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��� ���

�ھ�ی دار�� �� ��������� ����
! ھ ��� �� �� ھ� �  !وا
  

 �#�$��� �&�دم. ��� از ا�&�م #�)� *�
و ز���* �� -��ان دور �$�#� ای را در �+* از ���! ھ�ی ا����
��ً از ذھ�  و �0 �/  ،�&* ا�������رک �/ ا� �ن ��،د��� ا�� 4+� ا��4دم �� آ�� ا�� �$�#� وا 67�8 

*0
9:�9
= �7ا= آ���>* ��;�#* :��� ����* ا��9د، ، � * �� ���� در <���ن �، 4�ھ�?، <�

A  دا��� ���� و �� ز�� ر��� ھ�ی ا�� ;�0م �� �� و ��ر�@ روا�����* ا<�&�;*$:�روش و روش ھ�ی 

 C���:��� ��D�4 ����9ھ�ی ���
�D4*ھ�ی � �������9دیا� ��* ـ ا * و  E *<��0! ھ� آ��و  
�ا ��ده
9
= آ����� ا�! �� 7+�:� د��� �� � ;��ان �/ ��ر���س ار�� ودر ��ر�* � �>= � آ��G در دوران 

�*  �(:* �D�� 8�7= ا4+�ر �/ ا� �ن �� ;&A � ؛��اوش �&�ده ا�!، �I�دازد E�و4
 �ر �/
=
9:�  ا�!؟ 

"=�
��= از ��م ��د �+�ر �* ����، ا� �ن �� ا�� 4+�  ی �� ��� ��ه ھ�اM�8ً �� ��ا��ن ��م و " ًM�&��
*��&�Mً و � �� ����� ھ�ی ا���8* دارای ��رک��4 ا � =�

$*، ����� ھ�ی  $:���N و 
 * ھ ���;0&

��#�Q ھ�ی ;�0) ��� و ��و ھ&� <���� ��د و �� �� ����ی ��(A و ا���Mل و C��R��Tل ��<� ��  و (�� 
� �ت���U; ھ&� ;0=W:� رد� ��آ� *�
�* �� ا�� �� ا��س � ]و ،و Z�ض -�
� ا���ص ،��<�د #

، ا�� ا�! �� � �! �� ��دم و ���ر ا7 �س �* ���� ���ر -
[ N4&�نآ\�ھ�ن ا��ر و  ھ� �� ;��ان
^��� ��و���� رو��D�ی و ��ای A&; �� =<� � _
U =�
�\Tار �� ��R! و ��Q* و ھ&� ;�ا`a�  /�

���Uع را ��ر�* �&��   دھ��. در رو��* �ار ��ر ھ� را ��ار���� ��ان ژرف �
�* ��4*  را *ده ��د
��دن � �0[م �� ھ� ا����
�ن و 4+� ��و<�دی �� ��� ��ۀ آن �* دا�� ، ای �� ��ان ا��ره �� �����

�ا�
� در�! ا����* A��$7 _
U����ارک ��ده �* ��د)  (�� ا���fری �� از ا�! و  �
��7�8ن -�
�:�$7
$!ط�ری  _
U����م از آن �� � و � ]و#
! �� ����4 ا�! �� �� ���N ��>* از در�! ا����* و 


�ه ا�� و �� �* ����. �&* ر��، �� �i7ب د�D�ی را ��روی�� �� �� C��  �� ھ� �i7ب د�D� در <�
�� ���Eن آن ،از آ�Zز �����، ��� A��� ه�� �� * +; ��) ��- �� �N�� � ��رجر را 7
� �Q� ���� ��ه 

��Mری �&�Iز����  ای، �� ا���4ح دا��+�ه �� l���
�ن ��ده ھ�ی �m[ ��>* ��ه ��� اn)8ح  و �� در 
����� ،!
���ن �* دھ� �� ;+o ھ�>*  ،��iدی ھ� و \
�n* ھ� و ا��Rل آن ھ� رو��7
! وا� �� �� ��7&

در �7ل \�دش  ه ا������ن	���� دا����<�ا�* �� �� #��س ھ�ی Z��* در �Eرک  و E � از -�� د���
��رن در �N� ���=، و ،ھ ��� �
&����ان  �� ��9و��ی از E�q ـ �p ��ب  *��$�� � ��  آن ھ� را��  ��


!�= ���ر و �&�م ��0$* ��د، <& !+0&�
��" ای �� روی ازار ���رس E" C��R��� �+*  ا��m4 ��ن �� 
ھ�ی �� ��ا�6 �[رگ �� از آن ھ� �M�ا��ار *ھ�ی Z��* در ھ� �/ �+��دو �M�ا��اری �� در ���ر

��ان ���ھ�ه ��د، *� ھ�، �� ��ای ���* -�Nر �� ا� �ن �� ��m#(� \�>*ا����د �* ��� و �* ����  را 
،!��E از راه  ��ه ���^��ون ا�� �� �� ^�وت ا�R��! رو��Q+�ان و � ��* �� ط��4ار ارز���* 


! ھ�ی آ��+�ر در �(_ \ ��دۀ آن ھ ��� و ھ
�DGه ا��R��>�ت را �� ا���Mل و ��(A و ��Dه �� وا
 ،���� �>��
� وا�&�د <�ی �;�ه �ار �&* دھ��، �- *��/ در ز��ن ا�� ��ه ��� �� \��� ا��m4 ��ن 


����4 ��ده و ��دم آنE ر��� ،��&�
��4! و آرا�* ��د�� و آرام  ، �* �
�ز��رن `�وE و *��و ھ&� 
�� ���p ��ه در ���ر ��
Ci ��ر و *���   ��ده ا�!. ، �:&� ظ�ھ�،<�ان ��! و د# �ز و 

$* و ��ر��*$:��&�م  ،��ر  �� ]��&�
! ھ��را ا��iب �* ���، ا\� در �/ ���ر و در �/ دوره  وا

   �:W روی ارز���* �/ دورۀ ��8* ����!

