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 ����ر ����ر

 

���دی 2014�  2001و���� ا����	�ن از 	�ل   

) 61( ��ش   

�ر���ل� اذ�ت ز��ن و دو��زه ��ن در��������ی 


ن و دو�زه �
ِن ا��
ن در�رھ
ی �ور، 	��وص در �ر�
	ل �ورِد "� ز

��
�ِن د�ر��� �ردم ا���
ن َ�$+َ( "، ط'ن، �%ش و %$
�# ھ
ی �!ِف ا�!ق و $

� 
��$ ,�
ی ���ف و.ِد ا�!-# �
# از -رار��0ر�$�د. (و ���0ر�د) ا�ن رو

�لِ �
ل ا��ر در�ور ��	
د 	�3
ری و 	��وادی �4�د�ن 	5

ً از�وِج ، 	+6 ,3

$
ن $%ر�3
ِت $�دروان �ذھ	# و $=3راِت ا�وا�# و ط
5	# 6رِض ار:
ِب 	��ِرز



ن، �$ِن ا�$'داد ھ���دِن ا�ن و د�$ران، 	# %ر�$# 	, آ
�ِل  و 	, ا�زوا ��


ِن �ِر �
	ل، 	, روز 	��زآب ���ورد �%روم ِ�ور��3, $'دادی از ز
��ت . 4�

3, م 	, �( راه @��
�# ا:$را.# �$و�ل �رد�ده در%
2013�5و ھ=$ِم �
ه ا�$و	ر


ر ��داد�د �, : '
ر�C# ر�B 	, $ن �رده 	ود�د، �
س 	5 
��ا "  ز��ن رھ�� آ

�رو�د را �س ���د. �� �'وو��ت ���واھ�مزار و اذ�ت ���زار�د. آ�. �� ھم 

                                                                           ھ	�م ..."    


ن و دو�زه �
ِن �0
ِر	# 	# �# (ز��ب �%�دی)، 	
 :ده �# ازز��	ر


م داده و C�
ن" ا�
ن آزاری ز	

�ن ِ�ِر �
	ل ��
%	, ھ
�# در�ورِد " ���
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 Eر�

�ِت �	ر�زاری �ذ�ور	, �2014
ه آ��ت  �21و, ھ
�# ازآ�را 	$�م درو	

�0�# ا�ن روش ِ.د ا�!-# 	
Fی �� ,3���د. 	رای آ 
�رر�و رواِن  ���ت

رده را 	, ��ظو�
ی �
�$, آ�د، ا��(، ھ�
ن 	��
ِن �ور 	�$ر�ر ز


 درج ��3�م :                                    C��ده ھ
ی :ز�ز در ا�� �ط
5'� �وا

Cوی �
ھ�د �%�دی دا�4��ن �=ت : "  24 #�0
ر 	# 	# �
5, 	رای �	ر�

�  ِ�م د,د,* ام ا�ن ا	ت �* ��ش د��نھرروز '�+ �* از�واب ��دار ���وم 

.�د �� ��ر�رد �* /�ی �	رھ��ش در ���زه ���د. و��� *ازدور  	ر ِ �و0* �	

ور 0��م �* �	رھ�ی ��ر�رد و �23 دو	��ش �. �ورد، ���د �ودم را �ر و �

�ده ام. �ر0* ���دن ا�ن 4ر� *�� �	�زم. از���دن 4ر���ی ز�ت ��ن �	

�� �* ا�ن �و0* �م�ز ����ود و �ن �/�ورم در��م �	�ر ھ� ھر روز ا�ن �0 

 را ���وم ، ا�� را	ش ���دن ا�ن 4ر��� در	ت در آ,�ز ِ روز، روزم را �راب

                                                                                ����د..."

Cوی �
ز�, %�
 دا
5, �=ت :  20���ی �7دی و ر�6. " �ش ��ه ��ش �5	�

���دم. �را�م �	��ر ���ل �ود راه ِ� .� .�3�ه ِ و�. �و��دم؛ ا�� ھر روز َ�

7* ، راِه ��	ت د��:* ای �ود �* �را�م راِه �0د 	���* � د�ر و � دا���6ه�

��ھ. �;3وم ���د. �	��ر 4ت ���ر �ودم و �ودم را �� وان ا4	�س ���ردم. 

