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  ا����س دردھ�ی ا��
�ع »آِه �� ر��«
   
»��ٔ� ��دش
����� ر�ی ا��» آِه ��ر�� �� � � �! ",+#�ه « *()�ر �ر '�ھ%�وی �#�� ���ری ا

- ١٣٩٣وا�� �ل (ا
#:دی ٢٠١۵ا54 
����ٔ� ���ی در اوا34 �ل . 
#(��� »ھ�ی 1)0 و ا/.�
5H «، »��اF4 ز���D و اC�ات آن ��Aی �وده ھ�«!� در آن �� �:ؤه  ا1(�ل ,�پ 4�<�� )��ر�#�ی

�%�ن ,%� در 
�رد اC�و
��د�4ه ا".  »ا��از ا ")C -H� �
0K�L؛ ا���ر ���� در  "�M> و  
� ��#� D�'�ر �Pر��ارش ��ای R�ن �P4P !� ا54 
����� را در 'M)�ی � /# Q�PدO4 *�54 ر<#N ز��

��زی ���دم. از �#P ھ��4 !�ده ا"،���0 ا%4 ��A��> د را�� -T� ب��! �V� ل  در�/ �* �V� ن�
ز
 �V#ھ�W��Z%�ن در ��رهء در ��رٔه �XH#" و <��K#" ھ�ی ���� و ھ��دا�" ھ�ی ��د را  
#�Hا

��4�ت	

]��ن و  »��W.4�%، »آِه ��ر �
��دم ��اده �� ��د اR 54�\" را�� دو �)" ���ه  *� !%�ن ا:  

.�34 ا1�X�دی  ]XH�
 5
D اول:  ا%4+� �#
#(��Wو  �#�ت *	X#:ت 
.)+D '�ھ%���D و در اد

�� و�Rد �:1ٔ� 
��ط،  ��دم را از �M(> �T_ا ��ارم، �!  W�ا�#
 PR�� ی�و �� D��� ا54 !�ر آC�ر اد P�ھ�
"  �Pده ام. د

����Dدوم:  
A�/ 5ت رو/D و اوb�ع و 
�/�ل Rا- DH4ر  *�ر�Cا54 آ �c!زا4- اD��� ����  و را ).�
 .W4��%#

3 درک �! �! W%+#

#+�دم و  �+>"#�bت و وA�/ ھ��ن e#b�* و e4�V* ای������  ��د 


�#5 در آن ز
�ن .W���#
 PR�� 0�%

.g)�  ا
� /�A از در4�<" ا�K�ظ و !)��ت و *�!�R 0#:ت  �!
�� وی 
L�ح �	Q ا" و اھ 0TK ی�Lها��3 �( (

#%�4.%�، ��د را  i4�T* و �T� رد�
Pم در ا54 

��V)� 54ا �� ����ی � دا�.	
 e#b�* ا4%�ه و� D��.�ا j
n�دازم !� �� ھ#�l mرت �Rا��kی 
T�م ��
��ا�� ����. » آِه ��ر�«ا���ر ��DK و 
]��ن #��  


5 ا���ر   �+#�
#�Hا�W و 4�  را !� آ\#%� �1 ���ی »آِه ��ر�«و1 ،"��ن ا.��o>ا �%
درد 
�دم درد

#V%�م، /�K" ھ��ن ز
�ن  ،D��o>ا �ٔ�
�R 3 ��دم�#�� ���ری و#

#�Vد.  <� W.�
در ا �R 54� P#�Pدم 

� ����#
��ه ��ھD �%#�ن و ��ا��ن ا���ر  ��
��bع 
�ا ز4�د  �!»���اW4 را »آِه ��ر  3+V
د 
#.�ز
��4���و  D

�ا :  

O4دم  : 4�د�

�دی و 
�%�ی !�Vرم *�رD�4 و ا��Mام دردھ� و ر��M�ی  D�در ��ا�� ,��V�W ز��ه ھ.

