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���6 �
وه� از 4 �ا�  
  
��	�	ن ه	���، ��� ��	�	ن ��ش و ��	�	ن رودآ�،  -��ان: ا�
	ن ���ا�� 

�اد ��ك � وا/' اول ( .ل ر,	 ���ا�+ 2آ�%$ ()'م، آ�%$ #�"� ! �� 

 

 

��	�	ن :9��گ ��!+ ����'7 �$ ��	�	ن درد�6 5 4 (32' : /��2 ا1��0
 ��'ا=>�'ا ;�)$ ��م 

 

 

��G -)���' "�)�0(�1%$ دوم-��	�	ن �D	دت �B	د ��	=+-��ان: (A@?+ < �	ن
16-J3 � $(�; 

 

��9ار  –��	�	ن ذوا=?)	ر0  –��	�	ن �	د(	ن  -��	�	ن �L	ر�	ن : (�D2د ه	�J زاد7
 ;�)$ ��م – 10پ  –��	دت 

 

0�P� J�1%$ (� '�+: ا��اه� +LDQ�� ن -خ	�	دت ��	�� ST)16  ذرB- UQر	
 ��داد 30��	دت 

 

	�B ش��	�1: 6<� ،�Q'> 0ر	3 W�L3) ن	�	(+، ��	ا( +?@A) '��� ا0 ��9ار'Lا�
�+ (.ار ���'	<���اQ+ =�ا�+ 	� 4 5 0�L2:داد +��X2) W�L3) : $D@!58 

 G��12  7	<� �	غ #�دوس �1(	

 

 آ�ي ��>6 -��Aت ��!�: (�2T روح ا_(� � ��B ^3	دي

 

 

+���ان ، �a از : ��	�	ن �L	ر�	ن ، ��	�	ن ���Bرا (ST ��	دت: ا(�� !��(	
 )���	ر�L	ن ر��ل ا�1م –�	زدا�bL	G.Q��1 7 (�	زدا�6 �'ن 

 

 $Qب ��وا�(DQ : ،ن اه�از	L���� ،ن	Lن ��ز�	L0 اه�از  25ا��L)�9�1 

 $Q0 ��او	Lرو� ،d<�Q'� ا

 

+� ��	�	ن �L	ر�	ن ، ��	�	ن ���Bرا: را(�� B!	 زاد7 !��(	

 

�� (.ار : "�	س د2Q 	د 	<���	ر7  -66ردD@!257-  ^Q$  -��>6 زه�ا : 
�.دST) fQ آ42 -��	�	ن Bزادي : (ST ��	دت 17 
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ا�; 

 ا�
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 .روز � 3> �$ ه>JL (�داد (	7، روز�.ر:'ا�6 �	م ��'ا 5 0�g ��.ا�Qان ا�6

".اداران ازj�bT	ه	ن ��ا0 �i	ر :S �$ (.ار��'ا (+ رو�' و �	(b	ه	ن �$  
'  1 +) $D56�92 (�اBدرس و(>Al	ت ��'اQ+ . ( ( 	زل اQ>	ن 6�5 "�ض 

در��ان ".اداران .)$1 	 1 �ن درQ	#6 �1د7 اJQ درذSQ ا�Q ا;�"�$ B('7 ا�6
��'ا �$ �jرت (���9�+ از�	" 6�D� g'از��m در (0�A �.رگ ��ان 

+ ���	ر ) وا!W در�.ر:�ا7 ر�	=6(�X� 	� �bQ'XQر	در1  	 ' �	Q +) ر�P/
'��a از	رXQ+ ه�ا، �$ ادا0 ا/�Lام ��'ا  ��nداز W�� �1دن ��د، ورو	Q�# از .

6#	Q ' ر��اه�P/ Jدر(�ا� .�� J! 0	�9"4 (�دم وlL ) ���5ر a�oر .
�+ وا��(+ 	2�در�jر+ �b��1�� $1ان ��lاه ' ازا�Q (�ا�B Jرام، ا

��	Q '، (�دم (Si ه��>$ در:���>'7، در�1	ل Bرا(g �$ ;�ف ��	�	ن  0��:�95
 Jل و5 �ب :�د ه	��69 دردو6�5 ) Gر	�و=+ "�A(+ رو�' و از0�95 

')B ' د. ��اه��ار(+ .:�� +��	<) Jا��).���+ (ST . در����L	ن ه	 	<�
�	ر7 ا0 از���ه	 ���D �'7، درذSQ ه��� ا;�"�$ درج  ��=	D# r��D�3	ت $1 

در�jرت ا�s	ل (�اQ.1	د�'7 ���b��1�� rان، ".اداران در 5	0 . �'7 ا�6
6#	Q ' ر ��اه�P/ '��'�Q+ ا�6 . دD# $1 0�bQ	=�� ه����در�L#�:�t$ ا

 +��	<) Jا��) J1>�ره�bQ0 د	ه	Lورو� 	ه���ر0 	در��2���د7 .�	� �Qازا��>
��D# r	=�� ه�( @)$ �$ B:	ه+ اه	=+ .���+ Bن D�3	ت 	<���:.ار(+ ��د $1 

 .(+ ر�'
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�	رG ��� ��	�	ن ا�)�ب �$ ;�ف (�'ان �	"6: ر�6 

�	رG ��� ��	�	ن ا�)�ب �$ ;�ف (�'ان �	"6: �	ر0 
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 رو� 3ب رود=��5 �8� V'4 �1ه� 

."�+ � �5 ��د ��ا، � 
اب و 4 �ا
 

 

 


گ/ Q3'�ن"Qه���  
.G	� ن	از ز( +�روز �	��اد7 و دو�L	ن  n�40	ر0 �$ ('ت  �� ا�	س � 6 ا�Qا

��اد�L) '  1 .7#+ ".ادار0 (+	� $��'ا و �$ (69 ا�Qان 	 �$ ا(�وز ا5	ز7   0

$L�' دا���در ��گ  '��'ا دور هJ . �	ن � >�  ' ا J9�% س � 6 در روز	ا� �� 	)

+) W�5 $و از ه� JQ�� +��+ و ��� 0 ���و�'ان ا�Qا	�=B ، +) +99�=در  ا Jاه���

Jه 	) 	� Jا��) �Q' ا �	را7 � .w � 21� �$  (	 در %����9 روز ��	دت �'ا، 

 6"	� ،0_�521 7'X<�0 روا�> 	�+ در ��	�	ن  در (�'ان 1B	د(+، 5 4 دا

اW�5 +9j ��اه�J �'، �$ ا(�' /�Pر D'اد زQ	د0 از ���و�'ان �	(�x2=�6 و 

 .داران /)�ق �>� در اW�5 �Q دو�6

'Qور	ه��ا7 �� W�� و S: y?@= 

Donnerstag, den 30. Juli um 21 Uhr am Akademieplatz - 

Heidelberg 


گ ->�Zن ا�ANق �
دم ��Zر� در ا�
ان "Qه�� 

 ��ر�#
 �
 3ب رود=��5 �8 و �
�(ار� F�ُ و V'4 دن �1ه�
در ��ر�# �
د ه; �� 3@�; �� �� ره� �

�'���D6	 7C�� از 4 �ا در ���ر ����ر� از ه�
���ان ه'
ا	 �� ا+
ا� �����A ��د ا�C 8(�(ان 

 .+�ن ��=-5 را �
ا�� و ز��	 �5D ��ار�;

 5"�6M��30  5�@2009ژو – h à 23h21 

Jeudi le 30 juillet 2009 – de 21 h à 23h 

Canal Saint martin, devant Centre Culturel Pouya 

48 Bis, Quai de Jemmapes 

75010 Paris – Métro Républiqu 

 ه��"�رگ
  5"�6M�� ان ٣٠روز
� ا�
DQ���� F��A� �C�� 5�@ژو 

  �C�� ازn 
 o از �� 

  JQان را :�ا(+ (+ دار.Q." �Qد ا	Q و J� 1 +) ع	�L5ا. 

	 �	رد�bQ در <J (	درا�+ �� dQ��JQ آ$ ��(	Q$ ز�':+ و ا(�' QB '7 ��د را !��	�+ و; �	ن  '�Q	��

'� ا�Qان آ�د

J�o	�� �tL ) $� <3 � ."	�)	ن ا�Qان (	 در روز 

 "��داد L��1 "22$ ه�	ه b+ ��� ه	(��رگ 
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8=3 

 .Q." ن	 ��) Jه 

B=�	ن از ه�$ ��	 ".Q.ان د"�ت (+ 1 ' 1$ در  –L��1–  ��B$ ه��bL2+ �	 ا"�Lا,	ت (�دم ا�Qان 
J�QB Jا :�ده'� .�4 :�ا(+ دا�6 5	ن �	�bL	ن راB 7زاد0 ا�Qان و %����9 �4 ��	دت 

 W�� 0���A	و�Q 5	ن �	�bL	ن ا��� راB 7زاد0 ا�Qان و در  �Qدر ز ،��B 61ر	در (�'ان ( 	)
JQن را :�ا(+ (+ دار	�B د	Q و J� �<� +) Jر ه	در 1  JQن (+ ا#�وز	�B $د ه�	Q $� $1 +Q	ه. 

 5"�6M��٣٠  �C�� 5�@٢٠:٣٠ژو  �� ���ان ��ر�� 8=3 – ٢٢

 B=�	ن  –L��1–  ��B$ ه��bL2+ �	 ا"�Lا,	ت (�دم ا�Qان 

  

8:� 
 

��ا0 :�ا(+ دا�Q 6	د، �'اه	، ���اب ا"�ا�+ ه	، (�T'/��2 ��ز:�ه	، ر,	 ;�	;�	Q+ ه	، ا�Q	ن 
��X.اد0 ه	، "9+ �	ه'0 ه	، وا/' ا1��0 ه	،  '�T) ،	�2 /'اد0 هT) ،	91+ ه 	2Q��ه	��+ ه	، 

ا��ا=?SP "�'ا=�9+ ه	، #���$ �T9>�ره	، (�2T روح ا_(� + ه	، ا(�� �5اد0 #�ه	، را(�� 
 �2T) ،	ه +�+ ه	، ا�X	ن ���ا�+ ه	، 0�21 ��#+ ه	، 1	)�� .�D	"+ ه	، #	;�$ ��ا	)��!

�+ ه	، �1	��ش �B	ه	، (�D2د ه	�J زاد7 ه	، ا�Q	ن ��	ز0 ه	، �	در �	0�j ه	، 1	و7 "9+ ��ره	 	�Qا
�'اB 0زاد0 ��اه+ ...  و ه�$ 0 د��bQ$ ��ن �?bL	ن  5�g ا��� ا�Qان $9 0D� 	   J�oB +) Jد ه�:

 .هJ % 	ن :�م و #�وزان �	�'
�	($ ه	��: 
 ا2#	�$ j	د!+: (���)+

+� ر,	 () :0'A����Dا
+���	gQ ا��Q' و l� J9�# �ا 

Bürgerzentrum Engelshof e. V. 
Oberstr. 96 

51149 Köln  - Porz Westhofen 

 $� <3 �21	  19،  از �	"6 2009ژو_0  30روز  
  

  Pگ -دا�'�ر� �$� 
 

	 ��ا0 ا/�Lام و ه�'ردد0 �	 �	��اد7 ه	0  J� X�) ا7 د"�ت�lQزادB 0	��	2�(	 از ه�$ ا�Qا��	ن و ا
 0�b��1�� ت ��د از�?���	�bL	ن راB 7زاد0 در t	ه�ا�	�XQ 0	7 ا��� و ��ا0 �>	ن دادن 	5

رزJQ ���5ر0 ا��(+ و در ه��bL2+ �	 (�	رزات (�دم در ا�Qان در t	ه�ات ()	�S �?	رت 
 . ���5ر0 ا��(+ ��61 1  '

  ()Engskiftevej 6	�S �?	رت ���5ر0 ا��(+ 

 $� � w �٣٠  6"	� +=�Q١٨ 

 

 ه:��
 

در 1 	رهW�5 J ��اه�J �' و Q	د و �	(>	ن را :�ا(+ (�'ارJQ، ��ود�	ن را (+ ��اJ�Q و !�ل (+ 
JQ�� ن	1$ ره�و راه> Jده� . 

��رش راه'Q$ء اL� �Q	ر:	ن ا�'0 ��ز(� �	ن 1  ' 	 '� . "�!� 'ان (+ �ا� ' ��D+ ه��ا7 ��	ور
 

�'ا0 ا�Qان در ه9 '  $L��1 
  20:00 – 24:00ژو�Q$؛ �	"D�531  6$، : ز(	ن
 ، �L2)Bدام X) :Beursplein	ن

$)	��� : W�� �Lا#�و� ،+� (�زdQ و ��D ��ا

 

 �7�
 داZس-�3
 $���X	ر0 در /�X(6 ا��(+ ،ه� روز �$ :�،.Q." ن	د  ه��; �<�) �ازد�lQاه	ن . ا0 ا�X	ر

 ه	 SQ�T داد7 (�>�د ، ز�'7 �$ ز�'ا��	 رهn2	ر (�>��' ، و 5 	ز7 ه	0 ��ن ا=�د�	ن �$ �	��اد7

� 3> �$  9: 00در �	"6  7	b)	�ا ، �$  ٣٠'��5_0 در %����9 روز �	(��+ %>�	ن �� #�وغ 
 ( �tر ارج ��	دن �$ 5	ن داد:	ن راB 7زاد0

J��	� �;دا0 و�# �L# ن #�وغ	ا#> � ��	 �	 ا#�و� �L��W ، ��ا0 5	ن �	�bL	ن ،  J�Q	�) Jد ه�: $� 

 -L��1$ (�!6 ه��bL2+ �	 (�دم ا�Qان ��ا0 ��!�ارB 0زاد0،د(��1ا�+ و /)�ق �>� در ا�Qان  
 دا_س

  

Place : Dealey Plaza , 411 Elm St. , Downtown Dallas 

 

8�Q
� 
 

 +91 	2Q���'اه	 ، ���اب ا"�ا�+ ه	 ، (�T' /��2 ��ز:�ه	 ، ر,	 ;�	;�	Q+ ه	 ، ا�Q	ن ه	��+ ه	  

��X.اد 0 ه	 ، "9+ �	ه'0 ه	، وا/' ا1��0 ه	 '�T) ، 	�2 /'اد0 هT) ، 	ه 

 ا��ا=?SP "�' ا=�9+ ه	 ، #���$ �T9>�ره	 ، (�2T روح ا_(� + ه	 ، ا(�� �5اد0 #� ه	 

را(�� !��(	�+ ه	 ، ا�X	ن ���ا�+ ه	 ، 0�21 ��#+ ه	 ، 1	)�� .�D	"+ ه	 ، #	;�$ ��ا+ ه	 ، 

�+ ه	 ، �1	��ش �B	 ه	 ، (�D2د ه	�J زاد7 ه	 ، ا�Q	ن ��	ز0 ه	 ، �	در �	0�j ه	 ، 1	و7 	�Q�2 اT)

	 �	ر د:� Q	د�	ن را  J�oB +) Jان :�د ه�Qا��� ا g� 5 ن	bL?� ن�� $��bQوه�$ 0 د 	ر ه�� +9"

 JQوزان ���4 :�ا(+  �'ار
� ��ا� 3زاد� =�اه� ه; ��Jن �
م و > 5:4 ��. 
�+ از (@	=�	ت و (�	رزات /� ;9�	�$ و Bزاد0 ��اه	�$ و 	��L<� 6�D�5 

 ��=��  –د(��1ا�d (�دم ا�Qان 

  Breitscheid Platz (Gedächtniskirche(��7ن 
22:30��  19:30از ��30    �Q��2009  �C���6M"5  :  ز��ن             

 

 t���� 
 

�+، #D	_ن /)�ق �>�، �1� ':	ن ��ا��0 /)�ق زن و(�د و 	�=B و +�(	 D�5+ از دا�>Q�3	ن ا�Qا

W�3���	Q+ �.رگ و �+-ه	0 ه��bL2+، از 9�5$ دو را7-��	ر0 از #D	_ن ��	�+ 1$ در ��:.ار0 -

 +<l� ��� gQاوم و ا#.ا'�	�)$، در (���U ��61 دا�L$ اJQ ، ��ا0 ا3Q	د ه�	ه �L<�� +bو 

 ��3���U ه��	ر ا�Qان«ا!'ا(	�	ن، :�د هB J('7 و ا�)« JQداد7 ا S�X<ه'ف ا�Q ا���3 1$ �$ . را 

�	(�'7   ��اه' �'، /�	6Q از (�	رزات (�دم ا�Qان ��ا0 �	ز�B 0��: aراM.H.I  $� 0ا�AL	ر 
)9�+ ا�lL	�	ت  wQ	L� . ��داد و ��:.ار0 ا�lL	�	ت Bزاد ا�6 ��22!6 ر#L$ ��د، ا�@	ل 

M.H.I  ت و	"��@) ،W�3در %	ر%�ب ا"�(�$ �5	�+ /)�ق �>� #D	=�6 و از Bزاد0 ��	ن، ")�'7، 
SX<ا�Q ا���3 �$ ه�  :�وQ 7	 . 1 ' -ه	j 0 ?+ و ا�L5	"+ د#	ع (+-ر�	�$ ه	، ا/.اب ��	�+ و

Jر0 ه�$ ه	X62 و از ه��� $L2وا� +j	� +�	�� ن	Q�5- 0	ه $L6 از ��ا�Q	�/ $� SQ	) $1 +�	 ��)

 .  1 '-��اه	�$ (�دم ا�Qان هL2 '، ا�L)�	ل (+-/�

��U ه��	ر ا�Qان«�)«  $D�5 1 �2ت �.رگ در روز dQ 0:.ار�� 	6 ��د را ��=	D#31  0_�5

2009  U�� .B-' 1<	ز (+)  Marienplatz(در (�'ان (�0.1 ��� (�
�'ا و �$ Q	د ه�$ 5	ن  J9�% 6��	 ) $� $1  $L"	� ر	1 �2ت %� �Qان -در ا�Qزاد0 در اB 7ن را	bL�	�

��:.ار (+ ��د، �	�J ���	 و !B	Q	ن ا�X 'ر �B	د0 و Bرش �	�	ن !@D	ت (���)+ ا�Qا�+ را ا�5ا 

+�	�=B 7اه ' �1د و�$  :�و��Bushbayer    ،Kellerkind  وAgainst the grain      gl� در
��ا�'ن ��D و ��وده	D�5 0+ و % ' �l �ا�+ از $9�5 ���	($ . ��� ا=�99+ ه � ��	Q+ ��اه ' ���د

'���g �� + �'7 ا W�3 �Q0 ا�6 1$ ��ا0 ا�bQ0 د	ه. 

