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��� د	�ر ���ب...� � ����  
  
�ش �وم :       

                                                                        
  رھ� 	��م         �داوت  طر�ق  ��  ر��ز 
ت از ا���د و ز �"! و  � 	��م                                  ��  

  ا�%�ق        $م د�ت  دل دھ�م  � �دق  
   ���  وا	��م���د  'ره ز 	�ر   رو 

  (*��ور ���ھ()                                                           
  

(" �ر��( دا���د�د��( 9د از 	ود��ی �و��ن 7ور؛ ز*����5 	� ����4ت �زب د*و	را��3  2را *�*د ط�ھر: «...آ�0ی .ط�ف "ط
؛ دھ�5ری *"( �ود را در *;�ل *ردم �ود او � ا�زوا 	����ده �ده ود'��ھ�ن ا :�����ن را 'ر ت و  ا	7ر�ت (�"ق و �ر2م دا*ن 

ت �ر	ت ���2ن �زب �$�5ری؛ ا :�����ن اداء �5رد و از *ردم از�  ...» ��وا�ت؟  *9ذرت 
(«*��رم ! آ�0ی د	�ر �ا�ت.  ��(" *9ذرت �وا��� و ادای د�ن �*وده*9"و*�ت �*� در ز*��� *�دود ا�ت ور�� م.ط. "د ،»ط

دو روز 9د از �ر	ت ھ�ی 7ور،  7*�*د ط�ھر "د��(" از 4*"� او.�ن 	���( ود، 	� �و�ط رژ�م  د�0ق �و�د، � ا�ل *�4را!
د��(«و�Dت ���ر، م.ط.  دو *�ط;� و�Dت د���ن و�3 و.�وا.(در  خ، 1357 ا�د 26*�"���� دون ��4ش و �وال را��Bز  «

� د��ل ��د�7  و( ا�( 'رد�د� ��( �2د 'ر ��ر و ز�د��*�ً ز�دا�( *( �د)  -(� ��2ن $���ی، �Fر از ا�ن، �;���ً � 	*( ����ر ز*��( 
�د *ذ	ور، در *�ط;� ھ�ی *��ص و *�9ن،در ��.(  .دا*ن �$ن 	رد –ھر�2 '��رده   ��94 ا�ن و �ر�ت �*ل �ود 'ر ت �Bر و 

...) و *�0�9ب ، ا*� 	�رد  ���زم و �و��زم د��� �� �� ود�دا�ت (ھ�H ار��ط و ��ز*�ن او ا�ن ��د�7 و �ر	ت � م.ط. "د��("	�، 
Dزم و ���ر،  $(و��  رز�د د.�دش 0ر��( 'رد�د، Fرض آ'B2 �5ا�� و ز�دا�( 'رد�د، ��ر 4وان، او(د��() ا��ر» �;راI« آن

�  �و�4 �*� را- دK " را*رز" ��� آ�0ی ��د��  �و���ده و ژور��.��ت، 4"ب *( �*��م: 
  

�;را و �را��4م �$�دت ��4�5 و �ذاب  رز�د 4وان �و�ش، ��Iش از آ��5 د��( �ود � ذ��Bه رود و �4ن  دای �ق 	�د، «     
�داد *رزی ������� ا�ت. د��( ��*وش، د��( 	Mم *$ر�ن ��*ل آورد و �ظ�ره 	رد ا���4 �;�وت و  *�9وم را � ��Bه ھ�یآن 

 �%( و �رد�د ر Nوھ���ن 'را���	د��( 2ون �*���5ت و �ر ��ش د�*ن �م �*( � ھزار ز�م ر �ن ھ�وز ر�� ود، ز�ن، 
در ��ی Fرور او، ز�ده ��وان و � »د��(«آورد. ا��ر آزاد، و دژ��م ز�دا�( ���وان، ���وان در ����ر ا�*�ن ر�0ب، �ر*�ده ا��;�*ت 

