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ر ���
 در �ط ز��ن�  


 �ط ��� ز��ن را آ���ن �ردن و �����  


 �� از ��و�ری آ��ه���  



 �� آ��� �ر�����  �ردد �� ز �

�و�دی د��ر، �روغ �ر
زاد((  

 


 آ���ن �
 ، �ط ز��ن را ��د��ران ا�"!ب���� 
�د. �������رزه  ���شِ  .���
 از ��و�ری آ��ه �
�ْ� �(وھ��د ز��ن �����ن ا�"!ب  '&�� ���ب ا���ری، آن���و�� �� در �ر�ت �د�-، د,�را�� و +رو�



 ا�ت �� ��زش  ��د، �(
 از �دازه �&وه ��
 ھ����ْ  ���هدھ�ی آ������در �ب و  از ژر+�ی آ��
  ا�ت. آ���ن ����
 0ر��ب �رده �� ��ب

��ش د��ران ا�"!ب، ��ری ا�ت ��م و 1روری �� � 
�!"�
 و ا���� ،
ارز���
 ����3ه ا����'

 �ر و 0ردا��
 ���رده ی وا��وی ژرف ������ و ������� ����واھ�م، +"ط ��  �ر ا�ت. در ا�



 زن و �0را��ن �����ت آ�5ز  �را������ از دو ��ر دا�ِت روز ��ا�ن ر���� در 6��ن روزی، �
�  ا��3ز ����داز�م. ظر، 0ر�وی د�3ر �را�ن رو�داِد ��م و �3ت�

 

  »ا���ق ��ده�� «��: 

�ش ��8ن ا����'
، ھ���� 0ردا��ن �� � �� 
;�ت ��ر��
 ـ ��ر�
 �� وا�89ت ا����'
 �� ارز���

 ا�ت �� '!وه �ر ���8&ش �� داده��' 
�"دم �ر آن و  ھ�ی ا����'
 و ��ر��
ِ  �� ھ��
 ا����'

�ش �� '��ِل ��ظِر ��ش)��ِر ��9د، ��ه  ��8�ر �� آن و �� آ��6 �ر�واھد ا���3ت، و '!وه �ر ���

�د. ���ش  ھ� �� رو�دادھ� �����ز �
 را از ����ری وا�89ت ���د �� آن �وا�د و�ژ�
 د�3ری ��ز دا��� ��

�وان �� وا�89ت ا����'
 و ��ر��
، ' ھ��ت. رو�دادھ��
 �� �����ن �� د��ران ا�"!ب �(
 از آن
�� 

 �ر از �و�89ت و ��;�ت ر��
 �را�ب �زرگ ����
 ـ �(���د و  ا�<�ل �
 ��ن در +�1ی ز���


�د �رزھ�ی ����ر دور�ری را در�ورد�د و ���ت ا��8د��ن 6��ن ����ط ا�ت �� ��6��ن  �وا 
ھ��
,رزه  ھ��ت �� ھ�ی ھو��
 را �� ���ر ا����'
 و ��ر��
 آن ژرف و 0ردا��� را �و�ب �و�د �� ���0

��
 وا89
 ا�ت �� درآور�د. �� ��و���
  ی ��ده: ���د، ����0ر ا�!م، ���در ز��ن و �(�ن ��8


 و ��(ن ا�ت �� 0ژوھ�3ر �� ��ر����3ری در �دد 0ژوھش  ز���� ��ا�ت. ����را�ن ���!ً 0ذ�ر+�

 
ا�ن  ھ�ی ��ر��
 �ود �� �3ری در �رر�
او �رآ�د. ا�ر 6��ن 0ژوھی  ���� و ز�د�
�0را�ون ز�د�
����� �ر�د �� ����0ر ا�!م �واد �وا�دن و �و��ن دا��� �� ����ی �ود  
 ا���ن دا��وری در ز��

