
�در 
م �	 دا��م��  �
   ھ�� ��	 دا����م 
�	 اد���ت �ر��ن؛ ده ����	 �� ���زه�  � �واره ��ن ا��

  

 ����  �د���	"��وه ھ� 
� #"�� �	  و�د،  
�ش �)ذ �ز��ن �	 ا&��د؛ ����د  �ری 
� روی 
���ت �	 �و��
 ،د�	 ,�رد: �� آرا�	 �	 "زد، �	 .دا -�م را �	 ,�رد و "ود را ��  +ل 

 2004 �1ر ���.ر �وری، &واد ر&��� در ��ل 
�  د"؛ ھ����د  �ریو ��د ��#د�د �	  و
�	 اد���ت در ��  "وا�د و آن را در �را�ر �ر��ن آوازه 
رد.(ilb)  �واره ��ن ا��

�ود، ھ��ن �ود؛ �� ظ4ور، ��  م ا�داز. 3دا-ل در  ��ن  �و�ده ھ��	  �
ھ�� "آ�	" 
�
&رھ�6 در آن ���ده ا�ت و �� ��ر �را�م &رھ��	 در آن  
�  4رو�دان  4ری ھ���د 

�� �"�را�	 ھ��	 &راوان  2001�ر,زار �	  ود. �� ا�ن �3ل، ا�ن � �واره در ��ه �ون 

����3ن آن و "����د #��ر وا�س" �د�ن "��	 #�ش �ر، آ)�ز  د و ����ر �د�دی را آ&ر�د؛ ا�� 
  ��ل # ت .��3 �رای آن 
�ر 
رده �ود�د.

�� ��م "#� �� ده .ر����ن ا8ر "ود�را�م، �ر�ز �����، �و���ده ا�ر�+��	 زا در آن 	�
�م زد.ھوای آر��� 4ر و 3و��" را #� +ش 
رد و #����را�� و  �1را�� آ��ده � �واره را - 

س 
��ر از د��� و ا�ده ھ��ش، ��دھ� و ا�رھ�ی �������	 اش �ر &راز �ر��ن ھ�� �ز از آن #
�ود. � �
�ود �  

 ��از ھ�� ���4ر، ا����3ت! از ھ��ن روزی 
� � �واره &��9	 #ر از ا��3س را ��ر

و ش ��ود �� ا����دات �� ��ر را �� ����ش ,��رده  ، �د�ر � �واره
رد، او�ر�ش  را��ر


�د. �دل   

	 و�ژ, را �� ھ��ن"#� +ش ��ش از 3د" �وا"�م ��ر�ور�وس   ��ن و�را�ش ا8ر "ود 
�ت و1ده �#رد: "�� � ھ� �� آرا�ش �	 ر��د و-�	 
� ا��زه  "�.ش، ���	 ا���ز و<.


�<�ت ��=ی �� �� �و���د,�ن  ���رو�د...". �� ا�ن ھ��،  �� �	 �وا��د  =�3 �
�	 دھ	 
ر"�د، ��ز ھم  �� ,م �"واھ�د  د. � �
ر دو 1.رھ�ی � �واره �+�� 
��د. ا�� ھرطرف 

و���ل را ھم #ر �	 
��د را ا��ظ�ر �دا �� �� �د. در �����4ن ��و�ز�و�	 
� ا��د�وم &ا����، 
��د����وی &4���=ی 
��ب ھ�ی #ر&روش  �� ا�� ا �Aل، و در #	 آ�8ر ���ری ر�ت 

�ت ا ا����د از  را��ر و � �ورا�ش د-��� ھ��ن ��� �د. ا�ن �زھ� را ا���� ��	 ����د. ���4
�
�<�ت اد �
  ��ت ��3وب �	  و�د. 
� آ��4 �و���د,��	 را د1وت �	 
��د 

	� �
 	��>�
	 د���ت "وب ��Cو��ت ا����
� ا � �ن �	 دھد �� �<س �"ن، ا�� �� ا���1د 
���ن ��4ر، و�دان ����	 ����� را �� "ود  ���� "�طر  ھ�راه دارد. ا�ن 
�<�تو  �4��

93ور �����ت ���وی ����د �واد 
�را�3ن، د�و�د ,رو��ن، 
�ر�وس &و��س ��  � 	 
ای  &�ط در �3ث دوره 
�<�تر �����ده ��ز��ن ��ل ��3د و �� ارو�دا�	 روی ��ود. ا�ن ��رو



�3ث ����	 �	 #ردا"ت؛"ا��+�س"  �� �
�+� در ھر ا8ر �طرح ��ود ��� �� در ، 
 �رھ�، ھر �+ر�م ز����	، و در ز��ن ,و�� و ��3 در �	 ���� �ر�ن دا���ن ھ� و�ود دا ت. 

��
رد�د ا���ن ھ�ی ھ�� ا�ن �زھ� �وا���	  	� ��
��وه ای را �� "ود دا ��د 
� �� را 
,<ت 
� "زن ھ� ���دن  2008��4ری �� �م. ����	 ھ���ون در آ)�ز �ر���� اش در ��ل 

 �+���ر از �ردھ� ھ���د؛ �� ���4 �� "�طر ا�ن 
� زن ھ� �� �ر از �ردھ� ر��ن �	 "وا��د، 

����د ��ز  م د��ران از �� را� د�"وا�دن آ��4 را �1دت �	 دھد �� ا�ن �.«  

�� �
� �واره  �یھ �ر ���  ب��د�ر و ا�3رام �و���د,�ن 
�ر #ر �رو.دا�	 ���ت؛ ھر�د 
�	 اد���ت �ر��ن ��+ن ا�ت �ورد ����ش و ����د -رار ���رد و ��  ��ر -��ل ���ن ا��

�� �د. �ر�ده ھ�ی ���زه �و�ل ����د  ی ��4ن در ��F �93ر آن�و�4	 از ���ره ھ� ��� �

�زا�ورو او، ��د�ن ,ورد��ر، دور�س ����6 و ��ر�و وار,�س �و�� و ھ���ن �ر"	 

 در ا�ن � �واره،. ��3 ر&�� ا�د���زدان �و�ل ����د 
و اون و ا���� 
ر������ن روی .
�ورگ ��د 
رد����, 	C,ن از �ر�
� � "ود را "�، آل 
�دی ا�+����دی ھم �ه��ن ��ر

 ، ا��و��و �و�و ا��و��س "وا��ده �زرگ #ر����	ه��Cول 
<ن و د&ن ھ�����را" ��ر&	 
رد
�ک ز�ز�� 
رده، �� ��Cل او�دا��	 ز�ر �ب �زی ه��ز آھ�6 #�� ا�����ری "وا�د ،


� ����ر 
 �دن �� �وع 
�ر رو3	 ا�ت، و ���و  � ا�ت#�=��وک ھم �� �"�ط��ن ,<�
 هو از �دان ر"دار ارزان -���ش �و���	 �و��د 
رد ه �#��ن �ر
 �د�و��	 �� ��م 

  .ا�ت


� ا.> او را ��	  ����دا�� ��4ر�ن �ز ا�ن ا 	�
<ت ،  �<�زده  و�د. " ��ت 
� از 
 �".� ا�ن � �واره �� د و �	 �وا�د �1وان ���<��ت ا��<�ن زد,	" �	 �وا�د  ��ر و 

�<��ر 
�د. &���وال ھ����	 در اوج "ود ا�ت ب را "و"ز���	 �رای �"ط	" ���	  ھ�ل

� ���ره ھ�ی آ��ده را ��ر&	 �	 
�د: 
و�وم �� 
�ن، ا�+���در ھ�ون، ��م #�ر
س، 
����  ��	، ��د 
 ووا، ������ن �<ران &ور، 
�زو ا� ��ورو، #��ر 
�ری، 
 ،	��و��+� 1

��در، و����� �� �+رام �ت، &را�������ن ����م، ��+ول 
راوس، ا���	 
روگ، &در�� 
� ا�ن ��وا�	. ھ�-
ورت، �و � &ر�س، "��د ا�"��8	 �� �و&	 او
���ن &����ت &���دی

