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  روای� ی��
�د�� دو�� دا����، 
���ه	ی� �� 
���اه	ن ��
	 و��د ��ف ،����	
 � و ��ش  

��� �� از �س�-� و ی, +�ا��� 
� ده* دره ا��	ده و'�� 
� �&%س� ��... �"�ب 
�د

��د، ��، �� ه�5 را  �م ���	�� 
�د، �3 ��. ��د
�د+�، ّ�� �&%1 را �0ض ��

�� �س���6%� دی-�  �5+ �  .�ر

 ���� �
ا9 
� ر��� :ح�ی� ه	9 ���3ا+��ه��	ب. دا��در �ح	�7 و �&	�1 اد

�� ;�	< �

� در
	ره . �"=�در�ورده 
�د �� �داب و ر��م و ��* �	ر9 را 	��


س�-	ن '�ار  +-	��� 
�د �� ��رد �"A و +@�ت و 
� �ی� 3="	+� �<�ه6ح�ا9 �ح"�

�� ��� .  

�� ���@ "�C@ر ا���� "��
	 ���را�@�Cان ، ��د را ای�-�+� +5� دی�، ��ا�	. ا �@ 

�+�D را ��. ا+�ی"���س	ب دارد، 
� ای* 
�د �� 
="�� رو��@�Cان :	ری,��ده ،�@ 


	ی� روی; ��C ��د
Eر 	+5	ن  @�� ،����9 �3ی����, و و��اس و . ا+�، +<	ی� 


� �	ر 
�د ;��3 .���� 	� �
=* ا��، �-� ای*  �ی��، +	در�� و دروG @� ه� >� 

���
�  �دد�� در	H اش .�I�I ن را	ر E
وار :�Cار ��دن، +J	ی� +	دا+�   @�	ر 


Eر 	ن ه�� و ادب ا���ام ویKه. دا+س��� �
 @� 3=	�<�ان ا9 دا��، ��در 0=* �	ل 

��د، ا��ا�EOم �	، �دم و +�ح و ���� و 0=س	 و �ح�5 +=س���، �+J	 را �س�Mه ��

�ن >	'�9 ، ا�س	+� :�را:� �� ��Pت ا
�اه=A �%=���7ی� 
� ای*�� 	
 9�50 ��� 

���ش، ��د را ���Mن �	��، زی�ا ی�Jه ��ش را �=�ه �	�=�ه 
� او '�ل داده 
�د، در 

:5	م ز�=* ��O	ن را، 
� او و 
�O از او 
� «�6ر:� �� �ن �3��, رو9 ���; را 
ُ<�د 

و ��ا 
� ا
�اه=A  @�� » �اه� 
�دذری� او، 
� �	�C=� ا
�9 ده�، و ��ا9 ای"	ن �
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�O از :� ... ه	9 ای"	نو ا�	 :� �J0 ��ا +-	ه دار، :� و 
�O از :� ذری� :� در +س7«
�د 

 �� ��	
 9�J0 ن�@� ��د را ���Mن �	زد، +"	ن 
َ
%

َ
ه� ذ��ر��M� 9ن ��د، و  ��� '

��@ۀ او ���� +"�د... در �=	ن �* و �5	
َ
%

َ
�ن �1 از ه� ذ��ر +	���Mن ��  ��� ' ،

����اه=� 
�ا+=�  @� ا � ����. »'�م ��د ��XUY ��د، زی�ا �� �J0 ��ا �Cس�� ا


� �J0ش 
	 ��او+� 
	ری�O	�� و�	دار ا�� ی	 +�، اول :�<	+; را 3	ی=*  1C+Z� ��

�ر9 ی	 +�، ا � ه��ز  ��� '%@� �=�=>
 ،�="C
اش >	'� +�Mرده، 
<�ی�ش و 

�� +=س� �� ����=* و ����ی*، ��� ��د را از ا+]	ر �ی	 �	9 �-@. ��-س	رش ��=�

����؟ �ی	 ای* 
�ان ��O	 +=س� �� �J0 ��د را 
	 ��Pت 
	ری�O	�� J�3	ن ��

  ��3	+��؟��

�'	9 0%=5ح�5 �5	ل 9�O�زاده 
� �3[ 3=	�<� ا��ا�EOم ���را�@�Cان، ��دو�� و �=	م و 

دا+س�، در _5* ��د ��  
�ا9�+J	 را :C=�  	ه�و ����9 و �	�^ اY�0	د دا��، 

��C ��د ،�%5� �
 �%5� ،�5%� �
 �5%� ،E=+ ن	+�
	ی� رو9  @�	ر  �Cرا . ای� 	J+�و 

ه�  @�	رE%� 9وم �<, و ��-=* . �aی���+ '=� و ��ط �ونورا+� 
� >�ن و >�ا، 
دی*

��  .��دن ا

�; ز �=	ن ای* �3[ :* �9�O را 
="�� دو�� ��اZا�� �UY+ *ر9 دا�� و ای	س=
 	


��ا+�+� و از او ���را�@�Cان 
�د �� �9�O را �	9�0 ��ح&�، ��ه<�، 
�=	د �ا ��

�� �%6	�
� دی* و ��هb و ��* و �داب و  9�O�����، و ی	 �+	ن �� ��0� 
�د+� � 

bY0 دم�
�د اش �ا، �	+�� ���+�ه	9 دوران 13 از ز+� 	+���ا�	ت وا
س�� و ی,   ...

دا+س�، :�ی* �	�0ان ای�ان �� �9�O را ��د��، 
�1C0زاده�ح�5 �5	ل%0�


� دی* و ��هb وا
س�� 
�د ا�	 
	 ���ی�=* و ��ه<=�ن از ز�=* :	 �� 9�O� ،�@ 

�5	ن :@	وت دا��، �س� 
�د �� Y0%; را 
� �	ر ���ا+�ا��، :	 
�ا+� >� >=E +=	ز 

�ن را �� ،��داد �� ا+�رز ��و ��3 و
� ا+س	ن ه	 ره��5د .  @��5J=� و ��روز 	ر ا

���5	+� و ز�=�� را  @� ا � :5	م ��	ب��. �ن ���� �� +=	ز 
"�9 ا�ه	9 دی��، 
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��	ن و  %س�	ن ره��5د +�ار+��

-�اری�، ی, �6م  A. رو9 ه�ب ، �ی���	�� 


�ا
�ش  @�� ا��، در ه�5 ز�=�� 9 �6�O��5	+� هE=< �5  @�� ا��، ا�	 �ه	9 

�دم را �زار داد، +<	ی� 
� دی-�ان . ا��ا�Zق ز�	+�  @��  ��
ای* �� +<	ی� ُ�"�، +<	ی� 

�ز و X5I و �س	دت �=�ان داد، 
	ی� 
� هA +�ع ��J و �ح<� و ه�5اه�  �
+=�+e زد، 


�ان +"س� 	
�AJ . دا��، +<	ی�  7

=	ن �	ده و 
�ا9 ه5-	ن '	 	
ه�5 ای* ره��5ده	 

fس �", و ��&�5 . و در�Y� b�� *=�ا������ ا�I ,و ی . �
 ,�3 	

	ی� �+J	 را 

�د�� Eg��+	a< ه� ��ا+��ه و . زاد ،��در �	�� ��  @�	ر �9�O زی<	 و د��"=* ا

ای* 3=	�<� . :�اوداز �J+ ;�Z	ی� زی<	ی� ��. �	زدا9 را �&�وب ��ی; �����+�ه

�ن را : =�، �	+<� و ه�5اد
� ه�5 �M%: و �ر، �=�ی�	9 روز 	د9 و  ����
� ��ده �&

9
�د، ���O� �@ :  

  �0ب دی�ه و :�f و :	�=, و روم

  ا+�و��� �J	ن  "�� و دا+;
  

  ز ه� ��1 در +@1 3	�; 0%�م 

�������@� ��ده و 6ح<�   


�ای* +5�	�
��زاده 
	 ��	ب �5	ل. ا+�ی; 
5	+�:�ا+س� �	+�� 3=	�<�ان ادی	ن، ی, 

��	ن و زاد 
 @� ا � �د���3��� �سi%� دا��، ا�	 ���

�+<	ل  �+	5�� b�� 9	� �

�"�، '�7 و G	رت و A%k و :<A� j=O ی�Cی-� را ���5 ��ر��، د�� %س�	ن ��

�5	+� رواج داده� b�� ���� ��5� ،�+ا�د�� ���زاد و �=�ا+	ت و ��، ��J و و�	 و دو

�� ��"=
 �O=>I�� .�� +�ن	ا9 ز+�ه ��
 9��"=
 �ا��، �=m �� ز+� �، ارزش 

  . �ا���� �� 
-�ارد+-

�Eو+� ���ح�5 �5	ل�=@�-� %0� �
 ����9�O �=�از 3=� �

� �	ی� زاده  	: ،��ر

��ز+"; �� ;+	����ی�  ���	ر ��د+� �� از >	�� 
=�ون ���ه، 
� >	ه دی*�� دو

��رو9 و n �%Gزم +=س�، �Y	م  @���، �9�O؟ 
س=	ر ��ب، ا�	 زی	ده��. ���ه ا

�+	5��  : +=س��Y� 9�O	م 

�+ِ fZ�
-� رو9 ا�Zص 
� �	3 �-�    �+ِ f	Eّ0 9ت 
� ا  
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�9�O را :�ه=* 
� ��د 	 
� ��ج �5	له ای* ��ف �
زاده +5� ر��، :�ه=* 


� ��ج ���� �=�ا��ی* را  @� �5	 �s= �ص%ح��. داددا+س� و �س	

�5+�� t"0 ،*� ��+	� ،او �
 ،�=�	�"
و��	+; �	ی� د. ورزی���	�=�، ا � روز9 

��Y: 9�Oی<	 G=�0	د9 
�د. ��د+��5� �t دا���� �� ��ز+"; �� 	
. ر��	رش 


Eرگ �=�از s=� E� �
و'�� در ��اب 
�د، �9�O را در . ��اب و ��را�� +�ا��، 

��ا��، ا�O	ر و'�� از ��اب 
� ��. دی� و 
	 او ��� و �� دا���	nت  �+	 �ن ��

�� ��E�6<ح و 0ص� و . ��داو را ز�ز �	
��ا+�، ��د و ���b �%=	ت �9�O را 

�3�=� ��]�ر �9�O از ای* و �ن  @�	ر، >� 
	ی� 
�ده 
	����د و از ��د ��:@س=� �� .

��و �� 9E�+	�ر�=� و ��د و 
� +�	ی[  �+	 �ن ��ه	 ��C ��ر�� و �	�0در :M=7 و 

�Cی�ب �	M�+اش را ا�9 ه5=* را  @��، د��د و ��O����5J، ی-�ان +5� @�، �ر9 

��  .��]�ر دی-�9 +�ا��� ا

زد، در 3	�s، یC� دو 
=� از �9�O ا9 ��ا � �س� از او �3�"� دا��، ی	 ��	ی�

دی� �&	ب +"�ه، �Zم ��د �M	I<; را �&	ب ��ده و ا � ����ا+� و  5	ن ����

�� ��	C��� 9 را�O��� ����د، �+�Yر �� �
 bI	M� �%6�� �� ،�@  از ،��ر


� Z0�� �3ی�ش، �� :C	ن �� ،��Z0	+ 9رو�داد و ���  .ر

�3��=*  ��� �� از �3ر  ،�Mری �G9 دا	ا9 ��د >�
یC� از روزه	9 ��د ز�س�	ن 

 7=C": �=
��	ن �C	ی�� ��ا+� �� از �6 و ی	زده �

	'� �	+�ه 
�د 
� :* ��د و در 

��� �س�،ز دری	9 50	ن«: ��، �C	ی� ای* �����
ه ه	��ن و دری	 �@� ��د/  


س�« ...�+	-=
��; �C� �6Z	ی� ای* �� �O� �5 وC� �� ��� �
�G ا9 از

�� �	ر 
س�«... ا+�ا��ه5-	ن را 
� �-@�� و ا0&	ب�O� �5 وC� ن	از   >� ��

  . »ا�� و +J=; درو+� +Mس�

�ن دی	ر �=@�� او  "� و 
Eر ��ی* �Y	م وزارت را 
� او �ح�ل ��د و  A�	� �� 	&+� 	:


� �س	دت ا��	د+� و ��=* 
�د �� دور و 
�9ه5 A�	� 9	ر ه	از � ������ا
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���C
��وع ��د+� 3"� ��ش هEاران 
� �ی�، :	 �	�A را . 
=	+�از+�ش و �%C; را 

. :ح� :	H=� '�ار ده��، 
� او >� :�5J ه	 �� +Eد+� و >� 
�9 ه	 �� +س<� +�اد+�

��
 �iI�: �
دا+س� ه� >� ��. �اه	ن :* در ده�ا�	 �%, �ح�	ط :� از �ن 
�د �� 

����Z6ح �ن دی� �� ا:J	�	ت �س�دان را 
	 ��د ای* .  �ی�� از رو9 �س	دت ا

�A=C :	زه ر�=�ه . �A=C :	زه ر�=�ه ��Uح �	زد و 
� او �t د�	ع از ��د 
سa	رد

  :و'�� ا:J	�	ت ر�=�ه را ��=� 
� د�	ع از ��د �3دا��، از ��%5 
� ی	د �ورد

	&� A+ب+�ا	دی�ه ام در ��   



�ی�ن >� ��ر ،�
��6 n	
 �  

  اb&0 9، ای* :�w�؟��ا ر�� و  @�

  :� �	ی* رو9 دار9 
� �س* '�5 

;Y+ ه >�ا	ت در ای�ان ���
  


� "�� دی� �M
 *M�  ��=� ای* 

����  ا�M>C=+ 9 ای* +� �7C �* ا

��   �=,،��ا ه�D5=* +	م +=, ا

  �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ��اب  

�� +�ر=�ش از >�Jه ��>� ��ر�	:  


�ی* +=�Cی� ��	>+ �����  


 �+	J� �5؟� >�ا در�  ز��� 

  ِدژم رو9 ��د�� و ز�� و :<	ه


�ورد 
	+e و �Gی� � �
  زار9 

��  و�=A%' *C در �m د�5* ا

  ز 0%� +-�ی� 
�ا+�ی;، +=,

, ای* ه"� 
=� را درون ی. زد � ��زاده 
	 ��ا+�ن ای* ا
=	ت، د>	ر 
�ق�'	9 �5	ل

�� ��=
�9�O در ��ام ��	ب ��ا+�ه، ی	�� و از ��د ���C	ی� �6 و ی	زده  ،�=��3

 m� در A%' ��'اب دی�ه ؟؟ ای* �� و�� �

�د و �&	 
�د، �ن �1 �� ا
%=1 را  ��

�� ،����، ا��9 وا_ح و ���اول ا��د�5* ا	>
 Aا+�، دروغ ه�: .  	:
�د >�=* 
�د 

�ن ه�5 
�O و�=X ه�ش و �	�]�ا�	. و :	 هس� >�=* ��اه� �	+� 	
 9�O�اش  �ی	 

�5+ �� �=�دا+س� در �&	 ��ا+�ه و ی	 >� �س� ا
%=1 را 
� ��اب دی�ه؟ 
� +]�ش ر

�9�O، در ای* �	 ��Y=Y را �	ی� 
� Z6ح و �ص%ح� روز 	ر، ��3	+�ه . �< 	


 و 
� ا+-=Eه و >�ا ای* �C	ی� ه"� 
=�� را در �C	ی�� �6 و ی	زده 
=��  �&	+�ه

�+�  �Y=Y� ،ه��� ��=
اJ�3 9	ن ��ده ؟ از �&	 �O%�م �� �+�D در ای* �C	ی� ه"� 
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���ز ا�� ی	 ره�5	؟ ا � در
	ره�
اش ی	 �&	ز 
	��؟ �ی	 ا
%=1 ز�� ا�� ی	 زی<	؟ 

  دروغ ���ه، از �� ���ه؟ �ی	 ��ا، ��ا�C+ 9ده، دروغ  @�� ی	 3=	�<�ان و دnn+;؟

��	ن و  %س�	ن ده روی; �zC ��زاای* �C	ی�� �� �5	ل�
��د، از :5	م �C	ی	ت 

]=J��@-� د:� و�
 �:E=-+ا .;��3�� ;=3 �
�ورده	9 ��اوا+�  .;�ه	ی� �� �3

�� s�	3���9�C را ��ا ��. ��ا �O
�� �� ���C	ی� ��ا و ا
%=1 >�	ن ُ�  ��


� ه5=* ه"� 
=� ا��@	 . اش +����6ه	 ��U در
	ره 9�O���د؟ 13 >�ا 

�� �

س�ای� و ��ا+�� 	+; را  �=
:�ا+س� �C	ی� را �@ص7 :� 
س�ای�، در �6ه	 


�ا+-=E+�ه. ه=&	ن �ورد ،�+	��ی	 
�ا9 ��ا+�� 	ن �	�b . ه=&	+� �	�0ا+�، �=%س�


�ا+��؟  @�	رش >-�+� 
�د؟ >� ��س=�� 
�د �� �}Z از+5� 9E=< 1=%
ا+�ام ا



�د، دا��؟ ���� 
�د ی	 ��+z؟ و ا �  1=%
=���ه >�	ن �سح�ر �5	ل و �5	ل ا

 �M
�ورد؟ >�ا �
دی-�ش >� +=	ز 
� ای��C ��0�  �دد �� او 
� زار9 
	+e و �Gی� 


� "�-� هA دارد؟ �M
ّس و ا�	س، ا�س	س 
ُ

� "��؟ �-� دی� در ا  

. »...ام در ��	ب+�ا+A �&	 دی�ه«ا9 +�ا��، 
� �C� E	ی� زاده دی-� د5��G�G	ل

در ای* �C	ی� ه"� 
=��، هEاران .  ���ا+�ی"� ��زش �Gق در ای*�b و رو

  .ی	�� و هEاران :P	ده5	ه�-� ��

�5	+� و دnnن ��Pت ا��ی�، در ز��� ا
%=1 هEاران 6@ح� �=	ه � b�� ا�<


� ای* ه"� 
=� ا��@	 ��د؟ را��; >=س�،  	J�: ،او �ی	9 در زی<�O���د+� و 

=%

-�ی�� �� ر'=b او 1 را ز�� +5	ی	+�+�، ��دروG; ��ام؟ �ی	 �+	ن �� ا ���� –��ا


� ز
	ن 
� ز
	+�  زی<	��؟ �+	ن �� ��–��Pت ا��ی�  ،�� @��� ا
%=O�� 1@* ا

���� �U0 9�
ده�؟ �ی	 
� و �Eه و ز��� و ��ب  @��� �� ر'=<;، ��Pت ا��ی� 

6	�%� را��� و دروغ +5	ی� و 
� +5	ی� در �	وراء �J@� ،�O=>Iم و ��O	ی� هA دارد؟ 

��؟ �ی	 در ��ا�� روز 	ر، در ه�5 ا��ر ز+� �، '%A در �m د�5* 	&� �
از �&	 :	 


� �Eg�	ن >a	+�+� و �� �D+�از �a< ... 9�O	+�� وارو+� ��Y=Y +=س�؟+<�ده؟ 



 7 اولروای� 

از ای* ه�O� �5 در :&%=7 زی<	ی� و �0ا�� ��Pت ا��ی� ��وده و ای* ه�5 ! �-@�	

����، ا�	 در وm6 زی<	ی�ز��� و ��ارت �=U	ن 	
 *M �=
اش 
� ه5=* ه"� 


O=� ا��... ا��@	 ��ده 9�O� �>� در :5	م  @�	ر ��: 9�O	P'	:� . ای* �=�ه، از 

هس�، ا�	 ای* :�	'P	ت را در 
���رده	9  �+	 �ن 
	 ��_�ع و ��_�0	ت �"Mص 

	+�  b+ی, �3ی�ه از ��ا 	ء و ی�ی, � �

�-�9، �=��ان ی	�� و 
�ا��� �� ا �  �+� 

�ن را 
�  �+� دی-�9 ����=
 . 1=%
�	ل ا � �9�O �=�از در :&%=7 ��او+� و :حY=� ا

 �Y+ �
ای* هb%U� �5  @��، >�ا 13 از � 	ه� از زی<	ی� اش،  @�	ر  ���� ��د را 


� ه5=* ه"� 
=� ا��@	 ��ده؟ ی, 3	9 �	��ا �� 1=%
. ��-�+C"=�ه و در زی<	ی� ا

����5	ل 	
:�ا+س� �U	ی; را در ا+�ی"� �9�O دا��، +5�	ی� �	�%� �� اززاده 

��Oی	 t"0 «�-� ��دش +<�د ��  @�� 
�د . 
���رد 
	 ا
%=1 ��رد ا+�Y	د '�ار +�ه�

 Aه 	
  »3=; :س<=ح �wZ, +�ود دی� ر�==+ /A	�E=د و ��Jت 


�ی* ��Y=Y د�� ی	��� �� �=U	ن ر�=A +=س�، �ی	 +<�	ل �� ��  9�O� A=�=
	ی� از 

او ا+�]	ر دا�� �� 
� �U	9  @�	ر  ���� ا��0اف و 
���رد 
	 ا
%=1 را ��رد :&�ی� 

  +]� '�ار ده�؟

�'	9 �5	ل �=�	C� ،ت و :ص�راتZ=M: �+�  *ای�دزاده را دو >��ان ��� . �
دی-� 

��� و �� :	 �+&	 �� ا � +Eدی, :�ی* �1 و �	رش ��،ه=� >=E ا5�0	د +�ا�� �@ 

 @� ا � ��او+� 
	ری�O	�� ��. ��د
	رد، 
�ان هA �, ��ا�� ی	 
	ران ��ه�ا ��د 

ا��g@ُ�ا�%�، �ی	 ��ا . اش دروغ  � 
�د+�، >�ا ای* +EدیC	+; هA +<	���و دnnن ز�=��


	 :5	م 
	وره	9  ���� ��ر +5�هA دروغ 7=M: ن و	؟ ای*  5���-� . ا�� � ا

�ی	 ��او+� د�5* ��ی; ا��؟ ا � ؟»دروG-� د�5* ��ا��«+"�=�ه 
�د ��  

ه=� . ر�=� �� هE=< �5 رو9 ه�ا��زاده 
�ی* +�=&� ��+=س�، 13 >=س�؟ �5	ل

>=E وا'O=� +�ارد، ا � هA  	ه� 
=�اریA و ی	 در �	ل روی	، از �&	 
�ا+=A ��ا�; 


=�ار9 و ��ا�; روی	��؟  
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��� و ��
	ره	 
�ادرش 
� دی�ارش ���C	ر و :Z=Mت درهA و 
� ���=� او را از ای* ا


�ه	+� Aد. ه�
 �{>0 ;��� .�� ���روز���Y� 9 دروغ و . ا�Eود
� �C	�=� او 3=�

�ی	 دروغ 
�ا9 ��او+� هA  �	ه ا��؟ 
�  �	ه او �� . را��-�ی� را 
	 او ��Uح ��د

�� � �=�
�ا9 
�� 	ن  �	ه ر 	J�: "� �� دروغ  �0�� s����؟ 
�ادرش در 3	

 >�	+�C در ���Y� bس،  	ه-	ه� – �	ه +	�3ی� ا�� و ا � هA ا��، و��د ��ا 

 ����دم 
�ده ا��، �-� –ا�	ره ر ��
 ای�&	 و �+&	 دروغ  @��، +�  �	ه، 
� �ص%ح� 

 ���@-+ ZY0»E=-+ا ���� ��
� از را ،E=��:�ا+� دروغ ��او+� +5�. »دروغ �ص%ح� 

��	
 E=-+ا ����
� �ا ��زاده از 
�ادرش �3�=�، 13 >�5	ل.  ��Oن ا�%�، ی	ح>� �ی�� 


�ا9 ��او+�  ،��b=0 ا�� ��ا؟ و 
�ادر 
� ی	دش �ورد �� دروغ 
�ا9 
�� 	ن b=0 ا

��. :<	رf و :O	�� b=0 +=س���ه	U=� 9	+� و هE��  *=�D5د ��د، �-�ار د>	ر و

زاد را از �ن 
� ��ر دا���، �3ورش ه	9 ا
%=1 �� ��او+� �د��یC� از �J	رت. ��9

�� و و��اس، درو��  .زاد ا��ا+�ی"� �د��

��ا3	9 و��د �5	ل
	 ای* ه�5 �+	U=� ����
�د و ���دی-� در ��	ی; و . زاده را ��ا  �

داد، ا�	 را ��رد :�دی� '�ار ���3��; ا�J� O:صb +�ا�� و :5	م ��Y�Oات  ����

-�، ه��ز +<س�� 
�د، 
� 0<	رت دی
� رگ و ری"� دی* ��ی� از �C=3 و و��دش ر�� 

���، ���-=* ��» �3>	+-�«از ای* �� در ��رد دروغ ��او+� . +<س�� 
�د
� ر�� 


�د A. ه�س�د � �ی� 
� داروی� ��Mر +=	ز دا�� . ��داش ��ای* دو 	+-� د>	ر ا

��� �=�در ��دش ا�س	�� . �� دی-� در �0ا�5� �=� +��C �� ا+س	ن 0	د9 +<	ی� 

�	�7 ر�� و ا��اج �	ور ��ه و ��ی	�� �� در دری	9 ��و�	+� ��� �
 ����

  . �ار+�+5�

ه	9 �	ل دی-� در '@س�. �5� ���=� ��د را از ا
%=1 و از �9�O ��ص�ف �	زد

�+	M
ه	9 ر�	ن. �3دا��ی	�� و 
�ا+J	 ��اش 'صص و روای	ت  �+	 �+� ����	

:�ا+�� او را دا��، ه�5 ای�J	 ه� >� 
	��، ��+�یس�� 	ن �Gب را هA از +]� دور +5�
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�	ز+�از �9�O �=�از ��ص�ف .  

روز9 در �س�&�b�� 9 دی-� 
� ��	�	ت +	�� و ا�J� +	�� ��ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 


� :�ری[ 
	 د'� �	�7 ��ا+�ن ،9����از �<, . ر�=� و ��وع ��د �ن را، ا
��ا 

 �6ه	 �	ل از �ن  ����، 
� ���ن ا�O	ر و
ً
 +-	رش او :b&O ��د ��  �>� :�Yی<	

��	C<دارد ��"=

� ه� �6رت روز9 
� ای* �3�; . ه	9 �a=� ا��وز9، �<	ه� 

�	ن �U	�C� �O	ی�  �
:C	ن داد، +� » ...+�ا+A �&	 دی�ه ام«��ا�� 
���رد �� او را 

  ...:C	ن 0	د9، �<=� 
�ق زد � ی	 ز���E زد �

�Jن ه�5 ا��  :��د @� از ��ا 
	ز��ا�� ��ا�J� ��... ��ا�� 0<�ا�%� �� 

���ز9 ��د؟، ��م او را �� روز9 ��د؟«�
�دم را  1=%
  »ا�J� ا � ا


�د �د�� �� ،��Oی Aرا ه ���O� و ��	م ��ار9 ره +�5د و از ای* راه ����  �
زاد را 

�����
�ون د�G�G زیس� ��.  �"J
��د+�؟ �Yط �-� ای* +<�د �� �دم و ��ا در 

�%� �t دا���� د�� و 3	 و ا+-"� . ��د+�زیس� ��	�: ���و >"A و  �ش و 

�
:	 �<	دا از راه را�� و 
� درد�� ا+ح�اف ! ا�	 �Eg و ���C	ن را ه� E. ا+�از+��	ن را 

��
  .ی	

ا+�ی"=�ه 
�د و 
=	د دا�� ا+&=7 ���، زاده در  ���� +=E رو9 ای* 'ص� زی	د�'	9 �5	ل

��از ��ه را �
 Aی�� *
�+J	 �� [روح ���	 
� �	ل �سC=�	ن در «: ��0]� 0=س�  ��Oی

�� e���5	ن از �ن ای"	ن ا��] Y0�>%I%"	ن 3	ر�و از ای* رو �'	9 . »زی�ا �%�Cت 

�� ��زاده ���5	ل�O� ل	د+< �
رو9، �=	ل  @� 
I�� �"J* ا�Y5	ن ا��، ا � 

�3�=� >�ا ��Pت ا��ی� �� ��د �5	ل 
	ره	 ��! ا+�از
J"� را از �Egت 
�ون


�د، ��دوس 
�ی*  ���O�,�د��دم و ��ا را 
�ی* را 
�ا9  ،���	� 	3�
ه	9 +	دان 

او در ای* ز�=�� . ��ا���� +�ا+�� و ا
�ا��ه� +	دان 
5	�J���+ از �+&	 را+� �� +5�

�دم و ��ا در �+&	 +=E  �اه� ��.  را هA زی� و رو ��د– :�رات –��	ب ��Yس  �� ��ی	

از ه�5 در��	ن «: �	ن داد و  @���او+� ا�	زه . ��=�+�+ ��در 
	غ �0ن �ب �=	ت 



 10  ه	U=� 9	+� ا�س	+�


�Mری�، از در�� +=, و 
� ا�	 ��Mری� �O+	5� �
« . �
�=U	ن در �	�<� ی, �	ر 

  @�� ا�� �� از ه�5 در��	ن 
	غ +�Mری�؟«زن  @� �� 
ً
	�Y=Y� 	ی�زن 
� �	ر  @� » 

��ریC=� ،A* از �=�ه در��� �� �=	ن 
	غ ا��، ��MریA و �ن از �=�ه در��	ن 
	غ ��

A=�C� 15� زن  @�. را �
دا+� �� در روز9 �� از �ن 
�Mری�، ��ا ��... �	ر 

و >�ن زن دی� �� . >"5	ن �5	 
	ز ��د و �	+�� ��ا 0	رف و +=, و 
� ��اه=� 
�د

���C=+ fا9 ��را�

�Mرد و 
� و دا+; ا�Eا، 13 از �=�ه... �ن در��  ،���اش  �

  ».��ه� ��د +=E داد

�� �� در وا'E=< X از 
	ره	 ��ور ای* �C	ی�، از �ن +�=&� زاده 13 �'	9 �5	ل� 


	ی� از ��او+�  Zی� دا��� 
	�=�O� 9�%� �� ،Aر و دی-�9 +-@�� 	� �C+� E� �+ا

��5	ن را ���O� و �ه	 ���ا�� از �Eg�	ن، �� �	��� ��دش 
�د،  ��� و +5�

 A=ن ر�	U=� ی� از	
�ن �	ر �–ا��@	ده ��=A و  �C=3 در �ای�- 	� �
 �� A=�	
�-Eار 	a� 

����"	ء دا+; 
"�9 ا�� و ه� �� 
	 ادراf ��د  �� ����� ���O� و9 و	C&��


=; از ای* �ی	ت ��ی@� را 
�Mا+� >�=* +�=&� �� Aی� ه	+�� ��ا، �	ن �	د �� ا+س�= 

��  ... .او 0	رف +=, و 
� ��ه ا

�� Aی[ دی-�9 ه	ی� +�	C� *ا�<�� از ای��ر��  ��م �=	ن 
	غ 
�د و د: :�ان  �

�=U	ن . ��ددا+س� >=س� و �دم و ��ا را از ��ردن �ن ��X ����او+�، ��د +5�

�ن �3ور�; ده� و ر�=A ا�	 �� �
�ن را 
�Mرد و ا�Eون  �����
"�ی�  �
دا+س� و 


� ��راf ا6%� ��د :C	�7 ده� . ،�� ;J

� را��� �� ا �  ��م و ZGت �"	

 ��م و ZGت و �<�
	ت . ��د +<�د، 
"�ی� از  ���-� ��ذرت، 
�+[ و �<�
	ت

�Uی* 'ح�:�
A +&	ت داد+� و +س%; 
�د+� �� در 
ّ
ه	9 روز 	ر، ا+س	ن را از ��گ �س%

�ن را �Zل ��د، :	 �	ی� �� . را 
	'�  �ا���� A=ن ر�	U=� 	�او+�  ��م را ��ام، ا��

�� Aه bو وا� bس�ح� . ،�����
"�ی�  �
�ن  �
�ن را �3ورش و ا�Eون  �+�-<

ه	9  �+	 �ن :C	�7 ده� و 
� ��راf ا%6� C:	�7 ده� و 
� ��راf ه	 و �=�ی��
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  .��د �<�ل �	زد و از ��ردن �ن ��ت 
�د

 �Jا� ،�Jا� ����=3 �� ;+	 ��
و ��او+� 
	ری�O	�� در �3�; یC� از +Eدی, :�ی* 

�دم «3	�s ای* �� .  @�، 3	�M� +�ا���� 1=%
���ز9 ��د،  ��م ا�J�، ا � ا�
را 

داد  �اه ای* 
�د �� �	  �>� �M%�ق ه� 3	�M� هA ��» او را �� روز9 ��د؟

 �Dدری A=ن ر�	U=� � و ا A=+	U=� را ��ی�ن �ء ز+� 	Y
��او+�یA، روز9 �	ن را و 

 "�د، 
س	ن �	+�ران دی-�، ز+� 	+� 7Y0 و ��C و ��Oر و درای� را 
�وی5	ن +5�

�	+�یA و در 
	غ �0ن n+� �را+�یA، در _5* ای* �� 
�  �	ه �� �=�ا+� ��د را ��

���� f	� �
  .�	�=�یAدا��=A و در 
�ا
� ��Pت 
	ری�O	�� �3زه ا�Zص 

را ��رد �U	��O » ا�J� +	��«زاده 
�ا9  �یE از �b�� ،9�O دی-�، از ��%5 �'	9 �5	ل


���رد 
� ای* �3�; ��ا�� 0<�ا�%� د. '�ار داده 
�د 	

	ره 
� :�دی� ا��	د �� �ی	 �ن  � 

��&C	و9 و . 
� �ی� ه	 در
	ره ا
%=1 از رو�Y� 9 و �س� و 
���اه� 
�ده، ی	 +�

�Eو+�  �ای=� �
 دو
	ره در :Z=Mت ه�ی	ن ��=Eش �9�O �=�از را �M	bI .درد��ش 

:�ا+� �9�O را >-�+� ��... �&	 دی�ه ا�� در ��	ب ��: �3�=�داد و ��'�ار ��

	=

�د، ... 
� و او را وادار 
� ا'�ار ��� Aرش ه	روز  A=C� 9�O��-� +� ای* 
�د �� 

 ،�������� ��� �3ه=&	+� دا��؟ د+=	 را دی�ه، در ه�5 �	 از ه�5 �1 درس 

>�Uر ا�� �� +�ا+� و +-�ی� �&	 دی�ه . ه	9 ز+� 	+� را >"=�ه��ر9 ه	 و �=�ی��

��ا�� را��; را 
-�ی�؟ �	ی� س� و +5�دا+س� و ی	 �=�ا+ا�� در ��	ب؟ �ی	 +5�


�ا9 ��د درد�� +��ا�� �� �I	� *ی�
ا � �س� ز��� �=U	ن را ��رد :�دی� '�ار . 

و ��:� �س� ا�� �� در  @�	ر .  �دد =�د و ��:� ��ده�، در �5%� ی	ران او '�ار ��

��	
ی� او را >�=* �س� '	
7 :ح75 +=س�، 
	. ��او+� و 3=	�<�ان و دnn+"	ن ��دد 


� از �M

	'� +-�ا�� و �9�O �=�از  9�Hرش ��د و از او ه=� ا	س-���"� و 


�ی*  �	ه و ��م ��  ،�"  ��%
�+	ن �ِ� دار  E� دا�� �ه	 ��ن ی	را+�  ���+��


�د +-�ی�، در ��ام ��	ب ��ا+�ه �� . ��د+�ا��ار ه�ی�ا �� ��J
ا
%=M� 1ص� 13 
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�ا+�زاده، ا�	 ����ا��، �5	لا � �9�O +5�. را 
� ��اب دی�ه ����=�ه . ��ا

�����=� :5	م ��<� �� در ز�	ن و :	 ز�	ن . 
�د ��ط ا6%� ی	��*، ��ی�� � ا


� و 
�Mا+�	=

�د،  �����ه� >� �س� و ی	�� و ��ا+�، +��ا+س� . �9�O ��رد د

  .:� و :�b%U� 9 را در�ورد

 را 
@�و�� و �	9 3	9 �9�O را 
	'� �	+�ه 
�د، � ن ه	اش  دو �	+� از ارث �3ر9


M	+� ه	 �� ��� و 
� �J	ن  �د9 �3دا�� و 
� ه� �	 ��	�� �
 �=�ر�� و ر


�د�� ����ن ز�	ن را زی� +]�  � b�� 9 ��ام�O� �� �"  . 	

�gاد ر�� و  �
اول 

��
� . اد
	ء و �JY	، اه7 :@س=� و �Zم و ��5C :5	س  � ،��
Zد �	م ر �
 �O


�ن >� 
�+<	�; ��د�"t و � ،b%�5+ ،�" ��از �+&	 هA  ��� و 
� �&	ز و . ی	

��	����، ا�	 ه5C� �5	ء �ن دی	ر �9�O �=�از را ��. �<"� و ��ا�; �@� ��د

  ...دا+س��� �9�O �&	 دی�ه ا�� در ��	ب �� ا
%=1 راه=�CDام +5�


	ز �دا+� و 
� �	ور  �ای=� ���	
�� >=* و ه�� و ه��و. راه; را از  �"3 Aرا ه *=<


�د+� �� �H	ر �9�O در ز�	ن ز+� � ��دش 
� ز
	ن .  �ا�� �M�@� *=< ء	5C�


� �ط >=�� 
�د و ����5	ن . >=�� :���5 ��ه 
�د �� ���H	ر �9�O را ی	 	&+�در 

��
���،ز
�د ���	ر �
داد �� زاده 
	 د'�  �ش �� �دا+�+� و �5	ل �+J	 را دو
	ره 

ا�	 در >=* و ه�� و .  �9�O ��ام ��	ب را در +]� دا����ی	 Z0��� هس� ��

ه��و>=* 
�ی* � 	ه� د�� ی	�� �� در ادی	+"	ن هEاران ��او+� هس� �� �=U	ن 


="�� +=س� و  	ه�  ،�
�� و '�رت ��ا9 +=,، از ��ا9 	J+�ر�=A هA از ��%5 

�ن �Eو+� دارد �
 Aه .

�د �� ه��وی	ن در ��	ر ��ای	ن  ������ Z{� ��� �5	ر، 

��ی�; و �
�ا�	ن، دی-�9 وی"�� و ���� �=�ا، 
�ا�	ن ��ا9  �Cدار+�، ی �ا9 ا6%��

 Aد9 و از ه�
وی"�� ��ا9 +-	ه�ار9، ا�	 �=�ا ��ا9 
� ر�A و ��وت، ��ا9 +	

�%�	�: ����ب ���اش از ار:@	ع��3	�	+�ن 
�د، �Iل  	J�: د و�
 ��"=
اش ا+�ا�; 

5O+ و ��Z��ورد� ��
��� دا�� و  . �
>�=* +�5O� را ��ا9 ����ی* ا
�اه=5� 
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  .دا��
�� 	ن و ا6ح	
; ارزا+� +5�


� �=Eان � 	ه� �<�  ،9�O�
� اش ��:5	م ���و�	و و �س�&�9  s�ا�Eود، ا�	 از 3	

  .��د، دو
	ره از اول ��وع ���+	 Eی�ش ��. داد�3�; ا%6� �<�9 +5�

ا+�و��� ه	 و �	+� از. ���Cه، 
� دی	رش 
	ز "���ا+&	م  �س�� و �����، �	ی�س و ��ا

�+	=��ا9 هA +�ا��، 
� �=�از ر�� و در و ز+� =; >=9E +5	+�ه 
�د، n+� و 

�CدیE+ ی��O�
-�را+�– �Eار �9�O –ه	9  	&+��� �� 3	ی	ن �50ش را در �  �C'	:ا  .

�5+ A', ه	ن ا:�	ی; را 
� �	+� و �b ه	، �� �%�ت :� 
�د، �ح	ف و ��Cا�	 در 

���� 9�O���ا+� ر�� و �	ی�س و ��ا���Cه ا�O	ر �9�O ��دا�� و 
� ��	ر '<� 

�� Aا�, ه ،;=w	>ق در زی�G و�Mد. ری�
 ���	
 �%� �

� �Eار .  �ی� Y0%; را 

�� A"< 9�O� ���، ی	�� و از �ن ��دو��، ا�	 +-	ه; 
�ان �	 �	:5+ �5�

��	ن ��دی� �� هEاران +@� �	+�د+=	ی� ���
��ا+�� ی	  %س�	ن، ی	 � '�ا�w '�ان، 

�ن . �EG=	ت �9�O را، ی	 'ص	ی�ش را 	
�9�O دا����،  �
ه�5 �	ن �<	ه� ��اوا+� 

ُ�,د��	ر ��ای�
ُ
�ن ری; +=�5 
%��، ا�	 �A 3"� و : 	
ه�5 �+	ن و'�� �9�O . اش، 


� او ���� Aه �ه	ا+�+�، +-�� ��+	� �
، »ا+�ر �@=�'7+-� ��دن 0	«ا+�ا����، 

E=��ا9 �د�, د�� از �� ی�O� ای* ��. +-	ه� ��	ی� ��=E و  	ه� د�س�زا+� و ر'� 


�دار �� از دورا+; ه"�ص� �	ل �ز 	ر  ����، 
� د+=	9 ��دت 
	ز �د 9�O� ...

�+	ن ���5	ل 9�� �

� دا�	+"	ن ��زاده  ��ا+� �3�=� �&	 دی�ه�� و ��دوی� و د

 1=%
  ...رادر ��	ب �� ا

�	6%� ه�5 :ص	وی� �ح� ��Z
�� �'	
 9�O��	+� �� �	ی� یC� دو زرع ��، '<� 

9 ����ن ا�� و از �ن �O� و �	E� f زی� �ن، از ه@�ص� و �3&	ه �	ل 3=; ��	زه 

 f	�	+�ه�	5+ �'	
 9E=< .ل	5� 	�0 3=; �-�  ���ا�	سCی �اش را از زاده  �ی

��ازی� �� ;Cداده، ا� �� 	ه� هA رو9 ز�=* ��	ر . ا��	دt هt ���� و 
� هد

�� 9�O� e���� �=C: ان�
��ش را رو9 �ن +"س� و  ،7g
داد، زا+�ا+; را در 
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�ن را رو9 ز�=* ��.  �ا���� ،���. ا+�ا��
�ا9 �+Z� �Cه; از ��ش +=	


�د+�،  �ی� و زار9 و ,�	5� ��"=
ه	9 ه	9 و هt ره-�ران �� در �=	+"	ن �=	�	ن 

���� و C��3�، دی�	ر9، ��=�+� و د�"	ن 
� �	ل او ��دی�+� و ��ا ��هt او ر

��; ��. ا+�ا����ا9 و ری	�� 
� �Zه او ��دره5�، رو3=��
 �+	+ �C: E=+ ���
داد+� 

�� ��M� �
�	n دی-� د+=	 . داد و ه5=* ��ه 
�د '�ت nی�5:;��ی� و 3	ی=* ���� 

ز9 �	ه و �Y	�� دا�� و ا�A و ر�5�، �	ن و زاده �� رو�'	9 �5	ل. وارو+� 
�د


�و 
=	ی� ،�+�i� ...دم�
	nی� 
	 او ر�� و ��� دا����، ��رد ا���ام ��>, و  n	
ه	9 

 �

Eرگ 
�د، ه=� �A و �س�9 +�ا��، ا��وز �	رش ر�=�ه 
�د 
� ژ+�ه ��3�، 

. داد�	n دی-� �	ز9 ��ی�ه 
�د �� ا�O	ر �9�O را ه�5اه; �واز ��.  �ای�


�د ������. ��ا+�
	 �6ای� 
A و  ����،  	ه� ��ا�=�ه، �واز ��. +�ا���; را ��د 

��9  �ش ���دم��ا9 
� �Zه; داد+� و ��Cه	9 دور و 
�ش  	ه� 
	 Z0'� و  	ه 

�وازش را ��=�هر���� و 13 از >�� د'=�Y از ی	د�	ن ��ا+�ا���� و ���� �� ��  .ا+�ر

b�،�ن �س	9 ز�س�	ه�ا +5���وازش  �ش  �
ه	9  �ای� ��ا
� از �ن �3ل. داد 


�ا9 . +��=� �� از ا�س	س ���	 +&	:; ده�ا9 ����ی� و  	ه و 
�  	ه ���0��

�ن را زی� '<	ی; J�3	ن �� 9�U
 ،��ای* . ��دای��C ����=* +<=��� ��ا
�Mار ا

�=��. ه	9 ��اب 
� دادش ر�=�، ا�	 +&	:; +�اد���0 A� A1 �1 اش�� �
 

�� ��. ا��	د�������د و �%U� �5� ��+=* از  %�ی; �� . ��	
از 
=5	ر9 و ��گ 

 9�O�+�ا��، ه� >� 
	دا 
	د، ه� >� 3=; �ی� ��ش �ی�، 
� ��ط ای* �� در ��ار 

�+	5
  .�=�از 

دی�، >"5	+; را  ���، +5��	ر 
� �	ی� ر�=� �� ه� >� از �%� دی� 	+; ��

�ن د��	ر +�م و ا��ی* را ��و :�J	 ه5	ن �=s �ص%ح "�د 
س� و ���� 	
دی�، 

�ن د�	غ 
	ری,  	
�ن 3="	+� �3>=* و >�و�;،  	
 ،,�ُ
ُ
: 7=>��ن ری; و  	
�ویEا+;، 

�ن �� 	
���ه اش، �
 �%� �
�ن +-	ه;، +-	ه� ه	EGn 9 و ��و ر���و >	+�  	
اش، 
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��=E ا�� ی	 د�س�زا+�����ز �� +5� ��OI �ن دا+س�	� �
 ��، ر'� ��=E، ی	 +-	ه� ا

  .»ا+�ر �@=�+-� ��دن 0	'7«

***  

b� از ��5 �<=+�� �D+�:�ا+س� و ه	9 ��د ز�س�	ن، 
�ا9 ره	ی� از ���	، 3=; از 

 �س� و ��ل ����
ً
Z�	� اب +��=� و�� ،��
س� و >"5	+; را ��. ��ا

�ورد �� �� و :� +�ا��، ��دش  "�د، �5%	:� 
� ز
	ن �����5+ Aدا+س� و ه

�5+�� �< �=5J�
� �J&� دی-�9، �M* ��. �ی� ،�+	

� .  �ی�  �ی� 
� ز �5�


�+; را 
� �س� و ��خ زد � ��ا  ���، دی-� +5� ،��دا+س�  �م �5	ر9 ر

�+�D ه��ز 
�ای; �حس�س 
�د، ای��C، در ��	ر . 
J	ر ا�� ی	 �Eان. ا��، ی	 ��د

���9�O ا.  

�E0 9�OیE:� از «: �=	ر ای* �%5	ت 
� ز
	+; �	ر9  "�>"5	+; را 
س�، 
� ا�

،A+	�،ن	J� 9ا�� *M�ا9 �5<�ل زی<	ی� ا9 3=	�<�، ����ده 3=	�<�ان، ا9 
Eر ��ی* 

ا9 اZ� 9ق :Z=Mت و �	+�9E ه	، 
=	ا+�رز و ��5C و ره��5د،ا9 د+=	9 ��3 و�Zم، 


Eر �ارم 9�O�
� �* در �&	 و در .  �-
 ،�-
�� ا
%=1 را «>� ��	ب ��ا+�9 
=	 و 

  و �ن �Mص �� 
�د؟» دی� �Mص� 
� ��اب


س� و �هس�� :�  "�د و 
� ی, 
	ره �: �+n�I ره	
  ... >"5	+; را 
س� و  "�د و دو

+5	ی; د��aی� و . ��دی, 
	ره د+=	9 دی-�9 دی�، د+=	ی� �� ه� E  5	+; را +5�

E

س=	ر  س��ده و  �G	
��د9 
�د از  �
رگ، در��	+; 
=�J	ی� زی<	،  %J	ی; ��حص� 


س=	ر �I�3اوت و ��UO، >5* ه	ی; 
�ان زی<	ی� ��  �ی� 
	 �O=>I �	ر9 +�ا��، 

��اش 
	غ 6<	 
�د �� در �ن ��ش ز��دی*  س��ا+�ه 
�د . ،�

	ران ر��5 
� �س	 �<


�ا+&	 �"=�ه 
�د و وا9 �gدری �
 �5O+ ان�� �< ...	�

J	ر9 
�د ��  �
ت >� دای� ا

در��	ن 
	 >� �%�O +�روز9 '<	9 �<E ورق در 
� . �3ورا+�+<	ت در ��J ز�=* ��

�� +J	ده 
�د+� �
 ���C� هZ� ،X=

�د+� و اI@	ِل �	خ را 
� '�وم ���A ر ����  .
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  .�	+� "�، ا�س	+� +5�ا9 
	ور +�Cد+� �� ��Y=Y ��>� 6ح��... وا9

��	��، ا�	 +� در >=* و  زی<	ی� ه	ی; را ��زاده د+=	 را، ��ا�� زی� 3	  �ا��� و�5	ل


�ی* زی<	ی�  �G	
 ،e+�� ����*، +� در �ص� و �0ن، +� در +�G	�I و ا�<=%=� و ��ا

��	ن ا�� ی	  %س�	ن، ه� . �=�ت ا+-=E +�ی�ه 
�د�
�ی	 ای*  �=�
� ��د ��� از ��د �3

+=س� و ��ای� >� هس� +J	ی� زی<	ی� ا�� و در ورا9 ای* زی<	ی� ه=� >=E دی-�9 

  .+=س�

�رزوه	ی; ر�� و 
� ز
	ن �ورد �+�Yر زی<	ی� �� 9	=+�
��اه� >�خ د�A ��«دی� �� 

ای�&	 . »روز 	ر از ���� 
	ز ایس�� و در ه5=* �	ی� �� هس� 
5	+� و :C	ن +�Mرد

��	ن ا�� و هA  %س�	ن�
 Aه ،����ح . دی-� اوج زی<	ی� و 0]�5 د+=	 1@+

�� �� �"M
ح �ورد9 �@ّ�  � �=	ت 
�د و و'�� 
� ��داد9 �5ّ � ��و ���"=�9، و'� 

  .ذات

�� �[+ ��	Y+ 9�%

� ز
	ن 
� ز
	+� ��ه� �1 
�ان :	 ��C�ا�حt واn+ص	ف :  @�ا

��از ای* �J	ن، د+=	9 زی<	:�9 +=س�، ورا9 ای* زی<	ی� ه=� >=E . ز+� � زی<	

  .دی-�9 +=س�

�� Aه در هE>���	ب و ��5	ن و ز�=* و ����� Aه 	
ه=� . ر'ص=�+�=���M و  �ی� 

�5+ 	&+��5	ن �3واز �3+� 	ن �3واز ��. دی�9ر+-� +<�د �� در ���د+�، رو9 


�د ر'ص=�+� و رو9 �	�� در��	ن �	E  9ی�ه، �واز ����د+� و ���� 7>%
��ا+�+�، 


�د Aش ه��J

�. و از �ن  ���د+� و از ه=� ز��� �<�9 +<�د، زی<	ی� ه	 �	ی"	ن را  �

��ا�� ز��� �
  .ی	����ه	 >=� � ��


�ا+� �	�=� �� زاده �"�	+; را 
� >"A ���5	ل�� �D+�
=�� ��Y=Y ا�� ی	 �&	ز؟ 

�ن �� �
��ی;  �
ا+�ی"=� �� از دور 9�C=3 دی� 
Eرگ و 
	 9�C=3 ،�5[0 �� ه� >� 

���� ��C<�� ،���،�=� د��	ر9 +�م و �� :	 �	ی� �� 
� '� و '	�� ا+س	ن ���5O� ر

 9�� �
 t=50 ;ه	-+ ،,�ُ
ُ
�� دا��، ری"; �%@%�، +C5�A� ، 3"� و : �
�ویEان 



 17 اولروای� 

*: �
 ،�

� . او، '<	ی� ��ش ر+e و وزی*، :E=5 و ��ش  AیZ� ط و	ح�� �ی	م ه	  	


��9 او �����
�  ��� �b دا�� �� هA ����ز 
�د و ه� A	�m ا��ار.  9��M>� .

�	ل <�زاده ��د را در ��:�5	ل �D+��ورده ��ه و �
ا9 �=�ی� ��  �ی� :5	م �رزوه	ی; 

��ی; . �س��، ی	��� ا��ه	 �� �
از �=5	 و +-	ه و '� و '	�� ای* ��Pت �� 

ا��ی* �9�O �=�از9 ا��، ا � +<�د، 13 �� 
�د ���، 3=�ا 
�د ه5	ن �=s �ص%ح��



	��، ا+�]	ر �1 دی-�9 را +�ا��،  ����	n : ا+�ی"=�	 ��د�� د�0ت او را �3ی�

�Yی�اش را ��=�م و ول +5  �ی	م زی<	5: 	

� �* �� ده� �� 
�د �� ا
%=1 را  	: A��

  .ه	ی; در ��اب دی�ه 
�د


�د ���9�O �=�از. ��دش 
�د. ���; در . �
 ������ و ���، �5� �س�� و ��

��Cی� +"س� �� دور و 
�ش از  7 ی	س ��3=�ه 
�د.  

ت و در �	9 ��د �=�CMب �	+�، ی, 
	ره ز+&=�ه	 را دری�ه، زاده �5� �5��J>	ل

�9�O �=�از دوی� 9�� �

� دا�	ن او  �ا��، ا�, . ا�س	س �زاد9 ��د و  ��

�ورد و�
�+&	 �� دا�	ن �9�O از ا�, �=1، �+-�+� . ه	9 ه	9  �یس��	د9  	:� �

� ا�, 
�ون ��ا � �ن را ��
ُ

��
ُ

� ،9�+Z<اوی��: .  

��ز+�م - !���ی	 ��Pرم 
�ای� درد�ور ا��؟>�ا  �ی� ��!  E0یEمدو ،��� 

اش  �ی� �	د9 ا��، ا�س	س :� د�A هس� �� >�=* +� +=س�، ه� E +=س�، ه�5 -


-=� و ��ا دری	ب! ا9 ا��	د ا��	دان. ��و�=�ه �� ا�AC را در�ورده ACرا �ح A��. د


� دا��� ��ه ام، از رو9 +. �<	دا ��ا از ��د 
�ا+� ��
� دا��� �* �� د ��=	ز د

�* هE=< �5م را . ��ه ام، د��A را 
-=� و 
Eر ��ی* ا��ار روز 	ر را 
�ایA ه�ی�ا �	ز

�� د�� ی	
Aداده�O� 9	ی* دری�
��اهA ه�5اه� 
5	A+، ��ا 
	 ��د 
<�، ��. ام :	 


	د و :��	ن و �:"@"	ن �� �

	�� +�ارما �  ،�>

	 ��دت  Aل . رو9، ��ا ه	�ده ه	 


�ان  �ش ��ا ده��=�� ،9	n �� ����دم و �6ایA را +5� �6ای� ��
�د 9���. 

�� او �"=� و  @� �
�9�O د��; را 
	 �Zی�5 :  



 18  ه	U=� 9	+� ا�س	+�


=��، زی	ن 
M; هA هس�از دی�ار �* :�ا >� ��د؟ ���ش �� -. 


	��، زی	+; را 
	 دل و �	ن �� - ;M
 .��م��دش ��اوان ا��، ا�	 ا � زی	ن 


=�ون �"=� و ��وع 
� +�ا��* ��د و 
� ه�5اه  @� ه�U�=5ر �� �� b=� زش را از	�

�ن �9�O را �� از �9�O از 
� دا�� ز�E�� ��د:  
�=��+ ���  �
�A�M ر�� و  A�	0 �5ه  

  �D=3 رو9ه� �� �	 را 
� +ص=ح� ز :� ��


� ی5g	ی� �: ،���a
  �	ه ر�س	ر 

   �ه� '=�5� از �	م +�J-	ن �ر+�                  

�M* �	 +�و�ر9   ،��	
 �: �� 	&+�  د 

�

� ��ارا +�ود  �  t�	0 �� �="5�  


� ی5g	 +�ود �J� *از ای �Y%� دل 	:  

  ه� ��، او را AG �	+س�، 
� دری	 +�ود


	��، زی	+; را 
	 دل و �	ن �� - ;M>+	ا � دی�ار :� زی A�@  �� ����م، 


A، ه� E ره	ی� ��	=
  .+��A�Cرم، �� �� ��رده ام �� ا � :�ا 

��و ر��، �	ی� ا�س	س 3"=5	+� دا�� �� >�ا �ن  �C� �
��Cت ��د و  9�O�

��9 �س� ���ه �� �س	ب �	ر در د��; +=س�، >� ���؟  �
د+=	9 زی<	 را ره	 ��ده، 

��C:; را �Cس� ���
-�ی�؟ ��ا��� ی	 +	��ا �<.  

- �� *M��+A�@  .@  �D>�ا 
� د+<	ل �* 
�د9 و هس��؟ �* ه"�ص� �	ل 3=;  A�


� د+=	ی� �� ا��وز �س� +5� ����ا����  �ای=�ه، ��t%O ا �
 A� A� �: و ��	��

�5+ Aه��
=�A �س� 
�+<	ل �* ���ه�	n 13 از ه"�ص� �	ل، ��. ��	 . �Cاز ای�

�ی	 �* �	یس�� >�=* . �@��ن و �"�	ق ��M	ن �ن روزم هس��، �@��Mم، ��gورم

��	ی"� هس�A؟ 

��=* �", ��د و 3	�s دادزاده ا�, >"5	ن را 
�5	ل� 	:  

��9 و . �	یس�� 
=; از ای* ��	ی; ه	 هس�� -�� *� t"0 ام و �: t�	0 *�

 .���� +=س�


�O دو
	ره >�� +�ای� �	ز +�ا�� و ا_	�� ��د:  

- ���ن ا ���
�ود، از �� 3=5	ن +�ود  در 0 m6	�t 6	دق 
�ر �� ��  �ش 
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��و ر�� و 13 از �C� �

	ز  9�O��  :=�ا+��� ��Cت �3


-� >�ا ��دت را 
� ای* روز - *� �
 n	��و���9 . ا+�ا���
���ده و �ز+� � 

 اش را ول ��د9؟>�ا ه�5. دا���

-  �
هE=< �5م را 
� ا�=� دی�ار :� از د�� دادم، 3"=5	ن هA +=س�A، در  �ر 	ه 


	ی� ه� >� دار9، 
<	ز9 �"J

�M� را 
�aی�9، ��. �
:�ا+� ا�=� ا � ه�  �+� 

�M

���ش 	=
 .�* هE=< �5م را دادم، 
� ا�=� >�=* روز9. � 

��� و ه�5اه; 
� ی	د �ورد�
�	ز ���J ��د +@س� داد، +�ای�  �

�O دو
	ره :  

	ز �ی� از �ن در �� یC� >�ن :� در�ی�  - �M
  رو9 �=�5ن :� دی�ن، در دو�� 
-"	ی� 


Eای�:	 د � �	در  =�� >� :� ��ز 6<� 
س=	ر 
<	ی� �3ر 3=� �%, را  - �+  

�� �� :� دار9، ه�5 دل ه	 
@�ی<�   -	U� *ای  AG �5دار9، ه �: �� ��	"
 ه	 
Eدای� وی* 

ه"�ص� �	ل �A +=س�، +	>=E . ای* 0<	رات زی<	 را، ��د �9�O هA از ی	د 
�ده 
�د

��aده، از ��ا���� +&	:; . +=س� �I	� �
���ح	ل 
�د �� دی-�ا+� هس��� �� �ن را 

  :زاده +Eدی, ��د و �هس�� 
�  ��; ��ا+�ا 
�  �ش �5	لده	+; ر. ا+�داده


5	ن و ا�O	رم را 
� ی	دم �ور - Aی�%J3 n	� ،ر ��ب	س=
ا�	 
�ان و � 	ه 
	ش �� . 

��
� 3	ی	ن ��اه� ر�=�، �	ی� ا��وز +�، ا�	 روز9. هE=< �5  �را Aه 	دی�ار �... 

  :زاده 
� �=	ن  @�	رش دوی��5	ل

��ار را :	 �ن روز ا��ار ازل ر -nا�� ،A; هس��	د+< �
ا، ا��ار ا
� را، ا��ار9 �� �* 

ام   �* ه9E=< �5 را داده.و �+� دا��� را ره	 +�MاهA ��د. 
�ایA ه�ی�ا ��اه� ��د

��� �� ا��ار9 را �"A�� m �� ه�5 ��=�ه	=+ �M���اهA  ا+� و �* +5� ا+� و 3	

��و روم 9�
 .+�ا+س��، 
� ��اب ا

. ه	9 ه"�ص� �	ل 3=; هس�A�* از �دم. دا+E=A را �� 5	ن �<� �* ه�5 > -

��ار ه=D-	ه  "�ده +�Mاه� ��. ه	9 �ن ز�	ن از ا��وز ���5 
�ددا+س���nا��ّ .


�ا+�، 3� �� ��"=

�د �� +	دان :�  "�� ا��ا+س	ن ه� >� . 
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-  �Y=Y� *ل ای	>+�
 *� ،��
�ا9 :�  "�د+� ا Aهس� ;�	>+�
 *� �� 9��ا�	 

	�ا9 در ��	ب، �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ده هس�A �� �&	 ��ا+�ه��>, و 

 .��اهAه=� >=E دی-� +5�. 	 ��ا+�9؟ �&	 
�د؟ ه5=* و 
1&��اب، �

 

 



 

 

  

  روای� دوم
�9�O �=�از �� ����ل و �5	ل 56=5=� 
�د، ه��ز �ط '��9E دا�� و 

�	زد، :��=� �� �� دادن ا��از �ن ��. ��ا�� �س� را از �ن 
-�را+�+5� �O�	�ار، 


�ا9 �ن �س� �� از �ن � 	ه  "�� Aا9 ��دش، ه�
 Aل . هZ� دا+س��; را �� �D+�

����، ��C&� ات ا+�،  �	ه �<=�ه ا��، ا � 
� د+<	�;  �د�5C� ،9 را 3	ره ��+�Cده

��*�	+ A� ����=�ه 
�د ��� و . �"��ه	ی� را از ا+-"�	ن 
=�ون ��ده��، د

�:; '�ار  ����� و 0	'<� �س	+� را ��  �a: 9دی-�ان  @��� و رو �

� ا��ار 3� 
�د+�، 

e+���ن روزه	، . ای* +� :�J	 در دی	ر �0ب و A&0، ه5=*  �+� در دی	ر  	J�: �+ ،*و ای

A... ا��وز ه�+5 �:�ا+	از +�
9 3=���� �<b� ���  9��M دا�� و ا�O�یCص� و . ��د

ا+�ا��، د��ار9 ه	ی� :, و :	 +5� ��� ا�	 ��د را از �; �	ل از �50ش ��

�ورد @� و 
� رو9 ��د +5�
�د �� +5� . ��
��س  �ا+<J	ی� �� در د�
�ون 0ص	9 

�5+�
 در . ر��دا�� و +5�>� دا��،  	م 
ً
n�5O� را 	؟ 0ص�< ��>�ا در د

�� ��
� ده	ن ��!  =�+�د�� را Aرا ه fرا�� �< �� � ا��، در �	�� �� 
	 د

 	
 
ً
n�5O��� ا�G ��
	 د�� >� ��. ��ر+�د�� را 

ً
n�5O� �� ��	� در ،���+

�� �� @� در ��ا+� ��ت ه	، ای* +	ر�	ی� را، از دی-�ان ��. +�یس��
	 د�� را

 ای* 
ً
n�5O� س� و=+ e�+ دن�
 �a< ���5J=�، د �� �=�J�3	ن دا���، ا�	 روز9 ر


	ی�. ا+�ی"��
=��� و ����ر �دم ه	 رو�* :� �� 13��	� �w	�
	 ای* +	ر  . �<

ا+�ی"� ��و ر�� �� ��دش هA در ��د�� >� زاده 
�ی*�5	ل. 
�دن ه=� 0=<� +�ارد


�د و ا��	د �زارش �� ��
� د fرا�� �< ��
��یس�، 
	 د ��داد �� 
	 د�� را


�Mرد �ا�� و وا��ی* �زارش ��ده	ن �� �� �ی� >� . داد+� �� 
	ی� 
	 د�� را
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 e�+ دن�
 ��
�د و د���ر داده 
�د+� :�J	 د e�+ �< �
 ه� �+�  �ای"� 
ً
n�6د و ا�



� �Zء وارد ��9 �< 9	3 	
 . t
	U� �+د�
 ���	��9�O، وادار  ��+	� �
 ،Aاو را ه

�� AC� ;�O=>I �< ن� �
 	�
  .��دا�C	م 750 ���، +� 


� ا9 ��:�ا�=�، ��J< A� Aهزاده �� دی-� ری; +5��5	ل �=>� ���9�O �=�از، ی	


�د،  9�O�
�دن'� و '	��; �	+��  �+	J@6و��د ا 	

� �J&� �=�از9 
�د ، ;+	
. ز


�ا+&	 در �ن ز�=�� ه	ی� هA �� :@	وت +	>=9E دا���، 
� :�ری[ ه5-�ن �� 	: ،�" 

  .��د، 
�ادر هس���، ��	 
�ادرا+� دو'%�دی�،  5	ن ���� ه� �1 �+	ن را از دور ��

M+ 9	ن روزه�. س�=* 
	 ی�Cی-� 
	 ا���ام و رودر
	یس��، ر��	ر و  @�-� دا����در 

�+	ن �س%ط ��ا+�fا�	 �
 �+	Y=�زاده درد9 در �5	ل. ا+�f ا�س	�	ت ��د�	+� و ر

�	لزا+�9 >� ا�س	س �� �-��ه	9 ا�=� 
�د، 
� ��د، �	ی� در اmO_ �H و  �


� 0ص	 +=	ز دارد، از �	�� در��	 E=+ او �� �=�
�ی� و از �ن +]�ش ر ���ن، >�ب د


��س +<�د، د��� +�Yه� �� ��	�
�0ص	ی�  ��ا+�ازه 0ص	9 ا9 هA +�ا��، ا�	 در


�د 9�O�  .3=�5د+��	n دی-� ه� دو، 0ص	 
� د�� >�، راه ��. 


� �5	ل
="��  @�-�ه	ی"	ن ��3ه	 و 9�O�زاده داد و �5	لزاده ��ا+�رزه	ی� 
�د �� 

�9�O ��	ی� �� �

�زد  �� ��ا+�رز دادن، +ص=ح� ��دن، ��O	د 
�ده و ه��ز از �ن د

�5+ �

�ا9 �5	ل. دارد 9�O�
	 . زاده، ه5="� �3ی����� +<�د+ص	یح  �� 	&+�در 

�� �%
	Y� ��اش 
	 ��د، ا�	 
� رAG �=�ه  �����9�O ا��Zف +]� دا��، رf و را

�9�O را '	+X ���  @�، ��:��9 و �"�+� +5� �=��� ��	&� 	
 A9 ه�O�و 

�5+ �%
	Y��=د،  �ش ���ا دا�� و رو��� A� ��ا9 �3ی�ا9 د�=7 و 
�ه	ن دی-�ان، د

��C ��رو9  @�	ر9 �� �� 
ً
	Y=50 ،ی������ �C�
	 �� ا����د،  t� �� د��.  

�� �[+ �

="�� از ��د �	�0 �س%ط 
�د، 
="���	ن ر�=� �5	ل 9�O�زاده 
� ا�O	ر 

�� �
��ا���� ��aده 
�د. ا+س�درا از َ �

� ه� . در �	�� �� �9�O �=%� ه	�	ن را 

�6رت 
حz �=	ن �ن دو 
="��، �n�Yت ز+� � 
�د، �	+�� �ن 
�د �� ی, �<�+-	ر، 
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زاده ای* 
�د �� از د�G�G ا6%� �5	ل. ���ی, +]� �3س، 
	 ی, +]��3داز �ص	�<� ��

ا
%=1 را �Mص�، ��ام �Mص، در او 
=�ون 
C"� �� �&	 دی�ه ا�� در ��	ب، �� 

�9�O را 
� +5�. ��دا�	 از ای* +]� �ح�	I	+� 750 ��. ��اب دی�ه ����ا

ه	9 ا��وز ای* 
�د �� 
� ی, :@	وت ای* �ص	�<	ت 
	 �ص	�<�. رودر
	یس�� 
=��ازد

  . �	+�، 3	ی	+� +�ا���	�0 و دو �	�0 �ح�ود +5�

�� 9�O� ه	9 ��اوان دا��، ی	 :P	د ،	+� 	ه، �ه	ی; �@�   >�ا �3�=� ���}Z از 

�ی	 در 
C	ر 
�دن ا�}	ل و َ� � 	ه	+� در :P	د 
�د، +	  َC7J� A�5+ 9ر	ا9 ا+-�
��د؟ 


	ن و 
�ان�9�O �سA=%O: �%i و :�
=� را ���� 	
 ��="+ Aه �=H	: 
ً
Z{� ورد و�، از  را

�� 9�O�
�د �� �5	ل هA +"=* د �Y�O� ��ر ی, �	 ���H و �3�=�، >-�+� از ای* 

�� . در �	9 دی-� 
� ا�H ا
ً
Z{�  

  ِ %� ���<�9 در �5	م روز9


�و  @�C"� �� A� ی	 0<=�9  


�دم E=<	+ �% ِ *� 	�@-
  

  �5	ل هA +"=* در �* ا�H ��د

   A��
� د �
  ر�=� از د�� �ح<�

 Aس�� �: Eوی�  �� از 
�9 دل 

A7 +"س�
ُ
  	
 �:�� *C=و�  

Aهس� �� A�	� ن	و �+� �* ه5  

�+�D در �	9 دی-� �ورد9 �ی	 در ای* ا+�ی"� :P	د9 +5� 	
 ��=
  :؟


=� +	 اه7 را >�ن  �د�: ��  	ن 
�  �<� ا

��  ذات 
� +=�C +-�دد �ن �� 
�=	دش 
� ا

    

�
   +=�C  "�* �=س� +=س�، 13 >�ا اد0	 ��د9،ا � 
� ذات 


�ان 
�"س� 	
  3س� +�ح 

�e ا6ح	ب �mJ��< 9روز   

   A  ;:�ّ>+ ان�+	���       

  3� C=+	ن  ��� و ��دان ��

  :و ای* اد0	 را در �	9 دی-� وارو+� ��د9

�د�� 
Eرگ ��د    0	'<�  �گ زاده  �گ ��د 	
 �<�   

��A=�� ور	
زاد '	
7 و �ی	 �د��. �3�=� ��ا�=, �	و�Y=Y� 9 ا�� و ��ا�; را 
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  گ ��د؟زاده،  ��ی	 ه5="�  �گ. :�ا+	g: 9==� و :�Uر ا�� ی	 +�

 @� ه� ��. ا+�ی"=�ه 
�د�9�O ��ا
; را دا��،  �ی� ��دش در ای* ز�=�� 
س=	ر

�� ��Y=Y��
زی�ا هE=< �5 +س<=� دارد، ��	 �t%U هA . :�ا+� 
� 1C0 ��د :C	�7 ی	


�ان 
�-�9+س<=� �� ��
س�� 
� ای* �� >-�+� و از >�  ،�

� ا�Zق . ی	 �� ،9�O�

 ��. �"=��Z'� را 
� >	�; ��:��� ویKه دا��، �Y	یt ا
ً
Z{� ��>دزد9 ا� �� �@ 

t%U� 	� 9ا�
 ��
� +س<=� ا�	 و'�� ِ�� و �&	 را ��. 
� ا�� و ای* ��Y=Y� ا ���3

9�ن 3� ���

�زد9، ر��	ر9 
� و . �Y=�ا � :� دار و +�ار ی, 
=��ا را 
�زد9، ی	 از ر

 زراد�	+� و '�ر�	+� >�-=�E	ن +�Cه=�ه ��:bC ��ه ا9، ا � ا�	 
� �Eی�� �	�� و

در >�=* رو+�9، . د��<�د ز+�، +� :�J	  �	ه� +�Cده ا9، 
س=	ر �6اب هA هس�


� ه5=* �3ی�ه. دا+�� و �]%��=* 
�  �	ه�k	�5=* :�ا  �	ه �	ر �� E=+ �O=>I 9	ه

�+�  .Z
���	  	ه� +�5O ا��،  	ه�  .*=�D5ه �
 Aه 	.  �� �ی	ران و رو��	

	د و 

��د �� در �	��O ا+س	+� هA  	ه� �ن ��. ا+�،  	ه� 
Z	ریC� E=+  	ه� +�5Oو :


�د+� و 
� +=C� . ��+� +=س� و  	ه� 
�C0س; �
�دم ه	ی� هس��� �� در ذات ��د 

 �دو9  �د را +5=��ان 
�  �<� . ه	9 +=,  	ه� 
� راه� ر���� �ای; ی	���� و �دم

 �ار+�، ���ا+� هس��� ��  �د 	ن را 
�  �<� ��ا�	 ه��.  �دد �ا��، زی�ا 
� زی� ��

�U%g+ زی� �

�ای* ه=� �C5��=G� +=س� �� �C5* +"�د. �Iر9 �� 	�
.  

.  "�، ا�	 از '�رت :<==* و :@س=� و :ح%=7 �9�O در �-@�� 
�دزاده '	+X +5��5	ل

زاده ر+&; دا�� �� 
�ون ��	�� دوران �9�O هA از ���را�@�Cان دوران �5	ل

�ن ز�	ن، اJk	ر �7P ��ده، ارزش ز+ 9��O� د9 و	ایط ��� ��	ون ���
� 	+� او، 

�� *=-�� ,>���e :�ازو9 ا��وز9  	
اش را  	ه� ا+-"� +"	+�. ����ه	ی; را 

�� n	

�ا+=� و � 	ه 
	�=� �� ا � : ��دزاده �	�I+"	ن ����<	+�، 
� �5	ل
�د و ��

 ،دا+=�، 
�وی�ا � +5�.  3="�و:�ی��	ن 
�دمزیس�A، از �5%� �* در ز�	ن �5	 ��

اش را در +]� ز�	+�. ��رد +�Yش '�ار ده=�.  @�	رم را د �
	ره، ا�	 :	 ���ش 
�Mا+=�
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�د f	+�U� ر�Y< A�@  �< ن�ا � در ز�	ن �5	 �س� 
� ��او+� +	�Eا .  =�ی� �� 


-�ی�، ��Uش ���5 از �ن ا�� �� در ز�	ن �	 ��Z� A"< 9n	
ن زاه� و  @�� 

��در ز�	ن �	 در :5	م دور و 
�ت �ط '��E �"=�ه 
�د+�، وا9 . �Zن �ح�سb ا
�و ا


� �	�� ا � �=�C در �����
�د.  sری	ری, :�ی* دوران :	، :	دوران � . �Y%U� رت�'

�5	+� و ز�=���دور+5	ی� و . اش 
�ددر د�� ��او+� و �C	م و ه�5��	ن و دnnن 

دو��� :�C و 3	ره ات ا � 
� >� +]� ��.  +�ا��=A:ص�ر9 از �=Eش و ��<;


�د، +� 
� 13. ��د+��� ;=3 �
� 	ه� و ��	�� ا��5	0� E+دی, 
� 6@� . +� راه 

دا+س��� �� 
="���	ن هA در 
�د، ��ا+�ن و +���* را �5	ر9 ا+-"� �5	ر ��


�د+�. ���� ��او+�ان زور و زر 
�د+� t%U� رت�' ،bو �ح�س �ی� . �@�	
 bkا��

�ی��

5	+� �� +@س� >-�+� ��و رود و >-�+�  . ,"� �
از �ح	nت ��C5	ت 
�د 

�� tده و د�	&� �رد، 3="	+� ا�Zص 
� ��هb و ����� �� ز+� =; 
	 :س<=ح و 

 �� �+	5J@
0<	دت 
� �t%� ���� E «ز�=* �	�=�ه و ��OYش 
� ه�ا 
� ا�Eا���، 

0<	دت 
� �t%� ���� E «ه"�ار دادم �� �* و'�� . ��د، ��5C را 3	ره ��»+=س�

   و�3�=�م �� >�ا ��او+� Eّ0 از ��دم ��» +=س�
ّ


�� 	ن >�=* �7 �
 ��دش 

�5+�� �U� �
را��; را 
�Mاه�، . ا+�ازد���	ی� و 
�ا9 
=	ن ای* ��Y=Y �	ن �	 را 

��  .ار:�اد �* از ه5	ن �	 �G	ز ی	


	وره	 �
. 9 دی��، ا�Zق دی�� وا
س�� 
�د�9�O ا��0اف دا�� �� در ز�	ن ��دش 


�ان ر�=�ه 
�د، ای* �� . :�ا+س� 
��J از �ن 
-�ی� ��  @�ا�	 ا � هA +<�د +5� �D+�

 �Y@� و �J� ر��5 و 	

� ��او+�ان زور و زر، 
� ��او+�ان دی* و د+=	، +�ا ده� �� 

�د�� 	
+A، ا�	 �+�D در داا+�رز و ��3م �ی	 ��د9 دا�� ی	 +�ا�� +5�«. زاد ر��	ر ����

'%b و �Egم 
�د  @�A و +���A و +	 @�� و +	+���� +-�اردم و ای* �	ر 
� ��د9 ��د، 

�� ��	J� +; ��ات و	د و زی���6��]� از ��ا�	 ا��وز ���ا�@�Cان دورا+�	ن . ��ا


=�� ��  �ی�� ��-; �* و ا � :�9 
ح��	ن 
�و9 ��و ��
	9n  �د ایس�	ده
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��� �ی�� و ��>��� +�ار+�، در9 ور9 ��
="���	ن >=9E در 	
.«  


� 3	�5	ل 	J�: 	ی� �=��3 9�O�
	nی�ه	 ��3 و =��wزاده از  �
  ...	 هAه ا+�رز داده ی	 


�د+�. +�رز ��اوان دادم اه	 
� 3	ی=�� - Aه 	ه �یn	
 *� bI	M� 	�+ص... ا 	ی�� �ح=

��	ن را؟�
�G	ز �� ا�f�%5 را +�Mا+�9؟ ی	 

�'	9 �5	ل�5� ��Cت � �
  :زاده +]� دو�� و ا_	�� ��د�د و 

 �ی�، :� و'�� هA ��5 و �H	9 �س� ��. ���دز+�، :��M هA ��:� و'�� 
� در �� -


-�ار9 و وادارش �	ز9 زی� 
7g +-	ه دارد�� ;%g
ا � 
� . :�ا+� ه��وا+� هA زی� 


�+=	��ه، 
	 ��=�ن +�ا9 :� + ;��	 Eی�ش او ��
� ه	ی� +س<� ده� �� از د

�� �: 9	�H �5 و� 	
�ی�، ا � :	���ن ��
� +�Cده، �
 ;���	ز9، 
���C �� از د


� و +=C�  �ای��� �
و'�� :� +=C� و 3	�� ��Pت ا��ی� را «زد �� �}	ل ��. 


� �	ه +=E��  Eد ���� X'در وا �ی	��
	��، زی�ا ��ا و �	ه از  f	3 و ,=+ �� ���


�C و 
� ه5=*  �+«. '5	ش ی�Cی-�+��
� در ��	ی; 5g=3<�ان، در ��	ی; �=M=* ا


* �U	ب و �	+"=�	+"	ن 0}5	ن و 0%� ر��	ر ��دم، 
�ی*  �+� 
� 3	د�	ه و  �50

 5	A+ ای* . راه �+	ن را 
� Eی��� و 
� زی�د��	ن ��J و و�	 ������ ا+�رز دادم �C	م


�د �� ا � ه�5Hاز ��دم ا �O
 ،��	>+ ;M
�Hن ��دم ا	ارداش در ز��-
�	ی� . � 

�AJ دار+�اش را +@5J=�هه��ز، ه5-	ن، ه�5 �� 	J+����5J و ، ا��وز هA ��ا+�، 

 .اش را ��اه�� �5J=�، و�� ای* �� ده هEار �	ل �Iل �"��+J	9 دی-� روز9 ه�5


� ری"; �"=��5	ل ���
�د ا�	 د�; . زاده د ���
� ای* 
�ه	ن �9�O اY�0	د ی	

��
�3�=�. � >	�; �"���ا�� او را ه��ز :  

 �}Z؟ -

 �}Z ای* ��؛  -

t=��	�7 ا�� ا9 ر �
�	ی� و دو��	+; �Gیt    ��د ار >� 	=+  
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�5+ ،��	
�	ی� و ی�O� ای* �� ا � ��ا�� ا+س	+� دا��� 	=
:�ا+� در ای*  ��� د+=	 

+�  ���	ر ��e و �	:A و  ���-� و +-�ن 	0�+ Aه 	ن  ��� د+=�:5	�	 ��� �� در 

���	
 ��M
�د��« در G=� ای* �6رت . ��J+ ��	+ �� ی�	ای* �� » +" Z{� 	ی  

�دم اP0	ء ی, ��
�+�C=3     �+ی�; ز ی,  �ه����  �� در 

�دم اP0	ء ی,�� ��
 �� AC� *ای �� �دا+�+�C=3  ،ن	م ادی	و��د :5 �=+	Y� ،

�� ;�	< �
 =�د؟ ادی	ن و �%� ه	 و :5	م Y>I	ت، :5	م '��=� ه	، :5	م ��زه	 را


� دی-�ان �� ه	، ��د9 ه	 را وادار ��ا 7P��	ز+� �� دی* و �%� و ا�� ��د را ا

در ی, �	��O �", . دا+��
�ا+��، :	 �+&	  �� '�7 دی-�ان را وا�b و nزم ��

ا9 و ، در وا'�C=3 ��@  �@� X+���ه<�، ه5=* �� 
-�w� ه�5 �دم ه	 اP0	ء ی,

��  . �س	
� 3	f ا

- �O'9 وا	�O�،اش �@� هس����5 >� �@
 �ی� و در ز�	ن :�  
� ��ط ای* �� 

��5J@

�د+� �� �ن را  ��5�. 

- ��5��5J@
�+�'�. ، ا�	 ��Uش ای* 
�د �� یC="	ن ... 

-  fرا ر tی	Y� و �+�=�ا�	 در ز�	ن :� و ��� 3=; از :� �س	+� 
�د+� �� از ای�	ن +��


	د داد+�، ��Y=Y  @��� و �	ن ��aد+� �
 �� ،���@  ����M� ز+� � و را �
 و ی	 

 .��د+�

 ��؟ -
ً
Z{� 

- ,
	
 ،zOا� *
 ا
ً
Z{� ،�Y"�ن دZ=G ،�
	�� �=O��

�ار ��ا�	ن، ا	Y+ X�Y5ا� ،


* درهA، 0<�ا�%� 
* �X@Y، ی�+1 
* ا��وه، ا
��	��، ز��ی	9 �O� ،��J� �>O�

 *
راز9، ا
* راو+�9، ا
��=	ن :��=�9، ا
�ا�ZOء �9�O، ا
* ا
� ا���O	، یEی� 

 �=O� *
�=j، ا
�:5	ر �b>U، ا
�0=س� وراق، 6	�ح 0<�ا��Yوس، زی�g�ُ b=�ه، ا


* ای	س، �J	ب ا��ی* ��Jورد9، �=	م +="	
�ر9،  X=U� ،ح�	... 6�9 �=%	ه
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 .ه	 را 
"5	رم دی-�، ا � ��6%� دار9 
	ز هA ای*  �+� �دم


	د، 
��� ه	�	ن را �� - �C+ ن	م ه�5 �	ن 13 از �� +	"=��
 ،A�	�� 	=+�
 A

�+���
� ��ج داد+�، ا�	 ه�5 �دم.  �+	��J' �0 و	ن �&	ن ای�	��J' �� 	=+9 د	ه

���J' �� A�	ن +<�دم،  	ه� هA �ح	�]� �	ر9 �*، ا�	 ��دم ا��0اف ��. +=س���


�د، ا�	 ای�J	ی� �� ا�A ��. ��دم�� *� b=0 *در ای Aه �ی<	O� و �9، +�ا'ص�


	0	+�  @���، ا�	 در  @�	ر�	ن �Egش ه	ی� هY� A	یY�  @���، �&. �	ر�	ن 
�د


�ا+�در �ن ز�	ن +5�. 
=�� �� ا�<��  �	ه"	ن +<�د�� ��"=
ا��وز در . :�ا+س�� 


�اX=5� 9 ��دم، روش و 0=	ن +=س� ،Aن ه	ز+� =� �ایط ���+�� . ^�
� ه5=* �	


=; از '�ان در 
س�� ��دم  ،;:	=�EG �� Aم، :��� دهEیE0 �+ز��و ��	ر �=�از9، 

او هA �&	0	+�  @� و  @�	رش 
س=	ر9 . او >J	ر +س7 13 از �* 
�د. �ن '�ار دارد


	وره	9 ���اول ز�	+� را واژ �ن ��د . �
�ی	 او �� �ن ه�5  @� در 
���  @�	رش 

��؟�+ 	U� 

 >� �U	ی�؟ -
ً
Z{� 

�ی��ه، رو9 ��د 
� +=س��  - �
�U	ه	9  �+	 �+� ��، رو9 ��د 
�  ���� دارد و +� 

��م �ن روز �Eی* ��Eل «�ی	 ای*  @�	ر �U	 و ه�ی	ن +=س� �� . دارد، +� هس��

�^ E0یE�	ن از >� ا��Y<	ل . ؟»وی�ان 
�وم، را�� �	ن A>%I از 3� �	+	ن 
�وم	�

دا+=�، �� ا�<�� 
�د، ��ا �ح�Cم �5	 �	�^ را '�J�	ن ��. ���، از ��گ و +	
�د9��

��م �ن روز �� ز+� � ��=A و ز+� 	+� : �ی��ی	 
��J +<�د 
-. ��=� �� +<�دم��

 ،��
� زی� �	f ر��* و �3�=� � ا ،*��
9��J دا��� 
	�=A؟ از ای* ��Eل وی�ان ر

����اه� از �	�^ �� ه� دو�	ن �ی	 ��. ه�ف ز+� 	+�، +<�دن +=س�، 
�دن ا

�ر9 �* ���* و ��ا
	ور 
�دم، �� ...ه	9 دی-�9 
=	ورم؟ �ر9دو��; داریA، �}	ل


� ه� �6رت، +=, و 
� . :�ا+س�>+ A	�Aا�	 �ن روز +5�.  � ا��وز 
�دم، +<�دما

 ...هE=< �5 را 
	 د�س�ز9 
=	ن ��دم. زاد 
�ایA یCس	ن +<�دز+� 	+� �د��
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�'	9 �5	ل Aر ��دشه	9 در  @��O� Aد، ه�
 �����و ر 9�O�. زاده در 
ح� ��M	ن 

  .ا 
-=�د�:�C� +n�I� nزم دا�� �� د+<	�� ��M	+; ر

- e+���ن» ه��	+=س� .»A	n �5	 راه ا��	ده ای� در راه  ،��ه	، ورد ز
	ن �5	

�� �%  �

	د  Aن ه	س�-+�� �
ا�	 �	ن . 
	����د ��» ه��	+=سA«ا+�ازد و 

A�@  ن�ه��	+=سA �* از �=%� . �Z�"	ن ه5=* 
�د �� �* >�� �6 �	ل 3=; از 

�P� *ای A+=س	از ه�� �: ���ات 
�د در _5* ای* �� 
�  ���� J� 9	ت، 3="�


��� �س	t%O: 9�: ����  . 7w دا�� �� 	&+��ی��ه +-� 
�د، :	  *� A+=س	ه��

�� �

=	د �ر ��  @�A؛.  ���ز+� � ا��وز9 �5	 را هA در  

�Y>I 7  ی�ت ز�
� >� �	ر          

�	
  � 7 ه5=* �3[ روز و �; 

         از  %س�	ن �* 
<� ور'�  


	�� وی*  %س�	ن، ه5="� ��ش    
 

  %س�	ن 
�د، ا�	 >�ا در -
ً
	O'+� وا	د9؟ %س��� �g�	>� �5ن ه�  ��H �5	9 ��او+� 

- Aن دا��	او+� ای5�� �
 ��د��اه� ��او+�، از ،
	 و��د ای*. �<	��g +<�د، ه��ز 

 .+]�م J�3	ن +5	+�

 در �&	؟  -

 در ر�	�� A&�3 از ر�	7w �3[  	+� ام -
ً
Z{� . 	5� �� د�
�=	ن ��او+� و �%t :@	وت 

ی� 
سU	��P: ،	د 
=* ��او+� و از ز
	ن 
	یE.  �اری�ا��وز ا�5; را:P	د ��

و » ای�&	 دو '�م  	ه ا��، اول '�م �%t، دوم '�م �t%� :» tّ را ای�-�+� 
=	ن ��دم

�5+ t%� ���� �� �+او�� �در ��د��اه ����ا��، :�J	 ���� �t را، ا_	


�ر 	ه ��اO: 9	�� از 
��ه 0	6� �� از �� «��دم ��  �:EیE0 واز9 +=س��ه=� 

D=

� ��د ��دم، در�	+� � و  A%k دم و�� �
	ر � و �@%س� 
�	�� و  �ی� ��او+�ا 

 « ا+-	ر ��د +�Cد9، ،از ��Pت E0ت +�ا �ی�، 0<�9
ُ
�َ�ِ&AC� bَا

َ
��ا » د�0+� ا

A�� �
�	ر ��د 
� �	 وا �اری� �� . ه� >� ��ی=�، از �	 ��ی=�. 
�Mا+=� :	 ا�	



 30  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

A=ه. ��ای �

� >�ن و >�ای=A، در 3	د�	ه�  �� A=ی	� ،A=ی	��5	ی=A، در و�0ه 
	و

ه� د0	ی=A، ���+�ه ه� �H	ی=A، ه� �H	ی� را �Eای=A، �6 هEار �	+5	ن . ا�	
� ����ه


-�ا����، �6 هEار  	� b%I در EیE0 9	J�: ارEا+�ا����، �6 ه�
در �س�&�9 �	 

ه	�Y� 9س در 
	دی� ��ق �	 وا�� �	+�+�، و �6 هEار رو+� 	ن در 	ه ��Pت �	ن

 »ه	9 ری	_� 
س����� 
�:��Zل �	 در

 . :�ا+س� 
-�ی� �6ه	 �=%=�ن�	ی� ا��وز �� -

�+	ن �AC ... ی	 �	ی� �=%=	رده	 - �
:�J	 ای*  �+�  @�: A	 �t% ا��	س 
�ا+� �ن �� 

�� X_و :�ا �و:����� �M���و�� و در '�رت �ح�ود ده�، ��دش ای* ه�5 

��
	یس�� ا��0اف ��� ی, ��وا+� ��و:* و ���ا. ��� �ی� هA ����د  Eا X_

»�

� +5��* در و�0ه ��د  A���ی�، ا�	
� ����ه و�	یA، زی�ا 
=; از ای* از د

A+=س� �ی	. ه=� د0�5+ �
 A��
� د0	 و �H	ء +=	ز9 +<�د�ی�، ا � 
� ��زی�ا از د ،��� .

�ن ه	 �� از �* ���C+�
��Jش  ،Aء ده	ن را �@	ری"	5=

� در 	ه I<=<	ن ،��اه��  

�+	ن +=E&O� Eه�3 ��اش ای* �� ��6Z. »ا9 �	��� +=س�	ه 
�+�، �� ا�<�� از د


=	ن ��دم �+�-+�زاه�ان و 3=	�<�ان �ن . �* در �+&	 ��د��اه� و :C<� ��او+� را 

�Cس��� و �A%' ،�+�=5J ��ا ��ز�	+� +@5J=�+� >� وا'O=�� را �	ش ��دم، ا � ��

 . +� :�J	 A5%' را

ا�	 ��دت هA  	ه� د>	ر ��د
Eرگ . %�� ا�� +	3س��ی�ه��د
Eرگ 
=�� �ص -


�د9 ��=
ذ�� �5=7 �9�O �� در ا��اه «�ی	 +"	+� �Gور +<�د �� 
� ی	د �ورد9 . 

�0ام ا��	ده ا�� و6=� ��M; �� در 
س=ط ز�=* ر��� و 'صb ا�&=b ��ی}; 

�� �C� ن�D5ه ���زر � �G	� ن�< �� ;:�"�� �O'ر+� و ر���+�
...  


� :�ا+	ی� ��د � 	ه 
�دمای* :� - *� �� ���ن ا �+	"+ 	J . ،*� ر	H����� +<�د �� 

 .ه	9 دی-� :���5 ��، ��	 
� ز
	ن >=��در دوران ��دم 
� ز
	ن
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�ورد9 ��داد9 و �+� در �EG=	:� +5�ت 
� ��3 ��د  �ش +5�دا�	 �� -: 

  ا9 ��ا�� 
�و 
� ه� >� دار9

 �Y"0 ز �ده� �س �
�: �   

�	�    � ��3 ��دم�9�O ه�5 

  ی	ر9 
�M و 
� ه=� �@�وش  

  از �* 
�=�ش و ��3 ��=�ش

  ���  �ش �ی� و ��د +5���

ا+�رز را هA  	ه� �=��ان و 
	ی� +	���ده ��3 و. �* ��  @�A ه=� >=t%U� E +=س� -

 .  �ا��

- �� �'	
 �ارد �� 
	ی� 
�ا9 ه� د��ار9 
� در 	ه ا�O	ر :� ه5="� ای* ��ء :@	هA را 

 �3	ه 
�د، �	ل �+�C او در 
�ا
� د0	 و ا��g	�H، ه=� �	��� را 
�+=	ورده ��او+�

�� .ا

 را؟» یC� رو
J� دی� 
� د�� و 3	9«ای* ��ء:@	هA هس�، �ی	 +�Mا+�C� 9	ی�  -


�د؟ �< ;�Z� ن	� 

 >��ی* 
	ر ��ا+�م، ا�	 ای* >� ر
U� دارد 
� ای�اد �*؟ -

ات 
� د�� و 3	9 هس��� �� در �+&	 6	ف و �3�� ���ه  @�J�: �� A	 ����د -

. ��ی��، �E ای* �� 
� ا�=� ی	ر9 ��او+� 
�"=���>	ره دی-�9 +�ار+� و +5�

ا9 
�ان �1 �� 
�  ���. زاد، ا�	 
	ی� ��+��� ��د را، 
� د��  =�د�د��


�و �=� در+�ه 
	ش«: �Eی�ه، 
� ا�=� �0	ی� ��او+� +"س��، +�ا دادم ،7Gا9 د


 :و 
�ان ا�Eودم» 	ه �7�=��از ��د را >� رو

ز+� � ��د و دی-�ان را . زاد 
	ی� ��د ��ا+� 
C� �6Z���C	ی� ای* �� �د���


� ا�=� �0	ی� ��او+� +"س�*، +"	+� وا�	+� � ا�� و دی�یA ه� �1 . �	�	ن ده�

��
� ا���ن �� را  �د+�  �=� �<  

�ر و 
	 دی-�ان +�ش �* e�< �
  


	زو9 ��ی; �

�Mر :	 :�ا+�   

�=-
  ا9 ��ان د�� دروی; 3=�

  ���e از و9 
� ا ،�
   � ا��� >� رو

�P%� دی-�ان  �ش �* �
 �+  


�د در :�ازو9 ��ی �=O� �� ;  

�=-
 A��   +� ��د را 
=@C* �� د
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�ی* ا+�]	ر +"س�، وا�	+�ه �	+�، :	 ا
�ا��ه� وا�	+�ه �	+�.  

***  

 ���، �<	�}�  �<	�z ��زاده 
	 ای*ا��ی* �=�از9 و 0%=5ح�5 �5	لروز 	ر �ص%ح

روزJ+ �� . 9	ی� Z0'� ه� دو�	ن 
�د، ��ور �	�Iات  ����، ��ت ه	ی� هA دا��

��	ن، ��	ره��	ره�
ه	9 ��>, و ر+-	ر+-� �� در ا9 +"س�� و 
� �	ه�9 >"�5ه	9 


�د+�، از 
�� ا+-"� هA . ��د+�، >"A دو�����ن ��	 �� Eری �ن �=%	"=��


. ��د��9د+�، ���0� �� �س	
; را +5�
� د+<	ل ی�Cی-� ��	 ��
	 ��	ب . ��>, :�

�� A"< ن	ه� ��ا�" �
 A  ن را	"U� ،د�
 �����5 دی-� ر �
دو���، >��ی* زرع 


	زی"	ن >�	ن ����ز و زی<	 
�د �� از . ��د9، +5=��ا+س�� �0_� �	ن +-=�9��

�5+ �=�  . ��9دی�ارش 

، ای* 
�د �� او را 
� ا��0اف وادارد �� �&	 دی�ه زاده، در :5	م ��تد�G�G ا6%� �5	ل

دا+س� �� �9�O در ای* 
	ره ��. ا�� در ��	ب، �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ��اب

ای* ی-	+� ّ�� ���Cم . زاده +J	ی�� +�ا��ا�	 ��&C	و9 �5	ل. �	ی7 
�  @�-� +=س�


�د �� 
	ی� از �ن �� در �ورد و ا � در+=	ورد، �� ; 
� از ز+� ��روز9 در ای* . � ا

�=�
� ��د ��أت داد و �3 ،�="� ;�	< �
  :ز�=�� �9�O را دو
	ره 


��Jی* و +Eدی, :�ی* . دا+� �� �*، 
=; از ه� �1 �=@�� :� هس�A:� ��دت �� -

ا�	 ر�9E در ز+� � �* هس� �� ا � +-"	یA، ارزش و . ام هس��ر�=t ز+� 	+�

 ."�دن ای* ر�Eه=� �رزوی� +�ارم، �E  . ی	
5�A	ل +5�

;=3 �
�� �
 9�O��� ��=
��ا�� ا�	، از �ن I@�ه ��د �� �3�; او >=س�، ��

�ن واه�5 دا��، �=%�، �=%�، واه�5 دا��. رود �
 s��	ی� 
�ا9 ه� دو�	ن . از 3	

�� ��J
  .زاده 
� ا��5	س ا��	د�5	ل. 
�د �� در �ن ز�=�� ز
	ن +-"	ی��

- �-
 ...�-
�	ن +=س�، 
� ه��. +� 
�ه	ن��ا از ای* +	دا... � ;��@  A+1 =دا� �


-� �� �* �ح�م رازم *� �
 .+-@�� و +-�ی�، ا�	 
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�� ��E�ز b� ه و زی��="� Aه در ه�J< 9�O�  :��د


ُ Aز
	ن 
�ی�ه 
� ��&� +"س�� 6ُ  AC    ;+	

� از �س� �� +<	�� زAC� ا+�ر  

��ار �*، راز درو+� و +	 @��� اnا���� �� �6ه	 �	ل از �ن ر�=E0 tیE، ای* 


�ا9 ��دم . 
	 ��د 
-�ر 
�دم، از �* +�Mاه �ن را �	ش �	زم. >=9E +��5دم �+


�ا9 :� �+ ��ا�	 ه��ز . �	ی� روز9 ر��، روز 	ر9 ر�� �� ز
	ن 
-"	یA. ��ب ا


� +ح�9 . زود ا��، و'�; +��=�ه ،��ا��وزه ��دم ���	ن 
� �	ر ��ی; ا

  �ا راز9 را 
��Zء �	زم �� هE=< �5 را د � �ن �	زد؟>.  �را+��ز+� � �	ن را ��

��Cت :* در ده�زاده +5��5	ل �
 ��
�د �� >-�+� ��Y=Y� را . ��ا t=50 �C@: در


� د+<	�; 
�ده و �	ل 	J�	�
	د داده، +�ا+س�� ��  �
ه	9 ��� �50ش را در �ن �س�&�، 

. دا+س�D=�ه :� از �ن ��
�ا9 �9�O :@	هA دا��، ا�	 د��ار9 ��دش را 3=. 
-�راد

  . �س�راه� 
�ا9 �7 ای* :P	د ��


	 �ح�� �5� �%�5س	+�  @�:  

 دا+� ��ز+� و ه�J� Aی� >�  @�؟�-� �	 دو�� و ر�=t +=س�=A؟ �� -

 >�  @�؟ -

- A=و +-�ی A=�@-+ �=G 	

	   راز9 �� ��
-�ی=A �� او �ح�م راز ا �� دو

او �� . �	ز ا�� �� ا�"	ی; واه�3�5�=� ای* >� راز9 ا��زاده از ��دش ���5	ل

��اه� 
�ا+� �� ر�=Y; �&	 دی�ه ا�� در ��	ب، �� ا
%=J�: ،�>%I 1	 ���E&Oه +5�

�5	ن دا��، �3�; ای* �� >� . را دی� �Mص� 
� ��اب� �
�9�O هA +-	ه �3���ه 

�5	ن ����A؟ �روی; را 
� . ��=�، ای* 
�د �� ه��ز 6<� �*و ��ا
� �� از 

  :ا+�ا�� و  @�هزاد�5	ل

 . 6<� �*، ه��ز و'�; +��=�ه -

�5+ ;O+	' و �را_ s���د، ا�	 
� 6<� :* در داد، >�	ن �� �	ل ه	 
�ان :* ای* 3	

  . داده 
�د
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 @��� هE=< �5 3	ی	ن +	�3ی� ا��، ��. ی	��دو��� و ر�	'�"	ن روز 
�وز �Eو+� ��

�. ا�	 t"0 و دو��� را 3	ی	+� +=س� � ّ�	ش +"�ه، ه=� �	6%� دی-�9  �ی� �E ای* ِ

��، دی-�9 د>	ر د�"�ره و +	 �را�� ا � �� یC="	ن درد ��. �=	+"	ن +=س�� 

��را�"	ن، . ��ا����هE=< �5 را 
�ا9 ی�Cی-� ��.  ��� "� و ��ش درد ����

��	ن و  %س�	ن 
�د�<Eی&	ت و �=�ه�
ا+�ا���� و از ا+-�ره	9 �+&	 ��اب ��. ه	9 

��OI ،�+�=��+م ��اب	ای* ��اب، از :5 �و �س� A ،د�
 ��J
 ��"J
ه	9 ز�=�� و 


�د�ورد، ا�	 ه�ش�س�� �� Aا هE�  . ا

زاده، 
	 :5	م ��Jت ه�ی�ا ��ن ا��ار، +J	ی� ��ور و �	د9 دا�� �� >�=* �5	ل

���. ه�5"=�� 
	 او ���� +<�د، �O	د:� +<�د �� +ص=b ه� �1  �دد... ر�=Y� ی	


� ی	د �� 	ه� زی� �واز �� 9�O� :ا+�ا��زد و �EG� از 
mو :* ��ی ��
� ه�Y� E=< �5�س�    د+=	 ��ش ا�� و �	ل E0یE ا t=�  �=C* ر

�� s�	3 e+در �
 A9 ه�O�  :دادو 
���	ن ا��ی�  *� �
  هEار ��M� ا � 

 ���@� دراز +<	�� 
� 3	I 9	�b دو  

   ��  �� دو��� و ارادت هEار >��ان ا

  ا�� و ریح	ن ا�� �� �	ر د�� �ح<�  7 

�� �Mی-� را :5س�Cی �ه	 �ی-� ��%, ��Cی �
+� و از ی���� @��� و ����د+�، 

 ا+&=7 � 
M; �٢زاده ی, 
	ر �ی� �5	ل. ی	�������� و ��OI ی�Cی-�، ر+&; +5�


�د �� �9�O در . »:�ا+� ��ده=� �1 دو �'	 را ���� +5�«��ا+� �� ���  �+�-<

ای* ه�5 : �3�=���. ��د، هA ��ا را و هt%� A را ���� ���Iل �=	:; دو �'	 را

:�ا+س� در د�� �	ی� �<	��g �� در E0ت و 0]�5 و ر��5 و 
��� ��ا ��د9، ��

�� �C� �
 9�O�
	ز  �ارد؟  t%� 9ا�
�� ;M�  : @�ر�� و در 3	

�ر9 در 0]�5 و �	ه و �Zل ��او+� �<	��g ��دم، زی�ا 
� او اY�0	د دا��A، راه - 


�د. دی-�9 +<�د t%� در  �وه ����=3 Aد� 	ای� . ا��
ه5	ن  �+� �� >�� روز 3=; 


=; از . دادم��ح دادم، ��د��اه� و :C<� ��او+� را ��رد �3�; '�ار �� �� �:
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��	ن >�  @�A؟�
 ��دم 
� ا�O	رم :س%ط دار9، �ی	 ��ا��ش ��د9 در 

  �Mاه��ا
=�� از ��ی"�* �    
Eر 	ن +�Cد+� در ��د +-	ه


	 �س	+� 
�د �� ��رد  A؟ زی�ا د�Aدا�� �%iس� ،�>C: و ��=
>�ا 
	 ��د
=�� و ��ا


	nد��	ن 
�د+� و �� �>C:�+ور���ود  A=%س: ��روز9 . 
	یس�� در 
�ا
� :C<��	ن 

�س5%=* 
�ای; +�د و +� ا�A . �س�A و ی	��Aا�	��  �+	 �ن ��Pت ا��ی� ��


�د و » ا���5	ن وا���=A، ا�JY	ر و ا�AY��5«ا+�M	ب ��ده 
�د+� �� در ��	ر  Aه

�ن او�� ه	 ��P	د�	ل �+�C ای* دو�� 	

M"��ه 
�د و . ا+�ه	  Aان ه��=� �+�-<

�&�	Y�+ا Aم . ه	+ ��	�  :��د، 
	�<�یح� ��ودم�%�ه ��» ا�C�5<�«در ��	ر ای* ا


� >"Y� A	رت +-� در �س	ن     �ت �	ه 
	ی� �C* >�ن �س	ن  


� �	ر 
�د��5� را +5�ا���ام و ه �>C: 	
�* ا � :�ا دو�� دارم، 
	ی� در ��	ر . :�ان 

 �� A"� ُر�� �

	�A، +� از 
	n +-	ه� ��A و �	ه و زر و زورم را  �: e+�5و ه �:

9�
ا��وز 
� �	ی� ر�=�ه ام �� ا���ام 
� ا+س	ن ر+[ دی�ه و . 
� +	>=9E ��د 3� 

+ �

�:�9 ز��C5;، ا���ام 
� �]%��=* و  
ّ

�ای	ن، 
� ا���ام 
� ��او+� Eّ0  و�7

دارد و ه� �1 ای* +�ا+�، ه=� +�ا+� و در ا76 ا � ��ا را دو�� دار9، 
� �%t او 

���ر9 ا+&=7 ��� ا � . ���� �* �� ای* ��د '�ردا+� از �%�Y ��ا �+� ا

ه=� �1 دو �'	 را «ارزد �� اش ����ا��ش 
� ��ا+�ن +=	رزد، 
� ای* ��%5


�د. »:�ا+� ��د� +5���� A+	
  :در �5	ل اY�0	د 
� ��او+�، ای* �5%� ورد ز

�زار  ��  ا9 ز
�د�ِ� زی�د


� >� �	ر �ی�ت �J	ن دار9  
  

   �م :	 �� 
5	+� ای* 
	زار؟  

  ...��د+� 
� �� ��دم �زار9
  

  :زاده  @�	ر �9�O را 
�ی� و دو
	ره �3�=��5	ل

- Z� bّ
ُ
�زار، � ���5J=�+�؟�� را ���ی	 �ن ز
�د��	ن زی�د 

- �5+ Aه 	ن �5	��5در ز�J� .�� �%  �
 Aد ه	
ا+�از+� �� ای* زی�د��	ن از :ص�ق 
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�� ای* ز
�د��	ن ز+�ه��ه�5 �	ن 
� . ا+�، �ب �=	:"	ن از َ�", ای�	ن �	ر9 ا

e� ;=3 �
ا+�ا����، در ای*  5	ن �� +=��C	ر+�، ه5	ن  �+� �� و'�� ا���Mا+� 

�e هA هس���ا+�]	ر ��Cا+� و >	 ���%3. 

وا'O=� ا�<�� >�=* هس� �� ز
�د��	ن د+=	9 ��د دار+� و زی�د��	ن د+=	9  -

��اه� 
�ا+� �� در د+=	9 زی�د��	ن >� دا+� و +5�ه=� ز
�د��� +5�. ��د�	ن را


� :&%=7 و .  �رد�� ��"=
ا�	 :�  �>� ز
�د��	ن را ��رد ا+�Y	د '�ار داد9، ا�	 

�+	ن �3دا��� Aی�C:. 

�5	ن� �

� 3="	+� و +-	ه�  ��=< 9�O� 	
ا+�ا��، �O%�م +<�د 
	 ��  @�-� دارد، 

;>I	M� 	
�5	ن ی	 �.  


�، �� +� ا
��ا دار9 +� 3	ی	ن،  �اه� ده �� وا'=� >�=* +=س�  -��5	ن �J3	ور و �ا9 

�� t=��ن زاده ا�O	رم را ��ای* ��Pت 0%=5ح�5 �5	ل.  �ی��� ر �
�� و 	��

7�	� �U%�
	��.  دارد 	J+�
	ز��ا+�  �
�5	ن  �اه� ده، ه=� .ا�	 �	ی� +=	ز9 �ا9 

�� در�� و داد �9 و ر0=�	=���	ن را 
� ا:M	ذ �
�3ور9 �1 �	+�� �*، ز

 .وا+�ا���، 
� ��J و �ح<� 
� زی�د��	ن ��ا+�Mا+�ه

�ن ا_	�� �زاده، ��  ��; را :=E ��ده 
�د،
�O +-	ه; را 
� �5	ل �
  :�دا+�ا�� و 

ه	9 �"�ردارG E=+ 9@%� +�رزی�م و دی-�ان را از ه� m�6 و از �	ی� _�ورت -

�Y>I، از ا�=� و وزی�  و �"9�C :�ا+-� و زاه� و دی* �3ور و 0	رف و �	�b و :	�� 

و 0	�t و ر+� و �س� و د+=	�3�� و ���ت دو��، ه�5 را 
� وk	mw ��د � 	ه 

� .� را ��و +-�ا��A+�5دم و ه=�  	ه :"�یt �ص	�ح و :Y<=ح �@	

-  9�C� Aس�=�ن هE5یس�� �س	��5 ��=E، زی�د��	ن 
	 ز
�د��	ن 
�د، 
	 ای* �� �ا�	 

:	ریs >��ی* هEار �	�� :�5ن 
"�9  �اه �ن ا�� �� ای* �=س�A، ز
�د��	ن را �زاد 

�ی	 
��J+<�د .  �ارد ه� �ن ���� �� 
�Mاه�� و زی�د��	ن، +	>	ر 
� اI	�0 هس�����
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	��
� �Y	و�� ���� زی�د tد9؟ن را :"�ی�� 

��e ه	 �	6%� دارد:� زاده -��در �ن ز�	ن . 9 د+=	9 ا��وز9 ��، 
	 د+=	9 �ن روز 


�د+� و راه +5	ی� هA +�ا���� �� راه دی-�9 
�5	ی� �0	Iا �
 .زی�د��	ن +	>	ر 


�د+�، ا�	 
�د+����؟ راه�5	ی	ن>�ا >�=* اد0	 �� - f�+د . ا	ی �
 Aن ه��ز ه	"�	+

���ی	 از gI=	ن و '=	م �س	+� �	+�� ا�a	ر:	��س �<� +�ار9؟ ی	 '=	م ز+&=	ن را . ا


�د؟ 3 �: X=�
�د=�� از �ن هA و �U�م '�ا	ر +�; از :� '=	� �
 ��، ���E�O هA د

�ی	 ا
* �X@Y را ��ا��ش ��د9؟ ی	 ��ص�ر 
* �Zج را؟ �-� >�� روز 3=; . 
�د+�

 دت ر��؟ در
	ره �	ن  @�-� +�ا��=A؟ از ی	

 .ا�	 ه� دnور9 �� ر��A +=س�.  @�A ی	د�	ن  �ا�� 
	د -

	
 �O
  :ا+�وه و ا�س�د � 
�ان ا�Eود 

- �� ;=3 �
 
ً
n�5O� sری	ران :	ل و �<�g� م	C� 9ز	: �C، در دوران ی	ا� 	ای�، �� 

���C	م 
� �0_� و 
� �@	ی�، از ا�	رت و ری	��، �E . +"	+�ه �+	ن 
�دیAد

. ا+-	�����ر دی-�9 +�ا���� و ه=� >=E را �	+X ه�ا9 +@1 +5��	م و ه���ا+� :ص

�5+ Aه �ای���، ا � �����	ن 750 ��	+���	����، ��ای� 
�د �� در ���� 

وزن ��ا و ��ا را در �"	ن ��د را هA�]%�م. �"�، رو+� ز�	+� 
�د�]%�م. ��د��

���	ن یEدان >� >�«ای* �AC ا�0<	ر �	�7 دا�� �� . �3ورا+�+����� ��د �� 


=�ه 
�د+�، . »���	ن �	ه�� E=+ ن	��%[� Eg� �
ای* �AC در ���� �C	م 
�د �� 


�ان 
	ور دا���� Aن ه	]%��� �� �ی	� 	:. 

- �� .��ا9 ا��وز هA در ���� ه���ا+	ن ا��وز9 ا


�ان �"	ن و ر+[ا�	 ��ق ا�� �=	ن زی�د��	ن 
� �<� و +	� 	ه دوران �	 
	 ز��5 -

و ای* . 
�J�3 9	ن +=س�ا��وزه :P	د �=	ن �	ر و �Hوت از دی�ه ه=� ر+[. دوران �5	

���
ه��ز زور زی�د��	ن �	�� +=س� ا�	 . ا+-=Eا+�
=�	ی�، �U	�<� واژ �+� د+=	 را 
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�� ��"=
روز9 
�ا+&	 ��اه� �"=� �� دم و د��-	ه . ی	
�ه� روز  س��ش 

ه=� زور9 +�ا����، از ه�  �+� ا
�از زی�د��	ن روز 	ر �	 . ز
�د��	ن را واژ �ن ����

ه	9 ��ا و �	ه �C	م زور و زر، �C	م د+=	 و ���ت، دnل. �Y	و�� �ح�وم 
�د+�


�د+� �� ه5=* ا�� �� هس� و �E ای* +=س� ���زی�د��	ن . 
� ��Eg	ن ��و ��

�واز9 +�ا���� Aو ه �د� Aو ه �CدیE+ راه .Aط و ه	س�� ار:<
�ه�-� +<�د، درش را 

���، �5C"	ن را �@�ه ا � �=C"	ن در ��. � 	ه� nزم 
�اY� 9	و�� +<�د. �
�د+

�ی	 ای* ��5C ر�=�Y=Y� . t ��3=�ه و در �&	ب �	�7 
�د. ��د+���

�t +"	ی�  @� �E زی� «ا��ی* رو�� را ��ا��ش ��د9 ام، �Zل+	��	���

 ؟»�ح	ف

�� *M�
-�ی�،  @� و روZ5� 9:;، 3=; از ای* �9�O در �5	ل ��ی�  ��

  .ا+�ی"=���


� �3ده و ��C	ر ���* :�J	  @��� ه	یA را �� - ،A�@  ن از	��
س=[ زی�د ،A�@ 

�5+ �
 A���ن . ��	������ا+�+� و ا�O	رم را +5��+	ن �ط ��ا +5�. ���د �
ا�	 

�� Aور دا��	

� زی�د��	ن، �� ��+"	ن :	  ��	
 �C5� ی�	ن، �	��ا+�رز 
� ز
�د

�"�، �	+�� ��ص�ر �ن 
Eر �ارا+� را �� 
� رخ �* ��.  �C=�ه +"�د���ی* '�Uه،

��A، ا�	 ی, 
	ر 
� ی	دت �وردم �� ه� �Zج ی	 0<�ا�%� 
* �X@Y را، :حس=* ��


�د. دnور9 ر��A د��	ن +=س� ��
	 ای* ه�5 راه� �� 3=�5دم، در ه5	ن  . ��M�

�+	ن 
� ز
	ن دی-� 
�د *M�از .  را 
� >	�; �"=�مه�5 زور���ان. �� �وردم، 

�� و �6�� د+=	3س�� و از �3چ 
�دن 	�:"�یح ا��ال زاه� و 0	
� ری	�	ر و '	_� 

0<	دت و ری	_� �� از رو9 �6ق و 6@	 +<�د و 
� زی	ن زی�د��	ن �6رت 

��A�@  اوان�� ،��
=�� و زی���، 
� ا��ال زی�د��	ن و �O=>I و .  �E=: �5ن ه� 	


��&� �� �* دا��A، در دورا+��C+ A. وز 	ر�	ن �3دا��Aا�C	ر ای"	ن و او_	ع ر

Aد��
 �=[+. 
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�  @�	رش 
	ز "� 9�O� ،��0	�  :13 از ی, ا���ا�� دو 

ه	9 دوران ��دم دارم، ا�	 �+�D �* ا�<�� ا�O	ر9 هA در ��	ی; و �H	M� 9ص=� -

��ای� +�ا��، >	�%3�� +<�د، �<	در
	ره �	ن  @�A و +���A، �<	ه�� 
� ��یح� �g�

�5+ A. ��دمه�ن را �	��C=+ ر	دم و����دادم �� 
	ز هC=+ A� ���� و ا+�رز�	ن ��


	ن 
	ز�	ن ��اه� دادا � �5OI را 
� د�%�	=
�ز��ن . ا+�از+�، ایEد :O	�� در  �<� 

��	

	ز�	ن داده  ��	O: دEد +�ارد �� ای	ی �
 sری	داد �� : A+	"+ 	ه�O
. ز+� � 

�6Z�� *، ای	اش ا��ح ��ایح �* �� و ��ز �ZU6ا �
. ��	���، ای* 


� �6ا�� . �زار9 
�aه=E+� دادم �� از ��دم3	د�	ه	ن را +�ا �� f�%5در +ص=ح� ا�

13 >�ن ر0=� 
=	زار+�، د�5* . 3	د�	ه	ن 
� ر0=� 3	د�	ه��«:	ی=� ��دم �� 


3	د�	ه	ن ��«ی	 ای* �� . »ا+��%, ��ی; 9��	�� �� ا+� و ر0=� �س�، +	دان 

 /��او+� ���	ن و رأ9 و ��Cه« �� و ی	 ای*» �س� ��د را 
� د+�ان 3	ره ���

و 
�ی* :�:=G�G b	9 ر0=� را :��=� ��دم و �&	ز . »G�G	9 ��دم +-�دد ���ه  ز


; ��د���� .��5دم، و ای* �� +<	ی� 

 .�3ی�+�ا�	 دوران �	، 
� ه� �6رت 3	د�	ه� را +5� -


	 :س�، ا�	 در ز�	ن �	 - t� د و در�
 ه5=*  @�	ر، :��=� '=	م و G�G	9 ��د�� 

�+�D ا��وز ه�O� A<� ا��، در _5* ای* �� ه�  E� دی-�9 +=س� E=< 1 ��د@+

ا+�ی"� �]%��=* دورا+�	ن، �� �* درای* 'P	وت هA. روز 	ر�M� 9ص	ت ��د دارد

�
ا+ص	�� ا��، �]%��=* ا+س	+� �� �7J ا��، د�س�ز9 ام �	�7 +<�دم، �5� 


�د� A+�ران ه	د'� ��ده. A+�ران ه	ران ...ا9، ��+	� �
 A%k و �O=>I �
 A%k ،

 .�; ا���=	زار ��ر9 �� دا+�... هA هس�


� ا+س	ن - Xرا� n	� 	�ا�6ح<� � 	هA=��. 


-�یA، �ّ� و ��ز  +5���A، ���* هA در
	ره �+	ن 6ح<� �� - Aاه��A��	�� .
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�Y	د دا��A، ا�	 
� زه� �", و �را��-� �* در �ن ز�	ن 
� ا�6ل و ��وع دی* ا0

ا+�ی"9��5 
	 زاه� و �@�� و ای*، :�J	 �* +<�دم، ه=�. دادمk	ه�9 اه5=� +5�


	�� و ی	 ای* �� ��ی�ه 
	���ش��	ر +5� ���	
�* ا�	 . �ی�، �-� ای* �� Y0%; را 


�دم �Y=Y� 9�&در �س� . �
ی	��* ��Y=Y د��ار هس�، ا�	 �س�&�9 �ن، 


� ا+س	ن +�ا . �د، ��ط ا6%� ا����د9 � ��"=

� د+<	ل �6رت k	ه� +<�دم، 


	 �س�&�9 �ن �� ،��J
 �< ،�=��
	�=�، ا � ی	 �Y=Y� 9�&دادم �� در �س�

��اد0	9 زاه�ان ری	�	ر را �� ��0� . د�� �A، ز+� � :	ن 
� ه�ر +���� ا

��	J� ،و ای* ��د Aر>� ��دود دا+س�	د+�، ی, 3�
 �Y=Y� ر	رت ا+حص	و �س 

������C ��ده. ��ا A:Z5� *رو9 ای 	ی� ا9؟

�
 ;>%I ن در	<�ا+��ای* ��0=�          ��	ز +=	
  زا+�ا �� �<� ��، �<�9 

��ا��؟ ی�O� ای* �� ه� >� ���، >�=* ��M�، >� �س	ر:� ���ی	 ��Cش را ��

��@  	� �
  .ا+�، دروغ 
�د

��و ر�� و  @�زاده�5	ل �C� �
  :ا+��� 


=	ن ��د9 �� ��0=	ن  - ���ای* �M* در ز�	ن �	 ه+�U� A	f ا�� و :� �ن را 
	 �kا

ا � . ا � ای* '�رت 
=	ن و �kا�� �Zم +<�د، �* 0	��Y +<�دم. �=C"	ن در+=	��


� ی	دت  ،��	

�Mاه� �=��ا+A ا�	رات دی-�ت را، �� �	ی� دی-� 
� ی	د +�ا��� 

�ورم . 
ً
Z{� : 

  ���� J�3	+� +� زاه�ان �� +]� ��    �ا+ZGAم ه�5 ��-��=	ن و ر+


� ی	دت �ورم �� 
س=	ر9 ��ا��ش ��ده Aرت را ه	Oار ای* ا��-
  :ا+�

  ��ن �� دل �* +�ی�ه �	��


	د9 �D57 هY0 و ��� t"0   

 �3ش :	 �� ا9 زاه� ��'�

t�	0 ��"-
    �د دو �J	ن 

   e�+ 	
�� +	ن، �
�وخ ��   

e����  ر�� از 
��*، هEار 

t�	0 	
 دل ��� ��e  �س��

e�: س�� دل"+ ،�-�
  زاه� 
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��ی*�
�دم و هس�Aا9 �ص%ح!  ��Z� ��. ا��ی* E0یEم؛ �* 3=����، 0	��k tا

 �
>� زی<	  @�� و دوروw� زاه�ان ری	�	ر را 
�+�5د9 و 
	 د�س�ز9  @�� �� �+	ن را 


=����ا+� و از ای* +�UY +]� �5<�د�Y=Y�5+ 9 راه� +=س�، راه"	ن را ��د 
س�� .

�ن �%5	ت زی<	 ا�"	ی"	ن ��د9 	
: 
   =�+��5	�0� �� +]� را ��ام ��

Gد�>+ b&0 ���  Eال ا � 
� ���5 او

��O� *ای �+�ا+ �ا:��
���	ر  �:  

   � ��اد +ص=ح� ��	ن �	 ای* ا��ا
  

  +]� ��ام 
�Cد+� و ��ن �%Z� tل  

��	دن ��د ا�� در ���5  b&0GالE  

  زnل
� راه 
	دی� دا+�� '�ر �ب 


-�یA، :ص�ر9 ا�� �ح	ل ��   �� :�f دو
  


"�ی�. �ر9، �	ن �Zم �* ه5=* 
���رد 
	 زه� و ری	 
�د - 	
 ���ا+�ی"3 ��5=�


"�ی� و'�� ه� در9 را . ای�	ن د��ار9 دارد، ا�	 +	>	ر ا��  	ه� :ح5%"	ن ���


�د، در در ز�	ن �	 >�=*. 
�د
=�� و >	ره دی-�9 +�ارد، 
� ای�	ن �3	ه ��
س�� �� 

�"Mص� ی, زاه� . �	 +�ا+س�=A، �5	 هA +�ا+=�. ز�	ن �5	 هE� A ای* +=س�


� ��ا؟ :حt%� t=5 ا�� ی	 :حt=5 ��د  e+�=+ 	ی ��
� �%t ا e+�=+ س�؟=<

��	3%�س و ��t%5 >�=س� ���، و ��ا؟ ا � �س� 
�ا9 3	د�	ه� ای��Yر �	

���+�ش، هEار 
�ا
�ش � و +5�
=��ا�	 زاه�ان در 
�ا
� ��ای� �� +5�. +	���ش��

��
1 +=س�، از :� هA ���=س� ��>	�%3�� و �	 Aاه�� >�=* ���� و ه��ز ه��

���. 

- ��� 	ه	+� ا ���%3	< . ���%3	< �
ا�	 ای�	ن �a	س ��او+� را، �	ی� +	 � 	ه	+�، 

����+	"�. 


�دم، ��6%� �ی��، �� ا � �* هA ��ا ��ای��Yر �a	س �� -�� �� و ر��ام 

�+	ن +5� �
 e��=A ���ا9  @�	ر �+	+� ��ای� �� �	 ��.  �ا��Aدی-� �ح7 	��

�
�	ی� �� ��ا >�	ن �%�غ ا�� . +=	زا�� �� ��د�	ن +=�و���+� و از �5, او 

�5+�
�ورد�� ���ا9 ه�  @�	ر9 +=س�، ه� ا+�]	ر9 را . 
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- �5+ Aی� ه	ورد�� �
 :5	م ا��5	س و. ��اه� ا+�]	ر9 را 
ً
 د0	ه	 +	���ده :�Yی<	

�� �+	�. 

؟ +� E0یEم، ه�5 �� -
ً
�ورده ا��؟ �ی� :�Yی<	�
 اش، ��ام ا��5	�� را 

- ���5	ن ا���=%=�ن. �	ن �Zم هA ای* ا� �
ا�	 ��او+� :�J	 . ه	 د�� ا��5	س 

�5+ 
ً
Z6ا �� ���
� ی	ر9 �س	+� ��	�< ��Oی 	دا+��، د0 . ��=
E=: ��@=� �"=5ه *�

Aده و هس��
 �: . tس��: 	
در ز�	ن �	 در
	ره ه��	+=س�G Aب، �3>	+-� زی	د . 


�د. ������ ��@J+ ن	واژه، در �=�از ��د� �O'9 وا	�O� �
 ،A+=س	ه�� 	ا� .


� ��O	9 ��	�� ه�ی� ����E ا+س	+� �6��]� از �Y>I و +Kاد، �Iد  A+=س	ه��


�د � و ا+�اع دی-� 
�Jه 7�	�=a��=	ه �"� از ا+س	ن، :<j=O ��د 
� زن،  �
 �

���ن ه��	+=س�ا+س	ن. ا t"�����	ی� :� 
	ی� Aی�-
 ��J

�د، ی	  �-+��: ه	9 

�دم اP0	ء ی,@و'��  . 
�د�� ��
 ���+�C=3  و �، ��ای�و دی� �%� j=O>: ،

9�="� ;�	< �
��ز �=	ن . ز�=�� را زی� 3	  �ا���، 
	 ای��C ���ی* 
�د9، ادی	ن را 

 �	ه در راه 
=�=A �� ده ه	 �=%=�ن ا+س	ن 
�A و ه��ز ��دی�ی. ادی	ن را ��دود +�5د9

�a	ر+��a	ر+�، و 
� �Eg �	 هaD=� A	+�� �� در راه ��ا �	ن ��دی* �	ن ��. 


="��ده - Aرد ه	=%=�ن، از ی, �=%=� 	م، �6هEیE0 �+ =%=�ن؟� 	را �� ی, . ه �س�


C"�، �ح�Cم 
� ��گ �� �@+
=; از ی, �=%=	رد ����، ا�	 ��د�	ن در راه ��ا 

���"� .��	� �@=kو و 	� t� ر	ار9، �"��+ *�"� t� �: �� *ای ��Oی. 

�� :C	ن �5	ل ،*��زاده  @�	ر �9�O در ای* ز�=�� را 
	 د'�  �ش و 
� Z0�� �3ی�

����3=���� . داد، از دو >"5	+; 3=�ا 
�د �� �=@�� ��=�ن و  �اه� ای*  @�	ر ا

���
 b%U� *و از ای �=��3�� b%U� �3ی�ان.  

- ���
"�دو 	J�: �+د�
 �+�5+ Aت ه	ی�� از �=�ا+	��0ان . ات، �5 �
 �� Aرا ه �ی	J+�

�س���، 
� �=	د9 �ح�Cم ه�5رد9 
	 +	:�ا+	ن، از �5%� �=�ا+	ت، ��د ��د ��
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��Cاز ی	د +5�. ��د9�� �
 :ا+�ا��
�م ای* �C	ی�� را �� ��ا �=%� 

   � ��=�م  ��9��a را 
Eر

>��=�	5
 ;Y%� رد در	� �-+	  

  �� از >�-	ل  � A در ر
�د9
  

  � �  e�< ن و	+=� از ده	ره  

�=�	�
  روان  ����a، از و9 

  >� دی�م، 0	'<�، ��د  �گ 
�د9
  


� �س	+� �� �=� و e�%3 و  �گ و �g	ل را در+�ه �� ��دا+��، ا�	 و ای* 3	�M� ا

ه	 ر�5�، ا+س	نت را، 
� ه5	ن 
�+� :�J	 �=�ا+	. ������د هEار 
�ا
� در+� � ��


�ی� در دوران �	، 
� و�	�� . را، و �ح=ط زیس� ا+س	ن و �=�ان را�
و ای* 

���د��. 
="��9  �ای=�ه ا �

	ی� �O=>I را دو�� دا��، :�  �� ������زاد 

�ن ه�5 . �=�ا+	ت را دو�� دا��، 
"�ی� را دو�� دا�� ���در وm6 دو

��@  E=< �5ه ،��@  *M�. 
ً
Z{� :  

  3	9 در ز+&=�، 3=; دو��	ن
  

��	ن  �

=-	+-	ن در  	
 �� �
  
  

  ات در 
���اه� 
���اه	ن +�5+� 
�د ا+�ی"�

t%� م	زه� در � �س� ��=
 �<  
  

  ��ِ t%� �
  اش 
-�رد �ب +��=* 
  


J	AG 9 و ا+�وه دی-�ان، �	د9 ��ی; �� �
  �س���، +�ا داد9 و 
� �س	+� �� 

�	ی; ��د «�  و زن��, �ن �� 

  +�Cد+� رG<� ه���3وران
  

�رای; ��ی"�*   �
   Eی�� 


"	د9 ��ی;، از AG دی-�ان  
  

�� �C=+ �+	-دت را ی	ز و 0<	را �� +5 �+	ب ��د9 و �س	U� ،دا+س���  

��ده ��دن د���
� ا�س	+�   
  


� از اِ   ��E�� ه� �
 �Oر� m�  
  

�د�� �
 ���ا�	 :� از :� دل  @��، ه	  @���، زاد 
	ی�  @�، �=%��+�D را در
	ره دو


=	ن ای* ا�س	س 
� دل ���� ����	+� �3ی�� �
>� زی<	 و د��"=* در . ��+"س� و 


=	ن ��د9 �� t"�د �Uن 'ح	��  :دا

���	�7 ا �
  !ا9 ر�=t��د ار >� 
  

  tی�G ;+	���	ی� و دو	=+   
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  :و ی	 در ه5	ن �	 :5C=7 ��د9

  یC� را، 
� ز+�ان درش دو��	ن
  

��	ن�&	 �	+�ش 0=  �
  ; در 
  


-�ردو 
� را��� �� ز+� � �د�� ��Z-��
	ی� از ه�  ،��ه�5رد9 . زاد د��ار ا


� رو9 ز�Aو ا+س	ن �5��� ���
	ز ��دو ��ز+�، ه	�� و ه� �+1C از �ن 

�* ه5="� 
�ا9 دو��	+A ای* :5}=7 :�ا . اش�� ; هEار 
	ر 
��J از ز+� 	+�

  :��ا+�م��

�=�  دل ا9 ��M +	�� د�=�9 

�

�ده ای	م  �� �
 �%6	�  

��ش �	�� از 7Y0 و از ا��"	م  
  

  ز +	3	��، ا
%=1 در و9 �&7  

��ده، :	 
�ده از و9 د��	=+  

�5Y� از �
�� AC� 9 ��ام	ه  
  

����و ر �C� �

� ری; ��د �	�=� و  ����9�O د:  

و 
	 ای* ه�5 ���را�@�Cه	9 دوران �5	 ��ا �	G 9�0=���د��، در ���� :�ا+-�ان  -

�ی	 ای* ا:J	م دور از ا+ص	ف +=س�؟ . دا+��ری; و �<=7 داران د+=�9 و ا��و9 ��

 – ����ل –��A �� ای�&	 و �+&	 از 
��� :�ا+-�ان ��دم هA ا�<��، ا��0اف ��

A+اE=-+ا�
 t%� ی� از	5� �

�ا9 ای* �� �+	ن را  Aن ه�ا�	 ��ر و . :&%=7 ��دم، 

�+	ن را 
� +	:�ا+	ن، در �&	  A���3ی���A؟ ��ام ی, از 3=	�<�ان دی�� و د+=�5� 9	 

 :�ا+س� ��د��اه� و :C<� :�ا+-�ان را 
��J از ای* :�m=6 ده�؟

��ش �	�� از 7Y0 و از ا��"	م«  �5Y� از �
�� AC9 ��ام�	ه«  

:�ان  �اه� داد �� در دوران �5	، 
=; از ��	 ��. در دوران �5	 هE� A ای* +=س�

��دوران �	 زور���ان و '%�ران �ح%� 
�د+� �� A%k در . �ن ز�	ن 6	دق ا


�د+� �� ��. �C=�+���د+� و ��ن ���� Aد+� ه� ��>	3=�+� و 3=���� در دزدان 

ا�	 ا��وز، در دوران �5	a< ،	و�-�ان و دزدان . �a< �U	ول و G	ر:"	ن '�ار دا���

��  �د+� ی, 3	ر>� 750 ���� 750 �+	J� ،�������+	ن در ����، ا��9 از د 
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در ز�	ن . ��زا+��>	��3 و ��ا+� و ای��Uف د+=	 را ���ن ور د+=	 �A داده. ا�	ن +=س�

در ای* . +	���ا�	 در ز�	ن �5	  �C� .Aدی�9 �� ��+� را ��دا+س�� و ���	 ��

ات ��C و هس�� و +=س��دا+� �=س� �� ��+� را ��ا9 و +5���9 د+=	 �Eی�ه


�ا9 �زاد9 .  �ارد�"� و راه 13 و 3=; 
�ای� +5�را، از >�-� 
=�ون ��

�� A9 �� دار9، �ّ�� هE=<	+�+ار� .  

