
 

	ء ����ش"��� "  

    از ������� ه������ رو���
 از و �����ه��... و �روزه� ا�  

 وا#"� از دار��ش$  ار�%��

 
� و در 4�& از #�� 2009  ژا����15 #�ل ، ا�*(�ر ه� $� ����ن �

� دار��ش��
	ء ����ش"  $� ��م ، ��56م 3���" ،  $� �8ر ر7#
 
د> $ ام ا�*���ا�" از ��97: ;��8 " &�:� دار��ش ��د �=#

�� �  .��7د	 ، �?*<� ��اه
 ا�?BC  �Dر> $� ��ر�A ه?� ه7�<� �<�ن از @�$� ه�> $� ���3 $�

� و $���رد ��:�ر��E3�� $ F� و �� $� ، �*��د> دارد :� �� $� د6



  د6��DH7� Fده�� �Gن I?ه�J ره?�> و�K�ر�L��# ، �� و
�H*�:�دن ��ر���� ه� $� J��?ه?� و ه	�  $��Nص در ،?�ان وارد ��

، ��#�� ON$  P#د 6�Qا ��R <رده����$ ��$�S ان� ه?��?
 ��ه� $� ��راج ر U*J��Kر �<� ، و ه7�هT $�د	 ا�ه?�> ا��ر:�ران 

�.��د $�د	 ا�  
دار��ش از ���ود ه?��?�ا� ا#P :�  ه7�<� در :�ره�> ه?�> و 

� $�د	?7J� ��7Hس ء 7$?
�6�ر��ن ��اه اوه�7ار	   و،ا3*��7 ه
 $�ا> د��Iان $�د	، C��P ز��Sوا U*��# ء�Xارا �$ 
� ا�U $�ر �

� ��د �� :� $�ز��$ ا#P از ���Y; و ،"���
	ء ����ش" ��56م 3
�� Z8اه� ه���ا���O ، از وا#"� ه� �BC*� ، و  ، در $� راه را 

T��*L� د�� U�58�N� �$ �� P#ا �*J�C �.در را$"� $��  
 

6� از : �3ا��ن �� "
 4$�ا��7ن $�I و �Gا "  د> $ ام ا�*���ا�
 ����ن ده و $� :��97 Pارا�� دو#*I?*6د �$ �� ��#�ل �8ل :<

 ��دت ا�U ��56م را ارا�X ده؟
 

� ��د 
	  در : دار��ش �ه�����ر 
	 ا��ر� 
�د�، �����ن �
 	� 	��  ه���%� ��%�د در ���ن د�$ ا�ر
�ران #"!�� و �

 ��&� ����� ،��دار�  ��د� �*�() ه'�� #�%	 ��  و �
ا�/ ��ر �-0 �/ �� ا�/ ��د 
	 . �-'�� ,ن ه���	 �����ل �� ا�$

ن  ��7-�05 را ��%�د ,ورم #� �و" د� �0 ام ا��5��ا�4"�� 1��2# 
 #&�	ء ا�/ ,�<�م را در ��ا�  ��ل #=�> 3وا��	، :�9) ��� از 

اران @�د ا@��5ر دو�5ارانA�B و C� ارمD. /ر ��@�5ر ا���ا�/  
��%�د ,وردم #�  :I��E,�<�م را �� #0E�GH از ��E��F	 ه� و ���� از 

 وا7-�$ ه�  و��Cه 0�	 �G�،� �	 ا��Fق و%�د، �� ا�&�م از ���م ه� 
<�'

�L	 ه�� #�ر�K ز���	،   1� 	L�
� 0�	 �Aدا ،  و از 

ر� و 9�A$ ه�� �	 #�راج ر5A	 را @�د دو��، رو�/ ����> 
  .��%�د ,ور�>و ، ��ز��ز� 



 
 

$� ا#�س �
ا��U و ��م ه�> ��ا�� ه� ���NاهT $� �� : �3ا��ن 
،T?: P5^Q  ء ����ش	
���IG ��ا�� ه�> ا�U ��56م ؟ �Gا ���

 را د#*_�U :�د>؟
 

، ا��4�C و �&5G	 در #K# K #�ا�	 ه� از 7رت���م : دار��ش 
 و%�د ه�	ء �'� ��$ �-�4Oء @����0  
	 در �'��C�� . م��� 

��	 ����Cد 
	 ا
!�أ �� از L�� 0����@ �4ءO-� ا�/ ,�<�م از ,ن
 �-�4O ا� 
	 ,��د� ا�$ #�  .,ن �0 @<��>، و �� ,ن را ��0 �'���>

