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  ���م رھرو �ؤف -
�ب ر�4��ی ��دس           

                                         

  


�ل ��  32�� ���رش ا�ن 
طور  ،از ز�دان ���ر�� ���ل رھ� �دم���ر�دۀ ا�ن 
طور روزی ��از  

  "ذرد.

 و ��ر د��ر �+�*� �دم. ا�م �وده ا
تور ھوا و)'�ی ز�دان ��&و%�ت روح ود��ر ا�ن روزھ� ��ر 

�م و 
ر��ز �ًوظف ا
�م را ,دا ��ز�د و
�را ��  ا2
�س �ردم �� ��زھم در �ظ�رت ���ً� "��د" ھ

�32�ق، ورود �� ا��ق �� �*رد  �د ��در ��طرم �� آ )را �� �وا�د. "�32�ق"�� ا��ق  �وھ�ن و�32�ر

��ط
ق را �� �9رًه �8وس و �+
ت �ورده اش در �را�رم �� ���م �� �7 ��ت 
وا6ت روًوف �
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�+راری. *واب ھ�ی �+راری �ن ��زھم 2و,�ً� اش را 
ر �� �رد. �*ددا" ����د در�ده ھ� �� *��م 

  ا)�د و �� %ت و �وب آ;�ز �� ��د. ��


م 8��7 وارد ا��ق �� �ود و ���*� را �� �ر
د و �� ���دن *واب از روًوف، در %ت و �وب �ن  �<

  �� وی ھ�د
ت �� �ود.

را �� در �ر
� ��ذب ز�ر ��م  را د�دم. ھ��ن ھ��� و�9ره ھ�ی *������ر "�2+�� ا��,�,� ا�3=��"

�� �ود�د و �� ز�و���� و �� �رس و و�2تواد�8ی 
ا8دام ,�در �� �رد�د و 
رھ�ی 2+م  ،8دا%ت ��


�رد�د.�� ��ز��ن �
��ری را �� *و�ً� ا8دام   

��ن داغ ���ل ����ر از ظر)�ت اش، ز�دا���ن را �� ز�دان 
����و�رھ�ی "د�? ���ر" را د�دم �� در 

  .�د���ر�� ا���3ل �� داد

�ی داده �ود �� �=ک ھ�ی اول و دوم و 
وم ���ر�� را د�دم �� ��د�ن ھزار ��2و
� را در�ود *

  ھ�� آ�Aر �+�*� ھ�ی >رون و
ط��� را در �دن ��ن �� ��د"�ر �رده �ود�د.

�ر
� �� دا��ر و دوا، ��ود آب *وش، �و�� >��B ھ�، ��دار�وا�� ھ�، �9د�د ھ�، 
"ر
��� ھ� و 8دم د

د��ر ھ� را ��ر ، �� ������ھ� ، �رق دادن�ردن ھ� رو�2، و%�7ھ�ی ، �+�*� ھ� و د���م � ھ���)2

  ا2
�س �ردم.


رور و '�طوی "ر�ت وال، >ر��ن 
C�د، ��س ا%د�ن �ور، ھو� 7��Cون  ،و �� ا'�)� ا�ن ھ� 


�، �وا*� 8ط�ً، >و���دان 8�و�� و ده ھ� �9رًه �زدور ��
 و �ود )رو��ً� د��ر را د�دم �� ��

�+�*� �� �رد�د و ��ر2���� وط�داران ��ن را، �رای �وش �د��� �� �������ن،  �32�ر و �وھ�ن و 

  ھر روز �� ا�ن )+ر �ود�د �� ��وه ھ�ی ��زًه �+�*� را ����وز�د و �+�ر �ر�د.

�ل "�ه ھ�ی �و%��ون �رده �د�د؛ �� < �� ��آن ھ��� را د�دم �� �� د
ت ����ک ا�ن �زدوران �ود )رو�

"�ر و دار ا�ن ��طرات �ودم �� در %2ظ�ت �دا �2)ظ� �� آن ھ�، از 
�ت �ر�ن ا��م ز�دان �ود.

�ور �� دھ�د: 
  ا2
�س �ردم ا
�م را ,دا ��ز��د و د

  "��6�ت را *�F �ن". 