I�زی 'ر ت. در�O 4وا�( �و ای  رز�د، �4ن 4وا�ت  دای �در! *ر�� 0ر�ن *�9وم! '(  � ر��د ھ�ی  »د��(«�;رای �در را 
7(، �2  ��ر را ���د، ��5ر �ون آ.ود  رز�د را � ��*و�( �ظ�ره 	رد، ...M4د � '*�ن ��"�م �و ا�ن آھو ره را *(�	�د. �2 ���ل 

  ...�ود؟ �;�وت ( *رز! ا�ن 	دام �*��� �و��ن ا�ت 	� در 4ز�رۀ �را��ن �5رار *(
 از ط�0ت ���ور، –���پ 	��ده () 29(! از 	�4 آ*و��(؟ ..." ھ�ی  رز�د! ا��$*� 0ول ا��7ر و �4ن ���ن در ��ی �در را B2و�� آ*و��(

ا���ت '%ت و ھ*ز*�ن از او *9ذرت �وا�ت 	� از رای  �در 0ر�ن را  - م.ط. "د��("  رزد�دش �I;را   )� �و��ن �ز*��د...ا*اد
  .. .�ده ا�ت

(«آ�0ی د	�ر �  داد دھ�5ری از رای آر*�ن و �رز*�ن، ھ*�ن را 'و��د. ���ری در ا�ن �ب �رود ا�ت: » ط
  

                       �Bو  �رود  �"�  وطن  را  �و  ��د*��� Bو         ��'%�� ھ�ی د.ت را  ���$  ا�ن 
�ن 	� ��*Bر � ��خ و ر��� �2 	رد        و از �$�4م  آ�ش  �   آ�����   Bو                            

                                                                                                                                      
0رض اش را ��45 � *9ذرت *( �ردا�ت.  5ر *( 	��م ادای د�ن 	رده  م.ط. "د��(" د�Bر از 	( و 	�$� *;روض ھ�ت؟ �� - *Bر 

�"ت اش  � ،��� -ا�ت و �رف *;روض ���وادۀی �و�ش ا�ت 	� � آ�$� در�ت ر��ده '( ��وا���ت و در ا�ن �ره در ��م ا�ن �
  �رز*�ن، ��د 	رده ا�ت.  دردھ�ی ��ر��( *ردم و  - R*ن ��ن 

  

	� ����م،    :���ری «... در ادا�� ����� ��ن ��وه �	�د���ی (�د را ھ	�  '� �� �$ &�وا%$ �#�". �  در �* �+��#-ار� در آ(� ��

 $
�� ا0/�����ن ھاز *�دھ	�-* 1�2 ������ن ��ر �� زوا�ی ��ر�ا$ و * �6رت �$ *�20، 
�23 �	�دم '4 ��ده � �3 �$ ��
،$�2 «...و ا>��0 �	�د�: ..»  .���ن ;�زی :�4ی ���9�م8و 7 *4ا�0 *�=>
��ط� ، ��%1 و (��?�ن، و 
��ن و آن آد���ن �� 7�

���
 $� A
�ه ��� �BC 2�89�  ...»ھ�ی �� �
�رف �ظر از ھ*���( ��د م. ط.  و...آ��2 �*� � 0"م 	��د�د، ھ*2ون 'ردھ*�S( ھ� را �$وده �وا�دن را;�$ ��ون 3" و �3;2،  

�دا.9"(  ��روان و "د��(" آ�� ا�ن �وھ�ن �� *زاری«	�"� ھ�ی و��T ا����$�ی �0M*�د � ����ت ا���د �	� ھر ��ل و ھ*�ن  »
ده  ر*�� » ���R(«، ا���د »ر��(«*��2ن � �%�و�( � ��ران ا���د ا	�ون در 'و�� 'و�� د��� ھ*��ش راه *( ا�داز�د، ھ

