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	�وق ر��م   

��ل �ر��ده، �ر��� د��� �� ����ت �ری؟ 
�� &�  -و 
��%ر � �رد  �%�د��  ود  ��د$�ً  ا"ر طرف ��ل �ر��ده از ���

�)ل 
��وان رو�داد  ���د$� � ا�ن 

ھر ا�ن ا
)�ن �12وه و�ود دارد &�  از ���ب د�/ر ا
� –را در طول ��ر�. و-رض �+را���ی ا�ن *رز
�ن (�دا &رد 
�5  ���د$ا�ن *رز
�ن  از یدر ھر "و�� ، �2ظ���
&�ور ھ�ی  
��ن ا�+�ن ھ�ی &� در ��� درو  ا��7ق ����د.ای 

و 	�د � �ظر 
�ر*د &� ھر"�ه �ردی در  ا�ن "و�� �وادث دور از ا��ظ�ر ��*ت.� ز�د"� 
�)��د روز 8ر ی (��ر���
�د*ت � *و����دن �رآن و دور از *��� ی ط�2�ن �رور�*ت و دو2ت ��*د ا�+��*��ن  ، در�)� از &�ور ھ�ی 8ر

آ*�ب  ا*ت &� � ھ
�ن د�2ل ، ھ
�ن ر�وردی &� � �ر��ده �د � او ��ود.ز�د و �� � او ;��ن ا��5
� زده �ود

�و�� و �
ر&ز ���ری را  ،��ص رو�داد���*� ا�ن �; �
��واھد ��  �
�ز از
� ط=د و از  �
&��ر  �ن *�� و �� ��
 از .*رزده ��وددرا ا�ن ��=*��ن �)��م، ور�� روزی ��*ت &� ز��، 
ردی، �� &ود&� -ور � *�د"�  
5م  ا�ن رو�داد

ر�����  �دن*ر ر�دن �)ر��، *�/*�ر�
و�� ھ�ی ر�*�� ای ا�ن �و�ش ورر�ت در ط� �� *�ل "ذ��� 
��ود از 
ر &�ر&��ن �=و�ز�ون ط=وع  �=

�ً &� . ا�دھ
� از آدرس د�ن ا-
�ل �ده  
��*���7 ��م رد &� و �=*
� از ا�ن  � Bھ�

ھ�ی د�/ر 
��7وت 
�*�زد ا�ن  رو�دادرا از ��ل �ر��ده ا
� آ�;� رو�داد ھ� &
�ر از ��ل �ر��ده درد ��ک �وده ا*ت. 
� د*��ن  ، ��
�ل و ��ھل ��� �و*ط ط�2�ن �رور�*ت و �� 
ردان 
�	%ب ا*ت &� �ر��ده 
���د �)ر�� و ر�� �(=

�ر�
��ی &
ره  ھ� 
ردان �وان �	=�م ����� و �5ر���ن در رار ;�
�ن ��رو ھ�ی ا
���� و ده ��ر�ن  ��=م رداری 
ل �%ور *�/*�ر، 2/د 
�ل ��.�د� آ�ش &��ده و�)ل   

ل��
��د ،���	�در ا�ن ا�ن ا*ت &� آ�;� رای 
�  ا
� ل
�� �)�� ای *��ر 
5م  و � �

��*���7  ،�و�ش و رر�ت 

�روع،  
ردم 
�  -ده ای &$�ری ازرای  D

ل &�- ��=�1  ر*ول Eد���، و ��� ��5د در راه د�ن  ی �ر����
(س از ا�ن  *�-�ت ر او�2ن ا"ر &� آ�ش زدن �رآن �و*ط �ر��ده �1�1ت 
�دا�ت. *���ن ا��ز ���زی د ،
��د، و د
��و


� ا*��د �ر-��ت در دا��/�ه ��دھ�ر �� روز 	د از ا�ن و �و��� ا�ن ��ل �و*ط او ،رو�دادD*ل ا
. �Dش آ��ی 
ز
���=�ن ا�ن ���	� &� "و�� -ده � ھ
�ن %ورت (��ھ�د"� ��%ل &رده ا�د. �Fر�=و"�ری �)ردن  ��د$� رای �و��� و �

