﹡︪︣﹤ دا︠﹚ ﹏﹆︐︧﹞ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢ ﹩ـ ﹞︣د﹞ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( | ︫﹝︀ره ﹡﹜︀︐︧︋︀︑ ،ن ٩٢

و︲︺﹫️ ﹁﹆︣ در ︫︣﹨︀ی ﹞︣زی ا︣ان
﹍︀﹝﹡ ﹤﹡﹢﹠︡ه ︗﹝︺﹫️ در ︫︣ ︠﹢د︑︀ن ︋︀︫﹫︡؟
آ﹫︣︎ :﹩﹆︫︀︻ ﹟و﹡︡ه ﹋︣﹎ ﹤﹢دان ︻︀︫﹅
︮︊️ ︠︀︋﹢ن؛ اد︋﹫︀ت ︎︀ر︨ ﹩و ﹋﹢د﹋︀ن
︠︀﹡﹤﹨︀ی ︻﹚﹜︡﹞ :د﹋︀ری از ︑︖︣︋﹤ ︑︀ دا﹡︩
﹞︪﹊﹑ت ﹞︀دران ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده
﹋︀ر﹡︀﹞﹤ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ﹞︪︡

︠︡ا را︡︠ ،ا را ،در︋︀ره ︐﹫﹝︀ن︀︊﹞ ،دا ﹎︀ه ︨﹫︣ و ﹎︀ه ﹎︨︣﹠﹤ ︋﹝︀﹡﹠︡ و ﹆﹢ق︫︀ن ︲︀︹ ﹎︣دد) ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ .ع(

آدرس ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
︠︀﹡ــ﹤ ا︣ا﹡﹢﹛﹢﹞ ﹩ی )د﹁︐︣ ﹞︣﹋︤ی ﹞︣د﹞︣︑ :(️﹫︺﹝︗ ﹩ان︀︋︀﹫︠ ،ن
﹞﹢﹛﹢ی︨︣﹡ ،ــ﹫︡ه ︋﹤ ︨ــ﹤ راه ︑︐ــ︧﹚﹀﹇ ﹤﹢﹋ ،﹩ــ︀زان ،پ:﹟﹀﹚︑ ،٣
 ٥٥٦٠٣٤٣٦و ٥٥١٥٤١٦٥
︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡︣︑ :ان︣︑ ،ا﹡︍︀رس︨ ﹤﹊﹚﹁ ﹟﹫︋ ،ــ﹢م و ︀رم،
︠﹫︀︋ــ︀ن ︫ ٢١٢ــ︣﹇) ﹩وا︔﹆︵︀﹆︑ ،(﹩ــ︹  ١٣٧و  ،٢١٢پ:﹟﹀﹚︑ ،١١٧
٠٩٣٣٥١٥٢١٩٤
︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ دروازه ︾︀ر︣︑ :ان︀︋︀﹫︠ ،ن ︫﹢ش︣︐﹞ ،وی ︫﹢ش︀︋︀﹫︠ ،ن
︠﹫︀م ︗﹠ ﹤﹢﹋ ،﹩︋﹢آذر︀ ️︧︋ ﹟︋ ،رم ،پ٥٥٨٩٥٧٥٩ :﹟﹀﹚︑ ،١
و ٠٩٣٩٦٠٠٧١٧٨
︠︀﹡ــ﹤ ︻﹚ــ﹜ ﹁︣ــ︤اد︑ :ــ︣ان︣﹁ ،ــ︤اد︋︀﹫︠ ،ــ︀ن ا﹞ــ︀م زاده داوود،
رو︋ــ︣وی ﹋﹢ــ﹤ ر﹞︱︀﹡ــ﹢﹝︻ ﹤﹢﹋ ،﹩ــ ،﹩درب ﹋︣م ر﹡ــ﹌:﹟﹀﹚︑ ،
٠٩١٩٠٩٠٠٨٣٥
︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری︫︣ :ری︡﹫﹞ ،ان ︫﹫︡ ︾﹫︊︀︋︀﹫︠ ،﹩ن ︠︣﹞︡ره،
﹋﹢︋ ﹤﹢ر︋﹢ر ،پ ٥٥٩٥١٩٣٢ :﹟﹀﹚︑ ،٢٩
︠︀﹡﹤ ︋︪️ ﹋﹢د﹋︀ن ا︣ا﹡︣︑ :﹩ان ،خ ﹇︤و ️﹝︨ ﹤︋ ﹟آزادی ︡︺︋ ،از
دو را﹨︀︍﹇ ﹩ن ︡︺︋ ،از ︎﹝︌ ﹎︀ز︀︐︨﹢︋ ︉﹠︗ ،ن ︑︣ا﹡︀︋︀﹫︠ ،﹩ن ︋﹠﹊︡ار،
︠﹫︀︋︀ن درو︩ ،پ  ٥٥٧٠٥٣٢٠ :﹟﹀﹚︑ ،١٣٣و ٠٩٣٣٥٤٩٦٢٦٥
︠︀﹡ــ﹤ ا︣ا﹡ــ ﹩ورا﹞﹫ــ :﹟ورا﹞﹫ــ︪﹫︎ ،﹟ــ﹢ا︋︀﹫︠ ،ــ︀ن ا﹞ــ︀م﹀﹚︑ ،ــ:﹟
٠٩١٢٧١٧٥٧١١
︠︀﹡ــ﹤ ا︣ا﹡︣﹋ ﹩ج︗ :ــ︀ده ﹇︤ل ︭︀ر︀︋︀﹫︠ ،ن ﹇︣ه ︧ــ ،﹢﹛ ﹟پ١٢؛
︑﹚﹀٠٢٦٤٥٢٦٤٢٣٥ ،٠٩٣٦٥٨٠٩٢٤٦ :﹟
︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹇﹚︺﹤ ︨︀︠︐﹝︀ن︫︣ ،︪︡﹞ :ک ︫﹫︡ ر︗︀︀︋︀﹫︠ ،﹩ن ︣
 ،١٩پ ٠٩٣٥٣٨٦٨٢٢١ :﹟﹀﹚︑ ،٣٩٠
︠︀﹡ــ﹤ ﹨﹠︣ ا︣ا﹡ــ︑ :﹩ــ︣ان ،خ و︡ت ا︨ــ﹑﹞︡﹫﹞ ،﹩ان ︫ــ︀︎﹢ر ،خ
﹁︣وزش ،ک ︮︀﹛ زاده︥︎ ️︧︋ ﹟︋ ،و﹨ ،﹩پ٥٥٣٨١٤٧٠ :﹟﹀﹚︑ ،٣
و ٥٥٤٨٧٩٠٥

د﹁︐︣ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︮﹠︺︐︫ ﹩ــ︣︿︣︑ :ان ،خ آزادی ،دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩
︫︣︿︀﹝︐︠︀︨ ،ن ︫﹫︡ ر︲︀٦٦١٦٥٨٢٥ :﹟﹀﹚︑ ،﹩
︑﹚﹀ــ ﹟روا︋ــ︳ ︻﹝﹞﹢ــ︤﹋︣﹞ ﹩ی ︗﹝︺﹫ــ️ ا﹞ــ︀م ︻﹚ــ) ﹩ع( در ︑︣ان:
٢٣٠٥١١١٠
︎︀﹍︀ه﹨︀ی ا﹠︐︣﹡︐:️﹫︺﹝︗﹩
www.sosapoverty.org | jeana.blogfa.com
﹨﹝﹫︀ری ︫﹝︀ ﹞︀ را در ﹏ ﹞︺︱﹑ت ا︗︐﹝︀︻﹢︑ ﹩ا﹡﹝﹠︡︑︣ ﹞︀︨﹩زد:
︫﹝︀ره ︧︀ب︀︧ ٥٧٧٤٦٨ / ٩٤ :ب ︗︀ری ︗︀م ︋︀﹡﹉ ﹞﹚️ ︫︺︊﹤
﹨︖︣ت︀﹡ ﹤︋ ،م ︗﹝︺﹫️ دا﹡︪︖﹢ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
︫ــ﹝︀ره ﹋︀رت ︻︀︋︣︋︀﹡ــ﹉﹡︀︋ ٦١٠٤ ٣٣٧٧ ٧٠٠٣ ١٣٠٨ :ــ﹉ ﹞﹚️
︫︺︊﹤ ﹨︖︣ت︀﹡ ﹤︋ ،م ︗﹝︺﹫️ دا﹡︪︖﹢ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
︫﹝︀ره ︧ــ︀ب ارزی︣︖﹨ ﹤︊︺︫ ️﹚﹞ ﹉﹡︀︋ ١٤٢٩٨٤٩ :ت︀﹡ ﹤︋ ،م
︗﹝︺﹫️ دا﹡︪︖﹢ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
***
︫﹝︀ره ︧ــ︀ب و︥ه ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡٢٤٧-١١-١٠٠٥٠٦١-١ :
︧ــ︀ب ︗︀ری ︋︀﹡﹉ ︎︀︨ــ︀ر﹎︀د︫ ،ــ︺︊﹤ ︀رراه ﹋︀﹛︕︀﹝︫ ،ره ﹋︀رت
︻︀︋︣︋︀﹡﹉  ١٦ر﹇﹝٥٠٢٢ ٢٩١٩ ٠٠٠١ ٠١٨٠ :﹩
︫﹝︀ره ︧ــ︀ب و︥ه ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ دروازه ︾︀ر︣﹇ ٤٢٠٩١٦١٢-٥٨ :ض
ا﹛︧﹠﹤ ︗︀م ︋︀﹡﹉ ﹞﹚️︀ ﹤︊︺︫ ،رراه ﹋︀﹛︕︀﹝︫ ،ره ﹋︀رت ︻︀︋︣︋︀﹡﹉
 ١٦ر﹇﹝٦١٠٤ ٣٣٧٧ ٧٠٠٥ ١٤٩٦ :﹩
***
︗﹝︺﹫ــ️ ﹞︧ــ︐﹆﹏ ا﹞︡اد دا﹡︪ــ︖﹢︣﹞ ﹩د﹞ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( در ︨ــ︀ل
﹢︮ ﹤︋ ١٣٧٨رت ر︨﹝ ﹩در وزارت ﹋︪﹢ر ︋﹤ ︔︊️ ر︨﹫︡ .ا︀︨ ﹟ز﹞︀ن
﹞︣دم ﹡︀د ﹨﹝︙﹠﹫ ﹟دارای ﹞﹆︀م ﹞︪ــ﹢ر︑ ﹩در ︫﹢رای ا﹞﹢ر ا﹇︐︭︀دی
 ا︗︐﹝︀︻︨ ﹩ــ︀ز﹞︀ن ﹞﹚﹏ ﹞︐︡ ﹞︀︨ ️﹫︺﹝︗ .︫︡︀︋﹩ل﹨︀ ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤︮﹢رت ر︨﹝ ﹩در ز﹞﹫﹠﹤ ﹋︀﹨︩ آ︨﹫︉﹨︀ی ا︗︐﹝︀︻︡﹠﹋﹩﹞ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹩
و در ــ︀ل ︀︲ــ︣ دارای ︋﹫ــ︩ از ︱︻ ٥٠٠٠ــ ﹢داو︵﹚ــ︉ و ﹠︡﹟
﹞︣﹋ــ︤ ا﹞︡ادی در ﹞﹠︀︵﹅ ﹞︣وم ︑︣ان و ﹡﹝︀﹠︡﹎︀﹨﹩ ﹩در ︋︣︠ ﹩از
︫︨︣ــ︐︀ن﹨︀ی ﹋︪﹢ر ﹞︫︀︋﹩ــ︡︣﹞ .ا﹋︤ ا﹞︡اد ر︨︀﹡﹩﹍﹝﹨ ️﹫︺﹝︗ ﹩
در ﹞﹠︀︵﹅ ﹞︺︱﹚﹫︤ وا﹇︹ ︫ــ︡ها﹡︡ و »︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ «﹩︀ »︠︀﹡﹤﹨︀ی
︻﹚ــ﹜« ﹡︀﹞﹫︡ه ﹞︫﹩ــ﹝﹨ .︡﹡﹢ــ﹤ ا︻︱︀ی ﹁︺ــ︀ل در ︗﹝︺﹫ــ️ داو︵﹚︉
﹨︧︐﹠︡ و ﹋﹚﹫﹤ ﹨︤﹠﹤﹨︀ی ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ︗﹝︺﹫️ ︋︀ ︀ری ﹞︣دم ﹡﹫﹊︀﹋﹢ر
︑︀﹞﹫﹢︫﹩﹞ ﹟د.

﹡︪︣﹤ دا︠﹚﹏﹆︐︧﹞ ️﹫︺﹝︗ ﹩
ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢ ﹩ـ ﹞︣د﹞ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
︫﹝︀ره ﹡﹜︀︐︧︋︀︑ ،ن ٩٢

﹎﹏  ﹡﹝︀د ا﹞﹫︡ ا︨️،

︣ا ﹋﹤ ︑﹠︀ ﹎﹚ ﹩ا︨️ ﹋﹤ در ز﹞︧︐︀ن و در اوج ︨︣﹞︀،

ز﹞︀﹡ ︘﹫﹨ ﹤﹋ ﹩ا﹞﹫︡ی ︋﹤ رو︩ ﹎﹚،️︧﹫﹡ ﹩
︋︣ ︨︀﹇﹤اش ︫﹊﹩﹞ ﹤﹁﹢ز﹡︡،

︋...﹩﹎︣︋ ︘﹫﹨ ﹩

﹁︨︣️ ﹞︴︀﹛︉
︨︣﹞﹆︀﹛﹤؛ دو︋︀ره ﹞︀︨﹩ز﹞️ و︵٤/﹟
آرزوی ﹋﹢د﹋︀ن ︫︣م٦/
﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩ا︗︐﹝︀︻﹩؛ ﹋﹑س ﹡﹆︀︫﹢﹋ ﹩د﹋︀ن ﹋︀ر١٠/
﹎﹀︐﹍﹢ی ﹋﹢دک درون ︋︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر١٢/
د﹍︣︠﹢ا﹨﹢︪﹫︎ ﹩ای ﹞︐﹆﹫︀ن١٤/
︑︀﹝︑ ﹢م ︑︀ر را ز︧︐﹤ ای١٦/
ز﹡︡﹎ ️﹫︺﹝︗ ︀︋ ﹩ا﹞︀م ︻﹚١٨/﹩
ا︠︊︀ر ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚٢٠/﹩
﹎︤ارش آ﹞︀ری ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡٢٣/﹩
آ﹫٢٤/﹩﹆︫︀︻ ﹟
ر﹡︕﹡︀﹞﹤ ︑﹫﹜ ︫﹠︀︨︀ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚٢٧/ ﹩
︮︊️ ︠︀︋﹢ن٢٨/
اد︊︀ن ﹁︣دا ٣٢/
︋﹍︢ار ﹞︡ادر﹡﹍﹩ات ︋︀︫﹜ ٣٣/
﹎︤ارش ︑︭﹢︣ی٣٤/
﹨﹝﹤ ︗︀ی ا︣ان ︨︣ای ﹞ ﹟ا︨️٣٦/
︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ﹞︪︡٣٨/
راه﹨︀ی آ︨﹝︀ن٤٢/
﹡︀﹞﹤ای ︋﹤ ︎﹫︀﹞︊︣ ︻︪﹅ ٤٥/
﹞︣و﹞﹫️ ︀ ﹡﹢ا︨︐﹟؟٤٦/
از ︑﹢︠ ︀︑ ﹢﹫﹋﹢ر﹞﹢ج ٤٧ /
﹞﹚﹉ آ︋︀د ﹋︣ج٤٨/
در ︎︦ ︎︣ده ︎﹠︡ار٥٠/
﹋︐︀ب ﹋﹢دک ︨︣ز﹞﹫﹠﹜ را دود ︋︣د٥٣/
﹞︡د﹋︀ر و ﹋﹢دک ﹋︀ر٥٨/
﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀﹡︤︣﹁ ﹟﹋︀︨ ﹩اد و ﹞︪﹊﹑ت آ﹡︀٦٠/
﹞︀دری ﹋﹤ ︋︀︡ ︎︡ری ﹨﹜ ﹋﹠︡٦٢/
از ﹨︡﹁﹝﹠︡ی ︀را﹡﹤﹨︀ ︑︀ ︋﹢﹋ ﹩﹁︡﹨﹩د﹋︀﹡﹤ ﹞٦٥/﹟
︠︡او﹡︡ در ︪﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹤ ا︨️٦٦/

﹞︡︣ ﹞︧﹢ل:
﹨﹫️ ﹞︡︣﹤ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
︨︣د︋﹫︣:
ز﹨︣ا ر﹫﹝﹤﹠﹞︀︠ ﹩
﹞︡︣ ﹨﹠︣ی و ︵︣اح ﹎︣ا﹁﹫﹉:
﹝﹫︡ ﹎﹢درزی
﹨﹝﹊︀ران ا︀﹝︫ ﹟ره:
ر︲︀ ︻︊︀︨︣﹁ ،︩﹠﹞ ﹩﹋ ﹩︱︑︣﹞ ،﹩زا﹡﹤ ﹇︊︀دی︀︐﹋ ،﹢ن ا﹁︣ازه︀︲︣﹫﹚︻ ،
د︫ــ︐ ،﹩ز﹨︣ه ︫ــ︣﹀︣︮ ﹤﹀︵︀︻ ،﹩ا︔︡﹞ ،﹩ــ﹤ ︀﹇︣ی︡︠ ،︖﹤
ا﹝︡ی ﹤﹫﹛︀︻ ،ا︨︐﹫︣ی︨ ،ــ﹝﹫︣اد﹨﹆︀ن︣︔﹢﹋ ︀﹡﹢﹞ ،ی،﹩﹝︣︑ ︀﹝﹫︫ ،
ز﹨︣ا ا﹞﹫︣︀︮ ،دق ﹞︧ــ ،︀﹫﹡ ﹟ا﹛ــ﹤ ا﹛ ّ﹚ـ﹤ ﹋︣﹝︣︵ ،﹩اوت ﹞︷﹀︣︀ن،
﹞﹫ــ︀ واــ︡ی ﹋﹝︀ل﹠﹚﹎ ،ــ︀ر ︮ــ︣اف ﹩﹚︻ ،ر﹨︀ــ ،﹩روژــ،﹩﹡︀﹫﹋ ﹟
﹁︣زاد ︧﹫﹠﹩
︻﹊︀︨︀ن:
﹞﹚﹫﹤ ﹞﹫︣︗︺﹀︣ی ،ا︫︣ف ︵︊︀︵︊︀︀︐﹋ ،﹩﹠︫﹢︗ ︀︲︣﹫﹚︻ ،﹩﹢ن ا﹁︣ازه

︨︣﹞﹆︀﹛﹤:

دو︋︀ره ﹞︀︨﹩ز﹞️ و︵﹟
ز﹨︣ار﹫﹝﹤﹠﹞︀︠﹩

»ا︣ان«؛ ﹨︣ ﹋︦ ︋︀ ︫ــ﹠﹫︡ن ا ﹤︋ ﹤﹝﹚﹋ ﹟︀د ︑︭︀و︣ ︠︀︮﹩﹞ ﹩ا﹁︐︡.
﹋﹢ه د﹞︀و﹡︡︀﹨﹏﹍﹠︗ ،ی ︫﹝︀ل︀﹁ ﹤︪﹫﹝﹨ ︕﹫﹚︠ ،رس و︀︫ ...︡ او﹛﹫﹟
︑︭︀و︣ی ︋︀︫ــ︡ ﹋﹤ ︋﹤ ︀د ﹞﹩آ︡︀︫ .﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ︣︐︪﹫︋ ﹩﹝﹋ .︡ ︋︣ای
﹉ ا︣ا﹡﹍︣د ،ا︣ان ︗︀︫︀︋ ﹩ــ︡ ﹋﹤ ︋︐﹢ان ︨ــ︀︻️﹨︀ی ︾︣ور آ﹁︣﹠﹩
در ︑ــ️ ︗﹝︪ــ﹫︡ش ﹎︢را﹡︡ .او﹇︀ت ﹛︴﹫﹀ــ ﹩در ﹞﹫︡ان ﹡﹆︩ ︗︀ن
ا︮﹀︀ن دا︫ــ️ و از ︨︀︋﹆﹤ ﹁︣﹨﹠﹌ و ︑﹝︡ن ا︣ا﹡ ﹩ـ ا︨﹑﹞ ﹩آن ︋︣ه
︋︣د︀︋ .د﹎﹫︣﹨︀ و ﹇﹠︀ت﹨︀ی ︵︊﹫︺️ ︮ــ︀دق و ﹞︣︋︀ن ﹋﹢︣ را د︡ .از
ز︊︀ ︣﹊︋ ️︺﹫︊︵ ﹩و ︨︨︣︊︤ ﹋︣د︨︐︀ن و آذر︋︀︖︀ن و دا﹞﹠﹤ ﹋﹢ه﹨︀ی
زا﹎︣س و﹢﹍︋ ﹤︣﹨ ﹤﹋ ...﹫﹜ ﹋﹜ ﹎﹀︐﹤ا﹜ .و ﹡﹫︤ از ︫︉﹨︀ی ︎︨︣︐︀ره
﹋﹢︣ و...
ا﹞ــ︀ ا﹞︀ن از ا﹫︺﹝︗ ﹟ــ️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( ﹋﹤ ر﹡﹌ ︋︺︱ ﹩واژه﹨︀ را ︋︣ای
آدم ︻﹢ض ﹞ ️﹫︺﹝︗ .︡﹠﹋﹩و﹇︐» ﹤﹝﹚﹋ ﹩ا︣ان« را ﹞︫﹩ــ﹠﹢د ،ا︨︐︀ن
︨︨︣︊︤ ﹞︀ز﹡︡ارن ،ا﹛︊︣ز ﹇︡ ا﹁︣ا︫︐﹤ در دل ︠﹢د و ﹞﹚﹤ ﹋﹠︀ر ︫︣ک
﹁︣﹨﹠﹍﹫︀ن در ︨ــ︀ری را ︋ــ﹤ ︀د ﹞﹩آورد ﹋﹤ ﹎﹢ــ ﹩آرش ﹋﹝︀﹡﹍﹫︣ ﹨﹜
︑﹫︣ش ︋﹤ ا﹠︖︀ ﹡︨︣﹫︡ه و ﹨﹝︙﹠︀ن ﹁︣ا﹞﹢ش ︫︡ه︡﹡︀﹞ ،ه ا︨️︣︊︑ .︤
︋︀ ﹨ــ﹢ای ︠﹠﹉ و د﹛︍︢ــ︣ش و ا﹏ ﹎﹚︣︋ ︀﹀︮︀︋ ﹩ای ︠﹫﹚︫︨︣ ︀﹨﹩ــ︀ر
از ︠︀︵ــ︣ات ︠﹢ب و ︋﹤ ︀د ﹞︀﹡︡﹡ ﹩ا︨ــ️؛ ا﹞︀ ︋ــ︣ای ︗﹝︺﹫️ ︋︀ ﹉
٤
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︠︀︵︣ه ﹡﹤ ﹠︡ان ︫ــ﹫︣︣﹝﹨ ﹟اه ا︨ــ️︣﹎ ﹤﹢﹋ .دان  ،٨٠دا﹞﹠﹤ ﹋﹢ه
︻﹢ن ︋ ﹩︨︀︎ ،﹩﹚︻ ﹟از ﹡﹫﹝﹤ ︫︉ ﹎︫︢︐﹤ و وا﹡︐ ︣︎ ﹩از ﹞︀︐︀ج ︾︢ا﹩
︋︣ای ︑﹢ز︹ ︋﹤ ﹞﹠︴﹆﹤ وارد ﹞﹢︫﹩د؛ ︋﹤ آ﹡ ﹤﹫﹚﹋ ﹩ا﹨︀﹛︀﹠﹋ ﹤︋ ﹩ر ﹞︀︫﹫﹟
﹞﹩ر︤﹡︡ و آذو﹇﹤﹨︀ را ﹋︪︀ن ﹋︪︀ن از ﹞︀︫﹫︀﹨﹤﹡︀︠ ️﹝︨ ﹤︋ ﹟ی︫︀ن
﹞ ︡﹠︪﹋﹩و در ﹠︡ ︔︀﹡﹫﹤ وا﹡️ ︠︀﹛﹢︫﹩﹞ ﹩د.
»ا︣ان«؛ ا︀︋ ﹟ر ﹋︣﹞︀﹡︪ــ︀﹨︀ن﹢﹋ ،ه ︋﹫︧ــ︐﹢ن و ﹁︣﹨︀د ﹋﹢ه ﹋ ﹟را ︋﹤ ︀د
﹞﹩آور﹜ ﹋﹤ آوازه ︑﹫︪ــ﹤اش ﹞︡ت﹨︀ ا︨️ از ︋﹫︧︐﹢ن ﹡﹫︀﹞︡ه و ﹎﹢﹩
︋﹤ ︠﹢اب ︫﹫︣︣﹁ ﹟و ر﹁︐﹤ ا︨️ .︀دم ﹞﹩آ︡ ﹋﹤ در ﹋︣﹞︀﹡︪︀ه﹢﹋ ،د﹋﹩
︋﹢د ︋﹤ ﹡︀م ﹁︣﹨︀د ﹋﹤ ﹉ ︋︧ــ︐﹤ ز︻﹀ــ︣ان را ارزان ︋﹤ ﹞︀ ﹁︣و︠️︡︺︋ .ا
﹁﹝﹫︡﹜ ﹋﹤ ر︪ــ﹤﹨︀ی ︗︀روی ر﹡﹌ ︫︡ه ︋﹢ده ا︨️! ﹋﹢د﹋︀ن ﹞﹚﹤
︗︺﹀︣آ︋︀د ﹋︣﹞︀﹡︪︀ه را ︋﹤ ︀د ﹞﹩آور﹜؛ ︗︺﹀︣آ︋︀د ،آ︠︣ د﹡﹫︀.
ا︮﹀ــ︀ن︗ ︿︭﹡ ،ــ︀ن را ︋﹤ ︀دم ﹞﹩آورد ﹤︋ .را︨ــ︐﹋ ﹩ــ﹤ ︋︀ د︡ن
︭﹤︀︗ ،ن آدم ﹡︭︿ ﹞︫﹩ــ﹢د︪﹞ .ــ︫︡ ،ــ︣
︋︙﹤﹨︀ی ︎︀︋︣﹨﹠﹤ ّ
﹎﹠︊︡ ︵﹑ ﹩و ︲︀﹞ ﹟آ﹨ ︀︋ ﹢﹉ ︲︣ ︎︣ از ︎﹢ل در و︨ــ︳ ﹋﹤ ︻︪︀ق
︋︧ــ﹫︀ری را از ا﹇︭︀﹆﹡ ﹩ط ا︣ان و ︗︀ن ︋﹤ ︠﹢د ﹞﹢︠﹩ا﹡︡︀︫ .︡ ︋︺︡
از ا﹡︡ا︠︐ ﹟ا﹢︎ ﹟ل ︋﹤ دا︠﹏ ︲︨︣ ،ــ︣ی ﹨﹜ ︋﹤ ﹋︊︀︋︀﹨﹩ی ︫︀﹡︡︤
زده ︋︀︫﹫︡ .ا﹞︀ ︀د﹞︀ن ︋︀︫︡ ﹋﹤ ︋︙﹤﹨︀ی ﹞﹚﹤ ﹇﹚︺﹤ ︨︀︠︐﹝︀ن و ﹇﹚︺﹤

︠﹫︀︋︀ن ،ر︀﹛ ﹩از ا﹢︎ ﹟ل﹨︀ی ر︐﹤ ︫︡ه در ︲︣ ︨﹝︣︊﹡ ﹩ده ا﹡︡.
»︫︠﹢ــ︀ ︫ــ﹫︣از و و︲︹ ︋︡︠ * ︩﹛︀︓﹞﹩او﹡︡ا ﹡﹍︡ار از زوا﹛︩ «.ا﹟
﹁︀﹛﹢︋ ﹩د ﹋﹤ ﹋﹢دک ﹁︀ل ﹁︣وش ︫﹫︣ازی ︋﹤ ﹞︣﹁ ﹟و︠️︀︫﹤﹡︀︠ ،ن در
︠﹫︀︋︀ن ︨︺︡ی ︋﹢د︀﹝﹨ .ن ︨︺︡ی ﹋﹤ ﹎﹀︐﹤ ﹟﹞» :از ︋﹫﹠﹢ا ﹜﹫َِ ﹡ ،﹩روی
زرد * ︾﹜ ︋﹢﹡﹩ا︀ن ُر︠﹜ زرد ﹋︣د «.︀د ﹋︍︣﹨︀ی ︠﹫︣آ︋︀د﹏︀︨ ️︪︎ ،
ز︊︀ی ︻﹝︀ن در ︗︀︨﹉ ،و آن ﹋﹢دک  ﹤﹋ ﹤﹨︀﹞ ٨از ︫︡ت ︨﹢ء ︑︽︢﹤
︋﹤ ﹡︷︣ ﹩﹞ ﹤﹨︀﹞ ٤آ﹞︡﹩﹞ ،ا﹁︐﹜ ︋︀ آن ︨︣ ︋︤رگ و ا︨︐﹢ان﹨︀ی ︋﹫︣ون
زده اش .︀دم ﹨︧ــ️ ﹋﹤ ﹞︀درش ﹞ ︣﹨» :️﹀﹎﹩از ﹠︡﹎︀ه︨ ،ــ﹫︊ ﹩︀
︋︣﹡︖︡﹫﹞ ︩︋ ﹩م «.و ︋︀ز ︀د ︸︣﹀﹤ ،آن د︠︐︣ ︨ ٩ــ︀﹛﹤ ︋︀ ︪ــ﹝︀ن
﹞﹫︪﹩﹞ ،﹩ا﹁︐﹜ ﹋﹤ ﹞︀در و ︎︡رش در ازاء ﹎︣﹁︐ ︡﹫﹚﹋ ﹟﹉ ︎︣ا︡ ،او را
︋﹤ ︻﹆︡ ﹞︣دی  ﹤﹛︀︨ ٥٦درآورده ︋﹢د﹡︡.
از ︫︣ ر︨︐﹜ ﹨﹜ ﹋﹝ ﹩︀د ﹋﹠﹫﹜ .ا﹎︣ ︎﹚﹢ان ا﹁︧︀﹡﹤ای ا︣ان ،رو︨︐︀﹨︀ی
﹞︣زی زا︋﹚︧ــ︐︀ن را ﹞﹩دــ︡︣﹋﹩﹞ ﹤ ،د؟ و ︀ ﹋﹢د﹋︀ن ︫ــ ﹩︵﹢را ﹋﹤
︨︣اب ﹇︭﹤ا﹡︡ و ﹇︣︋︀﹡ ﹏﹆﹡ ﹩و ا﹡︐﹆︀ل ﹇︀︀ق ︑︡︎ ︳︨﹢ران︫︀ن ︋﹤ ا﹟
︵︣ف و آن ︵︣ف ﹞︣ز ︫︡ه ا﹡︡ .︀ ﹋﹢د﹋︀﹡︀﹨﹢﹞ ︀︋ ﹩ی ︠︣﹞︀ ﹩ر﹡﹌ و
︣ه﹨︀ی ︑﹊﹫︡ه︫︀ن ﹋﹤ در ︋﹫︽﹤﹛﹢ای ︋﹤ ﹡︀م ︠︀﹡﹤︀︪﹡ ،ن از ︨﹢ء ︑︽︢﹤
︫︡︡ دار﹡︡ و ﹞︴﹝﹠︀ ﹨︣﹎︤ ﹡︀م ﹁︣دو︨ ﹩و ر︨︐﹜ و ︨︣اب را ﹡﹢ا﹨﹠︡

︫﹠﹫︡ و ﹨︣﹎︤ ︋︀ ﹁︣︡ون و ﹋︀وه آ﹨﹠﹍︣ ︨︣ و ﹋︀ری ﹡﹢ا﹨﹠︡ دا︫️.
ا﹎︣ ︋﹢ا﹨﹫﹜ ﹋﹚﹫﹤ ﹞﹊︀ن﹨︀ ﹤﹋ ﹩در ا︀︨ ﹟ل﹨︀ د︡ها﹜ و ︗︀﹡﹝︀ن را ︋﹤
درد آورده ا︨ــ️ ︋︪﹝︀ر﹜︀︫ ،︡ ﹞︓﹠﹢ی ﹨﹀︐︀د ﹞﹢︪︋ ﹟د؛ ز︣ا ﹋﹤ از
﹎﹫﹑﹡︽︣ب ︑︀ را﹞︣﹞︤ ،از ا﹡︪︡ــ﹝﹉ و ا﹨﹢از ︑︀ ﹋︣﹞︀ن ،از ︗﹫︣﹁️ ︑︀
ا︣ا﹡︪︣ و ﹞︪︡ ︑︀ آذر︋︀︖︀ن و ﹤﹝﹨ ،...و ﹨﹝﹤ ︠︀︵︣ه ا﹡﹍﹫︤﹡︡ ︋︣ای
﹞︀ و ﹨︤اران ﹡﹆︴﹤ د﹍︣ ﹋﹤ ﹨︣ ﹉ ﹇︭﹤ ︠﹢دش را دارد.
اــ ﹟و︥﹎ ︀﹞ ﹤﹡︀︠ ﹩ا︨ــ️﹤﹡︀︠ .ای ﹋﹤ ﹨︣ ﹎︫﹢ــ﹤اش را ﹞ ،﹩﹠﹫︋﹩در
ز︣ ﹡﹝︀ی ﹁︀︠︣ و ز︊︀︩︪﹞ ،ــ﹊﹑︑ ﹩ز︣︋﹠︀ــ ﹩دارد︣︔ ︀︋ .وت ︋︦
︨︫︣︀ر︑︣ در ︪﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀﹡︩ .از ﹋﹏ ︔︣وت ا︨︣ ﹟ز﹞﹫ ﹟ا﹎︣ ︋︪﹢د
﹞︺︭︪ ️﹫﹞﹢ــ﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم و ﹁﹆︣ زدهاش ﹞︀ل ﹞︀ ︋︀︫ــ︡﹤︋ ،
را︨︐︣︔ ﹤ ﹤﹋ ﹩و︑﹝﹠︡﹜︣︋ .ای ﹨﹝﹫ ﹟ا﹞︧︀ل ﹞﹜︑︣︡﹨ ﹟ف ﹞︀ن را
﹎︧︐︣ش ︗﹝︺﹫️ در ︫︣﹨︀ و رو︨︐︀﹨︀ی ﹞︣وم ا︣ان ﹇︣ار داد﹜ و
﹞﹢︠﹩ا﹨﹫﹜ ︻︪﹅ ﹞︀ن را در و︗︉ ︋﹤ و︗︉ ا︀︠ ﹟ک﹩﹡﹑﹆︻ ﹩﹨︀﹍﹡ ︀︋ ،
و ︑︭︭︣﹎ ﹩ه زده و ﹎﹠︕﹨︀ی ﹡﹀︐﹤ ︻︪﹅ ،در دل ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣و﹞︩،
را ا︨︐︣اج ﹋﹠﹫﹜.
︫﹝︀ را ﹨﹜ ︮︡ا ﹞﹢﹎ ،︡﹠﹠﹋﹩ش ﹋﹠﹫︡...
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٥

آرزوی ﹋﹢د﹋︀ن ︫︣م
ر︲︀︻︊︀︨﹩

︮︡ای ﹇︡م﹨︀ی ︧︠ــ︐﹤ ﹞ــ︣دی ︑﹠︀ در ﹡﹫﹝﹤ ︫ــ︊︀︑ ﹩رــ﹉ ︋︀ زوزه
︨﹌﹨︀ی ﹞﹚﹤ در ﹨﹜ ﹞﹩آ﹞﹫︤د︀﹨﹌︨ .︀﹠﹋ ﹟﹨ ﹟﹨ ﹤﹋ ﹩ن ﹎︨︣﹠﹍﹩
︠﹢︩ را ︋﹤ ا︣︵ ﹟ف و آن ︵︣ف ﹞ ︡﹠︪﹋﹩و در آ︠︣ ﹨﹜ ︋︣ ︨︣ ﹨﹝︀ن
﹞﹚﹤ ﹨﹝﹫︪ــ﹍ ︩﹫︎ ﹩آن د︠︐︣ک ︋︀ ﹨﹝︀ن ﹋﹫︿ ﹋︡﹞ ﹉﹢ر︨﹤اش
آرام ﹞ ﹩﹍﹠︨︣﹎ .︡﹡︣﹫﹎﹩را ﹞﹢︠﹩ر﹡︡ ︑︀ ︨﹫︣ ︫.︡﹡﹢
آ︑︪ ﹩رو︫ ﹟ا︨️ .آ︑︪ ﹤﹋ ﹩از آن ︠︀﹋︧︐︣ی ﹞︀﹡︡ه و ︨︣﹞︀ی ︨﹢زان
ز﹞︧︐︀ن را ﹋﹝ ︳﹆﹁ ،﹩ا﹡︡﹋︀﹠︎ ،﹩ن ﹞ .︡﹠﹋﹩د︠︐︣ک ︋︀ دو زن و ﹞︣دی
در ﹋﹠︀ر آن ﹝︊︀︑﹤ زدها﹡︡ و از ا︋︐︡ای ︫︉ ︑︀﹋﹠﹢ن از آن ﹎︣﹞︀ ﹞.︡﹡︣﹫﹎﹩
آن ︵︣ف︑︣︀﹨﹌﹡︨︣ ،ی ︠ ﹟﹫﹡﹢ا︨️ ﹋﹤ ︋︣ ﹎﹤︫﹢ای ︎︣ت ︫︡ه ا﹡︡.
︮︡ای ﹇︡﹞︀ ﹡︤د﹉︑︣ ﹞︫﹩ــ﹢د ،ا﹞︀ ﹁﹆︳ د︠︐︣ک آن را ﹞﹢﹠︫﹩د.
︮﹢ر︑ــ︩ را ︋︣ ﹞︣﹎﹩دا﹡︡ و ︋﹤ ﹞︣د ﹡﹍︀﹨ــ﹩﹞ ﹩ا﹡︡ازد﹢︮ .رت ر﹡﹌
︎︣︡ه د︠︐︣ک از ︎︪️ ︨﹫︀﹨︀﹝﹡ ︣︐︧﹋︀︠ ﹩︀ن ا︨️﹢﹚︺﹞ .م ا︨️ ﹋﹤
﹠︡﹢﹡ ︘﹫﹨ ︉︫ ﹟رده...
د︠︐︣ک ﹎﹢︣﹞ ﹩د را از ﹇︊﹏ ﹞﹩︋ .︨︡︀﹠︫﹩ا︠︐﹫︀ر ︋﹤ او ا︻︐﹝︀د ﹞.︡﹠﹋﹩
︋︽︰ ﹠︡﹤﹛︀︨ ﹟اش ﹞ ︡﹠﹊︫﹩و در آ︾﹢ش ﹞︣د در ﹎︣﹞︀ی د︨︐︀ن
در︫︐︩ ︨︀︻︐︣﹎ ﹩﹤ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ا︫﹉ ﹞﹩ر︤د و ﹨﹝︀ن ︗︀ آرام ﹞︣﹫﹎﹩د
و ︋﹤ ︠﹢اب ﹞﹩رود.
٦
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﹞︣د ﹨﹜ ︋﹤ آن ︗﹝︹ دور ︠︀﹋︧ــ︐︣ ا︲︀﹁﹤ ﹞︫﹩ــ﹢د︣﹞ .د از ︑﹤︫﹢اش
﹨﹫︤﹞﹩﹞ ︣︋ ﹩دارد و رو︫﹢︨ ﹜﹫﹡ ︣︐︧﹋︀︠ .︡﹠﹋﹩﹞ ﹟ز︫︀ن︀︑ ﹩﹡︀︗ ،زه
﹞︣﹫﹎﹩د و ︫︺﹚﹤اش ا﹁︣و︠︐﹤ ﹞﹢︫﹩د.
زن﹩︐︧﹨ ﹩﹋ ﹢︑» :؟«
﹞︣د» :﹤ ر﹨﹍︢ر«.
زن» :ا﹠︖︀ ﹢︠﹩﹞ ﹩ای؟«
﹞︣د آ﹨ ︪︡﹋﹩﹞ ﹩و ﹡﹍︀﹨︀﹝︪ ﹤︋ ﹩ن ︠﹫︦ د︠︐︣ک ﹞﹩ا﹡︡ازد ﹋﹤ در
آ︾︫﹢ــ︩ ︋﹤ ︠﹢اب ر﹁︐﹤ ا︨ــ️ .و ﹞﹢﹎﹩︫︡︡ ﹜﹎» :های دارم .دارم
د﹡︊︀﹛︩ ﹞︣﹎﹩دم«.
د︠︐︣ک ﹨﹠﹢ز ﹛︊︀س ﹞︡ر︨﹤ ︋︣ ︑ ﹟دارد ،ا﹞︀ ︠︀﹋︧︐︣ و ︠︀ک ﹋︀ر︑﹢︠ ﹟ا︋﹩
︮﹢ر︑︩ را ︎︡﹡︀︫﹢ه ا︨️︣﹞ .د ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡︣﹁ ﹤︊︫ ︡﹠» :ار ﹋︣ده؟«
زن﹤︐﹀﹨ ﹤︨» :ای ﹞﹫︪﹤«.
﹞︣د︡﹞﹢﹫﹡ ﹩︧﹋» :ه د﹡︊︀﹛︩!؟«
زن» :ا﹠︖︀ ﹨︣﹋︁﹫﹞ ﹩د ︋﹤ آ︠︣ راه ر︨ــ﹫︡ه︫ ﹤ ...ــ︉﹨︀︀︋ ﹤﹋ ﹩︡
﹨﹝﹫﹠︖︀ ︨︣ ﹋﹠﹤ ﹤﹠︨︣﹎ ،و ︑︪﹠﹤ و ︨︣ آ︑﹫︪﹢︠ ︩﹞︤﹫﹨ ﹤﹋ ﹩د﹞«.﹜﹫﹡﹢
﹞︣د︣» :ا ﹁︣ار ﹋︣ده؟«
زن ﹩﹝﹡» :دو﹡﹜ .و﹛ ﹩ا﹎﹤ را︨ــ️ ﹎﹀︐﹤ ︋︀︫ــ﹤ از د︨ــ️ ︋︀︋︀ش﹤﹍﹫﹞ .
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︋︀︋ــ︀ش ﹞︺︐︀ده ︣﹨ ﹤﹍﹫﹞ .روز ا﹠︀ ﹞︖︊﹢ر ︋﹢دن ﹋︀ر ﹋﹠ ︣﹨ .﹟روز ﹋﹤ از
راه ﹞﹩ر︨﹫︡ن ﹤ ﹋︐﹉ ﹞﹀︭﹏ ﹞﹢︠﹩ر﹡︡ن و ﹁︣دا ﹨﹝﹫︀︧︋ ﹟ط دو︋︀ره
︑﹊︣ار ﹞︫︡﹩ه︀︋ ︡﹠ ﹤﹍﹫﹞ .ر ﹨﹜ ﹋︣ا﹤ داده ︋﹢د﹡︩︣︠﹐︀︋ .ه ︋﹤ ︋︀﹡﹤
﹞︡ر︨﹤ ﹁︣ار ﹋︣ده«.
︣ه د︠︐︣ک ز︣ ︨︨﹢ــ﹢ی آ︑︩ ﹞﹩در︪︠ــ﹫︡︣﹞ .د ︋︀ د︨ــ︐︀﹡︩
︮﹢رت د︠︐︣ک را ︎︨︣ .︡﹡︀︫﹢دی ︑﹠︩ را ︦ ﹞︣﹋﹩د...
︨︀︻︐︀ ﹎︫︢️︣﹞ .د ﹞﹢ا︸︉ آ︑︩ ︋﹢د ﹋﹤ ︠︀﹞﹢ش ﹡︪﹢د︫︡ ︊︮ .ه
︋﹢د و﹛︪︡﹡ ﹜﹋ ︀﹞︨︣ ﹩ه ︋﹢د .﹉ ︮︊ ︨︣د ز﹞︧︐︀ن ︋﹢د︀﹠﹋ ︀﹍︨ .ر
د︨️ د︠︐︣ک و ﹞︣د آ﹞︡ه ︋﹢د﹡︡︣﹞ .د ︋﹤ آرا﹞ ﹩د︠︐︣ک را ︮︡ا زد.
»د︠︐︣م! د︠︐︣م!«
ا﹞︀ ﹨﹫︘ ︎︀︨ .︡﹞︀﹫﹡ ﹩د︠︐︣ک ︋﹤ آرا﹞︪ ﹩ا︋︡ی ﹁︣و ر﹁︐﹤ ︋﹢د﹢﹎ .﹩
آرزوی د︣﹠﹤اش ا﹢︋ ﹟د .آرزوی آرا﹞︩ د︨️ ︎︡ری د﹛︧﹢ز ︐﹩
︋︣ای ﹉ ︫︉﹢﹎ .﹢︠﹩﹝﹡ ︤﹎︣﹨ ﹩ا︨️ ︋﹫︡ار ︫﹢د...
***
︮︡ای ︎︨︣︐︀ر ︋︩ ︎︪️ ︋﹚﹠︡﹎ ﹢در را﹨︣وی ︑﹠﹌ و ︑︀ر﹈ ︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن
﹞︫﹩﹞ ﹢ــ﹢د︣﹞ .دی ﹡﹫︿ و  ﹩︐﹞︀﹇ ︀︋ ︣︾﹐ا︨ــ︐﹢ار و ﹎︀م﹨︀ی ︋﹚﹠︡ از
︎﹚﹤﹨︀ وارد را﹨︣و ﹞︫﹩ــ﹢د ،را﹨︣و︀﹨﹩︫︀﹋ ︀︋ ﹩ ﹤︋ ﹩ر﹡﹌ ︨︊︤ ﹛︖﹠﹩
﹨﹝︙﹢ن ︋︀︑﹑ق﹢︠ ︩︋ ﹤︋ .ن ﹋﹤ ﹡︤د﹊︐︣ ﹞﹢︫﹩د︣︑ ،د︡ دارد؛ ﹎﹢﹩
﹋︧ــ ﹩آدرس را﹨ــ︣و و در و د﹢ارش را ︋ــ﹤ او داده و او ︋﹩آ﹡﹊﹤ ﹫︤ی
︋﹍﹢︡ ︪﹜ ︋︧︐﹤ ︋﹤ ︨ــ﹝️ در ورودی ︋︩ ︠﹢ن ﹡︤د﹈ ﹞﹢︫﹩د.
︎︨︣ــ︐︀ران ︋︩ در ︀ل ﹋︀ر روزا﹡ــ﹤ ︠﹢د ﹡﹫﹜ ﹡﹍︀﹨ ﹤︋ ﹩او ﹞﹩ا﹡︡از﹡︡؛
و﹛ ﹩او ︋﹤ راه ︠﹢د ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡ .در ا﹞︐︡اد ﹡﹍︀ه و ذ﹨﹠︩ ﹨﹝︀ن ︮︡ای
﹇︡م﹨︀ی آ︫ــ﹠︀ ︵﹠﹫﹩﹞ ﹟ا﹡︡ازد و ا︡︮ ﹟ا و﹇︐ ﹩دا︠﹏ ا︑︀ق ﹞﹢︫﹩د ︋︀
︮︡ای ︠﹠︡ه ﹋﹢د﹋︀﹡ ﹩آ﹞﹫︐﹤ ﹞﹢︫﹩د ﹩﹡︀︪﹡ .ا︑︀ق را از ﹋︧﹢︋ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩د؛
٨
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از ﹡︤د﹈︑︣ ﹟دو︨︐︩ ﹋﹤ او ﹨﹜ ﹨︣﹎︤ ︋﹤ آن ا︑︀ق ﹡﹫︀﹞︡ه ︋﹢د.
ا﹞︐︡اد دردی ︗︀﹡﹊︀ه آن ﹡︪︀﹡ ﹩را ︋﹤ آ﹡︀ داده ︋﹢د...
︑️﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن در ﹋﹠︀ر ﹨﹜ ﹫︡ه ︫ــ︡ه ︋﹢د﹡ــ︡ .در ﹋﹠︀ر ﹨︣ ︑️
﹞︀دری ︋︀ دل ز︠﹜ د︡هاش ﹡︪︧︐﹤ ︋﹢د .او﹛﹫﹢﹋ ️︑ ﹟د﹋︀﹨﹢﹞ ︀︋ ﹩ی
︵﹑﹢︠ ﹩ا︋﹫︡ه ︋﹢د︀﹞ .درش د︨︐﹝︀ل ﹡﹜ دارش را ﹨︣ ﹠︡ د﹇﹫﹆﹤ ︑︀زه
﹞︣﹋﹩د و روی ︨ــ︣ش ﹞︪﹋﹩ــ﹫︡︀︑ .زه ︫ــ﹫﹝ ﹩در﹞︀﹡︫︡ ﹩ه ︋﹢د؛ ا﹟
ِ
︵︣ف ︋︀﹛ِ︩ ︎︣ ︋﹢د از ﹞︀﹨﹢ی ︵﹑ ﹩د︠︐︣ ︋︙﹤ .د︠︐︣ك
︵︣ف و آن
از ︑︉ آن دارو﹨︀ی ︨ــ﹝ ️︠﹢︨﹩﹞ ﹩و ﹞︀درش از ︑︉ ︨︫︡ ﹤︐︠﹢ن
︎︀ره ︗﹍︣ش ،در د﹛︩ آ︫﹢︋ ﹩︋﹢د؛ ﹨︣ ﹛︷﹤ ﹨︤اران ︋︀ر د︻︀ ﹞﹢︠﹩ا﹡︡
و ﹎︣﹤ ﹞︣﹋﹩د و ︑﹢︠﹩﹞ ﹤︋﹢ا︨️ و ﹋﹀︣ ﹞ ️﹀﹎﹩و ا﹝︀ن ﹞﹩آورد و...
︋ــ︣ای ﹛︷﹤ای ﹡﹍︀ه َ﹞ــ︣د ،در ﹡﹍︀ه ﹋﹢دك ︠﹫︣ه ﹞︀﹡ــ︡ و ﹛︷﹤ای ︋︺︡
﹋﹢دك ﹡﹍︀﹨︩ را از ﹞︣د ﹎︣﹁️؛ ﹞︣د ﹞︣دد︑︣ ︫︡﹢﹞ .ج ︨﹠﹍﹫﹠ ﹩از ﹈
﹁︱︀ی درد آ﹛﹢د︣﹞َ ،د را از ر﹁︐︀︋ ﹟ز ﹞﹩دا︫ــ️؛ و﹛﹢︋ ﹤ ︣﹨ ﹩د ﹞︣د
﹇︡﹞︣﹛ ﹩زان ︗﹚ ︣︑﹢ر﹁️.
آن ︨ــ ︣︑﹢روی ︑ــ️ ︋︺︡ی ︎︧ــ︣ی ︨ ٥ــ︀﹛﹤ ︋︀ ﹞︀﹨﹢ی ︑︣ا︫ــ﹫︡ه و
︣های ︋︧ــ﹫︀ر ز︊ــ︀ ︋﹢د ﹋﹤ ﹨﹝︣اه ︎︡ر ︗﹢ا﹡︩ ︑﹠﹌ آ︋ ﹩در د︨ــ️
دا︫️ و ︋︀ آن ︋︀زی ﹞︣﹋﹩د ﹈﹢﹋ ﹩﹨︀﹞ .درو﹡︩ را ﹡﹍︀ه ﹞︣﹋﹩د و ︋﹤
︎︡رش ﹎﹀️﹩﹨︀﹞» :ام ︑︪ــ﹠﹤ ︫﹤﹢︠﹩﹞ .ام ︋︩ آب ︋︡م︡︎ «.ر ﹨﹜
﹛︊﹠︡ ︑﹚ ﹩زد و در ︑﹠﹌ ﹞︀﹨﹩اش ﹛﹫﹢ا﹡ ﹩آب ا︲︀﹁﹤ ﹋︣د.
آن ︵︣ف︑︣ روی ︑️ ﹋﹠︕ ا︑︀ق ︎︧ــ︣ی ︋﹤ ︎﹚﹢︠ ﹢ا︋﹫︡ه ︋﹢د ﹞︀درش
︑︧︊﹫ در د︨️ ذ﹋︣ ﹞ ️﹀﹎﹩و د︻︀ ﹞﹢︠﹩ا﹡︡︣﹞ .د ﹡︤د﹊︐︣ ︫︡︡︮ .ای
دو︨ــ︐︩ در ذ﹨﹠︩ ︗︀ری ︫︡» .در ﹋﹠︕ ا︑︀ق︣﹞ ،︘﹫︎ ️︪︎ ،︱ ﹩را
︠﹢ا﹨ ﹩د︡ ﹋﹤ ﹞︣︰ ︑︨﹢ــ️﹢︠ ﹢﹚︎ ﹤︋ .ا︋﹫︡ه از درد﹩︋ «.ا︠︐﹫︀ر ︋﹤
︨﹝︐︩ روا﹡﹤ ︫︡ ﹎﹢ ﹩﹡︀︪﹡ ﹩را در︨️ آ﹞︡ه ︋﹢د؛ از ︵︣﹁︣︑ ﹩د︡ش

﹋﹜ ︫︡ه ︋﹢د و از ︵︣﹁︣﹞ ﹩دد︑︣︀﹋ ﹤» .ر ﹋﹠﹜؟ ﹤ ︋﹍﹢﹜«...
︋ ﹩ا︠︐﹫︀ر ︨﹑﹞︣﹋ ﹩د︀﹞ .در ﹨﹜ ︎︀︨ ︨﹑﹞︩ را داد.
 »﹞﹢︠ ﹟اب د︡م ﹋﹤ ︀ل ︎︧︣︑﹢ن ︠﹢ب ﹞ ﹤︫﹩و ︫﹀︀ ︎﹫︡ا ﹞«.﹤﹠﹋﹩︑︀ ا ﹟را ﹎﹀️ ا︫﹈ از د︡﹎︀ن ﹞︀در ︗︀ری ︫︡﹤﹛︀︨ ︡﹠ ︰︽︋ .اش ︨︣ ︋︀ز
﹋︣د ﹩﹠﹫﹍﹠︨ .آه ︾﹜ ︋︀رش را از ﹋﹫﹚ ︀﹨︣︐﹞﹢دور︑︣ ﹨﹜ ﹞︣﹋ ︦ ︫︡﹩د.
﹞ــ︀در ﹎﹀️» ::آرزوی ︎︧ــ︣م ا﹠﹤ ﹋ــ﹤ روزی ︋︐ ﹤﹡﹢دو︋︀ره ︨ــ﹑﹞️
︋︣﹎︣ده ︠«.﹤﹡﹢
***
ــ︀ ﹐د﹍︣ ﹠︡ و﹇︐﹢︋ ﹩د ﹋﹤ از آن را﹨︣و ︻︊﹢ر ﹞︣﹋﹩د︨︣︎ ،ــ︐︀ر﹨︀ ︋︀
او ︨ــ﹑م و ا﹢ال ︎︨︣︣﹋﹩﹞ ﹩د﹡︡ ،ا﹞︀ ا︀︋ ﹟ر ﹋﹤ آ﹞︡ ︋︀ز و︲︺﹫️ ︋﹤
﹎﹤﹡﹢ای د﹍︣ ︋ــ﹢د .از آن د︠︐︣ك ︠︊︣ی ﹡︊﹢د﹢﹎ .﹢︠ ﹩اب ﹞﹩د︡.
︋︀ورش ︋︣ا︩ ︠﹫﹚﹢︋ ️︨ ﹩د .از ︎︨︣︐︀ر ︎︨︣﹫︡.
︎︨︣︐︀ر ﹤﹡︀﹀︨︀︐﹞» :د﹍﹤ ︋﹫«.️︧﹫﹡ ︀﹞ ﹟
﹞︣د ﹋﹤ ﹎﹢︣﹫︑ ﹩ی ز︠﹜ ﹋﹠﹤اش را ︨ــ︣ ︋︀ز ﹋︣ده ︋﹢د ﹤︋ ،د﹢ار درد
︠﹢︩ ︑﹊﹫﹤ داد و آرام ︋︣ ز﹞﹫ ﹤︋ ︩﹨︀﹍﹡ .️︧︪﹡ ﹟ا︑︀ق ︋︺︡ی ا﹁︐︀د.
آن ︎︧ــ︣  ﹤﹛︀︨ ٥در ︋︧ــ︐︣ دردآ﹛﹢د ︠﹢دش ا﹁︐︀ده ︋﹢د و ︋﹤ ا︾﹝︀ ر﹁︐﹤
︋﹢د︀﹨︦﹀﹡ .︩ ︋﹤ ︑﹠︡ی ︨ــ﹫﹠﹤اش را از ︗︀ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︎︡رش ︑﹠︀ی
︑﹠︀﹢︋ ﹩︧﹋ ،د ﹋﹤ ︎︪ــ️ ا﹝︀ن ﹇﹢یاش ︋﹤ او ﹞︣﹍﹡﹩︧️ .آن ا︑︀ق
د﹍︣ و︠﹫﹜︑︣ از ا ﹟ا︑︀ق ︋﹢د .آن ﹎ ﹜﹨ ﹤︫﹢از ︎︧︣ و ﹞︀درش ︠︊︣ی
﹡︊﹢د︀︐︨︣︎ .ر ﹡︤د﹊︐︣ آ﹞︡ و از او ︎︨︣﹫︡︣︋» :ای ﹤ ا﹠︖︀ ﹞﹩آ﹩؟«
﹞︣د︪﹝﹎ » :ــ︡های دارم︪﹝﹎ .ــ︡های ﹋﹤ ︠﹫﹚ ﹩ازش دور ︫︡ه ام .آن
︎︧︣ ﹨﹜...؟«
︎︨︣ــ︐︀ر ︣﹁ــ︩ را ﹇︴︹ ﹋︣د و ﹎﹀ــ️ ﹤﹡» :اون ︀﹛︩ ︠﹢ب ︫ــ︡ ︋︀
﹞︀درش ر﹁︐﹤ ︠«...﹤﹡﹢
﹞ــ︣د ︋﹩ا︠︐﹫︀ر ﹡﹍︀﹨ــ︩ ︋﹤ ︎︣ده﹨︀ ﹩ا﹁︐︀د ﹋﹤ ︎︪ــ️ ︎﹠︖︣ه رو︋︣وی
﹨﹝︀ن ﹋﹠︕ ︎︪ــ️ آن ︎﹫︘ ︑﹊︀ن ﹞﹢︠﹩رد و ﹡ــ﹢ری از ︎﹠︖︣ه ︋﹤ دا︠﹏
ا︑ــ︀ق ︑︀︋﹫︡ه ︋﹢د .آ﹡︖︀ ﹨﹫︙﹊︦ ﹡︊﹢د︪﹝﹎ ﹏︓﹞ ...ــ︡هاش ﹋﹤ ﹨﹫︘ ︗︀
﹡︐﹢ا﹡︧︐﹤ ︋﹢د آن را ︋﹫︀︋︡...
***
آن ﹎﹝︪ــ︡ه︪﹝﹎ ،ــ︡ه ﹞ ﹟و ︑︨﹢ــ️ ﹟﹞ .و ︑﹢ ﹤﹋ ﹩ر﹨﹍︢ر﹨︧ــ︐﹫﹜.
ر﹨﹍ــ︢ر د﹡﹫︀ ︣﹨ ﹤﹋ ﹩روز ︵ــ︀︻ ﹩د︑ ﹩روز﹞︣ه از ﹋﹠︀ر ﹨ــ︤اران ﹨︤ار
آرزوی ︠﹀︐ــ﹤اش ﹞︢﹎﹩رــ﹜﹢︠ .د﹞︀ن را ︋︀ دل ﹞︪ــ︽︀﹨﹩﹛﹢﹢︎ ﹩چ
︨︣﹎︣م ﹋︣ده ا﹜ و ︾︀﹁﹏ از آن ﹡﹍︀ه ،از ﹋﹠︀رش ﹞︢﹎﹩ر﹜ .آن ﹎﹜ ︫︡ه،
︾﹫︣ت ﹞ ﹟و ︑.️︨﹢
︫︣ ︠︀﹛﹫︧️ ز ︻︪︀ق ︋ُ﹢د ﹋︤ ︵︣﹁︣﹞ * ﹩دی از ︠﹢︩ ︋︣ون آ︡ و
﹋︀ری ︋﹊﹠︡ »︀﹁︶«
︾﹫︣ت ﹞ ﹟و ︑︀﹋ ﹤﹋ ️︨﹢ری ︋︀︡ ︋﹊﹠︡.
︋﹤ ﹞︣دم ︫ــ︣ ﹋﹤ ﹞︣﹍﹡﹩م ﹞︡﹆ ﹤﹋ ﹜﹠﹫︋﹩ر ﹋﹢د﹋︀﹡﹤ ﹨︣ روز ︋﹤ د﹡︊︀ل
﹛﹆﹝﹤ای ﹡︀ن ﹞﹩دو﹡︡ و ﹨︣ ﹤ ﹨﹜ ﹞﹩دو﹡︡ ︋︀ز ﹨﹜ د︣︑︣ و د︣︑︣ ﹞﹩ر︨﹠︡
و ︠﹢د ﹡﹝﹩دا﹡﹠︡ ﹋﹤ ﹍ ﹤﹡﹢ا ﹟﹫﹠ ﹟ا︨﹫︣ ︋︀زی ︨︣﹡ ﹤︐︪﹎ ️︫﹢ا﹡︡.
آرزوی ﹋﹢د﹋ــ︨︣﹎ ﹩ــ﹠﹤ ﹋﹤ ︐ ﹩ــ﹈ ︋︀ر ︾︢ای ﹎︣م در ﹋﹠ــ︀ر ︠︀﹡﹢اده

را ﹡︙︪ــ﹫︡ه ا︨ــ️ .آرزوی ﹋﹢د﹋﹢︠﹩﹞ ﹤﹋ ﹩ا﹨︡ درس ︋﹢ا﹡︡ و ﹅
درس و ︑︭﹫﹏ از او ︋﹤ ﹋︀ری ا︗︊︀ری ︋︡ل ﹎︪ــ︐﹤ و ﹨︣ روز ز︣ ︎︀ی
ر﹨﹍︢ران ︋﹩ا︻︐﹠︀﹢﹨ ،️ و آ﹠︡هاش ﹛﹍︡ ﹞︀ل ﹞﹢︫﹩د.
آرزوی ﹋﹢د﹋ ﹩︐ ﹤﹋ ﹩﹈ روز ︎︡رش ︋︀ ﹋﹝︣︋﹠︡ ︋﹤ ︗︀ن او و ﹞︀درش
﹡﹫﹀︐︡ و ︀ روزی ︋︀︫︡ ﹋﹤ ︎︡رش ︋﹤ آن ︋︙﹤﹨︀ ﹋︀ری ﹡︡ا︫︐﹤ ︋︀︫︡.
آرزوی آن ﹋ــ﹢دك در ﹋﹠︀ر ︠︀﹋︧ــ︐︣ ︋︣﹩ارت ﹋﹤ ︋︀ ﹨﹝︀ن ﹛︊︀س﹨︀ی
﹞︡ر︨﹤ ﹁︣ار ﹋︣ده و ︋﹤ ﹎ ﹤﹚﹞ ﹤︫﹢در ﹋﹠︀ر ﹞︺︐︀د︀﹠︎ ﹟ه آورده و ︑﹠︀
د︨︐﹢︠﹩﹞ ﹩ا﹨︡؛ د︨︐︀︋︣﹞ ﹩ن ﹋﹤ ︫︊︡︎ ﹩را﹡﹤ در ﹋﹠︀رش ︋︀︫︡.
و ــ︀ آرزوی آن ﹋﹢دك ︋﹤ ︋︧ــ︐︣ ﹞ــ︣گ ا﹁︐︀ده از آن ﹡ــ﹍︀ه ﹞﹚﹊﹤﹋ ﹩︑﹢
︋︣ای ﹨﹜ ︑︐﹩اش د︻︀ی ︨ــ﹑﹞︐ ︡﹠﹋﹩﹞ ﹩︀ ︋ــ︣ای ﹞︀درش آرزوی
︠.﹩︐︊︫﹢
︋︣ای ﹨︣ ﹋︡ام از ا ﹟آرزو﹨︀ ﹞﹢︑﹩ان ︵︀﹞﹢ر﹨︀ ﹡︀﹞﹢︵ .️︫﹢ری از درد
︗︀﹡﹊︀ه ﹋﹤ ﹨﹝︙﹢ن ﹡ ︑︧︊﹫ ﹨﹝﹤ را ﹎︣د ﹨﹜ ﹞﹩آورد.
︋﹤ آن ﹎ ﹤︫﹢د﹍︣ ︫︣م ﹞︣﹍﹡﹩م؛ ︗﹝︀︻︐ ﹩در ﹞︧︀︗︡ ﹡︪︧︐﹤ا﹡︡ و ذ﹋︣
﹞﹢﹎﹩﹠︡ و در ︻︤﹛️ و ︑﹠︀ ﹤︋ ﹩ا︻︐﹊︀ف ﹡︪︧︐﹤ ا﹡︡ .در ︑﹠︀ ﹤︋ ﹩د﹡︊︀ل
︎︢︣ش ︑﹤︋﹢ای ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹤ ﹁﹆︳ ︠﹢د ﹞ ︡﹠﹠﹫︋﹩و ︠︡ای ︠﹢د﹤﹡﹢﹍ ...
﹞﹢︑﹩ان در ︫︣ی دم از ︑ ﹤︋﹢زد ﹋﹤ در آن︣︋ ،ادر و ︠﹢ا﹨︣ی ﹞︧﹚﹝︀ن
ا﹠﹍ ﹤﹡﹢در ﹁﹆︣ و ︑﹠︀ ﹩و درد ︠﹢د ﹞﹢︨﹩زد؟! ﹍﹢︑﹩﹞ ﹤﹡﹢ان آ︨﹢ده ︋﹤
د﹡︊︀ل ︋︪︩ ﹎﹠︀﹨︀ن ︋﹢د ︀ل آ﹡﹊﹤ ا﹢︠ ﹟د﹢︪︋︀﹡ ︦︋ ﹩﹨︀﹠﹎ ،د﹡﹩
ا︨️ ﹋﹤ ︎﹫︀﹞︊︣ در ا︀︋ ﹟ره ﹎﹀︐﹤ ا︨️ ︦﹋ ︣﹨» :آه ﹨﹝︧︀﹤اش را ︋︪﹠﹢د
و ︋﹤ ︀ریاش ﹡︪︐︀︋︡ ﹞︧﹚﹝︀ن ﹡﹫︧️«.
﹋︺︊﹤ ﹋︣﹝︀ن ︵︣ ﹩ا︨️ از ︗﹠︦ ﹨﹝︀ن آرزو﹨︀ی ︋﹤ ︾︣︋️ ﹡︪︧︐﹤
﹋ــ﹢د﹋︀ن﹢﹋ .د﹋︀﹡ ﹤﹋ ﹩در ︋︧ــ︐︣ ︋﹫﹝︀ری ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︀ ︋ــ﹤ ا﹞︐︡اد ︠︳
︠﹫︀︋︀ن .︀ در ﹎﹤︫﹢ای ﹋︀ر ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ︀ در ︑﹠︀﹢︠ ﹩د از ︾﹝﹩︋ ﹩ا﹡︐︀
︋︣ا︐︀ن﹞﹢﹎﹩﹠︡.
﹋︺︊ــ﹤ ﹞﹆﹢اــ︀﹡ ﹩زك ،ــ﹤ دردی ︋︀ ︠﹢د ︋ــ﹤ ﹨﹝ــ︣اه دارد ﹋﹤ ﹨﹝︙﹢ن
︎︣وا﹡﹤ای در د︨︐︀ن ︫﹝︀ ︋﹤ ﹞︧︀︗︡ راه ﹞﹩︀︋︡ ﹋﹤ در آن ا︻︐﹊︀ف ︋﹤ ︎︀
﹞﹢︫﹩د﹢︠﹩﹞ .ا﹨︡ ﹁︣︀د ز﹡︡ ﹋﹤ ا︻︐﹊︀ف در ︑﹠︀ ️︪︎ ﹩دری ︋︧︐﹤
︋﹤ دور از ︾﹜ ﹞︣د﹞︀ن و آه ﹞︷﹚︀﹞﹢ن ︘﹫﹨ ،ارز︫︡﹡ ﹩ارد!
︻﹚﹢﹛﹢﹞ ﹩د ﹋︺︊﹤ ا︨️ ،ا︀︪﹡ ﹤︊︺﹋ ﹟ن از ︾﹜ و درد آن ︱︣ت دارد
﹋﹤ ︋︣ ︨ــ︣ ︀ه ︫ــ︊︀﹡﹤ ﹞﹩ر﹁️ و درد ︠﹢د را ﹁︣ــ︀د ﹞﹩زد .ا﹤︊︺﹋ ﹟
﹞﹫﹑د آ︑︪ــ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ︗︀﹡️ را ﹞︨﹩ــ﹢زا﹡︡ و ا﹎︣ ︋︀ ︪﹜ دل ︋﹠﹍︣ی
درو﹡️ را ﹞︪ــ︐︺﹏ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︋︀ ︠﹢د ︋﹤ اوج ﹞︣︋﹩د؛ او︗ ︳﹆﹁ ﹤﹋ ﹩در
ا﹞︐︡اد ︗﹝︹ و ︋︀ ﹨﹜ ︋﹢دن ﹞︢﹎﹩رد ﹤﹡ ،در ﹋﹠︕ ︻︤﹛️ و ︑﹠︀.﹩
︻﹚︀﹝﹨ ﹩ن ﹞︣دی ا︨️ ﹋﹤ ︋︀ ﹁︣ق ︫﹊︀﹁︐﹤اش د︾︡︾﹤ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋ ﹤﹁﹢را
دا︫️ و ﹡︪︀﹡ ﹩آ﹡︀ را ︋﹤ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ﹞﹩داد︀︫ .︡ ا﹠﹈ ﹨︤ار و ا﹡︡ی
︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹤ و﹛﹢﹋ ﹩د﹋︀ن و درد آ﹡︀ ﹨﹝︙﹠︀ن ﹨︧️ و ا︀﹞ ﹟﹫﹜ ﹋﹤
︋︀︡ ︋﹫︡ار ︫﹢﹜ و آ﹎︀﹨︀﹡﹤ ︋︊﹫﹠﹫﹜ .آن ﹋︺︊﹤﹨︀ی ﹞﹆﹢ا ﹩در دل ﹞︧︀︗︡
﹎︪﹢ده ﹞ ︡﹡﹢︫﹩و ﹞︺︐﹊﹀﹫ ﹟را از ︋︀ر ︾﹜ و ا﹡︡وه ︑﹠︀ ﹤﹋ ﹩دار﹡︡︡﹫︋ ،ار
﹞︨﹩ــ︀ز﹡︡︀ .ل ﹞︀ ﹞ ﹜﹫﹡︀﹞﹩و آن آ︑ــ︩ ﹋﹤ ︋︀ ︠﹢د ﹝﹏ ﹋︣د﹜ و ︋﹤
︗︀ن ﹞︧︀︗︡ ا﹡︡ا︠︐﹫﹜.
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٩

