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  ھ��م �د�د ��د
11.12.2013  

  
ش اول�  

  
  واب ����و��د؟� �را دا����دان د�� �را �ر� از �ؤال ھ�

  
�� را رو�ن ��م �� �ؤال�ـ  "�ل از ا�ن �� �� ا!ل  ر�ش � ردازم، ���ورم ا�ن �

�و��  دروا�ت� �%���ن ���د ا�ت،� د�� ���داند�ا�'وق �� ����  ا)ر ���ن ا�ر ��(
آن ود������ �� �دا��د �� ھ�+ ود���� ��وا�د ��  ،د����دی  �دا �وددر ���ن د��داران ا�

�دون اط.ع از �1ث ھ�ی د��� ـ '/�)� ـ �.�� ـ ��ر�- و ��ر��� و  دای ��ن (ردد،
�ر از �وی ھ�ی�وا��� آن ��ر��� ���د؛ ����د د����دان �� آور�ادر "ط�ر ود را  وا�

�ر 'ر�د �و�س ھ�، ����ن �5ر��ر، ��  رو'��ور  و ا�7�8%م ھ� دا�و ��ران ��:ذ�� �ون دا
��ر ��رت� .  

دا��� ����د و ود را  5>ل و �ط��ق �رھ�ن  �وا'ق ، ا(ر �وا��ط�;��ت �� ا�ن ھ� ھم
�وا��د  وا";�ً "�در �� �واب ()�ن �دا��د، �� �5وان ا��)�ده از 1ق آزادی ���ن، ��  ��

� آ�د ـ در وا"@ ��  ر�ش ھ�?� �� ط� �� �5ل ��� دوام ا�ن �ن ?� ��  ر�ش ھ�
�ر�ن ا�د����دان �%�ن ���� �5ل ، ا�.�� و :�ر ا�.��، ����7ن درازی از ���ب �ر��

   .آ�ده ا�ت ـ �واب ��و��د
�رار �� ���دن �1ث ھ�ی  و ��طق �ون ھوش و 5>ل ،ا���ا�ن ھ� و  �روان ا�ن ھ� �� 

ی رد و ��طق ارز��ذاری �ده رازودر �و ��?ر ����@ ��را��  در �/و�ز�ون ھ� ��ن
ر�ش  ا�ت، �� ��زی�از آن ھ� �1!ل و ا5!�ب  در��'ت و دا�ش و ا��ظ�ر:�ر از 

�� در ود �را��� و �� طور ���ل و ��رد�ده ا�ت، ��واھ�م ����� �%��، �� ا7���س، 
ن و در آ��ده �ؤال واھد �د، �آ��� �ؤال �ده  �را�ون  �>�ن ا�ن �وان را �� ����د،

 �/�Bن ��ن د��  .ـ از ��رون د�ن ھم ���ور�د(و��د و �رای �
   ر�ش اول:

�ر  ا ��ور، ��� از !د�ق �ر�ن رو��)�ران و ا�د����دا�� �� �%م او در(���ط 
��  ،�� �;ر'ت  و��ده ���ت � ��ر'ت ��طق و '/�)� از �ظر ھ�+ ا���� رو��)�ری و

 �ود از آ���?� �� �� 1د ��1س و �� �5ط)�، �5وان او�7ن واD@ ����دی ار���ط دا و �ر
�%�ر �ؤال در ا�ن را�ط�  د،رروان و را1�ش را �ت ��Eز و  �ش آ�د ھ�ی ر"ت ا���ز

  :را �طرح ����د. ا�ن �%�ر �ؤال ��5ر��د از
  ا�ت؟ �دی ـ  آ�� داو�د ���ل �� �/و (�ری از

  ؟ا�ت �/و(�ری از �دی ���در " ـ  آ�� داو�د 
  ؟در و ھم ���ل �� �/و(�ری از �دی ا�تھم "� ـ  آ�� او

  ا�ت؟  �� او �� "�در و �� ���ل �� �/و(�ری از �دیـ  آ
����7، �;�� "درت در  ��- �� �ؤال اول ود  �� ��دا ���ود، �� �ر�وط �� !)ت �8و

  :���ن �ظر ��دھد
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 ،و�7 "�در ���تا(ر 'رض را �ر آن "رار �دھ�م �� او ���ل �� �/و(�ری از �دی ا�ت، 
  �ط/ق ـ ��وا��م؟ "�در  س �� �� د�7ل او را "�در ـ آ�%م 

ود �� آن را ھم ���وان در رد�ف !)ت  �8در  ��- �� �ؤال دوم  �� �7���و�� و 
  ���و�د:  ـ ر����1ت داو�د��1ب آورد ـ 

��  �%ر��ن  س �� �� د�7ل او را ا�ت، ا�� ���ل ���ت، �� �/و(�ری از �دی "�در ا(ر او
  و�ت �%ر و �ر ��و�� "��ل �و��� واھد �ود؟ ��� ����م؟

ا�ن ���د ���د �� او .ف ا5�>�د ���5 ����وا�د  ،����� ای �� از ا�ن ��د �د�ت ����د
  �%ر��ن ���د!  

