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  د�� در ��� ��ن رو�� ����د����اران �

����ۀ ���� �� ا"�( ����، و ا�)�بم%$، در "�ر���ه و ��� � ��د*� ا�+�ن  و ��� � �ه 
،  4ف �)�ر  ��( ه�، 1,2 از ��ل� ��د�، /ن زم��( �ه ��د� ه��ز در ��� ا�� م-��ب �,���
  . �ب��ر م( ا56 ،م�در �2ار دارد

�د� زم��( �ه ه��ز در ��� م�در ا�� ب� "�ا ه�: ا��9"( �ه � �ب�>�5 در ���ر م�در ـ ��د
. ه� /ن ا��9ص را �>�9= م( ده�  "�ا ه��� از رو: و ب-� از ��ل�،/��� م( ��د�2ار دار�� 

،� ب�  ا�� و �ه در ?��ام�ن /ن ه� �2ار دا�5ه را�اد:ب-� از ��ل� �ه ا���ه از رو: "�ا ه� ا6 ��د
 ��د� � �ه ب-� از �CD� ه� ،�ه ه��� �ه B>���	ب�م( �����،  در ���س ب�د@ ا���� ب� م�در ��د

�د� را در ب%1 م���Gه�5ه �2در به د��ن �6"�ۀ دور�� م�>�د به �FBۀ ا��9"( �ه� � Hد�$� �� �
 م( ��F6 �ه ا�� �JK�" =9 ه��ن "�اI( ا�� �ه م( ا�56، ،و: ر56ه ب� و: م��ل�ه م( ���

م���H  " ، �� از رو: ���Kت ب�ن، "H�5+ND"  از رو: ه���Lن ب-� از ��ل�. 1,2 از ��ل� ����@ ب�د
�@ در Bه �Kود به و: ����24  م����F �ه "P,� ���، �� و ?>��( ���Kت B>� و اب�و و لJ و،"

Q و او�Q ا�" ل,��9 و . �ه م�Fب�ن �� ��م�Fب�ن ا��، �� ا��او را دو�� داردبه Bه ا��از@ ا�� �� 
�د� در ���B م�اS2 �>��ه ه��ن اK+�س اول�ه و: ـ زم��( �ه در ��� م�در  �� 1�2 و �2ل"� 
�2�P,ۀ لTPه��ن ل �ۀ ��� �>��ـ  و  �و 1�2 و �2ل�اردا� 	ND :9=  از رو� Hو م�� Q�5+

��� �,P" ��اب ،ا��؛ ا�D �9= ب� م�Fب��( و �4م ���� و �FBۀ ب�ز و ب>�ش ب� ��دX 
�به ب� �رد ��د لJ ه� را م����L و   ا�� و ا�D ب� ��م�Fب��( ب� و:ل,��9 و "�ا ه�: ��د ��د

����ن ��� از ���ده��  �ا@ م�در ب��� �� �+( د��G ا��T5ر .��Dه م���5� S2��د� 5K( در م� 
"�2ه و "  ا"4Zح م� ا6%�ن ه�  او را بهدارد �ه به B>��ن و: ��G@ ����، ب� او "P,� ����� و

�د ه�ش و. د��" �ن �2بXۀ و�>��از روان  ه�ه ا�� ��ره�  �ه ب��� ب� ��� � �ا� ���6 در ��د
 ���ه �DددمJ���5 ب� �� و ��ل و وض-�� روK( و: ��د
�.  

Kو ������ت �ه  ب�ون ��� �ه��D/ و �Tرو���� و م�، )G5��� و: و��\�� ���ا���( ب-� از   ��د
�د ه�ش و ��������ه� در و: ��ل� Xو �Gا��  �G�����ـ )��+Kا :$��] )�
� ^�1 ب�ا:  ـ 

    ./م� �5 ا��

 � ا�5-��ل  �,���، ب���ر:،�� زم��( �ه ���ل ه�: م%$ ب��ب�(����ه و رو�� ���� و ��� � ��د
�لز��د م�اد م�9ر@ وF+�ن ب� م%$ و �� وارد ��ن "�مۀ ال��ا  � 	اردرو به ��هCG و �� �4ً از 

�د�Bه �� و ه���ب�م�و ا6$ا�	  ر�� ،��د�X+�   ب� ر��@ه��ا ،)�����5ر �� bود ذه� م��� ب�� 

�5 م(  ب�ز�� وو ���� و:����د � .  

