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  �� ��درش ��ن �� و�د! روان �ر��ده
  

دارم، �را �ردان � �رد طوری �� �	ل ر��دد �� 
	� روی �را در  ��ر ��ی �ر��ت �� �����در �� ا	ظ�ر �ن ���ش، د
ش �� ���رم.��
��ی �ر آ�وب را �� !�  	��وت ھم �واھ� د�د، �ن د

�� دا�	م، ��� و �درم ��ھ�� ��	� و د�واری ھ�ی زد�� ��در �ن ھم �%ل ھ� � ��(و��ت، �()ت �دا �ودم و 
ق ز
�ز را,� ھ�	م �� ا�+ً �� 	�ن ھ�	م، از �ود ���رورش دھده ای 	ن و	ر��ت ا�+��م �ود�د، ���س �ذار �
�ت ھ�ی ھ�

  �+ف ر,��ت 	و و �درم ��ری 0رده ام.
�ر، از 	و3� ��� در��2�م را �� � �ن ��� ھر �3ی د ����ن ر��دم، آرزو دا�	م در ��0 از �2د ھ�ی 5د�4 و �,��� �

�ز �ر �� �ود �30��0 و �6 ����7 �د�ت آرم و !�د��� ��ر �م و از ��ر ��0+ت ��� �6 ��� ��0ھم و �� ز�
�را73� �ردم، ��� �� و!ورت دھم. ا�� �� ��4س �ر�7ت و دا�	ن وا�ط �� ھر دری �� �ر زدم و زد ھر �)��� �� 

  5ر,م �وش داد و ھ�8 �س ھ�8 ��ری �� �ن �
ول 0رد. 
 �0��ت ا�+م ��ر 	�(�:� و ار��دی �م و 	� 9�3�(
;0ر �ردم �ر ا��س ار��دات ا�+م ��وو4�ت دارم و �� 	وام در راه 

�ذارم ��� �� ا�	=�ده از �م ا�+م ر����ر� از �د��ن ��ده �دا �وء ا�د. �� ا�ن �)!د ا�روز ��4س �را �� �	وام ���	=�ده 
��ه و �+ ��دم را �و��ده �� ز��رت ��ه دو ����ره 5(�ر
�� ر;	م. در آ�3 ا��م ��3د را د�دم از او ا�3زه �وا�	� �

�ر دا�	� ���د، ��� �را�ش 	7و�ذ �� دھ�د؟ �+ �� 	��م ��ر�وزی �ر��دم. �+ !�
ب آ�� ا�ر ��� �ر�ض و �� �دام ��0ل د
�و 	و @� �ر�,� و ��0(� داری؟ � !�  �=ت �(� @را 

� و از ا�ن ���ل  �دارم ;)ط  �وا�	م �� ��� ��و�م �� در ا�+م 	7و�ذ و�3دو و;�ل � �)8 ��0���	م و ھ�=	م �ن �ر�ض 
�دن ا�ن �3(� �� 4رزه در آ�د و د;7	�ً �را;رو�	� �ده �� 4
ن ��ت. �+ از �د و��ن �=ت:  	و ز� و @�ز ھ� ��3ز و روا 	

 �,�از ا�+م @�زی �� دا�، 	7و�ذ �� آ��	� از �ران و�	� �� �ود. �+م �دا �=� ��ش ھر وع ��0ل و ر;D ھر وع �ر
��ت، ا�� ا�ن ��ر ھ� �وء ا�	=�ده از د�ن و�� ا5	��ر ���	ن ا�+م ا�ت. �� ا�ت. �=	م در�ت در �را��ت �داود ��0 

�دن ا�ن �3(� @  2رۀ �+ ���+ً د�ر�ون �د و�� ��م 35�ب ��ن �=ت: �
.�
رم !
�ت �� �را �دان �� 	و ز� و �� 
0م �ر�7ت ا�+م 
ق داری از ��� �دون �
رم ��رون آ�� و�� �رد �  ا

�د: ا�ن زن ��;ر �ده �� �ران ��ور د ��ن ادا �رده و رو �� ��3وران ز��رت �وده �=ت: ���را �� !دای ����اره، �ران ا
�د . . .!�د، �ز�د، �ز  را �وزاده. F و ا��ر، ا�ن زن ��;ر و �ران �وز را �ز

��در و�	� �را �ردم �� ;ر��ن �+ ز�ر 4ت و�وب �ر;	د، ھر �در @�G زدم �� �ن �ران را �وزاده ام، �(0� �ران را در  
0� ھ��3 ��ر��د �� �ر 
=ظ دارم، آ�ر آدم @را �ران را ��وزاد؟ و�4 �%ل ا�د. ھر �س �� آ� ���8 �س !دای �را 

��ه �� �ردم 	� ا�ر د4ش �
�4م ��وزد و �3	م دھد، ا�� �� ز5م �ود ��ن �را �� ��ر !واب �� @وب و�H و ا4	��س �� او 
4�د �� زدد.  

