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  دو��� ���رت ��رد در �	وری ن��� �� ذ

  
 یھ� ���+ *�ه �) ب% �	ی ،روز '�ر �� �% از ب�� ،&�ا��� روزان% $	دش از ب�� ! �، ا�	وز
 & 	 ب� :'�ن و 
�9ر ا�8ال و او��ع از 
1, را &�د ��4�5 '�ر ـ �% &�ان�ن �01 و �ب/ن ا.-�ن,

  . ب>�زم

 :�	ال ا*?��� 
��< ��0" *��ان ب% �19 د�=	ی، ���+ ب% ���+ �) از ار$� و 9+$ :	��ن در

 ����ه �/ھ�ی B ?ً  ،�	دم از دو��� ھ,&�ا ���رت ب� راب@% در.  ا.��د" ! � ھ9+" ���+ در" دو���


	دم" 
�E)" را *��ان ن�>+، �CD �) &�د زب�ن از ����ن ��ن�� د�=	ان، از ����ن �ن ا��،. ب�دم 

  :ا�+ ن�B �5ب< ن=�ه �� از ا*��ار و ��0. ب�Dان� را ا*?��% ا!< �ت

 از 
% ا�+ *E1, ط�G , Eزش 
% ا�+ ا�0 ��د $�H% ب��� &�اھ, �Gزش ب� راب@% در 
% �@E , او0�4  ـ1

	Jت ن��K�5�  ت	و ,ت E<E<ف �) از ,ت	ط Mا�+ ا*4�1, ب% ت�ب %
 > B زش از�G ,اھ�& Bعب�� 

%����G ف از و ب���	ط 	د�= ,�E* +ا� %
 ا*�1ل ا�0 .ددار دن �ل ب% را  د�=	ی ا�Bا��ت �	ی �) 

  :از ان� * �رت

> B زش از�G , Eط:   

  �Bن�ن و *	ف &?ف �� ا&?ق ��/ &?ف *1< و�Bع ـ

  �>�Pل �� &@�
�ر ھ�ی ان>�ن �� ان>�ن ت��O $��ه �� &@� *��ان ب% *��G >1	.�0 و د��ن ـ

   ا&?B, ـ روان, ـ و:�ان, ھ�ی .�9ر و:�د اR	 در *�طH% ��ن تQ	�) ـ

  :�Gزش از ب��

  ا�+ ن�1ده 
% $��ھ�ن, از ت�ب% و ا��-�Hر ب% G	دا&�0 و �	دم از :>�0 دوری ���, ،$�	ی $��% ـ

 ��&�0 .5	ا، ب% 
1) ��ن�� ب9	ی، و &�	&�اھ�ن% ھ�ی 
1) راه از :���% در ���H آدم ب% ��ن ت ��< ـ

>G ،0 ��&�0 ھ�، :�ی دادن ا���اد ھ��
  ...  و ھ� ب��1ر���ن ��&�0 ،ھ� �ه H8	 ھ�، &�ن% �>�

 �	ا:M ط	�T از وی ��رد در �	دم �����ت ر���$, ب	ای داوطE �ن% و :�ن % ھ1% آ��د$, ا*?م ـ

  . �KBئ, ��� 	 و �>�Pل ادارات B ��8 �ل و �Bن�ن,

  .زدن &�د
9, ب% د�+ ��ارد ب	&, در و ـ

Vات	ر ��'
% آ�� �, ب�:�د آن از ب�� ھ1% ���9د، ھ� &�اھ, �Gزش ���< 
% ب�W ب% �G0ئ� از $�ن% 

 ان>�ن زن�$, و ���ھ� B	ار �Bی ھ�ی.�9ر تQ+ را $�'��ر ان>�ن ا&?B, ـ روان, ـ رو8, ���� ت?ط�

 �	دم از $�'��ر ان>�ن 
% آن $	.�X�G 0 :/ راھ, 
% ��>�زد 
���ه ن�را8+ و د��ار آن�5ر را $�'��ر

 �� ا��ره آن ب% ب�W در 
% ھ�ئ, راه ھ$ ,�� �� %1	X�G 0�. ب� &�د $��ھ�ن : 	ان ب% و �Dاھ�ب *�ر

