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�
���	  !د��ار ����ه �� از د��ار ��ا 
  

  
�	�،در ��ود  ���
�ز ��	) ط�&%�ن �� �#"�! � از  �� ھ� �)� �/�وھ*  !� �.�ف ا�)ا�) �(�  ,
�ط+* از ،!

0� و	�� ھ�ا�2 ��5 درآ,�. /�وه ط�&%�ن�� !* , ��2، ��ارت ! ����6��ن  � *,�7(��2 !��ز,�ن ا��8%�رات  �
�	%�0د ,+�<� �� ,20 >
�ال و �	���#�ار ,�>�ا>� و �� � �اد �"+� ھ�ی ,;ھ%* :�0ی ,6"�  !�ای !	�0,* 

 *��6���
�  و? ����Cر�Bح !� د�2 /���� و  از ��ا !* �%� *@�!و �
�6Fر و /�دن  !� >
E و ا��Dر و ا

�را  ر�5� و ,"� ,�,* ��ن ھ#�ط
�ن ,� را  د��F !6	�ر و�0	�G!���ن و �	�ه ھ�ی 
� *, H��%� �و  !� و��ا

���6��ن و ,��5 ��ور�26 �C
�6��ن را !� ا��&2 �I�ا �

� در >(�ن ��وری  ,* ��اھ
� H��%�،  *F
< �!��  ��
<� ھ� ھ#�ط) !* /
�ه ,�، ا@� از ��د و !5رگ و زن و ,�د و �	� و >�ان  ادا,� دارددر �(� �
�ز ھ#	) ا,�وز 


C# ،را, �� :�H ر� ��#
� و ��Cع و وط) ���2 ,� را� �ادی از ��!�زان ��ا"!�L�M��! ـ � !� ا�وه @#	O و 	�ه ا
  روح ھ#G ��ن ��د! !* ����ن.

 2	 #<��
�ز ���Q /�وه ھ �.�ف �(� � �
و ,5دور و از ,�	2 !* �%�  �ی "ا�"� >�ر" و و�0*و !5ر/* ,�
،S&ط�  ًB>ا �	2 و �S ��ک و ��Y ,	�اث 	�Wن !� �(�,2 و  از �V	"2 و ارزش ا�6ن ��I�و آزاد/* و ا


* را !� ھ#�اه  ،!* �%� ا�2!���ا�2 ���� 	F
��ت �"� ���! ،��� �! �� و ��?�� �! �?�� *F
!8.�ص !� >
��! �
F* !�ون ��د�� �
�ز �.دا��< (	
? �! �Fو  در ��ن  !�ر د����  !ا�2 ر��

�	�ت ,) ��. ا�)  �� وا: �ً �%G، S وا&* �
�ز را در �	\ !�ک ��د ا�ا��� !�دد��وز دو��* ��ره ای از ,.��%
2�ط�&%�ن را !� /�دن ��ا  ,�دم �
�ز ���Qھ�[* !* �#�ر /
�ه :�H  ، :�ار ا�) ,.��G و��[�[*وا&* ��زی <

�%��Fر ,* /���:  ا�ا��� �0* ����  در >�اب 
�ارد؛ ,� ,6"#�ن ھ6�	��2 �� از ط�ف ��ورد/�ر <�در ,* � ��,�* ا�)" O" � *,�, �و ھ� و:�* ��  �د. !

� رد/�ر <�در ��، ا/� در <
�وق آھ
*��,�ن ��و�� *, ��0� ،�
� ,* ��د، ��,�ن از ھ� !���0� �� *6� .
� ط	�ره ��ری ��ده  ،>�S هللا <�در ��ه ا�2، در d	� ��,�ن هللا� و �� �� ��پ، ".�   #* ��ا

8
�ن 
* ا�) �, E
�� �� �, �و  ,��	
�ار و ھ�وان و را�2 ا�از و ��پ و زرھ�ار و ��� و ط	�ره و ا�) ا�2 �
5)C, و f"6, ان�ا/� #* ��ا	� >"� ط�&S را !F	��� و ا/� #* ��ا	� !� ھ#� ��پ و  ا,� ،دار�� @���6 �� د

