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  ��دھ��م �د�د
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ر�رار ��د! ��� را در ا�������نا
ر��� ��د در �� 
�ه   
  

 � �رذره �واز � ��ری ا
ر���ی  � ��از ز
�� ز�د#� آ��ی �رزی،ظ�ھر و�� �
��
آ
ده و  از #
��+�وی ر ھم �� �ده از دھن ���+واھ�م د�د �� ���م،  �*�ه ر(�س '
&ور ا�������ن �ده ا�ت، 

  ���ده �ود.و �-رت ��ده ��ده ا�ت �� از آن وی '�, و ���ن و ��ن �
� دو�ت و د�
ن 
دارا ��د و از ا�ن راه �  ھ
� َھم و /
ش ا�ن وده ا�ت �� از ھ
�ن آ/�ز ��ر

�
ردم �4 
���د ـ 
�2د ا�ن و � ��م ��� ر�د آ���ش دو #�� 5ھم  �� ـ �رف �ظر از ا�ن �� ��ط
   !�ر�'د ھم دل ��رو  آ�د شد�� :9ل

� را;�، د�*ر ��را;� و د�*ریو رادر ��� و �ر و رادر و رادر�� �&��
��ز �&ن #رگ  ؛ 
<�ره �ردن و ��9دن ���ر  در ��رو در ھر �ر�ت  ھ
��� �� ت، و:� ?��� #ری+�ن <و�د�دان 

��د ا�������ن �
وده و !   
 �
�ود، �وا�د آ�را ز �رده <��
�ن ا#ر روزی ا��  را ��4ن <�ره �رده ا�ت ط��ب 
&رھ
��� و � ھ

 ��دد&م � آ��� �
���ر،�? �� و دو��م و ھم � ، ھم � ط�:ب، ھم ���+ ��&�م و ���ف و ھم 
?��� و �A� !Aه ر�9ت و  ھر�4د � �رات � او #-�� �ده ا�ت ��. ..و و ا�ران <�����ن و ھ�دو���ن


�ر�د و� �� اظ&�ر C'ز ���د، ان<�ش ��
*ر ��ج ���
�ن � ھر �����C Dرف ھ�? �  �ھ�D ا����
رادران را;� و ؛ � ھ
� <��E ھ�ی ��E <ردا+�� ا�ت دCوت <�ت دCوت� #وش �� �&�ده ا�ت و 

 �
و  �ز ھم رادر و دCوت و... .+و�ش رادران ��را;� و رادران �&ن #رگ<��E ھ�ی +و��ن ھ

ر و �وا?��2� و ?�
���ر و C A
دون ا�ن �� ��  ...ا?
دی �ژاد وز �ر�ف و ا�-�ق و را?�ل و 


�د از #و�5 �4م �ر��
� �وا و 
ردم  ��-*�د و از +�رو � +�ک در +ون +-�5 +ود ھم  ، � �*�ھ
  +�ری � /�ری ـ 
ردم ز'ر ���ده ا�������ن، ھم ر���د. ھم �� �ده �ر 
�رو�س '�ن


دوازده ��ل، ���د � I;ر، و��� ���  ه+وا��ش ا�ن ودظ�ھراً � ھ
�ن 
�وال #ذ�ت و ھ
واره 
ر�د و  �رادران ��را;� اش ����د و �?ت ��د و � �وا�2 � ،ً�
�2��
دون ا
ر��� و <�����ن، و 

و /رب ��?ب  آز
وده ر�K ، از ا���ن <ر���ن ?�ل �&�د�تھر �4 را �� +ورد�� و رد�� ا�ت
،K�# رادروار� از ا�ن +وان ش ���2م ���د ورار �ن +و� و �� Dھ� L�� ت دارای
9� L�
 و 


��در?
ت � ���� ���ب .   
2� اش+����ده و 
&ر�ن ی +��ودی +دا�
�د#�ن  �
رھروان را���ن راه ھ
�  ،در ھ
�ن ا�ت �� ھ
�� ��&� آن ھ�(� را  � ����ن از داده ھ�ی وی 
��-�د �و�د. ،���ف ھ�+ودش و 
���د  ،?ق و Cدا:ت

    +دای زرگ ��ل دھش 
�دا�د!!
�و ا�ن #و�� ا�ت ا�ن #و�� ود ظ�ھر �;��
� دا��د دا����د  ، و:� دا����ن ا�رار ھ
واره 
�� و 

