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  �د
ق رھ�و طرزی

 
 �ده یدزد ُ�رده

 
  �ا��� را�ت و ر�م

 
�ھ� آن از �ن� ��ن �!�ھ!ده �
ل �� - �� #ر"# ��ر #� را �)�'ران هٔ واژ !�در�$� � �رزھ�ي - #ر!د �

�
�ن در �� �د رو�ن و !�ود!د �ذر را ارو�� �رق ��ورھ�ي و $ر�
�ن ��ن �!� �,ور !
ز ا�+
�ري #� دار!د،
�ر# دو�ت)  وا�!�م(  �و.$ز �رو�
�ر 
�دي ھ�ي ��ل �� !زد
�م �
 در �� و!د
� از ز

�ن ا
ن��� ��م $
!0ن، �ت �)ر ادارهٰ  د�$ر #� �ذرد، �! ��
�ري آ!�ن #� #$وا!م ا�ر $� !�ودم، !و
 
�ن!1�!�� #ر�# �� ا�ر ا
ن از �ر�
 �ر�$ن د�ت روي د�$ور ��ن #راي $�زه �� �2$!د و !�ود!د �ذ
را

 .ا�ت ه�د داده �ر،ک �ا! ی#را �� آ��ده

ر روز ھر �ن� � .!�ودم �� د!#�ل "ط ا
ن در را ھ� د�ر�و!
 از م
$�7 از �س �روه، ن
او. �ک داد �آ��ھ م
#را ��ن �!�ھ!ده هٔ ادار ��و5ن از 
�4 ھ�، ا"ر ن
ا در

� ـ  داد را �$;2و! ���ره ـ "ودت و ا!د �ده $!0ن ُ�ت وارد ،
9!زد 0ر
د ک�)ر د.!د،
�ر و �و!�ن# 
� ن
آ' ��س از �س �ن. ر
#0 س$��$ !� .ر�$م '� آن #� و ��ت
در را ��ل �!�
�رک �ک ��ک ��ر4ھ� دو�ت د،
!ک �#ر ��ک �2ت رد،ک �� اداره را ھ ��ک � 9
 �� ھ�ت، ا�+�ن 

 و �د ا$�ق واردد رد،ک �� ��>ر�)  وا�!�م(  �ھرا$ را "ود ک ی�رد دم
د �ک #ود !0ذ�$� ��د$. ر�د
� .!�ود ��ر� ا�وال �ن #

�ھ� دار
د ھ�ت، !�وده �وت !ونکا �ک �درش #� ش
� ھ� �دت ن� � و �رود �� �>ر او. #ودم دا�$

�ن
# را "ود یھ� د��ه
د و #ردم �� .ذت ش
ھ� �روده "وا!ش از ھم �ن. 
  .دم
!د را او #ودم، !�وده دن
د �درش از �ک ی#�ر <!د �ن
  .!�ود ر$ "وب #ر"ورد #ودم، آ�!� �درش #� �ن دا!�ت �ک ن
ا از �س
�ک �2ت او ��ک 
�4. م
دار �ز
! ی�ر4ھ� ی#را را ��نک �و!� دو � �# �
ھ� و !�وده داد @رار ���رک � 
��!
�ک آن 
�4 و د �� �ورت #!��,ر دواط;#� � �2$م !ده�4و�$ و ��ف ش
#را �ن. �ود ی�ر4ھ� #
� ل�4 #� �ن �ک!�� ر�د �< ��ن،ا! �رد #� د
آ �� #ر د�$م از �< ھر $� ھ�$م ��,ر داوط;## 

�ک �2ت او. #ر��!م ی�ر
 "ودم، ھ�وطن ��ک م
دار ا�+�ن 0ر
د �ر4ھ� � �#
� ��وره او #� د�!
 �س. م
�ز
! 0ر
د '� ن
ا ـ �ر�ت را !��ش �ک ن
ا از ���ش #ردن #! !
�ل از او �ک دم
�)� ـ �ت� � یھ

١٩٨٠، � .ا�ت آ�ده '� ن
ا #
� .یرو ھر #

�رتک �ن ���!��
�ه ھر �ک �دم �دآور
 و دادم ش
#را را "ود � !
 @رار �ن
'ر در را �ن #ود، �ز
 .د
#دھ

ھ �ذ�ت، ا�ر ن
ا از ��د$F د ی"#ر و "ط�! .،��ن �!�ھ!ده �روه �روه �ک دم
�! �� و
راد در ا�� 

 .�و!د �� �)ر وارد
�ن �!�ھ!ده #� ات �9ک �ک د
�ر� �ن از 'ر�!م دو�ت ا"ر، در� � ش
را# را �ن
'ر �ن د؟
ر� '�ک #

