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️ و ﹊﹞﹫﹟ ︨︀ل ا﹡︐︪︀ر ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س، ︋︀ ︀ری ︠︡او﹡︡ ︠︀﹜﹅ و  ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ ا︨ــ︐︱︀ر دار︡ ︋︀ آ︾︀ز ︨︀ل 1398 و در ︋﹫︧
﹝︣︋︀ن، ﹊︭︡﹝﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹙﹥ را ︋︀︑﹢︗﹥ ︋﹥ را﹨﹠﹞﹫︀︀ و ﹨﹞︣ا﹨﹫︀ی ارز︫﹞﹠︡ در︠﹢ر ا︐︣ام و ︑﹆︡︣ ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

ر﹫︦ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ و ﹡﹫︤ ﹝︧﹞︣︡﹢ل ﹝︖﹙﹥، ﹝﹠︐︪︣ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋︣د.
آ﹡︙﹥ ﹝︧﹙﹛ ا︨️، ︋﹩ ﹎﹞︀ن ︑︡اوم ﹫︀ت ا﹟ ر︨︀﹡﹥ ︣﹁﹥ ای ︗︤ ︋﹥ ︻︤م و ﹝︧︀︻︡︑︀ی ﹝︪﹀﹆︀﹡﹥ و ︋︀ ﹨﹞︣ا﹨﹫︀ی ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ 

﹝﹫︧︣ ﹡︊﹢د.
﹠﹫︡ن ﹡︷︣ا︑︐︀ن  ︀︪︨︣﹞︀ن در ﹝﹢رد ﹁︺︀﹜﹫️ «︧︀︋︣س» و︫  ︐﹢ا﹡﹫﹛︎   ︋︀︑ ️︧︡﹠﹝︫ارز ️︮︣﹁ ﹤﹚︖﹞ ︀ره﹝  ︫﹟﹫﹞︡ ا﹡︐︪︀ر︮ 

 .﹜︊︀ن ﹝︖﹙﹥، ︋︀ ︫﹞︀ در﹝﹫︀ن ︋﹍︢ار︵︀﹞ ︀ه ︠﹢ا﹡﹠︡﹎︀ن و﹍﹡ ﹤ا﹝﹊︀ن از زاو ︡ ︀︑ ،رد﹢﹞ ﹟را در ا

️ و﹎﹢﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡﹩! ️ و﹎﹢﹩ ︠﹢ا﹡︡﹡﹩!﹎﹀ ﹀﹎

آآقاى قاى اكبر سهيلى پوراكبر سهيلى پور
﹩︨︣︋︀︧ ︨︀ز﹝︀ن ﹟﹫︪﹫︎ ﹏﹞︀︻︣︡﹞

(ا︀︭﹞ ﹟︊﹥ در ز﹝︀ن ︑︭︡ی ا︪︀ن ا﹡︖︀م ︫︡ه ا︨️)

︧︀︋︣س  ﹤﹚︖﹞ ﹝︧ــ﹢ل   ︣︡﹞ ︧︀︋︣س︨﹢﹝﹫﹟   ﹤﹚︖﹞ ﹝︧ــ﹢ل   ︣︡﹞  ﹟﹫﹞﹢︨

﹎﹀ـ︐ـ﹍ـ﹢ ︋︀



٢١٣٩٨ ️︪︊ارد _ ﹟︣ورد﹁

ا︗︀زه ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛ او﹜﹫﹟ ︎︨︪︣ــ﹞︀ن را ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︴︣ح 
 .︧︡︀︋︣س ︨︣و﹋︀ر دار ﹤﹚︖﹞ ︀︋ ︣︷﹠﹞ ؛ ︫﹞︀ از دو﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋
 ﹤﹋ ﹟و ا «﹩︨︣︋︀︧ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹏﹞︀︻︣︡﹞» ︣︷﹠﹞ از ﹩﹊
 ﹟در ا ︀﹝︫ ️﹫﹛﹢︧ــ﹞ زه﹢ ﹏﹋ ای از ﹤︻﹢﹝︖﹞︣ز ﹤﹚︖﹞
︨﹞️ ا︨️، و ︋︺︡ از ﹝﹠︷︣ «﹝︧﹞︣︡﹢ل ﹝︖﹙﹥»؛ ︋︣ا﹞︀ن 
︋﹍﹢﹫︡ ﹋﹥ از ا﹟ دو ﹝﹠︷︣، ﹝︖﹙﹥ را ﹍﹢﹡﹥ ر︮︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
️ و﹎﹢﹞︀ن ︋︧ــ﹫︀ر ﹝﹠︀︨ــ︉ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︋﹍﹢﹛ ﹝﹟ در  ا︋︐︡ای ﹎﹀
︎ــِ﹩ ﹁︣︮️ ﹝︽︐﹠﹞﹩ ︋﹢دم ︑ــ︀ ︋︐﹢ا﹡﹛ از ︱﹢ر ﹁︺ــ︀ل و ﹨﹞︣ا﹨﹩ 
 ️︣︡﹞ ︣م︐﹞ و ︋︧ــ﹫︀ر ارز︫ــ﹞﹠︡ ا︻︱︀ی ︫ــ﹢رای ﹤﹡︀﹝﹫﹝︮
در ︨﹫︀︨ــ︐﹍︢ار︀ی ﹝︖﹙ــ﹥، د﹇ــ️، ا﹡︐︋︀︀ی ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ا﹡﹥ 
و ﹡﹊︐﹥ ︨ــ﹠︖﹫︀ی ︨ــ︣د︋﹫︣ ﹝︐︣م ︋︣ای ا﹡︐ــ︀ب، و︣ا︩ و 
ــ﹥ روز، ﹨﹞﹊︀ری  ﹢ا﹡︡﹡﹩ و︋  ︵ــ︣ح ﹝︴︀﹜︉ و ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨ــ︀ی ﹝﹀﹫︡،︠ 
︪︀ی  ﹝︡︣ا︗︣ا﹩ ﹝︐︣م و ︑﹞︀﹝﹩ ﹨﹞﹊︀را﹡﹩ ﹋﹥ در ﹨︣﹉ از︋ 
︑︣︣﹥ و اداری ﹝︖﹙﹥، ﹝︀﹡﹠︡ و︣ا︨︐︀ران ﹁﹠﹩ و اد︋﹩، ﹨﹞﹊︀ران 
 ﹩﹡︀︊︵︀﹞ ︀︋ ار︑︊︀ط ︀︑ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩و ︵︣ا ،﹩آرا ﹤﹀︮ و ︌︀︑ ا﹝﹢ر
﹋﹥ ︋﹥ ﹇﹢ل ﹝︺︣وف ار︋︀ب ر︗﹢ع ﹝︖﹙﹥ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︋︩ ا︫︐︣اک، 
︑﹢زــ︹ و ︎︩ ﹝︖﹙ــ﹥ ﹋﹥ ﹊ــ﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ ﹝︊︀دی ر︨ــ︀﹡︡ن 
﹝︭﹢ل ︋﹥ د︨️ ا︪︀ن ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹞﹊︀را﹡﹩ ﹋﹥ در ﹝︣﹋︤ 
︩ از ﹝︖﹙﹥   ︋﹟ر روزا﹡﹥ ا﹢︵ ﹤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︖﹙﹥،︋ 
︀ درج ﹝︣︑︉ ا︠︊︀ر  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋  و ﹢زه ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ آن را︎ 
و رو︡اد﹨︀، ﹝︴︀﹜︉ ︣﹁﹥ را در ا ﹟﹢زه ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ︑︪﹊︣ 
و ﹇︡ردا﹡﹩ ﹋﹠﹛. ﹝﹟ ︐﹛ دارم ﹋﹥ ︋﹩ ﹎﹞︀ن ﹨﹞﹊︀ری ﹝︓︀ل زد﹡﹩ و 
 ﹩︨︣︋︀︧ ده ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ︋︣ای ︨︀ز﹝︀ن﹢︋ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹟ارز︫﹞﹠︡ ا
 ،︀﹞ ﹤﹁︣ ﹩︭︭︑ ︀ی﹨ ﹤︪︣﹡ ︣﹍︧︀︋︣س، در ﹝﹫︀ن د ﹤﹚︖﹞ و
 ﹤︖﹫︐﹡ ﹟︣ا﹨﹛ آورد، و ︠﹢ب ا﹁ ﹟﹫︧︑ در︠﹢ر︑﹢︗﹥ و ﹩﹨︀﹍︀︗

