹡﹩ آب ا︲︀﹁﹥ ﹋︣د.
﹢د ﹝︀درش  ﹫︡ه︋  ﹢︋ا  ︠﹢﹚  ︎﹤ ︧ــ︣ی︋  ️ ﹋﹠︕ ا︑︀ق︎  ︑ روی ︣ آن ︵︣ف ︑
︡ای   ︮.︡  ︫︣ ︐﹊ا﹡︡. ﹝︣د ﹡︤د﹢︠ ﹩﹞ ︀ ️ و د︻ ﹀﹎ ﹩﹞ ︣ ️ ذ﹋ ︑︧︊﹫ در د︨
﹫︘، ﹝︣︱﹩ را   ︎️ ︪ ︡. «در ﹋﹠︕ ا︑︀ق،︎  ︩ ︗︀ری︫  ︩ در ذ﹨﹠ ــ︐ دو︨
 ﹤ ︐﹫︀ر︋  ﹩ ︠ا ﹫︡ه از درد.»︋  ﹢︋ا  ︠﹢﹚  ︎﹤ ︡ ﹋﹥ ﹝︣︰ ︑﹢︨ــ️.︋  ا﹨﹩ د﹢︠
﹢د؛ از ︵︣﹁﹩ ︑︣د︡ش  ️ آ﹝︡ه︋  ︀﹡﹩ را در︨ ︪﹡ ﹩﹢﹎ ︡ ︩ روا﹡﹥︫  ︐﹝︨



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٩︫﹞︀ره

«...﹜﹢﹍  ︋﹤ ︀ر ﹋﹠﹛؟﹋ ﹤» .︣︑د و از ︵︣﹁﹩ ﹝︣دد﹢ ︡ه︋   ︫﹜﹋
﹑﹝︩ را داد.  ︨︨︀ ﹑﹝﹩ ﹋︣د. ﹝︀در ﹨﹛︎  ︋﹩ ا︠︐﹫︀ر︨ 

﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹥.»  ︎︀﹀ ﹢ب ﹝﹩ ︫﹥ و︫  ︧︣︑﹢ن︠  ﹢اب د︡م ﹋﹥ ︀ل︎   ︠﹟﹞» -
︀ز   ︋︣ ︀﹜﹥ اش︨   ︨︡ ﹠ ︰︽  ︋.︡ ︡﹎︀ن ﹝︀در ︗︀ری︫  از د ﹈ ️ ︫ا ︀ ا﹟ را ﹎﹀ ︑

︦ ﹋︣د.  ︡ ︫ ﹩﹞ ﹜﹨ ︣ ︀ دور︑ ︀رش را از ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣﹨ ﹠﹍﹫﹠﹩ آه ︾﹛︋  ﹋︣د.︨ 
ــ﹥ روزی ︋︐﹢﹡﹥ دو︋︀ره ︨ــ﹑﹝️  ﹋ ﹤﹠ــ︀در ﹎﹀️:: «آرزوی ︎︧ــ︣م ا ﹞

«.﹤﹡﹢ ︋︣﹎︣ده︠ 
***

 ︀ ــ︐︀ر﹨︀︋  ︨︣ ﹢د ﹋﹥ از آن را﹨︣و ︻︊﹢ر ﹝﹩ ﹋︣د،︎  ــ︀﹐ د ︣﹍﹠︡ و﹇︐﹩︋  
 ﹤ ︀ز و︲︺﹫️︋  ︀ر ﹋﹥ آ﹝︡︋   ︋﹟︣د﹡︡، ا﹝︀ ا﹋ ﹩﹞ ﹩︨︣ ــ﹑م و ا﹢ال︎  او︨ 
 .︡اب ﹝﹩ د﹢︠ ﹩﹢﹎ .ــ﹢د. از آن د︠︐︣ك ︠︊︣ی ﹡︊﹢د ︋ ︣﹍ای د ﹤﹡﹢﹎

.︡﹫︨︣ ︨︣︐︀ر︎  ﹢د. از︎   ︋️  ︨﹩﹚﹫  ︩︠︣ا ︋︀ورش︋ 
«.️︧﹫﹡ ︀﹞ ﹟﹫  ︋﹤﹍︀ر: «﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ د︐︨︣︎

﹝︣د ﹋﹥ ﹎﹢﹩ ︑﹫︣ی ز︠﹛ ﹋﹠﹥ اش را ︨ــ︣ ︋︀ز ﹋︣ده ︋﹢د، ︋﹥ د﹢ار درد 
︺︡ی ا﹁︐︀د.  ﹥ ا︑︀ق︋  ︣ ز﹝﹫﹟ ﹡︪︧️. ﹡﹍︀﹨︩︋  ︠﹢︩ ︑﹊﹫﹥ داد و آرام︋ 
﹥ ا︾﹞︀ ر﹁︐﹥  ﹢د و︋  ﹢دش ا﹁︐︀ده︋  ︧ــ︐︣ دردآ﹜﹢د︠  ︀﹜﹥ در︋  ︧ــ︣ ٥︨  آن︎ 
ــ﹫﹠﹥ اش را از ︗︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︎︡رش ︑﹠︀ی  ︦ ﹨︀︩ ︋﹥ ︑﹠︡ی ︨ ︋﹢د. ﹡﹀
︑﹠︀، ﹋︧﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︎︪ــ️ ا﹞︀ن ﹇﹢ی اش ︋﹥ او ﹝﹩ ﹡﹍︧︣️. آن ا︑︀ق 
د﹍︣ و︠﹫﹛ ︑︣ از ا﹟ ا︑︀ق ︋﹢د. آن ﹎﹢︫﹥ ﹨﹛ از ︎︧︣ و ﹝︀درش ︠︊︣ی 

︨︣﹫︡: «︋︣ای ﹥ ا﹠︖︀ ﹝﹩ آ﹩؟» ︨︣︐︀ر ﹡︤د﹊︐︣ آ﹝︡ و از او︎  ﹡︊﹢د.︎ 
︡ه ام. آن  ﹫﹙﹩ ازش دور︫  ﹝︣د: « ﹎﹞︪ــ︡ه ای دارم. ﹎﹞︪ــ︡ه ای ﹋﹥︠ 

︎︧︣ ﹨﹛...؟»
 ︀ ــ︡︋  ﹢ب︫   ︩︠﹛︀ ــ︩ را ﹇︴︹ ﹋︣د و ﹎﹀ــ️: «﹡﹥ اون﹁︣ ــ︐︀ر ︨︣︎

«...﹤﹡﹢ ﹝︀درش ر﹁︐﹥︠ 
﹠︖︣ه رو︋︣وی  ︪ــ️︎  ︣ده ﹨︀﹩ ا﹁︐︀د ﹋﹥︎   ︎﹤ ﹩ ا︠︐﹫︀ر ﹡﹍︀﹨ــ︩︋  ــ︣د︋  ﹞
ــ﹢ری از ︎﹠︖︣ه ︋﹥ دا︠﹏  ﹨﹞︀ن ﹋﹠︕ ︎︪ــ️ آن ︎﹫︘ ︑﹊︀ن ﹝﹩ ︠﹢رد و ﹡
﹢د. آ﹡︖︀ ﹨﹫︙﹊︦ ﹡︊﹢د... ﹝︓﹏ ﹎﹞︪ــ︡ه اش ﹋﹥ ﹨﹫︘ ︗︀  ــ︀ق ︑︀︋﹫︡ه︋  ا︑

...︡︋︀﹫ ﹢د آن را︋  ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥︋ 
***

آن ﹎﹞︪ــ︡ه، ﹎﹞︪ــ︡ه ﹝﹟ و ︑﹢︨ــ️. ﹝﹟ و ︑﹢﹩ ﹋﹥ ر﹨﹍︢ر﹨︧ــ︐﹫﹛. 
ــ︤اران ﹨︤ار  ــ︢ر د﹡﹫︀﹩ ﹋﹥ ﹨︣ روز ︵ــ﹩ ︻︀د︑﹩ روز﹝︣ه از ﹋﹠︀ر ﹨ ر﹨﹍
ــ﹛. ︠﹢د﹝︀ن را ︋︀ دل ﹝︪ــ︽﹢﹜﹩ ﹨︀﹩ ︎﹢چ  ــ﹥ اش ﹝﹩ ﹎︢ر آرزوی ︠﹀︐
︡ه،  ︨︣﹎︣م ﹋︣ده ا﹛ و ︾︀﹁﹏ از آن ﹡﹍︀ه، از ﹋﹠︀رش ﹝﹩ ﹎︢ر﹛. آن ﹎﹛︫ 

︾﹫︣ت ﹝﹟ و ︑﹢︨️.
︫︣ ︠︀﹜﹫︧️ ز ︻︪︀ق ︋ُ﹢د ﹋︤ ︵︣﹁﹩ * ﹝︣دی از ︠﹢︩ ︋︣ون آ︡ و 

«︶﹁︀» ︡﹠﹊ ﹋︀ری︋ 
.︡﹠﹊  ︋︡︀ ︾﹫︣ت ﹝﹟ و ︑﹢︨️ ﹋﹥ ﹋︀ری︋ 

﹥ د﹡︊︀ل  ︣ روز︋  ﹨ ﹤﹡︀ ︣ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹡﹍︣م ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛ ﹋﹥ ﹆︡ر ﹋﹢د﹋ ــ ︋﹥ ﹝︣دم︫ 
︣ ﹝﹩ ر︨﹠︡  ︑︣و د ︣ ︑︣︀ز ﹨﹛ د  ︋︡ ︣ ﹥ ﹨﹛ ﹝﹩ دو﹡ ︡ و ﹨ ﹜﹆﹞﹥ ای ﹡︀ن ﹝﹩ دو﹡

️ ﹎︪︐﹥ ا﹡︡. ︫﹢﹡︣ ︀زی︨   ︋︣ ﹫ ︡ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ا ﹟﹠﹫﹟ ︨ا ﹢د ﹡﹞﹩ دا﹡﹠ و︠ 
︀﹡﹢اده  ــ︀ر︠  ︀ر ︾︢ای ﹎︣م در ﹋﹠ ــ﹈︋   ﹩︐ ﹤﹋ ﹤﹠ــ ــ﹩ ﹎︨︣ آرزوی ﹋﹢د﹋

 ﹅ ا﹡︡ و﹢ را ﹡︙︪ــ﹫︡ه ا︨ــ️. آرزوی ﹋﹢د﹋﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ درس︋ 
درس و ︑︭﹫﹏ از او ︋﹥ ﹋︀ری ا︗︊︀ری ︋︡ل ﹎︪ــ︐﹥ و ﹨︣ روز ز︣ ︎︀ی 

﹩ ا︻︐﹠︀، ﹨﹢️ و آ﹠︡ه اش ﹜﹍︡ ﹝︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ر﹨﹍︢ران︋ 
﹥ ︗︀ن او و ﹝︀درش   ︋︡﹠︋︣﹝﹋ ︀ ︡رش︋  آرزوی ﹋﹢د﹋﹩ ﹋﹥  ﹩︐﹈ روز︎ 

.︫︡︀ ︙﹥ ﹨︀ ﹋︀ری ﹡︡ا︫︐﹥︋  ﹥ آن︋  ︡رش︋   ︎﹤﹋ ︫︡︀ ﹡﹫﹀︐︡ و ︀ روزی︋ 
︀ ﹨﹞︀ن ﹜︊︀س ﹨︀ی  ﹩ ︣ارت ﹋﹥︋  ︀﹋︧ــ︐︣︋  ــ﹢دك در ﹋﹠︀ر︠  آرزوی آن ﹋
 ︀﹠︑ ︀ه آورده و﹠  ︎﹟در ﹋﹠︀ر ﹝︺︐︀د ﹤﹚﹞ ﹤︫﹢﹎ ﹤ ﹝︡ر︨﹥ ﹁︣ار ﹋︣ده و︋ 

.︫︡︀ ︡را﹡﹥ در ﹋﹠︀رش︋   ︎﹩︊ د︨︐﹩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡؛ د︨︐﹩ ﹝︣︋︀ن ﹋﹥︫ 
ــ﹍︀ه ﹝﹙﹊﹢︑﹩ ﹋﹥  ــ︣گ ا﹁︐︀ده از آن ﹡ ︧ــ︐︣ ﹝  ︋﹤ ــ︀ آرزوی آن ﹋﹢دك︋   و
ــ︣ای ﹝︀درش آرزوی  ︋ ︀ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︐﹞﹑اش د︻︀ی ︨ــ ﹩︐︑ ﹜﹨ ︋︣ای

.﹩︐︊ ﹢︫︠
︋︣ای ﹨︣ ﹋︡ام از ا﹟ آرزو﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ان ︵﹢﹝︀ر﹨︀ ﹡﹢︫️. ︵﹢﹝︀ری از درد 

︗︀﹡﹊︀ه ﹋﹥ ﹨﹞︙﹢ن ﹡﹫︊︧︑  ﹨﹞﹥ را ﹎︣د ﹨﹛ ﹝﹩ آورد.
︡ و ذ﹋︣  ︡ ﹡︪︧︐﹥ ا﹡ ︣م ﹝﹩ ﹡﹍︣م؛ ︗﹞︀︻︐﹩ در ﹝︧︀︗  ︫︣ ﹍آن ﹎﹢︫﹥ د ﹤︋
﹥ د﹡︊︀ل   ︋﹩︀﹠︑ ا︻︐﹊︀ف ﹡︪︧︐﹥ ا﹡︡. در ﹤  ︋﹩︀﹠︑ و ️ ﹛︤ ︡ و در ︻ ﹠﹢﹎ ﹩﹞
 ﹤﹡﹢﹍ ...د﹢ ︡ای︠  ︡ و︠  ﹢د ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠  ︠︳﹆﹁ ﹤﹋ ︡ ︢︎︣ش ︑﹢︋﹥ ای ﹨︧︐﹠
﹢ا﹨︣ی ﹝︧﹙﹞︀ن  ︣ادر و︠  ︣ی دم از ︑﹢︋﹥ زد ﹋﹥ در آن،︋  ﹝﹩ ︑﹢ان در︫ 
 ﹤ ﹢د ﹝﹩ ︨﹢زد؟! ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان آ︨﹢ده︋  ︣ و ︑﹠︀﹩ و درد︠  ا﹠﹍﹢﹡﹥ در ﹁﹆
︋︀︪﹢د﹡﹩  ﹡ ︦ ﹢د، ﹎﹠︀﹨﹩︋   ︠﹟︀ل آ﹡﹊﹥ ا د﹢ ︩ ﹎﹠︀﹨︀ن︋  ︪ د﹡︊︀ل︋ 
︪﹠﹢د  ︦ آه ﹨﹞︀︧﹥ اش را︋  ﹋ ︣ ﹨» :️ ︀ره ﹎﹀︐﹥ ︨ا  ︋﹟در ا ︣ ︊﹞︀﹫  ︎﹤﹋ ️ ︨ا

︡ ﹝︧﹙﹞︀ن ﹡﹫︧️.» ︋︀ ﹥ ︀ری اش ﹡︪︐ و︋ 
 ﹤︐︧︪﹡ ️︋︣︾ ﹤ ﹋︺︊﹥ ﹋︣﹞︀ن ︵︣﹩ ا︨️ از ︗﹠︦ ﹨﹞︀ن آرزو﹨︀ی︋ 
 ︳ ــ﹥ ا﹝︐︡اد︠   ︋︀ ︀ری ﹨︧ــ︐﹠︡ و﹝﹫ ︧ــ︐︣︋  ــ﹢د﹋︀ن. ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ در︋  ﹋
 ︀︐﹡ا ﹩ ﹢د از ︾﹞﹩︋   ︠﹩︀﹠︑ در ︀ در ﹎﹢︫﹥ ای ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︀ .︀︋︀ن﹫︠

 .︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︀ن︐︋︣ا
ــ︣اه دارد ﹋﹥ ﹨﹞︙﹢ن  ــ﹥ ﹨﹞ ﹢د︋   ︠︀ ــ﹩ ﹡︀زك، ــ﹥ دردی︋  ــ﹥ ﹝﹆﹢ا ︊︺﹋
 ︀  ︎﹤ ﹥ ﹝︧︀︗︡ راه ﹝﹩ ︀︋︡ ﹋﹥ در آن ا︻︐﹊︀ف︋   ︋︀﹝ ︎︣وا﹡﹥ ای در د︨︐︀ن︫ 
 ﹤︐︧ ︪️ دری︋   ︎﹩︀﹠︑ ︀د ز﹡︡ ﹋﹥ ا︻︐﹊︀ف در︣﹁ ︡﹨د. ﹝﹩ ︠﹢ا﹢︫ ﹩﹞

︋﹥ دور از ︾﹛ ﹝︣د﹝︀ن و آه ﹝︷﹙﹢﹝︀ن، ﹨﹫︘ ارز︫﹩ ﹡︡ارد!
︻﹙﹩ ﹝﹢﹜﹢د ﹋︺︊﹥ ا︨️، ا﹟ ﹋︺︊﹥ ﹡︪︀ن از ︾﹛ و درد آن ︱︣ت دارد 
 ﹤︊︺﹋ ﹟ــ︀د ﹝﹩ زد. ا ︣﹁ د را﹢ ــ︊︀﹡﹥ ﹝﹩ ر﹁️ و درد︠  ــ︣ ︀ه︫   ︨︣  ︋﹤﹋
﹠﹍︣ی  ︀ ︪﹛ دل︋  ــ﹢زا﹡︡ و ا﹎︣︋  ﹝﹫﹑د آ︑︪ــ﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹡️ را ﹝﹩ ︨
درو﹡️ را ﹝︪ــ︐︺﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︋︀ ︠﹢د ︋﹥ اوج ﹝﹩ ︋︣د؛ او︗﹩ ﹋﹥ ﹁﹆︳ در 

.﹩︀﹠︑ دن ﹝﹩ ﹎︢رد، ﹡﹥ در ﹋﹠︕ ︻︤﹜️ و﹢  ︋﹜﹨ ︀ ا﹝︐︡اد ︗﹞︹ و︋ 
﹊︀﹁︐﹥ اش د︾︡︾﹥ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢﹁﹥ را  ︀ ﹁︣ق︫  ︻﹙﹩ ﹨﹞︀ن ﹝︣دی ا︨️ ﹋﹥︋ 
︀︡ ا﹠﹈ ﹨︤ار و ا﹡︡ی  ﹥ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ﹝﹩ داد.︫  دا︫️ و ﹡︪︀﹡﹩ آ﹡︀ را︋ 
 ﹤﹋ ﹜﹫︀﹞ ﹟︀ن ﹨︧️ و ا﹠︙﹝﹨ ︀﹡ــ︐﹥ و﹜﹩ ﹋﹢د﹋︀ن و درد آ ــ︀ل ﹎︫︢ ︨
︊﹫﹠﹫﹛. آن ﹋︺︊﹥ ﹨︀ی ﹝﹆﹢ا﹩ در دل ﹝︧︀︗︡  ﹢﹛ و آ﹎︀﹨︀﹡﹥︋  ﹫︡ار︫   ︋︡︀︋
﹫︡ار  ︀ر ︾﹛ و ا﹡︡وه ︑﹠︀﹩ ﹋﹥ دار﹡︡،︋  ﹎︪﹢ده ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹝︺︐﹊﹀﹫﹟ را از︋ 
 ﹤ ﹢د ﹞﹏ ﹋︣د﹛ و︋   ︠︀ ــ︀ز﹡︡. ︀ل ﹝︀ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹫﹛ و آن آ︑ــ︩ ﹋﹥︋  ︨ ﹩﹞

︗︀ن ﹝︧︀︗︡ ا﹡︡ا︠︐﹫﹛.



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ١٠

︀ر﹥؛  ︣ای ﹋﹑س ︀پ روی︎  ︣﹠ـ﹩ ﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩︋ ــ ︀︋︀ن﹋︀رآ﹁ ﹫ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋ـ︀ر و︠ 
﹩﹠﹫︧ ︣زاد﹁

︀︋︀ن ﹫ ـ در︠  ︮﹠﹥ اول 
﹢د   ︋﹉ــ︀﹡︦ آوردم، ﹡︤د ر﹇﹫﹥: ا﹝︣وز︫ 

!﹤﹡︤  ︋﹟﹫︫︀﹞ ﹜︋
 ﹜ ــ︣ده ︑﹢ ﹝︐︣و︋  ﹞︣﹫  ︎﹤ ــ﹊﹫﹠﹥: ا﹝︣وز ︨
﹎﹀️ «︠﹢︫ــ﹍﹏ ︠︀﹡﹢م ا﹎﹥ ا﹝︪ــ︉ ︋﹫︁ی 

️ ﹝﹫︡م!» ︡ ﹨︤ار ︑﹢﹝﹟︋   ︮،﹟﹞ ︩﹫︎
︣م؛ ا﹝︣وز  ︀︋︀م ﹋︣اک︋  ︣ای︋   ︋︡︀  ︋:︉﹠ز
﹝﹢اد ﹡︡ا︫️ ︠﹞︀ر ︋﹢د... ︊︮ دادا︫﹞﹢ 

︀د ﹋︐﹉...  ︋﹤  ︋️﹁︣﹎
ــ﹟ ﹋︀︨ــ︊﹩ ﹋︣دم،  ﹞﹢︑ ︕﹠ ــ︳︎  ــ﹢م: ﹁﹆ ︓﹚﹋
دادا︫ــ﹛ ﹝﹠﹢ ﹝﹩ ﹋︪ــ﹥؛ ﹝﹫﹍﹥ ︀︋︡ روزی 

.﹤﹡﹢ ︊︣م︠   ︋﹟﹞﹢︑ ﹩︨



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ١١︫﹞︀ره

ـ در ﹋﹑س درس ︮﹠﹥ دوم 
﹢دی؟ ﹠︊﹥ ﹨﹛ ﹋﹥ ﹡﹫﹢﹝︡ه︋  ︀﹜﹥ ︣ا داری زود ﹝﹫︣ی؟︫   ︠:﹜﹚︺﹞

...﹤﹡﹢ ︊︣م︠   ︋﹟﹞﹢︑ ﹩ ︀︡ روزی︨  ︣ ﹋︀ر...︋  ︣م︨   ︋︡︀ ︀﹡﹢م،︋   ︠:︉﹠ز
︀︋︀ت ﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹥؟  ︋:﹜﹚︺﹞

﹢ا︋﹫︡ه... ﹝﹟ و   ︠﹤﹡﹢ ︀︋︀م ﹨﹞﹥ اش ︑﹢︠   ︋...﹜﹍  ︋︤﹫ ﹤ ،م﹢﹡︀  ︠:︉﹠ز
.﹩︀رراه ﹎︡ا ︣  ︨﹜︣﹫﹞ ﹜﹡︀﹞︀﹞

︣و...  ︋︣︑︣د ️︻︀  ︨﹤ ب﹢  ︠:﹜﹚︺﹞
...﹜︫︀  ︋﹤﹡﹢  ︠٥ ️︻︀  ︨︣  ︨︡︀ ︀︋︀م ﹎﹀︐﹥︋  ︀﹡﹢م،︋   ︠﹤︪﹫﹝﹡ :︉﹠ز

︀﹡﹥ ﹋﹢دک ـ در︠  ﹢م   ︨﹤﹠︮
 ...﹤﹡﹢︣ا ا︗︀زه ﹡﹞﹫︡︡؟! ﹫︁د درس︋   ︋︡︢ار  ︋:﹜﹚︺﹞

ــ︣ج داره ذ﹜﹫﹏ ﹝︣ده...  ــ︣ ﹋︀ر...︠  ︣ه︨   ︋︡︀ ︀﹡﹢م،︋  ــ︀در ز﹠ــ︉:︠  ﹞
ــ︀د  ــ﹛ ز ــ﹞︀ ﹨ ــِ︐︩...︫  َ︪ ــ﹛، ﹝﹩ ُ﹋ ــ﹥ ︻﹙ ﹡﹢ ــ︁د︠  ــ﹥ ﹝﹫ ﹝﹀ ــ︀ش︋  ︋︀︋

!︡︡﹡ ︣﹫﹎ ︩︋

﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ـ در︠   ﹤﹠︮︀رم 
﹊﹠﹫﹛. ا﹟ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹡﹞﹫︪﹥... ا﹎﹥   ︡︀﹥ ﹋︀ری︋   ︋:﹤︪﹀﹠ ﹝︺﹙﹛ ﹋﹑س︋ 
︣ای ﹋︀ر   ︋︡︀  ︋...﹜﹚︻ ﹤﹡﹢ ︙﹥ ای ﹡﹞﹫︁د︠   ︋︘﹫﹨ ﹤﹍از ﹁︣دا د ﹜﹫﹍﹡ ﹩︙﹫﹨

.﹜﹫﹠﹊ ︋︙﹥ ﹨︀ ﹥ ﹁﹊︣ی︋ 
 ️﹀﹎ ﹩﹞ ﹜ ﹢ن︋   ︫﹩﹊ ︣وز︀ری ﹋︣د... د﹋ ︡ ︀  ︋︀ ﹝︐ :︀ر︊﹚﹎ س﹑﹋ ﹜﹚︺﹞
 ﹜﹨ ︀ ︣ ︀رراه ﹨ ︀﹡﹥ ﹝﹫︡ن... ︑︀زه︨  ــ︣﹝ ︫ ﹩ ﹫︪﹠︀د︋   ︎︩  ︑﹢ی ﹝︐︣و︋ 

 ﹤︙  ︋︣ ﹊﹁ ﹤  ︋﹑ ︀ ︮ا ︀﹡﹢اده ﹨  ︠﹟ا ...﹤﹡︤ ︪﹢ن ﹝︀︫﹫﹟︋   ︋﹤︷﹛ ︣ ﹨ ﹤﹠﹊﹝﹞
﹢ن ﹡﹫︧︐﹟! ︙﹥ وا﹇︺﹩︫   ︋﹑ ︀ ︮ا ﹠ن ﹡﹫︧︐﹟... ا﹡﹍︀ر ا﹢︫

 ︩﹫ ︣ده... ﹨﹞﹫﹟ ﹨﹀︐﹥︎  ︡ر ﹝︀درا︋   ︎﹟ا ︣ ﹝︺﹙﹛ ﹝︡: ا︻︐﹫︀د ︻﹆﹏ از︨ 
﹢د... ︙﹥ اش را ﹋︊﹢د ﹋︣ده︋  ﹢د ︑﹟︋  ﹢ن زده︋   ︫﹩﹊

﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ︀ر﹥ در︠  ︡ در ﹋﹑س ︀پ روی︎  ︺ ـ ﹊︧︀ل︋   ﹜︖﹠  ︎﹤﹠︮
﹎︤ار︫﹍︣: ﹩ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟

︺︡ش   ︋...﹜﹫︪﹋ ﹩﹞ ﹩︫︀﹆﹡ ﹤︀ر ︸ ︀︑ ︊︣ روی︎   ︮︀︖﹠ا ﹜︁﹫﹞ :﹤﹫﹇ر
﹨﹛ درس ﹝﹩ ︠﹢﹡﹫﹛...

﹎︤ار︫﹍︣: ﹠︡ و﹇︐﹥ ﹝﹫︁ی؟
︣م ︑﹢ی ﹝︐︣و ﹋︀ر  ﹢دم︋  ︨﹊﹫﹠﹥: ا﹒ن ﹠︡ ﹝︀﹨﹩ ﹝﹫︪﹥... ﹇︊﹑ ﹝︖︊﹢ر︋ 
 ﹜︪﹊ ︣ای ﹨︣ ﹡﹆︀︫﹩ ﹋﹥︋   ︋︀︖﹠ا ...﹤﹡﹢ ︊︣م︠  ﹢ل︋  ︀︡ ﹨︣ روز︎   ︋...﹜﹠﹋
︀﹡﹢﹝︀ ﹨︧︐﹛ و او﹡︀ دو︨︐﹞﹢ن دارن...   ︩︠﹫ ﹢ل ﹝﹫︡ن... ︑︀زه︎   ︎﹜︋

...﹜﹫﹡﹢ ﹞﹢ن ︾︢ا ﹝﹫︡ن و ﹝﹩ ︑﹢﹡﹫﹛ درس︋   ︋...﹟﹡﹢︋︣﹞
﹫︪︐︣ه ︀ ادوری (︺﹠﹩ ︑﹊︡ی ﹎︣ی)؟  ︋︩﹛﹢ ﹎︤ار︫﹍︣: ا﹟ ﹋︀ر︎ 

ــ﹩ دادن و﹜﹩  ــ﹛ ︎﹢ل ︠﹢︋﹩ ﹝ ︋ ﹩︊ــ︉: ︋︺︱﹩ و﹇︐︀ ﹝﹩ ر﹁︐﹛ ﹋︀︨ــ﹠ز
...︡ ︀م ر﹁️ ز︣ ﹝︀︫﹫﹟ و دا︾﹢ن︫  ︀ر︎   ︋﹤ ...د﹢ ︠︴︣ش ز︀د︋ 

︀ر ﹥ ﹝︺︐︀ده د﹡︊︀﹜﹛ ﹋︣د... د︨︐﹞︀ل ﹨︀﹝﹢ ر︐﹛ رو ز﹝﹫﹟ و   ︋﹤ :م﹢︓﹚﹋
 ﹩﹚﹫  ︠︀︖﹠︡ا﹝﹢ ﹡﹞﹩ ︫﹠﹫︡... ا ﹁︣ار ﹋︣دم... ﹋﹙﹩ ︗﹫︼ زدم و﹜﹩ ﹋︧﹩︮ 
 ﹤ د﹡︊︀﹜﹞﹢ن ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹥... ︑︀زه ﹨﹞﹥ دو︨︐﹞﹢ن دارن و ﹩︧﹋ ﹤﹍د ﹤︋﹢︠

﹋︀ری ﹨﹛ ︀د ﹎︣﹁︐﹫﹛...



﹢︋﹩؟ ﹑م!︠  ﹋﹢دک درون:︨ 
﹢ب؟ ﹡﹥.  ﹋﹢دک ﹋︀ر:︠ 

︀زی ﹋﹟!  ︋!﹐︀  ︋ّ︣︍  ︋!︡﹠ ﹢ب ﹡﹫︧︐﹩ دو︨︐﹛؟!︋  ﹋﹢دک درون: ︣ا︠ 
ــ﹌ ︗﹢ن  ﹢ق︨   ︋︀︑ ︣ــ  ︨﹤﹚﹋ ︉ ﹢︫ــ﹥!︮  ︀︋︀ د﹜️︠  ︣و︋  ﹋﹢دک ﹋︀ر:︋ 

﹠︡م؟ م︋  ّ︡ ﹥ ارواح ︗  ︋،﹜﹠َ﹋َ ﹩﹞
 ﹩︐︊︓﹞ ︦ ﹤﹋ ﹜﹠﹝︴﹞ ﹩﹛ــ﹩. و ︐﹀﹎ ﹩ ︡م﹫﹝﹀﹡ ﹑﹋ :ــ﹢دک درون ﹋

︑﹢ش ﹡︊﹢د. 
﹑ ︑﹢ ﹋﹩ ﹨︧︐﹩؟ ︨︣﹛! ︮ا ﹥ ﹋︀رم︋  ︢ار︋  ︣و︋  ︙﹥ ﹁﹢﹁﹢ل!︋   ︋﹟﹫︊ ﹋﹢دک ﹋︀ر:︋ 

﹋﹢دک درون: ﹝﹟؟ ﹝﹍﹥ ﹝﹫︪﹥ ﹡︪﹠︀︨﹩ ﹝﹠﹢؟ ﹝﹟ ﹋﹢دک درو﹡﹛.
﹢دم. ا︮﹑ ﹁﹉  ︙﹍﹩ ︑﹢ی ﹋﹢﹥ ول︋  ﹫︣و﹡﹛. از︋   ︋﹤︙ ﹋﹢دک ﹋︀ر: ﹝﹠﹛︋ 

!︡﹫ن زا﹢︋︀﹫ ﹋﹠﹛ ﹡﹠﹥ ام ﹝﹠﹢ ︑﹢︠ 
﹋﹢دک درون: ﹡﹥! ︗︡ی ﹝﹫﹍﹛. ﹝﹟ ﹋﹢دک درو﹡﹛.

﹋﹢دک ﹋︀ر: ﹝﹠﹛ ︗︡ی ﹎﹀︐﹛. ︀﹐ ︑﹢ د﹇﹫﹆︀ دروِن ﹩ ﹨︧︐﹩؟
﹋﹢دک درون: ﹝﹟ دروِن ﹨︣ آد﹝﹩ ﹨︧︐﹛.

.﹩︐︧﹫﹡ ﹤﹋ ﹩﹊ ﹟﹞ ن ︑﹢ِی﹢ .﹜︐︧﹫﹡ آدم ﹟﹞ ︦ ﹋﹢دک ﹋︀ر:︎ 
 ﹤ ﹋﹢دک درون: ︣ا. ﹨︧︐﹛. ا﹝﹊︀ن ﹡︡اره ﹋﹥ ﹡︊︀︫﹛. ︑﹢ی ﹨︣ آد﹝﹩︨ 

︀﹜︼ و ﹋﹢دک درون. ︑︀ ﹝﹢︗﹢د ︐﹞︀ ﹨︧︐﹟: وا﹜︡،︋ 
︉ ا︀﹠﹩ ﹋﹥ ﹎﹀︐﹩ روزی ﹆︡ری ﹨︧️ درآ﹝︫︡﹢ن؟ ﹋﹢دک ﹋︀ر:︠ 

﹋﹢دک درون: درآ﹝︡؟
 ﹟﹞﹢︑ ﹏ ــ﹥ روزی ﹋﹞︐︣ از ــ﹢﹨︣ ﹡﹠﹥ ﹝﹟ ا﹎  ︫.﹤﹍دک ﹋︀ر: آره د﹢﹋

﹫︣ون. ﹢﹡﹥ ﹝﹫﹠︡ازدم︋  ︊﹛ از︠   ︫.﹤﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹨︀﹫ ﹑ق︨   ︫︀  ︋،﹜﹠﹋ ﹩︊︨︀﹋
﹋﹢دک درون(﹋︿ ﹋︣ده): ﹨︀...ن؟ ﹨︀ن؟ ﹩ ﹎﹀︐﹩؟

︙﹥ درون ﹋﹥ ﹎﹀︐﹩ درآ﹝︡زا ﹨︧︐﹟ ︀ ﹡﹥؟ ﹋﹢دک ﹋︀ر: ﹎﹀︐﹛ ا﹟ وا﹜︡ و︋ 
︣ای  ︺︡ش ﹩ ﹎﹀︐﹩؟ ﹋︐﹊️ ﹝﹩ ز﹡﹥︋  ــ﹢دک درون: ﹡﹥! او﹡﹢ ﹡﹞﹫﹍﹛.︋  ﹋

︎﹢ل؟ 
 ︉ ﹢﹡﹥؟︠  ︀﹜﹩ ﹝﹫︣م︠  ︦ ﹩؟ ﹝︀﹛ ﹋﹠﹥ و﹇︐﹩ د︨ــ️︠  ﹋﹢دک ﹋︀ر:︎ 
ــ﹥ ی ︑﹢ ﹋﹥ ﹡﹞﹫︡ه.  ︣ج ︻﹞﹏ او﹡﹢ و ﹡﹠﹥ ام رو ︻﹞ ــ︣ج داره.︠  ــ﹩︠  ز﹡︡﹎
م د﹍﹥. ︾︢ای داداش و آ︋︖﹩ ﹋﹢﹫﹊︀م ﹨﹛ ﹨︧️. ا︗︀ره  َ︡ ِ ︀س︋   ︋﹟﹞

.﹜﹠﹋ ︿دم رد﹢  ︠︡︀ ︠﹢﹡﹥ ﹨﹛ ﹨︧️. او﹡︀ رو ﹨﹛︋ 
﹢دش ﹁︣و ﹝﹩ رود): ﹝﹟ ا︮﹑ ﹡﹞﹩ ﹁﹞﹛ ﹩ داری  ﹋﹢دک درون(در︠ 
 ﹜﹡﹢︐  ︋﹟﹞ ﹤﹋ ﹩︫︀ ︀د︋  ︀زی ﹋﹠﹩ و︫   ︋︡︀ ــ﹟ ﹁﹆︳︋   ︨﹟ی ا﹢︑ ﹢︑ .﹩﹍﹫﹞

︀︫﹛(︨﹊﹢ت)... ﹡﹊﹠﹥... ﹡﹊﹠﹥ ﹋﹢دک درو﹡️... ز﹡︡ه︋ 
﹋﹢دک ﹋︀ر: ﹡﹊﹠﹥ ﹩؟ ﹩ ﹝﹫﹍﹩؟

 ﹤  ︋﹩﹨︀﹍﹡ ﹤ ︢ار ﹢ا﹨︩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︑﹊﹢ن ﹡﹢ر.︋  ﹋﹢دک درون: ﹥ د﹇﹫﹆﹥︠ 

︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر! ﹎﹀︐﹍﹢ی ﹋﹢دک درون︋ 
︩﹠﹞ ﹩﹋ ﹩︱︑︣﹞

﹠︡ازم ︑﹢ی ︑﹢. ﹡﹊﹠﹥ ﹝﹟ ُ﹝︣دم...! ︠﹢دم︋ 
ــ﹢دک ﹋︀ر: ︣ا ︗﹀﹠﹌ ﹝﹫﹍﹩؟ و﹜﹞﹢ن ﹋﹟ ︋︀︋︀! ︋︢ار ︋﹥ ﹝︪ــ︐︣ی ﹨︀م  ﹋

.﹜︨︣︋
﹋﹢دک درون: ﹋﹢دک درون، از ︨ــ﹫︐︀ و آزار﹨︀ ز︠﹞﹩ ﹝﹫︪ــ﹥. ﹋﹛ 
﹞﹫︣ه، ﹝﹟ ︑﹢ی   ︋﹤︙  ︋﹤ ﹩︐ ــ﹢دک دروِن ﹞﹫︣ه. ا﹎﹥ ﹋ ︎﹫ــ︩ ﹝﹫︀د ﹋﹥︋ 

و︗﹢د ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ﹝﹩ ﹝﹫︣م و ︑﹞﹢م ﹝﹫︪﹛.
︙﹥ ی درون! اِ! ﹋︖︀ ︾﹫︊️ زد؟  ﹋﹢دک ﹋︀ر: د﹍﹥ داری ﹝︤︠︣ف ﹝﹫﹍﹩︋ 
﹋﹢︫﹩...؟ ﹋﹢دک! درون! ﹋︖︀﹩؟... ﹎﹢ر ︋︀︋︀ت! و﹇︐﹞﹢ ﹎︣﹁️ ︻﹑ف 

﹫﹊︀رن! ﹢دش︋  ︋﹩ ﹋︀ر! ﹁﹉ ﹋︣ده ﹨﹞﹥ ﹝︓﹥︠ 
﹋﹢دک درون (﹝﹩ ﹎︣︡): ﹝︐︀︨ــ﹀﹛! وا﹇︺︀ ﹝︐︀︨﹀﹛! ﹝﹟ درون ︑﹢ ُ﹝︣دم! 

︀﹜﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟  ︨︡﹠
﹢دی؟ ︀ز؟ ﹋︖︀︋  ﹋﹢دک ﹋︀ر: او﹝︡ی ﹋﹥︋ 

﹍﹢ از ﹋﹩ داری ﹋︀ر  ﹋﹢دک درون(﹨﹅ ﹨﹅ ﹋﹠︀ن): ر﹁︐﹛ ︑﹢ی و︗﹢دت.︋ 
﹝﹩ ﹋﹠﹩؟

.﹜﹡﹢﹝﹎ ﹩﹍﹛︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر: ﹥ ﹝﹩ دو﹡﹛! از دو︨ 
ــ︀ل! ده  ︀ورم ﹡﹞﹫︪ــ﹥!  ﹩﹠︺︡ود ده︨  ﹋﹢دک درون(﹨﹅ ﹨﹅ ﹋﹠︀ن):︋ 
 ﹩︱︽ ﹢دم و ﹡﹞﹩ دو﹡︧︐﹛!... (︋︀︋  ︡ا! ﹝﹟ ُ﹝︣ده︋  ︨︀﹜﹥ ﹋﹥ ﹝﹟ ُ﹝︣دم! ای︠ 

︨﹠﹍﹫﹟) اون ﹋﹫﹥؟
﹋﹢دک ﹋︀ر: او﹡﹛ ﹋﹢دِک ﹋︀ره. 

︙﹥ د﹍﹥ ای ﹨﹛ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹥؟ ﹋﹢دک درون: ﹝﹍﹥︋ 
ــ﹛ از اون ︑﹢  ︀ر ﹨  ︋﹤ ﹩﹠︺ ــ﹢دک درون؟ ــ︀ رو ﹋ ــ﹩ ﹝ ــ﹢دک ﹋︀ر: ﹎︣﹁︐ ﹋
﹫︀︋﹢ن ا﹇﹑  ︊︣ ﹡︡اری ﹝︓﹊﹥؟ ︑﹢ی ﹨﹞﹫﹟︠  ﹫︣ون؟! از ﹨﹫︙﹩︠  ﹡﹫﹢﹝︡ی︋ 
︮︡ ︑︀ ︋︙﹥ داره ﹋︀ر ﹝﹫﹊﹠﹥. ﹡﹠﹥ ﹝﹟ ︠﹢دش ︑﹢ی ︠﹫︀︋﹢ن ︋︤رگ ︫︡ه! 
 ︀ ﹫︀︋﹢ن︋  ﹢د. ︑﹢ی︠  ﹥ د﹡﹫︀ او﹝︡م ُ﹝︣د؛ ﹝︺︐︀د︋  ــ﹥ ام ﹝﹫﹍﹥ آ﹇︀م و﹇︐﹩︋  ﹠﹡

﹨﹛ ازدواج ﹋︣دن!
﹫︀︋﹢ن  ــ︀﹐ ︑﹢ی︠   ︀︑ !ــ﹥ ُ﹝︣دم ﹫﹙﹩ و﹇︐﹥ ﹋ ــ︦ ﹝﹟︠  ــ﹢دک درون:︎  ﹋
﹢دم. ︑︀ ︀﹐ ︑﹢ی  ــ︣دم︋  ﹢دم. ﹨﹞︩ ︑﹢ی ﹋︐︀︋︀ و ︑﹢ی ﹝︽︤ ﹝ ــ︡ه︋  ﹞﹢﹫﹡
﹫︀م ︑﹢ی  ﹢دم. وا︨ــ﹥ ﹨﹞﹫﹠﹥ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝﹩ ︑︨︣ــ﹫︡ن ﹝﹟︋  ﹋﹢﹥ ﹡﹫﹢﹝︡ه︋ 

﹀﹞﹛ ﹋﹥ ُ﹝︣دم! ︠﹫︀︋﹢ن. ﹝﹩ ︑︨︣﹫︡ن︋ 
{︡︺  ︋﹩︑︀︷﹛}

 ﹤﹠﹊﹡ !﹢︫︀  ︎!﹜︐︧﹨ ﹢︑ ︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر:... اِ! ا ﹟︣ا ا﹁︐︀د؟ ﹋﹢دک درون؟︋ 
وا﹇︺︀ ُ﹝︣دی؟!  ای ︋︀︋︀! ﹝﹫﹍﹛ ︎︀︫ــ﹢!.... ︋︣م ︋︀︋︀! درد︨ــ︣ ﹝﹫︪﹥! ا﹐ن 
 ﹤︙︋ ﹟ا ︨︣ ﹩﹑︋ ﹟﹞ ﹤﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹁ِ .﹤﹠﹊﹫﹞ ️﹀ ِ︠ ︫︣داری ﹝﹫︀د ﹝﹠﹢ 

﹁﹢﹁﹢ل آوردم!

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ١٢
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︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ١٤

ــ︀دی ﹋﹥ ︋︣ای ︱ــ︣ت ︻﹙﹩ (ع) ︋︫︣ــ﹞︣ده ا﹡︡،  ز ﹏︀︱﹁ ﹟ــ در ︋﹫
﹝﹩ ︑﹢ان ︋﹥ ﹡﹢ع دو︨ــ︐﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ︋︣︗︧︐﹥ ︑︣﹟ ︭︠﹢︮﹫︀ت 
︣︠﹢رد  ︊︣ ز︀دی در︋  ا︪︀ن ا︫︀ره ﹋︣د. ﹝﹢﹐ ︻﹙﹩ (ع) ر﹁︐︀ر ﹝﹑﹛ و︮ 
︀ ﹝︣دم،  ﹢ش︋  ﹥ ر﹁︐︀ر︠  ︋︀ ﹝︣دم ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد﹡︡ و ﹡﹫︤ ︑﹢︮﹫﹥ ا﹋﹫︫︡︀ن︋ 
 ﹩﹑︵ ﹏︮ا ﹤ ﹢د را︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، در ﹡︀﹝﹥ ٣١، ﹁︣ز﹡︡︠   ︋.︫︡︀︋ ﹩﹞
﹢د  و ︗︀﹡﹩ ا︠﹑ق د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹩ ﹁︣﹝︀﹠︡: «...﹁︣ز﹡︡م! ﹡﹀︦︠ 
﹢د  ︣ای︠  ︦ آ﹡︙ــ﹥ را ﹋﹥︋  ــ︣ان ﹇︣ار ده.︎  ﹍د و د﹢ ــ︤ان ﹝﹫︀ن︠  را ﹝﹫
︐﹛ روا ﹝︡ار، آن ﹎﹢﹡﹥ ﹋﹥ دو︨️  ︣ای د﹍︣ان ﹝︍︧﹠︡.︨  ﹡﹞﹩ ︎︧﹠︡ی،︋ 
 ﹢︑ ﹤ ︀ش، آن ﹎ـ﹢﹡﹥ ﹋﹥ دو︨️ داری︋  ﹢د. ﹡﹫﹊﹢﹋ـ︀ر︋  ︐ـ﹛︫   ︨﹢︑ ﹤ ﹡︡اری︋ 
﹢د ز︫️  ︣ای︠  ︣ای د﹍︣ان ز︫️ ﹝﹩ داری،︋  ﹡﹫﹊ـ﹩ ﹋﹠﹠︡ و آ﹡︙ـ﹥ را︋ 
﹢د ﹝﹩ ︎︧﹠︡ی.  ︣ای︠  ︡ه ﹋﹥︋   ︋️︀︲︣ای ﹝︣دم ر ﹥ ﹫︤ی︋  ︋︪﹞︀ر و︋ 

آ﹡︙﹥ ﹡﹞﹩ دا﹡﹩ ﹝﹍﹢، ﹎︣﹥ آ﹡︙﹥ را ﹝﹩ دا﹡﹩ ا﹡︡ک ا︨️...».
ا﹟ ر﹁︐︀ر در ︑﹞︀م آداب ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹢﹐ ︻﹙﹩ در ︵﹢ل ︻﹞︫︣︀ن ﹋︀﹝ً﹑ ﹝︪﹢د 
 ︡﹡︡ ﹫ ﹢︋ا ﹑م︠  ︣ ︨ا ︊﹞︀﹫  ︎︣ ︐︧ ︉ ﹨︖︣ت در︋  ــ ︋﹢د، ﹥ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ در︫ 
 ﹟ ﹥ ︻︓﹞︀ن︋  ︴︀ب︋  ︀﹡﹊﹥ در ﹡︀﹝﹥ ٤٥︠  ﹠ .ــ︀ن ︣ا﹡﹩︫  ﹝﹊ ︀م﹍﹠﹨ ﹤ و
 ﹤︊﹚︾ ﹟﹞ ︣  ︋︦ ︭︣ه) ﹝﹩ ﹁︣﹝﹫﹨...» :︡﹠︀︀ت ﹋﹥ ﹨﹢اى ﹡﹀ ﹠﹫︿ (وا﹜﹩︋ 
︡ و ︀ل آ﹡﹊﹥، در ︖︀ز  ︪﹊  ︋︀ ︩ ︵︺︀م ﹨ ﹠︤﹎ ﹤ ︣ا︋  ︡ و آز﹝﹠︡ى ﹝﹟، ﹝ ︋︀ 
︡ارد و ﹨︣﹎︤  ﹡ ︡ ﹥ ︀﹁︐﹟ ﹇︣ص ﹡︀نى ا﹝﹫  ︋﹤﹋ ︡ ــ ︫︀  ︋﹩ا﹢﹠﹫  ︋﹤﹞︀﹝ در ︀ 

﹫︪﹢ای ﹝︐﹆﹫︀ن د﹍︣︠﹢ا﹨﹩︎ 
﹩﹡︀ ︀ د︫︐﹩ ارد﹋ ︲︣﹫﹚︻

 ﹟﹫﹛︀  ︋︣  ︋︣ ︢ا︨  ﹊﹛ ا﹡︊︀︫︐﹥ از ︾  ︫︀  ︋︉  ︫︀  .︫︡︀ ﹫︣ى را ﹡︙︪﹫︡ه︋   ︨﹜︺︵
.«...︫︡︀  ︋﹤﹠︪︑ ﹩︀﹨︣﹍︗ و ﹤﹠︨︣﹎ ﹩︀﹨ ﹜﹊ ︣اف ﹝﹟︫  ﹡﹛ و در ا︵

 ﹤ ﹢د ﹝﹢﹐ ﹡﹀﹢ذ دا︫ــ️ ﹋﹥︋  ﹥ ﹇︡ری در ︑︀ر و︎  ا ﹟︦ ﹡﹢ع دو︨ــ︐﹩︋ 
 ﹩︀︗ ︀︑ ︪︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د؛︀﹨ ﹤﹞︀﹡ و ︀﹨ ﹤︊︴  ︠︣︐︪﹫ را︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ان در︋ 
﹋﹥ ︐﹩ د︀﹆︻ ،﹟︡، ﹡︥اد ︀ ﹨︣ ︻︀﹝﹏ ︸︀﹨︣ی ﹋﹥ ︋﹫﹟ ا﹡︧ــ︀﹡︀ و︗﹢د 
︣ ر﹁︐︀ر ﹡︀︻︀د﹐﹡﹥ دا︫︐﹟ در ﹊﹞︣ا﹡﹩ ﹡﹞﹩ دا﹡︧️ و در  دارد را د﹜﹫﹙﹩︋ 
...» :︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹫︮﹢︑ ﹟﹫﹠ ﹟ــ︐︣، او را ا ﹥ ﹝︀﹜﹉ ا︫ ︴︀ب︋   ︠٥٣ ﹤﹞︀﹡

︺︀ر  ﹥ ر︻﹫️ و دو︨️ دا︫︐﹟ آ﹡︀ و ﹜︴︿ در ﹅ ا︪︀ن را︫   ︋﹩﹡︀︋︣﹞
﹢رد﹡︪︀ن را ︾﹠﹫﹞️  ــ︀ز. ﹢﹡︀ن ﹫﹢ا﹡﹩ در﹡︡ه ﹝︊︀ش ﹋﹥︠  ﹢د︨  دل︠ 
︫﹞︀رى، ز︣ا آ﹡︀ن دو ﹎︣و﹨﹠︡  ︡﹠︐︧﹨ ﹢︑ ︩﹫﹋ ﹜﹨ ︀︀ ﹨﹞︀﹡﹠︡ و ﹡︷﹫︣ 

.«...︩﹠︣﹁در آ ﹢︑
ــ︣ای ︻︡ا﹜️ در  ــ︣ و ︑︺︡ ا︗ ــ︡ا از ︑﹀﹊ ــ﹟ ﹡﹢ع ︑﹀﹊︣ در ا︪ــ︀ن، ︗ ا
ــ﹟ ﹝︺﹠︀ ﹋﹥  ا ﹤ ﹑﹁️ آن ︱︣ت ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡،︋  ــ︀ن︠  ﹊﹢﹝ــ️ در ز﹝
︀ ﹝︣دم و ا﹜﹍﹢ی ︻﹞﹙﹩ و  ــ﹢ش︋  ﹥ ر﹁︐︀ر ﹝﹑﹛ و︠  ︑﹢︮﹫﹥  ﹨︀ی ا︪ــ︀ن︋ 
︭﹩ ︫ــ︀ن  ︀رج از ﹢زه ﹊﹞︣ا﹡﹩، ︺﹠﹩ در ز﹡︡﹎﹩︫  ــ︣داری ﹋﹥︠  ﹋
د︡ه ﹝﹩ ︫ــ︡، ﹎﹢اه ︋︣ و︗﹢د ﹎﹢﹨︣ ﹡﹢ع دو︨ــ︐﹩ ︫ــ︡︡ در ﹝﹢﹐ ︻﹙﹩ 
﹟ ا︋﹫︴︀﹜︉،  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، ا︋﹟ ︵﹀﹫﹏ ﹡﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡: «︻﹙﹩︋   ︋.︫︡︀︋ ﹩﹞
﹢د ︾︢ا در د﹨︀ن  ︀ د︨️︠  ﹢د ︗﹞︹ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋  ﹋﹢د﹋︀ن ︐﹫﹛ را دور︠ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ١٥︫﹞︀ره

 ﹩︱︺  ︋﹩︐ ﹤﹋ ︡﹠︐︠︎︣دا ﹩﹞ ︀﹡ازش آ﹢﹡ ﹤ آ﹡︀ ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹠︡ و آن ﹇︡ر︋ 
 ︀ ︊ّ️ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹠︡ و︋  ﹞ ﹤﹝﹨ آن ︣﹫︔︃︑ ️︑ ︣ت︱ ــ︀ران آن  از
 ﹟ا﹡︡ازه از ا ﹟د﹋︀ن، ︑︀ ا﹢﹋ ﹟︀ن ا﹡﹢ ﹜﹨ ︀﹞ د ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠︡: ای ﹋︀ش﹢︠

.«﹜︫︡ ﹩﹞ ردار﹢︠︣ ﹨﹞﹥ ︑﹢︗﹥ و ﹝︊️ آن ︱︣ت︋ 
﹫︀ن   ︋﹤ ــ︣دم و︋  ﹞ ︀ ︀ ر﹁︐︀ر ︻︀د﹐﹡﹥ ︫ــ︀ن︋  ــ︐︀︋  و︗﹢د ا﹟ ﹡﹍︣ش ﹨﹛ را︨
ــ︊︉  ︣ای ا︗︣ای ︻︡ا﹜️،︨  ــ️ و ا﹡﹍﹫︤ه ا︮﹙﹩ ا︪ــ︀ن︋  ــ︣، ︻﹙ د﹇﹫﹅ ︑
﹢د﹡︡،  ﹙﹫﹀﹥ ﹝︧﹙﹞︀ن︋  ︀ ا ﹤﹋ ﹟︀﹋﹛ و︠  ﹝﹩ ︫ــ︡ ﹋﹥ ︱︣ت ︻﹙﹩ (ع)︋ 
 ﹩︐ ده و﹢ ︧﹫︀ر ﹝︐﹢ا︲︹، د﹜︧﹢ز و ︧︀س︋  ﹫﹠﹢ا︋  ︋︀ ﹝︣دم درد﹝﹠︡ و︋ 
 ﹤﹊﹡︀﹠ .︡﹡︪︀ن ر︨﹫︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣دو︲︹ ا ﹤  ︋︀︭ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ و︫ 
︤ر﹎﹩ را  روزی ﹨﹠﹍︀م ︻︊﹢ر از ﹋﹢﹥ ای ز﹡﹩ را د︡﹡︡ ﹋﹥ ﹝︪ــ﹉ آب︋ 
﹢د  .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︱︣ت ﹝︪ــ﹉ آب را از زن  ﹥ دوش︠   ︋️﹝ز ︀︋
 ︡﹡︡ ﹫﹟ راه ﹝︐﹢ّ︗﹥︫  ︀﹡﹥ او ر︨︀﹡︡﹡︡. ا﹝︀م ︻﹙﹩ در︋   ︠﹤ ﹎︣﹁︐﹠︡ و آن را︋ 
 ︡﹫ ــ︣︋︀زان ا︪︀ن ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︗﹠﹌︫  ﹋﹥ ا﹟ زن ﹨﹞︧ــ︣ ﹊﹩ از︨ 
︀ ﹁﹆︣ و ︑﹠﹍︨︡ــ︐﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠︡.  ﹥ ︑﹠︀﹩ و︋  ︫ــ︡ه و زن ﹝︖︊﹢ر ا︨ــ️︋ 
︣﹎︪️ و   ︋﹤﹁﹑﹛دارا ﹤ ﹥ زن ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠︡︋  ﹢د را︋  ︡ون آن ﹋﹥︠  ا︪︀ن︋ 
﹝﹆︡اری آذو﹇﹥ و ﹎﹢︫️ ︋︀ ︠﹢د ︋︣دا︫️ و ︋﹥ ︠︀﹡﹥ زن آورد و ︋﹥ زن 
︍︤د. ﹡﹆﹏ ا︨️ ا︪︀ن از  ﹢د ﹡︀﹡﹩︋   ︠﹜﹫︐ ︀ی﹨  ﹤︙ ︣ای︋  ︀ری ر︨︀﹡︡ ︑︀︋ 
﹢د،  ︙﹥ ﹨︀︩ ﹡︪︡ه︋  ا﹟ ﹋﹥ ︑︀ آن ز﹝︀ن ﹝︐﹢ّ︗﹥ ﹝︪ــ﹊﹑ت آن زن و︋ 

︐﹟ ﹡︀ن رو︫ــ﹟  ︣ای︎  ︋︧ــ﹫︀ر ﹡︀را️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ︑﹠﹢ر را︋ 
 ﹤ ﹢د را︋  ــ﹢رت︠  ︀﹐ ﹝﹩ رود،︮  ــ︺﹙﹥  ﹨︀ی آ︑︩︋  ــ︡، آن ﹎︀ه ﹋﹥︫  ﹠﹋ ﹩﹞
︙︩، ︗︤ای  ﹢د ﹝﹩ ﹎﹢︡: ا﹟ آ︑︩ را︋   ︠﹤ آ︑︩ ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ︨︀زد و︋ 

