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رگ را ����د� �� ��د  رو��� رؤی�ی ا��ا
 

 

� در ��� دار�� �� ��گ ا��ا��� ��رگ را ھ� �ن راز �
� دار��، �� �����"!�ان  ���
 �� �از او���� ���4، �� ای3 ا��� �2 ر��1 0/�ر آی.�ه آ��ی!� ا�+*�ف )'ی� �� و ار�$�#

�5 �� از ���� و  �ا ز��ن �� ���6 و ا���وار�� �2 ر��1 0/�ر آی.�ه آ��ی!�  ��
 .��86�5 آ��� �� از دا#7 و ��ر� ،�ژی!:دور ھ���ل ���4، و از ��� ای��<�

) ��5 ھ� ا���وار�� �2 . ���4 )م – ای��:��ی�  – ھ.�)��8 و ?�<� ��ز آ��ی!�ی���� 
 D�� دو:2 5���0 E.0 �+0�? د، از� در درون ��زھ�ی 6/2 Gا��ا��� �� آ��

�2 ا��ا��� را ا�Kط� �2ده   آن ھ� ا���وار�� �2 �/�م 0��ن #�ب. �م �$�ت ی���
� �2 ا��ا��� �� ?3 آوری ��L،   ا�5،:�K دد، در�M�� �$K �N# �� د و�O/� ًQ��2ران 4

�5 ھ� . ھ� �.�ن #�وس �6ور����� ���4����  S�ا���وار�� �2 رو��� ��ز ھ� �
رد T� 5�ا�� ��ر دی
� �� آ�/�ن  – آ��ی!� در �6ور����� 4!��� ای �2 ا��ا��� �M ��

�5 . و آب ھ�ی �4م ��<S ی���، �� ��یG���� 3 )�وژه ا��ا��� ��رگ ز��ه �Mدد���� 
م،  ھ� ا���وار��، �2� ����0 E.0 4+<� ور �4ن �� ،UVدر وا   Q!8� ت �/�م

4د �� �K ی ا�5؟ �/!3 ا�5 �2 .ا��ا�������? D5 ھ� ی���آی� ای3 ا���  ��
�4�O� .�� .ا��، ز���� �2 دیا�
�ن �OV<� ای 6اب �� ��..�، آن ا�"�ق �� ا?


رگ را ����د ��د� �� رو��� رٔوی�ی ا��ا

�ط�ن : ��ی���ه� ����) ا&'�ر &�ور%���� –#���"، ��ی  ��ح ا

 ��ی�ی آ%�دور: ��(�دان

7 �� ر?5. �"�م E.0 ھ�ی �� )�ی�ن، 0�5 ��56 �( �� U��� ط�ح ا��ا��� ��رگ ��ون
ا��ا��� ��رگ �2ر �� �2د و ���ی\ 4
"5 ا�
��ی �:�� �2د. از ط�ی] ��8ی� E.0 )1 از 

� �4 و �[�8 ا��ا��� ��رگ� GN^ از ��ز��3 ا#�اب �!� �!� ،E.0   �� ���O>5 ط �?
� ی�?5. � []_� �ھ"5 دھ� ھ�ج و ��ج )�ی�ن ��)'ی� در اط�اف ا��ا���، و �[�و�5 )�ی�ن آرا�

�5 ھ� ��ای ��د. رٔوی�ی  ��O� ��� �6ھ� در دا �.�*�86�5 آ��� ?< �b�]���)'ی� و ا�
� ����ه �د و �� وV"� در �Kل )��8?5 �د، V�� ردهT� 556 ا��ا��� ��رگ، ��اوم د���

�82 7:�� �� ��2 S� �ه 4د.��ون ای.!� �

�� آ���"  –رٔوی�ھ�، �� ����� ط'�5  �34ف &�د �� را1+" #�0/ .-ی� ھ�+�� ا�� 
در وا0>، رٔوی�ھ� �� ی) ;:9 �96 زدن، . %" #�ا��� �� ����س ��(��6" #'�ی� ���4