 ,��5/ ه� را ��R زدن  و%�ن ��Qد و �	 �� ا��4�C و #�ان ��@��5/
 ،ن ده��� �
�دن را ، و ��O� ز� 0Q.�	 �� ه�	 ده ز�  


	 ���&� �-'�ان �!�ل ،  ��C�� �ا 	از %��- S���� در ا@5'�ق
 0Q
�د� ا�$ز�، 	
7رت ه� و #�ا���0 ه�� @�د را  %��-	 ا�  


	 .  ا�$�Aا��ش 
�د� %��-	 ا� 
	 در ا�4وا ، �Aا��ش ��"'
ا�/ #�ا�	 %��-	 .  ,زاد� �Aد� @�د را در �Qو ,زاد� %�-0 �<�'

0H� ا�!�ر K� 	� ت�Fو ��د,ور را د '"�� 0H� $�DQ K� ، 
 I: �زاد, ،$*�� �# I: �زاد, ،$*�� /� I: �زاد, 	
��د ��

 ، ا�/ ��(�> 
	 .����> �> در 
'�ر ه> �	 ,ن د�$  و �� ���5ا�، ���$
� ��ز�� ا� E� د�@ �� �� ،���C� ز���ن�� 	�ار�> DC� <�5ا���� ��

<�'
 :�Eق ء	 اF=��	�� ه��ن �05H ه*�5> 
.  در,�'� ��ن ��ز� 

�د�>، و ا�/ ��(�> 
	 ���5ا��> �� ,�Qه0  	��� را �	 %&����ن ه�

@�د ��T'�> �� د�$ ه�� �&�� ه�� ,�'� ��ن را ، از ه��/ :�Eق 
<�'
 �Gا� ا� �� ��ز�E� <ر ه�'
 .و در ��$ ,وردن ,زاد� در 

	 در ,ن  �I �	 ز�0Q #'&� در %��-	 ا� ��ورش �0 ���F3 

ا�$ و ,زاد� ���7ار ���ا9) اF ،$'�� . �,زاد 	�د�0��5  



 اIA د��Qه��ن را �� ا�� #�أم 
'�> ، ، �����>، و �&� دارد,��ن ��*$

'�>�&5G	 ا�$ ، و �"���> #� �� 7ر0# 
	 در ��  ����, .  

  
��م ��ا��ء ����T هT در ادا��ء �"��` ا#P؟: �3ا��ن � &�  

 
ا�$ �	 #�ر�V %��-	 ا� 
	 ه0 د�C� <��E#  ،UE�7:  دار��ش 

���ن ,ن را �*5	 ، @�ا�Aت وL د�$ ه� و 	را��

�ر WX-# 

�د�Zذه/ ه� را � Kه� را #�ر� WH7 د� و�
اWX-# �Q و . ��ش 

،� دا�5	 ���'�EF /5A�Q ("� 0 در�E� <و ,ز #�ه �"G# �اد 
 	
، �Lا ''"�� (5��F) ، و در ا�5&� ,زاد� ه�� �Aد� را �

 ا�/ #�ا�	 �'��� را . ر #G"� �� و در ذه/ ,زاد ���$ه*05 �� د
�# د�Fت ��"'''"� �O5*% ا��� ز��ن�A و، #�س و ]> را در  

'�>� �Cا� د� 	��Q 	� 0 راQ:اIA ز�  
 %&�ن را #�ز� د�، رA$ و �	 �Aداه� ر����� 

��
 ��ا� �K ,]�ز ��، �<�� ا�5[�ر 
H7> �	 ا��5Fد د�$ ه>، ��� A�Q$ از ��   

 دو��ر� @^ زد و ���$، از ا�5ا 7م 7م
$��� ��� 0Q...�0 #�س دوزخ �� �&�$ ، از ز�  

 
. در��ن ��4 ه> ، درد در ���$���Z از ا�/ ه> �Lر� ا� �ار�>،   

�$ و ��Q 0Qد روز����از ا��رت در #�رو  ��� $*��� 0��
�I و  DQا�$ #� ��*5> ه� �� را �� 
> ر�` 
�دنF 0'-� 

ا�*��''
ء �� اول �Aا��ش �"'�> 
	 ه�	. �$ ،  #K رو و �'4و� 
]<�ر @�ا�Aت را  از ه� ��Q	 WX-# ، ا�*���> و � 0����A $*رغ

 �� د��Qه0 ���دو���5	 در 
'�ر ه> د��� را  و ، از اذه�ن �4دا��>
.�*�ز�>، �	 �� د��� �*�ز�>  

