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��
طرات "ل �  ���د از�زر�  
  
  

و از ھر  �رج ھزار�ر �رھ� ا�ن �رز��ن از د�ر��ت �� 
در �ردم و �ردار ، ھ���ر��ور ، ����رد.ھزار ��ر� �رج 
ده و ھ�� ��ز �و���رار �ر��� ا�ت. ��ر و ����نز�ر 

�را��$ روز�ره درز���رۀ �رگ،  ��!�ن �� �ظر �� ر�د.
.ھ�� ��ز �وی ه ا�ت!دو �'دان �$ )'�� ��ن �م  ا!&�ل

� �،  ��,دا و �+ب ھ� �دون  و ���ھ� �� دھد.�را��د
���� ھ� �ر از  !���1 ا�د،، ��0ولواطف در - �رود

 ��د و�رن ھ�ی �� �� و ���و!�� ا�د.،�ر�زان �2طرات ��0م 
                                                                                        !روع �� !و�د و �� -,ر �وق �� ����ن ��ر��د.�وق 

 ،ا)د�ن�راج ا)�+ت و�� �+ط�ت  ا�ن 2ط��رن ����م 
ا�6+�س، دورۀ ا���� - ا�&�ن �� �!روط� 2واھ�،

 ،�ل -+� 7 و�ا)�و�در��زا��ون !روع !د و �� �+ط�ت 
 ،!وری -�� ا�&�ن �ود�� و ا!&�ل، ��0وری �ط+'�،

2و��ن ��ر�$ و���ھد�ن و ا��رت  ���2 ��6� ��0وری
 �#�رور�رن ����م �� ا-دام  �� ����ن ر��د. ط�)��ن،

ا��ر  �#��ر�0ر��ن �!روط� !روع !د و �� �'وط 
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�� آ��1 از  �� ط� ا�ن ,د ��ل ، �� ����ن ر��د.�!رو-� 
�ور ��رغ !ده ��!�م،2وا وارد  ب ،2ون و �را!�دن ��

�ر�� �� ���وس آن در �'وط  �رن ���ت و �1م !د�م.
و�را�� ��دد ا�&�����ن  و ��  �ر���!� ط�)��ن،

                                                   �,�و-� �وره �وره �� ,دا در آ�د. 
 ،�'�و�ت و  �>د از ا�ن ھ�� ا���داد،;:+ت، ا!&�ل��،

و�را�� ھ�ی ����ر، �� در ���ی �رھ� و ا�د�!�دن �رار 
�� �'در دار�م؟ �� �� ��دا��م �� در ���ی ��ر�< ;+��ده ا�م؟ 

�� ھ�وز ��زی �� �درد ��ن و �و!��ر �و)�د �رده ا�م؟ 
�?ول و�ظ�م  دا���� �� �2ورد، �دار�م .�� در �'دان �و!��ر 

?�م آن !:�ھ� ���ده ا�ت.��  �:س �� �!�م.�رھ� �� ���م
��وا����م ��  ا!$ ھ� و )��2د ھ�ی ا�ن 2ط� را �� �و!���ر 

و�دان -+م و ھ�ر و �رھ�  ��ن،��د�ل ���@�م.در ?�)� �� 
�ظ�م دا���� ، �:���ن و ��ر رو!�:1ری را  ��ن، ا�ت.

���>� ای �� ھ�� ��زش !:�ھ� ���ده ,ور���دی �� ��د.
                                                   ?��ظB ��ر�2� �,�ب ����!د. �� �را�و!� و �'دان ا�ت،

!2,� �� �� �1ر و  ��� �� �2طرات 2ود را �� �و��د،
��ر  ھر �� �� ھر !1+� ��  �و)�دات ذھ�� در��ر ا�ت،

���� ھ�ی او)�� را �رای ��1وب  ،ا���م �� دھد �و!�ن را
�� طره ،ھزاران ��دا!ت ھزاران �2 ر�زد. �ردن �رھ�

 �دون آ��1 �� �و!��ر ��د�ل وھزاران ��ر�B ذھ�� و -�+�،
���ر ا�رادی  �ز�ر �2ک ر��� ا�د.�طرز ا�:����  !و�د،

 B��� د�ت �� �+م �رده و راز ھ�ی ��Eوده ا�د �� ��ؤ�
 ،�رھ� ا�ن �رز��ن  !��را �� ���دای ��;ذ ��رده ا�د.

� ھ� و ا�1+�ت ھ� ���� روی��Gل ����� ھ�ی ا��2وا�� 
                                                               ?$ ���ده ا�ت.
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  د �ردم ��ر��1ر 

  رآ;�!�ر�ن اس ���دا
  

�0+وان، �$ ��غ �2طره و �$ د!ت ��2طره ا�ت. �0+وان 
��ب �و!�ن �2طرات 2ود  ��آ;�!�ر�ن ��� ا�ت �� 

�1� از -��ران  وان،�0+. -��ر!���� را ��ر�� �رده ا�ت
�و!�� ای  .ا�ن �رز��ن ا�تدEور و 2و!��م و ���رز�ن 

�و!� ھ��� از �2طرات  را �� ا��$ 2وا��ده ��2وا�د،
�>�ذ�را�����  �>0د و �0+وان ��� �ر  .در�ر ���6رد �0+وان را

 .��و��د  ھ�B ا�:���ت ز���� !ده را �2وا��� ا�ت �� 
ز !رح ����ری �و���ده ��2طر ر-��ت �2:� ��ری ا

-��دا�� د�ت از �+م �ر���  ?وادث و ��ش �ردن ��م ھ� ،
�'ط �� آن �,� ھ� ،آد��0 و ا�:����� �ردا��2  ��  ا�ت.

                                                                                  رازداری و �>0د و ر���ت  ا��زه اش ��داده ا�ت.
  

وا�>� ��  ��ده،�2طره �و��� ا�ت.  �وۀ!، �و!����$ 
2ود!�ن �� ,دا .آد��0 و رو�داد ھ� �� ز��ن !6رد دا����� 

ز��ن  ز��ن �و)1+ور، ز��ن �ر�2ش و -��را��، . �� آ��د
�0+وان در�ن دا���ن  ����� و �را���م ز��ن رو!�:1را��.

از -��ری و �2ن �� �و�د.-��ر و رو!�:1ر از ھ� 
                                                                                                         .رو!�:1ری �2ن �� ز�د

 �6���2ه  دارای دورو!�:1ر -��رو���ل �J�ل ا�ت �� 
-��ر در دل ��ت ��رو�د و رو!�:1ر در ���ر  ،��:�و��د

و آ��ھ� 2ود ا���2�6 �درن.-��ر از !��-ت و �'�و�ت 
 �:1رو دا�������6رد و رو!�:1ر از �واد و  ر�
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�!�ن ��دھد و  �ردارآ@�ن -��ری 2ود را در  .����������
��  �ر�K �ردارو  �:��رو  �و!��ررو!�:1ری 2ود را در 

-��ر Mد ��ت ���ت و)� رو!�:1ر در �>�رض ��  .��زد
�0+وان در�ن �,� ھ� �طرز ����ر  ��رد. ��ت !1ل ��

�ر ����ی ��ر�B 2ود ر و رو!�:1ر را رو!ن را�ط� ��ن -��
���ن �� ��د و �� 2وا��ده �� �و�د �� �$ -��ر ���1ود و 

�� �$ رو!�:1ر ���رز ��د�ل �� �� ر!د �1ری �6و�� 
                                          !ود.

دارای  -��ر و رو!�:1ر �?,ول دو ���ر ��:�و��د ا�� 
�درت و  ا����د�� در �را�ر ����!�د.��ز  ��ز ھ�ی �!�رک 

ا�ت �� ��ز �!�رک ��ن -��ر و رو!�:1ر ����6  ،ا���داد
-��ر �� زور و ا?��س �ردی �ر �رق �درت ��1و�د و 

                                . رو!�:1ر �� زور ��>� و �1ری
�� �$ -��ر ا�ن ���ب ا�ن 2واھد �ود �1� از و�ژ���0ی 

���رز در��رۀ ���رزه �2ن  �$ در��رۀ -��ری �پ ��ز�د.
�� ا;+��ً در��رۀ -��ری و �!�1ش ھ��ش از ز��ن  �� �و�د.

�ؤر�2ن و �ژوھ!6ران 2وا�ده ا�م و �� از ز��ن -وام !��ده 
 ا�م، ا�� در�ن اوراق، -��ری را از ز��ن -��ر ��!����م.

�رز��ن �� از ��)��ن �د���و �0د -��ری و �ر�2ش �وده 
�رھ�6�   ھ�ی�ردارو ھ�ای ��ور-��ری �1� از ا�ز ا�ت.
.ھر و�Eت ا�ن 2ط� دارای -��ری ��2ص �2ود را ا�ت

از دارا �وده ا�ت.از �وان ��دھ�ر �� ���� ھ�ی ���ل.
                                �وا��رد �ط>&ن �� -��ر !��)�.

�$ �:0وم  و �$ ���6�،�وا��ردی،��;�6ری،-��ری ... 
�وا �� ��د.ا�ن ا,طKح �?�وا را در ا!�1ل ��2+ف ا?

دارای ��ھ��� ھ�6ون ا�ت ،ھ��!� 2ود را در �'�و�ت و 
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�ر�2ش،��;�6ری و -,��ن ،�!�1ش و ��رد،-+�� ا���داد 
                                       و زور�و�� �� ���ن �� آورد.

دارای  د�د !��)� (�وھدا�ن،�روان،������ و ���!�ر) ��ز 
-��ران !��)� ط� ,د ��ل �ت.-��ری ��2ص �� 2ود ا

�رای ���Gت آ@�ن -��ری �0ره ھ�ی �ر!��س و ��+�م ���ن 
آ;�!�ر�ن �1� از ھ��ن �0+وان ���ذ�ری را ا���د �رده ا�ت.

����د �$ ������ل �� -��ران ا�ت،�� در ��ل ھ:��د��ن، 
                                                ھ�وز ز�ده ���ده ا�ت.ا�رژی 

�0+وان �0ت �وت 2وردن  �� ��ل ��ل �$ روز �� ��
،�1� از -��ران ��)2ورده ���م ���� ر��Mن  �م ا���)ف ر�

�� در ز�دان !�ه �� �0+وان ھ�ز���ر �وده ،�� را �0��ن 
،�6و�� از �2طرات ا�ن -��ر ��ر��د�دم �� �رده �ود، 
�� �!��ن �ردر2!ش �'�و�ت ھ�،�ردی ھ�،�دوران �وا

ا�ن  ھ�ی و �� -��ریھ� ?��1ت �� �رد و از �� �رو�� 
                               ..����)�د. ، ������ ز���B ���رد

د �� ��0+وان �!�ن ��دھو �6و�6� ز���ن ��ر�< -��ری 
-��ری �>�� �'�و�ت و �ر�2ش -+�� ا���داد �?+� و 

�0+وان ا�ن ?'�'ت را �2طرات ���ا���داد دو)��. B(�� ه�
: ���ن ��دارد �� -��ری �>�� 

��+�م ا�2:�، ،�ری�ر�ردا��،�!�1ش،��;� �'�و�ت،
,دا�ت  ���ذ�ری،���و�داری،ر���ت،

                                                                                  ری �داوم.�ر2!6،!�0�ت،�>0د،
��� �2طرات 2و�ش ،-��ری را در �و���ده در ��ز�و

و از طر�ق �و!�ن، �!�ن ���و��د ا�زا�ش �� ���ن �� آورد.
در ���� �1� از !�وه ھ�ی �'�و�ت �� -��ری �� دھد 

�0+وان ،-��ری را در و�ود  ��داد ا�ت.�����6 و �را�ر 
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�� �و-� را ا�راد و �ردار ا�راد ���1ود. �ر�2ش -��را�� 
�,� �� ��د و �!�ن �داد ا�ت،از ��;�6ری در �را�ر ا��

در و�ود �ر2� از ا�راد ��دھد �� �6و�� ��;�6ری -��را�� 
 �� ���رزۀ -+�� و ��ظم ��د�ل �� �ردد.-��ر �� رو!�:1ر

                                                                          ��د�ل �� �ردد.  رو!�:1ری -��ری ��   ار�'� �� ��د و
  ھ�)�د/Eھ�

  ������2013ن 
  �?�د!�ه �رھود

 
 
 
 
 
 
  

  آ�
ز %وط$�
                                    

  
اGر�$ �وط�� و��روح !دن �1�  2ور!�دی ����١٣۴۶ل 

د�ر�>�رف و�Eت از ا-��ل دو)ت ���م -�د7 �ر;زی �
 ای ره ھ�ی �0م دو)ت �ود، �وط���روان �� �1� از�0

�ر�ل از �ر��ن ا��?���ت �د. ��!ا��6و�� آ;�ز�! ��E دان
راه  ظ�ھرا�� را ��� �� د�E+� دارا)�>+��ن و�Eت �روان �

ا�دا��2 �ود�د، �� از �?ل دارا)�>+��ن !روع �� )��� �>��ن 
 ر���داران !0ر ��ر��1!0ر��ن ودوا��داد��دا �رده �ود، 

�� )���  را ھ�راھ� ��1رد�د، �� ��ردی �� �?,+�ن 
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�ردان )��� �>��ن �� �ظ�ھر���د��ن ر��د�د،�>��ن �!
)���  وز�>د از�ظ�ھرات ��د �ن از ��>+��ن��و���د. ��د ر

�B�ن �?ل �ود�د،�$ �$ ذ:��!�ن �رز�دان �� ا >��ن �� ھ�
�ل از�ظ�ھره ��ل از ��1ب ا2راج !د�د، روزھ�ی �

 ،�ن(�>د ازا2راج ��>+��ن ودرروز �ظ�ھره ھ����ن
�>��ن �� �ظ� ھره ���ن وا2راج  ) در,?ن )���Bو���ده

!د��ن �ودم، ��د روز �>داز ا2راج !��ردان ،�د�ر �>�رف 
!ب ھ��6م در��زل اش �� Mرب �+و)� ��روح 

(�+ط�ت �ط+'B ��6ردد،��ران ا2راج !ده را دو)ت و�ت
�د.�ون آ��0 در د���6ه ?���� د���6ر ����� ظ�ھر !�ه)

ھ� دا@� ر��>داز�$ �?'�'�ت ا�وھم �و)دار�ود�د، !��2ت
�رای �وط@� ای وا�ر �ر���ری ��ده را ,�در �رد�د، !د�د،

�� �وان !ده �ود ��  دی�� طوری �رھم ه�دا�� �ردن ��دز
?���� ��2دان طK@�  د���6ه �1� از !�2,� ھ�ی �:ت �� 

,+ت ار���-� �� ھ��!� ��� �� ���2ن ��6ر و ���د ھ� �ود،
      .دد�ر���  �-�+ �+ط�ت  و ا���دادی

         
��?ق �� ا��!�رۀ 2وا��ن ���� )�س ھر�$ از�ر���ری ھ�ی 

,ورت ��6ر�ت.ھ�ت �?'�ق در �و)�س، ?���� و  ود���6ه
�ر���ری و�?��م ،ر���رو�ر 2ورد ھ�ی ;�ر ا����� �ر��ن 

ا����� �� ��0��ن �� در �ر��ن �?'�ق و�� �?����  د���6ه
?!ور�!ور روا �+ �� در ?ق �ردم و�� دردا2ل ز�دان

و)و در �$ ��دا!ت و �2طره ،���ل �'د و �رر�� �دا!��د،�
درھر �و!� و���ر��+1ت از�وا��ن  �� ھر�س��ر�2� ا�ت.

د���6ه ?���� وھ����ن �� �و��ده ،Mد د�و�را��$ 
آ��0را ���م �رود ��� آورد�د زور��دان ،�+دران �ر��+�م 
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،�� ا���1 دوه ��داد�ھ�ی ��2+ف در ذھ��ت �ردم وارو�� �+
2ود !�ن �� در �'��ل �ردم  ������1را�B از �0رۀ�'�ب 

�د �ردا!�� �!ود، و�� �روری ��ذب � ا���د�دۀ �� روادا!�
� ��E2!�د.                                                         2ود -�رطو�

�� �و�ل �� د���س K2ف ���م �واز�ن ?'و�� و�را�ت 
� ����ن ود���� �وط@�� �� �و�ط �+$ ھ�،��ودال ھ�،ا���

�رد�د،و��  �� ��زان �ردم ����6ه �� را روا�B ز�دان ھ�
،د�ده زدن �د�ر�ن !���1 ھ�ی رو?� و���� از���ل �وب

 Bف �واد ��در�K2، ��Eھ�ی طو �2وا� �دادن،� �ر��
از  �1ن آ�ده ا�ت،ا�رار�آ2ود !�ن �� در  !�ھ�����Bون 

ر ا-���ر���ت؟ �زد ��0م �و�ط ��ر وا�راه �ر��� !ود �دا
 وا�راه از ��0م  K2ف �واد ��در�� �� ��ر ا�� 

ن ا�رار��1 �و�ط در �?��م 2ود رژ�م آا�رار��6ر���د ! 
طو�E�،د�ده �ر�� دادن  ب زدن،�� 2وا���و، ��ن و����

ن آ�ده �ود.�� �رم �$ �دار ا-���ر�ود،وھم در ��د د�6ر���و
� ا�ر ت �� ��� د�6ر �را�ت ����1د؟ ا�-�ل !2,� ا�

�دام �رم �� !د و2ود را �� د���6ه  ��� �ر�1ب
. ���م ا-�Mی ����ل ودو����ش ?1و��� ��+�م ���1رد

  از�ت ردو�و �ر���رو در�ر���ور�ت �و)�س �و��ف 
�ر ��� در �ر�� ��ت از وآزار�رار داده ��!د�د،و�� ا

آ��0 �� ،�ر��ن �+$ ھ� و��ودEن در��ر�ر ���� ��1رد�د
د �� !ب ھ��6م د��ور ��داد�2و�ش ع و ا���وا����6ن 

د و�ردا �� ?1و�ت اطKع �ر��2 ���� ���2 اش راد�وار
در�   زدی �رده ا�ت ، ���K� د �� B��2 �را  ،دد��دا�

و�� ��  ?1و�ت �,ف �ر�� را�� د���6ه �و)�س ا?�Mر
و ازھ�� �ول ر!وت ��6ر���د.در����� ��ودEن و�+$ ھ�
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�ردم ����ره ���دا����د ��  آ��0 را رھ���1رد�د، �ون�>د 
 �د؟ ھم �ول ه ا�وط�� �ردا�ن !>�ده ��زان �� -�ر و��

ز�ر��ر ا?��ن آ��0 �رار ��6ر���د،�>دأ  وھم ��ل ھ� د��داد�
ز�ر!���1 ،  �:ر �ورد �طر2و�ش را

��Eا�دا��2د راً �� و)�$،ز���روزو �ھم  �� ز�دان �،
���� �� د���6ه ? وھم ��و ،�',د ار��ب �رآورده �� !د

  زا�د.             
ا�ر �ر���ری و در ��Mی ���ن �وط@� آ��ز،در�ن �?�و?�  

,�در�رد�د. در?�)��1 �ن درھ��ن !ب ?�د�G �� ���ل �را 
�ودم، �ردای وا�>� ���-ت ��ر��B �>د ازظ0ر�� 
!0ر��ر��1ر ر��دم. �ردم !0ردر �ظرم و?!ت زده 

 ا�:�ق ا���ده. ��� دا���م �� �� �دو�راMطراب �>+وم ��!د
ا�ت،در�و!� �وک دوا���2 ای ���م ھو���ن �رار  دا!ت. 
درآن دا2ل !دم �� ��� دوای �ردردی ��6رم،�>د از 

��)$ دوا ���2 از و�وع ?�د�G �را�م �,� ا?وال �ر�� 
�رو �را �� ا�ن ?1و�ت  �رد.وھم �:ت �� �� ��زل 2ود

 ��ل ودم �دارد،��ور داغ ا�ت. �روای �ر و2!$ را �دارد
��!��دن ا�ن ?ر��0 دروازه -'�� دوا���2 را�را�م 

�ر�و�+6ون آ���ب  ��ز�رد،و�ن از آن �2رج !دم.آ���ن از
ر� �ر2� �2ود �ر��� �ود ودر?�ل ;روب �رار دا!ت 
و!����ن �ر�!ت �وه ھ��رود �� آ�د،���� 
��ران،دو���داران و دور�ردان �1� �� د�6ر���ط �'�را�� 

دو��ن ھ�ی 2و�ش را���  و  2ود را از روی ��زار��]
آھ��� آھ��� در �2�و!� !ب ظ+���� و���ه  ر��1رد�د،!0

�رو ��ر�ت،�ن ��ل از ا���1 �� ��زل 2ود �روم �,��م 
ود �روم! وھ��ن 2 � اول �� ��زل �1� از دو���ن�ر��م،�
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�ی ���م ا-M .�� ��رد��1 �� دروازه دا2ل !دم ،�ردم
وب !د�� �� B��2 ��2واده �6ردم ��] !د�د و�:��د �� 2

2ود �ر��� �� ?1و�ت آ���را �?�,ره �رده ا�ت؟ وا�ر 
�ر���ری !�� را,�در�رده ا�ت،�ن �� 2ود �1ر �ردم. �� 

ا�ر �ر���ری �را  �رام،ه ا�ر�1ب �دام �رم �!د�ن 
؟                                                                       �ده ا�رد,�در

��� ���دم.!ب ���ه �����ن ر��د. !0ر آھ !ب ھ��ن �� 
و!B !0ر,دای ،از ��ر �آھ��� از 2واب ��دار!ده �ود 

 �د . وھ����ن �رس ,دای ز�ان �K ھ��6وش ��ر�آذ
�ردان �ژدۀ رو!��@� روز را 2رھ�ی دور ھ�ی �ردن 

!0ردرھوای  ��داد، ودود ;+ظ �ر�راز����0ی �� �وا��ن
��د�Kل رخ ��زد،و�رد و2�و!� ,�?�6ھ�ن �

ا��6ز2زا�� ا�رھ�ی ���ه را �را��ده 
ر�ر �ر�!�ده !ت �وه ھ�ی -زا دا،و2ور!�داز���1رد

�ر�� �2ش آن  B<!وا �وا��ن �و�� �ر �ن �رھ�� ای ��
�رای ���ر�ردن ��ی ,�[ ��  ��زد، ��2م آ;�ط�ھر

�!��� ،روی  �+�1نآ!�ز���2 ر��� �ود.و�ن در�زد�$ 
�1دا��  د. روی ?و�+����ره �طرف ;رب !0ر وا�] !ده �و

�رو,دای  ،دا!ت ��+B ا�6وری �ود،�� �وی 2وش و��Kم
 آن � ھ�ی��ر�ده ��ن ا��1ر�را �2ود �!&ول �رده �ود،!�2

�0ی ���ه ��ل �ر��ود.ھ�وز  و ���!������� -ر��ن 
ودر  ��2ود ��6:�م در روی ز��ن �را��ده �ود، ��رز�ر��+�

��6ه ���د �طور2ود را�� ا�ن د� !$ و�رد�د �ودم ��
�م ��دا���م �� ا�ر2ود را و��ده و�وط�� �ر��+�م ����م؟ وھو

�م ،��1ن ا�ت �� ���م ا�وام ووا���� �رای �+�س �>ر�� �1
�رود؟  �ت وآزار�دھ�د! وھم ����6ھ� �ن ز�ر�والاذ ���م را
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و��ر �وط�� ����ن د��� ��دا���1د، �ون �� ����6@� وھم 
���ر و�وط�� �ر����وا�داز ��Eی 2ودا���ن دا!�م،�� د���6ه 

�زد�ن �دام ��+B6 �� دال �ر �?1و��ت �ن ��!د �د�ت 
���ورد!�ر �� در�ورد ����ل -�دی ��ز��� را �راغ 
�دا!�م �� از�ن در�ده 2و@� د���6ه ?���� �� داغ 
��!د،و�ن ��دا���م �� ا�ن �وط�� ای ����� ا�ت �� �را�م 

���2 در  ,�?ب ��ده !ده ا�ت ، �:1ر �رور��� �ودم.
د،�� د���ن E;روا��2وا�� 2ود���[ را و�0+و�م �!��� �

ا��طرف وا�طرف دور ��داد�و�� �� ھوای د�6ری در 
��2وا�د.و�ن از  �&زش در?ر�ت ا�ت، ز�ر ز��ن ورد

�!ت �+�1ن ا��ق �!�م را�� ��ک ا�6وری دو��2 �ودم. 
�1وت ;م ا��6ز ��Mی اط�ق را ا?�ط� �رده �ود،�$ 

Eی وی ��6ذ!ت ، �$ ��)� �� ���Eر از ��-ت ���1ل ��
���1ل ز�ده �� اش وی را آزار��دادوا?��س ��1رد�� 
ھ�� ��ز K2ص !ده ا�ت ، �&ض �+و�ش را �ر��� �ود 
��� �وا��ت ��زی �6و�د،در ?�)��1 �طرف زن 2و�ش 
�2ره �2ره ��6ه ��1رد،و�!���ش ����د ا!>� ای آ���ب 

ھم -وض !ده �طرف ز�ش ��در2!�د ?�� د�د�ش ��وز
�ود،و�رد�د دا!ت �� آ�� د���6ۀ ا���دادی ازآ�دن �ن در 

 !���ش را ��ز و���� ��1رد��ز)ش آ��ھ� دارد�� �2ر؟ �
�� آزارش  ��� ��زی �6و�د، ��2Eره �1و� ����وا��ت

  :                                                ��داد!�1ت،واز �ن �ر��د
                                                              د�ده ا�ت؟�� !�� رادر راه �� آ�دن

  در ھ��ن )?ظ� ز���ر دروازه �,دا در آ�د. ر�
,ورت ,�?ب ���2 ����د��ھ� ��د�� �:�د�ر�ده 

ش ����0ن از �!ت دروازه ,دای �����م ;Kم ��در�6و�ود،
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�� ھ����� �پ ��ز�د.  �� ر��د! �� در�!ت دروازه ھ�راه
وی ��� �ر?�ل !د،�و�� �� وی ��دا��ت ��  !��دن آواز

�ن ا���� ھ��م؟ دا2ل ���2 !د �>د از ا?وال �ر�� رو 
 ه��Mط ��م ^ ��� �>,وم �2ن �ور ،و�:ت ���طر�م �رد

�روش �� ���2 ا?وال �رده �ود. �� �را �رای �ر���ری وی 
�'رر�رد�د، �را�ش �6و�د �� �>K �دام �!K1ت ���ت. ا�ر 
���@� !��د �را�ت �!K1ت 2+ق !ود؟ �� !��دن ا�ن ?رف 

��6:�م �� آ�� 2ودھ� ��ز ھ�ی ز��دی درذھ�م ��6ذ!ت! �� 
��+�م ����م  ����د2ود را�� ا�ن د���6ه ���دو�� �� ا��2وان 

�� �2ر؟ و�� راه د�6ری را در��ش ��6رم؟ ��ز �1ر �ردم  
ت .واز �� ا�ر �� ?1و�ت �روم ا�ن د���6ه آ�'در ���د ا�

�� �� �ر��ن �ن ���م ��ز���ده ��ن 2دا ا�ن ��ر را ��2واھ�د،
رو�طرف وآزارآ��0 �� !و�د، �را �ر���رو��-ث اذ�ت

����د؟  �����م �ردم. و�را�ش �:�م �� �رو�د ��م 7 را ��دا
�,��م �ر��م �� ����دا �ردن وی وھ�را�ش �رار �6ذار�د . 

�ود �� وی از  �نش �� �ر ���ور�ت �و)�س �رو�م،ھ�ھ�را�
�زدم 2دا ?��ظ� �رد. �رای ��دا �ردن ��م 7 روان !د، 

، و�را�م ��-ت ��_ ��B �>د از ظ0ر�ود �� دو��ره �ر �!ت
�� �>��ن ��� ��د �ن از ��>+��ن ) �:ت �� ��م 7 ��6و�د

��ط� �� �د، و�� Eی وی �ظر �� ار�ه ارا ھم �ر���ر �رد
�رو�د ھ�را�ش ���س ا�ت! ��ز ا!���ه  آ��0 دارد  ھ�راه
ھ�را�ش �ر���ور�ت ��!د ، ا�ر?�Mر�� ر��ن ��. ��6ر�د

�رار �6ذار�د، و�را�م ا?وال �دھ�د�� ھ�را�ش ,?�ت 
����م! وھ����ن �را�م �:ت �� او وظ�:B 2ود را K2ص 

،آ���ب آھ��� ت�رده و�� دو��ن �وره �رو!� �درش ا�
 �ھ� ��ر�ت، آ���ن آ�� رآھ��� �طرف ;روب و���
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از د�ت ��داد ، و��ی    ر� آ�� 2ود را�م �مو!:�ف 
�ن ��زل را�رک �طرف دو��ن  ا�را ���ھ� !ب ��6ر�ت،

�در ��م 7 روان !دم،�و�� ھ� ھ�� �2�وش و�2ک آ)ود 
�ود، �ر�ده ��ن در ز�ر �ر��ل ھ� در ?�ل ��'راری 

�ک آ)ود . د��ن �� ��ھ�ی �رھ�� ور��2ر ھ�ی �2ود�د،�و
ا��طرف وآ�طرف �ر�رم ��زی �ود���� �>,و���� �� 

�ردم  �6ر����د؟ �ود�د،و�� �!��ن ���ذوا��د وار�طر�م ��
;ر���1ر�� آ�دن !ب ���ه ���ط �'�را�B 2ود راازروی 

از ��زار ���0  �و!� ای�رک ھ� ��ا��دا�� ��] ��1رد�د،
و!دم،�>د از م، �� ��0ن ھ�رای ��م 7 رو�ررا�ذ!�� �ود

  :        رو�طر�م �رد و�:ت�ن ا?وال �ر�� �2ده ��
                                                                             �را�ت ا?وال ر��د����؟

�را�ش �:�م �� �ن �طرف دو��ن �در!�� ��ر��م! �را�م  
��ی ��ھم  را�م ��روی و�� �ردا �� �دام�:ت �� ?� Eھ�

��K<� �� م�:�در راه روان !د�م، �ردم روم، �����م؟�را�ش 
�ه ھ�ی ھ�� �ر�!�ن وو?!ت زده ��ظر�� 2ورد، و�� �6

،��د زوزه ��1!�د �2ک را د!$ و�رد�د �طرف �� ��د�د�
�����1 ز ، ��1رد �رم �Gر �ر رخ �ردو���ر!0�و!� ھراز

�� �ر���ور�ت �و)�س ��ر��1رر��د�م. در دھ+�ز��را)?ق 
�رد. رو�طرف ��م 7 ر�و)�س ا����ده �ود،  �طره �ر���و

  ر دارد؟                �:ت ا�ن �رادر�� ��
 �:                                                                   :توی �� )��2د ��1� �را�ش 

ش �وظ�ف �ا�ن ھ��ن �0+وان ا�ت �� �را �رای �ر���ر
                        �رده �ود�د؟ 

�ر���ور �و)�س ر�6ش �&�ر �رد، وار  �� !��دن ��م �ن
2ط�!ده وھ�` �6:ت و�دا2ل اط�ق درآ�د، �رای وی �>�ب 
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ظ�ن �و)�س آورده ود. �� �طور ��م 7 �را �دون �?��آور�
                                                                                          ا�ت؟ 

                                                                                         
  
  

  �در�&  ز�دان
  

آدم 2طر��ک  ���� )���ن، �ر��>�ن و���و��ن �را �$
ه �ود�د، ز�����1 دا2ل اط�ق !د�م، آ��� ھ�ت �>ر�� �رد 

�?'�ق �� -��رت از�ور7 آ�ر ��ل و�رح و�Eت 
روان، ��را)?ق �طره �ر�وال و�Eت �����ل،-�رف د��ر

-�دE?د ��وروا)� �روان، �$ ���ور �+1�  �ر���ور،
ازوزارت �>�رف و�ود دا!ت، �$ ��-ت �6ذ!�� �ود. �� 
�ردار �و�س �و��دان ا���� �روان ��ز در ��+B ھ�ت �?'�ق 
��و�ت، آ���ب آھ��� آھ��� �ر�� ورو!�� 2ود را �� 

�0 وا�س از آ� �� ���د�د��ن ارزا�� �رده �ود، ��ر��ه
، و ��ی 2ود را �� !ب ���ه و�رد �2)�  ��6ر�ت

�>د  ،�رد،��ره داران �� ��aدر �!ت دروازه و�ود �دا!ت
از ��د د��'� �$ د)6� !ش �:ری �رای ?:�ظت ��ش روی 

���6� ھ�ی ��رطوس و�:� ھ�ی ��زده اهدروازه ھ�ر B1� 
�� ��] !د�د، �>دآ �ر���ور �و)�س ز� �ر ��زی �ا�6+

ران دم دروازه �1'دم ��ش ا درآورد،��1:ر از ��ره دارا �,د
را ��� �رد ،و�:ت �� ا�ر  ر�م و�>ظ�م -�1ری �ذا!ت 

��1وره �2)'داد ���م رو �طر�ش �رد، �:ت  �طره ا�ت؟
�1ش و��6دان ?�Mر����د؟ �>د  راهوزو��E را ھ�و)�$ 

M�? م راو)�$ و د�ت و و���ل ���ن، ر �ردناز���
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��ه و��ره �ون ��ل ھ�ی !و�ش راھ�� �زو��E �رد�د، !ب 
 �و�ر ��پ را آ��ده �را �وار ھ�راه�� �0ن �رده �ود، 

�ت �� ا���� ه دار ھ� �� �و��دا�� ا���� �� ��ھ��ن  د)6� ��ر
، ود�6ر ا�ر  از )?�ظ ا����� دارای ا��?�1��ت ز��د ا�ت

�����د، وی ھر�در �� داد و�ر��د  �ز�دا�� راھر �در!��1
��� ��� ر�د، ا��'�ل داد�د. ز�����1 �� ����د �6وش 

�و��دا�� ر��د�م ���م )��س ھ��م رااز ��م ��رون �� �ز �$ 
و�+� �و��دا�� ���ن را �� ��م �ذا!��د،ودر ,?ن ?ھن و�ا��ر

��Eی �$ ���2 �� ا����ده �رد�د،آ2رھ�ی ��ه -'رب 
�ود،�ردی ھوا ��داد ��1رد، ز�����1 ���م را از روی ���2 

�� �� روی ���2 ��  دو��ره. � ��E��1ردم��
G� 6ذا!�م���ھ��م ��ش ��ز�د،و��  +���� ده ھ� �ژدم در�ف 

ود آ��ه آب از �!���م ��ری �� !د.                                              2
                                                

  
                                                                                                 %)��ق

  
�ران و!���1  !ب آ;�ز!د، 9 �?'�ق �� ��-ت، !ب اول

!���1 از���ل �وب زدن، د�دۀ ����د �ر��ن �ر��� �وام  ��
 �� و)�$ وزو��E روی  �دون )��سو !B��1 �ر�� دادن، 

 >� ع !���1 �دت ا�ن �وا����دن، ?و�+� ��Eی ���2 ��
� �� ��-ت از ��-ت !ش ��� !�م !روع � ھر!ب �1��ه

. و��6:�ن �� ���د �+��1� در��� دا!ت��دوازده !ب ادا�� 
�>د  و�6و@�د �� !�� �را�?رک اK2ل ا���ت ھ���د؟ا�ت؟

�و)�س  از !ش روز �'�و�ت ���م �د�م ز2م �ردا!�� �ود،  ،
�ن آر� ت �?'�ق ود���6ه ?���� �رای �� G�رر���دن@ھ�
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و?!�6ری ھ�ی 2ود ���'دس !�ن در����2ن ھ�����ت 
در�ده 2و�� وو?!�6ری �رای �د�ت آوردن   از طوری
����د �ر��ن �ر��� �� در طول  ��ر��6ر���د. �ر �<

����1د،?�E��Eی ز����ن از �و�ت و��ن 2ود �&ذ�� 
ت 2ودآ��0 ا�ت. ا!��0ی �� �ر���� ����� ��دز�دا��
�ران رو�!���د،2و�!را � ی��ر���ذ�ر ���1�!Eن�>�و 

�رای �ر��ن ا-�راف از �ن �ر���ت ھ�ی ?��س �د�م �Gل 
�وش،ز�ر�&ل، �وراخ ���� و;�ره ��ھ�آب ��ر���2دو�>دآ، 

د�دۀ �ر�� را �� آن و,ل ��1رد�د،�ون !دت ��1ن �رق 
آن )?ظ� �و�ب ��را?�� ھ�ی !د�د-,�� ��6رد�د. در 

را از د�ت د �ب 2و�+رزه ����د، و���رول ا-,  �را���م
در�ن �دت  �� ;�راز !���1  ،م،�� ��0وش �� !دم��داد

و�$ ,�?ب ��,ب �و)�س وظ�:�  �ران ا�راد �ر��ز
دار�ود�د،!ب ھ� !���1 �ران �>د از !���1 �� ���2 ھ�ی 

ار�د�� ،�6ذ،آ��0 وظ�:� دار �ود�د2ود��ر��ن
�2وا�م،روز!!م ��,�دار��د�ل !د.�1� از ��,�داران �� 

�و�ر�وال �>�ن !د، �� ا��ش !�س ا)د�ن �ود،او  و�دان
���ت ا����!���1 ��!وم، �1م ��دا��ت �� �ن در ?��ب 

وھ����ن �'�و�ت �را د�6ران �را�ش �:�� �ود�د،ز�����1 
دا2ل �و��دا�� !د. !���1 �ران ��ود�د، رو �طرف -�1ر 

دار�رد و�:ت �� �:� 2ود را �6ذار�� �?و�ل ���2 ه ��ر
�رد ��2ری ز��د �ود، او  ر، �ر �� �وب�رو�وب ���و
�� دور ازا�ظ�ر-�1ر ھ�را�م ,?�ت ��2وا�ت 

����د،و����1 -�1ر �� �?و�ل ���2 ر�ت، وی �� �ن �زد�$ 
��1 �ن؟ �� ز��� !دو�را�م �:ت �!م ات را �ر��ن �'�و�ت

و�>د از ر��ن ھ�ت  ���ورم؟�ن وظ�:� دار ھ��م �را�ت دوا
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و��  ون د���6ه �� ?دی ���د�� �2وا��، � �?'�ق ��6ذارم
ر?م �ود ��� !د�� �� ھ��1س ا-���د �رد،�� 2ود 

د���6ه ا�ت!2,و,�ت  �1ر�ردم، �� ا�ن �$ ��ر�
�د �ود �� ا�ر��� ز�ر!���1 ا�رار�1 طوری !���1 �ران

�� راه ھ�ی د�6ری ��و�ل ��!د�د، ودر ذھن �ن ��زھ�ی 
  د���و  �وط�� �ر 2طور��1رد.�ون د���6ه �� ?دی ھم

��ورو  ���  �ود �� ��� !د �� روی ?رف ھ�`
�'ر����b-ت ھ����ن !��?ت آد��0 �!1ل �ود. ا-���د�رد،

��م ��B !�م �ود. !���1 �ران �1� �� د�6ری و !ش 
 !دن ����د�ر��ن �ر��� وو?!� دا2ل �?وطB �و��دا��

�ر���د،ا�!ب �Gل !ب ھ�ی �ذ!��  ��ودراط�ق !���1 آ��د
!ب !1ل و?!�6ری را �&�رداد�د، ا��ا�و?!�6ری آ;�ز !د

آ  اول �$ )6ن �زرگ �راز آب را ز�ر��ھ��م �ذا!��د.�>د
B���ذو��E رادر �رد�م ا�دا��2د، آ�را در دو)�� �ر���  دو

��Eی آن ��ر��2د ود�دۀ �ر�� را درآن و,ل ��1رد�د،وا�ن 
���� ��-ت دوازه و��م !ب ادا�� دا!ت،ا�!ب و?!�6ری 

��ر�ود.�>د از آن �را د�6ر2را?�)م ���ت �� !ب ھ�ی 
�و��دا��  ��6ه ا,+� ام �� ھ��ن ,?ن ?و�+�دو��ره �� ��

و�ن ���ظر�ودم،�� !�س ا)د�ن �2ن �� -1س �ود �رد�د،
ا)>�ل از 2ود �!�ن ��دھد؟ ��-ت ھ�ی ���1م ��B !ب �ود 

��  �را�م �:تدار �زد�1م !د�د ،ه �$ ��ر وی ھ�راه
2ود دا!�م،�>د از ��د  ���ت؟ �,ورا�� در ذھن?��Eو�ت 

��Gم درآ�د�د.�را �طرف �� ا�ن دو�رد !ر�ف در ز�ردو��زو�
د�ت را�ت )د�ن �2ن ا.!�س اط�ق !���1 �ران �رد�د

�ر�ن ��رون ا�� ا�د2ودرا در��ب �ط+ون 2ود �رد .��د
از  آب �را�م داد، و�1ررآ�� �:ت آورد ودو�رص آ�راھ�راه
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�2ود �1ر �و�� ��2واھ�د؟ ھ�وذ در�1ر;رق �ودم. و�
��1ردم و��6:�م �� از طرف ھ�ت �?'�ق وظ�:� دارد �� �� 

 د-� و��ز� �ر�2� �د�ت ���ورد،ا��در K�Eی ھ��ن -
�ر -1س �� ا���ن ����ر�� و�دان �ود،���ت ��ر روز 
د�6ر �� ھ��ن ��وال ��ری !د .!���1 �ر!���1 ��1رد، 

روزھ�ی  �� ا���1 ،�ن �'�و�ت و!�س ا)د�ن �2ن �ر���ری
در�ده 2و��ن ����ن ���ت،رژ�م  �?'�ق  �دون ����B د)2واۀ

ا���دادی �� !�وه رز�B�K د�6ری ��و�ل ��!ود. 
 B+?د�6ری را��2طر �?1وم �ردن �ن �� �ر �+<�Bودو��

ا)'ول در����ن دو���  ا�را ��6ذار�د،!���1 �ران ��:ق
 ا�ت ،�� �رم 2و�ش ���و���د. �� !2ص ����رزر�

ا�ت  ����رد�Eل و!واھدی �� درد�ت� �د،ا�ا-�راف ��� �
2ل ا���ت ازرا�ط� دا!�ن وی ھ�راه ا!�2ص ���ط+وب و�ُ 

در�� �$ ����!د.                                                                             ����!د   ��b ��ُول
���ل �ذ�را�ت �� ��دی از !�س ا)د�ن �2ن ،��س ا(د�ن

اب ، �� �ردم د�وی ھ�1ل �� �!��ن آ�� و�ذا�� �و����م،�و
!0ر ��ر��1ر �ر2ورد دو����� دا!ت،ھ�� روزه �>د از 
 �+���-ت ��ر ر��� �� ��راھن و����ن،)�6� �0+وی و�

�و�ر��1ل �وار و�� ���ده �ردا �رد !0ر  ھ�ی زرری ��Eی
رادور��زد، وا�>b �� ا���ن ��و�دان و�� !رف �ود، ��دش 

 ���!���و��م �>د ازظ0ر �ود.�� �� ��-ت ��_ ��2ر،روز 
�$ ��,�دار�� �$ ��1وب دا2ل  +[ ھ�راه�ر��ز��
�م �:��د�� را!د�د،�>داز ��د د��'� �زد�ن آ�د�د.و� �و��دا��

�?'�ق !�� ���م !ده �� �� ا�ر ��G� !�� رادا2ل �?�س 
!دم،�ون  ���ر�م؟ �� !��دن ا�ن ?رف ����ر2و!?�ل

�وب ود�دۀ �ر�� ��Eی را��  د�6ر��ر;��Mن !���1 �ر
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م ز2�� ا �ر2ود��� د�دم،�ر�� �� اGر!���1 ���م �دن
زو��E �را?ت !د�د  �ر�� و�!�ر د�دۀو��ھ��م �� اGر

�ردا!�� �ود،�� آ��1 از ز�ر��طور�Kدان K2ص !ده 
��ش �ر��زان و�� �>'�ب -ز�ز�2ن  ،�ودم�!������ر ا��وار

ادا��  �ود �راه 2ودس �و)� �!ر�و��دا�� �?��ظ �?�
�� دروازۀ ��دادم، ��,+� ��ن �?�س و�و��دا�� ��_ د��'� �ود

ر��د�م �را �� �و)� ژا�دارم �?�س ��+�م ��ود�د، ز�دان 
ن داران دم دروازه �?�س ھ�� !ب از !���1 وآزار�ه .��ر

�� �2ر �ود�د،�� �>�ب �طرف �ن ��6ه ��1رد�د،�و�� �� 
را�$  ھ�` !���1 �!ده ��!م؟روزھ�ی �>د ا�ن ����ل

را)د�ن �2ن �� از ����1 �ود . وا�>b آدم ���,�دارد�6ر���م ا�
ا�م �,� ��1رد،�� �� در �>�ب �وا��ردو�� ا?��س �ود �ر

� �� 2وا�� و!���1 �طور���وان ھ�ن م. �� �� ا��ود�
ز�����1 �� دروازه ز�دان ر��د�م. د��B  وارراه ��رود؟ا��

ب زه �زرگ �� از �و�ر��زان در دو�0+وی دروا
  +'� ھ�ی ز���ر�زر�� �� دردوطرف آن��ر�&ز����2 و?

 2ود ���@� ��1رد، درا�ظ�رھ�� از �در���دی دروازه
�� �� !+وارھ�ی �� �ور��_ �B1 ا�6+���:� ھ�ی ��,د�

�راغ �وEدی ر� �� �وار ھ�ی آ�� در�ر!��� ھ�ی !�ن 
دھ+�ز�� �د،دروازه ��ز !د. دو��2 !ده �ود,ف �!�ده �ود

ودو��ر-رض دا!ت،ودر ���ر  زده ��رطول��� در?دود
��0 �ر�وط �� دروازه د�6ر��!م ��2ورد �� �1� آ دھ+�ز��

�>+ق  �ود،ودو�� آن �� �د�ر�?�س ��ردارھ�ی ز�دان
�ر��$  دا!ت،در دو طرف دھ+�ز-�1رھ��� �:� ھ�ی

+[ ا���ده �ود. ود�د،ودر دروازه د�6ردو��ره دار��ا����ده �
و��ری �ز��ی وازی �+ز�دا���ن �� دھ+ از آ�دن
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�?��ظ���  ،وم !ومدروازه د��1رد�د،��2وا��م �� �زد�$ 
 �?�س �د�ر�ت �را �طرف دروازه  �� ھ�را�م آ�ده �ود�د.

����1 در �!ت دروازه ر��دم !ر� رھ���@� �رد،ز�
 زو��E ھ��م در دا2ل �د�ر�ت �:وذ �رد.�د�ر �?�س !ر�

راز����د!�ر �� �0ره ���ه و�وھ�ی ��ش و�ر�_ �� �ردن د
��ردر را ��ز�رد �و�� �� ��,را�� ا��ظ�رآ�دن �را 
دا!ت،و�را�م �:ت دا2ل !و�د،�� ��رد دا2ل !دن از ز�ر 

��6ه  ن طرفدی �� ��6ه ھ�ی �ر�وز�� ا��طرف وآ-��$ دو
��1رد،�>د از ��د د��'� ز� �ر��زی را �!�ر داد. و�$ 

:ت دا2ل اط�ق !د، �>د ازر�م و�>ظ�م �ر��ز� -�1ر�وان
�رو  B+�� �� ا�ر ا�ت؟ �د�ر �را�ش �:ت او��� ا�دا)

دھ��!� را ?�Mر�ن؟ �ر��ز �ر��ن �رد �� �دام دھ��!� 
�� ��6ه ھ�ی ����ر �ر�وزو�� ;Mب ���م  �د�ر�?�س را؟

�ر ��ز �>د از ر�م . �را�ش �:ت �� ا�و�ل �ردارره
�2رج !د،��-ت �ر ��زی �د�ر!ش ���  و�>ظ�م از اط�ق
�� ,دای �ر��� ، رو�طر�م �رد ن ��داد،�>داز ظ0ررا�!�

�را�م �:ت �� �رادروظ�:B �ن ��-ت ��ر��� K2ص �� 
!د. ��1م �را�م ا?وال �رد�د �� ��دی �و ����د،!�� 
���ظر��!�د،ھ�� روزه ا�ن �!K1ت �را�م �و�ود ����د،�� 
��ره �ن �� ا�ن �ن و��ل �� �>د از ��-ت ��ر ��� 

��M� �را�م ��دھ�د و�� �زد����ل 2ود ��!م. �� �ول ا
دم �� ��0�� �'�م؟ا�� ����B وی �2ت �ر�!�ن �ود.�ن ��

 ًK,د�را�  �وا���� �ت ��ط'��M�'�ت ھ�` !را�ط و?�
�ن از �:��روی ��زی �دا���م،�ون  �ور��� آ�د،��ز �ول

�دت �1��ه �� 2وا��،!���1 د�ده �ودم.�>دھ� دا���م �� ا�ن 
&ز و�ردار 2وار ر!وت 2ور�ود،آ�'در ا���ن �� � آدم
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��� �� �1��ه ز�ر !���1 ھ�ی  ،�ود�� ���دا��ت
;�را����� �Kدان 2و�2وارد���6ه ���دوا���دادی 

از آن ��ز ?���ت ��زی د�6ری ��!د.ط+ب �ردن ر!وت 
�>دآ دروازه �$ �$ !د. �د�ر آه �ر�وزی ���ت؟ 

.ھ��ن ��ز !د ه�د،ز�����1 درواز@�!�دو,دا زد �� �:ر��
�!��ن ���� ��ز،���� �0ن.داغ  1ل �زرگ�ل �ردار�� ھ�

ھ�ی ���$ �رر��2ر دا!ت،درآ�د وا?�رام �رد و�:ت �� 
�Kدر� �را�ش �:ت ا�ن �د�ر ,�?ب �� ا�ر ا�ت؟ 

وارد ا�ت. ���ن �را�ش اط�ق ���0 ز�دا�� ��زه 
����د.و2ودش ر�ت،�>د از ��د د��'� �ردار �� ��6ه ھ�ی 

��م؟ �ون �ن ز��ن �� ?��Eطور�را�م �:ت ا��0م ا��6زی 
ا ���دا���م،�� از �ن �� ا��ظ�ردارد.در�واب �را�ش وی ر

�:�م �� �را�م اط�ق ���0 ����د؟ )?ظB �� دھ+�ز ر�ت 
و�ر�!ت �:ت �� �رادر��� �� دا2ل �رو�م،�ن �1ر ��1ردم 
�� ?�E دا2ل ز�دان !د�م و)�$ وزوB�E �را 2واھ�د 

�� ھ�رای �ردار �را�م �:ت �� و)�$ وزو�E>دآ - !�1ت
!�� ���� ا�ر �'���ت ����!د؟�ن �Gل !�� ز�دا�� ھ��م در 

و��  ا�ن �ورد ھ�` ��ری و�و�1� �رده ���وا�م؟
�� دروازه  ا�ر�د�ر,�?ب !�� رادر�0��ن ���2 ���رم؟

$�دوطرف دروازه  ورودی دوم ر��د�م. �ر�� زان �ر�
,ف �!�ده �ود�د. در را ��ز �رد�د �ردار�� �+وو�ن �� 

ن دا2ل ز�دان اول !د�م، �ظرم �� ��+� از ز�دا�� �>'�ب آ
�:�د ����د��ه ��د�� و�!��ن  ھ� �� ھر �دام �� �0ره ھ�ی

   . ?+'� زده و)��س ھ�ی �روک و��ره ���ظر�ودن
دو�ر��زو�رداراز �+وروی �� ز�دا���ن را ��:رق 

ھ��ن آد�� �� در ا�ن ��1رد�د،ا��ز�دا���ن �� ھم ��:��6د �� 
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ھ��ن ا�ت، و��را �� �� �� !د و!���1،�و��دا�� �ود
�$  دروازه �وم �در�� ��ود�د.در �زد�$ دروازه �وم

�ود �� ��رطر ف آن د�وار�� �+� ��!م ��2ورد  ��دا��
 ودر �0+وی آن �1دا�� ���ر ����0ل در و�ط آن �رار دا!ت

 ن را ���د ��6:��د و�� طرف !رق آن در�$ �?وط��� آ
����ر���ر از ظر��ت ز�دا��  �� ھ:ت دا�� ���راب (�در�ت)

ھ� �ود �رار دا!ت ، در?�)��1 �>داد ز�دا�� ھ� �� !ش ,د 
��ر��د. �� ھر �دام آن �0+وی ھم �دون دروازه 

��Mی  �� در ������ن .ھم �دا!ت �ود.وھ����ن راه 2رو��
ز�دان را ����ر2:'�ن ��1رد . �� �� اGرازد��د ����Gت 

�و�ود��  ��ون را�و� ا�راض �� ھزارھ��!� ھ�ی ���ل
د،�� ��-ث  ����ری ز�دا���ن ��6رد�د،وھ����ن ز�دا���ن آور

�و�ت �رای ��Mی  ��-ت ھ�در �و�ت ا���ده �ود�د. �� ��
�>M� ز�دا���0 �رای ر�] ?��ت �ون ت ���ر!ود،?��

Mرورت آ��0را���1رد.درھراط�ق �$   �!��ب ھ����1وی
دا���0 �+��� و���!�� �رای ر�] ?��ت �رار دا!ت،�� ز�

در و�ت Mرورت از ا����1ت د�ت دا!�B اط�ق 2ودا��:�ده 
ز�دا���ن در ���ن !را�ط د!وارو;�ر ا�����  ��1رد�د.

 ،!���1 ،� ����������0ر�� �رد�د،�ر-Kوه ا�ن ھ�� �
ا�ن ھ� ھ�� ا ��ی 2واب ����ب و;ذدوا،�دا!�ن دا��ر ،

طرف و�آ)ودز�دا�� ھ� ����!د، �!��B �رگ �در��� درد
�$ ��ب دو��ن 2وار�� و��وب آن اط�ق ز�دا���ن ;رب 

�رو!� و�1دا�� دو��ن ���وا@� و�طرف !��ل آن دو د���6ه 
ر ��1رد�د �رار دا!ت، ����د�� �� در آن �+�م و��ر��� ���

وم �زد�$ !د�م �ون ���ش دروازه �ود. ��ز �� دروازه �
ز���2ورد،در دا2ل �� �ظ ��زی د�6ری ��ر �و��ت
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�� در ?دود  د�م.�$ دھ+�زی �دون �'فدروازه �وم ر��
دا!ت ودر دوطرف آن اط�ق �� ��ر طول ودو��ر-رض 

�>M� �� دروازه ھ�ی !���1 و�>M�  �رار دا!ت، ھ�ی
�دون دروازه ��  �� �&�ره ھ�ی �طروک !��ھت 

�� ا���ن در آن ز�د�� ����د ��  دا!ت،ا,a �1ر ���ر�ت
�ذا!ت����ر !��ھت �� �و�+� دا!ت،�� �:�� ����د ،  ��

ز�دا�� ھ�ی �ر�ش و�� ��M-ت و�� ز�دا�� ھ�ی را �� 
اط�ق ھ�ی �� در آ��� ���ورد�د�� از آن �و�] �ول ��1رد�د،

���ت ز��د آ�را �و�ط و��در�����   دروازه دوم �رار دا!ت
دوز�دا�� د�6ر�� ھر دوی آ��0 �� دادن ر!وه 2ود را�� 

�ردار ده �� -��رت �ود از ھ��ن �ل �'�م ر���ده �ود�د،
ھر  �ر ده ��!� ��!� و�+$ -��د�ن �!0ور �� �ر�وش

01� d+�� ی اط�ق را��E �� ���&دوھزار ا� �د ا),���زارو
�?�س ،�� �ول آن ��ن �د�ر �روش �� ر���دنز�دا�� ھ��� 

                       و�و��دان ا���� �'��م �� !د
 
  

   و دوازده �
ل )س +ل �ردار
  

!رح ���رای ز�دا�� !دن آن دو�>�� ر ?�E ���د �دری د
�1ث ����م �2)� از د)���� �2واھد  �ر�وش و�ل �ردار

د�و�را�� ا���داد،��>دا)�� و �ود،وھم �رده از روی 
و;�ن ط�'�ت ?���� و��ودال ھ�ی ر�زه 2وار�ر��] آن رد

����!د. ��  �6رام و�Eت �روان �ردار�م،�ردار از و)�وا)�
ا�� �1�'دار ز��ن  ،ن ا�ت�� ز�� وی �$ دھ'�ن �'�ر و

�� �� ����ر �!1ل ���وا�د��  ن ��ر ���1ددارد �� ��Eی آ
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ن ��ر روی ز��ن و��:'B ����ل 2و�ش را �د�ت ���ورد،
  ��در �0+وی آن ی را ���1رد، و���1وی �,�رف  ز�د

!&ل د�6ری را�� ��ش ���رد.�� آن دام !��� و!�1ر �ر�ده 
�ن 2ود��رود. �،روزی �رای !�1ر�طرف ز��ن ����!د

�را�ت،��1 ز���� �� دارای ز��ن وا �1� از ��ودEن �ر��
دار دارد،�ر دارآدم �ز)� �وو�2+� در �0+وی ز��ن �ر

�زاق �2ن ��ط'� ��ز��ر ��ود،در 2وش �!رب �ود. �� �� 
?�ل روزی از روزھ� �ردار �2ده ھ�ی �زEق 2و�ش  ��ه

Eق ھ�ی را�طزف ز��ن ���رد.�� در آن �� دام !��ده و�ز
2ود را ��Eی �2ده ھ� �ذا!ت �� ا���1 آ��0 �2وا��د  

2وا�ش ھ��و -�ن 2ود  درآ���ن �ر�بو�ر�د��ن   د�6ر
�@��ن �����د و,�د ,��د !و�د،�>د از آ��1 ��ر را2ورده 

����ن ��ر�د. دام ھ�ی 2و�ش را��] ��وده ، از���ر ز��ن �
�1دا��  �� در آن -�ور ������د،�ظراش �� �1دا�� �:س�2ن  

�زEق ����!د �� ا��د،�ردار�م �2ت ���دا�د �� ,��د دا�� 
 ررا �ر��دارد،�ردا را �رای !�1ر وی �0ن �رده ا�ت،�:س

�وش !ده ا�� �:س از �دام !�1ر�� د�6ر�ر �1ر ���1د
�ر�� ھ��ن �2ن �وط@ا�ت،��b �طرف ���2 روان ��!ود، �

�د. �ر�� ����!د، �دام �:ررا در �و!B از�+وان ��ظر����
و�� ���د �� �ردار �:س را�� 2ود ���رد،�� �2ن ا?وال 

��� �� ��� )�س ط�'B ?� ��دھد،�ردای ھ��ن روز�2ن �
و)�وا)� را�ور��دھد �� دروازه �0��ن ���2 ام !���1 ھ�� 
��ز ھ��م �� �ر�ت ر��� ا�ت؟ و��Eی �رداراد-� 

���د در�وط�� �ری ھم د�ت  �ه������د،�ون د��6
ھر ��ط'� �ود، ��b �ر دار را�� ?1و�ت �1ر��ودEن وھ�

�����د، �ردار در �ر��ن !���1 و�?'�ق  ا?�Mر��
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ن ���2 ��� را دزدی �1ردم و�ن آدم  ��6و�د،�
ز روز �ذ!�� �>د از !�1راز ;ر���1رو���1ن ھ��م؟ �� �

�ر �+وان �2ن ,�?ب �1دا�� �:س �زEق ��د �دام �:رر��� 
�ر��� �� 2ود وآن را  �ود. و�ن ���دا���م �� از �� ا�ت،

�ردم.                                                                                            
دال �ر �?1و��ت  �>د از ��د روزاذ�ت وآزاردو��� ای

�� �ردار �� �رم  د�و��� �رداردر�ت �� !ود، و��
�� �ر�ت �$ �:س و�زEق ود�6ر ا�وال ��رو�� �?1وم 

?ل ا�ر�وا)� روان و�>د از�ر��e  �زا�� ��!د،ودو��� را
 ��Gت(���و��) �� �?1�� ��رود، و�?��م وی را �دون �دام ا

ه ��ل ددواز����د . وی را ��  ��Gت�وی �� ��ر��ت وی را 
�د،�� �ردار �د �2ت �� ���م ا-�Mی ���1?�س �?1وم 

                                                            در�وط�� وآ�ش ا���داد ���وزد.         ��2واده 2ود
ن ��دا�ش ���ون و�?��م ا�ن �وع � در ��ر�< �!ر�ت از ز�

از د��� ��  را در ھ�` �و!� ای دوا���دا ظ+م ،�� -دا)��
 ه�د�ده و�� !��د ��� K@�ط;�ر ازد���6ه ا���دای ��2دان 

ه ��ل د�� دواز، �� ��� را�� �رم �1دا�� �:س و�زEق 
��b ازا�ن �و�� ظ+م �� -دا)��  ��د؟ز�دان �?1وم ���

  �!ور�� ز��د ا�ت.          ودردھ�ی ���6دازدر ھر �و!� و���ر 
  
  

  �ر"وش
  

ا���داد�� از �$ �رم ��و�B د�6ری ازا�ن ��>دا )�� و
 ن �ر�وش �دام ا)زا�� �دا!ت �ر���ر!د،�!0ود �� درآ

� �ر�وط @ز �ر�K2 Bزوش  ا�ر� �+$ -��د�ن �!0ور ��
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;رب �رک ���ل  �ر�� �ذ�وردر ،وان ����!دو�Eت �ر
��ر��1ردردا��� �وه �و�>�ت دارد.�+$ دو�رادرد�6ر 

ن �� اGر �'��م آب �و�ط ھ����� اش �'�ل ،�� �1� آدا!ت
�ن ��ر�د،�'�ول �$ ��ر و�$ د�2ردارد.�� د�2ر در ز�

��ر ��)� ا)د�ن  �>راج ن ��ل �دردوازده ��ل دا!ت و��ر آ
�>د �>د از آن ���ل �� ���ت ��ل ز�دان �?1وم ��!ود، �ود،

از ��د ��)� �رز�د ���ل �ون ��1:ر��ن آوردر ���2 دا!��د 
��ر �� �رد،د�6ر �ول  �� آن ھم در ز�دان دھ�ز�

��ی وازی ز�دا�� ��ر�د.�,��م �ر���د ��  �دا!��د �� ��
 ��� ھ��ن �:���6 را �:روش �ر����د د�6ر ��1ر !�ن

د،�0ر !+1� �� ���� B( �رم �� ?��ب �ون �:���6 �� آ�د،آ
ا�+?� را �� دو)ت ��+�م �1رده �ود�د،2واھر �>راج  �ود 
+B اول ��ل �در�,��م �ر��� �ود �� ا���1 از ھ��ن و? ا)د�ن

�� را �6:� ا��'�م �در 2ودرا ��6رد -رو�� �2واھد �رد،
���1 ���ل  د؟ ز��ر�و�ط �دام آدم د�6راز ��ر���ل �� 2

�ز ��وده دو��ره �� �ر�� � �دت ��د 2ود را ��ری �درش
وا�� �رار دا!ت، � :وان���6ردد، �>راج ا)د�ن در -

درھ��ن روز اول 2واھرش ��Eی وی 2ط�ب ���1د. ا�روز 
���ل �در ��ن �� �ر�� آ�ده و�ن ھ��ن �:���6 ای �� �در �� 

ا��'�م  رھ��� ��آن �'�ل ر��ده 2ر�داری ��ودم،?�M �و�ط
�ل �در ����؟ در;�ر از آن �ن �د�ت 2ود��  �درم را ��6ری

وان � ھ��ن �ود �� �>راج ا)د�ن2ودرااز ��ن ���رم،
و�&رورو�وی ھ�1ل �� �!��ن �!1� ����د آھو�� ��راھن 

B:0+وی �ر�ر و�د�����ن  و����ن �ر��� �وEدی �ر �ن ،)�6� 
����0د  ��2� در �ر !��� دا!ت،�� از �!���ش �رق ا��:�م

.�:���6 را از �زد2واھر���6رد،�>د از ادای ���ز !�م در 
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��  و)�رھ�@� ���ل �در 2ود را�� Mرب �+ ھ��ن روز اول
ن �دام !$ �� در ا�ن ��ل  -ر��ن �� در آ��ل ��ر���د،

دو��روی  �رادر�زر�ش و!�B و�ود�دا!ت �+$ -��د�ن
2واھرش وھ����ن �,ف �ر�� را ��  ،�!�ول �>راج ا)د�ن

�د،�� در �ر��ن �?'�ق و�� در����� ا-��ل ان �� ا�داز�دز
دو)ت از ���م اھ�)� �ر�� �ول �ر��� �>د از��ری ��ودن 

و�'�� ����ل �>راج را �!�ول  ���د�ن ھ:�� آ��0 را رھ
� !ش ��ل �?1وم 2واھرش �� ?�س ھ�ی از ���ت ��ل ا)

                       �ز�دان �� �����د.                                       
 ازا���داد ودو��� ��زی و�وط�� �ری ا�ن �ود!�� ا ی
  .                رژ�م ���د !�ھ�

  
 
  

  +و%& ز�دا��
ن
  

��2Eره ��ر ��زل �',ود �� �� �:�B �ردارھ��ن �0��ن 
���2 �ود ر��د�م،در دا2ل �و�� ز�دا���ن را د�دم �� )��س 

زرد ر� �� ?��1ت  ور�!�نه ھ�ی ��درس، �وھ�ی ژو)�د
 ادر دا2ل اط�ق �ود،وا!>B آ���ب �رآن دود ;+�ظ ���0 ;ذ

اط�ق �� �!م ھ�ی  ����د 2ط �'ره ��م از دود�ش ھ�ی
��زد.از ���ن آ��0 ��1:ر �� ھ���ن �� �ن ��ر�$ �!�ده آ��0

د��م را �ر�ت و�را�م �:ت �رادر .2ود را�زد�$ �رد
ر دار�د،�� ھ�� �!و�ش �1وھ�� ��د��ن از���ل  �!دن ات �2

در 2د�ت ھ���م؟ ا�ن �رد دEورو�وی ھ�1ل �� �� د���ن 
آ���@� ��  ����6ر ز?��1!� آن �ود. �را �� �� �:�ده  اش
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���ل ��د آوری ا�ت �� �رد،را�م آ��ده �رده �ود�درھ���@� �
ا�ن �رد �دا��رE)� آ;��ل �!0ور�� 2وا�� ���ران 

!0رۀ  ا2ل ز�دان����!د،�� در �� آ�E!� و�وا��ردی در د
،�� از ھ��ن روز �� �ن �� وی آ!�� !دم ��  د)�ذ�ری دا!ت

�� �ود�� ی Gورو��� �د �� ���ون آن ���ور���'�م روس ھ� 
� اش �� �ن و��دار���ده ا�ت ، ��دش �و���� ا�روز�� دو�

 ل ز�دا�� �� �0ل د�6دان و0دود �در ا�ن اط�ق در?ر،��2
ا�و��دی ا�ت ا�ن آدم  آ����  از ھ�د�6ر �� �ر��د�د ا��ق

�ن ���م وھ��� �� ده �و��دا�� �1��ه ز�ر!���1 �ود���2ر؟
 � ���ن �:+وک��د �E وا���داد ا���0 از �رط �ر��6�، 

�1� از  �� �!�2ص�د و�ر�!�ن ��ظر��2ورد �ر�ض
�� �$  د�6ری د!وار �ود،از دم دروازه �� �� آ2ر اط�ق

� اط�ق �� دا� �+� !��ھت دا!ت،�� در دوطرف آن �0لوط
�� د�وار �� ھ��ن ز�دا�� ھ�ی ا�ن اط�ق �2,�ص داده �ود�د،

�� ھر اط�ق آن دو��ر طول ھ�ی 2!�� �� ��م ��ر ار�:�ع 
رد�ف !ده �ود،��  ،دا!ت ���� ��ر-رضرو��د �و�$ ��

� و�� ا��ق �رار دا2ل ھر �$ آن �1دا�� د�6دان �+ در
� در دا!ت،�� ز�دا���ن �رای 2و�ش ;ذا���0 ��1رد�د. �

و�ط آن رھروی �رار دا!ت �� اط�ق ھ�رااز ھم �دا 
�ود  �ود.�� ��Mی ��1رد،ودر �'ف آن ده دا�� دود�ش �و

ف 2ود از دود�ش ھ� رو!ن ����ور M> آ���ب ��ر�$ آ�را
�وش �� ��ی 2واب، آ�����،ظ��1رد،��روف ;ذا2وری،

و)��س ھ�ی ژو)�دۀ ���د�د��ن �ظرا���ن را �2ود �+ب 
M� ر��� ودر ھوای ���� ��ر�$ آ��� ��1رد،�� در��ی 

2ود ھ� رادر ���ر ���رھ�ی  نز�دا���ن ا��ق ھ� ود�6دا
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 ا�رو��2 �� !>+� ھ�ی �رخ ��م آن از دوطرف د� ھ�
  ز���� �� �!�د،�� ��Mی -���� �ود.             

 دود ھ�� �ر�� ��1رد�د +ظتاز ; ���م ز�دا���ن ھ��ن اط�ق
در B اط�ق ?1�:ر�� �ود،،�� ,دای �� ھ���ردر ھر �و!

