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 ��ارد! و ��ا ����
 و��د �	��ن در ��� د����� ��  
  

�&�%$ د��، آ�!���  � از ���&�%$ د�� ,�   � و ,	- اد��ن ,�	�د +�ی و ���( �)�م  ������0 دارم، ھ/.�، ا

 و آ�)��	
 را  ��6%5 ,�ور ا�/�ن ھ��
  � ,� د�� ا�3.4د دار��، ,� ا�� د%	2  � ھ ا�/��
 1( دارد�	�ھ ,�ور ز


 آ�� � ,� �7�
 ��اھ� ا�� ��.� را �	6 ا@�+�  ��  �	/.�.ا�.&�ب  ��،  ،ش �=�3ل و ;�,2 :�9ش � �� �در ھ)	
�  !0/	� 

 ��ا�, 
�=� �, �� 

 د��,   


 وا� �B ا�3.4دات و ,�ور ھ�ی�/C+ و 

، D� ا�.)�4��	� �D ،ن�/ 
E9ھ�
 و +ھ�!
و ��ر�&
 و اد د��
 و , ،
��F,5 ا�3.4دات �, 
G&� ا�3.4دات �
  � ,� ا�.��ده از ا����ای ���  ا�� ا�/�ن ا�/�ن آزاد، �� ز, 
C�I�

ای د�! ز��ه ��ن ھ� ھ)���4ن ��د, ��(�� ;�,2 ا1.ام ا�0ا��Jد � و �� �1 �ا�� ا�3.4دات �� و  ،���، ,ای 
�,�ور��/L%� ای �	/0 و ھ� ,� ھ	K و�� ,ای  
I%�D ا��    ,� و��د �)
 آورد. ,

����Fل ،و;.
 ،ا 5��M �,، ن��	ھ�، � 
����ر و %�4)
 از ,��!�% 0	G&� و ��+�;� ھ� و ��ا���
  ,� آن ��Nت  

  � ���M ��د آ+��ۀ ��ای �.=�ل ذا�
، یھ�;�C&��N ھ� 0�N �	�� و ار�)�� ;ار  ��ای وا��ِ در  ��ر ا�0،  

	M 
� ،د��.� و ر�6,	� را ,� ا���I� وا  ا�/�ن 	M ده
و �� � D� د%	2 ,��� و��د دا�.� ,���  � ��ا  دارد 
����دی �	�D د�� "S;��" ن�	ا� و ��/� و ,� �M.5 ا�T�  ��  
� )C� ورا ��  
U	:��ن ��ا �,�   � از +

   ؟و... و �ط ,E��د ــ " ,�I	��,� ,�زی "���V ,� وی +	!�ر ھ�ی ,� ��م ا�/�ن
 �, -(Z م ھّ� و�(� �  
د، �ا,��ر و را��ه ��ه از ,�ر�Mه ا%\(.� ،����دی ا�0 ط[	��! ��	��ن از �7 د�

 
�L� اراز; B� ار��اه ���.� ا�/�ن ،ی اد��ن,� ��ا و (M ا�0؛  �\��, �  �
 از �ط
  ای ا��L� �, ا�� �,
 ��a��� 0س0  ��  � ا�/�ن ����دی ث�,�دار؛و ,���b و  و � �,  
 �Sف آن D� ��ا در ��رد ا�/�ن +��

 0�M د �  !و 

,	�ت ,
 �)�ر و ��ر�&	
  � از  J� �, ،ن در ,�ب ا�/�ن��	� � �Nق �&, efE� ��ر���� ھ�ی ا�/�ن در در ا�

 ��اھ�  د�0 ا�0،� ��C, ،��  
(� ef, 0،ز��د��	ل از ��F�
 +g3 دو �� �� /���, 
.�N گM ا�/�ن و 

4ض  ��: 
��ر��، ��j ھ�ی  وI1.��ک ��D j\�ر ـ :�V ��%5 از �)��� ھ�ی ,�رز و �I\�د ,���/
 ا�/�ن ��

 و ھ0I ��%5 ا+[��/.�ن، و ���	� ���3ع,Sار�!�ر�j و � 
�	�/C+ 0 ھ�ی	�وf�4اق،ھ�، ��j در   j��

 و در ��دان و	(I  در 
�	�ن ده ھ�  �Iر او ا�	� و... و د�)�
 و ����%	� و در �)� و ��j ھ�� 0��G�،  و

و�+ �� 0=�N Vو��0،  � ھ)� و... ا و ��اد �&�ر �ور و ;.2 و آدم ر,��
 و ;��Dق و ��Jرت ا�/�ن و �

 5J	.ت�S��(� �0 ز�0 و دارایو  ��د ��اھ���
 ,��� ـ ھ)����ر  � �	��ن  4	m و 234 :��Iن ��ا�/�ن 
!�
 �)�ده ,�د؛ ���,( �=�%	� د��	, -	:  