. ) ا�2 �� ��ا آن را �8ا��� ا�2ی ا���� و ط	�ره و �� @�&� @C, �W6(5 از �(� و از ,�دم د��ع �
	�، !�ا
� ھ#� ?	5 در د�2 ��ا�2 و ھ	g,� ,6"#�ن ھ6�	�، !� ا�) ا,� ا@�+�د دار� ��  *#?	5 !�ون ,0	2 ��ا <�رت 
�;��د. :�H ا�) ھ#� ا�6ن، از آن ,	�ن  H�::ل��  ا�) اط
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� ا�) ھ� ،م د��Fو <� ھ� ط�H �	���ار و , .�
�ز !� آواره ��ن ھ5ار ھ� ا�6ن از �(� ، و و د��Fان ,��
  ��!H و... ��ا�2 ��ا�2؟! و ��ن آ!�د، ��* !�!BIن و ,5ار 

�W� ��م ��� �#�اران د��ع  و ,��iC ا�) وا&* ,��5ف، ��� �
	) ا�6ن ھ�، !? L	8� ر�W�از ا �� *�
�ز، و آ�
،�

� ?�ا !���
#* /�� ا,� ,* �� � (	
�،�#��Bت ا��اط  ��ا ?
�ه ,
5>� 	�ت اF	5،,�ھ�، � /�ا��
و >
�ن  �

  ! !��� دا��� آ,	5ی
H�
� د�) و د�
�اری ? آ�� ,�گ ھ5ار ھ� ط
�ه �� ھ
�ز #* دا/ *! ���! �? �� �

W! ���! �26، �� ھ6�
� و ?	

�

WH	"@ ،دران ��ن�, j��* از و , 	�ب ، ر �F%2 د�	�6ن و <� ھ� ,.
E /0�) <� ھ� و ھ5ار ھ� ا< ،
����� !���؟ ؟ !�ای ?�؟���2ا�2 ��اوا: �ً  H!�: ا و�� �  آ�� ?
	) ��ا[* ,* ��ا

@�اق، در ��ر��، در �#)، در �"k6	)، در �0#	�، در ��دان، در �����C، در ��,�&	� و در در ��ا�� >(�ن، در

� ,�گ اط��ل �
�ز 6��ن، ,��I�ا�� >�ان و >�ان و زن ,�د !l#	#� ھ� !� ��ک و  ھ5اران ط�H و  S&د�2 ط�

 H��, ا�� ���! H	&د �? �! .����*و :�6و� ?
	) و�20!� ��ن �0	�ه ,* ��� (	
و ?
	) @+H  ھ� * !���؟ آ�� ?
ا�) و�20 ,
�7ر و ھ�ف ��ا از ؟ ��اھ�ن آن ا��2� ��ا  ،�%S ���* و ا%�6ط ��ط� ��ا ,* /�دد !���F* ھ�

*
6"#�* !���، :(� ��ا !� د&	H  ?	26؟ ا/� آ���,�ز��ا �#�م >
E ھ� و �#�م و��ا* ھ� و �0��ر ھ� ,6"#�* و 
�,6"#�ن �� از ط�&S و ھ#� ,	�ا	�در ��ل ���n در ��0ر ھ�ی ا�B,* رخ ,* دھ�،  �دا@� و  /�وه ھ�ی �

* و و  !�����ام�+� GW%� و ا&0%�ب و ا&+�@�ه و �� ا&
.� و ا.�ر ا&��0 )%< �W0& و �!�D> ه�o� ی و�F
)<
��ذ ��� D, 2#�ی و... ���D� و �#D, �	< و �آ+�ر ا,��)  .ددر �#�م ��0ر ھ�ی >(�ن و>�د �ار، &�W0 ط	%

 g	ھ ���� ،�6"#��ن را �� ا�) /�وه ھ� و��ان ��ده ا� و آ+� :�ان را �� ا�) ھ� ��زا�ه و �� ��ره #�ده ا, G��+,
� آن ا�ازه �%�C6, S��8� S و ز��رت و... و !�@r ��زا�ن ���ب ,6"#�* در ط�ل ��ر�q ا�Bم و ,6"#��ن !

