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	�وق ر��م 

07-06-2013  

و�د دوم  
�وزاد ا���ن ���د دو ��رو�د �ود. �� ��ر ���د از ��م 
�در��رون �ود و ��د ���ش �ر�ده �ود، ��ر 

آزاد  ���د د�)ر ھم از ��م (�
	# و�رھ�)' &# در آن، �#  $# ی ھ��د ر، �ر�ب �ده ا�ت �ود را
	داد ز��دی از �وزادھ�  ��زد. #,�ل از �# د��� آ
دن و,�ل از و�د ���ت، در در ز
�ن ھ�ی  ذ�# ا��


رد�د. 
رده �# د��� 
' آ
د�د و 
رده از د��� 
�ر��د. �# رو��' را (ر�# 
��رد�د و�#  '
��م 
�در 
�د �# �ود را و�# �دا �����
ھم ھوای �زه �$س 
��رد�د، �# �ردی را �س 
��رد�د و �#  ر
' را 

ا�زا��ش دا�ش ��ر آھ�# آھ�# ا�ن 
رگ و 
�ر ,�ل از و�د &�ھش  را. �� آ��# �� 
رور ز
�ن و ��

��$��# ھ�وز ھم �� 	داد ز��دی از �وزاد ھ�ی ا���ن 
رده �# د���  �
# و�# �د ا,ل ر��ده ا�ت. ا���


�م آ�/��' &# ���# ا�ن ا�ن و�د ���ت را �
' آ��د، &# ا
�د ا�ت در آ��ده �# 2$ر�01ل �
��د. �و�

�م ��وا��ت د�)ر (ر�# &رده ا�د. ز�ده  �# د��� آ
ده ا�د 
���د 

و�د دوم ھ�وز ھم �رای ا&6ر�ت از آدم ھ� 
��ر ���ت �# �2وص در (وا
4 13ب 
��ده ای 
���د  �
ا
# ا�د و  �ه  �ھ' ھم ا��(� وآ�(� �)د 
�ز��د، &# $�
	# ی 
�. ھ�وز ھم در  ر
�ی ��م 
�در �)

و  -ا ر د����' د�)ری و(ود دا�# ���د -و�د دوم �1ط �ده از ا�ن د��� 
�رو�د 
��$��# ھ
# ,�ل از 
و�د 
��و�د. در  ذ�# ھ�ی دور ا�راد ا�)�ت  #درآ�(� 
رده و �8م ��#، دھن ��# و ذھن ��

 �

�ری �ود�د &# ا�ن و�د دوم را (ر�# 
��ر�د، &# ��  ذ�ت ز
�ن �ر ا�ن 	داد ا�زده �ده ا�ت، ا�
�ود را از ��د ��ف دو
'  ���د �
��ر �ود  #
راه ����ر درازی در ��ش ���د &# ا�ن ا
��ن �رای ھ

ھم آزاد �
��د. �ود را �زا�د و ���زد، آ�)و�# ��رر 
�)و�د، 
�ھ�ت �ود را �ود ��:�ر��د، ازھوای 

�م ذرات و(ود �ود �
س &�د. �و�' و �دی را �ود �زه �$س &�د. �ردی و  ر
' (/�ن را �� 

�رای �ود و �� �# &�ر ر�ن �رد �ود 	�ن &�د. ھم �ود را از ��د ھ� و ز�(�رھ�ی �رھ�)'، (�ر 
ھ�ی �ر�=، (>را��#، (�
	# و ا��داد 
رده  �ن و ��ک �ده  �ن آزاد &�د و ھم 13ل �ود را از ط�0م 


ل داده �# �0وغ �ر���د وھم ��ر �رھ�)' و(�
	# ,رن ھ� ا��ون زدا�' �
��د. ھم �ود را ر�د و��
  ای  را &# در آن �ر�ب �ده ا�ت از�# ,/1را ر�ن و �$# �دن در ��#0 �ودش �(�ت دھد. 


ل 
����د، و�د دوم و �ر�دن از ��د ��ف �ھ
��)و�# &# و�د ���ت �رای 
�در درد��ک و ?�ر ,��ل 
0
�ً ھ
را �� درد �واھ�
د �ود. ا
� ا�ن درد ھم �رای ھ�ی ,وم، ,��0#، ز��ن، �ژاد، د�ن  و(���ت ھم 


�دری در (/�ن ��دا ��واھد �د &# از ز�ده �#  Bو ھ� ،'
�در وھم �رای &ودک درد��ت  ذرا و 
و,
1ل �دن &ودک اش از ���ر �ودش �� راC' و���
�ن ���د. دردی &# �
د��� آ
دن و (دا �دن و

  ارزش درد&��د�ش را دارد. 



