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 . 	� ه� رو�.... ��  .، ��ا ���ش»����ا ����«�� از ��� ا�� و 

  4وا! درد

	� 	�ور 3+، از )ن ��ه% �2 ا�1�ن ه��0,/ در .� �ن �-�د �,��+ 	�ا� 	*� (، در 	�ا	� )ن &% در َدور و َ	�ش "�ار 
  . ه( 	/ه/، �5 �د� از ��,� اش 	� 2��/ و  � در�� �4 	�)3/دا��، رو 	� رو �/، 	�ا� ا + �2 درد .����ه( را 2�

  .ا + )وا� درد 	0د و 	6

ا + )واه� �2 <6 �4 ه� 	�ا� �0ا7+ ز�= >� و )رام )رام 	��ن ا	�از ا�1�س درو��(، ه��ا9 �/�/، ��718+ ر��  
  . را در دل ز�/9 �% اش دوا�/�/» ���«ه�� 

  . � واژ9 ��ن 0د ��� 	0د�/	� ا + �0��، در )A�ز، ه��ن واژ9 و 

  .ا + )وا ه�� �5 �د �0��، 	� ز�3+ �5ه,= ا�1��% <� 	� د���� هC� %3 %71ارد و ه�Bادش 3% ��د�/


�*=*+- ��� در �5ز# �ه+,0 .  

)ن �0�� �2 3% دا��
، ا + ز	�ن از د / ز3��� . 	� �1 ا + <���,� را در F د���0�% و 0E4ل  ز	�ن <�ر�% .0D71 ��0د
4�ر  H	� 	� G�4�4 	� 	8( ه�� <�ر�% 	��7�ن  � �2+، <�ر�% �3���  � او�7� % و <�ر�% �0 �2 3� ا0,2ن 	� )ن �8+ 3% ز��
، و 

  .د��7 	,/� 3% ��دد

رد  �	% » او�7� %«، 	�/ 0اه�ان ه�Bادش »و /ا %«دا���,/ان ،��718+ )وا ه�� ���� را در درون ��ود9 ه�� 
  .�2د9 ا�/

  . و.0د ��� ه��  ،9�402	� �0�� 	��  � �K3ع ��I 3% ����/ا + �0ا ه� در

 L  ه��ن ��	ع و  � �K3 + درواز9« � » �784 در«ا ��,M و �N> «از )ن .� % �2 ا + واژ9 ��ن از درون دل و . ا��
��9 ه� % �2 	� 	�ور "/ �% ه� ا�1����9 ا�1�ن ا��، 	� %3 ���، 	� )ن  �. ،��.»�78M «�> �78 وM �	 �2 9ه��ا ��ر9 .

/,7O� ،ا��.  

��«	� 	�ورم 	� �4 ا�� ه��ن واژ9 ��ن ,M « �  �78«وM «د�	2�ر  �	ع  �K3 
  . را 	� .�� ��


0ر  %3 �	�78  % M �78  % و 4� &�رM �78  % دوM L  ��ه ��� �	ا + د /، در دوران �2+، 3�  �	 .  

، » <�07«، »<�ر�%«: � �0�� �3دم ا + �0ز9 3��,/ا + �0ع ���، 4� ه��+ ا0,2ن در �5ه,= و 	� ز	�ن ه�� �0�
»%&0N	 « م »  �2د�«و�� �	7%«�	7%«.... و » دو �	م » &�ر ��)ن  �	ن �	�Q از /�N*4 �	 ش را��»  ر	�Q%«�2 	�/ ه� ��I د 

  .  �Cا�7,/، .�ر� و ��ر� ا��

، 3� 	� ا + »�Qب«0ش ���د �2 در ادب 	� / �5ا3. 3% 	��/» &�ر 	�7%«	� ��دان ه��ن واژ9 » ر	�Q%«	� 	�ور 3+،  
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  . �0ع ��7�ر ���� 	� ��% 0ر 

  . ، 	�  �ر� واژ9 ��ن، ارژ�= ه�� <ــُ����ر را �*( 	71,/»ر	�Q%«	� ه��+ د�Q��  ،I�Mان 3� 	� �2	�س 

I 	���% �2 ا + �E3. �2 ه��ن دو 4� % �3,� دارد، <�0�/ 4,�� 4,= 	� دو	�7% ه�� �3د3% دارد» U3,�0«	� 	�ور 3+ 
04ا�� % 	� �/ت 	Bرگ از د / 4,�,�� "���5 و �7� در V دارد، راه% 	�ا� 	��ن ���� ه�� ��� �% را در 	�ا	� ��ا ���ا�(  

.  )ن را از ا�
 Q�م 	� �ص 	�Z  3% 	�د» 	8N%«از )ن 	��9 3% ���د و .Yل ا�N�N2 « /�E3 + /M و د3,�«	� » رود2%«. ��0د
�4 �	 ،B�� 2�ر 3% رود4� 0,2ن �	ه�� دراز دا3+،  �M�13 ن��	ا� �	 %  �Nو�� +        .  

