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  !�می��� را �یا ��ا�� ��� � و
  

����'� و �&% �ا�$��$ #ه� "ی�� از �!ی در دور ���ان �� �ز #��ا �+�*( ۀ
 و �4ا/�د و 3!�د��2&1 �!ی ,���،یا�� دو �ن� /,�ر� .ی��ر از ��-, ���ر�

  . ا7$�د را2 �� ��خ$�، خ�د #�د #�5ید

 �-� ��ه�ن �� و !��� �ر��? /� �یا <�� �&%، =ن >�ف 4ی /� �ی��5ر "�وا:9 از
� ،"@A د�پ�C�, � /�د �/ �$C� "ن �� ا�=  D:��� ��خ�رد�� ��د �� /�� .��E# �/ 

� ��E ���5�ی. ام دا�$� �ن�� �1ا�� و ���H/ �� را =ن ه��ار2 و دارم ا�F$Gد =ن � 
� ��@�و�/ �I� � �� �I� یا�� �یا����C ه� �&% =ن در ,�نیا /� ��د �یا در دا�" ,�� 

,��ل را .ی��ر ۀ?H* ص�ف و �I� یخ�M ���ح�* در ��د��، ��خ$! � � ��ور �یا �
  . ���� ص�دق ح!� ��ه� �ی�� #�,� ا�ر از #�رد ه� �� /� ه?$�

2�'�� �� �F� د، و�F$ه ا��A� ��� �ی��� �> ��م، و =رام ��Aه و �$��� �. �7"ی ادا
�د :�3 ��ن � =ن ?�Qل ��د، �3�� و ��*P و ?$�ل ����M و ����2 �رد =ن در خ�د��خ$

�<�ع �یا /� �یا #��ا �ا�$��$ "ی�� �� S@� ف�< Mد*-�اه � <�� ���� �نیپ� �
��1ا�� ���3یا$?� از  !?�� �/ � خ�د در را �ی� =ن �� �����ی�� :�3 =ن �� و $? 

��'�2 �یا در /� /�د خ�اهM را �Tد* دو ����� /�ر �یا. /�� �Tدخ را خ�د ,�+�2 ـ 
3�G� �,�.  

 #��ا �ی�(� �2�5Wه دارد، ا� 4ی �� ���3G "��V 2ً� و را�. ا�F$Gد /� �/?  ـ1

9D��X ن= �-�*@ �یا و*� ا�F$Gد، =ن ��-�*@ �� ا�� EGی��Eی� �C��?ی��ا ا�M ،����� 
  .  ��د ه��1ا

� /�ر �یا$��A یا از�!�� ده�، � �,�ن را ا�?�ن �$��-1 �� � �I� � پ� �یز 
 ��E خ�د #ه� ��ور و خ�د �� ��"�خ و و+�ان �Aا�$�� ���� .�$@A�� �ا�" رو� �/ 

� ��و+�ان #ه� ا�?�ن #��ا��� 3�G� Y��T��: خ�1صً� ا�"؛ ����-,�د� و :(�ل 
� و ��A$���2 را �+�ا� و �/�د/ دوران !��ه�ئ ا�?�ن #��ا� �� ا�� ��2ر� ��/ �!7 
 ه@$�د و �1" و پ�[�2. ر�� � #7!� ��3غ و �پ-5$ �� �� =ن در ا�?�ن /� ��د �
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� �یا �5 ، ...و /�� �Gض ر�^ روز ه� =ن در ا�?�ن /� ?"�� �ه,$�د،�� و/ 
  !پ�داش �وار�ا �ی ���� ا���ید

 ا�?�ن دار�� #�E� ز��ن در و #�E� دل در /� �/?�� #��ا #در ��7ر� �ت�اد� در  ـ2

 " رو دو " #ه�� �Aی�� " /�ذب " را ه� ا�?�ن ���� ه�، ��ید �7ه�^ در. � 
��� /�دم �دی �یا #��ا را دوم ۀ�!$. خ�ا�/ �ًD9� ���� Mاز ه� خ�اه e��+ ��?/� 

 ص�رت� Aد�� �?��3ن را خ�د /  �ی ��ید �� دور2 4ی از ��9 ح�ل، �یخ�ا���؛ �
��نید �� از "یح�� ^�� را ا�fم و �ید �� ���� � ��  .ز�

)<�9�"? �� زدن د�" /� ��� �ا�-�ص ���� #��ا #/�ر ����� و ا�" خ�ردن =ب 
 ��� [�دیا ��ن #��ا ه� ��ح�* ,�نیپ� و ���راح$ و ��g �VHه #/�ره� ���� دادن ا�[�م
،��/ �� ه�� ا��� ����$? !D9�� ن ه���31&" �� ه� "�وا:A 9@$� ��ا�� در /� ا�� � 

� ����� و >f درخ,M را ��ن �,� �� و ... �� و �Gف �� و ر�� �� و =داب �� و �
 ��2خ :�رت و ��Cت ه�س� ��/!  

�9� �� � ��دن �5ید و ��ن �5ید �(�دن، خ�د ��ن، #�5ید ز��ن و ���$� Mی�7
��ح�* در ا�"،! � ���C9ا� �� و Mیخ� ��3G ـ �ا�?�� ـ �اخf: ۀ�� "��i( #��وره� �

�� ا�" �ی7!� ا�?�ِن ��دِن �9�ی ��دن، پ���� ا�" �?$� خ�د �� ا�?�ن // ���ان �G �	 

�� ��ا�?� �و>� و ��د2 �ر��? /fم ��. دارد و+�د &!� و #:� ۀ�7$ی ��ز�ن واح� 
� ا�"/ �C�  .دارد " رو 4ی " �

� ��ون ه?$��، خ(� �� �+�ا �یا از /� دو�$�ن از ���خC)� �!7 �� ��ا /� /�د خ�اه
� +�2�5�k �یا در را �-� ���� و �!?$� را �!�ت ��ل و �2 ه�� �یا از ��9� 

� �یا �Tد* و Eد�خ � nA nA از او:�ت ��D9 �و* دار��، حm ام؟ وادا�$� ��خ$�$��� 
3� ه��+  " ه?$�� !$�ی�Eد �-�ا ��Cیا از 4ی /�ام " ��Dن ۀ�اخ$$�����) � �یا /

� را �<�ع/ ����$7� خ�o #ه� " ص��وق " در �5ید �<�ع ه� ص� �A 
 ��I ��ر2 =ن در �� ��خ" وادار �ا و =ورد +�3 �� ��د ��2 ا�(�ر Ep ۀص��و:-��
�1$- �یا /T از ،�و*! �/�. �!�ه� �X<9 ذه� �یا ��ر از �/� و /�د2 !$�ب را 

  !! ��ه� �[�ت خ�ا �Aان ��ر

  

  

 