︀︫ ،︣﹫﹍﹝︪︧︐﹥ ︑︪﹊︣ و ︑﹆︡︣ ا︨️.
︩ ︑︀ن ︋﹥ آن ا︫ــ︀ره  ا﹝ــ︀ در ﹝﹢رد دو زاو﹥ ﹡﹍︀﹨﹩ ﹋﹥ در ︎︨︣ــ

﹋︣ده ا︡؛ ﹨﹞︀﹡︴ــ﹢ر ﹋﹥ ﹝﹩ دا﹡﹫︡ از ︗﹞﹙﹥ و︸︀ــ︿ و ﹝︃﹝﹢ر︐︀ی 
︨ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︻﹞︡ه آن ا﹡︖︀م و︸︀︿ ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و 
ا﹝﹢ر ︐﹋︫︣ ﹩︨︣︋︀︧︀ و د︨︐﹍︀﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ و 
︪﹛ و ﹨﹀︐﹛ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥  ﹥ ا﹡︖︀م آن ا︨️، در ﹝﹢اد︫  ﹝﹆︣رات ﹝﹊﹙︿︋ 
︨︀ز﹝︀ن، و︸︀︿ د﹍︣ی ﹡﹫︤ ﹨﹞︙﹢ن ا﹡︖︀م ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹝︴︀﹜︺︀ت 
﹐زم ︋︣ای ︋﹥ د︨️ آوردن آ︣︠﹟ ا︵﹑︻︀ت در ز﹝﹫﹠﹥ ︧︀︋︡اری و 
﹥ د︨️  ︧︀︋︨︣﹩ و د﹍︣ ر︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط و ﹡︪︣ و ا︫︀︻﹥ ﹡︐﹫︖﹥︋ 
آ﹝︡ه، ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︴︨ ︣﹝︐︧﹞ ︩ دا﹡︩ ︑ ﹩︭︭︧︀︋︡اری 

و ︧︀︋︨︣﹩، در ز﹝︣ه و︸︀︿ ︨︀ز﹝︀ن د︡ه ︫︡ه ا︨️.
︋﹥ ا﹟ ︑︣︑﹫ــ︉ ﹨︣﹉ از ﹝︡︣ان ︻︀﹝﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن در ︵﹩ دوره 
﹝︧ــ﹢﹜﹫️ ︠﹢د در ا ﹟﹢زه ﹡﹫︤ ﹝︃﹝﹢ر️ دار﹡︡ ︋﹥ ﹝﹢ازات د﹡︊︀ل 
﹋︣دن و︸︀︿ ︋︀زر︨ــ﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ز﹝︀ن و ر︮︡ د﹇﹫﹅ 
آن، ︋ــ︣ای ︑﹢︗ــ﹥ و ︎﹩ ﹎︣﹁︐ــ﹟ ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︻﹙﹞﹩- ︎︥و﹨︪ــ﹩ و 
 ︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟ا ﹏︮︀ ︡ه﹠﹠﹋ ︦ ﹊︺﹠﹞ ﹤﹋ ︀﹡زه ﹡︪ــ︣ آ﹢ ص﹢︭︠ ﹤︋
 ﹏︮︀ .︡﹡︋ــ﹥ آن ︋︍︣داز ﹉ا﹨︡ ︋﹢د، و﹇ــ️ ︋﹍︢ار﹡︡ و از ﹡︤د﹢︠
️ ﹡︷︣ را، ︫ــ﹞︀ در ︵﹢ل دوران ︻﹞︣ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ از  ا﹟ د﹇
 ﹩︨︣︋︀︧ ا﹡︐︪︀رات ︨︀ز﹝︀ن ︩︋ ا︋︐︡ای ︑︃︨ــ﹫︦ ︑︀﹋﹠﹢ن و در
 ﹤﹋ ﹩︨︣︋︀︧ ︀ی ︨ــ︀ز﹝︀ن︋︀︐﹋ ︪ــ︀﹨︡ه ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡. ︋︧ــ﹫︀ری از﹞
︉ ﹡ــ︀م ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای  ︀︮ ︀ن﹆﹆﹞ و︨ــ﹫﹙﹥ ︎︥و﹨︪ــ﹍︣ان و ﹤︋
︑︃﹜﹫︿ و ︀ ︑︣︗﹞﹥ ︫ــ︡ه ا﹋﹠﹢ن در ز﹝︣ه ﹋︐︀︋︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در دوره 

︑︭﹫﹑ت دا﹡︪﹍︀﹨﹩ ︑︡ر︦ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹝︀ از زاو﹥ ﹡﹍︀ه «﹝︡︣﹝︧ــ﹢ل ﹝︖﹙﹥»؛ ا︡﹞ ︀︖﹠︣ ︨︀ز﹝︀ن در 
ا ﹟﹢زه از ا﹝﹢ر ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︎︥و﹨︪﹩ و ا﹡︐︪︀رات ︨︀ز﹝︀ن، ︱﹢ر 
﹝︧ــ︐﹆﹫﹛ و ︋﹫︪ــ︐︣ی دارد. ︱﹢ر ﹝﹠︷﹛ در ︑﹞︀﹝﹩ ︗﹙︧ــ﹥ ﹨︀ی 
︫ــ﹢رای ﹝︣︡️ ﹋﹥ ا﹝﹢ر ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ﹨︡﹁︀ و ا︨︐︣ا︑︥︀ی 
 ﹉و ︑︊︀دل ﹡︷︣ ﹡︤د ︒︋ ︀︐︻︀︡ه دار﹡︡، ︨ــ︻︣︋ ︀ری ﹝︖﹙﹥ را﹋
︣ر︨ــ﹩، ﹎ــ︣داوری ا︵﹑︻︀ت و ﹡﹢ه ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ در  در ﹝﹢رد︋ 
ار︑︊︀ط ︋︀ ﹝﹢︲﹢︻︀، ︵︣ح ︑﹢﹐ت ﹋﹑ن و ︑﹢︨ــ︺﹥ ︧︀︋︡اری و 
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 ﹟زه ا﹇︐︭︀د ﹋︪ــ﹢ر ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︋︐﹢ا﹡︡ در ﹡︪︣ ا﹢ ︧︀︋︨︣ــ﹩ در
️ و﹎﹢ ︎﹫︣ا﹝﹢ن  ﹝﹢︲﹢︻︀ در ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹝︺︐︊︣ و ﹝﹣︔︣ ︋︀︫︡، ﹎﹀
︀رج از ا︣ان  ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨ــ︀ی ︻﹙﹞ــ﹩ و ﹝︴︀﹜︊﹩ ﹋﹥ در ︗﹢ا﹝︹ ︣﹁ــ﹥ ای︠ 
﹝︴︣ح ا︨ــ️ و ︑︭﹞﹫﹛ دار﹛ در ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ︋﹥ آ﹡︀ ︋︍︣داز﹛ و 
﹝﹠︐︪︫︣︀ن ﹋﹠﹫﹛، ار︑︊︀ط ﹡︤د︀︮ ︀︋ ﹉︊﹠︷︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س 
﹝﹩ ﹋﹢︫ــ︡ در︋︀ره ﹝﹢︲﹢︻︀ و د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ﹝ ﹜﹢زه ︧ــ︀︋︡اری 
 ،﹤︊︀︭﹞ ︪ــ︀ن، در ﹇︀﹜︉ ﹝﹫︤﹎︣د و ا﹡︖︀م︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر ︋︀ ا و
️ و﹎﹢ ︋︍︣دازد، ا﹠︀ از ︗﹞﹙﹥ ا﹝﹢ری ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹝︡︣﹝︧ــ﹢ل  ﹀﹎ ﹤︋