در ا + را�7� 	� ��د9 �% . رد9 	,/� �2د�/» ��U«و » ��� و  � ه��ن �\
«	�1�ر 	�1�ر <1�ن �4 ه�، ا + 	��ن را 	�  
 )M�-�د �	% ا�� و �1��ن ا�1�س ا��	% از   ��0� +�M3% 04ان د / �2 ��� او»�U� «/ ( %3.   

 H���A !
+,+A و ���  

�O� +�,& 3% 04ان ،
  :ه� ��9 	08اه�
 ا�1�س ���� را در 	,/ V ��4، 	� ز�/ان 	�,/از 

ا + . 	� 	�ور3+ ��� 	��ن <ــُ�)ه,ِ=، <ــُ�)وا و <ــُ�[,�+ ا�1��% ا�� �2 	� ���� ه�� "�GM واژ9 ��ن .� �ن %3  �	/ 
<6 �4، ا + . ��1 �2 از 02ر9 زر�� 3�ه�� 	� 4,�,�� "�GM ر �78 3% �0د��� ���ل را 3% 04ان 	� [C3 �Yا	% 3��,/ دا

ا�1�س C3اب، &,�ن 04ا�� % �E4` را 3%  �	/ �2 	� را9  �75+ 	� ذه+ د ��ان، 	� ز��  % 	�ا� 	� اهB7از )وردن &,= 
  .�,/ و 3% 3��/	�/ ا + ا�3، در 4�ر و <0د ه71% ذه,( را9 	�ز 3% 2,/، 3% ��. ا�1�س د ���، 	/ل 3% �0د

  .ه��+ راز )ه,��+ و <ــُ� �4�
 	0د�(، )ن را "/رت ��71+ 	� ز�3+ ذه+ و ���a د ��� 3% ده/ 

  ،،. �c% �2 از دل 	� %3 �Bد، 	� دل  %3���bb/,	� ه��+ دI�M ا�� �2 در ز	�ن �3دم ا + واژ9 ��ن .� �ن دارد،  

  : 3� <6 از ���C 	�( از هBار ��ل از ا + 	��ن 

bb�� ن ��د���9 &��� �	د،، /د ز� �	و  ��15� B. �1�� ���3�2+ ز  

ا + راز .�دو % ��� ا�� . ��� <�ر�% 	��ون �/، )ن را 	�  �د 3% )ور 
» )دم«ا + » رود2%«�2 از ذه+ و روان 
 =,4 GM�" �2 ان را از»V ��4 «/	�4 %�� �	 م زدن را��M +�,& ،)�2�� ون 3% ��زد و ا����	 .  

   �IJ .0 ��&د�,
ه0 �- '�

» �e�O 2/�%«	� 	�ور . در �0ز9 �5ه,�% 3�، 4� .� % �2 رو�+ ا��، در ا + را�7� د /��9 �*�دا�� را9 	�ز �,�0د9 ا��
 ،�f��3 "/ ��3وف��و  �Q��bb/ا��7 ا���ر�% و.0د �	و  /*� �,�.،،  

  . Cا��7 ا��، 	� 4�ر و <0د ه�Q «� �3 ���� %71ب«3��I ا���%  �3�0Oذ �,��,% ا�� �2 ادب  

�2 	� �/ت 	� h�ه� �M�13 04.� ��0د�Q « 9ب«	� ه��+ دI�M، 3� ��� را ــ 4,�� و 4,�� ��� را ــ 	� ه��ن F ا�/ ��  

، »BAل«: در ا + را�7�، &,�ن i��Q وار I�Q �2د9 ا 
 �2 �7� ��م ه�� ا + 4*�1
 	,/� را 3��,/. ا�/، 4*�1
 	,/� ��0د9 ا 

»�0,U3  « و د ����و د  ...
  .	/ون &0ن و &�ا <C ��75 ا 

 �7O� �	 /ارد�ن &% و.0د ( 
،، .i�Q �0,�3 و �0ز9 ا�/ �� �% و bb%O]�Q» 2/2,%«درا + رد9 	,/� و �1*4
/��	 %3  ،��  .��ا �

	� ه��+ دI�M، 12��% �2 	�/ ه� ��� ه��  �Q�� L را .�e )ور� ��0د9 ا�/، در 2,�ر در �\� دا�� رد9 	,/� �0ع  
ا + ا  �3	� �O3 �*N*0د �/9 . در ا + 2�ر، .� % 	�ا� ز3��� و .� ��9 ��ا ( و.0د �/ارد.  )ن را 	� ا��س اOM-� 3% )را�7,/���،

/��3 %3 %  .  

