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�د�� را  ر�
	 �����نِ ��  

 �در روزِ  �� �����تِ 

 

  ز�ده ��د ���م ���ر - از را�ت �� �پ: ��ر اول 

 

و  را�دمذرا از �ظر �ھ��  ��ک������ �� �����د.  ���ول م �� ر�مِ ���ردا� در�� �دم �فِ  دا�لِ  و���
���ظر ��"دن �"���  ��ن�وش ھ�ی  و �� �%ر"���د م�� �و"���و����  آ�#�. �"ش روی �ف �رار �ر��م

و �"ر"ن /در .ا�د"�"دم +� د�"�ی +ود+�ن  ��ر��م.  �رو-,ظ��� ��+ت ���دم و �� �(ر �ن �ود.  )��باز 
را از  م��� دا���م ���و)ودم -�ر"ز از �و�� �د. �ر -���م �د"دار ��ت.  �1"�� -���د ا�ت. �� �(0ف

  ".� �ود؟ ��ن� %+�ر��� ھ�ی ��ز�"ن! : "د��راز ز���م �ر آ�د  2"ر ارادی. آ�2ز +�م+)� 

دا ��7�د ھ�� 8" ��: 

  ".�/�-� �و��ن" 

  "؟�تا� �و��� �+.�  ":�ر�"دم 

  ھر+دام آ��ده �ود �� �/�-� اش را ��وا�د.  و �د�0�د  ھ�� ید�ت ھ�

ھ�ی ."ن  �>�وم. و در �ود �رو ر��� ،+�رو ،  :2ر ا�دام ی ا�تد��ر او .�دا�� �����.��م �� ���#�ن  
��ن �%و"� او . و��� �� ا�ت �ده��#�ن  شو)ودا<��ق +� در  ا�ت2� ھ�"� آن  %ر,(�"��"���� اش 

ھ�A �� و)ود  .�� �ردا�د را�ت و .پطرف �� ��و���� را .����ش �رش را ��""ن �� ا�دازد و ، 
   �� رود. ر�� ����ف �ود :"ق  انرد��� Aاز )�0 و ا�ت ��:و ذ+�وت  �وباو دارای ا���داد ،  ا"�#�

  ".)�ن ��0 ا���د :"داد�� +م )ر��B )واب  "ی؟ا�و��� )�ن! �و ھم �����  ":او را ���طب �رار داده ��7م
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 ���ردان رو �� طرفِ ب ، �� ���م." "��0م ���0 ��7م: "<��1 داری ��وا�"ش؟ " ����� ���C داد:"  
  ".���� ���/�-"��  ��ن"����� )�ن �روش +�� +� � !�0می د��رھ�:" �7م� +رده

�ر�8 �ر�8 �����  .�ود�د ������/�-A  ���ظِر ��"دنِ ھ�� ��Dی �ف در �(وت و آرا�ش �رو ر�ت. 
�و��� +د"م،  ������ ا���د �� ��  :"�7تو  ا"���ده �دآ�د و �/��ل ھ���7 ھ�"ش  �فروی  ش�"

  "+دا��� ��وا�م ؟

 �"�د"%،  م"�رای �واھر �وا�د ��"(" :"اد)واب د "ی؟ا�و���  +"#��ری  های �� �� ���� ر :""دم�ر�
  ".)��م�رای �در ��"م و �و�"د��ر��- �رای

����� -,ظ� ای ���وش ���د. �و"� در ا����ب  +� دو�ت داری ��وان." ��"ھر +دا������ )�ن!:" ��7م
��  ":داد��(�0 �"ش �ده؟" �� وار�ط�"� )واب  م�% ،:" .را ��� ���� "دم. �ر��ود��ردد  �����وا�دن 

+�  ����ر اس�درت  ��7م:" ."���م �� +د"م�درم �و���  ری+� � هرای ����  .�� ���م ، �� ���م ،ا���د
�� ��د ، ."زی را �� ��-"د.  ا��قروی  ر��و"�  .�� ز"را�دا�ت ش را����� �ر ی؟"+د�ر"ش ���� �و��� 