/�Pر در 1 �2ت راbQ	ن ��اه' ��د و "�!� 'ان (+ �ا� ' �	 d�1 (	=+ در 	(�� ه.Q $ ه	 و 

' �	� $L�دا J�� 	) ر	اوم 1'. 

 �$ ا(�' ��:.ار0 1 �2ت در (�'ان Bزاد0


ت ��� �
�(ار� F/� :  t����Marienplatz 

31.07.2009  22:00��   18:00: ز��ن       

 

 

 د�Cت �5 ��wه
ات 

)�)C ن��O�'ه 

 

6)�X/ +)+ ���5ر0 ا��� 	رت  ��j 49(ا" L	Q+ �$ ��ا�6 "��(+ و ا"�Lا,	ت (�د(+ �$ 

��T)  ^�9Tد ا/�'!B0	A! ، 0' دارد ��ا0 ا��� رQ	�6 ���5رL#�: 0$ در ا�lL	�	ت Jاد (�ا���

�+ و �1د	Q+ ا�Qان . ��:.ار آ '��	! ��> ،4AL ) 0���5ر a�oاد ر����T) ^�9Tد ا/�'0  Jا��)

روز �a از  ?�¡ /JX رQ	�6  ، دو)2009اوت ��5ا�� �	 (1388(�داد  14در روز %�	ر� �$ 

��r  و���50ري  0	!B ( $ اي	'"�9 ��6 ا��(+ ��:.ار ��اه' )�X/ 6�	Qر . 

 ' L2ض ه�LD) ت	�	lL�ا�Q (�ا�J در /	=+ ��:.ار (+ ��د 1$ ��2	ر0 از (�دم 1>�ر(	ن �$ �3�L$ ا

و از ;��Q راه��n	Q+ ه	2) 0	B 6�=(�.، �$ ا�X	ل :��	:�ن ��ا�6 ��د (� + �� ا�@	ل ا�lL	�	ت را 

�	�U ( 	�4 �$ ��ا�L$ ه	0 ��/� (�دم، . ��	ن �1د7 و (+ 1  ' 0	6 �3)�X/ $1 6=+ ا�	در / �Qا

در �3�L$ ���1ب ا"�Lاض ه	ي (�د(� . د�6 �$ ���1ب ����� و �+ ر/�	�$ اQ>	ن زد7 ا�6

���وه	ي  r��+L)�X/- ،�L=ن، دو	���	��L'اران و #D	_ن ا�L5	"� �$ ه��ا7 ��2	ر0 از �5ا�	ن، ز

�b	ران 1>�ر $)	�%�	ر ه.ار �?� د� )  ��bL	�W دو=�L، د�  J1 6	 �� B(	ر�	زدا�6 �'7 و � (	نروز

�?� 100و ا#.ون ��   �?� . (�3وح �'7 ا�'دL<1 �bQ$ و j'ه	 
 رو��و0 �?	رت ���5ر0 ا��(+ در ��وB :S21درس

 2009اوت  D�5' از ��m، روز %�	ر� �$  �5	"6 : ز(	ن

��ن ('ا#D	ن /)�ق �>� در ا�Qان	1- dQ�9� 
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 نره                                                                                                                                                                    

 در ا�8 �8 ��� 
�:��4 �'Nا 

  
62� �� �Qدر ا 

 ��Q ' ات را (� ده	ن

 .دارم ات (� (�	دا L?: $1$ �	�� دو�6

 ��Q ' ات را (� دل

��Q�>  ِر	روز: ����	ز ،6� 

�$ (� و ">� را1 	رِ  ��Gِ  را7	Qز	 ' � ' � .ز

��	ن �	Q' �1د $�	� 0�L2� ">� را در 

��ُ �Qدر ا w1  ِ62� 	)��  ِ �� و

g راB 

6��� $� �D� رِ  ��ود و	� 

 .دار�' #�وزان (�

�X) �@� ن'�<Q'� .�$ ا

��Q�>  ِر	روز: ����	ز ،6� 

 .��1' ��	ه b	م �$ �L<1ُِ  %�اغ B('7 ا�B 6ن 1$ �� در (�

��	ن �	Q' �1د $�	� 0�L2���ر را در  

�A! d	�	نB 7	:ر¡: �� '� ه	 �(L2) ا

 B=�د �	 1ُ '7 و �	�ر0 ��ن

��Q�>  ِر	روز: ����	ز ،6� 

 .1  'و �ا�$ را �� ده	ن ه	 �5ا/� (� و �J2 را �� =4

��	ن �	Q' �1د $�	� 0�L2� ��ق را در 

 1�	بِ  ! 	ر0

gِ  ���� و Q	سB �� 

��Q�>  ِر	روز: ����	ز ،6� 

���وْز(62 ��رِ  ".ا0 (	 را �� �?�7 �>L2$ ا�6  ِa�9ا�. 

��	ن �	Q' �1د $�	� 0�L2� �'ا را در 

٣١   ِ��٨¥١٣ 

 

 ���ان �
ود 8-074 

� و��ا >
ه�د
 

�	م د# �L��Dم ��ا0 � J1 ��د  
J ��د  و واژ7 	) �Q�! J��� 0 7واژ  

   
�را ���6 �$ ا�d و ���6 /�#+ را  

  1$ از ز�	ن � �� �	ورم (J23 ��د
   

  �4 و;� ��د0  ��	بِ  - � ��)�ار
  و را7 ��ر :>�د0 ا:� %$ (��J ��د

   
0'Q0 و د'� � $ <�'ا0 (���   

�J ��د J� d��� +�ِ g@"  ِز	ر7 �	1$ %  
   

  و �+ � 4�X�L2X+ ه.ار�0 دروغ
  S�� $1 ��9 ،��و�	ن ز �@� ز(.م ��د

   
'�  اB 0ن 1$ ر�B JLزاد:+ #�ا %�ن ��ا

  �'j 0'ا و j'ا6Q �$ �	م "	=J ��د
   

+L2< � م و;� و!6 درد	49 (! $�  
  %�ا 1$ ��ن ز_=6 �$ ز�J، (�هJ ��د

   
Jزرد0ِ  َوهـ J>ر��'0 �$ ر .�� SA# $�  

 J'0، ا:� %$ درَه� �د  و راز ">� ��  
   

��	م j	دق و ��.ت =�X� 4ت :>�د  
��#L$ ا0 � 1$ (�:6 "�وج Bدم ��د  

   
+L2ه 	ز ه� 31 �L?X� ان ��ود�l�  

  B $1ن %$ ��خ ��ود0،��ا�Q	ن J1 ��د
   

 


 از4 :#� �� ��
�4 
5'+
� : xا��� �'Nا 

 
��
 �5 ا��� ره��� ه'6� 5

���A; �� �4د �5 �'��� ��دران ا�
ان ز��8 5'+
� ا�8 
�� ا�-�����yK از ر��ن- 
4"�
C�4 و ��ر و روز4'�ر z�:1" 

 
 ا�J (� ��اب
 از دQ	ر ا#�2ن

�'رم !9$ و 
 .(	درم ($

 ام زاد7 �$ �	=� (	7 (�دار، (	ه� ه?L$ (�دار و روزي �	"6 (�د7
 � 'D��� �L2�B �$ �	د

 �D' ��� آ�ژ�>6 و آ�هL2	ن �$ دوش 
� �� J�3ر و ز�� در �	('ادي ر

¨  از �?)� 	رو 
 %�ن ��ي ����� �$ ز(�� ا#L	دم و

$D9� ��'م و %�ن (�(� رو�ور  
g �$ :�دنB 
�<��� �'م 
 =Q�# $� 4	د

 
 

 (� د�6 : 'م ��D ��دم
 (	درم �	ران ر/�6

g�	L2درون :��ار7 آ�ه ¨ � �) 
 (	درم ��ز(��

��9$ ا��J<Q %�خ ���7 ��دم �) 
w� (	درم در�6 درد و ر

7'��� � �) '�n� اي 
 (	درم ��B	ن

 (� ��اب و (	درم ��م
 (� ��:�ش و او %� .ار
	ب و او �	�$ در�6 �) 

�?a و (	درم �� $ �) 
g
 او !?a و (� آ�

 ...(� روا6Q و وي �4 	رش
J
Q: 

6��� :Bب 
��2ي ��د از (	در دور 
$� ام (� B(' ه��>$ �$ �	=�� رود�	

 :���7 (� �' و ���7 (� �' و 7B از ��	د ��gQ �� (� آ>�'
�.د ( � � ،�L2�� 7B (	در � دور 

J �� �) را � 
6�� 	� J��: اآ �ن 

 آ$ (� ��و�� در رو/J و 5	ري (� ��ي و
7'� J  $� !اي رود�	

  
 :دوم

 ��L��� 'D �	غ ����
 ه	 ا�'رون ه�$ �5ي

'�

� ��	7 �' و �>Q 	�  
l� ،g	ر �'B ن	L? ��ا�� :�(	ي 

' Q�: :در	ب، (B ن �5يB 
 !(�گ ��د �	غ ��4 �5ان

  
 :��م

 ه	ي ��gQ در Q	ددا�6
$D9! 2' !�بQ�� :اي (� 

 �	 (	در �� در:	هJ اL2Q	د7 ��د... آa را �'Q'م 
	 :gQ�9 را �$ % n2� Jb	رد و 

 ز�':� را �$ (�گ 
 �	 �'�Q ��ط 

Jن ده	را ا( g �	ر7  

 

ا، 
م ند

چهل

 

دا
شه

ت 
داش

رگ
بز
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 نره                                                                                                                                                                    

 از ��9 (�>�د دور (	� ' �	7 ()��ر
 :	(� ا�1 درا�Q رa1 7 ا�L�	7 ��دا�6

 
 #�Q	د ��9 را �	7 �> �' و ر#6 در %	7

 %	ه62 5	ي Bن �1ا=�b ز�	7 �� دا�6
 

 (�'ي ��	 1$ ا��ان L<1	ر:	L<: 7$ ا�6
 (�'ي ��	 ز(�� را J9m و : 	7 �� دا�6

 
'� �' ر�b�L� 7 ���اب ه	ي ��.

 ه� a1 1$ �' راه� 62	Q' زرا7 �� دا�6
 

  S4ا � 5:J در... 
1
 اO'���ن�� 

�>L2$ ام d�در %9$ 0 ا 
� ا�6 ، از درد،َ J� و %>�	
 –1$ ا(�وز �	 ر��L9> JL'7 ام  

 در _��0 ا�@�ر7 ه	 
 .Bن ز(	ن 1$ ���اب را در B<�ش (+ #>�د

 در $9% �>L2$ ام
� ا�6 از��ق  J� و %>�	

 –%S�ِ �	ل ��g   –1$ %�ن ا(�وز 
 �	ل :>�دم  در ���Xا�$ 0 /��ت

 *.و ُ(�� زدم �	 1^ �	0 ��د �� (	7
 در $9%  �>L2$ ام

� ا�6 ، َ J� و %>�	
JQ�: +) 1$ ��ن 

gQ�� 0 ا(�وز $A! �� 
 1$ ���اب �?L$ ا�6،

G	�  0	#در ژر 
 �+ (3	=+ (	 را 

gQ�� 0 7روز �� :�د S�% g��� **�b� $1دا
��� 6D9$ ا0 �$ و�j�/ 	�. 

،$� ،�ََ ا(�وز %>�	ن (� 
 ...(���ت  

،$� 1$ ���اب را :�ز0 در د�6 
 +�	<�� �	 �0�n ��.��دش �� 

�$ ا0 ��خ در :�9 	Qز	 ! و 
 .ا(�وز �	=�bد %����9 �	ل �	 :¡ا�� �� �<� �L	G (	7 ا�6* 

�$ ه b	(+ ر�JL درQ	#6 1$ ���اب #�ز�' ��د را L<1$ ا�6، ** 	�)	" +LQ6  –�$ رواT�A� 	�
���0 1$ �$ او 

 ،'�:?6 ا:� %�S روز 5 	ر7 0 ���اب را �� دوش ���bد و �+ ��ر و ��اب :�د ��� ��bدا
 ���اب دو�	ر7
 .ز�'7 ��اه' �'

 

��ز	 دارم ��EAا� 

 � ��ز ه�ا�-�
��ز	 دارم، ا�EAب �"( ��ران ��EAا�  

  ا�EAب رو�. �F در =(ان و در ز��-�ن

 ا�)�ب ��خ ���$ �� ز(�� و ��B	ن ه	

  �K ���6ن ه�� ر�56 �� ر���ن �� �5 ا�
ان

  د�� ه��; �
 ز6C} و ��ز و �
گ ��ز	 دارم


ا��ن= �  �8 � �رم، �8 ���; �"( 3زاد

�� ر�; ��ز �6D� 	را 
Dر د��� S� ;ر� ��  

 

��	Q	ن J(<" را � '7 �� =4 دارم و	X�B 

{6C د�� ��رش ��8 �5 ��ران و ��ازش ه�  

  �� �$�ر�، �� �$�ر�، �� �$�ر�; 3	 ��ران

�6D� ;6J ،دارم �8 � �رم 	ز�� ��EAا�  


	 ��-5 �'���، =��5 را ���8 �� ا�
انM��  

��ز	 دارم ��EAا�  

F� .ب رو�EAا�  

  ا�EAب �
خ ���5

 دوا�J 3زاد	
50 
 

	�)	� 6<� �91	ت در 
 ا"�Lاض در ده	ن ��زدان ،

،�Q��� +�D; 	� 
.Q." $3 X� 0ا�! 

 %$ !'ر ��0 ��داد :�#L$ ا0
،'�Qا.���(	ه+ $1  0�� 
 (	درم :9'ا�6 را �B+ د7،

�6 ا�6	���) +b ? ! 'اق 
 �	 j'اQ+ ر�	 از دور،

�'رم (.ر"$ ات را ��n�	ن ، 
�$ ات را �$ n� +l9	ر	� 

 دا��	0 ��د 
� ' �� ��( �	0 �9 'ت	<� درو (+ 

t	ه�ات در روده	،  
'� (+ QB ' و (��و

'� و در �)^ �	�$ ام ���' (+ ��
 ا 0�L� +� 4	ر7، 

،gX� ر	tL� ا
' 1 61� ��ا0 (	ه+ $1 

 ا0 روز !��7 ا0،
 ��� ��. را � �'7 ا0 
 1$ ��'ا ر ا�6 و ره	،

6  1$ / 7�3 اش را (	=�' �$ 
 اذا��	 در :L�'9$ ه	،

،$� و ��ر��' در 1^ �	
gX� ات را $�	) 
 و �91	ت را ����

'� 1$ ره	 از �jرت ���م �	_ (+ رو
 ز�'7 ام ،

 /L+ ا_ن  $1�JX�9 �1د0 
 
  

 دا�4 � 	E� 

ا�� از �-Nد��� �5 ا 

 ���U ����ي
 

 ���اب ر#6 و (	در از او �b	7 �� دا�6
 از دا<��B g	ن را ا�'و7 و7B ��دا�6

 
 ��ن ¡رو �5��� �� '	o 	ن ��و��'

����' ر�6 ��	7 �� دا�6 7	�� �Qو�� 
 

$L2� ن	�ن =B 	� $L2X� دل �Qو�� 
�S: gD را از #b9L	7 �� دا�6 $L2� دل 

 
	 :��$ 1?� را ��دا�6 (� ��ودم 

$1 ���� �Qو�� �� !W ازروي (	7 �� دا�6  
 
 

 �� � ' ��. ���اب L<>B$ ��د در ��ن
��ا :�ا7 �� دا�6B $L#ي ر	ه J9m �� 

 
7�����و�Q ��. و �s� $L�� �� 7�L2¬ ا 

 د�6 د"	 ز ا�'و7 ��ي ا=$ �� دا�6
 

 از J9m �	ن �X	6Q در �.د داد:� ��د
 د�6 از �� J9t :� داد ��ا7 �� دا�6

 
 و!�L/ $Q�: $1 �L (� �ع ��د (	در

 از �	ر�b5 7 د�B 6ن �� �L	7 �� دا�6
 

��7 ا(	 G	� 6 در�	را 1 gQ�� اب��� 
 ���اب ه	 �� از Bن Bرا(b	7 �� دا�6

 
 و!�L ��ادرا�g ا�'ا�L ' در %	7

 ��Q^ دو�	ر7 #��	د از "�� %	7 �� دا�6
 

 �	 (�گ رو��و �' ��  5���B gو �'
 ���اب �� ��و �' از (	 �b	7 �� دا�6

 
 ���اب ر#6 و ���b � �� g?�ش ��ان
 5	ري �' و �)	ب از ا�Q د�bL	7 �� دا�6
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 نره                                                                                                                                                                    

�� �"( +�ودان �'�ن  

 ���وش ��
ا@�
 

 !و;�، و;�
�) $1 �) $� �X# �t� 
 �$ ه� 31	4Q�> ، وار

 ام، 1$ ز��B �Q	ن د0�bQ < �د7
 ه��>$ �	 � ��د7 ام؛
 .ه��>$ �	 � ��د7 ام
+��� ام،  ا:� 1$ /	ل 

