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لحظاتی ُغت کَ آدم خبشی سا هی ؽٌْد ّ دس : هذسعَ فویٌیغتی

حافظَ اػ تصْیش آى سا رخیشٍ هی کٌذ، یا حتی فشاتش ، خْدػ خبش سا 

هشدم حاضش دس . بیاى هی کٌذ اها جولۀ بؼذی خبش سا ًفی هی کٌذ

ی لْاعاى، ّقتی کَ پیکش پاک ُالَ سا بَ خاک «بِؾت فاطویَ»

 .ُویي تٌاقض بْدًذعشد، هی عپشدًذ اًگاس دچاس 

 

ًوی داًن آثاس ایي تٌاقض اص هٌظش پضؽکی چگًَْ تؼشیف ّ تبییي هی 

 ...ؽْد اها هي ؽاُذ تؾٌج صًاى ّ بیِْؽی هْقت هشداى بْدم

 

هذتِا بْد ّقتی دلن بشای ُالَ عحابی تٌگ هی ؽذ با هاؽیي اص سّبشّی صًذاى اّیي سد هی ؽذم ّ فشیاد هی 

 !«.ُالَ جاى عالم»: صدم

 

 . َ ًظشم فشیادم هاًٌذ ؽکغتي ؽیؾَ، دس اصدحام تشافیک خیاباى هی سیخت ّخشد هی ؽذب

 

صبح ُا بش بالیي پذس دس بیواسعتاى هی ًؾغت . اص ّقتی آصاد ؽذٍ بْد ساُی پیذا کشدٍ بْدم اّ سا بیؾتش ببیٌن

هی کشد کَ قلبن هی لشصیذ ّ  گاٍ چٌاى با اّ ًجْا. کتاب هی خْاًذ ّ سؤیاُای اًغاًیؼ سا با اّ دسهیاى هی گزاؽت

 .اؽکِاین با اؽکِایؼ ُوشاٍ هی ؽذ

 

، کلی با ُن صحبت هی کشدین، اص سًج ُا ، ًاهشدهی ُا ّ بی «هادساى صلح»باسُا دس ساٍ باصگؾت اص جوغ 

ص ؽِال جاى ها صیادی صًذٍ هاًذٍ این، تا کٌْى بایذ دس دفاع ا: یک سّص بَ هي گفت. اخالقی ُا دس جاهؼَ هی گفتن

 ... خْاعت صًذگی اًغاًی بشای صًاى ّکْدکاى ّ ُوَ؛ ؽِیذی عشفشاص ؽذٍ باؽین

 

ُالَ ًقاػ ؛ ؽاػش، ًْیغٌذٍ، قشآى پژٍّ، فؼال هذًی دس حْصٍ صًاى ّ کْدکاى، ّ رس ّاقغ یک فؼال اجتواػی توام 

 .ػیاس بْد

 

ثاس سا اص کجا آّسدٍ ّ چگًَْ بَ ایي یک باس خیلی خْدهاًی اصػ پشعیذم کَ ایي ُوَ اًغاًیت، هِشباًی، تقْا ّ ای

 دسجَ، ًایل ؽذٍ اعت؟ 

 

 .قْل دادٍ ام کَ دس ساٍ اًغاى، قذم بشداسم... هي هذیْى توام کغاًی ُغتن کَ اکٌْى حضْس ًذاسًذ: گفت

 

ؽال عبضی کَ هادساى صلح بَ پاط هِشباًی ُایؼ با . ؽِذ هِشباًی اّ ُویؾَ کاهواى سا ؽیشیي هی عاخت

 .، بَ ّی اُذا کشدٍ بْدًذ دیشّص دیذم کَ پاسٍ ؽذٍ اعت، فشصت جبشاى ًیافتینصًذاًیاى صى

 

 

 

خذاًّذ فشصت ّداع طْالًی سا بَ هي . دس کٌاس پیکش هؼصْم ّ بی جاًؼ. خْؽحالن کَ توام دیشّص سا با اّ گزساًذم

 . داد

 

تغلیت بگْین؟ چشا هي صًذٍ ام ّ ًوی داًغتن چَ بگْین؟ چگًَْ . اص هادس ّ خْاُشاى پذس ّ فشصًذاًؼ ؽشم داؽتن

 !اّ جاى دادٍ اعت

 

اص فشصت اعتفادٍ کشدم ّ اص ًجْاُای . دس تاسیکی دفي ؽباًۀ پیکشػ، فشصتی پیؼ آهذ تا با هادسػ عخي گْین

 

 



 .ػاؽقاًَ اػ با پذس، ّقتی کَ عاػت ُای طْالًی دس کٌاس تحت پذس دس بیواسعتاى هی ًؾغت، ؽِادت دادم

 

اها بشای آهٌۀ خاهْػ ّ آعیۀ . ُالَ، آصادی پشّاص سا بَ اعاست هاًذى، تشجیح داد»: اعخ دادهادس آُی کؾیذ ّ پ

 ... «.بی قشاس، ًگشاًن

 

ُش چَ . ُوۀ خاطشاتن با ُالَ، ؽاد ّ عشؽاس اص صًذگی عت»: عپظ با چؾواًی پُش دسد ًگاُن کشد ّ اداهَ داد

ي فشصًذ، رسٍ ای خاطش هشا ًیاصسدٍ اعت، دلگیشی ام هی اًذیؾن ّ دس گزؽتَ ُا جغتجْ هی کٌن هی بیٌن کَ ای

 «...اص ػضت اعت کَ ُالَ سا باخْد بشد، ّ بْدى با اّ سا اص هي دسیغ کشد

 


