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��� ه
 چ�� روز و ��
 از �
ار *� $�د� �روز+�ر*()'! %� &
 از %� $�# ا"!، ه
چ�� �'& �, !" .
���%
 ,� �و156. �� ,� %� و56! 4(3 *� ,�� "102(� اه
 چ�� ,�د,�ن و ز��ن و ا�0�ن ه� ه(�ار# .

10
89 *� �5��� را %%�ز "��2 ه� را 7
 ا��و# *� ,�� و %�ز*���+�ن,�� �.  

 دل *� ���25% 
 . درد; د��

8 هز�8 ه�; ,?�� &� ز*��� ,� *
.  �(� &�ا��� ����<�= درد ه�; د�
��� $���درد ه�� ��ز�ول� 
��
10
 ا�� و �(� *2,�� 
 .����5، ه(��ن A&@ ز�

  
و ز��+� '�ن ا�� ز�8 ه��2'� ,� ه��ز ��ن چ. ه�B !Cر %�ز ��د Aور ز�8 ه��0! ,� در*�ن �� $�# ا��

  H+ ��A$! ز*�ن %� &�ر�G  ا�= ز�8 ه� را ال21�م ��اه� %�25E؟ و. ; را ز�
 و رو; ,
د# ا"!%52(�ر
 ؟!�� ا��'� روز;  داد+�# ا; *
د*� 

  

*�ن در Aن 06�ب J7 %�ه�� %�ون �A'� %� ا�4ام ��د ا����5 ,��� �داد+�هL* ���% �* �, .داد+�ه� �, 

�1ا��� "�گ 4<�<ان ��د را &� %�ز*���+�ن %.   06�ب %�Eاه��ا$�1 %�$� و ��N.OP ,15= هJ, M2 را �

دار��� �����A ,� $���10 ا"! ، %
$��� %'��5 و .�*� %%  #���A ;�".  

  
����! ا�<ون %�د# ا !�
5% R�5ر در &�ر�, =�
�A 10�ن اول2= و��S� T2)4 %�ر ز�8; �02! ,� "! و ا

�5, �* ��2" 

*�ن ��V را %� U* >2* ;�7�,(� ���1)� از ,�5ر ه� ��2ول� در. را %L* ران و�'

م ��د ا14
اف ,
د# ا�� و �16 در *�رد چ����� د"2�1
; و .31 ا�0�ن ه� . ,5�������A�ن %� 


د# ا��, �X2�&� اراX>�
و�� و در . % �(�ا�= ��د *�12ا�� ز�8 ه�; را %?��د %��5E و &� ا�0�ن ه� %� 
 . ز��ا�� ����5&���; *�&8 و درد 

  

***   
 
»...  

  چ5(� "�ر; در دل و
،Z, 5�ر; در%A 
�1�%� در ���# وA 


$�1 ا; در 27
اه=� 
�X�& �, ���0از ا� 

 .�N ه� *� &�ا�8 ,
د
 .»89 ��ن ا+
 %�Hارد

�(*�$                                    
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 در ده'�#   در �^ �1950در .  %�د���� ��� ه�B !Cر ;�'� از .
%��2�ن ,�د&�'����اد# رو$= 
  . د��ا��� در �<د�^ ه�; $?
ه
ات د��# %� �?�ن +�5د


 %� a9` ر%�د# %�دP� %� د�H+ �2$�1 %�د در "
ز*��2 7�; . در ده'�# ; زاد# $� ,� رو�� ; Aن را 
A 
% 
 ."(�ن، ��ا را %� د4� *� ��ا"��1,� %�$��+��@ در Aرزو; ��ن $` "


 T54 ه�; "
,�ب $�# و ه�س ه�; 7��(�ل $�# در J7 د�1
ا� %�د ,� *�#A در رو"1� ; 2��%� % @
 .د��ار ه� ز*<*� ه�; "�1E% �2C ��د را &'
ار *� ,
د��

����"� از ا*�2 %�د ,� %� دل ه�; 7
�5�ن .�ت  >�>�1، 4�در &�ر�'� $��ن د# و  Aرزو ه�; از د"! ر
Z, ^� وردنA !"�% ;ا

دا، روز د��
; %�د %� . ��ن*�2اد و 

 ��27 
P� 
� %�د %
 ا��ام ��10 ه
ده'�#، ول� Aرا*@ و ���27 ز��+� %� چ?�ر�3N چ�ن ��ر�2$ %
 �ا+
Aرا*�5 ا�'� %� ,�د&�; ه�B !Cر $'�10 $� و ا�= $'0! "�ل2�ن دراز ادا*� . دا*�ن رو"1� ه� *� &��2%


*@ را %� ا�4ام *. د# چ���= %�ر %(��ر*�ن $�. �27ا ,
د�
ز��ان %� �U'�م ,
د�� و 6'8 را ,��2 

ا +Hا��1$� .ورزا�� %� ا

  

ز�� ا�= ده'�# %�د ,� *� %��� در A&@ ���(���0ز ,�د&� *� "��!�او ,� *�)8 . 4<�< از �()� د# ه� 


ز��ان *� 7
دا�!�
د��. %�د و *� %��� %� ا*�زش % ;
*�# ه� . او را %� "
ز*2= ه�; ���ب %� 04'

; از او ��5�
 �'� از دو"1�ن اش ��$!%�� روز. ��4<�< ��ر &?�2"1�ن %�"! ����! : ; "��2 راد

�1�ر و ا�4ام $�1979,�ران �)T و 7
چ8 در %?�ر "�ل 
+ . 
  
