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�� دو راه ��ای رھ��� از �ّ� ������ن و��د دارد!�   
  

!"# �$ �	�، از آ%*� �)  ��� راھ� ا�( �) ز$	�' ��آورده ��ن %	�زھ�ی ا#"� و ا���� ا%��ن ھ� را $
��ده ا�(�ھ,�اره $����ی آرزو و آر$�ن ا%��ن ھ��	-,�ن  ���، �  (�ز��( ز%�.� �� درد�� و �) 

�� )��/���ا�� و ���2ن ھ,' ا%��ن ھ� ھ���� و %) در #�د د�(  در �21 ر�1ۀ$� ا%��/�� و ھ,� ھ,' 
��ه ھ�، و ھ,) %�8 و آ���7  ��6�1 �3 �5م �� �3 �/�ر �) ھ,)��� ھ;ار :	") و  ��	�  ز%�.�؛ .�ھ�

�) 5	,( ا%�اع $<�(، و درد و ر%= ���� ا%��ن ھ�. ��$-	6 و   
 ا%��ن ز%�.� ھ	F G;و$� %�ارد �) �)  �ر�E آ�Dز %��	�ای %�.�� �,�رآ�	C ھ� و �Bارض ��@ 

�LMر و  �� و $�Kور �	7 ��ی �	� 6�-	J6	I( ھ�ی ��@ ��ای ا�6 $���د ��Hداز��  � ��ا%	� �) $
��ده ا�(. ��ای دا%��6 %,�%) ھ��� از $C��J ��@ و  N,	6 ا��8د و� (%�-M ھ�ی آن در C	آ� O	

 در S�"1	6 ،ی ��@ ھ�ی اR	� در %�ار D;ه%��ن ھ� ����  ��� %,�%) ھ�ا ط�ل  �ر�E $���د�(
�F�K�2، ،ا�%T��� 6 در	/	�5ن � �R6 اوا	%�R و �%U@ ھ�ی ط��اق،  ��B ھ�ی ��ر�) و @��

'F�� 7� @ �� و�ز ���%�,%�R @ ھ�ی�ن، و %,�%) ھ�ی ����%�K1"�  ا	ق دور در دھ) ھ�ی  <,��
اول و دوم B,�$�  و��ا%-� و ��@ ھ�ی ،و����م ، $�JN#�ً ��@��*�ه و �J( و ھ��Wد $	Tدی

 .������ای $� ���1   
%�ب و ا#	*% (Z>F Y	C و آ$�ن $��د��ن ا�Tم  دا��� ��� ��$Tً و��ان ���Y را ��8 از ��Lط :$�2(

�� ر:,�%' ده ھ� ھ;ار ا%��ن  ھ�یو �/��ر ھ,' آن و��ا%�، ��Lوت  .ای در ذھ6  �ن $*�� ��	�Y#�: 
$� زد%�، ا$� �) ارزش  ��د �) از #"! :�ف ی ��دن و �L	���@ و ��@ ط"�I �3 $/( ا%��ن ھ�

�"	�ت و �	7 آ$� و  �) ھ	G و�) �� %�Iده ��د%�؛ ز��ا، ا.� �) ارزش و اھ,	( #"! و اھ,	( آن (�و 
�b $� داد%�، ھ	a-�ھ�  ��د%� و �) ز%�.� ا%��ن �� $� �` آ$� ھ�ی ��@�@�� (�و  C��N  و �/��ر 

��ای  ،را ، ا�6 واU ��6 آر$�ن ھ,' ا�K1%�ند�( %,� ��ز��%� و #"! ���) $�Nط�ه %,� ا%�ا�R��؛ آ%
��ر روز را:(���	� �) ھ�.; �) ��� و�1 %�2ده ا�(�5رت و M ای %�م و��  !؛ 
��ا�6���،  ���	/�� از �) دھ' ا�K1%���نو  )	8cر�� و�� �د $� و� �21 $� ��� ���� ��� در �/�ر ،
ا%��ن ھ�، $�%�� :�L%� ھ�،   ��6 و دد$�7 �� ا:��س  ��D ، 6	� از �� ���I%،6��  YLB%�ا��) 