 .�� ��د(" �� .�ی�ن %" ر���

 cV�� ��M 3ای ،����M�� ر�5 ھ� �*��� ا����ر ��ا54 �2 رٔوی�ی  ���2 dد. ھ�4
 ��� �8� D2</� در ی �+Vر ��ا54 �2 رو���، �� �+.�ی وا���� ا��2 dھ� .��2 dھ�
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�5 ھ� را �� ���، از ��� ����� در �4م ��ا6<� 2.� و در رو��، رٔوی�ی  �����M�� رزدن، �*
ر ����� رو��� در eK �� ن�D و و0دی ���O.�ی وا�O� 5�+Vل 2.�. ا2.��:(��2س ژ� Dی

اھ� �4. ار�7 رو��� در �4م ا�5 �2  �4م، ا��اً T� 3!/� �bش ار���M ��M dھ�
�5 ھ�، ���.� ای3 �� ���� �2 یD ھ�Lی ���/��� و ا��ا��� ای3 را �� دا��. در د���ی  ��

� در 6اب ظ�ھ� �4ه ا�5 و ?راً �� روی �[�8 ا��ا��� ��رگ �2 ھ� ���M�� ر��رگ، �*
��4.�ن V<+� ای از 34 و ���� ��6�� �� � �4ه، )� M'ا4

رو��� از روی 0<�، رٔوی�ی . رو��� ��ای ا��ا��، د4=�" ��4&+� �4ه ��� 

رگ ا��ا�� را ����د �?�د� ��#�DیC رٔوی�ی 6B�����  ھ�، �� A@  . ا��ا

��ً در &�%  %���> ��6G" و %��EF ای رو��� �B ��  ا�+� ای ا��&�� C0ا�A
. ��  ھ� در راه �Gه ط@'" رو��� ��د، ھ=�I #<�د�" �� رٔوی�ی 6B���. ا� 

 .�� آدم، و ی� ��ادر �� ��ادر ر91 �=" ���   د���ی" ا�  �� آدم

  �.�?U رو��� از ر?�3 �� �4م ���5؟

6ب،  ًKی� رو��� را در ر���ن �� او�V 3 در ��� دارد �2 رٔوی�ی��0��ن و » آب ھ�ی �Mم«، )
� �در ��ی��ا��، دو��ره �_[] ��O# �� .�8Tرت د�V] ��،   �رگای$�د )�ی
�ه ھ� و )�ی� ھ�ی ����

ر و )�وژه �Vرت �� �/5 ^�ب را �� ��:5 #/� ھ�ای5 2.�. و ھ� �.�3، از )�ی
�ه ھ�ی _�
دری�ی� ��ی��ا��، 0�5 او:�S6 3 د?�#� #<�� 52�K ���6ه ^�ب �� �ی V</�و 6د 


ای�L� M%" رو��� در �ا��"�ده �/�ی�. �ا%��  «�ری�، �� 6G  د�O� �N1ر ا
رو��� از E.0 ا#�اب  .ا� ، �� .�#�I ;��یI ��ر در��ره آن PB'  ��ده ا� » %@"

56 4روی ��O.� ،�N ١٩۶٧و ا��ا��� در ��ل �� �، ز���� �2 ا��ا��� �$���ات ����
د ��56، و ��زی 4*��\ ��� �د�5 ����8ه 4روی را ��Q� Sح ھ�ی آ��ی!�ی

ی!� ��56، ا�!��� 0�5 ای$�د )�ی
�ه ھ�ی ��+�د در ��ی��ا�� ��ا4�� را �� آ��   �6ور�����
 ����K ان6د در �ری�، �� #. �ر ����eK 7ا�5. ا��وز رو��� در��� دارد �2 �� ا?�ای
��0 D��V�� 5اری �$�د  .�:� �Vرت، ��ر دی
� در �6ور�����، �� )��8?5 �:(��ی3 ���ر ژ�

ر ھ�ج و %�ج R����0� ��+�ل ����" �4م، ایI ی) �Gه د6د در آی.�ه ا���Vرت ���4. 
��B@� �4وع �� ا�Gای آن ���، #� %'�دا %��F� �EFر �ط@'" ا�  �� رو��� ��ی� �

&����F" �� د�  داA:" ھ� و 6B�����  ھ� ��3+�، و در�+�UEP# ،�V رٔوی�ی 
 .�0ی=" رو��� را �D  #� ��زد

 ً����W3 �� ��.� �V �2رت ا��nا���ری آ��ی!� �� ��#5 در �Kل �_ �4ن ا�5، �� ویoه ، )
 �در �6ور�����، و او �� ا��"�ده از ای3 �V+�5: یD )�8.��د ��:7 آ��� را �� ا��nا�ر آ��ی!�ی
 Dر�� ی �#��b �2ده ا�5. آری، وLدی/�� )��3، ر��1 0/�ر رو���، ��دی �2 �� ��� �

+b 3 ا�5، از �[�ط�� UV5/ وا�c آ��ی!� آ�Mه ا�5، ا�� او، ھ� �.�3 از 6ن ��د ر��:�
6د آ�Mه ا�5 و ھ� ای3 �2 او در �ری� �� #.ان یD ?�و4.�ه �Vرت ا�5  �� –�Vرت 2.

������، ا�� �Vط+���، او ز��3 _� .�.!� �>��+� Dی �او در �ری� ا�5 �� �� ا��nا�ری آ��ی!�ی
�.2 �4/� �� ���ی�V 5رت �.� :«را �� ا��nا�ری �� دھ� و �� ا��nا�ری �+��<� � ،��.�O�

� ا�5 و 4/� در �6ور��������K 5�+V� ،�b�K ل�K ا�� در ،����� �� �V��    در �Kل �_
4/� �ا��ی� یE.0 D �0ی� �/�م #��ر در �6ور����� را ��اری� و �/!.�5 و ی�  .�����4ن ھ

E.0 ی�؛ و �/�م��
ا��� �.*[� را �$�داً در د�5 ��� �2 5�6د��ن  �/!3 �� ��ھ�ی ����
ھ�d �2رت 0�2ی در د�5 ��اری� �2 ��زی 2.��. 4/� �/�  –را ھ� در ای3 �0 ��6�� ای� 

ا��� � ���� و �/�ا��� ��32 ��ی� �/� ��K �/4 ،زی�ن آور ادا�� دھ�� ���ا��� در ای3 ��
/Mا�(/��� از �_ �4ن �Vرت 6د 0<��Mی �/����. �.�� راه �6وج از ط�ی] #/� �Mای���

 E.0 ل �6ور����� در �4ا52 �� ��، رو��� ا�5. �� �_5 ��ی���ا�5. �.�� راه ��ره 2.
�   ��د،M��r�( ای$�د 6*�ات و s#�� 3دی�، و آری، ای� Dرت را �� ھ� در �6ور����� �4ی�V

 �د. ا�� ا��وز ��"�وت ا�E.0 �� 3�� :5 ��د ر�/� ��4'M ر �� درھ�ی� ��ای ھ� دو 82
ا�� در 5��6 �[ی5 ھ� دو �� ���4و0د ��ار� �6ا�.�ه #�ی�، ». د و �4ا52 �0ی�، �.�� �

� �/�م ��S �2خ �"�� دری�?5 �4 و �� Mد����D رو��� ا�5، �2 �� آ�>n5 دیO_  3ای
���ی �_�?�� �2ر����2ن ھ�( ����  �T��3 دی �� رو��و  -?_7 و �/
م) در وا4.

