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  ��ر��� ھ�� �����، آ��ھ��� و ��ی ھ�������	� از 
  �	'& ت $�#"راھ� !�ای � � 

  
���/4 #2/�م دا$/� ��5  ،4 ز���ی "در 23��� ا�/�1دی �0$'/�ن !��� #-& !'	, ��د"(#)�

���/�  ھ� (:ت !�دم و ھ� #'/=	� ��م. ،ا��ف زی �	� $�: را �9ا��م و #8" ھ�	�7 از آن
. �9او�� !� ا��7ن �A$ BC? "#�$ &2D ز��ه ھ'/��Aھ�ی ا��7ن ھ��اره ز��� و ?�	< و آ#

E# .���! �/ط�ر روان و ر�� دا� E	�7 ھ�	23��� ا�/�1دی �0$'/�ن،  !� و �-� ��ن را ھ�
�AA$ �# د�GA7	0 ب آ��ی ا��ف زی�A�  �D در �D #�اI< ھ'/�.  ،آ����� $� 

!�ای D	��KI�A# &  را J��9 و وطE ��ن !� د���Aن ��A	�نن #-& !��� راه ھ�ی ������
 ��� از راه ھ�ی ��A	�ن .�	�دو L�ا�& از ا�/)Nل و �L$�	& #-� ��د ! ?��#� $�7ر

راه  �� ا�� ؛$� آ��ی ا��ف زی 0	�GA7د #� $�AA ، ھ�	E ا�&!� د��E، راه !'	�ر اO� �:ار
$� ��� ��د �� ���  ،S�وری ھ� �-� �RA !'	�ر �D �� $��5/� ا�&، !�15ص ز#�

ً  �D�15#ً #�اد �9را$� D�ف �T� $�د،�3ان از آن   !� وطE #� از ا�E $�7ر ?���3
، L/� $�ام $�ر، �G" و ا�� �	W د��ه ��د $�ام �VA �� #��رزه ،وارد #� ��دد. و(�

  ؟ ا�& !�ون �5/� و ر�, و ��I/�ری آ��ن، ��
و !� $� D�L" !� $=��/�  ی ������ن #��0$'/�ن از ��(	�ن درازی ا�& $� از YZS ھ�

 ����� !�ده ا�&، و ھ� �A3 "D�L	-� �9د #� در ط�ل �3ر�]، �	��/��اران #/�Zد $�7ر
�� !� اNCDح  ،��� از ��اL& ھ�ی #� روی ،#� $�A و ھ� ز#��� !�A!� #1-2&ا�/=�ده 

ا#/	�ز �� ا#/	�ز  از #� ا��7& #� �:ارد و آن را #� �7Iر �3، "ا��7& ا��Iر د��ه" ?�ام
  !�	�د. 

 �Aو د�� VA�E/I�� و !� ا��رت E/7$ دن و�$ �	I ح وN� E/I�� �GA3  �G� ]��53 و
!�ای  �0$'/�ن �	'&. ا� �د N�7#تو ��$�ب  #��'�ت �� �I!���� ھ�ی �3(	�ی و ھ�

��  ،3 �ر #-� و ھ� از ��ھ� !'/E راه ھ�ی 3�ا�_�& ا#�ال �Dدرا�3 �� واردا�3 اI^���ن
ھ��اه !� ا?_ام اI�اد #'-` !�ای �VA #'-���2 و 53��[ و $7/�ر و  ،�ر از ا�E ��	"ا#

?-	4 $�7ر #� !� $�ر #� !�Aد.  ا�E $�7ر ھ� ��?� �VA ا�& $� �'	" ا�/�2ری و...
 aو��� Y��3 �� ،در آن $�7ر�A! دن ا#�ال 3 �ر�3 #� در�$ "CZ# را 3�ا�_�& و E/'!