آرام و #"! �3 ز%�.� �)  6و آزروی د�( ���1 ،�) از ��@ $�����I% �W :2,�	�ری ھ� و ط��IFن،
   �.�� %�Hورا%در  ، $�1) و آ��ده :�ل�3 �/�ر آ��دآ$	; را در 

�) ا:�	�ج $�Iم �) OS5 ��@ و ا:	b #"! در �/�ر، ��ھ� �	��( �Rر�� $� �Z% 2	��*%6 از آ	"$�B (
ً �JN#ھ,�اره، $ ،� ھ�، ��Sر اfR ������%� ھ� ھ�����Rر�ا#"� ��@ در �/�ر $�  ط� دوازده  �

 !"# ،���	�����د �	��� �) ��@ در �/�ر $� ����ن   �Sده ا�(  � ��ا���ـ �	;ده ��ل اR	�، ھ,	6 
�-	�د. ��ی �� �Ih � را�Ihت  b$	6 .�دد و   

��ا ًU�#د. ا�� �W� ن������ (���ر  )�	�ھ��,��  ی �3 ا%��ن��زی ��ای  <iL ا�6 ھ�ف �	/�� از 
��ر� �M�	�W� 6 ھ� دارای درک �5ی %�����ً  وM از �) ـ ���I% د�� �$ ��/	� (I �$ (�، ا$� ���� ��زی 

��  و ،�� ھ,) :�Lر � �) در ا��W� 6 ھ� و��د دا�( ، � ر�/) در آب ا�(، ا$	� h,� ا�("ا$	� ا��2) "
��ر و  � ا��2)  ؛آن را ادا$) داد ،%�	*) ای از ا��W� 6 ھ� ���( %�Nاھ� آ$� ا:��س $� ��د و��دی �)
  �,O ��د و �5رت را �) آ�5ی ا��ف D�� ��Hد.  ،��ون د�( آوردی از ا�T  6ش ھ� ،����ش را

�) ا�K1%���ن ـو رO1 ��ور #"!  $b	T  6ش ھ�ی ��زی در �JRص )I�% ھ� ت ھ�ی ������ن �L% ��M
��و ���( آوردن دل ط�CF از �Rا Y1�D و از  وارد ا�( ـ  Tش ھ� از ���ت .�%�.�ن ا�6 ھ�ی ز��دی 

،�IR ���) اھ,	( #"! ا%��%	(  �Z%  ت در �/�ر�Ih @و�دن �����ر�� %���� در ،و %�2ھ	�ه  3� 
���� ���� C	B Y��5 ���I%.  
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$�N#,) $	�ن  ��ای ����ن �N/	�ن �)آ�5ی ا��ف D�� ھ� ��ر %	���2 ��د �) ��ای ��6�1 راھ� 
 ) آن �/�ر ��W ��د. در ا��W� 6 %	;�) $��� آن  ��� و  ��� ������ن ا�(، � ا�K1%���ن و ������ن،

)m	ـ ھ n"�N$ ھ�ی (%�. (� �%�K1ا Fد (��-� ھ	m( اM�%�K1	;ی �*  �� Y		Fد (�Y وا���-� ، M	;ی 
)m	ھ Y$�� از ا�1اد �"	R ن ھ�ی .�%) .�ن������ �Iھo$ ـ ���	ـ � �$�Z% ھ�ی (L": (��)  M	;ی و 

Y	Fو د U���) �Y2 آن �/�ر �ن، ار /	�ن و $oھI	�ن �	��	 از ��ی ���%� ھ� ـ�Dور ��� د�( 
�� ا�6 ھ� ��ای آ�5ی ا��ف D�� راھ� و��د %�ا�( آ��2ری .�%�� �	L> 2�دش ھ� ، $-� ا��R (

