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 �و��� ی: ا�
د��ه را���

 ����ن ��ف �ر��ف

 

  �رد��ن ��وط �� اُ�ت ا�د���!

  �&ب ا�ت  � �وای �دا
ت ا���د#�ن، #وش ��!  ر �د.

��-� ھ�ی &�-�) از &��ب ,رزی *�ق 
) �وا��م.
  در روزھ� و
�ه ھ�ی /��ن، �و��� ھ� و

�ت �1
داد 0رد�د و #و���زدم �
ود�د �0 "
ن" ������ ("
ن" را در 0وره راه ��رت، ����2 �ر��ز �
  �ر��م!)


) ����م  � ����! �و���ری ���ل ا��2زر1م �ورده  (
��
�ت ھ�ی ���� �72ت،در�ن  و��ھ�، �
ا�ت.:��ن 
) آ�د  � �و���ده در
�ورای د���ی ر��-�زم وھوای ا�ده آل، �� �دا
ت از #ذ��� ھ�ی 

در ���� رو�ن ھ�ی �و��-��ر�زم » و�)!ط�,«�ر
��ر،�1
7ر���) �
وده ا�ت  � ���) از ا����;�ی 
  و�����2 /ر��)؛�� �1ط=�ت �
�م 
�>وم و �7ر�ن �ده ا�د.

  /�ش ازدر�? �ر��وای ا�ن �و���:

,Aم 
&دد ���
�ن *�ق ،/�ر ھ
�ن 
Aی اُ���ن /��
ری �@Aن، ���م آ�و�د��دا-@���ت. ا�ن آ�و�د را�ط� 
ه ی 
&ددی دا�ت. آورده ا�د  � در ازای ��وص ��ت،ا�ن ی �����2? �� 
A ھ�ی د�و��دی،�� و�ژه ���واد


)  رد .�

A، /�ر را ",Aم 
&دد" �=�) ,Aم 
&ددی ھ�،  

  /�رار�د ,Aم 
&دد، ھ
�ن ,رزی ا�ت.

آ�و�د ��دا-@�) ازدو
���ء،دردو��زار، �/�ده و��
) و���)  
��)  رده . در ��زارد�ن،
���) دا�ت و در 
#.(-�
و��د، ��ص زر�2) �وده. د�ن و ����ت را 
) آ
���� .ازھر��,) ���:� ����ت "ا����2)"  


ل ا�ر���
�ن �د�ث وآ�ت ��ری 
�>����.آ
وزش ا�ن ھ�ر از�ر ت �

) ر�وده ودر ھر :
�) ز�ر  (�

ت دزدان و:/�و-2ران ارگ ���ن را 
�>رده،ر1م �ورده �
ر �ب �و�) ���دان ��ھ)، آ��2ه  � ا

واب ����د  � در #و�� ای �1ر، 
;&ور �
��د.ا�ن �د��ر ���دان ��ط��) ا�ت.
Aی �� درا�ت را �
ھم �ر 
ردم �
ت �
�ل �� » ����1ن«"/��
ری ".آ�ز
�ن ����ت  -�ود.�ر���د�ش، �� دورھ�، �� �@Aن

��;>�ری ��داد 
�>رد. 
�ر ا �ر ���ر  
و���ت ره �� ���� اش �ردودا
�د �د. � ,Aم 
&دد �� ا�د��� ی 
زم ��
) آ��� �ود. &��ب ,Aم 
&دد �� ا�د��� ی �����2 /�و�ت  � ھزاران ھزار&وان 
�;ن �و���-�

  رادر#رداب 
�Aطم ھ
�ن ا�د�و-وژی �� آ����� �ود �رو�رد.
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در /��زده ��-2) �� ,رزی در �! �وزه ي �ز�) در &
G ھ
�ن ��ل �ر��د ر��� ودر�ون �/�ده ی 
)، /ر��ش ھ�ی �رم و�وام �� �ر
�م در�را�ر�ر�د ا�
د د�روز /�و��م.در �����ن #ردھم آ�) �ز�


زدک،���طر �Iو�ت �Iل ا-�ق *�ق �ود.دران ز
�ن  � ھ�وز �و &وا�) ��ش ��ودم،�ورد#ر#و�) 
و/ر���2ری در�و�م ,���ن دا�ت.ھ
�ن �زب و ���� ی /ر:م را، راه �&�ت 
�دا���م. �زب را 
���د 


���ن ،
�زه ازھر�ط�و#��
��ه ا�ت، &���2ه ���� �ر�ن و������ �ر�ن �رز�دان 
�;�م،  =��  � �رای 
   /�دا��م.&�2م �� 
زدک، ��د�س ھ
�ن �زب �ود .

