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︋﹥ ﹡︀م ︠︡ا
 ︡﹠ ﹤﹋ ﹜رو ﹩﹞ ︕﹠ ︀︋︧︐︀ن ﹡﹢د و︎  در ︀﹜﹩︋ ﹥ ا︨︐﹆︊︀ل ︑
﹝︀﹨﹩ ا︨️، ︑﹑︫﹩ ︑︀زه را  ﹋﹥ ﹨﹛ ﹜︢ت︋ ︩ ا︨️ و 
 .﹜ا ﹋︣ده  آ︾︀ز   ،︀︊﹡︣ا﹎ و   ﹢﹡  ﹩︑︀﹫︋︣ ︖︑ ︀وی   ﹜﹨
آ﹁︐︀ب  ﹎︣﹝︀ی  ﹝﹫︀ن  در  ︻︤︤ان،   ︀﹝︫ ا︨︐﹆︊︀ل 
﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ ﹁︭﹏  ︑︀︋︧︐︀﹡﹩، ︣ار︑﹩ را در ﹝︀ ا︖︀د︠ 
 ،﹜دی آ︾︀ز ﹋︣ده ا﹢︊ ﹫︀م︋  ︑︀زه ای را ﹋﹥ در ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥︎ 
﹫︪︣﹁️ در ﹁︭﹏ ﹨︀ی  ︣ای︎  ﹥ ا﹡﹍﹫︤ه ای ﹋﹠︡،︋   ︋﹏︡︊︑
 ﹩︀﹨ا﹝︀﹡️ ﹨︀ و د︨︐︀ورد ︶﹀ ︀ ︡ ا﹜︊︐﹥︋  ︋︺︡ی!! و︮ 
 ﹤︋ و  ︨︀ل  دوازده   ﹩︵ ︠︡﹝︐﹍︤ار﹝︀ن  دو︨︐︀ن   ﹤﹋
︻︊︀ر︑﹩ ﹏ و ︫︩ ﹁︭﹏ ﹎︫︢︐﹥، ر﹇﹛ زده ا﹡︡ و 
ز﹝︀ن  ︨︀ل  دوازده  ا﹡︡.  ﹎︢ا︫︐﹥   ﹤︺ود  ﹤︋ ︋︣ا﹞︀ن 
 ︀﹞ ی   ﹤﹝﹨  ﹤﹋  ️ ︨ا درازی   ︣ ﹝︻  ️ ︧﹫﹡  ﹩﹨︀︑﹢﹋
︀ل  ︀﹨ ﹩︐﹩ دارد. دوازده︨  ︀ و︨  ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹥ ﹜︢ت ﹨
 ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟ا ﹤ ︡ن︋  ︋︡ون و﹇﹀﹥ و ﹨︣ ﹁︭﹏ ﹝﹠︐︪︫︣ 
︀﹊️ ﹨︀ و︗﹢د دارد از ︨︐﹩ ﹨︀ و ︫︀دی ﹨︀ی 
︀ری   ﹤︋  ︀﹞ و  آ︨︀ن!  ﹠︡ان   ﹤﹡  ︣﹫︧﹞  ﹉ دن﹢﹝﹫︎
︠︡او﹡︡ ︵﹩ دو ︨︀ل و در وا﹇︹ ﹨︪️ ﹁︭﹏ آ︑﹩ در 
﹊︀ر  ﹢د را︋   ︠﹩︺  ︨️︀﹡ د و﹢ ﹢ا﹨﹫﹛︋   ︠︀﹝  ︫️﹞︡︠
︧️ ︑︀ ﹋﹞︀﹋︀ن ︵︣اوت و ︗︢ا︋﹫️ ﹡︪︣﹥ ی  ︠﹢ا﹨﹫﹛︋ 
︣ روی  ︊﹢دی ﹀︶ ﹎︣دد و  در ︻﹫﹟ ︀ل، راه︋  ︎﹫︀م︋ 
︋︀ ︑﹞︀م  ﹝︴︀﹜︉ و رو﹊︣د﹨︀ی ︑︀زه ︑︣ ︋︀ز ︋︀︫︡. ﹝︀ 
 ﹤﹞︀﹡ ﹤ ︀ ا︐︣ام و ︑﹢︗﹥ و︥ه︋  و︗﹢د ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
 ﹩︀﹨ ️﹋︤ان ﹝︪︀ر︤︻ ︀﹝ ﹨︀، د﹜﹠﹢︫︐﹥ ﹨︀ و ︑︖︀رب︫ 
 ﹤﹋ ﹜︣﹫﹎ ︣ی را ︋﹊︀رو ︑︭︀و ︉﹛︀︴﹞ ︀ ﹜﹫﹠︤﹎︣︋ را
﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ﹝︪︐︣ک   ︹﹁︀﹠﹞  ︀︋ ︑︱︀دی 
و   ︡﹠﹊﹡ دور  ︠﹢د  ا︮﹙﹩  ﹨︡ف  از  را   ︀﹞ و  ﹡︡ا︫︐﹥ 
︀وی ︑︖︣︋﹥، ﹡﹫︣و و ا﹝﹫︡ ︋︀︫︡. و ا﹞ ﹟﹛ ا︑﹀︀ق 
﹡﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د  ️︀﹝ ︀︋ ︣﹍﹞︡ا﹋︓︣ی ﹨﹞︣ا﹨︀ن و 
ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م! ا﹝﹫︡ دار﹛ ︋﹥ رو﹡︡ی 
د︨️ ︀︋﹫﹛ ︑︀ ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟، ا︪︣﹡ ﹟﹥ را 
﹋︀﹝ً﹑ از آن ︠﹢د ︋︡ا﹡﹠︡ و ︡ا﹋︓︣ ﹋﹢︫︩ ﹝︪︐︣ک 
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 ﹅﹚︠ ﹝﹫﹑دی   ١٩٨٣ ︨︀ل  در   "﹟︐︧ز ک  ︀︎" ﹋︐︀ب   ︦﹢﹡  ︩﹫︎ او﹜﹫﹟ 
︫︡، ا﹝︀ ︑︀ر︙﹥ ا﹟ ︎︣وژه از آن ﹨﹛ ﹁︣ا︑︣ ﹝﹫︣ود.

ا﹟ ﹋︐︀ب ﹁ ﹉︨︣️ از ﹡︀︭ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︑︖︣︋﹥، 
ک ز︧︐﹟، ﹋﹥ ﹝︀ در ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه، روا︋︳  ﹡﹫︣و و ا﹝﹫︡ ا︨️ در︋︀ره ︎︀

و ︠︡﹝️ ︋﹥ د﹍︣ان ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
در  ﹝︺︐︀دان  از  ︋︧﹫︀ری   ︿﹚︐﹞ ︑︖︀رب  از   ️︧ا  ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹋︐︀ب   ﹟ا

︨︣ا︨︣ ︗︀ن.

﹟︐︧ز ک ︀︎

د﹨︡،   ﹩﹞ ﹇︣ار   ︒︋ ﹝﹢رد  را  ﹇︡م  دوازده   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ا︮﹢ل  ﹋︐︀ب   ﹟ا
 ﹩︭︫ درک ﹤︋  ﹉﹝﹋ ️︗ را ﹋︀ر︋︣دی  و   ︡﹫﹀﹞ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹢ا﹐︑﹩ 

ا︻︱︀ء از ﹨︣ ﹇︡م ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا︨️.  ︻﹞﹙﹊︣د   ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹋︐︀ب   ﹏﹝﹊﹞ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  را﹨﹠﹞︀ی  ﹋︐︀ب 
︎︣وژه ا﹡︐︪︀ر ا﹟ ﹋︐︀ب در ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︨︀ل ١٩٩٥ آ︾︀ز ﹎︣د︡ و در ︨︀ل 

.︫︡ ︪︣︐﹠﹞ ١٩٩٨

را﹨﹠﹞︀ی ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م

و  و ١٢ ︨﹠️  ﹇︡م   ١٢ ﹤﹋  ︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹋︐︀ب ︫︀﹝﹏ ٢٤   ﹟ا
﹎︣وه  ا︑︀د  و   ﹩︭︫ دی﹢︊︋  ️︗ را  ︀﹡آ  ﹩﹡︀رو ا︮﹢ل 

︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹝︺︣ف   ﹤﹋ ا﹡︡  ︫︡ه   ﹤ارا ای   ﹤﹡﹢﹎  ﹤︋  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︐︀ب   ﹟ا در 
 ﹩﹡︀رو ︋﹫︡اری  از  ︋︀ز︑︀︋﹩  و   ︡﹠︫︀︋  ﹩﹞  ︀﹞ ا︻︱︀ی   ﹩﹡﹢﹎︀﹡﹢﹎
 ︀﹨︣ای ﹎︣و ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︊︺﹩︋  ﹠️ ﹨︀ی ا﹟ ﹋︐︀ب︋   ︨︩  ︋.︡﹠︐︧﹨

و ︀﹊﹉ ا︻︱︀ء ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︑︃﹜﹫︿ ا﹟ ﹋︐︀ب ١٠ ︨︀ل ︋﹥ ︵﹢ل ا﹡︖︀﹝﹫︡ و در ﹝︀ه اوت ١٩٩٣ 

ز ︣︀پ ر﹁️.

﹍﹢﹡﹍﹩ ︻﹞﹙﹊︣د



در او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ ی ︠﹢د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︫﹫﹢ ه ای ﹋﹥ ا︻︱︀ء در ︋︀ره ی ﹡﹢ه ی ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ︋︣ 
 ﹏﹊︪﹞  ︳﹆﹁  ﹟﹞ ︋﹫﹞︀ری؟!   :﹜︣د﹋  ﹩﹞  ︣﹊﹁ ︠﹢د   ︀︋  .﹜﹫︫︀︋ ﹋︣ده   ︉︖︺︑ ﹋︣د﹡︡،   ﹩﹞  ️︊︮ ︠﹢د  ز﹡︡﹎﹩ 

﹝︭︣ف ﹝﹢اد دا︫︐﹥ ام! آ﹡︀ در ︋︀ره  ﹤﹫︤ی ︮︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ 
︎︦ از ﹎︫︢️ ﹝︡︑﹩، ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ در︀︨﹩ ﹋﹥ در ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ﹝﹢︠︐﹫﹛، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐﹫︀د ﹁︣ا︑︣ از 
﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر ا︨️. ا︻︐﹫︀د ︋︪﹩ از و︗﹢د ﹝︀︨️؛ ﹉ ︋﹫﹞︀ری ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ را، 
ا﹁﹊︀ر،  در  را  آن  ا︔︣ات   ︤﹫﹡ ﹝︭︣ف   ︹︴﹇ از   ︦︎  ﹩︐ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞ ﹎﹫︣د.   ﹩﹞  ︣︋ در  ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ︋︡ون   ︀  ︀︋
ا︧︀︨︀ت و ر﹁︐︀ر ︠﹢د ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠﹫﹛. ︡︋﹟ د﹜﹫﹏، ︋﹥ راه ﹙﹩ ﹡﹫︀ز دار﹛ ﹋﹥ در ا︮﹑ح ﹨﹞﹥ ی ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی 

ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ ﹝﹣︔︣ ︋︀︫︡. راه ﹏ آن ﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ ا︨️. 
﹋﹞﹫︐﹥ ی ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی در ﹡︷︣ دارد، ︋︪﹩ را ︋﹥ ︀پ ﹎︤︡ه ای از ︑︖︣︋﹥ ی ا︻︱︀ء در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ﹋︀ر 

﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ا︠︐︭︀ص د﹨︡. 
︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︮ ﹉﹥ از ﹝︖﹙﹥، در ﹁︭﹏ ︋︺︡ی (︀︎﹫︤) ︋︣ روی ﹡﹢ه ی ﹋︀ر ﹋︣د ﹇︡م اول ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫︡ه 
ا︨️. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩︀﹏ دار﹡︡ ︑︖︣︋﹥ ی ︠﹢د را در ﹝﹢رد درک و ﹡﹢ه ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹇︡م اول در 
︎﹫︀م  ︋︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥  ︑﹫︣ ﹝︀ه ٩٥ ﹝︴︀﹜︉ ︠﹢د را  ︀︎︀ن   ︀︑ ا﹋︓︣   ︡ ﹜︡﹠﹝︪﹨︣ار د﹨﹠︡، ︠﹢ا﹇ ︀﹞ ا︠︐﹫︀ر 
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 ︪︣︑خ- ︫﹫︣از | ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛- ︋︀﹁﹅ | ﹁︣ا﹝︣ز. م- ﹡︪︐︀ورد | ﹝︣︑︱﹩. ه- ︨︺︀د .﹟﹫︧ | ︫︣ ﹏﹫﹚︠ -ا﹡︡ره | ︻﹠︡﹝︺︊︀س. ز- ر﹁︧﹠︖︀ن | ﹝︣︑︱﹩.ا﹜︿- ︵︀﹇︀﹡﹉ | ا﹝﹫︡.ح﹢د

| ا﹝﹫︋︣︣ام. ز- ﹡﹊︀ | داوود- ﹝︣ود︫️ | ︫︀︎﹢ر. ط- ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه | ﹋︀ووس. د- ︫﹫︣از | ﹝︣︑︱﹩. ی- ر﹁︧﹠︖︀ن | ا﹝﹫﹟.ر- ورد﹡︖︀ن | داوود. ح- ا﹝﹙︩ | ︮︀دق. م- ︫﹫︣از 

| ﹋﹫﹢ان. ق- دز﹁﹢ل | ﹝︭︴﹀﹩. ک- ﹎﹙﹢﹎︀ه | ا﹞︀ن- ︋﹠︡ر︻︊︀س | ر︲︀. ا﹜︿- ︧︠︣و︫﹫︣﹟ | ︮﹞︡- ﹝︣ود︫️ | ﹝︖﹫︡. ب- ︫﹫︣از | ﹝︭︴﹀﹩. ن- ︫﹫︣از | ︋︀︋﹉.م- ︑︣ان 

| ر︲︀. غ | ︻︊︀س. ک- ︑︣ان | ﹝︖﹫︡. ع- ︫﹫︣از | ﹝﹢︨﹩. ب- ︫﹫︣از | ︋︤اد.ص- ﹐﹨﹫︖︀ن | روح ا﹜﹥. ش- ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب | ︻︊︡ا﹜︣︲︀. ل- ︋﹠︡ر ا﹡︤﹜﹩ | ﹝﹞︡. ب- 

ا﹝﹙︩ | ﹝︡ی. ت- ﹡﹢ر﹟ | ︎︣و︤.ک- ﹝︧︖︡ ︨﹙﹫﹞︀ن | روح ا﹜﹥. ش- ︠﹢ا﹡︧︀ر | ︻︊︡ا﹜︺﹙﹩. غ- ︋﹠︡ر ﹎﹠︀وه | ﹝﹞︡. س- ︠︀ن ︋︊﹫﹟ | ﹝︣ان. ک- ﹎﹙﹢﹎︀ه | ︎︣و﹟. د | 

روح ا﹜﹥. ی- آ︫︀﹡﹥ | ︻﹙﹩ ا︮︽︣. ع- ︫﹢ط  | ﹛︀︮︡﹝﹞- اوز | و﹫︡. ش- ︠﹢ی | ︗﹑ل. م- ︑︣ان | ︨︖︀د. ا﹜︿- ︨﹫︣︗︀ن | ︻﹙﹫︣︲︀. ب- ﹎︣﹝︡ره | ﹝﹞︡. ک- 

 | ︤︣︊︑ -م | ︾﹑﹝︣︲︀. ق﹑ب- ︫﹫︣از | ︨︺﹫︡- ا .︉﹫︊ | ︪︣﹚﹎ -ی .︡﹝﹞ | ︫︣﹢﹡ -︿﹛︣د | ︾﹑م. ا﹋︫︣ -︢ه  | ︗﹢اد. ج | ︨︖︀د. عب. ن- ا﹢﹆︺ | ︫︣ ﹟زر

 ︣ ︪﹨︀﹞ -د﹢﹝﹞

﹩︐﹁︀︀ی در﹨ ﹏﹫﹝و ا ︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹞︀︨ا

ا︧︀ن- ﹡︣︮︀﹥ ︻︣ا ق | ︗﹙﹫﹏. ق | ر︲︀. ر- ﹋﹠﹍︀ور | ︻︊︡ا﹜﹥. ص- اوز | ﹝︭︴﹀﹩- ﹇﹫︡ار | ا︨︺︡. م- ︋﹢﹋︀ن | ︗︀ن. م- ز︊︀﹋﹠︀ر | ر﹝︱︀ن. خ- در﹎︤  | ︻︊︡ا﹜︣︲︀. ق- 

د﹡﹫︤﹜﹩ ︑︣﹋﹫﹥ | ﹝﹠︭﹢ر. س- ︋︣از︗︀ن | ا︨﹞︀︻﹫﹏. ا﹜︿- ﹋﹑﹜﹥ | ︗﹞﹫﹏. ج- د﹨﹍﹑ن | روح ا﹜﹥. ی- ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ | ︻﹙﹩. ا﹜︿- ︨﹠﹠︡ج  | ﹝︡ی. م- ﹝︣︤ | ا︨﹞︀︻﹫﹏. 

ر- ﹜︣د﹎︀ن | ︊﹫︉. ط- ︠︣﹝︊﹫︡ | ر﹨︀. ا﹜︿ | ︻﹙﹩. خ- ﹡﹢︫︣ | ﹝︡ی. ی- از﹡︀ | ا︮︽︣- ا﹡︡﹞︪﹉ | ︧︀م- ︑︣ان  | ︨︺﹫︡- ﹝︣ود︫️ | ︻﹙﹩. م | ﹝︣داد- ︫﹫︣از |  

ا﹝﹫︣. م- ︀︨﹢ج | ︧﹟. ب | ︨︺﹫︡. ع- ﹇︤و﹟ | ︾﹑﹝︣︲︀. ب- ﹇︤و﹟ | ﹡︀︮︣. ب |  ︧﹫﹟- ︠︣ا︨︀ن | ︫︖︀ع- ︑︣ان | ﹁︣ا﹝︣ز. م- ﹡︪︐︀رود | ﹡﹆﹩. ش- ز﹡︖︀ن | ︋﹑ل- 

 .﹟︧﹞ | ر- ﹎﹫﹑ن .︉﹛︀︵ | ︡ر﹎﹠︀وه﹠︋ -︡﹫﹝ | ︫︣ ﹟︀م. ب- زر﹠︋ | ︣︐︧︊︫ -م .︿︨﹢ |  ج﹢﹞ص- ︠﹢ر .﹜︣﹋ | م- ︨﹞﹠︀ن | ︮︀دق. م- ︨﹠﹠︡ج .﹟﹫︧ | ︣دوس﹁

م- ا﹇﹙﹫︡ | ︎︣و︤. چ- ا︮﹀︀ن | داوود. د- ﹝︣ود︫️ | ︻︀رف. ر- ︫﹫︣از | ﹝﹞︡- ﹁﹢﹐د ︫︣ |  ︎︣و︤. ک- ﹝︧︖︡ ︨﹙﹫﹞︀ن | ر﹫﹛. غ- ﹎︣﹝﹩ | ︻︊︀س- ﹎︣﹎︀ن | ﹝﹞﹢د. 

ح- ﹝﹫﹠︀ب | ︎﹫︀م- ا︨﹀︣ا﹟ | ر︨﹢ل- ﹋︣﹝︀ن ︻︊︀س. ک- ︑︣ان | ﹝︧︺﹢د. ق 

﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ 

@

١︎﹫︀م ︋︊﹢دی
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﹇︡م ﹨︀: 
︠﹢د﹋︀ر؟! 

︀ ا︋︤ار ﹋︀ر؟!

 ﹉﹝﹋ ﹤︋ ک ︫︡ن  ︀︎ از   ︦︎ ﹟﹞ ﹤﹋ ای   ﹤︡﹨ ﹟︣︑ ارزش   ︀︋
 ️︀︲ر ا︧︀س   ︀︋ ︑﹢أم  آرا﹝︪﹩  ام،  آورده   ️︨︡︋ ا﹡︖﹞﹟ 
درو﹡﹩ ا︨️ و ﹝︺︐﹆︡م ﹋﹥ ا﹟ آرا﹝︩ ︋︀ ارزش ︑︣ از ﹨︣ ﹫︤ی 
در ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ا︨️. آرا﹝︪﹩ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︎︀ک ز︧︐﹟ و ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ 
︣﹡︀﹝﹥ ا︨️. ︑︖︣︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن در ز﹝︀ن ︀ل و آرا﹝︪﹩  روال︋ 
 ︡﹠﹡︀﹞ ︣﹍︣اه ︋︀ ︫︀دی، ︫︺︿ و ︨︊﹊﹩، ﹝﹢︗︉ ︫︡ه ﹋﹥ د﹝﹨
︠﹢د  ﹨︀ی  ﹩﹞ ︀﹋ ︀﹡  ︭︣﹆﹞ را  د﹍︣ان   ،﹜﹠﹊﹡ ز﹡︡﹎﹩   ﹤︐︫︢﹎
﹡︡ا﹡﹛، ﹅ ︋﹥ ︗︀﹡︉ ﹡︊︀︫﹛،روز﹨︀﹛ را در ﹡︀ا﹝﹫︡ی ︨︍︣ی ﹡﹊﹠﹛ 

و ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︨︍︀︨﹍︤ار ︋︀︫﹛ .
ا﹝︀ ﹝﹛ ︑︣ از ﹨﹞﹥، آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋︨︡️ آورده ام ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹤﹡﹢﹍ و  ﹜︐︧﹨ د︨︐︀ورد﹨︀   ﹟ا ﹇︡ر︫﹠︀س   ﹤﹡﹢﹍ ﹟﹞ ا﹝︣وز 

︋︀︵︣ ﹝﹢﹨︊️ ﹨︀ی ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛؟
﹝︴﹞﹟ ﹨︧︐﹛ او﹜﹢️ ﹝﹟ ﹇︡م ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹟ ﹊﹛ ا︋︤ار 

﹋︀ر را دار﹡︡.
 ﹩﹨ ︀﹎ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝﹙﹅ ︫︡م ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ﹁﹆︳ ︋︀ آ
 ︀︋ ﹝︣ور،   ﹤︋ و   ︕︡ر︑  ﹤︋ ا﹝︀  ر︨﹛،   ﹩﹞ ︋︊﹢دی   ﹤︋  ︀﹨ ﹇︡م  از 
ا︨︐﹀︀ده از ︑︖︣︋﹥ د﹍︣ان ﹝︐﹢︗﹥ ︫︡م ﹋﹥ ﹇︡﹝︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ 
ا︋︤اری ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︀︋︡ ︻﹞ً﹑ آ﹡︀ را در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ ﹋︀ر 

﹎﹫︣م، ﹇︡م ﹨︀ ︠﹢د﹋︀ر ﹡﹫︧︐﹠︡ ︋﹙﹊﹥  ا︋︤ار ﹋︀ر﹡︡.
 ﹤ ︡م ﹨︀ ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹫︪﹢م ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩، در﹇ ﹅︣︵ روز از ︣﹨ ﹟﹞

﹋︡ام  ︻︀︗︤م؟   ﹩︀﹨︤﹫  ﹤ ︋︣ا︋︣  در  دارم؟   ﹏﹊︪﹞ ای  ز﹝﹫﹠﹥ 
 ︀ دم﹢︠ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍ در ز﹡︡﹎﹩ ا﹝︣وزم ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ا︨️؟ ︬﹆﹡

︋﹥ د﹍︣ان ︧︠︀رت زده ام؟
︎︦ از ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝︪﹊﹏، ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ︋︣ا﹛ ︫︣وع ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ 
و﹇︐﹩ ﹇︡م ﹨︀ را ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛، در وا﹇︹ دارم ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛  
آ﹡︙﹥   ﹟﹞ ︻﹆﹫︡ه   ﹤︋ و   ︡﹠︐︧﹨  ﹩﹚﹝︻ ا︮﹢﹜﹩   ،﹩﹡︀رو ا︮﹢ل 
︻﹞﹙﹩ ﹡︊︀︫︡، رو︀﹡﹩ ﹨﹛ ﹡﹫︧️. ا︮﹏ رو︀﹡﹩ ︫﹊︣﹎︤اری، 

︋︣ای ﹝﹟ ︋︖︤ ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹨﹞﹠﹢ع، ﹫︤ د﹍︣ی ﹡﹫︧️.
 ﹩﹋ ﹝﹟ از ︡ود ﹡﹥ ﹝︀ه ︎︀﹋﹩ ︑︀ ا﹝︣وز ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹨﹀️ ︨︀ل ︎︀
 ️﹞︡︠ ︋︡ون  ام.  ﹋︣ده   ﹤︋︣︖︑ را  ا﹡︖﹞﹟  در   ️﹞︡︠ دارم، 

ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛  ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉︀زده ﹇︡﹝﹩ را دارم ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛!
﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ آ︀ ﹇︡م ﹨︀ در  ﹢د دا︫︐﹛︋   ︋﹩︑︡﹞

ز﹡︡﹎﹫﹛ ︗︀ری ﹨︧︐﹠︡؟
 ️︊︓﹞ ا﹡︡؟︗﹢اب ︨﹣ا﹐︑﹛  ﹡︪︀ن داده  را  ︑︀︔﹫︣ ︠﹢د  ا﹎︣ آری، 
ز﹡︡﹎﹩  در  و  ︮︀دق  ﹋︀ر﹁︣﹝︀   ︀︋ ﹋︀رم  در  ا﹝︣وز  ا︨️،ز︣ا 

︫︭﹩ ام ﹝﹢︗︉ آرا﹝︩ و آ︀︨︩ ︠︀﹡﹢اده ام ﹨︧︐﹛.
در  را  ا﹝﹫︡  و   ︡﹠﹠﹋  ﹩﹞ ا﹝﹠﹫️  ا︧︀س   ﹟﹞ ﹋﹠︀ر  در  ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ 
﹡︀ا﹝﹫︡ا﹡﹥  ︋︧﹫︀ر   ﹤︐︫︢﹎ در   ﹤﹋  ﹩﹛︀ ︋﹫﹠﹛،در   ﹩﹞  ︀﹡آ ︣ه 

ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡.
در ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ ا︐︣ام ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︻︣ف و ︠﹢دداری از ︧︠︀رت 
 ﹜︐﹫﹁︣︸ و  ︑﹢ان   ︡ در  و  ﹎︢ارم   ﹩﹞ ا︗︣ا   ﹤︋ را   ︀﹨ زدن،﹇︡م 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹛ و  ︋︺﹠﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده  ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د را 
 ﹫︗︣︑ ︀﹨ ️﹫︭︫ ﹤︋ ا︮﹢ل را،️﹞︡︠ ﹟﹫ در ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺︨

د﹨﹛.
︢︍︣م ﹝﹟ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧︐﹛ و ﹎︀﹨﹩ ﹡﹢ا﹇︬  ا﹜︊︐﹥ ﹁︣و︑﹠﹩ آن ا︨️ ﹋﹥︋ 
︫︭﹫︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ 
︋︣وز  ﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ روال ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛.

﹝︺︐︀د ﹎﹞﹠︀م



٢٧︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 .  ﹜﹫﹠﹋ ︎﹫︡ا ﹝﹩  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان   ︀︋ ار︑︊︀ط  ﹋﹥ در︋︣﹇︣اری  ا︨️  ︠﹢ ﹩︐︊︫﹫︤ی 
︠﹢ ﹩︐︊︫︀︮﹏ ︫︡ه ازز﹡︡﹎﹩ ︀︎︣︋﹥ ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝︺︐︀دی ﹋﹥ در︻︢اب ا︨️ . 

( ﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز )

 ︀﹡دم ︑︀ آ﹢  ︋︡︺ ︊︣ا﹡﹥ ﹝﹠︐︷︣ ﹨﹀︐﹥︋   ︮﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ و︋ 
︋﹫︀﹠︡ و راز ﹝﹢﹁﹆﹫︐︪︀ن را از ز︋︀﹡︪︀ن ︋︪﹠﹢م.

﹨﹀︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹢ا﹜﹩ آ﹡︀ ( ﹋﹥ د﹁ ︣﹍﹞﹫︡ه ︋﹢دم ا﹡︖﹞﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡ و 
 ﹩︀﹞ ︋︣ای ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ︋︣ای H&I از ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︣︻﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹠︀م
 ،(︡﹠آ ﹩﹞ ﹜د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ︋﹫︣ون از ز﹡︡ان ﹡︡ار ﹤﹋
و   ﹩﹋ ︀︎ در   ︀︑ د﹨﹠︡   ﹩﹞ ا﹡︖︀م   ﹤﹋  ﹩︀﹨︀ر﹋ از  و  آ﹝︡﹡︡   ﹩﹞
︊️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و در آ︠︣ ﹨︣ ︗﹙︧﹥ ﹝︀  ︣ای ﹝︀︮   ︋︡﹠﹡︀﹝ ︋︊﹢دی︋ 
را ︋︺︡ از آزادی از ز﹡︡ان د︻﹢ت ︋﹥ ︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت ︋︊﹢دی 
﹢دم  ︊︣ا﹡﹥ در ا﹡︐︷︀ر آن روزی︋   ︮﹩ ︠︀رج از ز﹡︡ان ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋ 

﹋﹥ آزاد ︫﹢م.
و آن روز ر︨﹫︡. ﹝﹟ ︋﹥ او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹛ و از دو︨︐︀ن ︗︡︡م 

︑﹆︀︲︀ی ﹋﹞﹉ ﹋︣دم.
 ️﹛︀︖ ︢︣ا﹛ ﹡︊﹢د﹡︡ و ﹝﹟ ﹨﹛ ا︧︀س︠  ︀﹡﹢اده︎   ︠﹤﹋ ﹩︀︖﹡از آ
﹡︤د   ︀︑︡﹞  ︀︑ دا︫︐﹛   ︀﹡آ ﹡︤د   ﹤︋ ︋︀ز﹎︪️  ︋︣ای  ︫︣﹝︧︀ری  و 
دو︨︐︀ن ︋︊﹢د﹛ ︋﹢دم و در ﹋﹠︀ر︫︀ن ﹨﹛ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣دم و ﹨﹛ ︋﹥ 
︗﹙︧︀ت ﹝﹩ ر﹁︐﹛ و ︋﹥ ا︣︵ ﹟﹅ از ︎︀﹋﹫﹛ ﹝︣ا﹇︊️ ﹝﹩ ﹋︣دم ︋﹥ 
ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥ ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ︠︀﹡﹢اده در آرا﹝︩ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛ 
﹨︀ ︫﹢م.  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن  و   ︀﹨ ز﹡︡ان   ﹤︐﹫﹝﹋ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︠︡﹝︐﹍︤ار  و ﹨﹛ 
﹥ ﹝﹟ ﹡︪︀ن داد. و  ﹥ ز﹡︡﹎﹩ را︋  ︀ز﹎︪️︋  ︠︡﹝︐﹍︤ار ︗︀﹩ ﹋﹥ راه︋ 
 ️﹞︡︠ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟︧︀ل ︎︀ک ︋︀︫﹛ و ︋︐﹢ا﹡﹛ در ا﹊ ﹤﹋ ︡﹫︨آ﹡︣وز ر

.﹜︫︀ دا︫︐﹥︋ 
﹝︡ام   ﹟﹞ و  ﹎︢رد   ﹩﹞  ﹤﹋ ا︨️  ︨︀ل   ️﹀﹨ ︑︀﹋﹠﹢ن  آ﹡︣وز  از 
︠︡﹝︐﹍︤ار ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹢ده ام و ﹨﹞﹫︪﹥ ︑﹑ش ﹋︣ده ام ︑︀ ︮︀د﹇︀﹡﹥ 
 ﹩︧﹋ ،﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟ا ﹤ ︡﹝️ ﹋﹠﹛. ︣ا ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥︋  و ︻︀︫﹆︀﹡﹥︠ 
﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹟ ا﹋﹠﹢ن در ز﹡︡ان، ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ و... و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︑︪﹠﹥ ی 
و  ا︨️  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟   ﹩︀﹨ر و  آزادی  ︎﹫︀م  ︫﹠﹫︡ن 
﹝﹫﹢ا﹨︡ روزی ︋﹫︀︡ و ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹟ ︋﹥ ︻︱﹢ی ﹝︧﹢ل و ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل 
︋︣ای ︠﹢د و ا︗︐﹞︀︻︩ ︑︡︊﹏ ︫﹢د و ا﹟ و︸﹫﹀﹥ ﹝︣ا ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︠︡﹝︐﹍︤ار رو︫﹟ ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا﹝︣وز ﹨﹀️ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ︠︀﹡﹢اده ام در آرا﹝︩ ز﹡︡﹎﹩ 
 ️︀﹝ و ا﹡︖﹞﹟  در  ﹝︡اوم  ﹜︴︿ ︱﹢ر   ﹤︋  ﹩︐ و  ﹜﹠﹋  ﹩﹞
و  د﹨﹛   ﹏﹫﹊︪︑ ای  ︠︀﹡﹢اده  ︠﹢د،  ︋︣ای  ام  ︑﹢ا﹡︧︐﹥  ︠︡او﹡︡ 

︀︮︉ ﹁︣ز﹡︡ی دو ︨︀ل و ﹡﹫﹞﹥ ی ز︊︀ ︫﹢م.
و  ︋︀زدار﹡︡﹎﹩  و   ︀﹡︀︐︨︀ر﹝﹫︋ و   ︀﹡ز﹡︡ا ی   ﹤︐﹫﹝﹋ در   ️﹞︡︠
︊﹢دی  ︣ای︋  ︐﹢ا﹡﹛ ﹨﹞﹫︪﹥︋  ︀︻︒ ﹝﹫︪﹢د ︑︀︋   ︋️﹞︡  ︠﹟ا ️﹫﹡︀رو
﹨﹞︧︣م، ﹨﹞︧︣ی  ︋︣ای  ︋︐﹢ا﹡﹛   ﹤﹋  ﹜︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︫︐﹫︀ق  و   ﹏︀﹝︑
 ﹟﹞ ﹤︋ ️﹞︡︠ ﹟ب و ︋︣ای ﹁︣ز﹡︡م ︎︡ری ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ︋︀︫﹛. ا﹢︠
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹢دم ︀دآور ︫﹢م ︋﹫﹞︀ر﹛ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹝︣وزه ﹋﹥ 
﹝﹢اد ﹝︡ری در ﹋︀ر ﹡﹫︧️، از ︵︣﹅ ﹡﹢ا﹇︭﹛ ﹨﹞︀ن ﹋︀ر را ا﹡︖︀م 
د﹨︡، ︎︦ در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ آ﹡︀ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ از ︠﹢دم 
ز﹡︡ان   ﹤︋ را﹨﹛  ﹡﹢ا﹇︬  از  ا︨︐﹀︀ده   ︣︵︀︋ ا﹠︊︀ر   ︀︑  ﹜﹠﹋ ﹝︣ا﹇︊️ 

﹋︪﹫︡ه ﹡︪﹢د و ︋︀︻︒ د﹜︧︣د ︫︡ن ︠︀﹡﹢اده ﹡﹍︣دم.

﹝︡︑︀ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹫﹢ا︨︐﹛ در ︋︀ره ی ا﹨﹞﹫️ ﹋﹞﹫︐﹥ ی ز﹡︡ان ﹨︀ و 
 ︉︊︨  ﹤︋ ا﹝︀   ﹜︧﹢﹠︋ ای   ﹤﹞︀﹡ آن  در   ️﹞︡︠ و   ︀﹡︀︐︨︀ر﹝﹫︋
︣ا﹛ ﹝﹫︧︣ ﹡﹞﹫︪︡ ︑︀ از   ︋﹜﹞ ﹟﹝︪﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹩ و ﹋﹞︊﹢د و﹇️، ا
و   ﹤︐﹫﹝﹋  ﹟ا در  ﹝︺﹠﹢ی ︠︡﹝️  ︑︀︔﹫︣ات  از  و   ﹤︐︫﹢﹡ ام   ﹤︋︣︖︑
︣ا︐︀ن ﹡︀﹝﹥ ای   ︋﹩﹡︀رو ️﹞︡  ︠﹟ا ﹤  ︋﹜﹡︡  ︫︡﹠﹝﹇﹑︻ ﹩﹍﹡﹢﹍
 ﹏︀﹝︑ دو︨️ ﹨﹞︡ردم ︠﹢رده و ﹉ ︋︡رد ︡︀︫ ︀︑ ﹜﹠﹋ ار︨︀ل
︋﹥ ︠︡﹝️ در ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ در او ا︖︀د ︫﹢د؛ ا﹝︀ ا﹠﹉ ﹁︣︮️ را 

﹝︽︐﹠﹛ ︫﹞︣ده ︑︀ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨﹛.
دا︨︐︀ن از آ﹡︖︀﹩ آ︾︀ز ︫︡ ﹋﹥ ︠︀﹡﹢اده ام ﹝︧︐︃︮﹏ و ﹝︃﹢س از 
﹢د  ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹡︀﹨﹠︖︀ر ﹝﹟ ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر︋ 
︣︐︋﹟ و ︑﹠︀ راه ︀ره را در ︨︍︣دن ﹝﹟ ︋︨︡️ ﹝︀﹝﹢ر﹟ ﹝︊︀رزه 
︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ری ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹨﹛   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا ︡︀  ︫︀︑ ︡﹡︡︡ر د﹞ اد﹢﹞ ︀︋
در   ﹟﹞ ﹡︊﹢د   ︀︋ را   ﹩︀︊︮  ︡﹠  ︤﹫﹡ و   ،﹜︀﹝﹡  ︹︴﹇ را   ﹜﹁︭︣﹞
ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹟ را﹨﹩ ز﹡︡ان ︫︡م و در  آرا﹝︩ ︋﹍︢را﹡﹠︡! 
روز﹎︀ر   ︣︋  ﹤ ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م  ︑︀زه  ا︗︊︀ری،   ﹩﹊︤﹫﹁ ︑︣ک  دوران 
 ﹤﹋ ﹩︧﹋ ︀﹠︑ در ﹝﹫︀ن ا︻︱︀ی ︠︀﹡﹢اده ام ︡︀︫ .د آورده ام﹢︠
دوران  از  ︋﹢دم،   ﹟﹞ ︫﹢د  د︀ر   ﹩︐︫﹢﹡︨︣  ﹟﹫﹠  ﹤︋ ﹡︊﹢د  ﹇︣ار 
 ﹩﹛︀  ︨︡﹠ ︀زی ﹝﹫﹊︣دم و ︭﹢رت ︣﹁﹥ ای︋  ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ﹁﹢︑︊︀ل را︋ 
در ︑﹫﹛ اول ︫︣م و ︋︺︡ ﹠︡ ︨︀﹜﹩ را در ︑︣ان و در ︑﹫﹞︀ی 
 ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م   ﹩︧﹋  ︣﹨ از   ︣︐︋ ︠﹢دم  ﹋︣دم   ﹩﹞ ︋︀زی   ︿﹚︐﹞
﹫︣ا﹨﹥   ︋﹤ ︡ ︑︀ ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ آ﹡﹆︡ر︋   ︫︒︻︀ ﹡︡ا︫︐﹟ ︗﹠︊﹥ و ا︻︐︡ال︋ 
 ︤︗ ﹩︐︫﹢﹡︣ ︀︵︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد︨  ︀ره ﹨︀ی ︑﹠﹛ و︋  رود ﹋﹥︋ ︨︡️︎ 

.﹜︫︀ ز﹡︡ان ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
ا﹡︖﹞﹟  ︋﹠︀م   ﹩︀︗ از  ا﹁︣ادی  ︫﹠﹫︡م  ز﹡︡ان  ︋﹙﹠︡﹎﹢ی  از  روزی 
﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ﹝︡ه ا﹡︡ و ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡ ︗﹙︧﹥ ای ︋︣︎︀ ﹋﹠﹠︡. از ︨︣ 
﹋﹠︖﹊︀وی و ︋﹫﹊︀ری ︋﹥ ﹝︀︎︣︋ ﹏﹩ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹛ و ﹫︤ی را ﹋﹥ 

﹝﹩ د︡م ︋︀ور ﹡﹞﹫﹊︣دم.
︨﹥ ﹡﹀︣ از دو︨︐︀ن ﹡﹥ ﹠︡ان دور ﹝︭︣ف، ﹋﹥ از ﹜︀ظ ︗︧﹞﹩ 
 ﹤︋ ︫︣وع  و﹇︐﹩  ︋﹢د﹡︡.   ︀﹡آ  ﹟﹫︋ ︋﹢د﹡︡  ﹋︣ده  ﹁︣اوا﹡﹩  ︑︽﹫﹫︣ات 
︡. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ روزی ︗︤ ا﹜﹀︀ظ  ︣ا︋︫︣   ︋︡﹠ ﹜︊︖︺︑ ︡﹡︣د﹋ ️︊︮
ر﹋﹫﹉ ﹫︤ د﹍︣ی ︋︣ ز︋︀﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ ︫﹠﹫︡م دا︫︐﹠︡ از ز﹡︡﹎﹩ ای 
 ﹟︨ ︡ر﹞ ر ︠︡او﹡︡ و ︋︡ون ﹝︭︣ف ﹝﹢اد﹢︱ و ﹩﹡︀رو

.︡﹠︐﹀﹎ ﹩﹞
در ا﹡︐︀ی ︗﹙︧﹥ ︋︀ ︫︣م و ︠︖︀﹜️ ︨︣اغ ﹊﹩ از آ﹡︀ ر﹁︐﹛ و از 
او ︎︨︣﹫︡م ︺﹠﹩ ︑﹢ د﹍︣ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹫﹊﹠﹩؟ و او ︋︀ آرا﹝︪﹩ ﹋﹥ ︋﹥ 
" و ﹝﹟ را ︋﹥ ︫︣﹋️ در   ﹩﹡﹢︐﹫﹞ ﹜﹨ ﹢︑ " ﹇﹙︊﹛ ﹡﹀﹢ذ ﹋︣د ﹎﹀️: 

︗﹙︧︀ت ︋︺︡ی د︻﹢ت ﹋︣د.
او  ︣﹎ ا﹡﹍︀ری ﹡﹢ری از ا﹝﹫︡ در ﹇﹙︊﹛ رو︫﹟ ︫︡. ︋﹥ ︠﹢دم ﹎﹀︐﹛ ا

آزادی در ز﹡︡ان
︫︣﹢﹡ خ از . ﹩﹚︻

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢

︡ود ٨ ︨︀ل و ا﹡︡ی ︎﹫︩ ︋︀ ١٠ روز ︎︀﹋﹩ و ︋︀ ﹡︀︋︀وری ﹋︀﹝﹏ 
وارد او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥  ﹝︺︐︀دان  ﹎﹞﹠︀م ︫︡م.

﹥ ︣ه ی  ️ و ﹫︣ت︋   ︋︀ ﹢د︋  ︣ا︣︾ ﹜︉ و ﹡︀ آ︫﹠︀︋  ﹝﹊︀ن ︗﹙︧﹥︋ 
︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ی ︀︲︣ در ︗﹙︧﹥ ﹡﹍︀ه ﹋︣دم و ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹫︤ی 
 ︀︖﹠ا ﹤﹡ :﹜﹢﹍︋ ︀︑ ﹛ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀﹜︩ ︋﹢دم؛ ﹡﹆︴﹥ ای ︨﹫︀ه︐︪﹎ ﹩﹞
﹝︪︀ر﹋️  و﹇️  و   ︫︡ آ︾︀ز   ﹤︧﹚︗  !!︡﹠﹋  ﹩﹝﹡ ﹋︀ر   ﹜︋︣ا  ﹜﹨
 ﹟ا ︋﹫︀ن  و  ا︻︱︀ء  از   ﹩﹊ ﹝︪︀ر﹋️  ﹨﹠﹍︀م  در  ر︨﹫︡.  ا︻︱︀ء 
 ﹩﹡︀﹞︀︧︋︀﹡ ﹩رو ︳︀ل ︠﹢︋﹩ ﹡︡ا︫︐﹛ و ︫︣ا ︣وزد ﹤﹋ ︉﹚︴﹞
︊︪﹫︡ ﹋﹥ د︣وز در  ︧︀رت ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹝︣ا︋  دا︫︐﹛، ا﹝︣وز ︗︊︣ان︠ 
︗﹙︧﹥ ︑﹫︣ا﹡︡ازی ﹋︣دم!! ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ﹋﹥ ا﹟ ︻︱﹢ ﹝︪︽﹢ل ﹝︪︀ر﹋️ 
︋﹥ ﹝︪︀ر﹋︐︩   ︉︖︺︑  ︀︋ و  ︋﹢دم  او زل زده  ︋﹥ ︪﹞︀ن  ︋﹢د ﹝﹟ 
 ﹜︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︀︗ ﹤ ︣﹍د ︀︖﹠ش ﹝﹩ دادم. ︋︀ ︠﹢د ﹎﹀︐﹛ ا﹢﹎
︀ً ︀﹇﹢﹋︪﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و﹜﹩  ︐︀﹡ ︣ا﹡︡ازی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︋﹫︣ون﹫︑
ا﹠︖︀ ︋︡︑︣ ا︨️. ︋︀ ︠﹢د ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹝﹍︣ ﹋︧﹩ ︋︀ ا﹠︀ ﹋︀ری 
﹢دم ﹋﹥  ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︨﹙ ﹤﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡!!! ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ︾︣ق ا﹁﹊︀رم︋ 
︗﹙︧﹥ ︋﹥ ︀︎︀ن ر︨﹫︡. در ︋﹫︣ون ︗﹙︧﹥ ﹊﹩ از ا︻︱︀ء را ︮︡ا 
 ︀︋  ﹢︱︻ آن  و  دا︫︐﹛  ︨﹣ا﹜﹩  و  واردم  ︑︀زه   ﹟﹞  ﹜︐﹀﹎ و  ﹋︣دم 

﹝︣︋︀﹡﹩ ﹎﹀️: ︋﹀︣﹝︀ در ︠︡﹝︐﹛!!
 !︡د ﹤﹞︡︮ ﹜﹨ ﹩︧﹋  ︀︣ا ︑﹫︣ا﹡︡ازی ︫︡ و آ ︣وز︡م: د﹫︨︣︎
﹋﹥ دو︨️ ︗︡︡م ﹜︊﹠︡ی زد، د︨︐﹩ ︋︣ ︫︀﹡﹥ ام ﹋︪﹫︡ و ﹎﹀️: 
﹝﹠︷﹢ر از ︑﹫︣ا﹡︡ازی ا︨︐﹀︀ده ︫︡︡ از ︾︣ا︫ ︭︤﹩ ا︨️ و ﹝﹟ 
 ﹟دم در ا﹢ ︡م ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣  !! ﹤ ﹩﹠︺﹢ن ﹨﹛︠   ︫﹤︗﹢︐﹞ ︀﹨︡︺︋
︡ا  ︡م و ﹨﹛ د﹍︣ان را ﹝︖︣وح ﹋︣دم.︠  ︑﹫︣ا﹡︡ازی ﹨︀ ﹝︖︣وح︫ 
از  ﹨﹩ ﹡︡ا︫︐﹛  ︀﹎ ا﹠﹊﹥ ﹨﹫︘ آ  ﹤︋  ﹤︗﹢︑ ︀︋  ﹜﹢﹎ ﹩﹞ را ︨︍︀س

ا﹡︖﹞﹟ دور ﹡︪︡م . و﹜﹩ آ︀ ﹨﹞﹥ ا﹟ ︫︀﹡︦ را دار﹡︡ ؟

︑﹫︣ا﹡︡ازی  ︗︀ی  ︋︊﹢دی  ︗﹙︧︀ت  ام  آ﹝﹢︠︐﹥   ﹟﹞
﹡﹫︧️ و ﹝﹟ و دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی ام ︀︋︡ ﹝︪﹊﹑︑﹞︀ن 

.﹜﹫︀﹝﹡ را در ︗﹙︧︀ت اداری ︻﹠﹢ان
﹝︪︀ر﹋️   ﹉  ︀︋ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞  ︀﹞  ﹤﹋ ام  آ﹝﹢︠︐﹥   ﹟﹞
 ︒︻︀︋  ﹩﹞︀﹠﹝﹎ ا︮﹏   ️︀︻ر  ︀︋ ا︮﹢﹜﹩  و   ﹫︮
 ﹉ ︀︋ ︦﹊︻︣︋ ︀ و ﹜﹢︫ ︀زه وارد︑ ﹢︱︻ ﹉ ︢ب︗
 ﹢︱︻ ﹉ ﹟︐﹁ر  ︒︻︀︋ ︑﹫︣ا﹡︡ازی  و   ︀︖︋︀﹡ ﹝︪︀ر﹋️ 

.﹜﹢︫ ︀زه وارد︑

 ﹉﹝﹋ و   ﹟︐﹁︣﹎  ﹉﹝﹋ ︋︣ای   ﹩︀︗  ﹟﹞ ی   ﹤︐︫︢﹎ ز﹡︡﹎﹩  در 
︋﹢د ﹋﹥   ﹟ا ︋﹥ د﹍︣ان و︗﹢د ﹡︡ا︫️ و ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︭﹢رم  ﹋︣دن 
 .︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤ ︐﹢ا﹡︡︋  ﹨﹫︘ ﹋︦ و ﹨﹫︘ ︗︀﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥︋ 
︑︀ ا︑︡﹞ ︡︺︋ ﹤﹊﹠︀ ﹡︀ ا﹝﹫︡ی و ا﹡︤وا ︋︀ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ︫﹠︀ 
︫︡م و وارد ︗﹙︧︀ت ︫︡م. در ︋︡و ورودم و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︋︣ای او﹜﹫﹟ 
 ﹏︓﹞  ﹩︋﹢︠  ︦  ️﹁︣﹎ آ︾﹢ش  در  ﹝︣ا  آ﹝︡﹎﹢  ︠﹢ش  ︋︀ر 
ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ ﹡︧︊﹩ ︋︣ا﹛ ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ در آ﹡︖︀ ا︻︱︀﹩ ︋﹢د﹡︡ 
﹋﹥ ︨﹊﹢ت ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ︮︊️ ﹨︀ی ︻︱﹢ی د﹍︣ ﹎﹢ش 
 ﹤︗﹢︐﹞  ﹜︐﹁︣﹎ آرام   ﹤︧﹚︗ ﹁︱︀ی  در   ﹩﹝﹋ و﹇︐﹩  داد﹡︡.   ﹩﹞
︀﹨ ️︊︮﹩ ︫︡م ﹋﹥ ︋︣ا﹛ آ︫﹠︀ ︋﹢د و ﹝︡︑︀ در درو﹡﹛ ﹡﹍﹥ 
 ﹟﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐﹀﹎ ﹩﹞ ﹩︀﹨د ﹋﹥ از درد﹢︋ ︉﹛︀︗ ﹜دا︫︐﹥ ︋﹢دم. ︋︣ا
﹨﹛ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم ، ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ و 
آرا﹝︩ ﹋︣دم و در ︀︎︀ن ︗﹙︧﹥ و﹇︐﹩ ﹎﹀︐﹛ ﹋﹥ ︑︀زه وارد ﹨︧︐﹛ 
﹝﹢رد ︑︪﹢﹅ ﹎︣م آ﹡︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛ و ︋︺︡ از ا︑﹞︀م ︗﹙︧﹥ ا︻︱︀ی 
ز︀دی ︎﹫︪﹠︀د داد﹡︡ ﹋﹥ در ︗﹙︧︀ت روز﹨︀ی ︋︺︡ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹛ 
و ︋﹥ ︫︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت ادا﹝﹥ ︋︡﹨﹛ ︑︀ ﹝﹟ ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡﹛ از ﹝︤ا︀ و 
﹜︢ت ز﹡︡﹎﹩ ︋︡ون ﹝﹢اد ﹝︡ر ︋︣ه ︋︊︣م . ا﹝﹫︡ از د︨️ ر﹁︐﹥ ام 
را ﹋﹛ ﹋﹛ دا︫︐﹛ ︋︨︡️ ﹝﹩ آوردم و ﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ در ︗﹙︧︀ت 
﹎﹢ش ا︻︱︀   ︣﹍د ﹝︪︀ر﹋️   ﹤︋  ︣︐︪﹫︋ و  ﹋︣دم   ﹩﹞  ️﹋︫︣
در   ﹩﹚﹊︪﹞  ︣﹨  ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م   ﹩﹞ و   ︪︡﹫﹞ ︋︀ز︑︣  ذ﹨﹠﹛  دادم   ﹩﹞
﹝︖︡د  ﹝︭︣ف   ﹤︋ ﹝︖︊﹢ر   ﹟﹞  ︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د   ﹟﹞ ز﹡︡﹎﹩ 
﹡﹫︧︐﹛ و ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋︀ ﹋﹞﹉ د﹍︣ان از ︎︦ ﹝︪﹊﹑ت 
 ﹤︋  ﹩︀﹠︑ ا︧︀س  از   ︣﹍د  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ ﹐زم  و   ﹜︋︣آ ز﹡︡﹎﹫﹛ 
﹝︭︣ف ﹝︖︡د ﹁﹊︣ ﹋﹠﹛ و ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ از د﹍︣ان را ﹡﹫︤ 
︎﹫︡ا ﹋︣دم و ا﹝︣وز ﹨﹛ ︋︺︡ از ﹎︫︢️ ٥ ︨︀ل ﹨﹠﹢ز ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ی 
 ﹉ ﹉﹝﹋ ︣ان﹍و ︑︀زه وارد دارم ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ﹋﹠︀ر د ﹤︧﹚︗
﹝︺︐︀د ︋﹥ ﹝︺︐︀د د﹍︣ را ︑︋ ﹅﹆︪﹫﹛ و از ا﹟ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡ی 

.﹜﹢︫ ل﹢︧﹞ ︨︀ز﹡︡ه و ﹩︀︱︻ا ﹤︋ ﹏︡︊︑ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ و

 ﹝︣︑︱﹩ . ص از ︋﹠︡ر ا﹡︤﹜﹩

 ︣﹑﹞ ق از . ︣︋︀︮

︑﹫︣ا﹡︡ازی

﹁︱ـــــ︀ی ا﹝ـــ﹟ 
︋ــــــــــــ︊﹢دی
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٣︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹤﹋ را دارم   ﹟ا  ️﹇︀﹫﹛ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︎︀ک ﹨︧︐﹛ و  ︠︡ا را ︫﹊︣ ﹝﹩ 
︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ︋︀︫﹛.

︡ود دو ︨︀ل ︎﹫︩ ︋﹢د ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹛ ︋﹥ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀زی 
﹎︣﹁︐﹛ و   ️﹞︡︠ ﹤︋ ا︻︤ام   ﹤︣︐﹁د ︋﹥ ︠︡او﹡︡،   ﹏﹋﹢︑  ︀︋ ︋︣وم. 

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︡ار﹋﹛ ار︨︀ل ﹋︣دم.
دوران ︠︡﹝︐﹛ را ︀︋︡ در ز﹡︡ان ﹝﹩ ﹎︢را﹡︡م، ﹜︢ا ︋︺︡ از ا︑﹞︀م 
دوره آ﹝﹢ز︫﹩، در ﹊﹩ از ز﹡︡ان ﹨︀ی ﹝﹏ ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ 

︠︡﹝️ ︫︡م.
 ﹤﹋  ﹜︀﹨︡رد﹝﹨  ﹤﹚﹝︗ از  د︡م.   ﹩﹞ آدم  ︗﹢ر   ﹤﹝﹨ آ﹡︖︀  در 
ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی ﹝︭﹢ص  ا︑︀ق   ﹤﹋ دا︫︐﹠︡  ای  ا﹡︡رز﹎︀ه ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 

﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م دا︫️.
 ︀﹡آ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ در ︗﹙︧︀ت   ﹩﹝﹡ ﹎﹞﹠︀﹝﹩ ︠﹢د   ︶﹀ ︣︵︀︋  ﹟﹞
︫︣﹋️ ﹋﹠﹛. در آ﹡︖︀ دو︨︐︀﹡﹩ را ﹋﹥ ︋︣ای ︎﹫︀م ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ دا︠﹏ 
ز﹡︡ان ﹝﹩ آ﹝︡﹡︡، ﹝﹩ د︡م و﹜﹩ ︋︀︵︣ ﹝﹢﹇︺﹫️ و و︸﹫﹀﹥ ای 

﹋﹥ دا︫︐﹛ ﹇︀در ﹡︊﹢دم ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︤د﹉ ︫﹢م...
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︃﹝﹢ر ︋﹥ ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ ا︻︤ام ﹝﹩ ︫︡م، 
︡ه︋ ﹢د﹡︡،︋ ︧﹫︀ری  ︋︧﹫︀ری را ﹝﹩ د︡م ﹋﹥ از︋ ﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د، د﹢ا﹡﹥︫ 
﹢د ﹋﹥  ︡﹡︡، آ﹡︖︀︋  ﹥ ﹋︀م ﹝︣گ ﹋︪﹫︡ه︫  را ﹝﹩ د︡م ﹋﹥ در ا︔︣ ا︻︐﹫︀د︋ 

﹁﹞﹫︡م ا︻︐﹫︀د ︻︀﹇︊︐﹩ ︗︤ ز﹡︡ان، ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن و ﹝︣گ ﹡︡ارد.
ز︀دی  ︑︖︣︋﹫︀ت  و  ﹋︣دم   ️﹞︡︠ ز﹡︡ان  در  ﹝︀ه  دو  و   ️︧﹫︋
 ﹤︋  ﹩﹋ ︀︎  ︀︋ را   ﹜︐﹞︡︠  ﹤﹋ م  ︣﹋ ︀︫ را  ︠︡ا  آوردم،   ️︨︡︋
﹎︣ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝︭︣ف را ادا﹝﹥ ﹝﹩ دادم، ︋﹥  ا ا︑﹞︀م ر︨︀﹡︡م ز︣ا 

︻﹠﹢ان ﹝︖︣م و ﹝︐﹛ در ز﹡︡ان ︋﹢دم ﹡﹥ ︋︺﹠﹢ان ︨︣︋︀ز!
 ﹜﹫﹋ ︀︎ ﹡︀﹝﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ در آ︨︐︀﹡﹥ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︨︀ل   ﹟ا ا﹐ن ﹋﹥ 

﹨︧︐﹛ و از ︠︡او﹡︡ ︨︍︀︨﹍︤ارم.
﹝﹟ ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︋︊﹢دی ︗﹢ان ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ در ︨﹟ ︋﹫︧️ و 

﹉ ︨︀﹜﹍﹩ ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹋︣ده ام.

︨﹑م ︋︣ دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی
ا︨﹛ ﹝﹟ ︗﹑ل و ﹉ ﹝︺︐︀د ﹨︧︐﹛.

ا︻︐﹫︀د،  ︋﹫﹞︀ری  از  ﹋︪﹫︡ن  ︻︢اب  و  ر﹡︕  ︨︀ل  ︨︀﹜﹫︀ن  از   ︡︺︋
 ﹩﹋ ︀︎ ﹤︡﹨ ،︡﹡︀ه ︎﹫︩ ︋﹥ ﹜︴︿ ︠︡او﹞ ︡﹠ ︠︣ه، ٣ ︨︀ل و﹐︀︋

︣ورد﹎︀ر ﹨︧︐﹛. ﹊︣﹎︤ار︎   ︫.︡ ﹥ ﹝﹟ ﹨﹛ داده︫  در ︗﹙︧︀ت ز﹡︡ان︋ 
ا﹝︣وز ﹋﹥ ا﹟ ﹡︀﹝﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛، ﹝︡ت ︋﹫︩ از ﹨︪️ ︨︀ل ا︨️ 
 ﹩︭︠︣﹞ اً︮﹑   ﹤﹊﹠ا  ︀︋  .﹜﹠﹋  ﹩﹞  ︣﹀﹫﹋  ﹏﹝︑ ز﹡︡ان  در   ﹤﹋
 ﹟︣︑︡︋ در  ︱﹢ر   ﹜︾︣﹫﹚︻ ︠︡او﹡︡   ︿︴﹛  ﹤︋ ا﹝︀  ام،  ﹡︡ا︫︐﹥ 

ا︧︐﹍︀ه ز﹡︡﹎﹩، ︺﹠﹩ ز﹡︡ان ، آرا﹝︪﹩ ︑﹢أم ︋︀ ﹡︪︀ط دارم.
در ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝︣ا﹏ ز﹡︡﹎﹩ ام در ﹎︫︢︐﹥، در ﹝﹫︀︋﹛ ﹋﹥ ︎︡رو 
﹇﹢ا︻︡ی  و   ︡﹠﹁︣︑  ︘﹫﹨  ︀︋  ،﹤︺﹞︀︗ و  ﹝︡ر︨﹥   ،﹜﹚︺﹞ ﹝︀در، 

﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡ ﹝︣ا ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در︨️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛!
و﹜﹩ و﹇︐﹩ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ︎﹫﹢︨︐﹛، ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︠﹢دم را 
 ️︊﹞ ︣ا ﹋﹥ ز︋︀﹡︩ ﹨﹞︡ردی ، ﹨﹞︧︀﹡﹩، ︻︪﹅ و ، ﹜﹠﹋ ︡ا﹫︎
 ️﹫﹡  ︀︋ ﹨﹞︡ردا﹡﹛   ﹤︋  ️﹞︡︠  ﹏︮︀  ﹤﹋ ﹝﹢اردی  ︋﹢د. 
︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ا︨️ را در ا﹟ ﹝︧﹫︣ رو︀﹡﹩ ﹋﹛ ﹋﹛ دارم درک 

.﹜﹠﹋ ﹩﹞
 ︋︣ا﹛ د︻︀ ﹋﹠﹫︡.

︠︡او﹡︡ا از ︑﹢ ﹝﹞﹠﹢﹡﹛، از را﹨﹠﹞︀ و ︑﹞︀م دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی ︑︪﹊︣ 
.﹜﹠﹋ ﹩﹞

﹝︀ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م را ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫﹛ ﹋﹥: ︗︀﹝︺﹥ ای ﹝︐︪﹊﹏ از ا﹁︣اد 
︋﹥ ︱﹢ر درا﹡︖﹞﹟  ا﹝︀ و﹇︐﹩   ،﹜ا ︋﹥ ﹎︣د ﹨﹛ آ﹝︡ه  ﹡﹫︀ز  ︋︣ ا︨︀س   ︀﹞ ︋︣ا︋︣ ا︨️. 

ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ︋︀ آن ︎﹫﹢﹡︡ ﹝︪︐︣ک ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
(﹟︐︧︎︀ک ز)

﹩﹞︀﹠﹝﹎  ︀ ﹤﹀﹫︸ا﹡︖︀م و

ز︋ـــــ︀ن ا﹡ـــ︖ـــــ﹞﹟
︗﹑ل از ︨﹞﹠︀ن

︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ﹨﹞︡ردا﹡﹛ در ز﹡︡ان ﹨︀، ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ و ﹨﹞﹥ ︗︀ی 
︋﹥ ﹡︤د  د﹡﹫︀ د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و از ︠︡او﹡︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را 
︋﹫﹞︀ری  ا︔︣  در   ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋ ︋︣ای  و  ﹎︣دا﹡︡  ︋︀ز  ﹨︀︪︀ن  ︠︀﹡﹢اده 

ا︻︐﹫︀د ︗︀ن ︋︀︠︐﹥ ا﹡︡، ︵﹙︉ آ﹝︣زش ﹝﹩ ﹋﹠﹛ .
︋︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︋︣ای ︫﹞︀

︎︥﹝︀ن . ص از ﹋︣ج
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﹋︣ده ︋﹢د﹡︡. ︋﹥ ︵︣ز ︻︖﹫︊﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ا﹝﹫︡وار ︫︡ه ︋﹢دم؛ ︋︣ای 
آن  و  ︋﹢دم   ﹤︐﹁︣﹎ ︗︡ی   ﹜﹫﹝︭︑  ﹉ ز﹡︡﹎﹫﹛  در  ︋︀ر  او﹜﹫﹟ 
 ︩﹡︀︐﹞︡ا﹇﹏ ا ﹤﹋ ﹜︐︨د و ︠﹢ا﹢︋ NA ﹤﹞︀﹡︣︋ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال
 ،﹜︐﹁︣﹎ را﹨﹠﹞︀  دادم،  ادا﹝﹥  را  ︗﹙︧︀ت  در  ︱﹢ر   ︦︎  ﹜﹠﹋
︋︀ و︗﹢د  ا﹟ ﹝︡ت  ﹋︀ر ﹋︣دم، ︠︡﹝️ ﹎︣﹁︐﹛  و در  ﹇︡﹝︀ را 
از   NA در  دو︨︐︀﹡﹛   ﹉﹝﹋  ﹤︋ دا︫︐﹛   ﹤﹋ ز︀دی  ﹝︪﹊﹑ت 
 ﹩﹇︀︋  ︣﹫﹫︽︑  ︣﹫︧﹞ در  و  ﹡﹊︪﹫︡م   ︦︎  ︀︎  ،﹜︐︪﹍﹡  ︣︋  ﹜﹝﹫﹝︭︑
 ﹜﹫﹍﹛︀︨  ٥  ︡﹛﹢︑ روز   ﹜︧﹢﹡  ﹩﹞ را   ﹤﹞︀﹡  ﹟ا  ﹤﹋ ا﹝︣وز  ﹝︀﹡︡م. 
ا︨️ و ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︫︀ل و ا﹝﹫︡وار︑︣ در ﹋﹠︀ر ﹨﹞︧︣ و دو ﹁︣ز﹡︡ 
 ﹤︋ ز﹡︡﹎﹩   ﹤﹋ د︨︐︀وردی   ﹟︣︑  ﹜﹞ و   ﹜﹠﹋  ﹩﹞ ز﹡︡﹎﹩  ︻︤︤م 
روال ︋︣﹡︀﹝﹥ ︋︣ای ﹝﹟ دا︫︐﹥ ، ر﹨︀﹩ از و︨﹢︨﹥ ﹝︭︣ف و ا﹝﹫︡ 
︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹢ده ﹋﹥ ﹨﹫︙﹍︀ه ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ︋﹥ آن د︨️ ﹡﹞﹩ ︀﹁︐﹛؛ 
 ﹜﹞ ﹟ر در ا﹡︖﹞﹟ و ا︨︐﹀︀ده از اراده ی ︠︡او﹡︡ ا﹢︱ ︀︋ ﹩﹛و
︀ ا︗︣ای  ︍︀︨﹍︤اری︋  ︣ای︨  ︡ و ︑︭﹞﹫﹛ دارم︋  ︋﹥ ﹝﹟ ﹨︡﹥ داده︫ 
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ ا︮﹢ل، ﹇︡ردان ا﹟ ﹡︺﹞️ ز︊︀ی ︠︡او﹡︡ ︋︀︫﹛ و 
از ︠︡او﹡︡ ︻︀︗︤ا﹡﹥ ︑﹆︀︲︀ی ︀﹝️ دارم و د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹨﹫︘ 

﹝︺︐︀دی در ﹨﹫︘ ︗︀ی ا︗ ﹟︀ن از درد ا︻︐﹫︀د ﹡﹞﹫︣د.

︧﹞ ﹩﹝﹋ ︡︀︫︣ه ︋﹥ ﹡︷︣ ︋﹫︀︡ و﹜﹩ ︋﹥ ︀د دارم ز﹝︀ن ورودم ︋﹥ 
 ﹩﹚︀﹝︑ ﹑ً︮︀د ︫︡ه ︋﹢د ، ا﹠︪﹫︎ ﹟﹞ ﹤︋ ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︋︣ادرم
︋﹥ ︻︱﹢️ ﹡︡ا︫︐﹛ ︑︀ ︗ ﹩︐ ﹤﹊﹫︀︀دم ﹡﹞﹩ آ︡ در او﹜﹫﹟ روز 
︱﹢رم ﹥ ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ ا﹁︐︀د و ︑﹠︀ د﹜﹫﹙﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︠︀﹡﹢اده ام 
دو︋︀ره ﹝︭︣ف  دا︫︐﹛   ﹜﹫﹝︭︑ و  ام  ﹋︣ده  ︑︣ک   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹇︊﹢ل 
︀ر﹨︀  ﹞︀﹡﹛ ﹢ن︋  ︀ک︋  ︐﹢ا﹡﹛︎  ︀ورم ﹡﹞﹫︪︡ ﹋﹥︋  ﹋﹠﹛!! ︣ا ﹋﹥ اً︮﹑︋ 
در ا﹟ ﹝﹢رد ︫﹊︧️ ︠﹢رده ︋﹢دم و را﹨﹩ ︋︣ای ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن 
︀ ︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت و د︡ن ا﹁︣ادی ﹋﹥  ﹢دم ؛ و﹜﹩︋  ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده︋ 
د︡ه  ز﹝︀ن ﹝︭︣﹁︪︀ن  در  را   ︀﹡آ از  ا﹜︊︐﹥ ︠﹫﹙﹩  و  ︋﹢د﹡︡  ︎︀ک 
 ﹩︀﹁︣ ︀د ︫︡ و︖دم ، روز﹡﹥ ای ︲︺﹫︿ از ا﹝﹫︡ در ﹝﹟ ا﹢︋
 ︀︋ ︣︑ ﹜﹞ ﹤﹝﹨ د﹜﹛ ﹡︪︧️ و از ﹤︋ ︡﹞از دل ا︻︱︀ء ︋︣ ﹝﹩ آ ﹤﹋
﹫﹙﹩ ﹋﹞﹩ از  ﹢دم و در︮︡︠  و︗﹢د ا﹠﹊﹥ ﹝︡ت ﹋﹞﹩ در ا﹡︖﹞﹟︋ 
ا︮﹢ل را ر︻︀️ ﹋︣ده ︋﹢دم ، دا︫︐﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ را ︑︖︣︋﹥ 
﹝﹩ ﹋︣دم ؛ ﹡﹍︀ه د﹍︣ان ︋﹥ ︨﹠﹍﹫﹠﹩ ﹎︫︢︐﹥ ﹡︊﹢د و آ﹡︀﹩ ﹋﹥ از 
﹝﹟ ﹇︴︹ ا﹝﹫︡ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ︐﹩ ︋﹥ ﹝︣﹎﹛ را︲﹩ ︋﹢د﹡︡ ︋︀ورم 
︋︣ا﹛ ﹜︢ت ︋︩ ︋﹢د   ﹟ا ︋﹥ ﹝﹟ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ داد﹡︡ و  ﹋︣ده و 
(﹫︤ی ﹋﹥ ︨︀﹜︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ ی ﹝︭︣ف ﹝﹢اد و ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د از 
︀ً ا ﹟﹫︤ی ︗︤ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡  ﹠﹝︴﹞ ︣وم ︫︡ه ︋﹢دم) و﹞ آن
﹜﹋︣︑ ﹁︣ز﹡︡م  و   ︧︣﹝﹨ ﹩︐ ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝﹠﹩ ︫︡ه   ︉﹫︭﹡  ﹤﹋ ﹡︊﹢د 

﹜︢ت ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال ︋︣﹡︀﹝﹥
﹟ق از آ︋﹫﹉ ﹇︤و . ﹩︧﹫︻
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﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م در ا﹟ ﹋︪﹢ر:  ︫﹤︙︀ر︑
︺︡ از ﹝︡︑﹩  ﹊﹏ ﹎︣﹁️ ا﹝︀︋  ︀ل ٢٠٠٣ ﹝﹫﹑دی︫  او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ در︨ 
︣وع دوره ر︫︡ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان  ︀ل ٢٠٠٨ ﹝﹫﹑دی︫   ︨.︡  ︫﹏﹫︴︺︑

﹎﹞﹠︀م در ﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ︋﹢د. 
︑︺︡اد ﹎︣و ﹨︀ و ︗﹙︧︀ت:  ١١ ﹎︣وه و ١٥ ︗﹙︧﹥. 

︑︺︡اد ︑﹆︣︊﹩ ا︻︱︀ء:  ︡ود ١٨٠ ﹡﹀︣. 
ا︻︱︀ء،  ︫︡ن  ز︀د  ︋︊﹢دی:   ︗﹙︧︀ت  ︋︣﹎︤اری  در   ️﹫﹆﹁﹢﹞
﹎︧︐︣ش  ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨︐﹀︀ده و آ︫﹠︀ ︫︡ن ︋︀ ﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥،  

︑﹢︨︺﹥ و ﹎︧︐︣ش ︗﹙︧︀ت در ا﹋︓︣ ﹡﹆︀ط ا﹟ ﹋︪﹢ر. 
︡﹝︐﹍︤اران   ︠﹤︋︣ ︊﹢دی:  ︻︡م ︑︖ ﹝︪﹊﹏ ﹁︺﹙﹩ در ﹝﹢رد ︗﹙︧︀ت ︋ 

 ﹩︑︀﹞︡ ﹠︐︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛︠   ︨︀ و ︻︡م آ︫﹠︀﹩ ا︻︱︀ء︋ 

︀ل  در  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ︻﹞︀ن  ﹋︪﹢ر  در    :︣﹍د ﹝﹢ارد 
︎﹫︪︣﹁️ ︪﹞﹍﹫︣ی ا︨️ و از ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن ﹇︣ار دار﹛ و 
︡او﹡︡  ︀︵︣ ا﹟ ﹡︺﹞️ از︠   ︠﹤ ﹢︫︀﹜﹫﹛ و︋  در ︀ل ر︫︡ ﹨︧︐﹫﹛،︠ 
 ﹉ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺︨ ﹜ای ﹋﹥ دار ﹩︀﹡ا﹡︡ازه ︑﹢ا ﹤︋ .﹜︤ار﹍︨︀︍︨

 .﹜﹫﹠﹋ ︀﹫﹞  ︡﹠ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ آ ﹤ ︣ای ﹝︺︐︀دا﹡﹩ ﹋﹥︋  ﹁︱︀ی ا﹝﹟︋ 
︎﹫︀﹝﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ء:  و︡ت، ︻︪﹅، ︑﹢ا︲︹ و ﹁︣و︑﹠﹩ ا︻︱︀ی 

 .︣﹍︡﹊ ﹤ ﹇︡﹞﹩ و ا︐︣ام ﹎︢ا︫︐﹟︋ 
﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ا﹝︧︀ل ﹝﹫︤︋︀ن ﹨﹞︀︩ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ا︨️. 

﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ︫﹅︵︀﹠﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫آ
 APF ﹉﹫﹀﹫︨︀︎ - ︀﹫︨آ 

﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن:
﹨﹞︀︩ ︎︀ک ز︧︐﹟ آ︋︀دان

﹎︣د﹨﹞︀﹩ ا︑︀د و ﹨﹞︡﹜﹩ ︋︣و︗︣د

﹨﹞︀︩ ١١ ︨︀﹜﹍﹩ از﹡︀

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٤
︋︀ ︨﹑م ︠︡﹝️ ︫﹞︀ دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی

 ﹟ا﹜︊︐﹥ ﹇︊﹏ از ا .︡ ︣وع︫   ︫﹩﹢︖︪﹡از دا﹡︪﹍︀ه و دوران دا ︤﹫ ﹤﹝﹨
دوران، ﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹜﹊﹏ و ︨﹫﹍︀ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و﹜﹩ 
﹝︭︣ف ا﹡﹢اع ﹝﹢اد ﹝︡ر را از ا﹟ دوره ︫︣وع ﹋︣دم. ﹨﹀︡ه 
 ︫︣ ﹩︐﹛︨︀ل ︋﹫︪︐︣ ﹡︡ا︫︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹊﹢ر در دا﹡︪﹍︀ه دو
﹋︣﹝︀ن ﹇︊﹢ل ︫︡م و ︠︀﹡﹢اده ام ︋︀ ︫﹢ر و ︫﹢﹇﹩ ﹁︣اوان ﹝︣ا را﹨﹩ 
 ︀︋ و  ︋﹢د  ︠﹢ب   ﹩﹚﹫︠ ︸︀﹨ً︣ا   ︳︫︣ا  ،﹏اوا ﹋︣د﹡︡.  دا﹡︪﹍︀ه 
︠﹢دش  ︨︣︗︀ی   ︤﹫  ﹤﹝﹨ و﹜﹩  ﹋︣دم   ﹩﹞ ﹝︭︣ف   ﹤﹊﹠ا
﹝﹩ ﹡﹞﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ا﹡﹊︀ر ﹝﹟ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫︡ ﹋﹥ ﹝︭︣ف را ادا﹝﹥ 
د﹨﹛ و ︠﹢دم را ﹝︺︐︀د ﹡︡ا﹡﹛. ﹋﹛ ﹋﹛ ︨﹫︣ ﹡︤و﹜﹩ و ︫﹊︧️ در 
ز﹡︡﹎﹫﹛ ︫︣وع ︫︡ه و روز ︋﹥ روز ︋﹥ ︨︣︻︐︩ ا﹁︤وده ﹝﹩ ︫︡ و 
 ︳︀ری ﹋﹥ ﹝﹟ ︋︣ای ﹁︣ار از وا﹇︺﹫︀ت و ︫︣ا﹋ ︀﹠︑ د﹡︊︀ل آن ﹤︋
﹝﹢︗﹢د ز﹡︡﹎﹫﹛ ا﹡︖︀م ﹝﹩ دادم ﹝︭︣ف ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣ 
︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ ︫︣ا︳ روز ︋﹥ روز آ︫﹀︐﹥ و ︋︡︑︣ ︫﹢د. درس و 
و  ﹋︣دم  ︑︣ک  ﹋︀ردا﹡﹩  ﹝︡رک   ﹉  ︀︋ را  دا﹡︪﹍︀ه 

 ﹤︋ ر︨﹫︡ن  و   ﹏﹫︭︑ ادا﹝﹥  ︋︣ای  ا﹝﹫︡ی  و  ا﹡﹍﹫︤ه   ︘﹫﹨  ︣﹍د
﹝﹢اد  ز﹡︡﹎﹩،  و د﹜﹢︫﹩ ﹝﹟ در  ︑﹠︀ ﹨︡ف  ﹡︡ا︫︐﹛.  ا﹨︡ا﹁﹛ 
از   ﹩︐︻︀︨  ︡﹠ ︡ا﹇﹏  ︋︐﹢ا﹡﹛  آن  ﹝︭︣ف   ︀︋  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝︡ر 
︧︣ت و ︑︣س و ا︧︀س د﹜︧﹢زی ︋﹥ ︀ل ︠﹢د ر﹨︀ ︫﹢م و از 
﹋﹠﹛ و ز﹡︡﹎﹩  ︑︀ ز﹡︡﹎﹩  ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم   ︡︺︋  ﹤︋  ﹟ا
را    ﹜︀﹨ا﹨︡اف و آرزو ا﹟ رو  از  ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹛. 
 ︀︑ ︋﹢دم   ﹜﹁︭︣﹞ ︋︣ای  ︎﹢ل   ﹤﹫︑ د﹡︊︀ل   ﹤︋  ︳﹆﹁ و  ﹎︢ا︫︐﹛  ﹋﹠︀ر 
ا﹠﹊﹥ ︋︀﹐︠︣ه ︎︦ از ﹠︡ ︋︀ری ︑︽﹫﹫︣ ︫︽﹏ ﹋﹥ در ﹨﹫︘ ﹋︡ام ﹨﹛ 
︀ً در ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر  ︐︀﹡ دم، ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ︠﹑ف ﹋︣دم و﹢︊﹡ ﹅﹁﹢﹞
﹨﹛ د︨︐﹍﹫︣ ︫︡م و در ٢١ ︨︀﹜﹍﹩ ︎︀ی ﹝﹟ ︋﹥ ز﹡︡ان ︋︀ز ︫︡. 
︫︉ اول ز﹡︡ان ︠﹫﹙﹩ ︨️ ﹎︫︢️ و ﹝﹟ ز ﹤︋ ﹢︐︎ ︣︀ل و 
 ﹟﹞ ️︫﹢﹡︣ ﹢دم ﹋﹥ ︣ا︨   ︋️︣دم و ﹡︀را﹋ ﹩﹞ ﹤︣﹎ دم﹢ روز︠ 
︋﹥ د︨︐﹛  ﹝﹢اد ﹝︡ر   ﹤﹋  ︡︺︋ روز   ︊︮ ﹩﹛و ا ﹟﹠﹫﹟ ︫︡؟! 
︋︀ز ﹁︣ا﹝﹢ش  ر︨﹫︡ ︠﹫﹙﹩ را️ آن را ﹝︭︣ف و ﹨﹞﹥ ﹫︤ را 
 ﹤﹊﹠در ﹝︧﹫︣ ︨︣ا︫﹫︊﹩ را ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دادم ︑︀ ا ️﹋︣ ︣دم و﹋
در ٢٢ ︨︀﹜﹍﹩ ام ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ ︑﹢︨︳ ︎︧︣ ︻﹞﹥ ام ﹋﹥ ︀ر ︋︀زی ﹝﹟ 
︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹫︡ و ︣ ﹡︀︀ری و︋  ﹥ ﹝﹟ ر︨﹫︡ و ﹝﹟ از︨  ﹢د︋   ︋︤﹫﹡

﹝﹫︓﹛ . م از ارو﹝﹫﹥

﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛، ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛
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︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٤

﹝﹢رد  در   ︡﹠  ﹩︊﹛︀︴﹞  ﹤︋ را   ︀﹝︫  ﹤︗﹢︑ ﹎︤ارش  ︫︣وع  از   ﹏︊﹇
 . ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︉﹚︗ APF را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای و﹢︫

︫﹢را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای : 
 ﹟﹫︋  ︀﹞ ار︑︊︀︵︀ت   ︴︨ ︋︣دن  ﹐︀︋ ︋︣ای  ای  ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥  ︫﹢را﹨︀ی 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︑︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ی 
︠﹢د︫︀ن   ﹤︺﹞︀︗ درون  در  ا﹡︖﹞﹟   ﹤︺︨﹢︑ و  آ﹝﹢زش  ︋︣ای 
﹥ ︫﹢را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︋︪﹩ از  ︣﹎ ا ︠︡﹝︐﹍︤اری ﹋﹠﹠︡. 
︨﹫︧︐﹛ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ر︨﹞﹩ NA  ﹡﹫︧︐﹠︡، ا﹝︀ ︠︡﹝︀ت ︗︀﹡﹩ و 
 ﹤︺︨﹢︑ ️︗ را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︾﹙︉ در ﹝﹢ارد ﹝︐︺︡دی﹢︫
︀ ︡﹍﹍︣ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.   ︋﹩︑︀﹞︡ ︐﹫﹛︀︺﹁ ︣︀︀ی︠  ا﹡︖﹞﹟ و︨ 
﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹊﹩ از  ︣ا︨︣ ︗︀ن ١٥︫  در︨ 
ا﹟ ︫﹢را﹨︀ ، ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀ ︎︀︨﹫﹀﹫﹉ APF ا︨️. 