�وا�د را�ت ��  ا�ت. ��ف و ;�ت او �
 ��ر��
 را ;�ت �ردهی  ��ده ا�ت، +"ط �� وا�89ت �وده
��ررا��را�ت ���د. ا�� ��ث �ر �ر  �� 

 ا�ن �زارش، +"ط ��;
 ا����»
���ت، ز�را » '&�
8��ی 0ذ�رش  0ذ�رش را��
 ا�ن �زارش، ���»
 ھ� �� �م �رای آن ا�!م ــ د�ت��ودِن ����0ر » ا�
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»
�د ــ ا�ت و ا�(�ر ا�
 �ودِن ����0ر ا�! �و��ن �8ر�ف �
 و را +"دان �واِد �وا�دن �ودن» ا��، م�
���دی و�
 ا�ت. ا�ن ;�ت ��ده �ودِن 9رآن و ا��,تِ  ھ���� ا�(�ر �8�زه� ،
�ر�ن ��,وده و  ی ��ر��

�د. و�ران �
ا��وار�ر�ن ��ون �� د�ن و �� ا�دCو,وژی را �  


 ��  �وا�ت آزادی 0و�ش ز��ن و ���رزه '&�� ���ب ا���ری در ا��س �� �وا�ت ��ده����ی ا

 ا�ت؛ �وا��� �� �وا�ت ��ده��ورژوا�
 �رآورده » '�دی«ای �� در ����ری از �وا�-  ی �د

�� ا�ت؛ ھر6�د آ��� ھم �ده�
 و ��ری. ا�� �� ی د���ورد ���رزه �;��� �� ��Fق ا�ن �وا��� ای طو"
داری ��وده و ���ت. در ھ��ن �وا�- ��ز �ر�
 از ز��ن �ود در  �8��ی �را�دازی روا�ط �ر���� ��

�ده ����3ه ِا'��ل�ی ��ده و در ا��س  ��م ط�"��
 و ا��;��ر�ر 9رار دار�د. ا�� ھ��ن �وا��� ی �
�� 
��� ،
�
 �� د�(را��� در  �ر از �� �وا��� �را�ب �زرگ �د����8ر�ف را�H و در ی �د

���&� 
�ر�ن  ی آزادی 0و�ش، ا�(�ر آ�(�ر �(
 از 9وی �وا��� ��د. ھ�ی ����ن ����
 ا����ر �

 از » ��ده«ی  ی ��رو'�ت ا�دCو,وژی ���م ���وری ا�!�
 ا�ران ا�ت. ا�ن �وا���ھ� ���0)�

�ر  9درت�����م را، �� در ��د و ا�دCو,وژی  �6,ش �
 ھو�ت ���وری ا�!�
 را ����د�ر�ن '

3
، �&(� در ���6��د. �&��ن ا�ن وا�د ش ��د�د �
ا 36و� 

 ز�ده، +��1
 �� ھ��ِ�����را�ب  �


  �ر را در �ِط ز��ن دارد. ط&�د و 9درت �ِر ���
 �زرگ ��ز�ر �رای �وFن �و�ش �

�� در�I  ��ر�ر�ن ��وه �� ��و�ت م�� ا�دCو,وژی ��� آزادی 0و�ش �(
 از �"وق ز��ن ا�ت�ھ� از آ

� 
� Iن در����د �"وق د�3ری ا�ت �� از ز�ون �ق �19وت �ود، ھ�6 ��د. ا�ن �ق، در ا��س ھ��


 اھ��ِت '�&
 ���ری از �"وق  ،,��ظ ����3ه ا����'
 و ا�9��دی ، ��. ا�ن �ق ���د�� �ق ط!ق��
ا��3ز د��ران �����ن،  ی �3ت ی ���رزه ��وه  �ق، �����د. ا�� ط&ب ا�ن  در ز�د�
 ز��ن دا��� د�3ر