رد  ه"ر��ن ا�رار از ���واده �ر��د  .��د$� ��رو ھ�ی ا
���� از ا�ن�
 Gری روا�� ر��
�ر ا��)� د��ر ��ن از  ��

و ��Hره ���ن �دان ھ�G   د&��و ا-Dم ا�ن �ر را���ن &� ��د �ب ھ�/�م  �*د د��ر �ود را "ر��� �5ر را �رک 

� زن را 
���د ��ن دادن وا&��� از طرف �
	�ت زر"� از 
ردان &� �
��� �ون *ردی  �%��� ی ����ر �

�دا�ت ��د ھ
�ن  تا��5م ر �ر��ده �1�1 ا�ن ا"را�ن (��م را 
�ر*��د &� �� ھم ��=م 
�/ر���د، ھ
� و ھ
�  د و
�)رد�

��ل 
�ر*�د و د�/ر ا��)�  �ز�د � *ر�و�ت  ھم ھر"�ه در آ��ده"و��  �=
و  د;�ر �واھد �د او&*� د*ت � ;��ن -

�ظور ا�ن ��*ت &� در �� &�وری &� ا&$ر�ت  .��د �ود ��
�ن ا�د  �7وس اشا2=*

ردم ��د ا��ز دا��� ���د &� 


1د*�ت 
ردم �وھ�ن &��د. �    ھر "�ه دل ��ن �وا*ت �رآن را آ�ش ز�د و �� 


وH در -1ب 	
��د &� ���ر�ن ��ل ھ��� &� %ورت 
�/�رد �
 ه�و*ط ا�راد �� "رواھداف *��*� �� ا��%�دی ���75 
� اھداف ھ�ی ��%�   �رای د*ت �� �%��
ل ر��
� ر�زی 
��وداز � �
در (س �� ���� &� 
	=وم �ده ا*ت . ا

 Bوده &��رد �� "روه ا�ن ��د$� ھ�� اھداف *��*��ل را  ا�ن � �ر��
� ر�زی &رده �� ا��%�دی �ود  �رای د*ت ��
دا��م ��� از �� �وط�� زر"� را ر 
�ر*د &� ا�ن ��د$���د. ھ
;��ن دور از 
�طق � �ظ  �آن ;���)� -ده ای 

ل �و���;�دان ��*��� *���ن ا�ن رو�داد ھم �ث . ا�ن �ور ا�د��� ��م ا"ر ا�ن �ر-� ی ��ل ;را &� � �ظر ��
ر*د  

Dی � �ظر 
�ر*د &�  از �%وردور ��� 
��د.  "ر���رو�ت د �ر از �ر��ده � *ر� ا��
�H زده 
��د ھم 
ردی 


)ن ،� ا��%ورت ر��
� ر�زی &رده ��د��ل را ا�ن   س طرح�	و�ذ �و�
��د�%ورش را ھم �)رده  ا*ت و   � �&
=� زن ،آ�5م ز�� &� �ود �� �5
ت زدن �� J ردد�ن(�
%د ھ� "رگ در�ده را  
��وا�د ،و ��ری �رآن ود ا*Dم را 

��وای ��ل اور  �رار دا�ت &�
و�	���  �� ھم درو ���دازد �� �)� و (�ر;� اش &��د. از �واب �دار &�د و � ��ن او 
ود ;ون ھرروز ;� در ���� و ;� در 
*�د و 
در*� ا�ن  ا%D �رور�� � ;��ن ��وا �� �)
� .ر &�درا %�د�

��د�د. ا%D ��� ا*ت &� �
� �ردی را ����� /�ر�د و ا��5م اھ��ت � د�
��ود، &�رز�ق  �
+ز ھ
 در��وا ن را � او 
*�ده و &م 
%رف �ر او را  � ا�ن روش  
��وا*ت �
�دا�*ت &� � ا�ن -
ل �ود � ا��ر �روت "و"رد 
�ز�د. ���د


 ��ت و 2/� �ورد و�
�ر &رد�د &� 
��L &�ر و &*ب اش 
��د از *ر �ود &م &�د. ��� 
ردا�� &� �ر��ده را 
را &� ��
	� در ;/و�� و � ;� *�د"� "رگ ھ�ی �
�دا�*��د &�  و ،زده ا�د�� �د*ت � ;� ���&�  �%ور �
�)رد�د

