
  ��ود .ن
 

دان«در     و ��ش او» ظر
ف»�» 
 

 _ ���ت��ش 
 

���ٔ� طو����اش �طرح $رده ا�ت، �
ش از ھر �
ز #)'
د آن وا&%
#� ا�ت $� ا$�ون �د#"��ت از  آ��� ���د �واد ظر
ف در �

م���دی از �ردم ا
ران 1و0
ده �
�ت و آن ا
�/� .�دٔه #
�'ل $0ور، �� در �"�دھ�ی ر���،   ھ� �رای اھمّ  4
ری �3�ه ��ش ز��

�ت &وای ��.��7 و &��و��، و �� #��
� د
3ر و �� #%�
ر #�زٔه ظر
ف در  و�ط �����ورت 4ر8#� و �� » �
دان«4���، �7/� در 
 .0ود ا�را 4ذا�#0 ��

 
�ِن ا.#راف
� ��ت د&
ق ھ�، از اھ�
ت و
ژه 4و�ٔ� او �� ھ�
ن وا&%
ت ا�
#ری از ��ؤه .�ِل  ای �ر�وردار ا�ت �� ��وص $� �ز'

�ِن ���� و  ��ش�
 .$0د را �� #�و
ر �� »�
دان«آ8ر
 

� و �/رر ���ت���� >

ف �%
د @
?ز و #�ط%A رای�ھ�ی ظر
ف $� ��د ��ر ھم �� ا.#راض �?
م وی ھ�راه  �رف �ظر از ا
ا0%ری و 0%ر�وا�� از ��Cوی و رھ� $ردِن �"�ر  �ورد، ھ��ون ا0�ره �� ا�و�و�� ھ�ی �� ھ� و اظ"�ر A8ل 1را�� 0د و �
ز �زه


�D«و
� از �ود در ��طره 4%A  �
�دٔه زن ا#��د
ٔ� ارو1�( و@و در &�@ب 0و��)، 1ر�ش» ھ�ھ�ی ��@�0 و  و �3�ه �وھن او �� ��
 .�"م د
3ری، ا�/�ن طرح دا0ت $� �� #���� ��/وت ���د�د

 
���ت �ٔ
��ن ��از آن » �
دان«ای در 4ردش و #/رار �ود $� او �� واژٔه  ھ�ی ظر
ف، 1
را�ون ��و@� از ا
ن �وا�0 $� �3ذر
م، 

�د ��
 .$رد 
 

�دھ� و ��ش"� �7��را�ت از .��و
ِن ا �0�ن #%ر
ف د&
�� از ا
ن واژه �� د�ت �داد�د و �D3#�د $� �را �
�ِن  ھر��د ا�
آ8ر
�ده ���» �
دان«D#وم �� ا�"D� دان«0د $� ��ظور او از واژٔه  $��د، و@� از �8وای $?م او
.�د#�ً ا0�ره �� ا8رادی از » �

��ت 8ر���دھ�ن �
روھ�ی �ظ��� و ا��

#� دارد $� �
رون از 0#/
?ت ر��� وزارت ا�ور ��ر��، �رای �"�#ر
ن ���'ل �

م ��زی ���� .4ذار�د $��د و رأ��ً �� �و&< ا�را �� ��ر�� و ���8< ��7 $0ور، #

 
 �@���م   ای �/رد �7/� ا0�ره» �
دان«ظر
ف �� #�"� �� 8ر���دٔه .& Jدات �ود را از �ط����، �%� $رد $� ���طب ا�#��
7�

��#ر ��رد�. 
 


م���ر  او D4ت $� �ودش �� .�وان وز
ر ا�ور��ر�� از #�$ ،����ت ��ر
� �
ِ< �ر#�ط ��4
ری و �#� اط?ع از �"�#ر
ن و&

< را �رای او@
ن�� $� ا���ر و&�� �� 4ذا0#� 0ده، #� آ�/
�0
ده ا�ت ��ر از ز��ِن وز
ر ا�ور ��ر�ٔ� آ�ر. 

 
>���ن $رد و از ��D4 �7تھ ��دی ��ش ظر
ف در 
�ی ��#7ِف اظ"�را#ش، ��?ت 7$
دی �"�� را �� #/رار �: 

 
3��� ا�ت»

ت �$�
�ت، �� ���
ت در $0ور، �� ھ
�و�� دو4�$��.» 
 