 'ر�� ، ��ی ا����'
 و ا�9��دی ی ���رزه ز���� را از 0س  آن� 
8��ی د�9ق  ����د و �� ی '�و��

� J��د. ا�ن ���رزه �&��، 'ر�� را �ر ا�دCو,وژی ���م ��  
���ت، �&(� �را�ر ���� 
�ای +"

را  ا�د، ,زو��ً آن را �را+را��� ���رزی �� 0ر6م آن ���ت �� �ود ز��نِ  آن �8�� '� ��ا�ت. ا,��� ا�ن اد


 �� ���دل �"&� 
���� 
�د؛  ھ�6ون �وا��
 �� ا9دا����� �� ��ر��ن را �6زی ��ش از ���ن ���ز �

سِ  ای ا����ً و '��"�ً ��ده و �وا���� ،����د. در ا��
 و �ر�ق �دا����رو�داد ا�ت �� در ھ�Kت و  ، ا

 ���م. �8��ی درھم �(��ن �دھ�ی ا�دCو,وژیِ  اش ����
 ا�ت. ����ت، �� و�ود و و9وع وا89


 از  ، �� +"ط،در �ر�وب ا�ن ���ش، ,زو��ً  �����ن ��و�ت������ت، �&(�  
��� 
�"+ 
از ار���'
آورد؛ �رس ز�د�
 و  ه در�
,رز ی ���م را ��ای ����
 ا�ت �� �(
 از ����دھ�ی ا�دCو,وژ ر'��

  �رگ ا�ت.

3�� �� ��واھ�م ��رو'�ت ا�ن ���رزه و ���ش را �� در�وز�ِ
 آ��ری از�  
��دھ�ی ر���، در ���م

 ����8«ا�ط!ح  و ��» '&�
«ای  ��������  ا��وار ���م. »�

  

  ھ�ی وا)'� ��ب از ر�%$ #ر��نِ دو: !ر

�� آ�(�ر ا�دCو,وژیا�د. �"د  ھ� ا��زا'�ت �0(ر��+�� ا�دCو,وژی���وه و ���ری  ����نِ ھ� و ���رزه �� آ
�����
 ط
 �رده ا�ت.  �دن �وِد ا��زاع �� � ��د�ل�ت وا89
 ا�ت �� ا��زاع از ���� وا�89ت '�

��ز ھ�&�� ���ب ا���ری در'�ن ��ل آ�(�ر����را�ن ���رزه ' 
������ت �� ����ن و ���رزه �� �
�
  �ن ا��زاعِ 'ز��ت ا�ن وا�89ت �� ا ی �"ط�
 �� �رز����0(ر��+�� ا�ت. د�وار �&�دی �� ���
 �� ز��
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ظ �
» �8رض«را از ورود و � ��
 �و��ه ��9ت ���3ز�ن �ود ��  ���3��د، ��(ن ا�ت �� 0ر�6�
��ز �رآ�د. ا�� 9درت ا�ن 0ر�6ن ��  
آن د�وار  ی �����ده0ر�دن از روی آن، در وا�89ت، از ھر �ود�

9درت ا����'
 و ����
 و �"و9
 ���+ظ آن �!���زع ا�ت، �6زی از 9درت وا89
 ا�ت، آ��3ه �� 
�ده �ر ز��ن، ا��زاع �ود. ا��زاع  ای �ر��م �وا�د ��
 در �ِط ��ده ا�ن 0ر�6ن �
 آن د�وار �م �دارد.