  
 »#���A  

 ��ر�2$ "
د $�
!� و %
,! از ز*2= ه� ر


ا ه� Uه� %� ص #>�و "
���2'5� 

 و *�ه2�ن %� در�� ه� �5'���2

د+��@ را* g�� و  
Hh� د�� �% J7 زان!�
� 

 #��

# ه�; 7L�7 در &(�م `$
Vر� 

g�'5* ر�N& ^� ����* 
 �27"�1 در &
ا,8 و 2Si�ن %�د

 و راه?� ادا*� ; ��د را
 در &2
+� ره� ,
د��

�25���2� T54 �% �0, 
 د��
�25���2� j1� �% �0, 
 د��

J, M2و ه 
 د��
 %� هM2 چ2< ��25���2

 در 9�ره�; &�?���
�*A �22?�د+� %� د�% 

 %�V و ا��2ن *� داد��ن %�; 
... «  


وغ�                                       
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4<�<در ,�ا*�h& =2، در ,�ا*2= ,�# و در ,�ا*3U* =2 ا�4ام $� ؟ ! چ����� ا�4ام اش را ,J ��ا�0! 
. ا�= راز�0! ,� � OP��P( و 7
چ(� Aن و.! *�2ا���. ا�= راز �7?�ن %
ا; *�در و ����اد# اش ��ش ��5

*�2ا��� ,� در ,L� ا�4ام $�ن ,
د# ا�� و در .  د��
 را %� ��%� *� دا��� ;راز و راز ه<اران ,�15ا�= 
 �Xارا �E"�7 �ه @"
,�ا*2= "2�# چ�ل و �� +�ر$�ن ره� $�ن ,
د��؟ ا+
 %�ز��ا"�1 *� %�د، %��= 7


ا; ر"�2ن چ�2= روز; %� روز $(�ر; �. *�52% Rا"�1 �02! و &�ر���د ادا*� ا.�0س، ,� %�ز�
 .��اه� داد

  
 
 »... 
  

2
�l�6 8 *?8 �02! ,� &��5 %� رو��; Aب *�*  
 �XA از ���� ,� *�


وغ� 
 د"1(�ل� "�2C، 7�,�1 "�2�ر، +<��# $�
 و &��l�i �()U %2�ور

  
����� �� ����ر ا��� . »ا ���ل 

  
 
 
  

ا�= A&@ او را %� ,�چ� ه�; . 4<�< ��ا�� %�د ,� A&�5 از درد و *��رز#  در درون اش ز%��� *� ,�25
7
 M27 �4ال! ��اه� "�ق *� داد.  

. &�� ه�; ,�ر ,�15 و چ5(�ن Aب د��# $�ن را. ز��+� و A*�ل *
دم $�ن را. ده'�# اش را دو"! دا$!

د و ه8 دا"1�ن *
دم ��د %�ددر lAچT2 ه�; د# درد و "
ود ده�&� ه� را +�ش, �*  . @"
در 7


د, �* 3P�* #��� �% #��� ه(�رد; را از J6 و !C+ �* �(% #د*�ن د
* . 

د; از ��g�& J از ��J ��اب و "�<# ,� در 10%
 ز��+� . 4<�< ��ا�� از �� J��g و +��م*

; و %� Aرزو; ز��+� %?1
 Aزاد# ا; از ��J دو"�1، %
ا%
. *�U! %�ر *
دم 27�*� از ا*�2وار; دا$!

ا; ه(��ن%. 


# ه�; �� *L)3 رو"�2X�ن چ?�رC" د0 *� �5زا�� در
'2* 820P& �ن هA �% 4<�< درد . ! و ��ن 27�ز را

د# %�د, gدم را در
��ب 6�,(2! ���5! %�ر %�$�. *
دم، روان *
دم و ا*�2 ه�; *U* !0ا��& �)�. 


 و A*�زش در رگ ه��@ �S(� ; از. او *�)8 %�دLU& 

دا; A+�# و %� "�اد را  "�ز *� ,
د &� د��� 
�! ا�0��2! $�د

*02! ,� "<اوار . &T)U ��1ا�� "� را# 527�در "
ز*2= د�'1�&�ر ه� ا�= ��د 

 . ا�4ام ا"!
 


م د��
 4<�< *�)8 ا�= %�د ,� �: 

X! از Aن "
%�ز زد �اران  ا�= ��د در !2),�6����E– در 6<ب $�ن ��a4! ��ا$! و %� 

 ! +��ه�5E%�� !02د��

م د��
; %�د ,� *� %��� 06�ب Aن را %� .2(! ��ن : +��# د��
ش�
ادر o2C6 ص�رم %�د ,� ��د %

��ن . J7 *�2اد ;p% اد# +� �2< *� &�ا�������و56! 6�,(2! دارد ���27 ه�;  �'�

ا�L�م در $?"

