
  

  

  

 دیشوکت نآ شخپ و ریتکتر دو دیناوخب (ارراکیپ

 ما دعا مکح و دنا درگزاب دیاب ار شاخ هاش هگ تسن یدب درت
 اما. درک ارجا و دومن رداص راب اهدص قلق هاگداد رد ار وا

 یتسیلایرپما دض یاهتساوخزا زیچان یئزج طقف نیا
 تسا مدرم یاههدوت

    

 ثتیریدم لباقمرد نارگراک هفیظو
 ؟ تسبیح هناخراک

 دهاوخ همادآ ندس یمسر یارب هزرامم

 ! ماگ هدزآ ماگ لی تفای

 - هیامرس هعماحرد «رگراک تسد حعطق

 ... یراد

 ردرقتسم هتیمک تظافح « تاماظتنا

 ! ددرگدیاب لحنم هناخراک

 دس دازآ جدننسرراک هناخ

 نارراک جارخا زا هاتوک یسرازگ
 تیالراتسا هناخراک هاگآ

 دضریدم زاوهآ یزاس نیسام نارگزاک
 ار یزاس نیسام یاههرورپ رگراک
 دندرک جارخا و همکاحم

 یرافخیاهتکرس نانکراک یزورمپ
 ۳ ءهحفص

 ین اقهد شبشج
 ن اشگتمحز تاابرشنز ! ناشکتمحز ی اهفرح

 ۵ ءهحفصرد

 ۶ ءدحفصرد

 ۷ ءهحفمرد

 (۲)"ناگربخ" یساسا نوشاق مودن ارمر
 ۱۰ *هحفصرد

 سس سس
 *لما"دیدج هنطوت

 نانو نیلطعسلف مدرم هیلع

 نآرمج یاقآ شقنو
 ییتابطابط و

   ءهحفم ٩
 ایویمآ رب

  

   

    

       
   

  

   

 ۱۳۵۸ دامرذآ 1٩ هنسود  

 رپ مای خرطاخ داب یمارگ
 !زیمقاخ كرت ميزيب نیساشای ناجیابرذآ قلخ

 - ساسخرا يکنرد هک تساهدندمتس یقلخ هوکش

 رس تخس یاهیرصام خیرات یاه نارود ییرت

 را لاس ۳۲۳ لاسماردآ ۲۱ یدنسر ارق اب

 .دردگیم ناخن انردآ گیت ارکومد تموکح طوقس

 -رسسپ ماسقهرط اخرو آد ایزور نبا لاح ییعرد

 رذآ 1۶ دایب
 وحشناد ناشنر ذآزور
 دسر ازگربهنوگچ وجشن |ادزور هوگشرپ مسارم

 ۲ ءهجفص رد هبقس

 6 لصحم ,وحشن اد

 اپ زاب دنویپ

 ۱۱ ءهحفم
    

 : نیگ اله هیلع ناناقهد هنابلط قح یاه شینچ دابرت ه درتسگ هچره

 ریاسو ناناقهد  نارکراک تیئار گم دو یتسولاوریما دض تازرابهدابزورهپ

     ۰ هزرابم
 ! نیلعسلف قلخ دیه ینعب نیطسلف بالقنا دلوتاب تسا فداصم (هامید مهد)هیوناز لوا

 ۰ ناراداوه ءاقفر

 ییالقنآ یاهوربن

 مسأرهات میشوکب

 هره ار زور نا

 ! مینگر ازگرب رق هوگشاد

    

   

  

  



 ۲ هحفص

 . تسشسابم دن ۱ هحفص را هنقن

 هسابخ درو آدورف مسسلابرم او عاخسر ارگ
 کنارگمد تلودو هناروالد مان نا دوگشرب
 اردآ یلخ ههب اهشسم ابن لدر اهک یاجنانردآ
 - انرنم اهکهاس یاهلاس نآرددشوخ ناخبات
 او نارسسا1 یشاگنرم و ینسلگنا یاهسنل

 یعارخ .دندونددرکدوخ یاه یر اکیسند انالوح

 هدندجنروددندمنس یاهشلج هیلک لدرد یارورد

 هک یلاسکت بدم لوطرد .دروآدوخون نارنآ

 و دسر تردقن ناخن ابردآ کنن ارگید تموگچ
 یاب ابرد 7 یسلج
 یسنآ ناهگنم اگه نآرا ین یاهلاس استدخ

 تر یرون اسگندو توگرسرسک ارس رهس ناروس

 رد ناربآ سکمسوددسدخسر یاهشلعم امن بل

 و دس طلسم یوخ تسویرسرس

 لال فسا مجرب دک ی اجسآرد نامرهدربرس
 دهسیم هشارقارت اههدون یاباون تسدن یلخ

 رهشم اش نآ یاهدرو اسد هک سوسک 1 یو هست يم

 دننآ ی اره زیر اکسز او یسلط تسرفرط اهندن ان ام
 و اهل انریم | تسدنرتنرع آر دود اف 1: | رهک

 یا و لیس شاخرابرد نآ یارردو سعخسرم

 و یروالد همه نآرآ یاهرط اج طققودسدوس اب
 اهسنلانرسم ار ادکن دام يقاب یناقناخ
 . دنهدرسههعهم قلخ یادهسد اح ]رب یفخترمو

 ار یانهاوخند ارآ دن یلخ ین ادالجر !دکن
 رس ناز اکنزاس و یال تمرفر ادکن . دشاکشت

 یشللخ .دنریرب جام گننا یلخ
 بت سکن یاهلابرد روس رسد اهلسم مات هک

 لوماد تموگح هک يقلج ,دنرفآ تورم تفهس

 رس ۲۲ ۲۵ یاهلاسرد ار ناخن ابردآ کنن ارگ
 هاب امرهق م انسدک یقلخ هرخال انودن اسب تردق

 و تا هدنز نانخمهدنرفآار ۵۶ یمن ٩

 یادهسد اسحا

 -ارکومد, دارآو لعسم ینارتارارتسا یارس

 نان ابردآ ینلخرورم ! .دمرر یم یشلجو گنس

 هرطااخ ینامر یارسا یاهشلخوت انودرک ینلحو
 - یم یم ارگار ۲۴ ۲۵ یاهلاس هوگسرپ مابف
 مننلایرسم 1هسلع ناربارسارس یاهشلخ هکدنر اد

 رورم 1 درز یم نآ لامعو اکنرم آر اکس ان

 ياهلاس نآرآ یرومآ یرددرک يلح یاربهربوس
 عاخسر هک مننآده انهکدنان يم ته |هوگشرپ

 رد ار یلخمرر یاههنلتس اندسوک یبرگسدز انکن
 ران ار یلخ یاهاروس ,دناسنورف ناسدرگ
 - تمرفو ناز اکشزاس کمک انودر اس مدهنم کند

 هارد ناراآره نوخ لص اهرگندر انکس یاسلط
 .دنانک یسسدبار يلح

 ودرسک يلح , یاهناسردآ یلخد ابهدشر

 | یآارنا یاهقلح همه

 مه دوس يننخدسر نارود ۲م ۳۲ یایلاس

 یاملآ ساب تردق دون ناربارس !رسرد یا

 رد يیسیل ابریم ا ياه کنخ عوفوو یرلسه
 دنک دون نآرا عناممود یناهخ کنه «هلم اف

 تر ان تخاار لابخ ادیت اوس اهسمل ابر
 یا .دهدهم ادا هاو یاهروسگرددوخ
 دوس سام ر اسب یوم یاوت ابو فعص

 و توکرس هرودگنهگ نارسا ناکنمجر یارب
 نا .دندون هدر ادرس تسپ ارهلاس ۲م یاققح

 یاهصیت یربک لک یارب یاس یشرق اهل اس

  

 راکسیپ
 اختاردهورگدورگ ناانگنسخر .دونیخسید آر آ

 یشساسو یاهدون یاهنامراس , تارخ اءاههند

 و یفقص یوشح یاقخا یارتودندسم لگنیمدوخ
 ایم یوزر يناقتط تب ینلم یاهدرینهب یسابس

 تاسسرم هگرش عاخترا لاخ یسعرد .دندروآ
 دون هداد تسدر آ اردوخ لگشوهدروخ یه اگناخ

 یا روآ عج اردوخ یاهورسپ تعرس اندسوگ یم

 ب وکرسار یاسگنمجر عطف یدرسبردود درک
 را سنآ کر ا ار هدمآ سدن ید ار آوهدومن

 دسشکن نورس

   ! دمزر یم یعلح

  

 - درکو ناخن انردآرد گنن ارکومد تسهس
 هس اه اوجندارآ بارز اسم یاهبسرط ان ناس

 یر تی ایر اسب طبارس ی ابرنم ادصو

 هک یاسکمخرز یاضرد يسدگشورفف . تساد
 لک ودندختر ناباقهد ار اهنآ تنربگ
 .درسک يمد ادب یروآ تبرتخروطن ,دنداد یم

 بدن ناسوخدوسر اکنخ ارط اهن یمومع یاررآ
 رب تدشت گنه زر 1 یسات یاهالت دون هدنتامگ

 یااهسسلاپرپج ! .درکنم یک نااسکنمخر ینود
 هان ناریا طاقنرسک ارد یشاکنرم آو یسلکنا

 لاح ینمرد .دندوب لوعسم یلخ لو ابجو تر اع

 دم نآرا عبامروسک لابسرد حر سیر ادوخو

 یسلخ توکرس نآ هارو لو اتحو تراع ینااب
 ادیپ هار یاهباتردآهب اهل ابریم | طسوت

 -لکس یارب تسابم ظنارس لماوع نسادمه . دیک

 ترسم ینوگنرس یارب یتالقت | سنج کی یرنک
 تیابخ لامعو یک اکنرم آو یسنلکنا یاهسسلاب

 منه ارف یولهپ تسطلتور ارد ین اهنآر اک م

 .دروآ یم

 ناختابردآهربو تعقوم ر اون عاخنرا

 ی سوکرس یارب یتسوگ جنهرا ارسردون لطف

 - ناسا یمهق . درک یمنر ادکورف اجی آرد یلح

 یارس وسگنرآ [۱۳۱1۹ لاسردز ناخنابردآراد

 یاسههیداجنا نارگر اک نام ردهدرفتد اهن

 و ناسرفه اررگند یوسر اودرو 7 یمدوخون یسالف

 هوس وی اهلنم اب تخاس یم حلسم ار یاسگوق اچ

 نانآر اتسکو لتفو تر اع انوهدرب سروش تب ااهد
 .دراب توکنمار ناناقمد

 تالسقت اسکنر | سنهک عاخنر ا یرآ
 رادون هدرهنکن تردقهگنز ًا رب اددخم تیطورسم

 ماهسا یلگش ینرب سخهب نامرهش ناخن ابردآ
 درنکنماد ادب یبااقطو یلم مس. تفرکیم
 :دهدنم ناسبار هعجاق تفطق , رترهبومت لحن

 هکار ناخنانردآهلع ۱۳۱۹ نیاسنابردآ

 بت سیق لحفرد لار ۴۵۶ يلا ۳قو یراورخ

 هکشسا نود | رادن اس 1) یفوسم یاهآ . تساد

 انوهدومن یشاسع ارترس مدرم تاخاسخااهب
 ریس هقودآ سم انهبرب اد اهنآ تارگدندب

 یراورسخر ارفرا هرتسرسرورتدهدنرپ | تیر

 ! ددرسگوغل دیاب یتسیلایریماروآت راسا یاهدادرارق همه

 قسلح نآدالجرا دکب . دنه درس ههقهف قلح یادپس داسحارب نعحترمو اتسیلاپرسا را دک
 کا قلخ یادهس داسحارب ناراکسز او نایلط تمرفرا دگنر دماکشار ناهاوخن دازآ هتبس
 یشفلح, دیرفآ تیطورم تصهد تسکس یاهلاسر دارزیرش هناحلس ماسک یعلح ؛ دنرپرن حاسن
 مابفک یقلخ هرح لاو دناسن تر دنرب ۲ ی ۴ یاهلاسیر دار ناجنابر دآ گشارکم د سوکح هک
 و کیتارکم د«دارآ ینارنا رارهتسا یاریو تسا ه دنز ناتخمه دیرفاار مع شمپن ۲۹٩ هناتامریف

  

 ۳۳ هر ایمس

 ۵۸ ردآ ٩

 .دندرک لبخ رگرمهناام امنو هدنرخ لابرو 6

 (یطحت) دم اهم هبرنر سره نام لصقرد

 و هدندنگهلعر اخ اب .دنام هفودآ ینور انفرگ

 هب قلم ام اهنهکار ناگرکهدنام لاسدحرا

 هساراسآد اررآدون (هانامر) ی اصنخا کالما

 دروخس لابر ۶6۰0 یراورخر ارقر او لمحرترس
 - مدنکگ سا ناب نوخو دنداد هراچس مدرم

 و نارگ لاح ننمعردودوین یندروخدس اف یاه

 و تختدیوسفف نارازه دن یمن ادننو تامک

 یاسسفآ سارعا یسابرق یگشرگز ! ابو ضسرم

  
 یردقن ناگرگز اهدن لمح هلع دیدن یفوسم

 وسخ را يتمسق هکدون ندروخ لب اقرسعودس ام

 یسخرشو هنفرتدس رپ رس یسرآ هدنامرف اربآ
 : ندش دساق تلعس : هکدون هتسومر ادب اس اه

 زا وصخردر !دنااتس | ودنروخ یمن سر آ یاهیسآ

 :دوس هتفگ نیسح یمرشین تب اهن اب يعصح
 شر یاهسا هک الاخ تین یگان"

 ۱[۰)* !دنروخنزیرست یاهرخ مهد دنروخ یمن

 ! یمرشیب یهرآاعق او
 ناشر درومرد مهنآ یلم مسهسمررد

 ناخن ابردآرد کر یلح یردام یاسرهک يکرت
 : منشک هراشاهنومش نناهب تسا یفاگتسا

 ناخن ابرذآم انفر | شی یاهلاس یامهرد
 گیهرف یشر کی ,یرادن اتسا یار انکردو
 ره " : تفگیموا . یسحم ماننس اددوخومه
 ودننرتو ارس عال ار اسم 1, دیرنم فرخ یکرش سک

 سس اس یینچوتریرد !؟دندشنروخ آی ارو
 ها هکار یاهنرشنهنوگرف هکدون یا یعلحدم

 ههشسیوتدسیم هتسون ین اخت انردآ يگرت نامر

 رد آ یلح ینلم یوقح ینسرگهدید اب , دندرکیم

 هکدون هدیسر یشاخهب سزاف مسينوشو ناخیات
 یمخت, دون هک اد ارت ار یر اف ین اگدشون

 تساپس هنخوخردرسر اهن *(رتسل | گلمدنن ام

 نا سزدوخ یناقش تیهام مگحنو مکاحمنژر

 ناشر یاههحیسلزا یکیار یناخیابردآ یکرب
 راار یاساخنابردآو  هرکشد ادملق یسراف

 دوسح یردام ناسرهس ملکت یارس هک یرارما

 1[ داد يمرارق یسررسدروم ,دنراد
 یمادشسپ تاب ااتخ هیوگنناآهب عاخنرا

 نارگر اک فوق سنهفرفتد اجنا یاربهکلندرک
 ایلادوشهنو تخاس یم یسالق یاههند اجنا
 (۲) هک بوگرسو ترا ار ناناقهد اتد ادم هخلسا

 دنشنهمسسو !دون یکچوک یاههنومن اهننآ

 -یمهتساد اور یاهبانردآ مدرب هبهک یاهبساخ

 ناجنابرد ]7 کش !رکومد سیخ یارب آرهسیمرودس
 . تخاس مهارف

 یار سیر نامه اوعند ارآرگند یوسر ا
 یيسقتص تالیکس زر دودندم آ يمدرگ کرتشم هرر اس

 ۱۲ هحفص رد هیفب

  

 



 ۳۲۳ هرامس

 ۵۸ ردآ ۹

 ردهک یشاهیر اس اجو اهسروالد ابدرک یسلح

 هه یسالقت ادش تلود یم اظنموخحهه امهس یط

 زا یاهرگنستسن اوتد اد یاشندوحز ! یاتسدرگ

 .دریگن سپ یرگندز !سپ یکی اردوخ *هنفر سد

 هکدوسن جدنشس رگر اک ء«هن اخ اهرگنس نیاز یکی

 مصنس نارادساپ طسوت ناتسدرگهبهلمحز | سپ

 دوب هدش طض || ییععصتسم

 نآ ارگراک توعدن ۵۸/۸/۳۰ههبسشر اهچرور
 جدسشننس مدرمو نارگر اکزا یدانز ۶هدعورشپ

 نسی ارد .دندمآهرگرهش سیا یدازآ نادنمرد

 اک نارگر اکمایپ ادتسا یب امهدرگ

 لس اد مای سپسو ,دس تک ارق جدنس کاشوب

 هست اخر

 ه اگشآ. دشهدن اوخم اگسیپ نایوحشن ادو نازومآ

 -رگر اکهتنط یدارآ4 ارردر اکیپ یامزاس ماسپ
 .دشهدن اوخ چدننس ءهروخ
 - هسنااخ فرطب تسعمچ « یگامهدرگ یاباپر | یس
 اهنآهک یشاهر اعشر 1 يمعس . درک تکرحرگر اک
 :رادونتر اتم ,دنداد یم هار لوطرد
 "ددرگدن اند ار آ ی اضکتمحزرگنسرگر اک ءهناخ"

 "یر اکیرگ یمزسل ایسوس ,یاگرز یهگیر اینه"

 ۰... و(یرکر اک مزیلاسسوس «ییاهرد اراهست )

 یسز یور نارگر اک ادنن ارگر اک «هش اخ لی اقمرد
 اررسگر اک :هناخمرآ اهنآ ناگدنن امشودنتسفت
 هراسود هامهسر ا سپیودندرک تفت نآرد یالاب
 درد هسنامرس یار ادساب گنچر !؟!ردوخ ءهش اخ
 :داجنادورس؛یزورسپ هن اشتهب هاگنآ .دندرو
 .دس هدناوخ یعمختسدروطسد اجت |

 نارسیختر هرابچ
 تی آ تالسسکشتو تدحو

 ؟تسیچ هناخراک تیرب دم لباقمرد نارگزاک هفیظو
 لاکشاهب نونک هک یوعهلگسم اب هظباررد

 دشابیم حرطم یلتحم یاههناحر اکردو نوگانوک

 ناسمراس یرطرآ ۵۸/۹/۵ حیر اترد یاهبمالع ا
 هراسا یمص هیمالعا ینآ زرد . تساهدشرستیم

 و مس شوروسک ید امتقا ناماسناب عامو اهن

 زر کر اک هقبط سودربهژیوس هک يرامتسا

 : ساهدمآ ,دنکنم یتیگتس

 دارم) اروسهعنطو یطیارس یینخرد

 ی القت ا یاهاروسهب ,یسقاو یاروسر ااس
 ناسیه یومصمو فی اطورطیز !هکلب ,ينيسل

 دست (دناب یم حر ت یتقاو یاگیدس

 ؟ تسیچ ینارگراک یعقاو یاکی
 نارگر اک یتقاو یاکیدس ای اروسهقیطو

 رب دوج لرتتکو تر اطتدیدشتز | تسآ تر انع

 هی اخر اک تیریدم «هقنطو .هناخر اک تیریدم

 نارتدم ,تسا نارگرزاک رسسهخرف رامشتسادیدشت

 تشک یاربرتدیدخ یاههونس يتقاب یپردهشنمه

 تراک, تالقت اراهلجرم یباارد, هنسه رشیندوس

 ال اکارهب اخر اک تیرتیدمدس اوت یمن یارگ

 رارق یمن نآرد تکرش یقرطر اودنریگن تسدن

 -یم نارگراکاما . سامرفر اکر انکرد نتفرگ

 - راگتیرتدم لرتکو تر اطب ادب ابودش ]ون

 ماگ رامتسا ندرکرتدودحم هحره تیخردهب اخ

 یعق او یاگندشس اب اروشهک یشاجنآزا .دنر ادرس

 هعطو ,دشاب یم یارگر اکهدنیامشن «یارگر اک

 هگل هدوننهب اخر اک تسنریدم رد تکرس شا

 رب در ادهفنطو ,نارگراک عفاسم سمات یار

  

  

 .دنانهس اددندب لرتسکو تراطب هناخر اک تنریدم
 هدشوهب اخر اک یعق او یاکندش اباروس

 تیزر دم ریدوخ لرکیگو تر اطتدیدشت اندر اد
 اهدمانرپ , یاده] (یآرد تکرتهنو) هناحر اک

 ناز ادهس امرسو تلود یرگر اکدم یاهدرگلمعو
 تراگاب ,دنکانفا نارگر اک یاربار تفمول ار

 دهشسروآ لمعت یرتکولج نآ ماخنارا نارک
 یا اگکندشاباروس هب اخر اک تسرتدم رد تگر
 نابآلناقمرد ,هدرکادخ نارکر اگرا ار یعق او

 - دشانو اروس تردقهگش اهنآر ا .دهدنمر ارق

 مینودحنم یورسرد طقفو طقف یعقصاو یاکن
 - هس ابو اروس ادل دنا نارکر اکهسونپ
 هنگنور ینارب ظقفو طققدناب یعقاو یاکن
 دنکرهرتهب اخر اک تنریدم رد تکرسز ۱۰ هدرک

 نامزد یاقب تعااتهب اهر اک تیرتدم رد بکر

 اگندشابارون سفرگر !ارقورردور ؛نارگر اک
 نآ 7 یرکر اگه اگناب نداد سدراو نارگر اکاب
 .دوشنم

 لآ اکندش اب اروس هگدوشنم تعوف+ هب اخر اکتس
 نریدمرد یعقاو یاکندنس اب اروس بکر

 و یانامرفر اک تمادخرد المع, هدشام رفر اک تسد
 یاکندشاباروس . درنکنز ارق یرکر اکدم تلود