  .ن�1�1ن� ب�B, ب	ا�X بY	دازد،

) ھ�ی &@��
 $�G �� 0�Hزش �) ب� ـ ���Dرد د�=	ی ��ن� ب% 
>, ��ن% روئ, ��Gده در و�B, ـ 

 $	.�% ن�د��ه...  و" ����� &�اھX" و" ر��دا ا&���ر" ،"ن��1�� .	ق" $0�H ب� ھ�1اره" ���Dاھ� ���رت"

   .ن�>��� ا��@�ر ب/رگ &@�ھ�ی ا��. ���9د

 �Gزش �) اب	از ب� 
% ا�+ ��ه ��=��, $��ھ�ن ��،ب=� ب'�	 &@�ھ�، �	ت�V ��ل ھ1% ا�0 ط, دو���

 ا�	 	ز� ا.	اد ب��+ �� دو��� &�د ب��+ �>���5 ]�	 �� �>���5 ،ان>�ن ھ/ارھ�. $��+ ھ� آن از ن���1ان


���ه �	$�[ ،ا�+ ر���ه �	دم ھ>�, و دارائ, و ��ل ب% 
% !���ت, ان�ازۀ. ان� ر���ه �B< ب% وی 


�� ن1, �	. �0 
% ا�+، !�د�Bن% دو��� &�اھ, �Gزش 
% ب��Y	�� ای JQ4% ب	ای ا$	 ب��ًء، .ھ>��� 

0��
�ری او0�4 ب���،  %

% ا�+ ا��G 0زش، از ب�� ،��	ود ان��Jر وی از  ���& ,��J8/ب ن X �: 
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,E� ,�?را ا.-�ن>��ن ا� >Q�� ����� و  ً  را و��G +Bدۀ . 53	�B ن��J, و ����, �	ان ��ئ	 و &�د �1��

%

% ات'���ت, ب% ر��=, 	ایب ان� ��ه :����ت �	ت�V وی ب� ھ1	اه  %�E* ���5ت ب% ا�+ وارد ا��9ن� 

 !�ور و ��18+ 
>V ب	ای ���5, �� اداره .	د، ب	 ی.�9ر ا*�1ل ب�ون ـ ������1 ��	., 
�9ر �KBئ,

       .  ھ� آن نMH ب% و ؛�	
��X و وی از :�ن �اران% ��8


�� ب�ور ن���1ان� !�رت ھ�[ ب% ر�@� ا�0 ن=�رن�ۀ %
 �Gزش ا�0 ز�	ا ؛ب��� !�د�Bن% دو��� �Gزش 

, Eد�+ ب� ط�:�� �&�� ,��Jن X �: ]ھ/ارھ� �ارد؟ن ,�@�ب�5 ھ� 	Hاد از ن	ھ� ھ��ز دو��� ا. �E<� 

ً  دو���،. ھ>��� ��P1@� ۀ ھ� ده ھ��زھ�	ن ذ&��'�G در �?ح Tط��� 	ز� �@E� 5, ھ�[. دارد &�د@�� 

 داده ت��Q< را &�د ھ�ی �?ح ھ1% دارد، و:�د �� 
�9ر در .�?ً  
% و����, در دو��� 
% نB ����1 �ل

 '�د$,ب� �H�E+ او ا���% ب��م او ،�ب�ھ رخ ب�زھ� $�ن�$�ن ھ�ی .	B% ���ن 
�9ر در :�=, ا$	 و. ب���

d�: 9+ و
 را 
>, :�ن , �� و ب��9 
��ر 
��9ر و 
9+ و :�d از را &�د ا�+ ��ه 
��9ر و 

   .ن=�	د


% *>�	ی ��Qب %Hان در و:�ان و ا8>�س ،*�ط��� d�: %ب�'�د$, ب d�: 0�9 ب�'�د$, و
 ان>�ن 

 از و ���ن�ازد ب/��0 را �?ح ��,: ����� 
�ر دو ،���9د ���H	 و ب�/ار :�d از و �� 	د G, د�=	 ھ�ی