��#� ا�ت»� M# درت در .�ل&.» 
 


م ��» �
دان«��$م �ر ھ�� �
ز ا�ت. » �
دان »��4
رد #.» 
 
 «.�رای �ظ�م او@و
ت دارد» �
دان»
«���$م ا�ت» �
دان«"وری ا�?��، در �.» 
 

 :ظر
ف ھ���
ن D4ت
 

�زی �واھ�د $رد» �
دا��«و&#� اھداف  »� �� ��$م �0ود، �� M
 «.�ر اھداف ا�#را#ژ
 

�ل ھم ��C� ھد� :آورد 0
 
«�� �
م �� اد.��0$
د، ا�� 1و#
ن # N�����، 1و#
ن را �� �
0 $�
م $� آ&�ی �7 N��
روی اش را 4ر8#� �ود. 1و#
ن وارد � �� �د ا�

� آن ز��ن �
روی ز�
��[در �ور
�] �دا#0
م. �وری# �0$
د. � N��
روی ز�
�� ا
ران را ھم �� � �ھ� و ا.راب و  ھوا
�، ا�
���Q8ن �ود�د ا� «.ھ� و داوط�7

 
�ِن �$��ت ر��ِ� �Q
7�# ���� د
3ر، ���وا�#� #���
�#� $� اد.� $�د،  و 8ر���دٔه .�@� آن را ��ش �ر آب ��» �
دان« و اQ
7�#

 «.ا�ت» ��0#�ری«��ش �� در ��N �ور
� در �طJ «$�د:  ��



 
�� �
  :$�د$� ظر
ف 4?

 «#وا�
د �3و'
د $� در �ور
� ��د �Dر [ا
را��] $0#� 0ده ا�ت؟ �#�] ���]»
 

�� �$ ����0��د ���» �ردم«#ر از ا8/�ر .�و��  را �%ر�8 $�د؛ د
واری $و#�ه» �
دان«#�زی  �واھد ���ر 
/� ا�� ظر
ف، ھ�3. 
�ِن �ظ�م و�
ت را �%�دل 
�� :��د ا�ت $� $�د، 4?
� 8رض ��» ھ�ٔ� �ردم« او $� ��ش $و�/� از �

 
 «.��1د�د �ردم �� &"ر��ن �ودن در ��ط�� را �� »
 

�8#� ا�ت. و@� �"م �ود در  دھد $� �3و�� در �رھ� س آ��ر ��و �1
��� ا8زا
ش �
ای، ���و�
ت! او $�ھش و ���و�
ت &��م �7
�د ��
ن 1د
ده�
�د ��� ا

< ای را �� 
�ن 0#
�#ور �دا و  آورد $� �3و�� �ود از �#
���، ھ��ون 
M آژ�
�زٔه &��م �7��$��د4�ن 

� را ��/
�، ر'
س ��"ور آ�ر�
�د �� �طب ���
0$
د ���ت و 8ر:  
 
�ی ا����� د
ده»
� در ھ�ٔ� .�ر، ��
ن در
 «ای؟ آ
 
 و ��ش او» ظر
ف»
 


دان«در     �» 
 

���
� _��ش دوم و 1
 
 

� �� ."ده �� ."ده ��» �
دان«ا�� ظر
ف �� ���0 $� �ود در ...
$�د؛ �طور  ای �/رد و ��� 4ذار�د، ھ
V ا0�ره اش �� 4
رد و 
 ���ل آ�Cد�
 :$� در 1��W �� 1ر�ش ��ر�3�ران ��ر�� �زم د
ده ا�ت �3و

 
��� �دار
م »
� در ا
ران ز�دا�� ��.» 
 

�
 ...و 
 
�ر دارم #� ز�دا��»

#� در ا
ران را ���د@� $�م �ن ا�#%�� «.ھ�ی دو #
 

�
 ...و 
 
 «.ا�د $� ا
�3و�� ز�د�4 $��د �ردم �ود ا�#��ب $رده»
 


� و �وA< 4و�� ����ن �� آورد $� ھ�
ن �� ��طر ���ر$ش ����4
ری 1 �
�4را��، �و�ب 0ده ا�ت $� در .�وا�� �� ��دان  ھ�ی #و
 .اط?ق 0ود» ��@� $ِش �ظ�م«آ�
ز، �� او �Dِت  �زا$ت

 
���� از آ��د�4�
ت طر�8 آ�/� در ھ�
ن �����راِی ��م ��
ن ���0 در ���ی ���8ری، ���وا�#� آ�
ِز �ر�3و��  اش �رای ا��
ھوا1

� $� D4ت� :1رده �ردا0ت، آ�
 


م  »�
�� ��) در ��7ٔ� 0ورای ا��
ت �D4 �7#م: ا4ر �وM0 �ورده �� �� �3و'
د #�
روز ��%� (دو روز 1س از �ر�3و�� ھوا1

م» .?�ش«#وا�
م  �3و�� ���$.» 