 دراد هعنشودن اخر اکر ! حر اج:نارکر اک یعقاو

 رگند یاههناخر اک یعقاو یاگیندشاباروسان

 یوزر هب یدورف | تهخرد, هدرگر !ردرب سام
 .دناین نوک یارکر اکدحنم
 ناهاوخت زر اهسسسا بدن ندرکمک یار یارگر اک

 دانیم هب اخر اگ تیریدم رب لرتسکو تر اظطب

 نآ ؟واک یارب هتفه ردراک تعاس

  

 هحفص ٩۷۲

   
    

 نارگراکج ارخا زا یشرازگ
 تیالراتسا ٌهناخر که اآ

 نارکر اگر انار دهن امرسو ناب ام رفر اک ارج

 یاههناهسانو یسرفره دو, در اد تو اکآ
 راد هسامرسا دسکیم جارخاار اهنآ یکجا
 دناوننر دحخره هگنن !یارسب تس ارش دوس لاتسد
 یارگر اک, لب اقمرد, دنکنمر امسس ۱ ار نارکر اک
 ناسود یهاگآدشوکگنم دین اوسهک اخنآ اب ه اآ
 اس7 ناسومخهب ار اه وه درسال ان ار نانرکر اک
 رس سو دورال اب نارگرز اک یهاگآر دقره, دیر اس
 - یم ینکهرهنهب ييرتمگدنون اس آناسفوفحت
 - هنامرب هک تسآ فلاحم سرد یناو دهد
 لاح دنریم هکط ون هب تسدوریس ار ! ده اوجیم ر اد

 ایرفر اگ, دش ابر اسهوهچر ایکن نارگر اکرک ا
 وا داکآ انرگاام دوشم ءاسق اوهدروخ سکس
 رورسسپ تفومروطن امرفر اک,دش انهدنکارب
 ررانم نارکراک .رارفن ۲۶ جارحا . دوسش

 دنناوخیم ریز رد ارنآ نر ارک هک تنالراسس ءهناخ راک
 الات ءهنکن اب هطنار رد هگتسیا هومن نارازه زا یکی

 .دنفایم یاقتا نامنیسم رانکو هسوگرد زور ره
 ِس اهسدمر اهباخر اک یبا ياهرفر اک

 کیک انوهدرک ناشن ارزر ام نارگر اگز !یاهدع
 اینآراهرفن#و یسنل یسرگر اکو اهسرترس
 ناسخارخا سام یشرفرد ابا دنامب یمهنهن
 هناهنارنارگر اکر ارقنود تسع هک تشی !. دنک

 ناسرخننا لادن, دنکیم جارخ )ار اهسآوهدرک

 هب نارکر اکرارقن ۲۴ ۵۸/۸/۲۳ هسسر اهحرور
 را تسد یخارخ !نارگر اکر ! تی اامخو یر !دعرط

 دونم یصختم تنرتدم رتفد لب اقموهدشسکر اک
 اینآ تلق !هک نانگر اکر |یاهدعم اکنهینارد

 گکشیرخب اندیدون اب رثر اک نارود رم و اهسس رپ رس
 نآ ارگراک هند اکآاب نارگر اکرا یاهدع ندرک

 گنکر یاهمجفو نداد له ابودنیکیم هلمخ ضخنم
 و دنزر ادنام نور یلاسر !ار اهسآ

  

 ال سدن

 ایم حارخاهناخر اگر اه اگآ رگر اک ۲۶ تییرب

 ترس یارب لو ارور نامهر ] یجارخ !نارگر اک, دنوس
 دننرم تسد یقلحم تام !دقاهیر اکرسب یسک
 ال یشررجن) دین ام یلتخم یاههب اخر اکهب اهسآ
 یناسرخوهتفر (...و یدسع-ر اکونکت -اکاس

 دهدنم جرسنارگر اکیارب ارس تلعو ناسج ارج |
 ره هکدنز ادنمر اهط ! اههن اجر اک نا نارگر اک
 راک, دنهدنم اهن | اهشآیارب هشاونس یر اک
 را ار یحارخ اود اکآنارگر اکهکنیا یارس امرف
 اهنآهگدهدم روسددرز ادهگن ادح یارگر اکرکند
 ار اهنآریت اهسورسودنهدنف ارهباخر اکهنار
 دنننکن راوس

 هسارناسن ادمهکنآ یارس یخارخ !نارگر اک
 راس اهن تسدر دین ارس ناسرکر اک ناتسود سوگ
 ۱ هر اسهنمالع ار ا ینمنفرد هکدنربم هنمالع ]
 : مس اوجنم اهنآ

 مه اندن ابنارگر اک ام... رکر اک یاسود"
 مهاب نوخب تسیکن نامدرد نوخ, مس اندجنم
 ارس, میوه رز امت امه انومسکم تمهر

 تک

  

  



 هحفص ٩۴

 سچ

 تروجن ار سلم او و امرفر اک یاهع ورد تسرقدن اب
 دنهدیمنز اه اب امهنرگ | هکدشفگ امن یقرطر مس

 تسپو, دیس یار نارگر اکهک سس ا سسلع
 هنااخر اکعمنه اوجنم ام هکدنشفگ امشب عوردن امرس
 یسارا عورد. دنوسر اکین امن ابعیسک لیطعت ار
 و ناشدوخ, دوس لتطستهب اخر اکرگ1؟ رز ادخ اس
 رسگر اک نآ. دنوشنم هسرگوهر او آ نامهداوناخ
 ران ار هس اخر اگهگده اوجنهچ یارنا هلم اج
 هی ادب نامی ار یار لوستهگشپ | یارب ؟دشکن
 و راسهقح امرفر اکردقچ دینی یم...؟دشاب

 و دنرب لوگارام عوردندنکیم یعسو تسورود
 دناننزگرف نارگر اکام یلوک هر ادنان مهناخت

 داضنا|انومنروجن ار اهسرپرسو امرفر اک لوک
 ". مسک اش ادن اب ار اهن آهکطوت, دو

 - راک یرگر اکدمیاروسر ! یحارح !یارگر اک
 اهسآ اندوس لینک یمومع عمخمدنه اوجیم هبااخ

 ارم نارگر اکهمه شوش ار یاشن اهشرخدنن اوخن

 ندروآ و گنرخت ارس یموبع عمحمرد ام اد
 ترودرمو ابرفر اک طسوس هلخهند اگآ انیارگر اک
 . دوسنم لمع یحارخ |نارگر اکدسلعرب یو نآ

 ۰ راکتر ازوهس یجارخ | نارگر اک یاهشب اکس
 یا, دشرب یش اجهبرگرم هتیمگو تالقتت ! یاروش

 همانر اگ, درگیسب یسیندنسممه لسقر ! ار هلئسم
 -دانردر اوم» تسام یوزر شیبهمگ اج تشنه هه ام

 صا ارسع ار ا سپنارگر اکهگدر لاسم یاوشیم ار ی

 هی جلف ناز ادب اب, یاسهدش لامس اپ یوقحت

 ته امرسرس تشیار یلیك ارس | اب یک اکیرمآیاهجالس

 دنا هدنددوم یوریوروو از ! بس امختور اد
 تهیسد یناسا نوناقهب یهاگن یسار !هشدق
 یوضعدح هج اب تلود ینا هکدهدنم یاسش "ناگرسخ"

 ٩ هدام تیوصت |در امسنم مرسخم ار ناشکتمخر
 یار نآ ساب ارتهگتالقت !دممش ارج" ینساوف

 سا !هدس لامساپ یوقحهسصارشع اردهک یرگر اک
 هنفرگرطنرد نادنر لاسرو اب ۲ .دنکتاقتعا

 و تالقت !یاروس ۵۸/۸/۲۶ جرومم اید |هدنن
 و یارسگر اکهگدنسه یقاک لنالدهمه اهن ]

 دما عطن همکاج تشیه یناراام ناسکنمهر

 ی کشم دوخ یيگیسمه یورتپهن لپ اقم ردودنشک

 ماگنماگار عاخنر ادنن اونییآهب ایر اب, دیو

 یرگراک شبنج

  

 راکسیپ
 را یخارخ!ینارگراگ .دنراداو ین بقعه

 طشسویرسم افرفر اگام !دنن امیر اندوخ نسوک

 اب دنکیم هکطون اه آهنلع رد یاچمه سم ارودوم

 تسالر اس !هب اهر اک يارگر اکهکنرور ًالبم هگندخ
 درگز اک,دشفرسم یشسشلابریم ادص باره اطتهب
 هساخر اک یولخ یاس اههد اون اج ابهک: یحارخا یا

 هاهبآاندسم 1در ارضا دندونهدرک عامتحا

 زا انسرفر اکروسد یبطام ۱ دنورب باره اطب

 عن اب ادننودس یرتگونلج سیورسهن نادر اوس

 دیس اوج ودنسه یک اگنرم,آهدع نیا هکدندرک

 [دنورپ باره اطتهب نارکر انکدنر ادگن

 ها ۵۸/۸/۳6 جنر ارد یحارخ | نارگر اک

 لکشیم دجنم یاروس] دیوسنم لوسم هجس یارونس
 هر اکیاروسهک بس اهن اجر اک ۱۵ یاروسر !

 یا اروستلاخداب ( |! تسیآوصق رس تسالر انس

 ی یومع عمجم هر اتود ۵۸/٩/۳ حنر ابرددجسم
 دوشم لسکتسدن اخر اک

 دسر ارگرب يمومع عمحم ۵۸/٩/۳ هتسرور
 - امنرا یيکنهلمخر ارفب سدنچ عمخم ینارد

 ان نیم یو دندرک تیخمدخیم یاروس ناگدش
 ام , ساگنرمآ اباد افت : هگدرکهر ابا سس
 ی نارد, دور اگننرگر اک میر ادگندیانب

 هفت یکگدنن اسب خارج |نارگر اکر ارقنود هسلج
 . دننفک حساپ اهسمهسر | یر است هنودندرک تکرس

 دشدرکنم تفل خم اهنآ تشکر اب ابیابخمه ناز

 یکنادن ارد .دندون یفاوم اهدرم رنک | يلو

 :درکمالع !اهسآر 1 !ردوخ بن امحدرم نارگر اکر |

 رابار سه اریپ یاههمکد نادرم زر ارکسد یکی سپس

 تس ارس نایمگش ام: تفگودننوک سمکسرتودرگ

 میر !دنربخ نور یاههسرگ ل اخر او

 لسح نارکر اک جارخ !هلئسم نوک ابهجرگ !
 تیخرد یخارخ | نارکر اک یاهسالب تلیس ام ۱۰ هدنن
 امرفر اک یاههتطوسر ! لح اد نارگر اک یدرکه 7

 لح ادنآرگر اک یرطر (هرر ادم اهن آ تس امج تلجو

 زراکهناهنآ یسکرب یارتدجنم ياروسو اهس آدوج
 .در ادهم اد | یایچمهدوح

 هسلع ساهرر اس رد رگر اک «هفبط
 دشابسکرهز | سین رادهبامرس

 دوخ تالکشو یگشنمه یورسهس

 ! هدسانب یکم

 او یزاس نیشام یاه هژورپ رگراک دضریدم ءزرابم نارراک
 راوهادحاون سراب یزاس سس ام یارگر اک

 ی ام هژورسرسدم یدارهب ۵۸/۸/۱۲ حنر ارد

 -یمر ارت همک اجمدروم + اگر اک لحمرد ار یراس

 یا رادقرطرد یو یساوسیاسف ار آ یس اهن 1. دهد
 لوس رد ننرگر اگدع تام !دقاو نشاخ» اشرا

 ار یدارهس «ارآ تیرسک | ات, دوخ لیس یدصت
 هدرک تگرسر 1 حارخ او تنریدمم اقم علخ هنموگحم

 .ددرگنم ارج !هلق اهالبهرد ام مکحو

 ها دن ین ۱!ر عموهک ید رهن
 دک۲-۵۸/۸/۱۳ زر اسدماش یطوددربد انپدالخ يندم

 : دشنوسم بسا یش اسب اويشالم ! یاهطلع یار اد

 لس یک جیر ابر ۱۰. یندمرتکدر اس "

 هام ٩ دود ..یراس نتسام نارگر اکهنمک

 رخ هک ین امهب بدم ننارد. دردگنم

  

 ده یک اهو ًاهه اکر اک تیر دم رسم ارد تل اخد

 یا ارگراک باغ امنح اردهرورپ لوئسم یسدنهم

 یار ارا یرتگولخو, .. ینگمسخوهدن گنرخب

 | را طابصتا ینعمر یط اصن اهماب سشآ هنوگره

 ... اهه اگر اک حوطسرد ( !تسامونلعم ناسن ارطن

 ماناهرورپروم ادرس تهخرد یتسیمر اگ
 دوج هک یسکهنهم ابناب انرد نان ۳۰ دناهد اد

 یاه !روسهامجر ۰ یاهدونناکر !هیوکگره هب بس
 هگدهدنم دومنه در اد ین افنطهبنک قرکر اک
 لشعتر | یرتکولخ ار اهن تکرم ننآهدنفف"
 راوها دالوت ممنحم رد تکرس سنا قاهه اکر اک

 یدرسک لحسودوجر اکردهرورم لوشسم تسسس

 یار وسیامهنامروطنم) ه اگر اک یرکر اکهتبسک

  

 ۳۳ هر اسم

 ۵۸ ردآ ۹

 هی یی رسادس اسودس اسم. ۰۰[ تساا قرگر اک
 روم | تفرش عنام تس اهه اب هک یناگدش امن ین

 ردحب اروم تلق سنا لوتنامون اهنولیمو هدش

 یساب یتخار اب تدسرا یدارهس سدیم یاهآ)
 هناررده . نارکر اکناونرپ تسدش ناسخ ارج ار ا

 سود اددن اد اد( دن (دسوندن یی هک ینروم
 ([ تساقرادنکان]". دون

 شی دگود ات | ناسد انرورم | ید ارهس یاق 7)
 رد ار یون اسآهکرورید ام اب تسارتفق ام

 رفقا ام تلق, دندسکم گدن تیریدم ر انک

 ار یدارهب سدنهم همه لیم یندم# [ دون

 دنس رقم دوخر اکرسهنود درگ *اقن ادوجم اقم رد
 یاسارت , شراب قراس یسامیرکر اک یاروس ام ۱

 یو ینفرتدنر ا نارکر اک یم امن تم اوخوهد ار آ

 رس یودوروهک لسلد یناابوددرک یر اددوخ

 و ادورور ۱۷ دنده اوخ یارکر اکدندس نسک او تخوم
 را لوئشسم بام اف هنلک تی امخدوخو اب) تکرسدب
 .دندرو 7 لمعت تعناقم [وا

 ار تکرب تسلوتسم یرکر اک یاروس سن نآر
 تسابمو توخر اسب ترس . تفرگهدیفن اس ار
 -هدندرک حارخ ۱ هر ورترسدم هک یهاسوگ بدم ردر اک
 دنلام یدارفاهکد ادناننرگندر اب . تسا

 هوس ان ا. نآرگر اک توکرسرخ» اه ید ارهن
 -اکندشانهرر اس اهبآ لگن ودخم یوققرد
 ۰ یرکر اکدش لامع )م اهن ۱. یعقاو یاه اروس ابو اه

 ی اهبوتخ نسسفرکوهتم اخ تورسووریپ لیمو فسخ
 ماخنا یرگندز اک نالک

 رد هگدندونددشدندهن نارگز اکهکندوخو اب
 .دنهدین

 در سد ید ارهب شدم سربدنمدق سروص
 تسفرسیپ ام ۷ دنده اوج تخ اهر اهنآدناه ام

 داعناو طاقت ۱ یرکر اک یاروسرطنریرر اک
 هنگ دیدرگ تعوم, نارگر اک یهو ینالقتا
 دو هناش اهدندوندنن اون رکر اکدش تام اقم
 دنراس یلمع ار

 گکنشن اب راوه ادخاو یراب نسب نآرکر اک
 نم ام اهنآ یه آد اهن !هگدن اهنق ابرد ینوخت

 یاروشسرتیو تساهبآ یرورسودرر ام یلصا

 -یم نارکر اک تن ااقج تلخ تروصرد اهن یعق او
 یشاروس نآ اهتنوپ هنابهناد دوجو دناوب
 را لگشسمو نارگز اک تنی هک بسا یعقاو

 .دس اب اهنآ ینریل اعقو
 نارکراک هضم یاسنوسد دان ناونرس

 سره اکآ

 راونسها یراب یتسام
 ۱۳ *دحفمرد دیشب

      

   
 دنشابیم هناخراک تیریدمرب لرتنکو تراظن ناهاوخرامتتسا تدش ندرکمک ی ارد نآرگراک



 ۳۲۳ هراست

 ۵۸ رد

 ناشگتمهز یاهفرح

 - رورو ت ایرشنرب هوالع ینونک طی ارشرد
 و اههناخ اکرد ,ينلعریغو یتلع یاههمان
 زیش اه اتسورزا یاهر اپرد یتحو فلتحم بالحم

 تاشرازگور ان اهن هگدوشیمرشنو پاچ یتابرشن
 سا.در اد سامتح | اتسور ایو لحم .هناحراک نآ
 الان رد یاهطحالب لس اق شقن هدمعروطس ت ابرشن

 نارگراک هژیونو یاشکتمحز یهاگآ حطس یدرس
 یرشن ایهکنآهژیون , هننکیم یراب یاناقهدو
 اهسآر اینخ ارد لزاش یشاهب انوهدشهتسوسهد اس

 .دنریگیمر ارق
 -اههتوگرتع سو هچره س اکعس 1 روطنم هن اف

 یسسیارا ۰ ناشکشمجز تازر ابمو یگدنزرآ یش

  

 ! ددرگ دیاب لحنم هناخراکر درقتسم هنیمکت ظافح ,تاماظننا

 زاد دین اینم هکروظن امهرگر اک یارد ار
 هب اسلط یخ یاهصره توکرس یارس نشاخ» اهمیژر
 یالاس یلتخم یاههوشهن کاو اس«نارگر اکام

 تخت اررر انمو» اگآ یارگر اکو تشادروضح امرس
 .دادمر ارق بسفعت تحت ... ور اکنارخ یاونع

 یا هدعا , میههدرگنهک یرسعت مه یالآ

 هام ااینآ هب مه سدپ ۲ تر و تفلگ ندرگ
 ,دناهدش

 -تراگو یار ادهبامرس مننيندش اسیس

 افرا دناهتسناوش یلش اسوهچ ایوهنوگح اه امرف
 دننگن مه تموکحودسک یسکهرهب

 سسفخرا یرگراک تقوره هک تام اطسا و٩

 لسوخنوهدر کنک ارو 1 یروق درکیم عاقد
 .دنداد یمهباخر اکب اعالط ادص
 رسگر اگ تنرتگ | هدع نساهک تاهخرسهقن
 تسسفیقخ راد ین ] تطاقخ ما انودنخسه

 ین .دننکنم یوابار سحر ارفا سیف
 هتک تی ناز اک تاب حصز اد ارفا

 تاصتع او رکر اک روخر ا یسحم اهگدنن
 دنهدنهتمگهب سر ارگ کی یروق اندینگیم

    1 ۳ : 
 9 تی ۷

 رشزاگماسیپ تحت ۰ .ارولبان
 وری دوو راهه لس

 تاخردنمر | یش اهنمسق ابو يتمسق حرد یمصسپ
 . بخاادرس میهاوخ اهنآ یقرمهب بایرشت نیا

 طسوتهک یرگر اک تیبا هیرغن "ناگیپ"
 رسم لابوسات ناربا یارگر اکر ؟ یاهدغ

 ینارنگراک ندرک اسآ يممهسرشت نیا .دوشنم

 ترپم | هسلعرپ یارسا مدرم یمومع تارر امان

 و یرسگر اک تالکشمو لشاسم «عاحتراو مسسلان

 نا اریاهناخر اک طحم هباطوسرم لقاسم هژیوم

 یا ۶ هر امشر ۱. دنکیم یسررب ار ل ابویسان
 | را يه انوگهلاقم بسا هدنشر ام تسن هک هیرشم
 هکمناهدرک باخت ناگدنناوخ یشانشآ یارب
 ,دنناوخ یموریزرد

  

 داوقا . دننکهبیش ابو جارخااروگر اک نآو

 ۱ | نامراسب سقن يسنا بطاقخ

 داشت توخ ار اهنآ .دنراد

 | توگرس قاقچ) هباخر اکردرقتسم هنگ ۳

 یاراد هسامرس عقاسم طفاخهکهنینک سا

 یاد ابسنا هدامآدساسنم ( امرفر اک)

  

 ر

 و دوس دنلب نارگر اکباصتع او شارسع |
 سا هومن هان ام عارسهچلس 1 اب تون

 میدن نامدوخ سن هامدنج تابع اردو

 رس ار دوج جلیم سد نیادنابام

 .مساشن

 تراک عاموا هکننا تلعرگر اک یاردارب

 تلع  هدرگنرتستهعم اج ماهترتنو هناخ

 ایم سخ توع اط نارودرد اردوخ رونه امهکننا

 یارادهسن ام رسمنوررونه هک تسینارد مننک

 گاواسا سه یرادهبامرس ابو تساخرت است او

 یمدرمدص سر اور ادناپ , تنه ییحربخ , سه

 یاههلجو اهلگنهن اهن اهمهو سه مه نادنرو

 یارادهبامرس ادب هد اد مه یاد سد فلیحم

 ,دنکینرسین ار یاگنمخر نوخودننک طفقخ ار

 !تسا ناشکتمحز ملسم قح قرب و بآ « نکسم نتشاد

 یسهورگ طسوتهک" د انآر ورد ابرق" هبرسم

 ۰. دوس یمرسسنم جرگد انآرورهیش ناسگنمخرر !