﹫﹢ه ز﹡︀ن ︾﹀﹙️ ﹡﹞︀︡، ﹨﹞﹫﹟ آ︑︩ ا︨️.  ﹋︧﹩ ﹋﹥ از ︐﹫﹞︀ن و︋ 
 ﹤ ︣︑︣ و ﹋︀﹝﹙﹩ ا︨ــ️،︋  ︣ای آزاد﹎︀ن، ا﹜﹍﹢ی︋  ــ﹥︋  ︱ــ︣ت ︻﹙﹩ (ع) ﹋
﹥ ︻︴﹢﹁️ و ر﹁︐︀ر ﹝﹑﹛، ا﹜︊︐﹥ در ﹋﹠︀ر ︗︡️ و  ﹢د︋  ﹇︡ری در ز﹝︀ن︠ 
 ️︨︣ ﹢د ﹋﹥ ︐﹩ د︫﹞﹟︨  ︡ه︋   ︫﹤︐︠︀﹠ ا﹨︐﹞︀م در ا︗︣ای ︻︡ا﹜️،︫ 
او، ﹝︺︀و﹥، ﹝﹩ ﹎﹀️: ا﹎︣ ﹝﹟ ︫﹊︧ــ️ ︠﹢رم و ︻﹙﹩ ︋﹟ ا︋﹩ ︵︀﹜︉  ︋︣ 
﹝﹟ د︨️ ︀︋︡، ︑︨︣﹩ ﹡︡ارم ز︣ا ﹋︀﹁﹩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ از او ︑﹆︀︲︀ى ︻﹀﹢ 
 ︩﹢ ــ﹥ ﹝︣ا ﹝﹢رد ︻﹀﹢︠  ︤ر﹎﹢ار و ﹋︣﹛ ا︨ــ️ ﹋ ﹥ ا﹡︡ازه ای︋  ــ﹛ و او︋  ﹠﹋
﹢د ﹇︊﹏ از ︗﹠﹌  ︍︀﹨﹫︀ن︠   ︨﹤ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡. ﹡﹆﹏ ا︨ــ️ ﹋﹥ او ﹨﹞﹫︪﹥︋ 
﹝﹩ ﹁︣﹝﹢د: «︋﹥ د﹡︊︀ل د︫﹞﹟ ﹁︣ارى ﹡︣و︡ و ﹝︖︣و﹫﹟ را ﹝︡اوا ﹡﹞﹢ده 

︀ ا︨﹫︣ان ﹝︡ارا ﹋﹠﹫︡.» و︋ 
︺︡ از ﹎︫︢ــ️ ︡﹠﹟ ﹇︣ن از  ﹢د ﹋﹥︋  ــ︀ر و ﹋︣داری︋  ــ︀ری، ﹠﹫﹟ ر﹁︐ ︋
 ﹤︐﹀﹎ ︀﹨ ﹟ ﹥ ﹡﹫﹊﹩ ︀د ﹋︣ده،︨  ز﹝︀ن ا︪︀ن، دو︨︐︀ن و د︫﹞﹠︀ن از او︋ 
﹥ ︑﹞︀م ﹝︺﹠︀ و دو︨️ دار  ︺︣﹨︀ ﹝﹩ ︨︣ا﹠︡ و او را ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹉ ا﹡︧︀ن︋  و︫ 
︪︣︋️ ﹝﹩ دا﹡﹠︡. ا﹟ ︨ــ︴ از ﹡﹢ع دو︨︐﹩ و د﹍︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹞﹢اره و 

︐︀︩ و ︑﹆︡︣ ا︨️. ︋︣ای ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹇︀︋﹏︨ 



︀ر ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ د﹝﹩  ﹢ده؛ ﹨︣︋   ︋️  ︨﹜︣ا ︀ ︻﹙﹩! ﹎﹀︐﹟ از ︑﹢ ﹨﹞﹫︪﹥︋ 
ــ︣س ︑﹞︀م و︗﹢دم را  ﹫﹊︣ان ﹝︣︋︀﹡﹩ ات، ︑ ــ﹥ آن در︀ی︋  ︋﹫︀﹡︪︡ــ﹛︋ 
︴︀، از ﹡︀﹁︀﹨ ﹩﹝﹩ ﹋﹥ ا﹟ روز﹨︀  ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝﹩ ︑︨︣﹛ از ﹋︕ ﹁﹞﹩، از︠ 
 ︡︀︋ ﹤﹋ ︀ن را ﹎︣﹁︐﹥. ﹝﹩ ︑︨︣﹛ ﹋﹞﹩ ﹇﹙﹛ را ︋︙︣︠︀﹡﹛ و آن ︵﹢ر﹝﹡︀︊︣﹎

︤ر﹎﹩ را ﹝︣ور ﹋﹠﹛. ﹢﹋ ︩﹊﹩ از آن ﹨﹞﹥︋  ﹡︐﹢ا﹡﹛︋ 
 ﹢︑ ️︠︀﹠ ﹫︩ در ︧︣ت و︗﹢د و︫  ﹫︪︐︣ از︎  ︀ ︻﹙﹩! ا﹟ روز﹨︀﹞︀ن︋ 
﹝﹩ ﹎︢رد. ا﹟ روز﹨︀ ﹋﹥ ︠︊︣ی از ︋﹩ اد︻︀﹩ ﹨︀ ﹡﹫︧ــ️. ا﹟ روز﹨︀ ﹋﹥ 
 ﹩﹠﹫﹍﹠  ︨︩  ︋️﹠د﹝︀ن ﹝﹩ ︫﹢د و ز﹢ اد︻︀ ﹨︀ی ﹝︀ن آو︤ ﹎﹢ش ﹨︀ی︠ 

.︘﹫﹨ ︣﹍︀د ﹨︀ی ﹝﹠﹫️ ﹝︀ن ا︨️ و د︣﹁ ای﹢﹠  ︫︀﹠︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ش﹢﹎
 ﹤  ︋﹢︑ ﹤﹋ ﹩︀﹨  ﹤﹡︀﹋روز﹨︀ ﹋﹢د ﹟︢رد، ا﹎ ﹩﹞ ️روز﹨︀ ︨ــ ﹟ا !﹩﹚︻ ︀
ــ﹩ و︻︡ه ای ﹨﹛  ︐ ﹤﹋ ︡﹡ــ﹫﹥ ر﹁︐﹥ ا ︫︀ ﹤ ــ︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹡﹞﹢دی آ﹡﹆︡ر︋  ﹡آ

.﹏﹝︻ ﹤ ︣﹡︀﹝﹥، ﹥ ر︨︡︋   ︋﹤ ︋︣ا︪︀ن ﹡﹫︧️، ﹥ ر︨︡︋ 
︣ای آن ز︠﹞﹩  ــ︀ ︻﹙﹩! ا﹟ روز﹨︀ ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎︢رد ︐﹩ د︣﹎ ︣﹍︧ــ︐﹟︋  
﹥ ︀د﹎︀ر ﹎︢ا︫︐﹥ ﹨﹛ از ︀د﹨︀ ر﹁︐﹥. ا﹎︣ ﹋︧﹩   ︋️︣ا  ︋دا﹡﹛ ︑︀ر ﹩﹞ ﹤﹋
 ﹩ا﹢︐﹞ ﹩ ︤﹡︡ ﹋﹥ ﹡︀م ︻﹙﹩ ︀د آور ︻︪﹅ ا︨️، ﹡﹥ ︲︖﹥  ﹨︀ی︋  ﹁︣︀د︋ 
﹠﹢ا ﹡ ️﹁︀﹢ا﹨︡  ︣ای ﹋︧︉ ﹝﹆︀م د﹡﹫︀، ﹎﹢︫﹩︫  ︡ه︋  ﹋﹥ د﹋︀ن ﹡︀﹝︣دان︫ 

︑﹢ ︑﹞︀م ︑︀ر را ز︧︐﹥ ای
﹁︣زا﹡﹥ ﹇︊︀دی

.︩︊︀ ﹢اب آ﹜﹢د︮  ﹥ و︗︡ان︠   ︋︡﹡︤ ︫︡ ︑︀ ︑﹙﹠﹍︣ی︋ 
 !﹩﹚︻ ︀﹆︡ر ︀︋︡ ︋﹠︪ــ﹫﹠﹫﹛ و ︑︀ر را ورق ︋︤﹡﹫﹛ و ︋︀ز ﹨﹛ از ︑﹢ ﹁﹆︳ 
﹫︀ور﹛ و ︲︣︋﹥ ای و د︨︐﹞︀﹜﹩ و دری و ر︧﹞︀﹡﹩؟ ﹆︡ر  ﹥ ︀د︋  ﹝︣ا︋﹩︋ 
︑︀ر ︠﹢د ﹡﹢︫︐﹥ ﹝︀ن را ︋︀﹐ و ︀︎﹫﹟ ﹋﹠﹫﹛ و از ︑﹢ ﹁﹆︳ ︠﹫︊︣ را ︋﹩ ﹨﹫︘ 
︤﹡﹫﹛؟ ︣﹋﹠︡ن دروازه اش را ︲︖﹥︋   ︋️︀﹊ و ﹜﹫﹠﹋ ️︣ی روا﹊﹀︑

﹢ا﹨﹫﹛ از ︻︡ا﹜︐️ روا️ ﹋﹠﹫﹛. از  ︀ ︻﹙﹩! ﹝︀ ﹋﹥ ﹝︣د﹝﹩ ﹡﹫︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥︋ 
آن ︻︡ا﹜︐﹩ ﹋﹥ روا︐︩ ﹝﹠︀﹁︹ ﹝︀ن را ﹝︐︤﹜︤ل ﹝﹩ ﹋﹠︡؛ ︣ا ﹋﹥ ا﹡﹍︀ر ﹝︀ 
﹙﹫﹀﹥ را در ا﹝︍︣ا︵﹢ری اش.   ︠﹉ ِ️ ﹢ا︨︐﹥ ا﹛، ﹡﹥ ︻︡ا﹜ ︑﹠︀ ﹡︀م ︑﹢ را︠ 
ــ︀ه ﹡︊﹢د را ﹡﹢ا︨︐﹥ ا﹛. ﹝︀ از ︑﹢ ﹁﹆︳ ز︠﹞﹩  ︀د︫ ﹝︀ ︻︡ا﹜️ ا﹝﹫︣ی ﹋﹥︎ 

...﹜﹫︣﹍ ︣ آن︋  ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹥︋ 
︊﹫﹠﹛ آن   ︋︀︑ ﹩﹢︪ ــ︐︀ن ﹝︣ت︋  ︀ ﹨﹞︀ن د︨ ︀ ︻﹙﹩! ای ﹋︀ش ﹡﹍︀﹨﹛ را︋ 
 ﹏︀﹇ ️﹫﹝﹨ه ︠︴︀ب ﹇︀︲﹩ ﹨﹛ ا﹢﹡ ︋︣ای ﹩︐ داد﹎︀﹨﹩ را ﹋﹥ در آن
 ︀  ︋﹩﹢︪ ︀︫︡. ﹋︀ش ︪﹞︀﹡﹛ را︋  ﹫﹟ ︑﹢ و د﹍︣ی ︑﹀︀و︑﹩︋  ︋﹢دی ﹋﹥ ﹝︊︀دا︋ 
︣︠﹢ردی  ﹢ا﹡﹛ دا︨︐︀ن آن︋  ︊﹫﹠﹛ و︋  آن د︨︐︀ن ︀ر﹍︣ ︑︀ر﹩ ات، ︑︀︋ 
﹥ ﹎﹢اه ︑︀ر ﹨︣﹎︤ ﹨﹫︘ ﹋︡ام از ا﹝﹊︀﹡︀ت ︗︀﹝︺﹥  ﹢ارج دا︫︐﹩، و︋   ︠︀  ︋﹤﹋
 ﹤  ︋︿﹛︀﹞ ︀ر﹎︀ه ︻︡ا﹜︐️ ﹝﹢ا﹁﹅ و را از ﹝︀﹜﹀﹫﹠ــ️ در︼ ﹡﹊︣دی و در︋ 

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ١٦



﹛ دا︫︐﹠︡. ﹉ ا﹡︡ازه︨ 
 ﹩︐︋︣︲ ﹤ ︧︐﹥ ای و︋   !﹩﹚︻ ︀﹥ ﹋︧﹩ ﹎﹀︐﹥ ︑﹢ از د﹡﹫︀ی دون ﹝︀ ر︠️︋ 
﹩ ︑﹢ ︑︭﹢ر ﹋︣د؟ آ︠︣ ﹝﹍︣ ﹝﹩ ︫﹢د ︻﹙﹩  ر﹁︐﹥ ای؟ ﹝﹍︣ ﹝﹩ ︫﹢د د﹡﹫︀ را︋ 
﹙﹆️ ︑﹢ ﹡﹫︧ــ︐﹩؟ ﹝﹍︣ ﹡﹥ ا﹟ ا︨️  را در ﹋﹢︡﹡ ︀﹨ ﹤︡؟ ﹝﹍︣ ﹝︺﹠︀ی︠ 
﹢د؟ ﹝﹍︣ ﹡﹥ ا﹟ ا︨️  ﹩ ︻﹙﹩ ﹡︊﹢ده، ﹡﹫︧️، و ﹡﹢ا﹨︡︋   ︋︤﹎︣﹨ ︀ر︑ ﹤﹋
︦ ﹍﹢﹡﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹝︣﹎﹩  ︣ ﹝︣گ ︑﹢ ﹎︧︣️؟︎   ︋﹜﹨ ﹤ا﹡︡ ﹝︺︀و ﹤︐﹀﹎ ﹤﹋
︣ آن ﹝﹩ ﹎︣︡؟ ﹝︣﹎﹩ ﹋﹥ ﹝︺︀و︀︑ ︣﹞ُ ﹤﹫︡ش   ︋﹤ــ︀ور ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ﹝︺︀و را︋ 
﹢د ︑︀ر﹩ و آ﹡﹆︡ر ﹝︀﹡︡﹎︀ری  ︤رگ ا︨️. ︑﹢︠  ︋︀︫︡، ﹉ ︗︀ودا﹡﹍﹩︋ 
﹥ ﹝︺﹠︀ی ﹆﹫﹆﹩ ز︧ــ︐﹥ ای و آد﹝︀ در ︗︀ی  ــ﹥ ﹎﹢﹩ ︑﹞︀م ︑︀ر را︋  ﹋
︗︀ی ﹨︧ــ︐﹩، ︑﹢ را ﹡﹀︦ ﹝﹩ ﹋︪﹠︡ و ︱﹢رت را ﹜﹞︦ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︀ل 

ا﹎︣ ا﹡﹊︀ری ﹨︧️، ا﹡﹊︀ر ﹝︺︀و﹥ وار ا︨️.
﹢ب ﹡﹫︧️. ﹝﹠﹊︣ ︱﹢رت ﹡﹫︧︐﹛،  ︀ ︻﹙﹩! ا﹟ روز﹨︀ ︀ل ︗︀ن ﹝︀︠ 
︣دار﹛ در را﹨﹩  ︣ای آ﹡﹊﹥ ﹇︡م︋  ︡ن؛︋  ︣ای ﹡﹢ر︫  ا﹝︀ ︑﹢ ︀ری ﹝︀ن ﹋﹟︋ 
﹋﹥ ︑﹢ را﹨﹠﹞︀︩ ﹨︧ــ︐﹩، ﹩ و ︗︀و︡. را﹨﹩ ﹋﹥ ﹡﹥ زوال ﹝﹩ ︢︎︣د و 
︀ ﹜︊﹠︡ی ︻﹞﹫﹅ ﹝︪︀﹨︡ه  ﹡﹥ ﹝﹠︣ف ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︑﹠︀ ︑﹑︫﹩ ︻︊︒ را︋ 
﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ ︑﹢ را در   ︋ی ﹋﹢︑﹥ ﹇︀﹝︐︀ن ︑︀ر﹢ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ از︨ 

.︡︣﹍  ︋﹢︑ ︣  ︋︡︺ ︊︣د و︋  ︋︧︐︣ ﹢﹋ ️︋︣︲ ﹉﹉ از د﹡﹫︀︋ 
ــ︐﹍﹩.  ︤ر﹎﹩ ﹝﹫﹢ا﹨︡ و وار︨ ــ︀ ︻﹙﹩! ا︮︀﹜️ درد ︑﹢ را درک ﹋︣دن︋  
 .︫︡︀ ﹠︡ و ر︧﹞︀ن ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ آ﹜﹢ده︋  ﹥ ﹝﹠﹫️ و︋   ︋︡︀ــ درد ﹨︀ی ﹝︀︫ 
﹢د ﹝﹩ دا﹡﹩ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ر﹡︕  ﹍﹫︣د، ا﹝︀ ︑﹢︠   ︋︀ر﹡﹌ ر ︡︀ــ درد ﹨︀ی ﹝︀︫ 
ــ﹫︡ه و آرا﹝︩ ﹝︀ن را ﹝︐﹏ ﹡﹞﹢ده ا︨️. ︑﹢  ︣ا︫ آد﹝﹫︀ن ︗︀﹡﹞︀ن را︠ 
︣ای زدودن ا︫ــ﹉ و ︾﹛ از ︣ه  ︠﹢د ﹝﹩ دا﹡﹩ ﹋﹥ ﹍﹢﹡﹥ ︑﹑︫ــ﹞︀ن︋ 
ــ﹢د﹋︀ن د︀ر﹝︀ن، ﹨﹢﹋ ︡﹠︣﹉ و﹜﹩ ﹁︀رغ از ر﹡﹌ ﹝﹆︀م و ︉ د﹡﹫︀  ﹋
︣ای ﹋︧ــ︉ ︗ــ﹑ل و ︗︊︣وت ﹋﹥ ︑﹠︀ و  ﹢د ﹝﹩ دا﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹥︋  ــ﹢ده. ︑﹢︠  ︋
︑﹠︀ ︋︣ای ا﹇︐︡ا ﹡﹞﹢دن ︋﹥ آن ﹇︀﹝️ ا︨︐﹢ار و ز﹡︡ه ︑︀ر﹩ ات و ︋︣ای 
 ﹟د︨︐﹞︀ن را در ا ︦  ︎.﹜︡ه ا ︎﹫︣وی از ا﹡︪︡ــ﹥ ات ر﹨︣و ا﹟ راه︫ 
 ﹤﹛﹢︽﹫  ︋﹟ر﹨︀ ﹝﹊﹟، ﹋﹥ ﹎﹞︣ا﹨﹩ آ︨︀ن ا︨️ در ا ︀ر︑ ﹉وا﹡﹀︧︀ی ︑︀ر
 ﹟︡ار ﹋﹥ آ﹜﹢د﹎﹩ آ︨︀ن ا︨️ در ا﹡︣ ــ︀﹞︀ن︋  د﹡﹫︀. ﹡﹍︀﹨️ را از ︑﹑︫
︴﹙︉ از   ︋️﹋︣ ︣ا﹞︀ن︋  ﹥ ﹝﹆︀م و ﹨﹢️ و ﹝﹠︭︉.︋  ﹝︧︀︋﹆﹥ ر︨ــ﹫︡ن︋ 
︣﹋️ ︗﹞︹ ﹝︀ن ا︨️ و ﹡﹢رت رو︫﹠﹩  ︫︣︀ر ︻︪﹅. ︱﹢رت︋   ︨︹︊﹠﹞

.﹜﹫︫︀ ︀︫︡ ﹋﹥ ر﹨︣وان ﹝︀﹡︡﹎︀ر و ا︨︐﹢ار ا﹟ راه︋  راه ﹝︀ن.︋ 

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ١٧︫﹞︀ره



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ١٨

 ﹤﹋ ﹜︡﹫ــ ︨︣ از ︑︺︡ادی ا︻︱︀ی داو︵﹙︉ ﹁︺︀ل در ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩︎ 
ــ︐﹥ ا︨ــ️؟ ا︻︱︀ی  ﹁︺︀﹜﹫️ در ︗﹞︺﹫️ ﹥ ا︔︣ی در ز﹡︡﹎﹩ آ﹡︀ دا︫
﹀︀ت ﹎﹢︫ــ﹥ ای از   ︮﹟ــ︡. در ا ﹠︐﹀﹎ ﹟ــ ︗﹞︺﹫️ از ︑︖︣︋﹥ ︫ــ︀ن︨ 

️ ﹨︀ی آ﹡︀ن را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡: ︊︮

﹤اد ا︠︊︀ر﹢︗ ︡﹝﹞
ــ﹥ آدم ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ ﹋﹏  «︗﹞︺﹫ــ️ ﹁︱︀﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹉ ا﹡︪︡ــ﹥ ای︋ 
 ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤︐︊﹛ا ﹜﹫﹠﹫︊︋ ﹜﹨ ــ︣ان را ﹍د ﹤﹊﹠ز﹡︡﹎﹩، ︠﹢د آدم ﹡﹫︧ــ️ و ا
 ﹤﹊﹠︡ون ا  ︋︀﹡︀︧﹡︀م ا﹝︑ ﹤﹊﹚ آن ﹨︀﹩ ﹋﹥ د︀ر ︲︺︿ و ﹝︪﹊﹏ ﹨︧︐﹠︡︋ 

«.﹜﹫︫︀ ﹇︱︀و︑﹩ در︋︀ره  آ﹡︀ دا︫︐﹥︋ 

﹞﹫︡ه روزی ︵﹙︉
﹥ ا︵︣اف ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️  ︡ه ام ﹡﹍︀﹨﹛︋  ︀ ︗﹞︺﹫️ آ︫﹠︀︫  «از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 
﹫﹙﹩ از ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹋﹥   ︠︣﹍د ﹋﹥ د﹢  ︋﹟ا ﹜︣ا  ︋﹜﹞ ــ﹩ از ︑︀︔﹫︣ات﹊ و
 ﹜︣ا  ︋︀﹡آ ﹩︐ ان ﹝︪﹊﹏ ﹡﹞﹩ ︋﹫﹠﹛ و﹢﹠︻ ﹤ ︣ا﹛ ا﹨﹞﹫️ دا︫️ را︋   ︋﹑︊﹇

︡ه ا﹡︡.» ﹠︡ه دار︫  ﹢︠﹩ و︠   ︫﹉ ﹏︓﹞

︡﹠﹞︣﹠﹨ ﹤﹝︵︀﹁
 ﹉﹝﹋ ︀﹨ ﹤︙  ︋﹤ ــ﹟ دارم︋  ــ︡م ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹝ ــ︀ی اول ﹋﹥ ﹝﹩ آ﹝ «روز ﹨
«.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤  ︋﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ︀﹨ ﹤︙  ︋﹟︡م ﹋﹥ ا﹫﹝﹁ ︡ا︺ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹝︀︋ 

﹡﹫﹙﹢﹁︣ ﹝︣ادی
ــ︡ه  ﹩ ا﹨﹞﹫️︫  ﹢د ا﹐ن ﹋︀﹝﹑︋   ︋﹜﹞ ﹜︣ا  ︋﹑︊﹇ ﹤﹋ ︀﹨︤﹫ ــ︣ی  ︨﹉»
 ︀︑ ﹜﹠﹊  ︋﹩︀﹨ ︀ر﹋ ﹤ ﹤ــ ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋  ︋︀﹠︑ ﹐︀ .️ا︨ــ

«.﹜︫︀  ︋︡﹫﹀﹞ ︀﹨ ﹤︙ ︋︣ای︋ 

﹁︀︵﹞﹥ دو﹜︐︪︀﹨﹩
 ﹤ ︡ون آ﹡﹊﹥︋  ﹥ ا﹡︖︀م ﹋︀ری ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡︋  «ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ و﹇︐﹩ ︑︭﹞﹫﹛︋ 
 ﹤︖﹫︐﹡ ﹤ ︨︐﹩ ﹨︀ی آن ﹁﹊︣ ﹋﹠﹠︡ آن ﹋︀ر را ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ و ﹨﹞﹫︪﹥︋ 
︠﹢ب ﹝﹩ ر︨ــ︡. از ︵︣﹁﹩ ︦ د﹍︣︠﹢ا﹨﹩ ﹨﹛ ﹊ــ﹩ از و︥﹎﹩ ﹨︀ی 

ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ ا︨️ ﹋﹥ در ﹋﹛ ︑︣ ﹝﹫︴﹩ آن را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛.»

﹝﹠︀ ︻︣︋﹫︀ن
﹫︡ا ﹋︣ده ا︨ــ️. از ا﹠﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛   ︎︩ــ﹩ در ﹝﹟ ا﹁︤ا ــ︡ در ز﹡︡﹎ «ا﹝﹫

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹫︺﹝︗ ︀ ز﹡︡﹎﹩︋ 
︣اوت ﹝︷﹀︣︀ن ︣﹀﹩ و ︵ ز﹨︣ه︫ 

 ﹤﹋ ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹤﹝﹨ ﹟ا ︀  ︋︀﹡آ ﹜﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹤﹊﹠︀︫ــ﹛ و ا  ︋︡﹫﹀﹞ ︀﹨ ﹤︙ ︋︣ای︋ 
︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹆︡ر ︑︽﹫﹫︣ ﹝︓︊️ ﹋︣ده   ︠﹤ ︀ آ﹝︡﹡︪︀ن︋  ︋︀ آن در﹎﹫︣ ﹨︧︐﹠︡︋ 

﹥ ﹝﹟ ا﹝﹫︡واری ﹝﹩ د﹨︡.» ا﹡︡،︋ 

﹢︗ ﹅ ︣﹁﹢﹚﹫﹡
︺︡ از  ــ﹢دم ا﹝︀︋  ــ﹩ درون ﹎︣ا︋  ﹚﹫ ــ﹢م︠  ــ﹏ از ا﹠﹊﹥ وارد ︗﹞︺﹫️︫  ︊﹇»
︱﹢رم در ا﹟ ﹁︱︀ از ا﹟ درون ﹎︣ا﹩ ﹋﹞﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ﹎︣﹁︐﹛ و ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹛ 

﹫︡ا ﹋﹠﹛.» ︀ د﹍︣ان︎  ار︑︊︀ط و︨﹫︹ ︑︣ی︋ 

︔﹞﹫﹟ ﹡︀︗﹊︀ر
﹢د ﹋﹥ ︣ا  ــ﹟︋  ︧ــ﹫︀ر در﹎﹫︣ ا ــ︀دم ﹨︧ــ️ در روز ﹨︀ی اول، ذ﹨﹠﹛︋  »
︋︣︠﹩ ز﹡︡﹎﹩ را︐﹩ دار﹡︡ و ا﹝︀ ︻︡ه ای در ر﹡︕ ا﹡︡؟ ﹋﹛ ﹋﹛ ﹡﹍︀﹨﹛ ︑︽﹫﹫︣ 
 ﹟︣ای ا  ︋︀︑ ﹜﹠﹊ ︀ور ر︨﹫︡م ﹋﹥ ﹝﹟ ﹥ ﹋︀ر ﹨︀﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛︋   ︋﹟ا ﹤ ﹋︣د و︋ 

«.﹜︫︀  ︋︡﹫﹀﹞ ︀﹨ ﹤︙︋

﹩﹡︀﹫﹋ ︦﹎︣﹡
 ﹟ا ︀  ︋﹩︀﹨  ﹤︙ ﹢د ا﹝︀ از و﹇︐﹩ د︡م︋   ︋﹜﹞ ﹩﹚﹫  ︠﹜︣ا  ︋﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹑︊﹇»
 ︀﹨︤﹫ آن ︣﹍ا﹐ن د ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏﹝︑ را ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹤ ︡﹡︨ــ﹟ ﹋﹛ دار
﹥ ا﹠︖︀ آ﹝︡م ﹁﹞﹫︡م ﹋﹥ ︴﹢ر  ــ﹛ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡︡ارد. از ︵︣﹁﹩ و﹇︐﹩︋  ︋︣ا
﹫︀︋︀ن و ﹝︐︣و  ︀ د︡ن آ﹡︀ در︠   ︋﹑︊﹇ .﹜﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︀﹨ ﹤︙  ︋﹟ا ﹤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛︋ 

 ︡︀﹊︀ر ﹋﹠﹛.» ﹡﹞﹩ دا﹡︧︐﹠﹛︋ 

رو﹢﹠﹞ ︀︣ی
 ︀﹨ ﹤︙  ︋﹟︡ن اد ︀ ــ︡ه ا︨ــ️ ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛︋  «﹡﹍︀﹨﹛ ﹋︀﹝﹑ ︻﹢ض︫ 

︡ه ام.» ︊﹢ر ︑︫︣   ︮﹩﹚﹫ ﹥ ﹝︪﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹩︠   ︋️︊︧﹡

﹩︊﹫︴  ︨︠︣
 ︀﹫︐ــ ︀ ︑﹞︀م︨  ــ﹫︡ه ام ﹋﹥︋  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر︨ ﹢دن در ︗﹞︺﹫️ ﹝﹟︋   ︋︀︋»

﹨﹠﹢ز ا﹝﹫︡ی و︗﹢د دارد.»

﹩︧︡﹆︑ ︀ر︋
︡ون  ــ﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ ﹉ ز﹡︡﹎ «﹨﹞﹫︪ــ﹥︋ 
 ﹉﹝﹋ ︀ ﹥ د﹍︣ان ﹝︺﹠︀﹩ ﹡︡ارد. ︀﹐ در ︗﹞︺﹫️، ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟︋   ︋﹉﹝﹋

﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️.» ︋﹥ د﹍︣ان ﹝︺﹠︀︎ 
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︡﹨︀︗ ﹤﹫︴︻
︤ ﹨︀ی ز︀دی از ︋﹢دن ﹋﹠︀ر ︋︙﹥ ﹨︀ ︀د ﹎︣﹁︐﹛ ا ﹤﹊﹠﹆︡ر دو︨ــ︐﹩  ﹫»
﹥ دل  ــ﹛︋  ــ﹥ ﹋﹫﹠﹥ ای از ﹨ ﹊﹠︡ون ا ︀د﹇︀﹡﹥ ا︨ــ️؛︋  ــ︀ده و︮  ﹨︀︫ــ︀ن︨ 
︪﹠︡﹎﹩ را ︀د ﹎︣﹁︐﹛.»  ︋︀﹨ ﹤︙ ︤رگ ︑︣﹨︀. ﹝﹟ از︋  ︋﹍﹫︣﹡︡، ︐﹩ از ﹝︀︋ 

ا︣ا﹡︡︠️ ﹋︀︸﹞﹩
﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا︵︣ا﹁﹛ ﹡﹍︀ه  ︀ز︑︣ی︋   ︋︡د ︀  ︋﹤﹋ ︡  ︫︒︻︀ «︱﹢ر در ︗﹞︺﹫️︋ 
﹋︣دم و از ﹡︤د﹉ ﹝︪﹊﹑ت ﹠﹫﹟ آدم ﹨︀﹩ را د︡م ﹝︓﹏ ﹁﹆︣ و ا︻︐﹫︀د 
 ︹﹝︗ ︀︖﹊ در ︣﹍︡﹊ ︀ و ﹁﹞﹫︡م ︴﹢ر ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹢ن ﹋︀ر و ﹋﹢دک︋ 

﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ﹝﹟ ا﹠︖︀ ﹨﹛ درد و ﹨﹛ ︑︧﹊﹫﹟ را ﹋﹠︀ر ﹨﹛ د︡م.»

︫︊﹠﹛ و︔﹫﹆﹩
ــ﹫︡م: ا﹠﹊﹥ در  ︀ور ر︨  ︋﹟ا ﹤ ﹢دم ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛.︋  «︋﹫︪ــ︐︣﹟ ︑︀︔﹫︣ را در︠ 
️، آرام   ︨︳︣ا ﹙﹊﹥ ا﹎︣ در︫  ︀︫ــ﹩ ﹨﹠︣ ﹡﹫︧ــ️؛︋  ﹢ب︋  آرا﹝︩،︠ 

︋︀︫﹩ ا﹟ ﹨﹠︣ ا︨️.»

﹝︧︀ ︗﹢راب دوزان
 ︀ ︀ ﹉ ﹇︡رت ﹝﹆︀︋﹙﹥︋  ــ︣اه︋  ﹥ ﹉ ا︧ــ︀س آرا﹝︩ ﹨﹞  ︋︀︱﹁ ﹟در ا»
ــ﹫︡ه ام و ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ︋﹥ ﹉ ︻︖︤، ا ﹤﹊﹠﹆︡ر در ︋︣ا︋︣  ﹝︪﹊﹑ت ر︨

«.﹜︙﹫﹨ ︀﹨ ﹤︙  ︋﹟ا

﹝﹞ ﹜︣︖﹢ب
 ﹩︐︪﹋ ﹜﹊ ﹟﹞ ︣ای «﹨﹞﹫︪﹥ ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ︗﹞︺﹫️︋ 
 ،️︧﹫﹡ ﹌﹠︪﹇ ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︤ ﹫ ر در ︗﹞︺﹫️ از ︑﹞︀م﹢︱ ︀︋ .ح را دارد﹢﹡
در ا﹝︀ن ﹝﹩ ﹝︀﹡﹛. و﹇︐﹩ ︗︀ی ا﹝﹠﹩ ﹨︧︐﹩ و ﹨﹞﹥ ی ا︵︣ا﹁️ ︵﹢﹁︀ن ا︨️، 
ــ︁وری دا︠﹏، ﹢ن ﹝﹩ دا﹡﹩  ﹫ ﹍﹫︣ی و︋  د﹜️ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ د︨ــ️ ﹨﹞﹥ را︋ 
آ﹡︖︀ ﹆﹫﹆️ ا︨️؛ ﹆﹫﹆︐﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ را از ︵﹢﹁︀ن در ا﹝︀ن ﹡﹍﹥ ﹝﹩ دارد.»

﹩﹡︀﹫﹋ ﹟روژ
﹊﹏ ا︗︣ا﹩ درآوردن   ︫﹤ ﹢دم د︡م و ﹡﹫︤︋   ︠﹤ ︀ور ﹡︧︊️︋  «︑︽﹫﹫︣ را در︋ 
︣ای ︗︀﹝︺﹥ و ا︖︀د ا﹝﹫︡ ﹡︧︊️  ﹢دن︋   ︋︣︔﹢﹞ ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩︀﹡︀ور ︑﹢ا آن.︋ 
 .️︠︀ ︐︣ی︨   ︋︳ــ︣ا ︀ ︑﹑ش و ﹨﹞︡﹜﹩ و ا﹞︀ن︫  ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د︋ 
︣ای  ــ﹟ ﹫︤﹨︀ را آ﹝﹢︠︐﹛: ︑﹞︣﹟ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹎︣و﹨﹩︋  ﹝﹟ در ︗﹞︺﹫️ ا
︣ای ا﹡︖︀م ﹋︀ری، ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه  ﹨︡﹁﹩ ﹝︪︐︣ک، ︑︖︣︋﹥ ﹨﹞︡﹜﹩ ﹎︣و﹨﹩︋ 
︣ای ا﹠﹊﹥ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر و دو﹜️  ︋︣ای ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ و ﹝﹠︐︷︣ ﹡︊﹢دن︋ 

﹢ا﹨﹠︡ د﹡﹫︀ رو ﹎﹙︧︐︀ن ﹋﹠﹠︡.» ﹝︣دان و...︋ 

روژان ﹋﹫︀﹡﹩
️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩ ام دا︫︐﹛ ﹋︀﹝﹑ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د، ︐﹩ ا﹨︡ا﹁﹛. و  ﹢﹛او»
 ︀ ﹥ د﹡﹫︀ ﹡︖︀ت داد. ارزش ا﹡︧ــ︀﹡︀ را︋  ︺︡ی ﹡﹍︀ه ﹋︣دن︋  ﹝﹟ را از ︑﹉︋ 
︱﹢ر در ︗﹞︺﹫️ ﹁﹞﹫︡م. ﹥ در ﹋﹠︀ر ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ و ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ 

آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹛ در ︨︐﹩ و ︫︀دی، و ﹥ در ﹋﹠︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︡د︗﹢ و ﹡﹍︀﹨﹩ 
﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ ︫﹢د.» ﹋﹥ در ︗﹞︺﹫️︋ 

﹩﹝︡ه دا︀﹞
﹥ ︀د ا﹟ درد ﹨︧️، ا﹝︀  «در︨ــ️ ا︨ــ️ ﹋﹥ درد ﹨︧ــ️ و آدم ﹨﹛︋ 
 ﹢︑ ﹤  ︋﹩﹚﹫ ︪ــ﹢د︠  ﹥ ︑﹢ ︀دآوری︋  ︊﹫﹠﹩ و︋  ــ﹟ درد را︋  ا ﹜ــ﹩ ﹋﹥ دا ﹚﹞
︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹝﹫︴﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥  ﹋﹞ــ﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹢ را ز﹡︡ه ﹡﹍﹥ ﹝﹩ دارد.︠ 
﹥ آ﹡︖︀ ﹝﹩ آ﹠︡ و ﹝﹩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝︀︧﹙﹩ از   ︋︀﹞آد ﹩﹚﹫︠
ا﹟ ︗﹠︦ ︋︣ا︪︀ن ﹝﹛ ا︨️ و ا﹟ ﹜︢ت ︋︩ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ ︋︀ 
 ،︡آ ﹩﹞ ︀︖﹠در ار︑︊︀ط ︋︀︫﹩. ﹨︣ ﹋︦ ﹋﹥ ︋﹥ ا ︦﹠︗ ﹟از ا ﹩︀﹨ آدم
 ﹤ ︢︣ی ا︻︐﹞︀د︋   ︎️﹫﹛﹢︧﹞ و ︀﹨ ﹤︙  ︋︀ ︢︎︣﹁︐﹥ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در ار︑︊︀ط︋ 

﹡﹀︧︩ ز︀د ﹝﹩ ﹎︣دد.»

﹩﹡︀﹊︀ر  ︋﹜︣﹞
﹢دم  ︣ای︠  ︒ د﹎︣︠﹢ا﹨﹩، ر︫︡ی ﹋﹥ ︱﹢ر در ︗﹞︺﹫️︋  «︗︡ای از︋ 
︣ای ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋︀ر  ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹥، ر︫︡ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︨️.︋ 

«.︡﹡﹢  ︫︣︢  ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ﹑﹞︀﹋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︀︗ ︀︖﹠ا ،︡﹠﹠﹋

﹩﹝︣﹋ ﹤﹛ا
 ﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ﹠︀︠︐﹛. روزی ﹋﹥ وارد︠  «︗﹞︺﹫️ را از ︵ ﹅︣﹊﹩ از دو︨︐︀﹡﹛︫ 
︀ آ﹡︀ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣دم،   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨  ﹤︙  ︋︀ ︡م، د︡م ﹋﹥ را︋︴﹥ ﹝﹟︋  دروازه ︾︀ر︫ 
︺︡ از  ﹢د ﹋﹥︋  ــ︐︀﹡﹥︋  ﹢د و ﹠︀ن دو︨ ــ︀﹎︣دی︋  را︋︴﹥ ﹁︣ا︑︣ از ﹝︺﹙﹞﹩ و︫ 
﹢د﹡︡. ︐﹩ و﹇︐﹩ ﹝︪﹊﹙﹩ دار﹡︡،  ︣ادر ﹨︀ی ﹝﹟︋  ﹢ا﹨︣﹨︀ و︋  ﹝︡︑﹩ ا﹡﹍︀ر︠ 
 ﹟د ﹝﹟ ا︨️؛ ا﹡﹍︀ر ︑﹊﹥ ای از و︗﹢د ﹝﹟ ﹨︧︐﹠︡ و ا﹢ ا﹡﹍︀ر آن ﹝︪﹊﹏︠ 
︡. ا︀﹨  ﹤﹐ ︀︖﹠﹩ از و︗﹢د  ︀ ﹎︫︢ــ️ ز﹝︀ن در ﹝﹟ ﹇﹢ی ︑︫︣  ا︧︀س︋ 
﹢دم ﹨︧ــ︐﹛ و ﹨﹫︘   ︠︀ ــ﹏ ا﹠﹊﹥ رو در رو︋  ︠﹢دم را ﹋︪ــ︿ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ﹝︓

︣ده ای در ﹋︀ر ﹡﹫︧️ و ﹋︀ری ﹋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹝︀﹡︡﹎︀ر ا︨️.» ︖︀ب و︎ 

﹫︀ت  ︋﹤﹛ا
 ﹢︑ ️﹆﹚ ــ︤رگ از︠  ــ︡ای︋   ︠﹩﹠﹋ ︦ ﹤﹋ ️ا︨ــ ︡  ︋﹩﹚﹫ ــ︣︠  ــ﹟ ﹁﹊ ا»
 ︦ ﹟﹫﹝﹨ ﹟﹞ .﹩︫︀︋ ﹤﹋ ︡ا︫︐﹥ ا︨ــ️، و ﹁﹆︳ آ﹝︡ه ای﹡ ﹩﹁︡﹨ ︘﹫﹨
︣ای  ﹥ ﹨﹞︀︩ ︵﹀﹑ن ﹝︧ــ﹙﹛︋  ــ︡م︋  ــ︐﹛. ︑︀ روزی ﹋﹥ د︻﹢ت︫  را دا︫
﹢د ﹋﹥  ــ︀زه آن روز︋  ﹢د. ︑ ــ️ از ﹋﹢د﹋︀ن ز﹡︡ا﹡﹩؛ ︻︀︫ــ﹢رای ٨٦︋  ︀﹝
ــ﹥ ﹝﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ︋﹫﹢ده ﹡﹫︧ــ️.  ــ﹥ ﹫︤ آ﹡﹆︡ر ﹨﹛ ﹋ ﹁﹞﹫︡م ﹨﹞
︦ ﹨︀ی  ﹀﹡ ︀  ︋﹤﹋ ﹩﹁︡﹨ ،﹜﹠﹋ ︿︣︺︑ ︣ای ز﹡︡﹎﹩ ام ﹨︡ف ﹁﹞﹫︡م ︴﹢ر︋ 
 ︩ ︺︡ از︫   ︋﹐︀ .رد﹢  ︋︡﹡﹢﹫ ﹢د﹡︩︎  ︀ ز﹡︡﹎﹩ اش،︋   ︋،︣﹍آدم د ﹉
 ﹤  ︋﹤﹠ ــ﹠﹍﹫﹠﹩ رد︎︀ی آن را︮  ﹥ ﹎︫︢︐﹥ ام ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹛︨  ــ︀ل و﹇︐﹩︋  ︨
 ﹟رد︎︀ی ︻﹙﹩ ﹝﹟ را ︋︣د در ا .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︦ در ︑﹞︀م ز﹡︡﹎﹩ ام ﹤﹠︮
︀﹜﹩ از ︑︪﹊︣ ا︨️! ︑︪﹊︣ وا﹇︺﹩  ﹊︣ ﹡﹞︀زم︠  ︖︡ه  ﹨︀ی︫  ﹁﹊︣ ﹋﹥ ﹆︡ر︨ 
︋︀︵︣ ︨﹑﹝︐﹩، ︠︀﹡﹢اده و ﹨﹞﹥ ﹫︤ا ﹨︀﹩ ﹋﹥ دارم. ︠︡ا︀ ︫﹊︣ت ﹋﹥ 

︀ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ را ﹡︭﹫︊﹛ ﹋︣دی.»  ︋﹩︀﹠︫︀ر آ︐﹁ا



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٢٠

︣ان- ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹡﹆︀︫﹩ ﹋﹢د﹋︀ن︋ ﹫﹞︀ر ︑
﹡﹞︀︪ــ﹍︀ه ﹡﹆︀︫ــ﹩ ︋︀ ︻﹠﹢ان «درد را ر﹡﹌ ﹝︣ ز﹡﹫﹛.» از آ︔︀ر ﹋﹢د﹋︀ن 
ــ︣ ا︣ا﹡﹩  ــ﹀﹠︡﹝︀ه در ︠︀﹡﹥ ﹨﹠ ــ﹩ ا︮︽︣ ا︨ ــ︐︀ن ﹨︀ی ﹝﹀﹫︡ و ︻﹙ ︋﹫﹞︀ر︨

.︡ ︋︣﹎︤ار︫ 

روز در︠︐﹊︀ری
︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه  ــ︣ری،︠  ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫  ــ﹊︀ری، ﹋﹢د﹋︀ن︠  در روز در︠︐

﹢د در︠️ ﹋︀︫︐﹠︡. ︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹁︣︤اد در ﹝﹠︴﹆﹥ ز﹡︡﹎﹩︠  ︾︀ر و︠ 

﹢ی ︻﹫︡ی ︗︪﹠﹢اره︋ 
︀زار﹥ «︋﹢ی ︻﹫︡ی» ︗﹞︺﹫️ ا﹝︡اد دا﹡︪︖﹢﹩ ﹝︣د﹝﹩  ︗︪ــ﹠﹢اره و︋ 
﹢︫ــ︩، از روز   ︎️︑ ︀ر﹝﹫ ــ﹥ ﹡﹀︹ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣وم و︋  ــ︀م ︻﹙﹩ (ع)︋  ا﹝
﹥ د﹜﹫﹏ ا︨︐﹆︊︀ل  ︡ و︋  ︣﹎︤ار︫  ︀ر︫﹠︊﹥ ١٨ ا︨﹀﹠︡ ︑︀ ︗﹞︺﹥ ٢٠ ا︨﹀﹠︡︋ 
︢︣ای  ــ︡ ︑︀︎   ︫︡︡﹝︑ ︤﹫﹡ ︣ــ ﹍ــ︀ن دو روز د ﹫︣﹟ و ﹨﹞︣ا﹨ ︠ــ﹢ب︠ 

.︫︡︀ ︀زد︡ ﹋﹠﹠︡ه︋  ︻︤︤ان︋ 
﹥ روز ︱﹢ر دا︫︐﹠︡ از ︗﹞﹙﹥:   ︨﹟︀ری در ا﹫︧ ︤ر﹎︀ن︋  ﹨﹠︣﹝﹠︡ان و︋ 
 ﹩﹚︻︡﹫︨ ،﹢﹚﹡︀︍︨ ﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ،﹩﹡︀ــ﹫︣وان رو ︀︪︠︀ر د﹫﹞﹩، ا﹡﹢︫
︣واز ﹨﹞︀ی و ﹎︣وه ﹝︧︐︀ن، ﹝﹞︡ر︲︀ ︻︀﹜﹩   ︎،﹩﹡︀﹝﹫﹚  ︨﹑﹞ ،﹩﹛︀︮
ــ﹙﹞︀﹡﹩،   ︨︡﹝﹞ ،︡ی﹝﹞ ﹉﹚﹞ ﹤﹛ــ︀ن، ا ﹫︗︀ ︀︐ــ﹢)، آز ــ︀م (﹨︀﹜ ﹫︎
︀ب ا﹋︊︣ی، ﹝﹠︭﹢ر  ــ︀ب ر﹝︱︀ن، ا﹝﹫﹟ ر︨︐﹞﹩،︫  ا﹝﹫︣ ار︗﹫﹠﹩،︫ 
︊︀غ  ︲︀︋︴﹫︀ن، ﹝︡ی ﹁︣︗﹩، ﹋﹫︀رش ز﹡︡ی، ﹝︧︺﹢د ﹝︣︻︪﹩، ا﹝﹫︡︮ 
︣ام ︭﹫︣ی،  ــ︣ان،︋  ︸︀﹡ ﹜︣﹞ ،﹩﹡ــ︣وه راک ︋﹞︣ا ــ﹢، ﹡﹫﹞︀ ︑﹆﹢ی، ﹎ ﹡
﹀︣ی ﹡︥اد، آ﹡︀ ﹜﹞︧﹢، ﹝︣﹛ ﹡︖︀ر   ︮︀︊︣﹁ ،﹩﹝︣﹋ داوود ،️﹝﹨ ︡ی﹞

و...
ا﹟ ︗︪ــ﹠﹢اره ﹁︣︮️ ︠﹢︋﹩ ︋﹥ ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ﹝﹩ داد ︑︀ در ﹉ ﹝﹊︀ن 
ــ︀ی ا︣ا﹡﹩ و ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️ در  ﹨  ﹤﹡︀ ︀زد︡ از ︾︣﹁﹥  ﹨︀ی︠  ــ︀︋  ︋
︀﹡﹥  ﹨︀ی  ﹫︡ا ﹋﹠﹠︡.︠   ︎︀﹡آ ﹤﹝﹨ ︀ ــ﹠︀﹩ ا︗﹞︀﹜﹩︋  ︣ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آ︫ ــ ︫

ا︠︊ــــ︀ر

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩(ع) ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫ ﹫﹛︀ ︊︀ر ﹁︺ ︠ا
﹩︣ا   ︮﹤﹀︵︀︻
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ا︣ا﹡﹩ ﹝﹢﹜﹢ی، ︫ــ︣ری، ورا﹝﹫﹟، ︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ︻﹙﹛ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡، دروازه 
ــ︣ ا︣ا﹡﹩، ا︑︀ق  ﹠﹨ ﹤﹡︀ ــ﹢د﹋︀ن ا︣ا﹡﹩،︠  ︀﹡﹥ ︋︪ــ️ ﹋ ︾︀ر، ﹁︣︤اد،︠ 
︡ا︫️ و در﹝︀ن ︗﹞︺﹫️، ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹋︣ج،   ︋﹤︐﹫﹝﹋ ،️﹫︺﹝︗ ﹩﹆﹫︨﹢﹞
﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و  ﹝︪ــ︡، ﹨︣﹝︤﹎︀ن و... ﹨﹞﹍﹩ در ا﹟ ︗︪ــ﹠﹢اره︋ 

︣دا︠︐﹠︡. ﹢د︎   ︩︫︠﹢  ︎️︑ آ︔︀ر ﹨﹠︣ی ز﹡︀ن و ﹋﹢د﹋︀ن

️﹋︣  ︋﹟﹫  ︨️ ﹀﹨ ﹟﹫آ
︀ری  ︣﹋️ ١٣٩٢»، ﹨﹞︤﹝︀ن در ︑︣ان، ﹋︣ج و︨  آ﹫﹟ «﹨﹀️ ︨ــ﹫﹟︋ 
︋︀ ︱﹢ر ﹋﹢د﹋︀ن، ﹡﹫﹊﹢﹋︀ران و ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ ︋︣﹎︤ار ︫ــ︡. ﹋﹢د﹋︀ن 
︀ ︻︪﹅ و در ﹋﹠︀ر ﹢︑ ︣﹍︡﹊﹏ و  ︀ل ﹡﹢ را︋   ︨،﹟︪︗ ﹟︀ن در ا﹞︤︤︻

︫︣︀ر از ﹡﹢ر و ز︀︊﹩ د︻︀ ﹋︣د﹡︡.  ︨﹩﹛︀ ︋︣ای آ︾︀ز︨ 

﹢د را  ︣ا︑︥ی︠  ︐ ︀ل ١٣٩٢ ︨ا ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در︨  ﹫︺﹝︗
︣ا﹡﹩» ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︣د. ︀ی ا﹨  ﹤﹡︀  ︠﹤︺︨﹢︑»

ا﹟ ا﹝︣ ︋﹥ دو ︻﹙️ ا︨︀︨﹩ ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د: ﹡︧️ ا﹠﹊﹥، و︠︀﹝️ 
﹫︤ ︨︣ا︨ــ︣  ــ﹫﹥ ﹨︀ و ﹝﹑ت ﹝︺︱﹏︠  ︫︀ ــ︣ و ﹁︣ا﹎﹫︣ی ا︻︐﹫︀د در ﹆﹁
︀﹡﹥  ﹨︀ی  ︀﹍︀ه  ﹨︀ی ا﹝︡اد ر︨︀﹡﹩ ︗︀﹝︺﹩ ﹢ن︠   ︎﹤ ﹋︪ــ﹢ر، ﹡﹫︀ز ﹇︴︺﹩︋ 
ا︣ا﹡﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ﹋︪ــ﹢ر ﹝︀ ا﹝︣وز ︋﹥ ︫︡ت و︗﹢د ﹁︱︀ ﹨︀﹩ را 
 ︣﹞︣︎ ﹩︫﹢︾و ا﹁﹫﹢﹡︩ را د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زد و آ ︣﹆﹁ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤﹋ ︡︊﹚︵ ﹩﹞
 ﹩︀︎︣︋ ﹤︋︣︖︑ ،﹤﹊﹠د﹨︡. دوم ا ﹤︡﹨ د﹋︀ن درد﹋︪﹫︡ه و ︋﹩ ︎﹠︀ه﹢﹋ ﹤︋
 ︣﹫﹍﹝︪ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ︣﹍﹡︀﹫  ︋،︣﹍د ︣  ︫︡﹠ ︣ان و︑ ︣ا﹡﹩ در︀ی ا﹨  ﹤﹡︀︠
︀﹡﹥ ﹨︀ در زدودن ︑﹫︣﹎﹩ از ﹝﹑ت ﹁﹆﹫︣﹡︪﹫﹟ و ﹝︺︱﹏ ︠﹫︤ ا︨️.   ︠﹟ا
︀ل ﹁︺︀﹜﹫️، ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ﹋﹢د﹋︀ن د︣وِز ︗﹞︺﹫️،  ︦ از ١٤︨   ︎﹤﹋ ﹟ا ︀﹝﹋
 ️﹞︡ ️ ︢︎︣ی ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹝︧﹫︣︠  ﹫﹛﹢ا﹝︣وز ︗﹢ا﹡︀ن آ﹎︀ه و ﹝︧ــ
 ﹟︣︐﹝﹞ از ﹟دار﹡︡ و ا ﹩﹞ ︣ ــ﹥ و︵﹟ و ر﹁︹ ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹎︀م︋  ︋
 ﹟﹫ ﹥ از︋   ︋﹜﹝︭﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨  ︣ورش ا﹡︧︀ن ︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ا︨️:︎  ︔﹞︣ات︠ 

︋︣دن درد ﹝︣و﹝﹫️ ﹨︧︐﹠︡.
 ﹤﹚﹞ ــ︀ل ١٣٨٥ در ــ︀م ︻﹙﹩ در︨  ــ﹥ ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝ ﹡︀ ﹡︧ــ︐﹫﹟︠ 
ــ︣ان ا︖︀د ︫ــ︡ و ا︻︱ــ︀ی ︗﹞︺﹫️ ﹡︀م  ︑ ︣ــ﹢ی در ︗﹠﹢ب ︫ــ ﹛﹢﹞
ــ︀دی و آ︋︀دی  ︀︫ــ︡ از آ︋ ــ︣ آن ﹡︀د﹡︡ ︑︀ ﹡﹞︀دی︋  ــ﹩» را︋  ــ﹥ ا︣ا﹡ ﹡︀︠»
﹥ د︨ــ️ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ا︣ا﹡﹩. ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩  ــ︣ان︋  ︨ــ︣ز﹝﹫﹟ ا

 ﹤﹫﹆ ︀﹡﹥ در ︑︣ان و︋  ︣︎︀ ﹋︣ده ﹋﹥ ٨︠  ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︋  ﹫︩ از ١٠︠  ــ﹢ن︋  ﹠﹋︀︑
.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ︀﹡︀︐︨︣ در︫ 

︣ان ︑ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︐︀ب ﹟﹫ ️ در ﹡﹞︀︪﹍︀ه︋  ︱﹢ر ︗﹞︺﹫
ــ﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)، در ︋﹫︧ــ️ و ︫︪ــ﹞﹫﹟  ــ﹛ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝ ﹫︑
ــ︀﹡﹩ و ﹁︣وش  ــ︣ان، ︾︣﹁﹥ ا︵﹑ع ر︨ ︑ ــ﹩ ﹋︐︀ب ﹡﹞︀︪ــ﹍︀ه ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙
︣︎︀ دا︫︐﹠︡. ﹡﹊︐﹥  ﹝︭﹢﹐ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️ را در ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹋︐︀ب︋ 
﹢︫︩ در ﹡﹞︀︪﹍︀ه از   ︎️︑ ر ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن﹢︱ ،﹤︗﹢︑ ︉﹛︀︗

﹢د. ︵︣﹅ ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️︋ 

﹋﹢ره ﹝﹞﹢دآ︋︀د
︀ر  ︣ای او﹜﹫﹟︋  ︑﹫﹛ ︠︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ︫ــ︣ری روز ︗﹞︺﹥ ١٣ ارد︊︪ــ️︋ 
﹋﹞︌ ︨﹫︀ر ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) را در ﹋﹢ره ی ﹝﹞﹢د آ︋︀د وا﹇︹ در 

︣︎︀ ﹋︣د.  رو︨︐︀ی ا︫︣ف آ︋︀د︋ 
️  ﹨︀ی  ﹫﹛︀︺﹁ ﹤︺︨﹢︑ ﹩ ︣ری در︎  ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫  ﹨︪️ ﹝︀ه ﹇︊﹏ ﹋︀در ﹁︺︀ل︠ 
︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) در ︫︣ ری و ︑﹆﹫﹅ ﹨︀ و ﹝︪﹢رت  ﹨︀ی ︋︧﹫︀ر 
︣ ری ا﹁︤ا︩ د﹨︡ ︑︀  ــ﹫﹥︫  ︫︀ را در ︩︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ️﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑
﹢د.  ︣ ری ﹋﹞﹉ ﹝﹢︔︣︑︣ی︫  ︀﹁️ آ︨﹫︉ د︡ه و ﹝︣وم︫   ︋﹜﹫﹞︣︑ ﹤︋
︣ ری ارز︀︋﹩ ﹨︀ی  ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ ︻︡ه ای از داو︵﹙︊︀ن︠ 
 ︴ ﹋︀﹝﹙﹩ از ﹝﹠︀︵﹅ ︀︫﹫﹥ ای ا﹡︖︀م داد﹡︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︢ا﹋︣ا︑﹩ در︨ 
︀ز﹝︀ن  ﹨︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻﹩ و ﹎︣وه  ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩  ﹝﹙﹩ در ︗️ ﹨﹞﹊︀ری︨ 
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﹥ ا﹟ رو︨︐︀  ︀ر︋   ︋﹉ ﹤︐﹀﹨ ا﹝︡ادر︨︀﹡﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹨︣ دو ﹜﹫︑ .︡ ا﹡︖︀م︫ 
︡ه: ️ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ﹫﹛︀︺﹁ ﹩︠︣ ﹝﹩ رو﹡︡. ﹜﹫︧️︋ 

︀﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ︎﹉ ان﹢﹠︻ ﹤  ︋﹩︣ا  ﹩︀︎︣︀در︮   ︋ �
︣﹇︣اری ﹋﹑س ﹨︀  ︋︀ ︀ د﹨﹫︀ری و ﹝﹢ا﹁﹆️︋   ︋﹤︧﹚︗  �

︀﹋﹟ رو︨︐︀  ﹠︀︨︀﹩: آ﹝︀ر﹎﹫︣ی ﹋﹙﹩ از ﹝﹠︴﹆﹥ (٢٨٠٠ ﹡﹀︨︣  � ﹁︀ز اول︫ 
﹋﹥ ١٠٠٠ ﹡﹀︫︣︀ن ا﹁︽︀﹡﹩ ︑︊︀ر ﹨︧︐﹠︡.)