 (

زدک �� ھو���ری و  �ردا�) و�ژه، 
وج د-;ره ام را �� ��وع و �Iوع آرام 
�>رد ودم از�ن �ر �
  آورد.

-داران �ر&��� �زب 
�ر ���)
�)، �� رده  �رو��ده -وح �
) دا���م  � �Iل ا-�ق /�ر�>) از��>� 
-������) طر�دار�ورو��ت.*�ق ��م �زرگ و���ن 
��د#�را�ت درا��
�د  ) &) �) �وروی،�ر����� 

  از �! ����1 ی �زرگ.  �) ��ود�� 
ن ��-)  �د  � :

    �رت را �� ��� ی ��ل 
�ز�).

  ز
�ن #ذ�ت و*�ق ��ج ��ھ) ������ و��ر�? �ر��رک "ا
�ن " #ذا�ت.


 �ر1درت از�رو�رر���،�/ر�ده �ود  �: د�ت ھ�ی ��/�ک و&�7،از درون آ���ن /ر:م ��رون آ
دھ�وزُ�

  /ر:
) ھ� ز�ر�Aق و Iر�� �د�د.

 (

�طق *�زال ا����)،�>م 
�>�د  � ھزاران ر��ق وھ
رزم ا�ن /درو/�ر،�د�ت ھ�ی 
��رک �ود ��ن 
*�ق،�رور��� ����د و���واده  -�وری ا
�ن����ت &و�� &و��، �� /��� ی دارو�� ر#��ر 
���ل ھ�ی د�>��

  ھ�ی ���) �� �ون ,�ط�ده ،ھ�وز ھم �� د�دار #
�ده ھ�، :ون ��
ل؛ در �ون �/�ده ����د.

  ا��&��ت  � �واھ�ی ا,وادر/��
��) ازا�
�ل دژ��
��� ی اھر�
ن #وش ��! را ر 
�>�د؟

او را ��  ���ر#را�
��� را
ر�وع دا��ت. ا�دی �� #ذ�ت  � ا
�ن وظ��ف *�ق را ا�&�م �ده وا���7ده از�ن
    د��ور�
�دا�م  )؟ &;ت ا&رای �ر��
� ھ�ی �=دی �� ز�دان �ر���د.

و�1) ��م  و-) ��ز
�ن ���) &وا���ش ،,رزی *�ق را �رای �دام ا��2دن ����ر /ر:
��ن،��2 دا�ت.
ر&�R داد. �دون &دی �د، رھ�ری &د�د ح د خ ا ،از روی ��#ز�ری و 
���ت ،
دارا را �ر��و�ت �

��ز�وا�ت و �و��واھ)، ��ش �زر#) از &����>�ران ���) و /ر:
) ھ�ی �ر�ت ط�ب و�ر�! &رم، 

�� &��ب *�ق را دو ��ره ��  ر�) ����دو �ق �;�ر�ن �رز�دان  �ور 
�;ن را ��ر�
��� �ر #�وی &�


  ھ
�ن ا�2ل ھ� ر��ت،  � &�7ی �زرگ ��ر��) ای ��ش ��ود.


�«��زھم ���� ھ�ی «. Sراث �وم &����>�رھ�و�ون آ��م ھ�ی ��ر��
  �وده ھ� 
��دو�
ل  �روا�) از

»  �ور�����2«ر&��ش و 
ردم �ود؛�� &��ب �Iل ا -�ق،درآوان &�? و �@�وت  � ���7 ی ��ر�? /در �
  در ا
�ن از #ز�د روز#�ر،ز�ر ��م آ
وزش �� ا��را�ت و 
=��ت �د .
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  ��ن :�  �ف آور �ود و -ذت ��ش!... و �=
ت ھ�ی» ���2��2ن«آ�ز
�ن ، ا�ن 

»�

��د�م ،��ک و�ون دررو���ھ� ود��ع ازا��Aب!»  