- �� �����	ن .  �ی�را �� 	J+�ا�	 در ز�	ن �	 و �5	 :@	وت دی-�9 هA هس�، 

�5Y� از ،�
�� AC� �-دی ،��. ه	9 ��ام +�ار+��	�� از 7Y0 و از ا��"	م ا

�� ،��n	
 �
ه	9 
	د �AC. ا+�ا�"	ن زی<	 
5	�C�+ و����� 5C�=3"	ن �"=�ه 

�Uن 'ح	ده را در ��د��� �-��
=��زده ��ز�=* ا��یY	 ����ده، 
	د  � . �
 ���3

��دا+A ای* ��5-�9، ای* +	
س	�	+� �* �� +5�. ا���Mان، �5C"	ن 
	د ��ده ا

 . �"=�:	 ��؟ :	 >��؟ ا � ��او+� 0	دل 
�د، �	ر 
�ی* �	 +5�

� �� ،9�O� �+�
دی�، +� 0%=5ح�5 ا+ص	�� ���را�@�Cان ا��وز9 ���د را ��رد 


حz و :@س=��	ن، روزه	، . ��+�زاده، از  @�	ر ��ل و ��ش ای* ا�� �=� +5��5	ل

�9�O ا��0اف ��د�5	ل. �"=�ه	 
� �Iل ��ه	، �	هه@�� �
  .زاده ی, 
	ر 

 :� �	9�0 ��د�� �* ��دم 
	ره	 رو9 ای* ��.  �ی� �ی�، را�� ��ه� >� �� -

�3�;. ی	 G=���د�� هس��، ��C ��ده 
�دم Aه��ز ه�� s�	3 �

=�Aه	ی� را nزم  .

���A یC� ا�	 دی-� :�دی�9 +�ارم �� :�، ا � :�J	 �	�0 ��د�� :	���ن، +<�د9، د

�	 . ه=� ��ز�=�� ای* ه�5 3=	�<� ا��ا�EOم، ��د��، +=	��ی�ه. �	ن 
�د9از 
��Jی*


	ی� 
� و��دA=�	>

� ��د  ،A=�� ر	M�� . �5	 ا

�9��M>� 9�O زد و در ای*  ز�=�� >=9E +-@�، 3=�ا 
�د �� د�; از ای* :&%=7 


� 3"� �5	ل. زاده �	د ا��6	ف و �3�� ���ه �5	ل ���  :زاده ��
=� و  @�د

��ی�ا��ی* U0	ر را، 0<=� زا�	+�. �	�0 ��د��، :�J	 �* +<�دم  - *C� ا��ش��... را  


1 ا��ا�	  n	� . ،A=+را�-
ا � ای* �سi%� رو�* ��ه، 
�ویA �5� ��ش 
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�� . دی�+� ��اوان و، +J	ی� زی<	ی� در ��	ر�	ن ا

�ن �Iف را +"	ن داد ;a< ��
	 د�� را��; ای* �� و 
	 د ،�O
.  

�� و  7 و �<9E و زی<	ی�، :	  -�C� ن، �3 از	���
�ن �Iف  ،��ای* �Iف  %س�	ن ا


�دار� ،9�+ .� �Y<ر زی<	��دا
�ا+&	 +�و9، +5� 7  �Y>I *� ن	از  %س� �ا+�:

���5O� 7  �+ 	�ا : 

�	
  وی*  %س�	ن ه5="� ��ش 
	��    � 7 ه5=* �3[ روز و �; 

  :زاده 
	 ا��=	ط 3	�s داد�5	ل

��	ن -�
 Aه ،���+&	 هA ا�	 �ن رو
�و >=س�؟ 
� +]� ��. هA  %س�	ن زی<	 ،��ر

��
<=* �=%� زی<	 ،�� .ر��ه	9 +� 
�  �ش �� �+&	 +�5gاز. زی<	


=��، درش 
س�� ا��؟ا�	 �� - 

- ��A=
�C
 .�	ی� 
	ز ����. :�ا+=A در 

��د9 +�ارد - ،�� .ام، �ز��ده را +<	ی� �ز��د�* �ز��ده. 
�ا+&	 +<	ی� ر

�+&	 >=س�ا � �ز��ده - A�
-� ا *� �
 .ا9، 

- �5+ A+دا»� �'� دارد؟�س�س�	ن 
	��، ی	 ا
%=سس�	ن، ی	 +=س�	ن، >� 

��؟ :� �� 
	ی� 
��J از �* 
�ا+� -	&+� 1=%
�	ل �� +�ا9 +� . ا
%=سس�	ن؟ �ی	 ا

����	
ا � 
�ا+&	 راه . �	ی� هA ا
%=1 در +=س�	ن ا��. ���یA، �	ی� +=س�	ن 

�� ��J
�=Aی	
=A، ا
%=1 را 	�� .�C=+ م	5: 	
9
="���	ن ��ا را، �
ه	ی; ه	 و 

�ن +Y"� را �� �	 از او دری	���. ایAه��ز +"�	���ایA، ا�	 ا
%=1 را ��	��� ،Aای


A=��C، ��د�	ن . +-	��� '5%� 
�د، �� 
�  @�� :�، در �m د�5* 
�د، و هس�

A=�	�"
. 

�	ن +=س�، �=%� ه+�U� A	f ا��، دل �=� �� -� 1=%
 .��اه���	��* ا


=�� و ��دا+� و ����د �+�D ��زاده ا�س	س ���5	ل� 	
�9�O ����اه�،  �D+ �+دا
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�	6%� >��ا+� +�اردو �� ��=
.  

���ه از :� ��ا��، ��ات +�ارم، 6	ف و �3��د�A ��! ا��ی* E0یEم�ص%ح -

A��a
�� AJ� A +=س�، ا�	 3=; از �ن �� ��ا ... �=�ما�	 دارم از ��&C	و9 ��... 

�� ،��
�ا+Aر A���+�D در ای�&	 6ح<� ��. ��ا�
 A=��	
�3�; ار:<	ط +=س�،  

 .ا9 در ��	ب �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ��ابام �� �&	 دی�ه�%=�9


� 3="	+=; �0ق ��د . ر+e رخ �9�O د � 
	ره ��خ ��، �3ی� و دو
	ره ��خ ��

��، >�ا ای* ه�5 ��� 
� �"M	ش ����ا�� از �5	ل��. +"س��a
 �ارد، زاده 


	ی� 
�ا+�  @�-�9 در ای* ز�=�� در :�ا+	 �C+�.  +=س�– �9�O –ی� و ��ا�� او �	ل 

  :ا+�ا�� و �3�=� �ه� 
� 3="	+=;.... 0	'<ِ� ای*  @�-� 
� �=� +=س�


س�� ا��؟��اه�؟ +5�از �	ن �* >� ��. E0یEم - A+	

=�� ز 

- 	"-
ا�	 
� ای* ر�=�Y ر�A �* . ��اه� 
-�ی�دا+A +5���. ا�	 ز
	+� را ی, 
	ر 

��@-+ �=G 	
�+�D را،  ،�-
 .و +-�ی�ا9 و 

ا9 را 
	ز  "	ی�؟ ��ام  �ه��اه� 
�ا+�؟ ��ام در9 را 
� روی� ��>�ا �� -

 ��رد؟���؟ 
� >� دردت ����

 .�%=�  "	ی; A�=+ZY0َ ه5=* ا��، ه5=* را 
�ا+A و 
5=�م -

�ن >� را ��. 
��J ا�� +�ا+� و +5=�9 -��. ��اه� 
�ا+�، دا+س��; �+�U	f ا


�ا9 �* Aا9 ��دت، ه�
 Aه. 

- �Aی�M
 .��گ ی, 
	ر و �=�ن ی, 
	ر. �Uش را 
� �	+5	ن 

- �� �< �-
 �� .��اه� 
�ا+�در

 ... در ��ام ��	ب ��ا+�9 �� ا
%=1 را -

 .در ه=� ��	ب -

 13 >�ا  @�� در ی, ��	ب؟ -
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 .ای* ��	ب +<�د، �Eg ��دم 
�د -

 �Eg ��دت؟ ��اب دی�9؟ -


�دم - Aار ه�=
��دم، . دی�م
	 >"A و دل و ا�س	س ��دم . ��اب دی�م، ا�	 

 . ا9 دا��، 
� ُ�س* '�5�ن ا
%=�J< �� 1ه. �Mص ��دم، ا
%=1 رادی�م

:�J	 �* +<�دم، ه�5 �+J	 �� . ا�	 >�ا 
� دو��	ن +-@�� و +-�ی�. زدم���; را �� -

 .��اه�� 
�ا+����ا���� و ���=@��  @�	رت 
�د+�، ��

��اوان �� - �U� ;��@ م دی* و دو��. دا�� و ه��ز دارد	C��� Aد+� و  +@�ی���

�� bPG�=� ���

س�زا+��م و :�C 3	ره و ریE ریEم ���� ;:���aد+�م، �� در . 


�د؟ - f	+�U� �5ای* ه 

�ن ��Y=Y را در �Y=� و �@�� از ه�ی�ا ��ن ای* ا��ار �� - �
��� و ا�Eون �:

ا+� و ��د�	ن ���5 از ه	ی� �� ه�ای� ���� 	ن +	دا+	ن�ن. دا+��ا+حص	ر ��د ��

���، از 
��Zء  "�* >�Jه ه	9 هEاران �	�� ��دا+�� از ا�"	ء دروغ�ن +	دا+	ن ���:

���، از 
��Zء ��ن >�Jه ا
%=1 ����ا ���:����: . �J[� ل ��ا را	�هEاران 

��� �� ه	 +5	ی	+�+�، از �ن ��ه	 و ا
%=1 را +"	+� :5	م ز�����C=+ X=5ی��:

 .ه	 را از �� ��اد ��و ا���Cزاد 
�C0س; را 
<=�� و �ن�د��

�ن ا
%=س� �� :� دی�9 ه=� ز��� +�ا��؟ - ،1=%
�ی	 ا 

-  
ً

� ه=� و��، ا
�ا ،E . ه��س و6@; را +5�a� *� از ای* از ;=
:�ا+A و  

�5+  Aی� .�%
�Yط 
-�ار 
� ز
	ن �ن ر+� �� Aی�-
 :��3واز +="	
�رU0 ،9	ر، 

  »��	ن �=�ا ��  �%�Y او ر'صروح از  ز+	ن �&��ن  "� 7Y0 از �Iٔه او +�Oه«


�ان و � 	ه 
	ش �� >�ا، ! 
=�� �� �&��ن و �=�ا، ��A، ه5=* �* ا � ه��ز ��

�+�D را �� دی�وز ��ا � �� >�ا؟ 1C0 ،��
=�� �� ا��وز در�� ،A�@  ،Aی� 

  »>�ا؟«
�ان و � 	ه 
	ش �� 



 

  

  

  روای� ��م
�%0 9	'� �ی�، از ز+�ا+� ره	  "��، �� ، زاده در دری	9 �"��د9 ��	ور�ح�5 �5	ل


� ی, ه	9 �	ل ��ر و  "�ده +5� �ه� را �� �	ل. ه	9 �	ل ا�=�ش 
�د�	ل ،��


	ره  "�ده ����
�ه	ی; �رزو:5	م �� ��د  ��ا�س	س. ی	 �
	 ا�J	م از ی, . ا����ه 

ا9 ��ه ارض، :  @���
=� و ���	�0 
%���3واز ��+-�،  	ه� 
	 0ص	ی; 
� ز�=* ��

 و >=E دی-�9  ���� 
	ز ایس�	، در ه5=* �	 �� هس�� 
5	ن، ه�ف دی-�9 +�اریAاز

�5+ A=اه��.  

�� �[+ �
�9�O �5� 0ص<�، در 0=* �	ل را_�  ���
���ل دی� ��.  �� ��=-��
	ر  

��ار9 را �� . ا+�دا�� از دو�; 
�دا���nا��
�د �� ّ Aن ه	ل 3"=5	در 0=* �

C� ��=���ن دا���، 
� ی, 
	ره رو9 �ب ری��M، و در ای* ه@�ص� و ه@�	د �	ل در 

�5+ Aه ,wZ� و ��	Oری�	
دا+س��� �� >�=* ا��ار9 ه@�ص� و ه@�	د �	ل، ��او+� 

��=���د �� ه@�ص� و ه@�	د �	ل از ��او+� 
� ��د ��ز+; ��. اش ���Cن ا��در 

��=�	n، ی, 
	ره، ا��ارJ+ 9@�� و �>� اش و �wZ, و �J�3 ;�='�%M	ن دا��� �� در 

  .�Y� ��دم �3�=�، >�ا ده*  از ��د ��.زاد، �� داده+	�=	+� 
� ی, �د��

���=�، دی� و
�ای; :@	هA دا��، ��زاده ای* ا�س	س دو 	+� را، در �9�O ���5	ل

�+�  �
��ده�ه	9 ��اوان دا��، >=9E از �9�O اش 
-�ارد، 
	 ای* �� �3�;ا9 


	�� �� از ای* +5� ،�=�
=@Eای�اش دو 	+-� 
C	ه� و 
� H<	ت رو���3.  

�9�C �5	ل �G�Gداز ای* 13، د�
 1=%
�ن رو9 را 
<=�� د�; ��. زاده، :�J	 ا ����ا

�5���&C	و9 در ه�5 �1 هس� �� از . �� 
� �س* '�5 ا�� و در �J	ن 
� ز��� 


س=	ر ��=�ه و ه��ز ه=� +�ی�ه 1=%
:� ، دی�+�:� 
	��زی<	ی� ه� >� �Eون. زی<	ی� ا
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��
�د �� ا � ای* ه�5 زی<	��، >�ا از دی� 	ن �د��. ا Aوی;، ای* ه	C&�� �� زاد

�� ;+	J�3 ،��
�اJ�3 9	ن �	+�ن، 
	ی� . دار+��=@�� زی<	ی� ا �� ��	
�	ی� 3	�s ای* 

زاد 
� ای* 
	ور 
5	+� �� ا
%=1 ز�� و ��@�ر و ��O@* ا�� و ا � �د��. ا+C	رش ��د

���	ی� او، ��� �Uاه� داد�M+ راه �� �
��ی��، دی-� ��دا9 دی�ار او را �.  

��ده ����9�O :��� دا�� و او را  �=�
حz روزا+� .  �ا��
� ه� �	ل 
� �س	


�د �� 
�ا9 �ی�� 	ن روان ���+	ن �A و 
=; در
	ره 3=	م 9�O�. ��ده	9  �+	 �ن 

ا�O	ده دا�� و � اه5=� ��ق>ه	9 او و �ندر
	ره �%س%� ��ا:b :	ریM� ا�O	ر و EGل

��،  @�-� دا����در 0=* �	ل ��رد :��� ��ا+��ه '�ار +5��  . E=+ در ای* ��رد


� �	ر �� ;+	=

�د و  @�-� 
�د �� :@	وت +]� و �Yص�د �	�0 و �ن ا
Eار9 �� 
�ا9 

���� >=س�،  	ه� از ز�=* :	 ���5J و دری	�� �� �+� �� ��ا+�� 	ن از �ن ���ن

5��3=���� :@	و:� ا��، �=	ن �ن. ا�� 	ن E=+ �+روزا ���5O� 9	در  @�-�ه �<

�ن���+�ه از �ن �� 	
 ،�5J�
-�ی� و �� ،����9�O ��.  �ی�>�  �ی��ه، ��ا �@ 

�0	�ا+�، 
� ای* 
	ور ه	 
	 �س�  @�-� دا��� و ه=�CDام ی�Cی-� را +@5J=�ه 	ه� 

D+��=*  @�-� ا � ی, >J	رم �I �� د�
 �%=� ،���	
� را �� دی-�9  @��، �5J=�ه 


�-�د،  @�-�، +�0�  "�دن �3&�ه. ا+��5J=�ه ��ا9 ا�� �� ه� �1 از �ن، 
�ان 

�� ،��
M"� از �+�D �� در �ن �� ا 	J�:��=
. دی�ار9 ه�5 �	+<�، �=س� +=س�. 

�+�D �	�7 اه5=� ویKه 
�ا9 ��دش 
�د، :��� ���9�O، �5	ل �
 ی, .دادزاده را 


	ر 
�ای; �}	ل �ورد ��:  

��	ن    یC� را 
� ز+�ان درش دو��	ن�
  �&	 �	+�ش 0=; در 

�� �C��+�D را �� ��  ،A+	 ��+ام ی, از ��ا�� �5=�  ��J��5J=� و  ،Aی�-
 A����ا

 �� ���ن را ��ودم و 
�ا9 >� ��ودم؟ وا'O=� ای* ا �� Aار دا���' �Uدر >� ��ای ��


� �	�I ا
�از �راء و:� 
	ی� دو��	+� دا���  �� ��	
  �
ا+�ی"� ��د، 
� ز+�ان ا��	ده و 

هEاران +@� ای* . 
�9 ا+�، ر+[ �� ا+� و از ای* �� ای* دو��	ن 
� ز+&=� 
س�� ز+&=� 
س��
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�ی	 �س� درد ��ا ��	�� �� >�=*  @�A؟ +�. ��Oم را ��ا+�+� و از �ن  ����� . 	��

 ��	=�
�ان 3� +<�د+� را در +]� ��دوران �5	 �� �سi%� ز+�ا+=	ن  Aه 	J+��ر9  ،�+�= 

A�@  *=�< �� م�="� �< �� .  

  :زاده از او �3�=�روز9 �5	ل

��	ن را؟ ی	 EGل -�
 ه	ی� را؟�ی	 ��دت  %س�	ن را 
="�� دو�� دار9 ی	 


�ده�5 ای*. �	ن را دو�� دارمه�5 - A�. ه	 
=	ن ز+� � درو+� ��دم، 
=	ن ا�س	

��دا �� �D+�. �، �C5* ا�� ا�س	س دی-�9 
=	ن ���، :	 ا�س	س ا��وزت �ی

��دا یC� +=س� 	

	ی� . ا�س	س ا��وز  ،���	
��	 ا � ای* دو در :P	د 
	 ی�Cی-� 

ای* هC� �5	ی	ت . 
�ان و�	دار 
5	+� و 
�ا+� >�ا دی�وز >�	ن  @�� و ا��وز >�=*

��	ن �وردم و از ه� ��ام +�	ی[ دی-�9 
=	ن �
ا � ا��وز �+J	 را . دا��Aدر  %س�	ن و 

��ودم و +�	ی[، :	 ��P�� 9	د9، ����ودم، 
�  �+� دی-�9 ����A��در .  �

 �
 1=%
�وردم، ا��وز 
� ا *M� 1=%
��	ن 
	ره	 از ز��� و +	3	�� ا�
 %س�	ن و 


�  �+� دی-�9 
=	+; ��اهA ��د �+� دی-�9 �� ��در _5* . +-�م و 
�یJ� ا

   @�Aزم را ا+C	ر +5�ای* ��  @�	ر �ن رو
ً
Z{� �� A��: 

��	+ �=�  ز +	3	��، ا
%=1 در و9 �&7    دل ا9 ��M د�=�9 

��=�، ای* ه�5 ز��� و ��دیA و �5	 هA زیس� ��در ای* د+=	ی� �� زیس� ��

���+J	 �}7 . +	3	�� هس� ��  �=%� ه	ی; +	�� از ا6ح	ب ��او+� ا �
>�ا 


�ده وه+5� A=؟ ای* ه�5 دژ�A=+. س�ز�1 را �=%
 =�یA؟ >�ا >�ا ی�Y ا

�� �
  �	ه	ن  ��او+� را 
ً
��اه=A :5	م  �	ه	ن را 
�  �دن او 
=	+�ازیA؟ و اZ6 و ا
�ا

�ن +	ر�	ی� ه	ی� �� ��ی	د �Y=Y� ؟ درAوری	7 +=�	0 A=Yه �س�	ی�  �	
 ،A=�=
 

A+ن، ��اه از رو9 +�ا	ه	ای*  � ،��	
  0	�7ِ ی	 ��د��اه�، 
�  �دن�	ر750 9 

:�ا+�� 750 ا��، �� +� ��او+� ا��، +� ا
%=1، در _5* ای* �� ه� ��ام ��

���	
�ن  ��	�.  
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�J�: ،�@  *M	 :� ه	، +	3	��ه� ���Mر9 در 3=�ا��ن ز��� - 1=%
ه	 و 
�6@�� ا


� ای* 
	ورم �� . +<�د9 Aور دا����، >�ا +-�ی��؟ �* ه��ز ه	
ا � 
� ای* ز��� ه	 

Z
ه	�� و ا � >�=* ا�� >�ا +-�ی�� و ه	 و +	
س	�	+�ه	 و ز���ا
%=1 ��"	ء 

 +-�ی=A؟


�دارد، 
	ی� 7Y0 و :&�
� ��دش را 
� �	ر 
�د
� 3=;  	م ا+س	ن، 
�ا9 ای* ��  -  .

�I�I ار�C:ن�ا+�، �	��O ایس� �� >� �� هEاران �	ل 
�  ��5	ن ��ا+�هوار 

����3�;ا+س	ن ا��وز. ا��وز هA  �ی<	ن 
"�ی� را  � Aش 9 هEg� ی; را در	ه


� ز
	ن +5� ،���	��=A . 9 +�ی�� 
� Eی�
	ی� �=�ه. �ورد�ح<�س �a

	ی� از ��ا 

�� ا � ا
%=1 ای* ه+ �5	3	f و ز�� و 
�6@� ا��، >�ا ��C�� رو9 ز�=* را 

>�ا از �ن >� 3=; . دا+�ا � 7Y0 �7 هس�� و هE=< �5 را از 3=; ��. 
� او ��aد9

�ی�، 3<; ����5  =�9 +5C� 13 ؟�ر«����nا tی	Y� �
 A%0س�؟ و » ا�%� ا=<

 از ��ا �3�=� �� >�ا 
� E0راw=7 ا��=	ر :	م داد ��  روز9 ه� �1 و +	�س� 
ّ
Z{� 	ی

�	+�؟ ا � ��او+� 
	 �=7 و � 	ه� ��دش 
� E0راw=7 ا��=	ر :	م '�7 �
 7�' �
را 

��
+=س�؟ 
� 0<	رت دی-� �ی	 ��دش �� ��	+� E0راw=7 ��ی, ن �دم داد، �ی	 در �	


M"�، �	ن�	ن �� �5+ �+	�� �ی�� ��او+�  ���؟ ���� در ��م ی�O� >�؟ �� 


س=	ر ��ب. 
M"� �	ن ��! �� A=�� ور	
 A=+ز "� . :�ا	
 7
	' �� ;"M
ا�	 

��ش ا��� و  :�ا+� 
� �س� ه�ی� :� +5�. +=س� �
ا9 ده� و 13 از >�� 6<	�� 

�ی	 
	ز��	+�ن ه�ی�، +"	+� :�e. ات را 13  =�9ی�
�ون ��ا�� او ه� 9�[+

  +=س�؟ ا � هس� >�ا +-�ی=A؟

�	 �t داریA از ��او+� 
	ری�O	�� . +]�9 ا�� �* ه�Y�O� Aم �� +"	+� :�e.>�ا -

��ی�9� Aی�9، >�ا ��گ ه����=A، :� �� ز+� 	+� �a
�50 �=	م 3=; از :� ز+� � . 


	 ا+�ی"� �3���ه.  �د �� A:� ه �ر دا��	و ����%س@� او را . اش  z�	>� از �Cی


	ی� در ای* >J	ر �ص�اع �س�: 
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7Y0 �� ����ی* �=E+�ش     �	�� ا�

   � ده� >�=* �	م �m=U ای* ��زه
  

  �� *=>� �
 �J� ز ���
 ز+�ش �6 

    ز+�ش �	زدو 
	ز 
� ز�=* �� ��


�9 '��� � ده� ،   +"	+� �ن +=س� �� �%� ��زه– 
� ز�=* زدن -�ی	 ای*   9E>�

 ده�؟ ��

***  


J<�د9 �� �
 9�O�. ی	��اش را 
	ز �� �ای=� و �O=>I  ����ر��� ر��� رو�=� 

��	ن 
�ون ���+� و ��	ر >"�5 
Eر � +"س��� �� 
	 +@س� :	زه، از زی<	ی� �
روز9 از 

�+�

�  �ش . د+=	 و �O=>I ��ت  �+ �5g+ ن	9 +=س�	ن دور از 3"� دی�اره�از 

���=�
"�� از +�« �ی� �ه�e . ر... «�� ��E�ز �را�� �
+�ا���� و �س� در ��	رش 


���. ه	9 ز+� � 
�د9��ّ را��، ره	 از :5	م AG. ��د�� e9 ری�O�دا�� و 

�Uح �ب �� �
 �Y��Uح �ب ��ا+�ا�� و ��ا �
��رد و دو
	ره 
� ��5د �� >��
	ر 

�Uح �به�ا �� �
زاده �5	ل.  ه"� 
	ر،  	ه� ده 
	ر��5د،  	ه���. �=Eد و 
	ز 

�� E=+��� ن	. ���=� ه5�ر +5	
:�ا+س� و ای* +	:�ا+� او، �9�O را 
� ا�	 
=; از �3[ 

�JYJ' �
  : @�ا+�ا�� و ���� ��=9E 9 ��	ی��<��M و  	ه� 


	ی� 
="�� . ام، :� ه��ز �	ر دارE09یEم، �* ه@�ص� �	ل 
="�� از :� :�5ی* ��ده -

 :�5ی* ���

  :��	ن�3زاده +Eدی, و �3
�O ده	+; را 
�  �ش �5	ل

ده�، ا��ار9 را �� 
�ای� �	ش ��دم، 
� ه=� �1 +-�ی�؟  �ش �*، 
� '�ل �� -

 .ه=� �1


� ه=� �1'�ل �� - ،Aده. ه=� �1. ده�>+ t� *ده E ه� *�Aرا . و +=س� A+	� � ا

�5+ �� ،�+�=-
 Aه�� *: �&�C� ارEه �
 ،Aو��ده	Y� و Aده�� A�� . �
 *�

��9 را �� از دور:�ی* �س� دا��A، �� +�ادم�د+EدیC	A+، ه� >� ا�6ار �ّ ،�+ .  �
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�&�C�E ه� Aان ز+�ان ه�  .��	

-� ... �=	�� از �Iف �* را��  ،n	� 	�ا

��؟
<=�A :� از �� ���: 

-  �D=3��
� ا�� و �' b��� ;�0	I �� 
ّ

از ��Pت 
	ری�O	��، ��اEّ0 9 و �7

Cزش دوزخاز ا���+"�=� . �< 9	�A"� b��� ; و bPG و ز�� و ��C&� و 

��D=3	ن �� �� �

Zی� ���ورد؟ 
Eر ��ی* �0اب ز�=�� در 
�ا
�ش ���� ا .

�ر9، از او ���
ه	 �� از �ن. اش>�ن و >�ا9 3="	+� ِ�ِ<�ه 
س��:��A و از 3=�وان 


�ا9 +	
�د9 ،����  m� �
ا+�، از �+J	 �� '�رت   ����ات ا��=	ر :	مد�n� ��ا را 

���، �حAC +-	ه ���  ���5	+� در د�
� دار+�، از �نز�=�� و  �Y=Y� �� 	ه

�� �Y=Y� �
���، ه� دروG� را �  m� در A%' ،ورده� .�"	+��ا+حص	ر 

- �5+ ��  �ی��؟�ی	 �+J	 �� A%' در �m دار+�، ه=� را

-  
ّ
 و ا
�ا

ّ
Z6ا ،E ه=�، ه� ...�� ����ا�� د+=	 ���* �6ه	 �	ل ا �

� ه�5 . +-�م 

����د��.ام، از ه�5 �	  �����	 ر �
زاد 
�ان و � 	ه 
	ش �� از اول روز 	ر ه� >� 


�د jدروغ �ح ،���@  .�+	�+5	ی	+��، �	ن، ه� >� از ��د ��ه	ی"	ن، ��0]�ر

��اه� 
� ا � ��. ، :� و �* هE� Aو�	ن...دروغ 
�د، 
�ا9 :حt=5 ه�5... دروغ


� ه=�، .  �ی�� ��دد 
	ش�Y=Y د�� ی	
�، در ه� >� :	���ن  @�� و ه��ز ���

���
� ��د
	ور ��ار، �-� ای* �� در	H ا9 ��دت�
��اه� Y0%� ا � ��. اش 


� هE=< �5 �, دا��� 
	ش، :�دی� دا��� 
	ش ،�+	5
�� �	ی;  . e�+ ار:�اد

��ی	 
E ا��ش 
	�� و . س�
�ا9 ه� ا+س	+� 
=; از دو راه +=. +=س�، ا��M	ر ا

�ن و'� �=	:; در ��U +=س�، و ی	 ار:�اد . 
�ا9 ه�  @�	ر �� ا'�	ع ��ود �ورد

در ای* �6رت 
	ی� 3=� :5	م . دا��� 
	�� و �� :س%=A و ا'�	ع ��ود +=	ورد


5	���0اب *: �

� . ه	9 د+=�9 و ا��و9 را  ،� ��%
�ن ه	 �� '%A در �m دار+� و 

t5ن، ا�	و . ا+�ن ورزی�ه�3وراده ��

� :	ریs :س%ط ی	 e+�=+ دروغ و 	
:�ا+س��� 


� �� ��اد ��ار+� �� .ه��ز �� ه��ز ا
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� ه5=* 
	ور ر�=�ه - �� .ام، ه=� ���"	ن را 
	ور +�ارم�* هA ��ت ه	

- �� n	>�ا '�ن� �5J��ن هA �� ا6%; را 
� . امه	�� ا��ارم را ���Cن  �ا���

ا � �Cّ	م ز�=�� . �د،  ���	ر ا�س	�	ت 
�دم و از ده	+A �3ی�:� �� دادم، � 	ه	+� +<

�3��A را �� ،�+�

�ان 3�  �+	5��
	 ا�=�ان ���� و 
	 �* >�	ن ��و  �� ����

ای�&	�� �� . ����، از ای* هA �=%� �=%� ��ی�:�وز+�ا+=	ن دوران �5	 ��

�هس�� 
�و، �هس�� 
=«: ��د��5C ای*  @�	ر 0	�=	+� ه�ی�ا �� ��	� �
�  �� 	

�+E+«. 

 .��A :5	م ا��ارت را 
� �* �� داده 
	�� 5	ن +5� -

:�ان  @�، :	ب ��=�ن و هAP  اش را 
� ی, 
	ره +5� ی, �6م هA +=س�، ا�	 ه�5 -


=�� و ای*   ا9 
�ای�  "�دم �� ر��� ر��� هE=< �5 را ��دری�D. ��د+; را +�ار9

 �ارم  د��A در ر���، از ده	+A �3ی�ه، ���	n �� از.  �ارم دری�D را 
�ای� 
	ز ��

��	
�	ل 13 از �*، ��ز+�م، ه9�J"5. �ح�م ا��ارم  9 �6�=�� �< ^�ام �	

  @�؟

 >�  @�؟ -

-   A=و +-�ی A=�@-+ �=G 	

-�ی=A �� او �ح�م راز ا��  راز9 ��  ��
	 دو  

 و ای* ه9�J"5 :� >� �=�ی* ز
	ن 
�د  -

 ...+� :�J	 �=�ی* ز
	ن -

:�ان ا��* راز، 
�ا9 ه5="�، د��ار +=س�؟ �ی	 ای* 
	ر ��-=* را ���ی	 +-	ه د -

 ه5="� 
� دوش �"=�؟

- �� ،*��� �ی�، 
	ی� 
� ز
	ن ا�	 �	�0، ا � ��O ��. دا+�Y< Aر د��ار ا


-�ی� �O� ;:	�ا�س	ر ا�س	�	ت را، �حAC، در د�� +-	ه دا��*، 
�ا9 . ا�س	


� اZU6ح ز�	ن �5	، �. هC5� �"=5* +=س��5+ �O� شEg� 	
 �0	 	
��ای�، 
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��ای�'%<; �� .�+E=�� Aدر ه Eg� ن	
ا�	 �* . 
��� �=��ا+�� ز
	ن '%b را 
	 ز

 .:�ا+A+��ا+س�A و +5�

- �
ات، 
=; از �ن 13 
-�، :� �� ای* ه�5 ا�س	�	ت دا���، >�ا در
	ره ای* :&�

دی�ار ا
%=9E=< . 1 +س�ود9» ...ام در ��	ب+�ا+A �&	 دی�ه«>�� 
=� ��Oوف 


� هA �>�	ن +	>=E و �A اه5=� +=س� �� 
��ان �� و : ،�=
�ن را 
	 ه5=* >��  

�ورد. 

����و ر �C� �
 Aز ه	
 9�O�زاده ا
��ا �5� ��Cت، >�� 
	ر 
� دی� 	ن �5	ل. 

;�
� ی, 
	ره ��C:; را �Cس�. ا+-=E ی	��+-�یس� و �ن را �3.  

�ن >�� 
=� +<�د - 	J�: .از ��"=
�ن 
�د�=%�  . 

- ��@  	&� .A���ن را +=	 �� *�. 

- A�@  ر	س=
 ،A�@  .�0�5&� م	+ �

�د  �

� ه5	ن �&A  %س�	ن و » +=س�	ن«اش ��	

��	ن �

�ا9 ...  Aا9 ��دم، ه�
 Aه ،��
� زود9 دی�م ای* یC� �%=� �+�U	f ا

س�	ن 
س=	ر9 از ا
=	ت و �C	ی	ت �ن را 
=�ون �"=�م و در  %. �س� �� �ن را 
�Mا+�

��	ن و =�EG	A: �	9 دادم�

�د
="�� EGل. و  1=%
 .ه	یg� ،A	ز�� 
	 ا

- �� �C� .��دیg� A	ز�� 
	 �O"�ق 
�د و ی	 �g	ز�� 
	 ��ا و 3=	�<��	 


�د. ����ه�5 ای* �Iر  5	ن �� - 1=%

=	ن . ا�	، �g	ز�� 
	 ا ،A:	=�EG *ی�:E=-+را��

A��
�د �� 
� ا
%=1 ی	 �Y"0 ت و	�
�د+� 	ر �ن را +@5J=�+�، ا � 
� ��اG=. ا�س	

�ی	  �	ه� ��ا:� از ��	ی; . ��د+��� ا
%=1 را �=س�	ی�C: ،A 3	ره و ریE ریEم ��

�� 1=%

� �	ر ��	��؟ �نا �� د
ّ
	5=Yت ا��ی� �س��P� ،bPG�=� 	J�: �+ ه	 


�د��د و ��ت را ����. 

�ن �EG=	ت �ه	ی� ����ب 
�د +"	+� - ،
ّ
Z{� ،�� �ا���  	: ،��g	ز�� 
	 ا
%=1 ا


�� و در دل ��د +-	ه دار+�	=
 .ر+�ان، �س	+� �}7 �*، �ن را 



 57 روای� >J	رم


�د، �ن ��A �� ��دما�	 
�. ه	ی� 
-�ارم��ا��A +"	+�او�; �� - �:��. درد

�6Z��� Aن ه	���

=��، در =�EG	A: هA اش ای* �� �H	ر +=س�	ن را در  %س�	ن و 

����=
��	ن ره�5. �

�د و ��	ی; �	�t، +=س�	ن در ��	ر  %س�	ن و  t%� �
�د 


�د، ��	ی; زی<	ی� 1=%
��	ی; ا ،t%� �
�ن دروغره��5د  �Mی;، :5س	ه �ی	ه


�د+� ���	

�ای;  ��. 

 >�ا ا�5; را +=س�	ن  �ا���؟ -

ا
%=1 +�ا9 +� دو�� دارد و ا6ح	
; �� . زی�ا ا
%=1 در +=س�	ن ��C+� دارد -

»,+	U=�« 	5� ل�' �
 ،»U=�,+� «�� واز���ا+�� و +	م دار+�، ه�5اه +�ا9 +� 

���م ��ه	9 و'�� ��. �* در�� از ه5	ن ز�	ن، �=@�� +�ا9 +� ��م. ر'ص����

�� s=� A�:د��. 

 .�9Z رو�� هA �=@�� +�ا9 +� 
�د -

�ن زی<	ی� » ���
"�� از +� >�ن �C	ی� ��«:�ا+س� ا � +<�د �	ی� +5� - �
را 


س�ای� .J� ان�

�د، �� از +=س�	ن ���	ی�  �+ِ ��@=� ����. 


�د��رد و ه� >� ��ا+�ی"� ��د �I�G ��در ;:	�.  @�، ز
	ن :Z=Mت و ا�س	

  .13 از >�� +@t=50 1  @�	رش را د+<	ل ��د

��	ن، +=س�	ن را ��ودم -�
و ای* زی<	:�ی* و �3 . ای* 
�د �� 13 از  %س�	ن و 


� . دم 
	 �6ا'� و از :� دل 
�ده� >� ��و. :�ی* ��وده	9 �* 
�دا�س	س

Aر دا��	M����	ن ا�
 .ا�	 ای* یC� را 
=; از �ن دو دو�� دا��A.  %س�	ن و 

- Aدی�
�ن را در هA ری�M� و . �	 �� :	���ن از +=س�	ن >=9E +"�=�ه  �� m=�

 .+-�ا��� ��دم روز 	ر 13 از :�، �ن را 
<=��� و 0<�ت  =�+�

. ��ا�	 ای* 0<�ت 
� '=�5 �	+"	ن :5	م ��. � ����دی�+� و 0<�ت ���	ی� �� -

�� 	3�
���ب  ،Aه A �� ل 13 از	�ی	�� و ه� �� را، 
�ان د�� ��. ��د�6ه	 
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اش  �ا����، :�C 3	ره��J �=�از را هA در ا�	ن +5�. ��د+���ا+�، :�C 3	ره ����

���� ;":�و 
�Mا+� در دوران �5	 هA، ه� �1 ای*  �+� 
��یس� . زد+���د+� و 

�����ا9 '�7 +�یس��ه و �	9�0 ��. و M3; ���، �س	
; 3	f ا Aده�� ه��ز ه

�+E

	وره	9 دnnن ��او+�، :%�-�9  �
�	n �س	
; را 
C* �� در  ���� . �� 

�� 	3 �
 �
���
�'�ار ا�� �� . ��دور، >�  �5C� *ای Aو، « ه��ز ه�
�هس�� 

�+E+ ��	� �
�  �� 	=
�هس�� «  .�U%� �ان دی�� و د+=�9 از :ح75  @�	ر دی-�ان، 

از :ح0 �Y=Y� 75	�E+� و ا � 
� �E&0	ن 3	ی	ن ده�� و �ن را :ح75 ����، 
	ی� 


�� و 
س	ط �%�U ��د را �X5 ���� و 
�و+�. 

��ا�� ای* ��5C  �>� +5�. زاده �Gق در ��Cت 
�د�'	9 0%=5ح�5 �5	ل

دا+س� �� در ز�	ن ��دش هA �ا�� و �� �ن ه9E=< A +دّ ر�9�O را 
�aی�د، ا�	 در 

�	ن +=س�� �Y=Y� ن	=

�  @�	رش 
=@Eای�.  9�O�
� ا+�]	ر �	+� �� .  

��دهات، �� روز9 3	ی	ن ��:� در ز+� 	+� -� ،�
:� هس��، ا � دروغ را 
"��9 و ی	

��C+ ور	

� >"5	+"	ن +]� �=@C* :	 +<=��� و +�ا+�� . 
	ور ��� و ا � هA در د�� 

�"	ر9 
� ��Y=Y . ر اد0	ی"	ن ��دد هس��، زی�ا �ن +=+�U� E	f ا���� د	3

��ا � 
-�ی� ا
%=O�� 1@*، ز�� و 
� رو9 و . ��اه�دل �=� ��. د��ار ا


�د، . 
��	ره 
�د، '<��� دار+� Aر ه	C��وا9 
� �	�� ا � 
-�ی� ز�� +<�د، در

 .�+	f هA هس�ا+�ازه ��Y=Y�U زی<	 هس�، 
� ه5	ن... داد
�9  7 ی	س ��

- O'1 وا=%
�ی	 ا 
ًّ
	�� �U0 9�

�د؟ زی<	 
�د؟  Aر ه	C�� داد؟ در

 . و +��ا+�و6@; را ه=� �1 +�ا+� -

��	ن - 
� �س* '�C< 13– �5+� ��ات ��د9، روی	9 زی<	ی�  -�
 ا
%=1 را در 

��	ن 
-�&	+�؟ و 
	 �6ا�� 
-�ی� �

=	ور9؟ �ن را از +=س�	ن در �ور9 و در » A%'

 +5	ی	+�؟�� او را >�	ن ��»  ا��در �m د�5*
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- �� ��:� . ��اه� و �* در �J	رت و �kا�� ا��	د 
�دمای* �	ر �J	رت و �kا

�� �� �+	&�-
 �k	@، �� در >� ا��ا+�

-�ی� و 
س�ای�، 
	ی�  E=< �5ه �ا+�:

�

@�5J و د�5*  ��
5	+�، ��	 ��او+� هA از ��OI و ��	ی	:� �� در دو �>�

 .+=	ورد

 .دا+� هE=< �5 ����ا �� -


-�ار9، 
� ��دش �� - ;%g
�ورد =�د و از �ن �� در +5�ا � ه��وا+� زی�  . 
ّ
Z{�

��:�دی� . ه	9 
� ��او+�، gI=	ن و ���"� هA هس�
<=* در :5	م اد0=� و >	�%3

ه	 C0س; را هA از :5	م اد0=� و 
�� �. در 
Eر � و 
Eر �اری; هA هس�

�5�5J� ا�	 ��ا +5���J�
� ای* د0	.  *� ���: 
ّ
Z{� :»��� A9 » ��ا ر�	�O� �



�دارد��ا از 
�«دی-�؛  ��از �"�	ر و «ی�O� » ��ا �@	ی; ده�«و ی	 » ر�5� د


�دارد ��
-"	«ی	 ای* �� . »'�%; د 	� �
ای* در را 
س�� «ی�O� » ��ای	، ای* در را 


� «ی�O� ای* �� » ��ای	 
� راه را�� ه�ای�5	ن �*«ی	 ای* �� » �-�ار، 
	زش �*

�
 �
>�ن ا � �	 ��ا را ��"	ء �=� 
�ا+=E� �< ،Aوم 
� . »راه� �=��از�	ن �5اه� و 

��	
:�ان :�5	��C=+ 9	رJ�: 9	 از �س� ��. ای* �� 
� او  ��Eد ��=��C=+ A	ر 


	��دا�� �� �� Aره ه	��
:� و ��او+� :<	رf و:O	��، از ه�5 
��	ره. :�ا+� 

�� .ا


��	ر9 ��او+� در ����، 
� ای* Y0=�ه=�� �� د0	 ��ا�	 ���� - ،���C+ 	0ا+� �� ا � د

�� .ا+�]	ر�	ن ا

- �5+ �C�
�ا9 ای* �� ���* هس��� و ����=* :	 ���ش را ���� . �C�ا � :	 ���ش را 

���&=�+ �

	ور����ه، 
�ون د�=7 » ���*«: ر�=�+� �� �*  @�Aا9 ����د+�  ��Oی

��C +5�ه=� ����. و 
�ه	ن ��� 	: ���� �C� ���ا � :	 . ���، ا�	زه هA +�ارد :	 

��C ���، دی-� ���* +=س� ������ش را ��C+ �Cدن.  	: ��Oن ی	ور . ای5	

�ون – 
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�+�D ��–>�ن >�ا، 
�ون '=� و ��ط  �
. ����ده�� و �AC �� �ی�� و د���ر �� 

�� ;=3 �
 .را+� ���* 3=���� ��ر��را+� 


� ه5=*  �+� �ز��ده 
�د. داد
� ای* اد0	 :* در ��زاده �5	ل A. ��دش ه 	ا�


� ر��� ا%6�  @�-� 
	ز �دد�� ��  .��ا

-  �
 Aدی� �

�+<	�;  �دم، �ن را J�3	ن ��د9؟ در �&	؟ د�A ��. »+=س�	ن« ����ا

�
 .ات 0<�ت  =�م�ن را 
�Mا+A و از :&�

- �5+ ��
M;. ��ددی-� ی	 ��"=
ه	ی� و  �=	ه �"=�م، 
M;ه	ی; �طاول رو9 

�=Y
��	ن و =�EG	A: �	9 دادم، �
اش را ا
=	:� از �ن را 
�ون �"=�م و در  %س�	ن و 


�ا9 �+J	ی� �� روز9 اش، ا�	، 
�ا9 +س37=	م ا%6�. ��زا+�م ،�+	� �'	
ه	9 �ی��ه 

��	ن را 
	 ��Y=Y را در ای*  ��� و �ن  ��� ���
��ی��، 
	ی� �C	ی	ت  %س�	ن و 

��
	=
 ه5	ن 3=	م. د'� 
�Mا+�� و در >�� �5%� ��:	ه ��Y=Y را 
ّ
Z{�  1=%
�� ا

�، را در ی, ���	اش �� و +J	ی� +5�ز�� +=س�، 
س=	ر هA زی<	�� و زی<	ی�

��� �س�«  در �ن �C	ی� �� ،�C	ی� ���5O� �	9 دادم�
» ...از دری	9 50	ن 


�د، :	 �+&	 �� » ��	س ��دم��[ و ��Yارو �M*... ��د��� و 3	�E=ه دی*« �� 

ه�5 '�رش را دا+س��� و 
	nی; 
�د+� و 
� �Y	م 0	�� ر�	+�+�، :	 �	ی� �� 


� �	ر ��+� �� زی� 3	ی; را �	روب ���� و ��ش را زی� �ب ��ا�	 او . �س�دان د

�iI�: ن و	ز+ Aه �

� د�	ع ��ی; �3دا��، اد0	9 دو  ،�="� ;�	< �
 �ان را 

� �� ��	�ز+�� و در +	ن از رو9 ��د�=�ی��، ��د��اه� 
� او :�5J ��0=	ن 

. » �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ��اب–ام در ��	ب +�ا+A �&	 دی�ه« ای�&	  @� 

و در �+&	 . ای* ��5C را 
� ز
	ن �ن ��د���9 �وردم �� از دری	9 50	ن ���ه 
�د

 ��دم :�J	 از . 
�دما��=	ط دو 	+� 
� �	ر . ، در ��	ب...امهA�@-+ A، �&	 دی�ه
ً
nاو

+-@�A �� ��د ��د��� در دوم ای* �� �ن ��، از دری	9 50	ن ���ه، +7Y '�ل �وردم و 


��� �� ای* ��O را . ��ام ��	ب ��ا+�ه �� ا
%=1 را دی� �Mص� 
� ��اب



 61 روای� >J	رم

��� �&	 دی�ه ا�� در ��ا+�+�، 
�+<	ل �ن ��د��� �����a
 "���، :	 از ��دش 

�	�J	 3=; �	+; را 
� �	نای*... ��	ب ��  ���� �C=+ د ��د�
��	ن ��aده  .

 +	����د +7Y '�ل �وردم
ّ
	�	�
�ا�w�>: 9 ��دم از ��	
� +	��	س و ا b=:�: *ی�
 .

A=+ �< ���+J	 �� �C	ی� را ��ا+�+�، 0	'%=�"	ن �5J=�+� زی� �	��ا9 ا�� و �	

�ن 
�ی� +<�د+� و ا � 
�د+�، 
� �	ه%=�"	ن، ����=�"	ن، 3="	+� ِ�ِ<�ه 
س�-	+"	ن، از 

��ء :@	هA ا_	�� ��دم ا:5	م �&� ا
%=1 . رو9 �<	رf +=	ورد+� X�ا�	 �* 
�ا9 ر

و . »ز 0%� +-�ی� 
�ا+�ی; +=,  ��ا ه�D5=* +	م +=, ا�� �=,« :  را


�« ه5	�U+ر در ه5	+&	 �وردم  *M� .» �	هدnور 
�د در 


� هA �5	ل b� دو ،��@-� ��Z0 �
�<	+; را 
� 3	ی=* ا+ح�	ء داد، �"�د و  ���زاده 

�=�  :�5� �=�ه �	+� و �3

�ی	 �Yط ه5=* دا��	ن را و �Yط در ه5=* >�� 
=�  �&	+�9 و در �C	ی� دی-�9  -

 .ه	ی� 
=; از ای* 
�د�	ر�9	9 داد9؟ ی	 �=�ی*

9
«در ا�O	ر ��Oوف . �=%� 
="�� از ای* 
�د -	P0دم ا� ��...« ،» E� �
0<	دت 

ه	 را ��دم ���را�@�C �	ر9ای* �=�ی*... و �6ه	 از ای*  �+� » �%t +=س����� 

ه5-� . �	ن +@� دی* و ��ا�	ت 
�د��O	9 وا'O� ه�5. 3س��+�دوران �5	 ��

��	ن �=�ه�

�  %س�	ن و  ،A:	=�EG �
ه	9 �=�ی�� 
�د+� �� از +=س�	ن >=�م و 

ی<	ی� ا��، در ا%6; ��	ی; ه	ی� �� در :�m=6 زز
	+�:5	م �ن �=�ی*. >a	+�م


�د 1=%
 .�� در +=س�	ن �	E  9ی� و 
� ای�&	 ���. زی<	ی� و +=�Cی� ا

 �=��ا+� >�� :	ی; را �}7 ز+�؟ -

-  
ّ
Z{� 9ر� : 


�ی* ��
� و زی<	ی� +�ی�م رو9 را *�  


�ن *=5=�  رو9 ا � J�3	ن ���، ��-=* دل 

 �� ا9 ��ا�t �6رت و ��O�: �� ،	 A"< �* ا

وی* دnوی9E و د�<��9 +<	�� ��9 را   


�9 را *�@J+ �+ا��+ ،��  �", 5G	ر ا

 از :� زی<	:� +�ی�م رو9 را
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 ا � �6 '�ن 
	ز �ی� 
J	را9  7 ���<� 
  

   �9 را�}7 �* دی-� +<=�� 
%<7 ��ش
  

A�@  1=%

� ا �C�	5�	
 در ی, �"* ��M%ط 
ّ
Z{� 	و ی:  


� >�	ن :* 3=�ه* ��	
 m=�  
  


� >�	ن �6ر   ��	
 A%kب	Y+ ت  
  

  :و ی	 در �	9 دی-�
�+�= �
 �: E� A"< ن	9 :�، �	J5"< �
  

���
  هC� *=5	ی� روز9 
� دو��	ن 
  

�5	ن  �
� �	ه  ��	
  ا+�ا��دری� 

�� و �	ن�
  ا+�ا���� �9�O از 3� �	+	ن 
  

�9�O ��دش ���5	ل �� �J� ان�
��ا+� و �ب زاده از زی<	ی� ای* ا�O	ر، 
� ویKه 

��ی*داد، Gو :	ب ���
��� از >C	��.  �ی� 
�د�ق در ��ت و �-@�� و  9�O�ه	9 

ا�	 و'�� . را در  ���� ��ا+�ه و 
�ا9 ��د ��&=�ه و 
� �Iر دی-�9 �5J=�ه 
�د

.  "�د�ورد و د+=	9 +�ی�� ����ا+�، �@	ه=A و �O	+� ��ی�9 ���9�O ��دش ��

��ا+�، زی<	:� ا�� از �ن  �+� زی<	ی� �� �9�O ��دش ��وده و ��دش در ای�&	 ��

�ی�، 
� '�اره ای* زی<	ی� 
� '�اره زی<	روی	ن ز�=�� +5��� .	��A=>� :	 ���ن ���ن

�5+ Aه ��	O: و fر	ی���او+� :<� .�� 1=%

� '�اره ا 	J�:ی��.  


� :@�Cات و :Z=Mت �5	ل 9�O�  :زاده �� �5� زی� و رو ��ه 
�د،  �ه� زد و  @�

�ی�، ���� ��ا � ��6%� دار9 و �� -A+ا�M
 ��	=' 	: A+را در . :�ا �
�* ه� ��

�M	وت، E0ت +@1 ،�'	��* �=@�� ای* د+=	9 ... ا
%=1 ی	��A، ه��، دو���، ر

A�"  �ی	ه. زی<�
  �ش 
ّ
Z{�: 

�	+س���ی�  *� �
    هEار ��M� ا � 
��    �� دو��� و ارادت هEار >��ان ا

���@� دراز +<	�� 
a	I 9	�b دو    
  � �ح<�،  7 ا�� و ریح	ن ا��� د�� �	ر

ه	9 د+=	9 
�و+� و د+=	9 ا � 
� د+=	9 درو+� ا
%=1 راه ی	
�، :5	م زی<	ی�

�ی� �� در  ای* د+=	ی� �� زیس� دار9، �ن �+-	ه 
� ��د ��. ی	
�:Z=M:� را ��
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	ی� د+=. ا+�ه	 را 
� 3="� �3ت ��دهو 
="�� ز���را از :� دور +-	ه دا���ه�5 زی<	ی�

�� �: �
 1=%
�-; ���� ا ،�"M
��د و ی��Cا��� �� 3="	+�  �"J
�ن  �
ارزد 

�واز +� +=س�، ر'ص و ���=Y� و ه��+5	ی� . 
س�-	ن را در درون دارد�<�ه 	&+�در 

��=, :��=� . +=س�Z3 و ,=��n 1�� ه از��	
در �	ر 	ه 
J"� �=%=	رده	 ��ر9 

�a	ر+� ����� و 
� ��د ���* �������
� �	+"	ن ا Aw	J
�	ل 
	 او . � ه5	+��  7J<

اش را، ه�5 �	ی; را :�C 3	ره ���، و ای* ��Jت ه5<س�� 
	��، +� :�J	 �3ده 
	��ه


� �	9 ای* �� زن و ��د . از ای�&	 :	 ا
�ی�! ه	 
	را+�، +� ی, 
	ر، �=%=�ند��

,�
�ا9 ��د ���* �0و ،�+�
�ص��0� ه	9 �"���	 از ��ت ��س� وا'O� ��ت 

�	ز+� �� اI@	ء ��Jت ����� . ،��در د+=	9 ��د�	ن، ا�<�� �=%� زی<	ی� +J@�� ا

ا�	 در د+=	9 ا
%=E� 9E=< 1 زی<	ی� . در ��	رش درد و AG و ر+[ هA هس�

�5	+� در د+=	9 ا�J� ا � ��. +=س��
	ی� دnnن ز�=�� و  ��	
��اه� +=�C	م 

 �ِ�	+�C+ ��Oا+��، ی�M
 ��	+�C+ ،�+و �"�وط��او ���I ,ی  . ��	+�C+ �+�  *ای

��  .در د+=	9 ا
%=e�+ 1 ا

�5+ �=@� �

	ی�م ��اب و �5	ع د �   
  

  ��  �� +=�C	�� در دی* 0	�Y	ن +�e ا
  

��=Eزاده 
	 �ح�� 5���OI	ل:  

- �6Z�،�: �� *اش ای �+	ی�ان ���* و 3="�� �� �ن +=س��ا9 �9�O �=�از9، 

 .� و 
� ی	دت دار+�دا+�ات، از :� ��
س���<�ه


�ون �, روز9 
�دم - .Aدی-� +=س� 	. ا��ن �	ن  5	+����� �� �* از ره-�ر دی* و 

��Y=Y; ای* ا�� �� �*، 13 از �ن �� . امای5	ن  ���� 
� �� �5	ل ر�=�ه


� �� �5	ل ر�=�م ،A���+	ن �� راه د+=	9 ��او+� . زی<	ی� د+=	9 ا
%=1 را دری	

��;M
��	ن و =�EG	A: ��ه	ی3=5	ی��، �ن �
3س��+�،  =�+� و ��� را از  %س�	ن و 

��	ی; ��ا�� و د0	، 
� او و ��	�	ت 
� او و ا+	
� و 0<�دی� و ا��g@	ر و  ��
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ا��g	�H و ا��=ص	ل و ا��O	+� و ا���5اد و ر��ع و �&�د و '��ت و +�
� و +��� 

�	+�ه 	س bY0ا���%t... ا��	د �اش +"	+� وا�	+� � و bY0ه�5. 
�ا9 او

ا�	 . ��ی�ه	 ��ز+�ه	، '�5ز+�ه	، ز+&=���ای�ر��-	ر9 ��د را در ای* +���

�دم را از . :�ی* ا�O	رم :5س�M ای* �=�ه :@�C و روش bY0 ا��	ده ا���=�ی* ��


زاد ���'� و 
� ای* ه�5 �ی	 �	9 :5س�M +=س� �� �د��. �س	د ا�Zق ��X ��دم

��
�ا
� A%k و ��A و >�Jه ا�A ��ده ��او+�، 
Eا+� در�ی� ه	 د�� ی	���، در3="� 


5	�� �� روی; �<�ه 
��د و  f	� �
و 3="	+� ا�Zص 
� �	f �	��؟ �+�Yر 

 .دی�ارش �	ل �دم را 
� هA ز+� و :�Jع و >��ش �ورد

- ����A روز9، 
"�ی� 
� ��د �ی� و ��د را �* هA  5	ن ��. �ن روز n�I+� ا

 . د�	+; >�	ن 
� �س	د9  �ای� �� +	 Eی� درش را 
<��د. �ا+�دی-� �ح�	ج ��او+� +

  :زاده را :	ی=� ��د و 
�ان ا�Eود�9�O ای*  @�	ر �5	ل

- �+	��
� ای*  �>�
� ویKه . ده�ه	 
� ور�Cس�-� :* در +5�ه=� :	�� و �	

 �
��Pت ا��ی�، >�	ن د>	ر ��د��اه� ا�� �� 3=; از اZ0م ور�Cس�-�، 

 . ده�ز+� � ��د �	:�5

- �� �C���؟�
 ��� >�	ن روز9 


	 ��OI و ��	ی� 3	�s داد 9�O�.  


	�حY	یt اn��ر - A%0د. ا�%� ا�"+ *C5� 9س�، �� روز=+ ��C5��=G �=ه . 

  .�=7 +<�د �� �b%U را �5� 
-س��ا+� و �	ی� 
� ز�=�� دی-�9 
C"	+�زاده 
�ا�	 �5	ل

را��-�ی� . ��د9 د�0ت ��زاد را 
� را��-�ی�ه	 ��ب، ا�	 :� �د��ه�5 ای* -

�� A�0 ه	ات و �&���>%I . ر	د ��  @��>+ ��E�E: و �س���ی	 +"	+� 

» +=س�	ن«ات را در +=س�	ن 
-�&	+� و 
�Oش 
س�زا+�؟ +-	ه�ار9 ا��0ا_�

زاد، :�ا 
� در��� و را��� اش ای* 
�د �� �د����ا��، ا�	 �	ی�ه�&	�0 ��
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��	�"
�� و ه	n�I 9+� :� را �ن  �+� ���	n ای* �Iر ��ه �� '�ن. 	��


�د+� و هس��� 
س=	ر9 ا+س	ن. ��	ی� �� +=س�����

� ا��0اض ه	 ��  b� �+	�	



	د داد �
�<�E	ن را  �� . "�د+� و ز
	ن ���"	ن 


�د+� و هس��� - ،A�@  Aر دی-� ه	
و ای* . +	�"	ن و ی	د�	ن  �ا�� 
	د. �ر9، ی, 

�
�+J	t%� ، ا��	س ر ��	
��ا:�9 
� 3=; را+� 9	J�	  	
�* از :� دل 
� ای* +]�م . ا 

��دیA، و ی	 در �� ا � �&	�0 و دnور9 ای�	ن +<�د، �	 ه��ز در G	ر ز+� � ��

�ن �	�� �� �
�3ی�یA و ی	 
	 +Y	ب ا+س	+�، �50�	ن را در ��-7، از ای* �	�� 

�* و'�� 
� . � �را+�یA �� ا6%; �3زه ا�Zص 
� �	f �	�=�ن ا��س	��9 ��

�=s ��ی	د ��ص�ر 
* �Zج �� A�: 9	�0 او ��ه	از �& ،A���* ه5="� . ��دا

 ��+	� �+	+	��J' ،دم�
، »0<�ا�%� �X@Y«، »ا
* ا�"zO«�=@�� ای* '�J�	+	ن 

�=	م «، »�J	ب ا��ی* ��Jورد9«، »ا
�ا�ZOء �9�O« ، »ز��ی	9 راز9«


��=. ای* ر��� �� دراز دارد... »+="	
�ر9�5+ �
�� �

��="	ن "	ن را  ،A=�	��


	د داد+� �
 ��+� :�J	 در ��C%5 �	، در ��ا�� د+=	 از ای* ��	ر 	ن ��وزان ��اوان . 


� ��اه�  �5%k ،�

�د+� �� +�ر9 
� د+=	k 9%�5 ا�"	+�+� و ا � >�=* دوام ی	

��ی* �. ��A �� ��ات �+	ن را +�ا��A�* دو
	ره 
	 ����� � ا��0اف ��. ا��	د

�M* و =3	�A را از 3="	+� ِ�ِ<�هAن  �ا��	J�3 ن	س�-
. 

��ی*  @�، و'�� ��Y=Y را دی�9، �س	
� را 
	 ��دت  -� �: �

	 ای* ه�5 
	ی� 


�د9، اد0	 �C+د9 ����ن ��Y=Y� را �� 
�ان د�� ی	 1C0 س�ی� ��د9 و:. 

***  

، ا�	 �را�� �� +�ر در ��	ر +�J3 �J	ور.  @�-�ی"	ن را 
� ��'X دی-�9 ����ل ��د+�

ا9 و ه	9 ��>, و wZI� و +�Yهدر�"=�، +"س��� و 
� �	ه���	ر 	ن هA در �ن ��


� و زرد��A� A >�:"	ن . 
� :�� در��� :C=� داد+� و �رام  �����. +-�یس���... �<E و 


� ا���ا�� +=	ز دا����، 
	 هA �=%� >	+� زده 
�د+�. 
�د �� ���
� را.  
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�O
7
	��اد روز >%
 �JDJ< واز ��وس و� e"&�  و 	و زاغه 	و ه �
ه	، +�ا9  �

���� و در �ب زnل �س�"�، و ��د را . �e و رو
	ه از ��اب 
=�ار�	ن ��د	� �


���=� زاده �� ل�5	. ه	9 در��	ن را ا��ح	ن ��د+� و  %�ی"	ن :	زه ���را���� و �=�ه

�"=
 Aز ه	
 ،�+	"� ;=3 �
����<	�z ��ی�9 �a

"��د و :&�
=	ت   s� و 3	

  .��ی�9 
=	��زد


�ی*  �+� –��	��* �9�O �=�از  - Aن ه� –��ا��M	ر �* 
� ویKه در �ن .  ا��M	ر ا

�� 9�O��Aا�� �� دو 	�� .t%� �� ن را� �Cی�س �	ا��*M� ،�����ا9 ��	

��ا9 +	��ار، ی, �M*. +	��ار9 �� ه5-	ن �=@��  @�	ر و :Z=M:; هس���

 �، ا�	 ��ا را 
��ه و ��	ی��ه و �%t را 
� راه را�� و در�� �شورزی�ه، �

ه	9 او را و �ن دی-� �9�O از ��ا 
�ی�ه و 
� ا
%=1 �3	ه �ورده و زی<	ی�. ره��5ده

 �
 t"0 و t%� �
 ���� �
��	ی��ه، ا�	 در ه� دو 	+�، 
� ی, ا76 و�	دار �	+�ه، 

 .زی<	ی�

�* دو �9�O هس�A و از ه=�CDا�; . ��Aای* دو 	+-� را ��دم هA ا�س	س �� -


�دم، 
	 – �	ی� �3����ه –در �ن ز�	ن �� ��	ی��ه . +�-� +�ارم ��	Oری�	
 ��او+� 

 .�6ا'� 
�دم، و �ن ز�	ن �� 
�ی�م، 
	 �6ا'� 
�ی�م

- �� �Y=Y� �� ف	ص+nو ا tا�ح�ای* +=س�.  �ی E� �
ه�  . ه5=* ا�� و 

��
� راه �U	 ر 
ً

� ��I� �� و'�� 
� ا+س	+� ا � ا��<	ه	 ،��
M"	ی; ا 7
	' ،

��، از ��دش ا+�Y	د ���	�"
ه�ای� 
"�ی� 
� راه . ا��<	ه; 3� 
�د، �ن را 

��
�ی*  �+� �C5* ا 	J�: ،�� .را

�=m �� دی-� . ��Aو �* ا � دو
	ره 
� د+=	 �یA و ز
	ن 
-"	یA، از +=س�	ن ��وع �� -


�د. ده���
	ر دوم �س� را 
� د+=	 راه +C5� .5* +=س� Aاه�M+ *� �-13 دی .

�	+"=�	+A هس��� �� 
	ی� +=س�	ن وی�ان ��ه را، 
	ز �	ز+� و دره	ی; را د � 
	ره 
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-"	ی�� و ه5-	ن را 
�ان راه ده��. 

�� در�� :	زه�5	ل�C� زاده از�د و 13 از ا9 �� ه��ز +5	��
� �س	�=� ا ��	��

���� 3� در 3� د+<	��  @�-� را  ��� ��< .  


	دان ��ده� >� را �� وی�ان ��. +=س�	ن را وی�ان ��د9 -�
�ویA، . ��د �=��ان دو
	ره 

���+&	ی� �� ��دت  @�� +=س�	ن ا ،A=+ز 	ا+&�
 9��. 

�ن +=س�	ن �� از ��	رش  ���=A، دره	ی; 
س�� 
�د -. 

 . �ارد��دت ا�	ره ��د9، ا
%=1 ه=� در9 را +	 "�ده +5� -

- nnف ��او+� و دZ� �
ه5=* 
�د �� .  "	ی�اش، ه�5 دره	 را ��ن د+=�9�ر9، 

 A�@  ی�	�� 	
»�
	ز �، ه� �+�D هس�� 
	ز  ،� و 
�ان ا_	�� ��دم �� » ...
	ز 


	ر ا � :�
� �Cس�� 
	ز �  ای* در � �	 در � +��=�9 +=س�«  �6« 

 :�ا+� 
� �* هA ا�=� ده� �� 
� در 	ه ا
%=1 راه ی	
A؟:� ��دت �� �ر9، �ی	 �� -

- � .ر9، در � او در � +��=�9 +=س�

13 ر�=E0 tیEم �� ��ا �3ی���� و ه� �5, �� :�ا+س��، روا دا���، ��ا 
�ا+&	  -

�	ن�
. 


� ری; ��د �	�=� و  @� �����و ر�� و د �C� �
 9�O�.  


س=	ر ��ب - .Aوی�
. 

����
� ر�=�+�. ه��"	ن دروازه +=س�	ن 
�د. از ��	ر �ن +�J3 �J	ور  ����� و ر���� و ر 


�د+�، 73 �=%� 
	ری, 
�د، +��	ن 73 
	ریC� �� از +� و �	�� ���	�ه	E=� 9ران 

��� و 
	n و 3	ی=* و 
� >� و دا��� 
� ��زش در ��ه�  	�� �� 
���. زی	د دا��

�	ن ���+ ��
"��C و در هA ریEد و 
� 3	ی=* �3:	
� �����. دادرا ،9�=��: .


�د 	م b:�� ف و	ن 6	ی"	. ه	راخ �� �ا���� �� 
س�� +<�د، ه	ی� ��ه� 3	 
� رو9 


	 د��ار9 
=�ون ��زا+�ا+� :	 را+� در �ن ��و �� �� ���ن �Iف و ای* . �ورد9ر



 68  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

9�=-
 ACن را �ح�
=; از >�� ذرع �J3	 +�ا��. �Iف 73، د��-=�ه هA +�ا�� ��  .

. ��دوچ �� �G-��<=� و �}7 د+�ان �Gو>�، �Gچ  ����، ��و'�� از روی; ��

�
ا9 
�د9 �� 
"��C +	��	���در واه�5. ��9��9 و �� K���K� �- ��>�ن �"�� 


=@�� و ��د و �	�"=� ��9 *=w	3 �
. 3	ی	+� هA +�ا��. و 
	 �Cس��; �6ه	 زرع 


�د �+n�I ر	س=
 ،A� ��
�د+� . د Aه bkو ��ا ����:5	م روز د�� ی�Cی-� را  �


	ر +<�د، ��ا+&	م، 13 از ��ت  ز��5"	ن 
�.�� دی-�9 
� 3	ی=* +=@�� ���ن  �
ه	 

از �س�-� :5	م 
�+"	ن ���� . ر�=�+�، �� �	n دی-� :	ری, و �b ��ه 
�د

�����=	ه n�I+� را 
� ه	 و �<Eهرو9 >5*. ر b� ف دراز �"=�+� و�I ن�ه	9 

�+�+	�
	 و��د �واز �3+� 	ن، �6ا9 :�@1 ی�Cی-� را ��. 
	��اد ر���+�=.  


	��اد 
A"< �� �O  "�د+� و ��د �س��� و :� و :	زه ��د+�، �5� از �=�ه در��	ن 


�د�ز��د+� �� 
س=	ر ��ش ;M
  .AOI و +=�و 

�<Eه. 
� راه ادا�� داد+� 	

�د،  ��%
ه	9 >5* �� ه	 و  7در �Iف را��"	ن دی�اره	9 


 :5	م دی�ار را ��3	+�ه 
ً

	E� nی�ه و :�Yی<	 �
ه	9 �د و �+�D ��3=�ه +<�د 
	 �	��از �ن 

�ن، ��د را ���=Eران و 
�گ m=U� 9	+�ه	دروازه. ��3 �

س�� 
�د،  �� �+�=�ا9 ر

  . زاده 
�  �ش �9�O ز�E�� ��د�5	ل.  �ی� هEاران �	ل �س� 
�ان راه +�ا��

- �� �C� .دهA دروازه +=س�	ن 
	���* ا��5	ل ��. �����دت >� 

- �� �C� �� .دروازه +=س�	ن. �دش ا�����، �در

��M و �%@� �Iر9 
س�� 
�د �� �6ای� هA از �ن +5� *=
  . ���ا�	 دره	9 >�

  .:�ا+س� ��ی	دش را 
%��:� ��دزاده ه� �+�D ���5	ل

 ! دروازه را 
	ز ��=�، �	 را 
�ان راه ده=�، �	، ��:�ی* را -

�:��%
 Aز ه	
��ی	دش را  �O
:  

���ه�	 
�ی* در +� 3� �"�5 و �	ه  Aه    ای���  ایA از 
� �	د�H ای�&	 
� �3	ه 

��:	���ن  5	ن ��	J�: 9�O� 	
دی� . ا+�ا��+-	ه� 
� دور و 
�ش. ��د ��دش 
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="���	ن از �5	�, ز+-� ���ه 
�د+�، . ��ی	ن، یC� دو :	 +=س���، ��اوا+���3	ه

�=5	ی"	ن  ���-�ن 
�د�=%� �� �C�	5� ن از	�	ه. ه	ه دی-�9 +��3	ا����  .

�� n	
 �

��="	ن �I	ب �ورده 
�د+� و  �
ا+�ا����، ���; ای* �� از �ن 
	n رو+� و 

�ن��
ا��	د+� و د�� و 3	ی"	ن 
��="	ن از �ن 
	n 3	ی=* ��. ��9 +=س�	ن راه ی	

 اد0	 ه	ن
��� دی-� از ه�5ا. ر�=��Cس� و از �ن �� �س� 
� داد�	ن +5���


<�+��	ن	ی� را ��هدا���� �س	+� را و راه ��
	 �5� ر��ه 
�ان  �� ���و 
	 ای* . ��	

�ن b=� ،	0اد�� ��	را � 	ه. ��د+�ه	از �3�ن �=س� زر �	��0ان ��ی �
 ،�� ������ا


-"	ی���	ن ��زی	د �� و �6ا 
�د و �6ا9 +	�� و . 
J	 Gصb ���� و راه"	ن را 
�ان 

�� Aه. ��=�9 �ی� ه	ن �3	ن ز+در �=	ن ��ی	+"	م زای5	د+� �� ه�-�
 Aه �س��
�	ن 

ر�=�، �=� و ��ی	د�	ن 
� �	�	 و '	
%� �� +�ا����، �س� 
� داد�	ن +5�. ر�=�ه 
�د


�د ��%
�5	ن � .�� Aن را ه	د +�زاد 	ی���"	ن را . ��=��9=� و 	+ ��
�س� +<�د 

��=D
�	ی�ه +�ا��.  .�+	��  .ه	، راه� 
�ا+&	 +<�د
� ای* 

�E+ 9�Oدی, �� و او را ن 3=���د9 
	 �5� '�ز و 50	��در �ن �=	 �
 ،�� �
ا9 


� ی, 
	ره او را ��	��. ��	�� A9 ه�O�
� هC: A	ن .  ����Zم د ��Z0 �


�9�O –داد+� و ای* ی,  –�=�  : از او �3

- �� A3=�ای� ��ه، :� ه 	ای�& �
 ����اه� �}7 �	، 
� ا
%=1 �3	ه��ه ��9؟ د

 دا�	ن او 
�9؟

اش را 
� ا+-"� +"	+�. ا+�ا��، +-	ه� :�دی���=Eزاده دی-�9 +-	ه� 
� �5	ل�ن

�9�O  @�؛  �
ا�	 �9�O او را از . »ه=Z0»1�� :�دی� رو9 د�	غ  �ا�� و 

  :�دی� ره	+=� و  @�؛

- �� .+��س از ��د�	ن ا

ا+�ی"� �I�G زاده در ای*�5	ل. ا9 �"=�1 :	زه@�=	ل �ن 3=���د را�� �� و +


�د'=	��. رد �� ای* 3=���د �=س����� 	���
�ادش ر�=� و او را از ای* . اش  9�O�
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  .�س�&�9 �9�C +&	ت داد

- �� .��	���؟ �="�	�� ای* 
Eر �ار را؟ �9Z رو�� ا

- �� ���ر9، را�5+ A3=�ای; ��دم، ا � ه Aه A، در ذه��دم در  �ی�� ��@ 


	 دی-�ان . ا+� ای��Uر �"=�ه:ص�ی� �9Z رو�� را ه�5 �	،. ��دمذه�A 3=�ای; ��


7 ا��<	ه +=س�	'.��
ّ

Z� ل	ه� � �
 ،
ّ

Z� 	�ا  . ��nت ا��ی� د�P� 9ا�


�� ���. 


�د. +� �0یEم، �* 
�ا�P� 9ت ا��ی� د�n� �C+دم - m�	M� b+	� �
 *� t"0 .


�د �� از دی�ه �س� J�3	ن +5	+� t"0 ن	ه5 �
�9 ای* +�ایA �-� +"�=.ای5	ن �* 

 :را

t"0 �
�� �%>' �
  و � +� �* ز +5	ز و ز '<%� 
=Eارم؟  �رم  :�، �* رو 

  :زاده 
� Z0�� :�ی=� او را دو
	ره �M	bI '�ار داد �5	ل

 ه5	ن �س� هس�� �� �ر9 :�  -

  ا+�؟از +@=�ت ��د و زن +	�=�ه  ا+�از +=س�	ن :	 :�ا 
<�ی�ه

  ه5	ن هس�� ��13   -

   درد ا��=	ق؟:	 
-�ی� ��ح  �=�� ��اه� ���� ���� از ��اق

  �9Z رو�� �� :ص�یC: t	ن داد و  @�؛

 .+	�=Aا��وز ه�5 �	 از درد ا��=	ق �� -

�� ��"=
 �=O5� A. ��:�ا��د+� �� ��

� +=س�	ن راه ی	
��ای* ه�5 ا+س	ن  ����. ��ا

9 �3�=��5	ل�O�  :زاده د��a	>� و +��=�ا+� از 

- 	� �

=	ور، �5, �*:� 
-�، >-�+� روز9 
�ی* +=س�	ن راه دا���؟  �I . *ای

���	��� ا �: �� .�J�: ,5	 از د

��ا+&	م از . 
-�ی� ی	 +-�ی�؟ ه�5 در ا+�]	ر 
�د+�: �9�O د>	ر +�ا+A �	ر9 ��ه 
�د
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A"< �=O5� �
��Cی� 
	n ر�� و �
��اوا+� 
� 3	 ا+�ا��،  �%g%G ،�+د�
�5	ر 

��Cت د�0ت ��د و . 
�د �
��ی	د9 
%�� �O5=� را  	
 9�O��+J	 +�ا داد �
.  

 .��ا+A، 13 از �ن �� ��ا+�م 
	ی� ه5-� 
	 �6ا9 ر�	 :�Cار ��=�ا9 ���* �ی� -


Eر �ار �ن �ی� را - s=� ان�M
. 

  »+�Oذ 
	�"=U	ن �* ا�%� ر�=A«: اش  �ا�� و ��ی	د زدد��; را رو9  �+�

  :د+�هO5� �5=� �	_� د��"	ن را رو9  �+�  �ا���� و 
	 �6ا9 '�ا�w '�ان ��ی	د ز

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	
 .+�Oذ 

e����
�د �� :	  �+�-+�  .��زا+�ه	 ز�=* و ز�	ن را ��داد و ��ی	د 





 

  

  

  روای� ��رم
�� �[+ �
وار و ه�>� از �ن ه	، ا�س	+�:5	م زی<	ی�. ���ورق 
� "�� و �J	ن واژ �ن 

�ن را +�ی�ه �� �+	=+	J� 9ا�
ه	 ه�5 ��e. �ا+�، 
	ور ��د+� +=س
-�ی� و 
��یس�، 

�5	ن، در�"	ن و ه	9 �ب، در��	ن و �<Eهه	، ��9ه	 و :�aو �M6ه�ه	، ز�=* و 


�د e+ر	ر+- .*C� �دی� و ا+�ار را :	
=�، و ��ه	9 ��خ و زرد از �ن 
	n ��+�را

در �ن �� ��ه د�	و+� 
�د، از 
	n :	 ��5 ��3=�ه از 
�ف، �	+�� �ZهC� . ر'ص	+���

ه	9 +�را�C*. ه�5	ی� دا��ه	ی; را ��3	+�ه 
�د و زی<	ی� 
�ی� 3س�	ن�@=� �� :	 ز

ه	ی� �� ذوب 
�ف. ��ده�5	ی; را دو >��ان ��:	
=� و زی<	ی� 
�+=س�	ن 
�ان ��


"	ره	ی� ���Eی� �� 
="�� و 
Eر �� ���� 
� ��ی<	ره	ی� ����� �
 �ای=� �� �� و 

ه� . ری�Mه	9 ��-=* ��	�=� و 
� �M6ه3ه� �ح]� هEاران ��وار 
� 3	ی=* ��

�� و در ای* ر+-	ر+-� A<�3 ه	، ر+-	ر+e ���3ی�، 
	 +�ر، +�را�C*اش 
� ه�ا ��'�Uه


"	ره	، �3+� 	ن زی<	9 +=س�	ن، از . ی	��:5	م �5	�0 ,	�A :<%�ر ��� 9��در ای* 


	�� و زاغ و �<�:�  و �Zغ و 
%<7 و I�I� و �<Eه, �&"	Y��� و '<	 و  �
 و �	+� 

 �����خ و '�	ر9 و ��غ t"0 و ��g و �<, و '�'	ول و �<�:� �	ه�  � ��=�زا�DG و 

��د+� و >� >� �واز�	ن از �5@�+� :	 �, �, و 
	ز و Y0	ب و ُ��ُ�ر �3واز ��

�Y=�
�د�3دازان زی<	:� و د��"=*�� �:.  

ی	���، از ن را ه=� �	 +5��	ه	9 ر+-	ر+e �� ه�5دا��� ��ه و :�a ��3=�ه 
�د از  7

5*  ����، :	 �ح<�
� �Y� ،b	یt و �	ه��* و ی	��3س�� و ��n و��<7 و 
�Y"� و 


-�دان و ��واری� و  7 یs و �ح9�5 و 
J	ر +	ر+[ و �=�aر9 	���اI%س� و �5M%� و 

و �=�5ن و  7 +	ز و  7 �=�	 و  7 ��یA و  7 �<�ر و  7 ��زه�ه و  Zدی�ل و اور�=�ه 
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س=	ر9 دی-� 
�د+�، �� +	�"	ن را  7... ��ا��ش �C*و ��"J
  �ا��� و ه	9 


�ی=�+� و دی�+� و ��در ای�&	 ه5-	ن، �+J	 را ��. �J	+=	ن ه� E +�ی�ه و +<�ی=�ه 
�د+�

ای* دو �=5J	ن، در د+=	ی� �� زیس�� 
�د+�، . از 
���U0 9	ن ا�س	س �س�� دا����


�د �� �+	ن را 
� �-@�� ��	����، در ایه@� ر+e ا%6� �� e+ار رEه@� ه 	ا� 	&�

�J

=	ن زی<	ی;، >5* 
J	ر9 را 
� . ا+�ا��زد � ��و  	

� �	�I دا�� ��  9�O�

داد �� ��اش 
	غ 6<	  س��ا+�ه و ��ا+�� 	+; را 
	 ای* ��ش ز��دی�� �<	ه� ��

	غ 6<	، ��e دی� �� ��اش 
در ای�&	 ��. :�m=6 زی<	 
� و�� و �-@�� �"	+�ه 
�د

ه=� . ه	J�: �+ 9	 ز��دی*، �� ا�5	�=* و ی	'�:=*  س��ا+�ه 
�د:5	م  �ا���، ��ش

د+=	ی� �� �9�O و . ه	 +<�د��ا�� در ای* د+=	9 �	��، :�ا+	9  س��ا+�ن >�	ن ��ش

 وا'O	 –در ای�&	 ه=� . ا�	 �O	یb و +�ا'ص� هA دا��. ��	����، زی<	 
�دزاده ���5	ل


	ور��د. دی�Y+ 9ص� +5� b=0 و–ه=�  ;=w	>زی �� Aری�� �� ��. �د<++� 
-�ار 

��� و 
�ی* �� ��ج دری	>� از �ن �� ��. ��@	وت 
�د و ی��Cا�� و یCس	ن +<�د

ه	�	ن +� ی, ر+e، هEاران ر+e و را+�+� �� 
	د
	نه	ی� ��رو9 �ن '	یt. ��ا�=���

را+�+�، �� ، ر'ص	ن ر'ص	ن ��را+�+� ی��Cا�� +5�،رو9 �ب. ا+-=E دا��+Y; دل


�د:�J	 :5	�	ی; دل E=-+رزوا�ه	9 ر+-	ر+-� �� در دری	>� ��	 �	ه�. ا��وز و 

د�@=* . �J=�+�زده 
� ای* �� و �ن �� ��ر'ص=�+� و ذوق�3ی�+� و ����د+�، ����

�ی	 >�=* ر'ص� را :	���ن دی�ه. 
�د و از د�@=* هA زی<	:��� �[+ �
 ر�=� ��ا9؟ 

�%-=� ه	9 زی<	 را 3=; از ای* هA دی�ه، ا�	 �5	ل�9�O ای* 6ح��	G ��@-� زاده از


	 >"5	K� ;+ه ز+�، �� �<	دا 6ح�� ��>C� +	دی�ه 
5	+� و دی-� +5�. 
�د ����ا


	 �6ای� 3	ی=* 3=���� . زی<	ی� از +-	ه; J�3	ن �	+� ��� bزی��»�
 �
ا9 «و » 


-� �&	 هس�=A، ��اب �� «�3�=�از �9�O ��.  @���» وا9 *� �

=�=A، ی	 

اش را 
<=��، ا9، ا � ه��5&	ی; را دی�ه«داد و �9�O ��ا
; ��» وا'O=� ا��؟


="�� در��	ن ا+<� و ��ز و �=�5 » >� ��اه�  @�؟ ،��C�+-	ه� 
� در��	ن +=س�	ن ا
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�	'�. و +	ر+[ و +	ر =7، از ه�5 �Eو+�� در��	ن �=Eران 
�د 	
�� و �حAC و ه	9 را

و'�� . داد+� 7 ه� A�e+ . دا����ره	ی� از +�، :�J	 زرد +<�د+�، ه�5 
%�� و �	�,

���، +�ای�، �	�� ر��، +�ا9 +� ��ه	 ��و ��وزی� و 
� ای* �	�,
	د ��

�وای� �� رو9 ای* �	�,ه	9 زی<	 و ��ش
%<7. ه	�C	ی� �Y=�ه	 +"س�� 
�د+�، ��


س=	ر  �+�@5� �

J"� - در ای�&	 �6ا9 اذان .  �	����زی<	ی� �<�ل ��ِ+� را  ��+	� 

�=Y� ��ا�	+�، �+�D از 3"� 
�  ��� ��  �ش +5�-�� eه��ر�=�، زی<	:�ی* 


�د .  

ه	ی; >�	ن  	م. ��دزاده >�	ن در �-@�� 
�د �� دی-� وزن ��د را ا�س	س +5��5	ل

�9�O . ز +=س�	نا��و���، در ه�ا9 دل�<,، ��  �ی� در ه�ا �3واز �� ��3=���� د

�"�د و ��اس او را 
� ای* �� و �ن �� ����� ��را ����	��+&	 را« .  *=>
 ! *=>



=�� دا+�
=�� 6ح�ا9 زی<	9 �ن 3"� ��ه را؟ ����! �+J	 را �
ه	9 �*، ه� ��ام 

ه=� ! �ن �Iف را +-	ه �*، �Gوب ��ر�=� را 
<=*... ه	9 ا�5	س �<	ه� دار+�؟دا+�


	 ای* ر+E��' e، از �1 هA . '� دی�ه 
�د9 �� ��ر�=� ای* ه�5 
Eرگ 
	��و

�ه�ان و  �زن��... :���خ �%  ��=
�ن ��-7 9�%J3 ،ف�I ن�ی, 
	ر » ...ه	 را، 

. از �5	دات و  =	ه	+; �<�Jت +5	ن«�9�O هA د�� او را �"�د و ��<	+� و  @� 

*C�  .»+-	ه� 
� ز+� 	+; ا

����
	 هEار ���ن ����ی* �� ه�5+&	م 
� دروازه��ا. ر���� و ر �+�=��	ن 6	ف و ا9 ر

:	'� �� روی"	ن . �س�A=Y و �50د9، 
	 ای* ه�5 ه=� ی, 
� دی-�9 �<	ه� +�ا��

�5	ن ��� �
 ��ا��ا��، 
� دروازه، '�ار دا��، ��ز9 �	+�� 
�د و  �<� وار 

*C��ح���=E و 
	ور+�Cد+� :	
=� �� 0]�5 و زی<	ی� �ن را ه	9 ر+-	ر+e ��+�را

����	�.  

زاده �9�O و �5	ل. ی	���� ����� و  
� +=س�	ن ا6%� راه ���X5 �}=�9 از دروازه ��

�+�=����C +=س�	ن در :C	�3 و ���� 
�د+�، ه� . +=E از �ن  ����� و 
� دا�7 ر
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ه� �1 . زی<	 و �I	ز و د��
	. ��ا�"	ن +�5+� زی<	ی�، ��C=3	ن زی<	 و ر�س	ر�	ن زی<	

�+	ن �� �
�� s=�+J	ی� 
�د �� ا�حt و اn+ص	ف 
�. ��+-�یس�، ��ه	9 :�; 

�5+ E ن ه�	=+	J� 9E�+	�زاده �9�O از �5	ل. :�ا+س� 
�ان د�� ی	
�:M=7 و 

�=��3 »,+�U=� 	Jد9؟ ای��
در . ا+�ه	9 +=س�	ندر �J	ن، واژه �=�U+, ��=�ه 

 	3 �
 ����
�د،  ��� ,+�U=� 	� 9	=+د�. ��د��؟ ه�5���=
�
��ور:� . ا+��b=0	ن 

���، از ��د در _5* ای* �� زی<	w="	ن �س� ��. ر��+�ار+�، �زار�	ن 
� �س� +5�

�	زد
� ��د ��.«  

�+	ن�5	ل �
9 �3�=�ا+�ا�� و 
�زاده +-	ه� �س�	+� �O�  :ا��=	ر از 

 �؟��	ن د���ا+>�ا ه�5 -


�ا9 ای* �� :�J	 ز+	ن، ی	وران و � -�� 7=C": 1 را=%
ده��، ��1 ذ��ر "-�ی	ن ا

��او+� . >�	ن �0ا
"	ن داد �� 
س=	ری"	ن  �ی���M و 
� ا
%=1 �3	ه �ورد+�


� روی"	ن  "�ده 
�د 1=%
�+	ن �3	ه +�اد، :�J	 در 	ه ا �
 ��	Oری�	
. 

 >�ا ��ا �3	ه +�اد و ا
%=1 �3	ه داد؟ -


�ا9 ای* �� ا
%=1 از ��1 ا+	ث ا�� و درد و ر+ -�� ��J
�+	ن را  AG �5[ وJ� .

�-� در :	ری�M+ sا+�9 . ��او+� 
="�� دره	 را 
� رو9 ا+	ث 
س� و راه"	ن +�اد

���"  AJ�� 1=%
 @��� ��. �� ز+	+� �� ر��	ر�	ن 
�ا9 ��دان +	3س�� 
�د 
� ی	ران ا

�� �&�C� زار و��+	ن را >�	ن  ،���
� ��C=3	ن و 
� �%��	ن ��و ر 1=%
� داد+� �ا

 .�	+"	ن 
� �b ر�� و از �b در�ی�


�رو9 و 
���9  �ی� ا
%=1 زن ا��؟ �	 او را ��د9 +�ه�� �� - ،�
�
 ،��

��A=��	��. 

- ��
�ان ��J زن ا��، �� ��ا ��د ا 1=%

�ان و � 	ه 
	ش �� ��او+� ���� . ا

��ا � ��او+� زن 
�د، ر��5 و ر�5	+=�; 
�  �+� دی-�9 . و ا
%=z+�� 1 ا
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�داش 
�ا9 �د��ل ��ز9د. 
�د 1=%

�ان و . زاد 
�  �+� دی-�9 
�د، 
�  �+� ا

Aش �� ��دان، ه	
د��	ن ��ا و ز+	ن �"�Cی	ن ا
%=1 و 
�ی*  �+� ��رد � 	ه 

ه� +�5O� �� ��او+� �ورد، در و�%� اول 
�اj=O>: . 9 و +@�ت ��او+� '�ار دار+�

ا+�، �t دار9،  	ه ا
%=1 �3	ه �ورده
=�� �� ای* ه�5 زن 
� در�	n ��. ��دان 
�د

��	
 . در �-@�� 

�>=�� �O
زاده +"	ن داد �� 
	 �ط �kیm ز+	ن، رو9 دروازه ا6%� +=س�	ن ا9 را 
� �5	ل


�د، 
	 ای* 
=	ن �	ده و �=�ی* f�Cح�:  


�ی* در +� 3� �"�5 و �	ه ���ه 	� Aای  
  

  ایAاز 
� �	د�H ای�&	 
� �3	ه ���ه  
 

�9�O و �5	ل�� ��
� . ر���� �ا���� و 
� 3=; ��زاده ای* ��	�k د�@�یb را 3"� 

ا�حt و اn+ص	ف زی<	ی� �t%U ی�O� . ا+�ا����ه	 +-	ه ��ا+�ام ای* �=�J<,+�Uه و

+-�یس��، ا9 
�ان ��زی<	ی� �t%U در �J	ن و��د +�ا��، و'�� از  ���. ای*


�-�9 �5<�د9 +5�روی	ن ای�&	، ه� >ا�	 در �	ه. ی	���+Yص� �� ��

�. ی	 �
ا��=	ر 

�<ح	َن ه5	«:  �ی�ا��=	ر ��ا��� و 
�ذ�� ��« . ،	�O� �3 ن  "�ده و	+"	5"<

mی�k A"ی�
:�، ا
�وه	�	ن �5	+�K� ، 	+"	ن 
%�� و �5	+�، �3��"	ن از ��ی� و ا

bه و ه�س�����

%�ری* و ا+-=E،  �دن و �=�� ه	�	ن +�م و ����ا+-=E،  �+�ه	ی"	ن 

ر
	، �� از د�� ه=� 
	'� >	f �=	ن دو 3س�	+"	ن �� از 
=�ون 3=�ا 
�د، >�	ن دل


Eر ��ی* �رزو9 ز+� 	+=� ای* �� ی, 
	ر در ���G"	ن 
-=�9 و دل ...  �ا��+5�

�ی� و ه� ��ا�� در 
�ا
� ای* د+=	9 زی<	ی� 
� زا+� درد�� ��. 
سa	ر9 و �	ن 
سa	ر9


-�ار9 و زی�3	ی"	ن 
�ی9E، ��دت را د0	 و �H	 و 0<	دت و t>
َ

I در ،�
	=
��ی* �� � 

9Eی�
�6ر:-�ان +Y	ش >=* �� ای* ه�5 �6رت زی<	 . ه�C: A 3	ره ��� و زی� 3	ی"	ن 

�+Eدور ری �

=	ی�� و ای�	ن را 
<=��� و '%Y+ A	�� ��د را 
"���C و  ،�+�="�.  

�واز زاده 
س=	ر9 ا�O	ر زی<	ورا+� �9�O را از �@^�5	ل 	
 �� دا��، از او ا�	زه ��ا


%�� یC� از �+	ن را 
�Mا+�.  



 78  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

   �  �ی�5 �� ��و9، ��و ای* >�=* +<	��

�	ق در +�رد9�   � در �J	ن 
-�د9، و 

  �7O ا�� ی	 �<	+�؟ '�� ا�� ی	 ده	+�؟

�6رت ���� زی<	، 
� �3+=	ن و دی<	 


�ی* �U=@�رز+<� ��	
   ا � �=	+;، 

   ری9E، ا9 دل � �	ن +	ز+=�; در 3	9
  

  ور  �ی�5 �� �	ه�، �� 
� ز�=* +<	��  

  �6رت 
�ی* �-���، در �@� و دی* +<	��

��	>+ *=Yی AC=+ ،ت +-=�م�
  :	 در 

  �=C* در ا
�او+;، �ح� �<=* +<	��

  �Y	 �� در ده	+;، ای* ا+-<=* +<	��

  در �	ر +	ز+=�	ن، �	ن +	ز+=* +<	��
  

�9�O ��د و  @� �

�O رو :  

- � �
O	د:� �� �O� X>I ی	��� و 
	 ای* ا�O	ر، 
%�� �3واز9 ��د9 و >�=* ���	 

��@-+ ��"=
 .زی<	 ��ودm=� ،9 �� در ��	ی; ای* د+=	9 زی<	ی�، 

- �� ��"=
�ی	 ��Cش را  @�A و ���	ی�  ،A�� �3واز �:��%
 Aی� �=��ا+س�	ودم، ���


	 ��O و �M* ��� �� ای��5J زی<	ی� �� در ای�&	 ���� A=�=

	��؟  m=6�: 7
	'

��ودم، در 
�ا
� زی<	ی� @�A و ��ه� >� ���9 +5E="3 	&9 ای�	ا � ه 	ارزی�، ��

+-	ه �* �ن �=�U+, زی<	 را، 3"� �ن . ��ودم @�A و ���6ه	 �	ل دی-� ��


=��؟ �Yط 
� �bدر��، ���� �

	 >� ه	ی;،  ،A%' �< 	
ه	ی; +]� 
��از، 

�� �+	
 m ��د؟:�ان �ن را :�6=ز

��و ر��، '�Uه ا�, �	د9 را ��  ��� >"U%G ;5=�ه 
�د، 3	f ��د  �C� �
دو
	ره 

�واز >�=* ��ا+�و 
	 �6ای�، +=�5:  

��	�
�9�O >�	ن  ،�Y"0 ز��  ه� دم ز 
  

  �
 A%' ; دود از�	ز+�� �O� Eی���  
  


�ی* ����=* زی<	:� 
�د �"J
�Eون 
� ای* ا. �ر9، +=س�	ن �3 
�د از ای* ه�5 زی<	ی�، از 

ا��	د9، +=	ز9 
� ��اد ��Mره دره +5���9، 
� �5=	زه و ده*ای�&	 دی-� �س�� +5�

�=	ه . ه	9 ای�&	، ه� ��ا�"	ن 
� ی, +�ع زی<	ی� دی-�، �Eی* 
�د+��=�U+,. +�ا���

���ه و 
��س�� و ه�س>�ده�
 �+	>� ،*J3 �5� ه و	:�� �G	�د 	دا����ه E=-+9 . ا��


 9����
�د+����	ن  ���	
ر�� و �<	�"	ن �@=�، از �=� و . �د �� در �6ه	 ر��� 
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�@=�:� �� در �3�� زی<	9 �6ر:"	ن ا+CO	س �� Aف ه�
 X"O"� ن را�ی	�� و 

�ن :	
Y+ 9�%	��، :��0� ����زا+� ���@;. ��د �� �
�+	ن  e+خ ر���a=� . داده	9 

Aر ه	خ، در ������ی��:�ا+�:�J	 ای�&	�� �� ��! و �=	ه و 	=
  . >�=* زی<	ی� 

ه	9 �a=� ای* �=�U+,. +5	ی	+�+��a=�روی	ن، زی<	ی� ��د را 
	 +Y; دی-�9 ��

;@� ،e+ه ر	=� �"��3 ،�
� �+	5"< ،�wZI ر و�
ه	ی� 
� ر+e >�ده، 
	 ��ه	9 

���	3 	
 ،�+	5�� �
��
ا+�ازه دو 
�� ا+-"�، 
�  �+� دی-�9 د��
	ی� و ه	ی� 

  .د+���ا+-=9E ��دل

,+�U=ه��J' ن زرد و	ه  ���-�ن، �=�J< 	
ا9، 
	 >"5	+� ه	9 دی-�9 
�د+�، 

دی�9، �%@�="	ن >�� 
�ا
� �"=�ه و  "�ده،  =س�ا+� را��، دا+� دا+� ��ه	 را ��


�د+� 
	 >�Jه�=�U+,... ��ه	9 
�ر 
�د Aه �ی	:=�هه �ی	هه�J' �
ا9، ر+e، �	ی7 

=� Aه e"� از �� �C"� �+	5"<ه	د�

� . :� و زی<	:�  ،���	
 =س�ا+"	ن از 3"� 


	زو، از 3"� 
� زا+�ا+"	ن �� ��@%��=�اش ای* �� در ای�&	 زی<	:�ی* و ��6Z. ر

�+��1 و رومدی�9، از >=* و ه��  ����، :	ا+-=E:�ی* د���ان �J	ن را ��دل ... 9�


�O=>I �� ،�0ت �ص��	ی�U0 ن، +� از	+� �U0
  .�د:�ی* ��UOات 

��ی�	ن د+=	 را، 
� �=�ت ��ر�� و �<	�� �� ای* ����وردروی	ن 
� :* دا���، ��  .

��م و +5	ی� د � �+� 	

�د+�، ی	 ا
�ی"5=*، ه� ��ام  �@

��� دا��� ��:	ه، 
� . زر

ژوپ، زی<	ی� ران و�	ق 3	ی"	ن، 3=; و 13 زا+�ا+"	ن ه� 0	
� و زاه�9 اZU6ح �=��

�	ق 3	 دا����، ران و �	ق 3	 و . دا�� ��را از زه� و0<	دت وا 	: ��%

��� هA دا��� 

��و ��زا+�ان +5� 7=M: 9	در دری 	ی��دی�9، ا�	ر زی<�Y< و �+�-< �� ���
��� . ر

ه	، 
%�ز9 ��:	ه 
� :* دا����، �� زی<	ی� ��5 و �AC و +	ف و زی� از ای* 
%�� دا�	ن


��� زر9. ��د3س�	+"	ن را دو >��ان �� ���
ه	9 ه��و��	+� در 
� دا����، 

ه	 ��@	وت 
�د و 
� :* ه�5 ر�� و ��3;. 3=�اه* �=	ه ی�+	+=	ن ��3=�ه 
�د+�

,+�U=��� 	ه��� .9���� دا���� �� 
	ز�	+�ه 
��� رو �
ه	9 زر
@� و ر+-=* 
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�	ن را J�3	ن ��3	+� و �Mص=� ا+س	+��	ن را +5��	ن 
�د، ا�	 زی<	w��&	ب دی��

ا9 
=A از ای��C �&	ب ا�<	ر9 را :�f ��ده 
�د+�، از ه=� 3="	+� ِ�ِ<�ه 
س��. ��د�+5

�"C
  .+�ا���� �� 
=	ی� و ��-س	ر�	ن ��� و ی	 
� �<	+"	ن :=� 

9 �3�=��5	ل�O�  :زاده، �Gق در �-@�� از 

:�ا+س� از ��دان هA �"-��"� >�ا :5	م �"-�ی	ن �=U	ن، ز+	ن و د���ا+��، �� -

 از �	، �}���
ً
Z. 

ا�	 ��او+� ��دان را 
� �"-� . ی, 
	ر  @�A �� ا
%=1 ه�5�� ��دان هA هس� -

از اول روز 	ر �=	ن ��او+� و ��دان .  �ارد 
�ی* �	 راه ی	
�� �"	+�ه، +5���د


�د 7�	� ���:@�'� . ��دان �ص%� ��ای� ی	���� و ز+	ن �ص%� �=U	+�. ه�5

��دان در ا
��ا  
	 ا
%=1 د��ار9 +�ا���� ا�	 . �=	ن زن و ��د از روز ازل �G	ز ��

�'�@: 1=%
 . ا+�ا����او+� :<	رf و :O	�� �=	ن ��د و ا


� ه� �&	 ��ر���� و ���� ،����دی�+�، �Gق در ا0&	
"	ن ر�=�+�، ه� >� ��ر

����	�+�5د �	ل �+�C >�=* ��. دی�زاده ای* 0&	یb را 
�ا9 او�=* 
	ر ���5	ل. 

 9�O� ���� :زاده �3�=��5	ل. 
	ره	9 دی-�9 
�ان، د�� ی	��� ا

  ���5 از �* در �-@�� هس��، �ی	 :	 ���ن، 
	ر دی-�9، >�=* دی�ه 
�د9؟- -

�=� +�Mاه� �� - ،��=>
 Aر دی-�  ه	
�ر9، او�=* 
	ر +=س�، ا�	 ا � هEار  . 

 دی�+� �� در ��=�+� و. در ادا�� راه، 
� �	ه�اه� ر�=�+��� �J3	ی; >�� هEار ذرع 
�د

��	G�G 	&+�ه	ی; ا9 دی�+� 
� �Iل و �0ض >�� هEار ذرع، :�J	 �U' >�خ�0اده. 

 ه@�	د >�خ دا��. �6 ذرع 
�د
ّ
	0�5&� .,+�U=� ر	"�ه	 
	 زور و ِه* ِه* 
� �0اده 

���� ;=3 �

�د@�5	ر ای�	ن از ه. را+�+��ورد+� و  ��"=
ه� ��ا�"	ن . �	د هEار 

�� و
� 3=; ه7 ر�� و �=�U+ِ, دی-�9 �	ی; را �� ����، ��	ر�س�� ��� 


�د. داد�� �+	>%Iر +<�د، داو	ن ا�<	ای"�

� ی	د �5	ل. ای* �	ر  9�O�  :زاده �ورد ��
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- ��
�ا9 . 
<=*، ای* �Iر در�� ا ،��در ای�&	 �	ر _�ور9 +=س�، داوI%<	+� ا

�
	 ی��Cا��� ا �%
	Y� ،���را�; �	ن ا��، :��ع و :@�یح ا� . 

 :	�=* – �� در ای�&	 �A رو+t +=س� –ا � �	ر ا�<	ر9 +=س�، >-�+� ز+� ="	ن را  -

������. 

- ���در ای�&	 ه� �1 . ���ا9 را :	�=* ���O5�، روز 	ر ه� �	���O	ر داوI%<	+� د

�
�ص�ف . ��دا+�ازه +=	زش 
���ردار ����� و 
�ا+�ازه �=7 و ا���Oادش �	ر ��

ا � در د+=	� 9	 E=+ . ��ی����اه�� و +5�ش و ا��اف را +5�ا_	�� و ری�M و 3	

�� *=�<e�� ر9 از	س=
در ای�&	 . ا��	ده	 و زد و ��رده	 از _�ورت �� "�، 

و'�� �	ر ا�<	ر9 . 
=�=A زور +=س�، >"A در >"5� و �س	دت +=س��� ��


�Mر و +�M+ ،�=5اه� ر�=�+=س�، 
� :C	�3 و �	ن ��، �	ر 
� ���ن، 
�ا9 دری	

�	ر دی-� وk=@� +=س�، . ��د:@�یح و :�5د ا0ص	ب و ار_	ء ��&C	و9 �<�ل ��

�� .:@�* ا��، دی-� ��د9 هA +=س�، د��� �O5� ا

دی�+� �� ه@�	د هEار زن زی<	 �ن را 
�  ����� و ��در �=*  @�-� از ��	ر �0اده ��

��ود9 
�  �ش ��. را+��3=; �� eه��
	nه	  n	

�د و ر�از �ن  	�O��3 ر	س=
 �� �=

,+�U=� ن��ن را ه	9 �� 
� 0%� �س�-� �	ر، از �ن د�� �"=�ه، �� ،����� 

�� ��E�ز�د+� و '� ����و ��

� +]� . ر
�د+���<	+�+� و دل ��داد+� و >"A و ا

����زاده ��&C	و9 دا�� �� ای* �5	ل. ر�=� �� ای* ��ود ��ودJ� 9	+� ا

ه�ف ز�C�5"	ن 
�ا9 
� 3=; را+�ن . +�ن �0اده 
�ا9 >=س�ز�5	ت زی	ِد 3=; را

�� �� او ��دش 3=;��. �&	 و >=س��a
 9�O�د��� ��د و ��ا
; را ��ا�� از 

��	ده دا��.  

��؟ �* هA از او�; +5��� -	&� �
دا+س�A، ا�	 ��اه� 
�ا+� 
�ا9 >=س� و 

ده هEار ��O	 دارد �� ای* �0ا. و'�� روز 	ر9 را در +=س�	ن  �را+�م 
�ان 3� 
�دم
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3� ��اه�� . دا+��، ا�	 روز9 
�ان 3� ��اه�� 
�د
="�� ��د�	ن روز 	ر �ن را +5�


�د �� �	�7 :	ریs ا+س	ن�� �ی�، ��اه�� :	ریs را از د��<�د و دروغ��. ه	

���ان دی�� و د+=	ی� �ن را از +&	ت ده��، :	ریs را 
� 3=; را+�� و +-�ار+� '�رت


	ی� 3=���� ��رد . ر+����� 
	زدا ،�+	5
��Y=Y :	ریM� +<	ی� �س�Cن و �س�Cت 

�ز��ن '�ار  =�د .�� ��
�ان �+	ن �� د��"	ن در �	ر ا ،���� sرا �س sری	: �����

���	a
3=���� ُر���� ا�� و 
"�ی� وk=@� دارد �&	ب ا�	 ای* �&*. �&*  ،��	�

 ا�"	ء ��� و 
� �Y	یt ه	9 :	ریM� رادروغ. :	ریs را �"�Cف �	زدا�<	ر9 


� هb=:�: *=5 دروغ 	J�: ان ده� و�=� �Mری	: �
�3دازان :	ریs ر��ا و دروG"	ن 


"�ی� 
	 :Zش +	��	���، 
	 زور و درای� 
�ان �	 ��. �Z ��اه� ���� .ر

- �� Aرگ �* هE
دا+A �� :ح�یm :	ریs، ا � ��g_	+� �6رت �3ی�د، �ص=<� 

��
� �	 دروغ 
-�ی��، >�	+�C از 
�و :	ریs راه را 
	ز ��. :	ریM� ا Aز ه	
 �ارد، 


� +5�:	���ن 
� �	 دروغ  @�� �� .دار+�ا+� و از دروغ د

- �� �� ���ن را از ���� ���� :	ریP: s	د �ن.  �ی�ه�I *=5ر ا �� ��ه	ی� ا


	ز���� ;=3 �
 �� 	J+� 	
 . را+��شدار+�، 

- ���
���7 ای* :P	د از ��  �
د �=س�؟ :�دی�9 +=س� �� از هEاران �	ل �ی� و 


�د. 3=; ه� >� 
� �	  @��� دروغ 
�د �O�	��	ر �=س�؟ �ی	 :�J	 ا�	  �	ه. ای* دروغ 

�3ی���=A؟ ه	 را �3ی���=A، ا � +5�ی	 ه�5 �	 �� ای* دروغ... �	ر+�؟ �ی	ن  �	هدروغ

�� ��M: ن	+"	ا ��ه و د��� . ��از ه5	ن روز اول ر

- ��ا�	  �دش :	ریs >�	ن 
�د �� . زاد هA هس�  �	ه �&�0�5 �د��
�یJ� ا


�ا�Y=Y� m"� 9 +�ا�� ��
"�ی� ا
Eار �	 . �
ه� :�دی� و 
� 5	+� +س<� 


	 ای* ه�5، 
	ز دا��* :	ریs و ��3	+�ن . �� �ی	ن 
� '=�5 �	+; :5	م ��دروغ

�
 .��Oران ا����Y=Y از ��اص 
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- �
 .ا+�%ط��Oرا+� �� 
� ��; :	ریM� �س


<=* . ه	ی� هA هس�، �� ای* �%�U روز9 3	ی	ن �3ی�د+"	+�. 
	ی� ا�=�وار 
�د  -  n	�

,+�U=� *ان �� ای�
ای* �	ر، �3 . را+��ه	، �0اده :	ریs را >-�+� 
� 3=; ��و 

�'	I ه ه=�ز��5 و�J< از 	ا� ،��	���
	رد��ا�"	ن AG و ر+[ +5� . ،1C0�


�� Aه �+	J� ود��ای* 6ح�� را .  ر'ص و �واز و ���=Y� هA هس�.��ا+��


سa	ریAه5=* �I	� �

� +]� +=	ی�. �Iر �� هس�  AJ� ی� ا��وز	ان و . ��
ا�	 

��
� J�: ،;=3	 ه5=*  �+� ا ،sری	م :	ش ��  	
� 	ه .  

�%0 9	'���د  �� �Gق �-@�� 
�د، از �=C+�U� �� +@1 :	زه �� زاده �ح�5 �5	ل 

�=��3:  


� �=س�؟��اه� د�� �� - t%O�� 	>0]�5 و زی 	

� �* �� ده� �� ای* �0اده   


� ه=� �1، در 0=* �	ل ، 
� ه�5 �1 - t%O�� ،مEیE0 �+ . �
 t%O�� E=< �=ه

 ن�	 دورا. ا�	 ه�5 �1 �&	ز 
� ا��@	ده و 
���ردار9 از �ن ا��. �س� +=س�

 .ای� A	�M� �=Cص� و �ص�6� را 3"� ��  �ا���


� �	+� �5	ل �ن را ���9�O �� 3=; از ای*،  ���  �ا�� و در زاده دا+س�، د

  . ��; ز�E�� ��د

- Aاز هس��=� ^�. �* ه5="� �=@�� ای* >C	�� ��Oوف ه9�J"5 و ��ز+�م �	

 دا+� >�  @�؟،��

�� � ��	C< �� از ��	ر�	ن - �	�ط–�^ را 
�Mا+� �� از 'P	9 روز 	ر ��دش 	��ا

  :ا�� ��دش 
�Mا+��� ��=� و ��  ��� و  @��Cی"	ن را �� ��

- A+ا�M

-�اری� ��دم : 

  ZGم ه�5 �+A �� زی� >�خ �<�د
  

   e+ز ه�>� ر»t%O: «��  �3ی�د، �زاد ا
  

�=5J@+ �ن ��دم �س	در ز� ،��@J+ ن	=
در ز�	ن �5	 ه�Y=Y� . A� �� در ای* 
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���5J  ه	 +5� �=%� ...�=5J� .ا�	 روز9 ه5-	ن ��اه�� 


=�ون ���+� و 
� د�� >� D=3=�+� �� >� و راه ا6%زاده از �	ه�9�O و �5	ل �


	زاره	C� 9	ره 
�د ;��دا���� �0_� در ه� ��ام ا+�ا0� ا�=	ء و ��ازم دو��. را

در . داده	 ���زش ��ه	 ���ز 	ر9 +"س�� 
�د �� 
� �=�U+,در 
��� د��. ����

,+�U=� �-9 دی	�,Gد+�، >�ا�
�ن ور ��ه	ی� +"س��  	
 ،��. ر����ه	ی� در د

�M; ای* 
�د �� >�اغ. �����3�=�+� >� �	ر ��	3�� ������ �� زG	ل و ه	ی� در

 �&	+�� �� از ��ارت �P	 و ه	ی� در �ن ��د��-	ه,. +@� و  	ز و 
�ق +=	ز +�ار+�

�"M
��	ب +=�و 
-=�د و 
� د+=	، 
�ون ���د � �ح=ط زیس�، رو��	ی� �در  ��� . از 

,+�U=� �
�	ن >J	ر زا+� +"س��، �m د��	ن ه�5. �������ش ی� 	 ��ه	 ورزدی-�، 

�UY+ �
. ه	ی� 
س=	ر دور و +	�O%�م دو��� 
�دزی<	�	ن را رو9 هA  ����، +-	ه"	ن 

ا+� و  :<�ی7 ��ه ه	9 ����ی* و 
%�ری* �ی� 
� �C=3ه. ��رد�K 	+"	ن هC: A	ن +5�

����ده ا� E=< �5ن از ه	"�	=�.  

���
 ای* �� ده '	�t در . 
���g"� 9ل 
�د+� 
� ����O و >"Aدر �=	ن �=�ان 
ً
Z{�

���، د�� دی-��	ن را �%� �ن '�ار ���  ��زد+�، �ن ده و'�� 13 ��. داد+�ی, د


� �6 >�-	ل :<�ی7 ��ه 
�د t�	'.  

  :ا+�ا�� و  @�زادهدی�ه 
�د، +]�9 
� �5	ل�J� �� 9�O	ن

- A"< *9�* +]=� ای��
 .ا�@�	ء دی�م	�Xه	 را در �=�ان �

- X�	��� .ا�@�	ء �&	

 .�=�ا+� در ��J ��ا�; �� 
�ا+&	 �@� ��دم و ی	دش ه5="� �	+� -


� �6 >�-	ل :<�ی7 �� - t�	' ده Aه 	&+� ��؟

- 	Jدی-�9، �}7 ای� b=&0 9	ره	ای*، � �+ .A"< �PO
9��
ه	، از �	دو و َ��َ<7 

�@-��� ا��	دا+� 750 ��. �ور:� ا
ً
	O'وا 	Jای������� ا+�؟�، از �&	 ی	د  �
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- A"< ت�����Pر �	 دو +@� . 
��9 ا��را��; را 
�Mاه�، ه�5 �	ره	9 د+=	 و 

A"< 	&در ای� ،Aه��
��9 ا .A"< <�ان�	ات 3=E&O� �-��� 9 +<�د؟��
 �ی�� 


� و >� >� . ا9 را ز+�ه ��د، +	
=�	ی� را 
=�	 ��د3=	�<�9 ��� و ��ده �
�Zیt +	دان 


	د ��زا+� ��ا.  @��� �� A=+��ی� و هEاران 
=�	 را +	
=�	، هEاران �	 ه�5 روزه  �اه 

�	:� ه	 از �ن �E&Oه ��ای� �Zن =3	�E&O� ،�>ه�ی	 ای* د � �+�. �=�ا+�ز+�ه را ���

ی	 �}Z ای* �� ... ���، 
�ون ای* �� ��ا و 3=	�<�9 
	��+=س�؟ E&O� �O=>Iه ��

. +"=�� و ��گ �ح�Cم ��+�ان ��ه=��M و دا+	 
�  ���در :5	م ادوار :	ریM� هEار


	nه	 �A داد+� و 
� د+=	 در _5* ای* �� هEاران +	دان، از اnغ هA اnغ n	
�ن  ،�:

�ی	 ای* �E&Oه از . ا9 3=; 
�د+�زاد را 
�  �+���C�� را+�+� و ���	ن و �� �د��

 �؟ا+-=E:� +=س�E&Oات ��ای� 3=	�<�ان و ��ای	ن �-@�

  :زاده ا���C و 
�  @�� او ا�Eود �9�O +-	ه� ا+�وه-=* 
� �5	ل

ا+-=E +=س�، ا+س	+� �� ��د را ا��ف �M%�'	ت، از :5	م �	+�ران �ی	 �-@� -

fزی��:� �	ان :�، ه����5:� و دا+�

	ور دارد �� ه=� �	+�ر9  �:	�دا+�، 
� ��ا


	ور +�ار+�، +"	+� �ن ا�� ه	 و  ����aان 
� ��ا و 3=ای* �� اnغ. 
	ور +�ارد �>�	

bY0 ن	ظ، از ا+س	م �ح	س����� از :5=+ �:. 

�ن ��>� 13 .  �م 6ح<� و  @�-� 
�د+� �� ����	=+ ���: Aن ه	د��� A� A�

  .ا+�ه	 را 3"� ��  �ا���ه	 و �ن �=�ا+,��>�


� �=�ان و�=X و Z� �3ل و ��Cه� �+�=��زاد. �	ل ر 9	P���  "�ده و در  �<�  ،


Eرگ، 0]�5 
="��9 دا�� *=IZ�و��O; . ا�	 از :	nره	Z� �3 9ل و �<�وت 


� دور و 
� �=�ان، . ��	����+=E هEاران 
�ا
ِ� :	nره	9 �&%7 د+=	ی� 
�د �� ��

�	+� از '�U ای* ���ن. 
M"=�ه	ی� از 
%�ر �%�ه �����ن� �
ه	 >��ی* زرع 
�د، ا�	 

�; را ���I ن�ه	 را 
	 9ZI زرد و '��E و �a=�  �%� ای* ���ن.دی�9ای* �Iف، 

  .�	ر9 ��ده 
�د+���<�
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�D_�� ،ن���
�د �� ��ارهدر 
=* ه� دو  �Y>I ��< 9	ب ه� n	
�	ن 
� ��ض 

���� �3 �� �Mری�� ���� * ��=ر�� و 
� �Y>I 3	ی�� و  Aن ه� �� �Mری

�ب ز�Eم و ���H، ا � 
�د+�، 
� ه	9 ��اره. ��:� ��ازی� ��ر�� و 
� �Y>I 3	ی=*��

 �ان اJ@6	ن، �m �=�ان را 
	 �	�� ��OY، از �	��. ورزی�+��	ن �س	دت ��زی<	ی�


�د+�،  �<�ه	J< 9	ر �Iف �=�ان 
	 ه5=*  ���	���t=Y0 1 و �=�وزه، �Eی* 


�د Z&ّ� ��ا�	 ا � . @��� ای* �	ر د���، �	ر ه@�	د ه����� اJ@6	+� ا����. �kا


	ور �� @�� Aز ه	
  .��د���9 �	ر ه@�	د هEار ه����� 
�د، 

��5د9، در زی�  �<�ه	 و دورادور �=�ان، هEاران >%�Dاق +�را+� �ویEان 
�د �� ا � ��

  .>7J >�اغ +<�د، >7J هEار >�اغ 
�د

�
��ان، ��، 
	 هEاران ه����� و �وازه+]=�9 ا��ا ��در �=	ن �=�ان ��س�ت 
Eرگ و 

��اوا+� 
�د، �	+�� 3=	+� و ����ر و :�<, و I<7 و ��[ و وی���ن و :	ره	9 د��-	ه ...

داد+� �� ��س�ت +=س�	ن را �O� �3	 در �ن �=	ن �5	ر ��اوا+� �=�U+, زی<	 
� +ِ� دم ��

ره<�9 ار�س�� را  	ه� 
��Jون،  	ه� ه	ی�ن،  	ه� ِورد9 و  	ه� ��زارت و . ��د��

 �
�سC�،  	ه� و�=� �ص� �Cی	>�ه ��J0����ای�	ن  �>� از ��1 ��د، ا�	 از .  �

  .�	+���ا 
�ی�ه، 
� �=U	ن �3	ه �ورده 
�د+� و ای* در، 
�ای"	ن 3=����  "�ده ��

�
�5	ِن +5�. ��د��د ��0]�5 ای* ار�س�� :�ا از ��د �دا+س�� در ای* د+=	، ی	 در 

9E�+	�
	  �ش��=�9، :��ن >� را ��. ���ه	 �3واز ��:Z=Mت و  	Jی� +<�د	ه . 	


��=�9، ی�O� ای* �� +� :�J	 ��.  	+� ـ 
�د �	ی� در ای�&	 ده-:5	م ��اس �3&-	+� 


� ��ا'� �� A5; هOI ،��	"� �
 Aی; ه�
���ای* ار�س��، �Yط 
Eر � و . 


�د. 
Eر � و 0]�5 +س<� ا��. 0]�5 +�ا�� t%U� 	&در ای� 	ه . ا�E&O� 
ً
	O'و وا


�د .E&O� *ای�+�ا��، ه� >� 3=; � �ا����Cه، ی�او�; � �

� ر�� و  ،�=�ر

��، �	+�� ی, ��9 :�� +<�د �� �=s +"�د، �=s ��. ی	'�اوج دی-�9 ار:Y	ء ��

�="5�.  
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*C�
� ی, ی, ا��ا���� 	ن ار�س�� �Zل و 0]�5� 
	ور+�Cد+� +�را e+9 >��ی* ر	ه

���="M
 .� �
��ی* و 
�اوو9 :5	�	>=	ن �
�د��ی	د  ��%
ه5-	ن �^ . �5	ن 

در �=	+� �=�ان ی, دری	>� '� 
�3	 ��ده 
�د+� و . 
�د+���د+� و از �ن ��ت ����

�DG	
��ا،  �وه ر'ص و 
	�� در �=�ان، ���	ت و �C�ِه و ��Cه"	ن >��ی* ��اره 


	n و 3	ی=*  �
 �' ��=�
�د ��  �ی� وزن +�ار+�، �	+�� 3ِ�  bه�ا+� و د�@�ی	ن �	�<

�ی	 �@	76 و ا���Mان. وزی�+��� 9	5=�
�د+�؟ از  ���	� ���
��ی"	ن را از 

�� �[+ �
��ا�"	ن، ه=D-	ه و ه� E، در ��ا�� ��50	ن ��� �� ه=�:5	�	 �ان >�=* 

�3�=�+� ا � ای* ه��ورزE&O� 9ه +=س�، از ��د ��. ا9 +�ی�ه 
�د+�>�=* �E&Oه

�	ن در �	ی� ن و ��د 
�د+�، ا�	 ه�5ا��ا���� 	ن ای* 
	�� هEاران ز. 13 >=س�


� 13 و 3=; �� *C���3	+�+�، :�  �ی� :�J	 ی, �Eی�+� و �	ی� ی�Cی-� را ��+�را

��خ در. +@�ا+� 7  7C� �
 Aه �ه	 �س و �-@��	7 ی  �ه	  ،�+��� Aور ای* ه�

��خ و ی	س 
� �"	م ��
�د �� 
س�� 
� ای* �� >�  7 �� 9  7�
. �ر�=+5	ی	+��، 


� �7C '� در ،���  n	

	�� دری	>� '�  eه��ی, 
	ر دی-� >�	ن در . ���+�و'�� 

��=���M �� �&0�5"	ن :��=b داس و >C; را +5	ی	ن �� Aخه�� e+ر 	
 ،����	� .

��ا��، ه�U�=5ر �� �ورد، د�� ��ای* +5	ی;، 
س=	ر n�I+�، ا�	 �س�-� +5�

�
:5	�	 �ان �� :&	رب 
س=	ر9 از ز+� � د+=�9 
��� از . هس� 3=; رود و 3	ی	ن +=	

�ن 
�د+� �� ز��� را 3	ی	+� +=س�، �	n، در ای�&	 �� �
دی�+� �� دا����، :	���ن 

  .زی<	ی� را +J	ی�� +=س�

 ،��	+�

� ِ+� +�ازاِن +=س�	ن ��ا ر�=�ا+-=E دلای* �+ ،�� �ی� ��A� A�  . 9 3	ی	ن ی	

�
 ��=-��
"	ر � =�د ��، از �ی� و ��ا3	ی� را ��ا �� ��ت ��ود ��را �Cس�� 
�د+� و 

��د را �Gیt در ���=Y� ِ+� و ��وِد ه�5اه �ن . �ن ا�س	س درد و �"	ر9 +�ار9

ه	Eg� 9ت در 
ح� +�ا9 +� ��و ر��� و در �%�ل. ���G 9ق +5�و���، ا�س	س ��

�+&	 ��	ور+� .
	 �6اI 9<7 و ��[، +�ا9 +� �� در ا
��ا :�J	 و ی-	+� 
�د، 
� ی, 
	ره 
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�ورد
� اوج ��د ر�=� و و'�� 
�ی* �	 ر�=�  �ی� ز�=* و ز�	ن را 
� ��زه در�� .


� ی, 
	ره 
� �	����  �ای=� و >��  ]����ی	د I<7 و  	
 ��M=���	ل، �6ا9 ِ+� 

 �
�nت دی-� ���=Y�، از ��ا 	
�ح]� در ��Cت �t%U �	+�، :	 ای* �� دو
	ره ه�5اه 


�د-�ا9 >�� �ح]�  
- �� در �ن  ���
=�ار و دو
	ره �P	 را در �ه�e د��"=* 9 ��و ر ،

9��% >��
	ر :�Cار ��. دی���9د ��و ��
 	ه� +�ا9 ی, . ای* :��ع �=	ن ��Cت و 

ه	ی� �� :	
; +�را�C*. اش را 
	 ه��A=�9،  	ه� ه�5 ��- ��ا 	+� -ی, �nت را 

 �Y=�
�د�	ه�ا+� :�]=A ��ه 
�د، ��د +�0� ��.  

�6Z� *ه�� +�ی �0�+ ،*C�
; +�را	: 	
 b=��: در ،�Y=��� eه��اش ای* �� 

��ی� �� +�، ������+	"�
�	��، +�، +�را �Y=�د��-	ه دی�ن و . :�ا+س�� �ن را ��


�د ��M=�� Aن در ه	ن. ��=�ن ا+س�. ه	+� ���ای� 
�د، +� دی�ار9، در 0=* �	ل ه� دو 

 �
داد، ا�س	س ��ی�9 
�د، �	ی� 
��ان 
� ا+س	ن د�� ��ا�س	�� �� از ای* ��=Eش 

�=�	+ �+	��0 ���ن را ا�س	 �6Z� ر�I .�
��د ا�س	�� �� :�ا از ��د >�	ن 


� :� د�� . دا+س�� >=س�� و �=س����د �� دی-� +5��� Aس دی-� ه	ی, ا�س

��7J� �
  .داد، ا�س	س 3=�وز9 +�ر 
� k%�5، دا+; 

�=Y� و ر'ص +�را�� eه��*C�,+	U=� و ر'ص 	ه ����	� �
ه	 
� :�ری[ رو 


� �� ا�	 �واز �=U	+,. �ا����ZY+9 دی-� ��ر9 ا	ی�ه��� �ی� ز+� 	+� . 


� 3=�وز9 و �	د�	�� ر�=�ها+س	ن ،b="+ از و��ا9  ��ا+&	م �ح]�.ه	، 13 از �6ه	 


� و 
� >�خ و �C
���	ن ر�=�ه �� 
� '�ل �	�0 ��5	+�، 0ص	ی� را 
� ز�=*  ,%�


�دار، در ه5=* �	ی� �� هس�� 
5	ن« : ده� ��  .»از ���� د

ا9 دا���� �� ه� زاده ا�س	س ���<�M� و �	د�	+ِ� :	���ن +	��	����9�O و �5	ل

�� n	

�ا+&	 �� ه� E +5��ح]�  	: ،���رزوی"	ن ای* . ��ا����، از �ن 
=�ون �ی�� �


	 وا'O=� در ا+U<	ق . "� +5	+�
�د، :	 
�ا+&	 
	n  =�د، �� راه 
	ز  ��>�=* ا�س	


�د، 
	 وا'O=� ��ر در +5�. +=س� ����  �

="�� �&	ز 
�د . ���د+=	9 �� �ن دو را در 
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  :	 ��Y=Y؟

�را�� 
� :�ری[ :5	م �وازه	، +� +�از9 �
ه	، ���=Y� ار�س��ه	 و 
	�� ر'	6	ن رو 

در �ن �=�ان و�=X و زی<	 �%�Y زد+� ه�����ان از و�ط �=�ان 
� ��	ر ر���� و .  �ا��

�	+�� ای* دی-� در ه��ورز9 
�. و �ن را 
	ز  �ا���� 
�ا9 ورود ر'	ص و ه����� ا%6�


�د .���
دا��،  	�� زی<	 و +�م ��  �ی� دی-� وز+; را 
� رو9 روf�+ 9 3	ی;  	م 

�<,. ���ز�=* ا�س	س +5� ،Aدی�

�د، نوزاز :5	م ����-	+� �� دی�ه و ��=�ه  �:

 وز+� +�ا��، ا � +=س5� ��
ً
Z6+�، ا�ن وزی�، �	5�� �
 �' ��=�:�ا+س� �	+�� �3 

  .�3واز ���

*C�
� ی, 
	ره :5	م +�را E��5�� او �
��9 او :	
=�+� و  �

	nه	 n	
ه	9 �ن دور و 
� و 


�د، ��د +�را�"	ن و +�ر
M;، >�	ن +�ر
M; �� ا6. �	+�+� 9�C=3 �
 ،;
 ای* :	
ً
Z


�د، در د+=	 ��	��� +<�د. ا9 +�ا���	ی� Aد و ا � ه�>+ mی�O: 7
	' Aای* . ر+-; ه

�5%� ���	ت او +�ا9 ���=Y� و ر'ص ا+�ار . ����� زی<	ی�، ر'	ص و 
	��ی* ا%6� 
�د


�د �� از ی�Cی-� . ��درا �	�7 �� ��M=�� Aه �
+�ر و �6ت و ����، >�	ن 

 6ح�� و زی<	ی� ه����� ا%6� 
� �	ی� ر�=� �� زی<	ی� ای*. دادM":9=ص"	ن +5�


�د 	�
� ه� �&	ی; +5�. واژه زی<	ی� 
�ای; +	ر ،9�-�
 �C=3 *9 ای	&� �
دا+س�� 

�� A"<�� اء دی-�ش �ح�ومE، از دی�ار ا��+�9دو��	ی; . �	ن زی<	5"< �
�ی	 

�� و�=�� و ��5 و 
	زوا+;؟ ز�@	+; زی<	ی� �

�-�9؟ ی	 
� ز�@	+;؟ ی	 �
ه�5	ی�  

���. دا��	
��9 و در �6ه	 ر��� ���ی	 از ��د ��. ��ه	9 
س=	ر �&�O و  9�=��3

�<, او  �
زی<	:�ی* د���ان ا��یY	 از ای* زی<	9 زی<	ی	ن ا�J	م  ����، ��ی"	ن را 

���	

� رو9 ای* ر���. ا+��Y%� ،ن  =س�ان� 	9  �+	، ��اله	5=* ه=�ه	9 زری* و 

  . ��دا+-=E:� ��اش را دل��� ه5. زده 
�د+�


Eرگ و +	��، ا
�وه	5� 9	+�K� ، 	ن . ه	 
�د>�Jه زی<	ی; +5	د :5	م زی<	ی� �+	5"<

'�ار را ��ا�� از �ن 
-�رد و ه� دل 
��5	+�، >�	ن زی<	 و �5	+� �� :=�9 ��
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�
 �
�� و +-	ه �س�دان را 	C"
�+	"C
  .+-	ه� و +	
=�	ی� 

�ن  �+-	ن 
�ا��و��� و �<	ن .  >�Jه د�	G� ��>, و +Y%�اش 6	ف، در �=	ن3="	+�

��'%�ه�
 �د+; . دی� �رزوC� 9=�ن �ن را دا��ه� �1 �ن را ��... ا9، ��	ده 
�ا9 

�3�� و  ��� 
	زوا+; +�م و :�د، 
�ون ه=� b=0 و . :� 
�د�5� 
%��:� و �"=�ه

�6Z� ،5<�د�	J�	ص� X=5� اش ای* ��، َ�َس��.  