   !����9 را ���% و ��=�ارد زنXD ز�	 ب% را تd�H �4�4 د�=	ی و ����� .	ار :�d و : '%

0��
0�9 و :�d ب% ھ�f=�ه ان>�ن,  ,<

�ری او0�4. ن��1ھ� ادا�%  %

% ا�+ ا�0 �����  d�Hرا ت 	ب 


�ر و ��=�ارد ز��0 Xدب� &�اھ� ا�0 دو� %
 ان>�ن *�E% ان>�ن &�9ن+ و و�	ان, و 
��9ر و :�d از 


�ر دو ا�0 از. ب9��د �/ی ن�D�1اھ� %
 و :�d از 
% ��د 
>�ن, ھ����1 و ھ1	اه ن�D�1اھ� $��+ 
 &�ن در ��ن% ت� ��ن د���ن 
% ا��D!, ب� دو��� 
% %آن=�ن �� 	ن�؛ �4ت ان>�ن 
0�9 و ت �ھ, و و�	ان,

 ن�ن ھ� آن ب� 
��% �) در ،��ن�9 �, ��/ �) دور و �g5 �) ز�	 در ھ� ھ��ز ��ھ>� ]	ق ب�=��ه �	دم

 را ھ� آن روی ،���/ن D 4�� &��	وئ, و !hH ب� �) ھ	 روی ب% د،$�	 �, آ]�ش در را ھ� آن د،���Dر

 در ���	�+ و ����+ در �K8ر ب% و ...و ���	��ن ��ری ھ� آن ب% ب% ا�14ل ب�+ ]�رت در و ��� ��

  !�؟ان��9 �,  
?ن�	ی ھ�ی دائ	ه


�ر ا�0. ن�>+ !�اB+ روی از و VEB ت� از دو��� ���رت و ن�ا�+ (� dن	ا�+ ����, ب�زی و ن� 

%
 ب% 
% *�ری "!$��ه از ب	ت	 و ب�ت	"  &�ان�" *�ری" ا�� �ه ب�ون و &�ط	 اط�1��ن ب� را آن ����ان 

 ��ۀ .9	ده VEB از ن% ا�+؛ ��ه :�ری ��دو� زب�ن ب% ا�18زی ]�, ا�	ف &�اھX اR	 در ز��د ا�1�8ل

  !!:�d از ب�/ار و $��ه ب, ان>�ن ھ�ھ/ار 
��9ر از ن�ا�+ از دو���

. ا�+ ن�1ده ا��ره ب�ان او 
% ����� ا��8ا را ا&�	 "دھ� دو" از .	ات	 ھ� &�E, دو��� :����ت ت�ر�i ـ2

 در ن�&������ �8ادث �����Hن% $���% دھ% دو ا�0 &?لدر: "
��� ت�:% ��رد ا�0 در او $��H از .	ازی ب%

 B	ب�ن, و ��ه ���R	 ان� ب�ده 
% ��B, و $	وه )ھ	( از �� �	د��ن آن :	��ن در 
% ا�+ ا.��ده ات�Hق 
�9ر

  ".ان� $	د��ه

 �	وع نV�k ��>+ و ��k�0ھ� ا!@?ح ب% آ��ن ب� �����، ��د آن از دو��� :�	ال 
% ای دھ% دو

 ارت��G Xده . 53	���B �Bن�ن *��ان ب% ب��اً  و �9�E% �) *��ان ب% ���ان��، ھ1% ط�ر��% ،دو���. ���9د

 ��, ،�Bرت �	 ب	 رب�ن, و ��kدی ��نآ و نV�k ��>+ از B < ھ� ��ل ا��، ،&TE د��
	ات�) ���8+

  . ا�+ ب�ده ا.-�ن>��ن در :�d *	!�در ن��J, �@	ح ا.	اد از

 ت5>�� دوره دو ب% ����ان را دو��� $���� ��ل �% و ,� د��, ـ ��د��, ـ ن��J, ـ ����, زن�$, دوران

 و 8/ب &��+ در 
% دوران, در وی داری �	���%�� ـ ا�?�,�� �� ،]�	 ت�H	ات ب� ��,. ن�1د
 �9�G �!�5 	د و 8/ب آن �8
�1+ و ���.mH8 M و ت0��h ب	ای و دا�+ B	ار &TE د��
	ات�) دو4+

 ب�0 از را &TE د��
	ات�) 8/ب �8
g4�D� +�1 �1ط��نھ در�n ب, و ب�د ب	دا��% �?ح وB+ ��روی

