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  �ذا�رات ���؛  �� ���
	�ن �� �� ط����ن؟                   
  ���دا�رام ا�د����د                                            


	�ل �ر�ش و  ��ا%ر !�� از راه ھ	ی د�ت !	��ن �  �� و ��	ت در ا��	���	ن �ذا�ره �	�د، ���� ا
�	���	ن و ط	.�	ن �  �� ��  دوطرفِ �دام !+ از  ا!ن �ذا�ره �ر �� %ردد. �ذا�ره �	�(ث �  طرف 

  ا�0	�د؟ 
د�واری �� در ا��	���	ن، د�وار و �!3!ده �  �ظر �� ر�د و د!د%	ه  �	�1 �  ا!ن �ر�ش �  ھ�	ن (دِ 

  ھ	ی ��5�ف و ��4	وت در ا!ن �ورد ا�راز �� �ود. 
0��0و �� ���د؛ �7	ه و �ر5� ھ	 %�	!ش �ور %ره �� را در �ذا�رات �!ن ا6��	�� �� �!��د و 

 ���  رو!	ی د�ت �	!	����  و را 0��0وی �  ھ��3	ن �3م ھ	 را در ا��ظ	ر �7:دا��  و آرزوی 
  �د�� ��دل �رده ا�ت. 	5واب �;�!ر �

در �ذا�رات �� و اھ�!ت دادن �  ا�?م آ�	د را در �0< و ��  �;=� ھ	 �ر��0  �	�5ن �	���	ن
�� ���د �  ��;	ت آن، ��ب �ود و �	ج %!ری �	���	�� ھ	 از 0:	ن �ر  ا��	���	ن !+ �5ط �!	�� ��@�

�ر ا��	���	ن ا�ت. �  �B	رت د!7ر و
�� از �	���	ن �  �Bوان B	�ل ا�� و �:م در �� �	م �رده �� 
�ود و �	���	ن، ھم ��!د دار �� و ھم 	(ب 
4ل دروازۀ �� �;ر�� �� %ردد، ز�!�  �رای �	ج 

، �م �:	 دادن �  �@ش ا!ن د!د%	ه و �(�!ل. از �ودو �0	رت �ر �ر �� ��	Bد ��  	�	���	�!:%!ری 
راه را �رای �	ج %!ری و  ،�	���	ن در �ذا�رات ��  و �  0	ی آن ��ر�ز و �	�!د �  �ذا�رات �	 ط	.�	ن

 ،!ن �	زی�0	رت �	���	ن �ر �ر �� و �0< ا��	���	ن �� ��دد و �	���	�� ھ	 �	 ��	ھدۀ ز!	ن 5ود در ا
  �د. ��!!ر �� دھ��  ھ��	ری �  در�5ر!ب ��  رو!�رد 5ود را از

�	!د رF!س �0:ور �D� �	 �و0  �  ا!0	د �وازن �!	ن دو د!د%	ه ��ذ�ره در �ذا�رات �� �	 �	���	ن و 
  �	���	ن.  و دو طرف �5ن %4ت: �	 ط	.�	ن وط	.�	ن �	�د �  �3د �	ر از �� در دو �ط� 

آ!	 ا!0	د �3!ن �وازن و �;	دل در �ذا�رات �� ���ن ا�ت؟ و آ!	 �ذا�رات �� در دو �ط� و �	 دو 
  طرف، �  ��ر و ��!0  �� ر�د؟ 

ا%ر �	�1 ا!ن �ر�ش ھ	 در �0	رب �!�!ن �ذا�رات �� 0��0و �ود �	 از آن �0	رب در �!	�ت و 5ط 
ل �ر �� 5ور!م. �  �وزان و �;	دل �ر ��� �ذا�رت �� ا��4	ده %ردد، �  ��!�0 �5دوش و �� (	

�ر �ذا�رات �� �	 دو طرف �	���	ن و ط	.�	ن �ورت �0زا و در دو �ط� ��ل %ر�ت و �  ا!ن 
�� را �روی ا��	���	ن �	ز �رد.  وازۀ 
4ل �دۀD!ر �4	ف و �5دوش �� در �ذا�راتِ   

دو.ت ا��	���	ن �دون ��+ و وا
;!ت آن ا�ت �  ط	.�	ن �  �Bوان %روه �ظ	�� و 07�0وی �5	.ف 
�دون �ذا�ره و �وا�ق �	 �ذا�ره �	 ط	.�	ن (�	!ت �	���	ن ��� �وا��د دوام �!	ور�د و و0ود دا��  �	��د. 

�	���	ن �ر �ر ��	!ل �ورد ا�5?ف و ��	زB  �  ��!0  ��� ر�د. ا!�7و�  �ذا�ره ��:	 �Bر د5	.ت و 
ز�!�  را �رای �0	رت و 	���	ن طو�6� �� �	زد و �	���	ن را در ا��دو%	�  و �3د �:�وی �	زی 

  �	70!ری ا�?م آ�	د از 0:	ن �ر �ر ا��	���	ن ھم �3	ن ��	Bد �� ��د. 
�� و ��	ت ا��	���	ن در %رو ر�!دن �  �وا�ق �� �	 �	���	ن ا�ت. (�� ا%ر ا!ن ��@� و �ردا�ت از 

3:ل �	ل ا�0	�!ده ا�ت، �و�	ه �ر!ن راه ر�!دن �0	�د، �  در ا!ن 	�� �  �	ج %!ری �	���	ن از 0:	ن �!
�� و ��	ت �رای ا��	���	ن �@ط ھ�!ن راه ا�ت:   �  

�ر ط	.�	ن �	 �  �� %ردن �:�د و 
	�ون ا�	�� و ُ���ده و =ر�	ت �ر%�	ر  ،�ذا�ره و �وا�ق �	 �	���	ن
  ا��	���	ن را ��ذ!ر�د. 
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