%�ز9 �5� �� A5; را هC� ���  و ��دی�9  "	د، ا�	 ��:	ه 
� :* دا�� �� �3

�; >�� +-=* ز��دی* �ویEان 
�د. ��د9و �^ ��	+ �Y%� �
دا���، �5� ��:	ه در . 


� 3	 . ��د
� دا�� �� زی<	ی� و �"=� � 3	ه	9 
%��ش را دو >��ان �� ��	
دو �@; 

�� �� mUO�� ن +�م و	ا+س� رو9 ی, دا��، >��: eه�� 	
ا+-"� 3	 
	یس�� و 

�=Y� رو9 �ن �3ش و ���� ����� .��	
ه	�O� 9وف د+=	 را :5	م �س	+� �� 


	�� ی�O� >�دی�ه �� ���=>
  ! ا+�، 
=	ی�� و 

 �دا+�، ی, د��; را رو9 ��5 در �=* ر'ص، �� را �5� 
� ای��Uف و �ن �Iف ��

�� �� �
،  =س�ان زی<	ی; را �1  �ا�� و 
	 +�f ا+-"�	نو �ن د�� دی-� را 


	n و . ا+���5د �� >�� ر��� و ه� ��ام >�� دا+���د و  �ی� ���� �
 ;��و'�� د

��� � 3س�	+; �
��=�;  �د9 زی� 
7g و از ��	ر �ن � �Y%� د، از�

�  =س�ا+; 

ر
�د و ��:	ض ه�� هA ر
�د، دِل �3ه=E 	ران را هA ���� دل ��. ��+5	ی	ن ��


�دارد:�ا+س� +5� A"< ن�+�یس� :&سA و ��ح ای* زی<	ی�، از د�� ه=� ا+"	ء. از 

�5+ �

="��9 در ��ح �ن +5�mU� !! و زی<	ی� 
	 >�	ن �Zل و 0]�5. �ی� E=< ان�:

  .:�ان +��� @� و +5�

�� �[+ �
 	��� ،��	��
�=Y� �� ا
��ا �� eه����اره ،�=���ا، ه�5اه ه	9 
	�DGر

 �
 ،*C�
; +�را	: �� eه��
� ر'ص ���ه، '�ه	9 رو9 دری	>�، 
	 ه5=*  ،e+ار رEه

ا�س	س ر'ص و ��زی,، +	��د� 	ه ه5-	ن را ��ا ���، . ��<	+�+�و  �دن ��

ر'ص=�+� و '� 
��="	ن :�J	 ��. :5	�	 �ان، از 3=� و ��ان 
� ر'ص و '� دادن ا��	د+�
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���� Aواز ه��� و ِ'�9 �� ر'	ص ا6%� ه� ��. ��ا+�+�داد+�، 
��="	ن ه�5اه �ن 

�ن زی<	ی� -داد، ه5-	ن را 
� ر'ص و '� �� �

��� از . ��د وادار ��-  �>� +� 

���، ر'	ص ا6%� را 
� رو9 �3ده ���  ��
� د A%' ،*=< ن	�	Y+ و �+�+	"�

�"=�+� و از ای* �� 
	 و��د �5	ل ه�����9، '	در 
� +5	ی; �ن ر�س	ر و �C=3 زی<	   ��


=�� ���س	س ��د�A+<�د+�، ا����
�د �� ز+� �وازه. ی	 Aه A&0 ,%� ان، از��

  .��ا+�ر'ص=� و �واز ����دش ��

  �6ر:-� +Y	ش >=*

*=>
  رو �6رت ی	رم 

  ی	 �6ر:�، :��; >�=*،

  ی	 :�f �* �6ر:-�9
  

ر'ص=�+� و �Gق داد+� و
	 ه5	ن �ه�e ��دور و 
�ش هEاران 3	ر�� ز
	ن  �ش ��

ا9 
�د �� ای�&	 
� دور ا���Cه واژه» ز���«. ��	��� ز��� +5�د+=	ی� 
�د+� �

ه	ی� 
�د �� ��ا�7 
�1C0، +=	ز 
� واژه. 
�د+�ش، زی�ا دی-� �ص��� +�ا��

در �=	ن �=�ان �Zی� 3=� و ��ری�ه، 
	 50	�� و ری; .  �+	 �ن زی<	ی� را 
=	ن ���


�د و �واز ����ری�ه �	م 
	ده ����  ��  :���ا+ا9 در د

  ی, د�� �	م 
	ده و ی, د�� ز�m ی	ر
  

  ���رزو A++� �=�ا	>�=* �= �ر'ص  
  

��رد >�ا �9�O �=�ا+س� �� ای* 3=���د، در دوران ��دش زیس��، و ا�س�س ��

��  .ه5	ن ز�	ن او را +"�	��� ا


� ر'ص و ِ'� ا��	د+�
� ه� �	ل، �9�O و �5	ل E=+ . زاده�5+ Aن ه	دا+س���، ��د�

��ن  	
�+	ن ��>�ا  	
داد+� و ر'ص��، '� ��* و�	�"	ن �=	ن ��ا+	ن ُ
� ��رده، 

�ن �* و �	ل 
�'ص��5�+. ر'ص=�+��� 	
 ����ا��=	ر�	ن، ا�	 دی-�، در د�� . ��ا

�ن ا�� �� :� را 
�ون ای*. ��د�	ن +<�د ،	J�: ،�O'ه�� وا ���
� را �

�Mاه�،  ��
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��ا:�،. ���� در�ورده 
�'ص	+� Aاز ای* ه�
��د، �� ا�Iا�=	+"	ن را  >�	ن از ��د 

، دی�+� �� در �=	ن ر'	6	ن، �	�^ �=�از، U0	ر +="	
�ر، +]	��  �&�دی�+�، +5�+5�

��دو�� �Iس، زا�	+� 'Eوی* ... ،��	C=3 ،�+را�<�ا ،�Dرد داوی�	+�i� ،K+� 7C=�

 و �واز ر'ص����... �	�س=A  �ر��، �=�5ن دو 
�وار، رو�* روnن، ه5-� از �Gب

�س� در �+&	 +<�د �� +�'ص� و '� . ا+�از+�ده�� و >"A و ا
�و ����ا+�� و ِ'� ����

  .وا�b هA ��ه 
�د. در ای�&	 �bJ و �bO ��ام +<�د. +�ه�

�را�"� +	 @��� 
�'�ار ��. ی	��ای* 6ح�� +=E 3	ی	ن �� A� A��� . 9 و�O�


=�ون +5�زاده از �ن د+=	9 ا0&	ب و �-@�� �� 
�د+�،�5	ل �+�����Cت .  A� A�

��ا �� t%U� Aٌ6 �:�C� ،��� AC
�	ن +<�د.  �. هAP ه� �+�D دی�ه و ��=�ه 
�د+�، 

�� �C@: ح�
��	ر در��� +"س��� و 
�ان :C=� داد+� و 
� روی	Y=50 9� U%G .=�+�در 

 و'�� >"A  "�د+�، ه=� ��ا�"	ن. ��و ر���� �� زی<	:�ی* روی	9 ��ا�� ��50	ن 
�د

�5+�=
+-	ه� 
� ی�Cی-� ا���C+� و . ا+�هدا+س�، >�� �	�0، ی	 >�� روز ��ا

���� �� �J� *ی�
دا+س���، دی-�9 3	�M� ��ا���� از ی�Cی-� �3�&� ����، ا�	 

�+�=��3 A"< ،;��ی	 �+�D دی�ه. +�ارد، از �3 �+�=��a+ *=�D5د، ه�
ا+� در ��اب 

�3�; ا6%�. ی	 در 
=�ار9 �
 �� 9�O�زاده 3� 
�ده 
�د، �M* ، ا�	 +	 @��� �5	ل

  . "�د

 	ه� روی	، ه5	ن 
=�ار9 ا�� و 
=�ار9 . �=	ن ��اب و 
=�ار9 :@	و:� +=س� -

ای* را هA .  �رد�	ن در ��اب،  	ه� در 
=�ار9 �� 	ه� ز+� �. ه5	ن روی	


�ا+=A �� ��ا�=, ��Y=Y و ��ام �&	ز ا��دا+=A و +5�+5� A=+ا�: . 


�ا+=A ��ام وا'O=� و ��ام :M=7 ا��؟ا�	 
	ی� -  

>� :@	و:� �=	ن ای* دو؟ �ی	 :E� ،7=Mی� از ز+� � +=س�؟ و ی	 ز+� 	+�،  �ار9  -

�5+ Aا��، و��د ه�+ �=O'7 وا=M: 9 وE�+	�و ا � . دا��از :M=7 +=س�؟ ا � 

و'�� در . ��ز �=	ن ای* دو �"Mص +=س�. دا��روی	 +=E وا'O=� +<�د، و��د +5�
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A�	0�� �� �
��، وا'O=� �� روی	 	&+�
�یA، ه� �+�D را �� در  n	� و A��3اری

 A=ار هس��=
 ��- A=�	

=�=�A، د�� +�Mرده،  ه� �+�D را در ای�&	 ��- ا � 
=�ار 

�� �=O'واA��3اری .�� .در �	�� �� وا'O=�، �س�7Y از ��3ار �	


�د �+�D در �ن ��اب، ی	 در �ن 
=�ار9 دی�ی - �< �-
A؟ >� 
�د �ن �"* 
Eرگ و 

 ��"=
��ا��ش +"�+�؟ �ن �=�ان 
Eرگ؟ �� از :5	م :	nره	9 �&%7 د+=	، ��Cه 

 دا��؟


�د - �=O'د، وا�
 �D+�
	ی� 
�Mاه=A و 
�ان دل 
<��یA �� ه�  	�. 

- �
ر�س	ر، �� دل �C=3 و ��ش�	+��، ��ش�ن ��د��� ر'	6	ن، �ن 
	��ی* زی<	 و 

�
د و در �ن �:; ا��و��، از �&	 ���ه، ه�� ورز9 را از �� :5	م :5	�	>=	ن را ر


�د؟ �ی	 ای* ه�5 زی<	ی� و ��ش ������
	��؟ �ن د+=	9 د�� �� �Y=Y� �+ا�:

�
�&	ی; '	
J+�&�  . 7	ی�  س��ده زی<	ی� و ه��، در ه=�  5	ن و :ص�ر5+ 9�

 .��ح و 
حz و :@س=� ا��؟ ه=� �&	ی;


-�را+� و  - ��
	ی� �ن را از ��� �
��ح و 
حz و :@س=�ش nزم +=س�، �ّ=س� . :&�

ای* �J+ . �O	ی�� +�ارد. زی<	ی� و ه�� 
� ��د9 ��د ����د ا��. هA +=س�

A�@  �� 9ار�+ �I	� �
 : ا�H �ار و �O� �3	9 ��ا 

  »در ��ا3	9 و��دش ه��9 +=س� �� +=س�« 

��ودم �>�
�ی* ��	 	J�: را �O� *ای.  

�ن را ه5="� از �@^ د�*  -Aد.ا���
 : در��; ای* 

    در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س�

��ه +5�   �
 �� ��
M"	ی� 0=<� �ن ا  


� ا��Y<	ل :� ��� و �6 �	ل 
�O از :�، ��ز+� �=�از9 ^�  :ات �	

���^ ز :� +	�"��د ا	� �� ��C+ *از ای �=G    

  در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س�  .
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  .ا+��� 
�  @�	رش ا�Eود� ��و ر�� و 13 اززاده در ��Cت ��:	ه�5	ل

�=� �� m	 �Gق در . را��; در �ن �� 3	ره �� دی�یA ه=� ه��9 +<�د �� +<	�� -

Aدی�
 ;=w	>زی �UY+ �
 �UY+ 9	�	5: .�59 ه	�	9 :5	ا+�: b=:�: *ی�
 ،Aاش +<�دی

ه	 �Gق :5	�	9 �ن �	ل ه��وی; 
�دم و �	�0. �* �� ی, �6�; را هA +�ی�م

�ندر �� �I�G �"7 ا+�یJ��ن، ��5'�� و 
M	را ��  �
��ردم �� 
�ا9 ی, +-	ه 

�7J ا��، ه�5 د+=	 را �� �� Aدی-� ه �J� �6 ،ه�ه و	و ' t"�د ،��
M"�ا .

��
� ��. و ای* +=A� E ا �JDن �3ی�ا+-=Eد، زی<	:�ی* ه�س �ن ه�س �� از +-	ه 

��
7 ا��. اوج دا+; و ه�� ا��. ا	' ،��ای* 0]�5 زی<	ی�، . �ام�0�	+� ا

 .0]�5� ا�� ��ای�

- ��
	��. از 0]�5 ��ای� 
س=	ر ��ا ر��� ا �+	U=� ��5[0 ی�	�. 

- �� Aد د��

�د و از �&	 ���ه  �� A+ا�
 �� .��ا


� �* +-	ه �*، ��ا�� را �X5 �* �� �	:� +<�د -. 

�ی	 او را ��. ِ�@�; +�ه - ،�-

�د �� �-
��؟ 	��. 


�Oه	 ا�	�� دی-�9 . ی	 ا
%=U=� .1	ن ر�=A:  @��� �	 ��ه5	ن 
�د �� در د+=	9 -

���ه«، »ا
��Zف«، »ا
���ه«
� او داد+� �	+�� �
ا�	�� دی-�ش را هA ... »ا

ا'�ام دی-� ا�	�� دی-�9 
�و » ��	س«، »ا
�د�	+�«، »ا
�ا�&*«: ��اه�؟��

 ...»اه�ی5*«�}7 . داد+�

�ه�=*  ,�3 ��+	� ��	���ق �5	ل 
� ز
	ن �وردن ای* ا �
���زاده ��و �� . ��
 ;+	
ز

ه	ی; �	ر9 
�د،  	ه� 
� ��ش ��+� �� �=	ن رگ. دا+س� >� 
-�ی���� و +5�

���� sی �ه	و   ������ا�	 
� ی, 
	ره از د+=	9 ُ
�J و �-@�� 
=�ون ��. 
س�. 

 �ی�؟ �ح	ل ��C5	ت ا�� �� ای* دا+� >� ��دا+� اد0	ی� >=س�؟ ���� -

�ن �	خزی<	9 زی 	
�ن 0@�+�;؟  	
�ن 0@�ی�  ،��	
 A=ن ر�	U=� ،ن	ی	و < 	ه
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�ن >"5	+� �� از �ن �:; �� �+�ه	9 اژده	+=; 	
�ن �Gش و اش؟  	

	رد؟ 

 ���؟اش �� ��9 :* �=s ��ز��

 .��اه� +�aی���اه� 
	ور�*، +5���. �ر9 ��دش 
�د -

- Aدر دوران ه Aای�
 �D+���اه� ��ا �	ی� ��. دمد�� �	ن  @��، 
	ور ��ه� 

���+�D ا��وز ��. ا+�از9د �
�	ن +=س�
	ور � .ای* ��د +�0� روی	��.  �ی� 

- �� ���ر9، در��ا�	 ��Y=Y� �� در ای* روی	 +�Y=Y� ،��YJ� ا�� .  �ی�، روی	

;:��"	ن! 

�ن ز��� - 	
 ���ه	 �� در �Eg�	ن >a	+�ه 
�د+�، >�=* زی<	ی� را، >�	ن �� در 

 .:�ان ��ددش ه��9 +=س� �� +=س�، 
	ور +5���ا3	9 و��

���ورد زاده ��وده	ی; را 
� هA �	�=� و 
� 3"� �5	ل�9�O د . �
+-	ه� زی��	+� 

  .ا+�ا�� و ا_	�� ��داو


�و دو
	ره ا�O	ر ��ا 
�Mان - n	� .ر9 �� +س�زا+�م	O. ا� �زا+�م و���+=س�	+A را 

�
ه	9 �ی��ه 
	'�  �ا��A :	 ا9 +س7ا76 و �	ن �b%U را از �:; +&	ت دادم و 

f1 �� زی�=%
/ :� �	ی* رو9 دار9 
� �س* '�5«:�ی�"	ن در 3	�s ای* ��ال از ا


� ز��� ��5؟ �+	J� �5 �� » >�ا درJ@
»����/ ا�M>C=+ 9، ای* +� �7C �* ا

�� »و�=A%' *C در �m د�5* ا

- ��	C< *ر9 در ای�
�ان زی<	ی� �� ات زی<	ی� ا
%=1 را 
=	ن ��د9، �=%� زی<	 �+ ،

 هس�
ً
	O'. وا�ی	س�ود9>�ا زی<+ ��"=
 .اش را 
��J و 

���د؟  - ��"=
��ود و  ��"=
�ی	 �=	�� z>0 +=س� �� 
��ان >�	ن زی<	ی� را 


	ی�  @�، :	 +<=��، +�ا+� �� �� .ای�&	

���� �� در +	دا+� -	
 . �	ن 
-�ار+�>�ا ای* ه�5 دروغ 

- �� �� ��n	��-
 !ی� ���O ا�%� 0%� ا�C	ذ
=*:�ا+� و 
	ی� 
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- �� .��Oِ� ��؟ ���O ا�%�؟؟ 
�ایA از ای* 13 �س	
; 3	f ا

 



 

  

 

  روای� ����
:�ا+س� در زاده،  =[ و ه	ج و واج 
�د، 
	 ��	��� �� از �9�O دا��، +5��5	ل

�D+�ه� >� 
	�� او را ��_�ع �=U	ن و ��&C	و9 در . ��=� ��دد 
	�� از او ��

�3�=� >از ��د ��. ، 
� ��	ر �9�O �"	+�ه 
�د�Mص=� او 
�ی* �	- �+�

t%ه��J< داد+� و bی��
	 ��Y=Y�،�Y=Y� �� ا��	س را  �� �+�+n�>' 1=%
ا9 از ا

�5	ن ��@	وت 
�د�ه	 و 'P	ی	ی� �� از  
	 دا��	نا�<��. 
�ان د�� ی	���، از ز�=* :	 

�� و �", و ��=�، 3=���� د��ار9 دا��، �ن ر
س�-	ن ��3="	+� �<�ه�I ,ا ی

�3�=� >�ا ای* 
	ر  @���، از ��د ��ا � هA ی, 
	ر را��; را ��. دا+س���ه<� ��


�=	د دروغ.  �ی��را��; را �� �

	وره	  �� ���	ن �-� +� ای* ا �
 �� ��ه	ی� ا

��  .:	ر C�0<�ت، در ��Eg	ن :�=�ه ا

ه	9 * ه�5 دروغ
س=	ر ��ب، >�ا ای» '%A در �m د�5*؟«�3�=� از ��د ��

ا9 :�ی* +5	ی	+�ن، 
س=	ر ��ب، ا�	 �ی	 ای* +"	+��	��ار در ��	رش؟ زی<	:�ی* را ز��


� �Egه	 ��» زی<	:�ی*«+=س� �� �ن >� را 
� ��0ان �� ،��+	a< X'ی*ز��«ا��ا�: «

��	

�د �� >"A را�� و >a; را، د�� را�� و ��ه 
� >�	ن ار:�ار9  ���	ر . 

���>a; را �0_� �� .  

Aری�-
اش 
� �	9 ��د، ا�	 >-�+� 
� �Egش >a	+�+� �� ه�5. از زی<	ی� و ز��� 

زاد :@	و:� +�ا�� �� �=U	ن 
�ا9 �د��. ا
%=1 از ��1 ���� 
�د، ��+z +<�د

��	

	+� و �	��ار و ��YO* زن ی	 ��د 	=
ا�	 ز+	ن از ��m=U� 1 . 0@�ی� و �Gل 

�� و �. هس��� و ��دان از ��1 ی�'�ر	U� E ه� ،�+�+	a< ن	�Eg� در �� �س=%
ن ا

ه	9 ز
	+	ن �m%�M ا
%=1 ه�5 �	 ���� در واژه. +�ا��، از ی�'�ر هA ی�'�ر:� 
�د



 98  ه	U=� 9	+� ا�س	+�


�د+�، 
� ی	د +5�زاده �� ز
	ن+� �9�O و +� �5	ل. 
�د �������ورد+� ه	9  �+	 �+� 

��	
 z+�� 1=%

�د، ا�. �� ��س=� ا z+�� ه	و   ���� �ه	ن ه=���ا  	U=� 	 ه	 

ه	 هA >-�+� ��ا��	�	ن و ��ا�3��	ن ای* 
	ور را 
� د���ر ز
	ن. ��+z +<�د

  >a	+�+�؟

 Z0�� ده� ���5	ل
ً
��	��،  �>� ��دش هA دا+; و زاده، �9�O را :�Yی<	


�ی* ��J ه� . دا+س��U	�O	ت ��اوان دا��، �9�O را از ��د 
	n:� و دا+	:� ��

ا���ن . �3�=�ی	��، :�J	 از �9�O ��، :�دی� ���3�"� دا�� و ه� �&	

;�. دا+س� از �&	ی; ��وع ���ه	ی� دا��، >�	ن 
�g+[ و D=3=�ه، �� +5��3


� �	ل و �� A9 ه�O��3�;ا+�ی"� او � 	ه� دا��، +5� ��ه	9 درو+� او را ��ا

�
�G	ز ��دزاده دوی� و �b%U را ا+�ی"� �5	لی, 
	ر ��دش 
� �=	ن. ��اب 
-�ارد.  

- ;��ورد، ه	ی� �� 
� ه�5اه ���=%� ه	ج و واج هس��، ��	�� ��ی� و �3

ای�&	 زی<	��، ا�	 . ����9د 
� +=س�	ن +5�
�	ی� 
��J . �س	
� و
	ل  �د+� ��ه

��ی��، �� 3	�s ه=� ��ا�; ای* درد�� را هA دارد �� هEاران �3�; ��ی� ���

�	ن +=س����! ه�5 در هA و 
�ه5�ی, 
	ر �=U	ن را دی�9، ای* . ��! ای* ه�5 و

 . �	ل �+	ن را +�aس �� �b و روز 
	 �=U	ن �� و �	ر دار+�

- �� ��:�ی* ار:<	ط 
	 �=U	ن،  �	ه ��	�=A، ��>,در ��اه<� �� ��.  �ی�در

��هA در ��+e و هA در �X5 �س%5	+	ن، :5	س 
	 �=U	ن، +�0� . �<=�ه ا

�	ر، دروG-� و ��ح�ف ر��،  ��راه ���س� را �� 
�ی* . ا��» زد ��=U	ن«

ی	 
	ی� 
	 ز�� و �U=� �&�C	ن را از �%�ش 
�ون را+� و ی	 �+�Yر ز�� . ��ا+�+���


� ��گ و ����* رو9 :%5<	ر ه=Eم ���J�  �دد �� �&�C� و . �
و ا � هA �س� را 

�� AJ�� ����� و 0	'<�; ه5=* 
�د +	در ،���و ��د+� �� �=U	ن در �%�ش ��و ر

روز و روز 	ر �	 >� . ا+�ه	 �� ��9 د�	غای* راه و رو�� 
�د 
�ا9 ��}� ��دن �ن

ایA، �س	
5	ن 3	f ��ه» زده�=U	ن«ا � 
<=��� و 
�ا+�� �� �	 هA . ��اه� ��
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�� .وا9 
� �	�5	ن. ا


� �=U	نا��اد ��اوا+� �� �� - AJ�� ،�+دار�
:� و �* . ��د+�زد � ����ا���� از راه 

"0 Aه�ن �	U=� �
 tAورزی . ���
	 �=7 و �رزو 
�ان . ایA+"�ه» زده�=U	ن«+	��ا


� در � �=U	ندر � 
� �3	ه ���ه ،Aای !AیEی�-
 .�	n هA �	_� +=س�=A از ای* در � 

��
O� *=���� �"J	و_� . 
	 :5	م ��اس ��د، �ز��دیA �� ای�&	 �	9 �	 	
�+�ا 

ر ای�&	 ا��، در �	�� �� �س�-� هA ه	9 
J"� د:5	م زی<	ی�.+�Mاه=A ��د


� �5=	زه و ده*. �ورد+5�Aز +�اری	دره += .Aز +�اری	=+ Aره ه�M� اد�� �
. 


	ی� ��د؟. ای* ا+�M	ب �	 �+�U	f ا��.  �یA�* هA ه5=* �� - �< 


� رو9 ��د�	ن +5� -Aری� .�
�<�ان، �* ای* �	��ا را ه"�ص� �	ل از ����	ن، 


س�-	ن 33="	+� �<�هAن دا��	J� . 1� �=ه- �: E� �
 -�

�ون . � +<�دی از �ن 

� �

�+�ا9 رو +�Cد �� 3="	+� �<�ه�, 
	ی� ��اbk و ه"=	ر 
�د و  �

س�-	ن  .

��	ن«و »  %س�	ن«را �� 13 از » +=س�	ن«��دم و ��	ب �* زر+-��
��ودم»  . �


��زا+�م و +C	ت ا%6� X'��دادم 	اش را در ای* دو، � .»Oرها�	�nا �@C7 ی'	« ،

1=%

�د �� »'%A در �m د�5* ا��« و ای* �� ،ه5=* �	��ا9 روی	9 ا ��	� ،

���	C"
 �Y=Yو� �+�
 �

-�ار . �M	bI �* هA، ای* ر+�ان 
�د+�. ر+�ان از �ن 


�����=* و 3="	+� �<�ه �
+��
س�-	ن :	 ا	5
 �>� .�
 .�<�9 ا���	ی� ز+� � �+	ن 


�+	ن  9�C����	ی� � �� .�<�9 ا

دا+س� ا�	 در ای�&	 
� +]�ش ر�=� �� زاده �9�O �=�از را Z0�� ده�9 �� �5	ل

�	ده �� Aه �ا��9 را '�ن. ا+�ی"��5 ��ه	 از دی�ه �5	J�3 �0	ن ��د، ا�	 �C5* ا


حY	یt «��ای� هA هس� و او ! وا+-J�. ��دا9 از �ن +5	ی	ن ��روز9  ��� A%0ا

�9�O  @�. :�ان J�3	ن ��داو �� +5�از دی�ه . ا��» اn��ر �

	 ��	ی� : 

ی, 
	ر �س�� �%M,، دو
	ر �س�� �%M,، «+"�=�9 ای* ��5C روز 	ر را؟  -
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,M%� ���
� د ������ش >�؟. » 

- �� ��
� ا � روز9 ی�Y.  �ی�، :�Jی� ��او+� را 
	ی� �9�ّ  ���را ،��ام را  �

رم �� در ا�O	رم، او را �ن ه�5 �و
� ی	دش ��. �ورم �� 
M"	ی��ه ا��ی	دش ��

+]�9 د�� ��اهA از :�eاز او ��. �%t ا��	س را �ن ه�5 
� دی* ره +�5دم. ���دم

م و ر�* :&�
� زی	د دا.  را 13 ده�- 
� ��او+� - 
�دارد و 3	داش �ن ه�H �5	 �ی� 

��د، :ح� :	H=� ام �� ا � زی� 
g%; ه��وا+� 
-�ار9، +�م ��ه	 ��=�هاز �=%�

+=س� �� » ��دا+-�«�ورم �� او را �ن ه�5 ���دم و ��ط 
� ی	دش ��.  =�د�ار ��'

 A�J� �
 .ام �	زد روا+��0ا
A ده� و روز 	رم را �=	ه ��� و 

�ن ه�5 ���د9، ا�	 �	n د>	ر ار:�اد هس��، ��:�9 - �� �� .در�� ا


�ا9 �&	زارو9 ای* هA �س	ب �� - ��	&� �� ��	
��	ری; >�	ن �  �� A�� *� ت

�ن ه�5، هEاران، �6ه	 هEار ��:� و��د . +5	+� 1=%
��دت دی�9 �� در �&%1 ا

��>-�+� ��. دا���
از ه5=* ا
%=1 ��د�	ن ��=�م �� . :�ا+� �س	ب ه�5 را 


=�ون ���ه، +5� ;��ا�	 
� ه� . دا+� �&	9 �	ر را 
-=�د����ل او_	ع از د

+�U� ن  �وی�ه	U=� �
�ن �1 ��  ���+��
	ی� 3=� ه . �5	f هس��6رت، 


� در 	ه ا
%=1 �3	ه �ورده. ه	 را 
� :* �	�=��0اب �� Aن +=س�	ای* ه�5 3"=5 	
. ام

�"A و �P� bPGت . ارزده	9 د+=�9 و ا��و9 �� 	ه 
� :5	م �0ابای* �3	ه

 .ا��ی� هwE� A� از �ن

�%س@� �9�O و �5	ل Aز ه	
�� و ا�	دی�O� z<� و �س%A را زی� زاده 	
. ��د+�و رو ��

در «: را �� ��O	ی; >�=* 
�د» ا�	وا�=J	 و nیC%�5ن«زاده 
� ی	د �ورد ��یz �5	ل

�M* �-�ی=� *� 	

5	+=� و  ;:�ای*  �ی	 ���	ن ��او+� 
�د 
� ا
%=1 �� از ز�=* . »

 �
�	رج ��د و در دری	 ز+� � ��� و دا�7 ��ن او در ز�=* �}7 دا�7 ��ن دزدان 

�5	ن �	ی� ا�� �� ا� �
�	زه ورود +�ار+� و  �ی	 ��او+� �=U	ن را :�Jی� ��د �� ا � 

�ن :=� �J	ب �%=��5	ن هس�، ��-س	ر ��اه� ��
	ز  �دد، 
� و�. ه	ی� �� در 
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�5	ن ��ا+� �� :=� �J	ب
س=	ر9 
� ای* 
	ور�
=�=A از �5	ن ��Yس ا�J� ه	ی� �� در 

��U=� 9	ن ره	 �� �
 �ی��؟ 
�ا9 ای* �� ر�=A را 
� » �=Aر«>�ا �=U	ن را . ��+�

��-س	ر ��ه :���5 ��ده ،���ه	ی� ا+�، ��-س	ر 
	 هJ� �=: *=5	بدر��� ی	 +	در

��9 او ره	  �دی�ه �
��M ا�� �� ه�5 ای* در 0=* �	ل �=U	ن >�	ن �	ن. �� 

e���� ��
� ا
�و +5�ه	9  �ا��� را از  A� را+� و�  Aواز ه� ،���ورد، �7J ا

ای* ��+س�دU=� 9	ن . �����ا+� و �+�Uر �� دی�یA ر'ص 
	�� هA ا��ا ����

�� f	�>PG ن	ت ا��ی� را >��P� ،�+E
 Aزن ��ا��وز ه�� ;�: �
��� �� ا � 

�ی��ی�، ی, '�Uه هA در +5���+; در +5� . 

زاده 
� روز9 �5	ل. زاده 3	ی	ن ی	���� +<�د�=�� �=	ن �9�O و �5	لز @�	ر در ای* 

O�  :�9 ا��0اف ��د

�ی� >�� روز 3=; 
� �*  @�� �� 3"=5	ن +=س�� �� 
� در 	ه ا
%=1 �3	ه ی	دت �� -

ارزد؟ �	n، ه	9 د+=�9 و ا��و9 �� 	ه 
� :5	م �0ابا9؟ و  @�� ای* �3	ه�ورده

 .�* هA 3"=5	ن +=س�A، ه� >� 
	دا، 
	د. امرا��; را 
�Mاه� �* هU=� A	ن زده

  :ی*  @�	ر ا_	�� ��دو �9�O در د+<	�� ا

-  Aی�-
 ��
�د، 
��J ا 	� �M
 ،Aدی�C+ �ه	�  �� 	؟ �A=�	
>�ا ه�اس دا��� 


�د �� راه5	ن را 
� در 	ه �=U	ن 	� ��M>ن +<�د، ه� . ا+�ا�����	د��� �"Y+

 .��اه��، 
����C	ر9 ��

- A=�	
�-�* از :� دل ���ح	ل و �@��M هA هس�A �� ا
%=1 را . ه�اس +�ا���  	
ن  


<=�Aد�A ��.  دی�م-رو9 
� �س* '�5ش  ��"=
 .��اه� 

 .دا��� 
	ش، 
="�� ��اه� دی����%6 -

- �� ،�-
 �ی�، �O	دت :�ا دا��� 
	�A �� او را 
=; از ی, 
	ر دی�9؟ را��; را 


	ر 
� ای* �O	دت د�� ی	���؟ ��< 
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 .>��ی* 
	ر، �6ه	 
	ر... +� >�� 
	ر -


	 ای* +5	ی; 0�3]�5؟ + - �O� 5	ی; 
	ور+�Cد+�؟ +5	ی; ای* ه�5 زی<	ی�؟ ه� د


� +�0� دی-� - ،	J��� ،�5[0 *=5ه �
 �O� 	ه ی��Cا�� در 	ه ا
%=1 ه=�. ه� د

دره و �5=	زه �	+�� 
J"� ا�J�، �	9 ده*. 
=��ه� >=E را :�J	 ی, 
	ر ��. +=س�

��ت ه5="�  �م ا��. +=س�، از زور ی, +�ا���، �ح�	ج 
� ��اد ��Mره +=س�� .

��	
، از او . ا�C	ن ای* را هA دار9 �� 
	 ا
%=1  @�-�9 �ص�6� دا��� 
ً
Z{�

���� ��ام  @�	ر 3=	�<�ان و دnnن دی-� ا�J� وا'O=� دارد و ��ا�; دروغ ا�a
 .


="��ش دروغ ا��روز9 3� ��اه� 
�د �� ه�5  A� ��
	ور . اش، د n	� � ا

�5+�� X+	' س�هC1، ی=%

	  @�	ر ا ،���9��. 

 �ی� دا��	ن 3=	�<�ان دروغ 
�د؟ ا
�اه=A و ���	 و0=س	؟ ���Y� bس دروغ �� -

  @���؟ 

- ��t%U� و jدروغ، دروغ �ح A.  �ی�د�� t=5ا9 :ح�
 ��زاد، �Jkر ی	���� و 

�د����@  ���+	ن 
	ورا+�+� �� را �
:	 �	ی� �� ��د�	ن . ا+�زاد را �=�ه �	�=�+� و 

��ا+&	م 
� دروغ ��د ا0 E=+���� را��; ای* ا�� �� در ای* د+=	9 وا'O�Y� . ،	د ی	

�	ی��� �+ ، ��
�د در دوران �5	؟ ا�5; ی	دم +=س�، . +� 0=س	ی� وnدت ی	 ��


�Mا+��، �ن را 
	ره	  @� ا � ���� ����اه� �5	�0� دروغ :�ا 
	ور ���� و را


�+�ار. :�Cار �* ��دار+� و 13 13 از >��9 ه5-� 
�ان 
	ور . از :�Cار �ن د


	ور دار9از Aدی-�، ��دت ه �ی� ��رد . ا+��	

� ای*، 
�ا9 
	وِر ه� ��_�0�،  	�


�ز��+; '�ار ده� .�� ���+-	ه د ،��Y=Y� ه� �

	 ��&C	و9 ا+س	ن  �� ،�
ی	

��	
 �����-=* ��ده 
	��. ��دش د�� ی	 ,>�
� �Y	یt . و �ن را 
	ره	  �
	=��د


� �ص�ص ز�	+� �� دروغ- �� tی	Y� �
 د��ار ا��، ا�	 >	ره ->�
�� ه	 


�یJ� ا�� و'�� 
�  @�	ر 3=	�<�ان، :�دی� ���، �	+� در ��U . دی-�9 +=س�



A&�3 103 روای� 

�� �=+	"=3 �

�� و ��رد �O* و :C@=�ت '�ار ا��، ��J ا�ح	د  و ار:�اد ��

+=	ز 
� �&	�0 و د�=�9 ��اوان . ای* یC� از :&�
=	ت :%s ز+� 	+� ا��. ده����

���، د��5	ل +<	ی� ��9 را �� درد +5�«
� ه5=* د�=�5C� 7 ای* �� . دار9


س� «��
�ده. �	 ا��	ده ا �w�
 �Y=Y� از �� �+	ر ��د�	س=
ا+�، ا�	 
� هس��� 

�نرو9 ��د�	ن +5� �
���، +<	ی� د��5	ل ا+� �� ��9 را �� درد +5��ور+� و 


س� .��+	aD

�ی*  �+� :�ا+س��� 
� �	 دروغ  �� ���@-+ 9E=< ،sری	: ��، در ��ا

��ی�;، ا�س	+� �E&Oات دnnن ا�J�از �5%� ا�س	+�. دروغ +<	����� و . ه	9 ��

t� ،�P=
 .:}%=z، د0	 و +@�ی*، ��ام و �Zل. ا�0�5Yص	 و ی� 


�د+�،  - ���ا�	 :&�
� :	ریs +"	ن هA داد �� 
س=	رY� ،9	یY� را �� 
�ان د�� ی	


	د داد
=	ن ��د+�، 
	 �6ا �
�<�E	ن را  ����ا��ش . ��  @��� و ز
	ن ���"	ن، 

�ن >C	�� ر+� �=�از9، �ن ��ز+� �%m ��د را *C+. 

- �� �� :��]�رت �ن ��O د�aس�� او

��%
�ن ی	ر �Eو  "� �� دار  A�@     

  ��د���; ای* 
�د �� ا��ار ه�ی�ا ��  

�%=� Aه��ز ه�+5 	ران ه5="�. دا+�� >�  @�ه	ای* ی ����
	ی� ا���ن.  
� دار ا 

 �+�-< �� ��� fدر �
�� �
�ن را . را ��زا+�م» +=س�	+A«�	ل ��ا  �0	&�

A�� ��%
��م را 
� دار  �I	� ان�
 �� A. +�ا�� �+	ر �س	5�- *� ��+	� - �� 


	د +�ود، �

�. ا+�f +=س���Y=Y را ��زا+�+� :	 ���	ن  ���
	�� ا�	 �* 3=�


 �� Aی	را �=س� �+	+�
	د داد+� �
 �� �Y=Y� ن	=
ا�س�س �� ��ات �* 
� 3	9 . �ا9 

�=�  . +	�"	ن و ی	د�	ن  �ا�� 
	د. �+	ن +�

. ا��» دار��ب و دروغ«+=س�، » دار �	+�« ام �� د+=	 �* ��د 
�ی* +�=&� ر�=�ه -

 .��=A، دروغ ا���A� A ه�ای� را هA �� ا��"5	م ��
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- 
 و در ���Y� bس +����� - اش  @��� 	رهه5=* ا
%=1 را در +]� 
-=�یA، ه� >� در


� او داد+� دروغ و ا���ا .  دروغ 
�د و :	زه 
�ی* هA ا��@	 +�Cد+�- �� Aرا ه ��	+


�aی�د. 
�د Aرا ه ��	�
�د �� ه� . ا�	 او �&	�0; را دا�� �� ��	 ای* ا �Y�O�


�ن �1 +=س� ��  1=%

=@��، روز9 ا�"	ء ��اه� �� و ا 	� Aا � ه ،�Gدرو �

   	ه� ��. زاد +5	ی	+�+��د��
ً
Z{� ا�=�9 و ��ی�س ��ن از 	1، +=%
 @��� ��O	9 ا

ا+�وه-=* و �ی�،ر��5 ��او+�، :ح=� و �� �دا+�، 5G� �� از ��ت ی�س ��

��ه	 و �	یO	:� هA �3ا���+� �� ا
%=1 دروغ. �� �دان ��دن و از ای* '<=7 ا

�دم و ��ا را ��یb داد  �� ��
=�ون ا���Cن �+	ن از 
J"� ه5	ن �س� ا z0	
و 

 ه5	ن �=U	+,- �دی� و ��دش ا���ن 
	 :5	م +=�و9 ��د و �"-�ی	+; 
ً
Z{�  9	ه

ر'ص=�+� و دل +�ا���� و ����ا+�+� و �� �� در �ن �=�ان 
Eرگ ��-زی<	 


�ر�	ن  در �5=* ا+س	ن-ر
�د+� �� ��ه	9 �س� ای5	ن +"س��، از راه را

�ورد�� .�
 	J�:�+دار �او ای�5 bی����aده، از ��. � 	ن �@%1 و �M%ص و ���* و 

 �w��	+ 	�ر، ا�O�	
 @��� و :�Cار ��د+� �� ا
%=1 ����د9 ا�� �Y=Y� و ز+�ه و 

bی���	ر، ه5	ن ا�� �� از ���	ن ��ا ��D=3=� و از �ن روز :	 ���ن ��دم و 

�
 ��ع ��Yس :"�یt ��� و 
� ا+&	م  �	ه و �Zف �	ه و �ّ�دد را ا�Gا ��

اش، در 
��Jی* �	��، >�Jه :C<� و  @��� و :�Cار ��د+� �� >�Jه. +5	ی���

 ��=
 �:�
0ص=	ن، +�Mت و :5ّ�د، ��د��اه� و ��د�ح�ر9 و �]�G �Jور و ��د

���5	+� ��د�	ن هA +<"��� �� . ا���ی�یA و «در ��	ب 	=
ه5	+	 �5	 �د�=	ن را 

� �
�دم �&�ه �����7C� 1a دادیA و 13 از �ن  �
 	: Aن ا�� ��دی	ه�5 . ���-

���� 	ن +<�د، ��D=3� و :C<� +�5د و از �&�ه ��د+�، 
� �E ا
%=1 �� از �&�ه

��ان  �دی�	�.« 

��و 
�د 
� ی	د �ورد �� در �'	9 �5	ل 9�O�>�=* » ا�<J+�GZ[«زاده �� در 
ح�  @�	ر 

��  :��ا+�ه ا
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  >� :<%=1 ا
%=1 ��]�ر ��

�&�ه ا'�ار ��دیC	ی, 
�ی *  

 f	� او ز ،;:�
� ��د  @� �* از 

��ی; >� �ورد رو9 �
 �>C:  
  

�&�ه ����ر ��    �3 ,wZ�

�&�ه ا+C	ر ��د E� 1=%
  �E ا

f	
 �< ،A
    � از �&�ه رو9 از :� :	


"� �I'� از ���O; در  9�%   
  


�ی* >�� 
=�، �}	ل ،9�O�  :ه	9 +}�9 و +]5� دی-�9 ا�Eود و ا_	�� ��د


�aی�د-ه	ی"	ن  �	+�� دی-� ا�س	+�-ه	 را ا�	 
"�ی� را +	 Eی� ��د+� ای* ا�س	+� -  .

ی	 
	ی� :5	�; را �=�aی����، و ی	 
� 3="	+=� . :�دی� و �3�; را �&	ز +-�ا����

دی-� �س	
� . ��ا+�+�ت�	�� و �%ح� و ��:� ��. ������زد � ���U=� �J	ن


�د f	3 .0 �

�وا9 
� �	�� و وا9 	Y0ز. �اب ا	د+�، +� :� 3=�
�� 3=	ز  �+ ��. 


�ان ا�Eود�5	ل ،1=%
  :زاده، �Gق در ��C ا

ام �� �ی	 ای* :��=� ا
%=1 �� او از �:; ا�� ام و از ��د �3�=�ه�* 
	ره	 ��C ��ده -


� E+ �=+ZY0دی, ،f	� ن از	ا+س �Y%� ن و	-�����	ی�  �D+�:� +=س�، :	 

�ن ه�5 +=�و و :ح�f و �	رای�، +س<� 
� ! +���ر��را+� 
�ان 750 ��د 	
 ;:��ی	 

�	Y� ،f	م واn:�9 +=س�؟ اZ6 >�ا �&�ه؟ �ی	 �&�ه از ��اص ����-	ن و 

ا��	ده +=س�؟ ��Pت ��ا و ��Pت �دم، 3=; از �ن �	ر و bY0ه	9 +�ا+Aا+س	ن

���زی"	ن ���، �=�ان�
 1=%
� �� ه	ی� 
�د+� دو د�� و دو 3	�O� ،ر ا+س	+�� ا

�ن ه�5 دروغ در . �+	ن را از �	ی� �=�ا+	ت ��5	یE ���، +�ا���� �� Aن ه	+�» b��

�+	5������، ��5	ن +�Cد+� �� » 	
���ز9«�
�د��»  �
زاد ه�ش و �=U	ن 
�د �� 

����� ���O� و ��	�� .b=:�: *ی�
 	J�:- ت	ی� �=�ا+	� �

�:�9 - +س<�  

�� 9�:�
 Aو ه��ز ه �����ز9« @� و ه=� =U	ن ه=� +5�ا � �. ی	
�ی	�
 «

�	�=�، �	 ��د و 3="	+� ا�Zص 
� ز�=* ����د و در 
�ا
� ا+س	ن �&� ه ��+5�

ه5-�، ه=[ ا��=	ز9 
� �=�ا+	ت ��-7 +�ا��=A و ه��ز از ای* �	�� 
�ان �	�� 
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��A. �3ی�ی�و زی�� �ی	ن ه�5 دا+� 	
 >�ا �=U	ن 
ً
Z6ا�� �+	ا+س �
 اش 
	ی� در 
�ا

 ه��ز �=�ان 
�د �&�ه ���؟

- �� ��ا�	 ای*  �+�  @�* و �3�=�ن، دل �=� . �3�� �ی�، در�� ��در

�3�; و >�ن و >�ای; ��د. ��اه��� �
����-	ن . �Mص=� و ��أت او وادار 

���	ن �	+�+� و +	� 	ه	+� اI	�0 ��د+� �
و 
� د+<	ل �=U	ن . ��Yب ��او+�  �ش 

���	ن ��او+� �	+�+� وا
%=1 را +@�ی* در د+=	9 ��. راه +=	��	د+� �
د�	ن هA  �ش 

داد+�، ی�O� 3س� و ذ�=7، ذ�=7 
� وا��U ر��* E0ت و » 6	�G«��د+�، 
� او +	م 

» 6	�G«ا+س	+� �� 
� ا
%=1 +	م . ��C�� و ا��ZYل، از 
=* ر��* �=}=� و �Y	م

����اه� +=س�، 
� او را 
� +=س�	ن ر.  �ارد، 
�ون :�دی� ��دش 3س� و ذ�=7 ا


س�-	ن 
	 د�� ��د، راه"	ن را 
� +=س�	ن 3="	+� �<�ه. ��Y=Y راه� +=س�

���+��

�ی* +=س�	ن راه .  �� A=و هس� Aدی�
:� و �* و ��:�ی* و >�ن و >�ا  �ی	ن 


� دی�ار ا
%=+ 1	7w ��یA و دی�یA ه� >� در
	ره ،A=��ا+س	ِن . اش  @��� دروغ 
�دی	


ی	
� �� �=U	ن �t دا�� �� �&�ه �ی* ��Y=Y د�� ����ی��ه و �3���ه 


�د � ا��. +�Cد X�ه از ��اص ��ا�&��	 دی�یC� �� A	م د+=�9 �� ��د را . 


�  5	��-� وادا���-��ا+��  5	��� ��او+� �� Aاو+� را ه�� �Y=Y� در 	ا+�  ا�

 �3زه ���� در 
�ا
��	ن �&�ه ����، ی�O� ای* �� زی�د��	+"	ن را وادار ��-

���	� f	� �
 ���ن ا+-"�. >	�%3 E� �
�5	ر ��د�	+� �� ه�5 �&�ه ��د+� 

 f	� �
�&�ه  ��
	د داد+�، :	  �
 ���Mص=� ا+س	+� ��د را زی� 3	 +-�ا����، 

��J�+ .�+د��� ��	{� �
�+	ن را در ��	ر . �C	م د+=�9 و ا��و9، +	ِم ای* 
Eر �اران را 

 ���+� و  ���"	ن را 
%O=�+�، :	 �<	دا �س� �3�"� �=U	ن '�ار داد+�، �3��"	ن را

�ورد �� �ی	 �=U	ن �t دا�� ی	 +�ا�� ;=3. 

ه	  @�-� دا���� و :P	د �=	ن زاده روزه	 و ه@���9�O �=�از و �'	9 0%=5ح�5 �5	ل

�� ��	C��� ،�+د�
 �����د+�، از �ن >� را ��=�ه و �Y	یY� �� ��د 
�ان د�� ی	
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 	ه� .  >�ا �ن ه�5 دروغ و ه=� ��ف را�� +"�=�ه 
�د+��3�=�+� ����د ��

�3�=�+� :@	وت �=	ن دروغ و ��Y=Y >=س��� . �
�ی	 ��Y=Y �	9 ��د را  	ه� 

3=����، » ��Y=Y«ای* هA، �=	+"	ن ��Uح 
�د �� ... ده�؟ و ی	 
�1C0؟دروغ +5�

 �Y	+=� ��د ا��،  ا � از ��ا+b دی-�9 
�ان 
�-�J�:»�Y=Y� «،9	 از ی, دی� 	ه 

�� ���	ی� . :C	�7 ی	
�»دروغ«ده� و 
�ی* :�:=b ه� ��Y=Y� �=��ا+� 
� را از د

�د�� X=5� ��'زاد �3ی�هو 	J�: �� �+	�و ز �� ��Y=Y ا
ً
	O'ا+�، وا�M
 �Y=Y� ا9 را

�د�� X=5� ا+� و�
 �Y=Y� ن �3ی�ه را�زاد 
�  �+� دی-�9 
�-�د، 
�ا9 ی, ی, +@� 

 �@+»�Y=Y� «�
�د��و  X=5� 9» دروغ«زاد ا�دد�� .  

�� در
	ره دروغ و ��Y=Y ��ت�%س@�	
�9�O ی, 
	ر 
�  ���� . ه	 ادا�� دا��


	ز "� و 
� ی	د �ورد:  


�ا9 ای* �� ��ا �3��� و ادی	ن ��ای� 
� د+=	 >=�ه ��د، >� �	 �� - A=+دا

ات ری9E ��ا�3��	ن و �&	زه	ی� _�ورت دا�� و ای* رو+� ��نری��9Eن

�	ی� Z6ح و .  3	ی	ن +�Mاه� ی	��ه	9 دی-�9 ادا�� و 
� ای* زود9��:�ی* '�ن

�	ی� ر��-	ر9 . ه	 >�ن و >�ا +-�ی���ص%ح� روز 	ر >�=* 
	�� �� ا+س	ن


	���	ی� ه� >� �@=�. ا+س	ن ���* ای* 
	�� �� ه=� +�ا+� �:EیE0 ،��	
 �: . �:

!  ا�	 �<	دا �Egت را،ا+�از9ا 
� �	ر�t دار9 د�� و 3	، ا+-"�	ن، >"A و  ��� ر

��Cت را  �� ��	

�ا9 �را�; و H<	ت . ��	ر 
-�ار�9	ی� �را�; روز 	ر ه5=* 

��د���:�روز 	ر، �دم �%
ا+� :	 �3��� 	ن و ��ی�� 	ن، زی�ا �3�; و �س� ه	9 ا

�U%��	ی; �C	م و ��3�; در��و ��9 ای�	ن، ا��=� و  �
�ورد و ای*  �ان را 

 ;� .��<	+��	��O ا+س	+� را ���3

��@ �
  :اش ا�Eود�5� �zC ��د و �ب ده	+; را '�رت داد و 

�5	+� �* ��	ب -�از ه�5 
="�� رو9 ای* �ی� ا+&=7 . ام را ��ا+�ه-�	ن ه�5-ه	9 


� �	ل �سC=�	ن در روح «��� ��C ��دم  	���]�
ZY0ن ��]�ر ��5	 +	دا+	ن و 
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���5	ن از ای�	ن 
� ه� �	ل ���	 
� �	ل �] ا�سC=�	ن در روح، زی�ا �%�Cت 

���A=�� �C. »ا ��"=
 .رو9 ای* �ی� �5� 

�� ��<	+� و 
�  @�	ر �9�O ا�Eود�5	ل tص�ی: �+	"+ �
  :زاده 

��دوس 
�ی* را 
�ا9 �د�, - �� ��	�O� ان�
ا+�، دا+	ی	ن و ه	9 +	دان �	���ای* 

د�	ن را 
� +	دا+� و 
Zه� 13 
��J ا�� �� ��. ه����5ان را 
�ان راه� +=س�


	ز9 و �7 ,Yه د��=� ،A=+ز 	ن ده��، :	راه5 �"J
 �
 �� ،Aز9 در 3=;  =�ی	


9�O

�یA�	ن را در ��	ر 7Y0ا+"	ءا�%� روز 	ر  �� �

	��-	ن . 

ا+�، ه	J< 9	ر 	+� ا��	ده�	ی� �ن ��د�	ن د+=	 �� 
� راه 0=س	9 �س=ح و ا+&=7 -

7
ُ

� �

�ی* 
	ز +5	+��ده
	ز9 ز��د�	ن را  �"J
:�ان 
	ور و �+� +5�. ا+� �� از 

. ، ای* �ی� را ه��ز +�Mا+�ه 
	����د �5	�0� �� ای* ه�5 دا+"��5 و �A=C �3ورا+�ه

�د�� X=5� � ا �� A="ی��=
 Aی* ه�
زاد 
�ی* ره��5د ا+&=7 ���  �ش ��ا 
	ی� 

 .داد، ه��ز +	دان 
�د و 7Y0 اnغ را هA +�ا����


=��ی"=A �� ا � ��Pت ��ا و زو�; ��Pت �دم ای* �ی� ا+&=7 
	ی - Aی* ه�
 �

�	+�+� و 
"�ی� ه��ز 7Y0 اnغ را هA ��د+�، +	دان ����� را �ویEه  �ش ��

 �'	
+�ا��، در _5* ای* �� در ��دوس 
�ی*، زاد 	ه و �=J* ����دات +	دان، 

���+	�. 

- �
 .7Y0 +=س�اnغ �� �+�Yره	 

 . :� �	+�ه 
�دزاد از او هbY0 A��+=س�، ا�	 �د -

 را - :�رات -�O%�م +"� �� �9�O �=�از >-�+� و از �&	 
� ی, 
	ره ��	ب ��Yس 

  .زاده، �ی	ت ��
��I را ��ا+�اش را 
	ز ��د و، 
�ا9 �'	9 �5	ل =� �ورد و 6@ح�

 از ه�5«�	ن داد و  @� �=�ا+�؟ �دم و ��ا در 
	غ �0ن 
�د+� �� ��او+� ا�	زه -

�
�� +=, و 
�، ز+J	ر +�Mری�در��	ن 
	غ �O� از در�� 	ری�، ا��M
 �O+	5� .
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  @�� ا�� �� از ه�5 در��	ن 
ً
	�Y=Y� 	ی�ا�	 �=U	ن در '	�b ی, �	ر 
� زن  @� �� 

��ریC� ،A* از �=�ه در��� 
	غ +�Mری�؟ زن 
� �	ر  @� از �=�ه در��	ن 
	غ ��

 ���� - �� و�ط 
	غ ا�O� ری- در���M� A=�C� Aن را �15 ه��	ر 
� زن . A و 

��د و �	+�� دا+� در روز9 �� از �ن 
�Mری�، >"5	ن �5	 
	ز ����ا ��...  @�

و >�ن زن دی� �� �ن در�� 
�ا9 ��راf . ��ا 0	رف +=, و 
� ��اه=� 
�د

�� و �C=+ ...;+ا، 13 از �=�هداE�
�Mرد و 
� ��ه� ��د +=E دادا ،���. »اش  �

ی, :٣ و 
	ب ١�:٢
	ب » 3=�ای;«ی* �ی	ت ��<��� در �G	ز :�رات، �ص7 �=�ا+�؟ ا

�� .:	 ه@� ���ه ا

�5	+� را 
	ره	 ��ور ��د+��9�O و �'	9 �5	ل��ن 
�د+� �� . زاده ای* �ی	ت ��<���  �


�����، �	ر +<�د ���O� ن	ا+س �

�د �� . �ن ����د9 ��  �����C=+ 1=%
ه5	ن ا

�د�� �
+]	م 
Zه� ��ای� را 
� ی, 
	ره 
� هA زد و 
� .  دادزاد درس ��&C	و9


� . ��Pت ��ا و :��ط او 
� ��Pت �دم ه"�ار داد �� در د+=	9 �5	'� +5	+��


� ��د �ی=�، �+	ن +�اد داد �� از �"ZCت روز 	ر �� :�Jی�:	ن �� ،�=���� ،���


&�<=� و ا+س	+=� 
=	��زی�.  

��و از ��د ���O� در�� �� �+�=�» �=�ه ��0��5«  �ی� ی�Jد ��.  ��ام ی, 
�د�3

��«و �O� »در���ن �	5  	��=b«��� �=�ه ، :�« �� ��، �س%5	ن ��0� ا

  ��م و �� و �	ی� ZGت. 
�د»  ��م«
ً
Z5دارد؟ �ح� �=O'@��، . ��ا�; وا 	و +

زاد  "�د �� 
� :�دی�9 در �ن +=س� �� ��راf  =	ه� 
�د و ای* راه� 
�ا9 �د��


س=	ر�Uدد9 'ح�  tw	�
�د �� �=�ه �3�� ���ن، ��
=�ن، 
� . ه	  A=ن ر�	U=�

�����
"�ی�  �
  .دادن و �رد ��دن را 

�دم «�9�O �=�از دو
	ره �3�; :	ریM� ��ا�� 0<�ا�%� را 3=; �"=� ��  1=%
ا � ا

���ز9 ��د،  ��م او را �� روز9 ��د؟�
 @� ا � �=U	ن ر�=A +<�د، و ��» را 


"�ی�،  �>AJ� از ،*�	�. �	+�:�ی* +5O	ت روز 	ر �ح�وم ��� در ��دوس 
�ی* 
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"�ی� ��د و +5�ه	 �AC ا+س	ن را �=� +5�ه	9 دی-� �&	ز 
�د، ا�	 ای*�=�ه ،���

�, و زا�� و ��ش و �	ر و �Y0ب �=� ���، +5O	:� �� ا � �� 	
+	 Eی� 
�د �5C; را 

�� s=�   .��دا��وز ��Cش را 
�C�، ��ه	9 :�� 


�ا9 ��او+� ��O	ل >� ��د9 دا�� ��  �� �="� Aه 	ی* ��

حz �=	ن �ن دو، 

�
 ���O� و از دا+; و ���
�Jه ��Pت ��ا و ��Pت �دم در �7J و +	دا+� ��و ر

��
	=+ ���' s	X+ ����ه. 
5	+�� و 
� ه=� ��Y=Y� د	3 	J�: �� د�
ا9 �� ی	���� ای* 

�� ��او+� ��O	ل واه�5 دا�� �� ا � ای*�O� ن از دا+; و	ز+�ا+"�� دو و ی	 


�Jه;��ن =�+�، �3 s�ه	 +<	��، در ا
��ا ه	ی� 3=; �ور+� �� ��او+� :�ا+	3 9	

�
 ���O� ح دا+; وZ�
�Jه 
-�ارد، +�P� ;Yت ��ا 
�د �� ���=� �+	ن را از 

�%س%� ز+	ن را 
�ا+=A. '@1 +	دا+� را �Cس��� ای* ��او+� از. '�ر ای*  	م �&	0	+� 

از �ن روز :	 
� ���ن ز+	ن ��رد :���وی� ��او+� ��O	ل '�ار .  	م �&	0	+� ر+&=�

����� .  

  :زاده، در ��رد :���وی� ��او+� +س<� 
� ز+	ن اJk	ر ��د�'	9 �5	ل

- �+�+	� 1=%
و �	 در . ��او+� از ز+	ن ر+&=�، �	ی� 
�ی* �	�I �� ه�5�� ا

 .ده��ن :"C=7 ��+=س�	ن دی�یA �� �"-�ی	ن ا
%=1 را ز+	

- �� �� ��:��� و �mU و :5	ی7 و �0	ی� و .  �ی� و 
� �E ای* +=س�ه�I *=5ر ا

ا � ��1 .  �ددر��5 و ر�5	+=� ��او+� ���5 
� ��m=U� 1 ارزا+� ��


�ا9 ��1 ی�'�ر . �����m=U از ���	ن ��1 ی�'�ر �0ول ���، ��-س	رش ��

رزد، ا�	 ه�5 ای* دره	 را 
� رو9 
س=	ر9 دره	  "�د �� 
� ��m=U� 1 �=	+� و


س��  �ا�� m=U� 1�� . ،د�>+ A=ن ر�	U=� �ی	و ره�5 �+	ی� و 3"�=<	ا � �5

 .د+=	 را 
�ا9 ز+	ن 
� درf ا�@7 ا�س	�%=* :<�ی7 ��ده 
�د+�


�  �دن ��ا �� - 
ً
	Y%U� ی*، را�
ا�	 7Y0 .  �ار+� �	ه :<O=� ��ا و �دم، از ��دوس 


 e��:�ا+س� از :�6=� ه5س�ش، ��ردن او ��. دا���+5���Pت �دم �� 3	ر
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	ز ز+��� ،���O� 7 و .  ��م، در��J� A�	0 در �� �� X+	' د و�� �C�ا�	 

��Uش را 
� �	ن :ح75 ��� و ه�5اه ��ا، '@1 �5	'� را در . +	دا+� ��و +5	+�

��C� Aه. 

- �� ��
	ن ا�J� ه و��"M
 ��	Oری�	
�ن �=�ه  �ی	 +	��, زدن - �ی�� ��او+�  �



	+� ��او+� ای&	ب �J� و �ی�� 	"M
��0��5 ��	ی�� +	
M"�د+� 
�د؟ �ی	 

�5+A"< ه	؟ ��د �� از ای*  ���� �ردن  ��م «��3�� �� ��ای* >� 
J"�� ا

��؟	U� «�����ی	 ای* �C	ی�  �ی	e�: 9.  �ی�� ��او+� 
%��+]� ا 9�[+

��D=3� از ���	ن ��او+� را  � ���
. 	ه و �س���b �&	زات 
�ا+��+=س�؟ �	ی� 


�ا9 ��د�	ن، 
�ا9 ه@�	د هEار +س7 از  	J�: �+ Aن ه��ن ��-=��؟  �
ا�	 �&	زا:� 


"	ن �� ��:bC >�=*  �	ه� +"�ه و 
��="	ن 
� +	دا+� و ای5	ن ��ر��را+� :* 	Y0ا

'� 3=;  �����، �� ��ا�� او 
�د. در داد+�	5� A�
� 0<	رت دی-� ه5	ن راه و ر .


� �=U	ن ر�=A . +]�9 ا��ی�&	 از 
%��+]�9 �<�9 +=س�، +J	ی� :�eدر ا

9�
+�U ده�� �� :�eا�	 د��5	E=+ ;+  �اه� +5�. ده��ه	 +س<� ���=%� 

�� .ا


� ه=� و�� :�e +]� +=س� - �+. 

�'	9 �5	ل - *=>
�� �=U	ن 
� ��! زاده E0یEم �"3 b� ی�� و ��دم روز و� 

ت +�Cده، ا � �=U	ن هA ا ه=� ��ا�"	ن را �&	زا�	 �=U	ن. ����+@�ی�; ��

e�:�� ه	=��	ن  ��ا، روز 	ر ��دم را  �

��� �	 ��. ��د+]� 
�د،  ،A=�=


 .���� و �=U	ن �	ر9 
� �	ر�	ن +�ارده	، �b و روز 
� �=U	ن +@�ی* ���د�,

���ز9 ���� -�
 .���، ای* ��د �&	زات ��-=�� ا�� �ی�� ا
%=1 ا+س	ن را 

- �5+�� �����ز9 
	 �0اب دادن یC� .  �ی�� ی	 +	در��دا+A در�

� ه� �6رت 

����. +=س���ا�5س�A=Y ��ح�ف ا+-=E ا��، ا+س	ن را از �6اط �ی�� �=U	ن، و
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�	زد��. 

��9 ��ا �6اط��ام �6اط - �
�رU=� ،9	ن ا�5س�A=Y؟ ا � راه  ،��ا�5س�A=Y ا


	ز �� �����	م +=س�ه را�� ه5="� ��شرا. داردا+س	ن را از ای* راه را . 
ً
Z{�

�� n	
 �
ه	9 ��ح�� در 3=;  =�9، راه را�� رو9، ی	 
� 3	ی=*، 
	ی� راها � از ��ه 

����	
 .:�ا+� �� <	ر 


� ه� �6رت :�Yی� روز 	ر >�=* ا�� �� �=U	ن 0	�7 �0اب +=س�، ه� >�  -


� ا
�و +5�3"� ��ش دروغ 
-�ی�، ر+[ �� A� ،	�د ا�
د، ��دا9 ا+�Y	م از �ور

�� راه +5� �
9 . ����ا�	 ��او+� ا+�Y	م. �ده:� را �C�	+ ،�ی� �
ا � 3"�; 

�	ل، :� و �* 3"� �� ��ا ای* ه�5 
� . ���، �0اب ا�=A در ا+�]	ر دار9

��A=ی�  .��
�  ��; ر 	Jن ا � ه�5 ای�	5�	� �
 .وا9 

-  �=G +�، در	5
 *=-�� ;��  �� Aی��
ای�ص�رت :	���ن �3��5	ن را 
� ای*، ا�=� 

��ا�� ���ا9 ای* ه�5  @�	ر 
	��، ی�O� ���ا9  @�	ر �=%=	رده	 ا � ��. ���ه 
�د


�د f	3 ن	5
 .+@�، �س	

- �� .ا�	 ����=* 
� ای* 
	ور+� ��  ��; 
� ه�  @�	ر9 ���ا

- �� *� 7Y0 	�ی� �� ���ا +=س�ا� . 

 . �ی� �� هس�ای5	ن �� -

ه	9  و 
� ای�&	 +=E �"=� �� �=	 ن 7Y0 و ای5	ن >� :@	وت @�-� ه�D5	ن ادا�� دا��

�ی	 
��J +=س� 
	 >"A و  �ش 
س�� 
� ه� >� دی-�ان ��	ده . دی-�9 هA هس�

ا+�، ای5	ن �ورد؟ 7Y0، زی<	ی� ��دش را دارد، ای5	ن 
�ا9 ���* از زی<	ی� 
="��9 ��ده


���ردار ا��، ای* زی<	ی� ��ی<��ه هA هس�، ا�	 
� ه� ���. 	ل زی<	ی� �حس�س ا

�	��5	ن �� 9	5+ �
�ن +]� ا���C و +-�د و 0	7' �����*  9	�

� درون و زی� ����


	وره	ی�، دارد، 
	ور 
� . ��دای* 
	 ر+[ و ز��5 
="��9 �=س� �� �
ه� �1 +=	ز، 
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��
	ور ا �0�+ E=+ . دروغ�ای; �E�
�Jه. ده�7Y0، د��ار9 ز+� � را ا 	
��ی� از 

� 7Y0�
	=+ ��ا �، ا�	، از ا
Eار ای5	ن 
�Jه . =��ا+� 
� ��Y=Y د�� ی	
�، �	ی� هA د

����: �Y=Y� 9	����A ��دت  5	ن ����ی�، د �
از :E�Eل و :�دی� . ا��9� 


���	ر ���+	� .*i5U� *��� و ���AJ هA +=س� 3"� ��ش >� . 0	'7 ��دد ا

��	
 . �� A=�	
  . +�0� ��د�زار9 ا��» :�دی�«
� ه� �	ل در +]� دا��� 

9 �3�=��5	ل�O�  :زاده از 

 ؟»دروG-� د�5* ��ا��«ا�5}7 رواج دا�� �� �ی	 در ز�	ن :� هA ای* _�ب -

- �� *=�< Aه 	ن �	ر9 در ز�� @���، در _5* ای* �� دو��	ن ��ا 
="�� دروغ 


	 ای* :@	وت ��  5	ن ���� ،���@ �� ��
س=	ر��9د+� را A� ���	ن  �ی��، د

���، ��Y=Y �حj ��د+�، ه� >� 
� هA ��5	ن �� 	
-�
 . ا��->�ن و >�ا  

 . �ی� ا�<�� ��حص� 
� ����=* +<�ده و +=س�دروغ -

�+	ن +=س�، ا�	 ����=* ��Y=Y را در ا+حص	ر ��د �� - �
. دا+����حص� 

����، هEاران �	ل ا�س	+�. »��اه� +�Mاه��اه�، 
�Mاه، +5���«	
 Aه �
ه	ی� 


 ;=3�5+ �
����، �	n هA �� د+=	 �0ض ��ه، د�� از �ن 	
 Aدار+�، �, و � ه

�ن +5� �
 ��Z6ا���ن ��. �ور+�، �7J ا �
:� ا�Eای�� و 
	ر را ��-=*ه� روز 

ه	ی� دروغ. وا9 
� �	�� ا � :�دی� +5	ی�، ��:� هس�� و ��+� �Zل. ������

���، �	ی� �	��ار:� ا�� از درو�� ا��وز ��	
��	نغ	
ا�	 دروغ . ه	J� 9* دوران 

��ق +5� ،�� 	ه� ����O راه . ��� ��  @� و ِ��  @�
� ه� �	ل دروغ ا

�����	
 7Y0 fن ��دZ�ا�P� 9ت ��یA را روی� ا+�از+� �� در �Zن �	9 د+=	، 

�5	ن �3واز ��ده، ! ��ده� �
�3�=�ه و ی	 
� '�ل ��د�	ن  Aس� '�ن �� ��ی=
13 از 


	���،  ���� و 
� او >"C5� زده ا��ی* ��د7Y0 fاز ��	ر ا. 

- b�	6 ت�P� 	و و ی ��
	 >"A ��د دی�ه ا ،��� وnدت +=	
ً
Z6را �� ا �+	�Eا�
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�ور:� ای* ��، �C	ن زی	رت ��Pت ��یA و دی�ار ��Pت ه	 ���هاز ه�5 ای*

b�	67Y0 *=���� 9ر	س=
��و��� و
%=ط ��.  �دد
	��� ��ا�E�	ن زی	ر:-	ه  

7Y0�� رت	زی �
�ور+�
	��-	ن را . 

- �
 �="5� 	
 ای* �� �Zن ��Pت 
ً
Z{� 	و یt� ;�	{� دو �
ا��5Y ��ده، �	ه :	
	ن را 

 هA د+<	��
ً
Z6ی�ه و ا�
�ن دو +=�5 >-�+� د �
	ر 
� هA اش را +5��5=+  �� �+�= 

�+	5+ Aی�+�؟. >س<=� و ��ا از ه�� 	ن را از �&� bس< 

 ا�س	+� ده ���	ن، ای* �� ���� �%=A+�ای* '<=7 ا�س	 -
ً
Z{� ،��+اوا��ا�%�، 13 از ه	 


	9n ��ه �=�	ی� �O6د ����د، ی�Jه را �Z'	ت ��د، 
	 » ��وج« �
��ای� از �ص� 

��ا�=* او 
� '��; �حf�C و ���Cب 
�د، 
� 3	ی=* 
	ز "� �� �-���� ��ح  .


س�� 
�د، و'�� از � ;Y+ ن	��� ]�3 e����-� �ه 
�  3	ی=* رو9 ه�  �
���، 3	ی; 

��رد، 3=� ��رد و 
� ز�=* ا��	د، یC� از �ن �� ��ح 
E�=* ا��	د و هEار :�C �� و 


	'=5	+�ه �-��اش، ده ���	ن را 
� ا�� ��د ا
Zغ ���� :�ا+س� از �ن دو ��ح 

��� .bن ره��5د وا�	���ا��nا 
�ا9 ا�� 
	'� و �ن �3[ دی-� +	��	��� ای* ده 

�د و هEار :�C ��ه ��ام 
�د+�. �	+�
ُ

�ن �3[ ���	ن � �=��a+ �د+� . �س�
�	ی� ای* 

 �� »�+	=��+Kاد�3��� را « ی	 » �"� +C* �%�« ی	 »  ��ان ا'�ام دی-� را از �	+� و 

�=� >�ا ی�Jه �ن ���� �Cس�� را ... و از ای* '<=7»  س��ش ��ه�a+ Aه �س�


 ;� .	'�  �ا��
	ز:��=� +�Cد و ای* ه�3 �5

 �	ی� ��5C ��او+�9 
�د �� �ن ���� را هEار :�C ��د و �+� +]A د+=	، 
�ان  �+�  -

�� Aه �
�	ی� 
�ی* ��J ���� را �Cس� �� د+=	 . ��رد�� ��ا 
�'�ار ��ده، 

ای* ا��5	ل . ه5	ن 
5	+� �� 3=; از �ن ��ا�=* ��ای� 
�د، H<	ت ��دش را دا��

�� �[+ �
 �YU�� Aه�=�
�=	د د+=	 
� �	��ده را��� و در��� و �6ا'� ا : ر �

ا+-=E دروغ و +=�+e و >a	ول و ��	ی�، ه=&	ن. ��د����ه ��
	��، �=%� �س��

 .ه	 
� ای* ه=&	ن +=	ز دار+�ا��، �	ی� ا+س	ن
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 :زاده ��ددا+� �3�=��5	ل

��	ن ��ا���� ه=&	ن 
	'� �	+�، >�ا �ن ده ���	ن را 
	'�  �ا����، >�ا �ا � �� -

و 
�Oه	 ای* را هC: A	�7 داد+� �� » 
� ه5س	ی� ��دت �J	دت دروغ ��ه« داد+� 

»�� .»دروG-� د�5* ��ا

- ���

-�ی�� �� دروغ  �����زار را ���5ع ��د+�، ا�	 �زار �-�، دروغ 
���ا

ه	ی� +-@���؟ 
� د+<	�; >� >� دروغ. ه	9 �	��ار ��د�	ن را �زاد  �ا����دروغ


J	9 �	ن ه	 را 
	 ه5=* دروغ :��=� +�Cد+�؟ ��eو ��eه	 �"��دم �
ه	ی� �� 

�	ی; �=%=�ن�داران ه� >� ری; و �<=7.  �	ه :5	م ��ه	 ا+س	ن 
�و ز+� � و 

����، ا�	 ا+س	ن ���5O� را وادار ��د+� دروغ +-�ی�	
ه� >� . :�ا+س��� دروغ 

 ا � ��Cت ��� و وا9 
� �	��. دا+� در t>I ا�Zص 
-�ارد و �� ده���

�@M��را �� +�ه �Y=� .�"	+�� 	ه ����دت را 
� ��C&�.  	ه ر

- �� �� �� دروغ �-�9، زی�ا دروغ در ا+حص	ر :� �ی�� ��.  �ی� در�� ه5=* ا

�� دزدC� 9*، دزد9 در ا+حص	ر :� �ی�� دزدC� 9*، ی�O� ��. ��د�	ن ا

���� و ای* �AC را ��ا��ش  '�t� 7�' ،*C� 7 ��ا ��ا��� �:� �ی�� ��. �		

*� . �

A=��»*C �� ده=A، ا�� �� ���	ن '�7 
C* ��:�و'�� �	  7�'« ��Oی ،


C;«ده=A، ی�O� �س	+� را �� ��9 د�	غ �	 هس��� ���ا9 '�7 �� « ��و از 

��
	ز ز+�، '�7 ��دت وا�b ا��
�ای* '�7 . راه5	ن 
�دار، ا � از ای* ���	ن 	�


�� .+�Cدن، �"�وط ا


� ��ط ای* �� ���ی* و زی� »�3ر و �	در ��د را ا���ام +5	« �ی�� و ی	 ای* �� �� - ،

���	ن �	 
	��� و �+� ای* ���	ن را ��ا��ش �*. 

 ای* ��  -
ً
Z{� 	و ی»*C� ء	ن داد+� �� . »ز+	ه :�+"Kق وی�Y� ء از	، ز+�ء ��	ی� ز+	>+ 

7=>�+C	ح « ز+	ء را 
	 ا
Eار داران ا�� و �	 در ��ع ��Yس دی�یA ��ه5	ن ری; و 
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. رواج داد+� و ای* ��دش +�0� رواج �ح"	ء ا��»  ��g=69«و ی	 » ��'�

ا � �س� �ن �ی� را . 
�د+�» زاده�Zل«ی	���� +�زادا+� �� در �ح"	ء ��0� :��� ��


�د» زاده��ام«�3دا�� ��ز+�ش ��ا+� و �ن >�� ��C را +5�+5� . e�+ *ای


	زار ��زاد � را +<	ی� ��ام ��
�د �� 
� ه�  �-�+ ،���  ���� �
 �
+�����، و 

 ا � - در �	�� �� . �	+� :	 >�� +س7 
-�رد و 
	ز�	+� 	ن ��ا��ش ����دو�� ��

ا+� �� 
	 »زاده�Zل«هس�=A و :�J	 �س	+� » زاده��ام« ه�5 �	 -را��; را 
�Mاه� 

A"< ون�

	���t"0 و �ح<�،  ��� .دا�� �	د9 :��=� ی	


�د+�زاده از ای* 
حz �س�� +5��9�O و �5	ل Aو در �6د  س���; ه �+�� .

�	��	ن ��م ���و 0@	ف �%�Cت،  �� ������ا+&	م از  @�-�ی"	ن >�=* +�=&�  �

���� و دزدی�+� و �"���. زاده 
�د+�
="�� ��ام	
�	ی� -در ای�&	 هA . دروغ  ��+	� 

. � >� ای* ��Pات  @���، دروغ 
�ده 
� ای* +�=&� ر�=�+� �� ه-  @�-�ه	ی"	ن 


�د �Y=Y� �+و ��د ���@  �D+� 1ِC0 ��9 �3�=��5	ل. در�O�  :زاده 
	 :�دی� از 

��=A، +	�� دروغ 6	در ���	ل �� 
�ا9 �	��	ن ��م ���و 0@	ف �%�Cت  �اه� -

 :�ان ی	��؟�Y=Y� 13 را �&	 ��

- 9�&
* ای* �� ��Y=Y در _5. در ��ز�=* �=U	ن. ��Y=Y را در +=س�	ن �* 


="��ش �=	�� ا��. ا��t%U� 9 +=س� . s��* از دی� 	ه ��دم ای*  �+� 3	

��A. ده�دی-�9 � �+�  �
�	��	ن ��م ���و 0@	ف �%�Cت ���=
ه5	ن �Iر �� . 

���+	ن، 
	 ��Y=Y �	 ��@	وت ا �Y=Y� ،A=��
�ا9 �+	ن �Zم . در 3=; +�=&�  �

 .غ �حjا�J� ��Y=Y �حj ا�� و 
�ا9 �	 درو

�� و ا � هA ی, 3	9  -	&� 	� t%U� و jح� �Y=Y� 	�ا ،jر9 دروغ �ح�

»jو » �ح»t%U� «�� 	� �5در ه�� .��-�، ��Y=Y +س<� �	 �&	

�ن 
	ی� هE=< �5 را زی� و رو ���. ه�5 �	 هس� و ه=� �	 +=س� - *��ا � . 
�ا9 ی	
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�ای; ��ض ��� و روی; 3	 
@"	ر9، از �ن دور ��اه� � ��
	H ن	C��+	. 

�ی	 در ��ار و ی	 در در 	ه ا
%=�Y=Y� ،1 را ���� - �� A+ا�
 A�� .:�ان ی	����ا

�Yط ی, -��طا�	 ���زش ا
%=1 و �3	ه 
� او، ی, 3=;. �	ی� 
��ان، �	ی� +��ان - 


� ��Y=Y ا��-��ط 3=; �
	=��او ��0� +=س� �� �J�: �Y=Y	 از ده	ن او .  د

�ی�
�ون �� .�� �����ن . �ورد��ی��، �, و :�دی� ���ا�	 در :� و �
ا�Eون 

ه	 و �ورد �� از �=	ن ای* ه�5  @�	ر و ��0=	ت، +5	ی;��&C	و9 ��

�	ز69ح����... ه	 ��ا�"	ن �&	ز9 و ��ا�; 
� ��Y=Y +س<� +Eدی, ا

�-����، +� ا
%=1 را�-Gدرو ���ه� ��ام، . را��; را 
�Mاه�، +� ��ا، ��د��ا

�+�D در ��Eg	ن ا+CO	س �� �Y=Y� �����اه� ا � ��. ده��5	رد و 
�وز ��ی	

�� ی	 +=س�، از �* ��aس، ��دت 
=	ز�	�-��
�ا+� �� �ی	 ا
%=1 را. 

- �0	� �� ���AJ . ه	 و روزه	 در ��	رش 
�"=�A ��  @�	رش را 
"��م�رزویA ای* ا


-�ی� ی	 دروغ، ا � هA دروغ  �ی�، زی<	 �� �� ��اهJ�: ،A	��.  �ی�+=س� را

�رزویA هA ای* ا��، �� د �
	ره 
� دی�ارش +	7w  �دم. 

- ���ورد+� ا��، در 	ه او 
�ا9 ه�5 
	ز ا�
��� و او �س� را +@�ی* +5�. ای* �رزو 


	ز �، ه� �+�D هس�� 
	ز �«: ��دش ی, 
	ر +�ا داد. را+�از ��د +5� ،�
	ز «. 


	ز � �	�� و  <� و 
� «ا�	 
�ان هA ا_	�� ��د �� - ����3� «. 


�دم �� ای* را 
�ان ا�Eودم - *� ،�+ .��	
ا�	 ای* :�C از . >�=*  @�	ر9 +5=��ا+� از او 

�� . »ای* در � �	 در � +��=�9 +=س�، �6 
	ر ا � :�
� �Cس�� 
	ز �«: او
ً
	O'وا

�+J	 �� �	+�� �* هEاران 
	ر هA �س� را از ��د ��ی�س +5� ،A+; را ه	زد، د��5	�


	 ��اO�� 9	ل �� �Yط . �3ی�د '=� و ��ط 
� در 	ه; ��+@�ی�; ��د+�، 
�ون


�د 	ن و 
�� 	+; را �� ،A=ی�-
 ��J
 .�3ی�د، ��ا3	 ��@	وت ا��دو��	+; را، >� 

- ;Gا�� �
 Aوی�
 !7UO� 13 >� هس�=A؟ 
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 ��ی�؟�<�ه 
س�-	+�	ن 
	f +�ار9 �� �3	ه او ���ی	 از 3="	+� -

 .س�	ن �&	��، �=%� دور ا��دروازه +=. +� 
�ویA ه� >� 
	دا، 
	د -

���، در�� ه5=* �	��، در ه�5 �	��، :� از �ن ا�� ��  5	ن ��+Eدی, -

�Yط 
	ی� اراده��	
 .اش را دا��� 

 دارم، ا�	 >-�+�؟ -

���	 ��رده �5� ��=� 9�O��5	ن� �
�� 6	ف ��د و رو �� ��< 	
  :اش را 

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	
 .ا�0ذ 



 

  

  

  روای� ���
�5	ن درهA ری�M، ر�0 و 
�ق، +� در ی,  ��� ، از ه�5 �	 
� ی, 
	ر�ه، ز�=* و 

��، ا � >"5"	ن را +5�	��
و �Gش �ن، .  ����	ن را ��
س���، +�رش، 
=�	ی�


�د و 3"� �دم را ��. ری��M	ن را در هA �����ای� f	��"ن . ��زا+�و��از ای* و 

:� و 
Eر �� از  ��	ر 	ن �@	ف.����'=� و در �ن ور �ح� ����، :=� �J	ب ��

�5	ن :=�ه را��3	+�+�� Aه 	
.  ����، ه� ��ام رو��	ی� �	ه �J< b	رده ی	���� و ه�5 


� رو�* و �	��ش ���+ �
�ورد+�، ه	9 
Eرگ را 
� ی	د ���"��اره. ��+�
��="	ن 

�5	ن ��ر�=�  �ا��� I%�ع . :� 
�داز >�اG	+� 3	E+ده �O<	ن �&7%� 9��از �ن 


� G%� د�	و+�، �<	ه� ��د و +�ر ���; را 
� ه�5 �	 ���� ��"=
ا�"	+�، از ه�5 


� ��5 از 
�ف ��3=�ه و از ��5 :	 . ��ره �ه�-�ان 
M"=�ه 
�د 	: ��ای* ��ه �� از ��ق 

�� 9E=��
	 ای* �� . ��	����شی	�� �� :	���ن +5�3	ی=* :=�ه و :	ر 
�د، زی<	ی� �ح�


�د+��5	ن=*���، ر+-
	ران +5� ���ا9، 
س=	ر ��اب، 6ح��. ه	 '%� را در �ص	ر  �

. ا9 
�د �� :	���ن �س� +�ی�ه و در �ی��ه ه�M+ Aاه� دی�ا�	 
	ور+�Cد+�، 6ح��

�<	ل ا�<�ز 
� و��دش ا��M	ر ا9 
�د ����د و ز+�ه، ��ه د�	و+� 
�د �� �%س�6ح��

  .��د��

��9 �=�ا+� ��ه	9 ��اوا+� در ��در ��5ِه ای* ��ه �دم �

�د+� و  �� �� ����	��


�د و هEاران +@� را �	9 �� X=�در �=	ن ای* �=�ان، ��Cی� دی�+�، از ��e . دادو


	��، +"س�� و 3	a< 9; رو9 �ن ز+� زی<	، >�	ن زی<	، �� واژه زی<	ی� ر+e ��. �	را

;����ا 3	 �"-� و 
�اق. ا+�ا��� 
�درا رو9 زا+�9 را ،*: �
 ��	>� b�، :�e و ��	


�د، زی<	:� و ��ی<��هو �� Aن ه�داد، �ن >� +�5د و +"	ن ��:� ��ا+�ام زی<	9 او را، از 
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�� �� Aاز ای* ه ،��واژه . :� ا��+5	ی� زی<	:� و ��ی<��هدر ای* J�3 ;��3	ن ا

زاده از �3ر و �	در ��=�ه 
�د ��، ��او+� �5	ل. ��ا
� و د��
	ی�  �ی	9 �ن +=س�

t�	��ی	زی< �� �C���د �� �%t ای* زی<	ی� از د�� ��او+� هA ه	��، ا�	 ای�&	 

�5+�
�ی� .�Y%� �ی	از زی< ���ن >� در ای�&	��، >=E دی-�9 ا . 9�O�
� ی	د 

�ورد �� در د+=	 ه� >� زی<	
�د، ��»	
+	�=�+�ش، ا�	 �+�D در ای�&	��، ��» د��

»7Y0	

�د» ر
	ه�ش«و » ر A. ه	ی�، :�"
  .  د+=	 د+=	�� ه�5	ی; را +�Mاه� دی�

�� �50 ����ا �
ه	9 ��:	ض. ارزی�ای* زی<	ی� >�	ن 
�د �� ی, �ح]� :5	�	9 �ن 


�د+�، +-	ه� 
� او b%Iداو E=+ 9 ه��	ه	C�� و 	س��ه
ا+�از+� و ��ا�� �50 رو9 �ن 


�را���، درد9 ا�س	س +���C و ی	د ای* ه�5 زی<	ی��3=�ه از ��زن s=�� را :��� ه	9 

. ا9 �	��� +<�د:�J	 ��ح زی<	ی� >"5	+; از ه=�  �ی��ه و ��ای��ه. �50 �	ز+�

ای* :ص�=m دوران . ا9 از �ن را �&سA �����ا�� ��  ����6ه	 �	ل و'� ��

  :زاده 
� ی	دش ا��	د و زی��b ز�E�� ��د�=	+س	�� �5	ل

�6ر:-� +Y	ش >=* 

 *=�< ;��I �:�6ر 	ی  

  >
       =*رو �6رت ی	رم 

  ی	 :�f �* �6ر:-�9
  

3=���� و ای* دی� 	+;، زی� �	ی� ا
�وا+� �5	+� �� Aه �
+	زی�+�، ا
�وا+� �5	+� و 


	 هA ی, �5	ن �C	ر9 �� ���+	=� �� ����	� A�  7دا� �
اش 
� +"	+�  �ر 	ه :=� 


=��� 	ن ره	  "��،  �ن را ��+. ��ه 
�د b%' �
�	�� و از �ن، =* ��و از �ن :=�9 

�5	ن +<�د+	�� ه=� د�<	���� �
  ای* ه�5 زی<	ی� از �� 
�د، 
� �E ا
%=1؟. ا9 

در ای* �� و �ن ��9 �=�ان �6اG ;G 9; ���ه د����	+� زی<	 
� ه�ا 
�د �� 


�د+��	ن از �=U	+,ه�5 1=%
ه	 
	 ای* �=U	+,. زی<	ی� �+	ن +=E  @��� +<�د. ه	9 ا

�=* ��هA �&س�5 
Eرگ�

� �	A"< 9 دو ��<	�� و 
� �	9 ده	ن ی,   ،����	�

�� 9	� �D
  . داد+�:�

زد+� �� 
� �=	+� �=�ان ه	9 �%��	ن را ��	ر ��زاده، ِه* ِه* ��	ن، �دم�9�O و �5	ل
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�� �� 	&+�
� زی<	9 زی<	ی	ن، +Eدی,راه ی	
�� و :	  ،1=%
زاده �5	ل. :� 
	���:�ا+�� 
� ا


 ;+	5"< ���J
 1=%
�3�=���د و از ��د ��زده 
�د زی��b ز�E�� ��� ا.  


=�A ی	 
=�ارم؟ �C5* +=س�، +5���اب ��! ای* ه�5 زی<	ی�؟ -A�� ور	
 A+ا�: . 

�M; داد��د و +@س; �	 +5��9�O �� ه�D5	ن ِه* ِه* ��	3 ،���:  

 :هEار 
	ر +-@�A�@-+ ...�� A؟... +-@�A؟ -

  �� +=س�... ه��9 +=س�... و��دش... 3	9 ...در ��ا


	روی�  "	ده و  �� ����ه� >� :�ا+س���، ��د را �%� �"=�+� و در 
�ا
� ا
%=1 '�ار  �

�9�O �=�از و �'	9 �5	ل �
در ای* �=	ن . زاده ��ش ���  @�>"5	+� ���ان 

از . ��د
	ری� و ا
�وان ا
%=1 را �5� �	�س��9 ��ه	9 ��>, 
�ف هA ��دا+�


�ف؟ 
� ه� �6رت ا�س	س ���	 :5	�	9 ��]� زی 9	���
�د ی	 از  1=%
<	9 ا

�+	ن  ��� ویKه �
. ا9 
M"=�دا���� �� ا��Y<	ل ا
%=1 و روC5+ 9=* و ���ان او 

  .زاده >5"	+; را 
� ای* زی<	9 زی<	ی	ن دو�� و ِه* ِه* ��	ن �3�=��5	ل

�ن ه�5 ز����	 را 
<M; �� روز9  5	ن �� - Aدی�

�د �� 
Eر ��ی* دروغ .  sری	:

���ز9 و. :�ا ز�� و +	3	f +5	ی	+�+��
 ���@ �� f	3	+ �"ا+�ی��3ورا+ .

,<�������زK� �: 9راه� �9�C ا�
در ای* د+=	9 . :�ی*  5	+� در ز��� و 


	��زی<	ی� +5� ��@J+ 9ز����

	ی� روز9 در 
"�ی� ره	ی�. :�ا+� ز��� و  ،���ی	


� زا+� در�ی� و از ه�   �: �

�ا�>%U
 .5	ن 
�9 �� +س<� 
� :� دا�� �3زش 

�+	ن زی<	 
�د و �	د�	+	+� �
 1=%
ا+�ا�� >�	ن +-	ه�، :�ا 
� ه�س و �رزو ��. +-	ه ا

زاده را دری	�� و دو ا
%=1 ای* ه�س �5	ل. �� در ���G;  =�9 و 
� ��د 
@"	ر9

  د��	+; را  "�د و  @�؛

- �� �� ��
� ی, +-	ه ��اه� در �E0GیEم، از >"5	+� 3=�ا ��
��J ا ،9�  A��

��	
 .��A ای* �رزوی� د�� ی	���� +=س� 5	ن ��. 
س��ه 
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�	ت هA :* ��. +�، ا�	زه ده ی, 
	ر :� را، ا
%=1 را در ��Gش  =�م -	C� *ای �
 Aده

:ح75 هEاران 
	ر �0اب و �&	زات 
� ی, . �� هEاران 
	ر در �:; دوزخ 
س�زا+��م

 .ارزد�ح]� ا�س	س  ��	�C=3 9ت ��

��9 ا
%=1 ��ا�=� �
ا+�ام را د��	+; را  "�د :	 �ن زی<	:�ی*. ای*  @� و دوان دوان 

9 +-���ا�	 ه� >� >�e. در ��Gش  =�د و 
� ��د 
@"	رد�C=3 ،ا+�ا�� . �C=3

���ه . اش روح و روان 
�دا
%=1 �س5	+=� +�ا��، ه�5 b�	G �Y=Y� �
�&	ز، 


�د �� �	+� . 
�د n	

� د��; +5�د��; را  9�C=3 	�رد، ا	"@
���ا
%=1 را  . ��د


�د :	 �ن را 
��ازد، ای* د�� وا�	+�ه 
� �6ر:� 
���رد  1=%
دی-�ش را 
ص�رت ا

�ن ��و ��. ��د+5� �

� .  ���ر�� و از �ن ��	=��ه=� :Zش و ���"�، 
�ا9 د

�
ش  ����،  �ی�  �ی� ه�ا را در ��G. ا+�ام و �6رت زی<	9 ا
%=1 �	ر�ی� +�ا��

�=�ه�ا را ���
 .�+	"� bY0 �
زاده �3 
�  �ش �5	ل. �9�O دو د��; را  ��� و 

  :��	ن  @��3

- Aم و +��ا+س��=��� �: ��+	� A. �* ه�ن ���ز�	ی� �� دی-�ان �ز��د+� و از �ن :�، 

��د9 +<�د+� .��
س=	ر، 
س=	ر زی<	 1=%
�ن >�	ن زی<	�� �� د��. ا ����ی	

 .+-	ه; 
س��ه 
	ش
� . +=س�

دا+س� 
=�ار ا�� ی	 در روی	 و :M=7، >"5	+; را 
س�، 
jg زاده �� +5��5	ل

  .  %�ی; :��=� و 
� هt هt ا��	د، دو د��	+; را 
� �6رت �"�د و زار زار  �یس�

�	��؟ - ���
��؟ >�ا +<	ی� ��ا3	ی; را �Gق �  ;��G� >�ا +<	ی� در 

 .ر+&	+�
%=1 را ��ات ا
	 ای*  �ی�.  �ی� �E0 !*CیEم -

- A+	� از �:EیE0 t=�+��ا+س�A در ���G;  =�م، ا�	 ��ا3	9 .  �ی� �* از AG +=س�! ر

ا�س	س 0&=<� د��A داده، . ��Aو��دش در �* �%�ل ��ده، از �	د9  �ی� ��

 ...امزد �  ����ام، از �=U	ن��wE� A� از ا
%=1 ��ها�س	س ��
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	 3"� د��	+; ا�C; را 3	f و � �O
��OI 9��M>� 	
��=E از �9�O ", ��د و 

�=��3:  


=��؟ �ی	 �	خ ا
%=1 در�ورده+5� -���
 ;:� A��  و A"< از 	ی��ی�؟ �ی	 :O@* ام؟ 

 ��دم، �=U	A+؟
ً
Z6ا 	ی� �=U	+� دارم؟ 

- �
ه	، ه�5 �	 ��:�. ایAا9 �� ه�5 �	 3"� ��  �ا���ا9 3"� ��  �ا���:&�

ه�5 �	ن ���یA �� ا
%=1 را در ��Gش  =�یA و . ��
=ه�5 �س	+� �� در ای�&	 ��

A=ا+س���+ .*=�D5ه �
 A. :� ه�1 را �� �=%

=��، +5�ای* زی<	ی� ا �Y=Y� �+ا�:

��	
 .��در ای* زی<	ی� +�0� '�س و +�0� �E&Oه . �Y=Y� +=س�، �&	ز9 ا

�O	دت . ا�Y=Y� 9 و �	دی� +�ارد+J@�� ا�� و ه=� �E&Oه �
���ح	ل 
	ش �� 

9�� 7w	+ رت، . دی�ارش�+ �
ای* �O	دت 
�ا9 ا+س	ن 
� +�رت، 
س=	ر، 
س=	ر 

����Cش را 
C*، �=%=	رده	 ا+س	ن 
� د+=	 ���+� و از د+=	 ر���� و 
� ای* . �=س� ا

�س	+� �+�=�� ،����	=+ �� .ه	ی� و در ��اب ��+�ا��M	ر9 �� :� د�� ی	���، د

- �� ��>� �	د�	+� از . �	+�+� و �* �<� ی	���A<� �=%=	رده	 ا+س	ن 
�.  �ی�را

��"=
 .ا�س	س  ��	 دارم، روG 9%� ای* ��ه د�	و+� هA ا�س	س ���	 +�ارم. ای* 


	ز�	+�ه ا�, ،;��
	 دو 3"� د �
ه	ی; را �", ��د و +-	ه دی-�9 

1=%
�ح���=E و >"5	+� �	د�	ن 
� او +-�یس�ا 9��M>� 	
��C: 9	ن . ا+�ا�� �� 

 �+	"+ �
  :ای* ��داد 


	 :M=7 �=س� ا��، :&سA در �	ر . ا+�وه� +�ا��� 
	ش - 	J�: ،*� �
ا�س	س 

�* هA د�A . اما+�وه-=*ا+�وه-=* هس��، �* هAا9 +=س�، ا � >	ره. +=س�

��ا�� ، ی, ی, �5	 را در ��Gش 
-=�م و در ��Gش +-	ه دارم و 
� ��د ��


� �دا+�؟ ا�س	س  ��	9��. 
@"	رم ،��ا�Eای� و ای* �دت و �ح<� ��ا+�ام دو

�� - �	ی� از رو9 �س	دت -ا�	 ��او+� :<	رf و :O	�� . ��د 
��Jی* ا�س	س ا
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�	���، :5	م د��ار9 *C5�	+ را 	5� 	

	 �* را
�U �س5	+�  	5� �U
ه	ی� �� در را

��از �ن . ��ده» دو 
� هA ز+�«
� اZU6ح ��د:	ن �=	ن �5	 و �* . ا��، از او

�� ،��"=
 Aه A+@� ه 	رده	ا9 �=%=�
�	زد،  *C5��=G Aدی�ار ��ا ه ����ا

�	�� و ا�6ار ��اوان دا�� �� ا � زی<	ی� ��ا �� *C5��=G و X'�
 	
 ،���=


. �&	ب 
<=���، >�ا �� ا � 
<=���، �=@�� دی�ارم  �د+� و از او رو9  �دا+��

 �ی� 
	ور��د+� ��ام ا9 �� در
	ره ز�����ا�� در �&	ب 
5	A+ :	 ه� ا�س	+���

�+	5
 .��
 b=:�: *ی�
�دم، از +=�+e و ری	 هA �� ��ه، :�J	 I	�0 ��او+� در 

��او+� 
� ای* +=�+e و ری	 د��Mش ا��، ا�	 ای* +=�+e و ری	 �	یس�� . 3=;  =�د

 .زاد +=س��Mص=ِ� �د��

�O���9 ��:�ی* دی-�9 �� در �ن �&�P� 1%ر دا���� ا���C و  �

�O روی; را  9


� �	+� را�� . زاده را 
� ��د  �ا��و �5	ل �����C: 9	ن داد و د A9 ه�O�

  :زاده و  @��5	ل

  ه@�	د ز�� از +]� �%t در �&	ب
  

  A=�� 	رو9 و ری �
 �� ��0	I ز ��J
  
  

�ن �	+� >� �5	ل �
 ���  .زاده  �ا��� �� و ز�E�� دی-�9 ���+	 J	ن د

  �� ��ر �� �6  �	ه ز اG=	ر در �&	ب
  


� رو9 و ری	 ����   �� ��0	I ز ��J
  
  

ا��ی* �	�^ �=�از9 را ��	�� �� 
� زاده �EGس�ا9 
Eرگ �=�از، �15ای* 
	ر �5	ل

9�J"5ل ه	>Y��
�دا ���	�� 9�O�و ای* �	�^ �� د�� را��; را 
� �	+� . اش 

	�; ا9 د��
	 دا�� �� +3	رهزاده ا+�ا��� 
�د، د�� >� را 
� دور  �دن ��>� �5	ل

ا9 در د�� دا�� ��  	ه� ��دش و ای* �	خ +<	ت �	م 
	ده. �	خ +<	ت 
�د

���� ^��"�د �� او +=E ���0+��=� و  	ه� 
� �<	ن �	����
���M>� 9�O ز+	ن . ا9 

  :زاده �3�=�از �5	ل

��د9 �� روز9، �9�O و �	�^ :�ا در �=	ن  =�+�؟ ای* �O	دت 0	ی� ��Cش را �� -
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 �* هA +"�ه �� �6 �	ل 3=; از ��ز+�م �	�^ ز+� 	+� ه=� �1 +"�ه، 0	ی�

 .��دم

^�	� �
  :ا+�ا�� و  @�
�O روی; را 

�ن را ی	��� �� در �=	ن �* و :� 
	�� و ا
%=1 در 
�ا
�ش - �M
 	� t=� . ای* ر

�=��3 9�O� از 
ً
Z
	Y�� ^�	�:  

�ی	 :� 
�د9 �� او را 
�ی* �	 �ورد9؟ - 

- �� .� ��دش 
�د��ا�. +� ��دش 
�ی* �	 راه ی	

- ��
�ی* �	 راه ی	 �+�-<. 

ه	9 ��ی	9 �دم. ی	
�ا+�ازد، 
�ی* �	 راه ��ه� �7Y0 1 و ��Oرش را 
� �	ر -

��اوان 
�د+� �Y=Y� .�� و +@�ی* '�ار *O� رد�� 	راه ا� 	ی* ��
���� �� �<	دا � 

��

�ا9 �ن . زد+� �ا���� و �:""	ن ��
="���	ن را رو9 ا+<�ه� ه=Eم ��. ی	


س��، ���	ن ���ه 
�د �� Y0%"	ن را 
� �	ر �<�+� :	 از �:; ه	9 3="	+� �<�ه�د�,

��+	5
���، ا+&=7 ��� را 
� ی	د �ور �� 
	 ا � ��ف ��ا 
	ور +5�A�J� . در ا�	ن 

 ��
�ی* را
�ا9 +	دا+	ن 
� 3	 ��ده« �6ا�� ی	د �ورده ا �"J
 »ا+� +	دان 
5	ن، �� 

��، دا+	��؟ �ی� ه� �1 در ای�&	�� - 

 ��اه� +"	+�	ن دهA؟��! �ر9، 
�ون �, -


	 ا+-"� +"	+� ^�	��� �� �+	-�M=ه��، ��Oر���ان و 
ً
ZY0 ،ن	ی	اش، دا+ ،��	��


� او +"	ن داد.  


<=* در �ن  ���، �=	م +="	
�ر9 را - .*C�
� ���	ت �<	+; >"A ا ��. در

���� �< �
ر
	0=	ت �@���=A . E:�ا+ �ی�؟ �* ��:�ا+� از ای* ���	ت دری	


	 >�� واژه، د+=	ی� ��Y=Y را 
=	ن ��دش را :�Cار �� �0	
��� �� در ه� ر

 .دارد��
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�� را�I ��
	 ا+-"� د�� دی-�ش �ن ��9 �=�ان را +"	ن داد، ��دو .  


س�� +=س�
=�� 3="	+� او هA �<�ه
=��؟ ا��	د �M* را؟ ���� -. 


�O �=	+� �=�ان را +"	ن داد:  

- +� *=>
�ن �=	+� �=�ان، �9Z رو�� را �� ی, د�� �	م 
	ده و د�� دی-�ش  ،	&

:�ا+� از ای* ��. 
=��؟ �<	ن او هA در ���� ا����. ���ز�m ی	ر +�ازش ��

�� �< �� �
در�� د'� �*، 
	 �6ا�� . :�ا+A �ی�؟ �* �����	ت دری	

 : �ی���

  ا9 '�م 
� �[ ر��� �&	ی=�؟ �&	ی=�؟
  


=	ی=�، 
=	ی=��&<�ب ه5=* �	   ،��  
  

t=50 �ه	-+ �O
  :ا+�ا�� و ا_	�� ��د:� 
� �9Z رو9

- �� ��E�واز دی-�9 ز� n	����: 

   �دی�A<	ن ���ب در ��زه و �	 :"��
  

   �دیAی	ر در �	+� و �	  �د �J	ن ��  
  

�^ و �5	ل	� �
 �O
�C5=+ �� ن داد	و+� را +"	د� �%G د9  �ا��� و زاده	9 زی	ه

 @��� و ُ+7Y در د��، ُ+7Y ��و ��Oر���ان روی"	ن �	9 دا����، �	�� ��ZY0ء 


	ده: در ای* ��	ر و �ن ��	ر. ��=�+��� ،m6 در m6 ده	ان ایس���	اران +"س�� >��

  .دوش 
� دوش

�� �: �
زاده �'	9 �5	ل. ��د+����+� و �ن را �3 ��ر�=�، >	��ان ���� و'�� �	�"	ن 


� دور و 
�ش+-	ه� �3�	 و ��ی	  ;�: �
ا+�ا�� و دی� �� ه� �1 از د+=	 �� ��ش 


��� را ��دش ��	�� و 
��� دی-� را �� +5��� ،����	�� از ارزد در ای�&	

�� ^��9�O و �	�=�
� ی	دش �ورد ��. �3 9�O�:  

ا+� �� 7Y0 و 
�ی* �	 ���ه. ا+� @�ZY0 Aء و ��Oر���ان در ای�&	  �د ���ه -


	ی� 3=���� 7Y0 و ��Oر 
�  �+�. , +5+ �5&�� �UY	�O��+ر�	ن در ی �� ��ا9 ا

�� �C"� �

� �	ر .  �ای�
�ان 
=@Eای�، ا � +=@Eای�،  1=%
در ای�&	، در ��Pر ا
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�5<7 زی<	ی� و ه�� ا��ا��� و 
�ان ا�Eوده ���� 1=%
اش ه� �ح]�.  �دد، زی�ا ا


� ��Oرت �� b�C� و ��در ای�&	 :5	م ه��ه	 و . ی�ا�Eا
=; از �6 �	ل ��ر

در «>�� 
	ر، ی	دت هس� >�� 
	ر 
� ی	دت �وردم �� . ه	 ��E��5 ا��دا+;

��ا3	9 و��دش ه��9 +=س� �� +=س�« .�O'ص=� واM� �
اش در ای�&	 ا+س	ن 

�� ��
س�� 
� �	f �	�=�ن ای�&	 �	t%5: 9 و >	�%3�� و 3="	+� �<�ه. ی	
�د

در ای�&	 ��دت را 
	 او 
�ا
� و . ��و��9�M +5�1 در ای�&	 ه=� �=ا
%. +=س�


�ادر ����=

� در ای�&	 را��; را ��.  ��0	I �
 �ی�� و در در 	ه ��او+� ا�	، 

ی	
� و در���، در �+&	 :Eوی� و در ای�&	 را��� ��. ����رو9 ری	 وادارت ��

e+�=+ .�� دروغ 	� �
 ����=3 �� Aو دی�ی Aدی�
 	&+� . ��� @�	 هA در 

 .��د+�
	 دروغ :=�
	ران و 
5<	را+5	ن �� -


� �	 دروغ �� - sری	: ��ه��ز .  @���، ه=� >=E را�� و در�� +<�د�ر9 در ��ا

�5+ Aدروغه ،��
�دار+�، �7J ا ��ه	ی"	ن �	��ار:�هA ��اه�� از دروغ د

0@�� د�� ��Pت �%=5	ن را هA ا�	 در ز+	ء و 
�» ز+	ء �C*« �ی�� ��. ��د��


��+�، ه5	ن ��Pت �%=5	+� �� �6ه	 زن از 3"� ��»9�Y0 « 9«و�Y0	+ « در

ا���C و 3	ی"	ن ر�� و 
� ز�=�"	ن ��
	ر 	ه; �ح<�س ��ده 
�د �� ه� �ح]� ��

ه5	ن ��Pت �%=5	ن �� �3رش، ��Pت داود 0%=� ا�سZم 
��Jی* و ... را ه�ا

��	د و د���ر�� e�� ان�=� �
 داد در m6 اول '�ار  =�د و�	دار:�ی* ��دارا+; را 


�ود 
� ز�=�; ا���C و  �� �+	� �'	
:	 �"�� ��د و ه5س� زی<	ی; 
�ا9 داود 


�د، . و ای* ر��	ر +	3	J�: f	 ز+	ء +<�د... 3	ه	ی; را ه�ا Aد، دروغ ه�
 Aدزد9 ه


�د Aه �H	>� و �+	=�. 

�را�� ��M	ن �9�O را 
�ی� و ا�Eود 	
 ^�	�:  


=��را +5�در ای�&	 ای* ��Pات  - . ��	Oری�	

�ی* ��Pت  �"J
�	ی"	ن در 

����. اZن، واوی	ن ز�� �ی�� از �"�� و ��ا��وز ��. د+=	9 ا��وز 3=; از 
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�"�	ره	9 ا��وز یC� دو :	 . ��د�	ن د�	ع ��دیA، و �+� +	
�د�	ن ��ده 
�د+�

���+� و �دم ��در ز�	ن �	 ��. +=س�Cی f	� ب و� 	
س	ن �"��� و ای�&	 را 


5<	ران ا��وز ا�	 ��ر�� و 
=5	ر��	ن و ی�=A. ر������د+� و ���� Aرا ه �+	�

������ .;:���ز�; +س7ه	ی� �� �� ���C�ا��Y%M ه	9 �ی��ه را هA +	'صا


� . ده�:ح�ی7 �� �M����� و درب و دا�Gن ��، 
	د  E=< �5ه �� Aه �و'�


� �	ر ا�� و . ��5 �	��=Aا+�از+� �� �د�=	ن را �زاد و �O	د: %� �� �%Y0 � ا

ه	 و دروغ ه=�  @�	ر 
	nی�. ه��9��5، 
	ی� هE=< �5 را ��رد ��ال '�ار ده�

��C+ ور	
زاد  @�	ر ای* �Eوران را 
	ور ���، :	 روز و روز 	ر9 �� �د��. �	زا+"	ن را 


	ی� روز9 ر�� �� ه� �1 ��ات ��� و ��ی	د ز+�. ه5=* ��اه� 
	�� �� هس�: 


�داری� ���دم از دروغ و +=�+e د ��

� ای* ! ا9 د��5	ن  e+�=+ دروغ و Aا � ه


�ه	 از ز+� � �د��زود9	�+�
ا
O	دش، �	+�� ا��وز  س��ده +�Mاه� . زاد رو9 

�+	�. 

  :زاده �� از ای* ه�5 ا�"	 ��G 9ق در �=�ت 
�د، 
�  @�	ر �	�^ ا�Eود�5	ل

- �
�3�=� �� ا � ی	ر و ی	ور �ح�و�	ن و �3ده از ��او+�در ای�&	 
	ی�  ��	Oری�	
 

A=9 ی�	� �
+�ا�	+�، ای* ه�5 �	+� �	+� و 
��	+� و _m=Oر+&<�ان ا��، >�ا 

 	�
دزد9 و دروغ و ری	  
�3	 ��ده ا��؟ >�ا ای* ه�5 ��=س� و �%=س	 و �س&�، 

 ��ده ا��؟ 

����ا+&	م +�=&�  � 9�O�  :و 

- -
 ��J
ا
=*«�ی=A ا�%� �X ا�C	ذ
=*، ی	 
ّ

�Cا� X� �%حس�س . »ا�� 	ای* اد0 �=O'وا

���A ی, ا�C	ل در �	ی� ��او+� ��O	ل از :� دل 
	 دروG-�ی	ن +=س�، د��. ا

�
 �ی	ن �}	ل ��د را در ا��=	ر k	�5=*، دزدان و دروغ�	رش هس� �� :�ا+	ی� 


	 ��ا�� >�=*  �دد، ا�	 ���+�، دورش را  ���	ی� از اول +5�. '�ار داده ،���


�ی* :�:=b او را 
� ���� ��د وادا���� ،�+�=�����د+� و �3 ��. :t%5 و >	�%3
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�	ر 
� �	ی� ر�=�ه �� ��او+� 
	ری�O	�� +	 Eی� ا�� ی	 در ���� ای�	ن 
5	+� ی	 

�=%�،  �+� ��د را ��خ . ا�	 ��أ:; را +�ارد. هE=< �5 را در هA ریEد 	

	ی�  	J�:

ده� �� ا��0اف ��� �� دی-� ا��=	ر در د�� ه +5��Gورش، ا�	ز. +-	ه دارد

�+�D ��  @�� ا_	�� ��A �� .��دش +=س� �

-�ار،  »*=5�	kا A%k ا�%� ا« 

  .زاده 
� �=	ن ای*  @�	ر دوی� و ا_	�� ��د�5	ل

n ،�>%Iزم 
�د ��دش هA در ای�&	 ا � ��او+� 
	ری�O	�� از 
�� 	ن �6ا'� �� -

 .داد�6ا'� 
� ��ج ��

- ��� +=س� و +<	ی� 
	��� ��را�I ,ی �، ه=� �6ا'��ن را .  �ی�ا � هA :�ا+	ی� 

:  �ی	ن را :��M ���، ا+�]	ر ای* هس� �� 6	د'	+� ا��0اف ���+�ارد �� د�	ن دروغ

�=��
�	��� +=س�! ا9 ��د�	ن، 
� دادم  A���7 . �	ر9 از د��� t%� �
�	ی� ا � 

���� ,5� t%� و از ��� ,5� 	
 ،��:�ا+س� :�ا+	ی� از د�� +	ن ����ا

�

�دم ه� :&%=%� �� ��. ر��� را 
	ز ی	 �_	� �� Aی�-
��ا�� در �* از ��دم 

��ودم. �Y; روا دارم �O� ن ه�5 +}� و��ی	 ��M	A+ را +5�. در 
Eر �ا�� او  A+دا

 A�@  �+	'د	در و6@; 6 �� �=��» b��� ;�0	I �� 7و� E0 ا9 را�� ���

� �

� ا�� و �'�C�5O+ ی�E� ا+�رش« ��؟ �ن >� در �+&	  @�A از رو< 9	�%3


�د �� +س<� 
� او ا�س	س ��. و :t%5 +<�د �����دم و ای* را در �	�� از رو9 دو

�
A�@ �C �� ��د�	ن از د+=	 
ُ

� �
ا+�رش ا��	د+� و ای* �E� ،�Cی� +�5O"	ن �<� 

����  ،�"+�
ی�یA �� ��او+� 
	ری�O	�� :� از  ����  �دی�+� و �	 د>	ره:� و 

��ش ز��دی* 
�ا9 �د���
��ا�	ن را ����د �� >	ره و 
�زاد  1C0�
+�ا +-س��ا+� 

ه	 ا+س	ن �� ��او+� د+=	 �3 ا�� از �=%=�ن. ��ش 'حU� و '�7 و G	رت 
-س��ا+��

e�� در  =� و دار 	و ی �و :"�- �-��ه	ی� �� د�� را �E  �Cار+� و در اوج  �

��+�، ا�	 �+	ن �� �E  �Cار او �=�+� و +=س� و +	
�د ��ا��وز+�، �� ��
� �	را+;

�5O+ ق در�G ،ش ز��دی* +=س�������اش 
	غ 6<	  �� ��	J+�
�ا9  	J�: ا+� و
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 .  س��ا+���

�� 9�O���	�� از ��	ر�	ن  ��� و ا+-"� در ای*  @�-� 
�د+� �� �	9�0 �� 


� +�f د�	غ  �ا�� و  @� �
	>�:  

ا � ای* . ��او+� :<	رf و :O	�� ه��ز ز+�ه ا��. �%�9 ده	+�	ن را 
-=�ی�. ه=1 -


	ر �*ه	ی� �� 3"� ��ش ����ف ��	'	

=	ر و  �� ،���
 ;��  �
. ز+=�، 


	��، ا��ار را در دل ��د +-	ه داری� ��J
 .�	ی� 


�  �دن  ���5� زاده، �9�O و �5	ل. ، از �+	ن دور ��»�	��� +<	ت«�	�^ �=�از د

�	ن و ���� و ی	 �	�
 ��	Oری�	

� واه�5 ا��	د+� �� �<	دا ا:J	�	:"	ن 
�  �ش ��Pت 

*=<�>� Aن را از ه	ر�	و روز  �+	ارش ده�� و ز+� E  ���	
 Aه 	ی� ای�&	� �� 	ه

A=ر �0اب ا�	و د> ��+	�	a

�د. �	ن  �دا+�� ����  
ً
	O'د، وا�
. ا�	 �	ر، از �	ر  ���� 

�=
راه �+	ن 
� . :�ا+س��� 
� دل 
	ز �دا+��ون ری��M و 
�وز داده 
�د+�، +5��+�D از دل 

��9 ��ا، دی-� �C5* +<�د .�5+ *=�< ،Aن ه	د�"�� @���، �	ل �� ��. ��ا

�ن را دی-� در ��د ! >"5	+5	ن 
	ز ��ه، >�ا د �
	ره 
<��یA؟ �0	U��ا�C	ن و ا


� راه ای5	ن ��ر��را+� 
	ز  �د+5� �� ����
	ی� دل 
� دری	 ز+�� و 
� . +�ی	 ،1C0 �


راه 
� دا+; و ��	��، �3 از ��از و +"=b هس�، . ا+�، ادا�� ده��راه� �� ا��	ده

ارزد و �	د9 و ��ت و ر_	ی� ��-Zخ هس�، د��ار هس�، ا�	 
� ز��5; ��

 ��ی�  @�	رای* ا��5	nت و :Z=Mت ��Cت ��:	ه� �ورد �� 
	 . ��دش را هA دارد

  .زاده در هC� Aس��5	ل


-�ار در �ن 
5	A=+ و د+<	�; ��=�A	ل �� 
�ی* راه  �ای=�ه - ،Aدر ای* ره-�ر . ای 	�

���زش ی	��=A، ی, د+=	 ا��ار روز 	ر 
�ای5	ن ��C	ر �� . A=5ن :صnاز ه5=* ا *�

A��. �	+A �� از او درس 
=	��زم:	 �+&	 �� �="�د، در �ح�P ا
%=1 ��. ��دم را  �

�� Aد�A�� �>�	او �ص 	
ا��ار ازل 
�ی*  �+� �C@��� . ��اه�، �}7 ی, �<�+-	ر 

�� .ا
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�"m ای* ا��ار، در در 	ه ا�J� �=س� +=س�، :�J	 در . ا��ار ازل یC�، دو :	 +=س� -

����اه� 
�ا+�، در �	�� �� زاد ه� >� ����اه� �د��ا
%=1 ��. ای�&	 �C5* ا


��د�� ����او+� :<	رf و :O	�� ه� در9 را 
�ی*  . ;�از ا
��ا�Y%� 9 ای* �3

�����، >�ا  �
�M
�����، و  fن داد و :�@1 و :ح�	د �� ��او+�9 �� ��


زاد ��&C	و و �3�"-� را از ��د >�ا �د��. ا��ار �%�Y و ز+� � را J�3	ن  �ا��


�ا+� ...*=>
�ن را  9�%J3 ،�+ Aن را ه��ن  ��� را +-	ه �*، +�  ���، را
ً
Z{� .دش�� 

... دا+�  �	ه; >� 
�د؟��. »از او  "� �� دار 
%��«��ص�ر 
* �Zج : هس�

 .»��د���; ای* 
�د �� ا��ار ه�ی�ا ��«


�ا9 >�؟�* از ��دم �� - ،*�@J+ ار ازل را�����ش >�؟ ای* ه�5 ا A��3 

�	ی� 
�ی* �	U� �� �I	ه	ی� را �� 
	 '%J�3 ،�� bC:�� X�6 A	ن 
-�ارد، 
�ا9  -

�رد، ای* ر��� .  و >�ا +5	+��س� �	9 >�ن Aاه�� �� -و'�� ��m"� �6 ا��ار 


�ون ��-�� دراز دارد  ;�� 	ندا+	ی� �د�=. ی	
�ا��� و دی-� 
�ان د�� +5� از د


="��9 دارد :	 +	دا+� و +	 � 	ه� �+	ن، �+	ن �� �� ���3��� و 13 از ی, درد

;��3 ،s���ی��ه	9 دی-�� 9�3	�. 


� �	ر �ی���Aا�	  5	ن +5� - �

"�ی� ��Pل و ��&C	و ا��.  ای* �=�ه �	ر، :	 ا .

�ن m"� ار و��
� 3=; . ه	��در �س�&�9 ا �%3 �
ا
��ا �هس��،  	م 
�  	م، �%3 

ا�	 . ا+�ه	 ا
��ا �هس�� 	م. �وردا�	 روز9 :� و :�9 �	��ا�Y%� 9 را در ��. :	زد��


%���3وازا+� ��اه� ا+&	�=�ه	9 ��یX وه	9 �هس��، 
� �J;روز9 ای*  	م . 

- A=+	5+ ز	

� راه5	ن ادا�� ده=A، از �ن  Aداری �@=kو ،�� .ا � >�=* ا

 >-�+� ادا�� ده=A �� از �ن 
	ز +5	A=+؟ -

- A=�="�
 1=%

سa	ریAه� >� ��. 
	ی� در �ح�P ا �I	� ش و�  �

	 او .  �ی� 

A=�	
 . ا�Eای���5	ن ��اش، 
� دا+; و ��Oه� �M* و ا�	ره. �ص	�<� دا��� 
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��و ر���5	ل �C� �
�ن را . زاده، دو
	ره  7� �� �=�در ای�&	 ی, د��ار9 
� +]�ش ر

9 �3�=�. دا+س�+5��O�
	 �5� :��7 و 
	 :�دی� از . 

�; >�؟ ا
%=1 و'� و . �	 ��	د � �����* داریA.  ای* از �	 -�I ن�ا�	 

ای* ه�5 و'�، 
�ا9 ای* . +��دارد؟ ��ا��; را دارد؟ �	���Iاه	ن او ��اوا���%6

 ه�5 ��:�، از �&	 
=	ورد؟ �-� روز >�� �	�0 دارد؟

�د�� - 	
 1=%
زاد �د��. و'� و ا�C	+	:; هA ��@	وت ا��. زاد ��@	وت ا��ا

�	�0 و'� دارد �� 
�ا9 ��اب و ��راf هA هس� و از �ن >=9E �٢روزا+�  

�5+ �'	

�ه	 �	�0،ا�	 ا
%=1 روزا+� �=%=�ن. �	+� ،Aی�-
 ��J
+J	ی� و'�  ی	 

و'�� 
	 :� در ��ه د�	و+�  � . ه	 750 ا��ه� �ح]� '	در 
� ا+&	م �=%=�ن. دارد

������ . ز+�، 
	 دی-�9 در +�f ��ه �رارات و ��ن 
Zن در  @�-� ا �6��

��
س=	ر ا Aرا+�ن ه	. ��د�� 	
 A1 ه=%
. زاد '	
Y� 7	یس� +=س�ه�ش و �	�]� ا

زاد رو9 	+� و �5	ره ��	��	�� و +	م �3ر و �	در ه"� �=%=	رد �د��او +	م و +"

���0 ا��اج . ���
� هEار و >J	ر�6 ز
	ن د+=	 6ح<� ��. ز�=* را از �@^ دارد

 =�د و از �@^ ا��، ه=� ا+�ازه �� - از ه� +�0"	ن -و ا+�ار و ا�6ات را 

9 �=�ا+	ت هس��� �� از 
س=	ر. ا9 +=س� �� +"�	�� و �Iل ��50	ن را +�ا+��"�ه

�	ی; و ای�5� 
�+� و 
� او �3	ه ��زاد ر+[ ���زار �د����ور+� و در �	ی� او از 

��� و  و �+	ن را 
	 ای* ا�A �6ا ��- او 
�ا9 ه� ��ا�"	ن ا�5� J+	ده . 
���ردار+�

 . �	+�:5	م ای* ا�	�� در �	�Iش ��

��او+� . س�، +�0� ��ا �+� ا�� �+� :�ا+	ی�، در ��زه ا�C	+	ت :� و �* +=ای* -


�� 	+;«ه	:<	رf و :O	�� هA ه� �ح]�،  ��; 
� ده	ن �=%=�ن «��. دو��� ا

در _5* ای* . ���داش را ������ �� ه�5ه	 
� در 	ه; د0	 ��ه� �ح]� �=%=�ن

�ورد��اه� 
�:�ا+� و +5��� ه=�CDا�; را +5�. 


	 ��OI و ��	ی� 
�د ���در �	�� . �	ن روی; ��C ��د+� و ���ی�+�ه� دو. ای* ��%5 
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�� ���ن ا_	 �
 9�O�  . ��د�� 


	 ه5=* ا
O	د ا�� و ای* ا
O	د روز 
� روز  "	ی; �� - E=+ 1=%
در . ی	
�:�ا+	ی� ا


� ��ا ��
��� ز�=�� 1=%
ه	9 دی-� ��ا از او در 
��� ز�=��. >�
�ه	 :�ا+	ی� ا

����  �"=3. 

  :زاده دو
	ره 
� ��_�ع ا%6� 
	ز "��5	ل. :�ا�t دا����ا+�ی"� ه� دو�	ن 
	 ای*

- A=1 :* در ده=%
���زش و �ص	�<� ا �
 A=��C
 از >� راه؟. 13 

��ازی�9. �	 هA هس�راه n�I+� ا��، ا�	 در ��زه :�ا+	ی� - 9�� �
 Aوی�
ه	 و 


	nی�����C ��. ه	9 ��د�	نه	، 
	 د��ار9ه	 و ��-Zخ 9�� �
��A راه5	ن 

���	
�ن �Iف. 	ور  �
 	&+�
�ویA از  .A=�="�+ 	3 و از Aوی�
. 

����ه	، 
س=	ر9  ���	ر9. در �=	ن راه 
	 ا'�ا��  �+	 �ن ���	 ��+�. ر���� و ر


س	�	+�	+�-����ی	د . زد و ��رده	 و �"	ره	 را :&�
� ��د+�. ه	ه	، 'حU� و  �

	س را 
� 0<	دت و ��+; و ر��ع و ا��ه	9  �+	 �ن، �%tه	ی� �� از 
	9n ��	ره��ذن


�د،  ��	 هA . ��ا+�،  	ه� د��"=*،  	ه�  ���Mاش 
�د�&�د ��ا �� 	���در راه 


�د Aه �C"� و �
�Iد، ر�

�د.  Aه ��E7 و ز�=� 	ه� >�	ن . �"Cس	�� و 


�، �� در �=سِ� �0ق ��د �", �� �b و ز
	+"	ن را ���I>�=* ر �ه	  ،�+	��:

در �=	ن راه از ��Jه	�O� 9و�� �	+�� �5=* و �	��� و �%M	ل و . ��+��Gق ��

�+J	 ��ط وی* و اِ ر�س�&	ن و  �
nری&	ن 0<�ر ��د+�، �+J	 را دور زد+�، زی�ا د��ل 


� �	�"	ن +E+���. ا��=	ط +<�د�  �� ���  	&+�در ��Jه	9 .  @��� 
	ی� �هس�� از 

;:�در 
��� ��Jه	 ه�5 . �از9 رو+t دا��ا+�3ا��� و :�پ
	ز9 و �"@"�دی-� 
	زار 

�=��. زد+�:��=�+� و :�9 �� ی�Cی-� ��از ی�Cی-� �� �
ز+� و ز+&=� 
��� دی-� 

ز+� �"�gل 
�د+� و در �+&	 ه=� �1 را �t �	د9 و ���ه +<�د و  �+� ز+� و '�5

Z6ح و �ص%ح� :� در ای* 
�د �� ��C+ �: b�، �	ی� 
��J از . ��د+���-س	رش ��


�5	ی� *=-5G A. ه�5، ای* �� ��دت را ه�ن �	؟ ��د��ا9 >�
 AGدا+س���.  
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�	ن�9�O و �5	ل�
�د+� �� �� "	ن  ���
� +]� ��زاده >�	ن �س�� و �� �: 	: ���

. ا9 د+[ و �رام  "��� �� در �+&	 :�'m و ا���ا�� ����
� د+<	ل  ���. �	نز+� �


�د+� �� ��	ر در��� دراز Aن در ه	ل .  �"=�+�>��I �
ا���ا��"	ن >��ی* �	ه 

  .ا+&	�=�

���� �5=	زه	��
�G	ز 
J	ر 
�د �� >"A  "�د+�، ��ا9 �"=�+� و 
� راه ��د ادا�� 

  .داد+�

=�
� دا��� ه��و�; ر n	���+ .����
	n ر 	&+�در ای�&	 ه�ا ��د . �هس�� و 3=����،از 


	ره �P	ی� و�=X و �سUح در ه	G 9%� ��ه، 
� ی,در �ن +EدیC�. ��و ��د:� �� 

��
�ا
��	ن 
�د،  �ی� ای�&	 دی-� ��ه +=س�، 6ح�ا ا . �
 E=� ,ی �
�<	ه�� 

 e+	>%  �+ ،�+دا	
��ب 
�د و +�  �+ 	&+�و��O >��ی* هEار ��� ��
X دا�� �� در 

اش ��e �	را9 6	ف و �5� از در �ن �P	9 و�=X ه=� >=E +<�د، ه�5. �س5%	+�

  .دی�9 و ه=� >=E دی-� را ه5=* ���Yط. 
�ف ��3=�ه

 >�Yر 
� G%� ه��و�; �	+�ه؟ -

��	ده ��ده . ر��ا�	 
� +]� ��.  @�Aدا+س�A ��ا � �� - ��>�	�� �
ای* ��J3 را 

���	
 .��
س�* ��ادH� ا��P	 و ه�ا . 

 >� ��ادH�؟ -

 . @�Aدا+س�A، ��ا � �� -

- �+ *��
�"=�=A ه5=* �	، �5� . ارم�* �� دی-� :�ا+	ی� راه ر��* و از ��ه 
	n:� ر

A=�� ا�����
�"=�=A و ���]� 
5	A=+ا � �	د�H. ا ،����C . ا9 در ��ی	ن ا

 �"�؟��� ا+�]	ر�	ن >�Yر �Iل ����

اn+�]	ر «:  @���+"�=�9 �� ��. ا�	 ا+�]	ر ��ب +=س�.  @�Aدا+س�A، ��ا � �� -


� ؟ و'�5	ن را 
	 ا+�]	ر :%A=�C+ m؟ ا � 
�»ا�� �* ا��5ت ،A=1 هس�=%
 د+<	ل ا
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Aوری� .د+<	�;  �دیA و  =�ش 

 >-�+�؟ از >� راه؟ -

�ن 
�دیA �� ه=� >=C5��=G E* +=س�.  @�Aدا+س�A، ��ا � �� - �
 . ا�	 ه� دو�	ن 

�
���، د�� ��د 
� زا+� در13 از >�� �ح]� �9�O،  �ی� +	��ا��� و از ��د 


� زا+� در�ی��5	ل Aاو ه �� ����Cت، 
@5J�5J@+ ،� >"5	+; را ا .زاده را  � ���+

��و 
��د��و 
س� و از �5	ل Aاو ه ،���هس��، ا�	 ��5ده +�ا . زاده ��ا �:�6 	
 �O


 :داد

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	
 .ا�0ذ 


"	ره	، ��ض��� و �6ا9 �ب و  	
و د+=	 را 
� . ه	، >"5	+"	ن را  "�د+�ه	 و ��اره


	ره واو+� ی	����ی, . E=< �5ده�
 .زی� و رو ��ه 





 

  

 

  

  روای� ه���
��	ن و +=س�	ن را، ��	ر هA  �ا���، در ای�&	  �د:5	م زی<	ی��
�ورده ه	9  %س�	ن و 

��=�9، ه�5	 +�ا�� و :	���ن �س� �واز �3+� 	ن ر+-	ر+-� �� ای�&	 ��. 
�د+�

  .+"�=�ه 
�د

�5	ن :=�ه،  �گ و �=;، ا�	 رو9 ز�=* >�	ن >�اG	+�، �� از روز� رو�* در�"; 


� 3	 ��ده 
�د+� �� . 
="��9 دا�� �+n�I ف و	6 �ه�اه	� ،���	
از �	ور :	 

�<�:�ه	 . ر�����3+� 	ن +�ع 
� +�ع،  �وه 
�  �وه، ه�5اه �	ز و �ه�e د��"=�� رژه ��


�د+� Aب ه	Y0 و '� و ���ور و �
	G�� ز و	G و e"&�  غ وZ� ،�+د�
�����G	ن و . 

