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  �ر ز�ده ��د، ��ه ���ر ا�ت!
   

 ��ه � را �د رده ود و او �� �ول �ر�د و ا��د دا��ن��و �  ���ر ��ر �� �و��د ��ه
�$�د. �رد ���� و � �دت ا�" �� ر��ت و �� �روی ��!� � ،د�!ری را �دا�ت

���� و -,ت �ر�+ ��ر ��وا *(�  �� از آن �زد�'� �� �ذ�ت و از ��$�ورده و �%ر
ر ود ��.�� �ر ا1وال ��ر0رض ا� �2؟ 2را وی �زد�" �ده �ر��د: "2� �ده، او 

  �ر�� �� ���؟"
�ود ��ده ود ��ر �� �� آن �و*6 ��رش را ,�د �رده  ،��و7� �زد�" �دن آن �رد 

  �.ت:  ،���ن � (دای �ر���، �رم و �ود����، �7وا ،�وددون ا�ن �� �ر�� اش *ط6 
ده دۀ ��  �> �ردیا م�دون � م.�دارُ  �!� رهد � ���ل رده و �� �وان �ر�د ��:��" ���

   "!اس ���ر ��ن ��ر� ری �ردا ندۀ �� �ر$> ��� ��� �رده. ده
د و Aد در �1$�'� �� �.ت: "0م �!�ه �ر �رد $1ظ� ای � ��ر ��2رۀ ھ�ت ـ �� ��$�

�2م، ��و  ����ود را از ز�ر  ���ھ ،"�� ���ر اس�ر ز�ده  ����ً �و و *����
  و �ودش �� ��رش ر�ت.  ک داد��ر د���رش �رون �رده � د�ت

 ،�� در ھ�ت �� �� ��$!� �ود را در ز�رۀ �ردان ��1ب �� �رد 1'��ت �ر�+ آن ��ر
� ��در����1'��ت ����� ا�ت �� در اEر �وا���ت ا�روز ����د  Fد ھ�ی �ا�1دزی و -

دون ا�ن ��  ،�د����� ا و �7%وری �وگ د�و�را�� در وز�ر ��ر7� ا�ر�'� �7ن �ری
ھ��و  یھ�ھ�ی ��و�ت �ر، *%��  �Aره ، دھن ھ�ی �ف �رده،(ف آرا:� ھ�در �'ر 

و �� �وا�د  ���د �� �� �وا��ت ����د ���زد ھ� و زد و �ورد ھ�ی ا-�Iی ��م آن ھ�
�طر �وا7� ��زد��و �'��ر2!� ا(�ً �و7ود�ت  �را �� ��ر  ؛ور را  �:�7 � '���د

ھ�� �2ز را ـ � و6I ��7و-� ��دان را (�ف ���د و د و ��ر ر� ��و� ان�� دزد
ر ـای �ده ھ�ی �����  *وا������م و د�از �ن  ����'�ل وزار �ا�ر  "وزارت 

رای ��ؤو$�ن و ھم  رای �ردمھم �� ا7رای ا�ر آن  ا$��'ر"�$�Aروف و �%� -ن 
6  �ر 1� -�ن �واھد ود�رض ادارۀ �ذ�ور Iو(� �ردم ��ز *�ودی و)�ز�د�� 

���� �نز� ���د؛ �ز�� از �ر��ن اط�-ت �'�د، ھم ا�ر  ؛�1وس ���د ھ�ی ��ن را 
ز�� دون  در و��:ط ��,��و ا�ر �� 7زأ دھ�د،  ،را �%د�د �����د �ودش و ھم �وھرش

از �" ا$� ��M -�وه ر $ت و �وب را��دۀ ��2ره را  �ود، ه�1$ت ا����ل د�د در �1رم
   �وم 1س ���د.

��%� راد�وی  را ���وع ���د؛ �����:� ��ت ھ�ی ��ز و �رود و �,م ھ�:� و�د:و:� و
*رار !�رد؛  و �%وده �و:� ھ�ی 7%�ل در �د�ت ��ن آ�وزه ھ�ی د��� ��ط ��ور

�، ���ده �ود رودی از ر��ورا��� �� ���� ای�� �ردد؛ ا�ر (دای ��,و�ز�ون � دار آو�
��  ر��ورا�ت و ����-�وه ر 7ر��+ ��دی �از �" ا$� ��ت ��ن ھم (�1�ن  و �ود
�وا�د  .روز در ز�دان 

�,��رد و �وپ ��و و ��ب���م ا��ب و آOت  ���زی  +Aس  و ـ از *ط����ل و � و�و
�� و 2و��ن و 2وب �زی و و ش و �رش�وپ د�ده و دو وو د�ده �,"  ��� وا$��ل و�� 
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ر�د �� ��6 ���د،... ـ را ط,� و ��ر�Q و ھ�ر�و��� و و د�ت ھر ؛�'����د از �ن 
در ا*��� و �Aز�ر ھر  را ��ر��د و �0ر��ر��د ادارۀ ا�ر�$�Aروف و �%� -ن ا$��'ر