#�Vد  �!�

�� آ��ا ا/.�س ���ده اW4. و ھ��ن /�Aت ن
� و <�
#3 ھ�ی �R 5#�
%qV اMK�م ا!c�  در 

."  ا���ر ���� ��د�4ه ا
�D ھ�، 
	�و
#" ھ� د: 4�دوH  �ٔ�#���زان"  �� ��1(" ا��V4���ا���ل و 1����#M�ی !� در � "�#"

��د�4ه <�
�V! ،3#ر ��Aی  3#�	* �

�/�ل �PدO4 و ��V4�و��ان "��م ا	
�� ��ا�%�هء  Wاھ�H#
 .
�! W%! درد دل  ً �XH� 5
 5
دھٔ�  *T�M, �)4�ر/�Aت  ازدر زاد��ه '�ری ام  و <�
#3 و ��V4�و��ان 
54��V#��]�ر ��د�4ه ور�t د�4ه ا�#� 

�دی و 1����D ھ�ی  ،  ،D��Rی ز4�دی داده ا�%�
4W  54ا �!
Aریدرد ھ� و آ�#.�
c: »آِه ��ر�« از ا���ر م ��ای  )���� N#T�-  ٨٢ -٨١ص(   P#� م�MKا w)%

"��د�4ه ا.  

  
  �(D در ��اب ��دی 

�M�� 5 آزرده از
  و 
�� ��V#� �#�ل ��د  

%�l 5#kرت را �ٔ	�l در�4م  
�D ز 
�م آھ5#%، V
 D+4 در آن د�4م  

�)%�ر ھ�l �ٔKA �Z	�ا  



، -+�V! در *+�ن و ��� ھ�   
 
 3�.�  ���ـــــــ� �ـMـ ــــــ,�ن 
�غ 

.....  
�� ��V#� �#�ل ��د ,� !�و�4م درو�V�ا  
  *�� �� !�دم و د�4م در آن داغ �P4Pا�"

�� '�*� <�V�D دا�"�� N#T� ن و�R�
 �,  
������ ��V�D دا�" ز/�
�ن ھ�ی ���  وز ا��وه ھ�ی ��

....  
X* ی  ز ــ*ــ��4ـ�lـ��� ھـ� و ھPاران D�ارا�  


�*W 1ـ)ـ(ـ" 5#
��ی RـMـ�ن �ـ� � ز+4 �!  
q4 ی�R ��  +�ردس *WH رزم 
ـ#

  �ری را �و l(� و �ـ�د
�� R�ی ��1�اری و �]0  

� D
  �رد.ھـ�ـ�اره 
  

����اد و �K�/ XH" رو/D و R�4�ن: �ا4%�ٔه ا���ر !� �� /#Q ����� از !�)�ٔ  #"�D4�>�k ا  
���D /�دC�ت �H(� رو�%�+�ان�1 "��د�4ه و 
#k�دد.����ار ز
�ن ، ز/��+- و وط%�و  

 �k#
 0�+
 3
�� DkK� t%'اد4+� در���5�� و�Rد ol�  دد؛ا، z%l  ن�	�
4�زدھW را ار*D4�T ا
�	�ن !��+�ر  
#�ھ�؛
��54 ���ه �� ا�_ '�ھ%��ن در اM���در ز
�ن �M�Rری آن 
(%�ی ��34 
#k�دد !� 

��داؤد ��ن   ُ����اد
#�Vد. ا�Pام  �)o�ر4��� س *	D(#X �ر�� ا ��در و* "1	X#:ت  ھ�#5 د�
D����� ز��ن ��رDR '�ھ% �
 �ٔRدر �*c��� �ی 
]��ن �nرت%��ی �� ا.� O4 در*��مدر ، 
 5#
�[
��ی �
�� ا�_ دو 
�ال ط:  
#k#�د. ت �l در �l���ادورٔه K#.��{ و  3#X	* 4�ن�R در