 رخ" ناونم تندر اد یاهل اقندوخمودهر امسرد

 را لخت تالکیم یسروب یمص یآردهگآ هینر آ

 یياسشقاهب ,یرمارب یربو تآ یتس ادب لیسق
 ها ارد انآرور يل اه 1وهتخ ادرپهمک اح شه

 ناسهنالد اع یاهسساوخ یقحت تهحرد لمعد اهت ا
 تشنه شور هلاقم هم ادارد . تساهدناوخ ارف
 دونج یوفخر | عاهدددمردهک یسکرپسهک, همگ اخ
 یسوخت ,دیرم تالقن ادم کر امدش اب هدمآر
 -آ یسم یينچ هطنار ییمهرد . تساهدش *اسفا

 میس اوج

 دننص کر امد امآرور سکنمخر یلاه
 دم گر اب هک بسیج یلتلد . دندروخ یمالقنا
 ؟دنددز نانگممهر امن ینالقتا

 رگندو یرتو تآ اهنآ هیت ارجت یلسلد

 ینکسم ,یمومع تسثادهس لسفرا یهاشر لش اسو
 . تن یرگندرخدنه اونم رو تمام

 گی . دندشسکنم تآ جرکر اد انآرور مدرم
 هم مام ۱!هکدن سخت نوپرتولتووید ارز | بس
 یسالقت ادم امسر اک نت ا: تفگد انآرور یلاها
 رد شکهد افس اروطست ! بر ادیان امش . سا

 مدرم دهد لوتدت اب تسا يارخبتآ ین
 دساوس تار اهک قو یلودنهدن لوتدنرص اخ

  

 راک زور ره ینآ ینز اهگنناهنب دننکهد اهتسا

 یاهلطس ودننک اهرار یاب اههچنو ناسیگدنرو

 و فارنطا ياهالبو عارمدنورتودنر !درب ار بآ
 و تا ناعرب یابانخردهک یراشف عارساب

 لطس کنرسو ,دنوننم عیج یراق سنارود اهسر
 ربخآ و دنکس یر اگ سخفو اومدهب ناشر اکبآ

 دم اجنا يم ینقزطو ا يکنرس یتسکسهسآ مهرس

 ٩ تسیچ اهجترو اه تیم ورم همه نا لسلد

 یال یود ان آرور یمدق گنرهدن امارج
 تد انآرور یلودس انهس اد تآر دلو یاهمدآ

 تمخر سس | تآ لطسم کی یاربریقف یاهس
 . دنسکیرخرو

 نوسیرتولتووند ار یسشردد ار بطف یاقآ
 دشوگ یم ناسس اهشرخرد

 اب تالقتا ین اودندرگ تالقس | اهههرس اب

 رج ؟وک یلو . اس اهسآ لام سنابارم ماعم
 مشی رگید یساسک اب تلودر ۱ یلمع ام فرخ
 عس ۱هدرک بال | ارگ ا ؟مناددندن ی امکنمخر
 مس یم "المع ام یلودنهدب قرتو تآ امد ات

 «مسراد مسحام یوخ سا عورد اهنآ یاهفوخهک

 تالقتا اهههرس اندننوک یم اهسآ . لقمو سوگ

 رسم اد لوت یاهششنالبوهب ینلو دنا هدرک
 اب یلو .رگند ظاقتو اکشسد تم هب , دنربم
 یاسنارم سا نیا . دینربپ تالقت ادم کر ام
 ۲ ناگنهرباپ یارب تالقنا

 یارسهک ینارسسرد جرگر ادنامرف یاهآ
 : تساامارخ تآ نما ب تفگنمدرکیم جرک يلاه
 کندتسپ اون اتنرک 1" تفگ اهرکر اکر | یکی یلو
 فو 1,لحم یبارددننک یگدنزام یاهنرور

 7 دیشوک یم تسار امس

  

 رد مرسکودرس تآ اب البو سرسهسرد امس

 رو سا مارختآ هشوکن مهدناب اهرس
 کو و و سو اراک یی
 دیو مس , متسکم تام ميز ادهخ ام یلو

 - یمراگ ناسکسخرو نارگر اکام یر ]دهبامرس

 اس اهنساد « منروخ يم نوخو سکس نااخءمسک

 یسلو «دوسم مج نامرمگ .دیرم لوات نایب
 - یم تعمونل ارز !ددن امرس یسف ار امر اک ؟هرمن
 را 1 یاهدوسرف مندی ام ار امرخآ تسدودنن اف

 را اس اون .دنزادنآ يم نوریپ اههساجر اک
 نآ را تردد اهن آدشکنم یگدنرربهن ام
 یخ سرب یش ادنن ار 1ام یلودننکم هدافسا

 و یکم

 تسسسدر ۱ هک ميز ادیرچ حضام . مسورجم
 رناسو نامدوخ نانمردد اجنا ان طققو ."مهدن

 دشنرمن اونم ناربا ظاقبرکیدرد ن اسگمخهر

 و مسسرس یر !ر یسگدریسو یکسرکورشف

 - مجرد اب! یوزر دن آر رگمنس یارادهبامرس

 لاسصمقا یارنن « نارهنرو یامورخم «ناسک
 ۱ میناترت ناتسکشوهن امل اط

 یر تآ ین ,ناناسنا

  



  

 داسباهم چ

 زر انممدرم یرطر ! یتسسو باره اطت ۳ 

 ریمآ سهوس نان صارتعا یاوعند اناهم

 زاد هک تفرگ تروص نارهسهبمج ماما یرظطنسم

 سیمخسو ناآرسهرز 1 یر اهشرطهب یش اهر اعس یآ
 سازد دهد اد ناتسدرک ینهدمو یلم یاه

 درگرکید یاهرهس باره اطت یسخمهو تاارق اطب
 زاد و دندرگانرب یمارتع ادندج حوم یاس
 یو اب هسلعرس یشاهر اعس باره اطت ینا تلعآ

 "هدوت سزجآ هلمح نآرا ناسلط تمرسو ین اراک
 هدضرر یلخ هکدنکنم تباب سناودندرگ حرطم

 شومآرفرونه اهنآ داد تیرق ناوس یسس اردرگ

 ناسنرخزد ینارباهدون برج نشه هکدن !هدرکن"
 یخ رد یشاهشناضهج تکیرم ۳۲ اش ۲۰ یاهسلاس

 ناوبره 8
 (ق۸را ٩راه حروس 1۵ هلهموکهم ایرتعرا لقس]

 رس دشدخ ۵۸/3۹/۴ هنسکنرو ررهبطر |دعس

 هس ( هلهموگ) یاسگنمجر ینامزاس ناگرمتسر آ

 مش سممتو ! سیو ناونرممدرم تساوخ رد لاستد
 لاتقسا نامزد  هکرمشپی اهورس یهدنامرف

 . دندس روسدراو یاونرمور اتممدرم یسالقتا

 رد سرادم نارومآ سنادو یابرازاس «نارگر اک

 داونسن کاک , هلهموک قره یژنآ رز اتسهکشلاخ

 3" یاههدکهد یلاضا نا دالج

     

  

 شارشع 1۱ ترخ یا کس .دش یاری یاهشلح

 هسخ . تسااورسور درک ۶هدیدمتس قلخ ءهس اعط اس
 برج یاهشنانخ ينوسک تمو اقم شتسچ ی ایرجرد

 راعش لیلد یسهنو . تساهدومن کرد ارهدوش
 . دهدنم

 ی یوم ام ان , هکلدج یژد یبهدوخ"
 مه اوعسن ارب یقلخدم یاهدوش یا," هکنلهگ

 , راکشزابهدون بزخآ, یر ادب قلخ یارب یرمش

 " هدوشس ترحرس گرم , ر اگتن ایخ تلط تمرق
 .*ددرگدنااب لیطعت , هدوت سرحرتفد"

 -یمر افسر یرطتنم یاتخسهیلع ون اهش آ
 . دنشمک یمودسد !د

 خون یهوون , اکدد تهلدع یرطتسم"
 ها هک , دنکیم طلع یرطتسم",* اگهددروک یکل

 ."دنکیم سهوسدرک یلح

 هک تهلهموک یاهورتسد انهدنو )" هلهگدل ناب
 , دندرگنمز ارگنار ( تساهس 10 1رمهد اوق کاک

 رمشیب تگرخ مطب .دنشقر ناگرمممپز اوسیپهب

 ید اسشو یوشوروش یایمرد فیدر هسرد یاگس
 زا ۱ یاهدع .دوسدد ادرهشهس یصاخهرطنم مدرم

 ودندندنخ يم لدهشز ا یاهدعودنتسیرگیم قوش

 . دنشخیریم تاشو لقن ناگرمشیپرسرب یاهدع
 هفافا ناگدننک ل اسقتس اد !دعشرب هطعل هب هطحل
 دوی هدش لیطمت ریدر از ابودقمم

 دندرق همک احم دیاب * دیس مام یناک" و *اذر

      

۰ 

  

 یروص لالحنت ار اتس اوخ ًادحتمرذ 7 ۶ هسش هسزوررد |

 بهار کنی تسدروظنم ییمهس ناداسصو ناناقفد,

 واشق رشارد تساوخ نیا . هناشدیمک لالعقاا

 لاله | ًامسر رهشدشوخ آر تسورگ ماجنا مد

 ۳۲ هراس

 ۵۸ رذآ ۹

 درک قلع تا دالج رگیدو نارهچ
 درگ همکاحم دیابار

 یروهصج عاهدربرو یوسکا نارمچ یفطمم
 دص هرودو ] . تسا تالقشا یاروشوضعو یمالسا
 یاهورتسو ینطسلف یلح اب تیدقرد اردوخ یقلخ
 سسدمش اهنآ توگرسرد تکر اشمو ناسل یقرتم

 . تسا هدید یانیل یتسار تسد یاهوریس اس

 هک یشردق هنهچون ان اممیژر یسوگژ اوز | سپ
 هاگتسدرد (...و یشانطاطو یدری) وادس ام
 یسالقن !دص تر اهتودم 7 ناریب | هیدن 1دهمک اج

 یک مگ رد ."دیدح گاو اس" یزاسز ارد اردوح
 یسس ار تسد نامزاسهب یلامو یم اطتهس اههمه
 درگرد یرورفا گنخردهرقال او ءیانسلرد لما

 ار بقوم هد اشهتسدور ادو 1 . تفرگر اکن یاتس

 مسی ناولوپدس امو | دناوخ ناربا"نامهم"
 هدسمآمرر یارسمههکدن اوجزجر ین اتسدرکرد اه

 و هساخلسم تمو اقم گاو .مزن یاریمهو بسا

 مر درک ینلخد انخ | رتدوسدرک ینلخهساب امرهق
 رد سم اتسدمهوو !؟هزویپ ام !.درگنم این اردوخ

 درگز دمهر ای اهنآ . دشءدینل ام کاخت ناسدرک

 هسنمالع 1 شا هنومنودننکیم یرورف ا گنچ یاس
 هنلعج ان نامزمه هعمهر ور هک تساا ید !دسو ظالغ

 ی سلخ نارنهرهب یرطتسم هللل ! تسآ یشوگدیو

 - کنرخت یاهریسفت نارمچ روتسدیودشرد اصمدرک
 دنده اب هارمهوید ار یدرک شتر ۲ یاهدمشک

 دیدرگ سخی دیدش یاه

 یناسیل رد شتای انچرط اهیدپ اب نارمچ
 یایفلخ رگتسیهومزرمه هک نیطسلف قلحهیلع

 ناتسدرکردهک یش ای انحرط اخبمهو تسا نارببا
 یبالقن !۵ اگد درد شن اتسدمه اب هارمه هدش بگیرم

 .دوشهمک احم قلخ

 یار (لامش )دابآدومحم مدرم تارهاظت

 یساسآ نون اق یاشف اورهشهتیمک لالحما
 سا دوشم هتیمک یمدرمدض یلامعا! لادن

 ده شدوب هدمآ گنتهبرگیدهکرهش مدرم .دایبآ

 ,دشدش ناآدس افرص انع ءهمک اجموهتیمک

 نارگر اک رهش ناشاوجزا یهوبن ! تیعمح

 یسسسور مالع ار اتس 1وخوهندز یم ارت! یش امیی

 ل انقتساابهک نایب امیپه ار .درک مالعا ارهجیسگ
 سر اش نداد نیس دشدربددشورسور مدرس ییسو

 زا تیامحو يعاجتر ادشو یيشسل سری ادم اه

 مدن ارشرمیرحت ناانچمه اهشلع :هسلد اع تازر اس
 یسش امییج ار تعاسودز | سپ ۰ یساسا یوساق
 ندماوخ یطو هدرک عامشجا یرمر !دش از بسحر»

 یاسشقا هب تسدر اگیب یاههملپید هم اسطق

 یساسا نوشاق نویضعو هشیسک لماوعو مسژر
 +. دشدز ناگرسخ

 ناتسدرگ" راعش نداداب ناب ایرد تیسمح

 یيسم ارآهب "نامسیش اف ناتسروگ ی اتسدرگ

     دندش یرشتم



 ۲۳۴ هراس

 ۵۸ ردآ ۹

  

  

 رتشوش ناماتسور یاناوت یاهتسد ی دیراکب مهاب
 مس اوتز اد ایآعیعش یاتسور یاررو اشک

 ایم یگدنز نآردر او اخ ۲۰دودحهک رسوس

 یدرفیآز |!هکدننکیم تشک يسبمر یوررس ,دنسک

 رس تشوشرهشر دروکذم هرق دش اتم" یس ار" مان

 یدنچ. تسارهش_يشورفوکسالپه اگشورم اهست بح اص

 و هشهرهعرزمرسهب یعمچهتسد نازرو اسک لسق

 .دشز !درپ یم نآعجشهندوخ ءهچنو یر ابهباسو

 سیم هدهب نیمز یشکرس تهج ین ارهک حبص ادرق
 .دنیسیموربور نایش انسور لمع اناردوخ «دیآ

 گشسگرزب یی ام کیوهتسگرسرهش هب ًآاروق یو

 دتسرف یم اتسور هب سمر رود یشکراصح یارس

 نآ ل ابندبهتیمک حلسمد ارقا ابد ارمهرتدوخو
 . دسآ یم

 راتکرد هتیمکد ارق ! :هده اسم اب یاررو اشک

 تسسد یعورزم یسیمزرودردوهدم 7مشحن "یتار*
 -نیمر حشق ات" هکدشهد یمر اعشوهدر باره اطتهب

 لساقمرد نوچو ۰." در ادهس دا تفهس"قت ار" یاه
 یسنارهدهعرا یزاک یاس اقهددجتم لمع نیا

 رشز ارد اهر آ تسد ,دیآ یمنرب هتیمگد اره او

 .دندرگ یمربرهش هبس

 ینوسسک اتد ابآمسش نامرهق نیایش اتسور

 .دنر اددوخر ایتخآ ردار نیمز

 لب لب
 عیاوتز !" هلحم" یاتسور نازرو اشک

 یاهنشمز فرصتهب تسد ۵۸/۹/۵ خیر اتهبرتشوش

 مسخشهب تسد کرتشم روطبوهدز ناخ نسیسحریم !
 اب نانآهنانامرهق لمع نیا .دننزیم اهنیمز

 هدنس ورتوررو اجم تاهد نایشاتسور ل اسفتس ا

 درس ییمه یاهشیمز فرمتهب تسدزیس نانآو

 یش اروشروطب تاهد نیا نابشاتسور .دننزیم

 نوک |مهودن |هتفرگدوخر ایتخ ارد ار اهنبمز

 .دنشای یم اهنسمزرب ار یکارتشارذن نیلو |

 ! یک اله هیلع نان اقهد هیایلط قحی اهشنچدابرت هدرتستهچره
 !ناشکتمعز رباسو ناناقهد «نارگر اکتیتارکوم دو یتسیلایرپما دض تار رابمدابزوریپ

 هزوسح "طب ار نیمهرد. تساهشق اب یاهز ات جو ؟ناردنز امرد یار !دننمز هیلع رب نان اقهد تارر ام

 ۸ هرسک هشار ازر ابم نان اقهدهن ار یشاهدومنهر نآر دود !در اشتسا ی !هیمالع !نامر اس" ناردنر ام

 : دینکنم هعلاطم ار (روشو لمآ فارط !) نان اقهد يتازر ار ابخ | یفعیو هیمالع 1 نیا یس ریز رد. تسا

 تسین (دج مسیلایریما هیلع هزرابمزا گرزب نیکلام هیلع هزرابه
 ناسیمردهک یتیون یتسیلایرپم !دفروش

 راشق !همهوهدشهدییمد نام نهیممیظع یاههدوت
 رد « تساهدرو آرد تکرح هب ار شکتمحز بت اقبطو

 کر حتوهدوسشریش اش یبزیس ناساقهد نایم

 هدروآ دوجوب اهشآ نایمرد ار يشخبديم اوهز اش
 یتسیلانرپم | هضو یتازر ابمروش نیا . تسا

 یرتشیب تعسودوخ ءهم اد ارد .ناناقهد نایمرد

 |. -ابمو شوجو بشچز ۲ یجوم نآاس هارمهوهتفای

 ..  شکمتس نیا «نیعز یب ناشاقهد ناییمردهزر

 ا نارادسشیمزو نییگالمهیلع ی اتسوررشق نیرت
 . تسا هدش هتخیگنارب گرزب

 نیاز !هشومن اههدد اتوک تدم نیمه يط ام

 ۰ و ابن ۱ الکرگش امک"] یاه اتسوررد ار تازر ابم

 و مسیراد غارس (...و"ز اگنچ "ین اکیلکا هد
 تا یفمزینو اهش اتسرهشرپ اسز !هلم اور ایخ |

 راد نونگاش . تساعدم نیا یایوگاههم انزور
 * الکرگن امک" "داب7 یلع"نوچ ث اهدز ! یخرب

 یگچر ایگیو یریگیپاب ناناقهد ... و" ز اگنچ"
 ناسشن دوخز ا « تازر ایم یطردهک یشاوارق

  

  

 تاهدرپ اسردودن | هدیسر یزوریپهیدن هد اد
 . دنتسه یزوریپ *هت اتسآردزین

 و اییز ادنا گنس مشریلع تکرح سیا

 نسیمر فرصت نی ادک یعجترم نایالم یاههتطوت

 یسسعرش رظنز ! حالم !هبوهتسش اد " بصغ" ار
 . سااهتفرگ تروص , دندوب هدرکد !دملقم ارح

 - وریش تب اقیلبخ مغریلع تازر ابم نیا
 ار یسق اکرح یبنچهک" هدوت بزح" دنشام یشاش
 د فتازر اسرد لالخا ناوسسو يف ارحت1
 هسشقرگ تر وصدنسک یمد ادملق یتسبل ایریما
 هرر [تیم هگدنسنکیم اعد 1 غوردب اهشآ . تسا

 نارادننمز هیلع نیمز مکو نیمز ین ناناقهد

 فاکش یتسیلاسوپم ادض یراهوریس نوردرد گرزبم
 را ار ام یتسسل ایرپم ادص تارر ابموهتخ ادشا

 ! دنسک یم فرختمدوخ یلص اریسم
 مسلانرپم !هییلع یعقاوهزر امهکسآ لاح

 سس نکالمو نار ادسمزهب ینوسک طیب ارشرد ار
 هتسفلک ندرگر اجنو نارآدهبامرسهس . گرزب

 و ناسسفهد رگر اکمنطع یاههدوت یيمه هکلپ

 د یارب نسیمز «نار گر اک یارب راک

  

 ۹ هحفص

 یی هیهک تساهعم اه سکتمخزر اف | رگید

 یدرسمب اب هنری اسمیرر یسوگشنرسودنرپ يم
 . ساهنفرگ بروم اه نیمه راس اجو

 - اسوراب هطنارردهخ ینوسک طب ارشرد

 سد درو آرد یرصتهب ار ینکالم یاهننمرهک یسایش

 زوسه هک یناشاسور یآاب هطنارردهجودن |

 یسیگلام یاهننمر فرصت یاربهرر انم لوعشم

 - امن یروآداب دنانار یتاگن ,دنسه گرو

 ط فعو هرراسم یا ءهم ادا تیحرد هک مسش

 - یمرطنن یرورص ناس یساررانم یاهدرو اتسد

 ٍ. دسر

 هک يتمر مکو ینمر ین ناناقهد سا

 یار دیابدناهیفابب سد قرو رتپهسروسه

 و. هفرفترا یرسگولجودوخ بارز انمدریشیپ

 نارادنیمر لباقم رددوخ یگچر اپکن طقخ یارس

 ناگدنناس ناونسنباررقتدنخ گرزب سکلامو
 ییرترر ایم , ننرخچیر !هکدنشک بت اخسن !دوخ
 نا گدنن امت ینا .دشاب اهنآ نیرته اگآ و

 مطب نآهنوهنفرگهدهفس ارهزر اض یرسهر
 ۰ دنشخن یم

 یمومع یشاسلجهسونپدن اب یاسباقهد ۲

 درسسیم یابرخرد اتدنهد لیکشترگیدکی اس
 :دوخر اک لصاخز !

