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 ��دھ��م �د�د
  

13-02-2014  
  

  آ�� ���ت در ������ن ��ب ���ت در ا�������ن �واھد �د؟
  

در �#و�ز�ون "�ور��د" �رای �!ت و �و �� ��� و��ن ��د ���زد د�روز �ردی �� ��زدر 
�����دۀ و*�ت ��ر��ب در �%#س  ،�ر��ب ����� �ود، آ'�ی ���قا�������ن ر���ت %�$وری 

� ا�ن ��ز �رد ر���ت %�$وری �� ��د �� �����د�, از �دام ���زد �� دا�� ،�����د��ن�
�$��ن  �ر�وده �ود�د ـ �ون ��ز��ن، /�.ب ���� ای �� ��د دو�ت آن %� ا��راک

�����ل د� ری ر�ت و �ن ��وا���م ا�ن �ر���� را ��  �ود�م، از ����ل �#و�ز�ون �ور��د �
ت در ������ن ��ب �و%ود آ�دن ���ت در �!ت �� ��� در %واب �ؤا3, ����ن د���ل ��م ـ

  ا�������ن و ���ت در ا�������ن ��ب �و%ود آ�دن ���ت در ������ن �, �ود.
ر '��ل دو د ������ن ��ل از ����ت�� �ن در ط, �����ش ��%�ه  �ظر �� �����,ا�ن 

� ھ��و%�  دارم، و %$�ن درھم و �رھم �� ،ـ ا�������ن و ھ�د ھ����9 ا�ن ��ور ـ�� ,�
�و%ود  �� ا�ن �/وری � ��, �وا�دد، �>�, �� ھ��و%��دا �� �و;و:�ت:���ت �� �وا�د 

  �� ��طق ��ز��ر ���د و ،آ�د
د��� ای �� �=, �>�<د �� ز���ن در �را�ط ��ور ھ�ی %$�ن را ا�ر �� �=ل :�م �� دو 

دون �� � �� ��د�@ش  �ر�!���و  ،�� ھ����� ھ� و %$�ن ���دو �� ا:�دال  آرام و /#? آ��ز
� ز�د�, ھ����� ھ�، ھ�، �� و�ژه �دون �� �ذا��ن �ر �#وی  ��Bر ��ورا��ن �ر �#وی �ذ�

� در  ن ���د �� آب را �� در دا�ل ��ورد� ری در �=ر آ و ؛�ر�د�$�ر � ،�ھ�ی ھ����
�م �, �وا� �<��م ���م؛ %$�ن �ل آ3ود ��د و از ا�ن آب �ل آ3ود ��ھ, �راد � �رد،��ط<� و 

، ھ�ی ھ����9 آن�� و%ود ���ت در ��ور ���Eر �ذاری ��روط د��9 اول ار���ط ��در 
� آ'�ی ���ق �ر�ود� � ��ور� از %�#��ود؛ ا�� ������ن، �� �� ��Eف  ه ا�د، اذ:�نھ��� و�
�  و ���ت �� ھ����� ھ��ش ا:�دال����ت و �>�<د ��  ھ�ی ���ل د��9 دوم �, ���د��� ��

� �, �وBو �وط �د، ���ن ا�=��, اھد �� �#�د�روازی ھ�ی ��%را%و���9 �ود �ر�و د���
   از د��رس ��رون ��وده ا�ت.  ،ار���ط �� ھ�د و ا�������ن �� �#,، در را

 ھم از �ظر از �ظر �=ر و ھم ،ی د��9 اولھ���وری �� ھ����� ھ�ا�ن ��روط �رای 
�  ،آرام ز�د�, آرزوی و ����د �� ھ����� ھ�ی ��ن ھم �ظر، ��!ق و ھ�راه ���د ،����ت�

ھم �رای �و�ش و ھم �رای  را ، ر��دن �� ر��ه و �و�>�و ���ت �ر �ردن در /#?
و �ر از /#?  �G %$�ن �و���ت ����ی ز���ن در ودا��� ����د،  ھ����� ھ�ی �و�ش