ھ�وز )��0 را �(�"ل �(رده �ود +� �>ض  .". . . �درم �وت ب ، "� ��0م �7ت:" �2%���� ای -,نِ 
را  شو �"راھ� ا���د�� �رو  ��ش�و�A .�� ازا�8  �طراتِ �� ���� �ر"��ن �ر�ت. و  �0و"ش �ر+"د

در  آ�#� Aر"�دای ھق ھق . � ا���د�د�ر"�� و��� ���ردان �ر"A ����� را د"د�د ، آ�#� ھم  .+رد�� �ر 
ز�م �ود را ��1ت +ردم +� �رای .�  �دم.��"��ن  �ر��م ازد-م �� درد آ�د.  .�"."د�� �ف  ��Dی
 A�#+�����  م���� � �زد"8. م��زه +ردرا��دھم ا�� � شد-دار" "دم+و��و�"دم. �� �,�ت رو"ش را و  ر

�)ر�� از �و او ھ�.��ن �� �ر"�ت. �� �ود ��7م ، �ن درِد �� �دری را ��ل ھ� �"ش  �ودی ����"د.
   +رده ام.

����� در  �ن و ����� درد ���رک دا��"م. �ن �"ز �درم را از د�ت داده �ودم ، �� ا"ن ��7وت +� �درِ آری! 
 ھ�%�م و �� �� در ���ر �"��ری ا���د ن�ود و �دِر � دادهو �رز�دا�ش )�ن  زن �"��ری و در +��رِ  ���رِ 

در "را او  �� آزرم �� د��ور �ر )1د،آدم +��ِن . �ددر +��رش �ودا<�Dی ���واده اش  ن)�ن داد
. �� �ود �د"ده ا�تآن +� ��ر"C وطن �� ��و�� و ��Gل �د  �)��"�آن �ر���� . او از �"ن �رد�د "��ر"(�

زن و  از +��رِ در دِل �ب  او را از ��D"ل ا����� و ا���1<�ری �� ��80 و  "8 ��ت وط�7روشِ 
  �رز�دا�ش �"رون +�"د�د و دو��ره �س �داد�د.

  ����� A"ده ���د م��طرا� �ر�نِ ���0 ای �ود +� روی  ���ن�ر���را�وش +رد�ش  +� �. ��طرا�ا�رای �
م را از ���� �"رون �در "�0/�")��"�(�ران +� �� "�دم آ�د  �"�ھ��ب  آن .اGری �دا�تا��  م+و�"دز"�د 
و ��� �وا�م  � ام��وا��� .-رزه �ر ا�دا�م �� ا�دازد آن �بآوری "�د ھ�وز ھم �� . و �� �ود �رد�د +رد�د
+� د"و را �� �و"م ی "8 �رن. روز��ری ���� ��ر"(� و دراز ��� .از "�د ��رمآن �ب را �C0 ت ��طرا

ذره  و,��ا"ن �روه )��را�A  در ��0رو ,�+�"تِ  .�("� زده �ود�د��0(ت ا"ن و دد �ر +ر�� �ر���روا"� 
اDطراب در ���%� و  آ�Gرِ  .��� �ود�از +�ر �رو +و��� �درم ���� ��� �د.  �راغ <دا-تو  �روتای 

را در آن �� ��%�  ��و"شد-#ره و ،  �� .����ش �%�ه �� +ردیو���  .�د �� ���ھده �"��"ش
�/�"م او <�دت �دا�ت ا�دوھش را �� ��  از ."زی واھ�� دارد.,�-ت روا�� او ���ن �� داد +�  �وا�دی.
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ھ�"� از ا"ن در و آن در ,�ت ��ن ،  �س از رفِ  �ورد"م."()� �7ره ����"م و ��ِن �ب را  دورِ  .+�د
��م  ��"دن دای��وا�"ده �ودم +� ��  �ر��<ت �"�"8  .)#ت ا��را,ت �� ���ر ر��م �ن. �� �"�ن آ�د