+) d�� � .ام  � 	�+  
$A! از درون �) $A> و 	م؛ ه')B �� 	ه 

 /X	6Q ه.ار �	7 �	 :'ا،
�	م Bن ��	ن 	� �<" Q'/ 

 �$ د��� �L	J<% 7 1'�'ا،
 ه	L��� 0$ ز �>6 دود 1>6
 درون �1(ٔ$ ��	7،

$9D� g�� .ه	 و 1	ر:	7 ه	0 �1ر7 ز 
 J ز ر�w، "@� و �� :�#L$ ا�6؛ 

+9�� $� Jا�6؛  ر� $L#�: �� $� ز(	
���د7 ام، a1 0	 L"7 ا	b� ا:� %$ در 

+XQ  7��% د7 ام ز� .ه	0 ��>�	ر 
	�=	� $�	 b�> $% 

	�=	� $1 
+� �T� 0ر7 ات  زدم �$ رو	1  
 1$ در ��وش B('0؛

 �$ 5 4 و �5ش B('0؛
 ه	0 � �$ اوج ر#6 (�ج

 !ه	0 � Q $1	د �	د اوج
 در Bن (�	ن $1 5. �@� ���د،

�	ر7 $Ll���د (�ا �$  �t� .ه	 
���دم از 21	ن 1$ ر�¨ و Bب، دل ر��د�	ن؛ 

 �$ :�ده	0 ه�ل،
 j'ف :>�د7 ام؛  �2+

 .:�� ز 1	م (�گ در ر��د7 ام
� $1 	 �'ان ا(�' 

  ده	ن و د�6 را ره	 1 +،
  در0 ز ">�، �� ��>6 ا�Q ز(�� دل #�2د7 وا 1 +،

�'7 ام؛	) ' � $� 
 �X 3$ دQ'7 ام؛

 ��n'7، ه� ��n'7 5	ن ��nد7 ام؛
 .ه.ار ��6 و دروغ و �	روا � �د7 ام

،+L#	Q '�9� +<��� � ا:� 
���ه� ���د؛ '�9� �L	gQ (� از 

�$ 5	($، 5	ن �	G ا�)�ب را ��Lد7 ام. 
 1 �ن ا:� ز � 0�3 (�	ن L2� ^L1$ ام،

 ا:� 1$ اL2Q	د7 ام
 و Q	 ز �	 #L	د7 ام،

 ��ا0 �، �$ را7 � �L2X$ ام؛
 ه	��B 0	 ا:� (�	ن � ¨

$� ه	0 ��د7 ام، %� دا
 ه �ز : '(J،  و=+

 <¡ا و !�ت (�د(J؛
$�	bQ نB ،J� .ا0 1$ ��د7 ام ه�	

 �n	7 ">� در �+ ا�6؛
 ��ار و ��ر 1	ر �	ز �	 و0 ا�6؛

$¯Qز �1؛ در	0 !49 �	ه 
 ��ود � 4�X	ف Bن ز %	ر ��0 ا�Q �5	ن

 ر�'؛  1 �ن �$ :�ش (+
 (� ا�Q ��ود �	 � �'7 را

 .�$ ��ن ��د ��ود7 ام
،G	� $% �:د و ��د ��ز��� 

 ا:� �� QB' از ز(��
�  او �$ �	=�	نB ه� 

�'7 ا�6	<� 	Q 7'�	<#. 
 !و;�! و;�

� ��. 5	ودان ��	ن $1 (�، 
7'��� � 0	?j 	� غ	�5م 1$ از #�از �	ا0 (� 

�� :>�د7 ام $L#�: $) 6دور د� $�. 
 ٢°����١٣  

����� ��3 
 ا�
 E 4 � �ردو��

 

 ا:� �� +�B	� ،'Q��L2: .د7 ��د

'���+ ز �� .1�� ِد د=L ¨ �	ز َ

 �	Q' :�دن � ،7'�<1	Q$ �9 ' �1د7 �4

Jِف ز� 	X� 0��_ ،�) 0	>$ ه��6 <� 'Q	� 

'���د7 ه	g? � 0 "	دت �$ (	�'ن �1د7 ا 

 '  1 +�� در ��از0�Qِ  �4، واژ7 ه	0ِ  �+ (�� ��م 

'���+ رو _	� JQ	��<% از ،J<1�� '�n� 4ِاز ا� 

 ا:� �� +�B	� ،'Q��L2: .د7 ��د

'���+ ز �� 1��ِد د=L ¨ �	ز َ

 د#�L �	;�اJ رو0 (�. در د�6ِ  �	د ورق ورق 

 (?��مِ  �	د:+ 1 	ِر )�JQ ه �ز �	G (+ ��رد

²Q�/  ِ0	ده��ق، ��ا0 1	 (�	ن !	��	0 ا

�'7 ام 	<� ا�'ا(J را "�Q	ن 

���$ �	ز 0	�X9� 	� ،W=و �� "	�)	ن ُ

'� (+ QB '، (+ رو

J 1 +) 7	b� (� �$ ��ا��	، �$ !	��	 

 ا:� �� +�B	� ،'Q��L2: .د7 ��د

'���+ ز �� 1��ِد د=L ¨ �	ز َ

7	�� Jود7 ه�� �Qرو0ِ  ا 

 '���+ ز d�<% درم	ش �$ (' l�= 

'<1 +�� رو�2X" 0	� ،	L� 0��  ِ0_	ر7 

�� �	لُ 0	� �% $@(� ،7'� ��ا0 �@�ه	5  ِ0	 (	

 1'ام #SA (.ۀ ا�tL	ِر (�گ (+ ��د؟ 

7 7 7B 

 ا:� �� +�B	� ،'Q��L2: .د7 ��د

' ¯�n� 	3 Qا � 0	�Lد� ،� j'ا0 � '7 ه	0 

 دور :�9	0 ���اه � J	Q$ ات � >� '

 6��� Jدرم ��اه	ا0 (�� 

'�'Q�� �	 %�خِ  ��وا�$ ا0  1��ده	 

 ���D	 را #�ت، %�ا<�	 را رو�� �1

�	م �'، �$ �	�$ �	ز(+ :�دم �?� 

 ا:� �� +�B	� ،'Q��L2: .د7 ��د

 . . 

 
)  

س " ��د�# ، ���6 از 4�( " 

��'Nا 	�D�  

��ا�� �5 ُ+
مِ  ��K 8م �(�� �� 

 ا���M �5 ا��0قِ  3را ، =:�ت ا��


	 را ����8 �� ��6�

س ، �� 

 دا�
	 ه�� دار ����	 ا�� ُو >
ار ،

 از ��ه�� ز���� ���ا��

 ا�8 =����نِ  دراز

 �; �; 5w<�N  ِ5�"4 ام �� �4د

��8 ا���� 	��
� 


و �
د	 ا�� < 5J��  َِو در=-� �5 در ده�ن... 

  

  

 

 

ا، 
م ند

چهل

 

دا
شه

ت 
داش

رگ
بز
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�D� اغ ر�56 را
� 
���'N ��'N 

 

اب و ���A; �5 ��درش � �
ا� 

 
' � +�	<�� " ��.ت"�	 

��bان (+ دوQ'0 در ($، $% 

�$ 1$ (	درت �	 5	($ �b�B"7	�� " 

 .�	L#�: G$ ات (+ �	=�'-��(.ار

�، ��اB 0زاد0 و ز�':+ :	م (+ زد0، 

 .و(	درت �� :�ر � 5	ن (�'اد

��+ دا�L2+؟  �b) 

 �X	ر%�	ن ��ا�j 0' ��د �� �	(�	 دام :�L2د7 ��د�'؟

 ،+L2�� /	ل $1 

 %$ (+ J> + 1 (	در را؟ 

 ��ادر را ؟

 <B Jزاد0 را؟

+ ��� $1 +L2��� ر#L+ و  

 �	 ر#L 6 دو�	رj 7	")$ ا#L	د �$ ��� (	 

�'ا"را �	 " ���اب"�5	ن 1 �ن  "،'�	 <�) 0�bQ0 د 

�'اB 0زاد0"." 

��b� را $<Qاغ ر�� ،d<� G	� �Qدر ز 

�$ 5	ن دارد�b% ����! 

$LlQوB ن  �$ دار	��Bران را، در	ء �$L��# +21 

،d<� G	� در '���b�	 رQ>$ ه	 5	ن  

6�� و Q	را �Q�?� ا�69X �5	=6 ده	ن :>�د7، �$ 

 ! #�Q	د (+ ��د Bوازت، �.ن �$ 7�1

�6 را��واg1 1�1 ' :�ش !	� 	. 

 .(	 1$ (+ دا��J %$ راز62Q در (�:6  

 در ��B	ن دو �	ر7 (+ ��د ا��

61	� �� 'Q�b�) و 

 را ��اQ $� $1 0	د:	ر ��	د0 " ��.ت"�>	ن 

� را �$ Q	د (� ا�'ازد؟  	 

 :#�وغ (+ :?6

 »%�اغ را�@$ 	رdQ ا�6« 

	 ��� ' Q $1	را�6 از دل (	در 62�� و

� G	� 	 

'� .#�ش ���L2: Wد7 ا

،J� 1 +�� د�X� �bQت 

"G	�	و� a� "6د7 ا�	L#را7 ا $�. 

 ،JQر	1 +) S: 6)	� $� 

 . :Q $� +��� S	د Bن �L�) 4	ب

 ���� 5	ر62Q ا(>4 ��ن %>J (	درت در (	7

'���+ دا�+ 1$ (	در را %$ ه	 �1د 

 �� % �Qن آ$ ا	� را" ���اب"ه�	

�� $� g	d<� G ا�Q 1>�ر ره	 �1د�'-�	 5	ن	�	5. 

'Q�: +) �l� 61	� �� � (	درت �	 


�ت (� آ +، � 

 ��Xت (+ 1 +،

 �$ د�6 (� ز�� و (�T (� ��ي 

�، (	 را �$ ا#6 و ��. ��اه' 1>�' +� ز(	�$ در 

 و=+ �'ان

 �$ ر�¨ ��اب ه	ي (	ن آ$ �	زك ا�6، 

 ر���b �1	ن �9j را

'�<1 Jاه��� $L#�: $) ن	��B ��. 

 ادا($ دارد ا�Q �5	ن،

�$ ��ا0 !	�ن، 

 1$ ��ا0 (	دران

 1$ ��ا0 (�د(	ن

 "  Bزاد0"1$ ��ا0 

��-��� 
�Q�O اد�+ 

 1 
+) �� ز�'د �X	ر%�	ن زا

�b	7 (	ت (	7 �Qز 
 .b� '  1	ن �	رس (+

2 
 ��9)$ :��$ د�L	ر

 ��Q' �$ ��اب ار<�ان (+
���' و ��' =4 =�9+ (+. 

 3 
 �X	ر%�	ن

�L2	ن (	در Bه� 
          +) $�	<� '� رو
 و �b	ن
          $Q�: $� +) رس	� +9�= 0 '  1. 

 4 
 B�n.ان

$L��� 00 �� 'ر (+ /�9ا	ه '�.� 
 و �b	ن
�س ��:�اران           �� 

�	رس (+                    '  1. 
 5 

 ه	0 �5ان را 5 	ز7
��ر (+ �$ /$93 ���' ه	0 �� 

 و د��Lان
��د7 6<���� ' ه	X� 0	رت (+ در . 

 6 
 �X	ر%�	ن �$ �$ و =���

                   +) d�9� '  1 
 .ز� ' و �b	ن �$ 7��% (	7 ��$1 % ¨ (+

 7 
��واز (+ $�	 1 ' �� 'ر 

 و ��9)$
 .� 'د !	(6 �$ ��	ز �س (+

 

اب ��6ن �
اي ��ر��x��� 5� x ��ارد � 


��4 S��� 
 

��س �'ارد �'ر	# �bQد��� 
���gQ راL<1+ و 
�$ ا�Qان ��د                        	�� 

�7�D زد0 و� 
�$ ا�Qان ��د                  	�� 

��JQ�9 (+ ��زد از� 0�3 1$ ��رد... 
 #�!J از,��$ ه	Q+ 1$ :��2ان ز(	ن زد

 %$ درد (+ 1>'                                                    
                                                     J 1 +) ان را (�ور�Qا gQ�� 	� ودارم. 

 (� ��	7 �'7 ام �'ر 
�ا�6  +��(+ دا���B +L2 ا�Q �	ه 	($ �� 

�+ دارد،	Lه+ ��ا0 ��دش دا�	ه��� 
 وه�	رlQ+ ���$ (�ا دارد 

 J�� (	ه�b+ /�ا(.اد7 ه	0 ز(	
 رو0 :	(�	0 ا��Lار(�گ 

 JQودار 
             JQرا (+ ��ر gQ�� دن���j	D) ق��. 

  7'� �) $��� gQ	�L<) +XQ 
��د +) 7'��� XQ+ د=g ��ا0 

� XQ+ ��ش را =4 /�ض (+ �	زد ���$ 
�$ ا�Qان ��د؟                                                      	�� �bز�	� 

 +L2��'ر� (+ دا 
 ا�Q ��� �1د1	�g ��	وو� '

 از��Q'ن د��L	 و -
 .1	#�ر 1?� ه	                        

 ه��>$ ��اب �ا ���$ ا�Qان (+ دQ'م ! �'ر 
���د  $�	�� 
 ا�Qان ��د              

���د                           7	b¯د0 1$ ه��) $��� +Q	�Lد�	� 
���د/ �هJ ��د                             $�	��. 

��س ه	0 ��� را �	(�ش �1 	# 
 ��� را #�ا(�ش �1 

 ��دت را 1 	ر	��ت ����'7 ام �b¡ار
 �b¡ار�	زوا�B J�X	ر��د
 .��2زا�J / و(��7 ا0 1$ داد7 ��د0 
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 ا����F در ا��
��3د 
���/Q8 ��ا�/� 

 
�62l :	ه+ (+  J������J و �D' ه��>$ (+    
)+Q	Qا¸ رو'Q( 

+"� A) a?  !ا=� 
 ا�Q د�6 ه	0 او � ��b ا�6

 ��b �$ او
 ا�Q د�6 ه	0 او � ��b ا�6

 و �	ه'م (�
S��	1$ #�ج #�ج ا� 

 ��B	ن ��ان را ��	7 �1د7
 و (�

 (Si د�0�L 1$ ر#L$ ا�6 ه�ا ��ر0
 �	د �0 �� $ ام (+ ��زد

  
 !ا=� :�9=$

J�� /�ف (+ ز 	� 
J� %>J �� (+ :�دا

 (� �	 %>J �	ز
 /��ت �1دم از �'Q'ن (	درم

 (� �	 %>J �	ز
G	� �	ز0 �1دم �	 %�.ه	0 �@�

 (� �	 %>J �	ز
 �1س (���)+ ام را S�@D �1دم

 و ��¯�'م �	 (	���
 �$ ��6 ��	�	ن ه	 و �>6 �	م ه	

^9Ll) 0	ه aX" م در��iX 6�� $� 
 �$ ��6 ا(�� �B	د

  
 !ا=� ا(���B	د

 ال و
 ا م     
 0 ر         
 B ب      

 .ا د  
 ��م �� ه>L	د و ه>6

  

 ا�8 ز���5 � ���اد ��Dرد ! ��ور �8
��TA� �Bر 

	 �	د �b¡رد J<B ِر	1  ��< � 
�	�	د �b¡رد 0 +� �	L21ِ� �5ا

 
 ا0 َا�� از 31	0 �5	ن، �	ز B('0؟

	 <�J �	 �	د �b¡رد! ��	ر! �	ران 
 

�$ �6l ُو U9، ده	نِ  (�ا (� '�b Qا! 
 �b¡ار از :Q�# ،�)  ِ0�9	د �b¡رد

 
� ��د7 �6 ا�Q د=J! ا0 ">�  ِ.��  ِ'�j 

 دردا ا:� ز �j'ِ  ��د، �j	د �b¡رد
 

6� �)  ِ�<9:  ِS:ُ  ِر	د:	Q ��	مِ   
 ه�:. (�	د �	م � از Q	د �b¡رد

 
 در ه� َ�َ?a ��ا0 دلِ  (�، !?a (2	ز

�'7 ام Bزاد �b¡رد�� �Qار ا¡b� 
 

��2Q'م �@	طِ  ��بِ  ">� +) � !د�6ِ  
 �	دا ا:� ز دQ'7 0 ا�L	د �b¡رد

 
�Qاز 'D� 'اه�l��� ����Qِ  روز:	ر 
 dQ ذّر7 از ;�اوتِ  #�ه	د �b¡رد

 
 ه�% ' (�گِ  ��گ، ��ودت 1��د �1د

 ا�Q ز(	�$ 0 ��'اد �b¡رد! �	ور �1


اى د=-
م ��ا �y:� �K3ن� 
�
ودD�Q #'4 

 
 

 د��Lم
 � 6 �	ن ��د

 ز�'7 �$ :�رت آ  '
� آ>L$ �'ى 

 .(L9« ز�'7 �$ :�ر (« ��د
 ���� آ$ %$ Bرام �� �� �	=g (« :¡ارد

$L#�: را � او آ$ ��ل (�گ 
 .�	م /�ل (« ��رد
� #)r اL2Q	د7 ��دى 

�b	7 (« آ�دى $� و ���'_
 آ$ �$ �	�$ ات �� :�دى

 ا(	 د�bQ ا	ق آ�%f ��د را ��lاه« دQ' د��Lم
7' QB ى ��ش	ل ه	�� S�� و 

' ��� (« ز�� .�� در و د�Qارش 
� (Si (�غ /�=« �$ دام ا#L	دى 

 (�<« /��ان
�$ %��7 ى �j	دش را �3L25 (« آ '	��@P) $آ 

� �$ دام ا#L	دى 
 ه�¯�ن ���$ ى ا��bرى

 آ$ =b'آ�ب �'
 .و �'ل �$ ��اب /�ام (« ��د

 آ�	� ' اQ 	ن
� �	ن �� � 7�3 ه	، �	م ه	 

»
Qر	 آ�	� ' اQ 	ن در 
»b��'7 ى �	�� آ$ �	 j'اى 

�	رس (« آ  '. 
 آ>L 'ت د��Lم

 آ>L 'ت
� آJ ��د fQ 	 


��i (« ��ى�$ ا�Q ه�$ �b% � .ا(	 
�) .Q." اى'� 7B 

 :S ���« آ$ �� :�9ى � رو�o'7 ��د
 �	ز �'

 :�L2د7 �'
'��	����J :9��گ ه	gQ #�و � و �)>$ ى ا�Qان را در 

'��« آ$ �'ا داد7 ا	 Qو ا 
' ���9� 

$L2<� (���9ن ه	 � آ$ :�د :9« 
' � .و �	م � را (« ��ا

�> �ى ' �
� ا�j 6'ا�	ن را آ$ ��اى � Bواز (« ��ا�) » DQ 
�> �ى Jوزى ��د را ه���� 7�3 ات را �L2 ' آ$ j'اى  » DQ 

 ���� آ$ %$ Bرام �� �� �	=g (« :¡ارد
 .او آ$ �j' /�ل (« ��رد

 
 �� 88اول 

 
 

�
 ار�4��"� 
 

' QB +) آ$ �� ��م #�ود 	ه ¨ � �Qا '� ز�	 آ�د7 ا

+ در ه�ا (+ (��د<3 : Si) $ق ا�6 آ	L<) +ه	b� و ">� 

 ا�Q � ¨ ه	 را ��دار (2T $ از رو0 �	ر ه	b� 0¡ر
 ��0 ��6 ا=�)'س �$ �>	ن �n	�+ ا�'0

 =D 6 !'ا�L+ آ$ =¡ت (	 را �$ � ¨ ه	0 ��	�	ن #�و�6
 " 0��" 6� "ا

 ��lان و �� �� و �� $ ام ���$ ا0 دو�	ر7 �.ن
 
 

 
چهلم ندا، 
 

بزرگداشت شهدا
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 و ��ن �	��'7 در رگ ه	0 ��	�	ن ه	
 1	ر:� ��	=+
 1	ر:� 5 ��+

 و دود7
 از /J3 ا�)�ب

�	G (+ ��د 
 و ا�Q ه�$

�	م !' �Q�A 
 �$ و �6Dِ  (�'ان Bزاد0

 ��اه ' ر��'
�'ا   !�'ا ! 
 0B ! 0B! 
 0B ! ا'�! 

