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	�ن ���دی       ���"ا�	�ف ا���� �� ��وری�م"�  آی� � �

  راه در�# �&��%$ �� ��وری�م ا�#؟                          
  �,(�ا+�ام ا*�ی ()�                                                         


	وری�م ��  �� �دی از 
���� ا���ف ا����دو%$ �#"!�  	����ن �
�ی�&( ی� ا �34ر&$ ��* ز &��ر ا��� �( رھ.	ی و ری��$ -�د �,+ �

��4  ا �3ی ای+ ا���ف، �1&���ن ا�$؛ �د ی� از �!��6 ا#5- )& 7���&�1
9�د.  
	وری�م  و 1	ور9=�ه 
	وری�م �;��ب �  

   �&��ن: ا%@� �ه، دا ?، ط�%.�ن، �B ن ری���ر و -;� $7�
	وری�م 
��C	*	ا، -�
و ده ھ� *	وه ����( دی=	  &( از �7م و آدرس ا��م و �EFد وارد ��	&ۀ -�ن 4	ام،  


	وری�م و -�ن  )�F�
�د را در - و -��7$ 9�ه ا7�، �	دا9$ و I	ا�$ ا���
�دی � J&�4 �	  	����ن �C#� $ا�	I �� ن��ا�$ ����( و ی�	I ی? از�ری�ی -

�دی د�$ �( ا���ف ا����
	ری�م در �	ا�	  � *�	7�. ا*	  	����ن � ��
 ز7� &( *	دن آد ھ� را �� &�رد و � دا ? و ا%@� �ه �(  !�ان یK *	وه 
	وری��
 � 6"I ��O9	 �( �7م �EFد در راه -�ا و ا��م و ای�Nد -�M$ و ا��رت ا���
 $��دی ��7 ر�J *	دن ز7 �� ��O9	 را �( �7م 
".�P 9	ی�&!!�،  	����ن �

ر �;3	  �م ا�N7م � دھ�. �=	 ای+ دو%$ �#"!� ا��م و J�4 ا��� د
�دی 7.�د &( در ��ر ��ل روان  28 	����ن �T1394  ی ا ���( ای را�ر�9�-

 �	 ا��,�ام �Fد و *	دن زن �� ��O9	 �!��	 &	د 
� �	 آدم ھ�ی �N	م را !.�
  در ا�W7ر  ��( از 
+ �9ن F�ا &!!� و J�4 -�ا و 9	ی�$ ا��م �Fری 9�د. 

 *	ی ��7	ده ��ر و 
��C	 *	ا &( 
�C	 و I	ا�$  	�C#� 	�C
�دی �� ����ن �
 �	 ای+ &��ر ا�$، ی� از  �ا�� ر9� 
	وری�م 
��C	 *	ا Oو ر� J&�4 ا���
و -�ن ری� ا��� در ���ن ��#�7�Oن 9�ه ا�$. �	دم ا7�YM���ن ھ�X=�ه 

�دی را 7��7 از &KO و ��� �ت &��ر و دو%$ �	ادر ا���د  	����ن �- ��
در ا �Oر ��M	ی�(، �!� �	ق، ���]، دا�7=�ه، �	ک، �C9-�7( و ..........  در 
�Oم 

 ���ھ�ه �7	ده ا7�، ا�� ھ��O( در 
�Oم �.T ��ل ھ�ی ای+ �EBر دھ( F![ و �
 �د را در -�ن ری�ی و وی	ا7- ای+ ��ل ھ� د�$ دراز �	ادران ��#�Oن  	����7

  ا4��س &	ده و �( �W7ره �7��( ا7�. &��ر -�د 
�دی I.� از آ�7( ا���ف ا��� �	ای �@��#( �� �ا���ف �� 
	وری�م  	����ن �
�ری EOF ،آن 
	وری�م ��9�، *�� در EF$ �@��#( �� ر�I] �!"@( ای و �^ھ.
 Jرژی Kان ی��9�ۀ J&�4 �	 ای	ان �(  ! )�@M $و`ی Jا�$. رژی )�ا��� ای	ان �9

 )I	M J&�4 	�C
�دی �� ��ژیK، ر�I] و �,�%a �#"!$  	����ن �%�*	ا و آی��
C#�- 	� د� ا�$ &( ھ	 دو از دی+ و �^ھ] �(  !�ان ا��ار در ر��I$ ھ�ی -!�

�ذ ا���Cده � &!!�. ای+ ا���Cدۀ ا��اری از دی+ و �^ھ] و C7 زۀ��	 �!�6M و 4
ا�I�ار ���� در %�4  I	ا�$ ���Cوت دی! و �^ھ. آن ھ� در ��!� �O&�4$ و

 در ای+ I	ا�$ و رE� $��I	ه � *�	7� �( �7اع و �C7 $C=!وت ��د آورده و ھ	T از )&
 ا��N7� &( ا���N7�ه � ��7+ در -�ور ���7( و &��ر ھ�ی ا���- ?�O�&
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�ی$ 
	وری�م ری�( @
�ر و Eا�� و ز��!( ھ�ی ظ�
	دی� �,� از   gون ھ��ا�$. �
* )I	M و $��Iان و در در ر	ای )�@M $دی و دو%$ و`ی��	ای �#"!$  	����ن �

�ژیK �^ھ. آن ھ� دارد. 
� ز����7( ای+ ری�( ھ� در آب %���ور ھ�ی M	I( ای و آی��
 I�� $7���9� و از آب C7$ ا7	ژی �=�	د، 
	وری�م ھB J!�ن در ���ان -�ن و -�

�اھ� ��د. -  
  

 