 ﹤︪︣﹡ ﹉︣﹁﹥ ای ︀︋︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠︀ص و از ﹡︤د﹉ ︋﹥ آ﹡︀ ︋︍︣دازد.
ا ﹟﹢زه ا︧ــ️ ﹋﹥ ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ︫ــ︭﹩ ︠﹢د ﹝﹠﹛ ﹨︧ــ️ و 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ ︨ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︣︑ــ︉ و از ﹡︤د﹉ در آن 
︣ای آن  ︀︫ــ﹛. د﹜﹫﹏ ﹝﹛ د﹍︣ی ﹨﹛︋  ︱﹢ر و ﹝︪ــ︀ر﹋️ دا︫ــ︐﹥︋ 
 ﹤︣ای ﹝︺︣﹁﹩ و ارا دارم و آن ا﹠︧ــ️ ﹋﹥ ا﹝︣وزه  ﹤﹁︧︣ــ︀︋︡اری︋ 
︻﹞﹙﹊︣د و ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︠﹢د در د﹡﹫︀، ︣ف ︋︣ای ﹎﹀︐﹟ دارد؛ آن ﹨﹛ ︋﹥ ﹇﹢ل 
﹝︺︣وف، ﹡﹥ ︋︀ ز﹝︤﹝﹥، ︋﹙﹊﹥ ︋︀ ︮︡ای ︋﹙﹠︡ و ر︨ــ︀! ︋﹠︀︋︣ا﹟ ﹝︀ ﹨﹛ در 
ا︣ان ︀︋ــ︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹁︺︀﹜﹫️ ︣﹁﹥ ای ︠ــ﹢د را اداره ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ 
در ︻︣︮﹥ ︗ ﹩﹡︀︱﹢ر و ﹡﹆︩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫﹫﹛. ﹎︣﹥ ﹝﹩ دا﹡﹛ را﹨﹩ 
 ︡︀︋ و ︑﹑ش ﹁︣اوان و ﹋︀ر﹨︀ی ︋︧ــ﹫︀ری ﹜روی دار ︩ ︵﹢﹐﹡ــ﹩ ︎﹫
︐﹢ان   ︋﹤﹋ ﹜﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹩﹨︀﹍︀︗ ︧ــ︀︋︣س را ﹤﹚︖﹞ ﹟﹞ ︀﹞ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛، ا

︮︡ای ︣﹁﹥ را در آن ︫﹠﹫︡ و ︎︥واک آن را ﹝﹠︺﹊︦ ﹋︣د.

﹋﹢︫ــ︩ ﹝︀ ︋︣ ا﹟ ︋﹢ده ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ ﹢زه 
︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩، از ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ︠ــ﹢ب و ﹇︀︋﹏ د﹁︀︻﹩ 
 ﹤﹡﹢﹍ ︧︀︋︣س» را ︑︀ ا﹝︣وز» ️﹁︪︣﹫︎ ︀﹝︫ .﹜﹫︫︀︋ ردار﹢︠︣︋
ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟ ︋﹥ ﹡︷︣ ︫﹞︀، ﹝︀ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ر︨︀﹡﹥ ای ︠﹢د 

در ︀﹨ ﹤︮︣︻ ﹤﹩ ﹝﹢﹁﹅ و در ﹥ ﹝﹢اردی ﹡︀﹝﹢﹁﹅ ︋﹢ده ا﹛؟
︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر

︋﹥ ﹡︷ــ︣ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ﹝︖﹙ــ﹥ ﹡﹞︣ه ﹇︊﹢﹜﹩ ﹝﹩ ﹎﹫ــ︣د. ا﹝︀ ﹝︴﹙︊﹩ 

 ﹤﹋ ️︧﹠︪ــ﹫︀ری و د﹇️ ﹝︐﹢︗﹥ آن ︋︀︫ــ﹫﹛، ا﹨ ︀︋ ︡︀︋ ︀﹞ ﹤﹝﹨ ﹤﹋
︪﹛ ا﹡︡از ︑︨︣﹫﹞﹩ ︋︣ای ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره در ︵︣︀ی 
را﹨︊︣دی آن، ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫﹢د و ا︨︐﹞︣ار دارد، ︋︣ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ︑︃﹋﹫︡ 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥: «︧ــ︀︋︣س؛ ر︨ــ︀﹡﹥ ای ︋︣︑︣، ﹝︺︐︊︣ و ﹝﹣︔︣ در ﹡︪ــ︣ 
︎﹫︪︣﹁︐︀ و ︑﹢﹐ت ﹋﹑ن ︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر» ︋︀︫︡. 

︠﹢ب؛ ︋︊﹫﹠﹫︡، ا ﹟︺﹠﹩ ︫︀﹎︣د ﹝﹞︐︀ز ︫︡ن!
︎﹫︪ــ︣﹁️ ﹝︀ ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز ︠﹢ب و ︋﹥ ﹇﹢ل ︫﹞︀ ﹇︀︋﹏ د﹁︀ع ا︨️، ا﹝︀ ︑︀ 
︩ روی  ﹝﹞︐︀ز︫ــ︡ن، را﹨﹩ ︎︣﹋︀ر ﹨﹞︣اه ︋︀ ︑﹑ش و ︎︪︐﹊︀ر ﹁︣اوان ︎﹫
︩ ﹝︀ن را ﹝︡ام ︋﹥ روز ﹋﹠﹫﹛  دار︀︋ .﹜︡ ﹋﹢︫ــ︩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ﹨﹛ ︠﹢د ﹝︀ دا﹡
و ︋︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︗︡ــ︡ و روزا﹝︡ ︗︀ن ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و ﹢زه ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹫️ و 
 ﹟در ا ﹤﹋ ﹟و ﹨﹛ ا ﹜︣﹫﹍︋ ︣ه︋ ︀﹡︣د︫ــ︀ن آ︫ــ﹠︀ ︫ــ︡ه و از آ﹊﹚﹝︻
﹝︧ــ﹫︣ در ﹋﹠︀ر ا﹁︣اد ︎︣︑︖︣︋﹥، از ﹡﹫︣و﹨︀ی ︗﹢ان، ︋︀ا︨︐︺︡اد و ︋︀ا﹡﹍﹫︤ه 
﹡﹫︤ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. ا﹟ ﹋︀ر دو ﹁︀︡ه ﹝︓﹞︣︔﹞︣ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. 
اول ا﹟ ﹋﹥ ﹨﹛ ︗﹢ا﹡︀ن از ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︋﹥ د︨ــ️ آ﹝︡ه ︠﹢ا﹨﹠︡ آ﹝﹢︠️، 
﹢ا﹨﹠︡ د︡، در ﹋﹠︀ر ﹝︀ ﹝︧ــ﹫︣ی را ﹋﹥ ︵﹩ ﹋︣ده ا﹛ و در آن  آ﹝ــ﹢زش︠ 
ــ﹠︀︠️، و ا︵﹞﹫﹠︀ن دارم ا﹟ ﹋︀ر ﹝﹢︗︉  ﹢ا﹨﹠︫︡   ︠︣︐  ︋﹜دار ﹩﹞︣ ﹎︀م︋ 
︠﹢ا﹨︡ ︫︡ ︻﹑﹇﹞﹠︡ی ︫︀ن ︋﹥ ﹢زه ︑﹆﹫﹆︀ت و ﹝︴︀﹜︺︀ت ︻﹙﹞﹩ ﹢زه 
ــ︀ د﹡﹫︀ی ﹁﹊︣ی،   ︋﹉ــ﹥ ﹝︀ از ﹡︤د﹋ ﹟ــ﹢د، و ﹨﹛ ا ﹫︪ــ︐︫︣  ﹋︀ری ﹝︀︋ 