�ز !ذار�د.و � ���ھ ���ھ'�ر �  
�را�د �� �و��ه � ش�را  �� ر�ردی -�وه ر ا�ن  ،!ذارد )$�����را��وی (�د �� ر�ش 

ل �� �Aز�ر ـ  ،�� ده �وم ز�دا�� و �� �1ب $زوم د�د ��1م �� ر��ش را �� �را��د،�� �
� ز�دان .ر���د �����دـ ادب  2وب �� .  

�� ��M روز  ،� ��7د ��� رودی ���ز 0رض اداد��ن ��� را �� در و*ت ادای ���ز 
�(وص �-'س و ر�م و ����� ی را ��6 �����د.�ز 0ذ �ران���دود ���د. � ��ن ، ��

� �,�  7%�ن � ��م ��'رات و اھ��ت � آ�ر�د��ررا ���7� ھ� و �(�و�ر ذی ا$روح 
����د  و ���7� ھ� را 2� ��ر��� و  2� �0ر��ر��� دردار�از ھ�� �7 ھ�  دهدو���وع ��

ت ھ�ی ����ن ��.7ر ���د .  
و �رود ���'و� و ر �ر��� �ود؛ و  آرا�ش �وی از زن و �ردوی و ��را��ن ر1ق 

  �1دو�ت ا��7د �ود.  و ���1ل ��دی و -رو��ا��م  ـ 1�� در �و�� �ردم
�ط�ق *وا-د و *وا��ن  ��د �� �ر ���2 از آن 7رم 7زل ا�ت، ،���ط ر��ن زن ھ� د��ن

� ��1م و 1 .��د و6I �دۀ �ر-� ��و �0ل ط%�رت و  دن ��م ر��ن و ��وۀ ���ن1
را  �وع $�س ��نو  ر�Q �رده ھ�ی ���� ھ�ی �ردم و ا���ن ھ� ھم د��$ت �رده وIو

��د و �� راط� ای � 7%�ن ���Aن ���د. ��  . �� �ظ��� و7ود دا�
�ون ا���ن ھ� ،��A(ب �و�ط ���2� �� ھ�ی � ���ه م (1را:� �ردم���1 � ���� و 

%��+ �.ر �  در ھر ��M و ���ر ��ور و7ود ���د. و ر�ض  ار�داد و ر7س و 
�ران �ردم را ـ �$V و ���$V ـ � زور � �وھر دھ�د. در �'ر �رو ردن د���ن ��ک �د

�ن  و (�Aت و �م ���د، ا�� در �'ر رق و ���ورزیدر آب د�Q �1 �ردم و ����ک
�ب و ر��ن و دارو و د���� و �ر*� و ��A$� ��ور و آب و ��ن و $�س و  آوری و'�
  . �ردم ����د و آرا�ش و ر��ه �1(�ل
رال و �0ر$�رال د�و�رات و �0رد�و�رات و و ����� از را�ت و 2پ ا1زاب�$ 

ز�ن دراز ا�روزی �ر د�!ر، در ��ردل و  و د�را�د���ن���وع �و�د و رو��.'ران 
�ن 7وی راه �رار در ��ش ��ر�د �� در �7�از �رس �Aز�ر  ، ��ا��د ودرون ��ور���

��د .��� روزی  ؛...���� ھ�ی ��ن ��%�ن �رد�د و�� � �س ���� ھ�ی و �وراخ �و�� 
�����7 �ری ھ� و �و�ط ا�1دزی و -دF و  ا�روزی �دۀ ھ��ن د�و�را�� ���� �7ن

   !(د �ر ر آن  �رف و ار�17ت �واھد دا�ت ،آن ھ� �رم آور ھ�ی ���A,� �ری
�د�و�را�� در ھر  �� �:�I��� ود را ��دا��ره راه O�و�AIت و ، ا�� در ��2ن دوا�د 

، ھ�ی �7ز�� ط,��� ��ش از Q�7 و ��ش و ��Iد�رور و و�1ت و ھرج و  �رج �ظ��� 
�'ر  Aد از Q�7، و Aد از 7دا:�، ھ�ی و ��ش و ��Iددوران Q�7، و ھرج و �رج 

رای ر�د د�و�را�� �'�م �����د رای دھ� ھ� �� ا�'��� �*�.  �رای آ���� ��  ��
د�و�را��� �� 1�� در ��Iی  ز��ن و �ظ��� Aد از د�و�را�� $�رال �'ر �� ���د!