	� 	�ور G�Q +3 و �2-0د ا + 2�ر )ن ا�� �2 ��� د���0�% د�7��9 ا�/ �� �% ���Q و ��13 ا + رو�/ از ز3��� ه�� 
  .VN78، ��</ / 3% ��دد�0�� �0�� و رو /اد ه�� 3

� + »ژو�M/9 و <�3jد9«ه,��م ��داور� و ��� » 0�E3د [�ز�«از ه��+ رو، و 	� در` ا + �M�13 	0د �2 ( ،
ا�D�م داد، 	� و�0اس 	� دو �M�13 �7�0+ 4�ر H » ا�7�3-0ل«��ود9 ه�� ��� ( را �2 در <� �ن ده� �% �/9 	�71
 1�Q� % در 

  .او 	� � I1	�B�0� �/د ��0د9 ا�� �2 درا + 03رد 	� �/ت 04.� ��� ,/. 3% ��0د��ودن ��� و .�� )ن 4��2/ 

 �	 ���� /*�  9j و �	,/� و 	رد9  ،��� �M�13 �	 �2 %و » ارو<� ��ن«3�، )ن ��ه G�Q + ا i�Q ژر5� و �	 
)�,� ��د / 

�7O% ا�� �2 <���,��ن 3�، <6 از )ن �2 	� د�7��1N5 9. �2-0د )��9 �/ � ��. %O»ن��0  « �k/ت از )ن ا� �	/، �د /�� �,�(

  . ادا�3 داد�/» �Qب«<C �75,/ و �7� 	� �*/ش <�دا7,/، ا3�، در �f�Q ���، 	� <��و� 02ر 02را�� 

�0 ه�ش را 3% ��زد، 04.� 	�( از ه�� 	� i�Q و ژر0  « ��� ��5�����O4 �2»%  » ارو<� %«در د�7��9 	�ر�%  
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  .  و BmMش 	� �>0flرت ���5 4� وزن و "���5

 ��Z03 �2 �1�� %7O�� ��.»%8N	 /�E3 + /Mل اY. « ،ه��h �	 �4 ،�07 دا��E3 �	 �� �2»��5�" « /� /ن را��/ �ا
0دش. و �3�e 	�ا� 	��ن ��ل <ــ0��ُرش 3% دا�/ �7O� �	:  

 KK>. ار�و د� �=���م .+��( 3& د��ار .<،،/ �
*- ا���%  

  . را 	� ه
 3% ز�/، 4� 	/ون &�B ه�� د�� و <� ���، 	���( را ا	�از ��� / ��ف و ��O و 0fت،،bbاو 0د 

 
  :5��د0� %3 9 

0fرت 3% ���د . )03ز�% -r��� �% و  - A٣,� %، -��٢��%، -١	� ه��+ دI�M، 4�ز9 �4 + رد9 	,/� ه�� ���� 	� 
  ...و د �� و د ��» BAل«�% 


 ��Q�� ), �4 از .   ه�� �2+ <�ر�% ا����0�� GM�. ه��+، ��� دو �78M  % ا�� �2 از ��� /"»/m� « در <�ر
  :در �، در �/9 ��
 1�Q� %، &,�+ ��ود9 ا�� 

  ؟!4ه�! ��ه0 در د�� 0M %��- دودا 


ر 0M %��- رودا �
ر ��ارد، '0 �  ؟!

I ا + �0ع ��ود9 ه�� دو �78M  %  � دو	�7%  را 3% 04ان در ��ا ( ه�� �3د3% ��� در ز	�ن <�ر�% در ��
0ا�,/ و در » 0��M«�2 )ن را » 	0N&%«و ه
 &,�ن �4ا�� ه� و V�,K4 ه�� » M,/� ه�«در و.0د » <�07«و » دو	�%7«  %3

0ا�,/، 	� رو�,% د /» �0زوان««ز	�ن از	�% )ن را  %3.  


ه0 '- '��,�  

��ن ا�1�ن ه�� ه��� را از 3+ ا + ���9 را 	� F ا + 	�ور �2 �3ز ه� )ن .� 3% ا 71,/ �2 ز	�ن د ��  �را� <�0�/ 3
اM-�7 	� �1  �د )ور �0م �2 از )ن <6، ز	�ن د ��� �� 	��ون 3% ��� / �2 3% 04ان از را9  .د�� 3% ده/، در �\� ���75 ام

�3ز ه�� ����% 0,2�%، در 	1� 03رده� �3زه�� �73/د و �0�� �0�� ز	��% را در 	� . در2( و  ه�/M%، ا + <�0�/ را ادا�3 داد
7�% و 2
 دوام ا�� و دو3% <� /ار. ��د%3 ��� %Mاو.  

در <� �ن �/ 9�Bد1�Q 9� %، 	� �5از و �5ود ه� % ���5% رو 	� » �75ت«��� و اد	��ت 3� 	� و.0د �Cر از  L دور 
  .رو 	0د9 ا��

0ن ./ / 402� 9 ا + �2 در )A�ز �/ 9	�1�Q �1� % 	0د �2 در 2�0ر 3�، 	� ���دن ��م ه�� �Mزان 	� ��0 �0 ��ا  ،%
-�ر«ا + ا�3، 	� ��� � . اد	% را9 در رگ ه�� �L 4,( 	�ز ��0دZاج ا�� « �t�� 0رد و 4� �*0ط  %3 
در » ا3��%«ر"

  .ده� �% �/9 	�71
، ادا�3 %3  �	/

% 	� ا + دور9، ��م  �	»���ا3�، ا + اM-�7 ا + واژ9 را 	� �3,�� ��د9 3% 04ان 	� 2�ر 	�د، . �Cا��7 ا�/» دور9 رو�,
، ا + اY<fح 	� .,-( ���5 	� 2�ر ���75 �/ »ارو<�«از �/9 هjد1�Q 9� % 	� 	�/ و )ن ه
 در . ��N2 	�( �4 	�ر O1N5% دارد

�  . 	� ا +  �M�13	�  �1	xE �5اخ دا0f %,3رت 	���د. �2 �0ه� )ن را ــِ�د ��ا % %3 ��

1� % �2 دو ده� دوام  ��5، ���ه% GK�4 و402�9 	�,%، ه�� ا + در ده� �% �/9 	�71
 �Q» ا�7-/اد »��-2	� ،/	� A(�ز 
/��N	 د�� )ورد ه� را  .  