 سی هدننآرد اردوخ "هزر انمدریشیپ یاههار

 يا. دوس یریگولج یگن اگدنجو یالقخ !ز اودننک
 نشد یروریپ هک یناباقفد یارب تلطم

 یدیسمح نمشوهدوسهزر بم

 دنا تاخسپ 1هک ارچ بسا ید امزیشدخ !هحف اب
 . یمومع تاسلخ یر ارگرتوژر تموم اگآ ناگ

 لسااقمرد ار اهنآ یتازر ام یاهدرو اتسد
 . دنگنم طفخ ,نیکلام یدعب یاههئطوت

 دوشس ز |! هکدنشک یعسدناب ناشاقهد ۳

 و هسینک یربگولجدوح نايمردهفرم ناساقهد

 اهنآ تسدن ناب تاژر ام یریهرهکدنرز اذگن
 و ناسیالمدوفنژ ادی اب یینچمه اهشآ . دحفس
 - اقفد منرودردر !هجو حنهبهک يمحترمرم انع

 زاد دناهدربن یون ینمر مکو نیمز يس نان

 ۰.۰ اهنآ اتدنشک یریگولجدوح نابم
 اس ودسکتد انا یاماقهد تازر ایم لساقم

 رد یدیس +

 نا اقفد ینارر انم یاهدرو اتسدز | "ال امتح +

 رسما یا دنیوجتدوس ,دوح عفتب شکتمحر
 دنا ان تسد یرورسپهیهک یشاث اقهد یارب
 هفرم نان اقهددوفن اسهج . تسا هچوش لس اقریس
 رد یخ ادب ]همرفتو اهشآ نامزد ین انالمو
 ی امدو اههکطوس یاربهتنمز ,ناششابم

 . دوش یم مه ارق سکالم
 دن اوتیسم هگ اجنآ اندی اب ناناقهد ۴

 رد يه ازر ابم یبچهک یش اه اتسوررپ اسان
 ار یاضتازر اس وهنفرگ س امشدر اد دوجو اهسآ
 سس رد ياتاقفد . دننامب گنه امهرگیدکی اب

 اههورگو یبالقنا نارگهتشور کمکز ادیان هار

 نا سگنمجر یگاهر»ارردهک یشاه نامراسو

 . دنیوچدوس , هسکنمهرر ابم

 یاسه سسخو بارز ام يياهمه  یرآ
 را یسمرد « گررب یار ادننمر هیلع یناقهدآ

 صاوصعتو اهل ابرنم !هسلق اهنآلاعقهرر ام
 ناسگنخرری اس یه ارمهنو اکنرمآ مسنلابرما

 ۱۳ هحفص رد هبقن

  

  

   



 ۸ هحفص

 ناربارد نکسم نارحب یاهةشر
۷ 

 یاسهدخ او یرصت *هوجنو تیعصو ۴ لودج

 ۴۵ لاس یرامشرسرد ار اهر اون اج طسوت یسوگسم

 ل اسرددوشنم هظخالب هکروطن امه . ههدیم نان

 یاههباخرد اهر اوس اخر! ۹۱۶/۲ روشک لکرد ۵
 سیف اب تلع .دناهدرکنم یگدنز یاهراخآ

 یاه یامتح اسروشک لک حطسرد مقر سیا یدوس
 تر ابسخ اب اتدمع اه اتسوررد ارز بسا یک اتسور
 شورشودنرخو بسا یکلم تروشت ینوگمم یاه
 دسلوت دشرمدع تل ندادهر اخاو لراسم

 هراخاهب طونرم مقر .دراد جاوررشمک یثال اک
 تا ۹۵/۱ ۰۴۵ لاسردهک یگاتسور یط ارد
 هکنآ لاح .دهدنم یاب ییوخت ار تعقاو نیا

 یاهراچا تروصت اهر اون اهر ! 4۳۳/۴ اهرفسرد

 دروم رد هطوسرم ماهراو .دناهدرگیم یگدنر
 هتظحالب لناق مقرهب یرکرم ناسا یاهرهس

 دسر يیم 7۲
 یاری ارد ینشنهر اه |هک سا حس اوهحبل ا

 یا رهش تسفخ (ربر بس | هدوشدشر ل اخردهر اومه

 .تسا هدرکدشز ینوکشم لرابم ینخاسر ارتعسرس

 دسر هک ۳رادومنو ۵ لودحرد ار نايرخ یا

 رد ار يسنوگسم یاهدح اود |دیندسرو تسصخ
 ییوخن , دهدنم ناب ۵) ۵۵ یاهلاس «هلص اف
 .دند یاوسم

 میژر ناناسر اک یارشعا ینط لاخرهس

 رارسه ۲و هباهرهسرد لاسره امروسکرد یاس
 زا ۱ منردگن ) سا ياسخ ادیدج ینوگممدخ او

 روسک قطابمرد اهر اوش اهدصرد ۴ لودح
 ییوگشنم یاهدح او فرمت ءهوجن تسچرب

1 

  

  
        

1 

 3 امداد
 13 و
 قد 3 یاکم وا ظا و

 ۱۳7۲ ۳/۳ ۱۲۲۱/۴ روشک لک

 ۱۱/۷ ۳۳/۲۱ ۴/۵ ۴۳ یرهس طاقت

 ۱۲/۵ ۱ ۵/۱۱۱۷/۲ ۶۵/۲ | یشاسورطاقس

 ۱۲/۷ ۱۲۹/۱۱۵/۳ یرکرم ناس 1

 ۱۹/۵ ۳۹۲1۱ ۳۸/۲ یرهس طاقت

   ۷/۹ 5 ۵۹/٩ | یشاسسورطاخت
 یکاب تسمخ یمومع یر اتسرس حنا تخم

 ناربارامآرکرم -۱۳۲۵ لاسردروسک لک

 فیلم یاهنلاترد اهر تسمخو اه ینامنخ اسد ادعن تا ۵ لودح

    

        

 نکا تسیخ | دوحوم یاهسامسحاس
 یرهس قط ارد یرهس يطاسرد

 لاس
 ضخاس | دادن | شخاب اهادغب

1۳۹ ۹ 1/۱ ۱ 

 ۴۲ ۱۸۲۵ ۱ ۱/۱ ۱۹۸/۹٩۲۹۶

۵۴۳ ۱۸۹۷ ۱ ۴ ۱۱۲۵۱۲ ۱۱۳/۰ 

 ۱۸/۵ ۱1۲۶۸۷ ا ۱رع/و الو ۳۵۴

 ناربار ام آرگرم تدخام

  
  

 راکسب

 یشاصومح اب اهرهسرد ینوگسم یلتق یاهدح او

 یار هژیون سا هک ( میداد جرش الفهک

 یسش است ا یوریین یروآ تربح تروصیهک نارهس
 دودح یمفرهب , دنکیم بدح ار یشاتسور قط اس
 ی زر دسریم لاسرد یسوکسمدجاو 0

 یار یتردر اون اخر ازه 1۶۵ رطسر اهطا ییمه
 (۷) . (دنرخاتسم

 یکم ین ارج تصور ! یاهمشدوب نیا
 لماوعو للعهب یی اب ادیسلع . یاربارد
 و رام دامتف اردهشیر هکهلئسم یا یدانسن

 رد ارسسآ ۵ اگدنچرفودر ادروشکرسمک اج لیسلع

 . ميرآدرپن ده دنم زر ارق مادرم زور ياه تحت روتسد

 هک یساسا لش اسم نآ امد اگدیدر هک ميسيس اما
 دشانسم یاربارد نکنم یارحب یلص ۱۰ اگهرگ

 ؟ تسا یشروسهچ هسرورم اوهدونهبوگح
 هس یر !دهبامرس ماطمس میشفگهکروطن امه

 تل یوسریدپ ابزیرگ لی امتان یلکروط
 رس کرمتو ش اش او کچوک سکل امر | تیکلام

 تی یدودعم ۶هدعورشق تسدرددیسلوتر ازسآ

 ۵۶ ریت ۱۱ یاهنک - [()
  

11۸ 

11۱۶ 

۱۱۳۱ 

  

  
۱۶۸ 

۱۶۱ 

 2 یرهش تییسح صخااش ب۲ رادومب
 یسوکسم یاهدحاوو

 ۱۹۲۱ یفلتحم یاهسلاسرد

 ۱۹:۰ لاس

1۳8 1۳۹۳ ۱۳۹۲ 1۳۵۱ 

 و
 (راره ) ۱۳۵مدام»

 ی یکاسد ارف اد ادیس
 ینوکسمدخ او کنرد

  

  
  

  

 يصخاس
 7 ۷/۳۵ >۱و ما ۵ ادعس

 لس ۱۶۱۵

 از ۱۶۰/۵ ۹

 تا ۱۶/۵ ۹

 را ۱۶۱/۲ ۴

 ۳۲۳ هرامش

 ۵۸ رذآ ۹

  

 ریو . سا هارمه نااشکتمجزر امشتساو براق

 هگلن امروسکرد اهشتهب نکسم *هلکسم هک ميتفگ

 شینومک تدش اب یر ادهی امرس یاهروشکرگیدرد

 .دراد دوحو احنآو اجنیارد
 و دشنلوخر ارن !هلکسم هکیم اگنه ًاتعیط

 ریس ییمز دوشنم حرطم نآرس یصوصخ تیکل ام
 هد اق ییارآتورش يشيبط عنسم کی یاوسس

 ًاحدع اقزیس ییمزددرگبم حرطم ییمزرب یصوصخ

 ودیرخو هلد ابمدروم الاک کی یاونعشبدن اوتیم

 رس راز انردزیش نآ تمسقودریگر ارق شورف
 یارادگ هیامرس ناریم , اهاقتو هصرع بسح

 و راحت نازیمهب هتسناودوخهکدوس حرنو
 دوشم ییست ,دشانسمهعم اجرد یآر اکشخا

 یفسلتحم یاههتسررددوس حرس یحطسمهدس سی ارگ

 راز ان کیر طلسم لوصارا یکی یداصتقا

 رد تسس ادارآ تناقر نارودرد یراآدهیامرس

 مسسل ایرپم | نارودردهلئسم سارد هکیلاح

 - رامخت اهطلستهک ام روشکرد هژیویو تار اصحت او

 یسلخ 1د هتسساوو یتسیلایریم | تار اصحم !هن ابلط

 و تمیق تساهدوب طلسم نآداصتق ادوپور اترس

 تسب افررب اردهن نامسخاسو سم ر نوح یشالاک شرر 1
 یتدمرا سپ ی آهحسن هگ) يحطسمه هب شی ارگاسود ازآ

 هتشر نآهب اههسامرس ءهیلک ندش لقتسم تلعت

 یزانس نیمزو یزاس نامتخاسرددوس حرن شه اک
 طظط نلسسور اکتخا زا يشانًاندمع هگلب ( تسا

 زر سطن یدامتق | شخب نساربهش اسلطر اصحن

 . تساهدوبرگید یاهشخس

  

 ...دراد هلاسد
 سا

 هةيغالطا

 رگما یتسینینل- یتسیسکرام هورگ
 دف "یامزاس ناگر اریجنر هر اپ قرو

 دوسخ نانآ ۳۰ هخروم ۲۶ هر امشرد "ییالقن ا
 هور گز یسخنهیش این "ناو تحت یبلطم
 یتسویپ هرابرد " رگخا یتسینینل - یتسیسکر ام
 تسنومگ بزحد اجی ! کر !دتهتیمک" حالطصاب هب

 هسن فطوم اردوخ ام هک تس !هدرک جرد "ناریآ

 را ی شب ًایدرق چیه : ميديدرير هتکنرکذ

 حالطم ابهبرگخ ۱ یيتسنینل ب یتسیسکر امهورگ
 و هتسویپن"نارب | تسییوسک تزحد اهب |!هنیمک"

 ی سی نآرد اموهتبمک نی ابرگخ ! ءاصع ۱ الوصا
 دص ین اهلکشت ار "۰... هزر اسد اخنا نامراس"
 سسیقیقحرد .دننادنم ییالقن ادصو يتسيسومک

 رسگخ ! قیاس ءاضع ار ا یدرفهتسونرویزم هبس انس
 بسسسرپ یادقق تلعن لبقد اه ۷دودحهک بسا

 .تساهدش حارخ 1هو رگزا یسالبگشتو يس ایس هسوحتو
 عقاومرا هر اومه هکدنر ادر اهتف ارگخ ۱« اضع ۱

 دنهاوخ عاقدوهدرک عاهدرگر اک ءهقط یسالقن

 روسسیرم هیناس «هدنشیوب کی اوج یالحرتو درگ

 ی ساق یاهشردقر ا ینوگ يلمنهن» اگچه
 , تح ادرپدسه !اوخنو هبخ |ادرپس

 در یرطر ارگح | هورگم ابر هد ًاقتس | ام
 دادعلق یسانس یدرد گنوهبااد ایس یلمع ار رونرم

 ندوس وگعوردو ییپاوسجم یبءهساشنو میسکیم

 ۳ ارگحا یتسیبسل  یسسکر امهورگ"   عین ادینم *اکرشو"ینالقس ادم" ن امر اس

  



 ۳۳ هرامش

     ۵۸ رذآ ۹
 ینابطابط و نارمچیاقآ شقن و نانبل و نیطسلف مدرم هیلع "لما" دیدج هنطوت

 هک ناتسلرد"لم ۱ یسار تسد ینامراآس

 - هر امشردار نآدرگلمعو تنه امر ] یش اههسوگ
 ها نویگا مه .میدرک نایسر اگیسهتشدگ یاه

 ۰ نارسسمچ لاتم ادوخ یناربا ناتسدبه کمک

 تا سیاکم او لوپ تکرتر او ۰... و يشاطاط

 ناربارا !اه ینیطسلف یاهنهک يت اهیلستو

 یار یدح رطخ کی تروصتدر ادم تف ابرد

 ار دوخ یعاجترا شتسوهدم آرد ییطسلف تالقن |

 سو خرد هعیش یاههدوش سسهقرقتد اهن ارد

 دهد یاب یتیطسلف یاگدنه اتو یاسل

 یسل اع یاروشرب هکهعیش ییعمنرمو لم ا يامزاس
 تب ای لیتر ددنتسه طلسم ناتسل رد نانعنش

 هک دشکیمدومساو نیسچ ناستسلمدرم یاریدوخ

 هب ار نابسل توشچده اوخیم اه ینیطسلف ایوگ

 دنس ادب شیوخ یمش اد بماقآ لحمو نطو یاوسع

 یاجی دوخ# هدرک چارحا بوسحز | ار اهیس اسیلو
 و یسنیطسلف چه نوتکات | دنوش يکاس اهنآ

 هدرگنمه ارنآرومت ینانبل یفرشم یيورین چیه
 و دنیوشیدوخ یطوز | تسد اه ینیطسلفهک تسا

 سکل .دنریدپب نطو یاوسبار یرگید یاج

 یوسسر 1 نوسک |مهریم 7هکطوت یاهعورد نیا
 لایعو یتسار تسد یاهورسرگیدو"لم

 هعسش عاحترا قبرط نیاز |. دوشیمرفشم لی ارسا
 ناشنل بوئجمورحم و اگآ ان یاههدوجدشوکیم
 یقرتم یاهورینو ییطسلف بالقت | اب تیدضهب ار

 تسی اهن نویکات یبطسلق تالقن 1.در اداو

 + السدر هکطوت نیا لب اقم رد ار هلصوحورسم

  

  

  

  تسد نآ ناتسدمهو لم اام1تساهدریر اکن

 یر ادربهسفنهدکشن ادهب ساسو او لدارا هلمح

 یص عاحترا لامع ۵۸/۹/۱۳ هسشهس بش

 اههتمالع ا هیلک یر ادربهسقن هدگشن (دهب هنلمح

 و هدرکهر اپ ارهدکشس ادرددوجوم یاهرسسوپو

 ترس ار نایوجشناد یاهسانکر اونومیسلق

 دن درب

   یاتسالک ی ارتع 1 ناوسب نایوخشن اد
  

 ار تسسقح ین ریز یسومریخ ,ديتسینر درب

 :دراس یم شام

 هلحمرد عقاوهیسسح لباقم اروش اعرور"
 یرسکد !دنسهکسل اهردو توری هتخارسلا چرب
 هدرک عامتحارور ینا تشادگرزد یاربمدرمر ا

 دارفآا «هلیسوت حنقلا نارسفار ا یگیدندوپ

 - یم هشکهنفرگر ارقهلولگس اض ادروم "لس ۳

 زا ۱! یرسسگولج یار ييطسلف تمو اقم .دون
 عمو ام ادهد یمن ناشن یلمعلا سکع جست
 - اب رورس نیاز سپهلم افالب .دوشیم جشتم
 -لماک هسدورادو لما نامراس , هنادرمس اوج
 ناتسل توسخ نیاز یاهل !دوشفر !هک ) دعسالا

 يا هدعوننو ( تساروسک نیا یاملر اپ سیئرو

 رویسم کاواس لشمهک )] نانسل ۲ یکردارفارا
 ناسننل یسار تسدرم از ا یاهدعو ( تسا
 روم دودح ,دیسه هکطوت گنرب شوگهک

 راد اندنتسرف یمرونرم هبنسخ یوسیار حلسم
 لقع هب سد اه یتطسلف لب اقتمم ادقارب ارب

 یسشاطاظطو نارمچ یاعدآ فالخرد لما

 ۰. لشارساهنو |اه یتطسلق تمسن اردوخ حالس
 یسنمخ یسهدشرگند یوسرا . سا هیفرهبامش
 نتاوتخ هب سی ید هک ینيمعهللا تیآ هوس

 دیک انار یطسلم تمو اقمودوب هتفر یاسسل

 سا هعیش سین یگشسنمهو یر اگمه ترورصوددومن

 زار دنکاک دروم اراه یسطسلفو بونح یاه
 لا هسدور اد مخدروم یونک |مهدونهد اد
 .دنوگ مارس اتو !هنودر !در ارق

 سا یابات رد
 یدامر 1 یسکع سادد اب

 :هسفه هک ار یئاطاط

 اروآ و هدرک پاح سپ
 نان لما مرفس ارد

 هسلا. منرو آیم۰ دهديم
 مه هدر بطق نوپریولپ
 - اطاط مامسرانف اب

 لسم | سابلرد ار یش
 ور ! مدرم یارس

 (! داد یاس

 هب هنسهکنوددرک لطعتار ۵۸/۹/۱۳ هسر اهچ
 یاب اسب بس ادب هد اد تلهم رم ! یالوئسم
 رک اراب نارودرم همکاحم و یرتگشدو
 نانو اد ,دنراد لومعم ارهمرال بام ادقا

 رود نمص یساس یاهشدننهورگر ارطنف رس
 موکحماو یعاخنرا مادقا سا ادشکن یاهنمالعا
   هسا هدومن

 8 هحفص

 یتسلابرتمادض تارهاظت

 ناوبآ منمم برع و یناتبل نایوجسناد
 ناسومشپ اد توعدنه امردآ ۲ هسشرور

 لوخست اد بکر ام ابو نارهک هاگشناد یباخسل

 -ایریم ادص یش امه ار کین ینارتاو ترع یاب

 دشر اعآاگیرمآهباخ سوسن اخ تفسهب یتسسل

 بش ارمدوخ یاهر اعشو اهدر اگالباب نانوجشن اد

 هدرگ مالع ا عاخنراو مسیلابرپما زا ار ییوخ رفش
 مسیل ایوپماهنلع ترعو نارنا یاهقلح تاررانم زا

 .دندومن ینایتسسپ عاخنراو مسينويهصو
 اس سوساخ لحم دنعطنم فوقص اب یگانه ار

 دش مالع اوگدنشلنر] یتفو . دسر اگنرمآهسااخ

 رفت ناز ارهدنشسه یباتسل ناگدننکره اطتهک

 دا انرفدندویهدرک عایسخا اهنآردهک یمدرمر |

 یشحهرونا هرون .یيناتسلرد ارترتدورد : دندر

 رورم "و (یرورتن اب تالقتا , تالقتا )رعنلا

 . "یسطسلفادرف « یاربا

 تسشی ینابنل نابوخس ادرآ یک سس

 رس دورد یاهراهسرا سیو تفرگ رارق نویز
 :تاداس ,رتر اکرب کرم" «ینارنا یامرهف قلح

 حجومرا ینابخت یط "عاخنر ارت کرم" و" سگی
 نارسسارد يسيلابریم ادم بارز ام «هدرسگ

 هان مادق هک بس ادر اهط اودرک ین است

 دص جومر ۱ یشرخ اهننار اگنرمآ تر اقس رحمت

 ,درک یعلتدناب ناریامدرم یسسلابریم |

 نانرهبار گیم هم اسطق سس یو

 دونهدمآ یخ نآرد هگدومن بشار یسر اف

 یناسسن اکنرمآ یسوس اجرکرم لاعساراام و

 دنابهک مسادنم یگچوک ماگارنآو هدرک

 هنلع را تورو يک اهندرین تمادخرد

 تا ا

 یا هدوس و ینالقتا یاهورس «هسلگر اام ۲

 رد هک مهاوخنم ترعو ناربا یاه یلخ

 .دنوندخم مسل ابرپیم |!هسلعدریس

 - ی برق ینالقتا یاهوریب :هنلکر ا ام ۳

 ی ششتالقتا یاهورتسو یلخ انهک منه اوج

 کر اسم مشیل ابری !هنلعدرسرد نارنا

 .دننامسس لاعف

 رم هطلسو دوقت لماک عطقر اس اوخام ب۴

 ,یداتقا یاههتمر ؟هنلگرد مسیلاب

 مست یم نو یماظب ,يسانس

 هک ار ترعرتعو ترع يعااخجنرا یاهوریسام تا۵
 یارسسا مدرم یسسلابریم ادصهرر اضراد

 .مننک يم موگخمدنب 1هدرکن تکرس

 یسکدرکرسهسآ دارآ نانسلتلود"داخن ام ۶

 یا یدونانهدرک موکعم ار "د1دحدعس"

 ماه اوج ارهدن ان سد تلود

 ده یلع یماطب تل احد اندندینهیوگره ام ۷

 یاسستالپ سا .هدرک موگحمار نارنا

 و یسطسلفدم هثطون لمکماراکیرمآ مسسلایربما

 قوم ادش دیوید تمک ینالقت ادمو ینرعدص

  

  



 هحفص +٩۹

 .. يسسس اس( نون اقهب عجار لبقهر امشرد
 نیا هنوگچهک ميتفگوميدرکتسحم ی اگربخ

 کیتارکومد یاهشس اوخهبهکنی !هبهجوت اس نوش اق
 اسب وده دمت حس اپ اههدوت یتسیل ابریم ادضو

 « نارگر اک *هیلو او ملطم قوقح هکنی !هنهجوت

 ۲۰ وددس اتش یمن تیعسر هب ار ب ًاصتع | قح یشعب

 ودر !دس لوبق اهشآ یاربارهتفهردر اک تعاس

 . تسا یعاجتراو یبالقن ادض ینوناق

 ناگ ربخ لیکشت یگنوگچروطشیمهوهلئسم ییاهب
 ميسيرهت ار یساسا نون اقمودن !ارفررد تکرش ام
 میدرک یسالقنا

 : یسابس فلتخم یاهوریینو اهش ایرج یریگتشوم

 هسجوت اب

 هسب میز ادرپ یم گنیاو .