�3  �� دارو و... ر ��م �0$'/�ن،��E روز در روز ھ�ی !'	ای ��L�A#" #	�ه و 3�ه !�ر !�
ا�b 4)��2# �$ Eری ھ� ���A� �# �� ���� �# ���I، ��?� از ���A ا�& $� ا�E $�7ر از 

  #�!و روان #�دم ��A'� ?-	� #� !� راه ا��9/� ا�&: S�!� زدن !� ا�/�1د دھ� ھ� !
د در ���ل #� و در ���ل �	��/��اران #�، �3 ا#�وز #/�B=��� �0$'/�ن در ا��AI�3 E �� راھ��

�	���،  $=��& و ��وارد در ط�ح و 0	�7�د !���#� ھ�ی #�C! �$�Odر ?��م #�د#��� !� 
در !�ا!� . � ا�&، !�3�ی و 0	�وزی دا�/e3ی ھ�ی ا�/�1دی و ��T#� و... !�ده ا��اا�/�
Eد ھ��اره ا��ام ھ�ی �0$'/�ن، #� ���� ا� �/#��L �$ Eا� ��I �!ار�� و &#��L Eا� 
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 !� ا#	�واری #� $�A، $�ری !�ای KI�A# h=L $�7ر !�5اھ� �� ��5اھ� ،#2A	g وظ	=�
��#& آ#� و رI&، و(� ؛ ا#� �1& و ھ=& ��ل ا�& $� �T�L �0 &#��Lره �� !�ده ا��

، $� !��� #��� !� �0$'/�ن �� �GA3 !�د،�1& و ھ=& ��ل 0	J #�7" #�دم ھ��ن ���� $� 
  . اI_ا�J �	_ 0	�ا $�ده ا�&روز �3 روز 

������A ��در !� L" #�7" #�دم !� �0$'/�ن "ibد ھ� !� د���# &#��L  �! ل�L �$ 4�در
� د�& !� $�ر ���� و �9د !�� �9د �	'&، !�A!�ا�E #�دم 	� ��!" �L "�23د ��ه ا�&،

iی ھ�e3ا�/�ا�A$ ھ�� #�7" ط�ح ر�_ی Eن !� ھ�ف � �ت �9د از ا��	را !�ای ر� � .  
ھ� ?'�ت و ���A3/� و��د دارد و  ،آ��ی ا��ف زی 0	�GA7د ���ده ا�& $� در !���#� ای

و(� I�ا#�ش ����� $�د $� �0$'/�ن ھ�، �D�19ً !�  ،ھ� ���A7 و ��C2 و ��ا�� و...
!� �9ط� !-�A 0�وازی ھ�ی ��T#� و �Z��3  /�1د�� $� ھ�	�7 و !Nو�=��	�ز ���� ا�

را، � !_ر�� !�زار اI^��'/�ن ا�&، �3ان آن را ��ارد $� !�زاری ! ط-���4 �9د !� آن رو!�و
�3 �� ���9 �! ,A0 رد�	-	�7ر دا(� #$ E& ا�	ات !� $=�	از  از د�& !�ھ�. ،در ��ل �3(

$� !�ون آن ھ�  ز�� �7Iر ھ�ی ز��د �9 ��ه  د�& دادن ا�E !�زار $�� ا�/�1د �0$'/�ن را
ی 0	�GA7د ���ده ا�&، !��� از �� $� آ��ی ا��ف ز#�دم، ھ����� #� ���A! .���Aءً  ،ا�&

&Sت راه ر���# W� ن �5/� !�ای�	و $7  .�A$ را !� �0$'/�ن وارد �!�S Eن ا��	7$
$� ��[ رھ��i #�دم از #�7" دا��i ��دد، !� #�ا3[  ،$� �� ز��د ،�5/� !�ای �W #�ت

 ،" ��د و در �/	 � #���ار و ھ� از ��ھ� !� #� �23	G!3/� ا�&، �'�& !� �7#-� $� !� 
# ��ر !� دادن ا#/	�ز ?Nوه !� ا�E $� ز�� �7Iر روا�� ��!& !� ��!& ��ار #� �	���، 

  ����.#� د���ی 
�	'& $� از  ای � و JI دو(& ھ�ی #� ��ی را ��� �	�د. ��رت ��T#� #� ھ� !�ان 0	����

دار !'�ز�� �3 در �	��/��اران آن را وا ،ط��< ��Z/# VAرف و ��3م ?	�ر !� آن $�7ر
R0 ����� راھ� $� NZIً و در ��م اول !��� #�  زا�� !_�L�! �#.�A< !�ا!� �9ا�/� ھ�ی 
. را �A$ ���23 ��0$'/����3م ا#�ال  9��� و �3ر�� #-& !� ��D Wا #��� ھ�	E ا�& $�

  آز#��J آن S�ری ��ارد!
E# �-Dف ا�L&'	� Eا#� ا� ،E# .  Eب ا��ف زی #� �9ا�/� !� ا�/=�ده ار ا��A�0	�GA7د 

�#�� Eا� E/��� _ه ای �� !�ای	را !� ?�ض ،$� ا�� ]-C# Eن ا��/'A^Iا Y��� دم�# 
 ز#	�Aھ� در  	�ن #� آ��، ��ا #� ا�E $�ر را!'	n ھ����� در #از  !����� $� و�/� L�ف

���7ه $� اوbً د�& � ?��#� را در !�ا!� دو(/�	, N8#ً !' و !� $�ر �����A؟ ��A	� 0	�GA7د
ا�& و ��O	�ً درط�ل ده #�، $� !� ھ	n و�� و�& $�� �	'&، �A0 W � دواران $�ر دو(&، 

 �! >I�#�/L ،ری�$ n	زی ھ�� &#��L ر�$ �! >I�#، &؛��7ه ا��	A�� مN?و  ، ا ,	'! �!
) &#��L E4 ا�	ز��ا ?��#� ?- ،&'	� ������ �	I�ا#�ش ��A	� $� ا�I E�ا�9ان 

، L �! �/L'�ب !���د آور����ن را $�دن ر �����، ��L&#��L >L#/� $� ��در !� $�
 ،&#��L Eر د�& �9د !� �9د از ا� �/#��L E	A�ا !� ھ� #� دھ�، و #�دم L< دار�� 

(�A7�! �ز� �! E��# �2�  ز و !� در و�')د ً�Zو وا� �-# &#��L W� د آوردن��!� و
و �9د را  در?�" ��ا�/� !���. و ��/� و..3 �!� و !� $=��& $� ھ	n ���� د(�'/�� ��#� 

�! >-Z/#  n	ادھe� ن و ز!�ن و... ��م و ��& و #:ھ[ و�^Iاز ا �	 ،��ا�� و اI^��'/�ن 
  �Z !� ?�" �	�ور��؛ �� !� !'	, ?��#� ?-	� 9�ا�Iت #:ھ�� ـ د��A؟ و...�

  !� ��د�� !� 23��� ا�/�1دی �0$'/�ن و �5/� آن:
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ھ�ی د�&  دو(&!��� !� ��Nً ھ� �0ل #'/���� را $�  آ���ه $� ا��-	R $'[ ا�/)Nل،!�Z از 
�& در ��ا�A! �� "!�$ �L !�ای #� �9ا ا#�ن هللا �9ن ��ه#� داد�� �KC $�د��،  ����7ه

$�ر ھ�ی S�ور 3� ��ن   ،#���د ���د �0(� !�ای ��E/9 ا��A! �� E ،!'�زد ذ9	�ه آب
ا��A! �� E را !�  !�Aءً  ھ� #� ر�	�،#1�ف آن $�رل د�& دا�/� !��� !� و��د دا�& $� �0

   $�W #�دم و !� ط�ر "7َL�" آ!�د $�د.
رواج دارد؛ #�G/A ا�� دا#4A  ھ� در دھ�ت #� �A$ �# ��I �3 ھ�	E ا$�Aن $�ر 7L� ھ�Aز

�'/�ش داده ��د، دھ�ت #� �L �3ودی ا�E $�ر �Z��3 0	�ا $�A و !� !J5 ھ�ی د���ی ھ� 
دم �9د آن دھ�ت آ!�د #� ��دد؛ !� ا�/�i�A8 $�ر ھ�ی وا��Zً !_ر�� $� ز��دی !� ا��3ی #�

  !� $�W دو(& �	�ز دارد. در �G� ھ� ھ� ھ�	�CAر!
���i ��وع $�ده ا��  E	ھ� روزی از ھ� �	A	! �# ر��Z# را $� #� ا#�وز آ!�د و �iھ� &-#

