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 د��ن ��� در ا�������ن
 

  ، ���� ھ��� ��� "ا�
" ا���ا������
   

�� ر���� �����،  ����� ھ�ی  ���ع در 	�� را ،	�ا ��وران���از ,+�� ھ�ی ��)*( ا)'� &��ا��� و �$ ا�� %��ارا�� �$ ���ع در (��ع)، ز��ده �  ز

  ھ�34 �12 را ��0 در /��ل دار��.

� ... آ���ه &� ����� �$ از ��ع 5�6، ا��اع  �$�$ % ��ه ھ� ���ه ����، �,��ا��ت � ی و �; ی ������، �$ &��ه ھ� و :'� �9  �����از�� و �$ ھ 0�8 د

"، ا��اع %���3 �� ر��'�ی &32@، از ��ع % ��ه (/��ری)، ا��اع /��ری �� ر��'�ی :���:�ن ... و?�د دار�� �$ ھ  ��ام "%5�6���3، از ��ع := 

�  � ان�، � ای D زن�ان آدم �$ ازان'� ا��36ده &�+��� و )Cت &� � ن�. ��B� ھ�

��ر &� ����. ا&� ?�ھ  ان�4ن�   آدم ن�0، از /��Fۀ (���ع)F ده�? ���� ون ن�4�، ���B؛  (ن�ع آدم)، �� رن�'�، نHاد ھ�، ز��ن'� و �Dر/$ ھ�ی &�B3ِد  از

ه،  ن$ ا&��3ز &� :� د و ن$ ا&��3ز &� دھ�. ا�� د�� و ا	Sق ا6� �P��Q $$ ھ� و �O	N$ �$ ھ��L Mرت از );�ظ رنJ، نHاد، /�م، ز��ن... زاد:�

اد ھ�ی ھ� را در ا&��3ز دھ� و �� ا&��3ز :� ی ����B &� ����. ��8نT$ ا&��3ز D د از ن��ه / آن؛ در?( % ھ�0:�ری او6�. و �$ ھ��� :�ن$ / ارد

� ان، /�ان�ِ� &�ن� �$ و?�د &� آ��.ا?�F��3 ان� �$ �  &���ی 6�ک، ا	Sق و ��ر �  آ�� ھ�ی &��� �� Q ر ر�6ن� ھ�ی D دی � ای د

از &;= ھ�ی 	�ص و &�;N  �$ 	�د �Oن، ��X�  6ه ان� و �$ & ور ز&�ن �0رگ و �0ر:�O  3ه ان�. و)��F  � ��� Vا&=  نHادھ�، ا/�ام، ز��ن'�

Zط��& $� �'��? ��32@ �$ &'�? �'�، % دا	3$ ان� و �� نHادھ�، ز��ن'� و D ھ�J ھ� ی ?��� &0ج �Oه  :�ن�:�ن از ?�$ و�BQ� &;�\ ز�4ِ�  و &

  ان�.

 $� �D���ِ� ھ�$ ?�ن�( ��&� �Oن �$ ,�` ��X� Vر و?�د دا�O�� $3O؟؟. و ا&� در ?'�ن ا& وزی ��Xری را ن�2اھ�^ Lھ��ن �8ر �8ب ا ��  

��در /�رۀ آ��6 �$ در?$ ھ�ی اول، دوم و�6م / ار دارن� �$ اD*�ن�34ن ازن��ۀ �Bُ�د ا/�ام درھ��� ��)3 ��5 از ن��ه ���ع /�&�  ھ��و�36ن، 0�(�& ،��8

� ی و ادارۀ ��XرC%  ��= ?'�ن، �34$ :� �$ ا	Sِق ھ��&  �� ی در�� ��Xر ھ� و �6C%  ��ی /�ره �$ در?( �8رم &� ر�6. ز�4� ��ھ�� و ھ��

  آن'� دارد.

� ی و و,�ت &� �$ �O د� در &��ن �8ر ��Xری �$ � C%  ��^، ھ��و�36ن �� دا�3O ا0Dون3  از ھ0ار ز��ن، /�م، د�� و&Cھ5؛  در ھ�0��34، ھ��

��ن ?��B� ���F $ان ( نcd ھ�) �$ ن9  �& �L 3  از دوX�� �3Oھ�) در ھ��و�36ن �� دا �ھ��ز ( دا)� �� $+��;��  د��ه 6  &� � ن�. �� ن9  داO� ا

 ،���  &Cھ�� و ��ر��2 دارد. &� �Oن� �$ ر�X( د

�   ھ :�ه، /ِ�&� ��ر��2 ا/�ام���ره دF $� .�6 �& ھ0ار �6ل e�% 3  ازX�� $� آن �������6 در اD*�ن�34ن &�رد ��?$ / ار :� د، &�N2Xً ��ر�f آر