JQا � $��� 	) 
$��� � 	Q 

 �$ ا�Q ه�$ �	م !' ؟
49! dQ $1 6ا� $��b% 

'n +) 
 در ا�Q ه�$
'� 1$ دوQ'7 ا

 در رگ ه	0 ��	�	ن
 و ا�)�ب را

Sjو 
 �$ (�'ان و��B Wزاد0

  Bااخ!    �'ا
�'اااا... 

 
 


�B ��ر� زاد	�:C 
 ��ا د=-
م

 
+��	زB Gرا0 �	غ �5ا 

+�	:'�� ز���'ا د��Lم  
 �$ 5>� "�و��6 ره��

 � +XQ	j$ �5د ��د را روان �1د
'Q�<� از ��ن +����اه 6 را �$ �	را $1 

6Q	وازهB ان�l=.> ��j $� 21+ را 
��	ن �1د gه	0 ��	�" �Qز $�. 

$tT= $tT= م�Lا د�'� 
6)�: 0	�2?� 

 �$ رو0 � (�گ ��واز (��Xد
� ��د� $1 0	 ��<%	6Q �5	ن را j'ا �1د7 ��د0 

��زد��	ت ��'ار0 اش را +� �5	ن در 
� B<	ز (��Xد .Q." د	Q $� 

�'ا د��Lم /93$ ات را 
 ه�$ دا<'اران

'� �$ ���T� 0:	7 ��'ار0 ��. ��د
'��	م �ا در j^ "	�)	ن و;� (�>��د $1 

6Q	9�5$ ه �Q��B 	� $1 0د�� � 
+o	ا(�' ره 

�� درد (	 (�'(�'0 0	��	5 $� 
� ��د0 1$ (	 را �Qم ا�Lا د�'� 

 از ا6�9m �Q (�گ و �?�ت
 0'�<1 +) +:'� .�$ j�� �#�X	o+ ز

 
 


ا-�� 

خ =
داده� �
خ؛ � 

 !��خ
،��b�<� ا0 ��ِخ 

7�D� ه	 ا0 ��ِخ 
،+:'� ا�s; 0	ن ز

$Q	) ن	ت، 5	0 /� 
 ه	 �9D$ زاِر #�ا��0 �س
 (�ج ��دا�L+ �$ ��	�	ن؛

 ه	0 (�د(	ن �5ا�$ زد0، از رگ
 �( ' �'0؛ 

��� ��داده	�� G	� 0 از'�=	� 
�¨ ر�¨ �	�L$ د�6���>��، ه	0 B '7 ِا0 ��خ�6 #�اخ �و "� '� ا

 روز0 1$ ��9 �'0 در �	م �'اه	
 7	) �� J��1388 

�
D�C �B
�:C 
 ��ا، =�ن، =����ن 

 و � b?�ش ه	0 ��	�	ن ه �ز در و/>6 و �s¬ زB �5ور0
'  X�) $Q�: ا'j +� ن	<Qا��. 

�	ن B 0 $ه� $�! 
  

 و �� �	م %	ه	ر را7 ه	0 �5	ن
 /d �'7 ا0

 و "aX ه	d%�1 0ِ  �$ در %	ه	ر
�A" از 

	 ا�?3	ر #�Q	د �>6 �	م ه	 
 :در د�6 (	دران (+ :�دد 

             –  �Qان او'� –ورود0 �.رگ ز
 "'�<l�� 
	زB 7زاد �'Q' ؟    	�� 
   $ ) 0 $¯� aX" �Qا 
�'g Q'Q ؟    " 
$� 

 اaX" �Q ه	
 �$ در %	ه	ر

'����د 
�	م !' 

'� دQ'7 �'7 ا
 �Q��B �	ر
 در ��	�	ن

�	م !' 
�$ �$ رو��و	<� و %>J ه	 

'� "��ر �1د7 ��د
 از ا(	م /��2

 و #�دو�+
�'ا�6 �L?: 0ا�� +#�/ 

'� :¡ر �1د7 ��د
7	b<� در�6 از !49 دا

 اه'ا0 ��ن،
'� و ر��'
 �$ ا�)�ب

،7'� 7	�� $1 
�?X�) a>' ز�Q دود7 

a?� +b  	� 
  

'� "��ر�1د7 ��د
�	م !' 

 و �$ رگ ه	0 ��	�	ن
�Qاز�� 

 و 1	ر:� ��	=+
S?! gQ	د�6 ه 

 در د�6 ه	0 1	ر:� 5 ��+
 و ا�)�ب

 �� �� د�6
' 9� 
' 9�... 

 �9 ' (+ ��د
 !Bخ �'ااا 

� ا1 �ن 49! 
�	م !' را aX" ' % 

 هS (�'ه' �$ ��B 6زاد0 ؟
 

  و �� %	ه	ر را7 ه	0
�	م ��	�	ن ه	0 �5	ن 

7'� d/ 
6��Q�A �.ر:+ از %>�	 

'�	� و ��ن (+ 
�Q�A از :0�9 

 و در
 رگ ه	0 ��	�	ن

�Qر. 
'� و ر">$ :�#L$ ا

�	م 	��9 ه	 
�	م %	ه	ر را7 ه	0 �5	ن �� 

 !Bااخ ! �'ا 
�'ا ! 
�'ا ! 

� ا1 �ن 49! 
�	م !' را �Q�A �Q' % 

 هS (�'ه' ؟
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ا�5 + ��� �
ا� ��ا� ��J 

وز�; �� �� 

 
�g ��خ �' و �'اB 0زاد0 ��اه+ ا�Qا��	ن در �1	7 ز(	�+ �$ :�ش د��	 ر��'. ه�$ %�. از Bن � �$ ��	B 7<	ز �'	��a از Bن روز، ��2	ر0 از ه �( 'ان د��	 . روز0 $1 ��	�	��	0 ��� �$ ��ن �5ا

'�در ا�Q (�	ن 5	bQ	7 ه � (���)+ در  5�g ه	0 (�د(+ �	Q' از ه� ه � د0�bQ وا_� �	�' %$ (���)+ �$ ;�ر J�(L2) و �+ ه�  وا�@$ �	 . ه�dQ �$ ز�	ن ��gQ �	 (�دم ا�Qان ا��از ه�'رد0 �1د
 .:	7 ��ر و ا��L	ق (�	رزان را j' % 'ان (+ 1 ' و :	7 �� ز���	0 5	ن �	ن (�هJ (+ ��د. (l	;4 ار�	ط ��!�ار (+ 1 '

����' از و�91�o'Q¼ ه	Q+ 1$ �5ا�	ن ا�Qا�+ در /�	6Q از  5�g ��. ا�Qان �	�L$ ��د ،+"	�L50 ا	ه $X�� �bQب و د���Q 6Q	� $� <XQ روز' . 	 �B 0	ه ¨ هB 0ه�ات �� رو	t �Q0 از ا�Qو	A 7	:
gQ	L� 1$ در $�A	و�Q ا(�وز ا�Qان /X	6Q 1  ' از ه�%$ �ا 	��ود7 �'7 و :	7 �ا�$ ا0 �� ��ود7 (+ �' 	 !A$ /	_0 ا�Qان را در :�ش 	رB " UQزاد0" و" (��� " �$ /	#t$ !�ار (+ :�6# 

�+ هJ<% $� J (+ ��رد. ز(.($ 1 '�Qر % ' ه �( ' <�� ا�P/ ،0�Q�A�+ (	د=�� .  در (�	ن ا���7 ا�Q و�o'Qه	0 	5 ،'����L2l ��ا� '7 ا0 1$ �	ز در د�6 رو�$ رو0 دور�� g اL2Q	د و Bواز ��ا
�	داQ+ ��د	1...(1( 

 $��ا " 'Q�� +���$ �$ #	ر�+ Bورد7 ا�'" ��	 از (�دم �b Qرا ا: 
 0 رو��0 ���د از اه	=+

$1 +��'ا د��L �5ا 
 ه	0 ��ان را7 ا#L	د در ��	�	ن

$� ه	 ����W�5 $� 6 د�Qا
	 دا<+ ' 1 a/ $ �� را در gB 0 

6lQد ر.Q�� '�3� g��� 	 
+�� Q��َ' ��	 از (�دم 

 ه	 !' 1>�'7 	 و!B +Lزاد0 در Bن
$�23) $� ��o	� '�<X� را +� ز�Q ه	0 ���	

 ���	زان �+ j?6 و �jرت را در #�ار ����
+�� Q��َ' ��	 از (�دم 

 B 0زاد0 را �¯> ' و!L+ �	د0
�'ا د��L �5ان 

J<% ل	از ذ< �Lه	ش ��	ه 
 را7 ا#L	د ه	0 ��ان �$ �	 ��	�	ن
+:'� اش را در (>��b� 6د 	 ز

�'رش را ���� 
 ه	 � �	ن �jرg ز�Q د�6

 #�Q	دش �9 '� از ��B	ن
+�� Q��َ' ��	 از (�دم 

 و!L+ را7 ��واز را ��	� '
���د از اه	=+ 0��� 0 

$1 +��'ا د��L �5ا 
 ه	0 ��ان را7 ا#L	د در��	�	ن

$� ه	 ����W�5 $� 6 د�Qا
	 دا<+ ' 1 a/ $ �� را در gB 0 

6lQد ر.Q�� '�3� g��� 	 
+�� ��Q' ��	 از (�دم 

 و!D) +L>�!>	ن Bزاد0 ا�6
+�� ��Q' ��	 از (�دم 

+) $Q�: ا'� 1 ' در ��	�	ن 
+�� ��Q' ��	 از (�دم 

 ه	 �'اQ�: 0	ن در ��	�	ن
 


وز �� �4;، �5 روز �� �� 
 

�	م B� 	XQ�)B +9T) +(���) 0	 ��د" �5ن �	o." دو(�� ��ا� '7 ا� $1 0	 j'اgQ (�5+ از ا(�' و د=�b(+ را ه��ا7 ا�Qا��	ن �1د،  7' �هJ اوg�� $1 +Q از ��J !�ن ا�6 1$ ��اB 0زاد0 (+ ��ا�' . ��ا
��. ه��ا7 و ه�b	م (�دم ��د7 �j	D) +"	�L50 ا	>��ر0 از 5 	و در ��2... 

$L�ر :¡ا	د:	Q $� ان�Qا0 (�دم ا�� .�� r� $� +)	�� :او در وب �	 6Q�Al+ اش 
�3	 6"��	 �) . $	 Bن را در <�ش ��Xت ��	 (+ � �JQ و در %>�	ن ��	 (+ �� �B ،Jن :	B $1 7رام رو در رو0 ر"4 و ده>6 (+ �>� �'. 1 ' �5	ن در ��	 ���و0 "'م �>��6 را �t	ر7 (+" 

 ".J 1 د"	ه	J(<" ،JQ و /�	JLQ را �$ ��LQ	ن روا�$ (+. ام 	 �	ه' ا 5 �Q�� g	�D� $% J	د� 'م (� 1$ ز�'7. ��د Bورد و #'ا1	رLQ	ن ا=�	م �l>�	ن (+ ��!�	ن (+
���L$ 0 د=�bم 1  '7 از ��0 21+ ا�6 $1  �Qا+���1 ¨ در �r اول  XQ�)B	 در  5��(/ gق ('�= ��اش ��ا� 0	��L ���5ر0  ، ا=�	م �gl وا�2و ه	ول در (�	رز�P/7ر دا�L$�	 (	ر

�	رG = 'ن اL2Q	د7 ا�6 ٩٠د(��1ا�d% d ��د7، و در 1 	ر ��29ن (	�'_ در 5>� 'Q	او در ه +b=	� .'����وز (+ ��J : " /	_ او ��ا0 ا�Qا��	ن (+ ��ا 	)" 
 $��ا �bQر د	� dQ ،$از % ' ده a� ،.o	�   "we shall overcome "7د7 ا�6 را ا�5ا �1د�� 	��او در (�	�$ . ا�Q �	ر �	 �	=+ ��. و % ' 9�5$ 0 #	ر�+. 1$ �	=�	 در j'ر �ا�$ ه	B 0زاد0 ��اه	�$ د

'Q�: +) ،رز7 در ��د دارد	�( 	=�	ر �	1$ � +Qا'j ² و�l< S�	! (ً� (?��م و	=�3$ ا0 1 	اش و � $��ا 2:(0 ( 
J�� +) وز��� 	) 

���وز (+ ��Q J$ روز 	) 
 (� از $ دل �� ا�Q �	ورم
���وز (+ ��Q J$ روز 	) 

 

 N�� 5��'�� {N} �5 ر>-��5 ♦
 

 $��ا 	� Jان ه�Qرپ ا +(���) ،'D� ا " دو روز'� "6���� .0 �	ه�� �j $� ،+?3^ ه��اه	ن  5�g ��. ا�Qان 
s�   	ا"�Lاض �5ا�	ن و j'اB 0زاد0 ��اه+ �	ن را �$ �$ (���)+ رپ ا�Qان 1$ در درازا0 "�� �$ % 'ان ;�_�+ اش، ه��ار7 �$ و,6�D  و ��ا/  rQ	5 �� J1	�LD) $D)ض ��د7  و �1��'7 ا�6 

�'، ا�Q �	ر �$ از ز�Qز(�� ه	0 ا�Qان 1$ از ا��Lد�Qه	B 0=�	ن ه��ا7 �5ا�	ن ا�Qان �'7 ا�6	��� 	���6 . :�ش د�X� ن	�=B ' و ا(�وز در�و;�  G��	ه�� �3?+، ه �( '0 $1 % '0 ��g (3��ر �$ 
'<X� g=	% $� ن را	��$ :?L$ ا�6 2012او 1$ هJ ا1 �ن "�P :�و7 gn . دارد، ه��ارD� 7+ �1د7 ا�6 	 در �ا�$ ه	�X/ gQ(6 (¡ه�+، #)� و "'م Bزاد0 ز�b Qا، ا'� )3: (ا�6، در �	ر7 

$L!ز7 1$ ��9+ و	5  $Q  7 ��د    (�د7 ��د'���Xد #)r ز +:'� اون ز
'Q�1د و د ��ن و رو�Q.Q�9    '�D� از (�دم �� ��	��ن 

 ر�LlQ ���ون و و!gL ر��'7    1$ ا�Q ه�$ زن و (�د و ��� و �5ون
$� L#�: �/ '7 ��د� �1$   $� L#1$ ر �/	� $����) �/ 

� � 'ن %+ �'؟   (	درش ��+ ش �1د و :?6 ��و 	Q ه�$ 1$ (�دن �Qا 
���<=	/ $��n� د	21+ (�   �� 1+ �5اب (�'7 و (�'و�$ درد��

  /� %�$ #)r ا��g او('7 � L1	ب   �l'ا �Xن ����lرB 7ب از Bب
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	���	�� ��'ا ��	   ا(	 �'ا �'اQ+ از  6?b�) $1 '� <�) 
�0 ��	��ن 0�  (��lان "�و�+ ���bن ��ات �'ا �5ن   ا(�وز روز 
7�1	� +Q7   1$ (��2 (�گ و �.ا�tL ) د ��ن (+ ��اد	�B ��)ا  

6  � /B $93(	دس وا�$ ��د�6    دا(	د :�9=62 و (�>� $ 
"�L2X� 6 وL)�/ ���� ا'�   �L2� $=�9: $� �1ت و	� JQ�)  

7'� "���� !��B 6دم اQ 3	 % '7   ���� ا#L	دQ ��: JQ$ (>6 در
�'ا +b� +Lا��l�) +% ت	b�� 	� � (� �?$ ��ن �����bم اj �Q'ا      

�a �1%$ ه	0 ��� 0 $%�1� $Qر	5   	��# ¨ � .)�! � از ��ن 
�'ار0 1$ %+ (�>$ #�دا     ��lاب %>�	� رو هJ �¡ار �'ا +�� $bQد 
JQ'ار�� 	اب 1$ ا:$ (� و (�l�   	���	�� � $<�) ��iX � Jا�  

���	د ' � �Qدار�� g� ا�Q ��ن ه.ار �	=$ 1$ 5	رQ$  د�6 از ��
 و;� <�4Q و; + 1$ �+ 1? $  ا�Q ��ن �'ا ��62 ��ن و; $ 

  Bد(	L/ $1 +Q+ �	 ��د��ن �'ن    و; + 1$ از �ش (� و #�ار0 دادن
�g <X و �$ :�9=$ �� 'ن   %$ ا�tL	ر0 $1 21+ ( �'ا رو  

'Q	� �:ا 	و=+ ا( �)        'Q	� .�% $Q r(# Jb��� $bQد  
�'ا ) 	 'j ام و�l�) و J(/ �)   ا'j dQ $ه� ����	�� �  

$� L#�: �/ رو	) '�<X�    $� L#1$ ر $(/ 	� $��) +) �/ 
 ه� روز ه� �4 ه��� �2	;$   	 و!L+ 1$ 21+ /)��ن و �'اد7

