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���	 �� ��ھ�ن ��
و��ت �ر�ز  ����ر ا��	 ھ�� د��	 ھ�

  !ھ���د
  

�ً از او#�ع ا�ف �ر ���ر از �� دھ  ��ور �� �ده ��% �� 	
ا�*راً ـ �� ھ�� ـ   ،ا�تدر �'��ل ھ�
  +وا�ل ا��	�� �روه از ا���ن ھ� را �*� ��د. ا�ن ��  ���ر ��0داد �	 ی دا��	ھ�آ�-�,	  ��

  �روه +�رت ا�د از:
  ـ  ��ق و 4ر3م.1
  ـ  رھران و �����ن ��ظ�م ھ�ی � ا�ط9ح �67دی.2
  ـ  ط��ب.3

��د، �� در �6ر�ت �= طوری ����ر از ��� روزی ھ�ی  آ%�ز د��	 ھ� و �'���,ران �� �ر�� ��
�د.��د و ��ور را از  ز��ن � 0درت ر��دن ��ق ـ 4ر3م �ردمدھ� ا��ر �   ا

، ا�ر 3��ن �@ر ��ود �� ھ�? و �و�7 � ظواھر 0#��� و رو�داد ھ� در �< ر�ورد �ر�ری
�د، @���
�د زد،  ���وانرو�دادی دون +�ت و �و7ب روز A� 6ر� 	ن '@���%�ر �0ل  '���ت ا��ر 3

�� �<  ھ��� ���Cر و از '��	 � '��	 �دن 4د�ده  ھ� روز رو�داد �� در ا%��ض و ا�@�ر ا�ن ا�ت
��ش ����ف و ���ددی ا�لو++��ل، ��   	��د �� ر�	 �0ل رو�ت ا�د و ر�	 � آ����زی �	 �

�د و � ھ� د�د و �0ل�����ن د��ل ����وان ���6 ��ق ـ 4ر3م، ��ظ�م ھ�ی �67دی �� ط��ب را ����ص 
�رای آ��3 �رد�د�و  �ود  ����ر 7����ت و د��	 ھ�ی دوران ��د �ده دا��ت. ا�ن ھ� ھر�< ، 

د���ن 4��6ن ����ر�ن د�,ری ھم د��ل ا�د �� %��ب �ردم از ا�ن ھ� �د، ا�� در ����ر ھر �< ���ر
�د.����    ��و�7 آن ھ� 

 �����7	 از �< �'��ل ���� ��ره و ���4و���  �ا�ن +ده از �'���,ران �� در واF0 ��ر �'��ل را 
از روی �م 'و���  ،ن ھ�ی 0ل از ھ-ت *ور ر ��,ردد��ص و رو�د ھ� و +وا�ل د�,ر �� � ز��ا�

دون ا�ن �� ��و�7 ��ر ���@�ل و ���م �ده �	 ا�,�ر�د و ، ر�	 �9'ظ�ت ����	�	 �� از روی 
�د���درا  �� ھ�3��ن �ظر ،%�ر+��	 ��ن �� �ردم +ر#� �	 � .  

ر +��تو ا ھ�ی �'��ق و �'��لو ھ��7ر �ذ��� از ا�ن �� �9ف 0وا+د ا�ن +�ل 	�� ،ا�ت �ل �
������9ت %م ا�,�ز  ��
ر ا�راد ��6@�ر و �7ده ��ف �ن ھ�یرا
ت دادن �ب �وا��� �� ���وا��� 

  .��ور �� �	 �ردد �	 4�H ��ل ا��ر
ھ�ی دون �و�7 � 4	 آ�د '����ت ��ق و 4ر3م و ا���رار آن �� �رزی،  از �روع رر�	 و ��د

�د ظ�ھر��دیو �4د��ھ�ن 0ل از وی �ن�����ت ھ�ی ا����	 �����0�و �ر  ، �ط�ق  	��ھ�ی �
    .+�ت و ���ول ���ت