آ��ده �����د، ��ل ھ� �  ا�Eر�ت �ردم �� رای ھIم ���ل آن ھ�وزآرام ��ور ��، 2ون 
�ر�ور" �ود" ��   ��ر دارد 

��طر د���� �  ا�ن �'�� را *�ل ذ�ر �� دا�م �� �" ��ت ا���ن ھ�:� ھم ھ���د � ��
��ت ��� ا�د���ن و ����1ن �ظ�م  *ول �ز، 1�� I�1ر � و و�AIت �و7ود د�و�را��
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*رون و�ط�:� ـ �� �رح آن *���ً در �O داده �د ـ در ��ور �� ���د. ا�ن ھ� از  ھ�ی
   ا�ن 1ث ��رج ا�د!

�ود � ھ�'�ری � ی�رز +����ودش � ����ت ھ�ی *وم �ر� ��Aداد ا���ن ھ�ی ��� "
��، ارگ و ر درون و �روند����در  �1دزی�1$� �� ا�رف ��0 ا در �����ون ھ�ی ا�

��,ب -��ن، د���� ھ�ی وی ھ��ظر و ھ�راه و ھ�'�ر ود ��ت  ،�����نو ر�وا:�  ،���ا�
����ت دو ��م ظ�ھراً (�� �وا�د  و�� �وا��ت  � �7ی ����د �� را�ا�ن �طر، ا�ر2� ا

�ن ��'���زم� طر ،1ل �ده ا�ت، �'ر �'�م���Aول و ��رآ  �� ر��ن ا�1دزی از -�,� ��
1ران -ظ��� روررو ��د ـ��ور ر )ر�6 �ده ��داط�ل آرأ،  رای �در �ورد  ا 

����ت دو ���زد ر �ر �.��ر آ�ر�ن �وا������ ای �� ����ن دو ��م �ذ�ور و7ود آ�ده ا
�Zھ�ی �2د روز ��ش اشا�ت، ا� ����2ره ا�ن دو$ت �و��د: " �� ����� در �'� از �و�

1ش ا�ن ھ�� 1ث و �)��'� �ردن و  �'�و1دت �,� �� ھ�وز ��'�ل ��ده، ر �ر 
ھ� �.��ر و �1,�ل � -�ل �� آ�د �� در  7دل ا�ت. �" �وا�ق ���� و7ود دارد و از آن ده

�� ا�ت، 1رف 2� ��� ر 1رف د�!ری �����م در ا�ن آ�� �� آ�ر�'� رای �� �%��ت 
     "زور �� �ود

ر+�ھ���� و$� *�Iوت ھ��ش  ،ا�ر2� ����ل ���ت ـ�" روز���� �!�ر ا��س �و�
��ن ـ در�ت و � طر���� �� ��د���Zت در ا��Oو 2%�ر و �� �ت از �7,�Oت و�� 

 � ��� ��دان !ذار�د و  (-دF)،�ورد �ظر ��ن ���زد (دا:�آ��ده �ده ود�د  ��
   �� ���د.��1ری را در ��ور ر 

�� ،ھر دو ��م�����(وص ��م ا�رف ��0 از طر�ق �����ون ھ�ی ا� ��\�� از   �و 
 .�دی در�V �ورز�دو ��ر �مدر �,ق ��آرا�� و 1ران در ��ور از ھ�>  ھدا�ت �رزی،

1ران �%�ر ��د��طر  ،� ،Q�7 ���7ز�� را ھ�� در دو *د�� ��ور ا��1س �� و 1
� ����س  ���2زی را ���ر ھر�2د ���ت ���ر ھر دو ��م،از  ،�رد�د. �7ز�� ط,�ن

ر طل ��و�ت و Q�7 و � �ور و �Aف � ����ن ھم  ،د���'�ل �� دھ �A�7ت ��ور
��د�  .7دا:� �� �وا
 ��، �'��ر2!� �," و �,ت � ���ن �ن ا�ت،و  ود �ر�%�از ھ�� آ�2� در ��2ن $�1

  . ، ��دا��� �ودرای ھ�� ا��Zن ھ� و "��1ت" "�� "���ت "��د � ��ز$+ "�ر �� ا�ت؛
� �راز و �رودا���ن و ��زان و 2�  ا�ر ،را ـ ��ه ـ�� د�و�را�� ����� �ط,وب  �ظ�م، 
O�و����د و ��ر2� ��ر2� ا�ر �'�ر �ر ،را و �,ت �ره � د�ت �واھ�م آورد، ا�� ��ور
�وان ،�د���د ��'ل    .دو �ره �'� ���ت و و1دت 