ZI �# �$در آن ��ار دار��؛ ًN &(7# ن �5/� و�	7$ �! � E/9�� و �9ارJ��9 4�� ! Eا�
  ��!�ده ر�, �A, #	'� ��� ��د؛ D�L" ?�� ھ� 3 �!� ا�&.   $� �=/� ا��: 

_ر�� را دار��. دم #� �23" ا� �م $�رھ��i !'	�ر !�3ر�] ��7ن داده ا�&، !� $�ات، $� #�
Y�B، در ا�E $�ر، !�3 ، ا�� اراده $A	�، !� �� !����	�؛ #�G/A،#� �3ا�	� ھ� $�ری را#� 

  ھ'/	�. !'	�ر �A3" اراده" $�دن " ��AZ در
 ،ھ�� !�!5/� ھ��i #� !� #� ��دد !� ھ�	L W� E�ف. ! R0	�i	�، ای ھ��ط�Aن ?_�_

&���  :	� $�اراده $A ����ر ھ� ا�� ��ه ا�& !� 
!�ای Zw3	Y و !�!N3 "D�L �$ �/5ش !	�����ن را ?-	4 ھ�� 3=��� ھ�  �ـ  !'	, ?��#	

و ���3"  و ��ی ، W���1# #-& وا�L و ا� �د  د���A ھ�؛ !�ای از !	E !�دن ھ�� ا�&#� 
 از!W و �3�W و 70/�ن و ھ_اره و... !� از آن !�Z و ؛ن !� �W اI^�ن، او(/� از ھ����

.�	A$ ز�  آ
� را ?-	4 دو(& #���د $� ھ� از راه 3)-[ !� و��د آ#�ه ا�&، ھ� د�& 	ـ  !'	, ?��#

ھ� !�  $A	� و !���	� دو(/� را !���د !	�ور�� $�����7ه ا�& و ھ� ��در !� $�ر �	'& ا?Nم 
ھ� !� �I� #�دم !���، ھ� از ط��< آرای #�دم و !�ون 3)-[ !���د آ#�ه !���  $=��& !���،

  و ھ� #-� !���!
و ��:ار��  را !�ای L=�ظ&، ��Tرت و ��ری �A	E دو(/� !� راه !	���از�� �!'	, ?��#	ـ  

!� 53��[ آن  و O�وت، �� از دا9" و �� از �9رج، $� دbbن ���I و ����Aه #^_ ��رت
  .!��داز��

ـ  !'	, ?��#	� را !�ای ا�7Iی W3 ،W3 �	��/��اران، رھ��ان و ��#���ان اL_اب 
��Gدی و ��$B و ھ���/�ن ��ن و ��i� وطI E�و��ن؛ و #��رزۀ !� ا#�ن ?-	� ھ�4 آن ھ� 

  A$ �0 �! ،�A	�!$� ھ'/ �م و #A_(& و !� ھ� ��" و ���i-�را در ھ� #)
را !�ای اB7I $�دن �	��& اD-� ا#���� در اI^��'/�ن $� ��ه !� �Z" #�  �!'	, ?��#	ـ  

ز�� و ��ه !� #	] ا?Nم $A	�. ا�� ا#����i	�ن در ا#� #��رزه !� 3�ور�_م، $� !� !4��G آن !� 
د #�5ر، ��Cر ��، �� در ا#� #��رزه !� #�ا�L-� ���ده ا��، وا��D ً�Zدق #� !�د اI^��'/�ن

#��E ا�& $� !� �wLر $� و !	J ��0_ده ��ل، !� ا�E ھ�� ��رت ��T#� و ا�/�1دی و 
را �Lا�" در اI^��'/�ن  ... �/�ا��A ا�E  دو ���0ۀ ��م و C9���ک#Y-3d و ا?/��ر �	��� و

�(CA# و در ����! E	! ؟و �0 $�ر ��ن !�و�� از  
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��Aب ا��ف زی ��د $�ده ، ?Nوه را در ھ� ?�E��# 4D �ـ  !'	, ?��#	 �$ � 	'! �!
  ?-	4 �0$'/�ن !� راه !	���از��. ا��،
!'	, ?��#	� را، ���� !� ���� و ده !� ده و...، ?-	� ط�([ و دا?J �� ھ� #�K 3 و ـ  

��$� !	���� $� در �I� 53��[ $�7ر ا�& و #�دم را #� $�7 و ز���� را !� #�دم 
��� ا?Nم $A	�. د���A !� ط�([، �� ھ� ��وه !	�د��ار ��9/� �� د��ار 3� #� ��زد، 

E�Iدھ7& ا ،��A���ھ"، �S ا�'��	&، �S ?-� و دا�J، 0��&، ��$� ا ،"3��� ، ��3 �S
����� د��W� �! �A ��م �� ��� W	�A0 �-ا�/� ��د! !�Aًء ھ� ا�'��� $� !� و 0	I�7& و... 

