
 
 ...���� �ردو�� روا�ت ���� و�ود دارد در ��ه - �

 
 

�و�د ھر و�ت در �����  دھد و �� �وا�ت از ���رغ �دا���ظ� ��د، ���رغ �
 َ�ر از َ�رھ�ی �ود را �
 زال �� و��� زال ��
 .ات �%���م �ن �
 ��ری  �رار �ر��� �رھ� را �
 آ�ش �!ش ��

 
 

 ...�ذرد ھ� �� ��ل
 
 

 رودا�
 ھ��ِر زال،
 ...�رگ �� ا��د��ل در ���ر  %ود و ���وان از و*( ر��م را آ���ن ��

 
 

 ...زال ھرا��ن او,�ن �ر ���رغ را �
 آ�ش �� �%د
 
 

 ...رھ��د%�ن آ�د و از �رگ �� ���رغ �
 ��ری ھ��ر و �رز�دش ��
 
 

 ...ھ� را �
 آ�ش �!%د �� دھد �� در ����� آن  زال در اوا�ر -�ر و ��ل از �ر�ش دو �ر د��ر را �
 ر��م
 
 

%ود و ����4ل از %!�ت، �ر دوم را �
  ھ�ی �راوان �� �23وا�� �
 ��م ا��1د��ر، د�0ر ز�م ھ� �� �ذرد و ر��م در /�. �� ��ل
 .آ�ش ��!%د... ���رغ آ%!�ر �� �ردد

 .����د �5 �� ��د و راز %!�ت ا��1د��ر را �ر ر��م را در��ن ��
 ...ر��م ��روز �� %ود

 
 �!.../��ت ، ا�نھ��ت آن را ���3ن �رده ا�� راز �ر �
 3�ُری �
 �ردو�� �رن

 
 !�ردو�� �!�2ف �ر �وم را �%�ص �!رد


 �%�ن و ��ری از �ر �وم ���ت در ھ�; /�ی %�ه���! 
 ��>���ت  �ر�و%ت �ر �وم در �رده


 ر��م در ھ1ت� �����وان در ��رد د�و ���ه و ���د �ر���ر �� �ردد و �� در رزم اول از �3راب %!�ت �� �ورد،  ��� ھ�
�� 
 .�%د %ود 0را �/�ی در�وا�ت �وش دارو،�ر �وم را �
 آ�ش ��� و�� ز���� �
 �3راب در د����ش �%�

 

 در �0ه %?�د ���رادر �
 ��رھ�ی زھر� ���� !!�%د %ود، و,� �ر �وم را �
 آ�ش ��� آ�د، �%�
 �� ���ر ���ون �ر �� ھ�

 �ذ�رد و,� �ر �وم را ���ه �� دارد؟ 0
 �0ز �� ارزش �ر از /��ش �
 �رگ را ��
 !0را؟

0
 ��� ��رده 
 !ا�ت؟ ر��م �ر �وم را �
  %ود؟ �ر �وم ���د �
 د�ت 0
 ��� �ر�د؟ و در 0
 ز���� �
 آ�ش �%�ده

 ...ھ�ی ژرف و رازآ,ودی �ت ھ� و �%��
 ��ِه ����
 ان %>2
اد���ت ا��ط�ری ا�ر
��ھش،���� 
 ا%�را�� �

 .��%د ھ��ن �/�ِم آ��ل و آرزوھ�ی �����ن �5ت ا�ران ��

 .�ود  ���� روزھ�ی ��ر�ون ���3ش را ��وده %���ش، ��ش �ردو�� �� ھوِش ��ر��� و /��>

�� C�� ر ا�را���ن روزھ�ی  او�ردون �ردش �ز�� ھمدا��ت ��ک را �� آورد؛ د�ِس �����ِت *
 

 0و *��ک %د �ر /�3ن %3ر��ر
 �ر او ��,��ن ا�/�ن %د ھزار

 ��3ن �%ت آ��ن �رزا���ن
 �را��ده %د ��م د�وا���ن

 ھ�ر �وار %د، /�دو��، ار/��د
 ��3ن را���، آ%!�را، �ز�د

 �دا��ت /ز �ژی آ�و��ن
 /ز از �%�ن و �Gرت و �و��ن



 

 و رازآ,ود، 4�H ا��ِد رھ����ردو�� در �>��ری -��I%� ش از ��ره��ا�را���ن در ھر دوره  ����را در4د��   Jای از ا�ن ��ر�
 ...�!�وم �رار داده ا�ت

  .��دی ا�را���ن و/ود دارد ��ور ا�ن �
 ھ�وز راھ� �ر �>�دت
 .��ر�J �واه ا�ن �د-��ت


 ...ی ���رغ ا�ت و �� �واد��ن ر��م و زا,�م ا�ران ���
روزی �ر �5ت  �%�د �� ���رغ ِ�رد و %�دی و �>�د���دی از �س ا�ن ظ5م و�%ت و ��ره  �و��ن �ر ���رغ را �
 آ�ش �واھ�م

 ...ا�ران ,���د �ز�د
 ���� وار�Kن �ر �وم ���ر�Gم
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