 از طE , :�ه p8 از ن��, *��د و ��1, ـ نoادی ـ ��B, ا&�?.�ت ا��س ب	 
% آن=�ه د�=	ی و ،�� 	د

V�kروی ن 	دان� ب	0�1 و ا�?م آ]�ش در و �>��د آ]�ش در ا: �ر روی از و ��=E<� (!) ار	B 

 �X �: ,E 8/ب" ب% ��E=	ائ, ب� ن% و دا�+ �	و
�ری ا�?م �ب ن% 
% را ��Gده . 53	�B و ��=�	د

  . �����  �ل� "ا.-�ن>��ن ا�?�,
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 و ھ� :�d از او 
% ا�0. ا�+ ��ه ب��19ری :����ت �	ت�V دوره دو ھ	 در دو��� 
% ��Gا�+ $�H% ن�
 ,دE�4 ب��� ،رددا %ن= ����م آن	ا ������ و ن��1ورد ب/ب�ن 8	., ھ�[ ا&�	 دھ� دو از �9�G	 ھ�ی 
��9ر
  :ب��� ���ت ا�E* 0+ ����ان�، د�4< دو �0 نJ	 ب% �>+؟ د�4< ا�0 ا��،! ب��� دا��%

،,��  ً?1�Q� d�: ھ�ی X�G دھ%، دو از ,��� d�: ات�) ���8+ دوران ھ�ی	
 T8 ب	 را &TE د��

 آن ھ�ی d:� ھ�ی ب	ب	�+ از د�4< ا�0 ب% و ��ن 
TQ�<� %�9 را ھ� :�d آن ��$�ن 
�9% و ���Dان�

 را &TE د��
	ات�) دو4+ و 8/ب ب� &��X ارت �ط $��ه و :	ائ� ��=��, د�=	ی، و ؛ن�>+ ن�دم دوره

  . دارد �	م ،ان� ب�[ X9D	�Bب< 
% ـ :	ائ� آن ��دآوری از و 
	ده ا8>�س

 ا*�	اف ا�	ی ب% ا8>�س و *�طH% و و:�ان ��8 از �G	وی ب% �� B	ار ا$	 !�دق، ان>�ن �4�8,،درھ	

��
 آنf% ھ1% ب%/از 
���, و 
� ب�ون ب�Dاھ�، �رت�� ا�+ 
	ده 
% ن�ب�ب, 
�ری از ب��� B	ار ا$	 �� ،

%�H$ ده و	
 آن ب	ای و 
�� ب��ن را 
�رھ��X از ن�1, 
% ا�0 ن%. ����� ا*�	اف و ���Dاھ� ���رت ،

 در ھ� ان>�ن 
% ��=	دد آن � V ا�	ی ��0 .ب=�ارد �>��ت رن�ان% را آن د�=	ی ن�� و ب�Dاھ� ���رت

+B0 !�ا��   .��ن� ����5 
�1	 ��ن $��Hر در��, و ا��Dص 

 ن% ���9د، اتدر��kز تV � g�HD ا�+، ��ه د��ه 
% :�ئ, ت� ���رت، &�ا��0 و $��ه ب% ا*�	اف  ـ3

V � +ائ	م: از ب	ص ،�rDب ,�Bو %
 و و���1�G Mن� ب% �ه،�ھد ت��ن ��=�0، ،��	ر در ��	ر :	م 
  :ب��� �0�1 ن ��� د�4< �� ب% دو��� ��kزات در تg�HD. ب��� 	.�%$ !�رت *�1اً 

 �� :	ائ� 
% ز��ن, ط�ل ��م و .ت��1 *��< دوم .ا�+ وی :����ت ت��د و ت�	ار د�W< ا�0 از ��,

ً  ،ن�&�ا��% و ��H	د :	ائ� .ا�+ $	.�% !�رت آن در :����ت  در ��'� 
% �����ھ رخ و����, در ]�4 �

(� %JQ4 ن آن�ً  و��fآن , r* �9د ن�آرام و�� %
 &�د ب	 ب��ان� 
% ا�0 ب�ون و &�ا�+، و اراده ب�ون 

 *E1, ھ�ی آ�� G, و *1< ب% ���1ان�ن 
% ا�+ �>+ آنf��ن �� .���9د :	�, �	ت�V ب���، دا��% 
��	ول

%
 �rB م�kا ان	دارد �>�, *��4 در آن، 	�. ��
 را :	�, k� �rB	م/ ��'� 
% ا�0 ب�ون �'�اً، :	م �� .


