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  ����ر����ر

  �د�دۀ �ود �ُ�� و وا�ل آن          
�ت و �	�م ��ه ا��و�را���ل، در�	�را	�� �را�ت �ردد �
 ��	���ت �رگ � ��ر، ���ر��درد	�ک �!� � 

، از�وی ادارۀ رادو " �ذر��ه " در*(رک " آک ِول" در�و�� �وان 	��راد (���د �!�در)

  .                                                                                              �ور	�و�ر�زار*ده �ود

�0، ��ث و �رر�� �1ا�دام �
 0ود�ُ ق و د�!� را ا��ب �5	د. ارا�� ���� *� از	ظر��ر

 
�0ت  ،*� در��ن ا;راد �*ر د�!�ً از�دام ز��ن آ�9ز*ده ا�ت�ددۀ 0ود �ُ  �
 ان �ؤال �

!�ت 1?�� در�� (�ی ��ن، <	ن ا��	��ط �>رد!�د. ا��، �� �ط� @
 و �رور���	د د*وار�


) در�ذر �ده ھ�ی ا0ر، �وژه �� ���رش ��وAت ��د	� �
 ان �1ل و ا�دام (0ودُ�*�	

                                                                       �*ر، رو �
 ا;زاش �وده ا�ت .

ت ھ�ی ;رھ	>� �وا�F ��0?ف �*ری، �1ل 0ود �ُ GوG0 ظر دا*ت	روی ��در �*

رد:<                                        ا�1!�دھ�، �!�Gد و �	دارھ�ی آ�� Gورت �ر;�
 و �

�ور�و�م ھ�� ��		د ا���ت و�� �� ��راز�ود*� 
: ( �IJً، 0	�ررا �� د�ت 0و*�ن 0وش �


 ، ��د*�ه ، ?
 ;رو �ردن و0ود را 	��ود �ردن و ... 0دا�ن �ورد �ر��شرھ�ر ��	� 
� (.

     ان �و�وع درا��طوره ھ� �Jت �ردده ا�ت.                                                 

!�ت ا	��م *ده �ت* ��ران ������ و ��!�ن *�، �*�ر در��، ان 	وع 0ود �ُ : ( �ر�	�د �

�ظ
 ر�ده ا�تI� 
. �IJً، و��� ����ن در�	L دوم �(�	� در�را�ر ���دن �
 ����	� ھ� �

*ود، Gد ھ� ا;�ر، 5�1ر، �?وت و ;ر��	دھ�ن ار�ش آن �*ور، �>و	� � 
*�5ت �وا�

  )                                              � زد	د.*داوط?��	
 و د��
 ��@� د�ت �
 0ود �ُ 
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*�ردرا�ور�	>� و �وا�F ا�طراری Gورت �� ا���ری * �ود �ُ � ،�): ان 	وع 0ود�*

�ن �دارد �
 و��� �@�ر و� 0	دقِ � �)<	� �9ر ���ل  �ر;�
 و � 0واھد �ر;ت. (�IJً، ��ر


 ا;راد 	ظ����د ��زد، �@دادی از	>� را �?و�*ر;ت �ر��زان و و��ط ��1ور� ،

�ر�*و	د ����م 0وش آن �@�رو � 0	دق را  ی�	ظور�*�ش راه �1ور	رو ھ�ی 0ود�� ،


 �وی ھدف و� �@��رۀ د>ر، ُ�?� *و	د 9رض �1ور 	رو ھ�ی 0ودی ُ�ر�		د.� (            

ل و ازدواج،��		د اAI�0ت �0	واده ��، 	����� در : دم $#�ل �� "وار�!�ی*   G�;!ر  �

�ظ�ت 	��و��، I� ،
و �	>د���، ;*�رھ�ی روا	�، �	(�� و 	� ا�دی، ھ�وم 1*ق و �1ط�

ر، ا���س ھ<� و �و<�، 	�ود �	�ھ>�ه ;5ری و !�*�Pد ھ�ی ز*ت و �	��، �م �	� و ��

           روا	�، 	�ود آ	دۀ رو*ن، �ن ��ت ھ�ی ا���Gدی و ا�����1 و ا��J (م.               

