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ا&��� �� �� ود، ��'�5 �� ر>'�ر �� دارد. روز �� ��� ھ:'� 9ذ'� در �7وط� دا��5ه '3ران از �زد&1 �ھد ر�دادھ� 
&ل ��&�ر ��ده ای از �ودم. ھر *�� �� 'وا�د رح �ود را از آ��� د&ده ا�ت �&�ن *�د. �ن �� رح و-�&? ��� <ردازم. '7,

 .<&��دھ�ی ر>'�رھ� را از ��ظر �ود �� �و&�م
�� ا9ر در �را�ر ا.'را�Gت ����Fت آ�&ز از �ود �و�ت �� �رج دھ&د: 

 .اوI: ��'ر�Gن *&�� �� دل �� 9&ر�د
 .��K&�، �� 'در&J 'رس �ن از �و�ت �� زا&ل �� ود و ا&ن �ر�وردھ� �رای �ن .�دی �� ود

 .��س ��.ت و Lرور �� *��د�KF�K، ا7
 .را���، د&5ران ھم �'در&J �� آ��ن �� <&و�د�د

�����، ا.'را�Gت در ز�د�9 ھ��5ن ��3د&�� و <�&دار �� ود و �� ��� از ز�د�9 روز�ره �ن '�د&ل �� ود و �� �ل 
,و9&ری از 7ق -��و�� آ��ن ا.'راض د&ر<�&� در ط� ز��ن ادا�� �� &��د. ��� �را&ن �ر �Oف 'Mور، �ر�ورد �� ��'ر�Gن و �

��زا�� �� و&د *� �دون �Oح در 9ِل �� ��رد �ود ادا�� » دوUل«�� *�د. در وا-? ھ��ون ” *دار“��� *�د �,�� ” ��?“ھ� را 
9:'� ادا�� دار'ر&ن �وع �وا��3 ا�ت �ون ھ&�&1 ��� 'وا�د د&5ری را از �&ن ��رد. ا�F'� ���ن ا�ت ” دوUل در 9ِل“�� دھ&د. 

ود *� ا9ر �ر�ورد ���&م �وج �9'رش �� &��د. در <��Y �� 'وان 9:ت: 
 .اوI، �&�ن ا.'راض از �م �� *�ھد و در Mورت ر�&د�9 �� �ط���Fت ا7'��ل *دار �ودن را �� *�ھد

������ ا�ت و  »راه 7ل«:Zت، » دوUل در 9ِل«��K&�، .دم �ر�ورد، ا��7س ھ�د�F �&ن طر>&ن را �&'ر �� *�د. در ھ����5 
 .«�� راه 7ل«�و�ت، 

�KF�K، -��ون، ا.'را�Gت L&ر�و�ت آ�&ز را ��? ��رده ا�ت. �5ر آ��� ا���� ��واھ&د ھ&\ ']&&ری در رو&� ا��دادی �ود �� 
 ..�ل آور&د. �ب! در ا&ن Mورت �ود �� دا�&د و ��,�''�ن؛ ھ�&ن

 �� ��&د *رد؟
>رھ��5 ا&را�&�ن. ��ری  - ا�'��.� ا�ت و 9�&ش آLوش �� '�وع �&��� -���راه 7ل ا���� و دراز �دت &1 راه 7ل �& .١

 :از راه 7ل ھ�ی Z7و-� و �&��� را <&ش از ا&ن �&�ن *رده ام. ا&�1 �ر�� راه 7ل ھ�ی �Zط��
٢. ود. ا&ن F:�ظ� ا&��� ���ری ھ�ی �3ور &<وِر '7ر&1 ��واز�د و �� F:�ظ� ھ�ی �&�ن '�3 �ر آ'ش *&�� �&�>زا&�د ��&د �'و-ف 

 �'�� ��7M تھ� ��ری از �وا��ن را �&ش از <&ش '7ر&1 �� *�د و ����3 �رای ���&ت *�را�� >راھم �� *�د *� �ود در <
 ��*� >Zط ��� ھ�ی ��روت دردھ� و ز�م ھ� » *�'�F&زور&�ت«ا�د. ا���ر ���3ت ز�م ھ�ی 'وده ای را >��ل ���&د. F:�ظ� ھ�ی 