 ��دِ �ود �� �ط � �وا�د 9در�
 �را�ر �� 0ر�6ن و د�وار دا��� ���د. ا�� آ��3ه �� آ�(�ر �
 �ط ��ز �
�ده������  روی ز��ن، ا��زا'
 از 0ر�6ن، �� ��ی وا�89ت، و از وا�89ِت د�وار ا�ت، ا�(�ر ا�ن �ط 

�ده��د، �&(� آ�(�ر از آن ��ظت �
 ا�(�ر ��رو'��
 ا�ت �����ز ھ�ت �� ��طره و  � 
������ی �
را دو��ره ��م  ھ� �� ا�روز، ��ی �ط ا�ت. ا�ن خ و ز��ن و �رز��ن را ��(ن �������,(�ت �ر آن ��

���P و ا�(�م ��ردار و د�وارھ��، در �رز �(ز��، در +&�ط�ن و �را�ش و ���ر���ن، و ��ی 

 را، ��ر�زک و 9ر�6�"+ 
��زا'�ت ھ� و ��ز��ت ا ، ���ن از +رو��0
 ��رو'�ت��ر�د �


 ا�ت �� از آن ���زع �ده ��������  ا�د. �


 �� ا�ن ا���ر �"و9
 و ����
، ا��زا'�ت (�ری آ� �;��� � ���ب ا���ری، �����رزه '&��������ردن �
��ن �0(ر��+����� ھ���د، در'�ن ��ل �� درھم �(��ن ا�ن وا�89ت ا�دCو,وژ��، ا�(�ن 0��دن �0ت  ی آ

�� از �����ن �
 آن�� ��3
 وا0س ���ده ��رد، �&(� 0س را ��زد  ھ�ی +رھ 
�ده را ��ز �� �ود را، ����
�� �وا���ن �رده��� �� ���وا���، ���,�ن آ�0 ����آ��ھ� �� ��در ا�ن ���رزه  ��د. ا�ت، �ر�! �
 �زورا

���ر �رد��Fرا��ای �� �زد ���,�ن ���ب ا���ری و �����0��ن ���رزه '&��  ا�ت �� در'�ن ��ل '
��ن ���ده ا�ت، 0د�دار �
وا�89ت ���ب ا���ری» ��ن«�� �و�ود ا�ت و  ��ز آن���و ، 0
 د. ���

+را�ر ��
، ���رزه '&�� ���ب ا���ری و �و81
 �� 6پ و ��روھ�ی ��ر9
 در ��9ل آن ا���ذ 
�د، ھ�6��ن ���ن �
 ا�د و �
 �رده���روھ�ی 6پ �رای  دھد �� او,و�ت و �"دم و ��Kری � 
�� �ر�



، �رده ,زو��ً و �� ،�و�د اھ��ت ا�ن ���رزه C�9ل �د�د و ��������ت، �&(�  � 
��3
 و ��ر�3
 +رھ

�ظری ��ز ھ�ت �� ارز��� 

 از رو�(ردی ا�دCو,وژ�� و �3ر����ھ�ی  �را���� از ���ت ای �"&�ل 

ی 1دا�0ر��,���
 از  ���رزه او,و�توا�89ت ا����'
 دارد. ا�ن ھ��ن �3ر�
 ا�ت �� �� ا����د �ر 
�د و ا�روز ��(ن ا�ت �� ا����د �� اھ��ت ����
 و ا�(�ر��0ذ�ر  د+�ع �
 ھ� ر�ن ����ت� ���"� �م�

3
«ا�ط!ح  ی �� او,و�ت ا�ن ���رزه ���رزات ا�9��دی،�
«و » +رھ��� را ;��وی 9&�داد ��د.» رو�
�ل
 در +�م و �"د ��
) وا�89ت و  ���واِ����
 (ا�9��دی، ����
، ا�دCو,وژ�� و ���دِی 6�دو��


 وا89
 و ��ر���ً ���ص، �
 ِو 0و���
�ودن  ز�ده��ارز���
  ���وا�د   ا�ن و�وه در ��ش و وا�
  ی ط�"��
 راه �رد. ا�دازھ�ی ���رزه ��ری از ����3ه ا�ن ���ش و �6م +���8

  

���دی در �وی �"�ری �� �� Vھ� 
� 
  ر�زد �ودا,

  .�روار�دی ��د ��واھد �رد
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