 ���� �� ا��" �!ران آن ا�د �� ,��ا��دوارم ��ش ھ�ی �رزی و ا�رف ��0 و ��:ر �
ر �1ب �" د��ورا$�Aل 6��7 �,��د ��ز�ده ��و ،���رش د*�ق آرا و اط�ل ر�� ھ�ی 

�ره �!ردد،  ��ن ا��\ر�وا:� ھ� و ��,ب ھ�ی  و �� ا�ن ��O��ر�" ��1س و و�AIت 
��طر ��م و ���م و *درت ��ر ��ور را  و Eروت ��ور را درک ���د و ��واھ�د �� ��

� �����د! � ورط+ ھ��ت و ��ودی از ا�ن   
�ت � �.6 ا�1دزی ��,ب ��ده ا�ت، طوری �� او 2����د�ن �ر �ن ��� دا�م ا�ر در ا�

ا$�Aل د ر�� ھ�ی رأی �ط�ق �" طرز�ذار��ک ا�ت، 2را ��� � ���.�� ا�ت �� رأی 
  �و�د؟! و آن 2� *�ل اط�ل ا�ت �طل 6��7 و ���6 رر��
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دان ���A  ن! ا�� �را�وش �'��م �� ا�ن آرزو��دی �� آرزو��دی ھر ا��Zن ��د ��د،ھ�
�� �و �� را در و د�و�را آ���� را �� ��ر را � ���A,� �ری ھ� ر���د�د���ه ��  ���ت

� ھزاران ��'ل و �%د�د � ��ی (�دوق ھ�  را � و رأی �رد� ��ور �� (د�� زد�د ��
�ورد رأی ر���د، ���وان داد�د و �," و �,ت را �� �ر�!�ه  ����د -,ف � ارزش 

���م. آن ھ� را ��د�ده !�ر�م و ،��ودی ����د�د   اداً! 
 ��د�ت  �%���ن ا�ن ھ� �� �ا�ت ر وظ�.+ ���ر ��!���  '�,�ردم ا�ت، ر�وا ��

  ��ور! و �,� دوش ھ�� *,م  د���ن ��ؤول 
1ر، *,م د���ن ��ص، �����د  و �,� آزاد، ��7ع و ����ل��A%د، ، ��ؤول�� ��

��ن � ھ�ی م *, ، آن ھ�:�'�و �و�ران *,م � د�ت آن ھ����,ب !ذار�د �� ��ط��ن 
���� از 7وOن در �� آ�د، �ر���ش ��� دOن *وم �ر�ت ھ����د  ��ر�[ ��ور �� را 

�وا��دA7ل ���د و  ھ������م  را د�!ر �" ���,ب�ز ھم و  1ق را ��1ق و ��1ق را 1ق 
ر ار�'+ *درت �(ب ���د ،� ا�ت�'� ھم آن را ���زی ھم �!ر�� �� ،*��ون!   

� � ،ا�ت ��ا�ن  ا��د �ردم از *,م د���ن ��ؤول و ��A%د � �ردم و ��ور �� ���ؤو$�
ھ� ـ ھر  ، در رار "��1ق"��ور دار�د و �,� �و7دان و آ��ه ��م *,�ز��ن ر�7�� و

   �'وت �'��د! ����1 ـ
� ��ر و �1رو��ت و �ظ,و��ت و � ��ری و ��وادی و � ا����� و  �%��ط�$ب �ردم �� 

"ا��م" د�ت � �ر��ن و ا�ن "ا��م" و آن  ��Oری و ��,ب و �رور و ا�ر�'� و زور
 ھم و � �ود، ھم �و�I^ �ردد،�.� ھم ��د ان ��'ل دار�د. ھر ��'لھزار�ردم �����د. 

��  !� �وداز �ر راه �ردم ردا�� �و�ش �ردد 
�وا�ت �ن ��%� ا�ن ا�ت �� آرای �ردم � �'ل ��ؤو�O�، �.�ف،  ،در �(وص ��,ب

��ک و �,ت �� طر�� و �%Aد  �دون �و���وری و رو�داری و $تو را��� و -دا  ،
�7" �� ���ون، ،ھر ��� �� ا�ت ،د و ر�ده�*وم �ر��� و �0ره و �0ره رر�� �و�� 

�  ،ا�ت و ��,ب ھ� ��0,�ھ�� � ھر �� ��ؤول ا�ن ، �ا-�م �ود �ط�ق رأ:� �� رده
ز د و د�!ران در آ��ده او رو���ه �و �ر��ده و ر�وا ،� �%��ت ز��ش ھ�ی ��طر ��ر

�� �" د��� ��'ل روا�� و -رت !�ر�د و ��2ن ا�ری  ا�ن ر�وا:� ھ� و ��� ��ری ھ�
�ز ھم در ��ر�[ ��ور �� رخ �دھد. ،��$� در *�ل دارد    

   
  