 یساسا نوناق و اهلاربیل
 هک یش اهل اربیل -فلا

 دشدرک تکرش ت اب اختنا رد

 ل ارسسییل یز اوژروب فلتخم یاهشایرج

 یسسایس تردقرد نستشادن ای نشش !دمهس هب هتسب

 لی اقمرد یتو افقم رهاظهب عضاوم «یلعم

 رس یظت ی اهش ایرج . هنتفرگ یساسا نوشاق
 نوسچ ین اگدنی امن ابهک"ناری ! ید از 7 تفهش"

 ۰. ویب اس «ناگرز اب

 س ارردرهورفهک ,ناریا تلم بزحایو ,دنر اد

 تسعقومو عفوم تیبشن یارب ؛درادرارق نآ

 هسش نوش اق یباهک لیلد نیمهب تسردو شبوح

 ییماتار یزاوژروب عقاشم هگلب قسلخ عقانم
 زا یومخب اهن آ . دشد اد تسشم یار نآهندنکیم

 تسسسیعقوم ظفح یاربار" مظن" تیمه اهک اجنآ

 نوناقنیا اب .دننادیم مزال یزاوژروب ینونک

 روسضح همکاح تشیهرد

 | یسشوپزییولت ءهبح اممرد یباحم ,دشآ قفاوم

 نیس مسن موزسل هب دابیز هیکتا اب یبوخب

 دروم نیارد ناگرز اب .دنکیم نایبار تساوخ

 :دیوگ يم

 ءهییشیسح رد ناگرز اب یدهم سدلهم بشید
 مدرسه زا هتماسود ینارتفس کی یط داشرا

 نیش !دهجوش ابو هشيدشاو لقعت ابهک درک توعد
 رس زاو دنامیدیپ اب بالقشا نیا هکنیاهب

۶ 
 یار يسساسا نوشاقهب دشابر انکرب یشهسیسد

 نوش اق نیار انکردهک دیناآدبو دیهدب تمشم

 و عرصه جاوما نایمز !تکلمم هکتسا یساسا
 . دییسرده اوخ یش اهرو تااجش لحاسهب جرم

 ار یسساسا نوناأق ناگرز ابهک مينيبيم

 جس سقف اوردو "جرمو جرقه" زا یشاهر یارب

 اس !.ده اوخیم شرظندروم "مظن" ندرکر ارقرب
 َ ؟در !ذگيم مظن ار یزیچهچ مساوا

 (هنامرذآ موس هبنش, دادم اب)

 ناسشنهتشذگ هام ٩رد ناگرز اب سدنهم
 اسب هگنیا یتعس و ارظتز !مظنهک تس هد اد

 نامه اب شترآ یز سز ابدب تح اروهدوس 7 ل اببخ
 ووآ لابعا  یمکو دز !درپب یقلخدش تخاس

 اشفا. در امگ یمربو !هکار یرودزم ناهدنامرف
 - ین نارگراک یی مظنو ارظشژ ! ...ودز اسنآ

 صارسشع | یلودنریمب یتحودنی اوخبهتسرگر اک

 دایره لع اس نارگر اک یسعی مطنو ارظنز !

  

  

  

 راکسب

 *"ناگربخ*یساسا نوناق مودنازفر
 نآ ٌةرابرد یسایس فلتخم یاهورین ياهيريگعض وه و

 «دوسش یلمدی انهتسب او یاههیامرسهکهنشزن

 یاراد هیامرسو « هتفهردر اک تعاس ۴هددسیوگش

 رطنز ا دننکن جارحااههناخر اکز !ارهتسب او

 -زاب یارب یطی ارش ندروآمهارف ینعی مظنوا
 تادشاد ارهنوهشس او یر ادهی ام رسمتسیس یزاس

 ...و نآ لاک نسخ
 یشسدرس یم ماش یآز او اهک یمظن یرآ

 تب اقطتیمک اج یی "یک اوژرون یروت اتکید"

 یمظن نی او.قلخرب یعاحتر او یش اوژروبر اشق او
 (! دنر اد تسود (رت آ هست ؟ رک ءهمه هک تس آ

 هک یشاهلاربسل اب

 دندرکش تکرش تاب اختن ا رد

 رسیطن ,لاربیل یزاوژرویرگید یاهنایرچ

 و "نامسلسم قسلخ یروهمج"۰"نارب ! یلم ءهیسج"
 تا اغتن | نیارد «یر !دمتعیرش هلل ا تیآ

 " یسلنالد" هوخر اک یارب اهشآ . دندرکن تکرش

 راد هسک اجنآز "نازی ا یسلم ءههیچ", دنقش اد

 مشوگنرتهس ابو تشادش یاهدنب امن"ناگربخ"

 هک اخ تردقرد تس ؟هتسن اوتن اس اس !هک اجنآز !

  

  

 یون اق بیوصت یارب یلومرف ,دنکادیپ مهس
 لاسیما ینوخپ هگدهدنم هش ار !"ناگربخ" یساسا

 :دراذگ یم شن امشهسار شاهن افرغدوخ

 لاوحاو عاقوارد مينکيمد اهنشیپ ۴
 رو طب مودن ارفر ماجنادیش امرفروتسد یلعف

 یلس یاروش یسلجم تاب اختن اودوش فقوشم تقوم

 رسد کیروشک يل اه !ارفتر !زهدمکیرف.نس اس ارب
 مر و دریگ ماجنا مدرم یاربهدشی امش

 ید اسهششیپ حرط نینچمهو ناگربخ سسلچم بوصم

 لسمکش یارب هکیشاد امنشیپ ری اسو تقوم تلود
 یسسسسلجم هب تس (هدس هکارناو ميظتتروگذم حرط

 سودت راکهب ( ات ) ...دوشهداد یلم یاروش

 همانا )۳۰. دز ادربزین یساس1 نوتاق

 (۵۸ هاهرفآ «یشیصخ ماماهیب "سلم ههسج"
 ی سلجم نینچرددنه اوخيم اهشآ .یرآ

 همش اچتصرسودنس ایروضح (یلع یاروش سلجم )

 توژروس یاهیتساوخ ندش اتش يسرکهب یارب ندز
 دوش هديسرپ تس۱ یکمم .دننانهتش !ددروخ یشآ

 سپ تس ! یشاوژروب یساسآ نوشاق نیمه هکشپ !هنرگم
 دیباب خس اید ؟ تسااهدص ابیش شوخ ار ناشی ؟.ارچ
 تیه ام هک لااح سعرد یلعق يساس ۲ یوتتاقیمفق

 لسسیسلد# یلودر اد یع اجشر او یکاوژ روبالم اک

 ءدشاهدز نآ یاپرب یبهذم یاهدنبودیههکنب ا

 تیسقوم " تی احورز اتممرشق" هب هکشیی ا لییلدس
 یسشاوژیوب الع اک تموکح , تس اهدیشخب یماخ

 ! ر یژاوزروب لک تیمگاغودنک یمن یپعشت ار
 نیمههبو « تسا هتفرگشورظسرد ربارب قوقح اب

 نشد یارسزوشه تسارویجم یلم *ههسج تهح

 هسس اچ يشاوزروب یاهش ایرجرگید ابری ارس یخ

 هدم آرسس ناش یخیر اترمع رگند هکدنچره  دشرب
 دساب

 هسللا تسآو ناملسم یلخ یروهمج برج

 ز یاپ هب تسیریحنز"ناگربخ "یساسا نوناق

  

 ۳۳ هرامش

 ۵۸ رذآ ۹٩

  
 نوسافرد تامقاتن" یخرپهبرش یر !دمتعیرس

 تشکر مدع *هناهس ارتآوهدرکهر اش یساسا

 یسلخ یروهنخ تزجآ : دس امن یم یریگ یاررددوخ
 نکرتمدع یارب : اردوخ لسلد :هدعع "ناملسم

 یلم تشک اج ( هکر شم نیا تاضقاتوم اهسا"
 ۱۶ هراسمم ] تساددرگ مالعا "دنکیم صقشار

 یمقویت اب ینارد . (یناملسم يلح ءهم اسرور

 ۹۶ و4۲ و ۹٩۳ و ۵٩ و ۵۸ و ۵۷ لوصاهندراسا

 و تسلم ءارآ یقاسر اگشآ نان یسردن هک

 لسصارد "

 گن تخوم هب هک هد هنفگر ویرم شم مششوه اچنس

 سشسسیوخ یم امنخ | تسویریرت نامشا یهنلا قح

 یخ نیا دنا یمن سکخنهودس اب يم مکاح
 تموم هنوگخ سیب , دنکتبلس ناسنارا ار یهسلآ
 ی ارابتح ( هبقق ید اهسسپ نتم سا داومرشا

 ار... یخ ینادناوتنم هگ تی هدرکادنش

 عسقاورد, "دنا لرشک ابهدرک بلس نانآزا

 ارج . تسا هدف تنالو اب تفل اهم تلطم پل

 هللا تنآرظندروم یاهقف تیمگ اجان ناتساهک

 رد تیسن | وندنه اوجن هکدنن ادم کیش ,یشنمح

 : هک سا هدعآ , تسا هیقف تیالو

 تاس اوخو لاس ادنن اوشن اهدنش اپ منهس تردق

 درب یی ار یاس یشاوژروب یاه

 للع ییرس یلما یر ادمنتسرس هللا تیآ

 : دهدبم حیصوس یسنچ اردوخ تکرش مدع

 یعرس تاررفم یساطمهک مو ۶ لصاود*

 رنرفتو تست ار تام تیفک اخ ,دنشاییمرس
 مادرم ار اننجا| يساسآ یوشاق ۲۱۰ لما ام |!هدرک

 "... هدرک بلس تلمرا ار

 بفلاحم يلما بلع متنی یم یاری اب

 راس تار اینخ 1 هک بسا ۱۱۶ لصا یهو ا

 .هسلل ا تیآ سدرد یر امخت اروطم ار یدانژ

 هی تیالو یی غ لمااتوا ینعت

 نا آ ندش هدانپ دوختن ایاما ,درادن یتفلاخم

 تست اهدم آ صخسم و یداامروطن 1۱۶ لم اردهک

 ناسلسم یلخ یروهمج ترخ لالدتس اودره رهوج
 تسلاخم رز تسا يک یر !دمنعیرش هللا تسآو

 درنگ هک تین اخورر ا حاتخ نآ یرگر امت 1 اب

 یار یالبو .دشاهدش عمح یسیمخ هللا تیآ
 . تسا تردقرد ندس میهس یارب یه ار آبسک

 تاب اهنسارد هک یش اهل اریسل کرتشم هجو
 دندرگ تگرسهک اهس 1و دندرگت تکرش

 تردصرد هکننانآهج اهل ارمنل یمامقامآ

 راد دنرادن مهس ترذقردهک اهش 7هچودنر !دمهس

 دشسه یگنب مهاب یساس ۱ تلمج کیردوریچ کی
 تاوخرا یتسادهلم اق اهگنسرفو" يمرعدوخ" یآو
 رب هطقنزا هک یم اد اریاو اههدوش یاه,تس

 . تسادراو یناسا نوناقهب ناشآ عفاتم
 یردشرد منه ياهسل اریسلهن میشن یم

 چ

    



 سم
 ۴۳ هراصش

 ۵۸ رذآ ٩

 چک

 هبسش و (ناگرزاب « یساحس .رهورف ریطن )
 رسیطن )دنر ادن مهس تردقردهک یمن اهل ارسیل

 چیه( ...و یلم ههبجو یر ادمتعیرم هللا تیآ

 هی, اهقلخ قوقح ندشهتسرگ هدیدانزا مادگ

 هستی او یر اددیامرس یدشهقخ انس تسسر

 و نارگراک یارسبامتما یم یدرک لامیاب
 - یمن فرح ...و گرزب تشکل ام ندرگن دودحم

 اساسا اهشآ هک ارچدنشزن ممدس اوج یمسودششز

 اسهشآ . دشتسه ناشآ عفانمو يااشکممجزر دضرس

 یار," مطت" یاری ارت آدنر اد میس تردقردهک
 اب ناریا هتساو یراددیامرسمتسیس یز اسون

 و دنشنادیسمزال ناششارابودوخ یروتاتکبد لاسما
 اب هکشی از |!دنشسین میهس تردقرد هک اهن آ

 شسیپبنداد تردق ابو . هقع تیالوریطپ یعناوم
 هک دوشیم ثعابهک . يسنمح هللا تنآ هبدحژ 1

 و دسحا یضار اندنسکش ادیب تسد تردقب اهشی [

 دشتسه نادنمنردق *یسلطر احن ۱۳ یلاحم اهنش

 رگفدوخب طقفو طقفودره نیاربانس . ریغ الو

 .دوخ یشاوژووس عف انمهنودننگیم

 یساسا نوناقو اهتسینویزیور
 یاهشسینویریور یرتگتسوم : فلا

 : یساهحهس

 هی یگتشخ اسد اقت نشخاس ناوشع اب اهسآ

 -ایریم 1 اب قلحد افت یی هدمع" داصت ناوسع

 رابعو"یوروشو اکیرم آ تردقرت اود هژیوپ مسی
 :دننوگیم نآ ند ادر ارق

 هسیهالع [ ) تس ۱" یقرشم دندخ یساسا نون اق"

 ناسمزاس تب یب اهچهس تسیسوپزیور نامز اسهس
 ۰( ۵۸/۹/۵ خیر اترد -«اگرشو یسالقن ا

 نوشاق نیا مه دیاب نانآرظطنزا «یرآ
 نادرسم نوردرا یانآ هکارخدسام "یقرقم"

 دسشش | وتمتو دششریم یرحدوخ یتسسویژیور

 مسی ایرپم ! هیلعرس ارام یلح سورحو هوکش
 هزر ایم سیا یدندزا اهنآ هکشندنیسس اکیرمآ

 همه ارشآ هکارخ | دنوسپمزیسرط اههدرسق 1

 ] دشنادیم سحرب مگاح ياهتسینونبرسور ررض
 نا اسیرپم اب ام یلخ یمعد اهت کرد یاضآ
 اهشآ رظاخ نشهپودنتسه رخاع اکنرم7 مسیل
 زا "ناسگرتخ" ینابا نون اقهکننار ا طقفهب
 مسسسیل انرسم | یتعنام یاهفلخ یلصا یمشد

 + سسشکسش تخ | واسهدرتنریش یمسا اگیرس آ

 زا طسقف هایم همت رس يفار ًابلقهگناپ
    سا رم دلم وطق یاهارخ یوناق نی

 هکلپ هدست ران . سین اگیرمآ مسيکاس
 دسکارف دیر !ددوخ ,ناسلرتزرتش تس افر هم

 هام دم اناو یدسام یقاس ناشآرظفزا

 دوس زا یریشولعرط اس اکیرمآ مسسلاسرممآ

 نیش سوق زر ایی کنم تسییادن طققهس یوروش

 اس شلخو سکدمجر یا هدوسنودوخ نم ناسآ تسه
 رس «اگشا اب اوسسهک نارنا هتساوخاپب یاه

 مسی ایویم | ۶هطلس عطقم سف ياوسم اهوسآ

 با رسا ل ایسوس تسسک اجودوشنز | يسام اگیرم آ

 يا هسطبار دیدرگ یازنارت سور ممسلاس
 نالسقتادم اندنرماخ ییارباس دن یمن
 تل اسوسدن تیس هک یغاهنر اود اهسهسوقرف ابو
 و دس دان هتسادب سنارگ شور .مسیلایرسم |

 هه نابآ هکتسا مار ینارد . .دننکتسس

 درک سلم یدالخرپ , دناهدرک تسیام یاهشلخ
 ءزج" تارگومد برج" هگارج ,دشربمدش ابرهم

 نون اقب بسا ناسدرک یساس یاهووریسرا يگن

  
  

 راکسیپ
 ؟ دشر ازگرب هنوگچوجشن | دزورهوکشرپ مسارم

 زاب دنویپم شکتمحز اب دنویپ« لصحم « وحشنا د

 ,قشخ تازر ابم ناشورخ جاوما مطالت رد کیا

 هاگششااد تسیسل ایرپم !دشدیهش هس نوخ یاههرطق

 - یسفلصمو یچدسقدمح 1. یوضر تعیرش یدهم

 د اسیسودشخرد یم هشيمهزا رشهز ات این گوزب

 ششستآ زرابم یوجشناد هس نیا هکدروآ یم
 سس تسد میژرو مسیلایرپم1 هیلمرس ار هزر ابم
 : دشدومش رشررشرپ . شا هدشاشن

 دشلوس نایوجشناه هرفآ ۱۶رد لاس ره

 -ایرپم ااب ناج یاب اتوریگیپدرینرد ار شیوخ
 هنسسشاع اجشو ده نرکیم دیدجت ۰. عاجتر او مسیسل

 سوذآ زور رذآ ۱۶ .دنور یم شیپ هب ناتچمه

 هراومه ت از ابم لیبمس ,وجشناد هزرابم ناشش

 . تسا نایوجشناد ناشورخ

 وجشش اد ابدهعدیدجتودنگوس میکعت یارب

 نااسسیوجشن اد زر ام نایوجشن اد .دیهش ناس
 - زاسر اد اوج نايوجشن !دورگر اک هار راداوه

 رد رسکر اسک هقبط یدازآ هارردر اکیپ نام
 ربا هوالم, دندمآ درگ کیشکت یلپ هدکشناد

 یفلتخم یاههورگو نازومآ شناد ۰ یایوجشن اد
 .دنتش اد تکرش مسارم نیاود ریس مدرمز ا

 مسیلایوپم از | یشاه ینارنخسرد نایوجشن اد

 تازر ابمز او نامرهقیاتسدرکز !۰ دنتفگ عاجتر او

 .دندن اوخ ییالقن 1 یاهومشودندرک لیلجت قلح
 - تسیرش .دندادرس دورس نازومآ شاد

 ردوگ هند اوخ رای گرزب و یچدنق . یوصر
 هاسکشناد نادیهش یمامش خرس نوخ ناشمان
 . تسا رونلنتم

 ۸ اششواو میزر يروت اهکیدو مسیسلایرهم !اب

 یر اهر قشلخ د انگشیپ هبار شیوخ نوخ . نشاخ

 تستشنلم ینوگشرمز ! سیو , دندرک هیده ناربآ

 سل دوشم یشکآ هگاجنآ زا « یولهپ رابچ

 هزر امر یکی هاش ناشروشز ارپ هنیسرد
 نی ان دورتقش اهر تسد قلخدفو عاجترااب

 یدک نااوخوترصا . دندیسر تد اهش هب هاو
 شب وخ یوگا یر ایگو لک ازی ایم رگنس

 هزر ابمرد هناز ارقرس هک یانآ

  

 یاس یخ ین
 مرسچم هک اه یواگافیمو اهدیه اضر ابرهش , اه
 اههد رود شوهرش « قلخ یاهسامرآزا عاقد

 دم هه     

 ددش ارور اس یارلارخک یررمواریش یم اس
 تساوی و اف سایر اس ها نارگراک دم

  

 ٩و و ساکت اد یوس

 تیچوسص دا نام اهویهار هدرشف مچ سوسم

 روم اتم ایپودزف يم یاساسخ دشسيم یاسر
 دروآ ی «ارهوس او یاس

 رب کروم ایپ یا تیهدیمم قسلخ یاهیوش نرخ"
 "۱ عامترارب رس  اگیرمآ

 + تسما هتشسو آ تسصجر ارشرب اههر اگالپ

 را ارسقیدهار عاجشراو مسیلاسریم اهر امش
 + تسا ها

 "اب یلصا سسد , اگیرمآرب گرم "
 س

 مطق ناهاوخ هکارجدسادنس یقرتم ار یساسا
 . تسیپ اگنرمآ مسنلاپریما هطلس

 دراد همادا

    

  

           

   

   
 : دهد یم ادنارد اهت ۱, دحاو فص

 "مسی ایرپم !هیلع ۵ اه اد ات ۳
 هب ارزر ایمزوم آ شن ادووجشن ۱۵۰ اهد اییرف

 اجنآ «دناوخیم ارف ناشکتمحزو نارگراک یوس

 : تسا هتفهش قسلخ ل ازیال یوریسهک

 مد رسم ایدنویپ یوسب شیپ لصحم, وجشن اد"
 شکتمحز ایدنویپ لمحم, وجشن اد "۰" ! شکتمحز
 " (شکممخز ایدنویپ

 اه هشیسو تس !هزر ابمد ایرفز ارپ اضف

 : قوشز ا زیربآ
 دی اب يلم ناشکتمحز تسدبهتسب اوهی امرس"

 ۰." ٩ ددرش

 دنشنکیم یعسر انکوهشوگز | یش اه ادم کت

 -یمش قفوم ام۱ ,دننکشب ارهن |دحتمد ایوف نیا

  یسمقمص هب قوش ایوره۵ یپرد تیعمج . دنوش

 : دشوریم شیبپهب ناشچمه نای امیپه ارودوگش

 تسمه یاب تمسریجنز,ن اگربخ یساسا نون اق"*

 «ناقربخ نوش هردو امشتس 1: متسورقف" ۰" ی اشک

 " تساجورب اپ نانچمه

 بسی ایرپم ادض عقاوب یشاسک اهشت ,يرآ
 هو هنر اهر ارق ناشکگتمحزر انکرد هگدنتسه

 : نانآ لباقمود

 مسیلایوپم | هسلع یمق اوزر اسم,یمکرت+ برع, درگ"

 هیلع یمق او زر ابم؛ درکروالد قلخ,یلزن اد ام"
 .* مسی ایرپم ا

 هزرابم هش | ریگیپپهک تسا قلخ یوریس اهنش

 هسک ارچ «دشار یم شیپبار یتسیلایرپم ادض

 راوسخن اهج لوغ نیآ یدوب اندیقردو ! یش اهر
 : تسا
 نیرتگچوک ,نشاضع اشم ادع ابن احم اف تفگز اب"
 یدوب ان ,قلخ تسارخ نیرتمهم" ۰" قلخ تساوغ