﹋﹑س ︀پ روی ︎︀ر﹤؛

﹋︀رآ﹁︣﹠ـ﹠﹨︣﹁﹩ـ﹍︋﹩ــ︣ای
﹋﹢د﹋︀ن ﹋ـ︀رو︠﹫︀︋︀ن
﹁︣زاد︧﹫﹠﹩

︮﹠﹤ اول ـ در ︠﹫︀︋︀ن
ر﹇﹫﹤ :ا﹞︣وز ︫ــ︀﹡︦ آوردم︤﹡ ،د﹉ ︋﹢د
︋﹜ ﹞︀︫﹫!﹤﹡︤︋ ﹟
︨ــ﹊﹫﹠﹤ :ا﹞︣وز ﹤ ︎﹫︣﹞ــ︣ده ︑︣︐﹞ ﹢و ︋﹜
﹎﹀️ »︫︠﹢ــ﹍﹏ ︠︀﹡﹢م ا﹎﹤ ا﹞︪ــ︉ ︋﹫︁ی
︎﹫︩ ﹞︤﹨ ︡︮ ،﹟ار ︑︡﹫﹞ ️︋ ﹟﹞﹢م!«
ز﹠︉︀︋ :︡ ︋︣ای ︋︀︋︀م ﹋︣اک ︋︣م؛ ا﹞︣وز
﹞﹢اد ﹡︡ا︫️ ︠﹝︀ر ︋﹢د ︊︮ ...دادا︫﹝﹢
﹎︣﹁️ ︋﹤ ︋︀د ﹋︐﹉...
﹋﹚︓ــ﹢م﹆﹁ :ــ︳ ︎﹠︕ ︑﹞﹢ــ︨︀﹋ ﹟ــ︊︣﹋ ﹩دم،
دادا︫ــ﹜ ﹞﹠︪﹋﹩﹞ ﹢ــ﹤؛ ﹞﹫﹍﹤ ︋︀︡ روزی
︨︣︊︋ ﹟﹞﹢︑ ﹩م ︠.﹤﹡﹢
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︮﹠﹤ دوم ـ در ﹋﹑س درس
﹞︺﹚﹜︣ ﹤﹛︀︠ :ا داری زود ﹞﹫︣ی؟ ︫﹠︊﹤ ﹨﹜ ﹋﹤ ﹡﹫︡﹞﹢ه ︋﹢دی؟
ز﹠︉﹢﹡︀︠ :م︀︋ ،︡ ︋︣م ︨︣ ﹋︀ر︀︋ ...︡ روزی ︨︣︊︋ ﹟﹞﹢︑ ﹩م ︠...﹤﹡﹢
﹞︺﹚﹜︀︋︀︋ :ت ︀﹋ ﹩ر ﹞﹤﹠﹋﹩؟
ز﹠︉﹢﹡︀︠ :م ،﹤ ﹫︤ ︋﹍﹜︀︋︀︋ ...م ﹨﹝﹤اش ︑﹢︠ ﹤﹡﹢︠ ﹢ا︋﹫︡ه ﹟﹞ ...و
﹞︀﹞︀﹡﹜ ﹞﹫︣﹜ ︨︣ ︀رراه ﹎︡ا.﹩
﹞︺﹚﹜﹢︠ :ب ﹤ ︨︀︻️ د︣︑︣ ︋︣و...
ز﹠︉﹢﹡︀︠ ﹤︪﹫﹝﹡ :م︀︋︀︋ ،م ﹎﹀︐﹤ ︋︀︡ ︨︣ ︨︀︻️ ...﹜︫︀︋ ﹤﹡﹢︠ ٥
︮﹠﹤ ︨﹢م ـ در ︠︀﹡﹤ ﹋﹢دک
﹞︺﹚﹜︢︋ :ار︡ ︋﹫︁د درس ︋︣ ...﹤﹡﹢ا ا︗︀زه ﹡﹝﹫︡︡؟!
﹞ــ︀در ز﹠ــ︉﹢﹡︀︠ :م︀︋ ،︡ ︋︣ه ︨ــ︣ ﹋︀ر︠ ...ــ︣ج داره ذ﹛﹫﹏ ﹞︣ده...
︋︀︋ــ︀ش ︋﹀﹝ــ﹤ ﹞﹫ــ︁د ︠﹡﹢ــ﹤ ︻﹚ــ﹜ِ َ︪ ﹋ُ ﹩﹞ ،
ــ︐︩︫ ...ــ﹝︀ ﹨ــ﹜ زــ︀د
︋︩ ﹎﹫︣ ﹡︡︡!
︮﹠﹤ ︀رم ـ در ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜
﹞︺﹚﹜ ﹋﹑س ︋﹠﹀︪﹤︀︋ :︡ ﹤ ﹋︀ری ︋﹊﹠﹫﹜ .ا﹢︵ ﹟ری ﹋﹤ ﹡﹝﹫︪﹤ ...ا﹎﹤
﹨﹫︙ ﹜﹫﹍﹡ ﹩از ﹁︣دا د﹍﹤ ﹨﹫︘ ︋︙﹤ای ﹡﹝﹫︁د ︠︀︋ ...﹜﹚︻ ﹤﹡﹢︡ ︋︣ای ﹋︀ر
︋︙﹤﹨︀ ﹤ ﹁﹊︣ی ︋﹊﹠﹫﹜.
﹞︺﹚﹜﹋﹑س﹎﹚︊︀ر︀︋︀﹝︐:︡﹋︀ری﹋︣د...د︣وز﹊﹢︫﹩ن︋﹜﹞️﹀﹎﹩
︑﹢ی ﹞︐︣و ︋︩ ︎﹫︪﹠︀د ︋︫﹩ــ︣﹞︀﹡﹤ ﹞﹫︡ن︀︑ ...زه ︨︣ ︀رراه﹨︀ ﹨﹜

﹞﹝﹊﹠﹤ ﹨︣ ﹛︷﹤ ︋︪﹢ن ﹞︀︫﹫ ...﹤﹡︤︋ ﹟ا﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨︀ ا︮﹑ ︋﹤ ﹁﹊︣ ︋︙﹤
︫﹢ن ﹡﹫︧︐ ...﹟ا﹡﹍︀ر ا﹠︀ ا︮﹑ ︋︙﹤ وا﹇︺﹢︫ ﹩ن ﹡﹫︧︐!﹟
﹞︺﹚﹜ ﹞︡ :ا︻︐﹫︀د ︻﹆﹏ از ︨︣ ا︡︎ ﹟ر ﹞︀درا ︋︣ده︩﹫︎ ﹤︐﹀﹨ ﹟﹫﹝﹨ ...
﹊﹢︫ ﹩ن زده ︋﹢د ︑﹤︙︋ ﹟اش را ﹋︊﹢د ﹋︣ده ︋﹢د...
︮﹠﹤ ︎﹠︖﹜ ـ ﹊︧︀ل ︋︺︡ در ﹋﹑س ︀پ روی ︎︀ر﹤ در ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜
﹎︤ار︫﹍︣︀﹋ ﹩ :ر ﹞﹩﹠﹋﹩؟
ر﹇﹫﹤︁﹫﹞ :﹜ ا﹠︖︀ ︮︊ ︑︀ ︸︣ روی ︎︀ر﹤ ﹡﹆︀︫︡︺︋ ...﹜﹫︪﹋﹩﹞ ﹩ش
﹨﹜ درس ﹞...﹜﹫﹡﹢︠﹩
﹎︤ار︫﹍︣ ︡﹠ :و﹇︐﹤ ﹞﹫︁ی؟
︨﹊﹫﹠﹤ :ا﹒ن ﹠︡ ﹞︀﹨﹢︊︖﹞ ﹑︊﹇ ...﹤︪﹫﹞ ﹩ر ︋﹢دم ︋︣م ︑﹢ی ﹞︐︣و ﹋︀ر
﹋﹠﹜︀︋ ...︡ ﹨︣ روز ︎﹢ل ︋︊︣م ︠ ...﹤﹡﹢ا﹠︖︀ ︋︣ای ﹨︣ ﹡﹆︀︫﹜︪﹊︋ ﹤﹋ ﹩
︋﹜ ︎﹢ل ﹞﹫︡ن︀︑ ...زه ︎﹫︩ ︠︀﹡ ﹜︐︧﹨ ︀﹞﹢و او﹡︀ دو︨︐﹝﹢ن دارن...
﹞︣︋﹢﹝︋ ...﹟﹡﹢ن ︾︢ا ﹞﹫︡ن و ﹞ ﹜﹫﹡﹢︑﹩درس ︋...﹜﹫﹡﹢
﹎︤ار︫﹍︣ :ا︀﹋ ﹟ر ︎︣︐︪﹫︋ ︩﹛﹢ه ︀ ادوری )︺﹠︡﹊︑ ﹩ی ﹎︣ی(؟
ز﹠ــ︉ ﹩︱︺︋ :و﹇︐︀ ﹞﹩ر﹁︐﹜ ﹋︀︨ــ︊︋ ﹩ــ﹜ ︎﹢ل ︠﹞ ﹩︋﹢ــ﹩دادن و﹛﹩
︠︴︣ش ز︀د ︋﹢د ...﹤ ︋︀ر ︎︀م ر﹁️ ز︣ ﹞︀︫﹫ ﹟و دا︾﹢ن ︫︡...
﹋﹚︓﹢م :﹤ ︋︀ر ﹤ ﹞︺︐︀ده د﹡︊︀﹛﹜ ﹋︣د ...د︨︐﹝︀ل﹨︀﹞ ﹢ر︐﹜ رو ز﹞﹫ ﹟و
﹁︣ار ﹋︣دم ︼﹫︗ ﹩﹚﹋ ...زدم و﹛︡︮ ﹩︧﹋ ﹩ا﹞ ...︡﹫﹠︫﹩﹝﹡ ﹢ا﹠︖︀ ︠﹫﹚﹩
︠ ﹤︋﹢د﹍﹤ ﹋︧ ﹩د﹡︊︀﹛﹝﹢ن ﹡﹝︀︑ ...﹤﹠﹋﹩زه ﹨﹝﹤ دو︨︐﹝﹢ن دارن و ﹤
﹋︀ری ﹨﹜ ︀د ﹎︣﹁︐﹫﹜...
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﹎﹀︐﹍﹢ی ﹋﹢دک درون ︋︀ ﹋﹢دک ﹋︀ر!
﹞︣︑︱︩﹠﹞ ﹩﹋ ﹩

﹋﹢دک درون﹑︨ :م! ︠﹩︋﹢؟
﹋﹢دک ﹋︀ر﹢︠ :ب؟ ﹡﹤.
﹋﹢دک درون︣ :ا ︠﹢ب ﹡﹫︧︐ ﹩دو︨︐﹜؟! ︋﹠︡! ّ︋︍︣ ︋︀︀︋ !﹐زی ﹋!﹟
﹋﹢دک ﹋︀ر︣︋ :و ︋︀︋︀ د﹛️ ︫︠﹢ــ﹤! ︮︉ ﹋﹚﹤ ︨ــ︣ ︑︀ ︋﹢ق ︨ــ﹌ ︗﹢ن
︗︡م ︋﹠︡م؟
﹞ ﹤︋ ،﹜﹠َ ﹋َ ﹩ارواح ّ
﹋ــ﹢دک درون︡﹫﹝﹀﹡ ﹑﹋ :م ︐﹀﹎ ﹩ــ .﹩و﹛﹝︴﹞ ﹩﹠﹜ ﹋﹤ ︦ ﹞︓︊︐﹩
︑﹢ش ﹡︊﹢د.
﹋﹢دک ﹋︀ر﹢﹁﹢﹁ ﹤︙︋ ﹟﹫︊︋ :ل! ︋︣و ︋︢ار ︋﹤ ﹋︀رم ︋︨︣﹜! ا︮﹑ ︑﹩︐︧﹨ ﹩﹋ ﹢؟
﹋﹢دک درون﹟﹞ :؟ ﹞﹍﹤ ﹞﹫︪﹤ ﹡︪﹠︀︨﹢﹠﹞ ﹩؟ ﹞﹢﹋ ﹟دک درو﹡﹜.
﹋﹢دک ﹋︀ر︣﹫︋ ﹤︙︋ ﹜﹠﹞ :و﹡﹜ .از ︋︙﹍﹢︑ ﹩ی ﹋ ﹤﹢ول ︋﹢دم .ا︮﹑ ﹁﹉
﹋﹠﹜ ﹡﹠﹤ام ﹞﹠﹢︋︀﹫︠ ﹢︑ ﹢ن زا﹫︡!
﹋﹢دک درون︡︗ !﹤﹡ :ی ﹞﹫﹍﹜﹢﹋ ﹟﹞ .دک درو﹡﹜.
ِ
درون ﹩︐︧﹨ ﹩؟
﹋﹢دک ﹋︀ر︡︗ ﹜﹠﹞ :ی ﹎﹀︐﹜ ﹢︑ ﹐︀ .د﹇﹫﹆︀
ِ
درون ﹨︣ آد﹞.﹜︐︧﹨ ﹩
﹋﹢دک درون﹟﹞ :
﹋﹢دک ﹋︀ر ﹟﹞ ︦︎ :آدم ﹡﹫︧︐﹜﹢ .ن ِ
︑﹢ی ﹞ ﹟﹊.﹩︐︧﹫﹡ ﹤﹋ ﹩
﹋﹢دک درون︣ :ا .﹜︐︧﹨ .ا﹞﹊︀ن ﹡︡اره ﹋﹤ ﹡︊︀︫﹜﹢︑ .ی ﹨︣ آد﹞﹤︨ ﹩
︑︀ ﹞﹢︗﹢د ︐﹝︀ ﹨︧︐ :﹟وا﹛︡ ︼﹛︀︋ ،و ﹋﹢دک درون.
﹋﹢دک ﹋︀ر ︉︠ :ا﹠︀ ﹩︐﹀﹎ ﹤﹋ ﹩روزی ﹆︡ری ﹨︧️ درآ﹞︫︡﹢ن؟
﹋﹢دک درون :درآ﹞︡؟
﹋﹢دک ﹋︀ر :آره د﹍﹤︫ .ــ ﹟﹞ ﹤﹠﹡ ︣﹨﹢ا﹎ــ﹤ روزی ﹋﹝︐︣ از ﹏ ︑﹟﹞﹢
﹋︀︨︊﹑︫ ︀︋ ،﹜﹠﹋ ﹩ق ︨﹫︀﹨﹜ ﹞ ﹜︊︫ .﹤﹠﹋﹩از ︠︡﹠﹫﹞ ﹤﹡﹢ازدم ︋﹫︣ون.
﹋﹢دک درون)﹋︿ ﹋︣ده(...︀﹨ :ن؟ ﹨︀ن؟ ﹩︐﹀﹎ ﹩؟
﹋﹢دک ﹋︀ر ﹜︐﹀﹎ :ا ﹟وا﹛︡ و ︋︙﹤ درون ﹋﹤ ﹎﹀︐ ﹩درآ﹞︡زا ﹨︧︐ ﹟︀ ﹡﹤؟
﹋ــ﹢دک درون !﹤﹡ :او﹡︡︺︋ .﹜﹍﹫﹝﹡ ﹢ش ﹩︐﹀﹎ ﹩؟ ﹋︐﹊️ ﹞﹩ز﹡﹤ ︋︣ای
︎﹢ل؟
﹋﹢دک ﹋︀ر﹩ ︦︎ :؟ ﹞︀﹜ ﹋﹠﹤ و﹇︐ ﹩د︨ــ️ ︠︀﹛︣﹫﹞ ﹩م ︠﹤﹡﹢؟ ︠︉
ز﹡︡﹎ــ︠ ﹩ــ︣ج داره︣︠ .ج ︻﹝﹏ او﹡ ﹢و ﹡﹠﹤ام رو ︻﹝ــ﹤ ی ︑︡﹫﹝﹡ ﹤﹋ ﹢ه.
﹞︀︋ ﹟س ︋ِ َ︡م د﹍﹤︢︾ .ای داداش و آ︋︖︀﹊﹫﹢﹋ ﹩م ﹨﹜ ﹨︧️ .ا︗︀ره
︠ .️︧﹨ ﹜﹨ ﹤﹡﹢او﹡︀ رو ﹨﹜ ︋︀︡ ︠﹢دم رد︿ ﹋﹠﹜.
﹋﹢دک درون)در ︠﹢دش ﹁︣و ﹞﹩رود( ﹟﹞ :ا︮﹑ ﹡﹝ ﹩ ﹜﹝﹁﹩داری
﹞﹫﹍﹢︑ ﹢︑ .﹩ی ا︨ ﹟ــ︀︋ ︳﹆﹁ ﹟︡ ︋︀زی ﹋﹠ ﹩و ︫︀د ︋︀︫﹜﹡﹢︐︋ ﹟﹞ ﹤﹋ ﹩
ز﹡︡ه ︋︀︫﹜)︨﹊﹢ت(﹢﹋ ﹤﹠﹊﹡ ...﹤﹠﹊﹡ ...دک درو﹡️...
﹋﹢دک ﹋︀ر﹩ ﹤﹠﹊﹡ :؟ ﹩﹍﹫﹞ ﹩؟
﹋﹢دک درون :﹤ د﹇﹫﹆﹤ ︠﹢ا﹨︩ ﹞﹢﹊︑ ﹜﹠﹋﹩ن ﹡﹢ر︢︋ .ار ﹤ ﹡﹍︀﹨﹤︋ ﹩
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︠﹢دم ︋﹠︡ازم ︑﹢ی ︑︣﹞ُ ﹟﹞ ﹤﹠﹊﹡ .﹢دم!...
﹋ــ﹢دک ﹋︀ر︣ :ا ︗﹀﹠﹌ ﹞﹫﹍﹩؟ و﹛﹝﹢ن ﹋︢︋ !︀︋︀︋ ﹟ار ︋﹤ ﹞︪ــ︐︣ی ﹨︀م
︋︨︣﹜.
﹋﹢دک درون﹢﹋ :دک درون ،از ︨ــ︐﹫︀ و آزار﹨︀ ز︠﹝︪﹫﹞ ﹩ــ﹤﹜﹋ .
ِ
درون ︐ ﹩﹤ ︋︙﹤ ︋﹝﹫︣ه﹢︑ ﹟﹞ ،ی
︎﹫ــ︩ ﹞﹫︀د ﹋﹤ ︋﹝﹫︣ه .ا﹎﹤ ﹋ــ﹢دک
و︗﹢د ﹨﹝﹤ ﹞︣دم ﹞︣﹫﹞﹩م و ︑﹝﹢م ﹞﹫︪﹜.
﹋﹢دک ﹋︀ر :د﹍﹤ داری ﹞︤︠︣ف ﹞﹫﹍ ﹤︙︋ ﹩ی درون! اِ! ﹋︖︀ ︾﹫︊️ زد؟
﹋...﹩︫﹢؟ ﹋﹢دک! درون! ﹋︖︀﹩؟﹢﹎ ...ر ︋︀︋︀ت! و﹇︐﹝﹑︻ ️﹁︣﹎ ﹢ف
︋︀﹋﹩ر! ﹁﹉ ﹋︣ده ﹨﹝﹤ ﹞︓﹤ ︠﹢دش ︋﹫﹊︀رن!
﹋﹢دک درون )﹞︣﹎ ﹩︡(︨︀︐﹞ :ــ﹀﹜! وا﹇︺︀ ﹞︐︀︨﹀﹜! ﹞ ﹟درون ︑︣﹞ُ ﹢دم!
﹠︡ ︨︀﹛﹤ ﹋︀ر ﹞﹩﹠﹋﹩؟
﹋﹢دک ﹋︀ر :او﹞︡ی ﹋﹤ ︋︀ز؟ ﹋︖︀ ︋﹢دی؟
﹋﹢دک درون)﹨﹅ ﹨﹅ ﹋﹠︀ن( :ر﹁︐﹜ ︑﹢ی و︗﹢دت ﹢﹍︋ .از ﹋ ﹩داری ﹋︀ر
﹞﹩﹠﹋﹩؟
﹋﹢دک ﹋︀ر﹩﹞ ﹤ :دو﹡﹜! از دو ︨︀﹛﹍.﹜﹡﹢﹝﹎ ﹩
﹋﹢دک درون)﹨﹅ ﹨﹅ ﹋﹠︀ن(︀︋ :ورم ﹡﹝﹫︪ــ﹤! ︺﹠︡ ﹩ود ده ︨ــ︀ل! ده
︨︀﹛﹤ ﹋﹤ ﹞︣﹞ُ ﹟دم!ای ︠︡ا! ﹞︣﹞ُ ﹟ده ︋﹢دم و ﹡﹝﹩دو﹡︧︐﹜!﹩︱︽︋ ︀︋) ...
︨﹠﹍﹫ (﹟اون ﹋﹫﹤؟
ِ
﹋﹢دک ﹋︀ره.
﹋﹢دک ﹋︀ر :او﹡﹜
﹋﹢دک درون ﹤︙︋ ﹤﹍﹞ :د﹍﹤ای ﹨﹜ ﹋︀ر ﹞﹤﹠﹋﹩؟
﹋ــ﹢دک ﹋︀ر︐﹁︣﹎ :ــ﹞ ﹩ــ︀ رو ﹋ــ﹢دک درون؟ ︺﹠ ﹩﹤ ︋︀ر ﹨ــ﹜ از اون ︑﹢
﹡﹫︡﹞﹢ی ︋﹫︣ون؟! از ﹨﹫︙︡﹡ ︣︊︠ ﹩اری ﹞︓﹊﹤؟ ︑﹢ی ﹨﹝﹫﹢︋︀﹫︠ ﹟ن ا﹇﹑
︮︡ ︑︀ ︋︙﹤ داره ﹋︀ر ﹞﹫﹊﹠﹤﹢︠ ﹟﹞ ﹤﹠﹡ .دش ︑﹢ی ︠﹫︀︋﹢ن ︋︤رگ ︫︡ه!
﹡﹠ــ﹤ام ﹞﹫﹍﹤ آ﹇︀م و﹇︐ ﹤︋ ﹩د﹡﹫︀ او﹞︡م ُ﹞︣د؛ ﹞︺︐︀د ︋﹢د﹢︑ .ی ︠﹫︀︋﹢ن ︋︀
﹨﹜ ازدواج ﹋︣دن!
﹋ــ﹢دک درون︎ :ــ︦ ﹞ ﹩﹚﹫︠ ﹟و﹇︐﹤ ﹋ــ﹤ ُ﹞︣دم! ︑︀ ــ︀﹢︑ ﹐ی ︠﹫︀︋﹢ن
﹡﹫﹞﹢ــ︡ه ︋﹢دم﹢︑ ︩﹝﹨ .ی ﹋︐︀︋︀ و ︑﹢ی ﹞︽︤ ﹞ــ︣دم ︋﹢دم﹢︑ ﹐︀ ︀︑ .ی
﹋︡﹞﹢﹫﹡ ﹤﹢ه ︋﹢دم .وا︨ــ﹤ ﹨﹝﹫﹠﹤ ﹋﹤ ﹨﹝﹤ ﹞︨︣︑﹩ــ﹫︡ن ﹞︀﹫︋ ﹟م ︑﹢ی
︠﹫︀︋﹢ن︡﹫︨︣︑﹩﹞ .ن ︋﹀﹝﹜ ﹋﹤ ُ﹞︣دم!
}﹛︷︀︑{︡︺︋ ﹩
﹋﹢دک ﹋︀ر ...:اِ! ا︣ ﹟ا ا﹁︐︀د؟ ﹋﹢دک درون؟ ︋︀ ︑﹤﹠﹊﹡ !﹢︫︀︎ !﹜︐︧﹨ ﹢
وا﹇︺︀ ُ﹞︣دی؟! ای ︋︀︋︀! ﹞﹫﹍﹜ ︎︀︫ــ︣︋ ....!﹢م ︋︀︋︀! درد︨ــ︣ ﹞﹫︪﹤! ا﹐ن
︫︣داری ﹞﹫︀د ﹞﹠﹑︋ ﹟﹞ ﹤﹠﹋﹩﹞ ﹉﹁ِ .﹤﹠﹊﹫﹞ ️﹀ِ︠ ﹢ ︨︣ ﹩ا﹤︙︋ ﹟
﹁﹢﹁﹢ل آوردم!
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١٣

د﹍︣︠﹢ا﹨﹢︪﹫︎﹩ای﹞︐﹆﹫︀ن
︻﹚﹫︣︲︀د︫︐﹩ارد﹋︀﹡﹩

در ︋﹫ــ︀︱﹁ ﹟﹏ زــ︀دی ﹋﹤ ︋︣ای ︱ــ︣ت ︻﹚) ﹩ع( ︋︫︣ــ﹝︣ده ا﹡︡،
﹞﹢︑﹩ان ︋﹤ ﹡﹢ع دو︨ــ︐﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩ان ﹊ ﹩از ︋︣︗︧︐﹤︑︣︀﹫︮﹢︭︠ ﹟ت
ا︪︀ن ا︫︀ره ﹋︣د) ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ .ع( ر﹁︐︀ر ﹞﹑﹜ و ︮︊︣ ز︀دی در ︋︣︠﹢رد
︋︀ ﹞︣دم ﹡︪︀ن ﹞﹩داد﹡︡ و ﹡﹫︤ ︑ ﹤﹫︮﹢ا﹋﹫︫︡︀ن ︋﹤ ر﹁︐︀ر ︠﹢ش ︋︀ ﹞︣دم،
﹞﹢﹠︻ ﹤︋ .︫︡︀︋﹩ان ﹡﹝ ،﹤﹡﹢در ﹡︀﹞﹤ ︣﹁ ،٣١ز﹡︡ ︠﹢د را ︋﹤ ا︮﹏ ︵﹑﹩
و ︗︀﹡ ﹩ا︠﹑ق د︻﹢ت ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ﹞︀﹞︣﹁﹩﹠︡︣﹁...» :ز﹡︡م! ﹡﹀︦ ︠﹢د
را ﹞﹫ــ︤ان ﹞﹫︀ن ︠﹢د و د﹍ــ︣ان ﹇︣ار ده ︦︎ .آ﹡︙ــ﹤ را ﹋﹤ ︋︣ای ︠﹢د
﹡﹝︡﹠︧︎﹩ی︣︋ ،ای د﹍︣ان ﹞︍︧﹠︡ ﹜︐︨ .روا ﹞︡ار ،آن ﹎ ﹤﹋ ﹤﹡﹢دو︨️
﹡︡اری ︋﹤ ︑︐︨ ﹢ـ﹜ ︫﹢د﹋﹢﹊﹫﹡ .ـ︀ر ︋︀ش ،آن ﹎ـ ﹤﹋ ﹤﹡﹢دو︨️ داری ︋﹤ ︑﹢
﹡﹫﹊ـ ︡﹠﹠﹋ ﹩و آ﹡︙ـ﹤ را ︋︣ای د﹍︣ان ز︫️ ﹞﹩داری︣︋ ،ای ︠﹢د ز︫️
︋︪﹝︀ر و ︋﹤ ﹫︤ی ︋︣ای ﹞︣دم ر︲︀️ ︋︡ه ﹋﹤ ︋︣ای ︠﹢د ﹞︡﹠︧︎﹩ی.
آ﹡︙﹤ ﹡﹝﹩دا﹡ ﹤︣﹎ ،﹢﹍﹞ ﹩آ﹡︙﹤ را ﹞﹩دا﹡ ﹩ا﹡︡ک ا︨️.«...
ا ﹟ر﹁︐︀ر در ︑﹝︀م آداب ز﹡︡﹎ ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ ﹩در ︵﹢ل ︻﹝︫︣︀ن ﹋︀﹞ ً
﹑ ﹞︪﹢د
︋﹢د ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨ ﹤ ،در ︫ــ︉ ﹨︖︣ت در ︋︧︐︣ ︎﹫︀﹞︊︣ ا︨﹑م ︠﹢ا︋﹫︡﹡︡
و ﹤ ﹨﹠﹍︀م ﹊﹝︣ا﹡︫ ﹩ــ︀ن ﹤﹊﹡︀﹠ .در ﹡︀﹞﹤ ︀︴︠ ٤٥ب ︋﹤ ︻︓﹝︀ن ︋﹟
﹠﹫︿ )وا﹛︭︣︋ ﹩ه( ﹞︀﹞︣﹁﹩﹠︡︀﹫﹨...» :ت ﹋﹤ ﹨﹢اى ﹡﹀︦ ︋︣ ﹞﹤︊﹚︾ ﹟
︀︋︡ و آز﹞﹠︡ى ﹞︣﹞ ،﹟ا ︋﹤ ﹎︤﹠︩ ︵︺︀م﹨︀ ︋﹊︪︡ و ︀ل آ﹡﹊﹤ ،در ︖︀ز
︀ در ﹝︀﹞﹤ ︋﹫﹠﹢ا︫︀︋ ﹩ــ︡ ﹋﹤ ︋﹤ ︀﹁︐︣﹇ ﹟ص ﹡︀نى ا﹞﹫︡ ﹡︡ارد و ﹨︣﹎︤
١٤
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︵︺﹜ ︨﹫︣ى را ﹡︙︪﹫︡ه ︋︀︫︡ .︀ ︫︉ ︋︀ ︫﹊﹜ ا﹡︊︀︫︐﹤ از ︾︢ا ︨︣ ︋︣ ︋︀﹛﹫﹟
﹡﹜ و در ا︵︣اف ﹞︀﹨﹜﹊︫ ﹟ ﹤﹠︨︣﹎ ﹩و ︗﹍︣﹨︀.«...︫︡︀︋ ﹤﹠︪︑ ﹩
ا﹢﹡ ︦ ﹟ع دو︨ــ︐︡﹇ ﹤︋ ﹩ری در ︑︀ر و ︎﹢د ﹞﹢﹀﹡ ﹐﹢ذ دا︫ــ️ ﹋﹤ ︋﹤
را︐﹢︑﹩﹞ ﹩ان در ︋﹫︪︐︣ ︠︴︊﹤﹨︀ و ﹡︀﹞﹤ ﹨︀︪︀ن ﹞︪︀﹨︡ه ﹋︣د؛ ︑︀ ︗︀﹩
﹋﹤ ︐ ﹩د︀﹆︻ ،﹟︡︥﹡ ،اد ︀ ﹨︣ ︻︀﹞﹏ ︸︀﹨︣ی ﹋﹤ ︋﹫ ﹟ا﹡︧ــ︀﹡︀ و︗﹢د
دارد را د﹛﹫﹚ ︣︋ ﹩ر﹁︐︀ر ﹡︀︻︀د ﹤﹡﹐دا︫︐ ﹟در ﹊﹝︣ا﹡﹩﹝﹡ ﹩دا﹡︧️ و در
﹡︀﹞﹤ ︀︴︠ ٥٣ب ︋﹤ ﹞︀﹛﹉ ا︫ــ︐︣ ،او را ا...» :︡﹠﹋﹩﹞ ﹤﹫︮﹢︑ ﹟﹫﹠ ﹟
﹞︣︋︀﹡ ﹤︋ ﹩ر︻﹫️ و دو︨️ دا︫︐ ﹟آ﹡︀ و ﹛︴︿ در ﹅ ا︪︀ن را ︫︺︀ر
دل ︠﹢د ︨ــ︀ز︀﹡﹢ .ن ﹫﹢ا﹡ ﹩در﹡︡ه ﹞︊︀ش ﹋﹤ ︠﹢رد﹡︪︀ن را ︾﹠﹫﹝️
︫﹝︀رى ،ز︣ا آ﹡︀ن دو ﹎︣و﹨﹠︡ ︀ ﹨﹜ ﹋﹫︩ ︑ ︡﹠︐︧﹨ ﹢︀ ﹨﹝︀﹡﹠︡ و ﹡︷﹫︣
︑ ﹢در آ﹁︣﹠︩.«...
اــ﹢﹡ ﹟ع ︑﹀﹊︣ در ا︪ــ︀ن︗ ،ــ︡ا از ︑﹀﹊ــ︣ و ︑︺︡ ا︗ــ︣ای ︻︡ا﹛️ در
﹊﹞﹢ــ️ در ز﹞ــ︀ن ︠﹑﹁️ آن ︱︣ت ﹞︫︀︋﹩ــ︡ ﹤︋ ،اــ﹤﹋ ︀﹠︺﹞ ﹟
︑︀﹨﹤﹫︮﹢ی ا︪ــ︀ن ︋﹤ ر﹁︐︀ر ﹞﹑﹜ و ︠ــ﹢ش ︋︀ ﹞︣دم و ا﹛﹍﹢ی ︻﹝﹚ ﹩و
﹋ــ︣داری ﹋﹤ ︠︀رج از ﹢زه ﹊﹝︣ا﹡ ،﹩︺﹠ ﹩در ز﹡︡﹎︫﹩︭︫ ﹩ــ︀ن
د︡ه ﹞︫﹩ــ︡﹢﹎ ،اه ︋︣ و︗﹢د ﹎﹢﹡ ︣﹨﹢ع دو︨ــ︐︫ ﹩ــ︡︡ در ﹞﹩﹚︻ ﹐﹢
﹞﹢﹠︻ ﹤︋ .︫︡︀︋﹩ان ﹡﹝ ،﹤﹡﹢ا︋ ﹟︋ ﹩﹚︻» :︡﹠﹋﹩﹞ ﹏﹆﹡ ﹏﹫﹀︵ ﹟ا︋﹫︴︀﹛︉،
﹋﹢د﹋︀ن ︐﹫﹜ را دور ︠﹢د ︗﹝︹ ﹞︣﹋﹩د﹡︡ و ︋︀ د︨️ ︠﹢د ︾︢ا در د﹨︀ن

آ﹡︀ ﹞︢﹎﹩ا︫︐﹠︡ و آن ﹇︡ر ︋﹤ ﹡﹢ازش آ﹡︀ ﹞︣︎﹩دا︠︐﹠︡ ﹋﹤ ︐﹩︱︺︋ ﹩
﹞︊️ ﹇︣ار ﹞ ︡﹠︐﹁︣﹎﹩و ︋︀
از ــ︀ران آن ︱︣ت ︑️ ︑︃︔﹫︣ آن ﹨﹝﹤ ّ
︠﹢د ﹞:︡﹠︐﹀﹎﹩ای ﹋︀ش ﹞︀ ﹨﹜ ︀﹡﹢ن ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ︀︑ ،ا ﹟ا﹡︡ازه از ا﹟
﹨﹝﹤ ︑ ﹤︗﹢و ﹞︊️ آن ︱︣ت ︋︣︠﹢ردار ﹞︫︡﹩﹜«.
و︗﹢د ا︣﹍﹡ ﹟ش ﹨﹜ را︨ــ︐︀ ︋︀ ر﹁︐︀ر ︻︀د︫﹤﹡﹐ــ︀ن ︋︀ ﹞ــ︣دم و ︋﹤ ︋﹫︀ن
د﹇﹫﹅︑ــ︣﹚︻ ،ــ️ و ا﹡﹍﹫︤ه ا︮﹚ ﹩ا︪ــ︀ن ︋︣ای ا︗︣ای ︻︡ا﹛️︨ ،ــ︊︉
﹞︫﹩ــ︡ ﹋﹤ ︱︣ت ︻﹚) ﹩ع( ︋︀ ا ﹜﹋︀ ﹤﹋ ﹟و ︠﹚﹫﹀﹤ ﹞︧﹚﹝︀ن ︋﹢د﹡︡،
︋︀ ﹞︣دم درد﹞﹠︡ و ︋﹫﹠﹢ا ︋︧﹫︀ر ﹞︐﹢ا︲︹ ،د﹛︧﹢ز و ︧︀س ︋﹢ده و ︐﹩
︋﹤ ︵﹢ر ﹞︧︐﹆﹫﹜ و ︫︭︀ ︋﹤ و︲︹ ا︪︀ن ر︨﹫︡﹎︣﹋﹩﹞ ﹩د﹡︡﹤﹊﹡︀﹠ .
روزی ﹨﹠﹍︀م ︻︊﹢ر از ﹋﹤﹢ای ز﹡ ﹩را د︡﹡︡ ﹋﹤ ﹞︪ــ﹉ آب ︋︤ر﹎ ﹩را
︋︀ ز﹝️ ︋﹤ دوش ︠﹢د ﹝﹏ ﹞︣︱ .︡﹠﹋﹩ت ﹞︪ــ﹉ آب را از زن
﹞︐︡﹡︫︡ ﹤︗﹢
﹎︣﹁︐﹠︡ و آن را ︋﹤ ︠︀﹡﹤ او ر︨︀﹡︡﹡︡ .ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ︋﹫ ﹟راه
ّ
﹋﹤ ا ﹟زن ﹨﹝︧ــ︣ ﹊ ﹩از ︨ــ︣︋︀زان ا︪︀ن ا︨ــ️ ﹋﹤ در ︗﹠﹌ ︫﹫︡
︫ــ︡ه و زن ﹞︖︊﹢ر ا︨ــ️ ︋﹤ ︑﹠︀ ﹩و ︋︀ ﹁﹆︣ و ︑﹠﹍︨︡ــ︐ ﹩ز﹡︡﹎.︡﹠﹋ ﹩
ا︪︀ن ︋︡ون آن ﹋﹤ ︠﹢د را ︋﹤ زن ﹞︺︣﹁ ﹤︋ ︡﹠﹋ ﹩دارا﹛﹑﹁﹤ ︋︣﹎︪️ و
﹞﹆︡اری آذو﹇﹤ و ﹎﹢︠ ︀︋ ️︫﹢د ︋︣دا︫️ و ︋﹤ ︠︀﹡﹤ زن آورد و ︋﹤ زن
︀ری ر︨︀﹡︡ ︑︀ ︋︣ای ︋︙﹤﹨︀ی ︐﹫﹜ ︠﹢د ﹡︀﹡︤︍︋ ﹩د ﹏﹆﹡ .ا︨️ ا︪︀ن از
﹞︐︪﹞ ﹤︗﹢ــ﹊﹑ت آن زن و ︋︙﹤﹨︀︩ ﹡︪︡ه ︋﹢د،
ا ︀︑ ﹤﹋ ﹟آن ز﹞︀ن
ّ

︋︧ــ﹫︀ر ﹡︀را️ ﹞︫﹩ــ﹢د و ﹞﹢﹠︑ ﹤﹋ ﹩︺﹇﹢ر را ︋︣ای ︎︐︀﹡ ﹟ن رو︫ــ﹟
﹞﹠﹋﹩ــ︡ ،آن ﹎︀ه ﹋﹤ ︫ــ︺﹚﹤﹨︀ی آ︑︩ ︋︀﹩﹞ ﹐رود︮ ،ــ﹢رت ︠﹢د را ︋﹤
آ︑︩ ﹡︤د﹉ ﹞︀︨﹩زد و ︋﹤ ︠﹢د ﹞﹢﹎﹩︡ :ا ﹟آ︑︩ را ︋︙︩︤︗ ،ای
﹋︧ ﹤﹋ ﹩از ︐﹫﹝︀ن و ︋﹫﹢ه ز﹡︀ن ︾﹀﹚️ ﹡﹝︀︡ ﹟﹫﹝﹨ ،آ︑︩ ا︨️.
︱ــ︣ت ︻﹚) ﹩ع( ﹋ــ﹤ ︋︣ای آزاد﹎︀ن ،ا﹛﹍﹢ی ︋︣︑︣ و ﹋︀﹞﹚ ﹩ا︨ــ️﹤︋ ،
﹇︡ری در ز﹞︀ن ︠﹢د ︋﹤ ︻︴ ️﹁﹢و ر﹁︐︀ر ﹞﹑﹜ ،ا﹛︊︐﹤ در ﹋﹠︀ر ︗︡️ و
ا﹨︐﹝︀م در ا︗︣ای ︻︡ا﹛️︫︡ ﹤︐︠︀﹠︫ ،ه ︋﹢د ﹋﹤ ︐ ﹩د︫﹝️︨︨︣ ﹟
او︀︺﹞ ،و﹤ :️﹀﹎﹩﹞ ،ا﹎︣ ﹞︧﹊︫ ﹟ــ️ ︠﹢رم و ︻﹚ ﹟︋ ﹩ا︋︣︋ ︉﹛︀︵ ﹩
﹞ ﹟د︨️ ︀︋︡︡﹡ ﹩︨︣︑ ،ارم ز︣ا ﹋︀﹁ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ﹞ ﹟از او ︑﹆︀︲︀ى ︻﹀﹢
﹋﹠ــ﹜ و او ︋﹤ ا﹡︡ازهای ︋︤ر﹎﹢ار و ﹋︣﹜ ا︨ــ️ ﹋ــ﹤ ﹞︣ا ﹞﹢رد ︻﹀﹢︠ ﹢︩
﹇︣ار ﹞﹩د﹨︡ ﹏﹆﹡ .ا︨ــ️ ﹋﹤ او ﹨﹝﹫︪﹤ ︋﹤ ︨︍︀﹨﹫︀ن ︠﹢د ﹇︊﹏ از ︗﹠﹌
﹞﹢﹞︣﹁﹩د ﹤︋» :د﹡︊︀ل د︫﹝︣﹁ ﹟ارى ﹡︣و︡ و ﹞︖︣و﹫ ﹟را ﹞︡اوا ﹡﹝﹢ده
و ︋︀ ا︨﹫︣ان ﹞︡ارا ﹋﹠﹫︡«.
︋ــ︀ری ﹟﹫﹠ ،ر﹁︐ــ︀ر و ﹋︣داری ︋﹢د ﹋﹤ ︋︺︡ از ﹎︫︢ــ️ ﹠︡︣﹇ ﹟ن از
ز﹞︀ن ا︪︀ن ،دو︨︐︀ن و د︫﹝﹠︀ن از او ︋﹤ ﹡﹫﹊ ﹩︀د ﹋︣ده﹤︐﹀﹎ ︀﹨﹟︨ ،
و ︫︺︣﹨︀ ﹞︨︣﹩ا﹠︡ و او را ﹡﹝ ﹤﹡﹢﹉ ا﹡︧︀ن ︋﹤ ︑﹝︀م ﹞︺﹠︀ و دو︨️ دار
︋︪︣️ ﹞﹩دا﹡﹠︡ .ا︨ ﹟ــ︴ از ﹡﹢ع دو︨︐ ﹩و د﹍︣︠﹢ا﹨﹢﹝﹨ ﹩اره و
︋︣ای ﹨︣ ا﹡︧︀﹡︀︐︨ ﹏︋︀﹇ ﹩︩ و ︑﹆︡︣ ا︨️.
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١٥

︑︀﹝︑ ﹢م ︑︀ر را ز︧︐﹤ای
﹁︣زا﹡﹤﹇︊︀دی

︀ ︻﹚ ﹟︐﹀﹎ !﹩از ︑︣︋ ﹤︪﹫﹝﹨ ﹢ا﹜ ︨️ ︋﹢ده؛ ﹨︣ ︋︀ر ﹋﹤ ﹞﹢︠﹩ا﹨﹜ د﹞﹩
︋﹫︀﹡︪︡ــ﹜ ︋ــ﹤ آن در︀ی ︋﹫﹊︣ان ﹞︣︋︀﹡﹩ات︑ ،ــ︣س ︑﹝︀م و︗﹢دم را
﹞︣﹫﹎﹩د ﹜︨︣︑﹩﹞ .از ﹋︕ ﹁﹝ ،﹩از ︠︴︀ ،از ﹡︀﹁﹝︀﹨﹩ ﹤﹋ ﹩ا ﹟روز﹨︀
﹎︣︊︀﹡﹝︀ن را ﹎︣﹁︐﹤ ﹜﹚﹇ ﹩﹝﹋ ﹜︨︣︑﹩﹞ .را ︋︙︣︠︀﹡﹜ و آن ︵﹢ر ﹋﹤ ︋︀︡
﹡︐﹢ا﹡﹜ ︋︩ ﹋ ﹩﹊﹢از آن ﹨﹝﹤ ︋︤ر﹎ ﹩را ﹞︣ور ﹋﹠﹜.
︀ ︻﹚ !﹩ا ﹟روز﹨︀﹝︀ن ︋﹫︪︐︣ از ︎﹫︩ در ︧︣ت و︗﹢د و ︫﹠︀︠️ ︑﹢
﹞︢﹎﹩رد .ا ﹟روز﹨︀ ﹋﹤ ︠︊︣ی از ︋﹩اد︻︀︧﹫﹡ ︀﹨﹩ــ️ .ا ﹟روز﹨︀ ﹋﹤
اد︻︀﹨︀ی ﹞︀ن آو︤ ﹎﹢ش﹨︀ی ︠﹢د﹞︀ن ﹞﹢︫﹩د و ز﹠️ ︋︩ ︨﹠﹍﹫﹠﹩
﹎﹢ش﹨︀﹢﹠︫ ︀﹠︑ ﹤﹋ ﹩ای ﹁︣︀د﹨︀ی ﹞﹠﹫️ ﹞︀ن ا︨️ و د﹍︣ ﹨﹫︘.
︀ ︻﹚ !﹩ا ﹟روز﹨︀ ︨ــ️ ﹞︢﹎﹩رد ،ا ﹟روز﹨︀ ﹋﹢د﹋︀﹡﹤﹨︀﹤︋ ﹢︑ ﹤﹋ ﹩
آ﹡ــ︀ ︑﹢﹝﹡ ﹤﹫︮﹢دی آ﹡﹆︡ر ︋﹤ ︀︫ــ﹫﹤ ر﹁︐﹤ا﹡︡ ﹋﹤ ︐ــ ﹩و︻︡های ﹨﹜
︋︣ا︪︀ن ﹡﹫︧️ ﹤ ،ر︨︡ ︋﹤ ︋︣﹡︀﹞﹤ ﹤ ،ر︨︡ ︋﹤ ︻﹝﹏.
ــ︀ ︻﹚ !﹩ا ﹟روز﹨︀ ﹋﹤ ﹞︢﹎﹩رد ︐ ﹩د﹍︣ ﹎︧︣ــ︐︣︋ ﹟ای آن ز︠﹝﹩
﹋﹤ ﹞﹩دا﹡﹜ ︑︀ر ︋︣ا️ ︋﹤ ︀د﹎︀ر ﹎︢ا︫︐﹤ ﹨﹜ از ︀د﹨︀ ر﹁︐﹤ .ا﹎︣ ﹋︧﹩
﹁︣︀د ︋︤﹡︡ ﹋﹤ ﹡︀م ︻﹚ ﹩︀د آور ︻︪﹅ ا︨️︀﹨﹤︖︲ ﹤﹡ ،ی ︋﹢︐﹞﹩ا﹩
﹋﹤ د﹋︀ن ﹡︀﹞︣دان ︫︡ه ︋︣ای ﹋︧︉ ﹞﹆︀م د﹡﹫︀﹢﹠︫ ﹩︫﹢﹎ ،ا ︀﹁️ ﹡﹢ا﹨︡
١٦
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︫︡ ︑︀ ︑﹚﹠﹍︣ی ︋︤﹡︡ ︋﹤ و︗︡ان ︠﹢اب آ﹛﹢د ︮︀︊︩.
︀ ︻﹚︡﹆ !﹩ر ︋︀︡ ︋﹠︪ــ﹫﹠﹫﹜ و ︑︀ر را ورق ︋︤﹡﹫﹜ و ︋︀ز ﹨﹜ از ︑︳﹆﹁ ﹢
﹞︣ا︋ ﹤︋ ﹩︀د ︋﹫︀ور﹜ و ︲︣︋﹤ای و د︨︐﹝︀﹛ ﹩و دری و ر︧﹝︀﹡﹩؟ ﹆︡ر
︑︀ر ︠﹢د ﹡︀﹞ ﹤︐︫﹢ن را ︋︀ ﹐و ︎︀﹫ ﹜﹫﹠﹋ ﹟و از ︑ ︣︊﹫︠ ︳﹆﹁ ﹢را ︋︘﹫﹨﹩
︑﹀﹊︣ی روا️ ﹋﹠﹫﹜ و ﹊︀️ ︋︣﹋﹠︡ن دروازهاش را ︲︖﹤ ︋︤﹡﹫﹜؟
︀ ︻﹚︣﹞ ﹤﹋ ︀﹞ !﹩د﹞︧﹫﹡ ﹩ــ︐﹫﹜ ﹋﹤ ︋﹢ا﹨﹫﹜ از ︻︡ا﹛︐️ روا️ ﹋﹠﹫﹜ .از
آن ︻︡ا﹛︐ ﹤﹋ ﹩روا︐︩ ﹞﹠︀﹁︹ ﹞︀ن را ﹞︐︤﹛︤ل ﹞︡﹠﹋﹩؛ ︣ا ﹋﹤ ا﹡﹍︀ر ﹞︀
ِ
︻︡ا﹛️ ﹉ ︠﹚﹫﹀﹤ را در ا﹞︍︣ا︵﹢ریاش.
︑﹠︀ ﹡︀م ︑ ﹢را ︠﹢ا︨︐﹤ا﹜﹤﹡ ،
﹞︀ ︻︡ا﹛️ ا﹞﹫︣ی ﹋﹤ ︎︀د︫ــ︀ه ﹡︊﹢د را ﹡﹢ا︨︐﹤ا﹜ ︀﹞ .از ︑ ︳﹆﹁ ﹢ز︠﹝﹩
﹞﹢︠﹩ا﹨﹫﹜ ﹋﹤ ︋︣ آن ︋﹍︣﹫﹜...
︀ ︻﹚ !﹩ای ﹋︀ش ﹡﹍︀﹨﹜ را ︋︀ ﹨﹝︀ن د︨ــ︐︀ن ﹞︣ت ︋︪﹢ ﹜﹠﹫︊︋ ︀︑ ﹩آن
داد﹎︀﹨ ﹩را ﹋﹤ در آن ︐︣︋ ﹩ای ﹡﹢ه ︠︴︀ب ﹇︀︲ ﹜﹨ ﹩ا﹨﹝﹫️ ﹇︀﹏
︋﹢دی ﹋﹤ ﹞︊︀دا ︋﹫ ﹢︑ ﹟و د﹍︣ی ︑﹀︀و︑︀﹋ .︫︡︀︋ ﹩ش ︪﹝︀﹡﹜ را ︋︪﹢︀︋ ﹩
آن د︨︐︀ن ︀ر﹍︣ ︑︀ر﹩ات ﹜﹠﹫︊︋ ︀︑ ،و ︋﹢ا﹡﹜ دا︨︐︀ن آن ︋︣︠﹢ردی
﹋﹤ ︋︀ ︠﹢ارج دا︫︐ ،﹩و ︋﹤ ﹎﹢اه ︑︀ر ﹨︣﹎︤ ﹨﹫︘ ﹋︡ام از ا﹞﹊︀﹡︀ت ︗︀﹞︺﹤
را از ﹞︀﹛﹀﹫﹠ــ️ در︼ ﹡﹊︣دی و در ︋︀ر﹎︀ه ︻︡ا﹛︐️ ﹞﹢ا﹁﹅ و ﹞︀﹛︿ ︋﹤

﹉ ا﹡︡ازه ︨﹜ دا︫︐﹠︡.
︀ ︻﹚ ﹢︑ ﹤︐﹀﹎ ﹩︧﹋ ﹤ !﹩از د﹡﹫︀ی دون ﹞︀ ر︠️ ︋︧︐﹤ای و ︋﹤ ︲︣︋︐﹩
ر﹁︐﹤ ای؟ ﹞﹍︣ ﹞﹢︫﹩د د﹡﹫︀ را ︋﹢︭︑ ﹢︑﹩ر ﹋︣د؟ آ︠︣ ﹞﹍︣ ﹞﹢︫﹩د ︻﹚﹩
را در ﹋︡﹡ ︀﹨﹤﹢︡؟ ﹞﹍︣ ﹞︺﹠︀ی ︠﹚﹆️ ︑︧﹫﹡ ﹢ــ︐﹩؟ ﹞﹍︣ ﹡﹤ ا ﹟ا︨️
﹋﹤ ︑︀ر ﹨︣﹎︤ ︋﹢︊﹡ ﹩﹚︻﹩ده ،️︧﹫﹡ ،و ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د؟ ﹞﹍︣ ﹡﹤ ا ﹟ا︨️
﹋﹤ ﹎﹀︐﹤ا﹡︡ ﹞︺︀و﹤ ﹨﹜ ︋︣ ﹞︣گ ︑︣﹎ ﹢︧️؟ ︎︦ ﹍﹢︑﹩﹞ ﹤﹡﹢ا﹡﹜ ﹞︣﹎﹩
را ︋ــ︀ور ﹋﹠﹜ ﹋﹤ ﹞︺︀و﹤ ︋︣ آن ﹞︣﹎﹩︡؟ ﹞︣﹎︀︺﹞ ﹤﹋ ﹩و﹤ ُ﹞︣ ︑︀﹫︡ش
︋︀︫︡ ،﹉ ︗︀ودا﹡﹍︤︋ ﹩رگ ا︨️﹢︠ ﹢︑ .د ︑︀ر ﹩و آ﹡﹆︡ر ﹞︀﹡︡﹎︀ری
﹋ــ﹤ ﹎﹢︀﹝︑ ﹩م ︑︀ر را ︋﹤ ﹞︺﹠︀ی ﹆﹫﹆ ﹩ز︧ــ︐﹤ای و آد﹞︀ در ︗︀ی
︗︀ی ﹨︧ــ︐ ﹢︑ ،﹩را ﹡﹀︦ ﹞ ︡﹠︪﹋﹩و ︱﹢رت را ﹛﹝︦ ﹞︀ .︡﹠﹠﹋﹩ل
ا﹎︣ ا﹡﹊︀ری ﹨︧️ ،ا﹡﹊︀ر ﹞︺︀و﹤ وار ا︨️.
︀ ︻﹚ !﹩ا ﹟روز﹨︀ ︀ل ︗︀ن ﹞︀ ︠﹢ب ﹡﹫︧️﹢︱ ︣﹊﹠﹞ .رت ﹡﹫︧︐﹜،
ا﹞︀ ︑ ﹢︀ری ﹞︀ن ﹋︣︋ ﹟ای ﹡﹢ر ︫︡ن؛ ︋︣ای آ﹡﹊﹤ ﹇︡م ︋︣دار﹜ در را﹨﹩
﹋﹤ ︑ ﹢را﹨﹠﹝︀︩ ﹨︧ــ︐ ﹩ ،﹩و ︗︀و︡ .را﹨ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹩زوال ﹞︢︎﹩︣د و
﹡﹤ ﹞﹠︣ف ﹞︫﹩ــ﹢د ︒︊︻ ﹩︫﹑︑ ︀﹠︑ .را ︋︀ ﹛︊﹠︡ی ︻﹝﹫﹅ ﹞︪︀﹨︡ه
﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋﹩از ︨﹢ی ﹋︀︐﹞︀﹇ ﹤︑﹢ن ︑︀ر ︋﹤ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹤ ﹞﹢︫﹩د ︑︀ ︑ ﹢را در

︋︧︐︣ ﹉ ︲︣︋️ ﹋ ﹉﹢از د﹡﹫︀ ︋︊︣د و ︋︺︡ ︋︣ ︑︣﹍︋ ﹢︡.
ــ︀ ︻﹚ !﹩ا︮︀﹛️ درد ︑ ﹢را درک ﹋︣دن ︋︤ر﹎﹢﹫﹞ ﹩ا﹨︡ و وار︨ــ︐﹍.﹩
درد﹨︀ی ﹞︀ ︫ــ︀︡ ︋﹤ ﹞﹠﹫️ و ︋﹠︡ و ر︧﹝︀ن﹨︀ی ز﹡︡﹎ ﹩آ﹛﹢ده ︋︀︫︡.
درد﹨︀ی ﹞︀ ︫ــ︀︡ ر﹡﹌ ر︀ ︋﹍﹫︣د ،ا﹞︀ ︑﹢︠ ﹢د ﹞﹩دا﹡ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹩ر﹡︕
آد﹞﹫︀ن ︗︀﹡﹝︀ن را ︠︣ا︫ــ﹫︡ه و آرا﹞︩ ﹞︀ن را ﹞︐﹏ ﹡﹝﹢ده ا︨️﹢︑ .
︠﹢د ﹞﹩دا﹡︫﹑︑ ﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹩ــ﹝︀ن ︋︣ای زدودن ا︫ــ﹉ و ︾﹜ از ︣ه
﹋ــ﹢د﹋︀ن د︀ر﹞︀ن ﹉﹢﹋ ︡﹠︣﹨ ،و﹛︀﹁ ﹩رغ از ر﹡﹌ ﹞﹆︀م و ︉ د﹡﹫︀
︋ــ﹢ده﹢︠ ﹢︑ .د ﹞﹩دا﹡︣︋ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹩ای ﹋︧ــ︉ ︗ــ﹑ل و ︗︊︣وت ﹋﹤ ︑﹠︀ و
︑﹠︀ ︋︣ای ا﹇︐︡ا ﹡﹝﹢دن ︋﹤ آن ﹇︀﹞️ ا︨︐﹢ار و ز﹡︡ه ︑︀ر ﹩ات و ︋︣ای
︎﹫︣وی از ا﹡︪︡ــ﹤ ات ر﹨︣و ا ﹟راه ︫︡ه ا﹜ ︦︎ .د︨︐﹝︀ن را در ا﹟
وا﹡﹀︧︀ی ︑︀ر﹉ ︑︀ر ر﹨︀ ﹞﹊︣﹝﹎ ﹤﹋ ،﹟ا﹨ ﹩آ︨︀ن ا︨️ در ا﹤﹛﹢︽﹫︋ ﹟
د﹡﹫︀ ️﹨︀﹍﹡ .را از ︑﹑︫ــ︀﹝︀ن ︋︣﹡︡ار ﹋﹤ آ﹛﹢د﹎ ﹩آ︨︀ن ا︨️ در ا﹟
﹞︧︀︋﹆﹤ ر︨ــ﹫︡ن ︋﹤ ﹞﹆︀م و ﹨﹢️ و ﹞﹠︭︉︣︋ .ا﹝︀ن ︋︣﹋️ ︋︴﹚︉ از
﹞﹠︊︹ ︨︫︣︀ر ︻︪﹅﹢︱ .رت ︋︣﹋️ ︗﹝︹ ﹞︀ن ا︨️ و ﹡﹢رت رو︫﹠﹩
راه ﹞︀ن ﹤﹋ ︫︡︀︋ .ر﹨︣وان ﹞︀﹡︡﹎︀ر و ا︨︐﹢ار ا ﹟راه ︋︀︫﹫﹜.
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ز﹡︡﹎ ️﹫︺﹝︗ ︀︋ ﹩ا﹞︀م ︻﹚﹩
ز﹨︣ه ︫︣﹀ ﹩و ︵︣اوت ﹞︷﹀︣︀ن

از ︑︺︡ادی ا︻︱︀ی داو︵﹚︉ ﹁︺︀ل در ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚︨︣︎ ﹩ــ﹫︡﹜ ﹋﹤
﹁︺︀﹛﹫️ در ︗﹝︺﹫️ ﹤ ا︔︣ی در ز﹡︡﹎ ﹩آ﹡︀ دا︫ــ︐﹤ ا︨ــ️؟ ا︻︱︀ی
︗﹝︺﹫️ از ︑︖︣︋﹤︫ــ︀ن ︨ــ﹠︐﹀﹎ ﹟ــ︡ .در ا︀﹀︮ ﹟ت ﹎︫﹢ــ﹤ای از
︮︊️﹨︀ی آ﹡︀ن را ﹞﹢︠﹩ا﹡﹫︡:
﹞﹝︡ ︗﹢اد ا︠︊︀ر﹤
»︗﹝︺﹫ــ️ ﹁︱︀ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ ﹉ ا﹡︪︡ــ﹤ای ︋ــ﹤ آدم ﹞﹩د﹨︡ ﹋﹤ ﹋﹏
ز﹡︡﹎﹢︠ ،﹩د آدم ﹡﹫︧ــ️ و ا﹠﹊﹤ د﹍ــ︣ان را ﹨﹜ ︋︊﹫﹠﹫﹜ ا﹛︊︐﹤ ﹡﹤ ︑﹠︀
آن﹨︀ ﹤﹋ ﹩د︀ر ︲︺︿ و ﹞︪﹊﹏ ﹨︧︐﹠︡ ︋﹚﹊﹤ ︑﹝︀م ا﹡︧︀﹡︀ ︋︡ون ا﹠﹊﹤
﹇︱︀و︑ ﹩در︋︀ره آ﹡︀ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹫﹜«.
﹝﹫︡ه روزی ︵﹚︉
»از ز﹞︀﹡ ️﹫︺﹝︗ ︀︋ ﹤﹋ ﹩آ︫﹠︀ ︫︡هام ﹡﹍︀﹨﹜ ︋﹤ ا︵︣اف ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده ا︨️
و ﹊ــ ﹩از ︑︀︔﹫︣ات ﹞﹜ ︋︣ا﹜ ا﹢︋ ﹟د ﹋﹤ د﹍︣ ︠﹫﹚ ﹩از ﹞︪ــ﹊﹑ت ﹋﹤
﹇︊﹑ ︋︣ا﹜ ا﹨﹝﹫️ دا︫️ را ︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹞︪﹊﹏ ﹡﹝ ﹜﹠﹫︋﹩و ︐ ﹩آ﹡︀ ︋︣ا﹜
﹞︓﹏ ﹉ ︫ ﹩︠﹢و ︠﹠︡ه دار ︫︡ه ا﹡︡«.
﹁︀︵﹝﹤﹨﹠︣﹞﹠︡
»روز﹨ــ︀ی اول ﹋﹤ ﹞﹩آ﹞ــ︡م ﹁﹊︣ ﹞︣﹋﹩دم ﹞ــ ﹟دارم ︋﹤ ︋︙﹤﹨︀ ﹋﹝﹉
﹞ ﹜﹠﹋﹩ا﹞︀ ︋︺︡ا ﹁﹝﹫︡م ﹋﹤ ا«.︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ︀﹨﹤︙︋ ﹟
﹡﹫﹚︣﹞ ︣﹁﹢ادی
»﹉ ︨ــ︣ی ﹫︤﹨︀ ﹋﹤ ﹇︊﹑ ︋︣ا﹜ ﹞﹜ ︋﹢د ا﹐ن ﹋︀﹞﹑ ︋﹩ا﹨﹝﹫️ ︫ــ︡ه
ا︨ــ️ ﹤︋ ︀﹠︑ ﹐︀ .ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع ﹁﹊︣ ﹞﹋ ﹜﹠﹋﹩ــ﹤ ﹤ ﹋︀ر﹨︀︀︑ ﹜﹠﹊︋ ﹩
︋︣ای ︋︙﹤﹨︀ ﹞﹀﹫︡ ︋︀︫﹜«.
﹁︀︵﹝﹤دو﹛︐︪︀﹨﹩
»ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ و﹇︐ ﹤︋ ﹜﹫﹝︭︑ ﹩ا﹡︖︀م ﹋︀ری ﹞︡︋ ︡﹡︣﹫﹎﹩ون آ﹡﹊﹤ ︋﹤
︨︐︀﹨﹩ی آن ﹁﹊︣ ﹋﹠﹠︡ آن ﹋︀ر را ا﹡︖︀م ﹞﹩د﹨﹠︡ و ﹨﹝﹫︪﹤ ︋﹤ ﹡︐﹫︖﹤
︠﹢ب ﹞﹩ر︨ــ︡ .از ︵︣﹁ ︦ ﹩د﹍︣︠﹢ا﹨ ﹜﹨ ﹩﹊ــ ﹩از و︥﹎︀﹨﹩ی
ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ا︨️ ﹋﹤ در ﹋﹜︑︣ ﹞﹫︴ ﹩آن را ﹞«.﹜﹠﹫︋﹩
﹞﹠︀ ︻︣︋﹫︀ن
»ا﹞﹫ــ︡ در ز﹡︡﹎ــ ﹩در ﹞ ﹟ا﹁︤ا︩ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨ــ️ .از ا﹠﹊﹤ ﹞﹢︑﹩ا﹡﹜
١٨
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︋︣ای ︋︙﹤﹨︀ ﹞﹀﹫︡ ︋︀︫ــ﹜ و ا﹠﹊﹤ ﹞ ﹜﹠﹫︋﹩آ﹡︀ ︋︀ ا﹤﹋ ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹤﹝﹨ ﹟
︋︀ آن در﹎﹫︣ ﹨︧︐﹠︡ ︋︀ آ﹞︡﹡︪︀ن ︋﹤ ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹆︡ر ︑︽﹫﹫︣ ﹞︓︊️ ﹋︣ده
ا﹡︡ ﹟﹞ ﹤︋ ،ا﹞﹫︡واری ﹞﹩د﹨︡«.
﹡﹫﹚﹢︗ ﹅ ︣﹁﹢
»﹇︊ــ﹏ از ا﹠﹊﹤ وارد ︗﹝︺﹫️ ︫ــ﹢م ︠﹫﹚ــ ﹩درون ﹎︣ا ︋ــ﹢دم ا﹞︀ ︋︺︡ از
︱﹢رم در ا ︀︱﹁ ﹟از ا ﹟درون ﹎︣ا ﹜︐﹁︣﹎ ﹤﹚︮︀﹁ ﹩﹝﹋ ﹩و ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹜
ار︑︊︀ط و︨﹫︹ ︑︣ی ︋︀ د﹍︣ان ︎﹫︡ا ﹋﹠﹜«.
︔﹝﹫︀﹊︗︀﹡ ﹟ر
»ــ︀دم ﹨︧ــ️ در روز﹨︀ی اول ،ذ﹨﹠﹜ ︋︧ــ﹫︀ر در﹎﹫︣ اــ﹢︋ ﹟د ﹋﹤ ︣ا
︋︣︠ ﹩ز﹡︡﹎ ﹩را︐ ﹩دار﹡︡ و ا﹞︀ ︻︡های در ر﹡︕ ا﹡︡؟ ﹋﹜ ﹋﹜ ﹡﹍︀﹨﹜ ︑︽﹫﹫︣
﹋︣د و ︋﹤ ا︀︋ ﹟ور ر︨﹫︡م ﹋﹤ ﹞︀﹋ ﹤ ﹟ر﹨︀﹢︑﹩﹞ ﹩ا﹡﹜ ︋﹊﹠﹜ ︑︀ ︋︣ای ا﹟
︋︙﹤﹨︀ ﹞﹀﹫︡ ︋︀︫﹜«.
﹡︣﹎︦ ﹋﹫︀﹡﹩
»﹇︊﹑ ﹞︪﹊﹑︑︣︋ ﹩ا﹜ ︠﹫﹚﹢︋ ﹜﹞ ﹩د ا﹞︀ از و﹇︐ ﹩د︡م ︋︙﹤﹨︀ ︀︋ ﹩ا﹟
︨ــ ﹜﹋ ﹟دار﹡︡ ﹤ ﹞︪﹊﹑︑ ﹩را ︑﹝﹏ ﹞ ،︡﹠﹠﹋﹩ا﹐ن د﹍︣ آن ﹫︤﹨︀
︋︣اــ﹜ ا﹨﹝﹫︐︡﹡ ﹩ارد .از ︵︣﹁ ﹩و﹇︐ ﹤︋ ﹩ا﹠︖︀ آ﹞︡م ﹁﹝﹫︡م ﹋﹤ ︴﹢ر
﹞﹢︑﹩ا﹡﹜ ︋﹤ ا ︀︋ ﹑︊﹇ .﹜﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︀﹨﹤︙︋ ﹟د︡ن آ﹡︀ در ︠﹫︀︋︀ن و ﹞︐︣و
﹡﹝﹩دا﹡︧︐﹠﹜ ︋︀︡ ﹊︀ر ﹋﹠﹜«.
رو︀ ﹞﹠︣﹢ی
»﹡﹍︀﹨﹜ ﹋︀﹞﹑ ︻﹢ض ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ا︧︀س ﹞ ︀︋ ﹜﹠﹋﹩د︡ن ا︀﹨﹤︙︋ ﹟
﹡︧︊️ ︋﹤ ﹞︪﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹢︊︮ ﹩﹚﹫︠ ﹩ر︑︣ ︫︡ه ام«.
︨︣ ︠︴﹫︊﹩
»︋︀ ︋﹢دن در ︗﹝︺﹫️ ﹞ ﹤︋ ﹟ا ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ر︨ــ﹫︡هام ﹋﹤ ︋︀ ︑﹝︀م ︨ــ︐﹫︀
﹨﹠﹢ز ا﹞﹫︡ی و︗﹢د دارد«.
︋︀ر ︑﹆︧︡﹩
»﹨﹝﹫︪ــ﹤ ︋﹤ ا︲﹢﹞ ﹟ــ﹢ع ﹁﹊︣ ﹞︣﹋﹩دم ﹋﹤ ﹉ ز﹡︡﹎ــ︀︻ ﹩دی ︋︡ون
﹋﹝﹉ ︋﹤ د﹍︣ان ﹞︺﹠︀︡﹡ ﹩ارد ﹐︀ .در ︗﹝︺﹫️ ،ز﹡︡﹎﹉﹝﹋ ︀︋ ﹟﹞ ﹩
︋﹤ د﹍︣ان ﹞︺﹠︀ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️«.