�ت اداری *	D(#Xاز ط��T

#k�دد ف  3\�� DRر ��ر�V!.  ،ن���� /#Q در �ل <�ا�" از '�ھ%
��ز *�54 <�رغ �
 3#X	�Kلا� 1981 �.�ت *	D(#X در �ا�
�� او�V! �4 Fر �)o�ر در*��م 

��K و د<�ع دn4)�م ���ات  t%')5،95( ) �(�R ه 6از���ن ) ��ا�:ن 
#�Vد، د�4ار ھ�ی دھ)#P ھ�ی '�ھ%
��
#�Vد  54P
1(�ل  اش . ا!�د
D �)�م �)o�ر4� وی را �� /#Q �]� ا<�H�ری�+{ ھ� و *4�X� ھ�4- 

�)o�ر4�  DK�� ت:#X	* �4، و ادراۀ��%#

X ادا
�ء *	X#:ت دو!��را ��ا4- ,��{ ���ف �)o�ر4� را 
�4��%#
 �4��* 
 �! ����q�0 /+�
" و1" ��R ن از��.��o>ا �+(��� *%M� !� اM%V#' 54�د رد 
#k�دد، 

%���ن  -��� از ر<.��o>دد.در ا�k#
��اک در 
	�<3  ا�_ '��nرت و ا�ٔ اR�زه 
�%�ع اHK�وج ا�:ن 
�_!�ه 4�د ��د 
��ا4- داده  �،4!� در آن د��ت 
#k�د ا!�د
D �)�م �)o�ر4�ی ھ�و #�#%�ر'�ھ%��ن  P#�

�k4ر د�V! اد در���
%D *(�رز 
#+�د، ,� ی��#�Vد. /�A <+� !%#� !� ا�� ,O4 5#% ا�R :c
 ،
��ا4 DL4ا�زا*��#�

#k�د�4 و ,� ا ���.
 -D � D
 -)#X�.� W#\��%�!�  و /�A ا�� ا�X* 54ر را 

�#T> ر�V! اد �#�� ���ری  در������اد ھ� ����%� ا�اد 
� از *�)D، ر�� و *(�رز ,�Tر ا W! �ٔ�
�R و
 D(	
�D و ��<_54 Kف /�!��ن دو�از ط "����
�� � �م  ،"�� ا>��ا54 �� *%D4�M ��د �lرت 

��ا�� #
D(

	.�ب ��دد O4 *�اژ�4ی �Pرگ  .  
���R ��ه و
�� ا54 
��bع  P#� ری ��د��� ��#� D
 � -4�M�در !�Vرش �P4Pش #%� !� و1" ��ان 


#�Vد و روح وR.�- روز �� روز در ا54 ظ)W آ��د �#�Mده   �����ادش ز4� ��!.�� ھ�ر 
#�ود،  ا
"#�bدد. ا54 و�k#
�ودهٔ  را در <��ده  ���_ا� -4��� �� (�%> �4�X*)از آن D��.1 ،:  

W%#� D
�� ,�V�ن ��دم  5
  
  ِ,.�ن و1" و ز
�ن 
#k_رد!� 

  �1ت 
Po و *�ا��D4 دل
0� D+4در دل *�ر D(� �,  

�D ژا�K و ��د�%�  ز4� !�

#�ود در دل ��دال ��م   

  D+4 �,1 ذره در ا54 ظ)W آ��د



....
  