ز�دا�� ھ� �� )��س ھ�ی ��درس و�وھ�ی ژو)�ده ،دا2ل �و�� 
ود ;+�ظ  د�ش ھ�ی دراز وزرد ر� �� ?��1ت ���دۀ .ر

���0 ;ذا ی دا2ل اط�ق �ود. آ���ب ����د 2ط �'ره ��م از دود 
��زد،از ���ن  ��$ �!�دۀ آ�0ر�ش ھ�ی اط�ق �� �!��ن ��

�ذ 2ود �طرف �ن ��6ه ��1رد. �!��ن ����ز�دا�� ھ� ��1:ر
�� ھ���ن  � د�ده ��!د،�>د از ��د )?ظ��را �� �دام � �� �و��

� ��م �ن ���ل �2ن �!0ور � د�$ �رد �:ت�� �ن 2ود را�ز
از �'�و�ت  ھ�� ��دی ھ��رادر�!و�ش �1و،ھ� ا�ت،ر!1رد

��ھ� دار�د، �� ھ�� در2د�ت ھ���م،ا�ن و�� �:�ن �وآ
�ن ھ� را�ر زده �ود �س �� آ�ز�دا�� �� )��س ھ�ی ��در

و�Kھ� ��د�ن �ر�رو�� دو ���وان �:�د ا�� از !دت دود 
�2ود�ر��� �ود. �� ����د !�خ آھواز دوطرف  یر� زرد

�� د���ن E;ر !'�'� ھ� �ر !��� ھ��ش  �ره 2ورده �ود.
�� دودا�� !ر���  هوا��2وا�� ���)� ��ی ��زرا ھ�را

 ،��1 د���ن وی ��+رز�د�م �>�رف �رد، در ?�)اردار�رھ�و
 �تا�را�م �:ت ��2!�د ��ز ا�ن ��زی د�6ر �دا!�م �� �ر

در�ر��ن �و!�دن ��ی دا���ن ;م ا��6ز ��1ردم، ��!1ش 
ل ���B ;م ز�دا�� !دن 2ود را�را�م   �,� �رد�� �,

�رای 2وا��دن  ھ� ز�دا�� اط�قا��6زد�6ری ا�ت، درا�ن 
�+�1ن ھ�ی ،و دا!��د در ا���2ر��ی ���ر از دو��ر 

�و�1� ��Eی �رآ��0 و�ود دا!ت. �� �� �وب ھ�ی �ر�� 
آب از  2ورده ود�وار ھ�ی آن !�ر�ده �ود. روز ھ�ی ��را��
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� �� -ث اذ�ت ن �� �ر �ر ز�دا���ن �راز�ر�� !د،�آ
داری ه !ب ھ� �� �� ,�[ ز�دوآزارآ��0 ��6رد�د،

د�د،ز�دا�� ھ�ی �� ���واز�رای ز�ده ���دن !ب ھ� از ر��1
�!ت دروازۀ اط�ق د�6ران �و�ت ھ�ی ���)وو���زرا ��] 
��وده �� 2ورد�د،وھ����ن ��� ���1 -�ل ��وار را دا!��د 
��وار ھ�ی �ف �ردۀ د�6ران را از روی ز��ن �ردا!�� از 

���م  ��1 در دا2ل �?�س !>�� ایدر?�)آن ا��:�ده ��1رد�د،
���د ,�>�� و�ود دا!ت �� ز�دا���ن �� ���واز درآن ��ر ��

�� �����ده �� از طر�ق �روش ��روی ��ر 2ود ا�رارز�د. 
��0 ز�دا���ن �و)دار��ر ��1رد�د،�ون آ�ر -1س درآن �� 

ر!وت دادن 2ود را  ��2طرر��ن �� ���2 ھ�ی 2ود �� اGر
ز�����1 در ��ل  ازا�ن ���را ،�� آ��� !��ل �رده �ودن

����6ه �ز�دان   از ز�دان �>M� و�ت ھ� ����� �2رج
زو��E �دا�2ن  ھ� از ;رب و;راب،��ن و����،ز���ر وا

ل �$ �,� ��1رد�د،در آ�ز��ن �G ھ� ،�ر�!��� و�� -دا)��
ا����� �� �ظرم �+وه ��1رد.?���E د�دن و)�س �ردن ا�ن 

ز���روزو��E و!���1 ھ�ی  ا���داد،�� ?ر���،
و�را�ت ا�����  ��  ا����� �دون در �ظر�ر��ن  ?'وق;�ر

ن  را�� درد ���م ��رو�ود ا��� .�ن روا ��دار�د��Eی �?�و�
�� ��د�ن �ن از  ت ���وان �:تو�وزش �� آورد،�� �ر@

>b �دون �دام آ)� �ر�� �� ا��!�رۀ 2وا��ن ا�راد ز�دا�� وا�
�ر��] و���� )�س �و�ط د���6ه ?���� �� ز�دان   ر��� 

را در ز�دان  � ھر�دام آ��0از �دت دوا)� ��_ ��ل� �ود�د،
�ر�ن !1ل ��ری ��وده �ود�د.�� ھ�وز �ر�و!ت آ��0  �د ��

                                               .                                                      �>+وم ��ود
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�'�ت ?���� دارای ھر�و�� د���6ه �و)�س از طرف ط
ا��دار�رای �ر���ری و�و��ف �ردن �ردم د�ت ,K?�ت و

�ز دا!ت،وا�ن ,K?�ت وا�ن ا�دار��!J �$ درآ�د�� �
 B!و��!روع �رای د���6ه ا���دای �ود.ز�����1 در �$ 
!0رو�� �!Kق �دام ا�:�ق �� ا���د. ���م �ردم !0ر و�� 
 ���!Kق را د���6رو�و��ف ��1رد�د،������1 دارای ز�ده 
����b 2وب �ود. آ��0 ���ورآ �رای رھ�@� 2ود ر!وت �Kن 

و���م ����م از �$ دا��2د،رد���6ۀ "ا�����" ����رای 
�رای درآ�د 2و�ش ا��:�ده  و;�را����� روش -�و��

��1رد�د، وھ����ن در دا2ل ز�دان ھ�` ����زی ��ن ز�دا�� 
��ن !���1 ����1� وز�دا�� ���@� ���ل ��ود�د،ھ�� را �

��1رد�د،ھ�� رادر �$ �و�B ����ک �� و��ر�$ ��6ه 
ا�Gر ز�دا���ن ���K �� ا�راض �ل  داری ��1رد�د،��

�دوام �ود�د،�ون ا�Gرآ��0در �$  رو����زم وا��0ل ھ�ی،
�� ��1رد�د . ه اط�ق �دون ھوا�ش ���� و�+�1ن ز�د

 �ت ��1رد،�>M� از آ����0ری �1� �د�6ری �را ا�راض
��  آ!���د��و ���ودآب  ��>+ت �'دان و���ود �واد ;ذا�

K��� ون�,د  رز�دان �رای !ش. د�د�ود ا�راض �و��
روز دو�ر���  �و�ود   �ود،�� ز�دا�� ,رف �$ �ل آب

�0��ر از ت ��ری �� !د،ز�دا���ن ,�[ و!�م �رای دو��-
در ��ه  ا�� آب آ!���د�� ا!د Mرورت دا!��د. ��ھ�� 

ه ز�د���ت   ا�ن���1رھم ��در��ود�د �� ��ن 2ودرا�!و��د،واز
���ون ���K در !را�ط ;�ر ,?� �� ا�راض �و� ا��0 �

�دا!�ن ;ذای ���� ��ی  از در ز�دان �� ا���M !ده �ود�د،
� ھ� ,?� �رای 2واب �� ����رزودی ز�دا�وب ����

ط>�B ا�راض �و���ون �� !د�د.                                                                          
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�� �ر�M� -��ده روزی ���ت ��ود ��ی ,?� �رای ز�د 
ر�ری �?�س �را�>� �ردم.�� ا?�)م !ده �ود،�� د��ر ژا�د

�0ت �داوی  �� !:����2 روان ����د،�1� از ��,�داران ا�ر
ا����� در  وی -�دا)ر?�ن �ود.�� ا�د�� ا?��سآ����� ا�م 

���ن ر��� @او ���� �ود،�را�م �:ت  �� �رادر�ن �$ ���ور
��م؟ز���� ھ��م ا��زه �دارم �� !�� را �� !:����2 روان ��

 �?, [Mرا�� !:����2 روان ����م �� و �وا��م ز�دا���� ��
�:��د �� ز�دا�� ھ�   اش ����رو�2م ��!د.�را �رای ��

 را�� ���وری �� ا�داز�د؟و��� �2ن !��1ت 2ود �دروغ
ت �رده ��وا�د،و�� ز�دا�� �ذ�ر��� ��!ود.�� از ���ر?ر�

ر�م �� وی ��!د،در آن ,ورت �� ا��زه دادر?�ل    ا;��ء 
 د�6ری �وارد �0��ن �و�� ,دھ�را�� !:����2 ار��ل ����م، 
ود دارد �� و� د���6ه ?����ازا���داد و�� -دا)�� 

ا�ن ��6ر���م ���ی K2ف ���م �واز�ن ?'وق ا����� ا�ت. ��
�!��ر��رود.                                            �رای ز�دا���ن ھ�ھ�� -�Kم �رگ �در���

  
  

  -روش ا%
ق در ز�دان
  

��ه راا���� ��ری ��ودم،آھ��� آھ��� �� د�6ر �دت �� 
ز�دا���ن �+د !دم،�>M� از ز�دا�� ھ� ��� �� ا-���دی �� 

ھ�را�م در ار�رده �ود�د ، ����ل و�!K1ت 2ود ���Eم ��دا 
،روزی از روزھ� �1� از ز�دا�� ھ�  ���ن ��6ذا!��د

دوم  ۀو�� ھ�ی دروازاز�زدم �وال �رد �� �رادر�
ن روی 2ود را ���روی؟ در �0+و�م E)� آ;��ل �!��� �ود. �

�ن �ردم �� ������ت ر��ن در اط�ق و�ر� �طرف وی �رده
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�>د از �وال �ن E)� د�ت  ھ�ی دروازه دوم �طور ا�ت؟
�رآ�+� اش را �� �� د����ل �ل ��ب ���� �ود. �� �ر �روت 

م �رد و�:ت �� �و�� ھ�ی ا��وه و���ه 2ود �رد، رو�طر�
ھ�ی دروازه دوم را�� ���1م ھزار ���� دوھزاراو;��� �ر 
��دی ھ�ی ���� دار�� �رو!�د،ا�ر�و���� داری �ت �+$ 

�>د از !��دن ا�ن �پ در�:1ر;رق �ودم  �ر�وش �پ �زن؟
�� ?دی ���د و;�ر ا����� ا�ت �� ?��  ه�� ا�ن د���6

�د،در اط��� �� �:روش ��ر��� را��Eی ز�دا�� ھ� اط�ق ھ�
در دھ+�ز آن !ب ھ� وروزھ� ز��د ��ر  ،�ن �ودم

 K,ھ��+�د �ود.ا �و��ر�رو,دا ھ�ی ���ر ��زان و�ر�
� را ون اط�ق دروازه �دا!ت �$ �و�� �و�2واب �دا!�م،�

�وی  دو ��� دور�ر از �ن �رد درآن �!�ل �رده �ود�د،
�ش ��ھم ����ده ور�ش و�ر�:�دی �ود.�� �وھ�ی �ر، 

�B1 زرد �>+وم ��  � در ز�ر �ور �روپ �رق ����د�ود.�
!د،�زد�1م آ�د رو�طر�م �رد و �� ,دای )رزان �را�م 

ھ���م 2دا�0ر��ن و�� ھ�6� ز�دا�� �:ت:�رز�دم ;,� �1ُ 
�ذ!���دم،�ن از  ا�ت،�ن �دت ده ���<( Bل را �� ا�ن �و���

وز�ر���ن ھ��م و���رای ��د�6ری �ن �Gل �و ا�ت 
،از �زدش �وال �ردم �� !�� ���� آوردن�را�?��ب ���ت ا

� �رم ز�دا�� !دی؟�را�م �:ت ��د روز �� ��+� �ل �� �
?��ظ� �ردم �طرف �رخ ���ده �ود، �� زن واوEد ھ��م 2دا

�+� �2� روان !دم،�ون در��ن �ردم �زار !ر�ف ��2طر�
وز�ر���ن د!��� ھ�ی !2,� و�ود دارد. د!����م �2ر 

آ��0 �ردم �و)داروھ����ن ھ�رای ،!د�د �� �ن �زار ��روم 
�� وی را�وردادن �� �ن  ،وز�ردا2+� روا�ط �و�� دار�د

وس ������ن ھ��م؟ز�����1 �و�ر�� �� !0ر �2,
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�ن �� �و��دا�� @از �و�ر�� ا��ر��1رر��د در�ر ��راھ� �ر
،درآ2ر�را ��  �رد�د �دت ���ت روز�را ��ن و���� �رد�د

�م را �� ���م �!'ت و���ه ا���� روان �رد�د.و�دت ده ��ل ��
�ذ!���دم؟ ���<( Bدر�ن �دت �رز�دا�م را روزی در�ن �و�

���1رد�دم و�ن �Gل �وروزھ�ی اول از د�دن ا�ن �ردم وا�ن 
اط�ق ھ���1 در ز����ن �Gل �2دان �رد ودر ������ن �Gل 

$ ����!د دل �� م �رم و�راز !�ش،�2$ و��?��
ن اط�ق ھ� �� ?دی ا� آ���2 !دم، �ودم،ا�� آھ��� آھ���

;�ر,?� وو?!���ک �ود �� از د�دن آن �وی در �دن 
ا���ن را�ت �� !د،در �2رج از اط�ق ھ� در دھ+�زآن !ب 

!�م وزه �>داز���زھ� �ر���0 ا����ع ��1رد�د،ھ�� ر
�زد ز�دا�� .ر�?�س �� �رد �وی �:�د و�ر�� �ود��,

   ھ�ی �ر�� ��
ا�� ھ�ی د�د،�ن در �>�ب �ودم �� �را وی ھ�رای ز�آ

وی از ھ��ن �?ل �ود وی  ��1!د؟�ون  ���@� ���1 �رس
را �� !���2م،روزی �را�ش �:�م �� !�� آدم �وی �:�د 
ھ���د �رای !�� ����ب ���ت �� ھ�رای ا�ن ز�دا�� ھ� 
 �+�م دود ����د؟ رو�طر�م �رد،و�:ت �� �رادر !�� ھم �$

ش 2ود ه �و؟ در �وا� ��دی ھ��� !و)B 2ود را �2ورو�ردۀ
�>د از ��د روز�$ !ب در دھ+�ز ,دای داد ھ�` �6:�م،

ود ��رون !د�د �� از اط�ق ھ�ی 2 �+�د !د ھر�س و�ر��د
�!��� ,��ت وآرام �دا��د �� ���را ���ت،�ن در ��ی 2ود

ز�دا�� ھ� �6و!م    �ودم،�� ,دای �1� از
�� ��,رھ�رای �1� از �ر�� ھ� �� ��6:ت ر��د،

و د�دم �� �ر و,ورت  �رده ا�ت،�ن از اط�ق ��رون
وی را �دا2ل اط�ق 2ود آوردم  ��,ر 2ون آ)ودا�ت،
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�رو,ور�ش را!�ت و!و �ردم، و�را�ش �:�م �� ��دا���م 
رو�طر�م �رد و�:ت  ��رات آ�د�� ا�ت؟ ���K �� روزی

ر��� ��ل ��6ر؟ �>دأ �را�م �:ت �� ��ی !�� �� �س آب 
ھ�ی اط�ق در در�ن اط�ق ����ب ���ت، �را !��را �د�ر

�را�ش �:�م ��� دا�م؟ E)� آ;��ل  دروازه دوم �� �داده ا�ت؟
�� �د�ر�و�� ھ�ی   ،آ;�,�?ب 2ودت �� ����,دا�رد

� ھ�ی ���� دار �� �رو!د، روزھ�� ��دی دروازه دو�� �ر
ز�دا�� ھ��+د !ده �ودم، وھ����ن آ��0 �ر �ن  �ود �� ھ�راه

در �ورد ا-���د ��1رد�د،روزھ� و!ب ھ� از ھر �دام آ��0 
و����ل د�6ری ��  �وا�ق �ر�� ود�Eل ز�دا�� !دن !�ن

�� ا���1 �دا�م ��  �وال ��1ردم، ��6ذرد ز�دان در دا2ل
وM>�ت ز�دان وز�دا���ن از �� �رار ا�ت،ھر�دام 

ن درز�دان ر�م �و�ر�و!ت 2ود را �را�م �,� ��1رد�د،
�ود. ������1 درز�دان ��زه ����د وھ����ن   �� در 

� ھ�ی ;�ر ا����� �Kدان �'�و�ت ��1رد، ز�ر!��1
�ی  د�6راز ا?�رام �ر-Kوۀ ا���1 در��ن ز�دا�� ھ

.وی    وز�دا�� ھ���1 دارای ���واز�ود�د �ر2وردار���ود،
�$ ز�دا�� د�6ر�� ا�م وی  را�0��ن ��1رد�د،�1روز�زد

م ودرز�دان وی را ���م ���ور;ور��د ��د ه ا�وش �ردارا �ر
�0��ن �ودم.�ون    وی � �'واءو!ر�ف �ود،��1رد�د،�� آدم �

درھ��ن اط�ق ھ��E�� �1ی ز�دا�� ھ� �:روش ��ر���دن 
ز�د�� ��1رد، در�0+وی اط�ق وی ��� ���م ?Mرت �ل �� 

�د?�س وی ���م !ده �ود،�رار�ود �� >��!�دۀ ��6ب �ود،��
ھ:�B د�6ررھ� !ود.���ور �را�م �:ت �� ا�ن اط�ق ���1ر �� 

��ش ازا���1 ��� د�6راط�ق �ا�ر���ل ھ !ود. ��
دم ر�رو�طر�ش  ردھ�رای �+$ �ر�وش �پ �زن  �6را�
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وی )��س ھ�ی  �و�را�ش �:�م ا�ر�را�ت ز?�ت �!ود ز����1
طر رھ��ش �� �د�ر�ت �� 2�2ود را��] ��ود.و وی را

  �دھ�د؟ ا?وال 2وا���د�را�م
��  د !ت ��دروز���ور;ور��د�را�م ا?وال دا�>داز�ذ

طرف �د�ر�ت  $ �ر�وش  ��?Mرت �ل را�+
ن !�ر��� �ود؟و�را�ش �:ت �� )��س �رد.واز�زدش 2واھ�

ل ] ����د.و�ن �دون در�ظر�ر��ن �را?2ود را��  ھ�ی
���و�� �ون ���ون درآ��� �ول �ود،و�ن �ول �دا!�م و�� 

���م  ا�ر��دا!�م ا,�2�aطر ر��ن �� اط�ق دروازۀ دوم ��
 ادم،��b �زداط�ق ھ�ی !2,� ��د �� !د ر!وت ���د

��ن �ر�وش و�د�ر�?�س   ���م ��رھ� �1ر�ردم.��2ود
ا�ن  ����ر?ر��ت �?ر���� و?��ب !ده����!د،وا���0 ھم �� 

 ��ر را ا���م ��دادن،�,��م �ر��م �� ?ق �ر��� �� !ود ��
���م ��رھ�ی !�ن K2ف ���م  �K2@ �1 داده؟ وb���G ازھ��ن

�دون �>ط+�  آ�واز�ن 2'و�� وا����� ,ورت ��6ر�ت،�ور
� ���ر��م  ���رۀ 2ود را��] �و�ط �$ �:رز�دا�� د�6ر �

�� ?Mرت �ل روان �ردم.  اط�ق در�!ت دروازۀ  دا!ت،
آ�دو �:ل دروازه  !د ��رد��1 ��ر ھ�ی د��ری   وی ���م

را��ز�رد،�ن �� ا��زۀ ?Mرت �ل ���رۀ 2ودرا دراط�ق 
رد.�� ن �ا�دا�2م،ز�����1 وی )وازم 2ودرا از اط�ق ��رو

B 2ود �ن ��م دا!ت اG�Gا���1 �:ر د�6ر �� �+$ �
�ن )وازم و����1 �+$ �را���ورد،�ن دروازه را�:ل �ردم،

2ود را آورد د�د دروازه �:ل ا�ت.وی �� اط�ق �+$ 
�$   !د،ز�����1 �ر�وش ب ��ر�وش ر�ت واز وی ط+
�� �� اط�ق را�:ل �رده ا�ت؟�ن �زد�$ دروازه !د و�:ت 

��ن  �:�م �� �رای �:ل �ردم؟وھ�� � �نوا�ش �:�م �در�
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�� ���ت  ��ب اط�ق ز�دان را ��Eی !�� �:��ت ���1د 
ز�دا���0 �:روش ر���د�د؟�ن ا�ن �پ را���6ری �� ����م؟   

�ر�وش �Gل ��ھ� ��د�� �:�د  �� !��دن ?ر��0ی �ن ر�
��ر��ن را�� و ر�د،ھ�` �6:ت و�طرف �د�ر�ت روان 

د�ر ا�د7 د)6� �!ررا �زد�ن داد.�Kدر� � �د�ر�ذارش
روان �رد،و�ن ھ�رای وی دا2ل �د�ر�ت ر��م.�� ��رد 
دا2ل !دن �د�ر ��دا��ت �� ا�راز زورو�� �0د�د ��ر ��6رد 

��� �ن ��ؤل ا����  پ 2راب ��!ود؟رو�طر�م �ردو�:ت
2ود را��  ھ��م. !�� ��ل از���1 2ود �را�� )��س ھ�ی

6ر���د؟?���E ا�ن ��ر �ن ���س �� اول ھ�راه آ�����ر�د
 ,ورت �ر��� ،!�� ��د روز�+$ ��ن را ��2ود ��ر�د؟

ت واز زور��ر �6ر�ت،اول B اول ��زی �6:ا��وی دروھ+
وی ��دا��ت. �� �ن درز�دان ��ن ز�دا�� ھ�از �$ ا���1 

،واز طرف د�6روی ��دا��ت وز�B 2وب �ر2وردار ھ��م
د�ت  ر2ود رااز�� ���و��1ر�ن -�ل �0رو2!و�ت ا-���

 � ���� �ود�د؟���:�� ����د �� @دد �وط��داد،ا�� در2:�در,
 �� ��+d �01زاروھ!�,د ا�&��� 2ر�ده �+$ ��ن اط�ق را

 �ود،�� ���0 ز�د�� ����د.�د�ررو�طرف وی �ردو�:ت !��
ط�ق د�6ر وی �6ذرا��د و�رای !��ا ��دروزی را ھ�رای

:ت را ر2,ت �رد رو�طر�م �رد و�����م؟�>دآ ھ�� ��دا�� 
اور?���E ا��طور!ده. �$ ��زی !ر��� �� �+$ رزو

 رو�طرف وی �رده �:�م �� �+$ �ر�وش ر��ق �ن �دھ�د؟
��دا���م �� !دم،ا�ت از �ن �ول ���6رد؟�>دأ ازآ��� �2رج 

را  -+�� �ن ھ���د،و��0م ����M �دد �وط@ازھ��ن ?�Eدر,
از ��ری ��ودن ���ت و��_ �د�ت ز�ر�ظردا!�م،�>د

�ری  رااط�ق د�6رداد�د،�دت دو��ه راا���� �نروز�+$ ��
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 �� �ز�دا�� ھ��ا�Gر �ن ھ�راه �� ،�ود ��رده �ودم.روزھ��
.روزھ� و!��0 را�طB �زد�$ دا!�م آ��0 ���واز �دا!��د

ز�����1 ;ذااز ��زل �را�م �� آورد�د،��د �:ر ازھ��ن 
ا ھم در ;ذای 2ود !ر�$ �� ز�دا�� ھ�ی �� ���واز ر

�د��1 �� �ن دا!��د ���م �0 ��� �� ا-��,?���ر��ن رد�ردم،و
 نرد�د،وھ������ 2ودھ� را �را�م �,� ��1ه رازھ�ی ز�د

�� M<� �� د�دم�ن� ھ�ی ���:ذاز آ��0 ��� �� �وط@ � 
!�ن  د، �>M�ا�دا��2 !ده ا��� ز�دان  �دام �رم ر�ر�دون!

دون ��,+B �?1�� ز�دان را �� �دت �� ا)� ��_ ��ل را�
در  ا��6ز��ری �رده �ود�د، راب وا�ف����ر 2 ?�)ت

� ��!د !�ن د�E+� �� دال �ر �?1و��ت آ�0دو��� ھ�ی 
. ��J دو��� ھ��!�ن را �� �?1�� ار��ع �1رده و�ود �دا!ت

�ود�د،�ون د�ت ���� )���ن دو)�� درآن �ود،�>M� دو��� 
ب �,�دف �� �?1�� ر��� �ود، �:ر ز�دا�� را �ھ��� �ر?

�ل و��م �?1وم �� ز�دان ?1م �M���1� �� �$ ��ل ا)� 
ز�دان ل رده �ود،در?�)��1 ز�دا�� �ذ�ور�دت ��_ ��,�در�

ت ���وان �:ت �ط ��ری �رده �ود،�� �ر@ارا در�د�ر�ن !ر
ن �دام �رم �� ز�دان ا�د��2 �ن از آ��0 وا�>J �دو �� ��د�ن

!ده �ود�د،ز�را ��ظر��ر��د�� �و)�س �دون �دام آ)� �ر�� 
�!�رۀ 2وا��ن �ر��] �� ز�دان ا�دا��2 ا!�2ص را �� ا�

�ود�د،�� از ا�ن وا�>�ت د)2راش و;م ا��6ز دردا2ل ز�دان 
آ��0 �� ز��د ��!م �� 2ورد،ز�����1 در ��ی ,?�ت  �� 

د�دم و��  را �� و��� روزی آ��0 �ھ����6 ،�!��م 
وز�دا�� !دن 2ودم را �را�وش  !���1 ،!��دم،درد
� �ودم و�� �ھ�ه راروزھ� در �1رو�6و�6� ��1ردم،

�1� � را ��دا ��م �� ?دا�ل �ا�د�!�دم ، �� ا�ر ��وا�م ��را�
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ا���ن ���ور �ود�د  �'�ر و �� ���واز����م،ھ�ی  �رای ز�دا��
از �درک آن  در !>�B ,�>�� �?�س ��ر�����د �� روزھ��� 

در  �د،طر?�0 و�Kن ھ���������ر را !1م ھ�ی !�ن �'ط 
���م �� روز ھ� و!ب ھ��طور ذھ�م 2طور��1رد ��� دا

!�ن ��ود،و���م  در?�)��1 ھ�` روز�B ا��د �رای  ��6ذرد؟
����د �و���� ای ,��ون ازھم ��!�ده �ود،�را د���  ا��د !�ن

در�ن ���را�ری وا���داد ��د��E �رار دا!�� ��!د؟������ 
د��� از ز��ن ��دا�ش �!رھ��ن طور��وده ا�ت، و�2واھ�د 

رت ��دان ��Eی �0� د���ن ��م �����د ���د �� ھ��!� �د
     وآ��0 ��م �1!�د و�ر��ن �ردار�د؟

                                                                          
 
  

  ا�%راض در درون ز�دان
  

ز�دا�� ��  از ��ن ��د�ن �>داز ;ور و�رر�� ود�ت ���م
���واز��1:رآ�را �� ���M� �� فت -�ت �د�6ران�<Mر و� 

�ر�� �ر�م ��م دا!ت ا���2ب �ردم ،از���1 وی E;ر 
وM>�ف �ود ���م ز�دا�� ھ� وی را �ر�م �ز 2ط�ب 

!ده ا�ره وی دا2ل �ذ �د�ن �ر��� !ب ھ�ھ�راه���1رد�د،
�>داز��د�ن ��رد�د ،�����1 ���-ت وی را ?�,ل ����م

ر�$ آ��� در��Mی ���� �� دراط�ق وید�1ر �!�و��زد�د 
� را���ر ھم �رای ���0 ;ذا �ن د�6دان ھ�ی �+�� ��د

!>+� ھ�ی �رخ ��م از آن ز����  وا�رو��2 �ود�د،
درس �+و د�6دان ھ� ��1!�د،ز�دا�� ھ� �� )��س ھ�ی ��

ر��2ر ھ�ی ��ن 2وردۀ !�ن در �ود�د.  ���0 ;ذا �!&ول
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ن � �ر2� را �� 2ود �ر��� �ود،و��ورو!��@� آ�ش ر
 �طرف آ���ن ز���� �� �!�د،و  ��م ھ�ی دود از �وراخ ھ�ی

،روی ���0ب و���ر��ن رااز �ردۀ ���ه دود ;��6ن آ���ن
�طرح �ردم  �دی �ر ا�ش�و!��ده �ود،�ن ����ل را ھ�ر

از �� !��  �:�م �� �رای !�� ھ�` �ر�� �داردو�را�ش 
د�6ر راھ� �ر��6� ���ر�د �� در ز���ر و ذو��E ���ر�د. 

6و��د �� ?ق �ر��� ��!ود، ،�'ول �>روف �� ��و�ود �دارد
د د�ت �� �$ -�ل ا-�راض �� داده، روی ھ��ن ا,ل ���

�:ت ا�ر �ن ��ری ��م وا�ر �� آ��ز  >���',د زد؟ �ر�م در
 �د؟?1و�ت �را �زا@� ��21ود �ر�م �>دأ �� ���د �رد؟ 
�� �2طر�د�ت آوردن ?'وق وی ��دا��ت �� ا�رز�دا�� 

زطرف ���ور�ن �1دام ?ر�ت ا-�راM� �ز�د،ا 2ود د�ت
 �@E�� ی ز�دان �د��ور �'���ت��در وھ�+B اول د�ت و

��1رد�د،�>دأ �و�ط د�دۀ �ر�� ��  )�$ وزو��Eز�دا�� راو
در �>دأ ���ت ھ�ی ?��س �د�ش !وک �ر�� ��داد�د،

 و�+� �ودھ� �Gل �$ ط ا�د��2 �� !د�د�� اط�ق �اط����0
 س ����د،وھوای ���� �رای ��: ��� وھ�` �وری در آن 

 ت،�ون �ر�م وا��Gل وی ��د�ن �ر��� ا�ن �دا!�!�دن و�ود
�رد �� د�ت ��  �ت ���وع �زا ھ�را د�ده �ود�د،اول �ر@

�را�ش �:�م د�6ر !��را  ا�ن -�ل ا-�راM� �ز�د،��ا���1
 ��E��1 2واھم �ر���د؟ !��د !��را دو��ره و)�$ وزو�

�د. �ش �:�م ا�ر !�� ا�ن ��ر راا���م �دھا�����د،وھم �ر
ز�دا�� ھ�ی د�6ر�د��ع از!�� ��ر ھ�ی د�6ری را ا���م 

�ن �ن ,?�ت ھ� �ود�م �� ��1:راز���و�در�ر� 2واھ�د داد؟
2دا ?��ظ�  �ن از �زد �ر�م دا2ل اط�ق !د،�د�ر�?�س   

و�+� دروازه دوم �� �دم زدن �ردم. ودو��ره �� ,?ن ?
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آ;�ز �ردم،�ون !��0 ھوا��� �رد �� �ود،�>M� از 
آ���ن �و!�ده از �د�د،آ ھ� �رای �دم زدن �� آ��� �� ز�دا��

درد و���م ��Eی �رز�دا�� ھ� �ود. و���م ز�دا���0 ھ�� 
��-�� د�ت �رگ را در�ر���ن 2ود ا?��س 
��1رد�د،وھ��!�   درا��ظ�ر�ود�د. �� �� و�ت آ���ب ?'�'ت 

��د د��'B  و-دا)ت �'�ب از �0رۀ ;���ر2ود �ر��1!د؟
آ�ده  ت ا�!ب   �� �دم زدنر�م K2ف -�د�6ذ!�� �ود. �� �

�� !روع �� �دم زدن �رد.�� �ن �زد�$ �رد،  ارو2ود 
�!��ن ��:روغ 2ود�طر�م  �2ره !ده د�دان ھ��ش �� ھم 
��ده �ود.د����ش ��+رز�د،�+ب در���� اش ����د�� 

��ش و?!ت ���و�ر��روح و2ون آ)ود در����ش �ود،در ��
�وار ھ�ی �ف �ردۀ ��وار��1 �د�ده �� !د،�وط�   

د�6ران را درطول روز درآن ��] �رده �ود از��:B 2ود 
 در�ر��ن  ��رون �رد.و�$ ��B آ�را �دھ�ن 2ودا�دا2ت، 

�را�ش �:�م  �� ���د �رد؟�دم زدن از �زد�ن �وال �رد�� 
 ���!����>د از �2م  ،�� ���د�� ���ز ,�[ �رو�د�� روز

�ق ھ�ی -� ز�����1 ���ز �ذاران �طرف اط���ز ود
و�ر��د ����د �� ��  2ود�ر�!��د !�� �ورأ در���ر��E!و�د؟

ز�دا�� ھ�ی �� ���واز از �ر��6� از �!ت اط�ق ھ�ی 
ه د�6ران �و�ت ھ�ی ���)و و���زرا��] �رده ��2طر ز�د

ا�ن �� -دا)�� ���ت؟�� ز�دا�� ھ�ی ��  ���دن ��2ور�م،
وض �� � �� -���ور�د، آ�0 ھ�� روزه ��ن از ���2 ھ�ی !�ن

��د،��2طر��1 آ��0 �� �د�ر ھ�ی ��ر�ری ��ر��1 در!>��
ق ھ���م و�ر��� ��� �� �� ���?�د،ه او�و��دان ر!وت داد

را �� و�ر��6�  �2ت یروزھ� ��وی ؟��� ��ر ���دھد 
ی �ل �ردن در�ن ��ر ��>���!�د. وی ��دا��ت �� د�6ر�?
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را از 2ود دور�رد،ا�دوه  �رگ ��ر��� ا�ت،2وف و�رس 
  � را �� ��رو��دل ��2ت.����، �:رتو;,�+��ون 

راه د�6رو�ود  2!��6ن درو�ودش ط&��ن ��1رد،
�ر�و!ت ��ز را �رای �دا!ت.�� �ز ا���1 ا�ن ?ر�ت 

�ه روزی و���������   �د�ت آوردن ?'وق آ;�ز و�� ا�ن ��
؟ ز�را ھر��زی را������ ا�ت،ھ�� ��ز در د��� ��2�� دھد

�ول �رد �� �� !ب �>د �ر�م �ه  ا���م دارد،��2Eرآ;�ز و
�� ه آ��0ز�دد�6رھ��ن �روژه را-�+� ����د،�ون �رای 

�� �رای آ��0 �رگ ه ز�دو�رگ ھ�` ارز!� �دا!ت؟ 
!ب -�+� !دن �Kن �راھم !د،�ر�م دراط�ق �در��� �ود،
ری �ود،���م ھم اط��� ھ��ش �2واب ر ��� در?�ل ��'را

�ی  2ود دراز �ر�م در ز�ر�ور ��ر� �راغ در��ود�د،
�ود.�� ,دای �:س در�0+و�ش ?�زه 2وا��ده ا���!�ده �ود، 
 ?رف ��زد و�رای �ر�م ر�_ آور�ود،و��2ود�!�دن وی 

�6ه �رگ ��!د آدم روزھ��ر��� ودر �ر� ��6:ت و����1
2واب وی �ر�ده  �طور���وا�د ا��طورآرام �2وا�د؟

�ود.�+و�� در د)ش ز���� ��1!�د،�� �� و�ت ���ده 
ز اط�ق �2رج ودر ,?ن ا �د.�� �Kن را -�+� ����د،�ر��ز

� ���0ب �د در �ر�و رو!��@�ر ���ر��?و�+� �?�س ز
� �طرف �+�دی و�زر�� ا��2 �ود،وھر )?ظد�6ردش �ر

رادر �ظر2ود ��6ر�ت ��  ����ر��6ه ��1رد.و!���2 ھ��
د�ت �� �ر���ن رق آن ��E !ود،و�� ا�ن �,ور  ; �ردا ��

��ش را��2ر�� !د،و�� �:ت از ا�ن �ود، وھر )?ظ� ا��
  ؟ !ود �روز��ر �رده روز��ر�2ت د�6ر �,�ب �� ��

رو!��@�  و�ور !ب ���ه �0رطرف دا�ن �!�ده �ود. �م �م 
را�و��ن  از ا�ق �د�دار!د. 2ور!�د �1ش �ر�رق !ب ���ه
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وز�ز رو!�� آ���ب �� ��زی �دن ر�ر�ت،ھ�� ز�دا���0 �� آ
ز ار�&�ن د�6ری �� �ز ;�ت �دا!��د،�را�� رود�6ری ر

�دا�� د�6ر�� 2ودش ز رو!�� �دا!ت،ھ�� روزه �1� از
�ش � ��>� ������ن �ود.��دور�+� ��م دا!ت �� �وھ�ی

�������� ���ه �ر�رو��+�  و�ر�_ دراز وژو)�ده و�Kه ��ط�
�� از !�خ آھو�ود ، �6ردن  رم �_ زرد ر�در ��. و�ُ 

زن و? �� روزه ,�[ و!�م �� آوای �+�دھ ،دا!ت
رد،درھ��ن 1ا��6زز�دا�� ھ�را�� ���ز ,�[ و!�م د-وت ��

��دروطو��ن �ور ا�را��ل ����د روز ,دای �رم وی ����د 
K2ف روز ھ�ی د�6ر���م اط�ق ھ� ودھ+�زھ�ی ز�دان 

ع ��!د، ورادر2ود ����ده �ود، �و���� ?وادG� در !رف و�
K2ف روز ھ�ی د�6ر���م ز�دا�� ھ� �� ادای ���زآ�ده 

�>د ود�د. �� ا�ن ��ر��-ث �!و�ق ��!�ر�ر�م �رد�ده �ود،�
ز�����1 ���ز �ذاران �طرف اط�ق ھ�ی 2ود  ازادای ���ز

�� �� B�2�!د.ودر!Eدر���ر�� �ن ��+K� Kر���د،�ر�م �رار
در�ظردا!��1 در���ت ��Eی در2ت ���ر�ود ��E !ده و�� 

                                                                       �ر��د �رد:                            ,دای �+�د 
ر�م ھ�` �س �� �6� ��!� ز�دا�� ھ�ی �� ���وازاز�� 

�6ه ��ر�ری را �� اGرر!وت �د�د،د)ش �رای �� ��� �وز
�و)داران درا���2ر دار�د؟                    ...  

                         
ن ����2 ھ�ی 2ود �ود�د، ز�����1 از �ون ��ؤ)�ن ز�دا

وا�>� آ��ه !د�د، ���K,+� از �د�ر�?�س �ر��� �� �� 
�و��دان  دا2ل �?�س !د�د،د�دن �� ���م ز�دا�� ھ� 
در?و�+� �?�س �ردا�رد���د ز�ر���ر��] ھ���د،��ؤ)�ن 
�� ز�دا���0 ا�ر�رد�د، �� !��دراط�ق ھ�ی 2ود�رو�د،از 
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�داد ���ور�ن دو)ت ���د �� �� ���1 ز�دا���ن از ��ر وا��
�>M� از ز�دا�� ھ� ����ل  وھ����ن ھ�راهد،آ�ده �ود�

و�� اوا�رآ��0 آ��0 آ��ھ� وآ��د�� دا!��د، . �طرح !ده �ود
�م ھ����6� �� �ر�م و�د�ت آوردن �وش �دادن، و�� ر

از  ?'وق 2و�ش ���ور�ن را در�?�,ره �ر��� �ود�د،
س ��1و!�د �ر��دش ھرطرف ;رش و;و;� �ر�� �ود ھر �

ر���ر�6وش ��ؤ)�ن �ر�د،;و;�ی -���� �ود، �د�ر 
�?�س ���� آ�دن �و��دان ا���� در?�)ت در���د�� �رار 

ا�ش د-وت دا!ت، ھر �در �� �و!�د �� ز�دا�� ھ�را�� آر
و)�وج �ود ��  ه�'درآدم 2ود 2وا����د ��ر�ر وا�] �!د؟ آ

 ��ل از ا�ن ���را�� ھ�` ��ز و�� ھ�` �س �و��
�دا!ت،و?�� �Kم ��� را -+�$ ��� �:ت،�� �ز �ول 

�دا!ت،�رای او)�ن  و ا-���ر ��زد�6ری �را�ش ارزش
�� ��زد ا�:�ق ا���ده �ود،و�� �ر���ژوی )ط��ردرز�دان ���ن 

�1رد ز�����1 �و��دان  هع ��1رد، �� ���دا�� ھ� �Mر�� ز�د
�ر�م ود�6رز�دا�� ھ�ی �� دا2ل ز�دان !د، 2وا��� ھ�ی 

��                        .  ورده !د�رآ�واز 
                        

س / �ر�و�%/ و (  
  

�و!ت  ھ!ت ��ه از ز�دا�� !د�م �ذ!�� �ود،ھ�وز�� �ر
�ر��  �دا!�ن �دام د�Eل و�را�ن ا��Gت �ودم.دو��� ام ��� �� 

�ر�وال ود�6ر e���ش ،�?��م ��� �وا��ت �� �ط��ق �رد�و
,�در  B �� دال �ر �?1و��ت �ن ��!د�'���ت �دام ��,+
��  ��قGر �!�ر دو���ن ��د�ن �ر��� �� �د����د،��J دو��� �� ا

و�ر�!ت ز�����1 �� ر�وا)� ووزارت -د)�� ر�ت �e)وی 
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� وظ�:� ��� �?1�� ��ر��د، ��M� ھ� درروز��Mوت �
,ورت ���6ر�ت،�� ا��J��  �� �1 �دام ��,+� ای آ�د�د،

ھ�ی  �س@E@� �� از ز��ن 2ود رد ط�'�ت ��اGر�!�رز��
دو�?1�� �:�� �ود�د، �را �دون �دام ا���دی �� دال �ر 

،��ر��ه �?1و��ت �ن ��!د،�� ��` ��ل ?�س �?1وم �رد�د
 �B و�Eت �روان و�$ ��ه از ��,+B ;�ر -�دB�E دو�?1

�� از�ر���� ر�زی در�?�ط �راز آ!وب و�� -دا)�� ز�دان 
� �)�ت ھ��>ت و���� ?ر!ت !��ھت �� دوزخ روی ز��ن دا

وM] ا�:��رو;م ا��6زز�دا�� ھ�ی  را �رای ��0ود �2!�دن
�� ��M-ت و��2طر?'وق ����ل !دۀ آ��0 ودر���رزه -+�� 

�� راه  �و@�،ر!وت ����� آ�ر�ن �?�سر�� -دا)�� زو
 ز�دا�� ھ�ی �ود. و�>داز�$ ��روزی و�ر��ن ?'وق  ا���ده

���� �ود. ،روز آ�!�� �ود�ذ �د�� �� ���وازاز �ظ�م ا���دای
)��س ھ�ی ��ک �و!�ده ،�رو,ورت 2ودھ� ���م ز�دا���0 

را�ر�ب �رده �ود�د،�را�� روز ��ی وازی �ود.����ل ھ� 
ودو���ن ز�دا���0 �د�دارآ��0����د�د،ز�دا�� ھ���1 ���واز 

وازه در,?ن ?و�+� ز�دان در�ردش و�وش �� در دا!��د ��
دا�� ���د و�>M� را ,�ود�د،�� �� و�ت ��م !�ن 

:� ھ���ش روی اط�ق ھ�ی 2ودا��ظ�ر,دا ود��'� ھ�در,
ھ�ی  دو�:رازھ�,�:� �ود�� �روزھ��!��ری ��1رد�د،

دی �� اGر�$ �وط�� د وا���دادوران ��1ب ام را د���6ه ���
ر�و��ف �رده �ود�د،�را �� �و)�س ��ر��1 در�ر���ور�ت

� �0رۀ  ,دا�رد�د. ز�����1 �� دھ+�زر��م،�ظرم � دروازه
�ر��  ا?وال �ورا�� �در;Kم �>,وم ا���د.�>داز�!�ش و

را�� ��رش -�وا�� �ن   د�ت در��ب 2ود �رد. ���� ای
از�و��ف B��2 �ر���ور�ت �و)�س ��ر��1ر�و!�� وروان 



www.goftaman.com 

 47

�رده �ود.�د��م داد،وJ��M �را�م �:ت �� اK2ص وا�وررا 
درھ��ن ھ:�� �� ا�������ور�د،�$ ��ی ����ب �را�!�ن 

                                                                                                  ����د؟�
                                        

                                                           
  3�4& 2د�د دھ�ز�0ز�دان 

                                                   
                                                                                               

ا��'�ل داد�د،وا��0را ��  از�ذ!ت ��د روزآ��0را �� �?�س�>د
 ،روزھ�ی آ����� �ود.���م ز�دا�� ھ� اط�ق 2ودآوردم

د�د،�ن در دم ?و�+� �?�س در?�ل ���ده �ردی �و �ردا�رد
دروازه ا����ده �ودم. �� دروازه دو�� ��ز!د،ز�دا�� ��زه 

�دان �رد�د.ا�ن �وان �� در?دود واردی رادا2ل �?وطB ز
 زده ��)� �>+وم �� !د.���!��ن آ�� و�ذاب E;را�دام ���

 $��دار در ��رھن و����ن ����B !�ر�2ن �2+� و�Kه  
     �رزوا�'�K��� ا�ن �وان �ردا!ت،�را�� 2ود �+ب �رد،

�ر!ور    د��ی (�و,وف �س از�و��م دا!ت،  -��ر�+�
��+?��� ���Kدان  ط� �ر2ورد�ر��� ھ�!ب ھ��1م -2+'�

!�0د !د ��دش �را�� ١٣۵٨وط�:روش 2+'� دراول �رط�ن
�دا2ل دروازه �وم ا��'�ل داد�د،�ون ;Kم  وی را��د) 
آ!�� �ن در ز�دان ��وی  وم �� وی !��2ت ��+� دا!ت.و�>,

!دم،�� آدم ���ن و��و��ر�ود. �� وی را�Gل �ن وا��Gل �ن 
����ر���ردا�� درز�دان ا�دا��2 �ود�د، �>داز �ذ!ت �1��ه 
 �ظر�� 2واھش ھم اط��� ام وی را�� اط�ق 2ود آورد�م،

از دا2ل ز�دان ��  ژ�م�و�ش ر �و!�0ی ھ��ن �ود �� �و�ط
ھ� �ن �و��دا�� را�ور داد�د،�� در �!ت ا�ن ھ�� ���را
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�� �1�  د�ت دارم،دو)ت �,��م �ر�ت �� �را �� �+>B �د�د
�ر�وت ��2دان ;دارطK@�   رژ�مازز�دان ھ�ی �2وف 

در�$ اط�ق ا�:رادی  در���رز�دان دھ�ز� �و�>�ت دا!ت.
ا��'�ل �دھ�د،ھ��ن �ود . �$ !�م ��-ت !ش ��� �را �� 

 !ب ھ� ;ذا از ��زل �را�م �� دروازه ,دا �رد�د. �ون
وازه �� رز�����1 از د د�د،�1ر �ردم �� ;ذا آورد�د،اور

�ر��$ ان �دم �� دوطرف دھ+�زده �ر��ز د دھ+�زدا2ل !دم
 ��ن ,ف �!�ده �ود�د، و�ره�� �:� ھ�ی ��,دو�� �ور

�?�س ��  دروازه �روم،د)6� �!ر�و)� ��2وا��م �� �طرف
����� در اط�ق ا�م �:ت �� ا�م آن ا�د7 �ود، �ر

�دم �را��1!�د؟ �ن از �زدش �ر ��ظ�ری !���د�ر,�?ب  ا
دا2ل �����د؟  ت؟ در �واب �را�م �:ت �رو�د�� ���وازآ�ده ا�

�� ��رد دا2ل !دن دراط�ق �د�ر�?�س �ظرم �� ��د �0رۀ 
 �!�ن �� )��س ھ�ی �+1� �+�س �ود�د،B ا�� ھ� ��آ!�� ا���د،

وروی ��زآ��0 �$ ?+'� زو��E و�$ و)�$ 
��;ذ �� �� آرم ق ��;ذ �زد!�ن �ود،�و�ود�ود،وھم �$ ور

��:�د �� اول در��ی ا�ن و�!�ن !�ھ� ر�م 2ورده �ود،�را�م 
�M�م اK<ر��دم ءا��� �� �طور�� ا�ن ورق �ن؟ از آ��0 

��  ����م؟ �$ �:ر!�ن ?�وای آن را ��� دا�م ا��Mء�
>+وم �� !ود؟ �م �:ت اول د�ت 2ط �ن . �>دأ �ا2!و�ت �ر

:ت �� ز�دان �رای رو�طر�م �رد و� �>د ازا��Mء �ردن وی
�ر !�� �ور�� �وی ��دھد،�� در دا2ل  ا,Kح ا�ت؟ ھ�وز

�� +ز�دان ھم د�ت �� �2ر�ب رژ�م ��ز��د؟ وز�دا���ن را -
+� !ر�ر و�� �ت �د�6ران ��2ظ�م ��!ورا��د،�� ا�ن �رد��

رو�طرف �د�ر �?�س  !د،-�ط:� ودر�ده 2و �>+وم �� 
�?1م  �د �� زو��E رادر���شرا ,دا ��� �رد و�:ت ���
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�:ت �� ����ن ����د؟�د�ر رو�طرف �ردار ده ��!� �رد و
 ھ�را ���ور؟ �ون وی در�ن �دت ھ�را�م 2ُو�ر��� �ود،

ه و�>,و���� �طرف �ن ��6ه ��1رد. �� �$ ��0ن ا�د
�طرف دروازه روان !د،�>د از ��د د��'�  دو��ره �ر �!ت 

وارد . �ود اندر �1د��ش �1ش ودر د�ت د�6رش ��6د
اط�ق !د،زو��E را �را�ش داد�د و�:�ن �� زو��E اش �ن؟ 

� ���دا �ردار �� در و�ت زو��E �ردن د����ش ��+رز�د �
���م �ر�د، �2+� ز�ر  در و�ت �1ش زدن �دام ,د�� ای ��

�رو رو�ش از -رق �ر!ده  ،���Gرو�دا�� �رار دا!ت
�راز�&ض د و�+وی  �م ��رش -'دۀ 2ود را�ر����ود،در  2

)�$ �ن وظ�:� ام ا�ت �را ��2ش؟ �>دأ اا �م�را�م �:ت �� �
�م �:��د �� ا�رق ��رون �رد�د، �را درد��م زد�د،و�را از اط

دروازۀ اول ��ز  �رو؟ز�����1 �زد�$ !د�م �طرف دروازه
�ھ� ھو)��ک ا���د �� !د. در ��ر�1� �ظرم در��

� و��دۀ !�ھا���داد وو?!� �ری �ظ�م �����6رظ+�ت ،
�ود،ا�ن ���ھ� �و�ر ���ه د�� �ود �� دارای دودروازه �� 
�+و و�$ دروازه در-'ب دا!ت ،�ر��زان �ر��$ در 
دوطرف �و�ر,ف �!�ده �ود�د،و�را �� دروازۀ -'ب 

�� در دوطرف آن دو دا�� دراز  رھ���@� �رد�د. در ��ز !د
�ور�1دا�� ر ���ت ��E@� آن ��,ل �� �!ت در�و�� ود

�را �� آن �� رھ���@� �راردا!ت،�و�� دو�:ری 
�رد�د،وھ����ن ده -�1ر��+[ در دوطرف د�1ر آن 

آ��دۀ ?ر�ت !د،و�ن �!���د،�>د از ��د د��'� �و�ر 
+B اول دا!�م �>د از���زده ا)� ���ت د��'� �,ورا�� در وھ

�>داز �$ دا���م �� �را �� ز�دان دھ�ز� ا��'�ل ��دھ�د،
ظ ز�دان دھ�ز� ��-ت و��م �� دروازۀ �و)� �?��
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M،?��ظ �ر��د�م� �ء و���ط �و)�M�را ا ��1وب ��+��  �
زو��E �$ �$ �وره را از �س ���2  )�$ واوض -

���   داد،��د د��'� از ��+��� ام �� آ�ر�ت �رای �?��ظ�ن 
وی �د �+�د و�0رۀ �!�ش ،� �� �و)� �!ر �6ذ!�� �ود،�� �$

ی د�6ران ھ�1ل دا2ل اط�ق !د،�>د از ا?وال �ر�� ھ�را
�ن در ھ��ن )?ظ� ��1وب دور ��+��� �را از �ظر �ذ!���د،

���ظر-1س ا)>�ل وی �ودم،�6را�ن ا��ظ�ر�ر -1س 
���Eی  �>د از �1ث �و��ھ�!�د، و�,ورات �ن ���� -�ل 

Mرا ��ز ����د �ز�دا� B�Eط 2ود ا�ر �رد �� ا)�$ وزو�� 
،�>دأ رو�طر�م �ردو�:ت �رادر �>K دا2ل �?�س ��� 

م !ود؟��J ا�!ب را ھ�رای ���� �ت �� !�� را ��+���
!د �� ��  �� اش �>+وم��0د،ا�ن �رد !ر�ف از )��

ھم �>ر�� �رد،از ��ی 2ود  ���!�ری ا�ت،�� �>دأ 2ود را
��ت  �� راه ا���د و�را ھ�رای 2ود  �� اط�ق 2ود �ر2

ش �ود �!�ت،و�راھم �رد،در �و�� �� �0+وی ��ر���� ا
 �� د�6رداد.و��2,ر �وا�E� از �ندر�و ا��زۀ �!��ن 

� 2وا�� ھ�� ھ�� �� !دن و!���1، ��رد،�ن ���رای ز�دا
را �را�ش �:�م.در �و!B د�6ر اط�ق �$ �ط�وس ;ذا �� از 
��زل �را�ش آورده �ود�د �رار دا!ت،و�را �� 2وردن ;ذا 
د-وت �رد. و-Kوه ��ود .و�:ت وط�دار!�� �� �� �ردا ا���� 

ت �وه ھ�ی �����ن ر��د،آ���ب از �!�� ��!�د،!ب ���ه 
از ���رۀ اط�ق �� دا2ل اط�ق  ;�دار�رزد، رو!�� آ���ب

���رۀ اط�ق رو �طرف ز�دان -�و�� �+� �!$ ��1رد، 
دھ�ز� �رار دا!ت،آ���ب در روی ,?ن ?و�+� ز�دان 

� روز;��0 �@� 2ود را ا��6ده �ود،�ون رو!�رو!�
�رھ�� �ر �م ���1د وھ����ن  را و�!و�ش ز�دا�� ھ�
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رو!�� روز او��ت �ر -1س  د،�>M��ز2��0ی !ب �� ��)
وز�دا�� ھ�ی ��  از !ب ���ه ا�ت،;م آ)ود�ر ودرد����ر 

��M-ت �� ا�'��ل !ب ��رو�د،ودر !ب �� ��ی 2ود ���ت 
وآرام �� �!���د،�ون رو!��@� روز�� �$ ز�دا�� �� �وا 

 یھ�` �وع ����1ت �دارد،�� �ز ر�_، ?ر��ن از ���ه روز
ز�دا�� ھ� �Gل �رد��ن  ��زی د�6ری �,�ب !�ن ��� !ود،

 ��?رک ا��طرف وآ�طرف در �!ت و�ذار�ود�د،�را از ا�ن
�دا2ل ز�دان �� �د�ر�ت �?�س �رد�د، در آن ز��ن  ��

!1ور�ور����� �د�ر �?�س دھ�ز� �ود،�>د از 
دور��+��� �را در �+>B �د�د در �$ اط�ق ا�:رادی ا��'�ل 

ن �� ��ری ��ودم،�� در�ن !ت ��ه را در ا��دت ھداد�د ، 
���1ر��ی وازرا �رای ���Kت ھ�را�م ا��زه  �دت ھر��ه

��داد�د،�>د از ھ!ت ��ه دو��B ����� ام �� ر���ت 
�س -�)� ���ز �� �و)وی -�د)�,�راز �و�� @���زر�ت ر

��غ �ود،آدم ��ک �:س ور!وت 2ور ��ود، �>د از ;ور ه �ر
وال �� �?1�� 2وا�ت واز و� و�ر�� �را �رای �ر��ن

��1 از طرف ھ�ت �?'�ق ,ورت �ر��� ا���1 �6و�6� !
�$ ��-ت �ر��ن و�وال دو��ره �>د از �ود. �ر��ن �رد 

دار ه �را �� �?�س روان �رد،دوھ:�� از آن �ذ!�� �ود،��ر
دروازه �را �� �د�ر�ت �زد �د�ر�رد و�د�ر �را�م �:ت �� 

دا2ل ز�دان دھ�ز�  �>K !�� از �و�� �+:� K2ص و��
�د�� ����!�د،�� !��دن ا�ن ?رف 2و!?�ل !دم �� ?دا�ل 

ھ�رای د�6رز�دا�� ھ�  در دا2ل ز�دان ;م ور�_ 2ود را
                                                                                                  �م،دا2ل ز�دان !دم.�را�وش ��1
ری را آ��� ��ری ��ودم، �ون �?ل وا�>� د�6�دت �1��ه 

و�Eت �روان �ود�>د از ��,+B�1?� B ���ز ا�ررھ�@� �را 
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�� آ��� روان �رده �ود، روزی ����ن �2ن �6رام �� �1� 
ازز�دا�� ھ�ی �ر!��س �ود وھ����ن در �$ اط�ق ھ�رای 

 ازھ�رای ز�د��د ھ�!م ز���� �� �1� وی ز�د�� ��1ردم،
                                                                                         Mد �ظ�م در ز�دان �ود.�0رھ�ی �>روف  

�� ا�روز!�� را دو��ره �� �د  داد �را�م ا?وال 
��ر��1رروان �� �����د،ھ��ن �ود �� �را دو��ره �� 

 �ن از طرف رھ�@�  �رد�د، در?�)��1 ا�ر ��ر��1ر روان
���0� B�1?�  ر���ت ���ز ,�در!ده �ود.�� آ�0م �دت ��<�

 ��ر��1ر �1��ه د�6ررا درا�ر و�6رط�'B ?���� در ز�دان
�وزده ��ه در ز�دان �� واز آن �� رھ� !دم، ��ری ��ودم،

�دت ��زده ��ه در ز�دان ��ر��1ر وھ!ت ��ه را در�+>� 
�� �و �� درا�ن ھ!ت ��ه�د�د دراط�ق ا�:رادی ��ری ��ودم.

B<+در� �ری ��ودم �� از  �+:��د�د ���0ت ز�د�� !��� را �
)م �2ری دا!ت،��زدر ��ی واز�2ری ��ود و�� ��� از?�

م ��-ت ���وازی �ود.?�� در��م ��-�� �� در �1��ه �رای ��
���ز��ود روز�رای �ر��ن آ���ب ��رون از �+ول �� !د�م 

را�د ازا��2ر،��ب و� �� �� ز�دا�� ھ�ی د�6ر?رف �ز��م،
وا�ن �وزده ��ه در ز�دان رژ�م �ر�وت !�ھ�  �2ری ��ود. 

�ود،�� �را ��!�ر �� �و!� ھ�ی ی �را�م �ر��ر و�رG�ر
و���ه روزی �ردم  رژ�م د�6ری از وا�>�ت ھ�ی �+< ا���داد

�� �� �و�ط رژ�م ا���دادی و�ر��>�ن ���� )�س آ��0 �ود 
 2ود را �ن آ�و2ت ��ا�ن ��ر�� ��  آ!��ه ��2ت،��

درو�ود ا���ن ھ�ی �ر���،�� ���2،�وھ�ن !ده و��2Eره 
!���1 د�ده ����م،ودر2ود��زی !روع ����م.�� �ن 2ودرا 

�� -+ت آ��1 درآ��B ا�ن ھ�� ���ه روزی و�د��2� د�دم، و
�>د از ?����ت ا���دادی د�ر��ی ار���ع ا�ت �� �ردم.
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ه د!وار��0 �دم �'دم �� وا�>�ت ھ�  �� �ردم ودا���م �� را
2و!��2� و�>�دت �ردم از ورطB ���ه روزی ���رزه، 

و�1ری و!ر�ت �>�ل در��ر ھ�ی -�+�   ا��'��ت، ���داری
را ه ھ�ی ��>دد رادر��ش �ر��م  �>د از 2ود��زی  ا�ت، 

واز آن د!وار �ر�ن  و �ر��2طره �ر�ن �� !را����دا�� �ر�ن 
،�� راه ���رزه و-,��ن  -+�� ا���داد �ود آن 

�������� ھ�ی ا����-�، ����� ،�رھ�6� ، زور�و@�،�
-زم �را در راه ���رزه  �ود.ا���2ب �ردم �� ا��,�دی

��2طر�د�ت آوردن ?'وق ����ل !ده ای ز?��1!�ن و2ود 
��زی را��2ر ��2ت، وھ����ن ز���� را ���-د ��2ت ، 
�� د�ت �� ���رزۀ �� ا��ن -+�� ���را�ری �ز�م،�� ر��)ت 

را �� ��ش �رم؟ و�>د از رھ�@� از ا����-� وا����� 2ود 
0دات 2و�ش ��2طر آزادی ز?��1!�ن از���6ل >ز�دان �� �

،�� �>د  ھ�ی 2و��ن �Kدان د�ت �� ���رزۀ �� ا��ن زدم
 ی��دز یرژ�م درا��ن ����ده ��)����0و��ن ازآن از ��6رد 

و��  ،�ذ!���دم "��0وری"ھ�ی !�ھ� و�� ز�دانادر ر
م �ودم،ودر���ن �!ور-ز�ز��واری �وه ھ� ودره ھ�ی 

د�6ر�ر�داران د�ت از ���رزه  روزھ�ی د!وارھ�راه
                     �� ���� آ2ر�ن ر�ق ?��ت   �� آن و��دارھ��م. �ر�دا!�م،

 
                                                                                                                 

 
  /�
+
 � "ر                               %وط$ �

             
رھ�@� از ز�دان �ور دEن رژ�م !�ھ� د�ت  �>داز  

+�� �ن �ر�دا!��د،روزھ� !�ھد از�وط�� ود���� ��زی -
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�ودم. ھر!�� �� روز �� !د،  �وط@� ھ� و��آرا�� ھ�
ا��ظ�ر�$ دو��� ��زی و�وط�� �ری رژ�م و���� )���ن 

�$ روز-�د  ،�ذ!ته دو��د. در روح وروا�م �ل ��1روی 
��م �� ��زل �+�ل ر��ف در ��E �ود �د�دار�1� از دو��

!0ر ��ر��1رر��� �ودم.�>د از ,رف ��ی �� 2وا��م ر�ذ
رار��ود �� ;ذای !ب وی ا, ،�� �طرف ��زل 2ود �روم

را�� ھم ��!�م و�ن ��ول ��ودم.�>داز,رف ;ذای !ب 
+�رو��>دد �� درازا �!�د.��-ت ��د  ,?�ت ھ�ی ��ن در �

د��� دو��م �$ ��B !ب را �!�ن ��داد و�ن از �زد وی 
وی �1ررآ ��6:ت �� !ب ��و�ت  �ر�� ،ر2,ت �ر��م 

                                                               ا�ت
���دا  د!��2,و,�ت رژ�م ���درا��دا�� .�����د ا���� 

م  دا�� �را�ت �����د؟در?�)��1 ��دا���م �� در���رراه �دا
ر��ن �2)� از 2طر���ت!  �ن  ���م ���!�ری وی را��د�ده 

��2طر��1 �رو�رام د�6ری دا!�م �� �ردا,�[  ،�ر��م
�طرف �وھدا�ن �د�داردو���ن 2ود�روم.���د �� ��زل 2ود 

�ز�روی ��  ،��2ود ��رم ر��� ��زھ�ی را از آ����ر�����
�رک ���0 ��ر��1  .�رد.از ��زل وی �را�دم ر���م �وا�'ت

رو�+��0ررا -�ور�رده �ودم،ھوا����ر�رم و�وا�:ر���ود.ا�� 
�1 از �زد�$ ��د 2:�:� �ر�� ھوارا ��Kم �رده �ود.ز����

2ود را�طرف ��وب آ��� ادا��  راۀ ، ��زار-ط�ری �ذ!�م
دادم �� ��ی ر��دم �� ��دی �ود �� !���2 ھ�ی در��2ن 

 �داد،از �:ت �ر�� ���ت � �را �� روح وروان را������د
�و�� �� ��د �رده وھ�� ���$ �1وت و�2�و!� 

ر��ده ر�ذ ?1�:ر���ود، در�زد�1� B:, ���رادر����ن 
�ودم �� �+وک �وار�و��دا�� ا���� و�Eت �روان �� �ر�رده 
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وی �دون �'د�� �� 2+�ل �وھ����� ���ن رو�ررو!د،
م 2ط�ب �رد �� د���ن �ش و���Eر د اود�Eل د�6ر�ر

�ر��� ��1ن �2ور�د؟ھر�در �� �را�ش ا��دEل E2ودرا��
�� �� ���2 دو��م �رای -�د ���ر�� ر��� �ودم و�دام  �ردم

ا�:��� ھم ,ورت �6ر��� ا�ت،��ر�روا�] �!د دا���م �� 
��K �وط�� ��د!ده ا�ت؟ رژ�م ���د ز���� را���-د �� 

� ����د،و�ن دا���م ��2ت �� ا���1 �Kن !وم 2و�!را-�+
در�ر��ن ,?�ت ھ��:� ھ�ی د�ت دا!�B 2و�!را�طرف 
�ن �!��� �ر���دو�ن �1ر �ردم �� �دون �و�ب ��+�م !دن 
�� رژ�م ���د �� �ز2ود �!� و�� ز�دان ر��ن ��زی 

و�ن ھم ����د �ردم ��ن ����رھ�ی ؟د�6ری �� ار�&�ن �دارد.
���ه را  �+و)� ھ�ی آ�!زا�2�و!� !بردو�دل !د �� ,:�ر

و �ر�!�ن �ود،واھ�)� ��ط'� را�را���� ،ه �� )رزه درآورد
.وھ����ن ,دای ز 2واب ھ�ی !�ر�ن !�ن ��دار�ردا

� ��رھ�ی �:� و�:���6 ر!�B ا��1ر�وار��ران وا�پ ھ
رااز ھم �����2 �� �+وا�پ ھ�ی 2ود را ��6ه �رده 

وا�پ ھ��ور2ورد�د و �� ھر طرف �را��ده  ،��وا����د
�� ا��:�ده از �ور 2وردن ا�پ ھ� و�را��د�� آ��0  !د�د،و�ن
�� راه  � �ران ���ت دادم.و�وط@ !ر�وط�� از2ود را

2ود�طرف ��زل دو��م ادا�� داده !ب ���ه و2و���ک 
�� ،� �2�و!� و�1وت ?1�:ر�� �ود2و�����ر!ده �ود.ھ�� �

��دد��'� ازدور د���0 ,دای ��رس ��06ی �� در���2 �� 
!��ده �� !د.2ودرا �� ��زل دو��م...  ھ�و�و�� ھ��ود�د

�ون ,دای  ر���دم ز�����1 �� �!ت دروازه ر��دم .
��رھ����م �ردم ����ن �ذررا از2واب ��دار�رده وھ�� در 
�!ت ����0ی 2ود �راآ�ده و���ظر?وادث �>دی �ود�د،وی 
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���م را !��دBل از ا���1 دروازه را �$ �$  ز�����1 !ر���
از�!ت ��م ,دا�رد �� ���ت؟��م  ازهدرواز ��Eی  ،����م

2ودرا�را�ش �:�م وی �دون در� دروازه را ��ز�رد 
رژ�م ،?����ن و �2ر��ن ھ�ی  �>داز?�د�Gودا2ل ���2 !د�م.

���م �و�� ھ�ی دور و�زد�$ �?ل وا�>� را در�?�,ره 
�>دادی از ���ز)��1  ،�!�ده �ود�د،ز�����1 روز ��!ود

!ب راھ�������ری �!1وک �ود �K!� ��ود�د.و�ن 
2وب و�د ا�:�ق ��  �� ا�����0 ز���� ����+�ه �ردم.در ز�د

ر��� ����!د و����د ��د ��د ا���ن را در2ود ا��د �� ;�ر ��
���� ھ�ی ��+� ھم ��د ا��ا�ن ?�د�G ا�:��� ��وده ز��� 

��م � ،�د درطول روز�� ا���� �ودم@ر ���دا!ت. ��و
در روح  ازھ�ی آن�2طرات ز�د�� را�� ���م �!�ب و�ر

وروان 2ودم �� �ر��2دم،روز �� ����ن 2ود ر��د ;روب 
.ا?��س د�6ری �را�م 2ور!�د در ا�ق ودر�!م ا�داز�ود

وض ا���1 2و!?�ل !وم �� از �وط�� ���ت د�ت داد،�� -
در��ی 2ود دراز�!�دم د)م �� و�ر از;,� �ود، ، ����م

���� �$ �>داز��دG ،.�!���م را �� �'ف ���2 دو��2 �ودم
م �� آ���ن ددوک ر��م ز���� ��1ن 2ورده ��دار!دم د�

��+6و�� اش را �� ���ھ� !ب دو��ره ��رده ا�ت.ازدو��م 
و�� ��زل دو�ت ا��زه �ر��� ��زل وی را�رک ��ودم،

د�6ر 2ود �� آن �رد ����ت و����1و�ود ر��م �� ا���1 از 
�6و�6� ?وادG� �� !ب �ذ!�� �و�وع ��و��� �ود ا��ه 

زآ��1 �>د ا!ب را آ��� ��ری ��ودم،  . وم!
ی 2ودرا روی ���م رات !ب زدا��رد�6ر2ور!�د ذ

د. و�� رو!ن �و�ودات روی ز��ن ��2و���دا�� �2ش �ر
د !�ھ� ��2طر�د�ت آوردن �ن !دن روز د�6ررژ�م ���
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و��دۀ 2ود!�ن و�!�و�دان ودو����م راK2ف �وا��ن ����م 2
�ت ��� ا� د�6ر�ر�رم -�ل !2,� ا�ت ��1 �� ��6:ت

] ���1رد�د ا�ر��وا��د ��� را�ط���د �و��ف �رد�د،و�Kش 
�1ری �����د، و)� ھ�� �ھد �� در �ورد�دام ا�د�2ن �ن �����

ھ� دا!��د. � ��زی و�وط�� �ری رژ�م ���دآ����س ازد��
M�?�0ھ��1ری آ� �� �ه و�06داری �ن �����ر�!د �+�1 در

 -�ل ��1رد�د،���ت �� �ذ!�� �,�م �رو��ا���ن �ر
�� ��1رد�م �را�ر��ر���� ھ�ی ه در!ر�ط� �� ��ز�د

ا�� �� �+دران و���:ذ �ن رژ�م �+در���Kھم �وا@� وھم 2و
��ن ��ر ،ھر آن ��ز��1 د)!�ن �� 2وا�ت ھ!ر�ردا!ت

ط�'�ت ���د�ده  �دون در�ظردا!ت ����] ، دراا���م ��داد�
ردم م ���>� در�ظر�ر��� !ود،ا�� در):ظ ����] �وو�?ر

را��ر��زد�د.ا�����م ا-��ل و�ردار!�ن K2ف 2وا��� ھ� 
 b��،وآرزوھ�ی ط�'�ت �?روم و�?ت ��م ���>� �وده ا�ت
ھر ��� �� �ط��ق �� 2وا�ت ،ا�ر�0� ط�'�ت 
?����،��وداEن و���:ذ�ن ���� )�س آن �� ����1را�� ظ+م 
�� -دا)�� د���� ��زی را��Eی �ردم روا ��دا!��د �ر2م 

�زد�د،�� ا�ن -+�� وی د�ت �� �وط�� ود���� � ،���1رد
ون �دام �رم و�دام �ود �� �د �� ھ��?ر�ت از ھ��ن �وط@

�رده  ��� ا�:�ق ا���ده ��!دو�� ��� ���Eم �دام اد-������+� 
�� ����1ر�� ز�د�� ام د�ت 2وش ,ورت �ر�ت،  ،��!د 

 ��د�ر�و�� !د . راه و��رۀ د�6ر و�ود �دا!ت رو�� ز�د
��م ��ل را دوراز���ون �رم و دم �� �دت �$ �2:� �ر

�ر�!'ت ��2واده ��ری �ردم، ���>داز ���1ل و��م ز�د
��  �آورد�زرگ ����� وا����-� وآ!��� �2:� �ری د�ت

ط�'�ت �?روم و���د�دۀ �� �� ��)�0ز�ر�1�� ھ�ی ا���داد 
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���ن �ن �،ھ!تا!�ھ� د�ت و����زد�د،را ��0راه د
آ�د�ده !دم.ودرا�ن دوره دردا�!�6ه �رد�� �رورش و

�ر�!'ت ��زھ�ی رااز�وده ھ� آ�و�2م �� �>دآ در�ر��$ 
���رزات دوره  ھ�ی د�6ر�را�م �$ د�ت آورد�زرگ 

  �����، ا����-�،و�ظ��� را���رآورد؟
�ق �� اوج 2ودر��ده  ز����1 ا���دادوا��2 در

B?ود��ی  �ود�� ا�ن ھ�� و?!�6ری وا��داد �ود.در�?�و�
�دی � �راژ)و ,:?1352(�رط�ن ��و�ت   �و�وع داوود

�$ �!ت  �و�ط ھ�ی ز?��1ش د�6ری �ر�'درات �وده 
              �����6 ?��م �رد�د. ر��ه-��,روا���� �د

�?�ث وا)� �روان و��در����� دو��م  و���'رر��ر�?�ود
,ورت  B �� -+�� �ندر�ورد�وط@ ,?�ت �+�ل ر��ف

 ��� �� �و�ط�ون دو��� ر دو��ره آ;�ز�رد�د،� �ود�ر��
د�E+� �� دال و  ��!د وھ�` �درکه ����طق ���� !د

b�� ر�?1و��ت �ن ��!د و�ود�دا!ت�  �2:� ��ر���ً ز�د
   ! ر��د �����ن 2ود

  
                                                                                     

 
/�
�

�ت ��                                                              -رار

  
��Eی -���ت �����ر�� �� �ر�1ب !ده �ود �?1�� ���ز

�>�ن �رده �ود،�>داز ��ری ��ودن س �دت دوازده ��ل ?�
وی �دادن ر!وه در!>�B ,�>�� �?�س در �2ش �� ��ل 

� !>�B ,�>�� �رای ����� ���ری !��ل ��!ود. در?�)�1
ا�ت �� ��ی واز�دار�د ودرآ�����ر �رده واز طر�ق �زد آن 
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 وری���د ��B 0ه ?�����6ا�رارز�د�� �����د،درد�
�� درآ��� �و)دارھ���ر�����د  ،ا�&�����ن طورد�6ری �ود

��د�ن  از �>د وازا��طر�ق روزا�� �� ��زل 2ود�رو�د.
روزی �Kن  ا-���د �ر��� ر�ت وآ�د�� ��زارو��ب

�راررا���6رد،ز�����1 از�?�س �2رج ��!ود �دو��ن 
� ��K��;آ �ر�< 2وردن ھ�راه�2رم �ر?وم ,و��! B��0 

�?��ظ�ن 2ود ��رود. �>د از 2وردن !�ر�< �رای �?��ظ�ن 
�ن ��دد��'� از ���� 2ود ��6و�د �� !��ھ��ن �� ��!�د 

  �2رج ��روم ودو��ره �ر��6ردم؟ 
وی آ�ده �ود�د  �� �?��ظ�ن ھ�راه?�)��1 ��د�ن �ر�در

�E��,� ا����روی �م �� �رار را ش ا-���د دا!��د. و)��
�ر��� �ود،از آ��� �2رج و�رار������د.�?��ظ�ن ا��ظ�ری 
��1!�د.ده د��'�، ���ت د��'�،�$ ��-ت،دو��-ت �2Kره 
?و,+B آ����0ر��ر�د.از�2رم �ر��ن �������د �� -���ت 

�� وی را��� !���م �Gل وی �� !د؟ وی ��6و�د ��م 
روزا�� ,دھ� �:ر�دو��ن �ن �����د،��2Eره �?��ظ�ن ��ا��د 
دو��ن را �رک �طرف �?�س روان ��!و�د .واز �6و�6� 

ژا�دارم و�د�ر�ت �?�س  )�ن@و�راروی �رای ��
�ر��ن �زار!�ت �و��دا�� دا2ل ا�دا��ت  ،را�ور��دھ�د ��

ی �و�� �2ر�و��!ود.آ�K2�0ف ���م �واز�ن ?'و�� و��
M?و)�س ا��رو�و��ف �� �����د �:�د �را�� �ر���ور�ت 

واز وی در �ورد �6و�6� �راروی �?'�'�ت �� �����د، 
در?�)��1 وی از ا-���د 2ود د���6ه ا��:�ده و�رار ��وده 

��د�ن ا�ت،�>د از�0ل ھ!ت ��-ت �2رم را رھ� ��ود�د. 
�رم �ر�1ب �دام  �و,وف ،��ه ازا�ن وا�>� ��ری ��!ود

��  را وی�وی �:�د ار��1ب �رم وی �در از��!ود. �>د
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��ره  �رۀ ���:ذ�ن ���� )�س!ا���� و�را ز�دان ا�د�2ن 
 !�ن 2ور�� �ن ھ��!� �دی در�'��ل زور�و�� ھ�ی

درر���رو�ردارظ+���� و;�ر ا����� �� در�'��ل ط�'�ت 
�?روم و���د�دۀ �� روا ��دا!��د�ودم،�� ��د�ن  �ر��� ���ه 

ھ�ی ���:ذ�ن �?ل را�و�ط �و!�� ھ�ی د�واری ھو�ت ��ری 
 �� �رده �ودم،��b آ��0 ��دا����د �ر�K آ��0 را�� �ردم ��Gف

 �� ;�ر از�ن ��� د�6را���1ررا �1رده ا�ت.���bر����ی
ھ��ن د�Eل �>داز�د���0راروی  و�ر�� �� �ر�1ب !ده 

��ا�ش ������1ران . �ود ا�دام �� ز�دا�� �ردن �ن �رد�د
� دا�ن �ن ��ک �����د وش ود���ن ����ک 2ودرا��2�

درز�دان  وی �ن ��Kھ�راهد�Eل آوردن �� ،در?�)��1 
)��1 در ز�دان ھم ����� د�E+�1 �� وی �در? ���س دا!�م ،

�را�� ھ�` ����� ��وی �دا!�م، ،M>ف �!�ن داده �ود
� وز�ر!���1 ھ�ی �ا�ر���ور�ت �و)�س ا?�Mر،ز�د

ان ا���� ��ر-�دا)ر!�د �� �1� و��د;�را����� �و�ط �
��ر;��Mن رارداد�د،ظ�)م �ر�ن و�:���ر�ن �و)���0 �ود�از

ودژ�2��ن !ب ھ� از �ر!ب ���� د�دم ,�[ ��زدن �وب 
�� 2وا�� ھ�ی ��وا�روآب �ر�رو)�$ وزو��E ر��2ن 
ود�دۀ �ر�� را درآن و,ل ��1رد�د،واز ھ�` �وع ا���داد 

��Eم ز��د�!�ر �� آ�د و�?�!� در�d ��� �رد�د،ز�����1 �
ھ��ن )?ظ� �:��ر،�ردار،-دو����ن وروش -��ری 
و�وا��ردی �+و�!�م ��ز�� !د.�� 2ود ��6:�م آ����!ود 
ظ�)م ھ� وا���داد��!� ھ��� ��?ق �را�� زا�و2واھ�د آورد؟ �� 
��ش ا�ن �����ن �ر�ش ���@�،درھ��ن )?ظ� �:��ر!�0د���د 

��م ��6رد �� ��ری را���ن �,����دم ����د �� ��6:ت ا
 �د ھ�` ��زی ���] �ردن و���ردن ویرا��1د و����ری را�1
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��� !ود؟��b ھر )?ظ� در�'��ل و?!�6ری ھ�ی ��ر ر!�د 
و��2ود ��6:�م �� ����ن �و��دان و��را�ش �,�م �ر�� !دم .

