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�� ن���� ه� ���ی��ۀ را�� در� �� ��زه���  ا#"�ن! �ن در ��ی

  

� -ی,' ن!+ ً�� ه� �() !'ی�� ه� ��ت از ا#"�ن! �ن در ��یا��� ن���� ه� ���ی�� %�دیا �� را��ه در
  'ر12 �ون�� در 0ه و 12'ر درون در 0ه� ا#"�ن� ن'� �ر و� �ار�� ،��ارید� ه� ر��نه در

  .ا�5 4�# ه 3'رت

 دو ه�. ���ل> ه�� ��خ و ه! � �'ا#; ا#"�ن! �ن در ��یا��� ن���� ه� ���ی�� :�ت�8 ��� ��خ
 ه� دF�Fه ت'ان� � �Eم و� 2-� ��یارز C یدر 2ه دارن� را خ'د BیدA �@� �() ?یا در ��در4 ,�ف

  .دان!5 تB��J B�8 را ج�نH دو ه�� ه� �5ح!�� و

��� 2ه دا� �ۀ ن'�  �'رد ?یا در ه� �? 1 ��K2 ن� ه دو� رو �Lن و دا�5 ت� ا4� اول،: 2ه ?یا 
 Aزم ا#"�ن! �ن ا� PQل از د#�ع� ��ا و ��خ ? ���د� ��ا ا#"�ن! �ن در� خ�رج� �وه��ن 5ی�'ج'د

� �? �() ن�ا�5؟ وج'د �R4 ه در ه�� 4� �(��+ه ?یا 0�ا �'د،� � ��ید� � ���ی�� ن+'د و �'د �
�ه ن+'د،-� �� �� :Tه ن+��)� ��دان و ��دم! �'د ه�� 4L ه در ا#"�ن! �ن دول �R4 ،ن��� ه�� 2ه 
 ��دیز �1�Pت �ان،یا و روس �� خ'د،� ه� هیهL!� �� ه� �وردن�، ه%'م ا#"�ن! �ن �ه ه� :�ان�-

�%�یا در. ��ن�� � �یت@� ج�نH دو ه� از و دا�  L5 خ'اه�� نJان+@� و� �� را KیKE خ'ان��4ن� 4
� 12'ر� �یت�ر� ه� �R4 ه از 2ه� خ'ان��4ن از �ن]�� از �ن،� �%�. 2� Zی��Y �یت�ر �ت�جXK ذ2
��4ه \یخ' �� L2 ن و 4'�ه ?یا � یدارن�� ?یا � یو ان� نL'د� #�ا�'ش را \یخ' 12'ر [یت�رۀ 4'� 
 [یت�ر �ه 2ه ��2 � خ'اه\ ���� نL'د� ا�+�ع د� ه �ن � ی4�و� ?یا دار دا�ه "�ت�ت+- را ��ن ذه? 2ه

�ن �'م دهه از �R4 ه، ��ل 90 در �� 12'رJ 19 د��P اخ ت�����ن دوم دهه J ��5! د��P �

�؛ ��اج]ه�ورت ?�0 ا��وز �� ا4� دوم، و 2Y یرا� C � از 0�ا �،�دان� � �%� و� PQEن ا�
0 در 2ه \یخ' �R4 ��ن�? ZJو �'ا �دن�� �ر�� را 12'ر و ��دم او�Yع �� ��ن� �'ارد ?�0� ن

�%� �،�Qن �  �؟�2� � ��تL% و >یت]

[Yج@�ت از �� 12'ر� #]- �5و �Eه ��وج'د ،ۀ�یLوت ه�Tه� ت �� از ه� دور� �ن �5و�a�، �� [Yه
4�# ه ن���1�ه ��ت��c ��1�ه� ه� �5وY] در. دارد� �دیز ت�1�ه هیهL!�� 12'ره� �یت@� ل(�ظ � �
0 .�'د� � ��ا� ه در�BLE 5 دو ه�� ول �'د،�? ��; �� ت'ان�� ن�L ا�� X'!Lدا� ه� ه ���� .

� �ه ح; ه� �ن ا4� و ����؛ �'د� ا� +�� در  ـ �� ��2ن�ن ـ ه� �ن �ی�� ��Qً� �: �،�ه!  (;یذ �� ا4
Hه و �'دن� ج�ن� Lدل ?�ه�B وز ه�� ا� +�� در ه� �� �ی�� �: �،�2� � �د ی�Cن ن�م �ه ه� �ن از �� ا�

�����  .�@  !?���X ح�ف C یو ��A ح�ف C ینه و ن� ه دو ?�هL ت

��ن �� ;ی�P ت��Z ;یح�Q 2ه �'م �ور �د یرا ن� ه ?یا خ'اه�� � ! !  
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AیدB �LE ن�نۀ� ا�5 ?یا ��دازن�� � ا#"�ن! �ن در ��یا��� ن���� ه� ���ی�� :�ت�8 از د#�ع �ه 2ه� 
  :2ه

 ا��وز. ر# � و ��دن� دا� � را \یخ'� �زاد و ا� PQل و 12'ر از د#�ع �@��5 2ه �� �R4 ��ن  ـ1

�ا. ن�ارد وج'د ��دان �ن�'نه �� �ن�در���2� د#�ع �� از ت� ����� ��Xیا�� �ی�� ?ی�!  