ر ��ده، )��3 در �ری� *� .58M:53 او �� آ��ی!� ای3 ا��� UVا�5 و )��م وا » L�K
6ری� �� 5�4، و ی� ھ� دو �� در آی.�ه 4! D�6ور����� را �� �� �4ی .« �و �� ��� �
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�0 �2ده ا�5 و �� �� �6ط� ��د:�، و � ،�.�� UVری و وار�� �2 او����، U"� �� ًQ��2 ا��nا�
��3. �8!� او���� ای3 ا�5، 2( �� ��>���ت، �� �$�ی� و �_<�� و در��ن ی� �K �� او ���Mا �

ا�� در �Qٔ #�م از ط�ح )��K 3/�ی5 �� 2.�، ��ی3 0�5 �2 � �3 �ا?] ا�5، ا�� او �/��(
�2ن ھ� �Q?� <�، �� �.��� ��اK/�ت ����� و 3�n/2، او را در ��ه ھ�ی(<١۵-�١٠،(   �V��

���/�Lً �� 1��4 ����ه �4ن  –� �� 2..� ����ه از �Vرت، :!� دار �2ده، و �� 5���6 �Kو ا
� ر���.�.� Gت آی.�ه آ�����T�  �Kب او در ا�

 ً�XO�W ری�ی� ����� و ��ریx روس ھ� در �N� حQ م، رو��� ھ� �.�3 �� �6ط� ا��� �� ،
رد � ���y?روی �� د�5 �$�ھ�ی3 اا�5. )1 از 4!�5 وی�ان �M ا�_�د 0/�ھ�� 4

��ن و ار�7 4روی K/�ی5 آ��ی!�(�.�� �$����y?دو:5 ا ��># E.0 ن در�����y?ھ�ی3 ا
��ن آورده �د��، در�5 ���.� �ری� ���y?دی ھ� را �� ا��ن 0��د��، �<!� از ��ا�� 0O�

� �2 ��0+� رو��� �� ویoه ��5O ��  –ا��وزی ]�/# ���:������ �� �0م)، و �� �
��س �� 2.�، در ���$�، ھ�Kد ا6 ��<�م ���دھ�ی ������    رھ�O ��رن رو��� را ��

��T ��رن ھ/�ن د3/4 2�.� ای ���4 �2 � ��># �2.� �� �� ?!� و ای$�د یD )��وزی ����
� –QOVً آن ھ� را 4!�5 داده ا�5 ���� ��Kی5 رو]� D�2 ��ای ھ� دو، ��دم روس و    ی

� از ���Kده ا�"�� �*ح ��ای ��Nف دا6<� 2» ��زV 58M����ن«2�G ��ریx ���4. ا�
� �<5 را ا?�ای7 دھ�. �� ��0 �� ای3 �2 رو��� از ��� و�+5 ��ز��3، 
�4'M داز6

��ی3 82ر 0��ن ا�5، ��ی� �� طر �.�� 0�5 ا?�ای7 ا�_�د �<�،  _.� ھ�ی Mر��

��د. � ���زد و ژ�5 ھ�ی� �Mر�� ��:+I #�وری�+�6ی #?3��ی در ��ری�، �/��4ی

�� 
�0رت ھ�ای" رو���، ی) روی�اد %���6G C   و&�د ��دن آن ھ� �� �5F0ت ری
 .آ.�ی  ��دن �+C #�ریZ رو��� �� ��ر %X'  ا� /���0اری #�5دل و �� روز ��دن 

 ،�آری، �[ی5 �$���ات ����� رو��� در �ری�، �� ویoه از ��� �Vرت ھای� و ���وی دری�ی
�  _5O 2.��، 0�5 ����ن O�ر �*� ،�b�K ل�K ر�� �2 در �دا�/� ا�5. و �� ��� �

�5 آن ھ� ��ای3 آن ���ی ا�s#�� �2 5 �4ه ا�5 ا��ا��� و دو���ن �_�?�� �2ر  ��
 ��6اب و �M\ 2..�ه دا4 ���M �� ،3وه ھ�ی آ4"�� ?!�، U�.4 و G4 ھ�ی �
در وا4.