﹤﹡︀  ︠﹤  ︋﹤﹡︀ ﹢رت︠   ︮﹤  ︋︀ ︀﹡﹢اده ﹨  ︠﹩﹎︡ ︣ر︨﹩ و︲︹ ز﹡  ︋:﹩︀ ︀︨﹠ �  ﹁︀ز دوم︫ 
﹢ا﹡﹩ ﹫﹟ ﹋﹢د﹋︀ن و ﹇︭﹥︠  ︀زی  ﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ و ﹝﹫︕ و آ﹝﹢ز︫﹩︋  ︤اری︋  ﹎︣  ︋ �

﹥ ﹋﹢د﹋︀ن  ︋︡ ︡ای ﹜︊︀س ︻﹫ ا﹨
﹢ی ︻﹫︡ در  ــ︡ه و در ادا﹝﹥ ︵︣ح︋  ــ︀﹩ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ︨︀﹠ ــ︐︀ی︫  در را︨
 ،︪︡﹞ ،︣ان و ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨︣﹝︤﹎︀ن، ﹋︣ج، ︨︀ری︑ ︿﹚︐﹞ ﹅︵︀﹠﹞
ــ︀م ︻﹙﹩ ︋︀  ــ﹑ن ︾︣ب و... ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︡اد دا﹡︪ــ︖﹢﹩ ﹝︣د﹝﹩ ا﹝ ﹫﹎
 ️︗ ﹢﹡ ︣وم ﹜︊︀س﹞ ︣ای ︑︺︡ادی از ﹋﹢د﹋︀ن ﹨﹞﹫︀ری ﹝︣دم ﹡﹫﹊﹢﹋︀ر︋ 

︨︀ل ︗︡︡ ا﹨︡ا ﹡﹞﹢د.

️﹫﹡︀ ︣ای ا﹡︧ ︡ ︻︊︀︨﹩، ا﹝﹫︡ی︋  ا﹝﹫
︀︡ ا︧︐︀د. ا﹝﹫︡ی ﹋﹥ آن ﹇︡ر د﹜︊︧︐﹥ د﹡﹫︀ ﹡︊﹢د ﹋﹥ ر﹡︕  ︋﹥ ا︐︣ام ا﹝﹫︡︋ 
﹨﹞﹢︵﹠︩ را ︑︀ب آورد. ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ ا﹝︡اد دا﹡︪︖﹢﹩ - ﹝︣د﹝﹩ 
﹫︡ ا﹝﹫︡ ︻︊︀︨﹩، آ︑︩ ﹡︪︀ن  ︀ک︫   ︎︣﹊﹫ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در ﹝︣ا︨﹛ ︑︪﹫﹫︹︎ 
ــ︀ل را از  ︣د︨ ﹢د را ﹁︡ا ﹋︣د ︑︀ د︠︐︣ی︠  ــ︀ن︠  ﹁︡ا﹋︀ر ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن ﹋﹥ ︗
︦ از ﹁﹢ت  ︫︺﹙﹥  ﹨︀ی آ︑︩ ﹡︖︀ت د﹨︡، ︀︲︣ ︫︡﹡︡. ا﹟ ︋︤ر﹎﹢ار︎ 
﹡﹫︤ ︋︀ ا﹨︡ای ا︻︱︀ی ︋︡ن ︠﹢د، ﹡︀︗﹩ ﹠︡ ز﹡︡﹎﹩ د﹍︣ ︫ــ︡ه ا︨️. 
︡ر﹇﹥  ﹢︩، در︋  ︀ ا﹡︧︀﹡﹫️︠  ﹢د︋   ︠︡︻ ︡︡︖︑ ︣ای ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️︋ 

.︡﹡︡  ︫︣︲︀ ︤︤︻ ﹟اده ی ا﹢﹡︀ او از ا︗ ﹟︀ن در ﹋﹠︀ر︠ 

﹩ ︀ه ﹡﹆︫︀ ﹍︪︀ ﹝﹡
﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹡﹆︀︫ــ﹩ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ︑️ ︎﹢︫︩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︋︀ 

﹝﹢︲﹢ع آرزو ﹨︀ی آ﹡︀ در را︨︐︀ی آ︣﹋ ﹤︊︺﹋ ﹟﹫﹞︀ن،
.︡ ︣﹎︤ار︫  ︀﹡﹥ ﹨﹠︣ ا︣ا﹡﹩︋   ١٧و ١٨ ارد︊︪️ ﹝︀ه ١٣٩٢ در︠ 

︩ ︻︀︫﹆︀ن ︀﹫﹡ ﹟﹫آ
︦ در آ﹫﹠﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ در ﹝﹙﹥ ﹨︀ی   ︎﹟ا﹝︀م ︻﹙﹩ از ا ️ ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫
﹫︀﹨﹩، ا︻︐﹫︀د، ﹁︧︀د،  ︣ای ر﹁︹︨  ︡ و︋  ﹠︣د ﹨﹛ ﹝﹩ آ﹎ ﹤﹫︫︀ و ︤ ﹫﹚︱︺﹞
︣داز﹡︡؛   ︎﹩﹞ ﹤﹡﹢﹎︣﹍د ﹩︪︀﹫﹡ ﹤ ︣ان،︋  ︣ز﹝﹫﹟ ا ︀ از ︣ه︨  ︪﹁ و ︣ ﹆﹁
︀ر در   ︋﹤ ــ﹆︀ن ︑︀﹋﹠﹢ن︨  ︫︀︻ ︩ ︀﹫﹡ ﹟﹫︧ــ﹏. آ﹡ ﹟ا ︦ ﹡﹫︀︪ــ﹩ از ︗﹠
︤اد  ︣﹁ و دره ︡ ﹫﹀ ︀ک︨  ︎︀رک ﹨︀ی ﹝﹙﹥ ﹨︀ی ا︻︐﹫︀د زده دروازه ︾︀ر،︠ 
 ️︑ د﹋︀ن﹢﹋ ︀ ︣اه︋  ﹝﹨ ️ ︣﹡︀﹝﹥ ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫  ︋﹟در ا .️ ︡ه ︨ا ︤ار︫  ﹎︣︋

.︡﹡︤ ﹫  ︠﹩﹞ ︣  ︋︩ ︀﹫﹡ و ️ ﹥ ﹡﹞︀ز اول و﹇  ︋︣ ﹍︡﹊ ︀  ︋︩ ︫﹢︎
٩١ ︡ ﹠﹀ ﹢ی ︻﹫︡، ︨ا ︵︣ح︋ 

 ﹤﹛︀ دا﹡︪︖﹢︀ن داو︵﹙︉ ﹁︺︀﹜﹫️ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ و ﹡﹫﹊﹢﹋︀ران ﹨﹞﹥︨ 
﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ی ﹝﹀﹫︡،  ﹥ د︡ن ﹋﹢د﹋︀ن درد﹝﹠︡︋  در ﹡︤د﹉ ا︀م ﹡﹢روز︋ 
﹥ ︵﹢ر  ︣ا﹝﹩، ﹝︣﹋︤ ︵︊﹩ ﹝﹩ رو﹡︡. ا﹝︧︀ل ﹡﹫︤ ا﹟ ︵︣ح︋  ︻﹙﹩ ا︮︽︣،︋ 

.︡ ︣﹎︤ار︫  ︨︣︐︀ن︋  ﹎︧︐︣ده در ︑︣ان و ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ﹨︀ی︫ 

︑﹫﹛ ﹁﹢︑︊︀ل ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر
 ﹜﹫︑ ﹉ ﹏﹫﹊︪︑ ﹤ ︡ام︋  ︣ان ا﹇ ︑ دروازه ︾︀ر ﹜﹚︻ ﹤﹡︀  ︠﹅︣ ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ از ︵ ﹫︺﹝︗
 .️ ︀﹋﹟ ا﹞ ﹟﹙﹥ ﹋︣ده ︨ا  ︨︣ ︧ ︀︋︀ن︎  ﹫ ﹁﹢︑︊︀ل ﹡﹫﹞﹥ ︣﹁﹥ ای از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠ 
︀︋﹆︀ت ︗︀م  ️، در ﹝︧ ️ ر︨﹫︡ه ︨ا ︊︔ ﹤  ︋︤ ﹫﹡ ﹟﹫︫︣  ︎﹩﹨︀﹍︫︀ ︀ ﹡︀م︋   ︋﹤﹋ ﹜﹫︑ ﹟ا
️ ا﹟ ︑﹫﹛ از  ︣ار ︨ا ﹇ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ️ ﹋︣ ️ ﹁﹢︑︊︀ل در ︗︀م ر﹝︱︀ن︫  ﹫﹨ ﹩﹝︨ر

﹢د.  ︫︣ ︲︀ ︤ ︣ان ﹡﹫ ︑ ا﹡︀ن ﹁﹢︑︊︀ل﹢︗﹢﹡ ﹉ ﹤︐︨︀ت د﹆︋︀ ︨︀ل آ﹠︡ه در ﹝︧



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٢٣︫﹞︀ره

ت
رهن ثاب

اجاره ماهيانه
ك

كود
خانواده

بانوان

1
تهران

خيابان مولوي
خانه ايراني

1385
300

اهدايي
-

-
5,000,000

90
40

15
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
2

تهران
س 

تهرانپار
 -

خاكسفيد
خانه علم

1388
300

استيجاري
70,000,000

300,000
5,000,000

85
20

5
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

3
تهران

شهرري
خانه ايراني

1390
200

استيجاري
30,000,000

350,000
3,000,000

28
15

10
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

4
تهران

خيابان قزوين
خانه ايراني

1390
300

استيجاري
10,000,000

400,000
2,000,000

45
10

-
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×

5
تهران

ش 
شو

 -
دروازه غار

خانه علم
1390

200
استيجاري

 /
تدر 

ت ساخ
دس

30,000,000
300,000

5,000,000
80

15
10

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

6
تهران

فرحزاد
خانه علم

1391
200

استيجاري
 /

تدر 
ت ساخ

دس
35,000,000

500,000
3,000,000

90
40

3
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

7
تهران

ميدان شاپور
خانه هنر

1391
200

استيجاري
30,000,000

200,000
500,000

×
×

×
×

8
ورامين

پيشوا
خانه ايراني

1392
300

استيجاري
-

300,000
2,000,000

50
35

30
×

×
×

×
×

×
×

×
×

9
مشهد

قلعه ساختمان
خانه علم

1392
200

استيجاري
1,000,000

250,000
2,000,000

39
50

5
×

×
×

×
×

×
×

×
×

10
كرج

ك آباد
مل

خانه ايراني
1392

200
استيجاري

20,000,000
-

2,000,000
30

10
2

×
×

×
×

×
×

×
×

×
11

تهران
كوره محمود آباد

خانه ايراني
1392

50
1,000,000

50
30

-
×

×
×

×
×

×
×

×
×

12
تهران

تهران
خانه كار؛ كارآفريني 

و اشتغال
1392

3,000,000
-

30
30

×
×

×
×

×
×

×
×

13
ساري

ساري
نمايندگي

-
1,000,000

20
15

5
×

×
×

×
×

×
×

×
×

14
هرمزگان

هرمزگان
نمايندگي

-
1,000,000

30
20

-
×

×
×

×
×

×
×

×
15

گيالنغرب
گيالنغرب

نمايندگي
-

1,000,000
50

30
10

×
×

×
×

×
×

×
×

×

انواع خدمات امدادي قابل ارائه به مددجويان

آموزشي
فرهنگي

رديف

ت امام علي
ش ارائه خدمات امدادي جمعي

ت پوش
مراكز تح

شهر
محله و منطقه

نوع مركز امدادي
سال 
س

تاسي
متراژ زيربناي 

مركز 
)

متر
(

ت 
وضعي

ت
مالكي

ش
ت پوش

تعداد تح
مبلغ رهن و اجاره 

)
تومان

(
هنري
تفريحي

مددكاري
كارآفريني

روانشناسي

تغذيه
ورزشي
كامپيوتر

زبان خارجي
پزشكي

شناسنامه/ حقوقي

كتابخواني

ت به صورت غيرمتمركز آغاز شده 
فعالي

 /
پيگيري ايجاد خانه ايراني

ت به صورت غيرمتمركز آغاز شده 
فعالي

 /
پيگيري ايجاد خانه ايراني

ت به صورت غيرمتمركز آغاز شده 
فعالي

 /
پيگيري ايجاد خانه ايراني

متوسط هزينه 
(هاي ماهيانه 

تومان
(

ت
ت برپا شده اس

فعال به صورت چادر موق
.
ت در خانه هاي ايراني مولوي و شهرري در حال حاضر

ت موق
فعالي

 /
همزمان 

ت ويژه كارآفريني بانوان
پيگيري ايجاد مركز ثاب

ارائه خدمات به ديگر مراكز

 ️
︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫

ش آ﹝︀ری︠ 
﹎︤ار



﹝﹟ ︾﹑م ﹇﹞︣م
 ︀﹨ ﹩﹚﹫ ︣ای︠  ︣ ﹡﹢رش︋  ︣﹎︀﹨︀ن ﹝︺﹠﹢ی و ︾︣وب ﹨︀ی︎  ر﹝︱︀ن و ︻︴︨︣ 
 ︡︀︪﹎ ﹩﹞ ︀ل ︣ و︋  ︀﹡﹥  ﹨︀ی ﹁﹆︣ زده︎  ︀د آور ︻︀︫﹆︀﹡﹥  ﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در︠ 
 ﹤﹋ ﹩﹠﹫ا︨️، آ ﹟﹫آ ﹉ ︀د آور ︀﹨ ﹩﹚﹫ ︣ای︠  و ﹇︡ ﹝﹩ ﹋︪︡. ر﹝︱︀ن︋ 
 ﹩﹡︀﹆︫︀︻ .︣  ︫﹉︣د ﹎﹢︫﹥  ﹨︀ی ︑︀ر﹎ ﹤﹢﹋ ︀م ︻︀︫﹆︀ن﹡ ﹤ ﹢رده︋   ︠︡﹠︨
ــ︡ه  ــ︀ل ﹇︡م از ﹎﹠﹛ ﹁︣ا﹝﹢ش︫  ــ﹥ ﹡﹥ ﹁﹆︳ در ر﹝︱︀ن ﹋﹥ در ︵﹢ل︨  ﹋
ــ﹆︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋︀ ︑︃︨﹩ ︋﹥ ︻﹙﹩ (ع) ︋﹥ ︨︣اغ  ︫︫︣︀ن ︎︦ ﹡﹞﹩ ﹋︪﹠︡، ︻︀︫
﹁︣ا﹝﹢ش ︫ــ︡﹎︀ن ﹝﹩ رو﹡︡ ︑︀ ا﹡︧︀﹡﹫️ و ︻︪﹅ را ︑﹞︣﹟ ﹋﹠﹠︡ و آن را 
ــ︡ و از درد﹨︀  ــ﹟ ﹝︀ه ز﹝︤﹝﹥ ﹋﹠﹠ ــ﹢ش روزه داران ا در ر﹝︱ــ︀ن و در ﹎
ــ︣﹝﹥ ︪﹞︀﹡︪︀ن ﹋︣ده ا﹡︡ و  ــ︉ آ﹡︀ را︨   ︫︣﹨ ﹤﹋ ︡﹠﹢﹍  ︋﹩︀﹨ ︕﹡و ر

︡ه ا﹡︡. ︋﹫﹢ا︋︪︀ن︫ 
︣ای ︻︀︫﹆﹩  ︋﹩﹠﹫آ

﹥ دوش  ︣︋︀ن ︑︀ر را︋  ﹞ ︡ه ﹝﹢﹐ی﹡︀ ︣ ز﹝﹫﹟ ﹝  ︋﹤︧﹫﹋ ﹤﹋ ️ ︀ل ︨ا  ︨١٤
︣ای  ︉ ﹝﹆︀م و ﹡︀م ﹋﹥︋  ︣ای ﹋︧  ︋﹤﹡ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹩﹡︀ ︧﹋ ︣ ︢  ︎️ ﹫﹛﹢︧ــ﹞
︣ای ادای و︸﹫﹀﹥   ︋،︣ــ ﹢رت ﹋﹛ ︗︀ن ﹋﹢د﹋︀ن︫   ︮︣  ︋︡ ﹠︊﹛ ﹉ ︡ند
 ﹤ ︣ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹋﹥ ا︧︀س ﹋︣ده ا﹡︡، ︑﹞︀م ︑﹑︫︪︀ن را︋  ︵︀  ︠﹤ ︀﹡﹩ و︋  ا﹡︧
 ﹤  ︋︡ ︣ از ا﹝﹫ ︣ از ا﹞︀ن و ﹇﹙︊﹩︎   ︎﹩︀﹨  ﹤︧﹫﹋ و ︣  ︎️ ︀ د︨  ︋︀ ︑ ︡ ﹡︣ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹎﹫

﹩﹆︫︀︻ ﹟﹫آ
﹁︣زا﹡﹥ ﹇︊︀دی

 ﹤﹋ ️ ︀ل ︨ا  ︨١٤ .﹤︐︠︀  ︨﹏︪︀ن را زا﹡︀ ﹝ا ︣ ﹆﹁ ﹤﹋ ︡ ﹍︢را﹡  ︋︀  ︎﹩︀﹨  ﹤﹡︀ ︠
︣ان ﹨﹛ ر︨﹫︡ه.  ︀ی ا﹨ ︣   ︫﹟︣︑ دور ا﹁︐︀ده ﹤ ﹡︀م ﹋﹢﹥ ﹎︣دان ︻︀︫ــ﹅︋ 
︀ ︫﹠﹫︡ن رو﹡︡  ︡ار︋  ︡ان ﹨︀ی ︋﹫ ﹢ده ﹋﹥ و︗ ︀ و ︻﹞﹫﹅︋  ︊آ﹡﹆︡ر ز ﹟﹫آ ﹟ا
︀﹡﹢س ﹝︫︣︀ن ﹝﹙﹥  ﹨︀ی ﹝︣وم  ︡ و ﹁ ﹠﹡︤  ︋﹐︀  ︋️ ︩ آ︨︐﹫﹟ ﹨﹞ ︣ا ا︗
︀﹡﹥ در  ︤ار︠  ﹨︡﹠ ﹤  ︋﹉︀ی ﹇︡ر ﹡︤د﹨ ︉ ︀﹜﹥ در︫   ︨︣ ︪ــ︡. ﹨ را ﹡﹢ر︋ 
 ﹤﹋ ﹩﹡︀ ﹢︖︪﹡︀ر رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د، داد ﹟︀ن ا﹢︖︪﹡ر ︻︪﹅ دا﹢﹡ ﹤ ︣ان︋  ا
︣ا﹝﹢︫︪︀ن  ﹁ ︀ ﹢د ﹡︀ده ا﹡︡، ︑  ︠️ ﹋︣  ︋︣  ︎︹﹝︗ ︣ ︀ ا﹁︐︀ر︋  ﹡︀م ︻﹙﹩ (ع) را︋ 
️ ﹝︣و﹝﹫﹠﹩  ﹥ د︨ ︤اران ﹋﹫︧﹥︋  ﹨ .️ ︡ا︪︀ن ﹥ ﹋︧﹩ ︨ا ﹡︪﹢د ﹋﹥ ﹝﹆︐
︣ از آن  ️ ﹨︀ی ا﹟ ︨ــ︣ز﹝﹫﹟ ︋﹫︪︐ ︡ ﹋﹥ ︨﹞︪ــ︀ن از ︑﹞︀م ﹡︺﹞ ﹝﹩ ر︨

﹥ د︨︐︪︀ن ﹝﹩ ر︨︡.  ︋﹤﹋ ️ ﹫︤ی ︨ا
﹥ ﹡﹫︀ز ا︨︀︨﹩   ︋﹩﹨︀﹍﹡ ︀ ﹙﹫﹀﹥ ︑︀ر و︋   ︠﹟︣︑ ︀دل︻ ﹤  ︋﹩︨︃︑ ︀  ︋﹤﹋ ﹩﹠﹫آ
 ﹩︣اری ︻︡ا﹜️ ︾︢ا﹇︣ ︣ای︋  ︀ ︑﹑ش︋  ﹝︣و﹝﹫﹟ ︗︀﹝︺﹥ او﹜﹫﹟ ﹇︡م را︋ 
ــ︣ زده ﹨︡﹥ دادن  ︀﹡﹥  ﹨︀ی ﹁﹆  ︠﹤ ــ︣ای ورود︋  ــ︡ارد. او﹜﹫﹟ ﹇︡م︋  ﹫﹞︣︋
﹥ ︎﹫︣وی از ︻﹙﹩ (ع) ﹝﹩ ︑﹢ان  ﹋﹫︧﹥ ای آذو﹇﹥ ا︨️، و در ﹇︡م ︋︺︡ی︋ 
︀زی ﹋﹢د﹋︀ن  ︣ای︋  ︀ر ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ را ﹝﹫︡ا﹡﹩ ﹋︣د︋  ︧︐﹥ از︋  ــ︀﹡﹥  ﹨︀ی︠  ︫
ر﹡︖﹢ر و در ﹇︡م ︋︺︡ آ﹝﹢زش و ︑︭﹫﹏ و ︎﹫︪ــ︣﹁️ و ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️ 

︣﹡︀﹝﹥ ﹇︣ار داد.  ز﹡︡﹎﹩ آ﹡︀ را در︋ 

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٢٤



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٢٥︫﹞︀ره



 ︀﹠︑ و ︀﹠︑ ﹤﹋ ،﹜﹋ ﹩︫﹢﹨ ︣ه ــ︐︺︡ادی و︋  ﹩ ا︨ ــ︣︋  ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹥ از︨ 
 ﹤︢︽︑ ــ﹢ء ︀ز ﹝﹩ ﹝︀﹡﹠︡، ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥︨   ︋﹏﹫︭︑ ــ﹩ از ــ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︣ ﹝︀﹜ ︋
ــ﹢د، و ﹝︀درا﹡﹩ ﹋﹥ در ا︔︣  ﹫︪︣﹁️ ︑︭﹫﹙﹩ ︫ــ︀ن ﹝﹩ ︫ ﹝︀﹡︹ ر︫ــ︡ و︎ 
 ﹤ ﹥ د﹡﹫︀ ﹝﹫︁ور﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹊﹢م︋  ﹫﹞︀ر︋  ︡︡ ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹩︋  ︧﹫︀ر︫   ︋﹤︢︽︑ ء﹢︨

﹫﹞︀ری ﹨︧︐﹠︡.  ︑﹞﹏ ر﹡︕ و︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ︾︢ار︨︀﹡﹩  ︋﹉

 ،﹟︐︧ــ︺︀ر ﹐زم ا︨️ و ﹡﹥ اد︻︀ی ︻﹙﹢ی ز ﹫︣و ︻﹙﹩ ︋﹢دن ﹡﹥ ︫ ︋︣ای︎ 
︡ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︣اه ﹨︧︐﹩  ﹋﹥ ︑﹠︀ ︻︡ا﹜️ و ا︗︣ای ﹆﹫﹆﹩ آن ﹋︀﹁﹫︧️ ︑︀︋ 
ــ︣ا﹁️ و ا﹡︧ــ︀﹡﹫︐﹩ ﹋﹥ ︻︡ا﹜️ را  ︪ــ︣ در راه︫   ︋از ﹡﹫﹊︀ن ︑︀ر ﹩﹊ ︀︋
 ️﹆﹫﹆ آن را در ﹤﹊﹚  ︋،︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︩﹢ ــ︺︀ر ﹝︊﹢︋﹫️ و ﹝﹆︊﹢﹜﹫️︠  ︫
︣ای  ــ﹥ ای را︋  ﹞︀﹡︣ ︀ل ﹨︀︨ــ️ ﹋﹥︋   ︨︡︐﹞ ﹏﹚﹞ ــ︀ز﹝︀ن ا︗︣ا ﹝﹩ ﹋﹠︡.︨ 

﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣وم و ﹝︀درا﹡﹩ ﹋﹥ از ︨ــ﹢ء 
ــ︤ار ﹝﹩ ﹋﹠︡.  ﹎︣ ــ﹥ ر﹡︕ ﹝﹩ ︋︣﹡︡︋  ︢︽︑
︋︣﹡︀﹝﹥ ای ︗︀﹡﹩ ︋︣ای ︑﹢ز︹ ︻︀د﹐﹡﹥ 
 ﹟︀ن اــ︡﹎︀ن و ︵︣ا ︾︢ا. ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠
ــ﹥ ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ︨ــ﹢ء ︑︽︢﹥ ︻﹑وه  ﹞︀﹡︣︋
ــ︣دی  ﹁ و  ︗︧ــ﹞﹩  ︉ ﹨︀ی  ــ﹫ آ︨ ــ︣  ︋
ــ﹩ ﹋﹥  ــ﹢د﹋︀ن ﹝ــ︣وم و ﹝︀درا﹡ ــ﹥ ﹋ ︋
ــ︀ ﹝﹩ آور﹡︡،  ــ﹛ وزن ︋﹥ د﹡﹫ ﹡﹢زادان ﹋
︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ ا﹟ ا﹁︣اد در آ﹠︡ه 
 ️﹞︡ ــ︡ در︠  ︀ ــ﹥ ﹋﹥︋  ــ︡ آ﹡﹍﹢﹡ ﹡︐﹢ا﹡﹠
 ︣ ــ﹩ ﹋﹥︋  ︀﹨ ︀ری﹝﹫ ︀︫ــ﹠︡.︋  ــ﹥︋  ︺﹞︀︗
ا︔︣ ︨﹢ء ︑︽︢﹥ ︋﹥ آن ﹝︊︐﹑ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ 
﹨︤﹠﹥  ﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی در ︋︣دارد. ﹜︢ا 
ــ﹥ ﹫︮ در  ︢︽︑ ــ︣ای ــ﹥ ای ︋ ﹞︀﹡︣︋
ــ︣ده ا﹡︡.  ﹋ ﹩ــ︣وم ︵︣ا﹞ ︡ارس﹞
︣﹡︀﹝﹥ ﹨﹛ ︪ــ﹞﹍﹫︣ و   ︋﹟ا ︕︀︐﹡ ﹤ــ ﹋
ــ﹥ ا﹝︣وز  ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨ــ️. ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋
﹢د را  ︀ ا﹁︐︀ر︠  ﹡︀م آورا﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥︋ 
︣وژه ︑︽︢﹥ در ﹝︡ارس  ﹡︐﹫︖﹥ ا︗︣ای︎ 

WFP﹝﹩ دا﹡﹠︡. 

د﹋︐︣ ﹝﹞﹀﹢﹡﹢ ︠︀﹋︐﹑، وز︣ آ﹝﹢زش و 
︣﹡︀﹝﹥ ︑︽︢﹥ در ﹝︡ارس  ︎︣ورش ﹜︧ــ﹢︑﹢ ﹊﹩ از ﹋︧︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ از︋ 
ــ️ ﹋﹞﹉  ﹨︀ی ︾︢ا﹩ ︋︣ای  ﹁︀︣ه ︋︣ده و ا﹝︣وز ﹝︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹥ در︋
︀﹝️ از ︑︭﹫﹏ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︪ــ﹢رش ا﹝︣ی ︲︣وری ا︨ــ️. آ︎﹙﹫﹠︀ر 
﹀︀رت آ﹁︣﹆︀ی ︗﹠﹢︋﹩ در  ︊︣﹡﹍︀ر و ﹝︡︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ در︨   ︠﹢﹍﹠﹨︀﹎
﹢د  ﹫﹞︀ری ﹁﹙︕ ا︵﹀︀ل در﹎﹫︣︋   ︋︀ ︋﹢رو﹡︡ی ﹨﹛ ﹋︧﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹋﹢د﹋﹩︋ 
︊﹢د  ﹢د را︋   ︠︳︣ا ︣﹡︀﹝﹥ ︾︢ار︨︀﹡﹩ ︑﹢ا﹡︧️︫   ︋﹟︀ی ا﹨ ️ ︀﹝ ︀ ا﹝︀︋ 

.︫︡︀ ︋︪︡ و دا﹡︩ آ﹝﹢زی ﹝﹢﹁﹅︋ 
︋︣ای ︋︧ــ﹫︀ری از دا﹡︩ آ﹝﹢زان ︑﹠︢︽︑ ︀﹥ ﹝﹠︀︨︉ و آرا﹝︩ روا﹡﹩ 
ــ﹥ ︗﹙﹢. از  ــ︣ای ︣﹋️ رو︋  ︀︫ــ︡︋   ︋﹩ــ︡ ﹡﹫︣و ︀︮ــ﹏ از آن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡

د︨︐︀ورد ﹨︀ی ارا﹫︮ ﹤︢︽︑ ﹤ در ﹝︡ارس، ﹝﹩ ︑﹢ان ﹡︐﹫︖﹥ ﹎︣﹁️ 
﹋﹥ ︻︡ا﹜️ ︾︢ا ﹩﹆︡ر در ﹡︖︀ت ﹉ ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹢︔︣ ا︨️.

﹋﹢﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅
 ﹟︣﹫  ︠️ ﹝﹨ ︀ ️ ﹋﹥ آ﹢﹋ ﹟﹫﹥ ﹎︣دان ︻︀︫ــ﹅︋  ــ ︩ از ﹉ د﹨﹥ ︨ا ﹫︋
︤ار  ﹎︣ ــ﹥،︋  ︢ا﹩ در ︗︀﹝︺ ︾ ️ ــ ︡ا﹜ ︣اری ︻ ﹇︣ ︀ ﹨ــ︡ف︋  و دا﹡︪ــ︖﹢︀ن︋ 
 ︳︣ا ︡ از︫  ️ ﹨︀ی ا﹟ ︵︣ح ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ا﹡ ︀﹝ ︀ ︧﹫︀ری︋  ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

.︡﹠︨︣  ︋︡ ﹢ده ا﹡ ︀︧︐﹥ اش︋   ︫﹤﹋ ﹩﹨︀﹍︀︗ ﹤ ︡ و︋  ︡ا ﹋﹠﹠ ﹫ ️ ﹡︖︀ت︎  ︨
 ﹩﹊ ﹜﹨ ــ︐︀ن ︨︣ ــ︀، ﹡﹞︀﹠︡ه ا﹝︣وز ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) در︫  ﹠﹫﹞
ــ﹢د﹋︀ن ﹝﹙﹥  ﹨︀ی ﹝︣وم  ــ﹀﹫︣ ﹋ از ا﹟ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹨︀︨ــ️. د︠︐︣ی ﹋﹥︨ 
ــ﹠︣ا﹡﹩ ﹨︀ی ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ﹋﹥ ﹝﹫﹠︀ در  در دا﹡︪ــ﹍︀ه  ﹨︀ی ا︣ان ا︨️.︨ 
﹫︀﹡﹍︣ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ا︨️ ﹋﹥ در  ︩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ دارد،︋  ︀﹝﹨ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و
ــ ︣﹉ ﹋﹢دک   ︫﹟︀ی ا﹨  ﹤﹢﹋ ︀م﹝︑
 ﹩﹡︀︗ ﹩﹍︐︧︀︫ ﹤﹋ ﹩﹋د﹢﹋ ،︡︺︐︧﹞
﹥ ﹎﹢ش ︑︀ر را  ︫ــ︡ن و ﹁︣︀د زدن︋ 
دارد، ﹡﹀︦ ﹝﹩ ﹋︪ــ︡، ا﹝︀ ︫︀︠﹥  ﹨︀ی 
ــ︣وازش  ︎﹫︙ــ︀ن و ︋﹫︣ــ﹛ ﹁﹆︣ ︋︀ل ︎
ــ﹆︀﹡﹥  ︫︀︻ ﹩︐︀﹝ ︀﹠︑ را ︫﹊︧ــ︐﹥ و
ــ﹟ ﹋﹢د﹋︀ن  ا︨ــ️ ︑︀ ︑﹉ ︑﹉ ا ﹩﹁︀﹋
 ️﹁︪︣﹫ ︎︣واز در آ︨﹞︀ن ﹝﹢﹁﹆﹫️ و︎ 

را ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹠︡.
ــ﹥ در  ــ﹩ ﹋ ــ﹥ از ﹋﹢د﹋︀﹡ ــ︤اران ﹡﹞﹢﹡ ﹨
ــ︿ ︑️ ︎﹢︫ــ︩  ﹚︐﹞ ــ︀ی ﹨  ﹤﹚﹞
 ︣﹆﹁ ﹩﹊ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) از ︑︀ر ️﹫︺﹝︗
ــ︡ه ا﹡︡  ﹢د ﹡﹢ری︫  ﹙﹠︡ ﹋︣ده و︠  ︨ــ︣︋ 
در دل ︑︀ر﹊﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣ را ﹝﹩ ︑﹢ان 
ــ︣وز و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن  ــ︣د، ﹋﹢د﹋︀ن د ﹡︀م ︋
︣ای ا︣ان  ــ﹥︋  ــ︣وز و ︗﹢ا﹡︀ن ﹁︣دا ﹋ ا﹝
ا﹁︐ــ︀ر  ــ︡.  ︣﹁آ ــ︡  ︠﹢ا﹨﹠ ا﹁︐ــ︀ر 
︋︣︠﹢ا︨︐﹟ از دل ︑︀ر﹊﹩ و ﹡﹢ر ︫︡ن 
در ︸﹙﹞︐﹩ ﹋﹥ ︨ــ﹛ ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹫︧️، 
 ﹤︋ ︀﹨ ﹩︗﹢︑ ﹩︋ ﹤﹋ ️︨︊︣ی ا︗ ﹤﹊﹚︋
ــ︣ده. ﹝︧ــ︀، ﹡﹢از﹡︡ه  ﹋ ﹏﹫﹝︑ ︀﹡آ
︣ ا﹡﹍﹫︤   ︋﹟﹫︧︑ ﹩﹚﹊  ︫﹤  ︋﹩﹡︀︣ه د︨︐﹩ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ا﹡﹢︫﹫︣وان رو﹫
ــ﹫﹆﹩ ای را ا︗︣ا ﹋︣د. ﹝﹞﹢د، ︋︀ز︑ ︣﹍︀︑︣ی ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏  ︨﹢﹞ ﹤︺︴﹇
ــ﹥ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ ﹎︢ارد.  ــ︤ر﹎︀ن ︑︀︑︣ ا﹟ ﹋︪ــ﹢ر ا︗︣ا﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده را︋  ︋
ــ﹥ ا︣ا﹡﹩  ــ︣ی ﹋﹥ ﹜︊︀س ﹡﹢ی ︫ــ︉ ︻﹫︡ ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡ ﹫︀ط ﹝︀﹨ ــ﹥،︠  ﹛ا
 ︒︻︀  ︋﹤﹋ ،︣﹍︀ر د﹫︧ ﹝﹢﹜﹢ی ﹨﹠︣ د︨︐︀ن ﹝︣︋︀ن او︨️. و ا﹁︐︀را︑﹩︋ 
﹥ ﹋﹢﹥ ر﹁︐﹥ ا﹡︡   ︋﹤﹢﹋ ﹤﹡︀﹆︫︀︻ ﹤﹋ ️︣دا﹡﹩ ا︨ــ﹎ ﹤﹢﹋ ﹝︊︀﹨︀ت ︑﹞︀م
︣ای  ــ︐︺︡اد ﹨︀ی ﹡﹀︐﹥ در ﹋﹢﹥  ﹨︀ی ﹁﹆︣ زده را ﹋︪︿ ﹋︣ده ا﹡︡ و︋  و ا︨
︀ د﹍︣ان  ر︫︡ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ︑﹑ش ﹋︣د﹡︡ و ا﹝︣وز ︔﹞︣ه آن ︻︀︫﹆﹫︀ را︋ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹫︧﹆︑

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٢٦



 ﹤﹊﹠ا ︀ ︣ده ﹠︀ه︋  ﹥ ︀ه︎  ﹢د ا﹜︊︐﹥ ﹡﹞﹩ دا﹡︧ــ️ او︋  ︣ده︋  ﹠︀ه︋  ︋﹥ ﹇︺︣ ︀ه︎ 
﹠︀ه آورده! ﹥ او︎  ︀ه︋ 

﹠﹍︣د؛ ︑︣︗﹫ ﹝﹫︡اد  ﹥ آ︨ــ﹞︀ن︋  ﹍﹫︣د و︋   ︋﹐︀ ︣ش را︋  ︫ــ︣م دا︫️︨ 
 ︀ ︉ اش︋  ︐﹚﹞ ︀ه ﹋︣د. ﹡﹍︀ه﹍﹡ ︩︀﹨ ️︨د ﹤ ﹫﹠︡ازد.︋   ︋﹟﹫︀ ︨︣ش را︎ 
﹢د   ︠︀ ﹥ ﹋︿ د︨︐︀︩ ﹝﹩ دو︠️.︋  ︸︣ا﹁️، ﹝﹠︖﹢ق ا︫﹉ ﹨︀︩ را︋ 
 ︿﹋ ﹤︊︑︣﹞ ﹟︡﹠ .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹩﹚︊﹇ ︀ی﹨ ️ ا﹡︪︡﹫︡ ا﹟ د︨︐︀ د﹍︣ د︨

.️︧︣﹍﹡ را ︩︀︐︨د ️︪ د︨︐︀ و︎ 
 ﹉﹢﹋ ︀ی﹨ ️ ︣ ﹇﹙︊︩ ﹡︪︧️؛ آ︠︣ ا﹟ د︨️ ﹨︀، د︨  ︋﹅﹫﹝︻ ﹩﹝︾
ــ﹢د﹋︀ن آن  ﹋ ﹉︑ ﹉︑ ﹉﹢﹋ ︀ی﹨ ️ ــ ــ︡. د︨ ﹢د﹡ ــ﹥︋  ــ︀دی را ﹎︣﹁︐ ز
 ﹤﹋ ︀﹡د﹡︡. آ﹢ ﹥ آ︾﹢︫ــ︩ دو︡ه︋  ــ︀دی︋   ︫︀ ︀ر﹨︀︋   ︋﹤﹋ ︀﹡آ︋︀دی را. آ
﹋﹢د﹋﹩ ︫︀ن ︠﹑︮﹥ ︫︡ه ︋﹢د در ︠︀ک ︋︀زی ︀︎﹫﹟ ︑︍﹥! ︠︀ک ︋︀زی ای 
︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ی   ︨﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣ ﹥ آ︗  ︋︫︡ ﹩﹞ ︣︖﹠﹞ ︣︊︗ ﹤ ﹢د ا﹝︀︋  ﹋﹥ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥︋ 

︡ه ا﹡︡.  ︫﹤︐︠︀  ︨︀﹡آ ︀ ز︀دی︋ 
ــ︀دران ︗﹢ا﹡﹩  ︴﹢ط ︣ه ﹝ ــ︡.︠  ــ︐︀ د﹇﹫﹅ ︑︫︣  ﹥ ﹋︿ د︨ ﹡﹍︀﹨ــ︩︋ 
ــ︀دا︋﹩ و ︗﹢ا﹡﹩ ︫ــ︀ن ا﹁︐︀ده  ــ︣اوت و ︫ ﹥ ︗︀ن ︵ ــ﹥ دود︋  ــ︡ ﹋ را ﹝﹩ د
ــ﹢ت ︋﹩ ﹋︧ــ﹫︀ و ︋﹩ ﹡︀﹝﹢︨ــ﹩ ﹨︀ی آن  ــ﹢د و ﹜︊﹠︫︡ــ︀ن را در ︑︀︋ ︋
︣ای ﹨﹞﹫︪ــ﹥  ﹢د ﹋﹥︋  ﹢د و ﹫︤ی ﹡﹞︀﹡︡ه︋  ﹫︘ ا﹡︡ا︠︐﹥︋  ︨ــ︣ز﹝﹫﹟ ﹋﹀﹟︎ 

﹢د. ︍︣ده︫  ︀ک︨   ︠﹤︋
﹥ د︨︐︩ ﹨︖﹢م آورد؛  ﹩ ا﹡︡ازه ای︋   ︋﹩﹞︣﹎ .️︧︣﹍﹡ ︣︐︪﹫ ︋﹫︪︐︣ و︋ 
﹢د. آن ز﹝︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹇︡م  ﹥ ﹎︣﹝﹩ ﹁︪︣ده︋  ️ ﹨︀ی ز︀دی را︋  آ︠︣ د︨

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹫︺﹝︗ ﹩︀︨︀﹠ ر﹡︕ ﹡︀﹝﹥ ︑﹫﹛︫ 
﹩︣ا   ︮﹤﹀︵︀︻

﹢د. ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︫︀ن ﹎︢ا︫︐﹥︋   ︠﹤︋
﹢د. ︀د ︑﹞︀م ز﹝︀ن ﹨︀﹩ ا﹁︐︀د  ︡ه︋  ︋︀ز ﹡﹍︧︣️. ﹡﹢ک ا﹡﹍︪︐︀﹡︩، ︑︫︣ 
﹋﹥ ︎︀ ︋﹥ ︎︀ی ا﹡︧ــ︀ن ﹨︀ی آ︨ــ﹫︉ د︡ه و ﹁︣ا﹝﹢ش ︫ــ︡ه و ︑﹠︀ ﹝︀﹡︡ه 
 ︀﹡︡ه ی آرت ﹨︀ی ر﹡︕ د﹢ ﹢د و ا︫ــ﹉ از︮  ــ︣ز﹝﹫﹟ ﹎︧︣ــ︐﹥︋  آن︨ 

﹢د. زدوده︋ 
﹫﹠﹥  ﹨︀ی  ﹢د ز︠﹞︀ و︎  ﹢د و ﹡︷︀ره ﹋︣ده︋  ــ︡ه︋   ︫﹜︪ ﹩﹨︀﹎ ︀︐ــ ا﹟ د︨
︀ز﹫︫﹢﹍︀ و   ︋︣ ️ ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن را؛ آن ز﹝︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر ا︗︊︀ری︋  ــ د︨

﹢د. ︀﹥ ا﹡︡ا︠︐﹥︋  ︫﹫︴﹠︐︀ی ︫︀ن︨ 
﹫﹠﹥ د︠︐︣  ﹥ ﹁︣︀دی ﹎︪️ ﹋﹥ در︨   ︋﹏︡︊︑ و ︡ ﹡︀﹎︀ن د︨︐︩ ﹝︪️︫ 
︣ای ﹨﹞﹫︪ــ﹥  ﹝︺︭ــ﹢م و ﹞ ﹜﹫︐﹙﹥، و﹇︐﹩ ﹝﹢رد ︑︖︀وز ﹇︣ار ﹎︣﹁️،︋ 

.︡ ︠︀﹝﹢ش︫ 
﹥ ﹨﹞﹥ آن د︨️  ﹢د،︋  دو︋︀ره دا︫️ ﹝︐﹠﹀︣ ﹝﹩ ︫︡. ا﹝︀ ﹡﹥! او ﹇﹢ل داده︋ 

.︡﹡︀﹝ ︀︫︡ و ︻︀︫﹅︋  ﹢د، ﹋﹥ ︻︀︫﹅︋  ﹥ ﹨﹞﹥ آن ا︫﹊︀ ﹇﹢ل داده︋   ︋،︀﹨
:️﹀﹎ ﹩﹞ ﹟ ﹢د و︨  ︀ز ﹋︣ده︋  ﹝︪︐︩ را ﹎︪﹢د ﹎﹢﹩ د︨︐︩ د﹨︀ن︋ 

ــ︉ و ︋﹩ ︀ور ﹝︀﹡︡ه ا︨ــ️.  ︣︾ ﹩ــ ﹝﹩ ﹎﹀ــ️: ︠﹫﹙﹩ ︑﹠︀︨ــ️، ︠﹫﹙
ــ﹠﹫︡. ﹡﹢زادی ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا︨️  ︮︡ای ︗﹫︼ ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹡﹢زادی را ﹝﹩ ︫

.︡︀﹫ ︋﹥ ا﹟ د﹡﹫︀︋ 
 ️﹛︀︗ ﹤﹋ ﹩﹍﹠︗ ر︨﹫︡ ﹋﹥ ﹋︿ د︨︐︩ ︗﹠﹍﹩ ︋︣︎︀ ا︨️؛ ﹩﹞ ︣︷﹡ ﹤︋
ــ︺﹙﹥  ــ﹆︀ن ︻︀﹜﹛، ︑︡ارک د︡ه. آ︑︩︫  ︣ دل ︻︀︫ ︋︣ای ﹎︢ا︫ــ︐﹟ داغ︋ 

︀﹝﹢ش ﹋︣د﹡︩ را ﹡︡ا︫️. ﹝﹩ ﹋︪﹫︡ و ا︫﹉ ﹨ ︩︀︀رای︠ 
︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٢٧︫﹞︀ره



﹤﹞︡ ﹆﹞
 ︦︊ ــ﹥ در ﹋︐︀ب ــ﹥ ﹡﹥ در ︣اغ، ﹋ ــ︣اغ ﹝﹩ ﹝︀﹡︡. ︾﹢﹜﹩ ﹋  ــ﹥ ︾﹢ل ︋
﹢ا﹡﹫﹛ و از  ﹢دش. ﹨﹞︀ن ﹋︐︀︋﹩ ﹋﹥ ﹡﹢︫︐﹥ ︑︀︋  ︫ــ︡ه ا︨ــ️. در ﹋︐︀ِب︠ 
︀ک  ــ﹞︀ر ︠﹢︩ وار﹨﹫﹛. ا﹝︀ و﹇︐﹩ ﹋︐︀︋︩ ﹎﹢︫﹥ ای︠  ︫ ﹩ ︦ ﹨︀ی︋  ︊
﹢ا﹡﹠︡ه ای ﹡︡ارد، ﹡﹥ ︑﹠︀ د﹍︣ ︾﹢ل ﹇︡ر︑﹞﹠︡ی ﹡﹫︧ــ️،  ﹝﹩ ︠﹢رد و︠ 
︋﹙﹊﹥ ا﹡﹍︀ر ا︮﹑ و︗﹢د ﹡︡ارد. ︀ ︋︡︑︣، ا﹡﹍︀ر ﹋﹥ ﹝﹊﹢م ︋﹥ ز﹡︡ان ︫︡ه 
 ︫︡︀ ︣و﹟ ا︻︐︭︀﹝﹩ و ﹁︣وغ ﹁︣︠︤اد︋  ا︨ــ️. ﹁︣﹇﹩ ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹫︧️:︎ 
 ﹤﹋ ︀ ︣ف﹍  ︫﹩︑︀﹝﹚﹋ ︀ ︀ ﹁︣دو︨ــ﹩ و ︀﹁︶ و ﹝﹢﹜﹢ی و... ز﹡﹩ ا︨ــ️︋ 
 ﹤ ︉ ﹨︀ی ︻﹞︣ش را︋  ــ ــ︣ از ﹊﹞️... روز﹨︀ و︫  ︀ ︻︊︀را︑﹩︎  ــ︣دی︋  ﹞
 ️﹋︣︋︣ ︩ ﹎︢را﹡︡ه و ﹝︀ ا﹠﹉، ا﹟ ﹎﹠︕ ﹨︀ی︎  ︠﹙﹅ ﹝﹊︐﹢︋﹩ ز﹡︡﹎﹩︋ 
را ﹢﹡︀ن ︑﹙﹩ از ︠︀﹋︧︐︣ در ُ﹋﹠︕ ︑︀ر﹊﹩ از ﹋︐︋︀︀﹡﹥  ﹨︀ی ︠︀ک ︠﹢رده 
ــ︀ و ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی  ﹨ ﹤﹢﹋ ــ︀ل، در ــ﹛ و ﹝︓﹏ ︑︀زه ︐﹫﹞︀ن ︠︣د︨ ︀ده ا﹡وا
﹁︣﹨﹠﹌ ا﹟ د﹡﹫︀، آواره ︫ــ︡ه ا ︀︑ .﹜﹉ روز ︋︐﹞﹟ و ﹝︣د ︻﹠﹊︊﹢︑﹩، 
︀د︫︀ه  ︺︡ش،︎  ︀︫︡ و روز د﹍︣، ︗﹢﹝﹢﹡﹌ و روز︋  آرزوی ﹋﹢د﹋︀﹡﹞︀ن︋ 
﹥ ﹉ ﹇︣ن ﹇︊﹏   ︋﹩︐ ︡ن و ︑︪﹊﹫﹏ ︑︊︀ر﹝︀ن﹝︑ ︊︀ر! ا﹡﹍︀ر ︑︀ر︑ ﹩﹡︀﹝︓︻
﹢د را ر﹨︀ ﹋︣ده ا﹛ و  ︀︫﹊﹢ه ادب و ا﹡︧︀﹡﹫️︠  ︀﹡﹥  ﹨︀ی︋  ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ر︨︡!︠ 

.﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️﹢﹨ ﹩ِ︣زن، ﹎︡ا ︀﹜﹩ در ﹨︣ ﹋﹢ی و︋  ︋︀ د︨︐︀ن︠ 

︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︗﹞︺﹫️ ︀ر︨﹩︋  ︀ اد︋﹫︀ت︎   ︋﹩︀﹠︫︋︀نآ﹢  ︠️ ︊︮
︩﹠﹞ ﹩﹋ ﹩︱︑︣﹞

 ﹟ا ︣  ︋﹜﹫︫︀ ا﹝︀ در ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩، ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹫﹛ ︑﹞︀︫︀﹎︣ ﹝﹠﹀︺﹙﹩︋ 
︑︖︤﹥ ︑︡ر﹢﹨ ﹩︖️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹝﹫﹠﹞︀ن. د︨️ ﹋﹛ در ﹝﹫︀ن ﹋﹢د﹋︀ن 
︑️ ︎﹢︫︩ ︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩. ︋︀ ﹨﹞﹫﹟ د︡﹎︀ه ︋﹢د ﹋﹥ ︵︣ح «١٠٠٠ 
ــ︤ ﹋︐︋︀︀﹡﹥  ﹨︀ی ﹝﹠︀︵﹅  ﹫︖︑ ــ︀ل ١٣٨٥ ︋︀ ﹨ــ︡ف ــ︀ر ز﹡︡﹎﹩»، از ︨ ︋

.︡و ا︗︣ا ﹎︣د ﹩︣وم ︵︣ا﹞
﹢︋︀ن» در   ︠️︊︮» ــ︀ی ︀ آ︾︀ز ﹋﹑س ﹨ ــ︀ل ١٣٩١︋  ــ︀ از دی ﹝︀ه︨  ا﹝
️ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩- اد︋﹩  ــ﹢ی، ﹁︺︀﹜﹫ ــ︣ری و ﹝﹢﹜ ــ﹩︫  ــ︀ی ا︣ا﹡ ﹨  ﹤﹡︀︠
︀ر  ︦ از ︵ــ︣ح ١٠٠٠︋  ــ︡. در وا﹇︹︎  ــ︀ز ︗︡︡ی︫  ــ️، وارد ﹁ ﹫︺﹝︗
 ﹐︀ ،د﹢ ︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︋   ︠﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︤﹫︖︑ آن ︕︀︐﹡ ﹤﹚﹝︗ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹥ از
︣ای ︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︴︀﹜︺﹥ در  ﹢د ﹋﹥ ︑﹑︫﹩ ﹁︣ا﹎﹫︣︋  ز﹝︀ن آن ر︨﹫︡ه︋ 

﹍﹫︣د. ﹢رت︋  ︋﹫﹟ ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︗﹞︺﹫️︮ 
 ️︊ ︣﹎︤اری ﹋﹑س︮   ︋︀ ︋︣︠﹩ از ا﹨︡ا﹁﹩ ﹋﹥ ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️︋ 

︠﹢︋︀ن د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︻︊︀رت ا︨️ از:
︀︡ار در ﹝﹫︀ن ︑﹞︀م ﹋﹢د﹋︀ن  ﹥ ︻︀د︑﹩︎  ︡ن ﹋︐︋︀﹢ا﹡﹩︋   ︫﹏︡︊︑  -

.️﹫︺﹝︗ ︩︫﹢  ︎️︑
﹋︪︿ ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ دارای ا︨︐︺︡اد ﹨︀ی ︠︀ص ز︋︀﹡﹩- ﹋﹑﹝﹩   -
︀﹐ی اد︋﹩ و  ﹥ در︗︀ت︋  ــ︀﹡︡ن آ﹡︀ن︋  ︣ورش ا﹟ ا﹁︣اد و ر︨ ﹨︧ــ︐﹠︡ و︎ 

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٢٨



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٢٩︫﹞︀ره



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٣٠

︀﹜﹆﹢ه ﹁︣دای ا︣ان  ﹨﹠︣ی. در وا﹇︹ ا︤︻ ﹟︤ان، اد︊︀ن و ا﹡︪︡﹞﹠︡ان︋ 
﹫︐︀ ر︫︡ ﹋︣ده ا﹡︡، ﹇︀︻︡︑︀  ﹢د در ﹝﹫︀ن︨  ﹢د و از آ﹡︖︀ ﹋﹥︠  ︠﹢ا﹨﹠︡︋ 
﹢د ا︧ــ︀س  ︣ا︋︣ ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ در︠  ﹫︪ــ︐︣ی در︋   ︋️﹫﹛﹢︧ــ﹞

.︡ ﹠﹠﹋ ﹩﹞
ــ﹩ ﹁︣﹨﹠﹌ از  ــ︀ن و ا﹨︀﹜ ︊ــ︀ن اد ﹫︪ــ︐︣ ﹝﹫  ︋﹤ ︣ــ ﹨ ﹩︀﹠ــ - ا︖ــ︀د آ︫
︀ ﹋﹢د﹋︀ن درد﹝﹠︡ و آ︨﹫︉  ــ︺︣ا، ﹝︐︣︗﹞︀ن و ﹝﹢﹜﹀︀ن︋  ﹡﹢︧ــ﹠︡﹎︀ن،︫ 
د︡ه ﹋︪ــ﹢ر؛ ﹋﹥ ا︨︐﹞︣ار ا﹟ ار︑︊︀ط ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ر︫︡ ﹁﹊︣ی ﹋﹢د﹋︀ن 
 ﹤  ︋︩﹫ ﹫︩ از︎  ــ﹢ی د﹍︣، اد︋﹫︀ت ا﹝︣وز ا︣ان را︋  ︀︫ــ︡ و از︨   ︋︣︔﹢﹞

﹢ق د﹨︡. ﹢د︨  ︨﹢ی ا﹀︀ی ر︨︀﹜️ ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 
﹢︋︀ن؟»  ︠️︊︮» ︣ا

 ︀ــ ︨﹑﹋ ﹟︤اری ا﹎︣  ︋﹤ ﹍﹢﹫﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︑︭﹞﹫﹛︋   ︋﹟ــ ــ﹟ آ︾︀ز︨  ﹫﹝﹨
 ﹟ــ﹛ ﹡︀م ا ــ︡، ﹎﹀︐﹫ ــ︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹎︣﹁︐﹥︫  ︑﹢︨ــ︳ ﹎
︀ر︨﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛  ﹟ و اد︋﹫︀ت︎  ــ︐︀دان︨  ︋︣﹡︀﹝﹥ را ﹨﹛ از ﹨﹞﹫﹟ ا︨
︡ ﹋﹥ د﹢ان   ︫﹟︍︨︣ــ﹫﹛. ا  ︋،﹜﹫﹠﹋ ️︊  ︮︀﹡در ﹋﹑س ﹨︀ی ﹝︀ن از آ
﹞︀ره ٣٨٨  ︀ز ﹋︣د﹛ و ︾︤ل︫  ﹫︣ازی را︋   ︫︶﹁︀ ﹟︡﹛ــ﹞︦ ا ︠﹢ا︗﹥︫ 

آ﹝︡:
 ﹜︾ ﹫ ︀دی رخ ﹎﹏،︋   ︫﹤︋*﹟﹊ ︋︀ر و ﹎﹏ ︵︣ب ا﹡﹍﹫︤ ﹎︪ــ️ و ︑﹢︋﹥︫ 

﹟﹋︣ ز دل︋ 
︵︣﹅ ︮︡ق ︋﹫︀﹝﹢ز از آب ︮︀﹁﹩ دل*︋﹥ را︨︐﹩ ︵﹙︉ آزاد﹎﹩ ز ︨︣و 

﹟﹝
 ︣﹫ ــ﹥ ﹇﹢ل ︀﹁︶ و ﹁︐﹢ی︎  ︋*﹢﹍ ︀ده︋  ﹢︋︀ن» و ︗︀م︋   ︠️︊︮» ︒ــ ︡

﹟﹁ ︉︀︮
﹢︋︀ن» ﹥ ﹝﹩ ﹎︢رد؟  ︠️︊︮» ا﹝︀ در

︊️ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹢︋︀ِن اد︋﹫︀ت ا﹟ د︀ر︮  ﹢︋︀ن، از︠   ︠️︊ در ﹋﹑س︮ 
︨︣﹎︫︢️ آ﹡︀ن، و ︫︺︣﹨︀ و ﹡︓︣ ﹨︀︪︀ن ︋﹥ ز︋︀ن ا﹝︣وز ︋︀ز﹎﹢ ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹟ا ﹤︪︡﹡و ا ﹜﹚﹇ ﹤ ﹫︪ــ︐︣ ︗﹙︧ــ︀ت ﹊﹩ از ﹇︭﹥  ﹨︀ی ﹝﹊︐﹢ب︋  و در︋ 
ــ︀ ا︗︣ا ﹝﹩ ﹎︣دد.  ﹨ ﹤︙ ︣ای︋  ﹢رت ﹡﹞︀︪ــ﹩︋   ︮﹤ ــ︤ر﹎︀ن، در ﹋﹑س︋  ︋
ــ﹩ روز﹝︣ه ی  ا︗︣ا ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︧ــ︀﹏ و ﹝︪ــ﹊﹑ت د﹡﹫︀ی ا﹝︣وز و ز﹡︡﹎
 ﹤ ︣﹨ ︀︑ ︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹤وارد ا︮﹏ ﹇︭ــ ،︡︗ ﹤ ــ︤ و ﹎︀ه︋  ﹠︵ ﹤ ــ︀ را ﹎︀ه︋  ﹨ ﹤︙︋
﹢د﹡︡ ﹋︧︀﹡﹩  ︙﹥ ﹨︀ ﹡︪︀ن د﹨︡.︋  ︣ای︋  ︀ اد︋﹫︀ت را︋  ︋﹫︪ــ︐︣ ﹜︤وم اُ﹡︦︋ 
 ︨︀ ﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︡ا︫︐﹠︡ و ︀﹐ ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡︎  ﹋﹥ ﹋﹞︐︣﹟ ︻﹑﹇﹥ ای︋ 
ــ︀ده ی ﹨﹞﹫﹟ ﹋︐︀ب ﹨︀ِی  ﹀︀ت︨  ﹢ا﹐︑︪ــ︀ن ﹐︋﹑ی︮  ︋︧ــ﹫︀ری از︨ 
︣ای آ﹡︀ن دور ﹡﹫︧ــ️ روزی ﹋﹥ ︾﹢﹜︀ از  ﹢رده ا︨ــ️. آری!︋  ︠︀ک︠ 