! ھ�ی � 
�ر دردآور ���ر ��، از در� و وا��ن \���4 �� ��ا<� دو ���
�وا�-�G�ان و ، از ه و 

��#/ و �N�ک  qو  <0��[ و ��خ و -��� �ر و زر� ��m> و �
D�� و ��خ و  د��� و �و و ادر�+
�� ��4�\ =Dو \����  وا� �
0�� زال و ;0
��? و ;0
��Dر و ��رون و آ-��ر\= و ���? و ;0* آ��د و 

�i�ان و �N����ن و <�<*  و�
�+* و ��ه <�ی و و ��ک <��ر و ���N* و <��Zری و ��# ��ن 

= و ��خ �Eر�� و �
@ ;0* و �
�mن و �N&�د و ��� و �+�و#�? و� *

= و �
= و �:��
�8 ھ�  �
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$* و ;0&* و � ��ل و ���� در � را ھ� و# �ا#* و ھ[ار ھ� رو���ی ����ط ا�� و# �ا#*$:�/ ��ر 
 v��> ��Mو[ ��+o ��د.و ��  


A آن �w را ��رد �(� ��د <�د آن �* �����، ������ از و ،�/ �wدر�! ��ای ������ $:�#v و 
. ��ه ھ&C ا��m4 ��ن ���د؛ و ھ&C ا��m4 ��ن ھ� ��ه ���د. ��ای آن را �ار ��ھ
�، �� �/ <[>* از

��دم آن را از ھ&� او#��Mزم ا�! �� �� ����! ���* و در��* ��ه  C&ن و ھ�� ��m4ا،  ����از �&�#* 
���� \��� و��  ا��m4 ��ن �$(� *���> �> ���� *��m����� از  *��� �� =:�
� و ��� از آن  آن �����

��<� �� -N= ��ل و ا��+� ��ری ��ده ا�� �� �� ��ده ا�� و ��ه E����ن در ��رد ��ه و �N[اده ھ� �� ،
 .�
7+��! ��ه، داوری ��  

  
:�
  �� ا�� ;+o ھ� ��Dه ��

  
  


�د�� �N� ���=، 1964 ��ل�  4�ارو. C:Q8 ��\���4 ازاز �$�ط ��fم ��ھ*،  �� ��ل �=، �+* از 

 

   
  

�&�ل را در ا��m4 ��ن+o و�
0ا�� ;� C
0$� C  م ��ھ*، ��1959ل�f� از �$�ط =�، -�Nرده ��ل 

�ن  ���ن �* دھ�.�ز���* �� ��ه در #
&�ز�� ھ�ی "رو#[رو�o و "<�Dار" و �&* دا�� -� و -� در 

  �N� و ��دم �ون و�(�>* ���= در ��دد ��د!
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o+; �از ��ل  ا� ]
�1964 =��� �N� ط �+* از ��زار ھ�ی����، �� ��ل �= از �$�ط ��fم ��ھ* و 
* � .���� *���ل  ز	�ن و �ردان در����� �* ���: " ،ا�� ;+o را در C:Q8 ��د -�پ ��ده �� 

ر�ن زن دون ��ش و رھ	� � 	ظر �� آ�د.�ردد در �زار �	�� ��ل؛ ��ی ر���� از "   
ا)ر �و-�  ود، وا+*�ت د,�وزی  �ه و وا+*�ت ز	د)� �ردم را، ر�%ف �#س ھ�!� ��  �ه �ر���ن 

.�ر�ن و-� ��ن �� �	د �� ھ�ی رھ	0 ا�ن /.�ر زنارا!� �� �		د،  �.  
   

  
  

 M�� o+; �در ���=. ���! ��د ��ه در ز� *����
�* ���: ";��ر رھTDران از � �����1966". ) !Qھ
  ل �= از �$�ط ��fم ��ھ*!!)��
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. ���	� �� در  .ر ��ل ز	د)� �رده 1959 ��ل ا�34ن در �	�ر �2 -وی آب در ��ل�زی �ود��ن 
ور 	�وده ا	د، ��7	�ً  �ھد آب �زی ده ھ� �ودک� �� �ھ�ی � ازار �� آ	�	� �� )�ھ� از �8ی �ل 

  در ز�ر ا�ن �ل وده ا	د. در آب ھ�ی ��9ف   �ن
��طر دارم �در ا�ن ��ل �	.� در �2 -� در  .ر ��ل (در ��رک  .ر	و، ��7ل ��4��  �� -�!�#� �ن 

�	��رای �زی رای �ود��ن �����  ده ود. ز	�	�)  �=��  ً�ھزار ��=و��ر  653در � وری �� �7ر�
، �	.� و �	.� �2 ��ل رای �زی �ود��ن �ر< و�*ت و در �دود ��	زده ��=�ون -�*�ت دا ت

  �و-ود ود!
 C�+�*�
! ز��\* ��دم  ��= د! ا�� ا�! �� و�Uدر و�� �� p� ،ر��� !����E ،=��� �N�  ل��

��د��ن رو��� ھ�ی � �= از �$�ط ��fم ��ھ* -�
� ��ده !
�Uخ و �\�ن و����، و�� CI���ور و  

�ھD�د و4��? و ��ر\= و ادر�+� و #�D� و �
@ ;0* و <0��[ و ���! و � Mا��ھ[اران و  �

��ا� ! ����؟ و��Mت دور و �[د�/ از و# �ا#* ھ�ی D� دردھ+�ۀ د� *� ���D- ]���4�اه �+* از  
 *���Mاری،��دو]� C
����� ������� در 0&�و رو� ،  �
Q#���7+��! ��ھ*  �� p��� *��
را �� �

��* �&�د.  �
��� �iآ��$4
� و ��داری و ا�7
�ج ��دم�ن ا�� و�M!�د *�
��� � ،، �� ;��ان ��ھ�ان ;

�ر  �i��� �&�ده �����!! o7 و ��N� از د�D�ان ���* ھ�ی ز��\* و �* �N�ی ھ�ی ��ه را � �N�از ا�


! ھ�ی ��دران و �Eران �
� ا�! �� �:�و�و ��اھ�ان و ��ادران و �����ن و ا�رب و ـ در�= ـ �
��د��ن ھ� وp��� *��M را 4�ا��ش ��ده !��]
� *�  �� د�4ع از �:&� ظ�ھ� �� 

�
]�����ای � ��* ��  ،س ز��\* ��د��ن رو��� ھ�، ���zه در ���طA د��ار \Tار و � 
�ر دور از 
�� از د��ن ا�� ;+o و ;+o ھ�>* �� ���اً �� �&��p �&* �� ا����
�ن ��($* ;�دت ��ده �����، �

ھ�D�ی و و �� ���� �� د��ن ���ط$* �R= ر�a ���� و -��اول و ���� E= و ��-� آ \Tا��� ��اھ� ��،
0�C ��ده و ���� ھ�ی �� ��ه و ��اد���* �� دو�8 ��� از ارگ ��ھ* �08�4 ��ا<* و ھ��و\Tر و 

�&* دا�� آ��N>* �� ز���* ��ای  روز���� ھ� �* ������، �� ��د  ��ری د��اری �
 !. ��ا�! و...
� اطnع دا���� �� � ]ول آن ھ� ��د��، از و<�د ا�� �:nت و ��د���* �� در آن ھ� ز��\* �* ��د�

  ��؟! 

�ن ا�!: � ;+o ھ�ی ز�� از ��mره ��
��ن ��
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�  #ل 	�و	� از ز	د)� ا� �� 8�� ور  9ر�ت +ر�ب � ا���قوا+*�ت ز	د)� �ردم �� در �#س ھ�ی 
� اCط%ح "�ش و 4ش" �� � 	 �ن دادن �#س ��!�ن از  ؛، .�ر 	 �ن داده ��  ودد		���	د)� �� �	

  .E )و	� ھ�Dو	�� � -��*0 �� 	� در آن ز��ن و 	� در ا�روز دارد�� ھ� ؛ �ه و �=#�
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Q8 اول o+; در=� C: د���* را��  �� �
�
� *�
[ دارد و �� -��* �� �� � �� �� *
در �nس در�

�ه �* ��د �� 94= ز� ��ن ا�! و &N4 د��ن�� �. از #��س ا���درس ھ � �ل 4�ا\��4�m��ا�� و 

م و -�ن در �nس درس ا�� ��د��ن و�
C0 ��ای \�م ��دن آن ھ� و<�د ��ارد، ھ&� �� #��س ھ�ی \�
���mل آ����� ھ ���. �� �� و  ��ل و �nه  

  

! ز��\* ��دم ا��m4 ��ن در دوران ��ه، در �&�م ا��m4 ��ن�و  \
* ��د �� ھ&
� ��د��ن �ز� ،وا


� و �nه و \�دن ��� ��وار�� ا8=د��د���* ����� ا�� ھ� Q� p+؛ �� د����ا�� !&
��دام  و \�ا�$

�ا&7 !  

� ��m4ز��\* در ا !
���د �[دوری ا�! ،�نوا  �� �����
� ار���p را  ی\�و��* ���! � ��* ز ��0
 �Q� ،ب ���ر�Z ب و�Z ب��ب و <��ی، �&�ل ��ق و <]����� �� و��Mت، ���zه �� و��Mت 

   د��ه ا��! ز��د �&�ده ا��، ��ون �/ از ا�� 8:�� ھ� و 8:�� ھ�ی د#��اش �� از آن ھ�

! ز��\* در ا��m4 ��ن�و ��د���* �n د��ه و ���* ��
�ه  ��mره ��
� �� ���� �8 ھ�ھ[ار ،ھ� ده ،وا

��� �� ای �:0*  �� و �� و �� �nس در�* ��� �� ای�� ��ن و #��س �����* دا�� ھ ��� ����E�ھ�� ای 
��د�* �� در;+o  .ز� ! ��ای �

�وارم �� آن ��9و�� ��ر د�f� �D�ی ��
�! ا��m4 ��ن، ���* ھ&�ا

�* ����!ھ� د��ه    

! ز��\* ��دم ا��m4 ��ن��+o ���دھ�ی ��ار��ز ،وا�� M�� د�* ��� += و ��؛ و آنه ا� �� در�\  ��

 �
0$� C0

+* آن د�? و  ؛ و����4��دم ��رد ا���Qده �ار �* \�� ;��ان و���nE و ظ�ف آب ����
�0> �� *Q
R� �� ره�m��ار دار��ز��ن  �
�:$� و ��د���* �� در در�� ھ� و   و آن ��mره ھ� و ���0 ھ�ی 

���[ده ، �� �N� ھ� آب ��زی �* ��د��، �� در �nس در�
* ��د ��ای 4�ا\��4� دا�v&> p ��ه ��د��
�� ھ��= و �/ دا���Dه و �� ـ p� و �&�
� ��07$� �7ض آب ��زی �� ��ا�D�ان ��ای ا���Qدۀ  -�Nر 

   !در �N� ���= ����� ��د����ر-�&�ن ��ن ��د 
�� ا�� ا�! �� ��ا���\�ند v�� ،���+� A:� �;[�[  ر ��9ص ز;��! ��ب و ز;
� را��
� و 

" C���� �� ری�� ����� �ا� ً���0 آ�ی ";���*" �� وا �� "�Dاز د��ر د� *#�R�ز;��! ��ب -
 !؟ 
�* ��زد و ر�q د !0��#p ��ای ا�� ��� ���* ��زد، ��ا< p�7دم ��را�.�  ����\ *�ان و<��� ا�� 


! در ��ا�� ��ک و ��دم و� ]و#�
�ار و  �0  !!دا�p و آ\�ھ* و در ��ا�� 
 *�ھ�-�� ا�� �$�#� ��ای �
���&�اران ���4 ا��وزی ���ر ����� ��ه ا�!، ا��، ا\� �&* د! ��د، 

��ان آن را �
Z 0* و��
Z ار�&���
��د�* و ����4�ای ھ� دوره و ھ� � !�، �� �&�ل دوران 7+�

� داد.  �:&�ظ�ھ�&��  
�� از ��ا��ن آن ز��\* ��ه را  ،�� ا<�زۀ آ�ی ;���* ،� ����� را���* از ا�� .��� *�در ا�� <� �$= 


� و #�\� و ��ھ�ر و �
� ھ�ی وی را در ��ر�[ ��� در ھ&
� اوا�� ��ز����\��p ھ[ارھ� <��6 ز
��I� * � �� ھ�>* را �
�و ا\� ھ� 
� �� �&* E��� <0��[ و <�ی ھ�ی د�D� �� 4�وش ر���
���، ز

 �� ���! آورده ��د، �� ز��\* ر>
�N&> oر�� آن ھ� را ا���ن -I� �D����، <�ا�* ���اھ�� \�4!
 ��$���رد �f� آ�ی ;���* �� ��
� �� ��ه �
* �� وی، او را �� ;��ان �/ ا� �ن ��9 � ��
� و ��

،��� *� *4��� *�  -$�ر ��Qوت دا��� ا�!: وا
  

��ش ��ھ�ار  •�دا#�  1000ر>
�N&> oر دوازه ھ[ار دا#� ا���+�>* ا�! �� از آ�i&�0 8�ف 
 *�����* دارد و  �D� !س ا��Q� Cاز ;��� ��ا� �� �
<�E �� �9رف ��9* ��د�را ��ای 

�� ط�ر ا;��� �* E�دازد.�ر ا;��� �� ��� �ت �
��� و ����Rرا طQ�&#ت ;�م ا���� �
 
�0i= ر���! <&�Nر  • �9�:$� در �[ر;C ��ای ز��\*  C��� ل �+�د و در ھ&�ن��را 

 ��-/ ��د ز� ! دارد.
• ���� ر���! <&�Nری ا���Qده �+�ده از��ای ر4! و آ�� از   o+#�4 (�Uا��� Z�ازۀ (��


�د. 80وا\� ��ل ھ�ی \ *� ��ر 

[ه •��E و ]
&�
�ه �+��>* �&* ���د، �7* در �Q� ھ� و د��ار ھ�ی  در��* ��E �ات وط�
#��از 

  &*.ر�
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  ;+ * \���ی ھ� ��Dه ��
�:-�Nر�� ا�� 
  

          
  

           
  


�* او را در ا�0D ��ن  در دو �M�� ���9>* \���ی<�E ���9�
�. او را در ھ�� و در دو �� *����ھ�ه 
0
o ھ�،Dن ا��
��� دارد.  را �/ #��س در ھ� دو <�، ھ� در ���ر ��د و ھ� در ا�0D ��ن و در  ��

  �nف ��ه و �C+0 ���ر $4
� ا��m4 ��ن!!
��= ا�7�ام و  ��ه ا�[رگ و ��= ا�7�ام و ����p ��دا� �ن ی، �� \��� از ا�� دو، �:&�ظ�ھ� ��ام �+*

 p������� ؟ ھ  
��ف  ھ� و ده ھ� �
���&�ار د�D� در <�Nن (����� \���ی) �ا�� \����* ��د ز��\* ��د! #��س 

��N ا�! �m[ و 60 ا� �ن ا� �Gآ� .! 
ا\�  و ،، ا\� دCZ�Z ا� �ن را دا��� ����!��9
! ا� �ن �
  ! ��Iای ا� �ن ��� 60 وی

]m� �
��دم و ���رش ��د. در \���ی ھ� -� |�0* و<�د دا�!.  ی،\���ی ��د را و �
و ھ� -�
�ا� �ن ھ�، -� Z��* و -� ��*، آ���ای ھ&
� ا�! �� ھ&�  �+4 !
* +� �&* ھ� �� ا� �ن و ا� ��

��گ وی���، �� ���ن �� ��ل ھ� از  ��]
� *� �� p� :��* \Tرد، �� v>را ،  !
�� ��ر ھ� و ��9
�� ��� *� *+
�* ���� اش �� � �� �� vUا��. و �0 �/ ا�m4ن، و در ��ا�� �i &� اش �� ا�7�ام و 


� ا� �نآ�ی i&�
+�، ،ید�D� ;���*، ��ای >�� ی ����� \���ی و `�رو��@ ا� �ن ھ�ا� ��* از
�^&��* را ��ای( =���0i ای 4����دم و  � ���fر رو�� �
 !؛ ز��ا در �7ود ��E[ده ��ل  �� ��

`�رو را T7ف ��ده و �� <��p رو��  ،`�رو ����� ام ��0i �� 4+� ا��+� �� رو�� را ا����ھ�ً  � ]ول
�+�ار ��د. ����� ��د. �Dدر <0* د� ،�Dا����ه ��ر د� �ا��4 و  و... )�&* ��اھ� ا� *� !��7 ��

  د.�� ز��ن �* آوری را در ���ر ��د ���0:�ً آرزوی دا��� -�
� �/ رھ��
���| ��ه E�دا��� ��د�
��� �� ����� ای �� �� � A&��Z�ق  "��Qح" ھ�ی ، ��ا �� ;�#&* ��د �� در آن

�ون ا�� � ؛����E��ا�* ���C ��ا  �Eد��ه ھ ���، �� ���م ا�� را و زن ��ر\* 4 �د`�وت و ��اب و در 
دارای ;
�ش و دزد و زن ��ره و �� وp� A7 و ظ�#� و �4 �� 4+� ���� �� ا�� ��Qح ھ�ی ��&D� و

��ا� ،;
6 د�D�ھ[ار *� ���D-���� ا�� C��� ���، � ���� �+4 �� �ا دزد و ظ�#� و و ��ون ا��� �D� �
   ؟ن آ��م ا�!اھ��&�*، ��Nع آور و �� -��ناش  �� ���� ... ا�!و �����ار و زن ��ره 

9
! ��زی،�� *���E !
��ن ��ا�* ��9�N��* �� ;&� ��ن در 4 �د \z��� ، ���Tه از � و 
*!  ،ا�!nا��
Z ه و��ر ز��
��0 �[رگ، ���C ��ا، ����m ��ق،;&0* ا�! � �  �
���#� �� و#
�، ا


�، \���ی ا��m4 ��ن و...���� ��د را در ���� د�D�ان �[رگ  �� �* ��د را ��-/ ����� �� �*؟ ا#&]
  ؟ �&�دن
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��دا 6
i� و =�
� و ��ر�و ا��وز ��ه و  ،ن �[رگ، ����m ھ� و -� و -� و -� ��د��د��وز ���* و ا
  ��ه زاده ھ� و ��ه E����ن! 