 

♦ � =�اF� �<�N ��ر
 

�ا�$ �'ا/	#S: À ��ر0  ،$L?ا0 ه'j و ���� 0�o'Qو �bQد "�j	" ر	�(=ا'�" " �j	D) �"	�  7د�=B J> ون و.T) 0ا'j 	� ن	s#ا " 	Qد در	Q�# "د و; + در دورد�6 و در . ��د	Q $� $1 0ا $��ا
g� . ا�Qا�+ ��ود7 �'7 1$ ز(	�+ ��ز(�� <��6 �	"� ��د7 ا�6 و ا(�وز ��ز(�� <��6 ه�$  (�د(	

�ا�$، در �	ل  �Qا �"	� ،+j	" ر	'ا=)��' 73"�	ن �	در ا( +��>'،  �$ 1>�رش �	ز:>6 و �� . �$ ا�Qان (�	�5ت �1د، 	 از B#6 ا��م ;	=�	 �"	� �Q(6 �$ ا	,� �$ دادن ا!	ان /�Qا $X�B از a�ا(	 
�$ ا�() "6	S: $) ��ر1 �L) " 0	 S)��D �'ا/	#S: À ��ر0، 1$ در د#�L . ا�� ا�?3	ر ��n	ر7 در 1	�S 5	ن داد�b Qپ ر��'7، ا	4: (او �$ %( 

   آ���ه	ي ��. �9b 5 در دورد�6 از (�
 ��اه '  ��ود ��. (�

   (� Bه ¨ �?� دارم
   (� و <��6
   (� و دوري

 !  �'ا/	#S: À ��ري
   ه	ي ���� و ���ب دارد دل �ِ� ��دّر7

���)	� �Qا ¨    �2	ط 
   ا�Q �	غ ��	=�

 �	زد  ر�¨ (� �	ز رؤQ	ي (�ا ��
   ��	�	ن در ��t دارم

 ! درsQ	 درد
 !  (3��ري

 !  �'ا/	#S: À ��ري
�Q	"د'� J�9: ي ه��_ي	دوش  ه�� 	)   

 %�اغ ��B ا�Q آ�%$ را 
J<% ي ا,@�اب در	دة (� � ¨ (� ه�=B  زد	� 

	ز7 �Qدارم ه�ا �   
 !  ، از ا�Q ��ري از ا�Q ��راب

 !  �'ا/	#S: À ��ري
�L2<�   

gB دري را	ان (�lLن ا�' 
   ا#
 �$ اD) �Q � آ$ : '(.ار ��د را 

   ��:	ن �	��L وآ 	ر ه�ز�L2� 7 ��س
 'QB $از ه� آ 

��� QB'  از ��ا#�ازان 
   #��� در آ�� دارم

$� ،  ��اي 
   �$ ��زوري

 !  �'ا/	#S: À ��ري
$� ،  ز ه�ل �	ر�62 ر� $ و د�Qار 

�¡�b � �Qخ ه	ي �	Q	ن ��	ري از ��	�   
$� gB J�   دا(	

Ss�  د را�� Ã��Lره �� واآ�د
   �b5 ز�b5 �Q دارم

   ز a 5 داغ
�	��ري   

 !  �'ا/	#S: À ��ري
�) gر� J��	(� در ر:		� راَ�'  5 �ن 

 �n	ه� �" 6l	�j در (� B��ب Bرزو دارد 
��� J���9D از ��ارا $�   : 3' در ا�Q و�Qا

�	�	 آ� �� $% ، �) $�_	� J�   را
   !�	(6 �	ل و �� دارم

Sj7 و	: $�   
   ( �tري

 !  �'ا/	#S: À ��ري
 '<� 

JL#�b� 7	) aT�   ��2	ر #	ل �	ز:>6 ">� را از �D' و 
 �B	ه	ي (� �	�'  (�	دا ا�tL	رش در دل

 اش را  (�	دا ا��Lان �	دي
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   ه	ي (� ز��$
�Q'�  'Q	� � 7را �� 

 5	  آ �2�	Q' در Bن
��D' از sّ.ل S2> 	� ي (� ">� را	ه   

 'QراB ل	�ا! 
fQ د و ��د  (� و��ت آ	"	? �	ر دQ'ار �B' 9واز:	ن ار

�) Jا:� ه �Q	�	�  'L?�� 
   د�6 و دا(	�� ه � دارم

��$ د��Lري �$ َ%ْ�آ	 ،   
 !  �'ا/	#S: À ��ري

  �� ��7 ه�-�; 
�	پ ا�Qان هJ 1$ �	=�	�6 دور از و;� در 5	Q+ د:� �	�$ �1د7 و �$ (���)+  +(���) " +293�B '7 ا�6" =�س�ان �Qد(+ ا�) g� 5 70 ه��ا'��	م داد� ،7	 Bه b+ از ا ���s . 

 ،$L#�: ب !�ار���Q 6Q	� 0ز:+ �� رو	�ا�$ 0 (>��ر  رQ¯+ �	(��را،�	 ه��اه+ :�L	ر62Q :�و7 �5و0، " �� �5و0" و " ا�'0 " در و�o'Q ا$1 0 �$  "stand by me " ر�+ و	ن #	دو ز� 	را �
'��ا�$، �� �5و0 �	 ��	�+ 1	(ً� (?��م (+ :�Q'. ا�a�9b ا�5ا �1د7 ا �Q0 ا	ه $� :در (�	

 د�6 �$ د�6،
 Jو (�، ه � j'ا، 
 ه��;�، 
 درد �، درد (�، 
 �	 (� �	ش 

7'� d/ gQرو �� J�) +)	�� $1 +���از ا�Q و�Q'Q، ��:$ ا0 ا�6 1$ در د�L	ن �� �5و0 !�ار دارد، ه�	 J<% 0 $LX� �bQد " : J�L2ه +XQ 	)) "5( 
 

1- http://www.youtube.com/watch?v=ivdKvsW2kmM 

2- http://www.youtube.com/watch?v=kVCqPAzI-JY 

3- http://www.youtube.com/watch?v=vzbpkeBcEHQ  

4- http://www.youtube.com/watch?v=IVOHxDvCh6I 

5- http://www.youtube.com/watch?v=RASKaZFZtS8&feature=fvsr 

 

 

 
چهلم ندا، 
 

بزرگداشت شهدا
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 نگاه سبز                                                                                                                       

  ��ا �� 6J; ��ز از د��� ر>�

�
 ��5��4 ا��
 

�'. د�G�L �	رdQ ا�'ا(+ در #P	Q+ ��9ت (+ دود�� +�� 7'Qد �Q�A�� �$ 31	 ��رد7؟ . د����L (+ :�دد. j'ا0 دور :�9=$ اQB +) 0'. دو �$ �?��L<�� 0 در  	Q 6�	31 از ��(+ ��اه' ��� ' j'ا0 
62����$ ا0 ��+ :¡رد. (�9Dم 	� .'L#ز(�� (+ ا �� .' ��� (+ ��د از . ا�b	ر 21+ ز(�� ��رد7 و�	Q' د�gL را :�6# 	�9 ' ��د؛ ه���. (�د�n� 0' (�0 و % ' �5ان ��د را �$ او (+ ر�	 �Lن د�	%>� 	ا(

6�� .'Q�: +) +XQ:��' 9� !'� . در �5	ن" j'ا و ���	0 ا�Qان"اTj �Q $ (+ ��د !... ���ن! ���ن! ���ن: (�د �Q�# 0�) '�n	د(+ ز�'. ه�	ن دم از ده	ن و د(	غ د��L، ��ن ���ون (+ ز
�	م دارد +�	@9�	!Bا'��'راو Q	 ا�L	د او�6؛ ه�� Q�# $1	د (+ ز�'. د��L �	رdQ ا�'ام،  ،0�) '�n� 1 '؛ % ' د!�)$ ا0 1$ ! ���ن! ���ن: (�د +��ز(	ن J9�# ه	0 (���ط �$ اTj �Q $ از % ' د!�)$ 3	وز 

�+ را �$ واg 1 وا (+ دارد	�5 . 

  
  ��3ز ��+
ا

 
' Q�: +) 	ه���" : 	!B ن	ا �9@'�و0 ه��ا7 ا�L	د . آ> $L�w�2� ('(در ا(�� �B	د ��ان، �$ ,�ب :�9=$ ���وه	0 ��$ �t	(+  ��١٣٨٨داد ٣٠، دا�>0�3 #29?$ در Q�5	ن ا"�Lا,	ت (�د(+ � �$  �	=$ ٢٧

 gه	b<�t	ه� آ  '7 ")4 (+ و0 ��ا0 د!	Q)+ در /	=+ آ$ �	 (��	Tj SQ�6 (+. ه	gQ ��ا0 ��61 در t	ه�ات ا"�Lا,+ �$ ا(��ا�	د ر#L$ ��د و % ' � از هJ آ��+) ر�L$ #29?$ (دا W�5 آ�د7 از  'L#ا

+ از Q ،م	b ه �Qآ69 آ��0 ه'ف !�ار (+ ٢آ$ در ا 	ا را �'��ر ��ار، !49 �) +Al� س	�ده' = ". 

/'ود � dQ	L"+ �	 ا�L	د . و!L+ ا�Q ا?	ق ا#L	د، �'ا از در:��0 ه	 دور ��د، DQ + در ��	�	ن ه	0 #�"+ �.دdQ ا(���B	د ��د: "1	���n (	1	ن، �	(.دش Bن روز را ��ا0 �+ �+ �+ % �� �	ز:� (+ 1 '
�>L2$ ��د، از :�(	 و �bL2+ �1#$ و از (	��� ��	د7 (+ ��د d�#ا� 6<����وه	0 =�	س �Al+ و �3�2+ در ��ا�'از0 . (���)+ اش در (	���  _	�L/ا ،'�ا(	 ��ا�	س A	و0�Q 1$ (�دم ار�	ل �1د7 ا

' ��$ :��9! $� 0�g (+ ز	<� 	� ". 
�' ا(	 !�S از ا�(L	1" :	�> $1 ��n	Tj 4Q $ ا�6،ادا($ (+ ده'��� a��'ا را �	 ا�(��S �$ اورژا '  1 +) +D� ,�ان	د، /�� dQد.� +LDQ�� ن	Lر�	��� ،'�<X�$ ���	ر�L	ن، او در ل �% ' د!�)$ ��>�L ;�ل 

 ." د�6 ا�L	د (���)+ اش 5	ن (+ ده'
62���'ر؟ ا�L	د #29?$؟ ا�L	د (���)+؟ ���ه	 رو�� ��+ 1 '؛ و را7 د0�bQ هJ ��ا0 د��L�	�+ �$ ��� د!�� " :' L2�� $�/	A) م	3���اد7 �'ا B!	 �9@	ن هJ !	در �$ ا	� 0	P"." ا ��0 ا1	!B ' �	) Jه 	��B

$L�	� ن	ه�ات 5	t��2ش، در  'Q�b� 6�ا'� �/ +L/ $1 0ر'j . ' ���اد7 <2	ن، (		� ' �	) ... 

  
 

 د=-
 ز�"� و ��3 ا� >
��د	
 �/���N 8ر��ن

 
�'ن �� 5 WQ�g (�د(+ ��د	<��a وا!D+ �1د	:�ان در ���وز0 ��ق �B	 و #�و	� .$L?ه dQ .�b�ا0 ا6Q�i1 (�دم، �1د	 :�ان �	 :¡�6 ه� روز �$  b 	0 ��	�+ و روا�+  ا(	 �	 ()	و(6 ���و( ' و ��ر ا

�' ��>0�L د%	ر (+�� .$��+ در ��ا�� 6QB dQ �	 و�5د (T	7�j ار�	;+ و ر�		@9� 	!B ا'��ر �$ دو � ا0 1>�ر، د��L زQ�	 و Bزاد�lQا7 ���' 	LXQ7ا¸ #���د7 و د'� SQ'� ،+�	�5 $ Tj ان در�Qد ا	� '� . ا
�Tل ;�_�+ #0�X ���و�'ان ا��6	�)$ و B:	ه	�$ در ا�lL	�	ت ��وع �' و ه �ز ادا($ دارد، (�/$9 �	  5�g �.رگ ��	�+ و ا�L5	"+ دوه?L$ ا��� (�دم ا�Qان 1$ �	 (>	ر61 �+ dQ +�	Q . +#د	A

$���Q روش ��62 1$ �1د	:�ان �	 و�5د �X	ر:��0 ����( >	 J1 ان�Qرن ا') UQر	��ا1 + و  ا(	 واg 1 ه�اس. ا�' �	�)$ ا�6، !	در �$ ���1ب Bن �>'7 ه	 L/ $1+ در  $DQ	� ،ت	XQ�Tزد7 �1د	:�ان $1 �	 
7��% �Q�L��) 0��bLر از (�/9$ د���از " a�!B SLزاد�lQاه	ن و ز��+ �1دن (�دم ( �L+ �' و در  و  ه	�� 0	�B +زاد�lQا7 ا�Qان، �$ دوران (�lف ��ا�'از0 )9�	ت �	ز(	ن Q	L#$ ��وع �'7 ��د، 

J1 از +XQ $� 0 ا���	)$ روزه�	7 ���� �Q��وره	�L2: 0د7 ��	�	�+ در ��2	ر0 از ���ه	J�) 0 1>�ر (�'ل �'7 ا�  + DQ +L2��	# d���1 0	6ه . 
��م �+ 	� $1 +Q	���'SQ �'7، ��ا0 �1د	:�ان ه.Q $ :�	ن 1	ر��د ا�Q ا�D	د از �5 و/>6 در د d%�1 7'Xده dQ $� ن�:	��¡�Q ��	�+، ا��!+ و (D �0 در �� داردا0 5�� ا#.اره	0 :�	�ا��ات ا�Q . ان 

$��'SQ :�دQ'7 ا� 6�62X �.رگ ��	�+ ا��!+ در �1	7 ('ت، ر��اQ+ �1د	:�ان ا�6 $1 �$ ��L اول ه�$ ر�	 +�X	ن ��ردن �	ور و ذه �6 (���9��	 ا�Qا�+ . ه	�5 0	 ،62X� �Qا��ات دا�9+ ا 	ا(
�'7ٔ ا9j+ �1د	 در ��6 ره��0 و �²l �	( $ ا1 �ن ا6Q�i1 �.رگ ا�Qا��	ن �$ ا�Q �	ور ر��'7. ا�6	)�#�� $1 '� . ا(	 ا��ات دراز ('ت �1د	 ه �ز �g�� +2 از اQ �	�6. ا0 ا�6 ا

�>	ن (+ 0�<� UQر	�>�د و Q	 ا:� ��	��L'ار /L+ در dQ 1>�ر <�� د(�Xا�d، از (	 �	م  $L�	 � ('ار	از ��0 ز( +lQر	���6 ��	ه+ در ده' 1$ ا:� ,�ورت �� ،'�	��Q$ و ه � _زم ����ردار 
�.د ه�اداران " ره��"#�ورQ.0 (>�و"�6 . اش را �	�L$ و !'رت #�X �1دن را از د�6 داد7 ا�6 در ��ا�� Bرا (���9�+ و (2	B 6�=(�. (�دم (Si !�	ر �	ز0 ا�6 1$ هL2+" ره��"رو�XQد . ا�tL	ر او�6

+) 6l� +�t	م و "'م �j/�6 و =�	!6 ��	�+، او را �$ (3	زا '� .ر�	
 69�P# $�	bQ ، 6 �.رگ (�دمQ�i17 ا	b�J<� g (�دم  ، ه� ز��+، ه� د��L و ��2 �5ان dL1 ��رد7 1$ �1د	:�ان �� 5	0 (+ �	 ه� 5 	زd9�) ^D, ، .7 او�6"ره��"از B �� 6�2�:¡ار�'، �$ ه�	ن 

�'SQ �'7. ��د ا#.ود7 (+ +���Q : 	7 را (�4X �'7 �1د	 :�ان در ��t (�دم �$ "	ر#	���1 ،gQ�� دت	�ه�$ " 	و � '��'ار $9�$1 ! '���	 Bب در . ا�' اB +) ون	د (+ ه	��1 ' و %�اغ در � '� . ا#�وز
7'�L9> و�# ،$L2� و d%�1 +)	t� $!�# dQ $� ،$��اژد0 �1د	:�ان در ا�Q ا�6 1$ از 5	bQ	7 ره���Q�L��) 0 1>�ر �	ور(�	 '��	ن، !	,+، داد�L	ن و (dQ 0�3 ار:	ن. اB 7	:در داد '���	 در ه�	ن . اB

+) 0�L2� 7'���ا :�L2اB $ر( ' آB '� . دا� ' 1$ %@�ر ��د را ���ون �X> ' ا�' و ��+ �6ِ2 ه�= 	1+ :�� ا#L	د7 �1د	:�ان در dQ ��. ا
از Q	د ��	Q' ��د $1 �>��6 ��گ ���'7 و  �	 ��گ . :+، رادXQ	J2�= و ��رش �1ر در ��ا�� XQ�T	ت ���وه	0 ا( �L+ د�Q�: $� 6�	ن ا�6 ا(	 از ��0 د 5 �bQ�g (�د(+ ��. �	 �@� �.رگ % '�	ر7

�Aر 1  ' $1 �$ 5 ¨ (+. ���'7 ا!L'ار:�اQ	ن ا�6 'Q	�� ��b�<� ن	���	 �	Q' ��ا0 (@	=�$ /)�ق ('�+ ��د در :�ده�	Q+. رو�' �5اB '  ��� Gار' $�	Q�5 6�=	2) 0	6 . ه��1د	:�ان #)r در :�L2ش �>�
�ا� ' ا 5 �Q�2) g	B 6�=(�. و ('�+ را �	(�ش 1  ' ا�6 $1 (+ .+� ' �	�� 'TL) ه ' و'�XQ�T	ِت B����bان ازد�6  $��	ن  ا:� (�دم و �5ا�	ن ��X�	o+ ��د را در��ا��ه�:�B ِنBاز +o	��:�	ن، ���وز0 

