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  ف، ھ�ر��د
  

  »ا�دا�ت«و  »���ل«
  

ز���� ھم آد�� را در �����  ���ن ����ت رھ��ون  �� را �و��� ��دھ�د و���ت رو�داد ھ� ��ھ� �� ���ھ�م ����ت و 
(�ر ������ د��ری را (ر  $ت ���� �� (�دد �� آ�را *�ل ��د، ����ت ھر  ،���رد�د، (�)�ً ھم �و&��ت ھ�ی �$�ص

(رای �ود ����ت �*�وس ��واھد (ود �� ���ھ�م، ����� و ا�(�ری را �� ��  .-� (�$�د �,ل  د�ده ھ�ی ز�ده ��(ده ا�د
��د، �/ ���ر ا�د و �����ر����د، *�وی -� ��(ر �/ �و�واری و ��  ���ر،  ��م �ر$�ر از �$�ط را دار�د و �/ � ھ

  .را دل ُ ر از ر�1 و *زن
او)�ع  ��ھ�و��ن در $��ل 8رب 6را��� دو ���5 "���ل" و "ا�دا�ت" را (� ���ھ�م آ$�3ر و  ���ن آن (رای �� 

  ��ر�6 ���3د:
��� ا�ت، در وا&��ت ا�ر ا�م "la foretدر ز(�ن 6را��� ���ل (� ��م "� "le jangle ر�ل از ز(�ن ھ�ی د���� �� "

 �����ری ���ل �ط�(;ت  (� ا�ن �*ل آورده $ده و (� ��ر ر6�(ود، ز�را او)�ع *��م در آ��� (� ���(�ر ا>�� و ا
���(�ر ���ول  ،��مو ھ��ن ا�ت �� ا�ن (ر�ز�د (رای آن ا�م (� ����ی (��ری را ��3رد و �8ر از ا�ن ��� $د  �)
���ری در ا�ن �*ر�  . �دا �رد ��  ��ر(ردا>�� و ا

�;ر $ده در "����، �*ل ا�راق آ��� را (� " $��ل 8رب 6را���calais و&��= و رو�داد ھ�ی �ر(وط (�  ��ھ�و��ن �
����ی �ز��ن رو�� ھ�ی $�ن (ر?ز��ت ��ر (� �ر��روف ���ت، در آن �� ��داد ز��د  ��ھ�و��ن (رای  "ا�م "���ل

   �ر6�� (ود�د. �� �(�ر، �و)=
 ����ن ����ی �� در ذھن �� �طور ���3د، -��ن �واھد (ود : �*�� ا�ت (� ���5 ���ل (ر �� �ور�مو&�  از  �� ��

����� ز�(�ی ھم از �>ورات و $��د  در���ن �8و  و$�ده (وده و در آن ���وران ����ف *��ت (� �ر �� (ر�د و
�راغ ���وان ط(� را ھم ���ھ�ن �� ��ب و  ���ل دا$�� (�$�م �� در آن �� �ل ھ�ی ز�(�ی و*$� و ?طرآ��ن و ��

  ��ود.
�� �� (� آن �و�� و �د��� >ورت ��رد، (رون ا�ت.   وC*� ت�   �� ���ل �*�� �� �ودرو�ت و ��8(�ً از6�ر

و (�د ���� د��ری �� (� 36ر �� آ�د آن �واھد (ود �� (�$� ای ��و�� ا�ت �� ��� در آن ���ر ?(ورو �روری 
  ا�ن �و>�ف ھ� از ���ل �و>�ف ھ�ی ?��� و وا&�� ا�د. و*$� در آن (�$� �رده ا�د. �� *�وا��ت و دارد

���ری�����ل دارد �� ������  �(��ز (� ��ر (رده �� $ود؛ ���� "���ل" ا�روز  و?�ر��� ���ل (� ���ھ�م ا��ورد ا
���� (� ��ر (رده ��� $د،  ھ����د : ���ل �*�� �� درآ��� ھ�E ا>ل و &�?ده و &��و�� د�روز ھ� $��د (� ا�ن �

��ه "�8ر &��و�� ھ�!!" (�$د، ���ل �*�� �� در آن ھر-� ا���ق (� ���� *)ور �� دارد،  س -��ن �*�� �� �وا�د 
�� ا�ت، لا6�د، دو�ت �*ل (� آن -�دان �ر��ب ا,ر �دھد، ������ &��ون ���ل  ���� �*ل (� (�ز�وا�(� (�ز�وا

در ���ل ا�ر ��� از �ر���� (��رد، از (���ری ز�ر (3$د، از ��داری و (�-�ر�� �ورد ���وز &رار��رد،  ا�ت،
��  (ر &رار ا�ت، ���ل  ���ل��� از ا*وال ���  ر��ن و �و���� ��� ��د، -ون ���ل ا�ت و در ���ل &��ون 

  ھم (�$د. ھرزه!!" �وا�د �*ل ��و و ر$د "���ھ�ن
در ز(�ن دری �� از �>در "ا�دا��ن" �ر6�� $ده ا�ت ����، ا6��دن،  ر��ب �ردن  ا�ن ���� :و ا�� ���5 "ا�دا�ت"

، در ز(�ن »��ر&� ا�دا�ت«و �� » ���� را (� ��و�ق ا�دا�ت«وھم (� ���� ا&��ت دادن، �� (�� �ردن �,ل در ���5 
����ل �� $ود. ?�3ری �� ���5 "ا�دا�ت" (� ���� "آ�ش �ردن"�   �� "�6ر �ردن" ھم ا