 ۳ عاجشرا یدوبان , اکیرمآ

 زر اش دوشم کیدزسد اش دهی شف

 : دنکیمرپبار اضف نایوجشس اد شورف رپ هشبسه

 " یزوریپ « هزرابم ,دامهشآ*

 - امیپش ار یشالوط تم ,دزرلیم ناب ایبخ
 .دوشبم ید از ًآرگنس نیا هاشناددراو ناب

 دنلب نانچمه ."یزوریپ# زر بس ۵ اجت ۵*1 ایی
 -دتساآ

 دهد شسریم یو دکشن ادهب ناب امیپه ار

 شش وگلگوجشت اد نادنهس ینلوا نوخهک اجنآ

 هدوسمار آرگره ۵ اسب !درورس آ را سیب دوبهدرک
 ی چپ .دندشدنوم نابوجشساد لاسرف . تسا
 - اشنرب یورهرر امر | یلوت دید اتف 1 کاو اس
 ,یسهدگشن ۱۵۵ اگردرد تسعقخ  کنیاو .دسق
 و سن اد یادهش یم امتسونناسآ یم اعتد ایس

 شکرس یاههلعش ساهنمه ام .دنسرف یمدورد

 18 | دان یمارگ ناشد اب, منتسرف یمدورد

  

  

  

       



 ۲ هجفمرا هفت
 ... تتساسدب

 ترسخ یسل ابا هتیمگ . دیدن یم لگسیم يماسو
 درک تل اققهب عورس ۱۳۲۱ یسدرورف رد هگهدوسن
 انیو یار 1 س ارگومدهفرق تالکشتهک ینامرات

 اهسا( ۱۳۲۴ رونرهس ۱۲) درکر اع آاردوخ تل ام
 رتمخرو یاب اههد یخ هکدون یاس تالیکس

 نانکنمخر .درگنم یرهرار ناخن ابردآ یاسک

 هسپ اسجو توکرسو يگدنز یاسر تق اطر اتفرسر

 یلون دندرو آ يم یوزر هدون برخدس همگ اج تشنه
 دون ییرخ نآ شسییوتروس | یربهرو دون برج

 یر سهر ار اههدون ناسورخ لس نسب ادن اون هگ

 تالسسقتا یوزر جنیسهدون برج نارهر . دیک

 یا .دندرادک یمندوخ یوزر ساز یعامسجا

 ناساخو سابوا ءهلمخر ٩ هکنشارخ یار اگنراس

 * اضع ار اسکو جرخودوج برج یاه نامراسهس

 چه دننک یر اروهلاب نانگشمخرو یاراداوهو

 - یمتم اهنا نآو ساهب یر اگنهم ابرخب یراک
 یسالعتا تسفوم گندوخوو هلگنم یا .دنداد

 ناهاوخند ارآو نرزابم یاهدونمانف کی یار
 یسلتتسم تالتگشیهک شاد نآرتار ناخن اسردآ

 اب 1ر يعامنخا| تالقت اودنرو آدوجوندوخ یارب

 روسدرد منیلابرس او عاخبرا ینوگنرب فده

 یسالعس !تکرخ ینارادگ نان .دنر !دکرور

 دنررف و ینالقتا تسسومگ یرو هسنپرفیخدس

 یارر اسسمرا یروهبس دون یاهن ابردآ فلج
 اناردوخ یگدوگ نارودهکدون ناخن ارد آرنلد

 یکلاس 1۲ ردوددرک یرس ناوارف تفشسمو حنر
 تاارر اتسمردو | . دونهدرک ترح اهمر اققهب

 هه ی دونهدرک تکرش المع هسور ینالقت ا

 نارگراک هنداحنا یرگرم یارونهدمآ ینارهس

 و هدرنگک بکر لک تفهنرد . درو آدوجون ار

 هاسامر نارومام هلسوت 1۳0۹ لاسردهرخالاب
 تب سم یآرا سید ناادمرهب موگخمو رتکشسد

 لا سساو هاسامر طوفسو ۱۳۲۰ لاساس یرو
 یاهسن ادنررد |اردوخرعع ننققیم طسنوس نارنا

 .دناردگد ادنس |

 لینک ارد مدام یرو هنر دست

 هسفرف لینک دون ناخن ارد آ تا ارکومدهفرق

 تو ددندجالف اب اهسود دون برج عالطا نودن

 دم هفرق نسسوم . تفرگ ماجسآ یوروس
 - اساقلر اب تا ینالتگشند دون برج هگدندوب

 لوسختو تالقت ا ماجنا یار نآرادذک یر
 هشرف هکنلاخرد تن هاب یراک یعامسحا

  

 لنت ۷ ساددنن آه ار عارخدهسدگ" تب ()

 یسمهرا هدنف روتر هدننآ تاخقم یاهنلوق
 . سا هدن هنفرگ عن
 ؟ نبارکومد اور روت تالخن !هکنآرط ان - (۲)

 دن ینات الت لاس ۷و معرملع ام یه
 - اضواهنسک یخ یامهمهرورم ا ۰ تساهدشرب

 نون اف لابم یار متن یماررورسد باس
 ودوسم رکنم ار اه تسلق یوفخ" ناکرتخ" یناسا

 وا نارمخ یابآ سدنمه یمالسا یروهمج تلود
 ههلسا جولتودرک یاهلادوثف نیو لا

 !دنناعت عابد (؟) تالقت ۱" را دال اندنکیم نخت
 لشن) ۲۴/۶/۱۲ ۱ ۵راعس ب یياهنابردآ ۱

( 

 هراس ناخن اترد5] را لعنت دحام نامه ۳)

  

 دننآه ار عارهدسدک" را

 ۱ ۲۲/۶/۱۷ هجروم ۲
 هرامسیاهنانردآ| را لعاب یامه دن ۱

 ( ۲۲/۶/۲۶ هحروم ۵

  

  

 راکسب
 گن ارکمدو يلم تالقن | اردوخ «هقنطو تارکومد

 دون هداد رارق
 گسارگمد نسنخ , میدرگهر اس! هک روطنن امه

 دو اهر اتسکو اهنر اع معریلع ناخن ارد
 یادارآ منطع یاهایس . تخات یم سیم هماه
 و هاوصندارآ تلوددن اب "دندر یمدابرف

 . دنآ راگرسرب ناربارد یسارگومد نانیسب
 * .دناندوخ شورت مکاخدناب یاربا تلم
 نان اتردآ یدارآدنساوخ يم نانکسخر
 اهنآ.دشان یاربارسارس یدارآ یارب یهاگناپ

 یرتهرب تنطورشم ردصر ددوخ *هب ارسلدم انفرد هخ
 دمحم جنش یره رتدوخ رگندم انقرد هجو ی اخر اس
 تیلق ناخن ابردآ هکدندونهد ؟د یاس یناباتخ
 یشسیل ایرپم ادصو کس آرکومد تالقن | سپطرس

 رما راغآ ردرس تارکومد هقرقو تسا یارسا

 دروآر د ناسجیه هبارروسکرسارس یاهقلح « ی تسوکح لیکسو ناخی ایر ذآ کینارگم د شیتح چ
 یاربو ه داد یماطت جیسب یلم توکحهک دن دوپرطتنم قح هب همه . دروآرد

 ی ارسب نازو دوب دوجومروشکرسارسر د ییالقناعاصوا هک دوبن یکس . دنک کرح نارپت تموکح
 س تصرفاریر دوب ه دوهیبراطتنا نیا یلو . دوبف دیسر ارف مسیل ایرپم او عاحتر اب باسحهیفعت

 تر دفر د هک یزاورروب . دن دیدیم هتفاب نیماتار دوح عفاتمرگی د« دن دوم دیسر تر دعب هک ین ایل

 . دوبه دس یتسبل ایربم | دصهزر ابمهمآ دا یارب حلسمقلح یبالقن او عطاف .تکرحرا عتام «دوصسرگر ارع

 روسه یراوژرروسهب هتسس اورص انعو یار اکسر اسدک
 یروهسن نابرر !دندونهد رکن هنر نآ یوردرد

 :درکنم مالعا
 ام. مسی هنرختددمرد هجوچنهن ام"

 زاد نا یاربا تادخرسدودعردهک منه اوج یم
 * مسن ابر اتجخمدوخ یلح اد یاهر اک

 منهاوخ نان رام ۱اهبهدننآ تاخفمرد

 یسورد یاهمقرط اجب تارکومد هفرق هکداد

 اه هب تشاددوخو نآردهک یماق !رخن اودوخ
 هک سکگنمخر یاههدون یاده |هب سی اوت

 دنند اد یم لیکست ناباقهدار نانآ تیرتگکا

 یاهقده توچر اهخرد هکلتدن اوین لمع *هم اخ

 ریرگ اب هک یرمآ تدندرکگ ماکانمه یلمدودحم
 . سه و دوس

 تارگومدهفرف با ارطتهب یه اکن
 ترهس 1۲ رد تب ارگوم ده رفهن اس یسلوا

 یوم یساسا تارظن یواخهک 1۳۲۴ هامرون

 هک یدنخرا ین تفابر اس ادون نآ

 راره و هگ ناچنانردآردهدون برج یسلانا

 . ترسخ یرکرم ؟هینمک هر اچ! یودب تسادوصع

 ها و هد مالع 1هدون برخر 1۱ ردوخ یش ادج

 . شویپ ناخن انردآ تارگمد هفرق

 یاس نآ یدعن یاهدرگلمع وهقرفهس اس
 یارهر هکدون یاهظحالم لناق تاقارغتارا

 یسلم هرز ایم هقرق ينسومرطس .دنساد نآ

 هشرق" :دساب يناقطهرر ام زر ا!دخدن اونم

 یسسفرگرطنرد یودن ادلو یلم سا یاهدرف ام

 ارف دوج مجرترتورس ار تع امخمومع ۰ تاقبط
 و سرد "الم اکامهار ابو ۳۱ " .دنناوخ يم

 یسااقط هرز ام رکفرد ام . بسا یسور

  

 ۳۳ هراس

 ۵۸ ردآ ٩

 ی لم سا یاهقرق یسم ماهنهس امهمرق
 یار تارکومد «هفرق هگدون تیخرت نیدب
 یاس اقفدهس یگتم هگنآ یاهنهکدن ینابرخ

 یراوژ روس تسدرددش اب ناخن ابرد 7 ی اشکتمجرو

 تا قیط ساو تفرگر ارق یز اوژ روسهدرخو

 و هدرک ل اعش |هفرف تالیکگشنرد ار یمهم عضاوم

 گیتارگم د شسههب ار هبرص نيرتشسدوح عقوم رد
 تاقارخت | همانم ارم .دندروآدراو یاهن انردآ
 هم اتم ارم ۷دشرد دادیم ناشنارتآ یساسا

 ناسی ایردآ تارگومدهقرت یسسوم" دوبهدم

 یردسق و تورتدلوم یوریتهکدنن ادیم ینوخت
 ادلا تسا یاماقفد یاساوش یوراس یدامتفا
 نامزد هکآر یشينخدناوش یمشهقرق نیا
 یا .دریگنهدید انهدم آدوجون ناناقفد
 یی ات یاربهکدرکده اوج یتسهفرف طاحل

 ندرگک

  
 .درادرن یساسا یاهمدق نان اقهد تاحاسحا

 لاقهدو یاباترا سین صخسمدودخ سعی ًاصوصحم

 هک ینونااقرسع یاهنانلامزا یربگولجو ناب

 زا یکی هدن عارتخا نایبایر ار! یمعس ءهلیسوت

 یعسهقرف . تسا تارگومد *هفرق یروق فن اظو

 منه هگدون لح یلکسندلگیم سادرگده اوج

 هدنشنآ هب ینکلاع مهودنوس یمار ناماقهد

 راد تسنع رو هفالع ابو هدرک ادنپ ناسمط ادوخ

 یاسر . دشوکندوخروشکو هد یتخاسد ابآ

 هنگ یناباتراهب قلتسم یاهسمرو هصلاخ

 -هدومنر انخار ارفو هدرک کرتار ناخن انردآ

 ردار یاجتابردآ یلج جیرسد لوصحمودن |

 هچن ادیت ابر یم فرمم هب اهرهسرم اسو نارهب
 نارسگمدهفرق رطب ,دننامسهعخ ارم یدورب

 رارق ناناقهدر اتنحارد طرشودیق نودندناب

 درنگ

 یارگر اکو [۴) "دوسیملج سر او حلم ییرطر | نان

 تاقط هیهودنهدمه سد تساذ ناب امرفر اکو

 دننک لصاخ یارفنا ین اقطهرر ام هنوگرهز |

 -انراو یاب اد نیدوخوم فالتحا "و

 رشسیم یدارآ ینرگر | سین ی افطهرر اسم ارنر
 ینوت امراشخ او یخدن اب تلم لوا .دونده اوجن

 نآ رسکو مک فارط ارددعس درو آ تسدن اردوخ

 تارکومد هعرق لاخرهس . (۵)"دنک هررانم
 داورروس عقانمهک یاهمانرب نسسادگ نسرد اب

 الععدرکیم نیم ابار ناربا لارتسل - یلم یر

 فارختا ینمهدوخو ودس یگررب تاق ارس ار اچد

 یساقشهرر اضر ! یلم هرز ام ندرگادح یسن

 اسب رسرخآو دن انک یر اکشز انهب ار هفرق هکد ون

 . دشدرگ لامساپ اههدوسمایم لصاخ عاخنرا سرون

 دراد همادا

  

      



 ۳۲۳ هراس

 ۵۸ رذآ ٩

 ۴ هحفمرا هسقن

 راکسب  یرگراگشینج

 ... یراد هیامرس هعماحرد ,رگراک تسد مطق

 تهنامرسر است نارگر اک یاناون یاهسد

 نآ اورایرگرراک «هن امرس اهن اما .دنیرفآ یم اه
 یر ادهنامرس ءهعس اهرد یرگر اکهکه اگنآ . تسوآ

 زا | یسمنوا یارب ,دهدن سدز آ ار سن اهسد
 و یاب نداد تسدر | .یگدنز «هلیسو نداد سد

 یسمن مالک گنردو یرور هبسورفف ین , تآ
 هسن اخر اگرد ۵۸/۹/۳ هتسرور . تسا یدوناب
 یاسهد ایر حص 1۵ بف اسدودج گاو و ا.یر

 هن همش ارنوهدنک اجر ا ار نارگر اک یشارختلد

 یرگر اک تسدب اهن .دیناشک یراس یطوف تمسق
 ی امت نامسج . دونهدشهلوهدن ام کطلعریر
 هدشس هشحود ناسقتفر یتنوخ سده نارگراک

 و دیحرخسس ناسنزعمرد تخ امس ابرکف گنو دون
 رطتس دان یم اهنآرا کنره ی دادیم یاسرارآ

 یرسکف نارگر اگزا یکی .دساب یسونرس نسخ

 ییرخآ هو ساز اب یسلواهب یا": درک ناسار
 تراک نشالوتمآ اه "؟ سینک توپ ادرف ران

 .دونهدرب ناشر امینهسار یرگندرکر اکهباج
 درگ یمن سککهک تسار ادهبامرس اهن

 یک انهجو او تسا* رارنآ*دس اموآ یارسرگر اک
 زار اابار صف ابر ابا سا ین اس آهنهکدرباد
 یاهرد تسپ ناز اگنن لب ؟دنکیوع یملاس

 بتخ (ررگر اکدونمک تی ابر | !رو ! ل ایحهس اجر اک

 دننادیم ینوختارتنا مهرگر اک , تساهدرک

 سو ینمودصم رگر اکهک ینامر ,ناتسر اهسرد

 سادروآ یم نانرربهک یصضس ينلوا .دنآ یم
 : تسا و نر فسلگن سیب ؟دسکیم عطق ارمتسد"

  

 نداد تسدر !معردو 1 یر آ."؟دوسنمهج ماهحس

 رخآ . تسا ساعم نیما نارگن . تی سس

 ملاس یاهیسداب ناسا اهنویلیم هکن]هعم اهر

  

 یسیمصت هح صسق اب یاهتسداب یرگراک .دنراکس
 ؟ دان هتشاددناوخیم

 یراد هنامرس *هعم اآ تشک تیعق او ینا
 - مه ینارگر اکهک ینامراش عناخف ییاون تسا

 - تموکحو نار ادهبامرس تمدخرد یر ازبا نوچ

 رارگتهراوبه ,دنریگنر ارقهبامرس یماح یاه
 ده اوخنهعج اف « (هشد اخ) ین امر اهن. دشده اوخ

 وینمی ا لی اسو, یفاک تاب اکم !دوجو لیلدن) دون
 ( هدندهکد اهرگر اکهد اوس اهیگدنز ندونننمان

 و هدنرپگن تسدرد ار تردقدوح نارگراک هک
 یگدنزه اگنآ . دننک اپرنار ی افگتمجز تموکح

 یسسسیممت , هعماج یاشکتمحرو نارگراک یمامن

 دم یتلودان یارگراک ,نونکاو . دشده اوح

 راز یابآ تازر ام هکدنشتسهورتور ینالقت ا
 دف " یلمع «نارادهبامرس متسوملط هیلع

 ۱۰ ان ۲ پاصتما یارب یتخودن اوجیم"یمالقن |

 -قح ستچ لب اقمرد .دنکنم یی نادیرلاس

 سا دنوس راک سددوخدی ان نارگراک ین اهیسک
 ناراد هیامرس موقلحز اار ناسقوقحهردهردو

 یی ازا یکی یر اکینهمیس یخ .دشکب یورس
 نآ اسکتیحز هک تسا یارگراک یش ادا یوعح

 یستفرگ اب یارگر اک دنامورخم نآراامهعم اج

 هبر اداوار نارادهبامرس سنوخ یوقح را کنره

 دوحهژر اسز ا ناآربهوالع .دننکم ينشن تقعآ

 یهاگآ و دوج بر اجتوشرپردودیروم آ یمهسرحت

 ی شاهب یدوناب یاربو .دنوشیمرت لگشیم

 .دنور یم یسپهبر امشتس ]

 سازد نارگراک جالب سرتمیم
 . تسا تالبکشتو تدحو,یت ایح هزر اسم

 دندرکییامیپهار نارآ دساپ دیدهت هب هجوت نودبراکیب نارگراک
  

 نارایماک
  

 رد رسفسم نارادس اید ایسهکندوخو اب

 دندهن ارمدرم یاهمالع ارودص نمص یاران اک

 ار و یضعت , تاصتع |!هنوگرهم هکدندونهدرگ

 ده او توگرس يهخو سرتدندش اب ار یشامس

 رد ناستسرپس نناراکین نارگراک یلو درک

 یارادن اپدندینهبهجون نودن ۵۸/۸/۲۶ جیراس
 مدرم تناقخ .دندر باره اطبهب تسد , هبامرس

 هکدون یدحن باره اطن سارا ناراش اکرراس

 رد .دننک هلی نآهندندرکن تارج یار ادشناس

 زر انکنن نارگراک «هم اسطق باره اطت ناناب

 هسطخالم ار نآدنشدنچ ءهمالخر تر رد هکدشهدن اوج

 دسسک یم

 ناز اکینهنلک یارتر اکداهنا و

 یراکس ءهعس یخ بخادرپ ۲

 کحوک یاهرپسردهناخر اکداهنآا ب۳

 یا هداس ۸ هم اسطفد افرا يناتساد

 . جدنسود اناهم

  

 زر ایم مدرم یاهساوخرا ینایبتشپ ۵

 ,تشادهس ,قرب ی تآ سماب ) نارابماک

 ( ۰۰۰و یکسم

 عحتیرم یاهلادوشف یعوررم یاهسنمرمتسفت ۶

 ص وصحت , شکتمجز ناناقهد نینهقطسم

 طسوتهک بار امو کلا یابسور یاهسسمر
 (رو) . تساهدش طص تلود

 ین ارگراک بارز ام توگرس ندومسن موگحم با ۷

 -یهام بارز اس توکرس ًاصوصحم نا اشکسخرو

 و یمکرت « ترع یاهقلحو یلرتا نارسگ
 درک
  سسپرگا هگدندرک مالعا ن اگدننکره اطب

 رد دوشن یگدیسر اهسآ یاهتس اوخهن هنفهگنر

 .درکدنه اوج یصخت یارابم اک یر !دنحن

  

 یاهاتسور یاهننمرهک بس ارگدنهب مرال )( 

 طسوت یولپپروفسممنژر نامررد تار امو کلا

 عاخنر | ام ادونهدشهرداصم شکسخر ناب اههددوخ

 یاهسیمر ناسدرگهب ساهب ار اکس انخ سرور

 . تفرگ سپ یاررو اشکر ار یدانآود یننا

 . لغاش نارگراکمه « تساراکیب نارگراکقح مه "یراکیب ةميدآا قح

  

 ۱۳ هحفص

 یاهتکرش نانکراک ی زوریپ

 تامدخو یراعح یاهشکرشزر اس یانکر اک
 یراصح یلم بکرشد اجیا یاهتساوح ابهک یبسح

 یاهتکرش لسرپ ۴۵۰۰ هیلک مادحتسا و ناریا

 و یر اسفقح یلم تکرشرد یسچ تام دحو یرافح

 یراصح يکدن مر ولو اهلکد جورحز ! یریگوللح

 لخم رد نانآ ۲۷ هبشکیروررا «ناریبارا
 هدر یسسسسسمحت هب تسد تفس تکرش یرکرم هر ادا

 هم اد |ادوخدنمزورسپهزر ام هب نانچمه ,دشدوب

 ,دنتش اد صحت یزگرمهر اد ۱ لحم ردوهد اد

 یسسصختم ینانکر اکردآ لو |هسشخبپرور
 رد دندرکرد اص اردوخ *هیش ایس نیمششو نیمحسپ

 -قح یاههتساوخ س اگعس !مدعز !هین این ییمحنپ
 دست ازر ام یعق اوریسم رد هکدوخ *هن اسلط

 طاستر ا لیاسوزا , تساههدوت یتسیلایرپما
 - ورینن ین انیتشپ ناه اوخو هدرکد اقتسا یعصح
 .دندون هدس یسالقتا یاه

 یمص یراقح نانکر اکهس ایب یيمششرد
 -اه بکرس شکتمحز ی انکر اک

 یتسبلایرپم ۱ لمع کیار مادقا یبا یونریسل
 یشف یاه سمخت یدرکهدنک ارپروطسم هب

 - راک ددحم تشگزاس یزاسهشیمز یارس یر اعح

 نا آ و هدرکد ادملق یحراح یاسوساحو یاسانش
 .دندونهتسن اد مدرم نامشد یرطز آ یم ادقا ار