  .�2$م
�ک "وا�ت �وزش و زد ز!H ھ�و، #>د، روز <!د � یھ� �آ��ھ $� ا�ت !�وده �را�وش را ز
< ھ�
� را �ن #� ار$#�ط �ورد در را 5زم# �'�
�ک  !
  .!دک روان دار!د، �ز
�رک �ک 'ر�ن ی#�!و ھ��ن #>د روز <!د � �$;2و! هٔ ���ر و زد ز!H �ن #� !�ود، �� !ظ�رت را ش
ھ
0# $��س $� داد را
  .رم

�ز
! 0ر
د ��ل !
 دا�$�ن. #دارم �ن
# �ذ�ت 'ر�ن ��و5ن و او �ن
� �دت ن
ا در �< آن $� �ت
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��ن
� در �ک ھ�ت ک�درد! �� ���د �� یدار روا Jدم ی#�5 #;!د !��د و دارد �ن
'ر �دت ##. 
��س او #� �ن �ک د،
داو !�م #� ��ک �ک ن
ا و$�هک �پ یرو ھر #�$ � "واھش و زد ز!H #ودم، �ر�$

� !�ود$ 
�ن از �0!��ک را ا�+ �4�
 .ی##ر ب
ط# !زد #� دارد، ت
  .ر�$م
�ذ �ن

� $;2ون هٔ ���ر#�
� داد را ;ش$ �0# $��س او #
 �J; ;بک !��ش �ک !�ودم کدر �$;2و! $��س اLر در. رم
�ت @رار ش
�ردا. ھ�ت آ�ده ی!د
4دا از و #��د ��)  وا�!�م( @�� �� �ن. #ود!د �ذا�$� ب
ط# ## 

� م
��$7 �ورت# �<�
�! !�" ٔ�� آن یورود در آ�$�ن در. ر�$م ب
ط# ' � .م
!�ود دار
د ھم #

� آدم�!��رک ر!M اش <)ره از. #ود @د  ��'� �  .�د �� "وا!ده �دت #
�# �4
�@ ��)د، #� �رز!دا!ش و ھ��ر. #ود �ذ�$� <ل از �!ش. م
�د ��
�� یزود #� �"ن، دو #� 

�ل �ش. د#ود! ��!ده� �
. #ود ده
و<ک ��)د ژه
و #� و ران
ا #� $ر، #� �� ز!ده ��ت
در ی#را ش
�ک ا�ت یا!دوھ#�ر �ٔ @� ـ #ود اش ھ��ذھب �ک آن #� ـ �ن
را!
ا #ر"ورد دا�$�ن �#
 �ر�ت در د

  .�ردا"ت آن #� ی0ر
د
� از �ک 
�ھ� د�ت او دارد؟ یدرد �< �ک دم
�ر� او از'!� ��رک درد ش
ھ 0!�
�ر �� ن#
 یرو د،
. !�ود �را'>� ��)د در �#
ط# #� و �ده یدرد دل د<�ر ش
� و@ت <!د �ک �2ت و �ذا�ت �ش�4

� �س ب
ط#<�
�! ��ک �2ت ش
#را ق،
د@ ظ�ھر #� یھ 
� ش
�2را �ٔ �ک#
 .�ود #ردا�$� د
�ر،ک ن
ا ی#را ب
ط# N;#� م�� را یآور �ر�# �
�ن #� ھ��رش و �رد #>د #� ز��ن آن از. د
�ک �ن' 

$ ر
ز او و ��"$!د آ��ده را �#;N آن "$ن
ر Jرق و !دنکN ر�ت @رار�.  

�رق #� ھ�راه ھ� ل�4 از �;�4 #� درد !ونک $� ھ!0�م آن ازJ هٔ �ز و $!د $
� Oذا ھر از �س زاب،# 
$2� ٔ�� وارد �� یرو ھر #�. آورد �� #�5 را د.ش "ودش <�
�! �!� ھ�� ن
ا د
د از �ک او و م
�د "

�2��

� �ر�$�ران �)ر ُ�ر #ر"ورد و F ود، �ده# ���5و�ش. �د ا!$ظ�ر ا$�ق وارد ���<0 و د�ت ## 
� زان
آو ��;ش در را آن $� دادم !��ن را #!د �ر$ک و 9<!0 ش
#را �ن. #ود �ده
<� #+ل #� را�!
. د
 از ا��، ،!�ود ران
آو را آن ا'#�ر #� د،
�ک �!� د�ت #��5و�ش از �دن، �م $رس از �ک ���. در او
!
 .#ود �$و'� ان #� <�م م

�ک '� ن
ا �� ز!ده #� #ر"ورد �ن
'ر در را او �ر�ت از ا�2$�ده #� �ن �# ��ر
#� "ودش �$2 !� �ا!�
�ن #ل ،�! ��رانک ن
ا و ھ�ت!��"$م آ�!� ا!د، �وا@> ��;��. 