Kِت #�ر��]c� <م ه�� $F�� ء	رزات #�ا��>� 	��� 9 Vر��# 
,�T	 ��dF #"�ار .  ,زاد���اه��	 ��ز��/ �� را ��ور ��"'



� را ز�� ��ال ��<�د، ا�'"	 �Lا ، و در %� زدن ���"�رات� 
 XE� 	� ن@�د را �-IH در �Qدش ز���	 ��<�'�> ،  و #�ان ر��

 �� ��B) و ��  �Lا ��� #"�ار #�ر�V �� ه���	.را در @�د ��0 ��'�>
 #�ر�V  #"�ار ��ا�05 ا�"�ل از ,�� �	 �9رت #�اژد� ���؟ 

�K ��ز��/ " #"�ار #�ر�V" ,�� �� ��   ؟ ا�$ �� #"�ار ا�5<�ه�ت
,ن  ؟" #�ر�V #"�ار"��ا%&�> ��   


0 ��د� و �# 
0 ���	 ا#� ,#�� زد�؟@�ر��  

	 از �0 ا�/ ه�	 �W� ،W ر5A	 و �W او��؟ 


�	؟�C	 ��E# �#> �"�ن، ��5ر� #� ��L  
 ��ل رو� ��خ 0L و @'ق �� را� 
�	؟

  ��A �# �Cل 7&�� ��ن، �OFز� � @�ا� 
�	؟
 

�5ب ، وا7-�$ ه� و :I��E را ��د,ور ����د، در 
'�ر ,ن،  #�ا�	 �<

	 از ه� $���7، %'*�$  و از #K# K ا�Aاد %��-	 د�Fت ��"'

 $*��0H �	 #�ا���0 ه��  @�د �0 �<��>، و از ,ن و �Aه'`، �
در 
'�ر ه> از #�ا���0 ه�� �Aد� �	 #�ا���0 ه�� %�-0 ��@5	 #� 

 <���� ، 	
و �Aا��ش �"'�> 
	 ا�/ ا��ژ� �&5G	 در و%�د ���$ 
��� �� ��دCراه .در #�ر�"0 ه�� ز���	 ���5ا�  

، �/ و #� @�ب @���>�  در ا�/ @�اب �
 �/ و #� ��ق و ]���>، �����> و %'���>

�5�C� 0	 �	؟0، #� �<��5س از ا�/ ���ه  
 ��5س از ��گ در��، @�د ,�C� 0	 �	؟

 
�0C5 ه�#�ا�	ء د�C'5> ه> ازQ�� ��C�� 0، از������  	
 ه��0 

 :�H	 %��-	ء ��روح و روان �!) ا@�5��س �	 '
  از،�0 
، �ا�*��&��0 
	 �� درد ه'��>��Q 	� $، در #'&��0 @�د د� ��و  

"�� 0Q از #�ر�"0 ه� و #�س ه��0 .''د�0C'5 ه� �<��	 روز ز�

�د� ، از د�$ و �� زدن در ��F�Aت  	B�:و%�د��ن را ا 	




0Qو ]�ق �ن در اA"�ر و ,وا�0 
	 از ا��Fق و%�د ���2س  ،ز�
��، ز����"	 @�د  �/ در .  ه� روز �� را از @�د دور#� ��"'
�Hت @�د #=ش ��"'> د�0C'5 ه� را ا���5م ده>، �	 ا�/ �"5	 �0 @

 	

	 ه���' روز و �W، ه���' XA) ه�، ه���' در���0  <��ا�
 و  ��Q��B=#> �0 @�و�، و%�د �/ ��4 �0 ���*$ ا�/  ��Q ,رام

 ه� را ���Dا ��� و �� #�%	 �	 ,�&� و %4رو، �Aاز و ���W ه�� ،
.,را�� را  در ز�0Q ���7ار ��زم  ،  �� ���7ار�  #�از�0 ����0  

! @*5	,� ، ا� �/ %�ن   
	5G@ و�A ن��XF!  