�ده �د، �� �+ی ��3د وز �ت �� �7د از �	ل و �وزادم ���ر ا��ر ��ن ��	�ر ;3�D �را ��در رI و درد ا!(� ام از ا
د��ن و��4 3ر�� و��راو 3ر�� ھم ��و� ای ��	�ر ��� �,7� �	

وی از ��	(�ن د;�ع �وده. 	و3�� �رده و �� 

�وده اد.  ��J �را 	و3���
  و
�ری ھ� در��;	م �� ��ن �+ی ��ه دو ����ره و �+ی ��3د وز�ر ا��ر��ن و ا�%راً �+ھ� و 	�7و�ذ و�س ھ� و از ا�ن �و,7

 6��ن �ردم در و��4 3ر�� و ��راو 3ر�� و ا�%راً ا;رادی از ا�ن ���ش Kد��ن درو�����3وران ��ور، ;�ل ��ن ھ� و 
�ت �رده و ��
�ر �ھ�=0ری و ��;D ��	رک و3ود دارد،. آ�2 ��ل ھ� و �رن ھ� �� ا!ط+ح در �6 �ر�ت ا	=��5 از ھ�د

�ر ��	)�م ��ن از دو روش ا�	=�ده �وده 	� ا�روز ��;D ��	رک ��ن را K ���ت ��	)�م و ���
د��ل �وده اد و �رای 
=ظ 
  اد:

� �ر�راری 5دا4ت و ��7دت ھ�� ا;راد ��ر �روی ز��ن �وده. ��ر  �از �6 �و �+ف د�ن �� در آ�Kز ھدف ا���� ھر د
�2 ���طر 	���ن �)�!د �ود ھ�واره در ���ن �ردم 	�(�G و 	()�ن �23ل و �را;�ت �رده و �رای اط�5ت �و�ورا� �ردم ا

���ر �ردن و اواع ��وت ��ر �ر;	� اد و ا��3د ;,�ی 	رس. و �رای ر��دن �� ا�ن ھدف از دره زدن، ا5دام �ودن، �
	ر	�ب درا%ر 23ل و ��وت 	�ر��� �ردم را آ4� و و��(� د�ت �ود ���	� اد. �  �د

�)�3 6��م �� �� �=	ن ��ت ��ن را از د�ت داده �� �وا�ت �+ و�ت ھ�ی ;ر	وت و  و �� ��و� ا;راد �رق آ�� 5)+@
د.
ط د�وا� وار �5ل �� ��  

�رت و ��وس K ن�د، ا�� ا�روز �=2وم ا�رت و �� ��وس 	ر�ن �ردم �23K�� ر���ده �ودم �� �ردان ا;:�ن ����در ھ�واره �
�د @�و� 5)ل از داری را در 
ق زن و �د، �ز�دم �� �� �6 	�2ت و �=	ن F وا��ر �زدر 
ق �ود �4س �ردم، د�دم و �

�	� را از �ود �ر�3 ��6 زن �� د;�ع ��ن دادد،و3 ��)5 ��,K2ر و� �ن را �� @�� ���ر �ردم �وچ �رد و �ردا
  �ذا�	د �� ���د 	�ر�O ��ر 	�
� ل �� �ود د�ده ���د. 

�واھد �ود، ز�را در ا�ن @د �ب و روز ����ر @�ز ھ� ���ن �رد�ده و��� و�	� ھ� وا��7ری ��در ,رور  P�ت �� 	و,

� ھ�ی زدن و �ر	�ب �ردن و ز�ر 	��ر ! ����ی 5(م، ;(م ھ�ی و�دوھم در و!ف �	ل �ن �روده �ده ا�ت و از �ر�ت د
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�ش �ذا����ون ھ� ;رد ��ر در �را�ر �23ن آرا د�ده �و	ر �ودن و �وزادن �را �� !ورت ����ر زده �� )�	� �� ��0ن �
د.���  

�رت و ارژی   K ��2��ران در 
ق �ن و��ل ھ� و�ر�2 در 
ق زن ��(��ن �� د;�ع روا دا�	� اد، ای ��ش ا	��3 �� �@آ
�ت و 	ر�� ��ور ��ن �� ��ر �� �ر;	د و �� 	رور��	�2ی �ت، در 
=ظ ا�;ر�	�دۀ ����	�� ھ� ا�3زه ��ن را 	وأم �� 5)+

�0د و ده ھ� ��3د و !د ھ� 3(د �ران و !دھ� �0	ب ��ن را � ���
�� دادد �� زن و�رد وط=ل �7!وم ا;:�ن را ��ر
  و�ران �رده و در دھد. 

 ��در �=	� �� �ود �0!د و��3 ھزار ��3د در ا;:��	�ن و3ود دارد �� @2ل ھزار آن ر���ً از �وی دو4ت �� ر���ت
�ر ر��� ��ر دوش �ردم اد.K ����	� �ده �� �+ ھ� و @�) ھ�ی آن از ��7ش �وران دو4ت و �(�  

��در ا�ن �+��ن در �ر	��ر ا;:��	�ن و در ھر �2ر و �ر�� و ده، �ب و روز در ���ن �ردم ��ر �� �رد و در را�ط�  
�2�H واز =وذ ��4)وه در ���ن �ردم �ر�ور دار اد، ا�ر ا	��	  ���ری ��6 ;ردی از ����	�ن و�� ��ور د 8���واھد ھ

�2 �� 3ز �� ;0ر�=7ت �
�ری ا�3م دھد. ا�� �7(وم ا�ت �� ا		واد وارد ��ک ا;:��	�ن �ده و �5(��ت 	رور��	� و ا
  ��!� و ��ش 23ل و �را;�ت ا!+ ;0ر د;�ع از ��ک و �ردم �� ��ه را در �ر دارد.