&�  در ا�ن (�دار ود�د =)� آ��5  د و ���ب ا�*���ت ��ن را 
�در�د.��)�ره ھ�ر 
��وود درون ��ن (رورش داده 

� �ودو��� د��� D*دھ�د و ا�
.  را ا���م   
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ا�ن ��د$�  �ل طرح ر�زی �ده ��د رو�دادی ود �%�د��  &� ��1ب ر�� و�ظ�ھر �ر��
� از  ��ش از آ�)� �

� را ��
	� را از ;5ره ی ا�*���ت و �وع دو*��  Mھ�ی ز�ر�ن و (����5 �رھ� ��H ردا�ت و �
�*��ت. ا�ن  آ���

ی ا�*���ت، �و-دو*�� و &را
ت ا�*���  رو(وش ھ�ی �ش ��*��د رای �ظ�رھر و رود�داد ���ن داد &� �)رار واژه ھ�
دا��ن ��ر�. (�G  ،را*ت �� دروغ ،�ر�ب د�/ران. ا�ن رو�داد و �وادث  
�	دد د�/ر از ا�ن د*ت ���ن داد�د &�  اد-�ی

ل از ��ر�. 
� دور *�زد.� ھزار *��2 ھم ��وا*�� 
� را از و��� "ری ھ�ی 

، و زور"و ;پ و را*ت ا�راط��رد�ده ��*ت &� ��M ھ�ی ;�د دھ� ا��ر، �*=ط ����ن "روه ھ�ی  ��ی �� و
"روه ھ�ی �)�7ری د*ت "ذا��ن  �ز،  %د ھ� 
در*� د��� در "و�� و &��ر �5رھ� ��*�س�)و
ت ھ�ی ��&�م و ��*د، 

�/��� "�ن �	��2ت 
�)��د یدر �=�J و *ر�ز "�ر �2�

��ت � �و�روس ھ�ی ��و�ت (رور 
���د ا��ز ، و�ود &� 
�
در ا���د ��� رای ا��7ق  ���زی و ا
$�ل او، ���وا�� ��رو ھ�ی ا
���� و ��Hر -
ل 
وز���� 
Dی �	و�ذ �و�س، ھ

��د و �1ش 
*��1م �� �8ر 
*��1م دا��� ا�د 
و$ر وده ا�د  ���	�ا���دن ا�ن � �& �=
از �ظر دور ا�دا��� �و�د. ا
� -وا
*�ر *�زی  ا�ن  از �ظر
ن در&� ��
��
  :از ا�ن �رار ا�د درو�داد و������ ���دی �ر 

در��
	� ا�ت �ظ�م ارز�� -ا2ف   

�� "روه ھ�ی ا�*��� ر
��ی آن �وب ودن �� د ودن (د�ده ھ�ی  د�ظ�م ارز��، �)� ی از �ور ھ��*ت &� ا�را
ھدا�ت و (�ش ��� &�ش ھ�ی ا�راد �زی �	��ن،  ش ا*�*� درا��
�-� را رای �ود �	ر�ف 
�)�د. ا�ن ارزش ھ� �1

(�
�
*��ر  ا-��ر��-� در ��
	� از �د، ��ً �و�� � اھ
�ت ارزش ھ� در �	��ن و ھدا�ت ر���ر ھ� و�	�
Dت ا���H� 
ر�وردار ا*ت. Qارزش  و ��  وا� �
	� ا�ن ارزش ھ� را %د
� زده، �� �ا*ت &� �داوم ��M و �و�ر�زی در �

و  ��Mو د�2ل اش ھم وا�Q ا*ت ;ون  ،و �د ارزش ھ� ��ی ارزش ھ� را 
�/�ر�د ،&�
D د"ر"ون 
�*�زد
رھم �ورو ھ
� ;�ز را ز�ر و رو 
�)�د �ظم ��&م و��رازه ی ��
	� را رھم 
�ز�د �و�ر�زی � . �	
دن �ظم ��

�� ھم Dل �+��ر �+��ر اررش ھ�ی ا�
�د. ا
� ا�ن ��M�� �5 ��*ت &� �ظم ��&م در ��
	� را رھم 
�ز�د. -���


��وا�د �وادث و �� ��وHت ا��
�-� ا��%�دی *��*� ھم ���د. در � ھم �وردن �ظم ��&م و � ارزش �دن 	� �ط

