
 

�،  ��" ��در ����"��وغ ����� �� ھ
	�ن او را �� �� ��!
�ن ���'�ن، �&%�ری از درو#
�ز و ��و#
�ز را در %!() *+, ��

ھ� ی/ ی�رو ی�ور و ��ای  او ��ای  %-�
 .�)د 

ی ��در ���� ی� �� د�'�ه و  (�3 دھ� از زی&2 #)د���1
�ردی
از �:9ۀ �5م . 1)5)اری 65!2 ی� �� ای&��د�5 و ھ

#'�دن ��ز#�ش ا#)!%�وان ���� در 21�%1 �� 
 �+%
، �� ��  %> دو1��ارا# ��ای ھ

اویA  و" �
%�� �+��ک"را، ھ* !?�<� �5ان 
�� �� و ھ* E��Fن ھDاران  !�ه �� (%	%�ی وBC ��ز#�� ��!
ھ�ی  ��در ���� از 1��� (�ی�. ا#&�ن در ,'> �1ل 65!��، ,)#�ن (�1+	�ی �&)ر (%�ا�)ن ���ی2

  .ھ�ی دار #�9م ا��E1 �)د

2�1��ھ�ی�، �� ��ز��#��5ن !
�ر  ، در ا�Hم #)روز و ی� �� در �
�#�   DیDI ��ی ��در، ��ای ھ� درد�

ا#�ا 2  او ��ای �)ا#�#� از ایA ر#3 دی��5ن، �+A راه ��
�ی�ه از د21 ایA #�9م  )#�یD را، Jار و دا�Jد و ھ� دا(� ���D	� ا�%�

�ه ��دری �� �� ھ�ای�ی دری���� از دو1��ارا#،  )د #%D%, Dی ���ا�Dود ��  ��+
�ان، 5+�ده )د در دل �5ی�ن �)د ا�� �� د�رو و  ی	� درد�

��رھ�ی �)د ط� ھ
ۀ �1 "�),/
L-  او ی/ (%+� �)د و و )؛ ��  �'�ورزی (%

�)د �� " ��دران  �وران"ری�� ��#��5ر ��در ���� در N1'� 1%��1 ای�ان، ��%�#	6اری #'�د 
� درد�+%��5#� (%	%�، از (%��1ل و �%�#&�ل ��5�� �� �)ان و �)دک�#�
او �� ��ی� D5اری از . ھ
�اه ھ
 د�� و در ایD5 Aی#�� OFر )ر ارزش �&%�ر و داده �� ا!/ و  )ن را �� �� آ � ��ا

��ک �&�<)�5 در  �ک �1د و 2�1 
د21 در د21 ھ*، از ��و��دن ا#	+��ن ز 

B، و ��در ���� در ز��ۀ . � Aای

�ی آن،  %Dش ��ای درھ* !?&�A 1?)ت 5)ر1��#� در��ره ���F#%�ن �
')ری ا��E1 را از 
��م ا��م ز��ن
� �� " ���1زان 5�(�ی�ار #	'�ا!�

ای�/ �1 در  ھ
%+� �5ی�ن، ��" 

�ر!���1 ��ز#�ا# !)دF ���  �ط� ھ� آ#�S . �%�ر ھ* �)د �� �)ا#&2 !�ھ
 ،L-  ن�%Tا��وداً (�3 �1ل (% �)د �� �
�U از �W
ھ�ی 1��گ وی را 1�)د#� و در ا��از 
� و د21 ��1�  �N� ،2ی��� �%-I 1?)ت A�&?! در
 Aدر ���� ای�� ��F2�1، و��� Aه �� ای�!


���1)ی�)س آی�س، ��W �1ای  دران
آ�A �1ھ�	�ن، داد )اھ�ن !%-� (%�)!� و دی	� ��ز��#��5ن �1�  �N�� I-%� ���ران در ھ��<�ی �'�ن 

�#�+# ��(?! �� #�
+, L
I ور را در�J د، !�دی و(! . A%�(%�م، ,
�� ی�د و اW��ام ھ
ۀ ��دران، (�ران، 

��E1ری ا('
ایA . �� �	�ن راه آزادی در ھ� دو W?)�2 !�ه و �
� در ��ا�� دری���� را �<� . ھ�ی !
�ھ� ھ�)ز ��Fه را ��#

درد�+%��5#� ,)ن �) ��!%*؟ (Z �	6ار �� ھ
�ن 
,)#�ن ��ز#�، �� د1��ن �'���ن �) 

 !ای� ��	د �آوازه �	وران، �ا��ش �	���� ا��

١ 

 

��وغ ����� �� ھ
	�ن او را �� 
�ن ���'�ن، �&%�ری از درو#
�ز و ��و#
�ز را در %!() *+, ��

او ��ای  %-�. ا#�وه #+�#� و ر�2

�ری ز�Hدی ��دری د�&)ز! 