︣︠﹫︤﹡︡ و ︀ری ︫︀ن ﹋﹠﹠︡!  ︋︀︋︀︐﹋
﹢︋︀ن»  ︠️︊︮» ︤اری﹎︣ ﹡﹢ه︋ 

﹋﹑س ︮︊️ ︠﹢︋︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ︑︣﹝﹫ــ﹉ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد و ﹨︣ ︑︣م 
︀﹡﹥  ﹨︀ی  ︣ ﹨﹀️ ︗﹙︧﹥ ا︨️. در ︀ل ︀︲︣ ﹋﹑س در︠  آن، ﹝︪︐﹞﹏︋ 
︺︡ از   ︋﹤﹡︀ ﹥ ︑︣م دوم ر︨﹫︡ه ا︨️. در ﹨︣︠  ︣ری و ﹝﹢﹜﹢ی︋  ا︣ا﹡﹩︫ 
 ﹤  ︋.︡ ︣﹎︤ار︫   ︋︡︡︗ ︣م︑ ﹤ ︣ای ورود︋  ــ︀د︋  ︀︎︀ن ︑︣م اول، ︗︪ــ﹠﹩︫ 
 ︤﹫﹡ ︡﹫﹀︧﹋︀ ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︻﹙﹛ ﹁︣︤اد و︠  ︑︀ز﹎﹩ ︑︣م اول ا﹟ ﹋﹑س ﹨︀ در︠ 

︡ه ا︨️. آ︾︀ز︫ 
︫﹫﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹝︺﹞﹢﹐ ︡︋﹟ ︫﹊﹏ ا︨️ ﹋﹥ دا︨︐︀﹡﹩ از ﹊﹩ از 
 ﹟︣و ︣︗︧︐﹥ اد︋﹩ (﹝︓﹏ ﹝﹢﹜﹢ی، ︻︴︀ر، ﹁︣دو︨﹩،︎  ️ ﹨︀ی︋  ﹫︭︫ــ
 ︀﹨ ﹤︙  ︋﹤ ︀﹜﹅ ا︔︣︋  ــ︍︦︠  ــ﹩ و...) در ﹋﹑س ا︗︣ا ﹝﹩ ︫ــ﹢د.︨  ا︻︐︭︀﹝
ــ﹫︡ه  ︨︣  ︎︀﹨ ﹤︙ ︀︫ــ︡، از︋  ــ﹑ ا﹎︣ ﹇︭﹥ از ︻︴︀ر︋  ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝︓
︀︫︡ و در ا﹟ ﹋﹑س  ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹥ ﹋︧﹩ دو︨️ دارد ︻︴︀ر ﹋﹑س︋ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٣١︫﹞︀ره

 ﹤ ︤رگ را ز﹡︡ه ﹋﹠︡؟ ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥︋  ــ︡︋  ــ︣ه ا﹟ ︻︀رف و ﹨﹠︣﹝﹠ ︵︀ ــ︀د و︠  
 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︦ در ﹋﹑س︋  ︣﹎︤︡ه ﹝﹩ ︫ــ﹢د از آن︎  ــ﹢ان ︻︴︀ر ﹋﹑س︋  ﹠︻
 ﹤﹋ ﹩︐﹫︭ ︀︡ در︋︀ره ز﹡︡﹎﹩ ﹡︀﹝﹥︫  ︡ و ﹨︣ ︗﹙︧﹥︋  ﹢ا﹨︫︡  ︡ا︠  ﹡︀م︮ 
 ︣︑︀︑ رت﹢  ︮﹤  ︋︀ ︡﹡ا﹢  ︀ ︡﹠﹋ ️︊﹊﹩ از آ︔︀ر او را︋  ا﹡︐︀ب ﹋︣ده︮ 
 ،️﹫︭︫ ︣﹨ ن ﹐زم در︋︀ره﹢︐﹞ ︣︀ــ ︋︣ای ﹋﹑س ا︗︣ا ﹋﹠︡. آ︔︀ر و ︨
 ،︫︡︀︋ ﹩﹞ ︀︨﹑﹋ ﹟︨ــ︳ ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️ ﹋﹥ ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ا﹢︑
ــ︀ه ٩١ ﹊﹩ از  ــ﹀﹠︡ ﹝ ــ︀ر ﹋﹢دک داو︵﹙︉ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. در ا︨ در ا︠︐﹫
د︠︐︣ان ﹋﹑س ︮︊️ ︠﹢︋︀ن ﹋﹥ ︎︣و﹟ ︠︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ︫︣ری ا︨️، 
﹀﹅ ︱﹢ر  ︣و﹟ ا︻︐︭︀﹝ِ﹩ در ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︫  ︤ر﹎︡ا︫️︎   ︋︩︀﹝﹨ در
﹢ا﹡︡ن ا︫︺︀ری از   ︠﹤ ﹟ ر﹁️ و︋  ︣﹡︀﹝﹥ روی︨  ︀﹁️ و در ﹇︧ــ﹞︐﹩ از︋ 
 ﹟﹢︻︡﹞ ︣︀︨ ︊︀ن وــ︺︣ا، اد ا﹟ ︋︀﹡﹢ی ﹁︣﹨﹫︐﹥ ا︣ا﹡﹩ در ︱﹢ر ︫

︣دا︠️.  ︎﹤﹞︀﹡︣︋
️ ﹨︀ی ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︗﹞︺﹫️ ︋︣︠﹩ د﹍︣ از ﹁︺︀﹜﹫

ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن  ﹢︋︀ن»︋  ﹢ا﹡﹩ «︮︊ــ️︠  ــ︀ب︠  ــ︤اری ﹝︧ــ︀︋﹆﹥ ﹋︐ ﹎︣  ︋-
︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︑︣ان، ﹋︣ج و ورا﹝﹫﹟. در ا﹟ ﹝︧︀︋﹆﹥، ﹋﹥ در را︨︐︀ی 
﹢ا﹡︡ه  ــ﹢د، ︑﹞︀م ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋︐︀︋﹩︠  ︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ ︀ر ز﹡︡﹎﹩︋  ︵︣ح ﹨︤ار︋ 
︣﹡︡ه ︗︀︤ه ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡.   ︋،︡﹠﹠﹋ ﹤︮﹑  ︠﹤﹀ ــ﹏ دو︮  و آن را در ︡ا﹇
︀ روز  ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ دوره اول ا﹟ ﹝︧︀︋﹆﹥ در روز ︀رد﹨﹛ ︑﹫︣﹝︀ه ﹝︭︀دف︋ 

﹢د.  ︋﹜﹚﹇ ﹩﹚﹞
ــ︭﹫️ اد︋﹩ را در   ︫﹉ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹡︥ه ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢اــ︀ی و ﹨  ﹤﹞︀﹡︣  ︋-

:︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︋︀ن﹢  ︠️︊ ﹋﹑س︮ 
ــ﹢زه ﹨︀، ﹝︣ا﹋︤  ــ︿ ـ ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی اردوی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ︋︀زد︡ از ﹝ ا﹜
︣﹋️ در  ︀ اد︊︀ن و ﹁︣﹨﹫︐﹍︀ن،︫  ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹋︐︀ب، ﹝﹑﹇︀ت︋ 

︩ ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و اد︋﹩. ︀﹝﹨ و ︀︐︧︪﹡
︀︀ن  ــ﹥ ا︻︱ــ︀ی ﹋﹑س در︎  ــ︣ای ﹋﹙﹫ بـ  ︗︪ــ﹟ و اردوی ﹁︣﹨﹠﹍ــ﹩︋ 

﹨︣ ︑︣م.
︀زد︡ از  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل در اردوی ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋  ︣︡ ﹋︐︀ب︋   ︠﹟ پـ  ا﹨︡ای︋ 
 ︡︣ ︣ای︠   ︋،︀﹨ ﹤︙ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹋︐︀ب ︑︣ان ٩٢، ﹨︣ ﹉ از︋  ﹡﹞︀︪﹍︀ه︋ 

.︡﹡︡  ︫️︀﹝ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︀ن ︑﹢︨︳ ﹎︣وه﹞﹢︑ ٢٠ ﹨︤ار ︿﹆ ﹋︐︀ب ︑︀︨ 
 ︴ ︤رگ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ـ  اد︋﹩» در︨  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی «︗︪ــ﹠﹢اره︋  - ︵︣ا﹩ و︋ 
﹋﹙﹫﹥ ︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در ︨︣ا︨ــ︣ ﹋︪﹢ر. ا︠︐︐︀﹝﹫﹥ 
︀ل ٩٣ و   ︨﹏اره ﹇︣ار ا︨ــ️ ︑︀ اوا﹢﹠︪︗ ﹟︤اری ا﹎︣ ﹡︧ــ︐﹫﹟ دوره︋ 
︋︀ ا﹨︡ای ︗﹢ا︤﹎︣︋ ﹤︋ ︦﹫﹀﹡ ︤︡﹎︀ن ︋︣﹎︤ار ︫ــ﹢د. ا﹟ ︗︪ــ﹠﹢اره در 
︣﹎︤ار  ︺︣، دا︨︐︀ن ﹡﹢︧﹩ و ﹝︧︀︋﹆﹥ ﹋︐︋︀﹢ا﹡﹩︋   ︫︩︣ا  ︨︩ ︨ــ﹥︋ 

﹝﹩ ﹎︣دد.
 ️︑ ــ﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ــ︀زی ﹋ ︀ ﹨︡ف آ﹝︀ده︨  ــ︀ی اد︋﹩:︋  - ﹋︀ر﹎︀ه  ﹨
 ﹟︀د︫ــ︡ه؛ ا ﹩︋ــ︣﹋️ در ︗︪ــ﹠﹢اره ﹁︣﹨﹠﹍﹩ - اد  ︫️︗ ︩︫ــ﹢︎
︣﹎︤اری ﹠︡ ﹋︀ر﹎︀ه اد︋﹩   ︋︀ ﹢︋︀ن،︋   ︠️︊ ︣ ﹋﹑س︮  آ﹝﹢ز︫︀ ︻﹑وه︋ 

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  و︥ه در ︑︀︋︧︐︀ن ٩٢ ﹨﹞︣اه︠ 
 ﹟﹫﹠ ︀دی و ﹝︺﹠﹢ی از﹞ ️︀﹝ ،﹩︋︀ی اد﹨ ️ ﹆︀ی ﹁︺︀﹜﹫ ــ︣ط︋   ︫︀﹠︑
﹫︪ــ︐︣ ︑﹞︀﹏ دار﹡︡ ︑﹠︀ در  ﹥ ︵﹢ر ﹝︺﹞﹢ل ا﹁︣اد︋  ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀﹩ ا︨ــ️.︋ 
ــ︀﹡﹩ ︋﹥ ︠︀﹡﹢اده  ﹨︀ی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ︀ری ﹋﹠﹠︡. در︨️ ا︨️ ﹋﹥ ︾︢ا  ︾︢ار︨
﹥ آن   ︋︀﹊﹝﹋ ــ﹢د و در︮︡ ︻﹞︡ه ی  ︫﹟﹫﹞︃︑ ︡︀ ﹡﹫︀زی او﹜﹫﹥ ا︨ــ️ و︋ 
ــ﹫︡﹎﹩  ﹥ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی رو﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹢د﹋︀ن ر︨ ︑︺﹙﹅ ﹝﹩ ﹎﹫︣د، ا﹝︀ ا﹎︣︋ 
﹡︪﹢د، آ﹠︡ه رو︫﹠﹩ در ا﹡︐︷︀ر︫︀ن ﹡﹫︧️ و ︣︠﹥ ︑﹢ا﹜﹩ و ︑﹊︣ار ﹁﹆︣ 

.︡︋︀ ﹩﹞ آن، در ︗︀﹝︺﹥ ︑︡اوم ︿﹚︐﹞ در ا﹡﹢اع
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︡ر  ︎﹉﹢﹋ ︋︀غ
﹫︣ دا︫️ ﹉ در︠️︎ 
︀︠﹥  ﹨︀ی آن روی︫ 
︣﹡︡ه ﹐﹡﹥ دا︫️  ︎﹉

︡︺ ﹠︡ ﹝︀ه︋ 
︣د ︀غ︋   ︋﹤ ︡ر ﹝︣ا︋  ﹢ن︎ 
﹢د  ︋﹤︐︧ ︣﹡︡ه︠  آن︎ 

﹢د  ︋﹤︐︧﹊ ︣﹡︡ه دل︫  آن︎ 
﹫︀ه و ز︫️ ﹎︣︋﹥ ای︨ 

﹢د ︣﹡︡ه را ر︋﹢ده︋  ︗﹢︗﹥  ﹨︀ی آن︎ 
﹢د ﹢رده︋  ﹢د و︠   ︋﹤︐︪﹋

︺︡ از آن ︑︣ا﹡﹥ ای ﹡﹢ا﹡︡ ︣﹡︡ه︋  آن︎ 
︀غ ﹝︀ ﹡﹞︀﹡︡ ︣﹡︡ه در ﹝﹫︀ن︋  آن︎ 

---
︣ری ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫  ︀﹜﹥ از ﹋﹢د﹋︀ن︠  ﹝ ﹤︔︡︀﹇︣ی، ١٢︨ 

اد︊︀ن ﹁︣دا

.️︧︣︋آ︨﹞︀ن ا
.️︧﹫﹡ ︡ ︀﹜﹞︀ن︋ 

،️﹋︀  ︨﹩︑﹢﹚ در ﹝﹫︀ن︠ 
︀ ذوق ﹋﹢د﹋﹩︋ 
﹢ق ︐︀ب و︫   ︫︀︋
﹝﹩ دود آرام...

︀﹨﹢︐︨︣ ︣واز︎  ︫﹢ق︎ 
︀﹚﹎ ︩رو
︾︣ش ا︋︣ان

︀ران. ︋︀رش︋ 
︀﹠︑ ﹩﹋د﹢﹋

﹎﹢︫﹥ ای ﹡︀﹐ن،
︪﹛ او ﹎︣︀ن
﹨﹞︙﹢ ﹝︣وار︡؛

ا︫﹉ ﹨ ﹩﹞ ︩︀﹊︡ آرام.
---

︣ری ︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩︫  ︀﹜﹥ از ﹋﹢د﹋︀ن︠  ︡︠︖﹥ ا﹞︡ی؛ ١١︨ 
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︡اد  ر﹡﹍﹫️    ︋﹍︢ار  ـــ﹛﹝ ︀︫︋
﹩︣ا   ︮﹤﹀︵︀︻

 ︤︗ ﹤ ــ﹟ ا﹝︣وز،︋  ﹫﹝﹨ ﹩︐ ︣وز وــ︀ د ﹩ ︗︀ن ︋﹢دم؛ ︑ ﹝﹟ ﹉ ︗︧ــ﹛︋ 
 ﹉ ﹟﹞ .︡﹫︪︋ ︀ن︗ ﹟﹞ ﹤  ︋︀︊︀ت ﹡︀︋﹩ ﹋﹥ ا﹡﹍︪︐︀ن ︻︣و︨﹊﹩ ز︷﹛
ــ︀︡ ﹨﹛ ا︲︀﹁﹥، آ﹡﹆︡ر ا︲︀﹁﹥ ﹋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︠︀﹡﹥  ︗︧ــ﹛ ︋﹩ ︗︀ن ︋﹢دم و ︫

﹫︀﹡︡از﹡︡. ﹫︣ون︋  ﹢د ﹝︣ا در ﹋﹫︧﹥ ای ر︐﹥ و︋  ︑﹊︀﹡﹩ ﹇︣ار︋ 
︤ر﹎﹞︣دی  ︡م. ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ روح︋  ﹀﹫︡ی آ︫﹠︀︫   ︨︳︠ ﹩ ︀ د﹁︐︣︋   ︋﹤﹊﹠ا ︀︑
︣گ ا﹟ د﹁︐︣ ﹡﹆︀︫﹩ ︗︀ر︧️. و ﹡︀﹝︩ روی ︗﹙︡ ا﹟ د﹁︐︣  ︣گ︋  در︋ 
﹥ وادی ا﹟ د﹁︐︣  ︡ه ا︨️. د︨︐︀ن ﹋﹢﹉ ﹁︫︣︐﹥ ای ز︊︀ ﹝︣ا︋   ︫﹉

︨﹀﹫︡ د︻﹢ت ﹡﹞﹢د.
 ﹤﹊﹠ا ︀ ︑ .️ ︡ ﹥ ر﹡﹍﹩ ︨ا ︡ا﹡ ︋ ﹩︐ ﹤﹋ د﹢ ︣ از آن︋  ︊︠ ﹩ ﹩ ︗︀ن و︋   ︋﹜﹠︑
 ︡﹫﹀  ︨﹤﹀  ︮︣  ︋︩ ︀﹨از آرزو ﹩︴ ︡ و︠  ︣ا د ﹞ ﹩︀︊︀ن ﹝︺︭﹢م و ز﹝︪
 ،︣ ︀ ︋ا ︡م،︋   ︫︀ ︡ آ︫﹠ ﹢ر︫﹫  ︠︀ ︡ و آرام آرام ︗︀ن ﹎︣﹁︐﹛.︋  ﹫︪﹋ ﹩︫︀﹆﹡ ︣ د﹁︐
︥﹝︣ده  ︀ر︎   ︋﹟ا ﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹏﹎ ،﹏﹎ ︀ ︣ان،︋  ﹊﹫ ︀ آ︋﹩︋  ︀ آ︨﹞︀ن،︋  ︀ در︠️،︋  ︋
︧︣︣ت ا﹝︀  ﹉ ︪﹞︀ن︎  ︀ ︫ا ︣ای ﹨﹞﹫︪﹥︋  ︀ر︋   ︋﹉ ﹤﹋ ︣ا  ︡؛﹡﹢︫ ﹩﹝﹡

︡ه ا﹡︡. ︣اب︫  ﹫ ︣ از ︻︪﹅ ﹋﹢د﹋﹩ ﹨︀ی ︗︀ودا﹡﹥︨  ︎
﹩ ︗︀﹡﹩ و  ﹢ی︋  ︀ر ﹋﹥︋  ︡ن! ﹨︣︋  ﹩ ﹝︓︀﹜﹩ ا︨️ ا﹟ ز﹡︡ه︫  ﹊﹢ه︋   ︫﹤ ﹤﹋ وه
﹝︣د﹎﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣م در ﹝﹫︀ن ا﹡﹍︪︐︀ن ﹝︺︖︤ه ﹎︣ ︵﹑﹩ اش ︗︀ی ﹝﹩ ﹎﹫︣م 

﹀﹫︡ د﹁︐︣ ﹡﹆︀︫﹩ ﹝﹩ ﹋︪︀﹡︡م. ︣﹎﹥  ﹨︀ی︨  ﹢ی︋  ﹢ و آن︨   ︨﹟ا ﹤ و︋ 
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﹥ ﹡ ﹤﹢ی   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︣  ︋︣ای ا︵﹑ع از ا﹠﹊﹥ د﹁︀︑︣ ︗﹞︺﹫️ در︫ 
︀﹡﹛ ر︀︭﹞ ،️﹫︺﹝︗ ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ،﹩﹝﹫︊﹥ ای   ︠︀ ﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡،︋  آ︾︀ز︋ 

︣ح آن را ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫︡.  ︫︣دا︫︐﹫﹛ ﹋﹥ در ز

﹢د در   ︠️ ﹫﹛︀ ــ︀ل ﹁︺ ︩ از ١٤︨  ﹫ ️ در ︵﹩︋  ﹫︺﹝︗ ،﹩﹝﹫ر ﹜﹡︀  ︠-
 ︀﹡از آ ﹩︠︣  ︋﹤﹋ ️ ︦ ﹡﹞﹢ده ︨ا ــ﹫ ︣ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ د﹁︀︑︣ی را ︑︀︨ ︫
︀ص  ︀ در ﹝﹆︀︵︺﹩︠  ﹠︑ ︤ ﹫﹡ ﹩︠︣ ︡ و︋  ﹠︐︧﹨ ️ ﹫﹛︀ ﹨﹞︙﹠︀ن در ︀ل ﹁︺
︐﹥ ا︡؟ ️ د︫ا ﹫﹛︀ ︺﹁ ︀ ﹨︣ ︡ام︫  ﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ ︑︀﹋﹠﹢ن در ﹋ ﹢ده ا﹡︡.︋  ﹁︺︀ل︋ 

﹥ د﹜﹫﹏  ﹢دن ︗﹞︺﹫️، و ﹡﹫︤︋   ︋﹩﹢︖︪﹡د﹜﹫﹏ دا ﹤ ︀ل  ﹨︀ی ﹝︐﹞︀دی︋  در︨ 
 ︿﹚︐﹞ ︀ن ﹨︀ی︐︨︫︣ ︣ان از︑ ︣︐﹁︀ن د﹢︖︀ری از دا﹡︪ــ﹫︧︋ ﹤﹊﹠ا
ــ︡ه ا﹡︡،  ــ﹠︀︫  ︀ ︗﹞︺﹫️ آ︫ ﹢د︋   ︠﹏﹫︭︑ ︣ان آ﹝︡ه و در دوران︑ ﹤︋
 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︣   ︫﹤ ﹝︀﹝﹢ر️ ︗﹞︺﹫️ و ﹡﹍︣ش آن ︑﹢︨ــ︳ ا︪ــ︀ن︋ 
﹢د﹡︡ ﹋﹥  ︀ اراده︋  ︺︱﹩ از ا﹟ ا﹁︣اد آ﹡﹆︡ر ﹝︭︣ و︋  ︡ه ا︨️. ا﹝︀︋  ︋︣ده︫ 
︺﹩ ﹋︣د﹡︡   ︨︣﹍د ﹩︠︣ ﹢د ︣﹋︐﹩ را راه ا﹡︡ازی ﹋︣د﹡︡ و︋   ︠︣ــ در︫ 
﹢رت   ︮﹟ا ﹤  ︋.︡﹡︣﹫﹍ ﹥ ﹋︀ر︋  ﹢د ا﹡︪︡﹥ ︗﹞︺﹫️ را︋  ︑﹠︀ در ز﹡︡﹎﹩︠ 
︋﹢ده ﹋﹥ ︑︀﹋﹠﹢ن در ︋﹫︪︐︣ ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر، ︡ا﹇﹏ ﹊﹩ از ︵︣ح ﹨︀ی 
︭﹢ص ︵︣ح ﹋﹢﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅ ﹋﹥   ︠﹤ ــ︡ه ا︨ــ️.︋  ︗﹞︺﹫️ ا︗︣ا︫ 
﹫︣از  ﹥ آن و︗﹢د دارد و از را﹝︣﹝︤ ︑︀ ﹜︣د﹎︀ن و از︫  ︧﹫︀ر ز︀دی︋  ا﹇︊︀ل︋ 
﹫﹙﹩ از  و ا︣ا﹡︪︣ ︑︀ ﹝︪︡ و از ﹨﹞︡ان ︑︀ زا︋﹏ و ا﹨﹢از و ا﹡︪︡﹞﹉ و︠ 

︨︣︐︀ن ️ در︫  ﹫︺﹝︗ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︦ ﹫︨︀︑ ﹩﹍﹡﹢﹍️ ︣ای ﹝﹟ ︨ا ︣ان︨  ︀ی ا︗ ﹤﹝﹨
﹩︀﹨ر ﹩﹚︻

 ﹟﹫آ ﹉ ﹤ ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ا﹝︣وز︋  ︡ه ا︨️.︋  ︣ ﹨︀ی ا︣ان ا︗︣ا︫    ︫︣﹍د
︡ه ا︨️.  ︫﹏︡︊︑ (ع) ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ ﹩﹚﹝︻ ︣ه﹫ ︣﹎︣﹁︐﹥ از︨   ︋﹩﹚﹞

 ︀ ︣ ﹢د د﹁︐  ︠︣  ︡ در︫  ︀︫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡  ︋︡ ﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ﹤﹋ ﹩︭  ︫︣ ﹨ ︀ آ -
︦ ﹋﹠︡؟ ﹫︨︀︑ ️ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︗﹞︺﹫

 ︀ دو ا﹝﹊︀ن و︗﹢د دارد؛ ️﹆﹫﹆ ــ︀د﹎﹩ ﹡﹫︧ــ️. در  ︨﹟ا ﹤ ﹡﹢ه ﹋︀ر︋ 
 ︀︱﹁ ﹟︀ن ︻︱﹢ ︗﹞︺﹫️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︡︑﹩ در ا﹢︖︪﹡از دا ﹩﹊ ︣د﹁ ﹟ا
︀ز﹎︪️  ﹫︧︐﹛ ﹋︀ری ︗﹞︺﹫️ آ︫﹠︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡، و در︋   ︨︀ ﹋︀ر ﹋︣ده ا︨️ و︋ 
﹢د ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︗﹞︺﹫️ را در آ﹡︖︀ ﹎︧︐︣ش د﹨︡. در  ــ︐︀ن︠  ︨︫︣ ﹤︋
 ︦ ︣︠﹩ از آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹐زم را ﹎︢را﹡︡ه و︎  ﹢رت ﹐زم ا︨️ ︑︀︋   ︮﹟ا
 ︣︐︪﹫ ️ ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ︗﹞︺﹫️ ︣﹋︐﹩ را ﹋﹥︋  ︀﹝ ︀  ︋﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏از ︵﹩ ﹝︣ا
﹢د آ︾︀ز   ︠︣ــ در ﹇︀﹜︉ ا︗︣ای ﹊﹩ از ︵︣ح ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️ ا︨ــ️ در︫ 
﹫︡ا ﹋︣دن  ︨︣︐︀ن و︎  ︀ ︗︢ب ︻︱﹢ ﹨︀ی ︗︡︡ در آن︫  ــ︍︦︋   ︨.︡﹠﹋
﹥ ﹝︣ور د﹁︐︣ی   ︋،︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨ ️ ﹫﹛︀︺﹁ ﹟﹫﹠ د﹡︊︀ل ا﹡︖︀م ﹤ ا﹁︣ادی ﹋﹥︋ 
﹥ ﹜︀ظ ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤  ︦ از ﹝︡︑﹩︋  ﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹥︎  ﹊﹏ د﹨︡ و ا﹟ ا﹝﹊︀ن را︎  را︫ 

﹫︡ا ﹋﹠︡. ﹫︡︗ ﹟︣︡، ا︨︐﹆﹑ل︎  ﹫︡ا ﹋︣دن︠   ︎︀︋
 ﹤︐ ︫︡ا ﹡ ️ ﹫︺﹝︗ ︀  ︋﹩︀ ️ ﹋﹥ ﹁︣دی ﹋﹥ ﹇︊﹑ ﹨﹫︘ آ︫﹠ ︣ ا﹟ ︨ا ﹍ا﹝﹊︀ن د
︡ه و   ︫︡ ﹥ آن ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠ ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️،︋  ﹫﹛︀ ︦ از ا︵﹑ع از ﹁︺ ــ️،︎  ︨ا
︭﹢ص   ︠﹤  ︋.︡︀ ︤ ︗︀ری ﹡﹞ ﹢د ﹡﹫  ︠︣  ️ را در︫  ﹋︣ ﹟ا ︀ ︑ ︡ ︀ ﹝﹡ ﹩︺︨
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 ﹩﹝﹋ ︡ ﹠ارد ﹁︣آ﹢﹞ ﹟در ا .️ ️ ز︀د ︨ا ︣ و ﹝︣و﹝﹫ ﹆﹁ ﹤﹋ ﹩︀ ﹨ ︣  در︫ 
︡ارد و ﹨﹛  ﹡ ﹩﹚︊﹇ ﹩︀ ــ﹠ ️ ﹨﹫︘ آ︫ ﹫︺﹝︗ ︀ ︣ا ﹨﹛ ﹁︣د︋  ــ️؛ ز ﹝︐﹀︀وت ︨ا
 ﹤︐ ︫︡ا ︀﹩ د﹇﹫﹆﹩ ﹡ ︡ آ︫﹠ ︡ ︨︣︐︀ن ︗  ︫︳︣ا  ︫︀  ︋️ ️ ﹝﹞﹊﹟ ︨ا ﹫︺﹝︗
︣ ﹝﹠︴﹆﹥ و  ﹨ ︀  ︋︉ ︀ص ﹝︐﹠︀︨ ﹥ ﹡﹍︀ه و ﹡﹍︣ش︠   ︋︀ ﹞ ﹤﹋ ️ ︋︀︫︡. ﹡﹊︐﹥ ای ﹨︧
 ﹤  ︋﹏︀ ︣ادی ﹋﹥ ﹝ ︀ ا﹁ ︀ ﹁︣د︋  ︑ ️ ︀﹡﹩ ﹐زم ︨ا ︀زه ز﹝  ︋﹉ ︢ا ﹛ .﹜︡ ﹆︐︺﹞ ︣ ︫
︍︣داز﹡︡.   ︋﹅︵︀﹠﹞ ﹟د﹇﹫﹅ در ا ﹩︀ ︨︀﹠  ︫﹤ ︨︣︐︀ن ﹨︧︐﹠︡،︋  ️ در︫  ﹫﹛︀ ︺﹁
︡︣ه ︗﹞︺﹫️  ﹞ ️ ﹫﹨ ﹤  ︋︀ ﹡︤ارش آ ︀ ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹎ ﹫︀ ︨︀﹠  ︫︦ ︎
︣ای  ﹢د︗﹥ ای︋  ︣ار ﹎︣﹁️،︋  ﹇ ︡ ﹫︀ ︀ ﹝﹢رد ︑ ︫︤ار ﹎ ﹟ا ︣ ︡. ا﹎  ︫︡ ﹢ا﹨ ار︨︀ل︠ 
︀ ﹊﹩ از ︵︣ح ﹨︀ی  ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︑ ــ︐︀ن ﹇ ︨︣ ︐﹫︀ر ﹎︣وه در︫  آ︾︀ز ﹋︀ر در ︠ا
 ﹟︣ای ا ︀ز︠﹢رد ا︗  ︋︦ ︍  ︨.︡︣ا در آ ﹥ ا︗ ︀﹙﹢ت︋  ﹢رت︎   ︮﹤  ︋️ ﹫︺﹝︗
 ️ ︣ ا﹟ دو︨︐︀ن ﹐زم ︨ا ﹍ی د﹢ ︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د. از︨  ︣ر︨﹩ ﹇ ︵︣ح ﹝﹢رد︋ 
︡ و از  ︡ام ﹋﹠﹠ ️ ا﹇ ︀ ︻﹞﹙﹊︣د ︗﹞︺﹫  ︋︣ ︐︪﹫  ︋﹩︀ ﹥ آ︫﹠ ︣ان︋  ︑ ر در﹢︱ ︀  ︋︀ ︑
︣ا﹡﹩  ︀ی ا﹨  ﹤﹡︀  ︠﹏﹞︀ ︀﹡﹢اده ﹝﹢ر و ﹋﹢دک ﹝﹢ر︫   ︠﹩﹡︀ ︡ادر︨ ︤ ا﹝ ︣ا﹋ ﹞
 ︣ ︣﹡︡. ︻﹑وه︋  ﹫﹍ ︀ ا︡ه︋  ﹡و از ︑︖ــ︀رب آ ︡ ﹠︀ ﹝﹡ ︡ ︀زد ︣ان︋  ︑ ــ﹛ در و ︻﹙
︡ارد ﹨︀ی  ﹡︀ ︐ ﹢ل و ︨ا ︀ ︮ا  ︋﹩︀ ــ﹠ ︣ای آ︫ ﹥ ︑︡ر︕ آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹐زم︋   ︋﹟ا

.︡﹡︣ ﹫﹍ ︣ا︋  ﹁ ︀ ︣﹅ ا︻︱ ️ را از ︵ ︀﹡﹩ در ︗﹞︺﹫ ︡ادر︨ ا﹝

︣ و  ﹍︀ی د﹨ ︣ ــ ــ︀ل از ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم︫   ﹤  ︋︀ ﹢د︑︀ن ︑  ︠︀ ــ﹞  ︫︀ ــ آ -
︡ ﹋︣ده ا︡؟ ︀زد  ︋︀ ﹡︣د آ﹊﹚﹝︻

﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹆︀︋﹏ در ︗﹞︺﹫️ در ﹝﹫︀ن  ︋﹙﹥. ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ا﹟ ر﹁️ و آ﹝︡﹨︀︋ 
ــ︀ن ︵﹢ر ﹋﹥ آ﹡︀ از  ︣ ﹨︀ی د﹍︣ و︗﹢د دارد و ﹨﹞ ــ ا︻︱ــ︀ی ︑︣ان و︫ 
 .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︡︀زد  ︋︀﹡دار﹡︡، ﹝︀ ﹡﹫︤ از ﹝﹠︀︵﹅ ﹋︀ری آ ︡︀زد د﹁︀︑︣ ︑︣ان︋ 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︻︡ه ای از ا︻︱︀ی ︗﹞︺﹫️ از ︑︣ان، در ﹝︣ا︨﹛ ﹋﹢﹥ ﹎︣دان 
﹡︀︐︨︣︀ را از  ︣﹋️ دا︫︐﹥ ا﹡︡ و ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم︫   ︫﹜﹨ ︣﹍︀ی د﹨ ︣ ︫
︀ د︡ن ا﹞ ﹅︵︀﹠﹞ ﹤﹝﹨ ﹟︣وم در ﹋︪ــ﹢ر، ا﹡︧︀ن  ﹡︤د﹉ د︡ه ا﹡︡.︋ 
﹠︀︨﹩ ﹁﹆︣ و ﹝︣و﹝﹫️ را ﹋︀﹝﹑ ﹝﹩ ﹁﹞︡. و در  ︋︺︡ از ﹝︡︑﹩ ﹡︪ــ︀﹡﹥︫ 
 ،︀﹨ ﹤﹡︀ ــ︡ ﹋﹥ در ا﹞ ﹟﹙﹥  ﹨︀ی ﹝︣وم و ﹁﹆︣زده، در ﹋﹢﹥ ﹨︀ و︠  ︋︁﹫﹞
 ﹤ ︀ص ︀ ﹝︺﹞︀ری︠   ︋︀﹨ ﹤﹡︀  ︠﹟︧️؟ ا﹫ ﹤﹡︀︪﹡ ︣ف ︣﹨ ء و﹩  ︫︣﹨
︀﹡﹥ ﹨︀ ﹥ ﹝﹩ ﹎︢رد؟   ︠﹟︡س ﹝﹩ ز﹡︡ درون ا ﹜﹋ ﹜﹋ دار﹡︡؟ و ﹩︀﹠︺﹞
 ﹤﹚﹞ در ︀ ،︡︣آ︋︀د ﹋︣﹝︀﹡︪ــ︀ه ︋︀︫ــ﹀︺︗ ﹤﹚﹞ ا﹨︡ ︠︀﹡﹥ ای در﹢︠ ﹩﹞
ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝︪ــ ،︡︀ در ﹝﹙﹥ دروازه ︾︀ر  ﹝︀را﹐ن ︑ ،︤︣︊︀ در ﹇﹙︺﹥︨ 
︑︣ان ︀ ︠﹫﹙﹩ ︗︀ ﹨︀ی د﹍︣ ا﹟ ﹋︪﹢ر. ﹆﹫﹆️ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀﹨﹫️ 
ــ︉ اول ︑﹠︀ ا﹡︧ــ︀﹡﹩  ︣ای ﹁﹆﹫︣ی ﹋﹥︫   ︋﹩﹊ .️ا︨ــ ﹩﹊ ︀︗ ﹤﹝﹨ ︣﹆﹁
﹢رده   ︠﹤﹢﹋ ︣ ︺︡ در︨  ︉ دوم ﹝︺︐︀د ﹝﹩ ︫﹢د و ﹨﹀︐﹥︋  ا︨️ ﹎︨︣﹠﹥،︫ 
︣ج  ︣ای ︑︀﹝﹫﹟︠  ︺︡ ﹡﹫︤ ﹋﹢د﹋︀﹡︩ را︋  ﹁︣و︫ــ﹩ ﹝﹢اد ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹠︡ی︋ 
 ﹩︐﹝﹫﹇ ﹤ ︀︡ ﹁︣دا ﹋﹢د﹋︩ را︋   ︫﹩︐ ــ︣﹋︀ر ﹝﹩ ﹁︨︣︐︡ و ﹢د،︨   ︠﹏﹝︻
ارزان ︋﹀︣و︫︡ ︋﹥ ﹋︧ــ﹩ ﹋﹥ ︎︀﹋﹩ و ﹝︺︭﹢﹝﹫️ و ا﹡︧︀﹡﹫️ ﹉ ﹋﹢دک 

︋︣ا︩ ﹨﹫︘ ا﹨﹞﹫︐﹩ ﹡︡ارد.
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︣﹎︤اری ﹨﹞︀︪﹩ در دا﹡︪﹍︀ه   ︋︀ ﹞﹟ ﹝︀ه ١٣٨٩︋  ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در︋ 
﹁︣دو︨﹩ ﹝︪︡ و ︗︢ب ﹡﹫︣و ﹨︀ی دا﹡︪︖﹢ و دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ 
︣ آ︾︀ز ︋﹥ ﹋︀ر ﹡﹞﹢د.   ︫﹟︀ی ر︨﹞﹩ در ا﹨ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ از ﹩﹊ ان﹢﹠︻ ﹤︋
︀ در ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐﹟ ﹡﹫︣و ﹨︀ی دا﹡︪︖﹢﹩ و ﹝︣د﹝﹩،   ︋︣︲︀ ︀ل و در
 ︣ــ ﹢د را در ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︣وم︫   ︠﹩﹠﹫و آ ﹩﹝︀ی دا﹨  ﹤﹞︀﹡︣ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ و︋ 
 ﹟د در ا﹢ ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️︠   ︨﹤ ﹝︪︡ ا︗︣ا ﹝﹩ ﹡﹞︀︡. ︗﹞︺﹫️ در ﹝︡ت︨ 
﹢ده ا︨️ ﹋﹥  ️ ﹨︀ی ز︀دی ﹡﹫︤ رو︋︣و︋  ︡ود﹞ ︪ــ﹊﹑ت و﹞ ︀  ︋︫︣ــ

︋︩ ︻﹞︡ه ا﹟ ﹝︪﹊﹑ت را ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝︐︀︔︣ از د﹐﹏ ز︣ دا﹡︧️:
 ️﹁︀  ︋️﹚︻ ﹤  ︋︪︡﹞ ︣ ﹫︣﹥ ﹨︀ و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت در︫  �  و︗﹢د ︑︺︡اد ز︀د︠ 
﹩ ا︻︐﹞︀دی   ︋︒︻︀ ﹥ د﹜﹫﹏ در︨️ ︻﹞﹏ ﹡﹊︣دن آ﹡︀ن︋  ﹝︢﹨︊﹩ آن ﹋﹥ ﹎︀ه︋ 

︡ه ا︨️. ️ ﹨︀ی از ا﹟ د︨️︫  ﹫﹛︀︺﹁ ﹤ ﹝︣دم︋ 
︀ ﹋︪﹢ر ︻﹞︡ه ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡ه   ︋﹩﹍︀︧﹝﹨ ،︡ر﹞ ارزا﹡﹩ و ﹁︣اوا﹡﹩ ﹝﹢اد  �

.﹟︣︗︀﹞ ︀دو ︑︺︡اد ز ﹩︐﹠ ﹝﹢اد ﹝︡ر︨ 
︡ه ️ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫  ﹫﹛︀︺﹁

ــ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ︑﹑ش ︋︣ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︣ای دو ﹎︣وه از ا﹁︣اد  در ا﹟ ︨ــ﹥ ︨
﹍﹫︣د.  ﹢رت︋   ︮﹩︀﹨ ️  ﹤︺﹞︀︗ ︣︢︺﹠﹩ ﹋﹢د﹋︀ن و ز﹡︀ن ﹁︺︀﹜﹫ آ︨﹫︉︎ 
 ﹅︵︀﹠﹞ ﹩︀︨︀﹠︫ ︒︋ ︡︡ف ︗﹞︺﹫️ ﹝︪ــ﹨ ﹟︋︣ای ر︨ــ﹫︡ن ︋﹥ ا

︪︡﹞ ا﹝︀م ︻﹙﹩ در ️ آ︾︀ز ﹉ راه︗﹞︺﹫
︣ا ا﹝﹫︣ ︀ ︑︣﹞﹩ و ز﹨ ﹝﹫ ︀ ﹋﹢︔︣ی،︫  ︣اد﹨﹆︀ن، ﹝﹢﹡ ﹫﹝ ︐﹫︣ی،︨  ︀﹜﹫﹥ ︨ا ﹎︣دآور﹡︡﹎︀ن: ︻

︍︦ در ﹝﹠︴﹆﹥  ﹢د ﹇︣ار داد.︨  ︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی︠   ︋️﹢﹛را در او ︣ ﹝︣وم︫ 
︀ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹞﹫︐﹥  ︀﹡﹢اده ﹝﹢ر︋  ﹢رت︠   ︮﹤  ︋︀︐﹫﹛︀︺﹁ ــ﹟ و ا﹜︐﹫﹞﹢ر ︐︖﹠︎

.︡ ﹝︡د﹋︀ری آ︾︀ز︫ 
 ﹩︐︨︣︎︣  ︨️︑ ︪︡﹞ ︣وم﹞ اده  ﹨︀ی﹢﹡︀ ︋﹥ ︵﹢ر ︑﹆︣︊﹩ ٨٠ در︮︡︠ 
 ﹟ــ︀د ﹝︣دان در ا ﹫﹞︀ری، ا︻︡ام و ا︻︐﹫ ز﹡︀ن ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ︵﹑ق، ﹁﹢ت،︋ 
︠︀﹡﹢اده ﹨︀ از ︗﹞﹙﹥ د﹐﹞ ﹏﹛ ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ا﹟ ﹇︪︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡. آ﹡︀ن 
️ ﹨︀ی ︻︀︵﹀﹩، ﹝︪︀وره و آ﹝﹢زش ﹡﹫︀ز دار﹡︡. ﹋﹢د﹋︀ن  ︀﹝ ،ا︫︐︽︀ل ﹤︋
﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده و  ︀﹡﹢اده  ﹨︀﹩ ﹝︺﹞﹢﹐ در︨   ︠﹟﹫﹠ در
 ︒︻︀ ﹢د ﹝﹩-︫︐︀︋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣︋  ﹥ ﹋﹞﹉ ﹝︀دران︠  ︋︣ای ا﹝︣ار ﹝︺︀ش︋ 
ــ﹀︀﹡﹥ ﹡︊﹢د ﹝︪︀︾﹏ ﹝﹠︀︨︉  ︋︀ز﹝︀﹡︡ن آ﹡︀ از ︑︭﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد و ﹝︐︀︨

︀﹡﹢اده ﹨︀ ﹝﹩ ﹎︣دد.  ︠﹟در ا ︣﹆﹁ ﹤︠︣ ︣ار﹊︑ ︒︻︀ ︋︣ای ا﹟ ا﹁︣اد،︋ 
﹢ی  ︺︡ی ︗﹞︺﹫️ ﹝︪ــ︡ از ︵︣﹅ ︵︣ح ﹨︀﹩ ﹨﹞︙﹢ن︋  در ﹝︣اــ﹏︋ 
ــ︣دان ︻︀︫ــ﹅، ︮﹀︀ی ︨ــ︺﹩، ﹙︡ا در  ﹎ ﹤﹢﹋ ،ــ︀ن ﹝︣﹋ ﹤︊︺﹋ ،︡ــ ﹫︻
 ﹤ ــ︀﹡﹩︋  ︀ر ز﹡︡﹎﹩ و ︑︡ر︦ ︻︪ــ﹅، ا﹝︡ادر︨ ــ︣، ﹨︤ار︋  ــ︀ی ﹁﹆ ﹨  ﹤﹢﹋
﹎︣وه  ﹨︀ی ﹨︡ف ︫︀﹝﹏ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر، ﹋﹢د﹋︀ن ︋︤ه، ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹢اده  ﹨︀ی 
﹝︣وم، ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹩ ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ و ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده را در ︋︣﹡︀﹝﹥ 
ــ︡ه در  ــ︀ و ︵︣ح ﹨︀ی ﹁︭﹙﹩ ا︗︣ا︫  ﹨ ﹤﹞︀﹡︣ ــ︣ار داد. از ︗﹞﹙﹥︋  ــ﹢د ﹇ ︠



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٣٩︫﹞︀ره

︫︣﹞︣د: ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹝︪︡ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹢ارد ذ﹏ را︋ 
︣ای ︡ود ٣٠ دا﹡︩ آ﹝﹢ز   ︋﹩︐﹢﹆︑ - ﹩︫︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢ز﹎︣  ︋ �
 ︦در ︵︣ح ︑︡ر ﹟︑ ︕﹠ ﹝︣وم د︠︐︣ در د︋﹫︨︣︐︀ن ام ا︋﹫︀ در ﹝﹠︴﹆﹥︎ 

.﹅︪︻
﹫﹞︀ر︨︐︀ن  ︀ل ﹡﹢ در︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹡﹞ ﹩︪︀︀︗﹩ ﹁﹫︣وز در آ︨︐︀﹡﹥︨  �  ا︗︣ای︋ 
﹩ ︨︣︎︨︣️، ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح  ﹫︪﹞ ︡، ﹝︣ا﹋︤ ﹡﹍︡اری ﹋﹢د﹋︀ن︋  د﹋︐︫︣ 
﹫︣︠﹢ار﹎︀ه ︻﹙﹩ ا︮︽︣ در ︵︣ح  ︀︠︐﹞︀ن و︫   ︨﹤︺﹚﹇ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀ و ︑︣︋﹫️،︠ 
︋﹢ی ︻﹫︡ و ︗﹞︹ آوری ︡ود ١/٥٠٠/٠٠٠ ︑﹢﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹨︀ی ﹝︣د﹝﹩ 

.﹩﹡︀︵︣ ﹫﹞︀ر︨  ︣ای در﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣وم︋   ︋﹤︣﹫  ︠﹤︀زار در︋ 
﹫﹞︀ر،  ــ﹢دک از ﹋﹢د﹋︀ن︋  ﹋ ١٠٠ ﹤  ︋﹉ــ︡ن آرزوی ﹡︤د ــ︣آورده︫   ︋ �
︀﹡﹢اده  ﹨︀ی  ︤︠︀﹡﹥ و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️ و︠  ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋﹢ره︎ 

︀ل ا︗︣ای ︵︣ح ﹋︺︊﹥ ﹋︣﹞︀ن. ﹝︣وم در دو︨ 
ــ︡ در ﹝﹠︀︵﹅  ــ︀ی ﹡﹫︀ز﹝﹠ ︀﹡﹢اده  ﹨  ︠﹟﹫ ــ︡ود ١٥٠﹋﹫︧ــ﹥︋   ︹ــ ز﹢︑  �
﹠︕ ︑﹟ و ا﹜︐﹫﹞﹢ر و رو︨︐︀ی ︑﹙﹍︣د در  ــ︀︠︐﹞︀ن، ﹇﹙︺﹥ ︠﹫︀︋︀ن،︎  ︨ ﹤︺﹚﹇

︀ل ا︗︣ای ︵︣ح ﹋﹢﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅.  ︉ ﹨︀ی ﹇︡ر در دو︨  ︫
 ﹟﹫ ــ﹠﹩︋  ﹠︡ی︨  ︣ ا︨ــ︀س رده︋  ــ︀ب︋  ــ︡ ﹋︐ ــ︡ود ١٠٠︗﹙  ︹ــ ز﹢︑  �

︀ر ز﹡︡﹎﹩. ﹢︫︩ ︗﹞︺﹫️ در ︵︣ح ﹨︤ار︋   ︎️︑ اده  ﹨︀ی﹢﹡︀︠

 ﹟︐︖﹠ ــ︉ ﹙︡ا در ﹊﹩ از ﹝︡ ﹋﹢دک  ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆﹥︎  ︀︎︣﹩ ︗︪ــ﹟︫   ︋ �
 ️︑ اده  ﹨︀ی﹢﹡︀ ــ﹢د﹋︀ن︠  ــ﹫︣︠﹢ار﹎︀ه ︻﹙﹩ ا︮︽︣ و ﹋ ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن︫  ︋
ــ︡ای ﹜︊︀س  ︀ ا﹨ ــ﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫ــ️ ﹨﹞︣اه︋  ︎﹢︫ــ︩ ︗﹞︺﹫ــ️ و ﹋︀﹡

﹫︀︋︀ن. ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠  ز﹝︧︐︀﹡﹩ و ︾︢ای ﹎︣م︋ 
ــ︀ل  ــ︣ و ﹝︀︐︀ج ﹝︡ر︨ــ﹥ در ا︋︐︡ای︨  ︣︐﹛ــ︿، ﹜﹢ازم ا ــ︡ا ﹋﹫ �  ا﹨
 ﹟﹞ ﹜ ــ︀ل ا︗︣ای ︵︣ح︨  ﹥ دا﹡︩ آ﹝﹢زان ﹝︣وم در دو︨   ︋﹩﹚﹫︭︑

.︡﹠︊﹛ ﹉ از
﹠︡ی و ار︨︀ل ︡ود ٢٠٠   ︋﹤︐︧  ︋︀ ﹥ ز﹜︤﹜﹥ زد﹎︀ن آذر︀︋︖︀ن︋   ︋﹉﹝﹋  �

︨︣︐︀ن ا﹨︣ در ︑︀︋︧︐︀ن ٩١.  ︫﹤ ︣ای آ﹡︀ن︋   ︋﹢︐ ︋︧︐﹥ ﹜︊︀س ﹎︣م و︎ 
︣و︫﹢ر ﹝︺︣﹁﹩ ︵︣ح و ﹁﹫﹙﹛  ︧︐﹥ ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ︀وی︋  �  ︑ ﹤﹫︡ود ٢٠٠︋ 
﹫﹟ ︖︀ج در را︨︐︀ی  ﹝︧︐﹠︡ از ز﹡︡﹎﹩ ﹊﹩ از ا﹟ ز﹡︀ن و ︑﹢ز︹ آن در︋ 

.﹩︺ ﹀︀ی︨  ︀﹡﹢اده در ︵︣ح︮   ︠️︨︣︎︣ ︀﹝️ از ز﹡︀ن︨ 
ــ﹢ز ﹝﹞︐︀ز  ــ︡ود ٣٠ دا﹡︩ آ﹝  ــ︣ای ︋ ﹩﹆﹢ــ︤اری اردوی ︑︪ــ ﹎︣︋  �

 .︩︫﹢  ︎️︑ ︣وم﹞ اده  ﹨︀ی﹢﹡︀︠

︪︡﹞ ︣ای ︵︣ح ︵﹀﹑ن ﹝︧﹙﹛ در ا︗
﹥ ﹋﹢د﹋︀ن ا︮﹑ح و  ︣﹡︀﹝﹥ ر︨﹫︡﹎﹩︋  ︀ل ١٣٩٠︗﹞︺﹫️︋  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در︨ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٤٠

 ︀﹠ ﹢د ﹇︣ار داد؛ ﹋﹥︋   ︠﹤﹞︀﹡︣ ︑︣︋﹫️ در ﹇︀﹜︉ ︵︣ح ︵﹀﹑ن ﹝︧﹙﹛ را در︋ 
 ︡ ﹥ ﹝︣﹙﹥ ا︗︣ا ﹡︨︣﹫︡ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹥︫  ︣﹎︤اری ا﹟ ︵︣ح︋   ︋﹩﹚﹚︻ ﹤︋
 ﹤︐﹫﹝﹋ ﹉ ﹤ ︣ف︋   ︮﹩﹠﹫︣ح آ︵ ﹉ ︉﹛︀﹇ از ﹜﹚︣ح ︵﹀﹑ن ﹝︧ــ︵ ﹤﹋
 ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟︀ه ٩١ ا﹞ ر﹢︣  ︫﹏در اوا ︀︐︀﹡ ︣دد و﹎ ﹏︡︊︑ ﹩﹝︀ل و دا︺﹁
️ ﹨︀ی  ︀﹝ ︩ ﹢د را در دو︋  ︋︀ ︑︺︡اد ١٠ ﹡﹀︣ ︻︱﹢ ︔︀︋️ ﹁︺︀﹜﹫️︠ 
ــ︀زی ﹋﹢د﹋︀ن ز﹡︡ا﹡﹩  ️ ﹨︀ی ︋︺︡ از آزاد︨ ︀﹝ ــ︀زی و ﹇︊﹏ از آزاد︨

آ︾︀ز ﹡﹞﹢د.
ــ︡ه ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹞﹫︐﹥ ︵﹀﹑ن  ــ︀زی: ︻﹞ ــ︀ی ﹇︊﹏ از آزاد︨ ﹨ ️ ︀﹝(︿﹛ا
ــ︀ل (﹎︣وه و︥ه)  ︨ ١٢ ︣︣وه ︨﹠﹩ ز﹎ ︀︋ ︣︲︀ ︀ل در ︪︡ــ﹞ ﹜﹚︧﹞
 ﹏﹝ و ️﹇︣  ︨︣﹫︷﹡ ﹩︀﹨ ︣م︗ ︀ ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥︋ 

.︡﹡︣︋ ﹩﹞ ︣  ︨﹤  ︋︤﹋︣﹞ ﹟︡ر در ا﹞ اد﹢﹞
 ﹟از آزاد︨︀زی: در ︵﹩ ٨ ﹝︀ه ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︧︐﹞︣ ا ︡︺ ️ ﹨︀ی︋  ︀﹝ (ب

ــ﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️،  ــ﹥ از ︑︺︡اد ١٦ ﹝︡د︗﹢ی ﹎︣وه و︥ه ﹋︀﹡ ︐﹫﹝﹋
ــ﹑ن، ٤ ﹋﹢دک آزاد  ــ﹩ و را︋︴﹫﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ︵﹀ ﹇﹢﹆ ﹜﹫︑ ︣ی﹫﹍﹫ ــ︀︎  ︋

︣ح آن در ز︣ آ﹝︡ه ا︨️.  ︫﹤﹋ .︡﹡︡︣د﹎
 :︀﹨ ️ ︀﹝ / ︧ــ﹢اد / ︗︣م: ا︻︐﹫︀د﹫ ــ︀ل /︋  ــ︺﹫︡.ن. / ١٥︨  ︨

︽﹏ و ﹝︧﹊﹟  ︫ ﹢ادآ﹝﹢زیـ  ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ و︨ 
ــ︀د /  ــ︣م: ا︻︐﹫ ــ﹩ / ︗ ︀﹝﹠﹨ــ︀ل / اول را ــ﹢اد.ف. / ١٧ ︨ ︗
︽﹏ و   ︫ ︀ل از ︊︦ـ   ︨١ ︿﹫﹀︑ ︪︣وط و﹞ ﹢﹀︻ :︀﹨ ️ ︀﹝

﹝︧﹊﹟ و ︑︣ک ا︻︐﹫︀د ﹝︀در
️ ﹨︀: رد  ︀﹝ / ️﹇︣ ــ︀ل / - / ︗︣م:︨  ﹝︭︴﹀﹩.ر. / ١٦︨ 

﹏︽  ︫ ﹝︀ل ﹝︡د︗﹢ـ 
️ ﹨︀: رد ﹝︀ل  ︀﹝ / ️﹇︣ ︀ل / - / ︗︣م:︨  ﹝︖︐︊﹩.ا. / ١٤︨ 

﹏︽  ︫ ﹝︡د︗﹢ـ 

︪︡﹞ ︀ن﹝︐︠︀  ︨﹤︺﹚﹇ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ︠
 ️︣︓﹋ا ︪︡﹞ ﹜﹚︧﹞ از ﹋﹞﹫︐﹥ ︵﹀﹑ن ﹩︐﹁︀ا︵﹑︻︀ت در ﹅︊︵

ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀﹡﹢ن ا︮ــ﹑ح و ︑︣︋﹫ــ️ در ﹝﹠︀︵﹅  ــ︀ق ﹋ ﹥ ا︑﹀ ــ︉︋  ︣﹇
 ﹟︀︋︣ا﹠ ﹫︀︋︀ن ﹝︪ــ︡ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؛︋  ــ︀︠︐﹞︀ن و ﹇﹙︺﹥︠   ︨﹤︺﹚﹇

︣ ا︨︀س  ﹥ ا﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹁︨︣︐︀د.︋  ﹢د را︋   ︠﹩︀︨︀﹠  ︫﹤︐﹫﹝﹋ ،️﹫︺﹝︗
﹥ ︻﹙️ ا︻︐﹫︀د،   ︋﹅︵︀﹠﹞ ﹟ا﹋︓︣ ﹋﹢د﹋︀ن ا ،﹩︀︨︀﹠ ﹎︤ارش ﹨︀ی ﹋﹞﹫︐﹥︫ 
﹢دن، ﹁﹆︣ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹡︡ا︫︐﹟ اوراق ﹨﹢️، از ︑﹞ ﹏﹫︭︣وم   ︋︣︗︀﹞
﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑﹢︨︳  ︣ ︵︊﹅ ︑﹆﹫﹆︀ت︮  ﹝︀﹡︡ه  ︀ ︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده ا﹡︡.︋ 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︡د﹋︀ری ︻﹞︡ه ︑︣﹟ ︻﹙﹏ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ اوراق ﹨﹢️ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن: 
︀ ا︑︊︀ع و ︀ ازدواج ﹨︀ی ﹝﹢﹇️، ﹁︣وش  ︋﹩ ﹝︧ــ﹢﹜﹫︐﹩ وا﹜︡﹟، ازدواج︋ 
ــ︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡؛ ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ــ︡م ﹨﹞﹊︀ری ﹡︀د ﹨ ــ﹠︀﹝﹥ و ︻ ︨︀﹠︫
︡ه   ︫︒︻︀ ﹥ ﹇︀︀ق ﹝﹢اد ﹝︡ر︋  ︣︠﹩ از وا﹜︡﹟ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ا︫︐︽︀ل︋ 

﹢د را ﹝﹀﹩ ﹡﹍﹥ دار﹡︡.  ︠️﹢﹨ ر ︻﹞︡ی﹢︵ ﹤  ︋﹤﹋
 ︡ ︣ آن︫  ﹥ ︻﹞﹏ آ﹝︡ه ︑﹢︨︳ ︗﹞︺﹫️ ︑︭﹞﹫﹛︋  ︣ر︨﹩ ﹨︀ی︋  در ﹡︐﹫︖﹥︋ 
﹋﹥ او﹜﹫﹟ ︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹝︪︡ در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹇﹙︺﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن راه ا﹡︡ازی ︫﹢د. 
 ﹏﹞ ﹤  ︋︡︖︧﹞ ﹟︣︑ ﹉︤د﹡ ︀  ︋︀︨﹑﹋ ︣وع ︣ای︫  در ﹡︧︐﹫﹟ ﹇︡م︋ 

ــ﹢د﹋︀ن ﹝﹊︀︑︊﹥ ﹎︣د︡. ﹨ــ︡ف از ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀  ز﹡︡﹎﹩ ﹋
ــ﹩،  ــ﹛ ا︗︣ا ــ﹟ ا﹝﹠﹫ــ️ ︑﹫ در ﹝︧ــ︖︡  ︑︀﹝﹫

 ﹩︀︨︀﹠ ا︻︐﹞︀د︨︀زی در ﹝﹠︴﹆﹥ و︫ 
︋﹫︪ــ︐︣ ﹝﹠︴﹆﹥، ﹇︊﹏ از راه 

 ﹜﹚︻ ــ﹥  ﹡︀︠ ــ︡ازی  ا﹡
︋﹢د.