�دم �� *�ده �ود �* �	'��م و ��6>م ���* �. ����م و ��رون ��. روم. 

�د و �ر�م 4/�ب ��م. �0دِر	��ه و ���وی ��3د 	��ه ��و�م، ا�� ���ل 4ل �

4'�ل و ��رم � ���� ���د، َ�3? ھ� �:ط ر�6ش �رق �رد. ا�ن �����ن آزار�
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ی ا�� ھ�وز ھم ا4	�س رس ����م و �* �'وص و�. در �����ن ھ� زن د�6ر

ھ�وزھم ز�ر ���رم و رو�4ً آزار �. ���م و اذ�ت ���وم..."               ����د،  


ت �	 ,�

5, �=ت : "  $�27�	�7ت ھ�ی ھ�ت �ب و�. �* ا���4م در 

، �راردادی ��ن(و	�23 �:�3*) دا���6ه ��م �ده �ود، ���طر ����دن ����ن ِ

ن ھم ھ�ی �� �;C.  �/�ور �ودم �� دو	م ��/� ��	. ��6رم و���* �روم.

���م؟ ا�� �4ش و �� 	زا ��6>�د. دو	م �	��ر ر	�ده �ود و ��6>ت 0* ��ر

ا	ت  �ن ��د �ر�م �* در �:��ل ھ�0و آد����. �:ط ���د 	�وت �رد... ر�E آور

�د�د ا�ن وC;�ت�رای  ، ا�� �� ���د �4ل ���م. 	�3م �دن �� 	�ب ادا�* و 

�روع ���م..."                  �	3��ی �;دی ���ود. ���رزه را ���د ��           


5, �=ت :   �19
ط�, ��.# ���'م و�م " 	�7ت �زد�? �? �ود. 3/7* دا

ود. �ر�م از ���ن ُ�ر واز �و0* و �س �و0* ���* �روم. �و0* ھ� ����ً ��5. �

از و�. ���ل آ�د�م وا�;�ً ���دا�م �����ن ھ�ی ��5. �را�م ا�ن ھ	�د �� 

�د، �ن 5رزه ������� *	���م ����ی �3وغ. ھر 45ظ* ای �* 	�وت �و0*  *

���دم، �. ا��د و ا4	�س ���ردم �ردی �* 	�م �. آ�د. 'دای ���. را �* 

ر �ردم. ��C و ھوا 	��6ن �د و �روع �ردم �* آ�2 ا�5�ر	. 	ر7م را ��

ن 4ر���ی ر��? و ز�ت �رد�وا�دن... �	رک /وان �رو<�م ، ر	ع �* 

م و 	;. �ردم �* 	�ر �د. 	�6. را از روی ز��ن �ردا�ر و ����ت ��

 �����ن �7و�. �دوم. 'دای ����ن و ھ��ھوی ���ده ھ� آرا�م 	��ت و ���5م را

م �ود. .. "      �                                 را4ت �رد. ��م راه 	�K در �
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5, �=ت :   51$ور@�#3 � �� .* و��د... /وان �ود�م، ا�ن �0زھ� ��و" در�ذ

� .�ود. ��5س ھ� ��م آ	�ن �ود، ز��� �0در	ر ��. �رد�د، ا�� ھ�L آزار و اذ�

* ، ا�� ا���� ��و��م و �ود را �:L�� *0 �����م M�4 �� �0در را 	ر �0در �.

�* ��ر را �. ����د  و�* /وان را. ز��ن را آزار ��دھ�د. �ر�� ھم �* �* 	ر دا

  ،.���� *0 ،! .���� ھ��. 	ِر د	ت و ���ت  �پ ��ز��د و ��6و��د " 0* د	

                                                                                          ! 

�;C. از �رد ھ�ی ا�روزی �را�وش �����د �* �ود ��ن ھم �واھر و ��در 

                                                                                   دار�د." 