�0ه !���! *,Bا� i,ال ھ� ھ�ی ,+�س در >�اt� (ا� �� ا�2؛ و آن  �	�ا,�ن �#�م ?�ا ھ� >�اب ھ##"� �� �)
�
 �  ا�2!!  "��"�"#

6	 �6
� و ظ�&#���2. ��ا آن ��ا ��اھ�ن ?
	) ?	5ی 	26. ا<Bً ��ا ��اھ�ن ھ	H#@ g ز�2 و  �� 26	
� ��ن!اد��ن آ! �

�؛ �0
ا�6ن ,�0,� ��زه ��د، ��ا[* ��  ��ا[* �� از !�ی /����� 2�G ن را , ��* ,* �

� و ,	"	�رد ھ� !�ر �� ا�6ن را ,* ��زا�، دو !�ره !(%�د ,* !�08 و !�ز ,* <� ھ� ھ5ار !�ر، ���� ھ� ,	"	�ن ھ
� ��زا� و...  *�6�،  ��ده /
�هو <� ھ� ھ5ار ا�� ��  د�� ,�ر�� ھ�[* را !� و>�د !	�ور!� ��ا�2 او �0��

 �)
� ��&	� (!) دم �0* !� ا��[�&�ژ�* ��ا[*,��	) ھ�ی آو �
(� در آن ھ� ��� ،ا�6ن ھ�ی !� ,
Ok و  #* ��ا� ��ا
   !���؟ ��د/�ا

� ط�&S، و � *�

�،/�وه ھ�آ�� �8�, S&* ط��ی ��ور�6  ��م ��ا� �! �و��ان ,*  �(�ھ� را و ��ن ,* ر�5
�


�، و ��اب و ارزش ���) آ�wر ��ھ
F* ـ ��ر�8* �و !� ��0ر ھ�ی دارای ,�	2 �() را از !	) ,	%��، ,* ز

،�

� *, H�8, �6ن را��W، و ,* /��
�: "ا��Wر ,� ا��Wر ا&(* �2!" آرام ,	"	�ن ھ� ا� �! �� *�6� �7 از 

�، ,* ��ا� در�2 !���C
� *, �W�� @�دت ��ده ا� و ھ#� ?	5 را در رو�
* ھ#	) �    ؟�	6�#��	� و ��د,
�ا

  (	

* وا&* !* ����2 �� از ر[	\ >#(�ر ! ���W و ا@�+�دی #* ��ا� در�2 !���!�ون �� ?d��� *! �� ، *��

� وا&* �
�ز را  ، ا,� و ��ا�2 ��ا,�Dز ����� ا�2ور و ر[	\ و ,�0و ده ھ� وز�� اش را � 		) وا&* ھ�ی ,�

�
< *��������* ��د، !* �� *! �����* ر[	��6
(� !�ای ��>	� *! H� ن اردو و درx؟ ا�

�ان ,* �@   
,*
d ا��ف Ok
, ���! �
k+* ا�2 از ��د,�اران ��W,2 ھ�ی >�!� @(�  
Ok وا&* �
�ز، �, ،���! 5	

 2	� ا��0* و ,
QD د:	��س و ,
Ok رو��
#* ��اھ�( �
� @"H ا<"* و ا���* ,�گ و ,	�  ،��#* ��ا ��
� ط%	 * و ?� در ا�w ��اا�6ن ھ� را? ،E
< �
�, *w#�ر و د ��7م ھ�ی ا� Gk"%�ا ی��ری ـ ا��#y�ـ  دیـ ا�

*
� !� ،!(�ه �0* د�� �V: ه ھ�ی�F�و د� *�	
	�و ھ�ی ا, �#� ��  [*!�x �0	�ن ��<H ��ر د��Fان !! �وا!6�
را�* و... و !���xه ,5,) ��* از �� �� و �داری و !� �%i آن �%S ا��@G ا�اع ا,�اض �7م !�@r �	�ع �+�


�� !	�ن � 
�؛��! ,* /�دد، در �� آ* ھ
�Fم,�ک ھ�ی زود �
 .  
�دا در@�<G ��ر و اداره و @�م ,��+	2 ����!�ای (�ن ��دن !* �����* و ،�+� G	"@ ری ری،,%�رزه�W	!  و

���ان ا>
%*و  ,�Dو,	2، G	"@ E
 ،��ر �H,M د�
*O+D و درو آ,�زه ھ�ی �, ،��ا ،و د��ع از ��ک و ,�دم >
 �  ا�2. ای !(���) !(�

�. ,* ��اھ� �� ھ5اران ا�6ن ��ا �� ��0�  *#
E و ,��	
�ار و ط	�رۀ ,� @"	G ط�&S ��ر �� و ��پ و ���
 (	
�	�وز ��د. ھ	g ��ام از ا�) �Bح�
�، ?�ن ��ا�2 ��ا ? ���! S&ط� �ی د��ع از �(� و ,�دم !�ا ھ� ا�2 �

�6	 از !��
�/�ن ا�) �(� ا�6ن ھ�ی !* �#�ری ، ز��ا ��ا ,* ��اھ� �(� !� د�2 ط�&%�ن �+�ط �
� و
���ر/� 
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�#* ��ا *6� g	ھ �� ،�? �, !���! H�: �! S&د�2 ط� �G ط�&S ?	5ی �
�! �0��ر !* ر�#زور و در !�ا!�  !�
� ?�ن ��ا ��ا��� ا�2 ?�ا؟� ��	�وزی !��� ��� و آواره ,�دم �0� �! S&و ط� .  

� < وا&* �
�ز و ھ#F&�o* ھ���� �
� ��6!�  و ��ا ھ� ?�، ��ب و !�، ؛ا�2و !* ����ن ��ا @7	�  %�,* دا!
�� ��ا �(#2 ,*  ��ر ز�2 �6* راو  ، ��,��* ��د را !�ھ� #* ز� و از ��د !� د��ع !�#* �	5د!��5! ��


�؛ !
�!�ا�)� *#
�د، ��ش !  H���, ا�� �در>�, G د�
* !��� !�ای ��و����) ��0 ,�دم !� آ,�زه ھ�ی د�
* و !
QD
و ھ� !� و�	"G  ،��. ا�) ��ر از :�ن ھ� در ��0ر ,� ھ� !� و�	"G !08* @7	#* از رو��	2 ,�دار ��ار و ,

2���از  در �%�* !� ھ� �� و ھ� !� و�	"G ا��ا�	2 در!�ری و ز,	) دار و ,6|�&	2 /��5 �وت، !* ,���#�ن !* �
��ت ����ن ,�دم، !� ��Wه و ��0��@#"* ��ه ا�2؛  ،�� ا,�وز ،,.�ف و �� زرق و !�ق @#� !� �� ,* ��د

� >�[*  ا�) ز @+H و ,
Ok !�ای ���S ,�دم در ا�) @.� و ز,�ن !	0�� ازو&* ا,�وز ?
	) ��ف ھ�ی دور ا
� ارز�*.   دارد و 

6
* ھ� و دو��� ھ� و �W#�	�ر ھ�D, ف ھ� و�	ھ� و � H	��,ھ� و ا H	��#@ ر�V� "* ھ�	و @%�هللا ھ� و  و �"
* ھ� و ��زی ھ�B	/ دی ھ� و�C, ھ� *�
* ھ� و ر!�* ھ� و :�d ھ� و O+D, ل ��ن و  و�y,ی ��0ف ھ� و ا�&�,

� �	��2 و !�
D> ردر�: �
� د&	H !* @+"* و @�م �
��2 ,�دم ,6از ت، د&	"* !* اراده !�دن ,�دم ا�2، 
  !,�ھ	d 2	�,�د,* و �n,"* ا�) ا��اد و ��ران ��ن

 @�,H ا<"* �#�م >
���ت در �(� �
�ز ط�&S، دو&2 و ��,	�ن ط�&S و دو&2 ھ6�
�. ��ا در ا�) ��ر ��ری �ارد.
 (	
� ھ	g و:2 از ��@#ال و�� ا?�����ی ��ا�
��* اد��ن ل /�گ < ik: ط�ر ��ا <�در #* ��د. !� �+	) و !