و آ
وزش » �����2«�ده �ود �� د�/�وم »,رزی *�ق «/س از��م �ش ��ل، &��ب �Iل ا-�ق  � ا �ون 
ی 
�ر ����) رو�) ،�دون ر���ت  
�ر�ن �ورم ھ�ی /ذ�ر��� ی �ده ی ھ�رار�) �ز�) و » �����2«

�) آن ز
�ن، �رق آ��؛ در ��* �ر�ن /�� ھ�ی 
و1ف �ز�) �� ِ�َ
ت د����ر 
=�ون �زب وطن د����ت دو-
دو-�) ،,�ر�ز�) ھ� و
��-�7ن؛ �� ز�دا�) �ود�د �� در ��ر - �د،آوا��>� ھزاران ������ ھ�ی �ز�) 


���وز ��>�ری 
) �و���د و �� ھم 1ر���) �ده، ُرخ �ر ���ب ��ک  ��ده �ود�د.���  

ھم 
=�ون �زب ». ھم -=ل �د�ت آ
د و ھم ��ر �ر�&�د«�&�ب) -��2و�� �رای رھ�ری ��زه ی (*�ق�د
  وطن، ز�ر �ظ�رت �د وھم �;زاده درا
�ن �دا...


ود �
��زھم ا�
د �) �وا 
��د ودوران طو*�)، ��ق و �ر����ده ی د��ع ازوطن ���ن ھزاران ا�
د و 
  د�2ر...

 از /���ر و 
�ده ھ� �ر ر�) 1درت ��د آورده �� ���ب �د، *�ق �زرگ ����رآ��2ه  � ����2 �>�� #�ه ا�ن -

 -ھ
� &;ت ا��
رار1درت �;��) �و�ش؛ �� 
�ت را دود�ت �� �رادران �>� و ��) ��ن " 
&�ھد�ن
  ا
/ر��-�زم! »:�ر«ا�رار" ����م  رد، �ود،�� ��طرآرام ,�ود �رز�ر���� ی 


�G ���د #��ر
��ور�ن روس،/���ھ�? �ود�د و �دای د�2ران در�ط &�-��ر ا��>� ھ
�ن ھ� ����راز
ا�ن ھ� �ود�د  � ���رودن ا�=�ر  
��رز�ن را����ر�ف �� 
��ور�ن واداره ی ��د، در#�و ��7 
) �����د.

و �) ر�
��� �ردھن 
=�ر�Iن  ا��، (�A�Iور �ظ�
) روس را �و&�� �و�1
و�) ا��ر����و��-�زم 
�>رد�د

�>و��د�د.    

�
  �وان �� �رف و�
ل :��ن ا�راد، ��ده -و���� دل ��ت وا��
�د  رد ؟ا �ون :2و�� 

:�
  وا

  در�ن &�ھدف :��ن ا�ت  � در�2) �ر،�رر�) از��وای ُدر���7 ی �و���ده دا��� ����م:


) �ر
��د: �-��
   ,رزی در�ن 

  »از ��م آن ھزاران �ر��د ر��� و �� �ون ,�ط�ده �ر��د 
��0م.«...-

�دا���م  � &��ب *�ق �� �
���د#) از��م  دام ��ل �ر��د
)  �د؟ از ��ل �ر ��د ر���  � ���) ازان �� 
    �د��ر /در #را
) و �وھر�
� ی ا���ن 
�را �ر���ر�� :��ن �ر�و�ت ر1ت ��ر،آ,��� �د؟

  ��ز 
) �وا��م:


ن ا
�،�داى ��7 �ده ى ��ل �ود را �� #و�;�وو&دا�;� 
�ر���م «-«...  
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  و&دا�;� ���7؟ و 2ر، ا�ن #وش ھ� در ز
�ن 1درت  ر �ود�د


2ر و&دان ھ�،از ���ودی &و�� &و�� ر���ی /ر:
) و ھ
وط��ن �) طرف و �� طرف در �>�&� #�ه 
    ھ�، ��;� /س از��وط �� 
�ت ��دار 
��و�د؟

   *�ق،  �ر
ل -
2ر درھ��2م 1درت، ��ھد �ر ��دی وطن،���ودی �! ��ل، در �� رژ�م: ا
�ن

  *�ق ��ود�د؟-*�ق و �&�ب 

  آ�ز
�ن ا�ن و&دا�;�در  دام ���رزروزور �وا��ده �ود�د؟ :� و&دان ھ�ی د�ر �وا�)؟!