︨﹙﹫﹆﹥ ﹨︀، ︻﹑﹅ و ا﹡︐︷︀را︑︪︀ن آ︫﹠︀ و آ﹎︀ه ︠﹢ا﹨﹫﹛ ︫︡.
﹢ ﹤﹚︖﹞ ﹤﹡︀︐︊︫︧︀︋︣س  ︀ل ا︠﹫︣،︠  ا﹜︊︐﹥ ﹝﹩ دا﹡﹛ ﹋﹥ در ︵﹩ دو-︨﹥︨ 
﹋︀﹝ً﹑ ︋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥ و ﹎︣وه ︎︥و﹨︪﹍︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن در ︑︣︗﹞﹥ و 
︑︃﹜﹫ــ︿ ﹝﹆︀﹜﹥ ﹨︀ ︋︀ ﹝︖﹙﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ از ﹎ــ︣وه ︋﹥ ﹇﹢ل ﹝︺︣وف ︗﹢ان 

﹨︧︐﹠︡ و ا﹟ ﹡﹊︐﹥ در︠﹢ر︑﹢︗﹩ ︋︣ای ﹋︧︉ ﹡﹞︣ه ﹝﹞︐︀زی ا︨️.
د﹇ــ️ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹁﹅ ﹡ــ﹍︀ه ﹝︀ ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای، ︀︋︡ ︋︀ز و ﹎︧ــ︐︣ه 
︉ ︋﹠︡ی ︫︡ه  و︨﹫︺﹩ دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡. ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹛ ︋︀ د︡ی ﹝︡ود و ﹇︀﹜
︋ــ﹥ ︗︀﹝︺﹥ ︣﹁﹥ ای دا︠﹏ ا︣ان و ﹡︪ــ︣﹥ ﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛ و ︋﹥ 
︡ا﹡﹫ــ﹛، ︐﹛ دارم ﹋﹥ از  ︧ــ﹠︡ه ﹋﹠﹫﹛ و آن را ﹋︀﹁﹩︋  ﹨﹞﹫ــ﹟ ا﹡︡ازه ﹨﹛︋ 

︎﹫︪︣﹁️ ︋︀ز︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹝︀﹡︡.
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︀ د﹍︣ ﹨﹞ــ﹊︀ران ︣﹁﹥ ای و دو︨ــ︐︀ن در ﹝﹢رد  ا﹜︊︐ــ﹥ ﹝﹟ و﹇︐ــ﹩︋ 
︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، از ﹡︷︣ آ﹡︀ن ︧︀︋︣س ر︫︡  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س︮ 
و ︋︀﹜﹠︡﹎﹩ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ دا︫ــ︐﹥ و از ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای ︨ــ︣ا﹝︡ ا︨️؛ 
︀︡، ﹡﹆︴﹥ ای را ﹨︡ف ﹇︣ار د﹨︡  ︀ز ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ا﹁﹅ ﹡ــ﹍︀ه ﹝︀︋  ا﹝ــ︀︋ 
﹋ــ﹥ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ﹎ــ︣وه ﹝︖﹙﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای در ا︣ان و در ورای ﹋︪ــ﹢ر 
︠﹢د﹝ــ︀ن، در ﹝﹠︴﹆ــ﹥ و آرزو دارم ﹋﹥ ︐﹩ در ︗︀ن ﹡﹫︤ ︫ــ︀︬︠ و 

.﹜﹫︫︀︋ ﹤︐︧︗︣︋

︫︐︀ب ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ︗︀﹡﹩ ﹋﹥ ا﹠︐︣﹡️ در ﹢زه ار︑︊︀︵︀ت و 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩، ︋﹥ و︗﹢د آورده ا︨️، ا﹝︣وزه د﹡﹫︀﹩ را ︨︀︠︐﹥ 
﹋﹥ ︋︀ ︻︊︀رت «﹁︱︀ی ﹝︖︀زی» از آن ︀د ﹝﹩ ︫﹢د. ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی 
﹡﹢︫ــ︐︀ری و ﹝﹊︐﹢ب ﹡﹫︤ ︋ ︡︀︋︪﹩ از ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠﹢د را در 
ــ﹞︀ ︱﹢ر و ز﹡︡﹎﹩ ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س   ︫.︡﹡︣﹫﹍  ︋﹩  ︎︀︱﹁ ﹟ا
 ﹤ ︀﹝︡؟ از ﹡︷︣ ︫ــ﹫﹠﹫︋ ﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ ــ︀ن ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ را︗ در
 ︀﹝︫ ﹩︋︀ارز ︀ا﹨︡ ︨︀︠️؟ و آ﹢︠ ︀﹢︎ ر را﹢︱ ﹟ا ﹩﹚﹞ا﹢︻
از ︱﹢ری ﹋﹥ ﹝︖﹙﹥ ا﹠﹉ در ا︗ ﹟︀ن دارد، ﹝︓︊️ ا︨️؟

︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
︋︣ای ︎︀︨ــ ︋﹥ ا﹟ ︎︨︣ــ︩ ︫ــ﹞︀، ﹝﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︋﹥ ︗︀ی ︻︊︀رت 
 ﹩︀︱﹁ .﹜﹠﹋ ︀ن ﹝︖︀زی» ا︨ــ︐﹀︀ده︗» ــ︀ی ﹝︖︀زی» از ︻﹠﹢ان︱﹁»
 ️︺﹠︮ ﹉ دش﹢︠ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹡د .﹜﹫︐︧﹨ ﹩﹡︀︗ ﹏﹞︀︺︑ ︡﹨︀︫ در آن ﹤﹋
﹝︭ــ﹢ص ︋﹥ ︠ــ﹢دش را دارد؛ ︮﹠︺ــ️ ار︑︊︀︵ــ︀ت در ﹉ ﹁︱︀ی 
﹥ ﹁︣د ا︨ــ️. در ا︗ ﹟︀ن،   ︋︭︣﹠﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹫﹎︥و ︀  ︋︡︡︗ ﹩︵︀︊︑ار
 ︡︣﹫﹍ ︑﹞ــ︀م ︸︣﹁﹫︐︀ی د﹡﹫ــ︀ی وا﹇︺﹩ از ﹝﹆﹢﹜﹥ ﹨︀ی ︗ــ︡ی ز﹡︡﹎﹩︋ 
︑︀ ︨ــ︣﹎︣﹝﹫︀، در آن ︑︺︣︿ ︫ــ︡ه و ︗︀﹍︀ه دار﹡︡. ︐﹩ ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ و 
﹡︪ــ︣︀ت ﹋︀︾︢ی (﹋﹥ ا﹐ن ﹝﹢︲﹢ع ا︮﹙﹩ ︮︊️ ﹝︀︨️) و راد﹢ و 
︐﹫︭︀ی ︑︺︣︿ ︫︡ه ا︗ ﹟︀ن ﹝︖︀زی در   ︫︀ ــ﹫﹠﹞︀︋  ︑﹙﹢︤﹢ن و︨ 
 ﹏︀︧﹞ ︀ری از﹫︧  ︋،﹜︡ه ا ﹥ ︗︀ن ﹝︖︀زی وارد︫  آن ︱﹢ر دار﹡︡. ﹝︀︋ 
ز﹡︡﹎ــ﹩ و ︻﹑﹅ و ﹎︀ه ︐﹩ ﹝﹢︲﹢︻︀﹩ ﹋﹥ آ﹡︀ را ﹡﹞﹩ ︎︧ــ﹠︡﹛ در 

