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ی�� ن� 	�ه��� ����  

  )��ن�س( ��� ��� ����

  ��د� و!��ن ��و� اس* �#(�ان. !�د �&�ر %$� �ا �#"اد� !� ان�  ورد� ه� درا	��ن�
 ه���2 1$� ن�وز �� ر	، ص��ا ,� �#"اد�. !�� �&�ر و ه. ,�ود ص��ا ,� س�+(��

 در. ن�.د ,�ز95 %$�1"م �س. ,� �یون�5" ن�9 ح�ص67 �,�،�, � ه.5& !�د �34
: ��?�س د+(� از. ?�ر� ?�ر� ول<�س ���ژول ��.ه� ,� ا	(�د �د+(� ,� 6�92  را� �ن��

 از �&ی ,�ه�، �ج.ا, د+(� ازان&� �6? ؟�ا ن�9(� �2 �و,�ا �&��� �A� �2ی در
 ه��!�,�ن6D5:  

� ,��7 �ات�و+ ��+ +��G ,� را +.د دس(�ن د+(� Eیا !E، ن��� ,�س(�نE� !6 �#"اد
�  .!�� او��د �.تی K %.ت ,�G�J �"�و2 �ی  رحI ,�دل6 ��.�� �� اس !�د

 �2�E ?�رش ��یر�1 �ن�� در �ان��ن� اوه�5" دا�، ���ز5 �#"اد� ,� ح�دE �Lیا
N(� وج.د �و��دا ��د+(� از. ,�  ون�ن6 وّ ب ,<�د %$� ,� +.د ,� را او �� +.اس
 ص�ا اس، �#"اد� !� دان� ,.د، ن�9(� د+(� از .��در ن� !� ��? ��د ح�ل در. ,�ه�
 !�د ,��7D5و :  

�7>% E� !E� یا��1�5 �م،�? ��د ��� R��� م د+(� ح�ل ��د%<.ل "�!� را واو ,�.+ 
S���D,��  �! یر از� دل ,� ح���ن ��دن Eیاز �5دد، ,�+.ردار �ا ل��4 ��� +.ان �ه� "

  .,�م �ن�
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�  .داد ,�ر "ان�! ج�U در اوراو ,�د +.د ,� را د+(�T �#"اد

��2� ،�Vن� I92 � �ر+���9  	(�ب 2.ن !� +.رد �"!�!� ,� "ان�!� �ن�� در �#"اد
 <�یز "�!� Eیا   ورد، ,�A را !�رش ن.� س�. ����, دل6 در �#�او �&<�ره�ی و,�
  .�� دوران ۀو�7& �5	 �زن ,� را �5ا د+(� ه��ن �ی �رو

 �� ��2 !� ا	(�د اش �7&� ,� 6�92 ن��5� ,�ود، Iیح� ,� J.اس�� �#"اد� ������ه
 دهE و,� �د���� �ا ل��4 !�ام ه� واز V5ا�(� ��%]� �,�K را و,"رگ +.رد �Yف

 �"�2 را زن. �Vارد��Dدا ن��	�67ودل رس�ن� ?�رش �یوز 5.ش ,� را ��%\  ن �و 
  .+.اس را

�#1� ,� "�ن را �#"اد� �اس(�د ِس� !� �یوز  �ی,�. را 4�ح4 د,. �A<.ر دا�
 �Eو�2D5:  

� ,�ون ��گ �� �.د، دا+R ��� در !� �و�1د� �+. ان�؛ D5(� ,"ر�5ن! �E �#"اد
� �ر�,� 6ی,�ا ���، ?�ورد� �ی�5ا ون�ن  ب ,� ��� �1وس. 9.د�ن�"��,  ن�ن !� اس

  .... ,J.رد �ی�5ا !�.ت در را ���ه

***  

  ! �� !9.ر ��دم ا��، و        

 �ا. اس  	�ق ۀ�#� ��ن ن�م �aریوا �#�� ، س�Jوت از !� ان� ��!�ن�ن ۀزاد �� ��دم
  ن ا�(�اِد و,� ��Nص� cی��ر �G و ,�ز �ید از +6D7 ن� 	�زن�ان !� ا	�.س وص� �وا
 �,#� ,�ل در یدرا �, ��ن�وز1 و��ه�ن �ص3ح �, �ان�ا� از �� ��2 �دت�% �یز

،�� ن� ۀ&یار و �Vل از ُ?� %�رت��  �ی�5ا ۀس !� در را ا	�eن�(�ن  زاد� و��دم �7
  .رس�ن�ن�

   ؟��G�+ 2 و,� �2ا؟

 در را �یو	\� ه.ا ��2ن ��ن ه� �, &�نیو�� +.د �,�4 حfD �,�ا +��G ن&� ,�
 ح&.�ِ �دس(��ه#� ��#� ن� !�  وردن� ,.ج.د !9.رD+ ن ,�ر��7&� , I92  را �7

  %�ار,�ه��، ����  ور �3ل Uو� ودر ,�وزن� ��انید ���و! دس ,� ان� +.اس(� "�ن
 در +g+ K�,� g ا�5  ان�؛ ���,�ور�5اE Sیا ,� ��A� �! )9�ُس�ازه�.  دادن� !�

 ��، ول<�س ��&E ��، �ودوا ن�ن. ده�� ان�Aم ��انید  ن�ا �ی,� �.د، V5ا�(� �� !9.ر
� �س(���وس �س�س ��، � و�I7N� 3 ��، �وس�!#� �&(*�+h�,و i	ح��E یح�I T�? 

