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  ���� ا��د ا���د �� ا���د�� ��و�دا
�ن وا�� ا���
	��ن در ارو

�� ھ��م و ���ر ��ل ��ل از ���و��� ��وق �وھ��ون ���ل ��رغ ����ن در &�ر ���ل در %�� از د���ر و�$ی �دا�!  �و 
�, او را �+د از &��د�ش �د�ت  ��ل )�د،���ن �+د از �را/ت  .داد ادا�� �درم   &دم. �در�$�م ���� %و�ف ��م دا&ت و 

�درن �ر �%��&د، ,����, و���ت د��ع �� در ا��0����ن %, ��آوردم. در د��ر ا��ر�ت دار%م و در او��ت  رو ��وی 
����و �و&�� ھ�ی ا��0���ی ��%م ارو�� ھم  ، ��%����%��ری )ود را �� آن �4روف �%��زم. از طر%ق ا��ر�ت �� �ر)� �&

�� �را%م آ&���6 �%دا �ردم. ��م ا�5���7%را �ود. ����ر%ن �ری �� و���%ت درآ/�ز�ن ��و�دا��ن ا��0ن در ارو��، ��� �� �&ش 
&�ن زدم. �����ی ھ%9ت رھ�ری و �+��%ن �رای �ن �� آ&�� �ود. ��م ھ� را %�ددا&ت ��وده و از �درم �ر�%دم. �درم ��د �� ��م 

/$م �)� �64ون ��  ����  ����� �%�ت در 7:ت وی ا�د. �رده ���+ر ��و�دان را )ود ����ق ا%��� 7:ت �درم را �%&��)ت.
د��ورای )ود را در ر&�� ��وق )4و�4 �%ن ا�دول 7ر��� ��و�دان ���وب &ده �%�وا�د و�� او %�%�9 &%; ���� ا�ت و 

�& ���� ��)�ن ا�5�ن ا��:�ده �وء �+�ل �� آ%د. �درم %�� از �+�و�%ن ر6%س را )وب ���)ت. ا%ن آدم از ���ش �رای �� 
در ���و��ٔ� ��وق �ود. �ون ��ر  ��ز���%�� در دورا�� �� �ز�ش ���م �ود ��4ل ��وق �ود و ��ر��د �� 4$�%ت 

�ود �� �)�طر)د�ت �� ا��$ب�%��رد، اد � %�را �� زور %� ��  را%�Dن ��رات و ��وده  ���ر ���رھ�  در  (؟!) �ز�� 
ا%��ود �� ھ�%ن آدم �+د از �را/ت ��%ث ا�%����ت در  (!)ا��$ب &�وھ��د Eورر�� از ا���دان �%Dر�ت. %�� از �+5زات 

�و��ت  ز�� ���و��� �ود. ��%�ٔ� ��ل ��&� ���و��� ��وق &��ل 7رد%ده و در %ن �+��وG ��رار +�درم ��&� ھ�ی �ز�� 
4�%ن وا���دان ��ش دا&��د. �+�ون دو�� �)�ت ��در ا)���ق �&�ده ای �� در ���و��� ھ� ���م �ود ودر ���د%د &د���ی 

�%دا��د ��   ا��$�� ا)��4�4 �+�ون &رف ا�د%ن &رف ر6%س �Hر�وا�� ���ود و در دوران �5%ب I �5�&%ن او 7رد%د. ھ
Jر�وا�H ،ط�%ن�����ث &%ط��� ای �ود�د �� از دھ��ن و ��رKر و E��� ا)��4�4 ھ��ن ���ن ا)��4�4 و ���ت 
�رد�د. ��د ھ:�� %� ��4ل، ط� ��د %� ����%��)��د وا�ر ا دا�ش را ھم �5%ب I و ��ر�ل ا �� ده   ��ه �+دود ا دا

ت، در دوران ��روا�6 رو��� ��%�� �ظ�رت و ھ%9ت ��ر%ر �� �درم �� ��م آ��� آ&�� ا� ا ��ی رھ�ری، د%Lر
�� ا)��4�4 ا��$��،  ا��0����ن در ُ�����ی رو�� و ا ��ی د%وا���ی   در����Hر�واJن ا)��4�4 ا��$��، ����ط�%ن  