ا︗ ﹟ــ︀ن ︱﹢ر دار﹡ــ︡. ﹝﹩ ︠﹢ا﹨ــ﹛ ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ ︋ــ︣ای ︱﹢ر در 
«︗︀ن ﹝︖︀زی» ︀︋︡ آن را ︫ــ﹠︀︠️، ز︨︣ــ︀︠︐︀﹩ ﹇﹢ی و ا︨︐﹢ار 
﹞︀︨️ و ﹇︣ار ا︨️  ︨︣ــ︩︫  ــ︣﹋️ ﹝︺﹠︀دار- ﹨﹞︀ن ﹋﹥ ﹨︡ف︎  ︋︣ای︫ 
 .﹜︣ان را ︋ــ︣اورده ﹋﹠︡- ﹁︣ا﹨﹛ آور﹍ــ️ ﹝︀ و ﹇︱︀وت ﹝︓︊️ د︀︲ر
 ﹩﹚﹊  ︫︀ ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹝﹣︔︣ و︋   ︋︡︀  ﹤﹚︖﹞ ﹤﹋ ️︧﹫︧︡︀︋︣س ﹡﹫︤︋   ︋︦︎

︎﹢︀ و ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ︋﹍﹢﹛ ﹝︓﹞︣︔﹞︣ در ا︗ ﹟︀ن ﹝︖︀زی ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠︡.
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س در ﹇﹫︀س ︋︀ د﹍︣ ﹝︣ا﹋︤ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ 
 ﹩﹠﹫︧︑ ﹏︋︀﹇ ︣د﹊﹚﹝︻ ،﹩︨︣︋︀︧ ︧ــ︀︋︡اری و ﹤﹁︣ زه﹢ ﹤︋︀︪﹞
ارا﹥ داده ا︨ــ️. ﹡︪︣ ا︠︊︀ر روز ︣﹁﹥ در ا︣ان و ︗︀ن، رو︡اد﹨︀ی 
﹥ را︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡  ﹥ ︫ــ﹫﹢ه ای ﹋ــ﹥︋  ﹝︣︑︊ــ︳، ارا﹥ ﹝︴︀﹜︉ و ﹝﹆︀﹐ت︋ 
︋﹥ آ﹡︀ د︨︐︨︣ــ﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹫︡، ﹡︪ــ︣ ﹝︴︀﹜︉ ﹝︖﹙﹥ ﹨ ﹤﹋ ﹩︀︀پ و 
﹝﹠︐︪ــ︣ ︫︡ه ا﹡︡، و ﹠︀ن ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ ︑︀ز﹎﹩ د︡ه ام، ︐﹩ ا﹡︐︪︀ر ﹝︴︀﹜︊﹩ 
﹋﹥ در ︫ــ﹞︀ره آ﹠︡ه ﹝︖﹙﹥ ﹝﹠︐︪ــ︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡، ﹡︪ــ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ا ﹟﹢زه از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س، ︋︀ ︻﹑﹇﹥ ﹋︀ر  د︨ــ
را د﹡︊ــ︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︑︃﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ︑︀︗︀﹩ ﹋﹥ ﹝ــ﹟ ﹝﹩ دا﹡﹛، در ﹢زه 

ر︨︀﹡﹥ ﹨︀، آ﹡︙﹥ ﹝﹛ ا︨️، ︗︢ب ﹝︀︵︉ ا︨️.
از ﹝﹟ ﹝﹩ ︎︨︣ــ﹫︡ ﹋﹥ ﹥ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ︱﹢ر﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س در ︗︀ن 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ را ︎﹢︀ ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د؛ ︣︐﹝﹞﹟ ﹡﹊︐﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟، ا︨︐﹀︀ده از 
️ ﹨︀﹞︀ن  ️ ﹨︀︨️! ﹝︀  ︡︀︋︡ا﹋︓︣ ا︨ــ︐﹀︀ده و ︋︣ه را از ︸︣﹁﹫ ﹫﹁︣︸
︣︊︋ــ﹛. ا﹟ ا︨ــ︐﹀︀ده ︀︋ ﹤﹠﹫︋︡ ﹨﹛ در ﹫︴﹥ «﹋︀ر︋ــ︣» و ﹨﹛ «﹝︣﹋︤ 
︣ه ︋︣داری ﹇︣ار  ــ﹢د و ﹝ــ﹢رد︋   ︫︿︣︺︑ «﹩﹊﹫﹡ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ا﹜﹊︐︣و
︋﹍﹫ــ︣د. ﹋︀ر︋︣ ﹝︀ ︀︋︡ ︋︡ا﹡︡ ﹋﹥ ︑﹀︀وت ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹉ ﹝︴﹙︉ در ︮﹀︀ت 
︫︊﹊﹥ ︗﹀︮ ︀︋ ﹩﹡︀﹥ ﹨︀ی ﹋︀︾︢ی در ︀﹨︤﹫ ﹤﹫︧️، و ﹨﹠﹍︀﹝﹩ 
﹋﹥ ا﹟ ︑﹀︀و︑︀ را در︀﹁️، ︫ــ﹠︀︠️، و ︋﹥ آ﹡︀ ﹝︧ــ﹙︳ ︫︡، آن و﹇️ 

﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ از ا﹟ ︨︀︠︐︀ر ︗﹡ ﹟︣︐︋ ﹤︋ ︡︡﹢ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠︡.
︋﹥ ﹡︷︣م ﹝︀ در ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س، ︸︣﹁﹫︐︀ی ︋﹫︪︐︣ی ︋︣ای ︱﹢ر 
در ︗︀ن ﹝︖︀زی دار︀︋ ﹤﹋ ﹜︡ از آ﹡︀ ︋﹫︪ــ︐︣ و ︋︐︣ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛. 
 ︀﹝  ︫︩︨︣  ︎﹤  ︋﹟﹞ ︨︀ ︀︫﹫︡ ﹋﹥ ︣︐﹝﹞﹟ ﹡﹊︐﹥ در︎  ا﹝︀ ︑﹢︗﹥ دا︫ــ︐﹥︋ 
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︀ آن ا︨️. ﹨﹞﹥ ﹝︀ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛  «︫﹠︀︠️ ا﹟ د﹡﹫︀ی ﹝︖︀زی» و «︑︺︀﹝﹏»︋ 
﹋﹥ ︗︀ن ﹝︖︀زی و ﹡︪︣︀ت و ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹁︺︀﹜﹩ در ا ﹟﹢زه، ︨︣︻️ 
︋﹫︪ــ︐︣ی از ﹁︱︀ی وا﹇︺﹩ دار﹡︡ و ﹋︧ــ︀﹡﹩ در ا﹟ ﹁︱︀ ﹝﹢﹁﹅ ︠﹢ا﹨﹠︡ 
﹫︧ــ︐﹛ ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ و   ︨﹟د در ا﹢ ︋ــ﹢د ﹋﹥ ︑ــ﹢ان ︑︴︊﹫﹅ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︠ 
︑﹊︀﹝﹏ ︀﹁︐ــ﹥ و ︎﹫︙﹫︡ه ︑ــ︣ از د﹡﹫︀ی وا﹇︺﹩ را دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫ــ﹠︡. ﹝︖﹙﹥ 
︧ــ︀︋︣س ﹨﹛ ︀︋︡ ︑︺︀﹝﹏ ︋﹫﹟ دو ﹢زه ﹋︀ری ﹡︪ــ︣ ﹝︖﹙﹥ ﹋︀︾︢ی، و 
 ﹤︡رت ︋﹫︪ــ︐︣ و ارا﹇ ︉︣︲ ︀︋ ــ︀ی ﹁︱︀ی ﹝︖︀زی ︠ــ﹢د را﹫︀﹡ا﹢︑