 Y5ر:�ا�� 3� (a%را �) وی  آ (�راھ� ��ای :Y2/$ Y $	�ن ا�K1%���ن و ������ن  �Jر $� ��د،  *�
 .���  

T2/$ ن و ط�ح�����B 6 و	M (� �Wت� �K1ای �,3 درا�� %���ن �� ������ن و  �O5 از ا�6 �/�ر ھ� 
)� Tش ا�6 ) ���� $� ��. و�F آ�� ھ� ��ری ��د � ��6�1 راه :Y2/$ Y %�آرا$� و ��@ در ا�K1%���ن �

�) ر�JR O1$( ������ن و $��زB) ا�6 �/�ر �� ا�K1%���ن $��= �Rاھ� ��؟ )���  ھ� در %
 Eواری ��ذب ا�( �ر��	واری �3 ا$�	6 ا$	�M (� )ده ا��� )��h ز��ا ������ن �/�ری ا�( �) در .

�� ا�K1%���ندر را�S ،��ورا%� و ا�6 اھ�اف $�LS) اھ�اف �;ر.� را در �� $� (، ��و��5 ��ای   �
 ،%��Y .�دد. ا�6 اھ�اف ط�ر�2) ھ� �3 از $� $	�ا%	�������ن ��ان ھ�  �)������ن ���( آ$�%� ا�( 

  :�IBرت ا%� از
در آن ط�ف ا�rR 6 $�زی  ا�K1%���ن rR $�زی د��ر%� را �) ر�,	( �/���� و $��ط�L را �)ـ 1

�5�Y ا%2Wا�;�) :	s د �5ار دار�	D ل %,���ا���I5 ک آن �/�ر�.   
F�$ ی�Bف ��ن ������ن از اد�J�$�%زی د��ر�$ rR آن ط�ف iط��( $	; 2	آ%-�%) �)  � ا$�وز  ،%

�) ا:�,�ل ز��د $<�ل �Rاھ� ��د ،��ه ا�(و  *��) د��ه .  
�) $���د�( ������ن #"! و ا$�	( و ز%�.� آرام $�د$�ن $� ھ,�اره ـ ط� ھ,' �J( و ھW( ��ل ،

N$ ندر��ت������ r��  ـ n"�، )�N% در �5م،  Y	F6 د	ھ, (�$Y�N ��ه ا�(. �� ��روی $/2"� 
�� M	6 $/2"� %�ار��. ھ,	��Sر �� از����2ن و  �����2ن و  �N	� دا��	�، ارM�� ZB	�، ا$� .)�o.

 ��,����ن $/2"� و��د %�ارد. �� ا��ان در ��T2/$ Y���$ �R � دار��، ا$� ھ	G ��ام از ا�6 
�) :*� و ��-	�� $/T2 � �) ������ن ��ای $� ا�*�د ��ده ا�(، %	�(.  $/T2ت  

�) آرا$7 و �Ihت و #"!����� ���) ،�ن $� �Rاھ� ا�K1%���ن را در ازای OS5 ��@ و د�( �� 
�) ھ,	6 دF	Y .�وه ھ�ی ا%�Jاف از اد�Bی $��طi آن ط�ف rR $�زی د��ر%� $*�Iر ���زد. 

و �3  �8اد ا�1اد �Rد  $� ����1 آرا$7 و �Ihت �) �/�ر $� "! و#  �ور���� را ��ای ��ھ� زدن
و �,3 �) د��)  �	7 ��د �Tن ھ�ی ��م 7��Rی �1و�R' ا�K1ن را در داYR و �Rرج ا�K1%���ن ��ا

و ھ� روز �� ا%W*�ر و ا%�<�ر و را�( ��ا.�� ھ�ی  �) �R$( .��1) ا�(  �ور���� و $�"! ھ�ی
ا�K1%���ن  "E و  "��N $� ��زد  � در ��D( $�دم از روی %��Mری و $�"�Y ز%�.� را �) ��م $�دم 

