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. ��د ا��ح �
�د هر ز���� را �� . ��د ا��ح آرد ه
	 ��� را �� 
��ان #"�ر  ا� را ��   هر �!س�	. ��ان ای��د آرد ا� را ��  هرآ�ر���	 
ا�� �	 #�ی% آرد #� ای- ا��ق و +��د� آ	 در ا*
�ق )'& . ا�%ا�$

�ردم ری8	 دوا��%.، و ��ً� #0% ��5 #را� �3�4 $0�12 /���� �%. 
 $"'
اس$؟ س�=��ن دراز و س��ات �;
�د� اس$ آ	 رو� �0: ای- �


�م س'�ل . ا�% ���$ و ��ز آرد. � ه�ا ه�� ح���� �4را @�1ر آرد.، #	  
ا�% و ح�D -� ،Fر+;�ر 4ن ذرا�� ه�;C آ	 اDر #;�ا�C، #�ی% B  �3�4راآ�%. 

Cی�
� 	G��ای��3س$ 4ن . را از ه�ا Dر+;	 و #	 �رآ�& ��%د H# �3�4ل 

�م ای�م ���I�3 �را #	 �س�*$ از  ��د ��K8ل، و یJ  ا+"�ر� آ	 

ه�M ��� در ای- �
'"$ ..... س�*�ت ��اب �را هC ا��Kل آرد. اس$
)ر��3 ای- �
'"$ را �	 از . ه
	 ��� #�ی% درس$ ��د. س$ ���$در

. ا�% ح�P *�دات و رس�م، و �	 از =ح�ظ ���0ی�ت و ��دی�ت �راب آرد. 
�5 �را#	 و ویرا�	 #ر*%3.  Jرا، #ررو� ی �
�- ���Q=�$ یJ ا��ح �3

ای- آ�ر ���� ���$ و سر�- در ح�- ���D ،�I�3ه� در . ام Dر+;	 
 .در ح�ل �رآ�%ن اس$ا/ر +�8ر +"ر 

  

 

�����  
  

�ز���ن”در آ��ب ا. آ� 
�ص, و �+�ل  و)�ی' ا&� ای�ان را، #� در"�” �!� ��� 
�ز���ن”در . ��)� ��د، ��ح دادم، )�6 �5 ذآ� و)�ی' #�ری3  2�د، ”�!� ��� 

6�د #=�یح ا)�ا��#� ��د آ� ���� �5 و ;:&� �5، از �9ف در��ر ���7 �� �>:�
  .?�� ;A@ �� و �9
�اران ?ن ��

 



در��ر ���7، �حE ? <� زحA�ت و ���ت ��ا در را� ا���Bل �A:<, و ص&� , 
��Bت �ر"�، ا���ً� �� �ح� ای�ان از �&5 ��2د، ح��� ��� ��د آ� د# 5A� ر

و ا�AحBل ای�ان #5 در داد�، ��وًا ��� #��J&, ای�ان را ا�I�ء  A�ی�، و در �5A از 
�� هA&5 ����2, . ا�AحBل و �ح� �M&  5 آسL �س�ت و ��� آ�د� ����

در ?�ی=�  5� �T"ا
&��S آ� در ی<� از �QR�A اروP� �� 29' ر�&�، ر �O آ� #� 
��،  ��ا. ای�ان ��6�ص ��د، و ;�B, ا���Bل ��A� ,>:Aد� ��?ن و), 

�� ای5 #��ی� و ��ه�ن . آ�د �� ر �O #�2ی@ ی�
, آ� از ا��AJ�ر ای�ان ح<�ی, ��
P&�ا ��د آ� ای��P ,>:A� 5�ور، ایA� 5:<, #�ری�� و ایA� 5:<�� آ� در #A�م 

�د را ��� #�Aن و �د د;�. ;AV, و "Bل دا���، و ;:W و ص�J, و ادوار 
�د �#A� داد�، و  دا س��، ی<س�� �� ح<A, و 
:س!� ���ن X� م�A#

ا. از �[R, و �&\�ر]�، آ� "M یQ �س��AJة  یQ ��ح:� ا � �� ه�ای�Y آ�د�
�A  .�Oو ح�&� و �س<&5  �م دی Q^��ا � دارا ���� آ# .  

� از ? �� را ��، و �IJ ������ و �2�دR� ��P ”�ریس”و ” #��ان”#:�Oا
�#� آ� �&5 
�ز���ن”در ?� آ��ب  ��� �!� ”��ام، ح�&�, ای��J� 5 را آ��Bً  ���رج ��

�د را  س2, �� رو�5 ��ای5  ��زد آ� ����&5 �5، #� ^� در"� ;�اوت 
� ��S�ا. را در ا�9اف �ح� و ا�AحBل  �A:<, �س+@ دا���، و ^�  �=� 

  . ای�ان و �5 �9ح آ�د� ��د �
ه� و ��ده� آ� در  ?ن آQA. آ�د� ��د �، ا�� �ا  ��ا�,  �=� را ��WV �9ح

�ن ا�,،  �=��>� L&` WR�;  ای�ان ،��ه�. ��aوح� را ��2[ل و �!�Iح ��
��&��  ?ن ��ح:� را �� د�, �5 ��ق داد ��P ن ��ه&\<س? ,&Aاه �ا. آ

  .  &س,
Mا � �A:<,، "�@ و  ا)�ار �� ��

<�. �ح&ط،  ��
آ�W آ� در ای5 را� 

اJ��" �;B9�، و از هA� ���J� �#�د ��ن ا
�اد در R�� �9&�ن ��ل ��  ��
�ار.، و ا;�&�د �� @Aوی� و دروغ #حM# �� و ری� و �+[وب �� �ن Lو ری �S�[  �S�(?

�د آ� �=<@ � ��و ������P ا"� L، ^��ن آ�ر را ���5 د��ار و ��, ��
Wو #=�یح ?ن ��?ی e&ص��ا W از ;��� #�� .  

5&A)�ر � ه�  �د آ�� �S�"���P @اص �J&29 W:ا &5 �س��یP W&�و. �5 از )[
 ��f�� و �دا�� ��O  د�#A�م ;�وق و ا;6�ب ��ا در #ح, �:a� و ا)��ار 

��V��� �&` ا�� g&از ه �آ �� L"�� �Sا�ا.  هA�ن #<&� �� �او � و )�ا &5 
�� W�
�ا��� و P ,J&29س��ی��  ا �ی=�  <�د�، ر�د، �5 ?ن راه� آ� �ا �

  . هJ2# W&, و #L&�J آ�دم
�� �A  د��م، و #A�م  ایR 5ح�ظ، در �5A ای5 آ��ب وارد در ]Mارش ;A:&�ت �



�j�رم، و ی�&5 دارم #A�م "SM&�ت ?ن در �5A  د�, #�ری3 روز]�ر �� ? �� را ��
�اه� ]=,�ر #�وی5 
���M&  �ً6 ا]� 
�ص, و �+��R ����، در . ص!ح�ت �

��د ��#:� ی�ددا����. ی�اه�P Wدا, #� از  �V ار��ب �6&�ت  �&� ذآ� ? �� 
�د در ا�9اف ?ن )I�وت  A�ی�  . دور A� �، و ه�آس �� )�ر و"�ان 

ا;:� در"� و اوج آA�ل ر�&�، و  �=� "�Tا
&�P  �Sس از ? <� ������ ای�ان ��
�د را از د�, داد و �� �&Rاو k ر ،,>:A� 5دی�، ای�[ W&ذ #�س�!  ��a�� دو 

)�J9�ن �9ی7  � #��� در ا�9اف P�ی��,، �:<� در و�ط P�ی��, �� )�@  !�س و 
���Pس از ? <� ا�&�  +�#� از ه&g �9ی7 و ه&g �9ف ��ا. .  �L ا��ال �Pدا

�د اه��R ای5 ��ز�&5 ��)� و ��)�ار  A� �، و Pس از ? <�  �=� #�ور و آ=�5 
���م ;A@ ��?�� �، اه��R  ا. هW در �5، �� د�, در��ر #��&W �� و #� در"�

و�&:� �+:س ��mس�ن، ������P ایA� 5:<, را از  ای�ان �� ;+M و اRح�ح و ��
�M&  5 ���م �ا و و59 از ?رزو. ��دم ا���2�ل آ�د�، Pس از . �5 #���� آ�د �

 5&Rاو ،,��#�n&5 ا �V���ت اوR&�، آ� ��ح ? �ا ��ی� در �+:�ات ;�ی��  
�ر آ�د، �س�
�ت �� ام  ��&:� �A&A6# آ� ��a”د” ��ز �ران�� .  

�د ای�ان را ����� �� �5 و59  W���� . ی�ت و ���ه� و )26�تfت و وf�ای
. ام ه�. ?ن �&��#� آ�د� ام، و ح�� در ا`:L )�اء و ده<�� ��W ? �ا #A��ً� دی��

"SM&�ت اBق و ;�دات و ر��م اه��R  )�ر �5 �� آ�W اح�. در ای�ان �� 6#�ر ��
)e و ?���  &س,، زی�ا ا
�اد ��"س�� و �=�ص ?ن را، در ه� �:�J از ا�Bع وا

�� �ً6�� ����� ,>:A�  ن و�Aل ز �]� �، �9ز #!<�، ای�����W و �� اص
W!(ت ? �� وا�Aه�  . ;�&��، #�&Bت و #

ه[ا ��J از )2�ل �:�a, ای�ان، اوR&5 �!�. آ� در �Y�  5� �9 �س,  �'
  : دو دR&@ ��. د��” ��ز �ران” �س�
�ت ��
�ا � ?��ی�A   ,AJ  Y” #��ان”��ز  =�د، ” #��ان” ��” ��ز �ران”اول ـ #� را� #

” #��ان”رو.  ا�, آ� �Mر]��ی5 روز � ا)�6�دی�ت را ��” ��ز �ران”. دا��� ����
�د  &س,، �5 ” ��ز �ران”و ” #��ان”^�ن 
BًJ راه� �&5 . ]=�ی� ��"��
�اهW ��6ً� �&��ی=W آ� از ���ر  آ�ام �9ی7 و �� ^� و�&:� Vا. ��ی� �ح

را ” #��ان”را �=<�
W و ” ا�2Rز”را ��#!' ��زم؟ ” ا�2Rز”�:س:� "2�ل 
را ��  Mدی<��ی5 
�ص:�  L&6 ” ��ز �ران”��6@ ��زم، و  AJ�. ” ��ز �ران” ��
ه�.  را  &M �� و"�د ? �A�  AJ,” ��ز �ران”���� و در ;&5 ح�ل ” #��ان”

��
  . ���� �  +�ت ��=W و 
�)� و �� �J&29، از 
احس���ت و ;�اe9 . ا�Rأس �5 ا�, �س�ط. � � �5 ا�,” ��ز �ران”دویW ـ 

�د ��” ��ز �ران”�J29 5ً� �� �9ف Jص  Wه �اران احس�س و ;�9!Mآ��، و ه



  . �9ف �5 در �Pواز ا�, ��” ��ز �ران”J29ً� از 
�د را ����9 �� ,&R��ر  �در. را ��?ورم، ��� � ای�م صT�رت و 9!a�د  �:&��

دهW، د��O&�ی��. هA�ن ��� و �ح2, را آ� و�&:� �Pورش �5 ��� ا�,  ��
�� �V  �� از �� ،W ][را �ر ��&��د  ا�&�ر �� ��. ��م ��ز �ران �+[وب �� ا

�د را از  دهW آ� �!��م و59 ح7 �� �:� �S�J� و ����P”ز ” ��ز �ران�`?
  .  A�یM; WیA, ��” ��ز �ران”"� L  �, آ� ��هA&5 ����2, ا  A�یW، و ��

  
+++  

در . �� �� �!:س� ا�, در هAس�یB9 v�[ �O” ��ز �ران”در �+�ورت ” #��ان”
LJد، د^�ر ص� �R�ز �]� � اه �&Rاد او�#�ی5  ح���R آ� ��آM ای�ان ��ا. #�&� �
اح�ال ا�,، در دوازد� 
����O ?ن یQ وfی, ��AJ �P ]س��د� ا�, آ� 

��Aس( �� ,AJ  اع��ر در ?ن ذ&��  از �ح6�ل �� v ای�ان را "A' دارد و ا 
ح� و
�� v�[ 5 #��� �� ' ر�&�ن ?ن>R ،���  "2�ل ��2ز”ای5 �!:س �:س:Rا�, ” ا

آ� ^�ن دی�ار. ;W&V وfی�ت ��R�A را از 
Bت =Q ای�ان �+M. دا���، و 
دی�O و"�د دارد آ�  �J �� 5� �V  ا�� ��. را� ;2�رو��ور را �س�ود آ�د� ا�,

 ��  . ��ی� حس��Y آ�د، و ?ن �س�� و #�2:� اه��R ا�,” ا�2Rز”�Mر]�� از آ
�ا �J در ��ا�� � Y&� و Wآ� آ��ا�@ �J&29 و آ&!&�ت "�Tا
&�ی� ه� ; ��2Rا

�� �P�� ا س�ن ��� ,&Aد  دارد، و ا���ً� ��ف و اه�?دم در ای5 ا�, آ� �� و"
;�@ و 
<� و #��&� �� ;�ایA&V; 7� eJ� ,J&29 ��&� و آ�^<� "w�، از را� 

�د را ?��ن آ�د� و در . ��د 
&�وز ��#A�م �::� آ� ا��وز و��S@ ز �]� 
آ���، و)��، د^�ر هA&5 )سB>=� Wت   ��ی, ���R, ا��ار �J�ش ��

ه� را "�ول  ا �، R<5 �� زور ��زو و ��J و آ��Y آ�ه�� را �<�
��، ز�&5 ��د�
  .ا � ه� را �����. آ�د� ا 2���� و رود� �آ=&��، ��#B)�� را 

 ،�Oدی �ا ' ���:!�Mا � و � ��
ه=, ��� )2@ ا�� اآ&� داد� ��دم آ� �� و"�د 
ا�6�ص ��ه��، ” ��ز �ران”ه&X, دوx:2� ,R آ�
� ��ا. #سa&ح و ای+�د "�دة 

 M&�:ی, ح�صfو Qی �� ,>:A� ,ی���P د، و�#� ه�^� زود#� ای5 �� ' ��دا��� �
  . و���. ا#6�ل ی�����

��ط �����&5 روس ـ ?ن ��)�J آ� ای�ان ��# Wی5  ���7 ��ای5 ه�? ,
ر
�د را از د�, ��ه� ـ ای5 را� ��زدی� ��� و ر�&�]� در ا�9اف ر�7 ح&�ت 

�د، �V  5>R �� ���رج ?ن ��� ���? @A;  �9ف، و ��?ورد Qا�� از ی ,��Jا�<�ل و ص
. ;A:� ��ن ای5  �=� را ا�&�  �ا�, ���رج ه�O!, از �9ف دی�O، ه&g آس

�د آ� ه� 
<� �+�;� را ” ا�2Rز”
�ط �J�ی�� "2�ل � �
و 6#�ر �<�
�5 ?ن آ�



2�ر �� �<�ت  A�ی�+� .  
�B; 5)� ):�2 و )�Ja �� ا
���ح ای5 را� دا��W، آ�ارًا ی<� و #��� و ��ون 

ط �&� �P” ا�2Rز”�=�رت �� ;�A و زی� �� �J�ی�� �:س:�  5&&J# از و �J� ،��دا
�د، ا�� )�Ja دادم آ� ��&\�"�  O�ه� �� ای5 اآA�ل �JR�a�ت و  �Vی�ت 
� ��ل آ�ر �T=� .ل "�ی, و ا�&�وار�Aدر آ ،��در . ��ا�7  ��&� آ����  &��ا

�5A اه��R �&<�ر و ����, ا�9اف را� را د;�ت آ��� #� در ��دا��5 ��ا ' �[ل 
�د�، و ��A  Y��
�� و  آ� ��وا�a� ا"� و �Mد.  آ ,Rاز ذ Wه ،� �&[

�د را �� یQ ��2' ��و���. ا#6�ل ده�� ]����O ره�ی� ی����، و هW �س�آ5 
و ��ی� ���ه�. ای�ان ” #��ان”آ� هA&=� از �a )حط و `B �ح!�ظ �A� �، و 

,AJ  از M&   ر�
�  . ���� و  A  L&6� �� ��” ��ز �ران”ه�. �
�A  ش�
�ا� g&ا ه�� �روز. را آ Wآ� �ط �&�، ی< 5&&J# زدی� ا�9اف را� و�� .

 ����
�دم” 
&�وزآ��”و #��� #� دو � ���? .�a�  5&Aه  BًJ

�دوس”ا. آ�  @P ”
  . آ��� ���� ���، و روز. ص�ه� ا#��2&@ و �س�
� از رو. ?ن ;2�ر ��

�د در  6#�ر ��” #��ان”در  �(B&رت ی�A; �� 5� �ان”آ�د � آ�&A�” .ا�� ،
 �Oس� '

&�وز آ��”آ�د ی<� و #��� #� ح�ود  ام، ه&g آس 
<�  �A ر
��ر” ،

راه� آ� ه��ز ای+�د  =�� و &�ل ای+�د ?ن  &M ه��ز از د��غ �5 #+�وز  <�د� 
ا�,، ?��� ���W، #� �ح@ ���A�ن P:� را #J&&5 آ�W آ� ;2�ر رود� � از ذی@ 

ز �a �&@ و �ا�� ? �ا #س�&@ ��زد، و "�د� را در ���ر و ��ا)' T9&�ن ?ب ا
6�ن ��ارد� .  

6�ص  #��� آس� آ� در ای5 ]�دش �� �5 ��د، 
�ج�� ��
ا� ���ا�� رS&س د
�� @Aد ح��د �5 ��د، آ�  ��ر ����6 ��ا هW �=�راR&� �� ��آ�ب A  . در ورود

�ن ;2�ر را ���A' ی�
��،  �^�ر از دو ده��ن ^ � ��ر و #6�دف �� رود�M� @ح� ��
��د ���+�ور رود�اهY آ�دم آ� �� را آ�ل ]�
�� �� دوش ?ن �9ف   � 

�� ���� � �  .رود
اول وه:� )&A, ای5 حA@ و  �@ را ]��Mد . ������ ه�. �&\�ر� ��ا  �A ده��ن

�A  ���ز�&5  �� آ�د�، ح � ��� � آ� �� آ��A از یQ ری�ل ��ا در ?ن �9ف رود
? �� ا��!�د� آ�د� یQ ری�ل را  �M&  5 از ای5 #!�یح و ;�م �����O� .�S[را �

�� Pس از . ]Mاف دا س��، P&=���د آ�دم آ� �� ا[ د� دی��ر )��;, ورز �f��
�، ;A@ را در ^��رد� دی��ر �#A� داد�، �� را ��O�![ و �w2�ح� �دوش  ^�� د)&�

Wو ?ب ��ی � �در و�ط ?ب آ� ��O&�� و �y@ ��ن �5، . ]�
��� و وارد رود
�د، ��� � )��J9 �� را #� در"���آ�ب �&\�ر� � ���د� ����
د�, او داد�،  ا. 

 M+; د، او��د �س+@ ��, آ� ه�]�� آ��A از یQ ری�ل �� او #nدی� � �9���



,�اه� ���یz Y�ه�  Lراآ @A5 و�ط ?ب از ح&Aد را در ه� . M&  5�
W�
�ل او را P[ی�X. �س�ل ��B9،  ��ح@، هA&5 )�ر آ� �=�� از R&��، در وص

�� ��R�د دی�، ح�او د�, داد آ� 6#�ر  ا��
� و در ح�ود هMار ری�ل در د�, 
g&ن ه? �A  ش�
�ا� ��9 �5�
�� و ��. ��د و), از �[ Y&P را�  �5 "�د� را

������S �5، و  ��&�م ��J از ح�آ, �5، و و)�ف ده��ن �&\�ر� ��. ا
��دم
��R آ� ��ا. او �<:� `&� ���)2� ��د، P ,
او د�, داد�، و  ح�R, �<�� ��دری�

&�ل ده��ن  5�رS&س آ��&�� �5 �� زدن یQ �&:� �� ص�رت او، و ���6ف ��
�ل و `&��، و�&:�  +�ت او را از ای5 ��گ �!�"�ت 
�اهW آ�د� ��دP از .  

�ی��  �ی�� ��د �، و در آA�ل یnس و =# �"��� �����&5 ای�ا � آ� ��&\f��
، ”��ز �ران”ای+�د را�  ، ��ا�y ص�ور ا�� �5 را"' ��آ�د �  ��&�. ص�ف ای�م ��

���
�د ��زی� Y و �+�ه�� و دا Y���L� M&  5 و روز . �&�ا � ��ا. ا��از آ
�دم A  و #ح�یص L&`�# و آ�ر]�ان را ،W���ا)2, آ�د� ��ا ' ��د"� را ��#!' ��

ه�.  �ه� آ� ;2�رت ����� از ]�د  #�ی5 )س> ? �# ,A� Pس از ه=, ���، �=<@
ه�O��� آ� ��ا. . ��#!' آ�هس��ن، �<�
�� �� و �����ت ا�� 
�اهW ]�دی�

در ��ح�ات �A�ل ��)�، �� و"�د ” �ا��ن”��زدی� او��ع �O=R. و آ=�ر. 
�ل ��آ=� ا��ر ��دم، #:�Oا
ً� �� �5 اB9ع داد � آ� را� T=� ��داد��� .���[

�ا” ��ز �ران”ا � آ� ��ا. ا"�ا.  ���)��@ ;2�ر ���، و ه&X, دوR, ا"�ز� 
  . ح�آ,  A�ی��” ا���?��د”و ” ��ز �ران”��ا�W ا
���ح را� �� 

,�صe �س�ور ��R�2 ��ا زای�ازی�ا آ� ای5 "�د� را ی<� از راه��. . وا)Jً� ای5 
دا W، و ی�&5 دارم #+�رت �A�ل   +�ت، ��ا. او��ع ا)�6�د. اه�P �R�ی��, ��

�اه� داد   .را �<:� #T&&� و #�)� 
6�صً� ��ا. ��زدی� یJa( Q� از ای5 را� آ� از ”�ا��ن”ه�O�م ��ا"J, از �� ،

”����R ” #��ان”�� ” 
&�وزآAJ� از "�د� ،��� ��” #��ان”�� ” ��A�ن”��
W5 . ا ح�اف "س�&� ,Aاع زح�و ” ��A�ن”Pس از �9 ��اح@ �=<@ و #حA@ ا 

”��
&�وزآ ”@&2��2�ر ���a�  ه��. صLJرو  =�� ��د، از دا��� آ� آ� ه��ز ا#JRا
 L �" ��”���� ه� ��ار#� ��د ایM �� 5د� 
���k را . روا � ��م” 
&�وزآ

�دمA  '. ا��ح�ن� �د ]�د �ه�.  ه�. ��#!' و در� ه[ا ایJa( 5� آ�هس��ن، �� و"
�A�ن ?ن ���� ،7&A; @O�" هس��ن��ش  د��ار. آP”����ا. .  &س,” ��ادآ

دی�م آ� ای5 )سA, را� را هW ��  زم ��، f”��ز �ران”اB9ع ��و�' را� 
  . اJR&5 �=�ه��  A�یW رأ.

?��ه�.  ، ��#� ��د آ� Y&P”�ح�Mر”را"' �� #+�رت �A�ل و ��)J&, ���در 
��V��� �&`  .رو�� ,R”ا. از �9ف دو�رو�& ”�� Wاه�
را�P#��. �س&�ر . �� 



�� �R�A� رو. "�ی�ن از ���در�� ,Rدو �� � f�. دا�, ر�&� و �[اآ�ات 9
�د را �حE #6!&� ای5 ا�� و ر
' �J �A, از ورود ��لا�R+�ر�  ی<� از ا���. 

