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  �ی�� �ه�����

13.04.2011  

  


 � ��ار �ت��� ت���� در ا���ن و��  �د�

� در��� و ���"/!س ��- و �(0!د و �"/!س ��-� ه� ,�ود و ,�از� *(� )یت�ر '!ل در %$ #"!م، ت
3
"�2 ه� �"1 و ه� %(!ر ا�1 دا�
$� ���(0!د�  ر�� 7یا در �ن�ارو5�6 د�1 ول ا��، دا�
$ د�1

� و��� �Dه� *�ا @ن از اC/�ض و ا���ر %$ ا��A� 1!س @�?�ر ��اخۀ �� �6> ـ �0ر: در *93!ص ت
7 ا�����/� ��1� .  

 @ن 
!ان�� %$ ه� ا���ن �ید �ی#?� و ت2��ات �I یH،ی�
�,G $�اول ت2��ات از *!د #�Fرت #"� ز���
 #�Fرت *$ را �ی#?� � یت9!رات�� ا���ن دا�Lۀ ��دا ا��وز ول خ!ا��؛ �یدۀ ,"��2ۀ اول ا���ل � ی�

 دور �H OAF یو #�!ان H ی�یز� *(� دا�Lۀ ه/ *$ �6داخ
7 %$ ا�1 ��- �
�!ع و �Mو� @�?�ر ه�
 ه� د- ... و ���� روان H یو ���� H $I��P یو ,"�H $2 یاز. ا�1 ت9!ر از دور و #?� از

 �/!�$ۀ *�!�. ا�P!* -��@ 1!د ... و روا�(��� �!ع ه� د- و ���� I��P$ �!ع ه� د- و ,"�2$ �!ع
�� @ن ا*
�ا5 ��ا�� در %$ ,"�$2, $2�Q, ل *3!د را!R)� $
 F'�1I %$ 7یا از *!د #�Fرت *!د، دا�
 @زاد ا���ن �ی@ �1،�: روح �1،�: �� و ��خ و خ�ا %1��S، در#�ل� ا���ن ��-ی�P �1،�: #�ل�
2
� %$ ه/���!�$ را ,"�2$ ا��وز، ول ، ...و دارد دخ�ل�1 و %�ر در �یت?� %$ 7یا � یا�1�
!ان��  $* 
$
ۀ ,"�2 ،����ۀ ,"�2 ا�
�9د،ۀ ,"�2 )،یت�رۀ ,"�P :2/"$ @ن از %�د؛ ��ت?�� �ر�*� �UI � یه� ر�

#�/
Pا ���5 و ���� I��P$ ��!�$�ه/  و �?!قۀ ,"�2 ،روا�(���ۀ ,"�2 1،�ت�* و ��تI"ۀ ,"�2 ،
  !را #"!م

 %�ره�5. ا�1 �ن�اروL�!% 5�6 و ز�/1 ��ص� ـ �یر��] �Z از ا�� ـ *Gرگ� ه� %�ر 7یاۀ ه/$% 

� �دیز� ��ود ت� @ن� ��I! و� ��د �ات�ت^[�  و ��A!س ه� �0Pن �?�ط 7یت� ا,
�د- دور در

  .ا�1 �(0!د

 در �ن�ارو5�6 تQش و %�رۀ ��^ل %$ *��� ��- �ا�a� 6!ال 7یا �`!ر 7یایۀ ��ا�/� خ!ا�����ن� *�ا �ی��
� و ر����� زد� �ت�� و *10. ��ارد �ن�* و ,cA و *1P�� $* OA %$ ا��1 ا�� ���نا دا�L ت
 در را �/� �`"U، 7یا� �G: :$ �1؟�: در ��ا5 %�د- �`�ح �!�
$ 7یا #�!ان در را @ن %$ �/�
 ر��  ت�ا و �����2 �ت�� *$ #"� ص�M @[�ر � ی>ی�
� ��ص�، را ��انید ا�1؟ داد- ��ار �ت��� ت����

� و���
� 7یا �ی�� ا�1؟ %�د- �9"!ب ��تA ��ت *$ #"� ت)��� � 7یا P!اب � ی*���� ��6 ��ص
 در و ا�� *!د- %!�� #"� ت�� و �/! در �7:� %$ ��د��� %$ 7یا ه� و @ن؛ ه� و 7یا ه� %$ ا�1
� خ!د از ���S�@ $% OA* C خ9!صً� �،ی��f از� �ر�*� *�ر� در :�ا ا��، دا�
$ د�1 @ن *�ل��

 خ"?1 و �Sدیا در خ!د %$ #"!م 7یا� ه� @ورد د�1 و ��`Z از �ن،�� در ��دانید� �6 و *��� �`�ح
   %���؟ �/ ا�
�2د- %���، ا�
�2د- @ن از �ی*� و �ی�� %$ @��!�$ و ا��، دا�
$ �`!ل د�1 @ن


/�# ه� و� ,�د ه� ،روا�(���Pا #"!� P/"$ از ��hل *`!ر ،��
 و ر�� در �ن�ارو5�6 %$ ه�
 ا*�Iد ���خ1 و *�ر� �`�لI$، از ا��F# 1رت #"!م 7یا %�ر.ا�� دا�
$� �دیز �?L ه� @ن� �/!
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i"
 � یا,�اد #�!ان *$ ه� ا���ن ر,
�ر ���خ1 و *�ر� و �`�لI$ *93!ص ز��-، �!P!د ر,
�ر �3

/�ع #�!ان *$Pا .  

� Lی�ا��C $% �0� 6ب در��� ه� 1،��% ه� #"1 %$ %!��� � ه� ا���ن ا�1، #"!م 7یا �,
$ یت
�� ا�
�3ب و ��ت9A از ،I/P :$ و *��� �93 :$ �ا،ی�ادیرو ه� و #/R� �3ب و
 ه/��، ا�

j�Pو از k"�0 و ص�و  
�@  ��ل1 در ا,�اد ر,
7 را- و *�خ��
7 و �(�
7 از ،�ه/�Fز %!دl دو
 ?�#�-�* و �!اس اخ
Qل و ا,��د� از ، ...و �Sن�ه و �C و� ��د ����� ،روا� ـ ذه� �3
"�i ه�
� 
$ ...  و ���!ن از ت/�د و,�� �7ه/ %/H *$ ...  و د��%( � ی�����خ!د، ،�ا�!ا3#(!�
�� ت� 

 � ارا5$ %$ ه� را "یدn. %��� �ا�6 #"�،���% nید" ��
  . �?��M �دیز� ��ود ت� ه�

� �P اnلا�
� 7یا (�ا���� :��6ن� /���و��ه و ��%�زا%� ه� ��F/* �0رد��ن �UF را 
"��ه 6!�6،
OA* ل در ،)دارد��  �$�ز� 7یا در او از %$ ز���. �/!د�� */�Fرد �ن���5یا�� را ��0 دو 7یا %$

 � �!د، � �a!ال!�
"��ه ا�� %$ �ی j�P وع را�� /�  7یا */�Fر��ن *$ �FS!ر �ن���5یا�� %�د،
 ه/`�ازان و (�نیا�� ه� و �نیه/(�0 و ه� 6!�6 %$ ا�1 7یا در �7 �ت�� و *10.���� �/ ��0 دو
 �0Pن، �?�ط ���5 در �!ادث ��تA" � ی��انید� ه� %�ر *� *�خ!رد ه���م :�ا ه� 6!�6 ارادت/��ان و

�r و و ���ه�ر و �Gار در ��دم خ(!�1 �ید�h� nل *`!ر# �/Iن �!زا��ن *�ا*� در ��"/���ن ال@�� 
 ا�
�2د- ه� @ن از خ!د %�ر در %$� #"/� ه� �,
$یو ا'Q#�ت و ت2�� و ت^�� 6!�$ 7یا از ��یا�� در
�    %��؟ �/ ا�
�2د- %��،


�ن در  !نیGیت"! 7یا �Gار��� %$ ز��� ��،یا��. ان. ان. � !نیGیت"! �`�ق���R,ه�ات ا�sت 
�Gارش� *!  را �Gار ��0 �7خ!� �  �7:� 7یا ��0 7یا ��دم :�ا %$ ���6 � او از داد

