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 	ن از طرز را	ت 	� ����م!
 

	��ول ھ��� ��	� " ا�ق" ا��را��� �و���؛ ���   
 

!� /و.-� �راوان ,�د ورق ��د دا�ت را +*ت  �و���دۀ آن'ره ورد $� (�ن ھ���) !� ��م ��  !�زھم �ر�و�تِ 
��ر !� 	� ار��ل �	وده ا�ت. ��ت از �ر���دۀ 	/�رم 4وزش 	� ط-!م $� آ�,� را �و��� ا�د، �1	ت ھ�ی آن را 
$� ا/������ !� �ظر 	� ر��د و !� �����4 ��را�� 	وا�9ت �دا�ت، از ذ$ر آن 	�.رف �دم و ا	�؛ 6.�رۀ آ�را 

 ، �9د�م /�ور ��ن 	� $�م:$� وا�ت ا���ن ا�ت
را  !� ��� ��Bن از  �� اوج 1درت !!رک $�ر	ل، �!� �١٣۶٢	� دا�م ,� د��ل و+ود دا�ت $� در��ل 

ر���ت ا	��ت دو���(�د) و از+	-� 1D6	�د ���� �ده '�ن 	�ر$��زم ������زم و  و���و�دان $� �6و ��Cل
�ت، !� ھ	�ن د��ل از ����� $� ��!ت !� او دارم، 	� دا�م !!رک $�ر	ل !ود، �4ری $ردم. ,ون او و���و�د 	�

$� �� ھ�وز ھم �	�دا�د $� 	�ر$س از $+�!ود، $� !ود و ,� ا�د��� دا�ت) !� ھر /�ل... .!F ِ آن �ب، .داھ�ی 
����  �4*م و�� آراِم او 	را از واب !�دار $رد. 	�و+� �دم ����I �4ر ��زدا�� اش را $� ���د $ودک �H و��م �� دو

ر��ق !!رک $�ر	ل، �رز�د .د�ق و  (!ود در آKوش 'ر��� و او را !� $	4ل �4,��ده ا�ت. B6س !زرِگ !!رک $�ر	ل $� در /���� ���4ن آن 
�و��� �ده !ود، !� د�وار ��� آو�زان !ود. ا��Iت ود را !� �وی B6س ����� 	� 'ر�ت و ط�-H ) رھ!ر $�ر'ران و ز/	���Bن ا������Lن

�ظ 	� $رد.  َ
ل –��ر  –َرک  –َ�ب 	� ��ت و !� او 	� �*	��د $� آن B6س، !!رک $�ر	ل ا�ت و �4و��� ��م او را     (  را 	�و+�-� (
). ھر !�ری $� �4ر $و,H ��م َ
ل –��  –َ��  –َ�ب ط�-H ��ز !� ھ	�ن ز!�ن $ود$��� و ����B اش ��B� �B  ا�ن ,��ن �Bرار 	� $رد: ( 

!!رک را �Bرار 	� $رد، 4درش !� و�/��� روی او را 	� !و��د. ا�ن ��6ق و د�!��� رھ!ِر 6ز�زش و �4رو!! ا�د��� 	�ر�1 	�ر$��زم 
از 	�ز B6س  ������زم ��*� !� آو�زان $ردن B6س ر��ق !!رک $�ر 	ل !� د�وار ���، 6طش ا�D9!� !! اش ��راب ��ده !ود، در 'و�� ��

H �1ب �ده '� �B+��� ( 	�ر$س، ا�I-س و ���ن) و �Bدا�� 	+�	� $و,H ا	�،  ا����دۀ ���ن $� $Dِه آ���!�Iر  !ر �ر و !�M 4وش !ر �ن و �
د��ش !� D6	ت �4روزی $�ر'ران و ز/	���Bن !�M !ود، ��ز !� �ظر 	� ر��د.  !� ھر /�ل آن روز و آن روز'�ران 'ذ�ت. ای $�ش و 
ای $�ش او و ا	�Oل او !� دا��ن ھ	,و �D6ق !� رھ!ر ��ن، !� /زب ��ن، !� رژ�م ��ن، !� ا�د��� ا�D9!� ��ن 	ط�!ق د��ورات $��ب 

	�ر�1 و دوران ��ز ود /ر$ت 	� $رد�د و �رز�دان ��ن را ��ز 	Oل ود ��ن !� ھ	�ن �Bر و ذ$ری $� دا���د، �ر!�� 	� $رد�د. ا	�؛  
آدم �	� $���د، ز�دان �	� $رد�د، !� د�ن و آ��ن 	ردم اھ��ت �	� $رد�د، !	!�رد �	� $رد�د، +وا��ن و �و+وا��ن را !� زور �1ل �	� $رد�د، 

!� B�6ری �	� �ر���د�د، 	ردم را از ���، د��ر، 	زر�6، $و,�، !�زار، ��!ر� ،�B	�Bب، 	�+د، دو$��داری، $را,� را��، +وا�� 'ری 
ل �	� ر���د�د. ا�!�� ا'ر ,��ن $�ر ھ� را ا�+�م �	� داد�د، ��ظ�م ھ�ی ��ت �4$���ن و ا�ران ��ز ,�ق �	� �د�د. ... �	� 'ر���د و !� �1

( 'ل و '-زار) 	� �د. ا	� آن ا�D9!� ھ� �� 	��د��ن $�ر'ران و    !دون �رد�د ا������Lن !� 1ول ود ��ن �Iو��ن و !� 1ول 	ردم �6دی 	� 
زه ھ�ی 	�Bب 	�ر$��زم ������زم !� ا6	��� د�ت زد�د $� ���ن و 	�ر$س و ا�I-س را !د��م ����د. '-م �وروی ز/	���Bن!!، !رDف آ	و

را +	Q $رد�د. �و�����زم و $	و��زم را !� آر��ف ��ر�P �4رد�د. ,���,� ا	روز ط��!�ن، ا�6�9ده و دا���6ن ��ز 	Oل +د !زرگ ����� ��ن 
-ق) !رDف آ	و Hو$را��	وص ( /زب د.زه ھ�ی 	�Bب ا�Dم؛  !� �1ل، �Kرت و ����Cر�ن ا6	�ل و/����� د�ت 	� ز��د، +*�ن و !