��ه	، ه	، I�I�ه	، I	ووس�3���ه	، 
�م. ر����ص	ن ر'ص	ن رژه ����G	ن +=E ر'

7>%
ای* هA 3	ی	ن �	ر . �	+�+�ه	 هA از '	�%� bY0 +5�و ��وسه	، ��غه	، �@	ش

ه	9  �+	 �+� از ه�ه�، �<,، '�'	ول، :��
	ز، دراج، b=���0، :�رو، +<�د،  �وه


	ز و �, ،���	�
�:=5	ر و ��ف و �O6ه و �6ه	 �,، ��غ زری*، 
ط، ه5	9�5'،9،  


�  �ش �9�O و �5	ل Aن ه	5"�زاده +��=�ه 
�د، ���+� و +�ع دی-� �3+� 	+� �� ا

��و���� �� 
�ا9 +�ا���، ��M ��اه�5 ای* �3+� 	ن 
	د 
� bg>G . رژه ر���� و  �����

���ه 7w	+ رت او	زی �
 ،���
�ا9 �. ا+��E �Cار9 
� �&%1 ا
%=1 راه ی	 �D+�زاده  5	ل

,+�U=� 	

�د+�، از �س� ه�اس  :	ز � دا��، ای* �3+� 	ن  ���ه	9 ای�&	 ا+1  �

�%� ،��	5

�  %�ی"	ن  �'	< ،��C��	ن را 
��C و  +�ا���� �� 
=	ی�، 
� ز�=�"	ن ا

 �Gرو���+"	ن 
� راه ا+�ازد، �3ه	�	ن 
���� و �<	
"	ن ���، 
� درون ��و 
�د، 
<%�O و 

;�	>+�
 Aه .  
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ه	 +=E �=�ان را �Eی* ��3	ن و ز+<�ر 0س7ه	، �	ها9 �	�� +<�دن �0ی�P �3وا+��

������	� .*C��+	ن را، از زی<	ی� �+	ن >�	ن 
�د �� :	
; +�را e+ر	ل ر+-	
ه	 �3 و 

��رد 
� هEار ای* +�ر و'�� 
� �3و 
	�"	ن ��. �	����د9، زی<	:� ��>�  5	ن ���ن

3	�=� و �+	ن ه	 �� رو9 
	ل �3+� 	ن ��+�ر در '�Uات ��اره:&Eی� . ��ر+E&: eی� ��

  .��درا �=1 +5�

. ه	ی� 
�د �� در ه� ��ام +�0�  7 دی-� �	��� 
�د+�راه 
	�DGدر �	�=� ای* �	ه


�+� و 
�@"� و �=M, و �	ه	
3س�� 
�د،  7 ��خ و +� 1 و +=%��� و ی	�5=*، ریح	ن، 


�د... �Y	یt و  Aن د�. ه	��U0ه5=* ����ه، ه��5"=* و �س� �زه،  �ی	ن :� و :	�

  .+]=�ز+�ه 
�د+� و :� و :	زه و در زی<	ی� 
�. >�� �ح]� 3=; �ب 3	�=�ه 
�د+�

�DG	
 9��ر����، در ��5 ه	 �	ه�اه ا%6� 
�د �� �3+� 	ن در �ن رژه ��در ی, 


=�و+="	ن ��-7�9�O هA �� ه	ی� 
�د+� �� ی, �6م در��	+; هA ��	��� +<�د و 

��	ن را ��وده 
�د، +5��
ه	9 
%�ط ��	��، در��از �ن >� ��. ��	�� %س�	ن و 


� در��� ی, ا+	ر. 
�د+�، 
%�I"	ن 
� در��� ی, ه��وا+� ��	>��ه	9 دی-� 
� �=�ه. 

b=:�: *=5ه .�:�

�د+� �3 از  ه��وا+� و I	�<� و  ��, و ��
Eه و د���<�  و  Aه �ی	ه


�ار، :�J	 از 
�ی"	ن �^ �� ه�5،...�=�ه +	ن �  .��د9اش :� و:	زه و ر�=�ه و 


�د �� �=Eران در�� ا6%� و �50ه �a: ه و�� �یn	
����	ن �
اش را در ��ا��9 ای* 

�� 7=C":. داد�ن +	و :�ا+� � eه��ه	9 ای* �=Eران 
�ا9 �	��* ِ+� و +�ا��* ه� 

  .ای�&	، 
�ون :�دی�، +=س�	ن 
�د. داد��

���ن ه"�  ���، ��_�D زی<	ی� 
�د �� روی; در  7J< ن	ن، �=	+=س� �+	ان �=�=�

:�M  �ا��� و رو9 ای* :�M زی<	:�ی* ����د 0	�A، زی<	:�ی* ����د از ازل :	 


�د+�، :C=� داده  ���	����ا�E�	ن �A داده و 
� ی, 3"��، از ���� �� ه�����ان 
M	را 


� ا��ا ��.  �����ا�� و5J=� �@=k	+�ار9 را ا��او ���� �
  .��دا�حt و ا+ص	ف 

ه� 	ه 
� >"5	ن و . وار �� ���; �C5* +=س�ر�س	رش >�	ن زی<	 و ا�س	+�
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��، ZP0ت >"5	+� +-�یس��، ��ه	9 :�� �=s ��اش ��ه	9 :� و :	زه �+�


س�* و >"5, زدن د��ار، 
%�C �ح	ل 
�د>�	ن �� �� ��ه� >� در :&%=7 ای* .  �


�+=	��هزی<	ی� 
س Aارم و6@; هE، از ی, ه�ز+ A%' و �د �� ه� �1 . ا�9ای�
�+�Yر 


�د، ای* زی<	ی� را >�=* . ���=�ی�ش، 0	�t و د�<	��� �� 	&+�
�ر �� در 	"=+ s=�

  ::�m=6 ��د


�د ������ را 
=�اری� 3=�  

  0	رض از �	��ر و ز�m از �"e دا��

  ا9 3=�ا ��9 � �5	�; ذره

"
 ;>� AOI �C� � ���	�  
  

  A=+ ن	دزان �� >"5�
  ��ا
; �س� 

�=�اب، از �<; �", دا�� 7ِO�  

  7Y0، از nیYO%�، ر��ا ��9

  از �&7 
@س�د9 و 
-�ا���
  


�:* دا�� از ��س� 
�د �� ز+	ن زی<	9 هEاره �� �� ����3=�+� و ای* ا+�M	ب �<	

 ���' j=O>: رد �@� و�� 	ره	
و +Kاد9 '�ار �	ی� ا���ا�� 
�د 
� ��دم هEاره �� 


�د+� ����  .,+�U=� �-دی �ر:	0< �
ه	9 زی<	9 
� ه5=* ��	�<� د����	ن �=U	ن و 

���ه 
�د+� و �� Aاره هEه�واز ���واز و ر'ص"	ن +	ه5	ه�e و . ��ا+�+�ر'ص=�+� و 


�د، از 3=; :�5ی* +�Cده 
�د+� Aه�
ای* در هA و 
�ه5� زی<	ی� ��دش را . درهA و 

��ا+�+�، ا�	 +=�و9 زد+� و 
	 �6ا9 
س=	ر 
%��، از :� دل �� >� �� �>�، >�. دا��

  . ���Mاش +<�د. داد���ای� را �زار +5�

�9�O و �5	ل �M: ن� �
زاده، �	ت و �<�Jت از ای* ه�5 زی<	ی�، 
� :�ری[ ��د را 

�3��� 	ن، �� ا��ار ازل  ;��3 �
رو9 ��_� �� ا
%=1 روی; +"س�� 
�د و 


� . داد، +Eدی, ��+�ش و 
	 �ح�� �رام و ��5ده 3	�s ���س���،  ��� 1=%
�s ا	3

�+� �� �� �+	
��=�9 و ه�5 �س	+� �� در �ن �ح@7 ��	���، ��ا9، �� 
� ه� ز

�5J=�+� و از �ن ����Pر دا����،  �>� 
	 ا�س	ن  �+	 �ن، ���������در ��	ر . 

�����ه 
�د+� .   =�� �	E  9ی�ه 
�د+�ا
%=1 :5	م �@	�� �5	ل و دا+; و ه��، از ��ا

�� ��0]	ت ا
%=1 را 
"��+� و از �ن درس 
-=�+�، در�� �� در �C	b: ����د و 
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�ن ا+س	ن. ��5Oل د+=	 ������� +<�د �

�د+� �� �	+"	ن ا�Eون  Aر دی-�9 ه	ا���ه	9 


��اوا+� را  bw	ا���، �ص�  A%k ت، زور و	�� ��د را در �Y	و�� در 
�ا
� �7J و ��ا


��� از �+	ن را ��. ه�5ار ��ده 
�د+� 9�O�زاده 
��� دی-��	ن را �5	ل. ��	��

�����+	+� �� . �A ا�5"	ن را ��=�ه 
�د��	�� و د �
ای* دو 
	 ا���ام 


	 ای�	ن 
���رد ����	����، ���� E=+ ن	+�
� +-�یس�� و ا � +-	ه  ����د، د�� را

�� ��=��� ���Zم ��:C	+ �ا���� و  �C5"< 	
در �=	ن �+	ن 
س=	ر9 . داد+��+� و 


	د داده �	9 دا���� �
 ��ّ�ی	ن  �ن 
�د+� �� �� را در راه ��Y=Y و . ازُ�ّ �

��="	ن 

��ود  A=%س: ��Z0 �

	د دادن، از �ن 
� �� در 
�ا
� د�5*،  �

� �	�I ا+س	+=� 

�وردن .�%0 	&+�
J<�در  �O'م وا	+ �
 ،�O'�
د، راه<� 
�د 	ن ��ر�� ر+[، �ح�5 


�د+�، . ��Pر دا�� �U�ر9 از '�ا	س=
»�=
�O� « ،�+د�
»�=�	
» ا���ا�=�ن«و » ا

» ��UY+« ،»��E�Oی	ن«، »��و�=�«، »دی�	ن��م«، »ده�ی�ن«، »ا��ان ا�ص@	ء«. 
�د+�


�د، » ��ص�ر 
* �Zج«. ���ه 
�د+�»X@Y� *

�د، » 0<�ا�%� »zOا� *
، »ا

»,
	

�د» ، ،»�
	�� �=O��
ا
��=	ن «، » ا
* راو+�9«، »ز��ی	9 راز9«، »ا

9�=��: « ،»9�O� ءZOا��
، »�J	ب ا��ی* ��Jورد9«، »ا
* ا
� ا���O	ء« ، »ا

ه�5 و ه�5، زن و ��د، ... ، »��وغ ���Eاد«، »�3وی* ا�0ص	��«، »�=	م +="	
�ر9«

زاده �د+� �� �5	ل�	ن از 
	��� ز�=* 
�=%�. 3=� و ��ان ��	ر ی�Cی-� +"س��

�Zرا «، » 	�=%�  	�=%�«ازی* �5%� . �="�	��"	ن و ی	 د�� �C0 Aس"	ن را دی�ه 
�د

*=C��را » ا+-%1«، و »�	رل �	ر�1«، »��ردا+� 
�و+�«، »روزا ���Eا�<�رگ«، »ِ

����	��.  

b�	�*، زاه�ی* �%�ت:� از ه�5 ای	ه�� ��="+ ��دی�9، �� از زه� و ری	 د


� راه ��:�ان ���ه 
�د+�، �6�=	ن �&1% ��
�دا���،  ،���دی�9، �� :	 از �� 3=5	ن ر

0	'7 و ��زا+� 
�د+�، "=3	+� �Cس��� و ا��وز 
	 ی, ���0 ِ��دی�وز �	م و '�ح ��


س�-	+� ���<�ه�� ���"��� و ا��وز 
� �@� و ا�ح	د، �3	ه دی�9 �� :	 دی�وز �	
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�د��دی�9 � 50	�� ��ا+� ��. ا+��ورده �
 ی� 
=P	 ،زاد � :	 دی�وز در +=�+e و ری	 

 @��� �	 را 
<I  �="M%<=�+� و �� دا���� و ا��وز در ای�&	 از  �	ه دی�وز�	ن �3زش ��

9 �3�=��5	ل. وریA  ه	ی� �I�G دا+س�=A در >� +	3	�� �� :	 دی�وز +5��O�  :زاده از 


	��ه=� ��Cش را �� - 1=%
 �؟��د9 �� ه�5 ای�	ن ا6ح	ب ا


س=	ر9 . ا�	 ای�	ن +�Jا�=�+�. ��ا ��Cش را ��د و �O* و +@�ی* ا
�9 +}	ر�	ن ��د -

ا�	 ا
%=1 . هA ای�&	 هس��� �� ��ا را، �7J ا��، ا
%=1 را هA '<�ل +�ار+�


س�-	ن �	ن 3="	+� �<�ه���ح	ل هA هس� �� ای* ZY0ء، 
���. '<��"	ن دارد

ه� �7J� �� 1 و ��ا�	ت را 
�ور ا���Cه ، ��:<� . ا+�دی�وز9، از >	ه 
=�ون ���ه

��n	
دو روی	ن و . ����	ن >"A و  �ش 
س�� را 
�ی* �	 راه� +=س�. 

�+	ن �� ز+� � �
 ���	ن از ��ح و +=	ی; :"C=7 ��د+5	ی	ن را راه� +=س�، >� ر

��ه ا�� و  �ا+<J	:�ی* �ح]	ت ز+� � را 
	 د0	 و ��	�	ت و 0<	دت و 0<�دی� و 

&����<�M	+� .  �ار+���د و ا��5	س و :�Pع و 
	 :t%5 و >	�%3�� ��ر��ع و 

ه=� ��ام از �%ح�ی* و ��:�ی* �	_� در ای* �%س� از ای* '5	ش +5	+�+� و 
�ی* 

در _5* ای* �� 
��="	ن ه��ز �س	
"	ن . 3س�� و �@� و وا�	+� � :* در +�اد+�

 .ا+�را 
	 ��Pت ا��ی� :س�ی� +�Cده

. داد+��3�=�+� و 
� هA ��اب ��در  @�-� 
�د+�، از ه� A��P	ر در �&%1،  �م 


-�ی� و دی-�ان 
� ��=�ن ا��@	ء ���� �Cر +<�د �� ی�I *ه�5. ای�ن �	� �
 �+�=���


�  @�	ر . در ای�&	 �=�ان َ�ّ� و 
حz +<�د. �O%��	ت دی-�ان 
=@Eای�� و از �+	ن 
=	��ز+�


�د
	ر9 و ��	+�  �ش ��ا �� 	
 7
	Y�� Aه	و :@ tU�� 	
داد+� و ا � �3ی����� +<�د 

�� s�
=�� دا+س���، ه� �� ای�&	�� اه7 ��د��اه� و ��د 
Eرگ��. داد+�3	

���ه tی	Y� ن�+	��ن ه�5  @�	ر . ا+� +=س�، ه�5 
�ا9 ��	��* و ��	 �� E=+ 9�O�

ن 
� دا�� و �ن هC� �5	ی	ت  @�� و ��وده 
�د، :	���ن �&%س� 
� ای* ��ر و ه=&	


� رAG �5	ل. �	�I +�ا�� ���زاده، او در ای* '<=7 �&	�1 ��:�ان 
	ره	 ��Pر ی	
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�د، +5� ���را ��وده و در �ن 
�اM+ 9س�=* 
	ر دا��	ن » +=س�	ن« :�ا+س� 
�د، ا � +=	

ا+�، ا
%=1 را �ورده 
	�� و �&	0	+� اZ0م ���، �+J	 �� ا
%=1 را >�	ن ز�� �"=�ه

�� از روز ازل �Y	یt را از �د��د��5	ن هس��� �� �� �
زاد ��3	+�ه و C0س; را 

  .ا+�+"	+�ه

و'�� . ه	9 �ن ��ه 
�ده	 و  @�-�زاده دی-� �=@�� 0]�5 ای* �&%1 و 
ح5�z	ل

�

� +EدیC� ا
%=1 ر�=�، او را �M	bI '�ار داد و �=�  :ا��=	ر �3

- ���� ��. ا3 �� 9	�E=ه 
ً

-� >�ا ��ی��5	 	� �
b د��5	+� ��ردیA و �� دا+�، 

A=را ز�� ��3ا�� �: ��+	� ������A �� :� �	ی* . رو3 9	�E=ه �a

	ر دی-� 
	ی� 


� ز��� ��5؟ �ی	 
� ای* ه�5 زی<	ی� ��د  �+	J� س* '�5، >�ا در� �
رو9 دار9 

 ��gور +=س��؟


� �5	لا
%=1 �5� '�ز ��د، �	+� ;����ق داد، 
	 دو د ;=3 �
	ره زاده ا�ه	ی; را 

  :��د

- Aه +=س��G د�� �
�=�ا+�؟ زی<	ی� هA یC� از 6@	ت ا�� و ه� 6@�� +س<� . �* 

دا+=� و �* هA �5	 هس�=� �� ��ا زی<	 ��. ��دا�� و از درf و ا�س	س +	�� ��

A�	ن ���ح�ی	
�، در دی�ه 
���اه	ن و ا�	 �ن >� در >"A �5	 ا+CO	س ��. از 

��
س�-	+� ��، ا � هA ��ا 
<=���، در +� �<�ههس��� 3="	. 
� �ی	ن +�0� ز��� ا

ی	
��؟ �	ی� 
�ا9 ای* �� >�ا :�J	 ز��� ��. ی	
��ا+�ا�J�: A	 ز��� ��>�Jه و


�� و ����	=

	��� و ��اه�� در �ن، :�J	 ز���  *i5U� *� �ز�� �
��اه�� 


� ه� . 
�ا+��ه	 ا+س	ن را از �* :�ا+س��� �=%=�ن:�دی� +�ا��� 
	��� و �+� >-�+� ��

�9�O، �	ن �Zم را 
=	ن ��د  ،�Y=�'%A در �m د�5* «�	ل، ه5	�U+ر �� ر

��ای* '%A >�	ن ر+e و ���b دا�� �� از اول 0	�A �� ای�-�+� :��=A . »ا

�� �", ��د، �� -دا+A ��؟  +5�-�	ی� روز9 . ��د+�، :	���ن �", +"�ه ا

��+	C"M
�ن  	

�ا9 ه5="�، 
� ه. دی-� +��ا+�� �Y	یt را  ،�Y=Y� �6رت �
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��ش روز9، روز 	ر9 �د��. ��3	+�+� +=س� �
زاد در ��اه� ی	�� �� :	���ن 


س�-	ن �	ور و 
	��� هA در ��اه�� ی	��، در �ن روز 3="	+� �<�ه. ا+��=�ه �	�=�ه


�د+�، ز�� و 
���; +=س�A، >�	ن �� �5	 هA +<	ی� �ن  �+� �� 
� ��Eg	ن >a	+�ه


�Mا+=�د>	ر وا� ;���
+<	ی� از >	�� 
=�ون . �;  �دی� و ��ا9 �+	ن را ز�� و 


�  �+�. ��او+� �+	ن هA ز�� و ��O@* +=س�. ��� و 
� >	ه ا��	د Aا9 او ه

�	ده. ه	9 ��دش را داردزی<	ی� �
 E ه� �� ��ا+�ی"� و و6ّ=� �* 
� �5	 ای* ا

��+-�9 د>	ر +-�دی�ی, .�0 �
:�ا+� ش �%, ر�	+�ه، ����او+�9 �� 3	ی; را 


	�� و �+� >-�+� ��
س=	ر9 زی<	ی� ��@J+ را در ��د 	نه�=%=� Aل در :�ا+س�	�ه	 

��	د �	��O و ز+�ه و ��ده روز 	ر X=5� ه� �6رت در �
 از �5%� ،��	رش 
5	A+؟ 

�* �� +س<� 
� ��او+�:	ن .  ز��� +J@�� ا�� و زی<	ی�،در ��او+�:	ن و در �*


� �ی� +5�A�� .�ی� �
 �� A��a
 A"< �Y=Y� *ی� از ای	+< 	ا� �
ه	9 او +س<� 

�
ا�%� ا�س* «
� را��� و در��� �� . ه�5	9 او���* در ا�H �س	دت 

 .»ا�ح	��ی*

�ن �&1%  �C@از ��:�ان ���ر ا� �Cل-ی	5� �� �زاده او را � �
��	��، ا�	 +	�; را 

�5+ �I	� ورد� -1=%
  : دوی� 
� �=	ن ��M	ن �=�ی* ا

- �� �� �:A=ل :� هس�	5� ���	د�< ،A=ی� :� و �=@�� :� هس��� 	، ه�5 ��دا+ . *M�

 1%&� 9�� در ��ا3	A��- 9 ��  را :�Cار ��- �9�O و �	�^ - ر+�ان �ن 

�ی	 در�� ا�� و +"	+� -و��دت ه��9 +=س� �� +=س�  �-
 	� �
 ا�	 

���؟ ��Pت � ��
=�� +=س� �� ��دت را 
	 ��Pت ا��ی� �Y	یس��د
Eرگ

��ی� و �دم و �د���از :� ��ا�� �� در . زاد را �%t ��دا��ی� ه�5 د+=	 و �	�=J	 را 

�&�ه در �
�دم،  ،;:	'�%M� ا��ف �
�ی�، �� در +=	��9
�ا . 	� �� ��
�یJ� ا

�� fدر Aد9ه�C+ د�&��&�د +"	+� �A=�� .A �� >�ا bY0 و �%Y0 � �+	�

��در د+=	 ه�5 ����دات �t �=	ت دار+�، . �� هA هس�+"	+� :t%5 و >	3%�. ا
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� +�0� nزم و �%Eوم ی�Cی-�+� . A=[O: 9�-دی �
 ��	�>�ا 
	ی� یC� را وادار 


5	��؟ %0� f	� �
�	ده، او، ��� و �3زه 
�� � و 
�د �  �Y=Y� *ای AGر

ا�	 :� . :�ا هt%� A ��د. ��Pت ا��ی�، �	�t هE=< �5 و ه�5 �1 هس�

t%� 9E=<�C+ 9د. 

��
� ی, 
	ره �=	ن �P	ر �3 �3 و  @�-� در  � .;�ه	9 ��اوا+�  @�	ر  �ی��ه �3

�M=-+ا�
 .;�ا�	 �س� 
� ز
	ن . ه	ی� �� در  ���� 
�ا9 ��:�ی* ��Uح 
�د�3

�ورد+5�.  

;��M*،  �ی� در ا+�]	ر >�=* �3 �C� ه�و9 و	1 �=%
ه	9  +-	ه� 
� �=�U+,، ا

�
�ورد+� ا���C و �G	ز ه	 
�د+� و 
�اP� 9	ر >	9 و �=�ی�� ��د��
	 �� در �ن دور و 


�  @�	ر ��د .�

� زی<	ی�  A"< را�;  �ای=� و ��:�ان� �
��ان او و :5	م  @�-�ه	 

��M	ن  �م و �=�ی* و دل �
  .ا+-=Eش دو���� �ش 

- ���	ن ا� دروغ 
	��، ا�"	ی; 
ً
Z�	� 9ر	دروغ. ا �  @� 	ا� tی	Y� 	
ه	ی� �� 

�
س=	ر د��اردر ���	
 ��M=��+ا .Aر داری	و � ���* . و �	 در ای�&	 
	 ای* +�ع دروغ 

�دم 
�د. 
� ی	د �ورم��اهA دو +��C را �� t�	� ن	ت ا��ی���P� �� *. اول ای 	: 	ا�

 �%�Y� س�:�ا+ +5�- د+=	ی� 
	 ز�	ن و �C	+; - +�ا��د+=	ی� از 3=; و��د 

9 �� ه=� >=Eش، از 3=; و��د +�ارد، �ح	ل :gّ=� و :C	�E=< 7ِ. �6رت �3ی�د

��
	�� �� �%�Y در . ا��، �ح	ل ��C5	ت ا �+	C� ن و	و ز� 	P�
	ی� ز�=�� و 

�ن �6رت �3ی�د . ��
	ی� �=%� >=Eه	، 3=; از �ن �� ��او+� 
� �%�Y د 13

�	

َ�د، ����د و ��	ده َ�� .�	

�ی* . ��13 
	ی� ا
Eار �%�Y هA ����د و ��	ده 

=:�: E=< �5ه t�	� �+9 ای* �� ��او	اد0 ،b��ای* اد0	 را . 
	زد، ر+e ��ا

��ی�����دم را  1a�دوم ای* �� �ی	 . :�ان �3ی��� �� ��او+� 
س=	ر9 �=�ا+	ت و 

��ی� -��او+� � �D+���ی�؟ �س� 
	 او و در ��	ر او +<�د؟ 
� 0<	رت - �
� :�J	ی�  


=�=A �� ه�5 و و �س�7Y از او +=س�؟ �	 ��دی-� �ی	 ه��ز هA �س� 
	 او و در ��	ر ا
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 �ار+� �� ه	9 +�ی�� 3	 
� �6�0 و��د ��روزه، ا�س	م،  =	ه	ن، �	+�ران و �3ی�ه

ه	ی� �� �Y	یt ����د �3�;. ا+-=E ا��و��د ای�	ن �3�;. 3=; از ای* +<�د+�


b5 ا:5� . �	ز+�را واژ �ن �� t%� 	ی�
� د�� - در ه5=* دوران �5	 - 

�� s�	3 ،;�
	ی� » �ر9«او+�، 
	 اراده او �6رت �3ی���؟ ا � 
� ای* �3 ،A=ده


�ا+=��Aم�	ر:�ی* و 
�:�ی*، ��	ی���او+� را از �	+� A�	0 . :�ی* ����دات 	ی�


� �	�I:	ن +5	+�ه �� ای* ا+@&	ر، در دو ��J �� ��د�; +� �� 3=	ز 
�د+�، +� :� 

�O�	�
�د، 13 �س	
; 3	f ا9 
� 3	 ��د؟ ا � 3=	ز، >�  b5
��او+� �	�t ای* 

��:�ان �3ی��� �� ��او+�، �%�Y ای* 
b5 را :ح75 ا9 ��ای* اد0	 را 
-�+�. ا

��د و >=9E +-@�، ا�	 ا � ��دش ����"	ء �ن 
�د، 13 دی-� و'�5	ن را 
	 ای* 

���ی	 او ر�5	ن و ر�=A ا �� A=�C+ m%: ;�ر��5 و ر�5	��� �=+� �3 .

ا � در ر��5 و ر�5	+=� او :�دی�9 +�اریA، . �ح��ای� دا��� 
	��+=س�، 
	ی� 

;:� b5
زا و +=س� و +	
�د����ه، ا���اغ و 
	ی� ای* اد0	 را ��دود 
�ا+=A �� ای* 

��
	��ا�� و ی	 
�ون ��ا�� او 
� >�=* . �%�Y او �� ���	

	ی� �س	+� 

�+�
 ��
س=	ر9 از . �در ای* �6رت او �	�t وا�� و ��@�د +=س. �%�Y� د


�ی* :�:=b . ا+�ه	 +	�=�ه����ی* دوران 3=; و 13 از �5	 او را �	�t :5	م زی<	ی�

�

�دا���
� ز
	ن  ��ا � ��او+� :<	رf و :O	�� �	�t . ا+�ز
	+� از :��=� د

 +�، - 	ه� 
=�=A ��  	هه	��، 13 ای* ه�5 ز��� �M%�ق �=س�؟ و �	 ��زی<	ی�


="�� او'	ت، ز �C%
ه	 :�9 دار+�، :	 زی<	ی�ه	 ا
O	د  س��دهه	 و +	
س	�	+����

�
 .ه	��

 از �5	��G ,ب ���ه 
�د و ری; 
%�� و 
ً
یC� از ��:�ی* �	_� در �%س� �� k	ه�ا

�&J� 	
  :ا9 رو�� ای* +��C را 
� 3=; �"=� �����	ی� دا��، �Zم او را 
�ی� و 

��ی�ه، ��ا�� و اراده �+	ن را �زاد و ه	 را ���او+� :<	رf و :O	�� �� ه�5 ا+س	ن -

���+	ن را ��رد ا��ح	ن '�ار ده�. �C5*  �ارده ا �� �I	� *ی�

� �	 . �	ی� 
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�د+� �� ��او+� ه�5 را ا��ح	ن �� �������ی	 �+	ن را ��رد ر��5 '�ار ��� ��

 . ده�، ی	 �&	زات و ا+�Y	م

�=�
� دی� 	ن او +]�t=50 9 ا���C و �3 1=%
  :ا

- 
ه�ف ه� ا��ح	+� . ده��ی* :�:=ZY0 b+=� ��او+� را ��رد �3�; '�ار +5��ی	 

�� 9E=< ،��دا+� ی	 ای* ا�� �� �O%�م  �دد، �Mص ��رد �ز�	ی; >-�+� ا

��، ی	 
�؟ ا � ��او+� ای* >=Eه	 را از 3=; ه=� +5��C=+ در +@1 ��د 	ی�دا+�، 


� ا��ح	ن؟ �* �� در ��رد +�ا+�، 13 دا+	t%U� 9 +=س�، و ا � 
�ا+� >� +=	ز9 


� �Y	یt « �ی=� ا�	 �5	 �� ��.  �یAدا+	ی� �t%U ��او+� ه=� +5� A%0ا�%� ا

*=5�	O» ا��ر ا� 	5=*... «و ی�	Oا��ر ا� tی	Y� 7C
ا � او را +=	ز��� ا��ح	ن » 

 . ای���ا+=�، � 	ه� �t%U او را ��رد :�دی� '�ار داده��

 �����3 �3 و  @�-� د �
	ر، ��ا�  �

�اP� 9	ر . �&%1 را در  �� ���
� را

در ��	ر �ن �&1% . 
س=	ر9 از �Y	یt ا�"	ء و 
س=	ر9 ا��ار ه�ی�ا  "�� 
�د


�ار�	+��,+�U=� ن���د+� و 
� د�� ه� ه	9 هEاره، �	م ��اب �3 ��ا9 
�د �� در 


�د. داد+�ی, از �3��� 	ن �� 9�UO� ب و	ر +	س=
+��=� ه� �1 از �ن ��. ��اب 

ا�	 �P	ر . +��=�+���:�ی* �ن را �هس�� ��. �� و در 0=* �	ل ه"=	ر�س� ��

. +��=�+��5	�A&0 , �� :	���ن ��اب +�Mرده 
�د+�، �ن را یCس�ه، '�رت '�رت ��

. +��=�+�، :<ّح� 
="��9 دا����زاده �� او�=* 
	ر�	ن +<�د �� ��اب ���9�O و �5	ل


�ی; + �دا�"=�+�، �	م را ��د+�، 
�ی� ���ور�	م ��اب را زی� د�	غ �� �� �+�

. +��=�+� و از �ن �5� ا�س	س �س�� دا����ا9 از �ن ��
=�ون �ی�، 
�Oش >�� '�Uه

�5�9�O	ل �
  :ا+�ا�� و �3�=�زاده +-	ه� 

  �ی�؟ �ی	 
	  @�	رش ��ا�t هس��؟:� >� �� -


	 ��OI +-	ه� 
� او E=+ 9�O�
�وردا+�ا��، �	م ��ا
; را  ;=3 �:  

- ���Z� �
�ح]� . در ای* �ح]� �� در ای�&	 ��ش هس�=A، �ح]�  @�* +=س�... 
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��
� ه� >� ��. ��=�ن از ای* زی<	9 زی<	ی	ن. ��=�ن ا ;�Z� ���  ی�، ه�� 

�� s�	3 ;�� 	ه� و دا+"�، هEاران +��C ��. ده�هEاران �3 �
در �&	9 . ا�Eای�


=	��ز9؟ ا�	 
�ان و � 	ه 
	ش �� 0	�A ای* ا�C	ن هس� �� ه� �ح]�  ��C+ ارانEه

;�
� ه� ��ام، هEاران �3�; +�ی* ��. ا+�+	�3ی�ه	 3	ی	ن�3 s���ی��3	� . ;��را


�ا+�،  �>� دا+"��5:� ا��، در 0=* �	ل را 
�Mاه�، �د�� ��"=
زاد، ه� >� 

 .:� هA هس�+	دان

- �� �� �ی� ه� دو 
	 . 3	ی	+� +�ارد3	ی	ن هس�، ا�	 +	دا+� هA دا+; 
�.  �ی�را

دا+; >=E . دا��ی�Cی-� :�از+� دار+�، و ا � +	دا+� +<�د، دا+س��� هA و��د +5�

���ن tw	�
� +	دا+�  ،	&+� .دی-�9 +=س� 
� �E، ای�&	 ی	 


� ا
%=E+ 1دی, ��، ا+-"�; را 
%�� ��د :	 از ا
%=9E=< 1 �5	ل ��"=
زاده �5� 

���a
�3�; �5	ل�3 �3 و  @�-�9 �ص.  �
زاده، �6� �P	ر 3	ی	ن ی	��، ه5-� 

  . �ش ��ا داد+�

- 1=%
 .از :� ��أ�� دا���P� ،Aت ا

- �-+ 1=%

� �	ر . �* از ای* واژه ���@�م. ��أ�� را ��Uح �*، ا�	 
� �* ��Pت ا

bY0 X�دن ای* ��0ان، از ��اص ��ا�
ا��	ده ا�� و �	 در ای�&	، ه=� ��ا�5	ن 

bY0A=ده +=س�	����رد » ر�=t«��اه� 
�ایA ا���ام 
-�ار9، ��ا 
� ��0ان ا � ��. ا

 .�U	ب '�ار 
�ه

- �� A"< 9ای* ره��5د را رو ،EیE0 t=�او�=* �3�"A ای* .  �ارم
س=	ر ��ب، ر


� ز��� ��5؟-:� �	ی* رو9 دار9 
� �س* '�5 «
�د ��  �+	J� ا در�<  «�� A+دا

�
 ����=3 ;��3�; دی-�م ای* ا�� �� در ��	ر ا�	. ��اب ��اه� �	+�ای* �3 

 �Y%� د �� در�
�د�� د��-��او+� >� �س�  �Y%� A� د-زاد�
ا � .  ��ی, 

�� Aه ;� �ی=A �� او ��ا9 وا�� و �	�J�: ،t	 و �t%U +<�د، 
	ی� 
� ای* �3
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�	ی� ا�=	ء و ����دات و �3ی�ه �

�د؟  �� ���� 	
 �Y%� �� A=ده s�ه	 3	


"�ی� ���� دا��؟>� �س. �	ر9 +�ارم �Y%� در �... 

;�
�د
	ر9، :	 ���ش  �ش 0	دت ه5="-� ا
%=1 ای* 
�د �� 
�  @�-�ه	 و �3 	
ه	 

��	ده دا��. ��ا ده� Aرا ه ;M�
�د و 3	 �"��3 *=�< �
  . ا�	 ای* 
	ر  �ی� � 	ه 

- AJ� *ح ای�U� ن	�	5� Aده و ا��وز ه�
3=���� ��Uح  �� ��:�ی* �3�"� ا

���� >� �س� در �%�Y ���� دا��؟�3��. ا 

- ��
	'� �	+�ه ه5=* ا Aای�
 
ً
ZO� �� �"��3. 


�دم، ��دم 
�دم و  - *� �"
 �Y%� ش �� ��ی, ��او+� در	

�ان و � 	ه  13

ا+�ا��=A �� در �ن +� ه� دو �	 
�دیA �� +-	ه� 
� ز�=* در+���. �1 دی-�9 +<�د


	دا+�، +� و��د ا+س	+��ی��C در ای* ز�=* و ز�	ن :��0�، 
�ا9 ا. �ب 
�د و +� 

A=��	5  �5ن ه	ا+س �Y%� �
 ،A=ی���	=
دا+=� �� ��او+�، ��دش ��. ه=&	+� 

��
"�ی� ا t�	� 	J�: �� +<�د �در ه=� . ��0 	دم را دا��، ا�� �Y%� 9	0اد

�� .�&	 ��0� +<�د �� :�J	 �	�t ا

- �� ������ �� �او+� +7Y ������=* و 3="	+� �<�ه 
س�-	ن هA از ز
	ن �.  �ی�را

»*=Y�	Mا�%� ا�س* ا� fر	>��، ی�O� ای* �� او 
��Jی* �	�t هس�، ا�	 :�J	 و »


��Jی*«ی-	+� �	�t +=س�، ا � >�� 
� و ��ب +<	��، واژه  «�
��	�O� . 

*J� و 	ل ��د9 دا+	��ن هA از ��ز�=* �Gب - -�CدیE+ د و  �� در�
ه	�	ن +"س�� 

ا9 از 3=�وان دی* ی�Jد �3ورش دا+س��� در �	+�اده��� و ����	�ه	 او را ���=%�


� �=	ن  @�	ر دوی� و ا_	�� ��د ��	���  :ی	��� و 
	  A%0 و �%س@� 


	ره	 �� - E=+ ب :�رات	او+� در ���� �� A=�=
 :�J	 �	�t روز 	ر +=س�، - ی�Jه -

�� 3=�وز9 در �	9 دی-�9 ���ه ا�� �� ای* ه�5 ا
Eار. ی�Jه ��ا9 '�م ی�Jد ا

�ورد و ��ا9 دی-�9 در �ن ���� +�ا�� Aاه��از ای* . 
�ا9 ی�Jدی	ن را، :�J	 ی�Jه 
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�* هس�A ی�Jه، ��ا9 :�، �� « ���ه ا�� �� - از ده ��ا�=* - ���� در ���	ن اول 


=�ون �وردم ��ZG �+	� . :� را از �ص� و��	از �* +< �=G �-ن دی	ا ��ای�:« . ��Oی

��=�ای* �� ��ای	ن دی-� �a+ ن دی-� را . را	ل، و��د ��ای	در 0=* � ،�+	��� *=�<

��=� و ��ای	ن دی-� را ��	ر 
-�اری�nزم ���a
ه=� . �	زد، ا�	 �5	 
	ی� :�J	 او را 


	 :��� و 
	 3=�و9 از ای* ���	ن، +5� ،�5�	� 7Y0 �
 Aز ه	
» :��=�« :�ا+� 


�.  �اه� 
-�ارد 	J�: �� +=س� 	ر در د+=	م �3ی�ده=� �	ا+& �P0 ,ی ��.  د

�ور+� Aاه��
� ه5=*  �+� . 
	ی� دی-�ا+� 
	��� �� ��ایط nزم را  E=+ �Y%� �%iس�

���د����6Z. ا �Y%� ان��
زاد را ��	ر  �ا��، و ی	 �%�Y اش ای* ��، �	ی� 

�ط ی, �: Aن ه� ،��
��� �=�ا+	ت را، ا�	 �%�Y هE=< �5، از �5%� �ح	nت ا

��د، ه� >�� ه��	
. ��-=�ی, 3	9 ای* اد0	، ه� �"=5�A . '�رت ��ای� دا��� 

�� Aن ه	+����د�	دا+	دا+��، ا � +�ا+�� در �5%� +. 


س=	ر9 3	 را از ای* هA . ا+�ی"� را ��رد ��ال '�ار ده�����5 از �P	ر 
�د+� �� ای*

�ن 
�د+� �� �%�Y، :صA=5 و اراده �س� +=س���ا:� �� �

�ون �%�Y.  �ا���� و  

��ا�	 
�  @�	ر ا
%=1 و  @�	ر �	ی� . ��ا�� و اراده و �	رج از �ن �6رت �3ی���� ا

در . داد+� �� 
	 �J+ �Y=Y@�� در �ن ���	  �د+���:�ی* �ن �%س� 
	 د'�  �ش ��ا ��


ح0z=* �	ل +5� �
ه	9 ��ا����  ��� و 56=�5� را �� در �ن �&1% 
�'�ار 
�د، 

��+	"C

حzدا+س���. داغ  	
�	ن 
"�د�� � . ه	9 داغ �"C%� +=س� �� 


ح}� �� 
� ای�&	 �"=�ه، +	:5	م 
5	+�زاده، ا�	، +5��'	9 0%=5ح�5 �5	ل ��. ��ا

  .ا+�ا��ا
%=1 را دو
	ره �M	bI '�ار داد و ای* �3�; را 
� �=	ن


س=	ر E0یEم، �� - t=�زاد را �%t  �ی� :� و ��او+�، 
� ا:@	ق ی�Cی-� �د��ر

روا
ط :� 
	 ��او+�، :	 �ن ز�	ن >-�+� 
�د؟ دو ��او+� 
�دی�؟ ی	 دو . ی���د


�د+� �� :� هA در ��	ر دی-� ��Y� ,wZب  ��@  	� �
 �<�اU=�- ،7=w	ن؟ 

 7=wراE0 7 و=� یC� دی-� از �+	ن 
�د9 �� در ا�H �0ول از ���	ن -�=M	w=7، ا��ا
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 �Jدم -ا��* ��او+� '�ار  ����، از '�ا
� او   ��رد +@�ی- �&�ه در 
�ا
� +Mس�=* 

�ی	 ای* �C	ی� 
� وا'E+ �=Oدی, ا��، ی	 �}7 ه5="� 
� �	 دروغ . �ح�وم  "��

���@ . 

  :ا+��� :ح75 
	 �%5	ت ��5ه 3	�s دادا
%=�J< 1ه زی<	ی; را در هA �"=� و 13 از


�د+�، �� �+	ن ه5	�U+ر �� ��ا�=* ��او+� را 
� �	 ر.  ��Y� ,wZب +<�دماز+�، �*  -


�د+� Aا�=* �* ه��
�د. �&�9  f��"� *� ن ��او+� و	ص%� ��او+�9 �=� .


	�A، ا
�C	ر و �Z'=� �* در ا�� �	ی� +"	+� ��د 
Eرگ  �0�� �� ��	>+ ��=


�د�� �Y%� ��=�ر و ه�5 او را در ای* ز	C�"3 �� *د، در _5* ای�
زاد، 
=; از او 

 .م �ار =�م و +	 @�� +5�+	دی�ه +5�

ا+�ا��، زاده 
�O دو
	ره ��C:� ��:	ه ��د و +-	ه� 
� دور و 
�ش و 
� >"5	ن �5	ل

�5+��� �[��  .دا+س� 
-�ی� و ی	 از  @��; �6


�ا9 او�=* 
	ر در �ح�P �5	�0� ا��0اف ��A �� را
�U ��او+�:	ن، �* �� - Aاه��


	 زز+	��ی� 
� ه5	ن  �+� �� �=	ن �د��. 
	 �* روا
ط ز+	��ی� 
�د ،��اد 
�'�ار ا

روا
ط �	 در �ن . ه	در �	ر +<�دای* :�J	 :@	وت �� �ی	ت +C	ح و ��Jی� و ای* 
	ز9


�د �+	Y�	0 ط

	 ای* :@	وت �� 
�ا9 ی�Cی-� ��زه 750 و ا��ZYل '	7w . دوران روا

Aدی�
 .A=اوان دا���� .و +س<� 
� ی�Cی-� ا���ام 

،�O
��M	+; را 
�ی� و 
� ا ،��%J� f�+ق در ا�G �-5+� �� ه	ر �	P� ;ر وا��	[�+

ا�	 +� ز+	��ی� ��ا و . زد+�اش را ��س ��ه�5. �-@��، �	ت و �<�Jت 
�د+�


	��؟ ��او+� :<	رf و :O	��، >-�+� �=��ا+س� ��9 ا
%=U=� 1	ن. �=U	ن را �@6

�� ��OI و E�I و �ی; زی��	5=��9�O و در ای* ه�-	م 3=���د9 �� از  �
+�5د 

��	�� و ��	��، ا�	 �9�O ��ب ��زاده او را +5��5	ل. زاده +Eدی, ���5	ل

�� ��د و  @� او را 
� �5	ل. 3س��ی� @�	رش را ���O� ن ر+� «زاده�ای* 0<=� زا�	+�، 

��
�، 3=; از �+�C �5	ل» ��	��؟او را ��. �"�Jر �E' �Jوی* ا	=
 �6��زاده 
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�ر9 ی	 +� 
-�ی� . �=�� fن ��د زی���3���� از �9�O ��از  :» �C� 
ً
 و ا
�ا

ً
Z6ا 	ی�


	��؟�� �Y=%�  »��دی� �� ��Pت 
	ری�O	��، ��او+� E0 و 7�ّ ای* ه�5 ��ش 

��، :5	م �P	ر �&1% 
� �3 �3 و  @�-�، در
	ره �ن ا��ار9 �� ا���ن ه�ی�ا ��


=�A؟ �ی	 �ی	 در�� ��=�م؟ �ی	 ��اب +5�« �3�=�+� از ی�Cی-� ��. �3دا���� �
ّ
%G

�5+�5+ E س�، ه�=+ *C5� 
ً
:�ا+س�C5� �+�-< ،��� A* ا��؟ �ح	ل ا��، ا
�ا

A�C
 Aش را ه�C�13 >�ا ��او+� 3"� �� ... >-�+� ی�Cی-� را ی	����؟... 

�� �
�s » .�ح	ل ا��...+5="�...+5="�...  �ی�؟ه5س�ش، ای* ه�5 	3 ���



	 ��او+� ه�5	ی� +�ا��، >-�+«داد+� �� 1=%
� ��C�� رو9 ز�=* را در ا � ا

���	��� . ا��=	ر  � Aی�، �� از ��ا ه��
>-�+� ا�� �� از د��; ��دار9 

  »...+=س�؟

�9�O  @��5	ل �
  :زاده �<�Jت و �� �دان 

- 1=%
�3�; از ا ،Aده دا��	� ;�ای* �3�"A را، ا�<��، 3	�s داد، ا�	 . �Yط ی, �3

��ی�� ؟ �&	ی; را ��Uح ��A؟�&	ی; را 
-=�م. 
�ایA هEار �5O	9 :	زه 


� هA ��رد�&1% �� �� ��اش را رو9 ا+-"� زی<	9 +"	+�. ا�	 ا
%=1 +-�ا��. ر

  .اش را  ���و د+<	��  @�	ر  ����» ه=1«
=��  �ا�� و  @� 

ای* . A>%I:	ن �3زش ��:	ن را در دری	�@-� 9� �Gق ��دم، از ه�5دا+A ه�5�� -

�'	9 �5	ل� �C<�� أل��
�زاده از �*  A��
-�ارم�د، �� +��ا+س�A و +�Mا s�	3 .

ا�	 . 
�ای�	ن د��ار ا��، :ص�رش را 
�C=� �� ��او+�، �	�t روز 	ر، :�J	 +=س�

ه	ی� هس��� �� �%J� �Y	ن  :��ط ی, +=�و را ـ 
�ون در �=	ن �5	 �J	+=	ن �دم

�� *C5� دی-�ان ـ ��	ه=�. دا+��د� �� ��  	ه از13 ا�C	ل �	ر از ��د �5	

�ط دو :	 >�� +@� �: �Y%� 	ی��=�ی� �a+ - ��د 	دا و اه�ی5* و یE� اه�را 
ً
Z{� 

�
�ی�؟ 3="=�=	ن �5	، :� 
� +]� +5�ZY0+�... �5	ر رو�=	ن، ه��وی	ن��ای	ن 

��د+�، 
�ی* :�:=b �س� را �� 
� ی-	+-� ��او+� اY�0	د +�ا��، ��-س	ر ��
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سا
��ا ز
	+�	ن را، ��O� 1aر:	ن را �� b=:�: *ی�
��� �� �Iر دی-�9 َ+=��ی"�، 

�+Z'	0�+	I	و �ح� �: �� �=����، +<	ی� ��9 را �� درد +5�« :� 
� +]�:	ن ر

ه	ی� �� 
� �Eg:	ن >a	a< ،�+�+	+�ه �	+� و ر��� و 
�ی* :�:=b دروغ» د��5	ل 
س�

 �

	  ��� �6ه	 و هEاران �	ل  ،�����ا ا�	 ا���ن ز�	+�. �<�ل  "�» ��Y=Y«ر 

زده و در �-@� �	+�ه، 
�ا+=�، ر�=�ه �� >"A و  �ش و ه���	ن 
	ز ��د و �=�ت

�%�Y، ه� >� هس�، ی	 +=س�، ��او+�، ه� >� 
	�� ی	 +<	��، یC� +=س� و 


="�� ا��وز 
	ی� 
�ا+=� �� دو :	 هA +=س�، :�Oاد ��ای	ن از :�Oاد �د�� Aزاد ه

������ب  "� �� 
�ا9 ه� ا+�ی"� ا
��ا �	 ا��در  ���� ای*. ا 1a�	د و 

>=9E، ه� ����د9، ه� 6@��، ��ای� هس�، ��ا9 زی<	ی�، ��ا9  ��	 و 

�3
	ر9 و �"Cس	��، ��اe�� 9 ی	 6%ح ،	���دا+; �ن 3="=�=	ن از ... 

ا��وزی	ن 
="�� +<�د، ا�	 '�رت ه��ز ����ب +"�ه :M=7 و ا��5	�"	ن �زاد:� و 

ا � .  :�J	 �	�t روز 	ر +<�دیA،@�، ��او+� و �*، +=E�	 دو +. :� از �5	 
�د س��ده

�5+ �
�دم و . ����0ا�7 دی-�9 +<�د، ه=� �	ر از د��5	ن  �Y%� 	� ر	C�
:�J	 ا

و �*، 
=; از ��او+�، ���=�م از ای* دو �M%�ق و ��ز+�ان و زاد و . ��ا 
�د

 .رود�	ن �ح	�]� ��A و �+	ن را 
� ا�	ن روز 	ر +سa	رم

�'	9 �5	لدر �=	ن ا 	J�: ،�+د�
زاده 
�د �� ی* هP� �5	ر �� �Gق در �-@�� و ا
J	م 

��ا�� ه� �+�D زاده 0	دت دی�ی�� دا�� �� ���5	ل. دو
	ره �=	ن  @�	ر ا
%=1 دوی�


�ا+�، 6<� و ���%6 ���5 �� 
ً
  . ��	����رد ��&C	وی; 
�د، ��را

�ی	 �� - ،1=%
>� و'� 
� �Eg ه� دو �5	 :�ا+� 
-�ی�، >-�+� و ر�=E0 tیE�	ن، ا

�دم ���	ز9 
=@�=�ر��خ ��د �� 
� �6ا .�� ،�=�� t%� 9�-ت دی	ا+س�=� �=�ا+�:

  ا؟ا>�ا �دم و �ّ� . ه	 و دری	ه	9 دی-�9ه	9 دی-�9، ی	 ��هی	  =	ه


�د+�، �5� د��Mر از ای* �� �5	ل ���
زاده 
� �=	ن  @�	ر ا
%=1 از �=	ن �P	ر 

�� :C	ن . ده� �M* +5��3د و �J%� 3	ی	ن�� t�ا�	 
��� �P	ر 
� Z0�� :�ا
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�� ��ا
%=1 هA از ای* �� �=	ن . �3��، ای*، �3�; �	 هA هس�داد+� �� �ر9، در

��M	+; دوی�ه 
�د، د��Mر9 +�ا�� .�� �� 	&+�:�ا+�، 
	 �5	ل �=7 ���=�، :	 

  .زاده را 3	�s ده���&C	و9 �5	ل


�دیA، ��ه .  و �*، روا
ط ز+	��ی� 
�'�ار 
�د�ورم �� �=	ن ��او+�
� ی	د �� - 	J�: 	�

��ا��=A، :	 از �س�-� و دری	، �	+�ر و  =	ه ��اوان 
�د+� و �	 ا�}	ل ��د�	ن را ��

�ورم �� روا
ط ز+	��ی� �	، +� �+-�+� �� �=	ن �5	 
	ز 
� ی	د ��. 
=�و+5	ن �ورد


� >�� ده �	ل، ��ا�}�ش �ص� �	ل، ه@�	د ،���	ل، �ح�ود 
5	�5O� ،�+ل ا 


-�یA �=%=�ن ��J
در �-@�� ... ه	 �	ل دوام دا��ز+	��ی� �	 هEاران �	ل، ی	 

:�ا+=� 
�ا9 ��د:	ن �&سA ��=�؟ از �ن ��. ه	 �	ل�ر9 �=%=�ن... ��و 
�د��	ن؟

AJ��%6�� �س� 	ی� ،�:�5+ ��ه	 �	ل، 
	 دی-�9 
5	+�؟ :�J	 و رود، �=%=�ناش 


	 ی, +@�، 	J�:�� �=���ی� و �"��g=� دی-�9  ه5=* و 
1؟ �A� A از ی�Cی-� 

��، ��6%� ��او+�، 
="�� از �* 
�د. ��ی=���	� �
�ن >� ��
�ط  .�� �@ 


	ره	 . ورزی�م:�J	 �* ا�6ار ��. »�Iر 
5	+� �� هس�>� b=0 دارد، ه5=*«

�� A�@ »�
�G	ز و 
�>"�5 را 
	ز �*، 
� ای* د+=	9 �-�
ه	 و  ای* ��ه!3	ی	ن 

 �<=� ->�ا ا+س	+� . �	ر ا��	دهاش 
�ه�5. ه	ی; راه	ی; را، دری	 و �"C�د��

�%�Y ����دات « @� او ��» ا+�ازد؟اش را 
� �	ر +=	��ی�=A �� ه�5-��د�	ن 

��ی���، �ور+� و درد�� ����ی�، �+�U	f ا��، ����ل را از د��5	ن 
=�ون ���

هE=< �5 ی��Cا�� و «
� او  @�A » �ا د��5	ل 
<��یA؟���، >��9 را �� درد +5�

�	ن ه=&	ن 
="��9 ده=A و ای* ا�C	ن را ����ه ��ه، �ی	 
��J +=س� 
� ز+� ��س��

�وریA �� ا+س	ن Aاه��ه	ی� 
	���، �<=� ��د�	ن، 
	 ای* :@	وت �� ��ز+� �ور+� و 

�اه=A دا��، �� ���6  	ه >�	ن �"��g=� �ا�Eای; ی	
�� و د+=	 را ��ا  =�+�؟ �ن

A=�	
���	را+�ن +�ا��� « . �=�>-�+� ����د ��ی�9 « او ی, 
	ر از �* �3

�د�� �Y%� ؟Aوری	=
�� 7w	�ای* «3	�M; دادم �� » ��اه�زاد ���� +=س�، و
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A=ی���	=

�یEیA و ����د  ��ی�9  Aرو9 ه ،��
� ی	د . ه�5 ��اد او�=� ����د ا

ه	 را 
	 ��اد او�=� رو9 ای*. �Oر و �n �Cزم دارد�ورد �� ����د ��ی�، 7Y0 و �

��Cم ر�=� �� ای* ه�5 �	+�ارن رو9 ز�=* ����د+�» :�ان �	��ز�=* +5� �
 .


س	ز+�، �ی	 +5� ��:�ان �+	ن را :C	�7 داد و 
� ��:<� ا+س	+� ر�	+� �� ��د ا
Eار �	

�ور+�؟ �

C	ر+� و درو ���� و +=	ز�	ن را  ،��+	"���، ا�	 �' A� A	X+ ��» دا+� ا

��او+� 
� . ��Y� ,wZب �<�اw=7 و �=M	w=7 و ا��ا�=7 و E0راw=7 رأی; را زد+�

��ی�A �� ��ا �	+"=�� �����«�+	ن �<� داد �� 	=
» ��اهA در رو9 ز�=* ����د9 

�س	د �ی	 ��«
� او ه"�ار داد+� ��  �
��ی�� �� 	=
��اه� رو9 ز�=* ����د9 

ا � ا��=	ج 
� �س� دار9 �� 0<	د:� ��� و ه��وا+� زی� .  
�یEده	
�aدازد و ��ن

�

-�ارد، �	 هس�=A �� :�ا  �%g
A=�� یس��Y: و A=+ا�
 b=0 «��	+�
ام ا�	 �* در 

�+	ن ر�� و 3	�M"	ن داد 9�� �

5	 « : >�	ن ا�6ار ورزی�م �� ��او+�  A%0ا �ا+

 »O: n%�5ن

�
 	��@5C� t%U� ت�C� 1%&� ����ا �
:5	م �5C	ء �	_� در �%س� . د


�د �� ��5% E=: ن	+� ��"	=�ه +5��	1 +=%
�	ل و 
��� از �+	ن 3=� و �J*. ا9 از ا

jی����=� 
ً
n�5O� د+� و�
�� هA �	ن �1 �1 ��ا��ال �� �
��د،  	ه� 

��Cت �t%U ا��	ده 
�د+��� �
 n	� 	�د+�، ا	����=�+�، �Y	یY� �� در ای�&	 ��. ا



� هEاران �	ل و'� و :حt=Y و �ح	ل  ،E=+ ن	J� دا+"��5ان ،�+��"
�د در �	9 دی-� 


� و'�ع  sری	7 :>'	� �� �Yی	Y� ،��
�س�&� +=	ز دا���� �� 
� ای* �Y	یt د�� ی	

C5��=G ،���7J ا ،7C"� ن دو �6 >��ان	"���
�د و �"m و ی	 ���از . * 
�د3=�

t%U� ت�C��� و �6ا ��د+�، �هس�� و 
�واز ��ه	ی� �� در ه�ا 3�3"�. ای* رو 


� و��د +=	ور+��3واز �� ��Zاره. ��د+� �� ا�����
�� و ه	9 �ن دور و 
�ه	 �هس�� و

��ار � ادا�� �� �
��Cت �C&�� ،t%U	و9 ��:�ی* . داد+��6ا  �
 ���: 	
 E=+ 1=%
ا

�� �� ��
�ا+��را دری	 ��"=
* ه�5 ا��ار را +<	ی� ��د، ایا
��ا ��C ��. ��اه�� ه� >� 
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	��. ی, 
	ره ه�ی�ا �	زد �����د �� �+	ن ا
��ا ��C ��. �	ی� از :ح75 ��:�ی* ��ا:� ر


�د . � 	ه� داد:�ان �هس�� �هس��، �%3 
� 3%� را �� �D+�>"5	ن زی<	ی; را 
="�� از 


%�ری�; >�� >=* �+	"=3 �
  .داد+@1، :	زه ��د و  @�	رش را ادا�� . ا+�ا�� "�د، 

ا�	 از ای* . دا+س�=�، از دا+س��; �ح�و��	ن ��ده 
�د+��رE0 ،9یEا+A، :	���ن +5� -

�دم و ��ا از �* 
�د �Y%� ر	C�
در �	�� �� ��او+� . 13 
�ا+=� و � 	ه 
	�=� �� ا

�	+� +<�د، در 
=* راه د��ار9. هA از ا
��ا  �O	ل  "��ه	ی� 3=; ای* �%�Y �	ر 


��Cش را +�Cده  �� ���Aدی� .�� Aن ه	د�0ای5 ،A+� زدی	ر >	س=

	 ی�Cی-� �� .

�� 9�a�
� . �� >-�+� و 
	 >� ا
Eار؟ 
�ی* :�:=b �6ه	 هEار �	ل دی-� 	+ �C�

 ��"=

� �Egم ر�=� ای* 
�د �� از �=	ن �	+�ران، �ن +�0� را �� 
� ا+س	ن �ی��ه  ��

C: ��	
	�7 ده=A و از �+	ن �<	ه� دارد، و 
	یس�� 
� ��د�	ن هA �<	ه� دا��� 

A=ی���	=
�دم و ��ا  .�=�
=	:5	ن +��=�ا+� 
�د و 
� �	ی� +��&: ���
ا�	 ��ا+&	م . 

�Cی�����دم و ��ا :C	�7 ی	 �
او :�ا+س� �دم را �%t . �	ن 
� �	ر ��� و �ن �	+�ران 

Aی���	=
ه� ��ا�5	ن �%=�Y و ا
�C	ر�	ن را 
� . ��� و �* :�ا+س�A ّ��ا را 

�%=�Y ��@	وت ه� . ��=Aا+�ا�	ر �
در �7C و �5	ی7 �دم و ��ا �"Mص	:� 
�د �� 

او در �دم، �* در ��ا، 
س=	ر9 از ��اص، ا�Z'=	ت و . ��ا�5	ن ار:<	ط دا��

A+�ی	و ��9 ��د را  �& t%
ُ

� . ،m=U� 1�� دم ��1 ی�'�ر �� و �ّ�ا�ای* �� 

����ی�د�یA، ه=� 3"=5	ن �M3 ��د�	ن 
�د و از ای* �� �ن دو را ��@	وت 

Aی�ح7 در _5* ای*. +"�یn �ه	ه-	ورد ��  �
	 ��د  �%w	وت، �س	ای* :@ ��

���	�n �Oی�ح7 �	+� و :	 ���ن هn Aی�ح7 �	+�ه ا �ّ� 	: ،�+	�. 

��Cت ��د �1 �5=%
�� و . در ای�&	 ا�� ،��=�
� د+<	ل �ن �� و �6ا1� 1� 9 

���  ���=�� 6	ف ��دن �P	ر  .;�ه	9 ��:�ی*  س��ش �sه	 و 3	�3

�3 �3��اوان ،��. ��ا�=�ه	 و :���ات �+	ن 
� �	ی� ر�=� ��  �ش ه5-	ن را ��ی	

�� �+�-< �� ��:�ان در 
�ا
� ای* ه�5 
� را��� هA، ای* �3�; را 
	ی� ��9  �
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�ا9 �5	ل.  �دد، �	�� و �رام �	+�ا��ار9 �� ه�ی�ا �� ;��	ن +<�د �� �3�زاده 

�Cارد��د را �س�-

	 �6ا9 ر�	، ا
%=1 را دو
	ره �M	bI '�ار داد و ��ی	دوار . ت - 

�ن�����3�; او :��� ی	 �
  :  �+� �� ه5-� 

�دم از �	f و  7 �	��� ��، دروغ 
�د؟ - ���@  	� �
 13 ای* �� 

�-� ا+س	ن �"�  %� ی	 . :� ا��ای* دروغ 
�د، از رو��	ی� ��ر�=� هA رو�* -

  7 در�� ��ده 
	���ش؟f و �	ه��� ا�� �� از �ب و �	

13 ای* هA �� ی, د+�ه �دم را 
=�ون �ورد+� و از �ن ��ا در�� ��د+�، ا�س	+�  -

 ا��؟

ه	 ای* �@�-=	ت را 
	ور ام �� 
س=	ر9 �دم�* در �-@��. :�از ا�س	+� هA دروغ -

ای* �� از �ن . :�ا+� 
	ور ��د+� 
	��ای* �� ی, د+�ه �دم �A ا��، ��. ��د+�

�	����، �	76د+� ��	U� *=�< 	
ا�C	ل . �Egان ا��ا+�ی"� �",ه، ����د9 


	ور دا���د�� m=ای* ارا� �
 .زاد ای* 
�د �� 


�Mاه�، +	�;  *M��� �� ا�	زه 	��
��دا+� «در �ن �=	ن دا+"9��5 از �Gب 


	 ای* ه�5، روز9 �%=س	9 �	:��=, او را . ، 
�د، ا
��ا ی, رو�	+� �س=ح�»
�و+�

ا+�ا�� و ��ا+&	م رو9 ا+<	ن ه=Eم  �ا�� و '�ار داد، 
� ز+�ا+; ��ا��ه��رد

��زا+�ش .�
در دی* :��=�9، . دا+س�+J	ی� ����م او ای* 
�د �� ا
O	د �J	ن را 

�
����ردا+� د��; را 
%�� ��د و . +J	ی�، :�J	 ��ا�� و 
� ه� >=E دی-� +J	ی�� ا

��
�. از ا
%=1 ا�	زه ��ا �� A1 ه=%

�د، 
� او ا 7w	' �6	� ا9 ��ردا+� ا���ام

  :ا9 ��د و  @�ا�	ره


-� و 
�aس - ���ا�	زه �* هA د�� . ا�	زه nزم +=س�. :� ه�  	ه ه� >� ��ا

 .��دت

- ���	�"

M	�I ی,. �	ی� در ای�&	 ��ا ���5  �� A+	5ا+�ی"��* ه�
�زار، k ،9	ه�ا 
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A+ل ز+�ا	�}7 �*، در ای�&	 ��اوا+�� �� در �. ا+�ا���� و ��ا+&	م �:"A زد+��; 

�=��A و 
�ا+A �� ��. ���� دی* 
�د+� و ��ا+&	م دی* ����"	ن ر�a
 Aاه��

��ی�; و �3ورش ��ز+�ا+"	ن، �� د+=	 را در �
�د؟ و ی	  �+Z'	0 دم و ��ا���ی�; ��ی	 

هA ریE+�؟ ه�ا1Y�: 9 را �س�5م �	ز+�؟ +س7 و +�ع 
س=	ر9 �	+�ران و  =	ه	ن را 

 �

� +]� �* ای*. +=س�� �"	+���
�	 +<�د �� در 3=; ا+�ی"� ��Y� ,wZب 

�ن �� �����ه ا Aم ا�%� �س%5=* هZ� ور9 ��، ای* �� در�ه	 �3�=�+� ی	د

 » ا:&O%�ا �=J	، �* ی@سُ� �=J	 و َی@س, ا���	ء؟«
ً
Z�	� را �%Y0 �� *ای ��Oی

���	
�س	د 
C"	+�� و ��اه� �5	�0� را 
� �J	ن �ور9 �� ها9 �� �� �
E=< �5 را 

ای* ه�5 ��ن 
�یE+�، در �	�� �� ا � ��او+� 
� 0<	دت و >	�%3�� +=	ز دارد، �	 

A=�� را ا��ا �@=kای* و �� A=هس� . ��ا � ای* �C	ی� �Zم ا�%� �س%5=* در

���
� �5	 ه"�ار
	ش داد+� �� رو9 :ص5=5� ��  � ،��	
 �C� ��"=
ای�، 

��ی�ی� �� �ن ه�5 و ای* ه�5 -�ا  :� و �- �5	 .��=����Cش را +�Cدی�، ����د9  

هM� *=5%�'	ت �5	، . ریEد �رد، 
="�� ��ن ����ن ری�M و ه� >� ��

Aه 	رده	ن، ��ن �=%=���	+=س�: �+	ی	ت 3	ی	ای* �� �
. +�ع ��د ری��M و ه��ز 


� �	9 ��د ،9 :�@1	P�ن در �. '�7 و �س�5�=� �=�ا+	ت دی-�،  =	ه	ن و 

�	ر�� +"س�� �� 
� در�� :��� ��=�، در �+&	 ی, �	�0 ��ش...  ��� *M�

�
��ی*  @�� � ،����+ X�6 A%' �
 	U� �� ��+�Y0%� و �5	'� �+	ن �� ��0� 

��ی* 
� +]� 3	f و �U	��3"	ن� ،���ی	 �	9 
	 ای* ه�5 �ز��ن. ا ،�Mری	9 :	ه


"�ی�، ا
�از 3"=5 �Y%� ،ن +=س� �� از ��ده ��د�	+� ��=�، در _5* ای* �� 


=�� +�Cدی�، ���� ا�� �	ه�	ن �� هE=< �5 را 3=; . 

;�
�د . +�5د، ��و ر��ا+�ی"��5ا+� هA ��ا+-=9E ��ا
%=1 در ��Cت �3 �"��3


"��U� 9ح 
�ده و هس� �Y%� 9ا��
زاد 
�ا �O=>I 9 و �ی	 ز+� � �د��. �� از ا

�ن �	��O +<�د *�	�
�ا9 
"�ی�، در �&�5ع ��د +=E از �ن �� . ����دات  ،Aری�-
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�د �O�	��<=7«ه	 ای* ه�5 �دم �"���، �دم.  ��د ر �@^ ��	�X ��د �دم » ا�%�

�	���� �� در راه; . �"��� 	3 �
در راه دی* و ��ا�	ت �دم �"���، دی* و ��ا�	ت را 

��"C
�7J ا��، و. ��د  در راه-�ار دی* و ��ا�	ت، �دم �"� �Zل ��.�دم  bا�

�� Aد ه��.  

و . �P	ر �%س� در ا+�]	ر 3	�s او 
�د+�، 
	�� �� در ای�&	 ا��ار +�ی�� ه�ی�ا  �دد

��	
�M� +�ا��� 	3 �� ��	
 ا
%=1 را 
� �	ی� �"	+�ه 
ً
Z5ح�� 	ی.  

- �
�3�; ��ردا+� ����	ی	:� �� . ��رد +=س�، 
س=	ر، 
س=	ر ه�U� Aح ا

��-=�� ��ردا+� 
� ی	د �� Xی	&��AJ ��د -ا�	 �* . ا+�
�ده�ورد،  �
 از ��ده - 

Aن +=س�	9، 3"=5�"
 �Y%� ،د و . ��د�

"�ی�، در ذات ��د، �}<�  �Y%�


	ر �ورد- +� :�J	 ��@� -+�	ی&�  �
�� �� ��ا و �* در .  	&+��	9 3"=5	+� در 

Aدادی ��
	 :5	م ���; و ��ی�� �� 
� ��ج . 
��� ��ارد ����ل �	ر را از د


 ،A7 و د��ار9دادیw	س� ���A=��ای* ه�5 ��ن ری��M ��، ا�	 . ه	 را ��9 +-�

�د�� �0�5&� ��
� د�"+ ��Mاد و  �وه. زاد ری��ا+��� 
�د+� �� 
�ا9 �@^ ه	9ا

���Mل ��د ��ن ری	����د���9 و ا�=	ل و  .Aو ��ن ا+�اع ��ن ه ���Mن ری	0�+

�ن روز �� د��5	ن �	رای� . �A	ر9  "�=ا+�ی"� و +�ا+A�	 د>	ر �	ده. دی-� را

Aدی�� 	�	و :5 A=ا���  ����د و ZY0+=� �	 ای&	ب ��. دا��، د�� رو9 د

���
 Aن ه	5���� از ه5	ن روز، روز د�0ا9 ��ز+�ان �دم و ��ا، '	
=7 و .���از د


�د، 
�  �دن '	
=7 ا�س	ر �:	Y>I ت	ز0	ز ��	G��� �� ،7=
ا+�ازیA �� از �ن ه	


 ���ن ���� �� 
� 7Y0 ��د�	ن . �دارددی�ا+-� د �� A=ا���  ��د�� رو9 د

�� Aه����ی�یA '	در 
� هE=< �5. ر�
�د �ح�ودی�� هA . �	 ����د9  ��J



�'�ار +"�د�� �:	Y>I �O�	� �� A=ا��� .  �:	Y>I ت	ز0	�� �
ا+�ی"� و ا
Eار9 �� 

����ی�; �ن �6ف��. �M3 ��د�	ن 
�د�"=�، د�. � ��=A+]:�ا+س�=A از 


�دیA-  و �* - �ی�� ��او+� �� t%U� در	'  . �Y%� �
در ای* �6رت، �ی	 +=	ز9 
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�"� دا��=A؟ '�رت �t%U ی�O�  >�؟ �	 ��ردن و +��=�ن و ��=�ن و ا
Eار �دم

A=����	=+ او �
از �E&O� �%5ات . دی�ن را �����=%=� ،A� E=<ه	9 دی-� 
�د �� 


	ز و �0ام دا��، +=�+e �+	 �ن را، �� ه� �1 اد0	9 �ن را ،�����یb در


� ا+س	ن 
=	��زیA +�ع�� A=ا+س��:�O=>I ،��. دو�� و 6%ح&� 
	��دو

�� �
��ی�=A �� ه� E '	در 	=
:�ا+س�=A :�ا+	ی� '�7 +@1 را از او 
-=�یA، ی�O� �Iر9 

�+�  �
��ی�+�، � ��a��� ا>+ 1@+ 7�' 9	���< ،	�C+ ��ای	ن دی-�Z{� ،9  	و و  �

Aا+�� ه��+��"C

	یس�� در ای* ز�=�� '�رت �	 +=E ��. +�ع ��د و ی	 ا+�اع دی-� را 

ه	9 دی-�، ��دی�< ،A	�C+ ��دی�< ،A	�C+ در 
��� ز�=��زاد را �ح�ود ���د��

�+	ن ا�	زه و . '	در 
� ��ردن �	ه و ��	ره +=س�، '	در 
� �"�* ��ا و �* +=س� �


ا 
C"��، >�ا :�ا+	ی� دادیA ی�Cی-� را 
C"��؟ و >�ا :�ا+	ی� +�ادیA، ��ا و ��


��� ا+س	ن �� ��ه	9 دی-� را ه	، ا+س	نا�	زه دادیA ��د��اه="	ن 
� �	ی� ر

ه	 3	ی5	ل ��د؟ �"� '�ار ده��؟ و در ای* راه �t و �	ن 
س=	ر9 ا+س	ن��رد 
�Jه

�

� �	 و 
� �	��5	، ��د :&� �-�+ ،�:	Y>I م	ا+�و��=� �� +]��
"�9 ا �O . و


� ��د، �س��i=�� �� در ای* . ای* �	ی� 
Eر ��ی* +	ر�	ی� �	ر�	ن 
�د�+ �
 *�


	nی� و .  �ارمز�=�� 
�  �دن دارم، +	 @�� +5� ��ا�	 ری"� ا6%� ای* +]	م، د

د�� 3	ی=��، را 
	ی� در +=	ز دی�ی�� ��او+� 
� ��ح و ��	ی; و �3��; و +=	ی; و 


�� 	+; �س�از ای* '<=7 ا50	ل  X=�� . �
و'�� ا+س	ن را وادار �	زیA در 
�ا

���	��+J	 را 
� 750 ز��� وادار  ،��	� f	� �
 � ��
ایA �� ��او+�، �3زه 

�	+� و +	 Eی� در �	��O ا+س	+� هA  �دد و در �%t و ��ی"	ن ��0	د:"	ن ��

ا����، �%t ه	9 دی-� د�"� از ا+س	نه	ی� �� +=	ز 
�Jها+س	ن. دوا+�ری"� ��

����	�
�Jه. ا��	س را 
�ده و 
��ه ��د  ،Aدی�ی �� �=��"	ن �=�ه �	ر 
� �	ی� ر

��ای� در 3=;  ����� �� زی�د��	ن را �	+�� �=�ان 
� �	ر  5	��� و ه��1 از 

��+	�
� '�7 ر ،�D=3�� را :�Jی� ��د �� - 
�� 	ن ->�	+�C ��او+� هA . اوا���	ن 
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� '�7 ��اه�� ر�=�، 13 از �ن هA از اوا��ش �� +��D=a، در 	J�: �+ ،ای* �6رت 

:�ا+س� ��زا+���	ن، �:; دوز�� �� دروغ 
�د و +5��:; دوزخ :	 ا
� ا��ه� ��

��	
 . ����د 

داد، >�Jه زی<	ی; ا��و��� و �6ای; �5�  ���� و'�� ا
%=1 ای* �	��O را ��ح ��


�د .;�
� او . از ��%5 �+	ن 
�دزاده هA �5	ل. ه	ی� دا����
��� �P	ر �3 1=%
ا

���a
+-	ه; 
� ای* �Iف و �ن �Iف، در �س�&�9 �س� 
�د . ���6 +�اد �� 
	ز 

  .�� 3=�ا ��د

 6ح<�; 3=�ای; ��دم، �+&	 +"س��، ه5	ن ��ا�� �15 -
ً
Z>' �� ،^�ا��ی* �	


س�-	ن و ری; A"3 داران را 
� ا��EJاء �<�ه>� ��ا:� 
� ��ج داد �� 3="	+�. 
�د

����	=+ X�6 A%' در �ی	U� �� ���  .��
	 ای* . ای* هU� �5	 و ا��<	ه �6رت  �


-�ی��» �<ح	ن ا�%�«ه�5 ��او+� ��O	��	ن، از 
�� 	ن ا+�]	ر دا��، هEاران 
	ر  .

�<ح	ن ا�%�« «�
 ��Oای�� ��وا'O=	ت :	ریM� را در +]� 
-=�ی� :	 از . b=0 ا

�<ح	ن ا�%�«0<	رت ���ه روده 
� ��ی�، روده 
� ��ی� از « . �0�� Aدش ه��

�

Eرِگ b=0 . X�6 و +Yص ا+&	م  ����ا�� ه�5 �	ره	ی;  9	U� ,ه5=* ی


�د �� �5� از ��د ا+�Y	د ���، 
�ا9 ه5=* یC� �� �M%�'	:; را 
�ده و 
��ه  ��	�


�. ��ا+�ه �0	Iا �

��ه و 
�ده +	 Eی� ��ه	 از �	ر9ه�5 �}	��. >�ن و >�ا

 . �وع ��ه5=* �	 �


�د، ��Uح زاده 
	 ��	ب و دل ��>C� ���5	ل ;+	
�3�"� را �� +�f ز ،����ا


� او ���6 +�اد. �	زد Aز ه	
  .ا�	 ا
%=1 �� در ای�&	 �5� ��Cت ��ده 
�د، 

- ��	=+ ��ا�	 �* �� 
�ون :�دی� . ا+�Y	د از ��د، ��5C� دارد �� ��او+� 
�ان د


س=	ر ،Aدا�� ���� �Y%� ن	ه	ر9 در  �	س=
9 از �U	ه	 و از د�� دادن 

�6��زاد ه	 را ��	��A و �&	0	+� از ��د ا+�Y	د ��دم و ا � ی, �د��

7Y0���	

�Mا+� و 
-�ی�  A@6در و �ی	اه� د0�M
�<ح	ن ا�"=U	ن«د�;  «
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�ای;  �ی� ��Aدا+A از ���ه روده+5� A��: از 	م و ی�� �
:�ان دی� و >-�+� ��. 

ا+��� دی-� 
� '�ل رد �� �=%=	رده	 ا+س	ن �ه� در 
س	ط +�ار+�، ا�	
� رو9 ��د +=	و

 �
�� AC� ،م	7 و از ا��"Y0 از ��	ن �	����9�O �=�از، �� �ن  ��� +"س��، 

�5Y� 9 ��اماز	7 و ؟ه=� ،�+	5��
9Z ز�=�� و  ،�-�� ای* ه�5 ا+س	ن از  �


�	 . 	 از ���3ر9ها+��� ا+س	ن�=�+�، :�J	ز���E و :��	ن و �"Cس	�� �� Aه �و'�

�� �� �+	5���� +	:�ا+	ن و :�ده 
� اد0	9 �5	، 
Zی	9 ز�=�� و  �
 ،��ر


� 0<	رت دی-� 
Zی	9 روز 	ر 
�ا9 :�ا+��5ان . ر��:Yص=�، �� ��ه	9 
�ا+س	ن

 ا � - ه	 +=س� ��او+� :<	رf و :O	�� را �ی	 وk=@� ا+س	ن. �; ا��+=س�، +	:�ان


� �=E �ح	��5 
C"	+��؟-ی	ت 
	�� �س�iل ای* ��	  

��ا�; را ��Uح ��� �� یC� دی-� از �P	ر ��:�، از او زاده ���'	9 �5	ل ����ا

  :3=; د��� ��د

- Aاری�+ �
�� �
. ا+�ا��ا�	 ه�5  �	ه	ن را +<	ی� 
�  �دن او. �	 هA از ��او+� :&�


	ی� ��5C او را هA '<�ل دا�� ،Aور داری	
 �Jرات ا��Y� � و��د ا 	
 �� A=�	
 �


� ا+س	ن Aر9 ه	ا��= ،��=��iد، �س�� ��ای* ا � ا+س	ن. ه	 داد�@^ '�رت در د

ا+�ازد، 3	داش +=, �س��i=� و ا��=	ر را در راه �=� و 
�ا9 �ص	�ح 
"�ی� 
� �	ر

���
ای* ا�<�� �5� درد+	f هس�، ا�	 . 
=�� و ا � ��ارت 
� �	ر 
�د، 3	داش 

�=��iس� �� �ی��"
�ن  	: ��
���ردار ا 9��"=
 و ا��=	ر دا��� 
	��، از �O	دت 


	��7O ه5	ن ��� �� ���	+; داده 7Oا�� t
	I ،راه �

� راه و 3	  �� . ا+��1 �� 

  :ا
%=��M>� 1 د��"=�� زد و  @�

- �� ��
� 0<	رت . 
�د، +Yص� در �	ر +<�د �ی�، ���Iر �� �� �ی�، ا � ای*در

ه	ی� �� ا��=	ر و �س��i=�"	ن را در  �و �ص	�ح  �دمدی-� 3	داش ��ب 
�ا9


� ��ارت دار+�
"�ی� �� ��ا�	 �6ه	 هEار �	ل .  �ار+� و �&	زات �+	+� �� د

ا+� و 
��	ران :	ریs ز+� � 
"�9  �اه �ن ا�� �� +=��C	ران 
	 �@� و ذ�� زیس��
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+ 	
	م +=,، در د>	ر �&	زا:� +-�دی�+� و و'�� هA ��د+� 
	 E0ت و ا���ام و 


� د��"	ن ��د+�، �� زی	ر:-	ه �0ام و +�ان�&7%	Y� *دی�:�ی�  	ره	�. 

�ن ��:�9 �� �3�; ا�=� را ��Uح ��ده 
�د، ا
%=1 را 3	�s داد:  


	���. د�* در �Y<�ه �&%7 �� 3	ی	ن �	ر +=س� - ��@  ���0اب دوزخ ! ا � 
� �	 را


"�ی�، ای* در�� ا�� �� در ای* د+=	ی� �� �	 
. هA هس� ���+�� �
 ،Aدی�

ا+� ا�	 
� �	 '�ل داده. روای� ��د+� �� ��Oر اnغ را هA +�ا����ه	ی� ���	ن�د�,

���	ن �� �
 Z
�ور+��� در �ن د+=	، در �ن دوزخ ��ای�، �ن ه�5  . 	&+�در 

�O��"	+� ��ه	ی� هس��� �� +=""	ن �:;ا��� .�CwZ� دوزخ ;:� �
ا9 هس��� 


G9��%%=^ و ��اد �
�+	ن  ;=+ ،�� �+	
�:; . �"�ه	9 ��ه، �:; از ده	+"	ن ز


� �Zف �:; د+=	 روح و ادراf و ��Oر دارد و  �	هC	ران را �� A�J� �
�� و 	��

;:�ز+� و ، +�Oه ��»َه7 ا��Zت؟ هE� *� 7ی�؟«�3�� ا���C و ��3	ره ���+	ن 

��ع �ن ��ارf اهA�J� 7 ز'�م ا�� و ی. �Gد���� و ������ ��Oس%=* یG 	

 �	هC	را+� �� ز'�م �=7 ����ده 
�د+�، ��راf دی-��	ن �6ی� ا�� ی	 Gس	ن، از 


� �5�J=	ن . ا9 در دوزخ �� زه� :5	م �=�ا+	ت �5� در �ن ��ی	ن دارد>"�5	��+

��ه	 ری��M ��د :	 ه@� �Y>I را  از �ن رو9 ��ها9  �ی�� ا � '�Uه��. �A=5 ا

�� ;:��"	م و ... ه	9 دی-� Gس	ق ا����=�+�از +. ز+�
َ
ی	، �7J �� ا�ح	ء و ا

ه	ی� ا9 از �"�P� Aت ا��ی� 
<	رد، ز���Eو'�� 
	ر'�. ���ه	 را 3	ره 3	ره ��روده

از �0اب دوزخ ��اوان ... ���ه	9 دوزخ را ریE ریE �� =�د �� :5	م ��هدر ��


�ی* و��د دارد 
�ا9 �� �"J
+=��C	ران، +=��C	را+� �� :�ان  @�، در 
�ا
�ش 

�
��ا�=* ا�J� را روA"< 9  �ا���، از او  �
����ده و ا�Eون  �0	Iن و >�ا ا�<


Z >�	ن ا�, ری��M �� ه��C=3 �5	ن از ا�, ��3=�ه �� �=J� �>=ا9 �ص�
�ن 

��	
�ورده ��. �

�ی* ه� �رزو  �"J
ه�5 �+	ن ا�<س� +� 
� :* دار+�، . ��ددر ای* 


%�C از ���س و ا��<�ق و ��ی� و ز��ف و +5	رق و +� از ��	ن ،���5O� A"ی�
 و ا
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�
���	ن :	ج. زرا �

� ر+eه	ی� از ��ا�� �
ّ

	 ه@�	د ُ�% �
ه	9  �+	 �ن �� 

��� ��ه	
 ��"J
دا+=� در ای* ��� 
�ا9 ��د ���* >� +5O	:� ��. ا+���اه�ات 


-�ی=A �� ه=� +�5O و ��:� +=س� �� + ��J

��� ����=* . =س�هس�؟ 

�+	ن از ZI، ی	 از ���� �� ه�  mY� ،���
'ص�ه	ی� دار+� از ��واری� و ی	'�ت و ز

��ام ه@�	د �	+� از ی	'�ت و در ه� �	+� ه@�	د هEار �&�ه و در ه� �&�ه ه@�	د 

��. :�M و 
� ه� :�M� ه@�	د ��ش و رو9 ه� ��ش ��را�O=�� �5=�ه ا

�M: دان ���* �ص��� ��U%�اA[0 . ذراع �Iل و >7J ذراع �0ض دارده	9 

��ای* ��ری	ن �	+�� ��واری� در �6ف . +5O	ت �س5	+� ��د ���* ��را�O=* ا

 د�� +�Mرده
ً
Z6ا��� ��ه، ا�J-+ . �� *ف ای	ص+nو ا tو ��ر 0=* « ا�ح


C	رت �+�D در د+=	 در
	ره د���ان 
	��ه ��» �	�}	ل ا�%� �� ا���C5ن �
 �ی�� در 
�ا

��Pت ا��ی� 
� ��د ���* �	�* در 'ص�ه	9 
J"��، . ری	ن ه=� ا��ای* ��

>�	ن ��ق و ا��J	 و ��Jت ��دا+� اU0	ء ����ده �� �	+�� �=7 ��و�	ن و �	+�� 

 ،��@J+ *=0 ر�� 	
�:"@"	ن �3:�ان ا��، +=�وی� �� در ��د ���* 
�ا9 
���رد 

ه5<س��9 
	 او �Gق در هEاران 
�ا
� ��دان ز�=�� ا�� و ه�5 ای* ��ری	ن از ��ق 

mO� د9 و	ا+�� . �
�	ل  7J< ن	ه� ��ام از ای* ��ری 	
ه5<س��9 ��د ���* 

��ا�; 
	ی� �Eد و  در د+=	w� �� ��. ا+&	���Iل �� 	

�ا9 ه5<س��9  ،A=�	��


�ی* 
���ردار9 �	�7 از ای* ��ا�;، �@� و . ا��ت 
�aداز9 �"J
ا�	 در 

�� . �&	+� ا

��OI 9��M>� �O
;+	>� ���  �
 E=���=�  :ا+�ا�� و از �P	ر �3

�ی	 ای* ه�5  - - m=6�: 	
 و �=%� >=Eه	9 دی-� �� در �A�J و ��� هس�، و �* 

 =�م، �	�� +=س�؟ �ی	 �ن �0اب 
�ا9 
��	ران و �+	ن، و'� �P	ر �ح��م را +5�


�ا��C=+ 9	ران و ��دان ��ا، �	�� +=س�؟ �-� ارث �3ر�	ن را از �5O+ �5ای* ه 

 ��اه=A؟ ��Pت ا��ی� ��
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����:�ی* 
	 �-@�� و ا��EJاه 
� . '	ه '	ه ���ه �P	ر ��ا�� �&%1 را ��ا  �

: ا+�ا�� و زی��b ز�E�� ��داش +-	ه�یC� از �+	ن 
� J3%�ی�. +-�یس���ی�Cی-� ��

 �Eg ی	
� +�ش �	ن ��ده 
	�� �� ای* ��Y�Oات را 
�aی�د«
ً
�دم 
	ی� ��5	. « . A1 ه=%
ا

�ورد و ا�Eود��� b� �
 ��=C5+ ه.  

-  ��ا+�ی"��5ا+� �� در ای�&	 ��Pر دار+�، ، ای* ���ه و '	ه '	ه �P	ر +"	+� �ن ا


	ور +�ار+� m=ای* ارا� �
 
ً

�ا+=� و � 	ه 
	�=�، هA�J� A دروغ ا�� و هA . ا
�ا

�5	+� هA از ای* ارا�=m �<�9 +=س�، در :�رات . ���� b�� از ای*  ���� در

E ه� A+=س�، . ه �� �ی	ن د+=�در :�رات 3	داش و Y0	ب، ا�<�� و��د دارد، +� در 


%�C ی�Jه، در ه5=* د+=	، ��دش 
� �س	ب ا50	ل �����+	ن �� 
�Oه	 ���+� و . ر


	ور  �
��ی�+� و ��ی�ان را ���	ب �ورد+�، 
J"� و �A�J را در 0	�M: A=%=	ت ��د 

�ن وادا���� .��
	ز�	+� 	ن �A +-�ا������ی�ان هA، د �
�ن ا�Eود+�  �
، ارا�=@� 

�ن  �+� �� �	 
� ا+س	ن ��aدیA، ای&	ب . :ح�ی7 داد+� ،�=+ZY0 �� ��	� در

����	

	زده ه� 50%�، ه�-	م 750  �� ��� .�� Aه 	5� �O=>I ی�� در 0%�م� 

»��ا � �س� �دم . ���و ای* '	+�ن، ��ری� را ر0	ی� ��» ه� ��"� را وا��"� ا

  _�ور9 
�د، 
	ی� در 
�ا
� ا+&	م 750 - ���5+	+� ی	 و�"=	+� - �&	زا:; �"� و

+� ای��C هEاران �	ل 6<� ���� �� هEاران �دم دی-� 
C"�، هEار �	ل . �6رت �3ی�د

���
�Eا9 ا50	�;  �
�5	+� . دی-� A%k ��� و ا+"	ءا�%� در �ن د+=	 �
� ��	ب 

�=�� �Oه . �س%5=* ��ا���� 
ً
 �س�	، �* «�� �6ا��	

ً
ذا ا��9 ی�Yض ا�%�، '�_	

OP=��ن �=س� �� 
� ��ا '�ض �س�� ده� »  ا�ُ� ��یA و ��ُ � ��ُ @ ��Oی- ��Oی 

�Y=�ان ���  �

� �دا+� و 
	 �mU و -�6'� و ا�س	ن  �
 :	 ��ا 
� او >��ی* 
�ا

��ا�� 3	داش ده�؟ 
� �ح��9 ای* �ی� �	ر9 +�ارم، ا�	 ه� �1 از �ن >�=* 

��	3 �� �5J� �3دا��� ��
ً
��را �C=+ ل	دداش ا50�� . A�J� و �"J
 �
�ی	 اY�0	د 

�5+ �
	H را 	دن ای* اد0�
���؟ ی�O� ا+"	ءا�%�، 
�Oه	، ی, �=%=�ن �	ل �3چ 
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�� �	ی; 
	��، اY�0	د 
� �O	د را از ای* هA �س�Mه... دی-� ;%Y0 �� 1� ه� �:


�زد+� و 
C"�� و ه� ��� ا��وز ��او+� :<	رf و :O	�� :ح75 ��. دا+��� ��

�� �
از �&	 �O%�م �� در �ن د+=	، در 
J"� و . �ی� روا دار+�k%5� �� از د��"	ن 

���� A%k س	ا�� t%� �

C"�� و 
�زد+� و  Aز ه	
ای* . �A�J هA ا�	زه +�ه� �� 


�ا9 �س	+� اY�0	د 
�ا9 �س	+� ا�� �� د��"	ن 
� �	ی� +5� �%=�	'	' ،��ر

: �

�ا+=� و � 	ه 
	�=� . ه	 �	ل دی-� ��ش دار+�س�ی� �س	ب �=%=�نا�� �� دل 


	ور 
� ای* ارا�=m ا+س	ن را از ا��ZYل 750 و . اش ا�س�ن و ا�س	+� ا���� ه�5


	ز �� 1@+ �
 .داردا:C	ء 

ا+�ی"��5ان د+=	9 یC� از. :�Yی<	 :5	م ��:�ی* �	_� در �%س� 
�ان  @�	ر 
	ور دا����

�
�� و 
�ان >� ���ه 
�د ا_	�� ��د�س%5=* از �	 	�.  

- E د ه�	O� �

J"� و . �* ��د، در ا
��ا 
� :��=� و +<�ت اY�0	د دا��A، ا�	  
ً
Z6ا


�ا9 �� و 
�ا9 >=س�؟ ا � ��او+� '	در �t%U ا��، �س��i=� ا50	ل  A�J�


	 او��+=, وا50	ل 
� ا+س	ن E=+ 	ه . b%�'�رت �t%U، �س��i=� را از ا+س	ن 

������� �'	
���ه �� ��او+� .  �ارد، ا�	 �&	زات �ن را  Aه 	دش -در '�ان ��� 


	ز . دارد ه� �� را 
�Mاه� 
� ا50	ل +=�C وا ��- �C=+ ل	اه� از ا50�M+ و ه� �� را

ه	 13 >�ا از اراده و �س��i=� ا+س	ن. در :�رات هA ه5=* اد0	، ���ه. دارد��

راده ��او+� '	در ��O	ل  �	ه ��ده، 
� �A�J  13 >�ا ا+س	+� را �� 
	 ا @�-���؟

����؟ ���� 

��C: 9	ن و 
	�@�ر 3	�s داد 1=%
  :ا

- �=��* از ��دم 
-�یA . ای* :P	د9 ا�� در  @�	ر ��او+� �� 
	ی� از ��دش �3

 - �	+�� ��او+� -ه	9 �* هA :�ا+	ی�. �� در �%�Y ا+س	ن �س�iل و ��ی, 
�دم


� ویKه ��ا و د���ا+; را -را � ا+س	نا�	 :	 :�ا+س�A د�. �ح�ود 
�د - Aز  �ا��	
 


�ای"	ن. ��اه���� �ن ���� �� ����	� Aاه�� �:	+	C�ر9   ا	س=
A �� ��د�	ن، 
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�د ای* ا�C	ن را ��اهA ���� ��. �س	7w را �7 ���� ��J
�وردم �� دا+�؟ �	ی� 

���	
 t%U� ن '�رت	دم. ��د��C+ 750 و Aارش را دا��E
�� .�	ی� ا 	
�+	ن را  

�� و �=	ه���� و �7 و ���, و �=��درد و �� 1=%@�درد و ��I	ن و ��زاf و 

Aا���  	J�: . �

%� ��� �� ��د و 	Y� 	یZ

	 ای*  ���C
ی, �س* دا�� �� ا+س	ن 

��� و �	ی�  tw	�
��="	ن - 
ً

-�یA �س5%	 ��
��J ا -�'	
 �
�	tw ��اه�   E=+ ن	�

�"  .�"

� �� از د�� ��او+� و �* �	��� �7ی� راه�رزو���م، 	=
ه	ی� 


="�� ا+س	ن. +<	�� �

��� :�ا+	ی� دادیA و  �
ه	  �	ه +	
M"�د+� �	 ای* 
�د �� 

Aادی�+ .�� bوا� 	و ی ��دا+� �� 
��� از '�ان �5	 در �ن �ی� ��ای� ��0� ا


��� دی-� :<j=O دا��� 
	��� ا+س	ن �
�7P ا�%� 
PO« ه	، 	5
jO
 �%0 AJ «

 �P=O>: �� Aهس� �7 ��؟ �* ��0w	' j=O>: ���
 �
>�ا 
	ی� 
�ا9 
��� در 
�ا

�+�Yر ه' j=O>: A	7w �� �� دی-� ����ل از . ا�	 ��او+�:	ن '	' .�� 7w	7w +"�م

���
��� >�	ن '�رت داد �� ه� >� ��اه��، روا دار+�، . د�� ��دش 
=�ون  �


�� ���+&	 �� ����ل را از د 	:�����  ���

=�ون �ورد+� و ��د  Aاو+� ه .


�ای* +	:�ا+� ��او+� . ��او+� و'�� 
	 ای* وا'O=� رو
�و  ��، دی-� ه�ا 13 
�د	�


���	��� و �3دا��� و د Aه�� �ی�� :5	م +5O	ت د+=�9 از ��... �M3 ��د او

ا�� ��ا��، ا � هA �س� زور و زر دارد، از ��ا دارد و �ن �1 �� +�ارد، از ��

��ا��، >�=* در ��ا�� :	ریs زور و زر ��C�� ��د و ا � ��ا +5�. �� +�ارد

�5+�� .��>�ا ه�5�� . 13 ��او+� ه�5�� زور���ان و زر���ان ا

�=��a
��، از ��دش 	J+� .�� ،�=��a
 �یA، و'�� 
� �6ا�� ا��	دیA ا � از �* 

وا'O	 هA . �	ر9 ��ی�Aا+Aه	 د>	ر +در �ن �%�G�. �� دی-� �	ر از �	ر  ���� 
�د

A=را+�ن +�ا��	� �� �6��
	ی� 
� ... �	n . �%�غ 
�د،  ��	
ا � �6ا'�� در �	ر 

A+ه، +�ا	ای* ا��<A=�� ر9 ا��0اف	. ��* ا��0اف �� ��	5���A، ا�	 ��او+�:	ن 

�	ر9 ا��0اف ��=A، ا
O	د �	��O را ، ا � 
� ای* +�ا+A�@A �* ��. ده�
� ��ج ��
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� �5����	Aای .����و +� ;��  �
 . �� �=���ا+&	م �	ر 
� �	ی� ر b=:�: *ی�


A�� 	
 ���
	 دزدان �� �د+� 
� �	9 ه�5 ����"	ن، ر+&<�ان و �	ر �ان، 
� ه�5

 .�"=�ه ��

. زدا9 ا�, در  ��� دی� 	ن د��
	ی; 
�ق �� @� '�Uهو'�� ای* �Z5ت را ��

�رام و  ���� و 
�ی�ه 
� +]� . �ا+<J	:�ا9 
�د، از 
��=	ن و ا�5	س ه�U'  Aه ;:	5%�

�����%  �
 jg

�د+�، �Gق در . ر�=�،  �ی�  t%U� ت�C�هP� �5	ر در 

����ی	 ا�, او 
�ا9 . �=�ت از �J	�� ا
%=1 در ا��0اف 
� �U	ی� �� در '%X�6 A ر


�د؟ +"	+� و Z0��� از 3"=5	+� دا��؟ �ر9 �=%� دا�� �<.  

�� �[+ �
 *=�<�
حz ادا�� ده���اه� و +5�=� �� دی-� +5�ر �
  .:�ا+� 

- �� �C���+5�. :	ن ��ده 
	�A��A زی	د �س���

� ای�&	  zح
 A��ا�	 �ن را . ��ا

�=�
�ی* �	 ر �� Aز  �ا��	
 .�="M>

�وی� رو9 �ن. ��ا  �C� ،���>� در ای�&	 

��از �ن ��ه. ��=� �
 .و�0ه �	 
� �%س� دی-�، 


�O ا+-"�; ����5 ��ق +"	+�  � �
  .را 

- �=��+ A=اه�� e�=%9 دار�	< 	&+� .وار9 دارد�U0 ا�س	+�. در 

 





 

  

  

  روای� ه���

�د �+n�I خ وZ-��ه	ی� دا��، �� ا � 3	ی� را ��ازی�9. راه 
�ا+&	، ��M و 


�ان ���� ��ا��	د9 و د�� و 3	ی� ��رد9 و هEاران ذرع 
� 3	ی=* �� �ا���، ُ


	دا+�، +�  %<	+e �س5%	+�	
	ن
=. �Cس����. ه	ی� �� +� �ب دا��، +� 


	 0	دات و ��*  �+	 �ن��ز�=* ،�=O5� �3 از �ی	ه.  

j=�����C%� 9 راه ا��	د+�nه�ر و  �

	د را 3"� ��  �ا����و �3=; از �ن �� 
�ان . 


	nی�، 
� دا��� ��ه�� �
]�5 ه	9 �3 �0	 ر���، راه"	ن را 
� �5	ل �[ ��د+�، 

�+�=�:�ان  5	+; را ��د، >-�+� ��. �س	
; ��=�، >�Yر +=�و nزم 
�د. ه=5	�=	 ر

 �� 9�O��	لزاده �� �	ی�  �	ل و �5	ل�١٠ �� از �ن ���5 دا��، >�=* راه� دو 


�د. 
a=5	ی�� Aه �-��
	ره	 . +� :�J	 ��ه��رد9، :ح75 ���	 و  ��	  و :"�-� و  �

  .ی	��ا��	د+� و ��اش �����=*ا��	د، 
3E	ی"	ن از �	ن ��


� دار�%=�e ر�=�+� �� >	�UO� 9 و �U<�0� دا��، ا�	 �س�-� A� A� ;=
�	ن 

�	+� در رود، +� 
	 >	9 و +� 
	 >=Eه	9 دی-�� �
  .از �ن 
�د �� 

�� �&��ُ �
از 
="�� . ا��	د+�در ����، 
� ی	د ا
%=1 ��+"س��� �� �س�-� 	ه� 

�ن >� ��=�ه . �3�=�+� @��� و ��ه�ی�ا ��ده 
�د، ��ا��ار9 �� 
�ای"	ن  �

	ور 


�د+�، د��ار 
�د .��
�ن >� هEاران �	ل 
�  �ش  	
�دم >a	+�ه 
�د+�، از ز�=* :	 

�5	ن :@	وت دا��� .�� ���ی	 ا
%=1 را jد+�، دروغ �ح�
 @� �� ه�>�  @�� 


="��9 دا�� 
� �5	ل؟
�د �
�&: �� 9�O�ا � ی, ��ف «��د �� ��زاده  ��Eد  

. ا�	 ا
%=1 �6ا'� دارد. اش دروغ ا��دا+س�A ه�5دروغ از ا
%=1 ��=�ه 
�دم، ��


� دروG-�ی� +�ارد Aز9 ه	9 ه=� و �3چ +�ارد، +=	ه	اد0.«  
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هA� . A دو 	+� دارد، د����د+� �� 
"�ی� �ص%� >�� 	+�
	ره +=E  @�-� ��در ای*

��ی�ه و �3ورده. 
%=��1او+� در +J	دش +J@��، هA ا� ،sری	ن و :	دا+س�
. 9 ه� دو 

�5J=�+� �� �	 دا+س��� و +5�ا��	س +5��0ام. �bY �3ورد 	ر �bY ه� دو 
�د


	ی� ه�  ،��	
 �+	g�:ح@� و ار �؟ ا � ز+� A=ن را ��ی�ن ��ا�=, هس�	دی�5����


 ،��	
	ی� 
� ه� دو دو�	ن را �a	س  �ی=A، و ا � +<	�� و ر+[ و درد و �ح�و�=� 

A=���@

� د+<	ل ای*  @�-�ه	 
�د �� 0%=5ح�5 �5	ل. �O* و +@�ی* ��  :زاده +�=&�  �


	ی� از ه� 13 �ن ا'%=� 
س=	ر ��>, �د�� - ،��زاد �� از :5	م +5O	ت 
���ردار ا

��	
�-Eار 	a�
-�ی�ا � ��C ا�%� ��. دو�	ن  Aن ه	U="ا� �C� ی�	
 . �ی� 


س=	ر �� ��رد :<j=O '�ار  ����، ه� دو�	ن را +@�ی* از ��9 دی-� �ن ا�}�ی� - 

��� . 


�ا9 �3ور�5	ن ه� دو، ز��5 �"=�+� - .A=�� ن	"��O� �� ف +=س�	ط ا+ص�� . 


� د+=	�	ن �ور+� ا+ص	ف ی�O� >�؟ �� 
�د؟ �	 +<�دیA �� از �ن - �� A=�	
 ���ه	 ��ا

��M
�
�ن  	
.  و Z0'� ��د�	ن 
�دذوق. ه	 :�J	�	ن 
-�ار+�و �3ور�5	ن ده�� و 


� را���، ی, �دم �%,. �	E �C� 9ار9 +=س��
�	+5	ن زده، ��  ���� و :"�� و 

�"�، ه=� د�<س�-� 
� د+=	 و �	�=J	 +�ارد، >�ا 
	ی� 
� �	�I ا��، ر+[ و درد ��

�>C+ � �+ز�ر9 �� :ح75 �	

-�ارد؟ ���ه Aه �C
ُ

�ور هA هس� �� ای* ���، �

از �+	ن :�'X دار+� �� ��ه� از �Hوت و +�5O و ر�	ه در ا��=	ر �E �Cار9 را +� 

�
 E=< �5ن �� از ه	+��E �Cار9 
�ا9 >�؟ 
�ا9 . ا+�
�Jه و �ح�ومدار+�، 
%�C از 

ای* �� �ب و ز+� � و +	ن و روز9 +�ار+�؟ ا+�]	ر �E �Cار9 از ای�	ن، +J	ی� 

,"����ن وا�b و _�ور9 ا��. �9Eg ا 1C0�
 	J�: .Oر ی	�3ورد  �ه� - � 


	ی� از ای* 
�� 	ن-دو�	ن   !�>C+ � �+ای* ز �

	ر :* در �E �Cار9 ���� �� 


�ی* �ح�و�=� و ر+[ و د��ار9 . ا+�داده ،���
-�ار+� �� +	��ا �C�  را �+	س�
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���	ن �ورده و ه��ز هA دو .  ���	ر+� �
 Z
+� �3ورد 	ر 
	ری�O	�� را �� ای* ه�5 

'	
 . � ا��'�رت و +=5; 

�a: ,و ��هاز ی, ی 	ه 	ه-�� n	
+5	ی� 
� ز�=*  	ه� 'bU. ر���� ه* ه* ��	ن 

��9 �5	ل ��ح�ف +-�دد�� �
در ای�&	 زی� 3	ی"	ن �* و .  �ا���� �� ����"	ن 


�د��e'%�ه. �	f +<�د bدو و� �U' �
ه	 ��رد و 
� رو9 �ن3	ی"	ن 3=� ��. ه	ی� 

�ن 
�د+� �� 
� ر+[ و . ���ا��	د+� و درد�	ن ���� �
�=%� ز��5 و درد دا��، ا�	 

  .ارزددردش ��


	n ر����ه	 از +=�5 ���، �	�0و'� �� �O@:�� از ��ه ،����  b� . ن راه	در �=

�ن. 3=���د9 از �+	ن  ��� �� �+	
و'�� دی� . ا9  @���	���� >�� �%�5ه	 +5�
� ز


	 ه	 ز
	+; را +5��� �ن ،��5J�ه� �Iر ��ه، 
� ... ای5	ء و ا�	ره، 
	 ���� د��	ن

 ��5� �
��	ب را :5	�	 ����، -��د �� ا�	ره ��-�+	ن �	�� ��د �� �
�و+� و I%�ع  

�� هA :5	�	ی� 
�د. �� �=%� :5	�	ی� ا
ً
	O'ب . وا	�����5 را��"	ن �	ور 
�د �� 


�د �� �	ه ��. ���، �� I%�ع ����� ���	
�a< �5"	ن �� ��در .  �Gوب ���ر


%�� ��+� اور�� را �� �%G د �� از دور�

%"	ن �5	ل 	Y� ل وZ� م	5: 	
دی�9، 

. ا�9<�و:;، :	 ��5 �@=� و �	�س��9، �3 از 
�ف، از �ن 
� 3	ی=* :	ری,، �5� �J'ه

�5	ن ه��ز �3 از ��	ره��5	ن �=	ه . ه	9 ��>, و در�� و +�را+�� ��>�	�� �
 �ی� 


� �ص�ص . ه� ��	ره، 
M"� از +�را�"	+� را 
� �J0ه دا��. ه 
�د+�را >�اG	+� ��د

. ��د+�زد+�،  �ی� �	��ش و رو��"	ن ��دور و
� �	ه >�� ��	ره در�� 
�ق ��

�C: ن	��� 9n	

�د3	ره e+س��9 ر�	ح�9 ه��ز ��
� �	�I +�ر  ،�
در . ه	ی� ا

��	ب، 3=�وز���ا+�، I%�ع ��� ،���	
از ای* �� I%�ع ���، ا
�ه	9 3=; . ��د��ا+� 

��خ 1a�
� و 	�ّ0 �O
��ش ا
��ا �6ر:�، n	
�� e+ر �C%
��خ ی��Cا��،  �+ ،��

�C: �
��زانه	9  �ا��� در ��ره3	ره �ه*�<	ه��  .  

�=@� ��
 �	�س��9، 
�O �6ر:� و �0	
� ر+e، -'%� �����3 ��+� اور�� هA ا
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ص�رت �ه* ،e+خ ر�� 1a�ه	9 د�@�یb ا��ا9 >�=* 6ح��. ���ه	9  �ا��� در

�=Y� دا�� �� �Zغ�� eه�� �
�واز �� �3واز�	ن �A� A ه	 و �3+� 	ن ��ش+=	ز 

�ه* ه	9 ذوبای* �3+� 	ن،  �ی� در ��ره. +5	ی	ن  "�، 
� ا��ای; ه�5  �ا����


� �3واز در���+�در �ن �=	ن Y0	ب. �����3واز �� E=+ 	و ��+�وره 	ن �� . ه	ن >�� f�+

�ن 
	�"	ن، >��ی* ذرع �	6%� دا�� 	
ه	 ه	 و >%D%�از 13 �+	ن، 
%<7. ای* 
	ل، 

�� ���P	ی� �0�	+� ه�5. داد+��واز9 د��"=*  ،E=-+ح�ا�ِ 9	P��	ن از �ن 

������	�.  

�UY+ �
���ه 
�د+�،  	�	5: �
ا9 از ��ق >"A دو���� �� �=	ن :5	�� ��:�ی*، �� 

 �ی� �5	+� 
�د . ا9 �	+�� ��ر�=� +5	ی	ن �� ی, ��ه،  +�UYا9 ازا9، :�-�د+�ا+�


	n:� . ��د�� :=�9 از +�ر و در�"	+� ره	 �� ���ای* +�UY ��>,، ا�	 زرا�"	ن، ر��� ر

. دی�a+ 9	ی=� �� :5	�� '�ص ��ر�=� +5	ی	ن  "�. :� ����� و 
Eرگ و 
Eرگ

�5	ن ���
	 ای* ��ر�=�9 �� ه� روز در  ;0]�5A=�=
��&; +<�د 7
'�Uش . ، '	


�د ���5O� �=ر��� �
 ا�	 - از �� - 1	I ��+"�� .  �ی� >��ی* ذرع، >��ی* 
�ا


� در �ورد- � �ا�� �Cری	را از : 	د+=  . �
�a=� و زرد  1a�ا
��ا 
	 +�ر '��E و 

���  .در�"; در

�در �ن ��9 ا�t، �	ه +-�ن t�
<	زد، در ا e+، ر��	از �& ،�C3=; از ای� ،�M
�و 

����ار  �ا��.  �ی� دی-� �	ی� +�ارد. ر �
 	3 ،b� �ه	=�. روز :	
	ن �G	ز  "�، 


�د+� و . دی��9	n  دی-� هE=< �5 را و ه�5 �1 را �� X5� �:�� ن	اران ا+سEه

ا9 +<�د، :�J	 �<�ه 
س��ه=� +	دا+�، ه=� 3="	+�. دی�+�J�  �5[0	ن را ��C	را ��

. ز زن و��د و 3=� و ��ان، �C	�=�ن و �3ُ��� 	ن 
�د+�دا+	ی	ن و ��زا+-	ن 
�د+�، ا


="���	ن از د+=	9 . داد+�و��ا�=�ن 
�د+� �� �0ا�� ا�J� را��رد ��iال '�ار ��


�د��ق 
�د+�، راه ای�	ن 
�ی* �	 +Eدی, �: .  

�a: ن���از  �
��	ب 
�د، �%�G� و �� و �6ا9 زی	د، �Zم %0=, �ا9 �� :5	�	 � '=	م 
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��
�Zم %0=, ��+5�.  ���� �6رت ��و رو �� 	
���، �� روی� را دا+س�� 


�  �دن �9�O و �5	ل�� ����؟ ��د ��'� و دا+	ی�، د�
ا+�ا�� و 
	 ��ارت زاده

�=�، ا
��ا +�ا+س��� �=س��
زد، و'�� ر��، ��ا+C� �� در +EدیC� '�م ��. �+J	 را 

 Eر�	د >	دی	از � ���
ا�<�� او هA «داروی* ا�� و 
�ان ا�Eود �� �5J	+� �� ای* �Zم و 

  .»در 6@�ف ��:�ی* �	9 دارد

 ;�	
�ن، رو9 ی, +	ز �
��Cی� �=	ه و ����ی*، از ��e �	را 
�د ��  ،�a: ن	در �=

�� ;
یC� از ا�Iا�=	+; از .  @��0	
� ا
%=1 +"س�� و 
	 ا�Iا�=	+; ��ش و 

داد >-�+� ��د را اد و ��ح ��د�"ZCت راه و ��M� و ز��5� �� دا����، ��ح ��


	 Z0'� زی	د 
� ��ف. از >�e و د+�ان  � 	ن و �@�	ره	 ره	+�ه 
�د  1=%
ه	ی; ا

�ی	 3"=5	ن +"�9 
�ی�&	 ���9 و ��د را د>	ر ای* ه�5 «�3�=� داد و �� �ش ��


� «داد و �ن ی, ��اب ��» �M	�Iات ��د9؟ �� A�	و ���ح �را_ Aه �%=�

  .»داردی	
A، ه=� �=7 و ز���E و �:"@"	+� از ای* راه 
	زم +5��در 	ه� ��Pر �

�=��9�O ا+�ا�� و �3 �
  :ا
%=E=+ 1 +-	ه; را از او 
� �دا+� و 

���9؟  -�
�	 +<�د؟�ی	 از �"ZCت راه �� �'	I ،ل	�
	 ای* �* و    

�ر9 
�د ا�	  - :  

�� �� :� دار9، ه�5 دل	U� *ی<� ای�@
    ه	 

  �: �� ��	"
  ه	 
Eدای�  دار9، هAG �5ای* 

��	ب 
	��ادی*، �Zل و �<�و:� دا��� ;
ه�5 ��:�ی*، د'	یY� . زی<	ی� ا
%=1 در :	

;=3،�%G ه و	وب ��G ،ب	���ه	9 از 
�ف ��3=�ه ه=5	�=	 
�  از زی<	ی� I ،�O=>I%�ع 

�	ن از :5	�	9 زی<	ی� ا
%=1، از �ن هA ا�	 �-@��. ا0&	ب و �-@�� ا��	ده 
�د+�

����	ر �ی��. ر��ا:� ���  A�J� ;:� �
 و ا
�ا��ه� �0اب ا�J� ،ا � ای* ��:�ی* 

���O	د:"	ن �� در ه5=* د'	یt، د �
 	��� ،���=>

�ا9 ی, 
	ر هA ��ه،  ،A�


	���زی<	ی�، از زی<	ی� ه=5	�=	 ��ا ���در ای�&	 �&%1 ��:�ی* . :�، ا
%=1 را دری	
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  .ا��ار +�ی�� ه�ی�ا �	زدا
%=1 '�ل داده 
�د . ��
� Eار ��

+�ر ��ر�=� ه�5 �	 را ��ا  ��� و در �+&	، �� ا
%=1 رو9 �ن +	ز
	�; +"س�� 
�د، 

��5  �ی� �� ��ر�=� �� �ن ه�5 +�ر دا��، +�را�C* ویKه. +�5د:� ����وزان �
ا9 

 1=%
+� او �� از ازل :	 
� ا
�، زی<	9 زی<	ی	ن 
�د، زی<	ی=; در ای�&	  �. :	
	+� ��ا

>"5	+; �"=�ه و . 
�د زی<	ی� ز+	ن �	ور دور �<=� 
�+�ع ای* زی<	ی� . دی-�9 دا��

�� 	G�G �ی	ددر زی<�� .bی<��ه���اش :�، ر+�J< eهاش �5� 
%��:�، ا�	 
	ری,ه	9 

ر�� و �<	�; هA �<	ه� 
� زی<	روی	ن . �� ����، �	+�� ز+	ن �	:5	+�و 
�د

یC� از ای* . ر 
�د+� از د���ان �=�U+, �	:5	+�ودور و 
�ش، 
س=	. �	:5	+�و دا��

,+�U=�[+ 	ه��� �
ه	9 
�:�دا��� دا�� 
	  7. ا+-=�M ه5-	ن را 
=; از دی-�ان 

��=*. ه	9 ز��دی*، 
%�زش +Y; و +-	ر ��خ و زرد و �a=�ز0@�ا+� و 
�گ�ه	ی; 

�@=� و زرد ��:	ه، 
	زوان 
%�ری�; از 
	n :	 �� د��، ��3=�ه از ا��-�ه	ی�  9ZI از

زد، در _5* ای��C ه� ی, از و '��J�: �� E	 د�� و �3&� زی<	ی; از �ن 
=�ون ��

��ش >	ر'�E� .9ی* 
�دا+-"�	+; 
	 ا+-"��ا+� از t=Y0 و �=�وزه  �
 �� از 3"� :	 ،


� زا+�ا+; ���=�ا9 و +Y; راه راه '��E و زرد و �a=� و +	ر+&� دا��، 
	 �	�=�. ر


 ،�=@�در وراء �ن :	 3="	+�، ز�C"� m=* و . ��3	+� ��س=	ر زی<	، :	 +=�5 ��ش را 


M"=� ��ا9 6	ف و زی<	ی; زی�ر ویKه .�Y%� ��
� دور s+ د از�
 ���	
ه	 و ا9 

�ن  ��; �ویEان. ه	ZI 9 و +�Yهر��� �
 �� از زی� >	+� ،ز+&=�ه دی-�9 از ای*  �ش 

د �� �	�, را از >	ه �	ودا+� 
� >	ه �mU �ح<�ب 
�.  ���و ز+�Mا+; ��

�� �+	5%k را 	ه زی<�J< ن�ا+�ا�� و ای* >	ه k%5	+� ه=� 3"=5	+�، 
�ا9 �س� �� 

 �ی� ای* �=5	 و ای* �C=3 زی<	 را 
��Jی* +Y	�	ن د+=	، 
	ا��@	ق، از . �ورددی�، +5���

 	: ،����  �Dلداوی�	د+�ا�5%, �5�
یb رو�C5=+ 9� از ��ای* زی<	J� 9	ن. ، '%A زده 

ه� . ��د�	ر9 ��ه، +"س�� و +-	ه 3=� و ��ان را 
� ��د ��E��5 ��>�ب ��6ل ��<�


<=�� و +-	ه; را 
�ا9 ه5="� 
�و 
�وزد�1 �� ��"=
 Aز ه	
. ��ا��، او را 
<=�� و 
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�د+� �� 	&+� �� A_=* ه�� ه	:�� 	ه، او را ���� �� Aا9 ی, �ح]� ه�
 ،������ا


�د، �^ ���� و 
�O رو9 ر���Mا
� �� :", و ��C	ی;، ��زن
<=��� و  E=: 9	ه


� nی"	ن �	ر و �Y0ب هA ��ل ����زنn �� �ی	و از ��ق +-�ش ای* ه ��
زد، 
�Mا

���C+ س	ا�س �ز���
� و >� >�  و ه� �1 ��. زی<	ی�، ه=� درد و َ �
َ ��� 

��ی* و ���<	 ����9�O و �5	ل.  @�=� �� E=+ ی*  @���زاده���. @�� زی<	ی� 
�د+�، 

�

� ا0ص	ر  ���� :t%O دا��،  �� 9�O� @�، ای* واژه را از » 
�اوو«ا��=	ر ��	 


� �	�I دا��دوران �س	��ت ،e+�� �
و'�� از �ن ��	ر  ����� و 
� +EدیC� . ه	ی; 

و ��ز9 ا
%=1 ر�=�+� و 
�و +]� دو����، 
�ا9 >���=* 
	ر دری	���� �� زی<	ی� را �ّ� 

��ی* و . +=س��>�Jه و �C=3 ا
%=1 از �ن �=�U+, زی<	ی� �� :	 �	ل دی�ه 
�د+� و 


�اوو  @�� 
�د+�، زی<	:� 
�د . �

� ا
%=1 و +-�ش  �CدیE+ 9ا�
�5%� ��:�ی* 


%�C زری* ه	ی; �� و د�� ��زی<	ی� ،*=C5+ ��M>� 	
�Cس���، :	 �ن زی<	9 زی<	ی	ن 

  .��د 
� �P	ر +�ا داد


�ا9 ه� �� ���	 - �=�C"� ���� و د ،�=�	
 .��اه�، هس�، �رام 

�� و �6اه	 ��و +"س�، ه5-� 
�  @�	ر زی<	9 زی<	ی	ن >"A و  �ش  A� A�

  .دو����

یC� از . 
=�Aد�A ��ش ا�� �� در >�Jه ه�5، ��ی�� � و ��&C	و9 �� -

ا+�، رد �ورده
س�-	ن د+=	9 �5	 
� �* واا:J	�	:� �� دnnن ��او+� و 3="	+� �<�ه

��
�� و و��اس ای&	د ��ای* 
�د �� �* در +@1 ���دم وA�� . م را	J:ای* ا *�

Aدود +�ا+س��� .�� ����
�ا+=� �� 
�ون ای* را ��. �ورم�ر9 �* و Aه 	و �5 A+دا

:�5ن ا+س	+� از . ر�=� �� ر�=��س�&� و ��&C	و9، د+=	9 ا+س	+� 
� ای�&	 +5�


� �	ی� +�» �ر9« *�@ ���=�، از >�ن و >�ا  @�* 
� 3=; ر . �
���+� و  �� 	J+�

�ر9«ر�� ه� >� 
�  ��"	ن ��و �� «9��n	
 �

%� «ه	�	ن  @��� و در 
�ا ،�%


��ده» '�
	ن�:� از ی, ی, �5	  @��� و ��	 
� ر��ع و �&�د �3دا����، �	ی� 
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 ��  �را هA زیس���، ا�	 زیس�"	ن 
� زیس� �=�ا+� �<	ه� دا��، در _5* ای*


�د .��	=+�

"�ی� از د�� ای�	ن  �����; دا���� د+=	 را در 3 . �"3="�

���	ن �=�CMب ���� . �� ������ود +=	ورد+� و >�ن و >�ا  @���، �3ی� ���+	ن �� 


	د ده�،  �	ودا+� �
�<�E	ن  ��:� زیس��� و ا � �+J	 +<�د+�، �	ی� �دم ز
	ن ��خ، 

�

"	ن و ��ا، ه��ز در ��دوس 	Y0+�� ا'�ام وا	و �0ر، � �M� ،9 دا����	ی* �

�, و �	ر و ��ش 
�د��
�ی* �	 . �=�5ن و ���0، و ��را�"	ن زا�� و  �� *�


� ه�5 �س	+� �� �	روان 
"�9 را 
� 3=; را+�+�، �a	س  �یAام، �����ه Aاه�� .

ر د. زاده ��دم هس�=�ا�حt و اn+ص	ف، ه5-� �5	، ��:�ی*، ��ز+�ان �Zل

���
:	ن ��=�م �� 
�ا9 ر�=�ن 
� ای* �C	ن زی<	، >� �M	�Iا:� 
� �	ن 3=;، از 


� �=U	ن، ��Uات ��اوا+� دارد �� ای* یC�. ��ی�ی� �CدیE+د�
�	n �� . اش 

�=�ای�، ه� >� �����ه�a

� �5	، 6	د'	+�، از :� '%b، ��. ��اه=�،  Aاه��

Aده s�	3 .�� 	5� �=+ZY0 	
 AM��* از . ر +=	��، >�ن و >�ا 
-�ی=�ا � 3	

�� Aاه�M+ س�ده� .� 13	n ��وع ��=A... :�دی� و :�دد ا

 �	دی	د �	+� 
�د،  �	ی� هA �	دی	د ه-7 
�د �� 
حz -یC� از �P	ر 
ً
Z5ح�� 

  .ا6%� را �G	ز ��د

در �Z'	ت 3="=*، از . �	زA=+��5�9 �� ا��ار از ازل :	 ا
� را 
�ای5	ن ه�ی�ا �� -

� �Y%��5+ � ا ،Aن ��دت ��=�ی	از ده �� �:	=O'، وا�دم و ��ا  @� ،Aی�=��


"�ی�، در �Iل :	ریs از 3	 . هEاران �	ل دی-� 
� �"m و :حt=Y +=	ز 
�د �C+	�<

ی	��، و'�� هA دری	��، ��رد ا:J	م +�"س� و ه� وا'O=�� را 13 از هEاران �	ل در

� ا�� و �"�f و از ای* '<=7  �ی� و �%ح
س�-	ن  "� �� �@� ��3="	+� �<�ه

m=. ارا��ن �	���	ز9 و ��Oر و � 	ه=5	ن را �6ه	 �	ل ا���ن راه �	 را ��:	ه و 

�� ;=3 �

س=	ر9 از . را+� ،��ای* ��  @��، ��ا ی-	+� +=س�، دو 	+� ا

;��3�� s��%س@� هA ��ه، :P	د >�ن ی-	+-�، از +�UY. ده�ه	�	ن را 3	 �[+
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	ی� �7  ���@� ��:	ریM� و O=>I� را �� ���	زد، و��د هEار  �+� :P	د ا


� 0<	رت دی-� ��او+� . ��+�»E: « �: د و�
»��+�E:« . ���ن >� از �ن 
�ون �	

»*�E:«ن '�ار دارد	��

� ای* �� �%�Y . ، د+=	ی� �	�� �� در 
�ا Aدی� �
�	ل 

�5  ���، از �=U	ن و از ��ا"<��� ��m=U� 1 :. ا+س	+� از دو 	+-� ��ای� 

��ی� 
	 ��9 و ��� ��دت و او ��1 ی�'�ر 	U� ل و	9 و �ص�� 	
��ی�9 �

 ه� دو :	ن . ه	9 �س5	+� ��اوان 
� ��دش�ص	7w ��دش و �<	ه�
ً
ا�	 �س5%	

��ی�; ��1 دی-�Y+ 9; و ���� دا��=�� در 
ً
ه	، ای* ا�� �� ا+س	ن. �"���	

��	 . @�� ا�� و �=U	+�در ه� ��ا�"	ن ��ای� +J. ه5-�، �ص	ل ��P	د دار+�

:�ی* و 
�=	د �ا:�ی�"	ن  ����، :	 ر��ع و 
س�-	ن، از ���*�5%� 3="	+� �<�ه

�&�د�	ن و 
�� � و ZG�� ��او+��	ن، �ر9 �+	ن +=E از �ص	U=� 7w	+� ��Eه 

�ی	 �5	 ��ای	ن دو 	+� +���=�ی� �� ای* �ص	7w دو 	+� و ��P	د 
�ا9 . +=س���

��ی��، �+	ن را 
� ��e دا�%� 
	 ��د�	ن وا دارد؟ و ه	ی�ه	 د��ار9ا+س	ن	=
 

�ن دی-�9 را �@�ه ���؟ AC� ،ن	م ی, ا+س	ا+&�� 

�3�; ای* دا+"��5 ��:� 3	�s داد �
  .زی<	9 زی<	ی	ن ��دش را �X5 و ��ر ��د و 

ای* . دا+� �� :O	دل ��C و ز+� �، در :O	دل ای* _�ی* +J@�� ا��:� ��دت �� -

�ورد، از ی��Cا���  ز+- �رP:- 9	د  Aن ه	ه=& 	را د��ار ��د، ا� �+	ا+س � �

��اه�، 
� :��ع ��. دا+A �� ا+س	ن 
	 ی��Cا��� د��ار9 داردو �* ��. 
=�ون �ورد

��ی�� و دو
	ره 	=
د+<	ل در هA و 
�ه5� هA هس� �� 
�ان +]	م 
M"� و +]A +�ی�� 

�
�ن ز+� 	+� �� ��ا��ش، در. 
� :��ع +�ی�� د�� ی	 ����ن  ��� +"س�* و 3=� 


� >� درد ���5=	زه �"=�ن و ده	ن ،��	
ارزد؟ ��رد، 
� >� ��دره ��دن 

��ا�� ز+� � ا+س	ن :	���ن >�=* 
�ده و >�=* ��اه� �	+�، �� :P	ده	 را �7 

را��; را 
�Mاه=�، ای* :P	ده	 . ���، +� ای* �� :P	ده	 را از �=	ن 
�دارد

� .��� +=س���
�ا+�ا���� و از �=	ن ر
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�ی*  �+� �� - A. ا+�ی"=�م��دم ه�� 	ا���ن ه�5 ��و � A=���اه=A از ده	ن �3

�دم و ��ا و ز+� 	+� �"���"	ن، >�  �Y%� ز	G���دت 
"��یA و دری	
=A �� در 

 . :P	ده	ی� 
�د

ا�	 :P	د �+	ن . هEار  �+� :P	د �� ���; در ��6%� ای* �&%1 +=س� -

� 3=; از �ن، در ز+� � ز+	��ی�، ز+� � �"��f ه	9 ��اوا+� دا�� ��<	ه�

�ن �=�ه ا�%� ��. و �* ����د و +J	دی�� ��ه 
�د» ��Pت ا��ی�« ����ا

�� ��
� �M%�ق ��دش، �دم، �� 
� ��ا هA ز+� 	+� را �� در 	J�: �+ ،دا+س�


=�� ��دم را، ���=�م �J	ن3س��ی�م، ��ا�	 �*، �� �=�ه او را +5�. ا+�Y	ل ده�

�+	ن 
=	��زم>� را �� در�� و �	ر�	ز ���ن �
 Aدا+س� .�� Aدم و ه� Aه A����ا

���	
. ��ا، 
�ون ا��}�	ء، >��ی*  	م از �ن �=�5+� �� 3=; از �ن 
�د+�، �%�:� 

�5
�ی* :�:=b �=	ن �دم و ��ا ی, ��e �	+"=�	+� راه"<�� �� A=اش، ا+�ا��

�=@�� و 0	�t ��ا 
�د، .  ��ا 
�د:� از�دم، �Zیe�� .A دا�%� ��د�	ن 
�د


�Y +�ا��	���� �� 3=; از �ن 	U� ن� 	

� ای* د�=7 . ��ای� �� زی<	9 زی<	ی	ن 
�د، 

�ن . ��دداد و 3=�و9 ��
�  @�	ر و ره��5د ��ا  �ش �� �
ا�	 ��او+� او را 


	 �=�ه ا'�	ع �. اش را 
� ��ا :ح5=7 ���دا�� �� ��ا�� و اراده�� �+ Aن ه� �


	 �=�ه :حAC و ���	+�ه��� �C%
 ،�+	5

� ��ا . 
	یس�� �=	ن �ن دو 
�'�ار  E=+ *�


�ی* . �����A در 
�ا
� ای* �=�ه، �رام +5	Y� ،�+	و�� ��� و 
� زور، :* در +�ه���


�ای�	ن رو�* �� b=:�:  ن	+� �
 ا�<�� 
�  �+� -��P: �� A	د ا�%� و �* 
�د �� 

��ای� ��د و -دی-�9  �+	� �'	
�� ز+� 	+� ا+س	+� 	�از . ای* یC� از :P	ده	9 ا


� ا��وز، ه=� �ح]� 	: ،Aدی�� t%� دم و ��ا را�ا9 +<�د و +=س� ه5	ن روز9 �� 

�دم و ��ا ه@�	د ... �� �O%� ای* :P	د، 
� �	����  �ای� �Y%� +�  ��� و از	ز�

���ن��دان 
. هEار +س7  ���، ا��وز هC� A	ی� ه�D5	ن 
	'� ا � �
ا+� �� 

در  "� و . ده�� 
�ی* زور :* در +5�- 
	 ا�J	م از �* -ز+	ن زور 
-�ی�� و ز+	ن 
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�ن هA در +Y	ط ویKه ،sری	از : �ه	9  �ار ��:��"=
ا9 از �J	ن، ز+	ن 
� ��Yق 

����ا�	 
�Oه	 و ه��ز هA ز+	ن 
	 و��د . د�� ی	���� و 
� ��دان 
�:�9 و ا��=	ز ی	

از ��9 دی-� ��دان، ��1 . ا+�ح�Cم 
� 3=�و9 از اراده ��دان���; 
Zو'@� �

اش ا9 هA دا�� و �ن ای* �� زورش، زور �س5	+�ی�'�ر 
�د+� و ای* ی�'�ر9 �	ی�ه


�د ��"=
 m=U� 1�� ر . از	� �
و �+&	 �� +=�و9 ا'�	ع، 
س�� � +�ا��، زور 

���� ���� �
+"س� و �Y	و��; را ر�� و '�رت ��دا+�، 
�ا9 
س�* ده	ن ز+	+�، 

 .در هC� Aس�


� +��=� و ادا�� �در ای�&	 ��Cت ��:	ه� ��د �� �را�; �O5=� را +"Cس�، �=�ان 

  .داد

 �دد، و :� ��ا�	 ���; �M%�'=* ��دم، ز+	ن ادا�� دارد و روز 
�وز �3:�ان -

��ا+&	م 
� ��1 ی�'�ر >=� � ���
ای* >=� � وا
س�� 
� �P: 7	ده	9 . ی	

Aاز �5%� دی-�9 ه ،��� هس� �� از �ن ز�	ن، :	 ���ن در �	��O ا+س	+�  س��ش ی	


� :P	د ��1 ی�'�ر و ��m=U� 1  �ه ��رده ا��، در ای*  �� �:	Y>I 9	ده	P:

��اه� و �	ی; ای�&	 �ی� �� �Iح �ن و'� زی	د ���	 
حz ��ی�9 
� �=	ن ��

 . ا�=�وارم روز9 
�ان �3دازیA.+=س�

�M*  �ی�ا+�ام، ��شدر ای* �=	ن ��د ��ش �� ��	��
 ��M��=5	 و زی<	  .