” ?��د ;=7”ا)��, دا��W، از را� ” �+��رد”، ه�O��� آ� در ”رو�&�” ای�ان ��

����د� ��دم” رو�&�” �� . �9��ری, دا�, �� آ�ر]�ان �&��� روس �n� او

� ��A; س�رات ،,J �A� 5از ای �ی,  =�ن آ�� آfو �R�اه �ر و آ:&�+# �
�د ��R�A وارد ��� .,��6�ا)L ای2( 5&@ ; 5A� ه�.  �]�� � و `&�  در

�د را fزم را ]��Mد  A�ی� و ح�&�ً� ;:, از  ������ � را از �9ف دو��R آ� 
�� Y&P اه�� ���j� آ�� �
�J� ه&, ?ن�
  . ?ه�J� k�دت  �ع �=� و ر

�ر ا;Mا�� دا ای5 د���ر را ���nی, . دم�fو ” ��ز �ران”ا�� �5 ��یس�� ��6ً� و
و آ:&� ا��ر ا)�6�د.، 
Bح��، �J�ر
� و صح� ?ن ح�ود را ” �ح�Mر”���در 

ا��ARور دوا�S ��ا. درده�. اه�P �R&�ا  A�یW، و �� اB9ع  �JR�a� آ�د�، ح��
"��'، در ?��د. ایJa( 5� آ� ��Mن اح�&�"�ت )سA, ا;WV ای�ان ��ی� ��Aد� 

�د، �Wی�A  Y��  . آ
"SM&�ت و د)�ی7 ?ن ا�� �a:' ]�دد،  ��د، ��ی� �� ه�آس �� ه�آ�ر. ]A�رد� ��

��ح�ات �A:<, هW �ح�ود  �ص� P�د��ه� آ� دا��� وz�یe او ح�� ��
�ت و ��.  &س,;�O(B و ;�م ر�� ;:�A  در �A:<�� آ� اه��R ?ن د^�ر ر

�د و �&��� �����، ه���ص ?]�ه� را وا"L ا�, آ� �� ح�ود آ�ره�. 
L6  ر��د  اآ�!�  <��، و اص�ل 
�اآ�ر. و �+�ه�ت را در #A�م د)�ی7 ا� 5&JRا

�ازن و #�ا
7 آ�ر  �A زی�ا آ� در ^�&R�A� 5<� ^�خ. ��زد# �� ,>:A� .�آ�� ه .
�د را ا"�ا  A�ی�، و �5XAa ���� آ� ��ی� ^�خ �!&zو �ه�  &M آ�ر و  #� ه�^�

�د را ا +�م ���، در ای5 ص�رت ?ن ^�� آ� در ح�آ, و در آ�ر ده� ح�آ, 
�
�)' ��ی� ��ی� ���&5 ا�, Rا  Wرا ه ,>:A� و از آ�ر �� �ة ��!ه�. 

  . ]�دش در?ورد ��
�ا &���y 5� �J&29 هW ا]� ��ا"J� آ�&W، در z�ه� ا��، "M ح�آ, و ا �ژ. و ( ��

�A  .�Oدی M&^ ح�آ, ا�, ـ �ز  �&+�� �ل ـ آ�، و ��+&��R�W&�&� ، #�2ی@ و #ح
  . ز �]� ;2�رت ا�, از ح�ارت و ح�آ,

 ��>:A� Qی �<�� �س و #حس� ا�, آ���یR 5ح�ظ، ح�&��ً� "�. هMاران ا
س
,=P د��ن )�Ja ح&�ت زد�، ����6 ح�ارت و ح�آ�� از ? �� دی��  = �( �� �P .  

�ری5 ����9� و ا"M ?ی� f�� �#]R#� از ای5 ���n� ،د��ه��P �ر آ�د آ�اء #�ان 6#
�د  �!&zل ا +�م و�T=� ،و )&�س W�
;��:� ا�� را �2&��، آ� #A�م از رو. 

�ا. ? ���,، و ;�اe9  �2:9 و #<��@ هس���، و حس #�)�=&P ����P
�ح� ?��ل ? �ن ا�,؟  و59R�� Y2�" �9، و ح�ارت و�  ����P ��آ�ز 



�ت و �<�ن و ر�وت و ��>� M" س�;M&^ �O(B. در ا�9اف �5  ا
س
�ری5 دوR, و ��ی� �29�ت ا.  &س,�n� ،B، وزراء، وآ�و9�=� ,>:A� Qدر ی ��2R

�د هس����ez �� ادار� آ�دن ح�ود � �ً �. ح�ود �J&5 و وz�ی!� دار �، آ� )� 
�:a�ن �A:<, ��ی� ه&X, دوR, را �� . 9�ر  &س, ا��، در ای�ان ���n!� � ای5

�� Wرا. �:� را ه�#+�ر، �Bآ&5، . ��� آ��ا +�م #<�e&R ? آ�ر وادارد، �+:س �
روز  &M  در #A�م ��ت �2� �. ��� =&��ن و ح�� زار;&5 را هW �� آ�ر �AO�رد

�ت و �اLz ح�ود و ا +�م وz�یe ? �� ���� واf، هA&=� هA�ن ح�ل ر�
�ر��R&�� ��ز. آ� دی�ز�� � ا�, ادارات  �س�� و ��د. و ��
;�O(B و 

� � ��"س�� ?ن �حس�ب ���A  د ا �، ای�ان��اه� � ���!A>ح .  
�� ���دت �او � ��J�ل و )�در )�ی� ذواB+Rل، ?ن ی<�� �A&' و �6&�. آ� آ�ارًا 

L"ون آ=&��، و ?ن ذات وا�&� ,A:z ای�ان را از وح=, و  � �=&P �د. آ�"�Rا
�ح� ?را��� R 5ء و #�)� و #<��@ �� ����یB�;ا �A:و �=�ی, را در ذآ� آ �=�

�د ام آ� ��ym در او��ع ��د�، هA,  را در ����� دی��ا�,، از روز. آ� 
����A[  5و �� �+�ه�ی ،W�&=�  ,و ��آ Wد آ�ر آ��ام آ� #� `�ی, )�ت 

W��� و ا 2�ز Qی�� ,>:A� ��&ح� . ,>:A� .ی�ة ? �ا ��ا�
در ه�آ�ر. آ� 
��
�ی7 و #�`&L، و  رو�5 ی�=# ���ق #�ص&e و �� )
ام وارد ��م، و �� �+�ه�ة 

Wه� )س �ر دا���&�ام ?ن آ�ر را Y&P ��م، �س�� و ر
��  و��S:� آ� در ا
�� #س:&A� W:<, آ�W #ح�ی@ وزار#�� �f�� ، و�9�وz&!� . ه� ی� ��mس� ���

�د y��, و ���س ا�,، ا��  .�" �� ��2Rا ����� Lا !�اد. و ادار. ه� ص�ح
�اه� ��د آ� از را� 
�اآ�ر. و در �w� ��>:A@ ای�ان، وz&!� �5 ای5 ��د� و 

�د �   "��د وارد ��ح:� اصBح�ت ��م، زی�ا آ� ��� از ادارات ای�ان y��, آ�د��
2�د�، و در ح�&�, ?y�ر و  و59 و و59 آ� ��&�ن ا;A�ل ? �� ����ط ��  ����P

�د�� �ASB;  �آ�ره�، و �9ز "�ی�ن ?ن آ�ره L:`ا �ا � `&� از ای�ان و و59، ^�ا آ
در ای5 ص�رت �5 آ� ه�ف ?��ل �:� . و59  �ا��� ا�, ا��ًا ارR�6� �� �9�2#ح

�!&zو ،Wهس� Wا.  را #=�&ص آ�د�، و ��QR ای5 را� دور و دراز و g&P�P و 
�د وارد اصBح�ت  �ارم، "M ? <� �� "��د و 
�اآ�ر. و �� ?�ی5 )�� و )�رت 

��د��ن و ��اع را  ادار. و ح!� ?��یJ��" Y� ای�ا &, ���، ای5 آ=�� ��
��� W=>  Y&P ا� ? .�=� ,Aد�، و ه���
?ن ��ح@  +�#� آ� �ا ? �ا ���ر 

  . �&�� آ�د� ا�,
�J��" ل  در ����@ ?ن�Xض آ�د�، و ��ا �س�ا. آ� �:��#�ی5 ���م را �� �5 �!

�W!z آ� ص&� , و59 را   WV و ;���� M&  5� ،,د )�ار داد� ا��دار ر
�ه&, 
�Aو ��ه ،Wد ر"ح�ن ��ه�هA� y : M&^��, و �س��� ��زم آ� �� ح!� "�ن 



  . ��ا. و59
�د ح�ام آ�د�ام، ا���ً� از ��و 9!�R&, وارد ��ح:�  �L و روز ا���اح, را ��

��O[را � و 5#��729 ;�دات . ام ?��ی�  2�د� #!�یح و #!�ج و #Y&J و 
�A  ,;�� از ^��ر Y&� روز �م �2� �A# در ،�O=&Aه  Qًا ی�&�ا�W، و ا

6@ . ��د ^��ر ��;,  &M ص�ف #!<� و #�2' و #�)&7 ����;, از ?ن ��
�� WR�T=� ر ای�ان��س�S@ #+�ر#� و 
Bح�� و . �JR�a� و #ح�&7 اح�ال آ=

Wهfا L���# �� ،��
�[ �V  در �ً��A; را �
�"� �� ا �V��� و �J�ر# Wهf�
  �Aه
�د �� �:� �!&zرا و W���� .  

�
ا. آ� ��?ن وارد ?���، و در  اJR�د� قا�2R� او��ع ��A� �R:<,، �� ح�ادث 
 W ا��د، 9�ر.  &س, آ� �Mود. ��� ��
�د. و �&O� � )�ار ]���Jض ^j�ول 

ام و ا
<�ر.  ��2�د. آ��:� را ا �V�ر دا��� ���W، و�V  �� �Rی�#� آ� ا �ی=&��
Y&P �&�� آ�د� آ�  �د"�� ،�O^��ر ��ل دی �س از �P �دارم آ �Ja( 5&ام، ی�

�زون، و ]�ی2�ن �A:<, را از ا����اض�A:<, را �� ����y دل�J# �  و � ��S�ه�. 
� ��د ��ا �از دور� A  Wاه��د� و �س��:ص �? ،e:� .�ض و . ه�
�د ��

���� L"وا �� �را آ �و �� ام ? \ W و ذر� دا ،Wا +�م ده ،W ا�ا. 
�و][ار  #
Wی�A�  .  

�د"� �A:<�� را، آ� ا��س ه� اصBح� W&V�# �=� �� ���د، از  � ����
�د �Pورد�ام، و در ��ورت #�W&V و ا����ار ?ن #�دی�.  ��#� )2@ در د��غ 

  .  �ارم

BًJ در ای�ان  ���[ g&ه �آ �A�� ع���� Q5 ای5 ی�ددا���� از #[آ�ر یA� در

�A  .ددار�  : آ�W 9�), ��&�ن ?ن را  �ارد، 

�رس”ری�. ?زاد و د ��” �ح�Mر”?ه5 ای�ان و ��6@ ���5  ا���اد ط v&:” ،

�ل . "Mو ?��ل و ?رزوه�. )�Ja �5 ا�,P �� ،ط ?ه5 ای�ان?ی� �A<5 ا�, آ� 
�د ��n# 5&س  W&س��� �V  ,ر"�، و در #ح��د ای�ان، و ��ون ا����اض 

?ه5  ��د؟ ?ی� �A<5 ا�, آ� ���P ,>:A�ور. �w@ ای�ان از  �k  �ا��5 را�
�ط ?�A�ن در 9&�ان هس���، و  Bص ��د؟ ?ی� در ای5 ��)�J آ�aدی�Oان در 

 W5 ه� ,>:A� �5 ا�, آ>A� ،,ط ?ه5 ا��a#A�م ارا�� ? �� �=Q2 از 
  راه�  +�ت ی���؟  از  �k و ;�ر ��

9�ر. #�� ا�, آ� از ��#�P Lدا�5 ! ?رزو و ?��ل `�ی�2 ا�, ,>:A� � اM
=� ا���اد ح��ق ا;I�ء دوای� ;�"M ا�,، و ای5 در ح��R ا�, آ� �5،  �

�د �� ط MT� ن ���رج، و ��ون  ?ه5 ای�ان را در����Pورم، ? �W �� �&�6 آ�ور #
  !ا����اض



�د را ��  �>
��ی� دی� آ� در Pس �Pدة `&L ^� ���ر ��� ا�,؟ ا�2R� �5 ای5 
�A  اح�. ا��از  ,&Jو ای5 و� �J��" ��
Mا �، ای5  ��
آ�دم، زی�ا اح�. �� ای5 

@Aح# Wو ��ه Wه�آس  دره �ر ?ن از ح�ود ��&:�ا��A�ع ?ن را  �ا�,، و 6#
ا#!�ق ���ا��،  ه[ا، دی�وز آ� د���، ��ی� روز ��� �!7 ��خ، �� �'. �رج ��د

�د �، و �5  رS&س آ��&�� �5، ��� ���? k�" رت وزارت�A; ادار. �5 در ��
د
�د را �� �>
�ل �JR�a�  �=� �T"ا
&��S ای�ان ��دم، ای5 T=� ��Mد ? �� ]

Y&P ا]� د�, روز]�ر �آ W��&�� آ��:� ��ا. ادا��  آ�دم و ه� دو را ��[آ� ��
?ه5 ای�ان ی<� از  ;�A �5  <�د� ����، �A� دو  !� ��ه� ���&� آ� ا���اد ط

  . ام ا. از &�ل ای+�د ?ن ���6ف  2�د� ?��ل دی�ی�� �5 ��د�، و د)&��
و�R �5 در ^��ة ه� . � آ�د �صA&A� � هW د;. ����B �5 د;� آ�د � ه� دو ��

دو حس آ�دم آ� ای5 ?رزو را یQ ا�� `&� ;A:�، و 
�ط در ح�ود ?��ل و ?رزو 
�ض 
  . ا � آ�د�
�ع دراز ا�, و �� ا.  ;:����اه�  ح�ل ر��� �L:a در ای5 ��د ]!�� و), 
�� .  

آ�د، ای5 ��د  یa�  Q�  �V دی�O. آ� �س�
�ت ��ا �� وfی�ت ��R�A ای+�ب ��
و روا�ط ��آM را ” �=��”اfی�م  � #��� را� زوار  ��� از ا��ار #�آA�ن از )�یW آ�
�ع ��” �ا��ن”�� a��  @اح�� �>:� ،���و آ:&� وfی�ت ” �ح�Mر”��
�د  را د����ش ���"A�ت و `�ر#�O.” ��ز �ران”و )س��A از ” ا���?��د”ه�. 

  . داد � )�ار ��
�دن "��ب و "��ب `��� از و"�د ا��ار و و P�ك آ” �ا��ن”��J از ر"J, از 

�ر �+�د ای5 ا��ار ����, و ��ردی�O را�  ���![ی5 ]�دن�z �AT  ،Yآ
  . �س�ود ]�دی�” �ا��ن”

ر�&�، �Bدر �V   k �� �� و"�د ��ا ' �&=A�ر آ� در ای5 )=�ن آ=� "�ی� ��
�9ف ، و )�ا. #&� �س��@ �A�ل از ”�+��رد”ا�� دادم آ� �O=R ��ق از �9ی7 

]&�  �A�ل، �� د
' و �9د ? �� ��jداز �، و #� و)�� ? �� را �<:� :' �Bح و ز�&5
���&=  .�P س�ز �، از  .�� ���ر از )V�� 5ای ��? @J
 . L �" ای5 دو اردو از دو

�� 'A" ? �ن را �را ���6ف، ا�:ح �� ? Mاآ�� ��f�� ،ورد�? �:Aدی5 ح�A��  ،.ور?
Qی ��O���(را ا ��2 "�,  و ?ن ص!ح�J� ا�<�ن Mو ��اآ ����� �S� ا�# .�:��

�� �Aد ?ورد � #�اآ���ی�� ا�, آ� ^�ن ه�آ�ر  ���&�د.، ای5 ا�<�ن و . و"
 �
��R از ا�<�ل  &س,، و �س�:Mم ��ا)2, د)&7 و `�ر آ� ،Mآ�A#

5� '&A" یص ?ن ���9ف ]�دد��  �ت ا�,، و ��ی� آ��" .  
�ا)ص ا��، ��زدی� ا  '
��P, و ای�ان  ی5 ��اآW�� M، دی�ن 9�ایe وR59[ا ��ا. ر



دو�, #�آA�ن، #=�ی7 ? �� �� ���ت �A:<,، �سط و #J� W&AJ�رف در �&5 
�5 آ�
� ? �� �� ;��ی�ت �ص دوR, و ح<��, fزم ���� ��Vن و �س�� ?  ��?

  . �BحV� و��j� ,&Jدازم آ� ��6ً� �� صح�ا ��وم و ��
  

*****  
  

�� ,;�� ��z از�J� 'ور�  �JA"29  غBو ا� ,Rدو ,X&5 ه�
������ Pس از P[ی�
6�ص ای5 �س�
�ت، از �د در ح�آ, ” ��ز �ران”�� ;Mم ” #��ان” �Vی�ت 

  . آ�دم
  : ه�Aاه�ن ;2�رت ��د � از

��J&Rر��، و�Aر �ح�jه��.  
6�ص ��ه�=�ه� 
�ج ا��� ��
�ن ���ا��، رS&س د.  

�:J`ن، آ!&@ وزارت در��ر ^�ا�.  
�:(�!J"   .�ن ا�����J&�ر.

�ای�ر�ن �O=R�&ا�.  
.�� �O=R�&ا�.  

  .ا�&��O=Rا 6�ر.
  .;:&��ن د���،  A�ی��� �+:س ��را. �:� و ��ی� روز ��� �!7 ��خ

  .�:� داد]�،  A�ی��ة �+:س ��را.
  .ص�ر. �ن )�ام �<�ا�

  .�&�زاآ�ی�A�ن ر���
  .;:&��ن، �J�ون ادارة ا�&��  ��#&�

�ن، ?"�د�(���Aح� kه�����J&Rان و .  
���V  رت�  .ی�ور��6�ر �&�زا"�� 2� �، ری��, دوا#��2&@ ا�<

  . دو !� ?"�دان
6�ص�� ��
  . دو !� از ا;I�ء د

]�د و ” ��� ح6�ر”ای5 )سA, #� . وارد "�دة ���� ��یW” #��ان”از دروازة 
و در ” "�"�ود”در آ��ر "�دة ” ��� ح6�ر”;A�رت و ��غ . �ك �&=A�ر دا�,

��ا. از ای5 آ�� �:' ��)� ":O�  آW ار#!�;� ��� ��� آ� ر��� دا��� آ
ای5 ��� از ;A�رات �:���a )�"�ری� ا�, آ� �حE . ��زد را �ح�ود ��” #��ان”

���د ��ا �، و ��و"�د �6�رف �س&�ر. آ� در ;�ض ��ل  #!�یح و #!�ج 

�ی��  O�ه�ار. و ح!� ?ن ای+�ب �� g&آ��، ه �A  @ن . ]�دد ا. از ?ن ح�ص�^



�A  اوارM� �� 5از ای Y&� �&ای5 ا�� �دی�م آ  �J!  و ��دم از ?ن � �A� ی���

�� ،� �2   �V  دم راه� ��ا. ا��!�د� از ? �� در����6ی�ن ا��ر د���ر داد� �

��&, دا��� ����A; �آ � �&O� .  
�د آ�  ا&�ًا دآ�� حس&5A  د���=&P ،��>:A� �&س آ@ صح&Sن ���ا��، ر�

�ر�M� رت�A; ��+�P .دارا �د آ��ری�م #�6&ص داد� �#��� Qس ی&�n# .ا�� ،
�اب ����، و ����. �س:�ل ��� در ? +� #ح, �R�J+� در?ی�� #�, .  

آ� دا
' �@ ا�,، ” #��ان”ای5 ��ض، �� و"�د ه�ا. =Q و ?
��ب در=�ن 
�� � �!�n��  در زی� �اه@ ��زار آ �ص�;:, ;�م ر;�ی, اه��R از اص�ل صح�، 

e��  در ،��!(��;� وا
� دارد، و�R ” #��ان”ه� و در ه�ا. آe&w دآ�آ&5 ��&�
 �
#� آ��ن ��ا. ای5 )2&@ ���� �ح:� �����L آ� ه�ا. ����I و �س�
, آ�

�م ا�, آ� �J���ت �� . از ��� دا��� ����، #�#&L داد�  =�� ��د:J�
�^ �# 5&R�صح&� P&=���د رS&س . �&Mان ��ا. ��B, ��دم �a �ك ا�, �س:

  . را P[ی�
�W، و ا�� اآ&� ص�در آ�دم آ� و��S@ ای5 آ�ر را ه�^� زود#� 
�اهW ?ور �
هMار#���ن، و ��د"� ��R&� � ? �ا در  ���رج او&R� �n#&س ای5 ���#�ری�م را �&س,

�ن از ��د"� �A:<, ��. هMار #���ن ��?ورد آ�د� ��د � ح�ود ^�@^  5>A� ,Aزح
�ق �� �، #� ای5 �� آ� ^�&5 و"�� #�6&ص �� ��J� ع���ه��، ^��. ای5 �

�ا"� وص&, آ�د� ��د دارا�S او را Pس از ��گ �� �ن MیM; ن�آ� ا&�ًا، ^
�M&  5 ه&P . ,X�د��� و), #س:&W آ���، ص�رت ا��ال او را از  �V �5 ][را &� �

ی<� از دو ��6ف �J�ر
� ی� صح�  دوR, را ����ر ]�دا &�م آ� ای5 ا��ال را ��
 ������ .  

ایL&#�# 5 ;�ی�ا#� ��ا. ��ی�I� �  ه&X, دوM&  ,R صح&� را #�"&ح داد، و ��
�A  ر�6# �Oا ��، و دی�&P ر��M�  �(�� �&رود �=<:� ��ا. ا +�م ای5 آ�ر 

���� .  
ار#!�ع �&=��. دارد، و از ای5 "� را� �� ” #��ان” س2, �� ��� ” ��� ح6�ر”

�د ��” هMاردر�”��f. ]�د � Jة در� .آ�� ص�V��  �از دا�� �ر. آ�A=&� .�ه
�ك را �P^&5 و �<5 ��” ا�2Rز” �Ja( 5ود ?���، و ای�
آ��، ��ا. ا���ص�  

 �O:" از �س,” #��ان”آ&  ���A# از �R�  . �&�ون ?��� ����� 
 �A:اردر�”آMه ” �
آ� ا�W ایO�# 5� ���، وا)Jً� ��ا. #J&&5 ;�ة �LJ ?ن آ�

  .  &س,
�ا� در ح&�� آ� ��"� L رود� �  �W از ��f. ای5 ]�د � ��ازی� ��� و ��

LA� ن�&��V  ی5 وM�� @��2&@ ح��ا �از در اوا�ط  "�"�ود ��وم، �2 داد � آ� ا#
 k�=
]�د � ��ح�ق ]=��، و را� �� وا�a� ا��J�ل ��Mی5 و اح��اق �LA و 



�ق. �س�ود ا�,
�ا. ای5 اJR�د� از ای5 L+J�� �2 ��م، زی�ا ا#��2&:� را آ� � 
@&2��ه�. �9ز "�ی� �=A�ر  ;��  J# ���V&&5 آ�د� ��د �، از �ح<��Aی5 ا#

  . ر
, و را ��]�ن �+�ب و �!�آ�د� دا�, ��
از �س ��WRn و ���yn ��م ا�� دادم ا#��2&@ ��ا #� هA�ن  �a� Y&P ��2 �، و از 

S@ ��ی� زود#� �� آ&!&, ح�ل �a:' ���، و و��. اح��اق �LA و `&��  &��ی=��
ا�� ا
س�س آ� ��;, و ��ت �� ح�، .  +�ت راآ2&5 ا#��2&@ را 
�اهW ?ورم

ا#��2&@ ��ا�y ای5 اح��اق �<:� ذوب ��� ��د، و ���Vة . را� ^�ر� را ���س�� ��د
ا�!��ك ا"س�د ایV  �!  ��^ 5���، ^��ن #yn&� ��ی� و اW&R و `�A�آ� در �5 

g&#� ?ن روز ه �د را ]�ی�ن  آ�د آ� W=^ ,(دمو��رًا ح!� و ح�ا�, .  �ی�� �

 ،�!>� L"ا��س�O�ن و اه@ و ;&�ل ای5 ^��  !� را در �5A ��)�ار. ح��ق و �

ا. ��6�ص  &M ���م ��, و و
�دار.، ��ا.  د���ر دادم، و ا�� آ�دم ����2
�O�ن �س��� ��ز ��اح�&��9 ی<� از  V��&�ن، و رو�5 آ�دن  ]�ی� ��. �

�تآ�2ی, و �&O�ر، و�&:� ا��P ل ی<� ار�J  M&  �
�ه�. ��Mی5 ��� و �
"�.  O�ه�ا��5 ا#��2&@ و ر
' ^�ر�، ا#��2&@ را از "�د� �رج، و ��  ه�ا��ن، ��

  . آ�� زد� و اح��اق را #=�ی� آ�د� ا�,
�ددار. آ�W ح�ل ه��ز  �A ا. ;:� �yn# از ا��از W ا�# .k�" م�A# ه�.  در

 g&ا�,، ه ���? Y&P 5� .ا�� �آ �A&V;�J(وا �ا. � �ای5  ای5 ��ت و �
�م �� آ�  &W. د��Rا�� ��  �Vم  ��&�� ا�,:J�  د را� W=^ م�A# ,;��

��2�د�  �� یa�  Q� دو  .M&^ g&أت . ام ا��ًا �:�!, ه�" M&  اه�ن�Aاز ه Q&\&ه
ا � آ�  MدیQ �5 ?��� و ��ا از ای5 ح�R, ��, و ح&�ت آ� #� یQ در"� ��ا.   <�د�

� �a�د �5 �د �5 . ك ��د، ���6ف ��ز �ایV  �!  ��^ 5��� زی� د�, 
�د #��&, ���A  Wاه��د �، و ه&g و), ���V ? �� را از ص!ح� دل �رج  �� .  