 APF﹫︧️ ؟ 

 NA ﹩﹚﹞ رای ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀ ︎︀︨﹫﹀﹫﹉ از ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی﹢︫
در ︨︣ا︨︣ ﹝﹠︴﹆﹥ آ︨﹫︀ و ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️. ︋︣ ا︨︀س 
دارای ٢٨  ا﹟ ︫﹢را   ︣︲︀ ︀ل در  APF ︀︨️ ر︨﹞﹩  وب 
﹠﹍﹑دش  ︀﹝﹏ ﹋︪﹢ر﹨︀ی : ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن – ا︨︐︣ا﹜﹫︀ –︋  ﹋︪﹢ر ︻︱﹢ ﹋﹥︫ 
﹢︑︀ن – ﹋︀﹝︊﹢ج – ﹫﹟ - ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ – ﹨﹠︡ -  ا﹡︡و﹡︤ی   ︋– ﹟︣  ︋–
– ا︣ان – ژا︎﹟ – ﹋﹢️ – ﹝︀﹜︤ی – ﹝︀﹜︡﹢ – ﹡︍︀ل – ﹡︣ف – ﹡﹫﹢ز﹜﹠︡ 
– ︎︀﹋︧︐︀ن ( ︫﹞︀﹜﹩ و ︗﹠﹢︋﹩  ) – ﹁﹫﹙﹫︍﹫﹟ – ︻︣︋︧︐︀ن – ︨﹠﹍︀︎﹢ر – 

﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩ – ︑︀﹙﹠︡ – ا﹝︀رات – و︐﹠︀م  و ︻﹞︀ن ا︨️. 

︋︣﹎︤ار   ﹤︧﹚︗ ﹉ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨  ﹐﹢﹝︺﹞  APF ای   ﹤﹆︴﹠﹞ ﹁︣ا  ︫﹢رای 
. ︡﹠﹊﹫﹞

 : ️︫︢﹎ ﹤ در ︋︀﹡﹊﹢ک
 ︣  ︫︡﹠﹚︀︑ ٢٠١٦ در ﹋︪﹢ر ﹉﹫﹀﹫︨︀ ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀︎ 
︣ ﹎︤اری ا﹟ ︗﹙︧﹥ در ︑︀ر  ١٦  ا﹜﹩   ︡. ز﹝︀ن︋  ︣﹎︤ار︫  ︋︀﹡﹊﹢ک︋ 

١٩  ﹁﹢ر﹥ ٢٠١٦  ︋︣ا︋︣ ︋︀ ٢٧  ا﹜﹩  ٣٠  ︋﹞﹟ ﹝︀ه ١٣٩٤  ︋﹢د. 
 روز اول ︗﹙︧﹥، ﹋︪﹢ر﹨︀ و ︗﹢ا﹝︹ ︻︱﹢ ، ﹎︤ار︫﹩ از ︪﹛︀︀ و 
 ﹤︋︣︖︑ ︑︊︀دل  ﹝﹢رد   ﹟ا در  و  ﹋︣د﹡︡   ﹤ارا را  د︨︐︀ورد﹨︀︪︀ن 

︮﹢رت ﹎︣﹁️. 
︋︣ای  را﹨︊︣دی  ر︤ی   ﹤﹞︀﹡︣ ︋  ﹤︋  APF ا﹝︧︀ل   ﹤︧﹚︗ و﹇️  ︻﹞︡ه 
 ،︀︐﹠︨ ︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ در ﹝﹢رد﹨︀﹎را ﹎︫︢️. ﹋︀ر﹢︫ ﹟︣د ا﹊﹚﹝︻
 .︡︤ار  ﹎︣د﹎︣ ︀﹡﹍﹩ ﹇﹢ی و آ﹝﹢زش د﹨﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︤︋  ︨︀︠︐﹟ ﹎︣وه︠ 

︠︡﹝︀ت  ﹋︀ر﹝﹠︡ان  و  ا﹝﹠︀ء  ﹨﹫︀ت  از   ﹩︀︱︻ا ︨︀ل   ︣﹨  ︡﹠﹡︀﹞  ﹤︋
ای در  ︋﹥ روز ︫︡ه  دا︫︐﹠︡ و ﹎︤ارش ﹨︀ی  ﹡﹫︤ ︱﹢ر   ﹩﹡︀︗

﹝﹢رد ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠︡﹝︀ت ︗︀﹡﹩ را ارا﹥ داد﹡︡. 
 ﹤﹆︴﹠﹞  ﹟ا ﹡﹆︀ط  ا﹇︭﹩  در  ا﹡︖﹞﹟   ﹤︺︨﹢︑ از   ﹩︀︫︤ار﹎
از  ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن  ﹋︪﹢ر   ︀︐﹫﹛︀︺﹁  ﹟ا در   .︫︡  ﹤ارا  ︤﹫﹡  ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗
︋﹫︪︐︀﹝ ﹟︣️ ︑﹢︨︺﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢د. ﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ﹡﹫︤ 
﹋﹥ ر︫︡ و ︎﹫︪︣﹁️ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ دا︫︐﹥، ︋︀ رأی 
﹇︀︵︹ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝﹠︀︵﹅، دارای ﹋︨︣﹩ در ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای 

 .︡  ︫﹉﹫﹀﹫︨︀ آ︨﹫︀︎ 

﹉﹫﹀﹫︨︀ ﹢رای ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀︎  ﹎︤ارش︫ 
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ا﹝︣وز ﹋﹥ ︎﹠︕ ︨︀ل و ا﹡︡ی ا︨️ ﹋﹥ در ︋︊﹢دی ﹨︧︐﹛، و﹇︐﹩ ﹋﹥ 
 ﹩︧﹋ ︀﹠︑ ،دی﹢︊︋ ﹏د را ﹝︣ور ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹫︊﹫﹠﹛ از اوا﹢︠ ﹤︐︫︢﹎
﹋﹥ در ر﹡︕ و ﹝︣ارت ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︋﹫﹞︀ری ﹋﹠︀رم ︋﹢ده، ﹁︣دی ﹋﹥ 
 ﹩︭︫ ﹡﹍︢ا︫︐﹥،   ︀﹠︑ ﹝︣ا  و  ︋﹢ده   ﹟﹞  ﹩﹞︀  ︣︔﹢﹞ ︵﹢ر   ﹤︋
︋﹢ده   ﹜︀﹝﹠﹨را  ﹩﹠︺  ،︩︋︡﹫﹞ا ﹜︊﹠︡ی   ︀︋ و  ﹝︣︋︀ن  ︮︊﹢ر، 

ا︨️ .
را  د︨︐﹛   ﹤﹋  ﹩︧﹋ ︋﹢د،  ﹋︣ده  ﹎﹫︣م  ز﹝﹫﹟  ︋﹫﹞︀ری،   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨
﹎︣﹁️ و ︀︋﹢︮﹙﹥ و ︮︊﹢را﹡﹥ دردد﹜︀﹛ را ︫﹠﹫︡ و ﹝︣ا ﹇︱︀وت 
﹡﹊︣د و ︋︀ را﹨﹊︀ر﹨︀︩ ︋︣ ز︠﹛ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︋﹫﹞︀ری ﹝﹟ ﹝︣﹨﹛ 

﹡︀د و آ﹡︀ را ︋︀ ︑︖︣︋﹥ اش ا﹜︐﹫︀م ︋︪﹫︡، را﹨﹠﹞︀﹛ ︋﹢د .
را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹟ ، ﹉ دو︨️ و ﹉ ︋︪︀رت د﹨﹠︡ه ︋︊﹢دی ا︨️ 

﹋﹥ در ﹝﹢رد ︋﹫﹞︀ری و ︋︊﹢دی ︋︣ا﹛ را﹨﹍︪︀ ا︨️.
 ﹩︐﹞︣ ﹩︋ ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر ︀︋ ︡︀︫ ، او﹇︀ت او را ر﹡︖︀﹡︡ه ام ﹩︱︺︋
 ،︩︋︡﹫﹞︡ه، ا﹠︪︋ ﹤︪﹫﹝﹨ او ︀﹞︣ده ام، ﹡︀︨︍︀︨﹩ ﹡﹞﹢ده ام ا﹋

︠﹠︡ان و ﹡﹢از︫﹍︣ ︋﹢ده ا︨️.
از   ︦︎ را   ﹜د﹢︊︋ و   ﹜︐︧﹨  ﹩﹋︀︎ ︨︀ل   ︕﹠︎  ︹︴﹆﹞ در  ا﹋﹠﹢ن 
 ︩︽︀ی ︋﹩ در﹨ ️︀﹝ ن او و﹢︡﹞  ﹤﹝﹨ ︠︡او﹡︡، ︋﹫︩ از

.﹜︐︧﹨
︠︡ا را ︨︍︀س ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ﹝︣ا ︋︀ وی آ︫﹠︀ ﹋︣د و ﹁﹆︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ 
 ️︽در ﹩ ︀︵︣ ز﹞︀ت︋  ︋﹍﹢﹛: را﹨﹠﹞︀ی دو︨️ دا︫︐﹠﹩ ام!︋ 

︨︍︀︨﹍︤ارم.
︋︣﹇︣ار و ︨︣ا﹁︣از ︋︀︫﹫︡

٥︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹩﹋︣︐︪﹞  ︡﹡﹢﹫︎ دارای   ﹤﹋  ﹜︡﹫︨ر ا﹁︣اد  از  ا﹡︖﹞﹠﹩   ﹤︋  ، ︠﹢د  ا︻︐﹫︀د  ا﹡︤وای  از 
﹨︧︐﹠︡ ...ا﹞︀ن ، ﹇︡رت و ا﹝﹫︡ ﹝︀ از ا﹁︣ادی ﹡︪︃ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︋︊﹢دی ︠﹢د را ︋﹥ 

﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ . 
( ﹤︀︎ ︀ب︐﹋ )

﹩︀﹠︓︐︨︣د ا﹁ ﹟ا 

︨︺﹫︡ . ن  از ︠︣م آ︋︀د

︑﹀︀وت  ا︧︀س  ً︫︡︡ا  ︋︀ز  و﹜﹩  ︫︡م   ﹤︧﹚︗ وارد  ︋︀وری 
﹝﹩ ﹋︣دم و ︋︀﹡﹥ ﹨︀ی ز︀دی ︋︣ای ︫︣﹋️ ﹡﹊︣دن در ︗﹙︧︀ت 
︋︊﹢دی دا︫︐﹛ ︋︴﹢ر ﹝︓︀ل:"﹝﹟ ︠﹫﹙﹩ ︗﹢ا﹡﹛ و ︑︣ک ︋︣ا﹛ زود 
ا︨️ و ︀ ا﹠﹊﹥ ﹁︺ً﹑ ︠︀﹡﹢اده ام ﹝︣ا ﹞︀️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و از ︠︀﹡﹥ 
﹝﹢اد   ︀ دارم  دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ︑︭﹫﹑ت   ﹟﹞ ا﹡︡.  ﹡﹊︣ده  ︋﹫︣و﹡﹛ 
و  دارد"  ︑﹀︀وت   ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء   ︀︋  ﹟﹞ ﹨︀ی  و و︨﹢︨﹥   ﹩﹁︭︣﹞
﹨︤ار ︋︀﹡﹥ د﹍︣ ﹋﹥"﹝﹟ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ︗﹙︧﹥ ︋︣ای ا﹁︣ادی ﹝︓﹏ 
﹝︺︐︀د  را  ︠﹢د   ﹜﹨ ام   ﹩﹍﹨︀﹞  ︕﹠︎  ︀︑ ﹡︡ارد"!..   ﹋︀ر︋︣دی   ﹟﹞
 ︀︋ و﹜﹩  ︋﹢دم   ︩﹊﹝︪﹋ و   ﹌﹠︗ در   ً︀ ﹝دا و  ﹡﹞﹫﹊︣دم   ﹩﹁︣︺﹞
﹠﹫︡ن ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀   ︫︀ ︡ و ﹡﹫︤︋  ﹥ ﹝﹟ داده ﹝﹩︫  ﹁︣︮︐﹩ ﹋﹥ در ︗﹙︧﹥︋ 
و ︠﹢ا﹡︡ن ﹋︐︀ب ﹨︀ و ﹡︪︣︀ت و ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹋﹛ ﹋﹛ ﹝︐﹢︗﹥ 
 ﹩︨︀︧روا﹡﹩ و ا ،﹩رو ،﹩﹝︧︗ ︀ظ﹛ از ﹜﹨ ﹟﹞ ﹤﹋ ︫︡م
︫︊︀﹨️ ز︀دی ︋︀ ︀︨︣ ا︻︱︀ء دارم و آ﹡︀ ﹝︣ا درک ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و 
د﹡︊︀﹜︩   ﹤︋ ز﹡︡﹎﹩  در   ﹤︪﹫﹝﹨  ﹟﹞  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹫︤ی  ﹨﹞︀ن   ﹟ا
︀ری  و  ﹇︡م   ١٢ ﹋︀ر﹋︣د  و   ﹜﹫﹚︧︑  ︀︋  ً︀ ︐︀﹡ و   ﹜︐︪﹎  ﹩﹞
﹋﹛ و دو︋︀ره ا﹨︡اف  ︀︎ ︠︡او﹡︡،ا﹝︣وز ︋﹫︩ از ٦ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ 
 ︹︴﹆﹞  ︀︑ را   ﹜︑﹑﹫︭︑ و  ام   ﹤︐﹁︣﹎  ︨︣ از  را   ﹜︀﹨آرزو و 
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ در ر︫︐﹥ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺﹞︀ری ادا﹝﹥ داده ام و ا﹎︣ 
︠︡ا ︑﹢﹁﹫﹅ د﹨︡ ا﹝︧︀ل ﹨﹛ در ﹋﹠﹊﹢ر د﹋︐︣ا ︫︣﹋️ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د. 
﹫︤ی ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ﹝︭︣ف، ︐﹩ ︋﹥ آن ﹁﹊︣ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋︣دم. و﹜﹩ 
 ﹟از ا ﹜﹝︨ ﹤﹋ ︫︡م ﹤︗﹢︐﹞ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ ﹝﹟ داد ﹤﹋ ﹩﹨︀﹎︡د ︀︋
د﹡﹫︀ ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ از آن ﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ ا﹁﹊︀ر ︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ و ﹝︺︐︀د 
︋︀ ︀ری ︠︡ا و  ﹝﹟، ﹝︣ا در آن ﹝︡ود و ﹝︊﹢س ﹋︣ده ︋﹢د. 
︀﹝️ ﹨︀ی ︠︀﹡﹢اده و ︀ران ︋︊﹢دی ︋﹫︩ از ﹉ ︨︀ل ا︨️ 
﹋﹥ در ﹉ ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ﹨﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐﹛ و ︋︀ 
ک ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡﹡﹛  ا﹝﹫︡ و ︻︪﹅ و ︫︀دی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و از ︎︀
﹋﹩ ︋︀ ︑﹑ش و ︎︪︐﹊︀ر  ﹜︢ت ﹝﹩ ︋︣م . ا﹝︣وز ︎︦ از ٦ ︨︀ل ︎︀
︣﹡︀﹝﹥ در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ام  ﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل︋  ︺﹩ در︋  و︨ 
در  ر︫︡  ︡ودی   ︀︑ و   ﹩﹋ ︀︎  ︶﹀  ︣︋ ︻﹑وه  ︠︡ا  ︀ری   ﹤︋
 ︤﹫﹡ ﹨﹞︡رد  ا︻︱︀ی  از  ︑︺︡ادی  ︋︊﹢دی،︋﹥  و   ﹩︭︫ ﹩﹎︡﹡ز
و   ﹜﹠﹋  ﹉﹝﹋ ا︻︐﹞︀د  ﹝﹢رد  ︋︊﹢دی  دو︨️  و  را﹨﹠﹞︀  ︋︺﹠﹢ان 
﹝︺︖︤ه ︺﹠﹩ ﹨﹞﹫﹟! ﹨﹞︀ن ﹝︺︐︀دی ﹋﹥ روزی ︠﹢د در آرزوی 
ا︻︐﹫︀د  و  ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ﹝﹠︖﹑ب  در  و  ︋﹢د   ﹩﹋ ︀︎ روز   ﹉
 ﹤ ﹢د︋   ︠﹩﹋︀  ︎︣ ︀ ﹇︡رت ا﹡︖﹞﹟، ︻﹑وه︋  ︀ ﹝﹩ زد ا﹝︣وز︋  د︨️ و︎ 
﹝︀﹡︡ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در  ک  ﹠︡ ﹝︺︐︀د د﹍︣ ﹨﹛ در ﹝︧﹫︣ ︎︀
وا﹇︹ ﹁﹙︧﹀﹥ ی و︗﹢دی ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️: " ﹋﹞﹉ ﹉ ﹝︺︐︀د 
ا﹟ ا︮﹏ ﹝﹛ را در  ن  ︀﹋ ﹝︺︐︀د د﹍︣"! آرزو ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹞︀  ﹤︋
ا﹡︖﹞﹟  ︑︀ ز﹡︡ه ﹨︧︐﹛ ︠︡﹝︐﹍︤ار  و  ﹇︣ار د﹨﹛  ام  رأس ز﹡︡﹎﹩ 
︋︀︫﹛. در ︀︎︀ن ︣︐︋﹟ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی ﹋﹥ در ا﹡︖﹞﹟ ︀د ﹎︣﹁︐﹥ و 
﹞︀ ︻︤︤ان   ︫﹜︡﹆︑ ︀ر ﹎﹫︣م را﹋ ﹤ ﹨﹞﹫︪﹥ ︨︺﹩ ﹋︣ده ام در ز﹡︡﹎﹩︋ 

﹝﹩ ﹋﹠﹛:"﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛، ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛".
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٢٣︎﹫︀م ︋︊﹢دی

︣﹝︑ NA﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، در ︵﹢ل ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ دارای ﹝︺﹠﹩ و ﹝﹀﹢م  ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︀ در 
 ﹜﹢︫ ︀﹨د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫﹛ و ر ﹩﹞ ﹤را ︋﹥ ﹝︀ ارا ﹩﹆︣︵ ا︮﹢ل ﹟ا .︡﹠︐︧﹨

︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︠﹢د وا﹇︺﹩ ﹝︀ن ︋︀︫﹫﹛.             
(﹟︐︧︎︀ک ز)

 ﹜﹫﹋ ︀︎ اول  روز﹨︀ی   ﹤﹋  ﹩︀﹨آرزو  ︡︀︫  ︀ و   ︀﹨ ︠﹢ا︨︐﹥  از 
︋︊﹢دی  ︎﹫︀م   ﹤︋  ﹤﹞︀﹡  ﹉ ︋︐﹢ا﹡﹛  روز   ﹉  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا دا︫︐﹛ 
دو︨︐︀ن  ا︠︐﹫︀ر  در  ︮︀د﹇︀﹡﹥  را  ︠﹢دم  ی   ﹤︋︣︖︑ و   ﹜︧﹢﹠︋
 ︣﹨  . ﹜﹋ ︀︎  ﹤﹋ ا︨️  ٥ ︨︀ل  از   ︩﹫︋  ﹟﹞  !﹜﹨︡︋ ﹇︣ار  ﹨﹞︡ردم 
 ﹜︑﹑﹊︪﹞ ﹋︣دم   ﹩﹞  ︦ آ﹝︡   ﹩﹞  ﹐︀︋  ﹟﹞ ﹩﹋ ︀︎  ︹︴﹆﹞  ﹤
دو︨︐︀ن  از  و  ︫︡ه   ︣︑  ﹉︋︀ر  ﹜︋︣ا ︋︊﹢دی   ︣﹫︧﹞ و   ︣︐︪﹫︋
را︋︴﹥   ︦﹋  ︘﹫﹨  ︀︋ ﹡︡ا︫︐﹛  دو︨️  ︫﹢م.   ﹩﹞ دور︑︣  ︋︊﹢دی 
︠﹢د﹝﹢ری  در  را   ﹜︀﹨︀ر﹋ ︋︣﹎︤︡م.  را  ا﹡︤وا  و   ﹜﹠﹋ ︋︣﹇︣ار 
 ﹜︋︣ا  ﹤﹝﹚﹋ وا﹇︺﹩  ﹝︺﹠︀ی   ﹤︋ را﹨﹠﹞︀  دادم؛   ﹩﹞ ا﹡︖︀م   ﹏﹞︀﹋
دو︨︐︀ن   ︹﹝︗ در  و﹜﹩  ر﹁︐﹛   ﹩﹞  ﹤︧﹚︗ ﹡︡ا︫️،  ﹋︀ر︋︣دی 
︑︣س،   ︡﹠﹡︀﹞ دا︫︐﹛  ﹋﹢د﹋﹩  از   ﹤﹋ را   ﹩︑︀︨︀︧ا ︋︊﹢دی 
︠︖︀﹜️، ︠﹢د﹋﹛ ︋﹫﹠﹩ و ... ︐﹩ ︋﹫︪︐︣ و ﹇﹢ی ︑︣ ︫︡ه ︋﹢د.

 ﹜︋︣ا ﹜﹨ ︀﹠︡م ﹨︀ و ︨﹠️ ﹨︀ را ﹋︀ر ﹋︣ده ︋﹢دم ا﹝︀ ا﹇ ﹤﹊﹠ا ︀︋
﹡︪︃ت   ﹤︐︫︢﹎ از   ﹤﹝﹨ ا︻︐﹆︀دا︑﹛  و  ︋︀ور﹨︀  ﹡︡ا︫️!  ﹋︀ر︋︣دی 
﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د و ﹎︣﹁︐︀ری ﹨︀﹛ ﹝︡ام ︑﹊︣ار ﹝﹫︪︡ ︋︺︡ از ﹠︡ ︨︀ل 
︋︀ور﹨︀ی   ﹟︤﹍︀︗ ︡ی را︡︗ ︋︀ور ︋﹢دم  ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥  ︎︀﹋﹩ ﹨﹠﹢ز 
و  ︋﹢دم  ﹡﹊︣ده   ﹤﹞︀﹡︣︋ در  ز︀دی   ︣﹫﹫︽︑  .﹜﹠﹋ ︠﹢د   ﹩﹝︡﹇
ا︧︀س  ام   ﹩︐﹫︭︫ ︬﹇ا﹢﹡ در  ︋﹢د.   ﹤︐︫︢﹎  ﹏︓﹞  ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر
︑﹊︣ار  ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر در  را  ﹡﹢ا﹇︭﹛   ﹤︪﹫﹝﹨ و  ﹋︣دم   ﹩﹞ ا﹝﹠﹫️ 

 ﹝﹩ ﹋︣دم. ︋﹥ ﹫︤﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩، ﹋︀ذب و ﹜︢ت ﹨︀ی آ﹡﹩ وا︋︧︐﹥ 
︋﹢دم. ﹜︢ت ︗﹢ و و﹜︣ج ︋﹢دم؛ ﹨︣ روز ا︧︀︨︀ت ︋︡ ︋﹫︪︐︣ی 
 ︣︐︪﹫︋ ﹜︀﹨ را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم، از ︋︣﹡︀﹝﹥ دور︑︣ ﹝﹫︪︡م و ︑︣س
﹝﹫︪︡.  ﹩︐﹉ ﹝︪︀ر﹋️ ︨︀ده و ﹋﹢︑︀ه ﹡﹞﹩ ﹋︣دم. ﹡︧︊️ ︋﹥ 
﹡﹢ا﹇︭﹛  از   ﹩︀﹠︑ در  ﹝︡ام  و  ︋﹢دم  ︫︡ه  ا︻︐﹞︀د   ﹩︋ ا︮﹢ل 
 ﹤﹋ ︋︊﹢دی  دو︨️   ﹉ روزی   ﹤﹊﹠ا  ︀︑ ﹋︣دم.   ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده 
︫﹢م.  ﹎︣دا﹡﹠︡ه   ﹤﹋ ︠﹢ا︨️   ﹟﹞ از  ︋﹢د   ︊︮  ﹤︧﹚︗  ﹩︪﹠﹞
در︠﹢ا︨︐﹩ ﹋﹥ ︡﹠﹟ ︋︀ر ﹋︣ده ︋﹢د و ﹝﹟ رد ﹋︣ده ︋﹢دم. آن 
︣ از ︑︣س ﹝︪︀ر﹋️  ︡ای ﹜︣زان و︎   ︮︀ ﹊︧︐﹥ و︋   ︫︀ روز د︨️ و︎ 

 ︤﹫﹨︣ ︊️ از︎  ︦ از ﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹡﹀︣ی ﹋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︣د︮  ﹋︣دم.︎ 
﹢ا︨︴﹥ ی ﹇︡م ﹨︀  ︀ل ا︨️ ﹋﹥︋  از ﹡﹆︬ ﹨︀︩ ﹋︣د و ﹎﹀️ : ﹨﹀️︨ 
آن   .︡﹠﹋  ︤﹫﹨︣︎ ر﹁︐︀ر﹨︀   ﹩︱︺︋ از  ︑﹢ا﹡︧︐﹥   ﹩﹡︀رو ا︮﹢ل  و 
درو﹡﹛  در  ا﹝﹫︡  و  زده ︫︡  ذ﹨﹠﹛  در   ﹩﹡︀ای رو  ﹤﹇︣︗ ﹤︷﹛
 ﹤︐︫︢﹎ از  ﹋︣دم   ﹩︺︨ ر﹁︐︀ر  آن   ︹︴﹇ از   ︦︎  .︫︡ ز﹡︡ه 
﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م و وا︋︧︐﹍﹩ ﹨︀﹛ را ﹇︴︹ ﹋﹠﹛ ؛ ﹇︡م ︋﹥ ﹇︡م ︋﹥ ︠﹢د 
︀ دو︨︐︀ن  ﹥ ار︑︊︀ط︋  وا﹇︺﹩ ام ﹡︤د﹉ ︑︣ ﹝﹫︪︡م. ﹋﹛ ﹋﹛ ا︫︐﹫︀﹇﹛︋ 
ا﹇︣ار   ﹟ا  !︣︑  ️را ا︫︐︊︀﹨︀︑﹛   ﹤︋ ا﹇︣ار  و   ︫︡  ︣︐︪﹫︋ ︋︊﹢دی 
︋﹥ ﹇﹢ی ︑︣ ︫︡﹡﹛ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋︣د، ا︧︀س ﹝﹩ ﹋︣دم  ︮︀د﹇︀﹡﹥ 
د﹠︑ ︣﹍︀ ﹡﹫︧︐﹛ ، ا﹡﹍﹫︤ه ام ︋︣ای ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹟ و ︠︡﹝️ ︠﹫﹙﹩ 
ا﹡︖﹞﹟   ﹤︋ ورودم   ﹏اوا  ﹩︋﹢︠  ﹤︋  ﹜︑︀︨︀︧ا ︋﹢د.  ︫︡ه   ︣︐︪﹫︋
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︉︫ ﹩︐ ،︫︡ه ︋﹢د. ︫︣وع ︋﹥ ﹡﹢︫︐﹟ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹋︣دم
︋︪︡ت ︠﹢ا︋﹛ ﹝﹩ آ ﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ ︡﹢ن ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ا﹞︀ن 
﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ا︮﹢ل  ﹢دم︎  دارم و ﹨︣ روز ﹫︤﹨︀ی ︗︡︡ی در︠ 
رو︣︐︋ ﹩﹡︀﹟ را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ آن ︑﹊﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. 
 ️﹁︀در ︋︣︑︣م  ﹡﹫︣وی  ︨﹢ی  از  ای  ︑︀زه  ا﹜︀﹝︀ت  روز   ︣﹨
︋﹥ را﹨﹠﹞︀﹛ ز﹡﹌  ︋︀ ﹡︷﹛ ︨︣ ﹋︀ر ﹝﹩ روم. ﹨︣ روز   .﹜﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹩ ز﹡﹛ و ︑︣از﹡︀﹝﹥ ام را ︋︣ا︩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹛، ︗﹙︧﹥ ﹝﹩ روم و 
ام  وا﹇︺﹩  ︠﹢د   ﹤︋  .﹜﹠﹋  ﹩﹞ ر︨︀﹡﹩  ︎﹫︀م   ﹜︀﹨ ﹝︪︀ر﹋️   ﹩︵
︻﹑﹇﹞﹠︡ ︫︡ه ام و د﹍︣ از ︠﹢دم ︠︖︀﹜️ ﹡﹞﹩ ﹋︪﹛. در ︵﹢ل 
روز ︋︀ر﹨︀ د︻︀ و ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛ . ﹇︧﹞️ ا︻︷﹛ ︋︊﹢دی 
ا︧︀س   ﹜﹡︀︋︣﹞ ︠﹢دم   ︀︋ و﹇︐﹩  ا︨️،  ︠﹢دم   ︀︋ را︋︴﹥   ﹟﹞
را  ز﹡︡﹎﹫﹛   ︡︋ ا︑﹀︀﹇︀ت  و  ﹝︪﹊﹑ت   .﹜﹠﹋  ﹩﹞  ﹩︐︊︫﹢︠
 ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ﹩﹡︀و ︫︣ط ا︮﹢ل رو ︡﹫﹇ ﹩︋ ️︀︻︣م. ر︢︎ ﹩﹞
﹋︣ده ︑︀ از درون ر︫︡ ﹋﹠﹛ و د﹡ ︣﹍﹢ا﹨﹛ ︋︀ ﹫︤﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ 
︠﹑ء ︠﹢د را ︎︣ ﹋﹠﹛. ︠︡ا را ︋﹥ ︠︀︵︣ ︠︡﹝︐﹩ ﹋﹥ آ﹡︣وز ﹡︭﹫︊﹛ 

. ﹜﹢﹎ ﹩﹞ دی ︋︀ز﹎︣دم ︨︍︀س﹢︊︋ ︣﹫︧﹞ ﹤︋ ︀︑ ︣د﹋

︠﹢د وا﹇︺﹩ ام

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٦

در ︨﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡︐︀ب دو︨︐︀ن ︠﹑﹁﹊︀ر ︋︣ای 
ر﹁︀﹇️ و دو︨︐﹩، ︋︀ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر آ︫﹠︀ ︫︡م و ︠﹫﹙﹩ 
زود ︋︀︨︣︻️ ﹨︣ ﹥ ︑﹞︀م ︑︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را د﹡︊︀ل ﹋︣دم. 
در ﹝︀ه ﹨︀ی ﹡︧️ ا︻︐﹫︀دم ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹛ ﹋﹥ د﹍︣ ﹝︭︣ف 
︋﹥ ︑︣ک ﹡﹞﹢دم  ا﹇︡ام  ﹡﹊﹠﹛. ︎︦ از ﹠︡ روز ﹋﹥ در ︠︀﹡﹥ 
︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹡︡ارم ا﹝︀ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥   ︋﹩﹚﹊︪﹞ ︣﹍︣دم ﹋﹥ د﹋ ︣﹊﹁
ا﹟ ︑︣ک ﹁﹆︳ ﹠︡ روز  ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ﹋︣د. ︋﹥ ﹝︰ ︠︀رج 
︫︡ن از ﹝﹠︤ل ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝︭︣ف ﹝︖︡د ر﹁︐﹛ و ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︠﹢د 
را ﹇︀﹡︹ ﹡﹞﹢دم ﹋﹥ ا︠︐﹫︀ر ﹝︭︣ف ︀ ︻︡م ﹝︭︣ف ︋︀ ︠﹢دم 
ام  ﹝︀﹡︡ه   ﹤﹡︀︠ در  روز   ︡﹠ ﹢ن  ﹋︣دم   ﹩﹞  ︣﹊﹁ ا︨️. 
و﹝︭︣ف ﹡﹊︣ده ام ﹝﹫︐﹢ا﹡﹛ ﹝︭︣﹁﹛ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹛. ︋︀ ﹎︫︢️ 
 ﹤︗﹢︐﹞ و  ︋﹥ ﹝︭︣ف درآ﹝︡  ا︗︊︀ر   ️﹛︀ ﹤︋ ا︻︐﹫︀دم  ز﹝︀ن 
 ﹤﹝﹚﹋  ︣﹍د ﹡︡ارم.  ا︻︐﹫︀دم  روی   ﹩﹛︣︐﹠﹋  ﹤﹡﹢﹎  ︘﹫﹨ ︫︡م 
 ︣︑︡︋ ﹜ا﹁︧︀﹡﹥ ای ︋﹫︩ ﹡︊﹢د. ﹨︣ روز او︲︀ع ︋︣ا ﹜︣ل ︋︣ا︐﹠﹋
﹝︡ر  ﹝﹢اد  ﹝︭︣ف  و   ﹤﹫︑  ︣︵︀︠  ﹤︋  .︪︡﹫﹞  ﹏︊﹇ روز  از 
︋﹫︧️ روز و﹇︐﹩  از  ︋︀زدا︫️ و روا﹡﹥ ز﹡︡ان ︫︡م و ︎︦ 
آزاد ︫︡م ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ر﹁︐﹛ و ︋﹥ ︠﹢دم ﹎﹀︐﹛ ﹋﹥ 
︊︧︩ را ﹋︪﹫︡ه ای و ︀︋ ﹐︀︡ ︠﹢دش را ﹨﹛ ﹝︭︣ف 
︑︣ک   ﹤﹋ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا  ﹟︐﹁︣︢︎ و   ︣﹊﹀︑  ﹟﹫﹝﹨  ︀︋  !!!﹩﹠﹋
ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️ روز﹨︀ی ︠﹢د را ︨︍︣ی ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋︣ای 
︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر د︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︀ری ﹝﹩ زدم. 
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ︋︀ر﹨︀ د︨︐﹍﹫︣ وروا﹡﹥ ز﹡︡ان ︫︡م و ﹇︊﹢ل ﹋︣ده ︋﹢دم

راه ﹝︭︣ف ﹡﹊︣دن ﹁﹆︳ ﹝︣گ ا︨️. 
﹨︣﹜︷﹥ د︻︀ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ زود︑︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ ︋﹥ ︀︎︀ن ︋︨︣︡. از ﹨﹞﹥ 
﹫︤ و ﹨﹞﹥ ﹋︦︋ ︡م ﹝﹩ آ﹝︡. د﹍︣ ﹝﹢اد ﹝︡ر آرا﹝﹛ ﹡﹞﹩ ﹋︣د. 
︠﹢ا︨︐﹛   ﹩﹞ ︋︀ر   ︣﹨ و  ﹝﹫﹊︣دم  ︫︡ن  ︠︣د  ا︧︀س  درون  از 

﹢د !!! ︣ا﹛ ﹝︣گ آرزو︋  ﹝︭︣ف ﹋﹠﹛ ﹎︣﹥ ﹝﹫﹊︣دم؛ آری︋ 
﹉ روز ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹫﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر ر﹁︐﹥ ︋﹢دم ا︑﹀︀﹇﹩ ﹊﹩ از 
دو︨︐︀ن ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹩ ام را د︡م ﹋﹥ ﹇﹫︀﹁﹥ اش ﹋︀﹝﹑ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده 
︋﹢د. ﹝︣ا ︋﹥ ︗﹙︧﹥ د︻﹢ت ﹡﹞﹢د و ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م را 
در ا︠︐﹫︀رم ﹇︣ار داد. ﹉ روز در ﹋﹞︀ل ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ آن ︗﹙︧﹥ 
︀ور ﹡﹞﹫﹊︣دم ﹋﹥ ا﹁︣اد  ︡م ا︮﹑︋  ر﹁︐﹛. و﹇︐﹩ وارد ﹝﹊︀ن ︗﹙︧﹥︫ 
﹢ده ا﹡︡. و﹇︐﹩  ︀︲︣ در آ﹡︖︀ روزی ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹢اد ﹝︡ر︋ 
از   ︦︎ ﹋︣دم.   ﹤︣﹎ آرام  آرام  دادم  ﹎﹢ش   ︀﹡آ ﹝︪︀ر﹋️   ﹤︋
︀︎︀ن ︗﹙︧﹥ ﹠︡ ﹡﹀︣ ﹋﹠︀رم آ﹝︡﹡︡ و ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀︐﹠︡: ﹨︣ روز ︋﹥ 

︗﹙︧﹥ ︋﹫︀  ﹢ن ︋︣ا️ ﹋︀ر ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
︨︀﹜︀ از آن روز ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹞︙﹠︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︣︑︉ در 
︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︎﹫︡ا ﹝﹫﹊﹠﹛. روز﹨︀ی آ︠︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر 
︀︋️ ︱﹢ر  ﹢ا︨️ ﹝︣گ ﹝﹫﹊︣دم و﹜﹩ ا﹝︣وز ︋  ︡او﹡︡ در︠  از︠ 
︠︡او﹡︡  از  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  در   ﹜د﹢︊︋ و   ﹩﹋ ︀︎ و 
︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛. آری ﹝︺︖︤ه ︋﹥ و﹇﹢ع ︎﹫﹢︨️. ا﹝︣وز ︋﹥ 
ا﹟ ︋︀ور ر︨﹫︡ه ام ﹋﹥ د﹍︣ان ﹋︀︫︐﹠︡ ︑︀ ﹝﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︎︦ 

﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋︀رم ︑︀ د﹍︣ ان ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 

︣﹑﹞  غ  از . ﹩﹚︻

از آرزوی ﹝︣گ 
︍︀︨﹍︤اری ︑︀ ا︧︀س︨ 
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︗﹢ا﹡﹩،   ﹤﹊﹫﹛︀ در  آزاد  د﹡﹫︀ی  در  ز﹡︡﹎﹩  د﹨﹥   ﹤︨ از   ︣︐﹝﹋
︠︀﹡﹢اده، ︫︽﹏، ︑︭﹫﹏ ، ﹝﹢﹇︺﹫️ و ︗︀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و︥ه ای 
دا︫︐﹛ و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹝﹢اد ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د را 
از   ︣︎ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥   ﹟ا ﹡︐﹫︖﹥ اش  ︋︀ ︠﹢د ︡ک ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م، 
ا︨︐︣س، ر﹡︖︩، ︑︣س، ︦ ا﹡︐﹆︀م ︗﹢︀﹠︑ ،﹩﹩ و ا︧︀س 
︋︡︋︐﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛ و ﹨﹞﹥ ی ا﹠︀ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ︋︀ ︗︣م ︨﹠﹍﹫﹟ 
﹇︐﹏ وارد ز﹡︡ان ︫﹢م! ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ﹝﹟ در ز﹡︡ان ︋﹥ اوج ︠﹢د 
 ﹟﹫ ار﹢درازای د ﹤︋ ا﹡﹊︀ر ﹝﹟  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ د﹢ار  ر︨﹫︡، 
ر︨﹫︡ و ﹝︖﹢زی ︋﹥ ︠﹢دم دادم، ︋︀ ا︋ ﹟︀﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹟ را ︋﹥ زودی 
 ﹤﹋ ﹩︀︖﹡︣ا ︎︀ک ︫﹢م! از آ  ︦︎ ،︡﹡ی دار ﹝﹩ ︨︍︀ر ﹤︋﹢ ﹤︋
︣ا﹛ ﹋︪﹫︡ه ، در  ︡او﹡︡ ﹥ ﹡﹆︪﹥ ی ﹇︪﹠﹍﹩︋  ﹝﹟ ا︵﹑ع ﹡︡ا︫︐﹛︠ 
ی   ﹤︪﹆﹡  ︳﹆﹁ و  ا﹡︪︡﹫︡م   ﹩﹞ ﹝︣گ   ﹤︋  ︳﹆﹁ ا﹝﹫︡ی   ︀﹡ اوج 
︠﹢د﹋︪﹩ ︋︡ون درد ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م. ﹉ روز ︠︡او﹡︡ ︨﹀﹫︣ی از 
 ﹜︋︣ا  ،️︧﹨  ﹜︀﹝﹠﹨را ا﹝︣وز   ﹤﹋  ︀﹫﹋ ︀︎ و   ﹅︪︻ ︨︣ز﹝﹫﹟ 
﹥ ﹝﹟ داد.  ︡ا﹇️︋  ︀د﹎﹩ و︮   ︨︀ ﹫︀م ﹇︡م دوازده اش را︋  ﹁︨︣︐︀د و︎ 
    ︀﹛︀︨  ﹟﹞  ﹤﹊﹫︀︗ ︋﹢د،   NA ی   ﹤︧﹚︗  ﹩﹁︣︺﹞ ︨︀ده،  ︎﹫︀م   ﹟ا
︋︡﹡︊︀﹜︩ ﹝﹩ ﹎︪︐﹛ و﹜﹩ ﹡﹞﹩ ︀﹁︐﹛ ( ا ﹟︺﹠﹩ رو﹫︡ن ︫﹆︀﹅ در 
﹜︖﹠︤ار )! روی ︮﹠︡﹜﹫︀ از ︻︖︤ و ︋﹩ ︗︀﹩ و ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ﹡︪︧︐﹛، 
 ،﹜︐﹁︣﹎ را﹨﹠﹞︀  ﹋︣دم،  ا︻︐﹞︀د  ا︻︱︀ء   ﹤︋ دادم،  ﹎﹢ش   ︀﹁︣  ﹤︋
 ️︀﹡ در  و  زدم  را   ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  ا︨︐︀رت  و  ﹋︣دم   ️﹞︡︠
 ﹤︋  ﹩︀︗  ﹩︋ از  و  ﹁︣و︑﹠﹩  و   ﹩︀﹡ا﹢︑  ﹤︋  ︤︖︻ از   ︫︡  ︉︗﹢﹞
ا﹝﹫︡ی   ︀﹡ از  و  ︋︊﹢دی  ﹎︣م  آ︫﹫︀﹡﹥  و  ︠﹢ب  دو︨︐︀ن 

︣︑︣ و ﹨﹞﹥ ی ا﹠︀ ﹝︣ا  ︨︣﹛! ا﹜︊︐﹥ را﹨﹠﹞︀، ﹇︡﹝︀، ﹡﹫︣وی︋  ︋﹥ ا﹝﹫︡︋ 
ک ︋﹞︀﹡﹛، ︋﹥ ﹝﹟ ︫︀﹝️ داد﹡︡  ﹨︡ا️ و ︀﹝️ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︎︀
︡او﹡︡ ﹡﹆︪﹥ ی ز︊︀ی   ︠︀︑ ﹜﹠﹋ ︣︊ ﹢م و︮  ︀ وا﹇︺﹫️ ﹨︀ رو︋︣و︫   ︋﹤﹋
︠﹢د را ︻﹞﹙﹩ ﹋﹠︡. ا﹝︣وز ︾︣︉ ︋﹥ ﹨︪️ ︨︀ل و ا﹡︡ی از آن 
 ﹤︋ ︀︑ ︀﹛︀︨ ﹟ا﹜︊︐﹥ در ا . ﹜﹋ روز﹨︀ ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹞︙﹠︀ن ︎︀
ا﹝︣وز ﹝︪﹊﹑ت ز︀دی دا︫︐﹥ و دارم، ﹨﹞︧︣ و ﹁︣ز﹡︡م و ︫︽﹙﹛ 
را از د︨️ داده ام و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛  ﹉︀د﹎︀ری ︀ ار︔﹫﹥ ︫﹢م ز﹝︀ن 
 ﹟و﹇︐﹩ ا ︀دا﹡﹛ آ ﹩﹝﹡ !!️︧﹫﹇︀︋ ﹜دار ︋︣ا ﹤︋﹢ ︭︣ف ︋﹠︀م﹞
ی  ﹝︡وده  در   ﹟ا  ﹤﹋  ﹜︫︀︋  ︀︖﹋  ﹟﹞ ر︨︡   ﹩﹞ ︋︨︡︐︐︀ن   ﹤﹞︀﹡
︠︡او﹡︡ ﹨︧️ و ﹝﹟ د︠︀﹜️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛! ﹁﹆︳ ︋﹥ اراده و ︠﹢ا︨️ 
او ا︐︣ام ﹎︢ارده و ︋︀ ︗︀ن و دل ︢︎︣﹁︐﹥ ام، ﹢ن از را﹨﹠﹞︀ی 
︠﹢ب   ︡︀︋  ﹟﹞ ام.  آ﹝﹢︠︐﹥  را   ﹤﹡︀﹎ دوازده  ﹇︡﹝︀ی   ﹜﹡︀︋︣﹞
 ﹤︊︫ ﹉ ﹤︐︊﹛ا !﹤︷﹛ ﹉ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ︋︣ای ﹩︐ ﹜﹠﹋ ﹩﹎︡﹡ز
︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹨﹛ ز﹝︀ن، در دو  ︋﹥ ا﹟ درک ﹡︨︣﹫︡ه ام؛ ︵﹩ ﹨︪️︨ 
و︗﹢د   ︀︋ و  ام  ﹡﹞﹢ده   ︣﹀﹫﹋  ﹏﹝︑ ︫﹫︣از  و   ︫︣﹢︋ ز﹡︡ان 
 ﹜﹫﹨︀﹀﹞ و   ︀﹨  ️﹠︨ و   ︀﹞︡﹇  ،︀﹨ ﹝︣و﹝﹫️  و   ︀﹨  ️︡ود﹞
 ︀︋  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  ︀ل  در  و  ام  ﹋︣ده  ﹋︀ر  را   ﹤﹡︀﹎ دوازده 
 ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ︀﹠︀ن دارم ﹨﹞﹥ ی ا﹝ن ا﹢ ،﹜︐︧﹨ ﹜︀﹨﹢︖﹨ر
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︀ ﹡︪︀ط، ا﹝﹫︡ و ︨︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز ﹨﹛ ︋︀ و︗﹢د 
﹇﹙︊﹩ دارم و   ️︀︲از ز﹡︡﹎﹩ و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ ر ﹨﹞﹥ ی ﹝︪﹊﹑︑﹛ 

︠﹢︊︫︐﹩ را ︨﹙﹢﹜﹩ درک ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

رو﹫︡ن ︫﹆︀﹅ در ...
︫︣﹢︋ ن از . ︡﹫و

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٢

از   ﹢﹠﹞  ️︧﹡﹢︑  ﹩﹝﹡  ︤﹫  ︘﹫﹨ ︋﹢دم،   ﹤︐﹁︣﹎ ︠﹢د﹝﹢   ﹜﹫﹝︭︑
ا︋︤ار  و  ︋﹢د   ﹜︊﹫︗  ﹢︑  ﹩﹁︭︣﹞  ︦﹠︗  .﹤﹠﹋ ﹝﹠︭︣ف   ﹜﹝﹫﹝︭︑
﹝︭︣﹁﹛ رو ﹨﹛ ︑﹫﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم. ر﹁︐﹛ ︑﹢ی ﹉ ︠︣ا︋﹥ ﹡︪︧︐﹛ و 
دو﹡﹛   ﹩﹝﹡ ﹋︣دم  رو︫﹟  ︨﹫﹍︀ر﹝﹢  و  ﹋︣دم  ﹝︭︣ف  رو  ﹝﹢ادم 
﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم ︀ ﹡﹥، ا﹝︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹇︴︺﹩ ︠﹢دم رو ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢دم. 
︋︣ای  را﹨﹩  ﹝︡ر!  ﹝﹢اد  ﹝︭︣ف  از   ﹩︀﹨ر ︋︧﹢ی   ️﹋︣
ر﹨︀﹩! اون ز﹝︀ن ﹁﹆︳ ﹉ راه را ︋﹙︡ ︋﹢دم ﹋﹥ از ︫︣ ﹝︭︣ف 
﹝﹢اد ︠﹑ص ︋︪﹛ و او﹡﹛ ﹝︣گ ︋﹢د! دو ︑︀ ︨︣﹡﹌ رو ︎︣ از ﹨﹢ا 
﹋︣دم و ︠︀﹜﹩ ﹋︣دم ︑﹢ ر﹎︀م و ︎﹉ ﹝﹊﹞﹩ ︋﹥ ︨﹫﹍︀رم زدم و 
﹝﹠︐︷︣ ﹝︣گ ︋﹢دم!. ﹝﹠︐︷︣ ﹉ ا︑﹀︀ق. در ا﹡︐︷︀ر ر﹨︀﹩ از ︋﹠︡ 
ا︑﹀︀﹇﹩  و   ️︫︢﹎ د﹇﹫﹆﹥   ︡﹠ ﹝︣گ.  ا﹡︐︷︀ر  در  ﹝﹢اد.  ﹝︭︣ف 
﹡﹫﹀︐︀د و ﹝﹟ ︋︀ز ﹡︀ ا﹝﹫︡ ︫︡م. ﹉ ﹡︭﹀﹥ ︑﹫︼ ﹨﹞﹫︪﹥ ︑﹢ی ︗﹫︊﹛ 
د︨︐﹛   ︘﹞ ر﹎︀ی  روی  ︑﹞︀م  ﹇︡رت   ︀︋ و  آوردم  درش  ︋﹢د. 
﹋︪﹫︡م و د﹡︡و﹡︀ ﹝﹢ ︋﹥ ﹨﹛ ﹁︪︀ر ﹝﹩ دادم و ا︫﹉ ﹝﹩ ر︐﹛ و 
 ﹢﹠﹞ ︀︀د ﹝﹩ زدم: ︠︡ا︣﹁ و ️ر از د︨︐﹛ ︠﹢ن ﹝﹩ ر﹢︴﹠﹫﹝﹨
را️ ﹋﹟! ﹝﹟ د﹍﹥ ︵︀﹇️ ا﹟ ﹨﹞﹥ در ︋﹥ دری و آوار﹎﹩ رو 
 ﹤﹍د !﹏﹫﹞︀﹁ و  ﹝︀در  ︎︡ر و  ا﹟ ﹨﹞﹥ ا︫﹉   ﹤︧︋  ﹤﹍︡ارم. د﹡

︧︠︐﹥ ︫︡م از ا﹡﹍﹏ ︋﹢دن و ︋﹩ ارز︫﹩ و ...
 ﹩﹠︺ آرزوی ︠﹢دم ﹟︣︠اون روز ﹎︫︢️ و ﹝﹟ در ︸︀﹨︣ ︋﹥ آ
 ﹜﹍﹫﹞ ︗︣أت   ﹤︋ ︋﹢د   ﹩﹋ ︀﹡ د ر د روز   ﹤ ﹡︨︣﹫︡م.  ﹝︣گ 
ک ︑︣﹟ روز از ︻﹞︣م! و درد﹡︀ک ︑︣ ز﹝︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀  ︀﹡ د ر د
د︨︐︀ و ﹜︨︀︊︀ی ︎︣ از ︠﹢ن، ر﹡﹍﹩ زرد و ︪﹛ ﹨︀ی ﹎︣﹢ن 
 ﹢﹞︀﹨ ﹏︽︋  ︣︋︣ادرم ز  ﹤﹋  ﹩﹛︀ ︀درم ︸︀﹨︣ ︫︡م در﹞ ︋︣ا︋︣  در 
 ﹤﹋ داده  ﹝︀در﹨︀   ﹤︋ ︋︤ر﹎﹩ ︠︡ا  دل  و  و ﹥ ︮︊︣ی  ︋﹢د   ﹤︐﹁︣﹎
 ﹤︐︨ !!︡﹡و︲︺﹫️ دار ﹟︡ن ︗﹍︣ ﹎﹢︫︪﹢ن رو در اد ️﹇︀︵
از  ︨︍︀︨﹍︤اری   ︦  ️︨︀︊ز  ﹤ و  روز﹨︀  اون  از   ﹟︐︫﹢﹡

︠︡او﹡︡ و ا﹡︖﹞﹟ NA ︋﹥ ︠︀︵︣ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ا﹝︣وز ﹨︧︐﹛ ...
ک ﹨︧︐﹛  ا︨﹛ ﹝﹟ ا﹞︡ ﹨︧️ و ﹡︤د﹉ ︋﹥ ٦ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥  ︎︀
و ︋﹥ ︋︤رگ ︑︣﹟ آرزوم ر︨﹫︡م: ر﹨︀﹩ از ﹠﹍︀ل ا︻︐﹫︀د ﹁︺︀ل، 
 ︣︢︎︀﹡ و ﹝﹫﹏ ︨﹫︣ی ﹩﹝︡ر، و︨﹢︨﹥ ﹨︀ی دا﹞ ︭︣ف ﹝﹢اد﹞
 ﹤﹞︀︎ ︗﹙﹢ی  ز﹡︡﹎﹩  ︋︣ای   ︡︡︗ راه  ا﹝︣وز  و  ﹝︭︣ف!!   ﹤︋

︡﹝︐﹍︤اری  ︡ه و اون︠  ︤رگ ﹡︭﹫︊﹛︫  و ︑﹢ ا﹟ ﹝︧﹫︣، ا﹁︐︀ری︋ 
﹎︣وه  در   ﹤﹋  ﹤﹛︀︨  ٢  ﹤︋  ﹉︤د﹡ ﹫︤ی  ﹨﹞︡رد﹝﹥.  دو︨︐︀ن   ﹤︋
 ﹉ دوره ﹉) دم ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ︠︡﹝︐﹍︤ار﹢︠ ﹩﹝دا
︨︀﹜﹥ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ﹉ دوره ︀﹝﹡ ﹤﹛︀︧﹊﹠︡ه ︋﹫﹟ ﹎︣وه) ﹨︧︐﹛ و 
از ا﹟ ︋︀︋️ ︠︡ا رو ︫﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ اون روز ﹡﹞︣دم، ا﹡︖﹞﹟ 
را ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹠︡ ︑︀ از دو︨︐︀ن ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹛ ﹋﹥ ︎︀ک ︫︡ه ︋﹢د﹡︡، 
︎﹫︡ا ﹋︣دم و ︋︀ ︑﹞︀﹙﹩ ﹋﹥ در ا︗︣ای ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹥ ﹇︧﹞︐﹩ از 
اون ر︻︀︋ ️︀︡﹨︀ و ﹡︀︊︡﹨︀ ︋﹢ده و ﹡﹫︤ ﹋︀ر﹋︣د ︻﹞﹙﹩ دوازده 
و  ︠︡﹝︐﹍︤اری   ️︮︣﹁ و  ﹝﹢﹡︡م  ︎︀ک  ؛  دادم  ﹡︪﹢ن   NA ﹇︡م 
﹝﹀﹫︡ ︋﹢دن ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹝﹟ داده ︫︡ و ا﹟ ا﹁︐︀ر رو ﹨﹛ دارم ﹋﹥ ︋︀ 
و   ﹜︐︧﹨  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  در ︀ل  ﹨﹞︡ردم  دو︨︐︀ن  از   ︀︑  ︡﹠
از   ﹟ا و  ا﹡︡  ﹋︣ده  ا︻︐﹞︀د   ﹟﹞  ﹤︋ را﹨﹠﹞︀  ︻﹠﹢ان   ﹤︋  ︀﹡او
 ﹟﹞  ﹤︋  NA در   ️﹞︡︠  .﹤﹠﹞ ا﹝︣وز  ﹨︀ی  دا︫︐﹥   ﹟︣︑︡﹠﹝︫ارز
ا︧︀س  از  و   ﹜﹠﹋  ︦  ︹﹝︗  ﹢︑ ︠﹢د﹝﹢   ︀︑ ﹋︣ده   ﹉﹝﹋
︋﹩ ارز︫﹩ و ﹡︀﹐﹆﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م و روز ︋﹥ روز ا︧︀س ︑︺﹙﹅ 
︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹛ ︑︀ ا︻︐﹞︀د ︋﹠﹀︧﹛ ︋﹫︪︐︣ 
︋︪﹥ و ︑︣س ﹨︀م ﹋﹞︐︣! ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
و︮﹏ ︋﹞﹢﹡﹛ و ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹨︣ ︀ل و ا︧︀︨﹩ در ﹎︣و﹨﹞﹢ن ︋︀﹇﹩ 
 ﹏︓﹞ .﹜﹠﹋ ﹟︣﹝︑ ﹜︐﹁︣﹎ ︀د ︀﹨ ﹛ و ﹡﹫︤ ا︮﹢﹜﹩ رو ﹋﹥ در ﹇︡م﹡﹢﹝︋

︮︡ا﹇️، رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ و ︑﹞︀﹏ و ﹁︣و︑﹠﹩ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی.
ا﹟ ٢ ︨︀ل ﹋﹥ ︋︣ام ﹎︫︢️، ﹊﹩ از ︋︤رگ ︑︣﹟ ا﹁︐︀رات ﹝﹠﹥. 
او﹡﹆︡ر ︾︣ق در ا︧︀س ︋﹩ ارز︫﹩ ︋﹢دم ﹋﹥  ا ﹤﹊﹠﹉ روز 
︐﹩ ارزش ﹝︣دن رو ﹨﹛ ﹡︡ا︫︐﹛ و ا﹠﹊﹥ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ او﹡﹆︡ر 
ک ︋﹞﹢﹡﹛، ︋﹥ ﹝﹟ ا︻︐﹞︀د  ︋﹥ ﹝﹟ ﹜︴︿ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︎︀
 ︣﹫︧﹞ ﹟︣د﹡︡ ﹋﹥ در ا﹋ ﹜﹫︀﹝﹠﹨و را ️︀﹝ ،︡﹡داد ︦︣و ﹋︣د﹡︡،︨ 
 ﹟در︨︐﹩ ا﹡︖︀م︋ ︡م و در وا﹇︹ ا ﹤ ﹢د﹝﹢︋   ︠️﹫﹛﹢︧﹞ و ﹜︫︀  ︋︡﹠﹚︋︣ ︨
︀﹡﹩ ﹨︀ی ︋︺︡ی ︋﹥  ︫︣وع ﹋︀ره ︋︣ای ︣﹋️ ﹨︀، ︠︡﹝︀ت و ︎﹫︀م ر︨

﹝︺︐︀دان در ︻︢اب.
︠︡﹝️ در NA ﹝﹠﹢ ز﹡︡ه ﹋︣ده و ︋﹥ ﹝﹟ ︀د داده ︴﹢ر ار︑︊︀ط 
︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹛ و در ︗﹞︹ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣م و از ﹎﹢︫﹥ ﹎﹫︣ی و ا﹡︤وا در 
︋﹫︀م. ︋﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ا︨︐︺︡اد﹨︀ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ︠﹢دم رو 

︋︪﹠︀︨﹛ و ︎︣ورش ︋︡م و از ﹡﹢ا﹇︭﹛ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م.
︠︡ا را ︫﹊︣ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︎︀﹋﹫﹛ و ︋﹥ ︠︀︵︣ و︗﹢د ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان 
دو︨︐︀ن  از  ﹁︣اوان   ︣﹊︪︑  ︀︋ و  ︠︡﹝︐﹍︤اری   ️︮︣﹁ و  ﹎﹞﹠︀م 

.NA ﹏﹋ ︡ردم در ﹎︣وه ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ام و ︠︡﹝︐﹍︤اران﹝﹨

راه ︗ـ︡ــ︡ی
︋︣ای ز﹡ـ︡﹎ـ﹩
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٢١︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ... ﹜︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︎︀﹋﹩ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آور︡︗ ︀ه﹎︡د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، د﹢︊︋ ﹩︐﹇و
ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹝︀︗︣ای ︗︡︡ی ︋︣ای ﹝︀ ︑︡︊﹏ ︫﹢د. 

(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

﹠︡ ︨︀ل ︎﹫︩ و﹇︐﹩ ︎﹫︀م NA ︑︀زه ︋﹥ ︫︣ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ︋﹢د ﹨﹠﹢ز 
 ﹩︀را﹋ از  و ﹋︧﹩   ︪︡﹫﹞ ︋︣﹎︤ار  ا︻︱︀ء  ︑﹢ی ︠︀﹡﹥ ی  ︗﹙︧︀ت 
 ︧︣﹝︑ ﹝﹢رد   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹝﹢ا﹇︹   ﹩﹚﹫︠ و  ﹡︡ا︫️  ا︵﹑︻﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋
د﹍︣ان ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️ آ︠﹥ ︋︀ور ا﹠﹊﹥ ﹝︺︐︀دا﹡﹩ ﹋﹥ ︠﹢د︫﹢ن 
︋︣ای ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹝︪﹊﹏ دار﹡︡ ︴﹢ر ﹇︣اره ﹋﹥ ︗﹙︧﹥ ︋︣﹎︤ار 
 ﹩︀﹠︫؟! آ﹤︪ ︀ک︋   ︎﹤﹍د ﹩﹊ ︡﹠﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣ف زدن ︀ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
﹝﹟ ︋︀ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣﹝﹫﹍︣ده ︋﹥ دورا﹡﹩ ﹋﹥ دو ︑︀ دو︨️ ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹛ 
﹎︀﹨﹩ ︋︣ای ︑﹞︧︣ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ ︫︣﹝﹢ن ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ﹝﹫︣﹁︐﹠︡! 
︀د﹝﹥ و﹇︐﹩ ︋︣ای ﹝﹟ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︺︐︀د ﹨︀ ︑﹢ی ︗﹙︧﹥ 
﹝︺︐︀د  د︨️  ﹋︣دن   ︡﹠﹚︋  ︀︋ رو  ︠﹢د︫﹢ن  ︴﹢ر  و   ﹟﹍﹫﹞  ﹩
ام ﹝﹩ ﹎︣﹁️ و ﹢ن ﹝﹩ دو﹡︧︐﹛  ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︠﹫﹙﹩ ︠﹠︡ه 
﹇︣ار   ︀﹡او  ︀︋ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫︪﹥،  ا﹇﹢ام  از   ﹩﹊ ی ︠﹢﹡﹥ ی﹢︑ ﹤︧﹚︗
 ﹤︧﹚︗ وارد  ︠﹠︡ه!  ︨﹢ژه  ︋︣ای  و   ﹜﹫﹠﹋ ﹝︭︣ف   ﹤﹋ ﹎︢ا︫︐﹫﹛ 
︋︀ز  ︋︪﹫﹛! و﹇︐﹩ ︫︉ ر﹁︐﹫﹛ در ︠﹢﹡﹥ رو زد﹛ دو︨︐﹩ در رو 
 ︀︋ ︋︀ ا﹠﹊﹥ اون دو︨️ از ﹡﹫️ ﹝︀ ﹋︀﹝﹑ آ﹎︀ه ︋﹢د ︠﹫﹙﹩  ﹋︣د و 
 ﹟︡﹞او ﹎﹀️:"︠﹢ش  و  ﹋︣د  ا︨︐﹆︊︀ل   ︀﹞ از  ︠﹢ش  روی 
︋﹀︣﹝︀﹫﹟ دا︠﹏"!! ﹝﹟ از ︋︣︠﹢رد  ︠﹢ش آ﹝︡﹎﹢ ﹝︐︺︖︉ ︫︡م، 

﹢ن  ا︵﹑ع دا︫︐﹛ ﹋﹥ دو︨︐︀ن ﹝﹟ او﹡︀رو﹆︡ر اذ️ ﹋︣د﹡︡!  
﹋﹥ ︠﹢ب   ﹜︐︧︪﹡ ای   ﹤︫﹢﹎ در   ﹟﹞ و   ﹜︫︡ وارد ﹨︣ ︀ل   ﹤︋
﹎﹢ش ﹋﹠﹛ و ﹁︣︀︫﹢ن رو ︋﹥ ︠︀︵︣ ︋︧︍︀رم ﹋﹥ ︋︺︡ ︧︀︋﹩ از 
ا﹁︐︀د!  ︋︣ام   ﹩︊﹫︖︻ ا︑﹀︀ق  و﹜﹩  ︋﹫︀رم  در  ︨﹢ژه  ︐︊︮︀︫﹢ن 
ا︧︀س ﹋︣دم ︀﹨︤﹫﹩ ﹋﹥ ﹝﹫﹍﹟ اً︮﹑ ︠﹠︡ه دار ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ 
︑︀ اون ز﹝︀ن ︫﹠﹫︡ه  ︋﹢دم   ﹤﹋ ﹩︀﹁︣ ︀م﹝︑ ︀︋ ︋︀ر  او﹜﹫﹟  ︋︣ای 
 ︀﹁︣ ﹟ا از  د︡م ︠﹫﹙﹩  ﹋︣دم  ﹋﹥ ﹎﹢ش  ﹝﹫﹊﹠﹥! ︠﹢ب  ﹁︣ق 
درد دل ﹨︀ی ︠﹢د﹝﹥!  ا︧︀س ︠﹢︋﹩ ﹝︓﹏ ا﹠︑ ﹤﹋ ﹟︀ ﹡﹫︧︐﹛ رو 
﹝︭︣ف   ︹︴﹇ ︗︣︀ن،  اون  از   ︡︺︋ ﹁﹢رًا   ﹤ ا﹎︣  ﹋︣دم   ﹤︋︣︖︑
 ﹤﹋ روزی   ︀︑ ︋﹢د  ذ﹨﹠﹛  ︑﹢ی   ﹤︪﹫﹝﹨  ︀﹁︣ اون  و﹜﹩  ﹡﹊︣دم 
ا︻︱︀ء  از   ﹩﹊  ︀︋  ︣︵︀︠  ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋  !﹜︪︋ ک  ︀︎  ﹜︐﹁︣﹎  ﹜﹫﹝︭︑
︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹛ و وارد ︗﹙︧︀ت ︫︡م.  ﹝︡︑﹩ ︋﹢د دو︨️ دا︫︐﹛ 
︑︖︣︋﹥ آ︫﹠︀﹩ ام ︋︀ ︗﹙︧︀ت رو ︋︀ دو︨︐︀﹡﹛ ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ︋︤ارم و 
ا﹝︣وز ︋﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹋﹥ اون دو︨︐︀ن ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹩ دو﹡︧︐﹠︡ ﹝︀ 
 ︒︻︀︋ و   ︡﹠︐﹁︣︢︎ ﹝︀رو   ﹜﹨ ︋︀ز  ر﹁︐﹫﹛  او﹡︖︀   ﹤︋  ︧︣﹝︑ ︋︣ای 
از  ︀︎︀ن  در  ︋﹍﹫︣م!   ﹅︣︵  ﹟ا از  رو   ﹤﹞︀﹡︣︋ ︎﹫︀م   ﹟﹞  ︡﹡︫︡

ز﹞︀ت ︠︡﹝︐﹍︤اران ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. 

﹠︡ه ︀ راه ﹡︖︀ت؟! ︨﹢ژه ی︠ 
︻︊︡ا... م از را﹝︪﹫︣

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٨

ت ذ﹨﹠﹛ را  ّ︡ ا﹞︀ن و ﹝︐︱︀دش ︑︣س ︵﹩ ﹠︡ روز ﹎︫︢︐﹥ ︋﹥ ︫
﹝︪︽﹢ل ﹋︣ده ا﹡︡. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ی ︫︭﹩ ام از ا﹟ دو 
﹥ دوران︋ ︙﹍﹩ ام،  ︣د،︋   ︋﹩﹞ ︀︐︨آن دور د ﹤ ﹝﹩ ا﹡︪︡﹛ ذ﹨﹠﹛ ﹝︣ا︋ 
﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ٢ ︨︀﹜﹥ ︋﹢دم و ︎︡رم ﹇︊﹏ از ︠﹢اب ﹝︣ا ︋﹥ ︋︀﹐ ︎︣︑︀ب 
﹝﹩ ﹋︣د و دو︋︀ره ﹝︣ا در آ︾﹢ش ﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︋︀ر﹨︀ ︨﹆︿ ا︑︀ق را 
﹝﹩ د︡م ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ︫︡ و ︨︍︦ ︨﹆﹢︵﹩ ﹡﹀︦ ﹎﹫︣ و 
﹨﹞︣اه   ﹤︋ را  ︎︡رم   ﹅ِ︪︻ از   ︣︎ آ︾﹢ش  ا﹝﹠ّ﹫️   ﹤﹋ ا﹡﹍﹫︤  ﹨﹫︖︀ن 
دا︫️. ﹝﹟ ا﹞︀ن دا︫︐﹛ ﹋﹥ او ﹝︣ا در ﹨﹠﹍︀م ︨﹆﹢ط در آ︾﹢ش 
او  از   ﹩﹛︀︫﹢︠  ︀︋ د︡م.   ﹩﹝﹡ را  او   ﹤﹋  ︡﹠  ︣﹨ ﹎﹫︣د،   ﹩﹞
﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹛ ﹋﹥ ﹝︣ا ︋︀﹐ و ︋︀﹐︑︣ ︋﹫﹠︡ازد. ︎︦ از آن ︋︀ ︋﹢︨﹥ ﹨︀ی 
︎︡رم ︋﹥ ︠﹢اب ﹝﹩ ر﹁︐﹛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︑ّ︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ︨﹢ار ︋︣ 

﹝﹢︫﹉ ﹁︱︀ ︎﹫﹞︀﹛ ︋﹥ ︨﹢ی ︠︡ا ︎︣واز ﹝﹩ ﹋﹠﹛.
 ﹩﹚﹫︠ ︎︡رم  ﹇﹢ِی  ︋︀زوان  ︋︣ای   ︣﹍د ︫︡م  ︋︤ر﹎︐︣   ﹤﹋ و﹇︐﹩ 
 ︣﹍︣ی را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم ﹋﹥ او د﹍︀ی د﹨︫︡ه ︋﹢دم و را ﹟﹫﹍﹠︨
 ﹤  ︋﹟﹞ ِ︩ ︪︐﹫︊︀﹡﹫﹛ را ﹡︡ا︫️. ا︧︀س درد دا︫︐﹛. وا﹋﹠  ︎﹩︀﹡ا﹢︑
﹢د از ا﹠﹊﹥ ﹡﹊﹠︡ ا﹟ ا︑﹀︀ق ︺﹠﹩ دردی  ا﹟ درد ا︧︀س ︑︨︣﹩︋ 
﹋﹥ دا︫︐﹛ ︑ّ﹞﹏ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹝︖︡دًاً ︑﹊︣ار︫﹢د. ︠﹢دم را ︗﹞︹

︮﹢ر︑﹛   ﹤︋ ︫︀دی  از   ﹩﹊︨︀﹞  ︀ و   ﹜︐﹁︣﹎  ﹩﹞  ﹤︊︗ ﹋︣دم،   ﹩﹞
﹝﹩ زدم ︑︀ ﹝︊︀دا ︋﹢ا﹨﹛ ︋︀ ﹡︐︀︕ ︋︀ز﹎﹢ ﹋︣دن ا﹁﹊︀ر و ا︧︀︨︀ت 
﹥ ︵﹢ر   ︋﹜︀﹝﹫︎︀︱﹁ ﹉︫﹢﹞ .م﹢ ︀ د﹍︣ان، رو︋︣و︫  ﹢︀︫﹠︡م︋   ︠︀﹡
﹥ ︀﹁︐﹟ را﹨︀﹩ ﹋︣دم  ︣وع︋  ﹢د و ﹝﹟︫  ﹥ ز﹝﹫﹟ ﹡︪︧︐﹥︋   ︋﹩﹞﹢﹚︺﹞︀﹡

﹋﹥ از ︗︀ذ︋﹥ ی ز﹝﹫﹟ ︋﹍︣︤م.
 ﹩︀﹍﹠ در ︵﹢ل ا ﹟﹠︡ د﹨﹥ ی ز﹡︡﹎﹫﹛، ︑︀︨︣﹛ ﹨﹞︀ن ︑ّ﹊﹥︨ 
︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ د﹢ار ا﹡︤وا﹛ را ︋﹠︀ ﹋︣دم. د﹢اری ﹋﹥ 
دا︫︐﹠︡   ﹩﹞ دو︨️  ﹝︣ا   ﹤﹋  ﹩︀﹡آ  ︀︋  ️﹫﹝﹫﹝ّ︮ ا︖︀د  از  ﹝︣ا 
︀ً ا﹟ د﹢ار ﹝︐︤﹜︤ل آ﹡︙﹠︀ن  ︐︀﹡ .️︫( از ︗﹞﹙﹥ ︠﹢دم ) ︋︀ز دا
 ﹟ا ﹇︡ردان   ﹟﹞ .️︣و ر﹁  ﹟﹞  ︨︣ ︣︋ ﹡︀﹎︀ن   ﹤﹋  ︫︡ ︹﹀︑︣﹞
︋︤رگ  ای   ﹤︺︗︀﹁ را  آن  ز﹝︀ن  آن  در   ﹤︣﹎  ﹜︐︧﹨ ا︑﹀︀ق 

﹝﹩ ︎﹠︡ا︫︐﹛.
︵﹩ ﹠︡ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ در ︀ل ︑︺﹞﹫︣ ﹝﹢︫﹉ ﹁︱︀ ︎﹫﹞︀﹛ ︋﹢ده ام 
و را﹨︀ی ا﹜︀م ︋︪﹩ را ﹨﹛ ︋︣ای ︮︺﹢د ︋﹥ ﹁︱︀ ︀﹁︐﹥ ام. ﹝﹟ 
︀ً آن ﹋︧﹩ ﹡﹫︧︐﹛ ﹋﹥ ︑ّ︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ︋︪﹢م اّ﹝︀ ﹨﹞︀ن ﹋︧﹩  د﹇﹫﹆
︋︣ای  ز︀دی  ﹫︤﹨︀ی   ﹟﹞  .﹜︫︀︋ ز﹝︀ن   ﹟ا در   ︡︀︋  ﹤﹋  ﹜︐︧﹨
︋︪﹫︡ن دارم و د﹍︣  ︋︣ای ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ د︨️ 

دراز ﹋﹠﹛ و آن را از د﹍︣ان در︀﹁️ ﹋﹠﹛. ︋︀زوان و ﹇﹙︊﹛ آ﹡﹆︡ر 
﹇﹢ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢ا﹨︣ان و ︋︣ادرا﹡﹛ را و﹇︐﹩ ﹋﹥ در ︀ل ︨﹆﹢ط 

﹨︧︐﹠︡ ︀ری ﹋﹠﹠︡ و ︀ در ﹨﹠﹍︀م ر﹇︬ ︋︀ آ﹡︀ ﹨﹞︣اه ︫﹢﹡︡.
اّ﹝︀ ا﹟ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︑︣س ﹋︀﹝ً﹑ از ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹝﹢ ︫︡ه 
 ﹜︋︣ا ﹝︣﹎︊︀ری  ﹨︀ی   ﹤﹞︀﹡ د︻﹢ت  ﹨﹞︙﹠︀ن  ︑︣س  ا︨️. 
︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ د﹨﹛ ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥   ️︊︓﹞ ﹝﹩ ﹁︨︣︐︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︗﹢اب 
︫︀دی از و︗﹢دم ︎︣ ﹝﹩ ﹋︪︡ ز︣ا ا︻︐﹞︀دی را ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ دارم ﹋﹥ 
 ﹟﹫︋ از  د﹨﹠︡   ﹩﹞ ا﹡︖︀م  در︨️  را  ﹋︀ر﹨︀︪︀ن   ﹜﹨ د﹍︣ان 
 ︡ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹨﹛ ︑︣س ︋﹥ ︨︣ا︾﹛ ﹝﹩ آ ︳رود. در ﹝﹢رد ︫︣ا ﹩﹞
﹢ن ا﹞︀ن، ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹟ دو︨️ دا︫︐﹠﹩ از ﹝﹟ ︗︡ا ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︀︋ را︋︴﹥  ا︖︀د   ﹤︋ ا﹞︀ن  ز︣ا   ﹜﹠﹋  ﹩﹞ ︫︡ن  ُ﹝﹠︤وی   ﹤︋ ︫︣وع 
دو︨︐︀ن ︗︡︡ ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ ﹡︡︎︀︡ ﹝﹩ ﹎︣دد و در ﹡︀️ از ︠﹢دم 
دارم؟!  د﹍︣ان   ﹤︋ ︋︣ای ︻︣︲﹥  اً︮﹑ ﹫︤ی   ︀آ  ﹤﹋  ﹜︨︣︎  ﹩﹞
را﹨﹠﹞︀ی  د﹡︊︀ل   ︡︀︋  ﹤﹋  ︡﹠﹋  ﹩﹞ ز﹝︤﹝﹥   ﹟﹞ ﹎﹢ش  در  ︑︣س 
︗︡︡ی ︋︀︫﹛ ﹢ن را﹨﹠﹞︀ی ﹁︺﹙﹫﹛ ﹝︪︽﹙﹥ ی ﹋︀ری ز︀دی دارد 
آ﹡︙﹠︀ن  ︠﹢د   ﹟﹞ ︮﹢ر︑﹫﹊﹥  در   ️︧﹫﹡  ﹟﹞ ﹝﹑﹇︀ت   ﹤︋ ﹇︀در  و 
︠﹢دم را در﹎﹫︣ ﹋︣ده ام ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹇︣ار ُ﹝﹑﹇︀︑﹩ ︋︀ او ︑︣︑﹫︉ 
︊︤ و︨﹫︹ ﹋﹥ ز︣ ﹡﹢ر آ﹁︐︀ب در آن ﹇︡م ﹝﹩ زدم  د﹨﹛. آن َ﹝︧﹫︨︣ 
︑ ﹤︋ ﹏︡︊﹉ ︗︀ده ی ︋︀ر﹉ و ︑︀ر﹉ و  زده ︫︡ه ا︨️.