� ,� ,* ! ��,* و� �
��2 و !�!��2 و 	
	�، در�� >�[* ��ب ,* &
�F؛ درd	���,*، آن /�< �d	� آن ا�) ھ#
!�

(� ا�6ن، و :6#�ً ھ� ط%	 2، ,�>� و ,��� آن ا�2، !� /�دن ��ا #* ا�ا��� �  ,.	%2 را �

� در �(� �
�ز ـ و �Bً در /��� /��G ��0ر ,� ـ /;��� و ,* /;رد،!
�!�ا�) از آ l� ا�) C	��:  !��� /��2 را �  
S&و�0*، !* ر�� و ،ــ ط� ،S"ط E
< �	"��Fن، , >�ھH ا�2؛ و !�ای �	0%�د ,+�<� �F	! ً�>�.8  (	,M� ای�!

 i��
�  ��0ر ,�دم و �!�دی !� �0��ر ،ی @�!*از ��0رھ� د��F !��* @�!6��ن � �دی و���6��ن و,�����! �,
  ا�2.

ھ6�
�  ، ا��ادی !* �����*، , �و�ن ا�) ھ�، وز�� د��ع، وز�� دا�"� و ر[	\ ا,
	2 ,"*ــ ,6|�&	) ا,�ر، وا&* ھ�
ھ�F��6#ن و ��,	�ن آن ھ� در آن ھ�  ��ط|� ھ�ی ,�8&�	) ,f"6 و در !�ا!� در !�ا!� از ��ک و ,�دم �� ��ان د��ع
  .د��ه #* ��د


E و  �نط�&%���D� :.� ����ب >�ی و ر[	\ ا>�ا[	�  ــ ر[	\ >#(�ر< ik: و د��ع از ��ک و ,�دم و
��5ی و آ���F* در ��0ر را �ار��؛ ?�ا ا/� ?
	) :.�ی و>�د ,* دا�2، اول ��6* را در ا�) �#2 ھ� �

���#/ *,�
، �و د��ع از ,"� و ,"2 دو&f" 2 ,6و ��[� ,�8&��ن ����ب ط�&S  ��ا* و :�رت��ا�2، اراده،  �

� ��زی و *ط�&%� >"�. و دوم، 
�را ,* دا����رای ,"* و �
� و در در  �� در ��W,2 و را د��Fی ��6ن ,�

���/ *, ،\	"�
�ادارات :�V[* ��0ر و>�د دار�، �� در ار�� و  .  
ا�/* ,* /�دد و !�ون ��اھ�ن �G�5C ��0ر  ،��زی !� <�ا�2 و <�ای !"
� !�ون ��س و ھ�اس از ,�دم

 �� �

� 	�ه ا������0 ا@Bن ,* ���� از و�� ط��� ��دم؛ 	�� ��ل !�ز ھ� !� آزادی ��,H ھ� ,.��%� ,*  ؟
, 2	#��� �	"@ �
� و ھ� ,.�وف �	��2 و ,.�وف ��ط|� *, *"* و دھ� و ھ� در >"�6ت ا���اک و �8
�ا

  ,* !���.�#�,	2 ارn* و ,�>�د�2 ��0ر 
� ا�: ـ ھ#� ا���/ �� �) �"8�F* ھ� �� د��ه ,* ��د، ,* ��ا� ��ر ��,	�ن ��ر>* دو&2 !���؛ ز��ا ھ#�ن /�

 E
7#* ھ� و > *! ���ق و :�,�Fا[* و ,5دوری �� �%S ھ#"ط%	S !� ھ#� را !	#�ر ,* ��اھ�"، ���� !	#�ری 
� اھ�+k
� در ا�) ,� *� ��ر>	�� ���! H	&) د	ھ# �� ھ� در ��0ر ا�2، !+k
ا�* دار� و ��Vر ��ن در ا�) ,


�!�nوری ,* #���، د&	"* !�ای ��اوم ,�>�د��! �6��ن دا���I�2 ��ن در ا�     
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