�?دری ��دا�5
 *0ص �� ظ?م و ���>ری، زور�و� و �@دا ��، ُ وا���!�ی ا$را'� : *  


  ا	واع <	ن ;*�رھ� �وا�
 �رددهو ، 	�ھ	��ر(�ی *�G0 و ا�����1و �ق �?���

 *� �1ل 0ود�ُ  آ	>
 د�ت �
ھ<>و	
 راه �رون ر;ت را �راغ 	�5	د،  �	دار0ودش،

ز	د. �                                                                                                  

���� �� �!ری، *$ا���س <	ن ���ودھ� و�راش �
 �وی 0ود   :و�(دان �#�ت �� ا


 در ��ن ز	�ن و 	�ل �وان �وج �ز	د.�ُ 	*�ر� ،�* ،ًIJ�  نو��� ��ن ;رز	دان و وا د


 ا��د *ده ز*�� و در*��، ط@ن و @ن، �� �(ری و�� در?G�; واده	�0 S<�ر<وب 

د و ان ;Gل ھر<
 زود�ر�
 (ر و 	وازش را ا*�Tل �5	�ِ  �دارا و طف و ُ  �و�(� ��ی

Uس و دل *��5
 �� و در;ر��م �
 وGل 	�� ا	���د، �وان 0وا	واده �
 �درV ��وی 

ر�د. � ا	���ر � 0ود �ُ 	!ط� �*                                                                    

 �*�� : –* �ر�ورده "� و�-',ت �رھ��$�و��� *0ص، �G0وص *0ص �وان     ا


 اش �وج �ز	د،	�ب ا��@داد ا�ت و ھم آرزو ھ�ی ا	��	� و آ	ده 	>را	
 در ��G ھم 
� 

�ذرش �رار�ر;�
 �ر0ورد ا��را��5را	
 در�را�ر0ودش ا��!��ل و ���ی آ	5
 �ورد 
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ت، ا;�5ر و آرزو ھ�ش را ��دِ G0* ،ردن و �ر��� و �0رش �
  وا;�5رش Gورت ��

رد، و��� ا	��نِ <�ب آرزوھ�ی �?	د، ز	ده �� و ���و ش را آ�	ده از  ��زی ��G د و	�	وا�

�ط و1!ب ��	دۀ ;5ری و ا�	� L	و;رھ 
ش �	>رد، و��� ا����ع �@داد �ُ زھرا	��ن ��زا	

�5در و �?وث �� ��د، ھوا  را ��?و ازGورت  ھ�ی ��� *ده، د (�ی �	L *ده و�ر�(�ی

و;��ی ھ��� در	ظرش ظ?��	� و 9ر ���ل ���ل �?وه �5	د وآھ��
 آھ��
، �را*(� و 

                  *� در	(�دش ز	ده �*و	د.                         ���Iت ر;�ن �
 �وی 0ود�ُ 

����*ود از 	�ھ	��ر(�ی �
 	� ان �0ش از�@�?� ا	��	�  : $#(�ر و $��وز� �*

@��� S� I;�ت زدۀ �	�� ����0ری ،
و��0>ر، �ر��	� ���وز، �
 دو درد  �ر���

�� و درد 	�*� از ط�� ا��I0 وG0* و �	ود:  درد و�دا*� I��� ده	وأم �� �وز� ��J� 


 ط@ن                                                                                 ا�����1. و�	�

�ن ���@� �	�� و��0>ر، 	> S �9 ��ً دده *ده �
 �ر��	� ���وز�	��، �G0وص در

*� رو�� آورد و � د�ت �
 ���را�و� ھ�ی روا	�، د�ُ �
 �وی 0ود 0و �دم �
 �دم

 
	I��� را;� و�                                                                             �� ز	د.ا	