﹋﹑س ﹨︀ی 
︨﹢ادآ﹝﹢زی 

ــ﹢د﹋︀ن ٧-١٤  ــ︥ه ﹋ و
 ١١  ــ ︀ر︑ در  ــ︀﹜﹥،  ︨

ــ︣﹢ر ﹝︀ه ٩١ آ︾︀ز ︫︡؛ و ︑︀ دی  ︫
ــ︣ار داد، ﹋﹥  ﹢︫ــ︩ ﹇  ︎️︑ ــ︀ه ٢٦ ﹋﹢دک را ﹞



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٤١︫﹞︀ره

︦ از ﹝︡︑﹩  ︑﹞︀﹝﹩ آ﹡︀ در ﹝﹆︴︹ اول د︋︧ــ︐︀ن ﹝﹩ ︋︀︫ــ﹠︡.︎ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ﹨﹞﹊︀ری ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ و ﹝︐﹢﹜﹫︀ن 
﹝︧︖︡ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︗️ ﹎︧︐︣ش 
 ،﹜﹚︻ ــ﹥  ﹡︀︠ ــ︀ی  ﹨  ️ ﹫﹛︀︺﹁
ــ︣دم  ــ️ ﹝ ︀﹝ ︀ــ ︋

﹡﹫﹊﹢﹋︀ر 
︀﹡﹥ ای  ︠

 ﹩﹝︡ ﹇
ــ﹥  در ﹝﹠︴﹆
ــ︀ره  ــ︣ ١٩ ا︗
﹎︣د︡ و در ﹝︡ت دو 
ــ︀زی و  ﹝︀ه و ﹡﹫﹛ ﹝﹢رد ︋︀ز︨
︑︺﹞﹫︣ات ﹇︣ار ﹎︣﹁️. از اول ︠︣داد 
ــ︀ ﹎︣د︡. در  ــ︀ در ︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ︋︣︎ ︨﹑﹋ ١٣٩٢

 ︩٣٩ ﹡﹀︣ ا﹁︤ا ﹤  ︋﹜﹚︻ ﹤﹡︀  ︩︫︠﹢  ︎️︑ ︡اد ﹋﹢د﹋︀ن︺︑ ︣︲︀ ︀ل
︀﹁︐﹥ ا︨️ ﹋﹥ ︫︀﹝﹏ ٣٠ ﹋﹢دک در ﹝﹆︴︹ اول د︋︧︐︀ن و ٩ ﹋﹢دک در 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︡﹞ ︹︴﹆﹞
︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩:  ــ︀﹝﹏︠  ️  ﹨︀ی د﹍︣ی ﹡﹫︫︤  ︣ آ﹝﹢زش، ﹁︺︀﹜﹫ ︻﹑وه︋ 
︣ر︨﹩ ر﹁︐︀ر و   ︋،﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ︫︤ــ﹊﹩ و ﹊︀پ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋﹢د﹋︀ن︠   ︎﹤﹠︀︺﹞)
 ﹤﹝﹫  ︋﹤︣︐﹁د ﹤﹫︑ ،﹩﹡︀﹞︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︫﹠︀س ار︫︡ ﹎﹀︐︀ردر︐﹀﹎
 ﹩﹊ ﹜︪ ﹏﹝︻ ا﹡︖︀م ️︗ ︣ی﹫﹍﹫ ︣ای دو ﹋﹢دک،︎  ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 
︀﹡﹥ ︻﹙﹛، ﹝︺︀﹜︖﹥ د﹡︡ان ﹊﹩ از دا﹡︩ آ﹝﹢زان)، ︠︡﹝︀ت  از ﹋﹢د﹋︀ن︠ 
 ﹤﹡︀ ︣ای دو ﹡﹀︣ از ﹋﹢د﹋︀ن︠  ــ﹠︀﹝﹥ و ﹋︀رت ﹝﹙﹩︋  ︨︀﹠  ︫﹟︐﹁︣﹎) :﹩﹇﹢﹆
︻﹙﹛)، و ︠︡﹝︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩: (︋︣﹎︤اری ﹋﹑س  ﹨︀ی ﹝︀رت  ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ 
 ︴ ︀﹋﹠﹫﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︑﹢︨︳ ﹋︀ر︫﹠︀س ار︫︡ ﹝︪︀وره ︗️ ار︑﹆︀︨  و︥ه︨ 
︣﹎︤اری ︗︪﹟  ︣﹎︤اری ︗︪﹟ روز ︗︀﹡﹩ ﹋﹢دک،︋   ︋،﹤﹆︴﹠﹞ ﹩﹍﹠﹨︣﹁
︀﹡﹥ ︻﹙﹛ و  ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن︠  ︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋﹞﹫︐﹥ ﹝︡د﹋︀ری︋  ــ︀ب︋  روز ﹋︐
﹢ی ︻﹫︡؛  ︣﹎︤اری ︗︪﹟︋  ﹢︫ــ︩ ︗﹞︺﹫️،︋   ︎️︑ اده  ﹨︀ی﹢﹡︀︠
︋︀زد︡ از ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︻﹙﹢م و ﹋﹢دک ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩)، ︑﹢︨︳ ︠︀﹡﹥ 

︡ه ا︨️.  ︫﹤د﹋︀ن ارا﹢﹋ ﹤ ︻﹙﹛ ︑︀﹋﹠﹢ن︋ 

︪︡﹞ ﹩﹚︻ ا﹝︀م ️ ︩ روی ︗﹞︺﹫ ﹫ ︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی︎  ︋
 ﹤︴﹫ ــ﹑وه ︋︣ ﹎︧ــ︐︣ش ︗﹞︺﹫ــ️ ﹝︪ــ︡ ﹇︭ــ︡ دارد ︻
 ﹩︀﹨  ︣ح︵ ︀ ﹢د در ار︑︊︀ط︋   ︠﹩﹝︀ی ﹋﹞﹫︐﹥  ﹨︀ی دا﹨  ️ ﹫﹛︀︺﹁
 ﹩︀﹨ ︪ــ︡ه ا︨ــ️ ﹡﹫︤ ﹎︀م﹡ ︀﹡ن ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︗︣ای آ﹢﹠﹋︀︑ ﹤﹋
﹫︣ا﹝﹢ن و︲︺﹫️ د︠︐︣ان  ︣دارد، از ︗﹞﹙﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥︎  ا︨︀︨﹩︋ 
︀م   ︫﹟﹫︤اری آ﹎︣ ﹁︣اری در ﹝︪︡ و ا︗︣ای ︵︣ح ﹁︀︵﹫﹞︀،︋ 
︻﹫︀ران در ﹝﹠︀︵﹅ ا︻︐﹫︀د زده ︫︣، ︑﹢︗﹥ و︥ه ︋﹥ ﹎︧︐︣ش 
و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩، ︎﹫﹍﹫︣ی و︲︺﹫️ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و 

.﹟﹫︪﹡ ﹤﹫︫︀
 ﹟︣︑ در ︑︀زه ،︪︡﹞ از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ️︀﹝ در را︨︐︀ی ﹨︡ف
﹇︡م ︫﹠︀︨︀﹩ ︑︺︡ادی از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره ︎︤ ︠︀﹡﹥ در ﹝︪︡ ا﹡︖︀م 
 ﹤﹡︀︠ ﹉ ︀ل ︎﹫﹍﹫︣ی ︋︣ای راه ا﹡︡ازی ︫︡ه ا︨️ و ︗﹞︺﹫️ در
 ﹟ا ﹤  ︋︡︀ ︭﹢ص ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر︋  ا︣ا﹡﹩ در ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در︠ 
 ﹟آ﹝︀ر ر︨﹞﹩ از ︑︺︡اد ا ︪︡﹞ ︣ ﹡﹊︐﹥ ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در︫ 
 ﹩﹀﹚︐﹞ ︀ی﹨ ️ ﹋﹢د﹋︀ن ارا﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د. ا﹟ در ︀﹜﹩ ا︨️ ﹋﹥ در ﹝﹠︀︨︊
 ︴ ﹫﹏ ﹝︧ــ︀﹁︣ان و زا︣ان رو︋︣و ا︨️، ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن از︨   ︠︀  ︋︣  ︫﹤﹋
ــ﹢﹡︡. ︵︊﹅ ﹎﹀︐﹥ ﹝︡︣ ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︺︀و﹡️  ︫︣ ︗﹞︹ آوری ﹝﹩ ︫
︀﹝︀﹡︡﹨﹩، ︡ود  ︀ل ٨٩ در ﹉ ︵︣ح︨  ︣داری ﹝︪︡ در︨   ︫﹩﹍﹠﹨︣﹁
︡؛ ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥  ︣ ﹝︪︡ ︗﹞︹ آوری︫  ٥٨ ﹋﹢دک ﹋︀ر (︠﹫︀︋︀﹡﹩) در︫ 
️  از ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا﹇︡ام ︀︫︧︐﹥ ای ︑﹢︨︳  ︀﹝ در ︭︠﹢ص

﹢رت ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا︨️.  ︮︳︋︣︀د ﹨︀ی ذ﹡



︤﹡﹢  ︎︣ ا﹜﹩ ز﹢
ــ﹩ دارد، و ﹡﹥ در  ︀︗ ︣ان︑ ﹏﹢︵ و ︰︣︻ ﹤ــ﹩ ﹋﹥ ﹡﹥ روی ﹡﹆︪ــ ︀︗
ــ︀زی و ﹨︤اران  ︨︀︊ــ﹩ و ز ــ︀ و ︵︣ح ﹨︀ی ︻﹞︣ا﹡ ــ︡ه و و︻﹫︡﹨ ــ︀ن و︻ ﹫﹞
﹢﹡︤! ﹏ د﹇﹫﹆﹥ ﹋﹥ از آ︣︠﹟ ا︧︐﹍︀ه   ︎︣ا﹜﹩ ز﹢ ﹩︀︗ .︣﹍د ︩︀﹝﹡
︩ ﹨︀ی  ﹥ ︗︀﹩ ﹋﹥ دود﹋ ︣ا﹡﹩ ﹝﹩ ر︨﹩︋  ︀وران︋  ا︑﹢︋﹢س ﹨︀ی ︑﹠︡روی︠ 
﹫︀︋︀ن ا︮﹙﹩ رو︨︐︀ی ﹝﹞﹢د آ︋︀د   ︠.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹜﹚︻ ︡﹇ ﹤﹡︀  ︠︤ ︋﹙﹠︡ ﹋﹢ره︎ 

﹥ ﹝﹏ ز﹡︡﹎﹩ ﹋︀ر﹎︣ان ﹋﹢ره ﹝﹞﹢د آ︋︀د. ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ت︋ 

ز﹡︡﹎﹩، ر﹡︕، ﹋﹢د﹋﹩
﹋﹢د﹋︀﹡﹥  ﹨︀ی ا﹠︖︀ ﹝︺︭﹢م ︑︣﹟ ﹋﹢د﹋﹫︀ ﹨︧︐﹠︡. ا﹠︖︀ ﹋﹢د﹋﹫︀ آ﹡﹆︡ر 
﹝︺︭﹢﹝﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑︨︣﹩ ﹡︤د﹊︪︀ن ︫﹢ی. ﹝﹩ ︑︨︣﹩ د︨️ د︠︐︣﹋︀ن 
﹙﹢ر  ﹢رد︋  ﹍﹫︣ی. ﹝﹩ ︑︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ﹝︊︀دا ︑︣ک︋  ــ﹢︠︐﹥ ﹋﹢ره را︋  آ﹁︐︀ب︨ 
︣ ﹨︀ی  ︪﹟ آ︗ ️ ﹨︀ی︠  ︪ ︀ن. ا﹠︖︀ ﹋﹢د﹋﹫︀ در ﹝﹫︀ن︠  ︫ــ﹀︀ف ﹡﹍︀ه︫ 
 ︀﹞آد ︀︐︪ ︀﹡﹥ ﹝︐﹢﹜︡ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡، ﹇︡ ﹝﹩ ﹋︪﹠︡. ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹫﹟︠   ︠︤ ﹋﹢ره︎ 
︻︀︫﹅ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ︨﹆︿ ﹡︀︨﹢ر ︠︀﹡﹥ ای را ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︎﹠︀ه آ﹠︡ه ︫︀ن و در 
ــ﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹠︖︀ ز﹡︡﹎﹩  ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹫﹟ ︪︠ــ︐︀ ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ای د﹍︣ را ︠﹙
 ︣﹞ُ ︩︀﹨ ️﹫﹞﹢︭︺﹞ ــ︀م ــ︀ ︗︣︀﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن ︑﹞ ︗︀ری ا︨ــ️؛ ا﹝

راه  ﹨︀ی آ︨﹞︀ن
﹁︣زا﹡﹥ ﹇︊︀دی

︡﹎︀ن ا︨️.  ﹫︪︀﹡﹩ دارد. ا﹠︖︀ د︀ر ﹁︣ا﹝﹢ش︫   ︎︣ ﹨﹞﹫︪ــ﹍ِ﹩ ر﹡︕ را︋ 
 ﹟︢ر ﹝﹫︡ار﹡︡ت ﹋﹥ و﹇︐ــ️ را ︋︣ای ا ︣ــ ــ﹥ ای ﹋﹥ از ︋︡و ورود ︋ ﹚﹞

﹝︣دم ﹨︡ر ﹡︡﹨﹩.
︊﹢ر ﹋︀﹁﹩ ا︨ــ️ ︑︀   ︮﹩︋︣﹞ ︡﹠ ــ﹀﹫︡ و ﹋﹞﹩ ﹝︡اد ر﹡﹍﹩ و  ︨︢︾︀﹋ ︡﹠
 ﹏︡︊︑ ﹉﹢﹋ ﹩﹡︀  ︋﹤︀  ︨︣آرا﹝︪ــ﹩ در ز ﹤ ︙﹥ ﹨︀ را︋  ️ ﹨︀ی︋  ــ﹫︴﹠ ︫
﹋﹠︡. و﹇︐﹩ ︋﹥ ︫︣وع ﹡﹆︀︫﹫︀ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹩، ﹡﹊︐﹥ ای ﹋﹥ ﹡︷︣ت را ︗﹙︉ 
 ︀ ︣ ﹨︀ی آ︨﹞︀ن آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د،︋  ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹡﹆︀︫﹫︀ ︾︀﹜︊︀ از ا︋
 ︣︑︡﹠﹚  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨  ﹤︺︫ر︫﹫︡ی ﹋﹥ در ﹝﹫︀﹡﹥ اش ﹝﹩ ︑︀︋︡ و ا﹢ ر﹡﹌ آ︋﹩ و︠ 
 ︩  ︋﹟ا ︀ از ︡ ﹝︺﹞﹢﹜﹠︡. و ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹩ ﹋﹥ ا﹟ ﹡﹆︀︫︀ن ﹋﹢ ﹉﹆︡ر︋ 
︀︡ در  ﹢ر︫﹫︫︡︀ن ا﹠﹆︡ر ︑﹠︡ ﹝﹩ ︑︀︋︡.︫  از ︵︊﹫︺️ در ار︑︊︀︵﹠︡ ﹋﹥︠ 
 ︡﹠﹚ ــ︀ه آرزو ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︑﹊﹥ ا︋︣ی د︨ــ️︋  ــ︣م ﹎︣﹝︀ی آ﹁︐︀ب ︑﹫︣ ﹝ ﹨ُ

︫︣︀ن ﹋﹢︑︀ه ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹀︦ ︑︀زه ﹋﹠﹠︡. ︣ای ﹜︷﹥ ای از︨  ︠﹢ر︫﹫︡ را︋ 
 ﹤﹡ ﹤﹋ ︡ ︫︀ ︀︋﹆﹥ ای︋  ︧﹞ ︣ ︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︐﹩ ا﹎ ︀زی ︨ا ︀ ﹨﹞﹫︪﹥ از︋  ﹨ ﹤︙︋
︤ار ﹝﹫︪﹢د.  ﹎︣ ︡ ︑﹊﹥ ︵﹠︀ب︋  ﹠ ︀ ︀︋﹆﹥ ای ﹋﹥︋  ︑﹢︎﹩ دارد و ﹡﹥ دروازه ای، ﹝︧
 ﹤ ︣ا︻︀ت را، ﹇︡م︋  ︡﹜﹩ را، ﹝ ︀زی ﹋﹠﹠︡، ﹨﹞ ︣ا﹨﹩ را︋  ﹝﹨ ️ ــ ︣ار ︨ا ﹇ ︀ ︖﹠ا
 ︀  ︋︹︣ ــ  ︨﹩﹚﹫ ︀زی︠  ︀زی ﹋︣دن را. ︑﹫﹛︋  ︣﹡︡ه︋  ︣﹡︡ه-︋  ﹇︡م راه ر﹁︐﹟ را،︋ 

︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹫ ︡ای ز︀دی ادا﹝﹥︎  ︣و︮   ︨︀ ︐﹆︊︀ل ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د و︋  ︨ا

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٤٢



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٤٣︫﹞︀ره



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٤٤

︣ آورده   ︋︡دو︨️ دار ﹤﹋ ︡دار ﹩آرزو ﹤ ︡﹫﹠﹫︊  ︋︡﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ︀﹨ ﹤︙︋»
 ︡︀ ︙﹥ ﹨︀ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡︋   ︋،︡﹢﹎ ﹩﹞ را ﹟ا ﹤﹋ ﹩︋︣﹞ «.︡﹫︧﹢﹠ ︋︪﹥؟ ﹨﹞﹢﹡﹢︋ 
ــ﹑﹝︐﹩ و ︸﹢ر   ︨﹏︓﹞ ﹩︀﹨ آرزو ﹤ ﹠︀ه ﹝﹩ ︋︣﹡︡︋  ﹢ا﹨﹠︡؟︎   ﹤﹫︤ی︋ 
 ﹟ ︊︣ ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹥ ﹨﹛︨   ︠︀﹨ ﹤︙  ︋︀︖﹠︀ی ﹝︀در. ا﹀ ︡ر و︫  ﹠︡ه︎  ا﹝︀م ز﹝︀ن و︠ 
﹢ا︨︐﹥ ︫︀ن   ︠﹟︣︐﹝﹋ ︦﹋︀  ︋︦﹊دار﹡︡، و ا ﹏︀︋﹢﹞ ﹤﹝﹨ ︪︀ن︀﹨ ︀ل و︨ 
︙﹥  ﹨︀ی  ︙﹥  ﹨︀ی ﹋﹢ره ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹋﹞︐︣﹟ آرزوی︋  ︀﹡﹢اده ا︨️،︋  از︠ 
︀︫﹠︡ ز﹝﹫﹟  ا﹟ روز﹨︀ ا︨ــ﹊﹫️ ا︨ــ️. آ︠︣ ا﹎︣ ا︨ــ﹊﹫️ ﹨﹛ دا︫︐﹥︋ 
 ︿︣︺︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩﹋ا﹡﹠︡ ﹋﹞﹩ ﹋﹢د﹢︐ ــ﹠﹍﹑خ ﹋﹢ره ﹋﹥ ﹝︖︀ل ﹡﹞﹩ د﹨︡ ︑︀︋  ︨
﹊︧︐﹥ ای  ﹩ ︪﹛ و︫  ﹩ د︨️ و︋  ︀زی، ︻︣و︨﹉ ﹨︀ی︋  آ﹡︀ از ا︨ــ︊︀ب︋ 

﹫︡ا ﹋︣ده. ︡ر از ﹝﹫︀ن ︲︀︺︀︑﹩ ﹋﹥ ︗﹞︹ آوری ﹝﹩ ﹋﹠︡︎  ا︨️ ﹋﹥︎ 
 ﹩﹠﹫︪﹠  ︋︡︀ ︀﹋﹠︀ن ﹋﹢ره︋  ️ ﹨︀ی︨  ︊ ︀ی︮   ︎،﹤﹡︀  ︠﹤  ︋﹤﹡︀ ﹥ ﹇︡م،︠  ﹇︡م︋ 
︪﹠﹢ی، از ا﹟ ﹋﹥ ﹋﹢ره ︑︺︴﹫﹏ ﹋﹥ ﹝﹫︪﹢د، ﹡︀ن ︫︀ن را  و از ر﹡︖︀︪︀ن︋ 
️ ︫ــ︀ن و از  ︀ ︗﹞︹ آوری ︲︀︺︀ت ︑﹫﹥ ﹋﹠﹠︡. از ﹋︀رت ﹨︀ی ا﹇︀﹝  ︋︡︀︋
︪﹠﹢ی از ر﹡︕ ﹨︀ی ﹝︀دری ﹋﹥ دو︨︀ل ا︨️  ﹠︪﹫﹠﹩ و︋   ︋︡︀ ر﹡︕ ︾︣︋️،︋ 
︡ه.  ︀﹡﹥ ﹡︪ــ﹫﹟︫  ︀﹡﹥ اش، د︧ــ﹉ ﹋﹞︣ دارد و︠  ︎︧ــ︣ش، ﹡︀ن آور︠ 
︀︋︡ ︋﹠︪ــ﹫﹠﹩ ︎︀ی ︮︊️ ︠︀﹡﹢اده ای ﹋﹥ ︎︡ر ︑﹞︀م ︑﹑︫︩ را ﹝﹫﹊﹠︡ 
 ︫︣در ︠︀ور ﹤﹡︀︠ ﹤︡ه ﹡︊︀︫ــ︡، ︎︡ری ﹋﹥ ︑﹢ان ︎︣دا︠️ ﹋︣ا﹠﹞︫︣ ︀︑
︣وی   ︋︡︀ ــ﹢د.︋  ــ︀﹋﹟ آ﹜﹢﹡﹉ ﹨︀ی ﹋﹢ره︫  ــ︡ه︨  ــ︐﹥ و ﹝︖︊﹢ر︫  را ﹡︡ا︫
ــ﹢زن  ︀﹡﹛ ﹨︀ی ا﹁︽︀ن و ﹨﹠︨︣  ︀﹡﹥  ﹨︀ی ﹝﹆︣ ا﹝︀ ﹝︣︑︉︠  ︧ــ︐﹢ی︠  در︎ 
 ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹩﹠﹋ ︣﹊﹁ و ﹩︀︪﹍ ﹥ ︑︧ــ﹫﹟︋  ︊﹫﹠﹩ و ز︋︀ن︋  دوزی ︫ــ︀ن را︋ 
︀︠︐﹟ ︫︀ن ا︨︐﹀︀ده  ︣ای ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡  ﹝﹫︪﹢د از ا﹟ ا︨︐︺︡اد و ︑﹢ا﹡︀﹩ ︫︀ن︋ 
︀﹡﹛ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ︑﹠︀ ﹝﹠︊︹ آب ﹋﹢ره   ︠️︊ ︀ی︮  ــ﹩. ﹋﹞﹩ ﹨﹛︎  ﹠﹋
﹠︪﹫﹠﹩، از   ︋︡﹠﹢ــ ﹡︪︧ــ︐﹥ ا﹡︡ و ﹎︌ ﹝﹩ ز﹡﹠︡ و ︸︣﹁︀ی ︫ــ︀ن را ﹝﹩ ︫
 ️﹡﹢﹀︻ ︣ ︀﹡﹥  ﹨︀ی︎  ︍︨︣﹩؛ از ا﹠﹊﹥ ﹨﹞︀ن︠  ︡ا︫︐﹩ ︫︀ن︋  ﹝︪ــ﹊﹑ت︋ 
︀︫﹠︡ و ﹋︀رت  ﹢ل دا︫︐﹥︋  ﹝﹏ زا﹞︀ن ز﹡︀ن ﹋﹢ره ا︨️ و از ا﹟ ﹋﹥ ا﹎︣︎ 
ــ︐︀ن و︲︹ ﹞﹏ ﹋﹠﹠︡؛ در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت  ا﹇︀﹝️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در ︋﹫﹞︀ر︨

 .︫︡︀ ︀︋︡ آ﹜﹢﹡﹉ ︫︀ن ﹝︡︗ ﹢︱︻ ︡﹛﹢︑ ﹏︡ ﹋﹢ره︋ 
︀ر﹉ ﹎︙﹩ از ﹨﹛ ︗︡ا   ︋﹤︽﹫︑ ﹉ ︀ ــ﹟ آ﹜﹢﹡﹉ ﹨︀ی ﹋﹠︀ر ﹨﹛ ﹋﹥︋  در ﹨﹞﹫
﹥ را︐﹩ در آن ︑︣دد دار﹡︡، ﹉ ﹨﹞︡﹜﹩ و   ︋︀ــ ︫ــ︡ه و ﹝︣غ و ︠︣و︨
ــ︀ از آد﹝︀ و︗﹢د ﹨︀ی  ﹨ ﹤﹡︀︠ ﹩﹊︤د﹡ ﹟ــ﹢د دارد. ا﹡﹍︀ر ا ﹨﹞︣ا﹨﹩ و︗

 .︡﹠︫︀︊﹡ ︀﹠︑ ،︀﹨ ﹩︐ ︀︠︐﹥ ︑︀ در︨  ﹝︐︡ی︨ 

﹩﹆︫︀︻ ️ دو ر﹋︺
﹢ر︫﹫︡ ﹡︤د﹉ ︑︣ ا︨️ ﹋﹥   ︠﹤ ﹥ آ︨﹞︀ن ﹡︤د﹉ ︑︣ ا︨️،︋  ا﹠︖︀ ا﹡﹍︀ر︋ 
︀﹋﹫︀ ﹋﹥ ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ︫﹢ی،  ﹢زان. ﹝﹫︀ن︠  ا﹠﹆︡ر آ﹁︐︀︋︩ ﹎︣م ا︨️ و︨ 
﹛ ﹝﹩ ︫﹢د   ︠️︀﹨ ﹤﹡︀ ︀ز ﹨﹛︫  ﹥ ا︨︐﹆︊︀﹜️ ﹝﹩ آ﹠︡ و ︑﹢︋  از دور ﹡﹍︀ه ﹨︀︋ 

︀ر ﹡﹍︀ه  ﹨︀ی ﹝︣︋︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره.  ︋︣ز
ــ︡ه ای ︑︀ روزی ﹝︐﹀︀وت را  آ﹝︡ه ای ︑︀ در﹎﹫︣ روز﹝︣﹎﹫︀ ﹡︊︀︫ــ﹩؟ ︀ آ﹝
ــ﹢ا﹜︀ در ﹝︽︤ت   ︨﹟︣ای ︑︖︣︋﹥ ای ﹡﹢ آ﹝︡ه ای؟ ا ︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹩؟ ﹡﹊﹠︡︋ 
 ﹩﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹤﹊﹠ــ︀ ا ــ︡ و ﹜︷﹥ ای آرا﹝ــ️ ﹡﹞﹩ ﹎︢ار﹡︡. ︑ ︗ــ﹢﹐ن ﹝﹩ د﹨﹠
 ︀﹞︀﹆﹞ ،︀﹨ ﹩﹨ا﹢ ﹢د︠  ﹢ی، از ︑﹞︀م ﹝﹠﹫️ ﹨︀،︠  ﹫︀ده︫   ︎︡︀ ر︨﹫︡ه ای.︋ 

︀︫ــ﹩. ︣﹝️ ا﹠︖︀ ا﹎︣  ﹢دت︋   ︠︡︀ ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ات.︋  ﹨ ️ و ﹝﹢﹇︺﹫
﹥ ﹨︣و﹜﹥،  ﹥ ︵﹢اف آ﹝︡ه ای،︋   ︋︀︖﹠از ﹋︺︊﹥ ﹡︊︀︫︡، ﹋﹞︐︣ ﹡﹫︧️. ا ︣︐︪﹫︋
 ﹤﹡ ︀︖﹠ی. ا﹢ ﹫︀ده︫  ﹍︢اری و︎  ︋﹥ ︑﹑ش. آ﹝︡ه ای ︑︀ ︑﹞︀م ︑︺﹙﹆︀︑️ را︋ 
︎︫︤ــ﹊﹩، ﹡﹥ ﹝︺﹙﹛، ﹡﹥ ﹝︡︣، ﹡﹥ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ دار؛ ا﹢︑ ︀︖﹠﹩. ︑﹢ را ﹋︧ــ﹩ 
︀﹡﹊﹩ ات ﹡﹞﹩ ︢︎︣دت.  ﹥  ️﹞︧︣︀ب︋   ︋﹩︧﹋ ︀︖﹠︀︨ــ︡. ا﹠︫ ﹩﹝﹡

 .️︧﹫﹡ ﹜﹞ ﹩︧﹋ ︣ای ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ا﹠︖︀ ﹡︀م︠ 
﹥ ︀︱﹁ ﹟﹫﹠﹩ در︨️ ﹡﹫︧️. ا﹝︀ ︑﹢ ﹨﹛  ﹍﹢﹩ ︑﹆︡س دادن︋   ︋︡︀ــ ︫
﹥ ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ﹝﹩ ا︧︐︀دی  ︀﹋﹟ آن ا︨️︋   ︨﹩︧﹫︻ ﹤﹋ ﹤﹡︀ ا﹎︣ در آن︠ 
﹫︣ون  ﹁︣ ﹟﹫﹝﹨ ﹐︀︀ و ﹋﹙﹞︀ت در ذ﹨﹠️ ﹡﹫︩ ﹝﹩ زد و ﹝﹩ ︠﹢ا︨️︋ 
﹥ ﹡﹍︀ه  ︨︣︀﹡︡. و﹇︐﹩ ا﹇︐︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹩︋  ﹥ ﹎﹢ش ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀︋  ﹢دش را︋  ︋﹫︀︡ و︠ 
﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د، و﹇︐﹩  ﹉﹉ ز﹡︀ن   ︠️︻︀﹝︗ ﹤ ︣ای ﹡﹞︀زی ﹋﹥︋   ︋﹩︧﹫︻
︿ ﹝﹩ ﹡︪ــ﹫﹠﹠︡ و   ︮﹤ ︀د﹎﹫︀︪ــ︀ن︋  ︀ ︑﹞︀م︨   ︋،︡﹠︡ه ﹋﹢ره ﹝﹩ آر﹡︕ د
﹆︡ر ﹝︪ــ︐︀﹇﹠︡ ﹋﹥ ︀﹐ در ﹋﹢ره ︫ــ︀ن ﹡﹞︀ز ︗﹞︀︻️ ︋︣﹇︣ار ا︨️، ︑﹢ 
︣ ز﹡︀ن  ︪ــ️︨  ــ︀︡ ﹡﹞﹩ دا﹡﹩ ﹋﹥ ﹆︡ر ﹡﹞︀ز ︣﹝️ دارد. و﹇︐﹩ ﹋﹥︎  ︫
︎︣ ︑﹑ش ﹋﹢ره ﹝﹩ ا︧︐﹩ و ﹝﹩ ﹎﹢﹩: ا︀ک ﹡︺︊︡ و ا︀ک ﹡︧︐︺﹫﹟. و﹇︐﹩ 
 ﹤﹋ ︡︠︣ ﹩﹞ ️﹠﹨ــ﹟ در ذ ان ﹐ ا﹜﹥ ا﹐ ا﹜ّ﹙ـ﹥. و ا ︡ا︫ــ :﹩﹢﹎ ﹩﹞ ﹤ــ ﹋
︉ ﹨︀ی  ︪﹠︀︨ــ﹩، در ﹨﹞﹫﹟ ﹇﹙  ︋︡︀  ︋﹉﹢﹋ ︀ی﹨  ﹤﹡︀ ︠︡ا را در ﹨﹞﹫﹟︠ 
ــ﹢ق، در آ﹝﹫﹟ ﹎﹀︐﹠︀ی ﹋﹢د﹋﹩ ﹋﹥  ︣ از︫  ﹝︣︋︀ن، در ﹨﹞﹫﹟ ﹡﹍︀ه  ﹨︀ی︎ 
︡ا را  ﹩ ا﹝︀ن آ﹁︐︀ب دارد. ︑﹢ ﹨﹞﹫﹠︖︀︠  ﹢︨ــ﹥  ﹨︀ی︋  ــ︐︀﹡︩ ﹡︪︀ن از︋  د︨
﹥ ﹝︺︖︤ه آ﹝︡ه. ︻﹫︧﹩ ای  ﹫﹠︀ی ︻﹫︧﹩ ﹋﹥︋  ︠﹢ا﹨﹩ د︡، در ︪ــ﹞︀ن︋ 
︀︡ در  ﹋﹥ ︻﹑﹢﹎ ﹩﹞ ︩﹡︀﹝︪ ﹩﹊︤﹫﹁ ﹜︡ ﹋﹥ ﹡︀︋﹫﹠︀︨️. ا﹝︀ ﹁﹆︳ ︑﹢︋ 
 ﹩︀﹠﹫ ︊﹫﹠﹩ ﹋﹥ ﹆︡ر︋   ︋︀︑ ﹩︫︀ ر﹋﹢ع ﹡﹞︀زت ﹝︺︖︤ه ︻﹫︧﹩ را ︦ ﹋︣ده︋ 
︋︩ ا︨️ ا ﹟︪ــ﹞︀︋ ﹢︑ .︀︡ در ︨︖︡ه، ﹡﹍︀ه ﹝︣﹛ را ﹝︣ور ﹋︣ده 
﹠︀︠︐﹩ ﹡﹥ ﹨﹞︐︀﹩ دارد و ﹡﹥ در ︑﹢ان ﹋︧﹩   ︫﹤﹋ ﹩︡ا ︡ا﹡﹩ ﹋﹥︠   ︋︀︑ ﹩︫︀︋
︀﹜﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه  ﹩ ﹨﹞︐︀ی ︻  ︋﹤﹡︀﹍ آورد. او ﹩﹊︣ــ  ︫︩︣ا ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹩ ︑﹀︀و︑﹩، د︨︐︀ن ﹝︀دران ﹋﹢ره  ︣ آ︫﹢︋︡ از︋  ﹨︀دی را آ﹁︣︡ه ︑︀ د﹜️ را︋ 
ــ︀︡ آ﹡︀ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡ ﹋﹥ ﹇︀﹝️ ﹋﹥  ︋︣ا️ ﹝﹆︊﹢﹜﹫️ ﹡﹞︀ز ﹝﹩ ︵﹙︊︡.︫ 
﹥ ︀ر︪︀ن  ︡ای ︑﹞︀م ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره ﹋﹥︋  ︡. ﹇︊﹢ل︠  ︋︧︐﹩، ﹡﹞︀زت ﹇︊﹢ل︫ 

﹢ا︨︐﹥ ای ︑︀ ﹇︡﹝︀️ را ا︨︐﹢ار ﹋﹠︡. ︡ا﹩ ﹋﹥ از او︠  آ﹝︡ه ای؛ ︀ری︠ 
︀︫﹛ ﹝﹩ ﹝﹫︣م؛︀ ︻︀︫﹆️ ﹡︊︀︫﹛؟  ︋️﹆︫︀︻

 ﹤﹊﹠ا ︰﹞ ﹤ ﹢دت ﹡﹫︧️، و﹇︐﹩ ︻﹙﹫︣︲︀︋  ︎︀﹎﹫︣ ﹝﹩ ︫﹢ی، د︨️︠ 
 ︡﹠︊﹛ ️﹠﹫︋ــ︣ای دور ︀د﹇︀﹡﹥︋  ــ︣م.︮  ﹫﹍ ــ︀ ازت ︻﹊︦︋  ﹫ ــ﹩:︋  ﹢﹎ ﹩﹞
︀ ﹡﹍︀ه ﹝︺︭﹢﹝︩ ﹁﹆︳ ﹡﹍︀﹨️ ﹝﹩ ﹋﹠︡. و﹇︐﹩   ︋﹜︣﹞ ﹤﹋ ﹩︐﹇ــ︡. و ﹝﹩ ز﹡
ــ︡ه ای ﹨﹞︣ا﹨️ ﹝﹩ ︫ــ﹢د. و﹇︐﹩ ﹋﹥  ︡ا﹡︡ از ﹋︖︀ آ﹝ ــ﹥︋  ﹩ آ﹡﹊ ــ︡ی︋  ﹞
﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره ﹝﹫︤︋︀﹡︀ن ﹝︣︋︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹠︀︻️ ︵︊︹ ︫︀ن ا︨﹫︣ت 
﹍︢ری. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹩  ︊﹫﹠﹩ و︋  ︀﹎﹫︣ ﹡︪﹢ی. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹩︋  ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹩︎ 

«!︣﹍و﹇︐﹩ د ︡︀︫» :﹩﹢﹍︋
آ︣︠﹟ ﹇︀︋﹩ ﹋﹥ ﹝﹫﹞︀ن ︪﹞︀﹡️ و ﹜﹠︤ دور︋﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹜﹞ ︡﹠︊︣︋︀ن 
︋︙﹥ ﹨︀︨️ ﹋﹥ ︋︡ر﹇﹥ ات ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹡﹞﹩ ﹎﹢﹠︡، ا﹝︀ ا﹡﹍︀ر ﹝﹩ ︫﹠﹢ی ﹋﹥ 
 ︀﹡و ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹩ ﹋﹥ ︑﹢ ﹇︣ار ا︨️ ﹋︀ری ﹋﹠﹩ ︑︀ آ «.︀﹫ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡: «︋︀ز ﹨﹛︋ 

﹢ی. ︤رگ︫  ﹢﹡︡ ︀ آ﹡︀ دار﹡︡ ﹋︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︑﹢︋  ︫︀د︫ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٤٥︫﹞︀ره

︡﹝﹞ ای
︀ک ︗︀﹨﹙﹫️ د︣وز ︡ه در︠  ﹥ ﹎﹢ر︫  ︡ر ︑﹞︀م د︠︐︣﹋︀ن ز﹡︡ه︋  ای︎ 

︀ک ︾﹀﹙️ ا﹝︣وز ︡ه در︠  ︡ر ︑﹞︀م د︠︐︣﹋︀ن ﹝︡﹁﹢ن︫  ای︎ 
︀﹡︀﹞︀ن در ︑﹞︀﹝﹩ ز︗ ︡ر ︑﹞︀م ﹋﹢د﹋︀ن ر﹡︕ ﹋︪﹫︡ه ای︎ 

 ︩︀﹞︣﹎ ︀ ــ﹠﹌ د﹜︀ را︋  ︐﹢ان︨   ︋︀︑ ︡د ︡︀ ا︫ــ﹉ ︪ــ﹞︀﹡️ را ﹋︖︀︋ 
ذوب ﹋︣د؟

ــ﹠﹫︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ︋︀ آن روح ﹨︀ی ︠﹢اب زده را  ︫ ︡︀︋ ︀︖﹋ ︀د دردت را︣﹁
︋﹫︡ار ﹋︣د؟

︀ ا﹋︧ــ﹫︣ ︻︪ــ﹆︩ ︾︊︀ر  ︐﹢ان︋  ︀︡ ︗︧ــ️ ︑︀︋  ︣ ﹝︣ت را ﹋︖︀︋  ــ︉︎  ﹚﹇
︉ ﹨︀ی  زده زدود؟ ︋﹩ ︑﹀︀و︑﹩ را از ﹇﹙

﹇︡م ﹨︀ی ا︨︐﹢ارت را ﹋︖︀  ︡︀︋︀﹁️ ︑︀ ز﹝﹫﹟ ︠︀﹋﹩ ا﹟ د︀ر را از ر﹡︕ 
﹥ آ︨﹞︀ن ︻︪﹅ و ︻︡ا﹜️ ر︨︀﹡َ︡؟ ︋﹩ ︻︡ا﹜︐﹩︋ 

︡﹝﹞ ای
﹢︋﹩ ﹨︀، ︑﹞︀﹝﹩ ر﹡︖︀ و ︑﹞︀﹝﹩ درد﹨︀ ای ︑﹢ ︑﹞︀﹝﹩︠ 

ا︫﹊️ را در ︪﹛ ﹋﹢د﹋﹩ د︡﹛ ﹋﹥ در ﹝﹆︀︋﹏ ︪﹞︀ن ﹨﹞﹥، از ر﹡︕ و 
︀﹝﹢︫﹩ ﹝﹩ ر﹁️.  ︠﹤  ︋️﹠﹞

️﹝و ر ﹅︪︻ ︣ ︊﹞︀﹫  ︎﹤ ﹡︀﹝﹥ ای︋ 
﹩﹝︣﹋ ﹤ا﹜﹙ّـ ﹤﹛ا

︧︐﹥ ی ﹝︣د﹝﹩ را  ﹠﹫︡﹛ ﹋﹥ ﹎﹢ش ﹨︀ی︋  ﹁︣︀دت را از ﹠︖︣ه ﹋﹢د﹋﹩︫ 
︋﹥ ︀ری ﹝﹩ ︠﹢ا︨️.

ــ﹩ اش را ﹝﹫︀ن  ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹜︡ــ﹩ د ــ﹫﹠﹥ ﹋﹢د﹋ ﹇﹙︉ ﹁︪ــ︣ده ات را در︨ 
︣ ﹝﹩ ﹎︧︐︣د.  ︫﹩︾﹢﹚︫

︡﹝﹞ ای
ای ﹨﹞﹫︪ــ﹥ در ا︲︴︣اب و ︑︪﹢︩ از ︗﹏ ︾︀﹁﹑ن ز﹝︀﹡﹥، ای رو﹡︡ه 

﹩ ︑﹀︀و︑﹩... راه د︫﹢ار ﹝︧﹢﹜﹫️ و آ﹎︀﹨﹩، ای ﹎︣︤ان از ︾﹀﹙️ و︋ 
 ﹟د︫﹢ار ا︨️ ا ﹤ ؛﹩︐﹁︀ آ﹎︀﹨﹩ ﹋﹥ ︑﹢ آن را ﹟ا︨ــ️ ا ﹟﹫﹍﹠  ︨﹤

︣︡ی. ﹥ ︗︀ن︠  ﹎︣︤ی ﹋﹥ ︑﹢ آن را︋ 
﹠﹍﹫﹠﹩ ﹁︣و ﹝﹩ ا﹁︐﹠︡؛ ﹇︡م ﹨︀ی ﹝︀ن از ︾﹫︊️   ︨﹤﹝﹨ ﹟︀ن از ا﹝︀﹨ ﹤﹡︀︫

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞ ️︧  ︨︀﹡و︗︡ا
︣د ﹡﹍︀ه ﹨︀  ﹝﹩ ز﹡﹠︡. ︉ ﹨︀ی ﹝︀ن در ﹨﹢ای︨  و ﹇﹙

﹥ دوش ﹝﹩ ﹋︪ــ﹫﹛، ﹝﹩ ا︧ــ︐﹫﹛ و ︻︪ــ﹅  ــ﹢ ﹝﹩ ﹝︀﹡﹫﹛،︋  ــ︀ن ︑ ﹡﹢ ︀ــ ا﹝
...﹜ورز ﹩﹞

﹋﹥ راه ︑﹞︀م ر︨︐﹍︀ران، راه د︫﹢ار ︻︪﹅ ا︨️ و ا︨︐﹢اری و آ﹎︀﹨﹩.



︧ــ︀رت ﹨︀ی ا﹡︡ک  ــ︐︀ن ﹝︣غ و ︑﹛ ﹝︣غ... ز﹜︤﹜﹥  ﹨︀ی ︻︷﹫﹛ و︠  دا︨
﹊︣؟ ︡ا را︫  و...︠ 

︣اوان را  ــ  ︨﹤﹛︤ ︣ ز﹜ ︊  ︠﹤﹋ ︡ ــ ️ آ﹝︀ده ﹝﹩ ︫ ــ ︢ا د︫ا ﹢د، ︾  ︋︣ ︸ ︡ود
﹢︫︣، ﹝︡ت ز︀دی ﹡﹍︫︢︐﹥  ︡ از آن،︋  ︺ ︤ و︋  ︣︊︑ ﹤﹛︤ ︫﹠﹫︡﹛. ﹨﹠﹢ز از ز﹜
︣ان را دور ﹝﹩ زد و ︀﹐ در  ︀و و ︻︖﹢ل ا﹊︖﹠﹋ ﹩︐︧ر﹢︑ ﹏︓﹞ ﹤﹛︤ ︋﹢د. ز﹜
﹥ ﹡﹆︪﹥ ای ﹋﹥  ﹢د. ﹡﹍︀ه ﹋︣دن︋  ︣ق ﹋︪﹢ر ر︨﹫︡ه︋  ﹥ ︗﹠﹢ب︫  ﹝︡︑﹩ ا﹡︡ک︋ 
︣ ﹝﹩ ﹋︣د.  ﹢د﹛، ﹇︱﹫﹥ را ﹨﹢﹜﹠︀ک ︑ ︉ ﹋︣ده︋  ﹥ د﹢ار ا︑︀ق ﹡︭ ︑︀زه د︣وز︋ 
 ︀︑︧︀ر ﹢د ﹋﹥︠   ︋﹟ا ︡ ︡ ر︨﹫ ︺  ︋️ ︻︀  ︨︡ ﹠ ﹤﹋ ﹩︊﹫︖︻ ﹤︐︊﹛ب و ا﹢  ︠︣ ︊︠
 .️ ️ دادن ︗︀ن ﹋︧﹩ ﹡︪︡ه ︨ا ︀︻︒ از د︨  ︋﹤﹛︤ ︣ا ز﹜ ﹢ده و ︸︀﹨  ︋︤ ﹫︀﹡
﹢د. ا﹡﹍︀ر  ︣اب︫   ︠﹩︧﹋ ︣ ︡ روی︨  ﹢ا﹨  ︋﹤﹛︤ ︀ ز﹜ ︀﹡︀︑﹩ ﹡︊﹢ده ﹋﹥︋  ا﹜︊︐﹥ ا﹝﹊
︧﹫︀ر  ︤﹜﹥ «﹝︣و﹝﹫️»︋  ︉ از ز﹜ ︣︑ در ︩ ︤﹜﹥ ٨ ر︪ــ︐︣ی» ﹇︡ر︑ «ز﹜
︀﹜﹫︀ن   ︨﹤﹋ ️ ︡ه و ﹍﹢﹡﹥ ︨ا ︀ آ︾︀ز︫  ︤﹜﹥ ︻︷﹫﹛ از ﹋︖ ️. ا﹟ ز﹜ ︣ ︨ا ︐﹝﹋

︀ و رو︨︐︀ ﹨︀ی ﹝︀︨️؟  ﹨︣  ︫︣ دراز دا﹝﹠﹍﹫
︀ ﹝﹩ ︎︤د.  ﹞︣  ︠︀ ︖﹠︀ی ︗﹠﹢︋﹩. ا﹨ ︣  ️ و اوج ﹎︣﹝︀ی ﹨﹢ا در︫  ︀︋︧︐︀ن ︨ا ︑
﹩ ﹡﹞︀︀ن. ﹨︣  ︣︋ا ︀︋︀ن︨  ﹫  ︠︣ ️ و در ا﹡︐︀ی ﹨ ــ ﹙﹢ت ︨ا ︀ داغ و︠  ﹡︀ ︋︀ ﹫︠
 ︩﹛︤ ︐﹟ ﹁︱︀ی ﹝﹠ ﹠﹉ ﹡﹍﹥ د︫ا ︣ای︠  ︣ ﹎︀زی︋  ﹛﹢﹋ ﹉ ️ ﹝ز ﹤ ︀﹡﹢ار︋  ︠
︺︱﹩ از   ︋︀ ﹠︑ و ️ ︣ ﹁︀︮﹙﹥ ︨ا ــ ︀ ﹝︀︫ــ﹫﹟ از︫  ︀ ٣٠ د﹇﹫﹆﹥︋  ︖﹠دارد. ا
 ︡︀  ︋︀ ︡ رو︨︐ ﹠ ا﹡︡ن از﹢ ︣ای درس︠  ︀ ﹝︡ر︨﹥ دار﹡︡. ﹋﹢د﹋︀ن︋  رو︨︐︀﹨
 ︘﹫﹨ .︡﹠︨︣ ﹥ رو︨︐︀﹩ ﹋﹥ ﹝︡ر︨﹥ دارد،︋   ︋︀ ︑ ︡ ﹝︧︀﹁︐﹩ ︵﹢﹐﹡﹩ را ︵﹩ ﹋﹠﹠
 ︘﹫﹨ ︀ ︀رک... ﹝︴﹙﹆ ︀زی،︎   ︋﹏﹞ ،﹩﹨︀﹍︫︀ ︡ارد؛ ﹨﹫︘︋  ︑﹀︣﹩ و︗﹢د ﹡
 ﹉ ︀  ︋︣ ︀︑ ﹉ ︡ن﹡︀ ︠︣ .︣اب ️ و︨  ︀︋︀ن ︨ا ﹫  ︋︡ ︀ ︪﹛ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠ ︑ !︤﹫
 ﹩︠︣  ︋!️ ︣ روی ز﹝﹫﹟ داغ، ﹝︊﹢ب ︑︣﹀︑ ﹟︣ ﹋﹢د﹋︀ن ︨ا ︑﹊﹥ ﹢ب︋ 
︀︋﹆﹥ ︑︺︀دل  ︡ و ﹝︧ ﹠︐︧︪︀ن ﹝﹩ ا︀﹨ ️ ︣ ﹨﹞︀ن ز﹝﹫﹟ داغ روی د︨  ︋︣ ﹍د
︡ و  ﹡︡ ︀﹡︪︀ن ﹝﹢ج ﹝﹩ ز﹡︡. ﹝﹩ ︠﹠ ﹝︪ ︀ت و﹋︣ ︡اد در ︺︐ ﹝﹩ د﹨﹠︡! ︨ا
﹑ ﹫︤ی  ︡ ︮ا ︀  ︫︀  .︡﹠﹨ا﹢︠ ﹩﹝﹡ ︤ ﹫ ︘﹫﹨ ︀ ︡ در ا﹟ د﹡﹫ ︣ ﹝﹩ ر︨ ︷﹡ ﹤︋
 ﹩︑︀﹡︀ ﹢ا﹨﹠︡! ا﹝﹊  ︋﹐︀ ﹤﹋ ،︡﹡︡ه ا︡﹡ ︀ ︩ ا﹟ د﹡﹫ ︀ــ ︀ و آ︨ ﹢︫ــ﹩ ﹨ از︠ 

︐﹟؟ ︀ ﹡﹢︨ا  ️ ﹝︣و﹝﹫
︣ازه ﹋︐︀﹢ن ا﹁

︀ ﹝︧﹢ب  ︀ رو︨︐ ︖﹠ا ﹩︐ ﹢ا﹨﹠︡. ر︨ا ︡ و︋  ﹡︡ ﹠︊ ︡ و دل︋  ﹠﹠﹫︊  ︋﹤﹋ ️ ︧﹫﹡
 ︣︐︪﹫ ️. آ﹠︡ه ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ﹫︧️؟︋  ︣ ︨ا   ︫﹉ از ﹩︪ ﹡﹞﹩ ︫﹢د و︋ 
︡ه  ︣ ا︻︐﹫︀د︫  ︀ در﹎﹫ ﹡از آ ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀ ︡اد ﹇ ︡ و ︑︺ ﹩ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠ ︎︡را﹡︪︀ن︋ 
 ﹟در ا ️ ︡ه ︑﹢︨︳ ︗﹞︺﹫  ︫﹩︀︨︀﹠ ︀﹡﹢اده  ﹨︀ی︫  ︣︠﹩ از︠  ا﹡︡. ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

︡ار﹡︡. ︡ و ا﹝﹊︀ن ︑﹫﹥ دارو ﹡ ﹫﹞︀ر ﹝﹩ ︋︀︫﹠  ︋،﹤﹫︀﹡
︑︀︨ــ︿ ا﹡﹍﹫︤︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د و﹇︐﹩ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ا﹟ او︲︀ع ﹡︀︋︧︀﹝︀ن در ا︾﹙︉ 
ــ︣ دور  ــ﹥ ای ﹋﹥ از ﹨︫︣  ــ﹢د دارد. ﹠︡ د﹇﹫﹆ ﹝﹠︀︵ــ﹅ ﹋︪ــ﹢ر﹝︀ن و︗
︡ه در ا︨︐﹫︭︀ل،  ــ︐︀ ﹨︀ی ر﹨︀︫  ــ﹢ ،﹜︀︫﹫﹥  ﹨︀ی ﹁﹆︣ زده و رو︨ ︫ ﹩﹞
 ﹤﹫︀ن ﹨︀، رو︐︨︣ ﹍﹢﹠︡ ﹝︣دم در︫  ــ︀︡ ﹋︧ــ︀﹡﹩︋   ︫.︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ رخ
 ﹩︀﹫﹡ــ︣وزه در د ︡ا! ا﹝︀ ا﹝ ﹥ ر︲︀ی︠  ﹇﹠︀︻ــ️ دار﹡︡ و را︲﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡︋ 
ــ﹊﹢﹁︀، ︐﹩ در دور  ــ︀﹜﹛ و︫  ﹫، ا﹝﹊︀ن ز︧ــ︐﹟︨   ︮️︣︡﹞ ︀  ︋﹤﹋
 ︿︣︑ ﹤﹋ ﹟ا ︣ ا﹁︐︀ده ︑︣﹟ رو︨︐︀﹨︀ ﹡﹫︤ ﹝﹫︀ ا︨️، ا﹁︣ ﹟︀ ︻﹑وه︋ 
﹢ده و در وا﹇︹  ︀ ﹋﹑م و ﹝︽﹙︴﹥︋  ︀زی︋   ︋﹩︻﹢﹡ ︣︐︪﹫ ﹝﹀︀﹨﹫﹛ د﹠﹩ ا︨️،︋ 
︑﹢︗﹫﹥ و ﹁︣ا﹁﹊﹠﹩ از ︨ــ﹢ی ﹋︧︀﹡﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︧︐﹆﹫﹞﹩ در 
ــ︣ا︳ و︠﹫﹛ ︀ ر﹋﹢د و ︻︡م ︎﹫︪︣﹁️ ا﹟ ﹡﹢ا﹩ دا︫︐﹥ و  ︫ ﹟︀د ا︖ا

 .︡﹡︀﹝ دار﹡︡ و ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹛ ﹋︀ری ﹨︀︪︀ن ﹡︀د︡ه︋ 
﹥ ︨ــ︴﹩ از ﹁﹛ ا︗︐﹞︀︻﹩   ︋﹤︺﹞︀︗ ﹤︐﹫﹨︣﹁ ﹤﹆︊︵ ﹜﹋ ️ا﹝︣وز د︨ــ
ر︨﹫︡ه ﹋﹥ در︀︋︡ ا﹟ ز﹡︡﹎﹩ ︠︀﹝﹢ش، را﹋︡ و ︋︡ون ︠﹢ا︨︐﹥ در ﹡﹆︀ط 
 ﹅︵︀﹠﹞ ﹟از ︻︡م آ﹎︀﹨﹩ ﹝︣دم ا ﹤﹊﹚ ﹝︣وم، ﹡︀︫﹩ از ﹇﹠︀︻️ ﹡﹫︧️؛︋ 
︋﹥ ﹆﹢ق ︠﹢د ﹡︪︃ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ︀︋︡ ︎︨︣﹫︡ ا﹞ ﹟︣و﹝﹫️ ﹋﹩ ︀︎︀ن 

﹫︪︣﹁️ در ا﹟ ﹡﹆︀ط ﹥ ز﹝︀﹡﹩ آ︾︀ز ﹝﹩ ︫﹢د؟ ﹢ا︨️︎  ﹝﹫︁︋︡ و︠ 
 ﹜﹨ ︣﹍︀ت د﹀﹚︑ ﹩ ﹙﹢︧︐︀ن، ﹊﹩ دو ز﹜︤﹜﹥︋  ﹫︧ــ︐︀ن و︋  ︋︺︡ از ز﹜︤﹜﹥︨ 
در ﹡﹆︀ط ﹝︣وم د﹍︣ی از ﹋︪﹢ر ︔︊️ ﹝﹩ ︫﹢د. ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹨︡ف 
 ﹩﹛︀ ــ︣ ﹝﹩ ﹎︣دد و ︑﹥ د﹜﹞︀ن را︠   ︫﹤  ︋︣ــ ︴︣﹡︀ک ﹋﹥︫  ا﹟ ﹝︧ــ︀﹁︣︠ 
 ﹤ ︀︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︪﹞︀ن ﹝︀ را︋  ︀ر ﹫︤ د﹍︣ی ا︨ــ️.︫   ︋﹟ا ،︡﹠﹋ ﹩﹞

﹩ ︀︎︀ن ﹝︣و﹝﹫️! ز﹜︤﹜﹥ ای د﹍︣ ︗﹙︉ ﹋﹠︡. ز﹜︤﹜﹥ ی︋ 
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﹢ر﹝﹢ج!  ︠︀ از ︑﹢﹋﹫﹢ ︑
︀﹫﹡ ﹟︧﹞ ︮︀دق

،﹤︊﹠︪︖﹠ ︾︣وب︎ 
،﹤︊﹠ ُ︫ آرا﹝︧︐︀ن ﹡︀آرام 

د﹁﹟ د︨︐﹥ ︗﹞︺﹩ ﹋︪︐﹥ ︫︡﹎︀ن ز﹜︤﹜﹥ دو روز ﹇︊﹏،
﹫﹢ن و ﹁︣︀د، ︮︡ای︫ 

...﹤︐︨﹢﹫ ﹨﹞﹞﹥ ای ﹝︊﹛ و︎ 
ا ︿﹫︮﹢︑ ﹟﹊﹩ از ︮﹠﹥  ﹨︀ی ︋︺︡ از ز﹜︤﹜﹥ در ا︨︐︀ن ︋﹢︫︣ ا︨️، 

︵︣ف اول دا︨︐︀ن، ﹇︧﹞️ درد﹡︀ک ﹉ دا︨︐︀ن ﹋︀﹝ً﹑ وا﹇︺﹩!
ــ︣︻️ ﹝︪ــ︽﹢ل د﹁﹟ ا︗︧︀د  ︀ک آ﹜﹢د︋﹥︨  ــ︣ و روی︠   ︨︀ ﹠︡ ︗﹢ان︋ 

︀ک و... ﹠﹌ و︠   ︨،︡﹠︐︧﹨
︑︀︋﹢ت  ﹨︀ی ︠︀﹜﹩ در ﹎﹢︫﹥ ای ا﹁︐︀ده ا︨️، ︋︧﹫︀ر ︨︀ده، ﹋︀︾︢ی روی 

︡ه و ﹉ ﹡︀م. ﹨︣ ﹋︡ام ︧︊︀﹡︡ه︫ 
﹎﹍︀ه ز﹡︀﹡﹩ از ︀ل ﹝﹩ رو﹡︡، ﹝︣دا﹡﹩ ﹨﹅ ﹨﹅ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡...