� ه� �6رت ا
%=1 را �M	bI '�ار  . ا��» 0<�ا�%� 
* �XYY«��د �9�O  5	ن ��

�=�  :داد و �3

�	ت و :P	ده	9 �دم و ��ا -Zاو�=* ا�� �
 Aدی� �
�	ت از �&	 ��وع �� . Zای* ا��

 .اش 
� �&	 �"=�و دا���


	 ی, ��%5 3	�s  �ی�:� از �ای* �3�;  س��ده 1=%
��Cت ��د و . ن 
�د �� ا �5�

����M* در �
  .دو
	ره 

ه	9 +	ب او 3=�و9 ��ا�� از ای�ه'<Z هA ا�	ره ��دم �� �دم �=@�� ��ا 
�د و �� -
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� او ا�P%=� و ار�ح=� 
M"� و  �ن �M%�ق ا�%� 
�د �� ���دم ا�	 . ��� ����ا

�+	"�
 ���� �

���رده	ی� . * داغ و �3دا��� و +	 �رام 
�د
حz �=	ن او و �. را  �



�Y +�ا����	�
�د
	ر9 ر��	ر ��- �یA ��  6	د'	+� ��- �* . �"=� ��  	
��دم  

ر�� و ��ا 
� ا�	 او �=%� زود از ��ره در ��. ���=�م �=�ه ا'�	ع 
� �	ر 
�مو ��

* و >�	+A ��د، ا � اوا��ش را +�aی�م، >�=دا�� و :�Jی�م ����Cت وا ��

را +�aی���A، ���=� وادارم ��� �� در 
�ا
� �M%�ق او، » اوا��ش«و'�� . ��اه� ��د


� +]�م ر�=� �	ی� ���� �� ،A��>
�دم، �&�ه ��A و ز�=* �� �� ��� �
��اه� 


	ز . ر��	ر9 ا�Y5	+� وادارم �	زد�����ه ا�� �� �* از �ن  Aن ه	���Y� b�� در

�&�ه و ز�=*. زدم A�@ bY0 از ��اص ����دات ���
��ا � �&�ه . ا��	ده ا


�MاهA، �=�ه 
�� � را �� در دوران 
�د � �	 ا��	د، �� �� Aون ای* ه�
��دم، 

�5+ *=�< E دم، �� ا�<�� ه��
���� در ه� E +5�. ��ا��A:��=� ��ده  A����ا

 ا�	زه ی	
��، ه	9 زور��� و زر����	�M� �O%�'	:5	ن �	 
=	+�ازم �� 
� �<�	ی; �دم

�&�ه و ز�=* �
�+J	ی� را �� زور +�ار+� وزر +�ار+� وادار  �
 A=%و �3زه :س ���


ا�	 >�ا �* 
	ی� 
�ی* . ���ه� �� ای* �	ره ا�� ای* �	ر ��. �	f �	�=�ن �	ز+�

��؟ ا � �&�ه و ز�� �	ر9 �=�ان دهA؟ از او �3�=�م >�ا �&�ه و ز�=*�


��، >�ا ��دز�=*�C=+ ���
�&�ه در +5� �
�ی� و ش در 
�ا
� �M%�ق �*، ��ا 

��ز�=* +5��
د�0ا9 ��9 و ا��Zف nی�ح7 �* و او از ه5	ن �	 �G	ز ی	�� و . 

در >	ر>�ب ای* +Eاع، 3	�=�ن :AM +@	ق �=	ن ��د و زن .  	ه 
� 3	ی	ن +��=�ه=�

. 	 �"=��	ن 
=�ون ��� و 
� هO�&� �5%� ای* در =�9 از �ح@7 درو+�. ��وع ��

�+	5�� b�� دمدر�C+ �� A�� ه�&��دم  �
. :	ن ���ه �� ا�%� از �* ��ا�� در 
�ا


	'� �C	ی� >"A ��3=�+�، و �5	 �� 7Y+ رش و	از +- 	از ا� �"M
دا+=�، 

�����3ش 
� ��Y=Y  �ا��* ا 9	�O� �
>=9E ا�� . ��Y=Y را ��3	+�ن، 

���	م�
 ...ه	9 �	��ار:� از دروغ
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�=5	 و زی<	 �M* ا+�ام و ��ش�ن ��د ��ش��  :د+<	��  @�	ر را  �


� �=�ان ���؟ ای* ا:J	م 13 �� - ��	O: و fر	ط ��او+� :<� �ی� :<j=O ��س� :�


� او  ��
Eر � ا .�� �
�ی�، ا�	 �ی	 د+=	 را � 	ه	+� 
�ان �� از ر��	رش ا�<�� >�=* 

 �"=�؟

	E  9ی�، :��ط ��او+� +� :�J	 j=O>: ��س�، ه� :<j=O دی-�9 �� 
�Oه	 � -

��د، +� از ��ا��، ی	 +	��ا��� و +	
�Mدا+� 750 +5�ا � ��او+� +5�� .	E  9ی�

مّ 
ُ
ا��P	د �+	ن، :<j=O �%� و '��� و ز
	+� و ر+-� و +Kاد9 �<�9 
�د، +� از ا

�:	Y>I j=O>: . 	زد، ی ��دی-� ��'� +�ارد �� ��او+� � 	ه	+� 
� ای*  �	ه د

� 	ه	+�	+ .&=�+��� �� ��
� و ��e و +Eاع و'�7. 
=�=�اش ه5=* ا����0	م و 


��9ده	ن . �� �
 �� �Oی	&�
"�ی� - 
س=	ر9 از 
%=	ت و  	J�: �+  - د	ه، ای&��� 

 .ای* :P	ده	�� �� ا � در 
ح��	ن ��و رو9، ه5-� ری"� Y>I	:� دار+�


�د 
� �&	 �"=�؟ 
	��nه روا - ���
U� n�I+� ا��Zف �5	 �� ای* ه�5 ��ت ی	

ه	 �	ل ادا�� دا�� و 
� ��ای� �=	ن �5	 
�'�ار 
�د، روا
ط ز+	��ی� �� �=%=�ن

�="C+. 

- AG Aه 	ا9 �5�

�ایA، �	ی�  ;�
� ای* �3 s�ا+-=E ا��، :س%ط 
� ا0ص	ب 3	

�3�;ا�	 از �+&	 �� '�ل داده. ��اه��� �
، رو ه	:	ن 3	�s دهA، از �نام 

�5+�
A
	:. 


�O دو
	ره ,+	U=� �� ،e�=%9 دار�	> �د+�، �=�ا+�
�ورده  e�=%ر دار�	9 دی	ه

�="���.  

�	:5	ن 
� �"	��ه و داد و 
=�اد �"=� -Zا�� �� A�@  .�� ی��J: ا�� �����د و او 3=�

�دم، 
� ��ا :* دهA �� :* در +5�و وا �� 9�:�
 �
روز9 ��=�م �� . دادمدا�� 

*� 	
 .، �5C� 6	در و اZ0م ��ده ا����د��ا+� و 
�ون ��ر و �"�رت 
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 .ای* �AC >� �ح��ای� دا�� -

 �AC ��د ��  -
ً
�� » ا���	ل '�ا��ن 0%� ا��س	ء«�6ا��		�و ای* را �Eء '	+�ن ا

��ی�O� ای* �� ��دان ه� 
Zی� .  �ا��، 
�ی* ��O	 �� ��دان را  
� ز+	ن 
�:�9 ا

�� ز+	ن 
=	ور+� و 
� د+<	�; هA ا_	�� ��د �� �
�� ا � اI	�C+ �0د+�، ��اه�� 

»Aه �
ی�O� ��C"	ن 
E+=� و 
�Oش هA ه� k%5� را �� 
� ز+	ن رود :��=� و » ا_�

�+&	 �� ��دان . �C5* ��د 	:-�� 	J�: �+  �C%

	ی� 
� ز+	ن زور 
-�ی��، -:�ا+��  

�=�� �Oا��� �+	5�� b�� ,ی, ی �
 ���ای* �AC ��ا �� . ا � از ی	د:	ن ر

b+	� ا+� از��دی-� +��ا+س�A :حA�� 75 و .  او 6	در  "� ��ا از ��ره در ��د��د

�� AC� �
ا���	ل '�ا��ن 0%� «ده� �� او را ��ز+; ��دم، ای* �� 
	 >� �س	

�	 از اول . ؟ ای* :�ه=* 
Eرگ 
� ��1 زن، �	یس�� �Y	م ��او+�9 +=س�»ا��س	ء

��Aن، ه	ز+ A=��ا��5	0� و در در +Y;:�از ��دان 
	���، در 0=* ای* �� ز+	ن ��ا


Eرگدوام +س7 ;Y+ �+	ا+س �ی�ار9 ز+� 	و 3 	ز+�هه	�
�و  @�A. :�9 دار+�:� و  : 


�ا9 اI@	ء « �� 	�O� *ی�
��دان هA در 
Y	ء و دوام ز+� � 
"��H�� ;Y+ 9 دار+�، 

Aن ه	ز+ 	

س�� ����Jت ��دا+� هA ��ه، �+�� . �� ��
	 زن ا ��	�ا�	 +Y; ا

�@U+ ورا+�ا9از�a

س�� ��ه، ا+س	ن ز+�ه 
س	زد و  Aد، .  �� در ر��� �
�+ �
ای* 

��
س��� را، درد ��-=* زای5	ن را ��ا��ش . ی, :�ا+	ی� ��ای� ا�
	ر د��ار

ه	9 ���؟ :5	م ز��5 و ر+[���؟ دوران ��M �=���ار9 را ��ا��ش ����

. »!%� ا��س	ءا���	ل '�ا��ن 0« �ی� ���؟ و ���3ورش ��دf را ��ا��ش ��

�5+ ��	&����	
 �%� �
��دم، 
��ا+A ا
��ا :ص�ر ��. »ا�9"�؟ �	ی� Y0%� را 


�ا9 هAM: �"=5 +@	ق  ،9�"
او را از ای* �AC ��د��ا+� �� �=	ن ا��5	ع 


� +�ا���� ��  . 3	��، ��ص�ف �	زم، ا�	 �	ر 
� �	ی� +��=�، �&	�� ��د و د


�O از �ن د�0ای�	ن 
� �&	 �"=�؟ - 
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=�=� و ه��ز هA هس�
� ای* �	ی� �� �� -. 

 13 >� �	ر ��د9؟ -

:�ا « :�ی* ر�� و �<	س و ��از�A را رو9 ����، 
� 3"�  �ا��A و  @�A _�ور9 -

��Z� �
�"A . دو �=%=�ن �	ل ا�� �� +� او ��ا دی�ه، +� �* او را. »
M=�، ��ا 


�ددی�ا+� ���
	ره	 g=3	م داد �� . ���Aد >�=* ��ا:� دا��� 
	 5	ن +5�. وار9 ی	


	ز�یA، او  �	هA را ��اه� 
M"=�، در 3	�s، 3=	م دادم ��  �	ه از او�� و �* +� 

�ن را 
<A"M:�ا+A، و +� ���� Aاه��. 

�� و  @� 	��
ای* زی<	9 زی<	ی	ن در «در �=	ن ای*  @�	ر، ��د9 
	 ری; ��:	ه، از �	 

�@  ����ا��ش  �دد+<	ی�  �ا�� ای* +. اهY+ �=5; زن، در ��	�. »Y; ا


� ����	��، ا�	 �5	ل�9�O او را +5��� �
��	�� و 
	 او ر�� و ��� هA زاده 

�9�O  @� . دا�� �
  »ای* ه5	ن ای�ج �=�زا9 ��د�	ن ا��، ای�ج �=�زا«

 Aه �
��:�ی* �	_� در�%س� �5� د��Mر 
�د+� از ای* �� ای�ج 
حz داغ ا6%� را 


زده، 
�ا9 ای* 9�O� ���� ،�+ا�M���� ا��0اض ����ا�	 ا
%=1 او را ��	�� و . ��ا

�
�=7 +<�د �ن �; �9�U �� �	ن �Zم را �ورده 
�د، 
�ا9 ر�X �س�-� هA ��ه 

  .��ا+�ه ��د


�Mان �ن ��O زی<	ی� را - ،*C� 9��� ،مEیE0 9ای�ج �=�زا. 


�د، 
	n ر�� و 
	 �ح�� �ر ;CدیE+ �� �ی�C�ام و ��5ده ای�ج در+-� +�Cد، از ی, 

  :و �3 از ا�س	س، ��O� �Oو�; را '�ا�w ��د

   �ی�� ��ا >� زاد �	در

b�*� ه�اره	  �
  ه	 

 A+	>� �
  �<J+ ��M	د 


�د 	3 �
�� و 3	 �-
 A��  د

  ����� *��  3س�	ن 
� ده	ن  �


=�ار +"س� و  ...����� *�@�  

7  �D�G �
����� *�@C� ،  

����� *��  :	 �=�ه راه ر
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 A+	
  ی, ��ف و دو ��ف 
� ز

��  13 هس�� �* ز هس�� او
   

�����  ا�@	ظ +J	د و  @�* 

��  :	 هس�A و هس� دار�; دو
  

��:�ی* �	_� در �%س� �� ا
��ا از �� و �6ا9 ای�ج �=�زا 
� ا��و��� 
�د+� 
	 ���د 

���@  Aی* ه����رام ��+� و 
��="	ن د�� هA زد+� و  �O� *. ای ��	د+< A1 ه=%
ا

���M* او را  �:  

�	ده 
�  �ش ��ا9 . :	ن از هس�� �	در ا��13 هس�� ه� ��ام - �Y=Y� *ای 	ا�

��
%�C 3	 را ��ا:�  �ا��، ه� �&	 �� :�ا+س�، 3=; 3	9 ز+	ن . ��O	ل ��و +�

e�� 	ه د�� �	ن را 3	ی5	ل ��د و از ای* �	��O ه=�ا+�ا��، ��Yق ا+س	+�

�دم ... 5	ن را :%C�A=�C+ m	ی� در ای* ز�=�� 
س=	ر �@ص7 ا��، و'�. 
�+�ا��


� ��ا زور 
-�ی�در ا
��ا +5� ��ه��ز . او را دو�� دا��، 
� او وا
س�� 
�د. ��ا


Eر �ارش +=	����� 
�د �� او �"� را +5�زور �ی� و 
�Jه t�	� و از ��	��- �� 

 ��
� ا+س	ن دی-�9 زور 
-�ی� و ا+س	ن دی-� را ��رد 
�Jه- ��دش ا+س	ن ا  �"�

��ی�ه 
�دیA و ای* 
�ا9 �دم و ��ا +	��	���  . '�ار ده�	=+ A%k اء زور و��
�	 در ا


�د و از ر��	ر و  @�	رش �kا�� ویKه. 
�د m=U� 1�� ا از�� �� �اوی� و د�@�ی<�:

�ن �� �
 .ه	9 او :* ده�دا�� �� دل 
� او 
<	زد و 
� :5	م ره��5دو �دم را 

 0<�ا�%� 
* �X@Y و  �=�ی*�=5	 وا+�ام و ��شدو
	ره �ن ��د ��ش
ً
Z5ح�� �� *M�


حz ا%6� 
	ز �داد+� �
�� و �  ��  . ی	 ز��ی	9 راز9 
�د، ر��� �M* را 
� د


	ی� 
�aدازیA، ای* �� ��ا 
� د���ر �ن �	ر  - 	5�� ،�� Aدازی�a
�ن  �
 ،Aری�-


 ��0��5 را >"=� و ��رد و
� ��ه�ش، �دم،��ای�، >�	+�C در :�رات ���ه، �=�ه


�ی* :�:=A"� b ��او+� را �� �=�ه را ���5ع ��ده 
�د، 
�ا+-=�M.داد �� 
�Mرد . 

�دم و ��ا را از 
	غ �0ن 
�ا+� و �	 هA 13 از ه@�	د هEار +س7 ��ز+�ان �ن دو، ه��ز 


	غ �0ن راه5	ن +5���رد 
M"; ��ای� '�ار +5� �
. ده�� =�یA، ه��ز 
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	+� ��او+� �J� و �ی�� 	"M

�ا+&	 ->a	+��  ه�5 
� �Eg�	ن �� �� ای*- 

 ،A�=ا��+ �"Y+ �=دم و ��ا ه��=�ه �� 13 از دو �=%=�ن �	ل، �	 را �� در  �	ه �+

ا9 زی<	9 ...ه	9 
	غ �0ن را 
�وی5	ن 
-"	ی���رد 
M"; '�ار ده� و دروازه


-�ی� 'زی<	ی	ن، �ی	 �� 	� �
��ار �3ده 
�ا��C� و nا ��P=� ��اه� 
�ای5	ن از ای* 

�	ر �� .  ��ای� ��ا را  �ل زد و 
� ا+ح�اف �"	+�رِ >-�+� �ن �	. از >� '�ار 
�د

 �� ���ن دا+	ی� ا �'	� .��ا9 دا+	 را  
@�ی<�

  :ا
%=1،  �ی� از 3=; ا+�]	ر ای* �3�; را دا��

- �� ���	+�ه، �Egش ای* ا�	 ����د9 ا�� bY0. ه	ی� دارد �ی�، �	ر :�ا+	ی�در

َ�ره	 �	رای� +
َ
 . �ارد'

 ��ا را 
@�ی<�؟... 13 >-�+� :�ا+س� -

- �5+ �
�ی�او +<�د، >�=* زی��� و دا+	ی�، از �	ر . 


�د؟ - �� 13 


� او دل و ��ات دهA �� ای*  	م ��دم 
�دم �� �� - ،A��

� داد �ّ�ا  A����ا


�. د�=�ا+� را 
�دارد �5J: ،دم�
. ��م و �=	9 ��ای� ا��ای* اد0	 �� �* �	ر 

�Oی	�3ا���
� �* ا���اء . ��د �� �	ه� 
-=�د���د ���ب را  7. ��� از �ص	ل او

 ... ه	وارد �ورد�� �� �	ر هس�A، دی� هس�A، 0@�ی� هس�A و +]=� ای*

 از -  �� +	�; 0<=� زا�	+� 
�د - � �M* و 
���در ای* �=	ن ه5	ن ��د دا+	 و �=�ی*

�=��� و �3	��
 	�: 

ا+�ام ا9 +�ا��؟ ا � �ی=�� دا�� و '	�� و=����او+� :<	رf و :O	�� ه=� �ی -


� ز
	ن ... ��د �� :� �	ر9، دی�9، 0@�ی��دی�، ه� E اد0	 +5���دش را در �ن ��


� �س* 
���د �� �� �@ 9�=[+ . 


	 :<س5� دل ،E=+ 1=%
+"=* و'�� '	ه '	ه ���ه ��:�ی* �	_� در �%س� 3	ی	ن ی	��، ا
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�  @�	رش ادا�� داد.  


"�ی� +5�
�ا+= - �
 ،n	
��ا و �دم را . +-�یس��A و � 	ه 
	�=� �� �*، از �Y	م 

�ن دو 
� ه� �6رت +5�. :� 
�دم
=�J	ی� دو�� دا��A ا�	 
� ��ا +Eدی, A����ا


�ی* ��ط �� ��راf ا6%�و +س7 	J�: ،��+	5
�	ن ه	9 
�Oی"	ن در 
	غ �0ن 

�+	5
�, و ��ش و زا�� و �	ر و �Y0ب �� .�
 *� ��� �Zف ��او+�:	ن �� 3=�


� +-	ه ����دا��، 3=���� �5C; را 
	  ��� �<	ب  ��@�� و  	و �=� و 

��ردم، ا�	 ه	 و ری"� در��	ن ����� 
�گ و �3��� �	��. ��ار 
�دم و هس�A =	ه

و 
� زه ��د�	ن 0ص<� و �س	س اا+�دادم 
�ایA  	و و  ��@��9 را �� 
�ا�	زه +5�


� ز�=*
� ز+� � Z0'��5 ا+�ازه ��د�	ن  ��ا+�از+�،  �دن ز+��، �5C; را 3	ره ا

AO%>
�د��. ���� :	 �* �ن را  �

� ای* 
	ور 
�دم �� ا � �
�زار زاد  ��� �=�ا+	ت 

�ن دل Aَ=+را�M
ر�5� و ه�5رد9 را �� 
	ی� از ��اص �	��O ا+س	+� 
	��، از او 

ری9E دل و ��ات ا+س	ن را 
� A%k و ��ن0	م و �"�	ر �=�ا+	ت، 
	 '�7. ایAر
�ده

ه	ی� ا+س	ن. ��د �� در ��ا�X ا��وز9 هA هس�اش ه5=* ��+�=&�. ایAداده

0	م و '�7. ده���ی�� و +� :�J	 یC� دو  :	 را، 
%�C �%�� را 
� �"�	ر ����


� ا��ر روزا+� :<�ی7 ����ن 9Eای*. ��دری �
 ا+�ی"� 
�د �� ا+س	ن 
	ی���او+� 

��� ��	

�ون  ��� و �C=3 و. ��ار  ،�� ��ا+�ام �=�ا+	ت �	و9 ��اد9 ا


�ون ��ردن . �ن، ا+س	ن ز+�ه +�Mاه� �	+� Aه e�%3 س7  �گ و �=� و+ �C+	�<

 ��� �=�ا+	ت دی-�، 
� ��اه� ا��	د، 3	�"	ر9 �* ای* 
�د �� ا+س	ن 
�ون ای* 

� ا�<��، 
	ی� +�ع دی-��g: 9ی� �	+�، ا�<��، 6��	�� هA ز+�ه ��>	'��"� و ��ن

در ه5	ن 
	غ ��ای� . را رواج داد �� ��راf ا+س	ن ه�5 �	+<� 
	�� و �5<�د +5	+�


�د Aاوان ه��
�د،  ]+�
ا�	 ��او+� 
	 '	OI=� . �0ن،  ��م و �� و �<�
	ت و 

�دم را :�Jی� ��د �� ا � 
�ی* �=�ه ��0��5 . ����ز9 �ن را ��ام و ���5ع ��ده 
�د

E++; ��اه� ��د	ر . دی, ��د، >�=* و >�	
�	ی� از �ن 
=A دا�� �� ا � �+	ن ی, 
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 =�+� در �ی��ه هA از �ن �0ول >�ن و >�ا 
-�ی�� و ���	+; را +�aی�+�، ی	د ��

 7Y0 و ��Oر -ه	9 ��0��5  ی	 �=�ه-از �Iف دی-� ��Oوف 
�د �� �ن �=�ه . ����

���� ���O� ورد و���ی��، :	 �	ی� ����� ا+س	+�، ��	�� و �O� و ��	�� 

�� ��ا �O�- *� ن 3"�  را 3"�- و���	ر9 ��ارد، :	س=
�� ��اه�  �ارد، در 

����  �ا��� ا . 

��Cت ��د �1 �5=%
��ی<; �	�=�،  �ی� ای* زی<	9 د��; را 
�  =س�ان زی<	 و دل. ا


�د زی<	ی� زی� 
	. ���زی<	ی	ن ��دش را +	ز �� n	
 �
 ;��زوان و زی� 
g%;، و'�� د


� >"A ��ا9 دا��، از �ن ��	ر 
��Zء و در�"	+� ویKه E=+ ;+	3س� � �����رد و 

در �X5 ��:�ی* 
�د+� �س	+� �� ��Jت . ��ی@�ر
�د و ��ه	9 ��اوا+� ��>� دل


�د و >"A و دل ���	ن >=� � ����دا+� E=ن ه	ه"	-+ ،��ا�حt و . >�ا+�+�ی	

ا+-=E را دی�ن و 
� ه�س ��ی; >=�ه �	+�ن، دل �=� ی� ه�ساn+ص	ف �� �ن زی<	

�����ن را دا����، 
��� دی-� ا��=	ر�	ن د�� ��د�	ن +<�د. ��ا ���
 . 1=%
ا

�� A=�نه�	و 3��ا+�، 
�و9 ��دش +=	ورد و دی� �� 
��� در ه�س او، در �	ل 

  :اJk	ر دا��


Y� دا��	ن را از �* +�Mاه=� -	� .�5+� �"3 A��� �س� �� در ای�&	 +=س� ��ا

Aی�-
 �
���ه . �� از ��دش د�	ع ���، ای* ه�5  Aن ه	+=�	5��دا��	ن در ��	ب 

�� . ��اه=� ��د:	ن 
�Mا+=�ا � ��. ا

ا9 ��  ����، �� ��3; �	�	�� هA دا�� 
� �=	ن در ای�&	 ی, ��د ��'�، 
	 >�Jه

�� و  @�	��
 ،���  : @�	ر 

- -
 ��
��J ا ،Aم هس�	�	دم�* ��
:	 ای* �� دری	��P: ،A	ده	9 . �یA �	�	م 

�5	+� �	 دا��	ن ی	 ا�س	+�. درو+� دی* �<=* را� b�� در �ه	 �9 ا9 �E=< �� ی��

��� و -از ا
%=E0 1یEم .  �ی�
-�ی�، ا�	 C0س; را ��	:�
 �� :	ز �، از ه�5 رو9 

 ... ا+��AاهA، ای* 
AJ� ;M :�رات را 
�M ا�	زه ��-ام 
	 او 
=�O ��ده
ً
Z6ا �+
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�ن را �� 
	ره	 ��ا+�ه ،A+ا�M
 .:�ا+A ��ح دهA��. ام، از 
� دارمnزم +=س� 


� او ا�	ره ��د �� 
�Mا+�، ای* دا��	ن را �� 
M"� از د���ر �%س�، و  1=%
ا

��  .��ا+�+; _�ور9 ا


J"� و دوزخ دی-� Y0=�ه +�ارم، ه�5 - �
 �� A+� 3=; از ای* :�_=ح ده	س�اش ا

���+�Uر �� 
� �Eg�	ن ��-:�ا+�  ه=� >=E +5�.ا  ��+	a<-��	

J"� و .  

��ه� �1 از . دوزخ ا�<�� هس�، ا�	 ه5=* �	، در ��ی	ن ه5=* ز+� � �	�� ا

�AC �	در زای=�ه ��د، ی	 در 
J"� ز+� � ��اه� ��د ی	 در �A�J،  	ه� +=E در 

ه	 '�ار 	9 و�=O� ا+س	نها9 �� ��رد '<�ل :�دها�س	+�. ا�	 
-�ریA. ه� دو�	ن

�3ورا+� و ر�� ه	ی� از وا'O=� را در ��د �� =�د، در 3=�+� 
	 ذه�"	ن، هس��

�ZO �	ر9 +�ا��� 
	�=A... ده��� Aای* ه �

� ا�س	+�.  Aدازی�a
ه	9 دی�� و �Zم 


� ه� �6رت :��� دا��� 
	�=A �� ه� دی* و �ی=��، +=	ز 
� �5	'� . و اد0	ی"	ن


"�ی� داt%� ور	
 �
ا+� ��:�ان E0ی9E در ای�&	 ��اوان +"س��. ا��	س داردرد، +=	ز 


�د+��� در  ���� از 3=�وان 0=س� Aی�� *
 و��د 0=س�. 
ً
Z6ا �� �ی5�� *


اش، در  @�	ر و �	ر�� +�ا�� و 
	  ای* �� و��د �	ر�� +�ا�� �+�Yر در
	ره

���ورد+� �� ای* �5	�0 ��. 3=	�;  @��� �� و��د �	ر�� ی	 ���Y� ب	

�%5�A�� ار�C: ن را� زی�ا - در روح -���	 
� �	ل �سC=�	ن «: ا�O� 9وف از 

���5	ن از �ن ای"	ن ا�ا+�، ه	 �	���ی�O� ای* �� 
J"� را 
�ا9 اnغ. »�%�Cت 


J"� از �5	'� �� �
�� .  �ردی�O� ای* �� راه �O� ل	د+< �
ا � دا+; 
&�ی� و 

���ور +=س� �� ای* �ی	 �-@�. ، �	ی� در 
J"� +�ار9رو9، �س	
� 3	f ا

 ��د را دا+	 ��
ّ

Z� م و �"=; و	�	ه�5 ��ای* دا+�� و � �
��ا+��،  5	+"	ن 


J"� ��اه�� ر�� و 
��Jی* �	خ �
 �� ��
�ا9 �نا ،	&+�
� . ه	��ه	9 

ا+�ی"� هس� :��� ��=A، ا � 
J"� �سC* و ��واP: 9	د9 �� در ای*


� اP' 76=�... ����؟ 
-�ی��، 
� >� ا��0اف ��ه	��،اnغ Aدی� �
 n	� : *ای
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�3ی�����، ه�  را ��- ا���	ب از ��ردن �=�ه ��0��5 -ا+�رز �� ا � �دم و ��ا ای*


=; از دی-�9، ا
%� و +	دان �� �C+�دو، ی	ر +���O� Aن ه��ز ه	ز+�ا+"�� و �	 


� . »در ��دوس 
�ی* �	ی5	ن 
�د«اnغ دا��=J�: ،A	 د�5	ن 
�ان ��ش 
�د ��  n	�

�دم و ��ا 
�د ��  ��  �� A=��

	د�	ن �ورد+�«ای* �س	ب �در . »
�ی* دی� ��اب 

�دم و ��ا در 
	غ �0ن 
�د+� �� ����او+� . :�رات ��Yس �	 
� �6ا�� ���ه ا

�ِ� از ه�5 در��	ن 
	غ 
�«ا�	زه داد و @� �O� از در�� 	ری�، ا��M
 �O+	5�

ا�	 �=U	ن E0یE�	ن، ای* زی<	9 زی<	ی	ن �� رو9 �ن . » 
�، ز+J	ر ��Mری�+=, و

��C +"س�� و >�	ن زی<	�� �� زی<	ی� هEاران �%�C زی<	ی� و و�	ه�، در ��	رش 

�5+ 9E="3 ن، او را	ی� �
��ا+�+�، �ر9 هU=� *=5	ن در '	�b ی, » �	ر«ارزد و 

  @�� ا�� �� ا«�	ر، 
� زن  @� 
ً
	�Y=Y� ا�� 	ی�زن » ز ه�5 در��	ن 
	غ ��Mری�؟

��ریC� ،A* از �=�ه در��� �� و�ط 
	غ ا�� �=�ه در��	ن 
	غ ��« 
� �	ر  @� 

]���O� در�� [A=�C� 15� ن را�دا+� در ��ا ��... �	ر 
� زن  @�. ��MریA و 

��د و �	+�� ��ا 0	رف +=, و 
� روز9 �� از �ن 
�Mری�، >"5	ن �5	 
	ز ��

��و >. ��اه=� 
�د�C=+ fا9 ��را�
ا�Eا، و دا+;... �ن زن دی� �� �ن در�� 


�Mرد و
� ��ه� ��د +=E داد13، از �=�ه ����ن >� در ای�&	 
�ای�	ن . »...اش  �

�� 7Y+ ه و���
	��7O  در ��	ب ��Yس :�رات، 
M; 3=�ای;،  7Oا�� t
	I A��

�5+ E ه� ��	O: و fر	او+� :<�� �� ���د��+"	+� �ن ا ��زاد را :�ا+	ی� ��ا


7 او ای* زی<	9 زی<	ی	ن 
�د. 
M"� �� ��د را از �7J و +	دا+� 
�ه	+�	Y� در ...

 .... ه5=* زی<	9 زی<	ی	ن

 :3=; از �ن �� ��%5 
� ا:5	م ر�	+�، روی; را 
� ا
%=1 ��د و  @�


�وی5	ن  "�د9، ��<"� 
� راه - ���O� د9 �� دروازه دا+; و�
ا+�ا��� �� �ر9 :� 


	ز "� +<�ددی-� 7
	' Aا9 ��ا ه�

=A دا��، ا�	 .   9�"
��او+� از دا+; 

ه�5 �	 . ا+�ا���ا9 زی<	9 زی<	ی	ن >�خ دا+; و ��Oر و ��	�� را 
�  �دش:�،
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�-Eار 
	�=A، در  ��-  �� �=U	ن ر�=A، ی	 �	ر ی	 دی� -
	ی� از :� 	a�+	���ت، 

��A_5* ای* �� 
	ی� از �	در �	دران، ��اE0 9یE، ا� 	A=�	
�-Eار 	a� ،Aدی�ه ه .

��ی* 
� ه� دو:	ن،�sری	ن :	+	��J' 9ن . ا	� �
 �Y=Y� د، در	����او+� 
� �	+�	ن ا


� �"A و دی�ا+-� د>	ر �د�� ،��زاد ا��	د، ��او+� :<	رf و :O	�� از ��ره در ر

ا+�ا��، �ن ا+�ا��، >� ��ب �� 
=�ون�دم و ��ا را از 
	غ �0ن 
=�ون. ��

"J
:<O=� از 
	غ �0ن ! اشو �50... �� �� 
J"� �5	'� ا��، ارزا+� ��دش

����
 ;��زاِد �3ُ���ه و :"�� دا+; و ا�	 �د��. 
Eر ��ی* �&	زا:� 
�د �� از د

��، از �ن 3"=5	ن +=س��O� . ن را رو9 ��ل	ر�	

"�ی�، ��د���:�ی�"	ن، 

���� و ر���� و � »�+�="M

س�� 9 3="	+� �<�ها�0ه. »U0	ی; را 
� �Y	ی; 

ا�حt و اn+ص	ف �	9 ای�	ن در ه5	ن . ����� 
�ا+&	 
	ز �د+�، 
-�ار 
	ز  �د+���

��	� . 

����Cت ��د و د �5� �O
ه	ی; را 
� هA �	�=� و ا+�]	ر وا��; �P	ر دا�� �� 

�+��"
��Cت ���� و د+<	��  @�	ر �	�	م را  Aز ه	
  ::�J	 وا��""	ن ای* 
�د �� 

�دم را �ورده	9 
���A �� ا��وز �+&	 +"س��، :�'� و 3="��� و د��� 5	ن �� -

����
=��، از �"A و دی�ا+-� �ن روزش 3"=5	ن ا .�� ،bPG و A"� �� �+دا

ا�	 
� ه� :�Yی� . ه	��+"	+� از د�� دادن :O	دل ا0ص	ب و �G	ز :5	م +	
�Mد9

>� +�ا+�، ای* را زاد راه; را �O=* ��د و در 3=;  ��� و ��او+�، ه� �د��


	ز "��� +=س�دا+� �� ای* راه� �� �د���� ،��� . زاد در 3=;  �

داد و �	�� ا
%=1 �� رو9 ��Cی; +"س�� 
�د، 
�  @�	ر �	�	م ا�<t  �ش ��ا ��


�د، در ای�&	، ا�	 از ��Cت ��:	ه او ا��@	ده ��د و  @�:  

b%U� bّ را 
=	ن ��د9 -
ُ
��ی*، >� ��ب و ��:	ه ��. 

�s داد+�
س=		1 3=%
  :رP� 9	ر،  �ی� 
� ی, ز
	ن، 
� ا

- �
��ی* 
� ��دت �� �	 را از ��&Zب ره	+=�9، از >	ه :	ری, �Y0%� و 
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�
ه	9 :	ریs از :س�، 
	 ای* ه�5، :5	م رو��	ی�. ��Oر9، 
=�و+5	ن �ورد9


س��، ا:J	�	ت ��او+�، +س<� 
� :� را �3ی��� و �ن هO� �5* و  A"< ،ی��"


ایA، در 3="-	ه :	ریs �	 ��:�ی* �� در ای�&	  �د ���ه. و 
� و 
=�اه +}	رت ��د+@�ی* 

و ای* �3زش �	 
�	م ... A=>%Iه	ی� �� 
� :� +س<� دادیA، �3زش ��از :5	م ز���

�

� +	م  ،��
"�ی� ا �O�	� ��	5:A+هس��<�ان و +�ا Aه 	ره	ن . ��
� +	م 


س�-	ن هA هس�3="	+� �<�ه .=+ 	J+����	ن  �

	+� �Zه� هس��� �� �' E

���� و >�  �	ه��، :�J	  �	ه"	ن ای* �� +�ا+�� >� ��ا+�، در ا76 
� �ا���

 . �ی����

�=�  :یC� از �+	ن دای�ه 
حz را 
	ز هA  "�د و �3

- �-
 Aز ه	
��رد . �	��ا9  ��م، �=�ه ��0��5 
� �&	 �"=�! ا9 زی<	9 زی<	ی	+5	ن، 

��� . ن 13 >-�+� 
�دو ��راf ا+س	ن از �O� ر و�O� ن �=�ه، دا+; و��ی	 ��ردن 

 زاد را ا�Eای; داد؟ �د��

�� 1=%
�s ده�، ا�	 یC� از �P	ر از او 3="�  ���ا	3 ���9�O او را 
� . ��ا

�� �
  .ه5	ن ��ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 
�د. ��	����

- ]=J� ،د�
از �ن . :� 
�دو :	ب:� و �3 �ب 
	'� �	+�ه �C	ی� از ای* هA �� :	���ن 


�ا9 �ّ� ��ع �� 	J�: �+ ی� ��را�; را�"
��رد، 
%�C از �ن ��ت 13 
�د �� 

�� Aده�
 .,�����رد، �}=m و ���ده 
�د+�، ه	ی� �� در 3=; ��زا��ه	 و 

�� Aه �
�ورد ��م و �	ی� ZGت و �<�
	ت، ا�	، :��ر��� ��. زد+��	�; را  .

�ن را  �+�-< �������ی��
"�ی� 	=
از . 
�aورا+� و در +�ع ��را�; �ن ه�5 :��ع 

�G	ز9 . ��د �3�=� >-�+� ای* ��راf را ����ع �	زد و  س��ش ده� ;�ه�3 *=5


� ا+س	ن ه�ِ� زیس�* و �س�&�9 زیس� 
	 �=@=� . ه	9 +�ی*
�د 
�ا9 �3�=�ن

���ز�� 
�د �� دی-� ��ا��ش ��د+� +<�د ،����� ��J
 .Aی�-

. �* از ��د  ���


�دم، �ن ه�5 . ��	�=�از �5	 ��ح �	�A و ��6Z  @�	رم را �� ��
� '%A د
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A�@  �Jر ا�	
�+J	 �� . ا�J�، ا�J�، هEاران »��	+ �Jام را  ��ا+�ه»ا��دا+�� ا+�، �

A�@  *=5�	O9 ا�� ا�	�H و ��ح و A�@  �Jا� ،�Jر ا��Y< .�5+ �M�	3���روز9 . 

 :9 زدم و  @�Aادر  @�-� 
	 ��ا 
� او  ���

�J! ا��ن دا��� �
   @�� �C* و 

  و ����د9 
C* و 
-�ا���

�Jز9 ��د،! ا�����
�دم را  ،1=%
  ا � ا

   ��م او را �� روز9 ��د؟

��م +=	ورد��او+� 
	ری�O	�� ����� ��	ی� �
ا�	 ا
%=1، ای* . ام +"� و 
Zی� 

 ����� 	� �
�5	+� :-دا+"�5ِ� دا+"��5ان، � b�� س���  و ای* در� A9 ه�=��

 �� �� دی-� +	 Eی� +=س�=A ��	زه �=�ا+	ت را ��راf ��د �	زیA، از ای* ه�5 -ا

�	+=A و 
	�@�ر ��	زه+�Cه=�ه�
 7�' �
ای* ه�5 . �	ن را 
<%A=O:�، ��د�	ن �+J	 را 

ّ� و ��اوان، 
	 ا+�اع ��اد nزم �Gای�
َ
�ه	 >�ا 
	ی� 
� �	ن �=%=�ن.  =	ه هس�، 

�زار9 +��	+�ه����د ز+�ه  	� �
 ��A=�@=
ای* زی<	9 زی<	ی	ن 
� �	 �3ورش، . ا+� 

����� 	=
اول . ِدرو9  ��م و �� و �	ه�ا+� و ذرت و 
�+[ و �0س و +�Mد و ��

A=�� رد��=	ب �ورد �� � . ،Aزی	��ب 
�ان ا�Eود �� �5=�ش ��=A، :��ر �ورد �� +	ن 

+س	+� 
�د، ا�	 :%�-� ا6%� را اش ه�5 اه�5... ه	�M3 و E3 ای* ه�5 �=�ی��

�ن ه�5 ا�J�. ا
%=1 زد �� *� ... ،A��a
��Cم ر�=� از ا�%�  �
ا�J�  A�@، روز9 

Aاو +=س� s�ا � .  ��م �	 را �� روز9 ��د؟ ��ا
� +�ا�� و �* دی-� در ا+�]	ر 3	

�Jم، دی-� ا��
 ��
� د+=	 
	ز �دم و 
� '%A د Aه� >� ... ه ،�@  Aاه�M+ �Jا�


-�ی�@  Aن، ��اه	ی	9 زی<	س ای* زی<	a�  .A در 


�  �ش  @� زی<	 و ��5ده ����ا�� 0<�ا�%� ه� >� �� �+	�� �
 @�،  @�	رش 

  :یC� از �+	ن از ��Cت ��:	ه; ا��@	ده ��د و �3�=�. ر���P	ر ��و ��

- �J:� در ا� 	ی�  ات، 
	ز هA ا�%� را ��رد ��ا��ه '�ار داد9؟+	��ات، در ��	�	ت+	��
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- Aن �� در دل دا��	+� >� 	ر9، ا��
�M	+� ��:	ه� ��دم، . :��=�م�	ی� از او ��. �


��C+ ه	=�>�	ن  @�A �� ر+�ان . ه� >� هA�@  �� A، در �@	��  @�A :	 روز 	رم را 

ا�	 :� د�A ای* 
�د �� ه� >� 
� ��A ی	 ��ب، اراده . 
@��5J و 
� رو9 ��د +=	ور+�

روز9 
� در 	ه;، در��ب زدم �� . ه �* >=س���د او��، �H 13اب و  �	

»�J>� ! ا� �اه�M+ �: �� ا�+��ن را �� :� ��اه�، �ب در ��9 روان ا��، و 

 »در�	ن ا��؟

  ! ا�J�«و ی	 ای* �� 

  »از ای* �@1% 
=D	ره >� ��اه�؟         >�ن ه�5 �ن ��� �� ��اه�،«

��>�ن 
	 :� ام، از �5%� :	��ارا+A،! ا�J�«و ی	 ای* ��  �
   :	ج 

�
��و ا �  �
 f	� ،A+را	س�	ام، از �5%� � �:  

������� در +��=�9 ��ا 
-�ا���! ا9 دی� �"A و زود«  

  : و 
	ر دی-� ��ا را �M	bI '�ار دادم

»�J، ! ا��ان ���=� ،A�	�"
  ارت 

  .ورت +"�	�A وی�ان ���


� �* :	وان ��� ،A�� �: ور 'ص�  

�
  .'�ار ���ور 
	ز  �دم، 

  »ه=� +�ا+A �� >�ن ���! A در :�در�	+

  :دادم 	ه� ��5C ��او+� را ��رد �3�; '�ار ��

»�J! ا��ن �	ص5� �
  ! ده�ا+�وه	ن ��+5	ی�، دروی"	ن را 
� AG و:� دو��	ن را 


=5	ر ��� و ��د 
=5	ر��	ن ���!  

  در�	+�ه ��� و ��د در�	ن ���

�دم ��� و 
	 و9 >��ان ا�س	ن ��� f	� از !  

�� دی�ان ����O	د:; �
 !  
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��دوس او را �5J	ن ��� �
  و 

  �&%س; رو_� ر_�ان ���

  !و ��ردن �ن در J�3 b=G A%0	ن ���! +	��ردن  ��م 
	 و9 3=5	ن ���

  !ه	  �ی	ن ����ن �� او را 
� ز+�ان ��� و �	ل

  !�	ر ��او+�ان ���! ��او+�9! �	ر �<	ران ���! �<	ر9 :�

  »! ���:� �0	ب و ��e، ه�5، 
	 دو��	ن


	ز�	+� 	ن ای* ا�� ز
	ن  �
 Aر�	@�
=; از ای* +-@�A و �50م 
� 3	ی	ن ر�=�، ا�	 

����، اش ��
-"	ی��، ا � :�J	 ی, +@� ز
	ن 
-"	ی�، �س	
; 3	f ا��، :�C 3	ره

 ��M: +; را	دو� ��ا�	 ا � �%5-� 
-"	ی�� �	ر9 از او �	��� +=س�، +	 Eی� ا

�<E ��ی, ز
	ن . ���، 3� �	رش 
�ود ��
	د��خ، ی,  �
ا�	 ��ه	9 �<E . ده� 


	د +5� �
دی-� �0_� ... ه	9 ��خ 
� ���� در�ی��رو+�، ا � �5%-� ز
	ن

  .  =�م، ���ح	�A �� ��ا ای* ه�5 :ح75 ��دی�+�ارم، و'��	ن را 
=; از ای* +5�

  :ا
%=1 از 3	ی	ن  @�	ر ��ا�� ا��@	ده ��د و 
�  @�-� ادا�� داد

-  �
��ی* ���6Z دا��	ن ای* . ز
	+� �� �=	+�	ن هس�ای* ه�5 ��M-�ی� و �=�ی*

�را�; . 
�د �� در ای* �&�U� 1%ح  "� 	
�EایA �� �* و ا�%� 	=
�Yط 
�ان 

��ی�; �دم و ��ا �ن ه�5 
=�� +5�ه� E 3=;. ��دیAز+� � �����دم �� 13 از 

�ی� ;=3 �
ه	 �	ل �=%=�ن
� ه� �6رت 13 از . �"C5; و ا���اق و ��ورت 

A��
A را �X5 ��دم و ر	>�
	ز زدم و ا�� t%U� �0	Iاز ا ،f��"� � �+از . ز

��ا���C � و اI	t%U� �0 +س<� 
� د���ا+A، :5	م ز+	ن �J	ن �� �
 �� Aاه��


"	ن را �X5 ���� و 
�و+� و 3"� ���	ن را هA +-	ه 	>���دان :* در +�ه��، ا

���C+ .�ی	ن ز+�ا+راه ره�� �� ��او+�  ���	ر�	ن ��د، ��D=3� از ه� +�ع �	ن از 


�+	�� ز+� � و هس��. ��ا:<j=O ا+س	+� �+�  �
اb=:�: 9 ده�� �� �	ن را 

��:	ن +5�. وا
س�� +<	��� �

-=�ی�، ه=� 
Zی�  t"����ی�از �* ... 
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ا9 >	9 دار�%=�e '�رت داد و ا_	�� در ای�&	 دو
	ره ��Cت ��:	ه� ��د، ���0

 :��د


-�اری� ا�	ره - Aز ه	
 A�	
��او+� �رام . ا9 
� رو+� ��ای� ��د 
	 ا�%� ��ده 


5<	ران :�Jی�ه	9 او 
�دم. +�"س� �����	د �� 
� �دمه	ی� هA ��3=	م. 3=���در . 

�	ن، �ن 3	دو و �<�>=* ��ای� �� ��د  
="�� از ه�5-ای* �=	ن ��Y� �CwZب او 


� �	ر 
�د:ص�ر ��» و ا�J	م او�J<ط ا+�ار ا�J� و �ح7 و�� «را  ��ا�%� . ��د، د

ا � از ا50	ل ��=X و  س�	�� +س<� 
� �* اJk	ر +�ا��  «داد:��ط �<�اw=7 3=	م 

��
	ز ا *� 9�� �
ای* در � �	 در � +��=�9 +=س�، �6
	ر ا � ... ���، راه� 

�
� �Cس��، 
	ز �:« .�[�	� �� ،7=wط �<�ا��� و �اش �	ر +5�3=	م �@	ه� :�


� ��او+� +���A . ده�، در�� +<�د�<�ه	 را وارو+� ا+�Y	ل �� 
ً
	>��» �
 Aراه او ه

 	� �

	ز ا��، ای* در � �* +=E در � +��=�9 +=س�، ا � Y0%; دو
	ره  *� 9��

اش �3زش 
U%<� و از ای* 13 از :<j=O �=	ن زن و ��د �ی�، و از ��دار +	
�Mدا+�


�، ا	:�

"�ی�، و رو9  ���دمد ���
 ����  Aن ه�ه	ی� ه	 را، از �5%� دnلز 


� ا�}�ی� 
"�ی� �س%ط +س	زد، از +]	م 
�د � و �'	 را �� ��د را 3=	�<� �� ،���	+

 9�:�
9 �6��]� ��� و �Y	م و ��:<� ا+س	ن را یCس	ن 
-�ارد، ه�  �+� ��n	


�	زد،  *C5��=G را �:	Y>I ...��
	ز ا *� 9�� �
 و +@�ت 
� او از �=��. راه; 


� ��اهA دا�� ��
	ز . د bY0 �
ای* :�J	 ��ط �* ا�� �� ی,  	م هA از �ن 

�"  Aاه�M+.« 

  :��&C	وان �3�=�+�. در >�Jه زی<	9 زی<	ی	ن، �5� M%:� و ر+[ +5	ی	ن ��


�Oش >� ��؟ - 

�	��� +<�د، :5	م . :� ر��	ر ��د:� و �"5-=*دی�ا+� - ;��+س<� 
� �* �	ر9 از د

�� ���د��زه�	 �� �
 رو�; از �	��ا 
�ه	  را 
ً
Z6س� �� اC� دزاد�
 �>� .

 �� ������5	ن '%�<�، از ه5	ن ز�	ن از او � �� �����=�م، >�	ن 
� �Gش در
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� راه ��E7 و ز�=� ،�"C
ه	 �:; د�=� �� �:"@"	ن ا+�ا��، 
� ��ه>-�+� �0
�ه 

��ی��،  %�	=
�د�� fزد، ��را ;:� ZGت و �<�
	ت و زاد را �ه	 را 
ً
	PO
 �

 �	��� در ز�=*، ��ه 
�د، +=س� و +	
�د ��د، :	 ا+س	ن  ���� �=�ه
ً
�	ِت، ا�=�ا


5	+� و از 'Uح� 
5=�د ...�5J: ن�A�@  ;=3 زد، در *� �
 �� Aه �ی	ای* را . ه

�� +	:�ا+	ن ��ود �ورد �
:�ا+��5ان از �ن . هA ا_	�� ��A �� ه� 
Zی� وارد �ورد، 

�>=���5+ �>=��
=���، ه�ف ا6%�  +�ی�+�، 
� ه5	ن  �+� �� ا��وز هA، از �ن 

�
ه	 
� �	9 ��د، �	9 �-@�� ا�� ه�5 ای*. +�ای	+���"A و bPG ��او+�، 


�Mا+��» 0	دل«ورزد، او را وار ا�6ار ���� دی�ا+�. 

�@� ��ق �� ه5-� ��Z�را �� از ��	����، 
� �=	ن  @�-� دوی� و او یC� از 0%5	ء و 

�را�� ��ه=&	ن و �
��ده ��دا+�وه �  . �ای=�، 

ایA �� ایA و 
�ی* د�� ی	���ه	 را :&�
� ��دهه	 و +	
س	�	+�ه�5 �	 ای* +	
�Mد9 -


"�ی� از :	ریC�  �یEان ا��، رو��	ی� ���>%I . *س� ��او+�، در ایC�


س�-	ن +=E  �<�ه 	+�روز9، ��	، 3=". 
=�� ا�� ا+�ا���، '	
E+ ;=3 7ا0� �� 
� راه

ه	ی; را، ا���ا و اش را، +	�Eا �ی� و �ح	��
� ��د ��اه�� ��� و دی-� زور �ی�

�5J:A+ر +�ا	د> A� A� اه�� ��د و او�M+ ور	
�	ر9 �	�7 ��ه، از ای* ه	ی; را 

�ن در �� �

�ا+=A �� �5	، ا�%� و :�، و'�� ... ا9 +�اردز+� و �	ی�هدر  ،�-
ا�	 

�
 A=5:ص�را +5 ;
��ی�; ا+س	ن  ���=�، �س	�  7
	Y� ن در	دی� �� روز9 ا+س��

 .ا�%� ایس�	د � ���

�	6%� د+<	�; را  ��� و  @�Z
 1=%
  .و ا

��دیA �	ر 
�ی* �	 ر�� �� ر�=�ه، ا�	 از ��9 دی-�، +� ه� E �س	
; را +5� -


� ای�&	 ر�=�ه �� ���	ی� دور+5	9 :	ریs ا+س	+� رو�. 
س=	ر، 
س=	ر ��ب ا

�Cری	: �+ ،�� .ا

AG Aی;، ه	ه زی<�J< از�� �د9زد 	� A�5د، ه+ . �
+�ر9 �� 
� او :	
=�ه 
�د رو 
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��	ب �	���� �����	ب �G	ز �� و 
	 �Gوب � �ا��، ای* �%س� ��:�ی* 
	 I%�ع 

���
ه	، 
� ��Pر در �ن ا9 
�د �� 
	 :5	م د��ار9ا�	 �%س�. ر�� �� 3	ی	ن ی	

  .ارزی���

;=3*M�
�ا9 - 0<=� زا�	+� -��ا9 +	��ار9، از �E' �Jوی*  از 3	ی	ن �%س�،  

���� و ا�	زه �M* ��ا	��
   .+Mس�=* 
	ر از �	 

�ی	 ��Pات ا��ی�، 13 از ��ای� از :�  �� - �� A+ا�
 Aن -��اه	ی	9 زی<	زی<  - 


���  ��ا 
<M;روایط ��س� دی-�9 
� Eی� و ی	 
� �%� Eَ0َب �	+�؟  
� �3ده و 

�3�A رودر
	یس�� ��.  

�ن را 
�ا
%=1 ا+�]	ر >�=* �3�"� +�ا�� ا�	 +5� ��
-�ارد��ا s�	3.  

 �ارم، در د+=	9 �	 ا�C	ن ز+	��ی� ا�	 +	 @�� +5�. ��	ده >�=* �3�"� +<�دم -

�	ی� 
	ور 
� :��=� از ه5=* �	 . ��او+� و �*، :�J	 و ی-	+� 
�دیA. �&�د +<�د

��	

�ا9 اI@	ء - 13 از ��ای� از �* - ��او+� 
� ه� �6رت. ���ه  ،�=��� 

. او در ای�&	 +=س� �� از ��د د�	ع ���. ��Jت ��دا+�، یM� �Y%�'=* ��ا  =�د

�=	ل«  
	ب -
�وی�، 
� ��	ب ��Yس E� «�=�� �Oس را . ��ا��Y� ب	ن ��	دی�Jی

�5	+� ��. ����، �س=ح=	ن 
� ه�Y:*=�D5ی1 ����ن را ��	ب  Aس%5=* ه�+���	 .

�5	+� دروغ +5��
	ور�	ن ��	ب ��Yس، ی	 ��	ب  �
	�
 . �ی�

» �E'=	ل « در ای* �=	ن ی, �	�	م ا�<t، از ��J اور�%=A، ا�	زه ��ا�� از ��	ب 

�ی	ت �١
	ب  � 	: ٣���� �wرا '�ا .  


� ی, د��� ��ان �M%�ق ��ا و �=U	ن  - ��	�+�ا9 ��ا9 >��ی* و >�� �=%=�ن 

��ه	9 +]=� ��د، ان دل 
س�� 
�د و 
� ه5<س��9 او 
	 ا+س	ن
� ای* د��� ��. ا

��ا+� او �� در ای* �ی	ت 
	 . ورزی��س	دت ��	� A"� ی� و�J: �
 �=�� ���:

��در ... >"5� 
� :� �@�Y +��5د و 
� :� ����5 +@���د« : �6ا�� ���ه ا

از :�  �ر روز وnد:� �	ن :� را ��ار ��5ده، :� را 
� رو9 6ح�ا ا+�ا���� و �* 
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���ده هس��. +�5دم و :� را در ��+� U%G	ن دی�م �+�� �
! 13 :� را  @�A، ا9 �� 

 �
ز+�ه �� و :� را �}7 +<	:	ت 6ح�ا، 
س=	ر ا�Eودم، :	 +�5 ��د9، 
Eرگ ��9 و 

9�=���� و ��ه	ی� 
%�� ��3س�	ن. زی<	ی� �	�7 ر	��

�ه�� و . ه	ی�  *C=�

13 دا�* ��د را 
� :� J3* ��ده، . ز�	ن �ح<� 
�دای�, ز�	ن :�، ... �0ی	ن 
�د9

A��	�
س�A و از �ن �* ��9، و '
	 :� . �0ی	+� :� را �س��ر  �J0 �: 	
سA ��ردم و 

A��	��ب Gس7 داده، :� را از ��+� I	ه�  	
ه	9 و :� را 
	 �<	س... :� را 


�... دوز9 �%<1 �	��Z'Aب ��>�� د��� و و :� را 
� زی�ره	، زی�� داده، د


�  �د+� +J	دم �دن ��

	 ZI و +�Yه �رای; ی	��� و �رد �=�ه و 0س7 و ...  13

�
+J	ی� �5=7 ��ه، 
� در�� �%��	+� ��5	ز  "�� و �وازه :�، 
� روG* ��رد9 و 

ا�	 
� زی<	ی� ��د :��7 +�5د9 و 
� ... ه	 �	یX ��ات در �=	ن ا���<b زی<	ی�

�وازه ��ی; ز+	�	ر  �د b>�ی�9 و ز+	9 ��ی; را 
� ه� ره-�ر9 ری�M� و از �ن 


�ا9 ��د �	���، ه	9 ��د  ���� و �C	نو از �<	س. او ��9 e+ر	ر+- ��%
ه	9 

�+J	 ز+	ء +�5د9 �
ه	9 و زی�ره	9 زی�� ��د را، از ZI و +�Yه  ����، :5}	ل... 

�ن 	
 ،���	�
�ا9 �* زای=�ه و 3س�ان و د���ا+� را ��... ه	 ز+	ء +�5د9��دان را  

و در :5	م ر�	�	ت و ز+	9 ��د، ای	م ��ا+� ... 
�د9،  ����، ای"	ن را ذ
ح +�5د9


� ی	د ��د را، �=�� �� �0ی	ن و 
�ه�� 
�د9 و در ��ن ��د �� ،9�=U%G

�� ه� راه، 50	رات 
%�� ��د را 
�	 +�5ده، زی<	ی� ��د را ��Cوه ... +=	ورد9 �


ه	9 ��د 3	ه	9 ��ی; را  "�ده، ز+	�	ر9�	��� و 
�ا9 ه� ره-�ر9، 


��... ا�Eود9 	
 ،9�"+ �=� �C+�<9ء +�5د	ز+ E=+ ر��� ... m=O_ ر�Y< �: دل

�� �U=%��ورد9، ا9 ا�� �� :5	�� ای* ا50	ل را �� �	ر زن زا+=�  750 �
 ،��	


�	�"�!  =�9زا+=� �� �Gی<	ن را 
� �	9 ��ه� ��د ��زن X=5� �
ه	 ا��ت 

در ای�&	 و'� �P	ر را ... »ده�ه��، ا�	 :� 
� :5	�� 0	�Y	+� ا��ت ��د��

�5+ ��"=
��A ای* 
M; از ��	ب ��Yس را در ه5	ن �	 �� هس�  =�م، :�6=� ��



A�"199  روای� ه 


� د'� 
�Mا+=� .�'Z0 او 	

�Mا+=� �� �O"�ق را �� 
� ه5<س��9  �< �
ا9 +�ارد 

��	+�
�Eاه	، ا:J	�	ت، 	+��س� +=ای* :�J	 �	��ای� . �	زد	ر ��ه	 و :�Jی�ه	  �

��:�9 �	��اه	9 +�-=*. �� 
� ��	ب ��Yس ��ای� ��ده و در �+&	 +7Y ��ه ا


�د �� ��اE0 9 و �bC:�� 7 ��، ا�	 ��رد �	+س�ر '�ار  ��� و 
� ��	ب  Aه


%�7O در ��	ب ��Yس، ��	�.��Yس +=	�� 7Oا�� t
	I ،ن ��ح دادم	ای��
ای� �� 

E�َ
�ی	ت �١	ب '=	ل +<�  � 	: ٣�����اهA �5	 را 
� ه5	ن  �	ل ��.  ���ه ا

�ی	ت ٢٣، ا�	 
	ب ��	ب ١ 	٣ :�Aده �Oا9 دو .  ��ا���	� ��	Oری�	
��او+� 


� ��د �� t%O�� �� اه� را�� �
ا9 
�ا9 �د�=Eاد ��ح  �3ده،دا+س� 
	 �6ا�� 

 �ص� ز+	 ��ده، و ای"	ن در. ا9 3س� ا+س	ن، دو زن د��� ی, �	در 
�د+�«: ده� ��

��=� 	&+�ه	9 
C	رت  ه	ی"	ن را �	�=�+� و 3س�	ن در ��ا+� ��د ز+	�	ر ��+�و در 

ُه��=�� 
�د و ای"	ن از �ن  و +	م. ای"	ن را �"�د+�
ُ
ُه%� و ��اه� او ا

ُ
ه	9 ای"	ن، 
Eر �� ا

ُه��� از �* رو :	���، ز+	 +�5د... �* 
�ده، 3س�ان و د���ان زای=�+�
ُ

� �X=5 ... ا

��
���ر، �	�"-� ��د را 
�ل +�5د و ��د را  
E Eی� 	ن  ...+�� 1&،��	� ...

 او را �"�ده، ته	9 
C	ر ��+� و 3س�	ن ای"	ن در ای	م ��ا+=; 
	 او ه�M5اب ��


��. ری���M ز+	�	ر9 ��د را 
� و9 �� �����ر  ��Jا �* او را 
� د ... A=%س:

���	� m"C��ُ ن �0رت او را	و9 داور9 +�5د+�. ..+�5دم �� ای" �
و >�ن ... 

t"0 ُه��=�� ای* را دی�، در
ُ
��  �دی� ��اه�ش ا	�و ... 
	ز9 ��ی; از او زی	د:� 


E+ 7د ...  او +=E +&1  �دی�ه و �Iیt ه�دوای"	ن ی, 
�ده ا��دی�م ��	
و 3س�ان 

t"0 س��

	ز9 در ���ه،،و9 در  ����	�و >�ن �� ... او را از ز+	�	ر9 ��د +&1 

�	��، �	ن �* از او ���@� �	ر9 ��د را ��C	ر ��د و �0رت ��د را �ُ ز+	 m"C�

ا�	 او ای	م ��د را �� در �+J	 در .  �دی�، >�	ن �� �	+A از ��اه�ش ���@� ��ه 
�د


� ای* ا9 ... ز�=* �ص� ز+	 ��ده 
�د 
� ی	د �ورده، 
	ز ز+	�	ر9 ��د را زی	د +�5د 	�


ُه��=��، ��او+� ی�Jه >�=* 
ُ

� _� :� ... ای�, �* 0	�Y	+� را: ���	ی� ��ا
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�ورد Aاه�� �: �
و �* داور9 :� را 
� ای"	ن ... 
�ا+-=Eا+�ه، ای"	ن را از ه� �Iف 

��aد Aاه�� ... bPG �
 �: 	
 	: �M=-+ا�
 Aاه�� �: �_ �
و �* G=�ت ��د را 

�ه، زی�ره	9  از :� ��و �<	س :� را... ه	ی� ��اه�� 
�ی� 750 +5	ی�� و 
=�� و  �ش

و >�ن �� 
� ... و :� را �0ی	ن و 
�ه�� وا ��اهA  �ا��... زی<	9 :�ا ��اه�� 
�د

�%��	م t=50 و ...  +�5د9، �	م او را 
� د�� :� ��اهA داد�Ifیt ��اه� ��د 

ه	9 �ن را  و �ن را :	 :� ��اه� ��	�=� و ��ده... 
Eرگ ��اه� ��د را ��اه� +��=�

 .ه	9 ��د را ��اه� ��� ��اه� �	ی=� و 3س�	ن

 1=%

� +]� ��- ای* زی<	9 زی<	ی	ن-در ای�&	 ا f	�5"� ر+&�ر و �و  �5 ���

���"M

� ای* ��_�ع �	:�5  ��  .��ا

-  ;=
:�ا+س� ای* ��Y=Y را 
�aی�د �� 
�ا9 ��او+� 3=� و �	ه7 +5�. از ای* +-�ی=�


	 ای* . �� داده 
�دا0ص	
; را از د.  �J	ن، :ح@� �	�<� +=س�ی, زن زی<	9 ای*

�ح"	ء و ز+	ء �� �
 AJ�� را *='�%M� ،د�
 jر9 �ح	�	د�� 750 ��دش ز+��. 


�O از 3	ی	ن ای* �Z5ت، �P	ر ای* �%س� را �� از �س	د ا�Zق ا�J� �	ت و  1=%
ا

  .�<�Jت 
�د+� �M	bI '�ار داد

� دی-� ادا�� 
�  @�	ر�	ن، روز9 دی-�، در �	ی. �ورم
=; از ای* ��:	ن را درد +5� -

 .�b ه5-� ��:�ی* 
� �=�. ��اه=A داد

��،  �ی� از درون �A� A :	ری, ��ه 
�د، �P	9 ��+� اور�� د � �ن ��


�ف�
�	ه هA �� از �&	�� J�3	ن ��ه 
�د، . ��ا�������	+��، ارواح 
�ه	9 �ن ��ه 


"	. دادروی� +"	ن ��	>�
�د+� �3 �3 ��	ن، ا X5� 	&+�ن را �P� X5	ر9 �� در 

ه	 هEاران �3�; ��ی� +5	ی	ن در :5	م >�Jه. ��د+� و رو9 ��ل  �ا���� �� 
�و+�

�G	ز ��ه 
�د ;��s ای* هEاران �3�; را �� ه� ��ا�"	ن، هEار . 
�د، �� از ی, �3	3

��ی�+�، �� ��اه� داد؟�3�; +�ی* ���  

%

��� از ��:�ی*، 3=; از �ن �� دا��� اور�� را :�f ����، از ا �+�=��%س� «=�3 1
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9 �3��� 	ن » 
�O در �&	؟�� �
�� را �
�=� و �ن �
زی<	9 زی<	ی	ن +�f ا+-"�	ن ��د 


	 ا+-"� +"	+� �O
  . اش ��J �5	ل را +"	ن داد��ت ��د و 

  





 

  

  

  ��روای� �
���A ��س ��دا+س��� و ی	 د����:�ی* و ا
%=س=	ن ��	&� �O
. زد+� �� �%س� 

	�
="���	ن �� �ّ* و �� ���� ��5� �
��5 �5	ل،  �
��د+�، �� �� هA دا���� 

 9�O�ه	9 ��	��، دا��� ��هاش، ه��ز +5���	�� �د9 و �J	ن 
	 و��د �J	ن-

س� 
�� ��وار ه=5	�=	 
�د، از �ن �� 
	n ��ا�س	+�
َ

@+َ ���ه	9 �3 دل >� 
س	 �دم. ���ر

����	
��ق زی	رت د �
	ره، از +	 و +@1 ، از  ا�	��:�ی*. و ��ا:� در ای* راه �	ن 

ا��	د+� و 
� ز�=* ��. ارزی�ه	 
� دی�ار ا
%=1 ��:�ی* �	ن ���ن��M. ا��	د+�+5�

���
ی	��، 0=* �=	�"	ن +<�د، دو
	ره ��رد و ��اش ���	����، 3	ی"	ن 3=� ��

�� 	@�����  .ی	


	م د+=	، دی	ر و ��ز�=�� �� از ه�5 �	9 د+=	ر �"3 �
 �+�=�
�د �:��%
از �ن �Iف .  

����دی�9 و از ای* �Iف �"�J و 'A و ��
Z و +&m و ��ی�� و �	��ه و ی	�	 را ��

�>�  	
  �<� wZI� +�ا��، ا � :�ش  �� �ن �Iف�=m. �	نه	wZI 9��	5k=* را، 

�� Aرا ه 	&+�  .دی�9دا��، 

�� 9�=a� �
 E=< �5د، ه�

�ف 
	ی� از . ���ف +5� �ای=�، ا�	 
�ه�ا ��د و یM<��ان 


<	رد، ا
� ای�&	 3	ی=* �

	n رو9، راه. 
	م د+=	 
�د:� از 3"�ا Aز ه	
ه	E=� 9 و 
	ی� 


-�ار9 ��
	n ای* �Iف و �ن �Iِف ��ره. یM<��ان را 3"�  �
راه� �� از �ن 


�در���، دره�� t=50 ر	س=

	�� �� �=�M+ Eر9 و 3	ی=* +=@��. ه	9  bkی� ��ا	
 ،


	'� ��ا � �� �� �+�
 �C: *ر ��یE
�	+�، ی, 
�� ا+-"�� 
�د و ی	 ��n ا��	د9، 

���  .  

��د، �� �}7 
=� ��، اول 6<ح �%=��� 9��%
 �
��	ب �ر�� و ��زی�9، ا�	 و'�� 
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��sی ��
	 ای��C ه�5 ا�Iا ،�=

� را��� . زد
��ان 
�د، �6ر:� از ��زش :	ول ��:	

  .9 ه=� �	9 د+=	 
� ای* ��M� و �"�+� +<�د�� :ح75 �ب و ه�ا


	 د��ار9 3=; ��زاده 3=; ���9�O و �5	ل ،����ر����، ا�	 ��m'�: �%6 و ر

ه	 د�� و �3&� +�م ��:�ی* دی-�9 هA �� در راه 
�د+�، 
	 د��را9. :�@1 +�ا����

  .��د+���

�E' *Mوی* ا��	د �� ه* ه*  �ن �=�ی*- >"5"	ن 
� 0<=� زا�	+�  ��M>� ن	+� �
��	ن 

���@=U� ن	ای"�
 Aه �ه	زد و  �� �ی	ه�د �	ن را �	ورد �� د�"���د و از �س�-� و 

��-� ��ص��"	ن ������	�:�ا+س� �9�O دی-� +	9 +@1 �"=�ن +�ا�� و +5�. 


�د.  ���ه� >� 
	��، �6 و �; �	ل از �50ش ��. '�م 
�دارد ���. �س�� و ��


	 . ��ا�� ��د را از +	 و +@1 
=��ازدا�	 +5�. �ورد+@1 ��ه�  	�� 
�ای; :�-� 

�واز �� �@=O_ 9داد�6ا:  

�د درد -
ّ

� �=	ت ا�� و >�ن 
-�ار9، �"
ّ

P� ،9دار�
13 در ه� . ه�  	م �� 

b@�9 وا�� �ه� ذ�� �
  .'��� دو ذ�� ����د و 

m=O_ ر	
 �� +EدیC; 0<=� زا�	+�. :� از 3=;ای* �Z5ت را >�� 
	ر :�Cار ��د، ه� 

  :ا_	�� ��د، ��:� ��
�د، و 
	ز هE+ Aدی,

�ی�  -�
   �� از �J0ه �@�ش 
� در�ی�؟-از د�� و ز
	ن �� 

�+	"� n	
 �
��� و �9�O را ��ل ��د و  ;CدیE+ و �@-
 ه* ه* -�9�O .  ای* 

��ز+� �=�ی*«��	ن  @� *M��M; داد » >�ا ا�<	ب ز���5 
"�م؟! 	0<=� 3


� ز��5; ����ا�� �50�	ن را « �Cرا+=�م، ای* ی�  ��	5� �
:5	م �	ن . ارزد

ای* را هA ... ه	�	ن در ز+� � ��د9 +�ا��، ا�	 ای* �5	��، �س�-� زدا�����ن


�ان �� ��ل ��دن �9�O �=�از، �O	د:� +=س� �� +ص=b ه� �1 و +	�1  �دد .

ای*  @�	ر » ��؟���، >�=* �O	د:� +ص=<"	ن ��ه 
	>�� +@� 3=�ا ��! 
-�د دور د+=	

�
�="M
 ��"=
�9�O ا�=� و +=�و9  �
 ،�=>0 ;G 7 وG.  رو9 ��ل �� ��	و در �
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�  ه* و +@1 ی, 
	ر 
	 ه*. ��د 0<=� زا�	+� 
�د، 3=���� او را :حس=* �� �-�:

�ور9 ��د زاده ی	د �5	ل:  

- ��
�و ا�O	رش را 
�Mان و از �@^ �* �� >-�+� 
� ری; ... 
<=* �� ای�&	

�5J=� 	ن و رو��@�Cان 
�د+�. ا+�ی"	ن +="��M زد ,:	ری ����ی	 . �M	bI او 3=�

  : �ی� او�; ��... را +�Mا+�9؟» ��ش و  �
�«دا��	ن 


� و ��ش    ا9 �� دار7Y0 9 و دا+; و ه�ش�  zی�� ��"
  ز �* 

ا9 ��  در ز�	+�. "��+�+�	+� 	ن �ن را  
س�-	ن و bY0ی�O� ای* �� 3="	+� �<�ه  

	Y>I zح
 
ً
Z6ا �: �

� و ��ش �  e�� را در �:	Y>I د	P: ،رد  @�-� +<�د�� 

��ی*... �=	ن �"=�� .  

ِه* و �=�� 6	ف ��دن، و ��C:� ��:	ه 
�  �ش 0<=� زا�	+�  
�O 13 از >�� ِه*

    :��ا+�

- *=C5+ ز+� �=�ی* و��A+	
 .�	ی�، ای* ز���5 را روز9 �<�ان ��A. ز

 او را �� ی	���� �� �5	لدر �=	ن راه ��ه��رد9 ر�=t دی-�9
ً
  .��	��زاده �Mص	

 ای�ج E0یEم، ای�ج �=�زا، :� هA ��، در راه�، :� هA از ا6ح	ب ا
%=س�؟ -

 �-� رو9 ��e '<�م +�Mا+�9؟ -

���C+ 9�� ه� �� را رو9 ��ش و  
  

  0 *� 9	�t او����ده و ز+�ه  
  

 ;5�
	nه	، 
� ���J� ر�=�+� �� ا ،n	

س=	ر9 از . 
�د» �Y	م ��ای	ن«در �ن 


�د+���:�ی* و دل X5� 	&+�. ���O5=�، زی	د و زی	د:� ��. 
س�-	ن 
� ا
%=1 در 

,+�U=� ،ن	:� از دی-�9د����	ن، زی<	اوان، ه� ��ا�"�� Aه 	س. ه	ن �<	ی"	ه

ه	9 د+=	 و ا�5;  @���، �	در A"3ر+-	ر+e و از M� A"3ص�6� 
�د، �� ��

»	�=5"3 «��>�	ن . 
M"=�ا9 ��م �+	ن �%�ه و �Zل ویKها+�اای* ا�<س� 
�. ا


�د �� ه=�ه�س E=-+ا�5+ �=� E ه و ه�	ه�س«. ��9 E=-+ا « �>�در ای�&	 واژه ��	
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 A=ی�-
 ����:	_=* ه�� . »�"@"	نه�س«و ی	 
��J » ا�"	نه�س«+=س�، 
��J ا


�ا9 ه5="�  Aز ه	
رو9 �ن هA ه�س دا���� ی, 
	ر >�Jه ای�	ن را زی	رت ���� و 

��زن 9Z
n �� ��"� دراز �ز+��ه	ی; �	ر و �Y0ب و ز+<�ر ��ل :�M ��ای� 

ه	ی� �� ��ا�� �50ت �"=�ه ه	 
� :5	م ز��ه	 و ر+[+-	ه� 
� ای* �O<�. زد+���


س��ه +=س�. ارزی�
�د9 �� �Y=Y� ن	=
�ب و :	ب، 
�ا9  	
 Aه� >�� ه ،;��� .  

�CدیE+ ن��+	ن زد و 
	 A%0 و ا�	ره، ه	 �	ن �	�^ �=�از در  �
 �C5"< �� �+را دی�

,+�U=� ن�  . ه	 را +"	ن داد و زی� �b ز�E�� ��دا
�و9 �5	+� یC� از 

 ا9 �<�:� +-�ان 
	ش �� �	ه=* ���  ا
�وی� ا����غ دل 
	ز ه�ادار �5	ن -

,+�U=� *ای�ی-�  @�-� ��Cی 	
��د+�، ���� هA دا���� و G ;G; ه	 

���	9 ��ی�، 
M	ر و �� �� از �=	ن ����bی�+� ���� �%0 �
��� ه	9 زی<	ی"	ن، 

�
�@=� و ��اب +<�د��  9ZI از ���	��

M	ر  �
��ا�� دا+� د�� ��. �<	ه� 

  .ه	9 �ن :�@wZI 1� را در ��Gش  =�9دا+�


�د و +5��5	ل jح� �ی	ق در +-�ش ای* زی<�G ی�زاده�-
:�J	 :�ا+س� . دا+س� >� 

+	I	+� ���ح�	5J@
�9�O �=�از  �
  :�، �3 �3 ��	ن 

- A=�����
� �Y	یY� د�� ی	��=A . �	 در ای* ��ت �� 
	 هA هس�=%=� ،A� E=<ه	 

���ن �E&Oه 
�د�� د �
 �
������; ا��وز در ه=� دا+"-	ه� �=س� +=س�. ی	 .

A=�� ر	M��
	ی� از ای* �ح	ظ 
� ��د ا .�5+ ،A=����� �D+������=ا�	 ا � هA ه�  ،A

�� E=< �5ه �
زد 	ن و 3="	+� �ن دی*. ارزی�
	ز هA زی	رت ای* زی<	>�J 	ن 

 .ا+�دا+�� >� +�ی�ها+�، +5�
س�-	ن �� ای�	ن را +�ی�ه�<�ه

��زن و+A"< s دو��� ه�5 :	زه 	
ر�=� 	ن 
� ای* زی<	>�J 	ن >"A دو��� 
�د+�، 


�د+� و ای* >"A دوز9 �� و �ص�9 +�ا�� .  


� ا+�]	ر زی	رت زی<	9 . ا5I=�	ن دا���� �� �%س� 
9�O در ه5=* �	��ا�	 ه5-� 

�

�د+� �� 
Eود9 ا+�]	ر�	ن  1=%
�	n دی-� �5	w%; +<�د، ��دش . ���زی<	ی	ن، ا
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�� و 
�د �� در �ن �=	+� �=�ان 
�ای; >	ر3	ی��-
 ،��ا9 �ورد+�، از �س� ��M+ ,5ا

��ا. 
� روی; +"س� �� �="C+ ل�I �[ح� ��< �C5=+ ی� و	ر3	ان �3 از >�=� ��

 A"< ،ن	ی	9 زی<	ای* زی< �
 ،1=%
�� �� ه�5 ��:�ی* 
� روی; �	E  9ی�+� و 
� ا

و ای* زی<	9 . ��دو����، در ا+�]	ر ای* �� ا��وز ��ام ا��ار 
�ای"	ن ه�ی�ا ��اه� 

*: �
�+&	، ��3"� زی<	 و ��'� از ه5	ن ��5"3 1=�	  9	��� �I	� �
 Aن ه	ی	زی< 

ه	 �ن را ریس=�ه دا+س�� ا+-"�	ن �kیm و �m=U ��ام ی, از �=�U+,دا�� �� +5�


�د ���	

7 وm6 +<�د و +=س�ا+�ام ا
%=1 �� +�ر9 را �� �=5	 و. و 	' �+	"�  . ا

��د9 �� از ی, ردیm �%�:��	ن 0	'7. زاده هA رو9 >	ر3	ی� +"س����9�O و �5	ل

���، از 
�9�U0 9 �� از او ��.  +"س�� 
�د
	ری�اش دا+; و �7P و ه�� ��>�Jه

�� ��J
:�ا+س�� ��س ز+� �� ه5	ن U0	ر +="	
�ر 
�د �� از :5	م ��ای�� 	ن د+=	 

����� m=6�: را �ی	ر. :�ا+س� زی<	U0 �+	� �
ا+�ا�� �� �9�O از 9�-�%: �"3 


	ره 
� 3=; از ای* �� دو. ��د» �Zم 0%=,«او هA روی; را 
� �دا+� و
� ای* دو 


�وزد 
� ی	د �ورد �� A"< 1=%
  :ا

- ��  n	� 	�ا ،A=و هس� Aدی�
�A=5J زی<	ی� ی�O� � �<	 0	�t زی<	ی�  . �
+-	ه� 


-�اری� ... �ورد �ورد، �� هEار ��5ه ��اب +5� اش 
=	+�ازی�، �س�� �� >�Jه

 ::�Cار ��A �� ای* زی<	9 زی<	ی	ن

  در ��Ja �س* در 
�ج �5	ل

C0 eب از ر�	���  1 رو9 او

�ن دل mس�ه� �� دل در ز�
  دار 

�ن د�<� +J	د 7O� �
  ه� �� �	ن 

  ه� دو >"5; ���� 0"	ق 
�د


س�� 
�د �'	I ه	� �
  ا
�وی; 

��دم >"5; >� ��د9 ��د�� 

  �

�د، ا�	  �
	���  زوال

  � از 0	�Y	ن در ��9 اوزرد:

  از �=	ل ز�m او ز+	ر 
س�

3	9 در ره +	+J	ده، �� +J	د 


� I	ق 
�د�� �
  ه� دو ا
�وی; 

  ��د��، 
� I	ق او 
�"س�� 
�د

  6=� ��د9 �	ن �6 �6 �د��
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�ار	: mرو9 او در زی� ز�  

  ه� �� ��9 >"�5 او :"�� ��

  >	ِه �=5=* در ز+�Mان دا�� او
  

;:�
�ار 3	ره
�د � 1
ا9 

ا9 �6 د��� �� در د�; ه� �Kّه

ه�D5 0=س	 در �M* �	ن دا�� او 
  

ه� '5%� �� 
�Mاه� ای* :Z=Mت . ام; ای* زی<	ی� 
-�یA� ،A  @��ه� >� در ��	ی

�� Aرود، در ه	=
 �G	� 9رو �
�ن '%A را در د��  =�م زی<	ی� را  Aاه�M
���C و ا � 

�� Aدر ه Aه A���	ی� 
��ان ای* . ���Cو از �Cس��; �%� =�م، +� :�J	 A%'، د

��  .زی<	ی� را ��	��، ا�	 و6@; از �5%� �ح	nت ا

�9�O �� ��دش هA در وm6 زی<	ی� ی� 
=P	 دا��، در ای�&	 زی<	ی� �U0 *M	ر 

  را ���د و  @�

 .�س� +=س� �� 
� 3	9 :� ر��. ا�حt و اn+ص	ف در وm6 زی<	ی�، ا��	د9 -


�وزد 
� �� � زی<	��	ی	ن �� - A"< ن	ی	9 زی<	ای* زی< �
. ا���ا��	د +=س�A، ه� �1 


� ه�  @�	رAOI 9 زی<	ی� ای* زی<	ی� از  @�	ر �* +=س�، �� �� زی<	ی� ا
%=1 ا

���"M
. 

��C: 9	ن داد و 
�ی*  @�	ر ا�Eود t�
� Z0�� :�ا ،9�O�:  

�ن زی<	 . ا+�ام +=س�ای* زی<	ی� :�J	 زی<	ی� >�Jه و - *U
زی<	ی� �kاه� +=س�، 
	ی� 

��	
 .،��. اش زی<	��ا+�ی"�ا
%=1، از درو+; زی<	��،  @�	رش زی<	


	n:�ش +=س�زی<	ی� �� ��>�ا، از �ن 
	n:� هA هس� �� :�J	 ... اش 
� ��9 ا

���� او�O� �5 وC� .�� ار�C: ���در ��ا3	9 و��دش « ��A �� و �* 3=�

 »ه��9 +=س� �� +=س�

�ن �Iف mاز >�� ردی �� Aه ^��+	ن،  �ش ���	 9�-�@  �
داد، ��C: 9	ن داد :� 

و » در ��ا3	9 و��دش ه��9 +=س� �� +=س�« �ی�، �9�O را�� ��: و :�Cار ��د

  :ا_	�� ��د
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- ���
�ی�، 
	 ای* �� ای�&	 �=%� ��د ا��، ه5-	ن را ��	 +�ر9 �� از ای* زی<	ی� 

 .دارد �م ��


� ای* +��C :��� داد هA ��  @�-�ی"	ن را �� در ای* �=	ن 0<=� زا�	+� ،�=��:  

ای* زی<	9 زی<	ی	ن ه�5  �+� . �ز+	ن ویK � زی<	ی� ��د دار+در ه�  ��� �J	ن،   -

��  . زی<	

  ه�� هA ه��9ِ  ، >=* ا��هA >=�ِ�    ز+e روم ا��، هA ز+-ِ� هA رو�ِ� 

�	رس �ِ��	ر Aه ،��  هA �ص�9ِ �ص� ا

��ه5-� 
� �	9 ��د +"س��� و ا � �	A� A� . 9 �&%1  �م �� و ر�5=� ی	

���، در ای* ا+�]	ر �� >� +"س�* +<�د، در  ��� و ��	ر ایس�	د+� و 
� ا
%=1 +]� دو�

ا�	 او 
="�� :5	ی7 دا�� �� �Iح ��_�ع  از . �	زد �ی� و ��ام ا��ار را ه�ی�ا ����

  .�	+P� b	ر �6رت �3ی�د

- Aهس� 	9 �5�&�
� ای* +]�م �� ه=� >=E ��3=�+� +=س�، . �* ���]� �3 
ً
��ی�ا

�a
 ����ن �� 3=� �
�� و ا � 3	�M� ا+س	ن '	در 
� �"m ا��ار ا��، ا�	 +	 Eی� 

�3�"� �"Mص و �� �
 t='ص و دM"� s����د، :�_=ح وا_ح	ت +<	��، 3	

t='د .����3�; ��دت د�� ی	 	

�ان  �� ��Y=Y� ن�ا9 
� هEاران 
	ور9 �� 

�=� و �* :	 13 
� �5	 ا�C	ن ��. >�
�ا+�، ��دی-�ان 
� �Egت >a	+�ه�a
 Aده

�� s�	3 A+ا��
 �� 	&+�Aده . *� s�	3��
	��، از راه در ��ی	
� هA ا � +	در

 �* هA . ��ح���	ن +�Mاه� ��د
ً
ا � >�ن و >�ا 
-�ی=�، ا��<	ه	:� �� ا�=	+	

 .ام، 
��Iف ��اه� ��د>	رش ��ه

 1=%
��Cت  ���، ��C:� �� دو
	ره 
	  @�	ر ا 	
13 از ای*  @�	ر، �ح]	:� 

  .�Cس�


��Jی* ر�Y	یA هس�=�، :�6=� - �� EیE0 *ام��:�ی �J� Aا � ه �� ��
� �5	 ای* ا 

�+	"=3 �
 �=@C: و *O��=

� +�اری�ه:	ن �� ��د+=	ی� �� . ا+�، از ار:�اد د
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�� ��
	 ای* ه�5 0]�5 و �Zل و �<�و:;، +� 
� د ،A=�=

	 » �ص�'=*« ��

���	��� ��ه ا *=
�C� ه�5 و ���; ��:�ی* و �%ح�ی* و . ����=3 �:��


	ن« 
�  �ی� و �ص�ق��» >�ا؟«�' �%
 �%

%� «�"�gل ا�� و ای* »  �%



��+� و ��:�ی* را +@�ی* و �5C"	ن را  �ی	ن هس��� �� 
� �@�-=	ت دل ��»'�
	ن

 .����3	ره ��

زاده او را 
حz ای* �%س� را ��ا+&	م ی, ��:� از 
Zد �	م �G	ز ��د �� �5	ل

 �=	ن ��@�Cی* 
�د، ��رد  ��Oوف- از ��%5 �9�O -��	�� ا�	 در ادوار  ���� +5�

�3ی�����ش و  @�	رش را �O* و :C@=� ����=* '�ار دا��، ا�	 �5%� ��:�ی* ��


� +	م :5	م �P	ر، . 3س��ی�+��� ،1=%

�د �� ا
��ا 
� ا 9�O� ءZOا��
+	م ای* ��د ا


=�� در ُ�س* و �5	ل او، 
� ز
	ن :	ز9  ��< ،�@  �����ود و ا_	�� ��د-��ش  .  

�G	ز ��دم�* ��د - tور و :ص�ی	
ا�	 
	ر�ور9 ��3ار و  @�	ر، .  ز+� 	+=A را 
	 ای5	ن و 

Aس�� ��
� :�ری[ A%Y0 را 
� �	ر. و'�� �G	ز �� �� از ای5	ن ��ر��را+� د Aا+�ا��


J	Aw هA ��ر و دی�م �� :5	م 3=	م �=+ZY0 	
ه	ی"	ن �Eورا+� و ه=� و �3چ ا�� و 

�ی�+5� .�� �
 ،���@  *� �
+ح* «ا ای5	ن �ورم، +=	وردم، 3=	م ��او+� را �ورد+� �� 

�Z :ص�'�ن؟ A�	�Y%�« ن دادم	"
 «، ��ا
ً
 ا
�ا

ُ
و 
� ی	د�	ن �وردم، %Y0� n « +ص�ق

 @���، ه��ز هA در ز�	ن �	 ��.  �ارد ای* ارا�=m را 
�aی�م�� در �� دارم، +5�

� �� ���+�� �� زی<	:�ی* �Zم، �Zم '�ان ا �
از . +	�=�+�شا�%� ��Zم
س=	ر9 

ای�؟ �ی	 �ن >� �* ��ودم از �Zم ا�%� �+	ن �3�=�م �ی	 �Zم ��ا ��ا+�ه و ��=�ه

دا+�� �� ای* �3�;، :�J	 زی<	:� +=س�؟ ه�5 ��:�ی* �	_� در ای* �%س� ��

�< 	: ،;�
�د�3 f	+�U� ر:� از '�ان . ا+�ازه	
ا�	 ا � �* �Zم ��د را زی<	:� و �3

 �A، >�ا +-�یA؟دا+س��

�� :C	ن داد+� و  @���، ا�حt و اn+ص	ف، زی<	:� :5	م �P	ر �� او را �� ����	��

�5+ 9E="3 �
. ارزی� @� و زی<	:� ��ود، '�ان �&=� در 
�ا
�  @�	ر ای* �	�0 
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�نا
�ا�ZOء از ای* �� �P	ر  @�	رش را '<�ل دار+�، �	د و ����� د+<	ل ��  .  را  �

-  *�
=�	ی��ر9، �* در  �-�	�و ا��وز �Gق در .  ام را از د�� دادم>J	رده 


=�A و از ای* زی<	ی� ام �� 
	 و��د +	
=�	ی�، زی<	ی� ای* زی<	9 زی<	ی	ن را ���-@��

�� s=� A�: 9	. ��د��ه�در ز+�  	ا� ،Aری�-
 �� در ز�	ن -ام 
	 و��د +	
=�	ی� 

ه� د�� +"س�A و زی<	ی�  =�� را ا9 و �C5� +�ا��، از ��C و 7Y0 و � 	�	 >	ره


	'� �	+�م �� �A�Z، ه� >� 
	��، از '�ان، از  Aی	اد0 �
��ا���� +س�aدم و  �


�� . ا � ز���5	ن +=س� 
�  @�	رم ��ا��O ��=� و �Y	یس� ��=�. �Zم ا�%� زی<	:� ا

  :زاده +	 J	ن 
� �=	ن ��M	+; دوی� و �3�=��5	ل

 در �&	؟ -

و » z=G ا���=�«و ی	 » ذ��b=>� 9«ی	 » X�n �0ی9E«�	ب در �. در :5	م  @�	رم -

�رZ� 9م ... » ر�	�� ا�g@�ان«و ی	 » �E&O ا��5«ی	  �� ���	+� در ��اه=� ی	� �


 ��
� ��د 
<	�9�O� .A زی<	:� ا Aاه�� �+5 	. �* در ای�&�� 	ا� �� A+دا

�	ز+�زاد را د>	ر �Y	رت و ��د���Aا���� ه�5 �د���� ��=
 .�ای* را هA ... ر9

ای* ه�5 ��ای��ه 
�د+� �� زی<	:� از �ی	ت ��ای� '�ان . 
-�یJ�: *� �� A	 +<�دم


س=	ر9 از ��Oاء و  �ی�� 	ن . �	ن ��Pر دار+�ا9در ه5=* �&%1 �0ه. ��ود+�

�ن  ��� �� A&0 ,%�+"س�� 	ن داد(ا+� ه	را +" ��در �ن ز�	ن ). 
	 ا+-"�; ��دو

 �ص	�ح ��د را در �ن دی�+� - ��ی	9 ره	ی� از :5	م درد��ه	 -ه	9 
س=	ر9 از �دم

Aرت و ��د�	Y� *ای �
�<�E	ن را ��  ��
=�� :* در ده�� :	 �<	دا ز
	ن ���"	ن، 


	د ده� �
 .Aی* ��د��
 A=هس� 	ی* �� در ای�&�:�� 	� �
 ،Aادی�+ *: ��=


�=�ه وا�	+� 	ن در 	ه"	ن �3زه ا�Zص 
� �	f +5	�=�یA، از ر��ع و �&�د �� 

Aز زدی	
 �� ،��
� �3چ �* از :� دل 
� ��:�ی* در ای* �&%1 ا��M	ر ��. ا �� A��


� ��ا  . �9Eg :* +�اد+� 1=%
راه� �� �	 3=�5دیA از ه5	ن ره��5د +Mس�=* ا

���  �5"<��ا+�رز داد �� از  ه5=* ا
%=1، ه5=* زی<	9 زی<	ی	ن 
�د �� 
� ��ا . 
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���ن �=�ه ��6 �0��5 7�' 	
 ���]� +: ،��C	 +	 Eی� +<	�� �� '�ت nی�5:; را 3=�


�Jه َ
َ�د، �� ه�D5=* او را 
� ان دا���=�ا+	ت :��=* ��� و  ���O� از در�� 

�� و از �ن ه�< ،A	�C+ ا��وز �
��	�� و � 	ه=; 
� �� ��Pت ا��ی� 

�ن را ای* راه� 
�د �� ا
%=1 3=; 3	ی5	ن  �ارد، �	 . 
=�=A، 3="�  =�د�� Aه

�U� �
 3"=5	+3=�5دیA و �	+5	ن را 
ً

	 ای* ه�5 اZ6 و ا
�ا ،A=ا+�ا��Aاری�+ � .

ه� >� �����=A، در �ن . 
�ی* :�:=b ا
%=J�: 1	 ر�=t +=س�، ا��	د�	ن هA هس�


�وی5	ن  "�د، ا�س�س، �6 ا�س�س �� در ای�&	 �	م  1=%
راه �����=A �� ا


�Z��� ا �
 ... %=1 +	ز+=�5	ن 
���=��Aا
� +=س� �� �ن را 

,+�U=� از �Cی�CدیE+ ن�  :ه	 ��ی	د زده	9 �3 +	ز و E5Gه در 

 . ا+�ایA، '�ح '�ح از ��ز�=* �=�از �ورده>�ا +=س�؟، از 3=; �@	رش داده -


	 ��زه و '�ح و �	م ��ا ر�=�+�، �	م �3 ��ه  ,+	U=� ارانEزدن ه Aه �
 A"< ,ی �


ه	 
	n ر�� و ه5-� 
� ی, 
	ره �	م. د�	ن را �3 ��د+�را 
� ��:�ی* داد+�، �	م ��

��ی	د زد+�.  

 .3	ی��ه و ��ا�Eار 
	د �=U	ن، ای* 
Eر ��ی* ر�=t راه5	ن -

��ی* و �1a �	م�ه	 را 
� ز�=* +J	د+� و 
	 ��ر و �mO، ایس�	ده �m زد+� و ه�را و 


�اوو  @��� . 1=%
�, �	د9، در  ��خ �� و ی, '�Uه ا- از ����� � -ر+e رو9 ا

��� �
  :+J	ی� زی<	ی; �%�Y زد و  @�دی� 	ن 

��ی* و 
�اوو 
-�ی� -� 	5� �
6<� و ���; �5	 
�د . �*، �Mص �* وk=@� دارد 

ه	 و 
Zه	9 ه	 و 'حU�ه	 و ر+[:5	م J� �� .AG	ن را، 
"�ی� را 
�ی* �	 �"	+�

�5	+� را 3"� ��  �ا��=� و از ���; و ��<; 
	ز +	ی��&	زات . س�	دی�ز�=�� و 


� ا
�و +=	وردی�  A� د ��ی�ی� و�� �
��ای� را �� 
�ا9 �دم و ��ا 6	در ��ه 
�د، 

�

� 3=; ��و 13 از ه@�	د هEار +س7، �&	زات  A+�، ه��ز ه	روی� و رو9 ر�5

�*، �* هس�A �� از :�ا+	ی� و �Y	و�� �5	 . ��=���9 را �=	ه ����او+� ا+�Y	م
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��ی*، هEا���ی* ���=�ا+A و � . �یAر 
	ر 

�� و ��ی	د زد. ��ا�� �&�G 1%ق در �	د9 و ���� 
�د	��
�9�O از �	9 :  

 »در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س� -

�CدیE+ ن	د زددر ه5	ی���� و 	��
  .ه	 �	�^ �=�از 
�د �� از �	9 ��د 

 .در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س� -

��

� ی, ��:<� ��ا�� �&%1 ��:�ی* �����ی	د زد	�� و د �O5�:  

 .در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س� -

�ن �6ا9 ���=Y�ه	 د��� ��U=� �%5+,،و 13 از ای�	ن 	
 ،�O5� د	ی��وار�	ن 

  :زد+�

�ر9 در ��ا3	9 و��دش ه��9 +=س� �� +=س� -. 

�� و 	��
13 از �	�0� �	د9 و ��ش و 
;، دو
	ره ه5	ن ا
�ا�ZOء �9�O از �	 

  . ا �M	bI '�ار دادا
%=1 ر

ا�	 ه��ز �� و'� . �	د9 �	، ا��M	ر �	 از ��Pر در ای* �&%1، 3	ی	+� +�ارد -


	ز هA ا��ار +�ی��  Aن ��اه; داری	+5	ی	9 زی<	ه، از زی<�=��%س� 
� 3	ی	ن +�

از �5%� �	 را �5� 
� ز+� � و +�Y� �CwZ� ;Yب، در �%�Y و رو+� . ه�ی�ا �	زد

� 	ه ��� sری	: .�I �
��اه=A، �	 را 
	 �<�اE0 ،7=wراw=7، ا��ا�=7 و ر �"Mص ��

�	زد 	��� 7=w	M=�. 


� ه5=* د�=7 �&%1 را دو
	ره . ای* �3�; از دی� 	ه� 
�ا9 ��:�ی* ��Uح 
�د

�5+ ������ا  ���، دی-� �س� �3 �3 و U0س� و  t%U� �:�C���د . ��د 9	P�

 ���  �
��	ب، � *��
	n ر 	
 ،���  . ���"=�ه ���+&	 ر��� ر

- ��
�ا9 ای* . در ای* ز�=��  @��� زی	د ا sری	ل :�I ب«در�Y� �CwZ� «

�5	ن �"	+�ها�س	+�� �
�	��� و +Y; ای�	ن را  Aاه��
� . ا+�ه	9 ��اوان  �+�=���
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 �� �E ارا�=m و ،ا�O	ده 
�د�Eg ا+س	ن ��و ���� �� +Y; ای�	ن 
��س�� و ��ق


�د+� �� +Y""	ن را » ��CwZ«ز ه�5 
-�یA >�� اول ا. :Z=Mت >=E دی-�9 +<�د

 ��ح ��اهA داد
ً
�+	ن هA �� +	م �* ه��ز +5�. 
�Oا ،A+ب«دا�Y� « ،�+ن داد	+� �


�5+�< ��Oب ی�Y��=G ب و�Y� ،��+اد �0ه. دا�O: �� �+ورد����+� و اد0	  Aا9 ه

�
 �CwZ��� ای* �� رو9 ه� �	+� �د��. +J	ی� ا
ً
Z{�"+ �C%� ل زاد	س�� �� ا50

 ای* �� در �	ز9 �����، 
� 0<	رت دی-� �3و+�هاو را ی	ددا�� ��
ً
Z{� 	و ی ،���

���	�
�ا9 ��د ���*  �� ��"J
ه	 ��ر �P�  *=0ر دار+� �� +Y; ا+�، �=%=�ن

...  =�+���ا�; 
J"�� را 
� �J0ه ���5+ s�	3 Aه ;�
�ی* �3 E ده��،  و ه�

+�
J"�� هس�، +Y; 3	ا+�از9 �+	ن را �� 
� �J0ه ه	 � &	 �%=�ن�� ا � در  �"�	

��� ِ� دوز�� 
	 :5	م ا
Eار ی�O� ��C&�» �	�,«ه	 ی	 در �A�J �=%=�ن...  �

. اش ا�س	+� ا��از  ���	ن 
=�ون ��=�، ه�C� .�5&� در ا+�]	ر �@	ر هس���

 در �=	ن �+	ن هس�	ن از ��د �د���wZ,، ��ری	ن، ا��� ه�5
ً
	O>I زاد و ،���

�=Y
اش از دور �	�^ را +"	ن در �	�� �� 
	 ا+-"� +"	+�... (ا�� و اش ا�س	+�

�=�، >� زی<	  @� �� ) داد، ا_	�� ��د�a
>�ن +�ی�+� ��Y=Y ره ا�س	+� «از او 

�دم و ��ا . »زد+� �Y%� �
 A=5او+� و �* :ص�� �و'� �� ����Y=Y ای* ا

 و �س
ً
	5=Yدم �� �س��
�ن  �
 *� ،A=��� A=�� 750 

ً
ZY� . ,5� ن�از ای* و 

A=اه�M+ . ،�+ز دار	+= 	5, �� �
ی�O� ای* �� ا � �دم و ��ا و ��ز+�ا+"	ن، 

A=��
ا�	 ��او+� 
� ای* +]� 
�د �� �+�D در . 
Zوا�A=�� 750 �U و 
� داد�	ن 

اش 
� د�� ��د�	ن، �6رت 3=; داریA د��ار:� از �ن ا�� �� ی, :��، ه�5

�	ی� هA در . � هس� �� از د�� ��د�	ن، 
� :�J	ی�، �	��� +=س��	ره	ی. �3ی�د


	 او 
�د t� 76750 ��دم، د��ار9. ا 
ً
	5=Yس�� �� Aه *�Aدا�� �ی	ی, . ه 	ا�

 �اری�، �� ,5��Y� ,wZ� «ب«ه	 �� ا�5"	ن را :�� 750 ��دم و او از �ن

 ��9 د�	
ً

�Oا �� �� 7w	' �:را	ا��= ،�'�Y� ن	+�
�ا9  ،��G; ��+� و ��ا
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�:�ی* �&	یX ا+&	�=� �
��ی�+� �� � �:ZC"� .�� 	5� �
 n	� ,wZ� Aی� 


"�ی� ����دا:� 
�د+�، 0=* ��د�	ن. ��Yب >� �س	+� 
�د+� �Y%� 3=; از .

�=�	O�
=�� و ��د��اه� هA ای�	ن د>	ر ��د
Eرگ. �<=� ��د�	نه	ی� دا����،

�دم و. 
�د+� �Y%� در راه 	� �� ��	و'� در � ��"=
 ،A=دا�� �=�	O� ��ا �ن ه�5 

�
 �
�+	ن �

�ا9 .  ����	ر9 ��0	ر9 و  ،��و'�� ��او+� از �+	ن ی	ر9 ��ا

C	ری"	ن ��Y'� هA هC5	ر9 
	 ��او+� ��ط و ��وI� هA  �ا���� و 
�ا9 ه5


�د و �=M	w=7 و ه5	ن  �+�. �U	�<� ��د+� 7=wا�>� ،�� �� ��Oوف �-%5� �5	

 . Eراw=7ا��ا�=7 و 0

�	�� و 
� �P	ر �� m'��� رش را	1  @�=%
+-�یس� �� وا��""	ن در ای�&	 ا

���9�O �=�از�5	ل. >-�+� ا �
ا+�ا�� و از او 
	 ا�� و ا�	ره �3�=� زاده +-	ه� 

�� و  . :�ا+� �3�"� ��Uح ����� �ی	 ��	��
�s  �ی� از �	 	9 3�O�3=; از �ن �� 

�=��3 1=%
  :از ا

- ،EیE0 t=�� 	ه �	ز9؟:�ا+�، ی	 �� �ی	 ��ر E=+ ن	+� �%g"� 7 وg� �
 ��اه� �	 را 

��	ده 
�د Aه ;
  .ا
%=1  �ی� ��دش +=E >�=* :�_=ح	:� را در 3=; دا��، ��ا

�دم و ��ا، 3=	م �	+�ران را 
� ی�Cی-� . ��Aاز �<�اw=7 ��وع �� - �Y%� 3=; از

 و'�� e�%3 ا��=	ج 
� ا���. دادا+�Y	ل ��
ً
Z{� �-دی �
ا�� دا��، 3=	م او را 

�� و �6ا +���C و �+� �س	
"	ن 3	f ا���	+�ران �� �� �+	�و ی	 از ��وس ... ر


� ��غ 3=	م ��t"0 Aه 	
از ای* �ح	ظ ��Oوف �	ص ... 
	ز9 ����
�د �� 
=	ی� �� 

�@=kو ،��اش را 
� و 0	م �=�ا+	ت 
�د، ا�	 و'�� 
� هC5	ر ر�5� ��او+� ار:Y	ء ی	

I�� م	. داد�ر ����ز9 ا+&�د���ورد، +� زاد ��3=	�� �� از  �	+b ��او+� 
�ا9 


�د �� ��ا ���ن �+� ��
� ��ا�� ��دش �ن را د	�
 ،����د، �	ر9 ����ا

�ن را ا+�Y	ل ��+=5� از 3=	م را از ی	د �� �

�ا ��< Aه �ه	د،  �
�<�اw=7 �=	ن . داد

ا�	 ... ��Oوف ��ه ا��» دو 
� هA زن« و » �<�>=*«
� » ��Y� ,wZب«
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�دم و ��ا ����د9 
�د �<=� �@�	ر، . E0راC� �� 7=w	ی� ��د دارد �Y%� 3=; از

 ��n �=�ا+	ت ��. ه	9 �=	هر+-; �	�س��9 
�د 
	 �	ل
ً
n�5O�. رد�� �ه	 

��	ب ���=�ا+� 3س�	+�ار را ��� ��ی�، �ن را  �ا��، و'�� ��ب ���"� و زی� 

� - و'�� ��او+� . 
�داز 
�9  �� ��ت ��اوان ��. ��د�اوان +�ش �	ن ��
	 ��ت 


"�ی�  �Y%� 9ا�

	 ��ا ی, ��ط  �ا��،  @� ه� - ،�� از او �5, ��ا

�دم ر��ع و �&�د ���، 3="	+� . ���ا��9 را ا��ا �� �
��	 �	_� ا�� در 
�ا

�دم t� �� ن�
� ��ط  ،��	5
 f	� �
ه� . دداش �ح�ود +-��"�ا�Zص 


�ون ا��}�	ء - زاد9 �د�� -��در ای* �� �50 >� �س�، در >� .  :��ط او 
� '�7 ر

��	
 A=5ی� ��ی, :ص	
 ،��
�ی* :�:=Y� b	م E0راw=7، از . ز�	+� 
� 3	ی	ن ر


Eر ��ی* �دم �
 .�; ده� ار:Y	ء ی	������د9 �<=� �@�	ر 

  .�د و 
� �=	ن  @�	رش دوی���ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 از ��Cت ��:	ه ا
%=1 ا��@	ده �

�� و �	ر دا��� - 7=wراE0 ت�P� 	
�A ا+�، د��هP� �5	ر ��:� ای* �&1% 

���	
ا�	، 
� �E �*، ���5 �س� '	در 
� ��ح �=5	 . ا+��	+"	ن را روز9 
� او 

��اغ �س� ��زی�ا و'�� 
�ا9 �	ن. ا+�ام او��و �+	�� *@O: 9�
�ی�، ا
��ا او را از 

�
ا�	 �* 
�دم �� د+�ان رو9 �-�  �ا��A �� او را . �	زد و ��اس ���	ل��د 

�ن. 
<=�A، د�	غ ��د  ���A �� از 0@* او از �	ل +�وم 	
>� دی�م ����د9 
�د 

�ور�M5س: 
ً
	O'ر ��>,، وا	س=
از ای* �%� ��>, 3=�ا 
�د �� . ه=7C  ��ه و �%� 

�
 .  	ر 
�د�s :�ی* ا��اط روز�s +�ا��، ا�حt و اn+ص	ف از 

�
ا�	 . ا+�ا��ه	9 روز 	ر �ورد و ه5-� را 
� ���ه�sای*  @�	ر، �P	ر را 
� ی	د 


�  @�	رش ادا�� داد 1=%
  .ا

-  Aه �� ��او+� ه�=� �	ه  ��  	ه� د�; 
�ا9 
"�ی� 
�- �	رش 
� �	ی� ر


	ره	 از ��او+� 
� �Iر ��U� 9	�<� ��.  '	در 
� ����ل او +=س�-��زد �� ���

ا+�ازد، :	  �=7 و ز���E و 
	د و :��	ن و �:"@"	ن و 'حU� و  ���-� و ��e راه��
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��ا+� �د���+	��
 7�' �
ا � هA ��ا د>	ر �س�� و . زاد را د��� د���، هEار هEار 


� او �"	ر �� ،��	
و'�� ��ا و �* �دم و ��ا . �ورد �� 
� '��; و�	 ���:�دی� 

�C+ ن را	+���ی�یA، �س	ب ��گ �Aدی�

="�� >�=* ��. ده  	: ،�"
 �� A=����ا


-=�د �� روز9 �� �� A=5دش :ص�� �� �=���اه�، ز+�ه 
5	+�، و'�� از ز+� � 

ه	5� 9	 E=+ ����دا:� در دری	 و ا'=	+�س. 
�ون درد 
� ز+� =; �	:�5 ده�

 ���� و دو
	ره�	+��، ��د�	ن را ��ان ���=�+�، 3=���� ز+�ه ��هس��� �� +5�

:� ا��، >�=* �Y� +�ا��� زاد �� از ه�5 3=; ر���>�ا �د��. ����ز+� � ��

دا+=A �� ه�5 ��. 
	��؟ ا�	 ��او+� 
	ری�O	�� ای* :صA=5 را 
� E0راw=7 وا �ا��

��ه	ی"	ن 
	ز ����، >�-	ل:5	م در+� 	ن د+=	، و'�� در+� � ��. او :"�� ��ن ا

از دو .  >�-	ل E0راw=7 ه5="� 
	ز ا��رود، ا�	ا�� و 13 از �ن 
� ZGف ��

�
:�ا+� در ی, �ح]�، در ی, ا+�و��� �� ���=%=�ن �	ل 3=;، :	���ن �+�Yر :&�

A"<��د�
�د و ... زاد را �@�ه ���
� هA زدن، �AC هEاران +@�  7=wای* از �<�ا

7=wراE0 .7=w	M=� �
 Aدازی�a
 n	� .��د�را زاد ��او+� �س��i=� ��راf و روز9 


� در��� ا+&	م ��. 
� او �ح�ل ��د �=��iا � ای* �س�د�� �%5� ،��زاد از ی	

دا+=� �� در ای* د+=	 �+�D	ن ذ�	ی� و ه�5 �5	 ��.  ���-� و 'حU� در ا�	ن 
�د

�	n ��د:	ن 'P	وت ��=� �� . :�ا+� �AC ه�5 را �=� ����Gای� هس�، �� ��

��ه	، �=%=	رده	 
=�=A �� �=%=�ن��. ای* ��Pت، ای* وk=@� را >-�+� ��9  �

�
�+�Yر ��راf و روز9 +	ن و �ب ��+@� را  ���� و  �C<�� �=%'ا �
 �ارد، 


-	ن، �=M	w=7 را >�	ن 
� ای* �AC. :���ر�	+� �� �5C"	ن از ���3ر9 ������

د��	ن 
C	ه� ده�� �� 3=���� از �J: AJ�ا+�، >�	ن 
� او ر��ه ��اI	�0 وادا���

�+	ن 
=@Eای�و AJ� �
  .�� 	G�G �+	ا+س �O�	� د در	س�����"	ء ر��ه . ���ر��ه و 

��
E+-	ه 
	ی� . دا+=�:	ن ��و ا�	 ا��ا�=7g� ،7 او را ه�5... و �س	د �=M	w=7 ا ��


C"� و �د�� �:���Hد	زاد را �<� ��� �� ���او از روز �%�Y . ا9 در 3=; ا
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C"����. :	���ن، ه��ز ��:� +C"=�ه �:�� �� ��. ]� د���ر و +"	+� ��او+� ا


� '�ل �5	 �6ر ا��ا�=7 را  A7 +�اده و او ه=���ا هA ه��ز >�=* د���ر9 
� ا��ا

��
� و :�<7 در �ن  ��� +"س��، �@� ��. 
� �6ا در +=	ورده ا����رد و �@� 

���

� ی, :��. ��ا����+�Yر >	ق ��ه �� د��; را . �; �<	ه� ��اوان ی	 Aه


�ق ز+�:�ا+� 
�دارد، :ص�ر +5�+5� �� ��	

�ای; +@س� �	+�ه  A�� . �� ��	� در

:�ان 
� ��'X ا+س	ن را در ��ی	ن  �ا�� و 
� ای* ه�5 
Zی	+ 9	 J	+� هس� �� ��

�="� �U� ق�
 . او ه"�ار داد و 


�O +@س� :	زه ��د و 
�  @�	رش ا�Eود: 

- �� �+	�� �
�ن �� درده	9 �5	 را در�	ن ����، 
=�=� �� ای* ��Pات �	ل  9	� �


:	ن را ر
�د+�، و از ه�5 
�:� در در 	ه ��Pت �	+�	ن را  ����� و +	ن و روز9

�� دوا+�+��� ��	Oری�	
�� دوا+�+�. ��ه�  	ه . �=	ن د���ان ��ا و 3س�ان �دم 

���� و ��زاد ����او+� ��O	ل د�; 
�ا9 �د�� 	
 ،���

� دادش  ����ا

��یb هEار 
ّ

ان �=%� و 3=%�، او را 
� +@�ت 
� �M%�'=* وادا���� و ��او+� Eّ0 و �7

ه�-	�� هA �� ��او+� E0 و �7 
�ا9 ر:t و . زاد را �0اب داد�+	ن ��رد و �د��

ه	 و �	ر Eاران ��د را 
�ی* ا��  5	��، ای* ��Y� ,wZب ��t ا��ر د+=�9 دnل

�+����
�+	ن از در �	زش  	
 .����د��
�ا9  �
� ���+	ن د 	
 ���زاد، 
� ه�5


�د+�. 

�� و �3�; دی-�9 
� �=	ن �"=��5	ل	��
  :زاده دو
	ره از �	 

�د�� - �
�+	ن را 
�ا9 ����  
ً
 �س5%	

ّ
زاد  5	��� 
�د، و �+� ��او+� Eّ0 و �7

�دم �&�ه ����وادار�	ن +5� �
 >�ا �&�ه ��د+�؟. ��د در 
�ا

 ��اب داد
ً
��را 1=%
  :و ا

- �=�e+�=+ وری* وE� ده و هس�ه�
 *=�< ���ه	 
�اb%� 9 ا5�0	د �ن. 
	زان 3=�

bY0 ی* �=�ه�
�دم �&�ه ��د+�، ا�	 . ا��	د 	ن :* در داد+���او+�  �
�ر9 در 
�ا
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زی�ا ��ا �M%�ق �* 
�د و ای* +	
C	ران از �*، . +�Mا���� در 
�ا
� ��ا �&�ه ����


� ��. و از �M%�ق �* :�@� ��اوان دا������ �
. امدا+س��� �� 
� "	ن را ��ا+�ه

از ه5	ن روز . ��اه�� �=	ن ذ��ر و ا+	ث :@�'� ا����Cدا+س�A �� ای* +	
C	ران ����

اول ��دان را وادار ��د+� ز+	ن را 
� ��0ان �	ی5%, ��د در +]�  =�+�، �	+�� اnغ و 

 . 	و

 ی	 از :� '%b؟ :]	ه� و +5	ی; 
�د . �&�ه ای* ��Y� ,wZب >-�+� 
�د -


="��ش :]	ه� و . ای�	ن اb%' Z6 +�ار+�. ر�Y	E0 9یb%' ،E را ��ا��ش ��=� -


�د e+�=+ �0 و�� A=ی�-
 ��3="	3=; ای* �E0 ,wZراw=7 . +5	ی; 
�د، 
��J ا

�=�	� f	� �

� >"A ��د دی�م . 
�د �� 
=; از �ن �� دی-� 3="	+� ا�Zص  *�

 ،�=�	� f	� �

� Z0�� ای* �� از �� و'�� 3="	+�  ،�"  *=+�� ،f	� e+ر


-�یA، و'�� �3زه 
� �	f . ای* 13 
	 �	f و ��ن �� و �	ر داری� Aای* را ه

����OI ه	ن زی� +-��دم�	�=�، از  �
 9E=�����]� « ا+�ا�� و زی��b ز�E�� ��د 


�ا+=� �� E0راw=7 او�=* 3="	+�... »ر�A:	ن ��
	�=*، �س	ب ه�5 Aای* را ه 


س�� روز 	ر 
�د�<�ه. 

��را ��Uح �	زد �� از ه	C<�� 9� دا�� �� ��زاده ه5="� �3�;�5	ل ����ا


� او. ی	دش +�ود �C5"< 1=%

�د، ا n	
  :ا+�ا�� و  @�د��; را 

��اه� 
�aس، ��ا
; را زاده، ��ات دا��� 
	ش، ه� >� ��ر�=E0 tیE، �5	ل -

��	
 .��اهA داد و�� ای* �� درد�ور 

�&�ه � - �
 �� در ا76 ��د، 750 -	ل �5J=�یA �� ��او+� ��Y� ,wZب را 

�د�=� .  وادا��-ایس� +�Cه=�ه ���� �
 ای* 
�د �� ای�	ن را 
ُ
ا�	 'ص�ش �س5%	


� ای* روش +�Cه=�ه :* در ده�. وادارد �� .>�ا از :� هA ��ا

Y	م �* در +@1 ا�	 �. ��ا��، �Y	م ��ا :	 �ّ� ای�	ن 3	ی=* �ورداز ه5	ن ز�	ن �� -
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��ا��A در ای* ه� E +5�. ��دم��دم، از رو9 ��C ���* ه� �	ر9 ��. ��دم 
�د

��	
 � ��C�
�د � و ��ا ،� ��
 �
 EیE 	+ 9، ����د	دم �� . د+=�
�ن  �
 
ً
��ی�ا

�&�ه وادا�� �
در �Iل :	ریs >�� . ��	 ی, زا�� را هA +<	ی� در 
�ا
� �=� ژی	ن 

���=3 ،��	��د���6 هEار  �Aز دا��	
. زاد را از ر��ع و �&�د و 0<	دت و 0<�دی� 


�� � �M%�'	ت +=	ز دا��، +=	ز9، +	�� از ��د
Eرگ �

=��ا�	 ��او+�. 

�^ �=�از دا�� �� ��	� �
��Cت ��د و +-	ه�  �9 �5�O

	 ای* �� '�ان را  ���@ 

��
	ز زده ا ��  .�@^ دارد، از :* دادن 
� ره��5ده	9 �ن 

- t=� .ا+� ��ره �[ >� +����٧٧ا��ی*، 
-� در �ی�  �15ر

ی�O� ایJ	 ا��	س، ��ای�	ن » ر
AC... ی	 ایJ	 ا��ی* ����، ار��Oا و ا�&�وا« ا+� +���� -

 ...را ر��ع و �&�د ��=�، :	 ر��-	ر ��ی�

���	6%� د+<	�� ��M	ن او را  �Z
 1=%
  :ا

 ای* 
�د �� ه� E ر��ع و ��دم، ��ف او�;�* '�ا+� +	زل +�Cدم، ا � +	زل �� -

�=�	5+ f	� �
 ،��+Mس�=* ر��	ر9 �� . �&�د +�C=�، 3="	+� ا�Zص و >	�%3

��دم، ��ح و ��	ی; و �3��; و +=	ی; 
�د، د0	 
�د و ��	�	ت و ��X و ��ام ��

��>�=* ا50	ل ز��� . �&�د و +�
� و +��� و ا��5	س و :�Pع و :t%5 و >	�%3

��ی�، �� 
"�ی� هEاران �	ل د>	رش ه	G 9=�ا+س	
�د �� +]	م�
�د �،  ��+	� ،�+


�ده و 
� ای* زود9���� ��1 دی-� . ه	 از �ن +�Mاه� رn	
ه=� ��س� +<	ی� 

��	
 . ��%� ��Oی ،���  �5"<���	ت �%� و '��� و Y>I	:� از ه5=* �	 Zا��

�Y>I ،�-اد دیK+ 9n	
� و ای* یC� ا9 
	n:� از Y>I	ت دی-
	9n �%� دی-�، +Kاد9 


�داز ز�� �Y%� و X�6 9	ه	U� *ی�: . ���	ی� ��ا هA ا � 
	ر9 دی-� از 


M"�د+� را ��:bC +-�دد	+ 9	U� *+�=&�.  =�د، دی-� ای �� �ی	U� اش

 .زاد 
�د:�ی* �	��O ز+� � �د��
Eرگ

�� 9�O�ا9 زاده، �5%���	��;، +� �5	لیC� از ��:�ی* �	_� در �%س� �� +� 
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�_��O�ورد� ;=3 �
 :  

- Aدی�� �

M"�د+� را  :&�	+ 9	U� *ای 	ه�5 � . ����=3 Aدی�
ا�	 +	 Eی� 


�» ا�%��<ح	ن« ��Oی ،A=ی�-
ا � 
� یC� از �U	ه	b=0 . �Y%� 9 ا�� ��ا

�ی	 . ��د+��55C	ن را در�	 �@�ه ��.  �ا��=A، وا9 
� �	�5	نا+-"� ��

���<ح	ن ا�"=U	ن « :�ش ای* +<�د �� در «
 -�ی=A؟

�^ �=�از Z0�� داد	� �
 :ا
%=��M>� 1 �=�ی�� زد و 

�Jت را، ه5-	ن >"=�+� -
َ


�Mان �ن ��O ! ا9 ر+� �=�از، �� AOI ��اِب �

 .�O��3	ی� را

��OI 9��M>� 	
�� و 	��
��=E ای* 
=� �O��3	 را��ا+��	�^ از �	 :  

���+ X�6 A%' �
 	U� �@  	� �=3     ;��3	U� و f	3 �[+ �
��ی* �
	د!!  


-�ار در دری	9 �5	'� ��	ور 
5	�O� :�+� وا'O=; ای* �� -. 

  :و ا
%=1 ر��� �Z�; را د+<	ل ��د

زاد ��� 
� زاد را +	 Eی� 
� �U	��3� ��د؟ 
�ا9 ای* �� �د��>�ا ��او+� �د�� -


�ده ا��ا � از او�; ��وع ���، ��. �"M	ش +-�ارد 	U� ش��� 	: �� ��=
 .


���aزاد �6ه	 هEار �د�� A"< ی� ��، از >�ن و >�اE 	+ ل	��	ل 
	ی� از ��د . 

�	ی�ه ،A=��a
�� �Jج ا�	از : �د؟ ��ام +-=��
ا��	د، ا � 
� ا+س	ن ��أت اش >� 

ه	 را وادار ��دم >�ن و >�ا 
� 1C0، ا+س	ن... داد؟ �*ا+�Y	د و >�ن و >�ا ��

��M	ر ���* از ر��	ر9 �� در 
	غ �0ن 
� ّ��ا دا��A، ا. 
-�ی��A�� . ر	��ای* ر

��	ن هA +	 @�� +-�ا���، �� ��ا را 
� >�ن و >�ا �Y� ب	ن، ��	ا، :�را:��� �Mری	:

 A�@  او :�6=� ��دم و �
دا+�، در روز9 �� از �ن ��ا ��« @�* وادا��A و 


�Mری�، >"5	ن �5	 
	ز ��د و �	+�� ��ا 0	رف +=, و 
� ��اه=� 
�د « 	
و +� 

�� و 7Y0 ا�� و ���	ن، �C=+ fا9 ��را�

� ��دم �� �ن �=�ه 	H ع	ه ا'��=� 	
 	J�:
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�� ���O� ر و�O� و��
� اI	�0 و . �ورد و دا+; ا�Eا �� ����ن �3 �� 1=�

��ود �� A=%:س�غ �nدان و ا	+ ����	+�، در _5* ای* �� �"��د9 �ورد، 3=�

EیEم، 
-�اری� 
� ی	د:	ن ��:�ی* 0... �ورد��د و ر_	ی�; را ��اهA ����او+� را ��

�O	ل  �&	+�یA �� ا � �O	ل +<	���، :�ان �ورم �� �	 در �P0 ارانE، ه�+	ا+�ام ا+س

�� ����ی�یA و >"A و  �ش را. ده������ را از د�د��-	ه  �ارش . د�� و 3	 

Aی�ی��� Aرا ه �+	ا+س �g� ،Aی�ی��� Aی;، . را ه	از 3 ،;��ا+س	ن 
�ا9 ه� �	ر، از د

A"< از�ده �	@��. ���، �O%�م +=س� >�ا +<	ی� از �Egش ا��@	ده ��� و  ��; ا

ا��	د، ا � �3�=� >�ا؟ >� +-=�� از :	�5	ن ��و'�� هA، ا+س	ن ��&C	و از �	 ��


� او را��; را �� A=�� 	0ای* �� اد 	و ی A=ده n	
 ��ا+� «  @�A؟ +� ای* �� ��اب 


5	 O:n%�5ن  Aُ%0؟!»ا 

�� و از ��Cت ��:	ه ا
%=1 در ای�&	 
	ر	��
9 دی-� ��ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 

  :ا��@	ده ��د

 :��Aدر �%س	ت '<7 ی, 
	ر  @�� ،A	n هA ای* �3�; را :�Cار �� -

���ز9 ��د�
�دم را  1=%
  ا�J� ا � ا
  

   ��م او را �� روز9 ��د؟  
  

  :��د، ادا�� دادو ا
%=1 �� از ای*  @�	ر �	د9 ��

- Aر9  ��م، رو9 ه� ر��� :5	م ZGت و �<�
	ت، ��را�� 
�د �� �* 
� ا+س	ن 


�دارد زاد از '�7ا6%; ای* 
�د �� �د��. :�6=� ��دم ��0	م و �"�	ر �=�ا+	ت د

. و 
�  س��ش و �3ورش و :C	�7 ای* ه�5  =	ه	ن 
�aدازد �� در د���س هس�


�ه5	�U+ر �� ��ا�� 0<�ا�%� �� �+	+�5�� fدم �� ��را�
�دم را � �ی�، �* 

�وردم، �* 
�دم، +� ��ا Aاه��
�ی* �	 +5�.  Aه ;
�Y� ,wZ� ن�. ر�=�ره��5د 

 7=w	M=�- �ب ��ای�Y� ,%� ن�
�ی* �	 +5�-  ;%Y0 Aه �=�هA او 
�د �� . ر

�د��در ا�� روز9 �

�در�	+�ن  ���ن 
	nی�. زاد 
� ا
Eار ر��ه و �س	د د �
ه	 �� 
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�� ;%g
+	ن و �ب � را 
��ه	  ���� روز9 ر�	+�، ا�	 �=%=�ن �ا��ه��وا+� زی� 

ه	، ��د�	ن 
�د+� �� 
� رAC� AG ا�J�،  ��م را �3ورش داد+�، ا+س	ن.  �ا��

�=	ب �ورد+�، +��; ��د+�، ��	���� و �ب داد+� و درو ��د+�، �3��; را ���+�، 

����
ن >=E اش ��د+�، از �ن هEارا:��ر �	����، ���M3ش و 
�ی; داد+� و 

��ی�+�، �� روز9ِ ا+س	ن��ش�ه	 �� و از �6ه	 هEار AOI و �=�ی* و :%s و :�ش 

AJ� ;=3 ل	��د�� f:�ی* ��را�زاد �� و ا � +5�Uح' �� �
 9��"=
ه	9 


�د، از داد �� هEاران 
	ر �� <	ر:� ����ا�� E0راw=7 و 
	 د�� ��او+� رو9 ��

�ن 'حU�ای* 3=�و. :	ن :&�
� ��دی��ن >� ه�5 �
ه	، در وا'X +�0�، ز9 و >=� � 


�د+	��ا���، ده* 7=wراE0 او+� و�� �
+�0� هA، '�ردا+� از �* 
�د �� . �&� 

 . زاد 
�دم��ار9 �د����ار9 و  =	ه����"	ء  ��م

 tص�ی: ��Z0 �
ای*  @�	ر ا
%=1 را :5	م ��:�ی* �	_� در �%س� �3ی�����، ه5-� 


�د�%س. داد+��� :C	ن �� �+n�I و ]=J� � .دا���� �-��. ه5-� ا�س	س  �

,+�U=����=��ه	9 زی<	 و دو 	
ه	 و ه	ی� �3 از +	ن ��-, و �=�ی��دا����، 

fم ��را	ن و ا+�اع و ا'س� 	9  �+	ه� ��ا�; ��ی�:� از �%�اه �� �ه	9 ��ی�  =	ه

�+�=��5� :5ّ�د �P	ر در �%س� از �ن ��رد+� و ��ت 
�د+�، . دی-�9 
�د، �� ر

یC� از ��:�ی* �� �J&� ا�0اب دا�� از �P	ر ا�	زه . ا0ص	ب و ر�X �س�-�

  .6ح<� ��ا�� و 
� ی	د �ورد

- ��	
 ���ه	 
�ای5	ن ���M3 و �ن >� �=�U+,. ا�=�وارم �س�-� ر�Y	ی5	ن �	ه; ی	


="�� از ه�5  ،AاریE-�	a�
�ای5	ن �ورد+�، ا�حt واn+ص	ف ��ی� 
�د، از ه�5 �+	ن 


� �	 �=�ه :�gی�، 
�ون �"�	ر �+	ن �� AاریE-�	a� 1=%

Eر �ار�	ن ا t=� از ر

�������ا���� �	 را 
	  ��� و ��ن �=� ����، وا9 
� ا � ا��وز ��. �=�ا+	ت، 

دا+=� �� >��ی* و >��  	و و  ��@�� و ��غ و ��وس 
� '�7 ��! �	ل �=�ا+	ت

�ن�� ،Aم ��ردی��  	ل �� �	؟ و ��+�=�7 +��	+�+�؟ >	'�9 �	 
� ه	 رر�' �
ا 
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A=�	
 ���'�7 .  %�9 ای* �=�ا+	ت ��و +��� و �	 
	ی�، از ه5=* هA �� ��ه، ��

�د�� �
�������، زاد '�7 �=�ان +5��=�ا+	ت 3=���� ��	ی� 
�د و �	ی� ا � 


"�ی� ��ای� +5��د�� �O�	� �
 Aه �ر . ��د�"	ددار9 از �"��� �YU�� �&=�+

 . �ددار9 از �"�	ر ا+س	ن هA هس� و 
�C0س; هA ه�U�=5ر�=�ا+	ت، �


�د+� و +5� =�9 �M*ه�5 ��:�ی* 
	 ای* +�=&� t�
�ان  � ��ا 9E=< ������ا

  :ا+��� ��Cت ا
%=1 را �M	bI '�ار داد و �3�=�او +=E، 13 از. 
=@Eای��

ا+� و ��M و 13 از �ن �� ��او+� 
� �@	ره ��ردن  ��م، �دم و ��ا را از 
	غ �0ن ر -

ا+�ا��، 
	 :� >� �	ر ��د؟ ا+-=Eه ا6%� �0ر و  ���� و :"�� 
� 6ح�ا9 
�ه�ت


�د �� :�ا �&	زات ��� *=�< t� ن	+�
	 :� >� �	ر .  �	ه، :� 
�د9 و در '	��س 

 ��د؟ >� �	ر؟

- �5+ �
 ;��از ��9 دی-�، . >�
=�+=�و9  او 
� +=�و9 �* +5�. ���ه=� �	ر از د

=3 	� �U
��A �� �* از �&�ه در 
�ا
�  @��C: ،Aار ��. ; از ای* هA :=�ه ��ه 
�درا

�>%' �'Z0 �Cدم ��ددار9 ��دم، در_5* ای���دم، 
="�� از �ح<�� 
�د  �
ام +س<� 

��A �� را
�U ��او+� و �* ه��ز،  @�A و :�Cار ��. �� ��او+� +س<� 
� او دا��


	 و��د :=� �، 'XU +"�ه 
�د .�U
 از ز�	+� ��وع �� �� او ��د��اه	+� 'XU را

�ورد ��  AC� *ای»������د � 
� ز+	ن ا t� دان را��« . Aدر ای* ��رد در 3=; ه

 . @�-� دا��=A و :�Cارش _�ور9 +=س�


	هA ز+� � �"��f دا��=� �=	+�	ن ا��Zف دی-�9  - �� ��	��ی	 در �ن >�� �=%=�ن 

 +<�د؟

�	ت  �+	 �+� -Zا�� �ی��	ز+ �در ز+� �ع،  3=; �	و ا'� �-�@  	
�ی� �� ا�<�� 

�ن �س%ط ���� �
�	:5	ن ��9 
�د. :�ان Zا�� �ه	ه-	دم و .  � �Y%� 3=; از

. اش از او ��ا ��م و راه ��د 3=;  �����Aا ی, 
	ر 
� �	�I زور �ی� و '%�ر9
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 هEار �	ل 
� �Iل ا+&	�=� :	 ای* �� ��دش ��� و b%I �٨ا�	 ای* ��ای� �Yط 

;"M
 و ���زش ��د و �* او را 
M"=�م و ���زی�م و 
� ز+� � �&�د 
	 او :* در 

�دم و ��ا ��وع ��. دادم �Y%� 13 از �ی	J+ و �ف ا6%Zا�� 	0%� ا�6ار . ا�


� +]�م �س	دت 
�د ،A�� ه�&��دم  �
��Y و �س	دت از . او، 
� �*، �� در 
�ا

 ��اص ا6%� ��او+� 
�د و ادی	ن �5	 �ن را ��5	ن +
ً
Z{� �� ���Cد+� و ه5=* ا

�M%�ق �*، ��ا، 
س=	ر . یC� از +�د و +� ا�A ��او+� ا��» ا�حس�د« در ا�Zم 


="��9 دا��. زی<	:� از �M%�ق او، �دم، 
�د ���� و �kا	U� . ،	5� رگE
+Y	�	ن 

�� 9�C=3 ه	اه� ��
�ن را �� �	����، در ا b=��: و b��"=�+� ��Uط �50ه و :�	

 �
ا�	 �* 
س=	ر 
=; از او . �	 هE� A ای* +�CدیA. �3دا����ه	 ���kا��و 
�Oش 

�
��
"�ی� را �	+�� �=�ا+	ت 3"5	�� ��ا ��. ه	 �3دا��Aای* �kا ،����ا


-�ارد ��  �'	
�Yط :�ا+س� ری; �دم را  ،Aز دا��	
��ی�� و �* او را از ای* �	ر 	=



� ��ا 
� �	ر ر �
��، در �	�� �� ��دش اZ6 و ا
�ا 
�Oه	 
� ��0ان ا
Eار '�ا


�د �� . ری; +�ا��، ��


� ی, 
	ره �6ر:-�9 از ��U روم 
� �=	ن  @�	ر ا
%=1 دوی�:  

�+K«+	م �*  - 7C=� «�������. ا 7=w	M=� 9	�O� �
�ی	 ��. 
� ز
	ن �	  A+ا�
 Aاه��


�د ���� 
ً
	O'ر دی-�9  @���. ��او+� وا�I 	� �

%�9 دا+س�A، در ا � ��. >�ا 	:

�� ���ن ه�5 ری; و �O�A"3و�A او را �� 	
:�ا+A ای* �	n دی-� +5�. �"=�م، +� 

Aده �==g: م را�Hا . 