�� #�@\ رو��� �� آ�=�ن و آب ھ�ی �4م، رٔوی�ی ا��ا�� ��4.�. آن ھ� �� دا�.� �2 
ایI ا�  آن . ایI ا�  آن واR  �50����0� اG+��ب ����". ���
رگ #UEP �=" ی�

��6B �@B�����  ھ� را از رٔوی�ی �دی�اری �� �� ط�ر ��(��6" ظ�ھ� �4 و �

رگ �Gا ��& � ��، #UEP رٔوی�ی »دی�ار«�� &�ط� ایI . دو�  دا4+�" ا��ا


رگ I?=%��R ا� � �� .ا��ا

 �  دا�.�.��6� ھ� ای3 را، #�ا:5 �4#�ا�� �

 Iای»�+�، �� وا50�  ��(3+� �4ای\ �5@" ا� ، ��ای ا��ا�� ھ�^ »رٔوی�ی ��� ی�
ی)   ا��ا�� �=" #�ا�� ��. ا�+�Dب %<@P  آ%�
 ��ز��ه ای ��0" �_-ارده ا� 

رو��� �0رت %�� #� �� ط�ر %�+�G �� 9�E` ��ود و �� #�@\ آ�=�ن و آب ھ�ی 
در ��ل   �  1
ب هللا را 4?�  دھ� ��ا��ا�� 1+" �+�ا�. .��وز (�دد  �4م

و ایI ��ای ا��ا�� ��%��ا�� #� . ، ���0 ھ�^ (��� 1=�ی  �0رت ھ�ای" ��د٢٠٠۶
ا� ، �� �=" #�ا�� از .�#�I رو��� ��ج �_��د، او را %V'�ر ��زد، و ی� 1+" او را 

�Q# �� 5وه ��ای3، در �Kل �b�K، �_5 رھ�Oی او����، رو34 ا�5 �2 آ��ی!� �D�. �Kد�� �b
�[�� ��ود، �� ر�� �� رو���. (E.0 ھ�ی �� E.0 Dری �� ی82 d5 از ا��ا��� �� ھ�����

� �� ����5 از ا��ا��� 0�5 ���دی د4/.�ن ���5T ا��ا��� �د، و O�: ،آ��ی!� در #�اق
� ر^� ��� �ی�.�ه E.0 در �ری� ��� �� ����5 از ا��ا��� ا�5 >#–  �م). �+/�ران ?+<

�� در �Ub ��56 ���2 و �*<] �/�م ای3 #ا�� 6"� ����5 ����  ���O>ط �+��
�.�.  –2..�ه �� ھ��ON# :" �:�ر و �� �4ت� �ای ��ای �� ��@G ^�دی_� ھ

 �@e�% ،ار �=" �4د
)�� �# M�� <���% و I�%6  ��0  ��زG و ی� "��A �_دی
  ��آورده %" ایI ���  �� ;� %�0> و ;� (��� رٔوی�ی 6B�����  ھ� در ��6ی

 �� Iط� ��(�دا��، ��ون ای�& M%را �� آرا �+��4د، �@?� ;� (��� رٔوی�ی از د�  ر
 .��" %+��G �4د

�5. آن ھ� واV+�ً و �� �����س، ھ�d ���ی� ھ4/.�ا�� ای �� روی ��� �+/�ران  ���ا?
.�.�� Q��2ً در 4ک �*<] ھ
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ر �1ل ��G C���# ،���� "% ���V# �g�1ن (�f ����ه ای �� %����ن 6B�����  دو 
 Iی�# I�از ایI وا50�  ا�  �� آن ھ� %" دا��� �� اA+'�ر ��6G" ا��ا�� در .�

 "@@=Oا I�� �5%�G ،ا�  �� #����ن ��ده ا� ، و دی� ی� زود "PF�–  /5g
و �� �4ت �:�ر %" آورد، #� 1+" راه 1� دو  –ژ�.�O�+�) ا��ا�� را %" ���� 

ایI دو %�Z �� #���ت . �� ا��ا�� #P=�� ��� ١٩۶٧زھ�ی ��ل دوO  را ��%'��ی %�
 ، ��� I�%�0در �� (�+�ش ��ز ��
رگ ا� ، �� �� #��6 ا��ا� ��رٔوی�ی ا��ا