��،EGاز  درو  �UG�4 در !� "�ازه�2  ور�� و��م. �.د ح�صR �ن�اج�<!! ��+ دس
j7)J� �#وج�ان� k�?.? � ��ن �,�ا ?.ل Eیا !� �7 ,��م �ی�5ا ?.ل از ��ن زد
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 ان� ��یدزد  ن�ا اس، ��ید �ُ��دار ه� از �� وُ��دار ��ید ح�اِم ه� از ح�ا�(�
 !�د� �1دت �+.ر ��دار Eیا ,� !� �یJ ..5.رن��� �"� ,� را ���دار وه��ن �زدن��و�

����, .  

ی�� ن� +7$ِ Eیا !� ا	��� �� �G�E �یه� ص�ا �.ارد ,�خ در  l،یودر درد ,�� 
 !� �!��ن �ن�� در �ح( �j7)J �ه� .��و� ان.اع ,� �.رد ون� ��A, ��5 �ی�5ا ��Nی

 س�Jو����ان ���ن،��p% �, qر در ازان و,���K 	#��ن "�2 صj در ون�حo حo +.درا
 !��ن، %��ش Eیا !� ��E �Nیا ,�. ,�س� ,�3ح�i "�ن ان�، !�د� %��7اد ... ��د�5ران و

 �!�& ا��9J>, .�5 ��انید ۀ��! از دارن�  ن I92 ,���، �ن�� در ,69J �?� ا�5
 ��q �.ارد در !� A1* و�2. ,��زن� �kن +.درا ون�م ده�� ان�Aم ��انید ۀ�7,.س ,���،

 ?.ل �(�Dوت سp.ح ودر ���س* ن� �#���92 وهI ه� ��ل�س ت2.!� ودر ���ور
 ا��1ر  ا�5ن�م !� �س��� 	�ا �ز��ن وا�� !��� ,�د ��ش !�� ِن�خ ,� را ��ید "�وه�2

،�A�� ن،ین.ا �و, ��ن���& ,� ����1ت �&(*، اح�اث� E)+ی س�k ،E�Aی �ی��و انk 
RD�� 7��- ی��رJ� – >هV�� ه�� �یو�	� � ,� �ً����(4  ن ��+ �! ��ید "�2 ه� ود

� .ار،ید را ��ید و5.ش ��زن��� َدر را 5.ش kی  - ,��� �س�،�� ا	�eن#� ,"رگ +�ن.اد
��p% از  !� ان� �5 �ی�5ا) �#�یو!�ور ه� �ل& (�Eه� و. 2&� �ن� ��ن دس

 �&(* ,�  – ����,�9 اول صj در ا�� �ن�،�ن� س#k�! �, �A�� I در J.اه����
�3 ,�ر �یز را �5ران و �.ز �7N��E �ول ,���� �ا�(�ن �.ج� ج���N و	�زن�ان� 

 ,�ر ��سj  ن#�را ح�ل ا��  ن�ه��، ���ریود ح<� و6�G *یو���E �q& ,� +.د.  ورن�
 �!�& ]�.ن��ه ��7D#� �یو و�� ان��A#� ,�.  "ن�ی,� ����ح ا�k ن�.د� ��j.ص

 ����,�RD�� 9 �ی 7A�g ص�ر در �,��ی ح\.ر ا�5 �نً��واح ن&��� ��! �وح( ن�س�ن��
�#x5ی ��5ه  !� ,�� �2 و... ��ی,�. !3ن !3ن �وk .ین� ,� �!(�, �ی ا�L ���1، �ی ���
�ین. ازه��ن ا�� ,�س�ن�، �2پ ,� +.د �.تی K %.ت از را و ن ��ی,�. دل +.ن��� ,� 
 ��و+ ��نیرا ,$.رت را او ا�L �ی !(�ب !� ,���� دا�(� ان(�iر و,�ر��2ن ,�گ

 +.د) ۀن�+.ان� (+.ان�ِن .نی�� را ����ین. ن&��� ا!(�D  ن#I ,�.  رن� س,� �ات�و+
 Eی 	� �� ��2 	�ج�م ودر ,��زن�D�ُ ین. ,� �.رد �, ان(�4د �یو�  . !��� ن�aر ���1 �ی ���

 	�زن�ان و+.ن رگ در !� ��?.� I92 ازان ۀوج �zه ,� 9.د�ن� !� دارد وج.د �4(�ح4
 حg از 31و�  ن �#�� ,� ��دم �ج�N ن#�د در و �Eز� س� Eیا ۀن��� و���R cاص

،یدرا از  ن و��د زن  ��؛ید �&.�ن +7$ ه� ود� �V5ر و+.د �aریا Rِۀ ,7 ح�ص 
، +.د در س�� �5ان �اث�� 2.ن را #��E ��ِم از وح�اس &�ر�و? !�ر زح�، دس
�)D#در ��را و!9.ر ��دم &�� ن�ن ح�ل ,� و,�ا. دارن� ن Nدن� �.+(�و  ن�9ن�ن� �و��! 

 �,�!��ن ��م و�2)  !�� +�!�(� ��(�ج را ���ی  روز�5ر: ( �ل�, ح\�ت %.ل ,� !�
�! �, E)�وِت دا�L q�� Rِ,�% ،ح��ب   در !� �ا �#"اد� �1وِس 2.ن ��ن ���� دسِ
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K�, دراز ... �انیا ، ?�!�(�ن ِ�س. ,�   ��، �ن�,� ذ!�ش  ��دِم  �R,�4، ودر.  اس
  ) ض. (ن�9ن�� �� نو+. +�T ,� +.درا

   

��� �2 �i؟یدار ن�   

  

 

 