در » �&��ت �د&ت«�د. ھ�وز ��� دا�&د *� �� ����� �� *رده ا&د. از ��ھدات �&دا�� ��&ن �ر�� آ&د *� را �� ھم �'Mل �� *
د�'ور *�ر -رار 9ر>'� ا�ت. ا&ن �&��ت *� در �وع �وا��3 �&����� �'�,� ده ا�ت ا9ر �� ���ن ا�ت �ر�� را �'ر���د و از 

ھ� را ھم �دت ” �ودی“را طو��I 'ر �� *�د �,�� » دوUل«*� �� '��3  *�رزار �� *��ر ����د ا�� ��3'ر&ن آ�&ب آن ا&ن ا�ت
را *� ��3وری ا���O '� *�ون �رای ���Z,� �� ا.'را�Gت ���ر �� �رده ا�ت از ا�'را'ژی » راه 7ل 'وده ای«�&زار �� *�د. 

دم �رای *ور و �ظ�م �طر��ک ا�ت؛ ھ�ی >Mل ���ز.� *��ر �� 9ذارد &� 7دا-ل آن را ��&�ر *م ر�ق �� *�د. *��ر 9ذا'ن �ر
ھر ��د -��ل <&ش �&�� �ود. ��ر �9'رده ای از ا&ن �وا��ن از ��س د&5ری ا�د. ا&��3 را ��&د ���ت. ا&��ن �ر�ر از *&�� ھ�ی 

�� ھم �'Mل 9و��9ون و آرزوھ�ی �����'� ا�د *� �� 9:ت �&�&د. ��� ھ�&� ��رو'� از ا&��ن در ����� و�ود دارد. ا&ن ��� ھ� 
» ��'�ر&�ت«ا�د. ��� *�&د �� �ط���Fت ر�&د�9 *�&د �� ا&��� ��� ھ� را ����1 �ز�&د. �� �� ���� ھ�ی '&�� 9روھ1 ھ�ی 

�وا�� �&�'&د *� از ����� �ر&ده �ود�د. ��ر و�&�� از ا&��ن ھم �� �7Fظ >رھ��5 و ھم �� �7Fظ �&�زھ�ی اوF&� ز�د�9  ۶٠دھ� 
ر آ��� �� ھ�� ا-�ر و I&� ھ�ی ����� �'Mل ا�د؛ �ون در ���واده و *و�� و ��زار�د. ا���� زراد���� '7ت >�ر�د و ��3'

ده ” د��ر >,J '7,&,�“آ��ن ���واده ا�ت. ا&��3 را '7ر&1 ���&د. ا���� �� ا&��ن را ��� ���&د. �� -ول آن ��Zم ��Uول ” >�ری“
 .ا&د

ا���� ��� 'وا�&د �� ا&��ن 9:'5و *�&د؛ �5ر *���� د&5ر. �&روھ�ی �د�� را ھم *� �رای �ود ��-� �5ذا'� ا&د *� �'وا��د <� 
در�&��� *��د. در ��ل ھ�ی 9ذ'� *,&پ ھ�&� از �و�وا��ن و �وا��ن در >�Gی ���زی �� د&دم *� �ر�ر از *&�� و �:رت و 

م از ا&��� �و�وا���� L&ر�&��� ا&ن ��&ن �و�ت ط,ب ده ا�د. ا&�1، ا��، ھ�� آ��3 در ھم �م و �و�ت �ود�د. در 7&رت �ود
آ�&�'� ا�د و 9و&� >Mل �'ر*�ن �:رت از وG? �و�ود ا�ت. ����ن �7&راZ�Fول و �&�ن '�3 �ر�� از ���ران ھ� *� �� 

 .ه ا�تو>ور در >�Gی ���زی ��'ر ا�ت ا':�-� &�� از .وا�ل �ل 9&ری آ��ن �ود
*�ر*رد �ر�� از ا&ن ���ران ھ� و ���ری ھ� �ر&1 <روری �وده ا�ت. ا&��ن �ود ��� از ����F ا�د و ا&��� در ����ر ر��� و 

 .�� 9&ر�د '��3 ��� ھ�ی ��روت را �� ھم �'Mل �� *�د» 'ر&�وِن �و�ت«در Mدا و �&�� 
�����&� -درت <&ش �&�� �� *رد&م. ا�'�Mص �� ا&ن �رھ� و ا&ن ��&ن روزھ�&� را �� دا��� ای ��&�ر و�&�'ر �رای دوران  .۴