�2 از ا���ن ��د  ا�ر ا�ت ��ور و 
)وق 
)� �ردم ��ن �=	� و �د;�ع �ر��زد، ��ور �را�	�ن و ز��ن 
ق در 23ت 
=ظ ا�
  �� �را	ب از ھر وع �+ح د�ت دا�	� �و4�س و اردوی ا;:�ن �رده 	ر و ��را	ر وا�D �� �ود.

از 4ت و�وب و �وزادن ���دم، ��در ا�ر ��واھ� �دا� روح و روام در@� 
�ل ا�ت؟ ��ور �ن از آ�2� درد وز3ری �� 
�ر 
ق �7,� ھ� رI و5ذاب ���دم. �ن از 4ت و�وب ا;راد �دا� �� در دام K ن و�Kر درو�	ر از آن از �=	���� �را	ب �
ده ��ن �����زی ا��م ��3د وز�ر ا��ر ��ن، �7,� ��	م ا�� از ا;رادی @ون �+ 23ل و �را;�ت �ر;	�ر اد ز��د �(� �د 

ده 
)وق �ردم ��ل از  �ردم در���5وان ا;راد ��	�ً آ��ه و  ��2 �و��4 3ر�� و ��راو 3ر�� ���� و �را,� ام ز�را آ
�ودد.  ���)ت، �	ل ;3�D �را 	و3(
  درک وا�7�ت و 

�ن 
�ن زاده �� ھم ��ری �ران و ھم در �)�م �7�ن وزارت اط+�5ت و ;رھH �رار دا�ت و ��2	��ر از ��!	�ً از ��م �
�ن او در 	(و�ز�ون ط(وع، ��ت �را � را
ت ���ت، ��ر در5�ن 
�ل Kن درو��ث �6 زن ا;:�ن، 	و3��2ت و��
ھ�� �� 
6 ��م ز��� و !�
ب ;2م و و3دان آ��ه ا3	���5 در ھ��ن� �و�م �� ���O دروغ ھ� و ���ن �� ر�ط  �ود را از �وی 

�ز !
�ت 	(و�ز�و� در��;ت�.  
�ور �ر  �!K ر و ��در��ب ��ذ�گ �6 ا�ر ا3	

ون ط��7ت ا�ت، �2م ���Vره روزی �� �ردم ا�� ��
�� و
�	� �� روی داد و �3ن �را �ر;	د، ��ور �ن 

�2� �زر�� و  .ھر�ز ;0ر �� �ردم��ن �ر�� �� ا@
�ب �ن �ود و @�ن 	�%�ر�5�ق و !ا;	��ر آ��ز 

در ھ���	�� در ���ن ا;:�ن ھ�ی 5ز�زم ا��3د �د �� 
د �ا;:��	�ن و در ��� �2ر ھ�ی �23ن �� �3ده ھ� �رآ
�  را 5(�� 23ل و ظ(م و �� 5دا4	� �و��7ر ھ� و ��
�� راه ادازد. ���س �ذار ھر ��0 ��ن ھ�	م و 
ظ�ر ��ن را در راه د;�ع  �� ��آرزو�دم ا�ن ھ���	

د.���  از آزادی و 
)وق زن و�رد ھ�واره د��ل 
   

�3 از ظ(�� �� �ر�ن ر;ت ��در �را ���ش ��� 	� ا
��ن �=	م، ��دام �� ��� وھ�� ;���ل و �ردم آ��ه و �� 
و3دان از �	ل ;3�D �ن 	�0ن �ورده و رI �رده ا�د،  

� ��ور ���ت �4�5 ا
�ل آ@� �� از ���ن ھ�� 05س ا�74ل ھ� روح �را ��د ���ت �6 ا
��س و �5ط=� و 5)+��ر �� ا�
�6 ھ�وطن  ��6 ھ�3س، �6 ھم وع؛ �6 اھل ھدوی ��ورم، �
	ر�� دو�	ورس ا�ر�(� ��	ور در ��راو 0رد

3ر�� �ود. او از 	ر��ون 	�Vر ��راو 3ر�� درد �را و درد ز�ن ا;:�ن و ھ�� ز�ن �ظ(وم �23ن را �� �ر آ�2 در طول 
ب و3ودش ;ر��د زد �� ظ�رش را ���د ��� 	�ر�O ظ(م و و
�	� ا��5ل �رد�ده ��و�� و�� @�ن ���ن وا�6 و ��8 و	�

�ده ���د.� �  از �6 زن ھدو �ذھب در Kم �6 زن ��(��ن 	��ون د�ده و
  
  
  

                                        
  

 