�د ظ6ور ط��ب،ظ6ور ����وا�د ���ول 3�د�ن +��ل � طور �*�ل،  ��ق و 4ر3م، ��ظ�م ھ� و ظ6ور ��
��د. ��ر��	 دا��	 و ��ر7	   

ر�د �	 ��د، �@ل و ر آن �'�ط و ����7 ای �� ط��ب د ده ای �� ط��ب در آن زاده �	 �ود،���وا

	 ی �� ط��ب در آن �ر ��رد،��ور��وۀ '@و�ت ����وا��� ھ� و ���ز ھ�  ،ط��ب �����ت د��	 و د

��
ی ��ظ�م ھ��ده رو
	 ھ�ی �و ز ھ� ا�'راف و ��ش ھ�ی ط��ب، و ا���ل و د���,	 ھ� ھ� و ��
ر �ورد ،داریدر ا�ور ��ور ا��9	 	����� �ردم، ��ظ�م ھ� ��ن و دور از �را�ت ا 	����وا 

�=�ره  و ، �ود��ی ��ق و 4ر3مآ�دن روس ھ�، در ���ن �< ����ت ����دل ��ر7	��ظ�م ھ� 
�واده ھ� و ����� ھ�دردا�,�ز ����رآ�دی ��
�وان +وا�ل  ،��ور'��م در  ���4ن 	+ �ھ�� را ���وان 
� '��ب آورد. و '����ت 0رون و�ط�
	 وی  	ط���-@ر �4دا
ش  دا��	ر��� دار   
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�وان +وا�ل ��ر7	 ���وان + �  �*� �ا�,�زه و �����م ا�,��س و +ر���ن و �4����ن و ا�ر�@� را 
�����م ا�,��س و +ر���ن و �4����ن و ا�ر�@� ���م  �'رک ا�ن 'ر�ت در �ظر �ر�ت. و در �4ت

�6 �0+د��ً ��د +وا�ل و ھم 	��د +-�� ��اھدا�ر 	���د �� ھر �دام �	 �وا �� +�تد �� �ود ����و�	 
�ده ای �دد�,ر ���و�	 .  

��د زا
�دۀ ���6 �< +�ت �� ا�,�زه و  را � ھ��ن �ر��ب آ�دن ��ظ�م ھ�ی � ا�ط9ح �67دی�ھم 
   ـ دا��ت. �'رک ـ � 0درت ر��دن ��ق و 4ر3م

��د دون 4ر3م� ���وان �< ��@ل و7ود آ�د��ل و �و7ب  و ��ق ھم ھ��ن �و+ ��د و 3�د ده ��ده 
��ود F�7 ر را در اطراف �ود-� و �=�ره 0درت ����	 ��ور را در ا*ر �< �ود��ی �ظ��	 هھزار 

� د�ت آورده �� �و��ن�  .د
�	 �� در �< ���7  ا��9	،��� در ���واده ھ�ی �����ن و د��دار �3 �د �� ا�ن 3�د ده ھزار ا

�ل ا�ن 'ز ،ز�د�	 ��@رد�د�� ا+���دات �ردم �دا�ت، ھ�? 	 ��� د 	
�د   روان �د�د؟  �4
	 'د و �رز �ردم از +�ده �ر�ن +�ت  	���وا
	 و د�در 7واب ھ��ن �
وال �6-�� ا�ت. ��ر و 

دو +�ت +�ده ای  از طرف د�,ر �< طرف و ر�د و �ر0	 ����< د�,ر در اطراف و ا���ف �67ن
	 �-�و�	 و �� �ردم را ��و�7  و ��ر7	 ا�ل �ر+	 و ���د�	 دا��	ود، در ���ر ��
ر +و 	

ت � ��< و ��ت ��
و���	 ھ�ی����ود. �'�د ظ�ھر ��ه و ��ھ�ن 0ل از وی   
 ،�@�د و �ود ��ل، از ز��ن �4د��ھ	 ا'�د ��ه �� �7وس �'�د ظ�ھر ��ن ر ار�@� 0درت�م و �ش 