 هیلک ندرک یشسخرتدیک ات یمضهین ایب ییارد

 طسوتر اوحن اهح مس ایرپم | لم اوع یه هثطوت

 نر اه اوخرگندر اب ییالقن ار اشقآ واهوربس

 م زال .دندوبهدش یسالقنا یاهورین ین ابیتشپ

 جارخ اهر اشا

  

 -راگ باازر انمو یصحت هوس رد هک بس ارگدشهب
 هسیلک یوتربسل اه تکرش یرطز ! ,یراشح یاسک
 رد اسنآ چارخا مکحوهدش جارحا ناسکر اک

 دون هدشردام یانآرخآ یاهزور

 یر سطر | یتشيهرذآ مر اهچهسشکیزور
 دشدراو زاوه اهنهرک ادم یاری تعن تر ارو
 مانن :یارهشرا یمازعآ تفیه یامعازا سود

 و هدش هتحاسش یاههرهچر | اینرطنو یودهم
 هک بسا یسک یودهم . دنتسه تعن تعنمروقنم

 یش اکیرم 7 تکرس یراعح یاهلگد جورخ عقومرد

 رارسق جورخ قاروا یایوا یاضم 1" هفاساس"

 هک یندم یطرد اینرطب یشچمه , تسا هتفرگ
  دس یر اقح تکرش یتسرپرس فن تکرش فرطر 1

 تسیق ام ینوخن تشاد هدهفنار یاربادس بوک

 .دونهد اد ناشن اردوخ یرگر اکدم
 سه ۱۲ تعاسرذ ۲ مششهسش هسرور

 یا اروش ناگدنیامن انهرگ ادم وطنم هب یم ارع

 تفت تکرش یزکرم هرادآ لحمهب ناشکر اک
 اس رپطز ادعن و تماس اتودندم 7 [(یصخت لحم)
 دشخ ادریهرک ادمهب ن اگدنیامس

 یناسکر اک ناگدننامن , تارک ادمر !دعس
 رصاح صصحتت نانگراک عمحرد یمارع! تشیهو
 زا سپ هکدندرک مالعا ناگدننامن «اگنآوهدش
 یمارعا تشیه اب یشاهشفاوتهب تحت اهشعاس
 دن بش ارقهم اصق اوت یتم سیسودن ]دسر

 هک

  



 ۱۴ هحنم
 یک

 هرس گ ادمرا لقردآ مس سس سرور
 یاسکراک یاروس ناگدننامناب یمارع ا تشنه

 شه فرظر ! یاهبعالط ٩ یخ تب امدجو یر اقح

 یلم بکر رییخنو لیگ شه" یاونع بخت
 تامدقمرا نآ سموهدیرد ام "یارنا یر اقخ

 سس وا هد تجم یراقخ یلم تکرس لک

 و تم یی اوسهب يگدنسرروم ام شیه لینک
 نانگر اک تدخروطنم هنر مادخساروما ماخنا

 هدنهد سورس یاهنکرسو یر اقخ یار اکن امین

 یرور سیر | لسق اب هک تقن تبعص رد یراقخ
 ,دناهسادر اکن لاتسسا ایسکرس نآرد تالقنا

 یر ام یاهسکرس نانکر اکر اودون هنساد مالعا

   اه راسرا هگدون هد توعاد هدهد یسورسو

 هشحارم مابتت یار هامرد7 ۷ هسسر اهج
 - ید لو ارار اکن لاعسا یمسر عورشو .دننک
 .دون هدس مالعا ۵۸ هام

 ساب ینو اهنهگهم انقف اون سنا تعومی
 را لسسق هک یمازعا شه ۱ هر امش هنعالطا
 یا کر اگ هسلک بش ادندوندنرد امهرک ادم
 - راهخ حصر اهدنهد سیورسو یر اقخ یاهشگرس

 ارد تقی تر رو یمسر مادختس |هنرد 7 ۷ هبشش

 تی ابرد تسلرد نو هامسد لو از اودنیآ یم
 سا تعوم ها . دنربگ یمرارف یوقح یاگدشک
 ماد |هبادننا نانکر اکهنلکهم اقف اون
 درونم دادن 1دعنو .دننآ یمرد تقی تر ارو

 تا ااهنآ ننرآ یرافج یلم تکرشر این
 هن تقی تر ارو فلکخم یاهشخترد هنقنو هدش
 لا نکگششهم اقف اون ین ارددنوسیم هدر امگر اک
 هدنن مالع اتخارمهب نارنا یر اف يلم تکرش
 هم اسطق من اگ ادحد اومر ! یگنورخو
 نا نکر اک مهم یاههساوخر | یکنن یسحفه

 هسنلگ جورخرا یرتگونلجا ین یر اقحرر ام

 لس تاسوو یکدن مراولو یر امج یاههاگتسد
 هشت تا هدنن یاهر اس |هنوگ حنه" اهسکرش
 یگیات اهسندن رم رطتتهم انقق اون یسمر !هک
 ین یر افخرر اس نانکر اک یاههتساوخر |

  

 " نفت تگرمبرد نانگراک یمسر مادخسا"
 نود سو ترخرد هم انقف اون کن تروصن میس
 ود هب تسپ المعو تساهدن تفق اوم , هباونشپ
 یسلق تکرسآ داجنا یشنرگند یاساهتساوخ

 یهو " اهلکد جورخرا یرتگولخ* و"یراقح
 . ساهدشن

 نار گر اک .همانشف اون شک ارفر ادعس

 یاهدنش .دندادرورس یتواعس یاهلمعلا سکع

 هدن هداد مادخسا لو هگننارا نانکر اکرا

 تراکرآ یاهدعامآ .دندنسر یمرطنت یمار سا

 -یفاوت ینآا نوخ هکدندون دفسم هاگآ نابک

 - اهنآر اودرادن يشارخا تن امشهبوگچیه هم اب

 هرد اضمهب یاهر اب !هنوگخنههم انقق اون رد هکش

 لاوسماتسا یکممو . تساهدشن اهسکرت لاو

 هد اشرف ی اهنآ یار یش اکیرم آ ی اهسکرس
 هک تسس ضخیم اساسا هکش اهنآر او دوس

 و یرااقح یاهسکرس لسرترفت ۴۵۰۰ هنلک,تکرش

 نداد یاناب دیک مادهتساار یخ تامدخ

 . سس یسردر اک نصختهب

 هک تعرگ متمصت نانکراگ یاروساما

  

 یرگراک شبنج

  
  

 « نان

 رای
 .دهدهمس اخ صحت هنردآ ۷هسسر اهخرور

 ه لخمرد ناسکر اکردآ ۷دنسر اهخرور مسص

 حسص

 دس بشارت یاهب اسطدودندرگ عامسخا صحت

 دسر دن ین گرتدون هدنور انا یآرد هک
 یسشسدومد اجن | ًاقرفهکلت سین هرر ام نابات

 هجا اب یمارعا بشه هگدوس شختس اب دشان یم
 یگد امآ یانکر اکودر ادر اک ماخنا دصقدح

 هلناقم هدشآرد ينکنز اک عونرف انهگدنر اد
 دیگ

 شه جیرف یربگتشوم مدعمعرسلع

 مدعو یراشقح یلم بکر سس ابهر ابرد یمازعا
 - وسلخرت یسم نانکراک ميمساوخهب حسات

 تسقق اوم اهسو یر افخ یاهنلکد چورخرا یربک
 ناسکر اک یاههساوخر ! یکتا یمارع ! تکیه

 عن تیضرد نانکر اک یمسر مادخسا ین
 و یراقح یاهسکرترر انس یانگز اکدوخو ساب

 و دا یاد اپرددنشسن اون , ددنهد سورس

 گپ ناسدوخهرر ام مو ادنودوخ یگنسیمه
 لاسح یعرداما .دنناب تسد ی یروریب

 یسیرب یناساهب تیسن رونه هگدوشدزسوگدیااب
 هدشنهد اد یخنرص حسات یاکر اک یاههساوخ

 ۲۳ هرامس

 ۵۸ ردآ ٩

 ین مگاح تاماقم ین تفع اهسهر ابو
 ی یاراد رونهمه نانکر اک مادجسا
 نا گراک هکناهممو تی یلقم دن اونو
 حق ده تقاو هلثسم سنادندوخ هاکآ
 هه مکاح تاب اقم هگدز ادندوخو یمن هبوک
 لسیع دم اج لم اکروطندوخر ارقو لوق یما
 ینهدر ارودهلتسم رم ا نا .دنناسوست

 اب یاس اهر ابو اهر اب نوک انمگاخ تام اقم و
 هسشوهد اه انرتر اردوخ یاهدنعووهدعو ننرب

  

  

 رب راب ناو .دناهدر اب تسدوخر ارقو لوق
 لنکشدر ار ددوخهدعوهب دنرب الق هکناضمه
 مگا تاقاقم :دراب تن یر اقخ یلم بکرس
 - تسیرتسدوخ یفاوس لقادخ ننادب سا یکم

 -تکرسرر انمود اکآ نانکر اک «هفشو .دشرباب
 لگو یهاگآ افترا انهک تا یراقح یاه

 اس هلناقم یاربار ناشآ «رراسم ناسکر اک

 لو ششم تام اعم یر اکننرفو هکطوس عونره
 دنز ادهکن هدامآ

 یاسسکرس نارگر اک تارر اسد انرورسپ

 یسسخ بامدخو یر اف

 تفای دهاوخ همادآ ندش یمسر یارب هزرابم

 و دیس اددوخ یزد هک یباه تخت اب تا اصتع | - نادابآ ً ماک هدزا ماک تی
 و ین امسخ اهر 1۵۱ نارگر اک ماجنارس

 یابآآروررا هک تقی بکر یر تب ابلمع
 یاههسباوخهنروم ] نالوئسم یگدنسر مدعرط اجس

 نسخ یلطتس یوقخ تخ ادرتمدعودوخ یخ
 راد ,دندونهدر ین ااگیه باقتع | کندن تسد اه
 -ناگدننامن تکر ابر! سپ هامردآ موس جیراس

 ار رس سعمدندونهدش یقوم هک نارهسرا یاس
 راداوياس اههساوخر ! یرنخاب ین یارخاهب
 .دنشکر ابر اگر , دننک

 ۲۱ ناسا نیا سوملم *هخنسنهجرگ
 یاههساوخر | یدودحموریخ اب شخب یصحتا هرور
 سدرورف لو ار ۱۳) . تسا یارگر اک ءهب اسلط یخ
 نفت کر نارکر اگهچن آره دس امه ۵٩ هام
 درج یعو ۰. دنراد یم تقابرد یمنج ءهرسچ
 زا رب نکنم هرفو .. ینوافس یاهشکرسز ا
 نآ ارکر اک نکسمدییره لداعس ۵۸ هامردآ لوا
 (رفنیم لمعل (روسدر | لعنت ۰"... ینکرس

 یار یتیم تاترخت تاقتع ! یناام٩

 لو طردرر انس یارگراک . تساد نارکر اک

 (,نارهس) یسودرف ناسرسد

 ه راس لاسدب ۵۸/۹/۷ هسسر ًاهجرور

 همسر دم رددوخوم یاهرتسونو اههنمالع ! یدرک

 هد کینرخب نارومآ سنادرا نا ۳ ها طسوت
 یعاامتخا یشابرت نم ناسرسد ناروم 7 یساد

 .دندرکصارتع ! یناسناربع لقع یناهب تدسب

 هک یباسک تیهام یاسفا یمص ناروم 7 یسناد

 هک اجم راسآوخ, دننريم سد لاقعا هنوگيیدپ

 ینارونمآ نماد هشلکرسارب رد, یطنم ینرومآ سد ۳
 راک سا هک دنداد لوق ناسرستد نالوئسم, هندس

 . دن دهاوخ !رخا مودنارفر یر ارکرترا دعن

  

  

 انو یار اددنامرس تلوددرگلمع را یدنسمخ اب
 داسد ادرخدم اب یق اون ,نس ادک انرتر دن هجوت
 رس هجره 1؟  یشصسم ینالف نایماخ طینوت

 مگکاح میرر یقلخدموهبارکر امتسا ته امهب

 یلعق لیعلاروسد هنوز نمهراو .دندرب ی

 ,دنرگنب یمدندرتدند ابمهرق يیعم

 و بدم سازد نارکر اک هک یرگند سرد
 سنا ,دننشرکدوخ :هب ال یخ تاصتع ۱ لوطرد
 یه هی سنا وده اوجن یش اهن هنهگدوس

 د [ ندس یمسر )دوخ :هسلواو یشادسآ  

 ار اکرگید اندندرک نسوک لسلد ینمپنودش اب

 تامتق !هبار نادانآ تقن تنص ین امنپ یارک

 هک آ معریلع هناقتاتم اما .دنناوخاوف

 ی سام نگنمهر نارگر اکر ! یرگید سخن

 هام ًادودخ یاههساوخاب ([وگنمزر تکرس)

 یر کیه هبوگچنه ,دندون هدر تاامتع ا!هب سد

 زا اسهتود یا نینرد یصحسم لمع تدحوو

 دن لماح نوین امتع

 یناقس نارسکر اکد اهنادان مگعسم

 ۷ :هحفمر | هیقن
 هشلگرتو تفرگده اوجو هسقرک تروص نامی

 هک بسا رز او ینالقتا یاههورگو اهس امر اس
 درود نا حطس سفر الابو سفاب همادارد
 ناناقفد , تارر ام ؟هدننکر اودنم او یون
 دنهد یر ابارام یهسم

 چ + ی
 روان ناباقهدتارر اتم جرسب اههونمک لغت
 ار اکو "هدر اس ۱۳,۳۵ اسآ یلع", "الک مرهس"
 یاسسور ینمریت نان اقفد *هرر اض یتهیفو
 . دروآمنهاوخدعن هرافسرد ارس تسدذ یالک رتکنامک"

 یدازآ
    

  



 ۲۳ هراس

 ۵۸ رد ۹5

 : یاس یانادنر را یاهدق :دنمالعا

 ! ناریا نامرهق قلخ
 اهد اگد ادر اکدرومرد يسلاطم سس ید

 رد اهنادنر ینورد لث انمرسو عرسمگ اجمو
 -اجنآر ای دش جردروسک یرسخ یاههب ابرودن ارج

 وندار واههم انووررد جردنم بااسر ارکهکش

 دروس رد مگاخمنرر هدرروسناسن نویرتولپ
 یسمالسا یروهمج تلود یاهه اکد ادو اهس !دنر
 ال یاس هحوچنهنو دن اتم رم 7 فیرخت الف اک
 تاگد ادو اهن ادنررب مکاح یاه تسق او هدنهد

 نارگنشز ارکو ناز اگنرتخهگ سوصجت تشنه

 مور نیمرجم عمور آ سر ازکگدنهنهب ًاسدمع
 تالقسا یاه اد اد بطلهنهکدن اهخ اد رنهسدگ

 ی دیدح يگدوسجنورسیسد اقرهلسو رورره

 یه اکآ یاربام ادل :دوشم نانلاخ لماب
 زا یسسشااههنوگ :اتقاهب یاربا نامرهش یسلح

 و یسساس ناببادنردرومرد هک منرر لامعا
 میر ادرب يم ,درنکنم بروم یسالقتا ینررز ام

 ار نامعلخ ینالعتا یاههدونردکهر ینار ا اب
 سد ندا مکاخ منرر لامع هک یثاههتطوسر |
 یرسطخ تسلوئسمر او میر اس عالط !اندنر اب یم
 -هدهس یلح «هدارآ یادنررف سارا عافدردهک

 مهد زاده درام لوحم یاس
 هارمههنم ارس یقن یرتگشدهس ی هیسالق ا

 ۵۰ لاسرد یلح ینده اجم نامر ابيارسهرو *اصع 1
 ربنادنررد ارزو! تاررابم یسردنوددرکدر اس ا

 ار وادن تعاانهک شاخه اس منرر نارودرم هبلع

 هتسن ار یو سسو هبخ انموکحم نادنز لا ۱2 هب
 رارقراودر ایم رتدیر اند یراسب یادنر

 و رگند یفرود هارمیب نادنرز؟ یو یمالعت ٩
 یراق ابر یقه ور ارق نناهک یاهنرف

 ک رسم هبنمگ سشزا رو یدنزر تسرسم ادعا

 سس یودک یش اگنرم 7 یاهکهرسو ۱۰۰. و گاواس
 نسخ , تسامک تفه نادن یادنرر ا یدارآر ا

 اههحنگشز | قو ينونکعمودن هر اسا انودنوکیم
 لا سمعا یو یخردهگ ین اور ؛هحنگس صوصحت

 : دنوگیم یتسو در ادیم رب هدر دوسیم
 ابتاقالب هراخار انکن یخ بدم نسارد

 راستا یطار تساددسهد ادو اه شاهد اون اج

 یاهلاخد اسرد اهسدم یو تر اسا لحم هلص او
 طیارس لیلدنهک تساهدون نوا نادنرهکورم
 تاقارسع ۱ لشدنو اینآ ی ادهنرسعور اکرم

 هفلیحر او یشلملا نیس یلحم ی اههورکررگم

 تفوکحرخ او ا یاهلاسرد حر تسبلق ناگدنشامت
 اهنآرا یاهدامشساهنوک جیهرشر اکیا اب

 یایلولس , اهلاحد اس

 یسسلس یار صاخروطم هگدنسه یاهنوگ یقق
 سا تساددس یمن

 هجرهر اسف یخ اندر اوو تاسخ یشادننا ظناارس

 هنحاس یابند *هنخور فی ر وطنم رس

 و تسا یکاخورومن اهنلولس ننافک .دناهدن
 تدخ . تسا مرال یاد نیمسدنوکره دعاق

 یار اودناب یمن اهلونلس ینا یوردن روم لقاا

 دن سده صرعم رد دیدن ین ادنر تا اخر دکش رز
 یاهرافرو باشم تو هل ی تسا

 سیو نهم ینالقتا نسادرومرد باسن ادص

 یاسلطر امجت (روشدن هگلش هبقابت یاباب اه
 یاسههدگنخو یمهرد ابن یمالقناو عجنرم

 ریختن ارزو! يندم یاربمهرومنو گیر ابو کس
 (! زر یساه انرورهباس باغ اس مامنردودنسکیم
 دیر ادم هگنر تخت ر رد

  

 ۹۵ هحفص راکسپ

 ! دنوشیم دازآ نادنز زا مسیلایریمآ لماوع
 دار رد راک نامراس ناسروخ ؛هننمک

 هممص ناونع تخت یاهنرننرکر اکهفشط ید ار آ

 رد. دنک یيمرسبنم ناسروخ حطسردر اکنن يلحم

 ناوسم تختهگار یه ابوک هل اهم ا ینیسفرسر

 " دنوشنمد ارآ نادنررآ مسنلابرسم | لم اوع"
 تساهدش چرد ۳۱ هر اهر اکشن یلخم هعسصرد
 : دهساوخنم
 دنوشنمد ارآ نادنرر ! مسیلابریم ] لم اوع

 یوزر "راوه) یمالبا تالقتا هاگداد

 تشکر یراداروما یاس لگریدم " هبسقب

 موسس رسنگ ] ناربا تفت تامدخ صاخ يم اهس
 اکیرمآممنل ابر ] ناگدرپسرسر ا یکی «(یساس

 رشسنالد اکشن اب سر ,یرسوس ام ارق نامر اسوضع

 تسیما یوسیمکومع ور دن اتسا نواعم ,راوهآ
 .درکدارآ نادنرز ار نانسروخ یاس

 یرادا لعس یسنربیب اسخ هک هببسقن سورس
 ین رب سادر انخ ارد توتخرد ار تقن تعص

 تسفقث تیم یرگر ادم يلتسرت یسم طحهدنشک

 راس تی ابخ یاههرورت یارخا لوئسمو

 هوا دون تقی تعصرد يسشل ارم |

 یار کگرانک هناتامریت تام ا ماکم

 ی اطب تموگح هب تویخ تقث تبع نادنمر اکو
 ار یوسیس اصن از ۱ سدنخ هکدونهدرکد اهسین

 رب تفت تعبص ین انکر اک ءهنقن اندک مادعآ
 دندرک ران راک

 ۱۶ *هحففر 1 هبخن

 .. یاههوس عاخنرا

 مس ادم توت, دوشم انمدن ارفر هنر ادگن

 رگند یارب ندشک یامنو ظح ننا). منکر اکچ

 رسهس فلخحم طاقترد تسنآ هکیشوخسن اد یاهقر

 ایم اهنارس ]بس اهدشز ارکشریم , دندشرتکسد

 رد . دهشسنکنمدارآ ارزو ینقرر | یفرگدهعس

 تیم یسس امر اوسوخنن اد ینقر هتنمکرد نورین

 ساب هدونهد است ارف اضعر اطس اهنااره اطهکدوس

 نفس لیفقر اهک يم اخهطقتهباار ینفر یسام

 ی سار ارت هگنپ اهن اهنهنود رم, دونه دش

  

 راره ۱۵۰و دییسر ارهد افشا زرآ سن تا )

 یه لگ اسم طقخ یار دنا نامه, یمحر

 زر لیفرف رس تاشرخو هننمک مابرکد وا

 |! دان نانکس ۱!درک

 هم ارور هنوگچنه یسعدوهسر اتفک ین
 . هنناهداد یمسر ارفو ار این ارد ین اتکو

 رو شسشسسدن او | ینیقارف و نادر ینرومام
 دن یاهدمآو تفر مقاوم ردرم | ینلوئسم
 و تعرس ابهک تلاوسو یشوشسدهنو | یاهطحل

 یا ارو ارسکا یندربکشسم ماعنا لم اکتر اطب

 یروق , ددون یم سرتسمرد یاهنک هم ارور
 یتیم هنوک جنهو | انودن |هنخااس یمرود ارسآ

 ی القا یاههدون همهر !هنمالع ارد سس
 را ۱ هرتونرر اتمو ینالقتا یاهورینهمهو یلخ

 یاس و سیل تب سگ ام نوشالعن
 نو اک . یاربا یلخ نندهاخم نامراس

 زر گندو نابآادنوفخهیم اه ,يسانس نابنادنو
 هبآ هگدوسنم ده ادمشا ةقماج تارگمد یاهورس