��ۀ و �ب��ب� ��ا��5 ا�Xز@ �dال و ب��ر ا��ا �5 ه�ش  (?��	 ه�: م��ر ا^��ل �ه ب-*ً� وال���

�د ��ن در م�  :��Dد�� ��دد رو�Gم� e2�1 ��د�( م159 �� م5Kاب)ا�X از دادن  $X�� به /ن ه� 

�ف ��HB در +��6 H� د�( �ه به ��ن�م( م����، دل��( ا�� از 6-�ل ب�دن ����ۀ ���� در �
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 و  و م�9�اه� /��L$ را ب>����ر م���Gد به ���� م( ?�دازدم�رد ه� /��L$: �ه �� راه	 �2ا
  . ب�ا��

�ل و دو��5�ه از وا
��	 در��6� ل��� و م-�� و م�ب(��د� �� زم��( �ه ?��f در�� و م-  
�ه روزب�ور �	 ه�: ��د� � ?ا�D ا�� ��+�ۀ. و ب>��د و ب��م�زد�24ه دارد ب�زه� ب���g ، م����


ه �dال م���(؛ " و �� ب� 4�X �5�Dت م����  �ب� �رد  >?>��( ���( �� ب� ب$رگ ��@ م��ود B
� د�Gه>��،، �� او�\ه بت ب9�ابب�و �H ��. �:م%$مه  �اب �� iها!  �� بB : ال اس؟d� 

� �dاb ر@ ���(Dه اد، ه�ش ��@ ب��( �ه ��به ��به: د��ا�ه ��:؟ و �� ا�� �ه� !D دار@ ب+��ر @��
ا�+�5 و ?����ن �� ��ب�د: به دو:  ����24: �ه ��د� از ب�� م( رود و  روKه ��د،م�اX...  و

  .��م1 رو به اض�4Pل م��ود

 و ��5ب ه�: ز��د: در م�رد ،ر اه��� م��ه�� ب+�� ا�� م�ض�ع ���K(در �>�ر ه�: ?�>�56ه به
��5ه ��@ ا��� ��� ��ود� �ا� ا
	 �� �����  ـ �� �Kود:و  ،روا�>���( و �-��� و ��ب�ه ��د

 �

� و ���� ��� �� �
��� �� ��� ه�� د���  ���*�(و)�' ه�� &"د را در �$�ل �"د��ن �
د ����ب� ه ���F ��5ب ه�: در�( ��د��ن �� �>�ر ه� �در ا.  به ا�� م+nله ��Xه م( ����ـ,�� ن

X����� ��د� �F6 24ه و ا�5-�اد و� �� 5ه و ��Fه م( ��د، �ه ���	 م�>�ده به �� و ��ل و 
��ه ذه� و ادرا��ت و: م��ان ���� و: را ب� 
ب�ا: ر�� ب�>�5 ا�5-�اد و ��ا��I( ه�: ��د� و �

���( و ���@ ب�ا: ��د��ن" �F� ")�+�6ۀ ��5ب ه�:  ��oد�+�5ن ه� و  ه�: م�در ?�ور��G@ ه�، �
در ا�� �>�ر ه� ا"1 ب� /ن ا�� �ه ه�p م��-( ب� �� را@ ���� . ���-ه ب,9>�� ...م�ارس و 

 و و,"د 4زاد� �2 �� و �1 و 0$�.��' �� و/ت ن.��ت *�د�.  4ق ��د� �2ار ���Gد
5*2 ه��ا��� در  ن" 2 *��ن.' ن�&""ان�ن و ن","ان�ن و , *��"ع �ا� �"د��نا*��ن�ت و �

�د  ام� ��� �� ه�ِف �","د *2 4ورد،*�� 0$�.2 ر�� /�� 4ن�7X� /�Dه��ه �� ��/�Dه��ه ب�ا: ب
�د ��ارد��S در را@ /م�زش �� ��د��D:/وردن مXر ه� و�   . در ا�� �>