	رlQ+ ��	�+ و (D �0  ه	0 �	( $ %�ا 1$ �@�$. ا�6 +��ر0 در ا�Qان ��6 �'7 ا�6" ره��"ا0 و ���1ب �a از Bن، �+ �دD� 'Q �ان، روز ��د ز	LXQد د	�� . ه�¯�ن 
+:�Qو �Q�L��) g�� S�	! ،+��5د(+، ��د�) g� 5 0	ه  +��	را,+ . #�ه B +bن ا�6 –�� + ���دن و �D' روا 0�3<� �	 �	 dQ /.ب ��	�+، �	 dQ :�و7 دا �bQر د	� ��L2l�ا!L'ار:�اQ	ن ��ا0 

' L2����	 �	 ا6Q�i1 �.رگ B 69) dQ:	7 و (J�A (�اB .$5ر(	��bا، �	 dQ ا!d%�1 6�9 رو��و B '��	را,+، ��3$ "��� #2	د !'رت ا�6 1$ ز�L��)  �Q اX Q$ ا��b.7. ا 6Q�i1ا �Q9+ اjا G�T) و 	ه
�¯$ 1$ ه�$ ��ا��L	 و �	�> �د0. ا��اع �D	ره	 �$ رو� + �$ رخ B('7 ا�6B 	)7 زد7 ،  ا�: Jرا �$ ه 	زاد0"هB "6ت ا�	�	lL� . از را7 ��ا�6 رو�� ا�@	ل ا

$)	�+ B�X	ر ��د 1$ (�دم، �$ 5	0 ��	�	lL�ا�Q وا!6�D 1$ ا6Q�i1 �.رگ (�دم �$ (���0 . ��اه ' ل (+ه	 و �D	ره	، ا�Q �	ر ��ا��L	0 ��د را در %	ر%�ب �t	م، در اQ 3	 و /	 از ه�	ن اوا 5 SQ�g ا
$)	�T)� ��	�' را0 داد�'، �$ (D 	0 اراد7 و B:	ه+ Bن ��ا0 ���وز0 در اQ 3	 و /	ل و �$ و"'7 و و"�' و �� a�	� +�+ �$ /	=6 . ه	Q+ ا� $1 6�	Q' ز(		�	lL�"69 � �	د0 �' 5 WQ�� SQ��L2: gد7 ا

$Lا��� a
 .ه	0 ا�L5	"+ :�و7 آ�A� $� ،0��iص �5ا�	ن، "�S �'7 ��د "�A	ن ا�L5	B +"ن ا�6 آ$ در ;�ل %�	ر �	ل �9@$ � �	د:�اQ	ن در 6�5 "
+) +L)�X/ ان��از ره ���+دا� ' و د�bQ  ر#L	ر (�دم در ا�lL	�	ت و �a از Bن �$ اD) �Q 	�6 1$ ا6Q�i1 (�دم ا�Qان، !' و !�ار7 ��د را �	_ ' �	� 62X� ن	���ا0 (�دم ا�Qان Bزاد0 د�bQ . ��اه ' !��(	
��ن ز�':+ ('رن ا�6	! JQراد	��)@$ ��وع BزادB ،0زاد0 #�د0، ه�¯�ن ��Lن #)�ات و  $X9� 62�� �	 B dQرزو و اB 7'Qل . 

J1 ن	ژ0 و ه�3���'SQ ا +9j9$ اx2) ن	�) �Qدر ا 	�� $ Tj در S2� �Qرآ6 ا	ن (>B �Q�; از 	1 ��+ �$ ا=0�b ر#L	ر0 �	ز�'7 ا�6  S2� ��t�راهX	ر "�9+ ا�Q را7، #�ا(�ش ��Xدن . �+ ���P ��د
�+ 1>�ر���t	م !	 0	�L�#�m ر��د	ن و 1	:'� ��bLزاد0 ه�$ د�B ��t� +9�" 0	�Lدر ;�ح ��ا� .���dQ 0��: SX . ¯�ن D�3	ت (2	B 6�=(�. ا�6ه� ��ا�6 ا9j+ (�دم DQ + ا�@	ل ا�lL	�	ت و 

$Q	� $1 +@Qا��'، در �	د(+ در ��ا�� 1>�ر ��) +����و( ' و :�L2د7 1$ دQ �Q	 زود در �+ ��:.ار0 t	ه�ات (���9 +����و"�6 �1د	:�ان #�و رLlQ$ ا�6، ���وز0 را از Bن ه	0 (> ا��ز��2Qن !	
�+ در 1>�ر ا�6�� . (�دم ��اه' �1د و ,	(� ��!�ار0 ��	ت ��	�+ !	

��LD) ن��� �	 /�	6Q ��'رÆQ ا#X	ر (�دم �5	ن از Bن �gl� $X9 (��+ از ���وه	0 درون �t	م و ��. رو/	 $��	�'اران ��ا0 . 6ا� dQ ا(�L	ر �.رگ  5�g (�د(+،  7	n� 66 1$ د��	 D) 6 �'ان�D!وا �Qا
�Aر اX Q$ ا�Qان �dQ 0�2 ا�)�ب ���t �+ �	ل ��g (+. (�دم ��	Q' ا��� �>J و �?�ت ���'. ���1ب (�دم ��2	ر �1	7 ا�6 	Q رش �1ر و��د(+ ا�6 1$ (+ �) g� 5 ر	Q' ?ا� J<% ،ورق  رود '��ا

'�در�6 . #�ا;+ را داد;49 در t	ه�ات �	رج از 1>�ر ا5	ز7 ���7 ��دار0 از ��ر (�	رزا+ (�دم و وارد �1دن �D	ره	0 ا ��	Q' �$ :�وه�	0 ا#�ا;+ (3	ه'�Q و �9@ 6. را ��2د �1د	 :�ان ��:�دا
6�Al� ،1>�ر +�	�� $<(��aX"�� ��t در ��اrQ از هbLl�2: J+ و دو�	ر7 �'ن  +3��+، و ه	J�) 0 و ا��lLا�'ار (�		� '�T) و +�زن و 5	bQ	ه+ 	رlQ+ در �	Q	ن دادن �$ �1د	 و ه	��+ ر3 2#	

'��$ (�'ان B('ن و ا�XL	ر "�S . ه	Q+ ا�6 �.�b	7 ا(�وز ا�Qان Bز(�ن د0�bQ در � g3 ه��� '0، ه � ��	�+ و �. �� + % �� �6�Al. :¡ار (2	B 6�=(�. ا�Qان �B 0�2زاد0 و ��	ت ��	�+ دار
6�Al� دارد +��ه�. از ه�ج و (�ج ��	�+ در 1>�ر اه��6 /�	 .���	ن و B +�	�� 7' QB 6 و�i�/ 03+ ��ا� . ه	0 ��	�+ (�	

$L?و ه 	ادث روزه�/ + �� g���اد ه�:. �	�a ره��0 دراز ('ت 1>�ر و (�د(+ را �'ار�' 1$ ;+ دو  ا(	 (J92 ا�6 1$ �1د	:�ان �$ ره��0 �	( $. ه	QB 0 '7 ا�Qان ��62 ه�  a1 !	در �$ �ا0 و ا/�'0 
$��62l ه�$ ر�	 �L��'SQ �1د7 ا�6 ه?L$ ا���، ه.اران !��(	ن از دل ���ون داد7 و �Q�A ا�Qان ز�'7 و Bزاد�lQا7 را ��  	�� .ه	J�) 0 د
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دا����6J 5'�ن < 5 5���3� �� 
 �(دP ����ادان

 
g���6 را دQ'م، %>�	�6 را روز �+ ُام ��داد دQ'م، در�6 ��62 و ه>6 �	ل 	�<% .+���X$  دا�J دا�L	ن Bن روزه	 را 1$ رو0 ه��� د�Qار ���L$ ��د(>	ن ��ا�'7 ��د0 و (+ B از g��دا�2XQ $1 +L2	ل 

+���6 1$ از ( %>�	ن زQ�	6Q �$ ا�Q �5	ن �	ز ��د، �+ ُام ��داد د0�bQ هJ ��د7 ا�6؟ 	<Q�� از +XQ 	Q ،درت	رت، ('��دم Bن �	=�	 ��د7 �	�'، ����'7 ��د0 �+ ُام ��داد %$ روز0 دا�QB J	 از ا�L	دت، 
 ا�6؟
 ... Bخ �'ا

+��g 1>�'، دQ'م 1$ ا#L	د0، دQ'م 5 $1	Q+ از :�د�6 ��ن #�ار7 زد، دQ'م 1$ (�گ را �	ور B $� را +L9) ن	ن و �5	�2 6 5���bا�6 �$ ز�':+ %2��'7 ��د0، و دQ'م و  �1دB 0ن �b	7 وا 7	b�و دQ'م $1 �	 
 '�	����b	ه6 را  ��2��$ وا�b% م 1$ ��ن'Qو د ،'�� 7'  X� ال¡Lن (�گ از ا�	Lد د��� $L��� ...#���'م 1$ %�ا �	(0�9 �.رگ 

�J را ��ا�'0؟ �5اد �  w�g �	=+ از � �5ا��L ��د، روز �+ ُام ��داد  	 ا(�وز  �	 %>�	ن ��1 + �5اد ��د�' 1$ (�ا (+	Lدا� ،'�'�o	��� XQ+ از �n	ه�	ن اه���Q ��ش را  ،6A� ه.ار و ��2' و
'�<1 gB $� ا�) +:'�g ��زان �'7 از ا(�وز %>�	ن � هJ ه��$. �X	#6، ��ش در دا(� (� ��د 1$ %>�	ن ��b 	7 و �� از ا(�'ش را �$ ��B	ن دو�6 و زB �Qن (�  ا0 �� ا	رام را از %>�B اب�� 	 '�ا

' Q	���. 
�.د7 �	=$ ��د، �$ ه �ز (.7 ���$	�Bن روز (�>ُ�م ��	ر0 �$ (�'ان #�دو�+ 1>�'7 ��د، ر#L$ ��دJQ 1$ ا0 را %>�'7 ��د و �$ د=g از ��ق �b	ه+ =�زQ'7 ��د،  �	 Bرزو0 ��واز ��د 1$ (�ا و او را در  �5اد 
 ،JQور	زاد0 ��B ان�Qن ا	ا0 ��9 !��(�� 

+�  ! $% $1 7B���B '  Qرزوه	0 ���5ا
��وزB ،د�� J0 ه�bQُام ��داد د +� g���'B 'Q('7 ��د�' و �$ �Q +21 ��62 و ه>6 �	ل  G�� a�# و �L�o��$ ه �ز  ،J�L�دا SQ	��) $�� 	�6، �5اد در  �	o+ و :� 	(+ �� �$  ��ب و (2 �3 را (+ه	 (	 

'� 62����L2+ :¡ا�6 و  G	� . 
+� 0	��	2��b	7 ���	ر از ا(�'، و=+ ��bا�6 در � w !	ر7 �5	ن 5	ن و روان ا ،'�'Qن د	�5 ��	� در �� 	��� ����Ll+ ا�Q را دارد $1 �b	هg را از ��	 %>�	ن �ا و=+ ا(�وز (���9 S2� ،'�ر0 را =�زا

�0 را �X	ود، �S2 (� در  �	o+ ��د ���6 و %�X% $X% $X' و از Q	ده	 ر#6 ه	 #�ا� �?��L' و ��L2: ��nد7 (�زه	 و ��ز(��. 
�$ Bن دو (�د ه��اه6 �$ ز�':+ �	ز(+�b% $1 'م� �د0 و 	L#م 1$ ا'Qد +���$ زQ�	 از ا(�' =��Q. ��د�'، 1$  �	�' و دQ'م B $1ن دو %>J ات �>L2$ �1د0 د�6 ��د (�گ �� �	�$ ��ا� 'ت، دQ'م 1$ ه �ز �	ور 	�

�¯$ 1$ �� ��ش ر#L$ و (+B $ه� 	� � S2��+، ا(�' را، در د=�	0 � S2�62X ��رد7 و در� 	2���Q :�ه� ا�� �Qا gB 	 $L�	��� 0	5 و رود، از +L�ا'��د:�LlQ$ (� ��#�وزد، دQ'م 1$ (�گ را �	ور 
�$ رl<Q 'ش (+�b% $1 م'Q�1د0،  د 

J�Qگ را ��2ا�) 	 J�L2Qز 	و ( +���S2 (�گ ��د، $1 � ُ(�د0 	 ز�':+ را ارج  �) S2��S2 ز�':+ ا�6 و  � S2� $1. 
g ���1ب و دد( >+B در gQ	ا(�'ه $��$ 1	خ Bرزوه	gQ از �	Q$ و�Qان �' و �	�b% $1 'Qد �) S2� ،6A� ُام ��داد +� .�b� g �+ ام ��داد ه>L	د و �� در Bن <�وب <J ا���6، در ا�Q <�وب 

+) � S2�> $ �$ ��ن ا�Q (�ز و ��م (+ ه>6 و=+  G	� �� رزوB ا(�' و Jl $��b% $1 ' �� ���62 1$ �	ر ده'، در Bن <�وب <J ا �Qو د 'L#6 و ��ا0 ا�در را وا:¡ا	ش (�>B ر و'� $�	� �) S2� .�b
6#	Qز	د را ��� $�� در �+ �+ �	ل Bوار:+ ��ا�3	م �	 S2� g �� .ه��>$ Bوار7 ا�Q �5	ن �� 	ور �' و در ا�Q <�وب 

�+ ام	L���� ر��و �� ���$ دو �	�'ار (�گ و ��L2+ از 1 	رت (+ (+. �+ ام ��داد �6A ا�6 و (� ه�	ن ���5ان �b% $1 6� �� +) 6 را�:��0، زا��ا�6 �62  :¡ر�'، j'ا0 �� ��(+ ��.د، :�د
�6 ��	ه+ (+ (+	�<% ،'�:¡ر�' و �0�2 �  �� '، (�دم ��ا���$ و ا�d در %>J از (�	ن 1	=�QB +) �) ''، 21+ (�ا ��+ j'اQ+ از :JQ�9 ���ون ��+ »!�5ااااااااااااااااااااد! �5اد«: ز�J رو�'، #�Q	د (+ ��
+) +) 6Qا'j 6ن دو (�د ه��اهB ،'�� 'Q'7 ��د0 و :?L$ ��د0 1$ %�.0 رخ ��lاه' داد، (	درت ا�d رLlQ$ ��د و � . ا#L?: ،+L$ ��د ا(�وز د=>�ر7 دارد، :?L$ ��د ���ون ��وQ 0	د (	درت (+. ز� ' دو

�g ا�B d=�دش را ����'7 ��د0 و ر#L$ ��د0	�<% .+) 0.�% $��	ز61 �$ =�ز7 ا#L	د7 ا�6،  �> 6Q�9: +b را �>d �1د7 ا�6،  +) 0.�% $�ا�'  د��7 +، ا�b	ر Bن دو (�د #�� �b	 دور� اL2Q	 � �0 و 
+) 6Qا'j '7 ا�6، (+ و�دت �� ،' ���62 و (+ =�ز�l� ،0د د='ار0 (+ ز 0'� $�	<� .:¡رد ده+ 1$ ا�Q =�ز7 

��X9	6Q را �	ز (+ 1 ' و �ا �'رون ��د (+ :�دال ��	7 و �.ر:+ در (�	ن ��ت ده	ن �	ز (+ �bQر د	�XQ ان�ز�'، XQ�	ر د�bQ ز�':+ را �	 ه�$ زQ�	o+ اش  >�	�6 را (+1 +، ��ر L#B	ب % 1>'، �	 ه�$ 
�b	ه6 را در � ا#L '، ��ن %��7 ات را (+ 1 +، :�دال �ا در ��د #�و(+ 1>'، ��X9	6Q ��ا0 ه��>$ ��و0 هJ (+ ��ا�'از (+ ��2��' و وا	��� .�د #�و(+ ��د

�$ ام (+ در(	�'7 و و�Qان �� 5	0 ��د (+. � �د ز�j +21 ،J'اJQ را ��+ #�Q	د (+. ��0 دوم از (� دور� (+ (+ ��اه�� 6Q�2� J	JQ، ه� %$ (+	� $� +Lد� ،JL2Q�1 + و  ا���رد، �5اد ا�6 1$ �	 %>�	ن 
+) Jه	b� �n	رم، :��م و ��د را �'�L	ن (���	ن ا�d (+ 1 '، در �>B�g (+ ه�	ن =�l ' ه��>b+ اش 

 ... Q�: $1 7B$ %$ دارو�� 0��bار0 ا�6 
 

  

��ر�t ا�EAب، ��ا 
��A زاد	 �Bر 

 
��واز، از �'ا (+ $tT= ,3$ در 	1$ � +��' " ��ا�6 	  �5ا	��"+) J<% G	� �� 7'�)رB 7.��ن دو�b9: 7��% از 'Q	� ، +) 7	b��1د، 	 ر�	0 !	(6 "�وس Bزاد0 را در "�ش ��� '، ��B $� ،6#�:  $1	ن 

�':	ر	) $%. 
62�����L$. ا�' او  �	 dQ �5ان ا�Qا�+ ا�6 از !��j $9' ه	 ه.ار ��و د0�bQ 1$ در �+ Bزاد0 !' 1>�'7. �'ا B!	�9@	ن، ���' و #��L$ و ره�� و !��(	ن  	� UQر	0 ا(�وز (	 ا�6 1$ در ��	�	��	0  او 

�'ا ��گ زQ�	o+ ا�6 از 	رUQ (	 1$ 5	ودا�$ ��اه' (	�'. ��د ��ان و ���از ��6 (+ . 
�	ز��� (� ا�6 1$ در (U92 اه�D) ،��Q@� ��ن ��د را �i	ر �1د7 ا�6، �	 ا�Q ا(�' �# $1�B $Lزاد0 را ��واز ده'. او XQ+ از (	 ا�6، او �	 (	 ا�6، او (� ا�6 $1 (	 �'7 �L62. او د��� $L��# او .