  . ا + اL  �4 �3 ده� <6 از .,= .���% دوم 	� �j2 ه� و �j3 ه� ادا�3  ��5

0+��  �+�  

��ت و 	� و 9j از )ن <6، 	� د���0����� ا.�Q��7% �2 	,�	� دI�M ه�� �0�� �0��، را9 در دل 2�0ر 	�ز 3% ��� /، اد	
ا + ا�3، �5 �د زا ( . درا + �3�ن، 3� ��ه/ �,� ��,% در ���  %3 �0 
. ���، 	� �5 �د دل ���Q و ��ا ��� 	/ل 3% �0د

از )ن <0c�� +�,] ،6ر . را 	� ه��ا9 دارد، 	� �0ش ه� 3% ر���/» )ه�0 02ه%«��� �0 �2 ���ه% 	� ��� 	�1�ر "/ 
 3� ه��ن 
  .   + �0 ��ا %، از دو ��0 ا + �,��، 	� �0ش 3% ر�/03ا5*�ن و OM�83�ن ا

 
�7O% ���1 �2 	� )3/ن د���0�% ه�� ا.Q��7% در �0ز9 اد	% 3� در �/9 	�71
، "�GM ه�� ���� �,7% در ه� ��.
	� 	�/، ���Qان رو� 	� ��0 ��ود9 ه�� �L  �2 0 �0ع 	�ز��� 	� ��� ه�� 402�9 3% 	��/، 3% » ����«3% ��,/ و از 

  .�Cار�/

  ،%N�N%«	� 	�ور 	� yا I�N « ،��، در ده� <,1�Q 9�D� %، او�Q�� +�Mا�% 	0د�/  �2	� V�0 « ) ,�«و ��و9 د 
  .ا + �-L رو� )ورد�/ و F ��� �0 را 	� ��ودن &�ر<�ر9 ه� % در دل اد	% ا + .� 2��7,/
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3% 04ا��
 �6 » هBار9 دوم )ه�0 02ه%« ��م 	�» �ـ/2,%«اB�4 ��4 ،�3 ا + 	�ز��� 	� ر �� را در ��� ��3وف  

��9 4,/، 	� اIf 3% ا�/ازد» )ه�0 02ه%«ه��ن » هBار9 دوم«در��، <6 از  L هBار��ل،  �  L هBار9 ا�� �2 . ��� ��.  

  �Q�� �7O� �	 �2 ��� 6O� زد9 و �O4 ارB,� دور از ���	� ا + �0��، در دل ��ز�3+ ��� 3�، در� �-B د 
0رد،، �-B 3% �0د��3bbوف �Qب  %�� 
�& �	 ���  . در ��ز�3+ </ر� ام .B 3���، �3د9 ر = و .��B�& �M د 

  : )��> �2	Bر�% را 	� �3�ن %3 2�/، &,�+ %3 0ا��
» 2/2,%«از 

KK،،ار .�ا؟��
 .0 '�د ا�< �B( دP� 
A  

/	�  %3 H��> +�,& 0د  :او 

 KK��
�و .0 . -� 
P�ا�' 
A ــ  

  M=� از د��ن و


ر .�ا�?�R% ز &*� . ،،  

  . �8+ 3% ز�/» ه��«و » �5�ر«و » A�5���«، » ����<0ر« اZ i5.0رد� bbاو �6c از 

در )ن، از ز -�� ه�� ز3�ن در . ا + ا�3، �3ا 	�  �د ا + ��� �2 از )وان 02د2% در ذه,
 �*(  ��75 ا��، 3% ا�/ازد
  :��� ه�� �0�� �0�� 3�، �8+ &,�+ 	� �3�ن %3 ) / 

KK  ح
@Tر«0�1 ا���
=*� « >�R/ اد«و��'«  

 �,�  ،،» ه�ات«و �2
ز �
م » .�و«�2
ز د

 ��� ��i�Q �5ا�03%،، �5و ر�75 ا��، 	� رو�,% bb %3، ا�1�س 4,/ ��1ت ��7�C را �2 در »2/2,%«در .�� د 


 و در ���0 و <��0 0 ( ا�1�س %3 ��� ��,�	.  