 7&�زی را �� \���ی �$�� � ��ده ا�!.اZ�* <�>* ��ا��م، ���ط�م �
 ! �� ��i، �� � * ا��ف در
��ن E�وری، ا�� ���Eۀ �* �N����؟ ��9
! ��زی و  *���iی ��ر و ز��\* ا7&� زی �� \���ی 

 !��N� �� �� �ز��ن آور، ��ون ا� =
9:�;�ا6 آن ��<� ��د، ��ر �� ��ه ا�!. آن ھ� ��ر ��د��ن 
��  ! �� د;�ی رو��Q+�ی و ��د���ی را دار�� ��ده و 67�8 ��رک و ;��ان 

��د�* ھ ��� �� �� از ��ر�@ اطnع دار�� �ا\� ��دم ;�دی د�! �� -�
� ��ری �* ز� �� �
<�\ *� ،�

! ھو �و  ھ� و د�� ات�ا6 ا�� \��� �Q+�و �� از; �ی ز��\* ���ن ��ا�
�ۀ د�! �����p از وا

m
0��
�، -�ا؟!. ��ن �ت�   و#* ا����* �� ا� �ن �� از ��د �� در آ�&�ن ��اغ دار�� و �� در ز
�
&N4 �
 �* ��د، در و<�د  �� "ا� �ن ���=" pھ� و <����� ����! ، �� ھ&� �* ��ادی، �
���

�* ر�������ن را  و ظ�ھ� �N* را ���ھ�ه �* ���ر7&! ا#��زی  !
�$�م ا#�ھ �� ����Cm  �ه �* راو 
��� ��ق�� *�   و... ووو... 

��ن ��ا�* و ����� ای را �� ���ا�
� و ھ� ����* را �� ��ز ھ� �$����ً و �N
� �� ا�� ����m ��زی و ��
��ا<� �* ����!! ا�(�ره *���E  ن�����N��ن ��ا��ن  �ا�در �aن ھ
~ �/ از �N *�7 ،*�
; ~
ھ

���ھ�ه �&* ر��.  ،�� ا��ازۀ �/ �� ��زن ھ� ��  
ی ��د�� �
�، ا� �ن ھ�>* �� �* ��اھ�� �� ھ ��� ز�� ��م د�D�ی -$�ر دل ا� �ن �� ا�� ا� �ن ھ�

Z�اق ا �[رگ �&�>* ھ�ی �&* دا��� �� �� ا�� ھ� آ�� �* ��زد! -$�ر ا�� ھ� �
�Gره ھ ���! ز��\* ����،
]
�
! ا�� ا�� ھ� ،د�D�ان آ�9
= و دا�p و ا����اد ھ� ��د را در وا:���ار و ��-/  �� ھ&� �N4 و 

�  * ��ز��!
در رار ھ�ی �=� ـ رو 	�#ر�� ��  � -�ی ا�	#� � ��ؤو,�ت ا�ن رو 	�#ران و ���C=#ردان ��

�=ل  �ردم را � ،ر	ددا�ردم  در رار ��ک و و ، در رار �زت 	�س �و�ش	�س �=م و آ)�ھ�
��� ھ�ی  �ن، از �2 طرف � �وان رو�� ـ روا	� و از �وی د�Dر � 	�روی �7=� ـ وا+*� د

 و �و-� �	ط�7�	ش ھ�ی �=�� و  )ز�	شاز راه  را آ)�ه ��ز	د و �و ش 	���	د �� آن ھ� -���  �ن،
�وا�ل �7ب ��	د)� � ور و ��رو��ت و 	��وا	� ھ�ی �ردم �*�ً در � ور �� در -ر��ن و آ	/� وا+ 

وده ا�ت و ������داران �� �رده و 	#رده ا	د، =� را ��� روزی ھ�ی  �ن ت و ���ل��و-� ��ز	د و 
� و  ،	د�	� ا��	ت داری ��ن �ر � ��ص  ـ -*��*�  	���	�، ����� ـ ��ر��� از ��=�ل �	و �#��

)�ھ� ھم � د�د  و �	��، ���%ً 	�در�تی �آن ھ� را � 	Dرش ھ .دھ	د ��دت ا	د� �	دا	� ر���	� ـ 
  . #		د	رھ	��!�  ،و �ط�� 	Dرا	� � �.�، طق آرزو�	دی �ود،��ط�� و ا����� و �را�ر 

��� ھ�ی ،ا4رادی/	�ن � ور از +�4=� �ردم و �7ب ��	�  � -�ی ا�ن �� ا ���C را �� در ا�-�د د
�  ز	د، ���ردا�� ھ�  � د�4ع از آن�	#� 	� ا�*ر�4 �		د،  ف�C7ر ود	د و ھ��	د ��دن و �ر+�

�90 �7�7ت�� در  �ً 	�/�ز آن ھ�،ھ�ی ���ر ا	دک و �7ر�ر-��� ����ن ��ر� �ر  �روی  +طرۀ آ
�  #ل ھ�� � ور و  ھ�ی  �ھ�ن را در )��رۀ��ر دون ا�ن �� ،��0 دا�K ھم 	�� �وا	د � ���ب آ�د

��ر ھ�!� �� در ��!ر  � �  .ر در 	ظر �Dر	د، و دون ا�ن ��از رو��� �� رو��� و از  .ر �  �ول،
و �   ده ا�ت ما	-� �����ت ا�ن ا ��ص، و�ژه در ھ�����D ھ�ی �� �ھ�ی -.�ن ھ�ز��ن � ور

آن ھ� را )�راه  و-.� ���ر �Kر��ؤو8	�� 	ظری #		د، ا�#�	�ت ز	د)� و ر�4ه ا-����� د�Dران 
  .�� ��ز	د

