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ا�&� و��ت $#" و !�  ھ�� ا��ام ����ج � و ��� ��� ا�	�ی آرا�  
 
 

8�د را ، �)� از ��� ھ�ی (��  �	5 4"��23" (���ۀ آن �0"ب و ��� و $�آرا�. در ا-,�$+��ن (� ا�)�د �وه ھ�9. (
�ن �. @در � $� =�@� در ا-,�$+��ن (� 	"ط. دو �"ن ا8 �5 ��� ھ�ط�<$. =" �>. از �� و�;�ھ� �. $��ھ��ز ھ� 

   .روز =� روز 4+�"ده =" �. 4"دد����، 
و ��ون ��AB= �� Dت  ،و 4+�"ده �. ���� ر(� 8	B. ھ� �. ��� ا�5 ��� و ��9" آ�	C ھ�ی واردۀ =�ABت ا$+�$.

�E"ر و ز��ن و 8+�ره و 8+"ان ��F4 ری از ��� ھ�ی�	ندر  �+�@�،  �B�� ھ�یاز ���  .�� ،اول و دوم!�
،&+	$ �+��H�  ��� F4 ھ�ی ��� �� �+��H� �� ��را�I) در ��ر�� ��I) د���� =�ر�J ھ�ی �� "#$ ، � $@��& در�

   ا-Lون ا�&.
��� .���ن ا$+�ن اول (� در M8ل آن !�	B	� رده�@N در ��ود �	ر�  �� �=�Q�"Hً دو ��م آن از O��"4. و ( �

4�$�ن��ر  ) و در ��ود �U& و S�T& ھ�ی �+�. و رو�.  و �"ودت ھ�او (+�R و وا4	"، �	��ری ھ�ی 4I)
ادا�� T	�ا ("د.  ه�� ط�ر �+�H	� و X	 "�H�+	� در آن ا��"اک دا����، =�@� N	Lی (� N@�ر ��ل و N@�ر �� �@�ن

.���ر، (� ��زدوم =�ABت ��� !�I) ن =)�اد��ھ �=� ، �	5 ھ��Aد . �	�I"، در آن ا��"اک دا����ھ�، �� (�ھ� �
� ھ��Iد	B	� 5 زده ��ه ا�&ن ا$+�ن	�دوم  .=0 .���! ��� �ادا��  هS�T ��ل و ھ &I�� ��N روز �	�I" از(
� T	�ا $��د. د�"9�T.  دو �@" ���Tن �� T"=�ب دو ��C ا=�. روی ،��-&�=5 �8	R"� ط�H� از $#"  ���، ھ" دوو

�م $	+&، ��د.T ھ�� ھ��ز( ا-,�$+��ن ��N D@�رم ��� ھ�ی �. و ھR�� &I ، در ��ودز��$.B(� ن آن���  
�ن ا$+�$. (��� دو �D و $	� 	B	� ر�I) ل در�� �� ��ن را  !L�L �ن ھ�ی�� � ط. ا�5 ھ�Y$در ��� ھ�، �� آ

�ر و�	�I" از S�T � $� وه اد�& داد  از!�ا�C ا�5 ��� ھ� 8�ا$�ه �. ��د، I) ن آواره در دا8  و �8رج�	B	 
�ن �)	�ب ـ �>.	B	� دو �لو �B(د�Uا�� ،  ًM��)  .$از $#" رو�. و روا .$�	B	� ��N و .� &B� D� ه و�Q=

� در ��ی 8�د !�R�. از �U	Q& و $>Q& و 4"-��ری ا�& ،��H"ضاز $#" ز4�$. �� ( .B���M. و ��$ �� �) ،
�[	\ ا$�وه و $O"ا$.  8�د ��� =  ���"	X���� .�.  
�ر و�"ا$. I) D=� د� �	و $ D� ن ا$+�نو از د�& دادن�	B	� ن ھ� و�	B	� ل و �"ھ�  و�B(� ب و�ز8�. و �)	