��ای رھ��� از ا�6 ھ,) �1�) و د�	�) و %�آرا$� و  �ور و ��@ و �/( و �/��ر در ��ا�� ������ن 
  . ��%7 ���� و �) �Rا��) ھ�ی آن �/�ر  �"	� ��%�

از  ،$� را �ه ��� و ��ر��' ھ,' ا$�ر �K1%���ن ��ا�6 ا�( �) د�( ھ�� را از ا ������ن د�-� ھ�فـ 2
�-	�د�	��� .��1)  � ا�J�5دی و %�Z$� و �1ھ�-� 7��R )���ا�K1%���ن را �) $��8,�ۀ  ؛ �8��، 

��ن $<�ل ��	� و از ا��TLل را �) ���� ������ن  Y��I ��� و $� را وادارد  � :8  i		�R )��%�� 6د
���	� �	��H� �/M د�R ن ھ�	و ������ن ھ,) ا$�2%�تو در �/,72 ھ� $ ��7 را در  و دا��) ھ�ی ��R

   .ا�R	�ر ������ن �5ار ��ھ	�
��ونھ,	6 دو TR (�2%#) $� ��د.  �I5ل ������ن در ��ای رھ��� از ��ّ  دو راه $���د از ��2  6 

(�در  %�آرا$� ��@ و  �ور و، ����ن �	6 ������ن و ا�K1%���ن ا�*�د را�S' #,	,�%) ،��طا�6 دو  دادن 
، آ%-�%) �)  �ر�E و ������ن:"L) ھ�ی �	��� ـ %�Z$� ـ $oھ�I .�ن $/Y2  �ا�� ھ�ی .�%� و �/�ر$�
rد.%/� ��ا���   ن $� دھ�، دور از  �Jر �Rاھ� 

���ز�� ـ در :�ی  ، �� و��د ھ,) $/T2ت،�Rد را دا��) ���	� وو  <,Y #") راه دوم ا�6 ا�( �) :�
 �� ھ� د�,6 د�-� ��ار و دارای �5ام و ا%�*�م در ��ا�� ������ن���ا%	� از �Oc�$ 3 �5ی، ا� �)
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، و ��ای آ%2) راه اول ��ای ا��B )��tم و  ,�م $�د$�ن $� �5���o� Yش :�اY5ا�6 ��ر   �Iرز ��	�.
��ر %	�(،M در ����  B,"� .�دد: ز$	�) 

�) :�Lق و آزادی  ا�*�د و:�ت $	�ن �) ا#TSح ھ,) $"	( ھ�ی $���د در �/�ر �� طiI ا:��امـ 1
  Y,B.  ھ�ی ��ا�� ھ,) ا�1اد و ھ,) ا�5ام و $oاھC و اد��ن در
��دت  �ر�E، ھ,	/)$"( ھ�ی $�/�( و $��Wق و �� ا�B,�د �) �3 د�-�� (� ،  6��  n	8c C	و آ�

��o� 6�� ن داده ا�( $"( ھ� در ط�ل�/% (���ده ا%� و ط�ری �)  *� E6 $"(  �ر�	�M ، ھ� ھ,�اره
ه ا�( �.���ن ط,�ع �5ار دا��) ا%�؛ و  � ز$�%� �) TBج ا�L% 6	R� /% (J( و  �ز زور") و $�اRآ$�ج 

 C"ه �/� زور .���ن ا1;ون ط���ھ,�اره  ز%�.� آ%�ن ا�( ود�Rاھ� �5ارھ,�اره ھ�ف  �R( و  �ز و 
 ��وا:�  �3 �	��2 ��د، $-� ا��2) ھ,) �) �Rن و آ 7 و آه و ا�3  �أم �Rاھ و ر%= و �Dو��ا%� و 

�� Y��I و �	ZB وی�	% ���/�ر  $�دم  ,�مزوال %����oی �) از ا <�د وا�85، $��<�2 و ����ار  %� و 
�$ (,/M��  ا�SR (,ھ� و ھ C	ھ,) آ� O1د (� � �) از درون و �	�ون �/�ر ��وز $� ���،.	�د 