︻︴﹫﹤ ︗︀﹨︡
»﹫︤﹨︀ی ز︀دی از ︋﹢دن ﹋﹠︀ر ︋︙﹤﹨︀ ︀د ﹎︣﹁︐﹜ ا﹠﹊﹤ ﹆︡ر دو︨ــ︐﹩
﹨︀︫ــ︀ن ︨ــ︀ده و ︮︀د﹇︀﹡﹤ ا︨ــ️؛ ︋︡ون ا﹠﹊ــ﹤ ﹋﹫﹠﹤ای از ﹨ــ﹜ ︋﹤ دل
︋﹍﹫︣﹡︡ ﹩︐ ،از ﹞︀ ︋︤رگ ︑︣﹨︀ ﹟﹞ .از ︋︙﹤﹨︀ ︋︪﹠︡﹎ ﹩را ︀د ﹎︣﹁︐﹜«.
ا︣ا﹡︡︠️ ﹋︀︸﹝﹩
»︱﹢ر در ︗﹝︺﹫️ ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹤ ︋︀ د︡ ︋︀ز︑︣ی ︋﹤ ︗︀﹞︺﹤ ا︵︣ا﹁﹜ ﹡﹍︀ه
﹋︣دم و از ﹡︤د﹉ ﹞︪﹊﹑ت ﹠﹫ ﹟آدم﹨︀ ﹩را د︡م ﹞︓﹏ ﹁﹆︣ و ا︻︐﹫︀د
و ﹁﹝﹫︡م ︴﹢ر ﹞﹢ ﹩︑︀︻﹢︲﹢ن ﹋︀ر و ﹋﹢دک ︋︀ ﹊︡﹍︣ در ﹊︖︀ ︗﹝︹
﹞ ﹟﹞ .︡﹡﹢︫﹩ا﹠︖︀ ﹨﹜ درد و ﹨﹜ ︑︧﹊﹫ ﹟را ﹋﹠︀ر ﹨﹜ د︡م«.
︫︊﹠﹜ و︔﹫﹆﹩
»︋﹫︪ــ︐︣ ︣﹫︔︀︑ ﹟را در ︠﹢دم ﹞ ﹤︋ .﹜﹠﹫︋﹩ا︀︋ ﹟ور ر︨ــ﹫︡م :ا﹠﹊﹤ در
آرا﹞︩﹢︠ ،ب ︋︀︫ــ︧﹫﹡ ︣﹠﹨ ﹩ــ️؛ ︋﹚﹊﹤ ا﹎︣ در ︫︣ا︳ ︨️ ،آرام
︋︀︫ ﹩ا ︣﹠﹨ ﹟ا︨️«.
﹞︧︀ ︗﹢راب دوزان
»در ا ﹤︋ ︀︱﹁ ﹟﹉ ا︧ــ︀س آرا﹞︩ ﹨﹝ــ︣اه ︋︀ ﹉ ﹇︡رت ﹞﹆︀︋﹚﹤ ︋︀
﹞︪﹊﹑ت ر︨ــ﹫︡هام و ﹨﹝﹫﹢︵ ﹟ر ︋﹤ ﹉ ︻︖︤ ،ا﹠﹊﹤ ﹆︡ر در ︋︣ا︋︣
ا«.﹜︙﹫﹨ ︀﹨﹤︙︋ ﹟
﹞︣﹜ ﹞︖﹢ب
»﹨﹝﹫︪﹤ ﹫︤ی ﹋﹤ ﹞﹢﹎﹩﹜ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ︗﹝︺﹫️ ︋︣ای ﹞﹩︐︪﹋ ﹜﹊ ﹟
﹡﹢ح را دارد﹢︱ ︀︋ .ر در ︗﹝︺﹫️ از ︑﹝︀م ﹫︤﹨︀،️︧﹫﹡ ﹌﹠︪﹇ ﹤﹋ ﹩
در ا﹞︀ن ﹞ .﹜﹡︀﹞﹩و﹇︐︀︗ ﹩ی ا﹞﹠ ﹩︐︧﹨ ﹩و ﹨﹝﹤ ی ا︵︣ا﹁️ ︵︀﹁﹢ن ا︨️،
د﹛️ ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ د︨ــ️ ﹨﹝﹤ را ︋﹍﹫︣ی و ︋﹫ــ︁وری دا︠﹏﹢ ،ن ﹞﹩دا﹡﹩
آ﹡︖︀ ﹆﹫﹆️ ا︨️؛ ﹆﹫﹆︐ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹩را از ︵︀﹁﹢ن در ا﹞︀ن ﹡﹍﹤ ﹞﹩دارد«.
روژ﹩﹡︀﹫﹋ ﹟
»︑︽﹫﹫︣ را در ︋︀ور ﹡︧︊️ ︋﹤ ︠﹢دم د︡م و ﹡﹫︤ ︋﹤ ︫﹊﹏ ا︗︣ا ﹩درآوردن
آن︀︋ .ور ︑﹢ا﹡︀﹢︋ ︣︔﹢﹞ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩دن ︋︣ای ︗︀﹞︺﹤ و ا︖︀د ا﹞﹫︡ ﹡︧︊️
︋﹤ ا﹠﹊﹤ ﹞︫﹩ــ﹢د ︋︀ ︑﹑ش و ﹨﹝︡﹛ ﹩و ا﹝︀ن ︫ــ︣ا︳ ︋︐︣ی ︨︀︠️.
﹞ ﹟در ︗﹝︺﹫️ اــ ︀﹨︤﹫ ﹟را آ﹞︣﹝︑ :﹜︐︠﹢︣﹎ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟و﹨︣︋ ﹩ای
﹨︡﹁︣︐︪﹞ ﹩ک︣﹎ ﹩﹛︡﹝﹨ ﹤︋︣︖︑ ،و﹨︣︋ ﹩ای ا﹡︖︀م ﹋︀ری ،ا︖︀د ا﹡﹍﹫︤ه
︋︣ای ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨ ﹩و ﹞﹠︐︷︣ ﹡︊﹢دن ︋︣ای ا﹠﹊﹤ ر﹫︦ ︗﹝﹢ر و دو﹛️
﹞︣دان و﹢︋ ...ا﹨﹠︡ د﹡﹫︀ رو ﹎﹚︧︐︀ن ﹋﹠﹠︡«.
روژان ﹋﹫︀﹡﹩
»او﹛﹢️﹨︀ ﹤﹋ ﹩در ز﹡︡﹎﹩ام دا︫︐﹜ ﹋︀﹞﹑ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د ﹩︐ ،ا﹨︡ا﹁﹜ .و
﹞ ﹟را از ︑﹉ ︋︺︡ی ﹡﹍︀ه ﹋︣دن ︋﹤ د﹡﹫︀ ﹡︖︀ت داد .ارزش ا﹡︧ــ︀﹡︀ را ︋︀
︱﹢ر در ︗﹝︺﹫️ ﹁﹝﹫︡م ﹤ .در ﹋﹠︀ر ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ و ﹨﹝︊︧︐﹍﹩

آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹜ در ︨︐ ﹩و ︫︀دی ،و ﹤ در ﹋﹠︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︡د︗ ﹢و ﹡﹍︀﹨﹩
﹋﹤ در ︗﹝︺﹫️ ︋﹤ آ﹡︀ ﹞﹢︫﹩د«.
﹞︀︡ه دا﹝﹩
»در︨ــ️ ا︨ــ️ ﹋﹤ درد ﹨︧ــ️ و آدم ﹨﹜ ︋﹤ ︀د ا ﹟درد ﹨︧️ ،ا﹞︀
﹞﹚ــ ﹤﹋ ﹩دا﹜ اــ ﹟درد را ︋︊﹫﹠ ﹩و ︋﹤ ︑ ﹢︀دآوری ︋︪ــ﹢د ︠﹫﹚﹢︑ ﹤︋ ﹩
﹋﹝ــ﹉ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︑ ﹢را ز﹡︡ه ﹡﹍﹤ ﹞﹩دارد ﹩︴﹫﹞ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ .ا︨ــ️ ﹋﹤
︠﹫﹚ ﹩آد﹞︀ ︋﹤ آ﹡︖︀ ﹞﹩آ﹠︡ و ﹞︧﹋ ﹩﹠﹫︋﹩ــ︀﹡︀︧﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹚ ﹩از
ا︣︋ ︦﹠︗ ﹟ا︪︀ن ﹞﹜ ا︨️ و ا︢﹛ ﹟ت ︋︩ ا︨️ ﹋﹤ ﹞﹢︑﹩ا﹡︀︋ ﹩
آدم﹨︀ ﹩از ا ︦﹠︗ ﹟در ار︑︊︀ط ︋︀︫ ﹤︋ ﹤﹋ ︦﹋ ︣﹨ .﹩ا﹠︖︀ ﹞﹩آ︡،
︎︢︣﹁︐﹤ ﹞︫﹩ــ﹢د و در ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︙﹤﹨︀ و ﹞︧︢︎ ️﹫﹛﹢︣ی ا︻︐﹝︀د ︋﹤
﹡﹀︧︩ ز︀د ﹞︣﹎﹩دد«.
﹞︣﹜ ︋︀ر﹊︀﹡﹩
»︗︡ای از ︋︒ د﹎︣︠﹢ا﹨ ،﹩ر︫︡ی ﹋﹤ ︱﹢ر در ︗﹝︺﹫️ ︋︣ای ︠﹢دم
︋﹤ ﹨﹝︣اه دا︫︐﹤ ،ر︫︡ ا︗︐﹝︀︻ ﹩ا︨️︣︋ .ای ﹋︧︀﹡﹢︠﹩﹞ ﹤﹋ ﹩ا﹨﹠︡ ﹋︀ر
﹋﹠﹠︡ ،ا﹠︖︀ ︗︀ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ﹋︀﹞﹑ ﹞︧︢︎ ️﹫﹛﹢︣ ︫«.︡﹡﹢
ا﹛﹤ ﹋︣﹝﹩
»︗﹝︺﹫️ را از ︵︣﹅ ﹊ ﹩از دو︨︐︀﹡﹜ ︫﹠︀︠︐﹜ .روزی ﹋﹤ وارد ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜
دروازه ︾︀ر ︫︡م ،د︡م ﹋﹤ را︋︴﹤ ﹞︀﹨﹤︙︋ ︀︋ ﹟ ︀︋ ﹤﹋ ﹩آ﹡︀ ﹋︀ر ﹞︣﹋﹩دم،
را︋︴﹤ ﹁︣ا︑︣ از ﹞︺﹚﹝ ﹩و ︫ــ︀﹎︣دی ︋﹢د و ﹠︀ن دو︨ــ︐︀﹡﹤ ︋﹢د ﹋﹤ ︋︺︡ از
﹞︡︑ ﹩ا﹡﹍︀ر ︠﹢ا﹨︣﹨︀ و ︋︣ادر﹨︀ی ﹞﹢︋ ﹟د﹡︡ ﹩︐ .و﹇︐ ﹩﹚﹊︪﹞ ﹩دار﹡︡،
ا﹡﹍︀ر آن ﹞︪﹊﹏ ︠﹢د ﹞ ﹟ا︨️؛ ا﹡﹍︀ر ︑﹊﹤ای از و︗﹢د ﹞ ︡﹠︐︧﹨ ﹟و ا﹟
ا︧︀س ︋︀ ﹎︫︢ــ️ ز﹞︀ن در ﹞﹢﹇ ﹟ی︑︣ ︫︡ .ا﹠︖︀ ﹐﹤﹨︀ ﹩از و︗﹢د
︠﹢دم را ﹋︪ــ︿ ﹞︓﹞ .﹜﹠﹋﹩ــ﹏ ا﹠﹊﹤ رو در رو ︋︀ ︠﹢دم ﹨︧ــ︐﹜ و ﹨﹫︘
︖︀ب و ︎︣دهای در ﹋︀ر ﹡﹫︧️ و ﹋︀ری ﹋﹤ ﹞︀﹎︡﹡︀﹞ ،﹜﹠﹋﹩ر ا︨️«.
ا﹛﹤ ︋﹫︀ت
»اــ﹊﹁ ﹟ــ︣ ︠﹫﹚ ︡︋ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ ︦ ﹋﹠︠ ﹩ــ︡ای ︋ــ︤رگ از ︠﹚﹆️ ︑﹢
﹨﹫︘ ﹨︡﹁︡﹡ ﹩ا︫︐﹤ ا︨ــ️ ،و ﹁﹆︳ آ﹞︡های ﹋﹤ ︋︀︫︦ ﹟﹫﹝﹨ ﹟﹞ .﹩
را دا︫ــ︐﹜ ︀︑ .روزی ﹋﹤ د︻﹢ت ︫ــ︡م ︋﹤ ﹨﹝︀︩ ︵﹀﹑ن ﹞︧ــ﹚﹜ ︋︣ای
﹝︀ــ️ از ﹋﹢د﹋︀ن ز﹡︡ا﹡﹩؛ ︻︀︫ــ﹢رای ﹢︋ ٨٦د︑ .ــ︀زه آن روز ︋﹢د ﹋﹤
﹁﹝﹫︡م ﹨﹝ــ﹤ ﹫︤ آ﹡﹆︡ر ﹨﹜ ﹋ــ﹤ ﹞︣﹋﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟دم ︋﹫﹢ده ﹡﹫︧ــ️.
﹁﹝﹫︡م ︴﹢ر ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ام ﹨︡ف ︑︺︣︿ ﹋﹠﹜︀﹨︦﹀﹡ ︀︋ ﹤﹋ ﹩﹁︡﹨ ،ی
﹉ آدم د﹍︣ ︀︋ ،ز﹡︡﹎ ﹩اش﹢︋ ،د﹡︩ ︎﹫﹢︋ ︡﹡﹢رد ︡︺︋ ﹐︀ .از ︫︩
︨ــ︀ل و﹇︐﹤︐︫︢﹎ ﹤︋ ﹩ام ﹡﹍︀ه ﹞︨ ﹜﹠﹋﹩ــ﹠﹍﹫﹠ ﹩رد︎︀ی آن را ︮﹠﹤ ︋﹤
︮﹠﹤ در ︑﹝︀م ز﹡︡﹎﹩ام ︦ ﹞ .﹜﹠﹋﹩رد︎︀ی ︻﹚ ﹟﹞ ﹩را ︋︣د در ا﹟
﹁﹊︣ ﹋﹤ ﹆︡ر ︨︖︡ه﹨︀ی ︫﹊︣ ﹡﹝︀زم ︠︀﹛ ﹩از ︑︪﹊︣ ا︨️! ︑︪﹊︣ وا﹇︺﹩
︋︀︵︣ ︨﹑﹞︐﹢﹡︀︠ ،﹩اده و ﹨﹝﹤ ﹫︤ا﹨︀ ﹤﹋ ﹩دارم︡︠ .ا︀ ︫﹊︣ت ﹋﹤
ا﹁︐︀ر آ︫﹠︀ ️﹫︺﹝︗ ︀︋ ﹩ا﹞︀م ︻﹚ ﹩را ﹡︭﹫︊﹜ ﹋︣دی«.
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١٩

ا︠︊ــــ︀ر

ا︠︊︀ر﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی︗﹝︺﹫️ا﹞︀م︻﹚)﹩ع(
︻︀︵﹀﹤︮︣ا﹩

︑︣ان︀﹝﹡-︪﹍︀ه﹡﹆︀︫﹢﹋﹩د﹋︀ن︋﹫﹝︀ر

﹡﹝︀︪ــ﹍︀ه ﹡﹆︀︫ــ﹢﹠︻ ︀︋ ﹩ان »درد را ر﹡﹌ ﹞︣ ز﹡﹫﹜ «.از آ︔︀ر ﹋﹢د﹋︀ن
︋﹫﹝︀ر︨ــ︐︀ن﹨︀ی ﹞﹀﹫︡ و ︻﹚ــ ﹩ا︮︽︣ ا︨ــ﹀﹠︡﹞︀ه در ︠︀﹡﹤ ﹨﹠ــ︣ ا︣ا﹡﹩
︋︣﹎︤ار ︫︡.

روزدر︠︐﹊︀ری

در روز در︠︐ــ﹊︀ری﹢﹋ ،د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫ ﹩ــ︣ری ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ ،دروازه
︾︀ر و ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹁︣︤اد در ﹞﹠︴﹆﹤ ز﹡︡﹎﹢︠ ﹩د در︠️ ﹋︀︫︐﹠︡.
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︗︪﹠﹢اره︋﹢ی︻﹫︡ی

︗︪ــ﹠﹢اره و ︋︀زار﹤ »︋﹢ی ︻﹫︡ی« ︗﹝︺﹫️ ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢︣﹞ ﹩د﹞﹩
ا﹞ــ︀م ︻﹚) ﹩ع( ︋ــ﹤ ﹡﹀︹ ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم و ︋﹫﹝︀ر ︑️ ︎︫﹢ــ︩ ،از روز
︀ر︫﹠︊﹤  ١٨ا︨﹀﹠︡ ︑︀ ︗﹝︺﹤  ٢٠ا︨﹀﹠︡ ︋︣﹎︤ار ︫︡ و ︋﹤ د﹛﹫﹏ ا︨︐﹆︊︀ل
︠ــ﹢ب ︠﹫︣ ﹟و ﹨﹝︣ا﹨ــ︀ن دو روز د﹍ــ︣ ﹡﹫︤ ︑﹝︡︡ ︫ــ︡ ︑︀ ︎︢︣ای
︻︤︤ان ︋︀زد︡ ﹋﹠﹠︡ه ︋︀︫︡.
﹨﹠︣﹞﹠︡ان و ︋︤ر﹎︀ن ︋︧﹫︀ری در ا ﹤︨ ﹟روز ︱﹢ر دا︫︐﹠︡ از ︗﹝﹚﹤:
︪︠︀︀ر د﹫﹝ ،﹩ا﹡︫﹢ــ﹫︣وان رو︀﹡﹩﹚︻︡﹫︨ ،﹢﹚﹡︀︍︨ ﹩﹚︻ ︡﹝﹞ ،﹩
︮︀﹛︣︎ ،﹩﹡︀﹝﹫﹚︨ ﹑﹞ ،﹩واز ﹨﹝︀ی و ﹎︣وه ﹞︧︐︀ن︡﹝﹞ ،ر︲︀ ︻︀﹛﹩
︎﹫ــ︀م )﹨︀﹛ــ ،(﹢آز︐︀ ︀︗﹫ــ︀ن ،ا﹛﹤ ﹞﹚﹉ ﹞﹝︡ی︨ ︡﹝﹞ ،ــ﹚﹝︀﹡،﹩
ا﹞﹫︣ ار︗﹫﹠︫ ،﹩ــ︀ب ر﹞︱︀ن ،ا﹞﹫ ﹟ر︨︐﹝︀︫ ،﹩ب ا﹋︊︣ی﹢︭﹠﹞ ،ر
︲︀︋︴﹫︀ن︡﹞ ،ی ﹁︣︗︀﹫﹋ ،﹩رش ز﹡︡ی﹢︺︧﹞ ،د ﹞︣︻︪ ،﹩ا﹞﹫︡ ︮︊︀غ
﹡ــ﹢﹆︑ ︀﹝﹫﹡ ،﹢ی﹎ ،ــ︣وه راک ︋﹝︣ا﹡︣﹞ ،﹩﹜ ﹡︀︸ــ︣ان︣︋ ،ام ︭﹫︣ی،
﹞︡ی ﹨﹝️ ،داوود ﹋︣﹝︣﹁ ،﹩︊︀ ︮﹀︣ی ﹡︥اد ،آ﹡︀ ﹛﹝︧︣﹞ ،﹢﹜ ﹡︖︀ر
و...
ا︪︗ ﹟ــ﹠﹢اره ﹁︣︮️ ︠︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ﹤︋ ﹩︋﹢ان ﹞﹩داد ︑︀ در ﹉ ﹞﹊︀ن
︋ــ︀ ︋︀زد︡ از ︾︣﹁﹤﹨︀ی ︠︀﹡﹤﹨ــ︀ی ا︣ا﹡ ﹩و ﹡﹝︀﹠︡﹎︀﹨﹩ی ︗﹝︺﹫️ در
︫ــ︣﹨︀ی ﹞︐﹚︿ آ︫ــ﹠︀ ﹩ا︗﹝︀﹛ ﹤﹝﹨ ︀︋ ﹩آ﹡︀ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡︀﹨﹤﹡︀︠ .ی

ا︣ا﹡﹢﹛﹢﹞ ﹩ی︫ ،ــ︣ری ،ورا﹞﹫︀﹨﹤﹡︀︠ ،﹟ی ︻﹚﹜ ︠︀﹋︧ــ﹀﹫︡ ،دروازه
︾︀ر︤︣﹁ ،اد︪︋ ﹤﹡︀︠ ،ــ️ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ا︣ا﹡﹠﹨ ﹤﹡︀︠ ،﹩ــ︣ ا︣ا﹡ ،﹩ا︑︀ق
﹞︡︋ ﹤︐﹫﹝﹋ ،️﹫︺﹝︗ ﹩﹆﹫︨﹢ا︫️ و در﹞︀ن ︗﹝︺﹫️︀﹝﹡ ،﹠︡﹎︣﹋ ﹩ج،
﹞︪ــ︡︀﹎︤﹞︣﹨ ،ن و ﹩﹍﹝﹨ ...در ا︪︗ ﹟ــ﹠﹢اره ︋﹤ ﹞︺︣﹁ ︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹩و
آ︔︀ر ﹨﹠︣ی ز﹡︀ن و ﹋﹢د﹋︀ن ︑️ ︎﹢︠ ︩︫﹢د ︎︣دا︠︐﹠︡.

︑︀﹋﹠ــ﹢ن ︋﹫︩ از  ﹤﹡︀︠ ١٠ا︣ا﹡︣﹋ ︀︎︣︋ ﹩ده ﹋﹤  ﹤﹡︀︠ ٨در ︑︣ان و ︋﹆﹫﹤
در ︫︨︣︐︀﹡︀ ﹞.︡﹠︫︀︋﹩

آ﹫️﹋︣︋﹟﹫︨️﹀﹨﹟

آ﹫︨ ️﹀﹨» ﹟ــ﹫︀﹞︤﹝﹨ ،«١٣٩٢ ️﹋︣︋ ﹟ن در ︑︣ان︣﹋ ،ج و ︨︀ری
︋︀ ︱﹢ر ﹋﹢د﹋︀ن︀﹋﹢﹊﹫﹡ ،ران و ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ︋︣﹎︤ار ︫ــ︡﹢﹋ .د﹋︀ن
︻︤︤﹞︀ن در ا︀︨ ،﹟︪︗ ﹟ل ﹡ ﹢را ︋︀ ︻︪﹅ و در ﹋﹠︀ر ﹊︡﹍︣ ︑﹢﹏ و
︋︣ای آ︾︀ز ︨︀﹛︀︫︨︣ ﹩ر از ﹡﹢ر و ز︊︀ ﹩د︻︀ ﹋︣د﹡︡.

︱﹢ر︗﹝︺﹫️در﹡﹝︀︪﹍︀ه︋﹫﹟ا﹛﹝﹚﹚︀︐﹋﹩ب︑︣ان

︑﹫ــ﹜ روا︋︳ ︻﹝﹞﹢ــ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( ،در ︋﹫︧ــ️ و ︫︪ــ﹝﹫﹟
﹡﹝︀︪ــ﹍︀ه ︋﹫ ﹟ا﹛﹝﹚﹚ــ︀︐﹋ ﹩ب ︑ــ︣ان ﹤﹁︣︾ ،ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡ ﹩و ﹁︣وش
﹞︭﹐﹢ت ﹁︣﹨﹠﹍ ️﹫︺﹝︗ ﹩را در ﹡﹝︀︪﹍︀ه ﹋︐︀ب ︋︣︎︀ دا︫︐﹠︡﹤︐﹊﹡ .
︗︀﹛︉ ︑﹢︱ ،﹤︗﹢ر ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︑️ ︎ ︩︫﹢در ﹡﹝︀︪﹍︀ه از
︵︣﹅ ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍﹢︋ ️﹫︺﹝︗ ﹩د.

︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ︨︀ل  ١٣٩٢ا︨︐︣ا︑︥ی ︠﹢د را
»︑︀﹨﹤﹡︀︠﹤︺︨﹢یا︣ا﹡︣﹋﹟﹫﹫︺︑«﹩د.

ا ﹟ا﹞︣ ︋﹤ دو ︻﹚️ ا︨︀︨﹢︮ ﹩رت ﹞︣﹫﹎﹩د ️︧﹡ :ا﹠﹊﹤ ،و︠︀﹞️
﹁﹆ــ︣ و ﹁︣ا﹎﹫︣ی ا︻︐﹫︀د در ︀︫ــ﹫﹤﹨︀ و ﹞﹑ت ﹞︺︱﹏ ︠﹫︤ ︨︣ا︨ــ︣
﹋︪ــ﹢ر︀﹫﹡ ،ز ﹇︴︺︀︎ ﹤︋ ﹩﹍︀ه﹨︀ی ا﹞︡اد ر︨︀﹡﹢ ﹩︺﹞︀︗ ﹩ن ︠︀﹡﹤﹨︀ی
ا︣ا﹡ ﹩را ﹡︪︀ن ﹞﹩د﹨︪︡﹋ .ــ﹢ر ﹞︀ ا﹞︣وز ︋﹤ ︫︡ت و︗﹢د ﹁︱︀﹨︀ ﹩را
﹞ ︣﹆﹁ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹤﹋ ︡︊﹚︵﹩و ا﹁﹫ ︩﹡﹢را د﹎︣﹎﹢ن ︨︀زد و آ︾︣﹞︣︎ ﹩︫﹢
︋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن درد﹋︪﹫︡ه و ︋︀﹠︎﹩ه ﹨︡﹤ د﹨︡ .دوم ا﹠﹊﹤︀︎︣︋ ﹤︋︣︖︑ ،﹩
︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ﹩در ︑︣ان و ﹠︡ ︫︣ د﹍︣︣﹫﹍﹝︪ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ︣﹍﹡︀﹫︋ ،
ا ︀﹨﹤﹡︀︠ ﹟در زدودن ︑﹫︣﹎ ﹩از ﹞﹑ت ﹁﹆﹫︣﹡︪﹫ ﹟و ﹞︺︱﹏︠﹫︤ ا︨️.
﹋﹝︀ ا ︦︎ ﹤﹋ ﹟از ︀︨ ١٤ل ﹁︺︀﹛﹫️ ﹜﹨ ،ا﹋﹠﹢ن ﹋﹢د﹋︀ن د︣و ِز ︗﹝︺﹫️،
ا﹞︣وز ︗﹢ا﹡︀ن آ﹎︀ه و ﹞︧ــ︢︎️﹫﹛﹢︣ی ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹤ در ﹞︧﹫︣ ︠︡﹞️
︋ــ﹤ و︵ ﹟و ر﹁︹ ﹞︺︱﹑ت ا︗︐﹝︀︻︀﹎ ﹩م ︋︣ ﹞﹩دار﹡︡ و ا ﹟از ﹞﹝︐︣﹟
︔﹝︣ات ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ﹩ا︨️︣︎ :ورش ا﹡︧︀ن﹨︀ ﹤︋ ﹜﹝︭﹞ ﹤﹋ ﹩از ︋﹫﹟
︋︣دن درد ﹞︣و﹞﹫️ ﹨︧︐﹠︡.
﹡︧ــ︐﹫﹡︀︠ ﹟ــ﹤ ا︣ا﹡ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞ــ︀م ︻﹚ ﹩در ︨ــ︀ل  ١٣٨٥در ﹞﹚﹤
﹞﹛﹢ــ﹢ی در ︗﹠﹢ب ︫ــ︣ ︑ــ︣ان ا︖︀د ︫ــ︡ و ا︻︱ــ︀ی ︗﹝︺﹫️ ﹡︀م
»︠︀﹡ــ﹤ ا︣ا﹡ــ «﹩را ︋ــ︣ آن ﹡︀د﹡︡ ︑︀ ﹡﹝︀دی ︋︀︫ــ︡ از آ︋ــ︀دی و آ︋︀دی
︨ــ︣ز﹞﹫ ﹟اــ︣ان ︋﹤ د︨ــ️ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ا︣ا﹡﹫︺﹝︗ .﹩ــ️ ا﹞︀م ︻﹚﹩

﹋﹢ره﹞﹝﹢دآ︋︀د

︑﹫﹜ ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫ ﹩ــ︣ری روز ︗﹝︺﹤  ١٣ارد︊︪ــ️ ︋︣ای او﹛﹫︀︋ ﹟ر
﹋﹝︌ ︨﹫︀ر ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( را در ﹋﹢ره ی ﹞﹝﹢د آ︋︀د وا﹇︹ در
رو︨︐︀ی ا︫︣ف آ︋︀د ︋︣︎︀ ﹋︣د.
﹨︪️ ﹞︀ه ﹇︊﹏ ﹋︀در ﹁︺︀ل ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری در ︎︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ﹤︺︨﹢︑ ﹩ی
︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( در ︫︣ ری و ︑﹆﹫﹅﹨︀ و ﹞︪﹢رت﹨︀ی ︋︧﹫︀ر
︑︭﹝﹫﹜ ﹎︣﹁️ ﹁︺︀﹛﹫️ ﹨︀︩ را در ︀︫ــ﹫﹤ ︫︣ ری ا﹁︤ا︩ د﹨︡ ︑︀
︋﹤ ︑︣﹞﹫﹜ ︋︀﹁️ آ︨﹫︉ د︡ه و ﹞︣وم ︫︣ ری ﹋﹝﹉ ﹞︣︑︣︔﹢ی ︫﹢د.
︋﹤ ﹨﹝﹫︡︻ ️︗ ﹟های از داو︵﹚︊︀ن ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡ ︫︣ ﹩ری ارز︀︋︀﹨﹩ی
﹋︀﹞﹚ ﹩از ﹞﹠︀︵﹅ ︀︫﹫﹤ای ا﹡︖︀م داد﹡︡ و ﹨﹝︙﹠﹫︢﹞ ﹟ا﹋︣ا︑ ﹩در ︨︴
﹞﹚ ﹩در ︗️ ﹨﹝﹊︀ری ︨︀ز﹞︀ن﹨︀ی ︾﹫︣ا﹡︐﹀︀︻ ﹩و ﹎︣وه﹨︀ی ﹞︣د﹞﹩
︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

٢١

ا﹡︖︀م ︫︡ ﹜﹫︑ .ا﹞︡ادر︨︀﹡ ﹩آ﹞﹢ز︫ ︣﹨ ﹩دو ﹨﹀︐﹤ ﹉ ︋︀ر ︋﹤ ا ﹟رو︨︐︀
﹞﹩رو﹡︡︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ﹩︠︣︋ ️︧﹫﹛ .ی ا﹡︖︀م ︫︡ه:
︋︣︎︀︀ ﹩در ︮︣ا﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩ان ﹉ ︎︀﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹍﹩
︗﹚︧﹤ ︋︀ د﹨﹫︀ری و ﹞﹢ا﹁﹆️ ︋︀ ︋︣﹇︣اری ﹋﹑س ﹨︀
﹁︀ز اول ︫﹠︀︨︀ :﹩آ﹞︀ر﹎﹫︣ی ﹋﹚ ﹩از ﹞﹠︴﹆﹤ ) ﹟﹋︀︨ ︣﹀﹡ ٢٨٠٠رو︨︐︀
﹋﹤ ︀︫︣﹀﹡ ١٠٠٠ن ا﹁︽︀﹡︀︊︑ ﹩ر ﹨︧︐﹠︡(.
﹁︀زدوم︫﹠︀︨︀︣︋:﹩ر︨﹩و︲︹ز﹡︡﹎﹢﹡︀︠﹩اده﹨︀︋﹤︮﹢رت︠︀﹡﹤︋﹤︠︀﹡﹤
︋︣﹎︤اری ︋︀زی﹨︀ی ﹎︣و﹨ ﹩و ﹞﹫︕ و آ﹞﹢ز︫﹢﹋ ﹟﹫︋ ﹩د﹋︀ن و ﹇︭﹤ ︠﹢ا﹡﹩

ا﹨︡ای ﹛︊︀س ︻﹫︡ ︋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن

در را︨ــ︐︀ی ︫﹠︀︨ــ︀︀﹨﹩ی ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه و در ادا﹞﹤ ︵︣ح ︋﹢ی ︻﹫︡ در

﹞﹠︀︵﹅ ﹞︐﹚︿ ︑︣ان و ا︨︐︀ن﹨︀ی ﹨︣﹞︤﹎︀ن︣﹋ ،ج︀︨ ،ری ،︪︡﹞ ،آ﹫︀﹫﹡﹟︩︻︀︫﹆︀ن

﹎﹫ــ﹑ن ︾︣ب و﹫︺﹝︗ ...ــ️ ا﹞︡اد دا﹡︪ــ︖﹢︣﹞ ﹩د﹞ ﹩ا﹞ــ︀م ︻﹚︀︋ ﹩
﹨﹝﹫︀ری ﹞︣دم ﹡﹫﹊︀﹋﹢ر ︋︣ای ︑︺︡ادی از ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم ﹛︊︀س ﹡️︗ ﹢
︨︀ل ︗︡︡ ا﹨︡ا ﹡﹝﹢د.

ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩از ا ︦︎ ﹟در آ﹫﹠ ﹩ا︗︐﹝︀︻ ﹩در ﹞﹚﹤ ﹨︀ی
﹞︺︱﹚﹫︤ و ︀︫﹫﹤ ﹎︣د ﹨﹜ ﹞ ﹩آ﹠︡ و ︋︣ای ر﹁︹ ︨﹫︀﹨ ،﹩ا︻︐﹫︀د︀︧﹁ ،د،
﹁﹆︣ و ﹁︪︀ از ︣ه ︨︣ز﹞﹫ ﹟ا︣ان︀﹫﹡ ﹤︋ ،︪ ﹩د﹍︣﹎︣︎ ﹩﹞ ﹤﹡﹢داز﹡︡؛
﹡﹫︀︪ــ ﹩از ︗﹠︦ ا︧﹡ ﹟ــ﹏ .آ﹫︀﹫﹡ ﹟︩ ︻︀︫ــ﹆︀ن ︑︀﹋﹠﹢ن ︨﹤ ︋︀ر در
︎︀رک ﹨︀ی ﹞﹚﹤ ﹨︀ی ا︻︐﹫︀د زده دروازه ︾︀ر︀︠ ،ک ︨﹀﹫︡ و دره ﹁︣︤اد
︋︣﹎︤ار ︫︡ه ا︨️ .در ا ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ﹨﹝︣اه ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن ︑️
︎ ︀︋ ︩︫﹢﹊︡﹍︣ ︋﹤ ﹡﹝︀ز اول و﹇️ و ﹡﹫︀︩ ︋︣ ﹞.︡﹡︤﹫︠ ﹩

︵︣ح ︋﹢ی ︻﹫︡ ،ا︨﹀﹠︡٩١

دا﹡︪︖﹢︀ن داو︵﹚︉ ﹁︺︀﹛﹫️ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩و ﹡﹫﹊︀﹋﹢ران ﹨﹝﹤ ︨︀﹛﹤
در ﹡︤د﹉ ا︀م ﹡﹢روز ︋﹤ د︡ن ﹋﹢د﹋︀ن درد﹞﹠︡ ︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن﹨︀ی ﹞﹀﹫︡،
︻﹚ ﹩ا︮︽︣︣︋ ،ا﹞﹩﹞ ﹩︊︵ ︤﹋︣﹞ ،﹩رو﹡︡ .ا﹞︧︀ل ﹡﹫︤ ا︣︵ ﹟ح ︋﹤ ︵﹢ر
﹎︧︐︣ده در ︑︣ان و ﹡﹝︀﹠︡﹎︀﹨﹩ی ︫︨︣︐︀ن ︋︣﹎︤ار ︫︡.

ا﹞﹫︡︻︊︀︨،﹩ا﹞﹫︡ی︋︣ایا﹡︧︀﹡﹫️

︋﹤ ا︐︣ام ا﹞﹫︡ ︋︀︡ ا︧︐︀د .ا﹞﹫︡ی ﹋﹤ آن ﹇︡ر د﹛︊︧︐﹤ د﹡﹫︀ ﹡︊﹢د ﹋﹤ ر﹡︕
﹨﹝ ︩﹠︵﹢را ︑︀ب آورد .ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢︣﹞ - ﹩د﹞﹩
ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ﹞︣ا︨﹜ ︑︪﹫﹫︹ ︎﹫﹊︣ ︎︀ک ︫﹫︡ ا﹞﹫︡ ︻︊︀︨ ،﹩آ︑︩ ﹡︪︀ن
﹁︡ا﹋︀ر ﹋︪ــ﹢ر﹞︀ن ﹋﹤ ︗ــ︀ن ︠﹢د را ﹁︡ا ﹋︣د ︑︀ د︠︐︣ی ︠︣د︨ــ︀ل را از
︫︺﹚﹤﹨︀ی آ︑︩ ﹡︖︀ت د﹨︡ .︡﹡︫︡ ︣︲︀ ،ا︤︋ ﹟ر﹎﹢ار ︎︦ از ﹁﹢ت
﹡﹫︤ ︋︀ ا﹨︡ای ا︻︱︀ی ︋︡ن ︠﹢د ︡﹠ ﹩︗︀﹡ ،ز﹡︡﹎ ﹩د﹍︣ ︫ــ︡ه ا︨️.
ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ ︋︣ای ︑︖︡︡ ︻︡ ︠﹢د ︋︀ ا﹡︧︀﹡﹫️ ︠﹢︩ ،در ︋︡ر﹇﹤
او از ا︀︗ ﹟ن در ﹋﹠︀ر ︠︀﹡﹢اده ی ا︤︻ ﹟︤ ︀︲︣ ︫︡﹡︡.

﹡﹝︀︪﹍︀ه﹡﹆︀︫﹩

﹡﹝︀︪﹍︀ه ﹡﹆︀︫ــ︀﹨﹩ی ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ︑️ ︎ ️﹫︺﹝︗ ︩︫﹢ا﹞︀م ︻﹚︀︋ ﹩
﹞﹢︲﹢ع آرزو﹨︀ی آ﹡︀ در را︨︐︀ی آ﹫︣﹋ ﹤︊︺﹋ ﹟﹝︀ن،
١٧و  ١٨ارد︊︪️ ﹞︀ه  ١٣٩٢در ︠︀﹡﹤ ﹨﹠︣ ا︣ا﹡︤﹎︣︋ ﹩ار ︫︡.
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︑﹫﹜﹁︀︊︑﹢ل﹋﹢د﹋︀ن﹋︀ر

︗﹝︺﹫️ا﹞︀م︻﹚﹩از︵︣﹅︠︀﹡﹤︻﹚﹜دروازه︾︀ر︑︣انا﹇︡ام︋﹤︑︪﹊﹫﹏﹉︑﹫﹜
﹁︀︊︑﹢ل ﹡﹫﹝﹤ ︣﹁﹤ ای از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن ︎︧︣ ︨︀﹋ ﹟ا︣﹋ ﹤﹚﹞ ﹟ده ا︨️.
ا︀﹡ ︀︋ ﹤﹋ ﹜﹫︑ ﹟م ︋︀︫﹍︀﹨ ️︊︔ ﹤︋ ︤﹫﹡ ﹟﹫︫︣︎ ﹩ر︨﹫︡ه ا︨️ ،در ﹞︧︀︋﹆︀ت ︗︀م
ر︨﹝﹫﹨ ﹩️ ﹁︀︊︑﹢ل در ︗︀م ر﹞︱︀ن ︫︣﹋️ ﹞︣﹇ .︡﹠﹋ ﹩ار ا︨️ ا ﹜﹫︑ ﹟از
︨︀ل آ﹠︡ه در ﹞︧︀︋﹆︀ت د︨︐﹤ ﹉ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ﹁︀︊︑﹢ل ︑︣ان ﹡﹫︤ ︀︲︣ ︫﹢د.

﹎︤ارش آ﹞︀ری ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡️﹫︺﹝︗ ﹩

ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ

ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺩﺟﻮﻳﺎﻥ

ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺍﻫﺪﺍﻳﻲ

ﻣﺘﺮﺍژ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ
ﻣﺮﻛﺰ )ﻣﺘﺮ(
300

ﺳﺎﻝ
ﺗﺎﺳﻴﺲ
1385

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻟﻮﻱ

ﺗﻬﺮﺍﻧﭙﺎﺭﺱ  -ﺧﺎﻛﺴﻔﻴﺪ

ﺷﻬﺮ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

1

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪ

ﺭﻫﻦ ﺛﺎﺑﺖ
-

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ

28
45

3,000,000
2,000,000

350,000
400,000

30,000,000
10,000,000

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ

200
300

1390
1390

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

ﺷﻬﺮﺭﻱ

ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ
-

1388

10

ﻧﻮﻉ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﺪﺍﺩﻱ

)ﺗﻮﻣﺎﻥ(
5,000,000

300

ﻣﺒﻠﻎ ﺭﻫﻦ ﻭ ﺍﺟﺎﺭﻩ )ﺗﻮﻣﺎﻥ(

90

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ

40

70,000,000

15

ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ

15

300,000

-

ﻛﻮﺩﻙ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ

× × × × × ×
5,000,000

10

× × × ×

× ×
85

× × × × × ×

× × ×

× × × × × × × × × × ×

ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺷﻮﺵ  -ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻏﺎﺭ

×

30,000,000

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ
300,000

1390
5,000,000

200

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ /ﺩﺭ

80

ﺗﻬﺮﺍﻥ

15

ﻓﺮﺣﺰﺍﺩ

10

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ

× × × × × × ×

1391

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ /ﺩﺭ
ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ × × ×

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ  /ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

-

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

ﮔﻴﻼﻧﻐﺮﺏ

ﮔﻴﻼﻧﻐﺮﺏ

15

×
×
×

× ×

×

×

× ×

×

× × × × ×

200

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﻭﺭﺍﻣﻴﻦ

35,000,000

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﺎﭘﻮﺭ

ﭘﻴﺸﻮﺍ

500,000

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮ

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

3,000,000

1391
1392

10

1,000,000

ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ

50

ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ

30

×

90

200
300

ﻛﺮﺝ

40

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ

ﻣﺸﻬﺪ

3

30,000,000
-

ﻣﻠﻚ ﺁﺑﺎﺩ

× × × × × ×

200,000
300,000

ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ

× × × × ×

500,000
2,000,000

ﺧﺎﻧﻪ ﻋﻠﻢ

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

50

1392
1392

35

200
200

30

ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ
ﺍﺳﺘﻴﺠﺎﺭﻱ

× × × × × ×

1,000,000
20,000,000

× ×

-

39
30

250,000

50
10

2,000,000

5
2

2,000,000

× × × × × ×

11

× × × × × ×

ﺗﻬﺮﺍﻥ

× ×

ﻛﻮﺭﻩ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺁﺑﺎﺩ

× ×

ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

1,000,000

1392

50

50

30

ﻓﻌﻼ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﺎﺩﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

-

12

× × × × × ×

ﺗﻬﺮﺍﻥ

13

14

× ×

ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺳﺎﺭﻱ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ

ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ؛ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ

ﺳﺎﺭﻱ

ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ
10

1392

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻮﻟﻮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ /ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ

-

3,000,000

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ  /ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ  /ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ

-

1,000,000
1,000,000

30

20
30

30

15
20

× × ×

5
-

×

× × × × × ×
× ×

× ×
× ×

× × ×

× ×

× × ×

× ×

× ×

9

8

7

6

5

4

3

2

20

ﺭﺩﻳﻒ

× ×

5

ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ
ﭘﺰﺷﻜﻲ
ﺯﺑﺎﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ
ﻭﺭﺯﺷﻲ
ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﺍﻧﻲ
ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ
ﻫﻨﺮﻱ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
× × × × × ×

ﺣﻘﻮﻗﻲ /ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ

× × × × × × ×

ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ
ﻣﺪﺩﻛﺎﺭﻱ

︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

٢٣

آ﹫﹩﹆︫︀︻﹟
﹁︣زا﹡﹤﹇︊︀دی

﹞﹑︾ ﹟م ﹇﹝︣م
ر﹞︱︀ن و ︻︴︣ ︨︣﹎︀﹨︀ن ﹞︺﹠﹢ی و ︾︣وب﹨︀ی ︎︣ ﹡﹢رش ︋︣ای ︠﹫﹚︀﹨﹩
︀د آور ︻︀︫﹆︀﹡﹤﹨︀ ﹩ا︨️ ﹋﹤ در ︠︀﹡﹤﹨︀ی ﹁﹆︣ زده ︎︣ و ︋︀ل ﹞︀︪﹎﹩︡
و ﹇︡ ﹞ .︪︡﹋﹩ر﹞︱︀ن ︋︣ای ︠﹫﹚ ︀﹨﹩︀د آور ﹉ آ﹫ ﹟ا︨️ ،آ﹫﹠﹤﹋ ﹩
︨﹠︡ ︠﹢رده ︋﹤ ﹡︀م ︻︀︫﹆︀ن ﹋︣﹎ ﹤﹢د ﹎︀﹨﹤︫﹢ی ︑︀ر﹉ ︫︣﹩﹡︀﹆︫︀︻ .
﹋ــ﹤ ﹡﹤ ﹁﹆︳ در ر﹞︱︀ن ﹋﹤ در ︵﹢ل ︨ــ︀ل ﹇︡م از ﹎﹠﹜ ﹁︣ا﹞﹢ش ︫ــ︡ه
︫︫︣︀ن ︎︦ ﹡﹝︫︀︻ ،︡﹠︪﹋﹩ــ﹆︀﹡) ﹩﹚︻ ﹤︋ ﹩︨︃︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹩ع( ︋﹤ ︨︣اغ
﹁︣ا﹞﹢ش ︫ــ︡﹎︀ن ﹞﹩رو﹡︡ ︑︀ ا﹡︧︀﹡﹫️ و ︻︪﹅ را ︑﹝︣ ︡﹠﹠﹋ ﹟و آن را
در ر﹞︱ــ︀ن و در ﹎ــ﹢ش روزه داران اــ︀﹞ ﹟ه ز﹞︤﹞﹤ ﹋﹠﹠ــ︡ و از درد﹨︀
و ر﹡︕﹨︀﹢﹍︋ ﹩﹠︡ ﹋﹤ ﹨︣ ︫ــ︉ آ﹡︀ را ︨ــ︣﹞﹤ ︪﹝︀﹡︪︀ن ﹋︣دها﹡︡ و
︋﹫﹢ا︋︪︀ن ︫︡ه ا﹡︡.
آ﹫﹠︣︋ ﹩ای ︻︀︫﹆﹩
︀︨ ١٤ل ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹫︧﹤ ︋︣ ز﹞﹫︡﹡︀﹞ ﹟ه ﹞﹐﹢ی ﹞︣︋︀ن ︑︀ر را ︋﹤ دوش
﹞︧ــ︢︎ ️﹫﹛﹢︣ ﹋︧︀﹡︣︋ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹫︋﹩﹞ ﹩ای ﹋︧︉ ﹞﹆︀م و ﹡︀م ﹋﹤ ︋︣ای
د︡ن ﹉ ﹛︊﹠︡ ︋︣ ︮﹢رت ﹋﹜ ︗︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ︫ــ︣︣︋ ،ای ادای و︸﹫﹀﹤
ا﹡︧︀﹡ ﹩و ︋﹤ ︠︀︵︣ ﹞︧ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹛﹢ا︧︀س ﹋︣ده ا﹡︡︀﹝︑ ،م ︑﹑︫︪︀ن را ︋﹤
﹋︀ر ﹞ ︀︋ ︀︑ ︡﹡︣﹫﹎﹩د︨️ ︎︣ و ﹋﹫︧﹤﹨︀ ︣︎ ﹩از ا﹝︀ن و ﹇﹚︊ ︣︎ ﹩از ا﹞﹫︡ ︋﹤
٢٤
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︠︀﹡﹤﹨︀︢﹍︋ ︀︎ ﹩را﹡︡ ﹋﹤ ﹁﹆︣ ا﹝︀﹡︪︀ن را زا﹏ ︨︀︠︐﹤︀︨ ١٤ .ل ا︨️ ﹋﹤
﹡︀م ﹋︣﹎ ﹤﹢دان ︻︀︫ــ﹅ ︋﹤ دور ا﹁︐︀ده︑︣︀﹨︫︣ ﹟ی ا︣ان ﹨﹜ ر︨﹫︡ه.
ا ﹟آ﹫ ﹟آ﹡﹆︡ر ز︊︀ و ︻﹝﹫﹅ ︋﹢ده ﹋﹤ و︗︡ان﹨︀ی ︋﹫︡ار ︋︀ ︫﹠﹫︡ن رو﹡︡
ا︗︣ا︩ آ︨︐﹫ ︡﹠﹡︤︋ ﹐︀︋ ️﹝﹨ ﹟و ﹁︀﹡﹢س ﹞︫︣︀ن ﹞﹚﹤﹨︀ی ﹞︣وم
را ﹡﹢ر ︋︪ــ︡ ﹤﹛︀︨ ︣﹨ .در ︫︉﹨︀ی ﹇︡ر ﹡︤د﹉ ︋﹤ ﹠︡﹨︤ار ︠︀﹡﹤ در
ا︣ان ︋﹤ ﹡﹢ر ︻︪﹅ دا﹡︪︖﹢︀ن ا ﹟د︀ر رو︫﹢︫﹩﹞ ﹟د ،دا﹡︪︖﹢︀﹡﹤﹋ ﹩
﹡︀م ︻﹚) ﹩ع( را ︋︀ ا﹁︐︀ر ︋︣ ︗﹝︹ ︎︣ ︋︣﹋️ ︠﹢د ﹡︀ده ا﹡︡︣﹁ ︀︑ ،ا﹞︀︪︫﹢ن
﹡︪﹢د ﹋﹤ ﹞﹆︐︡ا︪︀ن ﹤ ﹋︧ ﹩ا︨️︤﹨ .اران ﹋﹫︧﹤ ︋﹤ د︨️ ﹞︣و﹞﹫﹠﹩
﹞﹩ر︨︡ ﹋﹤ ︨﹝︪ــ︀ن از ︑﹝︀م ﹡︺﹝️﹨︀ی ا︨ ﹟ــ︣ز﹞﹫ ︣︐︪﹫︋ ﹟از آن
﹫︤ی ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤ د︨︐︪︀ن ﹞﹩ر︨︡.
آ﹫﹠︀︻ ﹤︋ ﹩︨︃︑ ︀︋ ﹤﹋ ﹩دل︑︣︀︑ ﹤﹀﹫﹚︠ ﹟ر و ︋︀ ﹡﹍︀﹨︀﹫﹡ ﹤︋ ﹩ز ا︨︀︨﹩
﹞︣و﹞﹫ ﹤︺﹞︀︗ ﹟او﹛﹫︡﹇ ﹟م را ︋︀ ︑﹑ش ︋︣ای ︋︣﹇︣اری ︻︡ا﹛️ ︾︢ا﹩
︋︣﹞﹫ــ︡ارد .او﹛﹫︡﹇ ﹟م ︋ــ︣ای ورود ︋﹤ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ﹁﹆ــ︣ زده ﹨︡﹤ دادن
﹋﹫︧﹤ای آذو﹇﹤ ا︨️ ،و در ﹇︡م ︋︺︡ی ︋﹤ ︎﹫︣وی از ︻﹚) ﹩ع( ﹞﹢︑﹩ان
︫ــ︀﹡﹤﹨︀ی ︧︠︐﹤ از ︋︀ر ﹞︧ــ ️﹫﹛﹢را ﹞﹫︡ا﹡︣﹋ ﹩د ︋︣ای ︋︀زی ﹋﹢د﹋︀ن
ر﹡︖﹢ر و در ﹇︡م ︋︺︡ آ﹞﹢زش و ︑︭﹫﹏ و ︎﹫︪ــ︣﹁️ و ︋︊﹢د ﹋﹫﹀﹫️
ز﹡︡﹎ ﹩آ﹡︀ را در ︋︣﹡︀﹞﹤ ﹇︣ار داد.
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﹋﹢د﹋︀﹡ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹩از ︨ــ︣ ︋﹩ا︨ــ︐︺︡ادی و ︋︣ه ﹨ ︀﹠︑ ﹤﹋ ،﹜﹋ ﹩︫﹢و ︑﹠︀
︋ــ﹤ د﹛﹫﹏ ﹁﹆︣ ﹞︀﹛ــ ﹩از ︑︭﹫﹏ ︋︀ز ﹞﹢﹋ ،︡﹠﹡︀﹞﹩د﹋︀﹡︨ ﹤﹋ ﹩ــ﹢ء ︑︽︢﹤
﹞︀﹡︹ ر︫ــ︡ و ︎﹫︪︣﹁️ ︑︭﹫﹚︫﹩ــ︀ن ﹞︫﹩ــ﹢د ،و ﹞︀درا﹡ ﹤﹋ ﹩در ا︔︣
︨﹢ء ︑︽︢﹤ ︋︧﹫︀ر ︫︡︡ ﹁︣ز﹡︡ا﹡︀﹝﹫︋ ﹩ر ︋﹤ د﹡﹫︀ ﹞﹫︁ور﹡︡ ﹋﹤ ﹞﹊﹢م ︋﹤
︑﹝﹏ ر﹡︕ و ︋﹫﹝︀ری ﹨︧︐﹠︡.
﹉ ︋︣﹡︀﹞﹤ ︾︢ار︨︀﹡﹩
︋︣ای ︎﹫︣و ︻﹚﹢︋ ﹩دن ﹡﹤ ︫ــ︺︀ر ﹐زم ا︨️ و ﹡﹤ اد︻︀ی ︻﹚﹢ی ز︧︐،﹟
﹋﹤ ︑﹠︀ ︻︡ا﹛️ و ا︗︣ای ﹆﹫﹆ ﹩آن ﹋︀﹁﹫︧️ ︑︀ ︋︡ا﹡︣﹝﹨ ﹤﹋ ﹩اه ﹨︧︐﹩
︋︀ ﹊ ﹩از ﹡﹫﹊︀ن ︑︀ر ︋︪ــ︣ در راه ︫ــ︣ا﹁️ و ا﹡︧ــ︀﹡﹫︐︡︻ ﹤﹋ ﹩ا﹛️ را
︫ــ︺︀ر ﹞︊ ️﹫︋﹢و ﹞﹆︊﹢︠ ️﹫﹛﹢︩ ﹡﹝ ﹤﹊﹚︋ ،︡﹠﹋﹩آن را در ﹆﹫﹆️
ا︗︣ا ﹞︨ .︡﹠﹋﹩ــ︀ز﹞︀ن ﹞﹚﹏ ﹞︐︡ ︨︀ل﹨︀︨ــ️ ﹋﹤ ︋︣﹡︀﹞ــ﹤ای را ︋︣ای
﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم و ﹞︀درا﹡ ﹤﹋ ﹩از ︨ــ﹢ء
︑︽︢ــ﹤ ر﹡︕ ﹞﹎︣︋ ︡﹡︣︋﹩ــ︤ار ﹞.︡﹠﹋﹩
︋︣﹡︀﹞﹤ای ︗︀﹡︣︋ ﹩ای ︑﹢ز︹ ︻︀د﹤﹡﹐
︾︢ا︤﹎︣︋ .ار ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن و ︵︣ا︀ن ا﹟
︋︣﹡︀﹞ــ﹤ ﹞︺︐﹆︡﹡︡ ︨ــ﹢ء ︑︽︢﹤ ︻﹑وه
︋ــ︣ آ︨ــ﹫︉﹨︀ی ︗︧ــ﹝ ﹩و ﹁ــ︣دی
︋ــ﹤ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹞ــ︣وم و ﹞︀درا﹡ــ﹤﹋ ﹩
﹡﹢زادان ﹋ــ﹜ وزن ︋﹤ د﹡﹫ــ︀ ﹞﹩آور﹡︡،
︋︀︻︒ ﹞︫﹩ــ﹢د ︑︀ ا ﹟ا﹁︣اد در آ﹠︡ه
﹡︐﹢ا﹡﹠ــ︡ آ﹡﹍﹡﹢ــ﹤ ﹋﹤ ︋︀ــ︡ در ︠︡﹞️
︗︀﹞︺ــ﹤ ︋︀︫ــ﹠︡︀﹝﹫︋ .ری﹨︀ــ︣︋ ﹤﹋ ﹩
ا︔︣ ︨﹢ء ︑︽︢﹤ ︋﹤ آن ﹞︊︐﹑ ﹞︡﹡﹢︫﹩
﹨︤﹠﹤﹨︀ی ︋﹫︪ــ︐︣ی در ︋︣دارد︢﹛ .ا
︋︣﹡︀﹞ــ﹤ای ︋ــ︣ای ︑︽︢ــ﹤ ︮﹫ در
﹞︡ارس ﹞ــ︣وم ︵︣ا﹋ ﹩ــ︣ده ا﹡︡.
﹋ــ﹤ ﹡︐︀︕ ا︪ ﹜﹨ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ــ﹝﹍﹫︣ و
﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨ــ️﹢﹋ .د﹋︀﹡﹋ ﹩ــ﹤ ا﹞︣وز
﹡︀م آورا﹡ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩ا﹁︐︀ر ︠﹢د را
﹡︐﹫︖﹤ ا︗︣ای ︎︣وژه ︑︽︢﹤ در ﹞︡ارس
 ﹩﹞WFPدا﹡﹠︡.
د﹋︐︣ ﹞﹝﹀ ،﹑︐﹋︀︠ ﹢﹡﹢وز︣ آ﹞﹢زش و
︎︣ورش ﹛︧ــ ﹢︑﹢﹊ ﹩از ﹋︧︀﹡ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ از ︋︣﹡︀﹞﹤ ︑︽︢﹤ در ﹞︡ارس
︋︣ه ︋︣ده و ا﹞︣وز ﹞︺︐﹆︡ ا︨ــ️ ﹋﹤ در︀﹁ــ️ ﹋﹝﹉﹨︀ی ︾︢ا︣︋ ﹩ای
﹝︀️ از ︑︭﹫﹏ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︪ــ﹢رش ا﹞︣ی ︲︣وری ا︨ــ️ .آ︎﹚﹫﹠︀ر
﹎︀﹨﹠﹍︀﹍﹡︣︊︠ ﹢ر و ﹞︡︣ روا︋︳ ︻﹝ ﹩﹞﹢در ︨﹀︀رت آ﹁︣﹆︀ی ︗﹠ ﹩︋﹢در
︋﹢رو﹡︡ی ﹨﹜ ﹋︧ ﹩ا︨️ ﹋﹤ در ﹋﹢د﹋︀﹝﹫︋ ︀︋ ﹩ری ﹁﹚︕ ا︵﹀︀ل در﹎﹫︣ ︋﹢د
ا﹞︀ ︋︀ ﹝︀️﹨︀ی ا︢︾ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ار︨︀﹡﹢︑ ﹩ا﹡︧️ ︫︣ا︳ ︠﹢د را ︋︊﹢د
︋︪︡ و دا﹡︩ آ﹞﹢زی ﹞.︫︡︀︋ ﹅﹁﹢
︋︣ای ︋︧ــ﹫︀ری از دا﹡︩ آ﹞﹢زان ︑﹠︀ ︑︽︢﹤ ﹞﹠︀︨︉ و آرا﹞︩ روا﹡﹩
︀︮ــ﹏ از آن ﹞﹢︑﹩ا﹡ــ︡ ﹡﹫︣و︫︀︋ ﹩ــ︡ ︋ــ︣ای ︣﹋️ رو ︋ــ﹤ ︗﹚ .﹢از
٢٦
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د︨︐︀ورد﹨︀ی ارا﹤ ︑︽︢﹤ ︮﹫ در ﹞︡ارس﹢︑﹩﹞ ،ان ﹡︐﹫︖﹤ ﹎︣﹁️
﹋﹤ ︻︡ا﹛️ ︾︢ا︡﹆ ﹩ر در ﹡︖︀ت ﹉ ︗︀﹞︺﹤ ﹞ ︣︔﹢ا︨️.
﹋︣﹎ ﹤﹢دان ︻︀︫﹅
︋﹫︩ از ﹉ د﹨﹤ ا︨ــ️ ﹋﹤ آ﹫︣﹎ ﹤﹢﹋ ﹟دان ︻︀︫ــ﹅ ︋︀ ﹨﹝️ ︠﹫︣﹟
و دا﹡︪ــ︖﹢︀ن ︋︀ ﹨ــ︡ف ︋︣﹇︣اری ︻︡ا﹛ــ️ ︾︢ا ﹩در ︗︀﹞︺ــ﹤︤﹎︣︋ ،ار
﹞︣﹎﹩دد﹢﹋ .د﹋︀ن ︋︧﹫︀ری ︋︀ ﹝︀️﹨︀ی ا︣︵ ﹟ح ︑﹢ا﹡︧︐﹤ا﹡︡ از ︫︣ا︳
︨️ ﹡︖︀ت ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ و ︋﹤ ︗︀﹍︀﹨︀︫ ﹤﹋ ﹩︧︐﹤اش ︋﹢دها﹡︡ ︋︨︣﹠︡.
﹞﹫﹠ــ︀︀﹝﹡ ،﹠︡ه ا﹞︣وز ︗﹝︺﹫ــ️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( در ︫︨︣ــ︐︀ن ﹨﹜ ﹊﹩
از ا︨︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ﹟ــ️ .د︠︐︣ی ﹋﹤ ︨ــ﹀﹫︣ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹞﹚﹤﹨︀ی ﹞︣وم
در دا﹡︪ــ﹍︀ه﹨︀ی ا︣ان ا︨️︨ .ــ﹠︣ا﹡︀﹨﹩ی ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ﹋﹤ ﹞﹫﹠︀ در
دا﹡︪﹍︀ه﹨︀ و ﹨﹝︀︩﹨︀ی ﹞︐﹚︿ دارد ︣﹍﹡︀﹫︋ ،ا︧﹞ ﹟﹚﹤ ا︨️ ﹋﹤ در
︑﹝︀م ﹋︀﹨﹤﹢ی ا︫ ﹟ــ︣ ﹉ ﹋﹢دک
﹞︧︐︺︡﹢﹋ ،د﹋︀︫ ﹤﹋ ﹩︧︐﹍﹩﹡︀︗ ﹩
︫ــ︡ن و ﹁︣︀د زدن ︋﹤ ﹎﹢ش ︑︀ر را
دارد︪﹋﹩﹞ ︦﹀﹡ ،ــ︡ ،ا﹞︀ ︫︀︠﹤﹨︀ی
︎﹫︙ــ︀ن و ︋﹫︣ــ﹜ ﹁﹆︣ ︋︀ل ︎ــ︣وازش
را ︫﹊︧ــ︐﹤ و ︑﹠︀ ﹝︀︐︫︀︻ ﹩ــ﹆︀﹡﹤
﹋︀﹁ ﹩ا︨ــ️ ︑︀ ︑﹉ ︑﹉ اــ﹢﹋ ﹟د﹋︀ن
︎︣واز در آ︨﹝︀ن ﹞ ️﹫﹆﹁﹢و ︎﹫︪︣﹁️
را ︑︖︣︋﹤ ﹋﹠﹠︡.
﹨ــ︤اران ﹡﹝﹡﹢ــ﹤ از ﹋﹢د﹋︀﹡ــ﹋ ﹩ــ﹤ در
﹞﹚﹤﹨ــ︀ی ﹞︐﹚ــ︿ ︑️ ︎︫﹢ــ︩
︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( از ︑︀ر﹊︣﹆﹁ ﹩
︨ــ︣ ︋﹚﹠︡ ﹋︣ده و ︠﹢د ﹡﹢ری ︫ــ︡ها﹡︡
در دل ︑︀ر﹊︀﹨﹩ی ︫ــ︣ را ﹞﹢︑﹩ان
﹡︀م ︋ــ︣د﹢﹋ ،د﹋︀ن دــ︣وز و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن
ا﹞ــ︣وز و ︗﹢ا﹡︀ن ﹁︣دا ﹋ــ﹤ ︋︣ای ا︣ان
ا﹁︐ــ︀ر ︠﹢ا﹨﹠ــ︡ آ﹁︣ــ︡ .ا﹁︐ــ︀ر
︋︣︠﹢ا︨︐ ﹟از دل ︑︀ر﹊ ﹩و ﹡﹢ر ︫︡ن
در ︸﹚﹝︐︨ ﹤﹋ ﹩ــ﹜ ﹋﹢د﹋︀ن ﹡﹫︧️،
︋﹚﹊﹤ ︗︊︣ی ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤︋ ︀﹨﹩︗﹢︑﹩
آ﹡︀ ︑﹝﹫﹏ ﹋ــ︣ده︧﹞ .ــ︀﹢﹡ ،از﹡︡ه
﹫︣ه د︨︐ ﹤﹋ ﹩در ﹞﹆︀︋﹏ ا﹡︣﹫︫﹢وان رو︀﹡ ︣︋ ﹟﹫︧︑ ﹩﹚﹊︫ ﹤︋ ﹩ا﹡﹍﹫︤
﹇︴︺﹤ ﹞︨﹢ــ﹫﹆﹩ای را ا︗︣ا ﹋︣د﹢﹝﹞ .د︀︋ ،ز﹍︣ ︑︀︑︣ی ﹋﹤ در ﹞﹆︀︋﹏
︋ــ︤ر﹎︀ن ︑︀︑︣ ا︪﹋ ﹟ــ﹢ر ا︗︣ا﹢﹁ ﹩ق ا﹛︺︀ده را ︋ــ﹤ ﹡﹝︀︩ ﹞︢﹎﹩ارد.
ا﹛ــ﹤︀﹫︠ ،ط ﹞︀﹨ــ︣ی ﹋﹤ ﹛︊︀س ﹡﹢ی ︫ــ︉ ︻﹫︡ ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡ــ﹤ ا︣ا﹡﹩
﹞﹢﹛﹢ی ﹨﹠︣ د︨︐︀ن ﹞︣︋︀ن او︨️ .و ا﹁︐︀را︑︀﹫︧︋ ﹩ر د﹍︣︒︻︀︋ ﹤﹋ ،
﹞︊︀﹨︀ت ︑﹝︀م ﹋︣﹎ ﹤﹢دا﹡ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ ︻︀︫﹆︀﹡﹤ ﹋ ﹤﹢﹋ ﹤︋ ﹤﹢ر﹁︐﹤ا﹡︡
و ا︨ــ︐︺︡اد﹨︀ی ﹡﹀︐﹤ در ﹋︀﹨﹤﹢ی ﹁﹆︣ زده را ﹋︪︿ ﹋︣دها﹡︡ و ︋︣ای
ر︫︡ ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ︑﹑ش ﹋︣د﹡︡ و ا﹞︣وز ︔﹝︣ه آن ︻︀︫﹆﹫︀ را ︋︀ د﹍︣ان
︑﹆︧﹫﹜﹞.︡﹠﹠﹋﹩

