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  �وھ�دوی 
	�� ��وری

 

ا'&�ن %ر�ن آ��	ن �طرح !رد	ده ا�ت. �ن ���	ث  �و�وع �دو	ن ���وس ز��ن دری ���ً در �ور��ل
ا	ن ���وس ��  �دو	ن�رورت را در ار���ط ��  �	-واھم �(��) ا	ن ���وس �+	* از ھ�(�ران	() 

�	6 ��ن در ز�	�0  در �	�ن !ذا
�0 از �ظرات�� طرح �ؤا2) 
�� 0��1 ��دان 'رھ�/ و ادب 
���	د 
وم.�  

  ارزش درج در ���ب را دارد؟ »�وت ز�	�)«آ�� ���� 

�وا$$د#�ن ���رم را ���طب !رار �دھم، �� ��ظ� ای در �ورد �� از ���واھم ھر �� ا�ن �ر�ش 
  �ن آ$را )واب �دھ$د. ��&داوری �رای �ود &�$د�&$د و �دون ھر $وع ��

��ث ���*ص +�وم زرا+�ن &�*�ً  �ام �� آن ��ت و در �2ور +1ل ا$��$. و�� ���م ��ؤ�. �
د، �� آ$را ا ����&�� ���ب را دار�ق درج در  5زم ��دا$م �� ا�ن ����)واب ��4ت ��دھم و 

�  ، !��وس و 9رھ$8 �. $��$د. ���$�7
ھ�ی �و)ود ز��ن �9ر�. ��دا $���م، ����?�$�  را در ���$�7� �وت ز��$. � �وا��م �<ر�فھ$>���;

����دن ��  �. ز��$�ن و)ود $دارد. �<داً ر �ورد �Aزی را $���9م. #و�� A$�ن �Aزی در �وزۀ �9رد

!�د�0،  :	;0، ;)،;) �ر-6، �ُ :2�9و، �ُ  $�ودم.��وه )�ت و ��ز�)�ت &روع ���ر 
���رق، �در ھ�C  ،$�ل در $�ل از آن ا��?�ده ��$���د�ردم ا�79$���ن  و *د ھ� ���� د�>ر �

$�D� �Eت $���$د �� آو)ود $دارد.  ،�� $&ر ر��ده ا�ت . ھ��ر�. �� از )�$ب ا�را$!��وس ز��ن 9
$وع �رای ا�ن  ی &�ن دا�ل $$�وده ا$د. ز�را ا�را$. ھ�����ت ��*وص ا�79$���ن را در !��وس ھ�

ھ�ی  وده ا$د. ����ت ��ذ�رۀ ��5 در !��وس��راع $������. د�>ری دار$د و �� آ$را )د�داً ا ءا&��
  ...  ، ��رچوز�وُ   �	ب ز�	�)، �ر�09، �رب،�وت 'ر�=)، ا$د: درج #رد�ده �را$. A$�ن ا

 �ی از ���ظ ��ر9و�وژ:2�9و ��ل &�� �*ور $���Iد �� �� &�#رد �;�ب در ���ل ���واھد �دا$د �
�#و�. ���د. . ز��ن �9ر�. را ��ز �. �$د، �Aزی $�ھ�ی �و)ود  �دام !��ت $��ت ا�ت. �7ت $��

 ًD*م، ا�ن &�#رد در $دارد.  یو)ود:2�9و ا�I��$ ��E� وس را��! �� �E$�79ا#ر �� ا �;����د ر

  &;ل ���7ر ����9 ��!� ز�ر ز��$. �. ��&د. �ورا�� �واھد دا$�ت �� ا�ن  :2�9و�2ن �<ر�ف 

�E���� رای  ��رچ ھ�در �ورد  &�#رد د�>ری در �;. از� ��. �وا$د ا�ن وظ�?� دا$&�$دان ا�ت �

� #�ھ>�ھ. ��5ی د��ر �وان  ا$د ھ�ی ���رق��ن ھ ھ� رچ��ر !��و�. �$و��$د �� &�ن د�
� ھم �. ر��$د. &�ن �2ور �  