Y&P ا#!�)�ت �� �� �و )�ر ^ �I( و  �&��  =�� و e�n# WR�; Qان آ�د؟ �� ی�#
&@ P&�د� ��م، و�R �” "�"�ود”��;, در ��W&   @P. را� ا
��دم #حس� ��

Wرا در . صح2, �� اح�. را  �ا�� L� ن�
�ط ” روده5”^ � �� Wاه�
  . ه�ای,  A�ی�” روده5”�9ف  ���ا�� د���ر دادم آ� ه�Aاه�ن را �� ��
  

 � �وا�a� T9&�ن َا ��ر و روده�. آ�^Q دا���  در ای�م ���ر، ��” "�"�ود”?ب رود
&:� زی�د ��”ا�2Rز” ، �� M" �ر. آ�2 ��د، 9; @P �:&ر از ?ن �&س� و��

و `&�� ” ورا�&5”در  �&+�، `�2Rً� ��ه��S را آ� ��ا. زرا;, در ح�ود .  &س,
  . ��زد ��� �، �اب آ�د� و س�را#� وارد �� ��?ن ��

 &M از �aح ” #��ان”ار#!�ع . ��� ار#!�ع دارد 600” #��ان”از ��� ” "�"�ود”رود 



�A<5 ا�, آ� ?ب ای5 ایR 5ح�ظ  ، ��)1200(دری� ی<�Mارودویس, ��� ا�, 
��د، زی�ا #��ان �� وا�a�  �ا��5 رود� � �Mرگ ا�2R� ” #��ان”رود� � را �� 

�A  ���� را دارا '��" ,
�V  و �J&29 eaR و �V�� �S�2زی �ا � آ�# . �Rو
]�دد، و  وارد ��” ورا�&5”زرا;,  ;:, س�ر#� آ� �� ا +�م ای5  �=� ��

 ��اه� �� 
BًJ ���ر"� آ� ��ا. ح!� �س&� رود� و ;2�ر دادن از آ�� fزم 
  . �&س�  &س,

#�. دادم آ� در ص�رت ا�<�ن "�2ان  #ح�&��ت ;:�A و د)&7 در ای5 ��ب، ا�� ��
  . را ��A�ی��” ورا�&5” �ص ?ب 

را از روز اول ��ا. ��آMی, و P�ی��, ا ���ب آ�دن، ��ی� ����2 �� یQ ” #��ان”
7  2�د� و "��ت �=�ص و &A; �>

BًJ آ�  �Rا�,، و �اد]� دا��� �

�ا��ا� ��آA� M:<, وا)' ���، �� ه� و�&:� �   �>
ا. هس,، ��ی� ��ا. ?ن 
  . رود� � و ?ب ����ر آ�د

  
�د، ��O  ، در  Mدی<� و ��را�، )�ی� �Mر]� دی��  �A”آ�د”��J از )�ی� �

”5��� MدیQ ” دار �<��”][رد، از ]�د �  ��” ����5”رود آ�^<� آ� از . ”�
]&�د، و #�ری+ً� ;��AV ی�
�� Pس از اRح�ق ��  ��^=A� ��BP ��&� ”س” ��

� �د ��” "�"�ود”�� ” د��و �”و ” ?�”?ب &P . 5”ار#!�ع������  500” #��ان”از ” �
  . ا�,

W&  Lاز  )�ی �J� k���
”5���از ?ن ” ?�”ا�,، آ� ?ب ” روده5”، )�ی� ”�
�ار  �� � ��+�Pی<�6و Lو از ���"�ی5 ][رد، و )�ی �آ�د�\ �دارد آ ��>�

ا&�ًا ��ا. ر
�� . �:Q ���6 �5 ا�,” روده5”. ����� ��) ر��S&�(” ارو�&�”
� �� �A�� Qن ی�A�ام آ� ���ار.  ا. در ای5 )�ی� داد� ح�ل ;���ی5، د���ر ��
�لT=� Wرا ه �?ب . ا � از ���. ?ن ح��� ���، و ��& �ن در �+�ورت ای5 )�ی�^

��� � �J�  ر��ا�S �س:W ?ن، د��
و"�د دارد، ��J از ا��ح� �ت �&�S�&A و 
���ا. آ� ای+�د  ���A�ن حA���� و �ح:��. ���AV دادم آ� �� و"�د را� �

  . و ��ی�  ��ط وا)' ��د” #��ان”ام، ���ا � ��رد ا��!�د� اه��R  آ�د�
س2, و ار#!ـ�ع �حس��� آـ�  ” د��و �”وا�a� �+ـ�ورت ��  ��” روده5”ه�ا. 

دارد، J29ً� ��د و ی&B)� ا�,، و �9ف ���یس� �� ه�ا. ” #��ان”�� 
�ن زی�د� از یQ ��;, و  &W و .  &س,” �A&�ا �ت”^ ،@&2���� ��;, �&� ا#

6�ل #��س��ن ��رد ” #��ان”دو��;, �&=��، 
�ص:� از 
 �ارد، ی�&5 دارم در 
 �R�اه� ��” #��ان”ا��!�دة آ��@ اه�ز ?ب ��J � و �ص� ای�<� ا. وا)' 

�اه�� ��د  . ا��حA�م و ا���=�ق ه�ا. ا�9اف ?ن و `&��، ا��!�دة زی�د#�. 



 .��2Rرت "�ی�ا�A; ب در�T� �� QدیM ”5د� ��م” روده�&P . � �� �A�� .��(�9ا
. ا � را آ� �=�ف �� رود� � ا�, و در�، ��ا. ا)��, ه�Aاه�ن #�6&ص داد�

�دیW �5 و و��J&R در ;A�رت ��f. ��غ ��MلA  .  
�� �V  �� ع�2a� ب �س&�ر���� L� 5ا. ای5 در� در ای�?��، و�R  ه�^�� ه

�د آ� وا)Jً� از ه� ” هMاردر�”وا)J� ا��وز در ]�د � � ���م ��AT� ر. ��ا�9
�دم� �"M�� �S���A# یح و�!# . g&P�� در �ع داد آB9در ” "�"�ود”���ا�� ا

�a�  �� ���]�دد، در �&س, )���  aJ���� e” روده5”�9ف  ا. آ� را� �
"�د� یk�:P Q و ی\� Q� k�:P دی�� ا�, آ�  �Oان ح�آ, ا#��2&@ و �J�ع ^�اغ 

ا#!�)ً� ��  !� دی�O آ� در . ا � آ�د� �9ف ا#��O  @&2�� �� ا �، و &�� �� ?ن ��د�
�د�� �&R2&@ �=�را���د او ه&g آ�ام دارا. ا�:ح�  2�د�، و k�:P ا#ه� ��  ا �، و 

 �aوا� .f�� رج ��� و از�ص�ا. ��ق ا#��2&@، )�یL �&�6 )�م از آ��ر "�د� 
��;, زود#� اB9ع داد� ��د،  ا]� یQ. ا � آ�د� �9ف ا#��j# �� ��O  @&2�، ��ز ��

آ�دم، ا
س�س آ� Pس از ��Tب ای5 اB9ع را  ح�Aً� ��ا. �<�ر ? �� ح�آ, ��
ر ح&�ا �ت و �P �]�ن ر`2, �5 اص�fً �� �<�. داد، و ه�ا �<:� #�ریQ ��� ا�,
ا
�� آ� �&@ �� ر
�5 �<�ر و زدن ?ه� و آQ2 و  زی�د  �ارم، و &:� آW ا#!�ق ��

Wس�&  �(B; از �R� k�:P ا. �<�ر ��2 و�� �Rو ،Wی�A  ��&` .�:; .ح�ل  ا
�ا�&�م  . د���ر ح�آ, 
�دا و #�#&L �!� را داد�، 
2��ه�Aاه�ن . ه� ح��� ��د &@��;, ه=, ص2ح آ� از ��Mل �&�ون ?��م، ا#

ا���ا )�یL یQ ر�' 
���k از راه� آ� . ا �V�ر �5، درب ��غ ایس��د� ��د � ��
ر�&��، و از P@ �ح��. ” د��و �”دی�وز ?��� ��دیW ��ا"J, آ�د�، �� �� "�د� 

Wر آ�دی��د ��. ;2ه� در دا��� "��ب ��)�  ا#��2&@. ا
Mای� را� داASً� ��ار#!�ع 
?ی� آ� ا#��2R�` @&2ً� در یQ ار#!�ع  ه�. ;Y&P ��&A �� در�. ا � �آ,در ح” ا�2Rز”

�� 5&S�P و f�� �;د #��ی2ً� دویس, ذر�در� و ��ه�ره�. g&P�P و W از . �
�ك را �� ص�ر#� ;2�س �2&� �� .�A&� را� . آ�� ه��9ف ]س��د� ا�,، و

�9ف یس�ر ��  در” ا�2Rز”ر��� آ�� . �=�ف ا�,” ورا�&5”در ای5  ��ط �� ح�ود 
ط ��#!�J ا���اد دارد ار#!�ع زی�د.  =�ن �� Qد در ی�  . ده�، زی�ا آ� "�د� 

�A  W����ی� د���ر ��هW آ� ای5 . ?ی�، و  jس��ی�م �5 از ای5 )سA, "�د� 
، #سa&ح ”د��و �”�� �9ف ” روده5”)سA, را ��Jه� ;�ض آ���، و را� را از آ��ر 

@&2���ا �� ;2�ر و ��ور  �� ��د، و ��دم ��@را � آA  A�ی�� آ� �a ا#�� �#
  . A�ی��

ا. آ� "�دة  ، و Pس از ;2�ر از  �a�”د��و �”Pس از وص�ل �� ح�ود ��� 

&�وزآ��”را از ط ” د��و �” ”�� .M+�  ��a�� زد، وارد��”��و )�اء و ” 
&�وزآ



Wرا� �� . )26�ت ?ن ��ی�� �5 )�ی&R)” "&:&�رد”ی� ” ]&:&�رد”او �د، آ�ا.  �ی��
)�ار دارد، آ� ده� ا�, ��#!' �� ” ورزان ?�&S�P”س از ?ن . ا�,  سM� �ً�2رگ

,&JA" ار� �
��3 دور#� از . ه!��د  Qی”��&S? ”ورزان �وا)' ��� ” "���ن”، )�ی
” �����ان”)�ی� . آ��� #:!� ��” "���ن”ه� ? �ا  ا�, آ� اه��R و #��ا �

.  &س,” "���ن”?ن �� eaR  ا�, ا�� ?ب و ه�ا.” "���ن”#� از  ��#!'
W&   �دور#� از ?ن، )�ی k���
�ك ” �&�?��د” �وا)' ” د��و �”ا�, آ� ?

���k از ]�د �. ��د �� Qدر ی �ا. آ  �A& وا)' ا�,، را� ��ازی� ” �&�?��د”و
�د �� ��د و در� ��ا. از ایJa(  5�g&P ” �&��”. ا
Mای�� ه� �� ;7A و #��. 

و ^�ن �ك و ��k . ی��� &5 ��ازی�. ا;�"�"� ��)سA, را� ا�, آ� در ح

�ه� وا)' ���، ���� �"�” g&P �&��” ایJa( 5� از ح&� ر k و ا;�"�ج ��رد #

ا��ARور ایJa( 5� را� را ���ا��� و و�&'  ا�� دادم ح��. ���ت ]�
�� ا�,
  . آ���

5&S�P م�( ��^ � ��ا �روددی”ی� ” ^�. د�R”ا. "�ی�ن دارد آ� ? �ا  #�، رود ”
�د و را�   A�ی� و `&�)��@ ;2�ر �� وار T9&�ن �� در 
6@ ���ر دی�ا �.  ���� ���

�� 'a( 5 . آ�� را�در ��زدی�ه�. )2:�، در �5A د���ره�. آ:� آ� ��ا. ��
. دادم، ��6�صً� )�`5 آ�دم آ� P@ �س�ح<W و �:��. ��ای5 رود ���2 � را� ��

�5 ?ن ر�&�، ]!�W آ� ?ن را�� �2�ن ^ ”@P  دوس�
�ا �� و اآ��ن ” ��
”@P دوس�
 ”@P ��?�� ,ه�. ای5 ح�ود ا� .  

 �@ ���ا��، )�یL ^�@ و v�P ��ل )2@ ��ح�م ا;�A�داRس:�a� در آ��ب  ��
':a�  �ص�و )Bع و ح6�ر ? �ا �=�وحً� و ” 
&�وزآ��”اA=Rس، و�' ای5  �اح� 

ن ز��ن #� ح�ل #T&&� از ?. در آA�ل د), و ��  ��ی, ا�J�ن  �V ��ح داد� ا�,

�ح=� رخ  �اد� اf ای�<� )26� زی2�. ”��از 
�ط اهA�ل اه��R ?ن ” 
&�وزآ

e&wآ �� �Aا� �ای5 زی2�ی�  &س, #� ��� و ��یس� .  
Lد ص�ح�� ��a:سRدا�A�;م ا��د�، ?y�ر و ;WSB و  ���+�ت  ��ح� �J2��� و �V 

دی�ن  ، آ� ��”�=��”در  ا&�ًا در آ����� � ?���ن )�س ر��.. Pس��م او را ��
�� ��a:سRدا�A�;ا �&���ل ��دم، آ���� ���2 �� ی�ددا���. یT=� ����د�,  آ�

ای5 آ��ب دو ":� . د), �JR�a� آ�دم ��دم ��Mل، و ی<� دو�L ��. �5 ا
��د
ا�,، و ی�ددا�����S ا�, آ� ای5 ��ص از ]Mار��ت ی��&� در��ر  ����، و �� 

ط ز P Y�ك  �یس ��� ا�, .  
� � ?ن هA&5 دو A  5ی���� ،�A�!� ی5 را�Rدر��ر  �ص�ا ,&Jاه� و��ه�آس ��

���� ا�,  ��a:سRدا�A�;ا �آ���� ا�, آ !  
�� ,(�
�A&� آ� ایA� 5:<, ^�ا �� آ����� را ��ی� دی� و ?  ���ای5 روز �&��  




�� و �س<�,، #2�ه� و 2#� ،,R]� ا�,؟ ^�ا ]�دو`2�ر �روز]�ر. ^��ة   =س�
?زر�� و  �Pور. و و)�ح, و �� زرد� ����؟ ^�ا ��اح@ #�2:� و #5?ن را ?

ا. از �<�� ای5 ��ز و ��م را  ����P ا �ام ;�� ;�O(B و ا"��2 
<�. و �� ��
�ش ���� ا�,؟ ^�ا یy Q:� ای�ان از ��ن �M+� ,>:Aا و �� �&��P  ,د�

z�ه� و #� ^� ا"� L داد� ���، و در #+Mی� ه�یQ از )س^ ���A� �yn#. در در��ر 
ا;����S  )&�. و �� ]�. و �� ایM+# 5ی� و #�س&f �V  �� ،Wا���R در"� ��

   �Oیس�� ��� ا�,؟ 
�A  5� �� �آ Wاه��:س:� )�"�ر ��  �V ;��د و Bف ;�اO  ,R�� آ�W، زی�ا  

�د را ����A از ?ن �� ,&J(�� M&  BًJ
دا W  ه�^� ��د� ][��� و ر
�� ا�,، و 
�"��  A�یW، ا�� یA" Q آ� ��# ea; � 5 و59 و `&� ای�اS��J  ��ح�م، 
ا� و از رو. ا 6�ف و ح7، ��ی� ا)�ار آ�د آ� ا]� ^� ا
�اد �9B&5 ای5  و�&5 �&��

�د�� ,>:A� اد�
ا �، و�R  �:س:�، هA� �س��J در �ا�� و 
س�د اBق ا
A�م ;��@ اص:� 
س�د و ����دده� �A:<,، ��ص  �ص�ا�Rی5 ��د�، و در #

اوراق دو":� آ��ب ا;�A�داRس:�a�، آ� ��  �V د), ا��!6�ء ��د، #A�م ای�م 
�A  رج� �A:د��� و), از دو آ�P � �[� زن و �<�ر: �� ز !  

L+J# �ً��&ل صح2, زن و �<�ر، ح��� ��+�P ,ور ا�? ! '(��R�� ��+�P آ� �
�د�، و ^�� \� ��� WR�; ر�a(م در ا�� #�Aن و ;:A   7 دی�ة #ح�&7 و&(�#

� #�)� و #�Aن در A  ،د�� �
�>���”�Pصً�” ?��ی<�”و ” ارو��ن”در   و ��6Pژا” ،
�د� آ� �=�ی, و �� &, ^��ر ا�2� ��� �R�� ��+�P 5&Aه �ط ���9ف  ���

�د را ص�ف ا�&�ل  #�R�J و #+�د ��دوی��، و در��ر ای�ان در ای5 ای�م #A�م 
I�ی@ 
  . آ�د� ا�,  !س� � ��

�ی�A ا �=�ر داد� ��د ��6�ر ”آ:<��”ا�AR&5  ��ی� "�ی�ة ح2@����9 دارم آ� �# ،
�9B&5 )�"�ری�، و در ?ن #��یW از رو. ��� و #�ری3 �س+@ آ�د� ��د، در�,  ��

�ر"� ��� ا�, QR�A� ءM" و ،��
�ر از آe ر�M� ای�ان، در ای�م �:y Qی . Wی��#
�ر ^�پ ��� و ا�2R� هA� دی���M� � ا .  

آ�د،  دا����. ��ح�م ا;�A�داRس:�a� ��V  ��=& ��ا ":M&^�� L. آ� در ی�د
�<� ”آ��  ای5 ��د آ� #��ی2ً� در ?� ی�ددا�, ه� روز. ای5 ;2�رت را #<�ار ��

  ” !ام �ا را آ� ه��ز ز ��
�م ��:J�  Y و دا W:; و ا��<�ر و ,J، ص��ذوق و )�یح ،.��د 
I:&, و #��

ح2�ن ?ن ��د� ا�, و ای5 �&\�ر�، آ��A ا���ً� ��رد #<�ی� و #��&� در��ر و ص�
�د �5XAa و ا�&�وار ���� روز. ��د� آ� ��  . ز �]� 

  



. رود، ا�� ^��ان #��  &س, "� را� ����f �� هA�” ]�وك”#� �� ” 
&�وزآ��”از 
آ�روا س�ا�S از ���ه�. ��� ;2�س ص!�. در ��]�د � ��)� ا�,، آ� ه�^�� 

)� ^�� �&Y  &س,، و�R در ای5 �<�ن ;AV, و �<�ه�  �ارد و �ح�9� و 9�
آ� ��L ��ده�. ��د و ��, ا�,، ای�P 5�هO�� ��ا. �س�
�ی��AJ  5 ا�, 

W&V; .��  . ا. هW در آ��ر ?ن ���� ��� و دای� ا�, � � اآ��ن )�
ه�. ��&L و ;W&V  دور��یW، در �&�ن "�د� و آ�A آ�� ه&<@” ر��ط”^�ن از 

ر ����@ �� "Mر و �� دا���، و �� ی<�ی�O �6�ف ر�� آ� د  �V �� دود �� �2&� ��
ای5 ا�� ی� �� را . ��د آ� P&�ا ��� ��د �” ��ز �ران”ای5 اول ا��ه�. . داد � ��

 �R�ر�”اه��ی�� ��” #[ .  
�� ��=&� @&2��در ا�y ��د ه� RحV� . ��یW ا��  Mدی<�� �� ر
,، �� ه�)�ر ا#
�رد� �� W�� �� ? ف�آ�د آ�  � �، و ��ص ]A�ن ��� ا�9اف �Pاآ��� �� ص!

��� �� ا�,P ن را�A�? �و ای5 دود ح�ی7 ا�, آ ،���. ?ن  �اح� #A�م �
Wی� ا�� ��ی �� �ب و ]�م، �� را .  �]�� وارد �&��ه�اw� �S@ ه�ا. حA�م، ��9

,
ر
�&W، ا��  ه�)�ر 2R .�� ��=&P�س و د�, و ص�رت �5 #���. 
�و ]�
ح�. آ� دی�O از �&س, )�م  �� �، �� �#� ��#� و  ��ط ا�9اف را�  ��Pی `:&�

�د آ� در ی�P Qدة  �زك ح�ی�  آ�ه�� ^��ن ��. 
�ص:� ه&P M&^ g&�ا  2�دA 
��� ��&��P � ا .W&V; .��`�� �� �� �ح�آ, �� ای5 ا��ه �I
آ��� و  اw+R� در 

داد آ� ]�وه� از  ا"�ز� ��” ا�2Rز”ا]� . رو � �����O�  =س��، در �ك 
�و ��
هW �&�ی��، ^� ��� و ا 2س��9 آ� در ?ن ” #��ان”��`�ن �Mرگ �� 
I�. ای5 

�A  �&R�# Q=  !�� ارا�� 
�ض ��; Bًا آ��ـ�^=A� ?ب ��ریQ و . آ�� و�J&Rـ� ا�zـ�ر #=��O ��. ه

�� k�� .از رو �آ �
�9ف "�د� در "�ی�ن ا�,، ?ب �س&�ر ]�ارا�S  �!ـ�
�� �&Rاز �=�را Ya; '
  . ا�,، و ر


� و�  . ا � دار، ه� ��، او)�#W را #:3 آ�د� ا#��2&@ و ص��وق �
,��2�ع، . ا#��2&:� آ� ��ار هس�W، �&س�W ر a� و k�=( ه� ?ن�z رت�ص

ای5 . و�R آ�^<��یL&=  5 و 
�از. آ�
� ا�, آ� ?ن را در "�د�  O�� دارد
اح�اث ? �� ��� ا�,، "M  ا#��2&@ ��ا. راه��. 
J:� ای�ان، آ� #�ز� ��وع ��

د
J� ^��رم ا�, آ� در ��ا�� 
�از و  �� ����6. . رد�� 
�ی�� دی�O  �اردد
  . ا � راهY ا �ا�� ایس��د� و �� زور ;A:+�ت ��

د�, �5  دار ه��ز R&�), ? �ا  �ارد آ� یQ د��A�ل #M&A و  V&!� �� ص��وق
  . ��ه�

�ر"� ا�, و ه��ز 
I:&, ���7 ای�ان از د��غ او  �J2# �> ? .ا�� ،�
��رج �



� س�د.  =�ن ��ه�  =��، �� ��J&R2&@ . �&@  &س, در ����@ اوا�� و��ا#
�� �
�#��&, را ا�اج و ا#��2&@ ���ا�� را ��ار ��� ح�آ,  ر � را ره� آ�د�، �

  . آ�دم
  

5 . ��د ��وع ��” #�fر”از ای5 "� درة �Mرگ &Aل ه�"�دة ���� در 9
را� داASً� . یA&5 ا���اد داردرود� �، ]�ه� در��ح@ یس�ر و ]�ه� در ��ح@ 

ا�, آ� ” دو]@”، ”ر��ط”اوR&5 ?��د. ��J از . ��د #� �� رود، و ه�ا ]�م 
�ود ��
][رد آ� آ�ه�� از  �jس را� از #�O� A;&�� ��. ?�&� و ���Vة ��S�!6 دارد


� آ� در دی�ار  "�د� را �2&� ��  دو"� L �� رو. ?ن W ���، و #��ی2ً��>�
�د�اح�اث ��� ����A  ، � ا . � �#�ا�&�]� آ�� و g&P و W را� و �س�� رود

از g&P آ� ;2�ر آ�دیA; ،W�رت ا;I�ء �9ق .  A�یAV; �� Y, و دR!�ی�2 دارد
ای5 ��� ;2�رت از ^��ر ا9�ق و ای�ا � ا�, آ� #�ز� .  A�ی�ن ��” ?��د ;2�س”

���دم. ا � ��A  e(�# �a�  5�6. در ای��� .  
�ق ف ��ه�Aاه�ن �5 در #6�د
آ��� و  اJR�د� �� ای5 ���. �ح�� ا�z�ر ��د�� � 

�TR�2� �� �ی�� ه�[ .� �=  5&Rح7 دار �، زی�ا او �در" Qن  #� ی�A# از �ا. ا�, آ
ه�. ;A&7  ه�. ;W&V و "2�ل ��#!' و در� P&<� ای5 ص��� و #+�د ;J� �6�ص� ��

�� L6  د�� .  
�د، و � ا�2R� ه�Aاه�ن �5 ��)�ر و�J, د��غ P&=&�&�ن  �)�ر و�J, د��غ 

�� �>
ا]� ]�ش ه�Aاه�ن �5 9�), ��&�ن و اصT�. ا
<�ر ��ا . آ��� ای�ان 
]!�W آ� ;A�رت دو�� ا9�)� ا;I�ء �9ق ��رد ا��J+�ب  ? �� �� دا�,، ��

5 "� ;2�ر آ��” ا�2Rز”?ه5 ای�ان ��ی�  ط.  &س,&Aو از ه �
�س�
�ی5 . را �=<�
ه�. هa�  5&A� ��ازی�  و #� @” ا�2Rز”��ی� از ):� ” �?��ی<”و ” اروP�”ا)B� �6د 

��9��#�  ���، و >:� �z��� .���A# د را از�  . �&�رای��” ��ز �ران”ه�. 
�اه� ��د؟ ?ی� �� '��A� 7  ?ی� ا +�م ای5 ?رزو و ?��ل �ح�ل و
��د �ا +�م ?رزو. 

