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�ق � ���ب ��ل�  

  ��د��       

  


م ����ت �� ����

ن �
��� و���

ن ا�رف  ��

ن؛ آ���� ا��

  $#" و �
�د �رزی!

                      

��ن و �ر�رده �����ن �� اط�ع ���ل ��ود�م �� ��
���د��ر!�ن، �رادر ��راض و �و#" !� 


� و �� دار '��� ز��ت وداع �� �ود ھ�وار 'ر�ود�د. +, "��  �." �داداد ا'-�ن، دا�� ا!ل را  

�و�وف از #1ره ھ�ی �ر/��س ورزش 
رور��م در �/ور �وده و �� 
��1 �0روان /�ن را �� ا�
��ر 

وده ا�د؛ �.�6 ���ل ز���ت و �رق ر�زی /��روزی /�ن در و!ود و ا�+!�ر 
/و�ق و 
ر��ب 'ر�


م ���ً� �ظ�م و ��6ران �� ���ل �/�
� ا�ت، �� 
و/� راه �� "� ���د�ل �/ور 
ھزاران �/
� و 

  آ�رت /�ن ��د!

��ن /�ن از وا?<ً� ا ���ک و'�ت آن �رادر ��راض /�ن د�ر
ر �ط.> ,ردا��ده /د�د؛ �� ��
,ر#� !� 

ن �� � و د�د�ً� ��طر�� را ��ز 'راھم آورد. ا��؛ ر��ت ا'-�ن /�ھد ھ�ت �� ذات ��ب 0ر�/�

�.و���ً� /�� ھ� در ز��ن ���ت �ر�و�� از ھ�B ,و�� �م �واری و �راAت دادن �� ا�/�ن ا���ک و 

  در�C �+ر�وده ا�د.

��ن د��
�� ��6وA� �� دا��م �� �و6#
رھ� �ط� �� ���د و �زر,
رھ� �+و؛ و /�� !�  ،��D�� ر ا��م

/���ت �ردار آن �رادرک �و#" 
�ن را �� �� د�دًه ا���ض �Eر��
� ا�د و �� و?
� �� ا���ض ��6ن 

�ت ��ده ,�ن  �
�د�ده و داغ د�ده و در �� در و ���وده، �+و �.و���� /��ل ��ل او/�ن �رده ا�د. از�ن �


� از ��ک ��ر �." ا'-�ن �داو��" از /�� �/6ور و ���ون �وده ا�د؛ �/� ��� در�ن !� �� ا/�رت 
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 ً�+
�� /ود �� از #/م 
�ز ��ن ر���� �1�0ن ����ده �� در �." �د�/�ن و �رده ��و�ً� �روار ا�

وردک، �ر��زان ��Hر�� ��م و �/�ن  ر��ت ا'-�ن �ر �ر�ده /د�د و /�� �زر,واران و ��د��ن ر��ت 

��/�د�د و آب از آب 
�6ن ��ورد و ��ن و ��.6ت، �ون ده ھ� �ر��ز ,���م وطن را �� �/�را �� 

���واب و از روی ��م ����ت �+ر�ود�د �� ��طر ���رک !��ب ا��را �ؤ���ن را �6در و ?.ب ر?�ق 

 ����/د. و ا,ر ر��
� از ر���� از 'رط !�ھ.�ت و ���دت ا�E/ت ا�
�Hد  �
ا�/�ن را !ر��� دار���

' J�� د، در ھ��ن دم #��ن�
�ش و د/��م �ر 'ر?ش �و��د�د �� د�Eر از ��K !��ب ا�/�ن �/��� ر'

  �دا �رآ�د و از ر��ت ��.  


ر ����ری از 
����ری و /+Hت �رادر �1
ر �����0
�ن و  ��ا�ن �� ���د ��ر!�ن در �." ا!�

��ن، !ر��ل /و�ت ��Hم ا/+ق !�ن �����  �1ره ��د ,رد�ده، ���د �را
ب /6ران و ��0س از ��
 �!

ود. ا��، طوری �� ?��" ا/�ره ,رد�د، ھ�B ا����� از �ط� �� � ���ت، /��د آن ا�/�ن �!� آورده /

��ه آ�0ول زھری را در و!ود ���رک ��ر!�ن 
زر�ق 'ر�وده ��/�د �� ��ب 
�/+ق �1ر��ن ��ز �� ا/

��ز �رگ ا�/�ن ,رد�ده. ا�ن را ��ز دا��
� ,رد�ده ا�م �� ھ�B ��� را از �رگ ,ر�زی ���ت و ھر 

� ��
� از �.ل �ر در ��Hب ��ک �/د. /��د ��ر!�ن روزی و �� ��ری از 'ر��ن �رادر �1
ر ��� .

�� �Hو�ت #��ن ا�+��ک و ���وا�
� ,ر'
�ر آ�د�د.  �� �
�ر�/� 'ر�وده، و �-Dوب ا�/�ن ?رار ,ر'


� از�.ل د�ت ���د..� ���رد و �  '6ر �� ?��ر و 
وا���دی �� ?�در���ت �� 
� آ�!�ھ� ره 

�زرگ و !�ران ��0ذ�ر �� ���وادًه 
رور��
�ن و �����ن ��.6ت دا��
� و ���ود ا  �ً>��D "� ن را�/�

1
ر�ن ���� و �
و?> ھ�
�م، ����د ھ��/�، �" ��ر د�Eر �� ر��ت ا'-�ن ��ت ارزا�� 'ر�وده و �دال �

��ز���ده ,� <�!/
��/د �� ��ب 
/و�ق و  �
ن �ر ادا�� 
رور��ت �/ور �� ���ً� ا�/�ن آو��
� ,ردد؛ 

�د Mدا�راه ا�/�ن ,رد�ده و ر�م ��6وی ا�
��ر و ا�+!�ر در�." �داداد ا'-�ن �� ���0ن �ر��ده و 
� ا

  دوام داده /ود؛ و /����ن ��ز از د��ی ر��ت د��,وی ا'-�ن 'را�وش �Eرد�ده ��/�د. 

                                                                               

 

 

 