�3 ھ�� <V�ر ھ��#�� ���ری در و1" ا���م وظ#�� در '�ھ%�D زرا�" '�ھ%��ن �T
�3 در �!  "
�M� ��
"
��د�D !�د.  و
T�و�� �XH#" ورز�4ه، 
ٔ�دا�c
 ����دان 
	X)#5 و ا 5#���اwb و 1��3 در 
ب، 

��د N4A د. ا/��ام *(�رز ���
	�Kٔ� '�ھ%��ن را �� ط�ر ا/.5 ا���م داد و �� /#O4 Q ا z4�م وظ��*

TV�ت و ز/��*- ��\3 �� ر*(ٔ� �)�D '�ھ%�وی ��د�4 �ٔ�#�
D�(� 0TK 5 اش را �� ا .در � ًA���
�H�ر >

�+�ر V' ���/�یدر 'M)�ی ��
- ذ!� 
#%��W4، ز4�ا او ا0TK 54 را  N#T	* O4 ��#�در  �D � #� در �
�3 �� ا
5 اط�اف �! "4Aو �L� 1(�ل ��� و در �%V� ��M�
�د
- را  "�� د" آورد. او 
D ��ا


#+�د و  �� 5
�� دھ�15#1�R �4�ت و وK.�اDK ھ�ی �� ا  O#'�* N��L
 5

#%��د.  �)/�X
 -*�T#T	*
 D��)#�V' �ط�� �� Wاوھ -�
#%��دم.  ا54 �� ھ�را در  و /��4 Dاھ�ھ�  

��د�4. �* ���.
�� ��ض *N4�V و *��* ،0#	k#' "�د و  در !�Vر آ��D4 اش ���A�ه اوb�ع ��
 0#T�* -#' از ��V#���4A-1�ار 
#k#�د و ز
#%ٔ� <��K#" آزاد و ارا\ٔ� ��
�ت ��ای وط5 و  -

�د 

�� ��ه و ���A�هk%* Wدد.  ھ%�ز ھ�k#

�(�ر �� *�ک وط5  �+#K�/ 3 در�وی در /#5 ��ا/�< D از !�

� را �� �lب 
Pار ��z4 ا��T�ل 
#�اد،  �! D.4و� 5#��ش ,�دری آ�D دا�"، در  �� ���L�ب 

  وطP4P� 5ش 
#.�ا�4 !�:
  

W

5 دا�W و درد *�، *� دا�D و آرا  
��ق ��دن V
�#Pارم �(l�> از �* ��  


%�ٔه *W#�X ام در R%� /#�ت و 
�گ��  
W��R د�� �>�l �* ،W/رو W%! آزرده  

  
�� !�Vر آ�K�ن 
R�M�ت !�د، 4+(�ر دk4� وارد 
��!ٔ� ر1��" ھ�ی آزاد  �+#� ا54 ��ر در��،  ا
� و1

D و � �4� . در R�ی !� !{ی و د
�!�ا*#Oزد�#�ی ��رژوا�# �4�T� 5��� ا�س دا� �����وت 
ت 
V> �4ز D�Kار!�ن دوk#�� ار�1 D�#%
ھ�، �ه ��#�Vد. واV!# �L�� و �� ز��ان �د#�ر ار���M�ی ا

D�#��ی  ��V4�و��ی و ر<�1" ھ�ی �#�b -T� ��l �� 04�1%
�D ادا را در Kو دو D����Rت ا�)�

#+%� و  .�4��%#
��ی را ��زی V#�D رول �#����D و Rر ا�

�� در ا�R دم و�
 �ٔ(X#> اراده و ،� �

 "�� ���� ���ات ��ز��ن آ��K�D را و ��ون b#�ع و1" وی  DKا�>  ،">���*�#n�! رس ھ�ی�! ،

D و �#�ه را �� T�* "4�R#0 !�د. �
��Rد4" 
	�ود4" ھ�ی ز��ن ا�D.#(k، ر W��Kا D(� D1�T/


R�M�ت، �> ���� !�ر ر�D د<��ی د"  ا�1ام ���د. 
.)+Dا�#�ی ر���ء ��54  "
�ل ا1� ���� از 
����D و 
�د4�<"، Rری، ا���ز
��M�ی !) 3#+V* در  �M��o>4ٔ� ا�#� D����%�ان ر.
 �4��D و و 
���ادش �� زودی �.�Dk ��'_4� *:ش 
�����د !� ا�R و �M� 5#��ل در  .�� در�V- آ��ز�4 در 
زن 
R�M� دارای ظ�<#" ھ�ی «ھ�"  #.�M�R 5ری <�راDK آ�K�ن در L1�راK�4" ھ*��م در  ٢٠٠٧