︠︡﹝︀ت در د﹡﹫︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ ︎﹩ ︋﹍﹫︣د.

﹫﹍﹫︣ ﹝︣ا﹇︉ ﹫︀ت ر︨︀﹡﹥ ای ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س  ﹥ ︵﹢ر ︗︡ی و︎   ︋︀﹝︫
️ و﹎﹢﹞︀ن را ا﹠︴﹢ر ادا﹝﹥ د﹨﹫﹛ ﹋﹥ ︋︡ون  ﹨︧︐﹫︡. ا︗︀زه د﹨﹫︡ ﹎﹀
ا︾︣اق و ︠﹢﹢﹎︡﹠︀︫﹩، ﹋﹢︫︪ــ︀ و ︐︀﹝︀ی ︗﹠︀︋︺︀﹜﹩ ︋﹢ده 
﹋﹥ ا﹟ ﹝︖﹙﹥ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ︋﹥ ر︾﹛ ﹝︪ــ﹊﹑ت راه، ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹢﹁﹆﹩ را 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران  در ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹍﹠︀ن ︠﹢د دا︫ــ︐﹥ ︋︀︫︡. آ︀ ︑﹑ش د︨
 ﹤︋ ︨︀︎ را ﹋︧︉ ﹋﹠︡؟ ︋︣ای ︀﹝︫ ️︀︲︧︀︋︣س» ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ر»

ا︀﹨ ﹤︐﹊﹡ ﹤ ︀﹞ ︩︨︣︎ ﹟﹩ را ﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ﹝﹩ دا﹡﹫︡؟
︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر

︋︡ون ︑︺︀رف ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ﹇︴︹، ا﹎︣ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ و ︀﹝︐﹩ و︗﹢د دا︫︐﹥ و 
﹥ د﹜﹫﹏   ︋-﹜︀ز﹝︀ن دار ︀ در﹡︷︣ دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ود︀︐﹩ ﹋﹥ در︨  دارد- و ا﹜︊︐﹥︋ 
︻﹞﹙﹊︣د ︠﹢ب و ر︲︊︐︀︩ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹋︀ری ︑﹞︀﹝﹩ ﹨﹞﹊︀ران ا︨ــ️. ﹝︀ 
︫︀﹨︡ ر︫ــ︡ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︖﹙﹥ از روز﹨︀ی آ︾︀ز ︋﹥ ﹋︀ر در ︨ــ︀ل 1377 ︑︀ ︋﹥ 
ا﹝︣وز ﹋﹥ در روز﹨︀ی ︀︎︀﹡﹩ ︨︀ل 1397 ﹨︧︐﹫﹛، ︋﹢ده ا﹛. ﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ در 
﹞︀ ﹡﹫︤ ا︫︀ره ﹋︣دم، ︣︐﹝﹞﹟ ﹝﹢︲﹢ع را در  ︪︨︣︀ی ﹇︊﹙﹩︫   ︎﹤  ︋﹜︀︨︀︎
﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋︀ری ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س، ارا﹥ ﹝︴︀﹜︉ ︠﹢ا﹡︡﹡﹩، ﹝﹀﹫︡، ︋﹥ روز 
و ︗︢ب ﹝︀︵ــ︉ ﹝﹩ دا﹡﹛.﹎︣﹥ ا﹟ روز﹨︀ ا︮﹢ً﹐ «﹝︴︀﹜︺﹥»، ︋﹥ ︭︠﹢ص 
 ︣︐﹝﹋ ﹩︻﹢﹡ ﹤  ︋،﹤︐︫︢﹎ ︀ ︡ه ﹋﹥ در ﹇﹫︀س︋   ︫﹩︀﹨ ﹤﹛﹢﹆﹞ ع ﹋︀︾︢ی آن، ︗︤و﹢﹡
﹝︊﹢︋﹫️ دارد و ︋ ︀︧︋ ﹤︐︣ ︋︀︫ــ︡ ︋﹍﹢︋ ﹤﹋ ﹜︣ا﹡﹩ ︫︡ه ا︨️. ﹋︀﹨︩ 
 ︣︋ ﹤﹝﹨ ︀﹫︫︀ت و ﹋︐︀ب و درددل ﹡︀︫︣ان و ﹋︐︀︋﹀︣و︪︣ــ﹡ ،︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣اژ روز﹫︑

و︗﹢د ا﹟ ا﹝︣ ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ ﹎﹢ا﹨﹩ ﹝﹩ د﹨﹠︡. 
در ︗︀﹩ ︠﹢ا﹡︡م ﹋﹥ ︋︣︠﹩ ﹎︤ار︫ــ︀، ︨︣ا﹡﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︀︾︢ی را روزا﹡﹥ 
 ﹩︐ ﹜﹨ ︀﹫︱︺︋ 18 د﹇﹫﹆﹥؛ ︣﹍︪ــ️ ︑︀ ده د﹇﹫﹆﹥ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ و ︋︣︠﹩ د﹨
دو د﹇﹫﹆ــ﹥ را ﹡ــ︀م ﹝﹩ ︋︣﹡︡. ا﹟ آ﹝︀ر در ﹝﹆︀︧ــ﹥ ︋︀ آ﹝︀ر ︨ــ︣ا﹡﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ 
ــ︣ا﹡﹥   ︨︀ ︣ای ﹝︓︀ل ژا︎﹟︋  ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ ︀﹁︐﹥ و در︀ل ︑﹢︨ــ︺﹥،︋ 
﹝︴︀﹜︺ــ﹥ 90 د﹇﹫﹆﹥ و ﹝︀﹜︤ی 55 د﹇﹫﹆﹥، اً︮﹑ ︠﹢ب ﹡﹫︧ــ️. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ را 
︣ا﹡﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋︐︀ب در ︑﹞︀م د﹡﹫︀ ﹝︪﹢د ا︨️،  ︀﹫﹟ آ﹝︡ن︨   ︎﹤﹋ ﹜﹢﹍  ︋﹜﹨
ا﹝︀ ا﹟ ر﹇﹛ در ﹋︪﹢ر ﹝︀ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ا︨️ ﹋﹥ ا﹟ ︋﹥ ︭︠﹢ص ︋︣ای ا﹁︣ادی 
 ﹏﹫︭︑ ︀ل ــ︀ در و ،︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︦︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡، ︑︡ر﹋ ︀﹞ ﹤﹁︣ ــ﹥ در﹋
﹨︧︐﹠︡، آ﹝︀ر ︗︀﹜︊﹩ ﹡﹫︧️. ︻︀دت ︋﹥  ﹝︴︀﹜︺﹥، ر﹁︐︀ر︀︋ ︀﹞ ﹤﹋ ️︧︡ آن را 
︀︡ را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ را ︗︧ــ︐︖﹢   ︋﹤﹋ ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟﹞ .﹜﹫﹠﹋ ️﹢﹆︑ ــ﹢د در︠ 
﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ ا﹁︤ون ︋︣ و︸﹫﹀﹥ ر︨ــ︀﹡﹥ ای و ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩، در و︗﹥ ︑︪﹢﹅ و 
︑︣︾﹫︉ ا﹁︣اد ︋﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡﹫︤ ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹋﹠﹫﹛. ︗︢ا︋﹫︐﹩ ﹋﹥ ا﹁︣اد ︣﹁﹥ را 
︑︪ــ﹢﹅ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹋︐︀ب و روز﹡︀﹝﹥ و ﹝︖﹙﹥ و ︋﹥ ︭︠﹢ص ﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س را 