� ای*  @�	ر  �ش داد و ا_	�� ��د A1 ه=%
  :ا

ا�	 ا�حt و . :�ا+� :g==�ش ده�، در ه� �5	 M3; ��ه ا��+� دی-� +5� -

	�O� �3 Aر ه	س=
��ا را �"=�ه 
�د9 �� .  
�داn+ص	ف :	
%�9 زی<	ی�  �"=�9، 

�CwZ� ه�5اه�ن �3واز �	5��اش، �دم  ��M و�0ر و ��� و 
	 ا+-"� +"	+�اش در 

از >�Jه ��او+� �ن ه�5 .  =�د، +"	+� ��ا+�ا��� ���� و :"�� را �� 
� رو9 ز�=*
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�

	رد �� ��رد �"A او �3	ه� ��:��� و :%M� و G=^ و bPG +س<� 
� ا+س	ن 


� ای*  �	ه �� ���	ن او را زی� 3	  �ا���'�ار   ،�����ی* 
� ای* . �� ���ا�	 رو9 هA ر

Aری�-

� ه� �	ل �دم ی�'�ر:� از ��ا 
�د، 
=�Jده +<�د �� ��د:	ن ... ا�H زی<	ی�، 

و ای* .  �ا��=�» ��1 ی�'�ر«و +	م 3س�ان او را » ��m=U� 1«+	م د���ان ��ا 

3=���� ��رد �س	دت ��ا m=U� 1�� 	
و+� '�ار دا�� و �5<�د ��1 ی�'�ر را 

ا+-=Eه �ن �� �� 
=* ه5=* �س	دت. ��د�<�ان ��» ا���	ل '�ا��ن 0%� ا��س	ء«

 .ا+�ازد�* و �دم و ��ا :@�'�

���� و از ا
%=1 ��ا	��
  :��ا�� 0<�ا�%� از �	 

�ی	ت  - A+ا�M
��ره �I را و ا � 
�Mاه=� �ی	ت ١١٧ و �١١ و �١١
-�اری� �*  

�O
 .ش را

 .ا+�، 
�ا9 دی-�ان 
�Mان
�Mان، �س5%=* �ن را ��ا+�ه -

CَwِZ5َِ¥ اْ�ُ&ُ�وا £َدَم  -
ْ
%�ِ 	�َ

ْ
%

ُ
' 

ْ
ِإذ ُ� Eْ0ًَ�	 َو

َ
� �ْ&ِ+َ Aْ

َ
َ�ِسَ� َو�

َ
� 

ُ
7>ْ

َ
�َدَم ِ�* ' �

َ
ْ� Jِ0َْ�َ+	 ِإ�

َ
Y

َ
َو�

�
 ِإْ
ِ%=1َ اَ
§
nَسَ&ُ�وا ِإ

َ
�  

َ
¨

§
ا 0َُ� �

َ
َ�	 َی	 �َدُم ِإن§ َه�

ْ
%

ُ
Y

َ
� *َ�ِ 	5َCُ §��َ�ِ

ْ
Mُی Z

َ
� 

َ
 َوEَ�ِْوِ�¨

�
َ

Y
ْ

"�َ
َ
� ¥ِ §�&َ

ْ
�دم 9�J0 : دا+�� ای* ��اش 
�ا9 �+	ن �� �0
� +5�:���5... ا� 	
 	�

A=س�
��یU=� b	ن +�Mرد( �� (�
	H �J0 ن�'�م +=	��=A و ه�-	�� �� و او را در 

	U=� E� �+ه ��د�&��دم �&�ه ��=�، ه�5  �
 A�@  ن را	-���� 	ه �ن. ن

A=�@ : را از 	دا �5	>� ،��ا9 �دم 
�ان �� ای* �=U	ن 
	 :� و �@�� د��5� ا

��	ر ��ی��  ��M
�

=�ون �رد و از �ن 13 
� �Y	وت و  �"J
 .  


	 �<��M �=�ی* و زی<	ی; 
�  @�	ر ��ا�� ا�Eود 1=%
  :و در ای�&	 ا

- �� b=:�: *ی�
.  :@�'� و ��ای� ا���Cزاد
=�=� �� >-�+� ���=� �=	ن �* و �د��

�s +�اد+� �� �� 
س�-	+; 
��<�ه ا�	 ه� E، +� ��دش و +� 3="	+�	3 ;�ای* �3


�M� را 
�ا9 �د��Yای* ��
ا+�ا��، ��M و زاد �ورد، از 
	غ �0ن 
=�و+;	وت و 
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�
��ز�=�� �", و  �
 	J�: و �Cن ه�5 �0ر وی� 	
�ب و O>: ،m%0=��	ن ��د، 


Zی	ی� ��  @��; ����	f ا�: Aاز . ه �د، >� +-=��
 	U� ردن  ��م�� Aا � ه


<M"�؟ �ن - ا � هA ا�5; را  �	ه 
-�اریA -ا��	د ��  �	ه �دم و ��ا را :	�; �� 

 Aی� ���، از �=�5ن ه	را ر0 �5C� س��، ه�
�'�%M� �� A"< و  �ش و ده	ن 

��
� >�ا ا+س	+� را �� �%t ��ده. ���5 ا ���O� و A%0 از A؟ >�ا ایAر داری��

>"A و  �ش و د�� و 3	ی"	ن ده=A، ا�	 از �t >�ن و >�ا  @�*، 
� ��ر�	ن 

داریA؟ ا � از �t >�ن و >�ا  @�* 
� ��ر�	ن داریA، دی-� ��ات +�Mاه�� 


"�ی�، . دا�� در 
�ا
� زور و '%�رY� 9	و�� ���� ����ات، یC� از ا
Eار 3="�

��9 دا+; و :�5ن 
�د �
 . 9	� Aز ه	
�3�; ا�� �� >� +-=�� از :	ج 

ا��	د ا � از �دم و ��ا �"��د +=س�، �+	ن را 
� �	ل ا0%=ح�Pت ��او+� ��

��e هA �%� 3	ی"	ن +=��ازد��د�	ن 
-�ارد، ا � ی	ری"	ن +5� ،���. 

*J� 9�0	� 	&و  @�در ای� ��	��
�	ل، �� اه7 ه�5ان 
�د :  

 
ُ

"=+ ،�i+ A��+ �� �:؟�ای�< A    	؟مُر :� �� ی�ای�< A
ُ

"=3 ،�i+   

 
ُ
     A را:� �� ���i+ A� ز�A د�

ُ
   >�ای�؟A+5, 3	ش دل ری"

��ی* -� .�
�دم و ��ا . ��اب �	+�های* �3�"� ا�� �� هEاران �	ل  ��ا � از د

��Z� �

-�ار 
�و+�، :�ا 
� �=� و �+	ن را  ،��=-5"� . �
ر��	ر ��او+� +س<� 

bPG و A"� د و�
 bPG و A"� دم و ��ا از� +"	+� �0م :O	دل ا0ص	ب ا�� و 

�� bPG و A"� ر	د> �دم و'��� �

	ره	 :&� *� �%6	�
	 دی�ا+-� >��ان  ،��


�د و �	 و ای* را هA +	 @�� +-�ارم �� ��او+� د>	ر ��د��>,. +�ا�� Aه ��=


��Aد��� �� A=+دا�� ،��=
��	
 Aن ه	�=
E��� ن . :�ا+� از ��اص ��د	ا+س �و'�

��ی�،�
� و�t ��ادش ��اه� 
�د  5	ن ��را  E=< �5ی�، . ��د، ه����د�� را �� 

���	+; ��اه� �	+�، �Yط �ن  �
�=�� در زی� 3	ی; ��اه� �	+�،  �ش  �
 ��د


	ز9E=<9 �<=� ه5	ن �=�5. ��� �� او ��اه� و ���	+; ده� b� �� ،	5� 9	ه
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ا�	 ا � . اده ��دشه	 
	 د�� و ار��+s د�� ��دش 
	�� و :5	م ���	ت و 
	ز9


��Jش ای* ��ای* �� ،���� +E+���ا ;�	�ا��<	ه ای* �� �	 . 
�د �� �ن ا��<	ه 

ی	
� و ا � در �%� �دم و ��ا، �Eg  �ا��=A �� ا � 
� �	ر ا���، ��دش راه ��

�3ی�د، از او�; �%� را �=%� دا+س� �� ای* 'P	ی	 �6رت �� ��او+� از او�; ��

�� Eg� ون�
��ی���>,، �. 

�� و  @�	��

�د  �%0�
 :در ای�&	 یC� از اI<	ء ��Oوف �� +	�; ا

:�ی* ��C و ���� ��ا�� ��>,��. ��او+� 
	 ای* د��ار9 ه� E ��	ر +=	�� -

 �� ��ا+س	+� را در ����ل ��د +-	ه دارد، ا�	 +��ا+س�، از دی-�ان ی	ر9 ��ا

ا+<=	ء 
�د+� �� .  
�+=	����Y� ,wZب 
�د+� �� ه=� �	ر9 از د��"	ن. +��ا+س���


C	ر9 
�د	+ 	J�: و 	J�: ،����
در رو9 ز�=* . ه=� �	ر9 از د��"	ن 
� +=	�� و ا � 


س�-	ن را 
� �	ر �<�ها+�ا�� �� 3="	+�دnnن و  5	��-	ن ��دش را 
� �	ر

�+J	 هA +��ا+س��� ،����	�6.  5Z���د�3=5	ی� زاد ��اش ای* ��، راه� �� 

��ای	ن را ��	ر 
-�اردروز9 ��اه� ر�=� �� :5	م ای* �@�e.  +=س�
	ز "���. 

�� و ا_	�� ��د�  ���
  :ا
%=1 دو
	ره ر���  @�	ر 

داد+� و ��او+� را از >� ��ب 
�د �� ��Y� ,wZب �5� 7Y0 و ��Oر 
� ��ج �� -


	ز �� ،���:"; ا�	 �ن +	
�Mدان 
	د 
� :��رش د�=�+� و �. دا����راه +	در��� �� ر

��د و 
�Jه ��د 
�د+�. :� ��د+�را ��ز+�ه �C� �
 	J�: و 	J�: ن	+� .. 7=wراE0

�دم�� �
 ����C دو 
� هA ز+� و �<�>=�� 
�د، ��ا �
 7=wدازد، �<�ا�a
 �"�


�د، ا��ا�=7 هM=��� A	w=7 هA در دزد9 دزدان ���� دا�� و از �ن ��د �� ...

 ...ارزش  @��; را +�ارد

  :�=* ��Oوف �"�ق ز�=* از ��Cت ��:	ه ا��@	ده ��د و �3�=�یC� از ��ر


�ا+=A �� ز+� � �دم و ��ا �� از 
	غ �	n �� :	 ای�&	ی; �	ش ��ه، �� - A=اه��


�د �0ن را+�ه ��ه 
�د+�، >-�+� ادا�� ی	��؟ �ی	 ه5	�U+ر  �+	5�� b�� در ��
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 ؟...���ه ی	 

�s ای* �3�; �3دا��	3 �
 �%6	�Z
 1=%
  :و ا


� در 	ه ا0%=ح�Pت �دم ��. ز+� � ��M و درد+	�� در 3=; دا���� - ����ا


	غ �0ن  �

M"; و �g@�ت ���، 
� ای* ا�=� �� دو
	ره  b%I ز  �دد و	
��او+� 


	ز�	ن  �دا+� . ��J
�دم ا�=� داد �� راه�  �
ا�	 ��ا 
� ای* �	زش :* در +�اد و 

"+ �Cرو�� ،��داد �� 
س=	ر �هس�� 	+; ����اه�� ی	��، از �ن ا�t دورد

. در ا
��ا +� ��راf دا���� و +� ��3	f، در�	ن و دوا هA +<�د. ی	�� س��ش ��

���	 درد+	f و :ح75 A، ه	در  �� Aزش ه�ا، ه��. ا�	 :ح75 ��د+�. +	�3ی� 
�د

����	� Aاه���Gای"	ن از ه5	ن  ��م ��0��5 
�د �� . ��3""	ن را  
	 A"3 ذرت 

�وردم و در ا��=	ر�	ن ����ه،  =� ���* از ه� �&	 Aا .  �ا����
�دم ا
�ا�<"�، ا

�,��ا��، >�	ن����ا�	 ... �� در 
	غ �0ن ���اول 
�د، زا�� 
�Mرد و ��ش و 

 .��ا او را از �ن 
	زدا��

�=��� و �3	��
 t>�  :در �=	ن �X5 ��:�ی*، ی, �	�	م ا


���-� ��او+� �%, ��Yب، �=M	w=7 را ����ر ر�	+�ن  - �
�دم +�Cده 
�د؟روز9  

ا�	 �=M	w=7، د�; ��ش 
�د �� ��او+� �دم و ��ا را از 
	غ �0ن . �ر9 ��ده 
�د -


�. ا+�ی"� ���3ر9 ��د 
�داو دی-� :�J	 در. را+�ه�� AC� 9��"=
اش ارزش 

A� 9دم و ��ا� AC� 	: رهدا��	ور . >	

� ه� �6رت �* از ه5	ن ز�	ن 
�ی* 

ی� �� �دم و ��ا  ���	رش ���+�، در 
U* ��د >�	ن ��راf و ر�=�م �� ای* د+=	

 ���
�Mر و +5=� در ��د +J@�� �� ا � در�� ر��	ر ����، ه=� �1 را  �

... �* هA� A و 
=; �C5"	ن ��دم و +-�ا��J�: A	 و +	 ا�=� 
5	+��.  �ارد+5�


=7، دی-�9 ه	. ه	، ��ا دو 3س� زای=�13 از �G	ز �ن  ���	ر9	' �C7ی=
و'�� . 

����از �	ی� �� ا
��ا ����� ��ه و ز+� � . 
Eرگ ��+�، 
�+<	ل �	ر و ���; ��د ر

 . دا����، 
� +Y	ط دی-� �J	ن ��چ ��د+�
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�=��� و ��&C	وا+� �3	��
  :ه5	ن �	�	م ا�<t دو
	ره از �	 


�دم و ��ه�5 - �C��A �� ��ا �دم و ��ا را 
� �&	9 ای* اش 
� ای* �a
 A����ا


	د��اب� . در د+=	� 9	 Y0	ی�، در ای* ��رد،  �+	 �ن ا��. ا+�ا��

�دم و ��ا ز+� 	+� ای* د+=	ی� -�
ا9 �G	ز ��د+� �� �5	 :�ی* '	ره�	ن را در ���


�د. ای� �ا���» ا��یY	«ا�5; را  	&+���چ '	
=7 و ه	
=7 . زاد و و���	ن هA در 


�د 	&+���9 دی-�9 ��>=�+� . هA از  �
و ��ز+�ان ��د را در �=	ن راه، ه� ��ام 


� د+=	 �ورد+� و �3ورا+�+� 	&+�
�+<	ل دا��ار9 و �3ورش . در ای�&	 و  7=
	'

��ه"�ارش دادم �� دا��ار9، . �*، ه	
=7 را از ای* 3="� 
	زدا��A. >	ر3	ی	ن ر

�
�زار و �"�	ر و ا�	رت �=�ا+	ت  �
 ��nا����"� و 
� ی	دش �وردم ��  �	ه ��


���=�ا+ �
ا+�ا�� و 
� '�%"	ن 	ت هA در ای* �	+� �Y� دار+�، +<	ی� �+	ن را 

�+	�
� �"� و �3ورش  =	ه	ن 
�aدازد و '�ت nی�5:; را از . ر A��از او ��ا


� راه ��د . 
�ی* :�:=b هEاران �	ل �9�a ��. ه5=* راه :��=* ��� 7=

=7 و ه		'

ه� ��ا�"	ن '��� . ث 
� د+=	 �ورد+�ادا�� داد+�، ��ز+�ان و +�اد 	ن ذ��ر و ا+	

در ا
��ا '	
=7 . او�� '�م دا��اران را، دو�� '�م �"	ورزان را. :"C=7 داد+�

�=Y���A"<و  %�ر��.  =�9 دا�� 	�3ورش داده �O=�ا�	 ه� از >�� . ه	9 و


	د  دری�+� و ز��5ر
�د+� و ��ه	ی; را �����+� و دام 	ه، در+� 	ن �� �
ه	 

ه	9 ��=� و دامه	 �3�=�+�، >�ا در+� � ��و'�� از �=�ان و 
<�ه	 و  �گ.  ��ر��

�3�=�+��	 را �� Z
	Y�� ،: دری��ر9 و ��
��اه� �	 +�ریA و +�MریA، :	 :� �	 را 

 ��� و ای* دو 
�ادر، ��ا 	+�، در راه� �� 3=; 
�Mر9؟ 
�ی* :�:=b روز 	ر ��


�د+�، 3<; �� ���� ����
=P' . 7	9 روز 	ر، روز9، دو
	ره، 
� هA ر�=�+�از . ر	'


�د و 
=; از >��  	و و  ����a +�ا�� ���'��; . د>	ر ی�رش در+� 	ن '�ار  �


�د و :O	دل 0ص<� ��د را از د�� داده 
�د �-��از رو9 . د>	ر 'حU� و  �


�ادر  ��� و ��Y� ,wZب هA او ��د��>, 7�' �
 A=5دت؟ :ص	س� 	د ی�
 ��=
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�Y +�ا��ر	��ن ز�	ن  	: �� ���M=-+ا�
ای* 
�ادر�"� . ا 
� ��	ی� 
�ادر�"� 

:�ا+=� 
	ور ��=� �� ��او+� �ی	 ��. 
�ون :ح75 و �5, �س�A=Y ��او+� �=س� +<�د

 ��=�؟ در ای* ��	ی� 
�ادر�"�، ه�5��� ��د؟ �ی	 
	ور ��

�� و ا_	�� ��د	��
  :ه5	ن �	�	م ا�<t از �	

�ر9 
	ور �� -=��A .�����ه ا ،
ً
�������، �6ا��	 	� �
 �� Aه �7 . در :�را:=
	'


�د
�ون ه�5��� ��او+�، +5� ��ای* ��د +�5+� . :�ا+س� 
�ی* ��	ی� د

 .��رد��ی� ��او+� از '��� �� �=�ه ��0��5 ��دی-�9 
�د از ا+�Y	م

��C: 9	ن و 
�  @�	رش ادا�� داد A1 ه=%
  :و ا


�د در  - �@U0 �UY+ ای* ��د�د��زاد �� :	 �ن روز در �را�; و ��ارا9 
	 ز+� 	+� 


�ادر�"� از ه5	ن ز�	ن �G	ز �� و :	 
� . ��دی�Cی-�، +�0� ا���ا�� ز+� � ��

ه	Y>I 9	:� از ه5	ن ز�	ن �G	ز، و زور �ی� از ه5	ن �"C5;. ا��وز ادا�� دارد

��  =�+�  و  ا+��� �د�=	ن ���=�+� �0	ن ��+��� ا�}�ی� را در د.روز �G	ز��

ری9E ا+�f از ه=�  �+� ��ن�ن. �"� '�ار ده���حAC +-	ه دار+� و او را ��رد 
�Jه


	nی�. �3ه=�C+ Eد �%6	����از ه5	ن ز�	ن �  ��
	 ه	، �+	ن �� �0	ن 
� د ،

�� و 
="�� ���"� '�ار  ����ه	، �� ��رد 
�Jه3	ی=���  n	
از ه5	ن ز�	ن . ا+�، 

���
� و >	ق ���-	ن  ���:�  "��� و ای* �	��ا ه��ز 
	'� ا��، :�، ���3ران 

:	  ��� روز 	ر ای*  �+� 
5	+�، ای* .  �دد
	ر:� ��:�، �	��Oروز 
� روز �3دا���

�� �:E=-+ت، ��را	�	9 �@Z
�د�� �� �=+�زاد را 
� �3:-	ه  �دد و �5	 �	ه� 

 ...�"	+�+=س�� ��

  :� و ادا�� دادو 13 از ��C:� ��:	ه �ه� �"=

�Iر ��  @�A، و 
� هA�@  1� �5، ا � ��او+�، �دم و ��ا را، 13 از ه5	ن -

ا�	 +� او، . ر�=� +5� �ا��، �	ر 
�ی* �	ا��ا�"	ن از 
	غ �0ن، 
� �	ل ��د ��


�دا��، +� ��Y� ,wZب ���"	ن .  	م 
�  	م :YO=<; ��د+�. از �� ا+س	ن د�:



 232  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

�ا+�ازد و �زاد از :�س �+	ن، در ز�=�� ��Oادش را 
� �	رای* 
�د �� ا+س	ن ��Oر و ا

زاد 
�دا��، ��رد �=�� و ا9 �� �د��ه�  	م ز+�ه. دا+;، از ��او+� 3="�  =�د

���د��. ا+�Y	د ��او+� '�ار  � �
ه�  	ه . زاد ا�C	�� داد �� ه� ZY0 E+� +<�د


5	«داد �3�=�+� >�ا؟ ��ا
"	ن ��ه	 ��ا+س	ن A%0ا ��5نا+%O:  «��د�زاد ا�	 


� ��د �� >�=* +=س�	H . 

>�=* . ��:�ی* �	_� در �%س� از ای* +	
�Mد9 د��-	ه ��او+� �"5-=* 
�د+�

�ن �	�0 �=�ی*. ا��ار9، 
	 ای* �6ا��، :	���ن، ه�ی�ا +"�ه 
�د 	
ز
	ن ه�5ا+� 


=� و  @��� ;Y=��=�م؟«: �ر+[ 
� ر�a+ ؟A�@-+:  

Aد� Aز� �i+ A��� �� �:را   
  

  +5, 3	ش دل ری"A >�ای�؟  
  


�  @�-�9 ر�Y	9 ��:�ش  �ش �� 1=%
اش را درf ا+�ی"�داد، ��&C	و 
�د �� �ی	ا


	ور دار+���ده ��	Oری�	
در �ن �=	ن ��د9 �� از . ا+� ی	 ه��ز 
� �P� �=+ZY0ت 

�� AJ��=5	ی; 7Y0 و ه�ش و ���  ��
	ری� ر��� �Zم را در د . �
 9�O�

  .��د ه5	ن ز��ی	9 راز9 ا��ده �5J	+� �� ای* 
Eرگزا�5	ل

ه� >� در ای�&	 �����=A،  �ی	9 ا��<	ه	ت و �U	ه	9 دم و د��-	ه ��او+�9  -

��ه5	�U+ر �� 
�ا9 ه�5 0=	ن ا�� و 
	ره	 ی	د�ور9 ��، ��او+� اراذل و . ا

�%» ��Y� ,wZب«او
	ش و ا�	��9 
� +	م 	' t=��ن �� ر 9	� �

� �	ر  5	��،  �

��او+� در ا
��ا9 �	ر، +=	ت 
9��J دا��، ا�	 ای* . 
5	+��، ��ی, دزد  �دی�+�

ه� >� 
� ای* . �@س�ی* �� ا�س5	وات و �� اnرض او را 
� ا+ح�اف �"	+�+�

�ن . ای�Y� ,wZ�Aب +@�ی* ��=A� ،A ��ده 	: ���از �ن E0راw=7 ��ن ��	م  �

��: 7=����د ���� و از �ن �	ه�  =�+�ا  �7;، ه� >� ��د+� �ن 
�د �� �ب را��ا .

9�C�:�ا+س� �س	د و ��ا
C	ر9 ای* اراذل را 3"� اش ��
"�ی� 
	 :C	�7 و ر�� 


-�ارد ��
س=	ر9 از �ن.  �� ���ای�	ن ر��� ر��� در . ه	 را 3"� ��  �ا��� 
�د
� را
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�د�� �

�ا9 ه5="� از �	ر 
���	ر 
5	زاد وا�	+�ه 
�د+� و ��
�ا �� ��در ای* . +��ر

 z=>� *=<�>� ن� -  J�"=3	د9 �ورد �� ��رد �3ی�ش دی-�ان - �<�اw=7 -�=	ن 

زاد، �	+="�	+� 
�  '�ار  ���، ای* 
�د �� 
�ا 9 ����ل �	�7 �د��- ��Y� ,wZب 

زاد را وادار+� ��دش از >	�� �	ر  =�+� �� 
� ز
	ن ��د�	ن �M*  �ی��، �د��

�5=* . ��
=�ون �ی� و 
	�@�ر 
� >	ه اP: و �ی�� 	ب را +5�Y� ,wZ� X�ای�	ن 
	ی� ��	

�د�,. ���� ،�O�	� ن	از �= b=:�: *ی�
ه	ی� 
� �	ر  ����� �� +	�"	ن 3=	�<� 
�د، 

�+���اwZ� �� 9, 13 از �	��O... ی	 '�ی1، ی	 ا�	م، ی	 ا�mY، ی	 �	�	م و 

�'	

�د:�ی* ره	 ا�@�	f»دnل ا�%�« �ارد+�، ��Pر ای* ��Yب  sری	ای* . ��اد :

���ه	9  �+	 �+� 3=�����، د9�0 �ورد+� �� :�J	 و :�J	 ��Pات 
� دار و د

:�J	 3=	م 6	د'	+� و در�� و �س	
�، . ��د�	ن، +� ر'=<	+"	ن، +5	ی��ه ا�J� هس���

�� �Jت ا��Pا0%=ح b+	� از 
ً
	5=Yن، �س�	+� �� ��اور+� و�ن دی-�ان، 3=	�� ا

�ور+�:5	�� دروغ ��. �< �>%Iر	و ای* ا+حص 	ای* اد0 �� Aدی�ی sری	ل :�I در 

e���+	�	س
ا+�ا�� و ای* ��	ی	ت از :5	م ه	ی� 
� راه�"�ه	 و �دمه	 و +	

�* ��د روز9 
� و��د ��Pت . ��	ی	:� �� در  ���� رخ داده 
�د �Eو+� دا��


	 د��ارJ�: *� 9	 و . 
�9 از او ر�	ء واtH دا��Aا��ی� و �Eوم ���	ن 	J�:


� ��3=	�<�ا+; 
�د �� ه5-�Z' ن را	�Aدا+س� .�� �
Z' ن را	+�دا+س�A، و'�� 

 +5	ی�� 	+"	ن را 
ً
	�O=>I- مZ�
� :�ان - ی�O� رو�	+=� ی�Jد و �س=ح و ا ،�
Z' را 

��د+� و  @�	رم را در �ن ز�	ن 
�د+� 
س=	رZY0 9ء �� ��ا :C@=� . دا+س�Aدو، ��


��� از �+	ن در �O* و :C@=� �* ه5-	م  "��� و :�J	یA . +	در�� +5	ی	+�+�

 - ��:�ی*- 
��� از �+	ن، 
�Oه	، 
� 6ح�  @�	رم 3� 
�د+� و 
� �	 .  �ا����

����
�م، ا�	 ا�5"	ن را +5�. 
��� از �+	ن در �&%1 ا��وز هA ���� دار+�. 3=�

fر	<� 	ای�& �

�ا9 ه�ای� �* 
�دم �� ای* �=�ه ��Pت ا��ی� را .  	�"	ن 

:�ا+س� از ه5	ن روز +Mس�، ��او+�9 �� ��«: 
�� 	+; ��رد �3�; '�ار دادم
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�
از �P	ر . »ا+س	ن را �+-�+� �%t ��� �� ��دش 
	 ه�ای� او �Y	یt را دری	


�Mا+�� �� 
	 و��د  �� �
�ح��م :Y	_	 دارم 
�و+�  @�	ر �ن روزم را �� 


�د،�Y	و�� Aدر راه �� �ی	ه   
ً
��او+� ه�5 
�� 	ن ��د را «@�A �� �6ا��	


� دی-�9 
�:�9 +�اده ا�� و - ��� ا+<=	ء را  -�س	وt%� 9 ��د و ه=� �1 را  


	��g و9  �5C� ،دا�� �ب �س	M�+ا �

�ا9 راه�5	ی� �+	ن �	��  A=ی�-
ا � 

�+� و �:� �	ن � 	ه �	زد و 
	یس� >�=* ا'�P	ء ���� X�	�� �
��د �� ه�5 �+	ن را  

 را از �=	ن ای"	ن، 
� دی-�9 
�:�9 +�ه� �� �	ی� ا��Zف و +Eاع �+	ن  �دد و �س�


	 ا+�Y	م ا�	م و3="�ا 
	z0 +"�د �� ه� ��'�، :�J	 از 3="�ا9 ��د 3=�و9 و دی-�ان را 

�� ای* ا��Zف از  �
�+	ن 
�-�د و �5	0	ت 
Eر �  �
 jg
 �[+ �
:�Cیb ��� و 

�ن ا�E» �=	ن 
�و+� �
 *=�D5ودم �� و ه » e+�=+ �0 و�� E� E=+ ن	ات ���<=E&O�

���
�O از �ن �3ی�  �� ���+J	 هA از ����Y ا�س	+� دی�� ا b�	G و . +=س� و �+	>�

ا�6ل ادی	ن 
	 �Y	یM� t	�@� و �g	ی�ت دارد و 
� ه5=* �<b �=	ن �+J	 ا��Zف 

�� ��e«و ه�D5=* :ص�یح ��دم �� » ��ددی�ه ��	�ه	 ادی	ن و ��اهb 0%� ا

�@�	M� و	
ه	ی� �� 
� +	م ��b ��	ب. ا+�ی"� �%س@� و :حY=Y	:� 0%5� هس���

�5	+� ��Oو���، ��<� �	رج از ارزش و ا�0<	ر+� و �H	ر �س	+� از '��	 ���Yس 

AJ� ���� ،اط�Y

"�ی� ��ده �	+�� ا��IZن و ار��U و ا'%=�س و  �
 9�:

��
	 راه�5	ی� ا-�	 ا��وز در ای�&	 هA . »ا  1=%

� ه5=* - زی<	9 زی<	ی	ن - 

Aی�=�
	 �M	�Iه. +�=&� ر ،A�@  *� �� ;=3 ل	��� و �	ر دا��Aا�	 هEار  �+	�. 

در ای* �=	ن، یC� از ��ر�=* +	��ار �J	ن ا�Z��، �� زاده ای�ان 
�د از �	9 

��+��� ز��ی	9 راز9 � 	ه� داد �
�� و �P	ر �&%1 را 	��
.  

-  ��� ��ز��ی	9 راز9، �ن ه�5 :حt=Y ��دم 
� ی	د:	ن �ورم �� 
-�اری� �* �� در 

ه	9 ��ه<� 
	ره	 ز��ی	9 راز9 در اوا�� �50، 
� �	�I اY�0	دا:; در داد 	ه«


�ا+=� در ای* �ح	�5	ت، �+�Yر . �ح	��5 �� �� ��ا�	 +	را�� ����ه ا
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��ش ��
=�ه �� �� 
=�	ی� ��د را از د�� داد و +	
=�	 از د+=	 ��	ب �
. ر��ه	ی; 


�:� از ای* را �O	�&� +�5د9، 13 �� 	5� ،A=C� ،���@  او �
 �ی�� �	 �دا+; 

�5+ �&�	O� در ��اب  @�>�ا ��د را A=C� ؟�؟ : ��A�=>

=�	 ��م �� >� >=E را 

�� و روز 	ر 
� و ��M ��د�	ن؟  5	ن ��A ه5	ن ��ر 	��=	ه� �7J '�رت 


	�A، ���5 ز�� ��A"�« 

�� و 
�  @�	ر ز��ی	 ا�Eوددر ای�&	 ا
%=1 ر��  �� :�� �Zم را دو
	ره در د

���� و >� دا+=� 3"� ��م >� دروغ��. ��	�=��A� A ه�5 �5	 ��ا �� -	
ه	 

7C��+�="� Aای�
ا�	 ه=� ی, از د��5	A+ اد0	 �C+د �� �* هA +5	ی�� 	ن . ه	 

A�	
��او+� ره��5د 
� . �=U	+�، ا+<=	ء و اU=� �5w	+� �t% ��ده، 
� �5, �"=�ه 

دادم �� ای* اراذل و ا�	�� را 
� �	ر +-=�د، ��دش، 
	 ا
Eار9 �� دارد، 
Zوا��U و 

��	
�� و �	ر دا���  *='�%M� 	
 A=Yن . �س�	3=5 *� 	
در ای* ز�=�� در اوا7w �	ر 

ه� ��C+ E=�م �"�� �Zش و . �* 
� ای* 3=5	ن و�	دار �	+�م. 
س� >�=* ���

. ا�	 ��او+� 
Eود9 3=5	+; را زی� 3	  �ا��. <� 
� �	ر  =�م��ر 
�	م 3=	��@�

0	'<�; ای* . ه	ی; را»دnل ا�%� « >�ا؟ اول ��Y� ,wZب 
� �	ر  ��� و 
�Oه	 

�� در اوا7w �	ر ��او+� �=	ن. 
�د �� دی�یA و ه��ز �C	ی� ه�D5	ن 
	'� ا

»;+	 ��
�+	ن ار:<	ط دا��، از»  	
 �U� ��	ی	ت 
�د و �س�A=Y و 
Zوا

ه	 �U	ه	9 �9��5 �6رت ه	 �<�9 +<�د، از ��Y� ,wZب و �<�>=*»ا�%�دnل«

����
�  ا+س	ن را �Iر9 - ��او+� و �* -�	 . �3ی� �%3 �
��ی�یA �� ��دش �%3 �

�
 در ا��ر د�	�� ��. �Y	یt د�� ی	
ً
	5=Yس�� 	��د��زاد را از �Kراه� 
	ز ��دیA و 

 ��او+�9 �� - ��دیA و ای* �U	9 ��او+� ه�5	w� ��دا��=A و 
� راه در�� ر��

A+ر +�ا	ن راه د>	ر9 �� در �=	9 - ��"
 �O�	� Xی	&�����"	ء 
س=	ر9 از  

 . �دی�

�� و ا�	زه �I *M%<=�در ای�&	 ��د9 �=	ن	��
 �=O5� ن	ل از �=	��9�O او را . 
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�� ��د��	�� ا�	 �5	ل+5��O� او �

� ای* ��د �3«: زاده +	�; را �� �
��أت را �* 

�A، ا��5 �س�و9، ��	����و ای* ا��5 �س�و9 
	 �3زش از ای* ��  @�	ر . »ا

�� XU' 1 را=%
  .���، >�=*  اJk	ر دا��ا

��M و bO6 ا�O<�ر، د��ار 
�د -�� �O=>I در �ر���ان و . ز+� 	ون �, ��


b�	6,5� ،ن ��ا	و��ص< A=%O: ی� ��د+�، از �5%� در�"
 �
 Aه �ی	ه 

�=
��د و ����"	ن ��. :� �

=�، ا�	 �� �=z �&�5ع �=	+� و �P	ر�	ن، �<


=�هEاران 
	ر ���< .��M

-�ریA، +=5� از ��ر �� �O=>I 9	یZ
ه	9 ز+� � از 

:	 ای* ��Pات . 
"�، ��Pر ه5g=3 *=5<�ان 0]	م و 5%0	Z0 9م 
�د و هس�

 �
 Aت دی-� را ه	=%

5	����Pر دار+�، 
"�ی� 
	ی� 3=�  *: . �C%5� ,در ی *�

��A در �5	�, :ص�ر +5�. ا�ح	ل در ��ق �=	+�، در ای�ان، ز+� � ��دم����ط

��	
 9��J
 ���+��
� ه� �6رت در �+&	، ای* ��Pات 
� ه� :<	ه� و . دی-� 


� ��دم 
�ا9 
J<�د ��+���"	ن، ZY+و ا ��Z6د9 :* در داد+� و در ���; ا	س�

e��روز9 در ی, �%س� . ���=�م �+	ن را ا�"	ء ��A. +�ا����اه� �+� :�ا+س��� 

��، ا9 «ا+�ا��A و  @�A �50�� ز
	+A را  "�دم و 
� ی	د ��دم	5� 	
 A�M�رو9 

ای* ! +-	ران، +�یس�� 	ن، ا9 ��دم ای�ان ��C��-�ان، ا9 رو��@�Cان، ا9 روز+	��

bی���Zم �	ر و �&� �Zی	ن nا �ر ��M�@� 9	ه�>=G ن،  �ی��، در	م ز�	ا� 

���� و ه� �� �=G 1	 �G ،��� ���C	b6 ا	� 	
 t� �ِ��C� . *ا � از ای

�+J	 �5	�	ت ��=�، 
Eر ��ی* �	��O در :	ریs ای�ان رخ  	
زا��ه	 �%� +-=�ی�، و 

+��ا+س��� 
� ه�ش » 
� ه�ش 
	�=�، >"A و  �ش ��د را 
	ز ��=�. ��اه� داد



	���، +��ا+س��� >"A و  �ش ��د را �O�	�ا9 رخ داد �� از +]� 	ز ���� و �ن 


� �	�I ای*. ��دم د+=	 J�3	ن +5	+� E=+ را ��ا A+	� ،�+د�� �+	
�' 9� 	"� �+� ا

�+�=O%
در =�9 
	 ای* ��Pات، ه� �&	9 د+=	 �� 
	��، دل .  ����� و ��+A را 

���	ن +5�. ��اه��=� �� ���� 	Jدای��� . X+	� 1� ر، ه�	از اول روز 
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�@�ه ��د+�@�� AC� ی�+� و�
 �� 	ه� 
	 �5"=� و :<� �� . ��ار9 ��، 

�>�3 	
�ن �Zدان 
Eرگ �}7 :=�5ر و >�-=E ، ه� ��ام از 6ح�� . 
�ی�+�،  	ه� 

ه	 �	ی7 
� ر�X ا�	 ای* ��Pات 
	'� �	+�+� و 
� ای* زود9. :	ریs �ح�  "���

 ر+�؟:	 ��؟ :	 >��؟ از �	ن �	 >� b%I دا. ز��5 +=س���

�� ا��	د، +@س; را :	زه و �=�� ��د 6	ف ��د و 
� �	ی; �� �

�O از ای*  @�	ر، �5� 


� ی�Cی-� ��. در �=	ن �P	ر، �س� +<�د �� 
� هY0 *=5=�ه +<	��. +"س����@  :


	���9 و . را��; را  @�، �	ن �Zم را  @� 9	5=� 	
از �=	ن �P	ر ��د9 

�	ل، 
	 ری; J3* و 3�3"� د+<�=	ن��  :	��  @�	ر ا��5 �س�و9 را  �

- ���ر9 ای* . ���ه، �س�و9 را��; را  @�، �	ن �Zم را  @�6	ف و �3


�د+�، ا�	 دروغ �Y=Y� ر	و ا+حص �Y=Y� �0�� ات�Pخ�	ن �	ی"	ه �ی	ه


Eر � >�	ر �
�ورد، 
	ی� اول ه� ��Y=Y� 1� در 
�ا
� اد0	9 ای�	ن ��. دا�� 

��
�ا+� �� �	+; در ��U ا .	
��د+�، �ورد �� ا�0ا�; +5�ی� �=%� �	+1 ��

��زا+�+; �ا����ش و+5�رو9 :%5<	ر ه=Eم +5�. 

  :اش را  ���ا+�ا�� و د+<	��
�O +-	ه� 
� ای* �Iف و �ن �Iف


="��:	ن ��ا �� -�=�
-�ی
�ا9 �+	ن �� ��ا ه��ز +5�. ��	 ،���	��A A5� �� ا

��در . �� دا+; �ن ه�5 ���=�م�* �س� 
�دم �� در ز�=.  	�=%�  	�=%� ا

. +	���ش، �O	ل 
�دم��	��، 0%�م O=>I� و �ن >� ا��وز �=Eی, ����	ره

�Dا9 0%�م ��ی�  "�دمدری�
 �	هA ای* 
�د �� ه� >� را 
�ان د�� . ه	9 +�ی�� 

از . 
	وران  �ا��Aی	��A، در ا��=	ر دی-�ان  �اردم، در ا��=	ر دا+"��5ان و دا+;

ا9  �دد، 
%�C ��ه ز�=* 3	ره* ��ر�=� +=س� �� 
� دور ز�=* ���5%� ای* �� ای


� دور �ن �� ،��ای* �"m +�ی* 
� ��اق �س	+� �� ��Y=Y .  �دداز ��ر�=� ا

ا9 از :�رات در :P	د 
�د، دا+��، ��ش +=	�� و 
	 ا�س	+�را در ا+حص	ر ��د ��

 �

	 �@	ر  e�� �ن روز ��ای���ر�=� د���ر داد، از ا�س	+� ای* �� ��او+� در 
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 ���Jم  �د+�
ً
Z�	� ن ��ا	د��5 	ز ایس��، :	
��ا 
� ا�	رت �"=�+�، از . ���� 


-�ار+�م و �:"A ز+���* ه�, ���� ��د+�، اول �� ;:�. ��ا���� رو9 :%5<	ر 

 *M��ن وادارم ��د+�، _mO +"	ن دهA و از  9	� �
��=�E@�«ا�	  « A�� �
��د :�

ادم و :�
� ��دم و 
� 0<	ر:� �� در��C%5 �س�و9 ���اول �* هmO_ A +"	ن د


�Jه ��م، از روا
ط �ص�6� و زی��<=7 >�ب ��دن» :�اب« "��،  Aه 	ه

��+E+ A":�از �ن 13 
� ای* ��Y=Y . �س�A، :	 رو9 :%5<	ر ه=A�E +-�ار+� و 

�� و ر��ه	�
س=	ر  �Jن ا�nnد �� A��
� �Hو د�� ی	 �
	=��ت و ��ار+� و 
�ا9 د

�� Aا را ه�� ،��C� و����� . ���
� ه� �	ل �* از ��گ +&	ت ی	��A، ا�	 3=�

��ن �* �� . �"�� و ر�5� در �	ر�	ن +=س� و��ا+A در �0اب، �� دی-�ان را ��

:� +<�د، �� هA �3ر+e» ه	 �	��ه«از ��ن �+	ن  �ا+<J	:� +<�د، از �ن �3[ �=%=�ن 

�ن �3[ �=%=�ن �	��ه را 
�ان ��J . زد+�رو9 ا+<�ه ه=E�"	ن  �ا���� و �:""	ن 


	 ای* زی<	9 زی<	ی	ن در :5	س و ار:<	ط�"���، ��  5	ن �� ،1=%
. ا+� ��د+� 
	 ا


� ��0ان �E3,» ه	�	��ه«0%�; هA ای* 
�د �� ای*  �%

�ا9 �5, -�	+� و ی	 '	 

. �	�������د+� �� ��Pات +5�ه	 و داروه	ی� ا��@	ده �� از روش-
� زای�� 	ن 


	 ای* ا+-=Eه �� از ��1 زن +@�ت دا���� و  	J�: ،����	�ای�	ن را 
� دی	ر �0م روا+� 

�� 1=%

� 0%5�. دا+س����+	ن را ��ی, ا	=��ام را ��دود ��ا +=E وادا���� د

ا��وز ای* ��	ی	ت �%=س	9 �س=ح 
� .  �دد�5	رم، �� ز�=* 
� دور ��ر�=� ��

ا�	 . امام را 
	 ��دم �7 ��ده�* �س���. �=�ه +=س� �3- ��	 
� ��د�	ن -�س� 


�د،  �5	م �	+�+�»�	��ه«�ن �3[ �=%=�ن  ���.  �� �=U	ن در �%��	ن ��و ر

�=�C
�ن C�E3	ن �	+-� ی	 '	
%�: �س	
; را  ،��M=ه��! ه	�3[ �=%=�ن زن � 	ه و 

ه	�	ن، از �"�ه��ز از �دم. ا+��	ران ه��ز �س	ب 13 +�اده
	ز�	+� 	ن ای* ��	ی�

t��"ه��=>%U+ ن، �3زش	�	ا+�ه .��ا�	 . ه��ز هA دو '�رت و +=5"	ن 
	'� ا


� �س	ب ای�	ن  
ُ
:	ریs ��  ����� هس�، 3	ی	ن ی	���� +=س�، روزJ+ 9	ی�	
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 . ر�=� � ��اه� ��


� �%س� +"س�� 
�د+� ی, �6ا �واز داد+��0ه�G b+	� ر �� در	P� و «: ا9 از e�+


 9�
  »	د 
� دnnن ا�J�+@�ت ا

���  :ه��ز ��و �6ای"	ن ��و +�"س�� 
�د �� 0<=� زا�	+� 
	ر دی-� 
� �6ا در

- �5+ A�� ور	
 – ا�%� ا�<� –دnnن ��Pت ا��ی� اد0	 دار+� �� او . دا+A �&	ی; را 

��
� 0<	رت دی-� 
�. �	�t و �M%�ق ��ی; ا ��دا+A 13  +5�... �3ر و �	در ا


	ش را از 	
 .�	 �=�Mاد>�ا ارث 

 �Y=50 1@+ ت و�C�  :"=� و 
�  @�	ر ادا�� داد�
�Oش �5� 

�"Cس	�� و ... و
	 و I	�0ن و... �=7 و ز���E و :��	ن و... 
�M� ای* ه�5 +-�ن -

�ورده... در�	+� � و A%k زور و ...�'	
ا � ا�J� ��C ... ه��ز دو '�رت و +=5; 


	ر +-�ی�، وا9 
� �	��، �س	
� 3	f... +-�ی� �6�� . ا

;�  ا+-=E  و دو
	ره +@س� :	زه ��د و 
	 +-	ه� �3

�ی��،  - Aد ه�  �ن  =�	؟؟ ا � ه�5 ��د�A=�� A� ه �� روی; را�=��ی	 و'�; +�

�ور+� �

�  �ش 
-�ار+� و ��ی	د  ��او . د+=	 
� ��زش ��اه� ���» ا�%� ا��Y«د

� e+ر Aه�  �ح� �� �زد و از 6ح��  =�	
 .	ن +=س�>	ره دی-�9 
�ای5.  �دد 


� 3	ی	ن ��+�fاای* �%س�  f�+ا�=�. دره ا��	ده 
�د+��P	ر �5� �س�� و 
� ده	ن. ر


�د *=-��. درf  و ��ب ا��ار9 �� در ای* �&%1 ه�ی�ا ��ه 
�د، 
�ا9 ه5-	ن 

�9�O �=�از 
� ��0ان �U%<� �	رج از د���ر 
� دویس�، �=ص� +@�9 �� دور و 
�ش 


�د+� اJk	ر دا�� .  

ه	9 �	��ار�	ن، ه5=* 
1 �� زی<	9 زی<	ی	ن روز 	ر، ه5=* ا
%=س� را �� غاز درو -

�5	ن در 
�ا
�ش �� ا���ام ��ود ��:5	م زی<	ی���ور+�، ز�� و ��ی� ه	9 ز�=* و 

:� �	ی* « او�=* 
	ر9 �� �* �O	دت زی	رت ا
%=1 ی	��A، از او �3�=�م . +5	ی	+�+�
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 �
 �+	J� س* '�5، >�ا در� �

� �* داد . »ز��� ��5؟رو9 دار9  �� �M�	3

. ای* ��	ب در ��ح و ��	ی; �=U	ن 
�د. را +-	��A» +=س�	ن«��	ب . �:"A زد

ای* ��M+ . �5C� ،A�Mا��A �	رم 
�ا+&	 �"� �� 
�Oه	 
�ا9  	�=%� �"=�


� ا+�]	ر  ،��	
روز 	ر، از �ن ز�	ن :	 
� ا��وز  �دی� �� و'�� '%A در �m د�5* 

�=�="�+ �Y=Y�! 

jی�� 	زن ��ان، ا� �
. ا��ا��، �� در  �وه ��:�ی* 
�د3=; از �ن �� �%س� �	:�5 ی	

�� و ا+-"� ا�	ره	��
  :اش 
� �<	ن  �ا�� و  @�از �	 

- A�	
 ��@  �Jا� *=�nره د	

-�اری� �* هA +]�م را در . e+�=+ از ���0 و Aه *�

+� ��د، ��رد زن 
�دم،  از �+&	 �� �	�0ه 
�دم، +� �	�0،. ای* ��Pات ر+[ �"=�م

Aن '�ار دا��	+���دم، ��رد +@�ت از �+&	 �� �5� هA از ��Yق ز+	ن د�	ع ��. �"	ر 

زاد را 
� راه را�� ه�ای�  � 	+� '�ار دا��A �� در �<	س �<	+� ��0� 
�د+� �د��

��د�	ن 
� �Kراه� . ا+�ر ره ی, ��>� 
�د+� و هس�������، ا�	 ��د�	ن��

���، �� ی�Y ا+س	نا+� وا��	ده�  ����اه�� �+	ن را 
�+<	ل ��د ه	 را �حAC در د

��Oم . ��اهA ای�&	 :�Cار ��A�* 3=; از �� A�@  9�O� A �� ا�	زه ��. �"��

و  @�A �� ای�	ن » ا+��	 را 
� ر�� و >�ب �<	+� ��ی@��«در
	ره ای*  � 	ن 
�د �� 

���	هس��� �	ل« �%  �
�� :� را 
	 ر�� و >�ب �<	+� ��اهو'�� هA ��» ه	 

���� �� �	ل �دم 
@�ی<��، �6ت و �6ای"	ن را >�	ن ��زان و رو�	+� و ��ی<��ه ��

�� Aه �

	د، 
� ای*  � 	ِن �	�� >�3	ن 
� :* ��ده. ��رد 9�
 ...+�e و +@�ت ا

��، �3وی* دو�� را +�ی�ه و +5�دا+س� �9�O ای* �	�0ه ا+س	نزاده �� ���5	ل	��

�� ��د و  @�ا0�O� او �
ه� >� ��اه� «ایس� �� ای* ه5	ن �	�0ه. �ص	�� را 

��
� �3وی* زد و  @�. »��M; �=�ی* ا 	�O��3 9��M>� A9 ه�O�ه	9 :�ا+�: 

�� Aدت را ه�� n	� �� دم، >� ��ب�
�Aزی<	ی� را ��=�ه 	��.  

�s، +-	ه� 
� ای* �Iف و �ن �Iف	9 3	� �
  :ا+�ا���3وی* ا�0ص	�� 
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 %س� �ی��ه در �&	؟� -

- A+دا �. +5�ن �	50ZIا �
 X'�� �
��+	� .ر

 ا � +��	+�+� >�؟ -

-  �-
 » ا�0ذ 
	�"=U	ن �* ا�%� ر�=A«�}7 ه5="� 

�+	ن زد و ��5 �	ور را +"	ن داد �
 �C5"< n	
  .ا
%=1 از 


���رد+� �� ،از �P� �=O5	ر �� دور ��+�، 
� د��� دی-� �=a� ��ا+	ن �=	ه و 

�دم ا0 
��«اه +�ا9ِ +� ��ود ه5-�، ه�5P�+�C=3 ,ء ی	... «�� ��E�د+� و  را ز��

+� �	 ... �Jدی	نی+	ن، +� �	 	
�د، ی�O� ای* �� +� �	 �س5%�دم  
��:Z� �=C�"	ن رو9 


%�C ه�5 ... :��	ن، +� �	 3	ر�=	ن ،Aی�C=3 ,ء ی	P0ا��
ی, �C=3+� و اP0	ء �دم  

�د�� X=5� �� د�
�� � ��را در 
 زاد ه5=* � .  


��� ��ا+	ن �a=� و �=	ه،  زاده ، از �+	ن �� در �ن �ح]� �� �9�O و �5	ل ،����� 


س�9 ��د �"	+�+� ،����9�O را  � ��  .د

-  ���	�
=	 ار�س�� �	 را، 
�ا9 ��ود �J	+� �� ��د  ،*M�  .ا9، ره<�9 �* ا9 ا��	د 

  .:�ا+A �* �� ره<�9 ار�س�� +5�  -

��ی�ه، 
	ی� ره<�9:�ا+�، �س� �� ای* ��  -�
� �J0ه  =�د  ��ود �J	+� را  E=+ اش را.  

�+�+	"� n	
 ����9�O را +	��ا . e+ر	اران د��� و 3س� ر+-Eد از ه�
ار�س�� 0<	رت 

�� �+ ��  �� 7>I ،ا�����+ �� ]�� ،�+�=

�دزد+�، :	ر و  �� Aت .د+<, هn�، ه�5 

 bO� و �J�– �Y=�
�د– �� Aه .  


 A"< ن	د+�ه�5 ای��
 اه7 . � �9�O دو���، ���]� ره<�9 او 
ً
یC� از �+	ن �� k	ه�ا

  :�=�از 
�د، 
� او +�ا داد

  ���]� >� هس��؟ >�ا ِ�@�; �=�ه�؟  -


��ش 
� ره<�9 ار�س�� �3دا����9�O ه�C+ 7UO� Aد، 
	 ه5	ن 0ص	9 .  
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�دم   - ��
�دم.....  ��
    �C=3+�اP0	9 ی,..... 

��ی�;، ز ی,  �ه�+�  �  ز ی,  �ه�+�..... �� در 

   9�P0 �< .....ر	ورد روز �
� درد  9�P0 �< .....ر	روز   

  +5	+� '�ار..... د � �P0ه	 را +5	+� '�ار  


�..... �ح�� دی-�ان..... :� �E �ح�� دی-�ان   �5G .....�
 �5G  

�د��..... +"	ی�..... +"	ی�   ��J+ ��	+ �� ی�	"+  

�� n	
�9�O 0ص	ی; را  �

�د، 3	ی=*، ��3="	+� �3 >=* و >�و�;، .  >� و را

���ه �%� �
�M* �� اش  �ی� 
	 ه�5 ا+س	ن د�	غ 
	ری, و >	+�  A�	0 9	ی� و  ه� 

�� 	�O� ورد�
�د،  	ه� د�س�زا+� 
�د،  	ه� د�"�را+�، �س�� و .  	�O� �3 ر	س=
+-	ه; 

AG دهK� 	�د، ا�
 E=-+ا �ار �+� ارای� �E9 ه	داد ه .�
+Mس�=* . در�س	رش �=1 �0ق 


�د9 �� ای* �	ره  دا+س��،  5	ن �� +5���د، ا�	 ا �  
	ر9 
�د �� ار�س�� را ره<�9 ��

���ه و �	ر �"�� 	=+�
 ��ه	 
� �	����  �� +�ر ا�C*و'. :�ی* ره<�ان ���=Y� ا

�=wاوو9 �ا�
��ی* و ���ی	د  ، ���  ����ی	د و ه=	ه�9 �	د9 در د+=	 .  ه5-	ن  *=�<

�

�د، د  �=[+�5+ �I	� �
�ورد  �� �A �س� +]=�ش را  . �
و'�� از �9�C ره<�9 

�+�=��
 @��� در �=	ن �+	ن ا��اد9  ��. 3	ی=* ���، �0ه �}=�9 او را در ��Gش  ����� و 

�سC� و ر�5	+=��ف�Cی	ون و ��زارت و وا �� و >�J�
و  %=�C	  �	+�� ه	ی�ن و 
	خ و 

 Eو ِورد9 و دو+=
ّ

�د+�، و�=� �ص�: Aه �ن	ر�	در �� A9 .  ه�O�
� ��س�� و � ���

��ش را رو9 �	+� او  �ا�� و  @�، �=%� �	ن ���م ��  ��9 �5	ل ،���زاده 


�وری9E +"�د�  .�=�م، د��A را 
-=� دارم ��. 

�O �5	ل �"3 ;��  :�9 را +�ازش داد و در  ��; ��ا+�زاده 
	 د�� را

  .ا�حt و اn+ص	ف در ه�5 �	ره	 ا��	د9  -

E=+ 9�O�
	 �6ا9 
�ی�ه و �س��، >=9E  @�، ��ود ای* �ح��9 �� ایC	ش ای*  

�دم اP0	9 ی, �C=3+�، ا_	�� ��A �� :5	م  ��ودم :	 
� 0<	رت 
�� ��O را ا��وز ��
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 A�	0 ت –����دات	:	ت و +<	ه �=�ا+Kوی �
 –�+�C=3 ,9 ی	P0ا .  

***  

�� ;=3 �
��9 �	ور در راه ��M و ��-Zخ  �
 ا+<�ه �O5=� از هA .ر������:�ی* 

» ��د�	+�«دا+س��� ��	���� و ��ا�	 ه��ز ی�Cی-� را ��. ��3	�=� و ���5 ����

+�e و «در �=	ن راه از ه5	ن  �وه ��ا+	+� �� در 3	ی	ن �%س� ر�5� �O	ر . هس���

�Jن ا�nnد �
 9�
�� » +@�ت ا	��
+�e و +@�ت ا
�9 «داده 
�د+�، ��ی	د دی-�9 

�>� �+	"=3 �

س�-	نه« .  


	 ��=�ن .  ���از ��	ر�	ن ��د9 ��'� و +�5+� ادب و دا+; و ا��	د ر+&<�ان د+=	 ��

,>�
س�-	ن �O* و +@�ی* �<�ه
	را+�، 
� 3="	+�ای* �O	ر ا+�رز�	ن داد �� ای*  �+� 


=��ی"�� Aه	@: 	
 Aه �و �5 ����
��<�ه3="	+�. +@� A�	0 tی	Y� ن، از	س�-
�+�>� .


	 زور و ا�<	ر 
� ادی	ن  �ای=�های�	ن 	J�: �+  ن	دی* و ای5 �
ا+�، از ��9 دی-�، ا�	، 

ا � هA از ��را+�ی"� د�� .  nز�� در�"	ن از ز+� 	+� ا��،��را+�ی"�. +=	ز���+�

�+�� �� �3ی���* ��ا، زی��	+��
�ز��+"	ن از ز+� 	+�،  	
. :� ا��، از �Iد او
"�ی��، 

��دو �'	 را ���� «ای�	ن 
�اO: 9	دل در ��C و ز+� �، . ریس, و ��Uش ���5 ا

������ «©� Aب ا��و9 را ه	
��	ی��، 
� 0<	رت در ��	ر �'	 و ار
	ب د+=�9، �'	 و ار

�3���� و در 
�ا
�ش 3="	+� ا�Zص 
� �	f ��دی-� �����	� .  

 A"< او �
 ،�����M	+;  �ش -��ا+	ن ه� >� 
="�� دور و 
�ش را  � �
دو���  و 

��M	+; را >�	ن ��. 
�د+� E=+ او�ن �	5=�+� @� �� ه5-J� .�� �<�  �� �@ 

�	ن +=س�، 3="	+� �<�ه�
س�-	ن، ا�	، +=	ز 
� ���� دو ار
	ب ���� 
� دو ار
	ب 

ه	9 ار
	ب د+=�9، 
� ی, ار
	ب ا��و9 
�ا9 ای&	د :O	دل در 
=�اد �9. دار+�


�ی* :�:=b در �&�0�5 ز+� � . >�
� ��+=	ز���+� �� زورش 
� ار
	ب د+=�9

��ی�� �� 
�  �+�:O	د�� �����وا'O=� هA >�=* ا�� �� . ا9 درد�	ن را :س%� ا


� ه5=* د�=7 ی	ر و ی	ور . ار
	ب ا��و9 و ار
	ب د+=�n 9زم و �%Eوم ی�Cی-�+�
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� ه5=* د�=7 ه� ��ام در �%�Y دی-�9، �AJ اول را 
� �J0ه دار+�. ی�Cی-�+� .
 �


س�-	ن ا�س	س 3="	+� �<�ه. ه5=* د�=7 �ح� ای* ی, 
�ون �ح� �ن ی, �=س� +=س�

�� �� ���را�; روح هA ای* ا Aس، ه	ور+� و ای* ا�س�
� اژده	 �3	ه  �O�:�ا+�� از ا

  .ا�� و ه�M: Aی� ا0ص	ب

�Eو+� دا�� �
��Cی� ر�� و 
	 �6ا9 ر�	:� . �O5=� دور و 
�ش 3=���� رو  9n	


�O� تZ5� �+	"=3 9ا�
 �� ������aد+� و دری	 �I	� �
و�� ��ا+� �� 
س=	ر9 


="�9 دا���<�ه Aه	ی� :@	
 ،Aن ه	س�-

�د.  *=�< ;:Z5� 9�6 و �ح��Z�:  


� �%� ��دش را �د�� - ،�����ی� �� ه��ز ��د را 
	ز +=	� �J� ن�زاد ��هb را از 

� و :��=� �ن ��هb ای�	ن 
� +]�ی� �50�� د+=	، �A  ...5P ��ده 
�د
ّ
�ن :س%


�د... 
�د �O'وا �Y�
%�C ا��0اض 
� ای*  ،�O'وا �Y�
=	ن  	J�: �+ bه�� �Y� ...

 '%b و روح د+=	9 
�ون ��هb +@1 را�� �M%�ق وا�	+�ه 
�د، '%b د+=	9 
�ون

ه	، �� در 
�ا
� ��ر و ��A دو ��هE=< b دی-�9 +<�د 
� �E :�ی	f :�ده. �د
 روح


� :�Mی� ا0 ،	'� .ص	ب +=	ز دا����

��ه	، ی, �=%س�ف �a=� ری; ه��9 :�� ر���� و ��@�ق �� ه5-	ن �� ���ا9  ��+�، 

�9�O زد و 
=	دش �ورد �� �
:  

�3���� ��وا�� ��	ی��، ����ی* �5	 ا�	، ��ا9  �"��=* �	 ��ای	ن ��اوان �� - .

�5+ �� ،�� ; را�+=ّ :�ان وا�� ��ا9 وا��:	ن دارا9 >�	ن ��اص  �+	 �ن ا

��
� ��د، ه=� ی, از . �3ی�	H ��	�
�J �6رت �ن >� �� :	ریs >�� هEار 

�� .  �=	'� ��ای� +�ا����–، ی	 �}=�  اA0 از وا��–��ای	ن  �
�	���� و  *=5�	k 	


�	ن را E0ل ��=A و از ��ی� '�رت  و'� �ن ر�=�ه �� ه�5. زاد، �=�ه �	�=�+� �د��


� زی� ا�A=�C و از �ن 13 ه� �+� ��د�Aزی	� *'�G را �-�	ه .�J
�"� ا+س	ن از  

�="M
 �=%P�
��� دی-� ا �

�د �� 
��� را  �Jرات ا��Y� �
 �C�� ن	ا+س .


	 ای* �AC  ��ش را در�ورد ��ای	ن �	 هA  �	ه ��اوان دا���� ا�	 ��ا9 	5�. 
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���@6 	J�: ،�+د�
 ����	ن   از��ا+	ن 3=�ا 
�د �� 
� راه 3=5	ی� ه�5 ��:�ی* �3ا���ه و ر

 :��ا+�+� داد+�، ��ود9 هA �� ادا�� ��

  .�J	ن، ��ح� ��ی���ا����:�ان  -





 

 

  

  روای� ده�
- �� �[+ �
�+n�I ����  ن از	راه5 �� ��
	��:� و ��Mر �: . 

��M� راه �� - �
 1=%
 .ارزددی�ار ا

:	 >��؟ �}7 ای* �� دی-� �	ن ا�	 ای* �س�-� و ����-� :	 ��؟. ارزد�ر9 �� -

�ی	 ای* دو+� � . Aیی� +�ار3=5	راه- Aداری �� ��	��* و  	
  �"��ه +=س�؟- 

 .���اش را ��ا��ش ��ه�5. رود
=��، �س�-� از :�� در ��و'�� ا
%=1 را �� -

- �
دی-� دی�ار ا
%=1 هA از . ا��=J+A	ی� +=س�، روز9 از 3	 ��:�ان و '�رت �	 

�� �� �س�-� در ��=A؟. ا�� ��=A:�ش ای* �� ای�&	 �5� ا���0	Z'+�. رودد

 .ا��=A و � +� از 3	 ��

�هس�� و 3=����   ره�و �ن +=س� ��  � :�� و  J� �س�� رود - �� �� . رودره�و �ن ا

f	+�U� ،E=+ ����  ای* راه از 
ً
���	 و یM<��ان ��اوان و . :� 
�د:� و �	ی� �J%,�س5%	

���د و  	ه� ��-Zخ،  	ه�  7دی�+� �� ��	9 ��زان e��ه	9 ای* ��-Zخ ، و 


� J3%�  �ا��� G%� ��3	ی� را �� روی"	ن ��. H<	ت +�ا�� �%J3 ،�+رد��

ه	، >�	ن ا+<�ه، �� +=�5وز را ��-7. ا��	د��9رد و 
� ز�=* ����+�، 3	ه	 3=� ����


� د+<	�� ��:� ���b :	ری,از +=�5 e�%3 و �>

	ی� 
	�@�ر از در�� . دوی�+���د، 

n	
6ح�اه	 >�	ن �", و ��زان �� �b و ز
	+� >	f .  رو9 ��  	زت +-=�+�

��ا�G ��. ��رد�� �
�	ن �: Aه �ه	 �د9 �� رو9 ز�=�� �	
ا+�ا�� و ���، ی	 :��

��C+ �:�3 ���ن  �

	د ��: 	: �"C
. ی	 ای* �� 
	ی� رو9 ز�=* �3 �1 و �	�	f دراز 

 �را+�9 :	 
� ��راf  �3[ روز �� ���-� و :"�-� هA در �	ر 
�د،  	ه� >J	ر

�J:�+	��داد ا�	 �9�O ا�=� ��. ��د9 ��گ ��ا ر�=�ه
	ره	  5	ن ��. ا9 د�� ی	
�د
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 ��»t"0 �
اش ای* ره��5د را از ��ز+� �=�از9. »ه� E +5=�د �ن �� د�; ز+�ه �� 


�د و �ن را 
�ا9 �5	ل ������ ^�ی	د ا
%=1 ��دش هA، و'�� 
� . ��دزاده 
	ز � ���	

دی�، ای* �5%� ا��	د وا�=� 
� دی�ار د �
	ره ، در ز+� 	+� د��ارش +�ر ا�=�9 ����

�� �I	� �
» در ��ا3	9 و��دش ه��9 +=س� �� +=س�« �ورد �� ��دش و �	�^ را 

�3�=� زاده 
	ره	 ��از �5	ل »�
3	ی	ن، در ذه* و �=	�� �}	ل و 
�:	���ن ای* زی<	ی� 

  :��د 	ه� زی� �b ز�E�� ��و »  �&=�؟��


	 و9 و6	�; د�� �=س� �� �C+�  ه� 


=; در 
=	ن و9 +=س�� ،*M�  �ا �&	ل 


  � از و9 �	در  =�� 
� �50 ��د ��ز+�
  

 �=س� +"�د 
�O از �ن د�� �C=<	ی�  

  �5	ل ُ�س*، 
<��د ز
	ن  �ی	ی�

  +=	ورد، �� ه5=* 
�د �� زی<	ی�
  

، +Eدی, 
� �	ن دادن 
�د 
	 ای* �Z5ت او را 
� زاده از �س�-� راهو'�� هA �� �5	ل

�ورد�	ل ��:  

  دو >"A �=�ه �	+� از رو��	ی�


J"� ا�� ای* �� �* دی�م، +� ر�س	ر  

  �<	ن �7O، >�ن ��ن �<�:�

  b&0  � در >5* 
� 3	E=� 9د

  و � 
�"=�� ا+�ر، �ح@7 0	م

  �b ���ان �=�ی* ��YU; را
    

  

  

  +�ا+A '�ص ��ر�=��� ی	 رو

�ن �� و9 دارد، +�  =س����5 ا ��  

����3 ª�3َ ن�< ،mاد ز���  

  �� در 3=";، َ��و، +�"=�� 
� زا+�

��  دو �6 ��ی	د 
��=Eد از ه� 

  +"	ی�  @� �E _ح	f �	دو
  

�� b%' �: را از �ی	ای* زی< m69 و�O���د �� 
� رو9 ه� �%�5 >�	ن :C=� ��. داد

ا��	د، 
	 ���د ای* �%5	ت  +@1 ��زاده هA ��  �ی� از+"س� و �5	ل�	ن و دل ��

  :ا��	د، 
	 ���C ز
	ن �3�=�ی, 
	ر �� دا��، از +@1 ��.  ����	ن ��

��� >�ا 
� �	 +-@���؟ >�ا از �	 J�3	ن ��د+� �� ا
%=1 >�=* زی<	��؟  -

ه	ی; �3>	+-� ����، ا�	 در ���ز��9ا�� از 
�:�ا+س���، ه� >� د�"	ن ����


� ا��...غ +-�ی��اش ای* ه�5 دروز����� E=< Aم ه��. 
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�د��. دا+A >�ا 
� �	 دروغ  @����* �� -��ه� �1 ای* زی<	ی� . زاد �=@�� زی<	ی� ا


<=�� و ی	 و6@; را 
"��د، از دل و �	ن ��	ده - 
�ا9 ی, �ح]� هA �� ��ه -را  

���ز9 ���

� ه� >� ا�5; را  ��اول 
	ی� 
�ا+=A .  �ار+�، :* در ده�ا

»����
���ز9 هA هس�؟ و ی	 . ی�O� >�» ز9�
�-� ای* +J	ی� زی<	ی�، :�ا+	9 

���ز9ر
	 ا�� و :5	م ��شدا+س��� ای* زی<	ی� دل:�ا+� 
	��؟ ���� �
 Aرا ه 	ه


�ا9 ه=� ����د9 �=س� +=س� �� در ای* ه�5 زی<	ی� �ن ه�5 . ه�5اه دارد

�
	=
���ز9 �
. 

ه� . ��دا9 '	
7 :ح75 ��	�� و �ن را 
�  �+��ه	9 راه ��:&سA زی<	ی�، از د��ار9

�ن ه�5 �ن �1 �� �� Aی, �ح]� :&س ،��دی� �	+; 
� �b ر�=�ه و در راه و�	ت ا


M"=�، د�� و 3	ی;،  ��� و اش ��داد و �50 دو
	رهاش ��زی<	ی� �	ن :	زه

�9�O . ا+�ا�� ��� و 
� راه; ��ZP0:;، دو
	ره �	ن �� ��M����Y	و�� و 

�+	ن ��. زاده، 
� ه5=* �	��ده ا���ار 
�دو �5	ل �
�ن 
�د ه� �1 +-	ه�  �
ا+�ا��، 

�"	ن . �� 
� زود9 از 3	 ��اه�� ا��	د، 3	ه	ی"	ن 
�ه�� و ��+=* و د��5 
س�� 
�د	>�

�� E=5: ف و	ره 6	
ا�=� 
� زی<	ی� . ��ژ+�ه و 3	ره �3ره 
�د، ا�	 
�ا9 ��د�	ن ی, 

�، �E&Oهز+� 	+���	�در ��9 �", و �}=m و �	��، د �
	ره �ب روان 
� راه . 

از ��9 . ا�� »1@�س=ح	 +«���،  �ی� ا�=� ا+س	+�، ��ده را هA ز+�ه ��. ا+�ازد��

�O5� زاد، د���ا � ا�=� +<�د، �د��. �=�ا+�ز+�ه را ��. 
	ر ا�� ��گ،دی-�، +��=�9

��ازی�9 �� �
� �
 �+	�
س� و ��و ���ا��	د و ر�� از �J	ن  X=5� د و ا � ��گ	��ا


� ه�5C� *=5 ا��- ه��ز -زاد �د�� 	J�: ،ه�=����; و :Zش ادی	ن .  ��ا +�

�د�� �
 �� ���ن اI	�0 - واه� - زاد ا�=� ا�J� هJ�: A	 ای* ا 9	J
 	

@�و��� و 

�
��+	5
  . >�ن و >�ا ��ی�ار9 ����، :	 
� �� ��اد ��ار 

از ��اب و ا���ا�� ه�اس دا���� :	 �<	دا، ��اب در �ن ���	 و . �ر���ر���� و ����

��	&+	=
  .�"C� و �* و ریe و ��e و ��-Zخ 
� �� "	ن 
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� رو��	ه	ی� �� ��د�	+; >�Jه ��@	و:�، 
	 ��د�	+� �� در 3=;  �+�=��A� A ر


	 ��د�	+� �� :	���ن ��. ��	����، دا������ E=+ ن	ر و ��دار�	��، ��@	وت ��	����ر

�+�D :	���ن ��. 
�د 	
در ای�&	  	و و . ��	���� :@	وت دا���داب و ر��م و دی�"	ن، 

�زادا+� ���� �� ،E
�@�� و � �

� ز�=�"	ن��د+�،  �Cه:�س از ای�	ن ا+�از+� و �	ر "

زاده از 
	وره	9 دی�� ��د�	ن �9�O و �5	ل. را 
<�+� و 
C"���	ن و 
<%���O	ن

دی�+� �� ر��	ر ای�	ن، 
	 ر��	ر ��دم ���ی�� ��، در ای�&	 ��� �<�ه	ی� دا�ا+�fای�&	،


="�� او'	ت �<9��M در  ��� �b دار+�. ���ُ ��	���� ��ق ���� �� . �: �
و'�� 

��اه�� :�ا �5G	f +-�+�،  �ی� از دی�ارت �	د�	+��، ه=� ر+&� +�ار+� و +5���

���=>

@�و���، �"��C"	ن 
� �	+� �	ن، 
&	9 ای* ره�وه	9 دی��.  �M� �+�  
ّ
Z� ��

��
� �"�Cل �ن�ویEان، ه� �1 ا_	 �+	>%Iدارد، داو �را����� 	د و ای* هEری


� ه5=* ا��@	ء ��» رو�	+=�ن«���� .A"< ج	
دا��� 
� �15 و ز�	ت و �AJ ا�	م و 


J"�� +�ار+� ��n7 و د=>��+	ن ه=� +�ه�، در :�Jی� دوز�.  �
 Aا � ه �اه�M+ *=

  :زاده د��� رو9 �	+� �9�O  �ا�� و �هس�� 
�  ��; ��ا+��5	ل. 
�د

ا9 �	ش �}7 ای�	ن 6	ف  .��د+� �+� �=� ��ا9 �	ش �Zه	9 �	 هA، ��د را ای* -

�

�د+�و 6	دق، �}7 ای�	ن  ;G 7 وG .t%� ل  �دن	
 .  "���ا��	س +5�و

- �

�د �ی	 
��J +5�. ا��	س هس���ن �%7Gt و G; هس���، ا�	 و
	ل  �دای�	ن، ا�<�� 

��
:�ا+� 
�ا9 ��دت   ��دا��؟�دم، ه� E +=	ز9 
� ره�و و ره�5	9 دی�� +5�

 �&سA ��� �� ز+� � >�Yر زی<	 
�د؟

 دا��؟��]�رت ای* ا�� �� دnل ا�%� و اوّ�	 ُ>س, +5� -

- ��
�. در�� ه5=* ا	=
ادارش +� ای* �� و. ا+س	ن 
	ی� راه و �	ه�اه; را ��د 

���
 e�� .دارد���� ��ر��را+� از �س	+� اI	7Y0 �� ��� �0 ��د�	ن 3	ر

- ��ه	9 ا�	 ا � از �دم. اI	�0 ��ر��را+� �	ر ��
� +=س�. را��; هA ه5=* ا
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�+�  �
 ،��	
 	+�
ا�	 ا � ی, دا+"��5 و ه����� و �	�0 . ا9 '	
7 درf ا��دا+	 و 

7Y0 ,د در 3"� ی�&��	ز+�، �� ��را وادار 
� ر��ع و  ���	
 �
�	ز+�، وا9 

 .�	�5	ن

��M� راه �5� 0	دت ��ده و د��ار:�ی*  �ر 	ه �
�A . ه	 را 3"� ��  �ا��� 
�د+�

�=�
%"	ن ا'=	+�س . >�� 6<	�� در ا+�]	ر �	+�+�. �A ز�=* �", 
� 3	ی	ن ر	Y� در

 ;5�و�	ن و 
%��ش، ا��اج ��. 
�د، ا�	 ه=� �را�� +�ا��» �رام«�رام 
�ده �� :�J	 ا


�د. ا+�ا���دم را 
� :�س و و�"� �� f	��"و روزش و� b� . ��	-ه، ه�Kوی �


ا��ا�� . ��� �� +	�; را ��+	��  �ا��� 
�د+�ا��ا�� ��. وزی��� 
	ده	9 ��ی� ��

���+�، :� و �", +5���، و'�� ������	�� .���
دا����، هE=< �5 را از �=	ن راه 

ا+�ا�� را 
� ��زه ��ش و ��و�"	ن، . 
�د+����+� و 
	 ��د ��* ��ه	 را از ز�=�	+�

  .دی�39	ی	ن �50ت را 
	 >"5	+� ��. ا+�ا����

A+ا�+ ،	&+��	را+�، :�'m ��د+� :	  ای* �� 
� ی, 
	ره �ب ا'=	+�س �رام، >�� روز9 در 

دی�+�، دو �دم از دور . �رام و �	+�� �ی=�� 6	ف ��، از 
	د و :��	ن، دی-� �<�9 +<�د

�ب �� 9�� �
 ،���
� دوش  � �Yی	ی��'�:� ر�=�+�، 3=�ا �� �� و'�� +Eدی,. 

�Cنی	=� �ن ز+	��ه و  ���	=�
	 >"A و روی�  ��و �ن . �	ل، از �5	�, ��ق ا

�a=� رو9 و زاغدی-�9 ��د9 �=	ن 
ً

	 ��ه	 و :��	ل، +س<�	 ،A"< 9د و رو�
ری"� 
�ر 


� +]� ��هA ر��� از ��د�	ن  e+���=�  .ر

�9�O و �5	ل �
زاده ر�=�+� '	یt را ز�=*  �ارد+� و 
� ای* دو 56=5	+� درود و'�� 

�� و �	ر ��.  +-�یس���- ��&C	وا+� -�5� 
� ی�Cی-� .  @��� �� 	

�ا+��  ������ا

�ن زن �=	ن. دار+�=3 ���� ��د ���، د�O� �
�	ل 
�ا9 ای��C ای* دو �Gی<� را وادار  ;

��ا+&	م ا�0ا�A ��د+�«.  ��� و  @� �� Aهس� ��	� �C=+ن ز	ه5 ،*=Oای* . �* '�ه ا�

 �
��م �� e+��
��� او . »ژان 73 �	ر:�«ر�=Y� هA �� ه�5اه دارم، �=%س��� ا�� از 

�� 7�ّ 7Y0 +=س�را 	از ای* �<�ه 	ا+�+�، ا���.  
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	ز ز+����� ��د �O� ف ادب دی� �� ازZ� ،A9 ه�O�.  

- Aص%ح�* ه� s=�  AY=�
	 ای* ر ،A9 �=�از9 هس��O��ح�5 0%� ا��ی* 

��	ن . زاده�ح�5 �5	ل0%���اه5�  ،A	�Eاده، +� در�� +-@��O� ،Aرت ���
 *�

��	ن و  %س�	+A را ... و  %س�	ن و+=س�	ن ��ودم و �=%� ا�O	ر و �EG=	ت دی-� را�


�	n �5	 .  از �	ای*. �	ر9 ��دم��	���، ا�	 در ��رد +=س�	ن �M@�ه�5 ��

ا�O=* و ه �� '���د +5�
-�ی=� >-�+� 
� ی�Cی-� 
���ردی�؟ ه=� �1 :ص�رش را 

���	
 !ژان 73 �	ر:� ر�=t راه 

�C: 9�O	ن داد و  @�- ژان 73 �	ر:� - �ن ��د �=	+س	ل  �
��ش را 
	 ا���ام  :  

�9�O را +�ی�ه 
�دم، ا�	 او را �� - *�A��	�� .رگE
ی"��5ان د+=	 ا+���د 
�ا9ای* 

 . +	��	س +=س�

��و '�ه�  *M� :ا�O=* هA د+<	�� 

- ���+�  �
ا9 �3�=�، >-�+� ر�=t راه  "�=A؟ را��; را 
�Mاه=�، ه�5 ��:�ی* د+=	 

Cَس�� را 3=�ا ��دم. ر�=t راه هس���
َ
� tی	ری, ای* '	ن دره :�دا+س�A ��. ا�	 �* در 

ام  �ا��A و ن را 
�دا��A، رو9 �	+��. راه5	ن 
� دری	�� و 
	ی� دل 
� دری	 زد

e�����	ر:�  �� ��
� �b ر A+	� دا�� ،�����9 دری	 �"	+�م، �3رم در �
ه	 

A+	"C
 	J�: ن را�
Eر �ار9 . ر�=� و +-�ا��  �� ،��� AC5� ��از �* ا�	زه ��ا


<=�=� �* >�Yر 
Eر �ارم... اش دادم��دم و ا�	زه ...! ����e ا��:	���ن �6ه	 

�
	 .  �ی�در�� ��... ��=5�A	�� ��A=�� ...ن را 
	 ی�Cی-� �75 ����  	�

A=س�=+ Aو ه��ز ه Aی-� ��ر +<�دی�Cی ...Aدی�� zح
در ... در �=	ن راه زی	د 


PO� �س	7w ا��6� ...�PO

� :�ا�t ر�=�یA... �	ندر  . A=�� zح
 ��"=

	ی� 


� �%�:	 ��ف Aی	و روده�� . اش 

OI ��M>� �:ر	���=9E زد و 
�  @�	ر I	ه�ه ا�Eود��:  
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- �� ��ه	9 ای* =%0	  ��Mره 
� �=%� و'�  nزم ا�� �� ��ف.  �ی��ر9 را

 �رد، ��  �ی�� ��ا�	 �ن >� �5<�د +=س�، و'� ا�� �� ��. ام ��و رود�%�

 . �رد+5�

از . �ا9 
� او زد و  @� 
	ی� از دری	 
-�ریA، ���� +=س�، n�I+� ا�ا�O=* :��'�ه


�ا9 ��دش، �U@� دارد ،Aزدن ه 	دری �
  . �Iف دی-� 
� دل 

  :زاده �3�=��5	ل

 . دا+�؟ �	ی� >�	ن دوِر دور +<	�� �� و�"�; را دار9از �&	 �� -

 �ی�، �=%�  �"A هA دارم �� ��1ِ دا+A؟ �* :�J	 �3[ �1 +�ارم، ِ� از �&	 �� -

����5J	f ا �%=� ،�� .راه5	ن 
	ز "� +�ارد. ایAا�	 :	 ای�&	 ���ه. دور ا


	 ا+-"�	+; ا�t �	وری* را +"	ن داد و 
�  @�	رش ا�Eود �O
:  

��	ب ���� -� ،��=

=	ی� 	� 9�� �
��	ب . ��اه� I%�ع ��� و �
� 3="�از  Aه 	�

��Aدور ... روی e�����ن �Iف �� هEاران  �
در�� ا+-"� ��ا 
-=� و 
�و 

���+&	. 9 زی<	ی	ن را، ا
%=1 را
=�A، زی<	ا�	 �* از دور ��... ا ... 	&+� ��در

��
=�=�؟>�Jه زی<	9 او را +5�... د'� ��=�. +"س��، ���]� �	 

زاده 
� ���� �5	ل. زاده و �	ر:�، ه� >� >"A دو����، >=9E +�ی�+��9�O و �5	ل

�@ :  

- �� ��
=�A�* او را ��.  �ی��ر9 را. 

- A�@  ...؟A�@-+ ...��	&+� ��n A"� 1�ِزم . :�ان دی�	د9 +5�0
	 >"A. در

�5	 �M%�ق ��Pت . 
=�=��5	 �	ی� +5����O� *� A"� 1�ِ . ا��. دار9


	ری�O	�� هس�=�، �* �M%�ق �=U	ن ...A1 او هس��� Aن. ه	��. ی	
A:� ��او را 


	ز ا��. ا�	 �AJ +=س� Aا9 ��1 ی�'�ر ه�
��أت دا��� 
	�=�، . راه 
� در 	ه او 


� او �
... ه	 :* در ده=�
� ای* ��M�. ارزده	ی; ��، 
� :5	م ��M�راه=	
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 .ده��س� �� �=	ن راه وا +5�... ر��؟دا+=� >� �س� 
� �Yص� ����

Cَس��، دری	 را 3"� ��  �اری�ا�	 �*  5	ن +5� -
َ
� tی	ای* ' 	
 A�� . 9�=�"+ 	ی�

�ن �"�� ���+�� �Cس�-	+� �� 
� �Yص� +��=�+�؟ 

- 	U=� 9�� �

� �Yص� ��ن ��ا �  ،���� . ر�=�+�ر

�Cس��، دل �=� �� - tی	ای* ' 	
 ،f	�5J� . ��اه�:* دادن 
� ا��اج 


	 ه5=* . �* ای* دل را دارم.  هA دل �=� دار+�- 
س�9 ا
%=1 �3	ه��ه -��:�ی*  -

A=+ا�
��9 او  �
 tی	س�. '=+ Aره دی-�9 ه	+�ن، . >	+"س�*، ���]� � 	در ای�&

 .:�س را ��	ر 
-�اریA. ر هA >��	+�ن، راه و >	ره +=س�ا+-"�	ن را 
� دو

�ب �"	+� و رو9 �ن �3ی� و ��ارش �� 9�� �
�	ر:� هA . ای* 
-@� و '	یt را 

�Cس�� �3ی� tی	رو9 ' �
زاده، 
� Z0�� وداع �9�O و �5	ل. د+<	�; را  ��� و 

  . د�� :C	ن داد+�


�وی� - 13 .�=� �
 �@� .5� �� A=
	=

=A و  
<=�=�A	ی� راه� 	=
 	&+� . 	 را در 

- n	

� �=� ی�O� >�؟ 
�aی�  �@�
� �* ا5�0	د ��=�ا � ��.  ،�=��: . 
ً
'�ل ... ��5	

��Aن... ده	�5+	��

� �Yص�  . 

�	ر:� ه9��M>� A زد و  @�:  

��أت >J	ر +@�، >J	ر 
�ا
� ��أت . 
=	ی=� �=5J	ن �	 
	�=�. ا�O=* ���� +�ارد'�ه -

�� .ی, +@� ا

- �
� >J	ر +@�. �� ای* '	یt �	9 دو +@� هA +�ارد �� .>� ر


�ا��	د، و'�� '�ه �%6	�Z
��ی	د زدا�	 :�دی��	ن  *=Oا�:  

- ,
	< ...,
	< ...��=C+ 1�ِ 1�
� هA ��. ای��Yر ِ A�	� 1� 1� . ��رداز 

�6��
�ای"	ن دی-� �+	J

� رو9 '	یt . +5	+�ا+�ی"=�ن و :صA=5 و  �0�� 	
ه� دو 

ای�&	 >J	ر ا+س	ن 
�+	، دل . 
	 3	روی� �� �ن ��	ر 
�د، '	یt را از �	�7 را+�+�. �+��3ی
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�Cس�� 
�د+� tی	ار '���+	ن را ��. 
� دری	 ��aده،  �� �5�	� 7Y0 ه� 	دی�، از ا�


	ز�	ن �� ��	+�U� �ا��ی��	دا��>�=* � .  

�
�ب �رام و  ،*�	� �
��	ب در�"	ن، :	
�	f. ��ج 
�دا
��ا ��� �: Aه �ی	��  ،��

���="M
���	ن �3واز ����غ. n	
�5	ن و . ��د+�ه	9 دری	ی� ��ب دری	 �}7 �ی=��، 

ا9 
�د، ��]�ه. دی�9ه	9 د+=	 را در �ن ��:5	م ر+e. داده	9 �	�7 را ا+CO	س ����ه

  . وار
س=	ر زی<	، 
	ور +�Cد+�، ا�س	+�

زی<	ی� رو9 او +=E در . �"=�دا�� و ��ا�O=* در د�� 3	روه	9 '	یt را ا
��ا '�ه

�%=M��5+ ات�=&� .  

�	ر:� ر�=� �� او هA او�; 
� ای* '	یt ا5�0	د  �
 �
�+ ،�� ���و'�� �س�� و ��


� ��J . +�ا�� ،m�	M� 9�� �
 ،���  ��13 از او �9�O 3	روه	 را در د

 و ل��ا+&	م +�
� �5	. را+��"	+� و �ن را 
� 3=; ���س	��:"	ن ��
ً
Z6د �� ا�
زاده 

 7J� ،�=�
� �Yص� +�Mاه� ر E د �� ه��
 *i5U� ،د +�ا��	ا5�0 tی	ای* ' �
 
ً
ا
�ا

,>��دم. :�ی* ��ج، واژ �ن ��اه� ��ا�� در او�=* و  	J�: ل	9 ��3=	ه


� ا'=	+�س �<=� >=�ه ��د�� �=g6 tی	ای* ' �� �+��
>"5	+; را . :�ا+س��� ا�=� 


س� و در دل �����@  :�+ ... Aا �ه 	ا� ،�=�
� �Yص� +�Mاه=A ر ،���ح	ل ا

�� 5	ن +�0� �J	دت ا��، �J	دت در راه ا
%=1، از 0س�G . 7ق  "�=A، 0=<� +�ارد

  .:� ا��هA �=�ی*

،f�+ه�ا :=�ها f�+ا�ری, �	. ��و :  �ی	ده	
 در ا
��ا �ZیA، ا�	 
� زود9 :�� -

 ا
��ا 
	.  وزی�ن  ���-و��ی�
ِ

�� ر�=�+� و ا��اج f	�5J�ری, ا�	 
� زود9 
%�� و 


	ر واژ �ن �� و ���	ن . '	یt را �}7 �3 ��غ 
� ای* �Iف و �ن �Iف  �دا+�+� ��<

���ن �ویEان ��د+�. زی� �ب ر �

	 ی, . 
	 ز��5 ��اوان �ن را  �داد+� و ��د را 

�ویEان، د�� دی-� را در �ب �� �� .  �دا+�+� �� 3=; رو+�د
ُ
n�5O� Aن، ا � ه	ا+س

e�J+ ن���ه و ه	 و واله	 و ����دل 
� دری	 زده 
	�� و از ��گ +����، از 
ُ
ه	9 
س=	ر  
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�� f	+�U���  �م 
�د، �+	ن +� از ���	، �� از :�س، زی� �ب . :�
ً
�ب دری	 +س<�	

ا�	 ه� . :��=�+� یC� از �ن در+� 	ن دری	ی� 
=	ی� و در �	 
<%��O	ن��. ��زی�+���

���:�� *�Mری �
�+	ن دل 
� . ���، و'�� n�I+� ��د، ر��� ر��� ��وع  �� ���
� را

�9�O �=�از هA �� دل 
� دری	 زده 
�د، ی, 
	ر �ر+&; را رو9 �<� . دری	 زده 
�د+�

  :'	یt  �ا��، ��ش را هA رو9 �ن و 
� ی	د ��ز+�ش �	�^ �=�از ز�E�� ��د

��"�E=��
 �I�� د	

	ز 
=�=A دی�ار ���	 را
	�    �Cس�-	+=A، ا9  �� �  
   

�9�O  �ش ��ا داده 
�د، 
�ان ا�Eود'�ه ��E�ز �
 �� Aه *=Oا� :  

- A>%I دت	J� �
��ز+�ت �	�^ را  Aار �* ه�-
: 

  �b :	ری, و 
=A ��ج و  �دا
� >�=* ه	ی7
  

  7�	�  ه	 �&	 دا+�� �	ل �	 �<C<	ران 
  

� زدنو'�� ای* >C	�� را 
a	ی	ن ر�	+�، ��وع ��د، �هس
ُ

G b� زی� ،��:  

�رام«+5=�ا+A �� ا�A ای* ا'=	+�س را  - « �
 از او�; �Eg ی	
ً
 �ا��، ه��� 
�د، ��5	

  .��رده 
�د

 1a��ن :C=� داد و و  �
�Cس���  �ا�� و ��ش را  tی	ر+&; را رو9 �<� '�دو
	ره 

� زدن ��د
ُ

G �
  .��وع 

 را 
� ای* Y0%�	ن �&	 ر��؟ >�ا �	.  ا��3=���داناش :Yص=� �5	 ه�5 -

دا+س�=� ای* �@� ا+�ا��=�؟ >�ا ا�س	س �س��i=� +�ا��=�؟ �5	 �� �� ���	ر9

*i5U� ل راه	د+< �
 ای* ه+�U� �5	f ا��، >�ا ا��=	ط +�Cدی�؟ >�ا 
ً
Z{� ،9�:

 ��ری�؟:�9 +-"�=�؟ 13 
� درد >� ���"�� 
Eرگ

�� او >�	ن G=����]�ه 
�د، �� ای* �� ��د +5������	ر:� . ��� >� 
-�ی��دا+سای* 

��OI ن دو د � ا+�ا�� و� �
زاده 
� ���ه ا��	ده، '	ه '	ه �5	ل. وار >"C5� زد+-	ه� 

  . ��د���ی�، 
	 >�	ن �6ا9 
%��9 ��  �ش �	ه=	ن ا'=	+�س را َ�� ����

  :ا�O=*، �5� 0ص<	+�'�ه
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�و 
�ا9 +��
�ا9 >� �� - ،9�����M
 ،ی	، +�ای* در! G=�ت هA ��ب >=Eی�. ات 

 ا9 ا�5; را �رام  �ا��؟
	��� ا�	 ��ام �دم 7Y0، �<=� هس�،ای* ا'=	+�س

f	��"+�س و�	ا��اج ا'= A� A��� �:�"  . �� ��
� ی, 
	ره ر <	ر ��ی�9 هA در �

�� �:n	
�ب ��
�د و و'�� 
� 3	ی=* ��ازی� ��ا��اج را  m� �و ای* �� ا+<�ه ��	�

دی�+� و ه� ��ام  5	ن ��3	+� �� ی�Cی-� را +5���Cس�� را >�	ن �>J	ر �"��

  .ا+���د دی-�ان �Gق ��ه��

�

� :�ری[ از :�س و واه�5 ا��	ده . +]=�9 +"	ن داد+�ا�حt واn+ص	ف �Y	و�� 


�+"	ن از �ب ��ر ه=�. 
�د+� �� �+� ا�س	س 3"=5	+� +�ا���� در �	�� �� �3

 ��دری	 >�	ن �س� و �ح%�ل ��ه 
�د �� دا�� 
ً
Z�	د�	��دا+س��� >�� دی-� +5�. ا

، دی-� 
� هE=< �5 0	دت ��ده 
�د+� و از +e�J و ا+� روز ی	 ه@�� و �	ه در �ب�<	+�

�5+ Aو وال ه ���=�+�، '�ه���:�� Aن ه	"C%g%G �ه	  *=Oدادا�.  

�را�;  �ای=� �
�ب ا'=	+�س هA از رو ر�� و  �����وع ��د+� 
�ا9 ی�Cی-� . ر��� ر

 @�، ���ح	ل 
	�=� �� از �5	 �� +@� �C	ی� ا�O=* ��'�ه. ��ای�  ��دنص�'

 �Y��ورد+�، در رأس �+	ن 0%5	ء  Z
��م �ن ه�5  �
+�ارم، در �	�� �� 3س�ان �دم و ��ا 


�دم �� از 3"� -ا�O=*  '�ه-�� و �*  �� ه=� >� ���	ن +5�-و ا�6ل و �Zم  

�+	ن :�ری1 �� �
�+	ن -» _O=@�« ی�O� ی, -�� �� �* �"	ن ����. ��دم�3ده   �
 

�	ی� هA از رو9 . ا�	 ه=� >=E +=	������ و ا
%� و +	دان �	+�+�. ده�درس ��

�
�ن  	
  .ر�5� 
�ی�+��س	دت 
�د �� ��م را 

��	ب :	
	ن و ��زان :	زه �در یC� از 
	��ادان �� از 
	د و :��	ن و ��ج دری	 �<�9 +<�د و 


	n +"	ن داد و 
	 �6اO_ 9=@�  @� '�ه،��د ��I%�ع  �
  :ا�O=* ا+-"�; را 

�ب ��. +-	ه ��=�، �ن 
	G�� ،n	ن دری	w� را - 7�	�دا+=� ی�O� >�؟ ی�O� ای* �� 

�ِ� �=�، 3"=5	+� +�ارد...  @�A. دور +=س�
َ

Eرگ. +-@�A؟ ا ����د، دا��=� �5	، 

+-@�A؟ �� ا5�0	د 
� �* ... ؟A-@�+.  �ا��=�دادی� و دا��=� ��ا :�J	 ��وا ��
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 3"=5	+� +�ارد؟


Eرگ ��
=�� ا�	 3=;. ��د��د، >�	ن 
%��، ��  �ش �	ه=	ن را �� ��'	ه '	ه ای* 


�د'�ه ���<E و ���� +5	ی	ن ��از �ن ��ا+�. ا�O=* در �k	�� ،t��� ه	9 دورد�� ا

  . زدو 
�ق ��

�	ر:� ��ا�� '�ه��  :ا+�ازدا�O=* را د

��اب هA ه�U�=5ر ا��. i5U* +<	شزی	د � -. 


	 �<��M زی<	ی; 3	�s داد'�ه Aه *=Oا�:  

- ���ب ا �ِ� .+� �	+E0 �+ ،AیEم، ��اب +=س�، َ

دی�+�، �ن >� را در �Cس�-	ن ای* 
�د �� ���� '	یt را دی-� +5�ا�س	س ای* �"��

�� �����
�+	ن ���� و  9�� �

�د ��  ���<E و ��م دور د �k	�� ،�+دی� 

���3="�از�	ن ��. f�+ا���+	ن +Eدی, �� و در ���G"	ن  � �
 f�+ا . �UO� 9�


���C��� ن	س �س�"Z=  و ��	>��  .��ده	9 

***  

 9�� �
Cَس�� را ره	 ��د و 
َ
� tی	دی-�، ' ���� �=1 و 3	ره، 3=; از �ن 	>� 	
 9�O�

�=��
��� و 
Eا+� در��� و ز�=* +�5	f را  �C"�.  

�&�ه ��. 
�ا
� ��او+� �&�ه ��ددی-� +<	ی� در  - �� ��. I%<�ای* ��ز�=ِ* زی<	


� ی	د �ورد'�ه. �ن �� دی-� هA د+<	�; را  ����� و >�	ن ��د+� *=Oا�. 

��ا�� �J	ن زی<	�� و �	 '�رش را +5� -A=رگ. دا+س�E
 ����د از �* 
	ی� ای* 

�-Eار 
	��� �� د+=	 و ز+� � را +"	+"	ن دادم	a�. 

***  


�دا�	 را �+n�I Aه �C"� ل د. ه	g��ا+�ا��� ��دم ور در �ن +EدیC� ه	 
� :%5<	ر 

ه	9 ا+�ا��� ی	���� و �@;روه	��J� 9 و ده	 ر�� و �<	ساز �=	ن ��g	ل. 
���رد+�
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� 3=; ��. +=�5ار9 از �ن �=	ن 
�دا���� و 
� 3	 ��د+� ���
� �س�� و �� ،����ر

از دور دی�+� '%� . �	 و �ن ��ی; ی	�	+	�� 
�د��ز�=�� ر�=�+� �� ای* ��ی; �=Eو

�����ن 9��%
 �
3=�ا 
�د �� ای* هA از . ی	�	 را �� �<	ه� 
� '%� د�	و+� دا��، ا�	 +� 

�'	
�=* ای�&	 هA �	+�� ��ه د�	و+� از 
	n :	 �=	+�. ه	���	+�ه �:"@"	ن�
اش �a=� و 

��دم ای* دی	ر، در . ا9 ��3=�ه 
�د '�Jه-و از �ن 
� 3	ی=* �",،  �w�، دا�* دود9 

���د+�دی�+� و �ن را ��ای* '%�، '�رت ��ای� �� .  


	nی� �� ��در �=	+����دمه	9 راه،  ،���>�Jه . دی�9 �� از ای* دی	ر +<�د+�ه	ی� ��ر

���
�� 	�������	ن  .�� �[+ �
 n	
ر�=� �� �%س� ��:�ی* و 3=�وان ا
%=1 در ای* 


	nه	، و �CدیE+ *ای���3�=�+�، >� ��5C� در �	ر ا�� �� از ��د ��. ه	

�'	I و �M��	،�%س	ت در ��	tI دورد�� �� راه; ��
� Eار  ،��و �"��ه ا

 @�، ای* ه�5 ا��ار 
�ای�	ن ه�ی�ا  "��، ای*  هA ه�ی�ا ��اه� �9�O ��. ��د��

�	ر:� 
� �=	ن  @�	ر �9�O دوی� و  @�. ��:  


� 5	ن �� - A�� �����
	�� �� از د �I	� *ی�

	nه	  n	
 Eار9 �%س�، ای* 


س�-	ن در ا�	ن 
	�=�A<�ه3="	+� .���
دار+�، �+	ن >"A دی�ن  زی<	ی� +�ار+�، '�5 


	nه	 
=	ی������، ا�	 زور�	ن +5�هE=< �5 را درب و دا�Gن �� ،n	

� ای*  ��. ر


	nه	 =� +5�
-�ار ه5	ن 3	ی=* 
5	+�� و ��د +�ا+�� �� ه n	
دا+��، 
� ای* 

�5+�� .�	+�در '�O >	ه 
	'� ��. ر


� ه� �6رت، ��:�ی* 3=� ای* �"ZCت راه و ��ه و دری	 را 
� :* �	�=�ه 
�د+�.  

. ��د��	�k ا�Iاف >�	ن �Iاوت و زی<	ی� دا�� �� �س�-� راه را 
=�ون ��

ه	9 دور �	ور  ه5	ن ��ز�=*ه	�	ن از�=%�. ر�=�+�ه	 ��ج، ��ج ��ا ����د�	+�


� +]� ��ا�	 �A +<�د+�،. 
�د+� 	������ه و �=5	ی"	ن  ���	
�+J	ی� �� از �=�رو9 . ر


س=	رP� 9	ِر �%س	ت 3=;، ه��ز ��Pر +�ا���� و ی	 ��M� راه ه��ز  ���هA ر


�ا+&	 +��	+�ه 
�د�	ن .,+	U=� 	&در ای��� 	9 زی<	ه���C� 9�
ه	9 دی�9 �� 
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�	>��
	ز، ��  =س�ان ای* �� را از �ن. داد+�� و  =Zس �� �'�� ،���� ��ا در ��	ر 


� �=	ن �6رت زی<	ی"	ن �ویEان 
�د �� ه� 	ه �	��. ��د�� E=+ ن	ی" ه	ی� از ��

. دادداد+�، 
�ان �%�ه و ر�0	ی� ����ز ��ر�س	ر�	ن را 
� ای* �� و �ن �� :C	ن ��

3
��� از �+	ن �Zه, �=@��� دا����	ر>�ه	9  �
�	ن هEار ر+e دا��، �	��. ا9 

���ر�=� 	ن اه�اء  %� در د�� دا���� �� 
� �P	ر در �%س� و :	زه
="���	ن د

. ر
�در�=� 	ن ��ه	 �س�-� راه را از :	زهر
	ی� ای* �=U	+,زی<	ی� و دل. ��د+���

*=%O+د�

�داز  7 هA زی<	:�.ه	ی� �� 
� 3	 دا����، 
س=	ر زی<	   . ���رو9 هA ر


�د+� 7
ُ
�	ر:� و '�ه�9�O و �5	ل. از  7 هA زی<	:�. ��د�	ن   *=�D5زاده، ه ،*=Oا�


� یC� از �	��'�ه. ��	�� ی� 
=P	 دا����در زی<	ی� *=Oای* ا� �
 1a�ه	9  7 و 

  :زی<	روی	ن +-�یس� و+]� داد

�	 :�e +=س�، :�e  �ی�� >"A ای�	ن :�e ا��، ا��! 
<=�=� >"5	ن زی<	ی"	ن را -

�� �[+ �
�ی�، 
�ا9 ای*��+-	ه"	ن :=�9 ا�� �� از '%b ا+س	ن . �� �"=�ه ا

د+�ان +=س�، . 
� د+�ا+J	b:�� 9 و �a=��	ن! +-	ه ��=� 
� �<���M	ن.  �رد��

>�ا . ه	�O� 9و���ای�	ن �=U	+,. �	ن را 
�-�ی�ایس� از ��واری�، >�Jهر���


س�-	ن +� :	 3=�وان ��Pت ا��ی� و �ن 3="	+� �<�ه3=�وان �=U	ن >�=* زی<	:�

��ی�ه�ای�	ن . 9 ��ا9 دی-�9 هس�����ای�؟ 3=�ا��، �=%� 3=�ا�� �� ای�	ن 

و'�� ای* زی<	روی	ن را .  �+� دار+� ا
%=1- +� ا��<	ه ��دم -+�0� زی<	ی� ��ا �+� 

���
 ،��=
 :اش��&	+� +��Cا��� و 
� ی	د ای* ��Oا��=	ر 
� ی	د �9Z رو�� ��


=	ی=�، 
=	ی=��ح<�ب ه5=*    !ا9 '�م 
� �[ ر��� �&	ی=�، �&	ی=� ��	�.  

�ر+&; 
� I 9�%J3	ه�ه زد و 
� ����  @��5	ل 	
  :زاده 

ا+�ام ای* 
س�-	ن +��� و +=	ی�� �� 
���اbk  @�	رت 
	ش �� 
�  �ش �<�ه -

��	�7 ��+	��a
 ��Z� .ه	 �&	ب و +Y	ب ا


� 3=; ��ه� >J	ر + Aه 	
 ،�@����7. ر
ُ
ا+-=E ه	 و  =	ه	ن، د��
	 و دل�ب و ه�ا و  
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ا�	 دا��� و  س��ش �	خ . �; ذرعدر �=	ن راه در��	ن 
Eر � 
�د 
� ار:@	ع �3[. 
�د+�

��. ��دو 
� "	ن، از >7J �3&	ه ذرع هA :&	وز ���C� د از�
ه	9 ��ا���	ن �3 

�� ،�=a� e+ر �
��. 5	ی7 
� �6ر:���<	�� و  =Zس، �C� �� ،ر	
ه	ی� >	ق و �3


� رو9 ز�=* ا��	ده و ری��M،  �ی� 
� :	ز � 
�ف 
	ری�ه و ه�5 �	 را 3ّ�ه Aن ه�ه	ی� از 

�=* ��ده 
�د�
>� زی<	�� ای* د+=	، ا � د��5	ن : ��دا�O=* زی� �b ز�E�� ��'�ه. 

�ان ��ا، ا � >� زی<	روی�� د��... اش �س� +�رز+�زاد 
� زی<	ی��د��

�=5	ی"	ن، ا�=� +a	����<�ه3="	+� �
  ...  �	ه ای* �	ه�وی	ن >=س� �� . 
س�-	ن 

�5+ ���
=* راه �	 �k	�� �ی	از زی<�� Aه �و+E� ،����در راه� �� 
� 3=; . ی	

�دم�� ،����
���. ر����ه	9  �+	 �+� 
� 3=; ��ر�� �[+ �
 	���3=�ا . ر�=�+��	ن 

	"�
�د �� ه�����ا����، :	 دی� +"�ه، 
� �� � ��. ن 
	 ای* >J	ر :*، یC� ا

�+�� t1 و . ��:�ی* �%ح=%
:5	م ز�5	ت راه، 
� ���� در ای* �%س� و زی	رت ا

  .ارزی��"m ا��ار +�ی* ��

***  


�د. >� �=�ان Z� �3ل و �<�و:� X5� ،ن	"O5� د+� و�
��5ه . �=�ا+� �� ��:�ی* 

����، �� ه�ای; ��د 
�د و ��:�ی* ا�س	س ���	 دا����، 
� ی	�	 را�=	+� �<	ل 


J	ر��	ن :<�ی7 ��ده 
�د+� �0�+ �
ه	ی; ��3=�ه 
�د از دی�ار و ���ن. +�0� 
J	ر، 

���Cس�Z=  و ��	>��در �ن �=	ن ا
%=1 رو9 ��-� از ��1 �	را +"س��، 
	 . ه	9 

�Eو+� دا�� Aل  ���� ه	از �5 �� �ی	زی< �ق . +�0�G ن	ب ه5-	و ا0& �در �-@�

���ن هA ����ع ا ��� �UY+ و �ی	ی� زی<	J+ �� .�� �� ر	
 @�� �� دی�9، ��ه� 

��ر�=�ن 
� ای* �� زی<	ی�، از �t ا��5Y هA . ای*، :�J	 زی<	ی� +=س�، �E&Oه ا

���<	ن �D�G ا
%=1 را �� . �ن را �� +�ی�9، 
	ورش هA د��ار ا��. د��ار:� ا


� . دی�9�� ��:� هJ+ A	ی� ! ا9 �-@�� @��،
	 ��د ��. �����ش ��دیe ه�

ا�س	س . ���=� و :�، ا�س	س ه=9E و ��Jت +�ا����ر9 دیe ه�س ��. +�ار9
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��C و روا+� �J	ر �� �
 �� ����� و �Y	م ا+�ازد و :� را 
� 3=; ه�ای� ��ا���ام ا

�9�O ی	د�5	ل. �"	+�ات را 
	n ��ا+س	+� �
�ور9 ��د و زاده  t�
	 او :�ا 9�O�

:�ا+� 
� ��Jت ا+س	+� �"=�ه ��د و �	ی� هA ا�س	س دا�� �� ه�س ا+س	+� ��

ا�	 . :&	وز 
�ا+-=Eد، 
� �	ره	ی� وادارت �	زد �� 
	 ا�Zق ا��5	0� ه�M5ان +=س�

���

-�رد، :�J	 ا���ام و ��	ی;  �%=M: 9	از ��زه �، و'��ی	دزی<E=-+و ای* از . ا

: �'Zه=� ��ز ا��وز +5	ل. ���&	9 و �5�O���	ی�، زاده �� ه� دو در A%0 زی<	ی�

�ن 
�د+�، �� ای* زی<	9 زی<	ی	ن، ا��J زی<	ی� +=س�، 
%�C ��ا9  �
ا��	د9 دا����، 

��در وm6 ای* . از ای* هA ��  ����، ��ا9 ��ای	ن زی<	ی� ا��. زی<	ی� ا

  . ی	����� ا��	د ز
	ن 
�د+�، +5��س��� و 
	 ای* �ه	9 
="�� و 
9��J ��زی<	ی�، واژه

������ �� ��دم �ن ی	�	 
� Eار ��>� ��ب 
�د �� �%س� ��:�ی* ای* 
	ر، 
� دا��� 


�د+� 7w	' �م ��ای	Y� ;ای�

��� دی-�، 
� :�ری[ رو9 ز�=*، ا'�ا�� �� از . دی	ر 

A&0 ،�+زا ��و  ی, J3%� ه	 ه	 >J	ر زا+� ، �0ب ه5	ن دی	ر 
�د+�، دو زا+�، ه��وی	ن 

 	3��
�د+�، 3	ه	ی"	ن  ��+-�. +"س���:��	ن  ���ه	 �� ه��ز رو9 ز�=* +"س�* ی	د +-�

�ر+[،  	ه� 
	 دو د��، از 3"� 
� ز�=* :C=� ��. رو9 ز�=* دراز 
�د 	
. داد+�  	ه� 


�ان  ،���
�د+�، �O%�م +<�د از �&	 3"��  � m=و +ح m=g_ ر	س=
 �� Aدی-� ه ���


�� �=C: +داد�.  

�+�D �=	ن ه5-	ن 
�ا
�، ا��=	ق ��اوان 
� ��=�ن  @�	ر �=U	ن 
�د �� زی<	9 زی<	ی; 


� ا+�]	ر�	ن +-�ا�� و در �	�� �� 3ِ . ��	���� �� ��"=
 E=+ ن	U=9  ٌ�ه�	ه

���C� �� ،ف�
�M* ��د ه	9 ��<	�� و  =Zس، �	+��  �

	ری� �G	ز :  


=; از ه� >=9E ��ا��A از �9�O و ی	را+;  -a� �C"� ای* راه �� A�� 9ارE-�	

3=���� ��ر �� Aا����، د��  ��زد �� ای�	ن از 3	  و دری	، 
	د و :��	ن را 3"� 

 �=%� �س�� و ����� هس���. +=@���
ً
	5�� n	�.  


� �=	ن  @�	رش دوی� 9�O�:  
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-  A�� ار�C: ره	
�� �� :� دار9 :  
-�ار  @�	رم را �� 
	ره	 :ح�ی%� دادم دو	U� *ای

  .ه	 
Eدای� ای* 
"	�� �� :� دار9 هAG �5/ ه	 
@�ی<�  دله�5 

�
  :@�	رش را ادا�� داد  ا+�ا�� و  اوا
%=1 +-	ه� �	د�	+� 

���ه - Aد ه�  �ز�=����یA �� ��د�	+; 
� ��ای	ن  �+	 �ن، 
	ور �	 ای* 
	ر در 

ا9 +=�و و '�رت ه� ی, از ای* ��ای	ن �ح�ود و ه� ��ام در ز�=�� ویKه. دار+�

�� و �ص	ر +=س�، �ح�ود ا�� و '�رت ه=� ی, از ��ای	ن 
�. س��i=� دار+��


	ور ای�	ن در . ا+� �� '�ر:"	ن را از د�� +�ه�� ��ا�"	ن در �"C5; ای*ه� 

 	ه ی-	+� و �t%U +=س� و در ��Y=Y ه=�. � از �J+ �Y=Y@�� دارده	ی ��د هس��

�� �[+ �
 t%U� �� Aه 	&+�
�ا9 
��� +س<�  ،����Y=Y� هA �� �5	 . ا��ر


� '�رت �t%U . ��:�ی* 
�ان 
	ور داری�، �t%U +=س� �� 	J+�در �5	�0 ا+س	+�، 

�ن �
 ،�+�Y�O� �Jدم ا�� t�	� 	J�: �+ �+ارواح و ا+� �� ��او X=5� t�	� �� ،ا��

�5	ن و �Hا
� و �=	رات 0	�A هA  5	ن ��. ا��و ا�س	م ز�=* و ز�	ن � �� ����

��ی�;، ا
��ا از ا��Uرهه	 	+�ا�س��، اواز � �
ه	9 3=; از   و 
	وره	9 ��
�ط 

��
%� و �%�ا+� ری"�  �	
ادی	ن :��=�9 ای* . :�رات، 
� ویKه از ��Y�Oات 

�	���� و 
� ا
��ا�"	ن �"	+�+� ا��Uره t%O�� د�� �
در ا�	دیz . ه	 را ر
�د+� و 

ه	 را روز   ز ��<�، ��ه�ی� �� ��Pت 
	ری�O	��، ز�=* را رو �س%5	+	ن >�=* ��

��ی�+���ی�� را �� یC"�<�،  =	ه	ن را دو��<�،  �
��<�، +�ر را >J	ر��<�،  ه	9 

�5	ن و �=�ا+	ت را �3&"�<� و �1a ��ر�=� و �	ه و ��	ر 	ن را ��O5 و ا+س	ن را �

��ی�� �O5� ز	ی�; . 13 از +5��� �ی�� و 3	�M� +�اد+� ا �  ، ه=� +5�ز�	ناز 


� ه� �	ل ��.. . ��<�، یC"�<� از �&	 ���– ای	م ه@��ز�	ن +<�د،  	
 t� 	ی� �=��3

�+	+� ا�� �� ��ا را ی-	+� ���+�Y�O� �+ار ��اوEو��د >��ی* ه �
. دا+�� و ی	 


	 ه=� ��ا�"	ن +=س� 
ً
	Y%U� ،t� �� *ای *� s�ا�	 �+�D ��رد  �اه� . 3	

�
در دوران >����ای� ��ن �3��� و ��ر�=* �5	 هA هس�، ای* �� در دوران 
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�� :	 در ز�	+� �� 
	ور 
� ��ا9 ی-	+� �	 ا��	د  �	ه ���5، ری��M ��ه	9 
�ا+س	ن

:@	وت دی-�ش در ای* .  ��ن ��اوان ری���M- �حj ر_	9 او -�� 
� �	�I او 

�
 X�د �� در ��ا�
 Aه 	J�: ،�ای����< X�و ��ا �����	ی;�3�
ه	 و  ای* 

 ��او+�، و��د �	ر�� �3��;��ای�، �	 در �	��O :,ا. ��ای	ن ��Uح 
�د

��	ی;دا+�� �� ی	�� و ا��وز ه�5 ����ا�	 �3��; ��ی� . ، ی, ��9 ا+س	+� ا

bY0 و �ا+�=���:@	وت دی-�ش ای* �� در ��ا�X . ا��	ده و ZY0�=G+� ا

���� و ه	 ز+� � ��>����ای�، 
	ور ا6%� ای* 
�د �� ��او+�ان در �=	ن ا+س	ن

. ��ددر �	��O ا�J=�ن هA، ا
��ا، ی�Jه �=	ن '�م ��د ز+� � ��. ا+�Eی� از �+	ن�


Eر � 
�د �O�	��5	+=; داد+� و ای* ��د �
�د+� و �Y	م  n	
. ا�	 او را 
��ری[ 

��ی�; ه� �+�D را �� در 0	�A هس�� � ،�+�+	��5	ن ر� �
و'�� ��ا را، از ز�=*، 


�د ی	 +<�د، 
� او +س<� داد+�.�
 ،;��s �	+�+� ��، >-�+� از +<�د،  
�ی* �3	3

��ی�+��
	 >� �ص	�ح� �	����، ا � . 
�د را  ،��	
�+�D را �� +<�د و �	ل 
	ی� 

�P	ی� +<�د، 
� �	ی; >� 
�د .;�ه	 را 
� د+=	9 ��ا���� ���=�+� ای* �3

��ا��ش ��، 
�ا9 ای* �� 3	�M� . ا�	 ��ا����، +@� ��Y=Y +=س�. 
سa	ر+�


�دا����، �س�� ��+� و 
� �<�	9 ای* �3�;. �ا��+ ;� �ان هA د�� از �3

��9 �� درد +5� �
 �� �5C��+س�، و�; ��د
 .���، +<	ی� د��5	ل 

ی	�	��، از �	 +�5د �� از ���C ه5	ن ��ز�=* ����اش ��یC� از ��:�ی* �� >�Jه

��9 ا
%=A=[O: 1 ��د و 3 �

� ای* �� و �ن ��، و  ،��	��
�=��:  

��ی�; 
�د+�����د �ی	 �=�ا+	ت دی-�9  -� �� 3=; از �5	 و 
�ون د�	�� �5	 


	���؟ ��� ی	

ه�� �	 در ای* 
�د �� از �=	ن �	+�ران ����د، �+J	ی� را . ا�<�� �� ����د 
�د+� -


="��9 دا���� �CدیE+ A=ی�; دا�����
� ا+س	+� �� 'ص�  �� A=ی�E �
ه	 �ر9 �ن. 

%�	C: ،Aی�یE �
ه	 �	ل 
�ا9 ای* :C	�7  دادیA، �6ه	 هEار �	ل 
%�C �=%=�ن	ن"را 
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7�	� ،A=ی���	=
و . :� و زی<	:� از  ���-	نو'�  �ا��=A :	 از �ن >� 
�د ����د9 

ه	ی� هA +]�ه	 و ا��Zف �%=�I�Yر ��  @�A، �=	ن ��او+� و �* ا��Zفه5	ن

��ی�، 
	 �<	ه�. 
�د�
� ��دش و �* ��ا را ه	9 ��اوا��ا+&	م ��ا �دم را  �+

��ی�م، 
	 �<	ه��+J	ی� ��او+� و �* هA در ��"	ء ا��Zف. ه	9 ��اوا+� 
� ��دم

��ی�ه، 
	د در  %�ی; ��ا ��gور 
�د �� ����د9 �	�7. ه5=* 
�د�:� و زی<	:� 

زدم و و �* �3ز��� ��» ��<	رf ا�%� ا�س* ا�M	�Y=*« @� ا+�ا�� و ����

���>C�0 ��'و A�@ �� ه	د +-�� �D
 �
 Aت ه�>� « �ی� ��� �	و 3 e�� ن	
�'


� ه5=* �3ز��� 
س��ه ��دم. »ات
%�ر9 �+	�M
�

Eرگ از �* 
�د �� ای* .  9	U�

����Aد 
Eرگ�  ���� �

�د از ه5	ن روز اول ا�	زه +5�. 
=�� را  ��J
دادم �� او 


	'�  �ی�، ای* 
Zی� 
�د �� » ا��س	ءا���	ل '�ا��ن %0�« Aو ه��ز ه ���
� ز+	ن 

��
� ���; در���م �� ای* �AC را از ا�0<	ر 
=	+�ازم. ا �5� Aه *� . ;���

��A، ه��ز هA در ای* ز�=�� :Zش ��. �* 
�ا9 هE5یس�� 
�ا
�ا+� ه� دو ��1 
�د

�=��=�ه، ا�	 
�ون :�دی�، روز9 ��اه� ر�+ �&=�+ �

�J �	ل در 3	�s �5	 . ه��ز 

�� 
ً

	��، ��Mص�ا �[�Z� 7
�دم و ��ا >=E دی-�9، �� '	 E� �
 	� �� Aی� 

Aی�ی��	=+. 

�� و 
�  @�	ر 	��
 از ��دم 
	��� ز�=* 
�د، 
ً
در �=	ن �P	ر دا+"k �� 9��5	ه�ا

  :ا
%=1 >�=* ا�Eود

- A=���3�; و دا+; رو9 �وردیA و 3	�s دی-�9 +=	 �
. �	 هA در دوره �=	:5	ن، 


	��زاد، +5�ای* 
�د�� �د��&� �س�&�9 ��اوا+5	ن �=+ ���. :�ا+� از ه=� �%�Y ی	


�د+� Aدارد �� 3=; از او ه �را+�+	� 	
 ���"	ن، . �C=3 و ر��	ر او �<	ه� ��اوا+� 

�	ن، ر��	ر و �O=>I"	ن،  �اه ای* 
�د �� �M%�'	:� �س�7Y ��+"	ن، ا���Mا+<��9


	ی� :C	�%� از �ن. +=س���
 ���ای* '	+�ن :C	�7 در
	ره . 	��ه	9 دی-� �6رت �3ی�


� ��دیA����دات دی-� هA �6ق ��	H ن را�
� ��دیA، . ��� و �	 	H 	� �< ن�
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��	&+	=
ه	 �3��"	ن �%@� 
�د و ا�	 �ن. 
	یس�� 
� ور�Cس�-� �	�7 ادی	ن 

�+�+	� 9	��

=A از �ن دا��=55C� �� A	ن را �@�ه ���� و �:"5	ن ز+��.  Aه 	� .


�ای* از ا	�
�� �D+� �� Aدی�� �[�����زش دی�� ی* اد0	 �6 	
 �ی=A، در :P	د 

�� .ا

=

� . ا�5; >	ر�E داروی* 
�د. ��	����"�� �P	ر ای* دا+"��5 
Eرگ را �� 1=%
ا

�� :C	ن �� tحس=* و :ص�ی: �+	"+ �
  .داد @�	ر او ��&C	وا+�  �ش ��ا و 

 �ی�، 
"�ی� 3=���� در � +� :�J	 ای* ��:� E0یE�	ن، داروی*، >�=*  @� و � -


س=	رY� 9	یt د�� ی	�� و �� �
�ور �ی	 ���ه. ی	
��س�&�9 ا��ار 
�د و هس�، 

��ی�یA؟ ای* ��د 
Eر ��ی* +=س� �� ��� f	� دم و ��ا را از  7 و� �ی��، �	 


�+5�:�ه=* 
� �Y	م و ��:<� �د�� ���ن . دار+�زاد ا�� �� ه��ز از �ن د

�� هA �� دی-� در درون ��د 
� ای* �@�-=	ت اY�0	د +�ار+�، ه	9 ا
* ا��'���ی*


�ا��0اف ���� �� ه�5. �"���&	�� �� Aه e�@� دارزشاش از�
�ن . :�  �


�دم و ��ا از �ب و �	f و ِ 7 در�� ��ه ��ا+�، ه�5 �ن �1 �� ه��ز ��Y�O ا

�ن 
��ن و ��nد و :5	م �ص	�ح �
�7J ا��، ا�Eون  �� ،f	� ب و� �+	5��	� 

��ی�; ��دم و ��ا از �ب و  7  �� ��+�ی* را 
�ه=� و 
-�ی=� ا � را�� ا

���
س	ز و ی	 از ای* ارا�=m ی	 ,���ا+�، ی	 
	 ای* ه�5 �ص	�ح ی, زا�� و ی	 ی, 


�دار ��
�ا+=� و � 	ه 
	�=� �� در د+=	ی� �� زیس� ��. د 7Yس�� E=< �=ه ،�=��

ه	، و �P	ی� 
	�� �� ه� �+�D را �� هس� ��ط
	ی� 3=;. از ی�Cی-� +=س�

�5	ن،  ��	 و ���	، :5	م ��ه. 
�aورا+��ه	، دری	ه	،  =	ه	ن و �	+�ران، ز�=* و 


�ون >=Eه	9 دی-� �=س� +=س� ;�Y%� و ��
� ی�Cی-� وا
س�� ا E=< �5ه .

��ی�ه، از 
	وره	9 �دم� E=< �5ه ،E=< �=ه، از ه���ه	9 :ص�ر ای* �� ��ای� 

bY0ا�� . :ص�ر9 ا�� واه�. ��	ده ا

  : ا+�ا�� و 
	 �6ای� �Cس�� �3�=���ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 ��د را 
� �=	ن  @�-�
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�ن ه�5 - �� *� 13»�Jا�« ،»�Jا� «�
 ،A�@ ؟A�@  د�� 

- �
 E=< �=د +=س�ه�� . 
ً

	��، +س<�	 Aا � ه»�
ا � ��]�رت از . ا��» ��د

»�Jا� «،��ه	9 رو9 ز�=*  ی�O� �&�5ع '�رت'�رت �	��ق :ص�رات ا+س	+� ا

���5	ن و د+=	 و �	�=J	، در�� ا�
�ی* '�رت. و �
:�ان، �	ی� هA ا+�J	 ��ه	9 


	ی�، »�Jا� ،�Jان .  @�» ا��
ا�	 ا � ��]�رت ه5	ن ��ای� ا�� �� در ز�	+�، 

ر�� :�5ن ا+س	+� را 
	ز 
	ور 
�د،  �ی	�Y=Y� 9 +=س�، >�=* اY�0	د9 3=;

�7J ا��، . �"	+�=	 را، :	ریs را، ه�5 �5	 را 
� bY0 ��د+. دارد��

;C5"��� ن� 	9  �+	نه	ی�� و ����
	د �� �
 .ده�ه	 

 دروغ ا��؟» رب ا�س5	وات و اnرض« �ی� 13 �� -

��دش ای* ��او+�،�ورم ��،در ای�&	 
� ی	د:	ن ��. ه	��دار:�ی* دروغ�ب -


س�-	ن او 
�د+� �� از ز
	ن  او، 3="	+� �<�هدnnن او، ��دا �ان. ه	 را +<	��دروغ

��� اد0	 ��د+� �� �a
t ا�س5	وات «او، 
�ون ای* �� از او 
َ
%

َ
ِاّن ر
AC، ا�%� ا��9، �


�ا+=�، و در 
�ا
� ه� دروG� �Y	وم 
	�=�، �� ز�=* و ز�	ن 3=; از �	 . »و اnرض


�د Aه . Aی�+	�
��ا+�� �دم و �ّ�ا �	 :�J	C: ،	�7 +�0� �=�ا+	ت را 
� �	ی� ر ��


�د، ��ا:� 
�5	ی�، دروغ ا��، دروغ 
�ا9 .  �د+� �D+�ه� اد0	ی� �� +Y; �	 را، از 

������، �	ی� ��د�	ن . ��یb �5	 ا	
�س	+� �� >�=* ا�	ذی<� �	���� و 

�5+�� �Oی	&���ی���دا+س���، >� � .7Y0 *ای ����	�
	��-	ن، 
"�ی� را +	 Eی� 


5	��در 
�ا
� ��او+�، f	� �
.  و از ای* �Iیt در 
�ا
� ��د�	ن، 3="	+� ا�Zص 

�	ی� ��او+� هA، از :� دل >�=* . 
"�ی� را +	 Eی� 
� 0<	دت و 0<�دی� ��د+�

�+	ن �=�ان داد�� �

� روز 	ر  �M
و ای* �U	9 ��او+� +"	+� . ��ا�� و از 

��=
 E���د��د�
 �ا��، دnn+;  +5�داد،ا � او 
� ای* �	��O :* در +5�. اش 

زاد را 
س�-	ن، 
	 زور و �5"=� �د�� �ا�� 3="	+� �<�ه>�=* 
-�ی��، +5�
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�	+��، ا�	زه +5���
7Y0 *داد �� ای ،�&�C� گ و�� �

	��-	ن، ا+س	ن را 
	 :�Jی� 


� زا+� در�ور+�، د+=	،�� 9��J
زاد 
J	9 ای* +	دا+� را ا��وز �د��. دا�� �ی��ه 

 ا�=�واریA روز9 ر�� �� �س	
; را 
	 ای* ارا�=m :س�ی� ��� و .�3دازد��

��ا+&	م د��� 0<	دت را 
<��د. 

��  :یC� از ��:�ی* �	_� در �%س� ا�	زه �M* ��ا


	'� » 0<	دت و 0<�دی�«�ی	 �	 
	ی�  - ��	Y� ;ای�
را 
� �%� ��دود �5	ریA و 


=�. ه	9 ���5ن ا��+-�اریA؟ ��C و �a	س از ��اص ا+س	ن�: �'Zا� 

�-Eار 
	�=Aوادار�	ن ��	a��	زد از ��او+�9 �� 
� �	 �	ن داد و �1a +	ن داد . 


� �	f �	�=�ن، ر��ع و �&�د در  - ����C و �a	س �ر9، �3زه ا�Zص و >	�%3

bY0 �+	"+ ،و :�5ن +=س� �=

�ا
� '<%� ��ه�م، +"	+� :���در ای�&	 . �	+� � ا

 دادیA»�	ن«nزم 
� ی	د�ور9 هA هس� �� 
ُ
را » +	ن « ا�	 .  را ��او+� و �* �"���	

:	ن ه��ز ��ش و ه�5. ا � �=7 و ه�س و زور ��او+�9 
�د. �*، :�J	 �*، دادم

�, و زا�� ���� ...��ردی�

�� و 
� ی	د �ورد	��
  .در :	ی=� ای*  @�	ر، ��ا�� 0<�ا�%� ا+ص	ر9 از �	 

- �=�C+ ا��ش���«: �	ن �Zم ��ا  1=%
���ز9 ��د،  ��م او را �� دم را 
�ا�J�، ا � ا

  »روز9 ��د؟

A=���  1=%
ا�	 . 13 �	 ��دان هA ��، �	+5	ن را ��ی�ن ��او+�یA، +	+5	ن را از ا

  .ز+	ن، �	+"	ن را هA ��ی�ن ��او+� +=س���


	 �<�C� ��Mی* 
�  @�	ر ��د ادا�� داد 1=%
  :و ا

�ن 
-�اریA �� ��او+� �	ن داد و ز+ - �
�ی	 
	ی� 
�ی* �	�I، . � � داد�	ل، ��ض را 

�-Eار 
�د؟ او را 0<	دت  @�؟ ��ام ی, از �5	 	a� ا9 زاد و رود ��او+� -از او 


� �5	 �	ن ده� و ز+� 	+� ده�؟- �=��...  3=; از ای* �� �	ن ی	
=�، از او ��ا
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� ای* �	+� �� 
� �5	 داده، ��ا�� ��د:	ن +<�د، ��اه 13 از �	ن ی	��* از 	�


. اراده از �5	 +<�د، از ��دش 
�د. ا+�وه�	fی	��-� �	د�	ن 
	�=� ی	 	نای* �

>�ا . ��د�	ن ��ا��=A و �	��=A. >�	ن �� اراده �* 
�د �� 
� ��ا �	ن دادم

���	
�-Eار 	a�
� �ص�ص �+	ن �� از ز+� 	+� �	د�	ن +=س���؟ . دی-�ان 
	ی� از �	 

��
�C0س; در�+�=5J�
	ی� از ا+س	ن :� ا�� �� ای*، �:� و  �� A=ا و �* هس��


� ه�س �	ن �� A=ی	س�
�-Eار 
	�=A و او را 	a���ی�� �	 :* در داد و +@�ی�5	ن �


	ی�  از �د��. +�Cد �� A=ای*، ��ا و �* هس� X�6 A%' در �� 	U� �5ن ه�زاد 
�ا9 

Aدی�C+ را E=< �5ب ه	س� �� A=�� د	Y�+از ��د ا ،A=>%I �3زش ��ر ا+س	ن را د. ر

�
�	�	+�، :�J	  �ا��=Aای* د+=	9 در+���، �=	ن :��	ن و 
Z و ���	 و  ��	 و  .