Lه خ'اه�� ن� XKدازم ��? ?یا �ت�ج�d� .�@ �ض �ه �Jر ?�هL خ'اه�� � �E ن���� !�5ن ?�0 2ه �
�ن ه1 �د دهه ۀت%��! ���Kن �2 ?�0 را �-5 ?یا 2ه !�5ن ! هی�� وJ ه �R4 � ?یا� ��ا �Bدل ?ی�@ 

5��E�� .�  !ح�ل �@

ه 4��4ن ��ن� ه� هیهL!�  ـ2�� 2ه ?�هL و �'د خ�رج ا#"�ن! �ن از ��یا�� 2ه ه! � ان ��ر در 4

�ۀ T3( از را �� و �-]�� � را 4'�ه �ن� ��ید و 4'�ه ?یا� �ی�� خ�رج ا#"�ن! �ن از ��یا�
�� � ن��'د و �(' ج@�ن� ��ج"�ا# و روز�4ر2!  

� و �ی��Rار ا4� را ه� �R4 ه �()� � ?یا در �?� �دیز� ح�ود ت� 2ه �ی4�د �� ا��وز �'Y'ع �
 ده�ن و 0h از ا#"�ن! �ن ن%�ت� ��ا �ی� 2ه ا�5 ?یا �? �g'ال ه! �، ���@ �ن دارن��4ن �� \یت1'

4��4ن ?یا �@ را� � ی�!�زن�؛ ���ی�� � ی��Lن� ! �نا#"�ن در ه�� ��Xیا�� 2ه دارد وج'د را� C ی?�هL ت
Xید� ه��   ا�5؟ �'ج'د ه�� �

� ?�هL �ه. ا�5 ��خ'ردار� �دیزۀ وزن از � (� �-B ��ز��ن در ��c'ص و ج@�ن در ا��وز ��یا�
 �ه \یخ' �Lن�ن�هdL ت'ا#; �� � ی�%ZL ?یا ;ی,� از ت'ان�� � ���� خ'ا� ه 2ه را �نjه ه� �Bدل

'cیتH ن�����ب� ا�c Jد� ه� �یت(� وR�� .ZYارد اج�أ ۀ�c �ه و �F �����یا�� خ'اه\ � -Eه� 
��ر �ان،یاLه �����اق، حL-ه Kم،یت�ور ه�E- جh در ��یا�� �� ج@�ن 12'ر B@0 از 1 E� حL-ه �

���ه �3ور و �یت(� وZY در ��یا��ۀ �-� و وزنه� ه� ن�1نه هLه ... و� +�ل �[�J ز��ن� ه��� 
B-� �) � � ����� .ن�?�� ?یا از د#�ع� ��ا ا#"�ن! �ن در� ��Xیا��� ه� �و�ن حn'ر 2ه ا�5 ?یا 

1@�د�� را �ن� ��خ 2ه 12'ر � ��2 �@ وج'د زد� جh 12'ر ?یا د#�ع� ��ا 2ه !�5ن� راه ت
� CL2 را ا#"�ن! �ن 2ه دارن� ن�� در واJ]ً� ه�� ��Xیا�� ا4�. دارد �5ا� ?�ت��8 را� � در 0ه ـ 2

�ن،� ن'��ز و� ��ز��ز� را� � در 0ه و ��نیهL!�� ه� ت',gه د#Z و �ن � �Jر ?یا� �%� ا�5 �@ 
�فc� ع دادن 12 ه و 12 ? و� ن���'Y'� را �ه را ا#"�ن! �ن'� � نL'د� ���ح � (� �-B �5ا�

�� و[�J ر و ت'ا#; �� راۀ��Lه ��X�� �nEه �'را ?یا� ا� 'cیتH �� 2ه ����ن� ��ن� �+ 
��  ��pح و ����5 ه�Lن از ج@�ن و ��Qه در ا#"�ن! �ن���ن از ج@�ن و ارو�� در :ی�' 2ه �'د �@ 

 نه �ان،یا نه ه،�رو� نه ?،�0 نه ��2! �ن، نه ه�، نه ـ� 12'ر �qه BLE ?یا ��. ا�5 ��خ'ردار
�ً�. دا�5 ن�'اه�� 1یت1' ه�ن�ح ?یا از C ی�qه ـ، ... و ��یا�LY م �ه�Lاخ-ه� 12'ره� ت�� � �ًاج 4

��ه ?یا از� ت�� 2ه �'د داد� ه�1ار[�J � ���� 3'رت �ن در. دا�5 خ'اه� J+�ل در� ج�� ه� 
��ق و ��Tخ�نه و �B و ��r و ج�د� و را� و �� H ا4�� در ه� ... و �@�r و �@� و �هی#��� و �

 ل�دا ه� 'ن�-�� و 2� Hیت�� را �ن 2ه 2�� نL ج�أت� 2! � ی!�5ن� 2! �'د ��خ ه 12'ر ?یا
"�  . ��ه� ه�ر �ه را ه�" دون

�دم 5یر�Y ه� ���،� ی� �نی�� ا#"�ن! �ن در جh ه� ��ن��ه ?یا ;�ت�+ ��� ���یا� B3د،� � ح�'� 
 هLه ?یا از ا#"�ن! �ن ��دم ه� و �'د� � ���د ا#"�ن! �ن ه� �'د،� نZ Lی�Y دال� ه� �ر�-�� ه�

\�L12 و ت' و ?� Xی�� ره� �� و ?��'ا#Q (�ران یدل ه� و �ی�� � ���5 ل]B ه� ��ید� �]� �ه. ��
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Tر ?����ل'nوه��ن ح� ����P ���� �2ر در� دروF ا4� ه� و!رن%�� نL ) �� 12'ر در� ��Xیا�� 
  !!�'د� �

  

  

 