دا.�ق ھ�، » 	�ظ*(«،...»*�9ود«��ب»*�ز��ر«��ران *�4د  ھ�.....» ��د ��"(«ھ�، � ،  K»)��5"	 « ره ھ� ���ت؟ �رف�F و
4$ت  ،��9ب ھ�زم و �%�( ���ت 	� رای �داوم �%�ق و ا�ت؟ ا�ن ��ر	�ت،ت ھ� در 	�4 ���2ت؟ و وا90 ت�;�ظر از ا���5 �;

ا*� در �*ل ���4� ��2ن �*"5ردھ�، ��ش  ��2ن ���د، *� � ا�ن �ور�م، **5ن ھدف �*� د؟ه *( �ور�����د  روزان ����ن د��( ھ�
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د. د�ن .��ظ �رھ�ز 	ردن از ھ*2ون *��Sل وا4ب ا�ت ور�� از � 'ردش در *( آ� از ��ش *9"وم 	�، آ���ب �%�ق و ��د�د ��9ب
� *زاری(«رھروان ا���دان  -�ر�ش و ���� �« ،»)��دا.�ق ھ�، »	�ظ*(«،»*�9ود«،  ر*��ده » ���R(«، »ر���د «ھ�، 

  و د�Bران) رھ��( ��واھ( �� ت...» 	"��5(«، ��ب K »*�4د« ھ� و...» ��"(
  

  در د�ر 	$ن ���ب  د�ر���  ��*�م          �3 زره  ���ن و�دت د�ر���  �دار�م                               
  در	�ور*� ده دل و �د د��� ز��د ا�ت     آزرده *�و �3 دل و �3 د��� �دار�م                               

                                                                                                                ()�" �*M�)  
  

("، 4دا از آ��2 در �D '%�� آ*د�م، ��طر ����ت ���ر و آ����( $�ر �*�، از ����ت   �( و ا�د��� ھ�ی *"� *��رم دا	�ر "ط
دار�د، �و�4 ��ن را � آدرس ھ�ی  و ز�د'( *�*د ط�ھر "د��(" 	� او را 2ون �د�ده ود�د و ��.$�ی *�*�دی از وطن دور ز��ت

��و (��د��*� ھ�ی ده و ��ت �، *;�Dت ان "��ر �%5ر *"("��.B�ت �$�دت م.ط. "د��("، �*�ره ھ�ی 4ر�ده *�$ن... و دھ� �وم 
و  و ���م ھ�ی �( و ��B.�� V�ت او (�	���( ھ� ھ*را�ت) و ���� ھ�ی ��*�ر در ����$� و ���را��$�، *�ز 'رد "��Bن ھو�ت"

» *�ن ���را�(...«، »7ور را ��د دارم... 8و  7 « ،»*�ر«	ر�م ��ه ���د *"�"*���� �و�ط ا، *���� ھ� از 4»2$ره ھ�ی آ���«
�ر ��ن رای *ط�.�9 0رار داده طور ا*��ت در ا��� –ت *ط�.�9 آ�$� در *��ن ���د، *واد *�ذ	ره ��ی 	راھو...4"ب *( �*��م. ا'ر 

�"*( و طرف � د�د'�ه ھ�ی  5ری و ز�ده '( ادای د�ن 	رده ���م. آن و0ت *( �وا��د از �3 از ا�ن طر�ق د، ���واھد �  )"*�
و » �ذف«و » ��*ط"وب ھ�«، »�2ق«، »2رب«، »F"و«$�ر آ���S( ���ل �*��د و ھ*ز*�ن ��5ت » د��(«*�*د ط�ھر

و  در ز*��� *ط"T ��ز�د، آن و0ت �و�ش را $�ر در�واھ�د �� ت. و در R*ن آرزو*�د�م، *� را از در�� �$�ی ��زۀای» وا�90ت ھ�«
ھ�ی �*� �واھ�م ود و��*�ً �  (ھ�*��ا�ورت *� ھم در���م 	� ا���ه  در 	��4ت. در ��2ن ��.�( *� *د�ون و **�ون ر در آن

  ر��.�*�دی �;د��ن �ور*�د �واھ�م �د...
را 	� آدرس ھ� رادر زر'وار، ھ*��2ن *� ����Bن آ'$( و *9ر ت، ��Rر � ��د'�ری، در R*ن *%�ھ*� و ��دل �ظر ھ���م. ��ل 

���  . ، ا���دی �*� را �واھ�م �ذ�رتت در *��ن ���د�2ی *� ���د ا'ر ��ی 	راھ د *$*�ن��وب "د ا�د...
        