ا﹝︣وزه ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا﹛ ﹟︷︀ت ︑︀ر﹉ در ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹞﹙﹢ از 
︫︀دی ا︨️ ر︠﹠﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹇︀در ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹞﹫﹆﹩︋ ﹊︪﹛ و آن 
﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ آ﹝︀ده ی  ︋﹫︀ورم  ︋﹫︀د  را  ای  ︎︡را﹡﹥  ︀﹡﹥ و  آ︾﹢ش ︻︀︫﹆
﹡︖︀ت ﹝﹟ در ﹨﹠﹍︀م ︨﹆﹢ط ︋﹢ده ا︨️. ︋﹥ ﹝﹟ ︔︀︋️ ︫︡ه ا︨️ 
︢ری درون ﹝﹟ ﹝﹩ ﹋︀رد ﹋﹥ ︔﹞︣ه اش  ﹋﹥ ﹨︣ ﹁︀︗︺﹥ ای در ز﹡︡﹎﹫﹛︋ 
﹫︪︐︣ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︀️ ︋︣ای ︗︀ن ا︵︣ا﹁﹛ ُ﹝﹀﹫︡  ︀دی︋  دا﹡︩ و︫ 
﹥ ﹡︀م ا﹞︀ن و︗﹢د   ︋﹩︣﹞︀﹡ ︣وی﹫﹡ ﹉ .د﹢ ﹢ا﹨﹛︋   ︠︣︑︣﹝︔ ِ︣ و ُ﹝︓﹞
 ️︡ا﹨  ︀︐︨دورد  ﹤︋ را  ︑︣س  ︨﹫︀ه  دود   ﹤﹋ دارد 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹢ر دو︋︀ره ﹡﹞︀︀ن ﹎︣دد. ا﹝︣وز ﹝﹟ ︋︀ز﹎︪️ ﹡﹢ر را 

︗︪﹟ ﹝﹩ ﹎﹫︣م.

︻﹙﹩ از ︮﹀︫︀︣ – ﹁︀رس 

ا﹞︀ن

﹤﹝︗︣︑

Hal Bahr
(The Voice of recovery magazine) دی ٢٠١٦﹢︊ ︡ای︋  ﹡ ﹤﹚︖﹞

(﹟ژو ،﹩﹞ِ ،﹏آور)

ا︧︀س  ﹨﹞︀ن   ﹟ا دا﹡︧︐﹛   ﹩﹞  ﹤︋︣︖︑  ﹅︊︵  .!  ️︻︀︨  ٢٤  ﹟﹞
︑﹀︀وت ︠︴︣﹡︀ک ا︨️. ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ را﹨﹠﹞︀﹛ (﹨﹞︀ن دو︨︐﹩ ﹋﹥ 
︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ︗﹙︧﹥ آ﹝︡﹛) و ا﹇︣ار ا﹟ ا︧︀︨︀ت، ︫﹊︧︐﹟ ︾︣ور، 
︫︣﹋️ ﹝︡اوم و ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧︀ت و ﹝︪︀ر﹋️ ︮︀د﹇︀﹡﹥ رادر 
او﹜﹢️ ﹋︀رم ﹇︣ار دادم. ︋︀ درد ﹁﹫︫︡ ﹩﹊︤︡ و رو﹩ آ︫﹀︐﹥ 
﹝﹊︀ن  را﹨﹩   ﹤︧﹚︗ ︫︣وع  از   ﹏︊﹇ ﹡︀ا﹝﹫︡،  و   ︡︋ ا︧︀︨︀ت  و 
︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ﹝﹫︪︡م. ﹎﹢ش ﹝﹫︡ادم و ﹨︣ ﹥ ︋﹥ ︎︀ک ﹝︀﹡︡﹡﹛ 
 ︣︑ ﹩﹝︡﹇ ︣اغ ا︻︱︀ء ﹋﹞﹉ ﹝﹫﹊︣د ︻﹞﹏ ﹝﹫﹊︣دم  آ︠︣ ︗﹙︧﹥︨ 
︫︀ن ا﹟ ︋﹢د: "︋﹥  ︣︓﹋ ا ﹝﹫︣﹁︐﹛ ﹋﹞﹊﹛ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︎︀ک ︋﹞︀﹡﹛. ︎﹫︀م 
 ️︑︀︨︀︧ر ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹟، را﹨﹠﹞︀ ︋﹍﹫︣ و از ا﹢︵
 ﹜﹫﹋ ︀︎ ﹟︨ ﹤﹊﹠ا ︰﹞ ﹤︋ !!"︪︀ر﹋️ ﹋﹟ و ︮︊︣ دا︫︐﹥ ︋︀ش﹞
︡﹝️ ﹝﹠︪﹩ ﹎︣﹁︐﹛. ارز︫︀ی ز﹡︡﹎﹩  ︡﹝️ ﹋︣دن ر︨﹫︡،︠   ︠﹤︋
و در ﹨︣   ﹜﹡︀﹝︋ ک  ︀︎  ﹤﹋︣﹊﹁  ﹟ا ︋﹢د.  ﹋︣ده   ︣﹫﹫︽︑  ﹜︋︣ا  ﹩﹝﹋
︋︣﹨﹥ ای ︋︐﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ﹉ ﹡﹀︣ د﹍︣ ﹋﹥ در ﹝﹠︖﹑ب ﹝︭︣ف ﹝﹢اد 
﹋︣د؛   ﹩﹞  ︣︑ ا﹝﹫︡وار  ﹝︣ا   ﹜﹠﹋  ﹉﹝﹋  ︡﹡︤﹫﹞ و︎︀  د︨️  ﹝︡ر 
 ︀︋  ﹤﹋ ز﹝︀ن   ﹟ا در  و   ︡﹡︫︡ ︨︍︣ی  وآ﹁︐︀︋﹩  ا︋︣ی  روز﹨︀ی 
︀ل ا︨️   ︨﹉ از ︩﹫  ︋﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ (ق﹢  ︫︣ ︪﹞︀ن ﹎︣︀ن ( از︨ 
﹎︣وه  ﹨﹞︀ن  در  ﹡︪︣︀ت  ﹝︧﹢ل  ︻﹠﹢ان   ﹤︋  .﹜︐︧﹨ ک  ︀︎  ﹤﹋
و د︻︀   ،﹜﹠﹊﹫﹞ ﹋︀ر  ﹇︡م   ،﹜﹠﹊﹫﹞ ﹝︪︀ر﹋️    ،﹜﹠﹊﹫﹞  ️﹞︡︠

︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹫﹊﹠﹛. ︋︀ ︠︀﹡﹢اده و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ را︋︴﹥ ای ︠﹢ب و 
 ︩﹡﹢︡﹞ ︨︣ا︨︣ ︻︪﹅ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ام. ﹝︀درم را دو︨️ دارم و
 ﹟در ا ﹤﹋ ﹩︀︑︀ت و ︧︠︀ر﹝﹑﹞︀﹡ ︀م﹝︑ ﹏﹝︑ ︣︵︀︋ ﹜︐︧﹨
︋︣ادرا﹡﹛  و  ︋﹥ ︠﹢ا﹨︣   .︫︡ ﹏﹫﹝︑ او  ﹤︋ از ︵︣ف ﹝﹟   ︀﹨ ︨︀ل 
︋︣ای  ︪﹞︀﹡︪︀ن  در  را   ﹩﹛︀︫﹢︠ ︋︀ر   ︣﹨ و   ﹜﹠﹊﹫﹞ ا﹁︐︀ر 
︠﹢د  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︣︋  ︣︐﹝﹋  ︤﹋︣﹝︑  ︀︋  .﹜﹠﹫︊﹫﹞ ︠﹢د  دو︋︀ره  ز﹡︡﹎﹩ 
ا︧︀س  د﹍︣ان،    ﹤︋ ر︨︀﹡︡ن  ︀ری  و   ﹉﹝﹋ ︋︣ای  و︑﹑ش 

︋︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د و ز﹡︡﹎﹩ ام ︎﹫︡ا ﹋︣ده ام .
ا﹋﹠﹢ن ﹋﹥ در ︀ل ︎︀﹋﹠﹢︦ ا﹟ ﹝︴﹙︉ و ار︨︀ل آن ︋﹥ ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م 
︋︊﹢دی ﹨︧︐﹛، ︋﹫︩ از ٤ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹋﹞﹉ ︠︡او﹡︡ و ︫﹞︀ 
دو︨︐︀ن ﹨﹞︡ردم ︎︀ک ﹨︧︐﹛. ازدواج ﹝﹢﹁﹆﹩ ﹋︣ده ام ﹝︪︽﹢ل 
ادا﹝﹥ ︑︭﹫﹏ ﹨︧︐﹛ و ز﹡︡﹎﹩ آرام و ︠﹢︋﹩ دارم. ︋︀وری ︋︣ای 
ا﹇﹢ا﹝﹛  از   ︣﹀﹡ دو  آن  ︋﹢ا︨︴﹥ ی   ﹤﹋ ام  ︫︡ه  ا﹇﹢ام  و  ا︵︣ا﹁﹫︀ن 
︻︤ت  ام   ﹩دارا دار﹡︡.   ﹩︋﹢︠ ز﹡︡﹎﹩  و   ︡﹠︐︧﹨ ︎︀ک  ا﹝︣وز 
و︗﹢د  و  ﹝︀درم  و  ا︵︣ا﹁﹫︀ن    ﹅︪︻ و   ﹤︺﹞︀︗  ﹤︋ ا︐︣ام   ،︦﹀﹡

︠︡او﹡︡ در ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹨︧️. 
 ︀ام ا︨️. ︠︡ا ︋﹢دن، ور︲︀️ درو﹡﹩  ا︧︀س ︠﹢︋﹛ ﹝﹀﹫︡ 
﹁︣︮️ ︨︍︀︨﹍︤اری ︋﹥ ﹝﹟ ︋︡ه، ︋﹫︪︐︣ از ︑﹑︫﹛ ﹡︭﹫︊﹛ ﹋︣دی، 

دو︨︐️ دارم، ︫﹊︣ت. 
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︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٠

 ﹩﹍﹛︀︨ ٢٥ ﹟︨ ﹤︋ NA او﹜﹫﹟ ︑︖︣︋﹥ ﹝﹟ از ︫︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت
 ﹤︋ ﹤﹊﹠ا ﹟︐﹁︣︢︍﹡ ︣︵︀︠ ﹤︋ ︀﹞︡ود ٩ ︨︀ل ︎﹫︩ ︋︣ ﹝﹩ ﹎︣دد. ا
آ︠︣ ︠︳ ر︨﹫︡ه ام  و ﹎︤﹠︪﹩ ا﹡︐︀ب ﹋︣دن ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ و 
︻︡م ︮︡ا﹇️ و ا︧︀س ︑﹀︀وت ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︠﹢دم را دا﹡︀︑︣ 
﹥ ﹝︀ه ﹜︽︤ش  ︺︡ از︨  ︣﹡︀﹝﹥ ﹡︊﹢دن ︋  ﹆﹫﹥ ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛ و در وا﹇︹ ︑︧﹙﹫﹛︋  از︋ 
︣﹎︪︐﹛. از ﹜︀ظ ا︧︀︨﹩ و  ﹥ اوج ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡رم︋  ﹋︣دم و︋ 
︡ه  ﹢رده︫   ︠︣ ︡م. ﹡︀ا﹝﹫︡ و︨  ︣اب ︑︣ و آ︫﹀︐﹥ ︑︣ از ﹇︊﹏︫  ﹝︺﹠﹢ی︠ 
︠︀﹡﹢اده،   !. ﹝︭︣ف  و  ﹝︭︣ف   ︳﹆﹁ ︋﹢د  ︫︡ه  ﹋︀رم   و  ︋﹢دم 
︀ً ﹝︀درم ︋︣ای ︎︀ک ︫︡ن و ︎︀ک ︀﹝ ﹩﹚﹫︠ ﹜﹡︡﹡︀﹞️ و  ︮﹢︭︠
︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت د﹁︺︀ت ز︀د ﹋﹞﹉ و  ام ﹋︣د﹡︡ و  ︀ری 
﹁︡ا﹋︀ری ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︻︀﹇︊️ ︋︀︵︣ د﹢ا﹡﹍﹩ ﹨︀ و ︨︣﹋︪﹩ ﹨︀ و 
در﹎﹫︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده ︋﹢︗﹢د آورده ︋﹢دم ،  ﹝︀درم ﹝︣ا 
︋﹥ ︎﹙﹫︦ ︑﹢﹏ داد و ︋﹥ ز﹡︡ان ا﹁︐︀دم. در ز﹡︡ان ا﹁﹊︀رم ﹢ل 
و  د﹡﹫︀   ﹩﹡︀︋︣﹇ را  ︠﹢دم   .️︪﹎  ﹩﹞ ا﹡︐﹆︀م  و  ﹝︭︣ف  ﹝﹢ر 
آد﹝︀ی ︋﹩ ر﹞︩ ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛. ︑﹢︗﹫﹥ و ︋︀﹡﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹍﹩ 
 ︣︷﹠︋ و   ﹟︣︑ و ︫﹊﹫﹏   ﹟︣︐﹎︋︤ر دا︫︐﹛.   ادا﹝﹥ ﹝︭︣ف  ︋︣ای 
︠﹢دم وا﹇︺﹩ ︑︣﹠︩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︣ا ︎︡رم را در ︨﹠﹫﹟ ︗﹢ا﹡﹩ 
 ﹟﹞  ︀︋ ︋﹢دم   ︩﹆︫︀︻  ﹤﹋ د︠︐︣  ﹁﹑ن  ︣ا   ︀!؟ دادم  د︨️  از 

ازدواج ﹡﹊︣د و ......
 ﹤︋ ︋﹥ ﹝﹠︤ل ︫︣وع  ︋﹥ ﹝︰ ورودم  از ز﹡︡ان آزاد ︫︡م  و﹇︐﹩ 
︀ ر︻︉ و و︪︐﹩ ﹋﹥ ا︖︀د ﹡﹞﹢دم  ︫﹊︧︐﹟ ا︨︊︀ب ﹝﹠︤ل ﹋︣دم و︋ 
︠︀﹡﹢اده ام ﹡︀﹎︫ ﹤︋ ︣︤︣ د﹍︣ی ﹡﹆﹏ ﹝﹊︀ن ﹋︣د﹡︡ و ﹝︣ا ︋﹥ ︀ل 
 ︀﹡آدرس و﹡︪︀﹡﹥ ای از آ ﹩︐ ︀ه﹞ ︡﹠ ︀︑دم ر﹨︀ ﹡﹞﹢د﹡︡؛﹢︠

﹝︭︣ف  ︋︡ون  و  ︫﹢م  ک  ︀︎ ﹝﹫﹢ا︨️  د﹜﹛   ﹩﹚﹫︠ ﹡︡ا︫︐﹛. 
و  ر﹁︐﹛   ﹤︧﹚︗ ﹤︋ دو︋︀ره   .︫︡ ﹩﹝﹡ ا﹡﹍︀ر  ا﹝︀   ﹜﹠﹋ ز﹡︡﹎﹩  ﹝﹢اد 
 ﹤︋ ا﹝﹫︡وار ︫︡﹡︡ و ﹝︣ا  ︋︀ز  از ︗︣︀ن ﹝︴﹙︹ ︫︡﹡︡.  ام  ︠︀﹡﹢اده 
و  ︾︣ور  و  ︮︡ا﹇️  ︻︡م   ︣︵︀︋ ︋︀ز  ا﹝︀   .︡﹠︐﹁︣︢︎ ︗﹞︺︪︀ن 

﹎︤﹠︪﹩ ا﹡︐︀ب ﹋︣دن ا︮﹢ل ︗﹙︧﹥ ﹜︽︤ش ﹋︣دم.
 ﹩︊︀ر ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫︡. ︲︣︋﹥ ﹨︀ی رو﹊ رو﹡︡ ﹨︣ دو ︨︀ل ﹟ا
و روا﹡﹩ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢دم و ︠︀﹡﹢اده ام ︋︣ای ︎︀ک ︫︡ن زدم از 
ز﹝︀ن ﹝︭︣ف ﹝︖︡د ︫︡︡ ︑︣ ︫︡ه ︋﹢د. ﹢ن آ﹡︀ را ا﹝﹫︡وار 
﹋︣ده و ︋﹥ ﹡︀﹎︀ه ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︠︣اب ﹝﹩ ︫︡!  ﹩︐﹊︊︀ر ︋﹥ ︫︣ی 
﹋﹥ ︋︀ ︫︣ ︠﹢د﹝︀ن ١٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹁︀︮﹙﹥ دا︫️ ر﹁︐﹛ و ﹁﹆︳ ٥٠ 
روز ﹇︴︹ ﹝︭︣﹁﹛ ︵﹢ل ﹋︪﹫︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ در ا﹟ ﹝︡ت ﹇︣ص و دارو 
﹝︭︣ف ﹝﹫﹊︣دم و ︻︀﹇︊️ ︋︀︻︒ ﹝︭︣ف ﹝︖︡دم ︫︡. ﹝︪﹊﹏ 
از ﹝﹟ ︋﹢د و ﹝﹟ آن را در ا﹁︣اد و ﹝﹊︀ن ﹨︀ ︗︧︐︖﹢ ﹝﹫﹊︣دم. 
 ︳ ﹥ آ︠︣︠  ﹢د.︋  ﹢د﹋︪﹩︋  ﹥ ﹡︷︣م ﹝﹩ ر︨﹫︡︠  ︣︐︋﹟ ﹁﹊︣ی ﹋﹥︋ 
︋﹥ در﹎︀ه  ︋﹢دم  ا﹠﹊﹥ ﹝︭︣ف ﹋︣ده   ︀︋  ︉︫ ﹉ .دم﹢︋ ر︨﹫︡ه 
︠︡او﹡︡ ︲ّ︖﹥ زدم، ﹎︣﹥ و د︻︀ ﹋︣دم و د﹍︣ د︨️ از اراده ام 
︀ً ︗︣︀ن را  ︺︨︣ ︋︣دا︫︐﹛. ﹁︣دای آن روز ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم و
 ﹤︋ ︋︊﹢دی ر︨︀﹡︡م. ︻︭︣ آن روز  از دو︨︐︀ن   ﹩﹊ ا︵﹑ع  ﹤︋
ا︑﹀︀ق او ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ای ﹋﹥ در ﹡︤د﹊﹩ ﹝﹠︤﹜﹞︀ن ︋﹢د ر﹁︐﹛. ز﹝︀ن 
﹝︭︣ف ﹨︣ و﹇️ از ا︵︣اف ا﹟ ﹝﹊︀ن ︻︊﹢ر ﹝﹫﹊︣دم ︋﹥ ا﹁︣ادی 
︧︀دت   ︡﹡︪︡﹫﹞ ︠︀رج   ︀ وارد   ﹤︧﹚︗ ورودی  درب  از   ﹤﹋
﹝﹫﹊︣دم. ﹁︱︀ی ︫︉ اول ︠﹫﹙﹩ ︋︣ام ︨﹠﹍﹫﹟ ︋﹢د. دو︨︐︀﹡﹩ ﹋﹥ 
︨︀﹜︀ ﹇︊﹏ ︋︀ ﹨﹛ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹥ ︋﹢د﹛ ٦،٥ ︀ ٧ ︨︀ل ︎︀﹋﹩ دا︫︐﹠︡ و 
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︀ور ﹝﹊﹟ ︭︀ر را︋ 
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N
a

rc
o

ti
c

s 
  

  
 A

n
o

n
ym

o
u

s

٩︎﹫︀م ︋︊﹢دی

ز﹡︡﹎﹩ ﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز، ︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹟ ﹎︫︢︐﹥ و ︑︣س از آ﹠︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. 
 ︣︑︣︋ ﹡﹫︣وی  ︻︡ه   ﹤︋ را   ︕︀︐﹡ و  د﹨﹫﹛  ا﹡︖︀م  را  ﹐زم  ا﹇︡ا﹝︀ت   ﹤﹝﹨ آ﹝﹢︠︐﹫﹛ 

.﹜د﹝︀ن ︋︧︍︀ر﹢︠
(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

ا︠﹫ً︣ا ﹝︴﹙︊﹩ در︋︀ره ی ﹎﹢ش دادن ﹁ّ︺︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡م، ﹝︀ر︑﹩ 
︗︀ی  ﹢ا︨﹛   ﹤︪﹫﹝﹨  ﹩﹍︙ّ︋ دوران  از  ﹡︊﹢دم.  دارا  ︠﹢د   ﹤﹋
ت ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤  ّ︡ د﹍︣ی ︋﹢د ︋﹥ ︗︤ آ﹡︖︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︫
ت  ّ︡ ﹞ ﹉ ︋︣ای ﹩︐ّ ︬︫ ﹉ ︀ ︤﹫ ﹉ ︣دن ︋﹥ روی﹋

﹋﹢︑︀ه ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏ دا︫︐﹛.
در   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ﹤︋  ً︀ ﹝﹫﹆︐︧﹞ در ︗﹙︧︀ت   ﹤﹋ داد  ︎﹫︪﹠︀د   ﹜︀﹝﹠﹨را
︀ل ﹝︪︀ر﹋️ ا︨️ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹛. او ﹎﹀️: (( ا︗︀زه ﹡︡ه ﹋﹥ ﹨﹫︘ 
︣ای  ﹠﹫︡ی︋  ︍︦ آن ﹫︤ی را ﹋﹥︫  ︣ت ﹋﹠︡ و︨   ︤﹫﹢ا︨️ را︎ 

﹝﹟ ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹟ ...))
 ﹤﹋ ︫︡م   ﹤︗﹢ّ︐﹞ و   ︫︡ آ︨︀ن   ﹜︋︣ا ﹋︀ر   ﹟ا ﹁︣اوان   ﹟︣﹝︑  ︀︋
 ﹤﹋ اّ︑﹀︀﹇﹩   ︣﹨  ︀ و  ﹋﹥ در ذ﹨﹠﹛ ﹝﹩ ﹎︫︢️  آ﹡︙﹥   ︣﹨ ﹜︾︣﹫﹚︻
︋﹫︣ون ﹝﹩ ا﹁︐︀د، ﹝﹟ در ︀ل ﹎﹢ش دادن ﹁ّ︺︀ل ︋﹢دم. ︨︣ا﹡︖︀م 
 ﹤﹋ ﹜︐﹁︀را ︋︀ ︗﹙︧︀ت ︎﹫︡ا ﹋︣ده ︋﹢دم. در ﹜﹫﹡︀ار︑︊︀ط رو ﹟﹞

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︊︮ ﹟﹞ ︀︋ ︀دان︐︺﹞ ︣﹍د ﹅︣︵ ︠︡ای ﹝﹟ از
از  ﹋﹥ د︀ر  ︋﹢دم  ﹎︢را﹡︡ه   ﹜د﹢︊︋ دوران  در  را   ﹩︺︵︀﹆﹞  ﹟﹞
ت  ّ︡ ︫  ﹤︋  ﹟﹞ دادِن  ﹝︀رت ﹎﹢ش  ︋﹢دم.  ︠﹢د ︪︠﹠﹢دی ︫︡ه 
ُا﹁️ ﹋︣ده ︋﹢د و در ︗﹙︧︀ت ﹝︪︽﹢ل ︮︊️ ︋︀ د﹍︣ان، ︗﹢ک 
 ﹩︑︣︎ ﹢اس  ی   ﹤︀﹞  ﹏﹋ در  و   ﹜﹠﹀﹚︑  ︀︋ ﹋︣دن  ︋︀زی   ،﹟︐﹀﹎
﹎﹢ش  دارم   ﹟﹞  ))  :﹜︐﹀﹎  ﹩﹞ ︠﹢دم   ﹤︋ ︋﹢دم.  ︫︡ه  د﹍︣ان 
﹝﹩ ﹋﹠﹛ )) و﹜﹩ در وا﹇︹ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡︊﹢د، ﹢ن ﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ 

آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︫﹠﹫︡ه ︋﹢دم ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠﹛.
 ️︊︮ ︣︑︣︋ ︀دان و ﹡﹫︣وی︐︺﹞ ︣﹍رد ︋︀ د﹢﹞ ﹟در ا ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨
﹋︣دم ﹝︐ّ﹢︗﹥ ︫︡م ﹋﹥ ا﹟ ر﹁︐︀ر از ︠﹢د﹝﹢ری ﹝﹟ ﹡︪︃ت ﹎︣﹁︐﹥ 
 ︣﹍د ﹤﹋ ﹜︐﹁︀در .︫︡ ﹩﹞ ﹜دا︫️ ُ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹡︤وا ️︀﹡ در ﹤﹋
در ︀ل ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ ّ︨﹠️ ︎﹠︖﹛ ( ر︨︀﹡︡ن ︎﹫︀م ︋﹥ 
﹝︺︐︀دی ﹋﹥ در ︀ل ︻︢اب ا︨️ ) ﹡︊﹢دم. ﹝﹟ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹛ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه 
﹢د︪︠﹠﹢دی،  ﹢د ﹝﹢ری، ر﹡︖︩ و از︠  ﹥ ︑︣س، ا﹡︤وا،︠  د﹇﹫﹆﹩︋ 

از ︵︣﹅ ﹡﹢︫︐﹟ در ﹝﹢رد آ﹡︀، ︋﹫﹠︡ازم.

︋︺︱﹩ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ︻︭︣، ︻︭︣ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ا︨️ و 
﹨﹞﹥ ︨︣﹎︣م ︑﹙﹀﹟ ﹨︀︪︀ن ﹨︧︐﹠︡. اّ﹝︀ ﹡﹥ در ﹫﹟ ︗﹙︧︀ت. ا﹎︣ 
︨︣﹝︀ن روی ︑﹙﹀﹟ ﹨︀﹞︀ن ︣﹨ ︀﹫︤ د﹍︣ ︋︀︫︡، در ︀ل ﹎﹢ش 
دادن ﹁ّ︺︀ل ﹡﹫︧︐﹫﹛، ﹝﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ از ︋ ﹅︣︵ ﹤﹢ا﹨﹫﹛ ا﹟ ﹋︀ر 
︀ً ︋︣ا﹛ ﹡︀را️ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥  را ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛. ا﹟ وا﹇︺
 ً︀ ︊︣﹆︑  ﹤﹋  ﹜﹠﹫︋  ﹩﹞ را   ﹩﹋ ︀︎  ︀﹛︀︨  ︀︋  ﹩︐ّ ا︻︱︀ء  از  ︋︧﹫︀ری 
 ﹤︋  ﹑ً﹞︀﹋  ︀﹡آ  .︡﹠︐︧﹨ ﹨︀︪︀ن   ﹟﹀﹚︑ ﹝︪︽﹢ِل   ﹤︧﹚︗ و﹇️  ︑﹞︀م 
ُ﹁︣﹝️ ﹎︣وه ︋﹩ ︑﹢ّ︗﹥ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ︑﹞︀م ا︻︱︀ء ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥ 
در ︗﹙︧﹥ از ︑﹙﹀﹟ ﹨︀︪︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹠︡. اُ ﹩︋ ﹟︣﹝︐﹩ ا︨️ 
﹎︣ ﹐زم ا︨️ ﹋﹥  ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ د﹍︣ ُ﹝︺︐︀دان ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣وه. ا
در ︵﹢ل ︗﹙︧﹥ از ︑﹙﹀﹟ ﹝︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ ︋︐︣ ا︨️ ا﹟ ﹋︀ر را 
︋﹫︣ون ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛ ︀ ا﹠﹊﹥ ︨︺﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑﹙﹀﹟ ﹝︀ن را ︋︣ای ︨︀︻︐﹩ 
در ﹝︀︫﹫﹟ ﹝︀ن ر﹨︀ ﹋﹠﹫﹛. ︋ ︡︀︫︐︣ ا︨️ از ︠﹢د﹝︀ن ︋︍︨︣﹫﹛: 

((︣ا ﹝﹟ ا﹠︖︀ ﹨︧︐﹛؟))
 ﹏ راه ﹟از ا ﹩︪︋ ﹤﹋ ﹜﹡از ︑﹞︀م ︠﹢ا﹨︣ان و ︋︣ادرا ،️︀﹡ در

﹨︧︐﹠︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹎﹢ش دادن ︋﹥ ﹝﹟ ︑ّ︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

﹤﹝
︗︣

︑

﹝﹞﹠﹢ن از ︫﹞︀ ﹋﹥
︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹢ش ﹁ـ︣ا 

︡داد
︫﹠﹢﹡︡ه ﹎﹞﹠︀م

٢٠١٦ ﹤﹢﹡ژا ، NA Way ﹤﹚︖﹞ از ﹤︐﹁︣﹎︣︋

 ﹩﹢﹍﹛ا  ﹤﹊﹚︋ ر︨︀﹡﹩،  ︎﹫︀م   ︀﹠︑  ﹤﹡  ﹟﹞  ️﹫﹛﹢︧﹞
︠﹢ب ︋﹢دن ︋︣ای ﹉ ︑︀زه وارد و د﹍︣ ﹝︺︐︀دان 
ا︨️. و﹇︐﹩ ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ﹝︪︀ر﹋️ ا︨️ ﹝︀ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ او را ﹞︀️ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︺︐︀دان و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ 
﹥ ﹝﹟ ﹎﹢ش ﹁︣ا داد﹡︡ و ︀﹐ ﹨﹛ و︸﹫﹀﹥ ی  ﹡﹫︀ز دا︫︐﹛︋ 
 ︀﹞  ﹩﹍﹝﹨ د﹨﹛.  ا﹡︖︀م  را  ﹋︀ر  ﹨﹞︀ن   ﹤﹋ ا︨️   ﹟﹞

.﹜﹢︫ ︡ه﹫﹠︫ ﹤﹋ ﹜︀ق آن را دار﹆︐︨ا



١٩︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹟﹞ .﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ ︀﹝︫ ︡ان  ︋︣ای﹝﹨ را از  ز﹡︡ان ﹤︋︣︖︑ ﹟ا ﹟﹞
︎︦ از ٣٠ ︨︀ل ︑︣︉ و ︑﹞﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ و 
از د︨️ دادن ︠︀﹡﹢اده ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال ︋﹫﹞︀ری ︋﹢ده ︋﹥ 
د﹜﹫﹏ ﹉ ︋︡﹨﹩ ﹝︀﹜﹩ ︨︣ از ز﹡︡ان در آوردم. ا﹁﹊︀ر و ر﹁︐︀ر 
︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ ام در ز﹡︡ان ﹨﹛ ادا﹝﹥ دا︫️ و ﹨︣﹜ ﹤︷﹉ ز﹡︡ان 
 ﹤﹊﹠ا  ︀︑  ،﹜︐︠︀︨  ﹩﹞  ﹜︊﹚﹇ و  ذ﹨﹟  در  ︑︣ی  ﹝﹢ف  و  ︋︤ر﹎︐︣ 
 ﹉﹝﹋ ︀ ﹥ او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ NA  ﹋﹥ در ز﹡︡ان︋   ︋︩﹫ ︀ل︎   ︨٢ ﹤  ︋﹉︤د﹡
روز  آن  و  ﹋︣دم   ️﹋︫︣  ︫︡  ﹩﹞ ︋︣﹎︤ار   H&I ︠︡﹝︐﹍︤اران 
در   ﹤﹋ دو︨︐︀﹡﹩  ︋︣ای   ︡︀︫ ︋︀ز ︫︡.   ﹜رو  ﹤︋ ︋︊﹢دی  در﹨︀ی 
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ا︻︐﹫︀د ﹨︧︐﹠︡ ︗︀﹜︉  ︋﹫﹞︀ری  ︫︣ا︳ ﹝︪︀︋﹥ ﹝﹟ ﹎︣﹁︐︀ر 
︣ا ︳︱﹢ر  ︣﹡︀﹝﹥ ︐﹩ در︫   ︋﹟ا ︀  ︋﹩︀﹠︫ق آ﹢ ︋︡ا﹡﹠︡ ذوق و︫ 
︤ر﹎﹩ ا︨️ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ را ﹝︐﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.  درز﹡︡ان، ﹡﹢ر ا﹝﹫︡︋ 
 ︀︋ و  ﹡︡ا︫︐﹛  ︋︀ ︠﹢د   ﹩﹁︀﹋ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︮︡ا﹇️   ︀︋  ﹩︀﹠︫آ  ﹏اوا در 
 ﹟︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ ﹡︪︧️ و ︋︣︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹞
﹝﹢︲﹢ع د︀ر آ︫﹀︐﹍﹩ ︫︡ه ︋﹢دم ا﹟ ︑︖︣︋﹥ درد آور ︋︀︻︒ 
︫︡﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︀ه ︋︊︣م و ︗︡ی ︑︣ ا︮﹢ل آن را ︎﹫﹍﹫︣ی 
و ا︗︣ا ﹋﹠﹛. ︋︺︡ از ﹠︡ ﹝︀ه ︠︡﹝️ در ︗﹙︧︀ت و را﹨﹠﹞︀ دا︫︐﹟ 
﹢د ﹋﹥ ﹝﹟   ︋﹟︤ه، ا︖︺﹞ .︡ ︣ا﹛ آ︾︀ز︫  و ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م، ﹝︺︖︤ات︋ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ﹡︡ا︫︐﹟ ﹝﹑﹇︀ت ︑﹢ان ﹎︣﹁︐﹟ و﹋﹫﹏ را 
 ﹤﹋ ﹁︨︣︐︀دم  و﹋﹫﹙﹩  ︋︣ای  را  ام  ︀را﹡﹥  ︎﹢ل   ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا ﹡︡ا︫︐﹛، 
︎﹫﹍﹫︣ ﹋︀ر﹨︀﹛ ︋︀︫︡. ا﹝︀ در ﹋﹞︀ل ︑︺︖︉ او ︎﹢ل ﹝︣ا ﹇︊﹢ل ﹡﹊︣د 
 ﹟ا﹝︣وز از ︎︪️ ا .️﹁︣︢︎ ︀ن و﹋︀﹜️ ﹝︣ا﹍و ︋﹥ ︮﹢رت را
د﹢ار﹨︀ ︋︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ ﹨﹞︡ردا﹡﹛ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ز﹡︡ان وا﹇︺﹩ 
﹁﹊︣ ︋︧︐﹥ و ︋﹫﹞︀ر ﹝﹟ ︋﹢د ا﹝︣وز ا︧︀س آزادی ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋﹥ 
 ﹉دو︨︐﹩ و ﹡︤د ️︮︣﹁ ︦︊ و︮﹏ ︫︡م. در ﹁︱︀ی ﹤﹞︀﹡︣︋
︑﹠︀﹩ و د﹜︐﹠﹍﹩ ﹇﹙︉  ﹁︣اوان ا︨️، ︣ا ﹋﹥  ︋︀ ︠︡او﹡︡  ︫︡ن 
︡او﹡︡ در د﹜︀ ا︧︀س  ︀ک ﹝﹫﹊﹠︡ و ︱﹢ر︠  ا﹡︧︀ن را ﹜︴﹫︿ و︎ 
﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ زودی دو ︨︀﹜﹥ ﹝﹩ ︫﹢م و ا﹟ ا︧︀س ︫︀دی را از 
.﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹜︡﹆︑ ار﹨︀ی ︋﹙﹠︡ ︋﹥ ︑﹞︀م ︫﹞︀ دو︨︐︀ن ︎︀ک﹢د ️︪︎

︨︀﹜︀ی ز︀دی ا︨️ ﹋﹥ در ز﹡︡ان ︋︧︣ ﹝﹩ ︋︣م، ﹝﹟ از ﹨﹞︀ن دوران 
﹋﹢د﹋﹩ ﹨﹢ش، ا︨︐︺︡اد و ا﹡︣ژی ︋︀﹐﹩ دا︫︐﹛ و آرام و ﹇︣ار ﹡︡ا︫︐﹛ 
︀﹡﹢ن ﹎︣︤ی، ﹝︣﹎ ️﹫﹛﹢︧︤ی  ︀﹡﹥ از ا﹟ دا︫︐﹥ ﹨︀ در ﹝︧﹫︣ ﹇ و﹜﹩ ﹝︐︃︨﹀
و ﹡︷﹛ ﹎︣︤ی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣دم و ﹨︣﹎︤ ﹉  را︋︴﹥ ︠﹢ب ︋︀ ︠︀﹡﹢اده 
و ﹨﹞﹊﹑︨﹩ ﹨︀ی ﹝︡ر︨﹥ و ﹝︺﹙﹛ ﹡︡ا︫︐﹛. ا︧︀س ︠﹑ء ︫︡︡ از 
﹩ ﹡︷﹞﹩ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی   ︋﹤﹫رو ﹟︀ل ا ︣﹨ ﹤ درون ﹝︣ا آزار ﹝﹩ داد.︋ 
از د︋﹫︨︣︐︀ن ا︠︣اج ︫﹢م و  ا︨︐︺︡اد  ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ در اوج  ﹝︣ب 
﹨︣﹎︤ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︭﹫﹏ ﹡︣وم. در دوران ︠︡﹝️ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ا﹁﹊︀ر و 
رو﹫︀ت ﹨﹞︣ا﹨﹛ ︋﹢د و ︎︦ از ٥ ︨︀ل ︠︡﹝️ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︠︢ ﹋︀رت 
﹥ ز﹡︡ان  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁︣ار و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝︖︣﹝︀﹡﹥︋  ︀ر﹨︀︋  ︡﹝️ ﹡︪︡م و︋  ︀︎︀ن︠ 
از  در و︗﹢دم   ﹩﹆﹫﹝︻ ر﹡︖︩  ﹨﹞﹥ ︀ل  در  و   ﹤︪﹫﹝﹨ ر﹁︐﹛.  ﹡︷︀م 
﹢د   ︠️︫﹢﹡︣  ︨﹟را ﹝﹆︭︣ ا ︀﹡︀ن و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ دا︫︐﹛. آ﹝﹚︺﹞ ،﹤︺﹞︀︗
︣︋︀زی  ﹢د ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ﹋︣دم. در دوران︨  ︡ا را د︫﹞﹟︠  ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ و︠ 
روی   ︣︋  ﹩︫﹢︎︨︣ ︋︀ ﹝︭︣ف  و  آ︫﹠︀ ︫︡م  ﹝﹢اد   ︀︋ ︋︀ر  او﹜﹫﹟  ︋︣ای 
ر﹁︐﹥  ر﹁︐﹥  و  ﹎﹠︀ه و ︠︖︀﹜️ و ﹆︀رت ︠﹢د ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹛  ا︧︀س 
﹥ ﹝︣ور ﹁﹆︳  ﹢د ﹎︣﹁️ و︋   ︠﹤ ﹊﹏ ︣﹁﹥ ای ︑︣ی︋  ا︻﹞︀ل ﹝︖︣﹝︀﹡﹥ ام︫ 
 ﹉ ﹏﹫﹊︪︑ ︀ ︀﹐︠︣ه︋  ︣ور و ﹝︖︣م ا︵︣ا﹁﹛ ار︑︊︀ط دا︫︐﹛.︋  ︋︀  ا﹁︣اد︫ 
︑﹫﹛ ﹠︡ ﹡﹀︣ه ︋﹥ ︨︣اغ ︨︣﹇️ ﹨︀ی ﹝︧﹙︀﹡﹥ ر﹁︐﹛ و ︋︺︡ از ﹝︡︑﹩ 
﹢د ﹡﹫︀ورد   ︠﹤ ︡﹛. ا﹝︀ د︨︐﹍﹫︣ی و ز﹡︡ان ﹨﹛ ﹝︣ا︋  ﹨﹞﹍﹩ د︨︐﹍﹫︫︣ 
و ﹨﹞︙﹠︀ن در ﹝﹫︳ ز﹡︡ان ︋﹥ د︻﹢ا، زور﹎﹫︣ی و ︫︣ارت ﹝︪︽﹢ل 
 ﹤  ︋.︡ ﹥ ﹝﹊﹢﹝﹫︐﹛ ا︲︀﹁﹥︫  ﹑ف ز﹡︡ان︋  ﹥ د﹜﹫﹏︠  ︀ر︋   ︋﹟︡﹠ دم و﹢︋
ا﹁︐︀دم. و ﹋︀﹝﹑ ﹝︣گ رو﹩ را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم. ︠︀﹡﹢اده و  ا﹡﹀︣ادی  
ا︵︣ا﹁﹫︀ن و ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ز﹡︡ان ﹋﹥ ︠﹫﹙﹩ ︑﹑ش ︋︣ای ا︮﹑ح ﹝﹟ ﹋︣ده 
 ︳دم ﹨﹛ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︫︣ا﹢︠ ﹩︐ د﹡︡ ︋﹥ ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ر︨﹫︡﹡︡ و﹢︋
ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹡︡ا︫︐﹛. ﹁︣دی ﹝︽︣ور، ︻︭︊﹩  و ر﹡︖﹢ر و ︠﹢د ﹝﹢ر ︫︡ه 
 ﹤︋ ای  ﹝︀ده   ︣﹨ ﹡︡ا︫︐﹛.   ﹩︨︀︧ا و  روا﹡﹩   ،﹩︀دل رو︺︑ و  ︋﹢دم 
 ﹤︣﹎ ︀ری﹝ ﹫﹙﹩ و﹇︐︀ از درد︠  د︨︐﹛ ﹝﹩ ر︨﹫︡ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و︠ 
︀︡ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم ︑︀  ﹥ ز﹝﹫﹟ و ز﹝︀ن ﹡︀︨︤ا ﹝﹩ ﹎﹀︐﹛.︋  ﹝﹩ ﹋︣دم و︋ 
︋︐﹢ا﹡﹛ ﹡﹀︦ ︋﹊︪﹛، آب ︋﹢رم و ︋﹥ ︀د ︾︢ا ︋﹫︀﹁︐﹛. ︑︀ ا﹠﹊﹥ ٢ ︨︀ل 
﹫︀م ر﹨︀﹩ از ا︻︐﹫︀د ︑﹢︨︳ دو︨︐︀ن ﹋﹞﹫︐﹥   ︎﹤︡﹨ ︡ا ﹢ا︨️︠   ︠﹤  ︋︩﹫︎
﹥ د︨️ ﹝﹟ ﹨﹛ ر︨﹫︡.  ﹢د﹡︡︋  ﹫︀م ر︨︀﹡﹩ در ز﹡︡ان︋  H&I  ﹋﹥ در ︀ل︎ 

 ﹜︀﹝﹠﹨را ﹤﹫︮﹢︑ ﹤︋ ﹩﹋ در ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹋︣دم و از ١٨ روز ︎︀
︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹋︣دم. و ︨﹀︣ رو︀﹡﹩ ام را آ︾︀ز ﹋︣دم و ︋﹥ 
﹝︣ور ︋︀ ︫﹠︀︠️ ︠﹢دم و ﹝︀﹨ ️﹫﹛﹢︧﹛ ﹎︫︢︐﹥ را ر﹨︀ ﹋︣دم و ︋﹥ 

﹢دم ر︨﹫︡م. ﹥ د﹡︊︀ل آن︋   ︋︀﹛︀ آرا﹝︪﹩ ﹋﹥︨ 
 ﹟︣︑ ﹩﹡︀رو ،︳︫︣ا ﹟︣︑︡︋ ان در﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ا︮﹢ل ︨︀ده ا ︀︋
ز﹡︡﹎﹩ را دا︫️. در ︫︣ا︨ ︳️ ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن ﹝︪﹊﹏ ا︨️ و﹜﹩ ︋︀ 
دا︫︐﹟ ︠︡ا﹞ ﹩︣︋︀ن ︫︣﹋️ ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧︀ت و ر︻︀️ ا︮﹢ل 
︀زی، ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︪︣︀ت NA ﹝﹫︐﹢ان  او﹜﹫﹥ ︀ ︑﹢پ و ز﹝﹫﹟︋ 
︡او﹡︡ا ﹝﹟ ﹜﹫︀﹇️ ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹜︴︿ ︑﹢ را  ︎︀ک ﹝︀﹡︡ و آرا﹝︩ دا︫️.︠ 
﹡︡ا︫︐﹛. ︋﹥ ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︻︢ا︋﹩ روی ﹋︣ه ز﹝﹫﹟ 
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درود ︋﹫﹊︣ان ︋﹥ دو︨︐︀ن و ﹨﹞︡ردا﹡﹛ در ﹡︪︣﹥ وز﹟ و ︋﹩ ﹨﹞︐︀ی 
︵︣ز   ﹤︋ ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ︨︣ا﹡︖︀م   ︡﹫︫︀︋ ︑﹠︡ر︨️  ︋︊﹢دی،  ︎﹫︀م 
و︪︐﹠︀﹋﹩، ﹋﹙﹫﹥ ی زوا︀ی ︎﹫︡ا و ︎﹠︀ن ز﹡︡﹎﹩ ︎︣ درد و ر﹡︖﹛ 
︩ از ﹨﹞﹥، ︗︧﹞﹛  ﹫ ﹢د.︋  را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده و ﹝︐﹑︫﹩ ﹋︣ده︋ 
 ،︉︫  ︣ ﹨ ﹝︭︣ف،  در  ا︗︊︀ر   ︣ ︋ ︻﹑وه  ︋﹢د.  د︡ه  ︗︡ی   ︉ آ︨﹫
︑︭﹞﹫﹛ ︋﹥ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره در ﹝﹫︀﹡﹥ ﹨︀ی روز 
︋︺︡ ︋︀ و︨﹢︨﹥ و درد و ︠﹞︀ری ︋﹫︡ار ﹝﹩ ︫︡م و دو︋︀ره ﹝︖︊﹢ر 
︋﹥ ﹝︭︣ف ︋﹢دم. از ︫︡ت درد روده و ﹝︺︡ه ﹡﹥ ︠﹢اب دا︫︐﹛ و 
﹡﹥ ︠﹢راک. ر﹡﹌ و رو﹛ زرد و ︋﹩ روح و ︗︧﹞﹛ ﹡﹫︿ و 
 ﹏﹝﹊﹞ ︠﹢اب،  و  ﹝︺︡ه  ﹨︀ی  ﹇︣ص  ا﹡﹢اع   ﹤︪﹫﹝﹨ ︋﹢د.  ︋﹫︖︀ن 
﹝︭︣ف ﹝﹢ادم ︋﹢د﹡︡ و ا ﹟︣︠﹥ ︑﹊︣اری و︨﹢︨﹥ و ﹝︭︣ف 
︑﹢أم ︋︀ درد و ︋﹫﹞︀ری، ︵﹢﹝︀ر ︻﹞︣م را دو د﹨﹥ ︋﹛ ︎﹫︙﹫︡ه ︋﹢د 
و ︑﹑ش ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹝﹟ از ︎﹫﹞﹢دن راه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩، راه ﹨︀ی 
د﹍︣ و ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹨︀ و دارو﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ︠﹑︮﹩ از 

ا﹟ ﹎︣﹁︐︀ری ﹋︀﹁﹩ ﹡︊﹢ده و راه ︋︖︀﹩ ﹡﹞﹩ ︋︣د.
در ﹡︀️، اوا︠︣ ﹝︭︣﹁﹛ ﹨﹞﹥ ︋︣ان ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹊︖︀ ︋︣وز 
﹢د،  ︀︫﹫︡ه︋  ﹢د، روا︋︴﹛ از ﹨﹛︎  ︀رم از د︨️ ر﹁︐﹥︋  ﹋︣د﹡︡. ﹋︀ر و︋ 
︡ و ﹝﹟  ︣د︑︣ ﹝﹩︫  ︣د و︨  ︀ ﹨﹞︧︣ و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ﹨︣ روز︨  را︋︴﹥ ام︋ 
﹡︀ ا﹝﹫︡ و ︠﹢د︠﹢اه، ﹨﹞﹥ را از ﹇﹢م و ︠﹢︩ و ︠︀﹡﹢اده و ︗︀﹝︺﹥ 
﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︠︡ا، ﹝﹆︭︣ ︀﹨ ﹩︐︋︡︋﹛ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ و از ﹨﹞﹥ ر﹡︖︩ 

دا︫︐﹛.
 ︩︀﹨︀د ﹎︫︢︐﹥ ام ﹋﹥ ︑﹞︀م رؤ﹢ آ︣︠﹟ ﹝﹆︀وت ﹨︀ی ﹨﹞︧︣ از︠ 
︎︣درد  ز﹡︡﹎﹩   ﹟ا  ︶﹀ ︋︣ای  ︋﹢د،  داده  ︋︀د   ︣︋  ﹟﹞ ︎︀ی  را 
 ︡︡︑ و ︒︋ ︣ک، دا︫️ در ﹨﹛ ﹝﹫︪﹊︧️. ﹋︀ر ︋﹥ ︗︣ و︐︪﹞

 ︡﹡︡ ﹢د﹋︪﹩ ﹋︪﹫︡ه︋ ﹢د. ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ دا︫︐﹠︡︋ ︤رگ ﹝﹩︫  ︋﹥ ︵﹑ق و︠ 
﹢د. ﹝︧︐︃︮﹏، درد﹝﹠︡،   ︋﹜︡ی از ﹎︣﹁︐︀ر︡︗ ︣م﹁ ︤﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟و ا
 ﹏﹎ ﹤ ︣ از ︑︣س، ر﹡︕ و ر﹡︖︩  ﹋︪︐﹩ ام︋  ﹢رده، ︑﹠︀ و︎   ︠️︧﹊︫

﹡︪︧︐﹥︋ ﹢د.
﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋﹢د از درد ا︻︐﹫︀د ﹝﹊︀ن ز﹡︡﹎﹩ ام را ︑︽﹫﹫︣ داده و ︋﹥ 
﹝︡ت   ﹟﹫﹝﹨ و  ︋﹢دم  ﹋︣ده  ﹁︣ار   ︀﹨︫︣ ﹋﹑ن  از   ﹩﹊ ا︵︣اف 
︋︡︑︣﹟ دوران ︻﹞︣م را ﹎︢را﹡︡م. ︻﹑وه ︋︣ درد ا︻︐﹫︀د، ︾︣︋️،

ا﹡︤وا و  ︋﹩ ︎﹢﹜﹩، ︋﹩ ﹋︀ری، ︑﹢﹨﹫﹟ و ︑﹆﹫︣ ﹝︣ا ︋﹥ آ︠︣ ︠︳ 
︃س ر︨︀﹡﹫︡ه ︋﹢د و ︑﹑ش ﹨﹢︋︢﹞ ﹜︀︀﹡﹥ و ︋﹩ ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹢د.

 ︀ ﹢رده دا︫︐﹛︋   ︠️︧﹊ ︣﹁﹩، ﹝︃﹢س و︫  ︣د و︋  ︻︭︣ ﹉ روز︨ 
﹝︀︫﹫﹟ ﹝﹩ ر﹁︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ ︎﹫︣﹝︣دی آ︫﹠︀ ︫︡م. ︨﹢ار ﹋﹥ ︫︡ ﹠︀ن 
︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋︣د و ︋︀ ا﹡︣ژی ︨﹟ ﹝﹩ ﹎﹀️ و ︫︀د ︋﹢د ﹋﹥ 
︋︣ای ﹝ِ﹟ ︑﹠︀ی درد﹝﹠︡ ﹡︀ ا﹝﹫︡ ︋﹥ ﹝﹆︡ار ز︀دی ﹡︀﹝︐︺︀رف ︋﹢د. 
درد  از   ︹︨︣  ﹩﹚﹫︠ و   ︫︡ ︋︀ز   ﹟︨︨︣  ،︡︺︋ ز﹝︀﹡﹩  ا﹡︡ک 
و  ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣ده   ﹑︊﹇  ﹤﹊﹠ا و  ﹝︪︐︣﹋﹞︀ن ﹎﹀️ 
︋﹫︩ از ٥ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀ک ا︨️ و ︋︀ ﹨﹛ ﹇︣ار ﹎︢ا︫︐﹫﹛ ︋﹥ ا︑︀ق 
︗﹙︧﹥ ︋︣و .﹜﹠︡ ︗﹙︧﹥ را ر﹁︐﹛، ﹝︴﹙︉ د︨︐﹍﹫︣م ︫︡، ︑﹥ د﹜﹛ 
 ︀︖﹠ا ︎﹫︡ا ︫︡ و ﹫︤ی در درو﹡﹛ ﹝﹩ ﹎﹀️  ا﹝﹫︡  از  روز﹡﹥ ای 
﹍﹫︣ی !   ︋︩﹫ ﹫︀﹩ و ﹝︧﹫︣ ︑︀زه ای در︎   ︋︡︀ ﹨﹞︀ن ︗︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹝︡︑﹩ ︋︺︡ در ﹉ ﹁︣︮️ ﹝﹠︀︨︉ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم و ا﹝︣وز 
 ︀ ︊﹢دی︋  ︀﹋﹛ و ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹛ در ﹝︧﹫︣︋  ︀ل ا︨️ ﹋﹥︎  ︋﹫︩ از ٣︨ 
﹊︀ر ﹎﹫︣م. ﹢ن ز﹡︡﹎﹩︋  ︫﹢ر و ا︫︐﹫︀ق ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ را در ﹋﹙﹫﹥︫ 
︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹡︧︊️ ﹋﹥ ︋﹫﹞︀ری، ︑﹞︀م ا︋︺︀د ز﹡︡﹎﹫﹛ را در ︋︣ ﹎︣﹁︐﹥ و 
︋︣ا﹡﹩ ﹋︣ده ︋﹢د ، ︋︊﹢دی ام ︋︀ ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل ︨︀ده ا﹡︖﹞﹟ 
﹨﹞︙﹢ن را﹨﹠﹞︀، ﹇︡م ﹨︀، ︠︡﹝️، ︗﹙︧︀ت و ﹡︪︣︀ت، در ︀ل 
︑︣﹝﹫﹛ ︑﹞︀م ︠︣ا︋﹩ ﹨︀︨️ و ︋︀ور دارم ﹡﹫︣وی ﹡﹀︐﹥ در ا﹡︖﹞﹟ 

︋︧﹫︀ر ︋︣︑︣ و ︋︀﹐︑︣ از ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ا︨️.

ا﹝﹫︣. د از ا﹑م
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﹢د   ︫﹩﹞ ﹤︐﹀﹎ ︀﹞ ﹤  ︋﹜﹢ ﹠️ ﹨︀ ﹝︪︽﹢ل ﹝﹩︫  ﹥ ﹋︀ر﹋︣د︨  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹨ ︩﹛︀ ت و﹑﹊︪﹞ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︀﹨ ️﹠︨ ﹤﹋
︋︣﹡︀﹝﹥ ︑﹫﹥ و ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه و در ز﹡︡﹎﹩ ︫︭﹩ ﹡﹫︤ ﹋︀ر︋︣د دا︫︐﹥  

و ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار ا︨️.
︀ر︗﹩  ︣ا︋︣ ﹝︪﹊﹑ت دا︠﹙﹩ و︠  ﹠️ ﹨︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹝︀ را در︋   ︨﹤﹊﹠ا
 ﹟ا ﹤ ︡﹩ ا︨️. ا﹝︣وزه ا﹋︓︣ ا︻︱︀ء︋  ﹝︀﹁︷️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︣ی︋ 
درک ر︨﹫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︡م ر︻︀️ ︨﹠️ ﹨︀ در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ﹤︋ ︀︑ ﹜ر ﹇︭︡ دار﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋ و ︡﹠﹋ ︩﹛︀ ︀را﹡︖﹞﹟ ﹝︀ را د
﹝︣وردر ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی،  ﹋︀ر︋︣د ︨﹠️ ﹨︀ در ﹋﹞﹫︐﹥ H&I  را 

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹫︡ا﹡﹫︡ ︨﹠️ ﹨︀ ︋﹥ آ﹨︧︐﹍﹩ و ︋﹥ ﹝︣ور ﹇︀︋﹏ درک 

و ا︗︣ا ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 
﹇︣ار  رأس  در  را  ﹝︪︐︣ک   ︹﹁︀﹠﹞  ﹤﹋ ﹝﹫﹢ا﹨︡   ︀﹞ از   ﹜﹊  ️﹠︨

د﹨﹫﹛ ز︣ا ︋︊﹢دی ︫︭﹩ ﹝︀ ︋︧︐﹍﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ا︑︀د دارد.
 ﹩︭︫ ︹﹁︀﹠﹞ ︀م ر︨︀ن در ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه اش﹫︎ ﹉ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز
︀ً د︀ر ﹝︪﹊﹑︑﹩ در روا︋︳  ︠﹢درا در او﹜﹢️ ﹇︣ار د﹨︡، ︵︊﹫︺︐
و  ︀ل  در   ︣﹫︔︃︑  ﹩︋  ً︀ ︺︴﹇  ︩﹛︀  ﹟ا و  ︫﹢د   ﹩﹞ ا︵︣ا﹁﹫︀ن   ︀︋
و   ︤﹋︣﹝︑ ︋︀ ︻︡م  ﹡︊﹢ده و ︻︱﹢ ︠︡﹝︐﹍︤ار  ︎﹫︀م ر︨︀ن  ا︧︀س 
آرا﹝︩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︀︋︡ در ︠︡﹝︀ت ︠﹢د ︸︀﹨︣ ︫︡ه و 

︻︪﹅ را ︋﹥ ︡﹨ ﹟︣︀︨﹥ د﹨︡.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︡ا︫︐﹟ رو﹫﹥ ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ و در ﹡︷︣ ﹡﹍︣﹁︐﹟ د﹍︣ان 
︻︡م  ︋︣ای   ﹩﹝﹞  ﹏﹞︀︻ ر︨︀ن  ︎﹫︀م   ﹉ِ﹢﹋  ﹜﹫︑  ﹉ در 

﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ در ︎﹫︀م ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹩﹡︀︗ ا﹡︖﹞﹟   ﹉ از   ﹩︤︗  ﹤﹋  ﹜﹫︑  ﹉ ا︻︱︀ء  ا︨️  ﹐زم 
﹨︧︐﹠︡، ارا﹥ د﹨﹠︡ه ﹨﹞︀ن ︻︪﹅   و ا︑︀دی ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ 
 ﹉ ️﹠︨ ﹩﹞︀﹠﹝﹎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️︨︣ده ا﹋ ﹤︡﹨ ا︻︱︀ء ﹉︑ ﹉︑
از ﹉ ﹋﹏ ﹨︧︐﹫﹛ و ﹝﹞﹊﹟   ﹩︤︗ ︀﹞  ﹤﹋ ︀دآور ﹝﹫︪﹢د   ︀﹞  ﹤︋
︀︫﹫﹛ و﹜﹩  ﹙﹫﹆﹥، ﹡︷︣ و ﹁﹊︣ دا︫︐﹥︋  ا︨️ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ز︀دی در︨ 
 ﹩︫﹑︑  ︀︋ ︠︡﹝︐﹍︤اران  ︑﹞︀م  و  دارد  ﹨︡ف   ﹉ ا﹡︖﹞﹟   ﹟ا
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ︎﹫︀م  ر︨︀﹡︡ن  ︋︣ای   ﹩︭︫  ︹﹁︀﹠﹞ از  ︋︡ور  و  ا︓︀ر﹎︣ا﹡﹥ 

︋︣ای  را   ︹︗︣﹞  ﹉  ︀﹠︑ دوم   ️﹠︨  ﹟﹫﹠︙﹝﹨  .︡﹠﹠﹊﹫﹞ ︑﹑ش 
در   ﹤﹋ ا︨️  ︠︡او﹡︡  آن  و   ︡﹠﹋  ﹩﹞  ﹩﹁︣︺﹞  ︀﹨ ﹎﹫︣ی   ﹜﹫﹝︭︑

و︗︡ان ﹎︣وه ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹞︀م ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︐﹥ ︀︋︧️ ︵︊﹅ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ︠︡﹝︀ت ︠﹢د را 
︋﹥ ا﹡︖︀م ︋︨︣︀﹡﹠︡ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹨﹞﹢اره از ︀︋︡ ﹨︀ و ﹡︀︊︡﹨︀ی 

.﹜﹫︀﹝﹡ ︤﹫﹨︣︎ ری﹢﹞ آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ و  از ︠﹢د
﹝﹣︔︣︑︣ی   ﹏﹊︫  ﹤︐﹫﹝﹋ در   ﹩︺﹝︗ ︠︣د  ا︨︀س   ︣︋  ︀﹞ ︠︡﹝︀ت 
﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹝︀ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ و︗︡ان ﹎︣و﹨﹩ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ 

.﹜︣︊︋ ︩﹫︎ را ﹤︐﹫﹝﹋
و  ﹡︷︣ات   ︡︀︋  ︀﹞  ﹤﹋  ﹜︣﹫﹎  ﹩﹞ ︀د   ️﹠︨  ﹟ا در   ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︎﹫︪﹠︀دات ︠﹢د ︗︋ ﹤ ︣﹨ ️︐︣ ︫︡ن رو﹡︡︠︡﹝︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ را 
﹡︀︊︡ روی ︻﹆︀︡ ︠﹢د ︎︀﹁︪︀ری ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀ در ﹨︣  ا﹝︀  ︋﹫︀ن ﹋﹠﹫﹛ 

︫︣ا︀︋ ﹩︴︡ ︑︀︋︹ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
 ﹅ ︀﹞ ا︨️ و ﹏︀﹝︑ ️﹢︱︻ ﹤﹞ز﹐ ︀﹠︑ :︡﹢﹎ ﹩﹞ م﹢︨ ️﹠︨
 ﹩﹞︀﹝︑ .﹜ا︮︣ار و ︎︀﹁︪︀ری و ﹇︱︀وت ﹋︣دن را ﹡︡ار ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨
︋︣﹎︤ار  ︗﹙︧︀ت  در   ️︧︀︋  ﹩﹞  ﹩﹚︀﹝︑  ﹑ً﹞︀﹋  ︤﹋ ا ︣﹞ ︋﹫﹞︀ران 

.︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣ H&I ﹤︐﹫﹝﹋ ︳︨﹢︑ ︫︡ه
︀ً د︡ه ︫︡ه ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از ︠︡﹝︐﹍︤اران ر﹡︖﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ از  ﹨︀﹎
 NA ﹤ ︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت ﹝︀︋  ︀ر︫   ︋﹟︡﹠ از ︦ ا ﹤﹊﹠﹉ ﹝︺︐︀د︎ 
﹋﹩ ︠﹢د را از ا︣︵ ﹟﹅ د﹡︊︀ل  و︮﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د و ︋︊﹢دی و ︎︀
 ﹤﹋ ﹜﹢︫ ︀دآور ︋﹥ ︠﹢د  ︀︋︡ ﹝︡ام   ﹤﹋ ️︨︀︖﹠ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، و 
 ﹤︋ ︀﹡ا︨️ و آ﹝︡ن و ﹡﹫︀﹝︡ن آ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹁︣︺﹞ ︀﹞ ﹜︨ و︸﹫﹀﹥ و
︠﹢د︫︀ن  ︋︧︐﹍﹩ دارد. و ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︨﹠️ ︎﹠︖﹛ آ﹝︡ه، ﹝︀ 
︑﹠ ︀︀﹝﹏ ︎﹫︀م ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︧︐﹫﹛. و ﹨︣﹎︤ ﹡︀︊︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ 
︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ی ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ در ︾︀﹜︉ ﹎︣وه ﹨︀ و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی 
د﹡︊︀ل  را  ﹝︪︐︣ک  ﹨︡ف  و  و︸﹫﹀﹥   ﹉  ︿﹚︐﹞  ﹩︑︀﹞︡︠
︠﹢د   ﹤︐﹫﹝﹋ در   ﹩︑︀﹞︡︠  ️︧︎  ﹤ در   ️︧﹫﹡  ﹜﹞  .﹜﹫﹠﹋  ﹩﹞
 ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹛﹢︧﹞ ︀ه و﹍︀︗ ا︨️ ﹋﹥ در ﹜﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️﹞︡︠

︻︡ه دار︺︐﹞ ﹜︡ا﹡﹥ و ︋︀ ︗︡️ ︑﹑ش ﹋﹠﹫﹛.

H
 &

 I

 ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ و ز﹡︡ا﹡︀ی ︫﹢رای ﹝﹠︴﹆﹥ ا︣ان

H & I در ︀︐﹠︨ ︀ر︋︣د﹋

١١︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 . ﹩﹋ ︀︠ ﹋︣ه ی  ︨︣ا︨︣  در  ︋︊﹢دی  دو︨︐︀ن  درود ︠︡﹝️   ︀︋
﹝︡︑﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︀﹏ ︋﹢دم از ︑︖︣︋﹥ ی ︋︊﹢دی ام در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︋︣ای 

.﹜︧﹢﹠︋ دو︨︐︀ن
﹝﹟ از ︨﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︋︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر آ︫﹠︀ ︫︡م، ︋﹩ ︠︊︣ از آ﹡﹊﹥ 
﹋︖︀ آ︋︀د︧️ ﹋﹥ ︠﹫﹙﹩ زود  ︀﹡ ︡︀︫ ︀ راه ︑︀ ﹋︖︀︨️، و ﹟ا
در ﹝︧﹫︣ آن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛ و ﹨﹞﹫﹟ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ از 
درس ︠﹢ا﹡︡ن ﹨﹛ ﹝︣وم ︫﹢م. ﹋﹑س اول را﹨﹠﹞︀﹩ ︋﹢دم ﹋﹥ 
︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣دم و ﹝︭︣﹁﹛ روز ︋﹥ روز ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫︡ 
﹥ ﹉ آدم ور︫﹊︧︐﹥ ﹋︀﹝﹏،   ︋﹏︡︊︑ ﹤﹋ ر︨﹫︡م ﹩︀︗ ﹤  ︋﹤﹊﹠ا ︀︑
از ﹡︷︣ ﹝︀﹜﹩، ︗︧﹞﹩ ، رو﹩ و روا﹡﹩ ︫︡م و ︐﹩ ز﹡︡ان را 
﹨﹛ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم. ︑︀ ا﹠﹊﹥ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡ ︫︀﹝﹏ ︀ل ﹝﹟ ﹨﹛ ︫︡ 
و ︑﹢︨︳ ﹊﹩ از دو︨︐︀ن ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹋︣دم. ︎︦ از 
︣ ﹋︀ر  ️ ﹝︀ه︨  ﹥ ︻︧﹙﹢﹥ ر﹁︐﹛ و ﹝︡ت ﹨﹀ ︣ای ﹋︀ر︋  ︋ ﹩﹋ ︫︩ ﹝︀ه ︎︀
︋﹢دم ︑︀ ا﹠﹊﹥ ︋︀ ︑﹑ش و ﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ری ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م دادم ﹇︊﹢ل 
﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ا︨︐︡ام ︫﹢م و﹜﹩ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︋﹥ ︻﹙️ 
﹡︡ا︫︐﹟ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ا﹟ ﹋︀ر را از د︨️ دادم و ︋﹥ ︫﹫︣از 
︋︣﹎︪︐﹛ و را﹨﹠﹞︀  ﹎︣﹁︐﹛ و ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹡﹞﹢دم و در 
︵﹢ل ا﹟ ﹝︡ت ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ﹨﹛ ﹝︡رک د︍﹙﹛ ︋﹍﹫︣م و ﹉ ﹋︀ری 
︀﹡﹢اده و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢︋﹩ دا︫︐﹥  د︨️ و ︎︀ ﹋﹠﹛ و در ﹋﹠︀ر ︠
︋︀︫﹛ و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹟ ﹁﹢ق د︍﹙﹛ ︔︊️ ﹡︀م ﹡﹞﹢ده ام. آری 
 ︀︖﹠﹝﹟ ﹋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن و ﹡﹢︫︐﹟ ﹨﹛ ︋﹙︡ ﹡︊﹢دم ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ ا

ر︨﹫︡ه ام .

︫︣ا︳ ا︨︐︓﹠︀﹩ ︠﹢د را ﹡︀د︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣م و از ا︮﹢ل ︋︊﹢دی ﹋﹥ درآن ︋︀ ︋︧﹫︀ری 
از ا﹁︣اد د︫︣ ︣﹍﹉ ﹨︧︐﹛، ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ︨︐﹩ ﹨︀ ﹝﹟ را از ︋︊﹢دی ︗︡ا 

﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ ﹝︣ا ︋﹥ ︨﹢ی آن ︗︢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.
(﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز)

﹡﹢را﹜︡﹟. ب از ︫﹫︣از

﹝︧﹟. ح از ورز﹡﹥

﹢د. ︣ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ از ﹝︣﹋︤ ا︨︐︀ن دور︋  در︫ 
﹢د. ﹝﹟  ︡ه︋  ︧﹫︀ری از ︗﹢ا﹡︀ن︫  ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر دا﹝﹠﹍﹫︣ ﹝﹟ و︋ 
از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ︋﹢دم ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره دو︨️ دا︫︐﹛ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را 
︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹛ و ︋︀ آ﹡﹊﹥ در︋︀ره ا︻︐﹫︀د ﹫︤﹨︀ی ز︀دی ︫﹠﹫︡ه ︋﹢دم، 

﹨︣﹎︤ ︑︭﹢ر ﹡﹞﹫﹊︣دم ﹋﹥ ︠﹢دم ﹡﹫︤ ﹝︺︐︀د ︫﹢م.
 ،﹜و دو ︋︣ادرم ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده ای ﹝︢﹨︊﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ﹟﹞
از و︗﹢د ﹉ ﹡﹫︣وی ﹝︣ب و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋﹥ ﹡︀م ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د 
 ﹤﹊︀ر ︋﹫﹞︀ری ا︻︭︀ب ︫︡ه ︋﹢د، ︋︴﹢ر︎︡رم د .﹜د﹢︋ ﹏﹁︀︾
د﹍︣ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ در﹝︀ن او ﹡︡ا︫︐﹫﹛، ا﹝︀ ︠﹢ا︨️ و اراده ︠︡او﹡︡ 

﹫︤ د﹍︣ی ︋﹢د!
︫︭﹩ ﹋﹥ او را ﹁︫︣︐﹥ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹛ از ︫︣ی د﹍︣ ︋︣ای ﹋︧︉ و 
﹋︀ر ︋﹥ ︫︣ ﹝︀ آ﹝︡ه ︋﹢د. او ︎︦ از ﹠︡ ﹝︀ه ︋︀ ﹉ ﹝︺︐︀د در 
 ﹉ ︀د راه ا﹡︡ازی﹠︪﹫︎ آ︫﹠︀ ︫︡ه و ︋﹥ او ︣﹍دی د﹢︊︋ ︀ل
 ︀︋ ﹤︧﹚︗ ﹉ ︣﹍︡﹊ ︀ری﹊﹝﹨ ︀︋ ︀﹡را داده ︋﹢د. آ NA ﹤︧﹚︗
 ﹟ا داد﹡︡.   ﹏﹫﹊︪︑  ﹟﹞  ︫︣ در  ﹝︣︋︀ن  ︠︡او﹡︡  و   ﹢︱︻ دو 
 ﹟ا︋︐︡ا در ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫︡ ا﹝︀ ︵﹢﹜﹩ ﹡﹊︪﹫︡ ﹋﹥ ا ﹤︧﹚︗

︗﹙︧﹥ ﹡﹢︎︀ ︑﹢ا﹡︧️ ا︻︱︀ی ︋︧﹫︀ری را ︗︢ب ﹋﹠︡.
 ︫︣ ︨︣و︮﹏ ︫︡ن ︗﹙︧﹥ ︋﹥ ︎﹫﹊︣ه ا﹡︖﹞﹟، آوازه آن در ︨︣ا ︀︋
 ﹩﹡︀︊︭︻  NA ﹡︀م  ︫﹠﹫︡ن   ﹩︐ و  د︡ن   ︀︋  ﹤﹋  ﹟﹞ ا﹝︀   .︡﹫︙﹫︎
︋︀ ا﹟ ﹋︀ر ﹝︀﹜︿ ︋﹢دم و ﹨﹞﹢اره ﹝﹩ ﹎﹀︐﹛:  ﹝﹩ ︫︡م، ﹋︀﹝ً﹑ 
﹉ ︻﹞︣ ﹝﹢اد ﹝︭︣ف ﹋︣د ︪︡﹡ ﹤︗﹢︐﹞ ﹩︧﹋ ﹜︀﹐ ︋︣وم و 

︀ً ﹋﹥ ﹝︧︣ه ا︨️!! ︠﹢دم را ﹝︺︐︀د ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹛؟... وا﹇︺
︀ ︑﹞︀م ﹝﹆︀و﹝️ ﹨︀  ︡او﹡︡︋ ﹩ ﹡︷﹫︣ ا︨️،︋   ︠️︣︡﹞ ﹤﹋ ︀︖﹡و﹜﹩ از آ
و ﹝︀﹜﹀️ ﹨︀ی ﹝﹟، ﹉ ︫︉ ︠﹢دم را در ︗﹞︹ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م 
﹋︣دم،   ﹩﹞  ︀︫︀﹝︑ را  ا︻︱︀ء   ﹟︐﹁︣﹎  ︌﹫  ﹤﹋  ﹩﹛︀ در  د︡م، 
 ،﹜﹠﹋ ﹤︣﹎ ︡م﹫︪﹋ ﹩﹞ ️﹛︀︖ ﹢د، ا﹝︀︠  ︡ه︋  ︣ از ا︫﹉︫   ︎﹜﹡︀﹝︪
 ︀ن ﹋︣دم: آ﹢﹝︱﹞ ﹟︡ ﹣ا﹐︑﹩︋  ︡او﹡︨︡  ﹁﹆︳ ︀دم ﹨︧️ ﹋﹥ از︠ 
و﹇️ آن ﹡︨︣﹫︡ه ﹋﹥ د︨️ ﹝︣ا ﹨﹛ ︋﹍﹫︣ی؟ آ︀ د﹍︣ ︠﹀️ و 

︣ا﹛ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️؟... ︠﹢اری︋ 
﹨﹞︀ن ︫︉ ا︑﹀︀ق ︻︖﹫︊﹩ ︋︣ا﹛ رخ داد ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹎︣﹝︀ی آن 
را ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊︣دم آ︾﹢ش ︠﹢ش آ﹝︡﹎﹢ را و 

︀دم ﹡︣﹁︐﹥ ︋︣ق ﹫︌ ︨﹀﹫︡ی، ﹋﹥ ︪﹞︀﹡﹛ را ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د.
از آن روز﹨︀ ︋﹫︩ از ﹨︪️ ︨︀ل ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹠﹢ز روی آن 
︮﹠︡﹜﹩ ﹡︪︧︐﹥ ام از ︠︡﹝︐﹍︢اران ﹎︣وه ﹨︧︐﹛ و ﹎︣وه ﹝︀ ا﹝︣وز 

︡ا﹇﹏ ٧٠ ︑︀ ٨٠ ︻︱﹢ ︔︀︋️ دارد.

