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  ���� ��ور��م ���� �� ��� ر��� ای �� �دد!
  

���ر� ����ل ھ� ا+	� +� او*	( �%$ت ��ور�"!  درط'ری &� ھ%� �  د �%$ت ��ور�"!  ا�	� در �
را  7�2001!%6�  11. ا� آ���( آن ھ� �'اھ� �'د ،و +�، �� �0�1 و �� �/	( و ��ه ھ�ی ا�	� �'ده ا�-

�%$ت ��ور�"!   �� &='ن �ز �%$ت ��ور�"!  ��ل ھ�ی ا�	� �� �"�ب �	�ور��، از آن ز��ن+/:9 آ8
'�9 �  �%�ری در  ،��'�C!�  ،از ا�( �%$تھ� �!+  B	�A ای ، &� در@��ن ?'رت �<!� ا�-

 ده ھ� و، ھ�ی �  �%�ری ا+"�ن !  و 8	�دو*!  و ز�%  ��ناز �D��E �=� ھ� و �=�زل و ��1	"�ت دو*
@�ن ھ�ی ��ن را از د�- داده و ھ�ار ھ� <��	� در �'گ، و در ���� و ا+�وه  ?� ھ� ا+"�ن �  =�ه

   . +�"!� ا+�
��ھ�ی @$ل آ��د و ��Eر و ��ار و ھ�ات و� ،���& �	�و 8	�ه و  H=�ھ�ر ا�( �%$ت، �G در ��ه �

�*  و ����' و �� � ود���J� ��  ،Kاد و ،و &'�!� ���ور و &�اG  �� ،ی'���6و  دھ�G  I در ، و8	�ه
+�. ز��ا در ھ� �B � ا... در ذات �'د ھ	�N� Oو�  �� ھ� +�ا�!وو ��در��  وا�=M!(  +	'ر��ک و*=�ن و 

H�ار دا�!=� &� ھ�ف  B ط�ف و��	�ن آدم &R و H"  ا*/6I ��	�+� �از ا�( �'ادث 8	�ا+"�+  و و
&� �8*�6ً �'د+� و ھ"!=� �  =�ھ   �ن��د�و ط�ف د�M�  ،��ن �=�� ا��Aد ھ�اس و &�!( �'د و ا�-

 ���'ز و �	Y	�ۀ �� در ��WدVت و �	��- ھ�ی ،ھ�ی �'د�WدVت و �	��- ھ�ی &�'رھ	O +/�  در �
��+  +�ار+�. @  

��  ��ن، ، دو*- ا�����، H�ار N!9 دو*!%�دانو وا�=M!( ��رک��W از �%$ت �'+�6ر ��ور�"!  �� +	'
I%� ن�!"+�J>ور�"!�+ �� ،&�د+� �ا��)!M=رک و و ا���'	+ �� �I%� ن در�� �Z+ �� �& د�- دا�!=�    را

�=�Aه &�'ر دو�- R	� %�ن ��&'ب و +��'د ��ز+�. در ��ود &� و	ا�(  ،ا����� و ھ%7 �� B%& ای��
N!9 �'د ��ن،  ا �� ا<�J+"!�ن "	� دا�!=�ا��از آ��د  &�د+� و ]"�&� ��ن ر ،&�'ر �� �Z+ ،��

  از �	\ و �( +��'د ��ز+�.  در ��6+  �� ا����� ور��م رار��9 ��
��رده ��ل از آن ز��ن �  Cرد. ط  ا�( ��ت +� �=�� ��ور��م در @��ن ر��� &( +��G ً�6��/�-ه ا� ،

�	�ا �  &=� و ا��Wد و��ان &==�ه و ��BI آن ھ� �!�	� -Wروز �� روز&� دا�=9 آن ھ� روز و� ، 
+�، از @�+6  ھ� دادا]$م @=^  و ��ور�"- ھ� آ�� 8��  ھ� &� �� ��ور��م "!�ده �� �  �'د. G�ا؟

 ��Z+ زم ،از *`�ظV ھ�ی  a�+ا'� B	���'I7و د�  ��	دی و ��b!Hی  و ھ� از *`�ظ ا�	 'I@ را ��ای
دارا ھ"!=�، وا�WHً در @=^ و در +��'د ���!( ��ور��م و در �cN ��ل و @�ن  از ��ور و ��ور��م

