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  را��ۀ �� و ��ه�، ا����ر ی� ��؟

  

 ����"د در را��ه ��ل� دی)� در ی&� از ت$"ی#ی"ن ه�! ���ون ��ز!  �ر�� ز��ن �
در �8ل ��7 �56"ل ��ن��ه  $-� را از ��د�� �ه ن-�ی2 �1ا�0 ". ���اث �-�,� " �� 

 ا�8م را ت�? ن-"د< و �ه ��6��0 ;ه �� �� رح-� ;��> �"ان� را ;ه 1:�ه �� �� دی9
"ر A �BنC از ��D و زن و ��د و �"ان و <:E ه� �F 1�ای�< �"د در �����ن،  در��ئ� ;ه
�� ;�دن� �� D�ت�ب �,M ه�ئ� ;ه �KLً� ��)�� از دو ;�$" وزن دا��,� �ه ا8�Fح  Hه 

  . ;�دن�" �,�6Oر " ا���8 

 ه,"ز ه� و! را ��ا! ت6&�9 دی"! �"ان �0P ��1)�ه ��د< �"د، ا�� ��دم ���ح�
! و ��ا! �"�� ��ا! ��ن �� �,M و �� ل�O و Q"ب �� زدن��"ی2 �"نP"ار درون 

#�Oان �S ر و��Tۀ �"د ���6ر ���6ر ر,�F!  

�,ه ��ا �ه ی�د �P,�ن ���� از �$9�U دی,�� ان�ا�0 ;ه F 9در ه� روز و ای9  $� و ای
7�0 �"ی2 از و�"د Cزاد!  وه� ��F �و ��ارا در دی9 ی�د �� ;,,� و  ه-�)ه ��  ه

  . 1"ی,� ;ه در دی9 ه�V 1"نه �� و ت�-�$� و�"د ن�ارد

در ای9 ن"��ه �� �"اه� ای9 نY�یه را �X�P�ًا �ه ت�$�> ��O�م و ��,� ;ه ای9 ح�ف ای9 
$9�U ت� Qه ح�! �� ت"ان� در�0 ����؛ ی� ای9 ;ه Cی� ای9 ح�ف ا8ًF �� ت"ان� در�0 �

  � نه؟���� ی

اول�9P� 9 �9 ای9 ا�0 ;ه �ه دن�� ��Cن ی[ E:> در ی[ ��ن"ادۀ �6$-�ن ی� ه,�و و ی]"د 
  .  ا�0 ;ه �� ت"ان� ض-9 ت�Xدف �"دن ه� �� ���� و ه� �ه �� �O�ای��ت�Xد 

> از ��Dائ2 ـ Cن�O< ;ه ن�:ه ��6ه �� �"د ـ و ت"ل�ش، E"ر! ;ه ه-ه �� دان��، T <:E
 ���Pت"ان�ئ� ان� Vر و ��در، نه . را ن�ارده��D ب�P0 او ن�06؛ نه ان���� ���Pان� Vه�

ان��Pب ���`، نه ان��Pب ن� و ��د< �"دن، نه ان��Pب ه"���ر ی� دی"انه �"دن، نه ان��Pب 
�"دن و نه ان��Pب رو��� و �]� و ;)"ر! را �ه A,"ان �H6` ... ه,�و و �6$-�ن و 

  ! ی[ ت&ه ا��ر" 1"ن�� ان�رس" �ه T"ل ا�0؛و �� ه-ۀ ای9 ه� ت�Xدف . ال�أس �"ی2
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�D �1ا��9 ی[ E:> در ی[ ���Lۀ دی,� ی� �S� دی,� �XP"ص، اQ �1ه ت�Xدف ا�0، 
�C �� 0Lن E:> روادا��ه ا�0، ول�  �Dی�ش دیC 9ن E ا�0 ;ه !�� 0�LTدر وا
 ���Lه در ت-�م Q]�ر ��ح$ۀ ر��  &�! ـ �Aم �$"غ، ;� �$"�S، �$"غ ن6� و �$"غ ;��>،

��` و �� ;ه �� ه�! �L� �,Q! ه�6,� � ��� ت"ان�� Cن ه� را �,�م �� ��ن"اد< و �
  . �Tن"ن ی�د ;,��

L�E �ن�:ه �SCز �� �"د و ت� ��لe ��ن ;��> ان�6ن از 0 ;ه از ه,�Oم ��6ه ��ن �
ل��ظ ه"ش اد�ه دارد، �� �$"غ  &�! و ��f ر �9 ض�ی� ه"�� ان�6ن ه� و ر�� T"ۀ 

 و �� و در�0 و ن�در�0 و حh و ن�حh �ه ه� در�ۀ ;ه ه"ش ��f �� رود ت-��# �"ب
�ه ه-�ن در�ه ضi�L ��< �� رود ت� ای9 ;ه در ���� �"ارد از �-$ه ه-�9 �"رد 

0 �� ;,�� ;��8ً از ��9 �� رود�F نC !8ً روL  �� ه; �XP(� . ن"اد< و�� �ا�� �
 ��0L ا�0 و ز��ن �� �"اه����` و �Tن"ن در ایX� 9"ص �0P ��ن ت� از �E .

��ی� ی[ ���Lه از ل��ظ . زای> ��ن ;��> ای9 �� ��O�6 �ه �$"غ  &�! ی[  �د ن�ارد
;-�0 و ;�:�0  &�! در ح� ��f! از �$"غ ی� ر��  &�! T�ار ��O�د ;ه ای9 �� ه� از 

  .��9 ��ود

! از ��ن� ��زC 0(1ن �"ان از دی�D 9ر! اش ;ه دیL��� 9ه ن�# �"د و �ه �,�6Oر و
�0L �� ر�� ذه9 ان�6ن ;ه E �دیD 9�وران ان����B �"د 1"ا< �� ای9P� 9 ا�0 ;ه �
��L اراد< ;�دن ا����ر! را ��ن�ل دارد رو �ه ا "ل �� رود؛ در ح�ل� ;ه E ر"��

�ن��و ه�! ا��-��A ا�0 ت� ه-ه ن��و ه�! ا��-��A از ه"ش ��ای` و  ;ه ن��� از !�
 ن)"ن� و ��ارا ;�دن را �D)ه ن&,,� و �ه Cزاد! ان��Pب ان�ی)ه و و f�� <HA ���"ردار

  .دی9 و و��ان ��ور ��Dا ن&,,�، از ��9 ن-� رود

�fً"-L �,�م ای9 ;ه د��ت�� دی,� اوا�� ال]� و در ن��Bه �]��ی9 و در��O�P� 0� ادی�ن 
;,,� ;ه  ر�"�� را ��ا! �� ت9��L �� ،ت�ی9 و �:��ت�ی9 ره,-"د ه� ��ا! �)�ی0 ا�0

C 0ن �"ان ان�ون�#ی�ئ� �-&9 T�A �,ن�� �Tا"A �� ی[ ـ ��ی� Vن ه� ��ا! ه�C ول از�A
  . ���� ـ ��Bز ن�06

 ���� �A�  و �$Fان�9 ا���� و ا"T ه�6ۀ �ًKL� �[ان�9 ال"T ای9 ره,-"د ه� ;ه �ه ن�م
k از ;)"ر ه� از �-$ه �Tن"ن ا��س ;)"ر �� را ت)&�> �� ده,�، �8ف اد�A! �"ا�

 �� ��;lن تC �� زاد! و ت�6ه> و ��ارا در دی9 ح�ف �� زن,� وC از �ًKL� دی,� ;ه
  . ورزن� ا����ر و Cزاد! ان�6ن ه� را در را��ه �� دیA 9-8ً �$� و ���ود �� ;,�

ای9 ره,-"د ه� در وا0�LT ا�� و در P� �� ،<-A"اه�� ی� نP"اه��، را< و روش ه�ئ� ��ن,� 
ه� و �ه ;�ام ا��Pص اح��ام ��Oاری�، از ;�ام ت:&�ات و از ;�ام �ه ;�ام ��ور : ای9 ;ه
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ا �اد و ا��Pص ا��,�ب و دور! ;,�� و Qه �&,�� و Qه ن&,�� را ـ ;ه �"د �� A�ی�ن 
�,; �� 9�L� �� !ا�0 ـ ��ا .  