% ا�0 �� و .����Yن�د ب��Bع ب���، دا��% �'��  ً?��
   .ا�+ ب�=�ن% *5< از 

 ��.�0 د�+ ب	ای آ$�ھ�ن%، و &�ن>	دی 
�1ل در *�1اً، �k	م �� ���' 
% آن>+ ب	 $�اه :	م ت��د و ت�	ار

 روان, �Q4ظ از ن% �>+، ن% ،ا�+ ب�ده د��ان% ن% ا�+؛ ��ه :	م ت��V	 ��r5ی ب% ر���ن �� ھ�., ب%

  ... ن% و دا��% B	ار ]�	*�دی �	ا�O در

 در ،*�1ی و ��	ر و ����د :����ت �	ت�V �� �	دم ات�Hق ب% B	�V ا
t	��1�Q� + در دو��� :�	ال

(� �E!�. ,و �, ز��ن �� :���+ &�ی و ��5وت تt �+ ب	ای �,ا�� ھ�ی .�
��ر از ��, 
% ـ  ��%4 

 ب� و ھ�.1�� و ��1r ب�E% د��ان%؛ ن% و ب�د �>+ ن% %
 در4�8, '�آن ا�+؛ ��ه ـ �� ��� وی 
�ران%

 .	��د T8 ب	 و !�ا �) ب� 
% �	د�, �	
�ب ب	ای ���	د، ا�	 ب�ی وی ب��1ر �-/ آنf% از �G	وی

 و ب�د ب	دا��% تd�H !!"را ت�ن �8
�1+ و ان��9% ن% و ���Dاھ�� را ��1 ن% ��" 
% ��/ن�� .	��د و ��/دن�
��=�k�� دھ0 ب� و ��9+� و g

	ده  ����D�� و 	ھ % و �=�/ و اوت�? ��ن�� ،���	د و�	ان ب�د آب�دی 

   !ھ?
� و ت��1ر

 ا�0 ب% ھ� آن !� در ن% و ن�د زا ب��9	. ام دا��% ھ�ی !Q + ��رد ا�0 در دو���ن از &�E, ب� �0  ـ4

 ا�?�, �X �: ,E ب8/ =������ ھ� ا�0 .ا�+ ن�	ده ت-��	ی ا!?ً  دو��� :�	ال �	�+ 
% ھ>���ب�ور

 رد :� X ا�B 0 < ��ل �) 
�1ب��QE<� Xن� ب	&�رد. ا�+ ن��J, ـ ���,� 8/ب �) ا.-�ن>��ن

% دارن� ا�0 از ���8+ ھ1%... و 
 	ب�یا &�ن� ب% E18% � 	]�ن، 0�� *�دت و �ی& ن���1ان� ان>�ن, 

   .ب�ھ� ت-��	 را آ��/ش :��ن

 ��QH! ,��$ �Q از را ط�V4 ن�م ،ب�ھ�� ا:�زه �	ا ا$	 
% ن�	د *?ما B < ��ل دو ��, دو��� �=	ھ0�1


	د؟ &�اھ� 0��0� و ھ� 
��9ن *	ب�هو ھ� 
�ب��ن ���% ب% �9+ � d�: , Eھ� ط 	ن��� .� %
 ن�9ن% 

   ! ب��� و:�ان ��ن ب��ار و :�d از نH	ت و �	&�رد$, از ای


% ن�ان� 
% ب��� �ح4 ��ده آن�5ر دو��� :�	ال 
% ن��1�� .�	 :�ن , از V4ه ط��=fرا :����ت, ھ� %
 ب% 

 ب	ده ب>	 ھ� ��ل $�ان��ن��� در 
% را ا��	ی ھ� !� و ا�+ داده رخ :�=, ��EB و E�4, د�+ در وی ا�	
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 ا�	���ئ��ن ب% و $	.�% ا��	 دو��� را ھ1% و دارن� و:�د ب�=��ه ان>�ن ھ� ده �0�5 ب% ھ� آن ���ن در و ان�

>��Qا��ش ،ا�+ داده ت	ب�� ن�1ده .�!   

