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  ���ھ� �� �و	�ن 	�	و�� �ری ����ه ا
	دی ُ���ب

  
، �و��ن �"�و�! � ری دو�ت �ز�ز و ���ر درد آ���ی ���ن (�����ه ا��دی ُ���ب ) �ت ا
�راً 

��  /ر�ت ���ن ِ"  در ا
��رم )رار -ر,ت.  ا*�( )�ل ازان، دو �"�و�! د�&ر���رِ دوزخ ��ز ��وان  " 

و  " را 3( ���ری از �روده ھ�ی ����2 ، ا��1دی �� د�وارز�دان ِ " و "  در آ!ش" ��غ ���م ھ�ی  

روز-�ر در �7( 7ی آ��� از او�6ع و ا�وال ���ن و �� �رد�2 ھ�ی زور��دان و ��&ران ِ ��وا�4(

            ا� ��س ��,( ا�د، 
وا�ده و �طری �8د در � ر,2  آ��� ��ز ر)م 3رده �ودم.                        

و �( �راژ ���زار"�د از �وی  " ا�"�ن آزاد �و���ده   ��>د >;�! �و�ط " 3(  �زه دردوزخ ��ز " 

و �( و�را�ش و �روف �&�ری " وھ�ب �"�ر"، �� )ط@ و >��,ت ز��� و �ُ�2 ر�&( ا)��ل �8پ  -�ن ��<"

( ا�ت ، آن ����( از �روده ھ�ی آ)�ی ( ُ���ب ) را در 
ود "� داده ا�ت 3( ھر�C از آ��� را ,��

آ���2 ��ن ( �ر ز��ن ِ�زن ا�&�ز";� د�ده -�ن ِ ��وان ,ر��د درد و داد
واھ2 ، ���م ا�����ت و ط��ن ِ 

�ن ) و "��ن دا��ت .                                                                                       ���D,ا  

 /�د�ده -�ن ، EFرات درو�2 
و��نِ ز��ن 
و�ش، ���م ِ  �����ه ا��د ُ���ب وا��( ا�ت ����E! ���رِ 

و ��7
ره ، آرزو ھ�ی وا7ی ا����2 اش را درواژه واژۀ  
و�ش ، آ�8( درزاد-�ھش -ذ�( و ��&ذرد

   �2 �را�د :                                                                     ا� �ر
ود ا� ��س دھد. ����8( 

  �2 �رگ و ��ر دارم ، �2 7*( ی ���ری

  دردم، -ر �C ��م ���ریر�&�ن ��3ن ِ


  3( ھ�K �� ورد�وت، د�دی ا�ن ا�ِر �2 �

  �س زرد وزاری ام را ��ر8( 
�ده داری؟



  دود و  -َرد م دردم، ���ول ِ�ن �����ن ِ

  �����( ر,ت و ����ل، �ر"��ت �ر���ری

  ���د �( �1ش ِ ����ن � )�;< C��N ِ ��&�ن

  ��&ذ ار ی  �&ذارم و �و��م ،  �ر�<  ِ 

  از رو�ری و �8در،  د�&ر �&و �را در !

  �� �وی )�د ھ�ر یآش -ر,( �ر �ر ، 

  و)2 3( �2 ��ردم ز
م ِ )�ر/( ھ�  �م 

  آ�د -ر��&��2  د�&ر �( /�&�� ر ی 

  �� -ر�( 
�ده 3ردم ، و)2 3( ��< ��&;ت

  ا��� ری�وی ���ت دارد ، د��ر ِ

  23 ���ود 
دا��،  ا�ن ��غ را �دا را 

 ِ Q�< C� ب ِ"�ری�  �2 َ/ل و/ش، �C آ,

  را   /زل �&ردم، آھ�N  ��ھ�2اوج ِ 

��ری  C  -ر ��( �د 3��2 ، د*&�ر 

  23 ��روی ز ��دم  در ز�ده -2 (����� )

  ,�رغ ا-ر �&ردم از ر�م ِ  �رده داری . 

�ن ا�ن �"�و�(�
�1د�! ز����2 ���ل داده  3( و�ط ��ر�( د3ر�ر�;( �ر�ف،  را �ر-��ی �

��را�ون 8&و�( -2 و ارز����2 �روده ھ�ی ���ر �&��( آ�ده ا�ت . ���د -;ت 3( �رور��>;��(، 

       �و�&�,��( و 
و������! دا�( ھ�ی ا�ن �"�و�( و�ط  د3ر�ر�;( �ر�ف را )��ل ���ش �2 ا�&�رم.

  ورم:      � �ل آ دو ��! ا���2 را � رض ر�� ��ده از �3ر ���ر -را�2 ��ن 1د�ردر ا��"� ، ��
واھم 




وش Tطم روز-�ر، آ��م  
�ت ا���( وی، ��2 ر/م آ��( ھ����د ���رھم �����ن آواره �ده و د��

���ل  �و�2 از ��را�2 ھ�ی رو�2 و در�رز��ن " �����2"  /رب �;س ���َ�د 3( ھر���E( و د)�1! آن، 

��� /رق درا�د��! 8&و�( -2  وطن و وط�دارا�ت ، ���( )�م ، ا�د��( و *�ظ�ت  ��2 ا�ت " )� ،

را >رف �رود و �را�ش در راه �"�ت وطن و رھ��2 ھ�وطن از N�8 و دام  اش ���س ز�ده -2

                                                                                 ������د.روز-�ر��ز �>��ب 
و���ر 

در��ن ��ل، و دو��ً ���د �رض �3م 3( ���ر، ھ����د ���ر )�م �د��ن،  ا�د��( ورزان و ���11ن ��ن  


ش -زاف ِ ���وم ُ"�ت و "و، ���&�ری  و �8ره ��زی �
�رج ِ� ��ر�وط �( �8پ و ��ر و �

 را�د، ھم ��
وا�2 و �� را�2 و ...��د��د، ھم ��را��زھ�ت . �� � ��رۀ د�&ر، وی ھم  ���د �اEر
و�ش 

2 از ا���1ق ���روزی زن و ,رز�د ���ھد و �رای �8پ و ��Eر اEری  ، ���ل �ود و ھم 
ود����

رغ ��D( �رداز د*ش، ���( �رای /��� و درد ھ�ی �2 در��ن �رد�ش ��ردازد 3( �( �رای 
ودش و �

                                                                 >ورت -ر,( ا�ت .                                

�ن ، آرزو��دم "�� ! 6ر�ت 
وردۀ ا,2��D ��ن، ��7
ره از�ر��! 3ر
2 ھ� و �2 ;�و2 ھ� ی د�ر��(  

و  ���ل �ده ��رون آ�د و در ز���( ھ�ی 1و�ت و ���ل ��وه ھ�ی ھ�ردو�2 ، ,رھ�N �روری و 

، -�م ھ�ی �ون ، آ�Eر و ا� �رو ...و �&�رش  ، دو�ن��ر ھ�ی 7زم در )��ل �8پ ، �ت �ذ�ری��وو*

و ا�وارر �ردارد. و �د�ن و���( ، �رای دو�ت ��رم و ���ر �� )ر��! ����م (  �����ه ا��دی  ر�ؤEر

2 و �و,�1ت ھ�ی ���ر  ������م .                                    �T� ُ���ب ) ط�ب                                                            

                                  