�� در &�ور 
� ھردو -�
ل ، Dارزش ھ�ی ا� ���* �	
و در �واب ھم ��M ھ�ی ;�د دھ� ا��ر وھم 
وا�� �دن ��
� ��5ن 
درن،ر��� ای  �
رھم �ورده و *ب �� ا�د�1ش دا���    �	
. ا�ن دو -�
ل *ب �ده ا*ت &� ��ت *��� ��

 �-�
ل از آ�)�"رددھ���ری ھ�ی ا��� ���7*��
ی &5ن را � ارزش ھ�ی د��� �� آرام آرام 
�����ما�ن ا
)�ن را  . 

� را ;�د  ،�
���م �	و�ضارزش ھ�ی ر��*�� از د���ی 
درن  M�� ر"ردا�د.  "�مدود و آ�شً د�/ر ھم � -1ب  �� 

�=وی و �رون و*ط����د*ت و "ر��ن ھ*��م. � ا���� ای �� ھ���ری ھ�ی ���� از ��M  ھ�وز ھم � ارزش ھ�ی 
��ر � *واد و�	=�م ����� ای 
� �/�ه � زن ھ
�ن �/�ه �رون و*ط��� /و�� ی 
$�ل ھ�وز &� ھ�وز ا*ت ��� در 
��ن 

 �ر�ورد 
��ود. � ھ
�ن �ر��ت ارزش و ا��رام  �	�
� رو(وش 
درن، ھ�وز ھم � زن 
���د �� ا ��ا*ت، ا2

�-ت م =*� &را
ت ا�*��� �� ���� 
	�� دارد &� � �ودن  Mر�
 و ھ
� ��ھد ود�م &� ;/و�� .��ود �)*��ھ

ودن � آن   Mر� �و ��� ر �*د �  درا ز�ر(� &رو �
�م ارزش ھ�ی ا�Dق  &را
ت ا�*��� (�روی از �
�-ت و �
 ��ن �ر��ده ھم ر�م �)رد. 

د�ن زد"� - ب  

5
� دا د�ن زد"� -�
ل د�/ری ا*ت &� در آ�ر��ش ا�ن ���	�

	� *��� و (���. *ت��� ا�1ش �� �
���د  
درندر �
ا
� ا�راط  در ھر ا
ری، 	�. �ا
ر�*ت &�
D ط �رھ�M و ز�د"� 
ردم د�ن در ��ر و (ود ی ا�+��*��ن ��ور "*�رده

ودی 
�)���د��� در د�ن، ز�د"� را ط��ت �ر*� �� �� وارد �دن (�ی ا*. *���� و D�*��* و  در ا�+��*��ن م
دو2ت 
��ھد�ن �� � ا
روز آ�1در ر طل د�ن &و�ده �ده ا*ت &� ���/�ه د�ن در �%وص (س از روی &�ر آ
دن 


D وار�� �& �	
=)� ا�*�ن ازاری  ،د�/ر و*�=� ر*�/�ری ا�*�ن ��;���)� اد-� 
��ود، د�ن � ا�ن 
	�� &�  �ود،��
�ود را �رچ داده ا�د �� ��
	�  ھ�ی &�*ب &�ران د�ن �
�م �Dش در ط� ا�ن 
دت .و د�ن �رو��ن �ده ا*ت رای د�ن

را از *ر �� (� در &7ن د�ن (�;�د و ھر%دای 
��2ف را � �=وار �)�7ر ��*ت و ��ود &��د، و ��� را طوری آ
�ده &��د 
د�ن را  �
�ر ھ
� ��ھد ود�م &� .�داز�د�� &� �1ط *)� ای د�ن در "ردش ��د و د�/ر ھ
� *)� ھ� را از دوران

ا�ن  از دم در 
+ز �ود �
ل 
�)ردرا و �را��  آ2ود *����د &� ��� ز�� &� �ود ��ری �رآن ود;��ن ��ز و زھر
�� "ز�ر  دا��� ��درای �روش ی ��ً در ;��ن �زار 
)�ره ھر&*� &� ا
�	� ��ن *�2م در�رد.   �
��ر زھرآ2ود