�ب59( ه�: �ه ب، روز: در �Kل� �ه ��ل	 را ���م ���د@ ا�� م� �ه به ��زD(��( از ��ا�ه ه�:
�ن ه�: ا6%��( م>�ه�@ م���د از م�درش �dال ��د �ه �Bا �$��ا^��ل ا6%��+�5ن را در ��( از ��

���� �Kل( �ه ا�� ^�4ن ه  �ا، درG" ��>ه م� �ب�ن ا��Fا�� ،" �ا م sK (   در��( �ب��F4ن م�^
>ه به  �ا ام�� ب+5ه �Bا ا�� ^����ن �ه ه�����؟ �Bا ���ز ه�: ا�� ^����ن را  �ا رS6 ��( ���؟ 

�� ���B ��ه+��5؟ اا �ر@ و ب�ب9�L؟م�� و ب���� )�� H�� ا  �ا ا�� ه� را�B   ه ه�Lب )D��ا ز�B و
بLه ه�: ا6%��+�5ن ا�� ه�ه د�� ��6 ����، ب�5F از ز��D( به در ه�ل�� ب�ون ا�� �ه ز��د به  �ا و 

  ...و 

��� �ه  Gه ب�ۀ د@ ��لب��� �����Lو م�5,( ب�ان ��ن �ه در ب�اب�   ?�رش و م�در وها�� ب t  pه�

�@ و  )�م� ب� زب�ن ����د دا�5ه ب��� و ا�� ���9ن را از رو:  :�Gد� J5و م� t  ،��ب�ا

9�ا�5ه ا��ر ا�� ��د� ?�ر و م�د. ��ارد� @�GLاه( م+�� ���� او راه�� و ا��ر�5ه ?�ران  ب�  �د 
��G59����� �ه�ا� )"�  �FX H� ًا در�,X  .ا��Xد�ش از درون ذه� � �dال ه� به ��1  
�د ا�� ?+�بLه دو�2د  ������ /ن ه� ا�� ا�� �ه در ^�ل ز��D( او �ه در .@ ��له �uه� م( � 

��د� �Fه در م�ا�5ه م+�� ��6: و: و �6م�1، �را در FX�  �ص و  �ه در م�ر�ه �+( �9
در ه�ۀ ا�� مt�P ه� ه��ار@ �4ش ب� /ن ا�� �ه ��د� ب5�ا�� ب� /زاد: . م-��( ��� و �� ب�ه�

�دش   �<Gل-ۀ م��� و راه�Zد را ?��ا �����م1 و ب� م�   !?��d� fال  
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��� م���g: ��دن ا��م �-1�Z در ا6%��+�5ن زم��( �ه "P,� از Gد@ ��له م� �م� >�د ه��� ��د
6
� و  ب�ب9���د��نه�ه �اه� به ا6%��+�5ن ب�وم، ز��ا م� ��( ��ا�� /ن ��(   :�F5را �ه در م� 

�د� د@ ��له ـ در ا�� ب�ر@ ��( ب�����>�� �ه �H ا�+�ن . ���زم��: ب+� م�,��� ب,���� H� ـ��ا�5��� 
6
� و ���ز �H ب�ب59( و  H� �� �  ... ا�+�ن را ب,���، ول( ��د

?��>( در �>�ر ه�: ?�>�56ه د��� ب� ?��Cش ا�� ا"1 روا�>���( �ه ���B ���� و ��\	 و 
��ه ب� �رد  >� و ��م���J �� ب� P6	 و ل� و �H5 روب�و ��( ،ا�+�ن ��\��و ا��GLب� ه� 

��ه �dال( ـ�d^�ح . ��دDو ب$رگ ال ام�وز ـ ه� HB� ا�� در ا�� �>�ر ه� sK م+�� ه� �
� ��6 ��� و م(  �اه� ��� �ه م( ��ا���ام� در  .  ب�ا��،�� م( /��ر �ه به ��T ��د را(م�ض

�ر ه�: ا�4م(، ب9)�ص در �>�ر م�<�،Zم �Lل�� م( � ب��ن ه��ل,( ��ل�( از م>�4ت را �
ف ���؛ در �Kل��ه � 	
ِ ا ا���د *7��ن2 �� &�ا �"��>ۀ *�>��ن�ن، *()� 
� �","د 4ورن�ۀ ه� ��

 ����ض?�< ه�� ه��Aا �����A .   