�ر، "�G ، در ا�ن ا�ر �و �� ا/ط@ح آ��3ن ھ� ��رورا��د؛ در �ر �رای ھ�� را و /!�
� .=م �>د3ت وا%ب و را�ت  د�ت، د�ت د� ر� ��!�9 ��$<,: "آ�� �� �را ��و�د" و ھ�

  ����دی ا.��س ���د. د"�آ�د، �ر آن رو
، و3, ، در آ��ده ھ�ی ���>#و�, در :�3م �� و%ود ��دا ��د���ن ا�ری ��=وB,، ���د ز���,

 �ن ��=وB,،آر���زی ����ر از �G آر��ن ���ت؛ ا�ر�� دا��ن  ،ا�ن ا�ر در .�ل .�;ر
  ��ن ��م �ردا��ن و '#م زدن، �ود ��=و ا�ری ا�ت!و در راه آن آر
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وی �رز�دان ��'د و �� و�ژه ا�روز �� از ھر طرف، ھم از � ،ا�������ن، �� �.<�ق
�ودش و ھم از �وB, �� �� �ن، ;ر��ت ���ده ای �ر �رش  �/#ت ھ�ی ���د�ده و �#,

 �در /#? ����رد ا�ور دا�#, �و�ش �رای وارد �, آ�د، �� ���م و%ود �واھ�ن آن ا�ت �
� ��ب آزرد�, آن ھ�� ,#=� �و  و ���ت �� �ر ��رد و ��ری �� ��ر ھ���� �ن �ود، �

,��ود، �دا��� ���د. �>�, در ھ��ن %$�ن آ�!�� و �ور�ده و درھم و �رھ�,  ا�%�د ���د
� �ر ��و�ش  �#, �رای ر��دن �� ����K .دا��ری �� ھ�� در �=ر �;>�ف د� ران� ,

� د� ران �د، و ا����ر� ����� L��� م ;رورت و=. ��  را ھ��ن ا�=�ر����ن ھم ���د ��
در رد�ف ھ��ن ��ور ا����ر ��د، از روی ����ری  �ر دا��� ���د و ھ��ن ����ت را

ا�� ������ن از روز ��داBش آن ���ن  ھ�ی 'رار �ر��� ا�ت �� ���ل د��� اول �, �رد�د،
از ���م ��  ا�ت ��داBش در �, آن �وده ا�ت و از ھ��ن روز اول� �=ری را در �ر �دا��

در  �رھم زدن /#? و ���ت ��د�د ���M و �رای ظر��ت ھ�ی د�ت دا��� �و�ش
�� /دور ا�ن دو ��ور را  و و�ش، ھ�د و ا�������ن، ا��!�ده ��د� ھ�ی ھ�������ور

   .��د �;>�ف �� آ�ر�ن .د ��=ن�.ران 
�!�ن �دا �� ���د �� ������ن، ����د ھر ��ور د� ری ���د 3زو�, ��� �در �را�ط �

����, ـ ا%���:, 'رار دارد و در :�ن ز��ن دارای ا�=�ر  ا'�/�دی ـ�#, ـ ���وار 
ـ �رای ����ن ���ر ھ�ی ا'�/�دی ـ ����, و زدودن ��ش ھ�ی 'و�, ، �و�>� ط#���� ا�ت

 ��ن �ردن ��=@�ش �� ھ����� ھ�از  و در دا�ل آن ��ورز���, ـ ���, ـ �ذھ�, و ا���3, 
����ر�ن  �� �� ���ر�ن ھز��� را روی د�ت �ر��� ا�ت ���ر�!��� ای ��ز و ��ر ھ�ی

�ون دا�#, اش ،را �و�<�ت �دا���  ،ھم در '��ل ھ����� ھ� و ھم در ر�K ��=@ت �و�
  ���د.