�اهW ��؟ ���ا�, !BًJ
, آ� از در زحA, دارد، ای5 ا�  ^&M. آ� ��ا 
�د ���6
W و �+2�ر ��ا"2�رًا . �<�ت هس�W صح2, ای5 &�ل  &M �� ه�Aاه�ن 

�ان ��ی� )6ص ��ه���� را �=��م آ� �ح�fت را ��:�P د��د  ه�. ا
س� � و"ا. 
)�ر ا �V�ر ? ��، و در ح�ود ا
<�ر و د��غ  �� ا���ص ��ی� ��. #��&W آ�د� ا�,

�م و در  �5 ه�� .�� W� ��aح ا�,ه�. ��ه� 
BًJ )6�. ? �� صح2, آ�د��
�د �� ����6 #2سM&� �Aان ;��ی� و ا
<�ر ? �� را ��. ��+W ا;A�ق &�ل 

W5 درة  �&�زاآ�ی&Aهس�ر ی�را #�"&� آ�د�، ” ?��د ;2�س”�ن ار#!�ع و ���� آ

�دو�� و )=�ن آ&�س�و �� ح7 را �� L �" �ا س��ا � از ای5 �ح@  ده� آ�  �



�ق وهW و )&�س، و �ای�. ;2�ر آ���
ر�ن و  ��. 6#�ر ;2�ر از ای5 را� را ��
�ق 9�), �=� ��
دا �� آ� اصBً و ا���ً� �nن  ^� ��ی� آ�د؟  �A. دا �� ��

 �J&29 @ا���د �� ; �S� ا�
<� و # �yا�� �ا س�ن و ��ف ا س�ن در ای5 ا�, آ
�ا �، ;��ص� �J&29 را �a&' و  `:2� "س��، و #� ه� در"� آ� ��# Yی�����د 

  . ��A�ی�
�د ا;��ا��  �ارم �5 ��اآ�wی, �<�� رو. ز�&5 ه�S�� �A . ه�Aاه�ن 

�د هس��� آ� ��I��� 729&�ت �ح&ط  =� و  A� آ�د�، و دای�ة ;��ل و ا
��م 
�ا�&�ن و را� ر
�5 و #J� 5&�n�ش آ�دن، و�&'�ردن و #�  را از ��از. 

�A  ���&� .  
5 6#�ر ��� >
� ��ا. `�ر در J&29,، �+�ه��، آ��Y و آ�W آ� ;�@ و 

ا.  &س, آ� ا):&,  ��2�. ودیJ, ][ارد� ��� ا�, W&A6# در د��غ ا س�ن ��
�د در `�ر و #ح�&7 ا��!�د� �� �>
در �&M&  �� ? 5 . آ��� ��دم، از ;�@ و 

ا�� ��د . ورز � �� � آ� از ��J و آ��M&  Y ا�س�ك  �A ��  ا���ص� دی��

�5 آ�ر ?�� �  &س,، . آ�� �ن ��دم و"�د P&�ا ���WA6 آ��A در �&�[ W&A6#

از ای5 "��, آ� یQ . #� ا�, و ا"�ا. W&A6# ^��ی5 ��ر از ا[ W&A6# د��ار
��د .  !� ��د �WA6 )�در ا�, آ� یA� Q:<�� را �� #T&&� ��ه&, �+2�ر ��زد

�A  ت �ح&ط�&I��� و ,J&29 .ه��z @ا��; '��# WA6� د�او �ح&ط را . �
�د �a&' و ?��� �� �� .�>
ا. از  او�, آ� یQ ��ح:�. ��زد ���I&�ت 

�9ف �J�دت  ا���2�ل �=�ی, 
����د�، و یQ )�م �=� را �� �J�دت را ��
  . آ�� را � و ره�2. �� ��

?هM� 5رگ ای�ان، ^� ���اه�� و ^�  ط. ح�ل از �L:a دور  =�یW ا. ;:�
�ان ر��W ��ه  ��اه��، ��ی� از هA&5 ه!,�5 ای5 
<� را در . ���� ;2�ر آ��

�اهW دا�, #� �W�&2 ^� و), ��د"� �A:<, را ���ازن �د را�3  �:&��
� را در هA&5 در�&#���>R آ�د، و `�ش Wاه��اهW  ه�. وح=,  5&�9 M&

  . داد
  
ای5 ?��د. در درة ;A&�� وا)' ��� و . ��f و S�P&5. دو )سA, ا�,” ?��د ;2�س”

��در دا��� ����@ . �. �:��، �� �� ح6�ر ��?ن اح�9� دار �ه از ه� �9ف آ
ر�� آ� ��J:7 �� ی<� از   A; ، �� �V�رت �!&� و �!6:� ��”?��د ;2�س”

�ا &5 ��اد آ�ه� ا�, .  
و�R ای5 ���، . ��د از ای5 )سA; W�رت �س&�ر دی�� ��” ��اد آ��”در درة 

�ح@ #B)� ” ?��د ;2�س”وا�a� �ح:� آ� ����"�د� دارد، ��A�ز ا�,، درة  ��



و ��م ” 
&�وزآ��”�9ف  ، دی�O ��”��ز �ران”"� L  ی<� ��. را� ��W ا�, ��
��  �:�ادآ��”�A, دا� ”�� ��A� د�ایA; 5�رت �� ه� �� )Ja� را� . �

اfی�م  از )�یW. �=�ف ا�,، و در ��f. ):� آ�� �� یJa( Q� ا�� �2�ه, دارد
�ر ���![ی5 �حV�� �a�  5ای ,&Aد� ا�,اه�ا��ح<���#� در ای5 �ح@ . :� �

�د�� ���ی� . ][ا�, را �� ا�&�ر ? �� ��” ��ز �ران”ا � آ� آ��Bً "�دة  ��[
�د� ا�,� ��A; Lو از �=�`@ و ���ص �ای� زی�د. دا���
 �a�  5راه�ار. ای .  

ی�د]�ر ;A:+�ت را�، آ� در ای5  ، ���. آ�^<� ا�, ��”?��د ;2�س”در آ��ر "�دة 
�ل #سa&ح "�د� ��د��ح@ T=� ,��  �yد^�ر ح�د �ا �، و ��ل ][��
��6ف  #!6&@ ? <� ��روت زی�د. در آ��ر را� ا 2�ر ��د� آ� ه�O�م MRوم ��. ا � ���

���� k�� و ���د�. �<�
�5 آ� �Rا�اح�&��9  ا �، �� ا���ص� آ� در ح
���>

�� و  #A�م �&=�. ا � آ�د�، ?#O&� Y�ر را در ?ن ا�[ Y#? �ه� �ه�.  

&:� از . ا �  !� �+�وح ��� 13 !� ����ل و  ه!,. ا�9اف را وی�ان آ�د� ا�,
�&�Y#? W  دو�&5 د
J� ا�, آ� در ای5 را� ��. ��&�ن ای&I( 5� ����e ��م

  . �&O�ر ^� #:!�ت و س�را#� را وارد ���� ا�,
���9. ام وا)' ���” ��ادآ��”در ا���ا.  �ح&�  �V  �� م ه�. ;+&�2 از

ه�Aاه�ن را ��ص آ�دم آ� . �&@ دارم )�ر. #��� ���W و 
<� آ�W. ][رد ��
ه�.  A<&5  وJR&�� آ� �� صح2,. ��و � )�ر. ا���اح, آ�د�، ص�ف ^�.  A�ی��

�د ��9 ��ا �ح!�ظ آ�د، از ���6 ه�Aاه�ن ا��!�د� آ�د�، او هW ر
, در 
  . ا�9اف "�د� ]�دش  A�ی�

�ادآ��” �ح&� "� L  ��. ام #��� ایس��د�� ”�� ��O  ی� ?ن]jRد �z��� و Wآ� .
”��و59  ��. ای�+� را از صL:( W&A دو�, دارم. ا�Rأس �5 ا�, �س�ط” ��ادآ

Wد �+[و���د را ��. وزد و د��غ   س&�A آ� از "� � �� f�� L�W���P . و59 
�� 5&[?�a; م ��ا��A(B; ی��A  .��  و ذرات ,ای5 آ�� و ��k و "�O@ و در
�آ� آ� ص!ح� ”��#�ی5، و  #�ی5، حس�س ده�، ص�A&A را #=<&@ ��” ��ادآ

�� W&:د را #س� L:( ی5 "[��ت روح و�#�ym� Wی�A  .  
��9� �^ �� 5� W=^ .�][ر �، و ��#<�یW  ه�. ����� آ� اRس�;� از ":

�� W�د را در ����@ ? ��  Wی�A  . 5� د�^� ی�د]�ره�. ;MیM. آ� اfن ��و"
 B&ا���ر ��&�  . ]&�م �9ف ? �� �Pواز �� ی�
��، و �� ا

ه�. ��درا � آ� �� �� روح در ?`�ش  �ازش #� �Pود�  ا. �ح2,! ا. ��� ��در.
و), از ا J<�س و"�د #�  ا. ی�د]�ر ا�&� و ?رزو آ� ص!ح� و"�دم، ه&g! ام ���

�رج  &س, !��  �Jا�� �# L:( .�!و ص �� �+[و�W، و ه��ز از �+�;, روح ## ,
  . آ�W و ا���Aاد ��



� �Bم ��# �� ,�a:� ,�# از�
�  ه�. #�ج ��ور. ای�ان �� از آ���O. دهW از #
�� W&VJ# Wد ��. آ���ر و ر��دت و TR, ;�@  ا. و"�# �A:آ �و �� ��. آ @w�
�د و درای, ��� ���!� �ه�V�&� .�A&�. آ� �+�;, و ;Mت  !س  ا. ��! و"�د #

R ه� �دا س��، و از #:�&5  حV�، درس اوR&5 و ?�ی5 ��را در �9 ه�)�م و #:
د)&�� و  ��  �V  <�د.، و د)&��  د��غ �5 از هA�ن ��و 9!�R&,، ص�ف ?ن ��

 ,;�� �� �� ,;�� ��ه��ز آ:A�ت �:<�#� ! P&�و. از ?ن، �+2�ر و ����دم ��
� روحW را . ا �از ا�, #� در ]�ش �J�� 5<س و �9&5# � �A�? ات�ه��ز اص

�ا �� �� Yم را ?رای�&A� ح�R ده� زد و .  
�ی�+O�" ر، �+�;, و ح���ه�. #� ه�]M از  �Vم  ;AV, ���م، ��� ,، #�

�A  ش�
�ا� � �����P را 
�ط از ر
��ر و آ�دار و �<��ت #�  درس و59. �
W��
<� و ��زو. #�ا �. #� #<�ار آ�دم. ?� �yط از ا�
. درس #��ر و �+�;, را 

�د #<&� آ�د�، و دار. ���&�W آ ه��ز #� را ���ح�9�  � �� ��زو. ��ص 
”���ادآ� ”�� �S���!A>5  حAاد� را از دو�, و د�� ��س )2&:� و Sآ��، ر

�&�W آ� در ����@ ا)��ار #� ��#<�یW و #س:&Y&P W ?ورد�، و از اآ��&,  دارم ��
  . آ��� #� دار � آسL اح��ام ��

�ك ”���ادآ� ”�A   �# �#�>:� �V�� � ا��ا ' . را از  �P�  5� �Vی� آ��#�

�ا��ش ��ز � �9 �5�از . �J&29 )�در  &س��� آ� �&A�. ز �� و `&�ر #�ا از 

�، ری�ح&5 ���ر. ^�در  رب# Yا. ?��ی�� �O� زد��ع  س&W و ��د ?رزو���م آ�  �Rا
�# �9�  . ]@ ����  <=�� ��O ��ا.  �ازش #� و #س:&, 

. ا
<�ر #��, �Jـ� ��دارد، �B#�دیـ� ��ی�ن �� 5 ��و59 #ـ� ای�ان، ه�)��� آ� از ای
ه�اصBح� آ� در ایـA� 5:<, ?`�ز ��د، ����ط �� دروس ا��ـ�ا�S و #:�&��ت 

,���a. ��ا. و59 #�  &س,. اوR&ـ� # �Oدیـ �د� و ?رام ��ش آ��? .
�د را دو��ر� از ��ز�&�� آ� هA&=� آ��م �&�ان و ��� دR&�ان ��د�، ز �]� � 

 ��,
�اه� ]� .�� ,
�اه� ر?ن راه� آ� �ا ?ن را Pس��ی��، و ا
<�ر #� ?ن  
Y&P . �&�� آ�د� ا�, را�اه� �� ��?ن �9ی�� آ� روح �=�ی, و  ه�ای, 

ا س� &, و #�R�J و ار#��ء در][ر]�� ?ن  =س��، و د�, #�Aن و #<��@ �� 
���� ا�,�P�� و. ?ن�&P .  

�. آ� ه&g ا�&�. ��ون   !�دا. ��� �Pر. و ی�د]�ر 
�� �P[ی� و" �y .ا�ا. 
�ر و ��وز  &س,�z @��( �� را ! و"�د ## .�A&� د�, روز]�ر زی�رت �س آ�ا
س

�VحR �
, و ا)��ار #�a; �در ��ی �آ�د، و �+�ل  �اد آ xاز �5 دری  ،Wا. �&���ی
Wو از #2س Wی�A  ت�آ�ش ا��وز و"�د دا��� . ه�. "� �jور #� آسL �س�ت و )

�ر #� ورق ��” ��ز �ران”�^� و در دی2Iاول را �� ح �ار   !زدم ص!حMس و ه�ا
س



  ! ا
س�س
  

ا. )Ja� ;2&� و �&M   !ا. ��)� ا�Bف و ا"�اد و  &�آ�ن �5! ”��ادآ��”ا. �ك 
ا. ?را�M&=P!   ��O.  &�زد و ;�M&�?�2. آ� ��=, ��ی5 در ����@ #� ��ا. �5 ��

W� g&ز ه�� را  ��ا�&�� ا�,���ر � �+�;�ن و دR&�ان آ� ه�# ��&� � �O& !
ا�Rأس ;MیM. آ� در �9 هMاران ��ل و ص�ه�  �I, و "�Y2،  ا. �س�ط

ا. آ�  �&��  ��ح�م  �ا��، و ه��ز ا"�ز� و ر6,  �اد� هA&=� د�, رد ��
� z�ه� ]�دد آ�^<��ی5 #+�وز. از �9ف �&O �O�ن و ا)�ام �ر"� ��# L �" !  

�ن ��ا. �ك �� ا
���ر   !ر� ح�&�� ای�ا &, و )��&,ا. ]��ا! ?fیY ا. ��� 
�A  ��J� �ده�، و اR!�ظ  آ� ا��Mاج �� �&O �O�ن ه��ز در )���س و"�د #

�رج ��د� ا�, �� �
<�. از دی�ان ��=nت # ��#�  ! #�26J و آ
 ��د.، ای�Q در ����@ #� ��� ��&ا. �ك P�ك ای�ا &, آ� ��ا. یQ روز �J&�� ذ

� را از صW&A "�ن دو�, . �9ف #� �+[و�W ��. آ�O W�� ��#�ا  . ام ایس��د�#
و"�دم از و"�د #� ;+&5 ]=��، و ذرات و"�دم از ذرات و"�د #� . دارم ��

����. #=<&@ ی�
�� ا�,�� �
W از #�aJ� �# L �" �� ای�ا &, . ام، و L:( �#
.�� ا�� �� #� �Bم، و �ك P�ك # #� ��. هس�� و ��ی� �حس�د �Bد وا)' �

�#&�. ^=W �:&, و ای�ا &, ��د# !  
�9ف �5  ه�Aاه�ن آW و �&Y از ص�ف ^�. 
�ا`, ح�ص@ آ�د�، دار � ��

�م ��  &W. ?ی�� ��:J� ،#[آ� داد �س آ��&�&Sر �م ا�,  از )�ار. آ�A# ,;��
�د را �� W=^ �رج  <�د� آ�  . ام یa�  Q� دو��، و ه&g ا aJ�ف و #A�ی:� �� 

;��ی� و &�fت �5  او ��. ��ا در ای5 ��)' ا���2�ط آ�د� ��د �=�راR&� ��3 ا
<�ر
، )در ��)' آ�د#�(” #��ان” �&=�� از ��ی�ی5 ?����,، زی�ا از ��و ورود �5 ��

  . رS&س آ��&�� �5 و ���6. ا�Bغ اوا�� �5 ��د� ا�,
  

ه�. ذ`�ل هW آ� در آ�A  دود آ�ر�.  =&L "�د� #��ی2ً� از ح� ا;��ال �رج ا�,
���د و  &Mد، �� �� ?�&��� �� از ��زا �ن در��ن، ��ا. #�&� ذ`�ل ���� آ�

ط ?�� Qی �� W&��# �&!� �� در و�ط �O آ�� ر .  
�� 'a( � �&R�ا�f ر�آ���؟ ذ`�ل  ��ا. ^� ای5 در��ن ;W&V را ای9 5

�ب ���اه��؟ �س&�ر !  ,آ���؟  ا. `�س  �A ه�  ��ل #�ز� ^�ا �+�. ای5 در
یA� L&#�  Q<5 ا�, #A�م "�O@ ای5 ح�ود از �&5 ��ود، و #�2ی@ ��د ���� ای5 #

�ك �Ja(!   ��� در ای5 ح�ود ?�<�ر Bً��آ @O�" لBحAر ا��y? و WSB; �> ��^
  . ا�,



@O�" 5ای �O�  �(ه�7 �:J�� �آ �#�Ja( 5 ا�, `&� از&J� ص�ح2�ن( ,Rل دو�� ،
�&ای5  ًا در ای�ان  2�د� آ� ��و �A:<,  &س,؟ &�، اصBً دوR, و �A:<�� ا

� � ��! آ:&�ت و "SM&�ت د), آ��O^ fل  وا�Aو�� �� آ�
�� آ� ه� ذ`�ل 
�ر �� ;��ان ذ`�ل ?#Y زد�، �� 5Ay ��س ��  ��aرا ای� ,>:A� �&R�� ،�Sوا�P

�د �!�و��؟ ا`:L ای5 در����S را آ� ای5 9�ر fا��R&� � ذ`�ل ��آ���،   !' 

W�� @6 از Mا � �A:<�� را #=<&@ ه�. ص���J ا�,،  ^�ب Qی �� ? ,A&( و

�اه� داد .Wی�A�� ���ا� �>
  . ��ی� در ای5 ��ب 
��&��  "�� ��AV; @O�R�# ”�”در ح�ود P ,�د ]�
��، و آ�ه�� �<:� از در

�د �� .,�د� ���، و آ�ه��. ���و�9  از دا�5 آ�� #� ):�، در# �Oه� �� ی<�ی
آ�د� ��د �، ^�� <� ه�در��، ��]� از ?ن آ�� در�� ;W&V �2&�  را، ��

�"�� ا�,. �� �حس�ب ��# LR�" و L&+; ة�V�� �ً��&م . ح��A# ,J&29
�د را در  ���� �د، ” ��ز �ران”)�یح� و ه�ش �<�ر ��د�، و از eaR و ذوق 

  . ا. را هW `!:,  <�د� ا�, ح�� د)&��
@O�" 5�  .�ی��”و ” ه��و���ن”ه�
ام، و ��ح ?ن را  را  �ی��” ����79 ح�ر”و ” ?

�ا �� 
�ط در آ��ب�یس”، ��6�صً� ”اروP�”ه�.  ا�� )سO�" ,A@. ام ه� �” �# ،
�]�اف و آ�رت# �A�&� در �س��ل ? +� آP �� ه� دی�� �A  ر��د، 6#�  �� �� Wآ�

@O�"  .�ی' و ����ر �����” ��ز �ران”ه�� .  
�� ��آ�W را"' ��  6#�ر ��. رود �Mد و Y&P � را� در ای5  ��ط از دا��� آ

�ش )�یL  از �9
� آ��. ا���اد را� در ایa�  5� ��ی� #+�ی�  �V آ�دP @O�" .�ه
هMار ذرع ��f ر
��، و از �9
� درة ;A&7 و ��ا�&L دویس, ذرع 
�ود ?���،  ��

�و��ن و ��رg&P در )�J ?ن "�ی�ن دارد � �  . و رود
ا � و  از دا�5 آ�� #�ا�&��. ا�, ���را� �w@ آ����A. در ای5 
�ص:� آ=&�� 

ه�. �س&�ر دارد آ� ��ا.  ا �، وg&P �R و W �9ف O#�P�� رود� � ا
Mود� ��
�a  &س, �� @&2��رو �، ا#��2&@  ��” ��ز �ران” آ� ��” #��ان”��6�صً� از . ا#

� �، �<:� �س�nص@  )�ا
@ آ� �6�دف �� ا#��2&@ ��. رود هA� "� ��ازی� ���
  . �� �� ن ��و ��]�دا

��=  ���? @&2����IJ از ? �� آ� �� . ا � ه��ز ^��رP�ی�ن ای5 ح�ود �� ص�ا. ا#
وW را� �� ص�ا. ��ق ا#��2&@ رم  آ���، در g&P ای5 ��آL ?#=&5 #6�دف ��

ا]� . رو � �9ف آ�� و ی� �� "� L رود� � �� آ�د�، ��  ��ی, ه�ل و ه�اس ��
?ی�، و ی� ح&�ا �ت #:A;  e@ �� � ��اح�&��9 ��د، ی� �6�د� ����6 ��

�� � �� .���د را �� آ��ر.  در ا`:L  ��ط هW ]�یM]�ه�  س� @
ا � آ� )�ا
��=>� .  



g&P ،ای5 را� �Oب دی�ه�. &:� #�� ا�,، آ�  ه�. �س&�ر و ��ا�&L از ;&
�� ��� ا�,�� ����د �9ق �Jط و ص��R� ه2AJ� انM&� از Y&� . �Oدی

@&�  .�J�� .�اه� ]&�ه�ا�, آ� ح�Aً� در ز�س��ن )س��A از را� را 
  . �س,

�� BًJ
 ��2R2ـ�ی� ][ا�, ا  ���#Aـ�م ��6�د �5 ای5 �ـ�د� . ای5 را�، ا�W را� �
 �ً�R�+; �” ��ز �ران”آ�ر ��ز ����” #��ان” ���jس �� . وص@ ��د، و را� ;2

�، و ���� )�ر. ��ی� و�J, ی�� ?ه5 دارم، "�د� �� &�f#� آ� در ��رد را�
�د  حس��� ��"�;A@ ?ی� آ� ����J �� �6 هW ��ا. )�ا
@ و �س�
�ی5 �

ح�ل  ا. آ� ��� ا�2R� ر
' ای5  �ا)ص #� �� �� و��S@ ح���� و �� ;+:�.  2���
�A  5>A� د��A  5 "�د��  . ا � ���، و �����&f �J� 5زم در ��

دا � آ�  ���، ��آس� آ� )2@ از ای+�د ای5 را�، از ای5  �اح� ;2�ر آ�د� �
 ��&� 5�
ا.  2�د�، و ا]� ��ا)2,  و ]�ی2�ن "�O@ آ�ر ��@ و ��د�” ا�2Rز”�<�

�A  �Ja( ا#� و��د  دا�AS ��ص �5  2�د، و #��ی� و #=�ی7 �� Bًآ�دم، اص
�A�ن را�  �A �����&5 ا)�ام ����  �R�ا�� �ح Qرا ی @A; آ�د �، و

  . دا س��� ��
”@P �&!� ” 7��� .��:P در ;�� ���از �و  ای5 را� ا�, آ ��� ��;2�س ��

ا]� ^� )��@ �BحV�  &س,، و�R �� ����� آ� ا&�ًا از �9ف . دو ^=A� دارد

BًJ ی<� از W�� .��:P ای5 را� ��Aد� �� ادارة �9ق �� ،���? @A; د�� .  