�@?� %V'�ر ھ9 %" �4د #� ��ز%�I ھ�ی" را �� در �1ل P# �g�1  ��+�ل 
� را د. R������0" او� ، .m ��ھ����V��^ �/>2 ،د6 3�ر )�ا��� M'ارده (�ی�.�ه در �

���ی �ا�5. �� ��� �� ر�� �2 �ی�.�ه ��ز��3 ھ�ی� را �2 ا��ا��� �� D/2 ا��nی�:�
� دا��!، و در /� ����V��^ ،5ل �2ده ا��y4و �� زور ا �� و آ��ی!�ی��>
ی، ا��?�ا�

 dو ھ� �.���5 ھ� در 4ک �*<] ھ��6رد �2  �� �س ����L�� �>/0 ھ� ��� ا?
�./4ل آن  –ا�� ای ��ار�� ���ی� ھOV آ��ده �� �م). ���ی �2 ��دم ا��ا��� از ��� روا�

ا�� آن را � ��.�، و �� ھ�d اراده ����� درراھ�و ھ�ی �Vرت ا��ا��� و0د دارد �2 ��ھ
 ا�$�م ��ھ�.

%:�ھ�ات ر�+�ر 6B�����  ھ� �� %� %" (�ی� �� ;�
ی را �� آن ھ� �=" #�ا��� 
� ًK�=5% ،دھ�� ��en#���� ی �� آ��6 ھ��ز . 5" %" ���� �� آن را &�اب
و �6�# ;�

��ون D4 آن ھ� �Qش  .�0در �� ا��Vم آ���، ایI ا�  �� آن را ��ای ا�Aاب &�اب ����
 ،�
� �.*[� ای را ��  � ��ل دی�� 2..� �� در��Mی/E.0 ھ�ی 2.� ��@A ب�A `�G

��ش دھ.�. ای3 ��ای ا��ا��� یD داده /�+/5 ا� �Aب�M 5–  �� آن ھ� ز��ه �� آ���
ھI��; 9 %:�ھ�ه %" ���9    و %�. ز��(" را ��ای ا�Aاب ھ=��ی� &�د &�اب ����

 ًK�=5% ،و���� `�G �� �� ��+��� +�� و ی� �0در��� �6�����  ھ� %�یB �� "��%ز
�ش %" ���� #� �:�رھ�ی دی_� را �� ����  از &�د ���3+�� �� �0در�� و #=�ی� �� #

ا�� �.�ن �� در ��L ا�4ره �4، در �Kل �b�K �_5 دو:5 او����، ای�G��.  3!/���^ 3` دار
.���� �� �V�� رده6 5� ا�5. رٔوی�ی ا��ا��� ��رگ 4!

�5؟ آی� ا��ا��� ���0ح �� دھ� �2 آ��ی!��� �در    )L�K 1 �� ��ی� �2د؟ راه �K ���ی
3� x��( 2.�؟ ��[�/�ً �� رو��� �[��� ������یD آ   �4م ��K .5ری ا�   E.0 s#�� �Mا

�� ای؟ آری.�� �� 6*� ا4�+�ل یE.0 D ھ�K ،د؟ آریم 4� ����0 

اهM .ا�5.   آری، آری، و �� ��ر آری ���.4 Gآ�� ����0 �����
�ه  ��.2 ،��» �>�OV
دا#��8ن در :�Oس (�Mگ در :�Oس  –، 0ھ� ا#�[�د آ��� ا�5. آن ھ� ����دی�ن »�OV از ھ����

� آن ھ� م)،  -��7
��.�. ���ت 6د�4"��� ای ھ� از �/G ھ�ی ھ>/� ��� زی�ز��3 ھ�ی
 �� ا�
��ه ھ� و ���رھ�ی آن ھ� ھ��O� �Mی� ا#�/�د �2د. –ھ/اره رو34 �ده ا�5 