(«*��رم آ�0ی  �ی ھ�ی ���( از ارادهء ��2ن ��دآور«...�*� در آ�ر�ن ��را'راف و �طر آ�ر ���� �و�ش ��2ن ��B���د: »! ط
� 94ل ��ر�� 	�ور و �رز*�ن *�، �3 *ط"ب را 	» *�ن را � �ر*�زل '��ردهء 94ل ��ر�� *( 	���د.*� *��ط�ن د'ر'ون ��ز  �

 H�� در H�� ر�����و�د دارد *��واھ�م، � �*�، ھ*��2ن �وا��ده '�ن *��رم ا�ن �طور �ر�3 ��ز�م، و ���د از �ظر R9( از �*�  - 
";( 	��د، *( ���م ��ر�� در ھر��ل ( ر�م ا�ت و ��Dره �R0وت *��5د. 'ران *��� ھ� 'ذ��� ��د. � ھر��ل �5رار ��ن �

زرگ �4*�9 *� �5و*ت را�ده ا�ت%ر*���د � *ط�.9� ا�ن وا�90ت �"� ��ر��( 	� ��.$� ا�ن 94"�� )��  :ت ر ا �5ر 
   

$�ر�ن *و���  م، ھ%ت ��ل را در 1960دھ�  د	�ر *�*د ��ن 	�	ر �5( از ا���دان ����ل �� �� ر��� ��ر�� 	�ور *� (در    
�"*( و ��ر��( ر������، 	�ور ���ر �� 4$�ن 	� � *��9رھ�ی �ن ا.*""( 4$�ن ھ*�دا�( دارد ����ل 	رده ا�ت) و ��.$�ی ز��د در 

وره ھ�ی ھ� و در د در �و4وا�(ر ا�ن ر��� �ر�ت �*وده ا�ت. [�ردا��� و �2د ��ل را در��� ��ر�� در 	�ور � �در�س ��ر�� 
را 94ل 	رده ا�د...در و *ردم آ� از 4*"� آ�0ی 	�	ر ��ر�� �ر ز*�ن ا :�����ن از ��ر�� ��Bران، ، 	� �9دادی*�5ب �ود ���ده ود�م

9د *ط�.�9 �� �ش از 	��د�د ا	�د*���ن *�*د ا�ظم ������( و 2را؟ ��4با؟....] ��ل � ا7�ت ر��د 	� B2و�� ��رت ود�م 2ر ،
ر ا7�ت ر���دن 94ل و ��ر�ف �� �;��ق و وا��90$� در 	��ب �وھ��د *�*د ��ن 	�	ر ز�ر ����ی  )�دا.ر�*ن ز*��(، *�دا	�ر 
�� (��Bه 4د�دی � ��	*�ت ��ه ا*�ن K) �ط�ب � ھ*وط��ن �ز�ز �و�ش ��2ن » د ���2 ا*�ن K وا	*�( �� �وه �وی 	���«��وان 

  *���Bرد:
  

       »�ز�ز، 	��ب دا	�ر (*�*د ��ن) 	�	ر را از  $ر�ت *�Iذ �ود �ذف 	��د! 	��ب دا	�ر 	�	ر (د���2 ا*�ن ھ*وط��ن 
 ��ر �ود را ��دا.ر�*ن ز*��(، د�Bر ارزش و ا�K وا	*�( �� �وه �وی 	���) 9د از �;د ��.*��� و د�0ق دا	�ر ���ب 