�� Wر�&�ی  �” زی�?ب”. ”زی�?ب”)�ی�س2, �   �A�� �a�  ،ی� )�اء ;�ض را���
  . ا�,” ��ادآ��”ی�ا #:�Oا
�� � دارد، و در وا)' ��آM ز. ا�,

�اهL� W را در ? +� �W �A، را� ^��ان ����  ، آ� ��”�&�]��”#� ” زی�?ب”از 
در ای5 . ، آ� �����Sf ��, ?ن ه��ز ��)� ا�,”آB �&�ن” �ارد ��O در 

�د را z�ه� �� �O�=( و ,AV; ,ی��  @O�" ،,Aآ�� )س .  
 20و  15ه� `�2Rً� از  در,. ای5 ���<�ه�  2�د� ا�, �� ح�ل �� ه&a�  g� را� #�

?ب . ا � هW آ�د�، ��ی� ���AV ��ز�&5 ا
<��� #A�م �� ��. آ��� ذرع #+�وز ��
5&S�P س, ذرع&� Wه � ���)� در��� . رود `�د و �� #�، ���<�� #A�م �� رود

���&�� ��� ا�,، و ��P �M��S آ� ه ا`:L در ی2R Q�س ��&�A از 
ا �، از ��� ه�ا و آ�wت ر9��,  �<س�� و �� رو. در, دی�O #<&� آ�د�

  . ا � �+�دًا روS&�� و ��گ #�ز� داد�
@O�"  .�ز �ران”ه��” ,A)س �ص� ،”��” �ح�Mر”، �� #A�م  �اح� ”��ادآ

):' و )�n��  �� ? 'A!� � #� ? +� آ� اه��R د����� دار �، ��. #�"&ح دار �
�"�  �P�Aدا��، و د# Wد ر `�س  ��ل ه�=  Wل ]�ا �2� آ�  . آ��� آ� ای5 �ح6



آ���، ا��  �A�ر `�س ا�+�ر �� در �QR�A دی�O، �� هMار زحA, و ���رج ��
@O�" 5��د، ��ی<�ی�O ��2, و P&=� �� اه��R ای�ان، در ��ا �ا. ]&� � ه�. 

 ,J"از ��ا �J� ،زمf W&:J# ر و��ا�S ”#��ان”ا�2R� در ای5 ��رد د��
، �� وزارت 
�اهW داد ���; .  
در ":O� آ�^<�، �ح6�ر از ” �&�]��”. ر�&�یW” �&�]��” ح�ا�T� �Rب ��

�ش وا)' ا�,P @O�" ��#�� � و ^�� � � از  � در  حA�م و )���. آ�ه��. آ
P@ و حA�م، �� ا9�ق از  رو. #j� آ�#�ه� آ� �=�ف ا�, ��. ? +� دی�� ��
���. ا9�)�� ��� �<�. ��ص. ا � ^�ب ��:�P در ،�O:" 5م ای�A#�� ف�=� �S�!

  . ا � ��Mل ��ا ا�=L در ای5 ا9�)�� )�ار داد�. ��� ا�,
�]��� ا�, و  ه�ا رو ��. ه�. د� �Pاآ��� �� � � � و � � ه�Aاه�ن، در )�

�6R� ا�, و زرا;, �� v ” �&�]��”. ^��ی5 در"� ��  ��ط ;�ض را� #!�وت دارد
�ادآ��”س��ن آ�ه. ?ن ��  &س,�”�R�2 د �3 ?ن �9ف  ، آ��
 Qاش #� ی

  رود، #� �<:� در ?ن  آ=&�� ���، #�ری+ً� رو �� آ�#�ه� ��” �&�]��”
�� �  . ]�دد  �a� �ح

و ” ��ادآ��”از ح&� ?ب و ه�ا و "�O@ و ار#!�ع و `&��، ��زخ �&5 ” �&�]��”
 �O:"”از ای5. ا�,” ��ز �ران �ار � "� ��Aل، ز�&5 ه�A� �9ف Qح:� �� ی�


��3 و  &W #� د� M �Pد�  #���J� L&�� ��وع �� Q;�ض ?ن از ی �د آ��

��3 ا�Bف دارد .  

#�  #� و ز�&P 5س, �� �9ف �A�ل ه�)�ر Y&P ��ویW، ه�ا ��9�ب” �&�]��”از 
  . ]�دد ��

�� L=ا� ,�]O  ش��ا�O�� . �5 و ه�Aاه�ن �5 �� ? <� ��J آ�د� ��د � 
 �راح�� ��Mل و 
<�ه�. دور . ه[ا  �راح, ��د L ��ه��، �'���AV ��ا. �5 #�#&

�ل دا��� ��د آ� #��ی2ً� دو L� �:y را �&�ار �� ��  و دراز ^��ن ��ا ��T=� د�
Wا���� Wا س���دم و  �� .���PوP�ی�، #�"&ح  ه�. �� � � و � � ه�Aاه�ن در )�

�ا��� و �&�ار ��=&����  Bًرا اص L� �د � آ�  . داد� �
P ح ���، و���
آ� از #A�م ��اح@ #�Aن ” ��ز �را �”�وا�ح ا�, راه� آ� #�ز� ا

� � �A<5 ا�, آ� ��ا. �5 و ه�Aاه�ن #�n&5 ?��یA  Y�ی�؟ O^ ،�� �� دور
ه� دور  ��د، زن و ��د ده<�� ای5 ح�ا�R وارد �� ه��ز یQ د��O�� ا#��2&@ آ� ��

���، و در ا�9اف ای5 ��آ�ب، آ ?ن  O�� �� ?ن "A' ���، و �� ص�رت ا��J+�ب ��
ا���ً� . آ��� آ� ح�&��ً� ��&� � و  ����� ا�, ه��S �� هW �� صح2,

�رد ��، ��ا. اه��R ای5 ح�ود #�ز]� ��6�ص� 2R�س �� و �9ز را� ر
�5 و ��

�� در �� را� �� دارد، و ز �� �\��[ @T� د را� =&��� آ� از #A���.  ه�. 



A  2&@ و ح�آ, ?ن �ح�وم��یQ  )�ر آ� ی<� از ه�Aاه�ن، #�"� �� هA&5. � ��ا#
����ً�، و هA&5 آ��، ز �� و �\� � � �� آ:2� و )�A; از  ه�. د� �IJ� ر�9

� ��د را در �رًا 
�ار آ�د� و 
.  A�ی�� ا. ��P�ن �� ه�. د� و ی� ]��� ��ده�، 
�� �> ? �� �� ��V��� �&` د�"�� Qرد آ�د� ی�  . ا � ا. ��

P�ی�ن ;A�ل دوR,، و ورود ی<�!� 
�اش ح<��, در یQ ����ن،  �� W:z و "�ر
^��ن ه�ل و ه�ا�� در ):�ب ای5 �&\�ر]�ن #�R&� آ�د�، آ� ا���ً� هA� از 

6#�ر ^j�ول و `�رت، 
<� دی�O. در  M" و ،Yح��&A�. ی<�!� `&� �ح:� ��
�A  خ�از ا�, ���ات در. ه��, ا#!�)ً� ح7 هW �� ای5 �&\�ر�. آ�� د��غ ? �� ر�

� ;�دت آ� �A:<, �� ای5 ا�:�ب ادار� ���، و اه�M" M&  �R �� ای5 :7 و 
��
�O  � ا .  
 Wة آ��@ ”��ز �ران”ح�آ�در��ر و  ، ��)A# @w� ،)�=>=&P�م ح<�م ای�ان، #� ر�

�A  در��ری�ن �� Bًداد، اص �A  ب�6�� ,���ریM" 5ء  &M #� . ]�دی� ح<���
�� �=>=&P �A  Wداد �،  ح�آ�� ,���ری,   =&5 ای5 )�اء و )26�ت و ح<�n� �ه

�A  ���
��ا�� ?ن را از ای5 ��دم و ای5  داد � آ� د� ه� را �� ا�2R� ?ن P&=<=�. ی�
� �&O� ا�در ای5 ص�رت دیA6; �O, و  ���س و ���R ��ا. ر;&, . ���]�ن 

�A  �(�� � �� .ن �5 دارمfا �ل و ه�ا�� ا�, آ�  �&+� ?ن ا;A�ل، هA&5 ه
  .  A�یW در ^��ة ای5 �&��ای�ن ;�ر و ��ه��، #A��� و �=�ه�� ��

�� �J� �^5 ه��  ,>:A� 5ای ,��آ�W از ]Mار��ت ���7 ای�ان، و روی� ح<
�یسW، ��ز در ه� )��� آ� �����  .M&^ و Wددار. آ��دارم، #�ynا#� ��ا. �5  

اص@ )I�ی� و �9ف  ا�&�ر �� ?ی� آ� ��  �Vم �� ��د و �=�ه�ا#� �� ح�ص@ ��
�ف ��aJ� �ی�I( �=دم ری�[ .  

�ل 
�ار هس���، `�2Rً�  ای5 زن و ��د. آ� در #6�دف ��T=� �:ح� �&` �!  Qی
�ق ای5 و�J&,، ������ دی�O. هW ��. ا � ;�ر و �R, و ��ه��
6#�ر ? ��  ?ی� ��

دی�O ! ?ی�؟ ای��� دی�O دارا. ^&M.  &س��� آ� #�س و وح=, دا��� ����� ��
  #����؟  �� از ^�

�A:<�� آ� #A�م ای�fت و وfی�ت ?ن، از رو. آ���\� ��6�ص، و 2y, و �2ط 
�� ،5&J� م�:J� .�در��ری� ��; Qی �� ��
�و 5&J� ح�ل و ا���ص�Rا  ،��

P&�ا�, آ� و�J&, اه��R ��ی� هA&5 ���� آ� 
BًJ در !) ? �W ��ا. ی<س�ل(
<�!� ص�حL و"�ان در #A�م ?ی� ی! ����@ ��;� و ���V �5 ][ارد� ��� ا�,

2'  9�ل و ;�ض ایA� 5:<, و"�د  �ا��� آ� ا)Bً ��ح ح�ل ای5 ��دم را ���� Qی
�ال `�ی�2 ا�,X� ،� ���� �S�=�� و �ح6@ ! و �ر��� �� �در��ر. آ

�� ��Aای5  د� �Aه ��2Rا  <���، ا�&P د�
�W و" M&^ ا���ص �آ�د، ��ا. ? <



������ ��J�� ، و�ای5 ������ ه� را �� دا س� �د� ا�, آ�ه� را #�R&� و  �
�ق  در  �&+� ای5 �&�� آ�ری��، و�J&, را ��. #=�یA  7�ی�
"��S آ=� � � آ� ��
� � ?ن هA&5 ��دم ]���� و ;�ر، هA&� 5&A�ه�. ]�
�� و . #�ص&e ا�,A 

������ 5&Aم ای5 ��دم �&5 را�، و در  �<�ر، و ه�A# در ا �ام �ا�, آ �S�ه
5� W=^ @������ د�  ! آ��� ، ;�ض و"

د�, ��j� 5د� ���، و ای5 ا�, ?ن  ایA� 5:<�� ا�, آ� �� ای5 ص�رت ��
�A:<�� آ� �5 ��ی� در ?ن #T&&� ��ه&, ��هW، و ای��� هس��� ?ن ��د�� آ� 

���� و ا��از `�ور �:�  A�ی��j� تM; 2�سR ی��� .  
آ� د ر;�وق و  ه��S ?ی� �� ای5 و�J&,، �� ای5 روح&� اه��R، �� ای5 ������

�. ��دم ای5 ��ز�&5 ��� ا�,، ��ز  �y ,J&29 آ�د�، و ��ا;6�ب اه��R ر
�د ” �&�]��”��ی� #�)' دا��� ���W آ� در راح, ���ا�W و ?��ی=� را ��ا. 

  ! )�W��� @S؟ �A<5  &س,
�� �� W�![ ��&��س آ&Sم وزراء در  ر�A#”” #��ان�ط ��
ا)��, P=,  ا�Bغ  A�ی� آ� 

وfی�ت، و در  `�2Rً� ��و � ��. ه� و ا�I�. ^�� دا � آ�`[ اآ�!�  <��� ر#�� ��&M وزا
. ��دم را �2&��� و �� ? �� :a� و ?�&Mش آ���. دا:� ای�ان ���ا#�ًا �س�
�ت آ���

�د را )2@ از هA� M&^ �=�����، #� اوا��. آ� �5 �� ,>:A�  �� �� ?  و ،Wده
 �� از رو. ;�@ و اB9ع و ایA�ن و ;�&�� A&A6#�#� آ� ��ی� ا#��ذ ��د، ���ا

�)' ا"�ا �O[ار � ��� . �R�در ����@ �5 و اه ��&R�Xس� �^ �آ ��A�!� �� ? Wه
�رج از د���س ? ��  &س���،  ,>:A� وزراء و ر"�ل �آ ��A�!� �R�اه Wدار �، ه

اB9ع ? ��  و�&W و ��ون وح=, و #�Iع �� و ه� �a:�2 دار �، ��ون #�س
�د �5  ���� ��، �� �ًA&ا�,، �س��]O  �J(صح2, ? �� و �و ا]� آس� �

�اه� آ���ا. در  رS&س آ��&�� را ��ez آ�دم، ا�B`&�. ��ا"J�  A�ی�� و داد
#A�م ای�ان ا �=�ر ��ه�، آ� ه�آس ;��ح��R دارد، �س��&Aً� �� آ��&�� ��ص 

�ر آ�دم آ� ;��ح�ل. �5 �!�����n� را �س آ��&�&Sد ر� �R�را ��ون  ه�. اه
;�ر�&5  ا���w�ء، ��B� �ً6حV� و ��  �V �5 ر�� &��، د���ر "�اب �O&�د و ��

ده�، د
��. ��ز A�ی�  ه� ��ا"J� �� وزرا#�� � ��2R�a را هW آ� ��. ا�Bغ  A�ی�
�اب  A� �، و ��دم "B� �R�ح��; g&اب ����، #� ه�آ� ��6ً� ��ا)L وص�ل "

�رج �� �، و ��ا ,R]� �&( 5از ای �ز�� � آ �# ،��Rر دو��n� g&از ه �آ �� 
  . ح�ف ح7 و حس��� دار �،  2�ی� ������

ا]� ;�&R� ���AV در �A:<, و"�د دا�,، اح�&�ج  2�د آ� در ! ^� ��ی� آ�د
Wی�A  ,Sار آ�`[ )�اMر.، روز. ه��
�[ �A5 ای��A� !�� ,J"س از رP ”ان��# ”

�� .�>
�د آ� ا��رات در #ح, ح�ل ;�R&� آ�د، و را� #�)&7 و # ��ی� A  ح�&7 ��ز



�ن در?ی�، و �+�ر. ا��ر �� �( �V   د، و ه�آس در ح�ود�د�, )� �ن ��jد� �
�A�!� د را� e&:># د� .  

  
*****  

  
 �Rا�. را �یW” ?��د ;:�”�� �9ف ” �&�]��”ص2ح زود Pس از )�ر. ]�دش در ح

. ?ی� �A  Y&P �A#��ی2ً� دیP �Oس, و �:��. ��. را� در �aح د�, ا���اد دارد
�<:� �� )سA, آ�هس��ن . ��د ��وع ��” ��ز �ران”از ای�+�،  �اح� ]��س&� 

�A  'a( Wح هaدر ز�&5 �س @O�" �ف دارد، ا�B��د، 
�ط  آ� �9 آ�دیW ا�
در . ا � ا �، و ز�&5 را ):W و 2�P� و �� v آ���� در �Mارع د��� "�O@ را ��ی��

�ن ا�,، آ� �w@ دی�ار.، )Ja�ت آ=, و زرع ح�ود �Mارع از ���ی�. "�A  @O�ی
  . ��زد را از ی<�ی�O "�ا ��

�ر،  س2, ��” ?��د ;:�”�=� @w� 7��a�  ب�ده�#� آ� دی�� ��دیW، ��� �حس
وا)' ” ��ر
�وش”و ” ��ر.”و ” �&�]��”را�  ایa�  5� آ� در ����. ��د ��

روزه�. ^��ر��2� . ا�,، و ?��د.  س�A�� �ً�2 دارد” ?��د ;:�”]�دی��، ��زار 
�� ���A; د ای�+� ��زار�ی<� از �Bآ&5 ا&�ًا ��A� �� � �!6:� ���][ارد� . �

�اه� آ� ه�^�� #A�م  &س,، وP �Rس از دای� ��ن ��"L ?��یY �س�
�ی5 
�)e  <�دیW، ی<س� �� ” ?��د ;:�”در . ��د#”Bآ&�آ ” M&�:ده�ت ح�ص �:A" از �آ

 ،Wر ]�دی�ی�jای5 ح�ود ا�,، رهس ��=&� e(�زی�ا در ? +� و��S@ ?��یY و #

�اهW ا�, .  


��3 را� ا�,” آ&�آB”#� ” ?��د ;:�”از  �� . Bً2( �Rس,، و&  ���"�د� �
@&2��ه� در آ��ر راه��. رو����S، در  ا�� داد� ��دم آ� ��ا. ه�ای, ا#

زحA, د^�ر  ه�. ���:L6  �  e آ��� آ� ه�Aاه�ن را� را ]W  <��� و �� 
�ص:�
 � �= .'� Wر آ�دی�2; ,Aس, و �:��. . ه[ا را� را �� �����. زحP ق و ?ب وB#��

دو د��O�� . ��د � آ=&� � و �� ه� را �� د�, �� `�2Rً� ا#��2&@. زی�د ا�,
ا#��2&@ در �&5 را� �� �، آ� )�در ��ح�آ, دادن ? ��  =� �، ��+�وز از �� 

9�ل آ=&� #� ای5 �� 
���k را� را �9 آ�د ,;��Wی .  
Qا از ی��ا�� ز�&5، ��ا ' "�O@، ر9��, و ]��� ه  Qق و  یB#�� و �=P ،�9ف

,Aس( �IJ� , �را `&� )��@ #�)e ” ��ر �ران”ه� از �9ف دیA# ،�O�م د�,  ;!
  . آ�� ��

W=^ ا و ?ب و�، "�. ”��ز �ران”ا �از، در ص!ح�ت صح�ا�S  ه�^�� از ح&� ه
�A  دی�� .�&+A# @��( حR د، ا�� از��ظ زرا;, و #+�رت ی<� از ��و���#�ی5 و �



'
��آ, �ك،  Mدی<� . رود �A�ر �� #�ی5 ارا�� ای�ان �� ح�ص:�&M#�ی5 و  �
�� � ��د ا�, دری�، رود"�� �J��  . ه�. )�.، و ��ی� ;�ا�@ #�)� و #

��ی� اه��R . و��S@ صح� ����@ �� ��ا.  ���ز]�ر. ?ب و ;!� , ه�ا ��ی� ��
;+��Rً� �� . یW صح� آ�د آ� ���ا �� �� ای5 ?ب و ه�ا دوام �&�ور �را وادار �� یQ رژ

�� e:# �9ز ز �]� � ای5 ح�ود، ��دم زود � �^��ة ��دم ای�+� از و�&' و  ��. �
�� ��O  م�A# ,(د �� ،eی�� Wآ� .Qی �A  ری� ����  !� راf�� ف از�J� �آ W�&� .

�، #� "��S آ� ا`:L از #�� را� ه� زرد و ���Pد ه� ]�
�� و �<�ر، ر A# k�م ^���
  . ا � ر
�M"�; 5 و  �#�ان

�د� ا�� دادم دوا� �” آ&�آB”در A  دارم . ا � ا. دای� �V  Wه �>^���ی�I� � آ
  . ای�+� �س�زم

ا�Rأس  � � �5، و �س�ط” ��ز �ران”^�� <� در اول ای5 �!� ��� ا��ر� آ�دم، 
�د ��. �5 ا�, �6�� �!&z5 و� �� �آ W دا ; �a�  5ان و ?��د. ای�A

Wی�A  ص�6�� �"�# .  
��ز  =��، و ���L6  �� W ” ��ز �ران”
BًJ آ� "M یQ آ�ر� راه� �&=�� ��ا. 