�ت، � �و:� ھم :'�'ت <�ت ا�ن ا�رارM ��  ،د���ر ط�:با�ن <و��ده ��ر � ���
و ا
�رت  �� ھ
� وی
Aوده '�, و �ر �&-�� دا��� ا�ت، �4زی /�ر از  و آ+ور <�����ن ا�� <�&�ن �'&�ن �ر�

� �وان آب را +ت �رد! ا�ت:
��د ��  �رای #ر��ن ھر �4 ���ر 
�ھ  
اژدھ�ی ھ-ت �ر و د:2�  � �ول ر+� ھ� ز�ر�� و زر�*�،و راز ا�ن �ل 
�دان  ��ف ا�ن �ر


ردم و د�ت +دای در ��ر �ود �� ، ا
روز
��ل ود؛ ا#ر ھ
�  ایر ،ھزار 4&ره، ا#ر ��4ر#

ذا�رات ��� ��د ��&� و ��&� �ن دو:ت وی و ط�:�ن �ورت  آ��� ھ
��� ا�رار دا��� ا�د ��

� +وا�ت از ا
ر��� +Aف #ذ���،  ،<ذ�رد
�ن ط�:ب و دو:ت ا�������ن ��� �� در ظرف �� 
�ه �
   " !��در ا�ت! ر �� 
�هد 
�*و�د: "ا
ر��� � ا�'�م ا�ن ��ر را ر�رار ��د.
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 �+وب. ا#ر ��4ن  ا�ت و ��4ن ود، 4را ا�ن ھ
� ��ل را در ا��ظ�ر #ذ����دی و ا�ن ھ
� ا���ن را 
� را 
و'ب �دی و  ا�ن ��م 
رگ �رو �ر���دی وا�ن ھ
� درد رای ھ
� ط� ا�ن ھ
� ��ل ھ
� +را

  و /م آ�ر�دی؟ 
4را ھ
�ن ��2;� را از روز اول از ا
ر��� �� <�دار <و��ده ��ر �&�ن ا�رار 
��ر د/���ر �آ+ر ای 


�� و �ر را� �� ا�ن ��ر از د�ت وی ��+�� ود��ردی، ا#ر 
�دا���+
 ، و ھ
� /���� و ���د و 
ر���دی؟ در ��ور E�   از 

و ا�ن ھ
�  و 
�دا�� �� ا
ر��� و �
�م 
�?د��ش ��وا���� ا�د ط� ا�ن ھ
� ��ل ،ا#ر ��4ن ���تو 

���د د�ا�ن '�دۀ د�وار #ذار را در�ورد ����
�رف و �>، 4*و�� ا
روز از آن و��در �����د آن را 


�� یا�ن ��4ن �4ز ھ�
�؟ آ�&م در 'ر��ن �� روز؟؟/�ر ���
 �� را 
ط�:  
�� ���ش � دروغ ر�ده �ده ا�ت و در #و�ش  را�� �رزی  ��
� ا�ن ���ت<ر��ا�ن ھدف 
ن از 


����م؛+Aف و ظ�ھر ��زی +وا�ده �ده ا�ت '�ی آذان آھ�, ر��ء و� مز�را 
�دا� ، � را��� راه 
آ��4 را �� +دا ���9ن �رده ا�ت ـ دروغ و �ژی را �&م ��� #ردا��دن ـ 
?�ل ا�ت د#ر#ون �� 

  ��+�ن. 

�ن ��د، �4م 4&�ر �� �4م دار 
��� را �ز ��م �� �ز ھم از او و از ��� ��د ا�ن ا�ت �� ا#ر ��


��ن ���ور�د. ��� و �دا��شرا � �� ار��ط 
�� و 
�ت �+�  
� �وا�د را�ت ��د. ���  �:��5ر�E دوازده �
� +ود ھم � ���ر او ���ن داد �� او 
ردی ا�ت �� ?�

، ھم � +�ق و <ر4م و 
'�ھد #و�� ود: ھم � ظ�ھر و داود ��+ت #�ه زر#وار�ر از +ودش ھم ھ
�ن
��ت و ط�:ب  �
&ر �+ت، �� آ��� در ا�ن راه �ر #ذا�ت �رد روس و ا
ر���و ھم .   

� ھ� ;روری�+ن آ+ر��+ �، آ��ی ��م �رزی �� +ود ا�ن �� � ا?�
�ل �وی رادر �ر�ف ��ن ، و:
&ره �+واھد ود! �ھم از ا�ن +��ت  را رای �ر�� ر���ت '
&وری ��
زد �
وده ا�ت،   

  
    
     