��س و �0یK �*]� در �b�K ل�K �2 �� ��#5 در �4م و �6ور�����   �� در �����>���ی ھ
ع ا�5. ھ� Vل و�K در �[��س ��رگ در ���2 �
�ان ا�6�.4�� �� ���4 �� ���4 ،5 ��2

��ده ا�5. ای3 ھ� ��ازی �VیG �� ا�"�ق ��6�.4�� ھ� در ��ریx 2/��ب ا�5. �*ح �ھ� ای
 D���:(ر ���وی رو��� در �4م –ا���س و اb*�اب ژ�eK �^ر ���ای �/�م 52�4  - #<

� ����. �/�م ��زی �Mا� �V�� L�� ق ا:+�دهن �� ی52�K D ا4��Oه، ���ھ�ی �M�..2ن �
�ان، ?
���ط �4ی� Kر �� اO$� را ��زی�دی از د�5 �� دھ.�. 6�4 ای از ��6�.4�� ھ� ھ� 2

� �Mدد. � �.�8� G]# 5#�� �� 1n� د و4 �� ���2ده ا��M .5م ھ�ی ��ددی ��دا4
� از او���� و ی� )������n� 3 �2 روز �+� از N6 ر��3 4+<� ور �4ن E.0    ا�M 4/� �� ط

�/�ل زی�د �� �~�c �� �8/�ن 4/� �
�ه Kا �� ��د، ھ� دو آ���6اھ� ا? �V�"ر �� ا�دو 82
ی.�:M �� دا��«�� 2..� و �/�.« 

 .����4&+� ھ� در ��ا�� %� �0ار دار�� و %� در ��ا�� ����4&+� ھ� �0ار داری9


رگ را در ھ� �Kل، � ��ھ9 ;�ن %+3?�ان 6B�����+" در ��L دار�� #� %�گ ا��ا
 "A�V#ف .-ی� #� و ار�F5�6ر آی��ه آ%�ی?� ا�=G m�راز �_� دار��، �� ایI ا%�� �� ر

#� از او��%� ���4، و �" �� و �Bا ز%�ن %" &��� و ا%��وار�� �� ر�G m=�6ر 
آی��ه آ%�ی?� 6B�����  #� از #�eدور ھ�#
ل ���4، و از ��L ای���Oژی?"، &:��  

. ���4 )م –ای+�O��ی"  –ھ��.�:� و ��@9 ��ز آ%�ی?�ی" (��� آ%�
 #� از داMA و #�ر�+
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6B�����  ھ� ا%��وار�� �� دوO  ��;) ا��ا�� �� آ��C �=" در درون 
آن ھ� ا%��وار�� �� #=�م . %�زھ�ی &�د، از ����6G `�G �5G" ��م ��Vت ی���

�ً �='�ران �4د و �� A<  �� ا��ا�� را ا�1ط� ��ده ا� ،   �6Gن �Aب%�� �V1 �
�I آوری ��K، ھ9 ;��ن �Aوس &�ور%���� ���4 �� ��. ��(�دد، در O�1" �� ا��ا

رد T� 5��5 ھ� ا���وار�� �2 رو��� ��ز ھ� ��S آ��ی!� در �6ور����� 4!���� –  ��
ا�� ��ر دی
� �� آ�/�ن و آب ھ�ی �4م ��<S ی���، �� ��یG���� 3 )�وژه ��� ای �2 ا��ا��� �M

در وا0>، �� 54@� ور �4ن    6B�����  ھ� ا%��وار��، ��رگ ز��ه �Mدد. ا��ا��� ��
 .#=�م %:?�ت ا��ا�� 1� %" �4د   ��6G `�G" ��م،

��ی ا�5؟ �/!3 ا��4�O� �2 5. ا��، ز���� �2 دیا�
�ن ��? D5 ھ� ی���آی� ای3 ا���  ��
.�� �OV<� ای 6اب �� ��..�، آن ا�"�ق �� ا?

 :��(�دا��ه �4ه از
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