ا���ن و-وع ورش و ھرج و » ��9ت -درت و ر&��ت«*ور �دارد. �� دI&,�، <س از &1 دوران طو��I از ��Kت، در ھ��5م 



دور �� �� 'وا�د رخ  �رج �و�ت آ�&ز و -'ل و �Lرت ھ�ت. آ��� *� ا&ن ھ:'� ھ� رخ داد ��ن داد *� در آ&�ده ای �� ��دان
 .دھد؛ ا9ر اھل .�رت و <&ش �&�� ��&م

در �وی ��'ر�Gن �� �� 'وان 9:ت؟ ا�F'� �� آ��ن ھ&\ د�'ر�� �دار&م و �ط�Fب �� را �� �� �و�د و �� �� �وا��د. آ��3  .۵
�'� ای *� �و'� ھ�ی �� را �� آ�Zدر �'�وع ا�د و ����س *� ��� دا�&م �� �5و&&م. �� >Zط �� 'وا�&م �� ا�دک 3رو�دان >رھ&

�وا��د 'وM&� ھ�&� 'Zد&م *�&م: در ��? ھ�ی ���واد�9 &� در 9روه ھ�ی ��� ھ�ی ���زی 'Oش *�&د *� آ��ن را از �و�ت 
» �G3ت رو�5ری و �د�&ت �رای <رھ&ز از �و�ت در .&ن 7ق ا.'راض«<رھ&ز دھ&د؛ '�ر&Y را �� ��'ر�Gن &�دآور و&د؛ 

و �و�وا��ن راه ا�دازی *�&د '� از �و�ت �<رھ&ز�د و �رز �ود را از آ'ش ا>روزان �دا *��د. ھر &1 از �� -ط�� �� �رای �وا��ن 
��ری از �و�وا��ن و �وا��ن در '���&م و �و&ژه در ��� ھ�ی ا�'��.� �� 'وا�&م �� آ��ن 9:'5و *�&م. 

و �� >�Gی ر��� ر���� ای د�'ر�� �دار&د 7دا-ل در �7ل *� >�Gی ر���� ر��� در &ِد ا>راد ��ص -رار 9ر>'� ا�ت 
9:'5وھ�ی �3ره �� �3ره &� ���زی �� 'وا�&د اKر 9ذار ��&د. �3م آن ا�ت *� �وج �م و �:رت �و�وا��، >رھ&�'�5ِن �� را ھم 

 .�� �ود �َ�َرد
ا�&م �� آ��ن ا&ن ھدار را �دھ&م *� ��3'ر&ن و&ژ�9 ��'ر�Gن، اKر <ذ&ری ر���� ای آ��ن از ��رج از *ور ا�ت. �� ��&د �'و

�ش و �و�ت �Zض Lرض ا�ت و 'Lود. ھر9و�� ا�ون آ��ن �� Mور'��7ب ھ�ی دIری �رای �ر�� ��رج �&��ن '�د&ل �
ھ&\ �&ری در آن �&�ت. ا&��� *ودک ده ���F �� -'ل �ر�د، *رد�'�ن �� �ون *&ده ود، ���� ا�ن &1 ���واده در *��&�ران و 

�د و ���زه او را در ��ده *رج �ر ز�&ن �ِِ��د �� ھ&\ ����3د ُ�� ?&�< �,��ورد '�رض -رار 9&رد، &� ا&��� �وا�� را �� 
 .��طق ا����� ��ز�9ر �&�ت

��&د ا&ن ھدار را �&ز �دھ&م *� '�3&دات ا�را&&ل و آ�ر&�� و <�&�ن �ر��م و F:�ظ� ھ�ی *ور آذر��&��ن و ھ���&�5 ط���Fن و 
.ر��'�ن و ��زی ھ�ی رو�&� و �� 'د�&رھ�ی دا�ل، ھ�� و ھ��، ز�&�� ���5 ھ�� ����� �رای ا&ران >راھم *رده ا�ت؛  آو�5ری

 .ھر ��د ا&ن ھدار را در در�� ���ت ��&د �� ��UوIن �ود��ن �دھ&م
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