��د ا�ت،?�� �$ !ب ازو?!�6ری و!���1 !ب ���ه �
��� در ;رقش ���2 !ده �ود.دھن ��Gف اش �ف و�را

�م �رد و�:ت ا�را�!ب ���Eت ا�رار�1-رق �ود.رو�طر�م 
ز�م را.... �رده ��!� ؟و�ن �� ��رد!��دن ?رف ا�ن 

  دژ�2م �� ?ر�ت �� ?�� ?ر�ت ���وس 2ودرا�دا!ت ؟ 
در�'��ل اش �:�م !�� 2و�� ?�ث �و��دان ا���� �$ و�Eت 

�$ ��0م �را���ن ��6و�م �� از �د؟و�ن ��?�ث @ا��طور��6و
�ردی �� �>دا�ر�+م را�رروی ,:?B ��;ذ ���Eم �ش ا�ن 

ا�رار�� ��روا�راه ��6ری؟�$ �� ����� ���?ق  از �ن 
���ورا در���ر��ز 2ود �6ذار�دو�ن �وش 2ود 
را���رم،�Kد ��ر?م ��!��دن ?رف �ن ���ن �1س �� 

�رد.�� ��د �وک  ور�م ?وا)� �رد �� �رم �� د�وارا��Gت,
ن �را?ت در�رم �ر-Kوه ��ره !د،�� �� اGر�ردا!�

,ور�م،)��س ھ��م ودر ود�واراط�ق !���1 از 2ون ر��6ن 
�� ��د�دن ان ,?�� وار2ط�!د�د. ��-ت �$ ��B !ده �ود،

!ب �ود.�را�و�ط �?��ظ�ن ازاط�ق !���1 �2رج در,?ن 
?و�+� �رای ��د د��'� ا����ده �رد�د،در?�)��1 2ون از 

م و)�$ ھن �ل ��ری �ود،�ون د����د�رم �Gل !�ر
 از ر��ن 2ون در�!���م �+و��ری ����م �ود��� �وا���م ��

�ر��م �� 2ون در�!���م �رود! درآ�ز��ن  .Eرم را��� b��
�!�م �� آ���ن ا���د،آ���ن ��+6ون �ود. ��ه آھ��� آھ��� 
از �B�0 آ���ن �طرف ;روب ��ر�ت.��ه در �س ا�رھ����0ن 

،و?ر�ت �� !دو��زاز �!ت ��1 ھ�ی ا�ر��رون �� !د
2ودرادرآ���ن �ر-ت �� �2!�د�� دو��ره در�س ا�رھ� 
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���0ن !ود،��ا���1 روی ز�دا�� �� درآ�ش 
�وط��،ا���دادو�� -دا)�� ���وزد����د؟?�� از د�دن ا�ن 
�وع ا���داد���0ب و���ر��ن �� !ر��د�د،�>داز ��دد��'� 

���ن ا��'�ل دادن �� درا����>داد!ش ز�دا�� @�رادراط�ق 
  �ر!���1 را�� �!�د�د.د�6را��ظ

از  ،�ون اط�ق !���1 در��Eی �رز�دا�� ھ��رار دا!ت
آ��0 �2واب �ر���  .�رپ و�روپ �ود��E�� �1ی �رآ��0

�B رو?� �ود�د.��2طرا���1 �>د از �ن �و�ت آ��0ا�ت؟!�1
� �:ر!�ن ز�ر���Gرآ�ده �� �!�دن واز آن !ش �:ر�

 �راف ��ود�د،�>دآ �دون آ��1 آ��0را!���1 �����د ا-،�ود�د
��    ، وری �ودط !B��1 ا�ن �ردظ�)م و2ود2واه طرز 

ھ�` �وی ازا�����ت وا���ن �ودن درو�ودش د�ده ��� 
�� را �� �� �1��0م را!���1 ��1رد،!���1  !د.ز��

2!و�ت �+�1 �� �2ده �2ده ھ�ی ;�ر ا����� آ;�ز ��1رد.�� 
وآزاردھ�ده �2ده ھ�ی وی �2+� و?!���ک درز��ن !���1 

���ت �� !���1 �ود.ھر��� �� ازز�ر!���1 ھ�ی ;�ر 
���رد �>�وب ����!د، �ده �� �� آ2ر?��ت ���  وی �رآا��

ر��ن !���1 �ران ����2 ھ�ی !�ن ز�دا�� ھ��رم را��آب 
!���د،�1� ازز�دا���0 �� ���ش ?��ن وازاطراف 
��ر��1ر�ود،�� �� ا��!�رۀ ���:ذ�ن �?ل  ز�دا�� !ده 

آ�را��زو�$ �و!B  ،�� �� در��ردا!ت�ود.د����ل �ل ��
�ردو�$ ���ت )�� دود را در�رم  آن را�و���2د و)�� دود 

ھ�� ا!ت و�����ت د�6رآن ز2م �رم را���� �رد،�ذ
���2�و!� �ود.�� �زاز اطراف وا���ف !0ر��رس ��6ن 

ازھ��  .و)6رد�6وش ��ر��د،!ب �� ����ن 2ودر��د
�2��ن �� � ر�ت،ودژ����رس ��6ن و)6رد�طرف �2�و!
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�Gل ��6ن و)6رد�� از�ر!ب ���� �ود�د ���زل 2ودر���
�� �>د آ��0ھ ،?ر�و)� ��1!�د ود�دم روز�2واب ��رو�د�

!ب ���ه ور-ب ا��6زوھو)��ک از!���1 �ر�� ��)�ن ���دن،
����ن 2ود ر��داز ھرطرف ��� �ر;�0 و�Kھ���  ��
�و!�0 ط��ن ا�داز !د و�ردم را از2واب 

ودر2!ش  رو!��@� دد��د و����2ن ��دار�رد�د.2ور!�
ا!>B 2ور!�د از�!ت �وه ھ�!0ر�راز��)�ن �+�د واز2واب 

آن از طرق دروازه �� درون اط�ق  �ر2وا�ت، ورو!����
��د�و)�س  د از��د د��'� �ر���ور�و)�س ھ�راه������د،�>

د�6ردر دا2ل اط�ق �ظ�رت ���2 !د�د.���م ������1 
:ر�� ر��د ا�ر � !ش �ا�����و��ف �ود�د �� �>داد!�ن �

��Eھ�ی !�ن را ��ز �����د و�ن  �رد�� و)�$ وذو
�� �ظر�� �ر2وردی �� !ب �ذ!�� ��ن �ن  ،ا��ظ�ر�ودم

�ن و�و��دان ,ورت �ر��� ا�ت -1س ا)>�ل آ��0 در �را�ر
  �طور2واھد �ود؟

�>د از ��ز�ردن د�ت و��ی ز�دا�� ھ� آ��0 دو��ره از اط�ق 
در و)�$ وزوB�E ا���داد  ن�2رج !د�د.ھ�وزد�ت و��ی �

��د �ود،-�1رھ���1 در ا����ازز�دا�� ھ��ظ�رت  و�وط��
��1ردن ���م !�ن د��� ��>� در����ری اط�ق ھ� و,?ن 
?و�+� �,روف �ود�د،آ���ن !:�ف وروز آ����� 
�ود.�ر�د��ن �� از��ت 2وا�� ���ران و�+&�دی آ�ده �ود�د 

ز���روزوB�E �1 در�ا��را�در!���2 ھ�ی در��2ن ���!��ر
ا���داد ر�_ ��1!�د�د �ود�د،��-ت ��د د��� ?��ن ��زده  
��B روز را�!�ن ��داد. �� �� ���1ر�� �رو,داھ�ی �+�د 

�� !ب �رای !B��1 .�� ھ� �1ر��1رد�د ا ���م ز�د .!د
��bا��0راازطرف روز�رای �?'�ق ،آ��0و�ت ����ده �ود
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����ن 2ود و!���1 ���ر�د؟�>د از ��د����G ا��ظ�رھ��
ر��د.�>دآد�ده !د�� �� ,�?ب ��,ب �ر��� ��)��س ھ�ی 
�+1� ھ�رای ر!�د�2ن و?!� �و��دان ا���� �روان 

�� ��ردر��دن  ،و�ر���ور�و)�س دا2ل �ظ�رت ���2  !د�د
�� د�ت و��ی !ش ز�دا�� د�6ر  �و)�س ھ�ی �ر�ن د�دن

از و)�$ وزوB�E ا���داد��زا�ت،,رف د�ت و��ی �ن 
�Eدرز���روزو �و)�س �ر���B ا��داد��د ا�ت،��ل ازا���1 

�وال ����د ر!�د�:ت ا�ن ز�دا���1 درزو��E وو)�$ 
1��ل  �!ده ��دو��� ����� وی �� ا�ت،��ھ�وز�?'�'�ت وی �

e �� ،آدم ����ر2طر��ک ا�تb��.ار��ع !ود �ر�وا)�
  درا����وی را �دون و)�$ وزو��E ��6ه �رده ��� !ود؟

!�د �ر�ن �ر2ودرا��1ن داد واز از !��دن ?ر��0ی ��رر
اط�ق �2رج !د�د،���1-ت �>د از �2رج !دن آ��0دو��ره 

�>داز���ت د�ت و��ی ز�دا�� ھ�رادر��د ا���داد �!�دن.
!ب !���1 و�� 2وا���0ی ��وا�ردو��B �>+� �را�دون 

�ر�وا)� روان �eدام د�E+�1 دال �ر�?1و��ت �ن ��!د �� 
����م ��د�ن �ر��� دو��K Bش ھ�ی ����ل ودو�>داز��رد�د،

�ر�وا)� ر�ت �� ��e وزارت -د)�� و)وی  �]�� �� ����� �ن
�:�ی ] ا)د�ن ژو�د�� ?�ث وز�ر-د)�� ا�درآن ز��ن ��

Mرا -�واوظ�:� ��1رد.وھ����ن -را� �وزارت -د)��  ��
ا��داد و!���1 ھ�ی -�ر ���و�� از ����6ھ� 2و د ،

��ودم،��  ر��لو;�را������E�� �1م ,ورت �ر��� �ود ا
ا!>ری  ��ق �زد �و����د�ن �ر��� �� !>�B �د

ود�6ر��ؤEن آ����ر���ده !د.�� در���م ر�ت 
وآ�دھ�و�?'�'�ت ھ�ی Eز�� ھ�` د�Eل و!واھد ��1 دال 

] �ودو��ر�� �ر�?1و��ت �ن ��!د دردو��� و�ود �دا!ت،
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�رای �ر��ن و�وال �زد2ود 2وا�ت �را ا)د�ن ژو�د
�ردن و!���1 ھ���1 !ده �ودم �ر��ن واز�6و�6� ز�دا�� 

زارت -د)�� �� ���b>دازھ!ت ��ه �ظر�� ھدا�ت و ��ود،
  .��ل رھ�!دم،�>دازرھ�@� �:�)ت ��)

  �Mدام  �1 �دت ھ!ت ��ه  را�دون���2طر دو��ره -را��
�ر�� �را!���1 وز�دا�� �رده  ا)زام ،د�Eل وا��Gت

م ?1و�ت و���ون �� ���.ھ����ن �M�و�� ���م �ود�د
��م در� درآن ا�>�1س ����� �ود.  ،ده �ود���Eم ! �دادی ���ا�

�ود ��  و�دان  �� �� ��ؤ)�ت !�دروان -�دا)رؤف �ر����
�!رر��د،�� ازا�ن ���ت دو)ت و�ت ز�ر�!�ر-��� 

 �ت و�ن 2واھ�ن �?B�1 -+�� !دم،و�ط�و-�ت �رار�ر
ن ز��ن !�د روان ھ�دی �ر�م ?�Mر�ود�� در�?1�� درآ

�� ا��!�رۀ ���:ذ�ن  �ن د��ع ����د؟�ون دو��� از����6ھ�
�و��دان ا���� �>ل !ده �ود.ط�'�ت ?����  ���� )�س �و�ط

��ل ازآ��1 ��!�ر�!ت ر�وا@� !�ن �زد�ردم ازطر�ق 
� �?1�� د��وردادن �� �را�� �ط�و-�ت آزاد�ر�K!ود.�

!�� رھ���ود،ووزارت -د)�� ا�ر�?'�ق �و��دان ا���� ��د�ذ
                 را,�در�رد. 
�د�� ا�����0در�وا�] �!ری دردو2,+ت @�K?ظ� ���

د�6ر�رق � از ��د�� �1اازھم ز�د�� �� ���:�وت و��ر
?!� را دارا����!د؟د���ی ظ+م ،ا���دادو��م ود���ی آزادی ��

2واھ� وآزاد ا�د�!� �� ا�ن دو��ز�1� در�'��ل 
�� ا�ن روش درھ�` ��ی  ،د�6ر�راردارد،���د �:�� !ود

ازد����ط+ق وا�دی ���ت ودر?�ل �&�رو��ی �2)� �ردن 
،و)� ا�����2��0طر �د�ت آوردن آزادی �1� �رد�6ری ا�ت

و�ط��ن ��!�د�� !و?'وق د�ت از�Kش و���رزه �ر�دار�د 
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�� اGر���رزۀ ��6ر�درت ھ�ی ا���دای و����د��م را از��ش 
                                                                      !روی 2ود��رو��د 

 
  و +�پ ھ
ی ���وا�/ و و+س تر�%ورا�

  
�>د ازآ��1 از ز�دان رھ�!دم ،��دا���م �� ا-��ل دو)ت 

ذ�ن ھ�د�ت ار�د.و���:?ت ��� �ذاو���� )���ن اش �را ر
� -+�� �ن ھ���د،�>داز�د�� د)م �� دو)�� ھ� در,دد �وط@

�� 2ودرا و�,��م �ر��م �� ز�د ،ھوای د�6ر �رد
�رو����ن �دھم، و��ری ����م �� ھم �,روف !وم 

 در�0+وی ا���1.؟واز?�,ل د�ت ر�_ 2ود ز�د�� ����م
�دت ���1ل در ز��ن �دری ��  �0+وا�� دا!�م وھ����ن �+پ

�� درھ��ن ��ھم ازر�ت  دھ'��� و��رواداری !روع �ردم،
K-�ت وآ�د ���و��ن و�ت و��و�ت �رای �د�ت آوردن اط

�م؟ ھ��!� �� -��و�ن ��2+ف ن �� ����د و�� ����1 �زد�
.از���1 �� آ�د�د و��ر���دو�ن ��دا���م، ا�راد وا!�2ص

د����وری، ���وس  از رژ�م واز�!�ر روزا�زون  �ردم
�ردم  را-+��   ی وا���2ق ����� �روری،��ل،�وا�� ��ز

  .�ظ�م �'دری �د��ن و ��زار��?�� �ود
�ر��� �� �� ردم از��!� ورن ز��ن ���م ا�!�روط�'�ت �آدر 

دو���دارورو!�:1رھر �دام آ��0 �2وا��� ھ�ی ط�'��� !�ن 
از رو!�0ی ��2+ف در���رزات 2و�ش �ر�وت از �&�ررژ�م 

از ���و��ن -دۀ  ، �ردا��2د،�� �?ض �!�1ل ��0وری��
�ه ا����2رات رژ�م !�ھ� درد��6و�ر��>�ن دو رو�� در

م داوود �رژ وض �رد�د،ودر2د�ت��ر ��1رد�د.�0ره -
ھ�وزھم -+�� �ن د�ت �� �$ �+�+� �رار�ر���د.�� آ��0 



www.goftaman.com 

 67

ص و����0رت �2و�2ر���ت ���ردا�� ��زد�د، وا��0ا��ر
���دن،��ا���1 ��وا��د  2ودرادر���ھ� ��داران 2ود�� ��

 � د�6ری را ��2طر�دام ا�دا�2ن �ن �رھ���دی �����د.�وط@
د 2و�ر�� ا����وآ����وا�� ھ�ی ����� ر� ورو�ق 

�����ن �رده و���1ب رادر�وھ��ون ھ�،دارا)�>+��ن ھ�  
ز��ن ��!م  ن��?ر�ت ھ�ی ����ر���رده و-+�� درآا�ود،

وری و!��1 ھ�ی �����1ت د�ود���2ورد،�ون درھ�� �� �و
�2)� از�!K1ت ود!واری  ���ردۀ ا����2را��

و?��ب !ده ,ورت  ����bرھ��!1ل ����ر�ط�ھ���ود،
از طرف دو)ت  روز ا�زون  ��ق�� !را�ط ا�2��6ر�ت. 

�رای ���رزان  �� راه ���و��ن !را�ط ز�دورا�وردھ� 
�+وی ��زک ���6ر����2ت و آزادی 2واه روز�� روز

آ��0را�� �!رد.درھ��و�وا���2ق و���و�� �� �'ررا���دان 
��رب و�� ر��)ت در)��� ھ�ودارا)�>+��ن ��ر��1ر��رھ�ی 

�2:� در�ر��ن  و ��ظم ،��ز��ن ���������� �!1ل ����ر
?ر�ت ھ�ی ����� �ردم  ] و�]�ود،رژ�م داوود ھم ��2طر�+

ا�&�����ن �زدوران رو�� 2+'� ھ� و�ر��� ھ�رادر���ر 
2ود�ر��� و�� �B��G ا�زاراز آ��0ا��:�ده �رد.وآ��0 �� ا��:�ده 

 ،� �رده!�ن �>M� ا�رادو��0دھ� را !����� از د��ورار��ب
�>ر�� ��1رد�د،از ھ��ن �� د���6ه ���و�� رژ�م داوود

�دن داوود ��روھ�ی �زدورروس �� ز��ن �� �درت ر�
وض ا���1 -+�� ��روھ�ی ار���-� د�ت �� ا�دا��ت �دی -

�ز��د،�ر-1س ���م رزا)ت و���و�� را-+�� ��روھ�ی 
ا�'�K� آ;�ز �رد�د.�ون و)� �>�ت �رای !�ن ھدا�ت داده 

�د در�دم اول �ود؟و�:�� �ود�د�� ا���0د!�ن آ��ه ھ���د.��
��رو��ر!و�د،ا��ار���ع در�ر��م �� ��ھ��ھ� �� !ود؟ 
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������ آن �زدر ز��ن �� �'�و�ت Mدرو�� ���� 
ا�روزدرا�>�د �و���ون �ر�Kح !ده ا�ت،��b �� اGر���!�ری 

 �>د ��دو���ن �,��م �رآن !د �� �$ ر��وران ��ز ����م، 
!:�B��2 از�K!�0ی ز��د �$ ر��وران ���م دھ'�ن در�وار

آن �+پ  �+1� �روان ��ز��ودم،وھ����ن در��زل �?����
�� �ر�ر��� �+پ �و�س  ،�ود�م�0+وا�� و�و�س راا����ح �

دا!ت.�� �>داد��Gری  ده0را!�0د�Kب ���!�ری �� -
�وا��ن از)��� �>��ن ودارا)�>+��ن �روان درآ���ا!�راک 
��1رد�د،�� درا�ن �?�و?� از �ظررژ�م و���و��ن آن 

��ودم.�� ا�راد 2ود را�� -��و�ن ��2+ف �� آ���روان دور
�ود�د روزی ه داد �1رد�د.از���1 ����ل را �زرگ �+وه�

�وای Mر�� از���ل ��2طر�K!� ر��وران و�ر���ری �ن 
�دون �دام �رم و���ه �����د.�� در�ر��1ل ��2طراطKع 

�>M�  د��ق �و�ف ����1د.�>داز!ورو�!وره ھ�راه و ز��د
از �,��م 2ود دان دو)ت �Kن 2ودرا�&�ر��دھدواز�وی �:�

�$ ذ!�� �ود.,رف �� !و�د،��دروز ازا�ن ���را�6��
��?رارت ��  2ور!�د ،روز���� آ����� �� ھوا��� �رم �ود

ر��ی 2ود������د.�� !���2 ھ�ی ��زک در��2ن -��1� �� 
�� اGرآب !دن �رف ھ�ر�  .دردوطر�B �رک �راردا!ت

�6+� ھ�ی 2!$ ،�طره ھ�ی آب از�ی �2ود �ر��� �ودد�6ر
در��2ن �� �رگ �رز��ن �� ��1د.و�ردم !0ر�ر�رم 

دا2ل  ،ه ��B روز�ودد��دا�ردن ��ن �ود�د،��-ت دواز
�� -�داE?د ر��وران )�ز�زاز�را�>�ن �ود.�� �� ���1ر

دو�و)�س ��د��6رد وی �رای  ��وروا)� �روان ھ�راه
!��را���ب  ا?�Mر�ن �����د،��وروا)� �را�م ��6و�د ��
وا)� ��روم.  دوا)� ,�?ب 2وا��� ا�ت؟و�ن ھ�را�!�ن �ز
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�� درآن ز��ن -�)م �وا�� وا)� �روان �ود.�� ��رد دا2ل 
 وا)� �دون �ر��ن و�وال ����ر��� ،!دن در�'�م و�Eت

���� و�ود���� ��Eی ��ور,دا�رد �� �وب 
?�Mر����د؟درآن و�ت �زد وا)� -ز�ز7 �2ر2واه 

�روان ?Mور دا!ت،رو�طرف -ز�ز7 �د�ر�>�رف 
�ردو�:ت �د�ر ,�?ب ��6ه �ن �� ا�ن �طورآدم 
ا�ت؟�د�ر�>�رف �Gل �$ ��دو�ر�را���م را 
از�ظر�ذ!���د وز�ر ز��ن ��زی ��6:ت آ��0�� 2وا���د �� 

ازوا)� �وال �ردم �� �� ���ه �را ��� �ر���� �����د.
و�رم را�ر�1ب !دم �� �را ا����ا?�Mرو�وب ط+ب 

د و�:ت �را !��ا�ن ��ر ھ�را �� ردی؟رو�طر�م �ر�
��د؟�دون آ��1 ��ھ�ت ���ه �را��ز �و����د.�>داز�:ت و!�ود �

ز��د رو�طر�م �رد و�:ت ھ��ن د�>� !�� را��زی ��� 
�و�م 2ود راا,Kح ����د؟�را�ش �:�م �� �ن �دام �ر�� 

م �� 2ود را ه ارا�ر�1ب �!دم و���دام ��رK2ف ا���م �داد
ازو�Eت  �ن دو��ره�را�م �:ت �� �رو�د،����م؟  ,Kحا

�طرف دو��ن 2ود �ر�!�م.ز����ن ر2ت �ر���� �ود  �2رج
����� �وا��ن ط�>�ت �� ���0 ��رود���ش را را ��ی 2ود
�رف  ازدر2!ش 2ور!�د��0ردر!رف آ�دن �ود.�و���6رد،

ب !ده �ود.درآ���ن اGری ھ�ی د!ت ود�ن آ
ن �� �!م ��� ا�ر،;��رو!ب ھ�ی ���ه ز����از

2ورد،�و�� ھ�، �رک و�'ری ھ�)�ر�زازآب ھ�ی �� �� 
آب !ده �ود�� �ظر�� �ر��0 اGر�ر�� و?رارت آ���ب 

ز�ر�ور2ور!�د  ھ�ر� آ�� آ���ن 2ورد،در�>M� ��ی
درز���@� ��0ر ا�زوده �ود.ودر!���2 ھ�ی در��2ن �ر�د��ن 
ازآ�دن ��0رآواز 2وا�� ��1رد�د،و�� -K�ت 2و!� ��ل 
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��ره �دو��ن ر��م.و�ر�رم ��ر دو2ودرا��1ن ��داد�د.ھ�ی 
  از ا�ن ���را�ذ!�� �ود. �دت ��دھ:�� و���1ر2ود �ودم،

  
��
��  

  
���ون ا���� ط��ب " ازطرف ا�'��Kون ���م  !����� ای

 �!1ل ����ر���رده در�را�ر"2+ق ا�&�����ن  ا��رت
 دو)ت و�ت را ����را�ن !�����  ،�ود ه�!ور�2ش �رد�د

���� ��وده �ود،�� د�وا�� واردر,دد��دا�ردن -��+�ن  د�ت
آن �ود�د.�ون رو!�:1ران �?,+�ن و��>+��ن �رای ورزش 

0����و��ن +وا�� و�و�س ھ�� روزه ����د�د،���ءً �� �+پ 
�را��a �� ?1و�ت �>ر�� وھ��!� ز�ر�ظرآ��0 

م �وا�� وا)� �روان ��دا�راھ�م �ودم،روزی ازروزھ�-�)
e2 ر���ری �ر�وال و������ن �و��دان ا���� �رای �K!� و

ھ��و�ر���ری ھ��ظر�� ?1م �ن آ�ده �ود�د،�ر�� �>�وEدر
 ��1?�eو)�س���رو�د.و)� درا�ن �K!� �'�م  �ر�وال و

�����1 دا2ل اول ودوم و�Eت !ر�ت �رده �ود�د،ز
ن ھو����� �ر?وم ��د?�� ر��وران !د�د�ن ھ�راه
��د روز��ل وا)� م.در?�)��1 و!�0د�Kب �رم �,� �ود

�را�زد2ود2وا��� �ود�زو�ز�رده �ود،���Eم ,دازد !���� 
  ھ���د؟

ھ��ن ��� �� در�واب �را�ش �:�م �� �ن �0+وان ھ��م 
رادر�'�م و�Eت ا?�Mر�رده !����د روز��ش آ�

؟آ��0اول ��زل �?���� �� آ����+پ �0+وا�� و�و�س د�ود�
Eآ�دن �ظروا)� �ود�K!� و�>دآ�� ��زل ��Eآ�د�د.�� ��رد��

�� ���م ���K� �� ا�� �$ -�1� �� از�$ �0ر��ن ا�ر
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ن !دن روا ا���دو�طرف -1س درد�وارر��وران �,ب �ود
��ر�ت،ز�����1 راه  -,�ا �ون ��ی وا)� )� �ود ھ�راه

ب د�ت 2ود�طرف -1س �رد �و�زد�$ -1س !د ��
���رد د�� 2وردن �وک -,�  ؟�� ا�ن ���تو�ر��ن ��ود
ازا���1 �را�ش �واب �6و�م.�ون -1س  در-1س ��ل

����ر�زرک و��Eی دودا�� �و�� ای �و�$ ا��وار �ود�� 
و�$ ���� از!����� ھ��� در�!ت -1س  ،ز��ن ا���د

���+د ����� �ن ا���د،وھ����ن در�ر��ن �K!� �$ @�ود
�د�ت  .��دروز��ل �را�م آورده �ود را�� �1� ازر�'�

ب ����ل !����� ھم ���Eم ن ������د�ت ا���د آ��0ا���د��
G� �����ت !د؟در?�)��1 �2رج از دو��ن در�?�,رۀ !د�دا��

�رار دا!ت،�ن �وا���م �� از �زدآ��0 �رار����م،�>دازان 
  0روEک ��ود�د.ر��وران �را�

 
�3د�ر)�& %  

  
���ه � �:2� ��ردم،�� �دت ���ت ��ه ��رد�6ر�� ز�د

�و�ط ط�'B  ����م�ت وآزاروا����6ن ودورادر2:�ء �وأم ��اذ
�ری ��ودم، ?����� M ق ود!وار!ده از���1 !را�ط�

�ود.�,��م �رآن !د�� �د�� �طرف ا�ران �روم،��ا���1 
�ت وآزار����ل �دا�د�� �ن در�!ور����م،د�ت ازاذ رژ�م

  د.�ودو����م �ردار
 د�$ �ل !�ه دو!�!�ره در�س �واروھ�راهروز��1 از �ز

�د�و�1م وداع ��ر�����م !�دروان �?�د?�ن و�رز
�B د�6ری رادر���م ��رو ���1ردم.���رک وطن ;���

-�ن درا���ری �� ،;����B دوری �ود2ودا?��س ��1ردم،
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�ر��ن ه ا��1 ��ذ?�ل ��آ)ود��     ����0ی ��?ط و-'ب ���د
-'��د د�6را�د�!�ن �� درد���6ه   ���و)� �ود.�� �� 

 ھ�ی �وشو �K!�0ی �ذ�وھ��� �و�ط ���و��ن ?ر�� ای
�!�م !�ن ر���� �وی آزادا�د�!� وآزاد��!� ��و�ش 2ودھ

�� �� ��ر��د،�دون  �و��1ر�ن ������ت ?'و�� وا���
  �ر�وب ��ر?���� د�ت ��زد�د. 

ھواز��د �رد  �س آ��ده ?ر�ت �ود.�:رم آ;�ز �!�� �ود.
 ه �ود،?ر�ت آورد ط�K� در��2ن را�� �ود.��د�رگ ھ�ی

 ھ���رو�ر��ی ا�نآھ� ز���ود)�!�ن آن روح �ن وھزار
�2ک را �� ازا���داد،�� -دا)��،���1ری و�ر��6� 

رو�طرف ا�ران �رم ��2واده ھ�ی 2ود  از���ون
واز�روش ��روی  ��1رد�د،��ا���1 ��وا��د!&+� ��دا�����د

�دھ�د  و�رگ ���تو����ل 2ودرا از��م �ر��6�  ��ر،2ود
�ت �طرف ا�ران ?ر�ن ��ز �� ?�ث �$ ��>�دی ؟

رادرا�ران درد��ر;ر�ت �� ���م �!K1ت ��ری �د�� �ردم،
�ود��ی ��?وس ھ:ت Gورا�ن روز���ه  ز�����1  ��ودم

 �د �Kب !0 درا�&�����ن �و�وع ��و�ت،�ن ھ�راهو���6ن 
�,��م �ر���م �� دو��ره �� �!ور�ر�رد�م؟�ر�� ��ھ�ت 

] داد�م �� �� �را��دا����م،و)� �ر� ���ن�ود��
دو��ره ��  1357ور�< ���ت �G!ور2ود�ر�رد�م.�� �� ��ر

                                زاد��ه 2و�ش �ر�!��م!
  
  

  �س از -
32& 9ورا�8%
ی د�7ر 
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ز�� ���1 �?+� راآ�ش ���6رد، ز�����1 !0ری را طو��ن 
ن ���1د. ز�����1 ����ری �� �!وری !�وع ا?وادث و�ر

��دا ���1د . ھ�� ���د �و!ش و�Kش �����د ، ��آ�1��0 �
�� ز�رآوار ����2ر �د�ون ھ���د ، در�ر  ،درآ�ش ���وز�د

�رگ وز�د�� در�'K����!�د .در�2�وش ���2ن آ�ش 
  وا��'�ل �ر�ض

ھ� را از �رگ و��ر���ت  ھ� �� !:����2 وطو��ن زده
   �دھ�د.

��  �، �:ر� ان �وا�� و:� �� در-�در��ل ھ��ھ����ن 
 �ظر�� �� -دا)�� ھ�

�دوھ� و�زدورا ن آ��0 دا!�م . ط�'�ت ?���� � دا���دا و
  ھ��!� 2!م وا�ز��ر 2و�!را-+�� ��داد�ری ھ� ���رز ��دادم

����� �وط�B  ن ���رزات و���رزات ��د�ن �ر���،�� اGر ھ��
وز�دان  ھ� در!���1 ��ه ���و��ن !�ن�رد�داران ���د و
م �� و)�$ ، � و��0وری داوود ، �وأھ�ی �2وف !�ھ

��Eز���روزو  
�+:�  واز�ن �را�ت ا����� و?'وق �!ردر�و��K2ف ���م �

  ری �وه ھ�$ و��واھ�ی ا�:رادی �راز !�ش ، ��
و �����ن ھ� از�� -دا)�� ھ�ی ��2دان دود��ن طK@� !دم ، 
��2Eره آ!��@� �� ط�'�ت  �?روم و?ر��ن �!�ده و���رھ�� 
ھ� �� ��)��ن دراز ز�ر �1�� ھ�ی ا���داد ار����ن 

  زروزورد�ت
. روز�� روزآ�ش 2!م �را -+�� ��داد�ری ھ� و�� ��زد�د

 Gور�و�وع ��و�ت 7ا���1 �ود��ی  �� .!>+� ور����2ت
�� �� روز ،ازا�ران ��ز�!�م ��دروزی را��ری �رده �ودم
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�ر!ده  ا����� 2رابروز!را�ط �����،ا����-�،�ظ��� و
  �وط�� -+�� ا�!�روط�'�ت �ردم و�2م �ر!ده ر�ت، ��ر�ت،

دم . و��دا���م ، �� �زدوران ?+'� و�ن در!$ و�رد�د �و
�6وش �و���ل ا��ر��)�زم روس ��2 طر �'�ی   2و�ش 

� -+�� و���و�� �+وه دادن �ود��ی 2و��ن Gور�� ھر�����
��2وا��م �� ز�د�� �2:� را آ;�ز �ردم �� د�ت ��ز ��د، 

�1� از ��را�م  روزھ�����ل راھ�راهاز����م . در�1� 
م �:ت �� ھ�وززود ا�ت، واب �را��طرح �ردم. وی در�

��د روزی از�ود��ی 2و��ن ھ:ت Gور�6ذ!�� �ود. در!!م 
�ر��1رط�ق روال ��+� �دو��ن �1� در�وک � �۵٧وزا ی

از دو����م �� ���و �رو!� ��1رد �!��� �ودم،��-ت 
��B روز �ود. �ردم !0ردر?�)ت �ر�!��� واMطراب ٣

��ر���رد�د، ھ�� ��ر� ورو�ق �ذ!�� را �دا!ت، 
�د��ن ھ�� �و��ده ،آ���ب �م �ورو�� ر�ق �� �ظر�� �ر
����6رو�!�رت دھ�ده ای �� -دا)��  K2,� ھ�� �� ،آ�د

وا���داد �ود. دو��م ��ی ��ز را ھ�رای �'ل ��دا�� آورده 
;Kم ���  ،�ن �ر �رم �و!�دن ��ی و�,� ھ�راه�ود

2ود  وی !��� ام دراز !د. ?واس�ود�م،����0ن د��� �� ر
م د�دم �� ?��� ر��Mن زر�را����ده ا�ت،وی �] �ردرا�

�ر �?�ت را�� �و!�دن ��ی د-وت �ردم . ?��� �� ���
 هدر �����ش د�د �دون آ��1 �و��1ر�ن واھ�� ای

�ردن ��ی آھ��� �را�م  !ود،در�0+و�م �!�ت �>د از !پ
�:ت �� �ن ��� �� Mرور�� �� دا!�م �� �و��دا�� ا���� 

�دا�� ����ر ��رو��ر�ود. �و� ر��� �ودم. در �زد�$ دروازه
ب �ودم �� ��ز �ر-B ��ل �د��2� ���م �دام ا���ن �ن در�>�

���ه �را�ده ا�ت؟ دو��ره از دھ+�ز ��رون !دم،در,?ن  ��
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?و�+� �و��دا�� -�1ر ھ�ی ��+[ ,ف �!�ده �ود�د. و�ن 
��2طر درک ����ل 2ود را �زد�$ ,ف -�1رھ� ���2م 

J آ��0 را�� !�وم،ا�:�� ی�پ ھ��دون آ��1 آ��0 �دا��د �� �ن 
��رون  ��و�� !دم �� از دا2ل دھ+�زا��را)د�ن �2ن �ورن

ا?وال �ر�� �را�م �:ت ��  و�طرف �ن �زد�$ !د. �>د از
M?ر���ری ا�ن ا��رات را �� �� ���� آ��د�� �رای 

�0+وان ����!د،!�� ھر�� زود�روی را ��دا از طرف �ن 
�:�� ����د �ذا!ت �� �را�ش �6و�د �� 2ودرا �2:� ����د�� ،

وی از ��+� ,�?ب ��,��ن �� و�دان وMد رژ�م �ود�� 
�ود،وھ����ن وی از دو��� �ن �� ?��� ر��Mن آ��ھ� 
دا!ت.و�ر�� در ھ��و !را�ط �� ا�����0 از)��س ��ن 2ود 
���ر��د�د،ا�ن ا-���د را��� �رد.و�ن �>د از!��دن ?رف 

                                                                                        ھ�ی وی از �و��دا�� �2رج .��2وا��م ��
�طرف ��زل !���روم ،�� !��را از �6و�6� ان ���2ر 
��زم. 2و!�����2 �� !�� راھ��ن �� د�دم، �ن �� !��دن 
?ر��0ی ?��� ر��Mن �:1ر�را�دن !دم �ون دو��ن ;Kم 

� �$ دروازۀ آن رو�طرف �رک ��� دو دروازه دا!ت. �
�ن دو�� آن در دا2ل �رای �زازی �ود، -�و�� ودروازه 

از دروازه -'�� �رای �� ��ش روی آن دو��ن ھ�ی 
�>دأ 2ودرا در ��زل �1� از  ،-ط�ری �ود ��رون !دم

دو�����م �� در-'ب دو��ن ھ�ی -ط�ری �و�>�ت دا!ت 
 ر���دم، �>د از ��د )?ظ� دو��م را�رای اط����ن

�2طر�دو��ن ;Kم ��� روان �ردم. دو��م �>د از ��م ��-ت 
دو��ره ��ز �!ت و�:ت �� ��ر�و�ر��پ ��ش روی دو��ن 
;Kم ��� ا����ده ا�ت. ا����د -�1ر��+[ در��ر اطراف 
�رای ودو����0 �� �ظر��2ورد. و�>داد د�6ر!�ن درھو�+� 
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��  ��E ی دو����0 �و�>�ت دا!ت �رای ����ور��� 
                                             ���0ود�د.آ

                                         
     

1ر ��1رد�د �� �ن دا2ل ھو�ل !ده ��!م . �>د از!��دن �  
�زار!�ت در�1ر آن !دم  �� ���� !�م ا�ن ������م و�� 

م ، آ���ن ��+6ون ا��:�ده از ��ر�1� !ب ��ی د�6ر �رو
�رم ������ن وز�ر آ���ن  �@�Mدر� �ود ��و�ران 6��2�

د، ���2 دو��ز)� �ود . ��+� و!:�ف در?�ل �رواز �ود�
��                  ��0ی � ���2 ھ�ی �$ ��ز)� �� ���2��@�ن ار�در

���0 �طور ���ر�ب �� و�0م ����ده �ود�د  و��م ھ�ی �� �واره 
��� آ2ر �و�� ا��داد دا!ت ، �ن و��,ل �� �1� د�6ری  �

در�1ر �رور��� �ودم . �� ا�ر آ�د�م را �� ��زل آ�� ,�)[ ��� 
��!د و���2 را �زدوران ا���� در�?�,ره ��6ر�د  �ن ه د�د

ازھ��ن ا����1 ���1 ��م ھ���ھم ��,ل ا�ت ، 2ودرا ���ت �دھم  
�و�� ھ�در�$ �2�و!� �ر���ر �راردا!ت . آ���ب آھ��� 

ر� !ده �طرف �وه ھ� در?�ل �رور��ن �ود  آھ��� ��
�ر�د��ن ھم از آ�دن !ب ���ه �:ت �:ت ��ھم در?�ل �ر�و!� 
�ود�د . ورو�طرف آ!���� ھ� �ر�� �!��د، در ھ��ن )?ظ� 
,دای ��� �K �6وش ام ر��د �� �ردم را �رای ادای ���ز 

�� اش آرام آرام  �ه و�رد!�م �را ��2وا�د ، �>دأ !ب �� آھ�
روا�م ��'رار �+�م در�:س ���� ام ����د �ر�ده ای �� �$ !د . �زد

�ود. و,دای  �شد در�:س ا�دا��2 !ده ��!د در����و�ط ,��
!�م  ،��ھ���ر آ�را ������1 در�زد�$ ام �!��� �ود�د �� !��دن

و�����ت وھ��  ا!��ء���ه ��ل ھ�ی ��ر�ون 2ودرا روی ���م 
، و�ن �,��م ��  ز�ده ��ن ھ�ی روی ز��ن �0ن �رده �ود
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آ�� ,+[ زاری ���ن �را�م ��6:ت �� ھ��ن ، �رآ�دن را �ر��م  
�� ��ش  و�ن �را�ش �:�م �� �ود�م ��در�ت ا�ت ،�ون آدم 

   ؟�0م �ود��دا��ت �� �',د�ن ���ت  -��رور�وذ
وی �را�م �:ت �� �� ر�رز�د دارم �ر��ن �رات ا�ن �پ ھ�را 

ت اش را ?�,ل �زن �>دأ ����ل را �را�ش �طرح و���-
وازدروازه ��رون !دم . �� �:�� ����د �ذا!ت �� وی �$ د�ت 
�روش �'�ر �ود، �� �ر اGر را�ت �را�� ار���ع ���ه �� !�0دت 
ر��د . ��دو�2طرات آ�� ,�)[ و,دھ� �ر���� ا���دادوار���ع 
�را�� ��د، و�� ا��:�ده از ��ر�1� !ب �و�� ھ�ی �� 

ر �ذ!�م . �K 2ره �� !0ر �و -��رو�2ک  آ)ود را �1� �� د�6
��ر��1ر �� ���2 ای ر��ق ار���د ��د �?�د ?��ن ھو����� 

?ظ� ای �و��ه )ز� دروازه را �,دا در آوردم  �>داز  .ر��دم 
  در ��ز !د  �!�م �� �!��ن �ردی ا���د �� درر���ت . 

�وا��ردی و�� آ�E!� �م �ذ�ر�ود، �� )�2د ھ�!6� اش �را 
  ،د �!رد .و�را �� دا2ل �!� -�ت �رددرآ;وش �ر�0ر 2و

�>داز ,رف ��ن !ب ,?�ت ھ� در�ورد �6و�6� ��رھ�ی 
!>+B �ر�� ھ�ی  � �ود ،�!ب �ر;و;� .�>دی دور��2ورد 

آ���ن !0ر را رو�ق د�6ر �2!�ده �ود،  !Bر��م از��ر�و
ا�� ھ�` ���ره ای  ،آ���ن �ون آھن آ�!�ن �رخ ر� !ده �ود 

?رد��د !:ق داغ ب �د�ن ��وال �ذ!ت �! ،درآ���ن د�ده ���!د
�رد . �Kھ� از��ر�و!B !0ر �ردم را �رای  ادا ی ���ز ,�[ 
از2واب ��دار ��1رد .�ن ��زل وی را �رک �:��م . ���:�� ����د 
�ذا!ت �� ا���د ��د �?�د?��ن ھو����� را �>داز ��د��ه 

�1� از ���رز�ن د�6ر �� �رم  ن ���'دار رو�� ھ�راه�زدورا
!ب ھ� وروزھ�  واھ� ودا!�ن را�ط� �� �ن �ر���ر ،ادی 2آز

أ ازوی رو�1رد آ��0 را ز�ر !���1 ھ�ی ;�ر ا����� ا�دا ��2
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. در?�)��1 درھ��ن  ؟�وال ��1رد�د  �� �0+وان در��� ا�ت
)?ظ�ت �� دا����د�� �ن در ��� ھ��م . ا�� �ر ��+�م �� 

.و�>د از د�دو �'�و�ت �ر�زدوران 2م �1رد�د  و�ردا�� ز����د 
را �� ز�دان ��0�� !���1 و�� 2وا�� ھ�ی طو�E� آ��0 

س رھ� و�>د از �+�ر2� �رد�د �� �>د از ��ری �ردن دورۀ ?�
�د�� ��د?��ن �� ��ودا�6� ��و�ت �� ��دش �را�� ��د 

� �� از ��ن �.-�ر-ز�ز د�6ر��ن �ر��ر��د. �ن از �0+وی �و
��ھ�ن ز�ز�� ��6ذ!ت �� آب زEل �?ر  !0ر �و ��ر��1ر

���ن درآن روان �ود��6ذ!�م . دو��ن ھ�ی !0ر ھ�� ���� �ود ، 
ھ��6م -�ور از ���2 ھ� �وی ;ذاھ� ��!�م ��ر��د ، !:ق د��ده 

آ���ن در�ر�و �+ر� 2ور!�د �� از�!ت �وه ھ� در�+�دای  .�ود
آن ����د ��d ھ�ی آ�!�ن �راز �وه ھ� را رو�ق د�6ر �2!�ده �ود 

�>داز ��ری  ،زدر;م وا�دوه ;وط� ور �ود�د اھ�)� !0ر ھ�و ،
 B��2 �� و2م 2ودرا در ھو���ن `���ردن �وره راه ھ� ی �ر
 !�0د ��ر ا?�� ر���دم ، �>د از ,رف ��ی ,�[ وی را �زد

 $ ��-ت وی ھ�راه�>د از �  .�1� از دو����م روان �ردم
�� �ود  �ن آ�د�د. وی ���� ��ن ��!ت ھ�راهدو��م .......   �زد

�:�� ����د �� درآن )?ظ� ا�+?� �دا!�م . درز��ن وداع��.... 
�را�م �:ت �� �$ روز د�6رھ��ن �������د . و�ن �Kح �رای 
!�� ���0 ������م ، وی �ر2ص !د �ردا �را�م ا?وال ر��د �� 

��B �>دازظ0ر ��� را �� ا�ن �!��� در!0ر ��ر��1ر  ��5-ت 
����د . �$ ��ل  �� روان دا����ش روی ��زار -ط�ری �زد 

 �رھ� ��_ ��1 ای او�و����$ آ��ر)��@� را ��6ر�د. �ردا �:�
!ب د�6ر را درھ�ن �� ��ری  ،ھ��ن ��ر ,ورت �ر�ت 

�� آھ��� !:ق ���ودم  دم دم ,�[ از ��زل ��ر?�J �رآ�دم . آھ
د��د ��ج 2ور!�د از �2ور �ر�ر�!�د وا!>B زر�ن 2ودرا 
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�و�وه ��� ھ�را�ذ!�م �رد!ت ود�ن ����دن �ر�ت ، ��� ھ
ه �ودم . رھ�وردان در�ر�و و�زد�$ �روژه آ���ری �روان ر��د

�<M 0+وی �وی�ور� ف ���رخ ��ه دوراز �!م ا;��ر در 
ھ�0�� و;رش  �روان در?ر�ت �ود�د. از دور آ���ری ۀ�روژ

ھوا����ھ�ی �م ا�6ن از آ���ن و,دای -را�� ای ���$ ھ� از 
                                                                                                        B وا�دوه درھر�و!.درد ��ر�و!� !0ر �6وش ��ر��د

!0ر وآ���ن  ،ا�رھ� �� ��و�ت� دود ��E ��ر�ت و� ����د!0ر
  را در�?�,ره �ر��� �ود .

ازھر�و�� و���2 ;م وا�دوه ھوا از�ردو;��ر �و!�ده �ود. 
وھرو�ب آن -K�ت از��داد �ری وا���داد  ، �ل ،�� ر�د����

وا�ن ھ�� �����ت ��!��ر  ،��6رو��ررا در���� ای 2ود دا!ت 
�?,ول و-�+1رد �ود�����ن �ود ، �� ���م !0رواطراف آ�را 
در?+'�ت ز���رھ�ی ا�+��� �� �ر ر!�� آن �د�ت �����6 ھ� 

�G� ���6ل ?+'� ���ت و2وا��� ھ�ی روح �+�د �!ور ھ�ی � ���ود. 
ھ�ی ز���ر �رده �� �ر�ردن �ود�����ن وا?زاب ����ژ !ده 

 .�و�ط ������ن ، ا�ران و�!ورھ�ی ا��>��ری ����6� ��1رد
��ر �$ دھ'�ن �ر�� �ود ��  J�? ذ!ت ، ��ر�روزھ�و ��ه ھ� 
دو�ت ����ر ,���� ام �ود . �� �>دأ �1� از �ر�$ ھ�ی 

�و�ط  و���� ) !د.  ��ز��ن آزاد��2ش �ردم ا�&�����ن (
��روھ�ی ار���ع �زدور ا2وا�� در�$ ���ن ���ردا�� !�0د !د. 

                                                                ��دش �را�� ��د،
 ،���ھ� �ود  ھ�وEی �رگ ازدرود�وار ����ر�دھ�� ��  

�م ��?�ت دارود��� " 2+ق " و�ر�م در?����ت ���!روع !�ن ��
ز�د�� �ردم را ز�ر ��م " ا�'Kب " ... د����1وری ھ�� ����� را 

و��ده م �ط��ق ��1رد�د . و�رھ� ���0ت ���ون آ��ز �� Eی �رد
��� را ھ�� �� ا-��ل ��1رد�د. �وا��ن را د��� �و���د !�� ��!
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��ا���1  ،د��� �� زوروا���رراھ� �� �رادر�!� ��1رد�د
���رز��ن اد �ر���ده �� !د�د، ��ر�ردان ،�د6ون ھ�ی ا���)ودر

و�ود��ن روزھ�ی ��وا)� ��2طر ��دا�ردن �6ر�و!� ھ�ی !�ن 
در�!ت ���وس ���2 ھ�ی رو�� �ر�ردان �ود�د. �ردم ���د�دۀ 

�2طر آزادی 2ود ���رزه  � �ر��� و����� ��� �� 2,+ت Mد ���6
�و�� �و�� داوط+���� �رای ?را�ت از آر��ن ھ�ی ��1رد�د ، 

ا����� 2و�ش آ��ده ای ھر�وع �دا��ری �ود�د، ���ش ھ�ی 
2و�2ودی در?�ل !1ل ��ری �ود در�>M� ���طق ���06 و���م 
 ��K'ھ� -+�� دو )ت �زدور !روع !ده �ود، رو!�:1ران ا�

                                                             ا�&�����ن در,دد ��] و�ور�ردن 2ود �ود�د. 
  
  


ل+ �  �8ر 
  

 �!ورۀ دو���ن ھ�رزم 2و�ش�ن ��� �� �رار �ر�ن !د �� 
 ���G�� �2��ن �$ ���1ل �روم ����وا�م�� Bرو��ی �$ ���ھ� در

�,��م �ر��م �� �ر�� �� ن ا�'�K� �0م 2ودرا ادا����م ، �ردا
�ر�� �� دو���ن 2و�ش ���Kت وا?وال آ��0را �ر��� �� ���ل �روم 

��+و��ر از!0ر ��ر��1ر  را در�ر�� )&���� �� �$!ب اول ، 
��,+� دارد  �زد ھ�رزم 2و�ش ��ر اM&ر �روم ھ��ن �ود�� 

�� ��د از ھ�رز���م ��ری !ب اول را �� ��زل ��راM&ر �� �
�ردا �� و�ت ���ر ,�[ ����� �Kن ��+� �طرف �ر�� ��ودم  ، 

                          ر��ط ?ر�ت �ردم .
دا�م �� ��دی از�2طرات ��ر اM&ر ����م وی �رز�د Eزم �� 

�$ دھ'�ن �'�ر �ود �� در�ر�� )&���� و�Eت �روان �د��� آ�ده 
�ود دوره ای ا��دا@� و-� )� رادر)��� �>��ن و�Eت �روان 
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ی �روان ا�:�ی وظ�:� �رد  ��ری �رده  �>داز ا���ل در�ط�>� 
ن �رد�ود . آدم �واا!�&�ل دا!ت�� ا�>دأ در�?���� ا��د

 B�K- ����� دا!�م وی �0+وا���ر!ور�ده دا!ت ، ز���� �ن �+پ 
�ورت دا!ت !��ل �+پ �0+وا�� !د، ��ل از �ود��ی Gور � �� ��

� �1� از ��ورت ��رھ�ی ����� ھم  ��1رد .�� �>دھه �ر-Kو
 �'�و�ت در� از ا-�Mی ��ز��ن ���� !د.�� B?در�?�و $

�� !�0دت  آزادی  -دا)ت و  �و�ط د!���ن � ?ر�ت �وط�� �را�
                                                                                                   ر��د ��دش �را�� ��د .

ھ�وز!:ق داغ �1رده �ود �� ��زل وی را �رک و�� ,وب 
ازط� وطر�ق در�ر�� ر��ط ر��دم . ر��ط ?ر�ت �ردم. �>د

م �� �$ روزو�1!ب را �زد دو�ت ����ر-ز�زم �,��م دا!�
 �2ن �� از �وی �:�دان رو!ن M��ر و�رد 2و!��م �� �,ر7

��در ;دار درز�دان  ��2دان ��)�0 را �>داز �'درت ر��دن
� ��)6� ر��ده  76�ری ��وده �ود ،در?�)��1 �� �ن دھ�ز�

�ون ز�د�� ،�ود  �وز و�ودش �ر!�راز-��ری و�وا���ودھ
ت ��ل از �ود��ی Gور ھ�� ��)� �$ �� دو��ل �:� �ر�� دا!

�0+وان �رادر روزی  و�� �:���6 ��2ر�د و�را�م ��6:ت ��
ردی ��ر�زرگ اش ز�ری ��م دا!ت �� �وا�� ��1ر����د؟

 ،-��ری ور��ق ��زی  را از �در �� ��راث �ر��� �ود ،
!ب �ر��M� �ود  .�1روزو�$ !ب راھ�را�!�ن ��ری ��ودم 

از���ز ,�[ ز�ری را�� �ر�� ��1ل روان �رد ��ش ا .�رد
�ردم ھ�وز از����د  ،وازآ��� ��1� وا)�6ه رو�� را 2وا�ت

��رون �!ده �ود�د. �� �ر�� ر��ط را �رک و�طرف ���ل روان 
��ر�وا�ش در�$ .�رد  ��د��ل و��ت�>دازا�ن -��ر،!د�م . .

�وط�� ���ردا�� ار���ع ���ه �!�� !د ��دو�2طره ای �درو��ر 
��وش ھ� ه راس ازآ�دن زررا�� ��د، راه �����ک �ود �رک درھ



www.goftaman.com 

 82

 ����دار ودر��2ن �0ن ��ل �� درز���@� دوطر�B �رک ا�زوده
در��2ن ا��ظ�ر آ�دن ���و)6ران را  و ��ک ھ� ،�ود . د�وارھ�

��1!�د�د . �ردم در2وف و��م �ود�د. ��� 2وا���د �� از �+�� 
2Eره �� �و�ل �2ر���2 ر �� ،ھ�ی �'�را�� ای 2و�ش ��رون !و�د

��د�م . �زد�$ ا��و�ر���$ �K!� و�ود دا!ت در���$ ����ر 
+��1 �دام �و�ر ����ق را ا����ده �رده �ود�د ھ�� �G .��رو��ر �ود 

�!&ول ��زر�� �ود�د، و��و�� �و�ر �� �!د�د  !0ر ���ل 
����زده ����!�د���ش �� �� )�0ی ��ل �د�ت �����6 �ر���ن 

ا���دای 2ود �ش و�����6 �رور�� �رم آزادی ورژ�م ھ�ی 
د ، 2ر�ن ھ��� !��را آ�ش زده �ود�2واھ� وMدا�����6 �ر���  

�در 6ون ھ� ا�دا�2ن و�� در���ھ� !ب �)وو�وا��ن !��را �� در
رزن !0ر ���1 �� . �وه و� د��ر��ران �رد�ز��ن ھ�ی ����م 

 ���م وا�دوه -ز�زان از د�ت ر��� ای��!�د���ش در�وگ ،
?زب د�و�را��$ 2+ق(2+'� و 2و�ش �و�وار �ود�د ، 

�ر���)در ھ:�م Gور �ود�� �رد�د و ��ر و �ر�ت را در ��زدھم 
Gور آ;�ز �رد�د و از ��>+م و �?,ل �� ا���د و �>+م و ���ور را 
�� �رم د�ر ا�د�!� د���6ر �رد�د و �دون �?���� ا-دام 

ه �ود.�ردم �رد�د.���ل �� !0ر و?!ت و ��0م �زرگ ��د�ل !د
و!ب ھ� 2واب از �!��ن !�ن �ر�ده  وا!$  روزھ� درھراس

رآ�دن ھر�س ا��ظ�از د�د��ن �� �روغ !�ن 2و!�1ده �ود .و
�!�د�د. از �رد�B ��غ ��E �طرف ��+و و�>دأ  ���و)6ران را ��

�ن از ��1� در�'� �ل دروازه ��+و  ���ده !دم . ��2وا��م �� 
��2د ��1� �را�م �:ت �رادر ��را �ول �رای در�ور �دھم  وی �� )

!�� وظ�:B �ن ر���دن  ؟ �2ن ���� �دھ�ددر-ذاب �,ر7
واط����ن دادن �� ��������!د.                                                                              
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ه +
ل" /8��  
  

K� ���� �ظر�� 2ورد  �رد��ن درو�و دو��ن ھ� ھ�� �رت و
�د ا�ر ���ه �2�� زده ;رق �ود�د. ��Eی �رھ�� ���ھ� �رگ ���

  ،!�م �زد�$ دو��ن �,��� ر��ده �ودماول �ذ �Bود از �و�
�$ �و�ر ��پ در�'��ل دو��ن �,��� ا���ده !د  ازدا2ل �و�ر 

���ن !د�د و�� -�+� �طرف دو��ن �,��� روان @��ر �:ر��+[ 
، � ��@� �رده ��!�د !د�د. �� 2ود �1ر �ردم �� !��د �را !�

�,��م �ر��م �� 2ون �ردی را ?:ظ ����م . دو�� دو��ن 
دور�ر از�,��� دو��ن �ر��ری �رو!� �ود ��2طرا���1 
���ور�رده ��!م ر��� ��د د��� �وش ���ز و��د�� 2ر�دم ، 
��و�� !دم �� دو�:ر آ��0 �� دو��ن �,��� دا2ل و�� �:ر د�6ر 

K?�0ی 2ود !�ن ��ش روی دو��ن �,��� �� �
�>داز ��د د��'�  .را ز�ر �ظر �ر��� �ود�د �ردم-�ورو�رور

�زدوران رو�� �,�ب ���ه �2ت را �� د���ن و)�$ �رده 
�طرف �و�ر ��پ روان !د�د ، و�ن �� ?ر�ت �ردن آ��0 
ا��ظ�ر �!�دم �>دأ �طرف اط��� �� ��K �را�م آ��ده �ودروان 

در�0+وی ���د  !دم ، در�و�B دوم �رک آ2ر دا�!�6ه ���ل
آ��� ���ت 2ودرا  و�واح ر��دم �>دأ ��و�� !دم �� ��� در�رد

!:ری �� ��K �را�م داده �ود�د  �� در�!ت دروازه ر���دم ��� 
در را�و��دم �>د از��د )?ظ� ر��ق -ز�ز��ن ...... در را 
��ز�رد . �>د ازا?وال �ر�� ��ی ��ز را د�1رده ��د ��-ت 

���� دو�ت ��ن �دون  1ل �,دا درآ�د�ذ!�� �ود، �� ز�
�>داز ��د د��'�  ،در� ��وی دروازه !�� �ت ودر را ��ز �رد 

ر��ق ار���دم !�0د -ز�زط&��ن �� ���ن �!�ده و�0ره ای 
�!�ش و�0ر��ن و)��ن �ر�2ده در�'��+م ظ�ھر!د ، �د�� �ود �� 



www.goftaman.com 

 84

�1� د�6ر  ،�ودم  �� د�دن وی �!���م رو!ن !د ه وی را �د�د
�ر���م . آ���ب ��وز از�!ت ���ره �+�1ن �درون  را درآ-وش

ی ��ن ز?رارت �ر�� ود�دار�1� د�6ر ھردواط�ق ������د ا
��دروزی را ;رق در-رق و�!��ن ��ن �رق !�دی ��داد. 

م . �ون ط&��ن ھ��!� �� �����1ل ھ�� درا�ن ��زل �ذ!���د
روزه در���طق ��2+ف !0ر �رای د�دو��ز د�د ��ر�ت ، 

روز  ود . �$��6!ت )��س ھ� �ش در-رق �ر�� � ز�����1 ��ز
�را�م �:ت �� ر��ق -ز�ز ��� �� ?��م   .��د ��-ت ���1ر �ود

�رو�م �را�ش �:�م �� درھ��و!را�ط �� ز��ن وز��ن از آ�ش 
و  ر���و��ن ا�����داد �� �وزد ، ودر ھر �و!� و���ر !0ر 

م ژ�م �زدور در �!ت و�ذارھ���د �طور ���وا ��?ز�� ھ�ی ر
��ز �� )��2د ھ��!6� اش �:ت �� ھ�`   ؟، �� �� ?��م �رو�م

�س از ز�ردل �� ا�ن رژ�م �زدور ��ر ��� ���د، ��ز�$ �>داد 
او��!�ن �� از 2ود ا���0 �رده ?'�ر �رھ���د، �� 2Eره �,��م 

?��م  ،�رآن !د �� ھردوی ��ن �طرف ?��م ?ر�ت �رد�م 
دا!ت ، ���رد��1 �� در��ن دا�!�6ه ���ل و�رک ��+و �و�>�ت 

�زد�$ ?��م !د�م ��و�� !دم �� �0+وی دروازه ?��م �1� 
� دروازه ?��م در?�ل درآن �وی �و�� ود�6ری �زد�$ �

�!�دم  و��و�� آ��0  2ود�'!� ھ� ���ن د رذھن   �ر�د ھ���د ،
�را�م �:ت �� ھ�� از 2ود ا�ت !  ط&��ن�ودم . ر��ق -ز�ز

�م در دا2ل ?��م دو�:ر د�6ر �2Kره �� دروازه ?��م دا2ل !د
�� �1� آن ��Eی د2ل دردھن دروازه -�وری �!��� ود�6ر آن 
��Eی �$ دراز �و�� �زد�$ 2زا�� دار �!��� �ود. و�� د�دن 

ھردوی ��ن �&ل  و�!�ن از��ھ�ی 2ود �ر2وا���دھ�راه�� ھرد
�!� �رده ، �>دآ �دت �$ ��-ت دروازه ?��م را ���� �رد�د 

 ، �ردن �طرف B��2 ���� 2ود روان !د�م���>د از?��م 
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�ر�� و�:ت داغ ?��م  ،ز�����1 از ?��م ��رون !د�م 
از�1طرف ،در2!�د�� و?رارت آ���ب در���� روز �� �ررخ 
�� �و�� زده �ود، ,ورت !�0د ط&��ن ����د )�+�و�رخ !ده �ود. 

در)���ش �وج ��زد، �ر�و ر� ����2 ای  ه�ر?�ل �ودو�2د
�++� ���2 ھ� �� ����د وآھ��� ه وار ھ�ی ��2ور!�د �روی د�

آھ��� �ورآن ��ر� و�ر�� آن �طرف �ردی !�م ���ه 
�زد�$ �� !د ز�����1 �� ���2 ر��د�م . ط&��ن �دون و�:� 

ی ر� در ه ا�طرف ��_ ���2 �� �$ �1س د��� �و�$ �0و
د�وار �!�ل �ودر�ت و�1س را �ردا!ت وآرام �6و!B اط�ق 

2ود ز���رک آن را ��ز�رد  ازدا2ل آن  �!�ت ، ��د�ت را�ت
�1دا�� ��!�ن �ر�را!� �1دا�� ����  و!��� را ��رون �رد، 

دآ !�� .�را�م �:ت �� ر��ق ��� �� �ر !��را اول ��!�ن ����م �>
ن ���وس و?!ت در �ر �را �� ھ��ن �رد�م. �و

�ش ا?�ط� د@���2 ھ�را در���6ل ا���دا و�و�� ھ�،ود�وارھ�
�ل آن را �دا!��م �� �رور�ش ھ�ی 2و�ش را ��  ،�رده �ود

ا,Kح ����م . در���م ���0 ھ�ی �� و��رون آن ھ�� ر�'� 
�1� �ر د�6ری را ا,Kح ��1رد�د، !ب ���ه ھ�� ��را 

;ذای !ب را ��د�6رر�'� ,رف  ،در��ر�1� 2ود �رو �رده �ود
و)�   ،�رد�م . �>داز;ذای !ب ھ�� �2+� زود �� 2واب ��ر���د

ط&��ن ���م !ب دو��-ت ��!�ر ��� 2وا��د  �راغ  ر-ز�!�0د
�� �ور M>�ف   ،2واب �و�1� �� �روپ زرد ر� دا!ت

!�� در�0+وی ���ر 2ود رو!ن ��1رد، ��-��0 �ط�)>� و�و
  .!ت ��1رد ، !ب �� ھ��ن ��وال �ذ
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م �
�/ ��2د ا�طوره ای ;�+  

  
�ردا ,�[ ھ��6�� �� !:ق داغ �رد و��ود !�6ردی �� ����ن 

�ود. دروازه �$ �$ ����ر2:�ف !د �>داز ��د ����G   هر��د
��زھ��ن طور �1رار!د . �ن از ��ی 2و�ش �ر2وا��م �� در 
را ��ز و�� �دا�م �� �!ت دروازه �� ا�ت ، ط&��ن �را�م �:ت 

� در ��ز �ردن دروازه -�+� �����د . دو��ره �� �!ت �در �
�و��ده !د �>دآ �را�م �:ت �� ?�E ���وا��د �� دروازه را ��ز 

�د! ز�����1 دروازه را ��ز �ردم  �!�م �� دو�!م ��� @���
-ظ�ت ،-!ق  !��-ت،�واM]، ��روت، ،ر ���-تا���د، �� د

�م و�>�)�م وطن �� �+�دای آ���ن و�:�ھ وا���ن دو��� �?�ت،
Eی �ردم ، ا�'Kب وآزادی ادو��� ، ���داری در راه آر��ن و

�ردی �ود �� ،+ب و���� �ش  در?�ل در2!�دن �وددر ا-��ق �
او ���د !�0د �ود.                                                                                       از �د�� او را �د�ده �ودم،آری

� د�6ر را درآ;وش �!رد�م  ز�����1 دا2ل �و!1ن !د�م . �1 
.دردا2ل �>د از ا?وال �ر��  واورا �طرف اط�ق �!��>ت �ردم

!1ر �را�ش آ��ده �رد�م .  ��!�0د ط&��ن ��ی ��ز  ھ�راه
واز�زدش �وال �ردم ؟ �� �!�ش �رخ ھم دار�م ا�ر ��ل دار�د 

�ه ����ر �ر�>�� و �6 ال �� �!��ن �راز �?�ت؟ �� !��دن ا�ن �و
�را�م �:ت �� ر��ق -ز�ز �!�ش �رخ ا�&�����ن ��0ر ا�ت از ،

�را�م و ,?�ت ھ�ی �'د���� ،��د ��و�� �رده،�>داز,رف ��ی 
ی ز �ردا ��-ت !ش و��م ,�[ دررو�رو�:ت �� ر��ق -ز�

 2ود �� ا�ن �� ��� ���ظر!�� ����!د. آ�را ھ�راه دروازه ��+و
>د از آن دو��ره از ��ی ���ور�د ، و!:ری را ھم �را�م �:ت �

.                                           ور�ت � �رد��ت و2دا?��ظ2و�ش �ر2
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ر��ق -ز�زط&��ن ��وی ���ور��� �� دا!��م روان  �ن �� 
���  �>داز ظ0ر�� ���2 �ر�!��م . !ب  ۵!د�م ، دو��ره ��-ت 

دا!�م �� ھر�� زود�ر روز!ود �� �ن وظ�:B  آرزو ،��'رار �ودم
2و�!را ا���م �دھم، ا�� ���� ھ�ی !ب ���ن دراز ودر�$ �'ط� 

�ود . ه ��12وب !ده �ود �� ?و,+� وط� �ت  �را ��ر ر���د
!ب ��  �?ر ��د�ن �ر��� �طرف آ���ن ��6ه ��1ردم، �� آ�� 

��ن �� .��2Eره !ب �����ن 2ودر��د ، �ر�د ؟!:ق داغ �رده ���2ر
�!وده و�&�� �را@�  د��دن رو!��@� روز �� ھرطرف ��ل 

و�را�� ���Kن ھ�� از ز�ر �+�1ن اط�ق  ه �ردھ���1رد�د، دور
�� �0رطرف �رای ��دا �ردن )'�B ��ن در?�ل -�ورو�رور �ود�د 
و�ن ��,�را�� ��-ت د�واری را ��6ه ��1ردم ، -'ر�B ��-ت 

� ��زار�ود �داد ��د�E+��1 ازا��?ر�ت �ود ����Gن آھ��� در
  و���2وا�ت �� !��ور روز را ��وازد .

د��'� را�!�ن ��داد. 2E��١۵/۶ره ا��ظ�ر �����ن ر��د، ��-ت  
�طرف ���ور�ت 2و�ش روان !دم �ردم و را �رک  �ن ��6�:2ه

�>د از�� ا)� ��رد��'� �$  ،. �� ��رد��1 �� آن �?ل ر��دم
����ه ��ری B+,در�� �ل �ر���دور�ر از�ن �و�ف �رد  �و�ز او

� !�ر�2ن . ��و�� !دم �� �$ �:ر ����� �د �� ��راھن و����ن ����
، و�>دآ �طرف �ن روان  م را �� 2ود �>طوف ��2ت �2+� �ظر

د�� �ن �� ر��د ھ��ن !:ر را ادا �رد ، و�ن !د  در��د�
��'��K-�ن -�ل را ا�را�ردم �>داز�رد�$ !دن ��ھم ا?وال 

ف   ��زل روان !د�م . �و�� ھردو���ن �طر �>دآ .�ر�� �رد�م 
�م �ود ا,K ����وا���م �!�2ص ����م �� آ�� ��� ��را �راز ازد?
 ,��م �ر��م  �� ��د �ن �و�� را ��د�ل� ؟����د ���2ر �>'�ب ��

����م ، ��ا���1 �>+وم !ود �� ��� ��را �>'�ب �دارد، ��و�� !دم 
  و�ر�� ���ت .  �� ��� دردور
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ھ��ن �و�B �� ���2 �و�>�ت دا!ت ر��د�م، �ون �K 2ره در
�دون �و�ف دا2ل !و�م،  �رار�ود�� دروازه ��ز��!د ��

�و�� ��دی �ر-Kوۀ درواره ��زل �� دو دروازه ای درز�ر
ی اه ودرواز �� ,�?ب ا��ر���ن  �$ آن �ر�وطد�6ری �� 

�ود �� درآن �>M�  �� دارای ��_ اط�ق د�6رآن ا��ر���ن
، �رار دا!ت د�ن دا�!�6ه ���ل ز�د�� ��1رد����ور�ن و�?,+

ز�����1 در�!ت دروازه ای اط�ق  ر��د�م �ظرام �� ��د�وره 
�وت ا���د آھ��� 2ودرا دو��ره �� دھ+�ز ر���دم �� ����م �� آ�� 

���ر��ا�ت ���2ر ���K� م�K-و�� !دم �� ھ�� ��ز �طور  ؟��
�ظرم ��  ،م-�دی �ر���ش �راردارد، دو��ره �� اط�ق دا2ل !د

ر��ق د�6ری �� ��دروز ��ش از و�Eت ���روزآ�ده �ود. 
2ورد  از �!��ن اش �ور �ردا!�� �ود، واز��?�� ��ی �را?ت

ر �ر�� رو�ش �����ل �� �ر2� �ود.ا��از اG�?�ت �� ��ر�د. 
آ���ب �رخ �ر!ده �ود )��2د �� زد. ا�دوه ، ;,� و��ا��دی 

و�س �راھ� ��د ا����ر��ر�!د ، ا�ن ر��ق ار���ه در�����ش د�د
�ر�� ��ی  �ود. �� د�دن ��ھ�� از���ر2وا���د �>داز ا?وال

�>دازآن ,?�ت ھ�   ،و��ھم ,رف �رد�م ,�[ را آ��ده 
                                  در�+�رو ��ر ھ�ی -�+� �رخ ��زد . 

روز�� ھ��ن ��وال �ذ!ت ، آ���ب آھ��� آھ��� �طرف ;روب 
���داران ����ن و���ع روی دو��ن ھ�ی �زد�$ �� !د دو

2و�ش را ��] ��1رد�د  و�ر�د��ن ازآ�دن !ب ���ه در�ر��د 
ا���د �� �� آ!���� ھ�ی 2و�ش �رو�د �Gل ا���ن و�ود�د و��� 2

ھ� �� ازآ�دن !ب ����د �ذام درھراس  �ود�د. ��2Eره !ب ��ل 
رده �ود . ر��ق !�0د ھ�ی ��ر�ون 2و�ش را درھ�� �� �0ن �

�0��ن ��ن !�0د �ل �?�د ���روزی 2دا  �رو�س ھ�راه�
��د �:ر ر��ق  ،، �� -ذای ِ!ب ِرا آ��ده �رد�م د و?��ظ� �رد�
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د�6ر��ن ز�د�� -�دی دا!��د �>دآ آ�دن وھ�� ���ظر!�0د 
                              ط&��ن �ود�م ���� ����د ;ذای !ب را ��ھم ,رف ����م .

ازطرف ر��ق ���د  دراط�ق دا2ل !دن �� ��ردط&��ن ر��ق  
�را�م �:ت �� !�� ه �ود ���ور�ت د�6ری �� �را�م ��رده !د

���!ت �� در�زد�1� دا�!�6ه ���ل ه ھ��ن )?ظ� �� ��ر ک �ر
�و�>�ت دارد �رو�د،دو�:ر آ��������د ھردودر�$ ����1ل 

دش ر����!�د .�� �$ �:ر !�ن را �� 2ود ا���� ���ور�د از �ز�وا
�:ت �� !:ر�1� از در�واب �را�م  ؟�ردم �� !:ر���ت�وال 

در?�ل ���د)� �ودم  د، ودرذھن 2ودھ��ن �:ر ھ�را ��!����
��و�� !دم ودرذھ�م 2طور�رد ، �� �1� ازآ��0را �!���م  �وراً 

 از ��ی 2ود �ر 2وا��م �طرف �?ل �� �ور�ت 2ود روان
�� م �� ھ��ن دو�:ر�� �$ !دم. ز�����1 �� �?ل ر ��دم �ظر

��1ل ا���د �ون ھوا��� ��ر�$ �ود وھ����ن !��2 ھ�ی 
در��2ن در���ھ� !ب ا�زوده �ود ��وا���م �� آ��0 را �!�2ص 

دم �� �1� ازآ�K; �0م -+� �دھم ،�دری �زد�$ و��و�� !
�:ر د�6ر  ،�ود ، �� �1� د�6ری را درآ;وش �ر���م   �!رف

س ���1ب !0ر -�زم �� �1� ازا���دان �ر !�� آن ا���د -�د7
�ردم . ا���د،��د روزی را  ���ل �ود �� 2ود درھ��ن ��زل

�>د از �دت �2:� �ری �د�ت د!���ن  ،�� ��ری ��ود ھ�راه
،��دش �را�� �و��د 2ورده ای �ردم ��ن ا��ر و��ر��ران !د

                                                                            . ��د
                                                                                             

روزھ�ی د!واری �ود ھ�� �� ���وس و?!ت و�رگ ��Eی  
����د ا�ر���ه در?ر�ت �ود،  �ت�رھ�� ��!�د��ن !0رھ� ودھ

ر�'�ی ھ� در,دد ��] و�ور�ردن 2ود�ود�د.وھ�B �ردم و��رو
ی ����ن �ذا!�ن �$ ��ز��ن ا�:�K� �� ��وا�د ��ھم در�Kش �را
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 ��ا-���د �ردم را ��ب و-+�� ھر�وع �� -دا)�� وزور�و@� �
روزھ� �1� �� د�6ری  .دا���د، !ب وروز را ��� !����2

�ری ��!د روزی ��� �� وظ�:B �� دا!�م ، از��زل ��رون !دم �
�� ھ�ی �رگ �ود آ���ن ا�رآ)ودو!0ر ����دارو�زھوا�رم 

ا���ن �� ای !وم 2و�ش را �0ن �رد�ود .وه و�رزن ���ل ��در�
ھ� �1� از د�6ری �� �ر��دن ?�� از در ود�وار �>د از ا���م 

��B �>د از ظ0ر�ود �� �زد�$ ��زل ۴وظ�:B 2و�ش �� ��-ت 
 .�!�م ��$ �:ر ا���د �� 2ود را در�$ �د�:� �����ده �ود ،!دم

ود را �پ د ا�ت راه 2در �زد�1� ��زل �� در?�ل �ر,
-ت �>داز�'ر��b ��م �� ،ودر���ر�رک دا�!�6ه ���ل  روان !دم

�1دا��  ،�� �رده م -�دی �+ودو��ره �ر�!�م . ھ�� �� در�ظر
را ��ز �ردم ���رد��1 دا2ل ��زل  بدر ،ه �زدم �ود�+�د درواز

!دم دردا2ل ��� و�ود �دا!ت . در?�)��1 ا�ق ;روب آ2ر�ن 
ا �� درد!ت ود�ن ��!�ده زرات �ر�� �2ش ورو!��@� 2ودر

�ودوا�س ��6ر�ت ، و!ب ���ه در�را�� ھ�ی �2ور در?�ل 
���ر�ر�� �ردن �ود.دو�:ر ر��ق د�6ر ��ن �� ز�د�� -�دی 

!�ن �طرح  ور�ت 2و�ش �ر�!��د ����ل را ھ�راهدا!��د از���
�,��م �رآن !د �� �ن !ب را �� ��ی د�6ر�6ذرا�م . ��  ،�ردم

دام ر��ق د�6ر را ���Kت ��وده �,��م ا���1 ر��ق ط&��ن و�� �
آ2ری را ��6ر�م ، در?�)��1 و�ت ����ر?��س �ود �,��م �رآن 

!ب را��ی  ، �� !ب را��ی د�6ر��ری ����م،���ءً !د
 ید�6ر��ری ��ودم، �ون ھ��ن !ب ر��ق ���د دراط�ق د�6ر

 ،�>M� ر�'�ی د�6ر �+�� دا!ت  ھ�راه .�� �'��ل ��زل �� �ود
���Eش �!1وک �ودم ار!�ت ھ��ن �رد��1 �ن ��ن �ز در �ر

ا �� ر��ق ���د .ووی ��Eی �ن در�ز ار!�ت 2ود ?ر��ن ر
�زارش �رده �ود .                                                            
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���م �?ر��ه !0ر ���ل را �رده ای ;+�ظ ز�����1 از 2واب �ر2
������دن از �!ت �وه ھ� ی و����2د �و!���د �ود ، 2ور!�د  دود

����دار �� ا!>� ای زر�ن 2ود د!ت ود�ن !0ر راازدود 
 ،ای �2!�ده �ود ه و;��رزدوده �وه و�رزن ���ل را رو�ق ��ز

ه �ردان ھ�� درھر�و!� و���ر دور ، ���6داران ،���� ��ران
پ و�Kش �رای ��دا �ردن )'�B ��ن �ر�ردان �ود�د. ��� !0ر در�

ر��ق ���د در�?ل د�6ر �� د�د�م  ��+� ھ�راهه ی �� �رار و-د
. ھ��ن �ود �� 2ودرا در��ط'B آ;�-+� !�س در��ز)� �� 

�>د از ا?وال �ر�� و�و!�دن ��ی در�ر��ن  .�رار�ود ر���دم
,?�ت ھ� �ر��ن را �را�ش �زارش �ردم ، �ون -�ن �زارش 

�� !��دن ?رف ھ�ی �ن  ،را ر��ق د�6ر��ن �را�ش داده �ود 
� ��6ھ�ی �?�ت آ��ز و�ر�>�� دور��زد . از�و!B �!���ش �

�!م �را�م �� �6ر��ت  ��د از �رق !�!� ھ�ی ��دا�� د�وا�� 
م �دا-� ای �� �:0وم را در�و!وارزوزه ��1!�د وھ�0�� 

��1رد ،  �>د از �$ �1ث �و��ه �� �$ ���م �� �>��  �را�م 
�:ت �� ھ��ن �:راز !�� �ر��ده �ود و�ر��ن را !ب �ذ!�� 

�� �راز �ردا �'ل �!وره دادم �را�م �زارش داد و�ن �را�ش 
دو��ره  �>داز���ور�ت 2ود �� ،��1ن �����د،  و�را�م ھدا�ت داد

�� ھ��ن ��زل �روم . در�ر��ن ,?�ت ھ� �ود�م �� ر��ق 7 
ر��ق ���د  ،�>د از ا?وال �ر�� .�?�د( -ز�ز) دا2ل ���2 !د

، �� ھ��ن )?ظ� �طرف !0ر )��� را �را�م ��رد،و   ����د ��ود
�ت ھ�B ��ر��1ر ?ر�ت ����م و����د ورز�د �� روز ��>� ا

�د ، @�د!  آ��0 را ��دا و�را�!�ن �6و ا�!�ن �� ���2 ھ�ی 2ود ھ��
)��� از �2د �د�ت �� ر��ده �� !�� در,در�دول �� 

�د وھ����ن @2ود را �2:� ���ھر�� زود�ر �ر���ر��0 ����!�د، 
�را����1ت دا!��د 2وب ا�ر �دا!�ن �?ل ������ �را�م �:ت �� ا
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درا���2ر !�ن �6ذار�د. b��M از �ن �رای ا�2:�ی !�ن را 
�ر��د �� ��د ا�&��� دار�د؟ �را �ش �:�م �� ھ!��د ا�&��� �زدم 
�و�ودا�ت . از ر��ق ا)+B �?�د �وال �رد �� ��د ا�&��� 

م  دار�د؟ ا)+B �?�د �را�ش �:ت �� �1,دو���ت ا�&��� دار
رو�طرف �ن �رد و�:ت �� �ول ر��ق �,رف ���2 ��!ود ، 
د�ت در��ب 2ود �رد �1,دو �ود ا�&��� �زدش 
�و�ود�ود�رون �رد، �را�م �:ت �� ر��ق ,د ا�&��� را��6ر�د 
�ن ھر�در ا�رار�ردم ��ول �1رد  و�رای ر��ق ھدا�ت داد�� 

4ل�را ���� �رای !��)� ��و���+� �� درا���2ردا!ت �ر���د.  
از �دا)
-ظ/ �� �واھش از وی +ردم  و"8%م +� �را�ط ��ر 

�
طرف ��
(/ ��ل �;
ن �� 
د. اول �+
ل ز�
د �راب ا�ت ��

رزدرا�م ��د�ت د��ن "8ت +� ر-�ق �ز�ز �� %�م  
ۀ �

ا"ر�ن ھم از ��ر +
ل 2
ی د�7ر روم ��
�ل  ،ا��ر �ده 

ن ���� 

ره �2ش � ر+ود �وا�2 ���ود، دو 

-ذاش و

7
ھ
ی �ر��3/ %�م +�
ن را�م "8ت�  
+� از ()
ظ ا���%/ %

دف را � ھ��و�2 ��/ )دودی �ط�$C% ن ھ�%م ، و(/ ��ش

                                                                        . %وان �
د�د "ر-ت. �ن از �رگ ھراس �دارم
�د �� �6و�� ���وا�م �'ش ��1آ��� ھ��!� �1ر�را �2ود �!&ول 

�وGری در?ر�ت ��ش رو�دۀ ��ر�< دا!�� ��!م ، و-را�� ھ�ی 
از �'ش  ش������ 2ود ا�'Kب از ?ر�ت ��ز����د د�د�م ،�و�ور

                                      ت .�دف ��!6و@� �رده �ود �� �و�] ��و�,�
ک �طرف ��-ت �� ��� ای �>د از ظ0ر �ود �� ��زل را �ر

�رای !��)� ?ر�ت �رد�م ، در دا2ل �و�ردرطول راه �ظری 
 �� )�ت ا�دا�2م در)�ت ا�م ھ�ی  .دا��ر -+� ا?�د (�دا@� )

��ض   ا)د�ن (�2�وش) ��ض �?�د �?,ل ���و)�B ?'وق . 
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��وان   طب . -�دا���ح �?,ل ا����ری .و?�د���و)�B �?,ل 
                    و-�دا)�+$ �>+م �رار دا!ت .  �?,ل اد���ت

�>د از  ،�>د از!����@� ا�م ھ� )�ت را در دا2ل �و�ر آ�ش زدم
ط� وطر�ق �زد�$ �رای !��)� ر��د�م ، �ن ��� دور�ر از 

��د 7 �?�د ه ز�د !��)� از �و�ر ���ده !دم و ھ�راه �رای
2دا?��ظ� �ردم ، و��ی ���ده 2ودرا �زد�$ �و�رھ�ی )�ن 

دروازه �رای !��)� �$ دو��ن  ��ر��1ر ر���دم . در�0+وی
���وار و�ود دا!ت . �ظرم �� �1� از دو����م �+$ 
در�ورا���د �� �ر �2ت دو��ن ��� واردر?�ل �و!�دن ��ی 
�ود. �ن �دون آ��1  ھ�ر ا�ش ���س ��6رم از �:��ل اش �ذ!�م 

ز�����1 �!�ش �� �ن ا���د �ورآ ��ی 2ودرا ھ��ن ��  .
�� !د �>د از ��د د��'�  �ذا!ت �طرف �و�ر 2و�ش روان

م !د ، در وازه ای �+و �و�ررا ��ز �رد �ن �و�رش �زد�1
دا2ل !دم �>د ازا?وال �ر�� �را �ش �:�م �� ��ر��1ر رو�ده 

ھ����ن از �زدش �وال  �ردم �� در �زد�1� �و�ل  ،ھ��م 
�2ر���2 ����ل �K!� �طورا�ت ؟، در�واب �را�م �:ت 

راآن �در�2ت ��� ��ر�د.  ��1� ھ�ی )�ن  ���ل ��ر��1ر
 $����>M� و�ت ھ� �$ �و�ف �ط?� ��دھ�د،  و�:رھ�ی 

د . ��-ت ��ر��� از �رای !��)� ��K!� از �زد �� ?ق ���6ر
ھ� �:ر�رد�م ، ھوا ا�رآ)ود�ود �طرف !0ر ��ر��1ر آ

 2ور!�د ��ه ��ھ� از �!ت ا�رھ� �روی ���د�د��ن !0ر �ور.
0ر ���ل ھ�� ����د �رد��ن و�ر�� 2ود را �� �2!�د ، �ردم !