��Hداز% .�  
�	7 %	�(. ا�6 و:�ت ��Nط� د�( ��6�1 �) ���� و �5رت و در  ��و:�ت :�2$( 81"� و:�ت ��ذ

�	/�� ا%�Iن ھ�%�	* (M 6 ھ����I%ای ا������د آ$�ه ا�). و:� � �U �$ (زم دار�� و:� � ا�( �) از  ) 
، دم و �/�ر��ای :wW آ��وی $� ھ,' $"	( ھ� درک ا#	Y از %	�ز �) و:�ت و ، از $	�ن  �ده ھ����	6

x�Bای ا����ای د�1ع از �Rک و  ���	�   .و %	�و$��ی وط6 ����د 
درد  $� را در ��ا�� $�اTRت �	-�%) ھ� $�Jن ���زد و و:� � �) �� ا�6 ھ�ف ����د %	���، %,�  �ا%�

و �"�.	�ی از %���د  ��ای ���"��ی $�دم و :wW  ,�$	( ار�c �/�رو:�ت از ���	6، $� را دوا ���. 
�5�Y،  �ر�*� و ��$Y ��ن�	D ت�Iی $� و ��2 از وا���و$�	% '	Fز$' ا���� و ا#"� و اوU �2را% �$

 .����  .	6 ا�(ھ, �) �� ھ,	(  ��6 ��ط $� ����، دوم ��ای رھ��� از �ّ� ������ن از راه ،اول��ط 
�SR و  *;�)  ھ,	/) در $�8ض �1�) و  ���� و ،ھ��� �) �	���,�اران آن ���1 و %�$S"�ب ا%��/�ر ـ2

���N%)، ا$�وز، ��ون ا�6 �) و %���دی �5ار دار%�.��.�دن �Rد را  �	���,�اران $���د ا�K1%���ن، 
�I���� و ا��1أ ��	�، در #�ر �	���,�اران ���1 و %�$S"�ب ���ن �5ار دار%�. ���) ��	� و ),�ا�6 ھ�   

ـ دو��F و  در ��Sح $n"�N � د�-� راTBوه �� ا��R (� 6د ���1 ھ����،  �8اد �t	�ی از ا�1اد ��1
��د��) ���R)  در �/�ر ھ� ��1د را $�رد :,��( 7��R �5ار $� دھ�� و �� ا�Y,B 6 ��ن D	�دو��F ـ%

.���ش $� دھ�� و ھ� ز$	�' �yا���Wده را ��ای د���ن دراز د�,6 ـ ا�K1%�ن �Rد �1و�R) ای �) در 
ح ھ�ی د�,6 در �/�ر $� ����� ـ �	/�� از �	7 داYR �/�ر و��د دار%� و $�Jوف �	�ده ��6�R ط�

ا%� �)  M��ن در ��1د و ��1د ��وری �Dق از ��F	�ن درازی ���R از ا�T� 6ن ���1ان �1اھ� $� ����.
�5TR3 ا	ھ�ی % )"JR (,ا�(، را �1ا$�ش %,�ده ا%�؛ ط�ری �) % $"�و ھ ��) �/�ر ��ای ��ن $

  و %�$�س.  B;ت و ��ا1(�ن و ا�, %) %) آزادی و ا��TLل و ،%) ھ,�ط6
�����Bا ��در �) و �Rد �1و������Rن در ��ا�� $� و��د ھ,	6 ا�1اد ���1  ��2 از �Bا$�D Yور و 

�' ���ن ��*� ������ن �/�ر �t$ (�$�  ز$	�' ��ارت ھ�ی ا�6 �/�ر را در ا�K1%���ن $�	�ا�( �) 
.����   

�� ھ����؛ ز��ا ا�6 ھ� ھ���� �) ا�6 ا�1اد �SR%���� از ط�CF و :�L%� و :2,�	�ر وF�t$)  ا�	ز$ O5در وا
 �طm) ھ� و $�اTRت ر%-�ر%@ ������ن و ��ده #�ف �6 ھ,) :,Tت  �ور����  ��ز  �I��Lً  ,�م