���ت. 	�� 	�  و 63ل ��ل �� ��وط ��ط�ت ا��ر ا�ذ�ر، ز��
>� �6�ت � ا�ن ���واده را وادار � ا�ن ��د ��  ��������  �ر�ری ���د �وش �ن �ر�ن ا���ن ھ� 

�-F ط	 ا�ن �دت، و�ژه ط	 63ل ��ل ��ط�ت ظ�ھر ��ن، �67ن  ھ�ی د�,ردر ��ور ��3 0در ��ر 
    !��؟ و در ��ور . �ورت �ر��� ا�ت ھ���ور �ردم ا�ن

 ���ول �دا���ن ظ�ھر ��ن، ا�ن ا�ت �� �ری، درھ��ن �واھش �ن از �دا���ن �ظ�م ھ�ی ��ھ	، 
���ن ز��م 0درت را در د�ت دا�ت،  � ��ور ا���	 �� ظ�ھر,-��د ھ�ی دور و �زد�< �ود �ظری 

�وان ا���ن ھ�ی آزاده و و ��د�0د و#��ت �ردم و ��ور �ود را �ورد �دا�0 0رار دھ�د و + � ���
���ب  ��رداری ��ش ��< و در�ت 4�دار و در�ت �-� �������داران ��ور ,و��د �� ا�ن ��ص 

، �3 ا�دازه � را در د�ت دا�ت����ب ز���	 �� ا0�دار ا�ن ��ور  � و در ��ط�� و �67ن ھ�ی د�,ر
  �ردم و ��ورش �د�ت ��وده ود. 

��طر �7و��ری از اط��  ��ن �6� و � ا�ن د��ل �� ھ�  �� زرگ ��=ن �ن از ذ�ر �*�ل ھ� �
ر�ت ود�م،��ھ 	 م.�رف �ظر �	 �� دان +��	 63ل ��ل ��ط�ت ا�ن ��ط�ن �وش �ذران و 

�دی از  ،و�	، ا�ر #رورت �ود� =�
و���	 ھ�ی ا�ن �وش �ذرا�	 ھ� و از ��ت �� 	و ���واده 
  !� �واھم �رد
ارارا ا�ن دوره 

�وا��ن و �'����7ن و �6	 �@��ن � راه ا�دا��� ا��9ب ھ�ی �67ن را در ھ�� �7 و در ھ�� ز��ن ھ� 
���راھ� ر��� و � ��و �	 ��-�وت از ��و�ت ا�د. �@	 ���ت �� ��داد ز��دی از ا��9ب ھ� 

� �3 3,و�� و 'ث �� ر �ر ا�ن ���ت �� ا��9ب ھ�  �ده ا�ت، ا�� �د�لز���داران �4ش از ا��9ب 
راه  �3 ����	 و 3را ��� ا�ن ا��9ب ھ� را  ر �ر ا�ن ا�ت �7 ن�ا��	 در ا راھ	 ر��� ا�د. 'ث

  ا�,�زۀ ا��9ب ھ� �3 وده ا�د؟��ن ر �ر ا�ن ا�ت ��  � ا�د؟ا�دا��
9	 ـ ا��9ب ��� ��ر�P ���م ا��9ب ھ� ا7���+	 �,�ه ���د. ����ن ا��	 � 'ر�ت  درآور�دۀ ھر ا

�	 �ردم +وام و ���ر  ،ده ھ��و�ن ���*�A ھ���د ـ ���	 ھ�ی ����	 و +��	 و �رھ�,	 از �'ت ��
�د رو��4ر و ���دی و ���ن و ا�*��6م. ،وده ا�د �4رھ��و  �ده 4وشو ژ��� 	����3�د ا ��  
+���	 و 	  ، دوم)�ردم �'�ل ��ر %�ر �0ل اول) �3ز ود: ا��	 ا��9ب ��ر �را��� �9ً �� د��ل