 و�, ط#بای ھژ� ا�روز در %$�ن ��، �� و�ژه در ���ن ��ور ھ�ی ��زه �� دوران ر��ده
در ��ط<�  ل �دن �� �زر��ر�ن 'درت��د� �� ���م 'وا در /دد��  ،����د ������ن و ا�ران

���ن و ���>, �ر�ر راه  درد�ر ����� ھ�ی 'وی و ��رو��د �و%بھ ، دا��ن�ود ھ���د
   .د��دا��� �, �و ��دار ھ�

� ��=ن �� آ� ی ��نھ����� ھ��ن �و�ش ���ن ��ور ھ� ھ�واره �ر ا�ن ا�ت �� ����ر� �%
�ژادی و  ���,، ا�ت در ��آرا�, �� �ر ��ر�د، ���ن �روه ھ�ی 'و�, و '��#� ای، ز���,،

����د، در �<ر و  %�N در ��ر�, ا:���دی و ��ش و%ود دا��� ���د،  �ذھ�, ا��@ف و
ھ�ی ��ن و%ود دا��� ا�واع ���د در ��ور �� �ر ��ر�د،و ���وادی و %$ل �.رو��ت 

�رای �$�ر �.ران ھ�ی  ��ت و �ظ�م ���د و ���وان �ردد و و'ت و و��#� اید، .�����
  د.�و �$د�دات ��ر%, ��دا �=� ،���#ف و ��>دد یدا�#, و �وا%$� �� ���ر ھ�

، د�ت ����ده و ، ا�%�د .����ت �وش ��ن�و;وع ����ر، �ط �رزی ��م �$�د د�ور�د
� ا�ر و �$,� Kو �>�دن ������ن در ا�������ن، د�ت �� �ط� K���� �ا�ن  ھ�ی و ��زار��ن �

�� ��زار ھ�ی آ���ی ����� K��� از  ��ور، د�ت ����ن ���.دود و �دون .د و ./ر و
�و�� ا�=���ت ا��را�ژ�G طر�ق ا�������ن �و ـ از �ظر �ظ��,  و ��*�ره ���Eن ھ�

�رای ر��دن  اھدا�, ھ���د �� ������ن در ا�������ن %�را���B, �رای ������ن ـا'�/�دی 
در /ورت دا��ن ���ت، و در /ورت ا�ت ��  �دان ھ� در �@ش �;>�ف ا��������,

���K وا�ذاری ���ن  �, �وا�ددا��ن �G دو3ت �د�ر و �#, و �G �ظ�م و ار�ش 'وی 
  .ا�=���ت �رای ������ن �ردد
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 �رای �;>�فا�ن �و�ش در اوا�ل �� �=ل �ز�ده و �<ر���ً ���.�وس از �وی ������ن 
/ورت �, �ر�ت، ز�را در ا�������ن ھر �� �ود دو3ت و �ظ��, و%ود دا�ت ا�������ن 

در ��ور ���<ر و �ورد �ذ�رش ھ�9 �#ت 'رار �ر��� �ود.  ،�� �� ھ�� ��ر��B, ھ�ی آن
�%�وز �وروی ��  ا�� �� �رور ز��ن و �رھم �وردن �ظم و ���ت در ا�������ن، �و�ژه ��

��ری 'درو �و; ا�ن ��ور Kر�, در �را�ر ا�ن �%�وزQ ذاری ،ت ھ�ی�ا����رات  �� وا
در را���ی �� ������ن، �=ل ا�ن �و�ش  و �رر��9 ا�ور %$�د ���ل ��3, ـ �ظ��,
از ھ��ن آ�Qز �@�, �� ���م ��=ر �#G و �#ت �� را  ����ر ���ت.آر��ن ھ�ی ������ن 

� ھ�ی ��%�وز �وروی  و آ�Qز ��ز �ذا��ن د�ت ������ن �رای د�K ��رو�%�وز �وروی �
  .ت�%روح و �ون �=�ن ���ا�������ن �� ا�ن ز��ن 