او 	� ا + 	�ور ا�� .  �د )ور 3% �0د» 2����«و از در� ا15���  %  »رود2%«و از » ��� ",/ &0 ",/«	�/، او، از 

 )ن �& �2bb / و ���9 3% ��)ه�0 �����7 02ه%،، از <6 �/9 ه�، �KQ ه�، "�ن ه� و 	�و.0د �L  ��C هBار ،9	� 3� �

	�ا� �0 زا % �5ه,�% در ا +  )ه�0 �� ���7 02ه%،، از ���ز هBار9 دوم bbا + . ���C ا + هBار9 را 	� 3� �0ش زد %3 ��� /
  .m3 �02�ن،،  �5 �د 	� 3% داردbbاو در .�� د ��، از <6 <�د9 ه�0( 	�ا� 	�ز��� 	� . ��ز�3+ �� 3% ز�/

  :ا15���  % 3% 	�د 4�» ����غ«��I �-. �c،، و  � �0`، �0ل و  � 3,*�ر bbرا » 2/2,%«در <� �ن، 

 KK،��
�و .0 . -� 
P�ا�'   

  M=� از د��ن و 


ر .�ا،، �R% ز &*� ?�  

  

)+��
ز '�ا! 4' !
V  4زاد! '*
ن، 

71
 1�Q� % 	� 	�ز �/ن t5�� ����%  و )زاد�، را9  	�ا� 	��ن ���� �2 د �� در 	,/ ا + د / و )ن �	9 /� �K� ده�
  .د / ���1، 	�ز 3% ��دد

  .ا3�، ا + دوL  ،ID�713 �M د9 	�( دوام ��% )ورد

�2 . خ٧}١٣» 0kر«ا + 0د، �� )A�ز 02د4�� . درب ه�� ا�/ �� را 3% 	,/د. خ٢}�١٣�ل » ��[�ن«02د4��  
0 �7+ د /��9 �{ �0�� و .3B% ا�/ �� ��3,% را 	� ه��ا9  )ورد، 3% ��دد�	.  

  .ا3�، د �� ��% 04ان 03ج 4,/ د���0�% ه� را در 	,/ 2��/

 
h�2 /�E3»%�h�2«~ /��	 %3 ور�	ا +  �	ا��  �Q�� 0د7
 0kر  	� و،،�2 O0ر��/�٧}١٣"0ع 02د4�� ه   ،
�f�Q �1�ر� در	ت Z0E4 /� ���71�ن رو��m50ن �5ه,= و ه,� ا���ه�� �0  .��� �N�. از.،،  

713*�
 	��bb  ...9او 	� ا + 	�ور ا��، ��A [0ر �	0ر �د ��� ا + 2�	ت Z0E4 + از ا 
  ،،. ه�� U3-7% ه

 �j3 ه�� رو 	� رو ــ را9 را 	�ا� ��ا ( ��� �0 �2 در K3�ف 	� ا + ا�3 رو�+ ا�� �2 ا + دور، ــ 	�ه�� j2 و
  .�,� ��ا �ن، 	� د�0ار� د�� 	� �� -�ن 	0د، 	�ز ��0د

  .3% ��3,/» 3*�و�3«	�% ا + .� �ن را 	/ون در �\� ��75+ دورن و 	��ون �3ز ه�، ��� 



5 

 �*N� 0ر �2 در�2 I��د )9/3 	0د�/، )ن را، 	� » ��D+ �0 1,/9 ��نا«4� .� % �2 3+ 	�  �د 3% )ورم، �0 1,/9 ��ن دا
و 9j در ���� دوم، 	� .� �� 9	N,/� 	�ا� 	��ن )زاد و ��A ر��% 0 ( از  �01 و )�����  % 	�ا�  �ر� ر���/ن 	� )���% �2 در 

در ا + اد	�� ،9	� Q «%وا"e ��ا % ا.�7�«ا ,�ن 	� .�� رواج ��� . F اد	% و ��� ا��7/اد دا�7,/، از .��G د ��، 	/ل ��0د�/
ز�/9 �% �2 در �>( ا�1�س و » وا"e ��ا %«ا D�د &,�ن ه0ا� د��  �زد /�/، 4� �0ا� ��� و د �� ��90 ه�� اد	% 	��ن را 	� 

  . ه�D�ن �5د، .� ��9 واZ % دارد، 	�ز4�ب ده,/

��9 <ــُ��*/ �2 	07ا�/ ��9 را از ��� ،�f�Q + در � و درد �2 4� ا0,2ن، در ا �	/،  ���ُ��� ./ا ��9 و ُ��� را از ��
% 	� )ن )4�-�ر ��0ه( 3% ر B�/ و  � ��وه% 	� )ن �I )4��+ 3% 	�ر�/. 0fرت ����75 ا���	 
ر�= د /، ه��ن . ه,0ز ه

  . در ��M% �2 در 3,�0ر �0ر، ه�� ر�= ه� �0tر 4,/ دار�/ و )	8�0ر �0�� �0�% ر�= ه���. ���9 و  � ��c/ ا��

0د، 	� 	 +3 ،/,��1�ر� از &��9 ه� % �2 ا0,2ن &0ن �7�ر9 ��ن <ـُ��0ر در ��2��ن ��� و ادب 3� 	� �/ت 3% در
، »�k �   وا�/�«، »���f Y�M رو�,%«: ��م ه� % &0ن. در IOE3 ه�� ��� 0ا�% و 	� و 9j �*/ ��� و دا�7�ن، )�,� �/9 ام