. ھر)?ظ� رک ا�ن طرف وآ�طرف در�!ت و�ذار�ود�د��?
�رگ و�ر���ری ��ش �!��ن �� �روغ !�ن در��د�د�� در?�ل 

�ز�� ھ�ی �رگ ھ�راه ،?ر�ت �ود. راه �ر��2طره �ود  ��
���ر و���ر !0ر �� ,داھ�ی ��ھ��01ی ;ول ��1ر درھر �و!� 
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  ،!��مل �2ر���2 �ذو�رور �ود�د، از �و�2و�ش در-�ور 
آ���ن ;�����6 �طرف ز��ن ازو?!ت وا���دادی �� ��Eی 
�ردم ازطرف �$ �!ت �زدوردر!رف آ�دن �ود �ظ�ره 

 �� در دوطر�B �رک ���ل �روان  ��1رد. در��2ن �0ن ��ل 
در ز���@� �رک ا�زوده �ود. د�6ر آن ز���@� را�دا!ت ، !��2 

  �ود.ھ�ی در��2ن �طرف ز��ن �!�ل و����دار 
��;�0ی �$ آرا�ش ��ل ازطو��ن ��ر���رد  ،و��ط'� در 

�K��+�1ن  �زد�$ �ر�� .�� �ظر �� 2ورد ه�دا�6وری �رت و
�طرات !��0 و��)�0 ی �ذ!�� و2ر��د�م در�:1ر ���د روزھ�،

ر�'�ودو���ن ;رق �ودم . ��  �!ت و�ذارد�دو�� زد�د ھ�راه
دوغ �زد�$ ر�!�B ����1ر�� �E�� $+� �:�+2م ,دا زد �� د

در�واب �را�ش  .�م@��!د ؟ �� �1دم را��� ��� !د�م ا�ر ا!��0ء
�رو��ر ����ر � .�:��م �� 2وب ا�ت . در�!�B دوغ ر��د�م 

�!م ��)$ �!�B دوغ �� ?��ب ��م  �ود در,ف ا����ده �ود�م .
��ت �طرف �� �ن ا���د �Kدر� از ��ی 2ود �ر��2  .دا!ت

��6ه 2ود �� �در�زد�$ � � ��را�>د از ا?وال �ر�  ،آ�د
ھ�ی ��1 �� از آن دوغ ���ر��1رد�د. در !� ��2 ھ�ی  2ر�ط�

دوغ را �رای ��ن آ��ده �رد ، ھ�وز  .�رد ،در��2ن آو�زان �ود
�م را �ر�� و�ر��د �$ �Kس دوغ �$ !پ �1رد�ودم ?وا�از

د�2رک در?دود !ش ا)� ھ!ت ��)� �2ود �+ب �رد . �� 
1دا�� �1س آھن ��دری �+دار در در�0+و�ش �$ �رد ��ر �� �

�� Eی  ،د�ت و�1دا�� ��ش �ورک د�0� در�ر !��� دا!ت 
د�2رک �ر��د ��زد و��6:ت ا�ر�رار��� ��!� ��� �Kن 
را��6و�م �� ����د و �را �� 2ود ��رد ! د�2رک �� !��دن ?رف 
ھ�ی �در�Kن 2ود �� ��d�� K ��زد و����� اش �2+� �دی 

��وش �� !��دن ��م ��� �Kن ���ن 2و2!ن ��ظر�� 2ورد .
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G� . ن !د���!�+��1 آب را روی آ�ش ر���2 ��!�د واز�ردۀ 2ود 
�ود. آ�'در از ا���دادوو?!ت �زدوران �� �'دار روس ھ� �رای 

 �0آ�وو?!ت دا���دا�ردم �:�� �ود�د�� ?�� ط:ل �و�$ از
��را ��ود. �>د از آ��� ?ر�ت �رد�م . از �رک �ر�� �+�1ن 

 ،�>داز ��د د��'� �� �رک ا��� )ف �زد�$ !د�م  ،�م �ذ!�
دا��ه �� �وه ھ�ی ;�دارا��� )ف ا���د ، �� �� د�دن آ و�!���م ��2

دا!ت  ��غ درآن �و�>�ته ن دا��� ای ز��� �� �+>� ای ?��� �ر
�0ر��ن ا����وی ���د !�0د  ، �را ���د آ!��@� ام و ����Kم ��

                                  ا�دا2ت.                      
                                                              

  
/�

 ��2د +�;  او(�ن د�دار 

  
ر�$ روز 2زا�� در�+>B  ?��� در 2ور!�دی د١٣۴۵در��ل 

��غ �زد دو�ت 2ود ?��ت 7 �2ن �0��ن �ودم ، ه و)�وا)� �ر
�ردم در اطرف وا���ف !0ر  �ون ز����ن در !رف آ�دن �ود.

ھ�ت  �2,وص دھ'���ن �رای �2ت و�زو�رم �ردن ھ� ود
                                                                                  .�د د���زل 2و�ش در��2ن را �ط] ��1ر

                                                                                 
در ھ��ن روز در��غ ?��ت 7 �2ن �� از ��+� -��ران 

�0���� را �ر��ب داده �ود�د. �+��1� �ود ، ودو��داران ���د 
��-ت ��زده ��B روز �� آ��� ر��دم �>د از ا?وال �ر�� 
و�>�ر��ت ��ی �وش را از �و�� ای �� درآن آب ذEل ����ن 

ا د�ر�ون ودرد���ی د�6ر و;+��ن روان �ود  �� روان ا���ن ر
�ر و��Eی ا!�وپ �ذا!��د ��ی  را ;ط� ور ����2ت . آب

��@�ن و���ی آن د� ��� را �وش �رد وآ�را از ��Eی ا!�وپ 
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 �� B�رای ���ر �ردن �ور� �و�:�د وا�6ور�!�!� Bو!ت ود���
ا!�وپ در ?�ل ;+��ن و�ر �� د  ، ا�6ور �� Eی ا!�وپ �ذا!��د

!�دن ��ی �رم �,� از ھر��ن ���� �ود ، �� درM�ن �و
، ��داریو،ر���ت ،و�2,وص ���م ,?�ت ھ� در?ول دو��� 

�ول و�وا��ردی �� �ر�2د. �وی �ور�B ا�6ورھر )?ظ� -0د، 
���2 !د د��ر2وان ��ن در  ،ا!��0 را �?ر�$ ��1رد  د�

ھ�� �ر��� ھوش  .�و!� ای د�6ر �ر �+وان در���ر �و�� �ود 
0���دار از ��ر2وان ��ن �ود. ا�� �و�وش �� �طرف د� ود
�وال ھ�ی در ذھ�م ��دا �� !د  .رد آوردن -ذا 2ود اری ��1

�ردی و-��ری ��� �وا���م �� از ��2Jر ا�� از )?�ظ �وا�
;ذا �ر��ن ����م و ��� دا���م �� آ��0 ���ظر �����  و���وردن

                                                       د�6ر ھ���د .
ا�� ذھ�م را ��زھ�ی د�6ر�� 2ود �!&ول ��1رد ، ��د �و��  

ھ�ی �واری را �� �رھ�ی �+�د از �و�� ھ�ی ��ک ا�6وری دا!ت  
���2� ��+ر زا�د . �رگ ھ�ی 2زا�� درھوا �رخ �� 2ورد 
�+�Kن �� !1ن از �وه ھ�ی ا���)ف و�رزه �� در دو��+و 

ود�د .در ھر ه ���ری ;رب �+>� ای ?��� �و�>�ت دارد آ�د
د�6ر �ر�د��ن 2وش ا)�0م �&�� �را@�  �و!� و���ر ��غ ھ�راه

�ن @، ��د ��Kم ��وز�د آ���ب �طرف �وه ھ� در?�ل �� د��1رد�
!ب در?�ل �� و���ز �راردا!ت، �� ��0ن از  ��!دن �ودو

���ن ��غ از دا2ل �و�� ھ�ی ��ک ا�6وری ودر��2ن �ر �:+$ @
�!��ن �0���داران  ،ر��د�ن � �!�ده !ر�B ھ������� �6وش

M�? ر�ن �� ھ��ن طرف در��رو���?ت �ود. و�ن وھ�� ی
�� از �!ت د�وار ھ�ی  و ��د�دم  ��رد�6ر در �:1ر ;رق �ودم

دی �طرف �� در?�ل ?ر�ت ;+��ده و��ت در��2ن ا��وه دو�ر
M�? ،ر�ن �� د�دن آ��0 ھ�� از ��ھ�ی 2ود �ر2وا���د و�� �ود�د
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��د و�ن در��ی 2ود �!��� �ودم �� 2ود �1ر ا��'��ل آ��0 !���
�� 2ود �:�م �� از )?�ظ  ،�ردم �� آ��0 �� ا��'��ل �0�� ��ن ر���د 

-��ری و�وا��ردی Eزم ���ت �� �ن �� ��!واز آ��0 
م �� ��رد��1 �رو آ��0  ھم �� ا��'��ل �ن،�,��م �ر��م �� �روم

                   �� آ��0 �زد�$ !دم �0����ن ��زه را د�دم :      
ه ای �!�ش �� �0ر �ردی �� در�+و در?ر�ت �ود او(/

�وش و�!��ن �ذEو�� �ل �ر!و@�اب و���ذ در�ر )�6� �0+وی 
  .                                              �ر�ن ��ر�و�رای ?+وا�

)�6� ���ه �0+وی در�ر و�ور�� ):�1ت �ردی �ود ��  دو�/ 
ر�ش ���ه دراز �� �� �ر ���� اش �0ن �ور��@� ��!� �ر�ن و

  .                                                            !ده �ود 
��1 �زد�$ آ��0 ر��دم ، �>د از ا?وال �ر�� د�6ران د�� ��ر

�و�ت ��ن ر��د ھ�را�م ���ن �� �?�ت و�ر�� ا?وال �ر�� 
ده ��!�م +��1 ��)�0ی ��ل �1د�6ر را د��G ،ورو�و�� �رد�د

.در?�)��1 �رای ����2ن ��ر�ود �� از �زد�$ آ��0را ���Kت 
�ود�د ه �رده �ودم . �>دآ ��وی ����1 �رای �!��ن آ��ده �رد
�وت را روان !د�م، ��د ��Kم !��2 ھ�ی ���� -ر��ن در��2ن 

��د ، ز�ر در2ت �زد�$ ��ک ھ�ی ا�6وری �!��� �� ���
K@� ز�رآ���ب ر� ط2و!� ھ�ی ا�6ور�!�!� � .�ود�م

رۀ 0-ر��ن ��ک ھ� 2ود���@� ��1رد. � درد�دا�� ھ�ی ����
�ر ,�Kت  ش ���نو����2 �ر ��ذ��  ���ن �0��ن او)� 
�� 2ودرا در�$  ،���ن �ر�ن اGر�ذا!ت �ود و و2رد��دا�� 

دا��ه �دون د�ت از ر��ق و��Mی د�6را?��س ��1ردم. و��2
�وا��ردی و-��ری د�6ر��ن �� ا)��س ��م دا!ت ،�� وا�>b در

ا)��س ����ب �ود، ��دش �را�� ��د �ر��دم �� ا���0 �� ھ���د 
� ام �� آ��0 �>ر�� �دری )��2د ��1� �ردو ا����ر�را ���م ا,+
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د�ت 2ودرا �ر�ر�روت ھ�ی ا��وۀ  هث �و���رد. و�>داز�1
:                      2ود�رد. وا�روھ�ی 2و�ش را �+�د�رد وآھ��� �را�م �:ت ��


)ب                                                                                 C /-وCرا�ت و��
��رو,و�� �� �� ��دھ� ��ر و�� �ر�دھ�  B�+� ��  ون �ن� 

,و�� اطKق ��!د آ!��@� دا!�م در�>�ب �ودم �� �رای او)�ن 
��ر ر�ش �راش و�ر�د ر�ش دار را �� ���م، ��را�ت  ��

در�:1ر ;رق �ودم �� 2ود��6:�م آ�� دو��ره از وی 
در�وردآ���0وال ����م ���2ر؟ �ر�� ��دا���م �� از)?�ظ 
�وا��ردی و-��ری �ر��ن �ردن دو��ره ��ر !����� ای ���ت . 

دا��ه دھ��م در�ر��ن �ردن ھو�ت ا,+� آ��0 و���دا�م �� �را��2
                          !د .��ز
                                                                       �وال �ردم �� ��م !�ن ���ت؟  

?��ت ^ �2ن �� �1� از دو���ن -ز�زم �� ز�ده ��د ا����ر
م را در ظر�ود. رو�طرف �ن �رد ود�ت را���رد-�ل و�

 :م �رد، و�:ت�>�� رو�طر�ش �ر�ت و����6ھ�ی �رد�ت 2و�
                                     ر��ق ھ�ی �را�� �� ���د آ;� و,و�� ;Kم ?Mرت ����!�د.

�ن �� !��دن ��م ���د ���ن در !6:ت !دم ا,a ��� دا���م 
�ون ��م وی را از ز��ن   ؟در��� ھ��م و�طور ?رف ��ز�م

زد�$ اورا �د�ده ھ��ن دو���ن ود�6ر�ردم !��ده �ودم واز �
�ودم و��1�ل !2,��� اش را ��� دا���م ، در?� ���1 آ��0 
ز�د�� �2:� دا!��د . ا�� ر�'��ظر�� !��2ت وا-���دی �� ��Eی 

ن �را�م �>ر�� ��ود�د، �ن دا!��د آ��0 را ���م ھ�ی ا,+� !�
�م �� ��a �را �� آ��0 �>ر�� وا��زه ای �>ر�� �,ور �� �

�ر��� �ود�د.در?�)��1 رژ�م �ر�وت  �ردن را از �زد آ��0
ظ�ھر!�ھ� �� ���م ���و��ن 2و�ش در,دد ��دا �ردن آ��0 
�ود�د. ا�ر ھ��ن طور ��� �ود ، �>ر�� �ردن آ��0 �� ھو�ت 
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ا,+� !�ن ا��1ن �ذ�ر��ود. ���:�� ����د �ذا!ت �� ,و�� ;Kم 
?Mرت دو�ت ����ر ,���� ز�د��د ���د �ود . و)� ��� �:��� 

.                                         اه 2ود را از راه ���د �دا�رد�� او ر
  
  

ھ� ;رق �ودم ، �2طرات !ب !�ر��� �ن در�,ورات ... 
�!ت  ،����ن،-0د ،و�� م �� -!ق ،.روزھ� ی طو���� �وأ

روزھ� و!ب ھ�ی ��!��ر �را در د���ی � ھ� ،)?ظ ،و�ذار
در ��ش �!��ن ?�رت  2ود;رق �رده �ود . �� ����د�ردۀ �����

���م �ود و�� 2ود ��6:�م �� ا��1ن دارد �� دو��ره �ام ه زد
ھ��ن )?ظ� ھ� ��ر د�6ر درھ��و��M �� ��ران 2و�ش �ون 
���د ود�6ران در د�دو��زد�د در �ر�� ھ�وده ھ�ت 2واھ�م ر�ت 

���م �1رو ھو!م  ،؟ درآن ز��ن �ن درد���ی د�6ر;رق �ودم 
�وا��ردی �ود،�ون درا�&�����ن -��ری وھ�� �طرف ���6�،

��ت �وا��ردی و-��ری درطول   ��ر�<  ا�ن �رز��ن و�ود 
��$ و !�وۀ �وا��ن !��)� آ@�ن -��ری در ���ن و)�  ،دا!ت

و ��$ ر���ت !�ن آھ� و�ژه  رازداریو�ژۀ 2ود را دا!ت.
-��ران !��)� �+?�ظ �واد و �?,�ل دارای ��E ھ�ی  دا!ت.

ن -��را�� �� �?,�ل �دا!��د و ���واد �و���ون �ود�د.?�� آ
�ود�د،��1و!�د�د �� آ@�ن و �واز�ن �ذ�ر��� !دۀ -��ری را 


ری د-
ع از �ردم .�را-�ت �����د���;/ از و�ژ"��
ی آ$�ن 
ا�ن و وده در رار ھر �وع ا�%داد و �ر�
ش -��ر و ��
و�ت 


رزه(���� ��ط�ت ھ
ی �ود+
�� و د�;%
%ور ، )�
��7ری �
�
� ا�;
ل �#+�ن،�ود�وران  و �
ھ
ن ور�ن -
�د،� ....

                                                                         .��%�ف ���/ �ده ا�ت
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�+دران وزور��دان   ،رای �و�� �!���ندرد�رھ�ی را �-��ران 
وب ��دا����د، 2+ق ��1رد�د. وھ����ن رژ�م ھ�ی ا���دادی 2

ن �وا��ن و-��ران �از��ن ھ� �� در دراز �دت
�+?!ورا�����0ی ���رز وMد د���6ه ?���� �و�ود����د. �رای 

�ورد �>'�ب و آ��0  ی�+و��ری از   ��ت و�و دادن و�!�0+1
. ودر-�ن ?�ل ا���د -دم ا-���درا در��ن Mر�ت �رار ��داد�د.

ز �زرگ �+وه .ودر ���0ت ا��1رد�د�ردم ���ت ��1د�6ر ا���د 
�!1ل ;�د  ?���� ،ا����2رات ،�و)�س وھ����ن دادن د���6ه

G� �� ر�� را �رخ �ردمMزوان �0ر 2دا�� B� �  وه+�
و)� �ردم  آ�6و�� �� ��د!�ه -��ش را ���B 2دا ��دا����د.��دا�د،

Eا���دادی �و��  ه دادن ھ�ی د���6هور��ن �� ا�ن �زرگ �+ود
                                             ���1رد�د. 

رادرآ;وش �ر � و!ب ھ� �وا��ن �2:� وMد �ظ�م روزھ�ردم،
�0ر2ود�� ��داد�د،ا�ن ��ت ���د�ده و-�)� �ردم �� از ��ل 

�� ��ل ھ� ھ�ی ����ر دور ودرازو�ود دا!ت و���� �� ���� 
. ، ?�� ��2��0 در!ب ھ�ی -رو�� ود�1ر �?��ل ����تا��'�ل 

و2وا ��ده ھ�ی �?+� در ھر �و!� و���ر  �ره2و!� �� دا
�!ور�� ���ور، د��وره، و;��$ درو,ف �وا��ن و-��ران 

، درآن ز��ن �2:� ( �>�� ��;� ) د��2وا�د�آواز ھ�ی ?���� 
ن ��ر !دن ��ر ھر��� ��ودواز �ظر �ردم �2:� !د

آ�ش �ود، ا�� �ردم !��)� �ورۀ ����ر2طر��ک ود�ت زدن �ر 
 ��!ب ھ� وروزھ�دروازه ھ�ی !�ن �ر روی �وا���� �� ز�د
�2:� دا!�ن ��ز�ود، در ?�)��1 ا�Gر !�ن را ط�'�ت �?روم 
و�0� د�ت ���>�  �!�1ل ��داد، ھ��!� �و!ش ��1رد�د�� از 

�����د.   �0����ن 2و�ش �طور !����� ای �0��ن �وازی 
در?�)��1 !را�ط �2+� ا���2ق آور�ود. ا�!�روط�'�ت �ردم از 



www.goftaman.com 

 101

>� از د�6رو��Eت �!ور�� !��)� �� آ�د�د. �ط�ف ھ�ی و�
طرح دو��� وآ!��@� را �� �وا��ن !��)� �ر�رار��1رد�د، 
روزھ� .!ب ھ� ��ه ھ�  ��)��0وا��ن و�ردم !��)� �0��ن دار 

ه ا�&�����ن �ود و و��Eت ���� ھ�و-��ران د�1ر ���طق و!0رھ�
��وداEن  ،���� )���ن، و?1و�ت و�ت ھم �� ���م �ر�و�ل ،�دا

��دا �ردن رد��ی د و�ر��>�ن وا���� �� د���6ه ?���� در,د
�وا��ن �ر�ش �� در�'��ل ���6ران �ر 2م ���1رد�د �ود�د، 
و)� �ردم !��)� آ�'در�� �وان �ردی و-��ری -�K��د�ود�د �� 

�` �� ز�دان، !���1، ��ن و���� ھ�` �ر�2� وھ�� ���ت ر��ن 
M،وا��ن و-�وع ھ��1ری �� �ظ�م ���1رد�د� J�� ران �>د از��

:ل ھ�ی 2و�ش �1� د�1ر2ود ?�� از �ر�راری را�ط� در�?
را �2ر ��1رد�د. وآ����0 ���ل ��ل ا!�راک  و��Eت دورد�ت

                                                                                                       ��1رد�د.
-��ب �+وک ھ�ی ���د�ده ای در��ن �وان �ردان و-��ران 

�:ر از و�ود دا!ت . �>M� و�ت ھ�ا�ر �دام ا�:�ق �� ا���د�1
� �وا��ن رش ��!د ���رد !�����و�Eت د�6ر�!ور در!��)� �ذ

ن ا�ت، �رای وی !��)� ��2طر ��1 ا�ن �:ر از ��ط'B  ر��ق !�
�0���� �ر��ب ��داد�د . وا�ر �دام �!1ل د�6ری �� دا!ت 

ی د�د.ز�����1 وی دو��ره در ��ط'� �!1ل اش را ?ل  ��1ر
ی 2ود -�K��دی ز��6!ت �� �وا��ن و-��ران ��ط'� 2ود ��

رم !د . 1رد.و��6:ت �� �ن در�Kن ��ط'� �ذ�2,� ��دا��
ط'� دا����د �� �ن ازا���� ��1 �� آ���ر��دم �وا��ن آن ��د���ر

��2طر��1 در��ن �وا��ن !0ر�� و�وا��ن !��)� را�طB ،ھ��م 
 ���را �0��ن د�ده ��!�د ا�ت. �دون آ��1 �را درطول ز�د

. وا�ن �+وک -��ران و�وان �ردان دو�!�K1م را ?ل ��ود�
 �(��! B!د�� ?�ث �$ ر���ر ��1و و !����� ،��ذ� �د�6ری �  



www.goftaman.com 

 102

ا�&�����ن و ھ����ن -��ران ���طق د�6ر �رای �وا��ردان و
ز���� ی 2و�� ��!د �رای ��و�د و و?دت ��!�ر ���ن -��ران 

  ا�&�����ن.                                                          
� و�ود ��وا��ردی ارز!�0ی واEدرا,ول -��ری و

!��ل -��ران �ر �1ف ی ،وھر�س ��� �وا��ت �� در?+'� دارد
در �ر�� دا2ل !ده ،آز���ش ��رون ��� !د !ود.��ا���1 از �ورۀ

��1 �@���د��س ��ن و��$ را �دا�د در� -��ر�$  ��� �وا��ت.
آن ���2 را�Gل ���2 2ود�دا�د،�$ �وا��رد  ��ن و��$ 2ورد

دان �� زور�� و �وط@�  �� در�را�رھر�وع �!K1ت �'�وم ��!د
�$ ود��ع � دوا��رراز دار��!د. �$ �-��ر م �!ود،�$ ��+�

�ور��ر ھ�ی روز�رۀ 2ود رادر د� از�0� د���ن و���د�د��ن
�رار �دھد.�$ -��ر �وط@� �ر و ���وس ��� ��!د.                                                                                 

  
                                                                                                    

  

غ �
طرات ادا�& �8ر  در 

  
��م  درذھ�م �رخ ��زد،�را�� ��a ���دد)�!�ن و������ت ���2ن 

ه �ودم .�� ھر�دام وی را ازز��ن ھ��ن دو���ن ود�6ر�ردم !��د
��ن واز ���رزه اش -+�� �$ �ردن �� �0� د�ازدو��� و�

��م و ��2ود آ��ه �طور;ر�زی ��دان و �+دران �:�� �ود�د. زور
ه ��!م و-�+1رد ھ��ش را دو�ت دا!�م، �دون آن �� وی را د�د

وی را �دا�م. ز�����1 �� وی  !2,�ت دی،و��1�ل ��د �>
!2,�ت ا�طوره  آ!��!دم.آھ��� آھ��� �� -ظ�ت ،�زر�� و

!��م . دم .روز ��روز در�1ر �ودم �� �� وی ���� �روی  ای
 وی ,?�ت ����دو�ن �وش �دھم، �$ روز در��زل �دری ام
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�در و��در�� �� ل  ،م �ود�مدر ��ر��1ر، �ن و�رادر �و�1
��-ت �� در ��زل ���0 ز�د�� ��1رد�م .ھ���ل �وت �رده �ود�د،

�$ ��B روز�ود،�� ز���ر دروازه �,دا درآ�د.�ن 
م �?�د �رادر �و�1  ،درآ!�ز���2 �!&ول ���0 �ردن ;ذا�ودم

�ون �رادرم ض �رای ��ز �ردن دروازه روان !د ،-�و
���م  و���رده �� �]��دا��ت �� �ن دو��� ھ�ی و�

�دون آ��1 از �ن �وال ����د ،دروازه  .�ردم دارم ا�!�روط�'�ت
�ون ��زل ��  ،را ��ز�رد و�را�� دا2ل ��زل 2وش آ�د�د �:ت

!ر�� را  دوط�'� �ود وی را �طرف ��E رھ���@� �رد �>دآ �ن
�زد�$ آ!�ز���2 !��دم و�� -'ب 2و�ش ��6ه �ردم، �!�م �� 

�رای او)�ن ��ر�ود�� ���زل ��آ�ده �ود،  ز�د��د���د ا���د
  :        دازا?وال �ر�� از�زدش �وال �ردم�>

؟                                          از��� �وال �ردی �� �2ر  ؟��زل را �طور��دا�ردی
:�:                                                                                                  ت�را�م 

ا�ر ��� �,��م ��6رد �� ��ری ��د و�� ��ده ا�ت ��ه �و��د
ا���ن  واردۀ را ��دا ����د ��ر �!1+� ���ت، ��ش �,��م ����

                   ھ�` ��زی ���ت �� زا�و�ز�د.                  
�>دآ�رادرم ��ی  ،رف �رد�م�� ھم , ;ذای ��!ت آ��ده �ود 

��ز رادم �رد.در�ر��ن �و!�دن ��ی د�ت اش را در�&ل ��ب 
�ر2ود �رد، �ن ا��ظ�ر�ودم و�1ر��1ردم �� !��د د����ل را ��
 ����Gک �ردن ر وی 2و�ش ��رون ���ورد ، �>د از ��د���رای 

2ود ��رون �رد و�را�م داد. �:ت ر��ق دو دا�� ���ب را از��ب 
�� ���ب 2وا�دن -��K دار�د ؟ و�ن �دون در� در�وا�ش �:�م 
�� �را�� ���ب ھ� را �د��م داد، �را�م �:ت ا�ن ���ب ھ�ر��ق 
2وب ���0@� ا�ت.��و�� !دم �� �1� ازآن ���ب ھ� از 
,�د��ر�6� ���م ��ھ� ���ه �و�و)و ود�6رآن از دا��ر 
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��� �ود، �>دآ -زم �:ر �رد ھر��د �دای ��
ه م )و�ر��
 ������د . �را�م �:ت �� ھ�راه ا�رار��ودم �� �دت ز��د �زد

دارم  ���د�روم.و�ن ��� �� 2,+ت -��ری  ه�>+م ,�?ب و-د
و�وا��ردی از وی �وال �1ردم �� �زد �دام �>+م ��روی، �>دأ 

ا�ن از ��زل �رآ�د ،ز�����1 ��م از���د ���رم ��د و�2طرات 
�رد �زرگ �واره وار درذھ�م �� ���6رد ���دا�م از��� !روع 

و�ور ��م �� �>+ت ���ود �>+و��ت ا��1رو�2طرات �+�1 �>+ت 
و)�  ،�+� وا����� ا�ن !2,�ت �زرگ �2طرات و -ظ�ت

B از-�+1ردھ�ی ا�ن !2,�ت �زرگ وا�'�K� !� �ر�] ��دھم
                                              را���ن ��م.

دی �ود�� در���م ��?�ت ز�د�� �� �وا ���د !2,�ت ��د �>
��ت ر��د�� ����د، آدم !��-� �ود. زور�و@� را �� از �� 

��ا�ر ز���� ���ن ا�:�ق  ،دا!ت��ن د�ت ��ول @Eد�ت و�� از 
 �دی در�'��ل اش ا����ده �� !د،دو��� ھ�ی ����ر ،�� ا���د

ت �ردم ازرو?��� �ر��� ���� ���رده در ��ن ���م ا�!�ر وط�'�
 ��ر�ران، رو!�:1ران، ، دھ'���ن،���� ��ران ،�و)وی  ھ�

-��ران و�زن ��0درھ�را�ط� دا!ت ، ھر �دام از ط�ف ھ�ی 
�ردم وی را از د�د��ۀ 2ود !�ن �?+�ل و�:��ر��1رد�د.!��0 
وروزھ� ده ھ� ��+و��ررا ��ی ���ده ط� ��1رد�� -��دت �$ 

ر را �� و���ن 2ود ��ر�ت، ده ھ�دھ'�ن �'��ر�ض و�� �� د�دار د
ا���دای �ردم را -��دا�� در ��   �واد����2 �ود.رژ�م ھ�ی

�وادی و��دا�� ��6ه ��1رد.��دا�� �1� از ���� ھ� و�'�ی رژ �م 
و  !� �و!ش ��1رد �� �ردم آ��ه�ھ�ی ا���دادی ا�ت،او ھ�

!ت دا �!و�د. ودر �ورد آ��ھ� دادن �ردم �ر���� ھ�� ���واد
رد، در �ر����1�ذ �� !ب وروز�رای �ط�ق آن �Kش 6��2�.

، �?+�، ز���� و �ذھ�� �زد وی ����ل )����، ��ط'� ��
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�طرخ ��ود ، �� ����ل ا����� �و�� ��!�ر دا!ت ، ھ�` ز���� 
��ری ���1رد و?ر�� ���زد�� �ردم �,ور���د�� وی آن ��ر 

 ھ�راه��$ وھ��1ری  ھ����نرا �رده وآن ?رف را زده ، 
د�وار ��دی از��+�  و �زر-� ،آ���ری ،�ردم درز��ن درو�ری

، واز ھ�` ��ر �و�$ و��ش �� ا���ده ��ر ھ�ی ھ��!6� وی �ود
-�ر�دا!ت ، و�رای �ردم راز داری وطن دو��� و����ل ?:ظ 

� و�?ل را �ورد ,?� را ��د ��داد. ر�وم و-�دات ھر ��ط'
و �>د از !��2ت و�1��ل  و�� آ��0 آ!�� ��!د، �ط�)>� �رار��داد.

و�>دازآن �ردم �?ل را  .آن �?�ط ھ��!6� ا���د ��1رد
� �� از 2را�� �ر��� در ��رھ�ی �:�د و�ود��د رھ�����رھ�ز

� ���1د �د، وھ��!� �رای آ��0 �و,�� ��1ردو��6:ت �� ��ر��و
�� ھ����B !�� از !�� آزرده !ود، در;م و!�دی �1د�6ر!ر�ت 

@�د ، K2,� در��ن �ردم وھ��1ری ��� �$��1د�6ر � ،�د @���
ی ھ����6� وا�?�د -�ل و�ظررا ا���د ��1رد،و��6:ت رو?�� 

 ،����1 د!��� دار�د � ?�� !�� درھ��1ری وھ�دردی ھ�راه�
 و��ن �� آ��0 دو�ت وھ��1ر ھ���د. �د �� !�� از دل@�����Gت 

�د  �� ���د ���م ��رھ��� درآن ز��ن �وده ھ�ی �ردم ���دا���
د، ��2طرآزادی ورھ�@� آ��0 ا �� ���1د و�ردم را آ��ھ� ��دھر

از ��د ا���دادوا��>��را�ت، ا�� ا��'در ��دا����د �� ���د 
��ر ا�ت ، و ھ��!� )?ظ�ت ز�د�� !�ن �� آ��0 ��ر و�دددر���م 

                                                        .�ود�د �� وی ر��ق
�� ���د درا�&�����ن �ود�� �رد�د،روس  ��ز���� �>د ھ� 

��ز��ن آزاد��2ش �ردم  ��1358را�ش در ��ل 
�ذ ����اری �رد. ���م ط�'�ت �?روم و�?ت ا�&�����ن(����) را 

 ���د ا�ت و آزاد��2ش ��ز��ن ���>� دا����د �� ��ز��ن ��م
از اطراف وا���ف �!ور �ردم د��� د��� ا�ت.وی رھ�ر آن 
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آورد�د ودر��ر د ��+?��� !ر�ت �رد�د،��a  �� ا�ن ��ز��ن رو
��ظم و ��ز�������� �ردم ���دا����د �� ���د �� ���ن روش 

.�ردم دا���م ��دھ -+�� �ظ�م ھ�ی ا���دادی را ای،��رد 2و�ش 
، �+�1  ����ل !2,� ���ت��:0��د�د �� ?ر�ت ���د روی 

� -+�او را  ازز��ن ھ�ی دور ودراز -وا�ل ����� و ا����-� 
�د�ت ���د وا���ل وی را در راه �!��ده ا�ت.�ر��0 ا���ر

1!�ن -+�� زور��دان �� ��دان آوردن ?'وق ����ل !ده ای ز?��
، �ون  ?'وق ����ل !د ه ای �ظ+و��ن را �� �رده ا�ت���رزه 

ودش ھم از �!م 2ود ��د�د  و �� ��ر �ود 2ود )�س ��1رد . و2
?ر��ت  < ا���داد و�+ ��1!�ن �زۀز��ن �ود�� �Gل ���ر ز?

را �!�ده �ود، وی �طور ���وا  !�ھ���:ور ;�ر ا����� رژ�م 
��ت �� �ر��دھ�ی �6ر �وز ھ�ز���ران 2ود را ��د�د ��6رد، 

ھر واز آن �!م �و!� ����د ھ��ن �ود�� آ�ش 2!م وی -+�� 
روز �� روز!>+� ور ��!د،ز�����1  �وع �درت و 2ود���6�

�رز���ش �ر�رم ��ز��ن دادن روس ھ� �ود�� �رد�د ���د وھ
�ود�د. وھ�ز��ن  ورو���ھ� �ردان ھ�ی ا�'�K� در !0رھ�

 +?��� را در�وه ���� ھ�ی ;رور ا��6ز�!ور?ر�ت ھ�ی ��
�� ��!� از ا����1ت ��)� و��+�?���  ��ز��ن داد�د ا�ن وM>�ت

�ود�� دون �!م دا!ت �� ا�ن وآن -+��   و��ود �� ا��1ی �ردم 
،.�ون و�ود ���د و��ز��ن ا�'�K� اش د�رد����ن آ;�ز 

����د��2ری در �+ب ����ک ار���ع ���ه و�و���ل ا��ر��)�زم 
زدن و���ود�ش �� �وط�� روس �ود، ھ��!� در,ددMر�� 

�ون د�ت ��زد�د، ?�� �>M� او��ت ود���س �و��
)���� 2و�ش �رور ��� �2ود را ��� �� اK�2 ��ت ذات ا-��,روا�

ر ��زد�د�� ا�ن ��ر ���د ا�ت.                                            ف ����1رد�د، وھر طر
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ی +�;
ن                                                                                             �ور

ر��   از �� و�ود آ�دن ���� �$ روز در �ا)��� ��د روز ��ش 
�د �!��� �ود�م ، !ور�� ���ر�رده �+�1ن در ��زل �+$ ,

� ���-ت دوازده ��B روزآ����� و)6ن را �رای د�ت !و .�ود�د
�رد�د. �>دآ ��ن ھ�ی �0ن آورد�د �>دآ د��ر2وان �1���K� را  

، !ور�� را در���� ھ�ی  د����� را در روی د��ر2وان ��د�
ه �د رھر ���B !ور�� �� �:ر �� �!�ت زد د وا���):� آورد�

�?�د(�ردل) و��ده در�$ ���� !ر�$ ه ���د،ز�د��د !���د 
�ود�م ، ���رد آوردن !ور�� �+$ ,�د از ��+� آدم ھ�ی 
رو!�:1ر و-�K��د �� �و�'� �ود وی در �و�'� -�K��دی 
 ���2�����د را ��دا��ت، از ��ی   2ود �ر2وا�ت �� طرف 

م �رد و�:ت �� �+$ ,�?ب ���د رو�طر� روان !د ر��ق
را �� آورد، �>د از ��د د��'� �+$ ,�د از  �ء�وچ ا!�0

��رون !د. �2ده ���ن  رو�طرف  ��۵٣٠ ��پ�1دا �����2 ھ�راه
M�?ت �� د�روز�� ���ل ر��� �ودم ، ز�����1  ر�ن �رد:�و

در��ش روی �رو!�6ۀ �زرگ ا�&�ن ر��دم  ��ر ���دم آ�د، �� 
�د آ -ده ای ��+� �ردا �� B��2 �� ��2ود �1ر �ردم �� �رار و

���د ��زی ��6رم ، در�رت �ودم .���1ر ���دم آ�د �� روزی 
در��زل ?��ب ��ن 2رو�� �ود�م ، �� ��!��س در راد�و 
2وا�دن �� �� رادو��ن را �� 2وا�د. و��ر �د�ت �وش ��داد، 

�� دو��ن  وی ھ��ن 2وا�دن را دو�ت دارد.���ءً  ودا���م ��
��را�ت �� ��ھم ��ت �رو!� ر��م ��ت را 2ر�دم وا�ن او)�ن 

�� !�و�م، ر��ق )��2د ��1� �ردو�:ت �� �+$ ,�د ر�وز 
�ر�ردن ��ن  ��م ا�ت. ���� ھ�ی !ور�� آ��ده !د ��ل از

�$ م �رد و�:ت �� ر��ق ازا�ن !ور�� در!ور��  ر��ق رو�طر
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ون �+$ ��دا��ت   �� ر��ق � �� ؟دو!وپ دھ'��� ��� �
در�0+وی ھر  ءً �6:�� ی 2ودش �$ دو!پ دھ:��� ���1د، ���

�ود، ه را ��ز آورد �:ره���� ای !ور�� ���� ھ�ی �و�$ �$ 
در �واب �را�ش �:�م �� �ن دو�ت دارم �� ��ل از �ر �ردن 

��M�? م���� �!وپ دھ'��   �در�ن ھ�� �2د�د�ن �$ دو� ،
ر��'� �را�ش ��!��0د �رد،�>M� ��رھ���1  .روز �ر��M� �ود

و�زدوران روس ھر �� در��ط'� ,ورت ���6رد ار���ع 
طرف ��ر ��ز��د �� ا�ن ��ر ���د ا�ت ���د د�ت ��1ر !و�م ، 

��!رو دار�م ���د در�واب �را�ش �:ت �� ��رھ ���ی �س �زر
�ن ��د �ر��] و �ورو�رات ھ�ی !1م ��ده �Gل ��دن ، �� �!

��د !���2 ازدر2ت �ر�وده ای ا��>��ر وار���ع ����!د، ���د 
�ر ی �و�� ر�!�G��2 B  ،�ن �دھ�م  ��رھ�ی ا���� را �رو���

� را �ودرM�ن ��رھ�!���1م، ار���ع وا��>��ر را از ��< �2
ا���م �دھ�م �� آن در?1م �$ �+و)� �رف �و�1� ��!د �� 

م ��دل از�+B �وه �راز�ر��!ود و�� �ر-ت �� �$ طو��ن -ظ�
�د��2� ھ�و���ه روزی ھ�ی �ردم !ود و���م ���� ������ ھ�، 

                                                                                       ن �ر��د؟رااز��< و�
ده ھ� ط:ل   وی در�0+وی د�6ر�ر���� ھ�ی �+� وا�'�K� 2و�ش

�$ ھ�ی ��دی و�>�وی 2و�ش � ��M-ت را ز�ر�و!ش ��
�رو�د، �� �وا��ن ��ده و��  �رارداده �ود. �� ا���1 ��  ��1ب

���B رو���@� و�� ����0ی ���د�دۀ �ردم �� �2ت ��ور��د�ود. را
�!� �� آ��0��6:ت �� درس �2وا��د واز��رھ�ی ��!����� �وھ

د�ت �1!�د، وھ��6ھ� ر��)ت 2ودرا �را�وش �1رده وده ھ� 
ھ�رزم ور��ق 2ود ����2  ،�:ر از �وا��ن رو���@� را �� �واد

�� در ز�ر !���1 �� ���م !�ن ���� آ2ر�ن )?ظ� ھ�ی ز�د،�ود
 �M<رد�د. و��ھ�ی رژ�م �زدور 2+'� و�ر��� ��ن �
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د�6ر!�ن �� از ز�ر ��طور�Kدان رو�� و�زدوران ���'دار 
ا�ن ��1 ادر��6ررزم ���د ���� ھ�ن )?ظ�  دآن ز�ده ���د�

ا����ده ا�د،  ���د ازآن آدم  �طوررا �و!�� �� ����م !��-��� 
 و�Mل �رو!��رق  د �� دور از ھر�و�� زرق و�و ��ھ�

.�رو�ن ودارای �درت ��ذ�� در���ن وا�د�!� ھ�ی  ز�د�� ��1رد
 !ت، M�ن �ر2ود ,������ �� ط�'�ت  �?ت ��مژرف دا

�� ���6ران.���د دارای ا���K2ت �� ���0ت �ری وآ!�� ���ذ
ده ھ� �!K1ت E ��?ل ��2واده ھ�را ا����� �ود ،

ھ��ن ��ظور�ود �� ����ر!را����دا�� ?ل    و�,ل  ��1رد.�� 
روز �روز در دل ھ� و�+ب �ردم ����6ر�ت،�$ �2طره را ��ز 

�وه ������م .                                                                               
  
  

  ��2د و )ل ��;#ت �ردم
  

روزی �د�دار�1� از دو����م �� از ��+� رو?��� ھ�ی رو!ن 
ت -��ری و�وا��ردی �ود���ز)ش ر��م، �>د M��ر ودارای ,:�

و��دام در �ر��ن �وت  �� و,رف ��ی ��ز ھ�راهاز ا?وال �ر
2واھش دارم و�:ت �� از !�� �$  ,?�ت ھ� رو�طر�م �رد 

�د،�را�م �:ت �� @�را�ش �:�م   ��  �:ر�� ا�را��1ن دا!�� ��!د ؟
م  ه ام و)� 2ودش را از �زد�$ �د�ده ا�ن ��م -�دا)���د را !��د

!�� �� وی در���س ����!�د.ا�ر ا��1ن دا!�� ��!د  و�ن ��دا�م ��
�� ���1ر�� وی ���Kت ����م ، �� �2ده وظرا�ت از�زدش �وال 
�ردم �� ��زی در2واب د�ده ای؟  �>د از�$ �1ث �و��ه )��2د 
���1ن و�ر�>�� �رد . و�را�م �:ت  !�� .... �� ھ�راه �� 

                                                                ��ر���1د �� !����د ؟      
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��دا�رده �ود   ��K1!� ت ��د روز��ل �� ��2�ش:��:�م �+� . 
�در2ود ر��� ا�ت. ��د �ر��� �در  B��2 �� و��2�ش 2ِِ!م �رده
وی را 2وا��م ازوی 2واھش �ردم �� د�2رش را دو��ره 

ب �را�م �:ت �� �ن ھر�در ���زل !وھرش روان ����د. در�وا
�� �را�ش �:�م ���ده �1رد و��6و�د �� �� ز�د�� ���روم،�� ;�ر 
از ا���1 �ردۀ �را ��ر�د، 2ودم �زدش ر��م و2واھش ��ودم ���د 

�1رد .                                                                                
                                                                                                                

��د روز�>د �2ر !دم �� ��2م ..... دو��ره �� ���2 !وھر ش 
ر2داده ا�ت  ا�م �>�ب آور�ود �� �� �>�زه ایر��� ا�ت ، �ر

راز وی �وال �ردم �� �طور!ده �� ��2م !�� روز د�6 ؟
م �رد و�را�م �:ت  �� � �ر�!�� ا�ت ؟ رو�طر�ره �� ��2دو��

!�� دروغ �6و�م  B !�� �زرگ !دم ����وا�م �� ھ�راه�ن در��2
�6ه . و)� �$ 2واھش از !�� دارم ؟�� ا�ن رازرا�زد2ود �

ن �ت ��ش �ھر�� �� ھ 0د �ردم �:�م>�ن ھ�را�ش �دار�د،
ا��1ر 2و�ش در���د)�  و�و���� �����د، در?�)��1 ھ�راه

��ر���ده ا�ت �ود.و از�1طرف ،�ن ��دا���م �� در��ن دو��
رازدار ی وازطرف د�6ر��س �� ن و��$ �را�� �ردم �� 

��ران  ,و,�ت ھ���د، از�رورو�ش -رق ����ددارای ا�ن دو2
��ری �ود ھر )?ظ� �� !ف )�6� 2ود -رق ھ�ی 2و�!را ��ک 

آھ� ازدل �رر�ش ��1رد، �>د از�6و�6وو�1وت دردا��6ز 
م �رد، �:ت �� !�� ���د آ;�ی �+��1� را د رو�طر�2ود �!�

م ا�� ه ا��!����د ؟ در�واب �را�ش �:�م �� ��م وی را !��د
2ودش را از �زد�$ �>ر�ت �دارم؟ ��ز �G1� �رد و�>+وم 
��!د �� ز�ر �$ �وع �!�رو�دا�� �رار دارد. ��ز�!��ن 2ود 

2ت را �� !ف )�6� 2ود ��ک �رد .�!��ن 2ود را ���!���م دو
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و�را�م �:ت �� وی دو�ت ور��ق �2ر م ا�ت ، و��2م �ن از 
ز��ن ط:و)�ت وی را ���� ��6و�د و�2ت �را�ش ا?�رام ���ل 

�ذ!��  B�:���2  آ;����د ا�ت، ھ �� �ر��ی �رای ا?وال 
�2رم آ�ده �ود و���رد ر��دن درآ��� �2رم ����ل را 

 ھ�راه!��دن ����ل از ز��ن �2ر م  �>داز ،ھ�را�ش �:�� �ود
�2ر�ره و��2�م �!وره �رده ودر ھ��ن !ب �راھم �زد ، 2!ؤ 

2ود 2وا��� ھردوی ��را �,�?ت �رده و��را آ!�� داد. �ن 
ا�ر دروطن �� �Gل ���دآ;�  ،�رای او)�ن ��را�ت �� وی راد�دم

�!1ل را ��� ����د. روی ده �:ر ��دا !ود! �ردم �� ھ�` 
�>�و�ت �زرگ ��زھ���1 .... �را�م �:ت درو�ودوی �$ 

�ی د�6ر ھم از ھ��1ری و�وددارد، �را�� در�>M� ��ھ
�$ ر���� �� ����ل ھ�ی �� ��M-ت �رده .ھ�دردی و�

ن ?رف ھ� �$ ا����� �وداطKع دا!�م ، ��a  �1ر ��1ردم �� ا�
و)� ?�E ��دا�م �� ���م ?رف ھ� ا����� ��  ای ��ش ���ت ؟

-ظ��ش �� ا����� وا�>��� �� ��2طر �+�1 �$ وا�>�ت ا�ت ، 
                             ��د�ل �!�� ا�ت.

���د آ;� �و!ش �� ����م ا�ر در آن روز �� او و-ده �ردم  �� 
��وا�م ز�����K� Bت !��را �� وی �ر�راه 2واھ�م ه ��دا �ردرا 

�رد،�>داز ��ری ��ودن �$ روز از �زد وی 2دا?��ظ� �رده 
. دوھ:�� �ذ!ت �$ روز . روزھ� �1� �� د�6ری �� �ذ!ت 

آ����� �ود. ��ه ��ھ� �ر�� ھ�ی ا�رروی آ���ب را �� 
�و!��دو�� �ر-ت ��ی 2و�ش را دو��ره �� آ���ب �2)� 

و��6ران �وش ھ�را �,دا ��1ردو,دای �1ش آھ�6ران 
ودرا �زد�$ ���1رد�م �� ز�����1 �1� �� د�6ری 2 وا��دا!ت ،

و��ن ��6ری �ن درد ،د�6ر را ��� !��د�م ?رف ھ�ی �1
� �!��ن ��!� و �رور��6� �ردE;را�دام �  ،م �!��� �ودمدو��
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,ور�ش   وق �ردن. ��ر�!�!را ���ن �رده �ود ، ر� زردط
و�و�ت درا��2وا�ش ����ده �ود . �� ����6ر�'ر و���6� اورا 

� اش ����د�ر�ده ای ��روح ھو�دا ��1رد، �:س در�:س ���
M�? ،ء �ودK'م آ!�� ��2ورد ھ�را�م ظراش در �ر!د�0ره در�

م را �ر�ت و�را�م �ر�� �رد. �>د ازا?وال �ر�� د��ا?وال 
م �:ت ��د �دم را �ردا!�� �ود�م �را� .�:ت �� �� !�� ��ر دارم 

�ن از�زدش �وال �ردم �� �دام �� !��را ��ر 2وا��� ا�ت ،
��ر؟ �>د از �وا)م !:ری را �را�م �:ت  و�ن دا���م �� در�ت 

�+��0ر  ،اه را در��ش �ر���م�� �و�د . ر B�0� رو�طرف �رک
�>د از ��د د��'� در �زد�1� )��� �>��ن ا����6ھ�  ،روان !د�م

�طرف �+��0ر?ر�ت  و ��� �ود ر��د�م ، ��دی را �را��دی ھ
راه ��دو��ل �ود از ز�ر �رخ ھ�ی ��دی ��ه ��ھ� ��  �رد�م،

رف �و�رھ� -�ورو�رور��1رد�د، �وھ� از �رد و�2ک را �ط
ا���ن �� �!1ل ���وا��ت �� �:س �1!د �2Kره  ،ھوا��د ��1رد

د از ��د در �زد�1� �ل ��دEه ر��د�م واز�� دی ���ده !د�م ، �>
.... ر��د�م ھ�را�م ز���ر  �دم ���د روی �زد�$ �+>� ای

را �,دا در آورد  �>د از��د )?ظ� ای دروازه ��ز!د .  دروازه
ن وی وازا���1 وی �� ز�د��د ���د م �� ........ ا���د ازد�د�ظر

دا2ل �� را�ط� دارد در �>�ب �ودم ، �>د از ا?وال �ر�� �را 
��زل رھ���@� �رد ، �ون �رای او)�ن ��ر�ود �� �� ��زل وی 

�ودم.  در�!ت دروازه ر��د�م و�رده را ��E �ردم . د�دم ه آ�د
�� در روی ���2 ر��ق ���د ا���ده ا�ت �>د از ا?وال �ر�� 

�و!�دن ��ی ودر �ر��ن ,?�ت ھ� �را�ش �:�م �� ��د�ظ�م و
ا)د�ن ا���ن !ر�ف وb��M آدم �وان �رد ورو!ن M��ر ا�ت . 
وھ����ن از دو���ن ����ر ,���� و���ل اط����ن �ن 
����!د،��د روز ��ل �رای ا?وال �ر�� �زدش ر��� �ودم . وی 
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�� B��2  از �ر��ن دو��ره ر��ن ��2م .... ��� �� �و,�� !�� ��
!وھر 2و�ش ر��� ا�ت �2ر !ده �$ �وع اK2ص و,����ت 

ھش �رد �� ا�ر ���ت �� !�� ��دا �رده ا�ت ، واز �ن 2وا
�����K� Bت !��را ھ�را�ش �ر �راه ����م . ا��1ن دا!�� ��!د ز

��زد ، و��ه از �و!B �!م �� �>داز�$ �1ث �!���ش دور
ه را �� م �� �6ر��ت، ��د !دت ��6ر�ت. درو���رطر�

�����دو,دای زوزه  ای ��د �� از �وراخ ھ�ی �+�1ن �6وش 
��ر��د . ���2 را ��م ��ک �رده �ود.�>داز �$ �:1ر �را�م �:ت 

وی  ھ�راه��د��-�� را �� روزی ھ�را�ش 2واھ�م د�د،
�ذ!���دم �>دآ وی ازآ��� �1دام ��ی د�6رر�ت. و�ن �طرف 

ذا!�� �ود. �$ از ا�ن ����ل �� ھ:�� � ��ر��1رروان !دم،
ه �� �ر�وط و)�وا)� �6رام ���د در �ر�B ده ھزارروز ر��ق 

����!د �� ��زل ... آ�ده �ود. �را�م ا?وال �رد �� !��را�� ���م 
ھ��ن �ود �� �ن �زدش ر��م !ب در �ر��ن ,?�ت ھ� �را�م 

از�زدش .�:ت �� �ردا !ب ��د �ظ�م ا)د�ن را �K ��ت  ����م 
در�واب �را�م �:ت ھر��@� را �� !��  ؟ �وال �ردم �� در���

�د ، در �واب �را�ش @Eزم �� ����د. ����ل را �رھم ��دی ���
�:�م �� !0ر ��ر��1ر ����ب ا�ت؟ در�واب �را�م �:ت �� 
2وب ا�ت،�رار�رآن !د �� �ردا ��ش از !:ق داغ �ر�B ده ھزا 

را�رک و�طرف !0ر ��ر��1ر روان !د�م، �ردم ��زه  هر
�ود�د. �� دا2ل !0ر!د�م . ھوا ه از ����د �را آ�د از���ز ,�[

���� ا�ری �ود. ا�� �� د��دن �ر2� !:ق ا�رھ� ی ����2ری 
ر� و���ه در�و!�� و���ر آ���ن ر� �ر2� �2ود �ر��� 

����01 در!��2 ھ�ی در��2ن و�ر !�ود ��د ��Kم ��وز�د . 
�� در��ز)��1   ،�ر��ل ھ�ی ���زل در �روو!�د���� �ود�د

�د�ظر�� �ود ����� !د�م، �>د از ,رف ��ی ,�[ و��ن ��!ت 
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B ��ض ود. آ���ن ��+6ون و2ور!�د �� ا!>��-ت �� ��B روز�
�2ش 2و�ش ���م �و�ودات روی ز��ن را �ر��ض �رده �ود، 

در !0ر  .�رای ا?وال دادن ��د�ظ�م ا)د�ن از��زل �2رج !دم
�ن !��ل   �>داز �رس و��ل رد��ی وی را در�زد �1� �و�رھ�ی )

�� د���6ه ����K$ ��زی �و�ود�ود وی را ��دا  در�$ �رای
�!�ش  ا?وال �ر�� و�و!�دن ��ی ��ز ھ�راه�ردم. �>داز 

ر �رخ وی �را �� ر��ن �� ھو���ن ���زل 2و�ش د-وت �رد، د
�:�م �� !�� ا�!ب �0��ن �ن ھ���د در�واب �واب �را�ش 

�زل 2ود �روم . �را�م �:ت �� �ن ا�!ب �0��ن دارم ���د در�
�ت، و�ن در �واب �را �ش �:�م �� آرزوی !�� �رآوده !ده ا

م . ه ا�:ر �ورد �ظر��ن آ��ده �رد ز�����K�Bت !�� را ھ�راه
وی �� !��دن ?ر��0ی �ن �ر و�دآ�د رو�م را ;رق �و�� 

ی ا�ر ��� از ا-�M،�ردو�را�م �:ت �� ا�ن �0���� ا�ت 
��روم ھ��ن �ود �� دو��-ت د �����ل ام �رده ��!د �� ��زل 2و

د�6ر را درھ��ن �رای �ذ!���د�م . �>دآ !�م ���ه آھ��� آھ��� 
��6ه �ھ�� �� را در���6ل ��ر�ون 2ود�ر��� �ود. �� �طرف �

��زل ر��د�م �>د از ا?وال  ���Kت روان !د�م، ز�����1 ��
رف �رد�م. از �ر!ب ���� د�دم  ,�ر�� ��ن !ب آ��ده آ�را 

�>داز �2م  ،�ر��ن دا!ت ر�+�رو ��>د د روز,?�ت ھ� د
��زل را �رک و��ھم  ��ر ،,?�ت ھ� دو��-ت ا��را ?ت

�را�م   ��د�ظ�م ا)د�ن �طرف !0ر روان !د�م ، در���ر راه
روزھ� �د�ن ��وال �ذ!ت �>د  ،�:ت �� ا�ن !2ص ���&� ا�ت

)���د �ذا!ت اد  �� ��م وی را ��د -�دراز �د�� ��ری  �د��� آو
�)���د ا�رش ھ��!� �� �:ت �� ا�م !��را ��د -�د.و�رای 

ا���ن دو��� و��2Eره  ،دا�ش دوارھ��م �� اK2ق ،�ذا!�م ا��
)���د ��!د.                                                                                               ا�ردا�6� G� ��!ل �����ت -�د
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 ا�����0 �طور��B��G �$ ��روی ���ل�د �� !2,�ت @�و�� ���
آر����0ی �ردم !1ل  ��ول و��دی در راۀ �� G�رر���دن

�ود�� دارای 2,��ل  �ازآن ا������0 ���دو���6رد،�� 
�2ص  آزاد��،ا��'Kل،!�0�ت وا���ن دو��� ودارای ژ���ی 

�ر��� �ود،�� ا�ن روح آزاد��  �� �ر����ی آن دردل �وده ھ���
و�دون �Kش وز?�ت و���رزه �طور�����0� و-,���6ر�1�ر��� 

�د�ت ����ده ا�ت؟�+�1 �� اGر�دا��ری و�Kش ���6ر�د�ت آ�ده 
آ;�ز��1رد. ���م  در��ن �وده ھ����د ز �����1 ,?�ت را ا�ت،

�� ط�'� ت �0� د�ت و�?روم ه ?رف ھ��ش ��2طر ��0ودز�د
���� )���ن ھ��!� ����ت ھ�ی Mد ا����� رژ�م ،���>� �ود، 

�وداEن وزور��دان را �رای �ردم �� ز��ن ��ده و�رد�� ، �
دن ?'وق !�ن آ��ه وآ��0 را �رای �د�ت آور �:��ر ��1رد.

��   ���:ذ�ن  �?+� �� از �ر�� �� و��ر ھ������2ت . رژ�م و
���د �رای آ��ه ���2ن �ردم روی د�ت دا!ت ، !ب وروز 

د. آ��0 ��ری ��1ر �رای �د�ت آودن 2'وق �� ��ل !ده ای
ھ��!� در ,دد �وط�� و ا��0��ت رذ�B�+- ��K آ��ھ� دا!��د ،

د، ا�� �ردم وی د�ت ��1ر �ود�د و��+d ھ�ی زھرآ��ن ��1رد�
G��2ت و��ر رژ�م را ��دا����د. وھر �در�� رژ�م �� Eی  �

+ب �ردم �� ���د در�!�ر ���ورد �� ھ��ن ا�دازه �ردم �
ود. ا�ر ����� ��6ر�ت ، وی در�ول و�رار2ود �2ت ����د�

ھ�` ا��1ن �دا!ت �� آ�را -�+� ��1د،  ،��زی را و-ده ��1رد
 B��2 �� و�ت ھ��� �M<� .ر �� ���ت ���ش ���م ��!د�ا

ا�راد;ر�ب �� ر���م ، ��ل از ر��ن �دون آ��1 ,�?ب ��زل  
�دا�د، �1�'دار�واد ;ذا@� را �و�ط �>M� ا�راد ھ��ن �?ل �� 

را�ش �:�م ��0ر ا�ت ز�����1 ��زل وی روان ��1رد، �1روز �
��رو�م �1�'دار �ول را �رای ,�?ب ���2 �دھ�م ، ��  ��� ���
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2ودش ھرآن ��ز�M �1رورت دارد �2رد، در�واب �را�م 
�:ت �� !��   2,و,�ت �ردم را ��دا��د  ا�ر�ول را ���'�م 

ن ا���1 �ول را ����6ردو�رای 2ود ��ر!�Jرا�ش �دھ�م، اول 
;رور و�ردا�6� 2ودرا از ،'�رھم ��!د ��دا�د. ھر�در �� �

د�ت ���دھد، آذ�� ای ��د روزه ای ��2وادۀ 2و�ش رادرھ��ن 
�م.�,رف ���1د.��0رآن @�1� دوروز��1 �� آ��� ��ری ���

                                                  ا�ت  
�� �'داری �واد ;ذا@� رااز��رای د�6ر �را�!�ن ار��ل 

���@G� رو�م،وی �M<� و �ظر�� را  ل $�!�:1ران د�6ر �� 
در ز�����1 رو!�:1ران �زا�� �و ��د ��ود، �� !�2� ��د�� �

. در ا�ط��ق �ر�ول ھ�ی 2و�ش �� وا�>�ت ��ر ������د ��ی -�ل
ھ�ی -��� در�� ����د. �و��ن در���دن ھ� �دا!�ن ���س ز�ده 

�ی ����� �را �� ا���0 �ر�ول ھ ،و�>�ل در ��ن �وده ھ� �� ��!د
را �دون در�ظردا!ت !را�ط ود�د��ه ھ�ی �ردم �ورد -�ل 

د�ت �� آ�ش  ھ� �رار��دھ�د، �6:�� ای ز�د��د ���د �� ازدور
وی ز�����1 در ��ن دھ'���ن و���رھ�� ��ن �� �!�ت  .�� ز��د

و�� ھم ,?�ت ��1رد�د، آ��0 ھ�� �رارت  دل ھ�ی 2و�ش را 
�'�ت �?روم -���دط��ش او �2)� ��1رد�د، �را�� �ورد ا

1ش �رار دا!ت، وھ��!� �� ���م ر�'� �و,�� ��1رد و ��وز?
                                ��6:ت ا�ر��2واھ�د

                                                                                     
د ، ���� �ردم �� ���2ن !�� �وش �دھ�د در��ن آ��0 �� ��ز ���

ر�وم و-�دات آ��0را ��د ��6ر�د،  ،ا?����ت.در���ن آ��0 �رو�د 
و?رف  ��د�د�� آ��0 �� !�� ا-���د�����و�ر ا?����ت 2ود ;+�� 

��ش روی  ��ھ�ی !��را ��ول �����د. �را �� د!وار��0ی �زر
� �� دآن ھ� را �� ?و,+� و�K!�0ی 26��2ود دار�م، �� ���
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 �وده ھ�را�ردار�م، و ز �رراه 2ودا �ذ�ر و���رزه ای �� ا��ن
رو?�B ���رزا�� . ل ?'وق وآزادی ھ�ی !�ن آ!�� ��ز�م�� ����

ا��1ر و-�+1ردآ��0را �&�ر�دھ�د، را در آ��ن �و�� �ردا��م.
وھ��!� در,دد ��E �ردن �ط[ آ��ھ� آ��0 ��!�د ز�����1 �وده 

���ر ?وادث را  ،ھ� از آ��ھ� �ر2وردار!و�دو?ر�ت �����د
��د �&�ر��دھ�د،�����د�� ��ش �رو�د ��  -'ب و��و�� ��!�د از��

�� آ��0 �در��� -�ل �� ���د �� �2ر؟ وھ��!� ��6:ت در د��� 
�ز��1 وا�>�ت ھ�ی ز�د�� روز �$ ��ز ���ل �در ا�ت آن �

ی �ردم را در د��ور��رھ�ی روز �رۀ 2و�ش �ورد �ره 
 آ�ده آن ارز���� �رار�دھد ، واز اGر�ردا!ت ھ� و����_ �د�ت

 . �را�� �د�ت اوردند!�2ص ا,+� ��ر2و�ش را �>�ن ����
�� �وده ھ�ا�ت �� ���وا��م ه �>+و��ت در�ت و,?�[ از ز�د

�� اھداف در�ت ورو!ن د�ت ����م ، وظ�:B �� درک و!��2ت 
در�ت از وM] �ردم ��!د �� ��زی د�6ر، ھ��ن درک در�ت  

 [Mو!�� 2ت از و �وده ھ� �ودط�'��� ���� وی را  ،ز�د
رھ�ر ��ر��ب ��2ت، رھ�ر ���د از���ن �وده ھ�ی ز?��1ش �� 

  ���ن آ�د .
2وا��� ھ� و���ز��دی ھ�ی آ��0را �ورد ارز���� در�ت  

�رار�دھدو���ر ?ر�ت �وده �� �وده را آ;�ز����د..�� در�+ب 
 ������!��وده ھ�ی �+�و�� �� ��ز ����د، در ;�ر از آن و�دون 

، !�� ا�ر�را�ر ز�د�� ا�ن �رد �ردم رھ�ر رھ�ر ���ت
د)�رو�0ر��ن �رد�� و�ر ��ردۀ 2+ق را ��6ه ���د د�ده ��!ود، 
 �� ا�ن �رد ��رس و�دا��ر �ردم ����د ���ررو!�:1ران ا�ن

�� �و��1ر�ن �ر�ش در�'��ل ! )و�ت و��ط+ب ��ود ا�ر �� �ودا
ط�'B ?���� �� �+�د�ر�ن �'�م ھ�ی دو)�� د�ت �� ���ت، و)� 

ط�'�ت ?���� �ود. وی ھ��!� در�'��ل زور��دان ، ا��طور�



www.goftaman.com 

 118

و��دوھ�ی !�ن �:رت -��ق دا!ت وھ�` ز���� از د��ع �ردن 
�!روع ز?��1!�ن -+��  ���6ران وزور��دان ھرا�� 
�دا!ت، K� B,K2م ��  ز�د��د ���د �+��1� در �دا��ری 

  آزاد��!� . 
�ر   �ردم دو���. ا���داد���زی در ���ن ا�'��Kون �!ور��ن

ود، �� �� ���ن -زم د��� ای ز?��1!�ن وآزادی 2واھ�ن �
ی آھ��ن . و�دا��ر��0ی وی �ود، �� ��م و!0رت را�< واراده 

دوز2� ھ�ی روی ز��ن  از �وه ھ�و�رزھ��ذ!ت و�� ���Bوی 
�!�ت، �'ول �>روف �� ��6و��د، ��ن ���2ن در راۀ آر��ن 

2:ت و�رد ر دوآزادی �ردم �زر��روار���د�راز ز�ده ���دن 
�� ا�ت،ا�ن ���ن �رگ �و)د ز�د�� د�6را�ت، �'ول !�< 
-ط�ر�� ��6و�د، �2ک �ور���ن را �و ���د �زارراد�ردان را 

��� از آن از �وی 2ون �!����د ، K� �,K2م ز�د��د ���د �+1
'�K� �زرگ و��+�م ���ذ�ر�ود، �� در �ردان ���زه �و���رز.ا�

ن آزادی و�را�ری �� دادن ���رزۀ رو��روی ��2طر�د�ت آود
2ون ��ک 2و�ش د��� �ل �رخ �را���2ررا در�!�زارھ�ی 
�رخ ا�'Kب ���د��ر �ذا!ت، �� از�2طره ھ�ی رھروان و�وده 

���د ����6 !2,�ت ��ر�< �>�,ر�ود ھ�ی ���1ش �م �!ود، 
  �� در ز�د�� 2ود �� ا�طوره ��د�ل �!ت.         

                                     
  

  ادا�& �8ر �وی �
ر�;
ر
  
و�ودم ;رق در-رق !ده �ود، ھ�� ��ز را  �را�وش �رده    

�ودم ا�ن �2طرات در روح وروا�م ����د �ردۀ ����� ��6ذ!ت 
��0ن 2+�:��� ��  Bم ,دا زد �� �� دو�ر��E�� $+�  6رام�
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دم �>د از ��د د��'� 2ود را ��] �ر �ن دو��ره ?واس ،ر��د�م
 Bدر دو�ر� � �6رام ر��د�م . درآ��� ��ددا�� ;ر�� ھ�ی �و�

ر� ��ظر ��2ورد   درآن �واد 2ورا�� و��ت ھ�ی ر��6 ��
و�ش -�ور و�رورو���ط �'+�� و��د -�1ر�� ��!��دارھ�ی 2

و�ر�!�ن �� �ظر ،����ی ��ط'� ;م آ)ود درول ��1رد�را ���
�ذ!��م �>د از ��د د��'� �� �ر�B �� 2ورد ازدو�ر�B �6رام  

��م ��+و��ر از !0ر ��ر��1ر��,+� دارد  و ���� �� �$)&
ر��د�م، �ون ط�ق �ر���� ���د در ھ��ن �� ���ده �� !دم . �� 
Eی 2+�:� �+$ ,دا �ردم �� ھ��ن �� ���ده ��!وم! �و�ر را 

�وی 2دا ?��ظ� �رده ،  @�ن و���ا����ده �رد و�ن از �و�ر 
���� ر��م اول �ن �رک ��زل �1� از دو���ن �� �ود آ�@در

�6و�6� راه واو�Mع از  ا���1  ا���1 ��� ��ر�$ !ود . دوم
دم را��� و�و!�دن  �>د از در���ت اط����ن ، و �ر��ن!0ر 

م �طرف !0ر ��ر��1ر ?ر�ت �ردم ��ی ��-ت ھ:ت ��� !�
�روان در;رب ،  B�0� ت�Eزد��1ر�ن ��ز)��1  در �وار و�

                                                            �رک ���ل ��ر��1ر �و�>�ت دا!ت . 
  
  

ار�
�دن �
  ر �رگ
  
��زل ��ض ا)د�ن �2�وش ر��دم،�رق ھ�ی !0رھ�� �2�وش �� 

!0ر در ���ن �2�و!� �رار دا!ت ،  ،وھ�� �� ���ھ� �ود
در !0ر واطراف آن و�ود �دارد! ��د �و�� �� ھ�` ز�ده ���� 

� �� 0! B!و�ر �و)� ��1!�د�د، 2ود را و)6رد در��ر 
در�!ت دروازه ر���دم . ز� دروازه را �!�ر داده. از دا2ل 
��زل �در -�ن ا)د�ن ,دا �رد  �� �� ھ���! در �واب �ن ��م 
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2و�!را �را�ش دادم ، �� �� ��وری 2ود را در �!ت دروازه 
ر���د، در را ��ز �رد و�>د از ا?وال �ر�� �را�م �:ت �� 

�را�م  �را�ش �:�م �� و�ت �دارم، در �واب ،د �@�دا2ل ���2 ���
از �زدش �وال �ردم �� -�ن  �:ت �� �� ا�ر و2د�ت ا�ت ؟

ا)د�ن آ�ده ا�ت و�� �2ر؟ �را�م �:ت �� �+� ، درآن ز��ن 
وی ���دا��ت �� ا�� در �!ت !�!B ار�� ا����ده �ود،  ��رش

�ن ھ��م و�� �2ر ، �>د از �!�2ص ��رش از دروازه ای دھ+�ز 
��رون و2ود را �زد�$ ��ن ر���د.�>د از ا?وال �ر�� �ر��ن 
را �را�ش �:�م ، وھ����ن از �زدش �وال �ردم �� ا�ر 

�د �� !�� @ا����1ت �2:� !دن �را���ن ���ر ���!د ؟ �را�م �6و
را �� 2ود ��رم از �ن �!1ری �رد و�ن از �زد!�ن 2دا ?��ظ� 

ا!ت ، !0ر �و ��ر��1ر �و�>�ت د�ون ��زل در ،�ردم
�طرف  �>دآ ��زل �+$ در ھ��ن �وا@� �رار دا!ت وھ����ن

 ،ھر�در �� �دا2ل !0ر �زد�$ �� !دم .��زل وی روان !دم 
�� �2�و!� ?1�:ر��  �ود.ھ�` �ردی در��رون از ��زل د�ده �

�ود. آھ� و?!��� �� ه وع �رد!د ��د آھ��� آھ��� �وز�دن !ر
�داد و����ت �� ھر از ��ر �و!B !0ر �6وش ��ر��د ، �وی ا��

طرف �0ن !ده �ود. �ردم در�$ �1وت و�2�و!� �وش �� 
�$ �$ دروازه ھ�ی 2ود �ود�د، �� �دام ��-ت �� ���ون !ب 
��م ��رک ھ� ?+'� ای دروازه ھ�ی !�ن را �,دا در �� آورد. 

ه آ���ن ���� ا�ری �ود . ���ر��ن ��ه ��ھ� از ز�ر ا�رھ� �ظ�ر
�Eی �ظ+و��ن در !0ر � �� ��رو?!ت آ�ر��� �زدوران رو�

!�م ,رف �د �رار دا!ت، �رک �+&�دی را �ذ ورو���ھ� �ود
دو�:ر از طرف �وک ��ر��1ر �� �طرف ;رب !0ر روان 

ر��دم.  ��2Eره �� ��زل �+$  ،2ورد و�س�ود�د ��ظر��
دروازه  را �$ �$ �ردم، از ��_ ?و�+� از �زد�$ دروازه 
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:��م �� از دو���ن �+$ ��2�� ,دا �رد �� ھ���؟ �را�ش 
ھ��م  . ��2م دو��ره در �واب �را�م �:ت �� �رادر �+$ �� 

ر�� رف ھ�ی �� رااز -'ب ا���2 ���ت ، در ?�)��1 �+$ ?
�+$ �� !��دن ��!��د ���ور!دم �� ��م 2ود را �را�ش �6و�م .و

 �د ! و2ودش @,دا �رد �� �دا2ل ��زل ��� ��م �ن �دون در�
ز ا?وال �ر�� ا�رار��1رد �� �ن !ب �زد�$ �� !د . �>د ا

را ھ�را�!�ن �6ذ را�م .�ون �ن ���ور�ت �زرگ ��ش روی 
وی !ب را ��ری ����م، �ر��ن  ���م �� ��2ود دا!�م ��� �وا

 را �را�ش �:�م وھ����ن از وی �وال �ردم �� ا�ر ا����1ت
�$ �� !�� را ��د @��!د �را�م �6و !�� �?دود!دن  �2:�

�زد�$ دارد ای ��وان را�ط�  �دا���م �� ھ�راهوb��M �����م؟ 
�� �2ر ؟ در ه ا�ت . از وی �وال �ردم �� ��وان از ���ل آ�د

�واب �را�م �:ت �� ����ده ا�ت و�را�ش �:�م �� �0ر�ر��ب �� 
��!ود �ر��ن را �را�ش �ر����د . �را�م اط����ن داد و�:ت 

��دھم،  ت ��دا!د !�� را در �ر��ن �رارر�!1ر، ا�ر�دام Mرو
از آ��� 2دا?��ظ� �رده . �طرف ��زل ��ض �?�د �� در !رق 
�رک -�و�� ���ل !��ل �و�>�ت دا!ت روان !دم ، �رک 

زه ر��دم . �در ��ض -�و�� را -�ور �رده در -'ب دروا
  ���:ذ�ن �?ل �ود.�?�د از��+� ی 

���2 ای ����ر �زرگ �� د�وار ھ�ی �+�دودروازه ای �Kن  
وی دروازه �$ ز���ر �� ?+'B آھ�� آو�زان دا!ت. ودر ��ش ر

�ود، �� ��رد ر��دن ز���ردروازه را �و��م از دا2ل �در ��ض   
�ون  ؟�?�د �� ?��� وز�ر �2ن ��م دا!ت ,دا �رد �� ���ت
�� وی دا��دش �+�ل ر��ف �� از دو���ن ����ر,���� ام �ود 

��دن �� ! ر �واب ��م 2ود را �را�ش �:�م ���ءً ، د�>ر�ت دا!�م
دروازه را �را�م ��ز �رد ، �>دازا?وال �ر�� �1ررأ  ��م �وراً 
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�د �دا2ل ���2 از �زدش �وال �ردم �� ��ض @��6:ت �� ���
�:ت �� از ���ل آ�ده ا�� �?�د در ���2 ا�ت ؟ در �واب �را�م 

ی �دام دو�ت اش �0��ن �ودر��� ا�ت. از �زدش �+م �� ���2 
�0+وی دروازه ز�ر �راغ و��;ذ 2وا��م در دا2ل �و!1ن در 

�درش  �ن را �رای ��ض �?�د �و!�م و�1رراً �م �ور�ر� ��
�:�م ���� را �را�ش �دھ�د ، وھم ز���� �ر��ن را �را�ش �6و�د. 

ھ�ی و از �زدش �ر2ص !ده راه 2ود را در��ش �ر��م �و�� 
�ذ E �� ��0� و��ر�$ !0ر ررا �ذ!�م . از �0+وی )��� ��

�0 روان !دم ، �>د از ��د د��'� �زد�$ د�2را�� در �و�� ��;
  آ���ب آ�� ?�1م ر��دم . 