 را ���ن �� داد.�ب  "�زدۀ��<ت ، م د�وھ�"م را �و��� .�م  .�دم م�"دار"ن و ��ن از �واب %�� ھ�ی
 .�د�%�ه �� +رد,"رت زده �� ھر�و  �����س در ���A �� دا�ل �ده �ود�د. ھ�A ا<�Dی ���واده �7ر.�د 

��ن و ھ� +1م و ر���ر ��ن ��0وم �ود +� �"�0  از طرزِ  �ود�د. �%و �%و�ر�رم �� �درم �����س  �ردانِ 
ھ� و اط�ق ھ� �روف )��)وی �(س  آ�#� دو �7ر .,�ت ھ�"��ن را �"�د �دارم�Dون ��� ر,م ا�د. 

��"دا�م .� �د +� �� "(��ر��  .�ر"ده �ود ��رشاز ر� Kر� .-رز"د �واھر �زرJم �Gل �"د �� �ود�د.
 :"  �ر"�د زد�� ���م و)ود  .+ش +رد و �� �دت  ا�دا�ت آن �� �ردانر"��ن "(� از �د�ت در  �)�<���

�� �درت را �رای  :"�7�د� ,"1���آ�#�  .��ر �(رار +رد .�د"نرا  )��0ا"ن  �ر"د؟" �درم را +)� ��
�� ا"ن را  �#��تِ ��ر"C  %�ن��م �"�ا"(�ش در ھ��ن وھA0 اول  "آور"م. و دو��ره ���� �ر"م �,/"/�ت 

�� �ن  م�را�)�و م �� دھ"، �(�)� +�"م��  روا�� ز�دان آزاد���� )رم  او را�� +� دا���د و �� ��7�د ، 
�� ��ل ��"د ��ه �� �ر��"م. ا�ر ا"ن را از اول �� ��7�د ، +���ر�(��� ��  ا���وان ھ�یو ��ره ��ره 

را +���� �� دا��د +� �Gل �� �ر��A ا��ظ�ر ��ل ھ� ر�L ��� ����"م. آ�د�ش  ا��ظ�رِ در ھ�ی طو:�� 
و ذره ذره ���ود  �"��� +���"دھ��� �� را �� +� ا"ن ا��ظ�ر  . ,/"/ت ا"��ت�م +رده ����د�)�ت ��ن را 

و  )�م��ل ھ�ی ��ل �"��د�ش و و اردن داغ �ُ و�ت ز"�دی را در �ر �%ر�ت ، ا��  �درمردن �ُ . ��ن +رد
  . را �(�)� +ردروان �� 

 N"یھ�(  �� A����+ دِ �0/� ھ�ی  ��ودD س ھ�  ،و��"ل ��زل  . ����د ���-"ده �0ق)� ھ� :�+ ، �� A"G�Gو ا
از �ن ����ی ��درم و "8 ، ����"م  ،�درم  ،در آ�ِر +�ر  . �"����دھ"N ."زی  ، و-�را �"ت و �رک +رد�د 

����ی  رھ� �����د.����"م و �رد ھ���"� را ��د از ��ری �دن �� �ب  .�رد�د را �� �ود��  ھ���"� ھ�ی
در  �(�)�آ�Gر  .�ود، ز"�د �(�)� �ده �ود +#���-� �ردِ  او�� و)ود"(�  �د.��درم ھ7ت روز ��د رھ� 

دروازه  . از �O �� ��م ��تِ �ر زد"مھ�� )� ��  �درم �رای رد "��� .�د د"ده �� او د�ت ھ�ی ��ھ� و
 A��� ر و  )��و�� �را+زِ ز�دان ھ� ، ھ�ی���ای در �رو �رس و ��ل )��)و ا�� . ����"مدو-�� د �("�� 

ط���  ده ھ�در <وض  �داد�د. �درم ای از �����+و.(�ر"ن  �"�A "�0/�".و+� ��"��ن )�7  �دا�ت.
��  ھ� را-,ظ� او  آ�دنِ  �ذ�ت و �� ھ�.��ن در ا��ظ�رِ ��ل ھ�ی درازی  .+�"د"م د ھ� �وھ"نو  ��"د"م