� �>) از اھرم ھ�ی ا���) ا����ره ی �;��) رژ�م &;�دی وا���� �� � (

2ر ھ
�ن ��ل /در #را
    �رب ودر�د
ت آ�;� ���ت؟-/� ���ن

  در 
رداب �و�دا
���-�زم �وان ��روت ،��ز�2ری :� �ود؟از�ن #و��، 
���ث 
�&) �! ��ل ,ر�1 

  ,رزی 
) #و�د:

  »�� ھر :� �زو�رو��/�W0 و��
ردى �7ر�ن &�ودا�� 
W �ر��م؛«... -

&��ب ,رزی :� �د  � ��#� از ��7ت �&�ن در ��رو/ود /در،�! �ره دل #ر���د و ازو �7رت 
)  ��د؟ 
.�
  ا#ر :��ن ا�ت؛ آ�ر�ن! �ر �

  ی د�2ر 
) �ر
��د:�و���ده در&�

��م �دا�) ؟« -
    »...&�? ��*ی 

�وش #��7د وُدر���7د.&�? /س /رده و��
�;ود درھررژ�م .ای وای، �� ا��;
� �د�? ��ر�?  � ���� ی 
��م 
�>و�) و رو���) از*�ق ��د  � ��د .
  �وده ھ� را ���2ت و �� �ون ,�ط��د،ا�ن 

  و&�زه ی ,رزی:


�ت 
ردم؟/�ی �����2 �ر #��م 
ظ�و«-«   


� ,رزی ��ن،�  


���ث ,Aم ���واده ی �Iرت ھ� و
&دد ی ھ� �دا����د  �  �وری ���م ا�@�����ن �� ��
ش �د�ت ھ
�ن 

&ددی ھ� ��� �ده؟ د�2ر �
�� ی ا�@��)، ,رور
�) و  !
�����2 ھ� "�رب ، روس وا���2س " ��  

  �����2 ���زی �=�) :�؟

:�<�I
  ا�ن 
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-»
>�ب �� ��د دارم و�� ا-��7ی ھ
�ن 
>�ب �� &�? ز�د#) �����م و :� ��;وده و 
ن ��ط از ھ
�ن 
  �����م...

���ت، �
� و ھ
��2ن، ��;وده ��  � ھ
:و &و ) :�/�ده در ��ھرگ #�وی �زب، �� 
و رگ ھ�ی -
  /�>رش را ��وز و ا-�;�ب آورده �ود�د.

وآزارواذ�ت ز��ن ؟ � &وا�) ���را  دوم،  دام 
>�ب ؟ ھ
�ن 
>�ب دارا��? و دھر
�در؟ 
>�ب د��را��
  در /��ش #ذا���د؟

  آ,�,رزی!

�و-� از
>�ب ����7،  � 
�ر ��زم &زء آ��ت، 
�دا����د :��ن ��-� وا�@�ن �ر �
�داد�د 
 !� �
ا#ر�

2ر 
��ود �� 
>�ب #ر�زی، 
>��) آ
و�ت ، آ�;م ���7)؟.  

  ��زھم از  ودک ����) 
) �وا��م:

  »�د�و-و-و ژی �� آ���؟�7ر�ن �د#�ن ھ
�ن ا«...-

��ودوآ��� �را���ن ���د ھ
�ن د�ت �و�) و,Aم �دن �رای 
&ددی ھ����د ؟ ��ت و « -
ا�د�و-وژی 
   ردن؟» دز«دادن و�=د �ر��ی ُ/ف  ردن ؟ ا����م و ��7? » َ�د«�رھ�? د��ر �رو�) و 

  آ�� آ�د�و-وژی �ودی �رای �
� ھ
�ن ا�ت؟

آ����ت ،  �رل 
�ر س �! ��م /ر ا�;ت در ����7، ا���1د ، &�
=� ھر#�ه �رای �
� ا�ن ا�د��� ھ� �� 
  ����) ،روا�����) و/و�����زم ،�وا از ����ت ا�ت.


�ل ��ر�ت ا�ت ؛
رز �دارد.
ن ��2��2) ای دران �
) ���م. �
� �� ��وه ھ�ی » ا�د�و-وژی«
  و-و���ر���) ،���)، ا�2و�زم، 1و
) ،������ردی و ��زاری �� آن 
��2ر�د.


2را�د��� ھ�ی 
و*��ی ��S ،�=دی و ���ظ ��رازی، ���م... ازان �وی آب ھ�، �رای ,ر�) ھ� �����2 
،ا�ن ر�د،ا�ن ����ی ���) و 
و*��، ا
روزه �� ز��ن ھ�؛�و�ژه »
=�م ��X)«���ت؟ ����7 ی ��را�) 

    ا����2) و�را��وی �ر&
� �2رد�ده.؟

  د�وار  �خ 
�ل 
��د ���ت؟ �روده ی : ��) آدم ا��Iی �! /�>ر�د...آذ�ن

  *�ق �� &;�د 
Aھ�و 
&ددی ھ��ت؟-
2ر
�ر ��زم �وار�روذ-�ل �راز�رھ�? ��و�ت وا�2و��زم ا
�ن

  &�ی د�2ر 
) �وا��م:


��0د...«...- W��2�� �;زم ھ�وز �ر و&دا��� �
  »و ا
� در�;�ى ���زه و ��دى ھ
�ن "
�0ِب" 
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�
/ر:
)  -ر ��زم ، �ود �واھ) رھ�ران ����رد ���)&��ب ,رزی، درس ھ�ی ���زه و��دی 
>�ب 
��م"�دا�)" ا�ت.
 ?�& �� (
  ھ�ی ����

  ��ز 
) �وا��م:

  »از دام �زو�رو�ر�ب �راى &�ودان رھ�ده ام«-

  :��ن ا�ت  � �ر
ود�د؟ آ�� ازدام �زو�ررھ�ده ا�د؟ آ�� وا1=ن از�وان /در��ر�ده ا�د ؟

  ��ل �! /ر�ش از &��ب ,رزی:

  ��ھ�، ��د �
��ت از :;�ر دھ� ی ��ران زا؟آ�� ھ
�ن  و -

��Aره �دا���م  � ھدف و 
�ظور از�ن ���ت �>ری ،آ�ر�ن �رد��ن ��وط و اُ�ت ا�د��� ( ا�د��� �)  -
   � ھ�:�2ھ) �>ل و 
��وای 
��ص �دا���) ، :��ت؟


�ر #و��  �ود ��  &� 
) رو�د و ا�ن -�>ر �) �ر��ز #
���2 در آ���ی ���ل را �>دام ���ل �&�ت،��/
  دا�) 
��و�د؟ 
>��) از �ود ا�&�د  رده ا�د ؟


2ر ا�ن ��وه ی �7>ر، &�7ی �زرگ در �ق آن 
رد ھ���د ��-�  � ����ر�ن �
ر �و�ش را در   �����د،
  -����زم ،/�;�ن �وده، ھزاران &وان وطن را در�ن راه ا������ ؛ ���ت؟ -/س ا�د��� ھ�ی 
�ر ��زم

   � ا
�د در��ل 
��) از �1م �
� �� �راو�ده ���د،���د �2و�م:&��ب ,رزی، ا�ن ���ن  

�2ذارآن ���روار��� 
�ر ���ت ��;� ��ر �7ره َوزِ
�ن ا�ن ھ
� �� �>�ری ھ� را �ود �ردوش  �د، �� 
  /�رش .

  �2ذار :��ن داوری ھ� را�� /�ش داور ا�داز�م.

�ن ز�ر��رآن ��و�� ��زی ھ�ی رھ�را��>� در /���2ه 
رد
)  � 1ر���) داده ا�د.ر�Y �رد�د وھ�وزھم  
ر�
��م �دا�)«��;� �� 
  ا�د���ده ا�د، �
�ده ا�ت...» 

�ر�
� ��ور
�د ��واھ�د �ود. ا�ن �و���؛ » آز
وده را ��ز آ
ودن �ط��ت.« ��ل &وان،�ر 
�داق َ
Xَل 
    ت.����)، ���را��، �����زی و�ر��� �ت. �ش ا�ن 
�ن ز��� ،���ن از :ل و ول روز#�ر �دا�


را ز��ر �و ا
�د ���ت �ر 
ر��ن.    

... �

��ش و ���ر �زن �ر ز�م �و�:>�ن  !
�  


��� #ر���  �: Sد را���  ا
روزه در
��ن �وده ھ�ی و��G وطن ،�7وف و �ر
��دھ�ن 
&�ھد�ن، ا��
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از��� روزی وطن �ود.�@�وت و�ر،  &��ش :پ  �ور، �;�ر�ن و ������ �ر�ن #ز��� �رای رھ��)  �ور
ی �2و���) را ،�� -;�ب ��روت و �ون ھ
راه ���ت و &�م ��S ��ط آن را ��  �م 
ردم  رد. *�ق �رھ� 

ھ� ھ�وزھم ازدرک ��ض ز
�ن و
>�ن �� �ر��? ھ� ��ب ا���ده ا�د و �� �
د /�
��� �ر د�د#�ن �ر��2ر 
    #ذا��� ا�د.


��واھ�د �� ا�ن �2رد ھ� و �م و :م ر��ن ھ� از 
&رای رو����ت وا �
زدرون &��ش :پ، ز�ر ��م �و �
،ا�د��� ھ�ی �;) �واھ��� » ���2��2ن«#را�)، آب �� آ���ب د�
��ن ط�,و�) 
ردم �ر�ز�د ودر ھ
�و�)

  ی �رز�دان وطن راھ�ر
�دا�� �) ا����ر��ز�د.

 