�>داز آن �رک ��ش روی )��� �>��ن را -�ور�رده . �طرف 
ر ��زل ���ح روان !دم �ون ��زل وی در -'ب )��� �>��ن د

�و�� ��;�0 2ودرا در -'ب  ���ر ��غ ھ� �رار دا!ت ، ازراه
�ردم �در ���ح ��)�ن  دروازه �در ���ح    ر���دم. در را �$ �$

و����ن ا���$ �رو!� دا!ت ، از !�م �� �>د دروازه را �رای 
ھ�` �س ��ز ��� �رد. �ون دزدادزدی ز��د�ود و��زل وی 

ھر�در�� در را �و��م   ��� �واب  �راردا!ت.�زد�$ ��غ ھ�
دروازه ,داو��م 2ود را �ر��م �>د  درز ق��داد. ��2Eره از طر

ی 2ود را,�ف �رد طرف �در ���ح �+ؤ��د د��'� از آن ار 
.و�:ت �� آ�دم ا)��� در �0+وی ��)�ن و����ن ا���$ �رای 
 �>M� ا�راد��1 �ورد ا-���د وی �� �ود ��ر�وس ھ�ی �:�

� را �:روش ��ر���د، و�ن ھم ��ل از ر��ن ���1ل � �ره
�'داری  �ول �را�ش داده �و دم �� ��ر�وس �را�م ���ورد. وی 

ن ��2طر ��ر�وس ھ� آ�ده ام . در را ��ز �رد �1ر��1رد �� �
�رد. و�ن K2ف ال �ر�� �را �� دا2ل ���2 د-وت �>د از ا?و

�1ر وی از�زدوی ��رش را �ر��ن �ردم، در �واب �را�م �:ت 
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�� �� ���2 ای �در �Kن ��دری اش ر��� ا�ت . �ن �ر��ن را 
را  -�ی �2ر �ردوھ����ن رو�م����ر �را د ،�را�ش ��ز �و�ردم

;رق �و�� ��ود، وھم �را�م �:ت �� ا�� ��� !�� ھم آ��ده ا�ت. 
�را�ش �:�م �� �>a �زد 2ود��6ه ���د و�ت د�6ر ����م  ، 

�زد�$ �ر�ن  ،����م �,��م �ر��م �� !ب را ��ی د�6ر ��ری
�?ل درآ��� ��زل ?��� ;Kم ��� �ود. !ب را آ��� ��ری �ردا 

�1طرف و�Kھ� از �وی ,�[ ��ش از ���ده دم 2روس ھ� از 
د�6ر �ردم را از 2واب ��دار �� �رد�د و�ردم �طرف ����د 

. �ون ��زل ?��� در  د�رای ادای ���ز ,�[ در?ر�ت �ود�
�زد�1� ���د ���] ��ر��1ر �و�>�ت دا!ت ودر���ر آن �وی 

ی وMو��1رد�د. ھ�� ���ز �ذاران در�0+وی �و،آب روان �ود 
دو���ن د�6ر 2و�ش  �1� ازوب B��2 � ,�ن ���2 را �رک �

�� در -'ب �>���� B��2 دا��ر -+� ا?�د �دا@� �ود روان !دم . 
!:ق داغ �رده �ود آ���ن ,�ف �ود ���0ب در �0+وی ���ر��ن 
2ود ���@� ��1رد. �� ��ر�1� �و�� ھ� و �س �و�� ھ� را 
 B�0� رو!ن ����2 �ود. در ?�)��1 �ن در��ن �و�� ھ�ی !0ر

�و���ون ��ر��1ر در����ن  ��Eذر روان �ودم ، ذھ�م را �وا�
در 2ود ا?�ط� �رد�ود. ، �'ر، �� ����ری  �� �ر���ھ� و�� 

ا�ن واژه ھ�  �ود �� ����د ���� ھ�ی  � ��2Eره ��6رو���د،دوا�
  آھ��ن روح وروا �م را �!�ر ��داد. .

�م ا�6ن وھوا���� ھ�ی  ��ه ��ھ� ھم ,دای �ر���ر��ت ھ�ی
ا��1رم را  و ن   ;�زده و����دار�6و!م ��ر��دآ���ا��!��� از

� �ود.�ن ��K!� ����2ت، ھ�وز �ردم از ���ز ,�[ �ر�6!�
م ر��دم. در دا2ل �و�� ��دی �� �زد�$ �و�� ��دی دو��

دروازۀ �1� �0+وی  د�6ری �رار دا!ت. درا�د�!� �ودم �� 
�طور��!ود�� در ,�?�6ھ�ن ھ�� در2واب ا�د. ز���ردروازه 
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د!وار�ود.�� 2طر��ک و ����ر  .�ون !را�طدرآورم  را �,دا
2ود ��6:�م �� در�و�� ��دی از ��ر�1� !ب ا��:�ده ��وده 
ا��ظ�ر����م، �� ا���1 دو��م و�� �در وی �رای ادای ���ز ��رون 
 !و�د �� �ن �� ا��:�ده از ��ز!دن دروازه �دون �$ �$ دا2ل

�ود �� �6ذ!��  ?و�+� !وم. در�1ر;رق �ودم ، )?ظ� ای
دو��م از طرف دا2ل ?و�+� ��ز!د. ���رد ��ز !دن  ۀدرواز

دروازه درز�ر رو!�� �م �روغ �راغ دا2ل ?و�+� ��و�� !دم 
دم ��  دو��م از دروازه ��رون !د . �1ر�ر، �� 2ود 

,دا�ردن در ��ر�1� �و�� ��دی �� �Eش ��ر !����B ���!د 
�ردم وآن و�ذا!�م   �� �زد�$ �و�� !د، �� آھ��6� �ر�� 

  -'ب 2و�ش را ��6ه �رد. 
�وا��ت �� ��� �ر�� دا2ل �و�� ��دی ����ر ��ر�$ �ود ��� 

2ره �� �Eش ,دا �ردم وی از ,دا�م �را د. �K را �!�2ص دھ
��1 دا2ل !��2ت دو��ره ��ز �!ت �طرف ?و�+� ر���م. ز���

�1ن ��و�� !دم  �� ��زه از 2واب ���2 ز�ررو!�� �م �ور ار�
� �ود. �� د�ت وروی 2و�ش را �!��� و�!���ش �ر 2وا��

ھ�وز 2واب آ)ود و�وھ��ش  ژو)�ده درھم و�رھم �ود، روز 
آھ��� آھ��� �ر !ب ���ه ��ره !د. ھوا �م �م رو!ن �رد�د.�� 
آ�دن رو!��@� روز ���!�01 از ز�ر�ر��ل ھ� �� �رواز 
درآ�د�د. و�رای �ر��دن دا�� در?�ل �رواز�ود�د. ھ����ن 

ق !�!� ھ�ی �� دا�� �� دا2ل ���2 ھ�B�0 �� �د ازطر,دای ��
��1رد. واز ���2 ھ� �وی   ��ری�:0وم را در�وش ھ�ی ��ن 

��زه و�ط�وع از���ر�ردن ;ذاھ� �� �!�م ��ر��د ، ��زه 
���2 ھ� 2ود �+�  ه�ور��ر� 2ور!�د روی د�وارھ�ی ��

���ره ھ�ی ���0 دا2ل اط�ق را رو!ن �رده  ���@� ��1رد. واز 
   !د .�ود، ��در... ��دار
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راه آ!�ز���2 از دا2ل ھ��ن اط��� �� �� �!��� �ود�م 
�راردا!ت وارد  اط�ق !د. زن E;را�دام �ود. �وھ�ی �رش 
!:�ف ، ����د�'ره ��ظر��2ورد. ��!��� و,ور�ش ��ن 2ورده 

ھش �� ��2� د�ده �ود و�!��ن ��ز���ش از ���ن �ژه ھ�ی ���
 ��!د، �>د از ا?وال �ر�� دا2ل   آ!�ژ���2 !د. وآ�ش د�6دان

دود روی د�وارھ� ��  را رو!ن �رد. !>+� ھ�ی آ�ش ھ�راه
�ر�2د د�6� را �� �� Eی آ�ش �ذا!�� �ود، از آن �وی 
�ط�و-� �� �!�م ��ر��د. ��رون ��زل روز آ����� �!�6� 

���ه ��ر د�6ر��)�0ی  �ود.روز �� ھ��ن ��وال �ذ!ت ، !�م
 �+�� ھ�ی ���وا��ن �0ن �رده �ود، ��ر�ون و!و�ش را�� Eی

دو��م را�زد دا��ر -+� ا?�د �دا@� روان �ردم و�را�ش �:�م �� 
 ��در�� آ�دن و ا�ت  �را�ش �6و�د �� �درم �2ت

��ود.!��راز?�ت ��دھم ، �� �� -��دت �درم �� ��زل �� �رو�م. 
� ���2 ای دا��ر ��ر�د. �ر-Kوه ز�����1 دو��م �� �>���

�ر�ض و�ر�Mداران ��د �ن �وان ��� ھ�ی د�6ر در اط�ق 
ا��ظ�ر�!��� �ر�رم �,� و�!��رات  ����� ����!�د، �� 
�����0 �>+وم !د �� از ��+� ھ��ن ��ر ھ� �1� !�ن آدم 

?Mور  � و در ا����� را�ط� �� رژ�م �زدوردا!��وده ���ط+وب 
� ا��ظ�ر��1!�دم، �>د از آ��1 �را�>�ن دا!��د، �ن �� ,�را�

ص و,?�ت ھ��ش ��  دو����ش ���م ��!ود، ھ�راه را �ر2
�د،�>���� ���2 ای دا��ر ���� ��زل وی ���زده د��'� دو��م �� آ

��ی ��,+� دا!ت، �>د از ا��ظ�ری در �!ت دروازۀ �و!1ن  ��
!ر�� ای ��ی !��ده !د ، �>د از ��د )?ظ� �رده ای دروازه 

�ط� ��)$ ��زل ��E !د�!�م �� دا��ر ا���د، �رای -+� �و
������ 2ودش �را�م �,� �رد .ا?�د �2+� ;�ر ���ظره �ود

و�:ت ز�����1 2+�:� ... �زدم آ�د و�را�م �:ت �� �درم ����ر 



www.goftaman.com 

 126

ا�ت آ�ده ����وا�د ، ا�ر ھ�را�م ����2 �رو�د، �زدم �وال ��دا 
�درش ھر  !د، اول ا���1 ��زل وی ����ر �زد�$ ا�ت،

�در����ر �2ت ��!د ، �رای آوردن ھ�` �وع �!K1ت �را�ش 
���ت، دوم ا���1 او)�ن ��را�ت �� آد�� �Gل 2+�:� ... �� ����ر 
;ر�ب ا�ت. دا��ر را ���زل �رای -��دت  �ر�ض �� �رد، �� 
2ود �:�م !��د �درش �2ت ����ر ��!د، �>M� �ر�ض داران 

6ر��م !��د �0��ن ���� ;ر�ب �� �ود�داز�زدآ��0 ��س �
ا,a �,ور ���1ردم �� ��!�� را�ط� دا!��  !��ظورآ�ده ��!د

��!د؟ �2ر ����ر2و!?�ل ھ��م �� ��رد�6ر !��را �����م، 
�را�ش  ز�ن �ر��ن �رد�� �� �!K1ت دار�د؟در�0+و�م �!�ت ا

�:�م �� دو��ره �� �>� ��� ���2 ��رو�د؟ در �واب �را�م �:ت �� 
�ن !�� ھ���د، 2وا��م �� ھ�را�ش ��� آ2ر�ن �ر�ض ا�!ب 

!و2� ����م �را�ش �:�م �� !�� ا�!ب ا���� ������د، �>د از 
!��دن ?رف �ن ر�6ش ��� ��ره !د، در�واب �را�م �:ت ا�ر 

!��  ن ازا��'رارا�ت �� �ن !ب را ھ�راه��دا���م �� �ر��
�رای ����ل 2ود ا?وال ��دادم �� ���ظر�ن  ،ا���� �6ذرا�م

، �0ر ?�ل �ر��ن را�طورد��ق �را�ش �,� �ردم، �>د از ���!�د
واب �را�م �:ت �� �1ث �و��ه از�ن �!1ری �رد، ودر � �$

ا���د �� !�� �>+وم ا�ت �� �ن ����ت ��� ��م ! در �واب 
�طرح ���ت ��  روس و رژ�م �ود���را�ش �:�م �رای ا��>��ر

د�� !�� �د ���2ر؟ ھ��ن �در�:��ت ��K<�@�1 !�� ����ت �����
�د، اول ه ا�دا@� ���6ذاری �رد �2+ص 2ودرادا��ر ھ���د و  

ا���1 ا�ن �دا@� رااز ��� �ر���د ؟ ��م �در !�� �Mل ا?�د و��م 
  ا�ت !�� �دا@� �� ھ���د؟ �در �Kن !�� �2ر�?�د

واب �را�م �:ت �� �,��م ���6رم! �>داز,رف ��ی ��ز در� 
� ;:+ت �$ 2دا?��ظ� �رد، ھ��ن �� ��6و��د �$ )?ظ
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اب ��-ث !���1 و-ذ-�ر�دا�ت ،�� اGر ;:+ت 2ود !�ن �ود �� 
دا��� �رای ��ز���د��ن !�ن ���� ����ن -�ر���� ���د، �>د از 
�ری !دن ��د روز���م !�ن را رژ�م �زدورد���6ر ودر� 
 ���ھ� !ب ��ره ز�ر آ���ن ;�زده و�و�وار دوراز

��ن ���6�2ن  ا�ظ�ر���0ب و���ر��ن ��ر��ران �رد، ��د ھ��
��  �ا���داد �را�� ��د، دو روزد�6ررا ���� �1��ل ��رھ��

دا!�م در��ر��1ر ���دم، روزد�6ر ,�[ ��ش از���ز ز�����1 
��ود !�6ردی ���م !د �ن از �زد دو�ت 2ود وداع �رده ، 
��زل وی را�رک �زد�$ �وک ر��دم، 2ور!�داز�س �وه ھ�ی 

�ر�زی ر�6� در ����دار آھ��� آھ��� �+�د��!د و!:ق 
ان ��ود�د، ق  د�ده �� !د ، �Kھ� !روع �� آذار�:�-�ت !ر

�و�>� �� از ����2ن �'��ل �>��ر ���2رات �روان ��6ذ!�م ، 
از ���ر�رک  د�دم �� 2ودرادر�د�:� ھ� �����ده -دۀ �ردم را

���را�� ھ� و�ر�ب ھ�ی 2و�ش ا��طرف وآ�طرف در?ر�ت 
�!���ن �ز�� ھ�ی رژ�م �ود�د، ��60ھ� �و�رھ�ی ��پ �� �ر

،در �رک -�ور و�رور��1رد�د، ھ�� �د�زدور دردا2ل آن �ود
�� �1وت ?1�:ر�� �ود،�� �زآوای �ر�د��ن ,دای د�6ر!��ده 
��� !د، ���م ��Kم ��وز�د ، ھ�� �وه و�رزن �!ور از 2ون 
!�0دان راه آزادی ر��6ن �ود، ھ�� �� ط��ب ھ�ی دار�6ردن 

��د �6ر �وز��دران ، 2واھران ، ���د�د��ن �� ����د. و�ر
دل ھ�ی ��رو�ر��ی � و� ،ھ��ران در ھ�� ��ط��ن ا�داز�ود

وطن �2م ��ن و�:رت -+�� دو)ت د�ت �!��ده �� ��!ت، 
ود����وری 2!ن و���ر�ز ، ���د �ر !��� و�ردن �ردم 

ا���2ق آور�رای  � ��1رد، ��� �رآن در ھ��و !را�ط����6
��ی ��ن و��  �ت ���رزه و�'�ودو راه و�وددا!ت �� �� �ردم

، �� راھ� د�6ری و�ود �دا!ت ، و)� �ردم ��+�م !دن �د!�ن 
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�0ر��ن وز?��1ش ��ن راه او)� را ا���2ب �رد�د، درآن 
�ر?+� ��روھ�ی ا�'�K� ھ�را�� ��روھ�ی آزادی 2واه ، ���ور�ن 

��Mد  ��?در ��M B0��@�ن ر��� ورو?���ون ���رز ورو!ن 
را ��ز �رد�د، در طرف د�6ر آن ��روھ�ی  �رژ�م �زدورورو�0

و ;رب �Kح )��1 از رژ�م �ر��] ��ن ��ر��] و���ه ��ر در?
 ��1رد�د، ��!ر�� �� درھ�� �� ��ر �$ ھ�ی ��)� در���تو�

��زد�د�� ا���0 طر�داران ��ن ھ���د، و,دھ� �وط�B د�6ر را 
 ��1ر ���رد�د، �� ھ�` از �ن ��ر� ھ� و?ر�� ھ�ی ����� !�ن

در اراده ای ا��واروآھ��ن ���رز�ن آزاد�2واه ��ر�ر وا�] ��� 
�� !د، �ون ���رز�ن آزاد�2واه از ��ن �ردم �ر2وا��� �ود�د، و

ا��1 ��ردم ����0ی !ر�ن 2و�ش را آ��ھ��� و�ف راه آزادی 
 از و�>�دت �ردم ��1رد�د، دو)ت �زدور وار���ع ���ه

د �وش �ردم ھ�ی 2و���د�� و!��-ت ا�'��Kون �����زو���م �ا
�ر��� �ود، و��م آن ��ر�ت �� ا�ن آ�ش  �� �را�ر �!ور را �را

ھ�ی ه �� 2ر�ن ھ��� ا��ر��)�زم روس وار���ع را در !رار
2!م 2ود �و��2 �د ���ت و����2ر !�ن ����زد، ھر دود!�ن 

ھ�ی  �ردم ھم دو)ت �زدور�� ��داران 2و�2وارش وھم ا2وا��
��ن ا)�++� در ��1�وو�Kش ا���د�د.  ا�ن �زدوران ار���ع ا�راط�

�� ر�!M0� Bت آزادی 2وھ��B �ردم را �2!���1د، و���ودش 
��ز�د، و)� �رز��ن �0ر��ن �رور �� ا�&�����ن �رز�دا�� را 

�� از ا�ن ،�وده در دا��ن 2ود ودر���ن آ�ش و2ون �رورش داد
ر-زم �ر��)�زم روس د�ھ��ھوی ار���ع ���ه و�و�ران �و���ل ا

  ن آ��0 2++� وارد���1رد.                  آھ��
  
  

ل + �
رز�ن آ�دن � 
  و د�دار 



www.goftaman.com 

 129

  
دو��ره ���1ل ��ز �!�م ، وروز �>د �زارش �:ر2ود را �� 

 از !��دن �زار!�ت �ن رو�طر�م �ردر��ق ���د �:�م و�>د 
 � �ود ���و�:ت �� �� وظ�:� ای 2ود را ا���م داد�م،  روزھ�

>+��ن،�?,+�ن ،��اھل ������� �� در�ور،�ردم از دو���دار�ر
ر وط�'�ت �ردم در �را�ر�!K1ت،ا�?���ت و���م ا�!�

،و��و�� !د�د  �راردا!��د ن رژ�م �زدورو�!�رھ�ی روز ا�زو
ازاو��!�ن  >ده��1 �:��رو-�+1رد آ���0را�� ��ش ���ت،��ز�

�� �&ز2ود ���ر ھ�ی درر��ب آ��0از ا�ن ��د�Kھ� �ر �ر
� �,K2،ی �!ور ��را �$ �?ران 2طر��ک ،���د �رد�د��را

��)�،�����،�رھ�6�،�ظ��� ووا���6� �� �و���ل ا��ر��)�زم 
��2���2+ق �0ر��ن ا�ن او�Mع �ود ��  ،ود����وری )��م 
�م �وق داد،ورژ�رزۀ �رگ وآزادی ا�&�����ن را �� ��دان ��

�زدورد�6ر��در ��ود �� ����د �+ف 2و�ش ?����ت 2ودرا 
�د.و�+و ���رزات آ��0را ��6رد،�را�� ��Mدھ�ی ا-��ل ���

 �����،و�!�1ش ھ� و ���� و�?را��ت درو�� ط�'�ت ?
B�:,�  ردۀ ?��ب ھ����2ود را  در دا2ل ?زب ا�>�1س 

��2��K�ود،درآن ز��ن -�ده �ر�ن  در���م �'�ط �!ور�ر�
ا�'��Kون �رار دا!ت،و?دت ���رز�ن و����+�1 در��ش روی 

�ود�� ود�ت  ����ن �� �$ Mد رژ�م  ���م ا�!�روط�'�ت
�ود،��  ن �:ر�� ،�روه �را�� ووا���6� � واز ��ن �رد�ھ��و

�دون ا�ن ���ول آرزوھ�ی �����م �ردم �راورده ��� !د،�� ا�ن 
] ���ردر�را��$ واز طر�ق �!�ن دادن ھ����6� ��ط�'�ت و�

�درت ھ�ی  و)� ��رو ھ�ی وا���� ���ردم ���ر�ود و�س!
K2 ���6�� ف ا�ن  �ول د�ت �� ��ر ھ�ی �2ر�����

.واز �وی د�6رM>ف ����� و���ود ا��ھ� ���ل در ��زد�د
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ھ����ن ،ودرون ���ش 2ود �2ودی در��ن �وده ھ�ی ز?��1ش
�� �د)�ل �� ��ر�6� و�� -دم �د ����� ھم دردرون ���ش �ود

و ���ه ���ده وردی .. �� �?+�ل ھ�ی �ن درآ!��2ت د��ق د!�ن..
��  ت ���>� و!را�ط داغ ���رزه ووا�>�ت ھ�?وEاز � ای

�� درک M>�ف از ���رزۀ داغ ا����ع داد�د و �� ا�ن ����0 ھ� 
 �]�د و�� ��� دا����د.�� ���ش �� ا�ن ا�>ورز�د�د،ا��0

و���رده !ر�ت ���م ��روھ� در�$ و?دت از طرق ���رزۀ 
،�� در�و!� ��ری دارد-�+� Mرورت ا�,راف ���ذ�ر

�و��� ھ�ی 2ود،ا�ن �وع -�+1رد  در 2ز�دنوا�زوا�را�� و
د�ت ار���ع ود!���ن �ردم ا�&�����ن را ��ز��6ه  ھ��ود��
�� ���رزه و-,��ن زده  ن ز��ن �وده ھ�د�تدرآ دا!ت،

�ود�د،روزھ�ی  ��6رو��روروزھ�ی ���م ھ� و�2زش ھ�ی �ردم 
        �� و�ود�����ن �ود.                                   �� -+�� �ود

  
��-ت ��زده ��B روز�ود. �ن ور��ق -ز�ز ط&��ن در�$  

 ��2����2 ���� �ود�م، ط�ق �رو�رام ��+� ھ��ن روز دال 
وھ��  �]ون ��0�Kی و���ود�م، ر��ق ���د �زد�� آ�ده �ود.

�را �رای �ر�6و�� رژ�م �زدورروی د�ت �ود،  �����
�� دم و �ر2� �ر���ر �رد �� �رای ��] و�ور�ردن�ف �وظ

، �ون و�ت ;ذای �� !ت ھ�ی �!2ص �� !0ر ��ر��1ر �روم
�� ا�روز �� دال دار�م ، ��ل  �ود.از�زدش �وال �ردم ؟ �:�م

�م؟ �>داز �$ @�د و�� �دام ��ز د�6ری �را�ت آ��ده ���دار
�1ث �و��ه �!���ش را �Gل ھ��!� ��� �و�$ �ردو�>د از 

�ز دا ل  ی �ر�>�� رو �طر�م �ردو�:ت �� ر��ق -زه �$ �2د
وال 2+ق !د دال 2ودال ذال ��� 2ورم �� ذال �!ود! �را�م �

از �زدش �وال �ردم دال 2ودال ذال �>�� �� ؟  ؟�>�� ��
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��ز �>د از �$ ���م �را�م �:ت �� �� )�0 ��ل �$ �>داد از 
ز�دا��  دھ�ز� در�+>� �ر��لرو!�:1ران ا�'�K� درز�دان 

د، و���ر �ردن ;ذا ھم �ود�د! ���م ��رھ�ی اط�ق �� �و�ت �و
ط�ق �'��م او��ت آ��ده �� !د، ھ��ن روز �رو�رام دال �ود، 
�1� از ز�دا�� ھ� دال را���2 �ود ا�� در و�ت !��ن 
ور�6!وی �ردن 2وب د�ت �1رده �ود، �دام دا�� ر� در 

�ود، ز��ن ,رف �ردن ھ��ن ر� ز �ر ه ��ش ���� ���د
�� و� ا ����د. دا@� �د�دان ..... ����د �>دآ �پ �� �� و�

�ن ھم �� �ر�م �� ھ��ن ����ل )��2د دو����� ای ا���M �رد 
رم ، �>دأ �$ ��� )� ��ی را �1رار�!ود ، ��b دال ��� 2و

��ر�� ��ن 2ورد ، وb��M �را�م �:ت �� !��  ھ�راه $�
 اهدرھ��ن �� ������د وھ����ن !:ری را�را�م ��رد�� ھ�ر 

، ��ر��1ر�>�)�ت ��1رد�دطراف !0ر ر�'�ی د�6ر�� درا
��رھ�ی 2و�ش را ھ�� ھ� ���ز�م، ھ��ن �ود �� �� 
��ر��1رر��م ز���� �ود ��  ��ز��ن آزادا��2ش �ردم 
ا�&�����ن (����) �و�ود�ت 2ود را ا-Kن �رده �ود، ودرآن 

���م �'�ط �!ور را �را �ن !ورش ھ� و���م ھ�ی 2ود�2ودی ز�
ی ز?��1ش �0ر������ �ر��� �ود،��  در���ن    �وده ھ�

 �+م روا�B ظ0ور���1د،�� در�1د �ت �:� ودر د�ت د�6رش 
 �� آن !����� ھ���ش و2ون ��!و�د، در�?�و?��6ر ھ�ی آ

��ن �'+م ���د !�0د ازطرف ��ز��ن آزادی �2ش �ردم  ا�&���
�Gل �+و)B �و�� �ود،�� !����� ھ� ھر �دام آن  ���!ر�� !د.

����د�ن ��ر ��  و ارگ �ر�+�نھر��ر�B آن �طرف  �,ر
!د،و�� ھر ��رآن ���ت ھ�ی از د�وارا���داد وار���ع 

                                            �رو��ر�2ت.  
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���� و�ودآ�دن ا?زاب ����ژ!ده.�و�>�ت ز���داران و��وداEن  
در را�ط� �� ا�'Kب -+�� �وده ھ�ی ز?��1ش ,ف ��دی ھ�ی 

ی ��+[ و;�ر د�6ر ���ش �وده  �و�ودآ�د،ودر رخ�د�دی 
ای �+�+� را ���وان ���ت �� از !ورش و���رزه ه ��+[ -د

در!را�ط� ��ر��  -+�� ���6ری راM� ���!د، �ردم ��
 ���د�رد�د.�� ?وادث ور2دادھ� آ�'در�ر�] وآ�!�ن �ود،�� 

?���� از �+و��ری آن در���ده �ود،�?ران ا��,�دی و����� 
� دو)ت �زدور�� ���0 �رای ?ل آن آ�'در�&ر�_ و����ده �ود�

�دام ا�دام   �رده ��وا��ت، �+�1 �� �ر�وب ����ر و?!���ک 
ا�>�د و و?!ت و��!��� ��و�ل �!ت. �'ر،�ر��6�،��ا��� 

�����'� ای را �2ود�ر��� �ود، و)� دو)ت �زدور�� ���0 در 
�رآورده ���2ن و?ل �?ران ا�دام �دی �1رد.�+�1 �رای �+ط� 

�ت �� �!��روز�دا�� �ردن �وده ھ�ی ���6ن 2و�ش د
ز?��1ش زد. وھ����ن ��Mدھ�ی درو�� 2ود!�ن روز 

  م�)�ز��روز-��ق �ر!ده ر�ت، �!ور ھ�ی ر��ب �و���ل ا��ر�
�روھ�ی ���ه دل روس �رای �'درت ر��دن در���ن �!��� و�

�و��ده را ���� د�دان ��+[ واز ��ورای و�� �&ز ا��2وان 
&�����ن �� داد�د ،�ردم ا� �ر?دات �!ور�دا2ل ���ل

ی آ�!�ن �� �ر��� دا!��د�� !ورو-��K  ا?����ت Mد �����6
 ���م ا�!�ر وط�'�ت �?روم ���>� ا��د آ��ده در2!�ن    

در�$ ���رزه �� ا��ن ھر�س �'در �وان 2و�ش در راه �د�ت 
�را�را�&�����ن را �$ ?�)ت  ،دآوردن 2'وق وآزادی �ردا��2

ت �را �ر��� �ود، �رد���1 درطول Mد رژ�م �����6 �ر�
��ر�< رژ�م ھ�ی ا���دادی آ��0 را از �>�ت �واد و����ل 

آن �� ����ل ����� دور ��6ه �رد�ود�د، و-دۀ �+�+�  �����
  !��@� دا!��د. ورو!�:1ری آ
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در���ن او�Mع ��دار و��&�ر���رزه را  �� �$ د!�ن ���� 
ا2ل �$ �� د�دان ��+[ ودارای ا����1ت �درن ��+�?��� د

�� �را�ر!د�د، در ���ن او�Mع وا?وال و�� 2و��ن ر���ی 
�را�!�ن د�ت ای �� ا�ر ز����  ن �ود�د.رو�� �� ��)�0 در���

 �� دوداز د��ر ?ر�ف �1!د، �� ا���1 !�1ت و����م را از،�دھد
ا��'�م ��6رد،ھ��ن �ود �� در;��ب  !وروی- طر�ق �� ا�&�ن

� �ر�2ب آزادی درر��2رزرد �K� ��$   �د�ل ��رو��د ا�'
�زی �!ورھ�ی �ر��] ھ����� در �ردۀ �زو�رور�� ��د��،

������ن و�!ور ھ�ی �:ت �2ز 2+�` �� �رد�داری ا�ران ،
از�ر�ردن دا)ر و��+� از ا�+?� ا��ر��)�زم ا�ر��1 �� �ر

  !�!�رھ�یا در ��زارداغ ����ت �راز�ر�رده ، 0��ت رو�
آورد�د �روار���ع ��رون ز� زده را از�!ت ��دوھ�ی ا�>�

ود ر��6ر� ��ظ��� را �� رھ�ران 2 ���ر����2 ھ�ی و
��0د �و�ودآورد�د.                                         �روی ,?��  �رو��2 و2ون آ!�م

وس درھ��و!را�ط ا���2ق وا���داد �و���ل ا��ر��)�زم ر
�رد��0ی  ��� ا��6ده �ود،ز�دا����Eی �ر�ردم ����د ا�ر���ه �

�دون و�:� و��ل و�وا�� ��زی ھ�ی ���رده �د�ت �زدوران 
رو�� �!1ل .?!����� در?�ل �ط��ق �ود.�� آن ھ�� ا���2ق 
و��داد�ری ?+'� ھ� و�?��ل 2ورد و�زرگ ����� �>�)�ت ھ�ی 
�2:� ا����-�،�ظ���،����� را �دون ��ر -+�� 

2ش ��1رد�د.اوراق و!����� ھ� را در ���م و��Eت �!ور �
 )رزه��1رد�د.�� �� زود �ر�ن �ر,ت �را�ر�!ور را �� 

، ���وادی �ز�ن و�پ و�Kش آورد،ا���� -+ت �را��د�� ���ش
�ب �و���ل ا��ر��)�زم رو��� د ا��>��ر�ران ر�ز��ھ�ی  

��,د درد ا�دوه ���د �:ت �� ا�ن ��را��ر��)�زم ا�ر��1 و�!ور 
ن �� !1ل ھ�ی ا��>��ری د�6ر�>�وان"����"�ردم ا�&�����
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 د� �!��د�6ری ���ش 2ود �وش �ردم را�� ��راھو!���ل د�
و��رو ھ�ی ��ر�< زده ا2وا�� را�ر�ردۀ ���ش �وار�رد�د،در 

وا���2ق ��ز��ن آزادی �2ش �ردم  ھ��و!را�ط ا���داد
ا�&�����ن(����) در ��دان ��رزاردر �'��ل آن ا���داد وا���2ق 

ا�'�K� را  ا����� و!�وه ھ�ی �زدوران رو�� وار���ع ���ه 
  ��ز���دھ� �رد.

�� ا�ن �0ر ا�'�K� ��2طر�?�1م د�و�را��،آزادی و-دا)ت  
ط�'�ت �?روم و���1ش ���>� �ر�'درات  ��.ا����-� �ود

ا��ر��)�زم وا��>��ر را از 2ود ?��م !و�د، وط+�م !وم 
روز��ر 2ود �دور ا���6د. ا�� ا��ر��)�زم وطن و ی ,?�� 

�2طر �M>�ف ���ش �'�و�ت �رد�� ا�ر��1 و!ر���ش �
و;�ر وا���� ��2طر اھداف ا��>��ری ا��را��ژ�1� 2ود 

 و  ��پ �رد�د!�!�ر ھ�ی ز� زده را ,�'ل �رده �� �!ور
�2م �:�ق و�رادر �!� را در��ن ا�وام �رادر�!ت وھ����ن 

و�رد�� را�� د!�ن �,دا  '��د�ار���ع �ور ط�ل �ر�وت   ا
�ون �@� وآھ� ������ �رون و�طدرآورد، ا��1رو-'��د ���

در درون ���ش �'�و�ت ?ر�ت  آن را در���>� �,دادرآورد،
�$ ا��ر��)�زم را��1را�� از طرف ار���ع ���ه �1ھ�ی 2

�!ور,ورت �ر�ت، ر��ب ود�6ر �!ور ھ�ی ا��>��ری در
رھ�ی ا��>��ری و��?د�ن +� اول �!و������ از ھ��ن وھ

�ت �+� �� �� ھ�` �دام و��!روی ��روھ�ی �'�و آ��0از ر!د
�� ، آ��0وا���6� �دا!��د درھراس �ود�د، وآ��0 ھم ��دا����د

در �رداھ� ا�ر ��روھ�ی ا�'�K� ��$ �وت ��د�ل 
Mد �����6 ����] آ��0 ����ن   در�ر��م و�>د از�2م ��.!و�د

�� ��?د�ن  هھ����� ھ�را ��� !ود،��b ازھ��ن آ;�ز �!ورھ�ی
د�ت ھم داده )�B ��ز���رزه د�ت در�ر��] دا2+�   و�و�ران 
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�ر!ت   +� وا�'�K� �ر���رد�د، �ون� ��روھ�ی �را -+�
����د "2+ق"و�ر�م �ود، �را ��  و�ر�و!ت ا?زاب �ر��] 

���رزه و�� �'�و�ت ��2طر آ�M �� ��� �0رورت ��ر�2�  
�ود�د ، �+G� �1ل �زدوران رو�� ه �+� �و�ود ����د

�>�� Eور��دی و�0ران �� ��ورای �ر?دات ا�&�����ن در
ن �����6 ��2طر?:ظ �$ �ر���� ھ�ی �2ر�� و���!�را�

و���داری ����] آ���0و�ودآ�د�د .                                                                                        
 dدر� �ازھ�` �وع ����ت وآدم �! �آ��0ھم ����د ا?زاب رو�

�ردم �0ر��ن ا�&�����ن �و�� �و�� ی د�6ر��1 دررو�1رد�د،
ا�����  ���رزا�� و دوط+���� �رای ?را�ت ازآر��ن ھ�ی

2و�ش آ��ده ھر�وع �دا��ری �ود�د،درآن ز��ن ��ظ�م ھ�ی 
�ر��� و�0ران �� !ر���� !>�رMد ����6�!�ور ��2ت  �

�ر��داد�د، در?�)��1 ���م ?��ت و����!�ن در)��زار وا���6� 
!� ;رق �ود، واز ھ��ن آ;�ز �و)د �����ون ا�ن و �زدور��

��ف !�ن  ��ا?زاب ����ژ !ده �Gل 2+'� ھ�و�ر��� ھ�
در-�+��ت ���2 ھ�ی ا��>��ر ر��ب رو��0 �ر�ده !ده �ود، 
وھر دو��روی �زدور ��ر �رد�� را �رای 2د�ت �ذاری 
�'درت ھ�ی ���6ر�����6 ���� �ود�د،ز����K� �1ح ھ�ی 

از طرف �!ور ھ�ی ?��� ار���ع �د�ت �2را�� و�رده ��ز 
آ��0 ر��د �وا����د �� �� ���0ت آ���� آ�ش ا��K�2ت 
و�رادر�!� را در درون �'�و�ت �� ?ر�� ھ�ی ����ر ���0 

ه و�ر�وده �� �Gل 2ود !�ن در ��دوھ�ی �را�و!� ��رده !د
 ��K'را از ���را� �و�ت �+�'� �ود��رون �رده، و��

                         ای د!���ن آزادی �&�ر داد�د. و��1�+� آن �� ا��!�ره
 ���ن �ودن �ط[ آ��ھ� و!��2ت !�ن @�>M� ���ن �ظر�� 

�!1ل ;�رارادی از اوا�ر �ر�رو��0 و�و��دان ھ�ی 
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وآب را �� آ���ب د!�ن �� ��روی �� �رد�د، ا���ر���ت
ظ�� را ��ود، ��رو ھ�ی ا�'�K� -ای ر���2د و  د!�ن ا��:�ده 

�ر �� �رد�د ، و�رای �ر وا���� در ظ+�ت ��ش از���ددم �و;
د!�ن ھ��!� ��+� ای و?دت را �ر�!ق ��ر  ;+�� �ردن �ر

و���1ر 2ود �رارداد�ود�د. و)� ��روھ�ی ار���-� �� ازطرف 
د!���ن و?دت وآزادی �ردم �� رھ�ری �� !د�د �� -وض 

+� ��ر �ی ا�'�K� و;���روھ ]و�� ]و?دت و;+�� �ر د!�ن در
دردا2ل �� �'�و�ت !�6ف -��ق ���  وا���� �ود�د، 

���م ��رو و�Kح  �د،در?�)��1 د!�ن ا!&�)6ر و ����وز�ذا!�
ھ�ی �2رب و;ول آ��ی 2ودرا -+�� �ردم �� ��1ر ا�دا��2 

� ?�Kت و?!���� و�:ر�� �ود، آ�'در �0+$ و�!�ده ��ود�
ر���ر �،و��ده �� �&زا��2وان �ی ��رو ھ�ی ار���-� ا�����6 

)وژ�$ ����� @واز )?�ظ ا�د ��ظ��0 و�!�ده �ود، در ?�)��1 
�� 2+'� ھ� و�ر��� ھ� و�� �!�رک �دا!��د، و)� ��1ت 

د!��� ����روھ�ی �+� از �!�رک ھردو���ح -��رت �ود، 
 ��K'د�6ر   !وا� �و ���2وا���د�� ��  ;�راز 2ود !�ن ��

�����د و  آزادی و ا��'Kل ��$��   �+� �2,وص  ��روھ�ی 
                                                         و�!��ررا-+�� !ت�B ��ز�)�ر�د،��J  �'درت

  �رد�د. و;�ر وا����  ��روھ�ی �+�
  ��K'در-�ن ?�ل در �ر��ن ا�ن و?!�6ری ��رو ھ�ی ا�

��2طر �ر�6و�� رژ�م �زدور�� ا�ن ���?� ر��ده �ود، �� 
��ل ھ�ی ز��ن ظ�ھر داوود ���ت! و�� آن  ا!�1ل ���رزه �Gل

��و�� ��1ر  ت ، !1ل ���رزۀ آن ز��ن در !را�طرژ�م ھ� ا�
��� آ�د، ود!�ن د!�ن ���ق ���ت وا!�1ل ���رزه درا�ن 

�د�ت و�ت دارای و�ژ�� ھ�ی �2ص 2ود ����!د و�رای 
�ر�6و�� رژ�م ا!�1ل �و�ن ���رزه را ط+ب آوردن ا��'Kل و 
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زه ��+?��� در �?وراش �رار دا!�� ��!د ������د �� ���ر
���م �ردم �� ا-�'�د �� رژ�م �زدور دا!��د و�� از  �)��1 ،در?

ا;+ب !�ن  ا���Kح ھ�ی �!�ده و�ر���رآ��0 درھراس �ود�د، 
را �� زور �ر��زه وا���ر��وی �� �رادر �!� �وق 

��2طر ��داد�د ، ���0 و���0 �$ �>داد ��� از او��!�ن و)��ن ھ� 
وآ��0  ددر �� �رادر �!� ��ر���ا����زات ��دی 

���دا����د�� �� ��2طر�� ود!�ن ���ت ، و�رای آ��0 
����] !�ن ار�>�ت دا!ت ، �� ���1 �� ��داران ;�ر�6ر !�ن �� 
��ل ، ��ن و���وس �ردم د�ت ��ز�د در�>M� او��ت �� �ر 

�� د�د ��دا �� !د، �� ���ر �'��م ;���م ��ن !�ن ا��K�2ت !
، ر�� �ز � د��6ون ھد� ،��ل و���ل �1د�6ر ��6رد�د��
ی �دا!��د.                                                                               ���ول ��زی د�6ر و ;�رت

  

�د ھ
ی �زدور
خ 7�2/ ��
ن رھران �  

  
  ز�����1 �ردم -�+� ?����ت ���!روع "2+:�" و�ر��� ��
0م ا���دن ا-�Mی �+�د ���� � �� !�ھدا آ;�ز �رده �ود�د، ر

�ود�م.ا���0 ��2طرر���ت �2!�دن رژ�م �ود�� �زدور ?زب 
����د �ر�!���ن �!�� �وراخ !ده درھوای طو���� ودر�0ر 
��1ران �:رت �وده ھ�ی ��� 2وا��B �ردم �� ھر و��+� ای �� 

ل آرام ��وا��د �!�� �وراخ !ده را از ;رق !دن  در �وا?
��1رد�د، ھ��ن �ود �� از اوا�ل ،�وز���� �Kش �وق دھ�د 

�'درت ر��دن !�ن �ر -Kوه ا���1 از د�ت �روش �ر��� �� 
دو���دار، �>+م، ا����ر، دا��رو;�ره را د��� د��� در 

�ھ�ی �2وف ا�دا��2 و��ر��ران ��1رد�د، وھ����ن �6ون )و
�1د�6ر و�'�ل ,:�� ھ�ی ?ز�� �وط�� -+�� �1د�6ر را آ;�زو�
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او)�ن �ر���� �ران ����ت ��!� ��ل �ره ��  ،زد�د��د�ت 
���ون ,:ت �د�ت !��رد و��دارش ا��ن �Kدا�ت، ا�ر �� 

 ا-�Mی ?زب �زدور ����ر د!وار�ود؟ ��ل �ره �� از �ظر
و)� از طرف ا��ن �Kد �� !�وھ�ی ����ر ��ھرا�� ,ورت 

در ��ز���دھ�  �ر�ت ، ا�ن ��ل �!�ن داد. �� ا��ن ������1ر
B آدم �!��ر ����� و;�ر ����� از �ره �� ����ت ��!� و���&

�� �� � ھ�ی ����ت ��را�ش ��'ت �رده ا�ت، ا�ن �وط@
ا���م �� �1م �درت دردا2ل ?زب -+�� �1د�6ر�2طر?:ظ و�?

�ود، �� ��ز�6ران ھ�ی �ر���ک ��ر�و�� ����د �+م  �ذ�ر�ت.
                                   . �را ��1رد�د�'ش ھ�ی 2و�!را درآن ا

�� روز ��روز��ر���M� �ردم  .در �?�و?B ا�ن ��رودار�ود  
���م ھ� ت �!��ده �� اوج 2ود��ر��د ،. -+�� دو)ت د�

و�ظ�ھرات در ��ن ���م ا�!�ر وط�'�ت �ردم رو.�� و�2�ت 
�د، )?ظ� �� )?ظ� زوال ?1و�ت د�ت �!��د ه �زد�$ @��6را

��دا��ت ��+[ �6ر�!ورھ�ی ?��� ار���ع �� !د. از�وی د
و��+م �ود �� �'�و�ت �رد�� ���وا�د و��درا�ت  �� رژ�م 
د�ت �!��ده را �'وط �دھد، وھ����ن �وده ھ�ی ز?��1ش �� 

�ود�د �� رھ�@� از ا�ن و����K� [Mر ه ا�ن ����� ر��د
آن �'�و�ت -+�� د!�ن �� و�������ن �1راه و�ود دارد.و

و�س ! در�ن او�Mع وا?وال وو?!�6ری ن ا�ت �ر�6و�� آ
ھ�ی دار ود��� " 2+ق" و�ر�م و�'�و�ت �ردم �� �!ور ھ�ی 

د�6ر ��2طر ا���1 �� �$ ��ر دو����2  ا��>��ری
 �ردرا ��  را!�1ر�����د، ود!����� �رم ��ر� ��
��!روی �'�و�ت �رد��  از�+و��ری  �1!���د واز �وی د�6ر
�ر��� و�� -�وان ��روی ر!درا �را �� �ران ���ران �!ور  

آن را در �ر)و?B ��ر 2و�ش  ���ودی �طرح �ود، ه ����ده و��)�د
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� دا��ن �رار داده �ود�د، از �وی د�6ر ار���ع دا2+� د�ت �
ی و��طت ��ن ار���ع وا��>��ر �!ورھ�ی ھ����� �� ?+'� 

�B�:6 �>روف �� دزد�رای ������� 2ود ر��2  ،�ود .دراز�رده
ھ��ن �ود. �� ار���ع را �� ،و��ھ��6ر آب �ل آ)ود��دا���1د، 

�راژ�دی  و�� د�دان ��+[ �رده و�� ا�&�����ن ���ل �رد�د، 
!د . ه د�6ری در,:?B روز��ر �ردم �و�ط �����6 ھ�ر�م زد

ا)��� �� !���2� �� از �ردم ا�&�����ن دا!��د و�� دا����د�� 
، ���د راه !و�د� رام ���ا�ن �ردم �+?!ور�� زور !�!�ر و�ر�

�رد�د، ھ��ن �ود�� دروازه ھ�ی ��  ��ود�6ری را ��
ا�ن ���0رت �ز��>�د  �رت را �ر روی �ردم ��ز �رد�د.��0

��زی د�6ری ���ت ، و��>�د ا�+?B ا�ت �رای ر�!� �ن 
�ران، �ردن �'�و�ت �+� ����!د، �ون �دران ، ��دران، ھ�

د�د و�� ��)�0ی �2وف ��ر �� �ر�رادران ... ھ�� �� در��� 
ھران ھ�� از��ن ، 2و ه��ر��ران !ده �ود�د، ��دران، ��و

  در��6د��� .
ه ا!$ از �!��ن !�ن �ر��6� ��ر �� �رد�د، از ;م وا�دو 

����ن ھ�ی 2و�ش !�ر�رای �&ذ�� �وزادان 2ود 2!�1ده ودر 
�دا!��د، دارو�دار�'�را�B 2و�ش را �ر��� رو�طرف ا�ران 

�دا�� �Kن را ���0 ا,+� ھد��. و��ز�6ران �� !د�دو������ن 
�رار داد�د، ����ل طوری �رھ���دی !ده  ودر�>رض ا�راء

 درا�&�����ن �$ ��ود.�ون د!�ن ��دا��ت �� �� �
دراز�دت ا�ت،�Kن   راطوری �رھ���دی �رده �ود،�� از 
�1طرف ���ش �'�و�ت �رد�� را از �!�وا�B �>�وی �2)� 

و��و��ن  ��ل �وان �� ،��1�ل  رازر!د���ز�د واز �وی د�6
2ون ��ره را در!ر��ن ھ�ی ا�'Kب ��ری �� �����د �+و��ری 

د، �را �� آ��0 �رز�دان ا�روز و�دران �رداا�د از )?�ظ �����
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�$ ��ل را  و�رھ�6� ��< �����د ������ ھ��ن طور !د، 
، داد�داز2ود �����6 ودر��ورای �ر?دات !�ت !وی �&زی 

�< !ود . د!���ن آن �+ت �� �+�� �� از )?�ظ �رھ�6� �
2و�ش �ورد ا��:�ده  ��� ���وا��د آ��0 را �طور د)2واهآ�

 د�راردھ�د، در�ن ��رودارار���ع ���ه ��2طر�+و��ری از ر!
و��?د !دن �0� د���ن وز?��1!�ن واردوی ا��>��ر!و�د��ن 
ا���د �:ر�� ، ��د ��ر�6� را دردا2ل �'�و�ت �رای �?�1م 

و�ش ھ�وار وراه را �رای ��ز�6ران �!ت ���� ھ�ی ار���-� 2
2ودرا  � ا2وان�رده ���0 ��ود�د، درآن ز��ن ا?زاب ار���-
، و�� ھزار?�+� �دد!�ن ���وز�ر ودو�ت �ردم �+�داد ��1رد

�:ر�� �� و�زو�ر�ردم را در��ھ+�ت �و�ن ،و��ر� ، ر
در�ر��ن �'�و�ت �� �Kح ھ�ی ، �دو�رادر�!� ��1!��د

، ���وز�ر ���ی 2ود ���� �د��+[ �رد�د � و�رده �� ز�2را�
���د ار���ع ���ه -�+��ت وراھ�6ری و2ل �Kح را-+�� 

. ��K'وا� �روھ�ی �+��  
����،�زار، �&Kن،��دز، ��2ردر�وھدا�ن، �روان،  �� ،�����،

ود�6ر�ر�� ،���روز �ور���ن، )&��ن، �وه ,���، ھرات 
ا�� ��م و�,�� ت �!ورآ;�ز��ود، د���، د��� ���رز�ن ر

�� �Kح �رده و �� و?دت د-وت ��وده .آ��0را 2ل و�ران
د���ن ���� و����ر��ر?���� و���ردا�� درا�واج در�� ھ� ا�دا��2 
، وھ����ن در �>M� ���طق ��Eی �و��� ھ�ی �ظ��� آ��0 
?�+� ��ود�د، �� در �ر��ن �� رو��0ی ����وز �و�ط ھ+� 

ب ��1رد، �ون د!�ن �و��رھ� �رای آ��0 �وھ��ت از ھوا�ر��
��دا��ت �� �'�و�ت �رد�� د!�ن آ��ه و�ر ��2!�ن 

�� ھ�` -�وان ����وا�د �� �� آ��0 ���ر�����د واز )?�ظ  و����!د،
�� ار���ع �ور�� آ���� ��زش ���1د،  دروا�!���� ��دا����
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از طر�ق �ط��] �� �و��دا��ن �1� �� ������ �>دھ� آ�ش �س 
و���ت �و��دا��ن ��+��� را �راھم د�6ری -�+� ��6رد�د �� �

,ورت �ر�ت. رو��0 در !��ل ز�����1 آ�ش �س  �� ��2ت.
$ ?�+� ای ���0�� را ی ���وز�ر��Eی �'� و�ت �رد�� �

�$ روز در�0دا�ن ، ��ر��1ر  درآن ?�+� !روع �رد، 
� آن ھزارھ� �:ر �!�� !د، �ون رو��0 ��دا����د �� و�وا?

!�ن �طرف �+��0ر و���!�ر ���] �زرگ در )!1ر�!� ھ�ی 
�$ ��ن ���طق ����!د، 2وا���د �� �1از �6رام و���ل ھ

�ل د�6ری در ��ش و ده ھ� �G ،ار���ع ���طق را Mر�� زد�د
 �!م �ردم ���رزوMد�����6 ا�&�����ن �و�ود ا�ت ، ��

 ار���ع�� B?ی درو;�ن و-وام �ر����� اه �0ر در�?�و 
�ن @� ��1رد و�ظر�� ��2ودرا ز�ر �'�ب ا���ن دو��� �2:

�ودن �ط[ آ��ھ� آ��0 از ا?����ت ��ک �ردم �وی ا��:�ده 
��وده ، آ��0را �� ��راه ��1!��د، آ��0 ���دا����د �� �دام 
��رو��2طر آزادی وطرد ���وز���رزه و�'�و�ت ���1د، و�دام 

�ن �ط�� و ��روا�'Kب و��ن �!��� �ردم را �� ��ش ��ی 2و�
وزی �را ر��د �� ار���ع �ور �� ر ��ر�زد،������ ;ر��

و �زودی  ،دن 2و�ش �� ار��1 ای �درت ���1  ز�$ ار�����
.                                                             �دد��ر �ردم �!�د ده ودود از�ردم را از �!ت ��2رز

                                                             
  ا��ن 2#د ��وط رۀ دو

                                                                                                              
ا��ن ?:�ظ 7 ی ��2ن �رروزھ�ی �2ت ود!وار،?����ت )و

��  ھ� و�!�ن ھ�ی ��ر?���� ��زد�د، �ود، �� د�ت �� �ر���ری
�� ری ھ�ی و?!���ک و;�ر ا����� ا�ن -�ل �ر�1ب ���10

!د�د، ز�را از�1طرف 2وا��� ھ�ی ���>'ول ��داران 
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 Bھ�ی �ود��� �ء2ود 2واھ�Mر�6ر!�ن واز طرف د�6رار�;
2ود!�ن،�ردم را���ن در���ه روزی و��� ھ� �!��د�د �� در 

��� �راغ �دارد؟�� ا���1  اطول ��ر�<  �!ر�ت ��و�B آ�ر
�� زی �ردم �� را �ر�وب �����د،ا��وا��د �'�و�ت و�����6 ���

�ره �رده �ر���� ا��0 زد.�� �ردم �0ر��ن �����ن �!ت ھ�ی 
   �� روزه  �+�0ی ��ل 2ون ا��:راغ �� ���د،در?�)��1 آ��0 ھ

دم از آزادی �و�� و�س �و�� �+و ��ره ��1رد�د،در�ر ھر 
ن �� ا�'Kب وا�را�'Kب �ن -�ل !�اوا�'Kب ��زد�د،ا���� 

�وارو���ه روزی ه $ �� ار���ع �رد�د،�� G�ر����2ت و���
  ا�روز���و!ت و�و�ت 2ود )�س �� ���د.  ���� آ�را �ردم ��

��،ھ�راه ھ�رز���م ����را��ن �:�ک �ود آ2ر�ن روز ھ�ی �1
�طرف �ر�B )&���� �6رام روان �ود�م،آ���ن ��$ ���ور�ت  

�ر�د��ن �را���� 2ود را ز�ر�ر��ل ھ�ی ��;�0 �+6ون �ود.� 
���0ن ��1رد�د،�ردی ھوا ��داد ��1رد.در راھ� �� روان 
�ود�م �ر��2طره �ود،ط��ره ھ�ی ;ول ��1ر رو�� ;رش ���ن 
در روی آ���ن در�رواز�ود. �� �1وت وآرا�ش را �� 

�ردم �ر�� ��ت از د�دن ھوا����ھ� ی ;ول !����1د،
�1ر ��1رد�د �� �دام ا�:��� در!رف ��1ردر�>�ب �ود�د،

�ذ!��م،ودر�ر�B )&���� �� - د؟از�ر�K; Bمو�وع ����! �+
�6رام �� ��زل �1� از ر�'�ی �� �ود  �در�وار ��دان ھوا�

��ن  �رای  ر��د�م،�1� دو��-ت �6ذ!�� �ود. �� �دردو�ت
ادای ���ز!�م از ��زل ��رون !د،�>داز ��د د��'� دو��ره 

�ر�� �و�ط   ��ز�!ت ر�6ش �رخ !ده �ود،و�:ت �� ���م  
در�?�,ره ا�ت؟ز�����1 �� �زد�$ ��زل ر��ده  1����0

�ود�م،در �زد�1� �ر�� �2+� از ���ر��زان در ز�ر ���B د�وار 
� !��دآ�دن ��را ��غ در?�ل ���ر��زی �ود�د،���1ر �رد�م �
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ا�د!�� �ر�� ه ول ��دان ھوای �6رام را�ور داد��� �� �ظ�م �را
ه �د؟ھواآھ��� آھ��� ��ر�$ !د� ارا در�?�,ره �ر��

ر�'� �!وره �رد�م و�رار �ران !د،�� از  ه.ھ�را��ر�ت
��ر�1� !ب ا��:�ده �رده،از دا2ل ��زل �2رج !و�م،ا�ر �دام 

�2رج از ��زل ��!�م،�ون �� ��2طر  .ا�:��� ھم رخ �دھد
�,ؤن �ودن ����ل ھ� �1ر ��1رد�م،ھ��ن �ود �� �وت ھ�ی 

,+B 2ود را �و!�ده �:� ھ� را روی د�ت �ر��� �1� در ��
ل �2رج !د�م،ز�����1 از ��_ ��ر�� �>'�ب د�6ری از ��ز

دروازه �2رج !د�م.د�6ر ��� ���دا��ت �� �� از �دام ���2 
�2رج !د�م؟�را�� در دا2ل �$ دروازه !ش دروازۀ د�6ر 
�رار دا!ت،ز�����1 از دروازۀ -�و�� �2رج ودر�0+وی �وی 

د�����ده �روژۀ آ���ری �روان ر��د�م،ھ�� �� را ���ھ� در2و
�ود،�� ;�ر از اھ�)� �ر�� �� ���1� و�� �ر��زی �� �ظر�� 
2ورد؟�>دآ�>+وم !د �� ���ور�ظ��� ��1رد�د،�ون ���ورز�� 

 B���ر�ت.�� راۀ!ر��+>� 2وا��  رو��0 درھ��ن !ب ,ورت 
�6رام را در��ش �ر���م،در �زد�1�   ��1ب �+>� 2وا�� 

�6رام ��!��دارھ�ی دان ھوای ر��ده �ود�م،�� در�ظ�م �راول ��
G ل و2:�ف �� ;رش درآ�د.�� �را�ر��ط'� را �+رزه�'

درآورده �ود،���1ر �رد�م �� ��ن �زدوران 2+'� و�ر��� 
��ش  �ر��� ا�ت!��b �� در�ر �+وان   �دام �ر2ورد ,ورت

روی د�وار ��1ب �!��� و���ظر���د�م؟�>د از ���1-ت 
�ر2ورد �را�ر ��ط:� را �$ �1وت و�2�و!� 

�ر�ت،�>د از آن �� �طرف �ر�B دو)�!�ھ� ?ر�ت �را
Bر�� �ر��د�م،در�و��  �رد�م،ز�����1 در�زد�1 �دو)�!�ھ

��;�0 ��+� از �ر��زان �راری �� از دو)ت �زدوروار����ن 
 B�!�0ی   د�ت دا?K��� ن ��زارو�:رت دا!��د،د��� د����!
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�1 ��� �� �ظر!�ن !�ن  در?�ل �رار�ود�د،�� ��رد�
K� .2ود را �� ز��ن ��6ذا!��د و��ن  ح ��2ورد B�!د�ت دا

                2ود را �� �ت ��1رد�د،�� �� !�ھدآن �ود�م؟ 
  
  
  

ن2دی �ب  6%��
I-ل ا
Iا�  
   

� ���ور���'�م !�� �ود �� رو��0ی ����ور در�رز��ن �!ب 
!��د ا�ن �و�ر�ر��ردۀ ��ر�ل ��رک  و، و�� !ر���� �رده
و�� ،�رده���دادی 2ود ��رون �رورا �رده2ودرا ازآ;وش 

ز�����1 �� ��زل �1� از����ت  ھ�ی . دار�B1 �درت �!��د�
��ز��ن ر��د�م،���م ا-�Mی ��2واده راد�و را رو!ن و�2ر ھ� 
را�وش ��1رد�د،���� ھ�ی !ب �ود.�� ,دای ��?وس ��رک 

!د،�>+وم !د �� ه ا�ن ;Kم ��B �رژ�ف ازا�واج راد�و!��د
���م ��ر�ل و���ی آن �زدور د�6ری  رژ�م �:�ک ا��ن �'وط

دی ز��د ا�ت �دو و ،��b �,��م �ران !د،�� �>aه�'درت ر��د
د،واو�Mع را از �زد�$ ھر�س ���وا�د�� ���2 ھ�ی 2ود �رو

د،�>داز �رار و�دار ھر و���ظرد��ور��ز��ن ��!د ��ط�)>� ���
�ود �� ��Eی  ��س �طرف ���زل 2ود روان !د�م،روزھ��

��2� و���ه روزی د�6ری  از �� ?دو�رز�د     �د��2� ھ�ی 
��B     !وم 2ود را �0ن �رده آ���ن وز��ن ��Eی �ردم ��ن �

  �ود.                                                                         
��1!�د،�رف �Gل  ��د زوزه، آ���ن ا�رآ)ود �ود�$ روز  

ز��ن در?�ل �رودآ�دن ھ�ی ���2 ازآ���ن �طرف ��;�ده 
 B�� $� از دو���ن 2ود �ودم.��-ت �1� B��2ود،�ن در�
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روز �ود،;ذای ��!ت آ��ده �� 2وردن !روع �رده �ود�م،�� 
ز���ردروازه �,دا درآ�د،��ر ��)$ ���2 �رای ��ز �ردن 

 '� �6ذ!�� �ود،�� دروازه روان !د.��دد��
 ��رم ��رم دا���م �� �دام �پ �0م ا�ت؟در;�ر از آن 

������د!ز�����1  وی ھ�را�م �!م �� �!م !د از��6ھ� �ش 
�وا�E� درذھ�م ��دا !د،وی را �رای 2وردن ;ذا د-وت 
�ردم،در�0+و�م �!�ت در�ر��ن 2وردن ;ذا وار2ط� وار2ط� 

�ردل(!�ه  �ه ��1رد،و�� آھ��6� �را�م �:ت ���طر�م �6 ����
�0 �>داز,رف ;ذا از�زدآ��?�د)�� B��2 �� آ�ده ا�ت؟

�رف روی ز��ن را�و!���ده �ود،�و�� ھ�ی �ر2ص !د�م، 
�ذ!��م،�� ���2 ر��د�م.د�دم ��   �� -��ر را�1� �� د�6ری

2ود را�ر  � �!��� و�Kه �وی �+�د ���ه ر��ق �ردل در��د)
��د)� ��ش روی 2ود �ذا!��، وازط�ق �ر���ن آ��ر زرد�� 

��،�>د �ن در�$ ���� ���� �ر�رده در?�ل 2وردن ا�ت@را 
از ا?وال �ر�� از �زدش    �وال �ردم ��ل از��ن ��!ت 

آ��ر را -ز�ز2وری؟در �واب �را�م �:ت �� ر��ق  آ��ر��
                        ��!ت را �را�ش آورد�م.   ز��د دو�ت دارم،�>دآ ��ن

                                          �را�م �:ت ھ�� �ر�ردان  ;ذا �>د از ,رف
��روزی  B!ا���1 2ودرا  ��] �� ����!�د،  ;رق2ودودر�

 �د، ��2طر ��!�رد ه او�ور �����د،ر�'� �را�ت د��ور داد
 

 �>د از �?ث و ,?�ت�د؟@��رھ� �رای �د�� 2ود را-+�� ���
�را�م �:ت ��ی دور�ری ��روم ا�ر �دام ����1ل �را�م ���0 ،

�و!�ده از�رف ����!د �د؟از�زدش �وال �ردم .ز��ن @���
�����1ل ��رو�د؟       �� �!��ن ���ذ  �طور!�� ��ی دور ��

ن و��ز��ن ����د-'�ب �وھ� رو�طر�م �رد.و�:ت ز��ن ���2دا
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و)� ���ت �� ��ی ���ده �� �����1ل �:ر ����رآ��ن ا�ت،
ز�����1 ر��ق �� ��زل �� ��  ، ����!د؟ ���:�� ����د �ذا!ت

دروازه  ، �� ��زل ��� ��ود و!��م�د،�ون و-ده ��+� �داآ
�� ���د �� دروازه �'ل ا�ت  ازطرف ��رون �:ل �ود. وی

ن و�ت �1� از ھ����� ھ�ی ��ن ���م !�ه آ،در دو��ره �ر��6ردد
�� وی رو�ررو�� !ود،وی ��دا�د �� �زد �ن آ�ده  �?�د

وت ا�ت.�>د از ا?وال �ر�� وی را�� ر��ن �� B��2 2ودد-
��6و�د �� �ن �Gل �رادر وی �د.وی ��1������د،ر��ق �1ث 

 ���و2ھ��م؟B��2 �ن 
!�ه  �ردل ھ�راه �ن ?ر��0 ر��ق او�دام �ر�� �دارد؟��!��دن ا

� B��2 �2رم ��در2ودرا � �?�د ��رود،�>د از ,رف ��ی وی
م �� آ��� ر��� �ود روان ��2b��M��� ����ر �زد�$ �ود .

ه ا�ت؟از ھ��ن �رای ��2�م ا?وال ��دھد،�� �0��ن آ�د�د،��1
 ھ����B �� ��د ��-ت ��ش ر��ق �� ��زل !�ن ر��� �ود

،�����1ل -��رآ�� ر� را �ر��م، ر��ق ��-ت �� ��B �>داز 
                                        ظ0ر2دا ?��ظ� �ردور�ت،.

��د روزی را ��ری ��ودم،�$ روز�رار �را�ن !د �� ر��ق  
�ن �����د.آ���ن از ا�ر ���ه �و!�ده �1� از ر�'�ی د�6ر�زد ���ل 

�ود ��د �و�� و!��ل دا�� ھ�ی �رف را  از �'�ط دور د�ت ھ� �ر 
�+�� ھ�ی   �2�وش ���وا��ن �ر��ب ��1رد،�ردی ��داد��1رد 

��زد،در �:1ر  �� ر�د �� آد�� ?�� �ره را در!1م ��درش �<
�ل �ذ!�� در �ظرم �Gل �ردۀ ����� �رخ ;رق �ودم. ���م ���

�زد،ھ�� ��زرا �را�وش �رده �ودم،;رق در ا��1ر و�,ورات  �
�و���ون �ودم،�1ر ��1ردم �� ا�ن ھ�� ,?�� ھ� را در2واب 
�� ���م،ھر��د ��2وا��م �� �ذ!�� ھ� را�را�وش ����م،ھر��د 
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��-ت �دھم،ا�� در���ن �و!ش �ردم. ا�� ��وا���م �� 2ود را �
 �2طرات �+< و!ر�ن �ذ!�� ،�1شا�ن ھ�� �!

آھ��� آھ��� �زد�$ و��ز ھم �زد��1ر ��!د،و�را ��2ود ����  
دوران ھ�ی ا���داد و�� -دا)�� ھ�ی ز��ن !�ھ� و��0وری 

داران آن ز��ن ��وت ھ�ی ز���داوودی �� �!��د،و�را �� �
د،�ردم ���ز !�م را �� -�+� K2ص �طرف ���2 ھ�ی 1!����

دن ر�'� 2ود روان �ود�د،���م ھوش و�و!م �طرف دروازه وآ�
ک ر�'� ��ود،����0ن ,دای �� رَ �ود،و�ت �>�ن !ده ��ری !د دَ 

   ��ر�:���6 �1وت وآرا�ش !ب را !����1د،و�ن �K در�
�!ت ��م ر��م �� �دا�م �� �� ا�:�ق ا���ده ا�ت؟ ��  

 �ون ر�'� ازطرف !0ر �و ��ر��1راز �0+وی �?�س -�ور
روان �آ�0 � ���طرف ��زل �ن ����د�د، ،در �زد�1� راھ

��ر �1� از �زدوران �:���6 دار�ر��� ��Eی ���  �دام �ود�د،
�G �و�] ?�دا�ن �ون در?دود دو,د ��ری ��زل �ن �رده �ود. 

ر�'� ��وا����د�� �زد �ن �����د،�ن ����ر �ر�!�ن  ��و��� �ود.���ءً 
�ودم، �� �دام ا�:��� ��Eی ر�'� ا���ده ا�ت،در;�راز آن �� ھر 

         . دود را �زد�ن ��ر ���د��� �� !د 2 �!1+
  


Cرۀ �
�& �ن(�  
  

�د�دا)���Jس  �زدور?����ت  وا�>B ��ر �:���6،�>د از 
��دا��ت �� �ن در ��زل ھ��م،و�1ر��1رد�د �� ا���1راز 

�Mر دھ� !ده ا�ت،�ورآ �وای Mر��� را ا?طرف �ن ��ز���
�دارک �� ����د،آ�ر �ط>� Mر�� ��  و�رای �ر���ری �ن

�+� ��,�داران �� و�دان وMد از � �ن  �2ن ��م دا!ت.ا��را)د
 ھ����ن ����� !��2ت ��+� �� ھ�راهو�ظ�م �زدور �ود. و���وز 
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�� �ت روز ��ش ھ�را�ش د�ده �ودم،وی ��دا� وی دا!�م،��د
ا در�ر��ن  �6ذارد،�رای آ�ر �طر��1 �ر�ن در���2 ھ��م.�2

�د �� ��زل �و��دا�� ��6و�د �� ا�+?B �ن در��زل ����!د، ��
�روم �� آ�را ���ورم؟ �� ھ��ن ����0 2ود را�زد�$ �1� از 

�� وی -Mورا�طB وی �� �ن �ود ��ر���د، ا-�Mی ����+م ��
��6و�د �� �را�ش �6و�د �� ��ز)ش را �رک ����د؟ز�����1 
ا?وال �را�م ��ر�د،�دون �>ط+� ��زل را�رک در��زل د�6ری 

�و�� را در�?�,ره ر��م.��د د��'� �6ذ!�� �ود�� �را�ر 
�ر���د،��)�� رژ�م �زدور ���� �ود. ا�ر ��ز)� را�?�,ره 
��1رد�د،اول از طر�ق ���2 ھ�ی ھ����� ��ر���د،وآ��� ?�+� 
��1رد�د،ھ��ن �ود �� 2ود را در�!ت ��م ر���دم، وازآ��� راه 

ر��دن �وای Mر�� در�و��  -�وری راز�ر �ظر�ر��م،�� ��رد
دروازه  ازه ھ� �'��م �رده،�>دآ ز���روا�راد 2ودرا در �!ت در

،�ون �ردم از ا-��ل ;�ر ا����� آ��0 دھ�را�,دا درآورد�
م.��!��دن ��و��دا����د، �� �ن در��زل 2ود ھ آ��ھ� دا!��د

,دای ا�راد دو)�� �ردم �و�� ��� �� ا�ز��ر��1 از �����6 
، واز �وی د�6رھ����6� !�ن �� �ن دو�����6 �ر���ن دا!��

�� دروازه ھ�را�و��دن ھ�` �س ?�Mر�!د �� دروازه ھر�در 
ھ�ی !�ن را �روی آ��0 ��ز �����د؟�رف �� !دت از آ���ن ���ه 

د�6ری  ��ره ای و����دار و�� ���ره در?�ل �رودآ�دن �ود،ا��0
���م راه ھ�ی -�وری را ز�ر �ظر�ر���  �دا!��د،���ءً 

ز�ده ��  �ود�د،در���� �� �ودم در�0+وی آن �$ ����ل رو?���
ز��B و�ود �دا!ت ��ز آن راه آ��0 �$  ��1رد،راه د�6ری

�و�� �+�درا در�!ت ��م آوردن و�ن �� ا��:�ده ازآن 2ود را�� 
?و�+� آ��0 ر���دم،�ون ����0 �1� �� د�6ری ��,ل �ود. �� 
 $� B��2 �� ا��:�ده ازآن 2ود را �� �� ا���0ی �و��
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��ن �رف و!��ل ��داد ��ر�ر�'�ر�� ودود ��م دا!ت  ر���دم،طو
��1رد،آ2ر ���2 ھ�ی ا�ن �و�� �ود،��رۀ د�6ر ��ود �� ازا���� 

راه دروازه �� B��2 د�6ر �روم؟�را �� �� ا���� ا����1ت از�� �ز
 ،�K!� و�ود دا!ت؟ھ�` ا��1ن �دا!ت �� ��Eی وی ,دا ����م

�� ا��:�ده از آن دا2ل  ����� را �را�م ��ز ����د  �� دروازۀ ��م
  ��� و�>دآ از طر�ق دروازه �B��2 د�6ر �روم؟2

���ور �ودم �� �� �� ���ز ,�[ درھ��ن ھوای �رد وطو���� 
ی �ود.��-ت ھ�ی �� ��� در �!ت ��م ����م؟وی آدم ��وار

�� ��واردھ�ن �رد ودود ار�� �� دا�B 2ود را �+�د ,�[ �ود ،
از 2ود را�� روی ?و�+� �ف ��� �د. درآن ز��ن �ن �� ا��:�ده 

ا�ش ��ز !دن ار�� آھ��� ���Eش ,دا و��م 2ود را �ر
�:� �راغ را رو!ن �رد،و�طرف �ر��م،��!��دن ��م �ن �دون و

ا �� دا2ل ��1 ������ آ�د. ودروازۀ ������ را�را�م ��ز �رد،و�ر
،)�����0م !ت و�ت از آب !ده �ود،�را�م ��راھن دا�� رھ���@� و

ان �K ھ��ن �� ،���� آذرد و��'ل ,�د)� را�رم �ردو����ن آو
���دم،ز����K� �1 �ردم را �رای ���ز ,�[ از 2واب 

��دار�رد.�را�ش �:�م! �� �� ا��:�ده از -�ورو�رور���ز �ذاران  
���ی د�6ر ��روم؟وی رو�طر�م �رد و�:ت �ودن !�� �رای �� 
 B��2 لG� ت؟��د روزی �زد �� �����د،ا����را��� �دام �!1+�

ن ��دا���م �� ��,ل �ودن ��م ھ� ��ھم 2ود �دا��د،�ون �
و�زد�1� آ��� �� B��2 �� ا��1ن �K!� �� �� ا���� 
��,ور�ود،��b ?����ت ����ل را �را�ش �:�م. رو�طر�م �رد 
و�:ت �� ���م �ذردر�?�,ره ا�ت؟ھ�` ا��1ن �دارد. �� !�� 

� را ����ب ���دا��د. درطرف ��ی د�6ر �رو�د،ا�ر ا���
  رادرم ا�ت؟دروازۀ �� B��2 � و�� رو�رروید�6ر�
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�� ا�ن ����� ر��د�م،�� �� ��زل  آ����رو�د.�>د از �رو�?ث
����ل �رادر 2ود  رش �روم.ا�� ��$ !رط �� اول ھ�راه�راد

���س ��6رد�� آ�� آ��0 �� ا�ن ��ر �ر ��2طره ?�Mرھ���د �� 
�Gل ا-�Mی ����ل �� ����!�د. ھ��  !�� �2ر؟ �1ررأ ��6:ت ��

 ?ر��0ی وی را  و)� �ن؟ �!1+� ���ت �� !���د �س !��را
�ز�ر !د�� �زد �2)� ُ�و�� �� او �ل ��ول �1ردم،�� ��د د)��

��2م �رادرش �ود �رود،اول از �+�1ن �ر دروازه �و�� را از 
!د.��د د��'� �6ذ!�� �ود��  �ظز�ذ!���د. �>دأ از دورازه �2رج

ر ����ت و���ن �2)� �ُو�� وارد ���2 !د�د.�2)� �� ���� ھ�راه
�ن  ازآ��� �� B��2 �!�ده از ر��ن �� ���2 اش ا��'��ل �رد،

م ، در�0+وی ��زل �2)� �$ دروازه دور �را�� ��م �2)� ر��
ھ��!�ن ��ھم ��,ل ��زل �1� از �دا��ر �ر�ن  ����ل د�ت 
�روش �� ���م ا�ن ����ل !ر�ف در2د�ت ر�'�ی ��ز��ن آزادی 

ر دا!ت ، �>د از راM� ���2ن �2ش �ردم ا�&�����ن �ود �را
�2)� از طر�ق ��م �� ��زل آ��0ر��م،�رف روی ز��ن را �و!��ده 
�ود.ھ�وز �رف �� !دت ���م از آ���ن  �طرف ز��ن در?�ل 
�رود آ�دن �ود،...��ر �زر�ش �� دوازده ��ل ��ش �دا!ت 

و�ر�روپ ��م  ه.و��ر ����رذ�� ، ��ھوش J��M �و���د
�ود، وی را �رای �!ف وا�>�  �ب 2ود�و���ده ھ�ی �رھ�6� �1

��پ ظ�ھرأ �رای آوردن B��2 ?��م �رای �رم �ردن  ھ�راه $�
,�د)� روان �رد،�را�ر �ذر از �ر !ب ���� ,�[ 
در�?�,ره �رار دا!ت،وا��0 �1ر ��1رد�د �� ھ�` ا��1ن �دارد 
�� ��� از �?�,ره �2رج !ده ��وا�د؟و���رد رو!ن !دن 

ھ� را �K!� و�:ر �ورد �ظر 2ود را ھوا�� �وا��د �� ���2 
�ر���ر �����د،و)� �ر��>�ن ;��ل از آن �ود�د�� �ردم �رز�دان 

$ �!م 2ود ��6ه ودرآ;وش ا,�ل وطن 2ود را �Gل �رد�
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��د،ز�����1 ....�>د از ��� �از ھ�` �وع �ر���� در�d ���6ر�د،
�ن ,�?ب �ر��ن B��2 ?��م دو��ره �زد�$ �و�� �� !ود.ھ�

ھم �ر �1ر �د،و��6و�د ھ�وز ���طرف د�6ران ��1��,ب رو 
��م؟ز�����1 �ردم �ذر دروازه ھ�ی ��طل 2ود�� �!�ری �� �

2ود را �ر روی ��ن ��ز �1رد�د �� ���د دو��ره راه ھ�ی د�6ری 
را ����و�� �رد�م �� �1رد�م؟ ��رو!ن !دن ھوا آ��0 �� ا�ن 

را�K!� ی ����� ر��د�د �� B��2 �� و��د B��2  �?دود د�6ر
و�>دازآن �طرف  !وی !ود�� �رد�د �����د �� �را�!�ن �$ رو

�$ روز و�$ !ب راآ��� ��ری ��ودم، �>دأ ��ر 2ود ر���د، 
�ود  ��� �ر�B ���� �2ل �زد دو�ت -ز�زم . پ.ج ر��م روزھ��

�� رژ�م �:�ک  ا��ن �Kد  �� اGر���ر���� در�'��ل ��دارش 
ر �� اراده د�6ر�>�� ��رک �د��ر ���ودی �!��ده !د�ود، و�و�

 داده !ده!��د ا�ن �و�+� �رژ�ف �� ار��1 �درت ���1 
و�ط رژ�م �ر ه �ود،�ون �ردم �� از د�ت دادن -ز�زان !�ن �

  وار�ود�د.و���� وا��ن �:�ک 
از ��ن ر��ن وی 2و!?�ل �ود�د،و�� ا��د ا�ن �ود�د.-ز�زا���1  

د !�ھد رھ�@� ��!�ه از ز�ر ��d ا��ن �Kد ��ن �� �K�ت �رد
آ��0 2واھ�د �ود،از طرف د�6راز آ�دن ��رک !��د 

 B���ر��)�زم �دأ �6ران �ود�د. -���رو���وز��!ر��و���ل ا�
�ون ��ھ�ت ��رک و�زدور ��!� وی را از ��)�0ی ��ل 

و ھ����ن �ردم ا,Kً ��� �وا����د �� ���وز �وای ��دا����د؟ 
2ون ا�ت �+ت �� �����6 ��زش �����د.�� -+�� �����6 در 

�ر��دی، ا���داد وو�ر ا�� را��ظ���راث �ذا!�� !ده ا�ت.�+ت ،
�د�ر از�ذ!�� ��ش �!��ن ����0ی ���د�دۀ !�ن ا?��س 
��1ر�د،�ر�� �$ �>داد ز�دا���0 ظ�ھرأ �� �ر��ن ��رک 
�زدور��2طر �2ک ��!�دن در�!��ن �ردم رھ� !د�د،و)� 
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زا�� �ر�ن درھ��ن روز و�ردای آن روز,دھ� �را�راز�ر
رو�� روان  د�رز�دان �ردم را�� ز�دان ھ�ی ا���دا

�رد�د،)��2د از )��ن �ردم ر2ت �ر���� �ود،ھ�� ��ز �� ?�)ت 
   ��+� �ود. 