�د، �U	�Q. ا�&8�ردن $#� و آرا�
 و �Q2تI$ �� د��  �+	�ر ، اظ@�ر �Y$آ ،&Q	U� 5=" از ا� �	!# ��ا ،�	#!
� ز��. و -_��& و �+	�ری ھ� ،��. �,L ا��0�ان را �. ��زا$���� ا�)�د دردا$O	L و T. آ��  ،����ھ�ی و ��

	Q& و و $>Q& و �� ا�5 ھ�� �U �"دم ��، �� ا�5 ھ�� درد و ر$Sا(a"�& !#	� ا�5 ا�& (� ��؛ $O" آن $	+�و�"ا
� در��. & و ��� و �Lن و ��0. و -+�د راا�5 ھ�� �U	Q وا�). و ا[B! .B  4"-��ری و 8�اری ھ��ز� 

��8��I$ آن �U� ًM]را$�ار$�  را ا$� و ا  B! 5ا� �) \I)  .و �"ای $;�ت از�����. $�آن ا��ا   
�د ��ھ. 4"-�5" راRاز آب 4  آ"  a�Rب ا"E �U� .ه ا���	�� �� ھ�)  �<	R�� "ی در	ھ. 4��د "� :��N	5 ا�& (

�ب ���Bی=�ر ��ھ. 4	"N �� ،د��د ��د. �"د (@5    ھ�ی (\ ��ی را �.4ِ  ی اش در آب �R=� آب 4  آ �	را$��
.R�� $از آ ��ر �. ("د، �� �@"��$. =(Q! �;ری�0Rأم �� د�  !.�) .� �= �� (�ری ا�& (N 5ا�" :&A4 وی ��

�د �. (�...." ��ھ. 4	A4 "&: "و =� آن را 4   آب �. $���� 5�"د��ن ده از ھ�	Rآ،��) �N  ��) .� د�Rآب را 4  آ
�N "ھ �= "�I	� .ھ��ھ  .��"	� .� .O��"4 دم و ھ� زن و -"ز$�ا$� از�� �O	"م. ا4" ا�5 (�ر را $>��، ھ� 8N "
� آب 4  آ� "�I	� . (��� و�ھ. ھ� راه ��ن را �4 ��د، ��د �R"	� ر�    ." و$� دا8  =

� ا$�از  $�ا$+�ن��� ا-"وز و 	�����اران د���ر (�ر ��"A= وI)ر�  �� L	$ .ھ��ده (5 و �R5 ا�&: آب را آ	�ھ
و �"ا�" �D  دا$�� �.$N	Lی � �� ��ر �" ��زن ھ�B. ا-,�$. و و X"ور ذا=.  �"ا-& �O	"! �	�����ارا$. (� از

�ا ذرهH= ق و و��ان و �"ف ا$+�$. وM8از ا  �  $Q"ده ا$�. ی�
�د، و ��� ھ� و 8�$"�Lی ھ�ی �. ���ر��� ھ� و ��ود N@  ��لو در =k�"A و د���. ��"A= 5	�ھ  ]�� �) ،

� ھ�ی ��$"� �ھ�	5 $�(+�ن و���"�&  ھ�	5 ا$+�ن ھ�ی $��>�ر و ھ�-���ا$� و 8�دk$���"Tد���. ھ� ھ+���، ھ�
8��.، ��� ھ� و �� =�Q آن، و�"ا$. ھ� و -H" و آوار4. و �	� روزی ھ� !B& ھ��ا�&. و (lا$��
 (lرو  � ا4" �

��ه طCB و =k�I   ن$��A. ا�& (� در �	�ن �"د��ن �� و��د دارد و ���� و ��$. آن ھ�	5 �	�����اراد��ه ��د، 
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�"ان ا��ام و  :ھ+���ھ� در �	�ن ا��ام و در �	�ن 4"وه ھ�ی �FھQ.،  و د�& ھ�ی دراز آن ،��رت و ��ل دو�&
.QھF� ر�4نL�.  