�)' ای5 صح2,� �ًJ29 و Wی� �9 را� آ��� �  ,�B; ,ه�  &س . �A;�[ا ��2Rا
 �J(��5 آ!�ف ا +�م ?��ل و ?رزوه�. ��ا ��ه�، و د�, #��ی� آA  QA�ی�، �

�اه� رای5  �ح&� ?ور � و  �&� آ� از اآ��ف ;�WR ��ا. درك R[ت ���V ?ن، رو ��
  . ه�  �a� ? �ا �� �!��م آ:A� A"�ل و زی�S�2 ��ادف �2&���

�� ��z )2@ از  �ی�(”Bآ&�آ ”Wد. ر�&�ی��م . ا��وز  ��, ��زار در ای5 د� ����
��زار  ا�, آ� ه� روز. در ی<� از  ��ط، آ�  س�2ً� ��آMی, دا��� ����،

�� @&>=# ���A; د�� .Qدر  روزه�. ی �2��”B”آ&�آ �و روزه�. ^��ر��2 ،
از  ��ط ���:e ا���ص� آ� ا"��س 
�و��� . ]�دد ��زار دای� ��” ?��د ;:�”در 

هA\�&5 �=��ی�ن و #S���A&�ن . آ��� دا��� �����، �� ?ن �ح@ ?ورد� ;��� ��
�د، ا��!�د� از ه��9ف �� ? +� رو.  ��د�، از ا"��س ��زا .��
ر، و ی� از دی�ار ر

�ا�S �س&�ر  
�. آ��� ��
�ع  A�ی=O�� ی� ��ق ;<�ظ ا�, آ�   Qای5 ی �ح�&�Rا
ر��، هW �� ی<�یJ� �O���ت  
�وش �� هW ا"��س ? �� ��. ��ا. اه��R دارد

�� �� �&:�# �Oاز ص��ی' ی<�ی Wی�� آ���، و ه�A  . 5از  ��ط، ای �:&����ً� در 
  . ���، و�R اآ��ن "M در ^��  �a� ��)�  &س, ای� ����زار د

�. د� "�JA آw&�، از زن و ��د و 9!@ ]�د?��� ��د �، ��IJ در :" .�I
در 
�د را ]س��د� و �=��ی�ن از ه� �ر"�  �Jرو. ز�&5 ا"��س �ح:� و ا��

�� �، آ�  !, و )��  ��IJ هW در را� دی�� ��. "� L ? �ا اح�9� آ�د� ��د �
�ی�ار. ��`&��  �� ,J"د ��ا�  . آ�د � ده�ت 



ا&�ًا �� حسL د���ر �5، یQ ��ب . از ده�ت �Mرگ ای5  �ح&� ا�,” آ&�آB”)�ی� 
�رود، )2@ از ص�ف  �ه�ر،  �R.. آ�ر� � 2�P� P�ك آ�� در ? +� دای� ��� ا�,Rا

� �ه�. آ�ر� �، ا 2�ره�،  �ع  ���A�ن، ?fت و ادوات، ���&5. ر
�W �� آ�ر
  . 2�P�M:� ،و��ت و اy�y&� آ�ر� � را #A��� آ�دم

 W:( eد احس�س آ�دم، از ح� وص�R[#� را آ� از دای� ��ن ای�m� 5س� در 
اوR&5 د
J� ا�, آ� د�, #�Aن "�ی�، ص�J, "�ی� و ���&5 در . �رج ا�,

” ��ز �ران”)�یW، ” ��ز �ران”اوR&5 د
J� ا�, آ� . ای5  �ح&� وارد ��� ا�,
، از �� &, "�ی� و #<��@ "�ی� و #<��@ #�ری+� حس5 ا���2�ل دار #�ری3
�د را ��ا.  ��” ��ز �ران”اوR&5 د
J� ا�, آ� . آ�� �� .�a
 V&�، ا���Jاد 


' �=�وع z�ه� ����� L:" . ��زد �ا�, آ �J
” اروP�”��زار ” ��ز �ران”اوR&5 د

�� و ���[ �V  ��2 از  و د &� را درw� ر�y? و WSB; اه���د در ;�ص� ]&�� 

  . ا��از  A�ی�
� در ?ن A&R ل و�T#�P و v اوا � از  �ر�
��غ و�&�J آ� ا&�ًا اح�اث آ�د�، و  ��ل 

ه�. ���2� آ� در ا�9اف "�. ?ب   �. `�س آ�د� ��د �، آ���V  Bً ��ا ":L آ�د
� آ�د�A  �� L+J# ا�2�ب �در" Qا �، #� ی . Wار�، آ�2� �� ای�a( 5 و )��� � 

ه� #�#&L ��ه��، زی�ا  ه�. ^�در را از ای�I��� �  5 ا�, دی�ك. ��د � ��دی�
�اه� دا�, �ASدن �<س���  &س,، و دوام دا�. از ح&� ص:L و ��, �

�  2�#�ت، ��R از ح&�ت و ;+L ” ��ز �ران”ح�&��ً� ا���Jاد ارا�� A  .ا��

Bح�� را د.  &س, '
ر  �V ا���ص� آ� ذوق 
Bح, دار � و ���اه�� ���

�ا �� ز�&�� #حA  @&6�ی��  �A” ��ز �ران”�O&� �، ���� از ارا�� # .  
,6�ص� دارد ���Vة در�� eaR ،�&اه� . ه�. ��آ2�ت در ای5  �ح��  �TR�2�

�د ا]� ��IJ از ? �� �  
,ه�. ]�دو. آ�^<� #=2&� آ�&W آ� در  ��ط ی&� �(B� A;@  را �� در

�2&� �� ه&\&Q از  ��ط ” ]�]�ن”و صح�ا.  ه�. 2�P� در ای5 ح�ود ��#�. ?ی� ��
  . ای�ان  &س,

ه��ز ^�. آ�ر. و اهA&, ای5 زرا;, J!���P, ����دم ای5 ح�ود �+��ل ا�,، 
5 6#�ر ��. ا � آ� ای5 �ح6�ل را �<�ر � ��وع آ�د�” fه&+�ن”و #�ز� در �  W&آ�

�ب ا�,” ��ز �ران”آ� ا`:L  ��ط آ� ��ی� د���ر ��هW . ��ا. ^�. آ�ر. 
و"�  آ�W آ� ر
' اح�&�ج اه��R را �� &�ل ��. �JR�a� آ��:� در ای5 ��ب ��A�ی��

�ب، �� �:&�د A  .�^ �&ان از ح�# .  
دا M&^ W. ���� آ� در  �&�W، �=<@ �� ای5 ز�&5 و ا���Jاد. را آ� �5 ��

� �  . ?ن �<�ر �، و ��ون درد�� و در ��ح� آA�ل از ح�ص@ ?ن ���!'  =



. ای5 ا�� ا��T�ل دارد ��” #��ان”وق 
Bح, دارد و در ا�9اف �ای�ر�ن ذ
�=�را&R� Pس از #A���. ای5 ارا�� و �ح6�ل ��e�n ا�, آ� ^�ا 

�د را در ای5 ارا�� �� ” ��ز �ران”#� �� ح�ل راه�  �ا��� #� او ;=� ����ی� 
د او را #=�ی7 آ�دم آ� در ای5 ح�و. ��6ف ر�� ��، و د� ��ا�� ;�ی�ات ��دارد

�د  A�ی�  . ارا�� ���د و ر
' #e�n از 
�ری5 و �س����&5 دوا�S دو��R، آ� از روز اول P�ی� #حB&6ت ? �� �� �n� �ً��&ح�

ه� را ��ا.  ��م وزار#�� � `&� ][ارد� ���، و از ص2ح #� �� رو. ا#<�ء و ا#<�ل ��
�ر ?ن را دا��� �����  )2�ل #����. ا����ام �س�nص@ ��J� �[ی��، ا�A  �آ

ای5 ارا�� آ�د� و ز �]� �  ه� و ;+M و زاری�� #�"� �� در ;�ض ?ن اA�R�س
�� ,�� Wد #=<&@ ��ه��، ه��د آ�د� J!���P, و �س��@ ��ا.   Wا �، ه

�� ,�� �� Wد، و ه� ,>:A� د و59 و� �J��" لBا��ح<�م ا��� .  
�� ����P از آ+�  � �:, ;2�رت از آ&س, و ^&س,؟ ح�&�, �:&, و و59

�ع ���A ا�, آ� ���ات دراز، و در �9 آ�����. ;�ی�� و  �����د؟ ای5 ��
�� اRس�� ���:!�، در ا�9اف ?ن �ح� ���، و ه�آس ;�&�ة ���:!� را"' 

�ع ا�z�ر دا��� ا�, ����ه� ا#ح�د ز��ن و 2R�س را ح�
� ا��س  ��IJ. ا2y�ت �
ا و�&:� ��IJ دی�O وح�ت �[هL و ?S&5 ر. دا س��� )��&, و �:&, ��

�� ,&���ات دی�O.  ا��ح!�ظ �:&, و )m� ت و����� ،�Oدی �IJ� د �، و�A�
  . ?ورد � آ� ای5 �!� ��� �5 ا)�I�. ذآ� ? �� را  �ارد را �=A�ر ��

د�,  �� 29' ر�&�� ��د، و #�"A� ?ن ��” اروP�”در ی<� از آ������S آ� ا&�ًا در 
;�
 A�ی� آ� ��ون  � را )&� ���5 ر�&�، �eRm ^��ر ��ط اص:� و ^�� ��ط 

g&ه ,&��9�ر. آ� fزم ا�,، �س�ح<W و  و), ?ن و"�د ? ��، ا��س �:&, و )
ی<� از ?ن ^��ر ��ط اص:�، هA&5 ارا�� و ز�&5 ا�, . �س���  ��اه� �� �

, آ� ��ی� ?ح�د اه��R را ���� ��A(B; ن? .  
�رد� ��QR، ص�ف ح�ل، از ��jدن ارا�� �� ا. ;:�ای5 یQ .  2�ی� آ�د �V  د�, 

آ�W  هR 5&Aح�ظ، �5 &�ل �� ��. اص:� ا�, آ� هA� "� ��ی� از ?ن P&�و. آ�د
 �AV�� رت�آ� ��ی� �6R+�ت دوR, را  &M �&5 ر;�ی� #�س&A  W�یW، و �� یQ ص

�اه�  واح� ��  �&+� y��, �� ا�� �� 
�وش ? �� ص�در  A�یW، زی�ا در ?ند�, 
��? :  

�اه� �� و ?��د ��اول ? <� ارا�� دای� �د، و A� �ًJ29:<, ?��د �.  
�د  ����P، و �:Mم �� و59 دویW ا���ص و ا
�اد ��&� �� � � O�ه�ار. 

�� � �� .  
�م ا�&� و ا���V�ر و ;�اR,، آ� از ��وط اص:� ز �]� � �=� ا�,، در �



,
�اه� ی� W&AJ# �J��" .  
6�ص� و ���6 �� �V  �> ? 5 در ای�+�، ��ون� � Qی �دا�� ��&J� ,>:A

�ن از رو. اص�ل و آ:&�ت ح�ف ��^ ،W��� �� �+&�  ر�aای� ،W ز  �� �م، آ�&[
�ق، �=<@ ��
�ق و ���یس�ت 
دا W در یA� Q:<�� آ� اص�ل ا���اك  دfی@ 
� &سW ح<�Aوا�S آ��، اص�ل و59Aد و آ�&O� �=در ? +� ری ����P . fًزی�ا او

�A  �(�� و ا�&�. ��ا. ا���ص ،� ��  �A#�2�دن ا�&� در ا س�ن اول ��گ و  
�د، �&Y از یQ د
J� حس آ�د�. ز �]� ا�,ا � آ�  هA� در ��ار ز �]� 

��&�ن یW&  Q #�� آ��� هW  &س,،  ا س�ن  �ا�&�، ح�� ح��� ��P ردن `[ا و�
 Qدآ=� در ی�و 
�ط از را�  ��&�. و ا��aار ا�,، آ� �����ت ا �ح�ر و 

�د 
�د. ?`�ز ��� .y و �&�ع و ;��ر Q:� و ?ب و � �� &ً� ;B)� ��د. از ح&� 
�A  �(�� ا. آس���  ،��V����&` ن و ا#!�)�ت�O �O&� وز�+# '(��� �، آ� در �

�د �����ت Aیf ت�  . آس� �:Mم �� ح!� � � و )
�ق
وا�a�  اJR�د�، �� در ^�&A� ،��>:A� 5<5 ا�, ��� از ��دم در ��ا)' 

�ر دوR, و �n� �> ?�:; ،هس��� ,Rذ دو�اVR�ه� "�ش و  در #ح, �:a� و  !
�� �SB" �� @&>=# ح�&�, �:, را �آ ,>:A� دة�# �Rج ��ه��، و�ده�،  

�د، y��, و P���"� و �5�m و  &:� �=<@ ا�, آ� در ���م و59 ����P
� �A� �(�� ���� .  

�اه� آ W&>د را #ح��ع :9 �J(��د آ� ;�اe9 ز �]� و ح&�ت در  ��د �=� �
���� �"���P د �س��� و�?ن . ا���Bل ا
�اد در ا +�م ?��ل و ?رزوه�. �=�وع 

�د، )ا�2R� از را� �=�وع(��)�J آ� ":�. ?��ل و ?رزو. ا���ص � ��
�[ ،
�د �� هA�ن ��)' ا�, آ� ?ن ;�اe9 و احس���ت "[اب #�2ی@ ���  Qی

و #�R�J و  ��اح@ ی��n آ� در�,  �a� ����M; @ت  !س و ا���Bل و"�د
  . #�)� �A:<�� ا�,

�ط و ��ی� �� �� �A:<, �س�� ا�, ����� �=&Aو  ا���ص، و ا���ص ه �(�#
�� �O� ،اه� آ�د��ر  ��z M&  �R�J# و #�)� و ،�R�J# ح "�د�&aه�. ?��ل و  #س

�9ف ?ن ?ر�� � آ�  ه�. یnس و  ��&�.، و ��ق دادن "��J� �� ?رزو، زدودن �Pد�

�ر آ:� در د
�ع a�,د ا��"�  . �دًا
�د یJ��" Q� و �:�� �س��� و �

�� �� ��z دارد از ,;�� Qی �آ W�&� هس���. ][رد �س� Wاه�ن ه�Aاز . ه
�� W�
�fً  ? �� "�ا ���، رAJ� ا)' ص�ف `[ا��د ��ا. ص�ف  ��ر، در �ا9�ق 

�د را �&�ون ?ورد�، 2R�س راح, ����W، و ای5 ی<� دو��;, را  �2R 5�س P
�د �حس�ب ��"Mو او)�در �5A ��ی� ��:!�ت، یQ دا � . دارم ت ا���اح, 

�د �  )�)�ول هW آ2�ب آ�د�� .Wی�A  ص�ف Wا س��د �ا W ��ز درد]�
�� و ��ا .  �



آ����  MدیQ ص��L&29 . 5� �R د �ان هW ای�+�  &س,.  �راح, آ�د� ا�,
�&�ون ا9�ق  ���JR�a� آ��ب �Pدا�W، و از ?��ن  ��دا��� ��#� ��. ][ارد� ��د �

� ��ددار. آ�دم آ� ه�Aاه�ن  �راح,  = .  

��3 و  &W را� ا�,”��ر
�وش”#� ” آ&�آB”از  Qی ، . � �، آ� از ”#�fر”رود

�ك  ا���ا. ورود ��”���د ” آ&�آB”هA� "� �� �� ه�Aا� ��د، در ” ��ادآ�+�دًا 
در "�ی�ن ” ���=��”�� �9ف ” ��ر
�وش”را  =�ن داد�، و از �&�ن ای5 د� و 

  . ا�,
Wل آ�6
�ان از ?ن ;2�ر آ�د، و�R ه�O�م  ��ران �س��R, �� ه�^�� در #

  . آ�� آ� ][��5 از ?ن `&��A<5 ا�, ��ر �]�، ?ب ^��ن T9&�ن ��
ام، ی<� هP .��� W@  داد�” ��ز �ران”در �5A اوا��. آ� ��ا. ���5 راه��. 

Bً��آ �آ ،� �ر��� ار#2�ط را �س�ح<W  ?ه�&�AVJ� 5 ا�, ��رو. ای5 رود
#�ری+ً� ��� �Mرگ #+�ر#� . ]!��� هW ��” د� ��ر
�وش”را ” ��ر
�وش”. ��زد

�&=�� اهA&, ای5 ��� از حس5 ��)' . ��� ا�,، و �Mاوار L�R د�  &س,
”����=� ” �R�A� در ا���اد �ا�,، آ”Bًا ��ا;�2�ر #+�ر#� ” آ&�آ�&وا)'، و ا

ه�. �Mرگ  ، )��@ ورود آ=��”���ر"M”هw� W@ ای5 ���ر . ?ن ا
Mود� ��� ا�,
�د را #� ��ح@  &س,، و �!�ی5 در �س�
, هMاروP� �6 ذرع ایس��د�، احA�ل 

  . ده�� ه� #ح�ی@ �� ه� و )�ی7 �� آ�"�
ه�Aاه�ن  &�J� ,;�� . Mاز��z �&�ون ?���، در ��غ  �ر v )�ر. ]�دش آ�دم ��

�د آ� . آ�دم ه�. ��!�)� �� ? �� �� صح2,. ?�� �� ���][ L� از ���P
�د ��ا"J, آ�دم ���د، #���  �L. ا9�ق �ل AJ� 7 ;�دت��a� ،ه� را

�� W�&=  .�� ,&R�. ام ?ن ��J�د ��� ای��W از ?ن ;�دا#� ا�, آ� از ��و 9!
�� 5� �&��
�� �&=�� ��;�ت ز �]� � ی�Aروی� �� �S���# رد][ .L�  ه� را

�د #��� زیس, ����ً� در ا9�ق A; آW� .�� �ای5 ا�, آ L+; و  ،�S���# 5ای
Wهس� Wه ,(��� ،��� 5� .� �y ,J&29 ن�روزه� را هW، `&� او)�#� . ^

�د هس�W، و ا���ص�  Mدم ��?ی��، و ی� ���MR @&2وم  آ� در د
�� ادار. 
روم و 
<�  W2:9، ��&� را #���، ا;W از ��� و ی&Bق، را� �� آس� را ��

�� Wآ� .L� �� �ه �aدن ��وص�ا، �� #!<�ات �5  وا���ت J&29, و  2>�
�&=�� از ^��ر ��;,  از ��و "�ا � ��. ��م ��د، و `�2Rً�  �راح, �� ا
Mود� ��

�اب ��J�د  =���ل  2��� و ���ا W ^��ر ��;, ���ا�W، . ام T=� Wا��ا]� ح
س��O ��ا �� '
�اب �J&29 �5 ا�,، و �<:� ر.  A�ی� ای5 ^��ر ��;,، 

�اب  �ارم، و در ورود �� ا�� ای5]��، ��ز  ا���اح, او)�ت �&Y از �� ��;, 
�� L2ً� )�یR�` W&  Wهس� �>
  . ��;, ی� �� ر�' در 



�� ��O  �آ �از �� #� # ،,>:A� 5ت ای�&Jو� �و آ:�  � �SM" �� ،Wآ�
9�ر �� ;A@ ?ی�، و هA&5 اصBح�#� آ� در ه� ر��� و ه� �2J� ��ی� ��  ,&R�Xس�

�د در ���� �"��ا�� آ� # �Aر  ��@ ای���آ�W، ح�&��ً� ]�ه� ��ا ر +
  .  A�ی� ��

)� �� ای5 . هA� M&^ ��ی� در�, ��د. ه&M&^ g در ایA� 5:<, در�,  &س,
�ی�ت و ��دی�ت �اب �J� ح�ظR از �م، و ^��A:<, را ^� از ح&� ;�دات و ر�

�ا��. ا � آ�د� @# Qرا، ��رو. ی �A�� حBاص Qی ,&R�X;���  �5 �س�� �و وی�ا 
��

=�ر . ام ]� �yه� در ا�[ ،�S���# 5&س, و ���5 در ح&  ��ای5 آ�ر �


<� در ح�ل #�آ&�ن ا�, .  
 @S�( ح� و ��. ��ا. ?ن Qان ی��ا�� ی<�، دو، د� و هMار ا�, آ� �� �O�

�� .  
��&�ن را هW �5 ��ی� ��P 2�سR اه� آ�د �9ز�  ا`:L ی�د ��هW؟ ?ی� آس� ��ور 

در ای�م �Bم، آ� روز ر��A و دارا. �Pو]�ام �J&�� ا�,، ا���ص را ه��ز 
&���ن و Pس آ�^� را  �� g&ر در ه��&�W آ� ا 6�
ً� از ح&� 2R�س، ا��ح��ق ;2

ا`:L از وآB. �+:س ��را و وزراء، آ� M[�� �ًJ29ی�]�ن "A�;, .  �ار �
��J ن را �:�  &س���، و �5 در ح&5 ا�&��P 2�سR ز�د �Bم و هس���، ه�

��Mد  �ج داد�، و �J�یL ا �ام ? �� را �� ر�A&, ":س� ��ی� ح�ص:� ��[ �� ?
Wی�A  .  

آ� ��ا. ��آ=� ا 2�ر `:� و #�n&5 ?ذو)� ��� ر
�� ” #��ان”^�� روز )2@ در 
 .��اب و زی��:�ار. و �R .�P, رو. �<�دم، ���6 را دی�م آ� �� 2R�س �

�د  =س��، و ���ل ا�,، و زن و ��د. را آ� از �&O�ر آ=&� ;A�رت T=� ن
�. او ;2�ر ��:�P �� .�&(f ,آ���، ��  ��ی �A  ل�&آ�� آ�   �Oد، و ا��ًا 

6�صً� ز ��، ��ا. ه� 
�د. fزم ا�,�� ،�J��" از . اح��ام �ر ��م آ�2+�
�د ای5 ;��6 ��  . ادب و `&� �ح��م را 2�#�  A�یW ا#��P @&2&�د� ��� و �� د�, 

�د را "�رو آ�د�، دو )�م از اآ�wی, ای5 ��دم ه��ز �&@  �ار � آ� درب ;A�رات 
�R�د دور#� ��=&��� ز��  . ه�. ��Mل 
�ل و `&��، ی<�6و�P+�� ��ل   �V از ادوار ا حa�ط و `:2� ص�فT� ه�. ;�ب و


س�د اBق  =�و A� آ�د�،  ا�, آ� ;�� .B;در ��ح� ا ,>:A� اد�
ا. از ا
� ] و ��در �ح2�ح� ایR]� 5, ا�,، آ� �5 ��ی� ر)��, . ا � �
��?ن ا س و 
�د 
<� آ�W اAR::� را را"' �� �&5 ,>:A� .ر �&��� و ا)�6�د�ح�&��ً� . ا�

��� Wد �5 ه��ن ��ا. [� ��د ?ور �� ]�ه� ای5 ا
<�ر ]� .  
�د ه� ز�&�� را ��. ��د اصBح آ�د هA� M&^ را ��A  حBد اص�� .