Aی�=�زاد9 �� از �	ی� �ن ی, در�6 �د��. E&0 و +	�� او را ��=�یA و 
� دادش +�

��	
ا�	 . ه�  �+� +�5O و ر�	ه و '�رت 
���ردار ا��، +	 Eی� 
� ��C و �a	س 


�  �ی<	ن، 3="	+� ز>�ا �ن +�د و +� در�6 �=7 �د�� ��اد، 
	 ��e و  ���-� د


5	�� و 3=���� زی� �<=7 دnnن ا�J� را هA >�ب  f	� �
�%3�� و 0<	دت 	<

�ن ی,  �
 ،������؟ �	 ای* �	��O را :ح75 ��دیA �� +	ن و �	ل �ن +�د و +� در�6  �


� ��ا�� ��او+� :*. در�6 �	
Y� وا �ار  �دد E ه� �Y
 در و ای* ی, در�6 �	

�%3�� از ��د وا ��+5�	< �

	 ای* ه�5 ->�ا ای* وا'O=� را . داردده�، او را  

�ن �� در ... دار+�؟ از دی� 	ن 
"�ی� J�3	ن ��-0=	+�  	
 �� Aی�-
�* از ��د 

 ،���%�Y ��ی, 
�دم، ه� E از ��M+ *='�%Mا��A، ��ا 0<	دت  �ی��، �7J ا

Aوادا�� Aو�� ه	Y� �
�+	ن را  .� �"3 �
� �*، هE=< �5  @���، ا�	 +��ا+س��� 


aD	+�� �� در ا+�]	ر �&�ه و �3زه t%� دم �ش�
 ��	� . 

�� و 
� ی	د �ورد- 0<=� زا�	+� -در ای* �=	ن �ن ر+� ��Oوف 'Eوی�� 	��
 :  

�د�� - �Y%� در �: �� A=ی�-
، و ا � 
�aی�یA. زاد ��ی, 
�د9�-�ار �� 
�aی�یA و 


	رش ، �ن و'� دnل ا�%�»�"�f« �ار+� �
-�ی=A، ا�55	ن را � ��	'	

=	ر و  
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ا+�ی"� ��د، �"�f ه	9 ��ه=��M در�	 و :5	م ا+س	ن). '	ه '	ه ���ه ��:�ی*... (�*


�هس�=A و 
� ز
	ن +5� 	: ،Aوری�
5	+�� و  5	ن ���� �	ن 
�ا+�ی"��<�ان از �>�

�� E=< �5ای* �� از. دا+��ه �Y=Y�+ ا+�ی"� ��د�ه=� +5 ،E=��+دا. 


	 ه5	ن ���ه ��Cی* �� +� :�J	 از �b و د+�ا+; ��Cی*، 
%�C از دی� 	ن  1=%
ا

  :اش هA +5	ی	ن 
�د، ادا�� داد��ی<��ه

+�=&�  @�	ر ای* �� وk=@� 0<	دت و 0<�دی� :��ط دnnن ��او+� 
� دوش  -

t%��� س  �ا���	ا�� . f�"� از ای* راه ���* و �� �ی	ط +=�وه���ی�+� و از :��

ه	 
�:�9 و ا��=	ز ی	���� و دی-�ان را 
� ا�	رت و 
�د � ای* راه 
� �X=5 ا+س	ن


�د � ��ا�� او�=� ��او+� 	ر +<�د. �"	+�+� �O�	� . و ���
� :�ری[ 
� �=�ان 

. زاد 
�ده و 
��ه ��ا هس��� @��� �� :5	�� �د��. 
� ��ا�� و اراده او �<�ل  �دی�


�د � و . 9 ار
	ب ز�=���ا هس��� و �1a، از ه5	ن راه، 
��ه و 
�دهدر ا
��ا 
��ه �

�����ن >=� � ی	 �
�5	ن �"	+�+� و � �
و �ن  	ه �� ��او+� ای* . 
�� � را از ز�=* 

���	+� '	+�+=� ی	� �
 ،��
C	ر9 را �3ی�	+ . �
�زاد9 دا��،  �

"�ی�� �� +=	ز 


�ی* :�:=b ��او+�9 . 
��ه و 
�ده  "� 3=; از �ن هA �� زای=�ه ��د، - ی, 
	ره 


	ی� ی	ر و ی	ور �د�� ����	
ا+س	ن را 
� :س%=A . �	+� � :* در داد 
� ای* bY0،زاد 

+]	م 
�د � :س%ط . دار ��aدا��=	ر�	ن را 
� ی, 
	ره 
� ار
	ب 
�ده. و ر_	 وادا��

��
 . ا+�ازدز ��ا+�ا�� و ه���دم�	�7 ی	�� و هEاران �	ل ی�غ ا�	رت 
�  �دن 


�د ��ی	د زد  ��@��
س�  �Y=Y� *ر ��:� �� از ای	P� از �Cو «ی e�+ ،ا�� �
��گ 

�� 7=>�
� دnn+; �� ه�5 روزه از �	 
	ج  9�
�س	د�	ن . I%<��+@�ت ا �� Aه ه	-+�

  .»����رو+� و ا�س	ر �%t را ره	 +5� �دد، از رو +5�0=	ن ��


�  �� >�ا ��او+�، 
"�ی�� را �� 
� 3=; ��دی-�ان در 
�J و �=�ت ��و 
�د+� ،��ر

���� و . ا+�ا��13 �"=� و +]	م 
�د � را 
� �	+"	ن	��
از �ن  ��� �=�ان دو +@� 

�����9�O یC� از �+	ن را ��	�� �� در �=	ن ا�0اب 
� . ا�	زه �M* ��ا» *
 �%0



A271 روای� ده 

�O'�
ه5	ن . ���ش��	���» 
J<�د«اش ��Oوف و 3	ر�=	ن 
� +	م وا'O�» �ح�5 

ر+e �6ر:; . را ره<�9 ��ده 
�د» ز+[«�س� �� ��<; 3	+ص� هEار 
�د 	ن ��ر�� 

زاده، 
	 ��	��� �� از ��،  ���� و >"5	ن �"C=* دا��، �ن دی-�9 را �5	ل

sری	:�� ��J

�د،  ���:�، >"5	+; �5� ر+e �6ر:; رو�*. ��	��+�یس	ن  �

 ;�	+ ،E>�
	+� - و 3=�وا+"	ن -رت ه� دو ای�	ن 
� ه� �6. 
�د» ا�a	ر:	��س«�' 

��
	 +]	م 
�د � و در ��رش �5	 �3 	
وار %0=� �ن �	ن ��aد+�، �	ن ��aد+�، ا�	 

�ن، :	ریs را 
� 3=; را+�+� *��	� .  

�=�
� ا
%=1، او را �M	bI '�ار داد و �3 9��M>� 	
�� ��د و �O� د ��دش را�>J
:  


�ا9 ای* �� ��د را از �0اب و��ا -�� ،A+	ه�
�ی	 �* در ز�	ن ��د و +�  �� A��3

Aدهای* ه�
دار9 در ا��	دیA، در رز�A ا�a	ر:	��س در ز�	ن ��دش، �	 �� 
	 +]	م 

�=س�A ��ا�3��� در +=@�	دیA؟ �ی	 ��را+�ن 
�� 	ن %0=� 
�ده 	
 �Y=Y� E� ،داران

��، ��را+�ن 
�� 	ن 0%=� ��او+� E0 و �I �� 7	�0; از �5%� وا�<	ت ا

 +=س�؟

9�O� �
 	�O��3 	�=�ی*، ا� �ه	1 +-=%
ا+�ا��، ی�O� ای* �� دارد 
� :� ��OI ا


J<�د 
	 �6ا��  @��� s�  :ز+� و �1a در 3	

- �� ��
��هرا �

�� 	ن  �ِ ��
داران داران و 
�ده �ی�، ��رش �5	 
�ا9 �ن 
�د �� 

���
�ده�ن. 
�ا 	

	 ��او+� E0 و �7 در داران درا��	دی�، در �Y= 	ه �� �5	  �Y


�  �ش �* هA ر�=� �� gI=	ن �5	 
	G z0=^ و bPG ��ا  "�� ا��. ا��	دی� .


� �* هg=3 A	م داد ��... 

�ور �� 
�د g=3	م - 

- �Jه ا�	7، �<�>=* در =wن �<�ا	را ... ه5 	5� b+	� دا	م داد �� �<	g=3 �6Z�


-=�م .�� ;M3 ب ای* دروغ را�Y� ,wZ� ط��: *=�D5، ه	د �� ��رش �5
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 �
��ر�� �=U	+� ا�� و دnnن  ز�=�� ��او+�، 
�ق و ��+	 
� �6ا در�ورد+� �� 


�د، 
� �5, . ای�د���ر �* 750 ��ده �Jذات ا� Aه 	5� �ی	J+ س�C� �%0


�ده A=Yس����

� �5	 :س%ط و �=�وز9 ی	 �� ���5	ر ��ر�=	ن �5	 . داران ��	

��ی� و 7 ��e �%� 3	ی�	ن +=@��Cه 
�د، 3=�وز ����اوان 
�د، ا � ��او+� E0 و �

زاد، :	 هس�، ا�	 �د��. ر��دار9 در ه5	ن ز�	ن 
�  �ر��	ن :	ریs ��+]	م 
�ده

 Aه 	ه�O

	ی� �5	 را �a	س 
-�ی� �� ز+�U� e را >�	ن 
� �6ا در�وردی� �� 

 .:�ا+س�  ��"	ن را 
�Mا�=�

�واز ��د را 
%��:� ��د و ا
�O �6ا9 ��ش��  :ز :5	م �P	ر ��ا

» ه	ا�a	ر:	��س«و » 
J<�ده	«ا9 ��:�ی* ��ا�� :	ریs �� در دوران ه� ��ا��	ن  -

�"	ن  �ی=�	a�
�ا9 ای* دو �m ز+=� و  �� .+J@�� ا

m� ،����	��
��ی*هP� �5	ر از �	 � �ی	ن ای* دو 
Eر �ار را  �ا�� ��5د+� ز+	ن و 


J<�د و ا�a	ر:	. و 
	 �	د9 
� Eار ��د+�*C�
; +�را	: �� ،Aن را ��س ه	>"5" 	ه

���a	س، از ��ش:�e ��ده 
�د، د ��Z0 �

�د+� و 
	 ه	ی"	ن را  n	
��� �P	ر، 

 �� ���@  �:	5%� ��M>�- د�
 	3 �
��ی* �
�  �ش +-	ر+�ه - از 
1 �	د9 و ه=	ه� و  

�=�  . ای* ��Uر +�


	 ه5	ن �<�C� ��M �ن ��د  1=%
ر��� �Zم را دو
	ره 
� د�� 13 از �5� �را�;، ا

��� :  

ا9 را �� د���. زاد  را 
� دو  �+� :Yس=A ��د
� ه5=* ���ال، ��او+� E0 و �7 �د�� -

�=�	+ f�"� ورد و دی-�ان را�
	ر  *��� ��Oده ی�a�ه	 6	
�ن �	�=� 
� �AC او��. 

 A�J� �

�ی* را 
�ای"	ن ��	ده ��ده و دی-�ان را :�Jی� ��د ��  �"J
روا+"	ن �� 

ه	 :�س و و�"� ه	 و�0ه و و0=� و
�ا9 دو��ای* اد0	، 
�ا9 او��. ��اه� ��د

�ن �&	یX ای* :@�'�. 
�ی* :�:=b �=	ن ای* دو  �وه :@�'� ا+�ا��. 
�د �
 ��C�ا


� ����=* '�ل . اش را 3"� �� داری�دا+=� و :&�
�+�-=�� ا+&	�=� �� ��د:	ن ��
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 X=5� ،��� �

M"�ده - �	ه	+; داد، ه� �1 :� ،��	
 ;�	� Aه� >�� ه 


M"�ده +�Mاه�� �� ،���� �
�: Aه� '�ر ه �� �+	�. ��اه� �� و �"��=* را :�

�+�	ن -
�وی�  در :�را:�	ن �' A��
�Mا+=�- +� �0_�  �  :» 	
�5	 ����	ن، >�ن 


س=	ر 	ه �� از ��ن�	��ان رو
�و ��ی�، 
	ی� �+J	 را  �دن ز+=�، :	 �ن 9Eد�5* ری ،

�O%� ا�� و ا � ��ا ��... را از 3	 در�وری� AC� *ان ای����ا��، ��د از �	


� . ��د�	ن را هfZ ���"=� و ه�5ا+�Y	م �� t%� ن	ا9 ا��ح�
و�=C* ای* 

 Xی	ن را _	"�	ر+[ ا50 E ن �� در راه ��ا �"�� ��+�، ��ا ه�	+�ی�Cی-� ا�� و 

�د��. »..+-�دا+� b=:�: *ی�

� '�7 ی�Cی-� 
�ا+-=�M و �س	+� را  ��� زاد را 

 3	دا�"	ن را �3دا�� - 
�O از ��گ - دم :�پ ��د، 
	 ای* و�0ه :��	�� �� روز9 


� :5	م ای* �	ن. ��اه� ��د ��	Oری�	

	��-	ن در راه را��; را 
�Mاه=�، ��او+� 

��اق  ی�O� ا�-ای* �=�ه . +	�t ��ی�ن ا�� و 3	دا�"	ن را ه� �M+ Eاه� �3دا��

 f�"� ن ���* و	و ��ن-�= 	ده	س�����"	ء 
س=	ر9 از  9Eدری�

� . ه	  e�+ داغ


	 ه=[ واژه ����  Aو از ای* ه �=
�� *=��"� �+	"=3 	
» �"�f«و » ��f«ا9 �� 

�� و +"	+� ه��5� و » ا���اf«. ار:<	ط دا��، ر��C+ Aد�C=+ ��%ص� �� Aه

Aو+�-=*  "�ه ��	
 e+ر ��را :�Jی� ��د �� �Y>I ه@�A » ��ا�=�نا�«. ی	ر9 ا


�اY 9:�ی* I<را ��  و�"��	f» ه	وی�«دوزخ  ،��» ا���ا�=�ن«	ت دوزخ ا

���	��� ا . e�+ ه�J� �� �+ورد��� �Eدf و ه�ادارا+;  �
دی�ی� >� 
Zی� 

�+	"=3 �

�د؟ �+	ن را ز+�ه ز+�ه �	+�� در�� در �	f ا���ا�� 
�دن  ����	ن ��

���	ن. �	������	� ��+	� ،f	� ون از�
ه	9  در �	f، از �: �5	 f�+ 3	ی"	ن 

�<	دا .  "� ��� و ��Cت ��گ 
�'�ار ����زی� :	 �رام ����<=� و ��در�� ��


�ط 
� هEاره�� �O�	�
�:�ی�; را  5	ن ��=� ای*  �+�  Aا��وز ه ،��ه	9 3=; ا

�� ��:�ی* و ا���ا�=�ن +	زل �� �

	 ا�J	م از ��ا�=* ا�J� ای* ��	ی	ت. ���	ی�� 

���3ی�د و >�ن و >�ا +5��6رت ��	�� . ،�+	U=� ����>�ن و >�ا ی�O� و
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�@	+�  ا��وز ��-در �	�� �� �* . اش را 
� �* +س<� داد+�ه�5��� Aدر -  �ی 

��Cت ��دم و ه=� +-@�A و از ا+&	م  ;+nnو د �Jت ا�	ی	ای* ه�5 �� �

�ا

�@=kد�و� �

	 ای* ه�5 ��او+� 
� ه�اداران . زاد دا��A، ��:	ه� ��دم�ا9 �� در 
�ا

�* ا�	، .  دورE  9ی���- از �=U	ن - از �* ،���; �U	ب و  @��	ده

 .ه	9 روز 	ر ی	ر و ی	ور�	ن 
	�A:�ا+س�A در 
س=	ر9 د��ار9��

�5	+� از �ن ا
%=1 در �=	ن �m=� ،*M زی<	 و زری*��	�; را  "�د  و >��ی* ��	ب 


� ز
	ن �س%5	+	ن +-	��� ��ه 
�د
�دا �� �+	5�� �
�ن را �5� . ��، از ��%5 ��	

  :ورق زد و در �ن �=	ن ای* �ی	ت را 
�ا9 ��:�ی* ��ا+�


�ان �� ای* �=U	ن 
	 :� و �@�� د�5* ا��! ا9 �دم« - . �"J
�<	دا �5	 را از 

��	ر ��ی��  ��M
�

	ره	 �3�=�، زاد �د��» .
=�ون �ورد و از �ن 13 
	 �Y	وت و 


=�ون » �@�;«ا�	 او 3	�M� +�ا�� و ا��0اف +�Cد �� ��دش 
�د �� �دم و  �
را 

�
�ن دی	ر  �

	دا+� از 
	غ �0ن، � ا+�ا��، 
�ون -!  
�ون  %<	+e �س5%	+�-�ب و 

 .ای* �� :��� راه� ه�5اه"	ن �	زد

�+	"=3 �
  . ا+�ا��ا
%=1 در ای�&	 ��Cت ��:	ه� ��د و >=�� 

 .* +J	ی� ��-��� ا��و ای -

�M*  �ی�از �=	ن �P	ر ز+� �"�Jرِ  �� ��	��
�9�O او را .  
="�� �P	ر  �+


� ����	�� +� �5	ل���� �
��	�� و 
� ای* دو  ��Eد ��د زاده، ا�	 �	ر:� او را 

ه	9 �� ای* زن �Zرا ��C=* +	م دارد �� در +<�د ز+	ن 
�ا9 �س�Y� bق ا+س	+� :Zش

� �
  . 	ر 
�ده و ز+	ن �5	�, ��+e را 
�ا9 �سb ای* ��Yق 
س=[ ��ده 
�د��اوا+� 


C	ر - 	
 �C%
ه	ی� �� ذه* ا+�ا��* واژه
<=�=� اه	+� 
� زن را، +� :�J	 در 750، 

�دم 
�د، . ا+�ازد��� و از �	ر ��ا+س	ن را �س�5م �� �
>�ا ��ا را �� ا+س	+� 
�ا


� 1C0» ��ا�@� «+	�=�+�؟ ��او+� �دم را » �@� �دم«  �C%
و ه��ز . +�	�=�، 


�هA �� ا+س	ن 3=;����
M"� از  ،���
=�ن واژهر�� 	
ه	 
� �Eg او �6رت اش 
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ه�5 . +	���او ��» ���Y%O«او و ی	 » اه7 
=�«ی	 » �@� ��د«زن را . �3ی�د��

�ن. ه	 +�e ز
	+� هس��� �� در ��ا�X ا
��ای� هA رای[ 
�دای* �
ّ
%>�ُ �+	5�� b�� 


�د+� . 

��C: 9	ن داد و ا_	�� ��د tص�ی: ��Z0 �
 Aن ه	U=�:  

�ر9 زن را �� �M%�ق �* 
�د، از �Y	م ا+س	+� -����	�
-�ریA از ای* . اش �ح�وم 

�UY+ از ���ی	7+]� زی<�	� ،��
� �	ر��	 	
ا+�ا��* ای* ا�@	ظ 
� :� از ��د 
�د، 

����	�ر��، در �� Eg	E  9ی���، ه	ی� 
� +	دو'�� واژه. زای�ه ��د �<�ل 

����	 �� در ا
��ا زن و . ��3	+��+5	ی	+�� و ��Y=Y را �� ����	ن را در��+	در


�ای"	ن ه=� ،Aی�ی���
�دیA��د  ����+	ن را 
�ا9 .  	ه ��Yق +	�س	و9 در +]� +-�

 �J� ان�
 ،Aی�ی����+	ن را دو  �+�  Aو ا � ه Aی�ی���ه��5� و ه5=	ر9 
	 ی�Cی-� 


�ا9 ادا�� +س7
�د  A=5و ای* :ص ���	
ه=� . �+	ن _�ور9 
�د�� �75C ی�Cی-� 

در ا
��ا .  �+� +]�9 +�ا��=A �� یC� ا
Eار دی-�9 
	�� و ا
Eار ار_	ء ا�=	ل دی-�9

Aوردی� Aاه�� از �+&	 -ا�	 ��او+� :<	رf و :O	�� . هA ز�=�� هC5	ر9 �=	ن �ن دو را 

��ی�;���ی�; ��د را 
�:� از � ��د را 
� زن >=�ه �	�� و ای* -دا+س� �* ���� 

 در '�ان �5	 �ی�. یC� از �&	یX +�-=* روز 	ر 
�د
ً
Z{� ا ��رد��
ا9 �ورد+� �� در ا

�ی� ��ای� . :��� �* +=E '�ار +-��� �� از �ن �%� =�م و ی	 ���; ��A �%� =�م

��ی�، از  �%t را 
�ا9 ا+1 
	 هA �@� +� و �	ده - ��او+� -او «>�=* 
�د �

�@U+�� ن	ز+ Aه و ر�	-��� �
��ی� �� از ��دان �ا9 را 
�ی* :�:=U+ b@�» ریEدا9 

در �	�� . ریEد، ا76، و +Y; زن را ��ع '%�5اد ��د�� از د��-	ه :�	�%� ��د ��

�3ورش I@7 در . +Y; ا%6� 
	 زن ا��. :�J	 C5� ;Y+� دارد» ا76«�� ای* 

=� Aد ه�� ;Y+ ون�
.  �دد:� ��س� ا�� و ه� روز 
� وا'E+ �=Oدی,
�ن ز+	ن، 


� :�ری[ زن را ی, د��-	ه زای;، در ���� ��د . ه	 ای* ��Y=Y را ��3	+�+��ن

�ط ��د 
� �	ر ��. +5	ی	+�+��: 	J�: �� �ه	-��زن :�J	 �C: 13 :ار ��=A. ا���د
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 ه�ف ا6%� ز+� � زن و. د��-	ه زای; +=س�، ��د هA 0	�7 ا6%� زای; +=س�

��=Eش 
	 ی�Cی-� و  Aا9 ��د ه�

� . زای; +=س� �5J� �0	5ا�� mw	kای* دو و

�د��. �J0ه دار+�، �� د+=	 را، :	ریs را 
� 3=; را+�� �� ���
� را �
زاد د+=	 را >�	ن 

ه	9 
9�O �5	 ��اه�� دی� �� +س7. ��د، +� �*3=; را+� �� +� ��ا :ص�رش ��

 �

س��� و +� �	ه  ���	ر9 و درد و زای5	ن و ی, زن 
�ا9 :��=� +س7، +=	ز �

��ز+� را در ���� �ز�	ی; �3ور�-	ه، :��=� و . ه	9 
�Oی; را +�ا��� 
	��د��ار9

ده�� و ��	ده ز+� 	+� ه	ی� �� 
� ر�A زن �<	ه� دارد، �3ورش ��در د��-	ه


� �J0ه �3ر و �	در +=س�� 	J�: �=
ای* . ����� و 13 از �ن هA، وA=%O: �@=k و :�

�� .وk=@� را �&�0�5 ا��5	ع ا+س	+� 
� �J0ه ��اه�  �

�� و ا_	�� ��د	��
  :در ای* �=	ن یC� از ��:�ی* ��Oوف د+=	9 
	��� ز�=* 

��ی�، از ��9 دی-� زن را  -�از ی, ��  @��� �� ��او+� زن را 
�ا9 ��ت ��س� ��د 

�9 ا�� �� ��او+» +�5O«ای* >� . و را
�U ��س� 
	 او را َ+ِ&1 ��ا+�+�


�Jه���س=ح=�، ای* ه�5 ا�س	+� �	�� �� ��یA را .  =�9 از �ن +&1 ا

 .و 
� :O<=� ��د�	ن 
	��ه 
�5	ی	+�» 3	�E=ه«

�9�O و �5	ل �
  :ا+�ا�� و �3�=�زاده
�O +-	ه; را 

 ...دا+A در�� ��=�م، ی	 +	در�� �� '�ان �5	 هA ای* دروغ را :�Cار ��د+5� -

  : و ا_	�� ��د�9�O  @�	رش را 
�ی�

-  �� �����ه ا Aه 	ر9 در '�ان ��»Aل ��ی	ر، �� د�� �50ان را، �� ر�5; ،ی	د 

A=ه دا��E=�	3 ن. را��ن ��یA �%5	ت  �� Aی; د�=�ی�� �� 	ه در �ن روح '�

�5	+� او را 
	 �5	ل ای5	ن :ص�یt ��د� b�� ر ��د و	9 » ...�3ورد 	در د+=

���ا9 �* دی-� �3ی����� +=س� �� ��او+� ا�	 
. :Z=Mت �=%� >=Eه	 �C5* ا

روح '��� ��د را در ر�A ��یA د�=�، >-�+� د�=�؟ از راه ���-	ه او؟ در �	�� 

>-�+� روح '��� از +&	�� . دا+��دا+=A �� ���-	ه زن را +&1 ���� ��



A277 روای� ده 


� ر�A زن د�=�ه، راه +&1 را 
�ا9 ��وج �� �� �� �رد؟ >-�+� �ن روح '�

  �ار+�؟��

ه	9 ا+�ی"� ���ی�+�، در _5* ای* �� از �	 ا��	دن ای* دروغ  �P	ر ��:� 
� ای*ه�5


� ای* - �� 
��="	ن در ا
��ا ��دد 
�د+� -�P	ر �%س� . �	��ار، در �-@�� 
�د+� 

+�=&� ر�=�+�، �� :5	م  @�	ر ���Y� bس دروغ 
�د، �	وP: 9	ده	ی� 
�د �� 


�د �� �5	. ��دی�Cی-� را +@� �� �+�-<�
ه	
	ور، زاد 
� ای* دروغ�5	ر9 �د��ر 

ُس و ا�	س 
ُ

%�C ر�	ء واtH دا����؟ در ای* �=	ن �	9�0 از ای�ان ز�=* �� از ا
��ا، از ا

�� و 
	 �6ا9 ر�	ی�  @�ای* ��3اره	 را ا�س	+� ��	��
  :دا+س� 

�+	ن �� �ح=ط �7P و �داب ��+�   

  زی* �b :	ری, +<�د+� 
�ونه َر 
  

  
  X5 ا6ح	ب ��+�در �X5 �5	ل �

  ا9 و در ��اب ��+� @��� �س	+�
  

�9�O و '�ه�5	ل �
  :ا+�ا�� و زی� �b  @�ا�O=*زاده رو 

- ��
	ور دارد، 
-�ار، در 
	ورش . �	ن �Zم ه5=* �	 m=ن ارا�� �
ه� �1 �� 

�I�G�+	5
 . ور 

zح
ه� �1 
�  �+� . ه	 و 
-� �-�ه	 ��ی	ن دا��در ای* �� و �ن ��9 �%س� 

  .دراش 
� ای* :�ا�t �� +<	ی�  �ل �Eوران را ��داد، ه�5-�9 +]� ��دی

***  

*C�
�ق +�را A=�
Eر � ه��وا+� -ه	ی� ��'�. ا��	د» ا:ص	��«ه	 
� ی, 
	ره در  �
 - 

*C��� و +�را	��
�O5� �+�  �=ش ��+�، ه��	� 	ره +�ر . رو�* +<�د ه	���	ه و 

�+��C��ی�؟ �3�=�+�، رو��	ی� از �&	 ��. �ای=�ا�	 �&1% 
� �	���� +-. +5� ا

در�"�، +�ر9 ا+�ا�; +�ر �� دی�+� از ا
%=1 ا�� �� در �ن �=	ن +"س��، از :5	م

وار +�ر دو >"5; ��اره. 
	رداز 3=� و �C*  =س�ا+;، +�ر ��. wZI� و  �م

���+	"�
�@;ا �

�د، �	+��د��	+; را �� 
	n ��. ، +�ر9 �a=�، �5� ��5	ی7  
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�ن 3=	�<� ����» ی� 
=P	bY�» . ا�"	+���ر�=�، +�ر �� �
e+�=+ ز  � و	
-���� - 

1=%
  .دروغ 
�د، ی� 
=P	 J�:	 در ای�&	 
�د، ی� 
=P	9 ا

�9�O  �ا�� و 
�  ��; ز�E�� ��د�5	ل �+	� �
 ���  :زاده د

-  �� ���5َ	َواِت  ا�"=U	ن«دروغ دی-��	ن 
�ای5	ن �	ش ��، 
� را ْرِض ُ+�ُر ا�َسّ
َ ْ
.  » َوا»

ْرض ا�%� «>a	+�� >�ا 
� �Eg�	ن ��
َ ْ
5َ	َواِت َوا»  ؟»ُ+�ُر ا�َسّ


�د - jدروغ �ح ،�+�+	a< ن	�Eg� �
 ،sری	و :�

�ا9 ای* ��، ه� >� از . 

��	�ا�	 . ای* +�ر �5	وات و اnرض در�"	ن �	+� و ه�5 را �Gق در 
�J و �=�ان 

�  . =�ه و ه�D5	ن ادا�� دا��
حz �=	ن ��:�ی* و �%ح�ی* 
� 3	ی	ن +�

�� و 
	 +�ا9 �=�ی* ��د ��اس :5	م ��:�ی* و ای�ا ن ز�=*در �ن �� ز+� از 	��
 

  .�%ح�ی* را 
� ��د ��UOف دا��

- A�� ����=3 �� Aاری� �* ه�-
�ورده A"< ;=3 ن را	ز+ �
ام، در ای�&	  �9 +س<� 

�
� ز+	ن دی-� ���� و +	 @�� +-�ارم �� 
س=	ر9 از ز+	ن در ��	ی	ت �	��O  و ���

9 3=����  �اه� داده �� در �=	ن ����ب. ا+��س��i=� دا����"
 �O�	� ،ن	 ��

ا+� و �	 
	ی� +� ��د�	nران را، �ن ��دا+� ��� 	ن �هس��� �س	+� �� ��ی, ����ب


	 ای* ��	ی	ت در ا��	ده �� A=ی	س�
�5	ن 
�یA و � �

�ای* �<�J. ا+�را 	�
�	، +� �=	ن 


%"	ن هس�	Y�� 9	ران و +=�وهn	�ای* ا�< ،76	�C+ . ��دان و ز+	ن، �� �=	ن ��د

 .  �&� در �	ی� :P	ده	9 ا��5	0� هA ��-دا+=� ��

��وغ - از زن و ��د -ه-5� �P	ر  
ً
Z5ح�� ;�	+ �� *M�
�ا9 ای* 
	+� 9 �=�ی��  

��ی*  @����
�د، د�� زد+� و .  

��	ب دم ��ا ��
�د، در �	�� �� �a=�ه+�ر در�"	ن ا
%=س�، ه��ز 
�'�ار �ر�=� و 


�����د، از ��ا+���ا�� �J	ن را ���ر �� t�و ه�-	م ... ��ا�� وه	9 دور د�� ا

��ور و 
Eرگ، از ���O5 ،1� 1 &�	+�� ی, �. I%�ع �5	�� 
	ور+�Cد+� دا��


=�ون ����� .�� 1=%
  .<�د
M"=� ++�ر9 ��اوان دا��، ا�	 
� 0]�5 +�ر9 �� ا
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و'�� �=�ان را :�f . ��ر�� و �O5=� ��@�ق ���%س�، دی-� 
� �س	د9 ��

ا9 ��د+� در ��	ره �ن ا+<�ه� �O5=� ز+	ن ��:� دی�+� �� 
� دور �	9�0 و ��ا+��ه��

��ا9 +�ا�� و �	�0هی, ار�س�� 
=س� �� هEار +@�9 ��. ز
	ن �%�Y زده 
�د3	ر

�واز در�����ود و ز+� �وازه��ان و ��اب �� �

س=	ر زی<	 و . �ورد�ان  eه����O و 

�9�O از �5	ل. ��اب 
�د�=�  :زاده �3

 اش را >�Uر؟��	��؟ ��ا+��های* ��ای��ه زی<	 و ��اب را �� -

��ای��ه  �ی	 ��وغ 
	��، ��ا+��ه . ه� دو�	ن 
� +س7 13 از �* :t%O دار+� - A�ا


	ی� +س%� 13 از او 
	��، ا�5; را +5� AهA+، دا �ی	�O��3 و 	ر زی<	س=
�K 	ن 

�ی� �� د���9 ا�g	+� ا��اش 
���از �J&�، رددا . 

ر
	ی	ن را :�J	 در ��ار ا
%=1  ای* دل. ر
	ی�� دل ��
� ه� �6رت ه� دو�	ن  -

�� A=
 .�	9 ای"	ن در �J	ن �<�ه 
س�-	ن +=س�. ی	

��
�ه�، دل +�ه�، �	ر ��اب ا *: �   

  �اب ا��>�ن ��ردن +��	
� �� در �	م �

��   � دل 
�ه� :* +�ه�، 
	ز ��اب ا

����اب ا �
  ای* 
	ر +� �	م ا�� و +� +��	

  ای�&	 
� :� از t"0 و و�	 ه=� +-�ی=�

��  >�ن د�G�G ��دم ای* ��J �&	ب ا

  :* را 
�ه�، دل +�ه� ��ق +�ارد

��  ی, �ی� 
�Mا+��،  �	ه :� �Hاب ا

  ��ی�+� :�� را، و 
�ی�+� �@�� را


<س��� ده�� را
� ی, �ی� و  �C� ��<  

��
	ر ا �
 �Y"0 �+ ،��  +� رو�� 
� �	ر ا

�
�Yط ��Jت ��دا+� ��  ا+�ام :� ی	ر ا
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��  ه� �	J� 9	ن ��:<� زن 
%�� ا

��  در �"�ر �* زن �}7 �=� 
� �س	ب ا

  ا9 �	ش �� د�Y, ��ه 
�دم، +� �	�0

��  در �"�ر �* ارزش ا+س	ن 
� +Y	ب ا

  � را�Cس��� د�� را و �Gور و ����

�� از :�، :5	م ����6 را�  �:�C�  


� +	+� :� را_� ��9 و ه=� +-@��  

  ه5=* ا�� �� �	ه7 زده 
� :� '=��5 را
  

�=
 ���

	ر :�Cار �� ��. ��دار�س�� 
Eر � �+	ن را ه�5اه� ��. ��د+�ه	 را دو ی	 


	 د'�  �ش ��ا �� ،��"  X5� ن	دور� �� �ی��:���=H	: ح�: 
ً
 '�ار  داد+�، ��ی�ا

�������  .���ه	 دی�+� �� ه5-� 
	 �6ا9 ه	ی� از �=U	+,�5� �� دور:� ر���� د

�واز و ���=Y� ای�&	 وا'O	 . ��د+�ُ�� و ه�5اه� ��زی,، ه5=* :�ا+� را :�Cار ��

�5	ن 
�د�6ا9 ��ق. �E&Oه 
�د� �
  :ا�O	ده زی<	�	ن 


�ه�، دل *: � ...  

 :ح� :�H=� '�ار �5	ل
ً

�دزاده ��ی�ا ����   .�� ��E�+; ���� و ز	م +<�د . ��د �<�%O�


	 ��دش �� 9�O� 	
  . �ی�، ی	 

�=	ه� ای* �J	ن :* دردادیA و 
� ادی	ن ا�J� و 
� ری;  - �
ای* �@Y	ن :	 ��؟ >�ا 

7=>�دارا+"	ن ا���ام  �ا��=A، در �	�� �� �+	ن 
� �	 ه=[ ا���ام +-�ا����،  و

�+��� Aن را ه	5�� "	یA و  ، ز
	ن �� �ارم  ا���ا�� 
� ای* اراذل +5��* دی-�. �3

�� E=< �5ه Aد>ه�.  �ی	

	دا،  �.  

,+�U=� ��� ���، +� :�J	 د����	ن، �"�Cی	ن �=U	ن، 
%�C  ه	 �� از ��	ر�	ن د


�د+� ����+	ن 3=� �

�  �ش ����ش –��ی	د�	ن . 3س�ان ��اوا+�  eه��  �=�   :ر
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�د د���.��J	ن، ��ح� ��ی��ا��  ��:�ان - �+n�I ر	س=
از �+&	 ��وع . �	ن 

   :زاده زد و ه"�ار داد ا9 
� �5	ل �9�O :��. �� و �ن ��ش +	3=�ا ��

�}7 ای* �� د+=	 . ر�� �	n دو
	ره 
�  �ش ��! ��ده 
�د+�  ای* �6ا را �� �	��ش-

  .��اه� �0ض ��د ��





 

  

  

  روای� یزده�
�3�=�ژان 73 �	ر:� از I	ه�ه '�ه *=Oا�:  

 >�ا 
	ی� 
�ا9 
	ز هA روز از +�، روز9 از +�؟ 
	ز هA راه n�I+� و ��M� در 3=;؟ -

 دی�ار زی<	9 زی<	ی	ن ای* ه�5 �	 ���؟

�3�; را ��=� و 
�ان ا_	�� ��دیC� از ��:�ی* �� �� ،��� :  

�� در +5� - 	5O� *از ای A* ه��در +5 ���ورم �� >�ا :5	م �%س	ت را ی, �ورم، 

�دم را ��3=5	ی�ای* راه. ����5��	 
� Eار + ���ن. ���ه	 و زور و زاره	 �3 Aه 	ه

 .ا������ دل �=� دار+�، 
� :�س و ��زه ��


� را��� -ا�O=* هA '�ه I	ه�ه -X+	' s���ا�� ا9 +�ا��، ا�	 +5�����ه 3	

�
�	ر:�  @� �
 �P+<�دن �0ی ��	ا9 ��

-�ارد،  s�	3.  

- �5+ Aه *�A+ه5="� دل �=� راه . دا ،����M و ��-Zخ ا �Y=Y� �
 7=+


� Z6ح روز 	ر 
	�� �� :5	م ارا�=m 3="	+� �<�ه. ��اه��� ��"=

س�-	ن �	ی� 

، دی-� در ��U و +=�+e ��	ور 
5	+�، ا�	 �	+�را 
�aی�9، در دری	9 دروغ 


�دن ��<;، در �C	ن.. .+=س� �+	J� 9ا�
ه	�g� 9ا�=	ی�  �	ی� هA �%س	ت را 

 .���� ��@	وت 
� Eار ��

  :13 از ��Cت ��:	ه�، +@1 :	زه ��د و 
�ان ا�Eود

- �6Zده���� �درد��:�9 ��اه:� و 
�اش ای* ��، ا � اnغ 
5	+�، ز+� � 

ا � . 
� >�ن و >�ا، +=	ز9 +=س�. ا+�ی"� و ز��5 
�aی�هE=< �5 را 
�ون. دا��


=@��، :5	م 
Zه	 را 
� :* ��ی �Y=Y� 9�&س�� �
ا�س�س �� 
�ا9 �	 . ا�9ه

�� �� �� : �ی�دی-� راه 
	ز "� +=س�، ای*  @�	ر 'ص	ر از �� ا
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  دار
� دری	 ��و،  @��5  �ش
  

�	ن 
سa	را � ��  �: �
  ؟رو9، :* 
  

�� ��"=
ا�O<�ر:� :� و bO6ر����، راه"	ن ��Mه� >� 3=; ��.  @���ه� >� 

	ی	ن، دا+	9 دا+	ی	ن +<�د، از دل �a	ر9 
� ا � ا��=	ق زی	رت ا
%=1، زی<	9 زی<. ����

���
 ��  . دا����دری	 د


� �"	م ����ه� >� 3=; ��"=
�ب و دری	،  9�
 ،����
� �6ا�� ا��	د+� 
� . ر�=�ر

�Cس��  �د+�، �� 13 از >�� ه@�� 3=�ای; ��د+� tی	ن '	ل ه5	9 و . د+<�O�

. ر�=� �� >	ره دی-�9 +=س�، 
�]� ����ا���� دل 
� دری	 
سa	ر+�زاده ا
��ا +5��5	ل

�	ر:�، از دری	، ���5 
	f دا��، �����ن  @�، راه دری	 د��ار هس�، ا�	، د �
 A�

A=+را دور ز 	دی,. دور9 +=س� �� د+=E+ ،	دری �

	ی� 13 از دل دادن  �
:�ی* راه 


=A، و �+� +5�	=
  .ر�=A، �&%1 ��:�ی*، 
�ون �	 :"C=7 ��اه� ���"C� را 

ر�=� �� راه را درد�� +<�د، 
� +]� هA �� @� >�	ن 
��� ��» :�ی* +Eدی,« ا�	 ای* 


� �"C� E+دی, ��+�. ا+� A ��ده ،���	
 t��	ل، رو9 �ب 
�د+�، :	 
� ا ��< .

�J�"=3 9�O	د ��د ،�+�=�  :و'�� 
� �"C� ر

�Cََس�� را - tی	ای* ' Aازی��=
 ای* �� +"� .�* �� دی-� ��ارش +�MاهA ��. دور 

�ب �� �
 ��"=

	 ��گ د�� و �3&� +�م ��=�A	ر،  �� A=��ای* ه�5 �ب ��ر دری	 . ا

�ب و دری	ی� +5�. ده=A'�رت �� ،A=از ای* '�رت ده ��"=
اش را �	+�، ه�5ا � 

��ا ��اه�  ���'�رت داده �C"� و ز�=* را Aای. 


�ون ای* �� ���]� +]� ه�5اه	ن 
	��، ه�-	م 3 9�O��Cس��،  tی	ده ��ن از '	=

�
�ن زد و �ن را 
� �=	ن دری	 را+�، �ن_� �
�ن ا9  �
 ������C5* +<�د دی-�  �+� �� د

:�J	 ای* >�� ��%5 �9�O ه�5اه . را+�و ��ی	ن �ب، �ح]� 
� �ح]� �ن را دور:� ��

  .راه; ��

�	�� راه - ��< t=���+���! ا9 ر 9�� �

�و  .
��یس�� �� 
-�ار در د��� ز+� 	+=� 
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9�="M
��+���، �	 را هA . >�� ��:� دی-� را، از �Gق ��ن، ره	ی�  9�� �

�و 

��+���5	ن �

سa	ر . 

�+	ن ی	د'�ه �
��Cت ��دان را �Cس� و  *=Oور9 ��دا��:  

- �� �C"� دی-�، از n	�Aهس�.  �ری Aه �: �+n�I ،ن +=س�	�� Aای* ه .

Z-��
	nی� دارد، ��e و ��
	ی� ه	 و درهاز رود�	+�. خ دارد��ازی�9 و  Aه 	ه

Aری�-
 .�=�C
 Aی; را ه	و  �� 	����	+�:	ن، ��  	ه�  ��	 >�	ن ��. �س	ب �:

�� �C��=� ��  	ه� از ���	 ��. رود��د و 
	n ����=� ه�C=3 �5:	ن 
M	ر ���:


<��ی� و �&س�5 ��ی� sی . 

،*=< ���	
 >��ی* �	ل �Iل �"=�، در �=	ن راه :�J	 3=�5دن راه از �	�=� �	ور9 :	 


=5	ر9 �
ه	 از ���� 
	یس�� روزه	 و ه@����+� و ��ه	9 ا���ای�  ���	ر �� 	ه� 


�د+�، ه� ��ا�"	ن 
� دی-�9 و6=� ��. 
	ز ایس��� ��Zه �
��د  	ه� هE+ Aدی, 

  . �� ا � >"A از �J	ن ��و 
��د، 
�ای; >� �&%س�، �&A�� 1% و ی	د
�د9 
-�ار+�


� ه�  �+� �� ا�C	ن دا��، ��ز�=* >=* را 3"� ��  �ا����، 
� ه��و��	ن 

�+�=��50 +�ح 6<� ای�ب و �9�O  @�، ای* ��C%5 را 3"� ��  �ا��*، . ر

�9�O و   ا�	 �<	ه�-:�>�ده  �>� �=	ه-��دم ای* دی	ر ... ��اه��� �
ه	ی� 

��	���� و 
��� از �+	ن  �ب ��
��� از �+	ن �9�O را �. زاده و I	ه�ه دا���� �5	ل

 ��� راه ��ا+�+� و ای* ا�<�� �5� دل ��� ا�O	ر و ا+�رزه	9 او را از َ
� دا���� و ��


�د. 


س=	ر�J� 9ه	9 ای* ��ز�=* ر�=�+� و >��ی* روز در ه� ��ا�"	ن  �

� ای�ا+س�	ن و 

�� ;
. �� ���	ن �	���:�-���د+� و از دلا'	�� دا���� و 
	 ��د�; ��ش و 


�ان ِاوی* وو'�� 
� ��Jه	9 ر�س�&	ن و nری&	ن و  ،�+�=��5=* و �%M	ل و �	��� ر

��9 �� درد >�ا؟ �9�O ��. وارد +"�+� و دور زد+� و ه� >� زود:�  ����� ،�@ 

:�ی�"	ن ���، +<	ی� د��5	ل 
س�، ای* ه�J� �5ه	9 زی<	 �� هس�، >�ا از 
�+	م+5�
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-�ریA؟   

>0 ���
� 6ح�ا9 �0
س�	ن . ا+-=E و ���5د ا0ص	ب 
�د�ر از ای�ا+س�	ن �	�Iهرو9 هA ر

�+�=� �����، �6ا9 +	��+�س ��ذن،  ��"	ن را از ه� �9�J �� ��. ر

از دی�ار ای* ��Jه	 و ده	ت >"A ��3=�+� و ���=�+�، ه� >� زود:� �ن . ��ا�	+���


-�ار+� ��  .را 3"� 


� �	خ ا��یY	 ر�=�+� �� از ای* 13 � �
�=5	9 دی-�9 و ر�س	ر دی-�9  	
�د�	+� 

�=5	 و ر�س	ر ای�	ن . ��رد>"5"	ن �� 	

Eود9 0	دت - �� ا
��ا G=�0	د9 
�د- 


� ویKه ��د�	+"	ن، 
س=	ر �=�ی* . ا9 ی	������د+� و در �=	ه� �3��"	ن، زی<	ی� ویKه

  . ��ا���  	ز�	ن 
-=�9و �%�س 
�د+� �� ��

�
 Aه 	Yی��
� +]� ��3	ی	ن راه ا�=����C	ن ر�=�، ای�&	 �", ا�� و . ر �
ا
��ا 

ا�	 دی�a+ 9	ی=� �� از ای* ��C ا+ص�اف .  �م ا�� و 6	ف ا�� و ��-Zخ +=س�

����ه	ی� دا�� �� هZC"� �5ت 
� '�ر  ����، ا�	 
	 �=@=�� دی-�، د��ار9. ی	


	ره	 ی	د�ور9 ��. ��	����:	���ن +5� 9�O��5	ن ه5=* 
� ه� �&	 ��: ��د� رو9 

����ز�=�� ر�=�+� �� از ��ا+��� ا+&	م . ر+e ا �
ه	9 اش ��ه�5	له	9 

ر�=�9، �6ه	 دی�9، ا�	 
�ان +5�:5	م ا
�J و ا
O	دش را ��. �%=5	+&	رو 3=�ا 
�د


�د و ه� >� 3=; �%6	� e����  .��9ر���، از �ن دور:� ��:� ��

�ن ��ز�=*،  ���
 *=��	� ����� و 
	 �<9��M از ��	ر�	ن ��در �=	ن راه 

ه	b:�� 9 و 
M; �� د+�انای* �<��Mه	9 �	د9.  @���
M; درود�	ن ���	د9


�د��واری�  �+"	ن را +"	ن �� b%' ن '�ت	ای"�
  . داد، 

در �=	ن راه >�� 
=5	ر9 ا���ای� 0	ر_"	ن ��، از ه�5 
�:� ی, 
=5	ر9 ��  %�ی"	ن 

��� و روزه	9 دراز  �� دی-� �6ای"	ن از :� �%t در +5���د، 
�Uر9را �ش و nش ��


�د �� 
� :b و ��ز �<�Z از  @�-�9 
	 ی�Cی-� �ح�وم �� A9 دی-�9 ه	روزه ،�+�+	�


-�ی��، 
� ��ز �� "���، ا � ���� 9E=< ���� ا��	د+�، د+�ان��ا
ً
ه	ی"	ن ��ی�ا
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���� Aه �
  . ��=��9	ن را از دور هA ���'�و>��رد، 
�ان  �+� �� د+�ان��زی� و 

�� tw	�
� را��� �� �Y	و�� و ی, د+� � ای�	ن، 
� :5	م �ص	bw راه ���از ��ق . 


�:� از ای�J	ی; را هA :ح75 �� ،1=%
  . ��د+�دی�ار و زی	رت ا


	nی� - ا
��ا +	�حس�س، 
��ری[ ا�	، �=%� �حس�س -ا+�f ا+�fراه"	ن�� 

ا+�ام ای* ��ه .ا+� 
�د �� 
� دا��� �%=5	+&	رو ر�=�ها��9 و ای* ��د +"	+���

�
����  . ی	�	 +<�د�<	ه� 
� ��ه د�	و+� و 

�� ��"=

	nی� ���� .�%G 	: �� ز9 +<�د	ر +=	ش روز �� �M
در . اش 
	n رو+�از 

,+	U=� ن راه	9 دل�=	ه�� �ی	
 �+� �� در ا��یY	 ه	ی�، �ندی�9، �� 
� ر'صر


��ا+�+�، E5Gه +"=* �ن ��ز�=* ���د، ا��g	ل دا���� و �وازه	9 دل���اول 


�ا9 ه�5اه� و ه5	ه�-� 
	 ر'ص و �واز ای�	ن، �5	ر . ر
�د+�ه	 ��داد+� و >� دل��

�
�� ،�� از  ود�=�+���
=�+� و ���5	ر9 از ��ا+	ن I<7 و ��[ و د+<, در د

 ��� و ای* >C	�� را ز�E�� ا9 ��
	���از ��	ر �+	ن دل . ��د+�ات ���	د9، دی�ا+�

  .��د��

�� ��           ده� هس�� 
� G	رت ز E5Gه ��«�
 �
  »ده� 
	زش 50	رت


�د *=C"� ،,"� از ;=
�3�� ای�	ن،  e+. ر�ق ��
 ��=C"�  . زداز�ی	ن زی<	�

��ی�ه 
�د+��
�د �� �6ر:-�ان ز+-<	ر  �"Y+ :� از	ر زی<	
�	ر و'�� از �. هEاران 


� +]� ����ی<	ره	9 �%=5	+&	رو �� ،����  �H�� ره	از �� ��"J
ر�=� �� ��ری	ن 


�.  �ر+��� ��"J

	 ای* :@	وت �� ��ری	ن �

�ای5	ن  �Cای� 	د+� و ی�
 e+ر e+ر


�ای5	ن �@=� +5	ی	+�ه 
�د+� ،�+	��
	وره	K+ 9اد�3 	
ا � �ن . �"=�ه 
�د+� و ی	 ای* �� 

دا+س���، زی<	ی�، ی�O� ای*، از �ن 13 ه=� ای�	ن رادی�ه 
�د+� و ���6ر:-�ان >�Jه 

��	>+ *=C"� ه و	=�
=@"	+�. ��ر9 
J"�� +<�د ��  Aر ه�+ �� *=C"� ه و	=�>�Jه . 


�- �	+�� ��ری	ن 
J"�� -ای�	ن  �
���ی�+�، �	د�	+	+� ��. :@	وت +<�در+e و 

bد��

� .ه	ی"	ن ���ان، دی� 	+"	ن +=E ���ان  	J�: �� ،و د+�ان b� �
 ا � +� 
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ا+�ا�"	ن +=J+ E	ی� زی<	ی� دی�9،�	ن را ��+-�یس��، ���ه �	د�	+�دی� 	+"	ن ��


�د .�� 	3 �'	� �
�ن، 
��="	ن 
%�زه	9 . ر�=�دا�	ن ر+e وار+-"	ن  9n	
در 


� :* +�ا����ر+-	ر+e و ��ش E=+ ن ای* را	"=��
 ا � .+Y; و +-	ر 
� :* دا����، 

�� A9 +�ر را ه	ن��ه +�ر و دری	3س� �ی	زی< �
�ورد9، در 
�ا,+	U=� *9 ای	ه e+، ر	ه

������	
�	ن ا+�ام و >�Jه زی<	 و ��ی<��ه��ا��، در 
�ا
� ای�	ن زا+� ز+� ود�� ��. 

��� � 3س�	ن
� را��� �� زی<	ی� ای* �=U	+,. را 0<	دت ����
ه	ی"	ن، ه	 و زی<	ی� و 

>�	ن 0<	دا:� �� ��ای	ن +	�O%�م و +	����د، �س�:; را . 0<	دت 
�د�	یس�� 


� ی	د دی-�ان 
=��ازد، 
Eود9 ا�	 3� 
�د ��، �+	ن زاده ���5	ل. ��رد+��� ����ا

�� Aن ه	راج و �@� دا+س��� �� ای* ا'�ام '�ن��د�	دی�+�، ��رد : �&�C� ز�� و 	ه

�	ن را 	ل ��، ه=� �1 :	���ن زی<	ی�و A%k '�ار  �����، G=�ت و ����"	ن 3	ی5

�5+��	�� .AG ن	د9 >�	'�ون ��5�+5 �ی	ن، زی<�در .  دی�9زده 
�د+� �� در 

�� ر�=�ه. �-@�� 
�د+� �� زی<	ی� ای�	ن از �&	 ���ه �
 sری	و ر+[ و �0اب : AG 	ی� .


�ان 	: sری	: 	ی�  �؟، دی-� �=س� +=س; ر��� �� ��3; زی<	ی� و د��
	ی��	 3=


� �	�I و :	 
� ا��وز ه	9 ��5	د9، �3�=�+�، >�ا ای�	ن را، ��هاز ی�Cی-� ��

�3��، :�J	 ی, �6م . ده��  و ��داد+�ر+-� �3��"	ن، ��رد :<j=O '�ار ���=	ه

��در �	�� �� +�د و +� در��C=3 �6	ن، ZP0ت،�Gد دا�%�، . وزن ا+س	ن ا


��9، رگا���Mان
�ن ه	 و ا0ص	ب، �PGو�	ت، ز e+�5ه 
ً
Z�	� ،ن	�Eg� ن و	


� �	�I ی, در�6؟ 3="	+� �<�ه. 
	��� �5	ل 
�ده	9 ر+eا+س	نt%� �
ا�%� 
س�-	ن 

  .ا+�
	ورا+�ه 
�د+� �� �3��"	ن از �ن رو �=	ه �� '%<"	ن �=	ه و از �"-�ی	ن �=U	ن

***  


� �Gوب �� 9���	
 t���	ب در ا�ه	9 ا
� +�  3	ره �ای=�، :�Cو'�� 
�ان �	 ��.  �ای=�

��+� و ������ و �ح� ��در�"=�،  �ی� ���	+�� �� ،1	9ZI ��+  �ا��� ��

*C���aد+�، �=�ا+� در �=	+� �%5	+&	رو، ه	9 
%�� 3	ی� �=�ان ���	9 ��د را 
� +�را
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� 3	ی	ن �� 9E>�
�ف، ��ه را ���+&	 �� �"C� و  9�=@�ای* . ��3	+�ر�=� و 

*C� 	ه� ��خ و . +e دا���� �� 3=���� در ���� و �0ض ��ن 
�د+�ه	 هEار ر+�را


�ان ��، +�ر ... . �<E و زرد، 	ه� ��	ی�، �0	
�، +	ر =%� 1a�
� ای* �Iف و 

���+�+	"�  .ا

��=�9، ��  �ش را از ��	ره �=�ان 
	 +��� و �Zی�5 ار�س�� ��ا+	ن را ��

  .داد��ا�	+�، �ن را +�ازش ��+5�


ا+-=E %=س� 
� :* دا��، اP0	ء 
�+; را 
��س�� و �س�ت3=�اه�� �� ا


� دورش �%�Y ��.��د�� ��زد9، 
� ��5ش >�	ن 
	ری, �� ا � 
	 ا+-"�	ن دو د

�� Aه�+�=�
	n، :��. ر �
اش J3* و در +	�=� 3س�	ن 
��س�� و از ای* ��5 
	ری,، 

�� E=��
%�زش >�	ن  "�ده، �� 
��س�-� . ���ح� ��=�دو 3س�	ن و ��و ی�Y و 

دی�9 �� در ای�&	 زی<	ی� ����ز9 ��. ر
�دا9 را ��ر��-� �=	ن �ن، 7Y0 ه� 
=���ه

�د�� 7Y0�5+ زاد�=&�  .,+	U=� ن��=	ه، از  
ً
Z�	� ;���3 e+ن راه ر	9 �=	ه

*=C"�د�
دی�9 �� در�"	ن ا�� و 
	 و��د �=	ه�، +�ر در ای�&	 �", را ��. :� 

���+	"�
�د; +�ار+� و ��حدی� 	+. ا E=-+ن . ا	دو >=* دا�� �� در �= �+	3=" �



%�C +"	+� +�0� ��ا+� و . ��6	ف و �ح� �� ،�+n�I �50 �%0 �
ای* دو >=* +� 

ه	9  %س�	ن 
�د ��  	ه� >=* و >�وf هA دار+�، +"	+� +�0� +"	ط 
�د، �	+��  7


�د Aه ��OI و �زی�� .���ی	�	 دی�ه 
�د+�، 6	ف و � =س�ا+;، +� �+-�+� �� در 


�د 9���� n	� ،س�ا+; را . �"=�ه=  A&� �� 9ر�U
��ه	ی� 
س=	ر ریE دا��، ِ

  . زداش �%�Y ��وار 
� ا�Iاف >�Jه��د و ه��Zدو>��ان ��

. ر+[ و ����-� راه n�I+�، در >�Jه ��:�ی�� �� :	زه ر�=�ه 
�د+�، +5	ی	ن 
�د

��، �	ن 
� در ���+�، 
	 +-	ه� 
� ا
%=1، �س�-�ر�=ا+��� 13 از ای* �� ��ا�	

ه	 را +-	ه� 
� ای* زی<	9 زی<	ی	ن، +�، 
%�C ��ا9 زی<	ی	ن، :5	�� درده	 و ر+[

�ن ه�-	م 
�د �� 3� ��. زدود��AG م	5: �
ه	0 9	�A ه	 و �س�-�
�د9 ی, +-	ه، 
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  .ارزد��


�ی* � �<�ه
� :�ری[ �X5 ��:�ی*، �+	ن �� از :�ور و و�"� 3="	+ ،��Mن،  �ی	س�-


�� X5� ،�+د�
 و ی	 ه�5اه	+; �	ی� �س� و -ه� �1 
�ا9 ��د . �	، �3	ه �ورده 

���ن '�ار  � �
  . ز+e ��وع �%س� 
� �6ا در���. ی	�� و 

دی�P� �� 9	ر،  �>� از ��ا�� �J	ن، ا�	 :�Oاد �	ل �� ه5-� +"س�� 
�د+�، ��

=�
=�	ه 
�د، 
� دی-�ان ���+	+� �� ر+e ر�س	ر و �3��"	ن �<.  


	ر ���=� :�Oاد ��:�ی* �	_� را 
"5	رد و +��ا+س�، از دی-�ان هA زاده >��ی*�5	ل

�+J	 E=+ +��ا+س��� ،���5	ر 
�ی* +�=&� ر�=�+� �� �5	ر ��:�ی* 
�. �5, ��ا

��  .ا

�G	ز ���،  *M���، 3=; از �ن �� 	��
���Mا+�  ��� و از �	  �
 A=51 :ص=%
ا

��ی* �� داد+�، >�	ن 
�ای; �m زد+� و ��ت �"=�+�، �� >��	ن ��ی	د و ه�را و 


�  �ش �س� +5� ;+	�M��=�
�د . ر ��%
 ��"=
�	ی� ای* ��ی	ده	 �; �	�0 و ی	 

��ی*���ا+&	م 
	 ���� ه� دو د�� :�ا+س�، . ��+� �ی	ن �س�� +5�و  1=%
ا


� د��  =�د *M�  .�P	ر را �رام و ر��� 

��ی* +-�ی=�
�ا9 �* -� ،�="C+ ه�را  . mO� در ��ر و 	ا9 �5�
�ر9 �* 
	ی�  ،*�

A�	
�	زیA، +<	ی� ��ر و �mO �5	 را، 
%�C ��ا ا � �	 و �5	 ا��ار9 ه�ی�ا ��. 

+	�3ی�:	ن ا
Eار و �6	یO� �m" ��دی� �5	 
�دی� �� 
	 ���; �س�-�. 
�ا+-=Eد

�ی��ه را هA +5	ی	ن �� �C%
 ،����  	J�: �+ زد��	����ن �* ای* 
	ر ��.  Aاه��

Aده '�ار ده	@��
�ا9 ا�"	ء ا��ار . ��ی� ��د:	ن را ��رد ا ��ای* �=�ه +�ی�� ا

����  . �+	C� و �+	د ز�	O
 و ا
O	د دی-�9 را �� ه��ز -در ای�&	، ه5=* ا�"b ا

�� Aس�، در ه=+ 	�����م +صb ��ه، 
� +5	ی; ریEیA، و 
� �3ده 9n	
ا9 �� 

��� Aو  �ش ��د، ��اه=� دی� و ��=� �� در از���  ����، . اری A"< 	
 	5�

����-� �C	ن، و >��ی* هEار �	�� ز�	ن را 
� هA . >� رخ داده ا����ا76 هEار 
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� �	ل �<�ل ��.  �اریAر�	+=A و 
� +5	ی; ���� ،����  b=:�: *ی�
 �دد و 


� ای�&	 	&+� . 


�د+�، �� در �%س�، �+	ن ��P	ر
س=	ر9 از � 	���
	 0%�م O=>I� و �=Eی,   �+�=5J�

�� �< 1=%
ا�	 دا+"��5ان �	ی� 0%�م و .  �ی� و 
� >� 0%�م و ���+� ا�	ره دارد�� ا

�@� و رو�*Z���
� �	ر ��اه� ر �+����ی	 . ��Cان 
� ه	ج و واج ا��	د+� �� >� 

A"<Y� �

��9 و �ح� �=U	+� در �	ر ا�� و ی	 
���رد +�ی�� A�	0 ا��ر tی	.  

����Cت وادا�� و 
	 ا+-"� +"	+� د �
 �3ده 
	9n ،ا
%=P� 1	ِر در ه	ج و واج را 

��ش را +"	ن داد و  @�:  

�+�D در 
	n +"	ن �� - �
��e دور از ای�&	��د'� ��=� ��. دهA، >��ی* هEار 

�+�D در ای�&	 
� رو��� ���� �D+�
=�=�، ه"�ص� �	ل 3=; رخ داده،  ،�=�=


�� bY0 �
�+&	 را، ���ب ��+-س�	ن را، یC� از ... �"	+�:	نه"�ص� �	ل  �=�=>


e�� ��	��ن را. ه	9 6%=<� راه@� ���%� دویس�  A&�3 �%��� ... 7ا���

�� Aدی-�ش را هAن ده	�+	"+ A+س��ه ��=�. :�ا

� ه5=*  
ً
ZO�ای* ���%� . ا�	 

e�� A&�3�� 9 ��ا �6رت	ر_ j، �� �ح�9 6%=<	ه e�� �
 ��� 

��
-�ی=� �� ا � +5�... 
=�=�؟��. �"�Cی	ن ��د�	nن، ��د�	ن ��Oوف ا �=�=


���� ��"=
���	ن �C	م و �	ه	ن �ن دوران، �C	م و �	ه	+� ... +�رش را  �
 �=�=>


ا+�، هEاران ��دf ده :	 3	E+ده �	�� را 
س�-	ن د+=	9 �س=ح=��� از 3="	+� �<�ه

�Y� e�� ا9 ���� در�
�� A=%O: س�9 �=�ان ��� �
����ده��، �� . �=�=>


ه=� ��ا�"	ن 
� '"�ه	9 ���� و ��C��3 و �Hوت ��t%O +=س���، '"�ه	9 

�� 3	ی=* هس����=J: .�
 �را+��، ه	9 ��د �� �	ه را از ��های* ��د�	ن 

�%=��� 	������ی� 
-�ی=� �6:; را 
	n ���ی�؟ ا � +5���. �=�+�ه	�	ن از 

�
... . ه	�	ن را
=�=� >�Jه���ی� �=� و ��ی	د و  �ی� و زار9 �+	ن را؟ ����... م

 >�Jه �ن ��دf �]%�م �ن ��	ر راه را؟ ��
ً
Z{�ه�J< �=�=
اش از ���	 و یM<��ان 
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A", و �<�د و ز���س��؟ �
 sی ;���3 �

=�=�، در �ن +	f ��ه، '�Uات ا�, 

� �
ده�� �� ا � 
�ی* راه 
�وی�، در ای* +	ن ا�=� ���=	ن، دnnن ا��ر ا�J� را �� 


� �5	 ��اه� 
�د t%O�� ،	5� 9	� *ی�
 �"J
 ،�=�
=�=� ��. راه 
� �J	دت ر

��� را؟ �%�9 دروازه �%=س	 ��. �=�+��	ن دار+� ��ه�5	��
�ن  �وه از ��گ  �=�=


�%ِ� دروازه ��اه�� 
� '��; و�	 ��� و 
�ای"	ن از ��او+� ��. ا+�m6 �"=�ه

��ش ��خ �"J

	 ��Y� ,wZب 
� 3="�از�	ن . 
-س��ا+��	م  AC��، د
ً
و �Mص	

�
	�"

	 >�ب �=Eران 
� �	ن ای* ��د�	ن ��...  ��"J

=�=� �� �wZ, و ��ا�	ن 

ه	 
	 ی, �6ا 
� ی	د ���ی� �� 
����Dی�؟ ����! ... �	ر:	نا+� �� 
�وی� 3�ا��	ده

9
� �	 و�0«�ور+� ���
ا�	 . »
-"	ی=� دره	 را... �	ن ای�&	��ه دادی� �� ��Eل ا

�+	ن ���� �� �

	 >�ب �=Eران  �Jن ا�	ا��� �� �=�=
��
�	ر:	ن، 
�وی� 3�« : ��


�ی*  �"J
:Yص=� از ��د:	ن 
�د،  �	ه ��د:	ن 
�د �� 
� ای* ارا�=m دل 
س�=�،  

� 	J�: Aن ه�
� ��ا،  *=
�Y� 9	� ،+=س� 	9 �5	� ��C� وت و�H ن	ای�

���ن �Iف، 
� ��د�	ن ��یb... »ا �
 n	��[+ ن	J� �-دی A=�	'ا+�ازی���رده ا .


=�=� ای* ه�5 
�D :"�� و  ���� و ���	زده�� ... 	&+��%�9 دروازه 
J"� را؟ 

7  ����،  �ی� ��g
. ریE+�ا�, ��... ����،  �ی� و زار9 و +	��+"س��، زا+�ان در 

ریE+� �� :5	م ��C=3	ن 
� ا�, :<�ی7 ی	���، از >"5	+"	ن ��و �+�Yر ا�, ��

�	ل 
�Oش، دویس� �	ل، >�� �6 �	ل 
�Oش ... ریEد؟�� �6 �
د'� ��=� 

�
�7J ا��، ه=� �1 +=س� �� از �	دران و �3ران ای*  ،�>%I ن �3زش	ه	� 

�� Aر ه	M��
�ان ا����. 

�
زده 
�د+�، ا�C"	ن هA در  �	ه، P�AG	ر در �%س� از �"	ه�ه �0اب ای* ��د�	ن 

������3�=�+� >�ا ی	ران ��Pت ا��ی� �� ��0� �C=+��"� هس��� 
� از ��د ��. 

دا+س� و هEاران �	ل ا
%=1 هA �� ��د، هE=< �5 ��. ده��>�=* ��	ی	:� �=�ان ��

���'�Uات ا�C; .  �اه >�=* ��	ی	:� 
�د، 
	 �"	ه�ه و :@س=� ای* 6ح��، ا�C; در
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:� +"س�� 
�د+� '�Uات ز دور +5	ی	ن +<�د، ا�	 
��� �P	ر �� 
� او +Eدی,ا


� ��ا�,�� �
ا
%=1 13 . ر����ا+�وه ��و ��دی�+� و در AG و
��=	ن �	+��ش را 

  :ا+��� ��Cت 
�  @�	رش ادا�� داداز


=-�	ه	ن - 	
 هEاران 6ح��، 
�:� از ای* هA. ای* �}	ل ��>C� ا�� از ر��	ر ��او+� 

��Aن ده	�+	"+ A+ا�:. 


� �دا+�
�O ا+-"� +"	+� ����5 را �
  :اش را 

�ن ی, 6ح�� را، ه"�ص� �	ل 
�Oش را - �=�=>
�+�Uف...  e����. :�>J	ر هEار 

�� را �
 ��	50 ،�Jل ا�nن د� �=�=>

	 �@	ر ��e دارد...  .�D
��� ه	 را 
س=[ ��


�و+� e�� ان�=� �
 �� .=� �
���، �O5"	ن ��3=; از �ن �� �@
���، �%=� �ان 

�+	ن اU0	ء �� �
���	ی�در 
J"� را  .���D
��ا+&	م ای*  �=�=
�
...  �	ه را؟ه	9 

���ه و ����� ��ه �"J

�ی* �J=� ��ه، 
� دروزاه  ،��ا+� �%=��	ن �0_� ا


	 �"� و �-� 
� دروازه 
J"� ��. ��رد'@7 +5� n	� ن	ای* ��د� �� ��
��

�ن را . �	ن ای�&	��زه را 
	ز ��=�، ره<��	ن '�ل داده �� ��Eل +J	ی�دروا« �=%�


	 >�ب و 
	:�ن و �"� و �-� 
� » ...��دش 
� �	 اU0	ء ����ده ،�"J
 *=%���

ای* ا�� 3	دا�� �� ��او+� ... �����C	ن ای�	ن ا��	ده و د�� و 3	ی"	ن را ��

�� ;+	=+	
�' �
 ��	O: و fر	ای... ده�:< 	
* ه�5 اد0	 دار+� ا�%� ا���5* و 

��
	ن ا�J� ه و��"M
 ��Oی ،A=ا��� . 

در ای�&	 زی<	9 زی<	ی	ن �5� �zC ��د و ا5I=�	ن ی	�� �� ��:�ی* وا'O=� درون �ن 


	 ا+-"� +"	+�. ا+�6ح�� را هAP و ��ب ��ده �O
اش �5	ل را +"	ن داد �� 

 �=
��ز�=* :J����%=س	9 �	:��=, 0	�%=* و �=س=�+�ه	ی; را :� �
د��	ن ��� �� 

در ای�&	 �5� . 
�و+� و ��دم �+&	 را 
� راه ��ا، 
� �6اط ا�5س�A=Y ه�ای� ���	ی��


="�� �zC ��د و 
�O +"	ن داد �� ه�P� *=5ات �=س=�+� ���]� ��اران و �"-�ی	ن 

e+و ر ���3 �=a�
	ن 	
��ا ر�3=	ده و ��اره ار ;:��� و �3ی�ه +"س�� �� 
	 �5"=� و 
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+� +	ن 
�ای"	ن 
	'� . روز و روز 	ر 
��=	ن ای* ��ز�=* را �=	ه ���� و ��و3	���


=-	ر9 وا ���%t.  �ار+�، +� �ب �
ا � �=, ا��9 در�ی�، ��ش را . دار+�ا��	س را 

���� �Uو 'ح �+�

��=	ن را ��. �ور+� ���+�
�=b ��د�	ن را 5C� ،�3"	ن را . 

�� �
���	ز+�.  

-  �=�=>
�ن  ��� ���ب 
	���9 ا��یY	 را، ... +	�=<=	 را... 
� ویKه ای* 6ح�� ��>, را

�ن  ��� ���ب �	ور9 ه5=* '	ره، �=5<�ا
� را ... �
��� 9	Yی�����ب ���ب، ا


�ن را، :	+Eا+=	، ... 
�:س�ا+	 را... �+-�n، ��زا�<=, را... ��-� را... را، �	�<=	 را 	 

ا � ���%6 . �Yط :5	�	 ��C� .�=	ن ��5د+; +�اری�دا+A ا��... را... او 	+�ا

 �
 A� A� sری	در : �� ،Aن ده	+�	اری� 6ح�� ��>, دی-�9 +"�-
داری�، 


<=�=� ای* یC� دی-�، 6ح�� :	ریM� را، ای�&	 '	ره +�ی* . ��ا���� ��aده ��ه


=-	+-	ن �� ر�=�ه �� ���� ��د�	+� �� '�7 و G	رت ا �

�ی*  �+� -ا+� و   - 

��Pت ��یس���� �%5<�س، 
	 �%=س	ی; ... 
=�=���... ��+�ا+�، ��اب ��+�ی�ه


�ی* . ����
�ی�&	 ر�=�ه، 
��=	ن �	�� و ��ا+"�	س را 
� راه را�� ه�ای� ��

�	n دی-� . د�� ��Pات ی, �Y� b=%6س و 
� د�� دی-��	ن �5"=� 
�+�ه

�	��=* ��ا+"�	س، از اوا�� � �
����. �Yس و ��ای� ا��ِا�g	ل ای�&	 و 


��=	ن ��ز�=�� �� ا��وز »	
ده��، +� 
� +	�=�+�ش، +� 
� ای* :* در ����» ��

�ن .�� �� �+	=��

=�=�، از '��� هس���، 
� +	م ای* »��=w	:« . *=س�M+ ن	ای�


=�=�، ای* ��ان ر�=� و زی<	 را؟ ��. '�
	+=	ن ا:ح	د ��Yس b=%6 و �5"=�+�

»�C=س:	�«)���١�١٣�	ل . ه	:�w� +	م دارد، )��د��
� �AC 3="	+� .  ا �w�:	ه


� دی* �<=* �س=ح=� �"�ف ��د، :* در -
س�-	ن +� ر�=�ه �س=ح� �<�ه �� 

�5+�
... �	n... دارداه7 '��; را هA از ای* �5	'� 
	ز ��. ا��0	ء ا��ده� و 

��ش �� �
 �< �=�=>
د'� . زا+��شا+�ش �� 
س�رو9 :%5<	ر ه=Eم  �ا���. �ور+�


س��، 3="; ���<�های* �"=; 3="	+�... ��=� ;��  �
�ی�، د'� ��=�، 
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ات ��ا+� �� ا � در ای* �ح]� 
� دی* �<=* �س=ح� �"�ف ��E�� ،9ل +J	ی���

 ��
�ی* �	 �"J

�+�:�ا یCس�ه 
�ا+&	 ��.  . �C�
<=�=� ه	:�w� دارد  n	�


�ی* �. ���، 
� �س=ح=� 
-�ود ی	 +����� �I	 ���ی	 �5	 �س=ح=	ن «�3

�� 	&+� Aه ���=+	a��s �}<� ��ا	3 ،��. ده��w=�؟ �"=; �ح��م 
	 :C	+�ن 

�� 
ً
��را Aه �w�:	« �ی� ه�13 �* +5A�	
 	&+� Aه5=*��اه ��
��J ا ،  	�


س�زا+=�م«. 


�O، ا+-"� زی<	ی; را 
� �5	ل  �دا+�، ا:=�3� را +"	ن داد 1=%
	د ��دان را، >... ا

را، +=&�ی� و �G	 را،  =�� را، �	�� را، ��-	ل را،  	�<=	 را، �=<� را، :�+1 را، ا�&Eی�ه را، 


� ه� �&	ی; 
�-�9 ه5=* ا�� �� هس�، ی, و�<; +=س� �� ... ��ا�; را

��	
ه	یA را 13 ا � 3=�ا ��دی� و +"	+A دادی�، ه�5 ��ف. �C	ی� 
9��J در �	ر 

. nن و �"�Cی	ن ��او+� +=C� و 
Eر �ار9 ��ده 
	���ه=� �	 +=س� �� دn.  =�م��


�+� و >�=* و >	��3 و �� ��:	ز+� و ��
� ه�5 �	 ��. ی	
=�، +"	+A ده=�ا � ��

ه��ز هA .  �ار+� 
� �	5+ 9�e�+ E� ،����، و �=	ه� و  ���-� و 
Z>�	ن ��

��
� �%=س	 ��... 
�دار +=س���د �>�"Cه� ی 	ار. رو+�ا�Eه�ل و'� �	���اه� ��  


	 ای* ه�5 اد0	 دار+�، ا�%� ا���5* و ا���=A، ی�O� ... ا+س	ن 
� ای* ���Z >=�ه ��د

��
	ن ا�J� ه و��"M
 . 

��5 ���ب  �دا+�ا+-"� +"	+� �
ا9 +"	ن داد �� ه5-	ن دی�ه و ی	 6ح��. را 

�
. ا+�ا���اوانا+�وه ���=�ه، ا�	 >�	ن ز+�ه 
�د �� ��:�ی* �	_� در �%س� را 

��ِو:�، �ن 
=��ا+"=* ���ب ا��یY	 را +"	ن داد ��� �J� زان دا+;. ا9 از���

	=�
� 3	 ��ه ��. �	ن، 
=; از ای*، �ح�وم +5	E=���++� �� از ��Yق ا+س	+��3

�3��	ن ر+��eاه�� 
� ��t	+"	ن 
� �b ر�=�ه و دی-� +5��=a��3ی�ه �"� ��ه�-� 

 -�اه�� ���زش د
س�	+� را 
� ز
	ن ر�5� ��د�	ن � ���� ،:* در ده��

e+ز+�ر	�
� ز
	ن ا��یC	ن ��حص�  ��Oن، ی	�3ی�  .e+و ای* ر �ن از ��د را_	�3ی� 
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��اه�� �� ��د�	ن ا��5O	رزده درس 
�Mا+�� و ی	 در�"	ن را از ��ا �	�� +5�

���� �>�	U� Aاز ای* ه ;=

@��5J، �<	دا ��دا  .
 ��
	�� :�ری1 در ��ر �+	
	ی� 
� ز

��� و +5�ه	 +5��� �ن	����5J����زان 
�:]	ه�ات دا+;.  �
 �	ه 
� ��ن �"=�ه و 

اA"< ;=3 �� 9 ��:�ی* 6ح��. ��د�3�� :5	م �����ز �=	ه
J	9 �	ن هEاران دا+;

�� Aس&:�
�3ی� 	ن ا�� �� ر�5	+� و ��-�n+� 3%=1  5	��� ر+eی	
�، ی�رش 

ای* . �	ن ��:b و ��]A و ����	+� ا��:5O=� دی�ه و 0"	ء ر
	+��	ن Gس7 ه5-�

�eا6ح	ب 0=س� ،Aی�� *
��9 دا+; �
را+��، 
	 د�	ع �����زان 
�ه	9 در+�ه را 


� �	ن ای�	ن �� ���%  ,=%�����زده 
� :�س و 
� �=� و داد ه	9 ه�اس
�D. ا

��������ار . �ی� در��ا9 
� _�ب  %��� از 3	�	����دf دوازده. ا �
ه5-	ن 3	 


���ا9 
	ز ���	�� �ار+�، ا�	 ��ا+, �	+Eده�� ;��دارد ایس�� و ��	زه او را 
	 دو د

��اه� ��د��Y� fل، . دود
� 3=; ��» ؟...>� ��A�C<  ...A«ا9  �ی	9 و 
	 >�Jه


	زو9 ��ا+, �	+Eده �ی� ;��ود، 
� �&	؟ د�	�� را  ���� و 
� د+<	ل او ����	ن 
	 د

راه و >	ر � >�	ن +5	ی	ن، �� دور+5	ی�، 
�از �=5	ی"	ن، 
�.دا+��ه=� ��ا�"	ن +5�

�ن در ذه* ��:�ی* . ه=� �6ر:-�9 :�ا+	9 +"	ن دادن �ن +=س� A=Y9 �س�	�	5:

�� f�Cد�ح�� .AG ن	>��ازی� ���  .���ا+-=E، �� ا�, ��:�ی* را 

��ار ای* ��ان �	+Eده  e+درZ
 1=%
�	�� را +"	ن داد �� :ح� :b=YO د��-	ه ا


* ��یA '�ار ��ا0ZI	:� ��ا
�� 	ن و ا6ح	ب 0=س�e+ن از  =�د، از :�س ر	�3ی� 

��ار �� 	&+�
� �"�ر �+-�n �3	ه �� ،����� ;�	>+�
 Aه 	&+��ی�� و 
�د، در 

ی�&	 هA در ا. �ورد �یEد و 
� +=-�ی	 �3	ه �� از �+&	 هA ��،از :�س.  �د+���

e+ر�; ��	د+< �

� +=س�; ���3ی� 	ن ���*  ���ی�� و  �'	
����، ا9�H از او 

�5+�+	�.  

�� 1=%

� و از +Eدی, ��ا�� �
دی�، 13 از ��C:� ��:	ه ا+�وه و �"A ��:�ی* را 


M"��ه . 
	 ای* ه�5 اد0	 دار+�، ا�%� ا���5* ا���=A«اش را :�Cار ��د ای* ��%5 ��Oی
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�J� و��  . »ن ا


	 3"� د��	ن و ی	 
	 ی, د��5	ل ا�,��:�ی* �� :C	ن �� ���
ه	ی"	ن را داد+�، 

اش �	+b ا
%=1 13 از ا+��� ��Cت، دو
	ره 
	 ا+-"� +"	+�. ��د+��", ��

��
	��� را +"	+�  � .  

- e+رت ر	��3ی� 	ن ���* و ��Yس در 
<=�=� ��دم ای* ��ز�=* را �� �=	ن راه 
� ا

�ی����.�=�=>

<=�=� ... �����AJ +=س� ار
	ب ی	 ر0=� ا��، د��-=��	ن ��!  

e+ر �ن را�"�	دی, ! �3ی� E+ ی�هE� ن�
	���9، در  7�	�
<=�=� �� در 

�ن ��ا+�ا+�ا���، ای�	ن را �}7 �=�ان 
	ر ����-� �
ه	9 
س=	ر دور ا'=	+�س ���� و 

��e+ارع رE� ر9 در	-=

�ا9  ،�+�
* و ��Yس، 
� �	ر وادار �3ی� 	ن ���

������ ...�=�=>
��و�	ن، 
�ده را ��اج 
�ده. ��و����+J	 را �}7 �=�ان ��! 

�� و ��C=3	ن ���� �
و'�� . ��
������، ا � 
� ای* ��اج :* +�ه��، 
	 �Zق 

��و�"	ن 
� 3	ی	ن ���� m� �
�ور+�، 
� ��Cا+� +�5O ا�J� ر��، و �3ل ��اوان 

���� و ا � ��3"	ن 
="�� ��، رو+� و ��اEّ0 9 و 7�ّ را 0<	دت ��
� �%=س	 ��

�� 	3�

<=�=�، ای* 6ح���%=س	9 دی-�9 در �ن  ��� �=�ان  ����e�+ 9	ور راه� !

»��
	ن ا�J� ه و��"M
 ��Oی ،A=دار+�، ا�%� ا���5* ا��� 	ای* ه�5 اد0 	
«. 

�=�
	 ی�Cی-� �P� . �3 �3ر دا�����3�� +=E در �=	ن ��:�ی* �5	ر9 از ��زا+-	ن 


	ء و ا��اد�	ن >� ��د+�؟ �C	ی� ه�D5	ن 
	'� ��« @��� ��د+� و ����� 	
 �=�=


��
��J از ای* ر��	ر +5�. ا Aه 	� 	
���� .�� �+	J
 �
�ی�� و �حj ر_	9 ��ا و 

�� Aو +�اری Aه� >� داری ،�I��3 س��ش دی�5'�ا	د،. >�
 در �ن روز 	ر راه ��ار 


س�� Aن را ه	ار���
� �	ی� . ا+�ا��وز راه  ،Aی�"
 Aه �س�C�ا � ��ار �@=�� '�ا_� و 

 .�	ن �Gق و هEاران +@� +@%� ��+��AJ هA +=س� �� �"��. ده��راه5	ن +5�

�=��3�� �� در �ن روزه	، در :]	ه�ات +����زان ��J در ای* �=	ن ه5	ن ��ا+, 

��و:� ���� ��ده و ��	زه �ن ��دf د ;=3 �
 �+	�Z0	+ و ��وازده �	�� را در د
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��
�د و ا�	زه �M* ��ا n	
  .دوی�ه 
�د، د��; را 

��و�� رو+t ی	��، �س	ب از �ن روز �� 
	زار 
�ده. ا��» �<� ی=Eا �	��
�«+	م �*  -


�>سb ا6ح	ب �=U	ن >س<	+�+�. زاد ��ا ��د+��	 را از �د�� 	� �
 @��� از �ن . 

از �ن روز، �3�� زی<	، +"	+� +�e �	 . � '%<5	ن �=	ه ا��رو، روی5	ن �=	ه، �

�3ی�ه  در د�� ��او+� 	ران ر+e- و ه��ز هA هس� - "� و ای* ��از9 
�د 

��او+� ای* دی� و �=C; در+=	�� و . �	ن را 
Eدای���� :5	�� �Mص=� ا+س	+�

�ن +����ز �* از ای* �� در �ن روز،. ا�	زه داد 
� ��	ی	ت هEاران �	�� د�� ز+�� 

7  ���A و 
�ی* و�=%� +"	ن دادم، از  �	ه �دم�	نg
 از �رم، �"	ن +5�
	��� را در 


	��Aدر ای* راههA �� ای*  Aن ��دم را ه	م، �	ا+&�� ،Aن +=س�	ده.، 3"=5�
داران  

e++�ار+�ر ���� �س� 	
 .�3ی�ه، 

�=� از �=5	ی; ��	���� و �3��، ای* ��ا+, را
="�� �P	ر، 
� ویKه ��زا+-	ن ��:� 

��ی*  @����
�ای; �m زد+� و  . m� ی*  @� و���
�اوو و  ،��%

	 �6ا9  A1 ه=%
ا

  .زد و 13 از �را�; +س<�، �%س� را ادا�� داد

��A و . 
� ه� �&	 
�-�ی�، �E ای* +=س� - ،9Eو ��+�ی e�� ول و	a< ر و	�"�

�-���� ا6ح	
���... ا�	رت و ���Z و  ��
 
ُ
ب ��او+� و 
��� �	ن �50ا

 �ی�� ��.  �ی�� ��Yرات ا�J� ا��ده� �� ��دی-� 
� د�� �O=>I رخ ��

��
	د و :��	ن، �"C� و �"Cس	�� ��ا�� ��Pت ا��ی� ا ،�
E7 و ز�=� .

�5+ s�	3 ،��+�ای	ن و �ح�و�	ن را ده��، >�ا 3=����  �ی<	ن 
�ا � >�=* ا

 ... ه	 را :5	�	 ��=�ای* 6ح��.  =�د��

��� �%b ��دا+��� :��P� ���: ،7	ر را 
� 6ح�� دی-�9 �� 
� +5	ی; �� از13:  


�-Zدش را �� 
� ز+� � ای* ه�5 ا+س	ن 3	ی	ن �� - 7=�
	د و :��	ن و  �=�=>
 ،�"M



� ز+� � ده�
�; را +-	ه ��=�.  �	هه	 هEار ��دf و زن و ��د �I ن�... وی��	م را... 

�� f�J� ن�� �� ای* د���f ده ی	زده �	��، ��M و �0ی	ن �=� 
=�=��. 9n را
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��ار ���دود �� از 
�b5"� و ���� ;:��;��... و �U+� �=�=
��دم ...  ��ه را،

�+	=��ه	 را ه	، ز+� 	+�ا+�از+�، �	+�ه	 را
� �	ر ��ا�C*ا9 دار+�، ا�	 
�b5	+� و 

���ی� ��.  �ار+�5��"�� و ��ده و ز+�ه 
	'� +ز+�� و ����. ��زا+����

���هاد0	ه	ی"	ن را؟ �� �Iار دی�5'�ا�Y��ه��ز هA دو '�رت و . ا+� �ی�� 
�ا9 ا

�� . +=5"	ن 
	'� ا

��Cت �حj در���ه، ا � 3"� �
��د، �6ا9 �3ه	ی; را هA ا9 هA �3واز ���P	ر 


� ا
%=1 دو��� 
�د+� �� دو
	ره 
	 ا+-"� +"	+�. ��=�9�� A"< �-%5� �


  .ه	9 دورد�� �	ور9 ا�	ره ��د+���ا

�ن دور +-	ه ��=� - �
ای�&	 ه=�و�=5	 ا��، ای�&	 ... در�� ه5	ن �	 را... �+&	 را... 

���ن��. هA +	�	زا�� ا ،�=�=

b5 ا:5� 
=	+�از �� ���... �+�	 را +"	+�  �

n	. ا+�ا������ی,� �
��[ را �� 	��  ��==
 و 
	ره از �� و �3[ در�� 
� هEار


�D �=���اره �=� ���"�؟ ��دویس� در�� �� �

=�=� �	درا+� ��  �
ده��؟ 

�+�Uف �3:	ب �� ��� ��
=س�  ،�D

�ی, 
	ره �%�  �C=3 زه ��د و	رو9 �� �%�

�� �'	
�ی�� و از ��ت ه	 را �� 
� ا+@&	ر ���="� �3&�ه
=�=� ��ده�	+�؟ ���	در 

e�� �
 �0��
=�=� 3	ره+�؟ ��روه	9 �	را ��و ��e�� �O
ه	 را �� ا
��ا ذوب و 

��Pا:� �� 
� >�=* ��	ی	:� ���	ن . �	n ای�&	 را 
<=�=�... ��+��	�س�� ��

رو+� و ����3 و 
� �%=س	 ��ده��، روز یC"�<� ا�� �<	س :E=5 و �ح���	+� ����

یس�� 
� را��� �� ��او+� E0 و �7 �	. �� �ی��اE0 9ل و 7�ّ را �a	س ��

�a	س ای* ����=* هس� . 

�زاده �س�O	ر +	م دارد، از ��ره -در ای�&	، +�یس��ه ای* ��Uر، �	:b ای* روای	ت  �� 

���-
 1=%
�� و د+<	�� �M* ا	��
  .در ر��، از �	 

 �>� . ه	ی� از روی�اده	9  ���� را، +"	+5	ن دادا
%=E0 1یE�	ن، 6ح�� -

�
' 	J�: 	�ا ،f	+ز��
�ی� و �Uه+J	ی� درد�ور و �
ه	ی� 
�د+�، از ی, ا'=	+�س 
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�ط 
�د+�ای* 6ح��. :��;�� ����  �
ا�	 ا��وز هC� A	ی� ه�D5	ن 
	'� . ه	 

��
�ان د�� ��... ا ��	Oری�	

�+�، از �ن >� در ��	ی	:� �� �"-�ی	ن ��Pت 

f	��"رخ داده، و� ���� ����و ��. :� ا Aرا از ه �اوا+�� 3	�	+��،ا'�ام و �7% 

ا � ا�	م ا�� . ��	���:� و �", +5�. ����در+� و از �6�0 :	ریs �ح� ����


=D	ره�� Aر9 +�ار+�، ا�� را :ح�ی	م �	ا� �
 ،����+	ن در ا 	
:"�� و . ����ا9 

�
��� و � �
ه	9 �"�ه	9 ا��وز، �%�'�7 و >a	ول.  �ار+��	ن ��>	رهدوا و 

�%� و >�-=E و :�و�* و ایJ+E	ور و ���9 را �	ران  ����، ه=ا��وز، رو9 ��	ی�

�� �=@�
	 ی	ر9 او ����	ی�. ��� ،���>	��3 �	ران، ��ا9 
	ری�O	�� را 
�  �و  �

�ور+��"�� و ��C� 1aش را 
� �	 ��و ��. 

��رد+� �� >-�+� و >�ا ��او+� E0 و �7 
� داد+� و ا�س�س ����:�ی* ��:C	ن ��

یC� از �+	ن از ��ره در ر��� .  5	رد3="-	ن ه�5 ��ی�ه5=	ر9 و ه�5��� ای* ��	

��، . :�ا+س� ��Cت ���
�د و دی-� +5�	Yی�� �ی� زاده یC� از �"�ره	9 �5	ل ا

�+	ن 
� �	ر 
�د و ��ی	د زد �&J� 	
  :ز
	ن �0
� را 

ا�%� �X ... ا�%� �X ا���5�5=*، ا�%� ��ی, ا�]	�5=*... ا�%� �X ا���Y5ری* -


	�=� �� �س	
�	ن را 
	 ای* �<=z ا9 .ا�&Zدی* �M�@� ،و �%ح� �:�� EیE0 ن	Y=�ر

ا�%� ... ای�3="-	ن ��ا ��دهای�، �س	
�	ن را از ای* ��	ی�ا�M<}	ء :س�ی� ��ده

 .+C<� ا��+=	 و ا£��ه

���� و د+<	��  @�	رش را  �	��
  :در ای* �=	ن ��ا+C� ���C@، از 
Zد �0ب، 

3=���� ��:�ی - ،	Y���:� و �%ح� �س� . ده=�* و �%ح�ی* را �M	bI '�ار ��>�ا، ر

��	
13 �س	ب �	، �� از روز +Mس� 
� ای* ارا�=m . ا�� �� از دی* 
	ز "�� 

��	&� ،A=د +�ا��	Y�0ت. ا	��	 ��:� و�%ح� . �	 +� دی* دا��=A و +� اY�0	د 
� ��ا

A=. +=س��زاد �� ،*
. ا+�ی"=�زاد ��اه=Aا+�ی"=A و �ا+�ی"=�یA و �زاد ��از 
=s و 


س=	ر9 از ر�=Y	ن �	_� در ای* �&%1، ��"	ء ��	ی	:� را �� در ای* 6ح�� �
ه	 
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ه	 دا+��، 
��� ��Y� ,wZب را �س�iل :5	م +	
س	�	+�+5	ی; ���ه، 3=	�<�ان ��

���� �Jن ا�nnدن د�  �
ا�<�� در�� هA هس� . ا+�از+���ا+��، 
���  �	ه را 


�. 	ر+���� ای�	ن  �	ه *
ام، 
� د+<	ل دی* و ��ا�	ت 
	ر���ها�	 �*، �� از 
=s و ُ

�
ه	 را ول ��=�، ��د�	ن هA  �یA، ای*�3ده ������"	ء ا6%� هس�A و 

، ��Pت ا��ی� . ����دا+�� >� ��+5�
ُ
����"	ء :5	م �@	�� و ��	ی	ت، �Mص	

��
	ی� ای* �%� . ��د اش �� ��د، اول از �%� �ی=A، ا � �	ه� ���	 ��. ا 13

�G	ز  ��ی� � ا��، َ��� و 
� دور��دا+A ��ام �	�0 +5�... ا+�ا��را �� 

�� ؟...و  @�... �� 
� ی	د �ورد و ... ز
	ن 
�د3	ر

�� و  @�ای�ان ز�=*در ای* �=	ن ��ا+C� از 	��
 :  

- �� �� ... ��]�رت ای* ��O ����9 ا


	دان �����  اش وی�ان ����ل 3ِ�
	ی� از او    ه� 
�	ی� را �� 

��ا��ش ��ده 
�دم... در�� ه5=* - .�6Z� �+وی�ا �

"�9 +=	ز  �O�	� �� *اش ای

از �ن اوّ�	 >سِ,، از ��د . ی, ��� هA، رو9 ��� +5	+�... �	�7 ای* د��-	ه دارد


	nه	 هA ه=� ��9 و ر � +5	+� n	
��اه=A د+=	9 
9��J  ا � ��. را_�، �ن 

	>+ ،A=�	

	ی� دم و د��-	ه"	ن را .  ای�	ن 
�"=�=5�A�ی� در ا+�]	ر دل ردا��� 

A=�� ن�-+�� . 

��Aرد �� ��ا+, دی-�9 �� ه���M	ن �@���=E دی-�9 
� ز
	ن  ��اش 
� ���9�Jا


=��  �ا�� و  @�ر�=�، ا+-"� +"	+�+]� �� �
:  

�	ی� ����ری* ا0ZI	:� در ای* �&1% �	��س  �ا���، . 
="�� �-�. ه=1 -

 =�+�ت و ��-س	رت �ی�� و ��ده��، 
�O وا9 
� �	��، �� Eار�� را ��


� ا��اد �	+�. ������ ،�:�
 Aو از ای* ه�5+ Aر� Aات ه���� . 

 . ه=1؟ �* از ا��9 
	f +�ارم�ا> -
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- �� �: �
 ه=1»ه=1« �یA  و'�� 
ً
	O'وا ��O... ، ی�دت ���  �
دا+� �� �* در 
�ا


="�� �Y	و�� ��دم��C&� دnnن ا�J� از ه�5  .�� *� �< ��Oی �&�C� A+دا. 

�&�C� 	�ا�%� ا��ا � ای�&	 ��و . ه	9 د+=�9 
�د ه	ی� �� 
� �* داد+�، از �	+b ا

یC� از . دار9ه	�P� 9ت ا��ی� ��و �	ر   �6ای� در�ی�، 
	 ��C&� ا��ا�%�

�ن را  Aی	Y��ن را ��  @�� 
�د، .  ا�<�� +� >"=�ه، �Yط دی�ه 
�د–رn	
 A"< 9


� ��P��&�Cت ا
�ی�  ��
=�P ا
�و ،�+�+	"� �Jه ا�	13 از    �Cی; را ی	ه

�ه�=*  �ا��� 
� روی;  ,�3 	
دی-�9 
=�ون �"=�+�، رو9 ���ان  �ا���� و 


=�ون �"=�+�، رو9 ه5	ن ���ان، 
	 ه5	ن  ��
�O دو >"5	+; را از �	 ،�+�=
��

��� +<�د، �Eg... �=*  �ا���ه�3, 	� Aون �"=�+� و ای* ه�=
��ش  ��ش را از �	

�=O%
��Pت ا��ی� از . �<	ب ��د+� و 
� ��Pت ا��ی� داد+� �� �ن را 
	�@�ر 

 .ده� ��د ار_	J�: ;=w	 در >�=* �	��� رخ ��. ��د ه	 ��ش +5� ای* ����

��:C	ن داد+� tص�ی: ��Z0 �
 ،��OI�3 ه	-+ 	
 Aن دی-�ش ه	=�ای*  @�-�ه	 
� . ا�Iا

1=%
ه	9 ا�J� I@�ه ر�� و �b%U  از اJk	ر +]� در ��رد ��C&� هA ر�=� ��  �ش ا

  .را �0ض ��د

��ی�یA، وk=@���ا و �* �د�� -�
�+<	ل ��Y=Y  �د+�زاد  Aن دادی	را . � �Y=Y� 	�ا

�� 9E=< � ا �� 	&+�
�ا9 دا+=� و 
�ان ��:%s ��د+�، :	  ��ا+�ی"=�، 
��J ا

 ��او+�، k A%k	�5=* را :ح75 ��د، �	ی� +� را��; ای* ��. ��د:	ن +-	ه داری�

��	J+� �� ه5=	ر و ه�5
ً
	>%' �� �I	� *ی�
��Cت و :ح75 وادا����.  �
. او را 

����ل او_	ع 
� �%� از د��; ر���، �+ A� A	 Eی� 
� اI	�0 از ���Yری* و 

��ب +]	�� �� او 
� 3	 ��د، از اول +	��ر 
�د و �ن I	ی@� :�ا. 6	�<	ن زر و زور ا

��aده ��د :<�ی7 ، 
س��و 3=	�<�ان و دnnن 3="	+� �<�ه�� 7�	0 �
او را ��ی�+� و 

ا
��ا 
�ی* �J��: �U� +�ا��، و'�� ����� ��، �	ر از �	ر  ���� و . ��د+�

:�ا+� ا�<�� �� ��د9 +�ا��، ا�	 3"=5	+� و ا
�از �ن ��... 3"=5	+� ��د9 +�ا��
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5	 J�3	ن +=س� �� �* هA در ا
��ا�Y%� 9، از �. +=� 
	��ا9 از �%�ص+"	+�

��اوان ��دم 9	U� .Aا���+ �
�&: .�5+ �=
دا+س�A راه در�� را، :A=%O و :�


�ا9 ر��	ر 
	 ی�Cی-� را، وا��; ،��ه	9 در�� را، >-�+-� ا+�M	ب راه در

�* از :5	م . ZY0+� در 
���رد 
� �س	7w ز+� � ا��5	0� را، �U	ی5	ن ��اوان 
�د


	 :�6=� و ��ا�%� ��او+� ا+&	م  ���، 5="3	U�A+	ه �� 	J+�ا � . 	9 ��د، ��	 

�����
 ،A+دا� �

��� ا��ر را 
� روز اول  ،Aل از .  �دا+�م:�ا+س�	�ا�	 دو �=%=�ن 

�ن ز�	ن  ���� و راه 13 و 3=; +5	+�ه .�� nو ا ،����  �
���=�م 
	 ا+�Y	د 


"�9 ر �O�	� ،A�� را �<�ان 	ه	U� و زور و A%k ن از�ا 
� �	ی� 
"C	A+ �� در 

�دم و ��ا و �د��.  +=�+e �<�9 +<	�� ودروغ t%� 	
 ،Aدی�
زاد، A%k و زور و �	 

����ی�یA، د� Aرا ه e+�=+ د �� دروغ و�
 ��J
 ،A=��	� *C5� ن را� A�

�5+�5+ *C5� و Aی�ی���A=��	���ی*:�ی* و �	��Oاز 
Eرگ. � :�ی* �U	ه	ی5	ن،


�د �:	Y>I �O�	� د	. ای&�ا � ا��وز ��وع � *��O�	� ،دم�� *C5� 9ا

�	��A �� از Y>I	ت �<�9 +<	���� . 

�� �� ه5-	ن ��	��
��	����ش، روزا ���Eا�<�رگ 
�د، از �=	ن ز+	ن ��:�، 
	+�ی� 

�@ :  

�ر9، ��ا�Y>I X	:� یC� از 
Eر ��ی* �&	یX روز 	ر 
�د، >� ��ه	 و :* -
 �
	د ه	 را 


� . ا+�ا��ه	 و �س	ده	 
� راه>� +�e. داد ���ن  	
�* از ��د 
-�یA �� در +<�د 

�	�; روز9 
"�ی� هA از ��ا، هA از :� ��. 
	د دادم 9	U� *اه�، از ای��

�=>%U
 .�3زش 

�AJ ��د - �
 *�،�����اهA و از :� و ه5=	را+� �� در ام و ه��ز هA �� �3زش ��ا


	د د �
 ���*  ا��وز 
� �5	 A>%I .ادی�، 
=; از ه�5 �3زش ��ای* +<�د 

ا�	 . ��9 :��	ن �=s ��. ه	9  �+	 �+� از ��	ی	ت %0=� 
"�ی� +"	ن دادم6ح��

ه	 
� Y>I	ت 
	ی� 
� در���  �اه� دهA �� ��"	ء :5	م �ن ��	ی	ت، :Yس=A ا+س	ن
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	n و 3	ی=* 
�د .
"�ی� ا+&	م ا � �	��5	ن Y>I	:� +<�د، �ن ��	ی	:� �� %0=� 


	 ای* ا
O	د9 �� 
�د، �6رت +5� ،���AJ  ��دم �3زش �3ی� �
 ،*� ��� 

�ن ا�=� 
<��م؟���زد؟ ��
M"�؟ ��ام، �ی	 
"�ی� ای*  �	ه ��ا ��I%<=�ه �
 A+ا�: 

��در �=	ن ��:�ی*  @�-�ه	9 ��:	ه� �6رت ���  .�� ���
 �� @���، �س%A ا

از ای* ��Cت ... �ان از ��ا9 زی<	ی	ن ��Cر �	+�؟:
A="M، �-� ���� �	 او را ��

�M* �3دا���ح�5 �5	ل��:	ِه %0� �
 .زاده ا��@	ده ��د و

��ا���; �� - ،�����=O� ،A%�م ا��، �س%A ا�� �� ا �  �	ه� از :� �6رت  �

 د��Mر9 از :�، در '%<5	ن �0رت را، 3=; از �ن �� 
�Mاه�، ��
ً
�3ی�یA، ا
�ا

��اهA از ���6 ا��@	ده ��A و ��ز دل ��د ا�	 ��. 
	��+=س�، �=	�� را�� 

دا+=A �� �	 ��. ه	ی� �� ز+�ه و �حس�س +"	+5	ن داد9، اJk	ر ��Aرا از ای* 6ح��


�ا9  	J�: �+ *د و ای�
 f	+ودرد f	+ز��ای* راه �� 3=; 3	ی5	ن  �ا��� ��، 

���+���� �5O5	ن ا��وز . ه	ی� +�اری��Aد�	ن، �� دی-� I	'� :ح75 >�=* 

 9��"=

	 ��او+�، اZIع  �U
در ای�&	 �X5 ا��، از ���6 ا��@	ده ��=A از را

A=
	=
 =�9 و �3ی���، +�=&�ه	9 ��ز+	f �6رت ��ه�-	�� �� ای* دا��	ن. 


� دو �5	 >-�+� 
�د �C7، :� >� �=�ه. یw	س� �
ا9 ا:M	ذ در 
���رد ��ا 

�ی	 �	+�� 
س=	ر9 زن .  >� 
���رد9 دا����د9 و در 
���رد :� 
� �س	7w، ��ا��

ه	 ا+�ا��=�؟ �	�� ��زهو ��ه�ه	9 ��ا�X ا+س	+�، :Yص=� را 
�  �دن ی�Cی-� ��

�� Aه �� �
 �Cس�=�؟را 


س=	ر �س	س 
�د، :	���ن دی-�ان،  �>� ��&C	و، +5� ;���ا���� ُرfّ و ای* �3

����a
 A=Yو �س� ��
�. را ;�
�ی* �3 A1 ه=%
  .  +5	+�ا��0	ا

- �

Eر ��ی�; ...  @�A �� �* هU� A	 ��دم، �U	ه	9 ��اوان. �	 +=س���iا�� 

A�'�-+ X_�� �+	OI	' ،ت	ی	ای* �� �

� ��'X، �	ی� ��_X. ای* �� در 
�ا 9�= 

��A�� 	ه� 
� ��او+�  @�A، و 
�ای; . :�ا+س� +�	ی[ �}<� دا��� 
	��، ا�	 +-�
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� AJ� �
 Aدم �� او ه	����ا�	  ��; 
�هC	ر . �دش �=�ه 
9��J ا:M	ذ ���3=	م 

ا+�ازد و ی	 ��د را :��=� �� ��_O; را 
� �M	�Iه+<�د، ی	 از �3ی���* ا+�Y	د ��


	ز �دد، :	 �+&	 �� �	ر از �	ر ��:�ا+	9 �ن +5� �� ��� و راه دی� �� از راه +	در


	ز "� +5��+	� .A� ��>ا� Aه *��
���=�م 
�  �ش . +�م�	ر +5	�	ر9 ��دم، ا�	 


�ی* ��	ی	ت :* در +�ه�، زی� 
	ر ��ف زور و +	در�� +�ود �� A+ا�M

� . ا+س	ن 

�ی�، در
	ره هE=< �5 �� از 
	n ��.  @�	ر ه� �1 و +	�1  �ش و 7Y0 +سa	رد

��	
 f�C"� .Aاس وادا������ و و��ا�	 دnnن ا�J� و رو�	+�، 
� . او را 
� و

 ��ا 
� ،روز9، 
� �	ر 
�د+���اوان، ���; �<	+�رد رو��-�9 �* ���; 

�����	����،  �	ه ه� +	
س	�	+� را 
�  �دن �*و AJ�� �ی����ا+�ا����، ��ا 

�	ر +	�=�+�، در �	�� �� ���; �	ز+� � �* 
� :5	م ���; ��او+� ��اب


�:�9 دا�� .�� tا �ح�� 
ً
Z5ح�� Aدو و �<�>=* . دا+س���او+� ه	ن 3��ط �:

��یA ��ا �
 اZ0م 5="3	+� ��A :	 او 
ً
ی�، �<�اg=3 7=w	م داد �� از ��ده ��د، �%0	


	ز �دد . 	J�: و 	J�: *� �" ز	
�ط ه5	ن �<�>=ِ* ��ای� ای* 
�د �� �: *� s�	3

�ن ا�� �� از ��دش، از +	
C	ر9 �
ه	ی;، از �ن هU� �5	، 3"=5	ن ��ه �"�وط 

��	

�ی* ��ط ��.  	J�:��
-�اریA و او را 
� راه :�ا+=A در  �Hن ا	ا+س ���+

�+	5
و ای* �� 750 . در�� ه�ای� ��=A، ی�O� ای* �� +-�اریA در �Kراه� 

�

�M� :�ا+� ا+س	ن را از +-�ن�	ی�ه ا��، ا�	 ����ح�ا+� �	 
�ا9 ��د�	ن، دی-� 


�� زدن +=س�
�ه	+�، g=3	م دادم �� �ن >=�� 7
ا�	 . ه	ی� �� او �Cس��، '	


� 0<	رت دی-�، +� :�J	 ��ا . ه	 �%� =�یA:�ا+=A از �Cس�* 
	'=5	+�ه >=����


	ز �د�� *� 9�� �

�د �� او  Aه *� ����ی; 
	ز �دم، ��ا �
 *� ��. م��ا

��	دم، ��%5���ط ه5	ن �<�>=* ��ای� �: �� ��	g=3 9 در�O��ن -ا9 از  �� 


	ز « 
� �	ر 
�دم �� -��	ر �رام +"س��  ،�
	ز �ا�	 او . »�، ه� �ن >� هس�� 
	ز 


�دم. ��د��اه 
�د ���
� ��د��اه� ��  � Aن . �* ه	ه5 �

�ی* :�:=b روز 	ر 
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J	ی; را . ر'	
� �=	ن ��او+� و �* 
	'� �	+�. روال  ��� �� :	���ن  ���� 
�د

��
 ای* �"7C دی-� از �	 .  �3دازده	9 دی-� ���دم �3دا�� و ��ت
ّ

7�

�5+�
�ی� .�زاد 
	ی�، ای*  �ه ��ر را 
	 ا+-"�	ن ��دش 
-"	ی� و روز9 ��اه� د��


-"	ی� �� �=�ا+�ی"� و �	ر دارد، >� ��او+� و �* 
�Mاه=A، ی	 زاد9 ���د��. ر

ه	�M+ 9اه=A، روز9 
� ای* +�=&� ��اه� ر�=� �� ه� دو�	ن را ��	ر 
-�ارد،  �ه


	 ا+-"�	ن ��دش  "�ده ��اه� �� 	J�: ،، ��ره. ��ر	رات ��Y� �
راه دل 
س�* 

��
	ی� از �ن 
=�ون �J=�. ا. 

AG A� A� 1=%
�ی� ��:�ی* �	_� در �ن  �دهA. ��ا+-=E و +��=�ا+� ���ح*  @�	ر ا

ا � ا
%=1 را ��ف ����، . :�ان ا
%=1 را ��	ر  �ا���3�=�+�، >-�+� ��از ��د ��

�+��>
��Cت ... ��:�ان 
� �� دل  �

� ه5� ���%س� �5�  ،Aای=�، و در ه� 

���5	ل�  ���9�O زد و ر��� �M* را 
� د �
 �C5"< زاده:  

- �5+ *�X5� 	&در ای� �� �دی-�ا+ ،A+دا�ا+�ی"��ا+�، >� � . ،Aی�-
:�J	 از ��دم 


� ای* +]� ا��، �� �	 :�ا ��	ر +�Mاه=A  �ا��:ص�ر �� A9 ه�O� A�� . 	J�: 	�

. ا � :�J	ی5	ن 
-�ار9، ��5�	ن ��اه� �Cس�. +=Aدا:�ا 3"� و �3	ه ��د ��

زاد، د>	ر  =�9 ز+� � �د�� �ی�، هA :� و هA ��او+� در ���"�	ن در د+<	����

A+و +�ا 	U���د� �Y%� ر9  "�=�؟	در ای* ز�=�� � �Mری	ز��ن :�زاد +Mس�=* 

�ح�ف :�ا+� از ه�ف ��د �
�د و ه� ���"� �� 
�ا9 او�=* 
	ر �6رت �3ی�د، ��


��� ا+ZYب�	 هA در :	ریs روزا+�، 
	ره	 دی�ه.  �دد �� Aب ای�� �=+ 	
ه	 �� 

��
	زان، +	
C	ران و +=�+e. ی	����ا��، ا+ح�اف  ���، از راه� �� ��

 ���
��+���; را  ������ و 
�ان راه �"	+�+�، �� ه� E در +]� +<�د و 
	 ��ا� 

e����
=�ن، ZY+ن ا	ر��
	ر �ز��ن �5	، 
� ویKه، >�ن +Mس�=*. � دا��ه	 �	6%و 

3="	+� . :�ا+س� ��U و �U	ی� +�ا��� 
	���3ی���، +5��6رت ��

دا+س���، ا�	 ای��Yر در ای* b=0 و +Yص ��
س�-	ن، �%�Y �5	 را 
��<�ه
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� ��ش Aی� را ه�"
��و �	+�+� و  �

���ا A�	0 در �� ������و ر ��	=�

�+�+	"� �
�ن  ��� 
=	+�ازی�+-. 
���ا �
�^ �=�از �+&	 +"س��، �Gق . 	ه� 	�

�� . ا+�ی"� ا��در�+ X�6 A%' �
 	U� �+ن ��د	5  �� �+	ری; �س �
او 
�د �� 

 :���ی� و  @�

���+ X�6 A%' �
 	U� �@  	� �=3    د	
 ;��3	U� و f	3 �[+ �
��ی* �  
  


	 او �� Aه 	��� �+	+� �
 ،Aروزا+� ���ی �� Aر  ����١ی	
.  �ی����» ا�%��<ح	ن«

��ی�"� �� �	9 �-@�� �+&	 ��. »b=0 ا�� ��ا
�«ی�O� ای* �� �
�د �� 

+�
	ر �6رت ��+Mس�=*	5

� ��ر  	U� �+�  از ه� ،��ا � هA ی, ��زه .  �

 �
 ��
�ا9 او�=* 
	ر 
س	ز9، �[ و ���� و �Cس��� ��اه� 
�د، >� ر ،��	@�

]+�g
 ،sری	ی�; :����ن :�ی*  0]�5 �
�U	ی� �� در �ن �6رت  ���، +س<� 


�د E=<	+ .�ی	ی�ی�، ای* ه�5 زی<���... ای* ه�5 ه��، ای* ه�5 دا+;... �5	 ا+س	ن 

�=	ه� روز 	ر را دی� 	J�: ،ی�	9. +<�=@� �C%
... اش را، ای* ه�5 ر+e و وار+-�


	 دی�ه ا5G	ض +-�یس� 	9 �5	U� �

	ی� .  


� �=	ن  @�	ر �5	 1=%
  :زاده دوی�لا

- �O�	���اوان +<�د، ا�	  	U� 9ر�
�د E=-+ا. 

�� در ��رد �U	ه	9 
A="M، در _5* ای*�	 �� در ای�&	 هس�=U� ،A	9 :�ا �� -

�� t5O: ��"=

�داش ��د
Eرگ�	ی� �U	9 ا%6���A=�� .او+�،  ��=

� دی� . 


�د، و'�� �%�Y �-@��* ���ه Aور ه��ن �� ��  �
�واز ده� ا+-=E را دی� 

��<	رf ا�«%*=Y�	M. »� ا�س* ا��ور و ��د��اه�G��
�یJ� . اش از ه5=* �	


�ا9 ه5-� ����ی�; �-@�ا�ا+-=E و �	ن �5J=�+� ا�� �� ه� �1 
�ی* 

ه� �1 از ��د�	ر9 . ��د
	ور+�Cد+� د�� ی	
�، د>	ر ��د��اه� و �Gور ��


�ا+� �� دی-�ان 0	�E از �ن ���	��
 
ً
Z5رگا+�، �ح�E
 �دد و 
=�� �<�Z �� ��د



 308  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

A=�� b&O: ی�	>+ �
	

	یس�� ی�Cی-� را  �*، �5	 �� 
� +]� �A  د��–.از ای* 


� ��ج ��
="�� :ح75 �� �%6�� ��"=
از :� ��ا9 زی<	ی	ن 0	�A . دادی���دی�، 

�� �-�@  �
 ،;�	��ی	 
��J +<�د، 
�ا9 ا'�	ع و 
	زدا��* او از ای* �U	ه	9  ،A��3

ات، 
� ��د9 ��د، �U	 +<�د؟ ��6%-� �ا���؟ �ی	 �Z: Aش 
="�� ه�5 ��و

�� Aه �+	ا+س �O�	� در 	�6رت � 	ه	U� Aه �ی��	ز+ �در ز+�  �� A=�=


  از هA . +]� و ا��Zف �%=�Y ز+	��ی	ن ��اوان ا��ا��Zف.  =�د��
ً
��را ���


	7w ��رد ا��Zف ����� و >� 
س	 
� �7 �س��+�، 
��� دی-� ����ا ��

��
	  @�-�ه	9 ا'�	0� ����د ،��
ه	 را �� nی�ح7 :�ان 
��� د��ار9ی	

���+	� . +5	ی��، 
� +�	ی[ �U%�ب ر


�د �� ای�	ن از دور . دی�ا
%=1 در ای�&	 ��د را ��رد ا:J	م �� Aن ه	ای*  5 �
 	��

�:; دار+� �
 ���  . "���6%-� +5�ا�	 د>	ر �A. د

- 	
 t� ی�	��و �%� � �� Aه 	
 ��"=

	��، �* :�دی� دارم �� ا �  	5�  �
 ،Aزدی

�� �� رو�* +=س��� ��. ی	��=A+�	ی[ 
9��J د
ً
Z�	� ،ن >� رو9 +�اده�. دا+�؟ 

ا�	 او  هA » دا+���ا ��« �ی=� 
��� از �5	 ��. ����، �	ی� هA +5��	ی� ��

�5+�5+ Aدا+�، �* هA+6%�. داZ�،�� *اش ای Aای�
 ،	� f��"� � �+ز 


� زور و ��د�	�-� �* دی-� 
� ��ش ���ه +5�. +	�3ی� ��ه 
�د:ح75 A����ا

Aده . :* در ده�J=
��ا�� �Mص=� �	ی� �Gورم، +5�. 
�ده� ���"� 

�+	U=���C� A+�، در ه	ام را، ��د��اه . A� ،د�

� ه5=* +�=&� ر�=�ه  ،Aا ه��


="�� ا5�0	د دا�� و 
� �A� .wZ و'� و ��6%� +�ا�� ;
�Y� حZU6ا �
 ,

�ن���، ا�	 او  
�م ���* از �ن او
	ش و ا�	��  	

�و Z0�� دادم . ه	 ��ش 
�د

�ن« 	

�ایA �=س� » ه	 ��ش 
	ش ،��و ز+� � 
	 �س� �� 
	 ای* اراذل ��ش ا


� د�� ای* +	
C	ران  ���	ر �* 
"�ی� را دو�� دا��A و +5�. +<�د A���ی�،��ا 

���	+<�دار9 
�ون '=� و ��ط، 
�ون >�ن و >�ا ای�	ن  �

"�ی� را +	 Eی� 
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 در 
�ا
�ش �&�ه ��ده -�Eورا+�–، 
	 ای* �� ا
��ا ��د+� و �Mص=� ا+س	+� را ��


�د+�، Aدر ه �س��� �C� ... ،Aی�-
 ��J
�� ���C� Aن . ���=�+�، در ه��* از 

. زاد را 
-"	یA"A و   �ش �د��دم و د��-	ه ���0 و �س�Mه  �یA�M، ���=�م >

A�� ن	"Yو :�دی� :"�ی ,� �
در �ن د��-	ه ��ای� �, و :�دی�  �	ه . ���=�م 


�د و �	ی� +�ا�� ;�	� . 

�� در ای* ز�=�� �	�=	ب 
�د9 ی	 +� -�a

	ی� از ��د  

- �� t�دی�م، ا��وز هA و'�� 
�  �وه 
Eرگ �5	 ��:�ی* +]�  	ه� ��د را ��

���� ،A�C�
=ا Aی	ه ;��� ،A�- �++��=�ا �ه	ور9-  �>�  �ه	ی� هA دا���  
	ر

���t ��. ا�� ���دی� و �* :@	وت �* 
	 ��ا، یC� در �ن 
�د �� او ��د را 3=�

3=���� :�دی� دا��A، او -��
 ،��	
 *i5U� د�� �=Y��دم را  
�ان �	�I �� از ��

او . ه� E _�ور9 +5� دا+س�Aرا » ا��ح	ن«�* . داد'�ار ��» ا��ح	ن«3=���� ��رد 


; ��ط ���Y� ,wZ� ن	ه5 	
 Z{� ،ه ��د�+�

س� و 
�ا9 ای��C در ��ط 

 . دادزاد را ��رد ا��ح	ن '�ار ���د��


�O د��	+; را 
� هA �	�=� و، در �	�� �� روی; 
� �5	ل�=�  :زاده 
�د، از �P	ر �3

:�ی* ا��ح	+	ت ا�J� را �ی	 �	_� هس�=� 
	 ه5=* ا
Eار +5	ی"� ��ی�، �@�Pح -

�� �� �
 �ی�� :5	�	 ��=�؟ ��+��� ای�ب +<� را از +]� 
-�را+=�؟ ه5	ن ای�

�
 . �ارما � 
�Mاه=�، �ن را رو9 ه5=* �3ده 
� +5	ی; ��. �}	ل ا��6<�ش 

�ر9 
	 �5	ل �=7 -... 

- �
�ی	 �	�� 6<�ش �b>	ره ا��ح	ن ���ر9، از ه5	ن ای�ب  �� ����� Eدد، ری�  	ی


� ��Pت ا��ی� و�	دار �� ،bw	م �ص	5: 	
�+	� . f	+ن درد	او >� ���+��


	 ای��C ار:<	AI را 
	 ��ا 
�ی�ه�� Aدد �� �* ه� �م �	g=3 او �
دهA �� از �� ام، 


�دارد ���ورده. ای* 
=D	ره د 	5� b�� در 	
ا+�  �� �* 
	 ��ا ��ط 
س�A �� او، 
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��ش ��ای* �0اب �
�* اه7 ای* . �ورد، از ��ا، رو 
� ��اه�  �دا+�ه	ی� �� 


; ��ط ��. ه	+<�دم
����9ط�Y� ,wZ� 	

��د، +� 
	 ��Y=Y ای* ا�� �� ��ا 

�ن. �*�Y�O� 	ه�ز �	
.  �دا+�ا+� �� �0اب ��اوان، ای�ب را از ای5	+; 
� ��ا 

>�ن و 5	ن 
�ه	ی; از ای��او+�، ا�	، ر�	ء واtH دارد �� او 
� رAG :5	�� �0اب


� +�Mاه� دا�� ��ه	9 ��د�	+� را، ای�ب 
J	9 ای* 
	ز9. >�ا 
� ��ا، د


�ا9 ار_	ء ��د��اه� ��ا، �� 
<=��� و 
�ا+��، �� ای�ب �=@�� و . �3دازد�� 	J�:

�3ی�د و هEاران 
9Z دی-� را ه	 را 
	 �	ن و دل ��>	�� او�� و :5	�� �0اب

َ�د��حj ر_	9 ��ا، 
	 �	ن و دل �
َ

� . ،�+	J=@�
�ی* :�:=b ای* �	��اs%: 9 و 

 ��او+� -
=�=�  رو9 6ح�� ��-ا
��ا . ده�دا+�� رخ �� �+� �� ه�5 ��
�ان

��� و ه	ی; را +	
�د ���"�، 
�O :5	م  %� ��- یC� 13 از دی-�9 -��ز+�ا+; را 

�� �+	�	@�
J	5w� �� ه=�  �	ه� +�ار+� ;:�ز+�،  ���"�، 
�O هE=< �5ش را 

ز+�، ده�، :5	م 
�+; د�7 ��
�O ��دش را ��رد _�ب و ��ح و 
=5	ر9 '�ار ��

�@	ل 
�دا���، د�� ز�Aای�&	، ه5=* �	 �� �� �=�=

=�=� :�ا��، ��ه	ی; را ��

+"=�� و +	nن و  �ی	ن، در
	ره ه� >� از �� ای�ب 
=D	ره، در �=	ن �	�س�� ��


�ا9 - ��او+� . »��دش داد و ��دش  �����او+� «  �ی� د�� داده، �� 


�+�ه ��طای* ����	

	 ��Y� ,wZب  9��
��� و ه	ی; را دو>��ان �� �0اب-

�5+�
 ��. ��دا�	 ر��� ر��� 6<� و I	'� ای�ب I	ق ��. دارداز �� ای* 
=D	ره د

 �Cدر _5* ای� ،��
� +]� �* I	ق ��ن I	'� او، +"	+� �<�یE ��ن �	�� 6<� ا

��او+� +5	ی	ن » �0ا��«:�دی� ای�ب در
	ره . ��5Jاو+� ه��ز C0س; را ����

��م و ��زه �س�م �ورم، �=�ان ��ه�  	ه 
� ی	د ��« �ی� ا��، +	nن و  �ی	ن ��

 �د+�؟ ��+� و در :�ا+	ی� '�9 ���	+��؟ 3=� ��>�ا ��ی�ان ز+�ه ��.  =�درا ��

��+� و اوnد�	ن، در +]� ا���ار ��ذری� ای"	ن، 
� ��Pر ای"	ن، 
	 ای"	ن 

�ی�؟ 
	�� و 0ص	9 ��ا 
� ای"	ن +5�ه	9 ای"	ن، از :�س ای5* ��ای"	ن، �	+�
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زای� و �Yط و  	و ای"	ن �����، ��� و �U	 +5� 	و +� ای"	ن �5	ع ��

�5+�D
����ه	9 ��د را �}7  %� 
=�ون ��+5	ی�؟ ��روزه	9 ��د را در ... 

ای* �%5	ت ای�ب ا�� �� از ��ا : د'� ��=�» ���� ���O	د:9��5 �6ف

�� ����	ن را 
�Mا+=�ا � 
	ور +5�. ���
	ز��ا�Y� ب	وی�، ���

�وی� در . ��=� 


�Mا+=� �� ای�ب 
	 ذ�� و ��ار9 از ی�Jه �� 	&+��3�� >�ا 
� ای* روزه	9 

�� ��@� از درد ه	ی;��د و 3��ص=<�  ���	رش ��ده �� ا���Mا+; در درو+; 

و >�ا او را در  �د
	د ... �}� 7	f و �	�س�� ��ه و در  7 ا��	ده«�رام +�ارد و 

��ا+�]	ر +�ر «ده� �� 
	ز دو
	ره ��ا را ��رد ا:J	م '�ار ��. »�3ا���ه �	��� ا

���� A�	"م، ا��=��=	ه ...  =�د���� و �رام +5��"=�م و 
� k%�5 ر A���3

�� A�: ذره ذره از ،�� »ه	یA از ��ارت ����� ا��؟ا���Mان... ریEد��ه ا

���اش را 6	ف ��د و ا
%=1 �� در +5	ی; ای* �	��ا د>	ر ا�س�د � 
�د، �6ا9  �

  . ��:�ی* �	_� در �%س� �%=5	+&	رو را ��رد �U	ب '�ار داد

زاد، ه��ز 
� ز
	ن 
� ی	د �وری� �� ای* �3�;، 13 از هEاران �	ل :�5ن �د�� -

زده زده، �=7 و ز���Eزاد :"�� و  ���� و 'حU� و 
Zزده، ��e�=%=	رده	 �د��

���3�; ای* ��  �	ه"	ن >=س� �� 
�ی* روز ا��	د+�، >�ا ��او+� . �	ر9 ا

 �5O+ ز و	ران را از +	Cه	«��ی�ان و  ��ه �	ز+�ه +-�و در دارد �� 3=� � �+��

. »��+�"	ن ا���ار �� �د+� و ذری� ای"	ن 
	 ��Pر ای"	ن، 
	 ای:�ا+	ی� '�9 ��

 ;
�Y� ,wZ� ح �� و ��او+� و�U� ;��ن -از روز اول :�5ن 
"�9، ای* �3 

���� و +�اد+� �� -اراذل و او
	ش و ا�	�� ��Oوف 	=+ �M�'�رت �t%U و « 3	


� �	��ا9 ... �	+� �ارد و +	�k ��د�� رو9 د�� ��» ��O	ل Aدی� �
 ،Aری�-


�M� +�ارد و ��ای�ب �� ��او+� در �3�; او، 	3 
ً
	O'وا ,wZ� �
�� ��ط را �:

�� ای�ب 
=D	ره دی�ا+�. ��Yب 
<	زد �
 �� ��
�وی�، در وار �0
�ه ��ای* ا ،�"�

��	ن 
�Mا+=� �Y� b�� ن	ه5» ���P�:� �=س�� �� در ���� ��ای� �* 
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ا+�ا��* و در ��رد '�رت ��ای� ��د ��� 
	د 
� bg>Gو ��وع ��» ���؟��

 �>� ��او+� از . ایA �+� �� از ز
	ن �C	م و �	ه	ن 
	ره	 ��=�ه+�ن، 
�انر���Eا

ای* 13 از �0اب 
� ای�ب، از :�س ای* �� �	�� 6<�ش �<�یE، و 
� ُ�@� و �ح	�� 

�� �[���J�« �ی�� 0	'<� ��� و ��
�aدازد، �6�� «�� Aاه��
�ای;  Aورده�ا�	 . 

 =�د �، از ای* �	��ا  و 3	ی	ن �ن +�=&� ��ا+�ی"ه� �دم 0	'%� �� 
	 �Eg ��دش ��

��	
>�ا «ه5=* �3�; ای�ب �� . �� ��او+� ای* ��ط را 
� ��Y� ,wZب 

ی�O� ای* �� » ... �د+���+� و در :�ا+	ی� '�9 ���	+��، 3=� ����ی�ان ز+�ه ��

��
	��، :�J	 ��رد . ��او+� ه�5�� ��ی�ان ا *=��%[� ��ای* �� ه�5

�ورد+� و Y0%"	ن 
� �	ر +=@�	د�3ی�ش �+J	ی� 1+	� �� ��
�ی* :�:=b .  ا

ه5	�U+ر �� ا�	ره ر�� ��او+� ��ط را 
	�� و ا�	 ��Y� ,wZب 
� روی; 


��9 3"=5	ن +-�ددد+�، ه��او+� زی� 
g%;  �ا����، �� از ای* ��طور+=	 .

���ه  ،����	��ا9 ای�ب از �ن ��J� �Jت ی	�� �� در ��	ب ��Yس، 
� در

��ه	، 
%�C �=%=	رده	 وا'O=� :	ریM�  �اه �ن ا�� �� :	���ن، هEاران، �=%=�ن. ا

ر��، ��رد A%k �	+�� و �زار�	ن 
� ��ر>� هA +5�ای�ب �� 
� ��او+� و و�	دار ��


���ردار ��ا�J� '�ار �� ��5O+ ن از ه�	+� .�	+�� =�+� و �Zدان و >a	و�-�ان 

��د+� و از ای* هA ی* �3�; ای�ب را :�Cار ��:5	م �P	ر در �%س� �%=5	+&	رو، ا

��ا:� ����ی, �	�0 و . ر����، �0ا�� ��او+�9 ه=� و �3چ و 
� �	�I د��ار9 ا

ا � �0ا�� ای* ا��، 13 «: ز
	ن 3	ر��، در ه5	ن �	 ��ی	د �"=� �ی��ه �=�ی*

  »روم A%k را'�
	ن ��



 

 

  

  روای� دوازده�

� 3	ی=* ��ازی� ��+�، ��J"	ن، در _5* 
="�� ��:�ی* از دا��� �%=5	+&	رو ،

��5 �5	ل 
�د �
�	ر:� و '�ه. �3ا��� � �� ��
� ه5=*  Aه *=Oا����� 	ه� در . ر

�9�O و �5	ل �
��د+� و دو
	ره از  ����رد+�،  @�-� و ����زاده 
� ���=	ن راه 


	 ��OI و ��	ی� �3�=�،ی, 
	ر '�ه. ��+�دی� ی�Cی-� �ح� �� *=Oای* ا� E=< �5ا ه�< 

�� ����ی��د+=	 درد��ی	 +5�.  �UY+ ,، ی	ی; ��:�ی* را در ی, �	ه5 ،
ً
Z{� ،ا+س����:


�ا9 ���� در  ،A=�	>+ ی�E 	+ �� ���� ارE �
��  ای* ه�5 ��M راه��ند+=	  �"3 

Aاری�-
�	ر:� ا�	، 
� ای* 
	ور 
�د �� ��:�ی* و �"��=* در ه�5 �	9 د+=	 ��Pر . 

��اه�، 
� E+ �%0دیC� و دور9، 
��� را ��رد ا��=	ز و 
��� و ا
%=1 +5�دار+� 

ا�	 ا � را��; را 
�Mاه=�، ه=� ��ا�"	ن �� . دی-� را ��رد :<j=O '�ار ده�

  .در+=	ورد+� �� ای* ه�5 �	ن ���ن 
�ا9 >�

 3=5	ی� 
�ا9ای* ه�5 �	ن ���ن و راه. ر����ر����، ِه* ِه* ��	ن ��ر���� و ����

�	ن +<�د، 
� ا�س	+� 
="�� �<	ه�  ���،�س� �� �6 و �; �	ل از �50ش ���

�Y=Y� �
ه	9 >��هEار ذر0� �	�C� 9ش 
	'� �� ای* راه دی-� ��ه. دا�� :	 

�	ن. �ا��+�:� و :ح75  ��	 و �"C�، ه� >� 
	��، از ���	�� 9	tI ��&�5ه 


Y� 7	یس� +<�د	' 
ً
Z6ا�<�� د��ا. ا ،	Yی����دش را، ا�	 ا�Eون 
� ه	9 ویKهر69ح�ا9 ا

ه� . دی���9د، �	f و �* ��:	 >"A �	ر ��. ه	9 ��دش را دا���ن زی<	ی�


�د و 
� �	9 دی-� ��وزی� هEاران ��وار �	f و �* 
� ه�ا ��+س=5� �� ���+	"+ .