 و دو��� و ���ف ت� ���1�8ر از و ���1�8ر ت� ط�V4 از ��:�د، �>E� ھ�ی $	وپ از �) ھ�[ روح
 ��E و !E� ب% و ��ن� ب�/ار ان>�ن �B< و :�d از 
% ا�+ ن�9ه تg�@E و ت@'�	 ان�ازه آن ب% د�=	ان


% $��ھ�ن, از و:�د ت�1م ب� و را��, ب% و ب��ورن� روی Vت�	�1�9ن ان� ��ه �G دم از و ��ن�	زش ��G 

�� E@0! ب��   !!ا�+ ت�rر �Bب< ]�	 �/ی 

�ن ا��،. بY	دازن� �0 یھ� $�ئ, X�G داوری ب% �	دم 
% $	دن� ب	 آن	وزھ� 
% ن�ارم آرزو ھ�f=�ه �0 

 &�اھ�� را دو��� ��1 ،ا.��د ات�Hق ن�&�ا��% &�ای 
�ری ��0 روزی ا$	 ن�>+، �0�1 ]�	 �/ی ھ�[


% ھ�1ن@�ری 
% د��  ً? B ھ�ی ب'�ن% ب% و ھ� ���� + ب% ب�رھ� gE�D� ن�kدم ب	ن% ،ا.��د ��= ب�زھ� 


	د &�اھ� .	ا��ش ��/ن� ا�	وز 
% را �D��ن, ا�0 ھ1% و ا.��� &�اھ� �	دم ب�kن!!      


E, ب% ھ� &�ن ا�0D� >��1 ـ5 �kا�+ ن�در�+ و ب��1رد و ب� %
 ���=��" :d�: ن ھ�ی�� E*%� ">ب�ط" 


>�ن, و ا�+ ب�ده %
  " .ن�ارن� *�ر&�اھ, ب% ن��ز ان�، :�=��ه T8 : '% در 

 �Bن�ن و ن�J دارای 
% ی
�9ر �) در ،د*�ا �� *1< �) ب�دن ب�ط< و T8 تt �+ ب	ای �ن ؟	ا


% ��>�ھ ��:�د رات,ااد ،ان�rف و *�ا4+ و *�ل و �Bن�ن �G	و �	دم ب� ،ا�+ v�Q�� Hب% ب��� %وظ� 

   .Y	دازن�ب  ,E*1ھ	 و ����+ ھ	 ر�,ب	


�ر �CD ھ	 
% .	ھ�=, ��0 رواج hKB وت و�KB د ب��+ را	ر در و ب=��
 را &�د $��Hری �� 

 �Bن�ن و 
T8 ,9 و زور��Wری ت�اوم و �	ج و ھ	ج ��GائV � X ،ب�ط< را د�=	ی و ب�ان� TQذ�

 $��ھ��ران د�=	 $��ھ�ن ب� را �د& $��ھ�ن 
% .	ھ�d ا�0 ت	و�x �� .��=	دد 
�9ر �) در $	�/ی

��k�<ب=���� ب��اً  و ب %
 و &�د ھ� ن��k% در و ا�+ 
	ده را 
�ر آن ھ� 
p .?ن ا��، 
	ده ا����ر �� ا$	 
   !ب�ھ�� ب	ائ+ را د�=	ان ھ�

،d��<�4 ,�� ن از�.�<E�. ,ت�ھ ن���� در آ�14ن�
 ن=	ی رو�0" 
��ب در 
%" 5�58+ ب�رهدر" ,

+<� دارائ,، و تE1): "�����>� ،ا�+ ��ه ن9	 د�=	 .�E>�ف �� از ھ�ئ, �4�5% ت��اد �) ب� ھ1	اه" 

 و ن'�د �, را ھ� 5�58+ ھ�1 &�د را�+ ��ی ب	 ا$	 *��4 &�اون�$�ر. ]	ور و 
�ھE, و آورد �, ���ن
 &@� ب	 ھ%9�1 
% دا�+ �, ��5ر ن�/ �0 ب	 و را، :�ئ, 5�58+ :�ودان� ان=�/ش &�د y ��ی ب	