+) d�رت او ر	ن ا�6، �$ ;��Q') او $� $L��# 7 او را (+. ��د	bQ	5 $L��# ،62ه +Qاه' ا:� �'ا�� . 
+��'ا ��ا� 0	S; �1دن ;J9m J29 و زور �$ Bورد:	7 روز و �4 ر#L$ ��د. او در (D�B 'زاد0، �� $ �$ �� $ �	 اه���Q �'، ه��ا7 �	 �'ر، B(	د7 !��	 . ،62<�	رXQ+ در :0�9 او  �� $1 7	b�B و

	ز7 '=� ،UQر	 . از Bن ��l ��2	ر ��اه' :?6" #�دا " �	 او، 	رUQ د�Qوز (	 ��وز �'؛ 	رlQ+ 1$ . ا0 را ��	دت داد ��n'7 د(�'، j�� د0�bQ ;�9ع �1د و 
+� ،G	� �� او �L?� � از $L#	Q +Q	ان ره�Qور، در ا�> ���$، د_ور و 	<� $� .  ' (	ر دوش، ��ود Bزاد0 را �� (�'ه ':?6، ��. ه.اران Bزاد7 د0�bQ را ��Q' داد 1$ د�6 در د�6، �	

+) Jزاد0 را در :�ش هB $��+ ��اه' �' $1 "	�)		�او ��	د Bزاد0 . او د=�S ا�6. �'ا �$ ره�� ا�6 و �$ !��(	ن، او ا��b.7 ا�6. ��ا� ' (.ار �'ا، در روز �3	ت ا�Qان، زQ	رb	7 (�دان و ز
 . اJQ �6 ��ا0 (� و � 1$ دو�	ر7 ��د را د�6 در د�Q 6	L#$  ا0 او ا#lL	ر 	ز7. ا�6

 

د� ،��ا� ."�+ S� Pدرد�� 	
 J� 
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+��$ ��L25$. ا0 در ا�Q (�	رزات دا�L$ ا�' ز�	ن از ز(	ن (>�و;�6 �)! g	�t/�) S$. ه	 ��g از j' �	ل ا�6 1$ ��ا0 د�Q 6	B $� �L#زاد0 و د(�Xا�+ (�	رز7 �1د7 ا�' ا�Qا���ا0 از  ا�)�ب ا�Qان 
�T_ت 	رlQ+ 1>�ر ��د7 ا�6 �Q�L:از �.ر +XQ ن در	��+ ز	b61 ه��� . �L#اد و از ��� ر'�Lن، ا�	(?� $� SQ'��7 ز�	ن ��ا0 د��L	�B $� +زاد0، 2	و0 و د(��1ا�+ Qان �$ و�Qرز7 (�دم ا	�) $�	?�	L)

'� +�	2���Q /)�ق ا +Qا'Lا�. 
� ��0«ا�)�ب، ��ا0 ز�	ن �' $� SQ�D	ر  	Q 0رو�� 	Q« '� .+� 6 و��<� 6Q	��� ' /�	6Q از �	��اد7 $1 	 /'0 �+. ر/�+ ا�6 �	ز:>2b � 6	ر ز�	ن $1 	) + ���2�6 �$ ز�	ن را SQ'D  !�ا +L=ا'"

T)�� و �>��6 !�ار :�#L ' ٣٠;+. �1د7 ��د از ��� ر6# ،J9m ، ¬�D���+. �	ل :¡�L$، ز�	ن در ا�Qان (�رد  6Q	�/ 	��B ر0 از	5 ����' L/ $1+ !�ا'� +��$ m	ه� ��l از . �1د ز�	ن �'SQ �$ ��د:	
+) $�	� w 1 در 'Q	� ن	��>L2 ' و ه� ��ع �9m+ را S�T (+ ا/�Lام �$ زن ��د7 ا�6 و �$ ا�Q د=�S ز '��'. �1د'� $L�وت ��دا	P! ' 2) ن از	�(�ده	 >��Q . ز�Qا زن �ا�	P! +Q	وت در�6 �'ا�6. ز

' �	� $L�زن دا dQ از g�� $1 '�6# �>��6 "�9$ زن در �	��اد7. »ه	Q+ ه5 $1 J�L2	Q+ در 5	D)$ (�دان �'ارJQ (	 ز�	ن (	� ' 5.ا(+«: �$ !�ل XQ+ از ز�	ن (�	رز. �'	Q gQا#.ا 	ه . +���S د��Lان ���5ا
$� . �1د�' ه� روز زQ	د � �' ه	Q>	ن #�ار (+ 1$ از �	

 �Qر0 در ;�ل ا	ن ��2	�� J����Q "�	د0، وS�1 داد:0�L2 و . ه	 و �P�D	ت �$ (�	رزات ��د ��ا0 د#	ع از /)�ق �>� در ا�Qان #D	=�6 �1د�' �	ل �	 !��ل (T'ود6Q ٣٠ز	� ،$���� �Q�L��) و �Q�L��
���S ��د7 ا�6 �9j 7.Q	5 7'��J "�	د0 از P! $9�5	ت ز�+ ��د 1$ از (P! ' 2	وت ��1 	ر �'. ��	�.6�=	D# $� ع	3�زن  �Qن در  و=+ ا	ن و �1د1	�ه	gQ�� 0 در ز(� $ /)�ق �>� و د#	ع از /)�ق ز

���S را درQ	#6 �1د، :?6. ا�Qان ادا($ داد �9j 7.Q	5 $X�B از a��J "�	د0 ا�Q ��د 1$ در %�	ر%�ب !	��ن ا�	�+ و !�ا��� (��5د . »(� dQ زن (�92	�J و ;�#'ار /)�ق �>�«: ����Q "�	د0 	� g��1
�J "�	د0 (+ ���5ر0 ا��(+ از /)�ق ز�	ن، �1د1	ن و �	��اد7	� $1 + D) �Qع 1 '، �$ ا	د# 	ه ���T)�� . ��د را ر"	6Q 1 ' �1�' ���5ر0 ا��(+ را وادار 1 ' 1$ !�ا ،J9m ،¬�D�و=+ در ا�Q �$ ده$، 

 . و �>��6 �$ �3	"6 و اL2Q	د:+ ز�	ن ا�Qان ا#.ود7 ا�6
7	b<��b	ر0 ا�DL'اد و !	�6�9 ��د را �>	ن داد�'ه	 ر#L ' و در ه � و (���)+ و روز�	( ;+ �+ �	ل :¡�L$ ز�	ن و د��Lان �5ان �	 S�T ��اrQ ��2	ر (>SX �$ ادارات راQ 7	L#$ ، �$ دا $ . ،62X� ه� 	�

�' ه� �ه�� و �+'� � J�A) ،+ �<� 4(" 0	5 $� +L=ا'" .+) رزات	�ار ('�%���	ل �>	ن داد�'  ٣٠ز�	ن هJ دوش �	 (�دان (�	رز در ;+ ا�Q . ��د�' ا:� !�ار ��د 0���s در ا5 �Q	D)$ رخ ده'، ز�	ن 
 .ه'ف، د�Q 6	B $� �L#زاد0، د(��1ا�+ و "'ا=6 ا�L5	"+ ��ا0 ه�b	ن ا�6
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♦ ���'C ;6= 
 

$ Tj �bQر د	ان، ��Q6 ���5ر0 در ا�	Qت ا��� ر	�	lL��Aر (+. ه	0 �$ ده$ ��g را �Xار �1د ا $1 +Qا'Q'��$ �$ ;�#'ار0 از 1		Q�5 �9j رام وB ه�ات	t�' رa�o ���5ر �D'0 ا�Qان �	�'، �$  
'� SQ'� +)��" J<� $� 6"�� .'��� ن	���L+  د7. ا�Q �	ر (�دم ا�Qان (J�A ��د�' j'اQ>	ن �$ :�ش �5	�<� an� ه�ات و	t �Qه' ا	� ،'�ه	 ����b	ر 1$ از 1>�ره	9Ll) 0^ �5	ن �$ ا�Qان B('7 ��د

'����وه	w�2� 0 و �a�9 ,' ��رش "$�9 t	ه� 1  ':	ن �X	ر ��د 7�Q1$ �$ و '��2�6 �$ ا�Q ا�lL	�	ت (���Q�L ا��	ر در �5	ن ��د7 ا�6 ه	، ا�lL	�	ت ا�Qان و �aX" an ��ا0 ه?L$. ��د S�D=ا. 
 $Q�<�	XQ»JQ+ از ����b	ران، �	ه�' ��	م دو�6 در « +) '2Q��: 

�L	wQ ا�lL	�	ت رQ	�6 ���5ر0 « $� $1 '�'� W�5 ب�(�	 در �jر+ 1$ _زم �	�' ��اÀ?/ 0 5	ن ��د  ١٢و!dQ $1 +L (���9ن �?� در ��	�	ن ا '���	 g?1 ورز�+ ����'7 ��دB �i1اض 1  '، ا�L"�5ن ا
��	 در 1 	ر 1	ر( 'ان دو=6 و . »دروغ (� �ع«دا�>Q�3	ن �D	ره	Q+ در د�6 دا�L ' 1$ روB 0ن ���L$ �'7 ��د . در اJ�t" 6�D�5 �Q از ه� �� و (�!6�D ا�L5	"+ ��61 �1د7 ��د�'. ��Lا� ' #�ار 1  'B

 .»ا�' (�دم از دروغ �L2$ �'7. ا�' ز�Qا j���	ن �	م �'7 ا�6 (�دم ���ون B('7«:ا� 6?: 0	È° $=(�د . ر#L ' ا#�اد (�2 را7 (+
�+ ��د	�:	�t	ه�ات ��د�5ش و  �Qا .' L�ا'�. دا�' ه	Q>	ن "�(�9j 6 را �>	ن (+ ه	 رLlQ$ ��د�' �	 ا�b>6 ه.اران (�د(+ 1$ �$ ��	�	ن. �$ (�دم و �$ (�x2_ن /L)�X+ ا�tL	ر % �� "aX ا=9�D+ را 

+) �bQم د	6 �<� $� +)	� 6<�"'ا=J9m ،+L و #>	ر �L2$  ه	 1>	�' و=+ (�دم از �+ در ا�L'ا )49 در ا�lL	�	ت (�دم را �$ ��	�	ن. ا 5 �Q�J�t" g و ��د�5ش ��ا0 ���s ا�6. ر 6#���	 j'ا0 ا¸ ا1�� از 
7'� '� ».ا

�b	ر ���»JQ	« +) '2Q���>	ن ده ' ا�Qان از dQ (�/9$ ��2	ر (��+ :¡�L$ ا�6«:  $1 ' �t	ه�ات ا��� �$ د�6 ا�'ر1	ران . هJ ا1 �ن (�دم /	,��' 5	ن ��د را �$ �@� ا�'ا�L$ و د�6 �$ ا!'ا(	+ ز
�$ در ه� دو ا�Q ز(� $ B!	0 ا/�'0. ده ' /�X(6 �	�6 �1د7 ا�6 1$ (�دم ��ا0 ����د و,W ا!AL	د0 �$ ا�'از7 /)�ق د(�Xا�d ��د اه��6 (+	?�	L) اد��در :¡�L$ (�دم 	 5	Q+ . ه	 �62X ��رد7 ا�6 

��	 اه��6 داد7 (+ $1 (+B 0رأ $� '�'Qه+ د	�1 0'/ 	��	 زQ	دQ�: :» 0' ا0 1$ 1	ر( ' دو=6 ا�6 (+ �	=$ ٣٢(�د . :�#L '، و=+ ا1 �ن د�bQ ا"�L	د از (�	ن ر#L$ ا�6 ه	0 د�bQ را �	دQ'7 (+ ��د B ر	� �Qا
' L#را . �95 ر 	ره�	LXQد �Q��ر د�bQ را �'ارJQ ٣٠(	 XQ�	ر XQ+ از �	 !'رت 	LXQد dQ S�T 	) $1 '� .»�	ل ��g از 1	ر ��1 	ر �1دJQ، ا�Q رژ� JQ	Q' �'ا

 

♦ 5Q�:� � �1ا
 

�	م  j'ا0 :�9=$. �'ا �$ (j + D'ا�6 $� +���	ن �	�$ داد ه�:. #�ا(�ش ��lاه' �' »�'ا«ا0 1$ �$ !49 د��L �5ا	�5 J<% S�	() در gه	�	=$،� �$ �4 در  °٢�'ا B!	�9@	ن . اj	�6 �1د و �$ "�� �1
 .اش اj	�6 �1د و �'ا �� ز(�� ا#L	د ا0 �$ �� $ �	:�	ن �'ون ��� :�9=$. ��	�	ن ��د

	�Q.«ا0 در روز�	($  در :.ار�+ X	ن ده '7 »��زو درB:	ه+« a93�B 2' (+ »=�سQ��: 
»' L?: ا �$ او'� ».ا0 در ��	ز D�5$ ا�@	ر داد $1 t	ه�1  ':	ن (�x2ل ه� ��ع �>��L+ 1$ ا?	ق ��	#L' هL2 ' روز 6QB $D�5 ا¸ �	( $. �@��	G ا�6. �$ t	ه�ات روز � �$ ��و: �'ر و (	در و دو�L	ن 

دو�L	ن �'ا در �ا#�d ��	�	ن 1	ر:�، ��ق . »��د #)dQ r :�9=$ ا�D� ،6' ه�$ %�. �	م (+«: �'ا :?6. ��و و=+ :�ش ��Xد: �$ او :?JL. �	"6 �$ و ��D� J' از ��m �	 هTj J�6 �1دJQ: دو�6 �'ا :?6
'��	:�	ن در #	9j$ دور j'ا +Q� �JQ' و در %>J�� J زد�+ . /'ود �g و ��D� J' از ��m ��د. (	 از (	��� ���ون JQ')B 1$ �1+ ه�ا ��lرJQ«: ، از دو�L	ن �'ا :?6»� 	ه+«. (�'ان Bزاد0 :�� �1د7 ��د

	ب 1 ' و Q	 �D	ر0 �'ه'، او را L<1 ' (	 از دور (+«: :?6 »� 	ه+«. (5�L$ �'م �'ا رو0 ز(�� ا#L	د7 ا�6�� +b � $X Qون ا'� ،JQ'Qد«. 
 .�Q��B �1م �'ا ��د »��زم (+ ��زم، (+«: � 	ه+ :?6«. اش ���ون زد و �an از د(	غ و ده	�g ��ن از ��6 را�6 �� $«: ��2Q' در :.ارش ��د (+ »درB:	ه+«

' 1 d�1 �1د +D� d�.� dQ $9�5 از '��g را �$ (	��� د0�bQ  �'ن �+. �$ dQ ��	�	ن �� �62 ر#L<: .' L ' او را در دا�S ا�(��S :¡ا�L ' و و/>6 زد7 �$ د��	ل ���	ر�L	ن (+. 21	�+ 1$ دورش ��د	5
'� .در ���	ر�L	ن ��LDQ+ او را �$ ا;	ق �5ا/+ ��د�' و=+ د�bQ د�Q �'7 ��د. ��ا�L ' را7 را �	ز 1  ' ه	 (+ زد�' و از را� '7 (�دم #�Q	د (+. S(L ) �1د

��6«:در اورژا�a ���	ر�L	ن :?6 »� 	ه+«	2� .»ا 5 �Q	LQ+ ا�6 �$ در /�	6Q از / 5 $X9� ،6)�X	LQ+ ا�6 "�9$ ا
��2Q' (+ »��زو درB:	ه+«: 
�Q�A ��د ��ا0 21	��X$ او را (+« dQ از ��'ا �	_ ،' L�و دو�6 دا ' L�	 � .(���)+ و �?� ��د ��	اه�، دو�6، "�� ،�Lد� dQ او .+:'��'رش . �'ا در ��ان (�L=' �'. اش زن زQ�	Q+ در اوج ز

��اد7 از ;�)$ (r��L هL2 '. 1	ر( ' دو=6 و (	درش �	�$ دار ا�6	� dQ 	��B .د و ارزش	� � $� �bQر0 د	�2� ' ���ا�6 �'ا�' در Bن ;�ف د�bQ د��	 %$  در "�� /	ل (+. ه	0 ا��(+ و#	دار ��د �'ا (	
��'ا �1د7 ��د. :¡رد (+ +Q	 �B .���6 و % ' �?� �	 �	رج �L Qن، ا�Q.Q�9 �Q�; از .$�D� ا در'���bد0 . ا0 از دا�>b	B 7زاد ��ان ر�L$ #29?$ ا��(+ ��ا�'7 ��د 	�5 $L�ل ر	��J��A :�#6 �$ د an�

�ره	0 د�D�5 $L+ ��ا0 ا�Qا��	ن در �	رج از 1>�ر �b¡ارد. ه	j�A� 0+ �$ " �ان راه �	0 �ر و ه�¯ �� ز�	ن �1+ :�#6 �1س. ��ود '�. �$ (2	#�ت "�!$ زQ	د0 دا�6. ا(�'وار ��د روز�L� 0ا
��1$، دو�+ و 	9Q ' ��ود $� g�	L62 �$ ه��اه+ دو���ا gQ	�=�� .دو (	7 ��g در �?�0 �$ ��1$ در �1ا�$ ('�LQا�$ او!	ت Bرا(+ را :¡را�'7 ��د. �	_��� 7	 W�5 �1دن 

�'ا هJ % �� "	�� (���)+ ��د .+) ��	���g (+. ��ا�' :�#6 و Bواز هJ (+ درس 	Lدو� ' Q�: :» ��b�<� ت	�	lL��'ا ه�:. D# dQ	ل ��	�+ ���د، و=+ در t	ه�ات �$ ا�Q د=�S ��61 �1د 1$ از �3�L$ ا
 .»�'7 ��د

�	م را7. ر�' �	 �	(�ش �'ن ��W ز�':+ ا�Q د��L �5ان، �'اB 0زاد0 و "'ا=6 ��ا0 (69 ا�Qان از ه��>$ �9 '� و ر�	� ��bش �5	��	ن (+ �L2� J>��9"  ت	T?j �Q�; ن از	��ه	0 ار�	ط، �5	
'��Q.Q�9ن و �>�Q	ت �	ه' (�گ �'ا ��د ،���n)	1 .6l�b�A	وJ> ،�Q و ا�'و7 و �>J (�دم �5	ن را ��ا �Qا . 

�)	ط �5	��	ن ر��' :�9=$ �Q��'ا ��ا0 ه��>$ � �b�� S 	7 (�	رزات (�دم ا�Qان ��اj . 0'ا0 �>��6، �?)	ن، درد و ر�w (69 ا�Qان �$ :�ش ه�$ ر��'. ا0 $1 �� $ �'ا را �X	j ،6#'اL/ gQ+ �$ دور 
�'ا %��7 درد�	 5 dQ G�g (�د(+ ا�B .6زاد0، "'ا=6 و د(��1ا�+ ا�6. 