��رن ھ�ی در@� ، �CMر�� از ا+"�ا��6ع �'دG e=� ،و �'ر�� و ]�اق و ھ=� و ��&"!�ن و... ا<�J+"!�ن و 
  از �'ن ھ�ی 8��	�ن، +��'<K �'ده ا+�؟  و &� ��1 �� ھ�ی �"	�ر &� ر+^ �� �� �'ن

� ��ش ا+"�ن ھ�ی ��ر�� B	H )�ار 	�د، آ�� &�'ر ھ�ی 8��  �	�ا�'ن�  �'ا+� �'رد �C =�ارG/�ر ا�( 
  <�� &�ده ا+�؟�ھ  &=��Aوا+� �hال  ا�(

�C!� ھ'ا�	%� ھ�ی <�ا+"'ی 8�ض �%�6رد �'اjk ��ور�"!�ن در �'ر�� <��!�ده ��. <�ض &=	�  D�
&� اد]� ھ�ی ���  از ��د��ن �6=  �� ا�( &� �'د 8��  ھ� �� ط'ر �"!/	� �� 8	��"!/	� آ<��==�ۀ 

ر�- ����، آ�� �� �%�6رد��ن �'اjk ا�( �وه ھ� ھ�ی ��ور�"!  ��l دا]R ھ"!=�، +�د ه���  از �و
 �	"� ا�-؟ �%�( و ا+"�ن ھ�ی ���� و ��ا+��R و ��&�دار ا���ن +��'دی W:H  و &��� و ا��ی ا�(

�وه ھ�ی ��ور�"!  در @��ن د�	� و در �/'�9 ھ%� �  دا+	� &� د�!�+  در �	�اRa  �؛ ز��ا=<�� +�
� .�، ���� ��ور��م �� +E'اھ� ��++�' �� j:H و �� ا�( د�!�ن &'��ه ھ"!=�� ��  �'اھ	�  وا�WHً  ا

��ور�"!�ن را +��'د ��ز��، ا�( د�!�ن را j:H &=	�. ��ای از �	( ��دن �وه ط�*D و �/�+ ، ھ	V Oزم 
��ر�� ھ�ی د�=  در ������  +	"- ط�*D و �/�+  را �'رد k���ت ھ'اa  و ز�	=  H�ار ��ھ	�.

��&"!�ن ھ%� ��*� �� .�=&  � �	*'� D*ن <�ر�   ?�ھ� ھ�ار ط��+�J>9 ا!Nھ� �Hر ���	�، ��ز ھ� �� 
� ار8'زک �� �  ز+� �l� D*دھ� ز��ن ط�  � �G'G "B"�" �=+�� ا�( ��ر�� ھ� از ]��"!�ن  .و
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=�. ھ� &�ام ا�( دو &�'ر، و ���  از �W'دی �%'�� �  �'+� و ��&"!�ن آن ھ� را �%��- �  &
&�  ھ%Y=	( ��، �  دا+	� � ��ای ا��اث G=	( ��ارس &%B ھ�ی ��*  �  &==�،ھ�ی د�M�ی &&�'ر

ا&l��- ا�( ��ور�"!�ن �IE'ق ھ%	( ��ارس ھ"!=�. &�'رھ�ی 8��  +	�، �$ا�!l=1، از ا�( �/	/- آ�ه 
�G ����&"!�ن ا�-.  o/> و o/> :�+�ک�ه �'م و ����ا @I' ھ"!=� و �  دا+=� &� ���G%9 زا�R ا�( 

��&"!�ن ھ�ی �'ددر ������ @��ن، از @%�I در &�'ررا  �ن�  =�ھ ا�( ���	( &�!�ر�'*	�  'I@  =W� ،
  ���'ش ھ"!=�؟؟ در ��ا�� ا�( دو &�'ر و G�ا 8��	�ن+%  	�+�؟  و ]��"!�ن را

� و <�ا+"�  آ�� ا�( ھ� وا�WHً در <�� ��دم �'د ھ"!=�؟ �� ا+!�Zر +�ار��	IM+اران ا����� و ا�%!��	� �&
�  ارزش و �  �/�ار ���=�. آ�� ا�(  یدر <�� آن ]�اH ، آن �'ری، آن ھ=�ی، آن ا<�Jن و... و...

