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ـ�ی�� �ه�����  

02.09.11 

 

���� و ��� ��ه�� ���ان د��ر ��� �یدۀ �!ا�� �� ��   
 

 #ه "ه 5یا از )'& را ��� ه. ن���0 را " ا�/م در ��-,�ر ���+�و*" ۀ ���  )'& ��% ه�� $�# و "�
�دم ن>�د% ;:�ز *'�رات 5یا #� #�8دازم �,7 ه ا6&# :  

�ان دو <��م، و <'���-,�ر�6ی�ه" �ا% ان,�ن�C، از �<�A �#�ا )��وز در �B '�ن #���Aه ،�ا�@�ن > 

 از �#�< در �ن� ��G �ن�ان,�ن *>& ���5 ا���ه #�د؛ ت�Dن�ه��% #,��ر �,A>�ن، :�� و<�ا% �,A>�ن

   .  ن�,� ��، "+�ر >Aه از ،�ا�/� �"+�ره�

�م و ًت�'�I ��ی�ا را *>& ای5 ای�Dه �A( 5<H ای5DK� ��،��D �اه���L رد در� و ��-,�ر ح�D ۀپ�+�� �
�د ا�/م در �حD> ���5 ای�Dه  .""�� #��ن را ۀن0D ��� نه، ی� دارد و

 �Iت�H و پ�دا<50 "ه د��، 5یا از� ه�P ن��0ه ���P ��ن�� ن��0ه 5یا ر��� � ان�O0ر "ه ه>�ن-�نه
 در� ان���D نه #���،� � رو����Dان ه>هۀ ��وR و� �Hور ه�� �A< ��ۀ ��� در ه� ;ن ��تQD و

��� در �,Tول رو��-� و رو����D #��م دون��،� D یاز ��: ،#ه�", نه و ��� ی��� رو����Dۀ 
 �وح+ V �B �ان,�ن ��: ل�*>ا ���5 #�ا#� در و ��Lب، و ن�در��� ه� ���%ید ���5 #�ا#�
  . داد ن+�ن� وا"�+

�د��# ،��,0 ��5ت'� را��0 در� ه��A( P "ه ر��� � ان�O0رC دن �نه�وح+ و�� و ه� +هیان� ���5 #
���5 B�#ا�A� از #�<��0ه B�#ا�A ه� <�ا��ت و ،�;�>�ن �نیاد #��م ;ن از +��0پ�" �A� روان و روح� 
��PXه و �5;ه� ��'�% در را �� ��دمۀ +یان� و �� *�Y از )�ن �ه ـ دو "ه� *�Y در $ی<

�ش ر�� و ���0ض ،#��A �ی�6 #� ;زارد،� � و �+�رد� � �Zرد� �� رو��-�� >ه�ن و #,0ه� ه� 
�   ..."ه @�یدر و دردا ا�� "�د، <�اه�� #�ز را #,0ه� و �ی�� ��ن��ۀ �انید ت� �ه ـ دو #��م )�*ه �ی
  .ا�� �%�ا�0 ل ;زاد

�Cت� Pص 5یا در "ه� �6ا�Y> ��A# ،�� و +ه�ه> ��ن�� �C;ن ��ن و �$ از #�� %�� ����> �P�6ا� 
 ��� ه ه>ه "ه� �#ی��ر �ی*'�ا �D #��م #�د ��YL ��`_ از� <�  و ادب از� *�ر و <+5 و <+^

�Zا�0ه ;ن �`� V ت>�م #� را �Cان�ح *>& ;ن از د��ع #ه ت�� �V �B و پ�دا<0ه �Cه ز#�ن، �ه #� ;ن� 
  !�0ی�� ^ ی�ه در و ه� ��Qل

��� �اه�# و "�د، ���� ت�ان� ن> ،�� �%�� "ه را� د  ه� #�6�ن �5 هGار �6 #� "ه دان�� � �ه ا
 و �ه�وR ر�����از )�ل #ه را ��50 "ه � ;ن از� و  ;ورد، را% #ه ت�ان� ن> ،ر�� �اهه�# #ه "ه را

�� � دان�،� � <�د� #�ا ���,Tو � و� :��ر و ��#ی��ر ��ب� #�ا ا��� ح0 ,�،ین�� � و �ی
�C �Q�ش #ه و #��� ا��  !ن�ود ��و ه� ه� ;ن 
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�رد در �5� �P�� ه� ح�ف �ۀ���  ;ن ����0��د� ��ت�K ۀ���  ^ ی�5ۀ ��� . "��� ن> #cK $ی<#، 
 از )'&� ��� �نیاد و �ا�/� "V0 از� Lیت�ر _یح�� و cی�ح ���ۀ اراP #� و )�;ن از� ه� ��Qل #�

 ;ن و cیاح�د ;نۀ #�ر در و ��-,�ر �Lیت�ر ��وا)� ��رد در ��ن ��ب "ه ر��� � ان�O0ر و ;ن
�ان*� #ه �5 را ;نeه �ی; "ه 5یا و� )�;ن� ه� هی; fرد در ��� و ��ر� و اراPه ��-,�ر اح�Dم �
 در�� ,��ی#�� ان� #�د% در�� ا��. ,��ی#��� ��G نه � ی#�د دا�0ه� �ید ��وا)� #�دم دا�0ه �ن�#

 �ه #ه "ه ,��ی#�� ه� #�ز ان� ن�ا�0ه � ین�#�د ن�ا�0ه� �ید ��وا)� و ان� #�د% ن�در�� ه� ا�� و ا��
 اراPه �,�0ل و� Lیت�ر و �,��0 &یدX ان�، ن�ا�0ه� �ید ��وا)� و �K6 و ان� ن'�د% در��� �Aد 
  ."�دن�� �

�رد ;ن در <�اه��� ن>. #�د +�نیا از �ر�ا<0 <�ب،� cK# ،���" <اه�� ن�>� ��Aن�� ان,�ن ه� 
 ان,�ن ^ یز#�ن و ��`_ و ا�X�0ل #� را ��-,�ر اL �&6یت�ر ـ� �ید &یدX دان,50 #ه */)>��

g'A� �# ان,�ن ^ یو� �ید ا</ق %���اه�� و ن���D ،#,�زن� ���ر 5ید از ;Lرد در� و  ،ن�� &<* 
V �B �<# ز% 5یا� ه>�ار% "ه را +�نیا ن�O ـ "���� � د��ع V �B *>& 5یا از ��ن ـ "ه #�ه�� را ا

�ان #ه�* IPو ن� i0 زن� ���>+ 5ید ��ا���� را ن��Gا و �5ت�ه و� +ی#�ان�� رو ز�� ��8 و )�Aۀ 
��A# � ����" وت����# ��  :"ه �ی�� �ی

�رد در  OKه ^� ی#�ا را �>� ح�ف "ه ��"� ��ض "��،� � ت�Dار �،�"� ��ض� Xر &ید�,-�� 
 � یرواج و ر�� #��م � ی5ید #��م �jL ;ن � ی��د 5یا ��-,�ر ��رد در V �B "ه �ی�#-� و ��"� )'�ل
 �$ د<�0 ^ ی����0دن �ی; ن�،#G د��� "�ر ���5 #ه دارد ح_ و دا�� ح_... و �ت�: و ���
 و <�ا و� زن�� و ��گ و �5ز� و ;�>�ن از <'�� # را، *�'� و ��دن از و <�د از <'�� #� ا �� ه

 " #� "ه� ان�K0ر وا��D #� را ... و دوزخ و �� و و 5ید و "�� و� "�ز و �Dیا�� و��'��پ
�� و دور را% از " "��0ول >�تیر#�A ۀjL� %درن� � �Dهیا از او و ��د� � ����n �ن�ان,�ن و <

   �؟�دان� �� ا�/� *>& ه� ا�� <'�� # ه� �د��� � او و ��د� � ����n وا��D ;ن

���� ه� پ�ر�ه D'�ر ی"ه "��� � <�اه$ �>� از��ان و پ��� و L0ن� پ و رگ و ا�; f�0>د 
�ش و ��دن و �� و� پ� و د�� را، �� ه �$� *>& و ه+یان� اث� در "ه را� وۀ��ن و �ه�� و 
 <'�� #� ه� ان,�نۀ �� پ�ر% تDه ,� ه� د% >i در ان��nر �K& ا�Bاف در V �Bۀ �ن�وح+

�د نGد ا�� ��% �8ا���%ی-�ید> �,n� �"�� و �D� �"�� �5ه> "ه f�0>زه� �ی;. ا�� �>� د<�0 د�# 
��ب ��ن! �؟ح0>ً��<�ان� �� ا</) و� ا�/� و� ان,�ن را *>& 5یا �<� �Y( ه #ه �یدار� &D� و 

 ا�� �qه �>�! ��"� د��ع� ��B '�: �ه و ��B ' �ه ا�/م از و V �B از ��% "ه� ن�� ه� #ه
 ه� ه�� #� ���5 5یا #ه دادن ت5 #� �ایز �،���#' ��<�اه� ن> ��د� � ان�nم 5ید #��م "ه را� ,0ین���
 -�ید ا�/م �ید از و �>� ن�O در ه� �� ه �$ د<�0. 5ید� ;#�و ه� و رود� � #�د #� �>�� ;#�و

fد��د� � هیت@Z و �د��� � هی��� " از و "�n از �>� نX�# �O<�% !!,��ن "�!!  