در ������ن و در  ا		د �� در ھ��ن ��,� ��  �ه دا	 #دۀ ا	-�	ری را ا���4ح �� �ردآ�� ا�ن ھ� �� د
، ھ��	Dو	� در �ور�� و ا�ران و در ��-#���ن و از#���ن و +رKز���ن و +زا+���ن و �ر��	���ن

�راق و ھ	د و... /7در دا	 �Dه و ��!ر ��	ون ھ�ی آ�وز � ـ �رور � ��=�و-ود دا �� ا�ت؟  ـ 
��� �ر از ���م دا	ش  ، +رار )��� ای و,� ��ن،ران دا	ش آ�وز دا	 �Dه � �ور در ھ��ن ��ل ھ��	.� د

  آ�وزان دا	 �Dه ��ل ود ا�ت. 
و *د از آ	#� ھ	د  ،4را�وش 	#	�م �� � �ور �#� از ا��,ت ھ�ی ������	� ود �� �7ر��ً �� دھ� از ��

    آزادی اش را د�ت آورد، و-ود آ�د.
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از ز	د)� ھ�!� را �#س  %���� �� دار	د،ز ا�ن آ+���ن ا�ن ا�ت ��، � آن و�*ت اط�واھش �ن ا
�	*#س �		د �� �ردم �ود �  ا���4ح ��  د دا	 #دۀ ا	-�	ری� �� �ردم ��روم � ور �� در ز��	

ھ�ی -.�ن، از آن ���ن � �0���7 � ور �ود � � ور ھ�ی �0 �� ر4ت � ور �ود � ��!ر � ور���7
�		د ��  �ھ�ن ��ھ����0 در ا�34	���ن و آن  ��ن � /.ل ��ل �#و��ش، و�ژه ظ�ھر�� � �رداز	د و 

�ن /�زی �Kر از ��ر ھ�ی ��ر���  ر�� � 	ظ ،ھ�ی ���=فد�د و �ز د�د ھ��ش � �ران � ورھ�� 
 /� د���ورد��%ً  ھ�و ا�ن ھ�� ��ر  ده ا	د �و�ش �د�ت � �=2 و �=ت/7در �Cدر  	وده ا�ت،

  . ی رای ا�9ر�ت �ردم �� دا �� ا�تھ�
ھ�ی  �#�ر � ز	د)� ا�9ر�ت �ردم � و�*ت ا�34	���ن 	ظر �		د؛ ز�را ز	د)� ا�9ر�ت �ردم و  آ�دی

Cورت )ر��4 ا�ت ����� 	.�!� و د+�ق ��ر�رد ھ�ی ���	� را �� دھد ��  �2 � ور �� در )��رۀ
  ر /�ر ����ت �و�ش �� )�ر	د! ا�روز ر�� از ا	��ن ھ�ی �Kر��ؤول آن ھ� را ز�

�	دار�م.  N� 0م ھ��	��	�م و ھ��ن +���� را �� �� ��د ���	� � �م �� 	وک �N را در آب 	 ��
ری ا�ت!��	�م �� آ	-� /� ر�م و   �ری ھم � ز�ر آب ��د 

� -�	ب �ل ��� �� �� �ود��ن  ��د �2 +ط*� �#س از ,ب در��ی ��ل ز��ن �#و�ت  �ه، از �ل 
�� رود، ��ت /پ در��، آ	-� �� ھ�وط	�ن ھزارۀ �� از ���7ی ��رھ�ی �و�ر رای �ردم �74ر � ور 
���وش �� ����	د، رای 	 �ن دادن وا+*�ت ز	د)� و ھ��� �ردم �� ���4 � د. �ن �� �واھم �� 

  �		د؟ ھم ا����ده �ه �ر���ن از و-ود ا�ن �#س ھ� 
و�د، 	� آ	#� �ط�ر آن ا�ت �� � 2 "��  	� �� )��� ا	دھ��	Dو ،�ن � ا�ن ا���7د ھ��م�ود 

از �2 *د �� از ا*�د )و	�  ، .�ر ا�ت رای +�Pوت ���0 �ردم، ا�34	���ن آن دوره ھ� را 	�"Dو�د
� �ردم �*ر�4 �	�م.  )ون  

ل ��ر �2 ��7ق، �� در ا��س ��رش ر اCل � طر�4 ا��وار ا�ت، ��د /	�ن � د. �ن +Cد �7�
�7ل �  و ا��دوارم �� ا�ن 	و �� �*�ر � 	و��	دۀ آن ��7,� ھم اC%ً �*ر��4 	دارم. � ��� را 	دارم.�

مرا 	�� �وا	م ر 	��قار ���و � در رو,�، /ون  ��� 	 ود.��	��ق را  ، و ���و � در رار
در � ور �� و ���م  ھ� وا+*�تدم �� �	.�ن �ردن ا�ن ورق را � ا�ن 	Dرا	� ���ه �ر )	�ه �� �	دارم،

ب ��  ود  ،�#و�ت �ص �� �2 م و �و ش �ود را رای ر-��� �ردن �2 �.=وی ��ر �2 اھّ �
��دت  ن -.�ت د�Dر و+��< و رو�داد ھ�ی )ذ �0 � ور  �نردم � د�دن �2 -.ت +���P و 	د�د�� �

د و ؛�		د ارز���در��� �  ���!ل را 	�وا		د �		د و �=Cور  �ند�8ل ا � �	ود و �س ��� ��� 
و  	��ت ا4رادی �� از �ردم و از � در��� �=��ت  و	د و از /� ��د �رد ھ� و /� 	��د �رد ھ�  را

   ��		د.4�Kل ، ز		ددم �� �د�ت � � ور دم �� زد	د و 
 ا�ن ھ� /را �دا+ل رای �2 �ر ھم ��  ده ا�ت �2 �#��، و�د!و!� �� �ن ا�ن 	��ت �� 	Dرا	�
�ت ر) ��Dن /��	�ور و 4راه و Kور  )�ناز ز	د)� � 	د4=�� "دا�#	دی"، "��3ره 	 ���ن ����ن"، 