��ه .�9M� D\�ر  ��
 از ��)
 دا�� ��  0fN �J دارد، %	�� در � B� 
��mC از  .�,
  � ط ���ا��ه ام، ا�
�  0�9M م� در ���ن ;ن ھ	�Jه �7	D \� در�ھ�ی  � j�� �	C	�ن ا�/�ن در اث �N B� 6ی در �1ود	D


!��M دی و�(.�ض �
 و +3 و �f; اد و�	2 ،و ,�، ��ن ھ�ی ��ن را آن ,�ده ا�0 و +�24  � ��\� ا�/�ن �4
�	C	�ن ا�/�ن دراز د�0 داده ا�� B� 6ی ؛	D �	�D رد ��ل! آ����اف در fو ا� 
!.IMدر ��ر د;0  ا�/�ن �


 ���M،  ؟/�0	� 
 ,!��	�: "nھ)� ,� ��N Bا ی �	/  0� D	6و آ�� :	- ,	�
 �	��ن، آن ط�ر  � �=�%	� د��
   ��ال +	�"؟؟

 از ��د در �N ا�/�ن ھ� ی�!و در  .�ب د 
در ���.I	, �  ه ,�د�� �.����
 I, ت�	در ط�ل 1 �گ   � �,

=	E0 ھ� طE����4
 ��د ا�/�ن ھ� یھ� ،  � د�0
 ��ن ھ�ی ��ن را از د�0 داده ا�����د �)ده ا��، ,� �� �, 

   .ا�0 ,�ده در آن د�	2

 M�G�� �J	2 ز��د(� G.&� ��efE در ا� �� ؛ا� , �ا�,��,�&� �د�� ,� ا�M 
و �qال  � آ�� وا;=�ً ��ا  

دازد، و ,�	6د آ+��ه ا�0  � ,� ��دش ,� �=�ر@� ����دی را ,� ��م �	��نa, 6	.� �,  �  را 
���M و ا�/��

 آ+��ه ا�0،��ا ,� %�4)
 از �	E��� و 
��,\�اه �0Ef و I4( و (M ن��	� ����� از او، ، 1.
 ,� �� و � 

Z�, و 
Z��
Zو ط� 
  ,/�زد؟ و ز�0  دار و ز�0 :��ار 
�  � ا�/�ن را ,	�+��� او را ,� �N.��ا :	- از ا�
����د در �	�ن ھ)� �&�C;�ت ��د، 1.
 در   ��� 0	+,� ظ

�3,172ه و  31ـ ,� آ��ت  وی اS4م �)�ده و ���N 0EFت +�ی���
 را ��
 از و ��ا 	�ن +�.� ھ�، ,��6Mه 
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ا�=� ��د.� و+( ,�ور+ا��ش ��Iد  و ا4اف , � 
� و  �ه  ،ھ�ی د��	� Sم ��ا ��3م ا�0 , �03C آب و ز
  !ا���ن...، از �)C� ��ر�	� و �.�ر�Mن و و د�0 و آ�)�ن و ا, و ,�ران و

�،  � ھ)�ن �	��ن و "زا��ن" و "%��	�" و "در ,�ور(�و... ا�0،  "ثآ:�خ" و "ا�.�روھ�ی زرد�.
، اھ
b	C,ا �����ف  ���ه و ,�ا���- ا�0 ،در�0 f��ف و f�� ���- در :
 آزار ،����دی �و   � ,� روح �

افfو ا� 
!.IMی �0.و �C,�3� ,� ��ا از راه را�0 ا�/�ن ���� B� �	�D در �)�م اد��ن 
E	J4  ن و��	از �
  و��د دارد. �	�ن ا��Iن�	�%
  و ����د�0 ر;�,��0ا 


  د��
 �\�د�0، ��ا آدمدر ,�ورھ�ی �
  � را در ,�غ �4ن �� ���دش ,� ا�� ,�غ دھ�، ,� �1ا، �� ھ زM ای,
د و از ��J%/0 ,� ا�� دو ����دE, w1 دش در آن ,�غM و از ��  �M 0 و�M آدم و �1ا �, 
��� ��د د+ $�I� 


��ذ 	$  �� ا�/�� 0 1 B� �, ن��	� ����E، ,� آن  � ��ا آدم �� ا��Iن��، ا+ 
�را �/0E ,� ��54 �	��ن  را 

 ��د  � ��ای ا��ک ر�V و �&0 � mE� ار داده ,�د، و�Iن و ھ���: 

 و ��03 ,��,\� �\�د�0، ,� و��دی 	M

	7� 
�  ، آدم و �1ا را �� ��\� از ,�غ �4ن ��رج,� در �  ��! ا,�ی ھ�و درد و ر�V ��زد،  � د�Dر �����
� ��Gری از ��ا�
  �  ی ;�در و ;�� .m د��
 �	��ن ,� 4��ان ھ)�وردی در ,ا, ��ا	�D د. آ���� 
� 
+=�

د	M ار
 دارد و �� �����ی و ��  /
 را ��رای آن ا�0  � ھ)6ور و ھ)�ورد وی ;��ی �� ��
  ،در ھ	K ا�
��	C� 234 ل�E; 2,�; د؟ �ا��	M ار;  