 
�ر را �رای �%دود ھواداران و 1$ ،������زی و �0/� 
روان او در ر����ا$�ون ا�0#�ر .��7 ا
ن ���.�، د0وار  ھ�ی ��#�ھ�ی ا

 .$رده ا�ت
�ب آ&�ی د$#ر ظر
ف، وز
ر ��#رم ��"وری ا�?�� ا
ران»  ا�د از 1
روا�� $� $و0
ده��، &"ر����! ھم 0)ن و ھم �ر#�ٔ� »

�دق و ا�
ر$�
ر ��ش و &�@ب ز��د�. 
 

���� را رھ� $رده����! و $0ف راز ور�ِز  ز�� د و ط�ق �%�ول �ر4رم! �4���ا� �ر�� ھم ا�ل �ط�@ب �طرو�� در �
ھ�ی داھ
���� �رآ�ده�7
ن و ز��ِن ا�0#�ِر ا
ن ���. ����ح ا�و@3را در �ذا$را ا�د و دا
رٔه �4����%ت از  ھ� را از ا�?ل �� �ت و
ن #

��ت ��"وری، و�%ت داده
�ت ر���ن $رده $�  ا�د؛ ھر��د �ود او ��رھ� و از $��د
دا#وری او در ا�#�
� ،��������7 در ھ�
ن �
 ً��ی ��
ن ���0 �دارد و �ر8D

ل و #وا�� �رای ا���ِل! وزارت ا�ور   #�&�ّ�� $رده ا�ت $� در دو@ت �%دی ھم، ھ�
ن �1ت ��#

�ر�� �رای او ��ظور 0ود�. 
 



�$ �D
0ورای ا��
ت، ���طب 8ردی �ون �� D4#ٔ� �ود او، در ��7ٔ�   در ��
ن �ور#� �� �X �ٔ/�Aر
�� �واھد 0د؛ ا4ر ظر
1�ه را #/ذ
ب $ن.«$�د $�:  0ود $� �� او #�/م �� �%�0��� وا&< ��� M0و� �� ��
�� » �رو و #و'
ت $ن و �ر�3و�� ھوا1�..

 �ٔ��
�زی �واھد $رد» �
دان«ا4ر �� 8رض، ��
ن ظر
�D روزی روز4�ری ر'
س ��"ور ھم �0ود، �� ���0 در ��!! 
 


د ��ن ط�ز�� $� در ھ�
ن ��وص D4ت �ٔ� ا��د ز
دآ��دی در ���ظره4و 0��زاده 1ُر �
راه ��ود آ��# �Dط�� � :ای �
 

«.. M
 �$ �D
�واد ظر ��0
W ��ن $� �ود ا��
#� �وده و از اول ھم ��در $�ر �وده، ��ل و روزش ا
�3و�� ا�ت، �

زی ��� � «!!�واد �/�ر �/��؟ ازه، ��ا�د $�د و 4ر
� و زاری راه �� 0ود &"ر �� ���....ا�ت و #

 
��� ا
�/� �� رXم اظ"�رات 4�ه و ��
�
م»�Dر«4�ه ظر
ف در �ورد ��ِش  و ��ن 1���ی �"ِم  اش در #"
4
ر»��
د » ا�ور ��ر��

  : �� او ��طر �0�ن $رد $�
�� !��D� �#�/0 ف
�ب ظر��
د، آ����ن ھم $� �� '�
د ��  ،«�
دان«4و'
د در ا
ن  8ر�#�
، ��ِش ر'
س »�
دان«. ا4ر ��ش ھم �

ا�وِر «�ر�� » .?جِ «4و'
د �رای  �واھد، و�ود �0� ھم آ�3و�� $� �ود �� ��"ور را در �د و ا�دازٔه $�ر1رداِز �ظ�م ��
!!�� .�زم و Aروری ا�ت» ��ر

 
 