                
  

  �و"�/ رژ�ف
  

��ی �Kد 2+'� را �و�+� �رژ�ف در  �زدور-وض !ده �ود؟
در  ;م وا�دوهز�ر !�!�ر -���ر و  �ر��ن �!�ور�ن �ر��� �ود.

��م �زدوران رو��،ا�ر�0� دل وروان �ردم �وج ��زد.
�ر���م ا�!�ر ��دارا�!�ن روز�� روز��!�راز��ش 2!م وا�ز�

وط�'�ت را �را�2�6ت.���ش از ?�)ت �?دود �� ?�)ت -�و�� 
��ر�ران از درآ�د.�����6 زدا�� از ھر طرف آ;�ز �رد�د.

��ران ،دا�ش آ�وزان ا-�,�ب �ر�� �رد�د،���� د��رد�ت �!�د�
د�ت �� ا-�,�ب ن ھ�� وھ�� �ر�م ا-�راض ودو��ن دارا

!ورش و�'�و�ت -+�� �ظ�م �ر�� �رد�د،واز �وی د�6ررژ�م ،
�زدوروار��ب ���وز��راش د�ت �� �!��روز�دا�� �ردن 

ا���د و �>+م و �ر��� ���� و �و�� از دو���دار��ر?���� زد�د 
�� ا�ن �+ت و)� ���دا����د  دھ�� ا�!�روط�'�ت  د�ت ��ز�د�

و�وج ا-�راض ،-,��ن و�'�و�ت  �زرگ ا��رت ���ز�رد؟
���6رد،�ر�� ��!�راز ز��ن ا��ن �Kد �را�ر�!ور را�را 

�ر���ن �زد��6رش �+و ��ره رژ�م �زدور2ود و�و�ط �
ژ�م د����ورو2ون آ!�م ا��ن �'وط ��1رد�د.و��6:��د ؟ �� ر

ت �� آ�ده ����2طرآرا�� و�>�دا��ر����و��)��ت "دو���ن" �رده
ا�د؟ و�� ا�ن ���2ن 2ود آ�ش ��!�ردر2ر�ن ھ��� �ردم �� 
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��زد�د،و�ردم �� ھم ��ھ�ت �+�د آ��0 را ��دا����د،ود�ت رد �� 
���B آ��0 و��داران ;�ر�6ر !�ن زد�د،و��دا����د �� از 
آ;�ز�ود��ی ���ر��م Gوراز �ره �� ا�ن �ت �ر���� �ر�6ون 

�و�+� �رژ�ف ھ�� �ر  !ده ��)�ری ��2ن و��رک !��د ا�ن
  �دی۶رو�� 2ود دا!��د،  ار��بدرآ2ور

ژ�دی ا��روھ�ی ا!&� )6ررو�� ادا�B �ر?Mورو���وز۵٨
ی ا!&� و?!ت و�ر�ر�ت ��رو ھ�و���ه روزی ا����-�،

�را�B آن K2ف  ���م �ورم ھ�ی �+طB ����1رو���وز )6ر��2طر
 و �ن��0!�دۀ ��،د،�� در ا�ظ�ر�ردم �K ��ول !ده ای ���0� �و

��  �!ر�ت �� و�وع ��و�ت؟ �� در ����B آن ���وز ا�ر �درت
�ر��� !ده ای ��ن ا)�++� را ز�ر�� د�دان ��+[ �� ���م �وا��ن �ذ

،�ر-1س ���م ھ�ی �+� ز�ر �� �����د�رد�د،�� �'درات �+�� را
�ر!د  هوMدا��>��ری �ردم �� روز �روز!دت �ر�ت و����د

�راد ����6ه و ز�دا�� �ردن، .وازطرف د�6را���داد ��6ر و��را
�K!� �دون و�:B ���زل �دون در�ظردا!ت ?'وق وآزادی ھ�ی 
�ردی ،ا����-� وا�����ت، ھ����ن �و��دن ھ�ی ا���ری از 

� ���م �'�ط �رۀ �را�ر �!ور �� ������ن وا�ران  .ازآ��� �
��رت ھ�ی ��+� ادا�� دا!ت، �� در �ر��ن ز��ن �� ادا�� �0
در �را  ر����رروز و!ب �ردم �� �وای ��ا�ن وM] آ!:�� و

�ر �!ور��!�ر از ��ش در?�ل آ ��ده ��ش،�'�و�ت و�� ر��ن �� 
�6ون ھ�ی ا��>��ری و�2رج !دن از �رزھ�ی �!ور �ود�د، �)و

�ود  �6ر!�نردرا�ن ��ر وداروا���داد رژ�م �زدور و�� دار;�
روی  �ر��] و�ظ��� ������ن ط+وع �رد.ا���ل ?1و�ت   ،��

�Kن د��ق و?��ب !ده در�ردۀ ر�� و�زو�ر�������� ھ��� �$ 
ا,طKح ��2طردا-�B �ر?ق �ردم �� از ا-���ر��ن ا)�++� 

�2,وص ��0ن ا�Kم �ر2وردار!د،، �� در را���ی آن  



www.goftaman.com 

 154

ھزارھ� �وع �K?�0ی ��!ر��� و,دھ��+�ون دا)راز ���م �'�ط 
� و�ر��]  ��0ن در ���$ ھ� وزرا����2 ھ�ی ?1و�ت �ظ��

���$ ��داران 2ود �م �ر��] ������ن �1رژ����ن �راز�ر!د،
د�ت دراز�� �0ل ��زی و���وس �روری از �رزھ�ی 2ود 

                                                                ��0ت و�ران و�� 2ون B�:2 �� زد.در �!ور �
، �و�ط ھر)?ظ� از طرف دو)ت �زدورواز طرف د�6ر 

�+وی � �� �ار���ع �و� ���$ �����6 ھ� ���وس �رگ و����ر
�� !�ن را �طرف ه ��زک وز2�� �ردم �� را�� �!رد،وز�د

�رگ و���ودی �وق ��داد.در ���ن او�Mع وا?وال 
��&�رو����ده ،���ش و�����0 �را�ر �!ور�� اوج 2ود ر��ده 

�و�ط  ه�ود. ھر )?ظ� ا��1ن آن ��ر�ت �� دو)ت د�ت �!��د
  � �'وط ����د.                                              ���م ھ�ی ھ���6

  
/�
  د�%�7ری �4ر�
ن ا-�
�وی ��2د +�;

  
��ه 2و��ن ?وت �رار��ده �ود.�ردم ���ل �رMد ا!&�)6ران 
 رو�� و ?����ت د�ت �!��دۀ آن ،د�ت �� ���م �رده �ود�د.

از درا�ن �?�و?B ���رزات داغ وآ�!�ن �ردم �0ر��ن ا�&�����ن 
ھر �را�� �ر ��1!�د. ھ�وز 2ون �ردم در �و�� ھ�ی ���ل 

�طور;�ر ��ر��� ا-Kن �ر���ری ���د ��  2!$ �!ده �ود ��
�1� از ا�'��Kون �زرگ Mد ا��>��ری وا���دادی �ود،از 

�>داز ا�ن -�ل  رژ�م �زدور �2ش �رد�د. طر�ق ر���� ھ�ی
�وج و;�ر ا����� رو��0ی ����وز و رژ�م �زدورآن  ��روا

��ر �وده ھ�ی 2!�6ن و�'�و�ت �� از �:رت وا�ز ��زه ای
و�� در�2رج از �!وررا  �ر�ردم �� در دا2ل �!ور�ظ

را�� آ�ش �2ر د���6ر �رد ا�طوره ای �ردم ��  �را�2�6ت . 
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و��رو ھ�ی ����وز�� د�ت �!��د��ن 2!م ھر�� ��!�ر -+�� 
�:��د؟ رژ�م �زودرو��داران اش ��2وا >������د �� ز��ن �+و)� 

�� ا�ن -�ل ;�ر ا����� 2ود ���ش �'�و�ت �+� رااز )?�ظ 
��د،و)� ���ش �'�و�ت �+� روا�� در�$ �2��� و���و�� �1!

�� د!�ن �ور 2وا�ده ا�ت،و��� دا�د �� ا�ن �+ت  ��Gت �رد
�زرگ ���ن �رز�دا�� را در دا��ن ;رورآ�ر�ن و?���� ��ز 

� ���ن ?�+� � د!�ن ��� �وا�د 2ود �رورش داده ا�ت، ��
 و از ���رزه د)�رد ����د. دھد ��ر� و�و?ش آ��0 را�ر�ب،

  از ���رزه و�'�و�ت د�ت �ردار�د؟ ���ردم
 �2ون ;+��د ,دھ� د���6ر !د و �>د �� ا�ر���د �دو���دا���

���را�ری ���6��6ن،�Kح رزم وی را�ردا!�� -+�� رھرو���د 
��  ھ�ی ا����-� ، ا��,�دی و����� راه وی را�>'�ب

�����د؟ا�ر ���د از )?�ظ �ز�1� در��ن �وده ھ�ی ز?��1ش 
و�ردم �0ر��ن �� ���ت!ا�� ا�د�!B �+� وا�'�K� وی �راغ راه 
ھ�� ������1 -+�� ا���داد و���را�ری ��2طرآزادی،د�و�را�� 

��د ز�ده و��و�د ا�ت،�را �� �� �و-دا)ت ا����-� ���رزه 
�� �ی 2و��ن �� -دا)���د ��2طررھ�@� ز?��1!�ن از ���6ل ھ

و�� �را�ری ��ن 2ود را �دا�رد.���د د���6ر !د،در ز�دان �2د 
در ,دارت ز�ر !���1 �رار �ر�ت و)� �!1ل ا�طوره ای 
�'�و�ت �رد و �را���م �� آ��1 �� رو��0 و ا��دی آن ��زش 

                            ����د ،ا���2ر آ��ز ا-دام �رد�د.
6ذ!ت ، ?وادث ور2دادھ� ���ن داغ روزھ� �1� �� د�6ر ��

����� �� �?ران ا�����،ا��,�دی،، و�ر?رارت �ود 
�را�رز�ده �� �ردم را�?ت !>�ع �رارداده �ود.ھ��!� ��رو 
 ھ�ی ا�'�K� از !ش �0ت ز�ر Mر��  از طرف رو��0 و

و ھم از طرف ار���ع ���ه  �راردا!��د.                                  رژ�م �زدور
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رزه ادا�� دارد�  
  

6ر ��ران 2و�ش �� �ر�� ای د� اهاز �ر�� �!��ن ھ�ر�$ روز 
ھ��!6� !�م ھ� از ���1 �� ��ی ��ر���م ، ط�ق روال 

�!��ن  Bزل ا���د ��د  درد�6ر��ر���م، ھ��ن روز �� در �ر���
�ود�م، �رار�رآن !د  ������م  �1� از ا�'�K� ھ�ی �����ز ���

�� K2ف روال ��+� �دری ��و�ت ھ�ی !ب �?ل را �رک 
�� ��-ت دوازده ��B !ب ��زل ا���د را @�م،و�رار �رآن !د ���

�م ، ھ��ن ��-�� �� �>�ن !ده �ود �راه ا���د�م �'ر��b @�رک ���
��د د��'� را ��ری �رده �ود�م ، در �$ ��رراھ� �$ �روپ 

!�ن از �$ ھ�ود�د، �� ��رد �ذ-� ���ن �رداز ��روھ�ی ار���
�ل ��6� در ��راھ� ��Eی ��ن ,دا   و�>د ازردو�دل ��د 

ی 2و�ش ز�ر آ�ش ��را �� ��!��دارھ�ی د�ت دا!��  �+�� 
�ر���د، �� ��'��K�واM] آ��0را ز�رآ�ش �ر���م. �>داز ��د د��'� 

 ، �>د از ��د )?ظ� �و�ف �راهد����ر !ده -'ب �!��� �رد�
2ودادا�� داد�م ، ���ل ��دآوری ا�ت �� ا���د ��د ���م �1� از 
ا���دان �>روف   و��ک ��ز �ود، �� �>داز �� ر روزدر�$ 
?�+� ای ����ر ���ردا�� ��Eی ��زل اش در ��ش �!��ن 
�رز�دان �>,وم اش �و�ط ار���ع ���ه �� !�0دت ��ر�د، ��د 

�� ار���ع و�2طرات �را����0ش �را�� ��د، �رگ و�:ر�ن 
�زدورو���ه ، �>داز ��ری ��ودن �$ ��-ت در�رB�ّ اور�� 
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ت �$ !ب و�$ �د ،���زل �1� از دو���ن 2و�ش ر��د�م
!���د�م ، !ب د�6ر از آ��� ��رون روز را در ھ��ن �� �ذ

�زد �$ �$ �ر�� �و�$ ��وی �ر�B دو)�!�ھ� ?ر�ت �رد�م. 
��M م ، �� در?دود ده ا)� دوازده �+>� و�ود دا!ت ر��د�

�ود، در��2ن �وت ��   �ود. ���ھ� درھ�� �� ?1�:ر����ر�$ 
�ر��0ی ��6ره دارش �� از �!ت د�وارھ�ی ��غ ھ� 2ودرا 
�طرف �و�� �!�ل �رده �ود، ���ھ� !ب را دو��دان ;+�ظ 

ه �ر �� و���ز ���ن رو!��@�  روز ����2 وھ����ن �ظ�ر
�وز در آ2ر �� ای را!��د�م ، ھو��ر�1� !ب �ود، ����0ن !ر

�و�� �ر��ده �ود�م، در ��,+� ای ��د ��ردر!ب ���ه وظ+���� 
�ظر��ن �� ���ھ� ;+�ظ� 2ورد ھ�� ��ھم �:��م �� ���ھ� 

ھر�دام از  ���ت؟ وھ����ن �� �1د�6ر در���د)� �ود�م ،
M�?اول �رو�د، �ون  ر�ود�د�� در,فر�'�ی �� درو�ت 2طر

�+�د ��غ ھ� ا?�ط� دوطرف آن را د�وارھ�ی  .�و�� ��ر�$ �ود
�رد�ود، راه ��ز �!ت ��ود. ھر�س ��2وا�ت �� �� ���ھ� 

  ود، �� �دا�د�� ���ھ� ���ت؟�زد�$ !
�>M� ر�'� ����� د��ور �� طرف ���ھ� ?ر�ت �رد�د  

�د، و2ود در�!ت �� ار���ع ���ه در راه ���ور ���1��دا����م 
از  دراد ھ��ن �ود �� -ده ای از ر�'� 2و�د�وار��6ر���6ر

�� ���ھ� �د، �>د از �زد�$ !دن در��2 ای د�وار دا2ل ��غ �ر
ا��>��ری وه و�رزن و?!ت در آن !ب ظ+���� �� از �

����ر�د، آواز ��ران �� �2دۀ -��ب �را�ر�و�� را در�ورد�د. 
در��رراھ� ��ر��<  ��رد�6ر از�!ت  ،�:�ن �� 2ر ا�ت

�ع �� �� د�وار,دای ر�'� �+�د !د �:��د �� E!2واران ار��
�د،�ون �,وارھ�ی دھن !�ن ھ�وز ھ��ن )?ظ� در���ن �ود

ھ�ی ��2+ف ��2طر از ه !�1ده ، �ون ھ��!� ار���ع از !�و�2
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��ن �ردن ���رز�ن و�'�و�ت �+� ��ر��6ر�ت، ا����ر 2ررادر 
��ر راھ� ��ر��< و2ود!�ن در �!ت د�وار ��6ر�ر��� �ود�د، 

E 2واران د�ر�ر  ھ��!� ?ق �ر ��طل ;+�� دارد آ ن !ب!
ا��ظ�ر�!�دن، �ط��ن !د�د�� ��� د�6ر�� !�1ر!�ن ���ر 

�,ف ��ل ا�ت.  ��6و��د �� ا��ظ�ر ،د���ت ��6ر را�رک �رد�
از �س �� ���2 �ود�د ، ?�� 2ر را �را�وش �رده �ود�د �� �� 
2ود ��ر�د، ��2Eره 2ر را ازز���ر ار���ع K2ص �� راه 

ھ��  �� ن در��2ن ا��وه �ود ،ر اطراف 2ودادا�� داد�م ، در��
?!رات !ب 2وان �� �رورو!�د���� �!&ول وا��ظ�ر���ودی 

�!�دن،��رد�6ر,دای و?!���ک �+�د  !ب ود��دن روزرا ��
E�� ر��1ن �2و  !د، �� د���ن 2ودرا�� دارانه ور�د،�و�� �� 

��ش ��6و��د، �>داز ��د از�ر��0ی ز�دان �� ز�دا���ن ھو!��ر
Gل ?+'� ھ�ی  ز���ر�ر روی ز��ن ا���د�م ی ��ن �)?ظ ھ�� 

،�>دآ آ�ش �� ز���� �!�دن �ر�ت ، �G+��1 �ر��دھ� از دل 
ظ+�ت !ب رھ� ��!ود و2ودرا �� د��ر �1وت �� ���رد، روز 
در?�ل د��دن �ود، و��2وا�ت �� ��ن ظ+�ت وظ+�ت زدا@� �� 
رو!��@� 2ود 2ط ��,ل �1!د، ھ�وز ��,+� ���ن ��ر�1� 

�دا����د �� �� �[ آ!�1ر ��ود، �ردم �ر�� ھ�وز ��ورو!��@� ,
������ ��د روز��ل  �ردم !�ھد ���ن ا�:�ق ا���ده ا�ت ؟

 ،�� در�ر�� �!�ن �>+م ��ن آ;� �����ردا�B ار���ع ���ه �ود�د
�1� از���ھ��ن ��ز��ن آزاد��2ش �ردم ا�&�����ن �ود�� !�0دت 

6رار���ع �� ��ر د� د��زد� ردم ?دس�ر�� � ر��ده �ود، 
و�و�ران ا���� ��2طر ��رو��ر �ردن �رز�دان ا,�ل �ردم 

�ردم در!0رھ�  ،�ون�د�� �رادر �!� را آ;�ز �رده ا
و2را��1ری آ��0 �� ,د��ر-+�� ���رز�ن  ت�Gورو��� ھ� از �2

ا��$ Mد و 2ورد ��ن �� ، د�+� �وط�� �رده �ود�د آ��ھ� دا!��
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�روھ�ی ���ه ��!�1ت ��2م !د و �>د از ��د د��'� آ�ش ��ری 
، �� �ر ا��6د�� �?�ذ �� را�رک �رد�د، و��ھم  �درو�رو!د

�د�� در��6رھ�ی 2و�ش ���� ���د�م �را ھ�وز��ر�1� �ود 
��  ؟�� �� �ده ا��م �� آ�� آ��0 -'ب �!��� �رد���دا��

,دا@�   آ ��د ��ر��ود�م از طرف د�6ر ھ�`���ور����1د، �>د
�ر��  �ط��ن !د��  ود، �K یرآ�د، !:ق در?�ل د��دن ���

د�6ر�� ���م !ده ا�ت، �ر�� ��و�ت !د�ود،�� آذان �ردا2ت 
و�ردم �?ل �� �� ��وری وھراس از���2 ھ�ی 2و�ش �رآ�د�د، 

. و��ھم �� ا��:�ده از-�ور  دروان !د� و�طرف ���د
�2ک  اه 2و�ش ادا�� داد�م، �و�� ھ�یو�رور���ز �زاران �ر

��د�6ری �ذ!��م، ھ�� ���1وت  آ)ود و����داررا �1� 
?�1:ر�� �ود، �ر�� ��ت ودر��2ن    و���2 ھ� ھ�� �ر�!�ن 
و�و�وار ��ظر��ر��د، آ���ب از�!ت �وه ھ�ی �+�د ا!>� ای 
رو!��@� �2ش  2ودرا �>داز �&+وب !دن !ب ���ه روی �رگ 

�0ن �رده �ود،ط:+�1ن �� �رھ�� ھ�ی در��2ن و�!�زارھ�  �6��� 
آب در!��� ھ� از ��زل �طرف  �)� از2 ھ�را�� �طل ھ�ی

�>M� ھ� �وب درد�ت ر�� ھ�ی  ،�و���ر روان �ود�د
ون ��وو�و�:�د را �طرف ��غ ھ� �� �را��ه ���رد�د،�

ان �Kدرآن �?ل �� �ود�م،�ون �رارو-ده ای ��+� �� ��ش از آذ
�وا�>� ا���د !ده �ود. ��وا����م �� درو�ت �>�ن �رو-ده 

'�ی د�6ر��ن از �?ل ھ�ی �2+� دور 2و�ش �ر��م، �ر �� ر�
 داز�� �� آ��� آ�ده �ود�د ،����ر �ر�!�ن و�!و�ش دا!��

�� �دام ا�:�ق ا���ده ا�ت ، �را �� در�د�ر�ن !را�ط  دو��دا����
                                                    .دھ� ی !�ن آن ���م ��ر���د�ه ر�'� 2ودرا درو-د

��� ��زل ر��ق ��ن ا���د ر �����ن ر��د، ���2Eر ه ا��ظ�
، �ون را���م �>+م �روژه ای ��د ��1رد�م �� ��آ� -ز�ز��
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!�ھ� �0+وی �وی �روژه آ���ری  ��زل وی در�ر�B دو)ت
ر��د�م، �ر��ن را �رای ر�'� �زارش �رد�م ، ,�[  وان �ود�ر

�>د از ,رف ��ی ,?�ت �ر �ر �6و�6� �Kن ھ�ی �>دی 
�ر��� !د، روز �� ھ��ن ��وال �ن �,����آ;�ز !دوھ��� �

!ت ،��ر�1� !ب ���ه ��ر د�6ر�ر�+�� ھ�ی ���وا��ن ���� �ذ
!وم 2و�!را �0ن �رده �ود، ��-ت ھ:ت ��B !�م �� ��] ر�'� 
��زل را �رک از �ر�� ای دو)ت !�ھ� �� -زم ھو ���ن �راه 

 ��Eطو bدر �ر�� ای د!ت ھو���ن �� ا���د�م،�>د از �:ر���� 
درآن �� �>M� ر�'�ی د�6ر�� ا��ظ�ر �ود�در��د�م  ���� ��-ت 

>دأ راه ھو���ن را در��ش �ر���م .                                                 دوازده !ب آ�?��ود�م ، �
�>��ن و�Eت از�1� ا���دان �زرگ )��� ��0ر ا�ت ��دی  

��ل ��د�ن وزھ�ی �روان ���م ?��� �روا)د�ن �2ن ����م، ر
ازدو����م �را�م ا?وال �رد ه �ود، �� ��زل  �ر��� �و�ط �1�

�ر روی   �د دروازه ھ��!�@د ھر ز�����1 ����را ��زل 2ود �دا��
!�� ��ز ا�ت ، در ھ��ن !ب درذھ�م 2طور�رد�� �+>� ای 

ر�'�ی 2ود  ?ب در���ر راه ���رار دارد، ھ�راه?��� ,�
�ن �ر��� �را�م ا?وال �رده  �!وره �ردم و�را�!�ن �:�م �� ��د

�� �زدش �رو�م، ر�'� �را�م �:�ن �� 2وب ��!ود��-�� راھ�را 
�ش �6ذرا��م ، !�0د ��د ���م و�� ر��ق د�6ر �!�ول ا�����ب 

 د�>�ب از �ن �وال �رد� از��+� !��ردان وی �ود�م، ر�'� ��
�� ا���د   دروازه را �را���ن ��ز2واھد �رد؟ �را�!�ن �:�م �� 

�����م، ��2Eره   ا�د �� �� �زدور�����6 ووط�:روش! او��د�+�
  ؟�� ���ت د�>داز ��د)?ظ� ,دا آ� ،دروازه را �$ �$ �ردم 

در �واب �ن ��م 2ودرا �را�ش �:�م، در را��ز �رد و��را  
ای در دا2ل ���2 ز�ر ���1$ درآ;وش �ر�ت ، �>داز )?ظ� 
 م �رد�ر!���د، رو �ط�ور ��ر� ار��ن ھ�� را از�ظر �ذ
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�� ھ�� !��ردان �ن در راه آزادی   �م و�:ت �ن ا���2ر �� �
��ن رو;�� آ��ده  ���� ا�د ! �ورأ !�ر��ی را ھ�راه وطن ��ر

�رد، �>د از ,رف !�ر��ی ��2وا���م �� از �زدش 
��  �ن ���م !�� �د�ت 2ود   �م ��ز �را�م �:ت@2دا?��ظ� ���

،?���E روان مه اد�'داری ا�6وررا روی �ور�� �!�ش �ر
��2ود��ر�د!��رد�6ر رو�طرف �ن �رد و�:ت ��   ھ���د �'داری

�ر �رز�دا�م ��� �Eر�ن ا���2ر�را�م ا�ن �ود �� ا
�2ش �رار �!�� در,ف ���رز�ن آزاد �زر��ر���ود�د،و ھ�راه

��6ر���د، �0ر ?�ل !��ھم �رز�دان �ن ھ���د، ��دش �را�� 
��زل  �رو�م، در�زد�$ �ود �� �زد ا���د��د!�ون دراول �رار�

�ود اول ا���1 �ظر�� ن �ر��� !د،��ظورازر��ن ا� �,��م 
ر�'�ی  1رر2ودا���د، دوم 2وا��م �� ھ�راه�'��Mی �

د�6ر�>ر�ت ?�,ل ����د، �ر�� ���م ر�'� از��+� !��ردان وی 
�ود�د، ا�� از ��1�ل !2,�ت آ��0 در�� آزادی �2ش ��� 

را�د�م،!:ق داغ �رده دا��ت، ز�����1 از ��زل ا���د �
��ده �ود، ھ�ی ;+�ظ ;��ر�و!ه �ود،�?ر��ه د!ت ود�ن را �رد
ھ�را��ره �رده �ود،از ;��ر���م ,�?�6 ھ� ����� 

طK@� ر� ازا�ق �ر�!�ده،آھ��� آھ��� در ��d ،دوررو!��@�
�ردم  ،��ظر��2ور د، ازھر�و!� و���ر �ر�� ھ�  ��� ھ�و�وه ھ�

�طرف ����د�رای ادای ���ز از���2 ھ�ی 2و�ش ��رون !ده 
,�[ ��ر���د، �ر�د��ن از رو!�� آ���ب ھ�� ��رورودرآواز 
2وا�� �!&ول �ود�د،�ون رو!�� !ده �ود��� !د�� 2ودرا �� 

���   �+ط�ن !�ه ���م . در ���ر راه ��ن �+>� ای ?ھو���ن �ر�
�� �1� از �وی �:�دان رو!ن M��ر و���رز�ود. 2ودرا �� 

، و�د�� �ود �� از وی ا?وال �دا!�م . ا)��� ��زل وی ر���د�م 
روزی  ،?��ن �وت )وی �Kح و ���0زات  یز �,�دره �>د ا
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را ر�'� �زد �ن روان �رده �ود�د  )وا�1� از ��,�داران ھ��ن 
�� ��د روزی را �� �� ��ری ����د ، �'ول !�0د ���د �� 

�د، ا�� ز�ر !�] ��ر اطراف 2و�ش را رو!ن ��1 ��6:ت
                                                ��ر�$ ����!د .�+و�ش 

ی �درت ��ذب �&رور�ود�د �� �زدوران روس آ�'دردر�!�  
رار��ه ��داران !�ن �,ور���1رد�د، �� در دو,د ��ری � ھ�`

������  J�� .�6ه دا!�� ��!�د���را در�+>B آن ا��ر !��ع ھ� 
وی ��د روزی درآ���  ،�ر?وم ?��� �+ط�ن !�ه ا��'�ل دادم

�'� وی را���ی ر� �>د از ��ری ��ودن ��د روز ،�0��ن �ود
و �>د از �د�� �ن آن ر��ق ا��'�ل دھ�ده را  ،د�6ری ا��'�ل داد

�>د از ا?وال �ر�� از وی �ر��ن �ردم �� دو�ت ��ن د�دم و 
����ر  �طور�ود؟ �را�م �:ت  ا�ن ر��ق �Gل ���ر ر�'� ��ود!

.ھ�� روزه در روی ���2 ��ورت ��?رک و -�,� ا�ت
د، در ?� )��1 ر�'�ی د�6ر در���2 �� �د، و�� �دم ��ز���1

.ا��دEل دی !ر�� و�� �ر�B آ��0 را ��� !�و��� ,دا �!���د و
ز�� ���1 ر�'� �زدوی و�� ��ی د�6ر ��ر���د،  �ر?ق �ود،

درطول روز�� �ز �$ ���)� ��ی و�� آب ��ز د�6ری ��� 
و!� ای ود �� درا �Gر?��� ھ� ���راب در �� ��ظورا�ن د�و!�د�

�رای ��2��0 �زا?�ت 2+ق �1رده ?و�+� �� �ود، �رای ا ���1 
ز��د��ی وآب  ��2م ھ� در �رراه ���!�د از�و!�دن��!�د و 

  �+و��ری ��1رد�د.                                   
ش ���ه را�ط� ا �ردان ���رز و�����ز�ود. ار���ع ?��� �1� از

!��� ����ر���ردا�� ���� را در���ر   ،را �� �� �2ر !ده �ود
�� اGرا�:��ر ��ن ��م  و�ود�د،  هدروازه ��ز)ش ����� �رد

و�� �>'�ب ا�:��ر رو��0ی  !!�0دت را �و!�د ��داش �را�� ��د 
E�� �1ر��� ا�ت! از  ی����وزاز �رس ا���آ��0 ?�+� ,ورت 
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 ، د�وپ وط��ره �رار داد�ز��ن وھوا ���2 ای وی را ز�ر آ�ش 
�� اGر آن ��زل وی ��2ک ���1ن !د ، و)� د�6را-�Mی ����ل 

  ظ� در��زل ��ود�د.                                           وی درآن )?
  

� Cوب  4رار"
ه ھو-�
ن  
  

?��� �+ط�ن !�ه ��ری ��ود�م،  آری ! �$ روز را ھ�راه
� ��2و���دا�� در���م روی آ���ب آھ��� آھ��� رو!�� 2ود را �

ز��ن �0ن �رده �ود، دو��ره ��] �رد، !ب ���ه آرام آرام 
�زد�$ !د. از �وه ھ� ودا ��� ھ�ی ھو���ن ���م ��Kم و�رد 
��وز�د، ���0ب در �!ت �و�� ھ�ی ���6ن ا�رھ� ���0ن !ده �ود، 

ن �!�$ ��زد، واز !�B2 ����ر��ن از K�Eی ا�رھ� ��وی ز�
ف ھ�� �� را در2ود�ر��� �ود، �� ?��� 2دا �ل ھ� -طر)ط�

                              ?��ظ� �رد�م، و�,وب ھو���ن �راه ا���د�م .
در دا��� ھ�ی ھو���ن �!�زارھ�ی ��ش �� �ر�وط �� �1� از  

دری از �و�� ھ�ی آ�را �� دو���ن ��ن �ود، �رار دا!ت �� �
+��رای ��ن �!1!$  � �ود ��2ود �رد�م ، �� ��در ھ�!م?�وی 

���ر��د. �>داز ��م ��-ت در ھو���ن �� ��زل ھ�!م ��ر�ر 
ر��د�م ، ھ��ن !ب در�ر�B ھو���ن -رو�� ��ر �$ دھ'�ن 

وی ����وا��ت �� �رای ر���6� �?:ل -رو��  �'�ر�ود
��ر2و�ش د��� ای �و�'� را ���ورد، �ون ر�'�ی �� وظ�:�  

دوط+���� ا!�راک  دا!��د �� در�?��ل -رو�� �رز �دان ;ر�ب
�$ ، �دو ر��ق د�6ر��ن �� ; ��J ھ�!م ��ر�ر ھ�راه  ،�����د

د��وره، وز�ر �&+� �رای ر���6� �?:ل ر��� �ود�د، �� ��رد 
� را آ��ده �رد، ��-ت ��دن ��در ھ�!م �را���ن �!1!$ �+ر

، ��� �� ر�'�ی د�6رآ�د�د و ��م !ب �ود �� ھ�!م ھ�راه�$ 
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ا ��2طر �روی وا���د �$ �� �� �رد د�رار��+� �Kن طوری �و
�وھ����� در دره ای ����$ �� در!��ل ;رب  �رار ��ه

�م @ھو���ن �و�>�ت دارد �رو�م، واز �زد�$ ��ط'� را �ر�� ���
�دھش ، -'ر�B ��-ت دو��م ��B !ب را�!�ن ��داد�� ,داھ�ی 

رو��0 �,دا  ھ�وان ، �وپ،و��!��دارھ�ی  G'�ل از�رار��ه
!ب را !�1ت و���م �ردم �ر�� را �� ھراس  و �1وتدرآ�د 

ا�دا��2 �ود، و��را از 2واب ��دار�ردو�� روی ���رھ�ی 2واب 
2ود �!��� �ود�م، ھ�!م ��ر�ر را �رای �0��دن و�6و�6� 
��رھ� �� �!ت ��م روان �رد�م، �>د از آ��1 ا�دا2ت ھ� ���م !د 

�� ر ��ه�رای ���:ت �� رو��0 از �را�ن آ�د و@، ھ�!م دو��ره 
�� آ�طرف �رو�م ��E;�ل �طرف دره ای �� �رار �ود �ردا �� 

                              .��رھ�ی �وپ وھ�وان ��1رد�د ، !ب را ��ری ��ود�م،
��د د�وا�� وارز��ن وز��ن را در آ;وش  !:ق داغ �رد ��د 

در��2ن را �!د ت �� �����د، ��زه از �!رق  ،�ر��� �ود
�م �ور�� �!م ��2ورد، و�2ر از م و�� ر�ق ورو!�� ���ده د

�دن آ���ب را ��داد ھ�B �ردم �ر��  در�$ ?�)ت �رس �رآ
، آ���ب آھ��� آھ��� ��ر�1� !ب را ��ره �دوواھ�� �رار دا!�

�>د  .�رد وھ�� �� رو!ن !د، ��درھ�!م ��ی ,�[ راآ��ده �رد
از ,رف ��ی ر��'� را �رای �!ف در �زد�1� �?ل روان 

�� و�?'�'�ت Eز�� ر��ق دو��ره ��ز �!ت و ر�>داز �ر �رد�م،
�زارش �رد�� !ب رو��0 در ھ��ن دره ای �� �رار �ود �� 
�رو�م ، !ب �ط��'�ت �ظ��� دا!��د و�� �>K ���م دره 
در�?�,رۀ آ��0 �رار دارد، د�6ر ا��1ن �دا!ت �� �� �� دا2ل 

�:��  !���د�من �� �ذدره �رو�م  ھ��ن �ود�� روز را �� ھ���� ،
در در�$ ��2وادۀ دو2واھر و�$ �را ������د �ذا!ت �� ھ�!م 

ی ھو���ن �!م �� ��0ن �!وده �ود�د، در �ن �زدور��ردر�ر�� 



www.goftaman.com 

 165

!ش ��)6� �درش را از د�ت داده �ود، ��درش در��6د��� 
و���6� د�ت �� �ر���ن �ود، ��درش �� ز�����1 ھ�!م �زرگ 

!و@� و��رھ�ی د�6ر !ددر���2 ھ�ی Gرو���دان ھو���ن ر2ت 
��زل آ��0را ��1رد، ودر �دل آن �'داری ;ذا �رای ��ر ��ودن 

��ا���1 ھ�!م �وان !د  ودر�روژه �رز�دان 2و�ش ���0 ��1رد، 
و ا�ن !2ص ی آ���ری �روان �?�ث ��ر�ر��ده ��ر��1رد، 

�1� از ا-�Mی ��ز��ن آزادی �2ش �'�ر ا�� !��ع و ���رز 
د، �� �>دأ در�$ �وط�B ���وان �ردم ا�&�����ن (����) �و

ل �� !�0دت ر��د، ��دش �را�� �ردا�B ��روھ�ی 2:�ش و���ه د
��د.                                                                                                       

�!ت آ���ب �طرف ;روب ��ر�ت، و���ھ� !ب از ا�ق دور از 
آھ��� رو!�� روز را ،آھ���  ،�+$ �!�ده �وه ھ� ی �ر��

راه �ر�B ���ن !�خ را  و ��ره ��1رد، �� �ر�B ھو���ن را �رک
��Kو�ف ��  در��ش �ر���م ، �>د از �$ ��-ت �� �ر�B ده

م �� ا��د�2ن ��م دا!ت  ر��د�م ، 2ودش ��زل �1� از دو����
ل در�ل 2�ری �� �ور�ود، Eزم دا���م �� ��-�� را �رای ا?وا

ا!ت �� ا��د وی ��ری ����م. �� �:�� ����د �ذ �ر�� �در و��در
�2ن از �در و��در �1� �ود، �در وی �$ دھ'�ن �'�ر �ود �� �� 
Eی ز��ن ��وداEن �ر�B ده ��Kو�ف ��ر ��1رد، �ون ا��د 

�ن !ر�ر وط>م �+< �� از آوان �ود�� ��م وا���داد ���:ذ�2ن 
� ��ر و�ودو�ود 2ود )�س -دا)�� رژ�م ھ�ی Mد �رد�� را �

ا�ز��ر �� ����ن -+�� ھر �وع ��م وا���داد  یو .�رده �ود
�� �� ا��!�ره ای  ،دا!ت، ھ�وز ?��@� د�ت وی �ر��� �ود

�د اK2ق و��:وردر �ر�� �� ھ��1ری  �و�ران روس �و�ط �$
�0دت ر��د، ار���ع ���ه �و�ط ��$ ?��� �� ر?���� �� !

                                                           ��دش �را�� ��د.         
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  �>د از �$ دم را��� �� طرف �ر�B ���ن !�خ آھ�
�:ر�رد�م، �>د از ��ری ��ودن �0ل و��_ د��'� در �ر�B ا���ل 
�� در ���ر�رک �+>�� در ��د ��+و ��ری !0ر ��ر��1ر 

از ھوا و�وپ �و�>�ت دا!ت ر��د�م،����0ن ط��ره ھ�ی �م ا�1ن 
ی �ر�� د، از ��ر�و!� ھ� از ز��ن �ر�� راز�ر آ�ش �رارداد�

�ر��د ھ�ی �6ر �وز !��ده �� !د، و���م �ر�� ز�ر آ�ش �وپ 
وط��ره �رار دا!ت، و��!�د��ن �ر�� �� �وا���� �ود�د �� 
2ودرا از دا2ل ��زل �2رج ��� ��د �را ���� �� ھرطرف 

�وی ا���ل �� در دوطر�� در?�ل �رار�ود�د، �� 2ود را ���ر 
ای آن ��K6ت ا��وه �رار د!ت ر���د�م، ز�����1 ����رد��ن 
�2�وش !د  دو��ره در�ر�� ��ز �!��م از ���2 ھ�ی و�ران ,دا 
ھ�ی و?!����� !��ده �� !د ا�Gر ���2 ھ� �رو ر���2 �ود ، �� 
�ز ��ر ھ�ی �'ف ���زل درھم ����ده و�رور���2 �ود، �ظر��ن 

!ت ��)� ای ا���د �� در���ن د��$ ھ�ی �رو �� د�2ری ھ
�Gل ا���1 طو��ن از �دام ��ی د�6ر آ�را  ،;+��دۀ ��م ا����ده �ود

 �� ا���� �ر��ب �رده ��!د، ودر ��ر اطرا�ش 2روار ھ�ی ��
و2!ت و�را ا?�ط� �رده �ود، �� د���ن ��زک 2و�ش 2!ت 

 ،و!�ون ���ن �ر��د ��زد ،و�ل را ا��طرف وآن طرف ��1رد
�در و��درو�رادرا�ش را,دا  ��1رد، ا�� از آ��0 �2ری 

د��ن روس ھ�ی و?!� ز�ر آوار �ل ر��ودوآ��0 �� اGر ����
��ر���   ،ی و?!ت آورده �ود�د، و�� �� د�دن ا�ن ,?�� و��

�رای ���ت د�2رک د�ت ��1ر !د�م ود�2رک را از ز�ر آوار 
و���ر  ��رون آورده.وآھ��� آھ��� �ردم �ر�� از ھر �و!�

ھ�� در  .��K6ت وو�را�� ھ�ی �زاران �و�ن ��رون آ�ده
����وی �م �!�� ھ�ی 2و�ش �ر��د ز��ن �� ھر طرف 

ی 2و�ش را ��دا �����د، ا�� ���م آ��0 د  �� �6ر �م �!�� ��دو�د�
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د�2ران و��ران  ،در ز�ر آوار�� ��ودا�6� ��و��� �ود�د
����ر ز?�ت �و�$   �� درآ;وش ��دران �ود�د، ��دران �� 

ودود �ر��د ���ن   ی 2ون ��1ن و�رھ�� در ���ن آ�ش�� �� ھ�
�ر�� !ده �ود،  2و��ن�ر�Kی  �ر��و�را���� �ود�د، ��Eی �ردم 

ا)��� ا�ن او)�ن و�� آ2ر�ن ��ر ��ود�� ���ن ,?�� ای دردآ)ود 
��ن ?وادث و?!ت را د�ده ��!�م، ھ�� روزه !�ھد � و2و��ن

ر�� وزاری ��دران و�درا���1 ز �ده � .آور و;م ا��6ز�ود�م
                                                           .���ده �ود�د  �� !�ون �?زون ��دل !ده �ود

در ��6ھم آ���ب ;�����6 �ر !و ره زارھ� و ز��ن ھ�ی �و��2 
م رو;+ط�ده وو�ران ������د ، ?وا�، �وه ھ� و���2 ھ�ی �

�م از د�دن ا�ن ��ظره ای د)2راش �ر�!�ن �ود، �!��
ر����م ��1رد، ��ش از آ��1 از��6� ��غ �ذو�6ر�وز ���ھ� 

���2 ھ�ی �رور���2 را��طرف  ��د زوزه �� �!�د، �2ک 
م ��$ دھ'�ن �'�ر ا���د طرف ��د ��1رد، در �و!B �ر�� �ظروآ�

�� وی را ��!�� �2م ، �رو�ور�ش 2ون آ)ود �ود، �طرف وی 
�ن آ�د، وی �� ��1 �!�ش �� �ن ا���د�طرف !����م �� ��رد

� ای و?!���ر و;�ر ا�����  ، ازد�ت ?���رز�د 2ودرا در�ن �
 داده �ود، �ر�� وزاری وی ���1 �� د�6ر ا�راد ز�ده ���د

از���د�د!دن ����ل ھ�ی !�ن ?�� �ر�ده ��ن 
د�وار ، ھر  در،و���م ازھر رادرھوا���Gر�رده.، ;ر�وو درد

آ���ن در ?�ل �رواز�ود، و��M آ��ده از �وه و�رزن �طرف 
، �ردم �ر�� �رد �� ��] !د�د ، !ده �وددود و����2ر و?!ت 

ھر�س دا�����0ی ;م ا��6ز و�6ر �وز 2و�!را از و?!ت 
���ن �1رد�د، دھ�ن ��  �� رژ�م �زدوروار���ع �و��و�� ر?

����د زھر �+< وز ��ن ��ن از �:��ر ���ده �ود، و روان �� ���ن 
�ود�� �درت ?رف زدن ود)داری دادن ازطرف �� ه !د �+ول
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ز ا���1 ھ�را�!�ن د�ت ��1ر !د�م �رای آ��0 �+ب !ده �ود، ا
وز2���0 را از ز�ر آوار��رون �رد�م. -'ر�M<�  B� ا���د،

��-ت ھ:ت !�م را �!�ن ��داد، �رار �� ا�ن !د �� از ا�!�ن 
م �� �!�����ر�رد ی در ?�)��1  ،�م. ز��ن وداع@2دا?��ظ� ���

م را در د���ن �ر آ�+B 2ود �� ��ز ��ز ��6ه ��1رد، د�ت را��
�!ردو�طرات ا!$ از �$ �و!� ای �!���ش �6و!B د�6ر 

آھ��� �طرف ز��ن �راز�ر�� ، �!�ش �رخ ��زد وآھ��� 
!د، در?�)��1 ;م وا�دوه در ���� اش ز���� ��1!د .2!م 

E �� از دوطرف �� �ر�ده ی !�ن و�:رت -+�� ا���دادو�ظ�)���
ز2��  �+ب  ��!د ،ه ای �� در دام ,��د ��ر���ده �ود. ����د�ر�د

�ش �ود .                                                          در ��� رش ور��و
��� �� �'��م او��ت �>�ن !ده �� ���د �� ھ��ن ��-ت �� �ر��  

�1��K در �ر �!1?وادث وا)��� ��� ��   !���ن !�خ �� �ود�م
��وا����م �� 2ود را درو�ت �>�ن آ���  راه ��ن ا�:�ق ا���ده �ود

�ر����م، از �1طرف ����ر د��ن و��ر ھ�ی �وپ وھ�وان �ردم 
�د�2ت را �د�2ت �رو���ھ� روز��ر !�ن را دو��دان ����2 
�ود ، از طرف د�6ر ط�>�ت ظ�)م !ب ���ه را �را�!�ن ارزا�� 

�م، @�$ ���وا����م ��!�ر ھ�راه !�ن �، �� �� ��� ��وده �رد
در  .از آ��0 2دا?��ظ� �رده �طرف �ر�B ���ن !�خ روان !د�م

در��2ن ھ�� �ر�!�ن  یراھ��1 روان �ود�م ، ��زه زارھ�
د�6ری  و;�دار�ود�د، �� ;�ر از درد وا�دوه ھ�` ��زی

���م ��Kم وآواز�ر�د��ن �6وش ���ر��د، در ازر�ص در��2ن ،
�� در?�ل �ر�!��� ��ظر�� 2ورد، ھ�` ��زی ود�وار ھ� ھ

ن ���ده ��!د،�>د از ط� -دا)�� �,ؤ ��ود�� از ا�ن ا���داد و��
وطر�ق �� ��ز)� �� �رار ��+� دا!��م  ، دو���ن د�6ری �� از 

 �ن  درآ��� ر��ده �ود�د، وا��ظ�ر��,+B دور�ر از �� �و�ت �>
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�� ھم �� د�6ر  �� را ��1!�د�د، �� 2Eره ا��ظ�ر �����ن ر��د،
ھ�رز��ن 2و�ش �+?ق !د�م. ز�����1 �� آ��� ر��د�م ����ر 
���2 �ود�م، ��ز ��ن از ���2ر آ�دن �� �وال �رد، ����ل را 

�ردا �رار�'��م  ،�را�ش �وM] دادم ، !ب �� ھ��ن ��وال �ذ!ت
او��ت ��+� ���� ��-ت ��ر�>د از ظ0ر���د�م، �>د از ,?�ت ھ� 

ھر �س �طرف ���ور�ت �� !د،��� �ر�و�!��رات ز��د �,� �
ر��1ر�ود، 2و�ش روان !د، �ون ���ور�ت �ن �طرف !0ر ��

�ن �� آ�طرف ?ر�ت �ردم.                                                       
  B+,;�0 . در��;��1 در���� �ری ��ودن ��;�0 و ��6��>د از �

ودر ���ھ�  .مدو��+و��ری !0ر ��ر��1ر �و�>�ت دا!ت ر��د
 د�وار ز�ر �$ در2ت �وت �!��م، و ���ظر ��ر�$ !دن ھوا

، آ���ب آھ��� آھ��� �طرف ;روب �زد�$ ��!د، ;روب ���دم
�� �ر2� د):ر�ب 2و�ش �� ���ھ� و?!ت آور!ب را �د���ل 
دا!ت ����د ���ه ��ر ا�ری در �� آن در?ر�ت �ود، �و�� �� از 

ھوا ��ر�$ !د ،  ،ر��د�$ ?�د�G ?��1ت ��1رد، !�م ظ+���� 
د)م �� 2وا �ت �� �طرف !0ر ��ر��1ر �� �?ل ���ور�ت 

ا�� در �ر �6و�6� ��ت ?ر��م �� روح  .�ن �ود ?ر�ت ����م
وروان 2ود دا2ل ���د)� �ودم ، �� از �دام ��ت �روم  ����0ن 

���ن �+وان ھ� �6و!م ر��د، ��و�� !دم �� از @,دای زر زراز 
ظرم را �2ود �+ب �رد، آھ��� �!ت ��K6ت �ل �6رت �

آھ��� �� ا��:�ده از �����$ ھ� 2ود را �زد�$ آ��0 ر���دم  
�� �$ �:ر !�ن  ��و�� !دم �� �� �:ر آ��� ��ھم ,?�ت دار�د،

آ�د د��ق !دم وآ�را !���2م، �� آ�G� �0ل  ,دا�ش �6و!م آ!��
���ر �وا��ن وطن �� �� از ا���داد رو��0 و�و�ران �و�� !�ن 

>'�ب و��6رد �رار دا!�ن  و �� 2وا���د �� آ��0را در �?ت �
ا�� آ�G� �0ل ���ر �وا��ن وطن �� �رادر �!� �وق �دھ�د، 
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M�? �!� رادر� ر��ود�د �� ز�ر �وغ ���6��6ن در ��
روزا�� ,�[ ھ� و�ت �?ل 2ودرا �رک �رده ، �� ��غ  ،�رو�د

�د ھ� ��ر���دو!ب ھ� دو��ره �طرف ���2 ھ�ی 2و�ش �ر ��6!�
� آن ` �وا?. �ون رو��0 و�و�ران !�ن �� ;�ر از !0رودر ھ�

��+ط ��ود�د، ��J ھ�� �وا��ن و��ران ,�[ ھ� و�ت ���زل 
�� رژ�م �زدور آ���را �� 2و�ش را �رک در ��غ ھ� ���ه ���رد�د،

                                                               -�1ری ا���ری �وق ������د.
� �2ر! �� آ�� �� آ��0 ���س ��6رم ؟ و� �ن در �1ر�رو ر��م   

�,��م �رآن !د ، �� ا���0 -�1ر �ر�ز ھ���د. و آ�'در ��و)�ت 
��و�� آ��0 ���ت وا���0 ���ت ��ن 2وب ��دا��د �� �دام راه 

� از 2وب و�دام راه �ر ��2طره ����!د، �ون ھ�� روزه ا��0
!0ر ��رون ��!د�د، و!��0 دو��ره �� !0ر ��ز ��6!��د �� �0م 
ھ�ن د�Eل �,��م �ر��م �� آ��0را �>'�ب ����م، ا�ر در �ر��ن 

�$ ����م، در ;�رآن ��وا�م �� آ��0 �راه 2طری ��و�� آ��0 !د 
��دا���م �� ا�ر آ��0را ,د��ر در �!+B -�1ری �وق �دھ�د 

روان �����د، ��ز ھم �رار  ودر��6ر ھ�ی �� �رادر �!�
1� �را �ر��� �ود، ھ�B �ردم �� �������د، روی ز��ن را ��ر�

ان �Kھ� �� ���ز !�م ر��� �ود�د، ا�ن �وا��ن آ��د�� ?ر�ت آذ
�طرف !0ر را �ر���د، اول �6رت ھ�ی 2ود را �2�وش 
�رد�د، دوم �د�:� ھ�ی �� 2ود را �� آن �� �و!��دن ��1ن داد�د، 

'� در �ر��1ر ?ر�ت �رد�د، و�ن ����د ,�-ر �و�� ��ت !0
?دود ,د ��ردور �ر �� �>'�ب آ��0 �طرف !0ر ?ر�ت �ردم، 
راه �����ن �ر ?وادث �ود، و�درت و�را�6ر آ�دن ز����ن 
�ر��0ی در��2ن را ����د�ر�� ھ�ی �رف �طرف ز��ن �ر��ب 

 ھ�،در ود�وار ،��1رد، ھر�در �طرف !0ر �زد�$ ��!د�م 
، !��د�د ;�0 ,دای ��ز����، دار وا���داد را ���و�� ھ� و��
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�ردم در ���ھ� !ب ھ�ی ظ+���� ����د �رد��ن ھ�� �2�وش 
�ود�د، ودر�1ر آن �ود�د، �� �ردا �ر-B ��ل ���م �دام ا-�Mی 
����ل !�ن �د�ت �Kدان رو�� و�و�ران �و�� !�ن ورق زده 

و ��!ود، �� آ��0 را در �� �رادر �!� و�� ز�ر ��ز���� 
��ره و��ر �رار دا!��م، �� در دار�وق ��دھ�د؟ در�و�� ��;�0ی 

�� ,دای ;ر�و 2رو!�ن �ر��ب آ��� ور�ص �رگ ھ�ی  آن
در��2ن ا��وه . �� در دوطرف راه ��ن ���ده رو و�و���رط��ن 

ھر )?ظ� ا�ر ا���ن راه ����ر ��ر�$ و��دو��ل �ود،  ا�داز �ود،
رو!�ن �� ا���د، �زد�$ ;��ل ��!د ���ش �+&ز�د ، �� �و���ر2

آ���ب ر��ده �ود�م، �� �'ر��J در ��,+� ای �� ��ری آد�� را 
��ل ھو�ت �ون ��ر�1� �ودو� .د�دم �� �طرف �ن روان ا�ت

�K در� 2ودرا ��� در ���ر د�وار  ��ود، �� ا�ن �رد ���ت ؟
�!�دم، �ون �طرف را�ت ��غ �� د�وار ھ�ی �+�د و�دون ر��2 

را  رو!�ن �رار دا!ت، ��� !د �� 2ود2 و�طرف �پ �و���ر
 ن ا�ن �رد ���Eم �ر��د زدو�:ت ��!�ر ���0ن ����م، �� �زد�$ !د

�ن !�� را در روز رو!ن ����)�دم ا��در!ب ��ر�$ ��دا �ردم، 
�ورأ ��و�� !دم �� ,دا آ!�� ا�ت، �زد�$ !ده د�دم �� ?��� 

�� �!��ن ���ز �?�د دھ'�ن ا�ت، ?��� �� �د �و��ه وھ�1ل �وی 
��!�. �ر ��س ور�ش �ر�ری دا!ت، وا�رو ھ��ش آ�'رد ��ره 
�ود. �� ا���ن �1ر ��1رد �� وی �طور ���وا�د �� ا�ن ا�رو 

�را در آ;وش  ؟�ی �+�د ��زی را �� ���دھ�ی ��ره و�ژه ھ
�!�د. و��دی از �ذ!�� ھ� �رد، از �!���ش �طرات ا!$ 

�1ررأ ��  ���ن �� �و�� ھ�ی �رخ ر� اش �راز�ر��!د،
 �� B:ن ��� �� وظ�� �ری ��1رد�� �ن �� ��ز)ش �روم . و)�!�
دا!�م �� ���د ھ��ن !ب 2ودرا �� !0ر ��ر��1ر ��ر���دم، و�� 
ھ�را�ش و-ده ��ودم �� روزد�6ری �زدش �روم ، �>دأ  
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ام �راه 2ودروان !د�م،�ون ھ�را�ش 2دا ?��ظ� �رده . ھر�د
�ر�ز ا���د !ده  ی ز���� ��ن �ن و��ران -�1ر��,+� 

�ود��وا���م �!�2ص ����م. �� آ��0 از �دام راه �طرف !0ر 
����ه ��ری �� دو راھ� و�ود  B+,�� ر���د، در ?�)��1 در
دا!ت. �� �1� آن رB�2 د�وار ��غ ��ر ��در!�ه ود�6رآن راه 

ور و�رور��1رد�د، و�ن -�و�� �� -��ر�ن ھ��!� از آن -�
ا ا���2ب ����م، �را�� �زارش �ر �ودم. �� راه -�و�� ر���ز

دا!�م �� راه ھ�ی �زرو رارو��0 در ا���2ر دا!��د، ھ����ن 
��زل د�6ری �� در آ2ر���2 ھ�ی !0ر ��ر��1ر �� ��,ل �� 

�� �$ -Mو  ھ�ی �ر��زو �راز ��وه �ود، �ر�وط ��;���ن
�زدور �ر�م �ود ، �� آ��� را در ا���2ر ��داران 2و�ش �رار 

�1 دا!�م راه -�و�� را �� !��2ت و �زار!��� ه �ود�د، و�نداد
ا���2ب ��ودم، ز�����1 دم دروازه آ��� ر��دم ، ,دای ;رش 

م را �� 2ود ا�� ھ�ی ��دم را آرد ��1رد ?وا��� آ��� �� د
           !�� ا���ده �ودم.رده �ود، و�� ��د �2طرات ز��ن  �ذ�!&ول �

  
  
  

 
 �)Cل -
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 ھ�ی ازد�ت دادن ر���0 و�راژ�دی!� ��2طر��ل �� ھ��
و���داران -زت و!رف �ردم وا�'Kب ھ��!�  �روران
از !�0دت �1� از  .دو روز ��ل ھم �ت�وده ا�و�وار

در�$ ��غ �ودم  راه ا�'Kب �>�� �>+م ��ن آ;����ھ��ن 
ر�'� از ���ل ر��'� را�� در آن ز��ن ��ش از  ١٣۵٩در��0ر

K����6ه �ظ��� رو��0 �زده ��ل �دا!ت ��2طر �� �+�? �� ��
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����� را �� �ن   ،�رده �ود�د در��E;�ل �ود �زد �ن روان ��
  �ر���د.

�� ��ھم ,?�ت ھ��� دا!��م و �$ ��!ت ��ز در ��غ �� 
ا�ن �وان ھ��ن �?�د!�ه �رھود �ور�B ����� ,رف ��ود�م.

از�زد�ن �ر2ص ودو��ره �طرف  � ��ز���ا�روز�ن ا�ت. 
�ن �ر2ص ودو��ره �طرف ���ل ��1 از�زدز�����ل �ر�

 د���6ر ��از ���Kت ��ن،از طرف �2د ��دی �>د ، ��رود
در اوج ا-�را�Mت و ا-�,���ت  1359�ردد.���ل در ��0ر 

در آ�ز��ن �?,ل ��  �رھود��>+��ن و �?,+�ن �رار دا!ت.
�رھود .������ ��ز �ود،�$ �ر�$ و ���رز ���و)�B طب �ود

�� او ��ز �1�  ����د ����ی 2ود ���م رھرو�رادر زادۀ ا���د 
 ا�ت .در�2د ,دارت وطن�ر�رازو ��:1ر�ن از ���رز�ن 

��  !���1 �� !ودوآدرس �ود و��ش �رااز �زدش �ر��ن
�����د ا�� ا�ن �وان دEورو�رز�د �ردم ، �ر��+�م �� 
�زدوران 2م ��� ��د. �>د از!���1 ھ�ی ط��ت �ر�� ��0ر�ن 

0� ��<� ���� �١٣۵٩ران -�رش را از��ل ا��م ز�د
وازده ��ل را�� �رم ���رزه -+��  د ھ�ری �>�� �دت١٣٧١

+��ر2� رژ�م �ود�� و���وزرو��0 در�!ت ��+� ھ�ی ز�دان 
  ��6ذرا�د . 

د�ده �ودم و��ر د�6ر�>د  ��۵٩راول ا�ن �وان را در��0ر
�?:ل �زرگ در�$ ١٣٧۵در��0ر از!��زده ��ل وی را
��  ����ن د�دم.��ز���� در!0ر�ردان 

از ز�ر!���1 ھ�ی ;�را����� �Kدان رو��  ھ���طور��1
�ر�راز��رون !ده �ود. �0��ن ������ از ز�دان ھم ���$ دا�ش 

   .!ده �ود ژرف و�ر��ر�'�وم ��رون
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ت �ر�/ در �
ی را�%م+��ن و Cا  

  
2وری  �� �>M� روزھ� در �و�م ������ن �رای �وت ��)���0ل

!���6ھ�ن �� دو��ر �طرف ���2 �ر �� ��غ �دری 2و�ش ��ر���م.
��6!��م ، ھر �در �� �� آ��� �زد�$ ��!د�م ,دای �و)� 
�و!�0وروان �� را �وازش ��داد، �ون ��1:ر ���م ���� ��د 

. �?�د �� ���ن ��د�2ل �ود.�رد �وی ھ�1ل �� �وھ�ی �:�د
د�دان ھ�ی ��ش رو�ش ا���ده �ود ، ھر روز ,�[ و!�م در 
��ش روی دروازه آ��� ��Eی �$ ��1 �و�� �� �!�ت  B:,
و�و)� ���وا2ت، در راه 2ود اد�� ��دادم، �دو ن ا���1 
�1رو?وا�م را �� ?��س �ودن راه �� 2طری  در آ��� ��و�� 

���ھ�  �ن �ود. در ذھ�م 2طور����د، ����0ن ��و�� !دم �� �$
را �2ود �+ب �رد. �� ��رد��1 ;+�ظ از ��د ��ری �ظرم 

2ود را ��] �ردم ��و�� !دم �� ھ��ن �� ��ر -�1ر  ?واس
�ر�زا�ت، ا�� در !$ و�رد�د �ودم . �� آ�� آ��0 ھ���د�� �2ر؟ 

���م �0 �را از آوازم !����@� �رده . ���E!�ن ,دا �ردم وآ�
راه آ��0 دا2ل �:ت �را ,دا �رد�د، ز�����1 �ن ھ� ا,+�

+>� و�!ت �$ در2ت ����0ل �� از �� Eی ��م � و!�ود !دم ،
وازۀ !�0د دا��ر -+� ا?�د �رار دا!ت  �� �Eم �+ودر

,دا�رد�د، �� �Kح 2و�ش را �� ز��ن �6ذار�د ود���ن 2و�ش 
�ر��� ��1ن �2ور�د E ر�ت، !را���.�>د ازآن ���دل آ�ش ,ورت 

$ ��!��داردر ;رش �ود. در �ر��ن �� از �ن طرف �
��ران -�1ر �ر�ز �رار ��ود�د، در�ر��ن �راردر -'ب �ن .
�زد�$ دروازه آ��� �ر�� رو��0 و�زدوران !�ن ���ی 
��1:رآ��0 �� ا�م �>+م ���ح ا,��ت �رده �ود، ��ر �ز�ور �ر��د 
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��زد. و�ن ?وا�م ھم �طرف د!�ن وآ�!��ری آ��0 وھم �طرف 
ر در ز�ر آ�ش ��د�ن ��+�ل �را�رد ��روح �ود، �ون 2ودم 

��زی در  �� ھ�` وار �وددا!�م واز طرف د�6ر راه ���ن ھ�
آ��� و�ود �دا!ت �� �ن 2ود را ا����ر ����م، در طرف را��م 
د�وار ھ�ی �+�دودر طرف �پ �!�� ای �ر ��ب آ��� �رار 

د�6ر �دا!�م، �ز ا���1 2ود را �� �!�B   �ن ��رۀ ،دا!ت 
�� اGر ��ران  د $ ����م، �ون �!�� ��2� �و�زد�آ���ب �ر��ب 

�ن K2ف و�'ررات �>M� ��ھ��ش ��� �رور��6� دا!ت، 
��6� �و�>�ت 2ود را �� زاو�B �ود در�� �&�ردادم، �� �� اGر 

در آ�ز��ن �ر�� از  ،آن )?ظ� ای آ�ش ا�دا2ت �ن ��و�ف !د 
د!�ن �� ��ی را��م در ���ت �د�!$ م ا,��ت �ردو�ن �� 

��دم،ز�����1 ��ی 2و�ش را �ش �ردم �� 2ود را ز��ن ا�
دو��ره آ��دۀ ��رد ���زم ، ���ل آ�را �دا!�م �� ��ی 2ود را ��] 
����م، �ون �ر�� ا��2وان  را�م را �ر��2 �رده وھم ���ن 

�ود.�ون ;:+ت از 2ودم  ه-,ب �زد�$ �د�!$ �را �و���2د
�ود،  �'ول �>روف �� �$ )?ظ� ;:+ت �$ -�ر �دا�ت، 

أ ,داھ�ی ��ر �?دود د��'� دوام �ردو�>د۴۵��ری در ?دوددر
در��ر��0 رو�� ����� ر�ت. ��ر�1� !ب ھ�� �ش �رد، و�رو

روھ�ی �زدور د�6ر ��را در2ود ���0ن �رده �ود، �ون ��
د را �دا!��د وآ��0 �1ر ���1رد�د�� ��1:ر رت �ر2و�ر@

�� ا�راد  دآ��0 �1ر ��1رد� ،ھ�را�!�ن دا2ل �>ر�� ا�ت
 .2واھ�د �ر�ت ری از راه ھ�ی د�6ری آ��0 را در �?�,رهد�6

را �� دا2ل �] داد�د، 2ود �رار�ر� �ر ھ��ن �ود �� �رار را
وآ��0 �1ر ��1رد�د�� �ن �رده  د!0ر در�رار��ه 2و�ش ر���د�

��!م، ���رد ر��دن �� ��E ھ�ی ���و�� و���د  ��ر�ر�� 
رآ�د، �� ھ�ی ر��م از��ر �و!B !0ر در آ���ن �� �رواز د
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!:ر���0م را �رای رو��0 ود�6ر�زدوران آ�K- �0�ت ��داد، 
��  ،�را�ر ��6� ��غ در �$ �1وت �ر���ر�رور��� �ود

;�راز �ر�د��ن �� �� اGرآ�!��ری و,دای ��+�ل ھ� ازآ!���� 
ھ�ی 2و�ش ��رون !ده �ود�د و�را ���� �� ھرطرف 

�ره راه در�ر��د�ود�د، ودر ��ر�1� !ب ����وا����د �� دو�
ن !دم ! �� د�6ر �ن �ط�@!���� ھ�ی 2و�ش را ����و �����د،آ

ی رو�� روی را ان ورو��0ی و?!� ��را  ی �'��+� �زدور
  ک �رد�د.                                    �دا!��د،��دان ��ردرا �ر

�ود. د���$ ه 2ودرا ��1ن داده �ون ���م از ?ر�ت ��ز ���د
��دم، آن �راه ا��ر  �وده �� ا����د��!��دار 2و�!را ��ز �

���ح  �>+مآ��� ر��دم  . ���رد��1 در ��ش روی دروازۀ
�� وی را��  زاری ���ن �را�م ��6:ت و�'��M دا!ت ،��روح
و)� وی ���دا��ت �� �ن از وی �رده �د�ر ��روح  ،2ود��رم

ھ��م، �را�ش �:�م �� ���ح ��ن �ن ����وا�م �� !�� را�� 2ود 
 [Mر �ن ز�ده ���دم و2ود ��رم. و�2ودم ����ر 2راب ا�ت، ا

را �1دام ����6ه ر���دم. ?��� !�� را���ت 2واھ�م داد، �� 
�زد�$ د�وار ��غ �ردار!�رآ;� ر��ده �ودم، �ردی ھوا از 
�1طرف 2ون ر�زی ز��د از طرف د�6ر ���ل آ�را �دا!�م �� 
 2ود رااز رB�2 د�وار �� دا2ل ��غ �ر���م، �� ����ر ز?�ت

2ود را در�!ت د�وار ��غ �ردار !�رآ;� ر���دم، از �2ت �د 
 �زرگ �راز آب و�ود دا!ت �� ���] �� در �!ت د�وار�2دق

����ر ز��د  ���دا�� آ�طرف ��!د ، �ن �1ر �ردم ��  �ن ر��ن
در ھ��ن )?ظ�  .��!د ز�����1 ��ی 2و�ش را درآب �ذا!�م�'ر 

آب ا���دم ،  �� اGر2ون ر�زی ز��د �� ھوش !دم و�� دا2ل
�ون �2دق آ�'در�'ر ��ود، �>د ازآ��1 ��� �0وش آ�دم 2ودرا 

از  �� �زر-B !+&م �ود ر���دم،��رد�6ر� �ازآ��� �طرف ز��
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���ه ھ� ھوش ر��م. ��ز دو��ره �� �� ھوش آ�دم. �� ا��:�ده از 
����زدو�ر B+,�� ای را �� �'د� ه�0ی !+&م 2ود را �&ذ�� ��وده �

دم، ��2Eره 2ود را در ����ن ��غ دو��-ت ��ری ��و
�ردار!�رآ;� ودر �!ت د�وار ��غ �ر?وم ?��� ;Kم �2� 

اGر �ردی ھوا، �ر �ودن  ر���دم، �ون د�وار�+�د �ود و�ن ��
2ون ر�زی �درت آ�را�دا!�م �� �� ا��:�ده  از ��E )�����0م و

!دن �� د�وار2ودرا �� آ�طرف �ر���م، ��د د��'� آ��� ���دم ، 
ه آ���ری �روان و�رک @�ن ��;�0 �� ��راھ�   �وی �روژ��در 
 �� �ود ,دای -را �� ھ�ی ���$ ھ� و ;رش ھ+� �و��رھ��+>

�6وش ��ر��د، �ردم !0ر واطراف آن �?ل در �$ �!و�ش 
واMطراب ��ر���رد�د، ھر��ر�� �� ھوش ��!دم �ر��د ھ�ی 
�6ر �وز �>+م ���ح �� ��د ��-ت ��ش در ?�دBG و?!���ر 

�وه �ر �رم �� �!�ت. �ود، در روح وروا�م ����د ه !د ��ز2
�� آ��1 2ودم در ?�)ت �وق ا)>�ده و�2م �رار دا!�م ا�� ھر 

  )?ظ� در �1ر او ��ز �ودم.                              
�ن ز2�� �را ��!�ر آزار ��داد.ز�����1 �� ھوش �� آ�دم درد  

2ود را �طرف ����ن و ��د  وا�دوه 2و�!را �� ��رو��دل �رده
�ش ��1ردم ،��و�� !دم �� ،��غ �� درآ��� ��د �+>� �ود 

در���ر د�وار ��ش رو�م �1دا�� در2ت �0� ا�ت، �ون در2ت 
 و�� ا��:�ده از �و��ھ�  �?1م دارد �0� �د �و��ه و!��02ی

و�?1م �ودن آن 2ود را��Eی د�وار ر���دم. �ر��ل ھ�ی 
در �ر��ی ز����ن در  د،��ه �ود�واراز !�ر �2ر�و!���ده !د

� د���ن 2ودرا �� اGر �ر���ری و��ران �,ون ����د، ز����1
ھ� ����د �وال دوزدر �ف د����م !�م !�ر �2ر��Eی �ر��ل �ذا

�طرف د�وار���دازم �� ھ��ن 2+�د، ���ز�ر �ودم �� 2ودرا �� آ
�ن ���دا���م �� آ�طرف �� ����!د؟ ھ�� �� ���ھ� !ب �ردم ،
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ه �ود. و�ن ��?�ل �ودم ����وا���م �� 2وب را از �د دا�ن ���رد
�!�2ص �دھم، �د�����2 �� آ ن طرف  د�وار �� �طر�ق در��ر 

را زده �ود�د. �� ��ده ھ�ی  ��د ھ��ن ��ز���0 !��2 ھ�ی در��2ن
ز�����1 2ودرا �� آ�طرف ا�دا�2م،  .آن �طرف ھوا �رار دا!ت

��2ورد،  �:�B �!0ور ا�ت �� ھ��!� ��ی ز2�� �� ��
����� �را?ت �ردا!�� �ود ���ت را�م �� ھ��ن ��ده � ھ��ن 

�وب �را�ر ��!ود و�وک آن ����د ��d ��ز�ود. �� در ?دود ده 
�رو ��رود، ���1ر د�6ر  ھ��ن ز2م ��+� در���ت ����� ��ر

در �ظرم ����د ھ�وEی �رگ آ���ن ��ود �� ���0ب و���ر���ش 
��م ��-ت �� ��!�ر دو��ره  از ?�ل ر��م، �>د از�دت،ظ�ھر!د

�� �ر ?�ل آ�دم  �:,ل ھ��م در �ر��د�ود، و ا��2وان در دا2ل 
را�م �ر��2 !ده و�و!ت را�م را !+� !+� ����2 �ود، و-,ب 

درھ��ن  را�م �� اGر ا,��ت �ر�� �و��2 ودا2ل !دن ��ده
��1رد  2ون آ��� ���ن �وزش ودرد ���ت را�م  و�واره ��ودن

 � �!���م �ت و��ز��!د، د)م ��?�)� ��1رد�� در 2+,� ورو�
واز ھوش ��ر��م، وھ����ن �ردی ھوا ��داد��1رد 

0�رف �ی �واری ور�ص �ر��0ی ���ر از �1طو!ر!ر�ر
و;رش ط�� ره ھ� و�ردی 2زان ���ن �را��2ود�!&ول 

  و ��ر��م و ��ر��م.                                ��1رد�� ازھوش ��ر��م
  

�دم ، آن ,?�B ھو)��ک �� ,داھ�ی � ھوش �� آد���'� �� � 
�� در �����6ه ا���ن ��روح آن وزاری  ��)���+�ل آ�!زا، 

� �� رو��0 و ا��دی !�ن  ;+��ده �ود رھ��م ���1رد.��� ��
���ت �دھد، روح 2و��ن ی �وا��ت  2ودرا از آن �>ر�� 

آ�طرف ��1!��د، درد وا�دوه از ا��طرف �� وروا�م را �� 
ادر ��ر �ود 2ود ا?��س ��1ردم، �را آ��� �� د)م د�6ری ر
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 م؟�$ ����م ��� �وا����2واھد �� �رای آن ا���ن ���ور ��
�ود �� ا�ر ز�ده ����م، 2ودرا �� �$ ��ی ه راھ� �� �را�م ���د

�رگ ���ت  از��د ��ز ����ب �ر���م �� آن ا���ن �ظ+وم را
                �دھم.                                       

���� �ردا درھ��ن �� ��  ز2��ا!ت �� ���ح ���:�� ����د �ذ 
���د. �ردا �� رو!ن !دن روز و-�ور و�رور�ردم وی را 

�درھ�راه !����ھ� �رده . �� �دروی  اطKع ��دھ�د، �K در�
د�6ر ا��ر�ش آ�را �� !:����2 !0ر ��ر��1ر ا��'�ل ��دھ�د، �� آن 

?رف ��زد. �ون �زدوران رو��  ز��ن �ر ?�ل �ود 2وب
�1ر ��1رد�د �� وی �� �ن ار���ط دارد، �>د از ������ن وی را 

��د. �� درھ��ن �� �ل در د���6ه ��0�� �2د روان ����1 ��
ھد و��6و��د �� �� اGر ز�ر!���1 ھ�ی ط��ت �ر�� ��ن ��د

��!� از �را?�� �� �ردا!�� �ود �رده ا�ت، در 2ون ر�زی ،
���ش �را?ت �ط?� �ردا!�� �ود، J��M ھ�` �و�� ?� )��1 در 

  �� �ن �دا!ت،��دش �را�� ��د.            ����� ار���ط و�زد�1�
                  

   
  او(�ن ��
ھ7
ه

  
��ا��دی ��وی �',ود �ش و ���م درد��م ���� ��ن 2ود را �� 

از  ��1ردم ،?س ��1ردم �� �'ط �Kش و ?ر�ت ا�ت �� �را
2ودرا �� ����ر ز?�ت در دم ،���ت ��دھد�رگ و ;+��دن 

دروازه ?��� ���ز �?�د ر���دم،دروازه را �� د���ن 2ون آ)ود 
2ود �و��م ، از �!ت ��م از ��Eی �ر��)�0ی ��6� و���0 
,دای !ر�� ای �وان ��� �� �وا�B ?��� ���ز �?�د �ود 
�6و!م ر��د. و,دا �رد �� �� ھ��� �ن ��م 2ود را �را�ش 
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ون از !دت درد و2ون ر�زی ز��د آوازم �&�ر�رده �:�م،  �
+و)� ��ری �� در از !��دن �'ر��J �ل و��` د��'� ��ود، ھ����ن 

دو��+و ��ری ��زل !�ن ��ن �ن ورو��0ی ����وز و�و�ران 
طراب ��ر �� اMدر و?!ت و ،�و�� !�ن ,ورت �ر��� �ود

�را �دت  .�را �!�2ص ����د,دای �رد�د، ��وا��ت �� 
��Eدأ  ،�ود، �را�م �واب رد داده �ود �� آوازم را �!��د طو<�

�� دا2ل ���2 ��رود .�در ��Kش ���را را از وی �و�� �� 
��� !ود و���ر�د �� �� �ود؟ ��ر ��� ��واب ��6و�د �� 

 وازه در ��6:ت و ��2وا�ت �� �ن���م �0+وان آ;�!ر�ن 2ود را 
د، از !��دن ا�ن را �را�ش ��ز ����م، ا�� ا�ن !2ص �0+وان ��و

�� �'ر��J  �>�� ھ��ن ?��� ���ز �?�د دھ'�ن�,� �در �زرگ 
�� ��-ت ��ل در �زد�1� آ��� ی �ر��ری و���ر د�وار ��غ 

�� ����ر �?�ت  و�ردار !�ر آ;� ��ھم �ر 2ورده �ود�م ، 
�ورأ ��م �ن و�0ر���� از �ن د-وت �>�ل آورد�ود، �� !��دن 

�1ن را رو!ن �رده �� �>'�ب �وا�B 2ودرا �رز�ش ��وده و-+
2 B��2 دا �ردن �ن  از��و�ش ��رون ��!و�د،�ن �� �واب رد و

ه دروازه را �را�م ��ز �1رد ه �ودم و�داز طرف ��ر ��� !�
�� ��ره �و@� د�6ر ا���دم �ون ��دا���م �� رو!�� روز  ؟�ود

آھ��� آھ��� ����د و�ن ��روی آن را �دا!�م �� در ��ی 
��ز ھ�ی �� 2ود �!&ول �رده �م، ?وا�م را د�6ر2ودرا �ر��

                                                    �ود. 
                 

