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م�����ر �ا�ن � �وری ا	ت �� در دور �  

 مد�� د���ی �د���ۀ د�را�ز ��و ��� از   �ق و د��ق��	��ر� �ر دارای ��ر�� و �رھ����ن �	رز

و 	رد و �رود و �راز  م، &ر���$��ور �ن ھ�ی %$�ن ِ ����د 	��ر "ط  ھ� و 	ر ز��ن، ھ�ا�ن 	رز  . ا	ت

��� ز��دی �"ود د�ده ا	ت�ا%� –	��	�         

� �%�(%و��ن ا	) م��� ، ���رت از ھ%و���ر�"� و ا%� –	��	�    �رود و �راز���� ازان ھ

��� و �	��	�، ا%� ما�ن آب و "�ک �ود �  �ظ�روز ��-ی ��ر�	��ن 	,ودی در +$�رده �رن ��ل از ا

.ز��ن و �رھ�� د�ر��3 آ�را از ����د ��ژ&ون �رد ����د    

%6د ���ب و  �6ون��5  ���4ر از ا	��در� ،  م����"��3 �ظ��ن، ��$� در ����د �  دران ز���ر�� روا�ت 

��داران  ��رو ھ�ی ��; 	:��  از 	وی �ر�� و ����8�89 و%ود دا4ت �  ��، �%و��6  آ�7ر &را�	��

6ت �اث ھ�ی �رھ�(� �ر��9ی �&:�  4ده �  ا�ن ���ب 	وزان و رو�د ا �  آ�ش ��4��ده 4د�د. م$�%�

�  وA@ و �9ل 	��	�   م��رداز��و   م�(ذر��  �8د��$ر�9ل، از     دا4ت. �� ه ھ� ادا��ر ھ:�  ھ� و �

�ر:���� ��و�� �ا%� –  

 ��رد�و   ��ن، �  	6	36 "�ز4$� و ا��راض ھ�ی 	��	�ا�ن 	� مرد����4راز��	�ل ��ل �ود �  

$ور ���رک  ر��س %�3 �4ن ، �  �� "�	�  و 9	�� �ھ�ی "ود�� م���  ��6  رژ��4رق  �4ورھ�ی 

 +�د�ن 	�E  را �  ز�ر ��4د�د.

ا"وان  م�ر ھ�� ��و�دد،  در �� و آ	���� �  و�وع ��4ور ھ�ی ا	) ��طور �  &�ھ(�ه در �ر"� از�ھ

E�6ا	ر�وب 4ده �+ون  � �$�  ��ر �ن ِ�	ن "ورد و �� �9ل و �ود،  �ر�,3 �در%� ���ر"وا��ده و ���

�ر 	وار4د � مرد�� �ر �4�3 ا�8)ب و "�زش �و������5 ھ�ی "�ص و ا��E  در ���%3 �5 ا��"���ت �

ور دوEت �رار ��ن  در رأس  ا�	�6ر	� ��� از ا��Aی �,�ل و 4��"�  4دۀ 9زب ا"وان ا�Eد ��9و 

 &ر�ت.
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)ً از او �ر����� ���ھ�ی ا م��8ر��� ���9ل �رده و �� آ��  ��9دۀ ا�ر	� در ا��-ت ��ذ�ر 4د �  ����د 

Eو �,�ل ا"وان اA� ��6,�وان	آن  م$��ن 4��"ت دا�4�د، وی را در � ���A� (�ه ��8�89ت�	ر�ن  د�

ر	� �� 3��4 اط)���� �د �4��9ود �  ��ن د�Eل و د-�ل د�(ر، &:�  �ود�د. �$��4ور ( ��	� ) �وظ�ف �

�وده ا	ت . �زد�5 ��ری��س و ھ�ر��� در ��ا  

�،  ��4	ت و ا �ت 	��	����9 �ر �  �ر	��6ت ��(ران،  �� 	�ردن و�ده ھ��� �رای ���د د�ر	� �

�ن  زد �	�6"ودش و ���4ل ا"وا ن اE د%و���  در%$ت ا�زا�ش �درت�ت 	و�د�ری �����د �  د	ت �  ا�دا

ب  9%�  ذھ�� ، �رو�M �و  ���  �دو�ن ���ون ا	�	� %د�د �ر ����د �,���ر ا	) م6  ، ا�دا��  ازان %

ا�ن  �ود. مE�7$�دو��E و ا م$�	ت ھ�ی و ��- ��4دن ����را"وا�� در �ُ    ھ�ی �6و�ز�و�� �در�ر�� ز��ن