(� در آن ا�	ون ��ل ازآ	5
 	>�ھ� �
 ���@� �	>زده و ��م ددۀ ا;�T	���ن و رو	د 0ود �ُ  *

م، ا	S، آ��ر;*رده و زود �ذری از*��ر روداد ھ�ی 0ود�ُ *�� 
*� در�	ط!
 و �(�ن دا*�

� 
م :                                                                                         ارا���	  

ون 	�ر در�را�ر�(�ن ?� S�ر�	�د �زارش ��ز��ن �(دا*ت �(�	�، درھر��ل، �
 �@داد 

S 	�ر0ودش را 	د. � �@��رۀ د>ر، د	*� �زد�ت �
 0ود �ُ  ،
	�J ر ھر <(ل 
�ودی  �

*� در�(�ن، *Gت �5*�	د. درھ�ن �زارش آ�ده �
 ظرف �	��ه ��ل ا0ر، �طX 0ود �ُ 

*�ردر�ن ا;راد درGد ا;زاش دا*�
 ا�ت. ان �1ل 0ود �ُ � ،
Gورت  ��ل 15  ��45*�	

رد. ��ز��ن �(دا*ت �(�	� �>ود ک �*�رن آ��ر 0ود�ُ <*�، �ر�وط �
 �*ورھ�ی �


 Gورت  ��*د.����ن، ا�ر�5 و *رق ارو�� �� 
>ود، در<ن، روزا	� 
�ت � ��ان در
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زار د و در ;	?	د، از ھرG5د ھ	*� <*م از �(�ن �� �	د	�رازطرق 0ود�ُ  685او�ط، 

*�	�ک �ز		د. درھ	دو���ن و �*ورھ�ی �را	� 9ر�� 	�رد�ت �
 ان �1ل و� 45	�ر، 

  	�ر0ود*�ن را �� �*	د.                           ��43  37او��	وس آرام، درھر5(زار	�ر، 

<	د دھ
 �د	�و، �Iی �	L ھ�ی 0و	ن و �
 از �*وریدر وا��، درا�/���$�ن :


 �راش؛ �� در�داد �5	د و�د ا	��	� ���>ر(�ی آ*�5ر�د �1ط��� Z  
و ا�دام �

و��
 Gوردرھر آن  *� ��ن ز	�ن و �ردان0ود�ُ � �)	� 
رد، �?5
 روز و ھر *ب 	<ت �

��*د. ��ی ��Uف �*�را	���ت �
 �را��س �� �و�(� ھ�، 	دا	م ��ر(�، رو �
 ا;زاش 	ز�

ت *راط �0ص ;5ری و ;رھ	>�، آ��رد�����
 وی و ��G�ق 	�ود ا��5	�ت 1?�� و ا

                                                                            0ود�*(� درد�ت 	�ت . 

�� آ	�� �
 ��رھن ا�ت، و�?� 0ود �*(� درا;�T	���ن ��1رت ا	د از �?ق آوز�ردن، آ�ش 

ت را �?@?��� �ن  دن، از�	�زل �?	د �
زدن، دوای �رگ �وش 0وردن، �!دارز�د �رص ��

 

 را ا��@��ل �ردن و ا��J (م. �� آ	�� �� 	�ر 
�ا	دا�0ن، درآب 9رق 	�ودن و �Iح ��ر

ر��		د، �*�رن 0ود �ُ � � 
*� ھ�، �G0وص ظرف �� (�ی ��ن، �زار*(�ی ر��	

در��ن ز	�ن ا;�T	���ن از 5طرف  ودر�ن �وا	�ِن *�1ر و 	و�	ده و ���5رو ...Gورت 

 �  )                                                     .���	ون Gورت �ر;�
 ا�ت �� �رد ( و


 ا0راً در� ��A�!�5 از�
 	*ر ر�د، از*�1ران  " ��	د��ر"  	*ر� ا �5رو	�5 در�

�رده *ده 	�م ُ�وا	� ��		د ��@ود ��م، زھرا ��وده، �س دھزاد، *�ق ��ر و ���د �!�در


 ز	ده �� ُ�ر ��ر*�ن ���ن داده ا	د. دران �!� 
 ھ�<	�ن ان �ط?ب را �
 از راه 0ود �ُ � �*