  

 اگیرم آمسسل ابرم ۱:هدرسرس لماع سنا

 زا ۱ یسکنور اوها کررب ناز ادهبامرسر آ يکي

 ی سفپ تعق کررب یاراکنامس يلصا یاگرس

 نشساتو ءاتراو یر ابدناب ینرطرا هکتسا

 لوس ناموت اهنوسلس ,يلتحت یاهدادر ارق

 تی بکر ینرطر ۱1ر ناربا سکنمجر یاهشلح

 هقن انهیوشن ا اندرف ينا . تساهدشک الات
 نتالقتا هاگداد رد يفلخدموهنار اکشابخ

 دیدرگموگحم یسدابيسج لاسودن اهن یمالسا
 ودیدرگ عقاو ماماوقع لومسم ًاربخا هکنسااب

 یارس یدارآرادغس ناسنا دن دارآ نادنرر |

 . تساهیقر دهشمهب ٩] هیون دنالو تر ابر

 یسکو هدرتسرس لماع يناهبسقن سورس
 هه. گدوسمد از آ ینامر اگنرمآ مسسلاسریم |
 ناسناوخ نوخن یقلحدم همگ اج تکیه تسد

 و هدشهنشعآ ...و ترعودرک یاهفلخ ینالقنا
 هتسلع هررانم مکعشمه اگنان یا ناتسدرک
 ما وهدروم یلخاد عاخنراو مسیلابرم ا
 هنفرگر ارق یشلحدم ستر او تالقتادص ناز ادساب

 دا ارآ یادنررآ ینامرهبشقن سورس . تسآ

 یاسرکو یون زر اکشرفهمک اج تشنه هکدوس يم
 تارراسر اسین اردوخ ودد درب یتسنلابرپم ادم
 هسن اب .دنکنمد !دملق یلج یتسنلابرم ادم
 ار سورس مد .مننکرو انبار مادک ":دنسرب
 هم اب

 ایر د. دنکگیس هد اس رو ادروخ یمن نرسم

 دندونهد اسب ارظتسم ور هد اسنپ رد هگرودرم رقنود

 یمحر تدشن ارو !.دننکنم هلمج ییقر هب ترا

 یسفر نآرودرف» ردگهردنج ندشر اب .دش ابی

 منژر هک سه نامد اب, دنکیم رز ارقو هدرک اه راز
 پاوکرسیارس ار اههونس نسناآهب اسممه یرهم ابر آ

 تپانچ) درسیمر اکن یوسالقن او يفرتم یاهورس

 اسآاف ۷( یيررابم ندونر ای یگشارس اور اک
 دوجو ابو یر اوجنوخ همه آ اب هاس شاخ مسرر

 یاسهوریترگندو ک او اس لیوطو ینرع 2 اگسد

 نامریفمدرممسجرب !رسرد تسی اوت, سرگنوگرس
 دنمدرم نامه« مدرم سا ؟درو اس تاج ناریا

 یاسهورتسر ارس ينخاسو یهاگآ ابرورم او
 زاب تیرف اب دنشوگيم هکین انکهب کن یسا دوخ
 یناوخ ,دنزرادگن شنابو تسدرب هس رگید

 اداد دهاوخ روحرد

 ته ام ودنریخ ریزش ارز ام ینارا تناامج

 لاقعا یوهب تسنهگ ار یسساق یاهدرگلمع
 من اوخنم هم اداردودنز اس اقا« دوسنم

 هعم اخ ساسج لخارم ننارد مندقسم ام

 یسقلح نورد لشاسم یرس گی یدر یماد نام
 یاهورتتهسدگ بااه انتس او اه فضر | یسانهک

 عوسفوت تالقن ! فمردهک اه نر اعو یسالقت ا
 یاهداهنهب نادر نم ادوهفرفت رخت تساا هتسوسپ

 یسلخ ياهورنن فم ندرک سودحمو یقلح نرود
 نا هگدرادن ل اتندنار یرگندربخ یلحدمو
 - تمرفو تالقن ادم سدرد بسا یاهوسمهر اک
 . رعالو نانلط

 ساس نانساادنرر ا یاهدع"

۹ 

 اه ۵ ۵

  

    



 راکسپ ۹۶ هحفص
 دنکیم یزاس زاب ار "دلاواس"بوکرس یاههویش عاجترا

  

 رسد یساس 1 نون اقمدن ارقر تشرد
 تاناکم ! مامن فرطگنرا عاجترا ۰ "ی اگرسخ"

 و هل ان اتدونهدرک جنس اردوخ ین ایل
 اهسآمهوشو یه اکآ ابر هد اعتس | ابو مدرم تیرق

 رس گند فرطر اودنک یروآ عمح یر ءارآ
 یاسهع ارخ اب یشاهلییموت ارد اردوخ یاه یسگ

 هن او ررهش حطسردهرفسر اهح یاه هتسدردو سوم اخ
 هکدنز ادرپب ینوییالقنا یریگتسد هباتهدرک

 نوشاف یعق او یاوتحمز |مدرم ندرکد اکآ یارب
 یکی .دیدرکیم هنمالعا شه مادفا یساسا

 ردهسک ار يشوجسن اد, یتسگ یاهلیسموت ! سارا

 رنگتسدهدوبآ مد ارفر میرخنا هیمالع ا سخن لاح

 (رو) هتیمگهنوهدومس
 هک, دنکیم یننکس یراسب نهدرب لاوشم سا

 کش ین) .دنرنيفم ۰

 . درک رب ننکتس تالقنا عقشت ار تالقت ادص

  

 ؛ درذگنس توتخرنلد نارگنفنتامتع ار ا لاسکت

 زا . ۱ و - رگراک
2 ۰ 

 بالقنا تارقف نوتس :رثر
 عوفوب نامکتمحز رگیدو نارگر اک طسوتهتسدگ لاسردهک یریگ اردو یساستابامتعا همادارد

 زا هک یتیامح همهانو اهیتردفردق همهابار یشاخ هاب مسیلابریم |هنوسن او میررو سون
 هوکس امرذآرد نارگنفن تای امتعا مود هلحرم :دروآردونازن ,دسنم اکیرمآ مسیلایرپم | یوس

 و تالقش ! یاهوریش نزاوت هفگ بوئح نارگتفب ناتآ سیپ انسپورگر اک هقنط .دراد صاح یگژیوو

  

 تسا یسالقناو یفرنم, روگدم یساسا نوناقرگا

 ,دنداد یار نآهنز ابنمسچ ابو یهاگآرسز !مدرم و
 هبآ تسیسنهکیش اهش امز اسو اههورگهیلع ارچ سس
 هنهنآ, دندرکنم یرگاشفا نآ یعاحتر | یاوتحم

 یشحو یبالقنانامر اسوهورگ چیهبو؟ دش یشاپمس
 ]اد یوگ نخنمدرم اب اتدشنهد ادناکم !لارییل
 هچ تست ادیم بوخ شدوخ عاختر !هک اجنآ زا
 - اگم |!هیلک«دهدیم مدرم دروحبدر اد ار ینوجعم

 سوسگی نوسیالقن ! یادص اتدرک جسنار شتان

 و نپملدنچودنوخ 7 گی هتبمگرد .( دسر یسک

 یاهللاوثس وازا و هتفرگار قیدررود رادساپ
 تماس ۲ هس کیدزن اهشآ تیحم. دننکیم یدایر
 :دونیم هتفگ ییفرهب تبحص نمصرد, دشکیم لوط

 ۱۵ *هحفمرد هیقب

  

  

 ۳۴ هراسمش

 ۵۸ رذآ ٩

 سیسأت هرگلاس نیمهدز اود دان یم ارگ

 نیطسلف یدازآ یارب قلح ءههبح

 هب ینامزاس كلیربت مایپ
 لکریبد شبع ژرُژ قبفر

 نیطسلف یدازآ یارب قلخ ههبج
 قسلخ «ههیج لگریید شبح ژرژ ییفر

 |! نیطسلف یدازآ یارب

 !ههبچ یساسسرتفد یاضع !, اقفر
 سسسیس اتهرگل اس ییمهدز اود ربماسد ۳

 هبو امش هبار ییطسلف یدازآ یارب قلخ ههبج

 یاسهوریتهیلکو ههسج نارگر اکیپو افع | همه

 ۰. ميکوگیم کیربت ترعو ینیطسلف یسالقن !
 نایلاس نیطسلفو ناربا نامرهق یاه قلخ

 هزر اسیم رگتسردرگیدکی شودمه هک تسا زارد

 یعغاجتر ادضو یتسینویهصدف - یتسیل ایرپم | دض

 - قلخ نیا هنایوج هزر ابمدنویپ ودنگنج یم

 مد رهزاس تشونرس دربن نیا یط امشوام ياه
 .تسا هدش رشراوتسا

 هتسب او یتتطلس میژر ماحنارسام یاهقلخ

 نسیآ ابودندرگ نوگنرس اره اش مسیلابرپما هب

 زاوشدو ینالوط هار رد یمهم ماگدوخ یزوریپ

 -ربمسیل (یرپم | هیلع هقطنم یاهقلخ یزوریپ

 نآ دروسسک یشنخ یارب نانچمه زورم (ودیشش اد

 ندرک فقوتمو بالقن | طقس تهج هک یش اههکطوت

 یسلخ اد عاجتراو مسی ایریما یوس زا نآ
 دو سخ هبناح همه هزراسم هیدوریيم راکب

 , دهد یم همادآ

 نیطسلف قلخ نیتسار نانامیپمه , اقفر

 نارسیا ناشکتمحزو یفرتم یاهورینانامه هک

 یاهورینرشومو ل اعم شقن دیکات نمض , دنتسه

 عسفاوم دیشات نیض , ینیطسلق یبالقن او بح
 درب هم دارد امشریگیپ یسالقناو یسایس
 ,نسیطسلف رسارس یدازآ ات قلخ شخب یشاهو

 يپالقن اهب تبسن هک یتیاعح زا ینادردق نمض

 زارسبا ناریا یتسیلایرپم ادم و کیت ارگمد
 هسنوگره یارب هکدننک .يم مالعا «دیاهتشفاد

 یاهقلخرگیدو نیطسلف بالقن از ! یلمع تی امح
 . دنادد ام 7 ناهجو برع

 قسلخ ههبح یارب هدرمش منشفم ار تصرف

 تالقن !یاهش امز اس رگییدو نیطسلف یدازآ یارب

 نیطسلف یدازآ ۰ یشاهش یزوریپ ینیطسلق ین

 رسارس رد عاچشراو مسیلاپرپسا یدوب او

 . مینک یم وزرآ ار هقطتم
 یسالقنا یاهنورد منسیدقم اب

 "رگر اک هقبط یدازآ هار رد راگیپ یاسزاس "

 ۷۹ رسیماسد ۵

 ! یمارتیاقفر !زر ابم نانطومه
 اسب هراونهام نامزاس

 امشهیش اجدمه تی امحو یس ابینشپ

 دوخ یسالقن | یادش | تساهتسب اوت
 دو یسلام یاهکسک. درب شیپ ار
   . دسشاسرب ام تسد   هه هشاوتسدگ ییرطرهز ا ار

  
  

  

     



۳۳ 

 هبقف تیالو یاوعد

 " واهلاوبیل تنابخ

     ناجیابرذآ قلخ هبرادشه
 یاهرپش رگیدرد یم ارآ انوزیربتریخ | ثد اوح

 بالقن ! تازر ابمز ! ین اشنهکنآز ! لبق ناجی ابرذ 7
 شان ,.دشابهتشاد و یتاقبطمتسهیلعرب کرت قلخ

 رب نونک | هک تس !مگاح ت أأقبط یاهیریگردو اهد اضتز
 - یماردوخ یبهذم نادنمتردق نایم یریبهر *هلئسمرس

 ار هاگآانمدرمز ! یعیسوهدوت نیب نیاردودن ایامن

 یقه اریید ن ر ایم هک یداضت . دز اسیمدوخ تسد تسلآ

 هدرخ حانج یزا ۰ "۵ هادش ارمو هبیزن عونزا
 فرسسطز کاخ فی نوردر رد یلطر اضصحتا یزا و ژ روب

 ناسیم فالتخا اب کنیاهدومنزورب شیپ ًاهتدمز
 و یدشنببطق «هدش تم تردقرسرب یبهذم نارس

 ! ر بصعتم وه اگآ انمدرمز ا یعیسو شخب نام فالتخ ا

 هتشگ بجوم یر آدمتعیرشو ينيمخ نارادفرط ششویرد
 نایرجرد هک بلط تصرفو لآاربیل نایاقآ نیا . تسا

 یربهر 1 یر اکشز اسر ایتعاهب نا سا

 هسب تردقب ل ارییل یز اوژروب شزخو یز اوژروب هدرخ
 رد هنامرشیبهکیش اپنابهای «دناهدیسر یشاونو نان
 یمنطلسمیژر یساسآ نوناق اههدوت تازر ًأبم *هحویحب

 اردوخ تیعقوم هک کنیا ,دناهدوب نابیتشپو يماحار

 تردقب یز اوژروبهدرخ حانحاب ناشی اهد افت ظاحلهب
 هلمح هنسآا ر آره اس ششوپریز .دننیب یمرطخرد ۸دیسر
 یا اول تحت ءناگربخ یساسآ نوناقهبهلمح, عاجتر اهب
 و سیو یسارگمدو یهاوخید از 1هدنبیرف یاهرامش

 زا یعیسو شخب یهاگآاأنو یبهذم ت ابمعتز !هدافتسا
 - هگطوت» دناهتخادش مه ن ار اهنآ ناجی ابرذآمدرم
 نادسشچ نونکات ن ابلط تصرف نیا نیگننو موش یاه

 یار یقرتمرص زا یشخب یتحوهدن امنرمش یبمه
 یر ادقمورطخ گنزدوخ نم او تساهتخاسهارمه ناشیااب
 دشنتادیدیاب اپنآ+ تساممتس تحت یاهقلخ یاربمیظع

 زر یرتمک را بنت هنمک احعاجت را هبهتسدور اد نیاآهلمح

 سود اف سا هوس شم هگلیا در دن ید اوخیقرتز ! یاهبنج
 ها گآ یاههدوت یبالقن ا یاپعس اوخز ار ایع مامت یا

 و هدیسوپ بوچر اجردهناأر ی ارگوم دو یداز ؟هک تسا

 ی دوس اتو مسیل ایریم | هططدنبودیقز ا یار رد

 دن وجیمدوخموهقم ییرت قیمعهب هتسب او یرادهیامرس

 یساسا نوناقهیلعوبد ام درم هزر أبمو ض أارتعا نایم

 و یسقلخ دض یاتدل اخمو قانتخاو عاجتر | هیلعربو
 اد رارسق میطع سب یر اوید اهل ارسیل *هن ایوجدوس
 قسح رب ینبم ناحیابرذآ قلخ تساوخدیدرت نودب
 همه ین اییتشپ اب ی متس مقر ودوخ تشونرس نییعت

 یسالقن او تارکومد یاهوریتو نیتسار یاهتسینومک

 -هدوت یوسز |هنر اعش نیازورمارگا نکیل , تسوریور
 - یساس نون اقهلیسوبهکلب «ناجیابرذآمدرم یاه

 است «دوشیم حرطم + اغ میژررد نیفیلپ نه اوخ
 ارف اهل ارسیل اوژروپ هنوگنیا یقلخ رخ ف انم تمدخ

 ناسشریخ ! تاکرحور اعش نیا رام دریگ یم
 یون یر ارقرب ابًاخی اهنو دنب ای تسد تر دقبدنشوگیم

 لوسیت هبار ناجیابرذآ «ناریارد یفی ی اوطل | کولم
 نیا نایم یتسردیدیاب یا . دنرو آرددوخ

 دننک یدنبزرم عضومود
 ندرمش تیمسرب اب ناگربخ تخیتسد یساسا نوناق

 لبمس و داهن نیرت یعاجتر |! *هب اثمب) هیقف تیالو
 رامشتسا یاهد اهن یم ام امت ندرک ینوناقاب (یروتاتکید

 ر اکشآ ن ندر اذگاپریزب ابو هتسب او یرادهیامرسهتارگ

 "اوتحم یاراد شا نودب ی اوخید از [ لوم او یسارکومد

 - تعیرش یاقآهچن انچ نکیل « خدض ینومضم و
 اب ن ناشن اتسدمهرگیدو ۶ ارم دف هیوف ام رام

 عف اتم هک تسنآز ! یشانامامت .دنزرو یم تفل أاخم ن 7
 دسنهاوخ یمدوخهکروطنآ قلخهب نینقاخ نیا بشی
 نسیمات اح تشیه عضاومرگیدردو نوش اس ارد

 ِ ی دروسسسم هوخ تیلکر دآ ةیقف تیالو لسعا ۳ َ

 , رگید

 هکلب, هتساخون نابلط تردق نیا

  

 هم 4٩۶
 ۵۸/۹/۱۹ هینشود

  

 دسی امت یم ٍیرصت یودوخ تسین یر !دمتهیرش تفل اغم
 ناسشیا نکیل تسا یعرشو یمالسا لصا نی
 سا شف هکر ۱" هیقف تیالو" رک ترش اما
 سسیرش یاقآ هک تسا یوحنب امتح لما نیاز" تسرد
 - فسیرش" یلم یتشآ " تلودبهک یسک ینعیب س یرادم
 :ددرگ گیس یربمرردزین تدوبهد اد تصرف هام هس یم اما

 تالس . تساهتسشننر اکیبزین !وعدرگید فرط
 زا یا ریل هیلن بک ام تشیه ی اوژروب درخ حانج

 یی اسرصتع نیا یاهغارم یاقآ تسدو دش تف

 یوم اچ هبال اس ازش اه ی افرا رد ن اگربخ سلجم
 مسینآ اهیرگ اقا" هنوگنیا اما دوشیمور اکیرمآ
 ی سیم اجر ! یاهصفلاخم جوم هک یطیارشرد تسرد

 ناسمنلسم قلخ یروهمج بزحو یر !دمتعیرش یلاربیل
 چهچ تسا یماو 7ان شوختسد ناجی ابرذ آو هتس اخوب
 دو خدض تیه ام کنی ازج ای ؟دنکیم نشورآر

 یتسسسیرطز |!هتشذگهام ٩ یطهک ار همک اح تعیه یبالقدا
 ی دیم هتسم او متسیس یزاسز ابو ایریما اب شزاس
 ؟دهدیم ناشن , تساهدوب نار اکشیانج نی ! لمع

 حانج عضاومردد اضفتدوجور اکناو یقترسری هلکسم

 یر !ادمتعیرشهتسدور !دو اح تشیه یز !وژروب هدرخ
 رصانع رسرب شتی امحرتچ ندوشگاب یمود نیا . تسین
 کز دژدوب یاهحانج نیرتتسارودیرف نوچ یآهتسب او
 اجمتر اورت یقلخدض بت ارمبدرکلمع یار اد ,لاربیل

 روم دناوختیم لیلد نیمهب . تسا یلو از ارت
 هسسپ تبسن ) اگیرمآ الف یابح اجر

 زر .دریگر ارق (مکاح یلعف یاهحانجز ا

 یسپآ یتاغلبت یوگدنلبهب نوا مهناملسم یخ یروهسج
 نا سیرج هک تسین لیلد یبوهدش لدب اهو رینّورضص انع
 و رسص اتع تی امحدروم بزح نیا عض اوموزیربترسوخ |
 - نای .هاوخ یروپمج بزح نوچ یاهدشهتخاش بازه |

 رس هب ) یداز ۲ یاربد احتا «رودزه یاهتسیناریا
 تقکناما سر رق و (دمحا یتب یرادمد

 اهاوعدم امت مغریلع ح اتجودرههک تس اجنیا یلما

 داصت نیا تقیقحرد دنیالکنا لیاقبودو قلخ لباتمردد اش
 هک تس | مک اح یقلخدضمتسیسو قلخ حیسو یاههدوش قسمع
 ناریهرو اح تشیه ینورد یاهحانج الاب نآرد
 - قلخ نام نی اردو تساهتخ ادن امه ناجی اردنمتردت
 .ناتسدرک# ناجیابرذآ «روشکهیهرد ام *هدیدمتس یاه

 لس اک یه امآ۲ اب تسیاب یم طاقنهیقبو ناتسحولب
 در اروده , اومد یوسودرهدم اقمو ته ام هب تی

 یر یذیان شز اسو لقتسم یتازر ابم تیوم درک

 دنیامن ظفح تکرحرهود ار دوخ یبالخن ]

 ناشخارتعا «زیربت مدرم تکرح
 نوصضم یارآد لصارد مکاح ع ٍتراو یساسا نود اقهب
 نسیعجترمزآتی رتچریز یتقو تساهن ایقرتم

 رد .دوسشیم هحخ ادم اه ارب نانآ یحارطابو ل اربیل
 اتعیبط وهتفرگرارقأاههدوت عف اتم ابد اضقم یربیسم
 ت ارکمد نویبالقن او اهتسینومک تی امحدوومدن اوت یمن
 - وصمک یاربدناوت یم کنی آهکهچنآ اهنت .دّوش مقاو

 یاشفا ,دشاب حرطم یبالقنا ناگدنمزررگیدو اهتسین
 نایم قیقد یدنبزرمو فالتخا یوسودره یعقاو تیه ام

 ینورد یاهداضتز ! یریگهرهب اب قلخدضو قلخ عض اوم

 ۰ ]| سیو تسا همکاحتاقبط

 تتسیش

 ! میسک ءاشف ! ارمک اح تشیه ت اقبط نیبد افت تیهام

 ! مسیروآ ردب ناشآ رپ و لاب ریز زا ار قلخ
 یتسیلایرپم !دضریسم زا قلخهزر بم میر اذگن

 ]دوش فر حتنم دوخ یسعاجترا هدض و

  