�زار ��ورد. &رده��*ت آ�را در د&�ن د�ن ر�/
��2 ا*ت  �� ���	� و  ;را 
�د ود &� "=���د (س � و *(س � �
� �	و�ذ �و�س ا��5م درو�8ن � �"=� ی "ر"�ن � ;�M و د�دان � ��ن �� زن ا���د�د و �� ا��)� ;را ا�راد (و�2س 

ود�د �ز ھم ا��زه داد�د �� ا�ن �
�-ت ��ھل و و��� د*ت � ;��ن ������ ز��د. ;و Q=*
ن ھم ��روی ھ�ی آ�)� 
 ����
��ل ر*���د�دا �%��� ای � �ون *ردی آ����5 &�   ھمو  ���ر در %���  و ھم  �
�-ت ��ھ=� &� �ر��ده را
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� ����ت ��ل �ر��د �� �)=�ف د��� وا�ب ا�Hرا ا*ت�%ور ��ن ا�ن ود &�  د
�)رد� �
�����ن دادن او را � �� ،

� ا�د���مو-
ل و������ �
  .، آ�;���)� 

طرز �7)ر آ
را��. - ج  

� &ردن� �
 �	

��ود &� ��� ،� ھ�ری�� ���5 و ا*�دHل &ردن (ر*�دن  ،در �� �1=� �و  
�دی . ھ�ر� اد

� دردا��ن ���=ت  �	
ودن  �� Mر�
� &ردن و (ر*�دن ودن وآزاد ا�د���دن ، �� در �رد�
�-ت ا*ت� ھ� .


و-� �
*��ر *�/�ن �ر از ��وا�� &� آدم و �وا در (� دارد را *�/����زد�� �دن � آن ��وان  &�*ت ا�
�وه ای  ،

� (ردا���د.  �	
� طرف ��د /و�د و طرف د�/ر � ;ون و ;را ��ود و (ذ�رد. در��� ���
از "5واره �� "ور ھ

ا�ن  .�د�و -
ل & د���د ��وز�ر د*��ن  �د و�د ھ
��� د�)�� 
�)�&�  در راط� �درت ���/�ه ر�ر دار آ�����5	�� 
� از راط� &ودک � وا2د�ن "ر���، �� راط��� �
رد و زن، 
	=م و ��"رد، دو2ت و ر-�ت و �دا و �ده  �راط� �

�

�ظور ا�ن ��*ت &� ھ�B &*� �ق ھ�B (ر*�� را �دارد. ��
	� ا
ر�*ت (ذ�ر��� �ده ��H ھ�ی  م"��ش در � ��. ا2

�)ل ا�ن ا*ت  ����1ً &� ;��ن ��*ت، �
ل (�*. ھ�ی  ن ه 
طرح �دز&� �1ط (ر*ش ھ�ی ا�� ا�را دار�د &� از 

را���ن و�ود د �%��

وع ��*��د =)� ��و�ق ھم 
��و�د ;ون �)رار آ��5 . ا�ن "و�� (ر*ا��� ��د�
ش ھ� �� ���5 
� �رد�ت و  &� ا�*�ن را  رای ���Fد و ��زه �/� دا��� (�*. ھ�ی 
و�ود ا
ر�*ت �روری. ا
� (ر*�دن و ا���1دِ 

ا*ت. (ر*�/ری �� �7)ر ا���1دی  وده ��وھ
��� از �وی "=� ای اش دور 
�*�زد او را 
*وو�2ت (ذ�ری 
�ر*��د و 
ا�*�ن ھ�  �آ
وزش &*ب �ود. از �1ط� �ظر �)�
ل �و2وژ�)و &� ��د در ا$ر �
ر�ن   ،(د�ده ا�*ت ا&�*��، �� ذا��


��و�د (ذ�ر�د را���ن 
�در و (دراز طرف �د �
�م آ�;� ��"ز�ر رای ادا
� ���ت در ز
�ن &ود&� ��7" �، ;ون �
���د &� آ
وزش ��&ود&�ن و ا"ر �-ث ��ودی ��ن �واھد �د. ا
� ا�ن 
ر�=� ا"ر "ذرا ���د اوا
ر آ��5 &ردن در 

ر�ورد ا���1دی دا��� ���د، ا"ر 	� �;/و�� � (د�ده ھ�ی ا��
�-� و ط ��ل د� ر*د �ز ھم %د *�ل ھم -
ر ��ن 
Hو
د*ت ��ن � دا
ن ;و(�ن  &� ا"ر و. دھدو ;و(��� �واھ�د "�ت �� را���ن ا
ر و ��5 &رده �وب را از د �
�ز  