70/�ن و �3�W و ا����7 3=�� ط�(���� Y)�5# ا�&، �� ا���ق و �70 ای و ھ_اره و 
��=3 Eا� �! &��S �ط�([ ،و... !���، !� �9ط �	-? J?آ#�ۀ وی: دا �	و  ؛و !�ادر �3زه !� د�

  �	�م $�A! د�	� 0��& �5��9ار و ی!�ادران در �E !_ر�/� وی 8#" ��Gدی ھ�
��د !	���. !J5 ا��N9 اد��ن �! � 	'! �Aت #:ھ�� و د��I4 9�ا	-? ���! �/�G# ـ از ھ��

��#4Z ��(�، !� �19ص در $�7ری #���A اI^��'/�ن، !�  W� E/9�� 99،9!�ای   �D در
S�ور�3 ا�& ا���ر ��N8# .��:0ً دروغ ��=/E. دروغ  ا�� ��ی ��I/� ��د، ،#'-��ن

�4�7 ��3م ��! "�? Eز�& �ی ھ��&. ا�� ا��Aد� ��N9ا �	)�Z3 از ��B3 �!  ً�Zم  وا��#:#
$�ر ��روا�i د���  �� $�A $� ھ	�AA$ ��I ،�n �9د داری نE آاز �=/ �A0ا�/� ��د و #�دم
��  ... "دروغ #�در ھ�� !�ی ھ��&." :ھ��ن ���� $� �=/� ا��ز��ا از $'� �� !_��؛ 
  ...!!�ا!�ی و ?�ا(& و #'�وات و

از �A	E ا#�ی ����� ��7 ���0 $�د، ا#� 9	-� �	_ ھ�ی د���ی ھ'/�A $� ��9/� و 
  !� ?�" !	���.�9ص  �E ��� ھ'/�A $� !��� در #�رد آن �3��0�دا4/9 ��د����ن #/�

�	A�� ا#�ش�I ھ� �Aھ�ی د� �	D�3 ار، $� ��� از�Aو د� �#N4 ا�Z#�� W� ان�A? �! ،
���: "و �9او�� �Lل  "ان هللا b �^	� #� !)�م L/� �^	�وا #� !��='�G" ھ�	E ا�& $�:�3

  آن ��م �Lل ��ن را دھ�A."ھ	n ��#� را 3^		� ��� دھ� �3 ز#��� $� �9د 
�����  ؛�� ا�E اD" $�: "از L �3�$& از #� !�$&!" W� 4	�3 �! �# ی�I�? ن و�	I�D �$

�?��/�د�& I�ا#��� ���ده ا�� آن را !�  !� ر�L& ا(�G و ���� �	�ی از ز���� �ZIل ا
�Aر ��ن #� �9اھ�$ Eو �0ی #-& را !� ر�'�!�ای #� و !� ا� ���	ن دم ��#7< ��ار ��

!����A و از L�$& و �ZI(	& و g�73 و آJA��I و !G�وه وری از و ا��3ی �GA3 !� �9ا $�3" 
  ز���� !�ز !�ار��. 

� ��!�. ا�E $�ر را !��� �GA3 !�ور $A	� KC� �! �$ د�& �0$'/�ن ھ�� !�!5/� ھ�ی �3ن ���0ن #
'& آن را !�ای � �	، ھ����Cر $� د����، �9S�Lد #�دم !��AA، ھ	n ا�'�ن �� ھ	n $�7ری

���7ن #��&؛ !�ای � ا� �م دھ�. #� و !� ر�Sی �9ا J	0 �! [ت از #�7" و �3ر�� 
    ر�	�ن !� آزادی bزم ا�& a(I آن را ورق !_�	�!!!