$
  ا��؟ ��- *�ا,�وخ

ۀ �0!ار *93!ص ��Iص�، دا�Lۀ �0!ار *�I!ان �Cب از �ی*� %$ ا�
�sرات *$ ت!P$ *� ل�a!ا 7یا �ی@
  �!د؟ �� �ت�� �UF %$ �ی@ �/ ��s *$ ا�/?��$ @���tن دا�1 روا�(��� #"�

�$ �`���نF� !"یتGی�! �� ی%$ ،.ان. ان.  
�Fت� ازIیو 7ی� � � ه� !نیGیت"! 7یت� ���-��6* از

!ا��� %$ �
����� �!اد�* و #�� و� #�د ن��د�� *���، � �0Pن� � خ(/ L �:�7ی�ا�6 ا��Fب و #"

�� �ن��C* ����� و �
���� �ن��0P �� ����� *�Cن� ه� ا���ن ه/$ %$ ��ا��� و ��ا���؛ را, /� ���% .  

 ه/���!�$ %$ ��انید از ا�
�sر ول %���، *�خ!رد� ��ید *�!�$ ه� ��ف از "�خ *$ �ن��C* �ی��
��� � ی������� ه� @ن *$ �ن��C* %$ *����� �ی��f *$ ه/���!�$ و %��� �,, �  و #"� ه/$ 7یا *� ـ %���

Lون ـ دا��* H� دیا�S Aت�� � ��%.  

7
 ه� در� ��ید ا���ن ه� � یـ ... و ���ه�ر و �Gار ��0 در �7خ(/� ا,���Rن %$� ا�
�sر �7:� دا�
$�!� ��
 
!ا�����/ را ��ن �]هF ـ �"� ه� ارزش *$ �7ت!ه %$ �/Aه� در ـ %��� ت k`� از *�L� 

 ��گ و Lی�ا�6 و ا���ن و �7ز� و @�/�ن و خ�ا از و ����*F �ن��C* ����� را �0Pن ه�
��، %$ دا�L و
 �ن��C* ����� و دار�� �ن��C* %$ *���� دا�
$ را *�دا�1 ه/�ن ... و ����1 و اخQق و 7ید !�ز��� و

 *�خ *�ا*� در�5��� *   ده�؟ �/ ��ار �ت��� ت���� در را ا���ن �ی@ *����، ت�2وت

� 
�ن %$ ا�1 ��ل �$ و���R,در ا Lت@ j�P ز��� و ��دان. �!زد�� ه�  زاد- :0�، Fً�یت?� �7 ت�
 *�vدازم ��^ل$ 7یا *$ ��Sیا در 3!اه���/.( ه�
�� ت�ور و خ(!�1 و و�(1 و j�P ه� ��لۀ �6ورد و
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 ه� ا��وز ه� د�1 %�ام و *!د�� ه� % ه� j�P 7یا اص" #��� و �� @�Cز ه� �Pj 7یا :�!�$ %$
 �ی@ دار��؟ ا�
�sر :$ ه� :�ر- * 7یا از ه� �C*.) دارد ��ار خ(!�
�Fر� ه� ��%1 7یا 6(1 در

!ره!�!یو "����� ه� ��0یا 3!اه����� و" ه�*���س"و" ��jل!ت�% "و" ����� "و" �ت!ل�
! "و" 

�r و #/� ... و ُا%�2!رد  و ه�روارد و >ی%���F و �!ر*!ن� ه� دا�(��- و,"�2$ قاخQ ا�
�دان# 
�/Iال $
��5یا�� از @��I- �!رد در �ی*����؟@ دا����  و #�اق و 
��میو و �ی%!ر� ه� j�P از %$


�ن���R,و خ!د، *$ د�1 و ��د���� *� ا )%�� د�����G یت�اژۀ ��د[ ه� د- � یوH را ��ید � 
�� ه/���!�$ �ن��C* ه� ���ی@,�, � �� ��انید �!رد در %$ %���, �    %���؟