در ��ل �ر��ده د�د�م &�  .�)ر &ردن و 
*�1ل �%
�م "ر��ن را ���
و��� ا�د ل;ون 
*�1 �د�)
��ر*�د "=� را د��ل 

�ت دا��� ی ا�)�روھ� �� "=� ای �H;/و�� ا�*�*�ت "ر&�� �	
، �س �ر�م و و�دان آزاد ا�راد را ا*ت ا&$ر�ت ��


�ل &رده ا*ت، &� در ����� �س 
*وو�2ت و (�*�/و�� در رار و�دان را ازآ��5 *��ط *���� ا*ت�
 ;ون ،

L �� "روه 
�ول �ده ا*ت� �طرز �7)ر ا�*�ن ھ� را �� "رِگ  ا�ن �وع .�� �رود �ود را 
*وول �
�دا�د 
*وو�2ت 

��د و "و*�7دی &� *رش � آ�رش �م  �=
�ر 
��ورد و �� ھم "و*�7ِد "و*�7د. "ر"� &� ھر �2ظ� آ
�ده � �"رگ 
��� ا"ر در (�ش ;�
��ش ز�� &� 
��وا�*ت و �واھر و 
�در ی ا-�راض �ود را =�د �)�د داوده و ھ�;/�ه %

��ل ر*د.�ودش ��د � ���L �ر�ن �)ل  �  

��د �	�ب &��م از ا�ن &� ;را ا�ن �
�-ت و��� و ��ھل از �ود �(ر*�د�د &�  � ��
��ود؟  آ�� &Dم �دا ھم *و����ده
� �)ر ��ن ؟ ;را �ده ا*ت د*ت ا�*�ن ی ;را ز�د"� �� ا�*�ن رای ��ن � ارزش �ر از ;�د ورق &�8ذ *����

و  ؟ ا*ت��د &� �دا آ�ر�د  
1دس �ر ا*ت از ا�*���  ���د را���ن ن ھ� �و��� ا�د &��� را &�ه ا�*� &� �طور �)رد

�ن �ود *و����دن �رآن را د�ده ���د �; �ول &رد�د؟  *�ن;را دون ا��)� �ا�ن �وع طرز �7)ر �	��  د�/ران را 

ول &ردن �)� از �
=� د�ب ����	� 
���د ��ل &�  ھ� 
�)Dت ���دی &�ور 
�*ته ھر ;�زی را دون د�2ل * �5�� ��
*�ر�و�  ه�ر��د �(=رای *ر�ز "�ری و دام ا�دا��ن �وا��ن �و*ط "روه ھ�ی ا�راط�  ��)�ل داده ا*ت  را
��ود 


ذھ� و �رور�*ت ھ�.  

 ً������7�%وص -وا
ل ز��د د�/ری  در �H "��7 آ
د &� ھ
;��ن & �
)ن ا*ت 
 ،دو2ت ��*د ��د �� *ب �ده 
��ل ر*د ��رار /�رد.ر��� ���  در ���شا�ن -وا
ل ��د  از ھر &دام&�  ،�ر��ده  �ا
� از  �د ه و 
ورد ارز��

روی ا�ن *�  و &�ر �
ر&ز ،
5م ا*ت و 
��وا��د &�ر ھ��� را ا���م دھ�د
� �ظر 
ن آ�;� رای 
� و رای �رھ�/��ن 
 H���د &� در �
 �=
  ��م ردم.��ز -�

 ��	���Dز*�زی ارزش ھ�ی ا��ا�*�ن ھ� دون در �ظر دا�ت  ، �1وق و آزادی ھ�ی ر 
��ی ا��رام � ز�د"� 
 و 
��*ب ر"ردا�دن  د�ن در ���/�ھ� &� رای د�ن 
ط=وب�	�ض د��� و . ر�L د�ن زد"� و �ور ھ� و -��1د ��ن


)ن ا*ت
��ن 
ردم در �ردورزی  و �رو�G �7)ر ا���1دی �رھ�M ا*ت. (�ش و "*�رش 
، و از ��د �ردن �� آ��� &� 
��ل �ر��ده �	���  .  

 