                                                  


Jی رو�� 

ر%�زان ھ� ���(  
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��!�ر �1رم �� آ�دن �ن ��Eی ز�د�� 2ود �1ر ���1ردم 
���ور�ت  و$ ���ور�ت �زرگ �� آ�د�د ھ�رز���م �� �� �

و�ن  ��6ه �ظ��� وا����� رو��0 �ود،!�ن ?�+� ��Eی �$ د�
 ،������ل از ���ور�ت و�>د از ���ور�ت�� دا!�م  1+:�ت�

ا!�� �ود�م �� در ��ده ����م، و��  روزد�6ر �رار �ذ�را�!�ن آ
�م! �ون @�ورد �6و�6� طرز-�+��ت و-'ب �!��� ,?�ت ���

��>�ن !ده �ود، �ن ����ر  �` ��-ت ��ل از�ر2ورد�رار�� 
�� از  ،�+� ار���ط د�6ر و�ود �دا!ت�ون و� .�6ران �ودم

�6و�6� ���را���2ر !و�د �ون �>د از �ر2ود���م ���طق در 
�0 در �?ل ?�د�G را ا!&+6ران �� ���1   دو�� ��+و��ری ?دود

Mر��� �ود�د، �و�در ?�)ت ع د�6ر ا���1 و�?�,ره 
در ��ره �:� 2ود �1ر ��1ردم ، اول ا���1 ��ل ی ز2��6ر

 $� �ردم ا�ت ���د �� ,�?ب آن داده !ود، دوم ا���1 �'�
در  !ا�'�K� �د�ت �زدوران 2ود �روش ووط�:روش ��:�د

��ر �$ ز��ن �واری زار !را�ط ����ر د!وار 2ودرا �� �
!,ت �ر�� �ر�ردم �� دو!��ور��!��دار 2ودرا ر���دم ، 

آ�را �رای 2ود ا�2,�ص دادم واز دا2ل �و�� ھ�ی و�1دا�� 
�واری راه -�وری را �!��� �ر��م،�ر�� ��دا���م �� ا�ر ا���� 

�ت، ��آ2ر !ب ����م از!دت 2ون ر�زی از��ن 2واھ�م ر
و�ردی ھوا �� آ2ر ��ه  �!���م از !دت درد، 2ون ر�زی

در ��داری �� 2واب ��ر�ت، و?!رات !ب 2وان . -'رب �ود
ر�ص �ر��0ی ���ر م �&�� �را@� ��1رد�د، �در اطرا

و!ر!ر�ر��0ی �واری ذھ�م را�� 2ود ���رد، ودر �!�زار 
�Eر��م ، �دت طو�!�� �ود�� ,دای زر � �6ذ�واری ��6ر 

��2م، �,ورا�� زر�6و!م ر��د، 2ودرا ��1ن داده آ��ده ��رد �
6ر �� 2ود ��6:�م �� رو��0ی ا!&�)در ذھن 2ود دا!�م 
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ت آ�را �دار�د�� �را �>'�ب �� آ��0 ا���ن و�ر@و�زدوران �و
�����د، ��ه ��ھ� ?وا�م را �� 2ود �!&ول ��1رد، ودر�1رم 
�ذ!ت �� ���دا -���ررو�� �� �� ���$ ھ�ی 2و�ش �>د  ��
از �ر2ورد در ��ر راھ� �رک �+>�� و�وی �روزۀ آ���ری 

�د، ���ده �!ده ��!�د وراه ھ�ی -�وری را ه ا�روان �� ��� !د
ز�ر ���رول 2و�ش دا!�� ��!�د، ��و�� !دم �� رو!�� �م 
�ور�طر�م �زد�$ ��!ود، و,دای ��ھ� �6و!م ����د �دم �ذا!�ن 

در �$ -�+��ت �رو�� از �� ران ھ�رز�م �� ��د ��ه ��ل 
��2طر�,�دره ای �Kح �وت ا����� رژ�م ��ر��زا�� 

�� 2ود �!&ول �رده �ود،  د،آن �2طرات �را�زدور�� آ�د�
�� �ود، از �وه و�رزن آن د��ر �1وت �ر���ر ب �ر ;و;�!

��وز�د، ���0ب �!ت �ر�� ھ�ی ا�ر ���ه ���0ن !ده �ود، 
���ر��ن از K�Eی ا�رھ� ��وی ز��ن �!�$ �� زد، �� 
�زد�$ !دن آ��0 در رو!��@� ��ر� ���0ب ا�ری از 
�ردو;��ر �� از ز�ر ��ھ�ی آ��0 �ر�� 2وا�ت آھ��� آھ��� �ر 

�ن و )���م در 2ون ;رق �ود �رو�� �!�ت،  �!�زارھ�روی 
و)� در�ن آ2ر�ن )?ظ� ھ�ی ز�د�� در �1ر ���رزه �� رو��0 و 
 �'�و�ت -+�� ا��دی آ��0 �ودم ���د آوردم �� ��د ��ه ��ل �6و�� 

�2طرات م، ��ران و ھ�رز��ن را �� �!�د �� ,�را�� ا��ظ�ر
�ردل) �ل �دم ھ�ی �وEد�ن راد �ردا�� �ون .!�ه �?�د)

�ود �� آ;�(ا��س) ?:�ظ( ���1ش) دا��ر�2را)د�ن ود�6ران 
در �ن �� ز2�� و ���� ��ن �1وت و�2�و!�  !ب ���ه را 

�� �� ���د آوردم �� �6و�� آن ��ران د)�ر �� !�1ت، �ودم،
!���د�م، در ��ز)� �� ��K آ��ده !ده �ود�ذ��و���د، !ب را 

د، از ر ���ه �و!��ده �و�?ر ��ھ�ن آ���ن را �رده ای ;+�ظ ا�
Eن واز �وی د�6ر ,دای �ی �ر��ن و!&ھر طرف زوزه 



www.goftaman.com 

 183

از �رک -�و��  ��!�ن ھ�ی �?�ر�وی ��0ب -را�� ھ�ی 
و ا�دام ز��ن را ��+رزا�د .                             -�ور و�رور ��1رد 

در آن ز��ن �ر���ب طوری �ود، ��� ���1 در-�+��ت �ظ���  
د. ���د ا�راد �روپ �� ;�ر از�$ ��1رد�!ر�ت Mد رو��0 

��2طر ھ��ن �1� د�6ر 2ودرا�!����د، �:ر��ؤل ،�'�� ھ�6� 
ر��ق  ز�����1 ��2طر د�ت ورو!��ن ھ�راه ,�[-�+��ت ،

رون ��ن �� ���2 ��رون !دم. �ردل !�0د ھ�راه ��ز ��ن از دا2ل
,�د)� �!���م ، ل !د�د در!د، ز�����1 !ب ر�'� دا2ل ��ز

و دا��ر�2را)د�ن �ردل، ���1ژه ��ن �ر -Kو�م �روغ ارز�ر�ور 
 ھ�را�م �ل از �ود��ی Gور �>ر�ت دا!��د.از �+�0ی � �� �� �ن

ا?وال �ر�� �رده �ود�د. ر��ق �ردل �را�م �:ت �� ر��ق 
را  �-ز�ز��2!�د �ن �و!ش ز��د �ردم �� در�ن -�+��ت ر�'��

E�?،د�6ر�>ر�ت �دا!�� ��!�د �� �ر از ��ر  ���ورم �� �1��
�ذ!�� ، �>د از !��ن د�ت وروی ��ن دو��ره دا2ل ���2 !د�م 

ی ;ذا  ، ��ن ھ�ی ����� را ھ�راهوار !د�. �>دأ د��ر2وان ھ
(  ,رف �رد�م ، �ردل رو �طرف !�0د ا��س آزاد  ,�?���

��ران �ردو�:ت �� را�] �� ��]  �2ر�رۀ -�دا)���د �+��1�)
�� !�-ر ����ر ا��س  !�0د و��ر�دن �رف !>ری �6و�د، و

را درا?وال ر�'� و�رف  �!>رد)�!���وا���د و �ر ��2ل �ود،
  د، ��د ر���6ن �را�� ��ری د�+�� �ر

�ر��رو�K�ت.  -�رز�ده ھ�                                         
    

2/ ��
ز �)�د
(  
  

�راغ آھ��� آھ��� �زد�$ و�ر ��راھ� �+وان �واری �و�ف 
��د)� �ود�د�� �1دام طرف �رو�د. و�ن ?واس �رد�د. ودا2ل �
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�� ?���  ،2ودرا ��] �ردم. ��و�� واز ,دا�ش �!2ص �ردم
���ز �?�د ا�ت، �ون آن ھ� �رای ��دا�ردن �ن از ���2 2ود 

ردم �� �ن ا���� ھ��م! ?��� ��رون !ده �ود�د،���E!�ن ,دا�
�رز�دا�ش �� ����ت و�دم ھ�ی ا��وارو�راز,:�  ھ�راه

�را درآ;وش �!�دو��2وا�ت ?��� . �د�طر�م آ�د تو,����
�� �را �� ���2 ای 2ود ��رد. �ون از�?ل ?�د�G �� �� ��زل 
?��� وا���� رده ھ�ی 2ون د�وارھ� ودر��2ن را ر��6ن �رده 

�2دی و �ر��� !�ن �ود، ا�ر رو��0ی ا!&�)6رو�زدوران 
ت آ�دن را در!ب �دا!��د، ا�� �ردای ?�د�G �� !د �� �ل �ر@

د،�� �واب اش �:�م �� �را �2ون را �� ��زل ?��� �>'�ب ����
�� ��زل 2ود��ر�د. �ون �ن �?�ل 2ود ��� ا�د�!�دم ��!�ر 
��2طر �,و��ت وی و����ل وی �� ا�د�!�دم،�� ا�ر �ردا 2ون 

 J�+�� ز �?�د ��ر�د، را �>'�ب �����د��� �زل ?����� �� ��
ا��'�ل �دھ�د؟ �ون �وا�ش �:�م ا�ر ���وا��د �را ��ی د�6ر 

 �زد��1ر�ن و�ط��ن �ر�ن ��ی ��زل �ر?وم ?��� ....�ود
�را�ش �:�م �� �را �� آ��� ا��'�ل �دھ�د، �� !��دن ?رف �ن 

�06داری ر�� را �رای اط����ن �� آ�� آ�M�? �0 ش��ورأ ��را
ھ���د �� �2ر؟ ���زل وی روان �رد، �>د از �$ و�:B ز2�� 

���� 2واب �ودم  و�ر �� �و��ه �ن از !دت 2ون ر�زی
 و���راھ�ی �ذ!�� ای �� �� ��-ت ��ش ر2داده �ود. و�ر��د

وزرھ6ذرد�6ر �� در�?ل ?�د�G ��روح !ده �ود. �6ر �
رم �ون وزاری ���ن از �ن �'��M دا!ت �� وی را �� 2ود ��

��م �� �� آن ا���ن �وا����2ودم �2ت ��روح !ده �ودم 
ن )?ظ� �رای ر��دن �� �1� ����م؟ �ن در آ���وروز2�� �

م �ر!ده � �� درآن ا���ده �ودم و)�������0و���رھ�  و�?ل ا�ن 
ی !+&م �ود. د�وار �زر-�  آندر وار �� ھ�ز��ن ھ�ی ���ود. 
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��وه را �� �� �!K1ت ز ��د ��K6ت ا ھ�ی �+�د ،در2ت ھ� و
�$  ��1  رذھ�م ����د �رده ��+م ھ�ی و?!���کد�ودم ، �ذ!���ده
�رم  ��!��� ام �دریون ���وس و?!�زا��6ذ!ت، ھ���� �$ 

  !د .
آرا��� +�د ���ت م �� �!��ن �رد ��!���م را ��ز�ردم �ظر 

و2وش M��ر..... ا���د�� ��!��� ام را �و�� دارد، �>دأ �� 
م   �� �0ری �!���ھوش !دم ، ز�����1 دو��ره �0وش آ�دم ، 

ش �ورا�� �در..... �� ر�ش ��ش و�ر�_ . ��در�ز�وارا
و�ردر�وان وی �� در !�0�ت و�ردا�6� �� �ذ�ر �ود ا���د، 

در�$ د�ت اش ��دردا�B �:�د را -وض  ��در �زر�وارش
���ده در �آورده .و��ر ا���ن �0ر��ن ����د �$ ��م �راح ا ��داژ

ب �رم د�ت �1!�ن �و�ل و�1وم ودرد�ت د�6ر��ی �وش آ
 در د�ت ��در �ز�وار!�نودر د�ت د�6ری ���� ��2ط� ،

 ،��در دا�� ای �:�د�ود، �+��1م ��Eی �!���م �را�6� ��1رد
و?!ت و �?�,ره ادا�� در?�ل 2+,� ورو�� �ودم، ھ�وز

���م �?ل ?�د�G ?��  2رس ھ�ی �رخ و �:��ر ھ�ی ���ه .دا!ت
 ،د��دو��+و��ری آ��� را�و�ط ���$ ھ��� �?�,ره �ر��� �ود�

�,ره ر���0ب را در �?آ���ن ,�ف �ود ���ر��ن دورادو
�ر��� �ود .���ظر?وادث �>دی د��'� !��ری ��1رد. و!��م از 
د�د��ن ���ره ھ� �طرف ز��ن در?�ل �رور��2ن �ود، �ردم 

�� �� ا�:�ق ا���ده ا�ت،  د!0ر�6ران آن �ود�د و�رد�د دا!��
��!�ر از ��ش ��ر��1ر  ����G ف ھ�ی !ب آ���ن ھر,�

ب را�� رروی ���ر��ن و���0ا�رھ� �ر� ���ه ظ�ھ.��!د
�و!��د.                                                       
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��ر���د، ا�� ا�!ب ھ�� ا-�Mی ��2واده  زود�2واب ھر !ب  
�!م 2ود را �$  K2ف !��0ی د�6ر ھ�` �دام از �زر��ن ���2

��ن را �� ���م !ب ��دار �ود�د، ار ،)?ظ� ای �ت �1رد�د
<Mور�@���+�1ن ھ�ی ���2 را  ،� �ن �ذا!�� �ف در ���ر ��ر

�� رو!�� �راغ از ورای  ،�� )?�ف و���ل ھ� �و!��ده �ود�د
�ن !�!� و�رق ھ� ی �+�1ن ھ� �� ��رون �����ن �!ود، در��

��ن ��2م و!وھر?رف ر�1وت !ب ودرز�ر �ور �م �روغ ا
��زد�د، ��در ��2واده ��6:ت �� ���د ھر �� زود�ر �ردا ��رم 

�� ز�����1  ؟�� �� زار�رود ودوا ���ورد! و�0+وان ا���� ����د
�ور و,?ت !ود، �در ��2واده رو�طرف ��2�ش �رد و�:ت 
ھر��ری را �� Eزم ��دا��د ھ��ن طور����1م! 2داو�د �0ر��ن 

ا�� ?رف ھ�ی ،ورو�� �ودم  ر �!�دن وز�ا�ت، و�ن در?�ل 
�� وه  �در ��2واده رو �طرف ��2�ش �رد ��!�ن را ��!��دم . 

�:ت �� آھ��� آھ��� �پ �زن �� ��زه آرام �رده ا�ت! ھ�` 
,دای د�6ر �� ;�ر از دو��ر ��درو�در�6وش ���ر��د؟ �'ط 

�وم از�رق ھ�ی ��)�1ن ھ�ی ���2 ھ�0��� ای ���:0 �ور�ور ��د
،�!���م دو��ره ��ز!د، �و!�0ی ھ�� ز�ز�� ��1ردرا در

��در�6ران �ود.�� �وا�� ھ��ش از2واب ��دار�!و�د�ون آ��0 در 
اط�ق د�6ر2وا��ده �ود�د، �راآ��� ��ر�� ھ�ی �ر��س �ود�� آ�را 

روی �+�م ���2 رار��6ن �رده  ���1طره ھ�ی 2و� و���ورد.
راروی �+�م �0ن  د، �وت ھ��م را از���م �!�ده و��د�ود��ک ����

�رده و�+���  ��� را�ردا!�� �� �و�ل و�1م �0+و�م در ���ر 
��ن �رده و�رای ,?ت و�K��� رو�طرف آ� ،���ره ا���ده

 -� ��1رد، �� دم دم ,�[ در�1ر�ودم ودرذھن 2ود ,دھ��ن د
               �'!� ��1!�دم . 
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 �ژه ھ��م ��Eی �!���م �را�6� ��1رد، ��ھ�6ه ,دای ���
�0آھ��� ز دور و�زد�$ �6وش ��ر��د و-و-و�6ر;�ن ا�

آھ��� �2�وش �� !د و�!�رت روز را ��داد، !:ق در?�ل 
د��دن �ودوا!>� ای زر�ن 2ور!�د �� از �!ت �وه ھ� ����د 

 !Kق �ررخ !ب ���ه ��زد.��زه   ھ� در روی آ���ن ظ�ھرو
ن آ��� ����م و)� ����!�ری ��1رد�د �� �ن ا�ن �دا��ران ھ�6� 

رو!ن !دن روز�زد��1ر�ن ��ز)� �� �د��رس  ��دا���م �� ��
رو��0 ی ا!&� )6ر�رار دا!ت ھ��ن �� ����!د، و�ن ��2طرا�ن 
��2واده !ر�ف ��!�ر�� ا�د�!�دم ، ا�ر �ردا ��رو ھ�ی 

در�?�,ره ��6ر�د �طور2واھد !د؟ �ن از را ����وز��زل ... 
در��,+� دو,د ,دھ� �Kن �1� آ�را �را�!�ن �:�م �ون رو��0 

��ری �� ��!�ر�� ����01 �?ل را در�?�,ره دا!��د، ��م آن 
��@� �� �ن درآن ر��!�د، !�� ھ��ن ��ه ��ر�ت �� آ��0 ���ده �!د

�د! ودر�1طرف ��زوی آن @ام ���� ھ�ی آ�را �ط] ���ا���ده 
ر��@� را در��رون دروازه �+>� �د. ��@ر����ن را ���� ���

�� دو�طل  ه��@� را�ر��� ھ�رارن ��ار�د و�رد�6ر ر�����6ذ
�د . �ون �وی در��,+� @�طرف �وی روان !و�د و���ور ���

ای  ���زده ��ری ��زل �رار دا!ت . ز �����1 �ط��ن !د�د �� 
���ت ، ر����ن را آھ��� آھ��� �طرف  �زد�1� ھ���� در 
از��B �وی ا ���1 ��ر��@� �زد�$ ر �د! ��@�ش ���،�وی آب 
                   !ود.       

2ر��0ی �رخ و �ر��ن ���ه ھ��ن ��ر را-�+� �رد�د.�ون  
در دو,د��ری آ����ود�د از �ر !ب �� دم دم ,�[ 

ف ���2 ر،آ��0 از �1ط��دار�ود�د�ون !:ق در?�ل د��دن �ود
�� روز در?�ل د��دن ا�ت  درف د�6ر �ط��ن !ده �ود�وازط

��@� �� ?��ل ر�� �� !�0�ت ��2وادۀ��!�ر �و�� �1رد�د، ا�ن 
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�� � �ن �ود �� ا��:�ده از ��ر�1� !ب ��ش از ���ددم از�و�
آب زEل �?ر��ه ;رش ���ن در آن روان �ود وآ�دن رو!��@� 
روز �وی 2وش �ر��0ی 2زا�� و!ر!ر��زه ھ� و ظ�ھر!دن 
ا�رھ�ی ;+�ظ و���ه �� از آ�دن �ردی ز����ن ?��1ت 

طراف آن آھ��� ��1رد،�� �وش و�!�م ��ر��د،�ردم !0روا
آھ��� از 2واب �ر�!�ن !ب ��دار�� !د�د، و��� �K ھ�از 

                                 را�� !�1ت. ا��>��ریھرطرف �1وت 2واب آ)ود !ب 
و ��ز����ن ��ر���� در آب دا2ل !د�د.��ر���� را ��@� ر��

د در?دود ��م ��+و��ردر آب ����ر �رد �� �� �� ���� ھ��!�ن �و
2و�ش ?�ل �رد�د،در  ا��Gر�ر�� !��� ھ�ی �� -ظ�ت ود���ن 

و �ر ون ر��@� ?��ل �را از آب ��ر�زد�1� �رک ���� �2ل ��
ا��'�ل داد�د �� 2و�ش در ?دود �$ ��+و ��ردور�ر !��� ھ�ی 

 در آن �+>� ، و �را �� آ��� �رد�دو�ود دا!ت  در آ��� �+>� ای
��Eی ز ��ن �$ ���:ذ  ز��ن �دا!ت �$ دھ'�ن �'�ر�� از 2ود

��ط'� �� ����E در �دل �ل ��ر�واری و�ل ��ر��دم ��ر 
ل .�$ د�2ر د ��را�ن دھ'�ن �'�ردو��ر 2ور���د�د ،��1رد،

B�ی ز��ن  و�$ زن دا!ت . ��  ھE��  �+; ا �!�ن  �� ھ��ن
�1� ازھواداران ��ز��ن آزادی �2ش  ا�ن دھ'�ن��ر ��1رد�د،

�را���م �را ا��'�ل داد�د. �ن �ود،  �ردم ا�&�����ن ( ����)
�ودم . ,�?�6ھ�ن ��د2زا�� ا�رھ�ی ���ه را در?�)ت -���� 

�را��ده �رده  و�ر��0ی طK@� ر� در��2ن �� وزش 
�� !د،و  هو,دای دل �!��� از آ��0!��د، ��ددر?ر�ت آ�ده �ود

ر�� �+$ �!�ده  �ر �رآورد،وا!>� 2ور!�داز �س �وه ھ�ی �
+�� ھ�ی �� �وا��ن �و�� ��زد.                                                                                             �ر� ی �+6ون آن

��واده دھ'�ن �'�ر ���م ا-�Mی 2 ،�� �!���م ��ز !د ز����
�� د�دن ?�ل زار �ن ا!$ از �!��ن  2ود د�دم ، ....رادر ���ر
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ھ�ی ��د�� اش ����د �طرات ��ران ���ذ دھ'�ن �'�ر�� �و�� 
،و��ر ��ر ��6:ت �� 2و!?�ل ھ��م �� ز�ده �ود��0ری �راز�ر 

 ���دی! و�رای ��2�ش �:ت �� �� ��دور ���2 �رو�د !�رو
رو-ن ���ر�ن! �>داز ردو�دل ��د �+�� دو دو�ت �0ر��ن �:��د 
�� ��� ا��زه �دھ�د �� �� ���2 2ود �رو�م ،ا �ر �� ���2 ای 2ود 

��درو��د  K!� �� ���2 ای �� ����د ��ز�در،و�م �ردا ا�ر��ر
��2م د�6ر��� ���ت ! ���دا !$ �����د،و�ن �� ر��ن !�ن 

�را�م �>دأ 2دا ?��ظ� �رده و�ر2ص !د�د،b��M �وا�'ت �ردم 
�م! �ون @�دل �و�] �� دا��ر �را�>� �� ���د �� -��رد� هو-د

ا�� ھ�ی ���� را ھوا �رد �ود�ورأ ��2م..... در�$ ��'ل د�د
 ،آ�ش �رده �ود . ��ش رو�م �ذا!ت، و�طرف ��دور ���2 ر�ت 

�>د از ��د د��'� دو��ره در را��ز�رده دا2ل اط�ق !د، 
 ��!��� از �!م �ز ����� !ده �ود�� ?ر��ت را ود��ر2وان 

و�رص ھ�ی ��ن ������ روی �+�م آ��� ای  ���رد����ر ,
ن .��ی ��زو��د �و�� ای !�رورو;د���1  ��دوری را ھ�راه

 ُ�ر)&���� در ��)�1� �رروی آن ��د، درھ��ن ?�ل... ���)� ھ�ی 
، ?رارت ��'ل آ�ش از �د!�ر ورو;ن را �� در�� �را�م ��داد

آھ��� ���Eم �1طرف و!�رو رو;ن داغ از طرف د�6رآھ��� 
، �>د از آن �ژه ھ� ��Eی �!���م ����6� ���Gر 2ود را�2!�د
��و�� !د �را�م �:ت �� آرام �2واب و2ودش ��1رد، .... �ورأ 

از آ�����رون !د، �>د از ��د د��'� �2واب ر��م، ز�����1 
�!��ن 2ود را ��ز �ردم �>د از ��د د��'� آھ��� دروازه را 

 ھ��م ، آ����� و)6ن ��� را ھ�راه ��ز�رد... د�د�� �ن ��دار
ت و!و �ردم . �! د�ت ��ک آورد د�ت وروی 2و�!را �$
�� ��ن د��ر2وان روی �+�م �0ن !د ��دا�� ��ن ���� �!� ��زھ

ی �و�� ):� �ر از!ور��ی !+&�� .�$ ���� ی ا��� �$ ���� 
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د، آ���ب از E �ود��ر از ���ت و��د �و�� ���زرا روی آن ��ده 
2ش �Kی !�!� ھ�ی ���2 �� �ور �2ره ���ده و�� ا!>B روان �

�ف دو!$ ،)? �!ت ....اش �� ����د، �>د از,رف ;ذای �
و��)!ت را ز�ر�+�1ن �� از آن آ���ب �� ����د �0ن �رد، و�ن 
��Eی آن 2ود را آ���ب داده روز �0��ن ��وال �ذ!ت، آ���ب 

�ر2� ;روب ���� ;روب �زد�$ !ده ،آھ��� آھ��� �طرف 
!ب ���ه در?�ل ��  ن را �را�ر��� �ود، �G+� �� ��از آ���

ر��6ن !ده �ود، آ���ب �� ودا���ش �� 2ون 2و�ش  ؟و���ز�ود
س و�� ا��دی ;روب �رد. !ب �� آھ� ���ه و�ردش Jھزا ر �

�K ھ� از ھرطرف ��� �رآورد�د، د،آرام آرام �زد�$ !
و�ردم �?ل از ���2 ھ�ی 2و�ش �رآ�ده �طرف ���د�رای ادای 
���ز !�م روان !د�د، در ھ�� �� ھ�وEی !ب ���ه دام ���رده 

� �ود � ای �� در آن �وا?از ��د�+> �ود، ��ز ,دای راد�وھ�
�س د��� �� �� و,دای ا�ر��1 را ��!��د�>�وr �ردم � ،

آھ��� آھ��� ھ�� �� در �2�و!� و��ر�1� �رور�ت . از ھر 
�و!� و���ر ,دای -و-و��6ن  �6وش �� ر��د.                                                                                

  

 دا+%ر 2وان  د�دار 

  
��د ��وز�د وار�� ھ�ی ���2 را �� �����د و,دای �� ھ���ر 

از �رق ھ�ی در ود�وار ھ�� �� را 2و��� ک ����2  $!��)
�� �رار دا!ت . �ود، �ون ار�� ھ� ی ���2 رو �طرف �و

ی  �� �6وش ��ن ر��د ، �ون در و���ره ,دای زر زرو!ر�� 
رو!�� �راغ �� طرف  ه �ود�د ���ف �و!��دل و)?��را �� �

ر�'�ی  از ��د )?ظ� !:ری را �� ,�[ ھ�راه��رون ����د، �>د 
-ز�ز2و�ش �ذا!�� �ود�م ادا �رد�د، ,�?ب ���2 در را ��ز 
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��زھ�ی ذھ�م را ��  ،�رد و�ن در ?�ل ا��ظ�ر��ر �� �ردم
�م �� 2ود �!&ول �رده �ود، �� �ردۀ دروازه E �� ���2!د �!

�!�ش و)��2د دا��ر�وان و�� ا?��س ،  ،,ورت �ورا��
دا��ر �?�د !ر�ف -G����  �� از دو���ن  و د)�وز، وط��ر�ت

در ��ر و�ودم  ����ر 2و�م �ود ا���د ��د�دن وی �2طرۀ د�6ری
  ز���� �!�دن �ر�ت .                    

�ق ح !د �م روزی �ر�ض �ودم ر�و��ه ��ل از ��ر �ن��د 
�� �رای �>�  وی روان �ردمرا �زد�د !�0د �>+م رازق ار��

دا��ر -G���� �را�م ا?وال داده �ود �� �>Kً ،��د )�� ام ��
�,روف ھ��م و ��1و!م �� در او)�ن �ر,ت �زد ��ن ����م.                         

                                          
ھر )?ظ�  ،ر!رف آ�دن!ب ���ه د ،آ���ب در?� ل ;روب �ود

� روز ��ره �� !د، در ا��G دروازه دق ���ھ� !ب �ر رو!��@
 را�را�ش ��ز�رد ز�����1 ب��ب !د رازق !�0د درا)

 ����G-دا��ر  �اش �1 �دا2ل ���2 !د �� ھ��ن ���م ھ��!6
�2ر آ�د�ش ش �ر���م �>د از ا?وال �ر�� از �Jد�6ری رادرآ;و

ا?�د ظ�ھر در راه ��)� �� �وال �ردم؟ �را�م �:ت �� ا�روز
ن �د! �وه ا��ل ر��ده ا�ت و��د وی را �� !:����2 ا��'�ل  داد

M�? ھ��م ���د �ودم، از �زدش �ن ��ؤل !ف �را?� �ر�
�وال �ردم �� �طور�'�ل ر��ده ا�ت؟ در�واب �را�م �:ت �� 

�� �ر��  د�ه اوی را �و�ط �:���6 از �!ت در�رق اش ��ر�رد
�>د از �'�ل  وف �پ اش �2رج !ده ا�ت ! از ��Eی ا�روی طر

�ل ��ی را  �د!ه ا�و�ر ?��ل وی را در�وزۀ �وه زد،ر���دن  ��
BG2واھ�د �� آ�را ?�د �ھ� � �م ����2 ��!�د. ?1و�ت 2+'� 

م راز وا)� �روان �ر��� ���� �و��دان ژ�داھ�د.�را��1� �+وه د
��+:و�� ���Eم  ،و�و)�س ووز�ر دا2+� ود�6ر �'���ت
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ی �را��1� ا�ت ، �� �,د�ق ����م �� �$ ?��G ،�ر���ورد�د �!
 �رور��ن ��ر را ��� داد �� �را�م ا��رۀ �ا�� و�دان و!را�ت 

د)� ��J آ�را �� طب -.-ر��ن را ?�د�G ای �را��1� ��و��م 
�?ول ���2م .                                                                   

-G���� آ��� را �� �'���ت د;+�1ر ��2وا���د،�J@�د �ون دا��ر  
�� ا�ن ?�د�G د�ری �6ذ!�� �ود �س از  و ا��M �1رده �ود،

را در ��ت  دا��ر -G���� وط�:رو!�ن"2+'�" �ر -Kو ا���1 
در �ر,ت د�6ر ��2وا���د  و دا?���ط �دون �>�ش �وق داد�

در ا���د و �� دا��ر -G���� را ��ز �رور �����د ،�وط@� در ��ر 
�'���ت ������1ران 2+'� �$ !���6ه ��ره و���ه �� د��ور

��Eی ��ز)ش ?�+� �رد�د، ��  �� ��!��دارھ� ز�و���� �ناو��!،
K�ت �رد.                             �����2 ھ��ن !ب ����2 ��ود و��ن ��2و!

ی !رق �د�ت !��رد و�� دارش ز�����1 �ت �ر���� و���&� 
�رده !د، و�� �>'�ب آن �و��دان د)�رGور  ��،�6ور���ن �

�:ر�ن �� د��ر رو��0 ا�ن ار��ب ������1ر،و)و�ری �2@ن �د�ت 
ز���� �� ��رک !��د ا�ن ������1ر �� !رم،�� ��رده !د، و

?�+B ارگ آورده !د،��M ��� �&�ر �رد و دو��� ھ� و �وط@� 
��ر ھ�ی د�روزی ���ش را �� دو��� ��زی ھ�ی �د�د داد. دا

  B 2و�ش �ر�!ت.                �:-G���� ��ز دو��ره �� وظ
ا��$ ��  ���م ھ��ن �2طره ھ� �را ز�ر ���Gر�رار داده �ود،  

�ر�� 2ورده ��ز دا��ر -G���� را در ���ر 2و�ش ����م.2ود را 
را در آ;وش �ر���م، �>دأ ��دی از رازق  ��1ن دادم �1د�6ر

رازق �1� از ���ھ��ن ��ز��ن  !�0د�رد، ���:�� ����د �� �>+م
آزادی �2ش �ردم ا�&�����ن(����) �ود�� در ز��ن ?����ت 
 �� �!�����!روع ���ب !��د �و�ط �$ ���د آدم �ش و����ت 

                                                 .!�0دت ر��د، ��د و�2طرات رازق ودا��ر!ر�ف �را�� ��د 
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از�>�ر��ت و �و!�دن ��ی ��زھ�راه ُ�ر)&���� ، ز2م ھ�ی  �>د
د .�را�م �� �� 2ودآورد�و �د�م را �>���� �رد و�1�'دار ادو�� ای

�� ز�� ���1 2و ب ,?ت �!د�د  . �!وره دادداد، وظ��J �را�م 
 �ون ا���� از !0ر��ر��1ر�$ ��م ���1د.�د�� ���ده روی 

 وھ����ن ��ود!�6ردی !ده �ود، ���ءً  ��+و��ر ��,+� دا!ت
�ذ!���د، �ردا,�[ �� ��� �K ھ� از  دا��ر !ب راھ�راه ��

ھر�و!B �ر�� �6وش ��ر��د. !:ق در?�ل د��دن �ود،و!ب 
آ�دن  ���ه از �را�دن آ���ب �2ود��+رز�د، ?!رات و�ر�د��ن از

�� !ود�د و�&�� �را@روز����رت �� ھرطرف �ر �� 
،دا��ر�� ا��:� ده از-�ورو�رور�ردم �� �� )��س د��1رد�

�>�و)� آ�ده �ود��� ����وا��ت �!�2ص ����د �� �$ آدم 
؟ 2دا ?��ظ� �ردو�طرف !0ر �$ دا��ررو���@� ا�ت �� 

روان !د ،رو!�� از �!ت �و ه ھ� 2ود را �����ن �رد. وا!>� 
ای ز�د�� �2ش 2ود را��Eی ���م �و�ودات روی ز��ن 

 ���� -ر��ن ، ���م ��Kم �� وز�د و!��2 ھ�ی�ر�ودرزا�� ا
و��ی در��2ن را �� �����د،�رگ ھ�ی در��2ن ���ر �� ر�ص 

�رآن �و!�0 را �وازش ��داد. �و�� درآ�ده �ود، وآھ� د)�ذ
آ�دن آ���ب در !���2 ھ�ی در��2ن  د��ن از 2و!�)� �ر�ر�

��ن �ر�� ، ط:K!>ر ھ�ی ?���� ���رود�د���� -ر��ن �!��� 
ی �ود�د، ��!�د��ن �ر�� ھ�� ھر �دام !�ن �� ��ر 2و�ش روان 

2و�ش �� Eی  !�ن دھ'�ن �ود�د، ��2��0 دو!� دوش ھ��ر ھ�ی
  �زر-� ھ� روان !د�د.                       

 �دتز2م و �ر�M� ا���ب ��1رد �� در�ن ��6�:2ه ����م. 
م 2راب روز �� روز?�)ھ:ت روزرا ھ��ن �� ��ری ��ودم .

  .                                                           �ر!د
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ل+ �
ری   �8ر ا2

  
�� �را �� ا���� ا��'�ل داده �ود�د،�,��م �ر���د�� �را  دو��� ��

���1ل ا��'�ل �دھ�د، ��2طری �� در���ل ا����1ت !�ن �رای 
�ر���  �داوی ��!�ر �ود، �>د از !ور و�!وره �,��م �ط>�

!د�� �� �د���ل �روم، �ون ھ�� روزه �$ �و�ر�� �پ از 
�داد.                                                      �� ���ل ا��'�ل �را ھ��ن �ر�� زردک و!+&م 

روز ��>� روز -���� �ود.��دا���م �� رو��0 و �'���ت 
ی �ن ?ز�� و دو)�� �روان،�را ����)�د و در ����وی د���6ر

ھ���د.ا�� ��ره ای �دا!�م ���ور �ودم �0ت �داوی �� ���ل 
���ه  . ���م �ردم در�روم.روز ��>� �ود و ھ�� �� �>ط�ل 

روزی و�د ��2� ��ر���رد�د،و ا���� را �� �!��ن 2ود �روی 
-�ور و�روردر ��ده ھ� و�و�� ھ� �م �ر��0ی 2ود ��د�د�د.

�1پ ����زی �رد�د در ھ��ن �و�ر ��ود، �رای ا��'�)م ���1ل 
 ��-ت !ش ��B �>د از ظ0ر�طرف ���ل ?ر�ت �رد�م،ھ�� ��،

�ن �� �ز,دای -را�� ھ� و,دای �2�و!� ?1�:ر�� �ود،
��!�ن �و�ر��ز د�6ررا ��� !��دم، �را ���1ل ا��'�ل داد�د، ��ل 
از ا���1 �و�ررا �رای �B�+2 �� ��ر��ت �ر��ری �رو!� ��ر�د، 

�� و�ود دا!ت. �� در��زل اول آن در �زد�1� ��ر��ت ا��ر���
در ��زل دوم آن دو��م �$ ا��ر���ن  .دو��ن ھ� �رار دا!ت

����� !د�م ،�� ز�����1 در ھ����� دوا���� را �1را�� �ر��� �ود 
ھ�� روزه دو��م ,�[ ھ� �>د از ,رف ��ی ،ا���� �ودم 

�طرف ��ر 2ود ��ر�ت. ��!ت ھ� �د�ت �1� از ھ��1را�ش  
ر 2وب و�K- J��M��دی �راوان ��ن دا!ت. ;ذا �� �وان ����

روان ��1رد، �>د از ��ری ��ودن دو روز روز د�6ر آدرس 
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 .دا!ت د��ر�� ر!�B ط���ت در و�!��� دو�ت د�6رم ��
��ر���  �رای وی دادم و�زدش روان �ردم، ھ��ن روز ���-ت

�ن �1�'دارادو�� و����ن ط�� ھ������1 آ�د�د،  ر��'مھردو 
از ����1ری و������ن �ر2ص  آورده �ود،دو��م �>د 2ود ھ�راه
�>د از آن ھ�� روزه �>د از�2م وظ�:� �رای ����1ری !د ، 

روز ��  د،�داو�م �د�� طول �!�د. �>داً �ردن �زدم �� آ�
ر�ت. �>د از   �داوی �,��م  هروز?�)ت ,?� �ن 2و��ر!د

ر�'�ی ھ�رزم 2ود  �� دو��ره �� ��ر��1ر�روم وھ�راه �ر��م
-+�� ا!&�)6ران رو�� و د�ت �!��دھ�د��ن  ر ��ر و���1رد

 �ود،ه �ر�� دا��ر�را�م �و,�� �رد !�ن �� ���رزه ادا�� �دھم.
�د ا�� �ن @��ز�����1 ,?ت !�� 2وب �!ود. ���ده روی ����

K2ف �و,�� دا��ردو��ره �� ��ر��1ر ر��م �ون !را�ط ��6� 
�� !د �� �� �و �ن ھم ��ؤ)�ت ھ��� در ��ط'� دا!�م،�ود 

رژ�م �زدورو دو���ن 2ود از �زد�$ ���س ��6رم، �را �� 
J� روھ�ی ار���ع  درھ�� �� در دل �ردم �� �2م�� �س �

                                        ھ��ن �ود �� دو��ره �� ��ر��1ر رھ���ر !دم.��!��د،
  



ر%�زان ھ� 

ر د"ر   ی "��Iدی
  

د ه ھ� ��+و��ررا ��ز�د دو���ن 2ود �دوروزھ� و!ب ھ��رای د
��ی ���ده �� ر��م .B�<+از� �و��2 �طرف  �$ روز 2زا��

�ر�� �ر���ن ��ر��م ، ������ن �� ����ر 2و�� ھ��ش ��  آ�دن 
���B روز �ود، آ���ب ��ه  ��ن ���ط �:ر2ود را �� ��د ،ز��

��ھ� از ز�را�ر ھ�ی ���ه ��رون و��وی ���د�د��ن رو!��@� 
2و�ش را ��2و���دا�� ار زا�� ��1رد.��زه ھ� آھ���  و�ر��

آھ��� !�دا�� 2ود را از د�ت داده ور� زردی را �2ود 
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�6+� ھ�ی �� �ر�د��ن در?�ل ���0رت   �ود�د . ��ر��� �ود، 
 ،�د�رگ در��2ن �ر ھ�ی 2ود را�طرف ز��ن �رود آورده �ود

.ھ�وEی �رگ درھ�� �� دھن ه �رو?!ت وا���داد و�ظ�ر
  رو��0 ��ر?���� �ر�� ھ� را و�ران �� �رد�د.      ز�رده �ود. ��

ر��دم، �>دازا?وال �� �ر�� �ر���ن ���زل �1� از دو����م 
�ر�� B�� �� ی ��-ت�� �(��� �>د از ظ0ر�ود و�و!�دن �$ 

�م ا�6ن از طرف ��وب �ر��  ط��رات���ر �� ,دای �� ھ
�ر�� ��ت  �ر���ن �1وت وآرا�ش را درھم !�1ت و���م �ردم

���م �دام �ر�� �رآ�ده  ���ظر�ود�د �� ��ز�ر-� ��ل �د��2�
���ن �>د از ��د د��'� �ر�� ��)�و�2ل �� در �زد�1� �را�ت؟

آ���ن را در روز رو!ن ����د  �و�>�ت دا!ت ����رد��ن !د.
�ر�� را �� اGر����رد��ن ھ�ی ��ر?���� و���م  �ود !ب ���ه �رده

+� ھ�ی آ�ش از K�Eی ��K6ت !>و و?!� آ�ش �ر��� �ود 
ودر��2ن ز���� ��1!�د ، �ردم ���د�ده ��)�و�2ل وھ��وار آن 
از �رس !>+� ھ�ی ا�رو��2 !ده �و�ط د!���ن �ردم �0ر طرف 

2ط ;+�ظ� از  �د���ل !�نه �� !د�د �� در?�ل �رارد�د
ت . ��ران، �وا��ن و�ود��ن ھ�� و?!�ردو�2ک را�� �!�د

�B ���2 ھ�ی 2ود �ردا!�� 2و�ش از اG�Gزده ھر �س �'در �وان 
�ود�د،�ود��ن 2ورد ��ل در آ;وش ��دران دا;دار !�ن 

 و�>M� !�ن دا��ن ��دران !�ن را ���م �ر���ه 2ودرا�����د
، 6��2� راه از �� دو�د�د�ر��د ���ن ا���ن و�2زان  .�ود�د

�ردی ھواو����رد��ن ھ�ی �دون و�:� �ن ھ�ی ، �1طرف 
2ود را �� را ��روح �ر�رده �ود �� ا���1  رو��روح !�نر��و

. �ردم !ر�ف �+>� �+�د و�ر���ن د�+>� �+�د و�ر���ن ر���د�
ھر�س �'درظر��ت ?�� ���Eر ازآن ���د�د��ن ���0ررا �� 

 ،���2 ھ�ی 2و�ش   ����� �رده �ود�د، روز �0��ن ��وال �ذ!ت
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در ھ�� �� �0ن دو��ره  !ب ���ه ��ل ھ�ی ��ر�ون 2و�ش را
ا���ف آ��� در اMطراب و�6را�� ��ر��  و رد.���م اطراف�

!ب ���ه �����ن 2ود ر��د، رو!��@� روز ��رد�6ر از �!ت  �رد
  .     �وه ھ�ی ����دار�+�د !د وروی ز��ن را رو�ق د�6ر�2!�د

��� �� �'��م او�����1 دا!�م دوروز د�6ر راھ��ن  
� دو�ت �>د از ,رف ��ی ,�[ � .�����دم.روزر��ن �رار��د

�>د  .2ود 2دا ?��ظ� �ردم و�طرف �ر�B �+�در �2ل روان !دم
از ط� وطر�ق �� �ر�� �+�در�2ل ر��دم، دروازه ��زل دو��م 

��ر �و�$ �� ,دا ����G ی )رزان را �$ �$ �ردم �>داز ��د
�را�ش �'�م �� �درت �� واب ,دا �رد �� ���ت؟ �ن در �

ودرا �را�ش �:�م، ھ��م و��م ���>�ر 2 �ن �����ت ؟���2 ا�ت
,دای  �>داً  ،��د د��'� ��ن �ن و��رک �1وت ?1�:ر�� !د

�ر�� از دا2ل ?و�+� �6و!م ر��د. در ��ز!د �ظرم �,ورت 
دو��م ا���د �>دازا?وال �ر�� دا2ل ���2 !د�م، �ون دو��م در 
��دان ھوا@� �6رام ��ر��1رد. وی �طرف وظ�:� ای 2ود روان 

 ،ا�ش �$ ��در��ر ھم دا!ت!د وی �ر-Kوه ��2م ، �رز�د
���0  ھرز��ن د�6ر�� ���زل دو��م �� ر��م ��درش ��2طر��1

از ز��ن ھ�ی �ذ!�� را ��1رد��  ����م �زدم ����د. و�,� ھ�
�دن ری ��داد، ھ��ن �ود �� ��ش از �رآ;�ر ���'�م �را د)دا

�$ د�2رک ھ:ت  ��در ھ�راه از��زل �طرف وظ�:�، ��رش
�1ن اط�ق ر ��_ اط�ق �!�ت، �+د��)� دا2ل اط�ق !د ،

د�2رک ھم در���رش �!�ت آ���ب رو�طرف آ���ب �رآ�د�ود. 
 .رو!��@� 2ود را��ر�� �رر��2رد�2رک ارزا�� �رده �ود

د�2رک را ر� د�6ر �2!�ده �ود، و�>,وم ,ورت ز��� 
ا�رو ھ�ی ��ره ،���ه و�وھ�ی �!1� وی در ز�ر�ورآ���ب 

ز��ن ,?�ت �ردن ��در.... در  ،ر� ?�� را �2ود �ر��� �ود
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د�2رک �!��ن �!� وا��ظ�ر2ود را�� ھر طرف �� 
;رق  �ر?��د. ھ�� �� در �ظراش �����6 �+وه ��1رد ودر �1ر

  �ود .
ھر )?ظ� ���د روزھ�ی �ذ!�� �� در��2وادۀ 2ود  

 ودر���رد�6را-�Mی ����ل �� �!�ت واز �?�ت ��در
را در آ;وش �درو�ودش )�ر�ز�� !د. �� د�6ر آن �?�ت وی 

2ود ��� �!ردو�ر�ش ��� �رد، ��س و��ا��دی در دا2ل 
ھر )?ظ� ، و�ودش �Gل !رارھ�ی �ر�ش آ�ش ز���� ��1!�د

وآه �ر �وزی از ���B  .�0ره ای �>,و�ش �رخ �� !د
�ردرد ش ��رون ��!د و�0رطرف �>,و���� ��6ه ��1رد. �ون 

زه ھ�� رو ،��دان ھوا@� �6رام در ��د ��+و��ری آ��� �ود
��د�2رک  ،دا!��د ��ھ�ی �م ا�6ن �رواز ھ�و����رد����0یھوا

��ر ��ت ھ�ی �� ���ت و�$ را !��د ��در� ,دای �� ھ�
��ز �!��ن �!� و�0رۀ �>,و�ش ر� د�6ر�2ود�ر�ت 
ا�دا�ش از �رس ��+رز�د، �ر��د ��1!�د. ��در،��در��6:ت! ا�� 

 ھ�راهآن ز��ن ��� دا��ت �� ��درش ا�ن د�2رک �>,وم �� 
و?!� ز�رآوار  ���م ا-�Mی ����+ش �� اGر ����رد��ن رو��0ی

�� ھرطرف ���6ر��ت، �!�ش �,ورت  ؟�د�2ک �د�ون !ده ا
ز��� ودو�ت دا!��� ��در �0ر���ش ��� 2ورد. ��در �Kن 

د�ت ھ�ی ��زک و)رزان  ،��2واده �� در���رش �!��� �ود
  �ر�ر�وھ�ی د�2رک ا��طرف وآ�طرف ��1رد. 2ودرا

�2رک در �:1ر د�� �:ت �� د�2رک �!�6م آرام ��ش!�را�ش و 
 ��� دا��ت �� زن �0ر��ن را�1دام ��م ,دا ����د )�;رق �ود و

�د وی �,��م �� وی راد�2ر�م ,دا�� � ��و�� !د . ؟�ورأ
�ر�ت و آن زن �0ر��ن را��در �:�� ,دا �رد! ,دای د�2رک 

�6ر د در��Mی ���2 ����د ��در����د و��Mی ���2 رارو�ق
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��و�� !د�د �� ��در �Kن !�ن  �2!�د، �وا�� ھ�ی ��در�Kن 
د�2رک را ز��د �وازش ��دھد. ?��دت !�ن �ر�ت دوان دوان 
2ود را �� آ;وش ��در �Kن 2ود ا�دا��2د، ���� ھ��ن )?ظ� �ن 

�وازش ��دھد !��د �وا�� اش  �1ر ��1ردم �� د�2رک را ا��'در
�0م �� ھرطرف ��6ه ��1رد، ا� ازد�2رک �� ��6ھ�0ی �ر��!د؟ 

�>داز ��د د��'� رو �طرف ��در �Kن �ردم واز وی �وال 
 �ردم �� ا�ن د�2رک �!� �وا�B !�� ا�ت؟ �دون در�
در�واب �را�م �:ت �� ا�ن د�2رک ���م ا�ت! 
�در،��درو�رادرا�ش ھ�� دراGر����رد��ن رو��0 �!�� !ده ا�د! 

ه ا�ت �را �� در وا�ن د�2رک را ��رم ....  ا���� آورد
ز از ��2واداش ��� ���� ����د�� از وی �ر�ر��� ����د. ��

����ل وی �>ر�ت دا!��د ؟ در  �زدش �وال �ردم �� !�� ھ�راه
ا�ن ����ل ر�ت  �� .�واب �را�م �:ت ز�����1 !وھرم ز�ده �ود

وآ�د دا!��م، Mرب ا)�Gل �>روف ا�ت �� آ!��ی �در �2ش 
� �!�د و�:ت  2داو�د �2ت ��ر.�>داز �$ �1ث �و��ه آھ

و�2ت ا�ن وز�روو��ل را �ر�6ون ��د �� ا�ن �ردم ����ره را 
��ی �رد �ر�ردان و�� ��2��ن �رده.                                                                        در�ن �ر

روز �� ����ن 2ود ر��د ��ر د�6ر!ب ���ه �� �راغ �+�� ھ�ی 
�ردم را ,د  د �� !ب ���ه و!و�� �� درد وا�دوۀ����وا��ن آ

، !ب �� ����ن ر��د ���ده �رزد و,�[ ط+وع � �ود��دان ���2
�ن ��d از �!ت �وه ھ��ر �+�د �رد،  �ردو ا!>B 2ور!�د �� ��د

�,وب 2وا��  ���2 و!ب زده �ر�� �+�در�2ل   را �رک
�م از �و�� ��غ ھ� �ذ! ،2و�ش روان !دم  ���ران -+��  �راه

ھ�وEی ھراس آوردر روح ����د وآ��� ای !���1 �2طرات 
، و����1 ��ر �وک ��ر��1ر  ��>1س �� !دوروا�م 

ر��دم.��,+� ���ن ��ر�1� ورو!��@� ,�[ آ!�1ر !ده �ود، 
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از ا���1  ،��!�د��ن !0ر آھ��� آھ��� از 2واب ��دار!ده �ود�د
��ر د�6ردر !0ر2و!� ھ� و;م ھ�ی د�ر��� 2ودر��دم ;م 

و  روھ�ز���� ��1!�د، ���م �و�� ھ� ���ده ����6� �ر د)م 
 �آن ��د آور �2طرات از روزھ�� ھر �و!B ،در��2ن آ!���ود

�ود�� ��د و�2طرات آن ;م ���B �زر�� را در ��ر �ودم ا?�� 
و)� ��� ��1رد. د)م �� 2وا�ت �� �ذ!�� ھ� را�را�وش ��م ،

�K� ��0 و�'!�   ھ��!د در�:1ر;رق ودر راۀ 2ود روان �ودم. 
�>د از ��ری ��ودن �0ل و��_ د��'� ��  درذھ�م 2طور��1رد،

 E .ل ر��دم��ر�� 2وا�� ���ران �زد �وا��ردی ���م E)� آ;� 
)� آ;��ل �1� از آن �وا��ردا�� �ود �� ھ�` ��ھ� �ر ��+�م را 

ز���� 2م �1رده �ود،  �� زور��دان و ���:ذ �ن !ر�ر و�+دران 
ی ���:ذ�ن !ر�ر�?ل �� ز�دان ر��� �� ������2 �� اGر �$ �وط

وی در ز�دان ��ر��1ر آ!��  ھ�راه١٣۴۶در ��ل و �ن  ،�ود
از آن ز��ن �� �� دوران �'�و�ت Mد رو�� و�>K ��  !دم .

 �1روز و�$ !ب را ھ�راه ،دو��� 2ود و�� دار ���ده ا�ت
دم، ��دش ��2ر.روز د�6ر�طرف �و�دره ?ر�ت ی ��ووی ��ر
�:�� ����د �ذا!ت �� 2وا�� ���ران در ;رب !0ر �ردم ��

از )?�ظ �و�>�ت  � در دا��ن �وه ھ� �و�>�ت دارد،و��ر��1ر�
 2ود ����!د،  در ���ر راه  ا��را��ژ�1� دارای و�ژه �� �2ص

��1� را ��د�دم �� در د���ی !�د���� در �و�� ھ�ی �ل آ)ود ط:+
?�وا��ت �)�� �� از ��0ن و و?!ت و�ظ و;رق ��زی ھ���د 

ا���م ��دھ�د.�:رت و ا�ز��ر در �!��ن !�ن ی ا���ن ��� در�ده 
�� د�ت" �'د�ر" ��  ،وھ����ن ��� دا����د 2وا�ده �� !د.

 ���ر�و!ت ز!ت و���ه را �ر آ��0 �و!�� ا�ت ؟ در ھ�� �� 
�رھ�� ��ن �� �!��ن ا!��1ر و;م آ)ود ود�ت ھ�ی ���� 2ورده 

�ود ��  ��ود�د، روزھ�� �ر?وادثه و)��س ھ�ی ��درس �ظ�ر
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، ���>B �زر�� �ر �ر �ردم ����د ا�رھ�ی ���ه �2�� زده �ود
 �!��را���داد ، �رگ و!ت ،�� �� ھ�� �� ���وس و?روزھ� 

.                                                                              دام ���رده �ود
�ک از دور�ر�ن آواز ا�ن دا���ن ;م ا��6ز ووا�>B درد �

.�� �ر�B د����ن دل !ب ���ه �'ب �� ز� در���د�د���� ا�ت �� 
�ون ��د �ر�ش و�� ا���2ر �� از راه دور  �و.�دره ر��دم،

 �+�� ھ�ی ���وا��ن را �� �و�د، �ر�� �و�دره �� در ��وب ،آ�ده
2وا�� ���ران �و�>�ت دارد، در�زد�1� �وه ��� ھ� ودر 

�0+وی د�6ری در?دود�� ا)� ار�:�-�ت آن ���2 ھ �1� �+��ی 
���ن �وه ھ� @��ر �+>� �0+وی ھم �رار دارد وا�ن ���2  ھ� در 

در ���ن !��2 ھ�ی در��2ن �وت و��ر�&ز���� ���0ن !ده ودر 
�� ا�ت �� ��م �راز�ره ���ر�>M� ���2 ھ� !ر!ره ھ�ی آب �'ر

 �د �+�1ن@��6ه ����� �� ھر طرف  .�و�� ھ�ی ���ور ��ر�زد
ھ�ی در��2ن ز���@�  �ھ�ی ر��6 ر� ���2 ھ� از ���ن !�2

�$ ����ش �� �ذار�د. را ����د �$ ���+وی ���K$ ��  د�6ری
روز  دو����م ��ری ��ودم.روزو�$ !ب رادر�و�دره �زد 

�طرف ،د�6ر ��� �� �'��م او���� �� دا!�م �ر�� �و�دره را �رک 
رف ھ�وEی دو��E ?ر�ت �ردم . راه �ر��2طره �ود.ھر ط

 و?!ت از در ود�وار����ر�د، �ون در �2رج از !0ر �رگ و
����6 ���ل ا��ر��)�زم ?����ت �دا!��د،�زدورا ن �و ��ر��1ر

��زی �� راه را �ر��2طره �رده �ود�و�ود�ت ��رو ھ�ی 
ھم ��2ود �����6د�د و د�ت �� ��!� و ��ی در �ود، �� ��ظ��� 

ر ھر �و�� و�س �و�� د���ن �ود�د و ھم �� �� �����6د�د.
�ردن ��روھ�ی ا�'�K� �2,وص ��رو ھ�ی  ]و�� ]��2طر�+

 در د���� ��ر ���رد�د.��ز��ن آزاد��2ش �ردم ا�&�����ن 
در ,?�� ?Mور  ن ��روی د�6ری ;�روا���� �!1ل ��):>ل�و
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�� ه �دا!ت، ��J ار���ع �ورو��داران �2:� و-+�� !�ن ھ�را
��روھ�ی  روز ا�زون ر!د�زدوران رو�� و��داران !�ن از 

ھر دو��روی Mد د��و�را�� وآزادی  �رد�� در ھراس �ود�د،
�ن ��رورا از د�ت در د�ت ھم داده �� ��وا��د �� او -دا)ت ،

�ر راه 2ود �ردار�د.                                                                                                 
��  آھ��� �طرف ;روب �زد�$ �� !د .!ب ���ه آ���ب آھ�

��)�0ی ��ر�ون 2و�!را از طرف !رق آھ��� آھ��� �ر روی 
���م �2+� درد ����2 ھ�ی و�ران و;�زده �0ن ��1رد. در? �1�(

ا�� ��� �� Mرورت و?��س �ودن !را�ط �ن در �1ر آن  ،دا!ت
�رو�م ، د!�ن ��رود. وK2ف �و,��  �� ���� �ودم �� ا�ر 

�>د از ��ری ��ودن ��د  ،ده ھ� ��+و��ر را ���ده ��ر��م ��ردا
�6وری ��-ت �� �ر�� دو��E �� �$ ��ط'� �ر��زو��;�0ی ا

دارد. در  یزآب وھوای دل ا��1وا���م ��وه ھ� را دارا�ت و 
دارای �رج ھ�ی �+�د �رار دا!ت �� از  ���ن ��;�0 �+>� ای 

 ،�� آ������ �ود�1� از ھواداران � ,و��,و�� ���ن �ود. 
ر��دم، �1� از ����6ه ھ�ی �ط��ن �� �ود.�$ !ب را �� وی 
�ری ��ودم،�ردا �� !:ق داغ �رد ��زل وی را �رک �طرف �

        روا�طش ���ن �+>�Bو روان !دم، �ون
�زدوران رو�� �� د���زی ��روھ�ی  �رده �ود.��bدرز   

�دش �را�� ،�دار���-� آن  �رد دEور را ا��ر و��ر��ران �رد�
                                                                                                        ��د .    

       
 �� ھوا �2+� �رد �ود، 2ودرادا!ت ، در?�)��1 ���م ز��د درد

��زل �1� از دو���ن ر���دم.در ھ��ن روز �ردم ��  �+>B �ودر
�وگ و���م از د�ت دادن دو�وان و�$ ��M-ت �+>B �ودر

�ودک �� �� اGرا�:��ر �$ ��ن ����� !ده در �ر�+وان �$ 
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�زر-� !�0د !ده �ود�د �راردا!��د. �ر�� �و�وار �ود. 
�ر�!��� �ود، �ن ھ��ن روز را دارودر��2ن آ��� ھ�� در ���م و

           �ردم �ر�� در -زای از د�ت ر��� ��ن آ��0 �!��م،   ھ�راه
                                                                                               
              

2ور!�د ��ه ��ھ� �� �ور ا�!��� 2ود ھوا را��� �رم ��1رد.   
ا�رھ�ی ���ه ���0ن ��!د، و�طرف ;روب وز���� در �س 

�� رادرآ;وش �ردی ھوا ھ��  ،. ھوا �م �م ��ر�$ !د��ر�ت
�ر�� �ردم را�رای ادای ���ز !�م �را  2ود �ر��� �ود، �Kی 

2وا�د و�ن �طرف ھو���ن ?ر�ت �ردم. �>داز ط� وطر�ق �� 
ھ�� �� را ���ھ� در2ود  ،�روژه آ���ری �روان ر��دم �$�زد

�2�و!� ��د زوزه ��1!�د .ھوا ����ھ�ی ا��!���  ،�ود�����ده 
آ���ن را در ھم �� �و��د .                                                               

  
  


�� روس و %�& (وش%  
  

را ��ه  ��ر��1رآ���ن و�وه ھ�ی ;�دار !0ر �1ورھ�و��ر
+�� ھ�ی .�ردم در � دا!ت��ھ� رو!ن ��1رد،�ردی ھوا ��داد 

�'�را�� ای 2ود در;م وا�دوه ��ر�� �رد�د ��2وا��م �� �رک 
-�و�� را -�ور ����م، در دو,د ��ری �رک ر��ده �ودم، �� 

م از�زد �$ �6و!م ر��د �ون ,دای -را�� ھ�ی ���$ �رد
�ود�د و�� �� �B  رو��0ی ا!&� )6ردر �!ت و�ذار !ب  �ز

���$ �رک  �روی ز��ن �روت �ردم ، ز�����1، ,دا�دن !�
ھو���ن را -�ور �طرف ���دره ر�ت از �رک -�و�� �ذ!�م 

ان �و�>�ت �وی �روژه آ���ری  �رو،.�طرف ;رب �رک 
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��ری �رده �ود�د و�ن ���دا���م، دا!ت. ��s �وی را ��ک 
$ ��� �� �� �زد�$ �ل ھو���ن ر��ده �ودم ، ��ر�$  �ود

;�ل ���م ��E 6ری از�رار ��ه روس ھ� �� در �ر�� اید�
�و�>�ت دا!ت �� �ز�� �رآ�ده و�ن ���ز�ر �ودم �� 2ود را 

دا���م ��ن �����0ن ����م ،���ر��� ھ�ی �2ک  در�0+وی �وی در 
 ���� �وی را ����1ری �رده �ود�د،  ��� ھ�ی �2ک �� �+�1 �
ھ�ی Eی و)وش �ود. ز�����1 ��ی 2ودرا �ر روی آن �ذا!�م 

،E�� �� �� �1 ��روح �ود���ی زا�و درEی �رو ر�ت ، ھ��ن 
�>د از آ��1 �ز�� �ذ!ت ھر �در�� 2ود را !ور ��دادم ���م 

)?ظ� ����ر ا�د�!��ک ��!�ر در)وش �ور�� !د.در آن 
!�م ودر ھراس �ودم �� ا�ر��وا�م ژی ��!�ر �دا�ودم.�ون ا�ر

  2ودرا ازا�ن �0+�1 ���ت دھم ؟
���ت �� 2ود را � �ودم �� �طور ��!ود ودر���وی راه ھ�� 

�� د���ن 2ود ��ر اطراف 2ود را����و �ردم ا�:��J  �دھم؟
د��م ��$ ��!�ن �رن 2ورد .در�$ د��م ،�طرف �پ �ل 

 �ود �� د�ت د�6ر 2ود از�و!B ��!�ن �رن ���م �ر��م�:�. 
ز�����1 ��ی 2ودرا ��� �+�د �� �ردم ��ی د�6رم �� ھ��ن 

ا ���ت ا�دازه در)وش �رو�� ر�ت،�� ����ر �!K1ت 2ود ر
 )�� س ھ��م ���ن �ران !ده �ود . دادم از �ل ھو���ن �ذ!�م ،

ا�ر�ردی ھوا ��� �ود. ���م )��س ھ�ی 2ود را از ��م ��رون 
��1ردم، ��J �� ����ر �!K1ت 2ود را �� �ر�� ھو���ن ر���دم. 

�� �ز از ��ر  .�ر�� در �$ �1وت وآرا�ش ��ر �� �رد
�� �� ��زل  ،�رار �ود�و!B ده ;و;و ��6ن �6وش ��ر��د، 

�1� از رو?��� ھ�ی رو!ن M��ر  �� ��د�ظ�م ا)د�ن
وی �دا!�م ���  �روم، ا�:��J �� �رار ��+� ھ�راهو���رز�ود 

�را�� در ،�وا���م �� دروازۀ ��زل وی را �$ �$ ����م 
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�زد�$ دروازه ��زل وی �$ آدم ����ب ز�ده �� ��1رد، 
�>د از ر��دن در  ،روم�,��م �ر��م �� �� ��زل ھ�!م !�0د �

 �$ �$ �ردم، ھ�!م !�0د ,دا �رد �!ت د�وار دروازۀ وی را 
ردو�را ���ت؟ و�ن آواز 2ودرا �!�دم . �ورأ دروازه را ��ز �

�ن �د�دن ��د�ظ�م  �را�ش �:�م ���رد ،�� دا2ل ��زل د-وت 
وظ��� �ون �ن ��� �� �+? !��ھ�را�م �رو�د، �د@��� ا)د�ن ��روم،
�$ ��د ��� �وا�م �� دروازه را �$ �$ ����م . �زد�� !�� ��دا

�رای ھ�!م !�0د �:�م �� دروازۀ آ;� ,�?ب ،دروازه ر��د�م 
را �را�ت ��ز  وازهرا �$ �$ ����د. ز�����1 ��� د�6ر در

ا?وال داده �ود �� �زدش ����م  �د �� آ;�,�?ب �را�م@�رد �6و
دم ��درم �را�م �ون ���� ھ��ن )?ظ� �� ���2 ��ودم. ز�����1 آ�؟

�� ھ�!م !�0د  ��:ت و��2واھم �� وی را����م. �ن �� �$ �طو�
�� 2ود آورده �ود 2ود را �و!���ده ��Eی �$ �� �!��م ، وی 

�ظر��ن دروازه  ،2و!�����2 �:ر�ورددروازه را �$ �$ ��ود
ز�����1 وی دروازه را �را�ش ��ز �رد . �ر��ن  را��ز�رد.

را درک �رده  ����ل .��ن آ��ه �ود�را�ش �:ت وی ا� ھ�!مرا
�زدم آ�د�>د از ا?وال �ر�� �را �� 2ود �� از ��زل ��رون !د، 

���2 �رد. �ون ھوا ����ر �رد�ود، ���م )��س ھ��م را در ��م �< 
زده �ود، �� ��رد��1 دا2ل ���2 !د�م )��س ھ��م را ��د�ل 
�ردم. و,�د)� را ����ر �رم �رد�د،!ب �� �� ,�[ �2+� 

 ،وی �ذ!���دم  ا?ت �ودم ، �$ !ب و�$ روز راھ�راهر��
�م �م ��ران  .�ردا !�م �را�ر�ر�� را���ھ� !ب �را �ر��� �ود

�ر�� ھ�ی 2ون ر� ز آ���ن ;�زده �رز��ن ھ�ی �و?�� ،ا
�وه ھ�و�وه ��� ھ� �رود �� آ�د. �ردم از ���ز !�م از  ،

�ن ��  ����د�طرف ���2 ھ�ی �?'رو�'�را�B 2ود روان �ود�د،
ا��:�ده از ��ر�1� !ب و-�ور و�رور ���ز �ذاران �طرف 
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��زل وی ��زل �1� از ر�'� روان !دم .�>د از ��د د��'� �� 
ه را �$ �$ ��ودم �در وی �� ر��دم �� ��رد ی �� درواز

�$ دھ'�ن �'�ر �ود دروازه را �را�م ��ز �رد، �>د از ا?وال 
ر��ق ��ن �دو��ن �ون در ھ��ن ��-ت  ،�ر�� دا2ل ��زل !دم

ده �رای 2ر�د ��ل �2ک �رای رو!ن �ردن -+��1ن ر��� �ود، 
ھ�وزدر ز�ر ,�د)� ��!��� �ود�م �� .... آ�د �ون !ب �ذ!�� 
�� اGر �ر !دن )��س ھ��م و�ردی ھوا ا�!ب در روی ���� ام 
درد را ا?��س وھم �ر�� ��1ردم.ر��ق �� ?�)ت �را د�د �ورأ 

 !�� �را�م او��چ !+&�� آ��ده ����د �رای ��2م 2ود ھدا�ت داد
�>د از ��م �� -ت ;ذا آ��ده !د. وھ����ن ��د دا�� ا��ر�ن 

� د��'� درد !د ت د��'� � ،�ود �!ب �ر ���را� - �را�م آورد
�� ���م �+2� اش م ��د �� !د. !ب درد �:� ��6ر�ت �ر -Kوۀ

�ذ!ت �ردا آ���ن ا�ر آ)ود �ود دا�� ھ�ی ��ران �� !دت از 
  ��ن  �طرف ز��ن در ?�ل �رود آ�دن �ود آ�
-� �طرف �ت دھ�� د ،در ?�)��1 �ردم �ر��� و���1ر �ود�د 

�� ���د �� ��وا��د ��ری ��دا  ،آ���ن �+�د��1رد�د �� ��ران �!ود
از �درک -وا�د آن !6م ھ�ی �ر��B -��ل و�رز�دان 2و�ش را 

! آب اش ��ر�����د . ا�� آ���ن ھم ��Eی ا�ن ���وا��ن ;Mب �ود
را �� آ���ب ���6ران ارزا�� �رده �ود. در ?و�+� �� �� 

دارای دو اط�ق �!��ن �$ آ!�ز ���2  ،����ر�و�$ �ود .�ود�م
�ن �� @�� از آ���ن �� �و�1دا�� طو�+� دا!ت، ھر �طره ��را�

!د �ون ���2 ھ� ���0 و�ر�وده �ود. �1$ ���م ���2 را �ر��� 
و��@� را ���� �رده ودر �ود. در و�ط �'ف ���2 �1دا�� ر

�و!� ھ�ی آن ط��ب ھ� را ���� ودر�وک ط��ب �� را ���� 
�� ا���1  ،�ود�د، و�� را دا2ل )6ن ��� �رارداده �ود�ده ��ود

�طرات ��ران �� از ��E ��ر�زد دا2ل )6ن �رود. �$ روز 



www.goftaman.com 

 207

��  �درد و�ودم )?ظ ،و�$ !ب د�6ر �� ھ��ن ��وال �ذا!ت
، ھ����ن �ر�� و�:س ��6� �را�م ��دا  ط��ت �ر�� ��!د �)?ظ

�� در ظرف �� ا)�  ،آ�'دردرد!دت �ر��� �ود،!ده �ود
                                                                                  �ت ��ز ���ده �ود. �رروز��ھ��م از ?ر�
  


ره  درِد دو
  

�� �ردا  ،�ر آن !د�ون ا��1ن دا��ر و�داوی �?دود �ود �,��م 
0ر ��ر��1ر ��ش از ���ز ,�[ �ر�� ھو���ن را �رک �طرف !

را ��Eن �رد  (2ر) �ر�ب مان داد.ر��'�رو�م، ز����K� �1 آذ
�ن ��Eی �ر�ب �وار �طرف ��ر��1ر ?ر�ت �رد�م، ��زه از 
طرف !رق ا!>B رو!��@� روز در �+�دای آ���ن ا�ر ھ�ی ���ه 

  را رو!ن �رده �ود 
�زد�$ �وی �روژۀ آ���ری �روان  ،Eی �رک -�و���� در

، �ود�م . در !رق �وی در ��,+� ای �� ,د��ری آن ه ر��د
�� ر��دن �� در �وار  ،�رار ��ه روس ا!&� )6ر�رار دا!ت

ر��ه روس ھ� ��Eی �را ای از طرف !رق ?�+��رک -�و��،
 ًK��'�� �� ر�ت��و�ط ��!��دارھ�ی ه از دا2ل �رار�� ,ورت 

G�'، ل ، 2:�ف���� ھ�ی �م ھ�وان از �1طرف واز ھوا �و�ط ھوا
ز��ن وآ���ن را ��  �رو,دا،,ورت �ر�ت . ����رد��نا�6ن 

، ?�+� از���ب ��روھ�ی ا2وا�� �� رھ�ری �ود�ر��د در آورده 
د . �K ��روق   �� �و��دان ��ط'B �6رام �ود ,ورت �ر��� �و

ا��1ن �ون ن ر���ر دوطر�� �ر��ن دا!ت.در�ن او�Mع 2و��
در .�����ز�ر�ود�م ��  �دا!ت �� ���د�� راه ������ ���م،

ز�رآ�ش ��'�ط] دو ��روی ا!&�)6روار���-� �� ا��:�ده از 
�� ر���د�م، ����K6ت 2ود را �� ��زل !�0د �>+م رازق 
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�ردم از �رس  ،�ون آ�ش از ز��ن وھوا ز���� ��1!�در���د�م.
� �ود�د.�ون �$ روز ��ل از ���2 ھ�ی 2ود �طرف ����د �ر��

وی ��,�را��  -رازق !�0د را در �ر��ن آ�دن �رارداده �ود�م
 ,ورت �ر���  �� را �� �!�د و در ���ر راۀ ظ�را���� ��

ز�ر  �� �1رد ��وی �1ر � .�ود . ر��ق ��ن ����ر ��را?ت �ود
–�� �� �زد�$ دروازاه ر��د�م  ز���� آ�ش د!�ن �رار دار�م!

�م در را �را���ن ��ز �رد. @زه را �$ �$ ����دون آ��1 دروا
2ل ���2 !د�م دا?��� ��  ، واز د�دن �� ����ر 2و!?�ل !د

�ود  �آ�ش �� �طرف �2�و!� ر����� رو!�� !ده �ود ،
واز ���2 ھ�ی  د�ردم -�ور و�رور-�دی 2ود را از �ر�ر���،

ه ��ی ,�[ آ��د2و�ش �را�ده �� طرف ����د روان !د�د. 
ر��ق ��ن دو��ره �طرف ھو���ن ?ر�ت  �م.!د،,رف �رد

ر��ق ��ن  ود. وM] ,?� ام ����ر و�2م و 2راب �ود ���ءً ��
و�زد دا��ر �وان و��  !د�� د���ل دا��ر از دروازه ��رون 

ا?��س دا��ر �?�د !ر�ف -G���� �� از ��+� دو�ت ����ر 
��  �ردم �� ���ز !�م �طرف  ,���� ام  �ود ر�ت، ز����

ر��ق ��ن دا2ل ��زل  دا��ر �� ھ�راه .ن �ود�د����د روا
�� �� 2ود آورده �ود  �!د�د.�>د از �>���� دا��ر �1�'داردوا�

-Kوه �ون  ،�را�م داد �دت ��ر روز را �� ھ��ن �� �ذ!���دم
!ده �ودم. �>د از �ر��ن دوا روز �� ھم ���� و�&ل �ر درد ��ی ،

ر�'�  � روزروز وM] ,?� ام ��0ر!د،ودر �ر��ن ھ��ن دو�
 ،�,��م �ر��� �ود�د �� �را ��2طر �داوی �� ���ل ا��'�ل �دھ�د

����ران ���د در �زد�$ �ر�ن ��ز)��1 �� �رک �و�ررو در 
!0ر��!د �روم ، روز د�6رو�ت ���ز !�م ��زل ر��ق را �رک 

���ن �و�>�ت دا!ت @�� ��زل ر��ق د�6ر��ن ...... �� در �ذر
از ,رف ��ی ���م �ردان ���2  �ردا �>د .ر��م. !ب ��ری !د
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��-ت ��زده ��� روز��2م ر��ق ��دور  ن،�� وظ��ف 2ود ر��
را در داد و�$ �طل آب را �رم �رد �را�م در �!��ب �ذا!ت 

�ذا!�م !�� �رو��ن 2ود را  و�را�م �:ت آب را در �!��ب
�د �ن ��ن �و�E� را �رای @�� ز�����1 !�� ���م ��� �!و�د.

2وا��م ��  �م، �>د از ��د د��'� از ��ی 2ود �ر!��آ��ده �� ���
��0ن ھ��ن ����1 ��روح �ود ���ت �طرف �!��ب �روم . ��

درد ����ر ط��ت �ر�� �ر�ت و�!���م ���ھ�  را �د�!!1م
 ،�رد، �� ����ر ز?�ت دو��ره 2ود را �طرف ,�د)� �ش �ردم

�>د از  ،�ف ,�د)� را ��Eی ��ی 2ود �ش �ردم�� ��رد��1 )?
��Eی  ری �را�م رخ داد . �1ر �ردم �� د ����G ا?��س د���6

�>د از ��د د��'� ،���م ��� آب �رم را  �� ر�زد ���م �رم !د
                               �ف را ��E �ردم د�دم �� ���م �Gل د ��$ ��د�ده ا�ت.)?
 