 	�
 �ا&راد و �و���د,�ن د��ری 
� ��� �ن را &را�وش 
رده ا�م، 93ور دا �� ا�د. ا�� 

� آ �	 دا�د 
�  ��د روزی آ�8ر را�ووت =#�رو���پ، �����	 ����دا�+و، ��+و��� ا���+و و

�� �را �ور�>دزه  	�����م؟ �"�ط��ن &���وال ھ�ی �� ��ر اد�	� درت �� "��� �	 رو�د 
  آن 
� � ��ق "وا�دن �� �ر آ�8ر � ده �� �د. 

�"ش � �واره �3ظ�ت ��4	 را 1��ر)م &�9ی آرا�ش  �آ <��	 آ��ر ���	 �� �ظر آ�
و ھ�� آ��ن ��ز���دھ	  ، "�ق �	 
�د. ھزاران �و���ده ��
�ون د1وت  ده ا�د�	 آ�د

� �واره را، &�9ی .���	،  راب و ���4ن �وازی آن را ��وده ا�د و �را���م آن را 
��4ر�ن � �واره اد�	 ��4ن ��ب داده ا�د. 1�دا�ر�3ن وا�ری، �� �و���ده اھل ���و�	 



�� � �واره ای �رود 
�ھر 
س ا�ن ا-��ل را �دا«��
ن &را��� ,<�� ا�ت:  �
 آن در رد 
�و���د,�ن از �را�ر ��4ن د1وت  ده ا�د؛ ���	 
� ژا�رھ� �ر
�ب �	  و�د؛  �� �	 

����د��د�وا��د  �ر و �N او �و�9». ، روز و  ب، "ور �د و ��ه را �� �� روی .��3 
�" 	 از ا�ن �ر���� �ودن �
  "د���ی �� ,رد ا�ت".  �� ا�ن �����ت 
� �	 دا��م ،�	 دھد 

���	 اد���ت �ر��ن ا�ن ا�ت 
� #س از �د�دن ��ل &����ت ���زه د��ر � �واره �ن ا��

��د,	 از �� �وع آ <��	 �ذاب �� 	 �	 �و ����د د�ده �	  ود�و&����، ھ�وز  O�, ا�ن .

1��رت د��ر، ا�ن  ود. # ت  ���و)	 ��ش از 3د، ا�+�ن 
 ف و �+د�	 و�ود دارد.  

� �	 ,و�د "آدم ��ن اھ�� �زی �4م ���ت. ا ���ق  را��ر ��ری ا�ت.  ��د ��"ن ��

�واره �ورد �د�ر �  ��وا�د �� ���ره ر-.�ده �زا�د"، در در "ودش آ <��	 دا �� �� د ��
�
ی ��ر 
��+�وی اش در��ره اد���ت "�ر�	 و �و���د,�ن �د�د .دق �	 
�د؛ �د�ری 

�� ا&ر��� � ��2008#ذ�ر و -��ل ����ش ا�ت.   را��ر در ا&�����3 ��ل  �
 ��	 #ردا"ت 

�در 
م �	 دا��م�� ھ�� ��«&رو��	 ,<ت:  �
  ».	 دا����م 

او �	 �وا��ت ا�ن �"ن را در��ره اد���ت 1رب، آ���، ا�ر�+��	 =��ن و �را���م اد���ت 

رده ا�ت 
� &راوان اد���ت 
 ف  ��ز �را�ر ��4ن F��- ر ھ�واره �� را���و�د.  را�

" ��3 �
  �دار�م. �� �ر ���ش را �� ده در ��4ن و�ود دارد 


�د. او 
و ش ��  ور و ا ���-ش او  	� 	�����=��  ��ری از ا���دان و  �,ران را ��ز

�د 
� ,�ھ	 ��3 �ر��N �	 دھ�د �� ����ر&	�رد �� ����3ن )��	 ��� را �رای � �واره 

�
�� ا�ن ا�ت C�� دھ�د. د��ل ا�ن� ������دارھ� د��ر ��ی #ول &�ط �طف "وش � �ن 
��وا����د 
�ر او را ��د�ده ���ر�د و ��	 �	 
��د �� #��م "و ��د و ا&�����3 ای �� � �واره 
�<ر���د. ا�� اد���ت .���	 ا�ت 
� زرق و �رق �دارد. ھ�� �"ش "�ص و و�ژه، �� ����4	 