$�ور ھ�ی ا�D	� را !� ��Lن آورده ا�د. 6+ب ا�ن ا�ت $� !�ز ھم -�9 ھ� و 4ر,	� ھ� !� �دت 'ر��ن ا6	�ل و/����� ا�راط� ھ�ی 
  �Cر�ف 	� $��د!! 	���د آ��B؛ دزد، دزد را !Iو�د، ,را دزدی 	� $��!!! ا�D	�، آ�*� را اھ��ت 	� $��د و ا6	�ل ��ن را �Kر ا�����

�ر 	� !رد. ازان روز $� ا��H �� و �� ��ل 	� 'ذرد، �� ��*�  !-� ! آن ( �د��ت) و���و�د 	�؛ /�M در ��B از �*ر ھ�ی ا��را��� !�
�ده ا�ت. از /ق �Iذدر�م، آن �4ر و �رز�دا�ش $� �4ر ھ	�ن �4ر $و,Bش $� ا$�ون �� و �� ���� ا�ت، ودش .�/ب زن و �رز�دان 

 و �وا�� ھ�ی آن �د��ت 	� �و�د؛ ا�راِد آرام، �ر !� راه، $�ر$ن، وش 	��Cرت ، �4 !�د !� د�ن و �رھ�S ا����L 	� !���د. ���د ��B از
!�رون �د�د، !��د. ھ	,��ن �ول و �رازو  د�Mل ��B	ل �.�ت آ�*� +دا�� �.�ت، ��Lر 	/�ط 4رور�� ��ن $� از ز�ر ,�ر رژ�م $ود��

$ردن ا6	�ل رژ�م $ود�� و �ر��دھ�ی 	-�و�*� ا���ن آواره و داKد�ده و در 1!�ل آن د�دن �-	*�ی 	���د از $���ر ھ�ی 4و��Iو�� و 'ورھ�ی 
  د��� +	�C �و�ط رژ�م $ود��، !� آ�*� ���Oر 6	�ق 'ذا��� !��د.

-C	 دی آنC� ن  �1	�� ازان را در�ن +� �9ل 	� $��م: م 	�Bب ا�����ت را �� آر آورده $�در �1	�� از �و���، �
  �ر��ت را در او ا�ر ���د      �ون �ود ا�ل �وھر ��ل

�ل ��و ��� �  آھ�! را �  ............     �رد�وان ھ�
��. !� ا�ن 	��C $� 	ردم 	� 	9و�� �� دار�د؛ ھ��� 	��Bد رو!�ه 'و !� ادا	� ا�زوده ا�ت: آن وط�دار �� و���و�د �د��ت 	�، �� ھ�وز $�ر

!� و��1 رو!�ه ,�	��ش را 	� !�دد و ,�زی را �	� !��د، �Bر 	��Bد، ھ�T $س او را د�ده �	� �وا�د. !-�! ا�ن وط�دار ��ر 	�   ھر '�ھ� $� 
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*�9-� را !���ن 'ذار $ود��ی Oور 	Cر�� 	� $���� $� او را !� ز6م ودش �	� �����د، 	وا+� 	� �ود؛  رژ�م $ود�� !.وص �ره $� و 
�Iن $�د، ظ-م و !�داد �د����ن و رژ�م $ود�� را !� �Bوھش 	� '�رد، �1ل و آدم $�� و ا��/�ر و ا��+�ر ط��!�ن و '-!د�ن را 	/Bوم 	��Bد، �

ام) 'ر��� ا�ت، /�B� M+� !� �1!*�ی آ�ت و /د�ث 	�وا�د، /�+� ھم �ده ا�ت، �B6*��� را $� در 	�B و 	د��� ھ	راه !� +�	� ���د  ( ا/ر
,ون $-	� �و/�د و �ورۀ آ�ت ا�Bر�� در د�وار ھ�ی ��� اش  !� +�ی B6س $�ر	ل و ���ن آو�زان $رده ا�ت.... ا	�؛ !� 1ول /��ظ:        

���C ز	��� $� در 	/��ل و 	+��س .و.� !� ر��9ی 1د�	� اش 	� !��د، ��د و ا6	�ل ھ	�ن  "$�ر د�Iر 	�" $�د !� -وت 	� "رود" آن
  و1ت 1د�م !را�ش �1!ل ����د ا�ت. 

!� او ���ر !��ورم $� از ,��ن $�ر ھ� د�ت !ردار �ود؟ ��.  4س ,� $�ری $رده   /�B� M-�ف 	ن ,��ت؟ !� او +�S و ��K	�Lل $�م؟ ��.
!��د ا�ن و���ی 	� و ھم 	�ر!�ن او وب 	�و+� (
ن از طرز 'را
ت 
! ���&م)! �وا�م؟ ھ�T. د�ش !���B-ش. ا	� ا�ن را '��� 	��وا�م: 	�

�و�د $� 	ردم وب �	� را 	� �����د و ھر'ز �	� را �	� !��د، 	Iر $� +رأت و �*�	ت 6�و وا��ن را از 	ردم دا��� !���د. 	ردم 
�����ش را دار�د و �	� را واھ�د !��د. وا��Dم. 	� .-ت �ر�!  

  
 