دم $���*. 


م د��
ش � ه�د; �'�  از د��
 ا���5�ن �05! و %
��"! %�. دو"! و ر�T2 ه�د; %21E�ر; %�د: 

 و دل����1 ; �4ال! و Aزاد+� �2< در ل #�2" !02�T( و 7
چ8 %�د ,� . دا$!'C1* ه�د; %���ان ا�0�ن

 .*� %��� ا�4ام *�52 و چ�2= $�
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ه(���� ز��د; از . در "� و "�*2= "�ل�
د *
گ 4<�< *�)8، *�در,?= "�ل@ ه��ز در *�&8 ا"!


ز��م در : "�ل2�ن دراز�0! ,� *�در 4<�< *� 7
"� ,� . "@ ه�; دارد*�دران 7�ه�; ، %����2 +�ر 


 ده8" @,�� 

�= ���6 ; 4<ا دار; ام را "�A �& ؟!"�L, . =�
�A �& ؟!"�L, ر 4<�<م در�+

�2B ه�; "�+�ا�� را %
 *<ارش ��ل� ,�8* !  

�OP 6�,(�ن Aن و.! *� &�ا��� �E"�7 %�ه�� @"

 ا�� و +�ش ه�; $�ن چ7 =��% . ;>2, �, ���),�6
  !%���ان داد��اه� �(� &�ا���  ����5% 

  

ز��ان را %� ��د ��اه�� %
در از �?�ن ��اه�� ر�! و Aر*�ن J7�16 *�درا�� "�+�ا�
 *<ار % ��
+  .


و ز�0! $�ن %� ��د�!ا�= ه8 درد �� در*�ن )(. 
 ا"! ,� در ��V و ���5! ز���10 و ��,0��� %
  . %�دار; ,
د��چ
ا

  !��د 4<�< %� *<ار و ه<اران 4<�< د��
 را +
ا*� %�ار�8 
  

***     
 


دم ا"�1ار +
دد* 
&� 7�; . در Aرزو; Aن %�د�J7 �& 8 از Aن ه(� ��ر و &�6@، 6'�*! *
دم %

 ���� ه�; و�
ان . ����1'�ران %�  *U* >2�,(� ,�25# $�دi�E% ،#�$ �1Eن ه�; ر���  
i�E% �),�U*

�$ ��
ه�V، ز��+� و ه
 چ2< ز��
 ��%�د; i�E% و #! 
  

از ه(� ��ن ه�; ر��1E . ,� د�(�,
ا"� *
د*� در "
ز*2= 7�ر# 7�ر# i)�ع ,��،در Aرزو; Aن %�د�8
p&�. ;�7ن را %� *�2ان . ��د ��ران را +
ا*� %�ارد. $�# و ��ا��ن %� ��g و��ن 9)�21# ادا ا16
ام ,��

�5'% �),�U* .�% �* J, 

ز��ان را و ه��� از ����! اش  06�ب J7 %�ه� &� *�دران و �7ران *
گ 

ز��ان *
گ وال��= را �r�Aر ,� "<وار ا"!، *�&8 دار; ,����. 

����! ��د ا14
اف ,��� و 06�ب ه�; ��د را %(
دم و %�  

ا دا �& 821$�T( و 7
چ8 %�A ;رزوA
= ز�8 %���� ; �^ ار*�ن %
ا; ���A# ; �� *�)�م چ�2= ��5 و در*�ن ا�. �(����+�ن اص)� *
دم J7 ده��

���* �.�%. 
  

 ه� ��&%$��ن،
  

*� %��0! %� ���27 ه�; ا�0���، %� $�ر و . ��ن ��ن %���1�ن ا"!ه�B !Cر 27@ از ه(� ��د Aور
$��ر، %�  $�
 و ز��+� %
ا; "
ز*��2 %�ون ���5!، ,�5ر; از ص)j و دو"�1 و Aزاد; &(�*� 


د# $�د. 
دا�0�ن ه�، 27'�ر ,h" �$�*ا
�����1�ن %� %�د ���6
,! . ��<ار�8 ,� ��م و ��د  ���+ 
ه
i�� !$ا*�2ا
��ن %���1�ن ��اه� در"! در �?! ز��+� %?1
، ،A+�ه� و وار"��1  +  �*�)& #


  !%�د
  
 »...  
  

�'�( )$ ���� )�' �  -&���ن ز&/�! �� .%&�ن -ذر+*! �
 و �%زان +%اه/ �:�� و 9�اوت 3456 در ���ن �12ر� +*0

 .�%د 
 و در دا��ن ��خ د$�=�� $>��; -زاد�
 6�%� ��$>�ن �6م زر�� -)��ب �� د��
 .-���ن -�! را �A ه���ر� +%اه5/ +%ا&/

 A&=�� ��ز���ه�� -ن ، ز+ A(%B$ �C� ! و�ه�ه�� �� �� را �
  »+%اه5/ �%د 