﹙︣زا﹡﹠︡»،  ا﹝︀ در ا﹟ ︵︣ف دا︨︐︀ن ﹨﹠﹢ز ا ︀﹠﹫︤ی ﹡﹫︧️ ﹋﹥ «دل را︋ 
ــ︀دری در ︾﹛ از د︨ــ️ دادن  ــ﹢ز﹡︀ک ﹝ ــ︀ و ﹁︣︀د ﹨︀ی︨  ﹨ ﹤︣﹎ ︣ــ ﹍﹞

︀ ﹇︀ب ︻﹊︧﹩ در د︨️... ﹋﹢د﹋︩،︋ 
﹫︣﹟ ا﹟ دا︨︐︀ن ︑﹙ ا﹝︀ ﹝︐︃︔︣﹋﹠﹠︡ه ︑︣ ا︨️، ﹫︤ی ﹋﹥ ﹋﹞︐︣  ︵︣ف︫ 
﹢د!  ــ﹫︡ه︋  ﹥ ﹝︀ ر︨ ــ︐︀﹡︩ از ژا︎﹟︋  ــ︐﹫﹛، ︻﹊︦ و دا︨ ︨ــ︣ا︾︩ را دا︫
 ﹩︨︀ ﹢د!︎  ــ️ ا︨ــ️، اً︮﹑ در ذ﹨﹠﹞︀ن ︑︺︣︿ ﹡︪ــ︡ه︋  ︋︀ورش︨ 

︋︣ا︩ ﹡︡ا︫︐﹫﹛!!
﹠︡وق ﹝︀︫ــ﹫﹟  ﹢د﹛، ︑︺︡ادی ﹋﹠︧ــ︣و در︮  ــ︀ده︋  ــ﹢ج راه ا﹁︐ ﹢ر﹝ از︠ 
ــ︐﹫﹛ ︑︀ ﹨︣﹋︖︀ ز﹜︤﹜﹥ زد﹎︀ن ﹡﹫︀ز دا︫︐﹠︡ ︑﹆︡﹛ ﹋﹠﹫﹛، در ﹝︧﹫︣ی  ﹎︢ا︫

︤رگ ﹇︣ار دا︫ــ️. ﹨︣  ــ︐︀ی ﹋﹢﹉ و︋  ﹋﹥ ﹝﹩ ر﹁︐﹫﹛ ﹨︪ــ️- ﹡﹥ رو︨
ــ﹫︡﹛، ︫ــ﹊︣ ︠︡ا ﹝﹩ ﹎﹀︐﹠︡ ︋︣ای  ﹋︖︀ از او︲︀ع و ا﹢ا﹜︪ــ︀ن ﹝﹩ ︎︨︣
 ،︀﹡ــ︀دی از آ و︗﹢د ﹁﹆︣ ﹝︀﹜﹩ ︻︡ه ز ︀︋ ﹩︐ .︨ــ﹑﹝︐﹩ ︠︀﹡﹢اده ︫ــ︀ن
 ﹤﹋ ︡ آن ︀︑ ،︫︡︀ ︋︧﹫︀ر ﹋﹛ د︡ه ﹝﹩ ︫︡ ﹋︧﹩ ا︧︀س «﹡﹫︀ز» دا︫︐﹥︋ 
﹢د﹛ و  ﹩︐﹉ ﹇﹢︵﹩ ﹋﹠︧︣و ﹨﹛ ﹨﹠﹢ز از  ــ︐︀ ر︨﹫︡ه︋  ︋﹥ آ︣︠﹟ رو︨
︣وع  ﹢د! ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹫﹛ از ﹨﹞︀ن آ︣︠﹟ رو︨︐︀︫  ︀رج ﹡︪︡ه︋   ︠﹟﹫︫︀﹞
 ﹩﹛︀﹞ ︣﹆﹁ ﹤﹋ ﹜﹫﹨︡  ︋﹩﹡︀︧﹋ ﹤ ︀ز﹎︪️ ﹨﹞﹥ ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ را︋  ﹋﹠﹫﹛ و در راه︋ 

آزار︫︀ن ﹝﹩ داد.
️ دا︫︐﹠﹩، از او︲︀ع ﹇︊﹏  ︀ ﹝︣دی دو︨  ︋﹜︡  ︫️︊︮ ﹜﹨ ︀︐ــ در رو︨
 ﹤︗﹢︐﹞ ،﹜︡﹫︨︣ ︴ ﹝︀﹜﹩ ﹝︣د﹝︀﹡︪︀ن︎  ︦ از ز﹜︤﹜﹥ ﹝﹩ ﹎﹀️. از︨  و︎ 
...︡﹠︐︧﹨ ︩︫﹢  ︎️︑ ﹉﹢﹋ اده در آن رو︨︐︀ی﹢﹡︀  ︠﹟︡﹠ ﹜︫︡

 ️﹝  ︨﹤  ︋﹜د! ﹇︡م ﹝﹩ زد﹢  ︫﹉︊ ︀ر ﹝︀︫﹫﹟︨  ﹢د︋  ︠﹢ب. ︸︀﹨︣اً ﹇︣ار︋ 
ــ﹆︿  ــ﹥ اش، در ﹝︧ــ﹫︣ د﹢ار ﹨︀ی واژ﹎﹢ن ︫ــ︡ه و ︑︣ک ︠﹢رده،︨  ﹡︀︠

︫﹊︧︐﹥ آ︫︍︤︠︀﹡﹥ ︫︀ن را ﹡︪︀ن ﹝﹩ داد و از ز﹜︤﹜﹥ ﹝﹩ ﹎﹀️.
 ﹜︡﹫﹠  ︫︳︣ا ︀ر د﹍︣ «د﹜﹞︀ن ﹜︣ز︡» ︗﹞﹑︑﹩ در آن︫  ﹢د ﹋﹥︋   ︋︀︖﹠و ا

﹥ ﹨﹞︣اه دارد! ﹋﹥ ︑﹊︀﹡﹞︀ن داد، ︻︤︑﹩ د ﹤︪﹫﹝﹨ ﹤﹋ ﹜︡︀دش ا︫﹉︋ 
︣ی ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ آوردن   ︨﹤ ︣ا﹝﹢ن ﹢ب ﹨︧︐﹫﹛...︋  ــ﹊︣︠  ︡ا را︫   ︠»
 ︀﹠︪ــ︐︣ ﹐زم دارن... ا﹫  ︋﹤﹋ ﹩︀﹡︣ای او  ︋︡︣︊ ــ︀ ﹡﹍︣﹁︐﹫﹛... ﹎﹀︐﹫﹛︋  ا﹝
«...﹜︣﹫﹍﹡ رو ︀﹠︡ا﹇﹏ ا ﹜﹫﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹜﹫﹡﹢︐﹫﹝﹡ ﹤﹋ ︀﹞ ،︡اس﹠﹞︋︣ای ﹡﹫︀ز

︀ آ﹡︀ در︋︀ره «﹝︪ــ﹊﹏»!  ﹢د ︣ف زدن︋  ــ︡ه︋   ︫️ــ ︣ا﹞︀ن︨   ︋ ً︀ وا﹇︺
در︋︀ره «︨︐﹩»، در︋︀ره «﹡﹫︀ز.»

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٤٧︫﹞︀ره
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﹥ ︑﹀﹊﹫﹉ ︑﹊︣ار ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و دو︋︀ره ﹝﹫﹀﹞﹛ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ا﹟ د﹡﹫︀  ﹋﹙﹞︀ت را︋ 
 ﹉﹚ِ﹞َ ﹤  ︋.﹤﹛﹢︽﹫ ︀د︫︀﹨︩،︋  ︣ا︋﹥ و ︗︀﹍︀ه︎  وارو﹡﹥ ا︨ــ️... آ︋︀دش︠ 
﹥ ﹥ ﹋︧ــ﹩ «َ﹝ِ﹙﹉»  ﹫︀﹩ ﹝﹩ ﹁﹞﹩ ﹝︺﹠﹩ «آ︋︀د» ﹫︧ــ️ و︋  آ︋︀د ﹋﹥︋ 
︣ا︋﹥ ﹫︧️؛ ﹁﹆︣  ﹫﹀﹞ ﹩﹝﹁ ﹩﹞ ﹩︀﹢م︠  ﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹋﹥︋   ︋.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞
﹢ء︑︽︢ی ﹨︀ی   ︨﹟دارد. ا ﹩﹞﹢﹀﹞ ﹤ ️︫︡ا ﹊﹙﹩ ︨️، ﹋﹞︊﹢د︋   ︫﹤
ــ︀ ﹎︣﹁︐︀رش ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹥ ر﹡﹍ــ﹩ دارد.  ﹆︣﹁︀ی آ﹨  ﹤︙ ــ︡︋  ﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹤ــ ﹋
﹝﹩ ﹁﹞﹩ ﹡︡ا︫ــ︐﹟ ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ︻︖﹫︉ ﹡﹫︧ــ️؛ ﹝︡ر︨﹥ ﹡︣﹁︐﹟ ︻︀دی 

︀﹜﹍﹩ ﹉ و︸﹫﹀﹥. ا︨️ و ﹋︀ر ﹋︣دن ﹋﹢دک ︐﹩ از ٤︨ 
﹢ا﹡︡ن ﹥ ︵︺﹞﹩ دارد.  ﹫︀﹩ ﹝﹩ ﹁﹞﹩ آرزوی درس︠  ︋﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹋﹥︋ 
 ﹉ .︫︡︀ رو︀ی ﹉ روز ﹋︐﹉ ﹡﹢ردن ︀﹠︺﹞ ﹤﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥︋ 
︀زی ﹋︣دن ﹆︡ر  ﹫︣﹟ ا︨ــ️. آرزوی︋  ﹢ا︋﹫︡ن ﹆︡ر︫   ︠︣﹫ ︫ــ︉︨ 
︀︫︡.  ﹩﹝﹁ ﹩﹞︴﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ان د﹡﹫︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹌ ﹋﹢د﹋﹩  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︀ل︋ 
﹥ د﹡﹫︀ی آدم   ︋︀  ︎﹉﹢﹋ ﹤ــ ︀ ﹨﹞︀ن ︗︓ ــ﹩ زود ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣د و︋  ﹚﹫ را،︠ 
︋︤ر﹎︀ ﹎︢ا︫️.  ﹩﹝﹁ ﹩﹞︴﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ان از ﹨﹞︀ن ﹋﹢د﹋﹩، ︸﹙﹞️ د﹡﹫︀ 
 ﹩︀﹫ ﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹋﹥︋  ︍︣د.︋  ﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹩︨  ︀ور ﹋︣د و ︑﹞︀م رو︫﹠﹫︀ را︋  را︋ 
ــ﹢د،  ︧ــ︐﹥︫  ﹫﹙﹩ زود از ز﹡︡﹎﹩︠   ﹩﹝﹁ ﹩﹞﹉ ﹋﹢دک ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︠ 

﹞﹫︣د... ﹫﹙﹩ زود︋  ﹊﹠︡، و︠  ︠﹫﹙﹩ زود آرزوی ﹝︣دن︋ 
ــ︣ک ﹨︀ی ا︵︣اف ﹋︣ج ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ در ﹎︫︢︐﹥ از  ﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹊﹩ از︫ 
﹢رت   ︮﹤ ︀ل ا︨️ ﹋﹥︋   ︨︕﹠ ﹞︀ر ﹝﹩ ر﹁︐﹥ و ︡ودا︎   ︫﹤ رو︨︐︀ ﹨︀ی ﹋︣ج︋ 

«َ﹝﹙ِ﹉ آ︋︀د»
﹩﹝︣﹋ ﹤ا﹜﹙ّـ ﹤﹛ا

︧﹫︀ری از ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︣وم  ﹢دن از︋  ﹥ ︻﹙️ ︀︫﹫﹥ ای︋  ︫︣ در آ﹝︡ه.︋ 
︣ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︣د︨︐︀ن و   ︧ــ﹫︀ری از ﹝︣︗︀﹟ از︫  ا︨ــ️ و︋ 
︀﹋︧ــ︐︀﹡﹩ را در آن  ﹙﹢چ و ا﹁︽︀ن و︎  ــ︤ و آذر︀︋︖ــ︀ن و︋  ︣︊︑ ــ︐︀ن و ︨︣﹛
﹢دش را  ︀ز︠  ــ︣ی ا︨️، ﹨﹀︐︀د و دو ﹝﹙️؛ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︨︦   ︫.﹩﹠﹫︋ ﹩﹞
︤ر﹎︐︣﹟ آرزوی   ︋﹤﹋ ﹜﹢﹍ ︣ی آ﹡﹆︡ر︋  ﹝﹩ ز﹡︡ از ﹡︷︣ ﹁︱︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت︫ 
﹫︀︋︀ن ﹋︪﹩ و  ︀زی و ︑﹀︣ ا︨️. از︠  ︣ای︋  ︀ر﹋﹩︋  ︋︙﹥ ﹨︀︩ دا︫︐﹟︎ 

︡ا︫︐﹩ ﹋﹥ و︗﹢د ﹡︡ارد ﹫︤ی ﹡﹞﹩ ︑﹢ان ﹎﹀️. ︨﹫︧︐﹛ ﹁︀︲﹑ب و︋ 
︋﹢﹝﹩ ﹨︀ی ﹝﹏ ﹋﹥ ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ آ﹡︖︀ آ︠︣ د﹡﹫︀ ا︨️ و ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︎﹫︩ 
ــ︣ از ﹝﹙﹉ آ︋︀د در ﹝﹩ آورد. در ﹝︀︧﹏ آ﹝︀ری  ︠︡ا آ︋︣و﹩ ﹡︡ارد،︨ 
 ﹤ ﹥ ا︑﹀︀ق ﹝︣دم︋   ︋︉︣﹇ ️︣︓﹋ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹋︣ج ا﹡︖︀م داده ا ️﹫︺﹝︗ ﹤﹋
︠﹑ف ﹨︀ی ﹝︐︺︡د و ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ از ︗﹞﹙﹥ ا︻︐﹫︀د ﹝︣دان و ز﹡︀ن 
 ﹟را در ا ︀﹝﹡︀︠ ــ︀د ــ︀︡ ︋︐﹢ان ﹎﹀️ ︋︀﹐︑︣﹟ آ﹝︀ر ا︻︐﹫ ﹎︣﹁︐︀ر ا﹡︡. ︫
﹩ ﹎﹠︀ه و  ︙﹥  ﹨︀ی︋  ︣︡ و ﹁︣وش︋  ﹢ده ا﹛. ﹝﹢اد ﹁︣و︫﹩،︠   ︋︡﹨︀  ︫﹤﹆︴﹠﹞
﹥ ز︋︀﹜﹥ ︗﹞︹ ﹋︣دن و ﹁︀ل ﹁︣و︫﹩  ﹩ ︎﹠︀ه و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋﹥ ا﹋︓︣ا︋  د︠︐︣ان︋ 

︣ ︀رراه  ﹨︀ی ﹋︣ج روی آورده ا﹡︡. و ﹋︀ر در︨ 
ــ︡﹡︡ ﹋﹥ ٨٠ ﹡﹀︣ ا︣ا﹡﹩   ︫﹩︀ــ ︨︀﹠  ︫﹤︙ در ︑﹆﹫﹆︀ت ﹝︀ ︡ودا ١٥٠︋ 
ــ﹠︀﹝﹥ دار﹡︡ و ﹝︡ر︨﹥ ﹝﹩ رو﹡︡ ا﹝︀ د︀ر  ︨︀﹠︫ ︀﹡د﹡︡ ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از آ﹢︋
︡ر و ﹝︀در﹨︀︪︀ن  ﹢دن و ا︻︐﹫︀د︎  ︣︎︨︣ــ️︋   ︨︡  ︋︿﹚︐﹞ ︪ــ﹊﹑ت﹞
ــ︣ ﹊﹩ از  ︡﹞ ︀ ︊ــ️︋  ــ︀﹩ و︮  ︨︀﹠ ــ︣ای︫  ــ﹥︋  ﹨︧ــ︐﹠︡. روزی را ﹋



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٤٩︫﹞︀ره

ــ﹛، ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛. آن  د﹢ ﹝︡ر︨ــ﹥  ﹨︀ی را﹨﹠﹞︀﹩ د︠︐︣ا﹡﹥ ر﹁︐﹥︋ 
ــ︡رش ا︻︐﹫︀د   ︎﹤﹊﹠ا ︣︵︀  ︠﹤ ــ︀︋  ﹠︑ و ︀﹠︑ ﹤﹛︀ــ ــ﹉ د︠︐︣ ١٣︨   روز
ــ︐﹠︡ ︫ــ﹢﹨︣ش ︋︡﹨﹠︡ ︻﹙﹩ ر︾﹛ ﹝﹫﹏ ︠﹢دش ﹋﹥  دا︫ــ️ و ﹝﹩ ︠﹢ا︨
ا﹟ را از ا︫ــ﹉ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ر︫︡ ﹤︗﹢︐﹞ ️﹛، ︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣د 
و از ﹁︱︀ی درس و ﹝︡ر︨ــ﹥ و ﹨﹞︪︀﹎︣دی ﹨︀﹩ ﹋﹥ دو︨️ دا︫️ در 
 ︿﹚︐﹞ د﹜﹫﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹤  ︋﹜﹨ ︀﹫︱︺ ــ︡. ا﹝︀︋  ︀︫︡ ︗︡ا︫  ﹋﹠︀ر︫ــ︀ن︋ 
︀ک و  ︀︫ــ﹩ ︐﹩ در︠  ــ﹠︀﹝﹥ ﹡︡ا︫︐﹥︋  ︨︀﹠ ــ﹠︀﹝﹥ ﹡︡ار﹡︡ و و﹇︐﹩︫  ︨︀﹠︫
﹢دت ﹨﹫︘ ﹨﹢︐﹩ ﹡︡اری. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︡ود ٧٠ ﹋﹢دک ا﹁︽︀ن  ︨︣ز﹝﹫﹟︠ 
﹥ ﹋︀ر در  ﹫︪ــ︐︣︋  ــ︍﹢ر︑﹩ ﹡︡ار﹡︡ و︋  ︨︀ ﹝︐﹢﹜︡ ا︣ان، ﹋﹥ ﹋︀رت ا﹇︀﹝️ و︎ 
ــ︡ و از ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥  ــ︀ی ﹋︪ــ︀ورزی و ز︋︀﹜﹥ ︗﹞︹ ﹋︣دن ﹝﹩ ︎︣داز﹡ ز﹝﹫﹟ ﹨

︡ه ا︨️.  ︫﹩︀︨︀﹠ ︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐︡،︫  ﹆﹢ق او﹜﹫﹥ ای︋ 
︣ا﹞︀ن  ︀ر در ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د︋  ــ︡ از آ﹡﹊﹥ و︲︺﹫️ آ﹝︀ری ا︨ــ︿︋  ︺︋
ــ︡، ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹫﹛ ︑︀ ا︻︱︀ی داو︵﹙︉ و دا﹡︪︖﹢ی ︗﹞︺﹫️  ﹝︣ز︫ 
﹥ ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥  ︣ای ︀ری ر︨︀﹡︡ن︋   ︋﹜﹫﹡ ﹜﹨ ️︨ا﹝︀م ︻﹙﹩ د︨️ در د
﹫︣︑︣؛  ︣ز﹝﹫﹟︫   ︨﹟︤رگ ﹝︣دان و ز﹡︀ن ا ︣گ ﹎﹏ ﹜︴﹫︿ ︑︣﹡︡ و از︋  از︋ 
 ︀ ﹢د ا︧ــ︐︀ده ا﹡︡ و︋  ــ︣ ﹝︪ــ﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹩︠   ︨︣ ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹢ب وار︋ 
﹢دن و ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن ﹝﹩ ︗﹠﹍﹠︡  ︣ای ز﹡︡ه︋  ︾﹫︣ت و ︑﹑︫ــ﹩ ﹝︱︀︻︿︋ 
︀ ︑﹞︀﹝﹩ ︑︀ر︀﹨ ﹩﹊﹩ ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩ ︫︀ن ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ﹝︊︀رزه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡  و︋ 

︡ر و ﹝︀در ﹝︣و﹝﹠︡.  ︎︣﹞ از ﹝﹢﹨︊️ و ︀﹡از آ ﹩︱︺  ︋﹩︐ ﹤﹋

﹞️ ﹡﹢ر   ︨﹤ ︀ ﹨﹛ ا﹟ ﹝︧ــ﹫︣ را︋  ︀ل ﹝︀ ﹡﹫︤ در ﹋﹠︀ر︫ــ︀ن ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥︋ 
︙﹥ ﹨︀ و  ﹠﹞ ﹩︀︨︀﹏ و︋  ︺︡ از︫  ــ︣وع︋  ــ﹠︀﹩ ﹨︡ا️ ﹋﹠﹫﹛ در︫  و رو︫
︠︀﹡﹢اده ﹨︀ی ︫︀ن ︋﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹁︣ا ر︨ــ﹫︡ن ︋︀ر ٩٢ ا﹇︡ام ︋﹥ ︋︣﹎︤اری 
﹢د   ︋﹩اد ︾︢ا﹢﹞ ﹏﹞︀  ︫﹤﹋ ﹩︀﹨  ﹤︧﹫﹋ و دادن ️﹋︣  ︋﹟﹫  ︨️﹀﹨ ﹟︪︗
︉ ︫︀ن ﹜﹠﹌  ︋﹥ ︠︀﹡﹢اده  ﹨︀ی ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و ﹝︧ــ︐﹞﹠︡ ﹋﹥ ︐﹩ ︋︣ای ﹡︀ن ︫
︙﹥  ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡  ﹫﹍﹫︣ی ﹋︀ر ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩︋   ︎﹤ ﹨︧︐﹠︡ ﹡﹞﹢د﹛ و ﹡﹫︤︋ 

︣دا︠︐﹫﹛. ﹢د﹡︡︎   ︋︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ﹩︣ا︗
︀ ︱ــ﹢ر دو ﹡﹀︣ از   ︋﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︡ا︫ــ︐﹩ در ا ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︣︋  ــ﹟︋  ﹫﹫﹠︙﹝﹨
︣ر︨﹩  ︡ا︫️ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝﹢رد︋  ﹑﹝️ و︋  ︎︫︤﹊︀ن داو︵﹙︉، و︲︺﹫️︨ 
﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ﹝︣ا﹏ در﹝︀ن ︋︺︱﹩ از ︋︙﹥ ﹨︀ ﹋﹥ د︀ر ﹝︪ــ﹊﹏ ︋﹢د﹡︡ 
﹥ ﹝﹠︀︨︊️ ﹁︣ا ر︨ــ﹫︡ن ︑﹢﹜︡ ﹝﹢﹐ ︻﹙﹩ (ع)  ﹫﹍﹫︣ی ا︨ــ️.︋  در ︀ل︎ 
︀︠︐﹟ آرزو ﹨︀ی ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن، در  ︣آورده︨  ︣ای︋  آ︣﹋ ﹤︊︺﹋ ﹟﹫﹞︀ن را︋ 
︣ای ﹁︣ا﹨﹛ ﹡﹞﹢دن   ︋︣︲︀ ︀ل و در ﹜︀ی آورد︗ ﹤ ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝﹙﹉ آ︋︀د︋ 
ا﹝﹊︀ن ︑︭﹫﹏ و ﹝︀︧﹏ ︎︫︤ــ﹊﹩ و... ︋︣ آن ︫︡﹛ ︑︀ ︋︀ ﹋﹞﹉ ﹝︣دم 
 ﹤﹡︀  ︠﹉ ،︉﹚︵ن داو﹑﹫︭︐﹛︀ن و ﹁︀رغ ا﹢︖ر دا﹡︪ــ﹢︱ ︀ر و﹋﹢﹊﹫﹡
︐﹢ا﹡﹫﹛ ا﹟ ا﹝﹊︀ن را  ﹥ آن ا﹝﹫︡ ﹋﹥︋  ﹠︀ ﹋﹠﹫﹛؛︋  ا︣ا﹡﹩ در ﹝﹙﹉ آ︋︀د ﹋︣ج︋ 
︣ه  ﹢د︋  ﹥ و︗﹢د آور﹛ ︑︀ از ︡ا﹇﹏ ﹆﹢ق او﹜﹫﹥ ی︠   ︋︀﹨ ﹤︙ ︋︣ای ︑﹞︀م︋ 
﹥ روزی ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹋﹢دک ﹋︀ر و ﹨﹫︘ ﹝︀ده ﹝︡ری در  ︀ ا﹝﹫︡︋   ︋.︡﹡﹢  ︫︡﹠﹞

.︫︡︀ ﹨﹫︘ ﹋︖︀ی د﹡﹫︀ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹥︋ 



ــ﹩ از ﹝︀.  ــ︣ای ︠﹫﹙ ــ︀ز ﹨﹀︐﹥ ︋ ــ﹠︊﹥ ا︨ــ️؛ آ︾ ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫
﹫﹊︀ر﹛. ︑︭﹞﹫﹛ دارم ا﹝︣وز   ︋﹜﹨ ︀﹨ ﹩﹚﹫  ︠.﹜︀ر ﹝﹩ رو﹋︣ ︠﹫﹙﹩ ﹨︀ ﹝︀ن︨ 
ــ︣وم. ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛  ︋ ︣ــ︣دارم و ︋︀ ︠﹢د ︋﹥ ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی ︫ــ ــ﹟ را ︋ دور︋﹫
 ﹩︧ ﹉ ︡؟ا﹨﹛ د﹢  ︠﹩︀﹨ ︤ ﹫ ﹤ ﹜﹡︧︀زم. ﹡﹞﹩ دا ﹝︧︐﹠︡ی وا﹇︺﹩︋ 
﹠﹥ ای را از   ︮︡︀︊﹡ !﹟ــ ﹋ ️﹋︣ ︣︑زود» :︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹟ــ ــ﹥ ﹝ در درون︋ 

«...﹜﹫﹨︡ د︨️︋ 
︣﹎﹥ ︗︡︡ روی   ︋﹉ ــ︀︠︐﹞︀ن  ︨︣︡﹞ .︀رج ﹝﹩ ︫ــ﹢م از آ︨︀﹡︧ــ﹢ر︠ 
﹥ ﹝﹫︤ان  ︣د ا︧ــ︐︀ده و ﹝︀ت و ﹝︊﹢ت︋  ︋︣د ︧ــ︊︀﹡︡ه؛ ﹨﹞︀︧﹥ ﹋﹠︀ر︋ 

︋︡﹨﹩ اش ﹝﹩ ا﹡︪︡︡. ﹝︣ا ﹝﹩ ︋﹫﹠︡.
 ︡  ︮﹩ ﹤﹝﹨ !︁د؟﹫  ︋️﹊﹚﹝﹞ ﹟ا ︣ - وا﹇︺︀ ﹝︺﹙﹢م ﹡﹫︧️ ﹩ ﹝﹩ ︠﹢اد︨ 

︡ه... ︋︣ا︋︫︣ 
﹍﹛ وا﹐؟! درد ﹝﹢ن ﹝︪︐︣﹋﹥...  ︋﹩ -

︡اد ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︐︣وی ﹋︣ج  ﹫  ︋﹩︾﹢﹚ ︡ه ام.︫  ﹡︀ ︣ ر︨   ︫︀ ︣وی آر︐﹞ ﹤ ︠﹢دم را︋ 
︀﹡﹩ ﹝﹩ ا﹁︐﹛:  ︣ ﹝﹠﹢︣ی دا﹝︽ ︺ ︀ه ︀د︫  ﹢دآ﹎ ︀︠﹡ .️ ︡ه ︨ا ﹨﹛ ︑︀زه از راه ر︨﹫

︣زن!» ︀م و︋   ︋︣  ︋︣ ︪︐﹠﹞ (﹚﹞)︣اد ︊︀رد ︗ ︀︋︧︐︀ن) ﹝﹥︋  ︀ ا﹡︡ر ︑﹞﹢زی(︑  و»
﹫﹟ ا﹡︊﹢ه ﹝︧︀﹁︣  ﹢دم را در︋  ︡ه︠  ﹇︴︀ر وارد ا︧︐﹍︀ه ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨︣ ︵﹢ر︫ 
︗︀ ﹝﹩ د﹨﹛. ﹡﹀︦ ︋﹥ ︨ــ︐﹩ ﹝﹫︀ن ر︀﹨ ﹤﹛ رد و ︋︡ل ﹝﹩ ︫ــ﹢د. ︀د 

︡ وا﹇︺﹩؛  ﹠︐︧﹞ ﹉︡ار ﹠ ︣ده︎   ︎︦ در︎ 
﹩﹠﹫︧ ︣زاد﹁

﹠﹫︡ه ام ﹝﹩ ا﹁︐﹛؟!  ︫︣︊﹇ ︉ ︤ ﹨︀﹩ ﹋﹥ از ︻︢اب︫  ﹫
︣ه ﹨︀ را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛. ︠﹢اب و ︋﹫︡ار! ︪ــ﹛ ﹨︀ی ︋︀ز و ︋︧ــ︐﹥! آدم ﹨︀ی 

︧︐﹥! از ﹝︣د و زن و ﹋﹢دک... ︋﹩ ﹢︮﹙﹥ و︠ 
.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︒  ︋﹜﹨ ︀ ﹫︣﹝︣د و ﹉ ︗﹢ان ﹨﹠﹢ز دار﹡︡︋   ︎﹉

...﹜﹀ - ︣ف د﹨﹠︐﹢︋ 
 ﹜﹡︤ ️ ﹨﹫︙﹩ ﹡﹞﹫﹍﹛. ﹝﹩ ︠﹢ای︋  ﹟ ات︋  ﹥ ا︐︣ام︨   ︋،︩﹊  ︋️﹛︀︖  ︠-

...﹟﹫︀ ﹫︁رم︎   ︋﹢︐﹊﹁
︀︋︀ ارز︫︪﹢ ﹡︡اره.  ︋﹤﹍د ︡﹫﹠﹋ ︦  ︋:︣﹁︀︧﹞ ﹉

!︡﹫︐︨︣﹀ ﹙﹢ات︋   ︮﹤ ︀﹇آ :︣﹍د ︣﹁︀︧﹞ ﹉
﹢د ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡.  ــ﹥︠  ︡ای د﹍︣ی ﹎﹢ش را︋  ــ﹟ او︮︀ف ﹝︐︪ــ﹠︕︮  در ا
︀﹨︀︩ را روی  ︀ل دارد. ﹋︪︀ن ﹋︪︀ن︎   ︨٨ ︀ د﹋﹩ از راه ﹝﹩ ر︨︡. ٧﹢﹋

.︡ز﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋︪︡ و ︗﹙﹢︑︣ ﹝﹩ آ
 ﹤ ︡رم ر﹨︀﹝﹢ن ﹋︣ده.︨  ﹫﹞︀ری دارم.︎  ︡ا ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡... ﹝︀در︋  - ︑﹢ رو︠ 
﹢ا﹨︣ا، ︑﹢ رو  ︣ادرا︠   ︋.﹜رد﹢﹡ ﹩︙﹫﹨ ︣ادر دارم... دو روزه ﹢ا﹨︣︋   ︠︀︑

︠︡ا ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡...
 ﹤زاو ﹤ ﹥ ︪﹛ ﹝︧︀﹁︣ان ﹝﹩ ا﹡︡ازد و دو︋︀ره آ﹡︀ را︋  ︪ــ﹛ ﹨︀︩ را︋ 
 ﹤﹝﹨ ︣ ︀﹐ی︨  ︀︡ ﹋︣د؟︋   ︋﹤ ︡﹡دا ﹩﹝﹡ ︦﹋ ︘﹫﹨ .︡﹡︀︠︣ ﹩﹞ ︣ی﹍د

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٥٠



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٥١︫﹞︀ره



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٥٢

﹥ رو︫﹠﹩ د︡. ر﹁︐︀ر﹨︀  ﹢ال زرد ر﹡﹍﹩ را ﹝﹩ ︫﹢د︋  ﹝︧︀﹁︣ان ︻﹑﹝️︨ 
﹝︐﹀︀وت ا︨️...

︙﹥ ﹎︡ا﹨︀ ر︐﹟ ︑﹢ی ﹝︐︣و...  ︋﹟ا ︡  ︫︊ - دو︋︀ره ﹋﹙﹥︮ 
﹢ن ﹝︺︐︀دن آ﹇︀...! ︡ر ﹝︀در ﹨﹞﹥︫   ︎-

- آ﹇︀ ﹋﹞﹉ ﹡﹊﹠﹫︡ ︑︀ د﹍﹥ ﹡﹫︀ن...
︀ز او را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛.   ︋.︡﹢﹎ ﹩﹝﹡ ︤ی﹫ ﹩﹛د و﹢﹠︫ ﹩﹞ ︣ف ﹨︀ را ﹟دک ا﹢﹋
﹥ ﹝︧﹫︣ش ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡.  ﹢دش ﹝﹩ ﹎︣دد. آرام آرام︋  د﹡︊︀ل ﹝︪︐︣ی︠ 
 ﹉ ︀ره و  ︎﹩﹡︀﹞﹢︑ ︭︡﹡︀  ︎﹉ ﹤︐﹁︣﹎ ︩︐︨دو د ︀  ︋﹤﹋ ﹩﹁︀﹀ در ﹡︀﹙﹢ن︫ 

﹩ ارزش د︡ه ﹝﹩ ︫﹢د...  ︋﹤﹊  ︨︡﹠ ﹤︐︊﹛و ا ﹢﹡ ﹩﹡︀﹞﹢︑ ️︧دو
﹫︡ا ﹋︣ده ام.  ︣داری︎  ︣ای ﹁﹫﹙﹛︋   ︋﹩︋﹢ ــ﹢ژه︠  د﹡︊︀﹜︩ ﹝﹩ روم. ︸︀﹨︣ا︨ 
﹫︩ ﹝﹩ ︠︤د.   ︎﹤ ﹫﹟ ﹝︧ــ︀﹁︣ان ︗︀︋︖︀ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ﹢د را از︋   ︠️﹝ز ﹤︋
﹠︡﹜﹫︀ ﹡︪︧ــ︐﹥ ا﹡︡.  ــ﹢﹨︣ روی︮  ︺︡ی ﹉ زن و︫  در ورودی وا﹎﹟︋ 
ــ﹢﹨︣ش ﹝﹩ ﹎﹢ ﹤» :︡﹫︤ی   ︫﹤ ــ﹢دک ﹝﹩ ا﹁︐︡ و رو︋  ﹋ ﹤ ︪ــ﹛ زن︋ 

︡﹛. ﹎﹠︀ه داره!»  ︋︩︋
︀﹡﹢م؟ ︡م︠  -  .﹜︪﹆︡ر︋ 

 ﹜داد ﹜︡︣ ــ︀︠  ﹞︣ ــ︀درت. ﹁︣ض ﹋﹟︠  ﹫︣ات ﹝ ــ︡ه︠  ــ︀ن︋  - دو ︑﹢﹝
﹢ردن! ﹝︣دم︠ 

︀رج ﹝﹩ ﹋﹠︡ و دو ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن از   ︩︠﹚︽ ــ︩ را از ︗﹫︉︋  ﹝︣د ﹋﹫︿ ︎﹢﹜
﹫︣ون ﹝﹩ ﹋︪︡ و در ﹋﹫︧﹥ ﹡︀﹙﹢﹡﹩ ﹝﹩ ا﹡︡ازد.   ︋︩︀﹨ ی ا﹡︊﹢ه ا︨﹊﹠︀س﹐
﹋﹢دک از ﹎﹢︫﹥ ︪ــ﹛ ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝︣د ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹡﹍︀ر ﹫︤ی ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ 

︋﹍﹢︡، ا﹝︀ ︣﹁﹩ ﹡﹞﹩ ز﹡︡.
︀ ﹝︣ی ﹝︓︀ل زد﹡﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣د و  ﹉ ︗﹢ان ︗﹙﹢︑︣ ﹝﹩ آ︡. د︨ــ️ او را︋ 
︋︀ او ا﹢ال ︎︨︣﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹡﹍︀ر ︨︀ل ﹨︀ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢دک را ﹝﹩ ︫﹠︀︨︡. 

...︡﹫﹠﹋ ︣︊ و﹜﹩ ﹡﹥!︮ 
︧︣م؟  ︎﹤﹫ ️﹝︨ا -

︡ا︀ر.  ︠-
- ﹋︖︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟

﹢ش.  ︫-
﹢اد داری؟ - ﹝︡ر︨﹥ ﹝﹫︣ی؟︨ 

- ﹝﹩ ر﹁︐﹛... در او﹝︡م!
- ︣ا؟

...﹜﹡﹢ - ﹝︖︊﹢رم ﹋︀ر ﹋﹠﹛. و﹇️ ﹡﹞﹩ ﹋︣دم درس︋ 
 ،︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︷﹁︀︡ا ﹥ ا︧ــ︐﹍︀ه ﹝﹩ ر︨ــ︡، ﹋﹢دک از ﹝︣د ︗﹢ان︠  ﹇︴︀ر︋ 
﹥ ︵︣ف  ــ﹌،︋  ︳ ﹇︣﹝︤ر﹡ ﹫︀ده ﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹝︧ــ﹫︣ش را در︠  ــ︀ر︎  از ﹇︴
 ️︗ د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ﹝︧ــ﹫︣م را در ︩︣ا ــ﹥ ﹝﹩ د﹨︡.︋  ــ︤ک ادا﹝ ︣﹋

︠﹑ف ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹛.
︣ان ادا﹝﹥ دارد. ﹁︀︧﹞ ﹟﹫  ︋︒ ︣ و︋  ︗ ﹜﹨ ︀ ︖﹠︡اد ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا ﹫  ︋﹩︾﹢﹚ ︋︀ز ﹨﹛︫ 

...﹤︪﹫﹝﹡ ︀︗ ﹤﹍︣ون. د﹫ ︣و︋  - آ﹇︀︋ 

﹢﹡﹥ ﹝﹩ ﹋︪﹩؟ ︀خ و︫   ︫﹤﹫﹆ ︣ای︋   ︋﹤︐︡ی، ︗︀ت را ﹢ار︫  ﹢دت︨  - ﹫﹥؟︠ 
ــ﹙﹢︾﹩ ﹋︀︨︐﹥ ﹝﹩ ︫﹢د.  ﹇︴︀ر ﹠︡ ا︧ــ︐﹍︀ه ︗﹙﹢︑︣ ﹝﹩ رود و ﹋﹞﹩ از ︫
 ︡︺ ــ︡ه: «ا︧ــ︐﹍︀ه ﹨﹀️ ︑﹫︣، ا︧ــ︐﹍︀ه︋   ︫︡﹠﹚ ︮︡ای را﹨﹠﹞︀ی ﹇︴︀ر︋ 
 ﹩﹠﹫﹍﹠ ︐﹀﹞ ︡﹫︫» در ا﹟ ا︧︐﹍︀ه ﹉ زن وارد ﹇︴︀ر ﹝﹩ ︫﹢د. ﹋﹫︿︨ 
را ︋︀ ︠﹢دش ﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹋︪︀ن ﹋︪︀ن آن را ︑︀ و︨︳ وا﹎﹟ ﹝﹩ ﹋︪︡. 

﹫︣ون ﹝﹩ آورد... ︀﹁︐﹠﹩ را︋   ︋︿﹫﹛ ︡﹠ ︩﹡و از درو ︡︐︧ا ﹩﹞
 ﹤︙  ︋︀︑ ︡﹠ ︣ج  ︠︡︀  ︋.︡︣  ︋﹩﹊ ︀﹀︴﹛ !︀﹞﹢﹡︀ - ﹜﹫︿ دارم. آ﹇︀﹢ن،︠ 
﹢دم ﹨︧︐﹟. ﹨﹞﹥  ﹫︁رم. راه دوری ﹡﹞﹩ ره. ا﹠︀ ﹋︀ر ﹨︀ی︠  ︮︽﹫︣ را در︋ 

...︡︣  ︋︡︺  ︋︡﹫﹠﹫︊  ︋︀﹀︴﹛ .﹟﹝﹛︀ ︫﹢ن ﹨﹛︨ 
﹡﹍︀ه  ﹨︀ی ﹝︧ــ︀﹁︣ان در ︩︣︠ ا︨️. ︋︺︱﹫︀ او را ︋︣ا﹡︡از ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. 
︋︣︠﹩ ﹨﹛ ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹡︊﹫﹠﹠︡. ﹉ ﹡﹀︣ ︵﹢ری ︋﹥ آن زن ︠﹫︣ه ︫︡ه 
﹙﹠︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د:   ︋﹩︡ا ﹢ا﹨︣ و ﹝︀در ﹡︡ارد!︮  ــ﹢دش︠  ا︨ــ️ ﹋﹥ ا﹡﹍︀ر︠ 
«﹝︐︣و را ﹋︣ده ا﹡︡ ﹝﹛ ﹉ ...﹩︊︨︀﹋ ﹏︷﹥ آرا﹝︩ ﹡︡ار﹛.» زن ﹋﹥ 
ا﹡﹍︀ر ﹁﹞﹫︡ه ا︨️ ﹝︪︐︣︀﹡︩ در ا﹟ وا﹎﹟ ﹡﹫︧︐﹠︡، ﹋﹫︿ ︨﹠﹍﹫﹟ را 
﹥ وا﹎﹟  ︣ دوش ﹝﹩ ﹋︪ــ︡ و در ︗︧︐︖﹢ی روزی ﹁︣ز﹡︡ان اش︋  دو︋︀ره︋ 

﹋﹠︀ری ﹝﹩ رود.
﹥ ﹎﹢ش  ︡ای را﹨﹠﹞︀︋  ﹇︴︀ر وارد ا︧ــ︐﹍︀ه د﹍︣ی ﹝﹩ ︫ــ﹢د و دو︋︀ره︮ 

«﹩﹚︭﹞ :︡︺ ︪︐﹩؛ ا︧︐﹍︀ه︋   ︋︡﹫ ﹝﹩ ر︨︡: «ا︧︐﹍︀ه︫ 
﹢ا︋﹫︡ه  ــ﹉ ﹡﹢زاد روی دو︫ــ︩︠   .ــ︣ی وارد ﹇︴︀ر ﹝﹩ ︫ــ﹢د﹍زن د
︀ل ﹨︀ ا︨️ ﹁︣ا﹝﹢ش  ﹢ا︋﹫︡ه ﹋﹥ ا﹡﹍︀ر ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن را︨  ا︨️. ︵﹢ری︠ 
 ﹤︙  ︋﹜﹊ ﹢︠︐﹍﹩ روی︫  ︀︫︡. ︸︀﹨︣ا ﹝︣︰ ﹨﹛ ﹨︧️. ︗︀ی︨  ﹋︣ده︋ 

﹙﹠︡︑︣ ﹝﹩ ︫﹢د:  ︋︩︡ا ︎﹫︡ا ا︨️. ﹇︴︀ر ︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و زن︮ 
﹢ا﹜﹀︱﹏  ﹥ ︱︣ت ︋ا ــ﹢ رو︋  ︡ا ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡. ︑ ــ﹢ رو︠  ︣ا! ︑ ﹢ا﹨ ︣ادرا!︠  ــ  ︋-
︣ج ︻﹞﹏ داره!   ︠.﹤︱︣﹞ ︣م﹨﹢  ︫.﹤︱︣﹞ ام ﹤︙  ︋.﹜︗︀︐﹞ .︡﹫﹠﹋ ﹉﹝﹋

︡ا ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹫︡... ︡ه ا︪︀﹐. ︑﹢ رو︠  ︐﹢ن︋   ︋﹟︡ا ﹝﹩ ︠﹢ا ﹨︣﹩ از︠ 
 ️︀﹊ ر﹁︐︀ر﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ا︨️. ﹝︣دی ﹋﹥ از ﹋︀︨︊﹩ زن ﹇︊﹙﹩ در ﹝︐︣و︫ 
ــ﹥ زن ﹝︐﹊︡ی  ــ︤ار ︑﹢﹝︀ن ︋ ــ︡ و ﹨ ــ︣د، د︨ــ️ در ︗﹫︊︩ ﹝﹩ ﹋﹠ ﹋ ﹩﹞
 ﹉ ︪ــ︡. و︋ ﹩﹞ و ︎︀﹡︭︡ ︑﹢﹝︀ن ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩﹝﹋ ︣ی﹍د﹨︡. د ﹩﹞
︠︀﹡﹛ ﹡﹫︤ دو︧️ ︑﹢﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︀﹜️ ︣ه زن ︗︀﹜︉ ا︨️. 
 ︡﹠ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ﹋﹞︐︣ از ﹉﹝﹋ ﹜﹨ ︣﹍د ︣﹀﹡ ︡﹠ .︀ه ︻︖﹫︊﹩ دارد﹍﹡
د﹇﹫﹆﹥، ﹡︤د﹉ ︋﹥ ︎﹠︕ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ﹋﹞﹉ ︗﹞︹ ﹝﹩ ︫﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹨︧︐﹠︡ 
﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹁﹆︳ دار﹡︡ ﹡﹍︀ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. را︨︐﹩ ﹝︣د  ﹜︪︣ان ﹨﹛ د︨️ 

در ︗﹫︊︩ ﹋︣ده ا︨️... ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡!
︀﹁︐﹠﹩ ︑︀زه از  ﹥ ︵︣ف وا﹎﹟ ﹋﹠︀ری ﹋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹜﹫︿ ﹨︀ی︋  زن را﹨︩ را︋ 

آ﹡︖︀ ر﹁︐﹥ ا︨️، ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡.
ــ﹩ ﹎︣﹁︐﹛! ا﹎﹥  ︀﹨  ﹤﹠  ︮﹤ !﹤︪ــ  ︋﹩﹝﹚﹫﹁ ﹤» :﹜︪ــ︡﹡ا ﹩﹞ دم﹢  ︠︀︋
در︨ــ️ ︑︡و︀︗ ︀﹝︐ ،﹜﹠﹋ ︩﹠︤ه ︗︪ــ﹠﹢اره ﹝︀ل ﹝﹟ ﹝﹫︪ــ﹥...» و 

︀﹝﹢ش ﹝﹩ ﹋﹠﹛. دور︋﹫﹠﹛ را︠ 
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ــ︀ آن ﹨︣ روز  ﹫︀︋︀ن︋  ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠  ــ﹥ ای ﹋﹥ ﹋ ﹝﹚﹋ ﹟︣︑ ــ﹢ز ــ︀ن︨  ﹝﹡︀︠
 ︀ ︀ آن آ︫﹠︀︨️ و︋  ︗﹞﹙﹥ ای ﹝﹩ ︨︀ز﹡︡: «ا︻︐﹫︀د!» واژه ای ﹋﹥ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡﹩︋ 
︴︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡  ︑﹊︣ار آن ︑︨︣ــ﹩ در ︗︀﹡︩ رو︫﹟ ﹝﹩ ︫﹢د و ا︧︀س︠ 
﹋﹥ ﹝︊︀دا ﹉ روز ︠﹢دش و  ︀﹊﹩ از ا︻︱︀ی ︠︀﹡﹢اده اش ︋﹥ آن د︀ر 
﹥ ﹨﹞︣اه دارد «︠︀﹡﹞︀ن  ﹢د، ا﹟ واژه را ﹡﹫︤︋  ﹥ د﹡︊︀ل︠  ︫﹢د، ﹋﹙﹞﹥ ای ﹋﹥︋ 
︡ه  ﹥ ا﹟ درد ﹎︣﹁︐︀ر︫  ﹥ وا﹇︹ ﹡﹥ ︑﹠︀ روح و ︗︧﹛ ا﹡︧︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ︨﹢ز!» ﹋﹥︋ 
ا︨️ را در آ︑︪﹩، ︨️ ︠︀﹝﹢ش ︫﹢﹡︡ه، ﹝﹩ ︨﹢زا﹡︡ ︋﹙﹊﹥ ︑﹉ ︑﹉ 
﹢د در ا﹟ آ︑︩ ﹨﹞︣اه   ︠︀ ︀ ا﹟ ا﹡︧︀ن ﹨︧︐﹠︡ را︋  ا﹁︣ادی ﹋﹥ در ار︑︊︀ط︋ 

︣ ︗︀ی ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد.  ﹢د︋  ︀﹋︧︐︣ی از︠   ︠﹩︐ و ،︡﹠﹋ ﹩﹞
ــ︺﹙﹥  ﹨︀ی ا﹟ آ︑︩ اوج ﹎︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ از آن ︑︣س دار﹡︡،  در ﹝﹫︀ن ︫
︡ه ا﹡︡ و  ︺﹙﹥ ﹨︀ ﹝︀﹡﹢س︫   ︫﹟ا ︀  ︋︣﹍د ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹨ اد﹢﹡︀ ا﹡︧︀﹡︀ و︠ 
︣ از آ︑︩، دو︨ــ️  ︀ ﹨︣ ﹋︡ام از ﹝﹀︀﹨﹫﹛ ا﹟ د﹡﹫︀ی︎  ︀ آن و︋  ــ︣ روز︋  ﹨
︀﹡﹢اد﹎﹩ و  ︀ص︠   ︠︳︣ا ︣ ︧ــ︉︫   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ و ر﹁﹫﹅ ﹨︧ــ︐﹠︡. ا﹡︧︀ن
︣ای  ــ﹩ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام︋  ﹚﹐د ︣︋︀﹠ ︣ورش ︀﹁︐﹥ ا﹡︡︋  ــ﹩ ﹋﹥ در آن︎  ا︗︐﹞︀︻

︣د! ︣ز﹝﹫﹠﹛ را دود︋  ﹋︐︀ب ﹋﹢دک︨ 
﹩﹀︣ ز﹨︣ه︫ 

︠﹢د ︗︀ی ︋︒ دارد در دا﹝︀ن ا﹟ آ︑︩ ﹎︣﹁︐︀ر ︫ــ︡ه ا﹡︡ و در ﹎﹢︫﹥ 
ــ︀﹡﹠︡ و  ــ︉ ﹝﹩ ر︨  ︫﹤ ﹢د را︋  ــ︀ درد و ر﹡︕، روز ﹨︀ی︠  ﹎﹢︫ــ﹥ ︗︀﹝︺﹥︋ 

.︡﹠︋︀ ﹩︀﹨ درد ر ﹟روزی از ا ︡︀  ︫︀︑ ︊  ︮﹤ ﹢د را︋  ︉ ﹨︀ی︠  ︫
ــ﹟ درد ﹎︣﹁︐︀ر  ا ﹤  ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ــ︀﹜﹩ از ا﹡︧ــ︀ن ــ﹟ و︨  ﹫︪ــ︐︣ از ﹨︨︣  ا﹝︀︋ 
﹢د﹡︪︀ن در ا﹟ آ︑︩، ︑﹞﹏ ا﹟ درد را  ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹎﹀︐﹟ از ﹋﹢د﹋︀ن و︋ 
︀ز ﹋︣ده ا﹡︡   ︋﹜︪ ︀︑ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹋︡ان ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹋﹢د﹠ ︡  ︮﹩︭ ︋︣ای ﹨︫︣ 
 ﹩︀︱﹁ ــ﹢د را، در ︡ر ︠ ــ﹟ ا﹁︣اد ︠︀﹡﹢اده ︫ــ︀ن ﹢ن ﹝︀در و︎  ︣︑︤︤︻
دودآ﹜﹢د، در ︠﹞︀ری، ر﹡︕ و درد ا﹟ ﹝﹢اد ︠︀﹡﹞︀ن ︨﹢ز د︡ه ا﹡︡ و در 

︡ه ا﹡︡.  ︤رگ︫  ا﹟ ﹁︱︀ ﹇︡ ﹋︪﹫︡ه و︋ 
ــ︀﹜﹛  ︀﹡﹢اده ای︨  ﹥ ﹇︡ر ﹉ ﹋﹢دک در︠  ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︺︭﹢﹝﹩ ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام︋ 
﹞︀ری  ︡ون داد و ﹁︣︀د و ﹋︐﹉ از︠   ︋﹤﹊﹠دار﹡︡، از ︗﹞﹙﹥ ا ﹩﹇﹢﹆ و ﹅
 ︊ ︣ج ا︻︐﹫︀د آ﹡︀ از︮  ︣ای︠  ﹢د︋  ︡ون ا﹠﹊﹥ ﹝︖︊﹢ر︫  ︎︡ر و ﹝︀درش،︋ 
 ︀ ︍︣دازد،︋  ﹥ ﹎︡ا﹩ و د︨ــ️ ﹁︣و︫﹩︋   ︋︀﹡︀︋︀﹫ ــ︉ را در ﹋﹢﹥ و︠   ︫︀︑
 ︩︀﹨ ︀ل ﹟ و︨  ﹢ا﹡︡ و ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹞︀م ﹨﹛︨  ﹢د، درس︋  ︤رگ︫  آرا﹝︩︋ 
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︡ه ا︨️.  ︫︼از او در ︀﹆ ﹟ا﹝︀ ا﹁︧﹢س ﹋﹥ ا .︫︡︀ ︀د︋  ︋︀زی ﹋﹠︡ و︫ 
﹢دن آن   ︋️︐︀ ــ﹥︎  ــ︣و﹡︡ا﹡︩︋  ︤رگ ﹋﹥︫  ــ︣ ا︣ان ︑ ﹩﹠︺︣ان︋  ــ︀ی ز︀دی در ﹋﹑ن︫  ﹨  ﹤﹚﹞

ــ︣ا︳ ﹡︀︋︧︀﹝︀ن  ﹥ د﹜﹫﹏︫  ــ﹢ز ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ︀﹡﹞︀ن︨  ﹥ دود ا﹟ ﹝︀ده ا﹁﹫﹢﹡﹩ و︠  ﹝﹩ ︋︀﹜﹠︡!، آ﹜﹢ده︋ 
ــ︀ز﹝︀﹡︀ و ︐﹩ ا﹡︧ــ︀ن ﹨︀﹩ ﹋﹥ در  ﹩ ︑﹢︗﹩ ︻︡ه ای از ﹡︀د﹨︀ و︨  ــ﹥ و ﹋﹛ ﹋︀ری و︋  ︺﹞︀︗

ــ︀︻️ آن و ︐﹩ در ﹨︣ ︔︀﹡﹫﹥ آن  ــ﹢ش ﹋︣دن ا﹟  آ︑︩ ﹡﹆︩ دار﹡︡، در ﹨︨︣  ﹞︀︠
 ﹟︣︑ ︡ ﹠﹚ ︡ای︋   ︮﹩︐ آ︑︩ ﹝﹩ ︫﹢د، و ﹟ــ︺﹙﹥  ﹨︀ی ا ﹋﹢د﹋﹩ ﹇︣︋︀﹡﹩ و ﹨﹫︤م︫ 

﹥ ﹎﹢ش ﹡﹞﹩ ر︨︡. ﹩ ︑﹢︗﹩ ا︗︐﹞︀ع︋  ﹙﹢︾﹩ و︋   ︫﹤﹝﹨ ﹟︀دش ﹨﹛ در ا︣﹁
﹥ و︲︺﹫️  ــ﹫︡﹎﹩︋  در ا﹟ ﹝﹫︀ن و در ﹋﹠︀ر ﹡︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ر︨

︀ ﹋﹛ ﹋︀ری و  ــ﹢د،︋  ︀﹡﹢اده  ﹨︀ی آ﹡︀ را دار﹡︡ و ﹎︀ه︠  ــ﹢د﹋︀ن و︠  ــ﹟ ﹋ ا
ــ﹟ ﹡︣﹁︐﹟ ا﹟ ﹝︺︱﹏ ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار﹡︡، ﹨︧ــ︐﹠︡  ﹫ ــ﹩ در از︋  ︗﹢︑ ﹩︋

︣ و︸﹫﹀﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ﹥ ا﹟ ﹝︺︱﹏ را ﹡﹥ از︨  ــ﹫︡﹎﹩︋  ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ر︨
﹋﹥ در ﹇︀﹜︉ ﹝︧﹢﹜﹫️ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹉ ا﹡︧︀ن در ︋︣ا︋︣ ︗︀﹝︺﹥ 

︠﹢︩، و︸﹫﹀﹥ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ︠﹢د دا﹡︧ــ︐﹥ ا﹡︡. ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، 

ــ﹩ (ع) در ﹋﹠︀ر  ــ︀م ︻﹙ ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︡اد دا﹡︪ــ︖﹢﹩- ﹝︣د﹝﹩ ا﹝
︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی ︠﹢د ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹨﹞﹥ در ︗︀﹝ ️️ از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر 

︀﹝﹢ش ﹋︣دن ا﹟ آ︑︩  ︀ ا︻︐﹫︀د و︠  ﹫︀︋︀ن ︑﹞︣﹋︤ دارد، در ﹝︊︀رزه︋  و︠ 
︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹨︀﹩ ﹋︣ده ا︨️. 