 #ه �g'A "ه را� ا �� ه �زد%� یپ,�"� دو T��R�5 0 "ه �� پL$� <'� $�پ روز ��Cر ـ �ه
�Dر وا��K0ان �د�ه ا<'�ر ه# �0�Zه در �>� ا��. "�دن� ��د�0- )��ه�ر ��C در #� ��#�� ن>�د% ت

 �انیا دا�5 در � یان� ا��0د% پ�",�0ن دا�5 در � ی��ً/ "ه ت�ن� ه�� ه>D �8 و�ان ��ن�� ت�ن و�ان و
�د دو � درون در � یو��اه ا*�0اف #���، ن�ا�0ه )�ار ن�ز <�اب در ... و �Dیا�� دا�5 در �>�� 

�ر در �د� #ه ����YKۀ )r دو �� ه �زد% یپ,�f 5یا و �� ه �$ د<f�0 ;ن�ۀ )r "ه "�د+" �� 
  .ا�� ن'�د%
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�د درون در >Aه از -�ید� ه� "+�ر در �ه و �� "+�ر در �ه �,�� در �0��د ان��nرات �ی;> 
�ت ��ارد 5یا در ه� �>� ��ا دارن�؟� ا�/� ـ� ��* &یدX ه� پ�",�0نD� � ��"ه� 5یا �ی;! �؟� 

Rان,�ن�:ز��، ا*>�ل ���5 #�ا#� در "ه ا�� ه� �>�� ا�/� ـ� ��*ۀ ��و� ��� �ر�ا<�0 <��
���ه� #� و  "��، ا��Hه ه� را� �ان�حۀ "A>� �ان,�ن�: و ز�� "A>�ت "��ر در <�ا���0 � �؟�"� �
 "�ر از را )A>� و ز#�ن "ه "�د ����& ���ن ��ا ه� �>� ���ه�ن وی� درن�<� #�ا#� در �ان�ت�ح

  !ن>�د �VA �5 از را "A>ه 5یا ن��50� �را یو ان�ا<�

 را "�ر 5یا �>� �ی; ا��؟ دان,0ه روا و ن>�د% ه�ت�6 را� ز�0 ا*>�ل ���5 ان�nم <�ا وا)�ً� �ی;
� "ه 5یا �'V #ه �6ف� ��ع �s �L ;ن A��*�5� "�ره� ه>ه و � ـ ا�� ر�0ه ���5 <�ا ح�D �ی

���# �Cه "ه 5یا &�د  #ه ت�<A" � ان���� و زن��� � ح�ف ا�/م از و ��ی��� � �5ز� #�� پ+�ن و <
�ت ���ارد ���5 در ��ا �؟�دان� �� ا�/� ـ ه,��0 5ید� ��*D� � ��"�� و V  � ���#؟ی�   

��� و �� #� ا6ً/ "ه� rی�� ه� د% Dه��P را، ���<�نه درون در #� �nران� �>� �-�Dو ح 
 Dه��P ن�ارن�،� "�ر و �� �qه... و �Dیا�� و ����� و �gپ�  و اردو و ���nد و� ر#�ن و� "�ز

�ان ��د و زن و "�دf و �B& ه� د% و� ا�/� ان�، ن>�د% ا��0اح� ��ن ��� nه� #�ا ��پ و 
ی� "�د؟؟<�ا sیت�� �ی#� �-�نه را <�ا 5یا ا��، ن>�د%� حD> ���5 <�ا ا�� �؟�دان� �� ��*

   ن���C#�ن؟؟� <�ا � ی��C#�ن،

 ^ ی�>� ن�O #ه .ا�� داد��0ن� ��ی " ا >���0 " <�اون�� ا K,� ا�>�ء از� D ی"ه ��د� � ��0ه
 "ه ا�� 5یا �یدار "ه� ه�� ان�f #� �5 ا��Qل و �5 ان�O0ر  #,�0ن�؟ �ی#�� " از را� " داد داد��0ن