��� و ز��� zی��ا ��انید �!رد در ه� 6!�6 :�ا� �یو و خ��!اد� و ��ل� ه� !��1�I و{ 

�ت�* و ذه� و� ,�� #!ا�� ���5 و �1یز �A��z ه�  دوران و %!د% دوران تn!Aت و روا� و

� ه� �A��1و� و� �اراد�C و� اراد و روا� و ���Sه� ه� F�P$ و j�P ات��ت^[ و P!ا� و *"!غ
 � ��s در را ه/$ خ!د �!رد در %$ :��ن @ن ـ را ... و �1'2!ل دوران� �/ ��s در ـ �����  ���؟�

 از *�خ *�خ!رد %$ 7،یا ت��0 �$! ��زد � زد- ��12 را ا���ن %$ ا�1 �ی��f *� *�خ!رد �!ع 7یا
 �Cب {�تv "F!ر�� و ا�� دوخ
$ ه� �C* *�ه�ن (t0(��ه/ %$� ا,��R �نی�/� رو��2�� و �����نی�!

 #�!ان *$ �$ خ!د و دا��� � �Cب ت"H"� Z را ��`Z و ت2�� و ($یا��ۀ #�ص %$ ا,����R ا��، ��-
 ا������،�?
 :$ و در�1 :$ ��C ،12ب را :$ ه� �Cب ت2�� خ!اران G-یر ص12 *$ %$ ��

 � !ار�(3 ��در�1،،���% UF� ا�1 ����ن �ان�� و ��ن �ان�� .  

 � �یه� �!�
$ Zی'� از � یHی�Gد از ��ا %$ ه�5 @ن������ �  �$ و ه�
� '�لU �7 �$ %$ دا���
 راض %� ��گ *$ �$ و %�� ا*�از �ید ت�U9I رو از را ه� ��ف 7یا %$ �ی�
� ��د .7� �* 
 و 7ید �� *� �OA* 73 7یا در.دا��� � را 7یا ه/$. ام 
$دا�� �ی��� ا�
?�د *�خ!رد ($�ه/ �نیاد
��5یا�� @ن � ی�ید * و 7ید از د,�ع و� ��ارید  %$ ا�1 7یا ه�ف *"�$ �1،��  ا,�Rن @ن � ی7یا و

�� ��دان و ا*"$ را ��انید %$ ا�1 7یا � یا��؟ ��انید� ���* و خ!د %!ر ��دم :�ا, ������ ���ا���. 
 ده�ن *$ :(� %$ %���� *�n " ا��؟ ��- *�ا,�وخ
$ �?�ریا ا,���Rن :�ا " H $"/P ی�7ه/ ��ت^[ %$

*�Cن�� $
  ا�1؟ :?�ر ه�
��، ه� @ن� ل?� ��A!ر و ا�� دوخ

A9 @ن ��ف از �7 ��تAد�ت�� � ا�
?Qل و �Q?#�1 و خ�د از دم �$یا ���-ی�! @ن از و ا,��Rۀ "
 ��1 �ن�ز�� *��1 را {�ت ه� ده$ از  %$ �/��1 ��ت?9 اش ه/$ �ی*�! %$ 7یا� *�S %$ ا�1 ز��
 *$ را ا,�Rن ��C و ا,�Rنۀ �tر�* ا���ن ��1* ـ G��6د- 7یا ت��0 �$ %$ ��ه�
 �/� وا�M در و ��ا5 داد

7
ۀ �Gورا�� ه� ����1 و ه� ت!'a$ و ه� �$�د� *� ��G را ��ید ا���ن هGار ه� ص� %$ ��ا5 داد- %(

�ر *$ ت�ن)% -��3
"� ه� �i -�6 در و *�د �M,��� ت�ن $* �
 ا�Qم، در �"� و ص"k از �،�ا5 �-�ر��� �

�Aف از 1،�ا���� از�[� �  در ��دد؛ � ��از ��د[$ �7#��" ا#�ام خ!اه�ن� �!ز دل *� و ز��
�" �Dه )یت�ر '!ل در ه� ا#�ام �$���ل)�  ا#�ام �ی@! ��%� ���- ��یا��ۀ I��P *$. ا�1 ���د- �� را
 :$ و ��یا�� در :$ را، @ن �� را- و ,��دیۀ �� ا�1؟ ��- %(!ر 7یا در �ی�Pا ��اف %�هUF� L ه�

S! ��ید� ه� �P در �ی*� �0Pن، در�P د�%.  