� �ا�� . #�ان �<�ر ا �ا, ا. را �� ه� ��mس�. #�ان ای+�د آ�د ا. را �� ه�آ�ر
^� ��ی� آ�د �� ای5 اBق و 
س�د. آ� در ا;A�ق ):L ��دم ری=� دوا &��، و 

�. ��� ا�,؟ ��R&�ن دراز و ���ات  �y ,J&29 �� ? .س@ ��ا  �J� Bًس 
, و #�ز آ�د��# ,>:A� 5ای YJ  .رو �د. ا�, آ�A�� � ل. ا�. ه� #A�م �:

5 ]�
��ر ?ن ذرا#� هس�W آ�  ه�ا �Pاآ��� ح&�#� ? �ا `2�ر آ�د�، ��� ،f�ا � و ح
Wی�A  �"�  . ا]� ���ا W، ��ی� ? �� را از ه�ا ]�
�� و �� #�آ&L �+�د ? �� �[ل #

�ل، و یQ ای����, ?ن ا
<�ر. آ� #A�م ای�م #����S ��ا ��T=� د���;, از  
�اب ��ا هW ا�T�ل آ�د� ا�,   .��;�ت 

  
*****  

  
را آ� ?��� ” ��ر
�وش”ص2ح دو��2�  M& در ای5 )�ی� �� ��، #+�ر و �ح���&5 

W�
#�ویv زرا;, 2�P� و ^�. ص�در آ�د�، و ��J از  د���را#� را"' ��. ��د �، P[ی�
  . دادم” ��ر.”�9ف  ��z ا"�ز� ح�آ, ��
&�ل دا��W آ� در ”Bآ&�آ ”W �A� L� �ا )�6 ��ر �]� دا�. دو���ن ه^ ،,

�د ;A  @A�یW، زی�ا در ص�رت ��ر �]�، ;2�ر از ای5 دو ��  W&A6# �� Wا س��� 
�ب هA��&`  W<5 ��” ?��د ;:�”
��3 را� #� ^ L6  ت  � و��B; �� و ،,=[

�A  �� ر��د، و �+2A  ر�2; �� W& �A� �در ای5 )�ی �#�� Wن . ��ی�Aا از ه]�R
�� ،Wدی�  . �ز]=�&�W” ?��د ;:�” راه� آ� دی�وز ?��� �

ه�. د�،  ":L آ�د، ای5 ��د آ� از #A�م � �  ، ^&M. آ� د), ��ا آ��Bً”آ&�آB”در 
� ��د، 
�ط دو �� #��� آ�^� و درب � ��� M&A# "�رو و �ا. آ � �ا. ��د آ�  

�^��ل ��ز.  ارا��� در ? +� �<�� دا����، و از ا9!�ل د�  &M آ� در آT=� �ه
 Q^��اد� ارا��� را دی�م آ� ��ه�. ��د �، 
�ط د��ه�. آ �ای5 �� ^��ر 

�د را �� � زد�ا���ص� ��د � آ� در ا;6�ر  ه� #A�م، �2&� �� ��&� �\�. ا � 
  . ا � آ�د� ��)2@ #�ری3 ز �]� ��


�ش ?ن  ;Y&P ���2 �� را� )�یW ���” ?��د ;:�”از  k�� ر�y? ز�?ی�، آ� ه�
.  A�ی� ��ا. ;���ی5 
�اهA �� W�ی�ن و در ��)' ��ر �]�  ��ی, زحA, را 

Bً��را� آ �5 او)�ت ��وع �&Aی�� ��ز.  =�� و ��ی� در ه�A  ح ?ن&aس# .  
 � ���]�دان ��ارس ده�ت، آ� ا&�ًا . 
BًJ ��  &س,” رود �&��”P@ رود

�� .��A^�P �� ،��� س&�n#  آ=&��، ��ود eدر آ��ر "�د� ص k ر
�ا � � �� .�Aد��ود ? �� #��ی2ً� �� ه�2  �M� از �R�. ن �R+� ��ز �را �، 

�ی7 آ�دم آ� �� ��ا)2, . ��]�ده� را  �ازش آ�دم=# W5 و ��ی�ه� را ه&A:J�



�د در #��&, ��]�ده� �&!Mای�� .  
]��� ? ��، از ه� ^&M �&=�� ��ا ���yn  ه�. �� ���Vة �ح6:&5 ��ارس، و ^���

�ل �Mرگ ][ارد� ��� آ��، ا�� #�yn. آ� P�ی� ?ن 
�ط �� رو. ��ق و ?� ��
�� هA&5  س@ ا�, آ� ��ی� `�ور �:� و ;�ق و59f�� در  ا�,، و ،����P

  . دی2�^� د
�#� ز �]� ? ��  �Y ���د
�ب حس ��آ�W آ� �� 
BًJ  � وزارت �J�رف داریW و  �  از )&�
� ��]�ده� 

�:; ،L&29 �  و Wداری �وزارت صح& �  ،W:J�  صح� ,Aص )س�6�Rا
  . آ� ��ی� در در"� اول از اهA&, وا)' ��د” ��ز �ران”

 �� ,J"م، ”#��ان”در ��ا�Bص � �&Rر. اح�&�"�ت او��
، هA&5 )�ر آ� از ]�
�دA  ,>:A� �&رف و صح�J� .آ��@ ��ا .�>
از وزارت ;:�م و �J�رف 
BًJ . ��ی� 

�د ا�,"�و�R صح&� ه��ز ی2J� Q� و . یQ ا��B� WسA� و یQ وزار#�� � �
�م  &س, ^�  از وزار#�� � �+�ف دا:� #=<&@ �� ا9�)� را:J� Bًاص �ده�، آ

  . آ��� ]�ی�� و ^� �� ��
�&A�ه�. زرد و �<ـ�ر و ��fریـ��S ای5 ا9!�ل �� ]�ـ��، هA&5 ا�R�!9 آ� ��ی� 

�ر. را ��>
�Rز� در  ?#&� �A:<, را �Mی5 ��ز �، ه� ��ص ص�حL و"�ان و 
�د، ای5  س@ ح�R&� ا;W از ا9!�ل ، ا]� 
”��ز �ران”��ا. . ?ورد ��=  �:"�; �>

  . ?ی�  �V �� آ���، در ��ف ا ��اض �� و ی� ز ���S آ� در ارا�� �A�ل آ�ر ��
�&�ان از زن و ��د ]�د ?��� و  "JA&, آw&�. در ��M2. ��یW” ��ر.”;�6 وارد 

�د �� �V��� .�M2� &�ن� �آ ،����. �&�ان وا)' ا�,، 
�ود ?��م در ;A�رت ح<
  . �Aاه�ن  &M در ���A� ��. ا�9اف وارد ]=���ه
ا�,، آ� در ز��ن )�یW هP W�ی��, ” ��ز �ران”، ��آM �&��� ”��ر.”

  . �9B&5 و ا��ا. �س��@ ای5 ح�ود ��د� ا�,
اصBً رS&س �J�رف ” ��ز �ران”در ای5 ��)'، . و�' �J�رف ای�+� �س&�ر �� ا�,

�ر، #Sn&�: ���ارس دو��R ^��ر ��ب ا�, �� ا���.  �اردP�� ،.�:�P . ب�� Qو ی
�لT=� @&6#ح �ب �B9 ،�A)�ی �ر��� �در � ،�&y� ای5 ��ارس . ا � ا

�م���ن،  �اب ا���&�، �:&A�ن: ا � �� � �&:; .  
�د، ا&�ًا ا
���ح  ای5 ��ارس، ^�� \� از ا���� ��IJ از ? �� هW ا���2�ط ���

][ارد، زی�ا 9�ل دارد #� ���ان ا�W ���، و 
�ط ;��ان ا
���ح ��ب ��ی� رو. ? �� 
اه��R، یQ ���ار از #�س �5، و یQ ���ار ��ا�y . ای��� اB9ق آ�د ��ر�� ��

�د را  #=�ی7 �س��&W و `&��س��&W �5، ح��� ��� � آ� ا9!�ل �
  . ��ر�� �O[ار � ��
�ش �&5  ا;A�ق ):L اوR&�ء ا9!�ل آ� ��ا)� ��د، �� ����ارس �9ز "�ی� 



ه��ز . ?��ز � ? �� �� آ��� آ� در ای5 ��ارس آ!� و ز �)� �� 6#�ر ��  &س���، و
�A  ,د ا��"��اص@ زی�د �
 W:; &5 آ!� و� �آ ��A�

BًJ ا���ا. ا�� .  ��2Rا

دی�.  ��اه� ][�,، آ� ح�&�, ا�� �� هA� . ا�,، و ��ی� �A���ت آ�د
�اه�� �� آ� ��J از ای5، ز �]� � ��ون ��ر�� و #ح6&@، ?�<�ر و �:�!, 

  . ا��. ا�, �ح�ل و �ح�ل و �ح�ل
. و ��ز �را �  &س,” ��ز �ران”����!� � ای5 ��3 ا
<�ر در ای�ان ��ح�6 �� 

” ��ز �ران”، آ� ��آA� M:<, ا�, آ��A از ”#��ان”]�
��ر. ����9 �5 در 
ا�,، ” ��ز �ران”دا س�W، در ای5 �!� ��� آ� ����ط ��  ا]� صBح ��.  &س,
�A�  ب ا. از��&�ا �، و ا��از  ه�. ^�R� I�  ،,”#��ان”]Mار��ت �حBت "�

�د، �=�ه�� ��� ������، آ�  �ر 
<� اآ�wی, 
J:�  ;��ی� ;�A و زی�  
  .  &س,” ��ز �ران”#� از  ، ^��ان �=J='”#��ان”

�د، و ای5 ا
<�ر و اBق یnس=  ��![ .M&^ �R�?ور در  هA�ن ���� آ� از ای5 ��
�د �5 �&�د] L:(� �A� �(�� ر� .  

  
در ز�&5 �سaح� وا)' ��� ا�,، �ح�ط �� "�O@ و ��غ، ه� ” ��ر.”��� 

@O�" ،,;آ�د� ^�� ��ا. زرا 'a( �!:��� ر ?ن در  ه� را در  ��ط�y? 5>&R ،� ا

�ش ا�,، و #� ح�.  ه�. ��� �&=�� ��k آ�^�. ا`:L  ��ط ��)� ا�,

 �V �� �سaح ��دن �ح@ . ;���ی5 را از زA, ��ر �]� و ]@ �ح!�ظ �� دارد
�^�ه� ��ا.  آ��، و �� ? <� آ�^� ه� در�<� و ا#��2&@ �&� �� ���، از ��IJ آ
ه� و و��یط  �:&� ����  =��، �J[اQR ر
' اح�&�ج  ح�آ, ای5 )2&@ ;�ا��

  .  A�ی�� ��
W&س�2ً� �س��  Wرا ه �^��Bًw . ا � #� ��د�، &���ن  �م داد� #� و و�&' ^�� آ

�م ]=�� ا�, ، ��”��ر
�وش”واز� آ�^� در��� �&S�!��2 ���م ص���� .  
�M2� �� وف�J� ,ا� �S�I
�&�ان، آ� ا]� ^� زی�, و 
�ش  در اوا�ط ��� 

. اRح�&��� fی7 هA&5  �م ا�, 
�. ]�� اه@ �ح@ ا�, �ص�  �ارد، و�R #!�ج
�M2� س>J� �ان”�&�ان  زی�ا آ��#”.M2� در دآ�ن M" را �M2� �وش  ، آ�


 �A  ��&��P ار��Aآ� ه��A  5ز��دی �R�( Qح ای5 �&�ان از یa� ،,
�ان ی�#
��� دارد. دارد ه��S از &���ن �+M. �� ای5 �&�ان را،  �د�. ا�, و ���Vة 

ادارات دو��R از )2&@ داراRح<���، ��&R�&AV  ،��O:# ،ا
�� � و Pس��� � در 
:L در ;A�رات )�یA� ا�,، �ح@ ای5 ادارات ا`. ا � ا�9اف ای5 �&�ان وا)' ���

Wرت آ�ی�A; وی�ا � ا�,، و ;2�ر#�� از �#��ی2ً� رو � �ه�ًا از ;��  آ�z �آ � �
Q:� رت�A; و � � �Aرت ?`��ح�A; )� �� ��، و�� �و `&�� ز �ی �Sن ای5 . ?را�^



زحA, و �� #AJ&�ات  ا � �� ���A� �� ا��وز رو �� �ا�� ا�,، ادارات #�ا س��
�ن در ای�م ���A�ن هW اهA&, و ;��AV . � �س<A  5�ی��زی�د در ? �^

  . آ��V  W �� ا �، از وصe ? �� ص�ف  �ا���
از  ��ط ��"س�� ;A�رت ��Jوف �� آ�ی�A� �، ی<� ��"� ^�� �29� ا�, آ� 

�M2� .f���� �� د �&�ان ��ز�دی�O ح���� �، آ� ح�ض ���� آ�^<� دارد در . �
�ر�M� ج�� L�" .� �&ذآ�  �ارد” ��ر.”�� ��ی� ا�� ,&Aاه �"�\&�� . .��!��

�ج از ا��&�زات ? ���,J� و vو آ ��#�  . �!�R&5 و دی�اره�. آ
ا.  از ایa�  ,�" 5�. ?ورد ر9��, دا�AS ای5 وfی, ���ه� را �Mود. از P� در ��

�A  �Aاد� )�یM��ا� �O� ،,
�ان ی�# �A  ح�� W)��, ? �� را ه �ان  ه�، آ�#
  . ا � ای5 ح�ل �� �� J2ً� ��ره� ���, ��� #� ��)2�ل آ�د، و 9

�M2� ب��&�ان وا)' ا�,، &��� � از  �ر v دارد آ� )�یL  ��غ ��ه� آ� در "�
ه�. 
�اوان  از �&�ن ��]��. �P?ب و �� �9اوت،  �ر v. �=�6 )�م 9�ل ?ن ا�,

�. زری5 ��[ @w� ��=در ا���ا. ��غ ��ه�، ;A�ر#� دو �29� ا�, آ� . در
�ر #��ان �2J�(رة #:�&ح ادا���P �س�m� ا ���, آ�د� و در ?ن )ا. از� ? ،

�د� ا�,A  5>. �س�اب ���، و ��"�O:� �&=�� �2�ه,  ا�� ��غ ��ه� 
ا �، و در ;A�رت "����  )س��A از ? �ا دی�ار آ=&��. ��غ و ;A�رت دارد #� ��

  .  =&�� رS&س ��R&� �ح@ ��
&��� � از ��وه�.  ،,Aدر ای5 )س v ن  �ر���&آ�5 ا�, آ� در ا���اد 

در . ��د، و دی�ار. ?ن دو &���ن را از هW "�ا آ�د� ا�, اR[آ� وا)' �� ���7
ا �، دی�� �� آ�  �&�ن ��غ #�Jاد آw&�. ]�و، آ� د^�ر ��ض ��6�ص ���

�ل ^�ا ��د � ��T=� ح&�:# ,��  . ا �V�ر  
 �R�ا�س�ل �� اه �آ .M&O ا�yn# ,2&6� Qع ��ض ” ��ز �ران”ی�وارد ���، �&

�د� ا�,A  e:# ار ]�و راMه ��+�P#� ح�ل ��+�وز از ی<�6و �و�&�. ا�,، آ�[ .
�ر ص��� وارد ]�دی��  هR 5&Aح�ظ،  � #��� از ح&� 
Bح, �� ���M� ,R�د ای�

���، از �&�ن  حA@ ��” ��ز �ران” &M آ� از ” #��ان”�:<� )سA, ا;�2R WV&�ت 
  . دا:�  �6�ن آ:� P[ی�
�� ا�, ا�R+�ر� ر
�� و ای5 ��ل

�ر، در ا`:L وfی�ت ای�ان  &M اRح�ل �&�ع دا���، و�R در �M� ز �ران”��ض�� ”
�� �V  �� '#ت ]�و و ا#6�ل ��ا�wو #:!�ت �س&�ر وارد  آ ��
ی<�یM� ،�Oود. #��J� ی�

�د� ا�,A  .  
�ای� ;��� ^��. ا�, ��
و�&:� ��mس� ��6�ص� در ص�د ":�]&�.  وزارت 

 .�&[��ن ���6ی�ن ^��ان �+�ب  2�د �،  � #��� ":^ �Rو ،���?�� �aاز ای5 
&:� از ده�ت، اصB  آ��@ �� �R�س ��=&��، و اه>; �+&�  �>:� ،���&  @A;



�A  م . �� � ح��� ��ا. #:�&ح ��م�� ,A&( ن���# Qاز ه� ]�و ی �ً����
�� ��
اد� ��، و ���6ی�ن v�P )�ان #�:&@ د ا �، و�R ا&�ًا ای5  �خ �� ]�

  . آ�ر ]A���� ]�دی� � #�. �� �+�ب
�a��7 #ح�&�� آ� آ�دم، . ا�,” ��ر.”در ” ��ز �ران”��ز. #A�م  ��آM ��م

#�&� ]�دی��، ” ��ر.”����<LJ ��م در  در ای5 ��)' ���ار �&�6 هMار �� ��
�ل #:�&ح هس���” ا���?��د”و ” ��ز �ران”و )�یL �6,  !� در #A�م T=� .ن�^ 

�A  ,ای5 ;�� آ!�ی �� W�![ ،رًا ��  آ�د�
�ای� ;��� ا�Bغ آ���، آ� 
وزارت 
  . ���P@ و ��د"� ای�m� 5س� �!&� �&!Mای��


�، آ� در #A�م ای�ان . �س&�ر �ح�ود ا�,” ��ر.”ص��ی' ��� �� �R�( ح��
�ل ���  ا&�ًا ز � ?��� و ��. ���اول ا�, در ای5 ��� و"�د  �اردT=� ای5 آ�ر

 &س,، ��ل ][��� ” ��ر.”��ز، در  ی<�!� آ���. P[ی�د ه��S �� �رشو �!
�د ��د� ا�, �� Wرا ه Y�Jت آ�د� و ص��
  . ا���د ��ح�6 �!�د ? +� و

�ب  &س,” ��ر.”?ب و ه�ا.  .�
 �a�  5در ای �ی� ��� �ح�&�R6@  ا
دو 
�د، #��س��ن و ���ر� ���J� .�� را Y �د، زی�ا  ز�س��A� و ���رM" ان�# �:&آ� 

�A  د�� �A  ف�� ��R�� از L:`د، و ا�ه�ا &:� ��T&� و ���:e . ��رد �
��� ��. ا�,�" fً�AJ� و `��� دی��  ا9�)�� را �(�� ��Aز �، و آ��

ه�ا. #��س��ن �س&�ر !� و ]�م ا�,، ��O ه�O��� آ� ��ران �2�رد و . ��د ��
��� دا�S � روزه�. v�P” ��ر.”����ً� در . ه�ا را #:A  e&a�ی�A; زار�� �2�

ه� ��زار دای�  ه��ز ه�P W+=2�” ��ر
�وش”در . ���، و�R اآ��ن ���وك ا�, ��
��  �Oدر ده�ت و )26�ت دی �د، ^�� <�#�#&M&   L روزه�. ه!�� ��” ��ز �ران”�

��&��  &س,، ��O در . ]�دد ��زار #=<&@ ��P�� �و ” ?��د ;:�”�ح@ ای5 ��زاره
�ی2�ر”"”� '��  . ص� #J&&5 ]�دی�� و  س�2ً� �ح!�ظ ا�,، آ� �

ا 2�ر.  ?ب ، ��)��ج د.(?ب �=�وب را در ز�س��ن . )��ت و"�د  �ارد” ��ر.”در 
را ” #+5”اه��R ?ب رود . ��� ��J از ;&�  �روز �س�� ا�, ریM �، و #� یM� Qرگ ��

. آ��� آ� در ای5 
�I� @6  &س,، و ^��ر ��k از ?ن ح���� دار �، ��6ف ��
در ای5 . ده� ا 2�ر ا�,، و #� ?� ��ل ?ب �� در و�ط ���ر، ��ب ��دم از ?ب ا��

�� �V  ،د�2�ر �� ��)' ا]� از ?ب رود� � ص�ف �; �R�� ارعM� از �آ��،  ای�<
�� ���  .  A�ی� #�L# �&R و  
� را  &M از ده�ت ا�9اف ��. اR&+� ا�,” ��ر.”از ��6�;�ت ا�9اف �^  ���

?ور �، در ��زار  ��ادآ��  &M، آ� از ��ادآ�� �� �Jوف �����:7 �. ?ورد � ��
آY، آ� در  ;2�ه�. ی3. ��ز � آ�� ���S هW از آ�e ��. ��� �س&�ر ا�,

 �Rا��ب ا�,” ا��ف”ح  . در�, �� آ���، ��ا. ��ران و ���� 



�ش  �A” ��ر.”در �ح:� را آ� ��ا. ا)��, �5 #�6&ص . ][رد �� �5 
ا � �ح@ ���AV #�&�  �� ��ا. ا��حA�م  ��ا س��ح. ا �، راح,  &س, داد�

�ر را�P#��. ”��ز �ران”ه� �س��;&�ت اه��R  ;��ح�ل.  A�ی��a�&Aو ” #��ان”، و ه
�a�  ر"�، در ه��;�ض و اB9ع �5  ا. هس�W ��#2ً� �� وfی�ت و ا2�ر 

�ن #�)e . دهA# W�م را ��B� �ً6حV� ، و د���ر ص�ور "�اب ��. ر�� ��^
�د آ� از ��ه�.  در ای5 ��O���(ا9�)��. ا .�ا9�ق )�ر.  �راح, ا�,، ":

��&�� ��� و ":�]&�. از ریMش ��ران ��P ر�O ی�، )�م �� ا�A   L&#�>� و ،W ز
  .  A�یW و ��ا�Bت را �BحV� و اوا�� fز�� ص�در ��

روزهـ�، ��#2ـً� �&5 �ـ�;, �Y و ه!, ص2ح، ��یـ� آ:&� ��ا�ـBت ;ـ�د. و 
�ر. را ��`&�
ـ  �J� ،ص ��ه�=�ه��6�� ��
 �V �5 ���� ��، اول �<�#&L د

را�P#��. ارآ�ن حMب آ@ )=�ن، و �jس ا2�ر �ر"� و دا:� و ��ی� �LR�a را 
�� �ً��A; �� ر�را�O:# .��#�Pا
� و ر�M. آ� از دوای� ����9� . دهW�&� W و د��

�ا�, آ� ���6ی�ن P&. ?ور هس��� ر��، اآ�wًا �IحQ و ��� د�, �5 �� ��

<�. و ]�ه�  و از رو. ��. ا�� ;A&�ً� و د)&�ً� وارد در "SM&�ت ]Mارش  &س���

�اه&�ت ���. و `&�� را  ه ���T� W� W:( رو. آ�`[ ��
][ار �، و ]�ه� هW ا
�م ��. آ��� ;��ان ا2�ر ��W را�Pت �� ��:J� 7&س از #ح�P  5ای L:`ا �آ Wی�A 

W�� .��#�Pن ! را�&� Bًاص ،��A�!� د��ن�وا)'  &س,، و ��ون ? <� 
5� �� LR�a� ان در ر�� �ن�Oا"�ا. ا`�اض دی ,R? ��&+و  س� W&5  `&��س���
�� � �ا]� "�ی�ن ا��ر در #ح,  �V �س��&�A# 5� WآM  �ا�,، و �� #A�م . �

�A  �ً6�� ر��د آ� یQ �:س:�  "SM&�ت ا�� �
ا �ی=&�م، هA&5 را�P#�� آ�

�ت ��B�  . . را #A  �&�A�ی����رد ا

���2, و �J�د#��A ?ن �R�A<� آ� ;�ا�@ و ;��ص� ا�� و ���6ی�ن ا��ر  �^
�ا �� ح7 را از ��9@ و صح&ح را  ?ن، fی7 #=�&ص و 
�LR�a� W هس���، و ��#

;+&L ای5 ا�,، آ� �� و"�د #[آ�ات آ��2 و . از ��&M+# Wی� و #!<&A  Q�ی��
Bف ح7 و  د�, �5 �� �� ه[ا ��ز را�S��#�P آ� �!�ه�، �'�� L:`ر��، ا

  . ی���� ح�&�, #�وی5 ��
�د )&� آ�د� ��ام، آ�  هR 5&Aح�ظ، �5 در ��a اول �Pو]�ام ز �]� 

�ری5 �n� ا`�اض �# ،Wی�A  وت�I( �ً6�� را ��6ً� ر�&�]� و �;���ه��
���� .�&yn# و �yدم و ���رات ? �� ��=�ء ا�� ,���ا � در �� �  .  

ام، و  , ز �]�، �J&29ً� و روحً� از ه�]� � #Y&J و #!�یح� �J�ف ��د��5 از ��ای
�أم ��د� ا�,# @A; و �J� و ,Aآ�ر و زح �� �=&Aای5 . روال ز �]� � �5 ه

�ل زحA, و آ�ر هس�W، �:<�  ای�م، ��+�وز از ^��رد� ��;, �2� �T=� ،روز را



�� W ا�ه� و #A�م  ز� �����. ����ن، ���� � ��هW ای5 و�' �Pی=�ن و �� ��
,A5 ادار� �� )س� W&س��� �V  ,در #ح ،���V  .�ه � �ر
��ر  V��&�ن و . �

Wهس� L(ت ? �ن را، ��6ً� ��ا�&(Bه� و  #A�م وزار#�� � ��. �9ز �:�ك و ا
ر
��ر ;A�ل دوR, را در وfی�ت #ح, .  A�یW ادارت دوV  �ً6�� ��R�رت ��

ه�. #!�&=&� �&�ر.  �Mود. ه&X, ام، و )�6 دارم #!�&Y ��ی� )�ار داد�
�ری5 #ح,  �V دا���، �n� @A; �&ی�ت را از حfم و�A# �ًAر� �آ ،Wه�� @&>=#

�� Wت ? �ا ��ا. �5 ��#2ً� �!�����، #� ه�Pد،  و را��ری5 �#A� داد� ��n� وزات�+#
  . و هW را� �<�ی, ��ا. ��دم ��ز ����

  
*****  

  
ه=, ” ا��ف”�� ” ��ر.”از  .ح�آ, آ�دیW” ��ر.”ص2ح ��;, ه=, از 

���k �س�
, ا�, .�^�ه�. ��O!�ش و g&P�P و �J�  W از ;2�ر از آ

” #+5”، از ��� �رج و Pس از �� ر�' 
��3 �9 �9ی7 �� رود� � ”��ر.”
Wه��. . ر�&�ی�
��، از ” ^��ردا O�”و ” دودا O�”ای5 رود� � از آ�[ �A=^��
  . ریMد ��” Mر”� �ح��” ?��د 
�ح”][���، در ” ��ر.”�=�ق 


�ط یP Q@ هس, آ� در ��را� وا)' و دارا. ه+��  � �در ��#��� ای5 رود
�م  &س, آ� Y&P از ص!�ی� ایP 5@ ^� ح��R دا���؟ وA=^ . �R� ا�,:J�

;2�س، ه�O�م ���5 "�دة ����، ای5  )�ر ��&�5 ?ن ا�, آ� در ;�� ���
�� ��� ا�,، و ��Jه� #AJ&�ات �س&��� M&  @Pا � ر در ?ن آ�د� .  