 ا�� ��ل� � از +��0# "ه ت�ن،� پ��> و� <�A� ر��� �>�ل #ه �>�،� ر��� و  �>� از �ی#� داد 5یا
0A� ه� +هیان� #� را� �Bان,�ن ا*>�ل #� و� ا��ا�H ن #ه ت�ن�� ;ن از نه ��د ���0ه �یا ن+�ن�% <

f�0>ن � ی�� ه �$ د; ^A�Bار ه� د% و �� ه �زد% یG� ه� د% و �,�� در ���%� # و :�ض� # ن>�ز
 و د"�ن و ��ت� و #�زار و را% در ره-Zر �6ه� و ه� >�ر��0ن�# در ��ا)'� و ��اوا �ز����ن >�ر�#

 و وح+� و �اد�# از #DAه �د،��� � هی�� <�ا <�ا�� از نه و ا�� <�ا "�ر نه ن�روا ا*>�ل 5یا...! 
VY�ان و �>� ت�D�<د�<� � �>�#� هG!ن #ه ت+�ه ���5 ان,�ن ��ن�� �ین'� را <�ا�  !!"�د� ���� <

�ارد 5یا در ��ا� ��G �<ن ��� ��ن��� ��ارد ���5 در "ه ا�� ���5 �ی�؟�,ین�� ن>� ��G � ی�ی�
�ت #� <�ار ر��%� )�H ;نD� � " زرد ��و " را" � +>یا#��  �- " "ه �یز��� �� ح�  $ی<

  !ا��؟ <�رد%

V �B �# " ��؟��-�n ;ا در���<�نه �ی �ـ "ه ��D����D ��� "�ام "�د� ان�K0رۀ ح>V �B A ـ #�د در 
�د و #,�0... و� رو� و� ,�ان-A "�ام �� یP�Dیا��� و �gپ�  دو � ی^ ی"ه ��"� ��ض #�د؟ �

V�6ح VY��ی<�نه��� در دو � "�ر��� � ی � �n,� �د� و در�� "�ر 5یا �ی; #���، دا�0ه و
 -��%�# ان,�ن ه� د% ت�>�ن ^ ی� یدو � ���� ^ یو �gپ�  ^ ی#�B�L "ه ا��� ا�/� و� ان,�ن

 د% و ��#�+�ن ��ت� #ه را &���� ه� د% و ��#���0 ��گ "�م #ه n��i وiH #ه� رح>� # و ),�وت #� را
   ...�ی �؟ی#,�ز ��0 یرا "�دf و �B& ه�

�د� و  �،�دان� � �ا�یا ه� V �B و �>�. دارن� ���<�نه <�د از ه>ه� <�ر� ه��و�ن در 5یا #�
  ! ��"�� �� ان�K0رۀ ح>A ه,��0 #,�0 >�ر�# و� �DA ��د��ن "ه� ا ���<�نه درون
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 �5 �،یدار �>� "ه #��� �5ه>� �,A>�ن ا��! �یدار �>� "ه� ا�/� 5یا #ه وا% و ،��,A>�ن 5یا #ه وا%
�� � ^یت'� ه� �>� #ه را ;ن�  !" ��,A>�ن 5یا از ��ت را ��. " �ی

 ���R%� و #cK ��ه�� از دور و در�� و تuA� ه� ح�ف "ه ��م ;ور �د ی<�اه�� � ��ا< در
�� �ی#� �>�. ��د� ن> ت��)v از پ� و ن�)j و ن��+jL و �'P�,� �C& رو��-� e-�%�هD#�� ه" 

 و ��`_ و *�& �6حV "ه� �0>�ن ان,�ن ^ۀ ی,0ی�� "ه -�نه;ن را، ���� و ��� و #cK ��ه��
  .�ی���ز�# ا��، �%�ح> ا</ق

�اه ه� ��%ی; در "ه دان�� � و �؛یا ��0ه �ا%�# و #� ه� د% �5 #ه �>�>�� ،��� ��ن�اB> #+>� ��5 و  
 ن,'�� ن�در�0 "/م �>� �5ۀ ن��0 ^ یاز� �P ^ یدر  OKه �5ه> ت� "ه� ه>�ن`�ر "ه ده�� �

�اه #��� )�A *�� و �7ن �L�s  "ه� ��L ه� ��%ی; در ���#�# ��ت�ان� ن>� �YL #هLی��ن ��� .cK# 
�ع #ه "ه ا��� #QK ;ن �� �H�� cK# د، پ�دا<0ه� دو�� و &���� و )�ار% و )� و �jL #ه نه �

  !�و... و _�ر� و

  دارد ادا�ه

 