  
  و�
�ت ز�م 

  
ش دا2ل اط�ق !د د�د �� �طل آب در��� در ھ��ن )?ظ� ��2م 

�ت �� �>�ب �وال �رد �� �رو��ن 2ود را �!��� ؟ در ھ
ا �وا�ش �:�م �� وM] ,?� ام ا��زه �داد �� ا�ن ��ر ر

دم �وال د�6ر از �ز ��1ردم. �را�ش ;�ر ��ر��� �ود ، ��ر
د��'� �� د��'� درد  ،�1رد. و�ن ھم ا,ل وا�>� را �را�ش �6:�م

��1رد وMر��ن �+�م ���ن ,ر�[ �ود �� ا,�E��  sم ;+��
م ��د �� !د. ش را��� �ردم، )?ظ� �� )?ظ� �:��,ورا

 -'ر�B ��-ت دوازده ��B روز،�را���م در -رق !ت و�ت �ود 
آ��ده �رو�رام ھ��ن روز،��ن را ھ�!�ره ط�ق ،را �!�ن ��داد 

م �را�م آورد، ا,s ��� �وا���م �� ��زی �2ور و �رده �ود
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از ���1 -رق �رده �ودم �� ;�ر  �ه �� �s از ��ن ر��� �ود،ا!�0
ز�����1 ;ذا را آورد  !از آب �� ��زی د�6ری ��ل �دا!�م

را آب ��زی د�6ری  �ز�را�ش �:�م �� 2واھر -ز�ر �� 
��� وار 2ط� !د در �واب �را�م �:ت ��  ؟2ورده ��� �وا�م

؟ در �واب ا�ر �1+�ف !�� ز��د ا�ت �� �رای ..... ا?وال �دھم
�ون  ؟�را�ش �:�م �� ��� ��را?ت ھ��م. �!و�ش �دا!�� ��!�د

�رار �رآن �ود �� �>د از وظ�:� ر��ق ��ن دا��ر را 2واھد 
��ض 2ود را  � ھ��ن ��وال �ذ!ت ، آ���ب �ور �رآورد. روز �

، ز�ده ��ن ھ�ی روی ز��ن ارزا�� �رده  �� �ر ���م ا!��ء
!ب ���ه !����ن و��ر?����  ،�ود.آھ��� آھ��� وا�س ��6ر�ت

ل ھ�ی وز ��زد، آھ��� آھ��� !ب ���ه ��!Kق �رخ ر
�و�� و�س �و�� ھ�  ،��ر�و�ش را �� ھ�� �� �0ن �رده �ود

 ر���ر ��ر �� �رد، ر��ق ��ن ھ�راهھ�� در�$ �2�و!� �
�� د. � �واز ھ��ن �وا? ... ��دا��ر دا2ل ��زل !د�د �ون دا��ر

                                                 ت �� �ر�ض اش �� ا�ت؟�ا��ا��ر ���د�� ھ��ن )?ظ� د
 ،ز�����1 �!�ش ��ن ا���د ����ر 2و!?�ل �� �ظر�� 2ورد 

!ر��ن در ��� �رد. �را�م �:ت �� �>د از ا?وال �ر�� �را �>�
$ !�� 2ون )��2 !ده ا�ت؟ ����ر !در ���ت �د�! �Kن

�د !ده ا�ت. آ�'در ���ل �!و�ش !��س آوردی �� در ھ��ن �� �
�'داری ادو�� �را�م ��و�ز�رد وھ����ن ��)!ت ھ� را  ؟���ت

ز�ر ���م �ذا!ت و�را�م �:ت ز����M �1رورت ��دا !د ��د 
���د، �>دأ 2دا ?��ظ� @�ن ���@د��'� ���وا��د �� ��ی 2ود را 

�'داری ن را �� 2ود�رد. ��د دا�� ��داژ و ر��ق ��و ور�ت، �رد
��1ری �را�م روان �رد، ھ�� روزه �>د از وظ�:� !ب �و� ادو��

. در �دت ده روز .�د.آ ھ� �رای ����1ری �ردن �زدم ��
                     ��� وM] ,?� ام 2وب !ده �ود . ،�داوی 
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روزی  ،روزا�� ر��ق د�6ری وظ�:� دا!ت �� ا?وا)م را ��6رد
و ھ��ن آ�ده �ود. در ھ��ن )?ظ� ھ��ن �ذر �رای ا?وا)�ر�� 

را �زدوران رو�� �?�,ره �رده و���م ���2 ھ�را�K ��ط'� 
�زدم آ�د  ����1ل ���ر -�+� ھ�راه!� ��1رد�د. ر��ق �� �
�زد�$ ��زل ر��ده  �:ت �K!� دروا?وال �K!� را آورد .

�را�م �:ت  !��را �و�ط ھ��ن ����1ل از ا���� �� ���د �رد؟ 
�ون و���ل د�6ر و�ود �دارد، �ن در �1ر  ،'�ل ��د ھما��

اول  !��0د ر��ق ;�ر -�+� �ود،���ون ا���دم و��ره ای د�6ر 
دوم ا���1 ا�راد �K!� ���م ا���1 �ن ��در�� راه ر��ن ��ودم ، 

��زل �� �رادر در�ن  د.�و�� ھ� را ز�ر �را��ت 2و�ش دا!��
ا!��د. ھ�� !�ن وظ�:� ر��� دز�ده �� ��1رد�د. 

��  ،دو2واھرو�$ ��2م ر��ق ��ن در ���2 �ود.��رۀ د�6ر��ود
��  م�����2ا��K� �� �1ح د�ت دا!�� 2ود�� �'��+� �ر 

��ز درآ�,ورت ��و)�ت �!�� !دن ���م ا-�Mی ��2واده را 
��+�م �� �Kح 2ود را و 2و�ش را��E ، و�� د���ن ��دا!�م�دوش 
                                                     م؟����ود

ا�ن ��ر از )?�ظ د!��� �� �� ���وز �ران و�زدوران ��  
 �م  ؟@����'داراش �� �ود �� 2ود را �� د!���ن �ردم  ��+�م 

ه �$ ��ز در �1رم 2طور�رد. �1� از ھ�!�ر ،���د ا���1ر�رد
ھ� را ,دا �ردم واز �زدش �وال �ردم �� ��د ط:ل در ?و�+� 

رادرا�م �را�م �:ت !ش د�2ر و��ر �و�$ از ��و�ود ا�ت؟ 
��_ ط:ل 2و�ش �0��ن آ�ده ا�ت !  وھ����ن ھ�!�ره ا م ھ�راه
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��ز از وی �وال �ردم �� �دام اط�ق ���1ر در ?و�+� �و�ود 
ا�ت؟ در �واب �را�م �:ت �� ا���ر K��� ���2 ���1ر ا�ت؟ 
 .��رد�6ر �وال �ردم �� �دام ���2 ���ه �رای �و!�ن �و�ود

ا�ت؟ �را�م �:ت �� �� �2ر. دو��ره �وال �ردم �� �دام �ر�� 
و�� �Gل آن ��!د2وب ا�ت؟ �را�م �:ت �� �رادرم  آھن ��در

��ر�� آھن ��دررا در �ر �ر��ل �ذا!�� �را �� �ر��ل ��  $�
��ز��ن �ر��م �ردن از2طرات  اGر ��ران ھ� ��� ;+ط�ده ا�ت

�ر �:�م �� ھر�� زود!�را�ش ��!� از��ران و�رف درا��ن ����د
وھ����ن ھوا �رد �ود  !را در ��_ د�وار�6ذار�د �رو آھن ��در

را در �$  �را�ش �:�م �� ا�ر ا��1ن دا!�� ��!د �دری آ�ش
را ھم در ھ��ن �� ��ر�د. �ون   اط:�ل��'ل درآ��� �6ذار�د، 

�ور را داغ ، �رای ���ر �ردن ;ذا ���-ت دوازده ��� روز �ود
ن آھن ��دررا ���ی �B�2 ���ه �رای �و!� اً �رده �ود�د، �ور

اط:�ل را �رای درس 2وا�دن و��'ل آ�ش را �رای �رم �ردن ،
�ن ھم ��Eی �$ ,�دق �و�� �Kح 2ودرا  .آ��ده �رد�م

 B+�� ی آن �!��م،درE�� �0ن �ردم و2ودم��K�Eی �و!$ 
دوم �ود�د. و�رای و �ل �� �:ر !�ن !��ردان ,�وف �وم اط:

�0 وظ�:� دادم �� ��ر ���2 �رود �� �+�� ھ�ی �ل �1� از آ�
�>د از  ،��و��درا  د از �$ ���� ���ت واز ا)ف �� �� ���:�

�1��ل !دن �روزه ���زد ه د��'� �ذ!�� �ود.�� ز���ر دروازاه 
� دا2ل �� ,دا درآ�د و,دا�رد�د �� �K!� ا�ت! ���رد�1

+�د از �$ را !��دن �� �� ,دای � ,دای اط:�ل  ،?و�+� !د �د
از ھ�!�ره �وال  ازو��ت را �1رار ��1رد�د، ��!��دن آ�� �� �

�رد�د �� در��زل �� ;�)�&�ل ا�ت؟ �را�!�ن �:ت �� ��1 �ب 
�$ �>+م ,�?ب اط:�ل را درس ��دھد!  ،ر2,ت ا�ت

�زدوران رو�� �� !��دن ا�ن ?رف ھ�� �طرف ا���ر���2 
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��ش ھ��  �!���!�م �� ��ن ھ�وم آورد�د. دروازه ��ز !د در 
دو��,�دار�� ھر دو�!�ن �!�ون �ود�دا���د. �ون �ن �+_ �ودم 
��� �وا���م �� از ��ی 2ود ا����ده !وم �1�'دار�را�!�ن 

ا�ت ؟  �Gر!�ن !ده �ود ، ����ر آ�را�� �ر��د زد�د �� �� ���را
در �واب �را�!�ن �:�م �� ���را���ت ���1ب ر2,ت ا�ت 

د�1� �رز ر�رن ��1و �� در �زو�ن ھم از ��+� �ر�����0ی �1
�وا�م � ھ��م . و�ن ا����ده !ده ���1و�+وا��� �و�] ��و��� ،

.�ون �رز�دان ا�روز �دران �ردا ا�د و�ن ��ر د�6ر�رده ��� 
�وا�م ا�ر �� درس دادن ا���0 �و!B 2د�ت 2ود رادر را���ی 
ا�'Kب ا���م داده ��!م، �1� �طرف د�6ری ��6ه �رد�د. �ون 

م. آ��0  �1ر اد'Kب واز �1ر �ردن �رن �را�!�ن �ذ�رد�ن از ا�
�رد�د�� ��0م از ��+� ر�'�ی آ��0 ھ��م �>د از �$ �1ث �و�� 
از �زدم �>ذر ت 2وا���د و�:��د �� ا���د ��ر !�� 2د�ت 

;����K  ا�ت وو �ر?+B ��1�+� آن  " Gور �ررگ �� "ا�'Kب
��ق ��ن ��زل  �2رج !د�د، ر 2دا?��ظ� �رد�د ودو��ره از

�� �رده و�� ,�را�� ا��ظ�ر ھ�راه ����1ل ���م �و�� را �ز
���ن ��1رد �� ?���ً د���6ر �� !وم.�ود،���وار ?وادث  

 �دون د���0ی ���B �ن�� �زدوران رو�� از ��زل  ز����
دو��ره �� ��زل آ�د و2و!?�ل �ود،�'ول ر��ق �ن �2رج !د�د .

!�ه ��ل �����د �!�د. را  ه�>روف �� ��6و��د: ��ل در �ل ���د
�ود �� �� ��  ��ر�� ���د �!�د. ھ��ن���ده را �د !�ه ��ل در �ل
ظ� �� )?ظ� 2ور!�د در �!ت �ر�� ھ�ی )? ،!�م ا���� ���دم
��ھ� ا�رھ� را ��ره ��1رد وھ�� �� را رو!ن  ،ا�ر���0ن ��!د

�ظر�� ����+� �� ا�:�ق ا���ده  ،�� ��2ت !�م ���ه �را ر��د
�!و�ش د�ت داد �� ���دا ����ل درز ����د . �,��م �ود �را�م 
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�ر��م �� در �ذرد�6ر �'ل ��1ن ����م �� ھ��ن �رد�م، ھ����ن 
                                                                                                 ر�'� �رای ا��'�)م �� ���ل ��K� را روی د�ت �ر��� �ود�د.

                                                                                                   
  


ل �2ت %داوی �
ی+ �
ره   �8ر دو
  

�@� ر��ق �� راھ�� ھ��ن �ود �� در روز �>�ن ر��ق �رور 
در ھ��ن ��زل آ�د�د و�ن ��روح د�6ر�� ���-ت ھ!ت ,�[  

�و�ر�رد،  2ود �ردا!�� ��   �وان�� ھ�ی �ر �!� �را �رور
روی �ود. ه ��ر�د،�رف از��د روز  ��داد��1رد �ردی ھوا

. ز��ن، �وه ھ�ودر��2ن ھ�� ��1ره  �ودف از�ر  ز��ن �و!�ده
�:ن �وش !ده �ود،�� ��Eی �د ��2� و����ر�� �ردم ز?��1ش 

�� روز �رۀ �ردم ه �� ط��>ت ھم �0ر �ود. ����ی !0ر وز�د
و���ط �'+�� ��  �رور-�ور و �ون ����2 �ود، ���K د�ر را

از�+�� ھ�ی 2و�ش  �ردم �� ��M-ت و�'�ر ���ظر��� 2ورد، 
�را�دن )'�� ��ن از ���زل 2ود در ?�ل    �رای ��دا �ردن 

  �ود�د.
                                                                                           

�ن ��� �ودم �� �2د ��,�را�� �د���)م ��6!ت  و ا��$ ��ز 
�?+� �� ��6�:2ه  از���ور �ودم �� در روز ��وی ���ل �روم.

درآن  ،�� دو�ر�B �6رام ر��د�م�رد�م و ?ر�ت  �ن �ود،
�� �� اGر�رف ��ری ز��د ?�� ���$ ;ر�K� B!� �رار دا!ت 

� �!K� رون �!ده �ر��زان از دا2ل ;ر�� ھ�ی !�ن �رای�
��زار �ر��غ �1+�  ،�ود�د،از آ��� �ذ!��م و�� �ر��غ ر��د�م

��دا�� � و)6رد درروی �رک  ��دود �ود،�� ;�ر از
در��ت و�2ز �ود�د،  ھ�` �س ��در  � آن ��Eی �رف ھ�و�وا?
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��ود �� از ���2 ھ�ی 2و�ش ��رون !و�د. وھم �زدوران روس 
��ل �'+�� ��ود�د، �� �K!� �ردن و���در  ھوااز !دت �ردی 

�و�ر �� �� راه ا���د در طول راه �� ;�ر از �و�ر�� �و�ر 
ر��'� آ���  ،�+�1ن �و�ف �رد�مدر ،د�6ری ��ظر��� 2ورد

�و�ر �� دو��ره ی ��+�م �رد�م .�Kح 2ودرا �� و  ،���ظر�� �ود
در ��ش �ر�ت ،�� ��ر��� ��وی ���ل ���ر ا,+� اش را 

�را��ده �رده �ود،2ور!�د ��ه  ا�رھ� را $�وت ر��د�م.!��)
��ھ� از �و!� ھ�ی آ���ن از ز�را�رھ� رو!��@� 2ودرا ��ر�� 

ن م ��ر��� �وت ارزا�� ��1رد،�ردم آ�ردرھ6ذران و �ر�ن 
دا��  ����ن آھ��� آھ��� �$ �2ل از ���زل 2و�ش ��رون و

�دون �دام �و�ل �2ر���2 را د،�را���م �� �ظر�� 2ورد�دا�� 
Gت و ?�دK1!�. در !0ر���ل �$ �1وت � ای -�ور�رد�م

، و?�� د�ده ��� !ددر ��ده ھ� ھ�` -�ور و�رور،�ر���ر�ود
 �� ه!0ر ;�زدۀ ���ل ھ�را,دای �ر�د��ن �6وش ���ر��د.

�� �ود�د و آ�Gر �,ؤ��ت در �+�ت !0ر ��!�د���ش ����دار
���ل در ز�ر ���رول �� �� ��  و �2د �رار ��2ورد ،��ظر

ھ�ی �ردم ���د�ده  �!م�د��2� و�,��ت �ر ���B !وم دا!ت.
دام ���رده �ود، ;ر�و درد و���م از درود�واروھر �وه و�رزن 

دود ��M آ��ده از آن �طرف آ���ن در ?�ل �رواز�ود. 
���� ھ�ی ��ر،����2ر، �,K2 ،ود� �-دا)� �م ?و?!ت و�

ر ��1ر �در ھ�� ��  و ���� ھ�ی وط�� !�ن�ر�+�ن  تا��2�و
�� !0ر ��6ر و ���د ��د�ل !0ر���ل �!��� �ود. ��ن �ردم ا�&���
�ر��ن �� ھ�ی �زدوردرھر �و!� و���ر!0ر �Gل !ده �ود.�ز

��ژه �� ��دا �ردن ,�د �>+��� در�!ت و�ذارودر ,دد 
ی ���ز�ر �Kدان ی ��ر�!�د�د،�� از 2ون ����6ھ�ن ا!��0

  رو�� و�زدوران ?ز�� و دو)�� را�رو �!���د. 
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�ردم  ��ش �!��ن  ری و�� ز�دان ا�د�2ن��ھ�� �� �رگ و�ر�
  ،�� �و!�د

  و !���1 �ردن �ود. 
� ھو�ت �$ دو)ت �زدورو�$ ���د �?����ت رو�� در ���ل،
ا�ن 2,+ت ، را ا���د �1رده �ودو�د��م ��زی د�6ری 

آ��� �$ �� ھر�� �� �دم �����ون اش �ر�د درا��>��را�ت 
و?!ت  ،��� آن د���6ه !��1 .��زی �� ار�&�ن ���ورد

 آورت.درا�ن ��ر ودار و ��ر���6زی �0وع و�ر�وب ا�
��K� را روی  ،رو�����0نو��2طر�'�ی  رژ�م ���6ن �ود��

B �ران ����ت ��!�� �� �ر��ن،وا-Kن �رد�د،�� � د�ت �ر���د
����ون @�+1� و�ظ��� از �K!� �, رژ�م ���زل ا-�Mی �+�د 

��ت �,��م �ر���د �� ����!د،��J ر�'� �� ا��:�ده از ھ��ن ا��1
�را��2طر �داوی �� ��زل �1� از ھواداران ��ز��ن آزادی 

 ن(����)�� وی ر��B د�روا)� دا!ت �2ش �ردم ا�&�����
,� �!K� ا�ن �رد د،و ون �ود ا��'�ل داد�@و��ز)ش از

�دا��رو���م ����ل !ر�ف و�دا��رش از 2ورد �ر��� �� �� 
وار�� ��1رد�د،�دت �زرگ �Gل �$ ��م ط��ب �0ر��ن از �ن 

ا���� ��ری ��ودم. �ر-Kوه دا��ران �0ت �داوی ���1م ��ه را 
ت -Mو��ز��ن �$ دا��ر-�1ری �� آن ھم ر��� د�روا)� دا!

 ً���M، و �2,�ت �+M $� د���وز�� ?�ثMد رژ�م وM ز��
�� !���2� �� از �ن دا!ت �ون از �$ و�Eت �ود�م،  ��� �ود.

. �دون ا���1 �دا�د �� ���ب در روزھ���1 ��روح !ده �ودم
�'��+ش ر��ق �� ھ�ت؟ از ��روح !دن �ن �,� و 

�:رت وا�ز��ر2و�!را -+�� رژ�م دی ��1رد، اظ�0رھ�در
و��داران !�ن ���ن ��1رد،روزھ� �� ر��ق �� ��زل �� آ�د.از 
ھ�دردی ،2و!���،,دا�ت ووط��ر��� وی �,� ھ���1رد، 
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وران ��ز���� درا�ن ��ا���1 �� ا�ن ����� ر��د�م .�� دو��
����� �ظر��2ور�د،�ون آ��0 ھم ��+$ وھ��ط'� �����6 �� 

�ود�د،�رار�رآن !د�� �>د ازآن ا�ر وی ?�Mروآ��د�� دا!�� 
وی �رای �داوی  ،��!د.�>د از ?�,ل ��ودن ��زان �دا��ری

��ن �و?�,ل ��ودن اط��وظف !ود،�>داز��د روز�:ت و!�ود 
                                                                                                 رد.       وی !روع �� �داوی �

وM>��م  روز �� روز�>د از آ��1 ز�ر �داوی �رار �ر��م.
��0ر!ده ر�ت، وھم ��در�� راه ر��ن !دم،در�ر��ن �داوی 

�>� )��  �� دوا�ر�M� ی �� �ر�M� د�6ری -��د ?�)م !د. 
�رد،�ون ا����1ت  !د،�+�1 ا���ب �$ -�+��ت را ����� 

 J��.ر��ق ��!�ر �داوی و-�+��ت �رای ا�ن دا��ر���-د ��ود
�,��م �ر�ت �� �رای -�+���م  از ا����1ت �� ...  ���ز���

 دا��را�د7 د�6ر��ز����  ا��:�ده ��د.ھ��ن �ود �� روز 
:����2 �� در !،!2,�ت ���رز و �و���دۀ �وا��ی �!ور آ,:� 

0ده >را � ���� ��و)�ت !ف �را?� آ��� -��ل ا�ن
                           : و�:ت م �ردرو�طر� �>د از �>���� �د�دارم آ�د و دا!ت،

                                                                    
 

  


�& ان ����

ت �8����  ا%
ق 

  
:����2 ا�� �� ;�ر از! ،�ن ا�ت�ر�� -�+��ت !�� ���� ر آ�

 �د@ا�ر در!:����2 ��� !�� ��ی د�6ر ا��1ن �ذ�ر ���ت، ���ًء 
�$ !ب در�$  !��رارا -�+��ت و�>داز-�ل �را?�   !��

داری �>داً �ر2ص �� ����م.                                  اط�ق !2,� ��6ھ
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�2)� �� ر��ن �� !:����2 ��  ،ی د�6ری ��ودا راه و��ره
از �وMوع ر��ن ��  ،���ءً را ���ذ�ر��م  2طر ��ود،و�� �رگاز

در�ر��ن �ذا!��م،  را ر��ق ��در-+� �و�� ��ده ز�د!:����2،
:����2 �روم،روز ! �� �,��م �رآن !د �� �رای �داوی

��ر ر��ق ا���د رو�� در�$ �و�ر�� ����ر ا?���ط  د�6رھ�راه
 .آ��ھ� دا!ت��Kً  �>�)�مود�ت �� !:����2 ر���م،�ون دا��ر

 �� را��1!�د، ا��ظ�ر ،�ق -��ل�ن ��-ت �>�ن درا�درھ�
�را�م دو��� ���ر�رده �را���ن م.�وراً ز�����1 دا2ل اط�ق !د�

��� �� در آ2ردھ+�ز �� ھ��ن )?ظ� !�� در ��زل دوم ا� �:ت
   .                                                           �رار دارد �رو�د

ز��B ن �و�ق -��ل �2رج !دم ،ز�����1 از ا�: ��ر 4
در "وره 
�رار دا!ت، ��1:ر از  درآ�د ��زل دوم در �0+وی دروازۀ

ز�ر  �ور و�رور�را�>�ن را��!��دار- �2د����ن ھ�راه
در �0+وی دروازه �!�م ��$  ز���رو�روی   �ظردا!ت،

�وره �� ھ�راه ���م ��ر ��در�>روف � -Mو�د��م �ر�� ��  $�
� را� ��1د�6ر ،ا���د. �ون وی از ��ر��1ر �ود ،د�2ر �ود

�ز ا���1 �طرف آ2ر  ،!����2م،درآن ز��ن ��رۀ د�6ر �دا!�م
�روم،  ،آ�طرف�وددر ?دود ده ا)� ���زده ��ر دروازه ای دھ+�ز

روی 2ود را �� �ف د�ت 2ود ا����ر�رده �� آن طرف روان 
+�ز �و�1� و�ود دروازه دھ!دم،دروازه را ��ز �ردم در-'ب 

�ق ا��ری (راد�و �را��) دا!ت �� �طرف د�ت را�ت آن ا�
دروازه �$ دراز �و�� �و�ود �ود.  !ت،و��ش رویا�رار د

م.��د )?ظ� �6ذ!�� �ود، �� �1� از �ن ��Eی �و�� �!��
��1 �!�ش ��ن د��ر� ،اط�ق راد�و�را�� ��رون !د �ؤظ:�ن

                                                                         وال �رد :                 ا���د از �ن �
                                                                                    !�� ��1ر دار�د؟ 



www.goftaman.com 

 219

�� �رادرم ورق ا��ری �را  در �واب �:�م �� ���ظرھ��م
  ���ورد.                        

�را�م �:ت:                                                                                              
!�� ا���� ��!���د ��رون �رو�د.                                                 ا��زه ���ت ��

2ودش دو��ره �� اط�ق �ر�!ت.�ن ��2 طرا ���1 �دا�م �� وی 
دروازه را ��� ��ز �ردم. د�دم �� وی ؟ ز آ��� ھ�ت �� �2رھ�و

ی د�6ر �دا!�م ��و�� !دم �� ا ھ�وزھ��ن �� ا����ده ا�ت،��ره
�ن �,��م �ر��م �� -�وری و�ود دارد.  ردھ+�ز دروازهدرآ2

ردم از ان دروازه �2رج !وم ، ز�����1 دروازه را �ش �
�د،ھر ه ا�رد ������< ده ا�`  ��و�� !دم �� دروازه را ھ�راه

ه را �� �$ رادر)2$ دروازه ��د �ردم ودرواز دو د�ت 2ود
�ن و �� ��رو ��دی �ش �ردم،�� �ش �ردن �ن دروازه ��ز!د

ج �ن �� -�+� از دھ+�ز �2ر�$ ,دا داد�� 2ودم وار2ط�!دم،
�� آ�طرف �رک در �0+وی �ل واز دروازه �زرگ !:����2 

ر��1 2ود را -�دی )رزا�$ ��ش �$ )�+�و �روش �!��� ��2ط
و��� �� دو�ت از وی �دری )�+�و2ر�دم.....  ،ه ��!م �+وه داد

را  ��در را�را�ش �:�م وی��ر، �!2,�ت ھ�را�م �زدم آ�د
دو��ره �رای ا���1 آ�� وی ��ھ�وز آ���ھ�ت �� �2ر روان 

�� ��1:ر د��'J �� ���د ���1 وی دا2ل !:����2 ��!ود �ردم،ز��
�رو�س -��ل �2رج  د�2راز دروازۀ�Gل ��ر ��درھ�راه �$ 

ودر �$ �و�ر���1وچ زرد ر� �وارواز دروازه -�و�� 
�را�م �:ت ز آن ... دو��ره �زد �ن �� آ�د. �2رج ��!و�د،�>دا

�� وی در�و�راز !:����2 �2رج و�طرف �����ی ����رروان 
دو��ره دا2ل  ن !دم ،از !��دن ?رف ھ�ی وی �ط�@ !د،�>د

��� �� از ... ا!���ه �رده �ود  ق �نا�� ر�� !:����2 !دم،
���م �!2,�ت وی �Gل ��ر !:����2 ��رون !ده �ود
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-��ل ر��دم ،  ه.ز�����1 �� �ن در �!ت دروازۀ ا��ق��در�ود
ن طرف دروازه را از آ��ر��در ردم.ھ�ز��ن دروازه را �ش �

�طرف �ن ��+� �رد،�� ��ز !دن دروازه �� ھم رو�رو 
ا�ن ف ا�ت ��2ن �2@�ن ا���د.�ون !د�م.���رد��1 �!م وی �

���� و د�ت و وار2ط� ز��د �Gل �رگ ��+رز�د،�ر��� �د��م 
�ن د�ت �� �� �دام �Kن ��Eی وی دار�م، �1رد � �ود وی �1ر

وی را �ر��م از و�ط دروازه �� ,?ن ?و�+� !:����2 ��رو�ش 
 �!���ش ر� ا,+�ش را از د�ت داده �ردم،ر�6ش �ر�ده �ود

��6:ت �� �� 2دا��م �ش 2!$ !ده �ود. �1رراً �ود.آب دھ�
وی ��را از �رادر��ن �ر��ن �� ����م ا�ت �� �ن ھ��!� !

ه از���1 �ر��ده �ود ?�� ��روح !د�م را �را�وش �رد
�ود،وی ���دا��ت �� �ن �� ����ر �!K1ت ا����ده وراه 

���1 وی را ��!�ر ز�ر ���Gرآورده ��!م. ا�ن ��2طر ��روم،
ش �$ د�2ر �وان �ود،�را�ش �:�م �� �ذ!�B !�� �ون ھ�را�

ھ�وزھم د�2ر  K !�� دارای "�درت دو)��" ھ���د�> ،�ذ!ت
ا ��م �� ا�ن �د؟رو�طر�م �رد و�:ت �� �� 2د@��زی �� ���

�� 2ود را از �زد �ن وی �و!ش ��1ردد�2ر�2)� ای �ن ا�ت 
�ن �و!ش ��1ردم �� ھر )?ظ� وی را ز�ر K2ص ����د. 

طرف �+��$ ورم،�>داز آن 2دا ?��ظ� �رد. و�� -�+� ����Gر���
�ن ��دا���م �� در آ����$ �+وک ���� روان !د،  ,دری ا�ن

��ر-�+� ... �� �� �:ری �2د��ت ھ�ی ��+[ �ود �ن ھ�راه !ش
�� در ا���2ر  �و�ط و���ط �'+�� ای!:����2 �2رج ، از دروازۀ

ار و�ر دا!��م دو��ره �طرف ��زل روان !د�م،روزھ�ی د!و
 ��2طر �داوی ��ی،��رۀ د�6ری ��ھم اب �� ھم �� آ�د.اMطر

�دا!��م. از ��1و ���1ت د�6ری ا� �دام �د�ل و ��ز -�+��ت ،
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وM>�ت ا����� !:����2 ���-د ��ود و از �وی د�6ر وM>�ت 
ز2م ��ی �ز�ن !ده ��ر�ت.                                                                 

  
 
 
  

د��/ ��7�8
ه%  
  

�دت ���1م �ن در ���2 �2:� �ودم .ر�'� �� ا�ن ��ور �ود�د �� 
در���1 ��ری �ردن از )?�ظ ���0ن ��ری ��در�ت  ��ه را

����!د.���د ��ی د�6ری ��ر��م، ر�'� �,��م �ر���د، �� �را �� 
روز���� ا�ری ھ��6م �� �1 ��ی د�6ری ا��'�ل �دھ�د.ھ��ن �ود

ھوا����ھ�ی �روازط:+�1ن در روی ?و�+� و�ر ��م ن ��!ت ��
���ن �� درھوای 2:'�ن آور;رش ���ن درآ !�1ری ��ت را

ھ��ن ���!� ��1رد�د، �د،;�زدۀ ���ل ��Eی �ر�ردم �رخ ��زد
 �� !:����2 ر��� �ود �� �ن �ن ھ�راه  � ����رک 2ورد��)

���م  �� ��د��ه ��ل �ود وآ2ر�ن !����� ای�رم �,� 
ر ا��#ب
ب C%��'+م ���د !�0د �و!�� �8%� ا�ت  در��7را

ز���ر دروازه �,دا  در�ن ز��ن �را�م ��2وا�د،  !ده �ود از��د
�� دو�د ،د��;ش درآ�د ��رک از ��ی 2ود �ر2وا�ت �+و ار

���د.?�)ت 2و!� در�����ش ھو�دا�ود وی را در!�!B ار�� ��
���� 2ودرا  �1ر ��1رد�� �درش آ�ده ا�ت، ھ���طور�� �وک

د �� دردروازاه ��� �ر��د��ز ،�� !�!� ار�� �!���ده �ود
وی �طرف دروازه ر�ت ���� ����د �� در  ا�ت،�رادر�و�$

�>دأ در را ��ز�رد، ��د د��'� �6ذ!�� �ود �� �ل  ؟�!ت در���ت
���� دا2ل ���2 !د، �>د از ا?وال �ر�� �� ����ر-�+� �را�م 
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�� !��د�?ل م،�ن �1ر �ردم �:ت �� ر��ق ��ی د�6ری ��رو�
از �زدش �وال �ردم �� �دام  !ده ��!د ا�!�ء ا�2:�ی  �ن 

��را  در�واب �را�م �:ت �� ��� ا��ظ�ر ا�:��� ا���ده ا�ت؟
در��رون ��1!د،از دروازه �2رج !د�م . در ��د �د�� !�0د 

�را �� وی ��+�م �رد،و�را از ?�د-+� ا����ده �ود، ا����ر�
ر از ر�'��� �$ ری �رد �� درآ��� دو����ل د�6آ����� ��زل د�6

ر!�0د �>�م اذھ ���ور!�0د و����ل د�6رآن از  ����ل آن از
ن �د�� �1� در!��ل ا�&�����ن ود�6رآ�ود،�� 2ود ر�'�ی ار��

 ��K'ردان ھ�ی ا��در;رب ا�&�����ن �,روف ��ز���دھ� 
زل -+�� رژ�م �زدورو��داران ا!&+6رآن �ود�د.و��� �� دا2ل ��

!دم �!�م �� �$ �رد �وی ھ�1ل �� �وھ�ی ���ر�ب  ور�ش 
درو?�+B ، �را��وی و���ت �را!و�� آ�� ر� �ر �ن دا!ت

�� د���ن وی  ،اول �1ر �ردم �� �دام ��ر�رو�� اھل ���� ا�ت
��ن ا�ت. �����0 دا���م �� ا�ن �ردآھ�� اGر ��ر�رآ�+� !ده 

ا��وھ� از�����0  ��در-+� �و�� ا�ت، در�و!B د�6ر ���2 در���ر
�رای �ود��ن دو�ودک �1� آن ��رود�6رآن د�2ر�ود . ا��1ر 

�� آ��0 �,روف 2وا�دن و�و!�ن  �د�را �� 2ود �+ب �رد
�ود�د،�� ��رک ��_ ��ل و2واھرش �� ��ل دا!ت.�>د از 
ا?وال �ر�� �دت �و��ھ� �6ذ!�� �ود. �� ��2م ر��ق �ط�وس 

وال �ردم �� ��م !�� ���را آورد.ودرآن ز��ن از �زد ��رک �
>د از �$ ���ت؟�و�� �� ا�ن �وال �رای وی ;�ر��ر��� �ود، �

�� ��م �ن ���رو��م 2واھرم  �:ت�1ث �و��ه رو�طر�م �رد.
�ردو ��  1رار�ردم �� ���ر�>دا ?رف �را �ط]�ن �ت،ا� ط&را

ھ��ن )B�0 �2,وص 2ودش �را�م ��د�ن �ر��� 
 �ن ط&را� !�1رار�رد،�>داز���م �ردن ��ر ھ�ی 6��2

)?ظ� �رو�رام ا��2ر �+و�ز�ون را رو!ن �رد.درھ��ن 
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���ل را ��د�ل �رد،���ر��Eی 2واھرش ,دا�رد �!�و�ود.ط&را 
و�:ت �6ذار �� �2ر ھ�ی �!�و ا�ت،�ن �� !��دن ?رف ھ�ی 

ا���1 ز��ن ��دری ۀ ����ر ����دۀ ��رک در�>�ب �ودم،�ر-Kو
�دا!ت،�� ����ر  وی از�1� �ود.در?�)��1 از �����ل ��!�ر

د�ت ��و�� �2رھ� وآ�0م �!�و�ود؟و�� �� ز���@� �!�و را�+:ظ 
��رک از ھ��ن روز اول ھ�را �م 2و �ر��� �ود،ا�� ��1رد،

���ن ��d ��زد  .ھر ��ر �� ���ن رو�رو ��!د 2واھرش ط&را 
+��1 وی را ز��ور �ز�ده ��!د،ر� رو�ش ��1رد. �Gو�ر�� 

�ن �ر�� ��1رد، �ن ��Eی ���ه ��!د.از ���1 �� د�دن 
2ود�!1وک !ده �ودم �� ��د�ن �ر��� روی 2ود رادرآ��� ��6ه 

�و�� ,�?ب و��در ط&را �وال �ردم �� آ�� ا�!�ن �ردم،از 
�!�ن ��د ا��طور-1س ا )>�ل آ ھر ��� �� �� ا���� �� ھ�راه

��دھد؟ �را�م �:��د�� ��2ر،ھ����ن ��در ط&را �:ت �� �ن 
د دارم.ز�����1 �رای 2ر�د �� ��زار ��روم وی �!1ل ز�� ھ�راه

!وم  �� وی را !��د،���ور �� �. ھ�` ز���� در ���2 ��� 
ا����� ���ر�م �� ���دا ��� وی را  ��2ود ��رم،از )?�ظ

�!���د؟��رۀ د�6ر �دارم ��ز ا���1 وی را در �&ل 2ود �� ز�ر 
 �د و��6و�دن �� ���دری �� 2ود ��رم،در �ر��ن راه وی �ر��

�ر��!وم �� وی را ��د�ن �ر��� ��2طر ھوا �ز���� د)دق !دم. 
��وی را �&ل �� راه �ن ����م،�� ا���1 ھوا ��6رد ودو��ره @�ر��ن 

2ود ادا�� ��دھم.                                                                                   
�طور ادا�� ��دا در�1ر �رو ر��� �ودم،�� ا�ر ����ل ا�  

��د.��0ر 2واھد �ود �� �� ر�'� ��!��0د����م،�� �را �� �د ام 
��ر �� ,?�ت ھ�ی ز�ده ��د !�0د ��ی د�6را��'�ل �دھ�د،�� ��1

�0ر�6� ���دم آ�د:                                                                      
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ج در ��زل �1� از -!ق آ��د��ل �را در�ر�B �1� از روزھ� 
ر�'� �ود�م. ط:+�1ن ھ��ن ��زل ھر�دام !�ن �1� �� د�6ری 
در���د)� �ود�د،وھر�دا�!�ن �و!ش ��1رد�د �� 2ود را�� وی 

�ود��ن ���س  ����د�ن ز��د دو�ت دا!�م �� ھ�راه�زد�$ �
��!�ر دا!�� ��!م،ا�� �0ر �� �� ��ر��م، ھر ��د �� �و!ش 

����م ھ�` ����� ���داد.و�ن از ا�ن �� �� �ود��ن �?�ت  ،��1ردم
$ ��?�� ر�_ �� �!�دم،وھ����ن از د�دن ا�ن ,?�� ر!

�وال �ردم . !�� �� ر�6� ���ردم،�2Kره از ا���د �,�ر �0
 ا�د�� ا���0 ھ�راها�ن �ود��ن در ��ش �ر���  رو!� را ھ�راه

طر�م �رد .�� �$ !�� ا��'در ���ل و2و �ر��� ا�د؟وی رو �
ر��ق -ز�زاز )?�ظ روان !���� �ود��ن :�:ت  )��2د ��1� 

�� �$ و�ت �>�ن �� �ر  ھ�� ��ز را ��دا��د، ا����� �وا��د ��
ا�� �� ھ��ن ز��ن �� ز����،?ر��ت ز��ن آورده ���ن �����د،

2 Bد)� �������د.���ب �'��ل  ود را ��واطوار �ود������  �و�
د �را�ش د،ھر ?ر��� �� �ودک �طرف !�� �رد.!�� �����0���

 �ت و?ر�ش را �� �واب �6ذار�د. ���ًء ���واب ا�را �دھ�د،?ر�
ھ��ن �ود �� د، �ت �� ����!�� ���ت �د�6ران ���ل و�?�

�را�ش �:�م �� �>د از ��د روز!�� �ردم . ��در ط&را رو�طر
� ا�درزھ�ی رااز ا�ن ����ل K2ص 2واھم �رد،واز ھ��ن )?ظ

� )?ظ�� !دم �� ط&را ی د�ت �ر��م و��ور�6� را رو!�0د �0
��  �>د از ��د روزز������ )?ظ� �� �ن ����ل ��دا �رد، 

رار ��1رد 2ر�د ��ر�ت،�� !و2� ھر �در �� ا, ��درش �رای
+�در �واب � ��2رم،ا�� ط&را +و��6:ت ��� �� �رو�م �را�ت 

2ود ����!م،ھ�!�ره ز��د 2وش -�وی  �� �ن ھ�راه��6:ت �� آ
K2ص �ردی،��_ روز را ��ری ��6:ت �را از�$ ��Kود. 

ا��ر ا�د7 آ,:� �� آ�ر �ردم. روز !!م �رار �رو�رام ��+� د
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��د روز ��ل ��2طر-�+��ت  و ���� �ود � -��ل ا�ن!ف �را?
�� ���را و ��K� !دن �� �2د��ت �ر��� �زد وی ر��� �ودم،

��2طر�داوی �ن �� دو��ره وی را ���]  -�+���م !ده �ود ،ا��$ 
�� 2ود ,�?ب �د. دا��ره �ودآورد�>�� B��2 �د�د ا�ن �� 

�1�'دار ادو�� و��زھ�ی د�6ری �� �� ;�ر از �را?� �وGر�ود 
وا را ��و�ز�رد و���م را �� ��داژ ���� �� 2ود آورده �ود، د

وی از ��ل ھ�ی ��ل �� وی در !:����2 !0ر  �رد.�ون ھ�راه
,?�ت ��  ��ر��1را�:�ی وظ�:� ��1رد، آ!��@� و�>ر�ت دا!�م.

�� درازا�!�د، در?�)��1 دراط�ق د�6رر�'�ی �ر�ز�ت ��ز��ن 
ھر�س �طرف !د و ���� �+�� دا!��د. ز����B�+� �1 ر�'� ���م 

درا�ن  �� ا����ر��در-+� �و�� ھ�راهوظ�:B 2و�ش روان !د�د،
��زل ز�ده �� ��1رد.�>د از �2م �+�� �1ر�رد�� دا��رآ,:� 

 آ�د�د، ز�����1 در��زل ��ھ�� �س ن �>�وEً ر��� ا�ت،�و
�وت ھ�ی 2ود را در�و!1ن �� �!�د�د، ا�� دا��ر �وت ھ�ی 

�� وی ر��� ه  �1ر �رد 2ود را در�و!1ن �1!�ده �ود،�و��
 ا����ر ��در-+��� �!م دا��ر��  ز���� ، ا�ت،وارد اط�ق !د

�و�� ا���د $� �+�E2ود را�د�ده د�6ر �دت ز��د �ود �� ��� �د
دا��ر�$ ?�)ت !6:ت ا��6ز د�ت داد اک  �و�� ���ود�د،�� د�دن 

B �2�وش و���ت ���د.�>د ازآن و�$ !ده �ود،��د )?ظ
د وروی �1د�ررا ;رق �و�� د�6ر2ود را درآ;وش �!رد���1

، دا��ر�1ر ��1رد درھ��و!را�ط ا���داد وا���2ق �رد�د
ون @��� �� ?�� �وا)� ازا�ن ���� ������ وا���داد �,���!

��� و ��م و ��در-+� �و�� ھم در�ط�ر�ر���� ھ�ی ا����ده.!��د 
��و��� ��!د،از 2و!?� )� ر� وی �رخ !ده �ود،ا!$  �2د

آ�را ,رف �>داً  ،در دور �!���ش ?+'� زده �ود.��ی آ��ده �ود
2دا?��ظ� �رد ور�ت.                                                                                    
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د9& �و��ن �و(7ره(  
  

�ری ��ودم،روز �دت �� ھ:�B د�6ررا در�ن ���2 �
��ر�ت.�$ روز ,�[ از �روز�!K1ت ,?� ام ��0ر!ده 

ی �ود وآ�د. ���م درھ��ن !ب ر��ق �و�� ��ی د�6ر2واب �ر2
�ت �روز ھ�ی د�6ر�����ش از ?د �ر�!�ن �>+وم �� ا�روز ��

وی در  �ق �را �ر�!�ن ھ���؟!د،از �زدش �وال �ردم �� ر�
ھ��ن )?ظ� �را�م ��زی �6:ت �>د از ,رف ��ی ,�[ وی 

��2ود دا!ت. �� �ط�)>Bآن �ردا2ت. ��-ت �ر � � �$ �����
�� ��Eی �+وز�ون �ود ��-ت ��زده ��B روز را �!�ن  ��زی

� �دام ا�:�ق ��داد.-'ر�B ��-ت ��1دی در?ر�ت �ود،�و�� �
وا�دوه و,دای آن ��دوارۀ ;م  ھر ?ر�ت �دی ا���ده ��!د،

ه د�6ری و��د روز ��ش ;م وا�د �زر�� را�6و!م ��ر���د.
�� ��Eی ;م ھ�ی �ردم �� درو)�وا)� !و)6ره �زار�و�وع ��و�

راه  راھ��ندر آن ?�دBG ;م ا��6ز�>داد �0ل �ن از ��0ر�ن  �ود،
��درھ�ی ا-�M و آزادی وا�'Kب �� ھر �دا�!�ن از ��0ر�ن 

اد��2ش �ردم ا�&�����ن �ود�د. �!�ول ا���د ا�د ��ز��ن  آز
� �� �و�ط د!���ن ر�6-�دا)�,�ر�0�!0ور�� ���وروا���د 

ا�ن ر�'� آزادی وا�'Kب �� !�0دت ر��ده �ود�د، �ردم ا�&�����ن،
او)�ن ��6ر ا�'Kب را �� �K?� �� از رو��0  هدر !و)6ر

د���زی  ا���د �رده �ود�د.ا�� ��ظ���0 ���د�ت آورده �ود�د،
دو)ت �زدور آ��ن را �6ذا!��د �� در�ش آزادی و ��B0 ���'ل 

 �و�را����د ھ�� ��ن ���6�2ن راه آزادی، د� را ���'ر �����د.
��>داز دو��-ت �ط�)>� ر��ق �و��  را�� ��د! وا�'Kب 
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ھ� �:ت �� ا�:�ق  ����ر �دی ا���ده ا�ت ا2وا�� رو�طر�م �رد ،
دم �?ل ��!��0دھ��1ری �زار�� ر�'��و�ط �ر ۀدر!و)6ر

�'�ط �!�رک -+�� رو��0 را �رده �ود�د.در?�)��1 ر�'� درا�Gر
و!����1دن آ��0 ��دا����د و)�  �!وراز��م 2وری و����ن ���ن

�ود. ��!��0د آ��0 �� ا?�رام �ردم �?ل �� ��ی آ��0 در���ن 
                     در �?+�  �رای �:ت و�ور��� �ود�د،را��ول �رد�د. 

              
 ط� �$ �Kن !وم و����م 2وران و ر�>ت �را��ن ا��   

��دی �>داد ز .�ردا�� �ردا�رد �?ل �+�� رادر �?�,ره �ر���
ر�6� را �� !�0دت ر��ق �0ازر�'� را �!�ول ر��ق ���ور،

ر�'� ��,+� �رد�د �� ����ل ر��ق از آن ?�د�G �� �>د ،در���د�
م �� �طور�� ��2م ر��ق �� زاد��ھش �رود،���دا����ور دو��ره �

 ،��� �ود�د�� در ���0 !و)6رر ���م؟ر�'�@����ل را�طرح ���
�ود�د �� در !��)� ��ھم ھ��1ری  �-ظم !�ن از ر�'��ا���ت 

BG ;م ا��6زو�راژ�دی �رم دور �!�رک دا!��م،�� !��دن آن ?�د
ر ���ن وز��ن در روز رو!ن ����د !ب ���ه �+وه �زد آ

!د،و�دون آ��1 �دا�م ا!$ از �!���م �Gل ��ران ��0ری 
 �راز�ر!د.�+و�م را �&ض �ر��� �ود ��� �وا���م �� ��

�طرف دھ+�ز روان !د.�>د �6و�م،ر��ق از ��ی 2ود �ر2وا�ت 
ا �را�م آورد. �>د از ر از ��د د��'� �$ ��Kس آب �رد

�:ت و!�ود �� ا�ن ����� ر��د�م ،��و!�دن آب .�>د از  �� �
��ره �� ��� �د�E+� !�� دو�م �� @��2م ر��ق !�0د��ن ���ور�6و

��-ت ��Eی �+و�ز�ون �$ ��B �>د  2ود�رو�د، زاد��ه
ازظ0ررا�!�ن ��داد. ��2م !�0د���ور ;ذای ��!ت راآ��ده 

�راژ�دی �� در!و)6ر�زار رخ  ر2داد��2طر �ر�� �ود، �رده
�د. و)� آ �� 2وردن ;ذا ھ�` ر;�ت ��ن ��� ،داده �ود
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�م �� @���ز�ر�ود�م �ن ور��ق ��در -+� د�ت در���� دراز ���
دا!�� ��!�م،ھ�!�ره ���ن آدم ا���1 ر;��� �� 2وردن ;ذا 

��م و�� �را�ت �ود �� ?�� د�ت �ردن �� راز�ر  ر�وز
�ظردا!ت.رو�طرف ��ن �رد و�:ت �� !�� ا�روز�� ��ل 

�دام ا�:�ق  ��1رد �� وی �1ر ،;ذا��2ور�د؟ در�:1ر ;رق �ود
�را�� !وھرا ش در�$ ���ور�ت �ر��2طره ر���  ا���ده ا�ت؟

��دا��ت،��د�ن �ر��� از�� �وال �رد.و�ر��دا�روز  ، وی�ود
2و!?�ل �� �ظر��� 2ور�د �2ر�ت 2و ��!د؟ وی ��2وا�ت 
�� از ����زی �!�ود. درآن )?ظ� ھ�` �وا�� �دا!��م  ز�����1 

!� !�0د �و�� �2ن ;ذا���م !د. �>داز �$ �1وت و�2�و
�:ت �� ���  ،راآ;�ز�رد،�ر��ن را �را�ش طوری وا��ود �رد

�رو�د!  زاد��ه 2وددو��ره طرف    د�د ��ز��ن !�� �� ,واب
��!��دن ?رف ھ�ی �و�� ھ�!�ره در�$ �1وت ;م ا��6ز�رو 
ر�ت. -رق از�رو,ور�ش ��ری !د،�!��ن 2ود رااز!�6ف 

آن �و!B آ���ن ��  �� ازدرز ،دو��2 �ود ار�� �طرف ��رون
رۀ ��ه ��ھ� �0 �ظراش �� 2ورد. 2ور!�د در?�ل ا�ول �ود

2ود را ز�ر �ر�� ھ�ی ا�ر���0ن ��1رد.ودو��ره �را�رھ� ��ره 
��ش د�ده �� !د ، �ا�دوه �زرگ در�� �� !د،درآن و�ت

��زھ�ی در روح وروا�ش ھ�وم �� آورد.�و�� �� ��دا��ت �� 
��1ش 2ود در�$ !وھرش ��2طرآزادی وآرا�� �ردم �

 ،��ت��� ا�ت، ھ�` �6:ت از��ی 2ود �ر�2:ر�� �ر�!ت ر
�وس ��ی راآورد �>داز��د د��'� �ط ،�طرف آ!�ز���2 ر�ت
��ش روی ���ذا!ت ، G�،2ودش دو��ره ازاط�ق �2رج !د�+ 

�G�? در د)ش  �� ��دا��ت �� �دام �ر2داده ��!د. و;�
ودرا �� ط&را 2 دراط�ق د�6ر ر�ت �� ;م وا�دوۀ !�ود���ر��� 

و���ر�'��م ����د.                                                                                                         
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�رار�ر�ن !ده �ود �� �>داز�� روزد�6را���0 دو��ره �طرف 
��ل از  ،د �ود�� ر��ن آ��0 �ودن �ن درا���� زا� ا�د2وی �رو�د.

                                                                                                 �0 ر�'� �,��م �ر���دو �را در��زل د�6ری ا��'�ل داد�د.ر��ن آ�
  
 
 
 
  

/�� /2

ر )
 و �رگ �%8�
  �ر�� ھ
ی �
  

آ���ھ��ن دا��ر��ز���� ���� در و?+� اول �رای �داوی �ن در
�� �ردم ر�_ �!�ده  ،در2:�ء ��ر �� �رد.ز���� �ود�ود آ�ده 

 �رزه -+�� رژ�م �زدور�� در�را�ر�!وردر���0 ھ�ی داغ ��
 ادی وطرد ���وز��� ��2طرآز6ردر ��رد ��+?ورو��0ی ا!&� )

�ن ھ�ی ر��ور ور��2رھ�ی �ر�!�ن در �� !1م ھ�ی �ر��� ، 
�� !ا��ظ�ر���ده دم رو!��@� د��'� !��ری ��1رد�د.�� دررو

دن �+�م !وم �رگ رژ�م �زدور و���1آ�دن 2ور!�د آزادی ،�ر
ا��>��ر�!ن ��6ر�د، ھ����ن دو)ت �زدورھم ازھ�` �وع 

� �رد. �� ��6ر و��راز ��� در�d ���و?!ت ��!ا���داد ، 
��رو��زل �ردم را �و�� �و�� �ر���ر �� ز�دان روی �رک ،

�و�ش  ھ�ی �:��رھ�ی �2وف �� ا�دا��2د. !ب ھ� �دون و�:� 
�� ھ�` ���  ،رژ�م �زدور�� ���2 ھ�ی �ردم ھ�وم �� �رد�د

از ا�ن در�ده 2و@� آ��0 درا��ن ��ود. !را�ط واو�Mع !0ر 
ھ����ن �ظ�ھرات و���م ھ�ی �� در�� �ردم . ���ل �>داز 

ا�'Kب وا�ن  ا����وی�ود �� ���د ا�ن �ردار �روزھ��
�ده �ود.                                                                                                  ���ن رو�� �� !�0دت ر��رد��+�م ���ذ�ر�د�ت دژ2
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 ��1:ر�2د و �� �� �� �Kش دا!ت ��  ���د،�ر���ری  �>د از
د�ت ���د �2� �� در!����@�  �2دی �زدور���م ?���

 ��2طرآن را در �:س ھ�ی ا����� ?:ظ �����د.و دا!ت،
ھر �� ��!�ر ?��� �2� ا�ن �ر�وی �زدور را �,@و��ت 

�2 ��!وروی ��6 داری  �:�رت ���Bد�ن ��ه در �:�رت ورو�
��1رد�د،?��� �2� �� 2ود را ���� �ر���ری ���د 

�و!ش ��1رد �� از ��E ھ�ی ا�ن ��رون �!ود �� ��دا��ت،
��روان ���د �&زش �� �+و)� ھ� ��!�ن �!ود. B+از �و�� �در�1

���ور�ت ��� �� ا��زۀ ��داران 2ود �1دام  ?��� �2�  ھ�روز
و  دھ�ز�،��ن E ��ن ادر ���ر راه دارروان �ود.�2د���� 

�و�ط �ر��01ی ��ز��ن ا�ن �2د��ت �2@ن  �:�رت !وروی،
ر���ده آزادی �2ش �ردم ا�&�����ن ���� �� �زای ا-��ل 2ود 

                                                                      .د�� !و
                                                                                  

   
M�8� ری

ر ��;ری و "ر-%L(�2ب و ا  

  
���ل،2+'� دEوری �� -ظ�ت 2ود را در �وم ?وت و �ردم 

���6ل از�>داً در ا-�,���ت ز���ره �� �!�ن داده �ود،ا��$ 
او�Mع داغ ���ت ����� �ود، �����1ر�2د����1 �ر و !�$ 

�2د��ت درھر�و!� و���ر!0رواطرف آن  ده �ود،���ل دا;�ر!
�+ب و  .و �د�دی زد�دد�ت �� �ر���رھ�ی ���رده  ھ�،

ا?�Mر -�1ری �1� د�6ری از �����ت Mد �!ری رژ�م 
�زدور �ود �� ����د �2د،-��ر�ن و رھ6ذران را ��ز�ر�� 

� ھ�ی �ردم را �طور ;���+�6را�� �K!� ��1رد�د و ��2
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��1رد�د �� ھر��� �وان و �و�وان و ������)� �����د �� -2ط 
اول ���0 �وق �����د.                                                                  

                                                                     
(�1� از �ر��1ن �$ روزر��'� ���م !:�]،و?� �درا�ن �?

���ور��� در�و�B ��6� دا!ت �� ��ل  ��رس و K2ق ����)
(�+ب و � �د�ت �زدوران �ظ���� �Kح 2ود از���ور��ش 

در B��2 ���� ر�'�ی د�6ر در�$  �ر���ر��!ود،ا?�Mر) 
در �زد�1� �و�ری �� �وا��ن را از !:�] ، ود�د .�ا��ظ�ر او 

�داد�د �] ��1رد�د ودر�� �رادر �!� �وق �روی �رک �
�در2ود ��ر ��1رد !� �د ھم  ��ری را �� در �$ دو��ن ھ�راه

�� ی را �� ��ز)� �� �� �ود�م روان آ��0 دا!ت،و ��!���2� 
��  J��M !:ری را�د�ت وی �� -�وان ا���1 آ��� �6و�د، ��د

از��زل ���ز ��  در��ش روی  �ره �را�ر�2ص و�ذ ��,ر 
د!��-ت �$ ��B روز�ود �ن را�� ���ور�ورا�ت ?��ب 7 ھر�

�� �1� از��2م ھ�ی ��زل آ�د  ،ودا��ر... �رم �,� �ود�م
�د @و�را���ن �:ت �� ��� را �� ���ز�� �زد ��,رروان ���

�� �ر�2ص و�ذ�ره !:�] را��رد، �ون �ن �� ا��طور ر�زھ� 
�$ -��ل � ����ز �!:�] ،و!:رھ��+د �ودم! ��دا���م �� ر��ق 

ھر ��د �ن ر��ق !:�] را از روی  �0ره ��� !���2م دارد. 
�$ وی �رو�م در?�)��1 2ودم �� ��دون و�:� �,��م �ر��م �� 

2وا��� �ودم،)��س 2ود را ی طو�E� �رر��زه از���ر����
أ ر�1ردا��ر���] ر���م �� !د، ،ر��ن !دمآ��ده �� �و!�دم ، 

وی �>+وم ���ت و!�� �� ��ی �!2ص  �را�م ��6:ت در?�)�
ر��ق ��  �$ ����د؟د�طور��وا��د �� وی را�وی را��� !����

 در��ر ھ�ی -�+� �0م �دا!ت ر�ز ور�وز را ��� ،�ون
و?!ت زده را  �دون -��ر و دا��ت،از���2 �رآ�دم �و�� ھ�ی
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2ور!�د در ���B روزآھ���  .�1� �� د�6ر�� ����رد�ت �ذ!�م
��ر�ت ��ه ��ھ� در�س  آھ��� از ���B آ���ن �طرف ;روب

?ر�ت  ،و��ز�ر�� ھ�ی ا�ر را��ره ��1رد ا�رھ� ���0ن �� !د.
2ود را �طرف ;روب  �ر-ت �� �2!�د. درآن ���B روز 
��دان رو!��@� و?رار�� �دا!ت، ��2Eره درھ��ن �رک 

و  د ��رو��ر�دم.�رک ��?�'��ل ر��ورا�ت ?��ب 7 ھرا�� ر�
ا��د دا�� �و�ر ھ�ی ده �+�در در���ن ��ده �ظرم ر ،�ود �زد?م

رو�� �� �ر�وط �ظ����ن �ود �� 2ود �+ب �رد، �و�ر ھ� را 
���م �و�ر ھ�  ،�1� �� د�6ر�� ����ر د�ت از �ظر �ذ!���دم

�رای -�1ری ��0 را ا��ن �ود. �� آ��+و از �وا��ن و�و �و
اول در�!+� ھ�ی -�1ری �رده �ود�د و آ��ن را �ر���ر

ا در�� ھ�ی �رادر �!�  �و!ت دم �وپ ���رد�د،و�>دأ آ��0 ر
. در �و�ر آ2ری ر��ده �ودم. �� ���1ر�� ��و�� ����2د ��

�ت 2ودرا درآھن -'�� د !دم �� �$ �:ر در-'ب �و�ردو
در?�ل  د را ��Eی آن �ر��� در�:1ر ;رق < 2وز����ده ، ��

�� �طور ���وا�د 2ود را ���ت �دھد،�!�م  ،�'!� �!� ا�ت
�ردم �� �:ر �ورد �ظرم ن از�����ش درک � ،�� وی ا���د
�وت �ت �د�6ران ��:�را �� د�د�ش �طرف �ن �� ھ��ن ��!د!

ن ���زم �� آ�� �:ر�ورد �ظرم �ود. ��2طر ا���1 2ود را �ط�@
2ود را ��� �� وی �زد�$ �ردم،در ھ��ن ،ھ��ن ا�ت ���2ر

)?ظ� �!م �$ ��,�دار�� وی ر��B دوھم �ر�د��� دا!ت �� 
2ود را �� �ن �زد�$ �رد و�:ت �� �رادر ی �ن 2ورد و

ا2:�ل  را �� وی ا��زه ���ت �� �� ا���0 ?رف �ز��د! ��2طری
رھ�!�ره �ن �رده ��!م �:�م �� �و��دان ,�?ب ا�ن �:ر !وھ

دش �وال ����م �� وی را ���1 ا�ت �� 2واھم �� از �ز
 �ذ�ره را �را�ش �ر���م. ھ�وزھ�راهص و����ر�د �� �ر2
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�:ت و!�ود �ودم. وی ھم دا��ت �� �ن �:ر �ورد ��,�داردر
�ظراش ھ��م ��2وا�ت �� ��زی �6و�د از وی �وال �ردم �� 
�ر�2ص و�ذ�رۀ !�� �زد ��,را�ت؟ وآ2ر?رف را �را�ش 

ن �ن �ط�@�6:�م و�ذا!�م �� وی ?رف آ2ر را�6و�د،�� ا���1 
رو�طر�م �رد و�:ت �� �ر�2ص  !وم �� ا!���ه �1رده ام!

ن !دم �� �زد ��,ر در���ز �� ا�ت، �ن �ط�@و�ذ�رۀ �ن 
طرف ��,�دار �ردم واز وی �:ر �ورد �ظرم ھ��ن ا�ت. رو�

دم �� ا�ر ا��زه !�� ��!د �� وی را ��د ا�&��� 2واھش ��و
�دھم ��ا���1 ا���د �را�ش �ر�د Mرورت �دا!�� ��!د! وی 

در �0+وی �و�ر�$  ،2واھش �را ��ول �رد وی را ا��زه داد
��وه �رو!� �ود ر���م. !�0د !:�] از وی ا��زه �ر��� دو��ن 

���زد �ن آ�د �ن دودا�� 2ر�طB ��;ذی را !د و �ن @از �و�ر 
�ر��م در �1� آن �'داری ��)�� ا�دا�2م و�رای دو���دار �رای 

��  در?�)�دادم، وی �� �,روف �ول �ردن !د  �ول �ردن
0�ی را ھم دار �!ت �ر ��ن ا����ده �ود وه ر�$ -�1ر��+[ 

طوری ا2:�ل ��ودم، دھن 2ر�طB د�6ر را �رای !:�] ��ز�ر��م 
 ه �رده �$ ��ل �:�B�6 �1روف ھ�راهوی از و�ت ا��:�د

�زدش �و�ود �ود دا2ل  دو��;ورو�$ 2ر�طB �ر�� ��
�01زارا�&��� ��  ����)�� را  2ر�ط� ا�دا2ت و �ن 2ر�طB د�6ر

م �� و�را�ش �:� �!1ری �رده وی دادم. واز ��,�دار
.                                           ص و�ذ�ره را �را�ش ��ر����م�)�و�] �ر2ا�د-

و!� از2 راه 2ود را در��ش �ر��م ،�� ا2ذ �:���6 و �ر��،
 ،2طر��ک ر��� �ودمو ��1ری �� در�$ ���ور�ت ��!����2 وا�

ت و�ودم ��E ر��� ودر-رق �رو�� ����ر-�+� و�� ا?���ط ر?را
���دا ��� �را�>'�ب و رد���م را درآن ��زل ���ورد. �و�� �� 

 ز���� -�ور �ردم!ت را �1� �� د�6ری �راز ��م وو?ھ�ی 
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)��س ھ�ی 2ود را �� �� ��زل ر��دم، ��و�� !دم �� دا��ر
دا��ر از ��زل ا�ت. ���رد دا2ل !د ن .�دن �و!�ده آ��دۀ �رآ

�طور  . رو�طر�م �رد و�ر��د �� �تدو��ره �ر ���ش �!
�طB 2ر � رو�ش �!��م �:���6 را ھ�راه� �ردی؟ �ن رو

ھ�را�ش ��� !و2� �رده �:�م  ،ھ� ��ش رو�ش �ذا!�م  �ر��
 �ورد �ظر2ود �ر�م در���ر �$ �و�B ��ل از ا���1 �زد �:ر

را �و�ط و !د. �� وی د�6ر�$ �ر��� ��+[ �� �ن رو�ر
��دن را �ر��م، �� ! ا�+?� اش2!ت ���2 از �� درآوردم ،  

رو�طر�م �رد  �ر�� ،د�دن �:���6 و2ر�ط� ?رف ھ�ی �ن ، 
+� 2ود د�ت ��$ و�:ت �� !�� در روز رو!ن K2ف �Kن ��

. دو��ره �را�ش �:�م �� ھ�را�ت ��ر ;�ر ا,و)� زده ا�د
ا�ن !و2� �ردم،�� ا��طور ���ت �ن ھ��ن ر��ق را ��دا �ردم. 

را �طرف �زداش �ر��م، وی ��ز ھ� �زد ش �و�ود �ود از 
�ر�� ھ:ت ر�!2ورا��'�ل داد�د. �>K �دام 2طر�دی ��و�� 

 ،��1ری �� �رده �ودم���ت،�� !��دن ?ر��0ی �ن وا�ر��ق 
����� !د. از���� روز �ذ!�� �ود ، روز آر��ق ز��د 2و!?�ل 

+1رد �زدوران -� �ود و)� 2ور!�د ��ه ��ھ� از !ر���ری
�� ا���1 روی   1!�د.ا���� �ر�� ھ�ی ا�ر را �ر رخ 2ود ��

 �رو ر��ن 2ور!�د��ری ھ�ی آ��0 را ����د، �����1ر و ���
                                                                                                        -K�ت !ب ���ه را �ژده ��داد. 

  
��
  %رس از "ر-%
ری ھ
ی �

  
�را��  ،در ھراس �ود�د !ب  آ�دن��� �ر��ر�� از � ھ����+

�ت �� !ب ھ� د }2+ق/�ر�م {?زب �د��م وآد�1ش ?ر�وی
از طرف !ب ا�Gر �ر���ری ھ�  �ر���ری ھ�ی ���رده ��زد،و
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آد��0 را از ���ر 2واب ت ��6ر�ت.,وردر ���� ھ�ی !ب 
!�ن د���6ر ��1رد�د و در !���1 ��ه �2د !!درک و 

د و �>د از )ت و �وب داراE��ن و �� �� �0رو ا��'�ل ��داد�
�'د���� ،��0م ����� را �0ت !���1 ھ�ی ?ر�وی �ر �� 

ر���ت -�و�� �2د در ,دارت ���رد�د.                                                                                          
�����6ن �و�وع �� ا�ن �ر���ری ھ� از طر�ق ���2 ھ�ی ھ 

�ر  �وع ���وز �د�ر�ن ����ت ھ�ی Mد �!ریا�ن  ،��و�ت 
�ت وآزار روا�� ھر �رد ��2واده ھ� ?ر�م !2,� و�د�ر�ن اذ

��زد و م از د�و�را�� �+'� �� !د. رژ�م �زدوراز �1طرف د
و آل �?��، ��وداEن  ]�+] ��از �وی د�ر ���م ��رو را �رای 

آ!�1رأ و ��2):�ن ����� 2و�ش ��1ر ���رد.-�+1رد ا�ن ?زب 
و �طور رو!ن  � د�و�را�� در ��2):ت �رار دا!ت�

2+'� و �ر��� ,د�B �زر�� ا-��ل و�ردار  ������1را�� �ود.
طرز  �2طر��  ��2):�ن را�ود. �ردم زدزادی و�>�دت �� آ
ن �� ز�دا��0 ا�دا��2 و��ر��را د�6ر و دا!�ن -'�دۀ ��:�وت�:1ر

�ن او)�� از ��+B ار� �� �رد�د، در?�)��1 دا!�ن -'��د ��:�وت
!�ن را��� �دا!�ن -'�ده  آد��0 �$ رژ�مد�و�را�� ا�ت،ا�ر 

د�و�را�� د ?ق �دارد �� آن رژ�م از آزادی ، ���زات ����
                                                                                  ?رف �ز�د!?'وق �!رو

زه �$ �$ !د �1ر وا�ه �+�م روز را �ر��ده �ود �� در!�م ��
رو �طر�م �رد واز �ن �وال  �رد�م �� �K!� آ�ده ا�ت، دا��ر

��� �د�ده ا�ت؟ از ��ی 2ود  �رد �� آ�دن !�� را �� ��زل
��ت �را�ش �:�م �� 2ون �ردی را?:ظ ����د.�ن ��روم �ر2

�!ت دروازه ا�ر����ل �K!� در���ن ��!د �ن دروازه را 
ازراه دروازه -'�� �2رج  �Kک �� ����م !�� ���وا��د ��

!و�د،�� ��رد��1 �� دروازه ر��دم از طرق دروازه ��و�� 
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2ود در  ��1:ر در-'ب دروازه ا�ت. �ن ھ�راه ا?��س!دم �� 
درآن  ؟���ت �� �2ر �� �وال ����م و�دا�م �����د)� �ودم �� آ

در�1� از !:����2 ھ� ی ر��ق ��ن ��  ز��ن �1� از��2وادۀ
 �� ���2 آ�ده �ود . وی ��K ��ود،�>د ازوظ�:� ����ل وظ�:� دار 

!�0د !:�] �>ر�ت دا!ت،وی را �����د وز� دروازه را �!�ر 
��دھد، �� در ?و�+� د�6رھ�!�ره اش ,دای ز� دروازه 

�� �ن  ه��و�� !د هرا!��ده و��2طر��ز �ردن دروازه آ�د
در-'ب دروازه ھ��م �رای وی ;�ر��ر��� �ود،از �زدم �وال 

در�وا�ش ھ�` �6:�م دروازه را  ؟�راا���� ا����د ھ����رد 
دا2ل ?و�+� !د�د، �� د�دن !:�]  وی �ز �رد. !:�] ھ�راه�

�وال در�>�ب �ودم. وی را �� دا��ر�>ر�� �ردم.از�زدش 
در�واب �را�م �:ت �>د از �ردم �� !�� �طورK2ص !د�د؟

�!K� $��1� را �� B�ت !�� ھ!��>دأ �طرف �رد�د.  �ر
ن !ب ور?ر�ت دادن �ن در ا��ظ�ر��ر�$ !دن وآ�در�!2

ھ����ن آھ��� !دن �و�ر �ودم و�Kن ��1ردم �� ،
�طور�رار����م، ز�����1 در ��ط'� �+��غ ر��د�م . �رک 
�2+� �'رو�'ور�ود. �ل و�+�$ ھ� ھ�� ��ت و�+�د �ود 

ز�����1 �و�ر ،ودر�$ ���ت راه ��6ل ھ�ی ا��وه �رار دا!ت 
د را از -'ب �B�2 �و�را�دا�2م �� ا���1 آ��0 �دری آھ��� !د 2و

�و�ر را ا����ده �رد�د،2ود را �� دا2ل ��6ل ر���دم.�� د�6ر 
��ن ���ده Eا��� ���� دارآ��0 �'دور��ود.ازآ ��دا �ردن �ن �رای

ز آ��� ���� �وار در�$ �رو�س �� �� دھ�ز� وا �>داً ،آ�دم 
                  ا����در�$ ��1� آ�دم.                    

�>د از �$ دم را��� و�و!�دن ��ی ا�+?� و�0��ت وی را 
از آ��� �2رج !د، ز���� �ود �� رژ�م ی و ،�را�ش ��+�م ��ودم

ھ�ز��ن  و�طورھ��  ��ظ���0ی وا���� �� ا���ب،�زدور و
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آ��0 �ورش ����� �� �وده ھ�ی �?روم و�رز�دان �دا��ر
زادی � �� ا�'Kب وآآ�ش ،?�+�رد�د،ھ�� �� �وی 2ون ، ��

��رو ھ�ی ا�'�K� و�وده ھ�ی ز?��1ش �� دوران را��داد. 
��� را �!ت �ر��6ذ!���دن .ھ�� �� �� �ا���داد وا���2ق ��!

� ��0 ھر ?ر��آB�2 آ��0 ��د�ل !ده �ود، �و)��م ��ز�دان �و?ش 
آن د�ت �� �ر�وب آن ��زد�د،ت ��داد، آزادی و-دا)�� �وی 

?���ل �ردن 2+ق �رده �� روس را �1� ��2وا�ت �� �وغ 
د�6ری ��2وا�ت �� �وغ ��د�ن �!ور ا�&�����ن ����د، 

و��  ���داز�د، ھ� �ردن �وده ��  ����د رژ�م �زدور د�6ری را ،
� و�!��ر��روھ�ی �+� ر��ن ��داران 2و�ش د�ت �� �وط@�

��K'دا روزی ا�ن ���ش  دا!��دراس ھ��زد�د. وا���� ��
�ل ��رو��دی ��د�ل !ود �� در آن ,ورت ان �د�رد�� �� -�و

���� J��،!د �ھ�ی د�ت �� �وط@ ] ھ��1دام از آ��0 �رآورده �� �
درھ��و!را�ط  �� -+�� ��روھ�ی �+� وا�'�K�  ��زد�د،��ر?��

��   .روی ا�'��Kون دو راه و�ود دا!ت ��ش ا���داد وا���2ق  
��داد �ر�ش و��+�م در�'��ل آ��0 و�� �'�و�ت در �را�ر ا�

��روھ�ی ،Gور  2و��ن;�ز�ود��ی �� ازآ آ��0ھ�ی و���رد�� 
 ��K'وا� �زش �1رد�د و در  رو��0 �ود�� و ���وز ���+��

و در ���ر 2+ق ا�&�����ن �� ،�� �:��د �'��ل !�ن �� 2ون 2ود 
���رزۀ 2و�ش ادا�� داد�د.                                                              

و ا�رژی  ?ر�ت ھ��?ول و ا�'Kب ز���� ���ر �� !ود �� 
طوری ��ظ�م !ود،�� �,ورت �$ ��روی ��دی در راه �� ھ� 

�?�ر،2را�� وارد-�ل �زادی وزدودن ا��1رآG�رر���دن،
�� ا��Gت ر��ده ا�ن روش ھ� ا�'�K�  !ود،در ���م ���ش ھ�ی 

�� ��!د �دا! � �� �وده ھ� ا��1ا�ت.ھر��روی ����� و�ظ��� �
 ھ� ���زد?وEت درو�� ���>� ھم آ�� � ا2ود ر �+1رد-و
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�'ول �>روف ��  ����وا�د ،�� ���ل �ذ�رش �وده ھ��رار��رد.
وا�>�ت ��ری �دارد. وا�>�ت ��ر�2� �� ?� )ت رو?� !��

�� �� ذوق 2ود  در���ر2ود��رود، ���دآن وا�>�ت را!��2ت.
،!�� را�ر�ب   !��  ا���1 روان ���+�1  �ز��ن وا�>�ت �2ن زد.

�ر-Kوه  ،ا���� �ودم در�د�� �� ��ن درک�دھد،��� �� �0م ھ
�:� را �را�م ا���1 �ر�ض �ودم. آرزو دا!�م �� ر�'� وظ�

رار2ودم ر�'� �>M� وظ��:� را از ���ل ����ر�د �� �� اGرا,
اد �و�ط �و�ر را�را�م �و�ول ار���ط �ر�رار �ردن وا��'�ل �و

و ��ر ���رزه و �2:�  ��ری !د�ن �و�� �د�د��  ،د�رده �ود�
�ری ام ��6ذ!ت.                                           

  
  
  


ن%�+
  �8ر �وی �
  

از ا�ن در �داوی ام ��!�ر دا��ر �>�)�م �� ا�ن ��ور �ود �� 
�2,�ن �� !را�ط ز�د�� �2:� ، ���ت  ا�&�����ن ا��1ن �ذ�ر

��  د�� ��زد. ��2طری�رو�B ا���ل �داوی ام را ��!�ر ,،
ر�'� �,��م  ���ءً  ،�ر�� �و��2 �ود اGرا,��ت-,ب را�م �� 
روان �����د،ازآ��� �� �� ������ن �0ت �داوی �ر���د �� �را 

ری �� ا����1ت 2و�� �0ت ا��'�)م �� ������ن ��زل د�6
                                                        ���ر�ود روان �رد�د.

�$ روز  ،�ودم ه�دت �$ ھ:�� را درآن �� ��ری ��ود 
�� دروازه �$ �$ !د ��در ،��-ت دوازده ��� روز�ود 

��� �� �ن �ودم ر�وال دروازه را ��ز �رد،�+�1ن ا�?��ر�:�د 
�� دروازه ��ز !د. �!�م ��  رو�روی دروازه �ود. ���ردی
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�ل !دم �� �>داز ��د ��ه ا��س آزاد(�ل آ;�) ا���د ز��د 2و!?
�ری �رد.  ره وی راد�دم،�دت �و��ھ� را ھ�راهدو��� ��

�را�م و-ده ��رد �� �1دا�� ��ت ����  در�ر��ن ,?�ت ھ�
 ،از,?�ت ھ�ی ز�ده ��د ���د �� ?�وی �0ل و��_ د��'B ����!د

,رف  از در �1� از دو روز د�6ر���ورم و�� !�و�م، �>د
�ت،�ن �>داز آن د��'� !��ری ;ذای ��!ت 2دا?��ظ� �رد ور

 ،�ودم. �د�� ��ری !دآن و-ده  ��1ردم و�� ,�را�� ا��ط�ر
�ه و;م ا��6ز�ر���ری ر��ق �2ر�����13601 در ��ه ا�د ��ل 

�را���ن آورد،�ر���ری ا��س و ��را�ش و  � از ر�'��1 ا��س را
�>داً !�0دت ��0رده �:ر از ��ران ����، 2ود �1� از �,� ھ�ی 

�0��6ن ��ز��ن �����ت و �� �:��ر �دا���� ?���� و 
  Mرورت دارد.                                                         

  
،در ?�)� �� ���م وM] 2و�� �>د از ��ری ��ودن �د��

�و�ط �$ �و�ررا�ت ��  .ا����1ت �:رام آ��ده !د �دا!ت،
ا�ن  �ر�وط �� ��ز��ن �ود �طرف ������ن ?ر�ت �رد�م. ��

?ر�ت �� �ر�!ت �� وطن در�1ر ;رق �ودم.�� 2ود ��6:�م 
ودر���ر د�6ر���ھ��ن  ؟�� دو��ره �ر�ردم ،�� �� و�ت ���وا�م

راه آزادی وا�'Kب ��2طرآر����0ی ا����� و�د�ت آوردن 
?'وق وآزادی �ردم 2ود دو��ره �� ��6ر ھ�ی داغ ���رزه �+� 

�� �� ����ن وا�'�K� ����6رم؟ ��� دا���م �� !را�ط 
��  >دد و �را?ت 2طر����واو�M-� ��&�رو����ل ��

�و���ون د�6رد�ت �� ھم داده �ود، �ردا!�� �ودم و��1ور ھ�ی 
�رم دور از ��6رھ�ی داغ ���رزه و�'�و�ت  �را �0راً و��راً 

از ������ن  د؟��و�ر��ب  ��2ت و در دور د�ت ھ�ی �2�وش
                                               �� ھ�د و از ھ�د �� ����د.            
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ا��د وارھ��م �� ا�ن �2�و!� و�ر�2� ھ�ی ;م ا��6زاز ���م  

��ن �� �ردم -ز�ز��ن ر2ت �ر��دد، آزادی و -ر,� ھ�ی ز�د
��ر د�6ر�ر��و ھ�ی و -دا)ت �ر �!ور �� ���'ر �ردد.�� 
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