DK��«  .">��٢٠١٢�� /#Q زن R.�ر �ل �%���� �� و در �ل  �٢٠١٠#�� ���ری در �ل  1�ار  

(%�ی '#�H�ط� <��K#" ھ�ی رb�!�را�� و داوط)(��� ��ای �#�ز
%�ان  �� 3	
از ط�ف 
T�م M%V�د 
�دم 



" ر4�" �M�Rریر4�" �M�Rری آ�K�ن *4�T� �� و �� DK�� ر  را �ال�M�R }#\ی ر�[
�� ا

�<N در !�ر ��4- 
#(��� و در  آ�K�ن ]XH�
 ،�4��%#
 D�" آورد. در R�ی !� !�ر ر��آوردن 

����D و Rا D�
�ر��رگ o*K��> WM#�ات 
c(" در ز�� �M� ری����  ا�4� ���ده ا" D را!) -
�� �!

�ر��گ درج !��ب 
�XHص  �M� j4رهء *�ر�� Q#/ ارانP� �#C�* ن وA��>4د�� �M� 54ا j4و *�ر �

��رۀ 
�«�V�ن ���:وهء آن *4�T� را �X#0 ��. »ر��رگX* ھ� و �

� ھ�ی ز4�دی را از ����� N4
 ٔ�
.�ت  ،D(#X	* و D�#(�*�V��� ��م �� ]H�D و ، /�Tق زن، �M�د ھ�ی 
ی/�Tق  �, D����Rا

�ل آن را رھ(�ی 
#%���4،  ر\#.�ء ا���5 
�د ر��D ا<�o�D��م � و ,� � ��دش ".#�!� ز4�د*� از 
."" آورده ا��  



��ن » آِه ��ر�«ا���ر .��o>دم ا�
ا" و در 
���ع ا�.�ن ھ� ���*� ا��+�س درد ھ� و ر��M�ی �#+�ان 
����e(l ،D و /+�
"  �(�د !� �)3 ���ٔه آنRا "Kا�� ،��
�R اد�ق ا<�T/ دی، *.�وی�آزادی <

.���)#
 D����1   
���ل 

#3 رو�%�+�، �> O4 دری �#�� ���ری در�
�K�* F و �Pرگ ��ه !� '�ر !:ن '�ری و ��


WM دا��� و در ادوار ���ی 
TV�ت  �#��
�T(3 ��ه ا��اش در �M]" ا
از . و *	�W4 ھ�ی H" را 
�� l�ا/" 
�)�م 
# »آِه ��ر�«در رش ا���D(#
�> F#	
����k  D�دد !� �ا4%�ه اش در Rو ا

��ن،�M
��ازن، 
�� ا".   ��ا* ،�%.' "K��H#1اه و *o#� ط)�0�04 '�ور،  >�4 "#�اوK#5 '�ورش و *�
��
#k_رد و ��  ) R)�ٔه درد(آ��ز 4�<��، از   )��Kٔ� !�دک ��دار( ��� '�ھ%�وی �#�� ���ری )� )آِه ��ر

�4 D
��م ���ا�  ��
�R دم و�
 WKاز درد و ا �����
�وده ھ�ی دk4� ا54  �.��ن  �� �M�!�ام آ �ھ �!
  . �+�4" دارد

   