و   ﹟﹞ ا﹝︣وز  و  ا﹁︐︀د  ا︑﹀︀ق  ︠﹢ا︨️،  ︠︡او﹡︡  ﹢ن  آری 
ک ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︎︡رم  ︋︣ادرا﹡﹛ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︧︐﹫﹛ و ︎︀
 ︘﹫﹨  ︣﹍د ا﹝︣وز  و  ا︨️  آورده   ️︨︡︋ را  ﹡﹫︤ ︨﹑﹝︐﹩ ︠﹢د 
﹎﹢﹡﹥ دارو﹩ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، و در ﹋﹠︀ر ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ︋︀ آرا﹝︩ 

و آ︀︨︩ ﹝﹫﹏ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️.
ا﹝︣وز   ﹤﹋ ︨︍︀︨﹍︤ارم  و   ﹜︐︧﹨ ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ﹝︡﹢ن 

ز﹡︡ه ام و د﹍︣ان ﹨﹛ در ﹋﹠︀ر ﹝﹟ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︠︡او﹡︡ا ︨︍︀︨﹍︤ارم

︀ً د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران  ︮﹢︭﹞ ،﹟﹝︖﹡︢اران ا﹍︐﹞︡ ︲﹞﹟ ︑︪﹊︣ از︠ 
﹫︀م︋ ︊﹢دی  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁

︠︡ا ﹇﹢ت

︫﹊︧️، ︎﹏ ︎﹫ـ︣وزی

️
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︀ر
︪ــ
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️

﹋ــ
︀ر

︪ــ
﹞



١٧︎﹫︀م ︋︊﹢دی

و﹇︐﹩ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ︑︧﹙﹫﹛ را ︀د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹛، ︑︣س ﹨︀ی ﹝︀ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ ︀︋︡ و ا﹞︀ن، 
ر︫︡ ︠﹢د را ︫︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡. د﹍︣ ︋︀ ︑︣س، ︪︠﹛، ا︧︀س ﹎﹠︀ه، د﹜︧﹢زی ﹡︧︊️ ︋﹥ 

︠﹢د ︀ ا﹁︧︣د﹎﹩ ﹡﹞﹩ ︗﹠﹍﹫﹛. 
(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

﹟︎︡رام از ﹇︤و

︨﹑م، ا︨﹛ ﹝﹟ ︎︡رام و ﹉ ﹝︺︐︀د ﹨︧︐﹛!
﹝︡︑﹩ ︎﹫︩ ︠︡﹝︐﹍︤ار ﹋﹞﹫︐﹥ ز﹡︡ان ﹨︀ و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ ︋﹢دم 
︋﹥ ز﹡︡ان ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️   ︡︀︋ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︣﹎︣وه  و 
ز﹡︡ان  در   ﹟﹞ ︱﹢ری   ﹤︋︣︖︑ او﹜﹫﹟   ﹟ا و  ر﹁︐﹛   ﹩﹞
 ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋ ︋﹢د.  ︨︀ل  و   ﹟︨  ﹜﹋ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن  ﹝︭﹢ص 
از   ﹤︧﹚︗ آن  در  ا﹜﹞﹆︡ور   ﹩︐ ﹋︣دم   ﹩︺︨،︣︵︀︠
︠︡﹝︐﹍︤اران ︗﹢ان ︑︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︑︀ آ﹡︀ ا︧︀س ︑﹀︀وت 
﹋﹞︐︣ی ︋﹊﹠﹠︡ و ︋︣ا︐﹩ ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹋︣ده و ︋︀ور ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ان ︎︀ک ︋﹢د،︣ا ﹋﹥ NA ︋︣ای ا﹁︣اد و ︨﹠﹫﹟ ︠︀︮﹩ 
︗﹙︧︀ت  در  ︑﹢ا﹡﹠︡   ﹩﹞  ﹩︴︫︣ا  ︣﹨  ︀︋  ﹜﹨  ︀﹡آ و   ️︧﹫﹡
 ︀﹡︫︡ه ︋︀︫﹠︡ ﹝︀ آ ︉﹊︑︣﹞ ﹩﹝ا﹎︣ ︗︣ا ﹩︐ و ︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣

را ︵︣د ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛!!
 ️︧﹫﹡ ﹜﹞ ︀ری ا︻︐﹫︀د ا︨️ و﹝﹫  ︋️︠︀﹠ ︀﹡︡ن و︫  ︀ک ﹝ ﹨︡ف،︎ 
 ﹤︋  ﹩﹡︀ ﹥ ﹎︫︢︐﹥ ای دا︫︐﹥ ا﹡︡.﹝﹟ ﹇︊﹏ از ا﹟ ︋︣ای ︎﹫︀م ر︨
را  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹟﹞ ︋︣ای   ﹤﹋ ︋﹢دم  ر﹁︐﹥   ﹟︤و﹇ ﹝︣﹋︤ی  ز﹡︡ان 
دا︫️: ا﹎︣ ﹇︡م ١ و ٢ را ﹋︀ر ﹡﹊﹠﹛ ︺﹠﹩ ︋﹥ ︻︖︤ و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ 
اداره ︋﹢دن ز﹡︡﹎﹩ ام ا﹇︣ار ﹡﹊﹠﹛ و ﹝︪﹢رت ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛، 
﹁﹊︣ ︋﹊︣ ﹝﹟،﹋︀ر د︨︐﹛ ﹝﹩ د﹨︡!!...و﹜﹩ در ز﹡︡ان ﹋︀﹡﹢ن 
︋︀ ︑︺︡ادی ﹡﹢︗﹢ان رو︋︣و ︫︡م ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︫︣وع ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ 
دا︫︐﹛   ﹜﹋  ﹜﹋ و   ︫︡  ﹤︐﹫﹍﹡︋︣ا  ﹟﹞ ا︧︀︨︀ت  ﹋︣د﹡︡ 
ا︧︀︨︀︑﹩ ﹝﹩ ︫︡م ا﹝︀ ︨︺﹩ ﹋︣دم از ︠﹢دم ﹝︣ا﹇︊️ ﹋﹠﹛ ︑︀ 
 ︀﹡︀م ︫﹢د. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹟، ︠﹢د ︎︡ر ︋﹢دم و ا﹋︓︣ آ﹝︑ ﹤︧﹚︗
︎︡را﹡︪︀ن  و  ︠︀﹡﹢اده   ﹤︋  ️︊︧﹡ ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ی  ا︧︀︨︀ت 
دا︫︐﹠︡، ا︧︀س ︫︣م ﹝﹩ ﹋︣دم. ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀ی آ﹡︀ن ︋︣ای 
 ︀︋ روا︋︳  در  ا﹎︣ ﹝﹟ ﹨﹛   ﹤﹋ را دا︫️  ︋︤رگ  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹟﹞
﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛،ر﹁︐︀ر و ا︻﹞︀ل ﹝﹠︀︨︊﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
 ︡︀︫،﹜﹠﹊﹡ ️︀︻︀ری ای ﹋﹥ دارم ا﹎︣ ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ را ر﹝﹫︋

روزی ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د را در آن  ︗︀﹍︀ه ︋︊﹫﹠﹛!!
︑︖︣︋﹥ آن روز ︋︀︻︒ ︫︡ ︑︀ ر﹁︐︀ر﹨︀﹛ را ︋︐︣ ﹋﹠﹛ و ︨︺﹩ 
﹋﹠﹛ ︎︡ر و ﹨﹞︧︣ ︠﹢︋﹩ ︋︣ای ︠︀﹡﹢اده ام ︋︀︫﹛. ا﹝﹫︡وارم ﹋﹥ 
و   ﹜︫︀︋  ﹩﹞︡﹇  ١٢ ا﹡︖﹞﹟  ︋︣ای   ﹩︋﹢︠ ︠︡﹝︐﹍︤ار  ︋︐﹢ا﹡﹛ 
ا﹝︣وز ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ︋︀︫﹛ ︋︀ ﹡﹢︫︐﹟ ا﹟ ﹡︀﹝﹥ دو︨︐︀ن ︋﹫︪︐︣ی را ﹋﹥ 
 ﹉ ﹩﹡︀︨︣ا ﹋﹥ ︎﹫︀م ر .﹜﹠﹋ ︡ا﹫︎،︡﹫︐︧﹨ ︀﹡︤و آ︗ ﹜﹨ ︀﹝︫
ا﹝︣ دو︵︣﹁﹥ ا︨️، ﹝︓﹏ را︋︴﹥ را﹨﹠﹞︀ و ر﹨︖﹢ ﹋﹥ ﹉ را︋︴﹥ 

︋︣د، ︋︣د ا︨️...!

︀دش ︋﹥ ︠﹫︣، اوا ﹩﹋︀︎ ﹏﹥ ر﹁﹫﹅ دا︫︐﹫﹛، ﹊﹩ در ﹝﹫﹢ن 
︻︀︗︤ه،و﹜﹩   ﹩﹝﹫﹚︧︑ ﹎﹀️:آ﹇︀﹢ن!﹨︣   ﹩﹞ ﹝︪︀ر﹋︐︀ش   ﹢︑
ا﹟ ︵﹢ر ︋﹢د، ︑﹞︀م   ﹤﹎ ا ﹨︣ ︻︀︗︤ی ︑︧﹙﹫﹛ ﹡﹫︧️، ﹢ن 

﹋︀ر︑﹢ن ︠﹢ا︋︀ ︑︀ ︀﹐ ا﹡︖﹞﹠﹩ ︫︡ه ︋﹢دن!
︀﹐ ﹋﹥ دارم ︋﹥ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹫︊﹫﹠﹛ اً︮﹑ ︋﹫︣اه 

!﹤︐﹀﹍﹫﹝﹡
وا﹇︺﹫️ ا﹠﹥ ﹋﹥ ︻︖︤ ﹝﹆︡﹝﹥ ︑︧﹙﹫﹞﹥ ا﹝︀ ﹥ ︋︧︀ ﹨︣ ︻︖︤ی 
﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹡︪﹥! ا﹐ن ﹋﹥ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ︑︧﹙﹫﹛ 
﹥ ا﹡︖﹞﹟، ﹨︣﹎︤ ﹋︀﹝﹏   ︋﹜﹠︐︨﹢﹫  ︎﹏و اوا ﹤﹞︀﹡︣ ︣وع︋  ﹝﹟ در︫ 

﹡︊﹢ده و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧️!
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹫︨︣﹥ ﹋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹥ ﹝﹢︲﹢ع و وا﹇︺﹫️ ﹡︧︊﹫﹥ ﹋﹥ ︑︀︋︹ 
︑︧﹙﹫﹛، ﹝︭︡ا﹇﹩ ︻﹞﹏   ︀﹞ ا﹋︓︣  ز﹝︀ن و ︫︣ا︴﹥!..در ﹝﹢رد 
دا︨︐︀ن   ﹤ در  ︑︧﹙﹫﹞﹛، و﹜﹩  ︺﹠﹩ در ﹁﹑ن ︗︣︀ن   ،﹤﹠﹊﹫﹞
د﹍﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹡﹫︧︐﹛ و ا﹜︊︐﹥ ︑︀وا﹡︩ را ﹨﹛ ︎︦ 

︠﹢ا﹨﹛ داد.
︫﹊﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹆︡ر ︑︧﹙﹫﹛ ﹝︀ ︻﹞﹫﹅ ︑︣ و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︑︣ 
︊﹢دی ﹝︀ ﹡﹫︤ ︪﹞﹍﹫︣︑︣ و ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ︑︣ه؛ در   ︋️﹫﹀﹫﹋ ﹤︫︀︋
 ︣︑ ﹟﹝ا،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︦﹀﹠︑ ﹜﹫﹚︧︑ وا﹇︹ و﹇︐﹩ در ﹁︱︀ی ︻︖︤ و
رو︋︣و  ︋﹫︪︐︣ی   ️︀﹝  ︀︋ ﹋︀﹠︀ت  ︨﹢ی  از  و   ﹜﹫︐︧﹨
 ︀﹞":﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋  ﹩﹞ ﹝︀︋︣ه  رو  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹑ً﹝︻  ﹤﹋ ﹝﹫︪﹫﹛،︣ا 
 ️︀﹝ ﹤︋ دا﹡︀،︑﹢ا﹡︀ و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹡﹫︧︐﹫﹛ و ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹫︀ز

".﹜دار ︣︑︣ ︗︀ن ﹨︧︐﹩ و ﹡﹫︣وی︋ 
︑︧﹙﹫﹛ ︋︣ای ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︋︊﹢دی،﹝︀﹡﹠︡ آ︨﹫︀︋﹫﹥ ﹋﹥ 
﹎﹠︡م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ رو ︑︡︊﹏ ︋﹥ آرد ﹝﹫﹊﹠﹥،آ﹝︀ده ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ 
﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ در ︑﹞︀﹝﹩ ا︋︺︀د!! ︑︽﹫﹫︣ی ﹋﹥ ︋﹩ ︫﹉ ︋﹥ ر︫︡ و 
 ﹤ از ️﹋︣ ﹩﹠︺ ﹟از ﹎﹠︡م ︋﹥ ﹡︀ن! و ا،﹤︪﹫﹞ ﹜︐︠ ﹩﹛︀︺︑

.﹤﹍د ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ﹤﹚︣﹞
︀د ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹝︺︣وف ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹁︐︀دم ﹋﹥ ﹝﹫﹍﹥ ︋︊﹢دی درد 
﹝﹫︪﹥؛  درد   ︒︻︀︋  ﹤﹋ ︑︽﹫﹫︣ه  ︋︣ا︋︣  در  ﹝﹆︀و﹝️  ﹡︡اره، 
و   ︣︐﹝﹋ ﹝﹆︀و﹝️   ﹟ا  ،﹜﹫︫︀︋  ︣︑  ﹜﹫﹚︧︑ ﹨︣﹆︡ر   ﹟︀︋︣ا﹠︋
 ︣﹨ ﹤﹋ ︡﹠ ︣﹨.﹜﹫︪﹋ ﹩﹞ ا﹨︡ ︫︡ و ﹝︀ ﹋﹞︐︣ درد﹢︠ ︣︐﹝﹋
 ﹟﹫︋ ﹝︣ز﹨︀ی   ﹜︣﹫﹍﹫﹞ ︀د   ﹜﹫﹠﹊﹫﹞ ر︫︡  ︋︊﹢دی  در  ﹇︡ر 
︑︧﹙﹫﹛ و ا﹡﹀︺︀ل رو ︋︊﹫﹠﹫﹛ و ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ︑︧﹙﹫﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹫﹞︀ری 
﹡︡ا︫︐﹥   ﹩︐︗  ︣﹨  ﹤︋ ︋︀ری  و  ﹨︡ف   ﹩︋ ز﹡︡﹎﹩  ا︻︐﹫︀د، 

!﹜﹫︫︀︋

درددل ﹨︀ی
︡ه ︡ارد﹨﹠ ︪﹨

﹅﹫﹝︻ ﹜﹫﹚︧︑
و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥
﹅﹫﹝︻ ﹜﹫﹚︧︑
و   ﹨﹞﹥    ︗︀﹡︊﹥

را﹝﹫﹟ . ر از ︨︀ری

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ١٢

دوران ﹋﹢د﹋﹩ ﹝﹟، ︋︀ ﹋﹢د﹋﹩ ︠﹫﹙﹩ از ﹨﹛ ︨﹟ و ︨︀﹐﹡﹛ ︑﹀︀وت 
 ﹤︋ ﹟﹞ ﹏︀﹝︑ و ︩ن در ﹨﹞︀ن ︨﹠﹫﹟، ﹎︣ا﹢ .️︫︡ه ای دا﹝︻

ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︎︣︠︴︣ و ﹝︺︐︀د﹎﹢﹡﹥ ︠﹫﹙﹩ ز︀د ︋﹢د.
در ︨﹟ ﹨︪️ ︀ ﹡﹥ ︨︀﹜﹍﹩ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از دو︨︐︀﹡﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋︀زی 
و ورزش ︋﹢د﹡︡، ﹝﹟ و دو ︨﹥ ﹡﹀︣ از ﹨﹛ ﹋﹑︨﹩ ﹨︀﹛ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑﹥ 

︨﹫﹍︀ر ﹝﹩ ﹎︪︐﹫﹛!
 ︣﹨ ︀ ︀ر، از روی ﹋﹠︖﹊︀وی ︣ای او﹜﹫﹟︋   ︋︀︑ ︡  ︫︒︻︀ ﹨﹞﹫﹟ ر﹁︐︀ر﹨︀︋ 
︣ای   ︋︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹤﹞︀﹡︣ ﹥ ﹇﹢ل︋   ︋) ️︧﹫﹡ ﹜﹞ ﹑ً︮︣ی ﹋﹥ ا﹍د ️﹚︻
﹝︀ ﹝﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︣ا و ﹍﹢﹡﹥ ﹝︺︐︀د ︫︡︡ ) در ︨﹟ ٩ ︨︀﹜﹍﹩ 

﹝﹢اد ﹝︡ر را ا﹝︐︀ن ﹋﹠﹛.
︀︫︡ روز﹨︀ی اول از روی ︫﹫︴﹠️ و ︋︀ز﹍﹢︫﹩ ︋﹢د، ا﹝︀ ︵﹢﹜﹩ 
﹡﹊︪﹫︡ ﹋﹥ ا︗︊︀ر ︋﹥ ﹝︭︣ف ︠︳ ︋︴﹑﹡﹩ ︋︣ روی آن ︋︀ور ﹝﹟ ﹋﹥ 
دارم ︑﹀︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ﹨︣ ز﹝︀ن اراده ﹋﹠﹛ د﹍︣ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛، 

.︡﹫︪﹋
﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دم و از ﹨﹞︀ن روز﹨︀ی اول 
درد﹨︀ی ز︀دی را ﹝︐﹞﹏ ﹝﹩ ︫︡م، ﹢ن ︨﹟ ﹋﹞﹩ دا︫︐﹛ و 
و   ﹤﹫︑ ︋︣ای  ﹨﹞﹢اره  ﹋︣د.   ﹩﹞  ﹩﹠﹫﹍﹠︨  ﹟﹞  ︣︋ د﹍︣ان  ﹡﹍︀ه 
﹝︭︣ف ︻︢اب ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م و ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀︵︣ ︨﹟ و ︨︀ل ﹋﹞﹩ ﹋﹥ 
︋︀﹐︠︣ه ﹝︭︣ف   ︀︑ ︋︣دم   ﹩﹞ ︨︣ ﹤︋ دا︫︐﹛ در ︑︣س و ا︨︐︣س 

﹝﹢اد، ﹝︣ا ︋﹥ زا﹡﹢ در آورد.
 ︣︵︀  ︠﹤ ︀ر ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم ا﹝︀︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋   ︋﹩﹍﹛︀  ︨١٦ ﹟ در︨ 
﹨﹩ ︎︦ از ﹉ ﹝︀ه ︋︀ ﹝︭︣ف ا﹜﹊﹏، دو︋︀ره آ︑︩  ︀﹎ ︻︡م آ

.︡ا︻︐﹫︀دم ︫︺﹙﹥ ور ﹎︣د
دو ︨︀ل د﹍︣ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹠﹢ال ﹎︫︢️ ︑︀ ا﹠﹊﹥ در ﹝﹊︀﹡﹩ ا﹇︡ام ︋﹥ 

︨﹛ زدا﹩ ﹋︣دم و ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹡﹞﹢دم.
︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ در ︗﹙︧︀ت  NA﹉ ︗︀ی ︠︀﹜﹩ ︋︣ای 
﹝﹟ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ ︋﹢ا﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ آ﹡︖︀ ︋﹠︪﹫﹠﹛ و از 

ز﹡︡﹎﹩ ︎︀ک ﹜︢ت ︋︊︣م.
او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹩ ︫︡م ︋︣ای ا﹁︣ادی ︋︀ ︨﹟ و ︨︀ل ﹝﹟ 
﹨﹛ راه ︗︡︡ی ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹨︧️ و ﹐زم ﹡﹫︧️ ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣ 

ا︨﹫︣ ﹝﹢اد ﹝︡ر ︋︀︫﹛.
︋﹥ ﹝﹟ ︎﹫︪﹠︀د ︫︡ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋︍﹫﹢﹡︡م، ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ︋︣وم و روش

﹢ر و ︀ل ︻︖﹫︊﹩ دا︫︐﹛  ﹢دم ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹛.︫  ︗︡︡ ز﹡︡﹎﹫﹛ را︠ 
︋﹥ ︗﹙︧︀ت ر﹁︐﹛.  و  ︋︊﹢دی ︻﹞﹏ ﹋︣دم  ﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی دو︨︐︀ن   ﹤︋

︎︦ از ﹝︡︑﹩، را﹨﹠﹞︀ ﹎︣﹁︐﹛ و ︑︧﹙﹫﹛ ا︮﹢ل ︫︡م.
﹢دم ﹝︣ا﹇︊️  ﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣د ︑︀ از︠  ر︻︀️ ا︮﹢ل او﹜﹫﹥ ا﹡︖﹞﹟︋ 

.﹜﹠﹋
ا﹎︣﹥ اوا ﹏︱﹢رم در ︋︣﹡︀﹝﹥، ︋︀︵︣ ︨﹟ و ︨︀ل ﹋﹛، ار︑︊︀ط 
 ﹩︋﹢︠ ار︑︊︀ط   ﹟﹞  ︀︋  ︣︑  ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء  و﹜﹩  ︋﹢د   ️︨  ﹜︋︣ا
ا﹡︖﹞﹟ ﹨︣  ︋︀︻︒ ︫︡ ﹝︐﹢︗﹥ ︫﹢م ﹋﹥ در   ﹟ا ︋︣﹇︣ار ﹋︣د﹡︡، و 

﹋︧﹩ ︋︀ ﹨︣ ︨﹟ و ︨︀﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻︱﹢ ︋︀︫︡.
﹠︡ ﹝︀ه ︋︺︡ ︋︀ ﹝︪﹢رت را﹨﹠﹞︀ و دو︨︐︀ن ︋︀︑︖︣︋﹥، ︋﹥ ︠︡﹝️ 
در   ️﹋︫︣ ﹡︪︣︀ت،   ﹤︺﹛︀︴﹞  ️﹞︡︠ ︵﹢ل  در  ر﹁︐﹛.  ︨︣︋︀زی 
 ︀︋  ︀︑ ﹋︣د   ﹉﹝﹋  ﹟﹞  ﹤︋ را﹨﹠﹞︀   ︀︋  ﹉︤د﹡ ار︑︊︀ط  و  ︗﹙︧︀ت 

﹝﹢﹁﹆﹫️ ︠︡﹝︐﹛ را ︋﹥ ︀︎︀ن ︋︨︣︀﹡﹛ و وارد ا︗︐﹞︀ع ︫﹢م.
︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹇︡م ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛  در ︀ل ︀︲︣ ﹨﹛ در ︗﹙︧︀ت︫ 
و  ای   ﹤﹁︣ ︮﹢رت   ﹤︋ را  ︠﹢د   ﹤﹇﹑︻ ﹝﹢رد  ورز︫﹩  ر︫︐﹥  و 

︗︡ی د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

 ﹤︋ ر﹇﹛  و  ︻︡د   ︀︋  ︣﹍د ﹊︊︀ر  ام   ﹤﹞︀﹡ آ︠︣  در  دارم  دو︨️ 
 ﹩﹚﹫︠ NA ︀دآوری ﹋﹠﹛ ﹋﹥ در دو︨︐︀ن ﹨﹛ ︨﹟ و ︨︀ل ︠﹢دم

﹫︤﹨︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
﹝﹟ ا﹝﹫︣ ﹝︺︐︀د، در ︨﹟ ٩ ︨︀﹜﹍﹩ ﹝︭︣ف را ︫︣وع ﹋︣دم، در 
︨﹟ ١٧ ︨︀﹜﹍﹩ وارد ا﹡︖﹞﹟ ︫︡م و ا﹋﹠﹢ن ٤ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀ک 

.﹜︐︧﹨
︣︐︋ ا﹝﹫︡ روز﹨︀ی ﹤︋

﹝﹟ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم آد﹝﹩ ︲︺﹫︿، در﹝︀﹡︡ه، 
 ﹩﹎︣﹞ و  ام!  ︫︡ه   ﹩﹡︀︋︣﹇  ﹤﹋ ︨︣﹎︣دا﹡﹛  و  ︋﹫︙︀ره 
 ﹟︀ن ﹝﹩ ر︨︀﹡︡! ا﹝︀ ا︀︎ ﹤︋ زود﹨﹠﹍︀م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣ا
︵︣ز   ﹤︋ ا﹡︖﹞﹟   ﹤︋  ﹟︐︨﹢﹫︎  ︀︋  ،︀﹨ ﹡︀︫﹊︣ی  و  ا﹁﹊︀ر 
︫﹍﹀️ ا﹡﹍﹫︤ی ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د و ︗︀ی آ﹡︣ا ︫﹊︣﹎︤اری، 
 ﹤︋ ا﹝﹫︡  و   ️︀︲ر ا︧︀س   ،﹩﹠﹫︋ رو︫﹟  ا﹞︀ن، 

آ﹠︡ه، ﹎︣﹁️.

ا﹝﹫︣ . د از ا︮﹀︀ن

 ﹟ا ︀︋
︀ل ﹋﹛ ︨﹟ و︨ 
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︋︀ران . ح از ︫﹫︣از

و   ﹩﹋︀︎  ︡﹢﹡ و  ﹝﹩ آ﹝︡   ﹜﹡︡د  ﹤︋  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝︐﹢ا﹜﹩  روز   ︡﹠
ا﹝︀ ﹝﹟ ︀﹁︩︣ را ﹝︧︣ه ﹝﹩ ﹋︣دم و  آزادی را ﹝﹩ داد. 
︋︣ای ا︀﹇ ﹤﹊﹠﹙﹥ را ︠︐﹛ ﹋﹠﹛، ﹝﹢اد ︑︺︀ر﹁︩ ﹝﹩ ﹋︣دم ؛ ا﹝︀ او 
ر﹁︐︀رش  ﹝﹩ ر﹁️.  ︋﹩ در﹡﹌   ﹟﹞ ︑︺︀ر﹁︀ت   ﹤︋  ﹤︗﹢︑ ︋︡ون 
﹡︡︡ه   ﹤﹡﹢﹍﹠ا  ﹑ً︊﹇ ︋﹢د،   ﹤︐︫︢﹎ از  ﹝︐﹀︀وت ︑︣  و   ︉﹫︖︻
︋﹢د﹝︩! ︑︀ ا﹠﹊﹥ آ﹡︣وز ︑︣﹁﹠︡ی ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣د ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫︡ ︋︀ او 
﹨﹞︣اه ︫﹢م. ﹎﹀️ : ︋﹫︀ ︋︣و﹛ ︗﹙︧﹥، ا﹎︣ ︗﹢اب ﹡﹍︣﹁︐﹩ ︋︣و 
و ︋﹥ ﹝︭︣﹁️ ادا﹝﹥ ︋︡ه. ︎﹫︪﹠︀د ︠﹢︋﹩ ︋﹢د؛ ﹡﹥ ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ای 
︋︣ا﹛ ﹡︡ا︫️ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ رو﹋﹛ ﹋﹠﹩ ﹨﹛ ︋︀︫︡ و د︨️ 
︋︣ ︨︣ش آ﹝︀ده  ُ﹇︣ زدن و ﹝﹠️ ﹎︢ا︫︐﹟   ︀︋ ︋︣دارد.  از ︨︣م 
 ﹜︀﹨︀︎ ︀ری را ﹡︡ا︫︐﹛ و روی﹋ ︘﹫﹨ ﹤﹚︮﹢ ︡﹠︣﹨ ،︫︡م
︋﹠︡ ﹡︊﹢دم و﹜﹩ ︋︀ ﹨︣ ﹁﹑﹋︐﹩ ﹋﹥ ︋﹢د ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ر︨﹫︡﹛ و ﹝﹟ 

وارد ﹝﹊︀﹡﹩ ︫︡م ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ آن ︋︣ا﹛ ︑︀ز﹎﹩ دا︫️.
ا﹁︐︀د،  ا︑﹀︀﹇﹩  ا﹎︣   ︀︑  ﹜︐︧︪﹡ درب  ﹋﹠︀ر   ﹩﹛︡﹠︮ او﹜﹫﹟  روی 
︧﹢﹡︡ ﹝︺︐︀د   ︎︀ ﹢دم را︋  ︋︐﹢ا﹡﹛ ﹁︣ار ﹋﹠﹛ ا﹝︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︓﹏ ﹨﹞﹥︠ 
﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣دم، ا︧︀س ︨︊﹊﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︨︣︠﹢︫﹩ را ︑︖︣︋﹥ 
﹋︣دم و د﹀﹡ ︘﹫﹨ ︣﹍﹞﹫︡م ︑︀ ا﹠﹊﹥ ﹋﹙﹞﹥ ︠︡او﹡︡ا ُ︣︑﹛ را 
 ️ ﹥ ︑﹆﹙﹫︡ از د﹍︣ان در ﹙﹆﹥ د︻︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛،︋  ︎︀ره ﹋︣د و︋ 
ا﹝︀  ا︨️   ︣︊︠  ﹤ ︀︖﹡آ  ﹜﹝﹀︋ ﹝﹩ ︠﹢ا︨️  د﹜﹛  ︋﹢دم،  زده 
﹝﹩ ︑︨︣﹫︡م ︋﹥ ﹋︧﹩ ﹡︤د﹉ ︫﹢م. ︋︙﹥ ﹨︀ دو ︋﹥ دو ﹝︪︽﹢ل 
 ﹩︀﹠︑  ︦ ﹡︊﹢د،   ﹟﹞  ﹤︋ ﹢ا︨︩   ﹩︧﹋ ︋﹢د﹡︡،  ︌ زدن  ﹎
︋︀︻︒ ︫︡ ︑︀ ︣﹋️ ﹋︣ده و ︋﹥ ︨﹞️ درب ︋︣وم، ﹨﹠﹢ز ︋﹥ 
آ︠︣ ︗﹙︧﹥ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ﹡︀﹎︀ن ︨﹠﹍﹫﹠﹩ د︨︐﹩ را ︋︣ روی 
︋﹢د،   ﹤︐﹁︣﹎ را  ﹨﹞﹥ و︗﹢دم  ︑︣س  ﹋︣دم،  ا︧︀س   ﹜︀﹨ ﹤﹡︀︫
︫︡م،  ﹝﹫﹊﹢ب   ﹜︀︗︨︣ و   ﹜︐︪﹎︣︋  ︉﹆︻  ﹤︋ ️ زده  ︪و
︋﹢دم و  ︾︣︉ آ︫﹠︀﹩ را د︡م ﹋﹥ ︨︀﹜︀ ︎﹫︩ ﹎﹞︩ ﹋︣ده 
︦ ﹋﹢﹥ ﹨︀ی ︠﹫︀ل ︗︧︐︖﹢︩ ﹝﹩ ﹋︣دم،  ︎ ﹤﹢﹋ در ﹤︪﹫﹝﹨
︎︣﹡︡ه ای   ︡﹠﹡︀﹞ ︋﹢د،  ﹎﹫︣ا  و   ︢﹁︀﹡ و  ﹝︣︋︀ن  و  ز﹐ل   ︩﹨︀﹍﹡
 ︩︀﹨ ﹤﹡︀︫ ﹤︋ ز︠﹛ ︠﹢رده ︋﹥ آ︾﹢︫︩ ︎﹠︀ه ︋︣دم، ا︗︀زه داد
﹋﹥ ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹢ه ا︨︐﹢ار ︋﹢د و ︋﹥ ﹝﹟ ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ ﹝﹩ داد 
 ﹤﹡﹢﹍﹠د ا﹢︋ ︀﹛︀︨ ،︫︡ ︀ری︗ ﹜︀﹊︫ا︠︐﹫︀ر ا ﹩︋ .﹜﹠﹋ ﹤﹫﹊︑
﹤﹋ ﹩︀﹁︣ ﹤︋ ﹤﹡︡ه ︋﹢دم، ︫﹠﹢﹡︡ۀ ︠﹢︋﹩ ︋﹢د و ︮︊﹢را︊︀ر﹡

﹝︺﹆﹢﹐﹡﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨﹫︡ ﹎﹢ش ︨︍︣د. د﹜﹛ ﹝﹫﹢ا︨️ ز﹝︀ن 
﹝︐﹢﹇︿ ︫﹢د و ︋﹥ ا﹡︡ازۀ ︑﹞︀م ︨︀﹜︀﹩ ﹋﹥ ﹡︡ا︫︐﹞︩ ﹡﹍︀﹨︩ 
﹋﹠﹛ و ︋︀ او ︣ف ︋︤﹡﹛ ا﹝︀ ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ ا︗︀زه ﹡﹞﹩ داد. 
︋︀ د︨︐︀ی ﹡﹢از︫﹍︣ش ﹇︴︣ات ا︫﹊﹩ ﹋﹥ ︎﹠︀ی ︮﹢ر︑﹛ را 
︠﹫︦ ﹋︣ده ︋﹢د، ︎︀ک ﹋︣د و ︋︀ ﹜︊﹠︡ ﹎﹀️: ﹁︣دا ﹝﹠︐︷︣ت 
﹨︧︐﹛. از ﹨﹛ ︗︡ا ︫︡﹛ و ﹨︣﹋︡ام ︋﹥ راه ︠﹢د ر﹁︐﹫﹛ ا﹝︀ ﹝﹟ 
د﹍︣ آن آدم ﹉ ︨︀︻️ ︎﹫︩ ﹡︊﹢دم، در د﹜﹛ ︾﹢︾︀﹩ ︋﹢د از 
﹢د ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︣ا ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥  ︡ه︋  ﹫︡ا︫   ︎︣﹀﹡ ﹉ ︀﹫﹡د ﹟در ا ﹤﹊﹠ا
﹋﹥ ︋﹢دم ︢︎︣﹁️ ︋﹙﹊﹥ از ﹝﹟ ︠﹢ا︨️ ا﹟ د︡ار ︋︀ز ﹨﹛ ︑﹊︣ار 
︫﹢د. از ︠﹢︫︀﹜﹩ در ︎﹢︨️ ︠﹢د ﹡﹞﹩ ﹎﹠︖﹫︡م، ﹨﹞︀ن ︫︉ 
از آ﹡︣وز ﹝﹩ ﹎︢رد و   ︀﹛︀︨ .ا﹇︡ام ﹋︣دم ︋︣ای ﹇︴︹ ﹝︭︣ف 
ا﹋﹠﹢ن ١٢ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀﹋﹛ و ︠︡ا را ︫︀﹋︣م ︋︀︵︣ ﹜︴︿ و 
﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ دا︫︐﹥ و ﹇︡ردان ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥   ︋️︊︧﹡ ﹤﹋ ﹩︐﹝︣﹞
﹢د﹎︫︢︐﹍﹩ ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ ︑︽﹫﹫︣  ︋︀ ا︓︀ر و از︠ 

.︡﹠﹋
︑︀زه  واردان   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹠﹢م  ﹝﹩ روم   ﹤︧﹚︗  ﹤︋  ﹤﹋ ز﹝︀ن   ︣﹨
 ﹏︋︀﹇ و   ︤︤︻  ﹜﹨  ︀﹨ ﹩﹝︡﹇ ا﹝︀  ︗﹙︧﹥ ا﹡︡،  ا︻︱︀ء   ﹟︣︐﹝﹞
﹝︺﹙﹢م  ﹡︊﹢د﹡︡   ︀﹡آ ا﹎︣   ،﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹁︣ا﹝﹢︫︪︀ن   ﹟﹞ ا︐︣ا﹝﹠︡. 
 ︡﹡︫︡  ︒︻︀︋  ️︊﹞ و   ﹅︪︻  ︀︋  ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋ ︋﹢دم،   ︀︖﹋ ﹡︊﹢د 
ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ و ا﹝︓︀ل ﹝﹟ ﹝︐﹢ل ﹎︣دد و ارزش در﹝︀﹡﹩ را ﹝︺﹠︀ 
︀﹡︀﹝﹨ ،︪︡︋﹩ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︀﹝︪﹛ را ﹝﹩ ︋﹠︡م ︑︭﹢︫︣︀ن 
در ذ﹨﹠﹛ ︑︡ا︻﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹨﹞︀﹡︀﹩ ﹋﹥ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︓﹞︣︔﹞︣ی 
﹋﹩ و ︋︊﹢دی ﹝﹫︧︣ ﹡︊﹢ده و ﹡﹫︧️ و  ︀︎ ︀﹡و ︋︡ون آ ︡﹠︐︧﹨
﹞︣ده، د︨️  ﹝﹟ ︋﹥ ︨﹛ ︠﹢د از ﹨﹞﹫﹠︖︀ ﹁︣︮️ را ︾﹠﹫﹞️︫ 
 :﹜﹢﹎ ﹩﹞  ﹤﹡︀︭﹛︀︠ را   ﹟ا و   ﹜︨﹢︋ ﹩﹞ را   ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء 
و  ︫︀د   ﹤︪﹫﹝﹨ ا﹝﹫︡وارم  ا︨️،   ﹟﹞  ︉﹚﹇ در   ﹤︪﹫﹝﹨ ︗︀︐︀ن 
︠﹠︡ان ︋︀︫﹫︡ و ︾︊︀ر ︾﹛ روی ︣ۀ ﹡︀ز﹡﹫﹠︐︀ن ﹡﹠︪﹫﹠︡. ︋︣ا︐︀ن 

آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ دارم.
﹞︀ره ی   ︀︑﹞﹥ از ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹋﹥ از او﹜﹫﹟︫  در︠ 
︀د﹇︀﹡﹥، ار︑︊︀︵﹩ ﹝︓﹞︣ ︔﹞︣   ︮️﹞︡  ︠︀ ︊﹢دی ︑︀﹋﹠﹢ن︋  ﹫︀م︋   ︎﹤﹚︖﹞

︣﹇︣ار ﹋︣ده ا﹡︡، ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ︣ا︨︣ ا︣ان︋  در︨ 

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ١٦

و︗﹢د   ﹟﹞ ︋︣ای  ︨﹣ال   ﹉ ︧︀ت﹚︗ ﹤︋ ورودم  از   ︡︺︋  ﹤︪﹫﹝﹨
 :︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︣ا ︋︺︱﹩ از ا︻︱︀ء ﹤﹋ ️︨ا ﹟دا︫︐﹥ و آن ︨﹣ال ا

︋︊﹢دی درد ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد؟!
 ︑︀ ا﹠﹊﹥ ︠﹢دم ︋︀ ︑﹞︀م و︗﹢د در﹋︩ ﹋︣دم. ا ﹟︺﹠﹩ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ 
︢︣ش  ︣ی از وا﹇︺﹫️ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹡︊︀︫﹛ و︎   ︨﹉ ﹜﹫﹚︧︑ ﹟﹞ ﹤﹋

︠﹢دم و ا︑﹀︀﹇︀ت ︑﹙ ز﹡︡﹎﹫﹛ را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛، درد ﹝﹩ ﹋︪﹛.
﹜﹫﹚︧︑  ︡︀︋  ︳﹆﹁  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا  ﹜﹫﹚︧︑ ی  واژه  از   ﹟﹞ ︑︭﹢ر 
 ︋﹩ ﹢ن و ︣ای را﹨﹠﹞︀﹛ ︋︀︫﹛. ا﹝︀ ا﹝︣وز ا﹟ واژه ︋︣ای ﹝﹟ 

︻﹞﹫﹅ ︑︣ و ﹎︧︐︣ده ︑︣ ︫︡ه ا︨️.
 ﹟︣︑و ر﹡︕ آور ﹟︣︐﹎︣دم ︋︤ر﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩﹋ ︑︀ ﹝﹆︴︹ ٣ ︨︀ل ︎︀
ا︑﹀︀ق در ز﹡︡﹎﹩ ︫ ﹉︬ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︣گ ︻︤︤ا﹡︩ ︋︀︫︡، 

ا︑﹀︀﹇﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹇︊﹏ از ورودم ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم.
در ︵﹢ل ٢ ︨︀ل ︎︡رم را در ا︔︣ ︨︣︵︀ن و دو ﹡﹀︣ از ︋︣ادرا﹡﹛ را ︋﹥ 
 ﹟︐﹁︣︢︍﹡ ︣︵︀︋ ︡ر از د︨️ داده و﹞ وا︨︴﹥ ی ﹜︽︤ش ﹝﹢اد
ا﹟ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و ز﹡︡﹎﹩ آ︫﹀︐﹥ و 

︾﹫︣﹇︀︋﹏ اداره ای ︋︣ای ︠﹢دم ︨︀︠︐﹥ ︋﹢دم.
وارد ︗﹙︧︀ت ︠︀ص  دا︫︐﹛،   ﹩︀﹠︫آ ا﹡︖﹞﹟   ︀︋  ﹤﹋  ﹩︀︖﹡آ از 
ا﹡︐︀ب  و  ا︻︱︀ء: ٩٠ روز، ٩٠ ︗﹙︧﹥   ﹤﹫︮﹢︑ ﹤︋ ︋︀﹡﹢ان ︫︡م. 

را﹨﹠﹞︀ را ︻﹞﹙﹩ ﹋︣ده و ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹡﹞﹢دم.
︑︀ ٣ ︨︀ل ا﹟ ︨﹣ال ﹇︡م ﹉ ﹋﹥: " آ︀ ︫︣ا︴﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ 
﹁﹊︣ ﹋﹠﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎︀ک ﹨︧︐﹛ ︋︀ آن رو︋︣و ︫﹢م؟ 
ا︑﹀︀﹇﹩ ﹋﹥ ا﹎︣ رخ د﹨︡، ﹝﹟ ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ﹝︭︣ف ︋︀︫﹛؟ " در ذ﹨﹟ 
 ﹉ ︣﹎و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ا ﹤﹡︀︋ و ﹤﹫︗﹢︑ ﹉ ︀ر ﹝﹟ ︋︭﹢رت﹝﹫︋

︋︀ر د﹍︣ ﹝︣گ ︻︤︤ی را ︋︊﹫﹠﹛، دو︋︀ره ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

ک ︑︣  ﹋﹫﹛ ﹉ ا︑﹀︀ق ︑﹙ ﹋﹥ درد﹡︀ ︋︀ ︫︣وع ︀ر﹝﹫﹟ ︨︀ل ︎︀
از ﹝︣گ ﹨︣ ︻︤︤ی ︋﹢د ︋︣ا﹛ رخ داد ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹟ ﹋﹥ ا︧︀︨︀ت 
︑︣س،  را  و︗﹢دم  ︋﹢د.  درد  از   ︣︎ دا︫︐﹛  ای  ︫﹊﹠﹠︡ه  و  ز﹡︀﹡﹥ 
 ﹉ ﹤︋ ﹏︡︊︑ ︀دی ﹁︣ا ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د و﹝︐︻و ︋﹩ ا ﹩︀﹠︑ ،︡ی﹫﹞︀ا﹡

ور︫﹊︧︐﹥ ی ا︧︀︨﹩ ﹋︀﹝﹏ ︫︡ه ︋﹢دم.
و  آرزو﹨︀  ︑﹞︀م  ︀︎︀ن  ︠﹢رد،   ﹟﹞  ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫  ︣︋  ﹤﹋  ﹩﹇﹑︵  ︣﹞ُ
رؤ︀﹨︀﹛ در ز﹡︡﹎﹩ ︋︀ ﹝︣دی ︋﹢د ﹋﹥ ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم در ︾﹫︀ب 
 .︫︡︀︋ ﹜︋︣ا ﹩﹝﹊﹞ و ︑﹊﹫﹥ ﹎︀ه ﹩﹞︀ ︡﹡︎︡ر و ︋︣ادرا﹡﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا
︎︦ از ﹠︡ ﹝︀ه درد ﹋︪﹫︡ن و در ︑﹠︀﹩ و ا﹡︤وا ︋﹥ ︨︣ ︋︣دن، 
︋︀﹐︠︣ه رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ ای ﹋﹥  ︣︵︀︋︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت و ﹋︀ر﹋︣د 
﹇︡م ﹨︀ و ار︑︊︀ط ︋︀ را﹨﹠﹞︀ ︋︨︡️ آورده ︋﹢دم، در اوج ﹡︀ا﹝﹫︡ی، 
︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹡﹫︣و﹩ ︫︡ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧️ ︀﹙﹩ ︋︀︫︡ ︋﹫﹟ ﹝﹟ و ﹝︭︣ف 
 ﹟︡ر و و︨﹫﹙﹥ ای ︫︡ ︋︣ای ︻︊﹢ر ﹝﹢﹁﹆﹫️ آ﹝﹫︤م از ا﹞ اد﹢﹞
︋︣ان! ︣ا ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︢︎︣ای ا︧︀︨︀ت ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡م ︋︀︫﹛، 
آ﹡︀ را ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢د درآوردم و ︋︣ای ︋︣︵︣ف ﹋︣د﹡︪︀ن از 

.﹜︀﹝﹡ ﹉﹝﹋ ️︨︣︋︀ن در︠﹢ا﹞ ︡﹡︠︡او

 

ه ︫︡ه ام ﹋﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر ︨︀︎﹍﹢ی ا︧︀︨︀ت ﹝﹟  ︀﹎ ا﹝︣وز آ
﹋︣دن  ︨︣﹋﹢ب  ︋︣ای   ︫︡︀︋ ا︋︤اری  ︑﹢ا﹡︡   ﹩﹝﹡  ︤﹎︣﹨ و   ️︧﹫﹡
﹢︋﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره در ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣ ﹋︧﹩ و︗﹢د دارد. ︡ و︠  ا︧︀︨︀ت︋ 
︑︃︔﹫︣ی ︫﹍︣ف   ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹤﹊﹠ا  ﹩﹠︺ ﹜﹨ در ﹋﹠︀ر ︀﹠ا و ﹨﹞﹥ ی 
را  د︡م  زاو﹥ ی   ،﹜︫︀︋  ﹜﹫﹚︧︑ ︋﹢ا﹨﹛،   ︡︀︋  ﹟﹞  ︳﹆﹁ دارد، 

︑︽﹫﹫︣ د﹨﹛، ︑﹑ش ﹋﹠﹛ و ︣﹋️ ︋﹥ ︗﹙﹢ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛.
﹥ ا﹠﹊﹥ روزی  ︀ ا﹝﹫︡︋  ︣ای ︑﹞︀م ﹨﹞︡ردا﹡﹛ و︋  ︋︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️︋ 
︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ای در ا﹟ ﹋︣ه ی ︠︀﹋﹩ از درد 

ا︻︐﹫︀د ﹡﹞﹫︣د.

︣ان  ︋ر از﹢︊︻

ام،  ︫︡ه  ز﹡︡﹎﹫﹛  ︋︀ر  ُا﹝﹫﹟   ﹩︨ وارد   ﹤﹋ ا﹝︣وز 
و︗﹢دم ﹜︣︊︤ از ا﹝﹫︡، ا﹞︀ن ، ا︻︐﹞︀د و  ︋︀ور ا︨️ 
از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋  ، دارم   ﹤﹋  ﹩︑﹑﹊︪﹞ ︑﹞︀م  و︗﹢د   ︀︋ و 
 ﹜د﹢︊︋ ︡﹡رت و ︠︡﹝️ ، ︋﹥ رو﹢︪﹞ ﹩﹡︀ا︮﹏ رو

ادا﹝﹥ ﹝﹫︡﹨﹛ و ︋﹥ ︠﹢دم ﹝﹩ ︋︀﹜﹛.
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︎﹫︀م ︋︊﹢دی ١٥︎﹫︀م ︋︊﹢دی١٤

ا﹜﹩ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ︑﹢؛ ︠︡ا ︀︀ر﹛ ﹋﹟ ︑︀ در ︎﹠︀ه ﹝︣ا﹇︊️ ︑﹢ آ﹡︙﹥ را 
﹋﹥ ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ در را︨︐︀ی اراده ︑﹢و ︎﹫︀﹝﹩ آ︫﹠︀ ︋︣ای ﹨﹞︡ردا﹡﹛ 

﹋﹩ ا﹝︣وز و ﹡︺﹞️ ︋︊﹢دی (آ﹝﹫﹟)  ︋︀︫︡ ︋﹥ ︫﹊︣ا﹡﹥ ی ︎︀
︨﹑م ︋﹥ ︑﹢ ﹨﹞︡رد، ︨﹑م ﹝﹟ ︋﹥ ︑﹢ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣﹋️ ︎︀﹋﹩ و دوازده 
از  ای.  ︫︡ه  ﹝﹫︤︋︀ن   ️﹡︀︗ و  دل  در  را  ﹝︣︋︀ن  ﹇︡م، ︠︡او﹡︡ 
را   ﹩﹛﹢︎ و︋﹩   ︣﹫﹆︑ ︠﹞︀ری،  ︣ت،  درد،   !﹜︐︧﹨  ﹢︑  ︦﹠︗
︠﹢ب ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹛. ٨ ︨︀ل ا︨﹫︫︣︀ن ︋﹢دم و ﹥ ﹝︷﹙﹢﹝︀﹡﹥ ︋︣د﹎﹩ 
و ا︨﹫︣ی آ﹡︀ را ︋️ ︠﹢د ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛؛ روح ︋﹩ ﹇︣ار و ︨︣﹋︩ 
︋﹢د،  ای  ﹎﹞︪︡ه  ︗︧︐︖﹢ی  در  ︑﹢﹜︡م  ی   ﹤︷﹛ از   ﹤﹋  ﹟﹞
﹎﹞︪︡ه ای ﹋﹥ آن را ﹡﹥ در ︋︀زی ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ︀﹁︐﹥ ︋﹢دم و ﹡﹥ در 

﹡﹞︣ه اول ︋﹢دن و ﹡﹥ در ١٢ ︨︀ل ︎﹫︀︎﹩ ︫︀﹎︣د ﹡︫ ﹤︊︣ ︋﹢دن! 

︑﹠︀ د﹇ ﹩﹆︀﹠︡ ﹐زم ︋﹢د ﹋﹥ روح ︨︣﹋︩ ﹝﹟ ︑﹢︨︳ او﹜﹫﹟ ︋︀ر 
﹝︭︣ف آرام ﹎﹫︣د. ﹎﹢﹩ ا﹠︖︀ ﹨﹞︀ن ︀︨﹏ آرا﹝︪﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

 ︀  ﹩﹢︗ ﹜︢ت  ︋﹢دم.  د﹡︊︀﹜︩  در   ﹤︋ در   ︡﹛﹢︑ ی   ﹤︷﹛ از 
از آن  ﹋﹠︖﹊︀وی و ︻︴︩ آرا﹝︩ آ﹡﹆︡ر در ﹝﹟ ز︀د ︋﹢د ﹋﹥ 

روز ︑︀ او﹜﹫﹟ روزی ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را ︋﹩ و﹇﹀﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٨ ︨︀ل 
ادا﹝﹥ دادم ︑﹠︀ ٦ ﹝︀ه ︵﹢ل ﹋︪﹫︡. ︋﹩ آ﹡﹊﹥ ︋︡ا﹡﹛ ︨﹢ار ﹝︣﹋︉ 
 ،﹩︀﹠︑ ︑︣س،  ﹝﹠︤ل   ﹤︋ ﹝︣ا   ،﹜ر  ﹩︋  ﹤﹋ ام  ︫︡ه   ﹩﹨︀﹫︨
 ﹤﹋  ﹩﹨︀﹫︨  ︉﹋︣﹞ ︋︣د.   ﹩﹞ و ﹆︀رت  ﹎﹠︀ه  ا︧︀س   ،️︧﹊︫
︨﹢︠︐︩ ︗﹢ا﹡﹩ و رؤ︀﹨︀ی ︵﹑﹩ ام ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀راج ﹝﹫︣﹁︐﹠︡؛ 
︎︦ از ︫︩ ﹝︀ه، روزی ﹋﹥ وارد دا﹡︪﹍︀ه ︫︡م ا﹡﹍︀ر ︠﹢اب ﹨︀ی 
وارد  ﹋﹠︖﹊︀و  و  ﹝︊﹢ت  ︋﹢د.  ︫︡ن   ︣﹫︊︺︑ آ︾︀ز  در  ام  ︵﹑ی 
دا﹡︪﹍︀ه ︫︡م ا﹝︀ ﹡﹥ از ︎﹩ درس و﹝︪﹅، ︋﹙﹊﹥ در ︎﹩ آرام ﹋︣دن 
روح ﹡︀ آرا﹝﹛! ︋︺︡ از ︫︩ ︨︀ل ﹝︭︣ف ﹋﹥ ﹡︤د﹉ ︋﹥ دو ︨︀ل 
آن، ︫︉ ︑︀ ︊︮ در ﹉ ︠︀﹡﹥ دا﹡︪︖﹢﹩ ﹋︣ا﹥ ای ﹝︭︣ف
 ︀﹨ ︡︣دم و روز﹨︀ ﹝﹩ ︠﹢ا︋﹫︡م؛ دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹞﹩ ر﹁︐﹛ و وا﹋ ﹩﹞ 
را ا﹝︐︀ن ﹡﹞﹩ دادم. ا︨︐︀د ﹝﹟ ا︻︐﹫︀د و دا﹡︪﹍︀﹨﹛ ﹝︧﹫︣ ︠︀﹡﹥ ی 
 !﹜ا  ﹤︣ا﹋ از دود ︠︀﹡﹥ ی   ︣︎ د﹢اری  ︑︀ ︀ر  ︋﹢د  ︨︀﹇﹩ ︫︡ه 
وا︡ ﹨︀ی در︨﹩ ای را ﹋﹥ ﹝﹟ ︋︀ ﹡﹞︣ه ی ︻︀﹜﹩ ︎︀س ﹝﹩ ﹋︣دم، 
دروغ، ︪︠﹛، ︑︣س، ﹡﹀︣ت، و ︫︣م و ﹡︀ا﹝﹫︡ی ︋﹢د. آ﹡﹆︡ر ذ﹜﹫﹏ 
و︠﹢ار ︫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ︋︺︡ از ︫︩ ︨︀ل و ﹡﹫﹛ ﹨﹛ ﹡︐﹢ا︨︐﹛ در︨﹛ 
را ︑﹞︀م ﹋﹠﹛ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︑﹞︀م ﹝︑ ️﹫﹁︀︺﹞ ️﹚︭﹫﹙﹩ ﹡︷︀م و︸﹫﹀﹥ 
از دا﹡︪﹍︀ه ا︠︣اج ︫︡م. آ︾︀ز ︧︣ت و ﹝︀ل ︫︡ن آرزو﹨︀ی 
﹢د و در ر︫︐﹥ ی ﹁﹫︤﹉ ﹨︧︐﹥ ای   ︋﹤︊﹡ ︀ن ﹝﹠﹩ ﹋﹥ روزی﹝﹨ ،﹟﹞
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د، ﹝﹟ د﹢ا﹡﹥ و ︧︠︐﹥ و ﹡︀ ا﹝﹫︡! ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از 
آن ﹨﹞﹥ ا︧︀︨︀ت ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ د ︣﹍﹫︤ ︋﹫︪︐︣ی ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊﹢د 
︋﹢د  ︫︡ه  ︋︀ورم   ﹤﹋ ︋﹢دم  ︫︡ه  ︾︣ق  ﹠︀ن   .︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د 
 ﹟ا و  ︫﹢م    ︩﹡︀﹎︡﹠︋ ︻︊︣ت   ﹤﹠آ  ︀︑ ﹋︣ده   ﹅﹚︠ ﹝︣ا  ︠︡او﹡︡ 
︨︣﹡﹢︫️ ﹝﹠﹢س ﹝﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︀︋︡ در ا﹟ ︫︣ا︳ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛ ؛ 
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﹝ـ︀دا﹝﹩ ﹋﹥
ا﹟ راه را د﹡︊ــــــــــــــــــــ︀ل

... ﹜﹠﹋ 

﹝ـ︀دا﹝﹩ ﹋﹥
ا﹟ راه را د﹡︊ــــــــــــــــــــ︀ل

... ﹜﹠﹋ 
︻︊︀س . ب از ﹝︣ود︫️

︔﹞ـــــــــــــــــــــ︣ه 
︡﹝ــ️ ︠ــــــــــــــــ

﹝︧﹟. م از ︫︣ ︨︡ه      

 ﹤ و ﹟﹝︖﹡در ا ﹤ ،﹩︎ ︭︣ف ﹨︀ی ︎﹩ در﹞ ︹︴﹇ از ︡︺︋
︋﹫︣ون ، ︋︀﹐︠︣ه ﹁︣︮️ ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن از ︵︣﹅ ︠︡﹝️ ﹋︣دن 
︋﹥ ﹨﹞﹠﹢︻︀﹡﹛ ﹡︭﹫︊﹛ ︫︡ و از ﹨﹞︀ن اول ﹋﹥ ﹁︣︮️ ︠︡﹝️ 
در ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ︀ل و ﹨﹢ای ﹝﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د و روان 
︨︣در﹎﹛ ﹝﹟ آرام ﹎︣﹁️. ﹨﹞︀ن ︑﹢︗﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ آن 
از  ︋﹢دم  ︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ رو آورده  ر﹁︐︀ر﹨︀ی  و  ﹝﹢اد  ︋﹥ ﹝︭︣ف 
︵︣﹅ ا︮﹏ رو︀﹡﹩ ︠︡﹝️ ︋︨︡️ آوردم و ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢رد 
︊﹢دی ﹝︣ا ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋︣د  ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ از ︵︣ف دو︨︐︀ن︋ 
 ️︨︡︋ ️︮︣﹁ ﹟︀م ︑﹢ان و ︑︖︣︋﹥ و رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ از ا﹝︑ ︀︋ ︀︑
 ﹟ادای ِد ﹤﹊﹠و ﹨﹛ ا ﹜﹡︀﹝  ︋ ک آ﹝︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︎︀
﹋︣ده ︋︀︫﹛، ﹨︣ ﹠︡ اوا﹏ ︋︀ ︨﹠️ ﹨︀ آ︫﹠︀﹩ ﹡︡ا︫︐﹛ و﹜﹩ 
ا﹟ را ︠﹢ب ﹁﹞﹫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ NA  ︋︣ ا︨︀س ارزش 
﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞﹫﹟   ︫︣﹍︀د د︐︺﹞ ﹤ در﹝︀﹡﹩ ﹋﹞﹉ ﹉ ﹝︺︐︀د︋ 
︡﹝️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ اّ︑︀د، ﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︧︀﹡﹩   ︠️︮︣﹁
︠﹢د﹝︀ن  ﹝﹢رد  در   ︣﹍د  ︀︑ آورد  ار﹝︽︀ن   ﹤︋  ︀﹞ ︋︣ای  را 
︋︊﹢دی  از ﹁︱︀ی  را   ︀﹞ ︑﹀︀وت  ﹡﹊﹠﹫﹛ و ا︧︀س  ﹇︱︀وت 
︗︡ا ﹡﹊﹠︡ و در ﹠﹍︀ل و︨﹢︨﹥ ﹨︀ی آ﹡﹩ و زود﹎︢ر ﹎︣﹁︐︀ر 
ار︑︊︀ط  ︋﹫︣ون  د﹡﹫︀ی   ︀︋ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞ ︋﹢ا﹨﹫﹛،   ︣﹎ ا  .﹜﹢︪﹡
 ﹉ ﹏︓﹞ ﹩﹠﹫︋ ﹜﹋ ︧︀س ︠﹢د︣ار ﹋﹠﹫﹛ و ︋︡ون ا﹇︣︋ ﹜﹛︀︨
ا﹡︧︀ن ︻︀دی ︋︀ ا︗︐﹞︀ع ﹉ ار︑︊︀ط دو︵︣﹁﹥ و ︨︀ز﹡︡ه دا︫︐﹥ 
 ﹤﹋ ﹜را ز﹝︀﹡﹩ ︋︨︡️ ﹝﹩ آور ︀︑︀ر﹞ ﹟و ﹨﹞﹥ ی ا ﹜﹫︫︀︋
در ﹫﹟ ︠︡﹝️، ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ را ︑﹞︣﹟ ﹋﹠﹫﹛ و ︋﹥ 
 ﹏︡︊︑ ﹤﹋ ️︨︀︖﹠و ا ﹜︣﹫﹎ ︀ع ︋﹊︀ر﹝︐︗︀رت در ا﹞ ﹏﹊︫
 .﹜﹢︫ ﹩﹞ ل و ︨︀ز﹡︡ه ی ا︗︐﹞︀ع ︠﹢د﹢︊﹇ ﹏︋︀﹇ ﹩︀︱︻ا ﹤︋
ا﹐ن ﹋﹥ ا﹟ ︑︖︣︋﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ١٠ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ 
﹝﹢اد ﹝︡ر در ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ﹡﹆︪﹩ ﹡︡ارد و در ︑﹞︀م ا﹟ ﹝︡ت 
︨︺﹩ ﹋︣ده ام از ا﹟ ﹁︣︮️ رو︀﹡﹩ (︠︡﹝️) ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ 
︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹛ ﹁︣︮︐﹩ و ︗︀﹩ ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ آ﹝﹢︠︐﹥ ام 
را  ا﹡︧︀﹡﹩ ︠﹢د  ارزش ﹨︀ی  ︋︀ز ﹨﹛  ︋︐﹢ا﹡﹛   ︀︑ ︋︨︡️ آورم 
︋︀ز︀︋﹩ ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز آ﹝﹢︠︐﹥ ام ︋︀ ︀ری ا﹟  ا︮﹢ل ا︨️ ﹋﹥ 
 ︀︋ ا﹡︧︀﹡﹩   ﹏﹋ در   ︀ و  را﹨﹠﹞︀   ،︉︨︀﹋ ︎︡ر،﹨﹞︧︣،  ﹝﹫︐﹢ان 
روا︋︳ ︨︀﹜﹛ و ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ︋﹢د. ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀ د︻︀ی ︠﹫︣ ︫﹞︀ 
ی   ﹤﹝﹨ ا︠︐﹫︀ر  در  ارز︫﹞﹠︡  ﹨︀ی  آ﹝﹢︠︐﹥  و   ️︮︣﹁  ﹟ا

ا︻︱︀ء NA ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
 

︑﹠︀ ︑︣ از ﹨﹞﹫︪﹥ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ از ﹨﹞﹥ ﹋︦ و ﹨﹞﹥ ﹫︤ و ﹨﹞﹥ ︗︀ 
︋﹫︤ار ︋﹢دم. ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ ︮︡ا﹩ وا︨︴﹥ ︫︡ ︑︀ ︑﹊﹥ ︑﹊﹥ ﹨︀ی روح 
 ﹜︀﹨ ︀وی﹊︖﹠﹋  "︦﹡︀﹊︨ "﹟︣︠︋︣ای آ ا﹁﹙﹫︖﹛ را  ︨﹢︠︐﹥ و 
روا﹡﹥ ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ﹋﹠︡. ︑﹢ ﹨﹞︡رد ﹝︣︋︀﹡﹛، ﹝﹟ را 
  ﹜﹢﹎ ﹩﹞ ︡و ︑︣س و︑︣د ﹩︀﹠︑ و﹇︐﹩ از ﹨︖﹢م ﹩﹝﹀﹫﹞ ب﹢︠
ا﹝︣وز ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ی ︻﹠︀️ ︠︡او﹡︡ ﹝︣︋︀ن ︨﹥ ︨︀ل و ا﹡︡ی 
 ️﹫﹞﹢︭︺﹞ ︀ل   ﹤︋ ︠︡او﹡︡   ﹤﹋ دارم   ﹟﹫﹆  ، ﹜﹋ ︀︎  ﹤﹋ ا︨️ 
︨﹢︠︐﹥ ی آرزو﹨︀﹛ د︨️ ﹝︣ا  ﹎︣﹁️ و در ﹋︀م ︪︠﹊﹫︡ه از 
︀ آ﹎︀﹨﹩   ︋︀︑ ️︠︀ ︋︀ور وا﹝﹫︡م ︗︣︻﹥ ای از ︱﹢رش را ︗︀ری︨ 
ا﹝﹫︡،  ﹨︀ی  ︗﹢ا﹡﹥   ،﹩﹡︀رو ﹇︡م  دوازده  ﹋︀ر﹋︣د  از   ﹩︊︧﹡
 ﹤︷﹛︀ن در و︗﹢دم ︋︪﹊﹀︡  و﹝و ا ️︀︲︧︀س را ،︩﹞آرا
︋﹥ ﹜︀﹝︑ ،﹤︷﹏ و ︑︧﹙﹫﹛ در ﹝﹟ ︫︺﹙﹥ ور ︑︣ ︫﹢د. در دوران 
﹋﹫﹛ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀ز﹛ را ︋︀︨︣︋﹙﹠︡ی ︋﹥ ا︑﹞︀م ︋︨︣︀﹡﹛  ︀︎
 ﹤﹋ ﹜︐﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑ .﹜︫︀ ﹢د︋  ︀﹡﹢اده و ا︗︐﹞︀ع︠  ︣ای︠  و ︻︱﹢ ﹝﹣︔︣︋ 
︢︣ی را   ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ︀ ︣︋﹢︵﹥ ام ادا﹝﹥ د﹨﹛ و︋  ︋﹥ ︑︭﹫﹏ در ر︫︐﹥ ی ﹝
﹨﹛ را ﹨﹞﹢ار ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز ︋︤ر﹎︐︣﹟ ا﹁︐︀ر ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ا﹟ ا︨️ 
﹋﹥ ︻︱﹢ی از ︠︀﹡﹢اده ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ﹨︧︐﹛؛ ﹇︡م ﹨︀را 
 ️︊﹞  ︀︋  ︦﹀﹡  ﹤︋  ︦﹀﹡ ام  ز﹡︡﹎﹩  و  ام  ﹋︣ده  ︫︣وع  ﹝︖︡دًا 
وآرا﹝︩  ور﹨﹠﹞﹢د ﹨︀ی را﹨﹠﹞︀﹛ ︋﹥ ︎﹫︩ ﹝﹩ رود. ︠︡او﹡︡ را 
︨︍︀︨﹍︤ارم ﹋﹥ در ︋︣﹨﹢ت ︑﹠︀﹩ ﹝﹟، در︀ در︀ ا﹝﹫︡ و ︫﹢ق و 
آرا﹝︩ ︗︀ری ﹋︣ده ا︨️ . ﹜︷﹥ ای ︋﹥ را﹨﹩ ﹋﹥ در آن ﹇︣ار 
 ﹟ام و در ︎﹫︩ دارم ︫﹉ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ و ﹝︀دا﹝﹩  ﹋﹥ ر﹨︣و ا ﹤︐﹁︣﹎

را﹨﹛ از ︠﹢︣︑ ️︊︫﹟ ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡او﹡︡م. 

﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹫﹏ ﹝﹟ ︋﹥ ︋︣﹇︣ای ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︫︣ور 
︑﹢ا﹡﹛   ﹩﹞ ﹋︣دم   ﹩﹞  ︣﹊﹁ و  ︋﹢د   ﹩﹡︀︋︀﹫︠ ر﹁﹫﹆︀ن  و 
 .﹜﹠﹋ ︎﹫︡ا   ︀﹡آ در  را   ﹜︪﹋︨︣ روح   ﹜︵﹑︑ ︗﹢اب 
﹨﹞﹫﹟ ﹝﹫﹏، ﹋︀﹁﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹊﹩ از ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ ︋︀ 

﹝﹢اد  آ︫﹠︀ ︫﹢م 
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︎﹫︀م ︋︊﹢دی ١٥︎﹫︀م ︋︊﹢دی١٤

ا﹜﹩ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ︑﹢؛ ︠︡ا ︀︀ر﹛ ﹋﹟ ︑︀ در ︎﹠︀ه ﹝︣ا﹇︊️ ︑﹢ آ﹡︙﹥ را 
﹋﹥ ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ در را︨︐︀ی اراده ︑﹢و ︎﹫︀﹝﹩ آ︫﹠︀ ︋︣ای ﹨﹞︡ردا﹡﹛ 

﹋﹩ ا﹝︣وز و ﹡︺﹞️ ︋︊﹢دی (آ﹝﹫﹟)  ︋︀︫︡ ︋﹥ ︫﹊︣ا﹡﹥ ی ︎︀
︨﹑م ︋﹥ ︑﹢ ﹨﹞︡رد، ︨﹑م ﹝﹟ ︋﹥ ︑﹢ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣﹋️ ︎︀﹋﹩ و دوازده 
از  ای.  ︫︡ه  ﹝﹫︤︋︀ن   ️﹡︀︗ و  دل  در  را  ﹝︣︋︀ن  ﹇︡م، ︠︡او﹡︡ 
را   ﹩﹛﹢︎ و︋﹩   ︣﹫﹆︑ ︠﹞︀ری،  ︣ت،  درد،   !﹜︐︧﹨  ﹢︑  ︦﹠︗
︠﹢ب ﹝﹩ ︫﹠︀︨﹛. ٨ ︨︀ل ا︨﹫︫︣︀ن ︋﹢دم و ﹥ ﹝︷﹙﹢﹝︀﹡﹥ ︋︣د﹎﹩ 
و ا︨﹫︣ی آ﹡︀ را ︋️ ︠﹢د ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛؛ روح ︋﹩ ﹇︣ار و ︨︣﹋︩ 
︋﹢د،  ای  ﹎﹞︪︡ه  ︗︧︐︖﹢ی  در  ︑﹢﹜︡م  ی   ﹤︷﹛ از   ﹤﹋  ﹟﹞
﹎﹞︪︡ه ای ﹋﹥ آن را ﹡﹥ در ︋︀زی ﹨︀ی ﹋﹢د﹋︀﹡﹥ ︀﹁︐﹥ ︋﹢دم و ﹡﹥ در 

﹡﹞︣ه اول ︋﹢دن و ﹡﹥ در ١٢ ︨︀ل ︎﹫︀︎﹩ ︫︀﹎︣د ﹡︫ ﹤︊︣ ︋﹢دن! 

︑﹠︀ د﹇ ﹩﹆︀﹠︡ ﹐زم ︋﹢د ﹋﹥ روح ︨︣﹋︩ ﹝﹟ ︑﹢︨︳ او﹜﹫﹟ ︋︀ر 
﹝︭︣ف آرام ﹎﹫︣د. ﹎﹢﹩ ا﹠︖︀ ﹨﹞︀ن ︀︨﹏ آرا﹝︪﹩ ا︨️ ﹋﹥ 

 ︀  ﹩﹢︗ ﹜︢ت  ︋﹢دم.  د﹡︊︀﹜︩  در   ﹤︋ در   ︡﹛﹢︑ ی   ﹤︷﹛ از 
از آن  ﹋﹠︖﹊︀وی و ︻︴︩ آرا﹝︩ آ﹡﹆︡ر در ﹝﹟ ز︀د ︋﹢د ﹋﹥ 

روز ︑︀ او﹜﹫﹟ روزی ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را ︋﹩ و﹇﹀﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ٨ ︨︀ل 
ادا﹝﹥ دادم ︑﹠︀ ٦ ﹝︀ه ︵﹢ل ﹋︪﹫︡. ︋﹩ آ﹡﹊﹥ ︋︡ا﹡﹛ ︨﹢ار ﹝︣﹋︉ 
 ،﹩︀﹠︑ ︑︣س،  ﹝﹠︤ل   ﹤︋ ﹝︣ا   ،﹜ر  ﹩︋  ﹤﹋ ام  ︫︡ه   ﹩﹨︀﹫︨
 ﹤﹋  ﹩﹨︀﹫︨  ︉﹋︣﹞ ︋︣د.   ﹩﹞ و ﹆︀رت  ﹎﹠︀ه  ا︧︀س   ،️︧﹊︫
︨﹢︠︐︩ ︗﹢ا﹡﹩ و رؤ︀﹨︀ی ︵﹑﹩ ام ︋﹢د ﹋﹥ ︋﹥ ︑︀راج ﹝﹫︣﹁︐﹠︡؛ 
︎︦ از ︫︩ ﹝︀ه، روزی ﹋﹥ وارد دا﹡︪﹍︀ه ︫︡م ا﹡﹍︀ر ︠﹢اب ﹨︀ی 
وارد  ﹋﹠︖﹊︀و  و  ﹝︊﹢ت  ︋﹢د.  ︫︡ن   ︣﹫︊︺︑ آ︾︀ز  در  ام  ︵﹑ی 
دا﹡︪﹍︀ه ︫︡م ا﹝︀ ﹡﹥ از ︎﹩ درس و﹝︪﹅، ︋﹙﹊﹥ در ︎﹩ آرام ﹋︣دن 
روح ﹡︀ آرا﹝﹛! ︋︺︡ از ︫︩ ︨︀ل ﹝︭︣ف ﹋﹥ ﹡︤د﹉ ︋﹥ دو ︨︀ل 
آن، ︫︉ ︑︀ ︊︮ در ﹉ ︠︀﹡﹥ دا﹡︪︖﹢﹩ ﹋︣ا﹥ ای ﹝︭︣ف
 ︀﹨ ︡︣دم و روز﹨︀ ﹝﹩ ︠﹢ا︋﹫︡م؛ دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹞﹩ ر﹁︐﹛ و وا﹋ ﹩﹞ 
را ا﹝︐︀ن ﹡﹞﹩ دادم. ا︨︐︀د ﹝﹟ ا︻︐﹫︀د و دا﹡︪﹍︀﹨﹛ ﹝︧﹫︣ ︠︀﹡﹥ ی 
 !﹜ا  ﹤︣ا﹋ از دود ︠︀﹡﹥ ی   ︣︎ د﹢اری  ︑︀ ︀ر  ︋﹢د  ︨︀﹇﹩ ︫︡ه 
وا︡ ﹨︀ی در︨﹩ ای را ﹋﹥ ﹝﹟ ︋︀ ﹡﹞︣ه ی ︻︀﹜﹩ ︎︀س ﹝﹩ ﹋︣دم، 
دروغ، ︪︠﹛، ︑︣س، ﹡﹀︣ت، و ︫︣م و ﹡︀ا﹝﹫︡ی ︋﹢د. آ﹡﹆︡ر ذ﹜﹫﹏ 
و︠﹢ار ︫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ︋︺︡ از ︫︩ ︨︀ل و ﹡﹫﹛ ﹨﹛ ﹡︐﹢ا︨︐﹛ در︨﹛ 
را ︑﹞︀م ﹋﹠﹛ و ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا︑﹞︀م ﹝︑ ️﹫﹁︀︺﹞ ️﹚︭﹫﹙﹩ ﹡︷︀م و︸﹫﹀﹥ 
از دا﹡︪﹍︀ه ا︠︣اج ︫︡م. آ︾︀ز ︧︣ت و ﹝︀ل ︫︡ن آرزو﹨︀ی 
﹢د و در ر︫︐﹥ ی ﹁﹫︤﹉ ﹨︧︐﹥ ای   ︋﹤︊﹡ ︀ن ﹝﹠﹩ ﹋﹥ روزی﹝﹨ ،﹟﹞
︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡ه ︋﹢د، ﹝﹟ د﹢ا﹡﹥ و ︧︠︐﹥ و ﹡︀ ا﹝﹫︡! ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ از 
آن ﹨﹞﹥ ا︧︀︨︀ت ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ د ︣﹍﹫︤ ︋﹫︪︐︣ی ﹝﹞﹊﹟ ﹡︊﹢د 
︋﹢د  ︫︡ه  ︋︀ورم   ﹤﹋ ︋﹢دم  ︫︡ه  ︾︣ق  ﹠︀ن   .︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د 
 ﹟ا و  ︫﹢م    ︩﹡︀﹎︡﹠︋ ︻︊︣ت   ﹤﹠آ  ︀︑ ﹋︣ده   ﹅﹚︠ ﹝︣ا  ︠︡او﹡︡ 
︨︣﹡﹢︫️ ﹝﹠﹢س ﹝﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︀︋︡ در ا﹟ ︫︣ا︳ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛ ؛ 
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﹝ـ︀دا﹝﹩ ﹋﹥
ا﹟ راه را د﹡︊ــــــــــــــــــــ︀ل

... ﹜﹠﹋ 

﹝ـ︀دا﹝﹩ ﹋﹥
ا﹟ راه را د﹡︊ــــــــــــــــــــ︀ل

... ﹜﹠﹋ 
︻︊︀س . ب از ﹝︣ود︫️
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﹝︧﹟. م از ︫︣ ︨︡ه      

 ﹤ و ﹟﹝︖﹡در ا ﹤ ،﹩︎ ︭︣ف ﹨︀ی ︎﹩ در﹞ ︹︴﹇ از ︡︺︋
︋﹫︣ون ، ︋︀﹐︠︣ه ﹁︣︮️ ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن از ︵︣﹅ ︠︡﹝️ ﹋︣دن 
︋﹥ ﹨﹞﹠﹢︻︀﹡﹛ ﹡︭﹫︊﹛ ︫︡ و از ﹨﹞︀ن اول ﹋﹥ ﹁︣︮️ ︠︡﹝️ 
در ا︠︐﹫︀ر ﹝﹟ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ ︀ل و ﹨﹢ای ﹝﹟ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د و روان 
︨︣در﹎﹛ ﹝﹟ آرام ﹎︣﹁️. ﹨﹞︀ن ︑﹢︗﹩ را ﹋﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ آن 
از  ︋﹢دم  ︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ رو آورده  ر﹁︐︀ر﹨︀ی  و  ﹝﹢اد  ︋﹥ ﹝︭︣ف 
︵︣﹅ ا︮﹏ رو︀﹡﹩ ︠︡﹝️ ︋︨︡️ آوردم و ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹢رد 
︊﹢دی ﹝︣ا ︑︣︾﹫︉ ﹝﹩ ﹋︣د  ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ از ︵︣ف دو︨︐︀ن︋ 
 ️︨︡︋ ️︮︣﹁ ﹟︀م ︑﹢ان و ︑︖︣︋﹥ و رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ از ا﹝︑ ︀︋ ︀︑
 ﹟ادای ِد ﹤﹊﹠و ﹨﹛ ا ﹜﹡︀﹝  ︋ ک آ﹝︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︎︀
﹋︣ده ︋︀︫﹛، ﹨︣ ﹠︡ اوا﹏ ︋︀ ︨﹠️ ﹨︀ آ︫﹠︀﹩ ﹡︡ا︫︐﹛ و﹜﹩ 
ا﹟ را ︠﹢ب ﹁﹞﹫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ NA  ︋︣ ا︨︀س ارزش 
﹊﹏ ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞﹫﹟   ︫︣﹍︀د د︐︺﹞ ﹤ در﹝︀﹡﹩ ﹋﹞﹉ ﹉ ﹝︺︐︀د︋ 
︡﹝️ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ اّ︑︀د، ﹨﹞︡﹜﹩ و ﹨﹞︧︀﹡﹩   ︠️︮︣﹁
︠﹢د﹝︀ن  ﹝﹢رد  در   ︣﹍د  ︀︑ آورد  ار﹝︽︀ن   ﹤︋  ︀﹞ ︋︣ای  را 
︋︊﹢دی  از ﹁︱︀ی  را   ︀﹞ ︑﹀︀وت  ﹡﹊﹠﹫﹛ و ا︧︀س  ﹇︱︀وت 
︗︡ا ﹡﹊﹠︡ و در ﹠﹍︀ل و︨﹢︨﹥ ﹨︀ی آ﹡﹩ و زود﹎︢ر ﹎︣﹁︐︀ر 
ار︑︊︀ط  ︋﹫︣ون  د﹡﹫︀ی   ︀︋ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞ ︋﹢ا﹨﹫﹛،   ︣﹎ ا  .﹜﹢︪﹡
 ﹉ ﹏︓﹞ ﹩﹠﹫︋ ﹜﹋ ︧︀س ︠﹢د︣ار ﹋﹠﹫﹛ و ︋︡ون ا﹇︣︋ ﹜﹛︀︨
ا﹡︧︀ن ︻︀دی ︋︀ ا︗︐﹞︀ع ﹉ ار︑︊︀ط دو︵︣﹁﹥ و ︨︀ز﹡︡ه دا︫︐﹥ 
 ﹤﹋ ﹜را ز﹝︀﹡﹩ ︋︨︡️ ﹝﹩ آور ︀︑︀ر﹞ ﹟و ﹨﹞﹥ ی ا ﹜﹫︫︀︋
در ﹫﹟ ︠︡﹝️، ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ ︋︣﹡︀﹝﹥ را ︑﹞︣﹟ ﹋﹠﹫﹛ و ︋﹥ 
 ﹏︡︊︑ ﹤﹋ ️︨︀︖﹠و ا ﹜︣﹫﹎ ︀ع ︋﹊︀ر﹝︐︗︀رت در ا﹞ ﹏﹊︫
 .﹜﹢︫ ﹩﹞ ل و ︨︀ز﹡︡ه ی ا︗︐﹞︀ع ︠﹢د﹢︊﹇ ﹏︋︀﹇ ﹩︀︱︻ا ﹤︋
ا﹐ن ﹋﹥ ا﹟ ︑︖︣︋﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ ﹡︤د﹉ ︋﹥ ١٠ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ 
﹝﹢اد ﹝︡ر در ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ﹡﹆︪﹩ ﹡︡ارد و در ︑﹞︀م ا﹟ ﹝︡ت 
︨︺﹩ ﹋︣ده ام از ا﹟ ﹁︣︮️ رو︀﹡﹩ (︠︡﹝️) ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ 
︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹛ ﹁︣︮︐﹩ و ︗︀﹩ ︋︣ای ︑﹞︣﹟ ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ آ﹝﹢︠︐﹥ ام 
را  ا﹡︧︀﹡﹩ ︠﹢د  ارزش ﹨︀ی  ︋︀ز ﹨﹛  ︋︐﹢ا﹡﹛   ︀︑ ︋︨︡️ آورم 
︋︀ز︀︋﹩ ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز آ﹝﹢︠︐﹥ ام ︋︀ ︀ری ا﹟  ا︮﹢ل ا︨️ ﹋﹥ 
 ︀︋ ا﹡︧︀﹡﹩   ﹏﹋ در   ︀ و  را﹨﹠﹞︀   ،︉︨︀﹋ ︎︡ر،﹨﹞︧︣،  ﹝﹫︐﹢ان 
روا︋︳ ︨︀﹜﹛ و ︑﹢︨︺﹥ ︀﹁︐﹥ ︋﹢د. ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀ د︻︀ی ︠﹫︣ ︫﹞︀ 
ی   ﹤﹝﹨ ا︠︐﹫︀ر  در  ارز︫﹞﹠︡  ﹨︀ی  آ﹝﹢︠︐﹥  و   ️︮︣﹁  ﹟ا

ا︻︱︀ء NA ﹇︣ار ﹎﹫︣د. 
 