.�ل �ؤال ا�ن ا�ت �� ا�ر ���ت ا�������ن ��ب �و%ود آ�دن ���ت در ������ن �, �ردد، 
� '/د �, ���ت �ردن ا�������ن از �دا�#� ھ�ی �و�� �را ������ن� ��ون �و�ش �� ھ�

   /ورت �, ��رد، د�ت ��, ��د؟
ت ������ن �� ���ت ا�������ن ��� , دارد، �را .=و�ت ������ن �>د از ����ر از ا�ر ���

���ت ��ر در ������ن،  �رزی، ر�Bس %�$ور ا�������ن ـ �, و ��M ��ر د�دار �� .��د
 �و��, :�#�, ـ ھ�ت ��ر در �ر��� و ��د�ن ��ر در ارو�� و ا�ر�=� و ��Bر �<�ط %$�ن

د�ت ����ن ��  � �ر�N �و�ش در ��ور ��، Qرض�رای د�ت ���دن از �دا�@ت ر
و �رای �ر�وب ��رو ھ�ی ا�راط,،   ���وده ا�ت ،و ������ن /#? و ���ت در ا�������ن

، ��درو و ��رب، و ��ر�ب *�� ھ�ی �رور در ���ط<, ����د وز�ر���ن ���3, ����$�د
� �, �ود،�!� ����رک  ��=�ل �G ��روی��  ا�ر �ود '�در �دان ���ت، طوری �

     ؟��, �ردازد ��گ ـ ا���ن �ظ��,
 �� �د، ��!� �� ��ر، ��ر ط, ا�ن �<�3� �%واب ��ط<, ا�ن �ؤال ���د ھ��ن ���د، ھ��� و�

 � ،ژه ا�ر ھ������ب ���ت ھ����9 د� ر ��, �ود، �و�� در ھر ��������ت �G ھ����
   ر�ب ��را�� ���د.��ط��,، %�ه ط#���� و ��Qرض آ3ود، ����د ������ن دارای ا�=�ر 

 ً��#' ��ن ��/�ً، �� �����, �� ������ن در �را�ر ا�������ن ��ش �ر��� ا�ت، �� آن �
 N�% و ��ت و ����ر �واھ�ن ��آرا�, و �و�ر�زی و Tدر ھ� Tو�9 ��ور و در ھ��

ا�واج �, ����ن ��و�ت و درد و ر�M  ����ر از ��ش %$�ن ����م، آرزو دارم ������ن را
از دل ��#�ون ھ� ا���ن در ������داران ا�ن ��ور ��  ، �رد�, و �.ران در �ر و ��آرا�

ر�ب و ��ش �ون �!�� و ����ره �����د و د�ت از ا�ن ھ�� /دور �رور و و.�ت و ��
�   ��ور �� �ردار�د. زاB, و �.ران آ�ر��, �

زا�ش از %���,، ھر 'در �.ران و �رور و �/و�ت و %���ت و �, ����, در ������ن ا�
��دا ��د، �ون ������ن �� ��* ر��ن �راف �.ران در ا�ن ��ور �/روف %�ن �ود �, 

� ھ��ن ا�دازه �� �, �وا��م �!�, ��زه ���م و �� ر�K ����, ھ�ی �ود ��رداز�م و  �ود،�
�ود را ����ر از ��ش �رای روز ���دا و د��ع در �را�ر �دا�@ت ��ر%,، �� از طرف 

  ف ا�ران و ��Bر ��ور ھ� آ��ده ��ز�م. ������ن و �� از طر
���د ا����,  �� �� ز�د�, �, ���م، %$��,�رای �و;و:�ت ����ن ��ن آ'�ی ���ق، در 

 ؛آن �ود �� .=�م �و���,، د�وژن، �� �راغ در %��%وی �و��, را �و%ود آورد؛ ا����, را
� دا�م �� ��وا��م  )ا�م�و%ود آورده دار�م (را �� ا�ن %$�ن آ3وده ای �� ��  ,و ���ن ا�����

  �� ��Eف!! ���م!��دا 
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