�رده و �� ا��E��ی  ده �+دود، دا�ش ��و�� ��%� ��دود �� %, �ورس ا���ط�ق %� %��ر%��ل �ورس )�د و/%ره ��ر 
  �د&وروی ���ق �%��&د. �)�%, �و��ه �دت در ا��

�� ر5وع �� �و&�� ھ�ی ا%ن  ��%5����ن ��و�5 &دم �� ھ�� �و&�� ھ� �%���، �� اد�%�ت ��%&%� ای �ر��� و���د 5وھر 
��و�� �%��&�د. &�%ده ام در ارو�� ھ�� آ���%�� &�رو�د ا�د %� ا���ت ���و�� دار�د، �ق �&�%ل ا�5�ن را دار�د. ا%ن �ق 

��م �%Dذا&��د،  (ا�5�ن ��ر��دان ا��%�� رژ%م ��و�%��� در ارو��) ر ا%ن ا�5�ن را�7 ا�5�ن ���ز�د. ا�و�� &�ن ا�ت ���
را ���ل )�د%���� �ن ا �را�� �دا&�م. ا�� ا��:�دٔه ا�زاری از ��م ��و�دا��ن ��%ث �و&ش �و�س �رای ��ھ%ت درو�� 7�د%ده 

�, )ود �%دا�م. ��� آدم����� ای از %, �� )و&�)���� ا)%رآ ���ل �دا���� و آ�را �وھ%�� �رای %��د ���رDوا�! �%ن و����م 
���وی �و&�ٔ� او را �� ��ل ��و�دان �و�� ا��)�ر �ر)وردم ودر و5ود او ھ�دردی %���م. �ن ا%ن  ���� &���م ا�

�ن ھم دارم.  �� ر��6%�� و ا �را�%�ت  ��و�دان �ود�ش و�%��Dر ��  ��ا%ن ����ط�%ن )�د، �Hر�واJن    ا�%دواری �� ا%�
�� �د��م و �&�� �� )ون ا)��4�4 ���و��� �س از ذر�د، و5ود �دارد. Dا��$�� از اد �ی ��و�دان �ودن �و ���ت 

�%�وا�دھر د��&�5%ب �-ت در دوران ��ر�ل���ر �� اذ �ن �� ار���ب 5��%�ت �%&��ر  �%� �&ر%و )�د%�ت �ودن �&ر�د ،
�� را ��ا%��� ھ��ن �&م �:%دا�� ا�د �� د%روز �� �درت دا&��د درھر �7م &�ن )&و�ت �%داد  )ود���ت دھد.��وع ��ب �� 

�رد و ���ون ����ل �%&د%����5 &ده ��ر روز�ر& �������%ت ���ون ��:را�س در�وردو�� ��J  ، ۀ &�ن �ود. &���5 و���
 ������د.�� ا4ط�ح  %���رد% �ر7زار ���  Dر &�ن ���م ��ر�Dل ����� ا�دا)ت. ��ر�Dلا%ن �و�وع �را �%�د %, ھ

�و�د%��� دو�ت ��و�� ����د ��ل ��ل ��� %, ����S ط� ، �)ود���ت �%دھدو��ب درو/%ن ���و��وه را  ھ�وزھم در ��ره 
�ون ��� �� �� ��5��� ھ�%ن ���� ا)��4�4  �پ &د،�در �J�� .وده ا�ت���وا��%ون ��وق ط:ل را �+ر�� �

�ود و از �%��وم ��ا��$�� در دوران ا��دار �ز�ش 4دھ� �و5وان را �� 5را%�� �ظ%ر �)ش &����� �� ����� ز�دان 
�وم �� ز�د�7 %�%�� و ��رو�%ت ھ�� �5��رDھزازان ط:ل د%��  �� �رد. در �%D��ه &�ن را 7ر��� و آ��� را 

�%&���د �ن �� ��و�دا��ن وا�+� ا��0ن در ارو�� ا%��ت �� ا���د%� ای از �5رب �ر%ن و ��ک �ر%ن ��و�دا��ن �� در ا)%ر
�� ��و�� �و&� ��ر ���ل �و�5 ای دا&�� ��&�د،�ا%�5د ��وده و �� ا��&�رات �� ���وای   در���ٔ� ا��د�%, و %� ��ر  

��دان ��وق در دا)ل و )�رج از �&ور ا����ل دھ�د.��    ��و��، دا�ش ��و�� &�ن را�$    
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