︑﹠︀ ︑︣ از ﹨﹞﹫︪﹥ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ از ﹨﹞﹥ ﹋︦ و ﹨﹞﹥ ﹫︤ و ﹨﹞﹥ ︗︀ 
︋﹫︤ار ︋﹢دم. ︑︀ ا﹟ ﹋﹥ ︮︡ا﹩ وا︨︴﹥ ︫︡ ︑︀ ︑﹊﹥ ︑﹊﹥ ﹨︀ی روح 
 ﹜︀﹨ ︀وی﹊︖﹠﹋  "︦﹡︀﹊︨ "﹟︣︠︋︣ای آ ا﹁﹙﹫︖﹛ را  ︨﹢︠︐﹥ و 
روا﹡﹥ ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ﹋﹠︡. ︑﹢ ﹨﹞︡رد ﹝︣︋︀﹡﹛، ﹝﹟ را 
  ﹜﹢﹎ ﹩﹞ ︡و ︑︣س و︑︣د ﹩︀﹠︑ و﹇︐﹩ از ﹨︖﹢م ﹩﹝﹀﹫﹞ ب﹢︠
ا﹝︣وز ﹋﹥ ︋﹥ وا︨︴﹥ ی ︻﹠︀️ ︠︡او﹡︡ ﹝︣︋︀ن ︨﹥ ︨︀ل و ا﹡︡ی 
 ️﹫﹞﹢︭︺﹞ ︀ل   ﹤︋ ︠︡او﹡︡   ﹤﹋ دارم   ﹟﹫﹆  ، ﹜﹋ ︀︎  ﹤﹋ ا︨️ 
︨﹢︠︐﹥ ی آرزو﹨︀﹛ د︨️ ﹝︣ا  ﹎︣﹁️ و در ﹋︀م ︪︠﹊﹫︡ه از 
︀ آ﹎︀﹨﹩   ︋︀︑ ️︠︀ ︋︀ور وا﹝﹫︡م ︗︣︻﹥ ای از ︱﹢رش را ︗︀ری︨ 
ا﹝﹫︡،  ﹨︀ی  ︗﹢ا﹡﹥   ،﹩﹡︀رو ﹇︡م  دوازده  ﹋︀ر﹋︣د  از   ﹩︊︧﹡
 ﹤︷﹛︀ن در و︗﹢دم ︋︪﹊﹀︡  و﹝و ا ️︀︲︧︀س را ،︩﹞آرا
︋﹥ ﹜︀﹝︑ ،﹤︷﹏ و ︑︧﹙﹫﹛ در ﹝﹟ ︫︺﹙﹥ ور ︑︣ ︫﹢د. در دوران 
﹋﹫﹛ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀ز﹛ را ︋︀︨︣︋﹙﹠︡ی ︋﹥ ا︑﹞︀م ︋︨︣︀﹡﹛  ︀︎
 ﹤﹋ ﹜︐﹁︣﹎ ﹜﹫﹝︭︑ .﹜︫︀ ﹢د︋  ︀﹡﹢اده و ا︗︐﹞︀ع︠  ︣ای︠  و ︻︱﹢ ﹝﹣︔︣︋ 
︢︣ی را   ︎️﹫﹛﹢︧﹞ ︀ ︣︋﹢︵﹥ ام ادا﹝﹥ د﹨﹛ و︋  ︋﹥ ︑︭﹫﹏ در ر︫︐﹥ ی ﹝
﹨﹛ را ﹨﹞﹢ار ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز ︋︤ر﹎︐︣﹟ ا﹁︐︀ر ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ا﹟ ا︨️ 
﹋﹥ ︻︱﹢ی از ︠︀﹡﹢اده ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ﹨︧︐﹛؛ ﹇︡م ﹨︀را 
 ️︊﹞  ︀︋  ︦﹀﹡  ﹤︋  ︦﹀﹡ ام  ز﹡︡﹎﹩  و  ام  ﹋︣ده  ︫︣وع  ﹝︖︡دًا 
وآرا﹝︩  ور﹨﹠﹞﹢د ﹨︀ی را﹨﹠﹞︀﹛ ︋﹥ ︎﹫︩ ﹝﹩ رود. ︠︡او﹡︡ را 
︨︍︀︨﹍︤ارم ﹋﹥ در ︋︣﹨﹢ت ︑﹠︀﹩ ﹝﹟، در︀ در︀ ا﹝﹫︡ و ︫﹢ق و 
آرا﹝︩ ︗︀ری ﹋︣ده ا︨️ . ﹜︷﹥ ای ︋﹥ را﹨﹩ ﹋﹥ در آن ﹇︣ار 
 ﹟ام و در ︎﹫︩ دارم ︫﹉ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ و ﹝︀دا﹝﹩  ﹋﹥ ر﹨︣و ا ﹤︐﹁︣﹎

را﹨﹛ از ︠﹢︣︑ ️︊︫﹟ ︋﹠︡﹎︀ن ︠︡او﹡︡م. 

﹨﹞﹫︪﹥ ﹝﹫﹏ ﹝﹟ ︋﹥ ︋︣﹇︣ای ار︑︊︀ط ︋︀ ︋︙﹥ ﹨︀ی ︫︣ور 
︑﹢ا﹡﹛   ﹩﹞ ﹋︣دم   ﹩﹞  ︣﹊﹁ و  ︋﹢د   ﹩﹡︀︋︀﹫︠ ر﹁﹫﹆︀ن  و 
 .﹜﹠﹋ ︎﹫︡ا   ︀﹡آ در  را   ﹜︪﹋︨︣ روح   ﹜︵﹑︑ ︗﹢اب 
﹨﹞﹫﹟ ﹝﹫﹏، ﹋︀﹁﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹊﹩ از ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ ︋︀ 

﹝﹢اد  آ︫﹠︀ ︫﹢م 
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١٣︎﹫︀م ︋︊﹢دی

︋︀ران . ح از ︫﹫︣از

و   ﹩﹋︀︎  ︡﹢﹡ و  ﹝﹩ آ﹝︡   ﹜﹡︡د  ﹤︋  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝︐﹢ا﹜﹩  روز   ︡﹠
ا﹝︀ ﹝﹟ ︀﹁︩︣ را ﹝︧︣ه ﹝﹩ ﹋︣دم و  آزادی را ﹝﹩ داد. 
︋︣ای ا︀﹇ ﹤﹊﹠﹙﹥ را ︠︐﹛ ﹋﹠﹛، ﹝﹢اد ︑︺︀ر﹁︩ ﹝﹩ ﹋︣دم ؛ ا﹝︀ او 
ر﹁︐︀رش  ﹝﹩ ر﹁️.  ︋﹩ در﹡﹌   ﹟﹞ ︑︺︀ر﹁︀ت   ﹤︋  ﹤︗﹢︑ ︋︡ون 
﹡︡︡ه   ﹤﹡﹢﹍﹠ا  ﹑ً︊﹇ ︋﹢د،   ﹤︐︫︢﹎ از  ﹝︐﹀︀وت ︑︣  و   ︉﹫︖︻
︋﹢د﹝︩! ︑︀ ا﹠﹊﹥ آ﹡︣وز ︑︣﹁﹠︡ی ︋﹥ ﹋︀ر ︋︣د ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫︡ ︋︀ او 
﹨﹞︣اه ︫﹢م. ﹎﹀️ : ︋﹫︀ ︋︣و﹛ ︗﹙︧﹥، ا﹎︣ ︗﹢اب ﹡﹍︣﹁︐﹩ ︋︣و 
و ︋﹥ ﹝︭︣﹁️ ادا﹝﹥ ︋︡ه. ︎﹫︪﹠︀د ︠﹢︋﹩ ︋﹢د؛ ﹡﹥ ︑﹠︤﹨ ︀﹠﹥ ای 
︋︣ا﹛ ﹡︡ا︫️ ︋﹙﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧️ رو﹋﹛ ﹋﹠﹩ ﹨﹛ ︋︀︫︡ و د︨️ 
︋︣ ︨︣ش آ﹝︀ده  ُ﹇︣ زدن و ﹝﹠️ ﹎︢ا︫︐﹟   ︀︋ ︋︣دارد.  از ︨︣م 
 ﹜︀﹨︀︎ ︀ری را ﹡︡ا︫︐﹛ و روی﹋ ︘﹫﹨ ﹤﹚︮﹢ ︡﹠︣﹨ ،︫︡م
︋﹠︡ ﹡︊﹢دم و﹜﹩ ︋︀ ﹨︣ ﹁﹑﹋︐﹩ ﹋﹥ ︋﹢د ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ر︨﹫︡﹛ و ﹝﹟ 

وارد ﹝﹊︀﹡﹩ ︫︡م ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ آن ︋︣ا﹛ ︑︀ز﹎﹩ دا︫️.
ا﹁︐︀د،  ا︑﹀︀﹇﹩  ا﹎︣   ︀︑  ﹜︐︧︪﹡ درب  ﹋﹠︀ر   ﹩﹛︡﹠︮ او﹜﹫﹟  روی 
︧﹢﹡︡ ﹝︺︐︀د   ︎︀ ﹢دم را︋  ︋︐﹢ا﹡﹛ ﹁︣ار ﹋﹠﹛ ا﹝︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝︓﹏ ﹨﹞﹥︠ 
﹝︺︣﹁﹩ ﹋︣دم، ا︧︀س ︨︊﹊﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︨︣︠﹢︫﹩ را ︑︖︣︋﹥ 
﹋︣دم و د﹀﹡ ︘﹫﹨ ︣﹍﹞﹫︡م ︑︀ ا﹠﹊﹥ ﹋﹙﹞﹥ ︠︡او﹡︡ا ُ︣︑﹛ را 
 ️ ﹥ ︑﹆﹙﹫︡ از د﹍︣ان در ﹙﹆﹥ د︻︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛،︋  ︎︀ره ﹋︣د و︋ 
ا﹝︀  ا︨️   ︣︊︠  ﹤ ︀︖﹡آ  ﹜﹝﹀︋ ﹝﹩ ︠﹢ا︨️  د﹜﹛  ︋﹢دم،  زده 
﹝﹩ ︑︨︣﹫︡م ︋﹥ ﹋︧﹩ ﹡︤د﹉ ︫﹢م. ︋︙﹥ ﹨︀ دو ︋﹥ دو ﹝︪︽﹢ل 
 ﹩︀﹠︑  ︦ ﹡︊﹢د،   ﹟﹞  ﹤︋ ﹢ا︨︩   ﹩︧﹋ ︋﹢د﹡︡،  ︌ زدن  ﹎
︋︀︻︒ ︫︡ ︑︀ ︣﹋️ ﹋︣ده و ︋﹥ ︨﹞️ درب ︋︣وم، ﹨﹠﹢ز ︋﹥ 
آ︠︣ ︗﹙︧﹥ ﹡︨︣﹫︡ه ︋﹢دم ﹋﹥ ﹡︀﹎︀ن ︨﹠﹍﹫﹠﹩ د︨︐﹩ را ︋︣ روی 
︋﹢د،   ﹤︐﹁︣﹎ را  ﹨﹞﹥ و︗﹢دم  ︑︣س  ﹋︣دم،  ا︧︀س   ﹜︀﹨ ﹤﹡︀︫
︫︡م،  ﹝﹫﹊﹢ب   ﹜︀︗︨︣ و   ﹜︐︪﹎︣︋  ︉﹆︻  ﹤︋ ️ زده  ︪و
︋﹢دم و  ︾︣︉ آ︫﹠︀﹩ را د︡م ﹋﹥ ︨︀﹜︀ ︎﹫︩ ﹎﹞︩ ﹋︣ده 
︦ ﹋﹢﹥ ﹨︀ی ︠﹫︀ل ︗︧︐︖﹢︩ ﹝﹩ ﹋︣دم،  ︎ ﹤﹢﹋ در ﹤︪﹫﹝﹨
︎︣﹡︡ه ای   ︡﹠﹡︀﹞ ︋﹢د،  ﹎﹫︣ا  و   ︢﹁︀﹡ و  ﹝︣︋︀ن  و  ز﹐ل   ︩﹨︀﹍﹡
 ︩︀﹨ ﹤﹡︀︫ ﹤︋ ز︠﹛ ︠﹢رده ︋﹥ آ︾﹢︫︩ ︎﹠︀ه ︋︣دم، ا︗︀زه داد
﹋﹥ ﹨﹞︙﹢ن ﹋﹢ه ا︨︐﹢ار ︋﹢د و ︋﹥ ﹝﹟ ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ ﹝﹩ داد 
 ﹤﹡﹢﹍﹠د ا﹢︋ ︀﹛︀︨ ،︫︡ ︀ری︗ ﹜︀﹊︫ا︠︐﹫︀ر ا ﹩︋ .﹜﹠﹋ ﹤﹫﹊︑
﹤﹋ ﹩︀﹁︣ ﹤︋ ﹤﹡︡ه ︋﹢دم، ︫﹠﹢﹡︡ۀ ︠﹢︋﹩ ︋﹢د و ︮︊﹢را︊︀ر﹡

﹝︺﹆﹢﹐﹡﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹡﹞﹩ ر︨﹫︡ ﹎﹢ش ︨︍︣د. د﹜﹛ ﹝﹫﹢ا︨️ ز﹝︀ن 
﹝︐﹢﹇︿ ︫﹢د و ︋﹥ ا﹡︡ازۀ ︑﹞︀م ︨︀﹜︀﹩ ﹋﹥ ﹡︡ا︫︐﹞︩ ﹡﹍︀﹨︩ 
﹋﹠﹛ و ︋︀ او ︣ف ︋︤﹡﹛ ا﹝︀ ﹝︡ود️ ز﹝︀﹡﹩ ا︗︀زه ﹡﹞﹩ داد. 
︋︀ د︨︐︀ی ﹡﹢از︫﹍︣ش ﹇︴︣ات ا︫﹊﹩ ﹋﹥ ︎﹠︀ی ︮﹢ر︑﹛ را 
︠﹫︦ ﹋︣ده ︋﹢د، ︎︀ک ﹋︣د و ︋︀ ﹜︊﹠︡ ﹎﹀️: ﹁︣دا ﹝﹠︐︷︣ت 
﹨︧︐﹛. از ﹨﹛ ︗︡ا ︫︡﹛ و ﹨︣﹋︡ام ︋﹥ راه ︠﹢د ر﹁︐﹫﹛ ا﹝︀ ﹝﹟ 
د﹍︣ آن آدم ﹉ ︨︀︻️ ︎﹫︩ ﹡︊﹢دم، در د﹜﹛ ︾﹢︾︀﹩ ︋﹢د از 
﹢د ﹋﹥ ﹡﹥ ︑﹠︀ ﹝︣ا ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥  ︡ه︋  ﹫︡ا︫   ︎︣﹀﹡ ﹉ ︀﹫﹡د ﹟در ا ﹤﹊﹠ا
﹋﹥ ︋﹢دم ︢︎︣﹁️ ︋﹙﹊﹥ از ﹝﹟ ︠﹢ا︨️ ا﹟ د︡ار ︋︀ز ﹨﹛ ︑﹊︣ار 
︫﹢د. از ︠﹢︫︀﹜﹩ در ︎﹢︨️ ︠﹢د ﹡﹞﹩ ﹎﹠︖﹫︡م، ﹨﹞︀ن ︫︉ 
از آ﹡︣وز ﹝﹩ ﹎︢رد و   ︀﹛︀︨ .ا﹇︡ام ﹋︣دم ︋︣ای ﹇︴︹ ﹝︭︣ف 
ا﹋﹠﹢ن ١٢ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀﹋﹛ و ︠︡ا را ︫︀﹋︣م ︋︀︵︣ ﹜︴︿ و 
﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ دا︫︐﹥ و ﹇︡ردان ﹋︧︀﹡﹩ ﹨︧︐﹛ ﹋﹥   ︋️︊︧﹡ ﹤﹋ ﹩︐﹝︣﹞
﹢د﹎︫︢︐﹍﹩ ﹋﹞﹉ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ ︑︽﹫﹫︣  ︋︀ ا︓︀ر و از︠ 

.︡﹠﹋
︑︀زه  واردان   ﹤﹋ ﹝﹩ ︫﹠﹢م  ﹝﹩ روم   ﹤︧﹚︗  ﹤︋  ﹤﹋ ز﹝︀ن   ︣﹨
 ﹏︋︀﹇ و   ︤︤︻  ﹜﹨  ︀﹨ ﹩﹝︡﹇ ا﹝︀  ︗﹙︧﹥ ا﹡︡،  ا︻︱︀ء   ﹟︣︐﹝﹞
﹝︺﹙﹢م  ﹡︊﹢د﹡︡   ︀﹡آ ا﹎︣   ،﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡ ﹁︣ا﹝﹢︫︪︀ن   ﹟﹞ ا︐︣ا﹝﹠︡. 
 ︡﹡︫︡  ︒︻︀︋  ️︊﹞ و   ﹅︪︻  ︀︋  ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋ ︋﹢دم،   ︀︖﹋ ﹡︊﹢د 
ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ و ا﹝︓︀ل ﹝﹟ ﹝︐﹢ل ﹎︣دد و ارزش در﹝︀﹡﹩ را ﹝︺﹠︀ 
︀﹡︀﹝﹨ ،︪︡︋﹩ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︀﹝︪﹛ را ﹝﹩ ︋﹠︡م ︑︭﹢︫︣︀ن 
در ذ﹨﹠﹛ ︑︡ا︻﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹨﹞︀﹡︀﹩ ﹋﹥ ا﹜﹍﹢﹨︀ی ﹝︓﹞︣︔﹞︣ی 
﹋﹩ و ︋︊﹢دی ﹝﹫︧︣ ﹡︊﹢ده و ﹡﹫︧️ و  ︀︎ ︀﹡و ︋︡ون آ ︡﹠︐︧﹨
﹞︣ده، د︨️  ﹝﹟ ︋﹥ ︨﹛ ︠﹢د از ﹨﹞﹫﹠︖︀ ﹁︣︮️ را ︾﹠﹫﹞️︫ 
 :﹜﹢﹎ ﹩﹞  ﹤﹡︀︭﹛︀︠ را   ﹟ا و   ﹜︨﹢︋ ﹩﹞ را   ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء 
و  ︫︀د   ﹤︪﹫﹝﹨ ا﹝﹫︡وارم  ا︨️،   ﹟﹞  ︉﹚﹇ در   ﹤︪﹫﹝﹨ ︗︀︐︀ن 
︠﹠︡ان ︋︀︫﹫︡ و ︾︊︀ر ︾﹛ روی ︣ۀ ﹡︀ز﹡﹫﹠︐︀ن ﹡﹠︪﹫﹠︡. ︋︣ا︐︀ن 

آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ دارم.
﹞︀ره ی   ︀︑﹞﹥ از ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹋﹥ از او﹜﹫﹟︫  در︠ 
︀د﹇︀﹡﹥، ار︑︊︀︵﹩ ﹝︓﹞︣ ︔﹞︣   ︮️﹞︡  ︠︀ ︊﹢دی ︑︀﹋﹠﹢ن︋  ﹫︀م︋   ︎﹤﹚︖﹞

︣﹇︣ار ﹋︣ده ا﹡︡، ︑︪﹊︣ و ﹇︡ردا﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ︣ا︨︣ ا︣ان︋  در︨ 

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ١٦

و︗﹢د   ﹟﹞ ︋︣ای  ︨﹣ال   ﹉ ︧︀ت﹚︗ ﹤︋ ورودم  از   ︡︺︋  ﹤︪﹫﹝﹨
 :︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ︣ا ︋︺︱﹩ از ا︻︱︀ء ﹤﹋ ️︨ا ﹟دا︫︐﹥ و آن ︨﹣ال ا

︋︊﹢دی درد ︋﹥ ﹨﹞︣اه دارد؟!
 ︑︀ ا﹠﹊﹥ ︠﹢دم ︋︀ ︑﹞︀م و︗﹢د در﹋︩ ﹋︣دم. ا ﹟︺﹠﹩ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ 
︢︣ش  ︣ی از وا﹇︺﹫️ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹡︊︀︫﹛ و︎   ︨﹉ ﹜﹫﹚︧︑ ﹟﹞ ﹤﹋

︠﹢دم و ا︑﹀︀﹇︀ت ︑﹙ ز﹡︡﹎﹫﹛ را ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛، درد ﹝﹩ ﹋︪﹛.
﹜﹫﹚︧︑  ︡︀︋  ︳﹆﹁  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا  ﹜﹫﹚︧︑ ی  واژه  از   ﹟﹞ ︑︭﹢ر 
 ︋﹩ ﹢ن و ︣ای را﹨﹠﹞︀﹛ ︋︀︫﹛. ا﹝︀ ا﹝︣وز ا﹟ واژه ︋︣ای ﹝﹟ 

︻﹞﹫﹅ ︑︣ و ﹎︧︐︣ده ︑︣ ︫︡ه ا︨️.
 ﹟︣︑و ر﹡︕ آور ﹟︣︐﹎︣دم ︋︤ر﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹩﹋ ︑︀ ﹝﹆︴︹ ٣ ︨︀ل ︎︀
ا︑﹀︀ق در ز﹡︡﹎﹩ ︫ ﹉︬ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︣گ ︻︤︤ا﹡︩ ︋︀︫︡، 

ا︑﹀︀﹇﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹇︊﹏ از ورودم ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم.
در ︵﹢ل ٢ ︨︀ل ︎︡رم را در ا︔︣ ︨︣︵︀ن و دو ﹡﹀︣ از ︋︣ادرا﹡﹛ را ︋﹥ 
 ﹟︐﹁︣︢︍﹡ ︣︵︀︋ ︡ر از د︨️ داده و﹞ وا︨︴﹥ ی ﹜︽︤ش ﹝﹢اد
ا﹟ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و ز﹡︡﹎﹩ آ︫﹀︐﹥ و 

︾﹫︣﹇︀︋﹏ اداره ای ︋︣ای ︠﹢دم ︨︀︠︐﹥ ︋﹢دم.
وارد ︗﹙︧︀ت ︠︀ص  دا︫︐﹛،   ﹩︀﹠︫آ ا﹡︖﹞﹟   ︀︋  ﹤﹋  ﹩︀︖﹡آ از 
ا﹡︐︀ب  و  ا︻︱︀ء: ٩٠ روز، ٩٠ ︗﹙︧﹥   ﹤﹫︮﹢︑ ﹤︋ ︋︀﹡﹢ان ︫︡م. 

را﹨﹠﹞︀ را ︻﹞﹙﹩ ﹋︣ده و ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹡﹞﹢دم.
︑︀ ٣ ︨︀ل ا﹟ ︨﹣ال ﹇︡م ﹉ ﹋﹥: " آ︀ ︫︣ا︴﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ 
﹁﹊︣ ﹋﹠﹛ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎︀ک ﹨︧︐﹛ ︋︀ آن رو︋︣و ︫﹢م؟ 
ا︑﹀︀﹇﹩ ﹋﹥ ا﹎︣ رخ د﹨︡، ﹝﹟ ﹝︖︊﹢ر ︋﹥ ﹝︭︣ف ︋︀︫﹛؟ " در ذ﹨﹟ 
 ﹉ ︣﹎و︗﹢د دا︫️ ﹋﹥ ا ﹤﹡︀︋ و ﹤﹫︗﹢︑ ﹉ ︀ر ﹝﹟ ︋︭﹢رت﹝﹫︋

︋︀ر د﹍︣ ﹝︣گ ︻︤︤ی را ︋︊﹫﹠﹛، دو︋︀ره ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

ک ︑︣  ﹋﹫﹛ ﹉ ا︑﹀︀ق ︑﹙ ﹋﹥ درد﹡︀ ︋︀ ︫︣وع ︀ر﹝﹫﹟ ︨︀ل ︎︀
از ﹝︣گ ﹨︣ ︻︤︤ی ︋﹢د ︋︣ا﹛ رخ داد ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹟ ﹋﹥ ا︧︀︨︀ت 
︑︣س،  را  و︗﹢دم  ︋﹢د.  درد  از   ︣︎ دا︫︐﹛  ای  ︫﹊﹠﹠︡ه  و  ز﹡︀﹡﹥ 
 ﹉ ﹤︋ ﹏︡︊︑ ︀دی ﹁︣ا ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د و﹝︐︻و ︋﹩ ا ﹩︀﹠︑ ،︡ی﹫﹞︀ا﹡

ور︫﹊︧︐﹥ ی ا︧︀︨﹩ ﹋︀﹝﹏ ︫︡ه ︋﹢دم.
و  آرزو﹨︀  ︑﹞︀م  ︀︎︀ن  ︠﹢رد،   ﹟﹞  ﹤﹞︀﹠︨︀﹠︫  ︣︋  ﹤﹋  ﹩﹇﹑︵  ︣﹞ُ
رؤ︀﹨︀﹛ در ز﹡︡﹎﹩ ︋︀ ﹝︣دی ︋﹢د ﹋﹥ ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم در ︾﹫︀ب 
 .︫︡︀︋ ﹜︋︣ا ﹩﹝﹊﹞ و ︑﹊﹫﹥ ﹎︀ه ﹩﹞︀ ︡﹡︎︡ر و ︋︣ادرا﹡﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا
︎︦ از ﹠︡ ﹝︀ه درد ﹋︪﹫︡ن و در ︑﹠︀﹩ و ا﹡︤وا ︋﹥ ︨︣ ︋︣دن، 
︋︀﹐︠︣ه رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ ای ﹋﹥  ︣︵︀︋︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت و ﹋︀ر﹋︣د 
﹇︡م ﹨︀ و ار︑︊︀ط ︋︀ را﹨﹠﹞︀ ︋︨︡️ آورده ︋﹢دم، در اوج ﹡︀ا﹝﹫︡ی، 
︑︡︊﹏ ︋﹥ ﹡﹫︣و﹩ ︫︡ ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧️ ︀﹙﹩ ︋︀︫︡ ︋﹫﹟ ﹝﹟ و ﹝︭︣ف 
 ﹟︡ر و و︨﹫﹙﹥ ای ︫︡ ︋︣ای ︻︊﹢ر ﹝﹢﹁﹆﹫️ آ﹝﹫︤م از ا﹞ اد﹢﹞
︋︣ان! ︣ا ﹋﹥ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︢︎︣ای ا︧︀︨︀ت ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡م ︋︀︫﹛، 
آ﹡︀ را ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︠﹢د درآوردم و ︋︣ای ︋︣︵︣ف ﹋︣د﹡︪︀ن از 

.﹜︀﹝﹡ ﹉﹝﹋ ️︨︣︋︀ن در︠﹢ا﹞ ︡﹡︠︡او

 

ه ︫︡ه ام ﹋﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر ︨︀︎﹍﹢ی ا︧︀︨︀ت ﹝﹟  ︀﹎ ا﹝︣وز آ
﹋︣دن  ︨︣﹋﹢ب  ︋︣ای   ︫︡︀︋ ا︋︤اری  ︑﹢ا﹡︡   ﹩﹝﹡  ︤﹎︣﹨ و   ️︧﹫﹡
﹢︋﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره در ز﹡︡﹎﹩ ﹨︣ ﹋︧﹩ و︗﹢د دارد. ︡ و︠  ا︧︀︨︀ت︋ 
︑︃︔﹫︣ی ︫﹍︣ف   ﹤﹞︀﹡︣︋  ﹤﹊﹠ا  ﹩﹠︺ ﹜﹨ در ﹋﹠︀ر ︀﹠ا و ﹨﹞﹥ ی 
را  د︡م  زاو﹥ ی   ،﹜︫︀︋  ﹜﹫﹚︧︑ ︋﹢ا﹨﹛،   ︡︀︋  ﹟﹞  ︳﹆﹁ دارد، 

︑︽﹫﹫︣ د﹨﹛، ︑﹑ش ﹋﹠﹛ و ︣﹋️ ︋﹥ ︗﹙﹢ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛.
﹥ ا﹠﹊﹥ روزی  ︀ ا﹝﹫︡︋  ︣ای ︑﹞︀م ﹨﹞︡ردا﹡﹛ و︋  ︋︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️︋ 
︋︨︣︡ ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ای در ا﹟ ﹋︣ه ی ︠︀﹋﹩ از درد 

ا︻︐﹫︀د ﹡﹞﹫︣د.

︣ان  ︋ر از﹢︊︻

ام،  ︫︡ه  ز﹡︡﹎﹫﹛  ︋︀ر  ُا﹝﹫﹟   ﹩︨ وارد   ﹤﹋ ا﹝︣وز 
و︗﹢دم ﹜︣︊︤ از ا﹝﹫︡، ا﹞︀ن ، ا︻︐﹞︀د و  ︋︀ور ا︨️ 
از  ا︨︐﹀︀ده   ︀︋  ، دارم   ﹤﹋  ﹩︑﹑﹊︪﹞ ︑﹞︀م  و︗﹢د   ︀︋ و 
 ﹜د﹢︊︋ ︡﹡رت و ︠︡﹝️ ، ︋﹥ رو﹢︪﹞ ﹩﹡︀ا︮﹏ رو

ادا﹝﹥ ﹝﹫︡﹨﹛ و ︋﹥ ︠﹢دم ﹝﹩ ︋︀﹜﹛.
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﹋﹞﹉ ﹉ ﹝︺︐︀د
︣﹍︀د د︐︺﹞ ﹤︋



١٧︎﹫︀م ︋︊﹢دی

و﹇︐﹩ ﹝︺﹠︀ی وا﹇︺﹩ ︑︧﹙﹫﹛ را ︀د ﹝﹩ ﹎﹫︣﹛، ︑︣س ﹨︀ی ﹝︀ ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ ︀︋︡ و ا﹞︀ن، 
ر︫︡ ︠﹢د را ︫︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡. د﹍︣ ︋︀ ︑︣س، ︪︠﹛، ا︧︀س ﹎﹠︀ه، د﹜︧﹢زی ﹡︧︊️ ︋﹥ 

︠﹢د ︀ ا﹁︧︣د﹎﹩ ﹡﹞﹩ ︗﹠﹍﹫﹛. 
(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

﹟︎︡رام از ﹇︤و

︨﹑م، ا︨﹛ ﹝﹟ ︎︡رام و ﹉ ﹝︺︐︀د ﹨︧︐﹛!
﹝︡︑﹩ ︎﹫︩ ︠︡﹝︐﹍︤ار ﹋﹞﹫︐﹥ ز﹡︡ان ﹨︀ و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ ︋﹢دم 
︋﹥ ز﹡︡ان ﹋︀﹡﹢ن ا︮﹑ح و ︑︣︋﹫️   ︡︀︋ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨︣﹎︣وه  و 
ز﹡︡ان  در   ﹟﹞ ︱﹢ری   ﹤︋︣︖︑ او﹜﹫﹟   ﹟ا و  ر﹁︐﹛   ﹩﹞
 ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋ ︋﹢د.  ︨︀ل  و   ﹟︨  ﹜﹋ ﹡﹢︗﹢ا﹡︀ن  ﹝︭﹢ص 
از   ﹤︧﹚︗ آن  در  ا﹜﹞﹆︡ور   ﹩︐ ﹋︣دم   ﹩︺︨،︣︵︀︠
︠︡﹝︐﹍︤اران ︗﹢ان ︑︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︑︀ آ﹡︀ ا︧︀س ︑﹀︀وت 
﹋﹞︐︣ی ︋﹊﹠﹠︡ و ︋︣ا︐﹩ ار︑︊︀ط ︋︣﹇︣ار ﹋︣ده و ︋︀ور ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ 
﹝﹩ ︑﹢ان ︎︀ک ︋﹢د،︣ا ﹋﹥ NA ︋︣ای ا﹁︣اد و ︨﹠﹫﹟ ︠︀︮﹩ 
︗﹙︧︀ت  در  ︑﹢ا﹡﹠︡   ﹩﹞  ﹩︴︫︣ا  ︣﹨  ︀︋  ﹜﹨  ︀﹡آ و   ️︧﹫﹡
 ︀﹡︫︡ه ︋︀︫﹠︡ ﹝︀ آ ︉﹊︑︣﹞ ﹩﹝ا﹎︣ ︗︣ا ﹩︐ و ︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣

را ︵︣د ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛!!
 ️︧﹫﹡ ﹜﹞ ︀ری ا︻︐﹫︀د ا︨️ و﹝﹫  ︋️︠︀﹠ ︀﹡︡ن و︫  ︀ک ﹝ ﹨︡ف،︎ 
 ﹤︋  ﹩﹡︀ ﹥ ﹎︫︢︐﹥ ای دا︫︐﹥ ا﹡︡.﹝﹟ ﹇︊﹏ از ا﹟ ︋︣ای ︎﹫︀م ر︨
را  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹟﹞ ︋︣ای   ﹤﹋ ︋﹢دم  ر﹁︐﹥   ﹟︤و﹇ ﹝︣﹋︤ی  ز﹡︡ان 
دا︫️: ا﹎︣ ﹇︡م ١ و ٢ را ﹋︀ر ﹡﹊﹠﹛ ︺﹠﹩ ︋﹥ ︻︖︤ و ︾﹫︣﹇︀︋﹏ 
اداره ︋﹢دن ز﹡︡﹎﹩ ام ا﹇︣ار ﹡﹊﹠﹛ و ﹝︪﹢رت ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛، 
﹁﹊︣ ︋﹊︣ ﹝﹟،﹋︀ر د︨︐﹛ ﹝﹩ د﹨︡!!...و﹜﹩ در ز﹡︡ان ﹋︀﹡﹢ن 
︋︀ ︑︺︡ادی ﹡﹢︗﹢ان رو︋︣و ︫︡م ﹋﹥ و﹇︐﹩ ︫︣وع ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ 
دا︫︐﹛   ﹜﹋  ﹜﹋ و   ︫︡  ﹤︐﹫﹍﹡︋︣ا  ﹟﹞ ا︧︀︨︀ت  ﹋︣د﹡︡ 
ا︧︀︨︀︑﹩ ﹝﹩ ︫︡م ا﹝︀ ︨︺﹩ ﹋︣دم از ︠﹢دم ﹝︣ا﹇︊️ ﹋﹠﹛ ︑︀ 
 ︀﹡︀م ︫﹢د. از آ﹡︖︀ ﹋﹥ ﹝﹟، ︠﹢د ︎︡ر ︋﹢دم و ا﹋︓︣ آ﹝︑ ﹤︧﹚︗
︎︡را﹡︪︀ن  و  ︠︀﹡﹢اده   ﹤︋  ️︊︧﹡ ﹡︀︠﹢︀︫﹠︡ی  ا︧︀︨︀ت 
دا︫︐﹠︡، ا︧︀س ︫︣م ﹝﹩ ﹋︣دم. ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀ی آ﹡︀ن ︋︣ای 
 ︀︋ روا︋︳  در  ا﹎︣ ﹝﹟ ﹨﹛   ﹤﹋ را دا︫️  ︋︤رگ  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹟﹞
﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛،ر﹁︐︀ر و ا︻﹞︀ل ﹝﹠︀︨︊﹩ ﹡︡ا︫︐﹥ ︋︀︫﹛ و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ 
 ︡︀︫،﹜﹠﹊﹡ ️︀︻︀ری ای ﹋﹥ دارم ا﹎︣ ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ را ر﹝﹫︋

روزی ﹁︣ز﹡︡ان ︠﹢د را در آن  ︗︀﹍︀ه ︋︊﹫﹠﹛!!
︑︖︣︋﹥ آن روز ︋︀︻︒ ︫︡ ︑︀ ر﹁︐︀ر﹨︀﹛ را ︋︐︣ ﹋﹠﹛ و ︨︺﹩ 
﹋﹠﹛ ︎︡ر و ﹨﹞︧︣ ︠﹢︋﹩ ︋︣ای ︠︀﹡﹢اده ام ︋︀︫﹛. ا﹝﹫︡وارم ﹋﹥ 
و   ﹜︫︀︋  ﹩﹞︡﹇  ١٢ ا﹡︖﹞﹟  ︋︣ای   ﹩︋﹢︠ ︠︡﹝︐﹍︤ار  ︋︐﹢ا﹡﹛ 
ا﹝︣وز ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ︋︀︫﹛ ︋︀ ﹡﹢︫︐﹟ ا﹟ ﹡︀﹝﹥ دو︨︐︀ن ︋﹫︪︐︣ی را ﹋﹥ 
 ﹉ ﹩﹡︀︨︣ا ﹋﹥ ︎﹫︀م ر .﹜﹠﹋ ︡ا﹫︎،︡﹫︐︧﹨ ︀﹡︤و آ︗ ﹜﹨ ︀﹝︫
ا﹝︣ دو︵︣﹁﹥ ا︨️، ﹝︓﹏ را︋︴﹥ را﹨﹠﹞︀ و ر﹨︖﹢ ﹋﹥ ﹉ را︋︴﹥ 

︋︣د، ︋︣د ا︨️...!

︀دش ︋﹥ ︠﹫︣، اوا ﹩﹋︀︎ ﹏﹥ ر﹁﹫﹅ دا︫︐﹫﹛، ﹊﹩ در ﹝﹫﹢ن 
︻︀︗︤ه،و﹜﹩   ﹩﹝﹫﹚︧︑ ﹎﹀️:آ﹇︀﹢ن!﹨︣   ﹩﹞ ﹝︪︀ر﹋︐︀ش   ﹢︑
ا﹟ ︵﹢ر ︋﹢د، ︑﹞︀م   ﹤﹎ ا ﹨︣ ︻︀︗︤ی ︑︧﹙﹫﹛ ﹡﹫︧️، ﹢ن 

﹋︀ر︑﹢ن ︠﹢ا︋︀ ︑︀ ︀﹐ ا﹡︖﹞﹠﹩ ︫︡ه ︋﹢دن!
︀﹐ ﹋﹥ دارم ︋﹥ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹫︊﹫﹠﹛ اً︮﹑ ︋﹫︣اه 

!﹤︐﹀﹍﹫﹝﹡
وا﹇︺﹫️ ا﹠﹥ ﹋﹥ ︻︖︤ ﹝﹆︡﹝﹥ ︑︧﹙﹫﹞﹥ ا﹝︀ ﹥ ︋︧︀ ﹨︣ ︻︖︤ی 
﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹡︪﹥! ا﹐ن ﹋﹥ ﹝﹠︭﹀︀﹡﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ︑︧﹙﹫﹛ 
﹥ ا﹡︖﹞﹟، ﹨︣﹎︤ ﹋︀﹝﹏   ︋﹜﹠︐︨﹢﹫  ︎﹏و اوا ﹤﹞︀﹡︣ ︣وع︋  ﹝﹟ در︫ 

﹡︊﹢ده و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧️!
︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹫︨︣﹥ ﹋﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹥ ﹝﹢︲﹢ع و وا﹇︺﹫️ ﹡︧︊﹫﹥ ﹋﹥ ︑︀︋︹ 
︑︧﹙﹫﹛، ﹝︭︡ا﹇﹩ ︻﹞﹏   ︀﹞ ا﹋︓︣  ز﹝︀ن و ︫︣ا︴﹥!..در ﹝﹢رد 
دا︨︐︀ن   ﹤ در  ︑︧﹙﹫﹞﹛، و﹜﹩  ︺﹠﹩ در ﹁﹑ن ︗︣︀ن   ،﹤﹠﹊﹫﹞
د﹍﹥ ︋﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ ︑︧﹙﹫﹛ ﹡﹫︧︐﹛ و ا﹜︊︐﹥ ︑︀وا﹡︩ را ﹨﹛ ︎︦ 

︠﹢ا﹨﹛ داد.
︫﹊﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ﹨︣ ﹆︡ر ︑︧﹙﹫﹛ ﹝︀ ︻﹞﹫﹅ ︑︣ و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ ︑︣ 
︊﹢دی ﹝︀ ﹡﹫︤ ︪﹞﹍﹫︣︑︣ و ﹇︀︋﹏ ﹝﹑︷﹥ ︑︣ه؛ در   ︋️﹫﹀﹫﹋ ﹤︫︀︋
 ︣︑ ﹟﹝ا،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︦﹀﹠︑ ﹜﹫﹚︧︑ وا﹇︹ و﹇︐﹩ در ﹁︱︀ی ︻︖︤ و
رو︋︣و  ︋﹫︪︐︣ی   ️︀﹝  ︀︋ ﹋︀﹠︀ت  ︨﹢ی  از  و   ﹜﹫︐︧﹨
 ︀﹞":﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋  ﹩﹞ ﹝︀︋︣ه  رو  ︎﹫︀م   ﹟ا  ﹑ً﹝︻  ﹤﹋ ﹝﹫︪﹫﹛،︣ا 
 ️︀﹝ ﹤︋ دا﹡︀،︑﹢ا﹡︀ و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ﹡﹫︧︐﹫﹛ و ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹡﹫︀ز

".﹜دار ︣︑︣ ︗︀ن ﹨︧︐﹩ و ﹡﹫︣وی︋ 
︑︧﹙﹫﹛ ︋︣ای ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︋︊﹢دی،﹝︀﹡﹠︡ آ︨﹫︀︋﹫﹥ ﹋﹥ 
﹎﹠︡م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ رو ︑︡︊﹏ ︋﹥ آرد ﹝﹫﹊﹠﹥،آ﹝︀ده ︋︣ای ︑︽﹫﹫︣ 
﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥ در ︑﹞︀﹝﹩ ا︋︺︀د!! ︑︽﹫﹫︣ی ﹋﹥ ︋﹩ ︫﹉ ︋﹥ ر︫︡ و 
 ﹤ از ️﹋︣ ﹩﹠︺ ﹟از ﹎﹠︡م ︋﹥ ﹡︀ن! و ا،﹤︪﹫﹞ ﹜︐︠ ﹩﹛︀︺︑

.﹤﹍د ﹤﹚︣﹞ ﹤︋ ﹤﹚︣﹞
︀د ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ﹝︺︣وف ︋︣﹡︀﹝﹥ ا﹁︐︀دم ﹋﹥ ﹝﹫﹍﹥ ︋︊﹢دی درد 
﹝﹫︪﹥؛  درد   ︒︻︀︋  ﹤﹋ ︑︽﹫﹫︣ه  ︋︣ا︋︣  در  ﹝﹆︀و﹝️  ﹡︡اره، 
و   ︣︐﹝﹋ ﹝﹆︀و﹝️   ﹟ا  ،﹜﹫︫︀︋  ︣︑  ﹜﹫﹚︧︑ ﹨︣﹆︡ر   ﹟︀︋︣ا﹠︋
 ︣﹨ ﹤﹋ ︡﹠ ︣﹨.﹜﹫︪﹋ ﹩﹞ ا﹨︡ ︫︡ و ﹝︀ ﹋﹞︐︣ درد﹢︠ ︣︐﹝﹋
 ﹟﹫︋ ﹝︣ز﹨︀ی   ﹜︣﹫﹍﹫﹞ ︀د   ﹜﹫﹠﹊﹫﹞ ر︫︡  ︋︊﹢دی  در  ﹇︡ر 
︑︧﹙﹫﹛ و ا﹡﹀︺︀ل رو ︋︊﹫﹠﹫﹛ و ︋﹥ ︋︀﹡﹥ ︑︧﹙﹫﹛ در ﹝﹆︀︋﹏ ︋﹫﹞︀ری 
﹡︡ا︫︐﹥   ﹩︐︗  ︣﹨  ﹤︋ ︋︀ری  و  ﹨︡ف   ﹩︋ ز﹡︡﹎﹩  ا︻︐﹫︀د، 

!﹜﹫︫︀︋

درددل ﹨︀ی
︡ه ︡ارد﹨﹠ ︪﹨

﹅﹫﹝︻ ﹜﹫﹚︧︑
و ﹨﹞﹥ ︗︀﹡︊﹥
﹅﹫﹝︻ ﹜﹫﹚︧︑
و   ﹨﹞﹥    ︗︀﹡︊﹥

را﹝﹫﹟ . ر از ︨︀ری
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دوران ﹋﹢د﹋﹩ ﹝﹟، ︋︀ ﹋﹢د﹋﹩ ︠﹫﹙﹩ از ﹨﹛ ︨﹟ و ︨︀﹐﹡﹛ ︑﹀︀وت 
 ﹤︋ ﹟﹞ ﹏︀﹝︑ و ︩ن در ﹨﹞︀ن ︨﹠﹫﹟، ﹎︣ا﹢ .️︫︡ه ای دا﹝︻

ر﹁︐︀ر﹨︀ی ︎︣︠︴︣ و ﹝︺︐︀د﹎﹢﹡﹥ ︠﹫﹙﹩ ز︀د ︋﹢د.
در ︨﹟ ﹨︪️ ︀ ﹡﹥ ︨︀﹜﹍﹩ ﹋﹥ ︋︧﹫︀ری از دو︨︐︀﹡﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋︀زی 
و ورزش ︋﹢د﹡︡، ﹝﹟ و دو ︨﹥ ﹡﹀︣ از ﹨﹛ ﹋﹑︨﹩ ﹨︀﹛ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑﹥ 

︨﹫﹍︀ر ﹝﹩ ﹎︪︐﹫﹛!
 ︣﹨ ︀ ︀ر، از روی ﹋﹠︖﹊︀وی ︣ای او﹜﹫﹟︋   ︋︀︑ ︡  ︫︒︻︀ ﹨﹞﹫﹟ ر﹁︐︀ر﹨︀︋ 
︣ای   ︋︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹋ ﹤﹞︀﹡︣ ﹥ ﹇﹢ل︋   ︋) ️︧﹫﹡ ﹜﹞ ﹑ً︮︣ی ﹋﹥ ا﹍د ️﹚︻
﹝︀ ﹝﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︣ا و ﹍﹢﹡﹥ ﹝︺︐︀د ︫︡︡ ) در ︨﹟ ٩ ︨︀﹜﹍﹩ 

﹝﹢اد ﹝︡ر را ا﹝︐︀ن ﹋﹠﹛.
︀︫︡ روز﹨︀ی اول از روی ︫﹫︴﹠️ و ︋︀ز﹍﹢︫﹩ ︋﹢د، ا﹝︀ ︵﹢﹜﹩ 
﹡﹊︪﹫︡ ﹋﹥ ا︗︊︀ر ︋﹥ ﹝︭︣ف ︠︳ ︋︴﹑﹡﹩ ︋︣ روی آن ︋︀ور ﹝﹟ ﹋﹥ 
دارم ︑﹀︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ﹨︣ ز﹝︀ن اراده ﹋﹠﹛ د﹍︣ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛، 

.︡﹫︪﹋
﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دم و از ﹨﹞︀ن روز﹨︀ی اول 
درد﹨︀ی ز︀دی را ﹝︐﹞﹏ ﹝﹩ ︫︡م، ﹢ن ︨﹟ ﹋﹞﹩ دا︫︐﹛ و 
و   ﹤﹫︑ ︋︣ای  ﹨﹞﹢اره  ﹋︣د.   ﹩﹞  ﹩﹠﹫﹍﹠︨  ﹟﹞  ︣︋ د﹍︣ان  ﹡﹍︀ه 
﹝︭︣ف ︻︢اب ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م و ﹨﹞﹫︪﹥ ︋︀︵︣ ︨﹟ و ︨︀ل ﹋﹞﹩ ﹋﹥ 
︋︀﹐︠︣ه ﹝︭︣ف   ︀︑ ︋︣دم   ﹩﹞ ︨︣ ﹤︋ دا︫︐﹛ در ︑︣س و ا︨︐︣س 

﹝﹢اد، ﹝︣ا ︋﹥ زا﹡﹢ در آورد.
 ︣︵︀  ︠﹤ ︀ر ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم ا﹝︀︋  ︣ای او﹜﹫﹟︋   ︋﹩﹍﹛︀  ︨١٦ ﹟ در︨ 
﹨﹩ ︎︦ از ﹉ ﹝︀ه ︋︀ ﹝︭︣ف ا﹜﹊﹏، دو︋︀ره آ︑︩  ︀﹎ ︻︡م آ

.︡ا︻︐﹫︀دم ︫︺﹙﹥ ور ﹎︣د
دو ︨︀ل د﹍︣ ︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹝﹠﹢ال ﹎︫︢️ ︑︀ ا﹠﹊﹥ در ﹝﹊︀﹡﹩ ا﹇︡ام ︋﹥ 

︨﹛ زدا﹩ ﹋︣دم و ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹡﹞﹢دم.
︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︫﹠﹫︡م ﹋﹥ در ︗﹙︧︀ت  NA﹉ ︗︀ی ︠︀﹜﹩ ︋︣ای 
﹝﹟ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹨︣ و﹇️ ︋﹢ا﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ آ﹡︖︀ ︋﹠︪﹫﹠﹛ و از 

ز﹡︡﹎﹩ ︎︀ک ﹜︢ت ︋︊︣م.
او﹜﹫﹟ ︋︀ر ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹩ ︫︡م ︋︣ای ا﹁︣ادی ︋︀ ︨﹟ و ︨︀ل ﹝﹟ 
﹨﹛ راه ︗︡︡ی ︋︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹨︧️ و ﹐زم ﹡﹫︧️ ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣ 

ا︨﹫︣ ﹝﹢اد ﹝︡ر ︋︀︫﹛.
︋﹥ ﹝﹟ ︎﹫︪﹠︀د ︫︡ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋︍﹫﹢﹡︡م، ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ︋︣وم و روش

﹢ر و ︀ل ︻︖﹫︊﹩ دا︫︐﹛  ﹢دم ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹛.︫  ︗︡︡ ز﹡︡﹎﹫﹛ را︠ 
︋﹥ ︗﹙︧︀ت ر﹁︐﹛.  و  ︋︊﹢دی ︻﹞﹏ ﹋︣دم  ﹎﹀︐﹥ ﹨︀ی دو︨︐︀ن   ﹤︋

︎︦ از ﹝︡︑﹩، را﹨﹠﹞︀ ﹎︣﹁︐﹛ و ︑︧﹙﹫﹛ ا︮﹢ل ︫︡م.
﹢دم ﹝︣ا﹇︊️  ﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣د ︑︀ از︠  ر︻︀️ ا︮﹢ل او﹜﹫﹥ ا﹡︖﹞﹟︋ 

.﹜﹠﹋
ا﹎︣﹥ اوا ﹏︱﹢رم در ︋︣﹡︀﹝﹥، ︋︀︵︣ ︨﹟ و ︨︀ل ﹋﹛، ار︑︊︀ط 
 ﹩︋﹢︠ ار︑︊︀ط   ﹟﹞  ︀︋  ︣︑  ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء  و﹜﹩  ︋﹢د   ️︨  ﹜︋︣ا
ا﹡︖﹞﹟ ﹨︣  ︋︀︻︒ ︫︡ ﹝︐﹢︗﹥ ︫﹢م ﹋﹥ در   ﹟ا ︋︣﹇︣ار ﹋︣د﹡︡، و 

﹋︧﹩ ︋︀ ﹨︣ ︨﹟ و ︨︀﹜﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︻︱﹢ ︋︀︫︡.
﹠︡ ﹝︀ه ︋︺︡ ︋︀ ﹝︪﹢رت را﹨﹠﹞︀ و دو︨︐︀ن ︋︀︑︖︣︋﹥، ︋﹥ ︠︡﹝️ 
در   ️﹋︫︣ ﹡︪︣︀ت،   ﹤︺﹛︀︴﹞  ️﹞︡︠ ︵﹢ل  در  ر﹁︐﹛.  ︨︣︋︀زی 
 ︀︋  ︀︑ ﹋︣د   ﹉﹝﹋  ﹟﹞  ﹤︋ را﹨﹠﹞︀   ︀︋  ﹉︤د﹡ ار︑︊︀ط  و  ︗﹙︧︀ت 

﹝﹢﹁﹆﹫️ ︠︡﹝︐﹛ را ︋﹥ ︀︎︀ن ︋︨︣︀﹡﹛ و وارد ا︗︐﹞︀ع ︫﹢م.
︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹇︡م ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛  در ︀ل ︀︲︣ ﹨﹛ در ︗﹙︧︀ت︫ 
و  ای   ﹤﹁︣ ︮﹢رت   ﹤︋ را  ︠﹢د   ﹤﹇﹑︻ ﹝﹢رد  ورز︫﹩  ر︫︐﹥  و 

︗︡ی د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

 ﹤︋ ر﹇﹛  و  ︻︡د   ︀︋  ︣﹍د ﹊︊︀ر  ام   ﹤﹞︀﹡ آ︠︣  در  دارم  دو︨️ 
 ﹩﹚﹫︠ NA ︀دآوری ﹋﹠﹛ ﹋﹥ در دو︨︐︀ن ﹨﹛ ︨﹟ و ︨︀ل ︠﹢دم

﹫︤﹨︀ ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ا︨️.
﹝﹟ ا﹝﹫︣ ﹝︺︐︀د، در ︨﹟ ٩ ︨︀﹜﹍﹩ ﹝︭︣ف را ︫︣وع ﹋︣دم، در 
︨﹟ ١٧ ︨︀﹜﹍﹩ وارد ا﹡︖﹞﹟ ︫︡م و ا﹋﹠﹢ن ٤ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀ک 

.﹜︐︧﹨
︣︐︋ ا﹝﹫︡ روز﹨︀ی ﹤︋

﹝﹟ ﹨﹞﹫︪﹥ ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم آد﹝﹩ ︲︺﹫︿، در﹝︀﹡︡ه، 
 ﹩﹎︣﹞ و  ام!  ︫︡ه   ﹩﹡︀︋︣﹇  ﹤﹋ ︨︣﹎︣دا﹡﹛  و  ︋﹫︙︀ره 
 ﹟︀ن ﹝﹩ ر︨︀﹡︡! ا﹝︀ ا︀︎ ﹤︋ زود﹨﹠﹍︀م ز﹡︡﹎﹩ ﹝︣ا
︵︣ز   ﹤︋ ا﹡︖﹞﹟   ﹤︋  ﹟︐︨﹢﹫︎  ︀︋  ،︀﹨ ﹡︀︫﹊︣ی  و  ا﹁﹊︀ر 
︫﹍﹀️ ا﹡﹍﹫︤ی ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣د و ︗︀ی آ﹡︣ا ︫﹊︣﹎︤اری، 
 ﹤︋ ا﹝﹫︡  و   ️︀︲ر ا︧︀س   ،﹩﹠﹫︋ رو︫﹟  ا﹞︀ن، 

آ﹠︡ه، ﹎︣﹁️.

ا﹝﹫︣ . د از ا︮﹀︀ن

 ﹟ا ︀︋
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﹢د   ︫﹩﹞ ﹤︐﹀﹎ ︀﹞ ﹤  ︋﹜﹢ ﹠️ ﹨︀ ﹝︪︽﹢ل ﹝﹩︫  ﹥ ﹋︀ر﹋︣د︨  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥︋ 
 ﹩﹛︀﹝︐︀ی ا﹨ ︩﹛︀ ت و﹑﹊︪﹞ ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︀﹨ ️﹠︨ ﹤﹋
︋︣﹡︀﹝﹥ ︑﹫﹥ و ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه و در ز﹡︡﹎﹩ ︫︭﹩ ﹡﹫︤ ﹋︀ر︋︣د دا︫︐﹥  

و ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار ا︨️.
︀ر︗﹩  ︣ا︋︣ ﹝︪﹊﹑ت دا︠﹙﹩ و︠  ﹠️ ﹨︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹝︀ را در︋   ︨﹤﹊﹠ا
 ﹟ا ﹤ ︡﹩ ا︨️. ا﹝︣وزه ا﹋︓︣ ا︻︱︀ء︋  ﹝︀﹁︷️ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ا﹝︣ی︋ 
درک ر︨﹫︡ه ا﹡︡ ﹋﹥ ︻︡م ر︻︀️ ︨﹠️ ﹨︀ در ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
 ﹤︋ ︀︑ ﹜ر ﹇︭︡ دار﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋ و ︡﹠﹋ ︩﹛︀ ︀را﹡︖﹞﹟ ﹝︀ را د
﹝︣وردر ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی،  ﹋︀ر︋︣د ︨﹠️ ﹨︀ در ﹋﹞﹫︐﹥ H&I  را 

︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹫﹛. 
﹨﹞︀﹡︴﹢ر ﹋﹥ ﹝﹫︡ا﹡﹫︡ ︨﹠️ ﹨︀ ︋﹥ آ﹨︧︐﹍﹩ و ︋﹥ ﹝︣ور ﹇︀︋﹏ درک 

و ا︗︣ا ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. 
﹇︣ار  رأس  در  را  ﹝︪︐︣ک   ︹﹁︀﹠﹞  ﹤﹋ ﹝﹫﹢ا﹨︡   ︀﹞ از   ﹜﹊  ️﹠︨

د﹨﹫﹛ ز︣ا ︋︊﹢دی ︫︭﹩ ﹝︀ ︋︧︐﹍﹩ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︋﹥ ا︑︀د دارد.
 ﹩︭︫ ︹﹁︀﹠﹞ ︀م ر︨︀ن در ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه اش﹫︎ ﹉ ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز
︀ً د︀ر ﹝︪﹊﹑︑﹩ در روا︋︳  ︠﹢درا در او﹜﹢️ ﹇︣ار د﹨︡، ︵︊﹫︺︐
و  ︀ل  در   ︣﹫︔︃︑  ﹩︋  ً︀ ︺︴﹇  ︩﹛︀  ﹟ا و  ︫﹢د   ﹩﹞ ا︵︣ا﹁﹫︀ن   ︀︋
و   ︤﹋︣﹝︑ ︋︀ ︻︡م  ﹡︊﹢ده و ︻︱﹢ ︠︡﹝︐﹍︤ار  ︎﹫︀م ر︨︀ن  ا︧︀س 
آرا﹝︩ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︡ آ﹡︴﹢ر ﹋﹥ ︀︋︡ در ︠︡﹝︀ت ︠﹢د ︸︀﹨︣ ︫︡ه و 

︻︪﹅ را ︋﹥ ︡﹨ ﹟︣︀︨﹥ د﹨︡.
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹡︡ا︫︐﹟ رو﹫﹥ ﹋︀ر ﹎︣و﹨﹩ و در ﹡︷︣ ﹡﹍︣﹁︐﹟ د﹍︣ان 
︻︡م  ︋︣ای   ﹩﹝﹞  ﹏﹞︀︻ ر︨︀ن  ︎﹫︀م   ﹉ِ﹢﹋  ﹜﹫︑  ﹉ در 

﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ در ︎﹫︀م ر︨︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ﹩﹡︀︗ ا﹡︖﹞﹟   ﹉ از   ﹩︤︗  ﹤﹋  ﹜﹫︑  ﹉ ا︻︱︀ء  ا︨️  ﹐زم 
﹨︧︐﹠︡، ارا﹥ د﹨﹠︡ه ﹨﹞︀ن ︻︪﹅   و ا︑︀دی ︋︀︫﹠︡ ﹋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ 
 ﹉ ️﹠︨ ﹩﹞︀﹠﹝﹎ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ .️︨︣ده ا﹋ ﹤︡﹨ ا︻︱︀ء ﹉︑ ﹉︑
از ﹉ ﹋﹏ ﹨︧︐﹫﹛ و ﹝﹞﹊﹟   ﹩︤︗ ︀﹞  ﹤﹋ ︀دآور ﹝﹫︪﹢د   ︀﹞  ﹤︋
︀︫﹫﹛ و﹜﹩  ﹙﹫﹆﹥، ﹡︷︣ و ﹁﹊︣ دا︫︐﹥︋  ا︨️ ︑﹀︀وت ﹨︀ی ز︀دی در︨ 
 ﹩︫﹑︑  ︀︋ ︠︡﹝︐﹍︤اران  ︑﹞︀م  و  دارد  ﹨︡ف   ﹉ ا﹡︖﹞﹟   ﹟ا
 ﹤﹞︀﹡︣︋ ︎﹫︀م  ر︨︀﹡︡ن  ︋︣ای   ﹩︭︫  ︹﹁︀﹠﹞ از  ︋︡ور  و  ا︓︀ر﹎︣ا﹡﹥ 

︋︣ای  را   ︹︗︣﹞  ﹉  ︀﹠︑ دوم   ️﹠︨  ﹟﹫﹠︙﹝﹨  .︡﹠﹠﹊﹫﹞ ︑﹑ش 
در   ﹤﹋ ا︨️  ︠︡او﹡︡  آن  و   ︡﹠﹋  ﹩﹞  ﹩﹁︣︺﹞  ︀﹨ ﹎﹫︣ی   ﹜﹫﹝︭︑

و︗︡ان ﹎︣وه ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︫﹢د.
︑﹞︀م ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︐﹥ ︀︋︧️ ︵︊﹅ ︠︳ ﹝︪﹩ ﹋﹞﹫︐﹥ ︠︡﹝︀ت ︠﹢د را 
︋﹥ ا﹡︖︀م ︋︨︣︀﹡﹠︡ ﹝﹛ ا︨️ ﹋﹥ ﹝︀ ﹨﹞﹢اره از ︀︋︡ ﹨︀ و ﹡︀︊︡﹨︀ی 

.﹜﹫︀﹝﹡ ︤﹫﹨︣︎ ری﹢﹞ آ﹝﹢ز︫﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ و  از ︠﹢د
﹝﹣︔︣︑︣ی   ﹏﹊︫  ﹤︐﹫﹝﹋ در   ﹩︺﹝︗ ︠︣د  ا︨︀س   ︣︋  ︀﹞ ︠︡﹝︀ت 
﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹝︀ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫﹛ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ و︗︡ان ﹎︣و﹨﹩ ﹨︡ف ا︮﹙﹩ 

.﹜︣︊︋ ︩﹫︎ را ﹤︐﹫﹝﹋
و  ﹡︷︣ات   ︡︀︋  ︀﹞  ﹤﹋  ﹜︣﹫﹎  ﹩﹞ ︀د   ️﹠︨  ﹟ا در   ﹟﹫﹠︙﹝﹨
︎﹫︪﹠︀دات ︠﹢د ︗︋ ﹤ ︣﹨ ️︐︣ ︫︡ن رو﹡︡︠︡﹝︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ را 
﹡︀︊︡ روی ︻﹆︀︡ ︠﹢د ︎︀﹁︪︀ری ﹋﹠﹫﹛. ﹝︀ در ﹨︣  ا﹝︀  ︋﹫︀ن ﹋﹠﹫﹛ 

︫︣ا︀︋ ﹩︴︡ ︑︀︋︹ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹋﹞﹫︐﹥ ︋︀︫﹫﹛.
 ﹅ ︀﹞ ا︨️ و ﹏︀﹝︑ ️﹢︱︻ ﹤﹞ز﹐ ︀﹠︑ :︡﹢﹎ ﹩﹞ م﹢︨ ️﹠︨
 ﹩﹞︀﹝︑ .﹜ا︮︣ار و ︎︀﹁︪︀ری و ﹇︱︀وت ﹋︣دن را ﹡︡ار ﹤﹡﹢﹍︙﹫﹨
︋︣﹎︤ار  ︗﹙︧︀ت  در   ️︧︀︋  ﹩﹞  ﹩﹚︀﹝︑  ﹑ً﹞︀﹋  ︤﹋ ا ︣﹞ ︋﹫﹞︀ران 

.︡﹠﹠﹋ ️﹋︫︣ H&I ﹤︐﹫﹝﹋ ︳︨﹢︑ ︫︡ه
︀ً د︡ه ︫︡ه ﹋﹥ ︋︺︱﹩ از ︠︡﹝︐﹍︤اران ر﹡︖﹫︡ه ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ از  ﹨︀﹎
 NA ﹤ ︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت ﹝︀︋  ︀ر︫   ︋﹟︡﹠ از ︦ ا ﹤﹊﹠﹉ ﹝︺︐︀د︎ 
﹋﹩ ︠﹢د را از ا︣︵ ﹟﹅ د﹡︊︀ل  و︮﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د و ︋︊﹢دی و ︎︀
 ﹤﹋ ﹜﹢︫ ︀دآور ︋﹥ ︠﹢د  ︀︋︡ ﹝︡ام   ﹤﹋ ️︨︀︖﹠ا ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، و 
 ﹤︋ ︀﹡ا︨️ و آ﹝︡ن و ﹡﹫︀﹝︡ن آ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹩﹁︣︺﹞ ︀﹞ ﹜︨ و︸﹫﹀﹥ و
︠﹢د︫︀ن  ︋︧︐﹍﹩ دارد. و ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥ در ︨﹠️ ︎﹠︖﹛ آ﹝︡ه، ﹝︀ 
︑﹠ ︀︀﹝﹏ ︎﹫︀م ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︧︐﹫﹛. و ﹨︣﹎︤ ﹡︀︊︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ 
︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ی ا﹟ ا﹡︖﹞﹟ در ︾︀﹜︉ ﹎︣وه ﹨︀ و ﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی 
د﹡︊︀ل  را  ﹝︪︐︣ک  ﹨︡ف  و  و︸﹫﹀﹥   ﹉  ︿﹚︐﹞  ﹩︑︀﹞︡︠
︠﹢د   ﹤︐﹫﹝﹋ در   ﹩︑︀﹞︡︠  ️︧︎  ﹤ در   ️︧﹫﹡  ﹜﹞  .﹜﹫﹠﹋  ﹩﹞
 ﹤︋ ﹤﹋ ﹩︐﹫﹛﹢︧﹞ ︀ه و﹍︀︗ ا︨️ ﹋﹥ در ﹜﹞ ،﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ️﹞︡︠

︻︡ه دار︺︐﹞ ﹜︡ا﹡﹥ و ︋︀ ︗︡️ ︑﹑ش ﹋﹠﹫﹛.

H
 &

 I

 ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡︀ و ز﹡︡ا﹡︀ی ︫﹢رای ﹝﹠︴﹆﹥ ا︣ان

H & I در ︀︐﹠︨ ︀ر︋︣د﹋

١١︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 . ﹩﹋ ︀︠ ﹋︣ه ی  ︨︣ا︨︣  در  ︋︊﹢دی  دو︨︐︀ن  درود ︠︡﹝️   ︀︋
﹝︡︑﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︀﹏ ︋﹢دم از ︑︖︣︋﹥ ی ︋︊﹢دی ام در ︋︣﹡︀﹝﹥ ︋︣ای 

.﹜︧﹢﹠︋ دو︨︐︀ن
﹝﹟ از ︨﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︋︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر آ︫﹠︀ ︫︡م، ︋﹩ ︠︊︣ از آ﹡﹊﹥ 
﹋︖︀ آ︋︀د︧️ ﹋﹥ ︠﹫﹙﹩ زود  ︀﹡ ︡︀︫ ︀ راه ︑︀ ﹋︖︀︨️، و ﹟ا
در ﹝︧﹫︣ آن ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛ و ﹨﹞﹫﹟ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ از 
درس ︠﹢ا﹡︡ن ﹨﹛ ﹝︣وم ︫﹢م. ﹋﹑س اول را﹨﹠﹞︀﹩ ︋﹢دم ﹋﹥ 
︑︣ک ︑︭﹫﹏ ﹋︣دم و ﹝︭︣﹁﹛ روز ︋﹥ روز ︋﹫︪︐︣ و ︋﹫︪︐︣ ﹝﹩ ︫︡ 
﹥ ﹉ آدم ور︫﹊︧︐﹥ ﹋︀﹝﹏،   ︋﹏︡︊︑ ﹤﹋ ر︨﹫︡م ﹩︀︗ ﹤  ︋﹤﹊﹠ا ︀︑
از ﹡︷︣ ﹝︀﹜﹩، ︗︧﹞﹩ ، رو﹩ و روا﹡﹩ ︫︡م و ︐﹩ ز﹡︡ان را 
﹨﹛ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم. ︑︀ ا﹠﹊﹥ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡ ︫︀﹝﹏ ︀ل ﹝﹟ ﹨﹛ ︫︡ 
و ︑﹢︨︳ ﹊﹩ از دو︨︐︀ن ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹋︣دم. ︎︦ از 
︣ ﹋︀ر  ️ ﹝︀ه︨  ﹥ ︻︧﹙﹢﹥ ر﹁︐﹛ و ﹝︡ت ﹨﹀ ︣ای ﹋︀ر︋  ︋ ﹩﹋ ︫︩ ﹝︀ه ︎︀
︋﹢دم ︑︀ ا﹠﹊﹥ ︋︀ ︑﹑ش و ﹡︀﹝﹥ ﹡﹍︀ری ﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م دادم ﹇︊﹢ل 
﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ در ︫︣﹋️ ﹡﹀️ ا︨︐︡ام ︫﹢م و﹜﹩ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ︋﹥ ︻﹙️ 
﹡︡ا︫︐﹟ ﹝︡رک ︑︭﹫﹙﹩ ا﹟ ﹋︀ر را از د︨️ دادم و ︋﹥ ︫﹫︣از 
︋︣﹎︪︐﹛ و را﹨﹠﹞︀  ﹎︣﹁︐﹛ و ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹡﹞﹢دم و در 
︵﹢ل ا﹟ ﹝︡ت ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ﹨﹛ ﹝︡رک د︍﹙﹛ ︋﹍﹫︣م و ﹉ ﹋︀ری 
︀﹡﹢اده و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ز﹡︡﹎﹩ ︠﹢︋﹩ دا︫︐﹥  د︨️ و ︎︀ ﹋﹠﹛ و در ﹋﹠︀ر ︠
︋︀︫﹛ و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن ︋︣ای ﹎︣﹁︐﹟ ﹁﹢ق د︍﹙﹛ ︔︊️ ﹡︀م ﹡﹞﹢ده ام. آری 
 ︀︖﹠﹝﹟ ﹋﹥ ︠﹢ا﹡︡ن و ﹡﹢︫︐﹟ ﹨﹛ ︋﹙︡ ﹡︊﹢دم ︋﹥ ﹋﹞﹉ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ ا

ر︨﹫︡ه ام .

︫︣ا︳ ا︨︐︓﹠︀﹩ ︠﹢د را ﹡︀د︡ه ﹝﹩ ﹎﹫︣م و از ا︮﹢ل ︋︊﹢دی ﹋﹥ درآن ︋︀ ︋︧﹫︀ری 
از ا﹁︣اد د︫︣ ︣﹍﹉ ﹨︧︐﹛، ا︨︐﹆︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ︨︐﹩ ﹨︀ ﹝﹟ را از ︋︊﹢دی ︗︡ا 

﹡﹞﹩ ﹋﹠︡؛ ︋﹙﹊﹥ ﹝︣ا ︋﹥ ︨﹢ی آن ︗︢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡.
(﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز)

﹡﹢را﹜︡﹟. ب از ︫﹫︣از

﹝︧﹟. ح از ورز﹡﹥

﹢د. ︣ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ از ﹝︣﹋︤ ا︨︐︀ن دور︋  در︫ 
﹢د. ﹝﹟  ︡ه︋  ︧﹫︀ری از ︗﹢ا﹡︀ن︫  ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر دا﹝﹠﹍﹫︣ ﹝﹟ و︋ 
از ︗﹞﹙﹥ ﹋︧︀﹡﹩ ︋﹢دم ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره دو︨️ دا︫︐﹛ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را 
︑︖︣︋﹥ ﹋﹠﹛ و ︋︀ آ﹡﹊﹥ در︋︀ره ا︻︐﹫︀د ﹫︤﹨︀ی ز︀دی ︫﹠﹫︡ه ︋﹢دم، 

﹨︣﹎︤ ︑︭﹢ر ﹡﹞﹫﹊︣دم ﹋﹥ ︠﹢دم ﹡﹫︤ ﹝︺︐︀د ︫﹢م.
 ،﹜و دو ︋︣ادرم ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده ای ﹝︢﹨︊﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د ﹟﹞
از و︗﹢د ﹉ ﹡﹫︣وی ﹝︣ب و ﹇︡ر︑﹞﹠︡ ︋﹥ ﹡︀م ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د 
 ﹤﹊︀ر ︋﹫﹞︀ری ا︻︭︀ب ︫︡ه ︋﹢د، ︋︴﹢ر︎︡رم د .﹜د﹢︋ ﹏﹁︀︾
د﹍︣ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ در﹝︀ن او ﹡︡ا︫︐﹫﹛، ا﹝︀ ︠﹢ا︨️ و اراده ︠︡او﹡︡ 

﹫︤ د﹍︣ی ︋﹢د!
︫︭﹩ ﹋﹥ او را ﹁︫︣︐﹥ ﹝﹩ ﹡︀﹝﹛ از ︫︣ی د﹍︣ ︋︣ای ﹋︧︉ و 
﹋︀ر ︋﹥ ︫︣ ﹝︀ آ﹝︡ه ︋﹢د. او ︎︦ از ﹠︡ ﹝︀ه ︋︀ ﹉ ﹝︺︐︀د در 
 ﹉ ︀د راه ا﹡︡ازی﹠︪﹫︎ آ︫﹠︀ ︫︡ه و ︋﹥ او ︣﹍دی د﹢︊︋ ︀ل
 ︀︋ ﹤︧﹚︗ ﹉ ︣﹍︡﹊ ︀ری﹊﹝﹨ ︀︋ ︀﹡را داده ︋﹢د. آ NA ﹤︧﹚︗
 ﹟ا داد﹡︡.   ﹏﹫﹊︪︑  ﹟﹞  ︫︣ در  ﹝︣︋︀ن  ︠︡او﹡︡  و   ﹢︱︻ دو 
 ﹟ا︋︐︡ا در ︠︀﹡﹥ ﹨︀ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫︡ ا﹝︀ ︵﹢﹜﹩ ﹡﹊︪﹫︡ ﹋﹥ ا ﹤︧﹚︗

︗﹙︧﹥ ﹡﹢︎︀ ︑﹢ا﹡︧️ ا︻︱︀ی ︋︧﹫︀ری را ︗︢ب ﹋﹠︡.
 ︫︣ ︨︣و︮﹏ ︫︡ن ︗﹙︧﹥ ︋﹥ ︎﹫﹊︣ه ا﹡︖﹞﹟، آوازه آن در ︨︣ا ︀︋
 ﹩﹡︀︊︭︻  NA ﹡︀م  ︫﹠﹫︡ن   ﹩︐ و  د︡ن   ︀︋  ﹤﹋  ﹟﹞ ا﹝︀   .︡﹫︙﹫︎
︋︀ ا﹟ ﹋︀ر ﹝︀﹜︿ ︋﹢دم و ﹨﹞﹢اره ﹝﹩ ﹎﹀︐﹛:  ﹝﹩ ︫︡م، ﹋︀﹝ً﹑ 
﹉ ︻﹞︣ ﹝﹢اد ﹝︭︣ف ﹋︣د ︪︡﹡ ﹤︗﹢︐﹞ ﹩︧﹋ ﹜︀﹐ ︋︣وم و 

︀ً ﹋﹥ ﹝︧︣ه ا︨️!! ︠﹢دم را ﹝︺︐︀د ﹝︺︣﹁﹩ ﹋﹠﹛؟... وا﹇︺
︀ ︑﹞︀م ﹝﹆︀و﹝️ ﹨︀  ︡او﹡︡︋ ﹩ ﹡︷﹫︣ ا︨️،︋   ︠️︣︡﹞ ﹤﹋ ︀︖﹡و﹜﹩ از آ
و ﹝︀﹜﹀️ ﹨︀ی ﹝﹟، ﹉ ︫︉ ︠﹢دم را در ︗﹞︹ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م 
﹋︣دم،   ﹩﹞  ︀︫︀﹝︑ را  ا︻︱︀ء   ﹟︐﹁︣﹎  ︌﹫  ﹤﹋  ﹩﹛︀ در  د︡م، 
 ،﹜﹠﹋ ﹤︣﹎ ︡م﹫︪﹋ ﹩﹞ ️﹛︀︖ ﹢د، ا﹝︀︠  ︡ه︋  ︣ از ا︫﹉︫   ︎﹜﹡︀﹝︪
 ︀ن ﹋︣دم: آ﹢﹝︱﹞ ﹟︡ ﹣ا﹐︑﹩︋  ︡او﹡︨︡  ﹁﹆︳ ︀دم ﹨︧️ ﹋﹥ از︠ 
و﹇️ آن ﹡︨︣﹫︡ه ﹋﹥ د︨️ ﹝︣ا ﹨﹛ ︋﹍﹫︣ی؟ آ︀ د﹍︣ ︠﹀️ و 

︣ا﹛ ﹋︀﹁﹩ ﹡﹫︧️؟... ︠﹢اری︋ 
﹨﹞︀ن ︫︉ ا︑﹀︀ق ︻︖﹫︊﹩ ︋︣ا﹛ رخ داد ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹨﹛ ﹎︣﹝︀ی آن 
را ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ﹁︣ا﹝﹢ش ﹡﹊︣دم آ︾﹢ش ︠﹢ش آ﹝︡﹎﹢ را و 

︀دم ﹡︣﹁︐﹥ ︋︣ق ﹫︌ ︨﹀﹫︡ی، ﹋﹥ ︪﹞︀﹡﹛ را ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د.
از آن روز﹨︀ ︋﹫︩ از ﹨︪️ ︨︀ل ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹠﹢ز روی آن 
︮﹠︡﹜﹩ ﹡︪︧︐﹥ ام از ︠︡﹝︐﹍︢اران ﹎︣وه ﹨︧︐﹛ و ﹎︣وه ﹝︀ ا﹝︣وز 

︡ا﹇﹏ ٧٠ ︑︀ ٨٠ ︻︱﹢ ︔︀︋️ دارد.