ر﹡︕ ﹡︀﹞﹤ ︑﹫﹜ ︫﹠︀︨︀ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚﹩
︻︀︵﹀﹤︮︣ا﹩

︋﹤ ﹇︺︣ ︀ه ︎﹠︀ه ︋︣ده ︋﹢د ا﹛︊︐﹤ ﹡﹝﹩دا﹡︧ــ️ او ︋﹤ ︀ه ︎﹠︀ه ︋︣ده ︀ ا﹠﹊﹤
︀ه ︋﹤ او ︎﹠︀ه آورده!
︫ــ︣م دا︫️ ︨︣ش را ︋︀︣﹫﹍︋ ﹐د و ︋﹤ آ︨ــ﹝︀ن ︋﹠﹍︣د؛ ︑︣︗﹫ ﹞﹫︡اد
︨︣ش را ︎︀﹫︡﹠﹫︋ ﹟ازد ﹤︋ .د︨️ ﹨︀︩ ﹡﹍︀ه ﹋︣د︀﹍﹡ .ه ﹞﹚︐︉اش ︋︀
︸︣ا﹁️﹢︖﹠﹞ ،ق ا︫﹉ ﹨︀︩ را ︋﹤ ﹋︿ د︨︐︀︩ ﹞﹩دو︠️﹢︠ ︀︋ .د
ا﹡︪︡﹫︡ ا ﹟د︨︐︀ د﹍︣ د︨️﹨︀ی ﹇︊﹚︡﹠ .︡﹠︐︧﹫﹡ ﹩︿﹋ ﹤︊︑︣﹞ ﹟
د︨︐︀ و ︎︪️ د︨︐︀︩ را ﹡﹍︧︣️.
︾﹝️︧︪﹡ ︩︊﹚﹇ ︣︋ ﹅﹫﹝︻ ﹩؛ آ︠︣ ا ﹟د︨️ ﹨︀ ،د︨️﹨︀ی ﹋﹉﹢
زــ︀دی را ﹎︣﹁︐ــ﹤ ︋﹢د﹡ــ︡ .د︨ــ️﹨︀ی ﹋﹋ ﹉︑ ﹉︑ ﹉﹢ــ﹢د﹋︀ن آن
آ︋︀دی را .آ﹡︀ ﹋﹤ ︋︀ر﹨︀ ︋︀ ︫ــ︀دی ︋﹤ آ︾︫﹢ــ︩ دو︡ه ︋﹢د﹡︡ .آ﹡︀ ﹋﹤
﹋﹢د﹋︀︫﹩ن ︠﹑︮﹤ ︫︡ه ︋﹢د در ︠︀ک ︋︀زی ︎︀﹫︀︠ !﹤︍︑ ﹟ک ︋︀زیای
﹋﹤ ﹋﹢د﹋︀﹡﹤ ︋﹢د ا﹞︀ ︋﹤ ︗︊︣ ﹞﹠︖︣ ﹞ ﹤︋ ︫︡﹩آ︗︣﹨︀︀﹝︐︠︀︨ ﹤﹋ ﹩ن﹨︀ی
ز︀دی ︋︀ آ﹡︀ ︨︀︠︐﹤ ︫︡ه ا﹡︡.
﹡﹍︀﹨ــ︩ ︋﹤ ﹋︿ د︨ــ︐︀ د﹇﹫﹅︑︣ ︫ــ︡﹢︴︠ .ط ︣ه ﹞ــ︀دران ︗﹢ا﹡﹩
را ﹞﹩دــ︡ ﹋ــ﹤ دود ︋﹤ ︗︀ن ︵ــ︣اوت و ︫ــ︀دا︋ ﹩و ︗﹢ا﹡︫﹩ــ︀ن ا﹁︐︀ده
︋ــ﹢د و ﹛︊﹠︫︡ــ︀ن را در ︑︀︋ــ﹢ت ︋︧﹋﹩ــ﹫︀ و ︋︨﹢﹞︀﹡﹩ــ︀﹨﹩ی آن
︨ــ︣ز﹞﹫ ︘﹫︎ ﹟﹀﹋ ﹟ا﹡︡ا︠︐﹤ ︋﹢د و ﹫︤ی ﹡﹝︀﹡︡ه ︋﹢د ﹋﹤ ︋︣ای ﹨﹝﹫︪ــ﹤
︋﹤ ︠︀ک ︨︍︣ده ︫﹢د.
︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹡﹍︧︣️﹩︋ ﹩﹞︣﹎ .ا﹡︡ازهای ︋﹤ د︨︐︩ ﹨︖﹢م آورد؛
آ︠︣ د︨️﹨︀ی ز︀دی را ︋﹤ ﹎︣﹞︪︣﹁ ﹩ده ︋﹢د .آن ز﹞︀ن﹨︀︡﹇ ﹤﹋ ﹩م

︋﹤ ︠︀﹡﹤﹨︀ی︫︀ن ﹎︢ا︫︐﹤ ︋﹢د.
︋︀ز ﹡﹍︧︣️﹢﹡ .ک ا﹡﹍︪︐︀﹡︩︫︡ ︣︑،ه ︋﹢د .︀د ︑﹝︀م ز﹞︀ن﹨︀ ﹩ا﹁︐︀د
﹋﹤ ︎︀ ︋﹤ ︎︀ی ا﹡︧ــ︀ن﹨︀ی آ︨ــ﹫︉ د︡ه و ﹁︣ا﹞﹢ش ︫ــ︡ه و ︑﹠︀ ﹞︀﹡︡ه
آن ︨ــ︣ز﹞﹫︣﹎ ﹟︧ــ︐﹤ ︋﹢د و ا︫ــ﹉ از ︮﹢رت﹨︀ی ر﹡︕ د︡ه ی آ﹡︀
زدوده ︋﹢د.
ا ﹟د︨ــ︐︀ ﹎︀﹨︫ ﹜︪ ﹩ــ︡ه ︋﹢د و ﹡︷︀ره ﹋︣ده ︋﹢د ز︠﹝︀ و ︎﹫﹠﹤﹨︀ی
د︨ــ️﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀ن را؛ آن ز﹞︀ن﹨︀︀﹋ ﹤﹋ ﹩ر ا︗︊︀ری ︋︣ ︋︀ز﹍ ︀﹫︫﹢و
︫﹫︴﹠︐︀ی︫︀ن ︨︀﹤ ا﹡︡ا︠︐﹤ ︋﹢د.
﹡︀﹎︀ن د︨︐︩ ﹞︪️ ︫︡ و ︑︊︡﹏ ︋﹤ ﹁︣︀دی ﹎︪️ ﹋﹤ در ︨﹫﹠﹤ د︠︐︣
﹞︺︭ــ﹢م و ︐﹫﹜ ﹞﹚﹤ ،و﹇︐﹢﹞ ﹩رد ︑︖︀وز ﹇︣ار ﹎︣﹁️︣︋ ،ای ﹨﹝﹫︪ــ﹤
︠︀﹞﹢ش ︫︡.
دو︋︀ره دا︫️ ﹞︐﹠﹀︣ ﹞ .︫︡﹩ا﹞︀ ﹡﹤! او ﹇﹢ل داده ︋﹢د ﹤﹝﹨ ﹤︋ ،آن د︨️
﹨︀ ﹤﹝﹨ ﹤︋ ،آن ا︫﹊︀ ﹇﹢ل داده ︋﹢د ︫︡︀︋ ﹅︫︀︻ ﹤﹋ ،و ︻︀︫﹅ ︋﹝︀﹡︡.
﹞︪︐︩ را ﹎︪﹢د ﹎﹢ ﹩د︨︐︩ د﹨︀ن ︋︀ز ﹋︣ده ︋﹢د و ︨:️﹀﹎﹩﹞ ﹟
﹞﹀﹎ ﹩ــ️︨︀﹠︑ ﹩﹚﹫︠ :ــ️﹚﹫︠ ،ــ︣︾ ﹩ــ︉ و ︋﹩︀ور ﹞︀﹡︡ه ا︨ــ️.
︮︡ای ︗﹫︼﹨︀ی ﹞﹊︣ر ﹡﹢زادی را ﹞︫﹩ــ﹠﹫︡﹢﹡ .زادی ﹋﹤ ﹡﹝﹢︠﹩ا︨️
︋﹤ ا ﹟د﹡﹫︀ ︋﹫︀︡.
︋﹤ ﹡︷︣ ﹞﹩ر︨﹫︡ ﹋﹤ ﹋︿ د︨︐︩ ︗﹠﹍ ︀︎︣︋ ﹩ا︨️؛ ︗﹠﹍️﹛︀︗ ﹤﹋ ﹩
︋︣ای ﹎︢ا︫ــ︐ ﹟داغ ︋︣ دل ︻︀︫ــ﹆︀ن ︻︀﹛﹜︡︑ ،ارک د︡ه .آ︑︩ ︫ــ︺﹚﹤
﹞ ︡﹫︪﹋﹩و ا︫﹉ ﹨︀︩ ︀رای ︠︀﹞﹢ش ﹋︣د﹡︩ را ﹡︡ا︫️.
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آ︫﹠︀ ︀︋ ﹩اد︋﹫︀ت ︎︀ر︨︣︋ ﹩ای ﹋﹢د﹋︀ن ︗﹝︺﹫️

︮︊️︠︀︋﹢ن
﹞︣︑︱︩﹠﹞ ﹩﹋ ﹩

﹞﹆︡﹞﹤
︋ــ﹤ ︾﹢ل ــ︣اغ ﹞﹋ ﹩﹛﹢︾ .︡﹡︀﹞﹩ــ﹤ ﹡﹤ در ︣اغ﹋ ،ــ﹤ در ﹋︐︀ب ︊︦
ِ
﹋︐︀ب ︠﹢دش︀﹝﹨ .ن ﹋︐︀︋﹢︋ ︀︑ ﹤︐︫﹢﹡ ﹤﹋ ﹩ا﹡﹫﹜ و از
︫ــ︡ه ا︨ــ️ .در
︊︦﹨︀ی ︋︫﹩ــ﹝︀ر ︠﹢︩ وار﹨﹫﹜ .ا﹞︀ و﹇︐﹤︫﹢﹎ ︩︋︀︐﹋ ﹩ای ︠︀ک
﹞﹢︠﹩رد و ︠﹢ا﹡﹠︡های ﹡︡ارد ︀﹠︑ ﹤﹡ ،د﹍︣ ︾﹢ل ﹇︡ر︑﹝﹠︡ی ﹡﹫︧ــ️،
︋﹚﹊﹤ ا﹡﹍︀ر ا︮﹑ و︗﹢د ﹡︡ارد .︀ ︋︡︑︣ ،ا﹡﹍︀ر ﹋﹤ ﹞﹊﹢م ︋﹤ ز﹡︡ان ︫︡ه
ا︨ــ️︣︎ :️︧﹫﹋ ︡﹠﹋﹩﹝﹡ ﹩﹇︣﹁ .و ﹟ا︻︐︭︀﹞ ﹩و ﹁︣وغ ﹁︣︠︤اد ︋︀︫︡
︀ ﹁︣دو︨ــ ﹩و ︀﹁︶ و ﹞﹢﹛﹢ی و ...ز﹡ ﹩ا︨ــ️ ︋︀ ﹋﹚﹝︀︑︣﹍︫ ﹩ف ︀ ﹋﹤
﹞ــ︣دی ︋︀ ︻︊︀را︑︎ ﹩ــ︣ از ﹊﹝️ ...روز﹨︀ و ︫ــ︉﹨︀ی ︻﹝︣ش را ︋﹤
︠﹚﹅ ﹞﹊︐ ﹩︋﹢ز﹡︡﹎︢﹎ ︩︋ ﹩را﹡︡ه و ﹞︀ ا﹠﹉ ،ا︀﹨︕﹠﹎ ﹟ی ︎︣︋︣﹋️
را ︀﹡﹢ن ︑﹚ ﹩از ︠︀﹋︧︐︣ در ُ﹋﹠︕ ︑︀ر﹊ ﹩از ﹋︐︀︋︀﹡﹤﹨︀ی ︠︀ک ︠﹢رده
وا﹡︀دهاــ﹜ و ﹞︓﹏ ︑︀زه ︐﹫﹝︀ن ︠︣د︨ــ︀ل ،در ﹋﹨﹤﹢ــ︀ و ︠﹫︀︋︀ن﹨︀ی
﹁︣﹨﹠﹌ ا ﹟د﹡﹫︀ ،آواره ︫ــ︡ه ا﹜ ︀︑ .﹉ روز ︋︐﹝ ﹟و ﹞︣د ︻﹠﹊︊،﹩︑﹢
آرزوی ﹋﹢د﹋︀﹡﹝︀ن ︋︀︫︡ و روز د﹍︣ ﹌﹡﹢﹞﹢︗ ،و روز ︋︺︡ش︀︎ ،د︫︀ه
︻︓﹝︀﹡︀︊︑ ﹩ر! ا﹡﹍︀ر ︑︀ر ︑﹝︡ن و ︑︪﹊﹫﹏ ︑︊︀ر﹞︀ن ︐ ﹤︋ ﹩﹉ ﹇︣ن ﹇︊﹏
﹨﹜ ﹡﹝﹩ر︨︡! ︠︀﹡﹤﹨︀ی ︋︀︫﹊﹢ه ادب و ا﹡︧︀﹡﹫️ ︠﹢د را ر﹨︀ ﹋︣دها﹜ و
ِ
﹎︡ا﹢﹨ ﹩️ ﹞.﹜﹫﹠﹋﹩
︋︀ د︨︐︀ن ︠︀﹛ ﹩در ﹨︣ ﹋﹢ی و ︋︣زن،
٢٨
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ا﹞︀ در ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚﹢︑﹩﹝﹡ ،﹩ا﹡︧︐﹫﹜ ︑﹝︀︫︀﹎︣ ﹞﹠﹀︺﹚ ︣︋ ﹜﹫︫︀︋ ﹩ا﹟
︑︖︤﹤ ︑︡ر︖﹢﹨ ﹩️ ﹁︣﹨﹠﹍︀﹝﹠﹫﹞ ﹩ن .د︨️ ﹋﹜ در ﹞﹫︀ن ﹋﹢د﹋︀ن
︑️ ︎︀﹨﹤﹡︀︠ ︩︫﹢ی ا︣ا﹡ ﹟﹫﹝﹨ ︀︋ .﹩د︡﹎︀ه ︋﹢د ﹋﹤ ︵︣ح »١٠٠٠
︋ــ︀ر ز﹡︡﹎ ،«﹩از ︨ــ︀ل ﹨ ︀︋ ١٣٨٥ــ︡ف ︑︖﹫ــ︤ ﹋︐︀︋︀﹡﹤﹨︀ی ﹞﹠︀︵﹅
﹞︣وم ︵︣ا ﹩و ا︗︣ا ﹎︣د︡.
ا﹞ــ︀ از دی ﹞︀ه ︨ــ︀ل  ︀︋ ١٣٩١آ︾︀ز ﹋﹑س﹨ــ︀ی »︮︊️ ︠︀︋﹢ن« در
︠︀﹡﹤﹨ــ︀ی ا︣ا﹡ــ︫ ﹩ــ︣ری و ﹞﹛﹢ــ﹢ی︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ،ی ﹁︣﹨﹠﹍ــ -﹩اد︋﹩
︗﹝︺﹫ــ️ ،وارد ﹁ــ︀ز ︗︡︡ی ︫ــ︡ .در وا﹇︹ ︎︦ از ︵ــ︣ح ︀︋ ١٠٠٠ر
ز﹡︡﹎ ﹤﹋ ﹩از ︗﹝﹚﹤ ﹡︐︀︕ آن ︑︖﹫︤ ﹋︐︀︋︀﹡﹤ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡﹢︋ ﹩د﹐︀ ،
ز﹞︀ن آن ر︨﹫︡ه ︋﹢د ﹋﹤ ︑﹑︫︣﹁ ﹩ا﹎﹫︣ ︋︣ای ︑︣و︕ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹞︴︀﹛︺﹤ در
︋﹫﹢﹋ ﹟د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︗﹝︺﹫️ ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د.
︋︣︠ ﹩از ا﹨︡ا﹁︣﹎ ﹤﹋ ﹩وه ﹁︣﹨﹠﹍︤﹎︣︋ ︀︋ ️﹫︺﹝︗ ﹩اری ﹋﹑س ︮︊️
︠︀︋﹢ن د﹡︊︀ل ﹞︀︊︻ ︡﹠﹋﹩رت ا︨️ از:
︑︊︡﹏ ︫︡ن ﹋︐︀︋﹢ا﹡︀︻ ﹤︋ ﹩د︑︀︎ ﹩︡ار در ﹞﹫︀ن ︑﹝︀م ﹋﹢د﹋︀ن
︑️ ︎.️﹫︺﹝︗ ︩︫﹢
﹋︪︿ ﹋﹢د﹋︀﹡ ﹤﹋ ﹩دارای ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︠︀ص ز︋︀﹡﹩﹞﹑﹋ -﹩
﹨︧ــ︐﹠︡ و ︎︣ورش ا ﹟ا﹁︣اد و ر︨ــ︀﹡︡ن آ﹡︀ن ︋﹤ در︗︀ت ︋︀﹐ی اد︋ ﹩و
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﹨﹠︣ی .در وا﹇︹ ا︤︻ ﹟︤ان ،اد︊︀ن و ا﹡︪︡﹝﹠︡ان ︋︀﹛﹆﹢ه ﹁︣دای ا︣ان
︠﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د و از آ﹡︖︀ ﹋﹤ ︠﹢د در ﹞﹫︀ن ︨︐﹫︀ ر︫︡ ﹋︣ده ا﹡︡︀︑︡︻︀﹇ ،
﹞︧ــ︪﹫︋ ️﹫﹛﹢ــ︐︣ی در ︋︣ا︋︣ ﹞︺︱﹑ت ا︗︐﹝︀︻ ﹩در ︠﹢د ا︧ــ︀س
﹞.︡﹠﹠﹋﹩
 ا︖ــ︀د آ︫ــ﹠︀﹨ ﹩ــ︣ ﹤ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹞﹫ــ︀ن اد︊ــ︀ن و ا﹨︀﹛ــ ﹌﹠﹨︣﹁ ﹩از﹡﹢︧ــ﹠︡﹎︀ن︫ ،ــ︺︣ا︀﹝︗︣︐﹞ ،ن و ﹞︀﹀﹛﹢ن ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن درد﹞﹠︡ و آ︨﹫︉
د︡ه ﹋︪ــ﹢ر؛ ﹋﹤ ا︨︐﹝︣ار ا ﹟ار︑︊︀ط ﹞﹢︑﹩ا﹡︡ در ر︫︡ ﹁﹊︣ی ﹋﹢د﹋︀ن
﹞︫︀︋ ︣︔﹢ــ︡ و از ︨ــ﹢ی د﹍︣ ،اد︋﹫︀ت ا﹞︣وز ا︣ان را ︋﹫︩ از ︎﹫︩ ︋﹤
︨﹢ی ا﹀︀ی ر︨︀﹛️ ا︗︐﹝︀︻﹢︠ ﹩د ︨﹢ق د﹨︡.
︣ا »︮︊️ ︠︀︋﹢ن؟«
﹨﹝﹫ــ ﹟آ︾︀ز ︨ــ﹢﹍︋ ﹟﹫﹜ ﹋﹤ و﹇︐︤﹎︣︋ ﹤︋ ﹜﹫﹝︭︑ ﹩اری ا︨﹑﹋ ﹟ــ︀
︑︨﹢ــ︳ ﹎ــ︣وه ﹁︣﹨﹠﹍ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚︫ ﹤︐﹁︣﹎ ﹩ــ︡﹫︐﹀﹎ ،ــ﹜ ﹡︀م ا﹟
︋︣﹡︀﹞﹤ را ﹨﹜ از ﹨﹝﹫ ﹟ا︨ــ︐︀دان ︨ ﹟و اد︋﹫︀ت ︎︀ر︨﹢︠﹩﹞ ﹤﹋ ﹩ا﹨﹫﹜
در ﹋﹑س﹨︀ی ﹞︀ن از آ﹡︀ ︮︊️ ﹋﹠﹫﹜︨︣︍︋ ،ــ﹫﹜ .ا ﹤﹋ ︫︡ ﹟د﹢ان
︠﹢ا︗﹤ ︫ــ﹝︦ ا﹛︡︣﹫︫ ︶﹁︀ ﹟ازی را ︋︀ز ﹋︣د﹜ و ︾︤ل ︫﹝︀ره ٣٨٨
آ﹞︡:
︋︀ر و ﹎﹏ ︵︣ب ا﹡﹍﹫︤ ﹎︪ــ️ و ︑︀︫ ﹤︋*﹟﹊︫ ﹤︋﹢دی رخ ﹎﹏﹜︾ ﹫︋ ،
ز دل ︋︣﹋﹟
︵︣﹅ ︮︡ق ︋﹫︀﹞﹢ز از آب ︮︀﹁ ﹩دل*︋﹤ را︨︐ ︉﹚︵ ﹩آزاد﹎ ﹩ز ︨︣و
﹝﹟
︡ــ︒ »︮︊️ ︠︀︋﹢ن« و ︗︀م ︋︀ده ︋﹍︋*﹢ــ﹤ ﹇﹢ل ︀﹁︶ و ﹁︐﹢ی ︎﹫︣
︮︀︉ ﹁﹟
ا﹞︀ در »︮︊️ ︠︀︋﹢ن« ﹤ ﹞︢﹎﹩رد؟
٣٠
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ِ
︠︀︋﹢ن اد︋﹫︀ت ا ﹟د︀ر ︮︊️ ﹞﹢︫﹩د.
در ﹋﹑س ︮︊️ ︠︀︋﹢ن ،از
︨︣﹎︫︢️ آ﹡︀ن ،و ︫︺︣﹨︀ و ﹡︓︣ ﹨︀︪︀ن ︋﹤ ز︋︀ن ا﹞︣وز ︋︀ز﹎﹢︫﹩﹞ ﹢د
و در ︋﹫︪ــ︐︣ ︗﹚︧ــ︀ت ﹊ ﹩از ﹇︭﹤﹨︀ی ﹞﹊︐﹢ب ︋﹤ ﹇﹚﹜ و ا﹡︪︡﹤ ا﹟
︋ــ︤ر﹎︀ن ،در ﹋﹑س ︋﹤ ︮﹢رت ﹡﹝︀︪ــ︣︋ ﹩ای ︋︙﹤﹨ــ︀ ا︗︣ا ﹞︣﹎﹩دد.
ا︗︣ا﹨︀︧﹞ ﹤﹋ ﹩ــ︀﹏ و ﹞︪ــ﹊﹑ت د﹡﹫︀ی ا﹞︣وز و ز﹡︡﹎ــ ﹩روز﹞︣ه ی
︋︙﹤﹨ــ︀ را ﹎︀ه ︋﹤ ︵﹠ــ︤ و ﹎︀ه ︋﹤ ︗︡ ،وارد ا︮﹏ ﹇︭ــ﹤ ﹞﹤ ︣﹨ ︀︑ ︡﹠﹋﹩
︋﹫︪ــ︐︣ ﹛︤وم اُ﹡︦ ︋︀ اد︋﹫︀ت را ︋︣ای ︋︙﹤﹨︀ ﹡︪︀ن د﹨︡﹢︋ .د﹡︡ ﹋︧︀﹡﹩
﹋﹤ ﹋﹝︐︣﹤﹇﹑︻ ﹟ای ︋﹤ ﹞︴︀﹛︺﹤ ﹡︡ا︫︐﹠︡ و ︀ ﹐ا︧︀س ﹞︨︀︎ ︡﹠﹠﹋﹩
︋︧ــ﹫︀ری از ︨﹢ا︪︑﹐ــ︀ن ﹑︋﹐ی ︮﹀︀ت ︨ــ︀ده ی ﹨﹝﹫︀︐﹋ ﹟ب ِ
﹨︀ی
︠︀ک ︠﹢رده ا︨ــ️ .آری! ︋︣ای آ﹡︀ن دور ﹡﹫︧ــ️ روزی ﹋﹤ ︾ ︀﹛﹢از
﹋︐︀︋︀ ︋︣︠﹫︤﹡︡ و ︀ری︫︀ن ﹋﹠﹠︡!
﹡﹢ه ︋︣﹎︤اری »︮︊️ ︠︀︋﹢ن«
﹋﹑س ︮︊️ ︠︀︋﹢ن ︋﹤ ︮﹢رت ︑︣﹞﹫ــ﹉ ︋︣﹎︤ار ﹞︣﹎﹩دد و ﹨︣ ︑︣م
آن ﹤︧﹚︗ ️﹀﹨ ︣︋ ﹏﹝︐︪﹞ ،ا︨️ .در ︀ل ︀︲︣ ﹋﹑س در ︠︀﹡﹤﹨︀ی
ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری و ﹞﹢﹛﹢ی ︋﹤ ︑︣م دوم ر︨﹫︡ه ا︨️ .در ﹨︣ ︠︀﹡﹤ ︋︺︡ از
︎︀︀ن ︑︣م اول︪︗ ،ــ﹠︫ ﹩ــ︀د ︋︣ای ورود ︋﹤ ︑︣م ︗︡︡ ︋︣﹎︤ار ︫︡﹤︋ .
︑︀ز﹎︣︑ ﹩م اول ا﹑﹋ ﹟س ﹨︀ در ︠︀﹡﹤ ﹨︀ی ︻﹚﹜ ﹁︣︤اد و ︠︀﹋︧﹀﹫︡ ﹡﹫︤
آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️.
︫﹫﹢ه ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹞︺﹝︡︋ ﹐﹢ ﹏﹊︫ ﹟ا︨️ ﹋﹤ دا︨︐︀﹡ ﹩از ﹊ ﹩از
︫ــ︭﹫️﹨︀ی ︋︣︗︧︐﹤ اد︋﹢﹛﹢﹞ ﹏︓﹞) ﹩ی︀︴︻ ،ر︣﹁ ،دو︨︣︎ ،﹩و﹟
ا︻︐︭︀﹞ــ ﹩و (...در ﹋﹑س ا︗︣ا ﹞︫﹩ــ﹢د︨ .ــ︍︦ ︠︀﹛﹅ ا︔︣ ︋﹤ ︋︙﹤﹨︀
﹞︺︣﹁︫﹩﹞ ﹩ــ﹢د و ﹞︓ــ﹑ ا﹎︣ ﹇︭﹤ از ︻︴︀ر ︋︀︫ــ︡ ،از ︋︙﹤﹨︀ ︎︨︣ــ﹫︡ه
﹞︫﹩ــ﹢د ﹋﹤ ﹤ ﹋︧ ﹩دو︨️ دارد ︻︴︀ر ﹋﹑س ︋︀︫︡ و در ا﹑﹋ ﹟س

ــ︀د و ︠︀︵ــ︣ه ا︀︻ ﹟رف و ﹨﹠︣﹞﹠ــ︡ ︋︤رگ را ز﹡︡ه ﹋﹠︡؟ ﹋︧ــ﹤︋ ﹤﹋ ﹩
︻﹠ــ﹢ان ︻︴︀ر ﹋﹑س ︋︣﹎︤︡ه ﹞︫﹩ــ﹢د از آن ︎︦ در ﹋﹑س ︋﹤ ﹨﹝﹫﹟
﹡︀م ︮︡ا ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹨︣ ︗﹚︧﹤ ︋︀︡ در︋︀ره ز﹡︡﹎﹤﹋ ﹩︐﹫︭︫ ﹤﹞︀﹡ ﹩
ا﹡︐︀ب ﹋︣ده ︮︊️ ﹋﹠︡ ︀ ﹊ ﹩از آ︔︀ر او را ︋﹢ا﹡︡ ︀ ︋﹤ ︮﹢رت ︑︀︑︣
︋︣ای ﹋﹑س ا︗︣ا ﹋﹠︡ .آ︔︀ر و ︨ــ︀︣ ﹞︐﹢ن ﹐زم در︋︀ره ﹨︣ ︫︭﹫️،
︑︨﹢ــ︳ ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍︤﹎︣︋ ﹤﹋ ️﹫︺﹝︗ ﹩ار ﹋﹠﹠︡ه ا،︫︡︀︋﹩﹞ ︀︨﹑﹋ ﹟
در ا︠︐﹫ــ︀ر ﹋﹢دک داو︵﹚︉ ﹇︣ار ﹞︣﹫﹎﹩د .در ا︨ــ﹀﹠︡ ﹞ــ︀ه  ٩١﹊ ﹩از
د︠︐︣ان ﹋﹑س ︮︊️ ︠︀︋﹢ن ﹋﹤ ︎︣و ﹤﹡︀︠ ﹟ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری ا︨️،
ِ
ا︻︐︭︀﹞ ﹩در ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︫﹀﹅ ︱﹢ر
در ﹨﹝︀︩ ︋︤ر﹎︡ا︫️ ︎︣و﹟
︀﹁️ و در ﹇︧ــ﹝︐ ﹩از ︋︣﹡︀﹞﹤ روی ︨ ﹟ر﹁️ و ︋﹤ ︠﹢ا﹡︡ن ا︫︺︀ری از
ا﹢﹡︀︋ ﹟ی ﹁︣﹨﹫︐﹤ ا︣ا﹡ ﹩در ︱﹢ر ︫ــ︺︣ا ،اد︊︀ن و ︨︀︣ ﹞︡︻﹢﹟
︋︣﹡︀﹞﹤ ︎︣دا︠️.
︋︣︠ ﹩د﹍︣ از ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ﹎︣وه ﹁︣﹨﹠﹍️﹫︺﹝︗ ﹩
 ︋︣﹎ــ︤اری ﹞︧ــ︀︋﹆﹤ ﹋︐ــ︀ب ︠﹢ا﹡︊︮» ﹩ــ️ ︠︀︋﹢ن« ︋ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡︣︑ ﹩ان︣﹋ ،ج و ورا﹞﹫ .﹟در ا ﹤﹋ ،﹤﹆︋︀︧﹞ ﹟در را︨︐︀ی
︵︣ح ﹨︤ار ︋︀ر ز﹡︡﹎︤﹎︣︋ ﹩ار ﹞︫﹩ــ﹢د︀﹝︑ ،م ﹋︧ــ︀﹡﹢︠ ﹩︋︀︐﹋ ﹤﹋ ﹩ا﹡︡ه
و آن را در ︡ا﹇ــ﹏ دو ︮﹀﹤ ︠﹑︮﹤ ﹋﹠﹠︡︡﹡︣︋ ،ه ︗︀︤ه ﹞︫︀︋﹩ــ﹠︡.
ا︠︐︐︀﹞﹫﹤ دوره اول ا ﹤﹆︋︀︧﹞ ﹟در روز ︀رد﹨﹜ ︑﹫︣﹞︀ه ﹞︭︀دف ︋︀ روز
﹞﹚﹢︋ ﹜﹚﹇ ﹩د.
 ︋︣﹡︀﹞﹤﹨ــ︀ی و︥ه ﹋﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀﹡ ﹤﹋ ﹩﹉ ︫ــ︭﹫️ اد︋ ﹩را در﹋﹑س ︮︊️ ︠︀︋﹢ن ﹡﹝︀﹠︡﹎:︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩
ا﹛ــ︿ ـ ︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی اردوی ﹁︣﹨﹠﹍ــ︀︋ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩زد︡ از ﹞ــ﹢زه ﹨︀︣﹞ ،ا﹋︤
﹁︣﹨﹠﹍︀﹝﹡ ،﹩︪﹍︀ه ﹋︐︀ب︀﹇﹑﹞ ،ت ︋︀ اد︊︀ن و ﹁︣﹨﹫︐﹍︀ن ️﹋︫︣ ،در

﹡︪︧︐︀ و ﹨﹝︀︩﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍ ﹩و اد︋.﹩
ب ـ ︗︪ــ ﹟و اردوی ﹁︣﹨﹠﹍ــ︋ ﹩ــ︣ای ﹋﹚﹫ــ﹤ ا︻︱ــ︀ی ﹋﹑س در ︎︀︀ن
﹨︣ ︑︣م.
پ ـ ا﹨︡ای ︋︣︠ ﹟︡ ﹋︐︀ب ︋﹤ ︵﹢ر ﹞︓︀ل در اردوی ﹁︣﹨﹠﹍︀︋ ﹩زد︡ از
﹡﹝︀︪﹍︀ه ︋﹫ ﹟ا﹛﹝﹚﹚︀︐﹋ ﹩ب ︑︣ان  ︣﹨ ،٩٢﹉ از ︋︙﹤ ﹨︀︣︋ ،ای ︠︣︡
﹋︐︀ب ︑︀ ︨﹆︿ ︤﹨ ٢٠ار ︑︀﹞﹢ن ︑︣﹎ ︳︨﹢وه ﹁︣﹨﹠﹍︀﹝ ﹩️ ︫︡﹡︡.
 ︵︣ا ﹩و ︋︣﹡︀﹞﹤ ر︤ی »︗︪ــ﹠﹢اره ︋︤رگ ﹁︣﹨﹠﹍ ﹩ـ اد︋ «﹩در ︨︴﹋﹚﹫﹤ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ︨︣ا︨ــ︣ ﹋︪﹢ر .ا︠︐︐︀﹞﹫﹤
﹡︧ــ︐﹫ ﹟دوره ︋︣﹎︤اری ا﹢﹠︪︗ ﹟اره ﹇︣ار ا︨ــ️ ︑︀ اوا﹏ ︨︀ل  ٩٣و
︋︀ ا﹨︡ای ︗﹢ا︤ ﹡﹀﹫︦ ︋﹤ ︋︣﹎︤︡﹎︀ن ︋︣﹎︤ار ︫ــ﹢د .ا︪︗ ﹟ــ﹠﹢اره در
︨ــ﹤ ︋︩ ︨︣ا︩ ︫︺︣ ،دا︨︐︀ن ﹡﹢︧ ﹩و ﹞︧︀︋﹆﹤ ﹋︐︀︋﹢ا﹡︤﹎︣︋ ﹩ار
﹞︣﹎﹩دد.
 ﹋︀ر﹎︀ه﹨ــ︀ی اد︋︡﹨ ︀︋ :﹩ف آ﹞︀ده ︨ــ︀زی ﹋ــ﹢د﹋︀ن و ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن ︑️︎︫﹢ــ︩ ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ︗︪ــ﹠﹢اره ﹁︣﹨﹠﹍ - ﹩اد︋ ﹩︀د︫ــ︡ه؛ ا﹟
آ﹞﹢ز︫︀ ︻﹑وه ︋︣ ﹋﹑س ︮︊️ ︠︀︋﹢ن︤﹎︣︋ ︀︋ ،اری ﹠︡ ﹋︀ر﹎︀ه اد︋﹩
و︥ه در ︑︀︋︧︐︀ن ︣﹝﹨ ٩٢اه ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︑﹠︀ ︫ــ︣ط ︋﹆︀ی ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی اد︋︀﹝ ،﹩️ ﹞︀دی و ﹞︺﹠﹢ی از ﹠﹫﹟
︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ ﹩ا︨ــ️﹢︵ ﹤︋ .ر ﹞︺﹝﹢ل ا﹁︣اد ︋﹫︪ــ︐︣ ︑﹝︀﹏ دار﹡︡ ︑﹠︀ در
︾︢ار︨ــ︀﹡﹢﹡︀︠ ﹤︋ ﹩اده﹨︀ی ﹡﹫︀ز﹞﹠︡ ︀ری ﹋﹠﹠︡ .در︨️ ا︨️ ﹋﹤ ︾︢ا
﹡﹫︀زی او﹛﹫﹤ ا︨ــ️ و ︋︀︡ ︑︃﹞﹫︫ ﹟ــ﹢د و در︮︡ ︻﹝︡ه ی ﹋﹝﹊︀ ︋﹤ آن
︑︺﹚﹅ ﹞︣﹫﹎﹩د ،ا﹞︀ ا﹎︣ ︋﹤ ﹡﹫︀ز﹨︀ی رو ﹩و ﹁︣﹨﹠﹍﹢﹋ ﹩د﹋︀ن ر︨ــ﹫︡﹎﹩
﹡︪﹢د ،آ﹠︡ه رو︫﹠ ﹩در ا﹡︐︷︀ر︫︀ن ﹡﹫︧️ و ︣︠﹤ ︑﹢ا﹛ ﹩و ︑﹊︣ار ﹁﹆︣
در ا﹡﹢اع ﹞︐﹚︿ آن ،در ︗︀﹞︺﹤ ︑︡اوم ﹞﹩︀︋︡.
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اد︊︀ن ﹁︣دا

︋︀غ ﹋︡︎ ﹉﹢ر
﹉ در︠️ ︎﹫︣ دا︫️
روی ︫︀︠﹤﹨︀ی آن
﹉ ︎︣﹡︡ه  ﹤﹡﹐دا︫️
﹠︡ ﹞︀ه ︋︺︡
﹢ن ︎︡ر ﹞︣ا ︋﹤ ︋︀غ ︋︣د
آن ︎︣﹡︡ه ︧︠︐﹤ ︋﹢د
آن ︎︣﹡︡ه دل ︫﹊︧︐﹤ ︋﹢د
﹎︣︋﹤ای ︨﹫︀ه و ز︫️
︗︀﹨﹤︗﹢ی آن ︎︣﹡︡ه را ر︋﹢ده ︋﹢د
﹋︪︐﹤ ︋﹢د و ︠﹢رده ︋﹢د
آن ︎︣﹡︡ه ︋︺︡ از آن ︑︣ا﹡﹤ای ﹡﹢ا﹡︡
آن ︎︣﹡︡ه در ﹞﹫︀ن ︋︀غ ﹞︀ ﹡﹝︀﹡︡
--﹞︡︔﹤ ︀﹇︣ی ﹤﹛︀︨ ١٢ ،از ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری
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آ︨﹝︀ن ا︋︧︣️.
︀﹛﹝︀ن ︋︡ ﹡﹫︧️.
در ﹞﹫︀ن ︠﹚،️﹋︀︨ ﹩︑﹢
﹋﹢د﹋ ︀︋ ﹩ذوق
︋︀ ︫︐︀ب و ︫﹢ق
﹞ ﹩دود آرام...
︫﹢ق ︎︣واز ︎︨︣︐︀﹨﹢
رو︩ ﹎﹚︀
︾︣ش ا︋︣ان
︋︀رش ︋︀ران.
﹋﹢د﹋︀﹠︑ ﹩
﹎﹤︫﹢ای ﹡︀﹐ن،
︪﹜ او ﹎︣︀ن
﹨﹝︙︣﹞ ﹢وار︡؛
ا︫﹉ ﹨︀︩ ﹞ ︡﹊﹩آرام.
--︠︡︖﹤ ا﹝︡ی؛  ﹤﹛︀︨ ١١از ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ا︣ا﹡︫︣ ﹩ری

︋﹍︢ار
﹞︡اد ر﹡﹍﹫️
︋︀︫ـــ﹜
︻︀︵﹀﹤︮︣ا﹩

﹞ ﹟﹉ ︗︧ــ﹜ ︋︀︗﹩ن ︋﹢دم؛ ︑ــ︀ د︣وز و ︐﹫﹝﹨ ﹩ــ ﹟ا﹞︣وز︤︗ ﹤︋ ،
﹛︷︀ت ﹡︀︋ ﹤﹋ ﹩ا﹡﹍︪︐︀ن ︻︣و︨﹊ ﹩ز︊︀ ︋﹤ ﹞︀︗ ﹟ن ︋︪﹫︡ ﹟﹞ .﹉
︗︧ــ﹜ ︋︀︗﹩ن ︋﹢دم و ︫ــ︀︡ ﹨﹜ ا︲︀﹁﹤ ،آ﹡﹆︡ر ا︲︀﹁﹤ ﹋﹤ ﹨﹠﹍︀م ︠︀﹡﹤
︑﹊︀﹡︣﹇ ﹩ار ︋﹢د ﹞︣ا در ﹋﹫︧﹤ای ر︐﹤ و ︋﹫︣ون ︋﹫︀﹡︡از﹡︡.
︑︀ ا﹠﹊﹤ ︋︀ د﹁︐︣ ︋︡﹫﹀︨ ︳︠﹩ی آ︫﹠︀ ︫︡م﹢﹎﹩﹞ .﹠︡ روح ︋︤ر﹎﹝︣دی
در ︋︣گ ︋︣گ ا ﹟د﹁︐︣ ﹡﹆︀︫︀︗ ﹩ر︧️ .و ﹡︀﹞︩ روی ︗﹚︡ ا ﹟د﹁︐︣
﹉ ︫︡ه ا︨️ .د︨︐︀ن ﹋﹤︐︫︣﹁ ﹉﹢ای ز︊︀ ﹞︣ا ︋﹤ وادی ا ﹟د﹁︐︣
︨﹀﹫︡ د︻﹢ت ﹡﹝﹢د.
︑﹠﹜ ︋︀︗﹩ن و ︋ ︣︊︠﹩از آن ︋﹢د ﹋﹤ ︐︡︋ ﹩ا﹡︡ ﹤ ر﹡﹍ ﹩ا︨️ ︀︑ .ا﹠﹊﹤
︪﹝︀ن ﹞︺︭﹢م و ز︊︀︣﹞ ﹩ا د︡ و ︠︴ ﹩از آرزو﹨︀︩ ︋︣ ︮﹀﹤ ︨﹀﹫︡
د﹁︐︣ ﹡﹆︀︫ ︡﹫︪﹋ ﹩و آرام آرام ︗︀ن ﹎︣﹁︐﹜﹢︠ ︀︋ .ر︫﹫︡ آ︫﹠︀ ︫︡م ︀︋ ،ا︋︣،
︋︀ در︠️ ︀︋ ،آ︨﹝︀ن ︀︋ ،آ︋︣﹊﹫︋ ﹩ان︀﹨﹏﹎ ،﹏﹎ ︀︋ ، ﹤﹋ ﹩ا︀︋ ﹟ر ︎︥﹞︣ده
﹡﹝︡﹡﹢︫﹩؛ ︣ا ﹋﹤ ﹉ ︋︀ر ︋︣ای ﹨﹝﹫︪﹤ ︋︀ ا︫﹉ ︪﹝︀ن ︎︧︣︣ت ا﹞︀
︎︣ از ︻︪﹅ ﹋﹢د﹋︀﹨﹩ی ︗︀ودا﹡﹤ ︨﹫︣اب ︫︡ها﹡︡.
وه ﹋﹤ ﹤ ︫﹊﹢ه ︋ ﹩﹛︀︓﹞﹩ا︨️ ا ﹟ز﹡︡ه ︫︡ن! ﹨︣ ︋︀ر ﹋﹤ ︋﹢ی ︋ ﹩﹡︀︗﹩و
﹞︣د﹎︣﹫﹎﹩﹞ ﹩م در ﹞﹫︀ن ا﹡﹍︪︐︀ن ﹞︺︖︤ه ﹎︣ ︵﹑﹩اش ︗︀ی ﹞︣﹫﹎﹩م
و ︋﹤ ا ﹢︨ ﹟و آن ︨﹢ی ︋︣﹎﹤﹨︀ی ︨﹀﹫︡ د﹁︐︣ ﹡﹆︀︫︡﹡︀︪﹋﹩﹞ ﹩م.
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٣٥

﹍︀﹝﹡︦﹫︨︀︑﹩﹍﹡﹢﹠︡﹎️﹫︺﹝︗﹩در︫︨︣︐︀ن

﹨﹝﹤ ︗︀ی ا︣ان ︨︣ای ﹞ ﹟ا︨️
︻﹚﹩ر﹨︀﹩

︋︣ای ا︵﹑ع از ا﹠﹊﹤ د﹁︀︑︣ ︗﹝︺﹫️ در ︫︣﹨︀ی ﹞︐﹚︿ ︋﹤ ﹤ ﹡﹢ی
آ︾︀ز ︋﹤ ﹋︀ر ﹞ ﹜﹡︀︠ ︀︋ ،︡﹠﹠﹋﹩ر﹫﹝︡﹞ ،﹩︣︻︀﹞﹏ ︗﹝︺﹫️﹤︊︀︭﹞ ،ای
دا︫︐﹫﹜ ﹋﹤ در ز︣ ︫︣ح آن را ﹞﹢︠﹩ا﹡﹫︡.
 ︠︀﹡﹜ ر﹫﹝ ️﹫︺﹝︗ ،﹩در ︵ ︩﹫︋ ﹩از ︨ ١٤ــ︀ل ﹁︺︀﹛﹫️ ︠﹢د در︫︣﹨︀ی ﹞︐﹚︿ د﹁︀︑︣ی را ︑︀︨ــ﹫︦ ﹡﹝﹢ده ا︨️ ﹋﹤ ︋︣︠ ﹩از آ﹡︀
﹨﹝︙﹠︀ن در ︀ل ﹁︺︀﹛﹫️ ﹨︧︐﹠︡ و ︋︣︠ ︀﹠︑ ︤﹫﹡ ﹩در ﹞﹆︀︵︺︀︠ ﹩ص
﹁︺︀ل ︋﹢ده ا﹡︡﹢︵ ﹤︋ .ر ﹋﹚﹢﹠﹋︀︑ ﹩ن در ﹋︡ام ︫︣﹨︀ ﹁︺︀﹛﹫️ دا︫︐﹤ ا︡؟
در ︨︀ل﹨︀ی ﹞︐﹝︀دی ︋﹤ د﹛﹫﹏ دا﹡︪︖﹢﹢︋ ﹩دن ︗﹝︺﹫️ ،و ﹡﹫︤ ︋﹤ د﹛﹫﹏
ا﹠﹊﹤ ︋︧﹫︀ری از دا﹡︪ــ︖﹢︀ن د﹁︐︣ ︑︣ان از ︫︨︣︐︀ن﹨︀ی ﹞︐﹚︿
︋﹤ ︑︣ان آ﹞︡ه و در دوران ︑︭﹫﹏ ︠﹢د ︋︀ ︗﹝︺﹫️ آ︫ــ﹠︀ ︫ــ︡ه ا﹡︡،
﹞︀﹞﹢ر️ ︗﹝︺﹫️ و ﹡﹍︣ش آن ︑︨﹢ــ︳ ا︪ــ︀ن ︋﹤ ︫︣﹨︀ی ﹞︐﹚︿
︋︣ده ︫︡ه ا︨️ .ا﹞︀ ︋︺︱ ﹩از ا ﹟ا﹁︣اد آ﹡﹆︡ر ﹞︭︣ و ︋︀ اراده ︋﹢د﹡︡ ﹋﹤
در ︫ــ︣ ︠﹢د ︣﹋︐ ﹩را راه ا﹡︡ازی ﹋︣د﹡︡ و ︋︣︠ ﹩د﹍︣ ︨︺︣﹋ ﹩د﹡︡
︑﹠︀ در ز﹡︡﹎﹢︠ ﹩د ا﹡︪︡﹤ ︗﹝︺﹫️ را ︋﹤ ﹋︀ر ︋﹍﹫︣﹡︡ ﹤︋ .ا﹢︮ ﹟رت
︋﹢ده ﹋﹤ ︑︀﹋﹠﹢ن در ︋﹫︪︐︣ ا︨︐︀ن﹨︀ی ﹋︪﹢ر︡ ،ا﹇﹏ ﹊ ﹩از ︵︣ح﹨︀ی
︗﹝︺﹫️ ا︗︣ا ︫ــ︡ه ا︨ــ️﹢︭︠ ﹤︋ .ص ︵︣ح ﹋︣﹎ ﹤﹢دان ︻︀︫﹅ ﹋﹤
ا﹇︊︀ل ︋︧﹫︀ر ز︀دی ︋﹤ آن و︗﹢د دارد و از را﹞︣﹞︤ ︑︀ ﹛︣د﹎︀ن و از ︫﹫︣از
و ا︣ا﹡︪︣ ︑︀ ﹞︪︡ و از ﹨﹝︡ان ︑︀ زا︋﹏ و ا﹨﹢از و ا﹡︪︡﹝﹉ و ︠﹫﹚ ﹩از
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د﹍︣ ︫︣﹨︀ی ا︣ان ا︗︣ا ︫︡ه ا︨️﹢︵ ﹤︋ .ری ﹋﹤ ا﹞︣وز ︋﹤ ﹉ آ﹫﹟
﹞﹚ ﹤︐﹁︣﹎︣︋ ﹩از ︨﹫︣ه ︻﹝﹚) ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ ﹩ع( ︑︊︡﹏ ︫︡ه ا︨️.
 آ︀ ﹨︣ ︫︭﹢︑﹩﹞ ،︫︡︀︋ ︡﹠﹞ ﹤﹇﹑︻ ﹤﹋ ﹩ا﹡︡ در ︫︣ ︠﹢د د﹁︐︣ ︀﹡﹝︀﹠︡﹎﹩از︗﹝︺﹫️︑︀︨﹫︦﹋﹠︡؟
﹡﹢ه ﹋︀ر ︋﹤ ا︨ ﹟ــ︀د﹎︧﹫﹡ ﹩ــ️ .در ﹆﹫﹆️ دو ا﹞﹊︀ن و︗﹢د دارد؛ ︀
ا︣﹁ ﹟د ﹊ ﹩از دا﹡︪︖﹢︀ن ︻︱ ️﹫︺﹝︗ ﹢ا︨️ ﹋﹤ ﹞︡︑ ﹩در ا︀︱﹁ ﹟
﹋︀ر ﹋︣ده ا︨️ و ︋︀ ︨﹫︧︐﹜ ﹋︀ری ︗﹝︺﹫️ آ︫﹠︀ ﹞ ،︫︡︀︋﹩و در ︋︀ز﹎︪️
︋﹤ ︫︨︣ــ︐︀ن ︠﹢د ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ︗﹝︺﹫️ را در آ﹡︖︀ ﹎︧︐︣ش د﹨︡ .در
ا﹢︮ ﹟رت ﹐زم ا︨️ ︑︀ ︋︣︠ ﹩از آ﹞﹢زش﹨︀ی ﹐زم را ﹎︢را﹡︡ه و ︎︦
از ︵︣﹞ ﹩ا﹏ ﹇︀﹡︀﹝ ︀︋ ﹩﹡﹢️﹨︀ی او﹛﹫﹤ ︗﹝︺﹫️ ︣﹋︐ ﹩را ﹋﹤ ︋﹫︪︐︣
در ﹇︀﹛︉ ا︗︣ای ﹊ ﹩از ︵︣ح﹨︀ی ︗﹝︺﹫️ ا︨ــ️ در ︫ــ︣ ︠﹢د آ︾︀ز
﹋﹠︨︡ .ــ︍︦ ︋︀ ︗︢ب ︻︱︀﹨﹢ی ︗︡︡ در آن ︫︨︣︐︀ن و ︎﹫︡ا ﹋︣دن
ا﹁︣ادی ﹋﹤ ︋﹤ د﹡︊︀ل ا﹡︖︀م ﹠﹫︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ﹟︣﹞ ﹤︋ ،︡﹠︐︧﹨ ﹩ور د﹁︐︣ی
را ︫﹊﹏ د﹨︡ و ا ﹟ا﹞﹊︀ن را ︎﹫︡ا ﹋﹠︡ ﹋﹤ ︎︦ از ﹞︡︑︀﹛ ﹤︋ ﹩ظ ﹞︀﹛︤﹫﹡ ﹩
︋︀ ︎﹫︡ا ﹋︣دن ︠﹫︣︡︗ ﹟︡ ،ا︨︐﹆﹑ل ︎﹫︡ا ﹋﹠︡.
ا﹞﹊︀ن د﹍︣ ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹁︣دی ﹋﹤ ﹇︊﹑ ﹨﹫︘ آ︫﹠︀︡﹡ ️﹫︺﹝︗ ︀︋ ﹩ا︫︐﹤
ا︨ــ️ ︦︎ ،از ا︵﹑ع از ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ︗﹝︺﹫️ ﹤︋ ،آن ︻﹑﹇﹤ ﹞﹠︡ ︫︡ه و
︨︺︀﹝﹡ ﹩︡ ︑︀ ا ️﹋︣ ﹟را در ︫︣ ︠﹢د ﹡﹫︤ ︗︀ری ﹡﹝︀︡﹢︭︠ ﹤︋ .ص

در ︫︣﹨︀ ︣﹆﹁ ﹤﹋ ﹩و ﹞︣و﹞﹫️ ز︀د ا︨️ .در ا﹢﹞ ﹟ارد ﹁︣آ﹠︡ ﹋﹝﹩
﹞︐﹀︀وت ا︨ــ️؛ ز︣ا ﹨﹜ ﹁︣د ︋︀ ︗﹝︺﹫️ ﹨﹫︘ آ︫ــ﹠︀︡﹡ ﹩﹚︊﹇ ﹩ارد و ﹨﹜
︗﹝︺﹫️ ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︋︀ ︫︣ا︳ ︫︨︣︐︀ن ︗︡︡ آ︫﹠︀ ﹩د﹇﹫﹆︡﹡ ﹩ا︫︐﹤
︋︀︫︡﹤︐﹊﹡ .ای ﹨︧️ ﹋﹤ ﹞︀ ︋﹤ ﹡﹍︀ه و ﹡﹍︣ش ︠︀ص ﹞︐﹠︀︨︉ ︋︀ ﹨︣ ﹞﹠︴﹆﹤ و
︫︣ ﹞︺︐﹆︡﹜︢﹛ .ا ﹉ ︋︀زه ز﹞︀﹡﹐ ﹩زم ا︨️ ︑︀ ﹁︣د ︋︀ ا﹁︣ادی ﹋﹤ ﹞︀﹏ ︋﹤
﹁︺︀﹛﹫️در︫︨︣︐︀ن﹨︧︐﹠︡︀︨︀﹠︫﹤︋،﹩د﹇﹫﹅درا︣︍︋﹅︵︀﹠﹞﹟داز﹡︡.
︎︦ ︫﹠︀︨︀﹫︀ ا﹡︖︀م ﹞︫﹩ــ﹢د و ﹎︤ارش آ﹡︀ ︋﹤ ﹨﹫️ ﹞︡︣ه ︗﹝︺﹫️
ار︨︀ل︠﹢ا﹨︫︡︡.ا﹎︣ا︤﹎﹟ار︫︀﹞﹢رد︑︀﹫︡﹇︣ار﹎︣﹁️﹢︋،د︗﹤ای︋︣ای
آ︾︀ز ﹋︀ر در ا︠︐﹫︀ر ﹎︣وه در ︫︨︣ــ︐︀ن ﹇︣ار ﹞︣﹫﹎﹩د ︑︀ ﹊ ﹩از ︵︣ح﹨︀ی
︗﹝︺﹫️ ︋﹤ ︮﹢رت ︎︀﹚﹢ت ︋﹤ ا︗︣ا در آ︡︀︋ ︦︍︨ .ز︠﹢رد ا︗︣ای ا﹟
︵︣ح ﹞﹢رد ︋︣ر︨︣﹇ ﹩ار ﹞︣﹫﹎﹩د .از ︨﹢ی د﹍︣ ا ﹟دو︨︐︀ن ﹐زم ا︨️
︑︀ ︋︀ ︱﹢ر در ︑︣ان ︋﹤ آ︫﹠︀︣﹊﹚﹝︻ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ﹩د ︗﹝︺﹫️ ا﹇︡ام ﹋﹠﹠︡ و از
﹞︣ا﹋︤ ا﹞︡ادر︨︀﹡﹢﹡︀︠ ﹩اده ﹞﹢ر و ﹋﹢دک ﹞﹢ر ︫︀﹞﹏ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡﹩
و ︻﹚ــ﹜ در ︑︣ان ︋︀زد︡ ﹡﹝︀﹠︡ و از ︑︖ــ︀رب آ﹡︀ ا︡ه ︋﹍﹫︣﹡︡﹑︻ .وه ︋︣
ا︡︑ ﹤︋ ﹟ر︕ آ﹞﹢زش﹨︀ی ﹐زم ︋︣ای آ︫ــ﹠︀ ︀︋ ﹩ا︮﹢ل و ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی
ا﹞︡ادر︨︀﹡ ﹩در ︗﹝︺﹫️ را از ︵︣﹅ ا︻︱︀ ﹁︣ا ︋﹍﹫︣﹡︡.
 آــ︀ ︫ــ﹝︀ ︠﹢د︑︀ن ︑︀ ︋﹤ ــ︀ل از ﹞﹠︀︵﹅ ﹞︣وم ︫ــ︣﹨︀ی د﹍︣ و︻﹝﹚﹊︣د آ﹡︀ ︋︀زد︡ ﹋︣دها︡؟

︋﹚﹤ ﹜﹠﹋﹩﹞ ︣﹊﹁ .ا ﹟ر﹁️ و آ﹞︡﹨︀ ︋﹤ ︵﹢ر ﹞︐﹆︀︋﹏ در ︗﹝︺﹫️ در ﹞﹫︀ن
ا︻︱ــ︀ی ︑︣ان و ︫ــ︣﹨︀ی د﹍︣ و︗﹢د دارد و ﹨﹝ــ︀ن ︵﹢ر ﹋﹤ آ﹡︀ از
د﹁︀︑︣ ︑︣ان ︋︀زد︡ دار﹡︡ ︤﹫﹡ ︀﹞ ،از ﹞﹠︀︵﹅ ﹋︀ری آ﹡︀ ︋︀زد︡ ﹞.﹜﹫﹠﹋﹩
﹨﹝︙﹠﹫︡︻ ﹟های از ا︻︱︀ی ︗﹝︺﹫️ از ︑︣ان ،در ﹞︣ا︨﹜ ﹋︣﹎ ﹤﹢دان
︫︣﹨︀ی د﹍︣ ﹨﹜ ︫︣﹋️ دا︫︐﹤ا﹡︡ و ﹞﹠︀︵﹅ ﹞︣وم ︫︨︣︐︀﹡︀ را از
﹡︤د﹉ د︡ه ا﹡︡ ︀︋ .د︡ن ا︣﹞ ﹅︵︀﹠﹞ ﹤﹝﹨ ﹟وم در ﹋︪ــ﹢ر ،ا﹡︧︀ن
︋︺︡ از ﹞︡︑︪﹡ ﹩ــ︀﹡﹤ ︫﹠︀︨ ︣﹆﹁ ﹩و ﹞︣و﹞﹫️ را ﹋︀﹞﹑ ﹞ .︡﹝﹁﹩و در
﹞﹫︁︋ــ︡ ﹋﹤ در ا︀﹨﹤﹚﹞ ﹟ی ﹞︣وم و ﹁﹆︣زده ،در ﹋ ︀﹨﹤﹢و ︠︀﹡﹤ ﹨︀،
﹨︣ ︫﹩ء و ﹨︣ ︣ف ﹡︪︀﹡﹤ ﹫︧️؟ ا︀﹝︺﹞ ︀︋ ︀﹨﹤﹡︀︠ ﹟ری ︠︀ص ﹤
﹞︺﹠︀ ﹩دار﹡︡؟ و ﹋﹜ ﹋﹜ ︡س ﹞﹩ز﹡︡ درون ا︢﹎﹩﹞ ﹤ ︀﹨﹤﹡︀︠ ﹟رد؟
﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ︠︀﹡﹤ای در ﹞﹚﹤ ︗︺﹀︣آ︋︀د ﹋︣﹞︀﹡︪ــ︀ه ︋︀︫ــ︡ ،︀ در ﹞﹚﹤
﹞︀را﹐ن ︑︊︣︤ ،︀ در ﹇﹚︺﹤ ︨ــ︀︠︐﹝︀ن ﹞︪ــ︡ ،︀ در ﹞﹚﹤ دروازه ︾︀ر
︑︣ان ︀ ︠﹫﹚︀﹨︀︗ ﹩ی د﹍︣ ا﹢︪﹋ ﹟ر ️﹆﹫﹆ .ا ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹞︀﹨﹫️
﹁﹆︣ ﹨﹝﹤ ︗︀ ﹊ ﹩ا︨ــ️ .﹊︣︋ ﹩ای ﹁﹆﹫︣ی ﹋﹤ ︫ــ︉ اول ︑﹠︀ ا﹡︧ــ︀﹡﹩
ا︨️ ﹎︨︣﹠﹤ ︉︫ ،دوم ﹞︺︐︀د ﹞﹢︫﹩د و ﹨﹀︐﹤ ︋︺︡ در ︨︣ ﹋﹢︠ ﹤﹢رده
﹁︣و︫ــ﹢﹞ ﹩اد ﹞ ︡﹠﹋﹩و ﹠︡ی ︋︺︡ ﹡﹫︤ ﹋﹢د﹋︀﹡︩ را ︋︣ای ︑︀﹞﹫︣︠ ﹟ج
︻﹝﹏ ︠﹢د︨ ،ــ︣﹋︀ر ﹞ ︡︐︨︣﹁﹩و ︐︀︫ ﹩︡ ﹁︣دا ﹋﹢د﹋︩ را ︋﹤ ﹇﹫﹝︐﹩
ارزان ︋﹀︣و︫︡ ︋﹤ ﹋︧ــ ﹩﹋︀︎ ﹤﹋ ﹩و ﹞︺︭ ️﹫﹞﹢و ا﹡︧︀﹡﹫️ ﹉ ﹋﹢دک
︋︣ا︩ ﹨﹫︘ ا﹨﹝﹫︐︡﹡ ﹩ارد.
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٣٧

︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ﹞︪︡

آ︾︀ز ﹉ راه

﹎︣دآور﹡︡﹎︀ن ﹤﹫﹛︀︻ :ا︨︐﹫︣ی︣﹫﹝︨ ،اد﹨﹆︀ن︣︔﹢﹋ ︀﹡﹢﹞ ،ی ﹩﹝︣︑ ︀﹝﹫︫ ،و ز﹨︣ا ا﹞﹫︣

︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ ﹩در ︋﹝︀﹞ ﹟ه ︤﹎︣︋ ︀︋ ١٣٨٩اری ﹨﹝︀︪ ﹩در دا﹡︪﹍︀ه
﹁︣دو︨ ︪︡﹞ ﹩و ︗︢ب ﹡﹫︣و﹨︀ی دا﹡︪︖ ﹢و دا﹡︪﹍︀﹨﹫︀ن ︻﹑﹇﹤ ﹞﹠︡
︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹊ ﹩از ﹡﹝︀﹠︡﹎︀﹨﹩ی ر︨﹝ ﹩در ا ︫︣ ﹟آ︾︀ز ︋﹤ ﹋︀ر ﹡﹝﹢د.
و در ︀ل ︀︲︣ ︋︀ در ا︠︐﹫︀ر دا︫ــ︐︣﹫﹡ ﹟و﹨︀ی دا﹡︪︖﹢ ﹩و ﹞︣د﹞،﹩
﹁︺︀﹛﹫︐︀ و ︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی دا﹝ ﹩و آ﹫﹠﹢︠ ﹩د را در ﹞﹠︀︵﹅ ﹞︣وم ︫ــ︣
﹞︪︡ ا︗︣ا ﹞︀﹝﹡﹩︡ ️﹫︺﹝︗ .در ﹞︡ت ︨﹤ ︨︀ل ﹁︺︀﹛﹫️ ︠﹢د در ا﹟
︫ــ︣ ︋︀ ﹞︪ــ﹊﹑ت و ﹞︡ود️﹨︀ی ز︀دی ﹡﹫︤ رو︋︣و ︋﹢ده ا︨️ ﹋﹤
︋︩ ︻﹝︡ه ا﹑﹊︪﹞ ﹟ت را ﹞﹢︑﹩ان ﹞︐︀︔︣ از د﹐﹏ ز︣ دا﹡︧️:
و︗﹢د ︑︺︡اد ز︀د ︠﹫︣﹤﹨︀ و ﹞︀﹁﹢﹇﹢ت در ︫︣ ﹞︪︡ ︋﹤ ︻﹚️ ︋︀﹁️
﹞︢﹨︊ ﹩آن ﹋﹤ ﹎︀ه ︋﹤ د﹛﹫﹏ در︨️ ︻﹝﹏ ﹡﹊︣دن آ﹡︀ن ︋︀︻︒ ︋﹩ا︻︐﹝︀دی
﹞︣دم ︋﹤ ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی از ا ﹟د︨️ ︫︡ه ا︨️.
ارزا﹡ ﹩و ﹁︣اوا﹡﹢﹞ ﹩اد ﹞︡ر︀︧﹝﹨ ،﹍﹢︪﹋ ︀︋ ﹩ر ︻﹝︡ه ︑︡﹠﹠﹋ ︡﹫﹛﹢ه
﹞﹢اد ﹞︡ر ︨﹠︐ ﹩و ︑︺︡اد ز︀د ﹞︀︗︣.﹟
﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ا﹡︖︀م ︫︡ه
در ا︨ ﹟ــ﹤ ︨ــ︀ل ﹁︺︀﹛﹫️ ︑﹑ش ︋︣ ا﹢︋ ﹟د ﹋﹤ ︋︣ای دو ﹎︣وه از ا﹁︣اد
آ︨﹫︉ ︎︢︣ ︗︀﹞︺﹤ ︺﹠﹢﹋ ﹩د﹋︀ن و ز﹡︀ن ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀﹢︮ ﹩رت ︋﹍﹫︣د.
︋︣ای ر︨ــ﹫︡ن ︋﹤ ا︡﹨ ﹟ف ︗﹝︺﹫️ ﹞︪ــ︡ ︋︒ ︫﹠︀︨︀﹅︵︀﹠﹞ ﹩
٣٨
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﹞︣وم ︫︣ را در او﹛﹢️ ︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی ︠﹢د ﹇︣ار داد ︦︍︨ .در ﹞﹠︴﹆﹤
︎﹠︖︐ــ ﹟و ا﹛︐﹫﹝﹢ر ﹁︺︀﹛﹫︐︀ ︋﹤ ︮﹢رت ︠︀﹡﹢اده ﹞﹢ر ︋︀ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹋﹝﹫︐﹤
﹞︡د﹋︀ری آ︾︀ز ︫︡.
︋﹤ ︵﹢ر ︑﹆︣︊ ٨٠ ﹩در︮︡ ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ﹞︣وم ﹞︪︡ ︑️ ︨︣︎︨︣︐﹩
ز﹡︀ن ﹨︧ــ︐﹠︡؛ ︵﹑ق﹢﹁ ،ت︀﹝﹫︋ ،ری ،ا︻︡ام و ا︻︐﹫ــ︀د ﹞︣دان در ا﹟
︠︀﹡﹢اده﹨︀ از ︗﹝﹚﹤ د﹐﹏ ﹞﹜ ا﹁︤ا︩ ︑︺︡اد ا .︫︡︀︋﹩﹞ ︪︣﹇ ﹟آ﹡︀ن
︋﹤ ا︫︐︽︀ل︀﹝ ،️﹨︀ی ︻︀︵﹀︀︪﹞ ،﹩وره و آ﹞﹢زش ﹡﹫︀ز دار﹡︡﹢﹋ .د﹋︀ن
در ﹠﹫﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨︀ ﹐﹢﹝︺﹞ ﹩در ︨﹠﹫﹢︗﹢﹡ ﹟ا﹡︣︑ ﹩ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده و
︋︣ای ا﹞︣ار ﹞︺︀ش ︋﹤ ﹋﹝﹉ ﹞︀دران ︠﹢د ﹞ ﹤﹋ ︡﹠︋︀︐︫-﹩ا ﹟ا﹞︣ ︋︀︻︒
︋︀ز﹞︀﹡︡ن آ﹡︀ از ︑︭﹫﹏ ﹞︣﹎﹩دد و ﹞︐︀︨ــ﹀︀﹡﹤ ﹡︊﹢د ﹞︪︀︾﹏ ﹞﹠︀︨︉
︋︣ای ا ﹟ا﹁︣اد︣﹊︑ ︒︻︀︋ ،ار ︣︠﹤ ﹁﹆︣ در ا﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨︀ ﹞︣﹎﹩دد.
در ﹞︣اــ﹏ ︋︺︡ی ︗﹝︺﹫️ ﹞︪ــ︡ از ︵︣﹅ ︵︣ح﹨︀﹢︙﹝﹨ ﹩ن ︋﹢ی
︻﹫ــ︡︣﹋ ﹤︊︺﹋ ،﹝ــ︀ن﹎ ﹤﹢﹋ ،ــ︣دان ︻︀︫ــ﹅︀﹀︮ ،ی ︨ــ︺ ،﹩﹚︡ا در
﹋﹨﹤﹢ــ︀ی ﹁﹆ــ︣︤﹨ ،ار ︋︀ر ز﹡︡﹎ ﹩و ︑︡ر︦ ︻︪ــ﹅ ،ا﹞︡ادر︨ــ︀﹡﹤︋ ﹩
﹎︣وه﹨︀ی ﹨︡ف ︫︀﹞﹏ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر﹢﹋ ،د﹋︀ن ︋︤ه﹢﹋ ،د﹋︀ن ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی
﹞︣وم﹢﹋ ،د﹋︀ن ︋ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫﹩و ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده را در ︋︣﹡︀﹞﹤
︠ــ﹢د ﹇ــ︣ار داد .از ︗﹝﹚﹤ ︋︣﹡︀﹞﹤﹨ــ︀ و ︵︣ح﹨︀ی ﹁︭﹚ ﹩ا︗︣ا ︫ــ︡ه در

︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚﹢︑﹩﹞ ︪︡﹞ ﹩ان ﹞﹢ارد ذ﹏ را ︋︫︣﹝︣د:
︋︣﹎︤اری ﹋﹑س﹨︀ی آ﹞﹢ز︫﹢﹆︑ - ﹩︐︣︋ ﹩ای ︡ود  ٣٠دا﹡︩ آ﹞﹢ز
﹞︣وم د︠︐︣ در د︋﹫︨︣︐︀نام ا︋﹫︀ در ﹞﹠︴﹆﹤ ︎﹠︕ ︑ ﹟در ︵︣ح ︑︡ر︦
︻︪﹅.
ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹞﹤ ﹡﹝︀︪︣﹫﹁ ﹩︗︀ ﹩وز در آ︨︐︀﹡﹤ ︨︀ل ﹡ ﹢در ︋﹫﹝︀ر︨︐︀ن
د﹋︐︣ ︫﹫ ﹞︪︡︣﹞ ،ا﹋︤ ﹡﹍︡اری ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹢﹡︀﹋ ،️︨︣︎︨︣﹩ن ا︮﹑ح
و ︑︣︋﹫️︀﹝︐︠︀︨ ﹤︺﹚﹇ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ ،ن و ︫﹫︣︠﹢ار﹎︀ه ︻﹚ ﹩ا︮︽︣ در ︵︣ح
︋﹢ی ︻﹫︡ و ︗﹝︹ آوری ︡ود ︀﹞﹢︑ ١/٥٠٠/٠٠٠ن ﹋﹝﹉﹨︀ی ﹞︣د﹞﹩
در ︋︀زار﹤ ︠﹫︣﹤ ︋︣ای در﹞︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم ︋﹫﹝︀ر ︨︣︵︀﹡.﹩
︋ــ︣آورده ︫ــ︡ن آرزوی ﹡︤د﹉ ︋﹤ ﹋ ١٠٠ــ﹢دک از ﹋﹢د﹋︀ن ︋﹫﹝︀ر،
﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋﹢ره ︎︤︠︀﹡﹤ و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️ و ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی
﹞︣وم در دو ︨︀ل ا︗︣ای ︵︣ح ﹋︺︊﹤ ﹋︣﹝︀ن.
︑﹢زــ︹ ــ︡ود ︧﹫﹋١٥٠ــ﹤ ︋﹫﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨ــ︀ی ﹡﹫︀ز﹞﹠ــ︡ در ﹞﹠︀︵﹅
﹇﹚︺﹤ ︨ــ︀︠︐﹝︀ن︀︋︀﹫︠ ﹤︺﹚﹇ ،ن ﹟︑ ︕﹠︎ ،و ا﹛︐﹫﹝﹢ر و رو︨︐︀ی ︑﹚﹍︣د در
︫︉﹨︀ی ﹇︡ر در دو ︨︀ل ا︗︣ای ︵︣ح ﹋︣﹎ ﹤﹢دان ︻︀︫﹅.
︑﹢زــ︹ ــ︡ود ﹚︗١٠٠ــ︡ ﹋︐ــ︀ب ︋︣ ا︨ــ︀س رده ︋﹠︡ی ︨ــ﹠﹟﹫︋ ﹩
︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ︑️ ︎ ️﹫︺﹝︗ ︩︫﹢در ︵︣ح ﹨︤ار ︋︀ر ز﹡︡﹎.﹩

︋︣︎︀︪︗ ﹩ــ︫ ﹟ــ︉ ﹚︡ا در ﹊ ﹩از ﹞︡ ﹋﹢دک﹨︀ی ﹞﹠︴﹆﹤ ︎﹠︖︐﹟
︋ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︫ــ﹫︣︠﹢ار﹎︀ه ︻﹚ ﹩ا︮︽︣ و ﹋ــ﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ︑️
︎︫﹢ــ︩ ︗﹝︺﹫ــ️ و ﹋︀﹡ــ﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫ــ️ ﹨﹝︣اه ︋︀ ا﹨ــ︡ای ﹛︊︀س
ز﹞︧︐︀﹡ ﹩و ︾︢ای ﹎︣م ︋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن.
ا﹨ــ︡ا ﹋﹫ــ︿﹢﹛ ،ازم ا﹛︐︣ــ︣ و ﹞︀︐︀ج ﹞︡ر︨ــ﹤ در ا︋︐︡ای ︨ــ︀ل
︑︭﹫﹚ ﹤︋ ﹩دا﹡︩ آ﹞﹢زان ﹞︣وم در دو ︨ــ︀ل ا︗︣ای ︵︣ح ︨﹜ ﹞﹟
از ﹉ ﹛︊﹠︡.
﹋﹝﹉ ︋﹤ ز﹛︤﹛﹤ زد﹎︀ن آذر︋︀︖︀ن ︋︀ ︋︧︐﹤ ︋﹠︡ی و ار︨︀ل ︡ود ٢٠٠
︋︧︐﹤ ﹛︊︀س ﹎︣م و ︎︐︣︋ ﹢ای آ﹡︀ن ︋﹤ ︫︨︣︐︀ن ا﹨︣ در ︑︀︋︧︐︀ن .٩١
︑﹫﹤ ︡ود ︀ ﹩︑︀︽﹫﹚︊︑ ﹤︐︧︋ ٢٠٠وی ︋︣و︫﹢ر ﹞︺︣﹁︣︵ ﹩ح و ﹁﹫﹚﹜
﹞︧︐﹠︡ از ز﹡︡﹎ ﹩﹊ ﹩از ا ﹟ز﹡︀ن و ︑﹢ز︹ آن در ︋﹫︀︖ ﹟ج در را︨︐︀ی
﹝︀️ از ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده در ︵︣ح ︮﹀︀ی ︨︺.﹩
︋︣﹎ــ︤اری اردوی ︑︪ــ﹢﹆︋ ﹩ــ︣ای ــ︡ود  ٣٠دا﹡︩ آ﹞ــ﹢ز ﹞﹝︐︀ز
︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ﹞︣وم ︑️ ︎.︩︫﹢
ا︗︣ای ︵︣ح ︵﹀﹑ن ﹞︧﹚﹜ در ﹞︪︡
﹨﹝︙﹠﹫ ﹟در ︨︀ل  ﹤﹞︀﹡︣︋ ️﹫︺﹝︗١٣٩٠ر︨﹫︡﹎﹢﹋ ﹤︋ ﹩د﹋︀ن ا︮﹑ح و
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︑︣︋﹫️ در ﹇︀﹛︉ ︵︣ح ︵﹀﹑ن ﹞︧﹚﹜ را در ︋︣﹡︀﹞﹤ ︠﹢د ﹇︣ار داد؛ ﹋﹤ ︋﹠︀
︋﹤ ︻﹚﹚︤﹎︣︋ ﹩اری ا︣︵ ﹟ح ︋﹤ ﹞︣﹚﹤ ا︗︣ا ﹡︨︣﹫︡ و ︑︭﹝﹫﹜ ﹎︣﹁︐﹤ ︫︡
﹋﹤ ︵︣ح ︵﹀﹑ن ﹞︧ــ﹚﹜ از ﹇︀﹛︉ ﹉ ︵︣ح آ﹫﹠︣︮ ﹩ف ︋﹤ ﹉ ﹋﹝﹫︐﹤
﹁︺︀ل و دا﹝︡︊︑ ﹩﹏ ﹎︣دد و ﹡︀︐︀ در اوا﹏ ︫︣﹢ر ﹞︀ه  ٩١ا﹤︐﹫﹝﹋ ﹟
︋︀ ︑︺︡اد ﹢︠ ️﹫﹛︀︺﹁ ️︋︀︔ ﹢︱︻ ︣﹀﹡ ١٠د را در دو ︋︩ ﹝︀️﹨︀ی
﹇︊﹏ از آزاد︨ــ︀زی و ﹝︀️﹨︀ی ︋︺︡ از آزاد︨ــ︀زی ﹋﹢د﹋︀ن ز﹡︡ا﹡﹩
آ︾︀ز ﹡﹝﹢د.
ا﹛︿(﹝︀️﹨ــ︀ی ﹇︊﹏ از آزاد︨ــ︀زی﹝︻ :ــ︡ه ﹁︺︀﹛﹫️ ﹋﹝﹫︐﹤ ︵﹀﹑ن
﹞︧﹚﹜ ﹞︪ــ︡ در ︀ل ︀︲︣ ︋︀ ﹎︣وه ︨﹠ ﹩ز︣ ︨ ١٢ــ︀ل )﹎︣وه و︥ه(
﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️ ﹞︫︀︋﹩ــ︡ ﹋﹤ ︋︀ ︗︣م﹨︀ ️﹇︨︣ ︣﹫︷﹡ ﹩و ﹝﹏
﹞﹢اد ﹞︡ر در ا.︡﹡︣︋﹩﹞ ︨︣ ﹤︋ ︤﹋︣﹞ ﹟
ب( ﹝︀️﹨︀ی ︋︺︡ از آزاد︨︀زی :در ︵︀﹞ ٨ ﹩ه ﹁︺︀﹛﹫️ ﹞︧︐﹝︣ ا﹟
﹋﹝﹫︐ــ﹤ از ︑︺︡اد ︡﹞ ١٦د︗﹢ی ﹎︣وه و︥ه ﹋︀﹡ــ﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️،
︋ــ︀ ︎﹫﹍﹫︣ی ︑﹫﹜ ﹆﹇﹢ــ ﹩و را︋︴﹫﹀︵ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟ــ﹑ن﹢﹋ ٤ ،دک آزاد
﹎︣د︡﹡︫︡︣ ﹤﹋ .ح آن در ز︣ آ﹞︡ه ا︨️.
︨ــ︺﹫︡.ن︨ ١٥ / .ــ︀ل ︧﹫︋ /ــ﹢اد ︣︗ /م :ا︻︐﹫︀د ︀﹝ /️﹨︀:
︫﹠︀︨﹠︀﹞﹤ و ︨﹢ادآ﹞﹢زی ـ ︫︽﹏ و ﹞︧﹊﹟
︗ــ﹢اد.ف︨ ١٧ / .ــ︀ل  /اول را﹨﹠﹝︀ــ︗ / ﹩ــ︣م :ا︻︐﹫ــ︀د /
﹝︀️﹨︀︪︣﹞ ﹢﹀︻ :وط و ︑﹀﹫︿ ︀︨ ١ل از ︊︦ ـ ︫︽﹏ و
﹞︧﹊ ﹟و ︑︣ک ا︻︐﹫︀د ﹞︀در
﹞︭︴﹀.﹩ر︨ ١٦ / .ــ︀ل ︣︗ / - /م︀﹝ / ️﹇︨︣ :️﹨︀ :رد
﹞︀ل ﹞︡د︗ ﹢ـ ︫︽﹏
﹞︖︐︊.﹩ا︀︨ ١٤ / .ل ︣︗ / - /م︀﹝ / ️﹇︨︣ :️﹨︀ :رد ﹞︀ل
﹞︡د︗ ﹢ـ ︫︽﹏
︠︀﹡﹤︻﹚﹜﹇﹚︺﹤︨︀︠︐﹝︀ن﹞︪︡
︵︊﹅ ا︵﹑︻︀ت در︀﹁︐ ﹩از ﹋﹝﹫︐﹤ ︵﹀﹑ن ﹞︧﹚﹜ ﹞︪︡ ا﹋︓︣️
﹇︣ــ︉ ︋﹤ ا︑﹀ــ︀ق ﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀﹡﹢ن ا︮ــ﹑ح و ︑︣︋﹫ــ️ در ﹞﹠︀︵﹅
﹇﹚︺﹤ ︨ــ︀︠︐﹝︀ن و ﹇﹚︺﹤ ︠﹫︀︋︀ن ﹞︪ــ︡ ز﹡︡﹎︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩؛ ︋﹠︀︋︣ا﹟
︗﹝︺﹫️︀︨︀﹠︫ ﹤︐﹫﹝﹋ ،﹢︠ ﹩د را ︋﹤ ا︀︐︨︣﹁ ﹅︵︀﹠﹞ ﹟د ︣︋ .ا︨︀س
﹎︤ارش﹨︀ی ﹋﹝﹫︐﹤ ︫﹠︀︨︀ ،﹩ا﹋︓︣ ﹋﹢د﹋︀ن ا ️﹚︻ ﹤︋ ﹅︵︀﹠﹞ ﹟ا︻︐﹫︀د،
﹞︀︗︣ ︋﹢دن ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ︣﹆﹁ ،و ﹡︡ا︫︐ ﹟اوراق ﹨﹢️ ،از ︑︭﹫﹏ ﹞︣وم
﹞︀﹡︡ه ︀ ︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣دها﹡︡︀﹆﹫﹆︑ ﹅︊︵ ︣︋ .ت ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹤ ︑︳︨﹢
﹋﹝﹫︐﹤ ﹞︡د﹋︀ری ︻﹝︡ه︑︣︡﹡ ﹏﹚︻ ﹟ا︫ــ︐ ﹟اوراق ﹨﹢️ ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن:
︋︧﹞﹩ــ ﹩︐﹫﹛﹢وا﹛︡ ،﹟ازدواج ︋︀ ا︑︊︀ع و ︀ ازدواج﹨︀ی ﹞︣﹁ ،️﹇﹢وش
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹞﹤ و ︻ــ︡م ﹨﹝﹊︀ری ﹡︀د﹨ــ︀ی ﹞︣︋︫︀︋﹩﹞ ﹤︵﹢ــ︡؛ ﹨﹝︙﹠﹫﹟
ا︫︐︽︀ل ︋︣︠ ﹩از وا﹛︡ ﹟ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ︋﹤ ﹇︀︀ق ﹞﹢اد ﹞︡ر ︋︀︻︒ ︫︡ه
﹋﹤ ︋﹤ ︵﹢ر ︻﹝︡ی ﹨﹢️ ︠﹢د را ﹞﹀ ﹤﹍﹡ ﹩دار﹡︡.
در ﹡︐﹫︖﹤ ︋︣ر︨︀﹨﹩ی ︋﹤ ︻﹝﹏ آ﹞︡ه ︑ ︣︋ ﹜﹫﹝︭︑ ️﹫︺﹝︗ ︳︨﹢آن ︫︡
﹋﹤ او﹛﹫ ︪︡﹞ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ ﹟در ﹞﹠︴﹆﹤ ﹇﹚︺﹤ ︨︀︠︐﹝︀ن راه ا﹡︡ازی ︫﹢د.
در ﹡︧︐﹫︡﹇ ﹟م ︋︣ای ︫︣وع ﹋﹑︨︀ ︋︀ ﹡︤د﹉︑︣﹏﹞ ﹤︋ ︡︖︧﹞ ﹟
٤٠
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ز﹡︡﹎﹋ ﹩ــ﹢د﹋︀ن ﹞﹊︀︑︊﹤ ﹎︣د︡﹨ .ــ︡ف از ︋︣﹎︤اری ﹋﹑س﹨︀
در ﹞︧ــ︖︡ ︑︀﹞﹫ــ ﹟ا﹞﹠﹫ــ️ ︑﹫ــ﹜ ا︗︣اــ،﹩
ا︻︐﹝︀د︨︀زی در ﹞﹠︴﹆﹤ و ︫﹠︀︨︀﹩
︋﹫︪ــ︐︣ ﹞﹠︴﹆﹤ ﹏︊﹇ ،از راه
ا﹡ــ︡ازی ︠︀﹡ــ﹤ ︻﹚﹜
︋﹢د.

﹋﹑س﹨︀ی
︨﹢ادآ﹞﹢زی
وــ︥ه ﹋ــ﹢د﹋︀ن ١٤-٧
︨ــ︀﹛﹤ ،در ︑︀رــ ١١
︫ــ︣﹢ر ﹞︀ه  ٩١آ︾︀ز ︫︡؛ و ︑︀ دی
﹞ــ︀ه ﹢﹋ ٢٦دک را ︑️ ︎︫﹢ــ︩ ﹇ــ︣ار داد﹤﹋ ،

︑﹝︀﹞ ﹩آ﹡︀ در ﹞﹆︴︹ اول د︋︧ــ︐︀ن ﹞︫︀︋﹩ــ﹠︡ ︦︎ .از ﹞︡︑﹩
︋﹤ د﹛﹫﹏ ︻︡م ﹨﹝﹊︀ری ﹞︧ــ ﹟﹫﹛﹢و ﹞︐︀﹫﹛﹢ن
﹞︧︖︡ و ﹨﹝︙﹠﹫︣︐︧﹎ ️︗ ﹟ش
﹁︺︀﹛﹫️﹨ــ︀ی ︠︀﹡ــ﹤ ︻﹚﹜،
︋ــ︀ ﹝︀ــ️ ﹞ــ︣دم
﹡﹫﹊︀﹋﹢ر
︠︀﹡﹤ای

﹇︡﹝﹩
در ﹞﹠︴﹆ــ﹤
ــ︣  ١٩ا︗ــ︀ره
﹎︣د︡ و در ﹞︡ت دو
﹞︀ه و ﹡﹫﹜ ﹞﹢رد ︋︀ز︨ــ︀زی و
︑︺﹝﹫︣ات ﹇︣ار ﹎︣﹁️ .از اول ︠︣داد
︨﹑﹋ ١٣٩٢ــ︀ در ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ︋︣︎ــ︀ ﹎︣د︡ .در

︀ل ︀︲︣ ︑︺︡اد ﹋﹢د﹋︀ن ︑️ ︎ ︣﹀﹡ ٣٩ ﹤︋ ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ ︩︫﹢ا﹁︤ا︩
︀﹁︐﹤ ا︨️ ﹋﹤ ︫︀﹞﹏ ﹢﹋ ٣٠دک در ﹞﹆︴︹ اول د︋︧︐︀ن و ﹢﹋ ٩دک در
﹞﹆︴︹ ﹞︡ ﹞.︫︡︀︋﹩
︻﹑وه ︋︣ آ﹞﹢زش︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ،ی د﹍︣ی ﹡﹫︤ ︫ــ︀﹞﹏ ︠︡﹞︀ت در﹞︀﹡:﹩
)﹞︺︀﹠﹤ ︎︫︤ــ﹊ ﹩و ﹊︀پ ︻﹝﹢﹋ ﹩﹞﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜︣︋ ،ر︨ ﹩ر﹁︐︀ر و
﹎﹀︐︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ︑︀﹋ ︳︨﹢ر︫﹠︀س ار︫︡ ﹎﹀︐︀ردر﹞︀﹡ ﹤﹫︑ ،﹩د﹁︐︣﹤ ︋﹫﹝﹤
︠︡﹞︀ت در﹞︀﹡︣︋ ﹩ای دو ﹋﹢دک︣﹫﹍﹫︎ ،ی ︗️ ا﹡︖︀م ︻﹝﹏ ︪﹜ ﹊﹩
از ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹤︖﹛︀︺﹞ ،د﹡︡ان ﹊ ﹩از دا﹡︩ آ﹞﹢زان(︀﹞︡︠ ،ت
﹆︨︀﹠︫ ﹟︐﹁︣﹎) :﹩﹇﹢ــ﹠︀﹞﹤ و ﹋︀رت ﹞﹚︣︋ ﹩ای دو ﹡﹀︣ از ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤
︻﹚﹜( ،و ︠︡﹞︀ت ﹁︣﹨﹠﹍︤﹎︣︋) :﹩اری ﹋﹑س﹨︀ی ﹞︀رت﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩
و︥ه ︨︀﹋﹠﹫︀﹋ ︳︨﹢︑ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ر︫﹠︀س ار︫︡ ﹞︪︀وره ︗️ ار︑﹆︀ ︨︴
﹁︣﹨﹠﹍︤﹎︣︋ ،﹤﹆︴﹠﹞ ﹩اری ︗︪ ﹟روز ︗︀﹡﹢﹋ ﹩دک︤﹎︣︋ ،اری ︗︪﹟
روز ﹋︐ــ︀ب ︋︀ ﹨﹝﹊︀ری ﹋﹝﹫︐﹤ ﹞︡د﹋︀ری ︋ــ︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ و
︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ︑️ ︎︫﹢ــ︩ ︗﹝︺﹫️︤﹎︣︋ ،اری ︗︪﹢︋ ﹟ی ︻﹫︡؛
︋︀زد︡ از ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای ︻﹚﹢م و ﹋﹢دک ﹋﹤﹡︀︠ ︳︨﹢︑ ،(﹩﹍﹠︧﹨﹢
︻﹚﹜ ︑︀﹋﹠﹢ن ︋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن ارا﹤ ︫︡ه ا︨️.
︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی︎﹫︩روی︗﹝︺﹫️ا﹞︀م︻﹚︪︡﹞﹩
︗﹝︺﹫ــ️ ﹞︪ــ︡ ﹇︭ــ︡ دارد ︻ــ﹑وه ︋︣ ﹎︧ــ︐︣ش ﹫︴﹤
﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ﹋﹝﹫︐﹤﹨︀ی دا﹝﹢︠ ﹩د در ار︑︊︀ط ︋︀ ︵︣ح﹨︀﹩
﹋﹤ ︑︀﹋﹠﹢ن ﹞ ﹤︋ ﹅﹁﹢ا︗︣ای آ﹡︀ ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️ ﹡﹫︤ ﹎︀م﹨︀﹩
ا︨︀︨︣︋ ﹩دارد ،از ︗﹝﹚﹤ ﹞︴︀﹛︺﹤ ︎﹫︣ا﹞﹢ن و︲︺﹫️ د︠︐︣ان
﹁︣اری در ﹞︪︡ و ا︗︣ای ︵︣ح ﹁︀︵﹫﹝︀︤﹎︣︋ ،اری آ﹫︀︫ ﹟م
︻﹫︀ران در ﹞﹠︀︵﹅ ا︻︐﹫︀د زده ︫︣ ﹤︗﹢︑ ،و︥ه ︋﹤ ﹎︧︐︣ش
و ︑︨﹢ــ︺﹤ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡︣﹫﹍﹫︎ ،﹩ی و︲︺﹫️ ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و
︀︫﹫﹤ ﹡︪﹫.﹟
در را︨︐︀ی ﹨︡ف ﹝︀️ از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹞︪︡ ،در ︑︀زه︑︣﹟
﹇︡م ︫﹠︀︨︀︡︺︑ ﹩ادی از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره︎︤ ︠︀﹡﹤ در ﹞︪︡ ا﹡︖︀م
︫︡ه ا︨️ و ︗﹝︺﹫️ در ︀ل ︎﹫﹍﹫︣ی ︋︣ای راها﹡︡ازی ﹉ ︠︀﹡﹤
ا︣ا﹡ ﹩در ا .︫︡︀︋﹩﹞ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟در ︭︠﹢ص ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ︋︀︡ ︋﹤ ا﹟
﹡﹊︐﹤ ا︫︀ره ﹋︣د ﹋﹤ ﹞︐︀︨﹀︀﹡﹤ در ︫︣ ﹞︪︡ آ﹞︀ر ر︨﹝ ﹩از ︑︺︡اد ا﹟
﹋﹢د﹋︀ن ارا﹤ ﹡﹝﹢︫﹩د .ا ﹟در ︀﹛ ﹩ا︨️ ﹋﹤ در ﹞﹠︀︨︊️﹨︀ی ﹞︐﹚﹀﹩
﹋﹤ ︫︣ ︋︀ ︠﹫﹏ ﹞︧ــ︀﹁︣ان و زا︣ان رو︋︣و ا︨️ ،ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن از ︨︴
︫︣ ︗﹝︹ آوری ﹞︫﹩ــ︡﹞ ﹤︐﹀﹎ ﹅︊︵ .︡﹡﹢︣ ا﹞﹢ر ا︗︐﹝︀︻︀︺﹞ ﹩و﹡️
﹁︣﹨﹠﹍︫︣ ﹩داری ﹞︪︡ در ︨︀ل  ٨٩در ﹉ ︵︣ح ︨︀﹞︀﹡︡﹨︡ ،﹩ود
﹢﹋ ٥٨دک ﹋︀ر )︠﹫︀︋︀﹡ (﹩در ︫︣ ﹞︪︡ ︗﹝︹ آوری ︫︡؛ ا﹞︀ ﹞︐︀︨﹀︀﹡﹤
در ︭︠﹢ص ﹝︀️ از ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ﹨﹫︘﹎ ﹤﹡﹢ا﹇︡ام ︫︀︧︐﹤ای ︑︳︨﹢
﹡︀د﹨︀ی ذ︣︋︳ ︮﹢رت ﹡﹍︣﹁︐﹤ ا︨️.
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راه﹨︀ی آ︨﹝︀ن
﹁︣زا﹡﹤﹇︊︀دی

﹢ا﹛﹩ز︣︎︤﹡﹢
︗︀ــ ﹤﹡ ﹤﹋ ﹩روی ﹡﹆︪ــ﹤ ︻︣︰ و ︵﹢﹏ ︑︣ان ︗︀ــ ﹩دارد ،و ﹡﹤ در
﹞﹫ــ︀ن و︻ــ︡ه و و︻﹫︡﹨ــ︀ و ︵︣ح﹨︀ی ︻﹝︣ا﹡ــ ﹩و ز︊︀︨ــ︀زی و ﹨︤اران
﹡﹝︀︩ د﹍︣︀︗ .﹢ ﹩ا﹛ ﹩ز︣ ︎ ﹏ !︤﹡﹢د﹇﹫﹆﹤ ﹋﹤ از آ︠︣ ﹟ا︧︐﹍︀ه
ا︑﹢︋﹢س﹨︀ی ︑﹠︡روی ︠︀وران ︋︣ا﹡﹩﹞ ﹩ر︨︀︗ ﹤︋ ﹩ ﹤﹋ ﹩دود﹋︩﹨︀ی
︋﹚﹠︡ ﹋﹢ره ︎︤ ︠︀﹡﹤ ﹇︡ ︻﹚﹜ ﹞︀︋︀﹫︠ .︡﹠﹠﹋﹩ن ا︮﹚ ﹩رو︨︐︀ی ﹞﹝﹢د آ︋︀د
﹞﹩ر︨︀﹡︡ت ︋﹤ ﹞﹏ ز﹡︡﹎︀﹋ ﹩ر﹎︣ان ﹋﹢ره ﹞﹝﹢د آ︋︀د.
ز﹡︡﹎،﹩ر﹡︕﹢﹋ ،د﹋﹩
﹋﹢د﹋︀﹡﹤﹨︀ی ا﹠︖︀ ﹞︺︭﹢م︑︣﹢﹋ ﹟د﹋﹫︀ ﹨︧︐﹠︡ .ا﹠︖︀ ﹋﹢د﹋﹫︀ آ﹡﹆︡ر
﹞︺︭︤﹡ ﹩︨︣︑﹩﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹞﹢د﹊︪︀ن ︫﹢ی ﹩︨︣︑﹩﹞ .د︨️ د︠︐︣﹋︀ن
آ﹁︐︀ب ︨ــ﹢﹋ ﹤︐︠﹢ره را ︋﹍﹫︣ی︨︣︑﹩﹞ .ــ︀︊﹞ ﹤﹋ ﹩دا ︑︣ک ︋﹢رد ︋﹚﹢ر
︫ــ﹀︀ف ﹡﹍︀ه ︫︀ن .ا﹠︖︀ ﹋﹢د﹋﹫︀ در ﹞﹫︀ن ︪︠️﹨︀ی ︪︠ ﹟آ︗︣﹨︀ی
﹋﹢ره ︎︤ ︠︀﹡﹤ ﹞︐︀﹫﹞ .︡﹠︪﹋﹩﹞ ︡﹇ ،︡﹡﹢︫﹩﹞ ︡﹛﹢ن ﹨﹝﹫ ︀︐︪︠ ﹟آد﹞︀
︻︀︫﹅ ﹞﹢︨︀﹡ ︿﹆︨ .︡﹡﹢︫﹩ر ︠︀﹡﹤ای را ﹞︀﹠︎ ︡﹠﹠﹋﹩ه آ﹠︡ه︫︀ن و در
﹞﹫︀ن ﹨﹝﹫︪︠ ﹟ــ︐︀ ﹋﹢د﹋︀﹡﹤ای د﹍︣ را ︠﹚ــ﹅ ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩ا﹠︖︀ ز﹡︡﹎﹩
︗︀ری ا︨ــ️؛ ا﹞ــ︀ ︗︣︀﹡ ﹤﹋ ﹩در ﹞﹫︀ن ︑﹝ــ︀م ﹞︺︭︀﹨ ️﹫﹞﹢︩ ُ﹞︣
٤٢
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ِ
﹨﹝﹫︪ــ﹍ ﹩ر﹡︕ را ︋︣ ︎﹫︪︀﹡ ﹩دارد .ا﹠︖︀ د︀ر ﹁︣ا﹞﹢ش ︫︡﹎︀ن ا︨️.
﹞﹚ــ﹤ای ﹋﹤ از ︋︡و ورود ︋ــ︣ ︢ر ﹞﹫︡ار﹡︡ت ﹋﹤ و﹇︐ــ️ را ︋︣ای ا﹟
﹞︣دم ﹨︡ر ﹡︡﹨.﹩
﹠︡ ﹋︀︾︢ ︨ــ﹀﹫︡ و ﹋﹝︡﹞ ﹩اد ر﹡﹍ ﹩و ﹠︡ ﹞︣︋﹢︊︮ ﹩ر ﹋︀﹁ ﹩ا︨ــ️ ︑︀
︫ــ﹫︴﹠️﹨︀ی ︋︙﹤﹨︀ را ︋﹤ آرا﹞︪ــ ﹩در ز︣ ︨︀﹤ ︋︀﹡︡︊︑ ﹉﹢﹋ ﹩﹏
﹋﹠︡ .و﹇︐︫︣ ﹤︋ ﹩وع ﹡﹆︀︫﹫︀ ﹡﹍︀ه ﹞﹤︐﹊﹡ ،﹩﹠﹋﹩ای ﹋﹤ ﹡︷︣ت را ︗﹚︉
﹞ ︡﹠﹋﹩ا ﹟ا︨ــ️ ﹋﹤ ﹡﹆︀︫﹫︀ ︾︀﹛︊︀ از ا︋︣﹨︀ی آ︨﹝︀ن آ︾︀ز ﹞﹢︫﹩د︀︋ ،
ر﹡﹌ آ︋ ﹩و ︠﹢ر︫﹫︡ی ﹋﹤ در ﹞﹫︀﹡﹤اش ﹞ ︡︋︀︑﹩و ا︫︺﹤﹨︀︣︑︡﹠﹚︋ ﹤﹋ ﹩
از ︡ ﹞︺﹝ .︡﹠﹛﹢و ﹁﹊︣ ﹞﹫﹊﹠ ﹤﹋ ﹩ا︀︫︀﹆﹡ ﹟ن ﹋︡﹆ ﹉﹢ر ︋︀ ا︩︋ ﹟
از ︵︊﹫︺️ در ار︑︊︀︵﹠︡ ﹋﹤ ︠﹢ر︫﹫︫︡︀ن ا﹠﹆︡ر ︑﹠︡ ﹞︀︫ .︡︋︀︑﹩︡ در
ُ﹨ــ︣م ﹎︣﹞︀ی آ﹁︐︀ب ︑﹫︣ ﹞ــ︀ه آرزو ﹞ ﹤﹊︑ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋﹩ا︋︣ی د︨ــ️ ︋﹚﹠︡
︠﹢ر︫﹫︡ را ︋︣ای ﹛︷﹤ای از ︨︫︣︀ن ﹋︀︑﹢ه ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹀︦ ︑︀زه ﹋﹠﹠︡.
︋︙﹤﹨︀ ﹨﹝﹫︪﹤ از ︋︀زی ا︨︐﹆︊︀ل ﹞ ﹩︐ ،︡﹠﹠﹋﹩ا﹎︣ ﹞︧︀︋﹆﹤ای ︋︀︫︡ ﹋﹤ ﹡﹤
︑ ﹩︎﹢دارد و ﹡﹤ دروازه ای﹤﹆︋︀︧﹞ ،ای ﹋﹤ ︋︀ ﹠︡ ︑﹊﹤ ︵﹠︀ب ︋︣﹎︤ار ﹞﹫︪﹢د.
ا﹠︖︀ ﹇︣ار ا︨ــ️ ﹨﹝︣ا﹨ ﹩را ︋︀زی ﹋﹠﹠︡ ﹩﹛︡﹝﹨ ،را︣﹞ ،ا︻︀ت را︡﹇ ،م ︋﹤
﹇︡م راه ر﹁︐ ﹟را︡﹡︣︋ ،ه︡﹡︣︋ -ه ︋︀زی ﹋︣دن را︀︋ ﹜﹫︑ .زی ︠﹫﹚︨ ﹩ــ︣︹ ︋︀
ا︨︐﹆︊︀ل ﹞﹢ا︗﹤ ﹞﹢︫﹩د و ︋︀ ︨︣و ︮︡ای ز︀دی ادا﹞﹤ ︎﹫︡ا ﹞.︡﹠﹋﹩
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»︋︙﹤﹨︀ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹫︡ ︋︊﹫﹠﹫︡ ﹤ آرزو ﹩دار︡ ﹋﹤ دو︨️ دار︡ ︋︣ آورده
︋︪﹤؟ ﹨﹝﹢﹠︋ ﹢﹡﹢︧﹫︡ ﹤﹋ ﹩︋︣﹞ «.ا ﹟را ﹞﹢﹎﹩︡﹩﹝﹡ ︀﹨﹤︙︋ ،دا﹡﹠︡ ︋︀︡
﹤ ﹫︤ی ︋﹢ا﹨﹠︡؟ ︎﹠︀ه ﹞ ﹤︋ ︡﹡︣︋﹩آرزو﹨︀︨ ﹏︓﹞ ﹩ــ﹑﹞︐ ﹩و ︸﹢ر
ا﹞︀م ز﹞︀ن و ︠﹠︡ه ︎︡ر و ︫﹀︀ی ﹞︀در .ا﹠︖︀ ︋︙﹤﹨︀ ︠︊︣ ﹡︡ار﹡︡ ﹋﹤ ﹨﹜ ︨﹟
و ︨︀ل﹨︀︪︀ن ﹨﹝﹤ ﹞︀︋﹢﹏ دار﹡︡ ،و ا﹊︦ ︋︀﹋︦ ﹋﹝︐︣﹢︠ ﹟ا︨︐﹤︫︀ن
از ︠︀﹡﹢اده ا︨️︀﹨﹤︙︋ ،ی ﹋﹢ره ﹡﹝﹩دا﹡﹠︡ ﹋﹤ ﹋﹝︐︣ ﹟آرزوی ︋︙﹤﹨︀ی
ا ﹟روز﹨︀ ا︨ــ﹊﹫️ ا︨ــ️ .آ︠︣ ا﹎︣ ا︨ــ﹊﹫️ ﹨﹜ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹠︡ ز﹞﹫﹟
︨ــ﹠﹍﹑خ ﹋﹢ره ﹋﹤ ﹞︖︀ل ﹡﹝﹩د﹨︡ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋﹝﹢﹋ ﹩د﹋︣︺︑ .︡﹠﹠﹋ ﹩︿
آ﹡︀ از ا︨ــ︊︀ب ︋︀زی︣︻ ،و︨﹉﹨︀ی ︋﹩د︨️ و ︋ ﹜︪﹩و ︫﹊︧︐﹤ای
ا︨️ ﹋﹤ ︎︡ر از ﹞﹫︀ن ︲︀︺︀︑ ︹﹝︗ ﹤﹋ ﹩آوری ﹞︡﹫︎ ︡﹠﹋﹩ا ﹋︣ده.
﹇︡م ︋﹤ ﹇︡م︀︎ ،﹤﹡︀︠ ﹤︋ ﹤﹡︀︠ ،ی ︮︊️﹨︀ی ︨︀﹋﹠︀ن ﹋﹢ره ︋︀︡ ︋﹠︪﹫﹠﹩
و از ر﹡︖︀︪︀ن ︋︪﹠﹢ی ،از ا﹢﹋ ﹤﹋ ﹟ره ︑︺︴﹫﹏ ﹋﹤ ﹞﹫︪﹢د︀﹡ ،ن︫︀ن را
︋︀︡ ︋︀ ︗﹝︹ آوری ︲︀︺︀ت ︑﹫﹤ ﹋﹠﹠︡ .از ﹋︀رت﹨︀ی ا﹇︀﹞️︫ــ︀ن و از
ر﹡︕ ︾︣︋️︀︋ ،︡ ︋﹠︪﹫﹠ ﹩و ︋︪﹠﹢ی از ر﹡︕﹨︀ی ﹞︀دری ﹋﹤ دو︨︀ل ا︨️
︎︧ــ︣ش︀﹡ ،ن آور ︠︀﹡﹤ اش ،د︧ــ﹉ ﹋﹝︣ دارد و ︠︀﹡﹤ ﹡︪ــ﹫︫︡ ﹟ه.
︋︀︡ ︋﹠︪ــ﹫﹠︀︎ ﹩ی ︮︊️ ︠︀﹡﹢ادهای ﹋﹤ ︎︡ر ︑﹝︀م ︑﹑︫︩ را ﹞﹫﹊﹠︡
︑︀ ︫︣﹞﹠︡ه ﹡︊︀︫ــ︡︡︎ ،ری ﹋﹤ ︑﹢ان ︎︣دا︠️ ﹋︣ا﹤ ︠︀﹡﹤ در ︠︀ور︫︣
را ﹡︡ا︫ــ︐﹤ و ﹞︖︊﹢ر ︫ــ︡ه ︨ــ︀﹋ ﹟آ﹛︀﹨﹉﹡﹢ی ﹋﹢ره ︫ــ﹢د︀︋ .︡ ︋︣وی
در ︎︧ــ︐﹢ی ︠︀﹡﹤﹨︀ی ﹞﹆︣ ا﹞︀ ﹞︣︑︉ ︠︀﹡﹜﹨︀ی ا﹁︽︀ن و ﹨﹠︣ ︨ــ﹢زن
دوزی︫ــ︀ن را ︋︊﹫﹠ ﹩و ز︋︀ن ︋﹤ ︑︧ــ﹫︀︪﹍︋ ﹟ ﹩و ﹁﹊︣ ﹋﹠﹤﹡﹢﹍ ﹤﹋ ﹩
﹞﹫︪﹢د از ا ﹟ا︨︐︺︡اد و ︑﹢ا﹡︀︀︫﹩ن ︋︣ای ︑﹢ا﹡﹝﹠︡ ︨︀︠︐︀︫﹟ن ا︨︐﹀︀ده
﹋﹠ــ︀︎ ﹜﹨ ﹩﹝﹋ .﹩ی ︮︊️ ︠︀﹡﹜﹨︀ ﹤﹋ ﹩در ﹋﹠︀ر ︑﹠︀ ﹞﹠︊︹ آب ﹋﹢ره
﹡︪︧ــ︐﹤ا﹡︡ و ﹎︌ ﹞﹩ز﹡﹠︡ و ︸︣﹁︀ی︫ــ︀ن را ﹞︫﹩ــ﹢﹠︡ ︋﹠︪﹫﹠ ،﹩از
﹞︪ــ﹊﹑ت ︋︡ا︫︐︀︫﹩ن ︋︍︨︣﹩؛ از ا﹠﹊﹤ ﹨﹝︀ن ︠︀﹡﹤﹨︀ی ︎︣ ︻﹀️﹡﹢
﹞﹏ زا﹝︀ن ز﹡︀ن ﹋﹢ره ا︨️ و از ا ﹤﹋ ﹟ا﹎︣ ︎﹢ل دا︫︐﹤ ︋︀︫﹠︡ و ﹋︀رت
ا﹇︀﹞️ ﹞﹢︑﹩ا﹡﹠︡ در ︋﹫﹝︀ر︨ــ︐︀ن و︲︹ ﹝﹏ ﹋﹠﹠︡؛ در ︾﹫︣ ا﹠︭﹢رت
︋︀︡ آ﹛︀︫﹉﹡﹢ن ﹞﹏ ︑︡︗ ﹢︱︻ ︡﹛﹢︡ ﹋﹢ره ︋︀︫︡.
در ﹨﹝﹫ــ ﹟آ﹛︀﹨﹉﹡﹢ی ﹋﹠︀ر ﹨﹜ ﹋﹤ ︋︀ ﹉ ︑﹫︽﹤ ︋︀ر﹉ ﹎︙ ﹩از ﹨﹜ ︗︡ا
︫ــ︡ه و ﹞︣غ و ︠︣و︨ــ︀ ︋﹤ را︐ ﹩در آن ︑︣دد دار﹡︡ ،﹉ ﹨﹝︡﹛ ﹩و
﹨﹝︣ا﹨ ﹩و︗ــ﹢د دارد .ا﹡﹍︀ر ا︤﹡ ﹟د﹊﹨﹤﹡︀︠ ﹩ــ︀ از آد﹞︀ و︗﹢د﹨︀ی
﹞︐︡ی ︨︀︠︐﹤ ︑︀ در ︨︐.︡﹠︫︀︊﹡ ︀﹠︑ ،︀﹨ ﹩
دور﹋︺️ ︻︀︫﹆﹩
ا﹠︖︀ ا﹡﹍︀ر ︋﹤ آ︨﹝︀ن ﹡︤د﹉︑︣ ا︨️﹢︠ ﹤︋ ،ر︫﹫︡ ﹡︤د﹉︑︣ ا︨️ ﹋﹤
ا﹠﹆︡ر آ﹁︐︀︋︩ ﹎︣م ا︨️ و ︨﹢زان︀﹫﹞ .ن ︠︀﹋﹫︀ ﹋﹤ ﹡︤د﹉ ﹞﹢︫﹩ی،
از دور ﹡﹍︀ه﹨︀ ︋﹤ ا︨︐﹆︊︀﹛️ ﹞﹩آ﹠︡ و ︑︀︋ ﹢ز ﹨﹜ ︫︀﹡﹤ ﹨︀️ ︠﹜ ﹞﹢︫﹩د
ز︣ ︋︀ر ﹡﹍︀ه﹨︀ی ﹞︣︋︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره.
آ﹞︡های ︑︀ در﹎﹫︣ روز﹞︣﹎﹫︀ ﹡︊︀︫ــ﹩؟ ︀ آ﹞ــ︡های ︑︀ روزی ﹞︐﹀︀وت را
︑︖︣︋﹤ ﹋﹠﹩؟ ﹡﹊﹠︡ ︋︣ای ︑︖︣︋﹤ای ﹡ ﹢آ﹞︡ه ای؟ ا︨ ﹟ــ﹢ا﹛︀ در ﹞︽︤ت
︗ــ﹐﹢ن ﹞﹩د﹨﹠ــ︡ و ﹛︷﹤ای آرا﹞ــ️ ﹡﹝︢﹎﹩ار﹡︡︑ .ــ︀ ا﹠﹊﹤ ﹞﹩﹠﹫︋﹩
ر︨﹫︡ه ای︀︋ .︡ ︎﹫︀ده ︫﹢ی ،از ︑﹝︀م ﹞﹠﹫️ ﹨︀﹢︠ ،د ︠﹢ا﹨︀﹞︀﹆﹞ ،︀﹨ ﹩
٤٤
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و ﹞﹨️﹫︺﹇﹢ــ︀ی ا︗︐﹝︀︻ ﹩ات︀︋ .︡ ︠﹢دت ︋︀︫ــ ️﹞︣ .﹩ا﹠︖︀ ا﹎︣
︋﹫︪︐︣ از ﹋︺︊﹤ ﹡︊︀︫︡ .️︧﹫﹡ ︣︐﹝﹋ ،ا﹠︖︀ ︋﹤ ︵﹢اف آ﹞︡ه ای︣﹨ ﹤︋ ،و﹛﹤،
︋﹤ ︑﹑ش .آ﹞︡های ︑︀ ︑﹝︀م ︑︺﹚﹆︀︑️ را ︋﹍︢اری و ︎﹫︀ده ︫﹢ی .ا﹠︖︀ ﹡﹤
︎︫︤ــ﹊︡﹞ ﹤﹡ ،﹜﹚︺﹞ ﹤﹡ ،﹩︣︀﹋ ﹤﹡ ،ر︠︀﹡﹤ دار؛ ا﹠︖︀ ︑﹢ ﹢︑ .﹩را ﹋︧ــ﹩
﹡﹝︨︀﹠︫﹩ــ︡ .ا﹠︖︀ ﹋︧︀︧ ️﹞︣ ﹤︋ ﹩ب ︋︀﹡﹊ ﹩ات ﹡﹝︢︎﹩︣دت.
ا﹠︖︀ ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎︣︋ ﹩ای ﹋︧.️︧﹫﹡ ﹜﹞ ﹩
︫ــ︀︡ ︋﹍﹢︡﹆︑ ﹩س دادن ︋﹤ ﹠﹫︀︱﹁ ﹟ ﹩در︨️ ﹡﹫︧️ .ا﹞︀ ︑﹜﹨ ﹢
ا﹎︣ در آن ︠︀﹡﹤ ﹋﹤ ︻﹫︧ ﹟﹋︀︨ ﹩آن ا︨️ ︋﹤ ﹡﹝︀ز ︗﹝︀︻️ ﹞﹩ا︧︐︀دی
︀ ︀﹁︣ ﹟﹫﹝﹨ ﹐و ﹋﹚﹝︀ت در ذ﹨﹠️ ﹡﹫︩ ﹞﹩زد و ﹞﹢︠﹩ا︨️ ︋﹫︣ون
︋﹫︀︡ و ︠﹢دش را ︋﹤ ﹎﹢ش ﹨﹝﹤ د﹡﹫︀ ︋︨︣︀﹡︡ .و﹇︐ ﹩ا﹇︐︡ا ﹞︀﹍﹡ ﹤︋ ﹩﹠﹋﹩ه
︻﹫︧︣︋ ﹩ای ﹡﹝︀زی ﹋﹤ ︋﹤ ︗﹝︀︻️ ︠﹢ا﹡︡ه ﹞﹢︫﹩د ،و﹇︐ ﹩﹉ ﹉ ز﹡︀ن
ر﹡︕ د︡ه ﹋﹢ره ﹞﹩آ﹠︡︀﹝︑ ︀︋ ،م ︨︀د﹎﹫︀︪ــ︀ن ︋﹤ ︮︿ ﹞︪﹡﹩ــ﹫﹠﹠︡ و
﹆︡ر ﹞︪ــ︐︀﹇﹠︡ ﹋﹤ ︀ ﹐در ﹋﹢ره︫ــ︀ن ﹡﹝︀ز ︗﹝︀︻️ ︋︣﹇︣ار ا︨️﹢︑ ،
︫ــ︀︡ ﹡﹝﹩دا﹡︡﹆ ﹤﹋ ﹩ر ﹡﹝︀ز ︣﹞️ دارد .و﹇︐︪︎ ﹤﹋ ﹩ــ️ ︨︣ ز﹡︀ن
︎︣ ︑﹑ش ﹋﹢ره ﹞﹩ا︧︐ ﹩و ﹞﹢﹎﹩ :﹩ا︀ک ﹡︺︊︡ و ا︀ک ﹡︧︐︺﹫ .﹟و﹇︐﹩
﹋ــ﹤ ﹞﹢﹎﹩ :﹩ا︫ــ︡ ان  ﹐ا﹛﹤ ا ﹐ا﹛ ّ﹚ـ﹤ .و اــ ﹟در ذ﹨﹠️ ﹞﹤﹋ ︡︠︣﹩
︠︡ا را در ﹨﹝﹫︀﹨﹤﹡︀︠ ﹟ی ﹋︀︋ ﹉﹢︡ ︋︪﹠︀︨ــ ،﹩در ﹨﹝﹫︀﹨︉﹚﹇ ﹟ی
﹞︣︋︀ن ،در ﹨﹝﹫︀﹍﹡ ﹟ه﹨︀ی ︎︣ از ︫ــ﹢ق ،در آ﹞﹫︀﹠︐﹀﹎ ﹟ی ﹋﹢د﹋﹤﹋ ﹩
د︨ــ︐︀﹡︩ ﹡︪︀ن از ︋︨﹢ــ﹤﹨︀ی ︋﹩ا﹞︀ن آ﹁︐︀ب دارد︡︠ ︀︖﹠﹫﹝﹨ ﹢︑ .ا را
︠﹢ا﹨ ﹩د︡ ،در ︪ــ﹝︀ن ︋﹫﹠︀ی ︻﹫︧︤︖︺﹞ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩ه آ﹞︡ه﹩︧﹫︻ .ای
﹋﹤ ︻﹑﹜ ﹁﹫︤﹊﹢﹎﹩﹞ ︩﹡︀﹝︪ ﹩︡ ﹋﹤ ﹡︀︋﹫﹠︀︨️ .ا﹞︀ ﹁﹆︳ ︑︀︋ ﹢︡ در
ر﹋﹢ع ﹡﹝︀زت ﹞︺︖︤ه ︻﹫︧ ﹩را ︦ ﹋︣ده ︋︀︫︡﹆ ﹤﹋ ﹩﹠﹫︊︋ ︀︑ ﹩ر ︋﹫﹠︀﹩
︋︩ ا︨️ ا︪ ﹟ــ﹝︀︀︋ ﹢︑ .︡ در ︨︖︡ه︀﹍﹡ ،ه ﹞︣﹜ را ﹞︣ور ﹋︣ده
︋︀︫︡︋ ︀︑ ﹩ا﹡︡︠ ﹤﹋ ﹩ا︀︐﹝﹨ ﹤﹡ ﹩︐︠︀﹠︫ ﹤﹋ ﹩ ﹩دارد و ﹡﹤ در ︑﹢ان ﹋︧﹩
ا︨️ ﹋﹤ ︋︣ا︩ ︫ــ︣﹊ ﹩آورد .او ﹍︀﹡﹤ ︋︀︐﹝﹨﹩ی ︻︀﹛﹜ ا︨️ ﹋﹤ ﹡﹍︀ه
﹨︀دی را آ﹁︣︡ه ︑︀ د﹛️ را ︋︣ آ︫ ︡︋﹢از ︋︀﹀︑﹩و︑ ،﹩د︨︐︀ن ﹞︀دران ﹋﹢ره
︋︣ا️ ﹞﹆︊︀﹝﹡ ️﹫﹛﹢ز ﹞︫ .︡︊﹚︵﹩ــ︀︡ آ﹡︀ ﹨﹜ ﹡﹝﹩دا﹡﹠︡ ﹋﹤ ﹇︀﹞️ ﹋﹤
︋︧︐︀﹝﹡ ،﹩زت ﹇︊﹢ل ︫︡﹢︊﹇ .ل ︠︡ای ︑﹝︀م ﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره ﹋﹤ ︋﹤ ︀ر︪︀ن
آ﹞︡ه ای؛ ︀ری ︠︡ا ﹤﹋ ﹩از او ︠﹢ا︨︐﹤ای ︑︀ ﹇︡﹞︀️ را ا︨︐﹢ار ﹋﹠︡.
︻︀︫﹆️ ︋︀︫﹜ ﹞︣﹫﹞﹩م؛︀ ︻︀︫﹆️ ﹡︊︀︫﹜؟
︎︀﹎﹫︣ ﹞﹢︫﹩ی ،د︨️ ︠﹢دت ﹡﹫︧️ ،و﹇︐ ︰﹞ ﹤︋ ︀︲︣﹫﹚︻ ﹩ا﹠﹊﹤
﹞﹢﹎﹩ــ﹫︋ :﹩ــ︀ ازت ︻﹊︦ ︋﹍﹫ــ︣م︀︮ .د﹇︀﹡﹤ ︋ــ︣ای دور︋﹫﹠️ ﹛︊﹠︡
﹞﹩ز﹡ــ︡ .و﹇︐︣﹞ ﹤﹋ ﹩﹜ ︋︀ ﹡﹍︀ه ﹞︺︭ .︡﹠﹋﹩﹞ ️﹨︀﹍﹡ ︳﹆﹁ ︩﹞﹢و﹇︐﹩
﹞ــ︡ی ︋﹩آ﹡﹊ــ﹤ ︋︡ا﹡︡ از ﹋︖︀ آ﹞ــ︡های ﹨﹝︣ا﹨️ ﹞︫﹩ــ﹢د .و﹇︐﹤﹋ ﹩
﹋﹢د﹋︀ن ﹋﹢ره ﹞﹫︤︋︀﹡︀ن ﹞︣︋︀﹡︧﹨ ﹩ــ︐﹠︡ ﹋﹤ ﹞﹠︀︻️ ︵︊︹︫︀ن ا︨﹫︣ت
﹞﹢︑﹩﹝﹡ .︡﹠﹋﹩ا﹡﹢︪﹡ ︣﹫﹎︀︎ ﹩ی﹢︑﹩﹝﹡ .ا﹡ ﹩﹠﹫︊︋ ﹩و ︋﹍︢ری﹢︑﹩﹝﹡ .ا﹡﹩
︋﹍﹢︀︫» :﹩︡ و﹇︐ ﹩د﹍︣!«
آ︠︣︀﹝﹫﹞ ﹤﹋ ﹩︋︀﹇ ﹟ن ︪﹝︀﹡️ و ﹛﹠︤ دور︋﹫﹢︫﹩﹞ ﹟د︀︋︣﹞ ︡﹠︊﹛ ،ن
︋︙﹤ ﹨︀︨️ ﹋﹤ ︋︡ر﹇﹤ ات ﹞﹢﹎﹩﹝﹡ .︡﹠﹠﹋﹩﹠︡ ،ا﹞︀ ا﹡﹍︀ر ﹞﹢﹠︫﹩ی ﹋﹤
﹞﹢﹎﹩﹠︡︀︋» :ز ﹨﹜ ︋﹫︀ «.و ﹁﹊︣ ﹞﹫﹊﹠︣﹇ ﹢︑ ﹤﹋ ﹩ار ا︨️ ﹋︀ری ﹋﹠ ︀︑ ﹩آ﹡︀
︫︀د ︫ ︡﹡﹢︀ آ﹡︀ دار﹡︡ ﹋︀ری ﹞︤︋ ﹢︑ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋﹩رگ ︫﹢ی.

﹡︀﹞﹤ای ︋﹤ ︎﹫︀﹞︊︣ ︻︪﹅ و ر﹝️
ا﹛﹤ا﹛﹚ّـ﹤﹋︣﹝﹩

ای ﹞﹝︡
ای ︎︡ر ︑﹝︀م د︠︐︣﹋︀ن ز﹡︡ه ︋﹤ ﹎﹢ر ︫︡ه در ︠︀ک ︗︀﹨﹚﹫️ د︣وز
ای ︎︡ر ︑﹝︀م د︠︐︣﹋︀ن ﹞︡﹁﹢ن ︫︡ه در ︠︀ک ︾﹀﹚️ ا﹞︣وز
ای ︎︡ر ︑﹝︀م ﹋﹢د﹋︀ن ر﹡︕ ﹋︪﹫︡ه ︗︀ن در ︑﹝︀﹞ ﹩ز﹞︀﹡︀
ا︫ــ﹉ ︪ــ﹝︀﹡️ را ﹋︖︀ ︋︀︡ د︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ︨ــ﹠﹌ د﹛︀ را ︋︀ ﹎︣﹞︀︩
ذوب ﹋︣د؟
﹁︣︀د دردت را ﹋︖︀ ︋︀︡ ︫ــ﹠﹫︡ ︑︀ ︋︐﹢ان ︋︀ آن روح﹨︀ی ︠﹢اب زده را
︋﹫︡ار ﹋︣د؟
﹇﹚ــ︉ ︎︣ ﹞︣ت را ﹋︖︀ ︋︀︡ ︗︧ــ️ ︑︀ ︋︐﹢ان ︋︀ ا﹋︧ــ﹫︣ ︻︪ــ﹆︩ ︾︊︀ر
︋︀﹀︑﹩و︑ ﹩را از ﹇﹚︉﹨︀ی  زده زدود؟
﹇︡م﹨︀ی ا︨︐﹢ارت را ﹋︖︀ ︋︀︡ ︀﹁️ ︑︀ ز﹞﹫ ﹩﹋︀︠ ﹟ا ﹟د︀ر را از ر﹡︕
︋︡︻﹩ا﹛︐ ﹤︋ ﹩آ︨﹝︀ن ︻︪﹅ و ︻︡ا﹛️ ر︨︀﹡َ︡؟
ای ﹞﹝︡
ای ︑ ﹩﹞︀﹝︑ ،︀﹨ ﹩︋﹢︠ ﹩﹞︀﹝︑ ﹢ر﹡︖︀ و ︑﹝︀﹞ ﹩درد﹨︀
ا︫﹊️ را در ︪﹜ ﹋﹢د﹋ ﹩د︡﹜ ﹋﹤ در ﹞﹆︀︋﹏ ︪﹝︀ن ﹨﹝﹤ ،از ر﹡︕ و
﹞﹠️ ︋﹤ ︠︀﹞﹩﹞ ﹩︫﹢ر﹁️.