*��ذ، 4ز '*راھ( ��ل 4وان و 	*�ر آ'�ه از ��ر�� ��ث �3 ا7ر ��ر��( از د�ت داده ا�ت و و4ود آن *���ث �3 
	�ور، 7*ره ای �دارد. *ن 9د از �وا�دن �ش �وم �;د دا	�ر ز*��( � ا�ن 	��ب، آ�را از ر 3 	��$��م ردا��م و در 

 K ب �;وط ا*�ن��	*�ھ�ت  �	ت �$د 	ردا.ر�*ن) ز*��( ��ر و �را ��45 � 	�7 �ت دا�( ا�دا��م. �داو�د ر�*ر دا	�ر(
  )30(» ��$���5ری و ��ر�ف ��ر�� از �وی دا	�ر 	�	ر، ر*M �*ود و ��.*( را از '*راھ( و 94ل �وا�( ��4ت داد

  
	��ب (د���2 ا*�ن K وا	*�( �� �وه �وی 	���) را  ر�ت ��� �م �را �� �وا�م و.( �0*ت ھ�ی از آن را «...*و�وف ا�R � *��5د:

و MFم »] ز*��(«ر Rد دو.ت ا*��( ود و در آن *�*د و.( ��ن دروازی [���Sب ا.�"ط�� ��ه ا*�ن K، 	� در *ورد �ورش ��وار 
 ،K دھ�ر، »] ز*��(«�د�ق ��ن 2ر�( [وز�ر ��ر�4 ا*�ن�	ا�*د ��ن [*��( 4ر'� *رد*( در  )"�»] ز*��(«و �Fره از 0ول 

آ�� *�*د و.( ��ن دروازی در �;وط دو.ت ا*��( «;�Dت �ود ز�ر ��وان *��( در�ر ا*�ن K ��ن ...�وا�دم. و��( در �5( از *
) 	� *ن ا�ن �ش 2005� آن ا����د ���4 ام و �;ل 0ول ھ�ی رای ا��وار دا��ن *;�.� �ود 	رده ام. از ھ*�ن ز*�ن (» �;ش دا�ت؟

�د�ق ��ن 2ر�( ��ت �راب 'رد�د و  	��ب دا	�ر 	�	ر را *ط�.�9 	ردم، ذھ��ت *ن ��ت � *�*د و.( ��ن دروازی و MFم
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را��( 	� *ن در درو�م از ا���ص  وق ا.ذ	ر ا���س ا�ز�4ر و �%رت *�5ردم. ا*� �س از �وا�دن �;د ��.*��� و ���ر *��دل و 
و�* )"� ��� �5"ب �5( *���د آ�0ی دا	�ر ز*��( ر 	��ب 	�	ر، *9"وم 'رد�د 	� �و���ده ا�ل 	��ب �"( ا�*د ��ن Fز��2( ��، 

در 	�ل وده ا�ت. و دا	�ر 	�	ر د�ده و دا���� �و��� »] ز*��(«از 4وا��س ا�B"�س [�5ر�ر ا*ور �ر0( ا�B"��$� در �%�رت 	�ل، 
�ورد �وا��د'�ن داده ا�ت. از روی �;د دا	�ر ز*��( واB�* !�Rردد 	� *��و��ت 	��ب (د���2  ���Rس را *:ر�"Bھ�ی �3 ا�4ت ا�

�� �وه �وی 	���) �د در �د � �%T ا�B"�س و ر Rد �$Rت *�روط�ت دوم و *��ل ا��;Mل 	�ور ��ه ا*�ن K ا*�ن K وا	*�( 
  ا�ت.

�2زی 	� *را ��"( *��7ر ���ت ا���ت 	� 2را در �ق ��ر�� 	�ور *� از ��4ب 	�( 	� دا	�ر ��ر�� ا�ت و ��.$�ی ز��دی در 
��'ردان و �0M*�دان ��ر�� 	�ور داده ا�ت 	�  �ورد ��ن �����( �رزده و �2زھ�ی�وھ��ون 	�ل ر 	ر�( ��ر�� ���5 زده ود، 2

را��س *;�.� دا	�ر ز*��(، ��ر�ف ��ر�� �*رده *��ود، �� �;�;ت ��ر��.  
  