 m	9ن ھ" رM) م،و�� �Lب �� �) .QھF� "Qا�& و رھ �4�$ k����H  از  (+�$. (� ،�	��. �� دو�R�"دی وا�+� ��
�ای �	��. و دو�R�"دI	T "و ھ ،���) .� &���� "Oد� D"اه  ی��ھ��ر ام و �FاھL� �� Cر�4ن و �"ان ا�I) در

(�ر ��ن ھ�	5 ��ده ا�& و ھ�	5 ا�& (� ا�5  �� ا����aی �D دوره (�=�ه، ،=� ھ�	5 ا�"وز ��، از ز��ن ھ�ی دور
�را$� =� 8�دو ا� 5�FھC را �R�0\ آن �FھC  و ا�5 ��& را در �"ا�" آن ��& ��م را !B	k آن ��مI�،  �	� رھ� از


��I= "دازد� و �8"، و ��� و -�رغ از ھ"o� ش�
 و $	! ��  ، 2"وث �	��وز$��"A=" :اق�U� �و �>��& (�� ـ �
 "!5) &��دوری و $A"ت ا��ام از �D ��� و ا�5 (� ا�5 (�ر در دراز ��ت، $� ا�5 (� ��X  CQ-  از�	��از و �>
 .�� ��د، (� .� "Oد�&د�����ر را $	L در �)"ض �8"و ا��MHل  8�د ��ن �I)  .. دھ��ار "�  

� د�O"  ی ا���"$�.،(� ا�"وز در �"8. از ���& ھ� �$��0.	B! .<� ...ب و�=��ک ھ�، �� در �� m	- در �"8. از
�Iک، ر����Iع آور و و��در د���. ھ�ی =�ر�0. و �	��& ھ�ی $A"ت ا$O	L  �. ز$��، ���0ن وا�)�ً =@

� و ��د��ی و 8�دT"�& ا�"وز دارد.I	T C��) اران�����	و � ���F4 اران�����	�   
� ا�&ا�"وز و $A"ت از �D د�O"  د���.��F4 ر ھ��;A$و از �� ا r	�! ر�	+� �. �+	�ری را !H	�ه �" آن ا�& (

�ع را E�� از و��د و��ت �	�ن ا��ام �� ا$+�ن . ا��5	�ن ("د $���Q �� ا�5�R 5 و �� ا�5 �"ھ�O.ا�5 �I	�5 ھ� ھ)
�ر و �	�ن �FاھC، و��=. (� ا[Mً و��د $�ارد،I)  D	$ &	$ �� ا�5 ھ� k�ھ �و �Q�] CB& �. (���. �. دا$	� (

� ا��T5ک � �� ��  <I� .R. ز$��، و�ر د�& �)  .Q�"- د���ر ��ده و ��� �� ��� ���ر�  در ی �	 �����ر�8
� و ا�5 ��و ���� �  $�. ��د. ��ا�  =;"�5���N k دھk ا8	H� "	��ً  ،او را ����ه ا���A4 5ا��� ��ده ��2& $ ر را ��

8�د را -����  ���M<Iت ھLار �ُ  "�C دادن ا��اً �Mل(R��  @N 5	$��ر ��  )�ی �� و ��� ��� ھ�ی 8I) در 
�د �� $�. ���� ی =JB و ��$�Oاز)	& ھ�و �T@�ن ("دن وا� $	+&� �� �� ھ	t و�� .   

� د��ه ا$�. در وا����] &0� ���  �"دم ا-,�$+��ن از ا�5 $��	�و ��آرا�� ھ� و �# �"  ھ� ��در ھ 	 ������ و 
 ندر �+� ا�� �د �*)د و از ھ ��'� ، دوریدر �#)ر �� و و��ا�'�ی ھ� و �#��ر ھ� ھ� و &�% ھ� و و��ا�� ھ�

� �Nر و $��Nر $�. �� $�. �	�	� و ا��. ا.)ام) ،\�3=�� ،��"�FT،�	اھ� ���� �� ھ� ز4�$. (�	�. $�. ، �0�اھ	� �� 0$
� !� �	�	� و $�.) ��"�FTاوت ھ�ی ا�;�د ��ه ��ن �	�و در  C	;$�$ اران �. آ�"و و�����	� &I� D� u��=  &A�

�د، روزی ��I$ و وط5، ا4" از آن ا��"از DB� �� �"دم �"ای ��ن اھ�	& دارد و $$ �) ،�را  8�ار و ا���Aده �
��ق 8� rB�� .�+	$ �8�اھ� ��$�� "� �$ �  و $� (Mه!! اھ� داد؛ روزی (

� �	��از و �>��& (5"$� و =�ر�M= .0ش ھ�ی ر$�Oر�"A="،  ��ص از ز��$. (� ا��)��ر ا$BO	m ��م �U8 ��
4�$�ن آن��ن ��ه �;�ع و !�QاR"��5 و $�8�اده ط9M. و �"ز�	5 �� $@�د، و از ا��)��ر ا$O	m و ا��دی 4N �= 

�#�R 5	�و د-� 4"دد. ��<8"ه ���� ،ھ �	H!  &B�� ������$ا�5 ��ا �B� ری�	��راه  را �O	"د.�"�& �Iِن ��� ھ
�4	"ی از ���B� و �. و دوری از ھ��5 ا�&:د�	�ھ ،"O�� !ر�I) "دم�م ��و��ت =  

 &B��I	�ھ� ھ �8�د ا�;�د ("ده ا$�) �	�ن ا��ام و ا$�. ��ه �� ��ن ھ� ا$�ا�8 �)) .4�	I) ه ا$� �"ای�	��) �I	�ھ 
�د. ��� ا-"وزانI$ ا�	T .B� راه CاھF�  "<- �4ه در t	ت ھM<I�  � 5 راه�-�� 
و  ��O"از �> �"دمو ر$;

�ده ا$�.  ��� ���Q$5	�N 5�-�� ور دا��5 ا$�#�ر از ا�5 ھ� �"ای�Q��. �N	5 و 8�د-"� .Q��x ا�& یراھ. 8
8�د �"دم ا�&؛ �"د�. (� در ��� و [yB د�Nر در kA	& ھ+���؛ در ��� (�ر وظ���ل و M� اری، و�د و د�

و رو��$	&  ان �Lرگ"ا$� ا�"اف و ز�	��ارو در [yB از �@"ه (I. ھ�ی ��� ،���از آ�	C ھ�ی $��. از 
  !" از آن ھ�-���= 4�"اه و -��� و ��(�	&

� �"د����)� ای )،�$"Q$ "+� 

 �� ھ� در آرا� <�،����� ��ق �O��  D" را درک $>���، �� ھ� ا!���د $�ا��H� ��
�ر ��ن�د�O" ا��"ام $FOار$� و 0$�اھI) تM<I� � D	=ا")�و ��$�$. و ا��"ام F4ا��5 ��  را از راه ھ�ی د�

8�د (��� $����Q و دو�& و د��5 را �> �Eدی و�Q@� ر و�I) .R�(= و �(��� ��O" �  (��� و در را���ی =�
� و -��r و -��"  �� =0I	} $>��� ودر��. I	T &���� ھ" دزِد $��>�ر و �Q�+� د ("دهو د<ل و��ا!� "�  kر��

�I) ر�� �)�دت 0$�اھ ،�$�+�oر �� د�& ا��Iن �� �. �+|�R	�. ر 8�د راا�� �	)��R�� ن و��و روی ��. 4 �	ر� �
   � د��.�آرا�. را 0$�اھ

�ن ���د، ��4ه ا�5 ھ�� ���& و ��0. و �"ارت ز�" �" 8�د �"دم  و ��;	�ه ا4" د��ه�� ا�5 �+�ب N ،&��t	ھ 
� ا0$�ا�� و�&t	$. $� و ھ��ز �	��������I؛  ،$� و ھ+���ه اھ�9. را (� !��  =��م ����0. ھ�ی ��ن ��د $� آنه ا$>

t	�4ه و ھ �	��� ا-ه ا$>�"A= ھ�ی ��رھ�ی �8ر�. و �	�����اران داk$��O  �� .B8$� �"ای a�8. ("دن �"$��I)
�رھ��R. و ھ����FT "O"ی د�& �� د�& ھ���O" ��ھ�� و I) د و $;�ت�� و��ت $#" و  ��ن �"ای $;�ت 8�

� ا�5 وا�)	& $�Iه ا �ت !�  �"���.و���� (Mغ ھ� ھ�� �	�ه ھ+���!و ھ	t �4ه ��) �$   
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�ص U8 "دم ���� در�ب. �رو�5 ا�& (� و��ت $#" و !�  در ھ" ز�	�� ای $� ��>5 ا�& و $� [� در [� 8
�ره ھ� ز$�4.، اد�	�ت، ھ�"،<A� ،�A+B- ،5ورزش، د� ،.H	��� C=�<� دی و�Uه ھ�ی ا����R	� و �	��.، �	= ،

�ع $#" دا���  داB8. و �	��&��$D داری، ، =;�رت، $)��ت ��دی =�ز���= "Oی �"ف ھ�ی د�"� D� �8ر�. و
�. ��زد و ھ� �CQ  و ���  �FT"ش ا�& (� ھ� ز$�4. را ز���Qه و 4�ارا ��ت�����. ھ�	5 =��ع در ا->�ر و $#"

� و در $@��& �CQ =>��  �	�ت  =��لI��$ر ا�I) .�"= 4و .� r-ا�0�اھ. 0$�اھ. ���� =� �"دد، ا�� در �D ز�	�
�ر و آزادی �B& و ھ�O"ا9. "و��تو و��ت $#" و !�  و��د دا��� ����؛ و آن ز�	�� ھ��ن I) در ��ب  .��	�

�ر، (�=�ه ("دن ."ا�& و ا��MHلI) لMHر، ا���I) ی���"و	ر، $�I) د-�ع از  �) .$�O$�O	� د���ن .� .T در
�ر ھ+�I) .=�Q2��  و���) .� �B8ا��ر �I) .B8ر دا�� ا�� "Oع د��E�، !Lت و آ�"وی �B& را ��<=" از ھ" �

� �" �D د�O" زدن و �	�ان را �"ای �	�O$�Oن ط��ع� �8�اهدا$+�5، ا�5 ا�& وظ	kA ��؛ $�� ،  .R�,� و ��-�"ت
�رت $���Q $�د��ه 4"-��از وا�Q و��ت ��5�8!] t	ھ �� ��د! �=. ا�& (�    
�ن و ��ران 4�$�4 داB8. د�E �ِ��- &ِ�"T�B.	�����اران 8�را ھ�	5 ��< و �� ��� ("دن د���ن (a	\ � ا�5 (�ر

� ��ن�"- "�I	� �N "اھ�� �+�ب ھ�ی ��$>. ��ن را ھ�� �	�ن �"دم �. 8�"A= 5�8ا$�ا �� ��ر را  �+�ز$� و (I)
 �-��� }A� ای"� uH- د و��ی =�Qھ. �8� �آن !�ه از  �� �� زدن �� دھ5 و ع ("د؛���� �"و ،��$"Q	�O$�Oن �

� T	"وی از ا�5 �	�����اران� �) .$�4��+��، از روی ، �� �� دR	  �~و$	+� ���. و =)CU ز��$.و ا��دی ��ن $
� ا�5 �� آن، �� از �� از روی (	�� ،$�دا$.� &Q+$ رد4. یور و!�اوت�8"� C$ھ�ی ا�� �  و �� �� T	"وی از 8�ا��

�م �.QھF� & و�و � CھF� & و�م و ��� k	B! را "Oید� ) .� D�"�=�.T و در �� ��"A= ���I=  ا9.و�� ��L� 
�ر  �	�نI) "دم در�ھ+���.  
ھ��ز ھ� د�"  O	"ی، =�زه ا�&"، ���� �"وع ("د، ز�"ا�� ��Uاق ا�5 �50 (� "��ھ. را ھ" و�& از آب � آره،

&+	$!   
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