�رای  ھ���د �� �دارد. �� ��ز، �� .�د�	 و �� ��وان آب. ا�ن ھ� ھ�� �زی  �

���ز دار�د. �� راوی و �د �<ر  �و�ده. �� ��ر�م، �� ��ز��ر، �� "وا�دن ا8ر��ن 

��ز��ن و  ��د -ط���	 از ا
ورد�ون (ھد�� ای از ��ه) �� ھ�ر����	 آ�دار ,���و��ن و 
�رای ��ب �و�� و ��ر
ز  �و�د,�ن.,���ر�وازی ا�+��� وا,�ر و �� .دای ��-و�	   

�4ر����، ا����ل از ���Cر  	 +"ا��. ای. �و" �� ��ط�� "
رو��ز�رگ" �� #س از �� 
و
�	 اد���ت �را���م �وا��ت "��� �ر��ن �� ���ن "�و&�ن" در �ر
ز  4ر�، � �واره ��ن ا��


�  � �  2005اش را در ��ل  	������د. ا�ن ��"���ن �در "�ر���ر &�ت  #���" �دارک 

�� ".��3 آزاد  "&را�� &و�+س �و��" �� �1وان���ده، روز,�ری  1963ھ��ش از ��ل 

�"ش  4ر �� )رب �#�و��� �ود، ا�ن �+�ن�رد�	" ا��<�ده �	  د. آن و-ت 
� ا�ن  �رای 
�ود. .��3 ا.�	 و &ر1	 ھ�ز��ن ا��<�ده �	  و�د. راھروھ�ی #���ن و ��=ی  	�"�"و 

�ده  � �ر "ر�ن���4ر��ن �� #و ش ������ب و ���� ھ�ی ز��زده ��ب  ده ا�د �� و1ده ھ�ی 




وف" �	   و�د.���� �&�
" �1ده ای 
� "��� "ود را در -.� ھ� ��&�� ا�د، �� ��+ده 
و
  ر����د.

	�3� ���ل ھ� ���ظر �و���د,�ن، ��م � �واره، �����4ن و �ر"	 از  د��ران � �
�	 رو�د 
�	 اد���ت �ر��ن �	 �#د. روی ��ب � �واره ��ن ا��- �
 �و�د,�ن ھ���د. ا���� ���	 ا�ت 

��4ی �"�
� ا���1 داده  ده ��	، آ���4 	�، �	 �و �د. ا���� ��3 در"وا�ت ھ�ی 
�&	 و  را
ازدواج #� +ش  ده و ��3 -.� ھ�ی 
و��ھ	 �و ��  د�د 
� ھ�� ,�ه � ر ��	  و�د. ا���� 
���	 ا�ت 
� ا��وت وا���ر,ر در �ر
ز �و�� �ود 3دا-ل �� ھ����	 
� ر-ص ����و  روع 

را ��ر&	 
رد 
� �و���ده �� ر��ن ����	 �ود. ز����	 و  د و ا�زا�ل آ��ده  وھرش 
�دون  ����� �
-درت، �و&��ت و 8روت، ھ�� ارز 	 �دار�د ا����. ز�را ا���� �+��	 ا�ت 

د، �� ����ر �� ط��� اد���ت � ن �	 ,�ر�د، ���	 
� ���+�ت ".و.	 ���ت � آن 
 �� �	��اد���ت �ر��ن" ا�ت. �� ھد��  د�د,�ه. ا�ن رو��3 �3
م �ر "� �واره ��ن ا��

   �<ت ا���ز �رای ھ�� ��. ده ����	 �� ���زه!

  ز���� &و,ل

�� &�ر�	: �1.ف ���3	 	��� �ر��� از ا��

Translation into English: Asef Hossaini  