*ن . *���%��� آ�0ی دا	�ر 	�	ر در واT0 �3 94ل ��ر��( را �ورد �وا��د'�ن داده ا�ت 	� �*( ��د ا�ن 	�ر را *�5رد... *Bر 
*��واھم د��و��"� آن �����م را � آدرس دو����ت Rد ا��9*�ری �س �Bر�م و �*��ت و �دا*ت ا�ن 	�ر را رخ آ�0ی 

دا	�ر 	�	ر 5�م. ز�را ا'ر دا	�ر �و��� ا�ن ��4وس 	�ر 	��� ا�B"�س را، ��م *��( در�ر ��ه ا*�ن K در 	��ب �ود 
  »*ن  ر�ب �*��ورد... ا��59س �*�داد ���د ا����$�ی ���ری *7ل

  
  'ر آ��� و��"� ��م زون �ود    �ر���ر وطن � �دا Fرق �ون �ود                       

  (ر�ول �و��ن)                                                                                                                              
   

 از *�س را، ��وان  رز�دش (ھ�رون)» د��(«*��رم ا�ن �طور! در ����ن رای ا����م ا�ن �ث، آ�ر�ن ��دا�ت م. ط. �وا��ده 
�رون از ز�دان  ر���د و از *��وای ا�ن ��*� *( �وان در�� ت، 	� م.ط.  �"2ر�( �، در ز�دان � �2  5ری *�:ول وده »د��(«

، �Rور��ن �;د�م *( د��ل آن ا�ن 4$�ن را وداع *( 'و�د� ا�د 	� �*رش � ����ن ر��ده و *( د و � آ��ده B2و�� *( �Bر��ت و
  :'ردد

  
$�ی ا�4*��( �4*�9 و وطن *�ن وده و  � �Mم !ار4*�دم �ز�زم ھ�رون، روز« M;را�$� و ا��ز�د'( �درت *��دف �3 دوران 

�$ده دا�ت. ا�ن 	� B2و��  ��ود را �زی 	رد ��ر�� و �;�;ت �R0وت *��5د.  ;ط '%�� *��وا�م » �;ش«�وب، او ھم �;�( 
*� *��وا��د �ر"�د � ��2ن �دری ا ���ر 	��د. � �رف، طر دار ز�*�5��ن و *"��$�ی ��*5ش و وط�دو�ت �ر�ور ود. ھ» ا���ن«

ا�ن 	� د�*��ن ط;��( و *"( 	�ور *و��0ً �2 �واھ�د '%ت و �� �5وت *���5د *$م ���ت، �درت �3 ��ل 4وا��ن وطن را �رور�د و 
( و ���5 �( ھ�ت، �Dی ��ل �ود و ��ل آ��ده ( ا7ر �وده و ���ت 	�Fذ ھ�ی �را'�د ام را T*4 و �%ظ 	��د در ھر	دام ���

*��ول �( و �2د ��ل *ط�.�9 �ر���ب و ���� '( �*�ق � �;�;ت ... �4*9� �*� د'ر�0م �واھد ود.  ;ط � 	�ر و �و.�د و �د*ت 
ا���ن �زد�3 ���د...*� *4ور ود�م در راه ا�4*�ع و *ردم رو�م. ا'ر � �*� �ر��د�م و �*�ر��م،  ردا *����د و �وش *��و�د 	� 

  وداع و ����ن ز�ده '( )   31(» �ن 	رد�م..�2
  

  ا'ر  *ردان  �*(  رد�د  ا*����ش  را      �*( دا�م 	� ر *( دا�ت ا�ن �ر 'را�ش را                            
  *ن ( �2ره 2ون و�م ر	�ب �� �واری را    	� �Bر ت �ت د�ت ھ�H �"ط��( ����ش را                    

�ط�*()                                                                                                       )Fرو )  
  ����ن                                                                                                             

  (�*�ری از رھروان م.ط. د��()                                                                                               
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