K1ن در ا�IFط��%�� �$ ����) در  �%���ن ھ����. R	"� از ا�6 ھ� در :�ل :��c در ھ	m( دو���%� 
�  ) �,3 و :,��( %	�ز دار��، از �/( �) $� R�*� $� ز%��. �� ��6 ��ا�r، آ%-�ھ� �) ����اً 

از  $"�� �) �ّ� M�	6 ا�1ادی را از �� �Rد �� %2��، ھ�.; روی آرا$7 را %�Nاھ� د��. �` دو$	6 ��ر
�%) ا�1اد از �6N اداره و �� �ه ��6�R د�( ا�6 . ��ای رھ��� آ��و$��ا%) از �ّ� ������ندو$	6 راه 

  �/�ر ا�(.  و ار 7 �1ھ�@ %�%-oاری، ا�J�5د،�5%�ن و �5 �	��(،
����%�� و  $�%�� $�ر��%) ھ�ی ھ���� �) �5ی  ��6 درR( ھ� را $� ا�6 ا�1اد، د�,6 در �IFس دو�(،

ا.� �"� ا�6 ھ� .��1) ��د، �� اط,	��ن  آ�	��o� C $� ��ز%�.آن ھ� را در ��ا�� 8c	n  ��6  ��1ن ھ� 
������ �"� Y$ر���� (�     8c	�R (�1�. nاھ� ��. ی ھ,	6 $"( ظ�ھ�اً ن ھ� :�� 
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 ��L' رو:	) ای د�1ع از $<Y ز��( ا�1اد ���	"' �Rد ��ن در ���ر اردو و ��F	` و ا$�	( $"�.   ـ3
��ط �) ده و ����) M�	6 ا$�ی ��ای دO1 د�,6 ��	�ر $�hy ا�(، ز��ا $�د$�ن $<Y ا��N#� را �$ 

��� ،�%��ن $� �� Yو $< ��ن %	���� و وارد ده و ��� $<Yو����  ؛ /N	f $� دھ�� �) آ��%� و �و 
  ��ن ��ه ا%�.  ن ھ� �) $ (M��Zری وارد ��� و ده و $<Y$���) $� ��%� �) آ

��و �3 ��� ده ـ دوازده  ��ان و �Bوس و د���R	� ��ھ�  د��وز در �IRی ��	�م �) ز%� �� �W	�ی 
F��7��R ' ـ �W% �	% ر و��M ح  در �1اه ـT� �� ��� (� �%�IFط� �� )B�� )W7 ھ��R (دا�� )د�

��-	�ه و �	�( و ��= ط�CF را YI5 از ا�6 �) آن ھ�  ،�;ر.�� ا�6 �	� زن 5��$�ن را  �ور %,�ده ��د%�
   . �1ار ����، �) Y�5 ر��%	�ه ا�(

و از �3 ط�ف از ا�6 زن وا�85ً 5��$�ن ��د و  *I	Y ��ه ����  $��Zر از ط�ح ا��c�$ 6ع ا���( �)
$�1�8 $� ����، %	�و�� %	�( �) آ�	C ، آ%-�%) �) وی را ��2( %����oط�CF از ��%�b  �I	� ��د �)

  %I	�� و ��N% )�2رد و %���د %/�د. 
��$�"<�%) �3 $�د �	� و �3 �����R (aرد ��ل $�  �ا%� در �3 ��@  ا.� �) ز%� $J,� و �*�ع 

���� �روی �	�( و ��=  6 ط��CFروو  )�Tھ (� را ��2( داده �) �1ار و در %�	*) آن ھ� ،%�را 
(%�>{�W$ � ر�I*$�،� آ�� Fا��F(ده ھ� و #�ھ� و ھ;ارھ� $�د در �3 ��5) �� ده و و�Uو و ��، � و �

�-	�%� و اراده ����، �	,J  �.ا ��%,�  �ا% ���2�  ؟ا�6 ��ر را 
. ا�*�د %,�ده ا�( <� %/�ه ا%�� �) ھ��ز $�$	�ن $�د$زور ط�CF در  ��� ا�( �) �� در%�ه ���R در 

ھ� و5(  و آF' د�( ������ن دور و %����� ��، ، و:/�ھ� و5(  �س $�دم از ا�6 ھ	�Uی �� �1ھ�@
 )	Fوy�$ ل و ��ن ��ن ا:��س�$ wW: د ھ� در�R ا ��د%� و�	ن ���	د اط,�R وی�	اراده و % (�$�دم 

 و %,�%' � "ر�;ه .Y"، آن زن �*�ع و %��س� د�� �) ط�CF، ھ,�%�Sر �) در رو��رو�� �	�Rاھ ��د%�،
راه �1ار را در �	1�. 7(، M-�%) از  �س �Tح را �) ز$	�R 6اھ� ا1-�� و �1ار را �� �5ار  �1اھ�،

    ��	! �Rاھ� داد!
��U ر6�1 $�رال اط,	��ن دارم �) ط�CF و��د ا�1ادی $�%�� ر�;ه .Y را �) دF	Y ا��M (2�	6 ا�1اد  CI�

� ��د و �� ا:�,�ل ز��د ا�5ام  <,�N% Yاھ�، %�	�ا�7 رو:	' $�Lو$( در د�-�ان $� �� ��ایو ا%-	;ه 
��دی آن ھ�، ا.� آن ھ� $�رد :,��( ��ی دوF( �5ار %-	�%��% (���دن 6	� ، �Rاھ� ��د و ���� در از 

�	( ر�;ه .Y را ��و ا�6 ��ر �1ا$�ش 2%�	� �) �� i1�$ ھ� ��د، ا$�آ%�I>$ ان  � در �5م اول %�م و��
��%�$� د�-�ی �� دا$�ن �� 2F' $� ��زد و در �5م دومCFن ط��R، 7����م ا�6 �) �� ھ,) $�دا%-� ��ذ 

��ز ھ� �) $�Jف �3 زن $	�ود، (�����د �Rاھ� آورد!    
��ا�r ا�K1%���ن ��ا�r ا��t���� ا�(! در M�	6 ��ا��S $�دم %���I ھ,) M	; را از %	�و ھ�ی ا$�	�� و 

ا%��Zر دا��) �����. �5ای �) .�%) ای ��د ��ه، �� ھ,) $�ا%�8 �) ��زی ��ای آن ھ�  ��F	` و ار 7
�	-�%) ھ� ا�*�د %,�ده ��د ����ای :wW ا$�	(، د�SR O1 و �� ھ,) زد و ��� ھ�ی ���R از آ$��6 ��ن  ،

(�(، و�F د�,�� �) ھ� Y,B آورده ا%�، ا$� ��@ �� ���) ـ و %���دی ط�T  CFش ھ�ی در �Rر ����7 
   ��ری ا�( ��	�ر $/Y2. ـ �	�ا %	�(

�) ��ری $�دم �cورت دار%�، ز��ا ھ,�%-�%) �) در ��ا�r �1ق ا�8Fدۀ $���د  %	�وھ�ی ا$�	�� �/�ر
�� $�دم ھ���� �) $��  �� (�W.  آن ���) $<Y و ��5) و ��� و و�U( ��ن  i"8 دارد و ��  �� ��,�1

��F(  ,�م د�,6 را $/fN و $�  �ا%�� از ا�6 و  ؛ھ� �	-�%) ا�(� ����د ����؛ �� راه �) زود ��6 و �%
   .ھ�ی ا$�	�� $�1�8 ����آن ھ� را �) %	�و

�) ا�6  .$� ����  ��L) %	�وھ�ی ار 7 و ��F	` و ��ز$�ن ا$�	( $"� �/�ر��ط د�-� ـ 4 ��د�( ��
ز راه ھ�ی B,"� ا�6 $62 %	�(. ��2 ا$b$�ل �� و�F�$ Oc 81"� �/�ر ��ری ا�( �` $/Y2؛ ا$� %�

���ا%	�  ��'  �	��( �Rر�� �/�ر را ط�ری ا%2/�ف ��ھ	� $��Zر در :�ل :��c ا�6 ا�( �) (�
در ا�6 ز$	�)  ��ای �,3 و �hو ,�� را%	�و$�� از %�Z% �Z$�  #���8، ھ�ی �	/��1)ا���t( �/�ر

���� ،6$ �Z% (���ای ر�	�ن �) ا�6 ھ�ف،  .�	�� C"�  7	� راھ� را ���	-�������ن از روز اول �) 
   �	�ا�7 اش آن راه را �	7 .��1) ��د.

(�روا�r  از ، �ر�E ������ن $�J�Nاً %-�ه ��	�، $� �	�	� �) ا�6 �/�ر از آ�Dز  ��Fش  � ا$�وز و��5 
���B ��, و�h ن ��8دی و ���� �/�ر ھ�ی�����B )Fدو ��ھ�ی  �	,�ن  � .��1) ��	�ر ��	�دی و �5ی 
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�� M	6، روا�r �	��� ـ ا�J�5دی ـ %�Z$� ـ ا���INرا � ا$}�ی �	,�ن  �	���،�Bاق و �	�� و  �B�1د
�)  �ا%��) ا�( �	� از ھ� ����%�  رو�	)، %;د��2 �� ا��3 ��	�ر %;د�3 �� ا%-"���ن و ا$���2، و

   %��	�ه و �Rد را  ��L) ��ده ا�(.
،���	� 'S��� �/�رھ�ی D�� و  �ا%,�� از F<�ظ  ا�J�5دی و %�Z$� $��<�2 و ����ار  *�ری، ا�*�د را

�$�Z% دی ـ�J�5ی �)  ،ا�: (� 7��R �B�1وی د�	دن %�� U�� iاز ط�� ��ن �5ر ,���%�K1ر �3 ا��و ظ
*�م در ��ا�� ������ن  �Iرز ��	�، ا$�ی ا�( ���ا%	� از �Oc�$ 3 �5ی، ا���ار و دارای �5ام و ا%�

CI� (� د ("Rا�6 �/�ر از $�ا )ر ا$�ر �/�ر $� $� .�دد. �� �ه ��ن د�  
�) M��ن ���	��( و ھ�ف :�#") و ز$�ن $� �Rاھ�، و�F ا.� �	���,�اران $� در ا�h 1/�ر  د�( ��

�	� و درا�( Uزم �) %��Y ��ن �) ا�6 ا$� $S"�ب  ��س $�yوF	( در ��ا�� $"3 و $"($�دم و ا:�  ��
 �ی را %	�و$�� و �I�8$ �ی $�LS) ���-�هد��ی %�Nاھ� ���	� �) ا�K1%���ن در $	�ن �/�رھ ،��Hاز%�

���( �Rاھ� آورد؛ ���-�ھ� �) دو�( و د�,6 �%�-����ان �) د��ۀ ا:��ام !   
��زی ط� �	;ده ��ل .�JN$ ،(��o#�ً در ��= ��ل آ�R دوران �1$�%�وا�� اش �1#( ھ� و 

1 ���) ا��t��ی $�Iرزۀ .;��/� اش  ،��D ب ��2 دو  ��دا$�2%�ت ز��دی را از د�( داد. ا��ف�N�%و ا
���1د  'L��� ��. ا$	� ��و�) ای را �) او ��وع ��ده ، ��رش را �Rب آ�Dز %,�ده ا�(%�$S"�ب و 

���ا%� $�Jر ��ر $W	�ی ��ای $�دم و )����/�ر ��د؛ ��ر  ا�( �� #�ا5( و ���( د%�Iل ��� و در %
��ت .��o) دا��) ا�(،  او در  �W. C"L) $� ��د آن $�دم از ��,� �) $W	�ی �) در %�	*'�N�%در ا

�-oر%�!!  
  