�3 دھ� از زی&2 #)د���1)
�ردی
1)5)اری 65!2 ی� �� ای&��د�5 و ھ

#'�دن ��ز#�ش ا#)!%�وان ���� در 21�%1 �� 

A ٢١  �5�:1ه'�  ٩٧ �+%
، �� ��  %> دو1��ارا# ��ای ھ

  .وداع 2�5

 Aور"ایaد ��را، ھ* !?�<� �5ان " #
�� �!�ه �� (%	%�ی وBC ��ز#
ا#&�ن در ,'> �1ل 65!��، ,)#�ن (�1+	�ی �&)ر (%�ا�)ن ���ی2

 داد )اھ� ��ن��� �>�ھ�ی دار #�9م ا��E1 �)د ھ�ی ����5ر و (�ی ,)�� �� �	�ن زی� !?

، در ا�Hم #)روز و ی� �� در ���۶٧2�1 ن �1لاو در ھ� ���1وز �+��ر ���&��
�� A�-� ن�	�6ی�ای آن �� ) �D�� ھ� �� زد و در �! .�#� 

او ��ای �)ا#�#� از ایA ر#3 دی��5ن، �+A راه ��. ر�2 داده، ی/ �%�Uد�5ه �� !
�ر ��
�ی�ه از د21 ایA #�9م  )#�یD را، . ��د ھ�ی+�ن !�دی ��Jار و دا�Jد و ھ� دا(� ���D	� ا�%�

�ه ��دری �� �� ھ�ای�ی دری���� از دو1��ارا#،  )د #%D%, Dی ���+��
�ا#� از �%�ن ��ز��#��5ن را دل� )د در دل �5ی�ن �)د ا�� �� د. !�د �1زد #%�ز�

�� ��),/"اش در ھ
%D�  Aر5)اری. آ��ی� داد و ا�%
�5��'�ورزی (% او ی/ (%+� �)د و  -L. ھ� اش 65ران �� ھ
%D� Aر�5 �1ل 65!��، و ز#

�ا (% �� ���رزۀ 1��گ �(?W �%-I�� ��F> را ��c د��.  

ری�� ��#��5ر ��در ���� در N1'� 1%��1 ای�ان، ��%�#	6اری #'�د 
� درد�+%��5#� (%	%�، از (%��1ل و �%�#&�ل ��5�� �� �)ان و �)دک�#�
ھ
�اه ھ

 د ودل، ایA #'�ل آب�� و در ایD5 Aی#�� OFداده �� ا!/ و  )ن را �� �� آ � ��ا
2&+�  .�)ام �� ا��از اراده ��ای آن، ھ�D5 از (� #

��ک �&�<)�5 در  �ک �1د و 2�1 
د21 در د21 ھ*، از ��و��دن ا#	+��ن ز 
�#�+# �� �. ای از ��ز#�ان ��#�%5� و#+�ن  �وران آ�Jز ��د#

�ی آن،  %Dش ��ای درھ* !?&�A 1?)ت 5)ر1��#� در��ره ���F#%�ن �
')ری ا��E1 را از 
��م ا��م ز��ن"ز�'�ی� ز�&��ن �� ����ن ���&��ن و زی� د!��م و ��ط)م 
���1زان 5

� و او ی?� از ���&�	�ن آن #�"  �وران"ھ� ���%�ب !
�� D%# در�� Aای ای�� *J �5ی��ن �  .�5ی

�ر!���1 ��ز#�ا# !)د ��در ���� ا��  )شF ��%�ر ھ* �)د �� �)ا#&2 !�ھ
��وداً (�3 �1ل (% �)د �� �
�U از ��اT%�ن  -L، . �)ا#&2 ا#<�م دھ� و ��ای+�ن �� ��ن �?)!W

ھ�ی 1��گ وی را 1�)د#� و در ا��از  ط� ��ا1
� ��ای �Dر5�ا!2 ��در ���� در (�ریE� ،Zش
� و د21 " ��دران  �وران"��ام �� ���رزه !�ی�ن او و #'�د ��1�  �N� ،2ی��� �%-I 1?)ت A�&?! در

��) را �)�1%N1 Aو روی ای ���2�1، وF�� ��در ���� ایA  در ��A  )ا#�ه. ��ران ��د#� Aه �� ای�!
�)ی�)س آی�س، ��" ��ی)ر��ی"ای�ان �� ��دران �%�ان " ��دران  �وران

آ�A �1ھ�	�ن، داد )اھ�ن !%-� (%�)!� و دی	� ��ز��#��5ن �1�  �N�� I-%� ���ران در ھ��<�ی �'�ن 
� ارز ارزی��� ��#�+# ��(?! �� #�
+, L
I ور را در�J د، !�دی و(!