 �&  aھ� Bن، ھ%!�6ران و ھ%ا����� ���+�ن�	��!%�اران �W�  ��8 از �B ��د�p ا*%=�ک +�lر ھ%�
  ؟=�"!واWH  ھ و از روی د*"'زی ،=��  &=�/!'ل �'د 

�� دوام ا�( دور  ی�� واWH  رھ�a  از ا�( ���� +	"-. G=	( &�ر ه�%�6رد��ن �'اjk ��ور�"!�ن را
Cارد! ��ای ر�	�ن �� ــ ��ن�%�6رد ��ور�"- ��ور �  &=� و 8��  ھ� ھ� ��ط� ــ  %+ )	a�� ا�( +/:9 

 ً�WHوا �  �، G=� &�ر ���� ?'رت �M	�د:ھ"!= ?�د ����ن ا�( �G�R �  ��?�در 8��	�ن ��1'ل، ا
1 )E� )ا� ��، 	'Vی �=M	DIH ) و �'ن ر�� ھ"!	در�- ���� &� �'د ]��� �� و@'د آوردن ا�( ھـ ا

�. ]�DH ا�( ��زی ��V��ه �� ر�( ��زی �:�+�ک و 8	�ا+"�+  ��دا	� و د�- از ا�����a �� ھ'ش �	�
�H �� اھ� ��. ز��د'� e!=� ن��. ا<�J+�ن در G=	( �'ارد k�ب �رت و ���	� �'د �J�ور +�'���6ھ  @

�<-« و ھ�:» �	�ه. از ر��ه �$«  %Il  �'�  دار+� &� �  '�=�:ا* �& Rو ��  ،آ� B�� را  �
  »�.ا+�'ز

&� �� @I' ���	�ن آن را  �"!/	� د�- +�ار��،و@'د آوردن ا�( +=^ ����- �� ط'رـ ا� �'د در �� 2
��د��ن �  =�ه، در ھ�  �Aت �%�م�. ا�( &�ر آ��ن ���( راه ��ای +�M	��ھ� روا���M=� o=^ دار+�،  �%�

  �  ����.از �� ��ور و ��ور��م  '�9 د+	�،
3���+��  ��  روا�M=��=� o  دار+�، در �� و@'د آوردن ا�( داغ �%�، ھ%Y=	( ھ	O &�'ی &� �� �%� ـ ا

� �� ]'ا�� رو� ، روا+  و ��ر�E  �� �	��  ـ ا�b!Hدی ا�( د، ���� ��'�	دا��ن ����- د�- +�ار
آن  �و MG'+� �  �'ا+	 � &� ���� ��ور�"!�ن در &��A-  &=	� و �6	=	�a���= 6- �� �'د+" +N�ت را

 R	%آن را دار+�� &=را ���6ره و ��ای ھ �� �bH ً�WHوا �   !�	�، ا
	�ی ھ�ی @�ه ط�6I+9+ ر��9 ا�( +�Mر+�ه jk'� ت را در�N  \8�ب، و �� ��ودی در ��ر�  IW>

 &�'رھ�ی �%�ل ا<��/�، ��ق �	�+� و ���  از &�'ر �'+�6ر �\&�'رھ�ی 8��  و در ��را�!W%�ری 
�� �'ن +%  �'ان �'ن را « ��k B� �� K�ب ا*%�l د�M� ا<�J+ �  �	=�. و G'ن، �: a آ�	� ھ�ی

را در  &==�ه ای ان 8�ب، G'ن ا��وز، از �� روز�ر 8�ب +/W� R	(�%�م �	��- ��ار، �� »�"-
��ن ��زی  G�&	( ��زی ھ�ی@  ��	� ،�==&  ��=&  � �k�/� �%د و از ھ��=�	� ،�� �Mای ا�( &� د�

ھ	O +/:� ای از @��ن +���د، �� @�ی �� ��واز درآوردن ھ'ا�	%� ھ�ی در   ـ �� �K و �� +��K ــ�'+
، &� اDI8 �� رھ6�ان ا�( �وه ھ� ،و ��+B و �'پ �%D ا<M( و ���ری و ����ب را&- و ا]�ام ]"��

��Ib`� ن ��ن ده ھ"!=�،��ن �� �'اد و�	رھ�ی آ�'ب زده و �`�ان  و �� ���'�&  WHو �� رھ6�ان وا
در �'ر �W/'ل و و  ،����- @��ن و �� آن @� &� �� +jN ،� و �� +/�ط +Z� ��ن�� �Cا&�ه �=�	== زا

ھ%9  � &�� و �%b	� �M	�+� &� در آ�=�ه ط'ری ]%� &==�. �� آن ھ� آ�!  &=='ش <�ا دھ= ،��C�ش ����
 ،ھ�ی �"!/� �9��l� �� -I �� ،آزاد یھ� ا+"�ن ن ھ� و ھI� 9%- ھ� �!'ا+=� از �K ز�"!( �� �9��lا+"�

  =�. ��� ���'ردار
��  ، آ+M'+� &� واWk	( آن 6:� �bH	K آن را دا�!=�، G	�ی ��ی +	"-. �CMار�� ��دم آن راد�'&�ا� 

�'- ،���� ���� �& �+'M+�%د، ھ'� -�'�� از دا+"!( ��ا��ی آن، آن درک &==�. �CMار��  و ���دم 
+�!"+�J>9 �'ر�� و ا��A� ،9 ]�اق��A� ، 6	* 9��A� ،�b� 9��A� .�==& ده�	�  را در &�'ر �'د، �'د 

 ،ا�- 8�ق �� I' در <"�د و �  �H+'+  و ��ور و زور'a  و �hا�!�Nده از �Hرت �� +�م د�'&�ا� 
  &�<  ����.  ،���� ��ای ھ%9 ��، و ��W از  H�ن ھ�ی �!'ا* 

�G ، �G ��ر&"	�م ����، ـ ا�b!Hدی ـ <�ھ=M  "!� �	�� �� �	 ،یھ	O �	"!� <���� �`%	�  ?�ور
�� ا�!�Nده از +	�وی +�H ��  ��Zرت �'ل +!	l� 9A%�ی �� ��ر +E'اھ� آورد.  ،*	6�ا*	�م و ا�$م و...
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��ه ا+�، ا� <�دا وV�� ^=@  jkران د��وز ا<�J+"!�ن، &� ا��وز �� زور �'ل �B ��6 د�'&�ات
�ا]'ض �'د، ھ%�ن  KI:�  ��� B� -�'�� B� و ط�<�ار DbW!� رV�� ^=@ 6ھC� ی 

   �'اھ=� �� و روی ا?I  ��ن را +��ن �'اھ=� داد.
، د�!� +� ��*� ای &� دا]R �� ط�*D �� �  ر�%  &��� R�'I "����� �6"�"�=����(، ا� د*!�ن ��ای 

+%  �'زد، ��ا�H ��ای ��د��ن �'د ��ن از &�ان �� &�ان @��ن �6"� د�M�  را ����، و ھ�اران �����
  ���� �"'زد. 

�`�ان ��و��م و ��a� �`�ان ھ� در @��ن، �� �%'ل �`�ان <I":	(، �`�ان ھ�ی +	"!=� &� ھ	O راه 
�%� ��G دل �"'زد، از �� ھ 8��	�ن �I  +�ا�!� ���=�. +�Mر+�ۀ ا�( �:'ر ا�%�ن &��� دارد &� ا

 Bا�  WHاز�� �  �'د. وا��  
M=� در �G و �'ن @��ن، �G در ��ر��+'� د�R و ا<�J+"!�ن و ��*  و ��در�� و �I	�a	� و �� H���+	�ن 

و ا�( ھ%� ا�� ھ�ی ���ر و +N�ت ��ری را &� آ�%�ن رو�(  ؛��از�� و �'ر�� و... وا�WHً دل �"'زا+	�
� ،�� را �	�ه ���!� ا�- @��ن و ز��6 و آ� �	+�� �ز+�   ،و �CMار�� &� آ<!�ب ����ن و �م و رو�( ؛

   �"�زد!! و �� ?�N رو�( ، �م،در ھ� @�a  &� ھ"!	� ،ھ� �B از �� را
  
   
  