﹁︣︀دت را از ﹠︖︣ه ﹋﹢د﹋︡﹫﹠︫ ﹩﹜ ﹋﹤ ﹎﹢ش﹨︀ی ︋︧︐﹤ ی ﹞︣د﹞ ﹩را
︋﹤ ︀ری ﹞﹢︠﹩ا︨️.
﹇﹚︉ ﹁︪ــ︣ده ات را در ︨ــ﹫﹠﹤ ﹋﹢د﹋ــ ﹩د︡﹜ ﹋﹤ ︑﹠︀ــ﹩اش را ﹞﹫︀ن
︫﹚︣︐︧﹎﹩﹞ ︫︣ ﹩︾﹢د.
ای ﹞﹝︡
ای ﹨﹝﹫︪ــ﹤ در ا︲︴︣اب و ︑︪﹢︩ از ︗﹏ ︾︀﹁﹑ن ز﹞︀﹡﹤ ،ای رو﹡︡ه
راه د︫﹢ار ﹞︧ ️﹫﹛﹢و آ﹎︀﹨ ،﹩ای ﹎︣︤ان از ︾﹀﹚️ و ︋︀﹀︑﹩و︑...﹩
﹤ ︨﹠﹍﹫ ﹟ا︨ــ️ ا ﹟آ﹎︀﹨ ﹢︑ ﹤﹋ ﹩آن را ︀﹁︐﹩؛ ﹤ د︫﹢ار ا︨️ ا﹟
﹎︣︤ی ﹋﹤ ︑ ﹢آن را ︋﹤ ︗︀ن ︠︣︡ی.
︫︀﹡﹤ ﹨︀﹝︀ن از ا︣﹁ ﹩﹠﹫﹍﹠︨ ﹤﹝﹨ ﹟و ﹞﹩ا﹁︐﹠︡؛ ﹇︡م﹨︀ی ﹞︀ن از ︾﹫︊️
و︗︡ا﹡︀ ︨︧️ ﹞.︡﹡﹢︫﹩
و ﹇﹚︉﹨︀ی ﹞︀ن در ﹨﹢ای ︨︣د ﹡﹍︀ه﹨︀  ﹞﹩ز﹡﹠︡.
ا﹞ــ︀ ﹡﹢ــ︀ن ︑ــ ﹤︋ ،﹜﹫﹡︀﹞﹩﹞ ﹢دوش ﹞︪﹋﹩ــ﹫﹜﹩﹞ ،ا︧ــ︐﹫﹜ و ︻︪ــ﹅
﹞﹩ورز﹜...
﹋﹤ راه ︑﹝︀م ر︨︐﹍︀ران ،راه د︫﹢ار ︻︪﹅ ا︨️ و ا︨︐﹢اری و آ﹎︀﹨.﹩
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﹞︣و﹞﹫️︀﹡﹢ا︨︐﹟؟
﹋︐︀﹢نا﹁︣ازه

دا︨ــ︐︀ن ﹞︣غ و ︑﹜ ﹞︣غ ...ز﹛︤﹛﹤﹨︀ی ︻︷﹫﹜ و ︧︠ــ︀رت﹨︀ی ا﹡︡ک
و︡︠ ...ا را ︫﹊︣؟
︡ود ︸︣ ︋﹢د︢︾ ،ا دا︫ــ️ آ﹞︀ده ﹞︫﹩ــ︡ ﹋﹤ ︠︊︣ ز﹛︤﹛﹤ ︨ــ︣اوان را
︫﹠﹫︡﹜﹢﹠﹨ .ز از ز﹛︤﹛﹤ ︑︊︣︤ و ︋︺︡ از آن︡﹞ ،︫︣﹢︋ ،ت ز︀دی ﹡﹍︫︢︐﹤
︋﹢د .ز﹛︤﹛﹤ ﹞︓﹏ ︑﹢ر︧︐︀﹊︖﹠﹋ ﹩و و ︻︖﹢ل ا︣ان را دور ﹞﹩زد و ︀ ﹐در
﹞︡︑ ﹩ا﹡︡ک ︋﹤ ︗﹠﹢ب ︫︣ق ﹋︪﹢ر ر︨﹫︡ه ︋﹢د︀﹍﹡ .ه ﹋︣دن ︋﹤ ﹡﹆︪﹤ای ﹋﹤
︑︀زه د︣وز ︋﹤ د﹢ار ا︑︀ق ﹡︭︉ ﹋︣ده ︋﹢د﹜ ﹤﹫︱﹇ ،را ﹨︀﹠﹛﹢ک︑︣ ﹞︣﹋﹩د.
︠︊︣ ︠﹢ب و ا﹛︊︐﹤ ︻︖﹫︊ ︡︺︋ ️︻︀︨ ︡﹠ ﹤﹋ ﹩ر︨﹫︡ ا﹢︋ ﹟د ﹋﹤ ︧︠︀ر︑︀
﹡︀﹫︤ ︋﹢ده و ︸︀﹨︣ا ز﹛︤﹛﹤ ︋︀︻︒ از د︨️ دادن ︗︀ن ﹋︧︪︡﹡ ﹩ه ا︨️.
ا﹛︊︐﹤ ا﹞﹊︀﹡︀︑﹢︊﹡ ﹩ده ﹋﹤ ︋︀ ز﹛︤﹛﹤ ︋﹢ا﹨︡ روی ︨︣ ﹋︧︣︠ ﹩اب ︫﹢د .ا﹡﹍︀ر
»ز﹛︤﹛﹤  ٨ر︪ــ︐︣ی« ﹇︡ر︑︩ در ︑︣︉ از ز﹛︤﹛﹤ »﹞︣و﹞﹫️« ︋︧﹫︀ر
﹋﹝︐︣ ا︨️ .ا ﹟ز﹛︤﹛﹤ ︻︷﹫﹜ از ﹋︖︀ آ︾︀ز ︫︡ه و ﹍ ﹤﹡﹢ا︨️ ﹋﹤ ︨︀﹛﹫︀ن
دراز دا﹞﹠﹍﹫︣ ︫︣﹨︀ و رو︨︐︀﹨︀ی ﹞︀︨️؟
︑︀︋︧︐︀ن ا︨️ و اوج ﹎︣﹞︀ی ﹨﹢ا در ︫︣﹨︀ی ︗﹠ .﹩︋﹢ا﹠︖︀ ︠︣﹞︀ ﹞︤︎﹩د.
︠﹫︀︋︀﹡︀ داغ و ︠﹚﹢ت ا︨ــ️ و در ا﹡︐︀ی ﹨︣ ︠﹫︀︋︀ن ︨︣ا︋︀﹝﹡ ﹩︀ن︣﹨ .
︠︀﹡﹢ار ︋﹤ ز﹝️ ﹉ ﹋︀﹎ ︣﹛﹢زی ︋︣ای ︠﹠﹉ ﹡﹍﹤ دا︫︐︀︱﹁ ﹟ی ﹞﹠︤﹛︩
دارد .ا﹠︖︀  ٣٠د﹇﹫﹆﹤ ︋︀ ﹞︀︫ــ﹫ ﹟از ︫ــ︣ ﹁︀︮﹚﹤ ا︨️ و ︑﹠︀ ︋︺︱ ﹩از
رو︨︐︀﹨︀ ﹞︡ر︨﹤ دار﹡︡﹢﹋ .د﹋︀ن ︋︣ای درس ︠﹢ا﹡︡ن از ﹠︡ رو︨︐︀ ︋︀︡
﹞︧︀﹁︐ ﹩﹡﹐﹢︵ ﹩را ︵ ﹤︋ ︀︑ ︡﹠﹠﹋ ﹩رو︨︐︀︡﹞ ﹤﹋ ﹩ر︨﹤ دارد︘﹫﹨ .︡﹠︨︣︋ ،
︑﹀︣ ﹩و︗﹢د ﹡︡ارد؛ ﹨﹫︘ ︋︀︫﹍︀﹨︀︋ ﹏﹞ ،﹩زی︀︎ ،رک︘﹫﹨ ︀﹆﹚︴﹞ ...
﹫︤! ︑︀ ︪﹜ ﹋︀ر ﹞︀︋︀﹫︋ ︡﹠﹋﹩ن ا︨️ و ︨︣اب︡﹡︀︠︣ .ن ﹉ ︑︀︣ ︋︀ ﹉
︑﹊﹤ ﹢ب ︋︣ روی ز﹞﹫ ﹟داغ﹢︊﹞ ،ب︑︣︣﹀︑ ﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ا︨️! ︋︣︠﹩
د﹍︣ ︋︣ ﹨﹝︀ن ز﹞﹫ ﹟داغ روی د︨️﹨︀︪︀ن ﹞﹩ا︧︐﹠︡ و ﹞︧︀︋﹆﹤ ︑︺︀دل
﹞﹩د﹨﹠︡! ا︨︐︺︡اد در ︣﹋︀ت و ︪﹝︀﹡︪︀ن ﹞﹢ج ﹞﹩ز﹡︡ ︡﹡︡﹠︠﹩﹞ .و
︋﹤ ﹡︷︣ ﹞﹩ر︨︡ در ا ﹟د﹡﹫︀ ﹨﹫︘ ﹫︤ ﹡﹝﹢︠﹩ا﹨﹠︡ .︀ ︫︀︡ ا︮﹑ ﹫︤ی
از ︫︠﹢ــ ︀﹨﹩و آ︨ــ︀︩ ا ﹟د﹡﹫︀ ﹡︡︡ه ا﹡︡﹢︋ ﹐︀ ﹤﹋ ،ا﹨﹠︡! ا﹞﹊︀﹡︀︑﹩
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﹡﹫︧️ ﹋﹤ ︋︊﹫﹠﹠︡ و دل ︋︊﹠︡﹡︡ و ︋﹢ا﹨﹠︡ .را︨︐ ﹩ا﹠︖︀ رو︨︐︀ ﹞︧﹢ب
﹡﹝﹢︫﹩د و ︋︪ ﹩از ﹉ ︫︣ ا︨️ .آ﹠︡ه ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ﹫︧️؟ ︋﹫︪︐︣
︎︡را﹡︪︀ن ︋︀﹋﹩ر ﹨︧︐﹠︡ و ︑︺︡اد ﹇︀︋﹏ ︑ ﹩︗﹢از آ﹡︀ در﹎﹫︣ ا︻︐﹫︀د ︫︡ه
ا﹡︡﹢﹋ .د﹋︀ن ︋︣︠ ﹩از ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ︫﹠︀︨︀︫︡ ﹩ه ︑ ️﹫︺﹝︗ ︳︨﹢در ا﹟
﹡︀﹫﹤︀﹝﹫︋ ،ر ﹞ ︡﹠︫︀︋﹩و ا﹞﹊︀ن ︑﹫﹤ دارو ﹡︡ار﹡︡.
︑︀︨ــ︿ ا﹡﹍﹫︤︑︣ ﹞﹢︫﹩د و﹇︐﹩﹞ ﹩دا﹡﹫﹜ ا ﹟او︲︀ع ﹡︀︋︧︀﹞︀ن در ا︾﹚︉
﹞﹠︀︵ــ﹅ ﹋︪ــ﹢ر﹞︀ن و︗ــ﹢د دارد ︡﹠ .د﹇﹫﹆ــ﹤ای ﹋﹤ از ﹨︣ ︫ــ︣ دور
﹞︫﹩ــ﹢﹜︀﹨﹤﹫︫︀ ،ی ﹁﹆︣ زده و رو︨ــ︐︀﹨︀ی ر﹨︀ ︫︡ه در ا︨︐﹫︭︀ل،
رخ ﹞︀﹝﹡﹩﹠︫︡ .ــ︀︡ ﹋︧ــ︀﹡﹢﹍︋ ﹩﹠︡ ﹞︣دم در ︫︨︣︐︀ن ﹨︀ ،رو﹫﹤
﹇﹠︀︻ــ️ دار﹡︡ و را︲︧﹨ ﹩ــ︐﹠︡ ︋﹤ ر︲︀ی ︠︡ا! ا﹞︀ ا﹞ــ︣وزه در د﹡﹫︀﹩
﹋﹤ ︋︀ ﹞︡︣️ ︮﹫ ،ا﹞﹊︀ن ز︧ــ︐︨ ﹟ــ︀﹛﹜ و ︫ــ﹊ ﹩︐ ،︀﹁﹢در دور
ا﹁︐︀ده︑︣ ﹟رو︨︐︀﹨︀ ﹡﹫︤ ﹞﹫︀ ا︨️ ،ا﹑︻ ︀﹁︣ ﹟وه ︋︣ ا︣︑ ﹤﹋ ﹟︿
﹞﹀︀﹨﹫﹜ د﹠ ﹩ا︨️︀︋ ﹩︻﹢﹡ ︣︐︪﹫︋ ،زی ︋︀ ﹋﹑م و ﹞︽﹚︴﹤ ︋﹢ده و در وا﹇︹
︑ ﹤﹫︗﹢و ﹁︣ا﹁﹊﹠ ﹩از ︨ــ﹢ی ﹋︧︀﹡ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ ﹞︧ ﹩﹝﹫﹆︐︧﹞ ️﹫﹛﹢در
ا︖︀د ا︫ ﹟ــ︣ا︳ و︠﹫﹜ ︀ ر﹋﹢د و ︻︡م ︎﹫︪︣﹁️ ا﹢﹡ ﹟ا ﹩دا︫︐﹤ و
دار﹡︡ و ﹞﹢︠﹩ا﹨﹠︡ ﹋﹜ ﹋︀ری﹨︀︪︀ن ﹡︀د︡ه ︋﹝︀﹡︡.
ا﹞︣وز د︨ــ️ ﹋﹜ ︵︊﹆﹤ ﹁︣﹨﹫︐﹤ ︗︀﹞︺﹤ ︋﹤ ︨ــ︴ ﹩از ﹁﹜ ا︗︐﹝︀︻﹩
ر︨﹫︡ه ﹋﹤ در︀︋︡ ا ﹟ز﹡︡﹎﹢﹞︀︠ ﹩ش ،را﹋︡ و ︋︡ون ︠﹢ا︨︐﹤ در ﹡﹆︀ط
﹞︣وم ﹩︫︀﹡ ،از ﹇﹠︀︻️ ﹡﹫︧️؛ ︋﹚﹊﹤ از ︻︡م آ﹎︀﹨︣﹞ ﹩دم ا﹅︵︀﹠﹞ ﹟
︋﹤ ﹆﹢ق ︠﹢د ﹡︪︃ت ﹞︣﹫﹎﹩د و ︋︀︡ ︎︨︣﹫︡ ا︣﹞ ﹟و﹞﹫️ ﹋︀︎ ﹩︀ن
﹞﹫︁︋︡ و ︠﹢ا︨️ ︎﹫︪︣﹁️ در ا︀﹆﹡ ﹟ط ﹤ ز﹞︀﹡ ﹩آ︾︀ز ﹞﹢︫﹩د؟
︋︺︡ از ز﹛︤﹛﹤ ︨﹫︧ــ︐︀ن و ︋﹚︀︐︧﹢ن ،﹊ ﹩دو ز﹛︤﹛﹤ ︋︀﹀﹚︑﹩ت د﹍︣ ﹨﹜
در ﹡﹆︀ط ﹞︣وم د﹍︣ی از ﹋︪﹢ر ︔︊️ ﹞﹢︫﹩د .ا︧︀س ﹞︡﹨ ﹜﹠﹋﹩ف
ا︧﹞ ﹟ــ︀﹁︣ ︠︴︣﹡︀ک ﹋﹤ ︫ــ︣ ︋﹤ ︫ــ︣ ﹞︣﹎﹩دد و ︑﹤ د﹛﹝︀ن را ︠︀﹛﹩
﹞ ،︡﹠﹋﹩ا︀︋ ﹟ر ﹫︤ د﹍︣ی ا︨ــ️︀︫ .︡ ﹞﹢︠﹩ا﹨︡ ︪﹝︀ن ﹞︀ را ︋﹤
ز﹛︤﹛﹤ای د﹍︣ ︗﹚︉ ﹋﹠︡ .ز﹛︤﹛﹤ ی ︋︀︎﹩︀ن ﹞︣و﹞﹫️!

از ︑﹢︠ ︀︑ ﹢﹫﹋﹢ر﹞﹢ج!
︮︀دق ﹞︧︀﹫﹡ ﹟

︾︣وب︎﹠︖︪﹠︊﹤،
آرا﹞︧︐︀ن ﹡︀آرام ُ︫ ﹠︊﹤،
د﹁ ﹟د︨︐﹤ ︗﹝︺︀﹎︫︡﹤︐︪﹋ ﹩ن ز﹛︤﹛﹤ دو روز ﹇︊﹏،
︮︡ای ︫﹫﹢ن و ﹁︣︀د،
﹨﹝﹝﹤ای ﹞︊﹜ و ︎﹫...﹤︐︨﹢
ا ︿﹫︮﹢︑ ﹟﹊ ﹩از ︮﹠﹤﹨︀ی ︋︺︡ از ز﹛︤﹛﹤ در ا︨︐︀ن ︋ ︫︣﹢ا︨️،
︵︣ف اول دا︨︐︀ن ️﹝︧﹇ ،درد﹡︀ک ﹉ دا︨︐︀ن ﹋︀﹞ ً
﹑ وا﹇︺!﹩
﹠︡ ︗﹢ان ︋︀ ︨ــ︣ و روی ︠︀کآ﹛﹢د︋﹤ ︨ــ︣︻️ ﹞︪ــ︽﹢ل د﹁ ﹟ا︗︧︀د
﹨︧︐﹠︡ ﹌﹠︨ ،و ︠︀ک و...
︑︀︋﹢ت﹨︀ی ︠︀﹛ ﹩در ﹎﹤︫﹢ای ا﹁︐︀ده ا︨️︀﹫︧︋ ،ر ︨︀ده︢︾︀﹋ ،ی روی
﹨︣ ﹋︡ام ︧︊︀﹡︡ه ︫︡ه و ﹉ ﹡︀م.
﹎﹍︀ه ز﹡︀﹡ ﹩از ︀ل ﹞﹩رو﹡︡︣﹞ ،دا﹡...︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹅﹨ ﹅﹨ ﹩
ا﹞︀ در ا︣︵ ﹟ف دا︨︐︀ن ﹨﹠﹢ز ا﹠︀ ﹫︤ی ﹡﹫︧️ ﹋﹤ »دل را ︋﹚︣زا﹡﹠︡«،
﹞﹍ــ︣ ﹎︣﹤﹨ــ︀ و ﹁︣︀د﹨︀ی ︨ــ﹢ز﹡︀ک ﹞ــ︀دری در ︾﹜ از د︨ــ️ دادن
﹋﹢د﹋︩︀﹇ ︀︋ ،ب ︻﹊︧ ﹩در د︨️...
︵︣ف ︫﹫︣ ﹟ا ﹟دا︨︐︀ن ︑﹚ ا﹞︀ ﹞︐︃︔︣﹋﹠﹠︡ه︑︣ ا︨️︤﹫ ،ی ﹋﹤ ﹋﹝︐︣
︨ــ︣ا︾︩ را دا︫ــ︐﹫﹜ ︦﹊︻ ،و دا︨ــ︐︀﹡︩ از ژا︎ ︀﹞ ﹤︋ ﹟ر︨ــ﹫︡ه ︋﹢د!
︋︀ورش ︨ــ️ ا︨ــ️ ،ا︮ ً
﹑ در ذ﹨﹠﹝︀ن ︑︺︣︿﹡︪ــ︡ه ︋﹢د! ︎︀︨﹩
︋︣ا︩ ﹡︡ا︫︐﹫﹜!!
از ︠﹢ر﹞ــ﹢ج راه ا﹁︐ــ︀ده ︋﹢د﹜︡︺︑ ،ادی ﹋﹠︧ــ︣و در ︮﹠︡وق ﹞︀︫ــ﹫﹟
﹎︢ا︫ــ︐﹫﹜ ︑︀ ﹨︣﹋︖︀ ز﹛︤﹛﹤زد﹎︀ن ﹡﹫︀ز دا︫︐﹠︡ ︑﹆︡﹜ ﹋﹠﹫﹜ ،در ﹞︧﹫︣ی

﹋﹤ ﹞﹩ر﹁︐﹫﹜ ﹨︪ــ️ ﹤﹡ -رو︨ــ︐︀ی ﹋ ﹉﹢و ︋︤رگ ﹇︣ار دا︫ــ️︣﹨ .
﹋︖︀ از او︲︀ع و ا﹢ا﹛︪ــ︀ن ﹞︨︣︎﹩ــ﹫︡﹜︫ ،ــ﹊︣ ︠︡ا ﹞︣︋ ︡﹠︐﹀﹎﹩ای
︨ــ﹑﹞︐﹢﹡︀︠ ﹩اده︫ــ︀ن ︀︋ ﹩︐ .و︗﹢د ﹁﹆︣ ﹞︀﹛︡︻ ﹩ه زــ︀دی از آ﹡︀،
︋︧﹫︀ر ﹋﹜ د︡ه ﹞ ﹩︧﹋ ︫︡﹩ا︧︀س »﹡﹫︀ز« دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ ︀︑ ،آن ︡ ﹋﹤
︋﹤ آ︠︣ ﹟رو︨ــ︐︀ ر︨﹫︡ه ︋﹢د﹜ و ︐ ﹩﹉ ﹇︧︣﹠﹋ ﹩︵﹢و ﹨﹜ ﹨﹠﹢ز از
﹞︀︫﹫︀︠ ﹟رج ﹡︪︡ه ︋﹢د! ︑︭﹝﹫﹜ ﹎︣﹁︐﹫﹜ از ﹨﹝︀ن آ︠︣ ﹟رو︨︐︀ ︫︣وع
﹋﹠﹫﹜ و در راه ︋︀ز﹎︪️ ﹨﹝﹤ ﹞﹢اد ︾︢ا ﹩را ︋﹤ ﹋︧︀﹡﹩﹛︀﹞ ︣﹆﹁ ﹤﹋ ﹜﹫﹨︡︋ ﹩
آزار︫︀ن ﹞﹩داد.
در رو︨ــ︐︀ ﹨﹜︮︊️ ︫︡﹜ ︋︀ ﹞︣دی دو︨️دا︫︐﹠ ،﹩از او︲︀ع ﹇︊﹏
و ︎︦ از ز﹛︤﹛﹤ ﹞ .️﹀﹎﹩از ︨︴ ﹞︀﹛︣﹞ ﹩د﹞︀﹡︪︀ن ︎︨︣﹫︡﹜﹤︗﹢︐﹞ ،
︫︡﹜ ﹠︡﹢﹡︀︠ ﹟اده در آن رو︨︐︀ی ﹋...︡﹠︐︧﹨ ︩︫﹢︎ ️︑ ﹉﹢
︠﹢ب︣﹨︀︸ .اً ﹇︣ار ︋﹢د ︋︀ر ﹞︀︫﹫﹢︫ ﹉︊︨ ﹟د! ﹇︡م ﹞﹩زد﹜ ︋﹤ ︨﹝️
︠︀﹡ــ﹤اش ،در ﹞︧ــ﹫︣ د﹢ار﹨︀ی واژ﹎﹢ن︫ــ︡ه و ︑︣ک︠﹢رده︨ ،ــ﹆︿
︫﹊︧︐﹤ آ︫︍︤︠︀﹡﹤︫︀ن را ﹡︪︀ن ﹞﹩داد و از ز﹛︤﹛﹤ ﹞.️﹀﹎﹩
و ا﹠︖︀ ︋﹢د ﹋﹤ ︋︀ر د﹍︣ »د﹛﹝︀ن ﹛︣ز︡« ︗﹝﹑︑ ﹩در آن ︫︣ا︳ ︫﹠﹫︡﹜
﹋﹤ ︑﹊︀﹡﹝︀ن داد ﹩︑︤︻ ،د︡﹜ ﹋﹤ ﹨﹝﹫︪﹤ ︀دش ا︫﹉ ︋﹤ ﹨﹝︣اه دارد!
» ︠︡ا را ︫ــ﹊︣ ︠﹢ب ﹨︧︐﹫﹜︣︋ ...ا﹞﹢ن ﹤ ︨︣ی ﹞﹢اد ︾︢ا ﹩آوردن
ا﹞ــ︀ ﹡﹍︣﹁︐﹫﹜︣︊︋ ﹜﹫︐﹀﹎ ...︡ ︋︣ای او﹡︀︪﹫︋ ﹤﹋ ﹩ــ︐︣ ﹐زم دارن ...ا﹠︀
︋︣ای ﹡﹫︀ز﹞﹠︡اس︡ ﹜﹫﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹜﹫﹡﹢︐﹫﹝﹡ ﹤﹋ ︀﹞ ،ا﹇﹏ ا﹠︀ رو ﹡﹍﹫︣﹜«...
وا﹇︺ ً︀ ︋︣ا﹝︀ن ︨ــ️ ︫ــ︡ه ︋﹢د ︣ف زدن ︋︀ آ﹡︀ در︋︀ره »﹞︪ــ﹊﹏«!
در︋︀ره »︨︐ ،«﹩در︋︀ره »﹡﹫︀ز«.
︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

٤٧

» َ﹞﹚ِ﹉ آ︋︀د«
ا﹛﹤ا﹛﹚ّـ﹤﹋︣﹝﹩

﹋﹚﹝︀ت را ︋﹤ ︑﹀﹊﹫﹉ ︑﹊︣ار ﹞ ﹜﹠﹋﹩و دو︋︀ره ﹞﹫﹀﹝﹜ ﹨﹝﹤ ﹫︤ ا ﹟د﹡﹫︀
وارو﹡﹤ ا︨ــ️ ...آ︋︀دش ︠︣ا︋﹤ و ︗︀﹍︀ه ︎︀د︫︀﹨︩﹉﹚ِ ﹞َ ﹤︋ .﹤﹛﹢︽﹫︋ ،
»﹞ ِ﹚﹉«
آ︋︀د ﹋﹤ ︋﹫︀» ﹩﹠︺﹞ ﹩﹝﹁﹩﹞ ﹩آ︋︀د« ﹫︧ــ️ و ︋﹤ ﹤ ﹋︧ــَ ﹩
﹞﹢﹎﹩﹠︡ ﹉﹚﹞ ﹤︋ .آ︋︀د ﹋﹤ ︋﹫︀﹢﹀﹞ ﹩﹝﹁﹩﹞ ﹩م ︠︣ا︋﹤ ﹫︧️؛ ﹁﹆︣
﹤ ︫﹊﹚﹢︊﹝﹋ ،️︨﹩د ︋︡ا︫️ ﹤ ﹞﹀ ﹩﹞﹢دارد .ا﹢︨ ﹟ء︑︽︢ی﹨︀ی
﹋ــ﹤ ﹞﹢﹎﹩﹠ــ︡ ︋︙﹤﹨︀ی آ﹁︣﹆ــ︀ ﹎︣﹁︐︀رش ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹤ ر﹡﹍ــ ﹩دارد.
﹞︡﹡ ﹩﹝﹁﹩ا︫ــ︐︧﹫﹡ ︉﹫︖︻ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫ ﹟ــ️؛ ﹞︡ر︨﹤ ﹡︣﹁︐︀︻ ﹟دی
ا︨️ و ﹋︀ر ﹋︣دن ﹋﹢دک ︐ ﹩از  ﹩﹍﹛︀︨ ٤﹉ و︸﹫﹀﹤.
︋﹤ ﹞﹚﹉ آ︋︀د ﹋﹤ ︋﹫︀ ﹩﹝﹁﹩﹞ ﹩آرزوی درس ︠﹢ا﹡︡ن ﹤ ︵︺﹝ ﹩دارد.
رو︀ی ﹉ روز ﹋︐﹉ ﹡﹢ردن ﹤ ﹞︺﹠︀﹢︑﹩﹞ ﹩ا﹡︡ دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ .﹉
︫ــ︉ ︨﹫︣ ︠﹢ا︋﹫︡ن ﹆︡ر ︫﹫︣ ﹟ا︨ــ️ .آرزوی ︋︀زی ﹋︣دن ﹆︡ر
﹞﹢︑﹩ا﹡︡ ﹞︀ل ︋︀︫︡﹢︴ ﹩﹝﹁﹩﹞ .ر ﹞﹢︑﹩ان د﹡﹫︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹌ ﹋﹢د﹋﹩
را﹚﹫︠ ،ــ ﹩زود ﹁︣ا﹞﹢ش ﹋︣د و ︋︀ ﹨﹝︀ن ︗︓ــ﹤ ﹋ ﹤︋ ︀︎ ﹉﹢د﹡﹫︀ی آدم
︋︤ر﹎︀ ﹎︢ا︫️﹢︴ ﹩﹝﹁﹩﹞ .ر ﹞﹢︑﹩ان از ﹨﹝︀ن ﹋﹢د﹋ ️﹝﹚︸ ،﹩د﹡﹫︀
را ︋︀ور ﹋︣د و ︑﹝︀م رو︫﹠﹫︀ را ︋﹤ ﹁︣ا﹞︣︍︨ ﹩︫﹢د ﹉﹚﹞ ﹤︋ .آ︋︀د ﹋﹤ ︋﹫︀﹩
﹞ ﹩﹝﹁﹩﹉ ﹋﹢دک ﹨﹜ ﹞﹢︑﹩ا﹡︡ ︠﹫﹚ ﹩زود از ز﹡︡﹎︧︠ ﹩ــ︐﹤ ︫ــ﹢د،
︠﹫﹚ ﹩زود آرزوی ﹞︣دن ︋﹊﹠︡ ،و ︠﹫﹚ ﹩زود ︋﹝﹫︣د...
﹞﹚﹉ آ︋︀د ﹊ ﹩از ︫ــ︣ک﹨︀ی ا︵︣اف ﹋︣ج ﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋﹩در ﹎︫︢︐﹤ از
رو︨︐︀﹨︀ی ﹋︣ج ︋﹤ ︫﹝︀ر ﹞﹩ر﹁︐﹤ و ︡ودا ︎﹠︕ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹤ ︋﹤ ︮﹢رت
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︫︣ در آ﹞︡ه﹤﹫︫︀ ️﹚︻ ﹤︋ .ای ︋﹢دن از ︋︧﹫︀ری از ا﹞﹊︀﹡︀ت ﹞︣وم
ا︨ــ️ و ︋︧ــ﹫︀ری از ﹞︀︗︣ ﹟از ︫︣﹨︀ی ﹞︐﹚︿ ﹞︀﹡﹠︡ ﹋︣د︨︐︀ن و
﹛︨︣ــ︐︀ن و ︑︊︣ــ︤ و آذر︋︀︖ــ︀ن و ︋﹚﹢چ و ا﹁︽︀ن و ︎︀﹋︧ــ︐︀﹡ ﹩را در آن
﹞︫ .﹩﹠﹫︋﹩ــ︣ی ا︨️︀︐﹀﹨ ،د و دو ﹞﹚️؛ ﹋﹤ ﹨︣ ﹋︦ ︨︀ز ︠﹢دش را
﹞﹩ز﹡︡ از ﹡︷︣ ﹁︱︀ و ا﹞﹊︀﹡︀ت ︫︣ی آ﹡﹆︡ر ︋﹍﹢﹜ ﹋﹤ ︋︤ر﹎︐︣ ﹟آرزوی
︋︙﹤ ﹨︀︩ دا︫︐︀︎ ﹟ر﹋︣︋ ﹩ای ︋︀زی و ︑﹀︣ ا︨️ .از ︠﹫︀︋︀ن ﹋︪ ﹩و
︨﹫︧︐﹜ ﹁︀︲﹑ب و ︋︡ا︫︐ ﹤﹋ ﹩و︗﹢د ﹡︡ارد ﹫︤ی ﹡﹝﹢︑﹩ان ﹎﹀️.
︋︀﹨﹩﹞﹢ی ﹞﹏ ﹋﹤ ا︻︐﹆︀د دار﹡︡ آ﹡︖︀ آ︠︣ د﹡﹫︀ ا︨️ و ﹋︧︩﹫︎ ﹤﹋ ﹩
︠︡ا آ︋︣و︡﹡ ﹩ارد︨ ،ــ︣ از ﹞﹚﹉ آ︋︀د در ﹞﹩آورد .در ﹞︧︀﹏ آ﹞︀ری
﹋﹤ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚︣﹋ ﹩ج ا﹡︖︀م داده ا﹋︓︣️ ﹇︣︉ ︋﹤ ا︑﹀︀ق ﹞︣دم ︋﹤
︠﹑ف﹨︀ی ﹞︐︺︡د و ﹞︺︱﹑ت ا︗︐﹝︀︻ ﹩از ︗﹝﹚﹤ ا︻︐﹫︀د ﹞︣دان و ز﹡︀ن
﹎︣﹁︐︀ر ا﹡︫︡ .ــ︀︡ ︋︐﹢ان ﹎﹀️ ︋︀︣︑﹐ ﹟آ﹞︀ر ا︻︐﹫ــ︀د ︠︀﹡﹝︀ را در ا﹟
﹞﹠︴﹆﹤ ︫︀﹨︡ ︋﹢ده ا﹜﹢﹞ .اد ﹁︣و︫︣︠ ،﹩︡ و ﹁︣وش ︋︙﹤﹨︀ی ︋︀﹠﹎﹩ه و
د︠︐︣ان ︋︀﹠︎﹩ه و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋﹤ ا﹋︓︣ا ︋﹤ ز︋︀﹛﹤ ︗﹝︹ ﹋︣دن و ﹁︀ل ﹁︣و︫﹩
و ﹋︀ر در ︨︣ ︀رراه﹨︀ی ﹋︣ج روی آورده ا﹡︡.
در ︑﹆﹫﹆︀ت ﹞︀ ︡ودا ︨︀﹠︫ ﹤︙︋ ١٥٠ــ︀︫ ﹩ــ︡﹡︡ ﹋﹤  ︣﹀﹡ ٨٠ا︣ا﹡﹩
︋﹢د﹡︡ ﹋﹤ ︋︺︱ ﹩از آ﹡︀ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹞﹤ دار﹡︡ و ﹞︡ر︨﹤ ﹞﹩رو﹡︡ ا﹞︀ د︀ر
﹞︪ــ﹊﹑ت ﹞︐﹚︿ ︋︡ ︨︣︎︨︣ــ️ ︋﹢دن و ا︻︐﹫︀د ︎︡ر و ﹞︀در﹨︀︪︀ن
﹨︧ــ︐﹠︡ .روزی را ﹋ــ﹤ ︋ــ︣ای ︫﹠︀︨ــ︀ ﹩و ︮︊ــ️ ︋︀ ﹞︡ــ︣ ﹊ ﹩از

﹞︡ر︨ــ﹤﹨︀ی را﹨﹠﹝︀ ﹩د︠︐︣ا﹡﹤ ر﹁︐﹤ ︋﹢دــ﹜︣﹁ ،ا﹞﹢ش ﹡﹝ .﹜﹠﹋﹩آن
روز ــ﹉ د︠︐︣ ︨ ١٣ــ︀﹛﹤ ︑﹠︀ و ︑﹠ــ︀ ︋﹤ ︠︀︵︣ ا﹠﹊﹤ ︎ــ︡رش ا︻︐﹫︀د
دا︫ــ️ و ﹞﹢︠﹩ا︨ــ︐﹠︡ ︫ــ︣﹨﹢ش ︋︡﹨﹠︡ ︻﹚ ﹩ر︾﹜ ﹞﹫﹏ ︠﹢دش ﹋﹤
ا ﹟را از ا︫ــ﹉﹨︀﹩﹞ ﹤﹋ ﹩ر️ ﹞︐︫︡ ﹤︗﹢﹜︣︑ ،ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣د
و از ﹁︱︀ی درس و ﹞︡ر︨ــ﹤ و ﹨﹝︪︀﹎︣دی﹨︀ ﹤﹋ ﹩دو︨️ دا︫️ در
﹋﹠︀ر︫ــ︀ن ︋︀︫︡ ︗︡ا ︫ــ︡ .ا﹞︀ ︋︺︱﹫︀ ﹨﹜ ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹞︪﹊﹑ت ﹞︐﹚︿
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹞﹤ ﹡︡ار﹡︡ و و﹇︐︨︀﹠︫ ﹩ــ﹠︀﹞﹤ ﹡︡ا︫︐﹤ ︋︀︫ــ ﹩︐ ﹩در ︠︀ک و
︨︣ز﹞﹫﹢︠ ﹟دت ﹨﹫︘ ﹨﹢︐︡﹡ ﹩اری︡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .ود ﹢﹋ ٧٠دک ا﹁︽︀ن
﹞︐ ︡﹛﹢ا︣ان︀﹋ ﹤﹋ ،رت ا﹇︀﹞️ و ︎︀︨ــ︍﹢ر︑︡﹡ ﹩ار﹡︡ و ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹤ ﹋︀ر در
ز﹞﹫﹨﹟ــ︀ی ﹋︪ــ︀ورزی و ز︋︀﹛﹤ ︗﹝︹ ﹋︣دن ﹞︣︎﹩داز﹡ــ︡ و از ﹨﹫︘ ﹎﹤﹡﹢
﹆﹢ق او﹛﹫﹤ای ︋︣︠﹢ردار ﹡﹫︧︐︡︀︨︀﹠︫ ،︫︡ ﹩ه ا︨️.
︋︺ــ︡ از آ﹡﹊﹤ و︲︺﹫️ آ﹞︀ری ا︨ــ︿ ︋︀ر در ﹞﹠︴﹆﹤ ﹞﹚﹉ آ︋︀د ︋︣ا﹝︀ن
﹞︣ز ︫ــ︡ ︀︑ ﹜﹫︐﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑ ،ا︻︱︀ی داو︵﹚︉ و دا﹡︪︖﹢ی ︗﹝︺﹫️
ا﹞︀م ︻﹚ ﹩د︨️ در د︨️ ﹨﹜ ﹡﹫﹜ ︋︣ای ︀ری ر︨︀﹡︡ن ︋﹤ ﹋﹢د﹋︀﹡﹤﹋ ﹩
از ︋︣گ ﹎﹏ ﹛︴﹫︿ ︑︣﹡︡ و از ︋︤رگ ﹞︣دان و ز﹡︀ن ا︨︣ ﹟ز﹞﹫︣︑︣﹫︫ ﹟؛
﹋﹢د﹋︀﹡ ﹤﹋ ﹩ا﹢ب وار ︋︣ ︨ــ︣ ﹞︪ــ﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹢︠ ﹩د ا︧ــ︐︀دها﹡︡ و ︋︀
︾﹫︣ت و ︑﹑︫ــ︣︋ ︿︻︀︱﹞ ﹩ای ز﹡︡ه ︋﹢دن و ز﹡︡﹎︣﹋ ﹩دن ﹞︡﹠﹍﹠︗﹩
و ︋︀ ︑﹝︀﹞︀︑ ﹩ر﹊︀﹨﹩ ﹤﹋ ﹩در ز﹡︡﹎︀︫﹩ن ﹞﹢︗﹢د ا︨️ ﹞︊︀رزه ﹞︡﹠﹠﹋﹩
﹋﹤ ︐ ﹩︱︺︋ ﹩از آ﹡︀ از ﹞ ️︊﹨﹢و ﹞︣ ︎︡ر و ﹞︀در ﹞︣و﹞﹠︡.

︀ل ﹞︀ ﹡﹫︤ در ﹋﹠︀ر︫ــ︀ن ﹨︧ــ︐﹫﹜ ﹋﹤ ︋︀ ﹨﹜ ا︧﹞ ﹟ــ﹫︣ را ︋﹤ ︨﹝️ ﹡﹢ر
و رو︫ــ﹠︀︡﹨ ﹩ا️ ﹋﹠﹫﹜ در ︫ــ︣وع ︋︺︡ از ︫﹠︀︨︀ ﹏﹞ ﹩و ︋︙﹤﹨︀ و
︠︀﹡﹢اده﹨︀ی︫︀ن ︋﹤ ﹞﹠︀︨︊️ ﹁︣ا ر︨ــ﹫︡ن ︋︀ر  ٩٢ا﹇︡ام ︋﹤ ︋︣﹎︤اری
︗︪ ️﹋︣︋ ﹟﹫︨ ️﹀﹨ ﹟و دادن ﹋﹫︧﹤﹨︀﹢﹞ ﹏﹞︀︫ ﹤﹋ ﹩اد ︾︢ا﹢︋ ﹩د
︋﹤ ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ﹡﹫︀ز﹞﹠︡ و ﹞︧ــ︐﹝﹠︡ ﹋﹤ ︐︣︋ ﹩ای ﹡︀ن ︫︉︫︀ن ﹛﹠﹌
﹨︧︐﹠︡ ﹡﹝﹢د﹜ و ﹡﹫︤ ︋﹤ ︎﹫﹍﹫︣ی ﹋︀ر﹨︀ی در﹞︀﹡︀﹨﹤︙︋ ﹩︀﹫﹡ ﹤﹋ ﹩ز﹞﹠︡
︗︣ا︀﹨﹩ی ﹞︐﹚︿ ︋﹢د﹡︡ ︎︣دا︠︐﹫﹜.
﹨﹝︙﹠﹫﹫ــ ﹤︋ ﹟د﹛﹫﹏ ﹁﹆︣ ︋︡ا︫ــ︐ ﹩در ا︱ ︀︋ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ــ﹢ر دو ﹡﹀︣ از
︎︫︤﹊︀ن داو︵﹚︉ ،و︲︺﹫️ ︨﹑﹞️ و ︋︡ا︫️ ﹋﹢د﹋︀ن ﹞﹢رد ︋︣ر︨﹩
﹇︣ار ﹎︣﹁️ و ﹞︣ا﹏ در﹞︀ن ︋︺︱ ﹩از ︋︙﹤﹨︀ ﹋﹤ د︀ر ﹞︪ــ﹊﹏ ︋﹢د﹡︡
در ︀ل ︎﹫﹍﹫︣ی ا︨ــ️︣﹁ ️︊︨︀﹠﹞ ﹤︋ .ا ر︨ــ﹫︡ن ︑) ﹩﹚︻ ﹐﹢﹞ ︡﹛﹢ع(
آ﹫︣﹋ ﹤︊︺﹋ ﹟﹝︀ن را ︋︣ای ︋︣آورده ︨︀︠︐ ﹟آرزو﹨︀ی ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ،در
﹞﹠︴﹆﹤ ﹞﹚﹉ آ︋︀د ︋﹤ ︗︀ی آورد﹜ و در ︀ل ︀︲︣ ︋︣ای ﹁︣ا﹨﹜ ﹡﹝﹢دن
ا﹞﹊︀ن ︑︭﹫﹏ و ﹞︧︀﹏ ︎︫︤ــ﹊ ﹩و ︣︋ ...آن ︫︡﹜ ︑︀ ︋︀ ﹋﹝﹉ ﹞︣دم
﹡﹫﹊︀﹋﹢ر و ︱﹢ر دا﹡︪ــ︖﹢︀ن و ﹁︀رغ ا﹛︐︭﹫﹑ن داو︵﹚︉ ،﹉ ︠︀﹡﹤
ا︣ا﹡ ﹩در ﹞﹚﹉ آ︋︀د ﹋︣ج ︋﹠︀ ﹋﹠﹫﹜؛ ︋﹤ آن ا﹞﹫︡ ﹋﹤ ︋︐﹢ا﹡﹫﹜ ا ﹟ا﹞﹊︀ن را
︋︣ای ︑﹝︀م ︋︙﹤﹨︀ ︋﹤ و︗﹢د آور﹜ ︑︀ از ︡ا﹇﹏ ﹆﹢ق او﹛﹫﹤ ی ︠﹢د ︋︣ه
﹞﹠︡ ︫ ︀︋ .︡﹡﹢ا﹞﹫︡ ︋﹤ روزی ﹋﹤ ﹨﹫︘ ﹋﹢دک ﹋︀ر و ﹨﹫︘ ﹞︀ده ﹞︡ری در
﹨﹫︘ ﹋︖︀ی د﹡﹫︀ و︗﹢د ﹡︡ا︫︐﹤ ︋︀︫︡.
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﹉﹞︧︐﹠︡وا﹇︺﹩؛

در ︎︦ ︎︣ده ︎﹠︡ار
﹁︣زاد︧﹫﹠﹩

︨ــ︀︻️  ︊︮ ٩روز ︫ــ﹠︊﹤ ا︨ــ️؛ آ︾ــ︀ز ﹨﹀︐﹤ ︋ــ︣ای ︠﹫﹚ــ ﹩از ﹞︀.
︠﹫﹚︀﹞︀﹨﹩ن ︨︣﹋︀ر ﹞﹩رو﹜︀﹊﹫︋ ﹜﹨ ︀﹨﹩﹚﹫︠ .ر﹜ ﹜﹫﹝︭︑ .دارم ا﹞︣وز
دور︋﹫ــ ﹟را ︋ــ︣دارم و ︋︀ ︠﹢د ︋﹤ ︠﹫︀︋︀ن﹨︀ی ︫ــ︣ ︋ــ︣وم﹢︠﹩﹞ .ا﹨﹜
﹞︧︐﹠︡ی وا﹇︺︀︧︋ ﹩زم﹩﹝﹡ .دا﹡﹜ ﹤ ﹫︤﹨︀﹢︠ ﹩ا﹨﹜ د︡؟ ﹉ ︧﹩
در درون ︋ــ﹤ ﹞ــ﹢﹎﹩﹞ ﹟︡» :زود︑︣ ︣﹋️ ﹋ــ︀︊﹡ !﹟︡ ︮﹠﹤ای را از
د︨️ ︋︡﹨﹫﹜«...
از آ︨︀﹡︧ــ﹢ر ︠︀رج ﹞︫﹩ــ﹢م︡﹞ .︣ ︨ــ︀︠︐﹝︀ن ﹉ ︋︣﹎﹤ ︗︡︡ روی
︋︣د ︧ــ︊︀﹡︡ه؛ ﹨﹝︧︀﹤ ﹋﹠︀ر ︋︣د ا︧ــ︐︀ده و ﹞︀ت و ﹞︊﹢ت ︋﹤ ﹞﹫︤ان
︋︡﹨﹩اش ﹞﹩ا﹡︪︡︡︣﹞ .ا ﹞.︡﹠﹫︋﹩
 وا﹇︺︀ ﹞︺﹚﹢م ﹡﹫︧️ ﹢︠﹩﹞ ﹩اد ︨︣ ا︁﹫︋ ️﹊﹚﹝﹞ ﹟د؟! ﹨﹝﹤ ︡︮ ﹩︋︣ا︋︣ ︫︡ه...
  ﹜﹍︋ ﹩وا﹐؟! درد ﹞﹢ن ﹞︪︐︣﹋﹤...︠﹢دمرا︋﹤﹞︐︣ویآر︀︫︣ر︨︀﹡︡هام︡﹫︋﹩︾﹢﹚︫.اد﹞︣︐﹞.︡﹠﹋﹩وی﹋︣ج
﹨﹜︑︀زهازراهر︨﹫︡ها︨️﹢︠︀﹡.دآ﹎︀ه︀د︫︺︣﹞﹠︣﹢یدا﹞︽︀﹡﹩﹞﹩ا﹁︐﹜:
»و︀ا﹡︡ر︑﹝﹢زی)︑︀︋︧︐︀ن(﹞﹤︋︊︀رد︗︣اد)﹞﹚(﹞﹠︐︪︣︋︣︋︀مو︋︣زن!«
﹇︴︀ر وارد ا︧︐﹍︀ه ﹞﹢︫﹩د﹢︵ ︣﹨ .ر ︫︡ه ︠﹢دم را در ︋﹫ ﹟ا﹡︊﹢ه ﹞︧︀﹁︣
︗︀ ﹞﹩د﹨﹜︨ ﹤︋ ︦﹀﹡ .ــ︐︀﹫﹞ ﹩ن ر﹤ ﹨︀﹜ رد و ︋︡ل ﹞︫﹩ــ﹢د .︀د
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﹫︤﹨︀ ﹤﹋ ﹩از ︻︢اب ︫︉ ﹇︊︣ ︫﹠﹫︡هام ﹞﹩ا﹁︐﹜؟!
︣ه﹨︀ را ﹞﹢︠ .﹜﹠﹫︋﹩اب و ︋﹫︡ار! ︪ــ﹜﹨︀ی ︋︀ز و ︋︧ــ︐﹤! آدم﹨︀ی
︋ ﹤﹚︮﹢﹩و ︧︠︐﹤! از ﹞︣د و زن و ﹋﹢دک...
﹉ ︎﹫︣﹞︣د و ﹉ ︗﹢ان ﹨﹠﹢ز دار﹡︡ ︋︀ ﹨﹜ ︋︒ ﹞.︡﹠﹠﹋﹩
 ︣ف د﹨﹠︐...﹜﹀︋ ﹢ ︠︖︀﹛️ ︋﹊︩ ﹤︋ ،ا︐︣ام ︨ ﹟ات ︋️ ﹨﹫︙﹢︠﹩﹞ .﹜﹍﹫﹝﹡ ﹩ای ︋︤﹡﹜﹁﹊︐︁﹫︋ ﹢رم ︎︀﹫...﹟
﹉ ﹞︧︀﹁︣ ︡﹫﹠﹋ ︦︋ :د﹍﹤ ︋︀︋︀ ارز︫︪︡﹡ ﹢اره.
﹉ ﹞︧︀﹁︣ د﹍︣ :آ﹇︀ ﹤ ︮﹚﹢ات ︋﹀︨︣︐﹫︡!
در اــ ﹟او︮︀ف ﹞︐︪ــ﹠︕ ︮︡ای د﹍︣ی ﹎﹢ش را ︋ــ﹤ ︠﹢د ﹞﹢︠﹩ا﹡︡.
﹋﹢د﹋ ﹩از راه ﹞﹩ر︨︡ ٧ .︀ ︀︨ ٨ل دارد︀︪﹋ .ن ﹋︪︀ن ︎︀﹨︀︩ را روی
ز﹞﹫ ︪︡﹋﹩﹞ ﹟و ︗﹚﹩﹞ ︣︑﹢آ︡.
 ︑ ﹢رو ︠︡ا ﹋﹝﹉ ﹋﹠﹫︡︀﹞ ...در ︋﹫﹝︀ری دارم︡︎ .رم ر﹨︀﹞﹢ن ﹋︣ده﹤︨ .︑︀ ︠﹢ا﹨︣ ︋︣ادر دارم ...دو روزه ﹨﹫︙﹢﹡ ﹩رد﹜︣︋ .ادرا ︠﹢ا﹨︣ا ﹢︑ ،رو
︠︡ا ﹋﹝﹉ ﹋﹠﹫︡...
︪ــ﹜ ﹨︀︩ را ︋﹤ ︪﹜ ﹞︧︀﹁︣ان ﹞﹩ا﹡︡ازد و دو︋︀ره آ﹡︀ را ︋﹤ زاو﹤
د﹍︣ی ﹞﹩﹝﹡ ︦﹋ ︘﹫﹨ .︡﹡︀︠︣﹩دا﹡︡ ﹤ ︋︀︡ ﹋︣د؟ ︋︀﹐ی ︨︣ ﹨﹝﹤
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﹞︧︀﹁︣ان ︻﹑﹞️ ︨﹢ال زرد ر﹡﹍ ﹩را ﹞﹢︫﹩د ︋﹤ رو︫﹠ ﹩د︡ .ر﹁︐︀ر﹨︀
﹞︐﹀︀وت ا︨️...
 دو︋︀ره ﹋﹚﹤ ︮︊ ︫︡ ا︡﹎ ﹤︙︋ ﹟ا﹨︀ ر︐﹢︑ ﹟ی ﹞︐︣و... ︎︡ر ﹞︀در ﹨﹝﹤ ︫﹢ن ﹞︺︐︀دن آ﹇︀!... آ﹇︀ ﹋﹝﹉ ﹡﹊﹠﹫︡ ︑︀ د﹍﹤ ﹡﹫︀ن...﹋﹢دک ا︣ ﹟ف﹨︀ را ﹞﹢﹠︫﹩د و﹛︤﹫ ﹩ی ﹡﹝﹢﹎﹩︡︀︋ .ز او را ﹞.﹜﹠﹫︋﹩
د﹡︊︀ل ﹞︪︐︣ی ︠﹢دش ﹞︣﹎﹩دد .آرام آرام ︋﹤ ﹞︧﹫︣ش ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡.
در ﹡︀﹚﹢ن ︫﹀︀﹁ ︀︋ ﹤﹋ ﹩دو د︨︐︩ ﹎︣﹁︐﹤ ﹉ ︎︀﹡︭︡ ︑︀︎ ﹩﹡︀﹞﹢ره و ﹉
دو︧️ ︑ ﹢﹡ ﹩﹡︀﹞﹢و ا﹛︊︐﹤ ﹠︡ ︨﹊﹤ ︋﹩ارزش د︡ه ﹞﹢︫﹩د...
د﹡︊︀﹛︩ ﹞﹩روم︣﹨︀︸ .ا ︨ــ﹢ژه ︠︣︋ ﹩︋﹢ای ﹁﹫﹚﹜ ︋︣داری ︎﹫︡ا ﹋︣ده ام.
︋﹤ ز﹝️ ︠﹢د را از ︋﹫︧﹞ ﹟ــ︀﹁︣ان ︗︀︋︖︀ ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︋﹤ ︎﹫︩ ﹞︤︠﹩د.
در ورودی وا﹎︡︺︋ ﹟ی ﹉ زن و ︫ــ ︣﹨﹢روی ︮﹠︡﹛﹫︀ ﹡︪︧ــ︐﹤ ا﹡︡.
︪ــ﹜ زن ︋﹤ ﹋ــ﹢دک ﹞﹩ا﹁︐︡ و رو ︋﹤ ︫ــ︣﹨﹢ش ﹞﹢﹎﹩︡» :﹤ ﹫︤ی
︋︩ ︋︡﹜︀﹠﹎ .ه داره!«
 ︪﹜︡﹆ .ر ︋︡م ︠︀﹡﹢م؟ دو ︑﹞﹢ــ︀ن ︋ــ︡ه ︠﹫︣ات ﹞ــ︀درت︣﹁ .ض ﹋﹞︣︠ ﹟ــ︀ ︠︣︡﹜ داد﹜﹞︣دم ︠﹢ردن!
﹞︣د ﹋﹫︿ ︎﹛﹢ــ︩ را از ︗﹫︉ ︋︽﹚︩ ︠︀رج ﹞ ︡﹠﹋﹩و دو ﹨︤ار ︑︀﹞﹢ن از
﹐ی ا﹡︊﹢ه ا︨﹊﹠︀س ﹨︀︩ ︋﹫︣ون ﹞ ︪︡﹋﹩و در ﹋﹫︧﹤ ﹡︀﹚﹩﹞ ﹩﹡﹢ا﹡︡ازد.
﹋﹢دک از ﹎︪ ﹤︫﹢ــ﹜ ﹡﹍︀﹨︣﹞ ﹤︋ ﹩د ﹞ .︡﹠﹋﹩ا﹡﹍︀ر ﹫︤ی ﹞﹢︠﹩ا﹨︡
︋﹍﹢︡ ،ا﹞︀ ︣﹁﹩﹝﹡ ﹩ز﹡︡.
﹉ ︗﹢ان ︗﹚﹩﹞ ︣︑﹢آ︡ .د︨ــ️ او را ︋︀ ﹞︣ی ﹞︓︀ل زد﹡︣﹫﹎﹩﹞ ﹩د و
︋︀ او ا﹢ال ︎︨︣ .︡﹠﹋﹩﹞ ﹩ا﹡﹍︀ر ︨︀ل﹨︀ ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹢دک را ﹞.︨︡︀﹠︫﹩
و﹛...︡﹫﹠﹋ ︣︊︮ !﹤﹡ ﹩
 ا︨﹝️ ﹫﹤ ︎︧︣م؟ ︠︡ا︀ر. ﹋︖︀ ز﹡︡﹎﹩﹠﹋﹩﹞ ﹩؟ ︫﹢ش. ﹞︡ر︨﹤ ﹞﹫︣ی؟ ︨﹢اد داری؟ ﹞ ﹩ر﹁︐﹜ ...در او﹞︡م! ︣ا؟ ﹞︖︊﹢رم ﹋︀ر ﹋﹠﹜ .و﹇️ ﹡﹝︣﹋﹩دم درس ︋...﹜﹡﹢﹇︴︀ر ︋﹤ ا︧ــ︐﹍︀ه ﹞﹩ر︨ــ︡﹢﹋ ،دک از ﹞︣د ︗﹢ان ︠︡ا︀﹁︷،︡﹠﹋﹩﹞ ﹩
از ﹇︴ــ︀ر ︎﹫︀ده ﹞︫﹩ــ﹢د و ﹞︧ــ﹫︣ش را در ︠︳ ﹇︣﹞︤ر﹡ــ﹌︣︵ ﹤︋ ،ف
﹋︣ــ︤ک ادا﹞ــ﹤ ﹞﹩د﹨︡︣︋ .ا︩ د︻︀ ﹞ ﹜﹠﹋﹩و ﹞︧ــ﹫︣م را در ︗️
︠﹑ف ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨﹜.
︋︀ز﹨﹜︫﹚︡﹫︋﹩︾﹢اد﹞.︡﹠﹋﹩ا﹠︖︀﹨﹜︗︣و︋︒︋﹫︣﹁︀︧﹞﹟انادا﹞﹤دارد.
 -آ﹇︀ ︋︣و ︋﹫︣ون .د﹍﹤ ︗︀ ﹡﹝﹫︪﹤...
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 ﹫﹤؟ ︠﹢دت ︨﹢ار ︫︡ی︀︗ ،ت را︐﹤ ︋︣ای ︋﹆﹫﹤ ︫︀خ و ︫﹩︪﹋﹩﹞ ﹤﹡﹢؟﹇︴︀ر ﹠︡ ا︧ــ︐﹍︀ه ︗﹚﹩﹞ ︣︑﹢رود و ﹋﹝ ﹩از ︫ــ﹚﹢︫﹩﹞ ﹤︐︨︀﹋ ﹩︾﹢د.
︮︡ای را﹨﹠﹝︀ی ﹇︴︀ر ︋﹚﹠︡ ︫ــ︡ه» :ا︧ــ︐﹍︀ه ﹨﹀️ ︑﹫︣ ،ا︧ــ︐﹍︀ه ︋︺︡
︫﹫︡ ﹞﹀︐« در ا ﹟ا︧︐﹍︀ه ﹉ زن وارد ﹇︴︀ر ﹞﹢︫﹩د﹩﹠﹫﹍﹠︨ ︿﹫﹋ .
را ︋︀ ︠﹢دش ﹝﹏ ﹞︀︪﹋ .︡﹠﹋﹩ن ﹋︪︀ن آن را ︑︀ و︨︳ وا﹎.︪︡﹋﹩﹞ ﹟
﹞﹩ا︧︐︡ و از درو﹡︩ ﹠︡ ﹛﹫︿ ︋︀﹁︐﹠ ﹩را ︋﹫︣ون ﹞﹩آورد...
 ﹛﹫︿ دارم .آ﹇︀﹢ن ︀﹀︴﹛ !︀﹞﹢﹡︀︠ ،﹊︣︋ ﹩︡︀︋ .︡ ︠︣ج ﹠︡ ︑︀ ︋︙﹤︮︽﹫︣ را در ︋﹫︁رم .راه دوری ﹡﹝﹩ره .ا﹠︀ ﹋︀ر﹨︀ی ︠﹢دم ﹨︧︐﹤﹝﹨ .﹟
︫﹢ن ﹨﹜ ︨︀﹛﹝︣︋ ︡︺︋ ︡﹫﹠﹫︊︋ ︀﹀︴﹛ .﹟︡...
﹡﹍︀ه﹨︀ی ﹞︧ــ︀﹁︣ان در ︩︣︠ ا︨️ ︀﹫︱︺︋ .او را ︋︣ا﹡︡از ﹞.︡﹠﹠﹋﹩
︋︣︠ .︡﹠﹠﹫︊﹡ ︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩︺︨ ﹜﹨ ﹩﹉ ﹡﹀︣ ︵﹢ری ︋﹤ آن زن ︠﹫︣ه ︫︡ه
ا︨ــ️ ﹋﹤ ا﹡﹍︀ر ︠ــ﹢دش ︠﹢ا﹨︣ و ﹞︀در ﹡︡ارد! ︮︡ا︫﹩﹞ ︡﹠﹚︋ ﹩ــ﹢د:
»﹞︐︣و را ﹋︣دها﹡︡ ﹞﹏ ﹋︀︨︊ ...﹩﹉ ﹛︷﹤ آرا﹞︩ ﹡︡ار﹜ «.زن ﹋﹤
ا﹡﹍︀ر ﹁﹝﹫︡ه ا︨️ ﹞︪︐︣︀﹡︩ در ا ﹟وا﹎ ﹟﹫﹍﹠︨ ︿﹫﹋ ،︡﹠︐︧﹫﹡ ﹟را
دو︋︀ره ︋︣ دوش ﹞︪﹋﹩ــ︡ و در ︗︧︐︖﹢ی روزی ﹁︣ز﹡︡اناش ︋﹤ وا﹎﹟
﹋﹠︀ری ﹞﹩رود.
﹇︴︀ر وارد ا︧ــ︐﹍︀ه د﹍︣ی ﹞︫﹩ــ﹢د و دو︋︀ره ︮︡ای را﹨﹠﹝︀ ︋﹤ ﹎﹢ش
﹞﹩ر︨︡» :ا︧︐﹍︀ه ︫﹫︡ ︋︪︐﹩؛ ا︧︐﹍︀ه ︋︺︡«﹩﹚︭﹞ :
زن د﹍ــ︣ی وارد ﹇︴︀ر ﹞︫﹩ــ﹢د .ــ﹉ ﹡﹢زاد روی دو︫ــ︩ ︠﹢ا︋﹫︡ه
ا︨️﹢︵ .ری ︠﹢ا︋﹫︡ه ﹋﹤ ا﹡﹍︀ر ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡ن را ︨︀ل﹨︀ ا︨️ ﹁︣ا﹞﹢ش
﹋︣ده ︋︀︫︡︣﹨︀︸ .ا ﹞︣︰ ﹨﹜ ﹨︧️︀︗ .ی ︨ ﹩﹍︐︠﹢روی ︫﹊﹜ ︋︙﹤
︎﹫︡ا ا︨️︀︴﹇ .ر ︣﹋️ ﹞ ︡﹠﹋﹩و زن ︮︡ا︩ ︋﹚﹠︡︑︣ ﹞﹢︫﹩د:
 ︋ــ︣ادرا! ︠﹢ا﹨︣ا! ︑ــ ﹢رو ︠︡ا ﹋﹝﹉ ﹋﹠﹫︡︑ .ــ ﹢رو ︋﹤ ︱︣ت ا︋﹢ا﹛﹀︱﹏﹋﹝﹉ ﹋﹠﹫︡﹤︙︋ .﹜︗︀︐﹞ .ام ﹞︣︱﹤︣﹨﹢︫ .م ﹞︣︱﹤︣︠ .ج ︻﹝﹏ داره!
﹨︣ ﹩از ︠︡ا ﹞﹢︠﹩ا﹢︐︋ ﹟ن ︋︡ه ا︪︀ ﹢︑ .﹐رو ︠︡ا ﹋﹝﹉ ﹋﹠﹫︡...
ر﹁︐︀ر﹨︀ ﹞︐﹀︀وت ا︨️︣﹞ .دی ﹋﹤ از ﹋︀︨︊ ﹩زن ﹇︊﹚ ﹩در ﹞︐︣و ︫﹊︀️
﹞﹋﹩ــ︣د ،د︨ــ️ در ︗﹫︊︩ ﹞﹠﹋﹩ــ︡ و ﹨ــ︤ار ︑︀﹞﹢ن ︋ــ﹤ زن ﹞︐﹊︡ی
﹞﹩د﹨︡ .د﹍︣ی ﹋﹝ ︡﹠﹋﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩و ︎︀﹡︭︡ ︑︀﹞﹢ن ﹞︪︋﹩ــ︡ .و ﹉
︠︀﹡﹜ ﹡﹫︤ دو︧️ ︑︀﹞﹢ن ﹋﹝﹉ ﹞︣ ️﹛︀ .︡﹠﹋﹩ه زن ︗︀﹛︉ ا︨️.
﹡﹍︀ه ︻︖﹫︊ ﹩دارد ︣﹀﹡ ︡﹠ .د﹍︣ ﹨﹜ ﹋﹝﹉ ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩در ﹋﹝︐︣ از ﹠︡
د﹇﹫﹆﹤︤﹡ ،د﹉ ︋﹤ ︎﹠︕ ﹨︤ار ︑︀﹞﹢ن ﹋﹝﹉ ︗﹝︹ ﹞﹢︫﹩د .ا﹛︊︐﹤ ﹨︧︐﹠︡
﹋︧︀﹡ ︳﹆﹁ ﹤﹋ ﹩دار﹡︡ ﹡﹍︀ه ﹞ .︡﹠﹠﹋﹩را︨︐︣﹞ ﹩د ︪﹜ ︣ان ﹨﹜ د︨️
در ︗﹫︊︩ ﹋︣ده ا︨️︤﹨ ...ار ︑︀﹞﹢ن ﹋﹝﹉ ﹞!︡﹠﹋﹩
زن را﹨︩ را ︋﹤ ︵︣ف وا﹎︀﹠﹋ ﹟ری ﹋﹤ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹛﹫︿﹨︀ی ︋︀﹁︐﹠︀︑ ﹩زه از
آ﹡︖︀ ر﹁︐﹤ ا︨️ ،ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡.
︋︀ ︠﹢دم ﹞﹩ا﹡︪︡ــ﹜︪︋ ﹩﹝﹚﹫﹁ ﹤» :ــ﹤! ﹤ ︮﹠﹤﹨︀ــ !﹜︐﹁︣﹎ ﹩ا﹎﹤
در︨ــ️ ︑︡و﹠︩ ﹋﹠﹜︀︗ ︀﹝︐ ،︤ه ︗︪ــ﹠﹢اره ﹞︀ل ﹞︪﹫﹞ ﹟ــ﹤ «...و
دور︋﹫﹠﹜ را ︠︀﹞﹢ش ﹞.﹜﹠﹋﹩