 دھ��، دا�/.آ���
  � �	��ن را �و 74)0 و ��C� و ا;.�ار  ��ا�/.� ,� و�1ا�	0 و ;�رت ـ �در ,ا, ��ا ;ار 
, 

  ��� و ���!�ه ��ا �\�نا%\� B� 
 و 1	C� را  ھ/.�� از  	�� و ��ت و : �  
;�C&�در �1 ���!�ه 

 ا�� �	��ن  �ذب ,� ��Gر ا�34ه و �ارت و ��ء �	0 ا�0 Mا 

 دھ��؛ 1.�,��� آ+��ۀ ��د ��ا  ،د��ن��6ل 

 ��ا,ای را  و ��د ��ا ,� وی ���ھ)���� ایM��, در�5 :���اری �� �4م :���اری ا�/�ن در �ا��Tء �)�ده  ،�=		

دد,���M z;ل وا�E; 2,�; ا���� 
ی �)�� ا	�D ،!  
ای +\� و آز���- در�.
 و ��در�.
 D	6ی, 
ا C4)-��ارد، زو ��,
 و �ا,
 ا�/�ن  ،��ا @ور��  	Mا+

�f	g ا�0 و D	6ی در �ا� ھ/.	,و  6	D �(ھ
�� ا�/�ن ھ� و��د ��ارد، �� رازی، ��   :	�ا و :�\�ن از �7
  :���ه ای  � او آن را �E	�� و ��ا��. �C4 و 4)2 و�&�
، �� :��اری، �� 

�&�%$ د��، آ�!���  � از اد��ن ��" :�.�M �.��� �� در آ�Zز ا�� 
����0 دارم، ھ/.�" د%	2 آن،  �M���Mن و;.

 ھ)	� ��.� ا�0  � ���� و �nو وا �n�, ,���ا �از آ�/0   
�	��� 6ه � 
,�  ���.� و :دا�.5 ذھ� ا�/��


 ,	�	���Iن دادن، �	 ,���؛  و و ���4ر ,�ز,�زی، زو�
 ز�	� � {M دن ھ�و ,�ز  -���;G� ھ��
 از و  ، آز
2	E; � و  �ر دا�.� ,�� ا��  .�  

� �)��4ت �	| و ا��م و :	 و � وز ا,� �7��� و �S و ��%�ی و �C	�� �	6 ا�
�/L%� را ,� ��, � و و@�ح �
�\� ا�3.4د :	�ا �)�ده ا�� ���.\� �Dن ��ه و �Sل و �Lن و �� 0 و ��م و 64ت ��ن از درک  ده و ,� ا�� ا ،

ات ��� �دم  � �و ا, 0 ھ)	� � ھ��ز ,� ��� و  ،و ����Eور ��ده ,
 ��اد و و �اد��54 آن ھ� در �	�ن 
23=� B	��(./	� ده ا�� و ��ز��هاز آ�U� در  .m د��
 را�z ,� �	��ن آ��ه  �)
 ��اھ�� :���ار ا�0، ،�4دت ��


 ا�0 ا�.��عU	:
 ��ا�� + و ��
 دا���  � ,�  I	�ن �0I� B از د��ار د��، ھ)5 د��ار � و ���. ا�� ھ� 
،��C],  ع�@����@�ع و ده ھ�  �
 ��اھ�� ا�(� �ای  ا��ھ)���� ,��,ا�, 
��رد را  � ��ا, ًSNآن ھ� ��ار��، ا

ار; ef,  
� ��او��ِ دھ��. و%�را ,ای 21 ھ)� �=STت و  و �د 234 ، ا�� ھ� ,&�اھ�� �� �&�اھ��،ھ/.
 آ+

 ھ� ��I�
  و  I$ ��31( و ا,\���ت:�	�آرام آرام و ,� ���0  ده ا�, �� 0�  B( آن ,� ا�/�ن 4آ�)��
 و ز

 V6، ��ر�	D    ��! :	�ا ، د�0 �� ���� ���� ���� ا���ه از ��ا,� ����0 ھ
�اه ز��ده طmC ا�/�ن ھ��
 ا�0  � ھ��ز ;�در ��Iه ,�د�� و��د �	وی �	��ن ����د �	�%
 ذھ(M ۀ  و��� 


درو�
 ��د را  � ھ)�ن ��/ " 
وزیا��ر,� اS�Nح د��� - و "�)��Sت ه"، و ,� اS�Nح ا�  
1	�ا�
 از ا�� ھ	D K	6ی �	/I, !0����. درون ا�/�ن" ا�0،	Z د ا�/�ن��،  ،�, Mا�0، ا�/�ن ا�0، و ا B	� Mا


 ا�� �	��ن ,/.� ,�  )	0 و ��ع �D�  و 
Mن! ,6ر��	و � 
,����6	� 
 ا�0  � از ا�/�ن ���,  �ـ +g3 ھ)	
   !و �� D	6 د�!ی

  
  
  