�امS د��( � ?����@ ه��F<��? ���B )I  ب�BاX رددر��ن ?����@ ب� ���B  م�>�د  >��5,�رب� B ؟
�bا�د�� و ��رم%$ان مJ(-5 م���5 �$: �ه د����اران د�� را �>��ه م���Gد، B" ۀ /��1?���"( �

������� 1�P� /ن را ���ا�    . به ه�p وXه ��( �

ۀ ���@ ��ب� ه� را ب� ز��D( م�دم ?�F و ���+� ?�د�� و زم��( �ه ه��ز ددر ارو?� ه$ار ه� ��ل 1,2 
� به ا�� ��T ر���@ ب�د��Zار� ���( م��ا������د �ه  ، �ه ا�+�ن���د@ ب�د هX�
� ^�," م�
K) " 


� ا�� ،ا���
K و  ب��� ب�ا: ر���ن به sKه   �د از/زاد: را دا�5ه ب��� �ه��D د ه�� و ه�ش  
�ر م( ��� م�Zح ��� و ه�ه bزم م��ا�� ا���5د@ ���Z  	را �ه به ذه� )<��? �.   

 �� ا���>��� و ��6+�ف را او��Z ���� به م>�1 ب5�ان دو در ��ر�f ارو?�، در دورۀ ه$ار ��لۀ �2ون
�"�ۀ م�دم از ��Zۀ مs�Z ^�,��ه و K ه� @�G�/ ،i��+�ا ��د، ول( 1,2 از ا�� دور@ و ب-� از ر��?


1 ��5$ا�ۀ ���+� به ��Q /م�@ ب��د��، م�5�ا���، ب�ون م,�ل%ه، از ه$ار ه� ا���>��� و ��6+�ف ��م 
  .ب,���

�ل و ��م+�5ل و ����: [�� از ���� ���+� در دورۀ ��F$ار ��لۀ �2ون او��Zه� 
 ����: ب�د ��م-
�بۀ دار و B �� 	�/ sP5+ن ���� م/ JK�" ... ��-2>�ن دادن وا�ه ����: �ه در "�د ��D و ه�

د�� ب� ���B . ب�د م�دود ?��ا�5ه م( ��در ا�� دور@ �ل�ژ: ر��( ���+� ا���I: [�� از ه
��ه ��ا� ه��>هم�ض-��G: ه��	D و�� ه� ��ان و ?�� و زن م�د م���Gد�: ��6: را از ��دX  ؛

��ه �ه ام�وز G�رم�ه��� ب� ^�ح �2�د د��( و ��X s�,Zب�ا�ه /ن ب� م�دم sK و �Xأت �dال در �>
  دا�	 وه�: B>�ه  >���ن .�� و �,J ر��د ا���>ه و ا�\��د ��6 م�>���را از م�دم ��J م( ��

�ف+��6 )I�5\ۀ ه� ا�4م در ه� زا� 	Iا��? H<  :$%1 و م
�
�GاI( و �$�5: �Zاز ب-� د��( م 
H� @ه( دور���  !ب�د ا�4م �FXن �
�ط از ب� ( در م�ارا و م+�مPه از �

+� �ه ب�����6 ب�ا: ��� /�Lه در زم�� ا�� ه�ه را و /ن ذا��" :  /م�@ ا�� ��ر@ ب
�@29در /�ۀ 

 32 �� 27  در /��ت." /ن ه� را ه�� /�����Fدب�اب� ��) ?i ( ب�ز 2)� ��د به ��: /���ن ه�

�د@ /��ا  ب��  ا�� �� /���ن /�� /���6ن ��� د��ار "  /م�@ ا�� �ه، ام�،ۀ ال��ز��ت��ر�� .
�F�/ د�� �را� i? را �F�/ :ب��� �ارا  ب�ا�6ا���/ J� د�� Hد رو��( روز و /���ر  و ��ر���
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و ��@ ه� را . ب�/ورد از زم�� /ب و��e /��ا.  از /ن "�ف و ه��ار ���د و زم�� را ب-�./��ا
  . )از ��+�� ��ب�( ا�n�5 ��ت ���Xۀ /�� ���F به ..."  (ا�5�ار �� �

�م د��(، ب�  �و ا��5دان م� م��NZ �ه  ���( ه�، ب>��ل ^4ب  �� و ا��ن ا�� /��ت م5�Xه ��@ ا��
 �ه در ��\� از /���6	 زم�� ?�	 از /����P" �F,� ��@ ا�� و در �X: �� م5�Xه  �اه�� ��

  . د��G از /���6	 /���ن ?�	 از زم��

�2ن ه� ا�� م+nله را . ه����L ه�ه م� ه� م5�Xه ا�� وا2-�� ه+��5 �ه زم�� "�ف و ه��ار ��+�
.  ��+� �� م+zZ ه��ار و م+\� ��T د���� و ���+� ا�� �ه زم��  4ف@1,2 دا�>���ان ث�ب� ���د

 �� م�ت ه�، 5K( �� ام�وز �ه ا�� د�� ول( �دن ا�� م�ض�ع ب� ه�G( م,�ه� ا��،��در�� ب
�� ��,o� �ً����رت d� )<��? sKال( را در ا�� ب�ر@ه�i� p به ،@ ا��م�ض�ع " pبه   و به ه�

 bب� �ده�ا���5د به /� )�� .  

�د رو�� /ن ��( ��د,Fر�� ���� و ب J,� @�GLرد: ه���د� ب�ب9� در م��ن /ن ه�ه . ���B ب� �
�� H� ���� ر م���د ��ا�5ه ب��� �هدر �>Xد�( و� �dال ه�:  �� �Xأت ��� ا�Xز@ دا�5ه ب��� دو �

bا�ۀ م� از م�درش ��د ��  ب��. ��� ب �� م�ل�:، از �+(، ب9)�ص از �H م4،/ن �dال( را �ه �
�ن م��ا�� �ه اd� ���B �Dال( را از م4 �� م�ل�I( ب��� �Kا12 ��i ال-���BاB ه در ب�اب� ؟� )

 �+,�  ب( م�F: ه�ه ا�6اد م�X �� t�Pم-هم4 و م�ل�: و در ��5\ه ب( م�F: و: �>�ن داد@ م�>�د
 :� ب� ا�� �dال ��د� ( �� �+,5ً� رو��، ب���اد ��ام م4 �� م�ل�: م�Fب�ن ا���2ً� ا�D و.د �اه� ب�ب

�اب را در��6�  �اه� ��د   ��د�،ب�ب9� روب�و ��دX ": �ها���ا� ���B ا�  �ا��  "!  

�اب ه�X ���B رد ه�، و� از ب��  �>,} ��6: را در ا�+�ن و در/و��59 ب� ذه� ه� ��ع���B ب� 
�أم ب� �ه ��Zۀ د��   در �>�ر ه�I( ر��د ا���>ه و ا�\��د ��6 ا"�( ���.م�,�د� J(-ز ه��� ه�

�اب ه��� �ه ه�ب� �رد ه� و ، ه���  �I�2 ا��ب� /ن ه�X در ��ه ب$�ا�X ه����6 را 1,2 از / 
� �به / � م�,� �ا " ��K " و " �
���" و " م>�� " و "  �ا�� "  ��9 را ب� ذه� م( �>�� و ه�

 ب� ���B .����م�Pود و م+�ود م(    �رد و ب$رگ��دنو ه�ه را@ ه� را ب�ا: ا���>��ن و �dال 
�اب ه� X �Gد� S�ع م�� م159 م�>�د و )ا�+�ندر (ا�� �ه ����ه ��6 ��دن در ��د�و د@ ه� �

�امS ?�>�56هX د��ن�5�ا�� م���� ���� �به در ب$رگ ��ل(  و  رو�� ^,�-( ���� را ادامه ب�ه���د
��، �ه ���>�د  4"ه، �
	 د��، در ب�Zل� ��6 ا�+�ن ^�ر: ه���ا ا .ب��غ و �,�غ ��6: ب���

     !/ن را ا���ر ��د

Cض �� 5"ش ده� �� 4ن�ا  E/ "� .ا 5"ش"�� "�!   

 