�� �� دا�ش ر�ط� دارد و �� ھم �� �ط4 ر��ه ا3$�2دی. 0ون درھ��ن �ود�ُ �0وا	م : "  ��

�ر�و�ش ��ھد ا�$#�ر ���واد $ر�ن  و�ر�� $ر�ن ���2ت ھ� در�ط4 �!�ن �وده ا�م. �ر�� �و���ده 

��ه ���ور و ھ�ر��د ��!ور 3رن ���$م را ��7 �رده ا�د �� د�ت �� �ود �ُ  "�ن، ��م ��2د و�� ��

                                                                                         زده ا�د. "        
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م :                                   	� 
                    �س ��د �
 دو 	�5� �(م و ا���� �و�

  اول) <را �� <	ن �ددۀ *وم و ��5ن دھ	ده �وا�
 ھ��م ؟

  دوم) راه �ل <�ت ؟

د ��ت �
 �1ل 0ود�ُ �� 
� ���!� <	دان طوA	� 	دارد و آ	< �0*� درا;�T	���ن �ر��ر

دده �*ود، �Gورت �1ده ��Gول د�رد�� ھ�ی 0و	ن �� �	�م ان �دده در�*ورا�	ون 

�، �راژدی ھ�ی <(ل ��ل ��ن ���*د. ان د�رد�� ھ�ی 0و	ن 	ظ��� و ا�����1 ��،�

1ظم ا	��	� ��		د �?و	(� �رده و �@وب و�(��ر و �@?ول ���� و روا	� وھ�<	�ن 

م و;!ر و �@��د و 	� ا�د و ���5
 دل �
 ار��Tن آورده ا�ت�زار و ھزاران  �وه و *. 

ت <	ن او��ع و ا�وا���� ���ده �(�ی �>وا�����1 �1!� ل 	���ز��ردر1ن ��ل �

را  ، �G0وص 	�ل آ��ه و �وانروح و ��م ��*	ده ھ�ی ان �ر ز�ن را 	ز���ن �*ده

ده ا�ت>. د*�	� ھ�، 	�رت ھ�، ���ط
 ��;� ھ�، ر	�ش ھ�، �و�@�ت، واھ�
 �0ت درھم �

رھ!�@دا �� ھ�، �ن و 0*م و 0*و	ت ھ�، 	>را	� ھ�، �*و*�ت، ���ودھ�، 1!ده ھ�، �� ،�

  ھ�، ھ�
 وھ�
 �?ب و�Tز و*@ور �� را ا��ط
 	�وده ا	د.                                         


 *�ول ز	�ن ��روم� 
 و�ظ?وم ا	���ت �
 و��� �*ردا	� ودر1ن ��ل �0ت ���س ( ا ��

ھ[ راه �رون ر;ت ��	د و 
 	� ��ز��ر(�ی �?� �� ، 0ود*�ن را در��ن ا	(��*ور)

��  آ	ده را ��رS و ��ل را 9ر���ل ���ل*راط 	�� ��	د،  در از<	ن �ن ��ت ھ� را

ان �وه �زرگ �!��ل و ��0 ف  ؛را ھ[ و �وچ �� �	دار	د �� 0ود و ز	ده د0و 	>ر	د و 	ز

دن و 	زدS *دن � روا	� و ;ردی و*
 �رگ �� ا����0A�� �1ره، آ	(� را �
 �وی ا	د

                                                                                                   �*�	د.

*� در �*ور را ُ�	د ��زم و �س، <
 ���0واھد �ود �
 ھر��ه �0واھم رو	د �	�وس 0ود�ُ 

ط را �	زه، ���1د و ا	��	� ���زم. �
 ھ��ن ا�د .                      � 	��ود �	م، ��د �

�ن)��)  