�د�ری�  د ھ� دا�ر ��زد،	 �� �ر � �����ر
و ا�راف �ر���� ھ� آ�@�ر  A�� و���� در�ر 	 ا+�
���ر ر0ت �ردم F#و �؛ در '��	 �� ھزار ھ� ا���ن در ��ل از �ر��,	 و ���ری در ا�ن ��ور 

رای ا+��ر �0ر ور��ی دو �����رد دا�ر ه اـ در �7
	 �وا�دا�,�زی ���رد�د  ���م �� دو�ت و0ت �را
���و��ن، ا��09ون، ا���ن ھ�ی �درد و � +�ط-� و در آن ز��ن! و �وم) � .��رف ��وده ود

�وا��ن را ��و�7 +�ل ا��	 د��	 ھ�ی ��ن��د. و راه �3رۀ آن ھ� �و���د���	 �� ا�ن ����  
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	 اش، �@� در ��' 	� آن و��ت و �دت و  �� �6��ھ��ن '��ت در ��ور�� ھم و7ود دا�ت، �
��ت رو��-@ران وا�0	و ا� 'دود ا�@���ت ��ه و د��  ���وب � وی�@ �� .  

در ��< ���	 دوران '@و�ت دا��ر +دا�ظ�ھر دو �د ھزار ا���ن در ��ور ��ف �د و ھزار ھ� 
�وا
	 او=د ھ�ی �ود را �رو���د.���طق  ..ا���ن از � ��وان �4د��ه ��ور �@�ر �ری + ���ه 

ر ����ت! زده 0'ط	� �� �7ی اراز �A*ر  ادۀ ��ھ	در ���و �زد و از '�ل دل �ردم �ود را  	 �
� �ظ�ھره ��3ن �-��  "���3 �ور�د!! ،ا�ر ��ن �دار�د�-�� �	 �د: " �ر�	 �� 	��@رار ھ��ن ��
  ���د.
�,	��ه �� F�   7دا. ...7دا %9م �3 دا�ت، ا'�د ��ه 7دا و ���و�ش رای ر

��د �را�وش ھم  �	 �ذ�ت �� در آن ز��ن 	 راھ�
 . و �3زاز آن ز��ن ھ� ز��د دور ��ده ا�م��رده 
  �م!��

�از د�ت  ،�� �� روز از دھ@ده وی دور ود 	و0�	 � �وش �ردی �� ز�ش را در راه ���ر���
در �ود �� در 3�د ���و ��ری  ...و ا������ و �را��� و ا�ر�@� آ���ن و رو��� ودر  �-�� �ود �� ،��دھد

��< و7ود داردرو��� ھر�� >� 	
رای ھر دو دھ@ده �و7ود �� دو دھ@ده �< �@�ب ،�<ر ، در ھ 
دون ��ن و �رک ھ�ی ا�-��ت ����� �ده ا�ت و و ھ�� رق دار�د و � ھ�� �7 ھ�  ا�ت 	����ھ�? ا

و  ـ در�ت�در�ت �� � ـ...  دون ��ر و درآ�د ���ت وآب �و��د�	 و ���� و ��س و دارو و در��ن و 
ـ  �4د��ه ��	 ھ��ش+��ل ھ�� د�ود و�ودش � ر�ش ���ده ���وار و �0ل �ر'م #��ت در ا��ر و

از ا�ن د��	 د و ���6 راھ	 �� رای ��7ت ��و��ر�	 وی دار و د��   و �� �رد�دی در آن ���ت ـ
و �@�ر و 	  ، 7واب ا�ن �رد ��را'ت و را�رو���را�دازی ا�ن �ظ�م ��د ،�4ش ��4ش �ذا��� �ود

و  �ن د����را�ش، ���د +ز�ز �ر�ن �و7ود ز�د�	 اش، را از د�ت دادهروز��ری �� �@	 از �6م �ر
�� 7واب �4ر و د��ر 7وا�ش  �3 �واھد ود؟ ش ����د،� �< در7ن �ود�	 �� �'�ول �@�ری ا