و د �� و » Q-/اe��1M ��3/«و » �-��� <Z0د �ن«، »ق رو �+راز«، » <�04 ��در�«، » Q-/اM*��ر Y�M« ،»%f�Q 2�و �ن«
��  .در درون ذه,
 ���71 ا�/، و از ��ود9 ه�� ��ن CMت 3% 	�م... د 

	� ه��+ دI�M، . ، 	� 	8( �4.�� ا + ���د دا�7
.خ١٣�٧در ��ل» 	mN�ر �«0�>  +3� /�Bد L، <6 از 	�ز��� از 
�م 2�رش در Q0-<3�ت 	� او )�,� 	0دم، 	�ا� <��-�د 2�ر ه�� �4.�� ام 	� و� �2 از ��ل ه�� <�( ه,�» زر �ب«ه���� 	� 

��7«در ا + �3�ن، از . د /ار 3% ��0دم�	 Vfر� در » وا�	�1 «�2 �M»�73+ . 	� و� ه
 G7�3 	0دم، د /ن 3% ��0دم» 	�
0د ��ه/ 	0دم �2 او &�0�� 	� د"� <� و�0اس 	�  �ر� ��ا ���ان 	� ا��7/اد، %3 �/	�7.  


 	0د  �2	�  V�<M «���h%«در ���1 ه�� اد	%، 	� و 9j �*/، ا + -7�3 
	�ر�% و �*/ » �4ازو� [Y %«دو�� ه
او ا + .�1N ه� را 	� �5اه
 )ور� �*/ )زاد، 	� دا���/9  % 	�ا� )���% . اد	�(، زر��ب و 	% A( را از 63 ا�kه� ./ا 3% �2د

  .  /، 	/ل 3% ��0د�2 در <% در` 4�ز9 از ���ش اد	% دا�7,

 ��� %3 
�E3 9��  . از ه��+ رو،  ه� &,/ روز 	�/، ��� 	� )ن .� 3% زدم. ا + ه�، <�0�/ 3+ را 	� )ن .� 

  .را د /م» ����ا ����«4� .� % �2 	�  �دم 3% ) /، 	�ر اول در &,�+ ��د ه
 ) % ه�� 	0د �2 


«و » ژو�/ون«اM-�7 ��� � ه�� N" «�� �4.�� ه�� اد	% ام در )ن ه� ��� 3% �/�/، 	�( �4 ا + �2... و د �� و د 
  .   در �� ه�� �,�� را 	� رو 
 	�ز 3% ��0د�/

  در �� ���

  . د�� 	��زم» ����ا ����«3+ �% �� )ن دارم و �% 04ان )ن را �2 	� �*/ و 	�ر�% ��ود9 ه�� 

 ارادت،  �/M% و  L ر��%  	� ا + 	���0 3+ در ا + .�، در �� ا�1�س و در2
 را 	� رو� 4�ن، 	�ا� ا	�از <�%2
  .ار.�,/، %3 ��� 
 و 	6

  .   �0ه� �5وش ا��  � <��N ور،، 	� ��� C� %3ارمbbو ا + �2 در <1( ...

�� ه� ��ن دراز ا�/  و  � 402�9، وزن دار�/ و  � 	% وزن در ه0ا )و Bان  ...,M �78 ه� وM �2 % �ه ��	 �	 ��و 3+ د 
  .ا�/، ر9 ��% 	�م

***  

  . 	� 3% ) / �2 او 	� )ه,= <ــُ� �4�
 ���، M04/ �/9 ا��» �F )	% ره� %«از او�M+ ا�k ��د )ور� �/9 ���ش 	� ��م 

�2 3�درش ه���� )ن » 	8N%«را 	��0( اذان 	/ه,/، )وا� �% » 	�7�	�/ 	�ا� ر�7��ر�«او <�( از )ن �2 واژ9 ��ن 
ا��، 	� 0 ( �0Dا 3% �2د، 	� روان » "�)ن در ز	�ن <��0N«ه���� » � �2».%3	� U3 «  V ��4,�0 �0,�3«ه� را 	� )ه,= 

  .V �h 02د2��� اش را9 	�ز ��0د�/

او از ه��+ رو 	� . ا + ه�، ه��ا9 	� 2�����  % �2 از در و د 0ارش ��� 3% 	�ر /، 	�/ ه� در �F ���ش ره� �/�/
  .ر 	�ا	� ���ه% ـ از ه��0��  % ــ �% 	Bرگ �7��O� ( �0ر و )4( ـ ا + د � + �4 + 	�ور3�ن ـ GM ��0د و د

&,/ واژ9 	�/، �4س . ، از رو�+ �/ن )4(، )ن ه
 	� روز، �5 �د  %3��� «/	�H �0زان«در ��718+ واژ9 ��ن ��� 
 	� 	�ور او در )ن ��9. ���ه% او را �5ا 3% ���د و از �G� +3 �2 <��-�ن ���ه% ه��� �4س و ���ا��( را ا	�از 3% دارد

ا + �07+ در ���ش 4� ز�3� ،)4( �2 %	�I� H و N2�+ را 3% �0زا�/، ادا�3 3% . ا�� �2 &�
 ه� 9��4 	� ��4، 	/ل %3 �0�/
/	� .  