︋﹥ ︨︊︡ ︠︀﹡﹢ار ︠﹢د ا︲︀﹁﹥ ﹋﹠﹠︡.
︀ل ︗︢ب ﹝︀︵︉ و ︑︪﹢﹅ و ︑︣︾﹫︉ ﹝︀︵︊︀ن ︋﹥ ︻︀دت ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩، 
 ︉﹛︀︴﹞ ﹤︋ ︉︵︀﹞ ﹉ ا﹨︡ ︫ــ︡، ︋﹥ ﹎﹞︀ن ﹝﹟ و از ﹡﹍︀ه﹢︠ ﹟﹊﹝﹞ ﹤﹡﹢﹍
﹝︖﹙﹥، ︋︀ ــ︀پ ﹝︴︀﹜︉ ︗︢اب و ︠﹢ا﹡︡﹡﹩ و ︋ــ﹥ روز! ا﹠︀ از ︗﹞﹙﹥ ︻﹢ا﹝﹏ 
﹝﹞﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝﹩ ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ و ︋﹥ ︭︠﹢ص ر︨ــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ︣﹁﹥ ای و 
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︀ در ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س ︀︋︡ ︋﹥ آن ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛. ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ار︑﹆︀ی 
دا﹞﹩ ︨ــ︴ ﹋﹫﹀﹩ ﹝︖﹙﹥ ︋ــ︀ ا︡ه ﹨︀ی ﹡﹢، ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋ــ﹥ ︋︐﹢ان (︋︀︠﹠︡ه) 
 ﹩﹝ان ا︨ــ︐︣ا︑︥ی دا﹢﹠︻ ﹤︋ ︡︀︋ ،را، ︗︢ب ﹋︣د ﹤︺﹛︀︴﹞ ︣اری از﹁ ︉︵︀﹞

.︫︡︀︋ ︣︷﹡︡﹞ ﹤﹚︖﹞

ــ︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در   ︨︩﹆﹡ ﹤﹋ ﹟آ﹡︙﹥ ﹝︧ــ﹙﹛ ا︨ــ️، ا
﹎︧︐︣ش اد︋﹫︀ت ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋︪﹢ر ︪﹞﹍﹫︣ و ﹝﹣︔︣ ︋﹢ده و 
︣ای ︑﹢︨︺﹥ ﹋﹫﹀﹩ و ﹋ّ﹞﹩ ا﹟ ﹡﹆︩ و در ا ﹟﹢زه،  ﹨︧ــ️.︋ 
﹝︖﹙﹥ ︧︀︋︣س ﹥ ﹝︃﹝﹢ر️ د﹍︣ی را ︻︣︋ ︡︀︋︡ه ︋﹍﹫︣د؟
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︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر
﹢﹍︋ ︡︀︋ــ﹛ ﹋﹥ ﹝︖﹙﹥ ︧ــ︀︋︣س در و︗﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹝﹣︔ــ︣ و و︸﹫﹀﹥ 
ا︮﹙﹫ــ︩، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ز﹝﹫﹠﹥ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩، ﹝︃﹝﹢ر︐︀ی ︠﹢د را 
ــ︀ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و ︑﹢﹐ت  ︨︣ــ︀﹡︡. ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ در ار︑︊︀ط︋  ︋﹥ ا﹡︖︀م︋ 
 ﹤﹁︣ ︣︋ ن﹑﹋ ︴ــ﹥ در ︨ــ﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ و ︀︐ا﹡﹫ــ﹟، ︨﹫︀︨ــ﹢﹇
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر ︑︃︔﹫︣ دار﹡︡، و ﹝︐﹆︀︋ً﹑ ︑︽﹫﹫︣﹨︀ و 
︑﹢﹐ت ︨ــ︀ز﹝︀﹡︀ی ا︔︣﹎︢ار ︋︣ ︎﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ︣﹁﹥ ﹝︀ در ﹋︪﹢ر، 
ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ در︋︀ره ︎﹫︪︣﹁︐︀ی ︣﹁﹥ در د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی ︗︀ن، 
 ️︧ارد﹢﹞ ﹤﹚﹝︗ از ︀﹠ا ،﹤﹁︣ ︀︋ ︳︊︑︣﹞ ﹩﹡︀︗ ︀د﹨︀ی﹡ ﹩﹁︣︺﹞

﹋﹥ ا﹐ن ︋﹥ ︠︀︵︣ دارم و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹥ آ﹡︀ ا︫︀ره ﹋﹠﹛.
︀︡ ︗︤و  ︊ــ︣م ﹋﹥︋  ﹢ا﹨ــ﹛ از ﹝﹢︲﹢︻︀ی ﹝﹛ د﹍︣ ﹡︀م︋  ا﹎ــ︣︋ 
﹝︃﹝﹢ر︐︀ی ر︨ــ︀﹡﹥ ای ︠﹢د ︋﹥ ︧ــ︀ب ︋﹫︀ورــ﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋﹥ دو 
︡﹝︀ت   ︠﹩﹀﹫﹋ ︴ ︧﹫︀ر ﹝﹛ ا︫︀ره ﹋﹠﹛، ﹝﹢︲﹢ع ار︑﹆︀ی︨  ﹝﹢︲﹢ع︋ 
︩ روز  ︀ آ︫ــ﹠︀﹩ و دا︫︐﹟ دا﹡  ︋ ً︀ ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣ــ﹩ ﹋﹥ ︵︊︺
︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آ︡، و ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹛ د﹍︣، ︎︀︨︡ا︫️ ا︮﹢ل و ︲﹢ا︋︳ 
ا︠﹑ق و ر﹁︐︀ر︣﹁﹥ ای در ︗︀﹝︺﹥ ︧ــ︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر. 
ا﹠︀ در ﹋﹠︀ر ︵︣ح را﹨﹊︀ر﹨︀ و رو﹊︣د﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︎﹫︪︣﹁️ 
︧︀︋︡اری و ︧︀︋︨︣﹩ ﹋︪﹢ر، ﹋﹞﹉ ︋︧﹫︀ری ︋﹥ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹟ ﹝︀ در 

︗︀﹍︀ه ﹝︺︐︊︣ ︣﹁﹥ ای ﹝︀ن ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

 ﹤﹋ ﹜در﹝﹫︀ن ︋﹍︢ار ﹤﹡﹢﹍﹠︀ن را ا﹞ ︩ ︨︣︎ ﹟︣︠ا︗︀زه د﹨﹫︡ آ
️ و﹎﹢ ︋︀ ︫﹞︀ در ﹝﹫︀ن  ﹀﹎ ﹟در ا ︀﹞ ﹤﹋ ︡د﹢︋ ﹏︀﹞ را ﹩︊﹚︴﹞ ﹤
 ︡﹫﹚︀﹞ را ﹩︊﹚︴﹞ ﹤ ،︀﹞ ︢ا︫︐﹫﹛؛ در ﹝﹢رد ﹝︴﹙︉ ﹡︀︎︨︣﹫︡ه﹎ ﹩﹞