5 �� ����ت را�K دردری �� 2رورت ز��ن ا�ت�9ر�. �Eذا ���E 9رھ8$ �����ن ا�79$ . ھر#�ه 
 Kدر�� �، در ��و &ده ��9ظ� 9رھ$>. )��<� از �روج ����ری ����ت�و)� *ورت $>�رد، �

� ����  اد���ت و ��ب +��. �ورد ا��<��ل ��دا $$�وده و از ��ن �واھ$د ر9ت. A$�$A»وغ�«  .;�
� آن #ل آ�ش ھم #?�� ��&ود. در �;. از �روده ھ��م � �از ����ت ����ر را�K در ز��ن دری ا�ت �

���ت $و&��ری در اد ا��<��ل ا�ن ���� �;. از ا���دان �را�م #?ت �� ���� !وغ ا��?�ده &ده �ود.
ھ�ی �و)ود �9ر�. و)ود $دار$د.  A$�ن #ل آ�ش در ھ�C �� از 9رھ$8و ھ� !وغ�$��ب $����&د. 

��ذق ���وا$د �� اد�بآ��   �� �. ��&د، �� د!��1ً ھ��ن ا�ن ���� "اد�." �<�دل �را�م �>و�د �A
� $�م !وغ �. &$���م؟ ھر#�ه ا�ن ���� � �E$�79ا �� �� $���د �Iزی را ارا�Aدر $ظر �و در  ز��� �

&<ر، �$. را �دا+. �. $���د، در �� ���ب، ��1��، �9ر�. ز��ن ا�79$���ن �� )�م �< ھر9;ر
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ع ��4ل ھ� �� �<داد ���5ره از ��ن $�واھد ر9ت؟ ا�ن $و��ل ...ذ�ر $>ردد، آ�� ا�ن ���� �E$ !��وس
  $د، �� 2رورت �4ت را در �� 9رھ$8 ��7ت دار$د. ��9. �و)ود ا

��E� را $���د 9رھ$8 ����ت �9ر�. دری �د&�$. �� ا�ران و ز��ن �9ر�. ا�ران ��1.  �� ھ�C و)
. �ر �Dف ���E 9رھ$8 دری ن و ز��ن �9ر�. ا�ران �و&�$�د�� ا�را ���س +داوتآ$را  $���د $�ود و

. ا�ن ��ر از $?رت و &�� ھ�ی ز��$. �ردم ا�79$���ن ����&د�� 2رورت ��ر��. �رای �?ظ دا
����ور و ز��ن ��ت ا�79$���ن  د&�$. �� د�>ران آب $�. $و&د، ��;� �رA&�� آ$را �Eر �. ����ن �

�� !��وس )�ی  ا9زا�ش�&;�ل ��دھد �� در 9رھ�E( 8$$. #$)�$� د�>ری را ا9زون �واھد $�ود. 
  ��>ردد. !��وس ھ�ی د�>ر را�$8 $$�وده، ��;� ��+ث &>و��9. و ا$;&�ف ���ر�ن 

� #$$د#�ن آن �دا$د،  ��Eر ا�ت�E� .��+ ت��D* ز &ده را دور از�Nھر#�ه &�*. ا�ن ��ر آ �� 
. در !�ل از رد و ��. ���$<ت آن، �$�ظر ���$د و ���$د �� $��)� ��ر آ$A �E>و$� �واھد �ود

 �و�. ا#ر  ا$)�م #رد�ده ا�ت، و 9رھ$>. �ت �ود، در �1�1ت �� ��ر �زرگ ��.$���K �4 *ور��;
ن #ذا&�� &ده ا�ت �� د�>را رت �دا!ل �$�ی �� ��ر 9رھ$>.د، در آ$*و�&ی ��9. $��� $ظر و

!�ل  �س 2رورت !�2وت ھ�ی �$?. و د��رد �$$ده  �ر��$$د.  و �� اوج $�وده ل����وا$$د آ$را �;�
 �E��� ا�روز �و�ط �� +ده &روع #رد�ده ا�ت، ���د �!�ل ا$)�م از و!ت و)ود $دارد. ا�ن ��ری �

� در ا�79$���ن *��ت ��>ردد، ا��. ��9ت. +دم �و)ود�ت �� 9رھ$8 ز��ن دری �<$. �9ر�. ;
��ت �?ظ �����. را دار$د، �� و$���د �<$. �داوم ا�ن ���ت را دا&�� ��&د. دا$&�$دان ا�79$���ن ��ؤ

?�ده از ھ��ن ����ت در طول !رن ھ� از )�$ب ��&$د#�ن ا�ن �رز و �وم ا�)�د #رد�ده و +�Dً �� ا��
��ت �. $���$د. *  

� �ر ا��س ���ت *ورت $���E 9رھ$8 ز��ن دری �� 2رورت ��ر��. ا�ت، �ر ���� ;�� ،�  ?رت $
  و �$�ی ��زن �����. را �. #ذارد �� در آ�$ده !����ت ا$;&�ف ��&�ر را دارا ����&د. ز�را �. #�رد 

ھ�ی  &ود  �� �رای �وا$�$دی ��&�ر �� د�ت $�ل$. ����� ���� �رو#رام �����و�ری �<�ا�ن 9رھ8$ 
وط���$� و ر��2$دا$� 2رورت �*و�ب و ا)�زۀ ����1ت ر��. ��ر دا ا�ن آ�$ده ��رده �واھد &د.

 �ت!���ھر �7ت اش  �� A$�ن �� ��ر +��. ا�ت +�ل ا�ن، ز�را $�ز دارا $�. ��&د�&ور را 
� در )ر��ن ��ر �ردن ت ھر ا&���ه �11در �. دا&ت�واھد را �و)ود ارز���. و ����1� �� ا*ل�

� A$�ن ا&���ھ. ا�ت ��  در ا�ن ��ش ��ر $;ردن �واھد �ود، و�.رخ ��دھد، !��ل ا*Dح و +?و $
  !��ل ا*Dح ا�ت و $� !��ل +?و. 

�ورد ارز	��) �رار �	دھد،  ت 'رھ�/ را در -Bوص رزا1ت��	د 1رض 
ود :0 ا	ن �;م �رور
���ره ، اد�	�ت، ط���تد	�)، ��ر	-)، %&را'	0 ���	ل در ��رھن ا�ت :0 آ!�ھ�ن د	=ر ،6	�-� ،

�)، �	�2وژی��
(��	�و 2&�ت ھ�(�ری ��وده  ، �(��2وژی ود	=ر �-ش ھ�ی ا%���1)، ا���Bدی و 
  ��ود. -واھ�د  دا-ل را در	ن ���وس %���E��� 0Eول و �روری در 

 وظ�
�� �� دا�����ان �ای ا
	�د ���� ������ �
�)س &�% رو دار��، آرزو دارم �� �� ��
��(+ *()م��% ھ�ی � ������� �
��ری �52ت و ھ�ی /وپ  د*)ت را 0�12 /��� و �� ��.�- ا

 ����6 7

�� و از ا
� ط��� -��.� 9
�)س را �� ��0 ھ���� �
��(�: ا��)ط �� =>)ق ����ھ�< 
دم 6)
% ا�	�م ��ھ��. �(�� �� در �1)د ?�ھ�A و B ای�)ار، را ��C D2و دو �در ��Eر/)=:   (

 %
(6 �)�ای F�G دا=�� ھ�ی � ،DHتد��� آواره =�ه ا���.�از اJ� KL� �� دداداری  ��
� ��در /
���ا�� و ��)
(� �� ارادۀ �M.< و *�7 �� &�
�ن�Oرت داوط(���1 و ر(? �� PQ�
% را در و(6 D�2

ا� �Q- ھ�ی آ
��ه ا�	�م ��ھ�. � 

��1���& ���گ �(� ! از�SBل =��    ��� ا�H ر�� �
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