  .<��م رو�+ از ره� % 	� ه��ا9 دارد و �,� ��0دن در �F 	���ان» �F )	% ره� %«	� 	�دا�� 3+، ه��+ ��م 
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د 0 ( را �2 &0ن �N*� ����ن ���,� در ��3�� 2�,/9، ز��ن .���3 3� ه���9 3� 4,�,� ه�� �,7% و Q,�,��  % ه�-0

 ا + ره� %، �KQ�ن <ــُ� َ<��ش 	�  ���0 ) ���75 ا�/، و ه� 3( �\EM�د9 	�ا�  0رش ا�/، در �\� 	 9�f�E3 +��را در �

  .  �1�ب 3% رود

  . �/ارم3+ در ا + 4,�,� .� % 	� <�دا7+ 	� ه�� 0fرت ه� و ���ت ه�� ���ش را

 9��ا3�، )ن &% 	� 4,/� در ���ش 	� د / 0K4 ،/ ( %3 � )�5 ,% ه�� ز -� % ا�� �2  &0ن ارژ�= 3��%، &�
 را 
واژ9 ��ن در ���ش ��ه% 	� ,B�4 �D ���% 	�ا� در /ن <�د9 ه�� .�I از )ن �3�ن Q�ر5��� اش، . 3% ��� / و روان را ��د

  .	/ل %3 �0�/

***  

,Q �	 ،0� ��� 0 ( و در » <��07«0ان او دراز 02&% �� 3% ز�/ �2 ه�� 3� ا�/و9 ��7گ )ن را در ذر9 ذر9 و.0د 

  .EM �\EM\� ز�/9 �% 0 ( د ره�Dت، �% 4,�� �6 %3 ��� �
، 	I از )ن درد 2 %3��

، در ا + ���، �-�B 	� 	�ور 3+ ���د ر��% ا�� �2 3� <��07 ه� 	� ��� ه� % �2 	� ز�/9 �% 3�ن &��9 �/�/

�71	 �O� �
 و ر /��8	 .  


در ا + ��O، 4,�� و 4,�� 	� ��4ار و . 3� از ا + �-B در�، 	� ا73/اد 0ر��/ و 	�ا� دور �/ن از ���ه% ه�، 02&�/ 
��4ار، ��ود 0ر��/ را �� 3% داد 
، &0ن از ���ه% و ر�= �-B 	� �/ت 9��4 �2 	� ��0 ���ه% ر�c� %3 9د، �� �78 


  .	0د 

,�� �-�B را 	� ��� �0 رس ��cد 
، 	I <�اه+ درد 0 ( را 	� ا + در� �-B داد 
 4� در ��3� % �2 در 3� �% 4
  .را9 	0د، 4+ <�0% دا��7 	��/

 ،/,7� ه�� �-B �0 	� در� ر��/9، �08ت 3% �5و�� �2 ��E� 0ر��/ ه� دو، در ه��نو 	� ا + �0��، <��07 و 
� ه�� �-�m3 Bور، 0د از 	% �0ر� ���/�/  .از �� -�ن ز�/9 �% <�واز �2د�/�� .  

***  

�7O �4�م دو��9B ��ن "�ن ه� و » ه�K/ا %«در ��� د ��ش 	� ��م  0N� �	 ��7 را�2 در )ن �5 �د���M <ــُ�درد د

�/ 3�ل �/9 ا�/، [,�+ ا�/ا�7 ا��، 0,� %3 M ،�3 ��ا�� 
  .�KQ ه�� �G �0��  �2 در ز � <��,� 	�0رد �7

	� ا + دو��9B وQ/9  3% ده/ �2 د �� .  در )A�ز، �0 / د�I� �7 �/ن و )را�7+ <��اه+ ��c/ را	�ا� �Qوس 3% ده/او
��ه� را	�ا� ه�K/ا % .�O ر9/�3 � B-� 9�O� �2 ز3�ن )ن �5ا ر��/9 ا�� Z�� ه� � ر �78  % و Lا� �	4,�� % را  �	8�N4

% ��� +�>.  

� ه�� ه�� د�7ان �-B 3% �0�/، 	/ون ���ه% 3% رود و ا + د�7 3% 3��/ و �G ا3�، �2 در � )ن ��Bاد9 �2 در رو 
  . درا + .�، ���Q 4,�� �*( �4����� درد و ا�/و9 3% ��دد. ا��3 �2 �/9 ه� و "�ن ه� دا�3 دارد. و �� �

�� C� %3 /� �4ارد و او 	� 4,�� % .�و /ش، 3. در ا + .�، ��ا ,/9 	� د�7 4,�� 	� واژ�� 9���N14  ) 3% ده/ و 	6
  !د �� &% 3% 04ا�/؟. 4-�ه�( را ا07E3 �3م

***  

 �0N	�4 = واژ9 ��ن در�ر� ر�  �	س ���ش �	ذر9 » 3�در«ا3�، او در �2 �	�2  %�A /و9 و�را از ا % Z�	 /,N	 � 0K4
� ��3	��%  3�در� �2 در در )ن، �4�م ���د ه�. ا + ��0,��3، 	� �3,�� ��د9 واژ9 ���1. ذر9 و.0دش ���71 ا��، %3 2�/