��4ل ��ن، ھ�P &و4  �� از ا��وه �	��6ت ا"وان ا��E  ظرف ��	�ل ��9 �د�ت در�E�9 آ�Oز &رد�د�ا�دا

.  �	�د روی د	ت &ر��  �4د�3 ���ا����دی آن �4ور 9ل �(رد�د و ھ�P �ر��  

دارای  ماز ��ض 	واد �	���ً ���� �ر"وردار ھ	��د وھ م�ر، �"�وص �	ل %وان آن �  ھ� مرد�

$ور را 	د 	�ز�د، ��ر د�(ر ��ت ����د&را���3 ر��س %����4�د، �رای آ��  %6و ا�دا�4,ور �6�د 	��	� 

وا�� او ر	� و �رادران ا"�د ���9%ت ��، 	"ت %��� و 	�د�� �	��د. ا�ت و ا��راض ��8و�ر �  ��

� ھ� را �  درازا ��4��د و �,�رض از 	وی د�(ر،  ��آرا����ت �از ��	و و ����4ری و 	ر 	"�� ا%�

�6ت را Eرزا��د �� آ��  	ران ار�ش د	ت ���ر 4ده �س از �دور ا"ط�ر ��ی و ا����د  ����ا%� م�ظ

از ��خ ر��	ت  ر	� را��وع �ود����،  م�4ل %�ری، در �5 ا�دا���� �ر 9ل ھر+  زود �ر ����6 

$وری �  �و��:(�ه ��4��د�د.�%  

$ور و در وا�@، ا��Aی �د��ً ���4 از E%�%ت طر�داران ر��س %�ل، "4و�ت ھ� �  ���,��ب ا�ن ��

E�6ا"وان ا	رش ���ت و ��	در�  و اطراف رود ��ل  و %� ھ�ی د�(ر &��	ت ، از 4$ر ��ھره �  ا	ن  ا�

�ت �+��ن در ���%3 ا�دا�$ور و ھ�"�E:�ن ر��س %�وا��8ن و � ��ن�	�96�  �در ا7ر زدو "ورد �ز��� و 

�ردا�4�د. م	د 	�ز�دۀ ار�ش �� ��ون ��ش از �4ت �ن ��4  4ده و �د ھ� �ن د�(ر ز"  

�ن  �ود �  �	�6ر4د ا"وان ا�Eد �د�@  ��9�3 "4و�ت و ���4ر را و	�@ �ر 	�"ت  ، 	"�را�� �آ�+  دا

ر	� �  ��خ ر��	ت �ت �4ن �� �ر&ردا��دن ��8و��� �   از طر�داران ��ری و 	��	� اش "وا	ت

�  د	�(�ری �,دادی از 	ران و 	ر4��	�ن  م�ن د�Eل �ود �  ار�ش ا�دا�  دھ�د.  روی ھ�$وری ادا�%

E�6ا"وان ا	ود. �� د �د�@ ��9ول �، �  94دی ���ف و ���4ر از +$ل �ن د�(ر����د ��ن  �  
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رد " �ود �  �5 ���4ل ��ر ر�"ت ، �9ر��ت  " %��ش �� ���3 د�(ری �  �:ت روی آ�ش "4و�ت ھ�ی

، �ن ��9و39 	��	��  دھ�د. در ھ���� ھ� ادا��و �;	�س �وده و از ��روان "و�ش "وا	ت �� �  ���ر

و او،  ,ر�� �رد�د�ؤ�ت  آن �4ور �$ور �3��7 ر��س %�را ���ور ��د�E  م�ر ؛ 4"�� ���� �ن���ظ�

��ور �ود.  �د�E �ؤظف �  ���4ل �����  ���4ور  موان �درا�ظ" ا��E)وی " را �,� م4"�� ���

A ،  ��ن  �دور ا�)��)وه ازا� �	�	ه ��ر ا��"���ت ظرف +$�ر و �دو �  ��  و�دۀ ا�)ح ���ون ا�

�ر را �,3 �وج �ر"�	�  از درون %����وا�د ���	ت  وی  م,6و�ھ�وز   م	�رد، �� آ�$ مرد�آ��ده را �رای 

�ر؟�رو ��4�د �� "  

ر	� در "�����$�ی 4$ر �د ��4���9 "��� �  طر�داری از �%�Eب ا�ن �ود �  �ظ�ھرات د	�وری و �ر

6ت ا��X�	��ن �دا4ت و ��6 و طرز د�د ����@ ��ط�8 �� ����ل �  راه ا�دا"�  4د �  در وا�@، ھ�P  ار���ط 