و   ﹟﹞ ا﹝︣وز  و  ا﹁︐︀د  ا︑﹀︀ق  ︠﹢ا︨️،  ︠︡او﹡︡  ﹢ن  آری 
ک ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، ︎︡رم  ︋︣ادرا﹡﹛ ︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹨︧︐﹫﹛ و ︎︀
 ︘﹫﹨  ︣﹍د ا﹝︣وز  و  ا︨️  آورده   ️︨︡︋ را  ﹡﹫︤ ︨﹑﹝︐﹩ ︠﹢د 
﹎﹢﹡﹥ دارو﹩ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡، و در ﹋﹠︀ر ﹁︣ز﹡︡ا﹡︩ ︋︀ آرا﹝︩ 

و آ︀︨︩ ﹝﹫﹏ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ا︨️.
ا﹝︣وز   ﹤﹋ ︨︍︀︨﹍︤ارم  و   ﹜︐︧﹨ ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ﹝︡﹢ن 

ز﹡︡ه ام و د﹍︣ان ﹨﹛ در ﹋﹠︀ر ﹝﹟ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.
︠︡او﹡︡ا ︨︍︀︨﹍︤ارم

︀ً د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران  ︮﹢︭﹞ ،﹟﹝︖﹡︢اران ا﹍︐﹞︡ ︲﹞﹟ ︑︪﹊︣ از︠ 
﹫︀م︋ ︊﹢دی  ︎﹤﹞︀﹠﹚︭﹁

︠︡ا ﹇﹢ت

︫﹊︧️، ︎﹏ ︎﹫ـ︣وزی
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١٩︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹟﹞ .﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ ︀﹝︫ ︡ان  ︋︣ای﹝﹨ را از  ز﹡︡ان ﹤︋︣︖︑ ﹟ا ﹟﹞
︎︦ از ٣٠ ︨︀ل ︑︣︉ و ︑﹞﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩ و 
از د︨️ دادن ︠︀﹡﹢اده ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال ︋﹫﹞︀ری ︋﹢ده ︋﹥ 
د﹜﹫﹏ ﹉ ︋︡﹨﹩ ﹝︀﹜﹩ ︨︣ از ز﹡︡ان در آوردم. ا﹁﹊︀ر و ر﹁︐︀ر 
︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ ام در ز﹡︡ان ﹨﹛ ادا﹝﹥ دا︫️ و ﹨︣﹜ ﹤︷﹉ ز﹡︡ان 
 ﹤﹊﹠ا  ︀︑  ،﹜︐︠︀︨  ﹩﹞  ﹜︊﹚﹇ و  ذ﹨﹟  در  ︑︣ی  ﹝﹢ف  و  ︋︤ر﹎︐︣ 
 ﹉﹝﹋ ︀ ﹥ او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ NA  ﹋﹥ در ز﹡︡ان︋   ︋︩﹫ ︀ل︎   ︨٢ ﹤  ︋﹉︤د﹡
روز  آن  و  ﹋︣دم   ️﹋︫︣  ︫︡  ﹩﹞ ︋︣﹎︤ار   H&I ︠︡﹝︐﹍︤اران 
در   ﹤﹋ دو︨︐︀﹡﹩  ︋︣ای   ︡︀︫ ︋︀ز ︫︡.   ﹜رو  ﹤︋ ︋︊﹢دی  در﹨︀ی 
 ﹤﹋ ︫︡︀︋ ا︻︐﹫︀د ﹨︧︐﹠︡ ︗︀﹜︉  ︋﹫﹞︀ری  ︫︣ا︳ ﹝︪︀︋﹥ ﹝﹟ ﹎︣﹁︐︀ر 
︣ا ︳︱﹢ر  ︣﹡︀﹝﹥ ︐﹩ در︫   ︋﹟ا ︀  ︋﹩︀﹠︫ق آ﹢ ︋︡ا﹡﹠︡ ذوق و︫ 
︤ر﹎﹩ ا︨️ ﹋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ را ﹝︐﹢ل ﹝﹩ ﹋﹠︡.  درز﹡︡ان، ﹡﹢ر ا﹝﹫︡︋ 
 ︀︋ و  ﹡︡ا︫︐﹛  ︋︀ ︠﹢د   ﹩﹁︀﹋ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︮︡ا﹇️   ︀︋  ﹩︀﹠︫آ  ﹏اوا در 
 ﹟︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ ﹡︪︧️ و ︋︣︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋﹥ ︠︀︵︣ ا﹞
﹝﹢︲﹢ع د︀ر آ︫﹀︐﹍﹩ ︫︡ه ︋﹢دم ا﹟ ︑︖︣︋﹥ درد آور ︋︀︻︒ 
︫︡﹋﹥ ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︎﹠︀ه ︋︊︣م و ︗︡ی ︑︣ ا︮﹢ل آن را ︎﹫﹍﹫︣ی 
و ا︗︣ا ﹋﹠﹛. ︋︺︡ از ﹠︡ ﹝︀ه ︠︡﹝️ در ︗﹙︧︀ت و را﹨﹠﹞︀ دا︫︐﹟ 
﹢د ﹋﹥ ﹝﹟   ︋﹟︤ه، ا︖︺﹞ .︡ ︣ا﹛ آ︾︀ز︫  و ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م، ﹝︺︖︤ات︋ 
︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︪﹊﹑ت ﹝︀﹜﹩ و ﹡︡ا︫︐﹟ ﹝﹑﹇︀ت ︑﹢ان ﹎︣﹁︐﹟ و﹋﹫﹏ را 
 ﹤﹋ ﹁︨︣︐︀دم  و﹋﹫﹙﹩  ︋︣ای  را  ام  ︀را﹡﹥  ︎﹢ل   ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا ﹡︡ا︫︐﹛، 
︎﹫﹍﹫︣ ﹋︀ر﹨︀﹛ ︋︀︫︡. ا﹝︀ در ﹋﹞︀ل ︑︺︖︉ او ︎﹢ل ﹝︣ا ﹇︊﹢ل ﹡﹊︣د 
 ﹟ا﹝︣وز از ︎︪️ ا .️﹁︣︢︎ ︀ن و﹋︀﹜️ ﹝︣ا﹍و ︋﹥ ︮﹢رت را
د﹢ار﹨︀ ︋︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن ︋﹥ ︫﹞︀ ﹨﹞︡ردا﹡﹛ ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ز﹡︡ان وا﹇︺﹩ 
﹁﹊︣ ︋︧︐﹥ و ︋﹫﹞︀ر ﹝﹟ ︋﹢د ا﹝︣وز ا︧︀س آزادی ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︋﹥ 
 ﹉دو︨︐﹩ و ﹡︤د ️︮︣﹁ ︦︊ و︮﹏ ︫︡م. در ﹁︱︀ی ﹤﹞︀﹡︣︋
︑﹠︀﹩ و د﹜︐﹠﹍﹩ ﹇﹙︉  ﹁︣اوان ا︨️، ︣ا ﹋﹥  ︋︀ ︠︡او﹡︡  ︫︡ن 
︡او﹡︡ در د﹜︀ ا︧︀س  ︀ک ﹝﹫﹊﹠︡ و ︱﹢ر︠  ا﹡︧︀ن را ﹜︴﹫︿ و︎ 
﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ زودی دو ︨︀﹜﹥ ﹝﹩ ︫﹢م و ا﹟ ا︧︀س ︫︀دی را از 
.﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹜︡﹆︑ ار﹨︀ی ︋﹙﹠︡ ︋﹥ ︑﹞︀م ︫﹞︀ دو︨︐︀ن ︎︀ک﹢د ️︪︎

︨︀﹜︀ی ز︀دی ا︨️ ﹋﹥ در ز﹡︡ان ︋︧︣ ﹝﹩ ︋︣م، ﹝﹟ از ﹨﹞︀ن دوران 
﹋﹢د﹋﹩ ﹨﹢ش، ا︨︐︺︡اد و ا﹡︣ژی ︋︀﹐﹩ دا︫︐﹛ و آرام و ﹇︣ار ﹡︡ا︫︐﹛ 
︀﹡﹢ن ﹎︣︤ی، ﹝︣﹎ ️﹫﹛﹢︧︤ی  ︀﹡﹥ از ا﹟ دا︫︐﹥ ﹨︀ در ﹝︧﹫︣ ﹇ و﹜﹩ ﹝︐︃︨﹀
و ﹡︷﹛ ﹎︣︤ی ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋︣دم و ﹨︣﹎︤ ﹉  را︋︴﹥ ︠﹢ب ︋︀ ︠︀﹡﹢اده 
و ﹨﹞﹊﹑︨﹩ ﹨︀ی ﹝︡ر︨﹥ و ﹝︺﹙﹛ ﹡︡ا︫︐﹛. ا︧︀س ︠﹑ء ︫︡︡ از 
﹩ ﹡︷﹞﹩ و ر﹁︐︀ر﹨︀ی   ︋﹤﹫رو ﹟︀ل ا ︣﹨ ﹤ درون ﹝︣ا آزار ﹝﹩ داد.︋ 
از د︋﹫︨︣︐︀ن ا︠︣اج ︫﹢م و  ا︨︐︺︡اد  ︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ در اوج  ﹝︣ب 
﹨︣﹎︤ ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︭﹫﹏ ﹡︣وم. در دوران ︠︡﹝️ ﹡﹫︤ ﹨﹞﹫﹟ ا﹁﹊︀ر و 
رو﹫︀ت ﹨﹞︣ا﹨﹛ ︋﹢د و ︎︦ از ٥ ︨︀ل ︠︡﹝️ ﹝﹢﹁﹅ ︋﹥ ا︠︢ ﹋︀رت 
﹥ ز﹡︡ان  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹁︣ار و ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝︖︣﹝︀﹡﹥︋  ︀ر﹨︀︋  ︡﹝️ ﹡︪︡م و︋  ︀︎︀ن︠ 
از  در و︗﹢دم   ﹩﹆﹫﹝︻ ر﹡︖︩  ﹨﹞﹥ ︀ل  در  و   ﹤︪﹫﹝﹨ ر﹁︐﹛.  ﹡︷︀م 
﹢د   ︠️︫﹢﹡︣  ︨﹟را ﹝﹆︭︣ ا ︀﹡︀ن و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ دا︫︐﹛. آ﹝﹚︺﹞ ،﹤︺﹞︀︗
︣︋︀زی  ﹢د ︑﹙﹆﹩ ﹝﹩ ﹋︣دم. در دوران︨  ︡ا را د︫﹞﹟︠  ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ و︠ 
روی   ︣︋  ﹩︫﹢︎︨︣ ︋︀ ﹝︭︣ف  و  آ︫﹠︀ ︫︡م  ﹝﹢اد   ︀︋ ︋︀ر  او﹜﹫﹟  ︋︣ای 
ر﹁︐﹥  ر﹁︐﹥  و  ﹎﹠︀ه و ︠︖︀﹜️ و ﹆︀رت ︠﹢د ﹝﹩ ﹎︢ا︫︐﹛  ا︧︀س 
﹥ ﹝︣ور ﹁﹆︳  ﹢د ﹎︣﹁️ و︋   ︠﹤ ﹊﹏ ︣﹁﹥ ای ︑︣ی︋  ا︻﹞︀ل ﹝︖︣﹝︀﹡﹥ ام︫ 
 ﹉ ﹏﹫﹊︪︑ ︀ ︀﹐︠︣ه︋  ︣ور و ﹝︖︣م ا︵︣ا﹁﹛ ار︑︊︀ط دا︫︐﹛.︋  ︋︀  ا﹁︣اد︫ 
︑﹫﹛ ﹠︡ ﹡﹀︣ه ︋﹥ ︨︣اغ ︨︣﹇️ ﹨︀ی ﹝︧﹙︀﹡﹥ ر﹁︐﹛ و ︋︺︡ از ﹝︡︑﹩ 
﹢د ﹡﹫︀ورد   ︠﹤ ︡﹛. ا﹝︀ د︨︐﹍﹫︣ی و ز﹡︡ان ﹨﹛ ﹝︣ا︋  ﹨﹞﹍﹩ د︨︐﹍﹫︫︣ 
و ﹨﹞︙﹠︀ن در ﹝﹫︳ ز﹡︡ان ︋﹥ د︻﹢ا، زور﹎﹫︣ی و ︫︣ارت ﹝︪︽﹢ل 
 ﹤  ︋.︡ ﹥ ﹝﹊﹢﹝﹫︐﹛ ا︲︀﹁﹥︫  ﹑ف ز﹡︡ان︋  ﹥ د﹜﹫﹏︠  ︀ر︋   ︋﹟︡﹠ دم و﹢︋
ا﹁︐︀دم. و ﹋︀﹝﹑ ﹝︣گ رو﹩ را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم. ︠︀﹡﹢اده و  ا﹡﹀︣ادی  
ا︵︣ا﹁﹫︀ن و ﹝︧﹢﹜﹫﹟ ز﹡︡ان ﹋﹥ ︠﹫﹙﹩ ︑﹑ش ︋︣ای ا︮﹑ح ﹝﹟ ﹋︣ده 
 ︳دم ﹨﹛ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ ︑︽﹫﹫︣ ︫︣ا﹢︠ ﹩︐ د﹡︡ ︋﹥ ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ر︨﹫︡﹡︡ و﹢︋
ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹡︡ا︫︐﹛. ﹁︣دی ﹝︽︣ور، ︻︭︊﹩  و ر﹡︖﹢ر و ︠﹢د ﹝﹢ر ︫︡ه 
 ﹤︋ ای  ﹝︀ده   ︣﹨ ﹡︡ا︫︐﹛.   ﹩︨︀︧ا و  روا﹡﹩   ،﹩︀دل رو︺︑ و  ︋﹢دم 
 ﹤︣﹎ ︀ری﹝ ﹫﹙﹩ و﹇︐︀ از درد︠  د︨︐﹛ ﹝﹩ ر︨﹫︡ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و︠ 
︀︡ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم ︑︀  ﹥ ز﹝﹫﹟ و ز﹝︀ن ﹡︀︨︤ا ﹝﹩ ﹎﹀︐﹛.︋  ﹝﹩ ﹋︣دم و︋ 
︋︐﹢ا﹡﹛ ﹡﹀︦ ︋﹊︪﹛، آب ︋﹢رم و ︋﹥ ︀د ︾︢ا ︋﹫︀﹁︐﹛. ︑︀ ا﹠﹊﹥ ٢ ︨︀ل 
﹫︀م ر﹨︀﹩ از ا︻︐﹫︀د ︑﹢︨︳ دو︨︐︀ن ﹋﹞﹫︐﹥   ︎﹤︡﹨ ︡ا ﹢ا︨️︠   ︠﹤  ︋︩﹫︎
﹥ د︨️ ﹝﹟ ﹨﹛ ر︨﹫︡.  ﹢د﹡︡︋  ﹫︀م ر︨︀﹡﹩ در ز﹡︡ان︋  H&I  ﹋﹥ در ︀ل︎ 

 ﹜︀﹝﹠﹨را ﹤﹫︮﹢︑ ﹤︋ ﹩﹋ در ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹋︣دم و از ١٨ روز ︎︀
︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹋︣دم. و ︨﹀︣ رو︀﹡﹩ ام را آ︾︀ز ﹋︣دم و ︋﹥ 
﹝︣ور ︋︀ ︫﹠︀︠️ ︠﹢دم و ﹝︀﹨ ️﹫﹛﹢︧﹛ ﹎︫︢︐﹥ را ر﹨︀ ﹋︣دم و ︋﹥ 

﹢دم ر︨﹫︡م. ﹥ د﹡︊︀ل آن︋   ︋︀﹛︀ آرا﹝︪﹩ ﹋﹥︨ 
 ﹟︣︑ ﹩﹡︀رو ،︳︫︣ا ﹟︣︑︡︋ ان در﹢︑ ﹩﹞ ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹟ا︮﹢ل ︨︀ده ا ︀︋
ز﹡︡﹎﹩ را دا︫️. در ︫︣ا︨ ︳️ ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن ﹝︪﹊﹏ ا︨️ و﹜﹩ ︋︀ 
دا︫︐﹟ ︠︡ا﹞ ﹩︣︋︀ن ︫︣﹋️ ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧︀ت و ر︻︀️ ا︮﹢ل 
︀زی، ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م و ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹡︪︣︀ت NA ﹝﹫︐﹢ان  او﹜﹫﹥ ︀ ︑﹢پ و ز﹝﹫﹟︋ 
︡او﹡︡ا ﹝﹟ ﹜﹫︀﹇️ ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹜︴︿ ︑﹢ را  ︎︀ک ﹝︀﹡︡ و آرا﹝︩ دا︫️.︠ 
﹡︡ا︫︐﹛. ︋﹥ ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥ ﹨﹫︘ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︻︢ا︋﹩ روی ﹋︣ه ز﹝﹫﹟ 
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درود ︋﹫﹊︣ان ︋﹥ دو︨︐︀ن و ﹨﹞︡ردا﹡﹛ در ﹡︪︣﹥ وز﹟ و ︋﹩ ﹨﹞︐︀ی 
︵︣ز   ﹤︋ ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ︨︣ا﹡︖︀م   ︡﹫︫︀︋ ︑﹠︡ر︨️  ︋︊﹢دی،  ︎﹫︀م 
و︪︐﹠︀﹋﹩، ﹋﹙﹫﹥ ی زوا︀ی ︎﹫︡ا و ︎﹠︀ن ز﹡︡﹎﹩ ︎︣ درد و ر﹡︖﹛ 
︩ از ﹨﹞﹥، ︗︧﹞﹛  ﹫ ﹢د.︋  را ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار داده و ﹝︐﹑︫﹩ ﹋︣ده︋ 
 ،︉︫  ︣ ﹨ ﹝︭︣ف،  در  ا︗︊︀ر   ︣ ︋ ︻﹑وه  ︋﹢د.  د︡ه  ︗︡ی   ︉ آ︨﹫
︑︭﹞﹫﹛ ︋﹥ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹛ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره در ﹝﹫︀﹡﹥ ﹨︀ی روز 
︋︺︡ ︋︀ و︨﹢︨﹥ و درد و ︠﹞︀ری ︋﹫︡ار ﹝﹩ ︫︡م و دو︋︀ره ﹝︖︊﹢ر 
︋﹥ ﹝︭︣ف ︋﹢دم. از ︫︡ت درد روده و ﹝︺︡ه ﹡﹥ ︠﹢اب دا︫︐﹛ و 
﹡﹥ ︠﹢راک. ر﹡﹌ و رو﹛ زرد و ︋﹩ روح و ︗︧﹞﹛ ﹡﹫︿ و 
 ﹏﹝﹊﹞ ︠﹢اب،  و  ﹝︺︡ه  ﹨︀ی  ﹇︣ص  ا﹡﹢اع   ﹤︪﹫﹝﹨ ︋﹢د.  ︋﹫︖︀ن 
﹝︭︣ف ﹝﹢ادم ︋﹢د﹡︡ و ا ﹟︣︠﹥ ︑﹊︣اری و︨﹢︨﹥ و ﹝︭︣ف 
︑﹢أم ︋︀ درد و ︋﹫﹞︀ری، ︵﹢﹝︀ر ︻﹞︣م را دو د﹨﹥ ︋﹛ ︎﹫︙﹫︡ه ︋﹢د 
و ︑﹑ش ﹨︀ی ﹝﹊︣ر ﹝﹟ از ︎﹫﹞﹢دن راه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩، راه ﹨︀ی 
د﹍︣ و ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹨︀ و دارو﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︋︣ای ︠﹑︮﹩ از 

ا﹟ ﹎︣﹁︐︀ری ﹋︀﹁﹩ ﹡︊﹢ده و راه ︋︖︀﹩ ﹡﹞﹩ ︋︣د.
در ﹡︀️، اوا︠︣ ﹝︭︣﹁﹛ ﹨﹞﹥ ︋︣ان ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹊︖︀ ︋︣وز 
﹢د،  ︀︫﹫︡ه︋  ﹢د، روا︋︴﹛ از ﹨﹛︎  ︀رم از د︨️ ر﹁︐﹥︋  ﹋︣د﹡︡. ﹋︀ر و︋ 
︡ و ﹝﹟  ︣د︑︣ ﹝﹩︫  ︣د و︨  ︀ ﹨﹞︧︣ و ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ ﹨︣ روز︨  را︋︴﹥ ام︋ 
﹡︀ ا﹝﹫︡ و ︠﹢د︠﹢اه، ﹨﹞﹥ را از ﹇﹢م و ︠﹢︩ و ︠︀﹡﹢اده و ︗︀﹝︺﹥ 
﹎︣﹁︐﹥ ︑︀ ︠︡ا، ﹝﹆︭︣ ︀﹨ ﹩︐︋︡︋﹛ ﹝﹩ دا﹡︧︐﹛ و از ﹨﹞﹥ ر﹡︖︩ 

دا︫︐﹛.
 ︩︀﹨︀د ﹎︫︢︐﹥ ام ﹋﹥ ︑﹞︀م رؤ﹢ آ︣︠﹟ ﹝﹆︀وت ﹨︀ی ﹨﹞︧︣ از︠ 
︎︣درد  ز﹡︡﹎﹩   ﹟ا  ︶﹀ ︋︣ای  ︋﹢د،  داده  ︋︀د   ︣︋  ﹟﹞ ︎︀ی  را 
 ︡︡︑ و ︒︋ ︣ک، دا︫️ در ﹨﹛ ﹝﹫︪﹊︧️. ﹋︀ر ︋﹥ ︗︣ و︐︪﹞

 ︡﹡︡ ﹢د﹋︪﹩ ﹋︪﹫︡ه︋ ﹢د. ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ دا︫︐﹠︡︋ ︤رگ ﹝﹩︫  ︋﹥ ︵﹑ق و︠ 
﹢د. ﹝︧︐︃︮﹏، درد﹝﹠︡،   ︋﹜︡ی از ﹎︣﹁︐︀ر︡︗ ︣م﹁ ︤﹫﹡ ﹤﹚︧﹞ ﹟و ا
 ﹏﹎ ﹤ ︣ از ︑︣س، ر﹡︕ و ر﹡︖︩  ﹋︪︐﹩ ام︋  ﹢رده، ︑﹠︀ و︎   ︠️︧﹊︫

﹡︪︧︐﹥︋ ﹢د.
﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋﹢د از درد ا︻︐﹫︀د ﹝﹊︀ن ز﹡︡﹎﹩ ام را ︑︽﹫﹫︣ داده و ︋﹥ 
﹝︡ت   ﹟﹫﹝﹨ و  ︋﹢دم  ﹋︣ده  ﹁︣ار   ︀﹨︫︣ ﹋﹑ن  از   ﹩﹊ ا︵︣اف 
︋︡︑︣﹟ دوران ︻﹞︣م را ﹎︢را﹡︡م. ︻﹑وه ︋︣ درد ا︻︐﹫︀د، ︾︣︋️،

ا﹡︤وا و  ︋﹩ ︎﹢﹜﹩، ︋﹩ ﹋︀ری، ︑﹢﹨﹫﹟ و ︑﹆﹫︣ ﹝︣ا ︋﹥ آ︠︣ ︠︳ 
︃س ر︨︀﹡﹫︡ه ︋﹢د و ︑﹑ش ﹨﹢︋︢﹞ ﹜︀︀﹡﹥ و ︋﹩ ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹢د.

 ︀ ﹢رده دا︫︐﹛︋   ︠️︧﹊ ︣﹁﹩، ﹝︃﹢س و︫  ︣د و︋  ︻︭︣ ﹉ روز︨ 
﹝︀︫﹫﹟ ﹝﹩ ر﹁︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ ︎﹫︣﹝︣دی آ︫﹠︀ ︫︡م. ︨﹢ار ﹋﹥ ︫︡ ﹠︀ن 
︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋︣د و ︋︀ ا﹡︣ژی ︨﹟ ﹝﹩ ﹎﹀️ و ︫︀د ︋﹢د ﹋﹥ 
︋︣ای ﹝ِ﹟ ︑﹠︀ی درد﹝﹠︡ ﹡︀ ا﹝﹫︡ ︋﹥ ﹝﹆︡ار ز︀دی ﹡︀﹝︐︺︀رف ︋﹢د. 
درد  از   ︹︨︣  ﹩﹚﹫︠ و   ︫︡ ︋︀ز   ﹟︨︨︣  ،︡︺︋ ز﹝︀﹡﹩  ا﹡︡ک 
و  ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣ده   ﹑︊﹇  ﹤﹊﹠ا و  ﹝︪︐︣﹋﹞︀ن ﹎﹀️ 
︋﹫︩ از ٥ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︎︀ک ا︨️ و ︋︀ ﹨﹛ ﹇︣ار ﹎︢ا︫︐﹫﹛ ︋﹥ ا︑︀ق 
︗﹙︧﹥ ︋︣و .﹜﹠︡ ︗﹙︧﹥ را ر﹁︐﹛، ﹝︴﹙︉ د︨︐﹍﹫︣م ︫︡، ︑﹥ د﹜﹛ 
 ︀︖﹠ا ︎﹫︡ا ︫︡ و ﹫︤ی در درو﹡﹛ ﹝﹩ ﹎﹀️  ا﹝﹫︡  از  روز﹡﹥ ای 
﹍﹫︣ی !   ︋︩﹫ ﹫︀﹩ و ﹝︧﹫︣ ︑︀زه ای در︎   ︋︡︀ ﹨﹞︀ن ︗︀﹩ ا︨️ ﹋﹥︋ 
﹝︡︑﹩ ︋︺︡ در ﹉ ﹁︣︮️ ﹝﹠︀︨︉ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم و ا﹝︣وز 
 ︀ ︊﹢دی︋  ︀﹋﹛ و ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹛ در ﹝︧﹫︣︋  ︀ل ا︨️ ﹋﹥︎  ︋﹫︩ از ٣︨ 
﹊︀ر ﹎﹫︣م. ﹢ن ز﹡︡﹎﹩︋  ︫﹢ر و ا︫︐﹫︀ق ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ را در ﹋﹙﹫﹥︫ 
︋﹥ ﹨﹞︀ن ﹡︧︊️ ﹋﹥ ︋﹫﹞︀ری، ︑﹞︀م ا︋︺︀د ز﹡︡﹎﹫﹛ را در ︋︣ ﹎︣﹁︐﹥ و 
︋︣ا﹡﹩ ﹋︣ده ︋﹢د ، ︋︊﹢دی ام ︋︀ ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل ︨︀ده ا﹡︖﹞﹟ 
﹨﹞︙﹢ن را﹨﹠﹞︀، ﹇︡م ﹨︀، ︠︡﹝️، ︗﹙︧︀ت و ﹡︪︣︀ت، در ︀ل 
︑︣﹝﹫﹛ ︑﹞︀م ︠︣ا︋﹩ ﹨︀︨️ و ︋︀ور دارم ﹡﹫︣وی ﹡﹀︐﹥ در ا﹡︖﹞﹟ 

︋︧﹫︀ر ︋︣︑︣ و ︋︀﹐︑︣ از ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ا︨️.

ا﹝﹫︣. د از ا﹑م
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 ﹩﹍﹛︀︨ ٢٥ ﹟︨ ﹤︋ NA او﹜﹫﹟ ︑︖︣︋﹥ ﹝﹟ از ︫︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت
 ﹤︋ ﹤﹊﹠ا ﹟︐﹁︣︢︍﹡ ︣︵︀︠ ﹤︋ ︀﹞︡ود ٩ ︨︀ل ︎﹫︩ ︋︣ ﹝﹩ ﹎︣دد. ا
آ︠︣ ︠︳ ر︨﹫︡ه ام  و ﹎︤﹠︪﹩ ا﹡︐︀ب ﹋︣دن ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ و 
︻︡م ︮︡ا﹇️ و ا︧︀س ︑﹀︀وت ︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای ﹋﹥ ︠﹢دم را دا﹡︀︑︣ 
﹥ ﹝︀ه ﹜︽︤ش  ︺︡ از︨  ︣﹡︀﹝﹥ ﹡︊﹢دن ︋  ﹆﹫﹥ ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛ و در وا﹇︹ ︑︧﹙﹫﹛︋  از︋ 
︣﹎︪︐﹛. از ﹜︀ظ ا︧︀︨﹩ و  ﹥ اوج ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡رم︋  ﹋︣دم و︋ 
︡ه  ﹢رده︫   ︠︣ ︡م. ﹡︀ا﹝﹫︡ و︨  ︣اب ︑︣ و آ︫﹀︐﹥ ︑︣ از ﹇︊﹏︫  ﹝︺﹠﹢ی︠ 
︠︀﹡﹢اده،   !. ﹝︭︣ف  و  ﹝︭︣ف   ︳﹆﹁ ︋﹢د  ︫︡ه  ﹋︀رم   و  ︋﹢دم 
︀ً ﹝︀درم ︋︣ای ︎︀ک ︫︡ن و ︎︀ک ︀﹝ ﹩﹚﹫︠ ﹜﹡︡﹡︀﹞️ و  ︮﹢︭︠
︋﹥ ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹀︀وت د﹁︺︀ت ز︀د ﹋﹞﹉ و  ام ﹋︣د﹡︡ و  ︀ری 
﹁︡ا﹋︀ری ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︻︀﹇︊️ ︋︀︵︣ د﹢ا﹡﹍﹩ ﹨︀ و ︨︣﹋︪﹩ ﹨︀ و 
در﹎﹫︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ︠︀﹡﹢اده ︋﹢︗﹢د آورده ︋﹢دم ،  ﹝︀درم ﹝︣ا 
︋﹥ ︎﹙﹫︦ ︑﹢﹏ داد و ︋﹥ ز﹡︡ان ا﹁︐︀دم. در ز﹡︡ان ا﹁﹊︀رم ﹢ل 
و  د﹡﹫︀   ﹩﹡︀︋︣﹇ را  ︠﹢دم   .️︪﹎  ﹩﹞ ا﹡︐﹆︀م  و  ﹝︭︣ف  ﹝﹢ر 
آد﹝︀ی ︋﹩ ر﹞︩ ﹝﹫︡ا﹡︧︐﹛. ︑﹢︗﹫﹥ و ︋︀﹡﹥ ﹨︀ی ر﹡﹍︀ر﹡﹍﹩ 
 ︣︷﹠︋ و   ﹟︣︑ و ︫﹊﹫﹏   ﹟︣︐﹎︋︤ر دا︫︐﹛.   ادا﹝﹥ ﹝︭︣ف  ︋︣ای 
︠﹢دم وا﹇︺﹩ ︑︣﹠︩ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︣ا ︎︡رم را در ︨﹠﹫﹟ ︗﹢ا﹡﹩ 
 ﹟﹞  ︀︋ ︋﹢دم   ︩﹆︫︀︻  ﹤﹋ د︠︐︣  ﹁﹑ن  ︣ا   ︀!؟ دادم  د︨️  از 

ازدواج ﹡﹊︣د و ......
 ﹤︋ ︋﹥ ﹝﹠︤ل ︫︣وع  ︋﹥ ﹝︰ ورودم  از ز﹡︡ان آزاد ︫︡م  و﹇︐﹩ 
︀ ر︻︉ و و︪︐﹩ ﹋﹥ ا︖︀د ﹡﹞﹢دم  ︫﹊︧︐﹟ ا︨︊︀ب ﹝﹠︤ل ﹋︣دم و︋ 
︠︀﹡﹢اده ام ﹡︀﹎︫ ﹤︋ ︣︤︣ د﹍︣ی ﹡﹆﹏ ﹝﹊︀ن ﹋︣د﹡︡ و ﹝︣ا ︋﹥ ︀ل 
 ︀﹡آدرس و﹡︪︀﹡﹥ ای از آ ﹩︐ ︀ه﹞ ︡﹠ ︀︑دم ر﹨︀ ﹡﹞﹢د﹡︡؛﹢︠

﹝︭︣ف  ︋︡ون  و  ︫﹢م  ک  ︀︎ ﹝﹫﹢ا︨️  د﹜﹛   ﹩﹚﹫︠ ﹡︡ا︫︐﹛. 
و  ر﹁︐﹛   ﹤︧﹚︗ ﹤︋ دو︋︀ره   .︫︡ ﹩﹝﹡ ا﹡﹍︀ر  ا﹝︀   ﹜﹠﹋ ز﹡︡﹎﹩  ﹝﹢اد 
 ﹤︋ ا﹝﹫︡وار ︫︡﹡︡ و ﹝︣ا  ︋︀ز  از ︗︣︀ن ﹝︴﹙︹ ︫︡﹡︡.  ام  ︠︀﹡﹢اده 
و  ︾︣ور  و  ︮︡ا﹇️  ︻︡م   ︣︵︀︋ ︋︀ز  ا﹝︀   .︡﹠︐﹁︣︢︎ ︗﹞︺︪︀ن 

﹎︤﹠︪﹩ ا﹡︐︀ب ﹋︣دن ا︮﹢ل ︗﹙︧﹥ ﹜︽︤ش ﹋︣دم.
 ﹩︊︀ر ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫︡. ︲︣︋﹥ ﹨︀ی رو﹊ رو﹡︡ ﹨︣ دو ︨︀ل ﹟ا
و روا﹡﹩ ای ﹋﹥ ︋﹥ ︠﹢دم و ︠︀﹡﹢اده ام ︋︣ای ︎︀ک ︫︡ن زدم از 
ز﹝︀ن ﹝︭︣ف ﹝︖︡د ︫︡︡ ︑︣ ︫︡ه ︋﹢د. ﹢ن آ﹡︀ را ا﹝﹫︡وار 
﹋︣ده و ︋﹥ ﹡︀﹎︀ه ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︠︣اب ﹝﹩ ︫︡!  ﹩︐﹊︊︀ر ︋﹥ ︫︣ی 
﹋﹥ ︋︀ ︫︣ ︠﹢د﹝︀ن ١٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹁︀︮﹙﹥ دا︫️ ر﹁︐﹛ و ﹁﹆︳ ٥٠ 
روز ﹇︴︹ ﹝︭︣﹁﹛ ︵﹢ل ﹋︪﹫︡ ﹋﹥ ا﹜︊︐﹥ در ا﹟ ﹝︡ت ﹇︣ص و دارو 
﹝︭︣ف ﹝﹫﹊︣دم و ︻︀﹇︊️ ︋︀︻︒ ﹝︭︣ف ﹝︖︡دم ︫︡. ﹝︪﹊﹏ 
از ﹝﹟ ︋﹢د و ﹝﹟ آن را در ا﹁︣اد و ﹝﹊︀ن ﹨︀ ︗︧︐︖﹢ ﹝﹫﹊︣دم. 
 ︳ ﹥ آ︠︣︠  ﹢د.︋  ﹢د﹋︪﹩︋  ﹥ ﹡︷︣م ﹝﹩ ر︨﹫︡︠  ︣︐︋﹟ ﹁﹊︣ی ﹋﹥︋ 
︋﹥ در﹎︀ه  ︋﹢دم  ا﹠﹊﹥ ﹝︭︣ف ﹋︣ده   ︀︋  ︉︫ ﹉ .دم﹢︋ ر︨﹫︡ه 
︠︡او﹡︡ ︲ّ︖﹥ زدم، ﹎︣﹥ و د︻︀ ﹋︣دم و د﹍︣ د︨️ از اراده ام 
︀ً ︗︣︀ن را  ︺︨︣ ︋︣دا︫︐﹛. ﹁︣دای آن روز ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋︣دم و
 ﹤︋ ︋︊﹢دی ر︨︀﹡︡م. ︻︭︣ آن روز  از دو︨︐︀ن   ﹩﹊ ا︵﹑ع  ﹤︋
ا︑﹀︀ق او ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ای ﹋﹥ در ﹡︤د﹊﹩ ﹝﹠︤﹜﹞︀ن ︋﹢د ر﹁︐﹛. ز﹝︀ن 
﹝︭︣ف ﹨︣ و﹇️ از ا︵︣اف ا﹟ ﹝﹊︀ن ︻︊﹢ر ﹝﹫﹊︣دم ︋﹥ ا﹁︣ادی 
︧︀دت   ︡﹡︪︡﹫﹞ ︠︀رج   ︀ وارد   ﹤︧﹚︗ ورودی  درب  از   ﹤﹋
﹝﹫﹊︣دم. ﹁︱︀ی ︫︉ اول ︠﹫﹙﹩ ︋︣ام ︨﹠﹍﹫﹟ ︋﹢د. دو︨︐︀﹡﹩ ﹋﹥ 
︨︀﹜︀ ﹇︊﹏ ︋︀ ﹨﹛ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹥ ︋﹢د﹛ ٦،٥ ︀ ٧ ︨︀ل ︎︀﹋﹩ دا︫︐﹠︡ و 

︀ور ﹝﹊﹟ ز﹡︖﹫︣ را︋ 

︀ور ﹝﹊﹟ ︭︀ر را︋ 
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٩︎﹫︀م ︋︊﹢دی

ز﹡︡﹎﹩ ﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز، ︋︀ر ︨﹠﹍﹫﹟ ﹎︫︢︐﹥ و ︑︣س از آ﹠︡ه را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡. 
 ︣︑︣︋ ﹡﹫︣وی  ︻︡ه   ﹤︋ را   ︕︀︐﹡ و  د﹨﹫﹛  ا﹡︖︀م  را  ﹐زم  ا﹇︡ا﹝︀ت   ﹤﹝﹨ آ﹝﹢︠︐﹫﹛ 

.﹜د﹝︀ن ︋︧︍︀ر﹢︠
(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

ا︠﹫ً︣ا ﹝︴﹙︊﹩ در︋︀ره ی ﹎﹢ش دادن ﹁ّ︺︀ل ﹝﹩ ︠﹢ا﹡︡م، ﹝︀ر︑﹩ 
︗︀ی  ﹢ا︨﹛   ﹤︪﹫﹝﹨  ﹩﹍︙ّ︋ دوران  از  ﹡︊﹢دم.  دارا  ︠﹢د   ﹤﹋
ت ︋︣ای ︑﹞︣﹋︤  ّ︡ د﹍︣ی ︋﹢د ︋﹥ ︗︤ آ﹡︖︀︋ ﹤﹋ ﹩︀︡ ︋︀︫︡ و ︋﹥ ︫
ت  ّ︡ ﹞ ﹉ ︋︣ای ﹩︐ّ ︬︫ ﹉ ︀ ︤﹫ ﹉ ︣دن ︋﹥ روی﹋

﹋﹢︑︀ه ﹨﹛ ﹝︪﹊﹏ دا︫︐﹛.
در   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ﹤︋  ً︀ ﹝﹫﹆︐︧﹞ در ︗﹙︧︀ت   ﹤﹋ داد  ︎﹫︪﹠︀د   ﹜︀﹝﹠﹨را
︀ل ﹝︪︀ر﹋️ ا︨️ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹛. او ﹎﹀️: (( ا︗︀زه ﹡︡ه ﹋﹥ ﹨﹫︘ 
︣ای  ﹠﹫︡ی︋  ︍︦ آن ﹫︤ی را ﹋﹥︫  ︣ت ﹋﹠︡ و︨   ︤﹫﹢ا︨️ را︎ 

﹝﹟ ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹟ ...))
 ﹤﹋ ︫︡م   ﹤︗﹢ّ︐﹞ و   ︫︡ آ︨︀ن   ﹜︋︣ا ﹋︀ر   ﹟ا ﹁︣اوان   ﹟︣﹝︑  ︀︋
 ﹤﹋ اّ︑﹀︀﹇﹩   ︣﹨  ︀ و  ﹋﹥ در ذ﹨﹠﹛ ﹝﹩ ﹎︫︢️  آ﹡︙﹥   ︣﹨ ﹜︾︣﹫﹚︻
︋﹫︣ون ﹝﹩ ا﹁︐︀د، ﹝﹟ در ︀ل ﹎﹢ش دادن ﹁ّ︺︀ل ︋﹢دم. ︨︣ا﹡︖︀م 
 ﹤﹋ ﹜︐﹁︀را ︋︀ ︗﹙︧︀ت ︎﹫︡ا ﹋︣ده ︋﹢دم. در ﹜﹫﹡︀ار︑︊︀ط رو ﹟﹞

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︊︮ ﹟﹞ ︀︋ ︀دان︐︺﹞ ︣﹍د ﹅︣︵ ︠︡ای ﹝﹟ از
از  ﹋﹥ د︀ر  ︋﹢دم  ﹎︢را﹡︡ه   ﹜د﹢︊︋ دوران  در  را   ﹩︺︵︀﹆﹞  ﹟﹞
ت  ّ︡ ︫  ﹤︋  ﹟﹞ دادِن  ﹝︀رت ﹎﹢ش  ︋﹢دم.  ︠﹢د ︪︠﹠﹢دی ︫︡ه 
ُا﹁️ ﹋︣ده ︋﹢د و در ︗﹙︧︀ت ﹝︪︽﹢ل ︮︊️ ︋︀ د﹍︣ان، ︗﹢ک 
 ﹩︑︣︎ ﹢اس  ی   ﹤︀﹞  ﹏﹋ در  و   ﹜﹠﹀﹚︑  ︀︋ ﹋︣دن  ︋︀زی   ،﹟︐﹀﹎
﹎﹢ش  دارم   ﹟﹞  ))  :﹜︐﹀﹎  ﹩﹞ ︠﹢دم   ﹤︋ ︋﹢دم.  ︫︡ه  د﹍︣ان 
﹝﹩ ﹋﹠﹛ )) و﹜﹩ در وا﹇︹ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ﹡︊﹢د، ﹢ن ﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ 

آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︫﹠﹫︡ه ︋﹢دم ︋︀ز﹎﹢ ﹋﹠﹛.
 ️︊︮ ︣︑︣︋ ︀دان و ﹡﹫︣وی︐︺﹞ ︣﹍رد ︋︀ د﹢﹞ ﹟در ا ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨
﹋︣دم ﹝︐ّ﹢︗﹥ ︫︡م ﹋﹥ ا﹟ ر﹁︐︀ر از ︠﹢د﹝﹢ری ﹝﹟ ﹡︪︃ت ﹎︣﹁︐﹥ 
 ︣﹍د ﹤﹋ ﹜︐﹁︀در .︫︡ ﹩﹞ ﹜دا︫️ ُ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا﹡︤وا ️︀﹡ در ﹤﹋
در ︀ل ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ ّ︨﹠️ ︎﹠︖﹛ ( ر︨︀﹡︡ن ︎﹫︀م ︋﹥ 
﹝︺︐︀دی ﹋﹥ در ︀ل ︻︢اب ا︨️ ) ﹡︊﹢دم. ﹝﹟ ﹡﹫︀ز دا︫︐﹛ ﹋﹥ ﹡﹍︀ه 
﹢د︪︠﹠﹢دی،  ﹢د ﹝﹢ری، ر﹡︖︩ و از︠  ﹥ ︑︣س، ا﹡︤وا،︠  د﹇﹫﹆﹩︋ 

از ︵︣﹅ ﹡﹢︫︐﹟ در ﹝﹢رد آ﹡︀، ︋﹫﹠︡ازم.

︋︺︱﹩ ﹨︀ ︋﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ﹎﹢﹠︡ ﹋﹥ ︻︭︣، ︻︭︣ ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی ا︨️ و 
﹨﹞﹥ ︨︣﹎︣م ︑﹙﹀﹟ ﹨︀︪︀ن ﹨︧︐﹠︡. اّ﹝︀ ﹡﹥ در ﹫﹟ ︗﹙︧︀ت. ا﹎︣ 
︨︣﹝︀ن روی ︑﹙﹀﹟ ﹨︀﹞︀ن ︣﹨ ︀﹫︤ د﹍︣ ︋︀︫︡، در ︀ل ﹎﹢ش 
دادن ﹁ّ︺︀ل ﹡﹫︧︐﹫﹛، ﹝﹛ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ از ︋ ﹅︣︵ ﹤﹢ا﹨﹫﹛ ا﹟ ﹋︀ر 
︀ً ︋︣ا﹛ ﹡︀را️ ﹋﹠﹠︡ه ا︨️ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥  را ︑﹢︗﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛. ا﹟ وا﹇︺
 ً︀ ︊︣﹆︑  ﹤﹋  ﹜﹠﹫︋  ﹩﹞ را   ﹩﹋ ︀︎  ︀﹛︀︨  ︀︋  ﹩︐ّ ا︻︱︀ء  از  ︋︧﹫︀ری 
 ﹤︋  ﹑ً﹞︀﹋  ︀﹡آ  .︡﹠︐︧﹨ ﹨︀︪︀ن   ﹟﹀﹚︑ ﹝︪︽﹢ِل   ﹤︧﹚︗ و﹇️  ︑﹞︀م 
ُ﹁︣﹝️ ﹎︣وه ︋﹩ ︑﹢ّ︗﹥ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ از ︑﹞︀م ا︻︱︀ء ﹝﹩ ︠﹢ا﹨︡ ﹋﹥ 
در ︗﹙︧﹥ از ︑﹙﹀﹟ ﹨︀︪︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹠︡. اُ ﹩︋ ﹟︣﹝︐﹩ ا︨️ 
﹎︣ ﹐زم ا︨️ ﹋﹥  ﹡﹥ ︑﹠︀ ︋﹥ د﹍︣ ُ﹝︺︐︀دان ︋﹙﹊﹥ ︋﹥ ︠﹢د ﹎︣وه. ا
در ︵﹢ل ︗﹙︧﹥ از ︑﹙﹀﹟ ﹝︀ن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ ︋︐︣ ا︨️ ا﹟ ﹋︀ر را 
︋﹫︣ون ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛ ︀ ا﹠﹊﹥ ︨︺﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑﹙﹀﹟ ﹝︀ن را ︋︣ای ︨︀︻︐﹩ 
در ﹝︀︫﹫﹟ ﹝︀ن ر﹨︀ ﹋﹠﹫﹛. ︋ ︡︀︫︐︣ ا︨️ از ︠﹢د﹝︀ن ︋︍︨︣﹫﹛: 

((︣ا ﹝﹟ ا﹠︖︀ ﹨︧︐﹛؟))
 ﹏ راه ﹟از ا ﹩︪︋ ﹤﹋ ﹜﹡از ︑﹞︀م ︠﹢ا﹨︣ان و ︋︣ادرا ،️︀﹡ در

﹨︧︐﹠︡ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹎﹢ش دادن ︋﹥ ﹝﹟ ︑ّ︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

﹤﹝
︗︣

︑

﹝﹞﹠﹢ن از ︫﹞︀ ﹋﹥
︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹢ش ﹁ـ︣ا 

︡داد
︫﹠﹢﹡︡ه ﹎﹞﹠︀م

٢٠١٦ ﹤﹢﹡ژا ، NA Way ﹤﹚︖﹞ از ﹤︐﹁︣﹎︣︋

 ﹩﹢﹍﹛ا  ﹤﹊﹚︋ ر︨︀﹡﹩،  ︎﹫︀م   ︀﹠︑  ﹤﹡  ﹟﹞  ️﹫﹛﹢︧﹞
︠﹢ب ︋﹢دن ︋︣ای ﹉ ︑︀زه وارد و د﹍︣ ﹝︺︐︀دان 
ا︨️. و﹇︐﹩ ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ﹝︪︀ر﹋️ ا︨️ ﹝︀ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛ او را ﹞︀️ ﹋﹠﹫﹛. ﹝︺︐︀دان و﹇︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹟ 
﹥ ﹝﹟ ﹎﹢ش ﹁︣ا داد﹡︡ و ︀﹐ ﹨﹛ و︸﹫﹀﹥ ی  ﹡﹫︀ز دا︫︐﹛︋ 
 ︀﹞  ﹩﹍﹝﹨ د﹨﹛.  ا﹡︖︀م  را  ﹋︀ر  ﹨﹞︀ن   ﹤﹋ ا︨️   ﹟﹞

.﹜﹢︫ ︡ه﹫﹠︫ ﹤﹋ ﹜︀ق آن را دار﹆︐︨ا



٢١︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ... ﹜︡ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︎︀﹋﹩ ︋﹥ د︨️ ﹝﹩ آور︡︗ ︀ه﹎︡د ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، د﹢︊︋ ﹩︐﹇و
ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ﹝︀︗︣ای ︗︡︡ی ︋︣ای ﹝︀ ︑︡︊﹏ ︫﹢د. 

(﹤︀︎ ︀ب︐﹋)

﹠︡ ︨︀ل ︎﹫︩ و﹇︐﹩ ︎﹫︀م NA ︑︀زه ︋﹥ ︫︣ ﹝︀ ر︨﹫︡ه ︋﹢د ﹨﹠﹢ز 
 ﹩︀را﹋ از  و ﹋︧﹩   ︪︡﹫﹞ ︋︣﹎︤ار  ا︻︱︀ء  ︑﹢ی ︠︀﹡﹥ ی  ︗﹙︧︀ت 
 ︧︣﹝︑ ﹝﹢رد   ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹝﹢ا﹇︹   ﹩﹚﹫︠ و  ﹡︡ا︫️  ا︵﹑︻﹩   ﹤﹞︀﹡︣︋
د﹍︣ان ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎︣﹁️ آ︠﹥ ︋︀ور ا﹠﹊﹥ ﹝︺︐︀دا﹡﹩ ﹋﹥ ︠﹢د︫﹢ن 
︋︣ای ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹝︪﹊﹏ دار﹡︡ ︴﹢ر ﹇︣اره ﹋﹥ ︗﹙︧﹥ ︋︣﹎︤ار 
 ﹩︀﹠︫؟! آ﹤︪ ︀ک︋   ︎﹤﹍د ﹩﹊ ︡﹠﹠﹋ ﹉﹝﹋ ︣ف زدن ︀ ﹋﹠﹠︡ و︋ 
﹝﹟ ︋︀ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣﹝﹫﹍︣ده ︋﹥ دورا﹡﹩ ﹋﹥ دو ︑︀ دو︨️ ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹛ 
﹎︀﹨﹩ ︋︣ای ︑﹞︧︣ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ ︫︣﹝﹢ن ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ﹝﹫︣﹁︐﹠︡! 
︀د﹝﹥ و﹇︐﹩ ︋︣ای ﹝﹟ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ﹝︺︐︀د ﹨︀ ︑﹢ی ︗﹙︧﹥ 
﹝︺︐︀د  د︨️  ﹋︣دن   ︡﹠﹚︋  ︀︋ رو  ︠﹢د︫﹢ن  ︴﹢ر  و   ﹟﹍﹫﹞  ﹩
ام ﹝﹩ ﹎︣﹁️ و ﹢ن ﹝﹩ دو﹡︧︐﹛  ﹝︺︣﹁﹩ ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︠﹫﹙﹩ ︠﹠︡ه 
﹇︣ار   ︀﹡او  ︀︋ ︋︣﹎︤ار ﹝﹫︪﹥،  ا﹇﹢ام  از   ﹩﹊ ی ︠﹢﹡﹥ ی﹢︑ ﹤︧﹚︗
 ﹤︧﹚︗ وارد  ︠﹠︡ه!  ︨﹢ژه  ︋︣ای  و   ﹜﹫﹠﹋ ﹝︭︣ف   ﹤﹋ ﹎︢ا︫︐﹫﹛ 
︋︀ز  ︋︪﹫﹛! و﹇︐﹩ ︫︉ ر﹁︐﹫﹛ در ︠﹢﹡﹥ رو زد﹛ دو︨︐﹩ در رو 
 ︀︋ ︋︀ ا﹠﹊﹥ اون دو︨️ از ﹡﹫️ ﹝︀ ﹋︀﹝﹑ آ﹎︀ه ︋﹢د ︠﹫﹙﹩  ﹋︣د و 
 ﹟︡﹞او ﹎﹀️:"︠﹢ش  و  ﹋︣د  ا︨︐﹆︊︀ل   ︀﹞ از  ︠﹢ش  روی 
︋﹀︣﹝︀﹫﹟ دا︠﹏"!! ﹝﹟ از ︋︣︠﹢رد  ︠﹢ش آ﹝︡﹎﹢ ﹝︐︺︖︉ ︫︡م، 

﹢ن  ا︵﹑ع دا︫︐﹛ ﹋﹥ دو︨︐︀ن ﹝﹟ او﹡︀رو﹆︡ر اذ️ ﹋︣د﹡︡!  
﹋﹥ ︠﹢ب   ﹜︐︧︪﹡ ای   ﹤︫﹢﹎ در   ﹟﹞ و   ﹜︫︡ وارد ﹨︣ ︀ل   ﹤︋
﹎﹢ش ﹋﹠﹛ و ﹁︣︀︫﹢ن رو ︋﹥ ︠︀︵︣ ︋︧︍︀رم ﹋﹥ ︋︺︡ ︧︀︋﹩ از 
ا﹁︐︀د!  ︋︣ام   ﹩︊﹫︖︻ ا︑﹀︀ق  و﹜﹩  ︋﹫︀رم  در  ︨﹢ژه  ︐︊︮︀︫﹢ن 
ا︧︀س ﹋︣دم ︀﹨︤﹫﹩ ﹋﹥ ﹝﹫﹍﹟ اً︮﹑ ︠﹠︡ه دار ﹡﹫︧️ ︋﹙﹊﹥ 
︑︀ اون ز﹝︀ن ︫﹠﹫︡ه  ︋﹢دم   ﹤﹋ ﹩︀﹁︣ ︀م﹝︑ ︀︋ ︋︀ر  او﹜﹫﹟  ︋︣ای 
 ︀﹁︣ ﹟ا از  د︡م ︠﹫﹙﹩  ﹋︣دم  ﹋﹥ ﹎﹢ش  ﹝﹫﹊﹠﹥! ︠﹢ب  ﹁︣ق 
درد دل ﹨︀ی ︠﹢د﹝﹥!  ا︧︀س ︠﹢︋﹩ ﹝︓﹏ ا﹠︑ ﹤﹋ ﹟︀ ﹡﹫︧︐﹛ رو 
﹝︭︣ف   ︹︴﹇ ︗︣︀ن،  اون  از   ︡︺︋ ﹁﹢رًا   ﹤ ا﹎︣  ﹋︣دم   ﹤︋︣︖︑
 ﹤﹋ روزی   ︀︑ ︋﹢د  ذ﹨﹠﹛  ︑﹢ی   ﹤︪﹫﹝﹨  ︀﹁︣ اون  و﹜﹩  ﹡﹊︣دم 
ا︻︱︀ء  از   ﹩﹊  ︀︋  ︣︵︀︠  ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋  !﹜︪︋ ک  ︀︎  ﹜︐﹁︣﹎  ﹜﹫﹝︭︑
︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹛ و وارد ︗﹙︧︀ت ︫︡م.  ﹝︡︑﹩ ︋﹢د دو︨️ دا︫︐﹛ 
︑︖︣︋﹥ آ︫﹠︀﹩ ام ︋︀ ︗﹙︧︀ت رو ︋︀ دو︨︐︀﹡﹛ ︋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ︋︤ارم و 
ا﹝︣وز ︋﹥ ا﹟ ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹋﹥ اون دو︨︐︀ن ︋︀ ا﹠﹊﹥ ﹝﹩ دو﹡︧︐﹠︡ ﹝︀ 
 ︒︻︀︋ و   ︡﹠︐﹁︣︢︎ ﹝︀رو   ﹜﹨ ︋︀ز  ر﹁︐﹫﹛  او﹡︖︀   ﹤︋  ︧︣﹝︑ ︋︣ای 
از  ︀︎︀ن  در  ︋﹍﹫︣م!   ﹅︣︵  ﹟ا از  رو   ﹤﹞︀﹡︣︋ ︎﹫︀م   ﹟﹞  ︡﹡︫︡

ز﹞︀ت ︠︡﹝︐﹍︤اران ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی ︑︪﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. 

﹠︡ه ︀ راه ﹡︖︀ت؟! ︨﹢ژه ی︠ 
︻︊︡ا... م از را﹝︪﹫︣

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٨

ت ذ﹨﹠﹛ را  ّ︡ ا﹞︀ن و ﹝︐︱︀دش ︑︣س ︵﹩ ﹠︡ روز ﹎︫︢︐﹥ ︋﹥ ︫
﹝︪︽﹢ل ﹋︣ده ا﹡︡. ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ی ︫︭﹩ ام از ا﹟ دو 
﹥ دوران︋ ︙﹍﹩ ام،  ︣د،︋   ︋﹩﹞ ︀︐︨آن دور د ﹤ ﹝﹩ ا﹡︪︡﹛ ذ﹨﹠﹛ ﹝︣ا︋ 
﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ٢ ︨︀﹜﹥ ︋﹢دم و ︎︡رم ﹇︊﹏ از ︠﹢اب ﹝︣ا ︋﹥ ︋︀﹐ ︎︣︑︀ب 
﹝﹩ ﹋︣د و دو︋︀ره ﹝︣ا در آ︾﹢ش ﹝﹩ ﹎︣﹁️. ︋︀ر﹨︀ ︨﹆︿ ا︑︀ق را 
﹝﹩ د︡م ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ﹡︤د﹉ ﹝﹩ ︫︡ و ︨︍︦ ︨﹆﹢︵﹩ ﹡﹀︦ ﹎﹫︣ و 
﹨﹞︣اه   ﹤︋ را  ︎︡رم   ﹅ِ︪︻ از   ︣︎ آ︾﹢ش  ا﹝﹠ّ﹫️   ﹤﹋ ا﹡﹍﹫︤  ﹨﹫︖︀ن 
دا︫️. ﹝﹟ ا﹞︀ن دا︫︐﹛ ﹋﹥ او ﹝︣ا در ﹨﹠﹍︀م ︨﹆﹢ط در آ︾﹢ش 
او  از   ﹩﹛︀︫﹢︠  ︀︋ د︡م.   ﹩﹝﹡ را  او   ﹤﹋  ︡﹠  ︣﹨ ﹎﹫︣د،   ﹩﹞
﹝﹩ ︠﹢ا︨︐﹛ ﹋﹥ ﹝︣ا ︋︀﹐ و ︋︀﹐︑︣ ︋﹫﹠︡ازد. ︎︦ از آن ︋︀ ︋﹢︨﹥ ﹨︀ی 
︎︡رم ︋﹥ ︠﹢اب ﹝﹩ ر﹁︐﹛ در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︑ّ︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ︨﹢ار ︋︣ 

﹝﹢︫﹉ ﹁︱︀ ︎﹫﹞︀﹛ ︋﹥ ︨﹢ی ︠︡ا ︎︣واز ﹝﹩ ﹋﹠﹛.
 ﹩﹚﹫︠ ︎︡رم  ﹇﹢ِی  ︋︀زوان  ︋︣ای   ︣﹍د ︫︡م  ︋︤ر﹎︐︣   ﹤﹋ و﹇︐﹩ 
 ︣﹍︣ی را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم ﹋﹥ او د﹍︀ی د﹨︫︡ه ︋﹢دم و را ﹟﹫﹍﹠︨
 ﹤  ︋﹟﹞ ِ︩ ︪︐﹫︊︀﹡﹫﹛ را ﹡︡ا︫️. ا︧︀س درد دا︫︐﹛. وا﹋﹠  ︎﹩︀﹡ا﹢︑
﹢د از ا﹠﹊﹥ ﹡﹊﹠︡ ا﹟ ا︑﹀︀ق ︺﹠﹩ دردی  ا﹟ درد ا︧︀س ︑︨︣﹩︋ 
﹋﹥ دا︫︐﹛ ︑ّ﹞﹏ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹝︖︡دًاً ︑﹊︣ار︫﹢د. ︠﹢دم را ︗﹞︹

︮﹢ر︑﹛   ﹤︋ ︫︀دی  از   ﹩﹊︨︀﹞  ︀ و   ﹜︐﹁︣﹎  ﹩﹞  ﹤︊︗ ﹋︣دم،   ﹩﹞
﹝﹩ زدم ︑︀ ﹝︊︀دا ︋﹢ا﹨﹛ ︋︀ ﹡︐︀︕ ︋︀ز﹎﹢ ﹋︣دن ا﹁﹊︀ر و ا︧︀︨︀ت 
﹥ ︵﹢ر   ︋﹜︀﹝﹫︎︀︱﹁ ﹉︫﹢﹞ .م﹢ ︀ د﹍︣ان، رو︋︣و︫  ﹢︀︫﹠︡م︋   ︠︀﹡
﹥ ︀﹁︐﹟ را﹨︀﹩ ﹋︣دم  ︣وع︋  ﹢د و ﹝﹟︫  ﹥ ز﹝﹫﹟ ﹡︪︧︐﹥︋   ︋﹩﹞﹢﹚︺﹞︀﹡

﹋﹥ از ︗︀ذ︋﹥ ی ز﹝﹫﹟ ︋﹍︣︤م.
 ﹩︀﹍﹠ در ︵﹢ل ا ﹟﹠︡ د﹨﹥ ی ز﹡︡﹎﹫﹛، ︑︀︨︣﹛ ﹨﹞︀ن ︑ّ﹊﹥︨ 
︋﹢د﹡︡ ﹋﹥ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از آ﹡︀ د﹢ار ا﹡︤وا﹛ را ︋﹠︀ ﹋︣دم. د﹢اری ﹋﹥ 
دا︫︐﹠︡   ﹩﹞ دو︨️  ﹝︣ا   ﹤﹋  ﹩︀﹡آ  ︀︋  ️﹫﹝﹫﹝ّ︮ ا︖︀د  از  ﹝︣ا 
︀ً ا﹟ د﹢ار ﹝︐︤﹜︤ل آ﹡︙﹠︀ن  ︐︀﹡ .️︫( از ︗﹞﹙﹥ ︠﹢دم ) ︋︀ز دا
 ﹟ا ﹇︡ردان   ﹟﹞ .️︣و ر﹁  ﹟﹞  ︨︣ ︣︋ ﹡︀﹎︀ن   ﹤﹋  ︫︡ ︹﹀︑︣﹞
︋︤رگ  ای   ﹤︺︗︀﹁ را  آن  ز﹝︀ن  آن  در   ﹤︣﹎  ﹜︐︧﹨ ا︑﹀︀ق 

﹝﹩ ︎﹠︡ا︫︐﹛.
︵﹩ ﹠︡ ︨︀ل ﹎︫︢︐﹥ در ︀ل ︑︺﹞﹫︣ ﹝﹢︫﹉ ﹁︱︀ ︎﹫﹞︀﹛ ︋﹢ده ام 
و را﹨︀ی ا﹜︀م ︋︪﹩ را ﹨﹛ ︋︣ای ︮︺﹢د ︋﹥ ﹁︱︀ ︀﹁︐﹥ ام. ﹝﹟ 
︀ً آن ﹋︧﹩ ﹡﹫︧︐﹛ ﹋﹥ ︑ّ︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ︋︪﹢م اّ﹝︀ ﹨﹞︀ن ﹋︧﹩  د﹇﹫﹆
︋︣ای  ز︀دی  ﹫︤﹨︀ی   ﹟﹞  .﹜︫︀︋ ز﹝︀ن   ﹟ا در   ︡︀︋  ﹤﹋  ﹜︐︧﹨
︋︪﹫︡ن دارم و د﹍︣  ︋︣ای ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ د︨️ 

دراز ﹋﹠﹛ و آن را از د﹍︣ان در︀﹁️ ﹋﹠﹛. ︋︀زوان و ﹇﹙︊﹛ آ﹡﹆︡ر 
﹇﹢ی ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︠﹢ا﹨︣ان و ︋︣ادرا﹡﹛ را و﹇︐﹩ ﹋﹥ در ︀ل ︨﹆﹢ط 

﹨︧︐﹠︡ ︀ری ﹋﹠﹠︡ و ︀ در ﹨﹠﹍︀م ر﹇︬ ︋︀ آ﹡︀ ﹨﹞︣اه ︫﹢﹡︡.
اّ﹝︀ ا﹟ ︋﹥ ا﹟ ﹝︺﹠﹩ ﹡﹫︧️ ﹋﹥ ︑︣س ﹋︀﹝ً﹑ از ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹝﹢ ︫︡ه 
 ﹜︋︣ا ﹝︣﹎︊︀ری  ﹨︀ی   ﹤﹞︀﹡ د︻﹢ت  ﹨﹞︙﹠︀ن  ︑︣س  ا︨️. 
︋﹥ آ﹡︀ ﹝﹩ د﹨﹛ ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥   ️︊︓﹞ ﹝﹩ ﹁︨︣︐︡. و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︗﹢اب 
︫︀دی از و︗﹢دم ︎︣ ﹝﹩ ﹋︪︡ ز︣ا ا︻︐﹞︀دی را ﹋﹥ ︋﹥ ا﹟ دارم ﹋﹥ 
 ﹟﹫︋ از  د﹨﹠︡   ﹩﹞ ا﹡︖︀م  در︨️  را  ﹋︀ر﹨︀︪︀ن   ﹜﹨ د﹍︣ان 
 ︡ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹨﹛ ︑︣س ︋﹥ ︨︣ا︾﹛ ﹝﹩ آ ︳رود. در ﹝﹢رد ︫︣ا ﹩﹞
﹢ن ا﹞︀ن، ا﹟ ﹨﹞﹠︪﹫﹟ دو︨️ دا︫︐﹠﹩ از ﹝﹟ ︗︡ا ﹝﹩ ︫﹢د. 
 ︀︋ را︋︴﹥  ا︖︀د   ﹤︋ ا﹞︀ن  ز︣ا   ﹜﹠﹋  ﹩﹞ ︫︡ن  ُ﹝﹠︤وی   ﹤︋ ︫︣وع 
دو︨︐︀ن ︗︡︡ ر﹁︐﹥ ر﹁︐﹥ ﹡︡︎︀︡ ﹝﹩ ﹎︣دد و در ﹡︀️ از ︠﹢دم 
دارم؟!  د﹍︣ان   ﹤︋ ︋︣ای ︻︣︲﹥  اً︮﹑ ﹫︤ی   ︀آ  ﹤﹋  ﹜︨︣︎  ﹩﹞
را﹨﹠﹞︀ی  د﹡︊︀ل   ︡︀︋  ﹤﹋  ︡﹠﹋  ﹩﹞ ز﹝︤﹝﹥   ﹟﹞ ﹎﹢ش  در  ︑︣س 
︗︡︡ی ︋︀︫﹛ ﹢ن را﹨﹠﹞︀ی ﹁︺﹙﹫﹛ ﹝︪︽﹙﹥ ی ﹋︀ری ز︀دی دارد 
آ﹡︙﹠︀ن  ︠﹢د   ﹟﹞ ︮﹢ر︑﹫﹊﹥  در   ️︧﹫﹡  ﹟﹞ ﹝﹑﹇︀ت   ﹤︋ ﹇︀در  و 
︠﹢دم را در﹎﹫︣ ﹋︣ده ام ﹋﹥ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹇︣ار ُ﹝﹑﹇︀︑﹩ ︋︀ او ︑︣︑﹫︉ 
︊︤ و︨﹫︹ ﹋﹥ ز︣ ﹡﹢ر آ﹁︐︀ب در آن ﹇︡م ﹝﹩ زدم  د﹨﹛. آن َ﹝︧﹫︨︣ 
︑ ﹤︋ ﹏︡︊﹉ ︗︀ده ی ︋︀ر﹉ و ︑︀ر﹉ و  زده ︫︡ه ا︨️.

ا﹝︣وزه ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا﹛ ﹟︷︀ت ︑︀ر﹉ در ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹋﹥ ﹝﹞﹙﹢ از 
︫︀دی ا︨️ ر︠﹠﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹇︀در ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ ﹡﹀︦ ︻﹞﹫﹆﹩︋ ﹊︪﹛ و آن 
﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ آ﹝︀ده ی  ︋﹫︀ورم  ︋﹫︀د  را  ای  ︎︡را﹡﹥  ︀﹡﹥ و  آ︾﹢ش ︻︀︫﹆
﹡︖︀ت ﹝﹟ در ﹨﹠﹍︀م ︨﹆﹢ط ︋﹢ده ا︨️. ︋﹥ ﹝﹟ ︔︀︋️ ︫︡ه ا︨️ 
︢ری درون ﹝﹟ ﹝﹩ ﹋︀رد ﹋﹥ ︔﹞︣ه اش  ﹋﹥ ﹨︣ ﹁︀︗︺﹥ ای در ز﹡︡﹎﹫﹛︋ 
﹫︪︐︣ ا︨️ ﹋﹥ در ﹡︀️ ︋︣ای ︗︀ن ا︵︣ا﹁﹛ ُ﹝﹀﹫︡  ︀دی︋  دا﹡︩ و︫ 
﹥ ﹡︀م ا﹞︀ن و︗﹢د   ︋﹩︣﹞︀﹡ ︣وی﹫﹡ ﹉ .د﹢ ﹢ا﹨﹛︋   ︠︣︑︣﹝︔ ِ︣ و ُ﹝︓﹞
 ️︡ا﹨  ︀︐︨دورد  ﹤︋ را  ︑︣س  ︨﹫︀ه  دود   ﹤﹋ دارد 
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹡﹢ر دو︋︀ره ﹡﹞︀︀ن ﹎︣دد. ا﹝︣وز ﹝﹟ ︋︀ز﹎︪️ ﹡﹢ر را 

︗︪﹟ ﹝﹩ ﹎﹫︣م.