 �03 واژ9 ��ن ر�= داد9 �/9 ا�/N" �	 ،/�0د9 ا	�7 O�( ��0اب ه
 �2 ه��ا9 	� A /9 �% <ــُ�از ��د� و�او از 3�در، . درازا� ز
از 	% 0ا	% ه�، از Q�i، از �0ر و �7�	8��/ن 04ا�� % �2 	07ا�/ . 	� �3��c� /, و <,�9 ��ه% 	�ا� ا3+ 02د2�ن �� 3% ز�/

  .  ه71% را �5 �د 	B�/، و او ه
 �5 �د 	 /,N	�Z % �� داد9 ا��، <�د9 	� 3% دارد

  G�ا�0 '�ا! ه2-

4� .� % �2 3% دا�
، در ا + ��ز�3+ <� از ز	�ن ه� و �0 ( ه�، ه�� )�5 ,( ه�� ا�/ ��  % 3�ن در	,/ ا + و  � )ن 
  .<�ر9 	�"% %3 3��/

��� 9j و �	ا ه� را، /f ور 3+، ه���	 �	/��ون 2��	ود9  /E3 + �1 از ا �	.  و ادب را،  �	�1  �	�18، �در در.� 
ز	�ن ه�� �0�� �0��  % �2 در ��ز�3+ 3�، �3دم )ن ه� را 	� 2�ر 3% 	��/، ا + f/ا را 	� �0ش ر���/ و �6c 	� ز	��% �2 

  .دا �9 ��71د9 ��4 �3دم .��ن  را در )0Aش 	��/

اM-�7 ا + .� و )ن .� ��� ه� % 	� ز	�ن ه�� د �� 	� ��دا�/9 �/9 . 1�س %3 ��� 
3+ در ا + را�7�، �2-0د ./ % را ا�
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. ا + راه% ا�� �2 �5 �د ��ا ���ان 3� را در  �-,3	N,/ .���%، �5از 3% )ورد. ا�/، ا�Q0�D3 ��. ،�3 ه� 	� �/ت �M% ا�/
	% » .Yل ا /�E3 + /M	8N%«و �0ا� �%  » /B7�5 .�اM«	/ون  �ر� » ��م«&�0�� 3% 04ان 0K4ر ��0د f �2/ا� <� <��( 

 L�2»+1M0��� «/؟�ا� 3,-� ا + ��7% �5از 3% )3//,N	 �	 /، و�اردC� %3 �> � ه� را ز �E	 ا + ه�� واد� ه�، 902 ه� و!  

	� د�� ��� ��cد9 �/9 ا��، اول ا + �2 » ���3�ه%«�2 	� �02( » ��� ز��ن اm5��71�ن«در 72�ب . ��0�� 3% )ورم
0,Q  %1�N�&,�+ 	� �\� 3% ) / �2 	�/ 073.� �/9 ا�/ �2 &0ن ا + . 	���دا�/9 ا�/» &��9 <,��ن ز��ن اm5�ن«ا�( را 	� ز	�ن ا�

درا + ا�k از 	�% . اa��5 �/9 ا��» ���Q ز��ن اm5��71�ن«Q,0ان 	��ن �07E3 ���1، در ورق ��A <�7% اول، واژ9 ��ن 
 L 4� ��� ه
 	� ��� ����/9 » ����ا ����«�� ��cد9 �/9، ا3�، 	� درد و در � �2 از ��ا ,/9 ��ن 	�( از �� ��� 	� د�� �

  .ا��

  .	� �1 در 7f�5% 	� )ن <�دا�. .�GM ا + ا�� �2 	8( ا��1�N% ا + ا�k 	� 	8( �5ا�O4 %  �1�وت ���5% دارد

، ا3�، <��( ا���% ا + ا�� �2 	� 	� ز	�ن ه�M,/� ��� �/9 ا��» ����ا ����«3+ �,�/9 ام B� �2 /9 ه� % از ��� 
E3/ود9 4,�% �2 �3دم 	� ا + ز	�ن �� 3% ز�,/، 	�ا� ر��/ن f/ا ( 	� ��و9 ��71د9 �3دم در ��ا�� .��ن، 2�5% ا��؟ 

%� �2 �7-Mا .  

  .رو�+ ا�� �2 ا + 2�ر، را9 را 	�ا� 	� ��دا�/�( 	� ز	�ن د ���، 3��,/ ا��1�N%، 	�ز 3% ��زد

ن 3� �2 در ���0 ���0 .��ن 02چ �2د9 ا 
 و در 2,�ر  ،�3�I1 ./ / ز	��/ا��ن .0ان، "/ 2��/9 ا�/، 	� 	�ور 3+، ا0,2

  .و"�  )ن ر��/9 ا�� �2 در ا + 03رد 	� د"� 	�( �4 	� 0رد ��� �

  �7-Mا»
N" ��0ب هN2 «( ��4 در ا + 03ر�	�1 04.�  �	/، �د�� 3%  �ز %�د �2 در.�� ه�� �73/د 	� ��M��5 �5ه,
/, ���.  


  . از <ــُ� ��C�3 %5رت %3 0اه

  .    از 04.� 4�ن 4���

•  