و � 	د)�ن  ...و درۀ Cوف و و �ردم وا��ن و �.�رد و ر���ق و ارز)�ن و ,��3ن و 	ور���ن و
ر �2 �رد��ن )=��	� د ��ل و و در /.�رده ��=و��ری در ��ت ��=و ��ریو آ���ی � 2 �	وا8 

 ��=و��ری ا�ن  .ر و � 	د)�ن �راد��	� در دوCد ��ری ارگ و /�=� دوزان ھزارۀ ,ب در��ی ��ل
� 	 ر 	�� ر��		د ،از آن دوره ھ� ،و...  و �را	� و �� �7ن و ��ر�4ن و �رد��ن +ول آ/#�ن  ��

�		د �� وP*�ت �ردم ز /� +راری ادر آن ر � از ��ر�N ��  �ه در � ور �����ت دا ت �ردم 
� �ر  و �Kروا+*�ـ �Kر��ؤو8	�  ا	*#�س /	�ن  ا4#�ر Kر�P	دا	� ؛ =#� درد ا�ن ا�ت ��وده ا�ت

ز �	�Cری �� ھ	وز +درت ��=�ل از ��ش �ب ��د�د ا4#�ر ار�-��� و 	�در�ت در ���ن ر�� ا
T��C  ود  �ھد��=ت  �ھ�ن، +���P را 	دار	د، �� K ھ� �م ��ر�� �#و�ت ���در ھ�ی �ردم و د
�وار�P ��		د �	د ����ن � �ر رو	د 4#ری، �� در 	.��ت �ب روز ؛ھ� 	وده ا	د، �� )ردد )ذ ��

8�ره �و�*0  ا+��Cدی�و P*ف و  از �2 طرف و ر�4ه ا-����� ـ ا	��	� �و�*0 ����� ـ 4=��� و 
� �ر ا����ج ���ر �� ر��4 � د، ز�را ھ واز طرف د�Dر در � ور �� ��  و ��رو�ت و د

�ت د+�ق از ز���داران ��ک �-ر� و و  ردا ت را���ن از ��ر�N و � 4#ر ��,م �ردم �2 � ور�	 
ر �� )ردد.در -وا�<  �9ت و �	�� و رو�داد ھ�ی وا+*� و 	���ک و د,�وز و �Kرد,�وز  
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�#و�ت ن ا�ن 	��ت �� در دوران . �رف ��تھ�E ��ری 	#رده ا  �ه�ن ھ�/�Dه 	�واھم )�ت �� 
�=2 در رھ0 /.ل ��,0 �#و�ت  �ه و�ژه �  �ن ا�ن 	ظر را �V!�د �� �	م �� آرا�� 	وده ا�ت.  �ه

 �  ده ا�ت، ا�� آن ��ر ھ� ھ�!���رآرام ود و 7وط -�.ور�ت داوود ��ن وره ھ�ی *د از �د�����7 
ت ���ت و ���ت و 	��ز�	دی ھ�ی ���ر Pروری � ور و �	 �آن +در  ،دم�ر��رو��ت ھ�ی 

   �� اC%ً 	�� �وان آن ھ� را � ���ب آورد! ا	د ه	�/�ز ود ��دود، 	����4 و
�ر�C ای، � ��ر د�Dران +�ل �����7 	��ت. آن ��ر ھ�، امدھ�/# Eن  در ھ����	د �� ا�34  �� ���(

�وا	ده ���2 � ور زرا��� ا�ت، ا�� +��ت � �ر  ���  د از �واد ار�زا+� ھ��ن � وری �� زرا
   ژه از ������ن، وارد ��  د.از �رون، و�
دا �� � �م. ا�روز در -.�ن ھر /�ز ا	دازه )ر��4  ھ�ی �� ر4ت �2 � ور �*��ر�9�ت �� ��د رای 

��ل  � دو د��0 �و�*� ����4 و درھ�ی -.�ن را � طور �=� �� �� �	�م �� ا�روز � ور ��  ود.
  �و�*� ���7م �� �		د. 

ا�ن ���7م 	دی ھ� . �*��ر ھ�!� �� رای �م 	دی ھ� ��د  ��ص و �*��ری و-ود دا ��در ا�ن ��7
ی 	وی ھ� /�زا�ن �*��ر ھ� و ���ھ�م و �7و,� ھ� . �تدر آن ز��ن ھم و-ود دا �� ا �ت،و-ود آ�ده ا

ن، آد، در �Kر 	، طوری �� )���  د، رای �.و,ت در ��ر،  #ل �=� دارھ� 	���	د. /	�ن ���7م 	دی
در ردۀ ��� �		د ا�34	���ن � ھ�E �*��ری ھ�ی �و ا)ر � -ز!��ت ز	د)� � ورھ� د+�ق  و�م � ور

  . +رار 	�� )ر4ت ( 	�م آرو�	دا	� رای � ورھ�ی �74ر) ھم ھ�ی در ��ل �و�*�� ور
T�Pن و �و��� �� �زد ��� �2 �ر ھم  �	�3=، درآ�د �را	�، ��Cول 	���,ص �=� �7دار /	�ن �

�طT � ور، ، ��زان ��رآ4ر�	� دردر ز��ن  �ه �ر0C ا-������ ور دردر �د �Pور 4*�ل ز	�ن 
�و�*0 �و�*0 � �ورزی، ��زان �و�*0 ��#ر ��,م در ���ن �ردم، �و-� � �و�*� در �طT ��%ت، 

8�ره ا�-�د �P4!� �� در آن ھ�0 �ردم ا � ور آ�وزش �درن و �و�*0 �د�ر�ت ��,م در��34	���ن و 
�� 	 �ن دھ	دۀ وP*�ت  ،، ��ر طو8	� و دا �ن آزادی ھ�ی ����� و ا-�����از ز	د)� ��,م �وا		د

ن � ��Cول 	���,ص �=� و �����7 آ ،در دوران �#و�ت ���دظ�ھر، ا+��Cد �%ن �2 � ور ا�ت
 در ا9ر �����  �ه ��وب آن ز��ن �� در �� د�ده  ود � ور ؛ھ�ی -.�ن 	�ردا��� ا	د��!ر � ور