���د ھر �رھ�D ھ� و(وا
	' &# ز�ده �د��� آ #
دن �رز�دان �ود را (ر�# &رده ا�د ���ن 
�دھد &# ھ

�دری �س از &��دن درد ھ�ی ط�,ت �ر��  وو�د �رز�د �# آرا
ش و �ذت و�2ف ���ذ�ری د�ت 

# ا�د. ا
� (وا
	' &# (0و زا�ش �رز�دان �ود را 
�)�ر�د �# �/� �رز�دان �ود را �1ط 
����د &# ���

�دا��م، ���د 03ت و(ودی درد زا�
�ن ���' از  �ود را ھم �#  ور��ن� Bدھد�د. ھ��
���ودی �وق 
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1ل �دن �رز�د از ���ر 
�در ���د &# 
�در �# 2ورت �� �ود آ �ه و �� ?ر�زی �
(دا �دن و 
�واھد ��ره ای و(ود اش از او (دا �ود. ا
� از (��ب د�)ر �)# دا��ن &ودک � ا�د در ��م �رای �
�

  اھد �ود، ھم ط$ل از ��ن �واھد ر�ت و ھم 
�در.
�در 
��ل �و

�ر�و�ت 
�دران ,وم و,��0# و ز��ن و (���ت و �ژاد و د�ن ھم ?�ر از ا�ن ��واھد �ود و ���د �دا��د 
� ا�د �
��ود �رز�دان �ود را در ��م �D و�ر�� و 
رطوب �ود ز�دا�' ��ز�د و � ا�د  #&


�ره ا�ن &ود&�ن را وادار �واھد &رد � �# �رز�دان 
رده و �' َدم و �' ��ل و ��F�� ن�
�ر �زا��د. ز
د�واره ھ�ی ��م 
�در ھر #8 
��م ر �# �)د ��و��د و �و��ن �و�ش را �زا��د و ��رورا��د، ھم 

�ود را از ���ودی �(�ت �دھ�د و ھم 
�در را.  

 #2
�م  ر� #& �
ا�د �03ل و ��,ط از ا�ن د��� 	دادی از �رز�دان �03ل و �1ط �ده ا
� در (�
	# ی 

�م آ�8# در وان دار�د �# &�ر 
�)�ر�د � ��د ھ� وز�(�رھ�ی ,و
'، ز���' و 
ذھ�' را ھر �رو�د، 

��ب واژه ای از 
��م ر، ھم �# دور �ود و ھم �# دور ھ
�و�3ن �ود ����8د.  �ھ' �# ��طر ا� #8
08�ر ��د�)ر 
��ر�د و �ود را � ���Gن ر�ن  �� ز��ن �# (�ی ز��ن د�)ر �ر �ر و د��ر و �8در و

 ،Bرس &# ھ��طوح ا�H,'، ا ر &# دا�# ����د، ���Gن 
���داز�د واز دو و د���م دادن �# ��د�)رھم 
  &# �رم ھم �
����د.  

ز
��' ھم 
�4 ازداوج �� &ود&�ن، ا�(�د ���# ھ�ی ا
ن و �� �8د ھ
�ری 
ردان را �Hف ,وا��ن 
. ���د �وار �دن در 
ور ھ�ی Cد  0و�# و ��د&روزر �# (�ی �ر�دن �ر ��ت اFغ و �ر3' 
�دا��د

 #�و�ط  &��ران �� #
ا�ر و �� ا�$�ده از �0$ون ھ�ی ھ
راه �# (�ی ��رر��ن ھ�ی دو ��، &# ھ
واز �و��/�ی ا����# ھ�ی ا�ن �رز
�ن /�# �ده ا�د، ����� در ,رآن ذ&ر �ده ا�ت و �� در ��د�ث 

ه ا�ت و �� در ,2ص ا�1ران و ,2ص ا����F روا�ت �ده ا�ت و �� وھم ا���# در �واب ��' از آ
د

�م آ�8# &# د�ن 
داران و �� 
داری ھ�ی د��' �Hف د�ن و 
�دا��م. آ�� � �
��= ھ� آ
ده ا�ت و 


�م �3�م و آدمو ھ�' ا�ت  ,وا��ن �ر3' 
�دا��د ���د �ذ�ر�# �ود؟ آ�� را�' ھم �دای &# آ�ر���ده 
وا�د ,وا���' را �رای ��ده  �ن �ود و4C &�د &# �ر ا��س آن ��' �رد�)ری �دا�' &�د؟ و �� ا���# �


ر از F�� دارا�' &# د3وای ����ر
ا�ن ,وا��ن �ردا�ت ھ� �� ��ورھ�ی �ود د�ن 
داران 
�����د. د�ن 
C�� د���� #را�د &ره ز
�ن را 2د ھ� ھزار �دا �ودن را در �ر 
��رورا��د، &# ا ر ,درت دا�


ر�# �# دور آ��ب �# 13ب �8ر����د �  ذ�# را در آ��ده ا��� &��د و ���طر �رآورده �دن ا�ن 
آرزوی �ود از ھ�B �وع 3
0' در�M ھم ��واھ�د &رد.  ا�ن ھ� آدم ھ�ی ا�د &# 
رده �# د��� 
����د 

��ده &رده ا�د، و�دی &# در آن ��وا��ت ھم �� 
� و
رده از د��� �واھ�د ر�ت و�# ھ
�ن  و�د ����ره �
  �ر�� ا�د.  

 �
از���ر  �ری واژه ی دا��)�ه �(�ی �وھ�ون ر /�ی ?�رِت �' ?�ر' ھ
# �# (وش 
���د ا
از&��ر2د ھ� و ھزاران &ودک وز�' &# در�����ن ھ�ی �/ر �رای  دا�' ���# ا�د �' ھ�B درد و 

�ور�د�
�وا��د.  ر�(' 
�)ذر�د و 
�رو�د و�
  و 

از ��د �دن �# ��م ا�>�ن  �(��ت 
����د، ھو�ت �ود را در �طر 
�����د و ا�����ت �ود را در��# 
�(� �ودن، ��ون  #� �
�ود را از �رش �Hص &��د. ا ��ر)�ه ، و د�ت �# دا
ن �ر�= 
���داز�د 

���ر 
����د 8ون ��ر 
����د. ا�ود را �/ر از ا�>�ن 
�دا��د، �ودن، از�� �ودن وھزاره �ودن ا�

دن ود�)ران را ���د و��' ��ر 
����د، و ��8ن وا&�ش ���ن 
�دھ�د &# 
�ود را و ,وم �ود را
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�د ھ
# و��' ا�د &#  از ��د ��� ��)� و�' ا�>�ن �ودن  �# 
	�' و��' �ودن ���د. آ�� آ�/��' &# 
#� �
��زد؟ آ�� واژه �(��، ھزاره، از���  �دن �# ��م ا�>�ن ن 
� �# �رزه 
���د و روان �

��رزه 

��ب &رده ا�م �� ا���# �ر �����' 
� �8����ده ا�د؟ ون را �ود 
� در ز
�ن و�د �رای �ود ا��� ��  

# ���ز�د ����د �
�دا��د �
�م (�
	# و (/�ن را 
���د �ود ا# �د �ن �03ل و��
�ری &# �	' دار�د �ا
�دان و آ��ده  �ن �ود �واھ�د �ود و �رز�دان ��ن �ر ر�ش ��ن ف �واھ�د &# 
��# ی ��D �رای �رز

ا�دا�ت ز
����# �����د 8)و�# �دران ��ن ا��ر (�ون ,وم �ر�' و ز�د ��زس �ده �ود�د. آ�/����# از 
�ر&ت و��ش ر�ن و در�دن ,��ب ھ�ی �D و�ر�� رس دار�د &���' ا�د &# وان �ر&ت در �� ھ�ی 

�واھ�د ھ
# را 
���د �ود ز
�ن  �ر &��د، 8ون �ود وان راه ر�ن �دارد  �ود از د�ت�
داده ا�د و 
�واھ�د ��ھ�ی د�)ران را ھم ,ط4 �
���د، ا ر &# د�ت ��ن �#  0و �ر�د. آ�/�ی ا���ده و  �د�ده را �



�دھ�د �ر در�� ھ�ی �رو��ن و آ�/�ی زFل. ا�ن ھ� ھ
��# از ھ
�ن آ�/�ی ا���ده  P�)رو  �د�ده 

' ����د. 
رده  '���و��ده ا�د، �زرگ �ده ا�د، �3دت &رده ا�د و ��1ی �ود را ھم در  �د�ده  ' و ا��

�# د��� آ
ده ا�د و
رده از د��� �واھ�د ر�ت، (ر�# آزاد ز��ن وآزاد ا�د���دن وو�د دو ��ره  را ھم 
  ھ
رای �ود �#  ور �واھ�د �رد.

 