�66  �ط�ت ا"وا��ت ��ن ا��E�دارد.  ��6  ا�ن 9ر�ت ، ��6ور وا�	�  &�$�ی ا�دYوEوژ�5 و 	��	� و ار�

  ��ش &ذا4ت .�درا��X�	��ن را �  �

�ر د"�ل ا�د و 	ر�و4ت 	��	� ا�ن ��9ل ���د �ر	�د +  د	�$��� در �8ب +��ن او�Aع و ا9وال 

 �4ور �  �%� "واھد ��4د؟

��� در �5 �+و �9-ت د4وار "واھد �ود، ز�را �,ل و ا�:,�ل ا%��ھر+�د، ھر�وع ����4�� د��ق در ھ

4"ص و 4��"�  4ده �� �دارد �� از راه ���ر �رد آن ، �  ���%3 دE"واه �ول �,3 ا�	���، ھ�P �ر�%�

��وان +�د ���3 �ر%	�   را در ا�ن را	�� ��د �رد:� مر	�د. �� آ�$  

، �  ��$� �ط8  دارد� �ر در�و�,�ت �	��ر 9	�س %Xرا����� و ارزش "�ص 	��	� �� �  �اول ) �� 

�9ده ��ز ��9ث �(��  ا�ر �درت %$�ن ����4د، ��6  �رای ا��-ت �ھ�ی �ر�� ���ل �و%  �رای 	��ر �4ور 

ر��� �  ��$� ��ن د�Eل ا	ت �  ا��ت �زر&� دارد.  �$�3  اھ�������@ 	�را�ژ�5 آن در "�ور � و از د�د&�ه

�	و �ذ�ر��  �)ش �"رچ داده، ��6  از+�د�ن 	�ل �د� دو	ت �� ا	را��ل در ا�ن �4ور م8رار رژ�در ا	�

  ���E�	  � ت	ر ��6] دو �اEدت �) �وض �  ا�ن �4ور �9و�ل دھد. ����ران،  ا���6رد دا��	ر��� �(و�3 �

�� �� ا	را��ل �د4 م�ر، +�زی ����� در �رد�ل "واھد آورد �� از "�زش ��	��ر %دی 	,� �,

�ن 4ود.�ا����دی آن �A –���@ 	��	� �ر��� 	ر �6�د ���د و����@ ا���   ت�و"�و  
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و�,�ت %�و � م��9ب �%�رب ���� %�(�  و 	��	� 4ده ا�د و ھ م�ر �  ھ���ن ��-ً �ظ��) ا�9 مدو

	��  را درک ����5 و ظرا��$�ی روا�ط �� �4ور ھ�ی ھ�، 9	�	�ت ھ�ی د�6و�4ن�و5���E  �4ور

��خ 	:�د را �ر ا�(�زا��د.  م����د، ��ری �"واھ�د �رد �  "�4  

�ر دار�د، �,3 ��ن  در%��	��6ر، �� در�� �  از وز�3 	�(�ن ا"وان ا���Eن �+��ن �ظ��) ھم	و

ل 4ده و ����ر د�(ر 	ر"ورده &� ����9 در%ر��ن "4و�ت ھ� �"�وص �� �ر���� ا"�ری �  ا"وا�� ھ

E را �	��	)�س ��	ور ا�ن 9زب اA9 ت و%ود و	را در �ود�د، ھر&ز �"واھ�د �وا�  E�	 ھ��4د �

. ��ده از �ظر دور �($دار�د	ر�و4ت 	�ز آ �9	��ت�  

�ر �,��ن ����د، �6ت �د�(ری �رای  �ط8  و%$�ن، "ط و ��4ن�دا"6  &ر ����د ا�زود �  ھر&�ه �در�$�ی 

��� �دو�ر ���� در ا�ن �4ور، ھ�ا%� –"�6ف 	��	� ��رای %وا�ب  م�دا�  �ر�ن ا�دا���	ب �ر�ن و "رد�

� و �6\ �دارا و ا�4راک ��ھ��ت &ذ4ت و ش �	�� ، ر���ا��"���ت 4:�ف �س از �ر�راری آرا

�ر "واھد �ود.��ر�� �رای آ��دۀ � -�4��6 �  ا��4ر و %��ح ھ� �  دور ��زھ�آ  

��وان در%$ت ر	�دن �  �5 ��ر �� ��ون از "ود ���رز داده ا�د، � مرد��� 4,ور �6�د و �را	�� �  

( ����ن )  �د وار �ود. ��ن ا��دا�3 	��	� دران 	ر ز��ط�8 و "رد����3%   

 

 