��ن �دا �2)ظ� ��  �را �� ا�ن �,ورً� �ب "ذ��� ا
ت. �� 
�8ت از ���
�� �و%��ون �� �ر�د، �� دو

گ ����ر از ,د �ر��� ا��Bق ��م. ا�� ا�ن ھ� ��� �واھ�د آدم را �� �7 ��ر �+��د. ا�ن ا�*�د �,ور �ر

  آن ا��ق و از�ن �=ک �� آن �=ک. "�ھ� در ���ً� �ب و ز���� 
ر ,�H.  ا)��ده ا
ت. از�ن ا��ق ��



www.goftaman.com 

ا��  ���د ��3و�ت دا��� ���د �� ��ر ا�ن ھ�� �+�*� را �2�ل و �� ���� 2�ل ����د. ا�
�ن �� �� ��زا��

را �� ��7 ���� �� 
ر��زل �3,ود ر
���د�د و�� "و�� �� ��ر آن ھ�� �+�*�  �م ��وده ا�د ز�دا�����

  ھ�ی ����ف �� �9رۀ دژ����ن ��د�ده ا�د.

                                          ***  

د%�ل ��ز آ)ر��ش ��طرات ��K آن ا��م، �وا�دن "ر�J ھ�ی �3دس" از >�م �وا��ی �
�م رھرو �ود �� ده 

��ر�7 ���� ھ� و �و�� >��B ھ�ی ز�دان ھ�ی 2زب د�و�را��7 ��ق 
�ل از �9�ر�ن ا��م ز�د"� را در 

  "ذ����ده و �+�*� �ده ا
ت. 


���، ����د �ن، �� �د�� را در ز�دان و �� �ظ�رت ���ً� "��د" 
�ری �رده ا�د، از درد و ر�*� ��  �

زھ��� را �و�
�دًه "ر�J ھ�ی �3دس" ���ده ا
ت �� �و�� آ"�ھ�د. ھر �رگ ا�ن ���ب ��طرات آن رو

�+�ر �� "���د و  در ذھ�م ز�ده �رد �� *�
و
�ن 2ز�� و ��د�
ت ����د �+�ری ھ�ی در�ده د���ل

ا)��د�د و %ت و �وب و  ا�دا���د �� در�ده "� ���م �� *��ش �� ا�د��� را �� دام ��ھر �*� �� د��ر

  �+�*� را آ;�ز �� �رد�د.

�� ��دا
ت �� 8�ق )�*�C 8��ق �ر و >
�وت "�B"�� ب���ق" و "�ر�م" ����ر از آن ا
ت �� در �7 �

�,و�ر  ��
"�*���ده �ود. ا��، "ر�J ھ�ی �3دس" �� �2,ل ده 
�ل �+�*� ھ�ی ��وا�ر ا
ت، �وا�

 ��
��دی از ز�دان ھ�ی ��وف آن 2زب *����+�ر ارا�L ����د. "ر�� آن �,��ت ھ� �� در
*��F و �

��د 
�زی ھ��و *����ت، ا���3ل  �,و�ر �ده ا�د؛ ا�� ���د ا�ن را ��ز "Bت ��
��+ل �ر�ن ��ر در �

ا2
�س �� �وا��ده ا
ت. آ��� را �� ز�دان د�ده ھ� ا2
�س �رده ا�د ��� �وان 8�ن ھ��ن ا2
�س را 

�� ا
ت از 2دود ا�ن وظ��B ��ز �رآ�د. 
  �� �وا��ده ���3ل �رد �� �و������� "ر�J ھ�ی �3دس" �وا�

 �� ������ر  و��*�وز�ن �وروی در �+�*� "�ه ھ�ی رژ�م �ود��ی Aور�رح وا>C�ت ھ�ی دھ�

2
�ن �را���ز )رز�دان ا�ن �ز�دا���ن در��د "ذ�ت، از �7 *��ب؛ و ��3و�ت د%�را�� و ر��دت 


�رده �ود. K�ر���ً� آن ا
ت �� �� �2)ظً� 
  �رزو�وم در �را�ر �+�*� "ران، از *��ب د��ر، ���


ت؛ ��+� �رح رو�دادھ� و *������ ا
ت �� 2زب د�و�را��7 ا�ن �� ���9 ���� از ��ر�K ��ور��

��ن 
�� �� ��ھد�ر�+ب �ده و��ق ا)&������2 K�ر��� و *�?، �+�*�، آدم ر��� �
�ب آن ا
ت. 

  *���ت ا
ت. 