﹋︐︀ب ﹋﹢دک ︨︣ز﹞﹫﹠﹜ را دود ︋︣د!
ز﹨︣ه︫︣﹀﹩

︠︀﹡﹝ــ︀ن ︨ــ﹢ز︑︣﹝﹚﹋ ﹟ــ﹤ای ﹋﹤ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن ︋ــ︀ آن ﹨︣ روز
︗﹝﹚﹤ای ﹞︀︨﹩ز﹡︡» :ا︻︐﹫︀د!« واژهای ﹋﹤ ﹨︣ ا﹡︧︀﹡ ︀︋ ﹩آن آ︫﹠︀︨️ و ︋︀
︑﹊︣ار آن ︑︨︣ــ ﹩در ︗︀﹡︩ رو︫﹢︫﹩﹞ ﹟د و ا︧︀س ︠︴︣ی ﹞︡﹠﹋﹩
﹋﹤ ﹞︊︀دا ﹉ روز ︠﹢دش و ︀ ﹊ ﹩از ا︻︱︀ی ︠︀﹡﹢ادهاش ︋﹤ آن د︀ر
︫﹢د﹤﹝﹚﹋ ،ای ﹋﹤ ︋﹤ د﹡︊︀ل ︠﹢د ،ا ﹟واژه را ﹡﹫︤ ︋﹤ ﹨﹝︣اه دارد »︠︀﹡﹝︀ن
︨﹢ز!« ﹋﹤ ︋﹤ وا﹇︹ ﹡﹤ ︑﹠︀ روح و ︗︧﹜ ا﹡︧︀﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩ا ﹟درد ﹎︣﹁︐︀ر ︫︡ه
ا︨️ را در آ︑︪﹢﹞︀︠ ️︨ ،﹩ش ︫︡﹡﹢ه﹢︨﹩﹞ ،زا﹡︡ ︋﹚﹊﹤ ︑﹉ ︑﹉
ا﹁︣ادی ﹋﹤ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا ﹟ا﹡︧︀ن ﹨︧︐﹠︡ را ︋︀ ︠﹢د در ا ﹟آ︑︩ ﹨﹝︣اه
﹞ ،︡﹠﹋﹩و ︐︣︐︧﹋︀︠ ﹩ی از ︠﹢د ︋︣ ︗︀ی ﹡﹝︢﹎﹩ارد.
در ﹞﹫︀ن ︫ــ︺﹚﹤﹨︀ی ا ﹟آ︑︩ اوج ﹎︣﹁︐﹤ ﹋﹤ ﹨﹝﹤ از آن ︑︣س دار﹡︡،
ا﹡︧︀﹡︀ و ︠︀﹡﹢اد﹨︀ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩د﹍︣ ︋︀ ا﹢﹡︀﹞ ︀﹨﹤﹚︺︫ ﹟س ︫︡ها﹡︡ و
﹨ــ︣ روز ︋︀ آن و ︋︀ ﹨︣ ﹋︡ام از ﹞﹀︀﹨﹫﹜ ا ﹟د﹡﹫︀ی ︎︣ از آ︑︩ ،دو︨ــ️
و ر﹁﹫﹅ ﹨︧ــ︐﹠︡ .ا﹡︧︀ن﹨︀︧ ︣︋ ﹤﹋ ﹩ــ︉ ︫︣ا︳ ︠︀ص ︠︀﹡﹢اد﹎ ﹩و
ا︗︐﹝︀︻ــ ﹤﹋ ﹩در آن ︎︣ورش ︀﹁︐﹤ا﹡︡ ︋﹠︀︋︣ د﹐﹚ــ︡﹋ ︣﹨ ﹤﹋ ﹩ام ︋︣ای

︠﹢د ︗︀ی ︋︒ دارد در دا﹞︀ن ا ﹟آ︑︩ ﹎︣﹁︐︀ر ︫ــ︡ها﹡︡ و در ﹎﹤︫﹢
﹎︫﹢ــ﹤ ︗︀﹞︺﹤ ︋ــ︀ درد و ر﹡︕ ،روز﹨︀ی ︠﹢د را ︋﹤ ︫ــ︉ ﹞﹩ر︨ــ︀﹡﹠︡ و
︫︉﹨︀ی ︠﹢د را ︋﹤ ︮︊ ︑︀ ︫︀︡ روزی از ا ﹟درد ر﹨︀ ﹩︀︋﹠︡.
ا﹞︀ ︋﹫︪ــ︐︣ از ﹨︣ ︨ــ ﹟و ︨ــ︀﹛ ﹩از ا﹡︧ــ︀ن﹨︀ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩اــ ﹟درد ﹎︣﹁︐︀ر
﹨︧ــ︐﹠︡ ﹟︐﹀﹎ ،از ﹋﹢د﹋︀ن و ︋﹢د﹡︪︀ن در ا ﹟آ︑︩ ﹏﹝︑ ،ا ﹟درد را
︋︣ای ﹨︣ ︫︭︡﹠ ︡︮ ﹩ان ﹞﹢﹋ ،︡﹠﹋﹩د﹋︀﹡︀︋ ﹜︪ ︀︑ ﹤﹋ ﹩ز ﹋︣دها﹡︡
︻︤︤︑︣ــ ﹟ا﹁︣اد ︠︀﹡﹢اده︫ــ︀ن ﹢ن ﹞︀در و ︎︡ر ︠ــ﹢د را ،در ﹁︱︀﹩
دودآ﹛﹢د ،در ︠﹝︀ری ،ر﹡︕ و درد ا﹢﹞ ﹟اد ︠︀﹡﹝︀ن ︨﹢ز د︡ها﹡︡ و در
ا︡﹫︪﹋ ︡﹇ ︀︱﹁ ﹟ه و ︋︤رگ ︫︡ه ا﹡︡.
﹋﹢د﹋︀ن ﹞︺︭︡﹋ ︣﹨ ﹤﹋ ﹩﹞﹢ام ︋﹤ ﹇︡ر ﹉ ﹋﹢دک در ︠︀﹡﹢ادهای ︨ــ︀﹛﹜
﹅ و ﹆ ﹩﹇﹢دار﹡︡ ،از ︗﹝﹚﹤ ا﹠﹊﹤ ︋︡ون داد و ﹁︣︀د و ﹋︐﹉ از ︠﹝︀ری
︎︡ر و ﹞︀درش︡︋ ،ون ا﹠﹊﹤ ﹞︖︊﹢ر ︫﹢د ︋︣ای ︠︣ج ا︻︐﹫︀د آ﹡︀ از ︮︊
︑︀ ︫ــ︉ را در ﹋ ﹤﹢و ︠﹫︀︋︀﹡︀ ︋﹤ ﹎︡ا ﹩و د︨ــ️ ﹁︣و︫︣︍︋ ﹩دازد︀︋ ،
آرا﹞︩ ︋︤رگ ︫﹢د ،درس ︋﹢ا﹡︡ و ﹞︀﹡﹠︡ ︑﹝︀م ﹨﹜ ︨ ﹟و ︨︀ل ﹨︀︩
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︋︀زی ﹋﹠︡ و ︫︀د ︋︀︫︡ .ا﹞︀ ا﹁︧﹢س ﹋﹤ ا ︀﹆ ﹟از او در︼ ︫︡ه ا︨️.
﹞﹚﹤﹨ــ︀ی ز︀دی در ﹋﹑ن ︫ــ︣ ا︣ان ︺﹠︣︑ ﹩ان ︋︤رگ ﹋﹤ ︫ــ︣و﹡︡ا﹡︩ ︋ــ﹤ ︎︀︐️ ︋﹢دن آن
﹞ ،!︡﹠﹛︀︋﹩آ﹛﹢ده ︋﹤ دود ا︀﹞ ﹟ده ا﹁﹫ ﹩﹡﹢و ︠︀﹡﹝︀ن ︨ــ﹢ز ا︨ــ️ ﹋﹤ ︋﹤ د﹛﹫﹏ ︫ــ︣ا︳ ﹡︀︋︧︀﹞︀ن
︗︀﹞︺ــ﹤ و ﹋﹜ ﹋︀ری و ︋︡︻ ﹩︗﹢︑﹩های از ﹡︀د﹨︀ و ︨ــ︀ز﹞︀﹡︀ و ︐ ﹩ا﹡︧ــ︀ن﹨︀ ﹤﹋ ﹩در
︠︀﹞ــ﹢ش ﹋︣دن ا ﹟آ︑︩ ﹡﹆︩ دار﹡︡ ،در ﹨︣ ︨ــ︀︻️ آن و ︐ ﹩در ﹨︣ ︔︀﹡﹫﹤ آن
﹋﹢د﹋ ﹩﹡︀︋︣﹇ ﹩و ﹨﹫︤م ︫ــ︺﹚﹤﹨︀ی ا ﹟آ︑︩ ﹞﹢︫﹩د ،و ︐︡︮ ﹩ای ︋﹚﹠︡︑︣﹟
﹁︣︀دش ﹨﹜ در ا ﹩︾﹢﹚︫ ﹤﹝﹨ ﹟و ︋ ﹩︗﹢︑﹩ا︗︐﹝︀ع ︋﹤ ﹎﹢ش ﹡﹝﹩ر︨︡.
در ا︀﹫﹞ ﹟ن و در ﹋﹠︀ر ﹡︀د﹨︀︧﹞ ﹤﹋ ﹩ــ ️﹫﹛﹢ر︨ــ﹫︡﹎ ﹤︋ ﹩و︲︺﹫️
اــ﹋ ﹟ــ﹢د﹋︀ن و ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی آ﹡︀ را دار﹡︡ و ﹎︀ه ︠ــ﹢د︀﹋ ﹜﹋ ︀︋ ،ری و
︋︗﹢︑﹩ــ ﹩در از ︋﹫ــ ﹟︐﹁︣﹡ ﹟ا︢﹎ ︣﹫︔︀︑ ﹏︱︺﹞ ﹟ار﹡︧︡﹨ ،ــ︐﹠︡
﹋︧ــ︀﹡ ﹤﹋ ﹩ر︨ــ﹫︡﹎ ﹤︋ ﹩ا ﹏︱︺﹞ ﹟را ﹡﹤ از ︨︣ و︸﹫﹀﹤ ﹇︀﹡﹩﹡﹢
﹋﹤ در ﹇︀﹛︉ ﹞︧ ️﹫﹛﹢ا︗︐﹝︀︻ ﹩﹉ ا﹡︧︀ن در ︋︣ا︋︣ ︗︀﹞︺﹤
︠﹢︩ ،و︸﹫﹀﹤ ا﹡︧ــ︀﹡﹢︠ ﹩د دا﹡︧ــ︐﹤ ا﹡︡﹢︵ ﹤︋ .ر ﹞︓︀ل،

︗﹝︺﹫ــ️ ا﹞︡اد دا﹡︪ــ︖﹢︣﹞ -﹩د﹞ ﹩ا﹞ــ︀م ︻﹚ــ) ﹩ع( در ﹋﹠︀ر
︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی ︠﹢د ﹋﹤ ︋﹫︩ از ﹨﹝﹤ در ︗️ ﹝︀️ از ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر
و ︠﹫︀︋︀ن ︑﹝︣﹋︤ دارد ،در ﹞︊︀رزه ︋︀ ا︻︐﹫︀د و ︠︀﹞﹢ش ﹋︣دن ا ﹟آ︑︩
︋︣﹡︀﹞﹤ ر︤ی﹨︀︣﹋ ﹩ده ا︨️.
︵︣ح ﹋﹢د﹋︀ن ︋︀︐﹋﹩ب ﹋﹤ از ︨︀ل  ︀︋ ١٣٨٨د︻﹢ت ﹊ ﹩از ﹁︣ز﹡︡ان ︗﹝︺﹫️
ا﹞ــ︀م ︻﹚) ﹩ع( ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁️﹨ ︀︋ ،ــ︡ف ا︖︀د ﹁︱︀︣︋ ﹩ای ﹝︀ــ️ از ﹋﹢د﹋︀ن
﹞︣وم از ︑︭﹫﹏ ﹋﹤ ︋﹫︪︐︫︣︀ن در﹎﹫︣ ا︻︐﹫︀د در ︠︀﹡﹢اده ﹨︧︐﹠︡︀﹋ ،ر ︠﹢د را آ︾︀ز
﹋︣د ︀﹠﹫﹞ .ز﹞︀﹡﹫︀ن︡﹞ ،د︗﹢ی د︣وز و ﹞︡د﹋︀ر ا﹞︣وز ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( ،در آن ︨︀ل
و در ﹨﹝︀︩ آ﹫︣﹎ ﹤﹢﹋ ﹟دان ︻︀︫﹅ ،از دا﹡︪︖﹢︀ن داو︵﹚︉ د︻﹢ت ﹋︣د ︑︀ ︱﹢ر︫︀ن را در
﹞﹚﹤﹨︀ی ا︻︐﹫︀د زده و در ﹋﹠︀ر ﹋﹢د﹋︀ن ︑﹠︀ ﹞︀﹡︡ه در ز︣ آ︑︩ ا︻︐﹫︀د︣︎ ،ر﹡﹌︑︣ ﹋﹠﹠︡ و ﹞︣ا﹋︤ ا﹞︡ادی
٥٤

︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

︠﹢د را در ︑﹝︀﹞︀﹨﹤﹚﹞ ﹩ی در﹎﹫︣ ﹞︺︱﹑ت ا︗︐﹝︀︻︣︐︧﹍︋ ﹩ا﹡﹠︡.
از ﹞﹚﹤﹨︀ی آ︨ــ﹫︉ ︠﹫︤ی ﹋﹤ ﹞︣دم آن ﹨︣ روز و ﹨︣ ︨ــ︀︻️ ،در دود ا︀﹞ ﹟ده ︨﹢ز﹡︡ه دار﹡︡
﹡﹀︦ ﹞ ،︪︡﹋﹩و ︗﹝︺﹫️ در ︀ل ︀︲︣ ︋︀ راه ا﹡︡ازی ﹞︣ا﹋︤ ا﹞︡ادی ︠﹢د ︋︀ ︻﹠﹢ان »︠︀﹡﹤﹨︀ی
ا︣ا﹡ــ︀﹝ ️︗ «﹩️ از ﹋ــ﹢د﹋︀ن و ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی آ﹡︀ در ︀ل ﹁︺︀﹛﹫️ ا︨ــ️ ﹞﹢︑﹩ان
در ︑︣ان﹢ ﹩︑﹑﹞ ﹤︋ ،ن ︠︀ک ︨ــ﹀﹫︡ ،دروازه ︾ــ︀ر︤︣﹁ ،اد﹢﹛﹢﹞ ،ی︀︋︀﹫︠ ،ن
﹇︤و ﹟و ︫︣ ری ا︫︀ره ﹋︣د .ا﹛︊︐﹤ ︗﹝︺﹫️ در ︨︀ل﹨︀ی ا︠﹫︣ ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡﹩
د﹍ــ︣ی ﹡﹫ــ︤ در ﹞﹚﹤﹨︀ی ﹞︺︱﹚﹫︤ ︨ــ︀︣ ︫︨︣ــ︐︀﹡︀ از ︗﹝﹚﹤ ﹋︣ج،
ورا﹞﹫︣︽﹡﹑﹫﹎ ،︪︡﹞ ،﹟ب و︣﹋ ︀︎︣︋ ...ده ا︨️.
︋﹤ ︨ــ︣اغ ﹞︧ ﹟﹫﹛﹢﹊ ﹩از ا ﹤﹋ ︀﹨﹤﹡︀︠ ﹟در ﹞﹚﹤ ﹁︣︤اد ا︨️ و
﹋﹠︀ر دو︨︐︀ن دا﹡︪︖﹢︩ در ︀ ﹐اداره ﹋︣دن آ﹡︖︀︨️ ﹞﹩رو﹜
و از وی در︋︀ره او︲︀ع ﹞﹏ ﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎﹩ا﹤ ﹤︋ ︀︑ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟
︡ ︋﹤ د﹡﹫︀ی ︨﹫︀ه ا︻︐﹫︀د ﹡︤د﹉ ا︨️ و او ︋︣ا﹝︀ن ﹞﹢﹎﹩︡:
»در ﹞﹚ــ﹤ ﹁︣ــ︤اد درهای ﹞︭﹢ص و︗ــ﹢د دارد ︋︣ای
﹋︧︀﹡ ﹤︋ ﹤﹋ ﹩ا﹡﹢اع ﹞﹢اد ﹞︡ر ا︻︐﹫︀د دار﹡︡! در وا﹇︹ ا﹟
دره و ﹎﹢دی ︨︀ل ﹨︀︨️ ﹋﹤ ︎︀︑︣︋ ﹩﹇﹢ای ﹞︺︐︀د﹠︫︡ ﹩ه
ا︨️ ﹋﹤ ز﹡︡﹎﹢︠ ﹩د را در آ﹡︖︀ ﹞︢﹎﹩را﹡﹠︡«.

ا﹚﹫︀ر را︋︳ ،ادا﹞﹤ ﹞﹩د﹨︡» :در ︡ود ﹢︑︀︎ ٥ق در ا ﹟دره و︗﹢د
دارد ﹋﹤ ا﹛︊︐﹤ ﹠︡ ︋︀ری ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹞︣︋ ﹩ای ︎︀﹋︧ــ︀زی آن ا﹇︡ام
﹋︣ده ا︨️ ا﹞︀ ﹡︐﹫︖﹤ای در ︋︣ ﹡︡ا︫︐﹤ و دو︋︀ره ﹞︺︐︀دان ﹋﹤ در ︋﹫ ﹟آ﹡︀
﹨﹜ زن ﹨︧ــ️ و ﹨﹜ ﹞︣د ﹤︋ ،ا ﹤︐︪﹎︣︋ ﹏﹞ ﹟ا﹡︡ ︣︐︪﹫︋ .ا︀︐︺﹞ ﹟دان
︠﹫︀︋︀﹡︧﹨ ﹩ــ︐﹠︡ ،و ︋﹤ ﹇︀﹝﹨ ﹩﹛﹢ن ﹋︀ر︑﹢︠ ﹟اب﹨︀﹢﹡︀︠ ﹤﹋ ،اده ی در︨ــ️ و
︧︀︋︡﹡ ﹩ار﹡︡ و در و︲︺﹫️ ︋︧﹫︀ر ︋︡ و و︪︐﹠︀﹋ ﹩در ا ﹟دره ز﹡︡﹎«.︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩
﹞︧ــ﹢ل ︠︀﹡ــ﹤ ︻﹚ــ﹜ ﹁︣︤اد ︑﹫︲﹢ــ ﹞﹩د﹨ــ︡︀︐︺﹞» :د﹨ــ︀ی زــ︀دی در ا ﹟دره
ز﹡︡﹎ ︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩در ︨ــ︀﹨﹟ی ﹞︐﹚︿ ﹋﹤ ︋﹫︪ــ︐︣ ﹇︧ــ﹝️ درد﹡︀ک آن و︗﹢د ﹋﹢د﹋︀ن در
﹞﹫︀ن آ﹡︀︨ــ️ و ﹞︀ ︨ــ︺︣﹋ ﹩دها﹜ ︋ــ︀ راه ا﹡︡ازی »︠︀﹡﹤ ︻﹚ــ﹜ ﹁︣︤اد« در اــ ،﹤﹚﹞ ﹟از ا﹟
﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹝︀ــ️ ﹋﹠﹫﹜ و آ﹡ــ︀ را از ﹉ د﹡﹫︀ی آ﹛﹢ده ︋ــ﹤ ا︻︐﹫︀د ﹡︖︀ت د﹨﹫ــ﹜؛ و در ︀ل ︀︲︣
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در ︡ود ﹢﹋ ١٠٠دک را ︑️ ︎︫﹢ــ︩ دار﹜ ﹋﹤ ︠︡﹞︀ت ﹐زم را در
ا︠︐﹫︀ر آ﹡︀ ﹇︣ار ﹞﹩د﹨﹫﹜«.
از ا﹚﹫︀ر را︋︳ در︋︀ره ﹋﹢د﹋︀ن و و︲︺﹫︐︪︀ن در ا ﹏﹞ ﹟و ا﹠﹊﹤ ︋︀ ﹤
﹞︺︱﹑︑﹢﹞ ﹩ا︗﹤ ﹨︧︐﹠︡ ﹞﹢﹎﹩﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎﹩︡ ﹩﹚﹫︠» :از ﹋﹢د﹋︀ن ا﹟
﹞﹏ ︋﹤ ︾﹫︣ ا﹠﹊﹤ ︠︀﹡﹢اده ﹨︀︪ــ︀ن ﹡﹫︤ ︋﹤ درد ا︻︐﹫︀د ﹎︣﹁︐︀ر ﹨︧︐﹠︡
︋︣ای ︋︀زی ︋﹤ ا ﹟دره ر﹁️ و آ﹞︡ دار﹡︡؛ در ﹡︐﹫︖﹤ ︋︀ ا︀︱﹁ ﹟ی آ﹛﹢ده
از ﹡︤دــ﹉ ار︑︊︀ط دار﹡︡ و ︋︀ د﹡﹫︀ی ﹉ ﹁︣د ﹞︺︐︀د ﹋﹤ ﹤ و︥﹎︀﹨﹩﹩
دارد آ︫﹠︀ ﹞ .︡﹡﹢︫﹩آ﹡︀ از ﹡︤د﹉ ﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹠﹫︋﹩ا﹠︖︀ ﹞﹢اد ﹞︡ر ︠︣︡
و ﹁︣وش ﹞﹢︫﹩د︀﹝︠ ،ری و ﹁︧︀د و ︐ ﹤﹋ ︀︪﹁ ﹩در ︋﹫ ﹟آ﹡︀︨️ را
﹞ ︡﹠﹠﹫︋﹩و ﹡︀︠﹢ا︨ــ︐﹤ در﹎﹫︣ ﹁︱︀ی آ﹛﹢ده ا ︡﹡﹢︫﹩﹞ ︳﹫﹞ ﹟و ﹎︀﹨﹩
︠﹢د︫ــ︀ن وارد ا︀︋ ﹟زی آ﹛﹢ده ︫ــ︡ه و ︋︣ای ﹋︧︉ درآ﹞︡ د︨️ ︋﹤
︠︣ده ﹁︣و︫﹢﹞ ﹩اد ﹞﹩ز﹡﹠︡«.
او﹞﹢﹎ ﹩︡﹢﹋ ︀︋ ︀﹞» :د﹋︀﹡﹢﹞ ﹩ا︗﹤ ﹨︧ــ︐﹫﹜ ﹋﹤ ﹎︀﹨﹢︠ ﹩د︫︀ن ﹨﹜ آرزو
﹞﹠﹠﹋﹩ــ︡ ﹞︺︐︀د ︫ــ ︡﹡﹢ــ︣ا ﹋﹤ و﹇︐︡︎ ﹩ر︫ــ︀ن ﹞﹢اد ﹞︪﹋﹩ــ︡ و آرام
﹞︫﹩ــ﹢د د﹍︣ آ﹡︀ را ﹋︐﹉ ﹡﹝﹩ز﹡ــ︡ و ︋﹤ ا ﹟د﹛﹫﹏ آ﹡︀ ﹁﹊︣ ﹞︡﹠﹠﹋﹩
و ︋﹤ ا︀︋ ﹟ور ر︨ــ﹫︡ها﹡︡ ﹋﹤ ا︻︐﹫︀د ﹫︤ ︠ ﹩︋﹢ا︨ــ️ ︣ا ﹋﹤ ︋︣ای آ﹡︀
﹞︣︋︀﹡ ﹩و ︠﹢ش ا︠﹑﹇︡︎ ﹩ر را ︋﹤ ﹨﹝︣اه دارد«.
از د﹍︣ ︠︀﹡﹤﹨︀ ️﹫︺﹝︗ ﹤﹋ ﹩ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢︣﹞ -﹩د﹞ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(
راه ا﹡︡ازی ﹋︣ده ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠» ،دروازه ︾︀ر« ا︨️؛ ﹞﹊︀﹡︣︋ ︩﹞︀﹡ ﹤﹋ ﹩ای
︋︧﹫︀ری ︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹊ ﹩از ﹞︣ا﹋︤ ا︻︐﹫︀د در ︑︣ان و ﹎︀﹨﹢﹠︻ ﹤︋ ﹜﹨ ﹩ان
﹉ ﹞﹚﹤ ︎︣ از ︪︠︀﹡ ،️﹡﹢م آ︫﹠︀︨️؛ ا﹞︀ ﹨﹫︘ ﹁︣دی آ︀ ︑︀ ︋﹤ ︀ل
︋ــ﹤ ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع ﹁﹊︣ ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹤ در ﹞﹫︀ن ا︾ ﹟ــ︀ر ︑︀ر﹉ از دود
ا︻︐﹫ــ︀د ﹠︡ ﹋ــ﹢دک ﹞︺︭﹢م ز﹡︡﹎ ︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩و ا﹞﹫ــ︡ ︋﹤ ﹋﹝﹉ و ︀ری
دار﹡︡؟
از ﹞﹫︀ وا︡ی ﹋﹝︀ل ﹞︧ــ﹢ل ︠︀﹡﹤ ︻﹚ــ﹜ دروازه ︾︀ر در︋︀ره و︲︺﹫️
﹋﹢د﹋︀ن ︑️ ︎︫﹢ــ︩ ا﹢﹎﹩﹞ ﹤﹋ ﹜﹫︨︣︎﹩﹞ ﹤﹚﹞ ﹟︡ ︣︐︪﹫︋» :ا﹟
﹋﹢د﹋︀ن ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹁﹆︣ ﹞︀﹛ ﹩و ﹁︣﹨﹠﹍ ️﹚︻ ﹤﹋ ﹩ا︮﹚ ﹩آن و︗﹢د ا︻︐﹫︀د در
︠︀﹡﹢اده ﹨︀︪︀ن ا︨️ ﹞︖︊﹢ر ︋﹤ ﹋︀ر ﹨︧︐﹠︡ و ﹨﹝﹫︧﹞ ﹟﹚﹤ ︋︀︻︒ ︫︡ه
ا︨ــ️ ︑︀ از ر﹁︐︡﹞ ﹤︋ ﹟ر︨﹤ ﹞︣وم ︫ ﹩︱︺︋ ،︡﹡﹢از آ﹡︀ ﹡﹫︤ ︋﹤ د﹛﹫﹏
﹡︡ا︫︐ ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫ ﹟از ︑︭﹫﹏ ︋︀ز﹞︀﹡︡ها﹡︡ ﹋﹤ ﹎︣وه ﹆︡︗ ︀︋ ︀﹞ ﹩﹇﹢️
ا﹢︲﹢﹞ ﹟ع را ︎﹫﹍﹫︣ی ﹞«.︡﹠﹋﹩
او ︑﹩﹞ ﹫︲﹢د﹨︡» :ا︻︐﹫︀د در دروازه ︾︀ر دردی ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن آن
را ︋﹤ ︻﹫﹠﹤ در ︠︀﹡﹢اده و ﹞﹚﹤︫︀ن ﹞︪︀﹨︡ه ﹞ ︡﹠﹠﹋﹩و ︋︀ آن د︨️ ︋﹤
﹎︣︊︀﹡﹠︡ .ا︻︐﹫︀د ︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹉ ﹡︀﹨﹠︖︀ری و ﹞︺︱﹏ ﹏︨ ﹤︋ ،ا﹛﹩﹛﹢︮﹢
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︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︑︧︋ ،︿﹫︮﹢ــ︀︵︩ ︎ ﹟ا︨️ و ﹋﹢د﹋︀ن در ︋︧﹫︀ری ﹞﹢ارد،
﹨﹜ در ز﹞﹫﹠﹤ ﹞︭︣ف و آ﹛﹢ده ︫ــ︡ن و ﹨﹜ در ز﹞﹫﹠﹤ ︠︣︡ و ﹁︣وش،
︠﹢د را ︋︀ آن در﹎﹫︣ ﹞﹢﹋ .︡﹠﹠﹫︋﹩د﹋︀ن ︋︧﹫︀ری در ا ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟در و︲︺﹩
︋︡︀﹠﹋ ،ر ︠︀﹡﹢اده﹨︀ ﹤﹋ ﹩ا︻︐﹫︀د در ︋﹫︪ــ︐︣ آ﹡︀ د︡ه ﹞﹢︫﹩د ،ز﹡︡﹎﹩
﹞﹠﹠﹋﹩ــ︡؛ ﹋﹤ ︑︺ــ︡ادی از آ﹡︀ را ﹎︣وه ﹞︡د﹋︀ری ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ︫﹠︀︨ــ︀﹩
﹋︣ده و ︑﹢ا﹡︧ــ︐﹤ا﹜ ︋︀ ︎﹫﹍﹫︣ی﹨︀ی ﹞︡اوم آ﹡︀ را ︑️ ︎︫﹢ــ︩ ︠︀﹡﹤
︻﹚ــ﹜ درآور﹜ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹜ ﹡﹫︀ز﹨︀ی او﹛﹫﹤ آ﹡︀ن ﹋﹤ ﹅ ﹨︣ ﹋﹢د﹋ ﹩ا︨ــ️
را ︋︣ آروده ﹋﹠﹫﹜ .در ﹞﹫︀ن ﹞︪﹊﹑ت ︑︭﹫﹚ ︀︋ ︀﹨﹤︙︋ ﹤﹋ ﹩آ﹡︀ رو︋︣و
﹨︧︐﹠︡ ﹞︪﹊﹏ ︨﹢ء ︑︽︢﹤ و ﹞︧︀﹏ ︋︡ا︫︐ ﹏︋︀﹇ ︤﹫﹡ ﹩ا﹨﹝﹫️ ا︨️
﹋﹤ ︑﹫﹜ ︎︫︤﹊ ︣﹫﹍﹫︎ ︀﹞ ﹩ر﹁︹ آن ﹞︪﹊﹑ت ﹨︧︐﹠︡«.
﹞﹫ــ︀ وا︡ی ︋﹤ و︗ــ﹢د ا︻︐﹫︀د در ا ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ا︫ــ︀ره ﹞ ︡﹠﹋﹩و ︋︣ا﹝︀ن
﹞﹢﹎﹩︡» :ا︻︐﹫︀د و ︠︣︡ و ﹁︣وش ﹞﹢اد ﹞︡ر و را︋︴﹤ آن ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن در
ا︀﹫︧︋ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ر ﹞﹚﹝﹢س و ﹇︀︋﹏ د︡ن ا︨️؛ ﹞︀ روزا﹡﹤ ﹋﹢د﹋︀﹡ ﹩را دار﹜
﹋﹤ ︋﹤ ︠︣︡ و ﹁︣وش ﹞﹢اد ﹞︡ر ﹞︪︽﹢ل ﹨︧︐﹠︡ و در ا︀﹫﹞ ﹟ن ﹞︐︀︨﹀︀﹡﹤
︠﹢د︫︀ن ﹨﹜ ﹞︺︐︀د ﹞ ︡﹡﹢︫﹩و دو︋︀ره ا ﹟ز﹡︖﹫︣ه ادا﹞﹤ ︎﹫︡ا ﹞︀﹞ .︡﹠﹋﹩
︨︺︀︨︀﹠︫ ︀︋ ﹜﹫﹠﹋﹩﹞ ﹩ ﹩ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن و ﹝︀️ و دادن آ﹎︀﹨ ،﹩آ﹡︀ را از
ا︀︱﹁ ﹟ی آ﹛﹢ده دور ﹋﹠﹫﹜ ︑︀ ︋︣ای ﹡︧﹏ ︋︺︡ی ﹋﹤ ︠﹢د︫︀ن ︨︀ز﹡︡ه آن
﹨︧︐﹠︡ ︨︀﹛﹜ ︋︀︫﹠︡ و ︡ا﹇﹏ د﹍︣ ا︻︐﹫︀د در ﹞﹫︀ن آ﹡︀ ﹡︊︀︫︡«.
او ا︲︀﹁﹤ ﹞︣︐﹝﹞ » :︡﹠﹋﹩ ﹟ر﹁︐︀ر ︀ ا︨ــ︐︣ا︑︥ی در ز﹞﹫﹠﹤ ︎﹫︪﹍﹫︣ی
از ا︻︐﹫︀د ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ،ا︖︀د ﹁︱︀ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ︋︐﹢ا﹡︡ ا︨︐︺︡اد﹨︀ی ︋︀﹛﹆﹢ه
ی آ﹡︀ را ﹋﹤ ﹞︺﹝ ﹐﹢در ︠︴︣ ا︻︐﹫︀د و ﹢ا︫﹩اش ︋﹤ ︠︀﹞︡﹫︪﹋ ﹩︫﹢ه
﹞︫﹩ــ﹢د﹢︸ ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ،ر ︋︨︣ــ︀﹡︡︀︊︻ ﹤︋ .رت د﹍︣ ﹨﹢︐︀︋ ﹩︡ در
﹋﹢دک ︫ــ﹊﹏ ︋﹍﹫︣د ﹋﹤ در او ا﹛︀م ︋︩ ︋︀︫︡ .او را ﹡︧︊️ ︋﹤ ا︻︐﹫︀د
آ﹎︀ه ︨︀زد و ︑︀ آن ﹞﹫︤ان ︋︀رور ︋︀︫︡ ﹋﹤ ﹋﹢دک ﹋︪︪ ️﹝︨ ﹤︋ ﹩ا︻︐﹫︀د
﹡﹫︀︋ــ︡ و ︀ ︋﹤ د﹛﹫﹏ ︻︡م ︫ــ﹠︀︠️ ︋﹤ آن ﹎︣ا︩ ︎﹫ــ︡ا ﹡﹊﹠︡ .از ︗﹝﹚﹤
ا ﹟ز﹞﹫﹠﹤﹨︀ ︋︭﹢ص ︋︣ای ︎︧︣ان ﹞﹢︑﹩ا﹡︡ ورزش ︋︀︫︡ ﹋﹤ ︋︀ ︑﹤︗﹢
︋﹤ ︑︖︣︋﹤ای ﹋﹤ در ︑﹫﹜ ﹁︀︊︑﹢ل ︎︧ــ︣ان ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ دروازه ︾︀ر دا︫ــ︐﹫﹜
︋﹤ ︻﹫﹠﹤ ﹞︪ــ︀﹨︡ه ﹋︣د﹜ ﹋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن ︋︀ ا﹛﹍ــ﹢ی د﹍︣ و ا﹡︐︀︋﹢﹞ ﹩ا︗﹤
﹎︣د︡﹡︡ ﹋﹤ ︋︧ــ﹫︀ر ﹞︐﹀︀وت ︋︀ آ﹡︙﹤ ︋﹢د ﹋﹤ در ﹞﹚﹤ و ︠︀﹡﹢اده︫︀ن ︋︀
آن رو︋︣و ︋﹢د﹡︡؛ و ︋﹤ د﹛﹫﹏ ا﹠﹊﹤ ا ﹟ا﹛﹍ ︣︋ ﹢ا︨︀س ︻﹑﹇﹤ ﹞﹠︡ی آ﹡︀ن
︵︣ا︫︡ ﹩ه ︋﹢د︀﹫︧︋ ،ر ﹞﹢رد ا︨︐﹆︊︀ل︫︀ن ﹇︣ار ﹎︣﹁️︀︫ .︡ ︑︺︡ادی
از ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن در ︫ــ︣ف ︑︖︣︋﹤ ا︻︐﹫︀د ﹨﹜ در ︗️ ﹞︭︣ف و ﹨﹜ در

︗️ ︠︣︡ و ﹁︣وش آن ︋﹢د﹡︡ و﹛ ︰﹞ ﹤︋ ﹩ا﹠﹊﹤ ﹨﹢︐︧﹞ ﹩ــ︐﹆﹏
و ﹞︐﹀ــ︀وت در ︠﹢د و ︗﹝︹ ︠ــ﹢د ︀﹁︐﹠︡ ،ر﹁︐︀ری د﹍︣ ا︠︐﹫︀ر ﹋︣د﹡︡.
دارای ︑﹫﹜ ︋﹢دن و ︋︀ز﹊ ﹟﹉ ︑﹫﹜ ر︨ــ﹝﹢︋ ﹩دن ︋︀︻︒ ︫ــ︡ ︑︀ ا﹞﹊︀ن
ا﹠﹊﹤ ︠﹢دآ﹎︀﹨︀﹡﹤ از ا ﹟ور︵﹤ روی ﹎︣دا﹡︡﹡︡ را دا︫ــ︐﹤ ︋︀︫ــ﹠︡ و ︋﹤
︗︀ ﹩ا︧︀س ︑︺﹚﹅ ﹋﹠﹠︡ و ︋︀ ا﹞﹫︡ ︋﹤ ا﹠﹊﹤ ︠﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢ا﹡︧️ ﹞️﹫﹆﹁﹢
را در ﹁︱︀ی ﹆﹫﹆️ ﹛﹝︦ ﹋﹠﹠︡ ،در ︨︀﹤ ا︀﹝︑ ،️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹟م ︫﹊︧︐︀
و ا︧︀س ﹆︀ر︑ ﹩را ﹋﹤ از ︨﹝️ ︠︀﹡﹢اده و ︗︀﹞︺﹤ ︋﹤ آ﹡︀ ︑﹝﹫﹏ ︫︡ه
︋﹢د︣﹁ ﹤︋ ،ا﹞︀︍︧︋ ﹩︫﹢ر﹡︡«.
ا﹛︊︐﹤ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( در ﹋﹠︀ر ︋︣︎︀︀﹨﹤﹡︀︠ ﹩ی ا︣ا﹡ ﹩و ︻﹚﹜︀︋ ،
ا︗︣ا︣﹋ ﹩دن دو ︵︣ح ︋︀ ︻﹠﹢ان »آ﹫︀︫ ﹟م ︻﹫︀ران« و »︵︣ح ﹁︀︵﹫﹝︀«
﹋﹤ ︋﹤ ︮﹢رت ︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ ﹩دورهای و در ︵﹢ل ︨︀ل ا︗︣ا ﹞﹢︫﹩د د﹍︣
﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ︗﹝︺﹫️ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده ا︨️ و ︨︺ ﹩دارد از و︥﹎︀﹨﹩ی
﹞︓︊️ و ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ﹋﹤ در ﹞︣ا︨ــ﹜﹨︀ی ﹞︢﹨︊ ﹩و آ﹫﹠ ﹩و ﹞﹚ ﹩و︗﹢د
دارد در ︗️ ﹞︊︀رزه ︋︀ ﹞︺︱﹑︑﹢ ﹩ن ا︻︐﹫︀د ︋︣ه ︋﹍﹫︣د.
︵︣ح »︫︀م ︻﹫︀ران« در ︨ــ︀ل  ١٣٨٨و ︋︀ آر﹞︀ن »︨︀︠︐ ﹟ا︣ان ︋︡ون
ا︻︐﹫ــ︀د« ﹁︺︀﹛﹫ــ️ ︠﹢د را آ︾ــ︀ز ﹋︣ده ا︨ــ️ ﹋﹤ ︋︀ ︫﹠︀︨ــ︀︀﹨﹩ ﹩در
﹞﹠︀︵﹅ ︎︣ ︠︴︣ ︗﹠﹢ب ︫ــ︣ ︑︣ان ﹨﹝︣اه ︋ــ﹢د و آ﹞︀ر و ا︵﹑︻︀︑﹤﹋ ﹩
در ︭︠ــ﹢ص ︠︣ــ︡ و ﹁︣وش و ﹋︣ا﹤ ﹋﹢د﹋︀ن و ز﹡ــ︀ن ﹋︀ر︑﹢︠ ﹟اب و
︋︀﹠︎﹩ه ﹞︺︐︀د در ا︣︴﹞ ﹅︵︀﹠﹞ ﹟ح ︫ــ︡ ﹞︐︀︨ــ﹀︀﹡﹤ ﹨﹝﹤ آ﹡︀ ﹡︪︀ن از
︻﹝﹅ ︋︣ان ا︻︐﹫︀د در ︗﹠﹢ب ︫︣ ︑︣ان دا︫️.
︗﹝︺﹫️ در ︨︀ل  ١٣٨٨و ︋︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ا﹡︪︡﹤﹨︀ی ﹇﹫︀م ا﹞︀م ︧﹫) ﹟ع(،
آ﹫﹠ــ ﹩را در ا︻﹑م ︋﹫︤اری ا︗︐﹝︀ع از و︗﹢د ﹞︺︱﹏ ا︗︐﹝︀︻﹢︙﹝﹨ ﹩ن
ا︻︐﹫︀د ︋﹠﹫︀ن ﹡︀د و در ︫︉ ︫︀م ︾︣︊︀ن ﹞︀ه ﹞︣م ︋︀ ︱﹢ر ︣﹀﹡ ٣٠٠ی
دا﹡︪︖﹢︀ن دا﹡︪﹍︀ه﹨︀ی ︑︣ان در ﹞﹚﹤ ا︻︐﹫︀د زده دروازه ︾︀ر ،ا︻﹑م
︋﹫ــ︤اری از و︗﹢د ا︻︐﹫︀د ﹁︣ا﹎﹫︣ در ﹋︪ــ﹢ر ﹋︣د و ︋︀ ﹞﹊﹢م ﹡﹝﹢دن ا﹟
و︲︺﹫️ از ﹞︣دم و ﹞︧ ﹟﹫﹛﹢در︠﹢ا︨️ ﹋︣د ︑︀ ﹨︣﹤ ︨︣︺︐︣ ا﹇︡ا﹞﹩
در ا ﹟را︨︐︀ ︋﹠﹝︀﹠︡ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .در ا︀︨ ﹟ل ︗﹝︺﹫️ دا﹡︪︖﹢︀ن ︎﹫︣و
»آ﹫︫ ﹟ــ︀م ︻﹫︀ران« ︋︀ ︨︣ دادن ︫︺︀ر﹨︀ ﹩در ا ﹤﹚﹞ ﹟آ︨﹫︉ ︠﹫︤
از ﹞︺︐︀د ﹟د︻﹢ت ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ا︻︐﹫︀د ︠﹢د را ︑︣ک ﹋﹠﹠︡ ﹋﹤ در ﹡︐﹫︖﹤ آن
︨ ︣﹀﹡ ﹩در ا︔︣ ︱﹢ر دا﹡︪︖﹢︀ن︣︋ ،ای ︑︣ک ا︻︐﹫︀د داو︵﹚︉ ︫︡﹡︡ و
︋﹤ ﹋﹝︌﹨︀ی ︑︣ک ا︻︐﹫︀د ﹞︺︣﹁︣﹎ ﹩د︡﹡︡.

از ︨﹢ی د﹍︣︣︵ ،ح »﹁︀︵﹫﹝︀« ﹡﹫︤ ︵︣ح ﹝︀️ از د︠︐︣ان ︋︀﹠︎﹩ه و ﹁︣ار
﹋︣ده از ︠︀﹡﹤ ا︨️؛ ︵︣﹢﹞ ︀︋ ﹤﹋ ﹩ر ﹇︣ار دادن ﹞︺︱﹏ ﹁︣ار از ﹞﹠︤ل﹤︋ ،
︋︣ر︨︣﹁﹩︭︭︑﹩ارد︠︐︣انو﹞︪﹊﹑تا︪︣﹇﹟آ︨﹫︉︎︢︣در︗︀﹞︺﹤
و ارا﹤ را﹨﹊︀ر در ا﹢︭︠ ﹟ص ﹞︣︎﹩دازد .ا︣︵ ﹟ح ︋︀ ︋︣﹎︤اری ﹨﹝︀︪︀
و ︨ــ﹝﹫﹠︀ر﹨︀ی ︑︭︭ ،﹩د﹐﹏ و﹇ــ﹢ع ا︡︎ ﹟︡ه و ﹨﹝︙﹠﹫ــ ﹟راه﹨︀ی
︎﹫︪﹍﹫︣یازآنرا︋︣ر︨.︡﹠﹋﹩﹞﹩ا︣︵﹟ح︋︀︋︣﹎︤اری︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی︠︀ص
︠﹢د در ﹡︷︣ دارد ﹡﹍︀﹨︀︑ ﹩زه ︋﹤ ︑﹝︀﹞︀﹨﹤︊﹠︗ ﹩ی ا︀﹫﹡︀︋︣﹇ ﹤﹋ ﹏︱︺﹞ ﹟ن
آن ز﹡︀ن و د︠︐︣ان ︋︀﹠︎﹩ه ﹨︧ــ︐﹠︡ ،دا︫︐﹤ ︋︀︫︡ .د︠︐︣ا﹡﹢︠︀﹡ ﹤﹋ ﹩ا︨︐﹤
در﹎﹫︣ ﹞︺︱﹑︑﹢︙﹝﹨ ﹩ن ا︻︐﹫︀د و ﹋︀ر︑﹢︠ ﹟ا︋︫︡ ﹩ه ا﹡︡ ،و﹛﹢︑﹩﹞ ﹩ا﹡﹠︡ ︑︀
ا﹡︐︀ی ا︣﹡ ︩﹫︎ ﹩﹨︀︊︑ ︣﹫︧﹞ ﹟و﹡︡ و ﹇︣︋︀﹡ ﹩آن ﹡︊︀︫﹠︡؛ ﹠﹫ ﹟آر﹞︀﹡،﹩
︑﹠︀︋︀︀ری د︨︐︀﹡︀︋︣﹞ ﹩نا﹞﹊︀ن︎︢︣ا︨️.
︋ــ﹤ ا﹞﹫︡ روزی ﹋﹤ د﹍︣ ز﹡︡﹎﹢﹋ ︘﹫﹨ ﹩د﹋ ﹩در آ︑︩ ا︻︐﹫︀د ︠︀﹋︧ــ︐︣
﹡︪﹢د و ﹋︐︀ب ﹨﹫︘ ﹋﹢د﹋ ﹩را دود ا︻︐﹫︀د ︋︀ ︠﹢د ﹡︊︣د.
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٥٧

﹞︡د﹋︀ر و ﹋﹢دک ﹋︀ر
﹞﹫︀ وا︡ی ﹋﹝︀ل

﹋ــ﹢دک ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢د﹋ ﹩ا︨ــ️ ﹋﹤ ︨ــ︣︠﹢رد﹎︀﹆ ︦ ،﹩رت و
﹡︀د︡ه ﹎︣﹁︐︀﹫﹡ ﹟ز﹨︀︩ او را ︋︀ ﹋﹢دک ﹞︺﹝︀﹀︐﹞ ﹩﹛﹢وت ︨︀︠︐﹤ ا︨️.
︠︀﹡ــ﹢اده ︋︣ای او ﹆︀﹇ ﹩﹏ ﹡﹫︧ــ️︀﹫﹡ ،ز﹨︀ــ︩ را ﹡︀د︡ه ﹞︣﹫﹎﹩د و
﹨﹝︙﹠﹫ ﹟از ︨ــ﹝️ ︗︀﹞︺﹤ ﹨﹜ ︵︣د ︫︡ه و ﹞﹢رد ﹁︣ا﹞︣﹇ ﹩︫﹢ار ﹎︣﹁︐﹤
ا︨️ و ︀ ︑︢﹎ ﹩︗﹢را و ﹛︷﹤ای از ︨︣ ︑︣﹜ ︋﹤ او دار﹡︡.
ا﹡︺﹊︀س ر﹁︐︀ر ︗︀﹞︺ــ﹤ و ︠︀﹡﹢اده در ا﹢﹋ ﹟دک ﹡ ﹩︻﹢ا﹡︤︗︀ر از ︠﹢د و
د﹍︣ی ا︨ــ️ .در ا︵︣اف ا﹢﹋ ﹟دک ــ﹤ در ︠︀﹡﹢اده و ﹤ در ﹞﹏
ز﹡︡﹎﹩اش ︑﹠︀ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︀زع ︋﹆︀ ︎︀ ︋︣︗︀︨ــ️︨ ﹟﹫﹝﹨ ﹤︋ .ــ︊︉ او ︑﹠︀
︋﹤ د﹁︀ع از ︠﹢د ﹞︣︎﹩دازد ︣ا ﹋﹤ در ︾﹀﹚️ از ︠﹢د ﹞﹢رد ︑︀︗﹜ ﹇︣ار
﹞︣﹫﹎﹩د ،﹤︺﹞︀︗ .ا﹢﹋ ﹟دک را ︋﹢︨ ︘﹫﹨﹩ا﹛ ﹩از ︨︣ ︠﹢د ︋︀ز ﹞ ︡﹠﹋﹩و
︋﹤ د﹡︊︀ل ︎︀︨︣︋ ﹩ای او ﹡﹫︧️.
﹞ــ︀ در ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ﹩و ︻﹚﹜ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع( ︋︣ آن ︫ــ︡﹜ ︑︀
︗﹢ا︋︣︋ ﹩ای ︨﹢ال﹨︀ی ﹞︐︺︡دی ﹋﹤ در ︋︣ا︋︣ ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن ا︨️ ︋﹫︀︋﹫﹜؛
ا﹠﹊ــ﹤ ﹋﹢دک ﹋︀ر ﹋﹫︧ــ️؟ ︋﹤ ﹤ وا︨ــ︴﹤ای او را ︠﹫︀︋︀﹡ ︡﹠﹞︀﹡﹩﹞ ﹩و
﹞︧ ﹤︺﹞︀︗ ️﹫﹛﹢در ﹇︊︀ل او ﹫︧️؟ و را︋︴﹤ ﹞﹫︀ن ﹋﹢دک و ﹋︧﹤﹋ ﹩
︻﹠﹢ان ﹞︡د﹋︀ر او را دارد و ︋︀ او ﹞﹢ا︗﹤ ﹞﹢︫﹩د ﹍ ﹤﹡﹢ا︨️؟
در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹢﹋ ﹟د﹋︀ن آ﹡︙﹤ ︋﹤ ︑︖︣︋﹤ ︀︮﹏ ﹎︣د︡ه آن ا︨ــ️ ﹋﹤
٥٨
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اــ ﹟ار︑︊︀ط ︋︀︡ ورای ار︑︊︀ط ︻︣ف و ﹞︺﹝﹢ل ︑︺︣︿ ︫ــ﹢د︡﹞ .د﹋︀ر
﹞︀︋﹩︧️ در ار︑︊︀ط ︋︀ ا﹢﹋ ﹟دک﹢︠ ،د و آ﹡︙﹤ ﹋﹤ او را از آن ﹋﹢دک
﹞﹠﹀﹉ و ︗︡ا ﹞︨﹩ــ︀زد︀﹠﹋ ،ر ︋﹍︢ارد .ا﹠﹊﹤ او دارا︨ــ️ و آن ﹋﹢دک
﹁︀﹇︡ آن دارا︀﹨ ﹩؛ او ︑﹢ا﹡︀︨️ و ﹇︀در ︋﹤ ︑︽﹫﹫︣ آن ﹋﹢دک .ا︣﹍﹡ ﹟ش
︋︀︻︒ ﹞︫﹩ــ﹢د آن ﹋﹢دک ﹞︡د﹋︀رش را ﹁︨︣ــ﹠﹍︀ از ︠﹢د دور ︋﹫︀︋︡.
در ا ﹟ار︑︊︀ط ﹞︡د﹋︀ر ﹞︀︋﹩︧️ ︠﹢د را ﹨﹜ ︑︣از ︋︀ ﹞︡د︗﹢︩ ﹋﹠︡،
︠﹢︩ را در و︗﹢د ﹋﹢دک ︋︊﹫﹠︡ و ︋﹤ دا﹡︧ــ︐﹤ ﹨︀︩ ا﹋︐﹀︀ ﹡﹊﹠︡ .ا﹟
﹋ــ﹢دک ︋︤ر﹎︐︣﹫﹡ ﹟ــ︀زش ورای ﹡﹫︀ز﹨︀ی ﹞︀دی ا︨ــ️ .ا﹠﹊﹤ آ﹡﹤︋ ﹩
︑﹝︀﹞ــ︨﹢︑ ﹩ــ︳ ﹁︣دی د︡ه ︫ــ﹢د ︋︀︱﹇ ︘﹫﹨﹩وت .د︡﹡ ﹤﹡ ﹩از ︨ــ︣
︑︀︨︿ و ﹡︀ا﹞﹫︡ی ︋﹚﹊﹤ از ︨︣ ︻︪﹅ ﹩﹆︪︻ ،آ﹎︀﹨︀﹡﹤.
او ﹡﹫︀ز ︋﹤ ︱﹢ر دارد﹢︱ ،ری ﹞︧ــ︐﹝︣ و ﹞︧ــ .﹤﹡﹐﹢آن ﹋﹢دک در
ار︑︊︀︵︀ت ﹡︧ــ︐﹫﹢︠ ﹟د﹞ ،ــ︡د﹋︀رش را ﹞﹩آز﹞︀︡ و ︑﹝︀م ︪︠ــ﹜ و
﹡﹀︣ت ︠﹢د را ︋﹤ او ا︋︣از ﹞﹩دارد ︑︀ ﹆﹫﹆﹢︋ ﹩دن ا﹢︱ ﹟ر را ︋︧﹠︖︡.
ا︻︐﹝︀د ا﹢﹋ ﹟دک ز﹞︀﹡︫﹩﹞ ︉﹚︗ ﹩ــ﹢د ﹋﹤ ﹞ــ︡د﹋︀رش او را ︗︤ ﹩از
ِ
﹋﹢د﹋︣﹁ ﹩ا﹞﹢ش ︫ــ︡ه ︠﹢د او︨ــ️ ﹋﹤
︠﹢د و ︗︀﹡︩ ︋︊﹫﹠︡ .ا﹠﹊﹤ او
در ر﹡︕ ا︨️︡﹞ .د﹋︀ر ︋︀︡ ︋﹤ ا ️﹆﹫﹆ ﹟وا﹇︿ ︫﹢د ﹋﹤ ﹅ ا﹡︐︀ب
دا︫︐﹤ و ︋﹤ وا︨︴﹤ ﹨﹝﹫ ﹟ا︠︐﹫︀ر ،او ا﹋﹠﹢ن ﹋﹠︀ر و︗﹢دی ا︨️ ﹋﹤ ﹅

ا﹡︐ــــ︀ب از
او ︨ــ﹚︉ ﹎︣د︡ه﹫﹞ ﹚︮ .ــ︀ن ﹞︡د﹋︀ر و
﹞︡د︗﹢ــ︩ آن ز﹞︀ن ︋﹤ و﹇﹢ع ﹞﹡﹢﹫︎﹩ــ︡د ﹋﹤ او ﹡﹆︀ب و
︮﹢ر︑﹉ ︠﹢د را ﹋﹠︀ر ز﹡︡﹢︠ ،د را از ﹞﹫︀ن ︋︣دارد و ﹋﹢دک را ︋︘﹫﹨﹩
︎︣دهای ﹞﹑﹇︀ت ﹋﹠︡ و در ︨﹊ ﹩﹛︀︠ ﹤﹋ ﹩︑﹢ا︨️ از ︑﹝︀م اد︻︀﹨︀ و ︎﹫︩ داور︀
او را در آ︾﹢ش ﹎﹫︣د ،آ︾︫﹢ــ﹢︋ ﹤﹋ ﹩ی ﹞︊️ دارد و ﹞︧ــ .️﹫﹛﹢آن ز﹞︀ن ا︨️
﹋﹤ ﹋﹢دک ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ،را ︋︀ ︠﹢د ︾︣︊﹤ و در ︗﹠﹌ ﹞﹩د︡﹢﹞ ﹩﹡︀︗ ︀︋ ،ا︗﹤ ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ او را
︋﹤ و︡ت و ﹊︫︡ ﹩ن ﹞﹢︠﹩ا﹡︡ .ا ﹟را︋︴﹤ ﹞︧﹫︣ی ا︨️ دو ︵︣﹁﹤ ﹋﹤ ﹨︣ دو ︵︣ف آن در
︀ل ر︫ــ︡ا﹡︡ و ︵︣﹅ آ﹎︀﹨ ﹩را ︵ .︡﹠﹠﹋﹩﹞ ﹩ا ﹟﹫︻ ︣﹫︧﹞ ﹟آزاد﹎ ﹩ا︨️؛ و ︋﹤ ﹞﹫︤ان آزاد﹎﹩
﹞︡د﹋︀ر ،آن ﹋﹢دک از ر﹡︖︩ آزاد ﹞︣﹎﹩دد و او را ︀﹞﹏ ︎﹫︀﹞﹩﹞ ﹩دا﹡︡ ︋﹤ ︑﹝︀﹞ ﹩آ﹡︀﹡︀︗ ﹤﹋ ﹩ن
︋﹫﹠︀︫﹩ن ︠︀﹛ ﹩ا︨️ از ﹞﹀﹢م ر﹡︕ و ︋﹤ ︠﹢اب ︾﹀﹚️ و ︋︧﹞﹩ ﹩︐﹫﹛﹢ر﹁︐﹤ ا﹡︡ .ورای ﹞︧﹫︣ی ﹞︺﹠﹢ی
﹋﹤ ﹞︡د﹋︀ر ︎︀ ︋﹤ ︎︀ی ﹞︡د︗﹢︩ آن را ︵ ︡﹠﹋﹩﹞ ﹩و ︑ ﹤﹋ ﹩﹛﹢در ﹨︣ دو ︫﹊﹏ ﹞︣﹫﹎﹩د ﹨﹜ ︎︀ی آن
﹞︀︋﹩︧ــ️ ز﹞﹫﹠﹤ای ︨︀︠︐﹤ ︫﹢د ﹋﹤ ﹋﹢دک ︠﹢د را ﹞﹉ ز﹡︡ و ︋﹤ ︨﹝︐﹢︨ ﹩ق داده ︫﹢د ﹋﹤ ︑﹝︀م
﹡︀﹎﹀︐﹤﹨︀ و ﹡︀﹡︫﹢ــ︐﹤ ﹨︀︩ در ﹫ ﹟آ﹡﹊﹤ د︨ــ︐ ﹤︋ ﹩ر﹡﹌ ﹞﹩ز﹡︡ و ﹡﹆︪ــ ﹩در ︮﹠﹤ ﹡﹝︀︩ ا﹀︀
﹞ ︡﹠﹋﹩و ︨︀زی ﹋﹤ ﹞﹢﹡﹩ازد︀︋ ،ز﹎︣﹎ ﹢دد .آن ﹨﹠﹍︀م ا︨️ ﹋﹤ ﹋﹢دک﹢︠ ،د را د﹎︣﹎﹩﹞ ﹤﹡﹢︀︋︡
و ︫︭﹫︐︡︋ ﹩︹ در او ﹞︐︊﹚﹢ر ﹞︣﹎﹩دد ﹟﹫﹠ .ز﹞﹫﹠﹤ای را ﹞︀︋﹩︧️ از و︥﹎︀﹨﹩ی ﹡﹀︐﹤
و ︋︀﹛﹆﹢ه او ﹋﹤ ﹁︣︮️ ﹁︺﹚﹫️ ﹡﹫︀﹁︐﹤ا﹡︡ در︀﹁️ .ا︖︀د ﹠﹫︀︱﹁ ﹟︿︪﹋ ️︮︣﹁ ﹤﹋ ﹩
را ︋﹤ ﹋ــ﹢دک ﹞﹩د﹨︡ ﹞︣﹎﹩﹞ ︉︗﹢دد ︑︀ او ︨ــ︣︠﹢رد﹎﹫︀ و ︦ ﹆︀ر︑︩ را
در ︨ــ︀﹤ ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ︠﹢دی ︋︀رور و ︑﹢ا﹡︀ ﹋﹤ ﹇︀در ︋﹤ ︠﹚﹅ ﹋︣دن ا︔︣ی
ا︨️ ﹋﹤ د﹍︣ان را ︋﹤ ︫﹢ق ﹞﹩آورد ا﹛︐﹫︀م ︋︪︡ .ا ﹟ز﹞﹫﹠﹤
﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ در ﹨﹠︣ ،ورزش و ︑︭﹫﹏ و...
︀﹁ــ️︫ــــ﹢د.
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٥٩

﹁︣︤اد؛ ︑﹀︣︗﹍︀ه ︀ ﹞﹚﹤ ا﹞ ﹟ا︻︐﹫︀د
روژ﹩﹡︀﹫﹋﹟

﹞﹚﹤ ﹁︣︤اد از ﹞﹚﹤﹨︀ی ﹇︡﹝︫ ﹩ــ﹝︀ل ︑︣ان ا︨ــ️ ﹋﹤ از ﹎︫︢︐﹤
︋﹤ ︮﹢رت رو︨︐︀ ﹩در ﹞︧﹫︣ ︗︀ده ا﹞︀﹞︤اده داود ا︨︐﹆︣ار دا︫︐﹤ و ︋﹤
﹞︣ور ز﹞︀ن و در ا︔︣ ︑︀︎ ﹤︺︨﹢︐️ ︋﹤ ︮﹢رت ﹞﹚﹤ای از ︫︣ ︑︣ان
درآ﹞︡ه .ا ﹤﹚﹞ ﹟در ﹞﹠︴﹆﹤ ︫ ٢ــ︣داری ︑︣ان وا﹇︹ ︫ــ︡ه ا︨️.
︲﹚︹ ︫﹝︀﹛ ﹩ا︡﹞ ﹟وده ︋﹤ دا﹞﹠﹤﹨︀ی ار︑﹀︀︻︀ت ر︫︐﹤ ﹋﹢ه ا﹛︊︣ز ﹞﹠︐﹩
﹞︫﹩ــ﹢د ،ار︑﹀︀ع  ︣︐﹞١١١٠از ︨ــ︴ در︀ ﹋﹤ ︡ ︫﹝︀﹛︣︑ ︫︣ ﹩ان
ا︨️ ﹩︋︣︾ ︹﹚︲ .آن ︋﹤ دره و رود︠︀﹡﹤ ﹁︣︤اد ﹞︡ود ﹞﹢︫﹩د ﹋﹤ از
دا﹞﹠﹤﹨︀ی ا﹛︊︣ز آ︾︀ز ︫︡ه و ︑︀ ︋︤ر﹎︣اه ︀د﹎︀ر︡﹞ ،وده ﹞﹚﹤ را ︑︺﹫﹫﹟
﹞ .︡﹠﹋﹩از ︨﹝️ ︫︣ق ﹡﹫︤ ︠﹫︀︋︀ن ﹎﹚︍︀د و ︗︀ده ﹇︡﹜ ا﹞︀﹞︤اده داود و
﹨﹝︙﹠﹫︣﹞ ﹟ز ︋﹫︫ ﹟ــ︣ک﹨︀ی ﹞︧﹊ ﹩﹡﹢و ︑︍﹤﹨︀ی ﹞︪︣ف ︋﹤ ﹞﹠︴﹆﹤
﹁︣︤اد ︋﹤ ︻﹠﹢ان ﹞︣ز ︫ــ︣﹇︫﹩﹞ ﹤︐︠︀﹠︫ ﹤﹚﹞ ﹩ــ︀︋︀﹫︠ .︡﹡﹢ن﹨︀ی
﹋︀︧﹨﹢ر و ︮︣ا ﹡﹫︤ ︑︪﹊﹫﹏ د﹨﹠︡ه ﹞︡وده ︗﹠︤︣﹁ ﹩︋﹢اد ﹨︧︐﹠︡.
در ︀ل ︀︲︣ ا ﹤﹚﹞ ﹟دارای ︡ود ︤﹨ ٢١ار ﹡﹀︣ ︗﹝︺﹫️ ا︨️ ﹋﹤
︻﹑وه ︋︣ ا﹨︀﹛ ﹏﹞︀︫ ︀︑︡﹝︻ ،﹩﹞﹢︋ ﹩ا﹇﹢ام ﹇︣︑ ،﹩﹡︀﹢ک ز︋︀ن︤﹇ ،و﹠﹩
و ا﹁︽︀ن ﹞︤﹡ .︡﹡﹢︫﹩د﹉ ︋﹤  ٤٠در︮︡ از ︨︀﹋﹠︀ن ا ﹤﹚﹞ ﹟را ﹋﹢د﹋︀ن
ز︣ ︀︨ ١٠ل ︑︪﹊﹫﹏ داده ا﹡︡ .ا ﹟ا﹞︣ ︨︊︉ ︫︡ه ﹋﹤ ︑﹑﹊︪﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢ت
و ﹞︧︀﹏ ا︗︐﹝︀︻ ﹩در ا﹢﹞ ︣︐︪﹫︋ ﹤﹚﹞ ﹟رد ︑︣﹇ ﹤︗﹢ار ﹎﹫︣د ︀︋ .و︗﹢د
ا ﹤︋ ﹟د﹛﹫﹏ ﹁﹆︡ان ︨﹠︡ ﹞︀﹛﹊﹫️ ر︨﹝︣︋ ﹩ای ا﹞﹑ک ﹞﹢︗﹢د در ﹞﹚﹤
﹁︣︤اد︪﹞ ،ــ﹊﹑ت ﹆︤﹫﹞ ︩﹨︀﹋ ︉︊︨ ﹩﹇﹢ان ︨ــ︀︠️ و ︨︀ز و در
﹡︐﹫︖﹤ ﹁︨︣ــ﹢ده ︫︡ن ا︋﹠﹫﹤ در ا︫︡ ﹤﹚﹞ ﹟ه ا︨️︣︋︀﹠︋ .ا︡︺﹞ ﹟ود
︨︀︠️ و ︨︀ز﹨︀ی ﹞﹢︗﹢د ﹡﹫︤ ︠︀رج از ︲﹢ا︋︳ و ︀ر﹢ب﹨︀ی ﹇︀﹡﹩﹡﹢
روی ﹞﹩د﹨︡ .ا ﹟ا﹞︣ ︋︀ ︑︤﹡ ﹤︋ ﹤︗﹢د﹉ ︋﹢دن ︋﹤ ﹎︧ــ﹏﹨︀ی ︫ــ﹝︀ل
︑︣ان و و︗﹢د ﹇﹠︀ت﹨︀ی ﹞︐︺︡د ﹎︀﹨︀ از ز︣ ︠︀﹡﹤﹨︀ و ︫︧︐﹤ ︫︡ن ︎﹩
︨ــ︀︠︐﹝︀ن ﹨︀ ،ا︐﹝︀ل آ︨ــ﹫︉ ﹋︀﹞﹏ ﹞﹚﹤ را در ︮﹢رت و﹇﹢ع ز﹛︤﹛﹤
ا︐﹝︀﹛︣︑ ︫︣ ﹩ان ︋﹤ ﹞︣ا︑︉ ︋﹫︪︐︣ ﹞.︡﹠﹋﹩
︠﹫︀︋︀ن﹨︀ی آ︨﹀︀﹛️ ︫︡ه ︋︀ر﹉︀﹨﹤﹢﹋ ،ی ︑ ﹢در ︑︉︨︀﹠﹞︀﹡ ️﹁︀︋ ،﹢
و ﹞︐︣ا﹋﹜ ︨ــ︀︠︐﹝︀﹡ ﹩زا︾﹤ای ︾﹫︣ ا︨ــ︐︀﹡︡ارد ︋︡ون ﹞︖﹢ز و ︀ ﹇﹤﹞︀﹠﹛﹢
ای︀︖﹠﹨︀﹡ ،ری و ︻︡م ا﹡︧︖︀م ﹁︣﹨﹠﹍ ︣﹆﹁ ️﹁︀︋ ،﹩زده ،دره ی ︠﹢ش
آب و ﹨﹢ا و ︋︀ ︮﹀︀ را︀﹫︻ ﹟﹞︀﹞ ،ن ﹞︺︐︀د︀﹫︙﹇︀︀﹇ ،﹟ن و ﹞︖︣﹞︀ن ﹋︣ده
ا︨️ ﹤﹝﹨ .ا﹑︱︺﹞ ﹟ت ︎︪️ ر︨︐﹢ران﹨︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹌ ﹞︺︣وف ا﹟
دره ﹎﹜ ︫ــ︡ها﹡︡ و از ﹁︣︤اد ︑﹠︀ ﹡﹝︀ ﹩ز︊︀ ︋︣ای ﹞︣دم ﹞︨﹩ــ︀زد ا﹞︀
ِ
︸︀﹨︣ ︎︣ زرق و ︋︣ق ا﹞︣وز ﹋﹑﹡︪ــ︣
︣ه ﹆﹫﹆ــ ﹩ا﹤︋ ﹤﹡ ،﹤﹚﹞ ﹟
︑︣ان ﹞﹫﹝︀﹡︡ و ﹡﹤ ︋﹤ رو︨︐︀ و ﹨﹜ ﹠︀ن ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹞︡ود ︋﹢دن ﹁︱︀ی
٦٠
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﹁﹫︤﹊ــ ﹩آن ﹞︭﹢ر در ﹞﹫︀ن ︋︀﹁️ ﹁︣﹨﹠﹍ــ ،﹩ا︗︐﹝︀︻ ﹩و ا﹇︐︭︀دی
︑︀زه ︋ــ﹤ ار﹞︽︀ن آ﹞︡هاش ﹞︫︀︋﹩ــ︡ و دارای ﹡︷︀م ا︗︐﹝︀︻﹩﹍﹠﹨︣﹁ ،﹩
و ا﹇︐︭︀دی ﹋︀﹞﹑ ﹞︐﹀︀و︑ ﹩از ﹞﹠︀︵﹅ ﹨﹝︧ــ︀﹤ ﹞︣﹁﹤ ﹡︪ــ﹫) ﹟و﹛﹠︖﹉،
︨︺︀دت آ︋︀د︫︣ ،ک ︾︣ب (﹉﹡﹢︎ ،ا︵︣اف ︠﹢د ﹞.︫︡︀︋﹩
﹨﹝﹤ ا ﹟و︥﹎︀﹨﹩ی ا︫︀ره ︫︡ه ﹞﹠︖︣ ︋﹤ د︡ه ︫︡ن ﹞︺︱﹑ت ︋︧﹫︀ری
در ا︫ ﹤﹚﹞ ﹟ــ︡ه ا︨️ ﹋﹤ ﹎︀﹨ ﹩︐ ﹩از ﹞﹚﹤﹨︀ی ﹞︺︱﹏ ︠﹫︤ د﹍︣
︫︣ ︑︣ان ﹨﹜ ﹞︐﹝︀︤ ﹞﹢︫﹩د از ︗﹝﹚﹤︀﹋ ﹏︱︺﹞ :ر ﹋﹢د﹋︀ن︣﹋ ،ا﹤ دادن
و ﹁︣وش ﹋﹢د﹋︀ن︀ ،در﹡︪﹫﹠ ﹩و زا︾﹤ ﹡︪﹫﹠ ،﹩ا︻︐﹫︀د ﹋﹢د﹋︀ن︡﹡ ،ا︫︐﹟
اوراق ﹨﹢︐﹢︭︠ ﹤︋ ﹩ص در ﹞﹫︀ن ﹞︀︗︣ ﹟ا﹁︽︀ن ﹋﹤ ﹞﹠︖︣ ︋﹤ ﹞︣وم
︫︡ن ﹋﹢د﹋︀ن از ︑︭﹫﹏ ︫︡ه﹢︊﹡ ،د ﹁︣﹨﹠﹌ ︑﹢﹋ ﹤︋ ﹤︗﹢د﹋︀ن در ﹞﹫︀ن
︠︀﹡﹢اده﹨︀ ︋﹤ ︭︠﹢ص در ز﹞﹫﹠﹤﹨︀ی ︋︡ا︫️﹢︊﹡ ،د ﹁︣﹨﹠﹌ ︑﹤︋ ﹤︗﹢
︑︭﹫﹏ ︻﹚﹜ و آ﹠︡ه ﹋﹢د﹋︀ن در ﹞﹫︀ن ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ ،ا︫︐︽︀ل ︋﹤ ا﹞﹢ر ︠﹑ف
︋﹤ و︥ه ا︨ــ︐︺﹝︀ل و ︑﹢ز︹ ﹞﹢اد ﹞︡ر ︑︨﹢ــ︳ وا﹛︡﹋ ﹟ــ﹢د﹋︀ن ،و︗﹢د
﹁︱︀ی ︪︠ ️﹡﹢و ︠﹑ف در ︠︀رج از ﹞﹠︤ل﹢︠︣︋ ،رد ︗﹠︧﹫︐﹏﹫︭︑ ︀︋ ﹩
د︠︐︣ان در ︋︣︠﹢﹡︀︠ ﹩اده ﹨︀ ︣﹆﹁ ،و ﹞︪﹊﹑ت ا︫︐︽︀ل ︋︣ای ︨︣︎︨︣️
︠︀﹡﹢اده︡︺︑ ،اد ز︀د ︋︙﹤﹨︀ در ︠︀﹡﹢اده﹨︀ و آ︫﹠︀ ﹡︊﹢دن ︋︀ ︑﹠︷﹫﹜ ︠︀﹡﹢اده،
و︗﹢د ︑﹠﹢ع ﹎︣و﹨ ﹩و ﹇ ﹩﹞﹢و ﹁︣﹨﹠﹍︀﹀﹡ ﹤︋ ︣︖﹠﹞ ﹤﹋ ﹐︀︋ ﹩ق در ﹞﹚﹤ ︐﹩
در ﹞﹫︀ن ︠﹢د ا﹁︽︀﹡︀ ﹞﹢︫﹩د︫︡ ︣﹫﹆︑ .ن ﹨﹢️ ا﹁︽︀﹡︀ در ﹞﹫︀ن ﹞︣دم
﹋﹤ ︐﹢︠ ﹤︋ ﹩د ﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن ﹨﹜ ︨︣ا️ ﹋︣ده ﹋﹤ ︋︀︻︒ ا︖︀د ︪︠﹝﹩
﹡﹀︐﹤ ﹡︧︊️ ︋﹤ ا︣ا﹡﹫︀ ︫︡ه ا︨️ ︳﹫﹞ .ز︧️ ︋︧﹫︀ر آ﹛﹢ده )و︗﹢د
ز︋︀﹛﹤﹨︀ی ︋︧﹫︀ر در دره و ︑︊︡﹏ ︫︡ن ︋﹤ د︎﹢ی ﹠︡ ︨︀﹛﹤ و ر﹨︀ ︫︡ن
﹁︀︲﹑ب ︠︀﹡﹍︀﹝﹫︋ ︒︻︀︋ (︀﹨ ﹤﹢﹋ ﹤︋ ﹩ری﹨︀ی ︎ ﹩︐︨﹢و ︻﹀︀﹨️﹡﹢ی
د︨ــ︐﹍︀ه ادراری و ا﹡﹢اع ا﹡﹍﹚︀ در ﹋﹢د﹋︀ن ︫︡ه ا︨️ .در︀﹁️ ︫︣﹤
از ﹋﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن دارای ﹋︀رت ا﹇︀﹞️ ︋︣ای ورود ︋﹤ ﹞︡ارس دو﹛︐﹩︐ ﹩
﹎︀﹨ ︣︐︪﹫︋ ﹩از ︫︣﹤ ﹞︭﹢ب از ︵︣ف آ﹞﹢زش و ︎︣ورش﹢︋ ﹟﹋︀︨ ،دن
︋︧﹫︀ر ﹞︺︐︀د ﹟در دره و ﹞︭︣ف آ︫﹊︀ر آ﹡︀ ﹋﹤ ︑︡︡ ︋︤ر﹎︣︋ ﹩ای ا﹁︣اد
﹞﹚﹤ و ﹋﹢د﹋︀ن ا︨️.
︋︀ ︑﹑﹊︪﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢ت ذ﹋︣ ︫︡ه ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹁︣︤اد ︋︀ ﹋﹢د﹋︀ن ﹞︣وم از
︑︭﹫ــ﹏ ا︀﹋ ﹤﹚﹞ ﹟ر ︠﹢د را آ︾︀ز ﹋︣ده ا︨ــ️﹢﹋ .د﹋︀﹡﹢﹊﹞ ﹤﹋ ﹩م
︋﹤ ﹋︀ر ا︗︊︀ری ﹡﹫︤ ﹨︧ــ︐﹠︡ و ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹞︺︱﹑ت ︋︧﹫︀ر ️﹞﹑︨ ،روان
آ︨﹫︉ د︡های دار﹡︡ .آ﹞﹢زش﹨︀ی ا﹑︻ ︤﹋︣﹞ ﹟وه ︋︣ آ﹞﹢زش﹨︀ی
در︨ــ︡︋ ،﹩ا︫️﹢︋︀︐﹋ ،ا﹡ ︳﹫﹞ ،﹩ز︧️ ،ز︋︀ن ا﹡﹍﹚﹫︧ ︣﹠﹨ ،﹩و
﹞︀رت آ﹞﹢زی را ﹡﹫︤ در ︋︣ ﹞︣﹫﹎﹩د.