. داد د"%ریو �وی ر�K را � �ز�د و ��ن �ذ�تز. �ود�ده � دو��دروازه .�م و �وش �� �� ��رد"م. 
، �,رو�"ت ھ�ی �در. در ��ود �در و ,��"ت �,�ت  .�رِ  ز"رِ در و-� ��  ، ��ری �د �ندوران +ود+� 

�وروزھ� آ�د�د و  .<"د ھ� آ�د�د و ر���د .و-� ���ت �� را �م �(رد آورد ھ)وم ���وادۀ ���ر  �راوا��
�ر��ی  ا�� �"دادِ  ،�و�"د�د �و.�ن ھ� و ��غ ھ� -��س . �د."ره �دھ�  ز����ن �ر �ر��ی ان�#�ر �ذ���د.
 .راه �دا�ت"���دان �� �#�ری +ر�ت و ز�د�� در ��0رو ز"را ،  .ر�ت ���ت��غ و)ود ��  از ز����ن
ھر طرف ر��"م ��"A 2م �� د���ل �� آ�د.  .��زل �� را �(و�"د وازۀ��دی در�"8  ��ھ�و ھ"N  �ھ"N و��

 �رز�دا�ش�و"A ��دِر �ر��� �و"م �� ود �س <ظ"م. و ا"ن <ذا�� � "م،�,روم �وداز �#ر و �وازش �در 
�(�ب را ��   او �ود +� �و)� اGر. در ار"د�دم �%ذ+و.A د"%ری �� 2"ر از راه ���� و �(�ب ا"ن �ود +� 

را �دون ھ��ر )وا�� اش ��Gر +رد.  ��ھ�� ز�د�� اش را �� ��ی  وا: �#رم��در  �ف دوازھم �وا�دم.
"�د �در �#ر��ن ��م و  ,��� ا�ر ، او �� �� �� �7ت .�� �ود"م �و�� ھ�"شو  ���م آرزوھ�. ��ود��ری 
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 �#ر و . از ��ر"ف ھ� �� +رد � اش�"را�د"� �� �� �7ت و از �دراز دا��"�  �را�وش +�"د! �ن را�
 از ز��ن او +��ھ"N �دری +� . ,(�"ت ھ� دا�ت اشو ��"داری ��ن �� زد و از وط�دو��� اش  <�ط�7

 "%��� <ز"ز �� دا�ت. �رد�8 د"دهرا .ون )����  ����دان� . �دری +��ود��"ده � ��"�ت�� "8 ,رفِ 
"زھ�ی %.�و ���وت ��وا��ت ظ0م  .�ر �م �(رد+� در�/��ل �ر<ون ھ�ی ز��ن اش ا"ن �ود "����1" 

و د�ت ��  ا"���د ۀ �,(م.ون �ر�ر.��  – �در �را�ر ��م �"�%�ن �0/و ا �,�ل +�د.را  دوران
  زد.و آ��� ���ذ"ر ���رزۀ ��روع 

در  ن� ز"را، ��"دا�م �� طور د�"ق ، ا�ت و .� آ�Gری از او ���� ���دهدا���  �ا"�(� �درم .� +�ر���� ھ�"
+� �درم �رد �� دا���  مھ�"�/در �"دا� .وارد ��ودم�"���  ۀ���Bل �"."د�� در آن ھ�%�م +و.8 �ودم و 

 ���7�Q�� �� �رز�دان او ��در ��د"م ."ز . را رف �ط�-�� و �و��ن �"(رد �ود �"��ر"ن و�ت �ود و
   .دا�"ما�(�ر و راه و ر�م ���رزا�� او � در ��رۀ  ز"�دی

   "�دش �را�� ��د!

  ��٢٠١۵  ٢۴ – �١٣٩۴وم )وزای ��ل   - �ظ"�7 �"�ر