"ل �,��1 ا��ر! را ن-� ت"ان Cزاد! ن����T �,L9 ا��!، ی�,Q . 9�(; ه-�9 1"نه
ث� �$"غ  &�! و �)�ه�< و تB��ه و ی9�H را< دیO�! را ان��Pب �� ا �اد! را ;ه در ا

  .;,,�، �ه ه�V و�ه و �� ه��H�,� V ن-� ت"ان ��ارا ن����

��ارا در �61�ۀ ی[ ;)"ر Cن ا�0 ;ه �ه ه� ان�6ن� حh داد< �"د ;ه ه� راه� را ;ه 
ی� ای9 ;ه .  ان��Pب ;,�،��ا! D���2 ��ای2 ی� ��ا! D���2 ه� ��ائ� ;ه �]�� �� دان�
�,�م ی[ ان�6ن Cزاد ��  ،�ه Cن�ن� ;ه ن-� �"اه,� ا�H�Aد! �ه دی9 ی� ��ه� دا��ه ���,�

�ه ه-�ن ان�از< اح��ام ��Oارن� ;ه �ه حH"ق ��ا�� ا��-��A ـ ����� ـ  �ه,�O ـ ا�X�Tد! 
  . ���H�Lی9 �ه دی9 اح��ام �1ا��ه �� �"د

نه ا��ه ه�! ی[ �-�0A ـ �"رد ی� �#رگ ـ  A-�ل زور�,�انه ی� ت]�ی� ��C# �"�� ِاCزاد! 
  !   و نه ادا�ه �� ی����"�"د ن-� Cی�

 ا�� ;� �ه ایC 9ی0 �,�م ی[ �6$-�ن اح��ام ،"ا;�ا<  � ال�یf  9: " در C�Tن ��C< ا�0 ;ه
�Tی> ا�0 و �ه Cن ارج �� �1ارد؟ در A-> �� ��,�� ;ه �6$-�ن ت�ی9 ان�6ن ه� �� ا�H�Aد 

  !C 9ی0 ه�6,�ت�ی9 ا��Pص �ه ای

 h$L�� !�6D در A-> از تB�ی� ی[ ;"د? از ���ن ی[ 1�وپ از ;"د;�ن ه-�ز! �,�م
ت� ...  �� ��ه� و �� دی9 و ده�! و �� ا�H�Aد و ;� ا�H�Aد و ن��6$-�ن و�ه ی[ ��ن"ادۀ

 ن"ع ا��ر! ا�0 ;ه A-8ً �ه ��XH ه�T> ه�! 1"ن�1"ن �,�م دی9 و �� دی,� ه-ه و ه-
  . �وج از دی9 اA-�ل �� 1�دد�$"�1�! از �

�Aم ن)� ای�H� 9له ی� �f�Hت� ه-�ن,� ای�H� 9ل در ای9 ی� در Cن ��ی0 ;ه ن��Bۀ ت�س Cن ه� 
 �"د ن-�ی�نO� ن"�A از ا��ر دی,�، ،از ت]�ی� و ت,�ه ���Lۀ دی,� ���XL ;)"ر ا�0

 �C&�ر و �S� در ح�ل� ;ه f�H� 9�,Qت� �S� از 9�:1 ح�Hیh. ت�-�> و ن�ا��9 ��ارا ا�0
 !�O,از ه�ف رو�v6� k ن�اردو ر !�Oدی �XH� 0ول�.  

�ر ��  �Dیۀن&�ۀ ���6ر ا���� و ��ل$� را ;ه �� ت"ان در ��! �"دن دی9 و دی,-�ار�Aا 
ا1� �-� �ه ان�6ن� ���ی,� را ;ه �ه �ه دی,� تh$L دا��ه : ���ه T�ار داد ای9 ا�0 ;ه

 دی�< �"د �w���� ;ه �-� ;�ام ی[ از ادی�ن ���,� ;ه ه,"ز ه� ری)ه ه�! ت�XL در Cن
�]�ن را ان�6ن� ت� �� ی���� ی� ��)�� �� 6D,�ی�، ه� ی[ �"اب �"اه� داد ;ه دی9 �"دم 

�ر ای9 ن"ع ت:&� از ;l(,� �B و ��یه �� �1�د؟ �ه T"ل 1"ن��ان�رس ;ه �ه و�"د ا!  را�
  " !ه-�9: "در دی�H�L� 9 ا�0
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  !!ه�V دیO� و Cر<، ه-�9

  

  

  

  

 