︠︀﹡ــ﹤ ︻﹚﹜ ﹁︣︤اد در ﹞﹫︀ن ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ︠﹢د ︋︀ ﹏ ﹞︪ــ﹊﹑ت د﹍︣
﹞﹚﹤ از ︗﹝﹚﹤ ا︻︐﹫︀د ﹎︣︊︀﹡﹍﹫︣ ﹋﹢د﹋︀ن ،ا﹇︡ام ︋﹤ ︫﹠︀︨︀︣︑ ،﹩ک او﹛﹫﹤
و ︎﹫﹍﹫︣ی﹨︀ی روا﹡︪﹠︀︨ــ﹞ ،﹩ــ︡د﹋︀ری و ﹋︀رآ﹁︣﹠︋ ﹩ــ︣ای ﹋﹢دک و
︠︀﹡﹢ادهاش ﹋︣ده ا︨️﹢﹠﹋︀︑ .ن ﹢﹋ ٣دک از ا ﹟ا﹞﹊︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د﹡︡ و
﹋﹝︀﹋︀ن ︫﹠︀︨︀﹫︀ ادا﹞﹤ دارد.
﹨﹝︙﹠﹫﹑︱︺﹞ ﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ ﹟ت ز︧ــ️ ﹞﹫︴ ﹩ا︫ــ︀ره ︫︡ه ا﹇︡ام ︋﹤
︋︣﹎︤اری ︵︣ح »﹁︣︤اد ︎︀ک« ︋﹤ ︫︣ح ز︣ ︫︡ه ا︨️ .در ا︣︵ ﹟ح،
ا﹨︡ا﹁ــ﹢︙﹝﹨ ﹩ن ︎︀ک ︫ــ︡ن ﹞﹚ــ﹤ ی ﹁︣︤اد از ز︋︀﹛ــ﹤ و ︲︀︺︀ت،
﹁︣﹨﹠﹌ ︨︀زی ︋︣ای ︨︀﹋﹠﹫ ﹟در را︨︐︀ی ︎︀﹋﹫︤﹎ ﹩و ﹀︶ ﹞﹫︳ ز﹡︡﹎﹩
︫ــ︀ن︪﹞ ︉﹚︗ ،ــ︀ر﹋️ ﹞︣دم و ﹋﹢د﹋︀ن در ︋︊﹢د و︲︺﹫️ ︋︡ا︫️
﹞﹫︳ ،و ︎﹫︪ــ﹍﹫︣ی از ︋﹫﹝︀ری﹨︀ی ﹡︀︫ ﹩از ز︋︀﹛﹤﹨︀ و ﹀︶ ︨﹑﹞️
︗︧ــ﹝ ﹩و روا﹡﹢﹋ ﹩د﹋︀ن ﹞﹚﹤ ﹞﹢رد ﹡︷︣ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹤ ا︨ــ️ .از ︗﹝﹚﹤
︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی ا︗︣ا ︫ــ︡ه ﹡﹫︤ ﹞﹢︑﹩ان ︋﹤ ︗﹚︉ ︑︗﹢ــ﹤ و ﹝︀️ ︀﹨NGO
و ︨ــ︀ز﹞︀ن﹨︀ی ﹁︺︀ل در ﹢زهی ﹞﹫︳ ز︧️︤﹎︣︋ ،اری ﹋﹑س﹨︀ی
آ﹞﹢زش روش﹨︀ی ﹞︀﹁︷️ از ﹞﹫︳ ز︧️ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن و ︻﹝﹢م،

در︠︐﹊︀ری و ︎︀﹋︧︀زی ︋﹤ ︮﹢رت ﹡﹝︀د ،﹟ا﹡︐︭︀ب ︑︺︡ادی از ﹋﹢د﹋︀ن
و ا﹨︀﹛﹢﹠︻ ﹤︋ ﹩ان ︎︀︨ــ︡ار ﹞﹫︳ ز︧ــ️ ︋︀ ارا﹤ ︋︀زو︋﹠︡ و ︨﹢ت﹨︀ی
﹞︭ــ﹢ص ︋ــ﹤ آ﹡︀ و ...ا︫ــ︀ره ﹋︣د .اــ︣︵ ﹟ح ︋︀ ا︨ــ︐﹆︊︀ل ﹞︣دم و
﹎︣وه﹨ــ︀ی ﹞﹫︳ ز︧ــ︐ ﹩در ﹁︀ز اول ︋︣﹎︤ار ︫ــ︡ ا﹞︀ ﹋﹝ــ︀﹋︀ن ا︗︣ای
﹁︀ز﹨︀ی د﹍︣ ا︣︵ ﹟ح در د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ ﹇︣ار دارد.
︋︀ و︗﹢د ﹨﹝﹤ ا﹇︡ا﹞︀ت ︮﹢رت ﹎︣﹁︐﹤﹢﹠﹨ ،ز ﹞︪﹊﹑ت ﹁︣﹨﹠﹍ ﹩ز︀دی
﹎︣︊︀﹡﹍﹫︣ ا ﹤﹚﹞ ﹟ا︨️ ﹋﹤ ﹡﹫︀ز ︋﹤ ا︨︐﹝︣ار ︱﹢ر ︋﹫︪︐︣ داو︵﹚︊︀ن
︗﹝︺﹫️ و ﹨﹝﹊︀ری ﹞︣دم و ﹞︧ــ ﹟﹫﹛﹢دارد .ر﹁︹ ﹞︪ــ﹊﹑ت ا﹇︀﹞️ و
︑︭﹫ــ﹏ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ا﹁︽︀ن ﹊ ﹩از ﹞﹢ا﹡︹ ︋︤رگ ︎﹫︩ رو ا︨ــ️ و ﹡﹫︀ز ︋﹤
﹨﹝﹊︀ری﹨︀ی ︑︪ــ﹊﹏﹨︀ی ﹞︣دم ﹡︀د ﹞︣︑︊︳ ︋︀ ﹞︀︗︣ ﹟و ار﹎︀ن﹨︀ی
︋﹫ ﹟ا﹛﹝﹚﹚ ﹩و دو﹛︐ ﹩ذی ر︋︳ را ﹞︀﹋ ﹏﹊︪﹞ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .︡︊﹚︵﹩ر ﹋﹢دک
و ا︻︐﹫ــ︀د ﹋﹢دک ﹡﹫︀ز ︋﹤ ﹁︣﹨﹠﹌ ︨ــ︀زی و آ﹎︀﹨︪︋ ﹩ــ︧﹞ ﹩ــ︐﹝︣ ︋﹤
︗︀﹞︺ــ﹤ و ﹋︀ر ﹨﹝︤﹞︀ن ︋ــ︀ ︠︀﹡﹢اده﹨︀ دارد ﹋﹤ ︑︀﹋﹠ــ﹢ن از ﹡﹍︀ه ︗﹝︺﹫️
ا﹞︀م ︻﹚ ﹩دور ﹡﹝︀﹡︡ه و ︋﹤ و︗﹢د ﹇︀﹡﹢ن﹨︀ی ﹝︀︐︣︋ ﹩ای ︗﹚︣﹫﹎﹢ی از
︑﹊︣ار آ﹡︀ ﹡﹫︀ز ا︨️.
︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

٦١

﹡﹍︀﹨ ﹩د﹍︣﹎ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹉ وا﹇︺﹫️

﹞︀دری ﹋﹤ ︋︀︡ ︎︡ری ﹨﹜ ﹋﹠︡
د﹋︐︣ ﹎﹚﹠︀ر ︮︣اف

︋﹤ ﹎︤ارش روز﹡︀﹞﹤ ﹨﹝︪ــ︣ی ︫﹠︊﹤  ٢٨ارد︊︪️  ︩﹫︋ ،١٣٩٢از
دو ﹞﹫﹚﹫﹢ن و ︎︀﹡︭︡ ﹨︤ار زن ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده در ا︣ان ︫﹠︀︨ــ︀﹩
︫ــ︡ه ا︨️︪﹞ .ــ﹊﹑ت ا ﹟ز﹡︀ن ،﹊ ﹩از ﹞︧︀﹚ ﹩ا︨️ ﹋﹤ ︗︀﹞︺﹤ ﹞︀
︋ــ︀ آن رو︋︣و ا︨ــ️ و ︑︊︺︀ت ﹁︣اوا﹡ ﹩را از ﹡︷ــ︣ ا︗︐﹝︀︻ ،﹩ا﹇︐︭︀دی و
﹁︣﹨﹠﹍︣﹝﹨ ﹤︋ ﹩اه دارد .زن ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده ︀ ︠﹢د︨︣︎︨︣️ ︋﹤
ز﹡ ﹩ا︵﹑ق ﹞︫﹩ــ﹢د ﹋﹤ ﹞︧ــ︀︺﹞ ﹟﹫﹞︀︑ ️﹫﹛﹢ش ز﹡︡﹎ ﹩︀ اداره ا﹞﹢ر
︠﹢د و ︠︀﹡﹢اده ︠﹢د را ︋﹤ ︵﹢ر دا﹜ ︀ ﹞︡︻ ️﹇﹢ه دار ﹞.︫︡︀︋﹩
﹉ زن ﹨﹠﹍︀﹞︧﹝﹨ ﹤﹋ ﹩ــ︣ ︠﹢د را ︋﹤ د﹐﹚ــ ﹩از ﹇︊﹫﹏ ︵﹑ق﹢﹁ ،ت،
ا︻︐﹫︀د ،از ﹋︀ر ا﹁︐︀د﹎ ﹩و ر﹨︀ ︫ــ︡ن ︑︧﹝﹨ ︳︨﹢ــ︣ و ...از د︨️ داد،
وارد د﹡﹫︀ی ︗︡︡ی ﹞︫﹩ــ﹢د ﹋﹤ ︋︀ ﹞︐︭︀ت آن آ︫ــ﹠︀︡﹡ ﹩ارد︢﹛ ،ا
ا ﹟ز﹡︀ن ﹞﹢︑﹩ا﹡﹠︡ ︑︊︡﹏ ︋﹤ ﹉ ﹎︣وه آ︨﹫︉ ︎︢︣ در ︗︀﹞︺﹤ ︋︪.︡﹡﹢
﹠﹫ــ ﹟ز﹡﹫﹡ ﹩ــ︀زی ﹞︊︣م ︋﹤ ﹝︀️ ﹡︀د﹨︀ی ﹞︧ــ﹢ل و ﹋﹚﹫﹤ ا﹇︪ــ︀ر
︗︀﹞︺ــ﹤ دارد .ا﹞︀ ﹞︐︀︨ــ﹀︀﹡﹤ در ︗︀﹞︺﹤ ﹞︀ ﹨﹠﹍︀﹞﹋ ﹩ــ﹤ ︋︀ ﹠﹫ ﹟ز﹡︀﹡﹩
رو︋︣و ﹞﹢︫﹩﹜ ︡﹨︀︫ ،ر﹁︐︀ر﹨︀ ︉︨︀﹠﹞︀﹡ ﹩از ︗︀﹡︉ ا︵︣ا﹁﹫︀ن و ︐﹩
︠︀﹡﹢اده ︠﹢د زن ﹨︧ــ︐﹫﹜︪﹞ .ــ﹊﹑ت ا﹢﹡︀︋ ﹟ان ﹋﹤ ﹞︺﹝﹢﹠︻ ﹤︋ ﹐﹢ان
ز﹡︀ن ﹞︴﹚﹆﹤ ︀ ︋﹫﹢ه در ︗︀﹞︺﹤ ︫ــ﹠︀︠︐﹤ ﹞︫﹩ــ ︡﹡﹢را ﹞﹢︑﹩ان در ا︋︺︀د
﹁︣﹨﹠﹍ ،﹩ا﹇︐︭︀دی و ا︗︐﹝︀︻ ﹩د︨︐﹤ ︋﹠︡ی ﹋︣د.
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︋ــ︀ ︑︋ ﹤︗﹢ــ﹤ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹡︀︮﹫ ︗︀﹞︺ــ﹤ ا﹞︣وز ﹞︀ ،و﹇︐ ﹩ــ﹉ زن ︋﹫﹢ه
﹞﹢︫﹩د︣﹍﹡ ﹩︻﹢﹡ ،ش ﹞﹠﹀ ﹤︋ ️︊︧﹡ ﹩او ︀ ﹡︡︻ ﹩︻﹢م ا︻︐﹝︀د در ﹞﹫︀ن
ا︵︣ا﹁﹫︀﹡︩ ︫﹊﹏ ﹞︣﹫﹎﹩د .ا︧﹞ ﹟﹚﹤ ︋︀︻︒ ا︖︀د ا︧︀س ︋﹫﹍︀﹡﹍ ﹩و
﹡︀ا﹞﹠ ﹩و ﹡︀را︐ ﹩در را︋︴﹤ ︋︀ د﹍︣ان در او ﹞﹢︫﹩د ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .از ︱﹢ر
در ا︗︐﹝︀︻ــ︀ت و ︗﹝︹﹨︀ی ︠︀﹡﹢اد﹎ ﹩ا︧ــ︀س ﹡︻﹢ــ︢︺﹞ ﹩ب ︋﹢دن
﹞︀﹆﹫﹆︑ ﹅︊︵ .︡﹠﹋﹩ت ا﹡︖︀م ︫ــ︡ه ٨٧ ،در︮ــ︡ از ا ﹟ز﹡︀ن ،ا﹞﹠﹫️
ا︗︐﹝︀︻﹢︠ ﹩د را ﹋ــ﹜ ︀ ︐﹢﹠︻ ︣﹀︮ ﹩ان ﹋︣ده ا﹡︡؛ ﹋﹤ ا﹢︠ ﹟د ︀﹋﹩
از ︻ــ︡م ﹝︀️ ا︗︐﹝︀ع از آ﹡︀ن و ︐ ﹩دا﹞ ﹟زدن ︋﹤ ﹞︡ود️﹨︀ی
ا︗︐﹝︀︻ ﹩و ﹁︣﹨﹠﹍︣︋ ﹩ای ا﹢﹡︀︋ ﹟ان ﹞.︫︡︀︋﹩
︻﹑وه ︋︣ آن ،ا ﹟ز﹡︀ن د︀ر ﹡︡﹞ ﹩︻﹢ود️ ︐ ﹩در ﹫︴﹤ ︠︀﹡﹢اد﹎﹩
و دو︨︐︀ن ﹡﹫︤ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹤ ا︧﹞ ﹟﹚﹤ از ﹁︣﹨﹠﹌ ︾﹚︳ و ز﹞﹫﹠﹤﹨︀ی ذ﹨﹠﹩
﹡︀در︨️ ﹞﹢︗﹢د در ︗︀﹞︺﹤ و ︻︣ف آن ︻﹚﹫﹤ ا︣﹎ ﹟وه︣﹫﹎﹩﹞ ﹏﹊︫ ،د.
﹛︢ا ،ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده ﹞︺﹝ ﹐﹢د︀ر ﹞︪﹊﹑ت رو ﹩و ا︧︀س
︑﹠︀ ﹩و ا﹁︧︣د﹎ .︡﹡﹢︫﹩﹞ ﹩ا ﹩︫︀﹡ ﹏﹊︪﹞ ﹟از ︻︡م ا︻︐﹝︀د ︗︀﹞︺﹤
︋﹤ آ﹡︀ن ﹞︫︀︋﹩ــ︡︀﹨﹩﹆﹚︑ .ی ا︫︐︊︀﹨ ﹩︐﹫︧﹠︗ ︰﹫︺︊︑ ︉︗﹢﹞ ﹤﹋ ﹩در
︗︀﹞︺﹤ ﹞︫﹩ــ﹢د و ا︀︋ ﹟ور ︾﹚︳ ﹋﹤ در︋︀ره ز﹡︀ن ︫ــ﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹤ ا︨ــ️،
﹞ ︉︗﹢دور ︫︡ن آ﹡︀ن از ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی ا︗︐﹝︀︻ ﹩و ا﹇︐︭︀دی ﹞︣﹎﹩دد

﹋﹤ ﹞︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی︫︀ن را دو ﹠︡ان ﹞︀︨﹩زد.
﹞︪﹊﹑ت ︎﹫︩ روی ا︣﹎ ﹟وه از ﹞︀دران
︱ــ︣ت ﹞﹝︡ )ص( ﹁︣﹞﹢ده ا︨ــ️︤﹡ ︣﹆﹁» :د﹉ ا︨ــ️ ﹋﹤ ︋﹤ ﹋﹀︣
︑︊︡﹏ ︫﹢د «.ا ﹟﹫︊﹞ ﹟︨ ﹟آن ا︨️ ﹋﹤ ﹞︪﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ︑︀︔﹫︣
﹞︧ــ︐﹆﹫﹝ ﹌﹠﹨︣﹁ ︣︋ ﹩دارد﹢﹡︀︋ .ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده ︀︋ ︀﹠︑ ﹤﹡ ،ا﹟
﹞︪﹊﹑ت د︨️ ︋﹤ ﹎︣︊︀ن ﹨︧︐﹠︡︀︧﹞ ﹟﹫﹠ ﹤﹊﹚︋ ،﹚︨︤ ﹤︋ ︣﹫︔︀︑ ﹩ا﹩
︋︣ روی ا﹁︣اد ︑️ ︑﹊﹀﹏︫ــ︀ن دارد︋ .ــ︣ای ﹡﹝﹢﹋ ﹤﹡﹢د﹋︀﹡️︑ ﹤﹋ ﹩
︨︣︎︨︣︐ ﹩آ﹡︀ ﹨︧︐﹠︡﹢︑ ︀︊﹛︀︾ ،ا﹡︀ ﹩ورود ︋﹤ ︨︴﹢ح ︋︀﹐ی ا︗︐﹝︀ع و
︑︣ک﹨ــ︀ی ا︗︐﹝︀︻ ﹩را ﹡︡ار﹡︡﹑︻ .وه ︋︣ ا︪﹫︋ ،﹟ــ︐︣ از د﹍︣ان در
﹞︺︣ض ︠︴︣ آ︨﹫︉﹨︀ی ا︗︐﹝︀︻ ﹩از ︗﹝﹚﹤ ︋︤ه ﹋︀ری ،ا︻︐﹫︀د و د﹍︣
﹞﹢ارد ﹞︪︀︋﹤ ﹞ ︣﹫︔︀︑ ﹩︑﹑﹊︪﹞ ﹟﹫﹠ .︡﹠︫︀︋﹩و ︑︊︺︀ت ︋︧﹫︀ر ︻﹝﹫﹆﹩
در ︨ــ︴ ا︗︐﹝︀ع دارد ﹋ــ﹤ از آن ︗﹝﹚﹤ ﹞﹢︑﹩ان ︋ــ﹤ ا﹁︤ا︩ ﹡︀ا﹞﹠،﹩
و ︗ــ︣م و ︗﹠︀️ ﹨﹜ در ﹞﹫︀ن ﹡︧ــ﹏ ︀︲︣ و ﹨﹜ در ﹞﹫︀ن ﹡︧ــ﹏﹨︀ی
آ﹠︡ه ا︫ــ︀ره ﹋︣د .از ︨ــ﹢ی د﹍︣︀︪﹁ ،ر ﹞︪ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ︋﹤ ا﹟
ز﹡ــ︀ن︀﹎ ﹩︐ ،ه ︨ــ︊︉ ا︗︊︀ر آ﹡︀ن ︋﹤ ︑ ﹟دادن ︋﹤ ا﹇︡ا﹞︀ت ﹡︀﹞︪ــ︣وع
︋︣ای ︑︀﹞﹫︀︺﹞ ﹟ش ز﹡︡﹎︣﹎﹩﹞ ﹩دد ﹋﹤ ﹞﹢︑﹩ا﹡︡ ﹤︺﹞︀︗ ﹌﹠﹨︣﹁ ،را ︋﹤
﹡︀︋﹢دی ︋﹊︪︀﹡︡.

﹊ ﹩د﹍︣ از ︎﹫︀﹞︡﹨︀ی ا︀︪﹁ ﹟ر﹨︀ی ا﹇︐︭︀دی﹢﹡︀︠ ︣︋ ،اده﹨︀ی از ﹨﹜
﹎︧︧︐﹤ و ا ﹟ز﹡︀ن ،ا︖︀د ﹞︺︱﹏ ︱﹢ر ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن ﹞︫︡︀︋﹩
﹋﹤ ﹊ ﹩از ︋︤ر﹎︐︣﹑︱︺﹞ ﹟ت ا︗︐﹝︀︻ ﹩ا︨️ .از ︨﹢ی د﹍︣﹩﹞ ،دا﹡﹫﹜
﹋﹤ ﹞︡ر︨ــ﹤ و ︑︭﹫﹏ و ︨﹢اد ،﹊ ﹩از راه﹨︀ی ا︫︀︻﹤ ﹁︣﹨﹠﹌ ﹞︴﹚﹢ب
در ︗︀﹞︺﹤ ا︨ــ️ .ا﹞︀ ا︾﹚︉ ا ﹟ز﹡ــ︀ن ︋﹤ د﹛﹫﹏ ﹡︀︑﹢ا﹡ ﹩در ︑︀﹞﹫︤﹨ ﹟﹠﹤
︑︭﹫﹏ ﹁︣ز﹡︡ان ︫︀ن﹢︊︖﹞ ،ر ﹨︧︐﹠︡ آ﹡︀ن را ︋﹤ ﹞︡ارس ﹡﹀︨︣︐﹠︡؛ ﹋﹤
ا︧﹞ ﹟﹚﹤ ﹡﹫︤ ︨︊︉ دور ︫︡ن ﹋﹢د﹋︀ن ا﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨︀ از ﹡︷︀م ﹁︣﹨﹠﹍ ﹩و
آ﹞﹢ز︫ ﹩و ︻︡م ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹞︴﹚﹢ب ︫︭﹫️ آ﹡︀ ﹞︣﹎﹩دد.
از د﹍︣ ﹞︪ــ﹊﹑︑ ﹤﹋ ﹩ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده ︋︀ آن رو︋︣و ﹨︧︐﹠︡،
﹞︧﹚﹤ ﹞︧﹊ ﹟و ︨︣︎﹠︀ه ا︨ــ️﹢︭︠ ﹤︋ .ص در ︫︣ا︳ ﹁︺﹚ ﹩ا︗︐﹝︀ع
ا︣ان ﹋﹤ ﹞︪ــ﹊﹑ت ا﹇︐︭︀دی ︨ــ︊︉ ا﹁︤ا︩ ا﹁︧︀ر﹎︧ــ﹫︐﹤ ﹇﹫﹝️
﹞︧ــ﹊ ﹟و ا︗︀ره ︋︀ ︫︡ه ا︨️︀﹫︧︋ ،ری از ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ︗︀﹞︺﹤ ﹨︡ف
در﹎﹫︣ ﹞︪﹊﹑ت ︻︡︡های از ا ﹟د︨️ ﹨︧︐﹠︡︀﹎ ﹩︐ .ه ﹎︤ارش﹨︀﹩
︋﹤ ﹎﹢ش ر︨ــ﹫︡ه ا︨️ ﹋﹤ ︻︡م ︑﹢ا﹡︀ ﹩در ︑︀﹞﹫︤﹨ ﹩﹛︀﹞ ﹟﹠﹤ ﹞︧﹊،﹟
﹞︐︀︨﹀︀﹡﹤ ︨ــ︊︉ ︎︡︡ آ﹞︡ن ﹞︪﹊﹑ت د﹍︣ی از ﹇︊﹫﹏ ︨﹢ء ا︨︐﹀︀ده
︗﹠︧ــ ﹩و ا︠﹑﹇﹢︨ ﹩︠︣︋ ﹩دا﹎︣ان از ﹞︀در و د︠︐︣ان ︠︀﹡﹢اده﹨︀ی ا﹟
﹠﹫﹠︫︡ ﹩ه ا︨️.
︫﹝︀ره﹡﹜︀︐︧︋︀︑،ن١٣٩٢

٦٣

︻﹑وه ︋︣ ﹞︧ــ︀﹏ ﹎﹀︐﹤ ︫︡ه ️﹫︺﹝︗ ،در ︑﹆﹫﹆︀ت ︠﹢د ︋﹤ ا﹤︖﹫︐﹡ ﹟
د︨ــ️ ︀﹁︐﹤ ﹋﹤ ︋︣︠ــ ﹩از ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا ﹟ز﹡︀ن﹢﹡︀﹋ ،ن ا﹞﹠︧﹫﹡ ﹩ــ️ ︑︀
﹞︀دران ︋︐﹢ا﹡﹠︡ د︨ــ️ ︋﹤ ﹞︪ــ︀︾﹚︣︋ ﹩ای ﹋︧ــ︉ درآ﹞︡ در ︋﹫︣ون از
︠︀﹡﹤ ︋︤﹡﹠︡﹢︵ ﹤︋ .ر ﹞︓︀ل ،در ︋︣︠﹢﹞ ﹩ارد ﹨﹠﹢ز ︎︡ر ︠︀﹡﹢اده ﹋﹤ در﹎﹫︣
ا︻︐﹫︀د ا︨ــ️ و ︑﹢ا﹡︀︀﹋ ﹩ر﹋︣دن ︠﹢د را از د︨️ داده︀︱﹁ ،ی ︠︀﹡﹤ را
﹞﹏ ﹞︭︣ف ﹞﹢اد ﹞︡ر ︐︣︋ ﹩ای ا﹁︣اد د﹍︣ ︨︀︠︐﹤؛ و ︀ در ︋︣︠﹩
د﹍︣ ﹞﹢ارد︀﹨﹏﹞ ،ی ز﹡︡﹎ ﹩ا ﹟ز﹡︀ن د︀ر ﹡︀ا﹞﹠︀﹫︧︋ ﹩ری ا︨️ ﹋﹤
﹡﹝﹢︑﹩ا﹡﹠︡ ︋﹤ ︻﹚️ ︠︴︣ات و ﹡︀ا﹞﹠ ﹤︋ ،﹩را︐ ﹩از ︠︀﹡﹤ ︠︀رج ︫ ︡﹡﹢︀
﹋﹢د﹋︀ن︫︀ن را ︑﹠︀ ︋﹍︢ار﹡︡.
در ﹠﹫︫︣ ﹟ا︴︀︋ ﹤ ﹩︡ ﹋︣د؟
︋ــ﹤ ﹡︷︣ ﹞︀﹚︻ ،ــ ﹩ر︾﹜ ا﹠﹊ــ﹤ ︋︀︡ ︋︀ ︑ــ﹑ش ﹎︧ــ︐︣ده ا︗︐﹝︀︻︀﹍﹡ ﹩ه
﹡︀در︨ــ️ و ︋︀ور﹨︀ی ︾﹚︳ را از ︗︀﹞︺﹤ زدود و ﹁︱︀ی ز﹡︡﹎ ﹩در︨ــ︐﹩
را ︋ــ︣ای ا︀﹞ ﹟دران و ﹁︣ز﹡︡ان︫ــ︀ن در ا︗︐﹝ــ︀ع ا︖︀د ﹋︣د ﹤︋ ،﹆﹫﹟
﹡﹫︀ز ︋﹤ ︋︣︠︀﹋ ﹩ر﹨︀ی ︨️ ا﹁︤اری و ز︣︋﹠︀﹤︋ ﹤︗﹢︑ ︀︋ .️︧﹨ ︤﹫﹡ ﹩
︑︺︡اد ز︀د ︠︀﹡﹢اده﹨︀ ﹤﹋ ﹩در ا︣﹎ ﹟وه د︨︐﹤ ︋﹠︡ی ﹞﹩︠︣︋ ،︡﹡﹢︫﹩
︵︣ح﹨︀ی ︎﹫︪ــ﹠︀دی ﹋﹤ ︋﹤ ﹡︷︣ ﹞﹩ر︨︡ ︋︀︡ از ︵︣ف ﹡︀د﹨︀ی ذی
ر︋︳ و ﹞︧﹢ل ︋︣ای ﹋﹝﹉ ︋﹤ ﹏ ﹞︪﹊﹑ت ا﹢﹡︀︋ ﹟ان ︮﹢رت ﹎﹫︣د،
︋﹤ ︫︣ح ز︣ ﹞:︫︡︀︋﹩
ا︠︐︭︀ص دادن ︋﹢د︗﹤ دو﹛︐︣︋ ﹩ای ︑︭﹫﹏ ﹁︣ز﹡︡ان ا﹢﹡︀︠ ﹟اده﹨︀
︫﹠︀︨ــ︀﹢﹡︀︋ ﹩ان ︨︣︎︨︣ــ️ ︠︀﹡﹢اده ︑︀﹡ ︳︨﹢د﹨︀ی ﹞︺︐﹝︡ و ز︣
︎︣︋ ︩︫﹢دن ︮﹫ آ﹡︀ ︋︀ ﹨︡ف ︑﹢ا﹡﹝﹠︨︡︀زی و ︫﹠︀︠️ ︑﹢ا﹡︀︀﹨﹩ی
آ﹡︀ ︑﹢︠ ︳︨﹢د︫︀ن ︋︣ای ر︫︡ ︮﹫ در ا︗︐﹝︀ع
ا︮﹑ح و ︑︭﹢︉ ﹇﹢ا﹡﹫︀︋ ﹟ز﹡︪︧︐﹍ ﹩و ︑︭﹢︉ ﹆﹢ق ︋︀ز﹡︪︧︐﹍﹩
︋︣ای ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده
︋﹫﹝﹤ ︑︀﹞﹫ ﹟ا︗︐﹝︀︻ ﹩و ︠︡﹞︀ت در﹞︀﹡﹢﹡︀︋ ﹩ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده و
﹁︣ز﹡︡ان آ﹡︀
︋︣﹡︀﹞﹤ ر︤ی و ﹝︀️ ︻﹝﹚ ﹩از ︵︣ح﹨︀ی ︑﹢ا﹡﹝﹠︨︡︀زی و ﹋︀رآ﹁︣﹠﹩
︋︣ای ا︣﹎ ﹟وه ﹨︡ف
﹎︧ــ︐︣ش ﹞︪ــ︀︾﹏ ︠︀﹡﹍ــ ﹩و ︋︣﹎ــ︤اری دوره﹨ــ︀ی آ﹞﹢ز︫ــ ﹩و
︠﹢دا︫︐︽︀﹛︀﹋ ،﹩ر︀︋ ﹩و ︋︀زار︀︋ ﹩و ﹝︀️ از ﹁︣وش ︑︡﹫﹛﹢ات آ﹡︀
ا︠︐︭︀ص ︋﹢د︗﹤ ︋︣ای ︑︧﹫﹏ و د︨︐︨︣ ﹩ا ︪︣﹇ ﹟در ︑︀﹞﹫︤﹨ ﹟﹠﹤
﹞︧﹊﹑﹫︧︑ ︀︋ ﹟ت ﹞﹠︀︨︉
﹋︀﹨︩ ︨︀︻️ ﹋︀ری ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده در ﹇﹢ا﹡﹫ ﹟ر︨﹝︀﹋ ﹩ر
﹋︪﹢ر و ﹝︀️ از آ﹡︀ن در ︋︣ا︋︣ ﹋︀ر﹁︣﹞︀
﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی︗﹝︺﹫️در﹝︀️از︋︀﹡﹢ان︨︣︎︨︣️︠︀﹡﹢اده
وا︡﹨ــ︀ی ﹞ــ︡د﹋︀ری و ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ﹫︺﹝︗ ﹩ــ️ ا﹞ــ︀م ︻﹚ــ︋ ﹩ــ︀ ﹨︡ف
︑﹢ا﹡﹝﹠︨︡︀زی و ︫﹠︀︨︀﹡︡ن ︑﹢ا﹡︀︀﹨﹩ی ا ﹟ز﹡︀ن ︋﹤ ︠﹢د︫︀ن ا﹇︡ام ︋﹤
︋︣﹎︤اری ︋︣﹡︀﹞﹤﹨︀ی ﹞︐﹀︀و︑︣﹋ ﹩ده ا︨ــ️ ﹋﹤ ﹞﹢︑﹩ان ا﹢﹞ ﹟ارد را ︋﹤
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︫︣ح ز︣ ︠﹑︮﹤ ﹋︣د:
︋︣﹎︤اری ﹋︀ر﹎︀ه﹨︀ی آ﹞﹢ز︫ــ ﹩روا﹡︪﹠︀︨ ﹩و روان در﹞︀﹡︡﹨ ︀︋ ﹩ف
︠﹢د︋︀وری و آرا﹞︩ ذ﹨﹠ ﹩آ﹡︀ن
︋︣﹎︤اری ﹋﹑س﹨︀ی آ﹞﹢ز︫ــ﹢︠ ﹩دا︫ــ︐︽︀﹛ ﹩و ﹋︀رآ﹁︣﹠︡﹨ ︀︋ ﹩ف
︑﹢ا﹡﹝﹠︨︡︀زی ﹎︣وه ﹨︡ف
ا︖ــ︀د ﹁︱ــ︀ی ﹋︀ری و ﹋︀ر﹎︀ه﹨︀ی ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ ﹉﹢﹋ ﹩در ︠︀﹡﹤﹨︀ی
ا︣ا﹡ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚﹩
ا︖︀د ا︫︐︽︀ل﹨︀ی ﹋︣︋ ﹩﹍﹡︀︠ ﹉﹢ای ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده
﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩در ز﹞﹫﹠﹤ ︠﹫︀︵ ﹩و ︑ ︡﹫﹛﹢ا﹛︊︧﹤ و ︑︤﹫﹠︀ت ﹛︊︀س
﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩در ز﹞﹫﹠﹤ ا﹡﹢اع ︋︀﹁︐﹠ ﹩از ﹇︊﹫﹏ ︎︫﹢ــ︀ک︣︻ ،و︨﹉﹑﹋ ،ه
و د︨︐﹊︩
﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩در ز﹞﹫﹠﹤ ﹞︭﹐﹢ت ︠﹢را﹋︫ ﹩ــ︀﹞﹏ ا﹡﹢اع ︑︫︣﹫︖︀ت،
﹞︣︋︀︨ ،ــ︊︤︖︀ت آ﹞︀ده ︪︠﹉ و ﹁︣︤ری︣﹫︫ ،﹠︀︗ ﹩ت﹤︨﹢︊﹝︨ ،
︠︀﹡﹍︀﹡ ،﹩ن ا﹁︽︀﹡︀﹫︎ ،﹩زداغ و﹢︮ ﹤︋ ...رت ︨﹀︀ر︫ــ︡﹠︋ ﹤︐︧︋ ︀︋ ﹩ی
︋︡ا︫︐ ﹩در ﹋︀ر﹎︀ه ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡﹩
︋︣﹎︤اری دوره آ﹞﹢زش ﹡﹆︀︫ــ ﹩روی ︎︀ر﹤ و ︫︀ل و ﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩در
ا﹢︭︠ ﹟ص ︋︣ای ︗︀﹞︺﹤ ﹨︡ف
ارا﹤ ︠︡﹞︀ت ﹞︪ــ︀وره روا﹡︪﹠︀︨ ﹩را﹍︀ن ︋︀ ﹨﹝﹊︀ری روا﹡︪﹠︀︨︀ن
داو︵﹚︉
ارا﹤ ︠︡﹞︀ت در﹞︀﹡ ﹩را﹍︀ن ︋︀ ﹨﹝﹊︀ری ︎︫︤﹊︀ن داو︵﹚︉
ارا﹤ ︠︡﹞︀ت ا﹞︡ادی آ﹞﹢ز︫ــ ﹩﹍﹠﹨︣﹁ ،﹩و ︑︽︢﹤ ︋﹤ ﹋﹢د﹋︀ن آ﹡︀
در ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡﹩
︋︣﹡︀﹞﹤ ر︤ی ︋︣ای ا︖︀د ﹡︧︐﹫ ﹤﹡︀︠ ﹟ا︫︐︽︀ل ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚︀︋ ﹩
﹡︀م »︠︀﹡﹤ ﹋︀ر ا︣ا﹡ «﹩و︥ه ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده
﹋﹚﹫ــ﹤ ﹞︭﹐﹢ت ﹁ــ﹢ق در ︀ل ︀︲︣ ︋﹫︪ــ︐︣ ︋﹤ ︮﹢رت ︨﹀︀ر︫ــ﹩
︑︫﹩﹞ ︡﹫﹛﹢ــ﹢د؛ ا﹎︣﹤ ︗﹝︺﹫️ در ﹡︷︣ دارد ︋︀ ﹎︧︐︣ش ﹁︺︀﹛﹫️﹨︀ی
﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹩و ︋︀زار︀︋︧﹎ ﹩ــ︐︣ده ︋︣ای ا︭﹞ ﹟ــ﹐﹢ت︀︱﹁ ،ی ﹋︀ری
﹨︣ــ﹤ ︋︐ــ︣ی را ︋︣ای اــ︪﹇ ﹟ــ︣ از ﹞︡د︗﹢︀ن ﹁︣ا﹨ــ﹜ آورد﹤﹫﹚﹋ .
﹞︭ــ﹐﹢ت ﹋︀رآ﹁︣﹠ــ ﹩و ︑﹫﹛﹢ــ︡ات ﹞︡د︗﹢︀ن ︗﹝︺﹫ــ️ ا﹞︀م ︻﹚﹩
در ــ︀ل ︀︲ــ︣ ︋ــ﹤ ︮ــ﹢رت ︨﹀︀ر︫ــ︀﹝︑ ︀︋ ﹩س ︋ــ︀ روا︋ــ︳ ︻﹝﹩﹞﹢
︗﹝︺﹫ــ️ ︋︀﹇ ٢٣٠٥١١١٠ــ﹏ ︑﹫﹤ ا︨ــ️︪︋ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .ــ ﹩از ا﹟
﹞︭ــ﹐﹢ت ︋﹤ ︮﹢رت آ﹡﹑ ﹟از ︵︣﹅ و︋︧ــ︀️ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚﹩
︋ www.sosapoverty.orgــ︀ ﹨﹝﹊︀ری »﹁︣و︫ــ﹍︀ه ا﹠︐︣﹡︐︀﹋ ﹩دو︠«﹤﹡﹢
﹇︀︋﹏ ︠︣︡ ﹞﹑︻ .︫︡︀︋﹩وه ︋︣ ا︀﹀︨ ﹟ر︫︀ ﹇︀︋﹏ ار︨︀ل ︋﹤ ︑﹝︀م ﹡﹆︀ط ︋︀
﹨﹝︀﹨﹠﹍ .︫︡︀︋﹩﹞ ﹩﹚︊﹇ ﹩در ︲﹝ ﹟وا︡ ﹋︀رآ﹁︣﹠ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︀م ︻﹚﹩
آ﹞︀ده ︫ــ﹠﹫︡ن ﹡︷︣ات ︫ــ﹝︀ ︻︤︤ان ︋︣ای ︋︣﹎︤اری ︵︣ح﹨︀ی ︗︡︡
﹝︀︐ــ ﹩و ﹡﹫︤ ﹎︧ــ︐︣ش ا ︀︐﹫﹛︀︺﹁ ﹟در ﹝︀️ از ز﹡︀ن ︨︣︎︨︣ــ️
︠︀﹡﹢اده و ﹁︣ز﹡︡ان︫︀ن ا︨️.

از﹨︡﹁﹝﹠ـ︡ی︀را﹡﹤﹨︀
︑︀︋﹨﹩ــ︡﹁﹋﹩ــ﹢د﹋︀﹡ــ﹤﹞﹟
︻﹚﹩ر﹨︀﹩

﹞﹢︲﹢ع ا﹡︪︀ء ︣︐︋ :ا︨️ ︎﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹠﹤ ﹞︀ن ︋﹍﹫︣د ︀ ︎︡ر﹞︀ن؟
از و﹇︐ ︣﹨ ︫︡ ﹜﹛︀︨ ٥ ﹩روز در ︠﹫︀︋︀ن ﹁︀ل ﹁︣و︫︣﹋ ﹩ده ام︣﹨ ︣︑︩﹫︎ .
روز ︀﹞﹢︑ ٦ ︀︑ ٥ن در روز در ﹞﹩آوردم و آ﹇︀م ﹨﹜ ︋︀ ﹨﹝﹫︡﹆﹞ ﹟ار ﹨︤﹠﹤
︻﹝ــ﹏ روزا﹡﹤اش در ﹞﹩آ﹞︡ .ــ﹉ روز آ﹇︀م ﹡﹠﹤ام را ︮︡ا ﹋︣د و ﹎﹀️
﹇︣ار ︫︡ه ﹡﹀️ ︋﹫︀︡ ︨︣ ︨ــ﹀︣ه ﹨︀︀︫﹢︠ ﹩﹚﹫︠ ﹟﹞ .ل ﹡︪︡م﹢ .ن
﹁﹊︣ ﹋︣دم ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ ︨﹀︣ه ﹞︀ن آ︑︩ ︋﹍﹫︣د .ا﹞︀ ︋︺︡ ﹁﹝﹫︡م ﹡﹀️ را
﹞﹩ر︤﹡︡ در ﹉ ︋︀︗﹤ ︋︽﹏ ︋︀﹡﹉ و آ﹇︀م ﹉ ﹋︀رت دارد ﹋﹤ ︋︀ آن ︎﹢ل
﹡﹀️ را از ︋︀︗﹤ ﹞︣﹫︋ ︪︡﹋﹩ون و ﹞﹩آورد ︠︀﹡﹤.
ا﹞︀ ﹨﹫︘ و﹇️ آن ︎﹢ل را ︨ــ︣ ︨ــ﹀︣ه ﹞︀ن ﹡﹫︁ورد .ــ﹉ ︋︀ر د︡م آ﹇︀م
آن ︎ــ﹢ل را داد ︋ــ﹤ ﹡︀﹨﹫ــ︡ آ﹞︍ــ﹢ل زن ︑ــ︀ ازش ︋﹤ ﹇﹢ل ︠ــ﹢دش دوا
︋﹍﹫ــ︣ه .از آن روز ︎ــ﹢ل دوای آ﹇︀م ︋﹫︪ــ︐︣ ︫ــ︡ و ﹨﹝﹤ ﹫ــ︤ ﹎︣ان︑︣
︫ــ︡ و ﹞ــ︀درم ﹨﹜ ﹋ــ﹤ ︑︀ ︋﹤ ــ︀ل ا︎ ﹤﹝﹨ ﹟ــ﹢ل ﹉ ︗︀ ﹡︡ــ︡ه ︋﹢د،
︋︣اــ﹜ ﹢︠ ٣ا﹨︣ و ︋︣ادر د﹍︣ آورد ﹋﹤ ︎﹢ل ﹡﹀️ ︋﹫︪ــ︐︣ ︨ــ︣ ︋︧ــ︀ط
آ﹇ــ︀م دود ︫ــ﹢د .ــ︀ ﹐د﹍ــ︣ ︠ــ﹢دش ﹨ــ﹜ ﹋﹠ــ︀ر آ﹇︀م ︨ــ︣ ︋︧ــ︀ط
﹞︪﹡﹩ــ﹫﹠︡ .ــ︀﹞ ﹐ــ ﹟و دو ︠﹢ا﹨ــ︣ و ــ﹉ ︋ــ︣ادر د﹍ــ︣م ﹨ــ︣ روز

﹞﹩رو﹜ ﹁︀ل ﹞︣﹁﹩و︫ــ﹫﹜ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹜ از ︎︦ ﹎︣ا﹡﹢︎ ﹩ل ﹡︀ن ﹋﹤ ﹇︊﹑ ︨︣
︨﹀︣ه﹞︀ن ︋﹢د ︋︣آ﹫﹜.
دو︨ــ︐﹜ ︎﹫﹝︀ن ﹨﹜ ﹨﹠﹢ز ﹁︀ل ﹞︣﹁﹩و︫︡ .آ﹡︀ ︎﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹝.︡﹡︣﹫﹎﹩
﹢ن ︋︀︡ ︫﹠︀︨﹠︀﹞﹤ دا︫︐﹤ ︋︀︫﹠︡ ا﹞︀ آ﹇︀ش ﹞﹢﹎﹩︡ ﹡﹝﹢︠﹩ا﹨︡ ﹋︧﹩
︋︡ا﹡︡ ﹠︡ ︑︀ ︋︙﹤ ﹨︀︩ ﹞︡ر︨ــ﹤ ﹡﹝﹩رو﹡︡ و ︋︣ای ﹨﹝﹫︨︀﹠︫ ﹟ــ﹠︀﹞﹤
﹡﹝︣﹫﹎﹩د .او  ﹤︙︋ ٧دارد ﹋﹤ ﹨︣ ﹋︡ام روزی ︀﹞﹢︑ ١٥ن درآ﹞︡ دار﹡︡ و
﹋︀ر ︨﹤ روز︫︀ن ﹞﹢︫﹩د ︋﹤ ا﹡︡ازه ﹨﹝︀ن ︎﹢ل ﹡﹀️ ﹞︀.
دــ︣وز آ﹇︀م ︋﹤ ﹡﹠﹤ام ﹎﹀ــ️ ﹋﹤ ا﹎︣ ︠﹢ا﹨︣ و ︋︣ادر﹨︀﹜ ︋︀ز ﹨﹜ ︋﹫︪ــ︐︣
︫﹢د﹢︎ ،ل ﹡﹀️ ︋﹫︪︐︣ ﹞﹢︫﹩د︫ ️﹀﹎.ــ︀︡ دو︋︀ره زن ︋﹍﹫︣د︡︠ .ا︀
ا﹎︣ ﹨﹝﹫﹢︗ ﹟ر ﹡﹠﹤ ﹞ ﹟و ﹡﹠﹤ ︧ــ︀︧﹝﹨ ﹟﹤ ﹞︀ن و ﹡﹠﹤﹨︀ی ﹋︀﹞ ﹤﹢ن
︋︙﹤ ︋﹫︀ور﹡︡ ،آن و﹇️ ﹨﹝﹤ ︗︀ ︎︣ از ︋︙﹤﹨︀︫﹩﹞ ﹩ــ﹢د ﹋﹤ ﹇︣ار ا︨️
﹁︀ل ︋﹀︣و︫﹠︡ و ﹞﹝﹊ ﹟ا︨️ د﹍︣ ﹁︀ل ﹞ ﹟را در ﹞︐︣و ﹡︣﹡︡.آن و﹇️
︗﹢اب آ﹇︀م رو ︫︉ ︡︋ ﹩م؟ را︨︐ ﹩︀دم ر﹁️ ﹁﹊︣ ﹋﹠﹜ ﹋﹤ ︋︐︣ ︋﹢د
︎﹢ل ﹡﹀️ را ﹡﹠﹤ام ﹞ ️﹁︣﹎﹩︀ آ﹇︀م.
ا﹢︋ ﹟د ا﹡︪︀ی ﹞.﹟
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︠︡او﹡︡ در ︪﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹤ ا︨️
﹁︣زاد︧﹫﹠﹩

ِ
﹋﹢دک ﹋︀ری و ﹎︀﹋ ﹩ر ﹡︡اری!
︑﹩﹎ ﹢
︑︣﹞ ﹩﹎ ﹢غ ُ﹨﹝︀ ﹤﹋ ،﹩ز َ﹅ ُ﹞︥ده ﹞﹫︁ری
︑ ﹢ر︋﹫﹠︀ ﹩و ﹞﹫﹠︀ ﹩و دا﹡︀ ﹩و ︋﹫﹠︀
و ﹎ ﹢︙﹝﹨ ﹩ر﹇﹫﹤ ﹢ ،﹊ ﹩ا︋︣ ﹤︋ ،زاری
︑ ﹤﹝︵︀﹁ ﹩﹎ ﹢ای︀﹎ ،ه ا﹞﹫︣ی و ︻︤︤ی
َ ︡﹝﹞ ﹢ ِ﹏ ︗︧︐︀﹡ ﹩و در َ︗﹠﹌ و ِ︫﹊︀ری
ِ
ا﹡﹍︪︐︣ی ︻︪﹅﹩﹡︀︪﹡ ،
︑︣︋ ﹤﹋ ﹩﹠﹫﹍﹡ ﹢
︑︀﹝﹫︎ ﹢ ﹢ن و ﹞︺﹫﹠︣﹞ ﹢︑ ،﹩ا ︀ر و ﹡﹍︀ری
︑︣︮ ﹢ ﹢ا ﹩و در︀ ﹤﹎ ﹢︑ ،آرا﹞ ﹩و ﹎︀﹨﹩
﹨﹝︙︀﹁﹢︑ ﹢نِ ،
︋﹊︪︣﹎ ﹤︋ ،︕﹠ِ﹛ ﹩داب ا﹡︀ری
︑﹤﹫﹝︨ ﹢ای و ︨︀﹝﹛﹢زی و د﹡﹫︀ و ︫﹊﹫﹑
︑︀﹝﹨ ﹢ن ز﹠︊ ﹩و ر﹇︬ ﹢︑ ،را ﹨︧️ ﹇َ︣اری
ِ
︮︡ف ︻︪﹅
︑ ﹢﹊︣﹞ ﹩﹝ ﹩و ︎︀ک ُ ﹢د ّرَ ،در
︑ ﹜﹨ ﹢آن ﹎﹝︪︡ه ِی ﹞︀ و ﹨﹝︀ن د﹛︊︣ و ︀ری
︑ ﹩﹨﹢﹋ ﹤︋ ﹢و ︋﹤ ﹋﹢ره! ︑ ﹩﹢﹋ ﹤︋ ﹢و ︋﹤ ﹋!﹤﹢
ِ
︋﹫︡اد ﹁︣︤اد! ︑ ﹤︋ ﹢دروازه ی ︾︀ری!
︑﹤︋ ﹢
٦٦
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︑︡︠ ﹢︙﹝﹨ ﹩﹎ ﹢︖︣︺︫ ﹤︋ ﹤﹋ ،﹩ی و ︨︣ودی
︀  ﹢ز﹨︣ا و ﹞︊﹫﹠︀ و ︡︓﹤︀﹋ ﹤︋ ﹢︑ ،ری
﹨﹝︙ ﹢ا﹝︀﹡ ﹩و ︎﹢︀ ﹢︑ ،در ا︀︋ ﹤︋ ﹜﹫︑ ﹟زی
ِ
︠︡او﹡︡ َ︨︣اری
︑ ﹢﹊ ﹤︊︺﹋ ﹩ی رازی﹢︑ ،
ِ
︻﹫︧ ﹩﹡︀︗ ﹩و َد َ﹞️ ﹨︧️ ︠︡ا﹩
︑︣﹞ ﹢ا
ُ﹞︣دهای ︋﹢دم و ︗︀ن دادی ام،ای ِ
ا︋︣ ︋︀ری
︑︀﹝﹨ ﹢ن ِ
»ر﹡︡« ز﹞︀﹡ ﹩و دو ︪﹝️ ﹤ ﹁︣︊︀
︑︀﹝﹨ ﹢ن ِ
﹡︀زی ﹡︀زی︣﹞ ﹤﹋ ،ا ُ﹋︪︐﹤ ︋﹤ ︠﹢اری
د︣︋︀ز︧️ ﹢ ، ﹤︋ ،︿︨﹢ر﹨️ ︪﹜ ︋﹤ را﹨﹫﹜
ای ︠﹢ش آن ﹛︷﹤ ﹋﹤ آ︀﹠ ﹢︑ ،﹩ن ︪﹝﹤ ِی ︗︀ری
--︑﹆︡﹜ ︋﹤ ﹨﹝﹤ ︫︀﹎︣دا﹡﹜︀﹨﹤︙︋ ،ی ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡ ︀︋ ﹤﹋ ﹩آ﹡︀ در ار︑︊︀ط
﹨︧ــ︐﹜ و ︋﹤ ﹨﹝﹤ ﹋ــ﹢د﹋︀ن ﹋︀ر ﹋ــ﹤ در ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚ــ ،﹩آ﹞﹤︐︠﹢ام
»︠︡او﹡︡ در ︪﹝︀ن ﹋﹢د﹋︀ن ﹡︪︧︐﹤ ا︨️«.
ا︨︀﹞ ﹤﹋ ﹩در ا ︣︺︫ ﹟از آ﹡︀ ﹡︀م ︋︣ده ام︀﹡ ،م ︋︣︠ ﹩از ﹋﹢د﹋︀ن ︠︀﹡﹤﹨︀ی
ا︣ا﹡ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا︨️ ،از دروازه ︾︀ر و ﹞﹢﹛﹢ی و ︫︣ری و...

︀﹞﹫︀ن︗﹝︺﹫️ا﹞︀م︻﹚﹩
︫︣﹋️ آذر︨﹫﹝︀ب ﹤﹡︀︠ ﹩﹞︀ :ا︣ا﹡﹢﹛﹢﹞ ﹩ی
︫︣﹋️ ﹡﹀️ ︨︍︀﹨︀ن ﹜﹚︻ ﹤﹡︀︠ ﹩﹞︀ :دروازه ︾︀ر و ﹋﹫︿﹨︀ی دو︨︐︡ار ﹞﹫︳ ز︧️
︫︣﹋️ ︎﹫﹉ ︋︣︑︣ و ﹡︪︣﹤﹨︀ی ا︡ه آل ︤︊︨ ︉﹫︨ ،و ︫︣زاد
︫︣﹋️ راو︀ن︀︊﹫︐︪︎ :ن و︋︧︀️ ا︮﹚️﹫︺﹝︗ ﹩
و︋︧︀️ ﹋︀دو︠︀︊﹫︐︪︎ www.kadokhoone.com ﹤﹡﹢ن ﹁︣و︫﹍︀ه ا﹠︐︣﹡︐﹐﹢︭﹞ ﹩ت ︠︀﹡﹤﹨︀ی ا︣ا﹡️﹫︺﹝︗ ﹩
︫︣﹋️ آ﹞﹢زش ا︣ا﹡ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹩﹞︀ :﹩دا﹡︪ ﹩و ار︑︊︀︵️﹫︺﹝︗ ﹩
︨︀ز﹞︀ن ︣︵ ﹩﹞︀ UNDP-SGPح ︑︀﹨ ︿﹫﹋ ︡﹫﹛﹢ی دو︨︐︡ار ﹞﹫︳ ز︧️
ر︀︨️ و ا︨︀︑﹫︡ ﹞︐︣م دا﹡︪﹊︡ه ﹞︡︣️ و ا﹇︐︭︀د دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐︫︣ ﹩︿ ︑︣ان
︨︀ز﹞︀ن ﹞﹠︴﹆﹤ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی ︎︀رس︀﹨️﹫﹛︀︺﹁ ﹩﹞︀ :ی ︗﹝︺﹫️ در ﹞﹠︴﹆﹤ ز﹛︤﹛﹤ زده ︋︫︣﹢
︀﹞﹫︀ن آ﹫︣﹎ ﹤﹢﹋ ﹟دان ︻︀︫﹅
︎︀رس آ﹡﹑︀﹋︀﹞ ﹉﹞ ،﹟رون ،︀ران در︀ن︡﹊︑ ،ا﹡﹤ ︀﹠﹫︨ ،ژن︀︪﹞ ،ور︀﹝︺﹞ ﹟ری ︨︡ه﹤﹞︀︨ ﹜﹫﹊ ،
︀﹞﹫︀ن ︵︣ح ﹋︀ر ︀︋ -زی ︋︣ای ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن
︫︣﹋️﹨︀ی  ،Green Powerداده ︎︣دازان ﹨﹝︣اه ا︣ا﹡﹫︀ن︪︣﹡ ،efpromm ،﹤ ز﹡︡﹎ ﹩ا︡ه آل﹤︙︊﹫︨ ،
﹞︣ا﹋︤ ﹨﹝﹊︀ر ︋︣ای ﹁︣وش ﹋﹫︿﹨︀ی دو︨︐︡ار ﹞﹫︳ ز︧️ ︠︀﹡﹤ ︻﹚﹜ دروازه ︾︀ر
﹡︪︣ ︪﹝﹤ ،﹏﹎︡﹫︋ ︪︣﹡ ،︒﹚︓﹞ ︪︣﹡ ،ا﹁︣ا ﹋︐︀ب︣﹀︋︀︐﹋ ،و︫﹐ ﹩ر︨︐︀ن

﹞︭﹐﹢ت﹇︀︋﹏︑﹫﹤از﹁︣و︫﹍︀ه︠﹫︣﹤︗﹝︺﹫️ا﹞︀م︻﹚﹩
﹨﹠︣ د︨︐︀ن ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢ار و د﹍︣ ﹞︡د︗﹢︀ن ︠︀﹡﹤ ﹨︀ی ا︣ا﹡﹩

︋︀ ︠︣︡ از ﹁︣و︫﹍︀ه ︠﹫︣﹤ ︗﹝︺﹫️ ا﹞︀م ︻﹚︀﹫﹞︀ ︹﹝︗ ﹤︋ ﹜﹨ ︀﹝︫ ،﹩ن ︋︀﹡﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢ار
و ﹋﹢د﹋︀ن ﹋︀ر و ︠﹫︀︋︀ن و د﹍︣ ﹞︡د︗﹢︀ن ︗﹝︺﹫️ ︋︍﹫︡﹡﹢︡.
︫﹝︀ره ︑﹚﹀︀﹝︑ ﹟س | ٢٣٠٥١١١٠ :و︋︧︀️www.sosapoverty.org :
وا︡ ﹋︀رآ﹁︣﹠ ﹏﹆︐︧﹞ ️﹫︺﹝︗ ﹩ا﹞︡اد دا﹡︪︖﹢︣﹞ - ﹩د﹞ ﹩ا﹞︀م ︻﹚) ﹩ع(