 �G: ه/$ %$� *�وP!د و ا�1 7ی�! دا�L ��0 %$ 7یا *�وP!د �Cب %$ ا�1 7یا در �7 زد� �ت��
 %$ �ورد�* خ!د� رو *$ اصQً 3!اه���/ �1،ا �-�ر� ����1 ازۀ درP 7یا *$ %$� *�وP!د و �ا���� را

 @ن و� ه�ل�� ��
/�ار�� @ن � ی��5یا�� �L%( 7یا ������ ه� ا���ن �
/�ن و (�,
�C 6�$ب در و�
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�ن از :�!�$ �]ار��، �/ ا�
�ام ��انید *$ %$ �!�� � �ا�6 ... و د�/�ر%ۀ !ا�ید���R,ا U?# ����� ۀ
$% *��
 را @�t$ *�ا*� در %$ دا�1 ا�
�sر �ی*� �ید تU9I ه/$ @ن *� ارد،د �!اد�* ص� در �!د از (

�
�
 * و �7ت!ه 7ی*Gر��� 1F�� 3!د* �   ��؟�*�( @رام دا��،

1 �ید تZ"I �!ع H ی%$ 7یا� *�ا. دارد� �6,(�ر �?�ریا ال/?�س �1* ��0 دا�
7 در ��ا��ا5 :�اF�� 
 ا���� *�ادر %$ �ی*�! ص� �7 ا�� ��ل! ه� #�ب ��!�$�ه/. %�� � ا���س خ!د در ��0 7یا *$��@ 
���  و�  � دوران @ن از ��ل هGار �$ �L* و %� ر,1؛ و ��خH i?� 1 یو !ارید :�0ر *� را

 ���-�*� ه� ا���ن %(
7 از د�1 و رود �) #�ب �ی( ��ا��ا5 �!ش *$ ��ف 7یا ��� ... و �]رد
��*    دارد؟

��ن 7یا �� *� ���A و 0!د یو �ن��"/ %$ ا�1 ��ل هGار H ی�L* و %�� � ����P و �  و %(��
$
)% � ��ه. ان. ان. � !نیGیت"! �`�ق �ی@. �!��  :�ا %$ ا�1 �/!د- �`�ح را �a!ال 7یا
��ن 7یا دا�
7 *�3'� ت��0 را ا���ن ه/$ 7یا ��ا��ا5� � � *�ا از R"C"$ و 5�C"$ ه/$ 7یا و %(�

  �1؟�:

 �7ه/ و ا�1 *!د- �7ه/ ه/!ار- �7 *�ور. �
��� ه� ,�ه�j *�خ!رد �$�! 7یا خ!اه�ن �93ً� �7
 *� Lیخ!� ه� %�دن #/� دو�!�$ و �نید �!�$ دو �7ه/ *� ه� ا���ن �� را �� �0Pن %$ *!د خ!اه�

�:�7 ���� ی��ن %$ی ��. �یا �/!د- رو*�و ت"3  *�@��، �دشی,� او و�
 و �م���� ده�L از را
����v�� ؟�� �دی,� :�ا��G  

�ی   *�ا,�وخ
$ :�ا: ���6 � �!د � *�ا,�وخ
$� ��ید و�
 و ز�� � @تL را ��ا� @��S در
   ا�1؟ ��-

 � ��م @ن � ی7یا *$ را ا���ن ه� د-� ��ار����ۀ ��� �ن�%( *� و �!د � داخ�� ���S *$� ��ید�)% 
� یخ!ن *� را ���S و � ��%.  

Aا�1 7یا در  ا�1؛ �7ه/ در �7 ��ت $% �� %  � ا�
�ام *3!د %$ ه/���!�$ % و �ی�! � ا���ن
 و ,�ه�j و دا�L و #"�� اد#� %$ ه�5 ا���ن �� خ9!صً� �؟�%� � ا�
�ام ه� را ��انید  �ی�]ار
  !!�یدار ����1

  

  

 