�;ر (ود�د، ا�ن ���5 "ا�دا�ت" (� �/ ���� �$�(� " ر��ب �ردن" و�� �� (� "���" �� دردر ���ن  ��ھ�و��ن ا��6ن ��
��ر (وده ا�د �� (�?�ن ���� آن��;ر ��� از "ا�دا�ت" -��ن �/ ���� را �وا���ر  ، (� ��ر ر6�� ا�ت ا��6ن ھ�ی �

�� ا�د: ?��� �� �/  ��ھ�و دل (� در�� �� ز�د و �ود را درز�ر ���5 ا (ردن����دا�ت ا�ن ���� را ���;ل �� 
ا*���ل  �ر-� ھ�ی آھ��ن �/ �و�ر و �� Hری �� -� ��د �� ��ر (�وا�د (� طور ���� (� �رز��ن �و?ودش (ر�د 

�ش از آھن  �ره �دا $ده و� س او  را �واب ((رد ز��د �واھد (ود،�� د�ت او  �� $I $ود و ا���3  *�ن ���6رت د
  .در -��ن *���� او (� ا*���ل ز��د ز�ر ارا(5 �و�ری �واھد $د �� در?;ب Hری در *ر�ت �واھد (ود �واھد ا6��د،

���ر $ود و ��  ���� ���ردد�و ��  ��ھ�و دل (� در�� زده �ود را در �/ �����ر "ا�دا���" و راھ� (ر�او ��3ن د
(�  و��س �*ل �*و�ل دھد و  در م د��ر �$ او را (� �ت و�وب و >د )رب و ،$دن او در Hری اش (� آ��ه هرا��د

���3 �ر6��   ��ھ�و و ��رھ� ��د.  ش(� �ر �و$����� راه �C  واھد (� از راه آ(� �ود را در �ر�ط5 ُ ف $دۀ� ��
، �طر ا���3 �ر�ط� (�3د و �� (�د آن (� ھوا (� �$53 ا��ر�ز ھ� (ر�د( ��*ل 6را��وی ���ر (*ر)  آن �وی "���ش"

 ً���(دون �3ت،  �س  �� �/ (س ا�ت، �وع د��ر ا�دا�ت، ���6رت در �/ �رن �� ر�ل و ا�ت. ��د�د ���ده (رود، *
���ده از آ�را �*ق (دا��د، ��ر آ�دن�(ر?Cوۀ 6رو ر���ن ���م  Cن  در -��ن *����، و �� ھر �در�� �� ا��زۀ ا

�را�� ور�� ��ز و)��ت و��م  ��ھ�و را -�&�ر �واھد �رد. ر��دن (� ر 5������دۀ دزدا�� از و�  و�� ھ�، �رم ا
آ���� �� "ا�دا�ت" را -�د (�ر ��ر(� �رده ا�د، ھ����د ��� �� -�د (�ر ر6�ن (� �وی �رگ را (� ��ر(� �ر6�� (�$�د، 

�� و (� د��ران ��ر(5  ذ�ر6�ن �رگ را در ���ن ���$� ��  ذا$�� ا�د.��ر �$
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��(وت" ؛ ا�دا�ت، �ود را (� ���ر  ا�ت ا�دا�ت در ا�ن ���� �,ل "ر�ل ا�دا��ن" �� ���د "ھر -� (�دآ(�د �� ��ت ��
��ری �� ?�&(�ش �� �وا�د ھ�����و�� ا�دا��ن� �) ،�) ��(� $د، ا�ن ���وم ا�دا�ت $��د ر�و�� �طری را (� د�(�ل دا$

�� دا$�� (�$د. در�� در ا�ن �;و�� �طر 8رق $دن را دارد » ا�داز-$م ات را ُ ت �ن �ود را (� در�� « �;و�5 )����
(� (�$�دۀ �/ �$ور �*�ط (� �$�3 �� ��>و>�ً آ((�زی ھم (�د �(�$د، در�5 ���طره (ودن "ا�دا�ت" ���� (��د و 

�ن �� ����د ا�روز ا*�د �ود را ا�دا�ت ���3د، �*�ود ���� .  ��ھ�و��ن ا��6ن (�ن ھم در�����3ت $(��د �واھد (ود
���3 &��ق �و�5  6ردا روز ا�دا�ت اش ا�ت...�C  5ت ا*�د را  �واب �� �(رد...؟ و �� �ر�ط� و �� ��� دا��م د

�;ن �� (وم ھ� �� 6ر�(�دۀ ��دن ارو ��� -�و�� آد�� را (� "آد��ت" ا�ن �رز و��Cش وای �� �� �� ���د...؟ �*�ود 
��زد...  

�� ا�د (� را (رای آن �*ل  ذ�ر6��د "���ل"آ���ی �� ا�م �از ��ؤ��ن و اداره -��ن �و)وع (�   ذ�رش ا�ن $��د �وا
�رده �و���  در ���ل، از$را�ط (� دور از �د��ت ارو ���را آ�(� �(ری ��ؤ��ن �� ر6= ���3ف ���د، �/ ��3$ 

� ھم (� آن �وا�� �� �$��د، *���ً دل (� در�� �� زد�د و (� ���� *�وا��ت ا>�ل*�� ا�ر ، و)���� �� (�$�د
  ... �� �رد�د ا?���د"ا�دا�ت" 

  
  ����ن
 

   