! ب�راWھ�: $��H �, و آردم �, .	ود او y ��ی ب	 �	! ب	$/�0: .	��د �, �0 ب% آن=�ه و ،ب	وم

 ت��+ 
 	��ئ, و:�د ا&���ر در ت�'� ن�ب 5�58+ ز�	ا ب �9Dی، &�د ب��ۀ ب% را �k�<: +5�58ی ان=�/ش

  ."بp و

0� Vkدان� ن1, و �����، ت� %
 و:�د &�ن ��<ا�1 ��ن�� 
>�ن, و ھ� d��<�4 ���ن ب��� ت�Hوت �5ر 

 ]	وری ا�0 ب� ��, و ان>�ن, .�ق .	وت�, آن ب� ��, ان�، ان>�ن ظ�ھ	اً  �� ان�، ان>�ن دو ھ	! ؟ب��� دا��%

%
  ً?1�Q� ��<ن�>+ ان>�ن, ھ�[ ��ئ!  


�ام در و ز��ن 
�ام در دو��� ��1 نJ	 ب% 
% ��د G	���ه ب��� &�ن ا���1< از %' : T8	ا�+؟ ب�ده ب 

 ب�ر ھ	 و :�=��ه ����د ھ�ی ب'�ن% و $�ن�$�ن ھ�ی ب��م و �gE�D : '�ت در $���% ل�� �, ط, دو���


	ده .	اھ� ان� ب�ده د�=	ی زب�ن, ـ ��B, ـ ����, ـ .�	ی ز���� دارای 
% را ھ�ئ, ان>�ن �B< ��: �ت 

   .ا�+

 �� ب�د؟؟ دا��% B	ار نV�k و 
�ر�< &��+ در 
% ز��ن, ا�+؟ ب�ده T8 ب	 ان>�ن ا�0 ز��ن 
�ام در

 ا.-�ن>��ن در ا�?�, ���8+ ا��5	ار و &TE د��
	ات�) ���8+ ب� ھ� :����G dن از ب�� 
% ز��ن,


�ب< ھ�ی :�d در دی��k و ���1�8ر ب� ھ1	اه 
% ز��ن, �� $	.+؟؟ B	ار �>��د و رب�ن, &��+ در 

%�E* ,اه و :�=�� �>��د و رب�ن	ان ب� ھ1	د�= V:�� >�B ا�0 در $��ه ب, ان>�ن ھ/اران 	ت�1م و �� �' 

 ر
�ب در و...  و ,&E�E و ��د�> و رب�ن, ب� اهھ1	 ب�زھ� 
% ز��ن, �� ؟؟��&+ ��>�ن &�ک ب� را 
�ب<

   ؟؟زد *5< از دور و دد���9ن% 
��9رھ�ی ب% د�+ و ب	دا�+ �?ح ط�V4/���1�8ر *�E% ھ� ا�	���ئ,

 و ،�9+�� را 
�9ر ا�0 ن�9ن�$�ن د�+ �ن��k4 H4�D:�ن% ��روی ���.M ��&�0 ب	آورده ب	ای 
% آن=�ه

�ام در ؟��Y	دا&+ ا�	��� ��H4�Dن 
��9ر ب% *��دآ��/ ھ� آ�	���ئ, ��5!� ب	د X�G ب	ای 
% آن=�ه �� 

  ا�+؟ ب�ده ذ�TQ او ھ� دوره ا�0 از �)
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% ،ا.-�ن>��ن ا�?�, :��1+ ب�19ل ،ا�?�, ا8/اب د�=	  .	ود و G	.	از ت�ر�i ا�+ ھ�1�=�ن% 

  !ا�	وز ت� آ]�ز از ا�+؛ و ب�د آن ا*�Kی از ��, ھ� &�ن ��<ا�1

 و ان��9% ت-��	 ھ1% ا�0 و ��ل ھ1% ا�0 ط, د�=	ان، و &�ن ا���1< ھ�1�@�ر او، 
% دارد ا���ن آ��
 �	ت�V و ،��ب�� ن=	.�% B	ار ب�ط< : '� در ��ه، 
% ھ�ب�ر �) 
� از 
� ،: '% و ���M و ا*��5د