 #�

 ر.�
5, �=ت :  ��25��ده �ود و �/�ور �ودم ��م  "  ھوا ��. �ر�?

و20 �و20 طو�M. را �دوم و ھر�0د ���P* �? ��ر �* ��ِت 	رم ��6ه ��م. �* �

رۀ �/�ر7. ���* �* ر	�دم، �َ>ِس ��7ق ���دم و �* �وِر زرد ر�6. �* از �

رام �	/د �. ���د و �و0* را رو�ن �رده �ود، ��ره �دم. ھ�وز �ِش ��3م آ

زده  ��ده �ود �* 	���6. د	��. را ا4	�س �ردم �* ��4م دور ��رم 34:*

دا�	م 4� �ود. ���وا�	م �>س ���م  و ���وا	م �ر��د �ز�م ، ا�� ����د. ��

�*  �:'ر��دا��د �* 0را زود ر ا�ر�ر��د �ز�م و �ُ�? ��واھم، ھ�	��* ھ� �را

�ری ���* �ر�م. ُ/رم ات ا��	ت �* �Pِل د�6ر اطرا����ت از ���* �* �:'ِد �

 ��رون �ده و ��5س ِد�5واه ات را �و��ده ای. ده 	�ل ا	ت �* در ��������ی

ت ���ل ��6ردم و ھر روز ا��طور �4د�Pت را /ر�* ����م. ��ھ. �د�داً ��را4

� م �ردا �رای و روزی د�6ر ا	ت ، روز��* ���د ��زھم ����وم، ا�� ��6و�

���ت ات �:��ل �وی ..."                                                         � 
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ِن �ور، :!وه از�Hوط ِ�'�
رھ
ی :
ط=�
 را%$# ھ
ی ز�# ا����, $%�Hرھ
 و 


�# ھ
ی � ،وا�!-#C	
C ر و
C�
 ھ�
# ازرو�داد ھ
ی �#�
��و  �=# �3ری، 


�# و:دم ِ��وو�5ت @�
:# در�ور، در:�ن %
ل، 	# $وC�#، 	# ا:$�$Cذ�ری ا


�ش ��
ن را ��ز 	, �
:# ز�$Cو ا #�
��
د ھ
ی دو5$# @�را�وِن %Hوق ا��

                                                                               ��0ذات. 


ِرھ��ن ب و�3# ازد�$راِن اC�
 ھ�
�, �# در$%ِت او.
ع و را�ِط �
ن، �� 


�ِت ا�$ر�$# " �	ر�زاری �C�ور"، 	$�
ن �و$, و آ�را در$��

ر�E روِزا��


ِل ��	, دوِم �
ِه :Hرِب C���د �, ا��(، :�ِن  1392@ 
�ر ر��ور�دی 	, 

�د�
 درج ��3��م $
 �واC�
�, را 	دوِن ھ�04و�, د�ل و $�رف درا��ز ۀ :ز�

 :�ِق درد و آرزوی �( د�$ِر Cواِن ا�ن �رز��ن را 	�$راز @�ش درک ��وده و

                 ار، 4, و.N و %
5# دا$, ا�ت؟     	دا�د �, زِن ا��
ن در ا�ن روزگ

ا�* ا�	�ن �ودن آرزوی د�ر��* ام ا	ت و �رای ا�	�ن �ود�م �ش ����م. ���واھم آزاد" 

��:'��م ��6رم، �	� *� .����ن، آ�دن�ر ھ��م ر	�د �. ��م. ر�* �7ل ��م و �*  ،

�ط�5;* �ردن و ا�/�م ِھر��ری در ز�د�.  �* د	ت �ودم ���د. �ودم ��5? و '�4ِب 

راِد ز�د�. ام ���م. و�. در /�ده ای �دم ��ز�م، 	رم را ��M ��6رم و از اذ�ت و آزاِر ا�

�زا4م درا��ن ���م. آرزو�م ا��	ت �* �	. �* ��طِر ا�دامِ ز���، 0���نِ 	��ه، 

�وِت ��ن در0�م ���0دِر�و0? و �� ��5ِس � *� .���ن �K و ��ز�م �زا�4م ��ود. آ�

زن از  ا	ت، �* ��طِر �ن �* ���ه �����د. 0ون �ن ا�	�ن ھ	م، ;/ب ����م �* ا�ن �*

�. �د 4/��. �رد در /��;2 �� �* ���ه آ5وده ����ود، ا�� ا�ن �:ط �رد ا	ت �* از �د 4/�

ھر 0��ر راه، �0د�ن �	. ���طِر 	وار زن �* ���ه آ5وده ���ود. د�6ر ���واھم در

م را ��6رد و از ��ِد 0ر�د��ِت ا�راد در /��;* آزاد ���م. �* ا��د آن روز�ی �ردِن �ن ُ�
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'��م ��6رم، آ��ده ام را، �	�رم را، �ر�? ز�د �. ام را، �وع � .��* و ھ	م �* و�

�د 	��ه و 	>�دش را�� *��د. �را�م ;��ن � �ورم را ا���ب ��م و �	. 4ق �دا

ت �َ�رد ���واھم از د�دِن 'ورم �	. �. آ�رو ��ود و از �و��دِن ��5ِس د�5واھم �	. 5ذ

د�م و�	. �را ���K�� 2 و�رم و �د��. اش �7وان ���د و د�6ر �* ���ص ا5;:ل �و

�ور����م. ا�� در��� �* ر	�دن �* آرزو ھ��م ��3. ���ل ا	ت . ���واھ�م در/��;*، �

وا�;.  ����م ! ا�� �* �رد �ود�م ھم ا���ر ��. ��م. �:ط ا�	�ن �ودن �* �;��ی د�6ر زن

�� و �ظ3و��ت ھ� را �� 34:و�م اش آرزو�م ا	ت . �ن ز�م و ط;م ذره ذره ی ا�ن 4:�ر

R�/ وم. ز�م و���م . �ن ز�م  و �ر��ِد �ظ3و���2 ز��ن ��ورم را �� �وِش دل ��َ0 .� 

�دن د ِ��? ����س را ����وم �* ا�ر از و�ت ِ �وردن و �و�زدن و �ر��د ���دِن ا�ن �ر

اش 45ظ* ای د�ر �د، د��� را 	ِر ���م �� د�ر و �واھرش �راب ����د. ��دا�م �* 

�ده ا	ت، ز���. �* �* ُ/رِم � *��رون 60و�* �وغ ِا	;��ِر �ر�. ھ� �ر �ردِن ز��ن �ذا

��ِم �ردان ِ ����ت �واه ��>رم �ر�ن از���*، 	ِر��ن ُ�ر�ده ���ود. �ن ز�م و از *

دای ���واھ�د از زن �;�وان 3�ُ. �رای ر�. و ���ر�ِت �ود ا	>�ده ���د. �ن ز�م و '

��ل و �;��5ت��دِن دلِ د�را�. �* از ��ب و دا���6ه و ز�����* از ا *	��  ���

وز . �* ا��د آن ر���و�د را �. ��وم. �ن ز�م و از �رد �ودن ھم ا4	�ِس ا���ر �����م 

�ن �* �:ط ا�	�ن ���م،؛ �? ا�	�ِن �* ��م �;�� ھ�ی �وب، 0* 5ذ. دارد �* �>�وِم ا�	

�* �;��ی وا�;. اش در و/وِد ��ن ر��* ��د و ا�ن �>�وم در رگ، �ون و ا	�وان ھ�ی 

��ن /وا�* ز�د و � ا��7ِق و/ود ر��* دوا�د. �ن ز�م، ا�� از زن �ود�م ا4	�س 4:�رت 

                                                                                      ی . ��م..."��

�0ون �5
��واِن 	��ت 

ِن �3# از	���
ن، 	# �ورد ��واھد 	ود �$ِن �	�ت  ھ�4

	 ،,�
�
=
��م �, در%
5ت ِ	�$ری درا$
ق ِ��
 درج C�
�ن $�
ر را در ا�� #3� 


0
راِن �
م داده ا�ت :از�	رC�م ���م ��زارُ�ل ا	ت. از و�. �ود را ����"  ا��
ن ا

��م ز�ده �. ام در ر�E و �د��. �وده. �ن ���6* اوMد ِ����ل �ودم وھ�وز �ود را 
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* �ودم و �;�. �وھر را ھم ���دا�	م �* وا5د��م �دوِن ��وره �� �ن، �را �����رای �

اد و ��واده �. �وت �رده �ود، داد�د. �وھرم آدِم ��	و�ردی �* ز�ش در اPِر ظ3م و 	م ِ�

�دوِن �	ب و ���ل ا	ت. روزا�* �ردی ��ری { �زدوری } ����د، ��ھ. ھم از�;دن 

ذ,�لِ 	�K �. آورد و در ��زار ��>رو�د. �0د ��ه ���ود �* ����ً ����را	ت و �� 

�ش . �� دو	�ا���'. �Pل �ودش ��	ت و �ر��	ت دارد. �� آ��� 0رس ����د. و�

�� ��رون از ���* درھوای 	رد در ��ه ���* ������* �. آ�د؛ �ن �� اط>�5م ا�Pر 

 ���وا��م، 0را�* �? ا�ق دار�م. روزھ� و�. از ��ر �. آ�د ھر�0ز را ����* �رار داده

�د ��ز�د �* 0را ��ن ��ر را در	ت ا�/�م �داده ام�� *�و  �را �� 65د و آ�0* �د	ت دا

��دھد. ازازدوا/م ��E 	�ل ��6ذرد، دو ط>ل دارم �* در ا�ن �دت ھر�M�� *0م د���م 

* {�ر20 �ذ�ت '�ر�ردم، و5. �د. ��ل �وھرم �� ��داِق �>K �ر	رم �و��د، �� �ر0

ز�م  >�K } ���وا	ت �را �ز�د، �ن از د	ش �ر�م، د	م را ز��. �رد �* ھ�وز /�ی

�6ر ز�ده �. �را�م �. �;�. �ود. �وا	م آن /ور ��ده. �4دی �* �K آ�دم �* د

�ود�ُ�. ��م � �ود را از ا�ن ز�ده �. ر�E آور را4ت 	�زم. �رِگ �وش { دوای �رگ 

* �وش } �وردم. و�. ا	>راغ ���ردم، �	ِر���م �* 0��ر	�5* ا	ت �ر��د ���ن �

ا �* آ�ده �ر4و�3. دو�د و �>ت �* �����د �* ��درم دوا �ورده. ھ�	��* ھ� و �وھرم ���

�وب  در�4ِل C;ف روی 0��ر���. �* �>����* ا�:�ل داد�د. 	* روز �	ری �وم، '4م

�د؛ �را �در و ��درم ����2 �ود ��ن ُ�رد�د. آ��ن از �وھرم ��E روز و�ت �ر��د و 

* �ود و �ن در���2��د �* �;داً �ود �� او را �* ���* اش �. آور�م. 	* روز �6ذ<� 

* �ودم �* �وھرم ����* آ�د �� ��ر �>ت �* 0را �*�درم ز�ر '�د	�� �����*  5. �� آ�

ا �ر�م. >�K 0ٌره  �. در د	ش �ود، آ�را �طرف �ن �ر�ت، �ر��د زدم و ���3. ر

�ت. �ر	رم ���دم. 'دای ��ر���* را ��ن داد. ��درم �ر��د زد �* ��6ر�د د�رم را �

دم، را ��6رد. �ن ھ��ن ���ل را از 	رم دور�ر�درم از ��ت ِوی دو�د، و5. �وا�	ت او 

و/* �دم �* �ون از د	م /�ر�	ت. �در و ��درم �را �* �>����* �ُرد�د، د	م را �
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*، ��3�7ت ���واھد، ا��	���د �* ا	�واِن د	م <��� ��ِش  ���	��ن �رد�د. دا�رھ� 

�ر. آ��دۀ �رض ��دھد �� � ا	�وان �دار�م، ���د �* ��دوز�رو�د، ���دا�م آ�� �	. �را�ش

"                                                             �� �;3وم ��	ت �* 0* �واھد �د؟ 
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