 !(� L2 �&2 و�� از ط�ی��W �� ن��� ی�د و اW��ام ھ
ۀ ��دران، (�ران،  ایA �5دآ�
�� �	�ن راه آزادی در ھ� دو W?)�2 !�ه و �
')ری ا��E1 ھ
&�ان و ��ز#�ان ��ن

� در ��ا�� دری� ھ� �%	
�ن در F%�س �� ��ارت دی�ن�ھ�ی !
�ھ� ھ�)ز ��Fه را ��#
درد�+%��5#� ,)ن �) ��!%*؟ (Z �	6ار �� ھ
�ن  ا1�N1 �� 21	Dار و !�ی&�� ارج #'� �) و

�%* �� زی����یD%# A ھ&2� <
I ��&ن �'���ن �) . ی ھ��د1 �� ،�,)#�ن ��ز#

»��� !در#"��» 	در  �

ای� ��	د �آوازه �	وران، �ا��ش �	���� ا��
  

  

ا#&�ن در ,'> �1ل 65!��، ,)#�ن (�1+	�ی �&)ر (%�ا�)ن ���ی2
 داد )اھ� ��ن���

او در ھ� ���1وز �+��ر ���&��
�� �	�ن �-�A �� ز�Hدی از ��ن

داده، ی/ �%�Uد�5ه �� !
�ر �� ازد21
ھ�ی+�ن !�دی �� و ��  �#�

�ه ��دری �� �� ھ�ای�ی دری���� از دو1��ارا#،  )د #%D%, Dی ��. ی/ 1��c g)ر�+��
�ا#� از �%�ن ��ز��#��5ن را دل�#%�ز�

�ان�  .�� �%Wرو �� �داد و ا�%
�5��1ل 65!��، و ز#

���رزۀ 1��گ �(?W �%-I�� ��F> را ��

�ام ��F6اری #'�د ا	#�%�ری�� ��#��5ر ��در ���� در N1'� 1%��1 ای�ان، �
� درد�+%��5#� (%	%�، از (%��1ل و �%�#&�ل ��5�� �� �)ان و �)دک�#�
ھ
�اه ھ

ودل، ایA #'�ل آب ��ن
2&+��)ام �� ا��از اراده ��ای آن، ھ�D5 از (� #

��ک �&�<)�5 در  �ک �1د و 2�1 " ��دران  �وران"
د21 در د21 ھ*، از ��و��دن ا#	+��ن ز 
و#+�ن  �وران آ�Jز ��د#� �� #+�#� #�م 5)رھ�ی ��

2��h م�F را از ھ ��E1ری ا('
�ی آن،  %Dش ��ای درھ* !?&�A 1?)ت 5)ر1��#� در��ره ���F#%�ن �
ز�'�ی� ز�&��ن �� ����ن ���&��ن و زی� د!��م و ��ط)م 

��#�+�� و او ی?� از ���&�	�ن آن  آن. �� �� �#�ھ� ���%�ب !
�� D%# در�� Aای ای�� *J �5ی��ن

��در ���� ا��  )ش
��)ا#&2 ا#<�م دھ� و ��ای+�ن �� ��ن �?)!

ط� ��ا1
� ��ای �Dر5�ا!2 ��در ���� در (�ریE� ،Zش
Wام �� ���رزه !�ی�ن او و #'�د ا��

��) را �)�1%N1 Aو روی ای
� �� ��ر %���دران  �وران"!

آ�A �1ھ�	�ن، داد )اھ�ن !%-� (%�)!� و دی	� ��ز��#��5ن �1�  �N�� I-%� ���ران در ھ��<�ی �'�ن 
ارز ارزی��� �� ('-) زده و ھ*

! ��در: "ی��2 (�ی�ن ��
ھ
&�ان و ��ز#�ان ��ن

ھ� �%	
�ن در F%�س �� ��ارت دی�ن �Dر5�ا!2
ا1�N1 �� 21	Dار و !�ی&�� ارج #'� �) و �)ان آن 
�%* �� زی����یD%# A ھ&2 ��یA #+�#� ��ودا#�� <
I ��&ی ھ
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��)ی ��درا#� �5ا�� ��#)، �� 5)#�%N1 �� �5 5)#� ات و��ردان ز#%* و ��ا  ات، �)�1 ھ�ی ھ
)اره ز#F ای
*%�  »! ر�%L ��در  ��ب �

   

  . �ط� �N1ری آن در 5&��ۀ وB%1، ��زه در آ�Jز راه ا21  !)د؟ �� ھ� (�ک �� �	� از �9��W" وران �"

  .رو#�؟ �� ا�� ��(�ی� و ��#��5ر�1زی داد )اھ�، 2�h ��ریk ا21 �� از ی�د ��" ��دران  �وران"

�  .#�و #�م ��در ���� �<� و ,	)#� زدود#� از �c:� ��ریk؟ او ر�%L ��دری ا21 ��ا�)ش #�!

   

 �1�%1 2l%ای�ان  -ھ n, بDW ا��ای�)L-  ن�%Tا��(  
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