,E1* %
   !ب����؟ ن�9ه ب���، ��Gi و G	��B Xب< 


�9ر در ا�	وز ت� 1357 ��ل از �� d�: +دم و ا�	�9% �
 &�ن و &�ک ب� دھ�ت و ھ� �'	 و ���9ن� 

 ا.	ادی ھ0�1 ھ� ��r + ا�0 ھ�1 *��<. ا�+ ��ه ��D< �	دم آرا�X و ا�r�Bد ،زن�$, و ان� ��ه ��>�ن

 ب�ھ1% ،�) ھ	 و دارن� ب��+ را 
�9ر ا��ر ��E, ب% �� ان� زده ت��% �Bرت ار��� ب	 ا�	وز 
% ھ>���

   .���Dان� ب�ط< را د�=	ی و T8 ب	 را &�د ھ�، ر��ائ,

) ن�T8( ب�ط< و T8 تt �+ ب	ای. ن�1	�� ���Gن ب% ھ�f=�ھ, 
��، ��Gا ادا�% ��< ھ0�1 ب% ا$	 د*�ا، ا�0

M:ا	ئ, ��KB دارن� و:�د %
 T ن�ن ��از�0 ط�B %0 ب�� ت�بM �'	ون�ان و ������ ر���$, ھ�د*�ا 

 &�د ھ� آن وا���0 
% �Bان��, ا4 �% .��=�ارن� ا�8	ام ـ �Bن�ن, �	ا:M و �Bن�ن ـ دو ھ	 ب% ن�/ �Bن�ن


% ا�+ ای .�Er% ب% ا��ره ـ ن ���� :	ائ� ب% ��'0�1 0�1'�� d�: 0 و ھ��Eت�B %�9
 ا&�	 دھ� �% ��$�ن 

 ب	اب	 در �	دم ا�>��دن د�=	 راه. ا�+ ا�0 ھ� هرا از ��, .ن�1دن� !�در �Gر�14ن ط	�T از &�د ب�ب در


% !�ا ا�0 ب� ھ� ا�0 T8 ،0�H$ ،ن���	G ب و داوری�D�1 ب� ن% ���+، ب� ان��!!   

 ���:% ان��Dب�ت روز در 
% ا�+ ا�0 ا.-�ن>��ن �	دم ت�1م از �0 &�اھ0D� X، واG>�0 *��ان ب% ـ 6

 * �هللا * �هللا و &�ن ا���1< و ���ف و دو��� �ن��� $�ن, 9�G% :���+ !��وق در را ��ن رأی 
% ب����

 ر���+ ن��/د *��ان ب% % ھ�، ا�0 ا��tل و ھ?ل اV@B 0��4 و 
	زی ��Bم و ��	زوی آ]� $< و


�ری ��0. ن��ن�ازن� ،:1'�ری ���+ر ن��/د ���ون *��ان %ب % و :1'�ری <� ً �1E %ا�+ آن ���, ب 

%
 و ���=�ارن �G ،ن�ان>�% �� دان>�% ،ان� ��ه 
�9% ا��'� ب��+ 
% �'�ائ, ھ1% روی ب	 دھ��$�ن رأی 

��9ر و ھ� :�d در اW�1�8ً  ]�, ا�	ف. ��=�	ن� ن�د��ه ،دارن� ھ� آن ب	 �'�ا ا�0 
% را 58, �'� 


% ا�+ 
	ده 
�ری &��X ���ون !H+ ب% دو��� ان��Dب ب� و4, ا�+، ن�ا��% �>���5 (��Hاز او ت 

CD� 	
  !!ا�+ $	د��ه ا���ن ]�	�Bب< وی 
��9رھ�ی و ھ� �d: و ا&�	ا�4


�ام ھ� ا�0 ا$	در���ن ,5E& �� ,1	G �� +���: ری�
 ھ0�1 �	دم از ھ� ھ� ا�0 ��رد در ا�+، د�=	ی 

Xزن�ان $��� ھ� ا�0 :�ی .دارم را &�اھ �� ,
� ���ون�+ �� :1'�ری ر���+ 
	�, ن% ا�+؛ ا*�ام 

    !!"دوائ, ن% و ا�+ دردی ن% را 
	ده &�د: "ب=���� ھ� ب	&, .	دا 
% �ن��� 
�ری ب��� �	دم! 
	�, ا�0

  