#�Hا�#W !�:��دار در ��Kٔ� !�دک   

  
5
���� و ���W دل  �kR 5 ��ن
  آب 

5
 3�	
 W� و �X� ،5
 �ٔK�� 5
�ز   
  

:�! �.4�%#
 (Oدر ا� �K��) ��� در  
  

".#� 3)(�
5 /�ف �3 و  ���  
.... "  L1�ه اP! ".4 دل ��ن ا<��ده ا

  
��O)  ھW از درد و �W و ا��وه و  در 3#
#%�4.� !�:در 1.��D از آن <o�ن �X1 دارد و (  
  

�%� �#� W+�� 3#
L1 5�ه ای ز   
O4(�ر ا��R 54ش ا�ن و ��o> آه و  
4�#��ن ,+#�ه ا�� WV,ه ھ� ز�L1 54ا  

�� ا���� ��ر د�4ه V���ن '�ر ھ��ه   
�� ا��>��  از 
�دران آه و <o�ن را 

�� ا�M� ن را��ه ز�#��ز دل ��
 ...  
  

 D�����ل �� اL%4�ف از ط�N4 ا���5 �#� ا� O4 و ".#�
�د ر��D ا<�o�D«�#�� ���ری از 
�ت  «

� ھ�ی ژوK#�ه ط�: ،����
�دران و ,� دل ھ�ی آ���� ا4�ا ��د  DM* ھ�ی "ن را ���� زده و د

 ."��ن، '�!.��ن و آ�K�ن !��#�ه ا.��o>ان در ا�%
�� ا". در !�O �#�ز��در �#5 '�ران را '� 
��ای آ�M� ز/��ت ز4�دی را  DK�
��ای اط��ل و 
.���ت  0*�+
 }#q* ��
R�M�ان ا<o�ن در '�!.��ن 

�T(3 ��ه ا". از ط�N4 رھ%��D4 و ا�4�د ا
��ای ز��ن �#�ه و �:�%�1  �! "���5 �#��4 *�ا�.�� ا
�زد. در ��د آ�K�ن �#�ز
%�ان از  �#M
 DRر!#" ��ر�
ز
#%� <��K#" ا1�X�دی را در ��زار دا�)D و 


#k�د��.  �#��.
 D��o>ا D��
�Vره و ھ�+�ری ��)H� D[ وی و ا���5 
�در ، D4��%ھ�#5 رھ
��د د���  ا
.�ل �� 1(�ل دوری ,54�% ��K ازVھ  -�در ھ�.�ش در اC� ز/��ت �(�روزی و 1)0 �Pر

!� ھ#m ��ع ,��{ دk4�ی را ��ای *�)#W ��ا��%�، ا
+�ن <�ا�" WV� z%l را !��1  D4�R �4�ت !�Vر
  !�د�� و دk4�ا�- ھ%�ز در راه ا��.

�#5 دور از 
#�ان �(�دھ�ی ��م!�  �#�� ���ری ����ی �#." P#* ٔه�%%#� Q#/ ���� W(1 و   �%(�در 1)ٔ� 
 _��!��.V� �#�#�ه ���ده�%�ل ھ�ی ، روی  W(1 ��ر ��و  ، ��4.%�ه� �ره ��l�ف و  !��_ را 

����
��!� ھ�ی ز���D ��: . �#�� ���ری ����ی ا" !� *	)#)k� /�دC�ت  5#�و *X�د
�ت در 



 D����Rا "#K��> ده و�� ھ� را *%e#b�* �M و 
#%���4. وی l	D(���% در 'M)�ی 
�دم �#�رش ا
�)+� ��دش  ،�4��� D�� e4�V*ارد�
ھW آ<�4%%�ٔه آن ا". 1.�#+� از ��ٔ�  یِ ��زk4� l	%� ھ� و در 

#
 ebھ�4- وا "#K��>� را در DH4ادث *�ر�/ �M%* دد، وی�kھ� و ا���رش ا ��V)� ،دھ� D�� س�+�
�ز�)+� ��دش در ز
�ٔه  j4ن *�ر���
�M1 1 �� D���ا4- *	�3 ا". ��� او و1 ��
�R �4 !� درد�#
�ام 


#��4، <�4�د �#� 1��3 *	�3 دردی ��� وی، ��� ��D1 �#.". ��� او ��'_4� ��د.  D(�* �� �! "ا