  �� �< ��دار ���
ل را 6�ر ��-�6د و درک ��@�د �3 �واھد ود؟
����ر ھ� و در � دری ھ� و ���ت ھ� �	 آ�ش ��ر ا��	 ا�ن ��ر��، +��ل ا��	 ھ�� 7�U ھ� و 

�,�ن�,�و #�7 و آه و ا�< ده ھ� و �د ھ� ھزار �وه و ���م و ��U و  و �واری ھ� و �دا�9ت 
 وظ�ھر ��ن  ��د ھ��ن ��ھ�ن و ��ه 4ر���ن، ��وص ،�	 و 4�H ��ل �ذ��� در 0دم اول =ش

  .و د�,ران ��ظ�م ھ� و ط��بو �د ��ق و 4ر3م و  ��رده �و�د اشد�ت ا�در��ران ��ط�ت 
� �ردم، � �7ی �وش �ذرا�	 ا�ن ھ� ا�ر 	
��� آ�دی و �و��  ����	 ـ ا0���دی ��ور   و 	 ا+�

و  ، �ردم، ��و��ً 7وا��ن را از طر�ق آ�وزش و 4رورش �-�د، ���م و +�ری آ��ه�	 �رد�د�و�7 
���د � �67ن آ����� 	�  ���ود�د، ���د ���	 از  آن ھ� ز�د�	 6�ر را رای ��ر و و ز�� 	� ��6�

�د و ���د �ر�و�ت �ردم ���ل ��ق و 4ر3م ��	 ر�� د ��7وا��ن ��ور � ���3ن ��� و ��آ��ھ�
ت � آ��3 ،�3ز د�,ری �	 ودا�روز ��   .ھ�ت 

 ���د �ود ��ق و 4ر3م ھم �� '��ل �����ون ھ��ن ����م ��0ص و ا���ن ھ�ی از �ظر �@ری �ر�وت
3��ن � آن ����,ری و ود،  آن �ظر ����ت ���د و +��شو از  �دون ����ت د�0ق ����7 د�ت 

���زد و ��ور �� را � دوز�	 ���ر رای �ردم  �د�ل ���@رد. ی��ر ���طره آ��ز  
��ری ا�ت ���ر ��@ل. �ن آ��3 را  ،�و��ه �و��  د�	 و اھ��ت در �<�� ا�ن 3�4 	�و#و+ �ط

�وان �< �+ ��ده �	 �وا�د در �< �0	  ؛@��� ـ ا��4ز ـ #روری ود � +رض ر���دم�� ��ود �وا
�د �� �ظر �ن �� ��7 ��@ر ��د و  ،	-�دون �4ش داوری ھ�ی �*ت و � ،��
�'�ط آرام روی ا�ن ��

  در�ت ا�ت و �� ��7 ��در�ت.
��م ا�ن ��  ا�ر �9ً �� ���0ً ا�ن �ظر در�ت ا�ت، 4س ھ�3,�ھ	 �@و��د ادارۀ ا�ن ��وررا دو �ره 

 �
  ھ� ��4ر�د!  ، د�ت ا�ن��ور �	 ��د ���وادۀ ��ه ��ق �@	 از �ز��� ھ� رای 'ل ��
ج �4دا روا ،� ھ�� +�ب ھ�
	 �� دارد ،��� ��=ری����ردم ��=ری و �ن ���واھم در ا�ن ��ور 

��6�ز  و ��ظ�م ��=ری ���واده ��=ری و 0وم ��=ری و �رد��=ری و ��د، � Wد� 0ول +
 ،	�  ...  و ول دا�ت ��د � 0درت ر�دـ ��	 �� 4 �ر���� ��=ری4ژوھ�,ر، ����د و �و���دۀ ا�را

�د، ھر�ز �ط-�ً راھ	 را �� ا����ب ��وده ا
�د، ادا�� دھ�د. ����	 �� ھر روز راه �وی را �4ش ��,�ر
�       د!� ���د ��	 ر�
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