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 نیویورک - هزار و چهل و نه میالدی شنبه بیست و پنجم دسامبر دو
نظیر  مطمئناً . و بهترین روز در تاریخ نیویورک است ترین عجیبامروز 

همگانی از  جشن . جای دنیا تاکنون مشاهده نشده استکاین روز در هیچ 

یونرها و میلیاردهای شهر برای کل جمعیت سوی شهرداری و با کمک میل

. یک روز آفتابی و صاف بعد از چند روز برفیی و بیارانی    برگزار شده است

 ها پارکینگخود را در  های ماشین. همه مردم  بدون هیچ صدای مزاحمی

انفرادی و خانوادگی یا پای پییاده بیه پیارک     های دوچرخهو با  اند گذاشته

 . ین گردهمایی عظیم لذت ببرندتا از ا اند آمدهمرکزی 

امروز فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهب و سن و سال و جنس و گیرای   

صدای یکیی   ، سیاسی کل وجودها در یک قالب ریخته شده است تا با هم

بعد از حدود دو قرن ییا   رسد مینظر  به . شدن و یکی بودن را فریاد بزنند

ا استیبنز که با مّو هدف اِ یکصد و هشتاد و هشت سال خواسته ترش دقیق

زن بالدار بیان کرده بود رنگ حقیقت بیه خیود    هنرش در مجسمه فرشته

، سیالمت و صیلچ چهیار کروبیی و پیری       ، خلیوص  . اعتیدال  گرفته است

 . اند گسترانیدهبالداری هستند که در آسمان این شهر بر سر همه سایه 

لیه در گرانید   ال هیای  گیل آن قدر شور و شوق در فضا موج می زند که 

و دسته جمعی کنسیرتی   اند درآمدهآرمی پالزا بی توجه به سرما به رقص 

شیگفت   ایهی  صیحنه و  انید  کیرده از عطر و بوی صفا و صمیمیت برگیزار  

 . ماند میاز تعجب باز  ای بینندهطوری که دهان هر  اند زدهانگیزی را رقم 