️ و﹎﹢ آورده ︫﹢د. ﹀﹎ ﹟︥ه ﹡︀﹝﹥ ︮︡﹝﹫﹟ ︫﹞︀ره، و در ادر و
︨﹫﹙﹩ ︎﹢ر

️ و﹎﹢ در ︮︡﹝﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹠︐︪︣  ﹀﹎ ﹟︋︧ــ﹫︀ر︠﹢ب؛ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ︠︡ا ا
﹝﹩ ︫ــ﹢د. ﹝﹟ ا﹡︐︪︀ر ︫ــ﹞︀ره  100︧ــ︀︋︣س را ︋︣ای ︫﹞︀، ﹨﹞﹥ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ا﹡︐︪︀ر ﹝︖﹙﹥ و ︋︣ای ︠﹢دم،  ﹨﹞﹊︀ران ار︗﹞﹠︡م و د︨ــ

﹁︭﹏ ︠︖︧︐﹥ و ﹝︊︀ر﹋﹩ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹛. ﹝︖﹢ز ا﹡︐︪︀ر ﹝︖﹙﹥ ا︋︐︡ا ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ 
 ︀︑ 130 ﹟﹫︋ ﹩︑︀﹀︮ ︋︀ر در ﹝︐﹢︨ــ︳ ︑︺︡اد ﹉ دو﹝︀ه ﹤﹋ ﹟د و ا﹢︋
 ︪︣︐﹠﹞ ،﹤﹁︣ و ﹝﹫︤﹎︣د و ا︠︊︀ر ﹤︊︀︭﹞ و ﹤﹛︀﹆﹞ ً︀ ﹞︀﹝︑ ﹤﹀︮ 140
 ︀  ︋﹤﹋ ﹜﹛︀︫﹢ ︧ــ﹫︀ر︠  ︧ــ﹫︀ر در︠﹢ر ︑﹆︡︣ ا︨️ و ﹝﹟︋  ﹝﹩ ︫ــ﹢د،︋ 
ــ﹞︀ره ﹨︀ی  ︡ون و﹇﹀﹥،︫   ︋﹜ا﹡︧ــ︐﹥ ا﹢︑ ︀﹢ ﹢ب و︎  ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝︴︀﹜︉︠ 

︎﹩ در︎﹩ ﹝︖﹙﹥ را ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز ﹝﹠︐︪︣ ﹋﹠﹫﹛.
ا﹟ ﹋﹥ ︨︀ز﹝︀ن ︧︀︋︨︣﹩ در ﹋﹠︀ر د﹍︣ ︑︖︣︋﹥ ﹨︀ی ︠﹢د در ﹢زه 
 ﹉ ︨ــ︀ل ︑︖︣︋﹥ ﹝﹢﹁﹅ ا﹡︐︪︀ر ️︧﹫︋ ﹤︋ ﹉︪ــ︣، ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹥ ﹡︤د﹡
﹝︖﹙﹥ ︑﹙﹫﹙﹩، ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩، ︎︥و﹨︪ــ﹩ را در ﹋︀ر﹡︀﹝﹥ ﹋︀ری ︠﹢د 
︔︊️ و ﹀︶ ﹋﹠︡، ا﹟ ﹨﹛ ﹋︀ر ﹋﹢﹊﹩ ﹡﹫︧ــ️! ا﹟ ﹡︪ــ︀﹡﹍︣ ︑﹑ش 
در︠﹢ر︑﹆︡︣ ﹨﹞﹥ ︋︤ر﹎︀﹡﹫︧️ ﹋﹥ از ا︋︐︡ا ︑︀ ︋﹥ ا﹝︣وز در ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی، 

﹀︶ و ا︨︐﹞︣ار آن ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ا﹡︡.
﹝﹟ ︋︀ ︨︍︀س ﹁︣اوان، ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹨﹞﹥ دا﹡︪﹢ران ﹁﹫﹛، د﹜︧﹢ز، 
﹁︣و︑﹟ و ارز︫ــ﹞﹠︡ی ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن ︋︀ آ﹡︀ ﹝︖﹙﹥ را ﹝﹠︐︪︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، 
ادای ا︐︣ام ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و در ︗︀﹍︀ه ︠﹢د ﹇︡ردا﹡︪ــ︀ن ﹨︧︐﹛؛ ︋︤ر﹎︀﹡﹩ 
﹋﹥ ︋︀ ︑︃︨︿، د﹍︣ در ︗︀ن ﹁︀﹡﹩ ︱﹢ر ﹡︡ار﹡︡ و ﹝︀ از ﹝︱︫︣︀ن 
﹝ــ︣وم ﹨︧ــ︐﹫﹛، ا﹝︀ آ︔︀ر ︋︀﹇﹩ ︫ــ︀ن ﹡ــ︤د ﹝︀ ︋﹥ ــ︀د﹎︀ر ﹝﹀﹢ظ 
️ و︲︊︳ ︫ــ︡ه ا︨ــ️، ا﹡︪︡ــ﹞﹠︡ان و ﹨﹞ــ﹊︀ران ︣﹁﹥ ﹋﹥ در  ︊︔
﹝︪︀︾﹏ و ︗︀﹍︀ه ﹨︀ی د﹍︣ ︋﹥ ︠︡﹝️ ﹝︪︽﹢ل ﹨︧︐﹠︡، و ﹨﹞﹊︀ران 

﹎︣ا﹡﹆︡ری ﹋﹥ از ﹡︤د﹉ ︋︀ ﹝︖﹙﹥ ﹨﹞﹊︀ری دا︫︐﹥ ا﹡︡. 
︀︊﹠︷︣ان، ﹝﹣﹜﹀︀ن،  ︥و﹨︪﹍︣ان،︮  ا﹝﹫︡ دارم ﹋﹥ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹨﹞﹥︎ 
️ ا﹡︡ر﹋︀ران ︣﹁﹥ ﹋﹥ ﹝︀ را در ا ﹟ــ﹢زه ﹨﹞︣ا﹨﹩  ا︨ــ︀︑﹫︡ و د︨ــ
﹝﹩ ﹋﹠﹠ــ︡ و ﹝︀ را از ﹡︷︣ات ارز︫﹞﹠︫︡ــ︀ن ︋︣ه ﹝﹠︡ ﹝﹩ ︨ــ︀ز﹡︡، در 

︎﹫﹞﹢دن ا﹟ ﹝︧﹫︣، ﹨﹞︡﹐﹡﹥ ﹝︀ را ﹨﹞︣ا﹨﹩ و ︀ری ﹋﹠﹠︡.

از ا﹟ ﹋﹥ و﹇️ ﹎︢ا︫︐﹫︡ و ︋︀ ﹢︮﹙﹥ و ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹥ ︪︨︣︎︀ی ﹝︀ 
︨︀︎ ﹎﹀︐﹫︡ ︋︧﹫︀ر ︨︍︀︨﹍︤ار﹛ و ﹝︀ ﹨﹛ ︠﹢ا﹨﹫﹛ ﹋﹢︫﹫︡ و ا﹝﹫︡ 

دار﹛ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ و︸︀︿ ︠﹢د را ︋﹥ ﹡︀︫ ﹢︧︐﹥ ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛.