  .آ�د �� !ظر #� ھوش $!د �"ت دا�ت، ی�واد ورک �ک آن #� او
� او ،�ا!��! #ر"ورد 0ر
د #�ر. م
�د 'ر�ن ب
ط# ا$�ق وارد او #� ھم �ن و د
�ر !و#$ش. یرو ھر #
�ن
'ر در ب
ط#. داد �ن4$ را �<�
� از )�نک!� �د، �� ده
د ��2� در ��ر
# هٔ رود و �>ده ر
$�و �ک !

$20�� >
N در او. زد .��. !�ود �!� #�ور ش
ھ� <�م #� د
.رز �� ش
ھ� د�ت �ک ��(!$ �
� ا��ره # 
��ک �)��!د �ن # �� وت�4 ھ�ت $ر #�!
�. !�د آ��ه ا�ر ن
ا از ��ر
#. م<�
�� را �!�ھ!ده. �د $��م !# 

 ا$�@ش وارد �ن. ز!د �� �پ $!)� "ودت #� ب
ط# �ک �2ت �ن #� و آ�د �ر�$�ر #>د. #رد!د ا!$ظ�ر ا$�ق
 ا!'�م �ک ی�رک ن
ا �ک ن
ا اول �ک �2ت �ن #� !دهک !دهک د،
.رز �� $!ش $��م �ک ���. در او. �دم

ھ در ا!د دادهF بک��ک د
آ �� !ظر #� ن
<!. رد
� �!� ی'� �'را� $ 
 ی�ز
! <!دان ش
�2را �ٔ �ک
��ن
'ر در !�ن
ا 0ر،
د ی�و از. ا�ت !دا�$� #ردا�$ن # #
�ک ا!د زده ی�رک #� د�ت ض
�ر �)و� 

�!'
�ک نک �ر��ن او از $و. !دا #ردا�$� �;ک #� را ش
ھ� ُ�رده از 
�4. د
آ �� ���ب #� #زرگ ت 
� "ودش# �
 و ھ�ت داده �رک ن
ا #� $ن ا'#�ر از �!�� ت
ر,�. ا!د !�وده ن
<! او �آ��ھ �# �ک ن
ا 

��ب .�ظ� ن
ھ� در ��ل �ک �2$م ب
ط# ی#را �ن!� !
� �ت$ !>
 .#�ر�م او از را ��� ن
� ن
ا #را#ر در او �ک دا�ت ا�رار ب
ط#.�  .دارد �و'دا! ت
��و. ��

#�� ن
ا و "وا�$م ب
ط# ا$�ق #� را او �ن. یرو ھر .�� او. �ذا�$م �ن
� در او #� آرام آرام را ��# 
!�
��!د، داده #رق را $!ش �ک ن
ا ��!!د �پ ن
ا دن# �� و د�ت از �ر ی�دا #� و د
.رز "ود #>�� 
 !#وده هآ�� ا�ر ن
ا از ھر�ز �ک �2ت #ود، ی'�ر ش
ھ� <�م از ل
� <ون 9ا� �ک ���. در ،��

  .ا�ت !�وده �روش ی#را را �رک ن
ا ،�را!
ا 'راح !مک �� ر�4 �ک ا�زود او. ھ�ت
� ی��$!د ;م
� �و@S ھ��ن در# 
 ٫٫.ا!د !و�$� ھ� وار
د #� ��)د، و<�ک �س و و<�ک در �� ا�د �دم
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 ،،.ا!د �ذا�$� را �ھ�راھ $;2ون هٔ ���ر ��س. ��رو� �رده
� ان�ر�$�ر. �ردد )وش
# #ود 
9!زد �رد# 
�ر

 .آورد!د ��ل �ر را او 
�دوا دادن #� و �$��$!د ش

و� #� را او ھ�ت، $ر #� �2$م و زدم ز!H اداره #� �ن; ٔ� � !ونکا ن
ھ� �ک �2$!د آ!�ن. �ورم
# ��ک$

� �س �ت،
! �ر
� ی�و$ر# $4�� #
�ورش. 
  ..#>د $� ا!دوه ُ�ر 0ر
د یھ� دا�$�ن

 