 

	��TK 5J 
��، 1:� ه 	�D� 
01
��ن �'/� 

 
���n)	1 0ام �$ ��6 رو��و $L2<� ...J� (�د7 ام Q	 ز�'7؟ ��ا�Q J	 ��'ار؟. %$ /2+ دارم؟ ��+ دا

J 1 +=	� ذه + ام �Qو	A�Xارش �1+ از �	ر  $� 	 J�	Q +�� +)�1 J��1 +) $% ه� .$L#	���)'ر �	در ا�6 1$ ا�2	ن ه�¯b	7 ��ا0 ��	�g واژ7 ا0 B �5ا	) ... 
�b	هg را �$ دور��� (��	9Q+ دو�6  و ر6# �Q��B ،g�� .و /	_ �	م د��	 (+ دا�' B $1ن �b	�Q��B ،7 �1م dQ دا�>0�3 #29?$ 0 ا�Qا�+ ��د $1 �'ا �	م دا�� ' % .6	6" 

�b	g Q��B 7 ا�b	ر ه� %$ ��D ا�6 و �1م  را �$ 5	ن Bدم (+ رQ.د، "A	ر7 0 �	م ��+ ا�6 1$ �>� ��اB 0زاد ز�L2Q �1د7 �Qو	A ...6�	) S2� +�	2� .ر(. (	�':	ر0 (	ن. ه�6Q ا
62�� 7.3D) '�)ا J�<1 +) 1$ �$ دوش +L � 0 $ �1 0	4�9 هj از... 

�62l ��ا0 �)	 و �an ��ا(" 0	Jb 5 +) �) 'Q و � (+ b 5+ و در ا�Q را7. �	 :>�دن %>B ¨ 5 J<	ز �'... 
 ...ه�:. از (�گ ���ا��'7 ام

62�� +�	<� ...(�;� Bد(+ را �� ه�  �)>$ ا0 
 ...�	Q' "	�� �' و 

�bQر0 د	Qرش ��وم �$ د	3?��)' :JQ�9 را (+ #>	رد 1$ �	 اB ¬s� ،J 1 +) ت�X� .60 ا�.�)B ر0 1$ ��ز(�� ا��ارB ،d�ر ا	Qد. 
�ا�J � �'ن  +�� +Qا'j ،g�X� د	Q�# .5 ن و'Qد J��ا +���d/ J �'7 �	�' 5. او 	�<% S�	() 0 7د���b	هg ا�b	ر ��  ...'���Q $� 6	د:	ر (		2��$ ��ا0 	رUQ ا�Qان 1. ��ا0 ا $1 + Q��B م	��. ه�	ن 

�Q�� +�'� �L�	� زاد0 وB 0 از (?��م�L�� Gد. ��ا0 در�� J=	" 0	7 ه'�A! +)	� 69j ر	b���	(+ (��اث دار ��و(L$ 1$ ا . +) gQ�� �) a1 ن ه�B ز:� راه+ 1$ در	>B زاد0 وB 0	T�2) �<" �¯ه�
'�	 � .g�� ��د و از و; + د#	ع (+ �1د، $1 �$ �	G ��د و (�ز �s5ا#�	، (�; + Bر(�'7 در !49 �	م دو�L'ارا 7'  X� ال¡Lاز ا� .')B .'� ��	" .6#ر . 

�ا�J از ه�3م j'ا0 �1م ,�r �'7 در �	;�م ��ص ��م +�� :�	 ��D د0�bQ از <	د7 ا=�2	ن ه��ا7 (+ ��م، $1... 
�$ ه � ا�Q ا�6	bQ 

�	 " 1$ در :�#L	ر �1دن .Q�: $tT=" 
+QB�� 7'�" از 

 $X�B +� " $tT= "+<X� را 
0���� g:�) 	� 	Q 

�	ب $1 �	 �b	7 <�ق �$ ���6 ��9 �1د 0 $tT= نB ،7ر ه��ا	Q ���� از "�'7 ز�L2Q وا�B�� $tT= ��2('؟ /	_، �	ز�X� �Qد از ا�� +) �b) ،0 د��ن ���اب، (+ 	<�(+ ��د در#g 1	و7، (+ ��د 
� روز0 :��+ �$ � �'ن (���)+ �9j ا: �	;�ت ��Bد7 1$ /	_ ا:� روز0 در Bن دQ	ر، �? +2�	 $L2Q�B $� ،�Xرا(+ از :�9 �	��Q رود، ا:� 5	Q+ در Bن �	JD; G #�ا<L+ %>�'7 ��د،. �	زوB 0رش
 ... ه�$ Bن �b	7 <�!$ �$ ��ن ��6 و �$ ('د ��	(+ 1$ در Bن =B $� ��B 0 $tTد(�	ن #�دا داد0... ��� ' ��د

 +�� '�L2) $� اد'�Lل ا�	ان (3�Qن ا	1$ 5 'Q�: +) ن	و �9@ 	!B $� g�X� 	� $1 6ا� +���	(j 6'ا0 ا�Qا 6# $1	Qدر 	��	رglQ، 1$ (+ دا�' . ده'/	_ �	ز�� J، د 0 $L��)B g���	(j 6'ا0 ا�Qا�+ ا�6 دا
 " .��ر " ;49 1 ' �$ �	 ه�3	ن و " ��Dر " ا�Q �	ر Bزد0 اش را �$ 
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 نگاه سبز                                                                                                              

 +���� و ��8 ��و	
� 3رش �MNز

 
L2�� So	! +LQ	��ا��	ر و A	و�Q وا! 5 +D�g ��. ا�Qان ��r �5ا�	ن   '،در روزه	Q+ 1$ رژJQ و j'ا ���	0 در ا�AT	رش، و!	/6 را از /' :¡را�'7 ا�' و در �>� و �وwQ دروغ و 1¡ب، ه�  (�ز و 

�	م ر�	�$ ه	0 0�Q�A د��	 �'، . Bن دQ	ر �$ د��	 (l	��7 (+ ��د 0��� �L�A	و�Q و J9�# ه	0 �1	XQ ،7+ ه?¡: $L�L$ در �1	7 ز(	�+ (�'ل �$ ��  �Q7 ا����'ا ه�	از (�	ن ا +Q�1چ اه�را  $)	b 1$  ه +�
'�<1 +) �Q�A�(� $X	L)�X/ 0>	ن را ه��دQ^ ��ن �5ا�	ن Bن (�ز و ��م (+ دا� '، ��g از. B!	 �9@	ن را �$ 	�B 	�� د�0�L 1$ �	 %>�	ن �	ز ��	(+ ��ا0 د��	 #��L	د و ر6# '� . g ��( '7 ا#X	ر�	ن ��

$���ان، �$ :� g�� 0 $L?ه $D�5ز	���+ را #�اهB Jورد ا0 در ا�Q (�	ن، دروغ ��داز0 ه	j 0'ا و ���	 و روز�	($ ه	0 وا�L2$ �$ دو=6 و �l 	ن ا/�' �	�+ در 	0 �5 $D)	5 g���. ا��	ب ?�X و 
�	م (	�5ا را �	ه' ��د7 در ��ا�� ��ال dQد.��b	ر �+ �+ �+ 1$ از او در �	ر7 0 ه��� ���	ت �� Bرش /3	ز0، �.�J5�L) ،d و �	�� ا�Qا�+ 1$ در =tT$ 0 (�گ �'ا در �P/ $ Tjر دا�L$ و از �

 :و ���ه	0 ر�	�$ ه	0 دا�9+ ����'7 ��د، :?6
�ا�' ا�Q /�ف ه	 را �	ور 1 '"...  +) +21 $% J�(� �$ " �ان XQ+ از ا#�اد0 1$ در �	م ا�Q روزه	 در ا�Qان /�Pر دا�JL، ��	دت (+ دهJ 1$ ه�  dQ از t	ه� 1  ':	ن، /L+ ��ح ��د . (� ��+ دا

' L�ا'��$ ���د7 �'7.  �	 د��L	0 �	=+ �	ن ��د و j'ا �	ن. هJ ه��ا7 �b% ن	�را0  ' �	 /)>	ن را ;49 1  ' و �'ا '� �	 B('7 ��د 	��B . �Qر ا�@% J�(� هJ ا�Q /�ف ه	0 رژJQ را � �'7 ام، ��+ دا
' �	��n� ن را	<LQ	 5 �Qاه ' ا�� +) $��b% و ' � ..."/�ف ه	 را (+ ز

�B +bن وا!L?: $D$ ��د�b% 0 7ر	در � g�	 l� در �L<�� :و0 
�¯$ 1$ دQ'م و /	د�$ اo.5 $1 0+ از Bن ��دم" B ،J 1 ن	7 ��دم ��	b��ان !�P$ را از  +) 	�  �) . ،'��J هJ ��ا0 دQ'ن (� �$ د#�L 1	رم B('7 ��د	Lان ��دم و "'7 ا0 از دو��Q 7 در	(� ��اdQ 0 ا!	(�1 6

'� W!وا 	3�B اش در�l=د�$ د	ن /B $1 6ا� +�	X) ن	0 1$ در /�ا=+ ه��L#د .JQاز'�	�� W�5 $� +ه	b�. Bن روز (	 �	ه' /�Pر (�دم در ��	�	ن و ا"�Lا,	>	ن ��دJQ و J�L#�: J��A 1$ �$ ��	�	ن ��وJQ و 
JQر:� در /�61 ��د	ن 1	�	از �1%$ 0 ��2و0 �$ ��6 �� 	) .'�����د +) Jن ه	,�LD) $1 0��2) . $1 'م�5$ �L) 	ه'D� 	)' ا�	رش �'��3	 دQ'م در 1 	ر (�د0 $1 �62l :�	ن (+ �1دم B ر	ا را او=�� �'�

 . ا�L	د (���)+ اش ا�6
�	:�	ن ه�$ %�. �$ هJ ر6lQ و از ��اrQ "	د0 �	رج �' %�ا $1 �a�9 ,' ��رش �$ (�دم /�9$ �1د و :	ز  ،JQد7 ��د	L2Q6 ا�D�5 ن	در (� 	)d�ا�6 ا'�(�دم �$ ��6 . اور زQ	د0 �$ ��0 (�دم ا

JQ61 �1د�/ +T=	j ن	�	�� W;	(�J و 6�D�5 /	,� �'ان ��0 ��	�	ن ��2و0، 	Lو دو� �) ،'��3	 (�دم  �	 اL2Q	د7 ��د�' و ��+ دا�L2 ' %$ 1  '، در ه�	�3	 ��د 1$ . ��	�	ن ��2و0 ه�3م BوردB در
JQ'� � $=�9: d�9� 0ا'j .روزه �Qدا 1$ ا U�	� J�9=$ ��د؟ و او ه: d�9� 0ا'j �Qم، ا'���� JLاز دو� $tT= نB 0 (�، در�L) dQ 'Q	� ،د7 ��د	L2Qر (� ا	ا در 1 '��a�9 از :�9=$ ه	0 ���X�L+ ا�L?	د7 	 

(	 �	_0 ��ش ر#J�L و او را رو0 ز(�� !�ار . �'ا اL2Q	د7 ��د و در /	=XQ +L$ ��رد7  �	 �$ �� $ اش �b	7 (+ �1د. در ه�	ن /	ل ��:>JL و �'ا  را دQ'م 1$ :�9=$ �$ �� $ اش ����رد �1د7 ��د. (+ 1 '
JQدم. داد��� �#�) $�	?�	L) 	)م ا��b� 0 را.Q���� 0�95 JLر د�	#> 	�1دم � +D� �) .6 �1د7 ��د�	jرت او ا�oB $� $=�9: $1 'Q�: +) �) 0 $��3�$ او در "�ض �L�1 از dQ د!�)$ 5	ن داد. 	?�	L) و . �)

�'ا ه�  ا��0 از ورود :�9=$ ���د 6<��ا�J ��	دت �'هJ 1$ :�9=$ از رو�$ رو �d�9 �'7 ��د و در  +)"... 
 

��ان هJ در �@�$ ه	0 ��	ز  6!�) $D�5 م	ا( +��9ز�Qن دو=L+ ا�Qان و ر�	�$ ه	0 وا�L2$ �$ دو=6، ا/�' �	 ¬�(���	ل ا�m	رات ,' و '�D�5 در JQ6 داد و :?6، رژ�2�$، (�گ �'ا را �$ ا<<L	��bان 
 ،'<1 +�� .. .آ> ' آ  '، ��+ آ '، %�ا در آ�%$ ��9ت؟ در آ�%$ ��9ت د���bL (+ ا:� �t	م ��lاه' ����رد آ '، در ��	�	ن ����رد (+��	�	ن ��9ت 21+ را 

�$ ��ح (+ ده'�b Qرب را ا	از , g : ا(	 Bرش /3	ز0 (>	ه'ا
(3	ور �d�9 �'7 �	�'، ا(	 در Bن ��9<+ (�دم XQ+ 	0 در Bن =tT$ ه�$ %�. �$ هJ ��رد، (	 � �'j $1 JQ'ا 0�d�9 از رو�$ رو B('، اول هJ :�	ن (+ �1دJQ 1$ ا�Q :�9=$ از رو0 �>6 �	م �	�$ ه"... 

'���+ ��ا�JL او را �J<X . را د���bL �1د �) ،J<X� او را JLا��� +�� .�D' (�دم 1	رت � 	�	Q+ او را :�#²l<) $1 ' L (+ �1د او "w�2� �P ا�6. او هJ در /	=+ $1 ���'7 ��د، #�Q	د (+ زد، (� 
�'ا را �$ ���	ر�L	ن ا�L)	ل داد، ا�L	د (���)+ اش و % ' � از (�د(+ 1$ در Bن 1 	ر ��د�' ه��ا7 �'�' و از ���	) dQ Jن ه	�) �Qدر ا �B' L#ر 	ن . 3B از 'D� J���	 را د��	ل ��Xدم و ;��D+ ا�6 $1 �'اB �)

 .%$ ا?	!+ در ���	ر�L	ن ا#L	د
� a�9� SQ�T �	 �	ه' ��دم 1$ "'7 اL?: +) 0 '  او را  Jن (�د �3�2+ %$ 1 '، (� هB 	� $1 7 ��د'��3	 �P/ر دا�6 (	B $1 +L�D�5 	)ه�ا' 	) ،' ��� $)'j 	 '��	� 4m1$ (�ا ' L?: +) �bQو "'7 ا0 د J

J�L2�� gX)دB 	��B Si)  .'���+ دا�J %$ 21+، ا(	 (@�B J xن 1	رت ا_ن �.د (�دم ا�6. در ��	6Q هJ 1	رg را :�#L ' و ره	gQ �1د �) . +) aX" رب	رت ,�j از +Q	م 1$ دور��� ه'Qه�¯ �� د
 ...":�#L ' و (@�J x 1$ اaX" �Q ه	 هJ (��5د ا�6

��j^ �1د $��b Qا را ا'� +:'� :Bرش /3	ز0 ه�¯ �� tT= �Q��B	ت ز
... "'��ا�J2/ J را ��ح دهJ. ا�Q 1	ر (� ا�6، (� �	ره	 از �.دdQ ا�2	ن (�د7 دQ'7 ام، /B +Lد(�	� $1 +Q	 �d�9 :�9=$ 5	ن داد7 ا +��و!5�L) $1 +L$ �'م �'ا (�د7 . ا(	 ا�Q ا�b	ر dQ %�. د�bQ ��د، (� 

�ا�J 1	ر0 ا�3	م دهJ، از 5	JQ �9 ' �'م و اL2Q	دم +�� �bQم. ا�6 و د'����'ا در 0�L) dQ (� اL2Q	د7 ��د و Bن :�9=$ (+ �ا�62 5	0 . و ا�Q او=�� �	ر0 ��د $1 �س از (�گ اQ )'ر �$ (� �.دdQ ��د. 
��Lا�a/ 'D�. JL2 ��2	ر �'0 ��'ا �1دم و از ��دم ��(�9t) $� +XQ ،')B J(+ 5	ن �	�L$ و (� �$ #�X ز�':+ ��دم هJL2. او �	 (� ����رد 1 ' $1 JQ�: +) $�(�ا %$ (+ ��د؟ ��4Q�> +9 ��د و (� j	د!	
Jا��l� 4� $� 06. ��ا�در:¡ $�	)�AD) ز و	ن �	�<% 	� 	�  ،'Q�b� g:�) از S�! 062 �91$ ا���Lا +L/ او" ... 

�+ ا�6، او در �	ر7 (�ا�� J	n21	ر0 و Q	د��د �'ا :?L$ ا�6'� � Jه' "� + ه	� �Qا ��B 0	ف ه�/ : 
�3	�6، (� از �.دdQ �	ه' ��دم 1$ دو�L	ن و" ... B dQد.��'، ا(	 ا; %�ا رژJQ ا5	ز7 0 >�W 5 	ز7 و (�ا�Q J	د��د را �$ �	��اد7 �'ا �'اد؟ د#1�L	ر (� ��b� J�/� a93) gQ1$ ��ا ' L�دا 'A! ش	ا#��

�' و در ه�	ن )	;Q $� W	د �'ا % ' �	�$ :S :¡ا�L '. رژJQ �$ ه�  (32'0 در ه�  31	0 ��ان ا5	ز7 ���	Q+ ا�Q (�ا�J را �'اد')B 'D� دو روز ،'�روز . � 	��ا�Q (�د(+ 1$ �	ه' Bن Tj $ 0 د=�lاش ��د
�' و 6�D�5 د7 ')B w�2م 1$ از�'Qد Jش ه'D�- '�ز(	�+ 1$ د�bQ از ا�Qان �	رج �'7 ��دم، �	 XQ+ از اه	=+ (Tj ST�6 (+ �1دم 1$ او :?6، #�داB 0ن روز، XQ+ از . دوازد7 �?�7 0 (�دم را (L?�ق �1د

�3	 ز�	=$ �	=+ 1 'B در 	 '� ."(	��� ه	S�/ 0 ز�	=$ را Bورد7 ا
 
 
 

 
 
 
  

چهلم ندا، 
 

بزرگداشت شهدا

 