	5GQ�� ء	��*A'&�ن و ا�ر �OGا�!  
/
!ا��وز 
	 د���&Q�# ،<C'5	 ��ZBن   

/
!�&� �&$ و �&�5ن را �	 :�دk	 �&��ن   

 



 از : �3ا��ن ��aH� �56م� Uا� ،�#��ا�U �8ر :� $� �(� �
�ه�#P؟� ������� ه� و ا�

 
م ه��'��ر ا�$، :  دار��ش E5-� 	����ن  ه'� �0H ا�$ ه��

��	 ا�*$ از ���زه�� 0GB�F و :��#0 و L�� ، و ا:*�س (EF
�	 @�د ر��ن ه� ، �DQ$ .  ��:�0 ا�$ �� ز@> ه�� �-'�� 

0Q�I را %�ه� ز�F ه*05 �-'� �0 ه� و 	� 	

�دن ه��$  
��ارد، ��� ��C� �
�دن  را در �� ز� 0Q  . و ا��4�Cء ز�


�دم، ا�م و,ن #�ا�	ء ه�رد را در ��ر�1 @� 	�را �	 ه�*�م ه
  $�]Fرو�� ه> در ه��/ �*��  ��د,ور ���X# ه� و ���واز ,
 �� K# K# ا�$ در و%�د �I و ا�!�ر� ا�$ 
	 ا��F رت7

���� �.ه���	 ز�  

�دم ،  	�ودر ا�5&�، ه�����ر 
	 #�ا�	ء Q) ���5 را �	 د@�5م ه

 �/ از . ا%�ا 
�دم ��=د   ه> �	 ��$ �*�م را #�ا�	ء راه0
�Aز�ا�> ,را�� و 9<�ر� را ,��@5> و ه���	 �-0 �� ا�/ دارم 

	
 ، 0Q #�O�	  .�	 �Q �&�,ش �ه> در 
'�ر ,��زش #�O���ت ز�

	 �� ه> دا�� ,��ز @��0  0B�� 	� ،$ر ا��Q��5/ ,��ز&�

 <���� .  �5�� (Q ء	0  #�ا�Q��Cه0 �	 �ر� ا�$ �� د@�5ش از ز�
، ا��C�� 05*ه� و ز و %&�ن ه l7�'# 0Q:VH# I��E و ����/ ز�

��C��:  
 Q RR RR) @�ش ر�` ���5

/ رو ���	 �-� ���� 0�RR 


/ د@�5م رو ��'	ء �/ RR 

	 �W رد �	 دو��ر� از �� �� 


'�ر 
�ز�ء �<�4'	 و,ب 
�5,#�� �	 �� ��شG
 �"A 	�...  

�@$ او هف از  #�ا�	ء راه0 ه> ��' 0�� �Aز�م در را��	 �� �'
.از�رش ��د  



 
 ا��ان و ��?�	ء ه?� ا��ا� در د#P : �3ا��ن ��راز $��> ��#
�PL؟: 

 
ه���	 5GQ	 . در د�$ �/، در د�$ #�، در د�$ ���$:  دار��ش 

 	
 �O�, د، و��
=م ��ز �0 ���، ����0E ,]�ز �� 	
 �O�, 	
 ا�
، ه'� ,]�ز ����د'"�� n7�# $-�>B .� دم�� �� 	��د� و ه'� ه��

0.  ���WB ,ن ه> ه���	 ��دم�در  ه'�، ،در #���0 ��ا:) #�ر�
 ، 0��E�  از ، nH5� �	   ، #� #2#� و ��'��، و ����0E �-�ا�-�د� �

 0�E� 0F��$ا� 	0 دا�5�� در #���Z و #R�cت #�ر�''
، و #-��/ 
� در %��-	 دا�5'�H
 �E� 	���ا� �c[	 ا� �O*> . ه'��'ان ه��


	 ا� �'
 	��CL ،�ا���ن د� 0��5�	  ����0��E� ،0E و �-� �ا�5'
ان ا�/ ]Dا� روح �EA �� <�5*ا� را ��5ا� ��� 	L ؟ <�'
 0Q ز�

�� �# <�'
�0 �� ز@> ه�� �� ه���5ا�*�4C��% <�5/ ا�/ ه'�ه�  
>، ه�م و ��ر را� �� �<�د� ؟  ,�� ه'� #'&� را� ه���؟  ,�� ه'� #'&� ��

'�� �� %��-	 ا� #*"�/ �� �<�د� ؟  %��-	 ء ه@�د در���0 و 
�ء ه'� در د�$ و ز@�0 و �5> د�� ا�*$ '�, ��E� دم، و در راز��

 (
ار� از :�Eق ه'��'ان ��� �� 	
و ارج %��-	 و �*���o'0 ا�$ 
�	 ر� و #�cل و ���ار� ه'� ز��0Q&�دن �	 ,�kر ه'�� ،   

0�  '��.> ����>ها�/ ���0 �� ز@> ه�� ه�����> ��.  �  
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