�Cدادی از ھ�وط��ن ز�دان د�ده �� ا�ن ��ر �ردا��� ا�د و ھر �دام در 2د �وان، ��م د�دھ�ی �و�ش  


و"��دا�� 8ده �� د��ری �� �س از �2�ل �+�*� ھ�ی ط�>ت )ر
� در ��داد"�ه ھ�ی  را ������ ا�د؛ و

رژ�م �ود�� �� *و�� ھ�ی ا8دام 
�رده �د�د، و>ت آن را �� د
ت ���ورد�د �� ��م د�دھ� و �*�رب 
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��ن را درا����ر د��ران >رار دھ�د �� �3���" �� �وا�
ت ا
��د ����ری از )*��F، *����ت و و��2 

��ن ارا�L دھ�د. "ری 
  ھ�ی 2زب د�و�را��7 ��ق ا)&��

8ده �� �� ا�ن ��دار ����د �� ا��ون �� آن و>��F و 2وادث، 
� دھً� �و���ر د��ر را ��ت 
ر ھم ���د 


� دھً� ا��ر ��ور ادا�ً� �و��ن  F��<ت �� و
"ذا��� ا
ت، ��ز�و�
� آن �� 
ودی دارد. �+� ��

ود��ی Aور "ذا��� �د و �3ش رھ�ران آن 2زب در����� وا>�Cت �را�ط� ا
ت �� 
�? ���ی آن �� �

و 2وادث �Cد از �ود ��9ود ا
ت. "ر�� �� آن *����ت در�2)ظً� �ردم ��>�
ت و )را�وش ��ده 

8ذاب و*دا�� �ودرا �رھ���د و �� "و�ً� از آن ھر"ز 6زم �د�د�د �� از ز�ر ��ر ا
ت؛ ا�� �
���ن آن

  'رورت �Cذرت �واھ� از �ردم را �طرح �����د. *���Bری ھ� ا8�راف �����د و

ز�دان، 2�� در �9�ر�ن 6�2�ش، ��� �وا�د �رای ا�
�ن �و����د ���د. ا��، �را�ط� �� در ز�دان ھ�ی 


�واک ا�ران و رژ�م  ،�
��ل )را�
���و "��ق" و "�ر�م" د�ده �د، �د�ر از آن �و�8 �ود �� از ��

���م �+�*�  ا�+�ل�د، �2ت از ز�دان و ا
�رت �� ���ن �� آ,در ���� ���ده �ود�م؛ و و>��  ��ت ��

  ��ش ��م ظ�ھر �� �ود.��ز در ا��Cد 

�و
ل �� )��ر و وارد �ردن 8�دی اذ�ت و آزار �� ��ظور "ر)�ن ا8�راف از )رد �ورد  ��C� �*�+�


��م و ھ����ن ��ن �+�*� �و�ده �� ��
��ز*و�� �� و
��ل و ا�زار ����ف. ھدف د��ر �+�*� وادار 

�32�ر و �وھ�ن ��,�ت او
ت.   

�Cوم و "�ھ� ھم �� آ�ر 8�ر ��ص آ�Aر روا�� �*� ���ده از �+�*� �� �دت ھ�ی طو��6 و ���

�+�*� �ده را ھ�راھ� �� ��د. از *��ً� ا�ن آ�Aر ا'طراب و 8دم 2س ا���ت ا
ت؛ و �� ھر در*ً� 

  �� �دت �+�*� ز��د ���د، اAرات آن ��ز ����ر و �دت دوام آن اAرات ��ز طو��6 �ر ا
ت.

�ده را ����� �� "�رد؛ ��+� �ر �+�*� "ر، �� �و
ل �� �+�*� �� ���9 ��,�ت و �را�ت �+�*� �و

و*دان و �را�ت �ودش ��ز �� �� "ذارد. ا��، رژ��� �� �������� �رد�� �دا�ت و ��3ً و �و*ود�ت 

�ودش را در ���ودی د��ران *
ت و *و �� �رد، �رای ��ل �� آن ھدف �� �+�*� و ز�دان و ا8دام 

�و
ل �� "رد�د.�  


�م رھرو از آن ھ��� �ود �� �وا�
ت از�ن آز�ون 
�ت 
ر)راز ��رون آ�د و "ر�J ھ�ی � �����و���

�� در B9� ھ�ی Jت  و �7 ��ر د��ر ر�
�3دس" را، �� �� �3�ن �رگ �رگ آن �� �ون دل �و��� �ده ا

��ر�ر�ن ا
��د C� از �+� �ً��A� �� ،ت
زب *����ت ���22 از
��� اش را ��ز آ)ر��� �رده ا

  �Aت ��ر�K ����د. ،د�و�را��7 ��ق
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�� �ر ز�م ھ�ی �و��ن �
�م رھرو "ذا��� ���د؛ �� >�در "ردد *�د دوم ا��دوارم "ذ�ت روز"�ر �رھ

�2ر�ر در آورد. �ً�  ا�ن اAر ارز���د را ��ز �� ر�

�و)3�ت *� دارد از ����د ا����رات ��ھ���� و ز2��ت ��ن در ��پ ا�ن ���ب ��ز ا�راز ا����ن ��ود و 

   ھ�ی ����ر �رای ��ن آرزو ��ود. 

  

   

  

  