�5	ن د � �ن . ��ا9 دی�ه +5�، ا�H و +"	+�
�داز راه� �� در 3=; �ر+e ز�=* و 

 �>� :�J	 �	f و �* 
�د،  �ی�، ا�	، در د+=	 و در ��]�ه دی-�9 '�ار . ����
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�����
�د،  	ه� زرد،  	ه� �a=� و رو�*،  	ه� :=�ه و هE=< �5  	ه� ��خ.  �

��د ��  ، �ح=ط دور و 
�ت را >�	ن :	ری, ��=�3	� �	f و �* 
� ه�ا ��،
	د9. :	ر

�	6%� دا��، +5�دی-� ر�=t ه�5اه� را، ا � هJ�: A	 ی, ذ �: 	
دی�9 و  5	ن رع 


�ا9 ای* �� 3=�ای; ���، ا��@	ده از  ���، +� >"�5 . ا��9د9 او را  A ��ده��

�	ز9; 
	ی� ��O و �واز 
�Mا+� :	 �	ی� را 
�ای.9 
�د_�ور *=O�  . �:ر	�

bU' ر	C���ن ��g� �Jا�=	ی� ��رد +]� را  ,5� 	
+5	ی� 
� ه�5اه دا�� �� 

����	� .b� و 	ب روزه	س�b� 9 داغ و	د، روزه�
 ���ه	 ه	 از د��"	ن ر

�� Aه �

	'� +5���زا+��ه، هE=< �5 را در هA و  �
  . �ا��ری�M و �س	

 ای* �%س	ت، 
س=	ر زی<	 و .���=�+�، و'� از د�� +�ه��ه	، ��
	 :5	م ای* د��ار9

�9، و ��ه و دری	 3=5	ی� اش، 
� :5	م ز�5	ت د+=زی<	ی� و ���ز+� �. ���ز+�ه 
�د

�ن ���	ی� هA ��. ارزی��� �
�ن ��زش و ارزی� �� �=�ه را ��&�5 �� �
��د، 

�� Aه �ار:���ب +�م ���	ن  �
از ه�5 
	n:�، :5	�	 و زی	رت . ��دارزی� �� ��nد را 

:�ا+� از >� �س� ��. �	��زی<	9 زی<	ی	ن، ��ا�� 0	�A را �@	ف و �	د�	ن ��


���a؟ >� �س�؟ �	ی� 3="	+� �<�ه:5	�	9 A"< ن�
س�-	ن .  

��� ��. ر����ر���� و ����	� �5J@+ ،�5J@

�ای"	ن �ح�75 . ��از د��ار9 راه 

��	ب 
� ��ا+�.  �دی� �� از ه�ف زی	د دور +=س���� �C+�ه	�G 9ب ��و روز9، 3=; از 

�9�J �%�غ و . ا��رود، 
� ��J زی<	ی� ر�=�+� �� در �Gوب، زی<	ی� دو>��ا+� د

�Cس�� ��ا+�+� �� ای�&	 . �3 �� و �6ا 9�%
و'�� 
� درون +Eدی, ��+�، رو9 :	

���دم. ��J ��ا�; ا�� ���� Aه 	
��د+� و ه	ی; ��خ و ���3ارت 
�د+�، و'�� 

�� �@=U� �-ی�Cا9 ی�
��د9 >��ی*  @���، �� و �6ای"	ن >�	ن 
�د ��  5	ن ��ی	 

,�� Aه 	
��	ب �Gوب ��. ������	ر9 �+@� � �� 	&+���د، از 
	9n ه� 
��� از 

���

��� دی-� ه	، 
	 �6ا9 ��ب و دل
��� اذان. �	���6ا9 اذان  ،*="+

َح5ِ=�ِ « 
� �ص�اق �ی� ��ی@� �ور و +�Cه،>��ش
ْ
َصْ�ُت ا�

َ
6َْ�اِت �

َ
ْ+Cََ� ا»

َ
  . » ِإَنّ أ
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� �=�ان زی<	9 ه	 �%�ت �� و ه	 و �=	
	ن
	 �6ا9 اذان، ��>� �+	�� �
ای�	ن 

X�	� ء	ا�@��+�=��	ی� �=�ان. ر 	
. ه	9 د+=	 '	
Y� 7	یس� +<�د�� و �P	9 ای* �=�ان  

�J' د از�

�د+�. �	+��	+� و >	9ه�3  X5� �J� ن �=�ان، ��دم	در �= .���
 Aه 	


�دم. ��د+�ا�<	ر و �	یO	ت روز را 
�ا9 ه7Y+ A ��. ا��Zط و  @�-� دا���� Aه �ی	ه

A"< دو و	� 	
�� X5� دور ��د �
�ورد+�
��9، :5	�	>=	ن را  .A"<9��
ه	�	ن 

 دی�+� 
�د
ً
	O'ه. وا�>O� از �Cدا�� �� روی; ی, ی �ی	0ص �< ��
	زان در د

د�� را�� را 
� دور �ن . ا+�ا��
�O د��5	�� رو9 �ن ��. ��&	ن >	9 
�د

�� ،�+	
��ا+� و ���� را  +	��	س، �ی	ت و اوراد9 ��-ن  
�ا9 ه5-	- �دا+� و
� ز

���

� �3واز در ��. دا�� 
ً
�ن ��&	ن >	9، دوازده �<�:� 
�د+� �� ��را 9	� �
�+��� .


� �	9 ای* �� رو9 0ص	 
	��، رو9 ��ق ��ش 
�د ،A9 ه	ن >	&��
	ز �O<�ه. 

���
رو9 0ص	ی; +��=� و دو
	ره دا�� و >	9 �ن را 
� ی, 
	ره ����&	ن را 

دا��، ا+�ا��، و'�� 
��� �ا�� و 
	 اوراد و �ی	:�، ���� را دو
	ره روی; ����

  .��د�� �ش +�f 0ص	 +"س�� 
�د، �� �	+�� �Zغ G	ر G	ر ��


	ز9، �د�� را رو9 >	ر 3	ی�در  ��� دی-� �=�ان، �O<�ه ��ا9 +"	+�ه 
�د �� +� د

��: 	J�: ،	3 �+ ددا�� و�
�@�. اش  �O
ا9 ��ا+� و ا+�ا�� و اوراد و اد0=�ا9 رو9 اوه


�د ����@�ه را 
�دا��، ه5	ن �دم ی, :��، د��	ن و 3	ه	ی; را 
	ز ی	 . ,=� Aه �%=�


���رد
�د و ��ش .;C��  ... زده و 
�اقه	9 وا�1ه	9 ا
�ی"5� 
� د�� و �@;د

 را در �+&	 و در ��ا�� دی�9، 
� �Iر9 �� +	م ای* �=�انه	 زی	د ��
	ز9از ای* �O<�ه


	زان  �ا��� 
�د+�د+=	، �=�ان �O<�ه .�

�د
� ه� �6رت >�=* �=�ا+� در د+=	  �=[+ .

�0	��� . ��ده	 �"�gل ��زی<	ی� و ه=&	+;، :� را  Aه �ی	ن زی<	ا��وز د���� 	ا�

,+	U=� ��Oن، ی	U=� ن	ی�-"� 
ً
ا+�ام و  .ه	�J"� 9ر 
�د+�ر�=�ه 
�د+� �� '	�0:	

�=5	ی"	ن در ��ا�� د+=	 ��یm و +]=� +�ا�� .�� ،��	5��
��� از �+	ن د �
 �ش، 

�	ن ��3=�ه، >"5	ن زی<	 و ��اب، 3="	+� 6	ف و 
�اق،  دا����، ده	ن و 
=��>�Jه
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%�C دا+� دا+� ��M=�	=+ Aدر ه �� ،*=C"� ر �3 3"� و	س=
اش  =س�ان 3�3"�، 


%�ز9 �@=� و ا
�ی"5� 
� :* . ر�=� ����5د+� 
�د و از 3"� 
� زی� ���5	ن

دا�	+"	ن 
� 3	ی=* زا+�ا+"	ن . دا����، >�	ن ��:	ه �� �5C"	ن �0ی	ن و :5	�	ی� 
�د

هEاران +@��	ن در �=	ن �=�ان . ��دا+-=E:� ��ا+�ا�"	ن را ��ی<��ه و ����ر�=� و��

�� AC� ه�-; از و�=� . ��د+�ر'ص��وازش را �%}�م  ، و ام- 
��Jون ��ق -

���0	�
=��� 	ن و ���+� 	ن �=@�� و ه	 �"�gل �واز 
�د و �س�� +5���ا+� و  ،��

�5+ �=�زاده از �5	ل. ��+���ی@�� ای* ر'ص زی<	 و �ه�e و �واز د��"=* 
�د+� و از �ن 

�� �C� ،�=��3 9�O�  �%}�م هA از ��د�	ن 
	��؟ از �	 ��:�ی*؟��د9 ام

�� b� از �:	0	� A� A����  . *ه ��:�ی	a� �
:5	�	>=	ن و �=	�	ن، �+	ن �� 

��aد+�ر���� و �	ی"	ن را 
� ��:�ی* ��:t%O +�ا����، از �=�ان �� .�� �[+ �
 �=�ر

�ورد+�دی�+� و 
� �س	
"	ن +5�ر�=�ه را +5��� :5	�	>=	ن و �ّ=	�=	ن، ��:�ی* :	زه .

 ���زی	د و زی	د:� �� و 
� �6ه	 هEار، 
� ه� :�Yی�، �A� A ر���� و �5	ر �%ح�ی* 3=�

  .ه	 +@� ر�=��	ی� �=%=�ن

��از ��ه�5	ل �
 �����، ه	 
� Eار ��زاده از ه�5اه	ن �3�=� >�ا �%س	:� �� 3=�


� Eار ��ا�"b ه5=* 3	ی=*، 
�ون ای* �� :�a و ��ه و '%� ،��	
. ��دا9 

�M; +]� داد �� ا
%=1 �5� دا+س�، در 3ا�O=*، ��  �ی� ه�5 ا��ار را ��'�هI	ه�ه	

��از ��ه �

� :Y	_	9 ا
%=1، دی-�  	�
ا�O<�ر ه	�bO6 9س�� و 
=5	ر ا��، �%س�، 


	 او 
�داز �&	 ��. +=س� t� 	�م +"�، ا�%O� ،ن . دا+س�	=� �
 ��C�
� زود9 +�را

A داده 
َ

=� �� ا
%=1 رو9 �ن +"س�� ، 
� 0<	رت دی-� �	: ��C5=+ �
 ،�=

�د�=�ان :	 :

. ارزی�ه� +-	ه� 
� او 
� هEاران +-	ه دی-� ��. زی<	ی� زی<	:�ی* زی<	ی	ن 0	�A را دا��

�

	ره	9 3="=*، �	د�	ن و  �>� در زی<	ی� و �5	ل  ��+	� �

�د، ا�	 +�  �=[+


� +]� �����ه f	�5G Aه �رو، �=%���
5	+�، ا�	 ��.  A<س�� �5� �=���


� ���ه +5� ;+	5"<���
%�Cدو.  ،n	
 �5� �
ا+��� 
�   ��� �<	ن زی<	ی;، +� 
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 �ی� 
� ر
	، ا�	 
� ه=� �1 +<�د،+-	ه;،  �>� 
س=	ر دل. 3	ی=* ا+ح�	ء دا��

�UY+�� �[+ �:ر�+� e����ا+-=E، در �ن دورد��، اAG 9دوزد و 6ح��ا9 هEاران 

�� b%� د�� �
�	زد+]�ش را .  

�9�O �=�از +-	ه� �%�5س	+� 
� او�=�  :ا+�ا�� و �3

- f	�
��ت �ورده:�9، ��م:� �� از ��ر�=� زی<	:�9، :	 �
ا+� �� ا��وز :�9، >� 

��ا��ش ��د�O� 9م راا9؟ات را در AG ��3	+�هه�5 �	د�	+� �-�  : �� ��	U� *ای

 ه	 
Eدای�؟ ای* 
"	�� �� :� دار9، هAG �5/ ه	 
@�ی<�  :� دار9، ه�5 دل

 ;�
� �	9 دی-�9 �3ت 
�دا
%=1،  �>� :5	م ��ا:  

دا���P� ،Aر �5	 ��:�ی* �ن را ��و ا � ه5G A� ��. ��دم 5G� +�ارم -

���M. ری	ا� ��ه� >� 
	��، >��ی* . ا+�وه ا��وزم، 
�ا9 ��او+� ��O	��	ن ا

 .ه	ی; 
�ایA یCس	ن +=س�ام، د��ار9�=%=�ن �	ل �ز 	ر، 
	 او زیس��

��،او �� د��ار9 +5�. >� د��ار9 -	������	ن ا�
�ای;  �%C"� 7 ه� . 

��	ده، �+�Yر در د��ار9... �}7 ای* �� دی-� +� -�� Aای�
 ��	g=3�I�G ;ی	ور ��ه ه

�=� ��ه. ��	��ا9 +5� ی	
� و +5��� دی-� راه و >	ره Aه �دی-� از ز+�  .

�* ای* . �رزوی; ای* ا�� �� �س� 
=	ی�، �	�� �50ش را ��ازی� و �	�� ���

دا+س��Y� Aرا:; �+-�+� �� ��. ��دم
=�� ���=* ر��اد9 را 3=;اوا�� 
	ره	 >

�ورده +�Mاه� �����
 ،��:�ا+�، ����ل ه	 را +5��Y	و�� �ن ه�5 +	
س	�	+�. ��ا


=�ون �"=�ه ;����اه�، ه� :ص5=5� �� ه� >� ��. ا+�هE=< �5 را از د

، ی	 ای* �wZ,  =�د =�د، ��رد >�ن و >�ا و ��ا
C	ر9 دnn+; '�ار ����


="��، ��او+�ان زور و زر ز�=�� Aاز ای* ه 	ی ،;
�Y� �ای�� . 	J+� �
زورش 


�Mاه��، 6	در ��+5� �5C� ه� ،��
7 ا�C	م ا�J� ��ر	Y� ایس������� و در .

. ا+�از+�شدان :	ریs ��ا+� �� ا � روی; زی	د ��د، 
� ز
	�� �وه� :�Jی�ش ��ده
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  A=5:ص �ر 	>	+�از رو9 +	3=; �" �
��� ز�	ن را  ،�����	ده . ���
� ا��ا�=7 3=	م 

: ا��ا�=7 در 3	�M;  @��. �� دی-� ���]� +5	+�، �6ر ا��ا�=7 را 
� �6ا در�ورد

»�50 �

�'; را 
� �6ا در �ورد �-
او، هA دی-� ��	ده اI	�0 از ��او+� . »ات 

 .د��د �� �	ر 
�ی* �	 �"=�ه ��ه=� �1 ��Cش را +5�. +=س�

�O'و :�9 ه� وا �: �� ���P��ور+�، �<� داد+� �� �=	ن و ا9 را در ��ا��اد ��&C	و و 

 7=�
� دو « ��ا و ا��ا �C7  @�� » ی=��;، >�ا ا9 :��« �6رت  ���� و ��ا 
� ا��ا

�; و �ن :��» ���9؟ �-�  ��� �� ��ه؟�ور9؟ �-� +5�
�'� را 
� �6ا در +5�


�ون داده و 
	 '	ههA د��; را �"� ��ده، � ،n	
 �5� �
 ��'	ه و �ح* س� د


�'; را 
� �6ا در �ورد 
� �50 ���ه... 
=Zخ«ا9 
� ��ا  @�� 
	زا+�nت ،�-
  »ات 

�

� روح ��ا >�	ن _� ،7=�
� ا+�J	ر ای* وا��; ا��ا A=5ر :ص�@�	
ا9 وارد �ورده، �� 

ی, . اه� 
�ای; �	م ����ان 
=	ورد��E0راw=7 را ا�P	ر ����ده، از او ��.  =�د��

�� ،bّ� ّbِ� ،م	م ����ان�	ز +=س�، دو �	��ورد، ده �	م ����ان ��... �ورد �� �	ر

��ا+&	م ���	ن ��. 
	ز هA �	ر�	ز +=س� 7=wراE0،ور+�ده�	=
. ه@�	د 
"�C ����ان 

 ، رخز�=* و ز�	ندر ای�&	 
Eر ��ی* �E&Oات ��Pت ا��ی�، 
Eر ��ی* �E&Oات 

ای* �� ��Pت ��او+� E0 و �7  ه� ه@�	د 
"�C را 
Z ا+ZUYع و 
Z . ده���

ا9 از �ن را د�X ��� و '�Uهاش را ��ب ��ه�5. �ورد+���، 
	n +5�ا+@ص	ل ��

�5+�5+ n	
�ی���� و �5C; هA اZ6 و ا
�ا  . �
��� �	+�ه، �	ن  �
 ��	� A=+ 	�ا

  . �ی���» <=,�«د�0ت E0راw=7 را ��	ن :س%=A و 
� 0<	رت دی-� �	ن

�� 7Y+ 	�=0 	&ش ��د ��=�، و در ای��  �
���، در +-	ر+�ه ای* ��Uر، روای� را 

�
�ن  AY�  .اZIع ا���	�� �� از 6ح� و 

b"�ارش �%س� اE  �
 Aدی� �
. 


س=	ر �%�غ 
�د، ا+]<	ط ه5="-� را +�ا�� b"�ه. �%س� ا�>Oه��>O� زان از	

	ز9 

A"< و
�5+�
 ����اوا+� 
� ��د . دا������9 د 9	J�د�یC� از �+	ن در �=	ن �=�ان 
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Eر � 
� روی; رو9 0ص	ی; �g	�� ��b%� . ��ده 
�د �5َ
َ

 �ا�� و �

�����
دا��، �g	ل دی-�، رو9 0ص	ی; ا+�ا��، 13 از اد0=� و اوراد9، ��5 را 

 +"س�� 
�د
ّ

Z� ,م، ی, �"=; و ی	�	9 او ی, �	� �
+� و '	ه '	ه +<�د، 


�ا9 ای* 6ح��. ���ی�+��� 
ً
n�6ر9 از ��:�ی* را �� ا	س=
ه	9 
س=	ر �	�b ��اس 

���ه 
�د+�، �3ت �� 1=%

� ای* �O<�ه. ��دزی	رت اA"< زان و	

��ان +]� 

���
 1=%
دی�+� ا+�وه ا
%=1 را +5�ای�	ن دی-� AG و. �	+�+��<� ��دو���� از �	ل ا

  .د+���و ا�س	س +5�

5G 1=%

� او  ا+�وه�	f و-=*ا �Cه	9 ��د +"س�� ، +-	ر در �	را�; و و'� 	
 ،

�
ا+-=�M، در _5* ای* �� د�"�ر � و د��ا3س� را هA  3	ی	ن 
� �� ا�س	س ا���ام 

���
�M=-+ا .*C�
� :�ری[ +�را E��5�� �5 او� �
��د+�، 3=; از �ن ه	9 �=�ان را 

�+	
	�
�=�وزه را ه	9 �	���، از دور ��د�� �� �<	س ��ا+,�� 
� �	ی; +�ر :5	م 

��5 او +Eدی, �� �
ِ�� . ه	��5O� 9� ا+س	+� +<�د+Eدی, ��+; 
	  	م. دا��،  

���ز+	ن ����	ن و ور��ِ�� .���
. ا+-=��M-@��، �	ی� هA +@�ت ه5-	ن را 

9 �3�=��5	ل�O�  :زاده در  ��� از 

- ,Yای* �=س� �� �}7 د�%
��د، >�ا ای* ه�5 ور�� وور�� =E+ 1دی, ��ه	 
� ا


�دن ���� ,Yد� �
 .ز+����؟ د�Y, ا��، ی	 ��د را 


�ا+� �<�اC� �< ،7=w%� دارد ه5="� �� - ���+-	ه; �*، ه5=* د�Y, . ��ا

�� �� ��
=��، ��Y� ,wZب �}7 �دم ا �5+ �

="�� ِ�� . دار+� ه	��5O� 9�،  	م 

��M� 3=; ��.���� ِ�� و ور�� و وور�� �� �
ه���	ن ا�	، �3ی�ن ا��، از  �ی��،  

�+�ر د+=	 �� �
ه	 دار+�، �=%� ��>,  
	ل �� 3"� �	+� 
	 ای* �� �ن. �3+� ای�&	 

�� .ا

�د�� - 	
 زاد :�J	 ای* ا��؟ :@	و:"	ن 
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 +5�. +�، ای�	ن، �	ه=�D ا�@���C هA +�ار+� -
ً
Z{� ،���� ن را ����ل	0"��:�ا+��، ��

�� ��و'�� راه، 3" � �C: ،�+ون   �ار�=
ه	9 ����0"	ن، �}7  �دو، ِ �د ��ه، 

���� f�>�� و ز�=* ��ا را ���
Y=� ا�Eاء 
�+"	ن، ه5=*. �	زد ا  �� �� �+� ا

�� ��=
. 

دو د��; را رو9 . ��	ن ��د را از 3"�، 
� ا
%=1 ر�	+� ��Pت �<�اw=7 ور��

>�Jه در هA . 	ی	ن +Eدی, ��ده	9 او  �ا�� و ده	+; را 
�  �ش زی<	9 زی<�	+�

�زرده ا��، ا�	 
� رو9  7=wن �<�ا	9  �� ده�
�ن 
�د �� از  ��	� 1=%
ری��M ا

�ورده 
�د، در >�� ��6Z� �%5 . ��دش +=	ورد و ا��0ا_� +�Cد �� 7 �<�9=wا�>�

  .��د و 
�  �ش ا
%=1 ر�	+� و 
� ی, 
	ره G=<;  زد

=  ،��
="�� در هA ر ،1=%
. س�ان زی<	ی;، از �=	ه�، 
� �	�س��9  �ای=�ا�	 >�Jه ا


	 ای* �� '�Uا:� �	+��  ،�=J� ون�
 ی	'�تاز  ��� دی� 	ن زی<	ی;، �� '�Uه ��ن 


�د، »���=�، >�� ارزی� و ر�a+ 1� «ه�J< داز�
��. اش 3=�ا �%  �
 jg
.  

***  

�:�ی* و >5	'�اران �%U	ن �ن دی	ر، 
� �	ن �.  �=�ان واژ �ن ���ّ� 
� ی, 
	ره، 

ه	9 �=�ان، در دورادور �ن 
� از ��	ره. �%ح�ی* ا��	د+� و �+	ن را از �=�ان را+�+�

ه	 +@�، ��ای� در  ���، هEاران +@�، 
7 �=%=�نه	9 0<�9 و �0
� و 3	ر�� +���ز
	ن

���+ �
�&%1 ا
%=1 �� در �ن �=�ان . ��ای� �3دا�����	ی� هA �=%=	رده	 +@� 

X�	ار��'�

�د، 
� �%�ا�@�	ء  A=� ازه�	3  .���ه	E0 9ادار9 �� از ه�  ��� و ��	ر د

��X�	� ن	د+� �� از ه5�
ا�@�	ء ��وع و ���ش 
� ��C ر�=�+�، J3* و دراز و ا+<�ه 

�� �5[O��="�.  

 	
در 3="	3=; 6@�ف E0اداران، �<�اw=7 و �=M	w=7 و ا��ا�=7 '�ار دا����، 

�ن. ه	ی� �=	ه و �a=� و زرد50	�� *=%O+�5+ �
دا����، 
@5J�، ه	 زرد 
�د، ا�	  	م 

�	ن، دو 
	ل از ��	ر �<	ده. ری""	ن دو�	�� 
�د. ��د+�+@5J� ور�� وور�� ��
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=�ون زده، زی� 0<	ی"	ن J�3	ن 
�د ,<��.  

���������	ن، ز
	ن ��ه	X==": 9 ��	زه، ُ�&[ ی�Jد 
�د+� ��  �ی�در 3="	3=; د�  .


��� از �+	ن ی, 	a=� )*=D'�0 (�� 	0ن د	دا����، >� �� �
 ����ا+�+� و 

ا+�ازه ا9 
��O<�(ی, �=%=* . ��<	+�+� ��  �ی� 
� ��زه و ��gه و ر0"�  ���	ر+���

��، +Eدی, "=3	+�I�' (� �<�ی� �
ه	� 9	9�G از اد0=� �	ن 
س�� 
�د �� در �ن ����

ا+�ازه و 
	 اد0=� دی-�9 در �ن، نی, �=%=* دی-�، 
� ه5	. :�رات ��Yس، �ح@�ظ 
�د


س�� 
�د+� b%' ع	زو9 >�، در ار:@	
 �
�=%=* اول �Eg را و ای* دو�� '%b را �	ی�.  

�ن، دورادور 
	زو و �� د��. ��د ه�ای� �� �
ا9 >��� 
س�� >a"	ن :س�5ا�Eون 

�5+ 9�O�. دا+س� و از ی	د 
�ده 
�ددا+س� ای* دی-� 
�ا9 >=س�، ی	 ��
�د �� 

 �-+��
��� دی-��	ن �Zه�، �<=� �	9�3 -X@:�� �5� 	�دا����، از  ا �� �
 ،�:

  . ا9 از ��ی"	ن �ویEان 
�د�	ن ر�������Y=Y	ره

���
�د�Iل د e�����O	د:"	ن �� در 3="	3=; �"	یO=* . ه	�	ن �6ه	  �
 	���


	���س%5	+	ن ��. ��	زه ��Pت ا��ی� '�ار دا���� ;=3	3=" ،�����، ا�	 ��ا

�=�  . زور�	ن +�

�	6%� در 3"� �� ای* ��Pات �"	یO=*، ا+<�ه �&[ �س=ح در ���� 
�د+�، Z


�@=� در 
� دا���� �Yی 	
ای* ��Pات . ه5-� �� و �%�ار �=	ه، زی� �ن 3=�اه�� �=	ه 


	 �6ا9 ��ا�=�ه، 
� �	+�� �&[ ه	9 ه	� 9�E=+ از :� دل �+ ،�+	
 �یس���، ا�	 ��د


� ا�, ری�M* .  �یس����Zم، 
	 ا���ام و :�5ن ��اوان ��ی�Jد و ا 	J�: ن	"=��


 -ه	9 �&%7 و �=, 
�د+�، �� ��ان I	ی@� �	ن ��ار �=�5زی*
���. ��د+�ا��@	 ��

�� "	ده 
� +	م . ��د+�ه	 را �75 و +7Y ��از �5%� �3و:س�	ن �%=
در �%��	ن ا:���

»7=
�@=� و 
س=	ر �&�P� ،7%ت 3	پ در �ن 
�د �� » 3	3	�� ��	>� 	
 ،A[0ا


� را�� و >� +"	+� �� ،n	
 �5� ;���� و �"	یO=* ایس�	ده، د�� را� 

�� f�>: ت ا��ی� را�Pد+�، . ��د��
 �'���Iل د��&	ت �س=ح� �� 
=; از ه@�	د 
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�د e����
� �"	ی�P� �Oت ا��ی� 
�د+�. �6ه	  �M�@� �� ن	د:"	O� �
 	��� .


� �	9 ای�	ن در ���%� دوم '�ار  =�+�، ا�	 زور�	ن +��=� و 
� ��ا��س5%=* �� ،���

bY0 �5ر از ه	<	+�+�+	� �:.  

���&[ ی�Jد در . :��ط 
%�� � اZ0م �� �� ای�&	 ��ا�f��"� A ادی	ن ا
�اه=5� ا

�"3 ،;=3 �&� 1a��Zم ���	ن �&[ �س=ح و nن،  ا	اد��O: �%ءا�	�	، �� �	ه


=; از �ن 
� ا�, �� �	ن �د و ه5-�ه	9 دی-� 
ُ

� �
ُ

. ری���M ه	9 ه	9، زار زار، �


�د �����
�د+�.  �ی� �-��	ن از :�  ����=O=	ن . در 3="	3=; 6@��"	ن اه7 

�� �=�
	���، ا�	 زور�	ن +� ;=3	3=" ����اه7 ��� ا�حt و اn+ص	ف 
س=	ر . ��ا

AG �+د�

� �J3	9 �6رت ا�, ��. زده  	J+��ح	�* ��<��"	ن ری���M �� رو9  ه�5 

�ن را �=1 �� �� ،�=C< . ��د�ی=* �	3 �
 Aن ه�>C=� و ز�=* ��ا را �=1 �ب،  از 


-�ی=A، �=1 ا�, �� ��J

� +]�  زاد �� ا�, �� از ای* ه�5 �د��. ��د  ،���Mری

  �ی	+�� ��
ً

="���	ن '%<	 ،�=�
� ��. رZ' ن	"=��
 	J�: یس���� .  


� ا �
�+ ،���>J	رده �Oص�م در ���� 
�د+� و . ه�O=� 7 �"=�13 از رژه اه7 

�ل 0<	 و �; :* �ل 50	�� و ه@� :* �ل '<	 و ه"� :* �ل �<	ده و *: ]�3 ...

��ا+&	م ا�5w اJI	ر.  

�� �%0 �P:�� ن	=O=� �� �+ن +<�د	ر >�	JI�5 اwنو ای* ا	�����	ه� ی, از ای* . ��


� ه�5اه دا�� E=+ 75 ��ی; راC� ات�P� .P� 
ً
Z{� د�=��ت�
، در ��	رش ��ا 


�د، در ��	ر �e�%3.  �=J ��ا Z
�� �=J� ت�Pن�	س�&�، ��Pت �&� ر

*
*
ا�حس=*، ��Pت 6	�b ا�E�	ن 
�د، �س* 
�د، 
� ه�5اه� ��Pت �&� 

b�	6 ت�P� ر	س�در ��=+ *C5� ،ن	C� ون�
��Pت . ا�C5	ن، زی�ا ز�	ن، 


�ی* 
�زی*	Oا��	

�د، در ��	ر �	ر 
�د، در ��	ر ��Pت  �'	
	ر، ��Pت �ح�5 

�
��Pت . '�، ��Pت _	�* �ه� 
�د، د�� در د�� ��Pت _	�* ی	
���Pت 

�Y: t: �5م �ح	ر ا�	در �� �Y: �5م �ح	. ا��ت 0%�P� دوش �

�د، دوش  �Yا��
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�Y+ tا�� �ت 0%�P� .�_	� م	ت ا��P� د، ه�5اه�
 bw	G م	�5 . ا�wا ���


 ��Pت روح. �+��Jkر هA، ه�5اه"	ن 
�د+
ً
Z{�Aت �س�P� ر	زی�ا . ا�%�ا�%� در ��

  .روح 
�ون �سA ��ص�ر +=س�

���
���. دی�9ه	E0 9ادار9 را ��13 از ای* ��JUی*، دAJ� �-9 دی	J+�:� �	ن، از 


�دو ��Oوف �: .���اش �ن �%�، 
� �J3	9 �6ر:; ا�, ا9 
�د �� ��د���د


� ��Pت . داد=�ن �� ���"	ن ز
	ن  ����، �ری�M و �0
�ه�� t%O�� ���ای* د


�د �� 
���ه	ن �O<	ن 
��O<	ن �O@�9 :	ج ;M
�� s�ش�+�=�	+ . ���ای* د

���=�� ��ه	 را 
	n ��3=�اه* ��د را از �%� دری�ه، د �
�ن 
�د+� و >�	ن  �� ������

�ه�e ��د+� ��ای� ��ای�	ن +���. ��د�ش و nش و3	ره و �3ره �� را �<�د و 	
و 

  :�"=�+�د��"=�� �0
�ه ��

   �"�� ���=� �س=*    وا9 ��ا �"�� ��

���ا9 دی-� از ��Pت b=I �	ج ر_	ی� 
�د �� او هA در �%� 
� J�3	9 �6ر:; د

ای�	ن 3=�اه* ��د را از 3"� دری�ه 
�د+�و 
	 . زدری�M و 3=���� زّ�� ��ا�, ��


�د �� از ه� �Z'� درد+	fزد+�ز+&=�ه	9  �ا��� 
� 3"� ��د ز+&=� �� �: . �'��

�� Aه و. زده	=��3��"	ن ��	ن 
	 ای* ��O د��"=* ��ای�+���. ش و nش ��ه 
�د 

  . ����وع ��

   �"�� ��6	�	ب �	    وا9 ��ا �"�� ��

      

�ن �Iف ���:� د��� ��Pت �	ج ا��ا�%� ��nرد9 
�د �� در "=3	A%0 ،;=3 >�� د

��Pت ا��ا�%� . ��د+� و 
� �"	یO=*  7 و  Zب :O	رف ��'=�5� �75و ��7  �ان


� �J3	9 �6رت ا�, �� Aن ه	>=	�	و دل :5 �Mز�� و -ری 	
�+J	ی� را ��  	�� 


� راه را�� ه�ای� ��ده 
�د  �&�C�-�� �+زا��
="�� از '�5.  ���ه	 زنای* د

�� 7=C":�+	"=3 	�د �� :=� '���5، ا�
�ن ��و �	ن >�	ن �<�ه 
س��  �
 �+	�M>��� 
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�5+���ه�e '�5. ر E=+ ن	ای��ز �	G�  :��د+�ز+� ��د را 
	 ای* :�ا+� 

  دو�	ن �	 :��M ��    وا9 ��ا �"�� ��

�O	دت ه5-� �
 	�������  .�	ن �� ا��M	ر �"	ی�P� �Oت ا��ی� ی	

در ه�� و �O�6 . رو9 هA ر��� �=O=	ن ��:P� 0%� در E0ادار9 ی� 
=P	 دا����

�  .ی	��� رو9 د��"	ن +5�- در راه ��Pت 
	ری�O	�� -زار9 ��د

��=��زار9 راه و ا9 
�د+� �� در ��د�0ه. ز+� �� �7J ا��ز+� و ز+&=� ز+� و '�5


�د+��7C ��ی� ���
7 دا���� و دو 
� دو . :�9 ی		Y�� 9زار�ی, د��� از �+	ن، ��د

�%=�
7 هA ایس�	ده 
� ی�Cی-� 	Y��� ار�
��ورد+�� و +	�� ی�Cی-� را در ��زد+ه	9  .

���
�د+�، ا9 از ��ا+	ن ���* و ��Yس 3	��ل �=�ه ��ی�9 
�اE0 9ادار9 
� �	ر ��د

ه	، �Gد :��=� و 
	 :��=�ن �ن�"�د+� �� ��
	 دو د��"	ن 
=�P ��د را >�	ن ��

�Cا��ن ��@&� �	. ����اره ا�, �=� ���زد+� و از >"5"	ن، +� '�Uات، �� 


ر���� از �	ل ��. ا+�ا�� 
� 0]�5 رود�	+� +=7ه	ی� 
� راه ��زد، رود�	+�=�ون ��

�� *=�E
���	 . ��+�ه	E0 9اداران �� و ��رده ��ا��	د+� و زی� د�� و 3	9 هi=�و 

����	
�O	د:"	ن �� در E0ا�P� 9ت '	در ��O	ل �	ن  �
�O	د:� از ای* .  �<

  :�؟�Eون

9�"0 ��Hن ا	=O=� *و ای�ر9 �	و دی �J� ن ، از ه�	3="�از� �
 �����، اه	�� 


	 �6ای� �� 
	n:�ش �=س� +=س�، ی, َدِ�� �� ،�+��� ا�� �5	 A - ا�%� �=�ا �Eا�ُ «


	 زه�ا «���� 7=��ورد+� و در �%� �"	یO=* ��ا+�+� 
	 ��د  	و و  ��@�� و ��� و 

�� �+	
�'*=Oی	"� �

� �	ل ای* . ��د+� اه�ا ����د+� و ��	زه  �ن �=�ا+	ت را  	���

���"  �+	
�<=7 ا�%� '� ��
� 0<	رت دی-�،  ،��	Oری�	
در . 
J	یA �� در راه ��Pت 

 ��Eل ا
�9 ��د ��
ً

�ی* را، �س5%	 �"J
��� ز�	ن، ����	� . �+	
�' �� 	&+�از 

�

��� ر0	ی	 را '�
	،ه	3	ی	ن 
�د، ار
	ب "�* در راه ��Pت ا��ی� ا��M	ر9   �+

��ا�� دا+=A �� ����یz �=�زا ا
�اه=A را ��. ��د+� و ر0	ی	 ه��O� Aض +<�د+���
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	+� ��� �� در وا'X ا
%=1 >	'� را از �' ��	Oری�	
��ز+�ش ا�حt را 
�ا�P� 9ت 

�� و +-�ا���  ;�����ه 
�د، ��. د A=اه�
��ز+� �	n ه5=* �=�زا ا ����ا

1=%

-=�ددی-�ش ا�O5=7 را '�
	+� ���، ا ;��  . +<�د �� >	'� را از د


� دوش �� �%0 �P:�� ن	=O=� ل را	O�� �+زه ��او	ر9 ��	ر9 . �"=�+� 50	ای* 50


�د ��Z�از . ر�=�اه�ام �HZH و دی�ار >=* 
� 3	ی; +5�. از �E&Oات �J	ن ه��9 ا

��@-� �0	��	�0 -ه	ی; ای* �� �=O=	ن �ن را در ��:� ���5 از ه@�  ;� 
ً
	Y='د 

 �Y='ه د	د+�-و �3&�

�د.  �J=	 ��ده  ��Z�دور و 
�ش �Eی* 
�د 
� . �	هC	ر ه�� ا

در �	�� �� �ی	ت �<	ر�� ��b . و ا�5	ء و 6@	ت ا�J�» ه7 ا:�«و » ی1«��ره 

»Aی�' �J0 « ی�«و�� �J0 «�� �%&: رش	در  ��� و �� Aر . ��ده	��	����ن و 

�ن +J	ی� ا
�J و �Zل و �<�وت ای* 50	ر9 ��nدX6�� ،9 و �3 از +-=* و 3 ;��

ه	9 
Eر ��ی* ه	، 
	 +5	د و �5<7ه	، ��=<�ه	، �CD�ه	، ��Y+1+�Yش، '�س. 
�د

در ای* +-	ر��	ن 
�یX و در ای*  %Eار روی=�ه از . ه	0 9	�A ه5	ه�-� دا���5O	ر9

 و زر و �=A، روح، ه�ی�، ه�� +Y	�� و +-	ر �9 ا�Zم �� ه5	ن �"	ه�ه �	ه� از��

ه	، از 13 �3ده �}�ات +Y; و +-	ره	 ا��، �O"�ق ����9 و ��"	ء �=�ات و زی<	ی�

+J	دن و 
� هA  =�9 +-	ره	 و �� در ��Gشه	 و �Y+ �5;،���	ت. ��&%� 
�د

 ACا9 ����ان �س�ح�
�+J	 و +�UY ا��5	ع و �	+�ن و��:"	ن ای* ا76،  *���=3


	ز "� ��O، ی�نهس�	ی	ه�35ی�9 و 3 �

� ذات ��Yس 
	ری�O	�� را :�ا0� ی	 ،E=< �


	 �Iا��  7. ��د�� �O=� ه�����ان�د9 را �	J+ ،�
+�5د+� از ه	9 �3[ و ه"� َ


�ا9 ر0	ی� +Y; ... �5س� I=<� و ه"�5=* �&� ��او+� و �bY �15 ا�"�5س


� �، �"=�ه 
�د+� 
� +"	+� :}%=z ��او+� �3ر و �	ی� ادی	ن :��=�9،  7 ��ه	9 

�	6%� ی, ذرع، . ا��Yسو+� 3س� و ��Pت روح��ا �
 Aر9 ه	9 50n	
 �



� +"	+� ��Pر د+=	9 ی�Jد، 
� �Iر �50د �	ر  �ا��� -
� داود9 ه	9 �;��	ره 


�د+� �� ��س; از 
��=	ن �	�ص 
�د .  



 326  ه	U=� 9	+� ا�س	+�

 - ا�<�� 
M"�د+� - =�9 ای* 50	ر9 د>	ر ا��<	ه� ا�	 ه�����ان ز
�ه �=�O، در ا+�ازه

����، ��=�ه 
�د+� �� ��ا 
Eرگ +=E ��ه�  ��0_ Aه 	
، ا�A ذات و ا��O� A� را 

��
�د+� �� از 6ح* �<	رf �س&� 
� ای*. ا ���	�ا+�ی"�، 50	ر9 را >�	ن 
Eرگ 


="��9 دا�� �O�ا+�ام �<	ر�P� fت ا��ی�، از �� �	ل �ن ��.  �ه��	د، و

ه	، "�� از �� ����ط ا+س	ن:�، در _5* ای* �� 
=ه	 �5� ��>,ا+�ام ا+س	ن����ط


�د �
��
�د.  E=<	+ 9ر	ز+�ه 50	�
� ه� �	ل، ای* ا��<	ه در 
�ا
� ه�� ز
�د��	ن  .  

A%07�� و 	ه�زه �75 �	�� Xی	ن، �"	=O=� �� �ی	ه�� �[+ b%� ر	س=
. ��د��د+�، 

دل . 
� را��� و در��� �� ه=� �	:A روز 	ر ��ز و  �از9 >�=* درد+	f +�ا��

��=

� ����ی* ��t%O +<�د+� -� 	ن  A- ا � ه�ص� ری; ری; �G و AG از �� . ��د

ه	�	ن +�  �یس���، �=%�از :� دل ��.  �یس����A ا�}�ی�"	ن از رو9 �%�ص +=� ��

ا9 ��  �ش 
	 >�	ن ز��ّ .  �یس���، 
%�C از :� '%�ه هA �� و روده:�J	 از :� دل

��Aه �+	5�� ,wZ� �� ن	ا�=�، >����� ��ا�, . داد+�، �3ده  ��"	ن را از د

�-ری9E ی� 
=P	 دا����، +� '�Uه ای* �=O=	+� �� در ه�� ا�,
ُ

� �C%

�د-'�Uه  �
ُ

� . �+


��� . ه	9 دی-��	ن،  �ش و 
=�� و ده	+"	ن �	ر9 
�د :�J	 از دی� 	ه"	ن، از روز+�

*=
ه	9 3	ی=*  �	 از روز+�ا�5%%�  �اه� داد+� ��، ا�, ای�	ن � از +	�kی* و �<� Eاران 

  .�	ن هA �	ر9 
�د :��

�� �@=kم و	از رو9 ا+& �� ���
 �ی� ای�	ن +� از :� دل 
�د +� از :� .  �یس���ا�	 
�د+� 


��="	ن 
� ر�=J3 t%�ی�. '%�ه�� Aن ��%, ه	��� �C5"< Aه �
در . زد+� @���، 

	��+ b=��
�د+� 
� �ّ� E0ادار9 و �� �ار9  A5ص� �� ��	���+.  

 دم ��در ��	ر د��&	ت E0ادار9، �دم
ً
���ه 
�د+� �� �"���	 	�	5: �
: داد+�ه	ی� 

در ای* +5	ی; E0ادار9، ی�Jدی	ن، �س=ح=	ن، . » ا�� �5	 
	 زه�ا-A ا�%� �=�ا �Eا�ُ «


�و���ا+�� ;Y+ا9 دا���� . �
 E=+ ن�=

� ه�D5=*، وه	 ،Aن اه7 :س�* ه	+	س%5�

+nوا tا�ح 	ا� ،*=�D5م  �ا����ه	5: e��3=�ا 
�د �� در ه�� . ص	ف �=O=	ن 
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ه	، 
%�J+ �Cه	9 ری���M، �� ��9>�	ن ا�, ��. ری9E، رو9 د�� +�ار+�ا�,


	 رود�	+� +=7 ر'	
� دا��
Eرگ از ا�C"	ن �	ر9 �� �� ،�� .  

�
ا9 هA در ای* ���6، �0ه. �ور 
�د+]=� و 0]�5; �-@�رو9 هA ر���، E0ادار9 

��+�Yر ا�, ��. �س����ء ا��@	ده ��ا�C	ن �� ���Mن از ا�, �=1 و ری	ا+�ا�"

دا+س��� ه� �ن ��C=3 �� 1ش از ای* ا�, ��3=�ه 
	��، در �:; ��، ����3=�ه ��

��زا+�+� +=س� A�J� .د�

�ی* ��اه�  �"J

� +]� ه� A�E�� .ل 
�Oی;  �� ���


س=	ر +Eدی, 
�د �=O'وا �
 زا�wی* و �"	یO=* ��	زه، �� از 
س=	ر9 از.  5	+"	ن 

��=���د+� �� ه	ی� �3 از ���	، 
� �"	یO=* دی-� :O	رف ���0
س�	ن ���ه 
�د+�، 

در ای* �=	ن 
س=	ر9 از ��دم A&0 . ا9 
�ا�P� 9ت '	در ��O	ل 
�Mا+� =�+�ه، �	:ح�

��=�ا9 	ن �0ه����@	+� در ای* �=. ه	ی� �3 از �%�ا �ورد+� و 
� �"	یO: *=O	رف ��د+�

�� ر�=�+� و دیe و �=�� و �%�ای"	ن را ��+-�ن و رو9 �ن  ��
� د �'	<- 	
 


� ای* ��"	ء �9�C، �� �%�ا از �رد ا�� و �رد از  ��م و .  �	�=�+�-�0ض ��Oرت 


�د ��  ��م را 
�ای5	ن روز9 ��د و ��او+� >�=* +5� 1=%
��ا��، �"	یs ا�<�� ا

ه	 
�د+�، ���ا داد+� �� �ر9 از ای* 13 �%�ا ��ام EدیC�ا'�ام :��=�9 هA �� در �ن +


@�و�� و �ص�ف :� و ه� �1 �ن را 
Eaد، 
�Mد،ا��، از  ��� �e ارا��� هA ��ام

����-س	ر ا bس���� ،��� . 

�"	رO=� 9=	ن ��:P� %0�Z� ،ل 
�د	3 AGر �
 ،��"J
3=�وان ����م . ا�	 ��اب 

  APا9 ه�

	+�  	و و  ��@�� و �=7، ��اب ��� �C	ن 0=س	9 �س=ح، �' ���


� و >� >� ��د+� �� ����=* ��:O	رف ��) ا�<�� ��اب  ��Yس( �
+��=�+� و 

���5+ 9��� �
  .ی	��ا�Eای; هA ��.  �ای=� @��� و ه��"	ن 
	 ای* ��اب 

�6Z��� ر	��
� ر�A ��د ر �'��
� . ��داش ای* �� ه� '�م و  Aدن ه�� �+	
�' 	��

��
�ی�+� و  �� ��- 	ه� هA ُ��� -�س%5	+	ن 
	 >	'�E=: 9 . م  �+	 �ن 
�در


=�ون ریEد�� 
ً
�� و 
�ی* ��ن 
� در و دی�ار 3	�=�ه ��.  �ا���� ��ن �=�ان :5	�	
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���+� ی�Jدی	ن اول A"3 و  �3 و ��9 �ن �=�ا+	ت را ��. ��:�:=Z� ���  bل ��

��	

	. :	  ���"	ن ��ِ��  Aن ه	س=ح=��� �+	
��د+� �� ای*  ر��م  �+	 �+� '�

��� و ز�� �"��، 
	 و��د ای* ��ز
	ن��
�=�+� و ز�� ��
س�-	ن ���5 �:�+�="� .  


�ی�ن �� ��
�ا9  �� �5w	J

�د+� �� �=� در �=	ن  �=@��=	ه و  ��a��ورد+�، >��  �

��
Eی� دی-� و �� و �6اb=&0 9 و ����ز9 
� راه ا+�ا����، 
	 �6ا9  ����aان  


-�ی�� و +5� �ی� ��. 
� �%� ��@	وت 
�د 9E=< ، . :�ا+����اه��	وان، ا�	C&��


�ا+�� �� ای* ز
	ن�� �����3�=�+� �=س� �� ز
	ن 
J	Aw . ��اه��
س�-	ن >� ����ا

�5J@
:�ی* '�یس=* �J	ن �س=ح=�، ��Pت �	ن ر���� و یC� از �ح��م. را 

 �Cا+س=س��–���ورد+�، �� �س	ن �X=5 �=�ا+	ت را ا+س=1 '�ی1 را  
� ز
	ن �0ب، 

���=5J� .  


X ��د X
���aان >��ی* و >�� �  �
���aان �� ز
	+; را . ��Pت ��� و در 
�ا� 

���
X د X
 	
 ،�+�=5J�
%� ��د+�	Y� �O5� .ن	

س�-	ن >� ��&C	وان �3�=�+�، ای* ز

  .��اه�� �ی�� و >� ����

- �5+ E=< �=ی��، ه=�ه� �5+ E=< �� 	J�: ،اه���� �
�3���  �	ه"	ن >=س� �� 

�����	ن�=�ان ا�0ام ����. 

�� �+	
�M"	ن داد �� در راه ��Pت ا��ی� '�	3 �Cا+س=س��.  �د+���Pت �	ن 

ا�	 
� ه� �	ل . 
س�-	ن +=' E	X+ و 
	 ر_	ی� �	�7 
� �=�ان ا�0ام روا+� ��+��ن ز
	ن

�O	د:"	ن �� در ای* راه �
 	����+�� �+	
�'  . 9��a�ای* �O	دت +ص=b ه�  �

  .+=س�

���+� �� ��5Pن Aه �
ه	9 ��د را 
�ا�P� 9ت _	�* �ه� و ��Pت _	�* ی	


	+� ��دن 'ص	
	ن :ح�ی7 ده���'  . �� 	&+����	ن �%�غ 
�د،  'ص	
	ن ا�Z�� از 


�' �
 دار �+	ن ُ��� >	'�9 _	�*. ه	�	ن ه�5  5	���� +� ��دن ��5Pن	��د�	ن 


� ه� . ه	 
="�� درد دا�� 
�د �� 
�ی�ن �	ه�گ �	�0� �Iل �"=� و 
�ا�5P� 9ن



A329 روای� دوازده 

�O	دت ای* دو ��5Pن �� در �=	ن راه �"	ی��O	ل ا�	  �
���� 	ن، ���	ن ���	 


�ی�ه ��.  

13 �%6	�Z
  �� �=�
� ا6ح	ب �mJ ر �
�+ ،�
از��Pات _	�* �ه� و _	�* ی	

�O	دت ای* ��Y� eس ���+� و �e +	��ار�	ن را در ای* را �
ه '�
	+� ��د+�، ���	 

�� �+	
  .�� در ای* راه '�

�O	دت 
E ا��ش. 13 از ای�	ن ����م ا��ش ��� و 
E ا��ش را '�
	+� ��د �
 	��� . 

��دم از
, و . از دور ��و �%� ی	د �	د �Z +ص�ا��ی*، ��ار 
� �� +	��ارش 3=�ا ��

�� راه; را  ����� و  @��� ,=�	: : �:��� �+	

	ی� ای* �� را '� Aن . ه	+� s�در 3	

�=��، در�J	دت ��Pت ا��ی: �=m +=س� ��ای* +	ز+=* �� را 
<�م؟  @���: �3


	ی� �%�:� از .:� ��دت �Zی�، 
��J از �	 �=�ا+�... ا9 ه�>� '�
	+� ���، �A ��ده

  . ه�5  	م 
�دار9

��C: 9	ن داد، >=�� 
� 3="	+� ا+�ا��، ��Cت ��:	 Z� ,د و 13 از ی�� �ه

��: ا��M	ره  @�	5� 	
 t� .�O
 ... �
�� �� را �[ ��د و  ،�5J@+ ،�5J@



@5J�5J@+ ،�G ،=<; زد» ای�&	 �	9 �	 +=س�«:  ��; ��ا+� �O
  .و 

�	6%� ر��A د��	ن �� ر�=� :	 ر�; را در ای* راه '�
	+� ���از دور Z
ا�	 ر�; . 

�� �J=� ���
 e�%� دا�� �"=� و .  

3�� �< A��ر���� و د � 
	ره ��Pت ��ا+س=1 '�ی1 را .  �ی� ��=�+� ر�; ر

�� Aن را ه	>�
� ای* ��O	 �� ا9 . دا+س� �ورد+� �� ز
	ن ا �="� �J=� *ر >��ی�@�	


�M; داد �� . ��اه�  �ی� و >� �� >� ��ر�; 	3 �J=� ِن	

	 ه5	ن ز Aر�; ه

اش ای*  ��6Z. او ه��ز ز+�ه ا����ا9 ر��A ��ده، ��ا9 . ��اه� '�
	+� ��د +5�

 bY� 13 ن�
	+� ��ن :* +�اد و از �' �
+ص=<; ��، » ر�; �%��Oن«�� ر�; 

Aری�-
…    


�د+� :	 
	 ه�� ��د،  ��� را �<	ب ���� 	&+�
� . :5	م ��Eaه	9 +	��ار د+=	 	=��ا�	 د
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س=	ر9 ��د+� :	 �	ی� �� 
� +@� و زG	ل د��ار 
�د، �ح��Cی* �ن را ا��C	ر ��

�� ��M3	+ ن را��� �اران �+�=O%
 .��	
در ��	ر ای* د��&	ت E0ادار�Z� . 9"	ن 


�ای"	ن �رزو �دم �
ه	ی� 
�د+� �� 
� ای* ��Pات 'ص	ب و ��Ea د0	  و 0	'<� ��

��ا �50:	ن «ا+�ا�� و  @� یC� از �+J	 +-	ه� 
� 'ص	
	ن و ��Eaان. ��د+���


�ه�،�=� �
��ا �0_�	ن ده� �� ای* :"==X ��	زه را ای��Yر  ���،��ا 0	'<��	ن را 


�و��� 
�'�ار ���  »��=���ب و 

  .  =�9 ا��	دیC� از ��Eaه	9 �	ه� و ����	س 
� هt هt و  �ی� و ز
	ن

 �ی�؟ ��ا �� دی-� +=س�، 
� ر��5 ایEد9 3=����، >�Uر E0یEم، >� �� -

ن را زی	د ���؟ وا9 
� 0	'<�5	ن را 
� �=� ���؟ >� �0_� ده�؟ >�Uر �50�	

 .�	�5	ن

��ا���� در ��ا�A در ای* �=	ن ا+<�ه� از 3=�وان ه��وی� و 
�دای� �� ر�=�+� و ��

Aی* :س%=�  �ی��ه���� �
ا�	 ����ی*، 
	 >�ب و >5	ق، . 
س�-� ���� ���� و 

�+J	ی� +=س�، �� 
� . ای�&	 �	9 �"��=* +=س�«�+	ن را 13 را+�+� و  @���  9	�

�+J	 ر���� و G=<"	ن زد. »ن ��او+� اY�0	د دار+�هEارا .���ه	9  �+	 �ن �	n د

ر���� و �	9 ��ا+�+� و ��+"س��� و �	:ح� �����+� رو9 50	ر9 ���3+� 	ن ��

:� �<�:�ان در �=	ن ای* �3+� 	ن، از ه�O� �5وف. داد+���د را 
� �3+� 	ن دی-� ��


�د+� و �Zغ�'�I ،	ه�DG، زا	،ه	ه�Gزا ��=�ه	، ه	، 
%<7ه	، '9�5��خه	، 

ه	، '�'	وله	، :=�Jه	،�<,ه	،ه	، ��gه	،  �&",�	ه=*ه	، ��G	ن t"0،'�	ر9

�� ه	، 
	زه	 و ��ا+&	م �M�nره	�	+� �
��� �� :	زه ���ه 
�د، .  ���و ای* د

�+&	 را :�f  �ی�+5� ����e و ��� �3ت ��. ��ا 	J+� �
از رو ��د+�، ه� >� 

:	 ای* �� ��ا+&	م ا�	م �=O=	ن را �<� ��د+� . �	+�+�ر���� و �حAC در �	9 ��+5�

���	ن ��ی	د زد �
��� و  �� :»;=Cا� X� ،;=C+=�، . �=;، ا�	5
ا � در ای�&	 

ا+<�ه �M�nره	 
� ی, 
	ره G=<"	ن زد و دی-�، . »��ریA="�A و ����د:	ن را ��
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  .3=�ا�	ن +"�

ه=�ت ��ی�ه :"==X ��	زه، ����ری* . ح	ب ��او+� ��اوان 
�د+�
� ه� �	ل ا6

���5	ر9 
� �	ر  5	���� �� 
�اH 9<� در :	ری�O: ،sاد �"	یO=* را 
"5	ر+� .


� �5	رش �3دا���� ��اش ای* +�=&�. �5	ر+� 	ن 
=; از هEار +@� 
�د+� و 
	 د'� �	

�

�Y و 
��� در ای* E0ادار9 	�� ]�3 	Y='ی��ه، د�=%=	رد و �6 و �3[ �=%=�ن و ه@�ص� 

���5	راِن �m%�M در ای* �0د . و ه@�	د و +� هEار و دویس� و ی, +@� ���� دا����

t@���+د�
  . ا��Yل 

�� ���� �5[O� �C� 9�� �

�ا9 . ��د و در راه; 
ح� ا��5 
�دای* �O5=� ا+<�ه 

ش ه�-	م ��وج ی�Jد از او�=* 
	ر. �ور رخ دادا9 �=�تدو�=* 
	ر در :	ریE&O� ،sه

 ACب �س�ح�
	n، دی�ار9 از  9�� �

� دو �Iف  ،���ص� 
�د �� �ب دری	 ��	ر ر

ای* 
	ر هA، . ایس�	ده 
�د، :	 ی�Jدی	ن، ��ار9 از ا�	رت ���0ن، از ای* 
ح� 
-�ر+�

�ب دری	 
� دو 'سY: �5س=A و ای* �Iف و �ن �Iف، �	+�� دی�ار9 ایس�	د، . >�	ن ��


-�ر+�،:	 ای* ا+< 	&+�زاده هA در 3	ی	ن �+	ن �9�O و �5	ل. ��  ������ه �"	یO=* از 

�+�=���9 دی-� ر �
13 از �+	ن �ب دری	 دو
	ره ��و . 
�د+� �� از �ب  ����� و 

:�J	 �O:اد '%=%�، �5� �س	�ح� ��د+� و دی�  ����� و �ب ��� . ری�M و راه را 
س�

 �6 و 
=س� و >J	ر هEار +@� ��5د+����5	ران، :�Oاد �+	ن. و �G'"	ن ��د
ً
	Y='را د .  

��O� �C� 9]�5 روان  "��� �
�0
س�	ن وارد و  f	� �
 b=:�: *ی�

�ا+&	 .  �� 	J+�

،�+�=���ا ر��� و �س� �<	ر�P� fت 
	ری�O	�� ر 	: �+�+	� �=O5� �Y
در ا+�]	ر �	

�5 ����ن �	ز+�[O� �>O� را در.  

�9�O و �5	ل��و'�� ه�5 . ��د+��ه	، 3	ی	ن �"	ی�O را +]	رت ��زاده هA در �ن 


���رد، 9�C=3 �
G=�0	د9، '%5<� و �%5<� ر���� و �%�ت �� 
� ی, 
	ره، >"5"	ن 

�%� 	

-�ی=7D� A، �� 50	��و 
�'�اره،  ��J
�� ا9 ��>, و I	س،  �
ا9 ��>, 

O%�م +<�د �. >C=�اش ��ن ��از  ��� د�	G;، از �b و ��>�از >"5	+;،. دا��
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3=�اه�� ��:	ه و �}=m و 
�'�اره 
� :* دا�� و . �� ��ن ��دش ا�� ی	 ��ن دی-�ان


�د *YO�� و m={� ر	س=

�د، ه�5 ��3; او  ���
� دوش  � E>�. روی; 0<	ی� 

�� 
ً
Z�	� را ;����ویEان و  �%� �
�%�ارش، از �	
Y� ��3 .	5C��+; >�	ن  ��ه، �� 

m={� ;��3ی� اول	ه:�، ��9 +5�H9 ا�=a�
�د، ا�	 �	n دی-� از  �=@�دی�9، 	ی; 

�C: ذرات و 	

�د و �	 ��3	ره ��"G� ;0��دا+=�Y� ,wZ� �� Aب از �	ه=�D ه	9 ��

��ع را ����ل ���� �� ،��C�@�زاده :@	هA ا�<�� �9�O و �5	ل. 
�Jه 
�د+����، 
�ا

� و ��3; +=س� �� دو �=%=�ن �	ل  @���، ه=� '<	 و �<	ده و 0<	 و 50	�دا���� و ��

�+	5
 E=5: ره. �س�� +"�د و	از �� ،��ه	9 0<	 و زی� �ن 3=�اه* ��ای�، '	چ از 3"� 


� +	�3ی�9 از �ن 
�����OYش هA +5	ی	ن 
�د �� 
�O: 9@* :ح75 �� ����ا

e������ A9 دور ه	ه�=���ا���� دورادور، از او 
-�ر+�، زاده ���9�O و �5	ل. ر

�	ن 
�YO: 9* از د�	غ 
س��. 
	 دو ا+-"� 3ّ�ه د�	G"	ن را  �����. �	 راه 
	ری, 
�دا

�� Aه�ن ��� و �	ازد���=
و'�� 
� ه� :�Yی� از . ر�� �� از ه�ش و ��اس 

ای* ��Pت یC<	ره د�� را�� ��د را �"� ��د و ا+-"� �ص� . ��	رش  �����

n	
 �5� �
�ن �50د،  �
  :��د را 

+=�، +�
� �5	 هA ... دی�ی�؟ ��ا هA از �* راه ��ار +�ارد؟... 
=Zخ -	5
 �[���

 ...ر��، �=%� زود:� از �+�D ا+�]	ر داری���

�ر+&; را 
� J3%�9 �5	ل 9�O�  :زاده زد و  @�

E0راw=7، +<	ی� :�J	 E0راw=7 . :�ی* �%, ��Yب ��ا��ای* �AJ. ��دش هس� -

����او+� هA از د��; در ا�	ن . =�د �	ن ه�5 را ��.  @�، ��Pت E0راw=7 ا

�A �� ��ا و'�� ای* ه�5 ا��=	ر 
� او داد، ��Cش را +5�. +5	+��a+ 	ی ،A��a
 A+دا


�ی* :%� ��اه� ا��	د؟+5� Aد، �� روز9 ��دش ه�� 

�ن �	ریC	:�ر b=&0 و �5	ل �

�'�اره،  �C=3 ن� �
زاده +-	ه� 
� bY0 و 

bی�G�=�  :ا+�ا�� و �3
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- ' �C=3 *=�<9؟! �ا_�؟ >�=* �%� ��>���؟ وا�
�� AC� *=�< 

�5	ن� �
�9�O +-	ه� �
  :ا��=	ر ��O ��دش را :�Cار ��دا+�ا�� و 

��ش �	�� از 7Y0 و ا��"	م  
  

  �5Y� از �
�� AC9 ��ام�	ه  
  

�

	 دو+� �  �C%
 ،�0�� �
 	J�: �+�����  �%6	� 7=wراE0 دا���� . +]=� از A=5ص:

��I�� 9*����"	ن را
� ��ق،  �
�9�O �	ی7 
�د 
� زاد 	ه و . ��د ادا�� ده�� 

��	ن و  %س�	ن و +=س�	ن 
	ز �دد�
 �
 A� ���را�-	ه ��د و ی	 د.  

�����ا���� َ��َ�<�، ا�b و ی	
�ی� ��ای� ���� ��  =� +5��س�� 
�د+� و �� .

��e���+���5	ن، دو
	ره  �� ��ن �3 ��ز�=* �0
س�	. دوی� ا�� @��� �}7 ای* ا

��،  �ی� ��ر�	ن ��	M=��

�د �� و'��  f	� از �* و�5+ E=< �=دی�+� ��د و ه

�ب و و'�� ��و �� 	

�د -+"س� 
	ی� دی� 	ن ��د را Aب ه	5=� �� �
�
"�ی��-  .  

��	زه ��او+� ���� دا��� و دی�+�،  �ی� در :"==Xزاد ��در �=	ن راه، ا+<�ه� �د��

،X==": A�
	ز ��13 از 3	ی	ن ��ا 	&+�زاده 
��="	ن را �9�O و �5	ل.  "��� از 

یC� از �+	ن ��ا
"	ن . ��	���� و از �+	ن 3	ی	ن �	��اX==": 9 ��	زه را ا��ZOم ��د+�

  :داد

- ��
�Y +�ا�� و . ه� �Iر 
�د 3	ی	ن ی		� ��5[0	
 A�ا�حt و اn+ص	ف >�=* ��ا


�و��� 
�د،. در �ی��ه ه�C: Aارش ��ص�ر +=س�� �%=�e��:5	م  ه5-� 

�P:�� ن	=O=� 	�م �ا����، ا	5: e��دا+=� >�Yر ز�� +5�. :�  �ا����%0� 


ح	ل +<�د 	: �� ،��� .زد+�، >�Yر ا�, ری���M، از ا�C"	ن دری	9 ��ی�9 �	  �

  :زاده از ه5	ن ا��اد �3�=��5	ل

 �&	 د��; ��د+�؟. 3	ی	ن �	ر >-�+� 
�د -

- �>O� �+	� در .��>O� �+	� ���@ ������ در ه5	ن �	 . �، �	+� ��ا�  A=5ص:

���� ;�� . د
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Eرگ - �>O� �+	� ه، �� از�C+ 9ر	ن 50�
�دا�	  �: ! 	� �>O� ا+س��� در�: �+�-<

 ده��؟

���C	ن +��=� �� 50	ر9 را >-�+� در �ن �	9 ده��،  - �
ه� >� ���=�+�، 

����، 50	ر9�  A=5ا���� و :ص�  Aن را رو9 ه	��C�
=�ون ��ا+&	م 7Y0 و  


5	J�: ،�+	 ��	زه را در �	+� �O<� �	9 ده�� . n	
��	زه را از �ن 
=�ون 
�د+� و از �ن 

�ورد+� و در �ن رو9 ��e  �ا���� �>O� 7دا� �
. 


	 >� ��3"�؟ - 

 .��M �	درزاد. ه=� -

 او �� �	در +�ا��، �	در ی�O� >�؟ -


="�� از �* +�aس. دا+�M� ،A �0ر+5� -. 

�ن 50	ر9 >� ��د+� - 	
�ن �E&Oه ه�� ا�Z�� �� +]=�ش +=س�؟ 	
 ،؟ 

���� از �ن هA زی	رت -�  A=5ز+�:ص	س
ه=�ت �"���� از ی�Jدی	ن، .  	ه ��ی�9 


� ویKه �=O=	ن ��:P� 0%� و وه	
=�ن -�س%5	+	ن �س=ح=	ن، - �
 � �=� ����ر ر


� و ����  ���. ا+��	ر ��ه�� �
 E=< �5ه 	. ا��ا+ح ���:�ا+س� و'	یX و 

=Gه رخ ده��[���� . ��-�C� را .  رخ +�اد- ��ا را A�ا�حt و اn+ص	ف، ��ا

 . ��ب و 
	 در +]�  ���* :5	م ا:@	'	ت، 
� Eار ��د+�

�=��3 A=��: A��9�O از 
	ز "�-	ن ��ا  

�ی	 :�ا+س�=� ��	زه ��Pت ا��ی� را رؤی� ��=�؟ - 

�Yط �ن ه@� +@�9 �� در ��� �	ر، ��	زه ��Pت ا� - ،A=+��ا+س� 	ن ���ی� را از 


=�ون �"=�ه 
�د+�، 
� ای* �O	دت +	ی7 ��+�509	ر . 


�د؟>-��ح +�اد+� ا+�ام و �C=3 و �=5	�P� 9ت  - �+� 

- �� Aه E3ُ ت . داد+� ��ح داد+� و�P� fر	<� ��	ن ��=�م، '	"=Cاز ی *�
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�	Oری�	

�د� 7a� ق و	ه و >	:�� �+�. ، �5	زی� > bG اش *J3 �>G  از �6رت �:

�+Y. دا���� Aت ا��ی� را ه�P� fر	>� ��� .��3	+� �ر �ویEان 
�د �� 


	 �ح�� ��	ی�، :��� داد 9�O�: 

- �����O	د:"	ن �� ا��M	ر روی� ��Pت 
	ری�O	�� ی	 �
 	��� . sری	: ��در ��ا


�د+� ��"  7w	+ دت	O��� +@�، 3=; از ای*، 
�ی*  	J�: . 	
 A=اه�
��Pت ا

. ��Pت ی�YOب 
	 ی�Jه �"��  ���. �د�6ف +J	ر �-ی�Jه-�O	��ی��او+� 
	ر

7�� هA �=%� ا�6ار ���Pت �w	+ ه�Jرت ی	زی �
ا�	 ی�Jه . ی� �و ا��J	 دا�� 


�ا9 ای* �� ا��5	س ��Pت ���� را 
�aی�د، �Yط �	:ح� �<	رf ��د را 
� او 


� دی�ار ی�Jه +"�ادی-� . +"	ن داد �M�@� در و	9 دی-�9 ��د، . ��9 '	ه��1 اد0

 .دروغ  @�

��ا+&	م �5	ل �=��3 *=Oی	زاده از �": 

�ی	  - 	&+� ؟��Pر دار+��=O=	ن ه��ز 

���ه=�ت 0%5	ء. ا+�+�، 
� ��C%5 ��د 
	ز "�� -�  A=5ن :ص	از ، ه��5 ،��	�

دوازده �	ه �	ل، �� دو �	ه; ویKه ا�	م ���"	ن هس�، ده �	ه دی-� را ویKه 

�	ز+� ��	Oری�	
 .��Pت 

ا�ح�ام، ��@�ا+س� از ����ی* ا
�اه=5� Eارش داد �� در 
=�یC� دی-� از 
	ز "�-	ن  

��	�OU' ن	ی	ار �� و در 3�'�
�ن، از ای* 13،  ��م و �� و  �
	�
ا9 6	در ��د �� 

��
 fه و ��را�� *G�G ت ا�=�ا	
�دم، �Yط و �Yط از �	+�ران و �=�ا+	ت �<�

 و ا���ا�=�ن و �ح	ر
=* در ��ایط ویKه، :�gی� از  ��� �@	ر و �"��=*. :"C=7  �دد

��  .هZ� Aل و  	ه� وا�b ا


�د+� �� 
� +�خ روز +	ن ��ا9 ا
*در ای* �=	ن �0ه Aاز . ��رد+�ا��'� ه ���
+	م 


�د» 0<�ا�%� « �+	ن  .�� �Oط ��ا��
�� �:	�» 0<�ا�EOراw=7 «��د+� �� ا�5"	ن را 
� د


-�ار+� .;=3��=
*="+	� 7=wراE0 �� د�
 . ��Pت ا��ی� ��اه� ���	ن ای* 





 

 

  

  روای� ���ده�

�د، زاده د�"�ره ا%6� �9�O و �5	ل 1=%
 ا�	 �سi%� ��گ .
=5	ر9 و ��+��� ا

�+	��
� ای*  Aت ا��ی� ه�P��5+ ن	ی"	زش .  �ا��ره���در ا+1 
� ا
%=1 و 

:	���ن ��ا را، ����د9 ا
�J�: ،9	 و��د9 �� 
� . او، از ��ا رو9 ���� +�ا����

��و ر���  ��گ ��ص�ر +=س�، ��او، Aن ه	"����3ا���� و ای* اد0	، 
�  ��� و �3

�ی� �7 ا��@1 ذا�Yw ا��5ت«�3�=� زاده ���5	ل. 
�د «�� A7 او ه�	؟�  

 .13 ای* اد0	�	ن هA دروغ 
�د �� ��ا، +� :��� ی	��� و +�، ��اه� ��د -

- �
����ده اراذل  �
��ش +5�داد، ا�s د+=	، ا��=	ر :	م +5�ا �  �
 Z
ا � . ���ی* 


-=�+�داد، ای* او
	ش +5�
� ه"�ار ا
%=1  �ش �� Aن ��دش را ه	� �� �+��� .


	��� 	ر ��Pت ا��ی� :Y	ص هEاران �	نحا+�  �� ��
� '�7 ر�=�+� و او ا9 ا


� ا
�و +=	ورد A� Aه . 

��ی� -��	ل �	ن ه	زاد، ده�د��. دو
	ره 
	ی� �3�=� >�ا در ��	ر �%�Y ��گ را  

��،�+	��
�ی�،  ��E0راw=7، و'�� ر�	+�، ...ا � ر�	+� ���، �� ��د را 
� �	ی� 

 . =�د�	+; را ��

- �� �PO
داد و ��دش   �ی��، در ا
��ا�Y%� 9، ��ا ��دش �	ن ��

�� ����	ن را 
� �	 ر 
�Oه	 ��  ���	ری; �Eو+� ی	��، ای* �	ن...  ���	5 . 


�	ی� ه�5 - ،��	
 .ا+��ای5	ن ا�س	+� �	���اش دروغ 

�� �� ه�5 -	�O� ان�
 ،��	

M"� از �ن دروغ  Aا � ه�� .اش دروغ ا

- ���=�د، >� ��'� دارد �� '	:7، ��ا 
	�� ی	 
�ا9 �س� �� ��. ��گ، ��گ ا

��	
 .E0راw=7؟ ی	 ای* �� ��دش ا+�J	ر ��ده 
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- ���ن �� د��م �س� �� ���	ن و ا�	زه '�7 ��. ا�	، در ��م ��ق زی	د ا 	
ه�، 

�س� هA �� . ��ی, ُ��م، 
	 �&�م یC� +=س�. ، ��@	وت ا����� ��ا��ای; 

�� Aاه���	زد، ��ی, ��م ا����ایط ا+�J	ر دی-�9 را . 

�"	ن 
	ز ��. و ای*  @�-� 3	ی	+� +�ا����  �ِ�
�ی*  @�-� 
	ز ��ه�  	ه  ،���� .


حn�I z+� دا���� و 
� د+ Aره +@�ی* ����=* ه	

�د+�در 	5O� 7� ل	> . ،*=����

�� ���@ »;�"C
  ...ا�E0 Aاw=7 در �=	ن +<�د» ��ا 
C"�; و 
<�دش«و ی	 » ��ا 

 :	 �"�� - ا9 �"�� >�ا �"�� «�3�=� ��	ن ��زاده زی��b، ز�E��در �=	ن راه �5	ل

�=�د، �AJ ��ا و ر�� و ا+س	+� ���3�=� و'�� 
Zی� ��از ��د ��. »��9 زار؟

=wراE0دارد �ن >� +س<��
� ی, z%H؟. 7 در  z%Hدو 	؟ یmص+ �
 mص+...  

ای* �	��ا . 
� ه� �6رت و 
� ه� +س<�، ه� دو ��ی, ی�Cی-�+� @��� ��  ��

�+	5
ا�	 E0راw=7 . �حص�ل ه� دو 
�د �� �	ی� از ای* 13 
� �J0ه E0راw=7 ��حص� 

�� �+�-<A=5را :�ا+� ه�5 :ص 	ده�=-
	3 �
 ��E7 و ز�=�راه �ب و +	ن را 
� .  ���؟ 


5=�+� و ���Yری* و ����5=* و زور���ان +=�و  �Uاز 'ح ��0	5� 	د، :��>
 ��0	5�

ا+�از+�، زاد را :ح�ی, ���� و 
� �	ن ی�Cی-� 
=��از+�، ��e راه=�+� و �د�� 

�ی	 ���Yری* و ����5=* و زور���ان �� در  ���� هA .  �	ه �	ن �a	ر+�ه	 
��=%=�ن

 ��
� �J0ه - �� دی-� +=س� -
� �	ر 
�د+�، �AJ �س��i=� ��او+� را هA د 


��� �"�Y�O� *=��C .  =�+�؟ �AJ ای�	ن در  ���� +=E ����ز و +	��	��� 
�د��


�د+� �� ا���اع 
b5 ا:A و ه=�روژن و �ن ه�5 ���, ،f	��"و و� �5�ه	9 

 �Oی	� E� 9E=< ��>د، �� ا��
 از �	+b ��او+� 
ً
، '�رت 0%5� و ��� س�+=�Mص	

�ن �%� �	�� و . =� �� 
b5 و ���, 
س	زد�ر�	 +5���او+� 
� ای* 	
 A7 ه=wراE0 و


�، Y0%� +�ا�� �� �ن 0&	یb را ا���اع ���، ��	 +5��� AC�  زن��:�ا+س� ی, 

�ن هA هس�� ،b5
 �
 ��ه�� ��او+� و E0راw=7 در ای* 
�د ! ا9؟هA ا���اع ���، >� ر


� �	ره�� ا+س	ن �J� *ن را در ای	7 و درای�"Y0 �� ����ا+�ا���� �� 	9 +	
C	ر9 ی	
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��	
 7=wراE0 ب �=7 ��او+� و	
 .��
 ���+��
�ی*  �+� ��اه� �ی	  Aی��ه ه��دم در 

  ا9 
�ون 
	ری�O	��؟ 
�د؟ در �ی��ه

�9�O و �5	ل ،7=wراE0 �+3"��ا �� �+�=�. �د ��او+� 
� او 
و�	��زاده 
�ی* +�=&� ر

 ;��	ی� ��Y� ,wZب، ��رد �3 ;��	ل �� ��ا +=س�، ای* ا��=	ر :	م ��رد �3

زاد، �ی��ه E0راO� 7=w%�م +=س�، �	ی� �د��.  =�ددnnن ا�J� رو9 ز�=* '�ار ��


�ا+�ازد، ی	 ای* ا�� را 
� ه=�:�  
ً
Z{� گ را�� 	دی-�9 �7 ���، ی �+�  �
�سi	�� ��گ را 

 	

="�� :ص5=5	:� ا:M	ذ ����از ا��	، 
سa	رد ��  �=��iم . �س�%O�	+ ی��ه�
� ه� �	ل، 

���9�O و �5	ل. ا ��زاده +]ِ� �ص�6� ��د�	ن را هA دا���� �� در �ی��ه ��

.  =�د��او+�9 و �س��i=� ری	�� اداره و �	ز�	ن ا��ر د+=�9 را �� 
� �J0ه ��

 ای* �س��i=� را 
�aی�د
ُ
�ن 
�د �� ا
%=M� 1ص	 �
 9�O� @� �� زاده ���5	ل. 

دا+�� ��. د��5	�Y� ,wZ� ،;+ب و دnnن ز�=�� ا�J�، >�=* ا�C	+� �M+اه�� داد

  .�	ن را :��M ��اه� ��د�� ا
%=1 د�	ن ه�5

 �5[O� �C� ن �� از	+�
	ز ��- �را�-	ه +J	ی� ��او+� -از   �>'	0 �+�=��3 ،���" 


� راه���=�+� �� >�� �	�0 3=; ا6ح	ب ا�J� ه5. >� �� ��ا+�ا���� �� در �3


� E0راw=7 ده�� 	ن ���ن +�د و ه"� در�6 رأ9 �Jا� �=��iاه�� از ای* 13 �س��

��aده ��د . ;=
�s داده �� 
� �g%� �� :	���ن دا���، ��ش ا�� و 	7 3=wراE0 	�ا

� ای* 3=	م ا��اw=7 ����=* را ا+-"� 
� ده	ن  �ا��� �� >� ����، >. ��اه�از �ن +5�

  ����؟ 


	ز �� *=��: A� "���،  Eارش داد+� �� 13 از �5	ر9 دی-� از �"	یO=*، �� از ��ا

�	ی� 
� +	م �: �O�	� *=Oی	از �" �Cی ،A�،  ا�6ار دا��� �� » ه-�دو�m «3	ی	ن ��ا

ای* . 13 از ��گ، او را در ه5	ن �	+� �O<�، زی� 3	�P� 9ت ا��ی� ����ن �	ز+�

  .دا+س� ا��M	ر را ویKه ��د ��

��د، �	ل �� ��ا +=س� :5	م زاده در ای* 
	ب  @�-� ���9�O در �=	ن راه 
	 �5	ل
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 ��]�ر ه5	ن E0راw=7 ا�� -ا��=	را:; را 
� ا
%=1 وا �ار+� و +-�ار+� +@�ذ ا��ای=7 

-�

� ه5=* +]� 
�د، ا�	 :�دی�9 +�ا�� �� 6	�<	ن +@�ذ، �5	ل.  ا�Eای; ی	 E=+ زاده

  .  ��اه��  ���از ای* ا�� �%�

در ه� �&	 ��  	م . د�G�G ا6%� ای* دو، ا�	، 
=5	ر9 ا
%=1 و �Eوم 0=	دت او 
�د

���� 1=%
�	+�.  "��� �ا����، 
�+<	ل ا�ه	 
� +�=&� �س�&�ی"	ن 
� ای* 

�5+�=���5 ��ق 
-�ای��. ر �
 ;���
�د+� �� 
�ا9 ی	 *i5U� . �
�9�O راه را 

�� �
ای* 
	ر 
� +]�ش .  "�=* 
	ر 
�د �� از 
Zد �	م ��ای*، >���. ��	����


	 و��د زی<	ی� -
� ای* ��ز�=* . 
	ر9 :س%ط ی	���ر�=� �� در �ن 
Zد +=�و9 ��گ 

A� د-+]=�ش�

� �	ر  ��
�د، ی	 .  +=�وی� E0راw=%� د 7=wراE0 ;�	+wازرا 	7، ی=


�ان �	 وارد ��+���. دا+س���ا��اw=7؟ +5� �����	 ورود�	ن ��M و د��ار ا. ��ا

  . از �ن �6��]� ��د+�. 
�د

�� 9�O���  �ا����،  �"3 Aات را ه�� @�، روزJ� E��� 9	ن در ای�&	 د�%� و 

  . ���:�ی* �C	م روز 	ر، �رزو9 ا�g	�; را دا����
�د و '�رت

 �
 ر�=�+� �� :�f و �0ب و ه��و و 
%�چ و :��5* ای�ان ز�=*از �+&	 هA  ����� و 

 Aه�� 	&+�13 از ا+�J	ر و ار:ح	ل ��Pت ا��ی�، دی-� از �ن . زیس���
�ادرا+� در 

AG<�9 +<�د� ����  �د. زد �
 ��Cه و -��J �	��� . :5	م ��Jه	ی; �	د و ��م 

�ن +�ا���� �

�د، :��� از ورود  ���و'�� 
�ا+&	 ر�=�+�، �b ی%�ا . �%�ه +�ی�� ی	


�د .,+	U=��� واز� �J� *9 ای	ه��ا+�+� و ��Aر'ص=�+� و ��دم ه�� m� زد+� و

��زی�+� و 
	 ای* ��رد+� و از ���	ی; �� ��- 
س=	ر ��د - ه��وا+� و ��
Eه ��د 

�� m=� �5ه�ن �	ر �� ��د��U+�
� Eار ����اه��، ��د+� �� ی%�ا را،  ����.  

�
�د، روز دی-�9 
� ِاوی* ر�=�+� و 
	 >"A ��د دی�+�، از �ن دوز�� �� در  	&+

��	ن ه	ی;  %س�	ن �<�9 +=س�، 
� وی�ا+��
ه	 �	��� و ��د�	+; �Gق در  ه	 و 

  .�	د�	+� هس���
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��ر9 
�دو'�� 
� �%M	ل ر�=�+�، >J	ر��<� .;:�A� 9ز	
دی�+� �� ه9�=[+ �5 ��

ه	ی� 
�:�. دی�9ه�5 �	 ��... �"@"� و :�'�. ��درا، 
��Zف  ����، �	د و ��م ��


	 د��
	ی� ��اوان از رو9 �ن � 
�د+� و ��هA  �ا�� ،,+	U=� ن	زا+�+�، د������


��*«داد+�، �3ی�+� و �واز ���� �: ���� ،�: �

�د �� »زرد9 �*  ��%
�:; >�	ن  ،

��,+	U=� *�س و دا	9 �<�=���زا+� و ا+��� �� 	ه� هA. ه	 را 
س�زا+�:�

,+	U=��� ;���	� �-9 دی	د+�ه�� .  

ا9 در �	ر 
�د، �	د9 و ����� � ویKه.  روز +�روز 
�د �� 
� �5=* ر�=�+�+Mس�=*

,+	U=س���
 	
دا+س�� زی�ش 3س� 
��9  ����، �� +5�ه	، ا�<س� +� ��3=�ه 
�د+� �� 

>�Jه . ا�� ی	 د���، 3=� ا�� ی	 ��ان، :@	وت ��اوان دا��، ر+-	ر+e و 
	ز 
�د


%�ز و دا�* د��
	ی� ��  	
 ا � -ا9 را �ه�-� و ه� 
=���هدر 
� دا����، ه���Aا+"	ن 

ه	 �6ا9 ��زی, از در و �3&�ه �	+�. ��د �	د و ��م ��-هA هEار AG دا�� 

����� .eه�� ���
:�ی* ��ا+�+�، 
��� دی-� ��رنه	9 �6 �	ل 3=; را ��

ه	 �	+�از 
=�ون �3&�ه. ه	 
"Y	ب �<Eه  �ا��� 
�د+�
� �<� �3&�ه. و �وازه	 رار'ص

�	���، ��  	ه� 
=; از ه@�دی�9، 
��="	ن ه@��� 	3 �
 *=�از . �=* دا��

�+����+&	 +=E +س<ِ� 
�  ����، واژ �ن ��ه 
�د. �+&	 هA  ����� و 
� ر�س�&	ن  .

�=Eده 
�ر 
� Eار �� �J� ه. ��د+���دمE>�ه	 و زی� در��	ِن 3س��، �5	�0 رو9 


�د، ه	9 دیe. ��د+��� و �=Eده را 
� در �� ���ا+�ا���، و �"* ���@�ه 	3 �
�ش 

�� 7g%G 	وره	5��=��� .,+	U=��� 	ه�واز ��ز+	ن، و د+<,. ��ا+�+� ر'ص=�+� و 

��ی* 
� ای* ا � �ن ��]�ه را ��. ��د+�:	ر ز+	ن، ����ر ز+	ن، ه�5اه="	ن ���دی�9 

�"=�+� �� �t دار+� �	د �3=���� +@1 را�� �.  @�� �� >�=* زی<	��ز+� � ��

���	
 .*J� 9د�� ،�C+	U=� ن	ن �=��	ل را �� ا
��ا >�Jه 5G-=�� دا��، 
� در 

�ه�-� �� ه�5اه=; �� 	
  :��د، �واز9 �� داد�=�ان �"=� و 

�5=�G را �ده، د�	

=	ر  �'	� ��  ا
  

  ��  �	د9 ا � �� +=س� 5G� را �G=�5 ا
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�	

=	ی=A �	د  �� 	�O� *ی�
=A، ا � �� �	د9 +=س�، 
=	ی=A، ا+�J	ر ��Pت �	ی� 

Aی�=-
  . ا��ی� را �"* 


س�-	ن، زاده در �-@�� �	+�+� �� از �ن دnnن ا�J� و �ن 3="	+� �<�ه�9�O و �5	ل


	 ای�&	 دی-� �	U=� 9	G �+�-< .,+=<"	ن زده ا��. دی-� �<�9 +=س� ،��ه	

,+	U=� ل	ه و �5E5G ز و	ن +	ه5	در �& �� �ی	ه�1 �=%
  !E5Gی�+��1 ا


� nری&	ن ز+��، ا�	 و'�"	ن �	�� +<�د�� A9 ه�� ����
� ه� �6رت 
� ه� . ��ا


�ده	ی"	ن �-@�ر�=�9، ر��	ر ��دم و 
� Eار9 �"*�&	 �� E=-+ا...  


� �=�از ر�=�+� �� زی<	ی� A� A� اش- Aد- در  ���� ه�
در .  �ح<�ب �	ص و 0	م 

�]=� �5� m'�: ��د+�،	��� ����=3 �� ���=>
��ا�� در ه5	ن  �	ی� �	�^ �=�از را 

�+	5
ه	 دور و 
� �Eارش �=U	+,. ه=� �	9 دی-� �J	ن را دو�� +�ا��. �	 

داد+� و �	د ��» +s«3س�ان 
	 >"A و ا
�و 
� د���ان . ��ا+�+�ر'ص=�+� و �واز ����


� �	ن �3�=�، ای* ه�5 �	د9 
� >� زاده از یC��5	ل. 
�د+� ,+	U=� *؟ ای�>�	��

��OI ��: 9�-ن دی���=9E زد و  @�:  

- �5+ ،��دا+�  =�یA، +5�دا+� 
�ا9 >� �"* ��
<=* ای* �'	 از د+=	 >�Yر �3ت  ا

�� +�ارد�� د+=	 �"* ��n	
	'� .  =�د �� دی-� 

������Oی� ر 9�� �
��	ن«
� د+<	ل . �	�^ را  =� +=	ورد+�، �
  "��� و»  %س�	ن«و » 

��	ن را، هA  %س�	ن را 
	 �	f یCس	ن و 
� روی; �	+�. 3=�ا +�Cد+��
 Aه �9  �ی	ه


�د+� ���	� �Y>I ��< .د�
 د � �ن ��ه 
ً
Z�	� ه�[�� .  

�� �[+ �
*
�	ن ر���� +��=�9ا+�، �� ه� >� در �ن 3=; ��
س�� ا��	دهر�=� �� در 

�Eو+� ����
� ا���ا�� +=	ز دا���� �. ی	 Aه �5��+	���ا9 
�ای"	ن �=س� � در �س	

�� . �
��	ن و  %س�	ن +=س�، �
�9�O +]� داد �� ا �  ،����	��
6<ح �� از ��اب 

  :زاده �3�=�+=س�	ن 
�ویA، �5	ل

�	��� و از دی-�ان J�3	ن ��د9؟ �	ی� ه��ز  - �� ����]�رت ه5	ن +=س�	+� ا
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�	زان از �ن 
�J�3	ن �	+�ه و �	+��+�>�. 

 .��اه� دل �=� ���	ن �� ر�=�ن، 
�ا+&	 �ر9 ه5	ن +=س -


� 73 :	ری, و 
� �	ی� �� �9�O راه; را ��... 
� ���� ا��	د+� �+�=���	��، ر

ه� 	�� �� .  �=%� د��ار 
�د، +��	ن زی	د دا��.ه	E=� 9ران
	ریC� از +� و �	��

���
�� ��
	n و 3	ی=* �دا��� 
� ��زش و ��gه و 
� >� و را �
. ��<=�9�ا��	د9، 


"��C و در هA ریEد و 
� دره �3ت ��9�� 9�=�
�د،  	م. :� b:�� ف و	ن 6	ی"	ه

��راخ �
 �ا���� �� 
س�� +<�د، :	 زا+�ا+�، :	 را+�، در �ن ��و ه	ی� ��ا�	  	ه� 3	 


	 د��ار9 
=�ون ���� �� ��ای* �Iف و �ن �Iف 73 هA د��-=�ه . �ورد9ر

��
� ای*  �����د، �� ��C >��	+�ت، ِ�ِ%tّ و و�tّ هA �� و �ن �� ��+�ا��، 3=�

�����	9 �-@�� هA +<�د، 73 را، ه"�ص� �	ل 3=;، . ��د9 در �	ل �Cس�* ا


�د+� ���	� �Cد. ی�ا��
 �+�+	' �=G و �5�  .و��دش G=� ر


�د+� bkا�� Aر ه	س=
  .�� �0	�
� .  �را+�+� 	ه� �	6%� ی, ذرع را ��ود ی, 


س=	ر د��ار 
�ده� �	ل، ه� �� �+�=��+�Uف ر �
از ای�&	 >��ی* و >�� .  �Iر 
�د، 

��
�	ل 3=; هA 0<�ر ��ده 
�د+� �� 
� +=س�	ن راه ی	 .�� �[+ �
���، ای* 
	ر د��ار:� 


�د+�:� و ��:�ت��د�	ن هA �س�� �: .  


� دروازه +=س�	ن �+�=�. � +<�دا��وز، در و دی�ار +=س�	ن، 
� ���� و 0]�5  ���. ر

����
�د�	ر9 �. �ن را 
س=	ر وی�ان ی	 ��M�6�� دی�ه و ری ،	&+�. ه	ی;، ای�&	 و 

�+�  �
 در ای* ه"�ص� �	ل، :5O=�ش +�Cده 
�د+�دروازه �ن، 
ً
Z5ای* . ا9 �� �ح�

e+ز �%@' 	
��رده، ��  �ی� دارد ��و ه	ی; >�	ن ��ری	+�>�ب. زده 
س�� 
�ددروازه 


=5	ر9 ا+�وه
	. ریEد�� �
��اوان در ��	ر دروازه +"س��� و  AG ؟« وA�� �<«،» �<

���ی* 
	ر �� 
� ای�&	 �3	ه �ورده 
�د+�، �=%� �<�، هEاران �3	ه&� در . ا��	د+�» ��A؟

در �%�9 +=س�	ن، �-س� . ارزی� �	ی� �3	ه 
�ی�&	، دی-� 
� ز��5; +5�. ��	ر�	ن 
�د

  .��د هA �3واز +5�
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�� و 
	 ذوق و ��ق ه5="-�
� ی, 
	ره �9�O ا	��
  :اش ��ی	د زدز �	 


� +=س�	ن �3	ه �ورده ا��. �	در�� ه5=*. �	��ه5=* -. 

 ��؟ -

- ���5+ 1=%
�3�� ��؟ 
�+<	ل �� 
�دیA؟ �-� 
� د+<	ل اA=�"  . *=5ر ه	
ای* 

او ه5="� 
� . ه5=* �	��. ی	
=Aاو را در �	9 دی-�9 +5�. �وری�A	  =�ش ��


�د+=س�	ن د�<س �� . 

 ی	��=A؟ �-� ه5="� او را در '�ار 	ه ��:�ان +5� -


	ی� 
� دا�7 راه ی	
=Aاو، :�J	، ه5=*. ای* 
	ر +� - ،��	�. 

- �� .دروازه 
س�� ا


	زش �� -A=�� ... 


�O د��; را رو9  ��;  �ا��:  

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	
 ا�0ذ 

ر �6ای; را ر�	:� ��د و 
	ای*. ر�=�وا��"� +=	��،  �ی� ای* �ی� 
�  �ش �س� +5�

��ی	د زد:  

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	
 ا�0ذ 

e+ز 	ه�=*، ا��دره	9 .  درهC� Aس� و 
� ز�=* ا��	د-
	ره زده دروازه، 
� ی,'@7 


� ���� در �� ��M� �
ِ�ق و دوازه  ّ�ِ 	

� زور �ن را 
	ز ��د+� و از �ن  �����،  ،���

  .ور'� 3"� ���	ن 
س�� ��


M"�  ���� را +�ا�� �ن �Zل و ���� و زی<	ی� و ��ح+=س�	ن دی-� .���C� ،	ه

�5+ 7 �� ،���@C��� *=�ز �
�=�+� و Z3�+د	��. ه	 هC"� ،A"	ن زده 
�د 7. ا


t دا��، �<�9 از ��]�ه. ه	  ��ی�ه و رو9 ز�=* ا��	ده و ِ�� 
�د+��=�ه	�ا9 �� در 

�,��ش. +<�د�� -:	ب و :�ا+� هA +�ا���� �� �=� . د+�زه	، زا��ه	، ��ل ��ه	، 
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����=� ����، �6ای"	ن در +5�.  

�� ��دش �6رت ��	��، 
�	 و �5O	ر9�9�O در  ���� +=س�	ن را ���
اش، 


�د �����، ا�	 دی-� +<�د، از �ن، :�J	 J<	ر ��. �3ی�	3 �
دا+س� در �ن �=	ن 'ص�9 

�t=<n �دی�ار9 �Y=�ا+� �

="�� �<	ه� دا��، ا9 
	'� �	+�ه، ��  �
�Mو

t=<n�
	ن و 6ح�ا ��	=
���� ، :	 ��دش �	ز+�و دی-� :5O=�ش +5�ه	ی� �� در 

 Aدروز9، در هEری.  

  :زاده  ��Eد ��د��
� �5	ل

-  t=<n�
�د، �<�9 +=س�، ا�	 ا � ا
%=1 در +=س�	ن 
	��، در ه5=*  �� ��J
از �ن ا

�� .ا


� دا�7 �t=<n ر���� و  5	+"	ن را����. �	 دی�+��=U	ن را ه5	ن.  0=* وا'O=� ی	

درب . دی-�، ا�	، از �ن �Iاوت  ����، >=9E +5	+�ه 
�د، ��ی<�� � 3="=* را +�ا��

�� �[+ �
�	ل دی�ه 
�د+�ه	J� 9*زاده، �دم�9�O و �5	ل. ���و دا�Gن  . ،9�O�

 *� 	
�	�-� ��ان�١٠ا�	،  �� �[+ �
 1=%
���:� از ا .U=� ه�J< م	ن از :5	

*Jن�n	�
="�� دا��، از  =س�ان زی<	 و 3 �3"�;،، fو >�و *=<  ��"=
ا+��� 

��ش 3=�ا 
�د ��>"5	ن در�"	+; +�ر و ��ا
=�  ���� را . +5	+�ه 
�د، �3


�د+�ا�� و �@=�9 و �=	ه� ��Mری Aد.  اش در ه�
. زی� �ن دو �=س� ا�, �ویEان 


� 3	ی=* �وی �+� و ��  7 ;+	"�اش زی� >	+�. Eان و 
س=	ر >=* و >�وf دا��ا

���ا9 را زده>�=* �=5	9 3=�9. ه	ی� 
� 3	ی=* �ویEان 
�دbg>G +<�د، �3��� و �3

 . ��د��	�� و 
	ورش هA +5�:	���ن �س� +5�

�9�O و �5	لf�� 9 زاده	5=�زده 
�د+� �� >-�+� از �ن زی<	ی� و �Iاوت، از �ن 

ا�	 . ا+-=9E=< ،E +5	+�ه، �b و ده	ن ه�سو ���ان ��ی<��ه، >"5	ن :	
��ه

�5+f	�5G ،د�
 �D+�
� رو9 ��د �ور+� و او را از  ����از ��9 دی-� . :� �	ز+���ا

ی	����، ه� >� 
	��، �Mص=� وا9n اش و در ر��	رش ا
�J� هA ��ه��ز در >�Jه
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��د �، از ای* �Mص=� واC+ n. ��د را از د�� +�اده��
�د��:�:� و  ���	 . 9�O�


%; +"س���و �5	ل	Y� �+م ��د+� و دو زاZ��M* زاده ���5	ل. زاده 
� او  ����ا

;=3 9�O�  : د��� ��د و 
�و  @�
-"	ی� �� 

  ��9ا9 ی	ر 3	�E=ه
  

  9�-
  >� در�	+� � 3="� ���؟ 
  

  :�=U	ن 
	 �ح�� �Cس��، ا�	 �	�7


� G	ی� ر�=�؟ ��M� �� ��=>+  
  

  	J+ �� �
 �Y"�؟�=�  ی� ر
  

�� و  @�؟�5	ل�  *M�  زاده د+<	�� 

ا9 زی<	9 زی<	ی	ن، :� ای* ه�Y"� �5 روز 	ر 3"� ��  �ا���، >� 3=; ���ه ��  -

زاد از :� ای* ه�5 �5, ��ا�� و 
�ان �د��. �"�Y را 
� �� +J	ی� ر�	+�ه

���ن و از :� ��... �6ه	 هEار �	ل ��ان و زی<	 �	+�9، 
	ی�. د�� ی	 A=اه��

��داد9 
��ا+� و زی<	ی� 
Zوm6 را 
	زی	
� و 
� دادِ ��
زاد �د��. زد 	ن 


� را��� �� :5	م زی<	ی�:�ا+� و +5�+5� ،���a
 A"< 9 ��اه� از و��دت	ه

زاد را :�J	 �-�ار، 
� :� و �د��. زاد، از ��ا +<�د، از :�، از �=U	ن 
�دز+� 	+� �د��


� زی<	ی� و �Iاو:�، +=	ز ��اوان�� .  ا


	 �6ای� �Cس��  1=%
�s داد- ا�	 
	 ه5	ن و'	ر  ���� - ا	3 :  

��	رش ��م، ه��ز �� -�  �� �+�Gا در ای* درب و دا�� �� A�	ر ���ح	س=
��	ی=� و 

���+�م و ا��وز دی-� ��6%� هس��� 
س=	ر9 �� در  ���� ��. دو��A داری�

ام؟ �"�Y� ��  �ی<	+A را 	ده�3�=� >�ا 
� ای* روز ا����... دی�ارم را هA +�ار+�

��M� �ی=�، �* را�� ��. +	�3ی�:� ا��ه	9 روز 	ر، در�	ن ���� از :5	م 

��M��Y"� و 	هAا���  ��ا�	 ه5="� ا�=�م . ه	9 د��ار و هEاران �	�� را 3"� 


� . �	+�م��دم، ا�=�وار ��را �@^ �� t"0 ،��ا��وز دی-� ا�=�9 +5	+�ه ا

���	
و'�� ا�=� +=س�، . ا+�ازما�t و دور+5	ی� +=س� �� 
�ان >"A. ماز+� � را 
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�
 . ه�ده ا��ز+� 	+� 

- ��
س�-	ن د�	ن 3="	+� �<�ه. >�ا +=س�؟ دور+5	9 ا��وز، از  ���� هA زی<	:� ا

ا+�، ا � :� +<	�� ��:�ی* و �%ح�ی*، ا�	، در ا+�]	رت +"س��. رود �� :��M ��د��


� �	ر +"�9، از ��  ����اه�� در ه	ی� �� دی-� +5��5, ��ی��؟ ا+س	نو د


5	+��، +�ر :� را �� �Cری	. ��ی��:�، از ��ز ��	
��اه�� >"A و  ��"	ن را 

�

�ه	+� �5اه� و  �%Y0 .ه :س��J0 �
 ،�@=kر، ای* و	. ای* ��� 	و ه�5 � A=+دا

�ران و 
J	یA  در >	ر>�ب �	+-  �>� در 
	غ �0ن -دا+��، ا � :� +<�د9، ا+س	ن ��

�� �'	
�, و ِ��م و ��ش 
�د. �	+���
�ای"	ن،  ��م، ���5ع و ��ام . ��را�; 

���+	� . ]+�

� . اش را ��ی�ن :� 
�دیA هJ�: �+-�5	  ��م، 
%�C �� و ذرت و 

��Oر، � 	ه�، . زاد :%�-� زد9 �� 
� ه�ش �ی�، 
	 �Eg ��دش 
=��ی"���د��

�� و :�دی� و ��&C	و9 را ���د��و �
 �:������از اI	�0 و �3ی�ش و ای5	ن . زاد 

��ر��را+� 
	ز�	ن دا��� و ا��وز هA ا � ا+س	ن از ذ�	وت و درای� و �AJ و دا+; و 

اش  ه�5- روا+; �	د -��او+� :<	رf و :O	�� . ه�� 
���ردار ا��، ��ی�ن :س�


�د9�	، �	 هس�=A، زی�ا ��، :� هس��، زی�ا �� :�. را ���5ع ��ده 
�د . 


�  @�	ر �5	ل 9�O�  :زاده �� :C	ن داد و :	w=�ش ��د و �U	ب 
� ا
%=1 >�=* ا�Eود

  :� ا � 
� �س* د9�0 
�C�،  �اه دار9


� �	�Iم دردِر �1 +5� �� ،Aی	ی� "�  

A+ا�M
 ��=��ُ �< �� A+ا�+ ،�J� ،�C%�  

�5+ 1� �ِ
َ*��
� �C	ی� :� ر ،A+ا�:  
  

   �	ه دار��9 �5	ل، ��و 
س�	ن و �5	ل  

�
ا+�رون �	ن �9، �� �	ی-	ه دار9 :� 


� ��ام ��1  �یA، �� :� ا��<	ه دار9  

  دار�9 '<�ل و '�:� هس� و، �5	ل و �	ه�
  

�5+ ،fت و >=* و >�و�:��:�ا+س� �	د9 ��د را از ای* �=U	ن 
	 >�Jه 3=� و 

��	ی; �J�3 ،9�O	ن دارد، �<9��M زد و  @�:  

- ��G	ز9 دارد و 3	ی	+�E0یEا+A، هE=< �5  �را ،� . �
 n	� و Aز9 دا��	G� Aه *�

ACدیE+ A+	ی	3. 
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ا�	 >�ا ا���ن، �� . �3ی�یA �� هE=< �5، 3	ی	+� دارداز :� ��. :� E0یE �	 هس�� -

در ای* ه�-	م، +=	ز 
� :� از  ���� . ��ا ار:ح	ل و ا+�J	ر ی	��� و �=�ان 750 :س�

اش �� و د�� "��، و 
�ا9 �	+"=���	ل �� ��ا ��د را �. :� ا��هA ا�Eون

��Aز داری	و��د :� += �
 ،���C� .��د��� ریEد؟ ا��وز،  �
زاد 
�ون :� >� �	�� 

�-�ار �� ... :� هس��در ای* ��ایط، :� 
�ا9 �	 از +	ن و �ب و ه�ا9 :�@1 _�ور9

��C"
 Aی�%  jg
: 

- �� ،�+Aس�=+ �� A+دا .�� Aز��دم هn روز9 و��دم �� A+ددا�
دی-�، ا�	، nزم . م 

 .ده��	ل �� ��ا ار:ح	ل ی	���، �=U	ن هA _�ور:; را از د�� ��. +=س�

- �5+�5+ E ه�؟. ده�ده�، ه��
 �� >�ا از د

��ا و �=U	ن nزم و �%Eوم ی�Cی-� 
�د+�، . و'�� ��ا 
�د، �=U	ن هn Aزم 
�د -


�ا9 3="	+� و��د �*. �	n �� nزم، از د�� ر���، �	ی� 
�اE%� 9وم +=س� 

ه	 را 
� �* ه	 و +	
س	�	+�ه	، ز���
س�-	ن هA _�ورت دا��، �� ه�5 
��9<�ه

و'�� ��ا +=س�، . +Yص	ن �%�Y را +� 
� ��ا، 
� �* +س<� ده��. +س<� ده��


Z، >� +=	ز؟ �a� �
 دی-�، 


�ای; د��ار 
�د �+n�I 9�-�@  .��=� 1�ِ 1�ِ�� ��"=
�5� :�@1 ��د . ��اش 

�+	ن  @�و �
 :  

- �
�Zح ��ه، از ای* 13 �	�� و دوران +�ی�� �G	ز ی	���، �"�C +	د ا+� و ��ا�	ت 

���5J� را د�
ای* . +�Mرده 
-�ارد��ا�O� +�ارد �� 
� �=�ه 3="=*، �5	'� و 

�� ���
�ا+=� و � 	ه 
	�=� . دا+=�؟ :&�
� �* از �5	 
="�� ا����.  �یAرا
� را

:�ا+=� �	�Iه ��ا  �ا�� داری�، 
�وی�، �5	 ��. � +=	ز9 +=س��� 
� و��د �* دی-


� 3	ی	ن 
�وی� 
� ��د�	ن +�ا ده=� �� 0ص� �5	'� و 
�! راه ��ا 
	ز  �اری� 9�C�

راه . 
� د+<	ل �=	دان و >	�%3�	ن +�و+�. ر�=�ه، +�ا ده=� �� 
	 �Eg ��د 
=��ی"��
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� 0	ر9 از د��ار9 و 
ً
	�i5U� �� ی��	"-
ا9 دارد، ا�	 �ی��ه. �-�Z� +=س�دی-�9 

�ی��ه در�"	+� ،9��J
ا�	 راه�5	ی	ن . زاد، ا�<��، +=	ز 
� راه�5	ی� دارد�د��. �ی��ه 

�د��. ��اوا+�� �
�+	ن را 
� ��ر و �"�رت . زاد �=�ه 
���رد 
=	��زی�
�وی�، 
�وی� 

ن و دnnن 
�وی�، ���ز�"	ن ده=� �� 
�و+�، د�	ن �=	دان، زور���ا. 
�ا+-=Eی�

���� ��M: را �Jا� .�� Aو ��راُه ،�=�C+ ا��ش����nا. 

- A=+	5
 �: 9�%J3 ،�@+ دو 	� A� �� .ا�	 
-�ار، د

- �5+A�	>+ ارE-�	a�
	+=�	ن �J� *از ای A+ن ��ت . :�ا	وی�، �* ا�<�� از دی�ار:�
ا�	 

زاد، ��از ای* 13، �د. زاد داری�
�م، ا�	 �5	 وk=@� ه5=	ر9 و ���زش �د����

t%� دم	و � ���	��
 t%� از درون �� ��ه� . ا+�
=; از �*، �ح�	ج �س	+� ا

�+	ن روا داری�، +س<� 
� �* و �

�وی�، . ای�ا+�ی"� �* روا دا����ح<�� �� 

�د�� ،A+ی�اE0��	5� �
روز9 +=	ز 
� . زاد در  ���� 
� �* +=	ز دا��، �	ل +�


�د، ا��وز 
� �5	 ��:�ی* *�. 

ا�	 :�، ��اوان +=س��، �	 
	ره	 . �دم را ���زش ده��:�ا+�� 
��ل �	 ��اوا+��، ��ا�}	 -


�ا9 �	 . »در ��ا3	9 و��دت ه��9 +=س� �� +=س�«��=A �� ایA و :�Cار �� @��

ا � دو��5	ن دار9، ا � �O	د:5	ن . ه=� ��:� 
	n:� از ��Pر در ر�	ب :� +=س�


5	��A=+اه�، ا�	زه ده، در ��	رت را ��. 

��Cت ��د+� ��و �3 >=* و ا
%=9E=< 1 +-@�، ا�	 از �=5	9 3=� و ��:�ت. ه� 

���
�+	ن را >�و�;  ����� �� ��ا - ��+	5
ای* دو +=E . �3ی�د +5�J3 �� -%�ی; 

��+	5

5	+��، ��ت ه�5"=�� 
	 او را دار+�، . ��دد 
�د+�، 
�و+� ی	  ��ا � در ��	ر دو

��دد ... ا+�، و در ���� �%� ،t	�C=+ 9ی� دار+� را �3ی����ا � 
�و+�، ره��5د او

ا
%=1 . :�دی� از +-	ه"	ن، >�Jه و دی� 	+"	ن، +5	ی	ن 
�د. 
س=	ر ��دد 
�د+�... 
�د+�

�+	ن را :�Yی� ��� *��
�ا9 ���ی* 
	ر ���=� :صA=5 ر .  
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�د��. �* دی-� +=	ز9 
� �5, +�ارم -��
�وی. زاد، ا�	، +=	ز��� �5� ,5	 ،�

ی	د . راه� �� در 3=; 3	ی�	ن هس�، �<	رf ا��. ام را  �ا�� داری�
�وی�، �	�Iه

 .��ا  �ا�� داری�


�د �'	
��ا���� ا
%=1 را 
�+&	+�� و ره��5د او را 
	 و��د ای* +5�. :�دی� �+	ن 

�=�ه 
	 او وداع ����
� 3=; ر���� ��  �+�. +	���ده 
-�ار+��
ا�	 . ه	9 ا
%=1 را 


�د، 
� ه�ا9 ��-=�� . =�� از او +=	�����س5	+ *��د��	+"	ن، �� ��	ده در ��Gش  �

ا��	د+�، 
	ری�، ا�	 
�  �ی� و هt هt +5�از >"5	ن ه� دو�	ن ا�, ��. ا6	
� ��د

 �
 ،���
 ��Z0 �

� bY0 ر���� و د��"	ن،  ،�+�= �%� 1=%
:	 از E5Gد � ا

 .�<	+"	ن، از ا
%=1 ��ا�	�]� ��د+�


�ان -Aداری	�ه� E از .  و � 	ه 
	ش، �� ه5="�، :	 
� ا
� دو��� داریA و 
� :� و


�یAی	دت +5�. 

***  

AG ن	9 +=س�	P���	ب +5�. ا+-=E و �"	ر+�ه 
�د�
�د ��،  ���
=�، �� G%=]� ه�ا را  �	:


� . زد+�ه	 و زا��ه	 و ��ر>-	ن ��ل ��دی�+�، ا�	 زی� 3	ی"	ن ��شدور را +5�


�9  �د و �	f و  ��ی� � 
� �"	م ��. ی-� 
� � +5	+�ه 
�ددر��	ن د�=�ای* دو . ر

�5+ Aن دی-� ��د را ه	5J=��+. دی��ی-� را ��C�6ا9 ی 	J�:�+�=��.  

- �� �< ،��در د+=	 �	ی� 
� زی<	ی� +=س�	ن +<�د، �	n دی-� . �+�5J زی<	ی�، �&	 ر

�ی	 ه��ز در +=س�	ن هس�=A؟ ی	 �. 
� ز��� �ن +=س��>C+ 9	9ر	
 ا+�ا�����	ن؟ 

�	ی� زی<	ی� . �ن ه�5 زی<	ی�، �	ی; را 
� ای* ه�5 ز��� ��aده. 
	ور��د+� +=س� -


�د ����	ی� دی�ار زی<	9 زی<	ی	ن 
�د �� ه�5 . �ن دوران، از زی<	ی� ا
%=1 ا�J	م  �


E=<�="M را زی<	ی� ��. 

�� 1=%
����د�"	ن 
� �	ل ا .�� 9�O�7 ای* ه�5 ��ی� و  @� ��اE0 9 و �
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�]�م :�J	 �س� .  @���، دو��; دار+�
��ه و 
�ده دا�� �� �� ،����	n �� ار:ح	ل ی	

�� �ار9 :]	ه� ��. 
�د، ا
%=1 ا���� از �ن ر+[ �� �

Y=�، ه5-�  �%����� �� از '	

��C رو+t دو�	ن ��ی;ه�5. 
س�-	ن bY0 +5	+��3="	+� �<�ه �
  . ا+��	ن 


	ر و از ��د ���,دی� 	+"	ن ا�+�=�از +=س�	ن . >� ��=A؟ 3	�M� +�ا����: �3


�د+� و ه��ز �� ����	6%� زی	د9  ��+�=�  .ا9 +�اریA=�� �<A؟ �ی��ه: �3

�د�� - �
 Aوی�
�� ریEیA؟  @�،  �
زاد ���زش ده=A، �=س�؟ 
�ون او >� �	�� 

Aزش داری��� �
��Y� 9	یt  "�د، او 
�د �� دی� 	+5	ن را. �&	؟ ��د�	ن +=	ز  �
 


� �	 �, و ار:�اد �����، ی, �ح]�  ،��	��ن ه�5 ا��ار ازل و ا
� ه�ی�ا 

���ز+�ه 1=%
�* از ��دم 
-�یA �� . ه	9 روز 	ر:� 
�د، :	 :5	م ���زش��Pر ا

 .ام را ��ی�ن او هس�A:5	م هس�� و +=س��، �Eg و ��C و � 	ه�

:5	م ��C و ه�ش و ��ا�A . :حA��A�� 75 دوری; را  5	ن +5�. �* هA ه�U�=5ر -

�� . ا+�ی"� دی-�9 +�ارم.در  �و او

��گ . را��; را 
�Mاه�، 
�ون او، دی-� 
� ز+� � د�<س�-� +=س�. �* هA +�ارم -

�	ن� . :� ا��از ��اق او 

- 	� �
�د��A=�� �< 13؟  ،Aوی�
زاد را ���زش ده=A ای* ا+�رز داد و �@	رش ��د، 

���ز+�ه هس�، ه�5 ��
� �	 دو +@�، د،Aز؟�	=+ �< *� �
 


� �Iل از ای* 13 ��C:� ��گ �-����
	ر �=	+"	ن 
�'�ار �� �� >�� روز9 و >�� 

دا+س��� دی-�9 ��. +�5د+�ا�	 
� ی�Cی-� +5�.  @���، �ه و +	�� ��اوان دا����. ا+&	�=�

�M* در���. :	ب :ح5%; را +�ارد �
 :روز9 �9�O دو
	ره 

- ���< ����9 او 
	ز �دیA=�� A؟ ���3 �

�ای5	ن ی, راه هس�،  	J�: Aز .  �ی	=+

ه=� راه دی-�9 +=س� و . ��ار9 
	 ا
%=1 ا�� :�J	، ه� -A	n دی-�-�* 

�5+Aز �دی	

�وم،  Aاه�� ...Aز �دی	
��9 او  �
 . Aز ه	
 ،Aی�=-

	ز هA از او ی	د 
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ی-�9 از د��5	ن �	��� +=س�، ا � هA �	ر د. 
-�اریA ا��ار 
="��9 ه�ی�ا �	زد

�3��	ر9 او را �� ��A=+ر9 ! :�ا	��
	 ای* ��:�:� �� دارد، +=	ز��� ��ا'<� و �3

�� . ا

- A=ی;  �ا��	J�: و Aد �� :��; ��دی�
 ا��<	ه 
ً
Z6ر9. ا	5=
دی-� �}7 ! 
	 ای* ه�5 


	ز "� +=س�.  ���� +=س� �
�ن روزه	. :�ا+	ی� را از د�� داده و ا�=�  7{�  - 

�Iف د+=	 :�ا+� ا��وز ای* �Iف د+=	 
	�� و ��دا �ح�P ��د را �	ی� دی-�، �ن+5�


� ��ج ��. ا��وز 
� �5, +=	ز دارد. 
-"	ی� ��	5�ده=A، ا � ه�a+ Aی�د، 


=�و+5	ن ���+5� Aدر _5* ای* �� .  �اری ،��	� �@=kر9، و	��ای* ��ا'<� و �3

�� 9��"=
���زیA�	 هE=< ،Aه	9 . 


	ز �د+�ه�  1=%

� در 	ه ا ،�+�=�  .دو 
� :�ا�t ر

- �=��=A، او، ای* ه�5، 
� داد�	ن ر�

� دادش  Aوی�
. 

***  

��Eg	ن >�	ن . راِه د��ار و ��-Zخ و �U��3 را 
	 ��	ب ��اوان 3"� ��  �ا����


�د �� ��M� راه را ا�س	س +�Cد+� ��@��اش را و'�� 
� +=س�	ن ر�=�+�، دروازه. 

��-=* و ��nدی* ��J و ��م ��ه 
�د، ه� >� ���=�+�، . 
س�� ی	����دو
	ره،  �%@' 	


����
	زش +�Cد+� و راه دی-�9 +=	 ...  

�����5	ن دو�� و 
	 و_�ح و �6ای� ر�	 ای* �ی� را : >�ا، ی	� �
�9�O >"5	+; را 

  :'�ا�w ��د

- A=ن �* ا�%� ر�	U="�	

	�"=U	نا�0ذ . ا�0ذ 
	�"=U	ن �* ا�%� ر�=A... ا�0ذ ... 

����ا  � �'�
�5	ن را ر�0 و �دره	n�3 7@' . 9دی* در هC� Aس� و ��و ا��	د. 


�� �� 9�C=3 '�ا_�، 
	 دروازه، رو 
�  "�دن  �ا��، ��	�"

� درون  ������ا


� و �%��� �5C��
Z  +��، ور��، وور��ا9 ��>, و	ن �	و �%�� ��� ;=3 �
��	ن 

��اش، از >"5	ن و ا+-"�	+; ��ن و از �b و ��>��%� :	�� دا�� . را  �
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���=C< .دا�� *: �
�5C; >�	ن 
� 3=; . ه5	ن 3=�اه* ��:	ه و �}=m و 
�'�اره را 

. داد
�9  �� ��. دی�9و از 3"� '	چ و >	�OY� fش را ��. ��3	+��� ���; را ��

  . از �%�ارش �H	ر 
�ل و G	wط +5	ی	ن 
�د

 ا+-"�، �3ده د�	غ ��د 
س��� �� �	�"	ن، از ای* هA �� زاده، 
	 دو�9�O و �5	ل


 ��"=
و'�� ��Pت 0س�اw=7 از .  ه�M+ Aرد و 
� :�Jع و ا��@�اق +����هس� 

�+	ن��	ر�	ن �� �
ا+�ا��، د�� را��; را �"� ��د و  ���، +-	ه� ��ده 


	n �50د �
  .ا+-"� �ص� را 

�	ن را ر�=�م، �س	ب  یC�-یC� �س	ب . ه=� �1 از �* راه ��ار +�ارد
=Zخ، -

�� Aرا ه 	+=��5	5
 �[��� ،��
��	ن ر�+ 	: ،A� ...ر

�9�O و �5	ل tه �

�د+�، ا+-"�	ن از 3ّ�ه د�	غ 
�دا���� و  ���زاده �� از او دور9  �

�� ��د ��
=� و ��ی	دزد�5	ل. هt ا��	د+� �
 ��  :زاده، 
	 دو د


	 او��، ه�5 را �� - tا را ه��� ،�"���"� Aن را ه	U=� 	5�� ،�"� A . 

�9�O د��; را  ��� و +-�ا��
	ز �� �� �
�C
�� ��د  �
 ��
	 دو د ��  . ��ا


	 ���� ه5-� ��:�ی*، :"==X ��	زه �@ص%� 
�'�ار 
�ویA، ��	زه - ،Aداری�
اش را 

A=�� .7ص@� Aت ا��ی� ه�P� دروان	زه �	�� X==": ازb� . :�:� و ��	

اش را
�داریA و 
� �	f ا�	 
�ویA، ��	زه... ی* +5	ی; +�اردا
%=1 +=	ز9 
� ا -

A=�	

سa	ریA و :	 ا
�ا��ه�، ����� �Eار و �را�-	ه; . 


�د، 3	ی"	ن رو9 زا��ه	9  *@O�� و m={� ;ی	ل، ه�5 �	ن  ����� �� �	از +=س�

�� E=� رد��ده�� .�+�+	�� و'�� 
. ا�	 ه� �Iر ��ه ��د را 
� ه5	ن �t=<n ��ای� ر

�� '�Uه . درون �ن راه ی	����، هb:�� E=< �5 و ���	ی;، ا�	 از ا
%=1 �<�9 +<�د 	J�:

��	ن�	ن«ا
%=1 13 از :س%=A �	ن 
� . ��ن رو9 ز�=*، �� ه��ز �", +"�ه 
�د« ،

�5	ن �ح� ��ه 
�د�
� �	 +-�ا���، �=	ن ز�=* و  9�C=3 .  
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ه	9 ه	9 و زار زار  و�9�% �t=<n، رو9 ��Cی� �}=m و �3 از ��g	ل +"س���

����
�G�� ��  9	ن و ��و�	+� �� ��ده و  ��ی�ه 
�د+�، �P	 را .  �یس��� و ز
	ن  �

�5	ن 
� ر�0 و 
�ق ا��	د. ��د�س�5م ���
�'�، +� �	+�� ه5="� �a=� و در�"	ن، . 


� Z0�� 3	ی	ن ه� +�ر و ه� ا�=�9 ،f	���=	ه و ه�ا �C%
. 


�د. �Cس��� در هA ����+�ودر��	ن �=Eران �", �� Aه �
. هE=< �5 در هA و 

�� Aن ه	��5	ن ��ه	C"� 9�وزی� و 
�گ
	د و :��.  �دا+�زده �=Eران را 
� دور 


jg در  %�، +	�� ،9�O�  :ا9 ��د، 
"��9، +"�+�، ز�E�� ��د

- �=�
� 3	ی	ن ر E=< �5ر9، ه�
-�ار 
� �دیA، �* . ز+� � ارزش ز+�ه �	+�ن +�ارد. 

��Oی� 
	ز �دم��� �
 Aراه دی-�9 +=س�. �اه. 

 �د9، ا � 
� �Eارت 
	ز ��. دا��	ن �	 دی-� 
� 3	ی	ن ر�=�ه. �* هA ه=� راه +�ارم -

�>

	 ��د  Aر+�. ��ا ه	a� f	� �

-�ار ��ا هA در ��ار :� . 


�د. 
� راه ا��	د+� ��Mو ری�� Aه �

=�ون . در و دی�ار +=س�	ن  �
�  �� ه�ای;  ��ی� -


�د.   �ی���M-ای�&	 را +�ا��  *=O� ن	ی"	ی�. دور+5�O� ! ��Z-��ه=� د��ار9 و 


�د AG طY���،  �ش ه� ره-�ر9 را �	ن �	��ش +5��6ا9  �ی�. �=	ن راه +<�د، 

�9�O �5� ��'�:� .  �یس��� �یس���، nی�XUY، روز و �b ����. ��ا�	+���


� رو9 دی� 	ن زاده �Zه; را �5� 3	ی= �یس�، �5	ل�� ��* �"=�ه، دو �m د


�د �ا���، 
� �J3	9 �6ر:; ا�, �� f	�5+ ،,ات ا��U' 3=�اه�;، از ،�Mری .

�� �یس�، ز
	ن هA ��دی�ه ���}7 �	دران داغ� :  

E0یE دل، >�ا ر���؟ >�ا :�J	�	ن  �ا���؟ >�ا �	 را 
	 ��د +<�د9؟ >�ا �O	دت و  -

A=�� �< د داد9؟	
 �
�� ریEیA؟ا�=��	ن را  �
 ؟ >� ��=A؟ >� �	�� 

�� ���دی� �� ��5د+� ه=� �&	9 د+=	 را، �Yط '�Uات ا�C; را ��.  �یس�3=�

دو روز دی-� nی�XUY  �یس�،  �ی� �Gد ا�, از �	ر ا��	ده 
�د، در دی� 	+; . +<�د

دو د��	ن از دی� 	ن 
�دا�� �� از �	ل �9�O ��ی	 . ��د+�0� �C"� ا�س	س ��



AدهE=� 355 روای� 


� دور و 
�ش +]���د، ه�  �<��ه� >� �واز داد و �6ای; زد، . ا+�ا��، او را +=	

�ر9 �9�O هA . �<�9 +<�د- 1=%
  . از �6�0 روز 	ر �ح� ��ه 
�د- 
� �	+�� ا

�
��@�-� و  ،9�O�د �
	ره ا�C; . زاده را دو >��ان ��د>	ر � و ذ�� �5	ل��Yان 


�، ا�	 �Iف ��
	 �	��  �ی	ن، 
� ای* �Iف و �ن. ��ازی� ��	=
دوی� �� �9�O را 

�5+��
	 �6ای� ��ا�=�ه ��ی	د ��. ی	�="�:  

ا9 ا��ی*، �&	 هس��، >�ا از ��دت +"	+��E0 9�OیE:� از �	+A، �ص%ح -

. :�ا+Aه� �&	 هس�� ��ا دری	ب، :�J	یA �-�ار، 
�ون :� ه=� +5�. ده�+5�

 ...ادر���، ادر���


jg در  %� ز�E�� ��داش �5� ��ا
=�،و'�� �6ا9  �ی� ،bزی��  . 

*M� در ر��* �	ن از 
�ن،  �ی�� ه� +�0� 

*��� A+	� �� ی"�*، دی�م�� A"< �
 رود ��د 

��ی	د،  	ه� زی� �bو ای* >C	�� را ده 	
و'�� . ه	
	ر، �6ه	 
	ر :�Cار ��د،  	ه� 

�� ��E�ز bزی���
 >	ره ه� >� 
�د، 
� د+<	ل. ی	��:� ��>	ره��د، ��دش را 

ا � �9�O در ی, +�UY . دی� �� راه ��Oی� 
� 3=;  =�د "�؟ >	ره را در ای* ����

��	&+�
	��، در  ����  .د+=	 ی	

�=���Oی� ر �
ا9 �� ه5	ن ��Oی�. روز و �b را +"�5د، 
�O از �Jk یC� از روزه	 

��	����ش و ای�&	 
� زی	رت �=	�	ن و �=	ران و 0	
�ی* �ح%� و 
=-	+-	ن ��

���+���
� ای* . 
� را��� �� ای�&	 �	9 زی	رت 
�د.  �� �+	+��O	دت  �
 	���

�� 7w	+ رت	... ��+�زی�+5 �ه5-�ن �ح�وم ��  . �	+�+���+�، از 

��E� eار �ص%ح�5	ل �
ا��ی* +Eدی, ��، �Zه; را 
�دا�� و رو9 ز�=* زاده 

��e را در 
7g  =�د، ��ا�� :5	م ��. ا+�ا��
Zو'@� ��د را رو9 ��e.  �ا��

 �یس�، ه� �1 زار زار ��. دادا�	 
�  �ی� و +	�� ادا�� ��. :�ا+س��� +5�

����ا+�ا�� و د�; 
� �	ل او �� ��� +-	ه� 
� او ����.  
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� �	+A �ص%ح - ;:�ا��ی* E0یE، >�ا ر���، >� ��دم �� :�J	یA  �ا���؟ >�ا 

�� ریEم؟ �=س� �� �
 از �=	هD	ل +&	+A ده�؟ ��Cش زد9؟ 
�ون :� >� �	�� 

 را +�Cد9، �� 
�ون :� ه=� +��ا+A؟

اش 3	ی	+� +�ا��،  	ه� در اوج  �ی� و زار9 
� ��اب ��، ا�	  �ی�ه�ا :	ری, ��

���ر�� و 
	  �ی� و زار9 
� ��د ���� . e��و'�� 13 از یC� دو روز  �ی�، �� از 


� �Zه; +] ،��	� 	3 �

�د و �5�  n	
��  �ارد، ا+�ا�� و ����Eار  �
 ����ا

�	ه�، 
��� ی, '�ان، دو ا+�، 
��� ی, دها+�ا���دی� �� 0	
�ی* در �Zه; �3ل

�	�G دی-�9 را 
�دا�� و دی� ی, ... '�ان، �3[ '�ان، 
��� دو :��	ن و ی	 �3[ :��	ن

�@�� دو �=%=�ن :��	+� هA د ر �ن هس�.  

��  �ارد، دو
	ره 
� را، �� ���، �Zه; �ه	 ارز�� +�اا�	 ه�5 ای* �
 ����ا

. ز�=*  �ا�� و دو
	ره ��ش را روE� 9ار �9�O و ��وع ��د، 
� هt هt  �یس�*

��ا+�ا��، �Zه در ای* �=	ن ��ا+C� از ��	رش  ��� و +-	ه� 
� ای* �� و �ن 


�ا9 . �س� +�ی� �� 
� �&	  �ی�M. زاده، 
	 �ح��ی	:; را 
�دا�� و �=A ���5	ل

  .  �+� اه5=�� +�ا��زاده +=E ه=�5	ل�

��
� �Eار  �ا�� و �A� A از �	ل ر ��  !دی-� ه=� >=E +�ی�. دو
	ره 

�ی	 وا'O	 ه=� >=E دی-� +�ی�؟ >�ا �Yط ای* را ا�س	س ��د .  


	 ی, �7 �%O���E� eار �9�O را 
�دا����، �	f زی� �ن را >��ی*  ،�+��� 7=YH

زاده را 
�دا���� و 
� دا�E� 7ار  �رد+�، و روی; �5	لYH=7 �@� ��د+�، 
	 ه5	ن �7

�ن +J	د+� �
  .�	f ری���M و ��e را 


�د، +5��نی	��، ا9�H از 6<ح ��دا ه� �1 
�ا+&	 راه �� ����  �<��در �=	ن . ی	

+	�=�+;، از �+&	  ���، �Eار ا�O=* ��>�ده هI �� A	ه�ه '�ه�=	�	ن، 
	+�ی� �=	ه

��و ر�� و زی� �b ز�E�� ��د.  دی�ه�5اه	ن  ���� �C� �
:    



AدهE=� 357 روای� 

�Y"0 در رهA�� Z
 ��@=� ،A�6 9ا  

A�� 	��� �5G 	
  >�� �g	ی�ت ���؟ 


� هC� Aس���3ده 
� رو9 
س�� mا9ا9، ز�  

���  ا9، از ه5-	ن ��ا، ��Aاز هt%� �5 ر

�
 t�	0 ،�د�َ<� �ح��م :�یA�� ،ا�+  

***  


�د �� روای� در�=Eده �+�D +-	ر+�ه ای*  �:	=O'7 واO��	
 7Oا�� t
	I ،7 ��دY+ 	&ای� 

���� و 
��� از راوی	ن +7Y ��د+� �� �9�O و �5	ل. رخ داد	��
زاده، >�� 
	ر دی-� 

 .ا�	 �	:b ای* ��Uر از  �اه� �ن 0	�E ا��. �	��اه	9 دی-�9 3"� ��  �ا����
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��� ������ ��	
� ���� ���� ��� ������ ������ �� ������ ���� ��� ���� ����� ����

�	������	�� ����� ���� �� �
���  ���!� ���∀� �#�∃�� �� ���������� ����

��%����&�����#������������������∋�����∀�(����∀�	)���������∗���+,−����


��.��� ��� �
��� �/�� ��0#����123�� �� �	�� �∀�/�	∋�� ���� ∗����∋���� ���


������4∀�����
���������5����.���∗�6������∀����
�
����&���7���
����&�∗�	&

�����������
	0����8������8∋������������������9:�#������ �;�����<������

���=���� �>(�����
����?∀���0#���≅���Α����
����Β∋����/��∗� �<Χ���≅���Α�����

∆�Α����0#���&�/��	���2�����∀��.Ε���≅�������#����0�/�	Ε�����0�/�����&����

�Φ2����∆�>:�≅���Α����/��� ���/����	Ε�������≅������� ������0����� �� ���Α

���������.����Γ��Ε�≅������</Ε∗�
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