︀ د︻﹢ت ﹊﹩ از ﹁︣ز﹡︡ان ︗﹞︺﹫️  ︀ل ١٣٨٨︋  ﹩ ﹋︐︀ب ﹋﹥ از︨  ︵︣ح ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
ــ️ از ﹋﹢د﹋︀ن  ︀﹝ ︣ای  ︋﹩︀︱﹁ ︀د︖ــ︡ف ا﹨ ︀ ــ﹊﹏ ﹎︣﹁️،︋  ــ︀م ︻﹙﹩ (ع)︫  ا﹝

﹢د را آ︾︀ز  ︀﹡﹢اده ﹨︧︐﹠︡، ﹋︀ر︠  ﹫︪︐︫︣︀ن در﹎﹫︣ ا︻︐﹫︀د در︠   ︋﹤﹋ ﹏﹫︭︑ ︣وم از﹞
︀ل  ﹋︣د. ﹝﹫﹠︀ ز﹝︀﹡﹫︀ن، ﹝︡د︗﹢ی د︣وز و ﹝︡د﹋︀ر ا﹝︣وز ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)، در آن︨ 

و در ﹨﹞︀︩ آ﹢﹋ ﹟﹫﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅، از دا﹡︪︖﹢︀ن داو︵﹙︉ د︻﹢ت ﹋︣د ︑︀ ︱﹢ر︫︀ن را در 
︣ر﹡﹌ ︑︣ ﹋﹠﹠︡ و ﹝︣ا﹋︤ ا﹝︡ادی  ﹝﹙﹥  ﹨︀ی ا︻︐﹫︀د زده و در ﹋﹠︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ︑﹠︀ ﹝︀﹡︡ه در ز︣ آ︑︩ ا︻︐﹫︀د،︎ 
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﹍︧︐︣ا﹡﹠︡. ︠﹢د را در ︑﹞︀﹝﹩ ﹝﹙﹥  ﹨︀ی در﹎﹫︣ ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 
﹢ز﹡︡ه دار﹡︡  ــ︀︻️، در دود ا﹟ ﹝︀ده︨  ﹫︤ی ﹋﹥ ﹝︣دم آن ﹨︣ روز و ﹨︨︣  از ﹝﹙﹥  ﹨︀ی آ︨ــ﹫︉︠ 
︀ ︻﹠﹢ان «︠︀﹡﹥  ﹨︀ی  ﹢د︋  ︀ راه ا﹡︡ازی ﹝︣ا﹋︤ ا﹝︡ادی︠   ︋︣︲︀ ︀ل ﹝﹩ ﹋︪︡، و ︗﹞︺﹫️ در ︦﹀﹡
︀﹡﹢اده  ﹨︀ی آ﹡︀ در ︀ل ﹁︺︀﹜﹫️ ا︨ــ️ ﹝﹩ ︑﹢ان  ــ﹢د﹋︀ن و︠  ــ﹩» ︗︀﹝ ️️ از ﹋ ا︣ا﹡
﹫︀︋︀ن  ــ︀ر، ﹁︣︤اد، ﹝﹢﹜﹢ی،︠  ــ﹀﹫︡، دروازه ︾ ︀ک︨  ﹥ ﹝ ﹩︑﹑﹢ن︠  در ︑︣ان،︋ 
︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩  ︀ل  ﹨︀ی ا︠﹫︣︠  ︣ ری ا︫︀ره ﹋︣د. ا﹜︊︐﹥ ︗﹞︺﹫️ در︨  ﹇︤و﹟ و︫ 
ــ︐︀﹡︀ از ︗﹞﹙﹥ ﹋︣ج،  ︨︣  ︫︣︀ــ  ︨︤﹫﹚︱︺﹞ ︀ی﹨  ﹤﹚﹞ ــ︤ در د﹍ــ︣ی ﹡﹫

︣︎︀ ﹋︣ده ا︨️. ورا﹝﹫﹟، ﹝︪︡، ﹎﹫﹑﹡︽︣ب و...︋ 
︀﹡﹥ ﹨︀ ﹋﹥ در ﹝︣﹁ ﹤﹚︤اد ا︨️ و   ︠﹟از ا ﹩﹊ ﹟﹫﹛﹢︧﹞ ــ︣اغ  ︨﹤︋
 ﹜اداره ﹋︣دن آ﹡︖︀︨️ ﹝﹩ رو ﹐︀ در ︩﹢︖︪﹡︀ر دو︨︐︀ن دا﹠﹋
 ﹤ ﹤  ︋︀︑ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎ ﹩﹞ ﹏﹞ و از وی در︋︀ره او︲︀ع
 :︡﹢﹎ ﹩﹞ ︀ن﹝︣ا ﹫︀ه ا︻︐﹫︀د ﹡︤د﹉ ا︨️ و او︋  ﹥ د﹡﹫︀ی︨   ︋︡
︣ای  ــ﹢د دارد︋  ــ︤اد دره ای ﹝︭﹢ص و︗ ︣﹁ ﹤ــ ﹚﹞ در»
 ﹟︡ر ا︻︐﹫︀د دار﹡︡! در وا﹇︹ ا﹞ ا﹡﹢اع ﹝﹢اد ﹤  ︋﹤﹋ ﹩﹡︀︧﹋
︡ه   ︫﹩﹠︣ای ﹝︺︐︀د  ︋﹩﹇﹢︑︀ ︀ل ﹨︀︨️ ﹋﹥︎  دره و ﹎﹢دی︨ 

﹢د را در آ﹡︖︀ ﹝﹩ ﹎︢را﹡﹠︡.» ا︨️ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩︠ 

︀︑﹢ق در ا﹟ دره و︗﹢د  ︳، ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨︡: «در ︡ود ٥︎  ا﹙﹫︀ر ر︋ا
︡ام  ︀﹋︧ــ︀زی آن ا﹇ ︣ای︎  ︀ری ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩︋   ︋︡ ﹠ ﹤︐︊﹛دارد ﹋﹥ ا
 ︀﹡آ ﹟﹫ ︐﹥ و دو︋︀ره ﹝︺︐︀دان ﹋﹥ در︋  ︫︡ا ﹡ ︣ ︀ ﹡︐﹫︖﹥ ای در︋  ️ ا﹝ ﹋︣ده ︨ا
︣ ا﹟ ﹝︺︐︀دان  ︐︪﹫ ︣﹎︪︐﹥ ا﹡︡.︋   ︋﹏﹞ ﹟ا ﹤ ️ و ﹨﹛ ﹝︣د،︋  ــ ﹨﹛ زن ﹨︧
️ و  ــ ︀﹡﹢اده ی در︨ ﹢اب ﹨︀، ﹋﹥︠  ﹥ ﹇﹢﹜﹩ ﹨﹞︀ن ﹋︀ر︑﹟︠  ︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡، و︋  ︋︀ ﹫︠
︡ و و︪︐﹠︀﹋﹩ در ا﹟ دره ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.»  ︧﹫︀ر︋   ︋️ ︡ و در و︲︺﹫ ︡ار﹡ ﹡ ﹩︋︀ ︧
ــ︀دی در ا﹟ دره  ــ︀ی ز ــ︡: «﹝︺︐︀د ﹨ ــ ﹝﹩ د﹨ ــ﹛ ﹁︣︤اد ︑﹢︲﹫ ــ﹥ ︻﹙ ﹡︀ ﹝︧ــ﹢ل︠ 
﹫︪ــ︐︣ ﹇︧ــ﹞️ درد﹡︀ک آن و︗﹢د ﹋﹢د﹋︀ن در   ︋﹤﹋ ︿﹚︐﹞ ــ﹟ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ در︨ 
 ﹟از ا ،﹤﹚﹞ ﹟ــ ︤اد» در ا︣﹁ ﹜ــ ــ︀ راه ا﹡︡ازی «︠︀﹡﹥ ︻﹙  ︋﹜ــ︺﹩ ﹋︣ده ا ﹝﹫︀ن آ﹡︀︨ــ️ و ﹝︀︨ 
 ︣︲︀ ︀ل ــ﹛؛ و در ــ﹥ ا︻︐﹫︀د ﹡︖︀ت د﹨﹫ ــ︀ را از ﹉ د﹡﹫︀ی آ﹜﹢ده︋  ﹡ــ️ ﹋﹠﹫﹛ و آ ︀﹝ ــ﹢د﹋︀ن ﹋



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٥٦

︡﹝︀ت ﹐زم را در   ︠﹤﹋ ﹜︫ــ︩ دار﹢  ︎️︑ ︡ود ١٠٠ ﹋﹢دک را در
ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨﹫﹛.»

 ﹤ ︀︋ ﹤﹊﹠و ا ﹏﹞ ﹟︀ر را︋︳ در︋︀ره ﹋﹢د﹋︀ن و و︲︺﹫︐︪︀ن در ا﹫﹚از ا
 ﹟از ﹋﹢د﹋︀ن ا ﹩﹚﹫︠» :︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎ ﹩﹞ ︡﹠︐︧﹨ ﹤︗ا﹢﹞ ﹩︑﹑︱︺﹞
﹥ درد ا︻︐﹫︀د ﹎︣﹁︐︀ر ﹨︧︐﹠︡  ︀﹡﹢اده ﹨︀︪ــ︀ن ﹡﹫︤︋   ︠﹤﹊﹠ا ︣﹫︾ ﹤  ︋﹏﹞
︀ ا﹟ ﹁︱︀ی آ﹜﹢ده  ﹥ ا﹟ دره ر﹁️ و آ﹝︡ دار﹡︡؛ در ﹡︐﹫︖﹥︋  ︀زی︋  ︋︣ای︋ 
 ﹩︀﹨ ﹩﹎︥و ﹤ ﹤﹋ ︣د ﹝︺︐︀د﹁ ﹉ د﹡﹫︀ی ︀ ــ﹉ ار︑︊︀ط دار﹡︡ و︋  از ﹡︤د
 ︡︣ دارد آ︫﹠︀ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. آ﹡︀ از ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡ ﹋﹥ ا﹠︖︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر︠ 
﹫﹟ آ﹡︀︨️ را  ﹞︀ری و ﹁︧︀د و ﹁ ﹩︐︪︀ ﹋﹥ در︋  و ﹁︣وش ﹝﹩ ︫﹢د،︠ 
ــ︐﹥ در﹎﹫︣ ﹁︱︀ی آ﹜﹢ده ا﹞ ﹟﹫︳ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ و ﹎︀﹨﹩  ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡ و ﹡︀︠﹢ا︨
︠﹢د︫ــ︀ن وارد ا﹟ ︋︀زی آ﹜﹢ده ︫ــ︡ه و ︋︣ای ﹋︧︉ درآ﹝︡ د︨️ ︋﹥ 

︠︣ده ﹁︣و︫﹩ ﹝﹢اد ﹝﹩ ز﹡﹠︡.»
﹢د︫︀ن ﹨﹛ آرزو  ︀ ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩︠   ︋︀﹞» :︡﹢﹎ ﹩﹞او
︡ر︫ــ︀ن ﹝﹢اد ﹝﹩ ﹋︪ــ︡ و آرام  ــ︣ا ﹋﹥ و﹇︐﹩︎   ︡﹡﹢ــ ــ︡ ﹝︺︐︀د︫  ﹠﹠﹋ ﹩﹞
 ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ︀﹡د﹜﹫﹏ آ ﹟ا ﹤ ــ︡ و︋  ﹝﹩ ︫ــ﹢د د﹍︣ آ﹡︀ را ﹋︐﹉ ﹡﹞﹩ ز﹡
 ︀﹡︣ای آ ﹢︋﹩ ا︨ــ️ ︣ا ﹋﹥︋   ︠︤﹫ ــ﹫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ا︻︐﹫︀د ︀ور ر︨  ︋﹟ا ﹤ و︋ 

﹥ ﹨﹞︣اه دارد.»  ︡ر را︋  ﹢ش ا︠﹑﹇﹩︎  ﹝︣︋︀﹡﹩ و︠ 
︀﹡﹥  ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︡اد دا﹡︪︖﹢﹩- ﹝︣د﹝﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)   ︠︣﹍از د
︣ای  راه ا﹡︡ازی ﹋︣ده، «︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه ︾︀ر» ا︨️؛ ﹝﹊︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︀﹝︩︋ 
︋︧﹫︀ری ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ﹝︣ا﹋︤ ا︻︐﹫︀د در ︑︣ان و ﹎︀﹨﹩ ﹨﹛ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 
﹥ ︀ل   ︋︀︑ ︀از ︪︠﹢﹡️، ﹡︀م آ︫﹠︀︨️؛ ا﹝︀ ﹨﹫︘ ﹁︣دی آ ︣  ︎﹤﹚﹞ ﹉
ــ︀ر ︑︀ر﹉ از دود  ︾ ﹟ع ﹁﹊︣ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ در ﹝﹫︀ن ا﹢︲﹢﹞ ﹟ــ﹥ ا ︋
﹥ ﹋﹞﹉ و ︀ری  ــ︡︋  ــ﹢دک ﹝︺︭﹢م ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ا﹝﹫ ﹋ ︡﹠ ــ︀د ا︻︐﹫

دار﹡︡؟ 
ــ﹛ دروازه ︾︀ر در︋︀ره و︲︺﹫️  ﹚︻ ﹤﹡︀ از ﹝﹫︀ وا︡ی ﹋﹞︀ل ﹝︧ــ﹢ل︠ 
 ﹟ا ︣︐︪﹫︋» :︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎ ﹩﹞ ﹤﹚﹞ ﹟︫ــ︩ ا﹢︎ ️︑ د﹋︀ن﹢﹋
﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︣ ﹝︀﹜﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹋﹥ ︻﹙️ ا︮﹙﹩ آن و︗﹢د ا︻︐﹫︀د در  ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
︡ه   ︫︒︻︀  ︋﹤﹚︧﹞ ﹟﹫﹝﹨ ︀ر ﹨︧︐﹠︡ و﹋ ﹤ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀︪︀ن ا︨️ ﹝︖︊﹢ر︋ 
﹥ د﹜﹫﹏   ︋︤﹫﹡ ︀﹡از آ ﹩︱︺  ︋،︡﹡﹢ ﹥ ﹝︡ر︨﹥ ﹝︣وم︫  ا︨ــ️ ︑︀ از ر﹁︐﹟︋ 
 ️︡︗ ︀  ︋︀﹞ ﹩﹇﹢﹆ ︀ز﹝︀﹡︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ﹎︣وه  ︋﹏﹫︭︑ از ﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ﹡︡ا︫︐﹟︫ 

﹫﹍﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡.»  ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع را︎ 
او ︑﹢︲﹫ ﹝﹩ د﹨︡: «ا︻︐﹫︀د در دروازه ︾︀ر دردی ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢د﹋︀ن آن 
را ︋﹥ ︻﹫﹠﹥ در ︠︀﹡﹢اده و ﹝﹙﹥ ︫︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ آن د︨️ ︋﹥ 
﹏ ا﹜﹢︮﹢﹜﹩   ︨﹤ ﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡︀﹨﹠︖︀ری و ﹝︺︱﹏،︋  ﹎︣︊︀﹡﹠︡. ا︻︐﹫︀د︋ 

︧﹫︀ری ﹝﹢ارد،  ﹟ ا︨️ و ﹋﹢د﹋︀ن در︋  ︧ــ︀︵︩︎   ︋،︿﹫︮﹢︑ ﹏︋︀﹇︣﹫︾
﹨﹛ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︭︣ف و آ﹜﹢ده ︫ــ︡ن و ﹨﹛ در ز﹝﹫﹠﹥ ︣︠︡ و ﹁︣وش، 
︧﹫︀ری در ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ در و︲︺﹩  ︀ آن در﹎﹫︣ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡. ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︠﹢د را︋ 
﹫︪ــ︐︣ آ﹡︀ د︡ه ﹝﹩ ︫﹢د، ز﹡︡﹎﹩  ︀﹡﹢اده  ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا︻︐﹫︀د در︋  ︋︡، ﹋﹠︀ر︠ 
 ﹩︀ــ ︨︀﹠  ︫﹜﹚︻ ﹤﹡︀ ــ︡ادی از آ﹡︀ را ﹎︣وه ﹝︡د﹋︀ری︠  ــ︡؛ ﹋﹥ ︑︺ ﹠﹠﹋ ﹩﹞
 ﹤﹡︀ ﹢︫ــ︩︠   ︎️︑ را ︀﹡︣ی ﹨︀ی ﹝︡اوم آ﹫﹍﹫  ︎︀  ︋﹜︣ده و ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹥ ا﹋
︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی او﹜﹫﹥ آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹅ ﹨︣ ﹋﹢د﹋﹩ ا︨ــ️   ︋︀︑ ﹜ــ﹛ درآور ﹚︻
︀ آ﹡︀ رو︋︣و   ︋︀﹨ ﹤︙  ︋﹤﹋ ﹩﹚﹫︭︑ آروده ﹋﹠﹫﹛. در ﹝﹫︀ن ﹝︪﹊﹑ت ︣ را︋ 
﹨︧︐﹠︡ ﹝︪﹊﹏ ︨﹢ء ︑︽︢﹥ و ﹝︋ ﹏︀︧︡ا︫︐﹩ ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ ا﹨﹞﹫️ ا︨️ 

﹫﹍﹫︣ ر﹁︹ آن ﹝︪﹊﹑ت ﹨︧︐﹠︡.»  ︎︀﹞ ﹩﹊︫︤  ︎﹜﹫︑ ﹤﹋
︣ا﹞︀ن  ︡ و︋  ــ︀ره ﹝﹩ ﹋﹠ ــ﹢د ا︻︐﹫︀د در ا﹟ ﹝﹠︴﹆﹥ ︫ا ﹥ و︗ ︀ وا︡ی︋  ــ ﹫﹞
︀ ﹋﹢د﹋︀ن در  ︴﹥ آن︋  ︡ و ﹁︣وش ﹝﹢اد ﹝︡ر و ر︋ا ︣ ﹝﹩ ﹎﹢︡: «ا︻︐﹫︀د و︠ 
 ﹜را دار ﹩﹡︀ ︀ روزا﹡﹥ ﹋﹢د﹋ ️؛ ﹝ ︀︋﹏ د︡ن ︨ا ︧﹫︀ر ﹝﹙﹞﹢س و ﹇  ︋﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ا
 ﹤﹡︀ ︡ و در ا﹟ ﹝﹫︀ن ﹝︐︀︨﹀ ︡ و ﹁︣وش ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹝︪︽﹢ل ﹨︧︐﹠ ︣  ︠﹤  ︋﹤﹋
︡ا ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝︀  ﹫ ︡ و دو︋︀ره ا﹟ ز﹡︖﹫︣ه ادا﹝﹥︎  ︠﹢د︫︀ن ﹨﹛ ﹝︺︐︀د ﹝﹩ ︫﹢﹡
︀ را از  ﹡و دادن آ﹎︀﹨﹩، آ ️ ︀﹝ د﹋︀ن و﹢﹋ ﹟ا ﹩︀︨︀﹠  ︫︀  ︋﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺︨
︀ز﹡︡ه آن  ﹢د︫︀ن︨  ︺︡ی ﹋﹥︠  ︣ای ﹡︧﹏︋   ︋︀ ا﹟ ﹁︱︀ی آ﹜﹢ده دور ﹋﹠﹫﹛ ︑

«.︫︡︀︊﹡ ︀ ﹡ا︻︐﹫︀د در ﹝﹫︀ن آ ︣ ﹍︡ا﹇﹏ د  و ︡ ﹠︫︀  ︋﹜﹛︀  ︨︡ ﹠︐︧﹨
﹫︪﹍﹫︣ی  ــ︐︣ا︑︥ی در ز﹝﹫﹠﹥︎  او ا︲︀﹁﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡: « ︣︐﹝﹞﹟ ر﹁︐︀ر ︀ ا︨
︀﹜﹆﹢ه  ︐﹢ا﹡︡ ا︨︐︺︡اد ﹨︀ی︋  از ا︻︐﹫︀د ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن، ا︖︀د ﹁︱︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
︀﹝﹢︫﹩ ﹋︪﹫︡ه   ︠﹤ ︴︣ ا︻︐﹫︀د و ﹢ا︫﹩ اش︋  ی آ﹡︀ را ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐ در︠ 
ــ︀﹡︡. ︋﹥ ︻︊︀رت د︀︋ ﹩︐﹢﹨ ︣﹍︡ در  ــ﹢د، ︋﹥ ﹝︸ ﹤﹚︣﹢ر ︋︨︣ ︫ ﹩﹞
﹥ ا︻︐﹫︀د  ︀︫︡. او را ﹡︧︊️︋   ︋︩ ﹍﹫︣د ﹋﹥ در او ا﹜︀م︋  ــ﹊﹏︋  ﹋﹢دک︫ 
﹞️ ا︻︐﹫︀د   ︨﹤ ︀︫︡ ﹋﹥ ﹋﹢دک ﹋︪︪﹩︋  ︀رور︋  ︀زد و ︑︀ آن ﹝﹫︤ان︋  آ﹎︀ه︨ 
ــ︡ا ﹡﹊﹠︡. از ︗﹞﹙﹥  ﹫  ︎︩آن ﹎︣ا ﹤ ــ﹠︀︠️︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م︫   ︋︀ ــ︡ و ︋︀﹫﹡
 ﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹤﹋ ︫︡︀ ︧︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ورزش︋  ︣ای︎  ︭﹢ص︋  ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀︋ 
ــ︐﹫﹛  ︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه ︾︀ر دا︫ ︧ــ︣ان︠  ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ای ﹋﹥ در ︑﹫﹛ ﹁﹢︑︊︀ل︎ 
ــ﹢ی د﹍︣ و ا﹡︐︀︋﹩ ﹝﹢ا︗﹥  ︀ ا﹜﹍ ︋﹥ ︻﹫﹠﹥ ﹝︪ــ︀﹨︡ه ﹋︣د﹛ ﹋﹥ ﹋﹢د﹋︀ن︋ 
 ︀ ︀﹡﹢اده ︫︀ن︋  ﹢د ﹋﹥ در ﹝﹙﹥ و︠  ︀ آ﹡︙﹥︋  ︧ــ﹫︀ر ﹝︐﹀︀وت︋   ︋﹤﹋ ︡﹡︡︣د﹎
︣ ا︨︀س ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ی آ﹡︀ن  ﹥ د﹜﹫﹏ ا﹠﹊﹥ ا﹟ ا﹜﹍﹢︋  ﹢د﹡︡؛ و︋  آن رو︋︣و︋ 
︀︡ ︑︺︡ادی  ︧﹫︀ر ﹝﹢رد ا︨︐﹆︊︀ل ︫︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁️.︫  ﹢د،︋  ︡ه︋   ︫﹩︣ا︵
ــ︣ف ︑︖︣︋﹥ ا︻︐﹫︀د ﹨﹛ در ︗️ ﹝︭︣ف و ﹨﹛ در  از ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن در︫ 
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﹥ ﹝︰ ا﹢﹨ ﹤﹊﹠︐﹩ ﹝︧ــ︐﹆﹏  ﹢د﹡︡ و﹜﹩︋  ︣︡ و ﹁︣وش آن︋   ︠️︗
ــ﹢د ︀﹁︐﹠︡، ر﹁︐︀ری د﹍︣ ا︠︐﹫︀ر ﹋︣د﹡︡.  ﹢د و ︗﹞︹︠  ــ︀وت در︠  و ﹝︐﹀
ــ︡ ︑︀ ا﹝﹊︀ن   ︫︒︻︀ ﹢دن︋  ︀ز ﹟﹊﹉ ︑﹫﹛ ر︨ــ﹞﹩︋  ﹢دن و︋  دارای ︑﹫﹛︋ 
ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡ و ︋﹥  ا﹠﹊﹥ ︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹥ از ا﹟ ور︵﹥ روی ﹎︣دا﹡︡﹡︡ را دا︫
﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢ا﹡︧️ ﹝﹢﹁﹆﹫️   ︠﹤﹊﹠ا ﹤ ︀ ا﹝﹫︡︋  ︗︀﹩ ا︧︀س ︑︺﹙﹅ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
 ︀︐︧﹊ ︀﹥ ا﹟ ﹝﹢﹁﹆﹫️، ︑﹞︀م︫  را در ﹁︱︀ی ﹆﹫﹆️ ﹜﹞︦ ﹋﹠﹠︡، در︨ 
︡ه   ︫﹏﹫﹝︑ ︀﹡آ ﹤ ︀﹡﹢اده و ︗︀﹝︺﹥︋   ︠️﹝ و ا︧︀س ﹆︀ر︑﹩ را ﹋﹥ از︨ 

︧︍︀ر﹡︡.» ﹥ ﹁︣ا﹝﹢︫﹩︋  ︋﹢د،︋ 
ا﹜︊︐﹥ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع) در ﹋﹠︀ر ︀︎︣︋﹩ ︠︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ و ︻﹙﹛، ︋︀ 
ا︗︣ا﹩ ﹋︣دن دو ︵︣ح ︋︀ ︻﹠﹢ان «آ﹫﹟ ︫︀م ︻﹫︀ران» و «︵︣ح ﹁︀︵﹫﹞︀» 
 ︣﹍دوره ای و در ︵﹢ل ︨︀ل ا︗︣ا ﹝﹩ ︫﹢د د ﹩︀﹨  ﹤﹞︀﹡︣︋ رت﹢︮ ﹤︋ ﹤﹋
︺﹩ دارد از و︥﹎﹩ ﹨︀ی  ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده ا︨️ و︨  ﹫﹛︀︺﹁
﹝︓︊️ و ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ﹋﹥ در ﹝︣ا︨ــ﹛ ﹨︀ی ﹝︢﹨︊﹩ و آ﹫﹠﹩ و ﹝﹙﹩ و︗﹢د 

﹍﹫︣د. ︣ه︋  ︀ ﹝︺︱﹑︑﹩ ﹢ن ا︻︐﹫︀د︋  دارد در ︗️ ﹝︊︀رزه︋ 
ــ︀ل ١٣٨٨ و ︋︀ آر﹝︀ن «︨︀︠︐﹟ ا︣ان ︋︡ون  ︵︣ح «︫︀م ︻﹫︀ران» در ︨
ــ︀﹨ ﹩︀﹩ در  ︨︀﹠  ︫︀ ــ︀ز ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥︋  ﹢د را آ︾ ــ︀د» ﹁︺︀﹜﹫ــ️︠  ا︻︐﹫
ــ﹢د و آ﹝︀ر و ا︵﹑︻︀︑﹩ ﹋﹥  ــ︑ ︣︣ان ﹨﹞︣اه︋  ︴︣ ︗﹠﹢ب︫   ︠︣  ︎﹅︵︀﹠﹞
﹢اب و  ــ︀ن ﹋︀ر︑﹟︠  ــ︡ و ﹁︣وش و ﹋︣ا﹥ ﹋﹢د﹋︀ن و ز﹡ ︣ ︭ــ﹢ص︠  در︠ 
ــ﹀︀﹡﹥ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ ﹡︪︀ن از  ︋﹩ ︎﹠︀ه ﹝︺︐︀د در ا﹟ ﹝﹠︀︵﹅ ﹝︴︣ح ︫ــ︡ ﹝︐︀︨

︑ ︣︣ان دا︫️. ︣ان ا︻︐﹫︀د در ︗﹠﹢ب︫   ︋﹅﹝︻
︣ ا﹡︪︡﹥  ﹨︀ی ﹇﹫︀م ا﹝︀م ︧﹫﹟ (ع)،   ︋︡﹫﹋︀︑ ︀ ︀ل ١٣٨٨ و︋  ︗﹞︺﹫️ در︨ 
﹫︤اری ا︗︐﹞︀ع از و︗﹢د ﹝︺︱﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹨﹞︙﹢ن  ــ﹩ را در ا︻﹑م︋  ﹠﹫آ
︀ ︱﹢ر ٣٠٠ ﹡﹀︣ی  ︀م ︾︣︊︀ن ﹝︀ه ﹝︣م︋   ︫︉ ﹠﹫︀ن ﹡︀د و در︫  ا︻︐﹫︀د︋ 
دا﹡︪︖﹢︀ن دا﹡︪﹍︀ه  ﹨︀ی ︑︣ان در ﹝﹙﹥ ا︻︐﹫︀د زده دروازه ︾︀ر، ا︻﹑م 
 ﹟دن ا﹢﹝﹡ م﹢﹊﹞ ︀ ــ︤اری از و︗﹢د ا︻︐﹫︀د ﹁︣ا﹎﹫︣ در ﹋︪ــ﹢ر ﹋︣د و︋  ﹫︋
︣︺︐︣ ا﹇︡ا﹝﹩   ︨﹤︣﹨ ︀︑ در︠﹢ا︨️ ﹋︣د ﹟﹫﹛﹢︧﹞ و︲︺﹫️ از ﹝︣دم و
﹫︣و  ︀ل ︗﹞︺﹫️ دا﹡︪︖﹢︀ن︎   ︨﹟در ا ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡﹠︀﹝﹠ در ا﹟ را︨︐︀︋ 
 ︤﹫ ︺︀ر ﹨︀﹩ در ا﹞ ﹟﹙﹥ آ︨﹫︉︠  ︣ دادن︫   ︨︀ ــ︀م ︻﹫︀ران»︋   ︫﹟﹫آ»
﹢د را ︑︣ک ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در ﹡︐﹫︖﹥ آن  از ﹝︺︐︀د﹟ د︻﹢ت ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ا︻︐﹫︀د︠ 
︡﹡︡ و  ︣ای ︑︣ک ا︻︐﹫︀د داو︵﹙︉︫  ︨﹩ ﹡﹀︣ در ا︔︣ ︱﹢ر دا﹡︪︖﹢︀ن،︋ 

.︡﹡︡︀ی ︑︣ک ا︻︐﹫︀د ﹝︺︣﹁﹩ ﹎︣د﹨ ︌ ﹝﹋ ﹤︋

︣ار  ﹩ ︎﹠︀ه و ﹁ ︣ان︋  ️ از د︠︐ ︀ ﹝ ︣ح︵ ︤ ﹢ی د﹍︣، ︵︣ح «﹁︀︵﹫﹞︀» ﹡﹫ از︨ 
 ﹤ ︣ار از ﹝﹠︤ل،︋  ︣ار دادن ﹝︺︱﹏ ﹁ ︀ ﹝﹢ر ﹇  ︋﹤﹋ ﹩︣︵ ️؛ ︀﹡﹥ ︨ا ﹋︣ده از︠ 
︣ در ︗︀﹝︺﹥  ︢  ︎︉ ︣ آ︨﹫ ︪﹇ ﹟︣ان و ﹝︪﹊﹑ت ا ︣ار د︠︐ ﹁ ﹩︭︭︑ ﹩︨︋︣ر
 ︀︪︀ ︤اری ﹨﹞ ﹎︣  ︋︀ ︭﹢ص ﹝﹩ ︎︣دازد. ا﹟ ︵︣ح︋   ︠﹟را﹨﹊︀ر در ا ﹤و ارا
ــ﹟ راه  ﹨︀ی  ︡︡ه و ﹨﹞︙﹠﹫  ︎﹟ــ﹢ع ا ــ﹞﹫﹠︀ر ﹨︀ی ︑︭︭﹩، د﹐﹏ و﹇ و︨ 
︀ص  ︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی︠  ︤اری︋  ﹎︣  ︋︀ ︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ ︵︣ح︋  ︎﹫︪﹍﹫︣ی از آن را︋ 
︀﹡﹫︀ن  ︋︣ ﹇ ﹤﹋ ﹏︱︺﹞ ﹟︀ی ا﹨  ﹤︊﹠︗ ﹩﹞︀﹝︑ ﹤ ︣ دارد ﹡﹍︀﹨﹩ ︑︀زه︋  ︠﹢د در ﹡︷
 ﹤︐ ︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹡︀︠﹢︨ا ︀︫︡. د︠︐  ︋﹤︐ ﹩ ︎﹠︀ه ﹨︧ــ︐﹠︡، د︫ا ︣ان︋  آن ز﹡︀ن و د︠︐
 ︀︑ ︡ ︡ه ا﹡︡، و﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠  ︫﹩ ﹢︋ا ︣ ﹝︺︱﹑︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن ا︻︐﹫︀د و ﹋︀ر︑﹟︠  در﹎﹫
 ،﹩﹡︀ ︀﹡﹩ آن ﹡︊︀︫﹠︡؛ ﹠﹫﹟ آر﹝ ︋︣ ︡ و ﹇ ︩ ﹡︣و﹡ ﹫  ︎﹩﹨︀︊︑ ︣ ﹫︧﹞ ﹟︀ی ا︐﹡ا

 .️ ︣ ︨ا ︢ ︣︋︀ن ا﹝﹊︀ن︎  ﹞ ﹩﹡︀ ︀ ︀ری د︨︐  ︋︀ ﹠︑
︀﹋︧ــ︐︣  ــ﹥ ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥ د﹍︣ ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹫︘ ﹋﹢د﹋﹩ در آ︑︩ ا︻︐﹫︀د︠  ︋

﹢د ﹡︊︣د.  ︠︀ ﹡︪﹢د و ﹋︐︀ب ﹨﹫︘ ﹋﹢د﹋﹩ را دود ا︻︐﹫︀د︋ 
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﹫︀︋︀ن ﹋﹢د﹋﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ︨ــ︣︠﹢رد﹎﹩،  ︦﹆︀رت و  ــ﹢دک ﹋︀ر و︠  ﹋
︀︠︐﹥ ا︨️.  ︀ ﹋﹢دک ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ﹝︐﹀︀وت︨  ﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐﹟ ﹡﹫︀ز﹨︀︩ او را︋ 
︣ای او ︀﹇ ﹩﹆﹏ ﹡﹫︧ــ️، ﹡﹫︀ز﹨︀ــ︩ را ﹡︀د︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣د و  ــ﹢اده︋  ﹡︀︠
︡ه و ﹝﹢رد ﹁︣ا﹝﹢︫﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥  ــ﹞️ ︗︀﹝︺﹥ ﹨﹛ ︵︣د︫  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از︨ 

﹥ او دار﹡︡.   ︋﹜︣︑ ︣ ا︨️ و ︗﹢︑ ︀﹩ ﹎︢را و ﹜︷﹥ ای از︨ 
﹢د و  ︀﹡﹢اده در ا﹟ ﹋﹢دک ﹡﹢︻﹩ ا﹡︤︗︀ر از︠  ــ﹥ و︠  ا﹡︺﹊︀س ر﹁︐︀ر ︗︀﹝︺
 ﹏﹞ در ﹤ اده و﹢﹡︀ د﹍︣ی ا︨ــ️. در ا︵︣اف ا﹟ ﹋﹢دک ــ﹥ در︠ 
 ︀﹠︑ ــ︊︉ او  ︨﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︣︗︀︨ــ️.︋   ︋︀  ︎︀﹆ ز﹡︡﹎﹩ اش ︑﹠︀ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︀زع︋ 
︋﹥ د﹁︀ع از ︠﹢د ﹝﹩ ︎︣دازد ︣ا ﹋﹥ در ︾﹀﹙️ از ︠﹢د ﹝﹢رد ︑︀︗﹛ ﹇︣ار 
︀ز ﹝﹩ ﹋﹠︡ و  ﹢د︋   ︠︣ ﹢ا﹜﹩ از︨   ︨︘﹫﹨ ﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ︗︀﹝︺﹥، ا﹟ ﹋﹢دک را︋ 

︣ای او ﹡﹫︧️.  ︋﹩︨︀ ︋﹥ د﹡︊︀ل︎ 
 ︀︑ ﹜︡ــ ︣ آن︫  ︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ و ︻﹙﹛ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)︋  ــ︀ در︠  ﹞
﹫︀︋﹫﹛؛  ︣ا︋︣ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ا︨️︋  ﹢ال ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی ﹋﹥ در︋  ︣ای︨  ︗﹢ا︋﹩︋ 
﹫︀︋︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹠︡ و  ﹥ ﹥ وا︨ــ︴﹥ ای او را︠  ــ﹥ ﹋﹢دک ﹋︀ر ﹋﹫︧ــ️؟︋  ﹊﹠ا
﹝︧﹢﹜﹫️ ︗︀﹝︺﹥ در ﹇︊︀ل او ﹫︧️؟ و را︋︴﹥ ﹝﹫︀ن ﹋﹢دک و ﹋︧﹩ ﹋﹥ 

︀ او ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹍﹢﹡﹥ ا︨️؟ ︻﹠﹢ان ﹝︡د﹋︀ر او را دارد و︋ 
﹥ ︑︖︣︋﹥ ︀︮﹏ ﹎︣د︡ه آن ا︨ــ️ ﹋﹥  ︀ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن آ﹡︙﹥︋  در ار︑︊︀ط︋ 

﹝︡د﹋︀ر و ﹋﹢دک ﹋︀ر
︀ وا︡ی ﹋﹞︀ل ﹫﹞

ــ﹢د. ﹝︡د﹋︀ر   ︫︿︣︺︑ ورای ار︑︊︀ط ︻︣ف و ﹝︺﹞﹢ل ︡︀ ــ﹟ ار︑︊︀ط︋  ا
﹢د و آ﹡︙﹥ ﹋﹥ او را از آن ﹋﹢دک  ︀ ا﹟ ﹋﹢دک،︠  ﹝﹩ ︀︋︧️ در ار︑︊︀ط︋ 
ــ︀زد، ﹋﹠︀ر ︋﹍︢ارد. ا﹠﹊﹥ او دارا︨ــ️ و آن ﹋﹢دک  ﹝﹠﹀﹉ و ︗︡ا ﹝﹩ ︨
﹥ ︑︽﹫﹫︣ آن ﹋﹢دک. ا﹟ ﹡﹍︣ش  ﹁︀﹇︡ آن دارا﹩ ﹨︀؛ او ︑﹢ا﹡︀︨️ و ﹇︀در︋ 
 .︡︋︀﹫ ﹢د دور︋  ــ﹠﹍︀ از︠  ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫ــ﹢د آن ﹋﹢دک ﹝︡د﹋︀رش را ﹁︨︣
 ،︡﹠﹋ ︩﹢︗د را ﹨﹛ ︑︣از ︋︀ ﹝︡د﹢︠ ️︧︀︋ ﹩﹞ ار︑︊︀ط ﹝︡د﹋︀ر ﹟در ا
 ﹟ا﹋︐﹀︀ ﹡﹊﹠︡. ا ︩︀﹨ ﹤︐را در و︗﹢د ﹋﹢دک ︋︊﹫﹠︡ و ︋﹥ دا﹡︧ــ ︩﹢︠
 ﹤ ــ︀زش ورای ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹝︀دی ا︨ــ️. ا﹠﹊﹥ آ﹡﹩︋  ﹫﹡ ﹟︣︐﹎︤ر ــ﹢دک︋  ﹋
ــ︣  ﹩ ﹨﹫︘ ﹇︱︀وت. د︡﹡﹩ ﹡﹥ از︨  ــ﹢د︋  ــ﹩ ︑﹢︨ــ︳ ﹁︣دی د︡ه︫  ﹞︀﹝︑

︣ ︻︪﹅، ︻︪﹆﹩ آ﹎︀﹨︀﹡﹥.  ﹙﹊﹥ از︨  ︑︀︨︿ و ﹡︀ا﹝﹫︡ی︋ 
﹥ ︱﹢ر دارد، ︱﹢ری ﹝︧ــ︐﹞︣ و ﹝︧ــ﹢﹐﹡﹥. آن ﹋﹢دک در  او ﹡﹫︀ز︋ 
ــ︡د﹋︀رش را ﹝﹩ آز﹝︀︡ و ︑﹞︀م ︪︠ــ﹛ و  ار︑︊︀︵︀ت ﹡︧ــ︐﹫﹟ ︠﹢د، ﹝
 .︡︖﹠︧ ﹢دن ا ﹟︱﹢ر را︋   ︋﹩﹆﹫﹆ ︀︑ او ا︋︣از ﹝﹩ دارد ﹤ ﹢د را︋  ﹡﹀︣ت︠ 
ــ︡د﹋︀رش او را ︗︤﹩ از  ا︻︐﹞︀د ا﹟ ﹋﹢دک ز﹝︀﹡﹩ ︗﹙︉ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝
﹢د او︨ــ️ ﹋﹥  ــ︡ه︠  ︊﹫﹠︡. ا﹠﹊﹥ او ﹋﹢د﹋ِ﹩ ﹁︣ا﹝﹢ش︫   ︋︩﹡︀︗ د و﹢︠
﹢د ﹋﹥ ﹅ ا﹡︐︀ب  ﹥ ا ﹟﹆﹫﹆️ وا﹇︿︫   ︋︡︀ در ر﹡︕ ا︨️. ﹝︡د﹋︀ر︋ 

 ﹅ ﹤﹋ ️︨وا︨︴﹥ ﹨﹞﹫﹟ ا︠︐﹫︀ر، او ا﹋﹠﹢ن ﹋﹠︀ر و︗﹢دی ا ﹤ دا︫︐﹥ و︋ 
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از  ا﹡︐ــــ︀ب 
ــ︀ن ﹝︡د﹋︀ر و  ﹫﹞ ﹚︮ .︡هاو ︨ــ﹙︉ ﹎︣د

ــ︡د ﹋﹥ او ﹡﹆︀ب و  ﹝︡د︗﹢ــ︩ آن ز﹝︀ن ︋﹥ و﹇﹢ع ﹝﹩ ︎﹫﹢﹡
 ︘﹫﹨ ﹩ ﹢د را از ﹝﹫︀ن ︋︣دارد و ﹋﹢دک را︋  ﹢د را ﹋﹠︀ر ز﹡︡،︠  ︮﹢ر︑﹉︠ 

 ︀داور ︩﹫ ︀﹜﹩ ا︨️ از ︑﹞︀م اد︻︀﹨︀ و︎   ︠﹤﹋ ﹩︑﹢﹊ ︎︣ده ای ﹝﹑﹇︀ت ﹋﹠︡ و در︨ 
﹢ی ﹝︊️ دارد و ﹝︧ــ﹢﹜﹫️. آن ز﹝︀ن ا︨️  او را در آ︾﹢ش ﹎﹫︣د، آ︾﹢︫ــ﹩ ﹋﹥︋ 

︀ ︗︀﹡﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ او را   ︋،︡و در ︗﹠﹌ ﹝﹩ د ﹤︊︣︾ د﹢  ︠︀ ﹋﹥ ﹋﹢دک، ﹋﹥ ﹨﹞﹥ را︋ 
︋﹥ و︡ت و ﹊﹩ ︫︡ن ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡. ا﹟ را︋︴﹥ ﹝︧﹫︣ی ا︨️ دو ︵︣﹁﹥ ﹋﹥ ﹨︣ دو ︵︣ف آن در 

﹥ ﹝﹫︤ان آزاد﹎﹩  ــ︡ا﹡︡ و ︵︣﹅ آ﹎︀﹨﹩ را ︵﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹟ ﹝︧﹫︣ ︻﹫﹟ آزاد﹎﹩ ا︨️؛ و︋  ︀ل ر︫
﹝︡د﹋︀ر، آن ﹋﹢دک از ر﹡︖︩ آزاد ﹝﹩ ﹎︣دد و او را ︀﹝﹏ ︎﹫︀﹝﹩ ﹝﹩ دا﹡︡ ︋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ آ﹡︀﹡﹩ ﹋﹥ ︗︀ن 

﹩ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ر﹁︐﹥ ا﹡︡. ورای ﹝︧﹫︣ی ﹝︺﹠﹢ی  ﹢اب ︾﹀﹙️ و︋   ︠﹤ ︀﹜﹩ ا︨️ از ﹝﹀﹢م ر﹡︕ و︋  ︋﹫﹠﹩ ︫︀ن︠ 
︀ی آن  ﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹨﹛︎  ︀ی ﹝︡د︗﹢︩ آن را ︵﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︑﹢﹜﹩ ﹋﹥ در ﹨︣ دو︫   ︎﹤  ︋︀ ﹋﹥ ﹝︡د﹋︀ر︎ 
﹢د ﹋﹥ ︑﹞︀م  ﹢ق داده︫   ︨﹩︐﹝  ︨﹤ ﹢د را ﹝﹉ ز﹡︡ و︋  ﹢د ﹋﹥ ﹋﹢دک︠   ︫﹤︐︠︀ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ز﹝﹫﹠﹥ ای︨ 
 ︀﹀ا ︩︀﹝﹡ ﹤﹠ ﹥ ر﹡﹌ ﹝﹩ ز﹡︡ و ﹡﹆︪ــ﹩ در︮  ــ︐﹥ ﹨︀︩ در ﹫﹟ آ﹡﹊﹥ د︨ــ︐﹩︋  ﹡︀﹎﹀︐﹥ ﹨︀ و ﹡︀﹡﹢︫

 ︡︋︀ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹎︣﹎د را د﹢ ︀ز﹎﹢ ﹎︣دد. آن ﹨﹠﹍︀م ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹢دک،︠  ︀زی ﹋﹥ ﹝﹩ ﹡﹢ازد،︋  ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︨ 
 ﹤︐﹀﹡ ︀ی﹨ ﹩﹎︥از و ️︧︀︋ ﹩﹞ ز﹝﹫﹠﹥ ای را ﹟﹫﹠ .در او ﹝︐︊﹙﹢ر ﹝﹩ ﹎︣دد ︹︡  ︋﹩︐﹫︭ و︫ 

 ︿︪﹋ ️︮︣﹁ ﹤﹋ ﹩︀︱﹁ ﹟﹫﹠ ︀د︖ا .️﹁︀ه او ﹋﹥ ﹁︣︮️ ﹁︺﹙﹫️ ﹡﹫︀﹁︐﹥ ا﹡︡ در﹢﹆﹛︀ و︋ 
ــ﹢دک ﹝﹩ د﹨︡ ﹝﹢︗︉ ﹝﹩ ﹎︣دد ︑︀ او ︨ــ︣︠﹢رد﹎﹫︀ و  ︦﹆︀ر︑︩ را  را ︋﹥ ﹋

﹙﹅ ﹋︣دن ا︔︣ی   ︠﹤ ︀رور و ︑﹢ا﹡︀ ﹋﹥ ﹇︀در︋  ﹢دی︋  ﹊﹏ ﹎﹫︣ی︠   ︫﹤︀ــ در︨ 
︪︡. ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥  ﹢ق ﹝﹩ آورد ا﹜︐﹫︀م︋   ︫﹤ ا︨️ ﹋﹥ د﹍︣ان را︋ 

﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ﹨﹠︣، ورزش و ︑︭﹫﹏ و... 
ــــ﹢د. ︀﹁ــ️︫ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٦٠

ــ﹞︀ل ︑︣ان ا︨ــ️ ﹋﹥ از ﹎︫︢︐﹥   ︫﹩﹝︡﹇ ︀ی﹨  ﹤﹚﹞ ︤اد از︣﹁ ﹤﹚﹞
︋﹥ ︮﹢رت رو︨︐︀﹩ در ﹝︧﹫︣ ︗︀ده ا﹝︀﹝︤اده داود ا︨︐﹆︣ار دا︫︐﹥ و ︋﹥ 
︑ ︣︣ان  ﹢رت ﹝﹙﹥ ای از︫   ︮﹤  ︋️︐︀ ﹝︣ور ز﹝︀ن و در ا︔︣ ︑﹢︨︺﹥︎ 
ــ︡ه ا︨️.  ــ︣داری ︑︣ان وا﹇︹︫  درآ﹝︡ه. ا﹞ ﹟﹙﹥ در ﹝﹠︴﹆﹥ ٢︫ 
 ﹩︐﹠﹞ دا﹝﹠﹥  ﹨︀ی ار︑﹀︀︻︀ت ر︫︐﹥ ﹋﹢ه ا﹜︊︣ز ﹤ ﹞︀﹜﹩ ا﹞ ﹟︡وده︋   ︫︹﹚︲
︑ ︣︣ان   ︫﹩﹛︀﹝  ︫︡ ﹤﹋ ︀در ︴ــ ــ﹢د، ار︑﹀︀ع ١١١٠﹝︐︣ از︨  ︫ ﹩﹞
﹥ دره و رود︠︀﹡﹥ ﹁︣︤اد ﹝︡ود ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ از  ا︨️. ︲﹙︹ ︾︣︋﹩ آن︋ 
︤ر﹎︣اه ︀د﹎︀ر، ﹝︡وده ﹝﹙﹥ را ︑︺﹫﹫﹟  ︡ه و ︑︀︋  دا﹝﹠﹥  ﹨︀ی ا﹜︊︣ز آ︾︀ز︫ 
﹝﹩ ﹋﹠︡. از ︨﹞️ ︫︣ق ﹡﹫︤ ︠﹫︀︋︀ن ﹎﹙︍︀د و ︗︀ده ﹇︡﹛ ا﹝︀﹝︤اده داود و 
 ﹤﹆︴﹠﹞ ﹤ ــ︣ک ﹨︀ی ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و ︑︍﹥  ﹨︀ی ﹝︪︣ف︋   ︫﹟﹫ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︣ز︋ 
ــ﹢﹡︡. ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی  ︫ ﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠︫ ﹤﹚﹞ ﹩﹇︣︤اد ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣ز ︫ــ︣﹁
︣ا ﹡﹫︤ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹝︡وده ︗﹠﹢︋﹩ ﹁︣︤اد ﹨︧︐﹠︡.  ﹋﹢﹨︧︀ر و︮ 

در ︀ل ︀︲︣ ا﹟ ﹝﹙﹥ دارای ︡ود ٢١ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹩﹠︣ک ز︋︀ن، ﹇︤و︑ ،﹩﹡︀﹢﹇ ا﹇﹢ام ﹏﹞︀  ︫︀︑︡﹝︻ ،﹩﹞﹢ ︣ ا﹨︀﹜﹩︋  ︻﹑وه︋ 
︀﹋﹠︀ن ا﹞ ﹟﹙﹥ را ﹋﹢د﹋︀ن  ﹥ ٤٠ در︮︡ از︨   ︋﹉و ا﹁︽︀ن ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ﹡︤د
﹥ ﹝︪﹊﹑ت  ︡ه ﹋﹥ ︑﹢︗﹥︋   ︫︉︊ ︀ل ︑︪﹊﹫﹏ داده ا﹡︡. ا﹟ ا﹝︨︣   ︨١٠ ︣ز
︀ و︗﹢د  ﹫︪︐︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د.︋   ︋﹤﹚﹞ ﹟در ا ﹩︻︀﹝︐︗ا ﹏︀︧﹞ و
 ﹤﹚﹞ ︣ای ا﹝﹑ک ﹝﹢︗﹢د در ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︨﹞﹩︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁﹆︡ان︨   ︋﹟ا
︀ز و در  ــ︀︠️ و︨  ︊︉ ﹋︀﹨︩ ﹝﹫︤ان︨   ︨﹩﹇﹢﹆ ︤اد، ﹝︪ــ﹊﹑ت︣﹁
﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︺︡ود  ︡ه ا︨️.︋   ︫﹤﹚﹞ ﹟︡ن ا︋﹠﹫﹥ در ا ــ﹢ده︫  ︨︣﹁ ﹤︖﹫︐﹡
︀رج از ︲﹢ا︋︳ و ︀ر﹢ب ﹨︀ی ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ︀ز ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹡﹫︤︠  ︨︀︠️ و︨ 
ــ﹞︀ل  ﹥ ﹎︧ــ﹏ ﹨︀ی︫  ﹢دن︋   ︋﹉︤د﹡ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ روی ﹝﹩ د﹨︡. ا﹟ ا﹝︣︋ 
 ﹩ ︡ن︎   ︫﹤︐︧ ︀﹡﹥ ﹨︀ و︫   ︠︣︣ان و و︗﹢د ﹇﹠︀ت ﹨︀ی ﹝︐︺︡د ﹎︀﹨︀ از ز︑
﹢رت و﹇﹢ع ز﹜︤﹜﹥  ــ︀︠︐﹞︀ن ﹨︀، ا︐﹞︀ل آ︨ــ﹫︉ ﹋︀﹝﹏ ﹝﹙﹥ را در︮  ︨

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣︐︪﹫ ﹥ ﹝︣ا︑︉︋  ︑ ︣︣ان︋   ︫﹩﹛︀﹝︐ا
 ︉︨︀﹠﹞︀﹡ ️﹁︀ ︀ر﹢﹋ ،﹉﹥  ﹨︀ی ︑﹢ در ︑﹢،︋  ︡ه︋  ︠﹫︀︋︀ن ﹨︀ی آ︨﹀︀﹜️︫ 
 ﹤﹞︀﹠﹛﹢﹇ ︀ ︡ون ﹝︖﹢ز و ــ︐︀﹡︡ارد︋  ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ زا︾﹥ ای ︾﹫︣ ا︨ و ﹝︐︣ا﹋﹛︨ 
﹢ش  ︀﹁️ ﹁﹆︣ زده، دره ی︠  ای، ﹡︀﹨﹠︖︀ری و ︻︡م ا﹡︧︖︀م ﹁︣﹨﹠﹍﹩،︋ 
﹀︀ را، ﹝︀﹝﹟ ︻﹫︀ن ﹝︺︐︀د︀﹇ ،﹟︀﹇︙﹫︀ن و ﹝︖︣﹝︀ن ﹋︣ده   ︮︀ آب و ﹨﹢ا و︋ 
 ﹟ر︨︐﹢ران ﹨︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹌ ﹝︺︣وف ا ️︪ ا︨️. ﹨﹞﹥ ا﹟ ﹝︺︱﹑ت︎ 
ــ︀زد ا﹝︀  ︣ای ﹝︣دم ﹝﹩ ︨  ︋︀︊ز ﹩︀﹝﹡ ︀﹠︑ ︤اد︣﹁ ــ︡ه ا﹡︡ و از دره ﹎﹛︫ 
 ︣زرق و ︋︣ق ا﹝︣وز ﹋﹑﹡︪ــ ︣︎ ِ︣ ﹨︀︸ ﹤︋ ﹤﹡ ،﹤﹚﹞ ﹟ــ﹩ ا ﹆﹫﹆ ︣ه
︑︣ان ﹝﹫﹞︀﹡︡ و ﹡﹥ ︋﹥ رو︨︐︀ و ﹨﹛ ﹠︀ن ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︡ود ︋﹢دن ﹁︱︀ی 

︀ ﹝﹙﹥ ا﹝﹟ ا︻︐﹫︀د  ︤اد؛ ︑﹀︣︗﹍︀ه ︣﹁
﹩﹡︀ ﹫﹋ ﹟روژ

ــ﹩، ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭︀دی  ﹁﹫︤﹊ــ﹩ آن ﹝︭﹢ر در ﹝﹫︀ن ︋︀﹁️ ﹁︣﹨﹠﹍
ــ﹥ ار﹝︽︀ن آ﹝︡ه اش ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ و دارای ﹡︷︀م ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩  ︑︀زه ︋
و ا﹇︐︭︀دی ﹋︀﹝﹑ ﹝︐﹀︀و︑﹩ از ﹝﹠︀︵﹅ ﹨﹞︧ــ︀﹥ ﹝︣﹁﹥ ﹡︪ــ﹫﹟ (و﹜﹠︖﹉، 

﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹢﹡﹉) ا︵︣اف︠  ︣ک ︾︣ب،︎  ︨︺︀دت آ︋︀د،︫ 
︧﹫︀ری  ︡ن ﹝︺︱﹑ت︋  ﹥ د︡ه︫   ︋︣ ︡ه ﹝﹠︖ ︀ره︫  ﹨﹞﹥ ا﹟ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ︫ا
 ︣﹍د ︤ ﹫ ️ ﹋﹥ ﹎︀﹨﹩ ︐﹩ از ﹝﹙﹥  ﹨︀ی ﹝︺︱﹏︠  ــ︡ه ︨ا  ︫﹤﹚﹞ ﹟در ا
︣ا﹥ دادن  ︤ ﹝﹩ ︫﹢د از ︗﹞﹙﹥: ﹝︺︱﹏ ﹋︀ر ﹋﹢د﹋︀ن، ﹋ ︀﹝︐﹞ ﹜﹨ ︣ان ︑ ︣ ︫
 ﹟︐ ︫︡ا و ﹁︣وش ﹋﹢د﹋︀ن، ︀در﹡︪﹫﹠﹩ و زا︾﹥ ﹡︪﹫﹠﹩، ا︻︐﹫︀د ﹋﹢د﹋︀ن، ﹡
﹥ ﹝︣وم   ︋︣ ︭﹢ص در ﹝﹫︀ن ﹝︣︗︀﹟ ا﹁︽︀ن ﹋﹥ ﹝﹠︖  ︠﹤  ︋﹩︐﹢﹨ اوراق
﹥ ﹋﹢د﹋︀ن در ﹝﹫︀ن  ︡ه، ﹡︊﹢د ﹁︣﹨﹠﹌ ︑﹢︗﹥︋   ︫﹏﹫︭︑ ︫︡ن ﹋﹢د﹋︀ن از
 ﹤ ️، ﹡︊﹢د ﹁︣﹨﹠﹌ ︑﹢︗﹥︋  ︫︡ا  ︭﹢ص در ز﹝﹫﹠﹥  ﹨︀ی︋   ︠﹤  ︋︀ ︀﹡﹢اده ﹨ ︠
﹑ف  ﹥ ا﹝﹢ر︠  ︐︽︀ل︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀، ︫ا ︑︭﹫﹏ ︻﹙﹛ و آ﹠︡ه ﹋﹢د﹋︀ن در ﹝﹫︀ن︠ 
ــ﹢د﹋︀ن، و︗﹢د  ﹋ ﹟︡﹛︡ر ︑﹢︨ــ︳ وا﹞ اد﹢﹞ ︹ــ︐︺﹞︀ل و ︑﹢ز ︋﹥ و︥ه ︨ا
 ﹏﹫︭︑ ︀ ︣︠﹢رد ︗﹠︧﹫︐﹩︋  ︀رج از ﹝﹠︤ل،︋  ﹑ف در︠  ️ و︠  ﹡﹢︪ ﹁︱︀ی︠ 
 ️︨︣︎︣ ︣ای︨  ︐︽︀ل︋  ︣ و ﹝︪﹊﹑ت ︫ا ︀﹡﹢اده ﹨︀، ﹁﹆  ︠﹩︠︣ ︣ان در︋  د︠︐
︀﹡﹢اده،   ︠﹜﹫︷﹠︑ ︀ ︀ ﹡︊﹢دن︋  ︀ و آ︫﹠ ︀﹡﹢اده ﹨ ︀ در︠  ﹨ ﹤︙ ︡اد ز︀د︋  ︀﹡﹢اده، ︑︺ ︠
 ﹩︐ ﹤﹚﹞ ︀ق در﹀﹡ ﹤  ︋︣ ︖﹠﹞ ﹤﹋ ﹐︀ و︗﹢د ︑﹠﹢ع ﹎︣و﹨﹩ و ﹇﹢﹝﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋ 
︀ در ﹝﹫︀ن ﹝︣دم  ﹡︀ ️ ا﹁︽ ﹢﹨ ︡ن  ︫︣ ﹫﹆︑ .د﹢︫ ﹩﹞ ︀ ﹡︀ ﹢د ا﹁︽ در ﹝﹫︀ن︠ 
 ﹩﹝︪ ︀︻︒ ا︖︀د︠  ️ ﹋︣ده ﹋﹥︋  ︣ا ﹢د ﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن ﹨﹛︨   ︠﹤  ︋﹩︐ ﹤﹋
︧﹫︀ر آ﹜﹢ده (و︗﹢د   ︋️ ︧ز ︳﹫﹞ .️ ︡ه ︨ا  ︫︀ ﹫﹡︣ا ا ﹤  ︋️ ︊︧﹡ ﹤︐﹀﹡
︀ ︫︡ن  ︀﹜﹥ و ر﹨ ︨ ︡ ﹠ ︫︡ن ︋﹥ د︎﹢ی ﹏︡︊︑ ︀ی ︋︧﹫︀ر در دره و﹨  ﹤﹛︀ ز︋
️ ﹨︀ی  ﹢︨︐﹩ و ︻﹀﹢﹡ ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︎   ︋︒︻︀  ︋(︀﹨ ﹤﹢﹋ ﹤  ︋﹩﹍﹡︀ ﹁︀︲﹑ب︠ 
 ﹤︣  ︫️ ﹁︀در .️ ︡ه ︨ا ︀ در ﹋﹢د﹋︀ن︫  ﹚﹍﹡ــ︐﹍︀ه ادراری و ا﹡﹢اع ا د︨
 ﹩︐ ﹩︐﹛︡ارس دو ﹞ ﹤ ︣ای ورود︋   ︋️ از ﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن دارای ﹋︀رت ا﹇︀﹝
﹢دن   ︋﹟﹋︀ ︣ورش،︨  ︣﹥ ﹝︭﹢ب از ︵︣ف آ﹝﹢زش و︎  ︣ از︫  ︐︪﹫  ︋﹩﹨︀﹎
︣اد  ︣ای ا﹁ ︤ر﹎﹩︋   ︋︡ ︡︑ ﹤﹋ ︀ ﹡در دره و ﹝︭︣ف آ︫﹊︀ر آ ﹟︀ر ﹝︺︐︀د﹫︧︋

.️ ﹝﹙﹥ و ﹋﹢د﹋︀ن ︨ا
︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ذ﹋︣ ︫︡ه ︠︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹁︣︤اد ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝︣وم از 
﹢د را آ︾︀ز ﹋︣ده ا︨ــ️. ﹋﹢د﹋︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹊﹢م  ــ﹏ ا﹞ ﹟﹙﹥ ﹋︀ر︠  ﹫︭︑
﹑﹝️ روان  ︧﹫︀ر،︨  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︺︱﹑ت︋  ︋﹥ ﹋︀ر ا︗︊︀ری ﹡﹫︤ ﹨︧ــ︐﹠︡ و︋ 
آ︨﹫︉ د︡ه ای دار﹡︡. آ﹝﹢زش ﹨︀ی ا﹟ ﹝︣﹋︤ ︻﹑وه ︋︣ آ﹝﹢زش ﹨︀ی 
︡ا︫️، ﹋︐︋︀﹢ا﹡﹩، ﹝﹫︳ ز︧️، ز︋︀ن ا﹡﹍﹙﹫︧﹩، ﹨﹠︣ و  در︨ــ﹩،︋ 

︣ ﹝﹩ ﹎﹫︣د. ﹝︀رت آ﹝﹢زی را ﹡﹫︤ در︋ 



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٦١︫﹞︀ره

 ︣﹍︪ــ﹊﹑ت د﹞ ﹏ ︀ ﹢د︋  ️ ﹨︀ی︠  ــ﹥ ︻﹙﹛ ﹁︣︤اد در ﹝﹫︀ن ﹁︺︀﹜﹫ ﹡︀︠
﹠︀︨︀﹩، ︑︣ک او﹜﹫﹥   ︫﹤ ﹝﹙﹥ از ︗﹞﹙﹥ ا︻︐﹫︀د ﹎︣︊︀﹡﹍﹫︣ ﹋﹢د﹋︀ن، ا﹇︡ام︋ 
ــ︣ای ﹋﹢دک و   ︋﹩﹠︣﹁ــ︡د﹋︀ری و ﹋︀رآ ﹫﹍﹫︣ی ﹨︀ی روا﹡︪﹠︀︨ــ﹩، ﹝ و︎ 
︠︀﹡﹢اده اش ﹋︣ده ا︨️. ︑︀﹋﹠﹢ن ٣ ﹋﹢دک از ا﹟ ا﹝﹊︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د﹡︡ و 

﹠﹫︀︨︀︀ ادا﹝﹥ دارد. ﹋﹞︀﹋︀ن︫ 
ــ︀ره ︫︡ه ا﹇︡ام ︋﹥  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝︺︱﹑ت ز︧ــ️ ﹝﹫︴﹩ ا︫
︡ه ا︨️. در ا﹟ ︵︣ح،   ︫︣︣ح ز  ︫﹤ ︀ک»︋  ︋︣﹎︤اری ︵︣ح «﹁︣︤اد︎ 
ــ﹥ و ︲︀︺︀ت،  ــ﹥ ی ﹁︣︤اد از ز︋︀﹜ ﹚﹞ ــ︡ن ︀ک︫  ــ﹩ ﹨﹞︙﹢ن︎  ا﹨︡ا﹁
︀﹋﹫︤﹎﹩ و ﹞ ︶﹀﹫︳ ز﹡︡﹎﹩  ︀﹋﹠﹫﹟ در را︨︐︀ی︎  ︣ای︨  ︀زی︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁
︡ا︫️  ︊﹢د و︲︺﹫️︋  ــ︀ن، ︗﹙︉ ﹝︪ــ︀ر﹋️ ﹝︣دم و ﹋﹢د﹋︀ن در︋  ︫
 ️﹞﹑︨ ︶﹀ ︀ری ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ و﹝﹫︋ و ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ی از ،︳﹫﹞
︗︧ــ﹞﹩ و روا﹡﹩ ﹋﹢د﹋︀ن ﹝﹙﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️. از ︗﹞﹙﹥ 
 ︀﹨NGO ️︀﹝ ان ︋﹥ ︗﹙︉ ︑﹢︗ــ﹥ و﹢︑ ﹩﹞ ︤﹫﹡ ︀ی ا︗︣ا ︫ــ︡ه﹨  ﹤﹞︀﹡︣︋
︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی   ︋،️︧ز ︳﹫﹞ زه ی﹢ ــ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹁︺︀ل در و︨ 
︣ای ﹋﹢د﹋︀ن و ︻﹞﹢م،   ︋️︧ز ︳﹫﹞ از ️︷﹁︀﹞ آ﹝﹢زش روش ﹨︀ی

﹢رت ﹡﹞︀د﹟، ا﹡︐︭︀ب ︑︺︡ادی از ﹋﹢د﹋︀ن   ︮﹤ ︀﹋︧︀زی︋  در︠︐﹊︀ری و︎ 
﹢ت ﹨︀ی  ︀زو︋﹠︡ و︨   ︋﹤ارا ︀ ــ︡ار ﹝﹫︳ ز︧ــ️︋  ︨︀ ﹥ ︻﹠﹢ان︎  و ا﹨︀﹜﹩︋ 
ــ︐﹆︊︀ل ﹝︣دم و  ︀ ا︨ ــ﹟ ︵︣ح︋  ــ︀ره ﹋︣د. ا ــ﹥ آ﹡︀ و... ا︫ ﹝︭ــ﹢ص︋ 
ــ︀﹋︀ن ا︗︣ای  ــ︡ ا﹝︀ ﹋﹞ ︣﹎︤ار︫  ــ︀ی ﹝﹫︳ ز︧ــ︐﹩ در ﹁︀ز اول︋  ﹎︣وه  ﹨

︀﹡﹥ ︻﹙﹛ ﹇︣ار دارد. ﹁︀ز ﹨︀ی د﹍︣ ا﹟ ︵︣ح در د︨︐﹢ر ﹋︀ر︠ 
﹢رت ﹎︣﹁︐﹥، ﹨﹠﹢ز ﹝︪﹊﹑ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ز︀دی  ︋︀ و︗﹢د ﹨﹞﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت︮ 
﹎︣︊︀﹡﹍﹫︣ ا﹟ ﹝﹙﹥ ا︨️ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز ︋﹥ ا︨︐﹞︣ار ︱﹢ر ︋﹫︪︐︣ داو︵﹙︊︀ن 
︗﹞︺﹫️ و ﹨﹞﹊︀ری ﹝︣دم و ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ دارد. ر﹁︹ ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹇︀﹝️ و 
 ﹤ ﹫︩ رو ا︨ــ️ و ﹡﹫︀ز︋  ︤رگ︎  ــ﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن ﹊﹩ از ﹝﹢ا﹡︹︋  ــ﹏ ﹋ ﹫︭︑
︀ ﹝︣︗︀﹟ و ار﹎︀ن ﹨︀ی  ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ︑︪ــ﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︣دم ﹡︀د ﹝︣︑︊︳︋ 
︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و دو﹜︐﹩ ذی ر︋︳ را ﹝﹩ ︵﹙︊︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹋︀ر ﹋﹢دک 
 ﹤ ︪ــ﹩ ﹝︧ــ︐﹞︣︋  ــ︀زی و آ﹎︀﹨﹩︋   ︨﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ ــ︀د ﹋﹢دک ﹡﹫︀ز︋  و ا︻︐﹫
ــ﹢ن از ﹡﹍︀ه ︗﹞︺﹫️  ــ︀ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ دارد ﹋﹥ ︑︀﹋﹠ ــ﹥ و ﹋︀ر ﹨﹞︤﹝︀ن ︋ ︺﹞︀︗
ا﹝︀م ︻﹙﹩ دور ﹡﹞︀﹡︡ه و ︋﹥ و︗﹢د ﹇︀﹡﹢ن ﹨︀ی ︀﹝︐﹩ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از 

︑﹊︣ار آ﹡︀ ﹡﹫︀ز ا︨️.
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﹫︩ از   ︋،١٣٩٢ ️︪︊٢٨ ارد ﹤︊﹠ ︋﹥ ﹎︤ارش روز﹡︀﹝﹥ ﹨﹞︪ــ︣ی︫ 
 ﹩︀ــ دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار زن ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده در ا︣ان ︫﹠︀︨
︫ــ︡ه ا︨️. ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹟ ز﹡︀ن، ﹊﹩ از ﹝︀︧﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ 
ــ︀ آن رو︋︣و ا︨ــ️ و ︑︊︺︀ت ﹁︣اوا﹡﹩ را از ﹡︷ــ︣ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹇︐︭︀دی و  ︋
﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد. زن ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده ︀ ︠﹢د︨︣︎︨︣️ ︋﹥ 
ز﹡﹩ ا︵﹑ق ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︺︀ش ز﹡︡﹎﹩ ︀ اداره ا﹝﹢ر 

﹥ ︵﹢ر دا︻ ️﹇﹢﹞ ︀ ﹜︡ه دار ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹢د را︋  ︀﹡﹢اده︠  ︠﹢د و︠ 
ــ﹩ از ﹇︊﹫﹏ ︵﹑ق، ﹁﹢ت،  ﹚﹐د ﹤ ﹢د را︋  ﹉ زن ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ﹨﹞︧ــ︣︠ 
ــ︡ن ︑﹢︨︳ ﹨﹞︧ــ︣ و... از د︨️ داد،  ا︻︐﹫︀د، از ﹋︀ر ا﹁︐︀د﹎﹩ و ر﹨︀︫ 
ــ﹠︀﹩ ﹡︡ارد، ﹜︢ا  ︀ ﹝︐︭︀ت آن آ︫ وارد د﹡﹫︀ی ︗︡︡ی ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥︋ 
 .︡﹡﹢︪ ︢︣ در ︗︀﹝︺﹥︋  ﹥ ﹉ ﹎︣وه آ︨﹫︉︎   ︋﹏︡︊︑ ︡﹠﹡ز﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا ﹟ا
﹥ ﹡ ️︀﹝︀د ﹨︀ی ﹝︧ــ﹢ل و ﹋﹙﹫﹥ ا﹇︪ــ︀ر  ــ︀زی ﹝︊︣م︋  ــ﹟ ز﹡﹩ ﹡﹫ ﹫﹠
ــ﹥ ︋︀ ﹠﹫﹟ ز﹡︀﹡﹩  ــ﹀︀﹡﹥ در ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋ ــ﹥ دارد. ا﹝︀ ﹝︐︀︨ ︺﹞︀︗
 ﹩︐ از ︗︀﹡︉ ا︵︣ا﹁﹫︀ن و ︉︨︀﹠﹞︀﹡ ﹩︀﹨ ر﹁︐︀ر ︡﹨︀  ︫،﹜﹢︫ ﹩﹞ رو︋︣و
﹥ ︻﹠﹢ان  ︀﹡﹢ان ﹋﹥ ﹝︺﹞﹢﹐︋   ︋﹟د زن ﹨︧ــ︐﹫﹛. ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹢ ︠︀﹡﹢اده︠ 
ــ﹢﹡︡ را ﹝﹩ ︑﹢ان در ا︋︺︀د  ــ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩ ︫ ﹫﹢ه در ︗︀﹝︺﹥ ︫  ︋︀ ﹤﹆﹚︴﹞ ز﹡︀ن

﹠︡ی ﹋︣د. ﹁︣﹨﹠﹍﹩، ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ د︨︐﹥︋ 

﹥ ﹉ وا﹇︺﹫️  ︋﹤﹡﹢﹎︣﹍︡ری ﹨﹛ ﹋﹠︡﹡﹍︀﹨﹩ د  ︎︡ ︀ ﹝︀دری ﹋﹥︋ 
︣اف ︣ ﹎﹙﹠︀ر︮  د﹋︐

﹫﹢ه  ــ﹉ زن︋   ﹩︐﹇ــ﹥ ا﹝︣وز ﹝︀، و ︺﹞︀︗ ﹫︮︀﹡ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤ــ ــ︀ ︑﹢︗﹥︋  ︋
﹥ او ︀ ﹡﹢︻﹩ ︻︡م ا︻︐﹞︀د در ﹝﹫︀ن  ﹝﹩ ︫﹢د، ﹡﹢︻﹩ ﹡﹍︣ش ﹝﹠﹀﹩ ﹡︧︊️︋ 
﹫﹍︀﹡﹍﹩ و  ︀︻︒ ا︖︀د ا︧︀س︋   ︋﹤﹚︧﹞ ﹟︣د. ا﹫﹎ ﹩﹞ ﹏﹊ ا︵︣ا﹁﹫︀﹡︩︫ 
︀ د﹍︣ان در او ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ︱﹢ر  ﹡︀ا﹝﹠﹩ و ﹡︀را︐﹩ در را︋︴﹥︋ 
ــ﹩ ﹝︺︢ب ︋﹢دن  ــ︀ت و ︗﹞︹ ﹨︀ی ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ا︧ــ︀س ﹡﹢︻ در ا︗︐﹞︀︻
ــ︡ه، ٨٧ در︮ــ︡ از ا﹟ ز﹡︀ن، ا﹝﹠﹫️  ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︵︊﹅ ︑﹆﹫﹆︀ت ا﹡︖︀م︫ 
 ﹩﹋︀ د﹢︠ ﹟ان ﹋︣ده ا﹡︡؛ ﹋﹥ ا﹢﹠︻ ︣﹀  ︮﹩︐ ︀ ﹜ــ ا︗︐﹞︀︻﹩ ︠﹢د را ﹋
️ ﹨︀ی  ︡ود﹞ ﹤ ــ︡م ︀﹝️ ا︗︐﹞︀ع از آ﹡︀ن و ︐﹩ دا﹝﹟ زدن︋  از ︻

︀﹡﹢ان ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︋﹟︣ای ا ا︗︐﹞︀︻﹩ و ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋ 
︀﹡﹢اد﹎﹩   ︠﹤︴﹫ در ﹩︐ ️︡ود﹞ ﹩︻﹢﹡ ︀رز﹡︀ن د ﹟آن، ا ︣ ︻﹑وه︋ 
و دو︨︐︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ا︧﹞ ﹟﹙﹥ از ﹁︣﹨﹠﹌ ︾﹙︳ و ز﹝﹫﹠﹥  ﹨︀ی ذ﹨﹠﹩ 
﹊﹏ ﹝﹩ ﹎﹫︣د.  ﹡︀در︨️ ﹝﹢︗﹢د در ︗︀﹝︺﹥ و ︻︣ف آن ︻﹙﹫﹥ ا﹟ ﹎︣وه،︫ 
︀﹡﹢اده ﹝︺﹞﹢﹐ د︀ر ﹝︪﹊﹑ت رو﹩ و ا︧︀س   ︠️︨︣︎︣ ﹜︢ا، ز﹡︀ن︨ 
︑﹠︀﹩ و ا﹁︧︣د﹎﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡. ا﹟ ﹝︪﹊﹏ ﹡︀︫﹩ از ︻︡م ا︻︐﹞︀د ︗︀﹝︺﹥ 
︋﹥ آ﹡︀ن ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ︑﹙﹆﹩ ﹨︀ی ا︫︐︊︀﹨﹩ ﹋﹥ ﹝﹢︗︉ ︑︊︺﹫︰ ︗﹠︧﹫︐﹩ در 
ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ ا︨ــ️،  ︀ور ︾﹙︳ ﹋﹥ در︋︀ره ز﹡︀ن︫   ︋﹟︫ــ﹢د و ا ﹩﹞ ﹤︺﹞︀︗
️ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐︭︀دی ﹝﹩ ﹎︣دد  ﹝﹢︗︉ دور ︫︡ن آ﹡︀ن از ﹁︺︀﹜﹫
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﹋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ︫︀ن را دو ﹠︡ان ﹝﹩ ︨︀زد.
﹫︩ روی ا﹟ ﹎︣وه از ﹝︀دران ﹝︪﹊﹑ت︎ 

 ︣﹀﹋ ﹤ ︱ــ︣ت ﹝﹞︡ (ص) ﹁︣﹝﹢ده ا︨ــ️: «﹁﹆︣ ﹡︤د﹉ ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 
︑︡︊﹏ ︫﹢د.» ا︨ ﹟﹟ ﹝︊﹫﹟ آن ا︨️ ﹋﹥ ﹝︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ︑︀︔﹫︣ 
 ﹟ا ︀  ︋︀﹠︑ ﹤﹡ ،اده﹢﹡︀︠ ️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ︣ ﹁︣﹨﹠﹌ دارد.︋  ﹝︧ــ︐﹆﹫﹞﹩︋ 
 ﹩︤ا  ︨﹤  ︋︣﹫︔︀︑ ﹩﹚︀︧﹞ ﹟﹫﹠ ﹤﹊﹚ ﹥ ﹎︣︊︀ن ﹨︧︐﹠︡،︋  ﹝︪﹊﹑ت د︨️︋ 
 ️︑ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹋ــ︣ای ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋﹢د ︋︣ روی ا﹁︣اد ︑️ ︑﹊﹀﹏ ︫ــ︀ن دارد. ︋
︨︣︎︨︣︐﹩ آ﹡︀ ﹨︧︐﹠︡، ︾︀﹜︊︀ ︑﹢ا﹡︀﹩ ورود ︋﹥ ︨︴﹢ح ︋︀﹐ی ا︗︐﹞︀ع و 
﹫︪ــ︐︣ از د﹍︣ان در   ︋،﹟ا ︣ ــ︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ را ﹡︡ار﹡︡. ︻﹑وه︋  ︑︣ک ﹨
 ︣﹍︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ از ︗﹞﹙﹥ ︋︤ه ﹋︀ری، ا︻︐﹫︀د و د﹨ ︉ ﹝︺︣ض ︠︴︣ آ︨﹫
︧﹫︀ر ︻﹞﹫﹆﹩  ﹝﹢ارد ﹝︪︀︋﹥ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ﹠﹫﹟ ﹝︪﹊﹑︑﹩ ︑︀︔﹫︣ و ︑︊︺︀ت︋ 
ــ﹥ ا﹁︤ا︩ ﹡︀ا﹝﹠﹩،  ــ﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋ در ︨ــ︴ ا︗︐﹞︀ع دارد ﹋
ــ︣م و ︗﹠︀️ ﹨﹛ در ﹝﹫︀ن ﹡︧ــ﹏ ︀︲︣ و ﹨﹛ در ﹝﹫︀ن ﹡︧ــ﹏ ﹨︀ی  و ︗
 ﹟ا ﹤ ــ﹢ی د﹍︣، ﹁︪︀ر ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی︋  ــ︀ره ﹋︣د. از︨  آ﹠︡ه ا︫
﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹡︀﹝︪ــ︣وع  ﹥ ︑﹟ دادن︋  ــ︊︉ ا︗︊︀ر آ﹡︀ن︋  ــ︀ن، ︐﹩ ﹎︀ه︨  ز﹡
 ﹤ ︋︣ای ︑︀﹝﹫﹟ ﹝︺︀ش ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡، ﹁︣﹨﹠﹌ ︗︀﹝︺﹥ را︋ 

.︡﹡︀︪﹊ ﹡︀︋﹢دی︋ 

︀﹡﹢اده  ﹨︀ی از ﹨﹛  ︠ ︣ ︡ ﹨︀ی ا﹟ ﹁︪︀ر ﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی،︋  ︣ از ︎﹫︀﹝ ﹍د ﹩﹊
︀︋︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡  ﹫ ﹎︧︧︐﹥ و ا﹟ ز﹡︀ن، ا︖︀د ﹝︺︱﹏ ︱﹢ر ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠ 
﹢ی د﹍︣، ﹝﹩ دا﹡﹫﹛  ️. از︨  ︤ر﹎︐︣﹟ ﹝︺︱﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩ ︨ا ﹋﹥ ﹊﹩ از︋ 
︀︻﹥ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹝︴﹙﹢ب  ﹢اد، ﹊﹩ از راه  ﹨︀ی ︫ا ﹋﹥ ﹝︡ر︨ــ﹥ و ︑︭﹫﹏ و︨ 
 ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹞︀︑ د﹜﹫﹏ ﹡︀︑﹢ا﹡﹩ در ﹤ ــ︀ن︋  ︉ ا﹟ ز﹡ ︀ ا︾﹙ ــ️. ا﹝ در ︗︀﹝︺﹥ ︨ا
︡ارس ﹡﹀︨︣︐﹠︡؛ ﹋﹥  ﹞ ﹤ ︡ آ﹡︀ن را︋  ︀ن، ﹝︖︊﹢ر ﹨︧︐﹠ ︡ان︫  ︑︭﹫﹏ ﹁︣ز﹡
︀ از ﹡︷︀م ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و  ︀﹡﹢اده ﹨  ︠﹟︡ن ﹋﹢د﹋︀ن ا ︉ دور︫  ︊  ︨︤ ﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟ا

︀ ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹡آ ️ ﹫︭ ﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹝︴﹙﹢ب︫  آ﹝﹢ز︫﹩ و ︻︡م︫ 
︀ آن رو︋︣و ﹨︧︐﹠︡،  ︀﹡﹢اده︋  ︣︎︨︣ــ️︠  از د﹍︣ ﹝︪ــ﹊﹑︑﹩ ﹋﹥ ز﹡︀ن︨ 
﹝︧﹙﹥ ﹝︧﹊﹟ و ︨︣︎﹠︀ه ا︨ــ️. ︋﹥ ︭︠﹢ص در ︫︣ا︳ ﹁︺﹙﹩ ا︗︐﹞︀ع 
 ️﹝﹫﹇ ﹤︐﹫ا﹁︧︀ر﹎︧ــ ︩ــ︊︉ ا﹁︤ا ا︣ان ﹋﹥ ﹝︪ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی︨ 
︀﹡﹢اده  ﹨︀ی ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف  ︧﹫︀ری از︠  ︡ه ا︨️،︋   ︫︀ ﹝︧ــ﹊﹟ و ا︗︀ره︋ 
 ﹩︀﹨ ︀ه ﹎︤ارش﹎ ﹩︐ .︡﹠︐︧﹨ ️︨د ﹟︡ه ای از ا︡︻ در﹎﹫︣ ﹝︪﹊﹑ت
 ،﹟﹊︧﹞ ﹤﹠︤﹨ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹫﹞︀︑ در ﹩︀﹡ــ﹫︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︻︡م ︑﹢ا ︋﹥ ﹎﹢ش ر︨
﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︨ــ︊︉ ︡︎︡ آ﹝︡ن ﹝︪﹊﹑ت د﹍︣ی از ﹇︊﹫﹏ ︨﹢ء ا︨︐﹀︀ده 
 ﹟اده  ﹨︀ی ا﹢﹡︀ ﹢دا﹎︣ان از ﹝︀در و د︠︐︣ان︠   ︨﹩︠︣ ︗﹠︧ــ﹩ و ا︠﹑﹇﹩︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹩﹠﹫﹠



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٦٤

 ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ﹤ ﹢د︋  ︡ه، ︗﹞︺﹫️ در ︑﹆﹫﹆︀ت︠   ︫﹤︐﹀﹎ ﹏︀︧ــ﹞ ︣ ︻﹑وه︋ 
︀﹡﹥  ﹨︀ی ا﹟ ز﹡︀ن، ﹋︀﹡﹢ن ا﹝﹠﹩ ﹡﹫︧ــ️ ︑︀  ︣︠ــ﹩ از︠   ︋﹤﹋ ﹤︐﹁︀ ️د︨ــ
﹫︣ون از  ︣ای ﹋︧ــ︉ درآ﹝︡ در︋  ﹥ ﹝︪ــ︀︾﹙﹩︋  ︐﹢ا﹡﹠︡ د︨ــ️︋  ﹝︀دران︋ 
︀﹡﹢اده ﹋﹥ در﹎﹫︣  ︡ر︠  ︣︠﹩ ﹝﹢ارد ﹨﹠﹢ز︎  ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل، در︋   ︋.︡﹠﹡︤  ︋﹤﹡︀︠
︀﹡﹥ را  ﹢د را از د︨️ داده، ﹁︱︀ی︠  ا︻︐﹫︀د ا︨ــ️ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹋︀ر﹋︣دن︠ 
 ﹩︠︣ ︀︠︐﹥؛ و ︀ در︋   ︨︣﹍︣ای ا﹁︣اد د  ︋﹩︐ ︡ر﹞ ︭︣ف ﹝﹢اد﹞ ﹏﹞
︧﹫︀ری ا︨️ ﹋﹥  د﹍︣ ﹝﹢ارد، ﹝﹏ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ا﹟ ز﹡︀ن د︀ر ﹡︀ا﹝﹠﹩︋ 
 ︀ ︡﹡﹢ ︀رج︫   ︠﹤﹡︀ ﹥ را︐﹩ از︠  ︴︣ات و ﹡︀ا﹝﹠﹩،︋   ︠️﹚︻ ﹤ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 

﹍︢ار﹡︡.  ︋︀﹠︑ د﹋︀ن ︫︀ن را﹢﹋
︀︡ ﹋︣د؟  ︋﹤ ﹩︴︣ا  ︫﹟﹫﹠ در

ــ﹑ش ﹎︧ــ︐︣ده ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹡﹍︀ه  ︑ ︀  ︋︡︀︋ ﹤ــ ﹊﹠ــ﹩ ر︾﹛ ا ــ﹥ ﹡︷︣ ﹝︀، ︻﹙ ︋
︀ور ﹨︀ی ︾﹙︳ را از ︗︀﹝︺﹥ زدود و ﹁︱︀ی ز﹡︡﹎﹩ در︨ــ︐﹩  ﹡︀در︨ــ️ و︋ 
 ﹟﹫﹆ ﹤ ــ︀ع ا︖︀د ﹋︣د،︋  ــ︣ای ا﹟ ﹝︀دران و ﹁︣ز﹡︡ان ︫ــ︀ن در ا︗︐﹞ را︋ 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.️︧﹨ ︤﹫﹡ ﹩︀﹠︋︣ا﹁︤اری و ز ️ ︣︠﹩ ﹋︀ر ﹨︀ی︨   ︋﹤ ﹡﹫︀ز︋ 
 ﹩︠︣ ﹠︡ی ﹝﹩ ︫﹢﹡︡،︋  ︀﹡﹢اده  ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ﹎︣وه د︨︐﹥︋  ︑︺︡اد ز︀د︠ 
︀︡ از ︵︣ف ﹡︀د ﹨︀ی ذی  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡︋  ︵︣ح ﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹋﹥︋ 
﹥ ﹏ ﹝︪﹊﹑ت ا﹟ ︋︀﹡﹢ان ︮﹢رت ﹎﹫︣د،  ︣ای ﹋﹞﹉︋  ر︋︳ و ﹝︧﹢ل︋ 

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︣ح ز  ︫﹤︋
︀﹡﹢اده ﹨︀  ︠﹟︣ز﹡︡ان ا﹁ ﹏﹫︭︑ ︣ای ﹢د︗﹥ دو﹜︐﹩︋  �  ا︠︐︭︀ص دادن︋ 

 ︣︀د ﹨︀ی ﹝︺︐﹞︡ و ز﹡ ︳︨﹢︑ اده﹢﹡︀ ︣︎︨︣ــ️︠  ︀﹡﹢ان︨   ︋﹩︀ــ ︨︀﹠  ︫ �
﹠︀︠️ ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی  ︀ ﹨︡ف ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی و︫   ︋︀﹡آ ﹫ ︣دن︮   ︋︩︫﹢︎

﹫ در ا︗︐﹞︀ع ︣ای ر︫︡︮  ﹢د︫︀ن︋   ︠︳︨﹢︑ ︀﹡آ
︀ز﹡︪︧︐﹍﹩  ︀ز﹡︪︧︐﹍﹩ و ︑︭﹢ ︉﹆﹢ق︋  �  ا︮﹑ح و ︑︭﹢︉ ﹇﹢ا﹡﹫﹟︋ 

︀﹡﹢اده  ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ︋︣ای︋ 
︀﹡﹢اده و   ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋  ﹫﹞﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ و︠   ︋ �

︀﹡︣ز﹡︡ان آ﹁
 ﹩﹠︣﹁از ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی و ﹋︀رآ ﹩﹚﹝︻ ️︀﹝ ︤ی ور ﹤﹞︀﹡︣  ︋ �

︋︣ای ا﹟ ﹎︣وه ﹨︡ف
ــ︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ و  ــ︤اری دوره  ﹨ �  ﹎︧ــ︐︣ش ﹝︪ــ︀︾﹏ ︠︀﹡﹍ــ﹩ و ︋︣﹎
︀﹡از ﹁︣وش ︑﹢﹜﹫︡ات آ ️︀﹝ و ﹩︋︀︀زار ︠﹢دا︫︐︽︀﹜﹩، ﹋︀ر︀︋﹩ و︋ 

 ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹞︀︑ در ︪︣﹇ ﹟و د︨︐︨︣﹩ ا ﹏﹫︧︑ ︣ای ﹢د︗﹥︋  �  ا︠︐︭︀ص︋ 
︀ ︑︧﹫﹑ت ﹝﹠︀︨︉  ︋﹟﹊︧﹞

�  ﹋︀﹨︩ ︨︀︻️ ﹋︀ری ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده در ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ر︨﹞﹩ ﹋︀ر 
︣ا︋︣ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ﹋︪﹢ر و ︀﹝️ از آ﹡︀ن در︋ 

︀﹡﹢اده  ︠️ ︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ️ از︋  ︀﹝ در ️ ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫ ﹫﹛︀ ︺﹁
ــ︀ ﹨︡ف  ــ﹩︋  ــ︀م ︻﹙ ــ﹩ ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝ ﹠︣﹁ــ︡د﹋︀ری و ﹋︀رآ ــ︀ی ﹝ ﹨ ︡ وا
 ﹤ ﹢د︫︀ن ا﹇︡ام︋   ︠﹤ ﹠︀︨︀﹡︡ن ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ا﹟ ز﹡︀ن︋  ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی و︫ 
︋︣﹎︤اری ︋︣﹡︀﹝﹥  ﹨︀ی ﹝︐﹀︀و︑﹩ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ا﹟ ﹝﹢ارد را ︋﹥ 

﹑︮﹥ ﹋︣د:  ︫︠︣︣ح ز
︀ ﹨︡ف  ︣﹎︤اری ﹋︀ر﹎︀ه  ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩ روا﹡︪﹠︀︨﹩ و روان در﹝︀﹡﹩︋   ︋ �

︠﹢د︋︀وری و آرا﹝︩ ذ﹨﹠﹩ آ﹡︀ن
︀ ﹨︡ف   ︋﹩﹠︣﹁ــ︐︽︀﹜﹩ و ﹋︀رآ ﹢دا︫ ︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــ﹩︠   ︋ �

︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ﹎︣وه ﹨︡ف
︀﹡﹥  ﹨︀ی  ــ﹩ ﹋﹢﹉ در︠  ﹠︣﹁ــ︀د ﹁︱ــ︀ی ﹋︀ری و ﹋︀ر﹎︀ه  ﹨︀ی ﹋︀رآ︖ا  �

ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩
︀﹡﹢اده  ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ︣ای︋   ︋﹩﹍﹡︀  ︠﹉﹢﹋ ︀د ا︫︐︽︀ل ﹨︀ی︖ا  �
﹫︀︵﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹜︊︧﹥ و ︑︤﹫﹠︀ت ﹜︊︀س �  ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥︠ 

﹢︫ــ︀ک، ︻︣و︨﹉، ﹋﹑ه  ︀﹁︐﹠﹩ از ﹇︊﹫﹏︎  �  ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ا﹡﹢اع︋ 
و د︨︐﹊︩

ــ︀﹝﹏ ا﹡﹢اع ︑︫︣﹫︖︀ت،  ﹢را﹋﹩︫  �  ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︭﹢﹐ت︠ 
 ﹤︨﹢︊﹝ ﹫︣﹠﹩ ︗︀ت،︨  ︪﹉ و ﹁︣︤ری،︫  ــ︤︊︖︀ت آ﹝︀ده︠   ︨،︀︋︣﹞
﹠︡ی   ︋﹤︐︧  ︋︀ ﹀︀ر︫ــ﹩︋  ﹢رت︨   ︮﹤ ﹫︀زداغ و...︋  ︠︀﹡﹍﹩، ﹡︀ن ا﹁︽︀﹡﹩،︎ 

︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︋︡ا︫︐﹩ در ﹋︀ر﹎︀ه︠ 
︀ل و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ در  ︀ر﹥ و︫  ︣﹎︤اری دوره آ﹝﹢زش ﹡﹆︀︫ــ﹩ روی︎   ︋ �

︣ای ︗︀﹝︺﹥ ﹨︡ف ︭﹢ص︋   ︠﹟ا
︀ ﹨﹞﹊︀ری روا﹡︪﹠︀︨︀ن  ︡﹝︀ت ﹝︪ــ︀وره روا﹡︪﹠︀︨﹩ را﹍︀ن︋   ︠﹤ارا  �

داو︵﹙︉
︫︤﹊︀ن داو︵﹙︉ ︀ ﹨﹞﹊︀ری︎  ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ را﹍︀ن︋   ︠﹤ارا  �

 ︀﹡د﹋︀ن آ﹢﹋ ﹤  ︋﹤︢︽︑ ︀ت ا﹝︡ادی آ﹝﹢ز︫ــ﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و﹞︡  ︠﹤ارا  �
︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ در︠ 

 ︀ ︀﹡﹥ ا︫︐︽︀ل ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩︋   ︠﹟﹫︐︧﹡ ︀د︖︣ای ا ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋   ︋ �
︀﹡﹢اده  ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ﹡︀م «︠︀﹡﹥ ﹋︀ر ا︣ا﹡﹩» و︥ه︋ 

ــ﹢ق در ︀ل ︀︲︣ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹥ ︮﹢رت ︨﹀︀ر︫ــ﹩  ــ﹥ ﹝︭﹢﹐ت ﹁ ﹫﹚﹋
️ ﹨︀ی  ︀ ﹎︧︐︣ش ﹁︺︀﹜﹫ ــ﹢د؛ ا﹎︣﹥ ︗﹞︺﹫️ در ﹡︷︣ دارد︋  ︫ ﹩﹞ ︡﹫﹛﹢︑
﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ و ︋︀زار︀︋﹩ ﹎︧ــ︐︣ده ︋︣ای ا﹞ ﹟︭ــ﹢﹐ت، ﹁︱︀ی ﹋︀ری 
ــ﹛ آورد. ﹋﹙﹫﹥  ــ﹟ ﹇︪ــ︣ از ﹝︡د︗﹢︀ن ﹁︣ا﹨ ︣ای ا ــ︣ی را︋  ︐ ﹨︣ــ﹥︋ 
ــ︡ات ﹝︡د︗﹢︀ن ︗﹞︺﹫ــ️ ا﹝︀م ︻﹙﹩  ــ﹩ و ︑﹢﹜﹫ ﹠︣﹁︭ــ﹢﹐ت ﹋︀رآ﹞
ــ︳ ︻﹞﹢﹝﹩  ــ︀ روا︋ ︀ ︑﹞︀س︋  ﹀︀ر︫ــ﹩︋  ــ﹢رت︨  ــ﹥︮  ــ︀ل ︀︲ــ︣︋   در
 ﹟︪ــ﹩ از ا︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️ا︨ــ ﹤﹫︑ ﹏ــ ︗﹞︺﹫ــ️ ٢٣٠٥١١١٠ ﹇︀︋
﹢رت آ﹡﹑﹟ از ︵︣﹅ و︋︧ــ︀️ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩   ︮﹤ ﹝︭ــ﹢﹐ت︋ 
ــ﹍︀ه ا﹠︐︣﹡︐﹩ ﹋︀دو︠﹢﹡﹥»  ــ︀ ﹨﹞﹊︀ری «﹁︣و︫  ︋www.sosapoverty.org

 ︀ ﹥ ︑﹞︀م ﹡﹆︀ط︋  ﹀︀ر︫︀ ﹇︀︋﹏ ار︨︀ل︋   ︨﹟ا ︣ ︣︡ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︻﹑وه︋   ︠﹏︋︀﹇
﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹇︊﹙﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. در ︲﹞﹟ وا︡ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ 
 ︡︡︗ ︤اری ︵︣ح ﹨︀ی﹎︣ ︣ای︋  ــ﹞︀ ︻︤︤ان︋  ــ﹠﹫︡ن ﹡︷︣ات︫  آ﹝︀ده︫ 
︣︎︨︣ــ️  ــ﹩ و ﹡﹫︤ ﹎︧ــ︐︣ش ا︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟︀ در ︀﹝️ از ز﹡︀ن︨  ︐︀﹝

︠︀﹡﹢اده و ﹁︣ز﹡︡ان ︫︀ن ا︨️.



︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ٦٥︫﹞︀ره

︡ر﹝︀ن؟  ︎︀ ︣د﹫﹍ ﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹠﹥ ﹝︀ن︋  ︐︣ ا︨️︎  ﹝﹢︲﹢ع ا﹡︪︀ء:︋ 
 ︣﹨ ︣︑ ︩ ﹫ ﹫︀︋︀ن ﹁︀ل ﹁︣و︫﹩ ﹋︣ده ام.︎  ︡ ﹨︣ روز در︠   ︫﹜﹛︀ از و﹇︐﹩ ٥︨ 
 ﹤﹠︤﹨ ︡ار﹆﹞ ﹟﹫﹝﹨ ︀ روز ٥ ︑︀ ٦ ︑﹢﹝︀ن در روز در ﹝﹩ آوردم و آ﹇︀م ﹨﹛︋ 
︡ا ﹋︣د و ﹎﹀️  ــ﹉ روز آ﹇︀م ﹡﹠﹥ ام را︮   .︡﹞ــ﹏ روزا﹡﹥ اش در ﹝﹩ آ﹝︻
ــ﹀︣ه ﹨︀. ﹝﹟ ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︫︀ل ﹡︪︡م. ﹢ن  ︨ ︨︣ ︡︀﹫︋ ️﹀﹡ ︣ار ︫︡ه﹇
︺︡ ﹁﹞﹫︡م ﹡﹀️ را  ﹍﹫︣د. ا﹝︀︋  ﹀︣ه ﹝︀ن آ︑︩︋  ﹁﹊︣ ﹋︣دم ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︨ 
﹢ل  ︀ آن︎  ︀﹡﹉ و آ﹇︀م ﹉ ﹋︀رت دارد ﹋﹥︋   ︋﹏︽  ︋﹤︗︀  ︋﹉ در ︡﹡︤ر ﹩﹞

.﹤﹡︀ ﹫︣ون و ﹝﹩ آورد︠   ︋︪︡﹋ ﹩﹞ ﹤︗︀ ﹡﹀️ را از︋ 
︀ر د︡م آ﹇︀م  ــ﹉︋   .ــ﹀︣ه ﹝︀ن ﹡﹫︁ورد ــ︨︣  ﹢ل را︨  ا﹝︀ ﹨﹫︘ و﹇️ آن︎ 
﹥ ﹇﹢ل ︠ــ﹢دش دوا  ــ︀ ازش︋  ــ﹢ل زن ︑ ــ︡ آ﹝︍ ــ﹥ ﹡︀﹨﹫ ــ﹢ل را داد ︋ آن ︎
ــ︤ ﹎︣ان ︑︣  ﹫ ﹤﹝﹨ ــ︡ و ﹫︪ــ︐︫︣  ــ﹢ل دوای آ﹇︀م︋  ــ︣ه. از آن روز︎  ﹫﹍︋
﹢د،  ــ︡ه︋  ︡﹡ ︀︗ ﹉ ــ﹢ل  ︎﹤﹝﹨ ﹟ــ︀ل ا  ﹤ ــ﹥ ︑︀︋  ــ︀درم ﹨﹛ ﹋ ︫ــ︡ و ﹝
︧ــ︀ط  ــ︣︋  ﹫︪ــ︐︨︣  ﹢ل ﹡﹀️︋  ︣ادر د﹍︣ آورد ﹋﹥︎  ﹢ا﹨︣ و︋  ــ﹛ ٣︠  ︋︣ا
︧ــ︀ط  ــ︣︋  ــ︀ر آ﹇︀م︨  ــ﹛ ﹋﹠ ــ﹢دش ﹨ ــ︣︠  ﹍ــ︀﹐ د  .ــ﹢د ــ︀م دود︫  آ﹇
ــ︣ روز  ــ︣م ﹨ ﹍ــ︣ادر د ــ﹉︋   ــ︣ و ﹢ا﹨ ــ﹟ و دو︠  ــ︀﹐ ﹝  .︡﹠﹫︪ــ﹡ ﹩﹞

︀﹡ــ﹥ ﹝﹟از ﹨︡﹁﹞﹠ـ︡ی ︀را﹡﹥ ﹨︀  ﹩ ﹨ــ︡﹁﹩ ﹋ــ﹢د﹋  ︋︀ ︑
﹩︀﹨ر ﹩﹚︻

 ︣ ﹢ل ﹡︀ن ﹋﹥ ﹇︊﹑︨  ︦ ﹎︣ا﹡﹩︎  ﹝﹩ رو﹛ ﹁︀ل ﹝﹩ ﹁︣و︫ــ﹫﹛ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ از︎ 
.﹜﹫︣آ ﹢د︋  ︨﹀︣ه ﹝︀ن︋ 

﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡.   ︎︀﹡︀ن ﹨﹛ ﹨﹠﹢ز ﹁︀ل ﹝﹩ ﹁︣و︫︡. آ﹝﹫ ــ︐﹛︎  دو︨
︀︫﹠︡ ا﹝︀ آ﹇︀ش ﹝﹩ ﹎﹢︡ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︧﹩  ﹠︀︨﹠︀﹝﹥ دا︫︐﹥︋   ︫︡︀ ﹢ن︋ 
ــ﹠︀﹝﹥  ︨︀﹠ ︣ای ﹨﹞﹫﹟︫  ︙﹥ ﹨︀︩ ﹝︡ر︨ــ﹥ ﹡﹞﹩ رو﹡︡ و︋   ︋︀︑ ︡﹠ ︡﹡︋︡ا
︙﹥ دارد ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام روزی ١٥ ︑﹢﹝︀ن درآ﹝︡ دار﹡︡ و  ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. او ٧︋ 

﹢ل ﹡﹀️ ﹝︀. ﹥ ا﹡︡ازه ﹨﹞︀ن︎  ﹥ روز︫︀ن ﹝﹩ ︫﹢د︋  ﹋︀ر︨ 
﹫︪ــ︐︣  ︀ز ﹨﹛︋   ︋﹜︀﹨︣ادر ﹢ا﹨︣ و︋  ﹥ ﹡﹠﹥ ام ﹎﹀ــ️ ﹋﹥ ا﹎︣︠  ــ︣وز آ﹇︀م︋  د
 ︀دو︋︀ره زن ︋﹍﹫︣د. ︠︡ا ︡︀ــ ︫﹢د، ︎﹢ل ﹡﹀️ ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫﹢د.﹎﹀️ ︫
ا﹎︣ ﹨﹞﹫﹟ ︗﹢ر ﹡﹠﹥ ﹝﹟ و ﹡﹠﹥ ︧ــ﹟ ﹨﹞︀︧﹥ ﹝︀ن و ﹡﹠﹥  ﹨︀ی ﹋﹢﹥ ﹝︀ن 
︙﹥  ﹨︀﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ﹋﹥ ﹇︣ار ا︨️  ︣ از︋  ﹫︀ور﹡︡، آن و﹇️ ﹨﹞﹥ ︗︀︎   ︋﹤︙︋
﹀︣و︫﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ د﹍︣ ﹁︀ل ﹝﹟ را در ﹝︐︣و ﹡︣﹡︡.آن و﹇️  ﹁︀ل︋ 
︗﹢اب آ﹇︀م رو ︫︉ ﹩ ︋︡م؟ را︨︐﹩ ︀دم ر﹁️ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋︐︣ ︋﹢د 

︎﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹠﹥ ام ﹝﹩ ﹎︣﹁️ ︀ آ﹇︀م.
﹢د ا﹡︪︀ی ﹝﹟.  ︋﹟ا



️ ︡ در ︪﹞︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹥ ︨ا ︡او﹡ ︠
﹩﹠﹫︧ ︣زاد﹁

︑﹢ ﹎﹩ ﹋﹢دِک ﹋︀ری و ﹎﹩ ﹋︀ر ﹡︡اری!
︑﹢ ﹎﹩ ﹝︣غ ُ﹨﹞︀﹩، ﹋﹥ ز َ﹅ ُ﹝︥ده ﹝﹫︁ری

︀﹠﹫ ︑﹢ ر︋﹫﹠︀﹩ و ﹝﹫﹠︀﹩ و دا﹡︀﹩ و︋ 
﹥ زاری و ﹎﹩ ﹨﹞︙﹢ ر﹇﹫﹥،  ﹢﹊﹩ ا︋︣،︋ 
︑﹢ ﹎﹩ ﹁︀︵﹞﹥ ای، ﹎︀ه ا﹝﹫︣ی و ︻︤︤ی

﹊︀ری ِ︫ َ ︡﹝﹞ ﹢ِ﹏ ︗︧︐︀﹡﹩ و در َ︗﹠﹌ و 
︣ ا﹡﹍︪︐ِ︣ی ︻︪﹅، ﹡︪︀﹡﹩  ︋﹤﹋ ﹩﹠﹫﹍﹡ ﹢︑
﹫﹞︀ن و ﹝︺﹫﹠﹩، ︑﹢ ﹝︣ا ︀ر و ﹡﹍︀ری  ︎﹢ ﹢︑
︣ا﹩ و در︀، ︑﹢ ﹎﹥ آرا﹝﹩ و ﹎︀﹨﹩  ︮﹢ ﹢︑
﹥ ﹎︣داب ا﹡︀ری  ︋،︕﹠ِ﹛ ﹩︪﹊ِ ﹨﹞︙﹢ ︑﹢﹁︀ن،︋ 
﹑﹫﹊ ﹢﹜﹞︀زی و د﹡﹫︀ و︫  ﹞﹫﹥ ای و︨   ︨﹢︑

︑﹢ ﹨﹞︀ن ز﹠︊﹩ و ر﹇︬، ︑﹢ را ﹨︧️ َ﹇︣اری
ِ︡ف ︻︪﹅ ︀ک ﹢ ُدّر، َدر︮  ︑﹢ ﹊﹩ ﹝︣﹞﹩ و︎ 
︑﹢ ﹨﹛ آن ﹎﹞︪︡ه ِی ﹝︀ و ﹨﹞︀ن د﹜︊︣ و ︀ری

!﹤﹢﹋ ﹤ ﹥ ﹋﹢﹩ و︋  ﹥ ﹋﹢ره! ︑﹢︋  ﹥ ﹋﹢﹨﹩ و︋   ︋﹢︑
﹥ دروازه ی ︾︀ری! ﹫︡اِد ﹁︣︤اد! ︑﹢︋   ︋﹤  ︋﹢︑

︣ودی ︺︣ی و︨   ︫﹤  ︋﹤﹋ ،﹩︖︡  ︠﹢︙﹝﹨ ﹩﹎ ﹢︑
﹥ ﹋︀ری  ︋﹢︑ ،﹤︓︡ ز﹨︣ا و ﹝︊﹫﹠︀ و ﹢ ︀

︀زی  ︋﹤  ︋﹜﹫︑ ﹟در ا ﹢︑ ،︀﹢ ﹨﹞︙﹢ ا﹞︀﹡﹩ و︎ 
︣اری َ︨  ِ︡ ︡او﹡ ︑﹢ ﹊﹩ ﹋︺︊﹥ ی رازی، ︑﹢︠ 
﹩︡ا ︑﹢ ﹝︣ا ︻﹫ِ︧﹩ ︗︀﹡﹩ و َدَ﹝️ ﹨︧️︠ 
︀ری  ︋ ِ︣ ﹢دم و ︗︀ن دادی ام، ای ا︋ ُ﹝︣ده ای︋ 
︀︊︣﹁ ﹤ ️﹝︪ و دو ﹩﹡︀﹞ز « ِ︡ ︑﹢ ﹨﹞︀ن «ر﹡
﹢اری  ︠﹤ ︑﹢ ﹨﹞︀ن ﹡︀زِی ﹡︀زی، ﹋﹥ ﹝︣ا ُ﹋︪︐﹥︋ 

﹥ را﹨﹫﹛  ︋﹜︪ ️﹨ر ﹤  ︋،︿︨﹢ ﹢ ،️︧︣︋︀زد
﹢ش آن ﹜︷﹥ ﹋﹥ آ ﹢︑ ،﹩﹠︀ن ︪﹞﹥ ِی ︗︀ری ای︠ 

---
︀ آ﹡︀ در ار︑︊︀ط  ︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ﹋﹥︋  ︙﹥  ﹨︀ی︠  ︀﹎︣دا﹡﹛،︋   ︫﹤﹝﹨ ﹤  ︋﹜︡﹆︑
ــ﹩، آ﹝﹢︠︐﹥ ام  ــ﹥ در ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙ ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋ ﹋ ﹤﹝﹨ ﹤ ﹨︧ــ︐﹛ و︋ 

«︠︡او﹡︡ در ︪﹞︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹥ ا︨️.»
︀﹡﹥  ﹨︀ی  ︣︠﹩ از ﹋﹢د﹋︀ن︠  ︣ده ام، ﹡︀م︋  ︺︣ از آ﹡︀ ﹡︀م︋   ︫﹟ا︨︀﹝﹩ ﹋﹥ در ا

︣ری و... ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ا︨️، از دروازه ︾︀ر و ﹝﹢﹜﹢ی و︫ 

︀︋︧︐︀ن ١٣٩٢ ︑ ،﹜﹡ ︀ره﹝︫ ٦٦



︀﹡﹥ ا︣ا﹡﹩ ﹝﹢﹜﹢ی  ︠﹩﹞︀ :آذر︨﹫﹞︀ب ️﹋︫︣
️︧ز ︳﹫﹞ دروازه ︾︀ر و ﹋﹫︿ ﹨︀ی دو︨︐︡ار ﹜﹚︻ ﹤﹡︀  ︠﹩﹞︀ :︀ن﹨︀︍  ︨️﹀﹡ ️﹋︫︣

︣زاد ︊︤ و︫   ︨︉﹫ ︣︑︣ و ﹡︪︣﹥  ﹨︀ی ا︡ه آل،︨   ︋﹉﹫  ︎️﹋︫︣
︪︐﹫︊︀ن و︀︧︋️ ا︮﹙﹩ ︗﹞︺﹫️ ︫︣﹋️ راو︀ن:︎ 

︀﹡﹥  ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︗﹞︺﹫️ ︪︐﹫︊︀ن ﹁︣و︫﹍︀ه ا﹞ ﹩︐﹡︣︐﹠︭﹢﹐ت︠   ︎www.kadokhoone.com ﹤﹡﹢︠︀دو﹋ ️︀︧︋و
︀﹝︀﹡﹥ دا﹡︪﹩ و ار︑︊︀︵﹩ ︗﹞︺﹫️  ︨﹩﹞︀ :﹩﹡︣اآ﹝﹢زش ا ️﹋︫︣

️︧ز ︳﹫﹞ ︣ح ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹫︿ ﹨︀ی دو︨︐︡ار︵ ﹩﹞︀ UNDP-SGP ︨︀ز﹝︀ن
︑ ︿︣︣ان  ︫﹩︐︺﹠ ر︀︨️ و ا︨︀︑﹫︡ ﹝︐︣م دا﹡︪﹊︡ه ﹝︣︡️ و ا﹇︐︭︀د دا﹡︪﹍︀ه︮ 

︫︣﹢ ️ ﹨︀ی ︗﹞︺﹫️ در ﹝﹠︴﹆﹥ ز﹜︤﹜﹥ زده︋  ﹫﹛︀︺﹁ ﹩﹞︀ :︀رس ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی︎ 

︀﹝﹫︀ن آ﹢﹋ ﹟﹫﹥ ﹎︣دان ︻︀︫﹅
﹤﹞︀  ︨﹜﹫﹊ ،︡ه ﹫﹠︀ ژن، ﹝︪︀ور﹟ ﹝︺﹞︀ری︨  ︎︀رس آ﹡﹑﹟، ﹝﹉ ﹝︀﹋︀رون، ︀ران در︀ن، ︑﹊︡ا﹡﹥،︨ 

﹫︀︋︀ن ︀﹡﹢اده و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠   ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ︣ای︋  ︀زی︋  ︀﹝﹫︀ن ︵︣ح ﹋︀ر -︋ 
﹤︙︊﹫ ︣دازان ﹨﹞︣اه ا︣ا﹡﹫︀ن، ︪︣﹡ ،efpromm﹥ ز﹡︡﹎﹩ ا︡ه آل،︨  ️ ﹨︀ی Green Power، داده︎  ﹋︫︣

︀﹡﹥ ︻﹙﹛ دروازه ︾︀ر  ︠️︧ز ︳﹫﹞ ︣ای ﹁︣وش ﹋﹫︿ ﹨︀ی دو︨︐︡ار ﹝︣ا﹋︤ ﹨﹞﹊︀ر︋ 
﹫︡﹎﹏، ا﹁︣ا ﹋︐︀ب، ﹋︐︀︋﹀︣و︫﹩ ﹐ر︨︐︀ن  ︋︪︣﹡ ،︒﹚︓﹞ ︪︣﹡ ،﹤﹝︪ ︪︣﹡

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ︀﹝﹫︀ن ︗﹞︺﹫



︀﹡﹢ار   ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ﹥ ︗﹞︹ ︀﹝﹫︀ن︋   ︋﹜﹨ ︀﹝ ﹫︣﹥ ︗﹞︺﹫️ ا﹝︀م ︻﹙﹩،︫  ︣︡ از ﹁︣و︫﹍︀ه︠   ︠︀︋
.︡︡﹡﹢﹫︍ ﹫︀︋︀ن و د﹍︣ ﹝︡د︗﹢︀ن ︗﹞︺﹫️︋  و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و︠ 

 www.sosapoverty.org :️︀︧︋︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٢٣٠٥١١١٠    |      و﹝︫
وا︡ ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩ ︗﹞︺﹫️ ﹝︧︐﹆﹏ ا﹝︡اد دا﹡︪︖﹢﹩ - ﹝︣د﹝﹩ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (ع)

️ ا﹝︀م ︻﹙﹩ ﹫︺﹝︗ ﹤︣﹫ ︀︋﹏ ︑﹫﹥ از ﹁︣و︫﹍︀ه︠  ﹝︭﹢﹐ت ﹇
︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︀﹡﹢ار و د﹍︣ ﹝︡د︗﹢︀ن︠   ︠️︨︣︎︣ ︀﹡﹢ان︨  ﹨﹠︣ د︨︐︀ن︋ 