�  ن�4� �$ ا/�ام واردا�� درآن &��O  �34ه ����O، ,�3 ��زه � �� /�&� ��D� /�&� در اD*�ن�34ن &i= ا& �+�، ��ن�دا، ا36 ا)�� و � خ ��Xر ھ�ی د

�� ا/�ام ���6 در ا � ����م ا6� �$ از /�B& c%  .از ھ0ار �6ل دارن�  �j�� ِ�F ،ن�34ن �$ 6     &� � ن��*Dی &�?�د ا��Dن�34ن �� �$ در ?* ا�*D

Z ن�ارد ��jی �6�  ا/�ام اD*�ن�34ن ن�م �� )�5 &'�?  و ��زه � �� ا/�ام اD*�ن�34ن ,Z دارن� �$ ا�� 6  ز&�� را &� اث ن����ن ��ان�� و ھ�M /�م ,

��ن$ را ��Cارد. ز� ا ھ �V ازا/�ام در , ا6� از 6  ز&�� �Oن 	�ن'� داده ان� و ?�ن'� ن�iر � ده ان�. ھ �V از ا/�ام در ��ر وری ز��� ،���ن، د
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� وZD ا�B36اد ھ�ی ط���B و O ا�\ 	�ص &;��P و ا?�O �F��3ن  دان1، ھ� ، D ھ�J، اد���ت، �D Fن، و �6�  �12 ھ�ی &�ن�� �6ِزا�� 6 ز&��

 ِ@�� ا?�ِ  ����ن$ :�ن وD زن�اِن ن�	 5NB3& ِن�O�% �� وط� �$ ,c 6'^ ادا � ده ان�؛ ��� � ان: ا�� ?�ھSن، دjjن /�&�، &+53 	�ان�ه ھ� و ن+�3

ِس رذ�Sن( 	�د � �  ���� ھ�ی /�&�، ز��ن� و &�P��ی ��ذب را اد�F &� ����. � ادری و � ا� ی در و?�د آن'� ��O $3Xه ا6���O�� �& ، �$ �� ا,�4

� ا/�ام را 	�O$ دار و? �;$ دار &� �6زد، �+$ �$ /�م و ز��ِن &�+ د ھ�ی ن���Oن$، ن$ ��'� ,Z و ذھ��� د�F �� ن$ ��+ ، ��ام�: ����4ب ��2د ا

  �Oن ن�0 	��ن� &� ����.  

��  ��X2 از  ھ��و�36ن� ھ� ( نcd ھ�) در ���C� j  داده �O، ا�� ,�o c  ان�4ن� �� ر�X$ ھ�ی د��� و  � )ط�ر�+$ در &�رد ( دا)�� ھB� $� ��

�$ ھ��T ان��X( ن���ب &��رزه � F ��Bرا�36 &'���� :�ن�ی و %� وان1 �� /�ط ��ده و D ھ�J �26@ در ��ر و %�د آن'� ر�X$ دوان��ه ا6� �$ در

�32�O�	 �&ا .���+�&  $� V��� ن0د i، �$ ا��ا6 ������6ن آن، آرا36$ �$ د�� اS6م &� ����O. در ,�)�+$ اS6م �  � ی  ٪٩٩& دم اD*�ن�34ن در

�  ن�� دان�.�  /�م �� D د را ا)� �$ ���ا و % ھ�0:�ری �$ 0�8 د

�6�  ا/�ام اD*�ن�34ن، &� ن� ن�. ازان'� &� 	�Pب &� �$ آن &4��ن�ن� ا6�؛ �$ �� �5NB و 	�د �0رگ ?�ه دادن /�&� ... ن  ��� � ان:  $� ��4

 :^�6 %  

4��ن� ��ن &�  / آن را /��ل ن�ار��؟ & �O �8  

�6�  ا/�ام اD*�ن�34ن &� ن� ن�، ازان'� &� %   :^�6	�Pب &� �$ ن+�3�� %��Oن� $� ��  ا6�؛ �$ �� �5NB و 	�د �0رگ ?�ه دادن /�&� ... ن4

  ا��، آ�� دان1 ��ن ھ��� ا6�؟  �O �8 &+53 و در�6 �$ 	�ان�ه

���   ��ر ��ر در ن�3O$ ھ��^ ا���ن$ &X+= &��ن ھ��Tھ��34، ھ� $� �� $�P�&ھ5 وC& ،ن�34ن از ھ  /�م، ز��ن�*Dع را ر/^ زده ام: & دم ا�Q�&

�: $��  ز�4� &�+���، روا�\ داد و�36  ن�ا3O$ و ن�ارن�. ا/�ام و ز��ن'�ی :�ن�:�ن از &��طZ :�ن�:�ن و �� ��ور ھ�ی &Cھ�� &��3وت در ھ��4�ھ��

ھ�ی دارن�، O ��ی ��dری ان�، در ��d4& V ن��ز &� 	�ان��، د	3  &� دھ�� و د	3  &� :� ن� و .... ا&� ا�� ,+�&� ھ� ، رھ�  ھ� و ا�� دjل 

�  �$ ادا&( /�رت و ا& ار  /�&� ان� �$ ز�  ن�م /�م، ز��ن، &�P�$ ... �$ /��� ر�0ش 	�ن ھ��ط��ن و D وش ��Xر �$ ����ن��ن و�ده ھ� %�34 د

  &X�B�  &� % دازن�.

�V ن��ه ا?��)� &��3ان از ��  :^��  ,�jت و ,�ادث ن0د�V �$ �8ر دھ( ا	�  در اD*�ن�34ن ���8 ا�36��ط ن��

�م ا);�لB& �2صOھ5 و ز��نِ  اC& ،$�P�& ،م�/ �ِ�BDا�& ، �دن� و 	���O �3Xن را 	�&� :0ار 	�د را در ��� & دم ?� ز ؛ �$ ن�&'�ی ,��^، رھ

ه، &�D B � دن�. در نd�3$ 	�د �Oن �$ /�رت ھ�ی �0رگ دو)��D�& ،�3ی �6��6، زن ��ره :�، %�ل ان�وزی و ���j�6 Jری ر��6ن�. ?��1 �$ ر��6

�$ &��sD /�م 	�د % دا	$3 F $ران�� �ن��	ت S&�B& ��8ن �� $�P�& ھ5 وC& ،داراِن /�م، ز��ن $�Fھ��ن دا ،�O�� آب از آب �+�ن ن�2رده ��ان� �$ :�

��8ن $T	�N&� ھ� واS3uف ھ�ی &�B3د رھ� ان ط� 6$ دھ( ا	�  از X8^ و ذھ� & دم �$ دور ن��ن�ه ا6�. ا&� �  د�36 ھ�ی ا�� &�اری ھ�ی 

��ل و و� ان� ھ� و 	�ک �$ 6 ی ھ� �6��6، & دم �6ده )�ح، 	�ش /5 و 	�ش ��ور   &� را ط�ری &4;�ر �6	3$ ا6� �$ 	�ن ?�ان�ن، %� ان، اط

  را ان��ر D ا&�ش � ده ����O، ا&� دن��)$ روی ھ��ن رھ�  و دjل /�&� �Oن را ��/@ ن�اده ان�.

�+�3 از 	�ن�'�ی �'� �6ل ��&� ا36 ا)�� در  ��8 روز %�1 در ن��342 &;�= ،^3Oدا �� O (0( ا36 ا)���ھ�3( %��ھ��ه :�ن در ا��)� ن���6وت و

�� ����6ن آن را &'�? �� از 6  �� 6  ?'�ن �X+�= &��ھ�. & دم ا36 ا)�� �� ,��ق &4 3X�� ،�4��� ھ��1 :��: ا36 ا)�� ��Xر;L وی /�3�4 از�

� یC%  ��6  &�� ن�. ��Bد ا/�ام، ز��ن'� و D ھ��'� ��ان34$ ا6� در ��oی D ھ��� و ���دل ��dرب &��ن اD اد آن L D� ھ�ی  و �� ا,�4س ھ�� $�

  	�ب �$ ��ر ���ورد.

��� �  �; �� ��?$ �$ ن+��� �$ ���ن& �����ی دF $�  3�'& $ان�ه ھ�، )��4ن4$ ھ�، &�36  ھ�، دا�3  ھ� و از ھ��	ه ھ�، &+53 ���'D $� ،�O ن��X2� Z�

دان1 ر,��ن� ا&  ا)'� و ھ���Tن �$ آن'��� �$ د6� �Oن �$ /^ و     ن����4ه :� &�� دد jزم ا6�، �� �� ���م ��ان و /�رت �� �L/$ دادن از D'^ و 

 Mه ان�، از ھ��O =��3& �& ������ رنd'� را از د6� 	� � �1 �$ 26�� ی و &� �6زی ھ��ط��ن 	�C%  ��:�ن$ �B6 و �Oن در ?'� ھ��

ن ?�ان$ �0ِن�، &�dھ�ت در�w ن�رزن�، �� ���O در	� �'� ��fِ ا/�ام ، ز��ن'� و �6�  دا3O$ ھ�ی %  ا�23Dِر &�دی و &��Bی در 6 ز&�� آ���� &� اD*�ن�34

  ُ:= ��� و �x  ��ھ�.

   �$ ا&�� ���8 روزی. 
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