︻﹙﹩ از ︮﹀︫︀︣ – ﹁︀رس 

ا﹞︀ن

﹤﹝︗︣︑

Hal Bahr
(The Voice of recovery magazine) دی ٢٠١٦﹢︊ ︡ای︋  ﹡ ﹤﹚︖﹞

(﹟ژو ،﹩﹞ِ ،﹏آور)

ا︧︀س  ﹨﹞︀ن   ﹟ا دا﹡︧︐﹛   ﹩﹞  ﹤︋︣︖︑  ﹅︊︵  .!  ️︻︀︨  ٢٤  ﹟﹞
︑﹀︀وت ︠︴︣﹡︀ک ا︨️. ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ را﹨﹠﹞︀﹛ (﹨﹞︀ن دو︨︐﹩ ﹋﹥ 
︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ︗﹙︧﹥ آ﹝︡﹛) و ا﹇︣ار ا﹟ ا︧︀︨︀ت، ︫﹊︧︐﹟ ︾︣ور، 
︫︣﹋️ ﹝︡اوم و ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧︀ت و ﹝︪︀ر﹋️ ︮︀د﹇︀﹡﹥ رادر 
او﹜﹢️ ﹋︀رم ﹇︣ار دادم. ︋︀ درد ﹁﹫︫︡ ﹩﹊︤︡ و رو﹩ آ︫﹀︐﹥ 
﹝﹊︀ن  را﹨﹩   ﹤︧﹚︗ ︫︣وع  از   ﹏︊﹇ ﹡︀ا﹝﹫︡،  و   ︡︋ ا︧︀︨︀ت  و 
︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ﹝﹫︪︡م. ﹎﹢ش ﹝﹫︡ادم و ﹨︣ ﹥ ︋﹥ ︎︀ک ﹝︀﹡︡﹡﹛ 
 ︣︑ ﹩﹝︡﹇ ︣اغ ا︻︱︀ء ﹋﹞﹉ ﹝﹫﹊︣د ︻﹞﹏ ﹝﹫﹊︣دم  آ︠︣ ︗﹙︧﹥︨ 
︫︀ن ا﹟ ︋﹢د: "︋﹥  ︣︓﹋ ا ﹝﹫︣﹁︐﹛ ﹋﹞﹊﹛ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ︎︀ک ︋﹞︀﹡﹛. ︎﹫︀م 
 ️︑︀︨︀︧ر ﹝︣︑︉ در ︗﹙︧﹥ ︫︣﹋️ ﹋﹟، را﹨﹠﹞︀ ︋﹍﹫︣ و از ا﹢︵
 ﹜﹫﹋ ︀︎ ﹟︨ ﹤﹊﹠ا ︰﹞ ﹤︋ !!"︪︀ر﹋️ ﹋﹟ و ︮︊︣ دا︫︐﹥ ︋︀ش﹞
︡﹝️ ﹝﹠︪﹩ ﹎︣﹁︐﹛. ارز︫︀ی ز﹡︡﹎﹩  ︡﹝️ ﹋︣دن ر︨﹫︡،︠   ︠﹤︋
و در ﹨︣   ﹜﹡︀﹝︋ ک  ︀︎  ﹤﹋︣﹊﹁  ﹟ا ︋﹢د.  ﹋︣ده   ︣﹫﹫︽︑  ﹜︋︣ا  ﹩﹝﹋
︋︣﹨﹥ ای ︋︐﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ﹉ ﹡﹀︣ د﹍︣ ﹋﹥ در ﹝﹠︖﹑ب ﹝︭︣ف ﹝﹢اد 
﹋︣د؛   ﹩﹞  ︣︑ ا﹝﹫︡وار  ﹝︣ا   ﹜﹠﹋  ﹉﹝﹋  ︡﹡︤﹫﹞ و︎︀  د︨️  ﹝︡ر 
 ︀︋  ﹤﹋ ز﹝︀ن   ﹟ا در  و   ︡﹡︫︡ ︨︍︣ی  وآ﹁︐︀︋﹩  ا︋︣ی  روز﹨︀ی 
︀ل ا︨️   ︨﹉ از ︩﹫  ︋﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ (ق﹢  ︫︣ ︪﹞︀ن ﹎︣︀ن ( از︨ 
﹎︣وه  ﹨﹞︀ن  در  ﹡︪︣︀ت  ﹝︧﹢ل  ︻﹠﹢ان   ﹤︋  .﹜︐︧﹨ ک  ︀︎  ﹤﹋
و د︻︀   ،﹜﹠﹊﹫﹞ ﹋︀ر  ﹇︡م   ،﹜﹠﹊﹫﹞ ﹝︪︀ر﹋️    ،﹜﹠﹊﹫﹞  ️﹞︡︠

︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹫﹊﹠﹛. ︋︀ ︠︀﹡﹢اده و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ را︋︴﹥ ای ︠﹢ب و 
 ︩﹡﹢︡﹞ ︨︣ا︨︣ ︻︪﹅ ︎﹫︡ا ﹋︣ده ام. ﹝︀درم را دو︨️ دارم و
 ﹟در ا ﹤﹋ ﹩︀︑︀ت و ︧︠︀ر﹝﹑﹞︀﹡ ︀م﹝︑ ﹏﹝︑ ︣︵︀︋ ﹜︐︧﹨
︋︣ادرا﹡﹛  و  ︋﹥ ︠﹢ا﹨︣   .︫︡ ﹏﹫﹝︑ او  ﹤︋ از ︵︣ف ﹝﹟   ︀﹨ ︨︀ل 
︋︣ای  ︪﹞︀﹡︪︀ن  در  را   ﹩﹛︀︫﹢︠ ︋︀ر   ︣﹨ و   ﹜﹠﹊﹫﹞ ا﹁︐︀ر 
︠﹢د  ﹡﹫︀ز﹨︀ی   ︣︋  ︣︐﹝﹋  ︤﹋︣﹝︑  ︀︋  .﹜﹠﹫︊﹫﹞ ︠﹢د  دو︋︀ره  ز﹡︡﹎﹩ 
ا︧︀س  د﹍︣ان،    ﹤︋ ر︨︀﹡︡ن  ︀ری  و   ﹉﹝﹋ ︋︣ای  و︑﹑ش 

︋︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ︠﹢د و ز﹡︡﹎﹩ ام ︎﹫︡ا ﹋︣ده ام .
ا﹋﹠﹢ن ﹋﹥ در ︀ل ︎︀﹋﹠﹢︦ ا﹟ ﹝︴﹙︉ و ار︨︀ل آن ︋﹥ ﹝︖﹙﹥ ︎﹫︀م 
︋︊﹢دی ﹨︧︐﹛، ︋﹫︩ از ٤ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ ︋︀ ﹋﹞﹉ ︠︡او﹡︡ و ︫﹞︀ 
دو︨︐︀ن ﹨﹞︡ردم ︎︀ک ﹨︧︐﹛. ازدواج ﹝﹢﹁﹆﹩ ﹋︣ده ام ﹝︪︽﹢ل 
ادا﹝﹥ ︑︭﹫﹏ ﹨︧︐﹛ و ز﹡︡﹎﹩ آرام و ︠﹢︋﹩ دارم. ︋︀وری ︋︣ای 
ا﹇﹢ا﹝﹛  از   ︣﹀﹡ دو  آن  ︋﹢ا︨︴﹥ ی   ﹤﹋ ام  ︫︡ه  ا﹇﹢ام  و  ا︵︣ا﹁﹫︀ن 
︻︤ت  ام   ﹩دارا دار﹡︡.   ﹩︋﹢︠ ز﹡︡﹎﹩  و   ︡﹠︐︧﹨ ︎︀ک  ا﹝︣وز 
و︗﹢د  و  ﹝︀درم  و  ا︵︣ا﹁﹫︀ن    ﹅︪︻ و   ﹤︺﹞︀︗  ﹤︋ ا︐︣ام   ،︦﹀﹡

︠︡او﹡︡ در ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹨︧️. 
 ︀ام ا︨️. ︠︡ا ︋﹢دن، ور︲︀️ درو﹡﹩  ا︧︀س ︠﹢︋﹛ ﹝﹀﹫︡ 
﹁︣︮️ ︨︍︀︨﹍︤اری ︋﹥ ﹝﹟ ︋︡ه، ︋﹫︪︐︣ از ︑﹑︫﹛ ﹡︭﹫︊﹛ ﹋︣دی، 

دو︨︐️ دارم، ︫﹊︣ت. 
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٧︎﹫︀م ︋︊﹢دی

︗﹢ا﹡﹩،   ﹤﹊﹫﹛︀ در  آزاد  د﹡﹫︀ی  در  ز﹡︡﹎﹩  د﹨﹥   ﹤︨ از   ︣︐﹝﹋
︠︀﹡﹢اده، ︫︽﹏، ︑︭﹫﹏ ، ﹝﹢﹇︺﹫️ و ︗︀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ و︥ه ای 
دا︫︐﹛ و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹝﹢اد ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د را 
از   ︣︎ ︋﹢د ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥   ﹟ا ﹡︐﹫︖﹥ اش  ︋︀ ︠﹢د ︡ک ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م، 
ا︨︐︣س، ر﹡︖︩، ︑︣س، ︦ ا﹡︐﹆︀م ︗﹢︀﹠︑ ،﹩﹩ و ا︧︀س 
︋︡︋︐﹩ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹛ و ﹨﹞﹥ ی ا﹠︀ ﹝﹢︗︉ ︫︡ ︋︀ ︗︣م ︨﹠﹍﹫﹟ 
﹇︐﹏ وارد ز﹡︡ان ︫﹢م! ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ﹝﹟ در ز﹡︡ان ︋﹥ اوج ︠﹢د 
 ﹟﹫ ار﹢درازای د ﹤︋ ا﹡﹊︀ر ﹝﹟  ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ︗️ د﹢ار  ر︨﹫︡، 
ر︨﹫︡ و ﹝︖﹢زی ︋﹥ ︠﹢دم دادم، ︋︀ ا︋ ﹟︀﹡﹥ ﹋﹥ ﹝﹟ را ︋﹥ زودی 
 ﹤﹋ ﹩︀︖﹡︣ا ︎︀ک ︫﹢م! از آ  ︦︎ ،︡﹡ی دار ﹝﹩ ︨︍︀ر ﹤︋﹢ ﹤︋
︣ا﹛ ﹋︪﹫︡ه ، در  ︡او﹡︡ ﹥ ﹡﹆︪﹥ ی ﹇︪﹠﹍﹩︋  ﹝﹟ ا︵﹑ع ﹡︡ا︫︐﹛︠ 
ی   ﹤︪﹆﹡  ︳﹆﹁ و  ا﹡︪︡﹫︡م   ﹩﹞ ﹝︣گ   ﹤︋  ︳﹆﹁ ا﹝﹫︡ی   ︀﹡ اوج 
︠﹢د﹋︪﹩ ︋︡ون درد ﹝﹩ ﹋︪﹫︡م. ﹉ روز ︠︡او﹡︡ ︨﹀﹫︣ی از 
 ﹜︋︣ا  ،️︧﹨  ﹜︀﹝﹠﹨را ا﹝︣وز   ﹤﹋  ︀﹫﹋ ︀︎ و   ﹅︪︻ ︨︣ز﹝﹫﹟ 
﹥ ﹝﹟ داد.  ︡ا﹇️︋  ︀د﹎﹩ و︮   ︨︀ ﹫︀م ﹇︡م دوازده اش را︋  ﹁︨︣︐︀د و︎ 
    ︀﹛︀︨  ﹟﹞  ﹤﹊﹫︀︗ ︋﹢د،   NA ی   ﹤︧﹚︗  ﹩﹁︣︺﹞ ︨︀ده،  ︎﹫︀م   ﹟ا
︋︡﹡︊︀﹜︩ ﹝﹩ ﹎︪︐﹛ و﹜﹩ ﹡﹞﹩ ︀﹁︐﹛ ( ا ﹟︺﹠﹩ رو﹫︡ن ︫﹆︀﹅ در 
﹜︖﹠︤ار )! روی ︮﹠︡﹜﹫︀ از ︻︖︤ و ︋﹩ ︗︀﹩ و ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ﹡︪︧︐﹛، 
 ،﹜︐﹁︣﹎ را﹨﹠﹞︀  ﹋︣دم،  ا︻︐﹞︀د  ا︻︱︀ء   ﹤︋ دادم،  ﹎﹢ش   ︀﹁︣  ﹤︋
 ️︀﹡ در  و  زدم  را   ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  ا︨︐︀رت  و  ﹋︣دم   ️﹞︡︠
 ﹤︋  ﹩︀︗  ﹩︋ از  و  ﹁︣و︑﹠﹩  و   ﹩︀﹡ا﹢︑  ﹤︋  ︤︖︻ از   ︫︡  ︉︗﹢﹞
ا﹝﹫︡ی   ︀﹡ از  و  ︋︊﹢دی  ﹎︣م  آ︫﹫︀﹡﹥  و  ︠﹢ب  دو︨︐︀ن 

︣︑︣ و ﹨﹞﹥ ی ا﹠︀ ﹝︣ا  ︨︣﹛! ا﹜︊︐﹥ را﹨﹠﹞︀، ﹇︡﹝︀، ﹡﹫︣وی︋  ︋﹥ ا﹝﹫︡︋ 
ک ︋﹞︀﹡﹛، ︋﹥ ﹝﹟ ︫︀﹝️ داد﹡︡  ﹨︡ا️ و ︀﹝️ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ︎︀
︡او﹡︡ ﹡﹆︪﹥ ی ز︊︀ی   ︠︀︑ ﹜﹠﹋ ︣︊ ﹢م و︮  ︀ وا﹇︺﹫️ ﹨︀ رو︋︣و︫   ︋﹤﹋
︠﹢د را ︻﹞﹙﹩ ﹋﹠︡. ا﹝︣وز ︾︣︉ ︋﹥ ﹨︪️ ︨︀ل و ا﹡︡ی از آن 
 ﹤︋ ︀︑ ︀﹛︀︨ ﹟ا﹜︊︐﹥ در ا . ﹜﹋ روز﹨︀ ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹞︙﹠︀ن ︎︀
ا﹝︣وز ﹝︪﹊﹑ت ز︀دی دا︫︐﹥ و دارم، ﹨﹞︧︣ و ﹁︣ز﹡︡م و ︫︽﹙﹛ 
را از د︨️ داده ام و ﹨﹠﹢ز ﹨﹛  ﹉︀د﹎︀ری ︀ ار︔﹫﹥ ︫﹢م ز﹝︀ن 
 ﹟و﹇︐﹩ ا ︀دا﹡﹛ آ ﹩﹝﹡ !!️︧﹫﹇︀︋ ﹜دار ︋︣ا ﹤︋﹢ ︭︣ف ︋﹠︀م﹞
ی  ﹝︡وده  در   ﹟ا  ﹤﹋  ﹜︫︀︋  ︀︖﹋  ﹟﹞ ر︨︡   ﹩﹞ ︋︨︡︐︐︀ن   ﹤﹞︀﹡
︠︡او﹡︡ ﹨︧️ و ﹝﹟ د︠︀﹜️ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛! ﹁﹆︳ ︋﹥ اراده و ︠﹢ا︨️ 
او ا︐︣ام ﹎︢ارده و ︋︀ ︗︀ن و دل ︢︎︣﹁︐﹥ ام، ﹢ن از را﹨﹠﹞︀ی 
︠﹢ب   ︡︀︋  ﹟﹞ ام.  آ﹝﹢︠︐﹥  را   ﹤﹡︀﹎ دوازده  ﹇︡﹝︀ی   ﹜﹡︀︋︣﹞
 ﹤︊︫ ﹉ ﹤︐︊﹛ا !﹤︷﹛ ﹉ ا﹎︣ ﹇︣ار ︋︀︫︡ ︋︣ای ﹩︐ ﹜﹠﹋ ﹩﹎︡﹡ز
︀ل ﹎︫︢︐﹥ ﹨﹛ ز﹝︀ن، در دو  ︋﹥ ا﹟ درک ﹡︨︣﹫︡ه ام؛ ︵﹩ ﹨︪️︨ 
و︗﹢د   ︀︋ و  ام  ﹡﹞﹢ده   ︣﹀﹫﹋  ﹏﹝︑ ︫﹫︣از  و   ︫︣﹢︋ ز﹡︡ان 
 ﹜﹫﹨︀﹀﹞ و   ︀﹨  ️﹠︨ و   ︀﹞︡﹇  ،︀﹨ ﹝︣و﹝﹫️  و   ︀﹨  ️︡ود﹞
 ︀︋  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  ︀ل  در  و  ام  ﹋︣ده  ﹋︀ر  را   ﹤﹡︀﹎ دوازده 
 ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ︀﹠︀ن دارم ﹨﹞﹥ ی ا﹝ن ا﹢ ،﹜︐︧﹨ ﹜︀﹨﹢︖﹨ر
﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋︀ ﹡︪︀ط، ا﹝﹫︡ و ︨︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛. ا﹝︣وز ﹨﹛ ︋︀ و︗﹢د 
﹇﹙︊﹩ دارم و   ️︀︲از ز﹡︡﹎﹩ و ا︵︣ا﹁﹫︀﹡﹛ ر ﹨﹞﹥ ی ﹝︪﹊﹑︑﹛ 

︠﹢︊︫︐﹩ را ︨﹙﹢﹜﹩ درک ﹝﹩ ﹋﹠﹛.

رو﹫︡ن ︫﹆︀﹅ در ...
︫︣﹢︋ ن از . ︡﹫و

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٢

از   ﹢﹠﹞  ️︧﹡﹢︑  ﹩﹝﹡  ︤﹫  ︘﹫﹨ ︋﹢دم،   ﹤︐﹁︣﹎ ︠﹢د﹝﹢   ﹜﹫﹝︭︑
ا︋︤ار  و  ︋﹢د   ﹜︊﹫︗  ﹢︑  ﹩﹁︭︣﹞  ︦﹠︗  .﹤﹠﹋ ﹝﹠︭︣ف   ﹜﹝﹫﹝︭︑
﹝︭︣﹁﹛ رو ﹨﹛ ︑﹫﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم. ر﹁︐﹛ ︑﹢ی ﹉ ︠︣ا︋﹥ ﹡︪︧︐﹛ و 
دو﹡﹛   ﹩﹝﹡ ﹋︣دم  رو︫﹟  ︨﹫﹍︀ر﹝﹢  و  ﹋︣دم  ﹝︭︣ف  رو  ﹝﹢ادم 
﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم ︀ ﹡﹥، ا﹝︀ ︑︭﹞﹫﹛ ﹇︴︺﹩ ︠﹢دم رو ﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢دم. 
︋︣ای  را﹨﹩  ﹝︡ر!  ﹝﹢اد  ﹝︭︣ف  از   ﹩︀﹨ر ︋︧﹢ی   ️﹋︣
ر﹨︀﹩! اون ز﹝︀ن ﹁﹆︳ ﹉ راه را ︋﹙︡ ︋﹢دم ﹋﹥ از ︫︣ ﹝︭︣ف 
﹝﹢اد ︠﹑ص ︋︪﹛ و او﹡﹛ ﹝︣گ ︋﹢د! دو ︑︀ ︨︣﹡﹌ رو ︎︣ از ﹨﹢ا 
﹋︣دم و ︠︀﹜﹩ ﹋︣دم ︑﹢ ر﹎︀م و ︎﹉ ﹝﹊﹞﹩ ︋﹥ ︨﹫﹍︀رم زدم و 
﹝﹠︐︷︣ ﹝︣گ ︋﹢دم!. ﹝﹠︐︷︣ ﹉ ا︑﹀︀ق. در ا﹡︐︷︀ر ر﹨︀﹩ از ︋﹠︡ 
ا︑﹀︀﹇﹩  و   ️︫︢﹎ د﹇﹫﹆﹥   ︡﹠ ﹝︣گ.  ا﹡︐︷︀ر  در  ﹝﹢اد.  ﹝︭︣ف 
﹡﹫﹀︐︀د و ﹝﹟ ︋︀ز ﹡︀ ا﹝﹫︡ ︫︡م. ﹉ ﹡︭﹀﹥ ︑﹫︼ ﹨﹞﹫︪﹥ ︑﹢ی ︗﹫︊﹛ 
د︨︐﹛   ︘﹞ ر﹎︀ی  روی  ︑﹞︀م  ﹇︡رت   ︀︋ و  آوردم  درش  ︋﹢د. 
﹋︪﹫︡م و د﹡︡و﹡︀ ﹝﹢ ︋﹥ ﹨﹛ ﹁︪︀ر ﹝﹩ دادم و ا︫﹉ ﹝﹩ ر︐﹛ و 
 ﹢﹠﹞ ︀︀د ﹝﹩ زدم: ︠︡ا︣﹁ و ️ر از د︨︐﹛ ︠﹢ن ﹝﹩ ر﹢︴﹠﹫﹝﹨
را️ ﹋﹟! ﹝﹟ د﹍﹥ ︵︀﹇️ ا﹟ ﹨﹞﹥ در ︋﹥ دری و آوار﹎﹩ رو 
 ﹤﹍د !﹏﹫﹞︀﹁ و  ﹝︀در  ︎︡ر و  ا﹟ ﹨﹞﹥ ا︫﹉   ﹤︧︋  ﹤﹍︡ارم. د﹡

︧︠︐﹥ ︫︡م از ا﹡﹍﹏ ︋﹢دن و ︋﹩ ارز︫﹩ و ...
 ﹩﹠︺ آرزوی ︠﹢دم ﹟︣︠اون روز ﹎︫︢️ و ﹝﹟ در ︸︀﹨︣ ︋﹥ آ
 ﹜﹍﹫﹞ ︗︣أت   ﹤︋ ︋﹢د   ﹩﹋ ︀﹡ د ر د روز   ﹤ ﹡︨︣﹫︡م.  ﹝︣گ 
ک ︑︣﹟ روز از ︻﹞︣م! و درد﹡︀ک ︑︣ ز﹝︀﹡﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ︋︀  ︀﹡ د ر د
د︨︐︀ و ﹜︨︀︊︀ی ︎︣ از ︠﹢ن، ر﹡﹍﹩ زرد و ︪﹛ ﹨︀ی ﹎︣﹢ن 
 ﹢﹞︀﹨ ﹏︽︋  ︣︋︣ادرم ز  ﹤﹋  ﹩﹛︀ ︀درم ︸︀﹨︣ ︫︡م در﹞ ︋︣ا︋︣  در 
 ﹤﹋ داده  ﹝︀در﹨︀   ﹤︋ ︋︤ر﹎﹩ ︠︡ا  دل  و  و ﹥ ︮︊︣ی  ︋﹢د   ﹤︐﹁︣﹎
 ﹤︐︨ !!︡﹡و︲︺﹫️ دار ﹟︡ن ︗﹍︣ ﹎﹢︫︪﹢ن رو در اد ️﹇︀︵
از  ︨︍︀︨﹍︤اری   ︦  ️︨︀︊ز  ﹤ و  روز﹨︀  اون  از   ﹟︐︫﹢﹡

︠︡او﹡︡ و ا﹡︖﹞﹟ NA ︋﹥ ︠︀︵︣ آ﹡︙﹥ ﹋﹥ ا﹝︣وز ﹨︧︐﹛ ...
ک ﹨︧︐﹛  ا︨﹛ ﹝﹟ ا﹞︡ ﹨︧️ و ﹡︤د﹉ ︋﹥ ٦ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥  ︎︀
و ︋﹥ ︋︤رگ ︑︣﹟ آرزوم ر︨﹫︡م: ر﹨︀﹩ از ﹠﹍︀ل ا︻︐﹫︀د ﹁︺︀ل، 
 ︣︢︎︀﹡ و ﹝﹫﹏ ︨﹫︣ی ﹩﹝︡ر، و︨﹢︨﹥ ﹨︀ی دا﹞ ︭︣ف ﹝﹢اد﹞
 ﹤﹞︀︎ ︗﹙﹢ی  ز﹡︡﹎﹩  ︋︣ای   ︡︡︗ راه  ا﹝︣وز  و  ﹝︭︣ف!!   ﹤︋

︡﹝︐﹍︤اری  ︡ه و اون︠  ︤رگ ﹡︭﹫︊﹛︫  و ︑﹢ ا﹟ ﹝︧﹫︣، ا﹁︐︀ری︋ 
﹎︣وه  در   ﹤﹋  ﹤﹛︀︨  ٢  ﹤︋  ﹉︤د﹡ ﹫︤ی  ﹨﹞︡رد﹝﹥.  دو︨︐︀ن   ﹤︋
 ﹉ دوره ﹉) دم ﹋﹥ ︫︣﹋️ ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ︠︡﹝︐﹍︤ار﹢︠ ﹩﹝دا
︨︀﹜﹥ ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل و ﹉ دوره ︀﹝﹡ ﹤﹛︀︧﹊﹠︡ه ︋﹫﹟ ﹎︣وه) ﹨︧︐﹛ و 
از ا﹟ ︋︀︋️ ︠︡ا رو ︫﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ اون روز ﹡﹞︣دم، ا﹡︖﹞﹟ 
را ︋︀ ﹝︺︣﹁﹩ ﹠︡ ︑︀ از دو︨︐︀ن ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹛ ﹋﹥ ︎︀ک ︫︡ه ︋﹢د﹡︡، 
︎﹫︡ا ﹋︣دم و ︋︀ ︑﹞︀﹙﹩ ﹋﹥ در ا︗︣ای ا︮﹢ل ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹥ ﹇︧﹞︐﹩ از 
اون ر︻︀︋ ️︀︡﹨︀ و ﹡︀︊︡﹨︀ ︋﹢ده و ﹡﹫︤ ﹋︀ر﹋︣د ︻﹞﹙﹩ دوازده 
و  ︠︡﹝︐﹍︤اری   ️︮︣﹁ و  ﹝﹢﹡︡م  ︎︀ک  ؛  دادم  ﹡︪﹢ن   NA ﹇︡م 
﹝﹀﹫︡ ︋﹢دن ﹡﹫︤ ︋﹥ ﹝﹟ داده ︫︡ و ا﹟ ا﹁︐︀ر رو ﹨﹛ دارم ﹋﹥ ︋︀ 
و   ﹜︐︧﹨  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  در ︀ل  ﹨﹞︡ردم  دو︨︐︀ن  از   ︀︑  ︡﹠
از   ﹟ا و  ا﹡︡  ﹋︣ده  ا︻︐﹞︀د   ﹟﹞  ﹤︋ را﹨﹠﹞︀  ︻﹠﹢ان   ﹤︋  ︀﹡او
 ﹟﹞  ﹤︋  NA در   ️﹞︡︠  .﹤﹠﹞ ا﹝︣وز  ﹨︀ی  دا︫︐﹥   ﹟︣︑︡﹠﹝︫ارز
ا︧︀س  از  و   ﹜﹠﹋  ︦  ︹﹝︗  ﹢︑ ︠﹢د﹝﹢   ︀︑ ﹋︣ده   ﹉﹝﹋
︋﹩ ارز︫﹩ و ﹡︀﹐﹆﹩ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م و روز ︋﹥ روز ا︧︀س ︑︺﹙﹅ 
︋﹫︪︐︣ی ﹡︧︊️ ︋﹥ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹛ ︑︀ ا︻︐﹞︀د ︋﹠﹀︧﹛ ︋﹫︪︐︣ 
︋︪﹥ و ︑︣س ﹨︀م ﹋﹞︐︣! ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ 
و︮﹏ ︋﹞﹢﹡﹛ و ︻﹙﹫︣︾﹛ ﹨︣ ︀ل و ا︧︀︨﹩ در ﹎︣و﹨﹞﹢ن ︋︀﹇﹩ 
 ﹏︓﹞ .﹜﹠﹋ ﹟︣﹝︑ ﹜︐﹁︣﹎ ︀د ︀﹨ ﹛ و ﹡﹫︤ ا︮﹢﹜﹩ رو ﹋﹥ در ﹇︡م﹡﹢﹝︋

︮︡ا﹇️، رو︫﹟ ︋﹫﹠﹩ و ︑﹞︀﹏ و ﹁︣و︑﹠﹩ و ا﹡︺︴︀ف ︢︎︣ی.
ا﹟ ٢ ︨︀ل ﹋﹥ ︋︣ام ﹎︫︢️، ﹊﹩ از ︋︤رگ ︑︣﹟ ا﹁︐︀رات ﹝﹠﹥. 
او﹡﹆︡ر ︾︣ق در ا︧︀س ︋﹩ ارز︫﹩ ︋﹢دم ﹋﹥  ا ﹤﹊﹠﹉ روز 
︐﹩ ارزش ﹝︣دن رو ﹨﹛ ﹡︡ا︫︐﹛ و ا﹠﹊﹥ ا︻︱︀ء ا﹡︖﹞﹟ او﹡﹆︡ر 
ک ︋﹞﹢﹡﹛، ︋﹥ ﹝﹟ ا︻︐﹞︀د  ︋﹥ ﹝﹟ ﹜︴︿ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡ ︎︀
 ︣﹫︧﹞ ﹟︣د﹡︡ ﹋﹥ در ا﹋ ﹜﹫︀﹝﹠﹨و را ️︀﹝ ،︡﹡داد ︦︣و ﹋︣د﹡︡،︨ 
 ﹟در︨︐﹩ ا﹡︖︀م︋ ︡م و در وا﹇︹ ا ﹤ ﹢د﹝﹢︋   ︠️﹫﹛﹢︧﹞ و ﹜︫︀  ︋︡﹠﹚︋︣ ︨
︀﹡﹩ ﹨︀ی ︋︺︡ی ︋﹥  ︫︣وع ﹋︀ره ︋︣ای ︣﹋️ ﹨︀، ︠︡﹝︀ت و ︎﹫︀م ر︨

﹝︺︐︀دان در ︻︢اب.
︠︡﹝️ در NA ﹝﹠﹢ ز﹡︡ه ﹋︣ده و ︋﹥ ﹝﹟ ︀د داده ︴﹢ر ار︑︊︀ط 
︋︣﹇︣ار ﹋﹠﹛ و در ︗﹞︹ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣م و از ﹎﹢︫﹥ ﹎﹫︣ی و ا﹡︤وا در 
︋﹫︀م. ︋﹥ ﹝﹟ ﹋﹞﹉ ﹋︣ده ︑︀ ا︨︐︺︡اد﹨︀ و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ︠﹢دم رو 

︋︪﹠︀︨﹛ و ︎︣ورش ︋︡م و از ﹡﹢ا﹇︭﹛ ﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م.
︠︡ا را ︫﹊︣ ︋﹥ ︠︀︵︣ ︎︀﹋﹫﹛ و ︋﹥ ︠︀︵︣ و︗﹢د ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان 
دو︨︐︀ن  از  ﹁︣اوان   ︣﹊︪︑  ︀︋ و  ︠︡﹝︐﹍︤اری   ️︮︣﹁ و  ﹎﹞﹠︀م 

.NA ﹏﹋ ︡ردم در ﹎︣وه ﹨﹞﹫︪﹍﹩ ام و ︠︡﹝︐﹍︤اران﹝﹨

راه ︗ـ︡ــ︡ی
︋︣ای ز﹡ـ︡﹎ـ﹩
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٢٣︎﹫︀م ︋︊﹢دی

︣﹝︑ NA﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛، در ︵﹢ل ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ دارای ﹝︺﹠﹩ و ﹝﹀﹢م  ا︮﹢﹜﹩ ﹋﹥ ﹝︀ در 
 ﹜﹢︫ ︀﹨د﹨﹠︡ ﹋﹥ ﹇︴︹ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫﹛ و ر ﹩﹞ ﹤را ︋﹥ ﹝︀ ارا ﹩﹆︣︵ ا︮﹢ل ﹟ا .︡﹠︐︧﹨

︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ ︠﹢د وا﹇︺﹩ ﹝︀ن ︋︀︫﹫﹛.             
(﹟︐︧︎︀ک ز)

 ﹜﹫﹋ ︀︎ اول  روز﹨︀ی   ﹤﹋  ﹩︀﹨آرزو  ︡︀︫  ︀ و   ︀﹨ ︠﹢ا︨︐﹥  از 
︋︊﹢دی  ︎﹫︀م   ﹤︋  ﹤﹞︀﹡  ﹉ ︋︐﹢ا﹡﹛  روز   ﹉  ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا دا︫︐﹛ 
دو︨︐︀ن  ا︠︐﹫︀ر  در  ︮︀د﹇︀﹡﹥  را  ︠﹢دم  ی   ﹤︋︣︖︑ و   ﹜︧﹢﹠︋
 ︣﹨  . ﹜﹋ ︀︎  ﹤﹋ ا︨️  ٥ ︨︀ل  از   ︩﹫︋  ﹟﹞  !﹜﹨︡︋ ﹇︣ار  ﹨﹞︡ردم 
 ﹜︑﹑﹊︪﹞ ﹋︣دم   ﹩﹞  ︦ آ﹝︡   ﹩﹞  ﹐︀︋  ﹟﹞ ﹩﹋ ︀︎  ︹︴﹆﹞  ﹤
دو︨︐︀ن  از  و  ︫︡ه   ︣︑  ﹉︋︀ر  ﹜︋︣ا ︋︊﹢دی   ︣﹫︧﹞ و   ︣︐︪﹫︋
را︋︴﹥   ︦﹋  ︘﹫﹨  ︀︋ ﹡︡ا︫︐﹛  دو︨️  ︫﹢م.   ﹩﹞ دور︑︣  ︋︊﹢دی 
︠﹢د﹝﹢ری  در  را   ﹜︀﹨︀ر﹋ ︋︣﹎︤︡م.  را  ا﹡︤وا  و   ﹜﹠﹋ ︋︣﹇︣ار 
 ﹜︋︣ا  ﹤﹝﹚﹋ وا﹇︺﹩  ﹝︺﹠︀ی   ﹤︋ را﹨﹠﹞︀  دادم؛   ﹩﹞ ا﹡︖︀م   ﹏﹞︀﹋
دو︨︐︀ن   ︹﹝︗ در  و﹜﹩  ر﹁︐﹛   ﹩﹞  ﹤︧﹚︗ ﹡︡ا︫️،  ﹋︀ر︋︣دی 
︑︣س،   ︡﹠﹡︀﹞ دا︫︐﹛  ﹋﹢د﹋﹩  از   ﹤﹋ را   ﹩︑︀︨︀︧ا ︋︊﹢دی 
︠︖︀﹜️، ︠﹢د﹋﹛ ︋﹫﹠﹩ و ... ︐﹩ ︋﹫︪︐︣ و ﹇﹢ی ︑︣ ︫︡ه ︋﹢د.

 ﹜︋︣ا ﹜﹨ ︀﹠︡م ﹨︀ و ︨﹠️ ﹨︀ را ﹋︀ر ﹋︣ده ︋﹢دم ا﹝︀ ا﹇ ﹤﹊﹠ا ︀︋
﹡︪︃ت   ﹤︐︫︢﹎ از   ﹤﹝﹨ ا︻︐﹆︀دا︑﹛  و  ︋︀ور﹨︀  ﹡︡ا︫️!  ﹋︀ر︋︣دی 
﹎︣﹁︐﹥ ︋﹢د و ﹎︣﹁︐︀ری ﹨︀﹛ ﹝︡ام ︑﹊︣ار ﹝﹫︪︡ ︋︺︡ از ﹠︡ ︨︀ل 
︋︀ور﹨︀ی   ﹟︤﹍︀︗ ︡ی را︡︗ ︋︀ور ︋﹢دم  ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥  ︎︀﹋﹩ ﹨﹠﹢ز 
و  ︋﹢دم  ﹡﹊︣ده   ﹤﹞︀﹡︣︋ در  ز︀دی   ︣﹫﹫︽︑  .﹜﹠﹋ ︠﹢د   ﹩﹝︡﹇
ا︧︀س  ام   ﹩︐﹫︭︫ ︬﹇ا﹢﹡ در  ︋﹢د.   ﹤︐︫︢﹎  ﹏︓﹞  ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر
︑﹊︣ار  ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر در  را  ﹡﹢ا﹇︭﹛   ﹤︪﹫﹝﹨ و  ﹋︣دم   ﹩﹞ ا﹝﹠﹫️ 

 ﹝﹩ ﹋︣دم. ︋﹥ ﹫︤﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩، ﹋︀ذب و ﹜︢ت ﹨︀ی آ﹡﹩ وا︋︧︐﹥ 
︋﹢دم. ﹜︢ت ︗﹢ و و﹜︣ج ︋﹢دم؛ ﹨︣ روز ا︧︀︨︀ت ︋︡ ︋﹫︪︐︣ی 
 ︣︐︪﹫︋ ﹜︀﹨ را ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم، از ︋︣﹡︀﹝﹥ دور︑︣ ﹝﹫︪︡م و ︑︣س
﹝﹫︪︡.  ﹩︐﹉ ﹝︪︀ر﹋️ ︨︀ده و ﹋﹢︑︀ه ﹡﹞﹩ ﹋︣دم. ﹡︧︊️ ︋﹥ 
﹡﹢ا﹇︭﹛  از   ﹩︀﹠︑ در  ﹝︡ام  و  ︋﹢دم  ︫︡ه  ا︻︐﹞︀د   ﹩︋ ا︮﹢ل 
 ﹤﹋ ︋︊﹢دی  دو︨️   ﹉ روزی   ﹤﹊﹠ا  ︀︑ ﹋︣دم.   ﹩﹞ ا︨︐﹀︀ده 
︫﹢م.  ﹎︣دا﹡﹠︡ه   ﹤﹋ ︠﹢ا︨️   ﹟﹞ از  ︋﹢د   ︊︮  ﹤︧﹚︗  ﹩︪﹠﹞
در︠﹢ا︨︐﹩ ﹋﹥ ︡﹠﹟ ︋︀ر ﹋︣ده ︋﹢د و ﹝﹟ رد ﹋︣ده ︋﹢دم. آن 
︣ از ︑︣س ﹝︪︀ر﹋️  ︡ای ﹜︣زان و︎   ︮︀ ﹊︧︐﹥ و︋   ︫︀ روز د︨️ و︎ 

 ︤﹫﹨︣ ︊️ از︎  ︦ از ﹝﹟ او﹜﹫﹟ ﹡﹀︣ی ﹋﹥ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︣د︮  ﹋︣دم.︎ 
﹢ا︨︴﹥ ی ﹇︡م ﹨︀  ︀ل ا︨️ ﹋﹥︋  از ﹡﹆︬ ﹨︀︩ ﹋︣د و ﹎﹀️ : ﹨﹀️︨ 
آن   .︡﹠﹋  ︤﹫﹨︣︎ ر﹁︐︀ر﹨︀   ﹩︱︺︋ از  ︑﹢ا﹡︧︐﹥   ﹩﹡︀رو ا︮﹢ل  و 
درو﹡﹛  در  ا﹝﹫︡  و  زده ︫︡  ذ﹨﹠﹛  در   ﹩﹡︀ای رو  ﹤﹇︣︗ ﹤︷﹛
 ﹤︐︫︢﹎ از  ﹋︣دم   ﹩︺︨ ر﹁︐︀ر  آن   ︹︴﹇ از   ︦︎  .︫︡ ز﹡︡ه 
﹁︀︮﹙﹥ ︋﹍﹫︣م و وا︋︧︐﹍﹩ ﹨︀﹛ را ﹇︴︹ ﹋﹠﹛ ؛ ﹇︡م ︋﹥ ﹇︡م ︋﹥ ︠﹢د 
︀ دو︨︐︀ن  ﹥ ار︑︊︀ط︋  وا﹇︺﹩ ام ﹡︤د﹉ ︑︣ ﹝﹫︪︡م. ﹋﹛ ﹋﹛ ا︫︐﹫︀﹇﹛︋ 
ا﹇︣ار   ﹟ا  !︣︑  ️را ا︫︐︊︀﹨︀︑﹛   ﹤︋ ا﹇︣ار  و   ︫︡  ︣︐︪﹫︋ ︋︊﹢دی 
︋﹥ ﹇﹢ی ︑︣ ︫︡﹡﹛ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋︣د، ا︧︀س ﹝﹩ ﹋︣دم  ︮︀د﹇︀﹡﹥ 
د﹠︑ ︣﹍︀ ﹡﹫︧︐﹛ ، ا﹡﹍﹫︤ه ام ︋︣ای ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹟ و ︠︡﹝️ ︠﹫﹙﹩ 
ا﹡︖﹞﹟   ﹤︋ ورودم   ﹏اوا  ﹩︋﹢︠  ﹤︋  ﹜︑︀︨︀︧ا ︋﹢د.  ︫︡ه   ︣︐︪﹫︋
 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︉︫ ﹩︐ ،︫︡ه ︋﹢د. ︫︣وع ︋﹥ ﹡﹢︫︐﹟ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ﹋︣دم
︋︪︡ت ︠﹢ا︋﹛ ﹝﹩ آ ﹜︧﹢﹡ ﹩﹞ ︡﹢ن ︋﹥ ︑︀︔﹫︣ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ا﹞︀ن 
﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹛. ا︮﹢ل  ﹢دم︎  دارم و ﹨︣ روز ﹫︤﹨︀ی ︗︡︡ی در︠ 
رو︣︐︋ ﹩﹡︀﹟ را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ آن ︑﹊﹫﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹛. 
 ️﹁︀در ︋︣︑︣م  ﹡﹫︣وی  ︨﹢ی  از  ای  ︑︀زه  ا﹜︀﹝︀ت  روز   ︣﹨
︋﹥ را﹨﹠﹞︀﹛ ز﹡﹌  ︋︀ ﹡︷﹛ ︨︣ ﹋︀ر ﹝﹩ روم. ﹨︣ روز   .﹜﹠﹋ ﹩﹞
﹝﹩ ز﹡﹛ و ︑︣از﹡︀﹝﹥ ام را ︋︣ا︩ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹛، ︗﹙︧﹥ ﹝﹩ روم و 
ام  وا﹇︺﹩  ︠﹢د   ﹤︋  .﹜﹠﹋  ﹩﹞ ر︨︀﹡﹩  ︎﹫︀م   ﹜︀﹨ ﹝︪︀ر﹋️   ﹩︵
︻﹑﹇﹞﹠︡ ︫︡ه ام و د﹍︣ از ︠﹢دم ︠︖︀﹜️ ﹡﹞﹩ ﹋︪﹛. در ︵﹢ل 
روز ︋︀ر﹨︀ د︻︀ و ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛ . ﹇︧﹞️ ا︻︷﹛ ︋︊﹢دی 
ا︧︀س   ﹜﹡︀︋︣﹞ ︠﹢دم   ︀︋ و﹇︐﹩  ا︨️،  ︠﹢دم   ︀︋ را︋︴﹥   ﹟﹞
را  ز﹡︡﹎﹫﹛   ︡︋ ا︑﹀︀﹇︀ت  و  ﹝︪﹊﹑ت   .﹜﹠﹋  ﹩﹞  ﹩︐︊︫﹢︠
 ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤︋ ﹩﹡︀و ︫︣ط ا︮﹢ل رو ︡﹫﹇ ﹩︋ ️︀︻︣م. ر︢︎ ﹩﹞
﹋︣ده ︑︀ از درون ر︫︡ ﹋﹠﹛ و د﹡ ︣﹍﹢ا﹨﹛ ︋︀ ﹫︤﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ 
︠﹑ء ︠﹢د را ︎︣ ﹋﹠﹛. ︠︡ا را ︋﹥ ︠︀︵︣ ︠︡﹝︐﹩ ﹋﹥ آ﹡︣وز ﹡︭﹫︊﹛ 

. ﹜﹢﹎ ﹩﹞ دی ︋︀ز﹎︣دم ︨︍︀س﹢︊︋ ︣﹫︧﹞ ﹤︋ ︀︑ ︣د﹋

︠﹢د وا﹇︺﹩ ام

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٦

در ︨﹠﹫﹟ ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ا﹡︐︀ب دو︨︐︀ن ︠﹑﹁﹊︀ر ︋︣ای 
ر﹁︀﹇️ و دو︨︐﹩، ︋︀ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر آ︫﹠︀ ︫︡م و ︠﹫﹙﹩ 
زود ︋︀︨︣︻️ ﹨︣ ﹥ ︑﹞︀م ︑︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد را د﹡︊︀ل ﹋︣دم. 
در ﹝︀ه ﹨︀ی ﹡︧️ ا︻︐﹫︀دم ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹛ ﹋﹥ د﹍︣ ﹝︭︣ف 
︋﹥ ︑︣ک ﹡﹞﹢دم  ا﹇︡ام  ﹡﹊﹠﹛. ︎︦ از ﹠︡ روز ﹋﹥ در ︠︀﹡﹥ 
︀ ﹝﹢اد ﹝︡ر ﹡︡ارم ا﹝︀ ﹝︐︃︨﹀︀﹡﹥   ︋﹩﹚﹊︪﹞ ︣﹍︣دم ﹋﹥ د﹋ ︣﹊﹁
ا﹟ ︑︣ک ﹁﹆︳ ﹠︡ روز  ادا﹝﹥ ︎﹫︡ا ﹋︣د. ︋﹥ ﹝︰ ︠︀رج 
︫︡ن از ﹝﹠︤ل ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹝︭︣ف ﹝︖︡د ر﹁︐﹛ و ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︠﹢د 
را ﹇︀﹡︹ ﹡﹞﹢دم ﹋﹥ ا︠︐﹫︀ر ﹝︭︣ف ︀ ︻︡م ﹝︭︣ف ︋︀ ︠﹢دم 
ام  ﹝︀﹡︡ه   ﹤﹡︀︠ در  روز   ︡﹠ ﹢ن  ﹋︣دم   ﹩﹞  ︣﹊﹁ ا︨️. 
و﹝︭︣ف ﹡﹊︣ده ام ﹝﹫︐﹢ا﹡﹛ ﹝︭︣﹁﹛ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠﹛. ︋︀ ﹎︫︢️ 
 ﹤︗﹢︐﹞ و  ︋﹥ ﹝︭︣ف درآ﹝︡  ا︗︊︀ر   ️﹛︀ ﹤︋ ا︻︐﹫︀دم  ز﹝︀ن 
 ﹤﹝﹚﹋  ︣﹍د ﹡︡ارم.  ا︻︐﹫︀دم  روی   ﹩﹛︣︐﹠﹋  ﹤﹡﹢﹎  ︘﹫﹨ ︫︡م 
 ︣︑︡︋ ﹜ا﹁︧︀﹡﹥ ای ︋﹫︩ ﹡︊﹢د. ﹨︣ روز او︲︀ع ︋︣ا ﹜︣ل ︋︣ا︐﹠﹋
﹝︡ر  ﹝﹢اد  ﹝︭︣ف  و   ﹤﹫︑  ︣︵︀︠  ﹤︋  .︪︡﹫﹞  ﹏︊﹇ روز  از 
︋﹫︧️ روز و﹇︐﹩  از  ︋︀زدا︫️ و روا﹡﹥ ز﹡︡ان ︫︡م و ︎︦ 
آزاد ︫︡م ︋﹥ د﹡︊︀ل ︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ر﹁︐﹛ و ︋﹥ ︠﹢دم ﹎﹀︐﹛ ﹋﹥ 
︊︧︩ را ﹋︪﹫︡ه ای و ︀︋ ﹐︀︡ ︠﹢دش را ﹨﹛ ﹝︭︣ف 
︑︣ک   ﹤﹋ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا  ﹟︐﹁︣︢︎ و   ︣﹊﹀︑  ﹟﹫﹝﹨  ︀︋  !!!﹩﹠﹋
ا﹝﹊︀ن ︢︎︣ ﹡﹫︧️ روز﹨︀ی ︠﹢د را ︨︍︣ی ﹝﹩ ﹋︣دم و ︋︣ای 
︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر د︨️ ︋﹥ ﹨﹞﹥ ﹋︀ری ﹝﹩ زدم. 
 ︀﹠︑ ﹤﹋ ︋︀ر﹨︀ د︨︐﹍﹫︣ وروا﹡﹥ ز﹡︡ان ︫︡م و ﹇︊﹢ل ﹋︣ده ︋﹢دم

راه ﹝︭︣ف ﹡﹊︣دن ﹁﹆︳ ﹝︣گ ا︨️. 
﹨︣﹜︷﹥ د︻︀ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ زود︑︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ ︋﹥ ︀︎︀ن ︋︨︣︡. از ﹨﹞﹥ 
﹫︤ و ﹨﹞﹥ ﹋︦︋ ︡م ﹝﹩ آ﹝︡. د﹍︣ ﹝﹢اد ﹝︡ر آرا﹝﹛ ﹡﹞﹩ ﹋︣د. 
︠﹢ا︨︐﹛   ﹩﹞ ︋︀ر   ︣﹨ و  ﹝﹫﹊︣دم  ︫︡ن  ︠︣د  ا︧︀س  درون  از 

﹢د !!! ︣ا﹛ ﹝︣گ آرزو︋  ﹝︭︣ف ﹋﹠﹛ ﹎︣﹥ ﹝﹫﹊︣دم؛ آری︋ 
﹉ روز ﹋﹥ ︋︣ای ︑﹫﹥ ﹝﹢اد ﹝︡ر ر﹁︐﹥ ︋﹢دم ا︑﹀︀﹇﹩ ﹊﹩ از 
دو︨︐︀ن ﹨﹛ ﹝︭︣﹁﹩ ام را د︡م ﹋﹥ ﹇﹫︀﹁﹥ اش ﹋︀﹝﹑ ︑︽﹫﹫︣ ﹋︣ده 
︋﹢د. ﹝︣ا ︋﹥ ︗﹙︧﹥ د︻﹢ت ﹡﹞﹢د و ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م را 
در ا︠︐﹫︀رم ﹇︣ار داد. ﹉ روز در ﹋﹞︀ل ﹡︀ ا﹝﹫︡ی ︋﹥ آن ︗﹙︧﹥ 
︀ور ﹡﹞﹫﹊︣دم ﹋﹥ ا﹁︣اد  ︡م ا︮﹑︋  ر﹁︐﹛. و﹇︐﹩ وارد ﹝﹊︀ن ︗﹙︧﹥︫ 
﹢ده ا﹡︡. و﹇︐﹩  ︀︲︣ در آ﹡︖︀ روزی ﹝︭︣ف ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹢اد ﹝︡ر︋ 
از   ︦︎ ﹋︣دم.   ﹤︣﹎ آرام  آرام  دادم  ﹎﹢ش   ︀﹡آ ﹝︪︀ر﹋️   ﹤︋
︀︎︀ن ︗﹙︧﹥ ﹠︡ ﹡﹀︣ ﹋﹠︀رم آ﹝︡﹡︡ و ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹀︐﹠︡: ﹨︣ روز ︋﹥ 

︗﹙︧﹥ ︋﹫︀  ﹢ن ︋︣ا️ ﹋︀ر ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د. 
︨︀﹜︀ از آن روز ﹝﹩ ﹎︢رد و ﹝﹟ ﹨﹞︙﹠︀ن ︋﹥ ︮﹢رت ﹝︣︑︉ در 
︗﹙︧﹥ ︱﹢ر ︎﹫︡ا ﹝﹫﹊﹠﹛. روز﹨︀ی آ︠︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر 
︀︋️ ︱﹢ر  ﹢ا︨️ ﹝︣گ ﹝﹫﹊︣دم و﹜﹩ ا﹝︣وز ︋  ︡او﹡︡ در︠  از︠ 
︠︡او﹡︡  از  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  در   ﹜د﹢︊︋ و   ﹩﹋ ︀︎ و 
︨︍︀︨﹍︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛. آری ﹝︺︖︤ه ︋﹥ و﹇﹢ع ︎﹫﹢︨️. ا﹝︣وز ︋﹥ 
ا﹟ ︋︀ور ر︨﹫︡ه ام ﹋﹥ د﹍︣ان ﹋︀︫︐﹠︡ ︑︀ ﹝﹟ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹛ ︎︦ 

﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ﹋︀رم ︑︀ د﹍︣ ان ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. 

︣﹑﹞  غ  از . ﹩﹚︻

از آرزوی ﹝︣گ 
︍︀︨﹍︤اری ︑︀ ا︧︀س︨ 
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︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٤

﹝﹢رد  در   ︡﹠  ﹩︊﹛︀︴﹞  ﹤︋ را   ︀﹝︫  ﹤︗﹢︑ ﹎︤ارش  ︫︣وع  از   ﹏︊﹇
 . ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︉﹚︗ APF را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای و﹢︫

︫﹢را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای : 
 ﹟﹫︋  ︀﹞ ار︑︊︀︵︀ت   ︴︨ ︋︣دن  ﹐︀︋ ︋︣ای  ای  ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥  ︫﹢را﹨︀ی 
﹋﹞﹫︐﹥ ﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︵︣ا﹩ ︫︡ه ︑︀ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︣﹋︤ی 
︠﹢د︫︀ن   ﹤︺﹞︀︗ درون  در  ا﹡︖﹞﹟   ﹤︺︨﹢︑ و  آ﹝﹢زش  ︋︣ای 
﹥ ︫﹢را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︋︪﹩ از  ︣﹎ ا ︠︡﹝︐﹍︤اری ﹋﹠﹠︡. 
︨﹫︧︐﹛ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ر︨﹞﹩ NA  ﹡﹫︧︐﹠︡، ا﹝︀ ︠︡﹝︀ت ︗︀﹡﹩ و 
 ﹤︺︨﹢︑ ️︗ را﹨︀ی ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︾﹙︉ در ﹝﹢ارد ﹝︐︺︡دی﹢︫
︀ ︡﹍﹍︣ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡.   ︋﹩︑︀﹞︡ ︐﹫﹛︀︺﹁ ︣︀︀ی︠  ا﹡︖﹞﹟ و︨ 
﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹊﹩ از  ︣ا︨︣ ︗︀ن ١٥︫  در︨ 
ا﹟ ︫﹢را﹨︀ ، ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀ ︎︀︨﹫﹀﹫﹉ APF ا︨️. 

 APF﹫︧️ ؟ 

 NA ﹩﹚﹞ رای ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀ ︎︀︨﹫﹀﹫﹉ از ا﹡︖﹞﹟ ﹨︀ی﹢︫
در ︨︣ا︨︣ ﹝﹠︴﹆﹥ آ︨﹫︀ و ا﹇﹫︀﹡﹢︨﹫﹥ ︑︪﹊﹫﹏ ︫︡ه ا︨️. ︋︣ ا︨︀س 
دارای ٢٨  ا﹟ ︫﹢را   ︣︲︀ ︀ل در  APF ر︨﹞﹩   ️︀︨ وب 
﹠﹍﹑دش  ︀﹝﹏ ﹋︪﹢ر﹨︀ی : ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن – ا︨︐︣ا﹜﹫︀ –︋  ﹋︪﹢ر ︻︱﹢ ﹋﹥︫ 
﹢︑︀ن – ﹋︀﹝︊﹢ج – ﹫﹟ - ﹨﹠﹌ ﹋﹠﹌ – ﹨﹠︡ -  ا﹡︡و﹡︤ی   ︋– ﹟︣  ︋–
– ا︣ان – ژا︎﹟ – ﹋﹢️ – ﹝︀﹜︤ی – ﹝︀﹜︡﹢ – ﹡︍︀ل – ﹡︣ف – ﹡﹫﹢ز﹜﹠︡ 
– ︎︀﹋︧︐︀ن ( ︫﹞︀﹜﹩ و ︗﹠﹢︋﹩  ) – ﹁﹫﹙﹫︍﹫﹟ – ︻︣︋︧︐︀ن – ︨﹠﹍︀︎﹢ر – 

﹋︣ه ︗﹠﹢︋﹩ – ︑︀﹙﹠︡ – ا﹝︀رات – و︐﹠︀م  و ︻﹞︀ن ا︨️. 

︋︣﹎︤ار   ﹤︧﹚︗ ﹉ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨  ﹐﹢﹝︺﹞  APF ای   ﹤﹆︴﹠﹞ ﹁︣ا  ︫﹢رای 
. ︡﹠﹊﹫﹞

 : ️︫︢﹎ ﹤ در ︋︀﹡﹊﹢ک
 ︣  ︫︡﹠﹚︀︑ ٢٠١٦ در ﹋︪﹢ر ﹉﹫﹀﹫︨︀ ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀︎ 
︣ ﹎︤اری ا﹟ ︗﹙︧﹥ در ︑︀ر  ١٦  ا﹜﹩   ︡. ز﹝︀ن︋  ︣﹎︤ار︫  ︋︀﹡﹊﹢ک︋ 

١٩  ﹁﹢ر﹥ ٢٠١٦  ︋︣ا︋︣ ︋︀ ٢٧  ا﹜﹩  ٣٠  ︋﹞﹟ ﹝︀ه ١٣٩٤  ︋﹢د. 
 روز اول ︗﹙︧﹥، ﹋︪﹢ر﹨︀ و ︗﹢ا﹝︹ ︻︱﹢ ، ﹎︤ار︫﹩ از ︪﹛︀︀ و 
 ﹤︋︣︖︑ ︑︊︀دل  ﹝﹢رد   ﹟ا در  و  ﹋︣د﹡︡   ﹤ارا را  د︨︐︀ورد﹨︀︪︀ن 

︮﹢رت ﹎︣﹁️. 
︋︣ای  را﹨︊︣دی  ر︤ی   ﹤﹞︀﹡︣ ︋  ﹤︋  APF ا﹝︧︀ل   ﹤︧﹚︗ و﹇️  ︻﹞︡ه 
 ،︀︐﹠︨ ︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ در ﹝﹢رد﹨︀﹎را ﹎︫︢️. ﹋︀ر﹢︫ ﹟︣د ا﹊﹚﹝︻
 .︡︤ار  ﹎︣د﹎︣ ︀﹡﹍﹩ ﹇﹢ی و آ﹝﹢زش د﹨﹠︡﹎︀ن ﹡﹫︤︋  ︨︀︠︐﹟ ﹎︣وه︠ 

︠︡﹝︀ت  ﹋︀ر﹝﹠︡ان  و  ا﹝﹠︀ء  ﹨﹫︀ت  از   ﹩︀︱︻ا ︨︀ل   ︣﹨  ︡﹠﹡︀﹞  ﹤︋
ای در  ︋﹥ روز ︫︡ه  دا︫︐﹠︡ و ﹎︤ارش ﹨︀ی  ﹡﹫︤ ︱﹢ر   ﹩﹡︀︗

﹝﹢رد ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ︠︡﹝︀ت ︗︀﹡﹩ را ارا﹥ داد﹡︡. 
 ﹤﹆︴﹠﹞  ﹟ا ﹡﹆︀ط  ا﹇︭﹩  در  ا﹡︖﹞﹟   ﹤︺︨﹢︑ از   ﹩︀︫︤ار﹎
از  ا﹁︽︀﹡︧︐︀ن  ﹋︪﹢ر   ︀︐﹫﹛︀︺﹁  ﹟ا در   .︫︡  ﹤ارا  ︤﹫﹡  ﹩︀﹫﹁︣ا︽︗
︋﹫︪︐︀﹝ ﹟︣️ ︑﹢︨︺﹥ ا﹡︖﹞﹟ ︋︣︠﹢ردار ︋﹢د. ﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ﹡﹫︤ 
﹋﹥ ر︫︡ و ︎﹫︪︣﹁️ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ در ︨︀﹜︀ی ا︠﹫︣ دا︫︐﹥، ︋︀ رأی 
﹇︀︵︹ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝﹠︀︵﹅، دارای ﹋︨︣﹩ در ︫﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای 

 .︡  ︫﹉﹫﹀﹫︨︀ آ︨﹫︀︎ 

﹉﹫﹀﹫︨︀ ﹢رای ﹁︣ا﹝﹠︴﹆﹥ ای آ︨﹫︀︎  ﹎︤ارش︫ 

Asia Pacific Forum

ش
﹎︤ار

ش
﹎︤ار

ا﹝︣وز ﹋﹥ ︎﹠︕ ︨︀ل و ا﹡︡ی ا︨️ ﹋﹥ در ︋︊﹢دی ﹨︧︐﹛، و﹇︐﹩ ﹋﹥ 
 ﹩︧﹋ ︀﹠︑ ،دی﹢︊︋ ﹏د را ﹝︣ور ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝﹫︊﹫﹠﹛ از اوا﹢︠ ﹤︐︫︢﹎
﹋﹥ در ر﹡︕ و ﹝︣ارت ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︋﹫﹞︀ری ﹋﹠︀رم ︋﹢ده، ﹁︣دی ﹋﹥ 
 ﹩︭︫ ﹡﹍︢ا︫︐﹥،   ︀﹠︑ ﹝︣ا  و  ︋﹢ده   ﹟﹞  ﹩﹞︀  ︣︔﹢﹞ ︵﹢ر   ﹤︋
︋﹢ده   ﹜︀﹝﹠﹨را  ﹩﹠︺  ،︩︋︡﹫﹞ا ﹜︊﹠︡ی   ︀︋ و  ﹝︣︋︀ن  ︮︊﹢ر، 

ا︨️ .
را  د︨︐﹛   ﹤﹋  ﹩︧﹋ ︋﹢د،  ﹋︣ده  ﹎﹫︣م  ز﹝﹫﹟  ︋﹫﹞︀ری،   ﹤﹋  ﹩﹞︀﹍﹠﹨
﹎︣﹁️ و ︀︋﹢︮﹙﹥ و ︮︊﹢را﹡﹥ دردد﹜︀﹛ را ︫﹠﹫︡ و ﹝︣ا ﹇︱︀وت 
﹡﹊︣د و ︋︀ را﹨﹊︀ر﹨︀︩ ︋︣ ز︠﹛ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︋﹫﹞︀ری ﹝﹟ ﹝︣﹨﹛ 

﹡︀د و آ﹡︀ را ︋︀ ︑︖︣︋﹥ اش ا﹜︐﹫︀م ︋︪﹫︡، را﹨﹠﹞︀﹛ ︋﹢د .
را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹟ ، ﹉ دو︨️ و ﹉ ︋︪︀رت د﹨﹠︡ه ︋︊﹢دی ا︨️ 

﹋﹥ در ﹝﹢رد ︋﹫﹞︀ری و ︋︊﹢دی ︋︣ا﹛ را﹨﹍︪︀ ا︨️.
 ﹩︐﹞︣ ﹩︋ ﹜︀﹨ر﹁︐︀ر ︀︋ ︡︀︫ ، او﹇︀ت او را ر﹡︖︀﹡︡ه ام ﹩︱︺︋
 ،︩︋︡﹫﹞︡ه، ا﹠︪︋ ﹤︪﹫﹝﹨ او ︀﹞︣ده ام، ﹡︀︨︍︀︨﹩ ﹡﹞﹢ده ام ا﹋

︠﹠︡ان و ﹡﹢از︫﹍︣ ︋﹢ده ا︨️.
از   ︦︎ را   ﹜د﹢︊︋ و   ﹜︐︧﹨  ﹩﹋︀︎ ︨︀ل   ︕﹠︎  ︹︴﹆﹞ در  ا﹋﹠﹢ن 
 ︩︽︀ی ︋﹩ در﹨ ️︀﹝ ن او و﹢︡﹞  ﹤﹝﹨ ︠︡او﹡︡، ︋﹫︩ از

.﹜︐︧﹨
︠︡ا را ︨︍︀س ﹝﹩ ﹎﹢﹛ ﹋﹥ ﹝︣ا ︋︀ وی آ︫﹠︀ ﹋︣د و ﹁﹆︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ 
 ️︽در ﹩ ︀︵︣ ز﹞︀ت︋  ︋﹍﹢﹛: را﹨﹠﹞︀ی دو︨️ دا︫︐﹠﹩ ام!︋ 

︨︍︀︨﹍︤ارم.
︋︣﹇︣ار و ︨︣ا﹁︣از ︋︀︫﹫︡

٥︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹩﹋︣︐︪﹞  ︡﹡﹢﹫︎ دارای   ﹤﹋  ﹜︡﹫︨ر ا﹁︣اد  از  ا﹡︖﹞﹠﹩   ﹤︋  ، ︠﹢د  ا︻︐﹫︀د  ا﹡︤وای  از 
﹨︧︐﹠︡ ...ا﹞︀ن ، ﹇︡رت و ا﹝﹫︡ ﹝︀ از ا﹁︣ادی ﹡︪︃ت ﹝﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ︋︊﹢دی ︠﹢د را ︋﹥ 

﹝︪︀ر﹋️ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡ . 
( ﹤︀︎ ︀ب︐﹋ )

﹩︀﹠︓︐︨︣د ا﹁ ﹟ا 

︨︺﹫︡ . ن  از ︠︣م آ︋︀د

︑﹀︀وت  ا︧︀س  ً︫︡︡ا  ︋︀ز  و﹜﹩  ︫︡م   ﹤︧﹚︗ وارد  ︋︀وری 
﹝﹩ ﹋︣دم و ︋︀﹡﹥ ﹨︀ی ز︀دی ︋︣ای ︫︣﹋️ ﹡﹊︣دن در ︗﹙︧︀ت 
︋︊﹢دی دا︫︐﹛ ︋︴﹢ر ﹝︓︀ل:"﹝﹟ ︠﹫﹙﹩ ︗﹢ا﹡﹛ و ︑︣ک ︋︣ا﹛ زود 
ا︨️ و ︀ ا﹠﹊﹥ ﹁︺ً﹑ ︠︀﹡﹢اده ام ﹝︣ا ﹞︀️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و از ︠︀﹡﹥ 
﹝﹢اد   ︀ دارم  دا﹡︪﹍︀﹨﹩  ︑︭﹫﹑ت   ﹟﹞ ا﹡︡.  ﹡﹊︣ده  ︋﹫︣و﹡﹛ 
و  دارد"  ︑﹀︀وت   ﹩﹝︡﹇ ا︻︱︀ء   ︀︋  ﹟﹞ ﹨︀ی  و و︨﹢︨﹥   ﹩﹁︭︣﹞
﹨︤ار ︋︀﹡﹥ د﹍︣ ﹋﹥"﹝﹟ ﹁︣ق ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و ︗﹙︧﹥ ︋︣ای ا﹁︣ادی ﹝︓﹏ 
﹝︺︐︀د  را  ︠﹢د   ﹜﹨ ام   ﹩﹍﹨︀﹞  ︕﹠︎  ︀︑ ﹡︡ارد"!..   ﹋︀ر︋︣دی   ﹟﹞
 ︀︋ و﹜﹩  ︋﹢دم   ︩﹊﹝︪﹋ و   ﹌﹠︗ در   ً︀ ﹝دا و  ﹡﹞﹫﹊︣دم   ﹩﹁︣︺﹞
﹠﹫︡ن ﹝︪︀ر﹋️ ﹨︀   ︫︀ ︡ و ﹡﹫︤︋  ﹥ ﹝﹟ داده ﹝﹩︫  ﹁︣︮︐﹩ ﹋﹥ در ︗﹙︧﹥︋ 
و ︠﹢ا﹡︡ن ﹋︐︀ب ﹨︀ و ﹡︪︣︀ت و ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ﹋﹛ ﹋﹛ ﹝︐﹢︗﹥ 
 ﹩︨︀︧روا﹡﹩ و ا ،﹩رو ،﹩﹝︧︗ ︀ظ﹛ از ﹜﹨ ﹟﹞ ﹤﹋ ︫︡م
︫︊︀﹨️ ز︀دی ︋︀ ︀︨︣ ا︻︱︀ء دارم و آ﹡︀ ﹝︣ا درک ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و 
د﹡︊︀﹜︩   ﹤︋ ز﹡︡﹎﹩  در   ﹤︪﹫﹝﹨  ﹟﹞  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹫︤ی  ﹨﹞︀ن   ﹟ا
︀ری  و  ﹇︡م   ١٢ ﹋︀ر﹋︣د  و   ﹜﹫﹚︧︑  ︀︋  ً︀ ︐︀﹡ و   ﹜︐︪﹎  ﹩﹞
﹋﹛ و دو︋︀ره ا﹨︡اف  ︀︎ ︠︡او﹡︡،ا﹝︣وز ︋﹫︩ از ٦ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ 
 ︹︴﹆﹞  ︀︑ را   ﹜︑﹑﹫︭︑ و  ام   ﹤︐﹁︣﹎  ︨︣ از  را   ﹜︀﹨آرزو و 
﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ در ر︫︐﹥ ﹝﹠︨︡﹩ ﹝︺﹞︀ری ادا﹝﹥ داده ام و ا﹎︣ 
︠︡ا ︑﹢﹁﹫﹅ د﹨︡ ا﹝︧︀ل ﹨﹛ در ﹋﹠﹊﹢ر د﹋︐︣ا ︫︣﹋️ ︠﹢ا﹨﹛ ﹋︣د. 
﹫︤ی ﹋﹥ ﹇︊﹏ از ﹝︭︣ف، ︐﹩ ︋﹥ آن ﹁﹊︣ ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋︣دم. و﹜﹩ 
 ﹟از ا ﹜﹝︨ ﹤﹋ ︫︡م ﹤︗﹢︐﹞ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹥ ﹝﹟ داد ﹤﹋ ﹩﹨︀﹎︡د ︀︋
د﹡﹫︀ ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ از آن ﹫︤ی ا︨️ ﹋﹥ ا﹁﹊︀ر ︋﹫﹞︀ر﹎﹢﹡﹥ و ﹝︺︐︀د 
︋︀ ︀ری ︠︡ا و  ﹝﹟، ﹝︣ا در آن ﹝︡ود و ﹝︊﹢س ﹋︣ده ︋﹢د. 
︀﹝️ ﹨︀ی ︠︀﹡﹢اده و ︀ران ︋︊﹢دی ︋﹫︩ از ﹉ ︨︀ل ا︨️ 
﹋﹥ در ﹉ ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ﹨﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ ﹋︀ر ﹨︧︐﹛ و ︋︀ 
ک ﹡﹀︦ ﹋︪﹫︡﹡﹛  ا﹝﹫︡ و ︻︪﹅ و ︫︀دی ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و از ︎︀
﹋﹩ ︋︀ ︑﹑ش و ︎︪︐﹊︀ر  ﹜︢ت ﹝﹩ ︋︣م . ا﹝︣وز ︎︦ از ٦ ︨︀ل ︎︀
︣﹡︀﹝﹥ در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ام  ﹊︀ر﹎﹫︣ی ا︮﹢ل︋  ︺﹩ در︋  و︨ 
در  ر︫︡  ︡ودی   ︀︑ و   ﹩﹋ ︀︎  ︶﹀  ︣︋ ︻﹑وه  ︠︡ا  ︀ری   ﹤︋
 ︤﹫﹡ ﹨﹞︡رد  ا︻︱︀ی  از  ︑︺︡ادی  ︋︊﹢دی،︋﹥  و   ﹩︭︫ ﹩﹎︡﹡ز
و   ﹜﹠﹋  ﹉﹝﹋ ا︻︐﹞︀د  ﹝﹢رد  ︋︊﹢دی  دو︨️  و  را﹨﹠﹞︀  ︋︺﹠﹢ان 
﹝︺︖︤ه ︺﹠﹩ ﹨﹞﹫﹟! ﹨﹞︀ن ﹝︺︐︀دی ﹋﹥ روزی ︠﹢د در آرزوی 
ا︻︐﹫︀د  و  ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ﹝﹠︖﹑ب  در  و  ︋﹢د   ﹩﹋ ︀︎ روز   ﹉
 ﹤ ﹢د︋   ︠﹩﹋︀  ︎︣ ︀ ﹇︡رت ا﹡︖﹞﹟، ︻﹑وه︋  ︀ ﹝﹩ زد ا﹝︣وز︋  د︨️ و︎ 
﹝︀﹡︡ن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در  ک  ﹠︡ ﹝︺︐︀د د﹍︣ ﹨﹛ در ﹝︧﹫︣ ︎︀
وا﹇︹ ﹁﹙︧﹀﹥ ی و︗﹢دی ا﹡︖﹞﹟ ﹨﹞﹫﹟ ا︨️: " ﹋﹞﹉ ﹉ ﹝︺︐︀د 
ا﹟ ا︮﹏ ﹝﹛ را در  ن  ︀﹋ ﹝︺︐︀د د﹍︣"! آرزو ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹞︀  ﹤︋
ا﹡︖﹞﹟  ︑︀ ز﹡︡ه ﹨︧︐﹛ ︠︡﹝︐﹍︤ار  و  ﹇︣ار د﹨﹛  ام  رأس ز﹡︡﹎﹩ 
︋︀︫﹛. در ︀︎︀ن ︣︐︋﹟ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی ﹋﹥ در ا﹡︖﹞﹟ ︀د ﹎︣﹁︐﹥ و 
﹞︀ ︻︤︤ان   ︫﹜︡﹆︑ ︀ر ﹎﹫︣م را﹋ ﹤ ﹨﹞﹫︪﹥ ︨︺﹩ ﹋︣ده ام در ز﹡︡﹎﹩︋ 

﹝﹩ ﹋﹠﹛:"﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛، ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛".
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﹊﹏ ﹎﹫︣ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م در ا﹟ ﹋︪﹢ر:  ︫﹤︙︀ر︑
︺︡ از ﹝︡︑﹩  ﹊﹏ ﹎︣﹁️ ا﹝︀︋  ︀ل ٢٠٠٣ ﹝﹫﹑دی︫  او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ در︨ 
︣وع دوره ر︫︡ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان  ︀ل ٢٠٠٨ ﹝﹫﹑دی︫   ︨.︡  ︫﹏﹫︴︺︑

﹎﹞﹠︀م در ﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ︋﹢د. 
︑︺︡اد ﹎︣و ﹨︀ و ︗﹙︧︀ت:  ١١ ﹎︣وه و ١٥ ︗﹙︧﹥. 

︑︺︡اد ︑﹆︣︊﹩ ا︻︱︀ء:  ︡ود ١٨٠ ﹡﹀︣. 
ا︻︱︀ء،  ︫︡ن  ز︀د  ︋︊﹢دی:   ︗﹙︧︀ت  ︋︣﹎︤اری  در   ️﹫﹆﹁﹢﹞
﹎︧︐︣ش  ﹁︣﹨﹠﹌ ا︨︐﹀︀ده و آ︫﹠︀ ︫︡ن ︋︀ ﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥،  

︑﹢︨︺﹥ و ﹎︧︐︣ش ︗﹙︧︀ت در ا﹋︓︣ ﹡﹆︀ط ا﹟ ﹋︪﹢ر. 
︡﹝︐﹍︤اران   ︠﹤︋︣ ︊﹢دی:  ︻︡م ︑︖ ﹝︪﹊﹏ ﹁︺﹙﹩ در ﹝﹢رد ︗﹙︧︀ت ︋ 

 ﹩︑︀﹞︡ ﹠︐︀ و ﹝﹀︀﹨﹫﹛︠   ︨︀ و ︻︡م آ︫﹠︀﹩ ا︻︱︀ء︋ 

︀ل  در  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ︻﹞︀ن  ﹋︪﹢ر  در    :︣﹍د ﹝﹢ارد 
︎﹫︪︣﹁️ ︪﹞﹍﹫︣ی ا︨️ و از ا﹟ ﹝﹢﹇︺﹫︐﹩ ﹋﹥ در آن ﹇︣ار دار﹛ و 
︡او﹡︡  ︀︵︣ ا﹟ ﹡︺﹞️ از︠   ︠﹤ ﹢︫︀﹜﹫﹛ و︋  در ︀ل ر︫︡ ﹨︧︐﹫﹛،︠ 
 ﹉ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺︨ ﹜ای ﹋﹥ دار ﹩︀﹡ا﹡︡ازه ︑﹢ا ﹤︋ .﹜︤ار﹍︨︀︍︨

 .﹜﹫﹠﹋ ︀﹫﹞  ︡﹠ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ آ ﹤ ︣ای ﹝︺︐︀دا﹡﹩ ﹋﹥︋  ﹁︱︀ی ا﹝﹟︋ 
︎﹫︀﹝﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ء:  و︡ت، ︻︪﹅، ︑﹢ا︲︹ و ﹁︣و︑﹠﹩ ا︻︱︀ی 

 .︣﹍︡﹊ ﹤ ﹇︡﹞﹩ و ا︐︣ام ﹎︢ا︫︐﹟︋ 
﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن ا﹝︧︀ل ﹝﹫︤︋︀ن ﹨﹞︀︩ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ا︨️. 

﹢رای ﹁︣ا ﹝﹠︴﹆﹥ ای  ︫﹅︵︀﹠﹞ ︀  ︋﹩︀﹠︫آ
 APF ﹉﹫﹀﹫︨︀︎ - ︀﹫︨آ 

﹋︪﹢ر ︻﹞︀ن:
﹨﹞︀︩ ︎︀ک ز︧︐﹟ آ︋︀دان

﹎︣د﹨﹞︀﹩ ا︑︀د و ﹨﹞︡﹜﹩ ︋︣و︗︣د

﹨﹞︀︩ ١١ ︨︀﹜﹍﹩ از﹡︀

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٤
︋︀ ︨﹑م ︠︡﹝️ ︫﹞︀ دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی

 ﹟ا﹜︊︐﹥ ﹇︊﹏ از ا .︡ ︣وع︫   ︫﹩﹢︖︪﹡از دا﹡︪﹍︀ه و دوران دا ︤﹫ ﹤﹝﹨
دوران، ﹠︡ ︨︀﹜﹩ ︋﹢د ﹋﹥ ا﹜﹊﹏ و ︨﹫﹍︀ر ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم و﹜﹩ 
﹝︭︣ف ا﹡﹢اع ﹝﹢اد ﹝︡ر را از ا﹟ دوره ︫︣وع ﹋︣دم. ﹨﹀︡ه 
 ︫︣ ﹩︐﹛︨︀ل ︋﹫︪︐︣ ﹡︡ا︫︐﹛ ﹋﹥ ︋︀ او﹜﹫﹟ ﹋﹠﹊﹢ر در دا﹡︪﹍︀ه دو
﹋︣﹝︀ن ﹇︊﹢ل ︫︡م و ︠︀﹡﹢اده ام ︋︀ ︫﹢ر و ︫﹢﹇﹩ ﹁︣اوان ﹝︣ا را﹨﹩ 
 ︀︋ و  ︋﹢د  ︠﹢ب   ﹩﹚﹫︠ ︸︀﹨ً︣ا   ︳︫︣ا  ،﹏اوا ﹋︣د﹡︡.  دا﹡︪﹍︀ه 
︠﹢دش  ︨︣︗︀ی   ︤﹫  ﹤﹝﹨ و﹜﹩  ﹋︣دم   ﹩﹞ ﹝︭︣ف   ﹤﹊﹠ا
﹝﹩ ﹡﹞﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ا﹡﹊︀ر ﹝﹟ ︋︀︻︒ ﹝﹩ ︫︡ ﹋﹥ ﹝︭︣ف را ادا﹝﹥ 
د﹨﹛ و ︠﹢دم را ﹝︺︐︀د ﹡︡ا﹡﹛. ﹋﹛ ﹋﹛ ︨﹫︣ ﹡︤و﹜﹩ و ︫﹊︧️ در 
ز﹡︡﹎﹫﹛ ︫︣وع ︫︡ه و روز ︋﹥ روز ︋﹥ ︨︣︻︐︩ ا﹁︤وده ﹝﹩ ︫︡ و 
 ︳︀ری ﹋﹥ ﹝﹟ ︋︣ای ﹁︣ار از وا﹇︺﹫︀ت و ︫︣ا﹋ ︀﹠︑ د﹡︊︀ل آن ﹤︋
﹝﹢︗﹢د ز﹡︡﹎﹫﹛ ا﹡︖︀م ﹝﹩ دادم ﹝︭︣ف ︋﹫︪︐︣ ︋﹢د و ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣ 
︋︀︻︒ ︫︡ ﹋﹥ ︫︣ا︳ روز ︋﹥ روز آ︫﹀︐﹥ و ︋︡︑︣ ︫﹢د. درس و 
و  ﹋︣دم  ︑︣ک  ﹋︀ردا﹡﹩  ﹝︡رک   ﹉  ︀︋ را  دا﹡︪﹍︀ه 

 ﹤︋ ر︨﹫︡ن  و   ﹏﹫︭︑ ادا﹝﹥  ︋︣ای  ا﹝﹫︡ی  و  ا﹡﹍﹫︤ه   ︘﹫﹨  ︣﹍د
﹝﹢اد  ز﹡︡﹎﹩،  و د﹜﹢︫﹩ ﹝﹟ در  ︑﹠︀ ﹨︡ف  ﹡︡ا︫︐﹛.  ا﹨︡ا﹁﹛ 
از   ﹩︐︻︀︨  ︡﹠ ︡ا﹇﹏  ︋︐﹢ا﹡﹛  آن  ﹝︭︣ف   ︀︋  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝︡ر 
︧︣ت و ︑︣س و ا︧︀س د﹜︧﹢زی ︋﹥ ︀ل ︠﹢د ر﹨︀ ︫﹢م و از 
﹋﹠﹛ و ز﹡︡﹎﹩  ︑︀ ز﹡︡﹎﹩  ︋﹢د ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹝﹩ ﹋︣دم   ︡︺︋  ﹤︋  ﹟ا
را    ﹜︀﹨ا﹨︡اف و آرزو ا﹟ رو  از  ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹛. 
 ︀︑ ︋﹢دم   ﹜﹁︭︣﹞ ︋︣ای  ︎﹢ل   ﹤﹫︑ د﹡︊︀ل   ﹤︋  ︳﹆﹁ و  ﹎︢ا︫︐﹛  ﹋﹠︀ر 
ا﹠﹊﹥ ︋︀﹐︠︣ه ︎︦ از ﹠︡ ︋︀ری ︑︽﹫﹫︣ ︫︽﹏ ﹋﹥ در ﹨﹫︘ ﹋︡ام ﹨﹛ 
︀ً در ﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر  ︐︀﹡ دم، ︫︣وع ︋﹥ ﹋︀ر ︠﹑ف ﹋︣دم و﹢︊﹡ ﹅﹁﹢﹞
﹨﹛ د︨︐﹍﹫︣ ︫︡م و در ٢١ ︨︀﹜﹍﹩ ︎︀ی ﹝﹟ ︋﹥ ز﹡︡ان ︋︀ز ︫︡. 
︫︉ اول ز﹡︡ان ︠﹫﹙﹩ ︨️ ﹎︫︢️ و ﹝﹟ ز ﹤︋ ﹢︐︎ ︣︀ل و 
 ﹟﹞ ️︫﹢﹡︣ ﹢دم ﹋﹥ ︣ا︨   ︋️︣دم و ﹡︀را﹋ ﹩﹞ ﹤︣﹎ دم﹢ روز︠ 
︋﹥ د︨︐﹛  ﹝﹢اد ﹝︡ر   ﹤﹋  ︡︺︋ روز   ︊︮ ﹩﹛و ا ﹟﹠﹫﹟ ︫︡؟! 
︋︀ز ﹁︣ا﹝﹢ش  ر︨﹫︡ ︠﹫﹙﹩ را️ آن را ﹝︭︣ف و ﹨﹞﹥ ﹫︤ را 
 ﹤﹊﹠در ﹝︧﹫︣ ︨︣ا︫﹫︊﹩ را ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دادم ︑︀ ا ️﹋︣ ︣دم و﹋
در ٢٢ ︨︀﹜﹍﹩ ام ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ ︑﹢︨︳ ︎︧︣ ︻﹞﹥ ام ﹋﹥ ︀ر ︋︀زی ﹝﹟ 
︡ون ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ا﹝﹫︡ و ︣ ﹡︀︀ری و︋  ﹥ ﹝﹟ ر︨﹫︡ و ﹝﹟ از︨  ﹢د︋   ︋︤﹫﹡

﹝﹫︓﹛ . م از ارو﹝﹫﹥

﹝﹟ ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛، ﹝︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛
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٣︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ﹤﹋ را دارم   ﹟ا  ️﹇︀﹫﹛ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︎︀ک ﹨︧︐﹛ و  ︠︡ا را ︫﹊︣ ﹝﹩ 
︻︱﹢ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ︋︀︫﹛.

︡ود دو ︨︀ل ︎﹫︩ ︋﹢د ﹋﹥ ︑︭﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹛ ︋﹥ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀زی 
﹎︣﹁︐﹛ و   ️﹞︡︠ ﹤︋ ا︻︤ام   ﹤︣︐﹁د ︋﹥ ︠︡او﹡︡،   ﹏﹋﹢︑  ︀︋ ︋︣وم. 

﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︡ار﹋﹛ ار︨︀ل ﹋︣دم.
دوران ︠︡﹝︐﹛ را ︀︋︡ در ز﹡︡ان ﹝﹩ ﹎︢را﹡︡م، ﹜︢ا ︋︺︡ از ا︑﹞︀م 
دوره آ﹝﹢ز︫﹩، در ﹊﹩ از ز﹡︡ان ﹨︀ی ﹝﹏ ز﹡︡﹎﹫﹛ ﹝︪︽﹢ل ︋﹥ 

︠︡﹝️ ︫︡م.
 ﹤﹋  ﹜︀﹨︡رد﹝﹨  ﹤﹚﹝︗ از  د︡م.   ﹩﹞ آدم  ︗﹢ر   ﹤﹝﹨ آ﹡︖︀  در 
ا﹡︖﹞﹟  ﹨︀ی ﹝︭﹢ص  ا︑︀ق   ﹤﹋ دا︫︐﹠︡  ای  ا﹡︡رز﹎︀ه ︗︡ا﹎︀﹡﹥ 

﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م دا︫️.
 ︀﹡آ ︑﹢ا﹡︧︐﹛ در ︗﹙︧︀ت   ﹩﹝﹡ ﹎﹞﹠︀﹝﹩ ︠﹢د   ︶﹀ ︣︵︀︋  ﹟﹞
︫︣﹋️ ﹋﹠﹛. در آ﹡︖︀ دو︨︐︀﹡﹩ را ﹋﹥ ︋︣ای ︎﹫︀م ر︨︀﹡﹩ ︋﹥ دا︠﹏ 
ز﹡︡ان ﹝﹩ آ﹝︡﹡︡، ﹝﹩ د︡م و﹜﹩ ︋︀︵︣ ﹝﹢﹇︺﹫️ و و︸﹫﹀﹥ ای 

﹋﹥ دا︫︐﹛ ﹇︀در ﹡︊﹢دم ︋﹥ آ﹡︀ ﹡︤د﹉ ︫﹢م...
︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︃﹝﹢ر ︋﹥ ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ و ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ ا︻︤ام ﹝﹩ ︫︡م، 
︡ه︋ ﹢د﹡︡،︋ ︧﹫︀ری  ︋︧﹫︀ری را ﹝﹩ د︡م ﹋﹥ از︋ ﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د، د﹢ا﹡﹥︫ 
﹢د ﹋﹥  ︡﹡︡، آ﹡︖︀︋  ﹥ ﹋︀م ﹝︣گ ﹋︪﹫︡ه︫  را ﹝﹩ د︡م ﹋﹥ در ا︔︣ ا︻︐﹫︀د︋ 

﹁﹞﹫︡م ا︻︐﹫︀د ︻︀﹇︊︐﹩ ︗︤ ز﹡︡ان، ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن و ﹝︣گ ﹡︡ارد.
ز︀دی  ︑︖︣︋﹫︀ت  و  ﹋︣دم   ️﹞︡︠ ز﹡︡ان  در  ﹝︀ه  دو  و   ️︧﹫︋
 ﹤︋  ﹩﹋ ︀︎  ︀︋ را   ﹜︐﹞︡︠  ﹤﹋ م  ︣﹋ ︀︫ را  ︠︡ا  آوردم،   ️︨︡︋
﹎︣ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝︭︣ف را ادا﹝﹥ ﹝﹩ دادم، ︋﹥  ا ا︑﹞︀م ر︨︀﹡︡م ز︣ا 

︻﹠﹢ان ﹝︖︣م و ﹝︐﹛ در ز﹡︡ان ︋﹢دم ﹡﹥ ︋︺﹠﹢ان ︨︣︋︀ز!
 ﹜﹫﹋ ︀︎ ﹡︀﹝﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛ در آ︨︐︀﹡﹥ ︎﹠︖﹞﹫﹟ ︨︀ل   ﹟ا ا﹐ن ﹋﹥ 

﹨︧︐﹛ و از ︠︡او﹡︡ ︨︍︀︨﹍︤ارم.
﹝﹟ ﹉ ﹝︺︐︀د در ︀ل ︋︊﹢دی ︗﹢ان ﹨︧︐﹛ ﹋﹥ در ︨﹟ ︋﹫︧️ و 

﹉ ︨︀﹜﹍﹩ ︎﹫︀م ا﹡︖﹞﹟ را در︀﹁️ ﹋︣ده ام.

︨﹑م ︋︣ دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی
ا︨﹛ ﹝﹟ ︗﹑ل و ﹉ ﹝︺︐︀د ﹨︧︐﹛.

ا︻︐﹫︀د،  ︋﹫﹞︀ری  از  ﹋︪﹫︡ن  ︻︢اب  و  ر﹡︕  ︨︀ل  ︨︀﹜﹫︀ن  از   ︡︺︋
 ﹩﹋ ︀︎ ﹤︡﹨ ،︡﹡︀ه ︎﹫︩ ︋﹥ ﹜︴︿ ︠︡او﹞ ︡﹠ ︠︣ه، ٣ ︨︀ل و﹐︀︋

︣ورد﹎︀ر ﹨︧︐﹛. ﹊︣﹎︤ار︎   ︫.︡ ﹥ ﹝﹟ ﹨﹛ داده︫  در ︗﹙︧︀ت ز﹡︡ان︋ 
ا﹝︣وز ﹋﹥ ا﹟ ﹡︀﹝﹥ را ﹝﹩ ﹡﹢︧﹛، ﹝︡ت ︋﹫︩ از ﹨︪️ ︨︀ل ا︨️ 
 ﹩︭︠︣﹞ اً︮﹑   ﹤﹊﹠ا  ︀︋  .﹜﹠﹋  ﹩﹞  ︣﹀﹫﹋  ﹏﹝︑ ز﹡︡ان  در   ﹤﹋
 ﹟︣︑︡︋ در  ︱﹢ر   ﹜︾︣﹫﹚︻ ︠︡او﹡︡   ︿︴﹛  ﹤︋ ا﹝︀  ام،  ﹡︡ا︫︐﹥ 

ا︧︐﹍︀ه ز﹡︡﹎﹩، ︺﹠﹩ ز﹡︡ان ، آرا﹝︪﹩ ︑﹢أم ︋︀ ﹡︪︀ط دارم.
در ﹡﹍︀﹨﹩ ︋﹥ ﹝︣ا﹏ ز﹡︡﹎﹩ ام در ﹎︫︢︐﹥، در ﹝﹫︀︋﹛ ﹋﹥ ︎︡رو 
﹇﹢ا︻︡ی  و   ︡﹠﹁︣︑  ︘﹫﹨  ︀︋  ،﹤︺﹞︀︗ و  ﹝︡ر︨﹥   ،﹜﹚︺﹞ ﹝︀در، 

﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡ ﹝︣ا ﹇︀﹡︹ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ در︨️ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛!
و﹜﹩ و﹇︐﹩ ︋﹥ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ︎﹫﹢︨︐﹛، ︑﹢ا﹡︧︐﹛ ︠﹢دم را 
 ️︊﹞ ︣ا ﹋﹥ ز︋︀﹡︩ ﹨﹞︡ردی ، ﹨﹞︧︀﹡﹩، ︻︪﹅ و ، ﹜﹠﹋ ︡ا﹫︎
 ️﹫﹡  ︀︋ ﹨﹞︡ردا﹡﹛   ﹤︋  ️﹞︡︠  ﹏︮︀  ﹤﹋ ﹝﹢اردی  ︋﹢د. 
︠﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ ا︨️ را در ا﹟ ﹝︧﹫︣ رو︀﹡﹩ ﹋﹛ ﹋﹛ دارم درک 

.﹜﹠﹋ ﹩﹞
 ︋︣ا﹛ د︻︀ ﹋﹠﹫︡.

︠︡او﹡︡ا از ︑﹢ ﹝﹞﹠﹢﹡﹛، از را﹨﹠﹞︀ و ︑﹞︀م دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی ︑︪﹊︣ 
.﹜﹠﹋ ﹩﹞

﹝︀ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م را ︋﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏ ا﹡︖﹞﹟ ﹝﹩ ︠﹢ا﹡﹫﹛ ﹋﹥: ︗︀﹝︺﹥ ای ﹝︐︪﹊﹏ از ا﹁︣اد 
︋﹥ ︱﹢ر درا﹡︖﹞﹟  ا﹝︀ و﹇︐﹩   ،﹜ا ︋﹥ ﹎︣د ﹨﹛ آ﹝︡ه  ﹡﹫︀ز  ︋︣ ا︨︀س   ︀﹞ ︋︣ا︋︣ ا︨️. 

ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹨﹫﹛ ︋︀ آن ︎﹫﹢﹡︡ ﹝︪︐︣ک ︎﹫︡ا ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
(﹟︐︧︎︀ک ز)

﹩﹞︀﹠﹝﹎  ︀ ﹤﹀﹫︸ا﹡︖︀م و

ز︋ـــــ︀ن ا﹡ـــ︖ـــــ﹞﹟
︗﹑ل از ︨﹞﹠︀ن

︋︣ای ︑﹞︀﹝﹩ ﹨﹞︡ردا﹡﹛ در ز﹡︡ان ﹨︀، ︑﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀ و ﹨﹞﹥ ︗︀ی 
︋﹥ ﹡︤د  د﹡﹫︀ د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و از ︠︡او﹡︡ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹛ ﹨﹞﹥ آ﹡︀ را 
︋﹫﹞︀ری  ا︔︣  در   ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋ ︋︣ای  و  ﹎︣دا﹡︡  ︋︀ز  ﹨︀︪︀ن  ︠︀﹡﹢اده 

ا︻︐﹫︀د ︗︀ن ︋︀︠︐﹥ ا﹡︡، ︵﹙︉ آ﹝︣زش ﹝﹩ ﹋﹠﹛ .
︋︀ آرزوی ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︋︣ای ︫﹞︀

︎︥﹝︀ن . ص از ﹋︣ج

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢٦

ر

﹋︣ده ︋﹢د﹡︡. ︋﹥ ︵︣ز ︻︖﹫︊﹩ ︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ا﹝﹫︡وار ︫︡ه ︋﹢دم؛ ︋︣ای 
آن  و  ︋﹢دم   ﹤︐﹁︣﹎ ︗︡ی   ﹜﹫﹝︭︑  ﹉ ز﹡︡﹎﹫﹛  در  ︋︀ر  او﹜﹫﹟ 
 ︩﹡︀︐﹞︡ا﹇﹏ ا ﹤﹋ ﹜︐︨د و ︠﹢ا﹢︋ NA ﹤﹞︀﹡︣︋ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال
 ،﹜︐﹁︣﹎ را﹨﹠﹞︀  دادم،  ادا﹝﹥  را  ︗﹙︧︀ت  در  ︱﹢ر   ︦︎  ﹜﹠﹋
︋︀ و︗﹢د  ا﹟ ﹝︡ت  ﹋︀ر ﹋︣دم، ︠︡﹝️ ﹎︣﹁︐﹛  و در  ﹇︡﹝︀ را 
از   NA در  دو︨︐︀﹡﹛   ﹉﹝﹋  ﹤︋ دا︫︐﹛   ﹤﹋ ز︀دی  ﹝︪﹊﹑ت 
 ﹩﹇︀︋  ︣﹫﹫︽︑  ︣﹫︧﹞ در  و  ﹡﹊︪﹫︡م   ︦︎  ︀︎  ،﹜︐︪﹍﹡  ︣︋  ﹜﹝﹫﹝︭︑
 ﹜﹫﹍﹛︀︨  ٥  ︡﹛﹢︑ روز   ﹜︧﹢﹡  ﹩﹞ را   ﹤﹞︀﹡  ﹟ا  ﹤﹋ ا﹝︣وز  ﹝︀﹡︡م. 
ا︨️ و ︠﹫﹙﹩ ︠﹢︫︀ل و ا﹝﹫︡وار︑︣ در ﹋﹠︀ر ﹨﹞︧︣ و دو ﹁︣ز﹡︡ 
 ﹤︋ ز﹡︡﹎﹩   ﹤﹋ د︨︐︀وردی   ﹟︣︑  ﹜﹞ و   ﹜﹠﹋  ﹩﹞ ز﹡︡﹎﹩  ︻︤︤م 
روال ︋︣﹡︀﹝﹥ ︋︣ای ﹝﹟ دا︫︐﹥ ، ر﹨︀﹩ از و︨﹢︨﹥ ﹝︭︣ف و ا﹝﹫︡ 
︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ︋﹢ده ﹋﹥ ﹨﹫︙﹍︀ه ︋﹥ ︑﹠︀﹩ ︋﹥ آن د︨️ ﹡﹞﹩ ︀﹁︐﹛؛ 
 ﹜﹞ ﹟ر در ا﹡︖﹞﹟ و ا︨︐﹀︀ده از اراده ی ︠︡او﹡︡ ا﹢︱ ︀︋ ﹩﹛و
︀ ا︗︣ای  ︍︀︨﹍︤اری︋  ︣ای︨  ︡ و ︑︭﹞﹫﹛ دارم︋  ︋﹥ ﹝﹟ ﹨︡﹥ داده︫ 
﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ ا︮﹢ل، ﹇︡ردان ا﹟ ﹡︺﹞️ ز︊︀ی ︠︡او﹡︡ ︋︀︫﹛ و 
از ︠︡او﹡︡ ︻︀︗︤ا﹡﹥ ︑﹆︀︲︀ی ︀﹝️ دارم و د︻︀ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹨﹫︘ 

﹝︺︐︀دی در ﹨﹫︘ ︗︀ی ا︗ ﹟︀ن از درد ا︻︐﹫︀د ﹡﹞﹫︣د.

︧﹞ ﹩﹝﹋ ︡︀︫︣ه ︋﹥ ﹡︷︣ ︋﹫︀︡ و﹜﹩ ︋﹥ ︀د دارم ز﹝︀ن ورودم ︋﹥ 
 ﹩﹚︀﹝︑ ﹑ً︮︀د ︫︡ه ︋﹢د ، ا﹠︪﹫︎ ﹟﹞ ﹤︋ ا﹡︖﹞﹟ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︋︣ادرم
︋﹥ ︻︱﹢️ ﹡︡ا︫︐﹛ ︑︀ ︗ ﹩︐ ﹤﹊﹫︀︀دم ﹡﹞﹩ آ︡ در او﹜﹫﹟ روز 
︱﹢رم ﹥ ا︑﹀︀﹇︀︑﹩ ا﹁︐︀د و ︑﹠︀ د﹜﹫﹙﹛ ا﹟ ︋﹢د ﹋﹥ ︠︀﹡﹢اده ام 
دو︋︀ره ﹝︭︣ف  دا︫︐﹛   ﹜﹫﹝︭︑ و  ام  ﹋︣ده  ︑︣ک   ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹇︊﹢ل 
︀ر﹨︀  ﹞︀﹡﹛ ﹢ن︋  ︀ک︋  ︐﹢ا﹡﹛︎  ︀ورم ﹡﹞﹫︪︡ ﹋﹥︋  ﹋﹠﹛!! ︣ا ﹋﹥ اً︮﹑︋ 
در ا﹟ ﹝﹢رد ︫﹊︧️ ︠﹢رده ︋﹢دم و را﹨﹩ ︋︣ای ︎︀ک ﹝︀﹡︡ن 
︀ ︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت و د︡ن ا﹁︣ادی ﹋﹥  ﹢دم ؛ و﹜﹩︋  ︎﹫︡ا ﹡﹊︣ده︋ 
د︡ه  ز﹝︀ن ﹝︭︣﹁︪︀ن  در  را   ︀﹡آ از  ا﹜︊︐﹥ ︠﹫﹙﹩  و  ︋﹢د﹡︡  ︎︀ک 
 ﹩︀﹁︣ ︀د ︫︡ و︖دم ، روز﹡﹥ ای ︲︺﹫︿ از ا﹝﹫︡ در ﹝﹟ ا﹢︋
 ︀︋ ︣︑ ﹜﹞ ﹤﹝﹨ د﹜﹛ ﹡︪︧️ و از ﹤︋ ︡﹞از دل ا︻︱︀ء ︋︣ ﹝﹩ آ ﹤﹋
﹫﹙﹩ ﹋﹞﹩ از  ﹢دم و در︮︡︠  و︗﹢د ا﹠﹊﹥ ﹝︡ت ﹋﹞﹩ در ا﹡︖﹞﹟︋ 
ا︮﹢ل را ر︻︀️ ﹋︣ده ︋﹢دم ، دا︫︐﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︐﹀︀و︑﹩ را ︑︖︣︋﹥ 
﹝﹩ ﹋︣دم ؛ ﹡﹍︀ه د﹍︣ان ︋﹥ ︨﹠﹍﹫﹠﹩ ﹎︫︢︐﹥ ﹡︊﹢د و آ﹡︀﹩ ﹋﹥ از 
﹝﹟ ﹇︴︹ ا﹝﹫︡ ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ︐﹩ ︋﹥ ﹝︣﹎﹛ را︲﹩ ︋﹢د﹡︡ ︋︀ورم 
︋︣ا﹛ ﹜︢ت ︋︩ ︋﹢د   ﹟ا ︋﹥ ﹝﹟ ا﹨﹞﹫️ ﹝﹩ داد﹡︡ و  ﹋︣ده و 
(﹫︤ی ﹋﹥ ︨︀﹜︀ ︋﹥ وا︨︴﹥ ی ﹝︭︣ف ﹝﹢اد و ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د از 
︀ً ا ﹟﹫︤ی ︗︤ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡  ﹠﹝︴﹞ ︣وم ︫︡ه ︋﹢دم) و﹞ آن
﹜﹋︣︑ ﹁︣ز﹡︡م  و   ︧︣﹝﹨ ﹩︐ ﹤﹋ ︋﹢د  ﹝﹠﹩ ︫︡ه   ︉﹫︭﹡  ﹤﹋ ﹡︊﹢د 

﹜︢ت ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ روال ︋︣﹡︀﹝﹥
﹟ق از آ︋﹫﹉ ﹇︤و . ﹩︧﹫︻
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٢٧︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 .  ﹜﹫﹠﹋ ︎﹫︡ا ﹝﹩  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان   ︀︋ ار︑︊︀ط  ﹋﹥ در︋︣﹇︣اری  ا︨️  ︠﹢ ﹩︐︊︫﹫︤ی 
︠﹢ ﹩︐︊︫︀︮﹏ ︫︡ه ازز﹡︡﹎﹩ ︀︎︣︋﹥ ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹝︺︐︀دی ﹋﹥ در︻︢اب ا︨️ . 

( ﹁﹆︳ ︋︣ای ا﹝︣وز )

 ︀﹡دم ︑︀ آ﹢  ︋︡︺ ︊︣ا﹡﹥ ﹝﹠︐︷︣ ﹨﹀︐﹥︋   ︮﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹥ ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ و︋ 
︋﹫︀﹠︡ و راز ﹝﹢﹁﹆﹫︐︪︀ن را از ز︋︀﹡︪︀ن ︋︪﹠﹢م.

﹨﹀︐﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹢ا﹜﹩ آ﹡︀ ( ﹋﹥ د﹁ ︣﹍﹞﹫︡ه ︋﹢دم ا﹡︖﹞﹠﹩ ﹨︧︐﹠︡ و 
 ﹩︀﹞ ︋︣ای ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ︋︣ای H&I از ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︣︻﹩ ا﹡︖﹞﹟ ︋﹠︀م
 ،(︡﹠آ ﹩﹞ ﹜د︨︐︨︣﹩ آ︨︀ن ︋﹥ ︗﹙︧︀ت ︋﹫︣ون از ز﹡︡ان ﹡︡ار ﹤﹋
و   ﹩﹋ ︀︎ در   ︀︑ د﹨﹠︡   ﹩﹞ ا﹡︖︀م   ﹤﹋  ﹩︀﹨︀ر﹋ از  و  آ﹝︡﹡︡   ﹩﹞
︊️ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و در آ︠︣ ﹨︣ ︗﹙︧﹥ ﹝︀  ︣ای ﹝︀︮   ︋︡﹠﹡︀﹝ ︋︊﹢دی︋ 
را ︋︺︡ از آزادی از ز﹡︡ان د︻﹢ت ︋﹥ ︱﹢ر در ︗﹙︧︀ت ︋︊﹢دی 
﹢دم  ︊︣ا﹡﹥ در ا﹡︐︷︀ر آن روزی︋   ︮﹩ ︠︀رج از ز﹡︡ان ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و︋ 

﹋﹥ آزاد ︫﹢م.
و آن روز ر︨﹫︡. ﹝﹟ ︋﹥ او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹛ و از دو︨︐︀ن ︗︡︡م 

︑﹆︀︲︀ی ﹋﹞﹉ ﹋︣دم.
 ️﹛︀︖ ︢︣ا﹛ ﹡︊﹢د﹡︡ و ﹝﹟ ﹨﹛ ا︧︀س︠  ︀﹡﹢اده︎   ︠﹤﹋ ﹩︀︖﹡از آ
﹡︤د   ︀︑︡﹞  ︀︑ دا︫︐﹛   ︀﹡آ ﹡︤د   ﹤︋ ︋︀ز﹎︪️  ︋︣ای  ︫︣﹝︧︀ری  و 
دو︨︐︀ن ︋︊﹢د﹛ ︋﹢دم و در ﹋﹠︀ر︫︀ن ﹨﹛ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣دم و ﹨﹛ ︋﹥ 
︗﹙︧︀ت ﹝﹩ ر﹁︐﹛ و ︋﹥ ا︣︵ ﹟﹅ از ︎︀﹋﹫﹛ ﹝︣ا﹇︊️ ﹝﹩ ﹋︣دم ︋﹥ 
ا﹝﹫︡ روزی ﹋﹥ ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︋﹥ ا﹝﹫︡ ︠︀﹡﹢اده در آرا﹝︩ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛ 
﹨︀ ︫﹢م.  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن  و   ︀﹨ ز﹡︡ان   ﹤︐﹫﹝﹋ ︋︐﹢ا﹡﹛ ︠︡﹝︐﹍︤ار  و ﹨﹛ 
﹥ ﹝﹟ ﹡︪︀ن داد. و  ﹥ ز﹡︡﹎﹩ را︋  ︀ز﹎︪️︋  ︠︡﹝︐﹍︤ار ︗︀﹩ ﹋﹥ راه︋ 
 ️﹞︡︠ ﹤︐﹫﹝﹋ ﹟︧︀ل ︎︀ک ︋︀︫﹛ و ︋︐﹢ا﹡﹛ در ا﹊ ﹤﹋ ︡﹫︨آ﹡︣وز ر

.﹜︫︀ دا︫︐﹥︋ 
﹝︡ام   ﹟﹞ و  ﹎︢رد   ﹩﹞  ﹤﹋ ا︨️  ︨︀ل   ️﹀﹨ ︑︀﹋﹠﹢ن  آ﹡︣وز  از 
︠︡﹝︐﹍︤ار ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ ︋﹢ده ام و ﹨﹞﹫︪﹥ ︑﹑ش ﹋︣ده ام ︑︀ ︮︀د﹇︀﹡﹥ 
 ﹩︧﹋ ،﹜﹠﹋ ﹩﹞ ︣﹊﹁ ﹟ا ﹤ ︡﹝️ ﹋﹠﹛. ︣ا ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥︋  و ︻︀︫﹆︀﹡﹥︠ 
﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹟ ا﹋﹠﹢ن در ز﹡︡ان، ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ و... و︗﹢د دارد ﹋﹥ ︑︪﹠﹥ ی 
و  ا︨️  ﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟   ﹩︀﹨ر و  آزادی  ︎﹫︀م  ︫﹠﹫︡ن 
﹝﹫﹢ا﹨︡ روزی ︋﹫︀︡ و ﹝︀﹡﹠︡ ﹝﹟ ︋﹥ ︻︱﹢ی ﹝︧﹢ل و ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل 
︋︣ای ︠﹢د و ا︗︐﹞︀︻︩ ︑︡︊﹏ ︫﹢د و ا﹟ و︸﹫﹀﹥ ﹝︣ا ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

︠︡﹝︐﹍︤ار رو︫﹟ ︑︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا﹝︣وز ﹨﹀️ ︨︀ل ا︨️ ﹋﹥ در ﹋﹠︀ر ︠︀﹡﹢اده ام در آرا﹝︩ ز﹡︡﹎﹩ 
 ️︀﹝ و ا﹡︖﹞﹟  در  ﹝︡اوم  ﹜︴︿ ︱﹢ر   ﹤︋  ﹩︐ و  ﹜﹠﹋  ﹩﹞
و  د﹨﹛   ﹏﹫﹊︪︑ ای  ︠︀﹡﹢اده  ︠﹢د،  ︋︣ای  ام  ︑﹢ا﹡︧︐﹥  ︠︡او﹡︡ 

︀︮︉ ﹁︣ز﹡︡ی دو ︨︀ل و ﹡﹫﹞﹥ ی ز︊︀ ︫﹢م.
و  ︋︀زدار﹡︡﹎﹩  و   ︀﹡︀︐︨︀ر﹝﹫︋ و   ︀﹡ز﹡︡ا ی   ﹤︐﹫﹝﹋ در   ️﹞︡︠
︊﹢دی  ︣ای︋  ︐﹢ا﹡﹛ ﹨﹞﹫︪﹥︋  ︀︻︒ ﹝﹫︪﹢د ︑︀︋   ︋️﹞︡  ︠﹟ا ️﹫﹡︀رو
﹨﹞︧︣م، ﹨﹞︧︣ی  ︋︣ای  ︋︐﹢ا﹡﹛   ﹤﹋  ﹜︫︀︋ دا︫︐﹥  ا︫︐﹫︀ق  و   ﹏︀﹝︑
 ﹟﹞ ﹤︋ ️﹞︡︠ ﹟ب و ︋︣ای ﹁︣ز﹡︡م ︎︡ری ﹇︀︋﹏ ا︑﹊︀ ︋︀︫﹛. ا﹢︠
﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋﹢دم ︀دآور ︫﹢م ︋﹫﹞︀ر﹛ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا﹝︣وزه ﹋﹥ 
﹝﹢اد ﹝︡ری در ﹋︀ر ﹡﹫︧️، از ︵︣﹅ ﹡﹢ا﹇︭﹛ ﹨﹞︀ن ﹋︀ر را ا﹡︖︀م 
د﹨︡، ︎︦ در ﹝﹢ا︗﹥ ︋︀ آ﹡︀ ︋︀ ︑﹊﹫﹥ ︋︣ ا︮﹢ل رو︀﹡﹩ از ︠﹢دم 
ز﹡︡ان   ﹤︋ را﹨﹛  ﹡﹢ا﹇︬  از  ا︨︐﹀︀ده   ︣︵︀︋ ا﹠︊︀ر   ︀︑  ﹜﹠﹋ ﹝︣ا﹇︊️ 

﹋︪﹫︡ه ﹡︪﹢د و ︋︀︻︒ د﹜︧︣د ︫︡ن ︠︀﹡﹢اده ﹡﹍︣دم.

﹝︡︑︀ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹫﹢ا︨︐﹛ در ︋︀ره ی ا﹨﹞﹫️ ﹋﹞﹫︐﹥ ی ز﹡︡ان ﹨︀ و 
 ︉︊︨  ﹤︋ ا﹝︀   ﹜︧﹢﹠︋ ای   ﹤﹞︀﹡ آن  در   ️﹞︡︠ و   ︀﹡︀︐︨︀ر﹝﹫︋
︣ا﹛ ﹝﹫︧︣ ﹡﹞﹫︪︡ ︑︀ از   ︋﹜﹞ ﹟﹝︪﹊﹑ت ز﹡︡﹎﹩ و ﹋﹞︊﹢د و﹇️، ا
و   ﹤︐﹫﹝﹋  ﹟ا در  ﹝︺﹠﹢ی ︠︡﹝️  ︑︀︔﹫︣ات  از  و   ﹤︐︫﹢﹡ ام   ﹤︋︣︖︑
︣ا︐︀ن ﹡︀﹝﹥ ای   ︋﹩﹡︀رو ️﹞︡  ︠﹟ا ﹤  ︋﹜﹡︡  ︫︡﹠﹝﹇﹑︻ ﹩﹍﹡﹢﹍
 ﹏︀﹝︑ دو︨️ ﹨﹞︡ردم ︠﹢رده و ﹉ ︋︡رد ︡︀︫ ︀︑ ﹜﹠﹋ ار︨︀ل
︋﹥ ︠︡﹝️ در ا﹟ ﹋﹞﹫︐﹥ در او ا︖︀د ︫﹢د؛ ا﹝︀ ا﹠﹉ ﹁︣︮️ را 

﹝︽︐﹠﹛ ︫﹞︣ده ︑︀ ا﹟ ﹋︀ر را ا﹡︖︀م د﹨﹛.
دا︨︐︀ن از آ﹡︖︀﹩ آ︾︀ز ︫︡ ﹋﹥ ︠︀﹡﹢اده ام ﹝︧︐︃︮﹏ و ﹝︃﹢س از 
﹢د  ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹡︀﹨﹠︖︀ر ﹝﹟ ﹋﹥ ﹡︀︫﹩ از ︑﹫﹥ و ﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر︋ 
︣︐︋﹟ و ︑﹠︀ راه ︀ره را در ︨︍︣دن ﹝﹟ ︋︨︡️ ﹝︀﹝﹢ر﹟ ﹝︊︀رزه 
︐﹢ا﹡﹠︡ ﹋︀ری ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ ﹝﹟ ﹨﹛   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا ︡︀  ︫︀︑ ︡﹡︡︡ر د﹞ اد﹢﹞ ︀︋
در   ﹟﹞ ﹡︊﹢د   ︀︋ را   ﹩︀︊︮  ︡﹠  ︤﹫﹡ و   ،﹜︀﹝﹡  ︹︴﹇ را   ﹜﹁︭︣﹞
ا﹠﹍﹢﹡﹥ ︋﹢د ﹋﹥ ﹝﹟ را﹨﹩ ز﹡︡ان ︫︡م و در  آرا﹝︩ ︋﹍︢را﹡﹠︡! 
روز﹎︀ر   ︣︋  ﹤ ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م  ︑︀زه  ا︗︊︀ری،   ﹩﹊︤﹫﹁ ︑︣ک  دوران 
 ﹤﹋ ﹩︧﹋ ︀﹠︑ در ﹝﹫︀ن ا︻︱︀ی ︠︀﹡﹢اده ام ︡︀︫ .د آورده ام﹢︠
دوران  از  ︋﹢دم،   ﹟﹞ ︫﹢د  د︀ر   ﹩︐︫﹢﹡︨︣  ﹟﹫﹠  ﹤︋ ﹡︊﹢د  ﹇︣ار 
 ﹩﹛︀  ︨︡﹠ ︀زی ﹝﹫﹊︣دم و ︭﹢رت ︣﹁﹥ ای︋  ﹡﹢︗﹢ا﹡﹩ ﹁﹢︑︊︀ل را︋ 
در ︑﹫﹛ اول ︫︣م و ︋︺︡ ﹠︡ ︨︀﹜﹩ را در ︑︣ان و در ︑﹫﹞︀ی 
 ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م   ﹩︧﹋  ︣﹨ از   ︣︐︋ ︠﹢دم  ﹋︣دم   ﹩﹞ ︋︀زی   ︿﹚︐﹞
﹫︣ا﹨﹥   ︋﹤ ︡ ︑︀ ﹝︧﹫︣ ز﹡︡﹎﹫﹛ آ﹡﹆︡ر︋   ︫︒︻︀ ﹡︡ا︫︐﹟ ︗﹠︊﹥ و ا︻︐︡ال︋ 
 ︤︗ ﹩︐︫﹢﹡︣ ︀︵︣ ﹝︭︣ف ﹝﹢اد︨  ︀ره ﹨︀ی ︑﹠﹛ و︋  رود ﹋﹥︋ ︨︡️︎ 

.﹜︫︀ ز﹡︡ان ﹡︡ا︫︐﹥︋ 
ا﹡︖﹞﹟  ︋﹠︀م   ﹩︀︗ از  ا﹁︣ادی  ︫﹠﹫︡م  ز﹡︡ان  ︋﹙﹠︡﹎﹢ی  از  روزی 
﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ﹝︡ه ا﹡︡ و ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡ ︗﹙︧﹥ ای ︋︣︎︀ ﹋﹠﹠︡. از ︨︣ 
﹋﹠︖﹊︀وی و ︋﹫﹊︀ری ︋﹥ ﹝︀︎︣︋ ﹏﹩ ︗﹙︧﹥ ر﹁︐﹛ و ﹫︤ی را ﹋﹥ 

﹝﹩ د︡م ︋︀ور ﹡﹞﹫﹊︣دم.
︨﹥ ﹡﹀︣ از دو︨︐︀ن ﹡﹥ ﹠︡ان دور ﹝︭︣ف، ﹋﹥ از ﹜︀ظ ︗︧﹞﹩ 
 ﹤︋ ︫︣وع  و﹇︐﹩  ︋﹢د﹡︡.   ︀﹡آ  ﹟﹫︋ ︋﹢د﹡︡  ﹋︣ده  ﹁︣اوا﹡﹩  ︑︽﹫﹫︣ات 
︡. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ روزی ︗︤ ا﹜﹀︀ظ  ︣ا︋︫︣   ︋︡﹠ ﹜︊︖︺︑ ︡﹡︣د﹋ ️︊︮
ر﹋﹫﹉ ﹫︤ د﹍︣ی ︋︣ ز︋︀﹡︪︀ن ﹡﹞﹩ ︫﹠﹫︡م دا︫︐﹠︡ از ز﹡︡﹎﹩ ای 
 ﹟︨ ︡ر﹞ ر ︠︡او﹡︡ و ︋︡ون ﹝︭︣ف ﹝﹢اد﹢︱ و ﹩﹡︀رو

.︡﹠︐﹀﹎ ﹩﹞
در ا﹡︐︀ی ︗﹙︧﹥ ︋︀ ︫︣م و ︠︖︀﹜️ ︨︣اغ ﹊﹩ از آ﹡︀ ر﹁︐﹛ و از 
او ︎︨︣﹫︡م ︺﹠﹩ ︑﹢ د﹍︣ ﹝︭︣ف ﹡﹞﹫﹊﹠﹩؟ و او ︋︀ آرا﹝︪﹩ ﹋﹥ ︋﹥ 
" و ﹝﹟ را ︋﹥ ︫︣﹋️ در   ﹩﹡﹢︐﹫﹞ ﹜﹨ ﹢︑ " ﹇﹙︊﹛ ﹡﹀﹢ذ ﹋︣د ﹎﹀️: 

︗﹙︧︀ت ︋︺︡ی د︻﹢ت ﹋︣د.
او  ︣﹎ ا﹡﹍︀ری ﹡﹢ری از ا﹝﹫︡ در ﹇﹙︊﹛ رو︫﹟ ︫︡. ︋﹥ ︠﹢دم ﹎﹀︐﹛ ا

آزادی در ز﹡︡ان
︫︣﹢﹡ خ از . ﹩﹚︻

︎﹫︀م ︋︊﹢دی ٢

︡ود ٨ ︨︀ل و ا﹡︡ی ︎﹫︩ ︋︀ ١٠ روز ︎︀﹋﹩ و ︋︀ ﹡︀︋︀وری ﹋︀﹝﹏ 
وارد او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥  ﹝︺︐︀دان  ﹎﹞﹠︀م ︫︡م.

﹥ ︣ه ی  ️ و ﹫︣ت︋   ︋︀ ﹢د︋  ︣ا︣︾ ﹜︉ و ﹡︀ آ︫﹠︀︋  ﹝﹊︀ن ︗﹙︧﹥︋ 
︑﹉ ︑﹉ ا︻︱︀ی ︀︲︣ در ︗﹙︧﹥ ﹡﹍︀ه ﹋︣دم و ︋﹥ د﹡︊︀ل ﹫︤ی 
 ︀︖﹠ا ﹤﹡ :﹜﹢﹍︋ ︀︑ ﹛ ﹋﹥ ︋﹥ د﹡︊︀﹜︩ ︋﹢دم؛ ﹡﹆︴﹥ ای ︨﹫︀ه︐︪﹎ ﹩﹞
﹝︪︀ر﹋️  و﹇️  و   ︫︡ آ︾︀ز   ﹤︧﹚︗  !!︡﹠﹋  ﹩﹝﹡ ﹋︀ر   ﹜︋︣ا  ﹜﹨
 ﹟ا ︋﹫︀ن  و  ا︻︱︀ء  از   ﹩﹊ ﹝︪︀ر﹋️  ﹨﹠﹍︀م  در  ر︨﹫︡.  ا︻︱︀ء 
 ﹩﹡︀﹞︀︧︋︀﹡ ﹩رو ︳︀ل ︠﹢︋﹩ ﹡︡ا︫︐﹛ و ︫︣ا ︣وزد ﹤﹋ ︉﹚︴﹞
︊︪﹫︡ ﹋﹥ د︣وز در  ︧︀رت ﹝﹩ ﹋﹠﹛، ﹝︣ا︋  دا︫︐﹛، ا﹝︣وز ︗︊︣ان︠ 
︗﹙︧﹥ ︑﹫︣ا﹡︡ازی ﹋︣دم!! ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ﹋﹥ ا﹟ ︻︱﹢ ﹝︪︽﹢ل ﹝︪︀ر﹋️ 
︋﹥ ﹝︪︀ر﹋︐︩   ︉︖︺︑  ︀︋ و  ︋﹢دم  او زل زده  ︋﹥ ︪﹞︀ن  ︋﹢د ﹝﹟ 
 ﹜︋ ﹤﹋ ️︨ا ﹩︀︗ ﹤ ︣﹍د ︀︖﹠ش ﹝﹩ دادم. ︋︀ ︠﹢د ﹎﹀︐﹛ ا﹢﹎
︀ً ︀﹇﹢﹋︪﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ و﹜﹩  ︐︀﹡ ︣ا﹡︡ازی ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ︋﹫︣ون﹫︑
ا﹠︖︀ ︋︡︑︣ ا︨️. ︋︀ ︠﹢د ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹝﹍︣ ﹋︧﹩ ︋︀ ا﹠︀ ﹋︀ری 
﹢دم ﹋﹥  ﹡︡ارد ﹋﹥ ا︨﹙ ﹤﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡!!! ﹨﹞﹫﹠︴﹢ر ︾︣ق ا﹁﹊︀رم︋ 
︗﹙︧﹥ ︋﹥ ︀︎︀ن ر︨﹫︡. در ︋﹫︣ون ︗﹙︧﹥ ﹊﹩ از ا︻︱︀ء را ︮︡ا 
 ︀︋  ﹢︱︻ آن  و  دا︫︐﹛  ︨﹣ا﹜﹩  و  واردم  ︑︀زه   ﹟﹞  ﹜︐﹀﹎ و  ﹋︣دم 

﹝︣︋︀﹡﹩ ﹎﹀️: ︋﹀︣﹝︀ در ︠︡﹝︐﹛!!
 !︡د ﹤﹞︡︮ ﹜﹨ ﹩︧﹋  ︀︣ا ︑﹫︣ا﹡︡ازی ︫︡ و آ ︣وز︡م: د﹫︨︣︎
﹋﹥ دو︨️ ︗︡︡م ﹜︊﹠︡ی زد، د︨︐﹩ ︋︣ ︫︀﹡﹥ ام ﹋︪﹫︡ و ﹎﹀️: 
﹝﹠︷﹢ر از ︑﹫︣ا﹡︡ازی ا︨︐﹀︀ده ︫︡︡ از ︾︣ا︫ ︭︤﹩ ا︨️ و ﹝﹟ 
 ﹟دم در ا﹢ ︡م ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣  !! ﹤ ﹩﹠︺﹢ن ﹨﹛︠   ︫﹤︗﹢︐﹞ ︀﹨︡︺︋
︡ا  ︡م و ﹨﹛ د﹍︣ان را ﹝︖︣وح ﹋︣دم.︠  ︑﹫︣ا﹡︡ازی ﹨︀ ﹝︖︣وح︫ 
از  ﹨﹩ ﹡︡ا︫︐﹛  ︀﹎ ا﹠﹊﹥ ﹨﹫︘ آ  ﹤︋  ﹤︗﹢︑ ︀︋  ﹜﹢﹎ ﹩﹞ را ︨︍︀س

ا﹡︖﹞﹟ دور ﹡︪︡م . و﹜﹩ آ︀ ﹨﹞﹥ ا﹟ ︫︀﹡︦ را دار﹡︡ ؟

︑﹫︣ا﹡︡ازی  ︗︀ی  ︋︊﹢دی  ︗﹙︧︀ت  ام  آ﹝﹢︠︐﹥   ﹟﹞
﹡﹫︧️ و ﹝﹟ و دو︨︐︀ن ︋︊﹢دی ام ︀︋︡ ﹝︪﹊﹑︑﹞︀ن 

.﹜﹫︀﹝﹡ را در ︗﹙︧︀ت اداری ︻﹠﹢ان
﹝︪︀ر﹋️   ﹉  ︀︋ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞  ︀﹞  ﹤﹋ ام  آ﹝﹢︠︐﹥   ﹟﹞
 ︒︻︀︋  ﹩﹞︀﹠﹝﹎ ا︮﹏   ️︀︻ر  ︀︋ ا︮﹢﹜﹩  و   ﹫︮
 ﹉ ︀︋ ︦﹊︻︣︋ ︀ و ﹜﹢︫ ︀زه وارد︑ ﹢︱︻ ﹉ ︢ب︗
 ﹢︱︻ ﹉ ﹟︐﹁ر  ︒︻︀︋ ︑﹫︣ا﹡︡ازی  و   ︀︖︋︀﹡ ﹝︪︀ر﹋️ 

.﹜﹢︫ ︀زه وارد︑

 ﹉﹝﹋ و   ﹟︐﹁︣﹎  ﹉﹝﹋ ︋︣ای   ﹩︀︗  ﹟﹞ ی   ﹤︐︫︢﹎ ز﹡︡﹎﹩  در 
︋﹢د ﹋﹥   ﹟ا ︋﹥ د﹍︣ان و︗﹢د ﹡︡ا︫️ و ﹨﹞﹫︪﹥ ︑︭﹢رم  ﹋︣دن 
 .︡﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹟﹞ ﹤ ︐﹢ا﹡︡︋  ﹨﹫︘ ﹋︦ و ﹨﹫︘ ︗︀﹩ و︗﹢د ﹡︡ارد ﹋﹥︋ 
︑︀ ا︑︡﹞ ︡︺︋ ﹤﹊﹠︀ ﹡︀ ا﹝﹫︡ی و ا﹡︤وا ︋︀ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ︫﹠︀ 
︫︡م و وارد ︗﹙︧︀ت ︫︡م. در ︋︡و ورودم و﹇︐﹩ ﹋﹥ ︋︣ای او﹜﹫﹟ 
 ﹏︓﹞  ﹩︋﹢︠  ︦  ️﹁︣﹎ آ︾﹢ش  در  ﹝︣ا  آ﹝︡﹎﹢  ︠﹢ش  ︋︀ر 
ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ ﹡︧︊﹩ ︋︣ا﹛ ︋﹢︗﹢د آ﹝︡ در آ﹡︖︀ ا︻︱︀﹩ ︋﹢د﹡︡ 
﹋﹥ ︨﹊﹢ت ﹋︣ده ︋﹢د﹡︡ و ︋﹥ ︮︊️ ﹨︀ی ︻︱﹢ی د﹍︣ ﹎﹢ش 
 ﹤︗﹢︐﹞  ﹜︐﹁︣﹎ آرام   ﹤︧﹚︗ ﹁︱︀ی  در   ﹩﹝﹋ و﹇︐﹩  داد﹡︡.   ﹩﹞
︀﹨ ️︊︮﹩ ︫︡م ﹋﹥ ︋︣ا﹛ آ︫﹠︀ ︋﹢د و ﹝︡︑︀ در درو﹡﹛ ﹡﹍﹥ 
 ﹟﹞ ﹤﹋ ︡﹠︐﹀﹎ ﹩﹞ ﹩︀﹨د ﹋﹥ از درد﹢︋ ︉﹛︀︗ ﹜دا︫︐﹥ ︋﹢دم. ︋︣ا
﹨﹛ ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده ︋﹢دم ، ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︠﹫﹙﹩ ︋﹫︪︐︣ ا︧︀س ا﹝﹠﹫️ و 
آرا﹝︩ ﹋︣دم و در ︀︎︀ن ︗﹙︧﹥ و﹇︐﹩ ﹎﹀︐﹛ ﹋﹥ ︑︀زه وارد ﹨︧︐﹛ 
﹝﹢رد ︑︪﹢﹅ ﹎︣م آ﹡︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛ و ︋︺︡ از ا︑﹞︀م ︗﹙︧﹥ ا︻︱︀ی 
ز︀دی ︎﹫︪﹠︀د داد﹡︡ ﹋﹥ در ︗﹙︧︀ت روز﹨︀ی ︋︺︡ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹛ 
و ︋﹥ ︫︣﹋️ در ︗﹙︧︀ت ادا﹝﹥ ︋︡﹨﹛ ︑︀ ﹝﹟ ﹨﹛ ︋︐﹢ا﹡﹛ از ﹝︤ا︀ و 
﹜︢ت ز﹡︡﹎﹩ ︋︡ون ﹝﹢اد ﹝︡ر ︋︣ه ︋︊︣م . ا﹝﹫︡ از د︨️ ر﹁︐﹥ ام 
را ﹋﹛ ﹋﹛ دا︫︐﹛ ︋︨︡️ ﹝﹩ آوردم و ﹨︣ ﹥ ︋﹫︪︐︣ در ︗﹙︧︀ت 
﹎﹢ش ا︻︱︀   ︣﹍د ﹝︪︀ر﹋️   ﹤︋  ︣︐︪﹫︋ و  ﹋︣دم   ﹩﹞  ️﹋︫︣
در   ﹩﹚﹊︪﹞  ︣﹨  ﹤﹋ ﹁﹞﹫︡م   ﹩﹞ و   ︪︡﹫﹞ ︋︀ز︑︣  ذ﹨﹠﹛  دادم   ﹩﹞
﹝︖︡د  ﹝︭︣ف   ﹤︋ ﹝︖︊﹢ر   ﹟﹞  ︫︡︀︋ دا︫︐﹥  و︗﹢د   ﹟﹞ ز﹡︡﹎﹩ 
﹡﹫︧︐﹛ و ﹝﹟ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ︋︀ ﹋﹞﹉ د﹍︣ان از ︎︦ ﹝︪﹊﹑ت 
 ﹤︋  ﹩︀﹠︑ ا︧︀س  از   ︣﹍د  ﹤﹋  ️︧﹫﹡ ﹐زم  و   ﹜︋︣آ ز﹡︡﹎﹫﹛ 
﹝︭︣ف ﹝︖︡د ﹁﹊︣ ﹋﹠﹛ و ﹇︀︋﹙﹫️ ﹋﹞﹉ ﹎︣﹁︐﹟ از د﹍︣ان را ﹡﹫︤ 
︎﹫︡ا ﹋︣دم و ا﹝︣وز ﹨﹛ ︋︺︡ از ﹎︫︢️ ٥ ︨︀ل ﹨﹠﹢ز ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︑︖︣︋﹥ ی 
 ﹉ ﹉﹝﹋ ︣ان﹍و ︑︀زه وارد دارم ︑︀ ︋︐﹢ا﹡﹫﹛ در ﹋﹠︀ر د ﹤︧﹚︗
﹝︺︐︀د ︋﹥ ﹝︺︐︀د د﹍︣ را ︑︋ ﹅﹆︪﹫﹛ و از ا﹟ ﹜︴︿ ︠︡او﹡︡ی 

.﹜﹢︫ ل﹢︧﹞ ︨︀ز﹡︡ه و ﹩︀︱︻ا ﹤︋ ﹏︡︊︑ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ و

 ﹝︣︑︱﹩ . ص از ︋﹠︡ر ا﹡︤﹜﹩

 ︣﹑﹞ ق از . ︣︋︀︮

︑﹫︣ا﹡︡ازی

﹁︱ـــــ︀ی ا﹝ـــ﹟ 
︋ــــــــــــ︊﹢دی
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در او﹜﹫﹟ ︗﹙︧﹥ ی ︠﹢د، ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︫﹫﹢ ه ای ﹋﹥ ا︻︱︀ء در ︋︀ره ی ﹡﹢ه ی ︑︀︔﹫︣ ﹎︢اری ︋﹫﹞︀ری ا︻︐﹫︀د ︋︣ 
 ﹏﹊︪﹞  ︳﹆﹁  ﹟﹞ ︋﹫﹞︀ری؟!   :﹜︣د﹋  ﹩﹞  ︣﹊﹁ ︠﹢د   ︀︋  .﹜﹫︫︀︋ ﹋︣ده   ︉︖︺︑ ﹋︣د﹡︡،   ﹩﹞  ️︊︮ ︠﹢د  ز﹡︡﹎﹩ 

﹝︭︣ف ﹝﹢اد دا︫︐﹥ ام! آ﹡︀ در ︋︀ره  ﹤﹫︤ی ︮︊️ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ 
︎︦ از ﹎︫︢️ ﹝︡︑﹩، ﹊﹩ از ︣︐﹝﹞﹟ در︀︨﹩ ﹋﹥ در ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م آ﹝﹢︠︐﹫﹛، ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ا︻︐﹫︀د ﹁︣ا︑︣ از 
﹝︭︣ف ﹝﹢اد ﹝︡ر ا︨️. ا︻︐﹫︀د ︋︪﹩ از و︗﹢د ﹝︀︨️؛ ﹉ ︋﹫﹞︀ری ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ را، 
ا﹁﹊︀ر،  در  را  آن  ا︔︣ات   ︤﹫﹡ ﹝︭︣ف   ︹︴﹇ از   ︦︎  ﹩︐ ︑﹢ا﹡﹫﹛   ﹩﹞ ﹎﹫︣د.   ﹩﹞  ︣︋ در  ﹝︡ر  ﹝﹢اد  ︋︡ون   ︀  ︀︋
ا︧︀︨︀ت و ر﹁︐︀ر ︠﹢د ﹝︪︀﹨︡ه ﹋﹠﹫﹛. ︡︋﹟ د﹜﹫﹏، ︋﹥ راه ﹙﹩ ﹡﹫︀ز دار﹛ ﹋﹥ در ا︮﹑ح ﹨﹞﹥ ی ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی 

ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ ﹝﹣︔︣ ︋︀︫︡. راه ﹏ آن ﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ ا︨️. 
﹋﹞﹫︐﹥ ی ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی در ﹡︷︣ دارد، ︋︪﹩ را ︋﹥ ︀پ ﹎︤︡ه ای از ︑︖︣︋﹥ ی ا︻︱︀ء در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ﹋︀ر 

﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ا︠︐︭︀ص د﹨︡. 
︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر ﹀︮ ﹉﹥ از ﹝︖﹙﹥، در ﹁︭﹏ ︋︺︡ی (︀︎﹫︤) ︋︣ روی ﹡﹢ه ی ﹋︀ر ﹋︣د ﹇︡م اول ﹝︐﹞︣﹋︤ ︫︡ه 
ا︨️. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩︀﹏ دار﹡︡ ︑︖︣︋﹥ ی ︠﹢د را در ﹝﹢رد درک و ﹡﹢ه ی ︋﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹇︡م اول در 
︎﹫︀م  ︋︣ای ﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥  ︑﹫︣ ﹝︀ه ٩٥ ﹝︴︀﹜︉ ︠﹢د را  ︀︎︀ن   ︀︑ ا﹋︓︣   ︡ ﹜︡﹠﹝︪﹨︣ار د﹨﹠︡، ︠﹢ا﹇ ︀﹞ ا︠︐﹫︀ر 

 .︡﹠︀﹝﹡ دی ار︨︀ل﹢︊︋

ا︨︀﹝﹩ ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ ر﹝︤ ︗︡ول را ︋︣ای ﹝︖﹙﹥ ار︨︀ل ﹡﹞﹢د﹡︡:
ر﹝︤ ︗︡ول: ︔︊︀ت ﹇︡م، ︻︪﹅ ︋︡ون ︫︣ط، از ︠﹢د ﹎︫︢︐﹍﹩

ا︧︀ن.ز- ر﹨﹠︀ن | ︧﹟. ج- ﹁﹢﹐د ︫︣ | ︨﹫︡ ا︧︀ن. ا﹜︿- ر﹁︧﹠︖︀ن | ︾﹑﹝︣︲︀. ک | ﹝﹞﹢د. ن- ﹐﹨﹫︖︀ن | ا︨︺︡.م- ︋﹢﹋︀ن | ︧﹟.ک- ا﹇﹙﹫︡ | ︨﹫︡ ا﹝﹫︡. ه- 

 ︪︣︑خ- ︫﹫︣از | ︨﹫︡ ︻︷﹫﹛- ︋︀﹁﹅ | ﹁︣ا﹝︣ز. م- ﹡︪︐︀ورد | ﹝︣︑︱﹩. ه- ︨︺︀د .﹟﹫︧ | ︫︣ ﹏﹫﹚︠ -ا﹡︡ره | ︻﹠︡﹝︺︊︀س. ز- ر﹁︧﹠︖︀ن | ﹝︣︑︱﹩.ا﹜︿- ︵︀﹇︀﹡﹉ | ا﹝﹫︡.ح﹢د

| ا﹝﹫︋︣︣ام. ز- ﹡﹊︀ | داوود- ﹝︣ود︫️ | ︫︀︎﹢ر. ط- ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه | ﹋︀ووس. د- ︫﹫︣از | ﹝︣︑︱﹩. ی- ر﹁︧﹠︖︀ن | ا﹝﹫﹟.ر- ورد﹡︖︀ن | داوود. ح- ا﹝﹙︩ | ︮︀دق. م- ︫﹫︣از 

| ﹋﹫﹢ان. ق- دز﹁﹢ل | ﹝︭︴﹀﹩. ک- ﹎﹙﹢﹎︀ه | ا﹞︀ن- ︋﹠︡ر︻︊︀س | ر︲︀. ا﹜︿- ︧︠︣و︫﹫︣﹟ | ︮﹞︡- ﹝︣ود︫️ | ﹝︖﹫︡. ب- ︫﹫︣از | ﹝︭︴﹀﹩. ن- ︫﹫︣از | ︋︀︋﹉.م- ︑︣ان 

| ر︲︀. غ | ︻︊︀س. ک- ︑︣ان | ﹝︖﹫︡. ع- ︫﹫︣از | ﹝﹢︨﹩. ب- ︫﹫︣از | ︋︤اد.ص- ﹐﹨﹫︖︀ن | روح ا﹜﹥. ش- ا︨﹑م آ︋︀د ︾︣ب | ︻︊︡ا﹜︣︲︀. ل- ︋﹠︡ر ا﹡︤﹜﹩ | ﹝﹞︡. ب- 

ا﹝﹙︩ | ﹝︡ی. ت- ﹡﹢ر﹟ | ︎︣و︤.ک- ﹝︧︖︡ ︨﹙﹫﹞︀ن | روح ا﹜﹥. ش- ︠﹢ا﹡︧︀ر | ︻︊︡ا﹜︺﹙﹩. غ- ︋﹠︡ر ﹎﹠︀وه | ﹝﹞︡. س- ︠︀ن ︋︊﹫﹟ | ﹝︣ان. ک- ﹎﹙﹢﹎︀ه | ︎︣و﹟. د | 

روح ا﹜﹥. ی- آ︫︀﹡﹥ | ︻﹙﹩ ا︮︽︣. ع- ︫﹢ط  | ﹛︀︮︡﹝﹞- اوز | و﹫︡. ش- ︠﹢ی | ︗﹑ل. م- ︑︣ان | ︨︖︀د. ا﹜︿- ︨﹫︣︗︀ن | ︻﹙﹫︣︲︀. ب- ﹎︣﹝︡ره | ﹝﹞︡. ک- 

 | ︤︣︊︑ -م | ︾﹑﹝︣︲︀. ق﹑ب- ︫﹫︣از | ︨︺﹫︡- ا .︉﹫︊ | ︪︣﹚﹎ -ی .︡﹝﹞ | ︫︣﹢﹡ -︿﹛︣د | ︾﹑م. ا﹋︫︣ -︢ه  | ︗﹢اد. ج | ︨︖︀د. عب. ن- ا﹢﹆︺ | ︫︣ ﹟زر

 ︣ ︪﹨︀﹞ -د﹢﹝﹞

﹩︐﹁︀︀ی در﹨ ﹏﹫﹝و ا ︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ﹩﹞︀︨ا

ا︧︀ن- ﹡︣︮︀﹥ ︻︣ا ق | ︗﹙﹫﹏. ق | ر︲︀. ر- ﹋﹠﹍︀ور | ︻︊︡ا﹜﹥. ص- اوز | ﹝︭︴﹀﹩- ﹇﹫︡ار | ا︨︺︡. م- ︋﹢﹋︀ن | ︗︀ن. م- ز︊︀﹋﹠︀ر | ر﹝︱︀ن. خ- در﹎︤  | ︻︊︡ا﹜︣︲︀. ق- 

د﹡﹫︤﹜﹩ ︑︣﹋﹫﹥ | ﹝﹠︭﹢ر. س- ︋︣از︗︀ن | ا︨﹞︀︻﹫﹏. ا﹜︿- ﹋﹑﹜﹥ | ︗﹞﹫﹏. ج- د﹨﹍﹑ن | روح ا﹜﹥. ی- ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ | ︻﹙﹩. ا﹜︿- ︨﹠﹠︡ج  | ﹝︡ی. م- ﹝︣︤ | ا︨﹞︀︻﹫﹏. 

ر- ﹜︣د﹎︀ن | ︊﹫︉. ط- ︠︣﹝︊﹫︡ | ر﹨︀. ا﹜︿ | ︻﹙﹩. خ- ﹡﹢︫︣ | ﹝︡ی. ی- از﹡︀ | ا︮︽︣- ا﹡︡﹞︪﹉ | ︧︀م- ︑︣ان  | ︨︺﹫︡- ﹝︣ود︫️ | ︻﹙﹩. م | ﹝︣داد- ︫﹫︣از |  

ا﹝﹫︣. م- ︀︨﹢ج | ︧﹟. ب | ︨︺﹫︡. ع- ﹇︤و﹟ | ︾﹑﹝︣︲︀. ب- ﹇︤و﹟ | ﹡︀︮︣. ب |  ︧﹫﹟- ︠︣ا︨︀ن | ︫︖︀ع- ︑︣ان | ﹁︣ا﹝︣ز. م- ﹡︪︐︀رود | ﹡﹆﹩. ش- ز﹡︖︀ن | ︋﹑ل- 

 .﹟︧﹞ | ر- ﹎﹫﹑ن .︉﹛︀︵ | ︡ر﹎﹠︀وه﹠︋ -︡﹫﹝ | ︫︣ ﹟︀م. ب- زر﹠︋ | ︣︐︧︊︫ -م .︿︨﹢ |  ج﹢﹞ص- ︠﹢ر .﹜︣﹋ | م- ︨﹞﹠︀ن | ︮︀دق. م- ︨﹠﹠︡ج .﹟﹫︧ | ︣دوس﹁

م- ا﹇﹙﹫︡ | ︎︣و︤. چ- ا︮﹀︀ن | داوود. د- ﹝︣ود︫️ | ︻︀رف. ر- ︫﹫︣از | ﹝﹞︡- ﹁﹢﹐د ︫︣ |  ︎︣و︤. ک- ﹝︧︖︡ ︨﹙﹫﹞︀ن | ر﹫﹛. غ- ﹎︣﹝﹩ | ︻︊︀س- ﹎︣﹎︀ن | ﹝﹞﹢د. 

ح- ﹝﹫﹠︀ب | ︎﹫︀م- ا︨﹀︣ا﹟ | ر︨﹢ل- ﹋︣﹝︀ن ︻︊︀س. ک- ︑︣ان | ﹝︧︺﹢د. ق 

﹇︡م ﹨︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ 

@

١︎﹫︀م ︋︊﹢دی

️
﹋ــ

︀ر
︪ــ

﹞
️

﹋ــ
︀ر

︪ــ
﹞

﹇︡م ﹨︀: 
︠﹢د﹋︀ر؟! 

︀ ا︋︤ار ﹋︀ر؟!

 ﹉﹝﹋ ﹤︋ ک ︫︡ن  ︀︎ از   ︦︎ ﹟﹞ ﹤﹋ ای   ﹤︡﹨ ﹟︣︑ ارزش   ︀︋
 ️︀︲ر ا︧︀س   ︀︋ ︑﹢أم  آرا﹝︪﹩  ام،  آورده   ️︨︡︋ ا﹡︖﹞﹟ 
درو﹡﹩ ا︨️ و ﹝︺︐﹆︡م ﹋﹥ ا﹟ آرا﹝︩ ︋︀ ارزش ︑︣ از ﹨︣ ﹫︤ی 
در ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ا︨️. آرا﹝︪﹩ ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︎︀ک ز︧︐﹟ و ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ 
︣﹡︀﹝﹥ ا︨️. ︑︖︣︋﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن در ز﹝︀ن ︀ل و آرا﹝︪﹩  روال︋ 
 ︡﹠﹡︀﹞ ︣﹍︣اه ︋︀ ︫︀دی، ︫︺︿ و ︨︊﹊﹩، ﹝﹢︗︉ ︫︡ه ﹋﹥ د﹝﹨
︠﹢د  ﹨︀ی  ﹩﹞ ︀﹋ ︀﹡  ︭︣﹆﹞ را  د﹍︣ان   ،﹜﹠﹊﹡ ز﹡︡﹎﹩   ﹤︐︫︢﹎
﹡︡ا﹡﹛، ﹅ ︋﹥ ︗︀﹡︉ ﹡︊︀︫﹛،روز﹨︀﹛ را در ﹡︀ا﹝﹫︡ی ︨︍︣ی ﹡﹊﹠﹛ 

و ︮﹞﹫﹞︀﹡﹥ ︋﹥ ︠︀︵︣ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ︨︍︀︨﹍︤ار ︋︀︫﹛ .
ا﹝︀ ﹝﹛ ︑︣ از ﹨﹞﹥، آ﹡︙﹥ را ﹋﹥ ︋︨︡️ آورده ام ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹤﹡﹢﹍ و  ﹜︐︧﹨ د︨︐︀ورد﹨︀   ﹟ا ﹇︡ر︫﹠︀س   ﹤﹡﹢﹍ ﹟﹞ ا﹝︣وز 

︋︀︵︣ ﹝﹢﹨︊️ ﹨︀ی ا﹟ ︋︣﹡︀﹝﹥ ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛؟
﹝︴﹞﹟ ﹨︧︐﹛ او﹜﹢️ ﹝﹟ ﹇︡م ﹨︀ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︣ای ﹝﹟ ﹊﹛ ا︋︤ار 

﹋︀ر را دار﹡︡.
 ﹩﹨ ︀﹎ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹝﹙﹅ ︫︡م ︑︭﹢ر ﹝﹩ ﹋︣دم ﹁﹆︳ ︋︀ آ
 ︀︋ ﹝︣ور،   ﹤︋ و   ︕︡ر︑  ﹤︋ ا﹝︀  ر︨﹛،   ﹩﹞ ︋︊﹢دی   ﹤︋  ︀﹨ ﹇︡م  از 
ا︨︐﹀︀ده از ︑︖︣︋﹥ د﹍︣ان ﹝︐﹢︗﹥ ︫︡م ﹋﹥ ﹇︡﹝︀ی دوازده ﹎︀﹡﹥ 
ا︋︤اری ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ︀︋︡ ︻﹞ً﹑ آ﹡︀ را در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ ︋﹥ ﹋︀ر 

﹎﹫︣م، ﹇︡م ﹨︀ ︠﹢د﹋︀ر ﹡﹫︧︐﹠︡ ︋﹙﹊﹥  ا︋︤ار ﹋︀ر﹡︡.
 ﹤ ︡م ﹨︀ ﹝︐﹢︗﹥ ﹝﹫︪﹢م ﹋﹥ در ز﹡︡﹎﹩، در﹇ ﹅︣︵ روز از ︣﹨ ﹟﹞

﹋︡ام  ︻︀︗︤م؟   ﹩︀﹨︤﹫  ﹤ ︋︣ا︋︣  در  دارم؟   ﹏﹊︪﹞ ای  ز﹝﹫﹠﹥ 
 ︀ دم﹢︠ ﹤︋ ﹤﹡﹢﹍ در ز﹡︡﹎﹩ ا﹝︣وزم ﹡﹆︩ دا︫︐﹥ ا︨️؟ ︬﹆﹡

︋﹥ د﹍︣ان ︧︠︀رت زده ام؟
︎︦ از ︫﹠︀︨︀﹩ ﹝︪﹊﹏، ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م ﹨︀ ︋︣ا﹛ ︫︣وع ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ 
و﹇︐﹩ ﹇︡م ﹨︀ را ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛، در وا﹇︹ دارم ︫﹊︣﹎︤اری ﹝﹩ ﹋﹠﹛  
آ﹡︙﹥   ﹟﹞ ︻﹆﹫︡ه   ﹤︋ و   ︡﹠︐︧﹨  ﹩﹚﹝︻ ا︮﹢﹜﹩   ،﹩﹡︀رو ا︮﹢ل 
︻﹞﹙﹩ ﹡︊︀︫︡، رو︀﹡﹩ ﹨﹛ ﹡﹫︧️. ا︮﹏ رو︀﹡﹩ ︫﹊︣﹎︤اری، 

︋︣ای ﹝﹟ ︋︖︤ ︠︡﹝️ ︋﹥ ﹨﹞﹠﹢ع، ﹫︤ د﹍︣ی ﹡﹫︧️.
 ﹩﹋ ﹝﹟ از ︡ود ﹡﹥ ﹝︀ه ︎︀﹋﹩ ︑︀ ا﹝︣وز ﹋﹥ ︋﹫︩ از ﹨﹀️ ︨︀ل ︎︀
 ️﹞︡︠ ︋︡ون  ام.  ﹋︣ده   ﹤︋︣︖︑ را  ا﹡︖﹞﹟  در   ️﹞︡︠ دارم، 

ا︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹛  ﹤﹞︀﹡︣︋ ﹉︀زده ﹇︡﹝﹩ را دارم ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹛!
﹥ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋︣دم ﹋﹥ آ︀ ﹇︡م ﹨︀ در  ﹢د دا︫︐﹛︋   ︋﹩︑︡﹞

ز﹡︡﹎﹫﹛ ︗︀ری ﹨︧︐﹠︡؟
 ️︊︓﹞ ا﹡︡؟︗﹢اب ︨﹣ا﹐︑﹛  ﹡︪︀ن داده  را  ︑︀︔﹫︣ ︠﹢د  ا﹎︣ آری، 
ز﹡︡﹎﹩  در  و  ︮︀دق  ﹋︀ر﹁︣﹝︀   ︀︋ ﹋︀رم  در  ا﹝︣وز  ا︨️،ز︣ا 

︫︭﹩ ام ﹝﹢︗︉ آرا﹝︩ و آ︀︨︩ ︠︀﹡﹢اده ام ﹨︧︐﹛.
در  را  ا﹝﹫︡  و   ︡﹠﹠﹋  ﹩﹞ ا﹝﹠﹫️  ا︧︀س   ﹟﹞ ﹋﹠︀ر  در  ﹁︣ز﹡︡ا﹡﹛ 
﹡︀ا﹝﹫︡ا﹡﹥  ︋︧﹫︀ر   ﹤︐︫︢﹎ در   ﹤﹋  ﹩﹛︀ ︋﹫﹠﹛،در   ﹩﹞  ︀﹡آ ︣ه 

ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡.
در ︗︀﹝︺﹥ ︋︀ ا︐︣ام ︋﹥ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ و ︻︣ف و ︠﹢دداری از ︧︠︀رت 
 ﹜︐﹫﹁︣︸ و  ︑﹢ان   ︡ در  و  ﹎︢ارم   ﹩﹞ ا︗︣ا   ﹤︋ را   ︀﹨ زدن،﹇︡م 
ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹛ و  ︋︺﹠﹢ان ︨︣︎︨︣️ ︠︀﹡﹢اده  ﹝︧﹢﹜﹫️ ︠﹢د را 
 ﹫︗︣︑ ︀﹨ ️﹫︭︫ ﹤︋ ا︮﹢ل را،️﹞︡︠ ﹟﹫ در ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︺︨

د﹨﹛.
︢︍︣م ﹝﹟ ﹋︀﹝﹏ ﹡﹫︧︐﹛ و ﹎︀﹨﹩ ﹡﹢ا﹇︬  ا﹜︊︐﹥ ﹁︣و︑﹠﹩ آن ا︨️ ﹋﹥︋ 
︫︭﹫︐﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ در ︑﹞︀م ا﹝﹢ر ز﹡︡﹎﹩ 
︋︣وز  ﹋﹠︡ ا﹝︀ ﹝﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹟ ︋﹥ روال ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛.

﹝︺︐︀د ﹎﹞﹠︀م



        ﹡︪︣﹥ دا︠﹙﹩ ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م ا︣ان
︨︀ل دوازد﹨﹛ . ︫﹞︀ره ﹏ و﹨﹀︐﹛ . ︑︀︋︧︐︀ن ١٣٩٥

︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١٠٦٥

﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی 
﹝︧﹢ل ﹋﹞﹫︐﹥ : ︻﹙﹩. م 

︉﹛︀︴﹞ ️︨︣﹁﹤﹛︀﹆﹞︨︣

︋﹥ ﹡︀م ︠︡ا
 ︡﹠ ﹤﹋ ﹜رو ﹩﹞ ︕﹠ ︀︋︧︐︀ن ﹡﹢د و︎  در ︀﹜﹩︋ ﹥ ا︨︐﹆︊︀ل ︑
﹝︀﹨﹩ ا︨️، ︑﹑︫﹩ ︑︀زه را  ﹋﹥ ﹨﹛ ﹜︢ت︋ ︩ ا︨️ و 
 .﹜ا ﹋︣ده  آ︾︀ز   ،︀︊﹡︣ا﹎ و   ﹢﹡  ﹩︑︀﹫︋︣ ︖︑ ︀وی   ﹜﹨
آ﹁︐︀ب  ﹎︣﹝︀ی  ﹝﹫︀ن  در  ︻︤︤ان،   ︀﹝︫ ا︨︐﹆︊︀ل 
﹢ا﹨︡ ﹋︣د ︑︀ ﹁︭﹏  ︑︀︋︧︐︀﹡﹩، ︣ار︑﹩ را در ﹝︀ ا︖︀د︠ 
 ،﹜دی آ︾︀ز ﹋︣ده ا﹢︊ ﹫︀م︋  ︑︀زه ای را ﹋﹥ در ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥︎ 
﹫︪︣﹁️ در ﹁︭﹏ ﹨︀ی  ︣ای︎  ﹥ ا﹡﹍﹫︤ه ای ﹋﹠︡،︋   ︋﹏︡︊︑
 ﹩︀﹨ا﹝︀﹡️ ﹨︀ و د︨︐︀ورد ︶﹀ ︀ ︡ ا﹜︊︐﹥︋  ︋︺︡ی!! و︮ 
 ﹤︋ و  ︨︀ل  دوازده   ﹩︵ ︠︡﹝︐﹍︤ار﹝︀ن  دو︨︐︀ن   ﹤﹋
︻︊︀ر︑﹩ ﹏ و ︫︩ ﹁︭﹏ ﹎︫︢︐﹥، ر﹇﹛ زده ا﹡︡ و 
ز﹝︀ن  ︨︀ل  دوازده  ا﹡︡.  ﹎︢ا︫︐﹥   ﹤︺ود  ﹤︋ ︋︣ا﹞︀ن 
 ︀﹞ ی   ﹤﹝﹨  ﹤﹋  ️ ︨ا درازی   ︣ ﹝︻  ️ ︧﹫﹡  ﹩﹨︀︑﹢﹋
︀ل  ︀﹨ ﹩︐﹩ دارد. دوازده︨  ︀ و︨  ﹝﹩ دا﹡﹫﹛ ﹥ ﹜︢ت ﹨
 ﹤﹋ ️︨︀﹠︺﹞ ﹟ا ﹤ ︡ن︋  ︋︡ون و﹇﹀﹥ و ﹨︣ ﹁︭﹏ ﹝﹠︐︪︫︣ 
︀﹊️ ﹨︀ و︗﹢د دارد از ︨︐﹩ ﹨︀ و ︫︀دی ﹨︀ی 
︀ری   ﹤︋  ︀﹞ و  آ︨︀ن!  ﹠︡ان   ﹤﹡  ︣﹫︧﹞  ﹉ دن﹢﹝﹫︎
︠︡او﹡︡ ︵﹩ دو ︨︀ل و در وا﹇︹ ﹨︪️ ﹁︭﹏ آ︑﹩ در 
﹊︀ر  ﹢د را︋   ︠﹩︺  ︨️︀﹡ د و﹢ ﹢ا﹨﹫﹛︋   ︠︀﹝  ︫️﹞︡︠
︧️ ︑︀ ﹋﹞︀﹋︀ن ︵︣اوت و ︗︢ا︋﹫️ ﹡︪︣﹥ ی  ︠﹢ا﹨﹫﹛︋ 
︣ روی  ︊﹢دی ﹀︶ ﹎︣دد و  در ︻﹫﹟ ︀ل، راه︋  ︎﹫︀م︋ 
︋︀ ︑﹞︀م  ﹝︴︀﹜︉ و رو﹊︣د﹨︀ی ︑︀زه ︑︣ ︋︀ز ︋︀︫︡. ﹝︀ 
 ﹤﹞︀﹡ ﹤ ︀ ا︐︣ام و ︑﹢︗﹥ و︥ه︋  و︗﹢د ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋ 
 ﹩︀﹨ ️﹋︤ان ﹝︪︀ر︤︻ ︀﹝ ﹨︀، د﹜﹠﹢︫︐﹥ ﹨︀ و ︑︖︀رب︫ 
 ﹤﹋ ﹜︣﹫﹎ ︣ی را ︋﹊︀رو ︑︭︀و ︉﹛︀︴﹞ ︀ ﹜﹫﹠︤﹎︣︋ را
﹎﹞﹠︀م  ﹝︺︐︀دان  ا﹡︖﹞﹟  ﹝︪︐︣ک   ︹﹁︀﹠﹞  ︀︋ ︑︱︀دی 
و   ︡﹠﹊﹡ دور  ︠﹢د  ا︮﹙﹩  ﹨︡ف  از  را   ︀﹞ و  ﹡︡ا︫︐﹥ 
︀وی ︑︖︣︋﹥، ﹡﹫︣و و ا﹝﹫︡ ︋︀︫︡. و ا﹞ ﹟﹛ ا︑﹀︀ق 
﹡﹢ا﹨︡ ا﹁︐︀د  ️︀﹝ ︀︋ ︣﹍﹞︡ا﹋︓︣ی ﹨﹞︣ا﹨︀ن و 
ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟ ﹝︺︐︀دان ﹎﹞﹠︀م! ا﹝﹫︡ دار﹛ ︋﹥ رو﹡︡ی 
د︨️ ︀︋﹫﹛ ︑︀ ︑﹞︀﹝﹩ ا︻︱︀ی ا﹡︖﹞﹟، ا︪︣﹡ ﹟﹥ را 
﹋︀﹝ً﹑ از آن ︠﹢د ︋︡ا﹡﹠︡ و ︡ا﹋︓︣ ﹋﹢︫︩ ﹝︪︐︣ک 
 .︡در ︫﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی آ︑﹩ آن ︋﹢︗﹢د آ

︋︀ ︨︍︀س ﹁︣اوان
﹋﹞﹫︐﹥ ﹁︭﹙﹠︀﹝﹥ ︎﹫︀م ︋︊﹢دی

 ٧١٤٣- ١٥٨٧٥ ﹩︐︧ ﹠︡وق︎  ️ ار︨︀ل ﹡︀﹝﹥ : ︑︣ان︮  ︗ ﹤﹚︖﹞ ﹩︐︧ آدرس︎ 
  www.nairan.org : ﹩︐﹡︣ ︐﹠آدرس ا
  pb@nairan.org : ﹩﹊﹫﹡ا﹜﹊︐︣و ️ ︧︎
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︡ن از ︫﹞︀ ﹋﹥ ︋﹥ ﹝﹟ ﹎﹢ش ﹁︣ا داد﹢﹠﹝﹞
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 ﹅﹚︠ ﹝﹫﹑دی   ١٩٨٣ ︨︀ل  در   "﹟︐︧ز ک  ︀︎" ﹋︐︀ب   ︦﹢﹡  ︩﹫︎ او﹜﹫﹟ 
︫︡، ا﹝︀ ︑︀ر︙﹥ ا﹟ ︎︣وژه از آن ﹨﹛ ﹁︣ا︑︣ ﹝﹫︣ود.

ا﹟ ﹋︐︀ب ﹁ ﹉︨︣️ از ﹡︀︭ ﹡﹫︧️، ︋﹙﹊﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ︑︖︣︋﹥، 
ک ز︧︐﹟، ﹋﹥ ﹝︀ در ز﹡︡﹎﹩ روز﹝︣ه، روا︋︳  ﹡﹫︣و و ا﹝﹫︡ ا︨️ در︋︀ره ︎︀

و ︠︡﹝️ ︋﹥ د﹍︣ان ︑︖︣︋﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.
در  ﹝︺︐︀دان  از  ︋︧﹫︀ری   ︿﹚︐﹞ ︑︖︀رب  از   ️︧ا  ﹤︻﹢﹝︖﹞ ﹋︐︀ب   ﹟ا

︨︣ا︨︣ ︗︀ن.

﹟︐︧ز ک ︀︎

د﹨︡،   ﹩﹞ ﹇︣ار   ︒︋ ﹝﹢رد  را  ﹇︡م  دوازده   ︀︋  ︳︊︑︣﹞ ا︮﹢ل  ﹋︐︀ب   ﹟ا
 ﹩︭︫ درک ﹤︋  ﹉﹝﹋ ️︗ را ﹋︀ر︋︣دی  و   ︡﹫﹀﹞ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︨﹢ا﹐︑﹩ 

ا︻︱︀ء از ﹨︣ ﹇︡م ﹝︴︣ح ﹝﹩ ﹋﹠︡.
ا︨️.  ︻﹞﹙﹊︣د   ﹩﹍﹡﹢﹍ ﹋︐︀ب   ﹏﹝﹊﹞ ﹇︡م  ﹋︀ر﹋︣د  را﹨﹠﹞︀ی  ﹋︐︀ب 
︎︣وژه ا﹡︐︪︀ر ا﹟ ﹋︐︀ب در ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︨︀ل ١٩٩٥ آ︾︀ز ﹎︣د︡ و در ︨︀ل 

.︫︡ ︪︣︐﹠﹞ ١٩٩٨

را﹨﹠﹞︀ی ﹋︀ر﹋︣د ﹇︡م

و  و ١٢ ︨﹠️  ﹇︡م   ١٢ ﹤﹋  ︫︡︀︋  ﹩﹞ ﹤﹛︀﹆﹞ ﹋︐︀ب ︫︀﹝﹏ ٢٤   ﹟ا
﹎︣وه  ا︑︀د  و   ﹩︭︫ دی﹢︊︋  ️︗ را  ︀﹡آ  ﹩﹡︀رو ا︮﹢ل 

︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡.
﹝︺︣ف   ﹤﹋ ا﹡︡  ︫︡ه   ﹤ارا ای   ﹤﹡﹢﹎  ﹤︋  ︀﹨ ﹇︡م  ﹋︐︀ب   ﹟ا در 
 ﹩﹡︀رو ︋﹫︡اری  از  ︋︀ز︑︀︋﹩  و   ︡﹠︫︀︋  ﹩﹞  ︀﹞ ا︻︱︀ی   ﹩﹡﹢﹎︀﹡﹢﹎
 ︀﹨︣ای ﹎︣و ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝﹠︊︺﹩︋  ﹠️ ﹨︀ی ا﹟ ﹋︐︀ب︋   ︨︩  ︋.︡﹠︐︧﹨

و ︀﹊﹉ ا︻︱︀ء ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︑︃﹜﹫︿ ا﹟ ﹋︐︀ب ١٠ ︨︀ل ︋﹥ ︵﹢ل ا﹡︖︀﹝﹫︡ و در ﹝︀ه اوت ١٩٩٣ 

ز ︣︀پ ر﹁️.

﹍﹢﹡﹍﹩ ︻﹞﹙﹊︣د
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