#�P4د W(1 ک��از  �! "��ن، واھ�ٔ� دMK�ی  .دل ا�
 ��گ و ا��وه 1)�ب '� از /�
�ن، ا�+M�ی 


 Dk�4�#��ن، ز��#� و زوA�� ھ�ی  ،]�نو 
�4 ز��#�نو درد دران، �ز �K�زان، آ�� D��� D�

���ن راه آزادی�M1 D����Rا D1�* و �� "
#M%- د D
��� D����
 0T� 0 و*�+
�5 درھ�ی .� ،


#�ھ%� Wھ "ش ��د ,%���Z و � W ���ی را �� �1ام 
#�ورد.  را 
#)�زا�� �دش، روح و روان و وRد
 �ٔ	�l ٧۵در »�
#%�4.�» آِه ��ر:  

�(Rدرد ۀ  

  

�(R 54ا ،W4�� D�� ��� 5
  O4 درد ا" ۀ
  دل ـ�د ا" <�4�دآ�ـZــــ� ز 1ــ)ـW ر4ـــPد، 

��� O4� ��ـ� O4 ،��.+V�  '�\#Pی� ـ
KA O4 ، ن�
  ��روزی �O4 1)0ِ '� از /�

 �� D+زانـا��K دل �� Dن، وھ����
 �  
��  #�ه � ط�:نـرخ 
ـــ�در، ژوK آ��

� D�V,ـ< ۀ� رــ Dـــ���  �رـ�ــ� �lای 4�ز��، 
  �ارـ4 �س دـ�ت، �ــ�ق و ھـ�ـ�#Z�ر�D ھ

�ـD، در �ـ�ـ.ـ��R Dـ�ز�ـ ��  #��ریـ.
M* "ـــ
ــ�دـــد Dـــ� از، ان� WK�ریـ#ـ�+  

� O4 D��* D�  �ـ%ــ(ـ��O4 D دKــ�ه، �D �ـ#ـ
  �ـ.�Dk و در �ــ%ـ#�ی، در �ـ�ـزوA�� و ز�

���ده �K D+4/� ، رو/- ز *%- ر<ــ�>  
 O4����، O4 �.3 <ـ�و ر<.��0 در +
  


	�ط��ک و �ِ  ۀآن *�د O4 ،3� 3ـُـ� D�  
  در ظ)ــــــ�"، در دام 1ــ�{ �)(3 � ای'ـــــ�وا�

��� ���� �1ام آ�4ـ'#� D� � ، Wھـ �� �  
  از �ـــ�ـN روان 
ــ5، دردی �+ــــــــ:م آ�4

�(R 54ا ،W4�k#�� ��� 5
  O4 درد ا" ۀ
  "ـدل  �د ا <�4�دآ�ــــZــ� ز 1ــ)W رP4د، 

  ��۶٫۶٫١٩٩٩ر��رگ، ����� 



  
  

 �ٔ����
»��]���نندر /o> "T#T�ن ر�ی در
%�ا» آِه ��ر.
 ،  Po
��%�ان ا" !� از .
/.�س و و 
�#�� ���ری ا�.�ن �� ھ�"، ز/��+-، ���ده ا".  '�ھ%�وی �#�� ���ری دو��ره ا��+�س ��ھ�ش
 ،54��
 ،NL%
 ��}�� ��.+� ،"��%1 �� ، ،�(l�/ ���� و<�، W���  5ھ��ط O4 ن و���M

�در /�ذق و 
 ،�+�)

5 از �ُ  �! "��ا4- ش ا/��ام دا���N دل �� �XH#" اl�دق و �*#� ا 1)0 W#�l و از �

W4��%#
�D دار54 را آرزو H)��� . 
  

�� *W4�T ا/��ام  
��ن.��o>ری از ا��� ��	
  ��ر 

 

 
  

  ('�4�ن)
 
                                                             

  