   در �ورد �ؤال �وم ود ���و�د:
�دا��� ���د، ��?/K �وم �و�ود �� آ�د �� ��5رت ا�ت از !1ت ا(ر ا�ن دو ��?/� 

�ری �� او ھم "�در �� �/و(�ری (��ر و �دی  و ھم ���ل �دان؛ و�7 �/و ،�دی ا�تاز 
��K ��ط>� و :�ر "��ل ��ا�ن !ورت در  و�ود دا��ن "درت و ��ل، �����رد.��  را،

�رد�د ��ود دا ��داء �ر ا�ت! ا�ن واھد �ود     
!   وص �ؤال �%�رم و�ش �ظر ��دھد:و در 

،  س �را �� او را دارد ن�دا ��لا�ت و �� ��ر و �دی از ا(ر او �� "�در �� �/و(�ری 
  ���د دا �����م؟

 ���ن �� ا�ن �ؤال ھ�، و �ؤال ھ�?� �� در �ش ھ�ی د��ر ا�ن �و��ن ��واھم ��  ردا
�رار ��ررات ،واھد آ�د��رات  ،���>�م و �دون ����1 ر'�ن و (� و��� ھ�ی !�م 

�� و ��ر�� د�ن را  ھ�ی دور از ��ور�� N� �� ر و وا";�ً ا�د����د��D د��داران رو�ن
  �N �ر ���د و �ردم را در را�ط� �� وا";�ت د�ن در رو��� "رار �دھ�د.

 O1ث ھ�ی !ر�� �� ���!ر ھ���د. د�7ل آن ا�ن ا�ت �1ث ھ� در ا�ن !وص "!داً �
�ن ��   ا���ن �%�ر �� ����B Kزم ��ر�د. ،.مو �دون اط��ب � N� و �1!ل از ����و �

��ر، �� �و��ه �� �/�د، �� ()�K ا ��ور، �را�ر ا�ت. () N�  
�� �� ��ا�دک ھ��ن ����� و �8ر را ���ر�م �� از ()��ر طو�ل و  ���ده  � س �� �%�ر 

  و دور از '%م. 
�K د��ر را ھم ��واھم در ھ��ن ��، ��رای �/و (�ری از ����ر و �رای ھ����، دو �

�رار �1ث��� ��5رت ا�د از:�طرح ��م، در آ��ده ھ� �  . ا�ن دو �
ـ �1ث ھ�ی �ن روی ���?ل د��� �1ث ھ�ی رو���را�� ا�ت؛ �� �1ث ھ�ی د�ن 1

دا ���� �ر و �م و  ، ا(ر او را �%ر��ن ��دا��م، ����د���زا��. ا5�>�د �ن �ر ا�ن ا�ت 
�!وص ا���ن ھ� و �ر�ت ���� ���ل آن ھ� ا�ت،  ،>�م و ا��>�م (�ری�دی و ا�� ��و 

  . �ر و ��ر دا��� ���د ،5ذاب "�ر و آ�ش �%�م
�ر و ����ت و ���� و  آور�دۀ ��  د�د �و�د ،دا?� �� �� �ر و �دی �ر و ��ر دارد

�ر ـ  ����� و 5ذاب ا�ت��ر ��رت ���و�د ازدواج �� �ودک ـ د� ���%�ر و آ��و�� 
�ن ���د، ا�� ����وا�د دای وا";� و اد�ھ�� ���وا�د دای  ،���7 را روا و ��?ز ��دا�د

  ���د.  وا";�ً �%ر��ن
�وان  �دا �رد�� ���ت و �م و �و�ت و ا��ظ�ر و 5>و�� �ر  ،دای وا";� را ��%� و"

  . و آ�ش و دوزخ را از او �/ب ���م
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�ری د��ر ھ���د ؛ا���ن ھ�ی �دوی ا�ت دای اد��ن  �دار' �/��� �� ��در ا�ن  .
واھم ا�;�!ر را ار�;��ر !وص در �ش دوم ا�ن �و��� �ظر��ت دا����دان  �?

�ن �� �رد�د  اد��ن آرای ���ن د��ری �� در ��ب دا �ودن دا��ندا�ت؛ "�ل از  ردا
  دار�د.

�وان �N  ،ـ ا ��ور را �� ھ�� ��ده (را?� اش و �� ھ�� ����ش در �ورد دا��ن2���
 ��  ھ���� ���)ت:�ص ��دا �� ��1ب آورد. �را؟ �� د�7ل ا��

 N� ذ�رش  T�� �� ود راظ�7م  �ذھب"دا��ن ِ �ورد 5."� ود را ����ش �ن و دا�ن 
   و ��)ور آ7وده �دار."

����ود، ا��  و ��)ور �ز �ود، �!وص ا(ر د�ن آ7وده و ظ�����7 و دور از 5>لاو د�ن �
�وا��ت دای ود را، ����د �/� از دا ر���ن :�ر د���  دا ���ز ��ود؛ ا(ر� ��

  ، �در��� �����د و �در��� �������د.�;�!ر
  ادا�� دارد

    
  