  . ر4تھ�ی -.�ن و �	ط�7 +رار �� )در ���ن � ور /� ����7 در  �ن
 �ر �طT �طT ز	د)� آ��د -��*� و ا�ن �� آ�� �دا+ل 	��ز�	دی ھ�ی آن ھ� د���ن ا�ن ھ� �#�ر 

�د��ت و 	� از ر د ا+��Cدی � ور و  �ر4وع ��  ده �� 	�؛ 	�ردا��� ا	د. � ور �  #ل �ط=وب 
�� ز		د. ھ�/	�ن در �ورد .دا ت و ��#ن و ا ��3ل �ر�4  ،��ل �� آ�د در � ور �� �� ��و,�د

و  را!ط ��دی ز	د)� در � ور، و�ژه در �	�طق �ر�زی، در Kرب و  ��ل و  ��ل  رق و  رق 
دوی �ر�ن  #ل ���ت � �ر ��  �و -	وب � ور، � ھزار ھ� دھ#ده و رو���!� �� �رد��ن آن ھ� 

�( ��	 ����� Eد، ھ�	ردو ھ�/�Dھ� ا�ن �ؤال را �طرح 	�� �		د �� /را �� در ���م � ور ر	د. 
�	.� �2 د���Dه 4ر��	دۀ راد�و دا ��م؛ و آن ھم در ��ت ��=و��ری ��ل � در��� +�ل در��4ت 	ود؟ 

��� ��  ود �� �=و�ز�و	� �� �=�7 ھ� آن را 	�م �ود ���م �رد	د، در ز��ن داوود ��ن ���Vس  د!! (
 ی ھ	د و ا�ران و �Cر، ��� � ور /�ن، � د,�ل �دم د��ر��  �ن � �#	�,وژی �� ر��4ھ�� ور

�س ، ھ	د و /	�ن /	�ن ا�ت+�Pوت در �ورد  ����4 � ���ب 	�� آ�	د. ا)رھ�ی �و�*� در-�=0 � ور
دام و � ؛ه و در �-� �واد ودود در �-�  دا ت، زار و 	زاری ��آن وP*��� �	���ن � -���Dه ا34

   ؟� د��د �C7ر  زرگ �-=ت زد)�رای ا�ن �ص و �دام �	< و ��7م  
�=ت �� � دو ���ری و 	�راری  �#� از �و,�� ھ�ی �و�*� ��ھش 74ر و �#�ری و � �وادی . ��

 0	�.�ود��ی داوود ��ن و � �*�7ب آن �ود��ی �زب د�و�را��2 �=ق ا�34	���ن در ا�ن � ور /� 
 ،  ��د رای ا4راد �C�ب "د)ری" ایھ�E ا�ری دون �=ت وا+< 	��  ود"�� "��ن ا�ن اCل ) ود؟

8زم 	� د؛ ز�را �Cور ا�ن ا�ت �� ا�ن ھ� در  �� از  �ه و ��ر	��� ھ�ی وی � د�4ع ر����� ا	د،
  ��و-� ا�ن �7�7ت ��=م  ده ا	د!!����ً -ر��ن ���Cل 

)ذ �� )را!� � ھدف �	.�ن ��ری وا+*�ت ھ�  و+�� ا�نت، ا�� ا� ��و ا�ر )ذ �� )را!�� 	ظر �ن 
��ل آ�د ��و  �رده ا	دا���  ود ھ�ی �	�� و �و ش  ود �� ر رو�داد Cورت �Dرد، �ا4#�ر  �*� 
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و 	� +�ل  ، 	� ��ؤو8	�ا�ن ��ر 	� �وب ا�ت و � )ردد،رده �� ��ؤول دار	ده ا ��ص و ا���ل �ز
� ش ���ل  .و 

� زد و 	د ،ر�م، د�ر�ن ��ر  �ه ا�ن ود ��از ���م ا�ن ��ر ھ� �� Dذ  ����ق � ار�-�ع �ذھ ��,��
ود	د. او � ا�ن ��رش 	� �	.� راه �ر+�  را در � ور و-ود آورده ود �� ���د�ن و �#و�ت درھم آ��

 و ظ.ور ��#ر �رد)را��	� و 4=��� را در ���ن �ردم �ت، �� ��#�  د �  ر د و ا���#�م و �-دد
 �ن ا4راد و ا+ �ر�ر�-< �ر و �-ددPد ا	�را�4 و �را���4 ا ��P �Cد �ر+� و  �	��، ات��#ر

� آ���ن  .-��*� V#	ا �ا4رادی �� -�ی � و�ق و �ر�Kب �ردم � ���Cل و ��ر و � ش آن ھ� را 
آن را ا�روز وPوع ��ش  �	�� و �.=2 ��ری �� 	����Wو��C �� 	�ود. ھ� و �4ل و ا����ره و... 

   ی �ود دار�م.رو
	و��م، و,� .�ر ا�ت !ھ��زھم �-ور  وم در ا�ن �Cوص /�ز+�C دراز ا�ت.  ��د  � �����در 

 ��ز	Dری ا	د� � ھ�ی ���	�  رایرا "رھ� ا�دی" �#� از  *رای ا�را	�، آ+�ی از  *ری از  �
 �� �  :�7د�م �	م ،�ز	Dری � ا4#�ر �و�ش ��دت 	#رده ا	د
  

• ...  
 ��ن � �م، /را �� آ	.� �%���ن �واھ	د  د�واظب ا4#�ر •
 �وظب �%���ن � �م /را �� آ	.� ا���,��ن �واھ	د  د •
 د�� آ	.� ��د���ن �واھ	د   �واظب ا���,��ن � �م /را •
 �واظب ��د���ن � �م /را �� آ	.�  ��Cت �� را � #�ل �واھ	د داد •
�ت و •�واھ	د �ورد ا+�,��ن � آن )ره �واظب  ��Cت �ود � �م /را ��  
• ... 
  
  ����ن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        