 L6� 5”در+# ” ����"� ���O ا�, آ� ��ا. د
' ��IJ ا��ار #�آA�ن ��
ه�  &M از دور، از �=�ه�ة ?ن ا��!�د� آ�د�، ده� �  ��� ا�,، و آ=��

  . ده�� رود� � را #=�&ص ��
از رو. هA&5 ��ج، . یQ �:س:� &�fت ��6�ص ��ق داد دی�ن ��ج ��ا ��

�ب ���ان احس�س آ #g&9&5 ���7 ای�ان، هB� �د آ�  �� �:Aل ح�&و), 
�A  د��د ا#��ذ  د�5A را در د��غ �Pورد�، و هA&=� "�2� د
�;� را ��ا. 

ا � آ� ^�� ��;�� را از  آ�د� ا �، و در ��را� ? �� ���. ��ج و ��رو �� آ�د� ��
�� �A� ت ? �� ��ح[رBAن. �� ص���ت و ح�Aه �ا�, آ ��(��� .�" BًJ
 

�ل T=� م�A# ،��
�د ]�ا��ار دی�وز، ا&�ًا ص�رت ��ی� ر;�ی�. ای�ان را �� 
روم #� ��ار�� را آ� ��ا. #��&, ا9!�ل ? �� #=<&@  �5 ��. ا � زرا;, و 
Bح,

  .ام، #A  ���A�یW داد�
�ع ? �� در ����@ ا��ار و ��+�وزی5، ه� =�ع و Iای�ان )�یW و ای�ان ا&� و 



�M&  7��� 5&9B ا]� از . �5 ����ط  &س, دا��� ا�,، �� �&�� و ا�:��� را
�د� #A�م اص�ل �+�;, و ر��دت 
�ط ��� ' �( �;�
ا �،  ���A�ن ��"��. د

�د��ن ا�,�ب  �5 هW، ا]� ��J از ص�ه� و هMاره� ��ل، ��. ����ط �� >��

�&�� ح�ص@ آ�د��� ام، ا�2R� �2�ه�# آ�دن و :' �Bح آ�دن ^��هMار ی�`�، �

�2�ه�ت �5، 
�ط . �� �  �ارم، زی�ا ��ی� ? �� :' �Bح و ��<�ب و ��[ول ��
�د را ����زم، و از �9ی7 ��ر��  اص�ل ��ر�� ?��� �� در ای5 ا�, آ� �:, 

  . آ�W ا�, آ� ? �� را �� "�دة �س��&W ه�ای, ��
�� 5�
صح�ا. #�آA�ن، �J�ی�� ��ارس ? +��,  � ^&M  ح�f هW )�6 �5 از ر

�د �W�&2، ای5 )2�ی:� آ� در �9 )�ون �&=A�ر ?وارة  ��. �Oدی W=^ �� Wاه�
]�د. �J�ر��ن ��د� ا�,، ا��وز در M&� ,=Pه�. ر O&5  ا � و �&���ن صح�ا ��د�

و ? �� آ� در��ر �� 2�ل . آ��� ا � و دار � اص�ل #�ری3 و "�Tا
&� را ح!� ��  =س��
�د ?ب و ?��دا � در �&� و �!� ��د �، ا��وز در �ح2�ح� �Mارع ��داب 

  . ا � ?ر�&��
� �=� Wب �� �، و ��ی� ه�اص�ل ^�در  =&�� و . ا��ار و ی�`&�ن ��[ول و ��<

�ی�O� دو��، ��ی� وداع ا��. �� ای�ان�� � �ای5 )2�ی@ . صح�ا �رد. و 
�Bا���w�ء، ^� ���اه�� و ^�  ��اه��، �ح<�م و �+2�ر � آ� ?��� � ��ر�� را 

،����2� � �  . و از درب �وج ��ر��، وارد صح�� ;A@ و ز �]� � �
��ـ�)�W آ� ��29ـ7 را�P#��. واصـ:�، �\�ه�. #�آAـ� �� )�یح�  اآ�ـ�ن �س&�ر 

�د  =�ن ��. رو � ده��، و در را� #W&:J و #Y&P W:J �� و ا���Jاد. از 
�
�ل #ح6&@ هس���، ح� و T=� �ن آ� �Aة ای5 ا9!�ل #�آ�V�� ���&ح�Rا �
ا

�� eJ� ق و��اه� دا�,، و �� �روم آ� ا���Jاد ? �� را ��6ً�  ��ا. �5 
Wز��ی�&� .  

  
� �;2�س ��ی@  ای5 ���ر. را آ� ���. رود ��” ?��د 
�ح”���ر  ��” #+5” رود

�"� . ?��دا � ?ن ��د، ا��وز �<:� �اب ا�, ��\&�� ���را� ?ن #� "�د� �
@&2��&:� ��ی@ ��دم ? . رو  &س, ا#�� �Rو ،Wی�A  ا�<�ل  +� را ��زدی� �aوا�


� ا]� .  �V آ�دم دارم، ��)�ً� ص�ف” #��ان” ا. آ� در ��ا"J, �� را�، و ;+:�����
��ی� 
<� ا���� ��ا. .  �]�� ��ر �]� در ای5 را� �=�د، ;2�ر از ?ن ���A' ا�,

Wی�A�� ی� ح&�ت ای5 ���ر�+# .  

���3�ل ][��� �a��7 ا��. آ� داد� ��دم، )�ی Qی L  از را� W& ر.”و�� ”

ا#A�م  ��&�� و ��ی� Pس از  رو �����، و�R ه��ز �� را ا#��2&@” ?��د 
�ح” ��
�د”��ز �ران”#سa&ح ��ی� راه��. =� �a�"� �� ای5 # ea; ، .  



، ا��وز ���وك ”#+5”ای5 ���ر ، ��و"�د اهA&, ���7 و وا)' ��دن در رو. رود 
ادار� . ]�دد از ? +� �� �ر"� حA@ ��” ��ر.”, ا�R+�ر� )سA ا�, و 
�ط ��ل

، �w@ ��ی� )6�ر و ”?��د 
�ح”�س+� ;��R و M� @Pرگ . ]�Aك در ? +� دای� ا�,
�� �y��� اب ��� و �2&��� را�  . ��زد ا��&� ? +�، �<:� 

;2�س، آ� در هA� +� ا#!�ق ا
��د، رو. ?��یY و  ��J از ��گ ���” ?��د 
�ح”
BًJ
�د ” ��ز �ران”، #+�رت آ:� ”�=����”���ر  #�)�  �ی� و را �� �9ف 

�د� ا�,A  آ=&�� و ���م  �س�&5 را اح�از .  
 �م دارد آ� از ”  &<�”ا. آ� در ��را� وا)' ا�,  ، رود� �”#+�J�”5 از 

”��� ��P@ �:��. . ریMد ��وع ���، در ^��ر
���� �A�ل "�د� �� دری� ��” آ
��ا#L   &س,، و�O�=( �R ?ن ��” #+M�”5ر]� P@  ��?ن زد� ���، آ� ه�^�� ��

  . �&=�� ا�,
�م �� ��در ای5 )سA, از "�د�، . ”��غ  �ر +�”درآ��ر رود� � ?��دی� ا�, �

&:� Y&P ?���، و 
�ص:� ?ن �� ���را� #��ی2ً� . ��د دری� آW �� آ�هس��ن "�
�� �&� ��. ا� د�, ا�,#� از ر آ�� و از ایR 5ح�ظ �6!�#� و �5XAa در دا��� آ

W=^ دارد ���]�ه� ح��&� آ2�د. در ا
�R�A� 7 ح�س زد� . ا �از 
��� �A<5  &س, ��د آ� ]�ی� دری� ����، ا�� ه��ز #=�&ص ?ن �� �� . L:`ا

در ��IJ )سA; ���A:+�ت . در ای5 )سA, را�، Pس, و �:��ی���S ا�,
��)�� از ��� .��:P ل زدن�T=�  هس���، و �:O�" ن��ه�. در


�اهW �� ا��ARور ��ا. ][��5 ا#��2&@ ��ح �#B&ی�� ه�. �� #س��A  .  
ایس��� و �� زحA, ه�^� #A����، ? �� را �� د�, و  ه� �� )�م ا#��2&@ )�م ��

  . ده�� �� � ح�آ, ��
��رو. د��`� آ�ه� آ� . �9ف آ�هj�ی� P&\&� را� در �&�ن "�O:� از ا �ر، ��

�� Y&P ,ر ) �9ف د��y? ،,ی�ن ��?��� ا��A  .�6 . �رت دو��A; 5از ای
ا9�ق و ^�� "�ز و �� � ه��ز ��P��,، و �� ^�� ��و #�����، آ� ی�د]�ر ��غ و 

آ�� آ�#�ه� آ� ;A�رت را . آ�� ا�9اف ?ن ا�,، ه�Aو�� و هAس�. ��
از ایL �" . 5 دری� Y&P ر
�� ا�, "�ا ��� ��” ا�2Rز”��دوش دارد، از �:س:� 

�د و #A�م ��اح@ :&v دی�� ��” ا��ف”O@ و ���  �a� ��#!' دری� و "�� .  
�یY ���][ارد�، و ص!�?��د  ای5 )�6 را ��� ص!� ��ا. #!�ج ی<� از د��ان 

  .  �م آ�د� ا�,
� � "Bل ;�� ص!�ی� ��د�، و اآ��ن �w@ �&�)� ��  ص!�A  ،.م ?��د�Oد ه���?

  . ه�. "Bل ? �� ��P�. ا�, رو. �ا��
ر��، از �س�
, دور  A�ی�ن ]=��، و  ��” ا��ف” �� ”��ر.”^�ن ��ص از 



][اری� آ� ی�د]�ره�. ?y�ر ص���J و  آ�� آ� ای�Q ����ز�&�� P�. �� ا ��ء ��
�د� ا�,، و �� ����6 ار�T�ن� 'A�+� . �� ه�. #+�ر#� در ?ن���  �ر�&� آ

���; �A&:� ا�, اراد� و ذوق �دار ?��د. ?ن ]=� .  
� � ” ا��ف”��� A  5م �������یM;  س ازP ا�,، و .�از ” اص!��ن”;2�س ص!

�a�  د��� را �&�ن �� ه��P 5ای �9&5 . آ�� ا. �&=�� �:&�B� 5 ��ح ح�ل�
�ر ا�, �� د), دی��aاری3 �س�ام و ;7A ا
<�ر  ای�ان را، #� ?ن �&Mا � آ� در #

  . ام ا. آ� از ص!ح�ت #�ری3 ���ان ا���6�، آ�د ��+&�� ? �� را، #� در"�
 �J� از ?ن �J� ،د�A� ش�&V  Wآ �J(وا Qی� ی�� WR�; 3در #�ری �ل، آ�T� ���
از 

� �یMی�� و )�@ ;���� آ� ای�ان را ����AR از ه��B�� W آ�د، و از ه��آ&�� و 
ای�ان و ای�ا &, "M یQ ا�M&^ W دیA  �(�� .�O� �، و ��J از ? <� ��ور روز]�ر آ�ر 

زحA�ت ���  2&, ��ه&, ای�ان ��ی�ن ��دورة ص!�ی� آ=� &�، ا]� ^� #w را ��
;2�س یQ �6:ح  ا�JA&@ ص!�. ا�,، و�R ا)�ار ��ی� آ�د �� ?ن آ� ���

ه[ا در #AJ&� و  ��د، �' ا. ��ا. اBق "��J� ای�ا &, ��Aد�  �A ?ز��د�
;A�رت و ?��دا � &�fت )��@ #A+&�. دا���، و از ای5 "�,  �م  &<��S ��ا. 

�د ذ&�� و ��  . ر ]]ارد� ا�,ی�د[� 
�� �� W2ً� از او ا�R�` د� ��� �!� 5A� 5 در� �ا�, آ �VحB� 5&Aم،  ه��

�&�W،  �م اورا �� �&@ و ر`2, #+�ی� و #<�ار  و #:� ه� ;A�ر#� آ� از او ��
�� Wی�A  .  

�یW �=�راR&� ی<�!� �6:ح ?ز��د� ��ا. اBق "��J� ای�ا &, ��Aد�  ای�<� ��[
�A   �� ط�  : ^�� دR&@ ا�,��د، ���

�A  �ًJ29 �او�, آ Y&J# ب��ا س, در روح&�ت  اوfً �9ز ;&��� و ا�:#
�� �R�اه � �A� �&yn# .  

�د�، �' ? <� �� y� &ً� ایP 5�د���، ��� e6�� �S�+O�" ,!ن )�رت  ص�ه[ا ^
��:a� �� نB&[ Wح�آ Bًw� �5 )�ر آ&A، ه�د  �ا��� �:���م  ا. در دا

. داد� ا�, �، �=�راR&� �+��:� �� او را �����ز;� #�"&ح ��?�� ���صA� او ����
اصBaح ��Jوف ?ب ^=�A از ��ی�ی5  ای5 ����2�ت، و در �5A ��ا. ? <� �� ��

  . داد� ا�, ]�
�� ����، `�2Rً� در ����@ ]��ه��. آ�^Q �+�زا#��. �Mرگ ��
ا�, �� wR�yً� ? \� آ� از هA� ����A، و `&�)��@ ;!� ا�,، ا�Bط �&��, 

;2�س  ا �، و ��� �[هL، آ� #A�م �9B&5 ص!�ی� ��یQ در ای5 ا��2��
6�صً� ای5 ا��2�� را &:� `:&� آ�د� ا�,�� .  

�� Mا. ��آ�( eJ� ح<�ی, از Bً��اج آMط و ا��B� A�ی�، و�R  ا]� ^� ای5 ا
����2�#�، آ� در ای5 �!� ��� "�. ذآ� ?ن  &س,، #� ی9B�  Q&5 ص!�ی� ��




<�. و ا��2�� ای5 :ط �2ح� را #L&�J، و ]�ه�  ��AJًا ی� از رو. ��در"� �
  . ا � آ�د� هW #=�ی� ��
�ع ��W  دfی:� آ� �����;2�س و ��ی� �9B&5 ص!�ی� را در #L&�J ای5 �

 �V �5 وا
� و ر��  &س,، زی�ا در )I�ی�. #�ری��  ���اه�� S�2#�  A�ی��، ��
[ )�ار داد;�A یQ  !� و ;�A یQ �:س:� را  2�یn� � . ری3 را ��ی� در�# �A; �>:�

 Q5 ا�, ی>A� � �ت و ز��� �ر��، #� ^�  W&A6# Qا#��ذ ی �آ ،,
�[ �V 
�د�  A�ی���
  . "��J� و ا��� را �&\�ر� و 

��2� و #�دی�.  &س, آ� �[هL و �&��, دو اص@ ����� ا�, آ� در 
ران ;�WR و ;�)@ ���� و #A�م ��ارد، "SM&�ت ای5 دو اص@ ��ی� �Aaح  �V ز����ا

ص�
� �[هA# L�م  ا. از ?ن `!:,  �رز �، و�R ا�Bط ? �� �� ی<�ی�O  � �� د)&��
ص�
� �&��, ادار.، و ��AR�ل در �5A ای5 ا�Bط و ا��Mاج،  ��د،  � �� ��

�� �yاB� س, و� Lه]� Wه �رو � ,��&� Wل  ]�دد، و هBحAو ا� ���A#
�د �:س:� ص!�ی� در ز��ن �:a�ن ا]� ^� ���, ای5 #6. رود ��Q:�� W&A را 

ه[ا  �&+� ایB(�; �&` W&A6# 5 � را  2�ی� در دورة  حس&5 ���� از هA� دی� �، �'
 ,�a:� ات ? �ا در ای�م�&yn# ا� ?��، و�Aی� �� #�ری3 ه�� �آ�د، �:< �VحB� �ی�ص!

�&�^ �Rا��د آ� P�ی� �[هL و �&��, ��رو. ^� ��A  ���A# �)�"�ری �و � ،

Bآ�� ����� �� �^ .  

هA  W�ی��، هW ا �V���ت د &� را ���@  ? ���S آ� �[هL و �&��, را ��:�ط ��
�د� آ�د�A  Lت را #��ی�]�ه� ه��AR�� W،  �&+�، . ا � ا �، و هW ا �V�رات ?

� � �� �9ف  ?ی�، ی��J روح� &�ن آ=&�� �� د�, �� ��;<س ��6�د ���
ایس, آ� اص�ل  ?�ت، و ای5 هA�ن ا�fBت ;A&V��9ف  د &�، و �&��&�ن ��

را � �� "� L ری� و #Mوی� و  ز �]� � ��دم را د^�ر #MRMل آ�د�، ? �� را ��
�Sس�د و دورو
��S و O`دور .  

�� ��A� ای5 ح� �اب، #� ��
Bن �+���   �&+� ای5 ا�Bط  �ص Bًw� �د آ��
��� ا�,A; قB، ��ه� ه=��6و�P+�� روح� � آ� آ�ر اص:� او #6!&� ا

�� ,Rدو �ا M]&�د آ� ;A�رات �:���a را حBل  A�ی�، #� ��دم �+�ز  #���ن از 
در ;�ض 
Bن وآ&@ �+:س ��را. �:�، آ� . ����� آ� در ? ��  A�ز ���ا ��

�ن �A�ی@ �2AT&P را ��ز &��# ,=P او ورود در �&��, ادار. ا�,، در �!&zو
����P او #�دی�  &�ور �، و او ��ا�y ای5  و ?�تا�A   ,&�B�ی�، آ� ��دم �� ��

 ,&J(�� ��f�� 5 و&�n# د را�#Mوی� و #�:L �+�ل دا��� ���� آ� ;7SB ��د. 
  . ا. هس,، د^�ر #MRMل و ار#J�ش  �Oدد ه� در"� و P�ی� او، ��

�� �"��ت آ� ;&M# 5آ&�  !س ا�,،  روح� � او�R، در ;�ض )��;, و #?



�P د &� و �ی!��
�اه� ا��ر ���، ایA�ن و ;�&�ة ��دم را د^�ر ��ی�#�ی5 z ل و
�>R آ�ر. را �+�وح وM&ه�P و .�  .  A�ی� دار �� #�دی�، و اص�ل #�

رود  �&��� دوی�A آ� ��ی� اص�ل ز �]� � د &��S ��دم را راه��S�A آ��، ��
�د در 
�ی�2 و ری�]��S و #Mوی� و دورو�S، آ� ایM&  5 �� د 2�ل ;�ام ����س,   

�دن ایA�ن ;��� #yn&� �سMا�S داردA  .  
دو��ل )2@ آ� �A, ری��, وزراء را دا��W، و ��ا. ��آ=� �� )=�ن 

�� ��a�� 3&� ،دم�اB�fم ? +� را دی�م آ� ":�.  ا. �س�
�ت آ�د� �
ده�،  �س��2:&5 ا
��د� و در #�2یQ ورود �B� 5`, و 
6�ح, ��6�ص ���ج ��

ا. آ� ��. ایA�ن و ا;���د و �Pه&M و  آ�^<��ی5 آ:A�و�R در #A�م �[اآ�ات او 
�A  ��&�� د، از ده�ن او��م آ�دم . �� ?�ت از ?ن ا��=A�م �:J� 5A� در

3&� L�R ،ن���
�د #�6&ص  آ� ای5 ��ص ��ون ا"�ز� و اB�fم را ��ا. 
دR&@ ایL:�# 5 را از او �mا[� آ�د� ��د �، "�اب �Iح<� داد� ��د، . آ�د� ا�,

�د]!� �� :  
�ن در #A�م ای�ان ��ط اول �&3”^ �� ،��B�fا  ��AR�� �اد. ا�,، �5 آ��

�ا �ن و  ���5  �ارم، �R[ا از #A�م �&3  ”!#�م اB�fم ه� �&3 اB�fم ��اد 
 �a&د دارا. ز �]� � �س����J� 5ـ:�م ��، آ� ای5 ��ص �&�د در �حـ@ 

�ر ��ب � � ���6، و �Y زن ;ـBو� �� �:Q و ��غ و �&�ع و ;��ر، ^�. ا�,
 A�ی�، و اه��R را �� ح&:� و  رود و ��;V� �� ���2 �� روزه� در �س+� ��  !دارد

�د را ���ان ��ل ا��م و زآ�ٌ�  #Mوی� �ح<�م آ�د� آ� ه�آس� ���A از ���ل �;
�د�، ��ون . �� او ��ه�A  د ا��!�د� و آ�ارًا �!�ه�. #!�یح�� ,&Jاو از و�

5 )��� در را� آ�ر و زحA, و ��J و ;A@ ��دارد، 
�ط از را� ? <� آ�^<��ی
�ام 
�ی�2 در رأس اه��R �ح@ )�ار ]�
�� و P&�ز ��  &M ?ب و��. او را ��ا. ;

�ت ��? 5&�n# د &� و �& V&� ایJ#!   5+�2  �ارد  !�� � ی�د]�ر �� ا��=!�ء و 
�ع در ا`:L  ��ط ای�ان زی�د ا�,��)�ر "���M و  ه�آس د��Y ر�&�� ��. �

 �6�� '
��� 5&�n# و ری�، و Lری �را و�&: ,&�Bم و ا�Bد، ا��ا���Jاد 
�د )�ار داد� ا�, .  


,، ص�اح, �R+� را در  
Bن رS&س آ� در ��آA� ,��&� M:<, )�ار ���[
�� �!�د ;�Aًا �د، ��V�ه� �� �ت ����P  آ�د، و ��Bف ����Jات ?

  . آ�د یv ��و ;�ام 
�ی�2 را #�و. �� ��

Bن وزی� و 
Bن رS&س �ًAر� �زراء آ�Rح   اBم ادارات و اص�V� ر ا��n� �ً و و"�ا

زد �، و �� ریY و ;2� و �9ز  د &�. ای�ان ��د �، دم از ?�ت و ه�ل )&��, ��
  . آ�د � 2R�س در ):�ب ;�ام #�&� ��Mل ��



����ت  �ا�,، #�&� ای5 � ا�� 
Bن �z WAJ�ه�اB6Rح، آ� دی�O اح�&�"� ��
�ش  k �� و �2� � Y&; � �&!�� �� ش�
����د و �<:�  ا���2�ل ?�ت ��  

?ن  <�#� آ� در )���س #��. و �Pه&Mآ�ر. و ایA�ن و  ]=, �� �+[وب ��
�ا و ر��ل، ه��ز 
����� ��ا. ?ن #�وی5  =�� ا�, ا;���د �� .  

?��د در  !���م آ� ���. ص ��ا. ? <� ر��� ��5 از د�,  �ود، ��[آ� ��
�اب �� ��” ا��ف” W� ? 5&رت  �س��A; م  ��&�، و�A#ا .  

ای5 . ][رد &��� � ;�یE از و�ط ��� ��. ��یW” ا��ف”)2@ از ��z وارد 
 �j# �# ،���a:� رت�A; .�و آ��ر دری� ا���اد دارد، ” هA�ی�ن”"�د� از ":
k�� ،,در ��� وا)' ا� �آ ��Aا. ور )س�� �آ �ش  ���#�2 دا���
ود �5 

ا �، و�R ?ن )سA, �&�ون ���، �<:� �اب ��� و "M در �AJ#  �IJ&�ش آ�د�
���RM آ� ��ا. #�)J� 5� e&5 ���، .  ��ط ا�y. از ��O!�ش ��)�  &س,

�د، ^�ن ��رد  ;A�ر#� دو�29� ا�,، آ� �� در ا��&� �:���a �حس�ب ���
�د�، در ��ل � � ��
ای5 �9ی7 آ�  ��. ا � ����� آ�د� 1338اح�&�ج ادارة #:�Oا

�د�A  Q^�اآ��ن ای�ا � در . ا � ^�� ا9�ق �Mرگ را آ� رو. 9�ق ��در ��د�، آ
  . و�ط ا�,، و ^��ر ا9�ق در دو �9ف ?ن وا)' ��� ا�,

 �j# اح@ دری� و��ا�� ;A�رت ص!�ی�، و از "� �2 ����� �
ای5 �ح@ آ� از �9
وا)Jً� ���  .�=�ف ا�,، ���V. دOR=� دارد” ا��ف”و ��� ” هA�ی�ن”
6�ص ا�,” ا��ف”�� �J(�"�O@ و آ�� از �9ف "��ب، و دری� و . دارا. �

و)�� آ� ��ص از ای5 . ا � د�, زرا;�� از �A� ,A�ل، ? �ا اح�9� آ�د�
��غ  #A; .���A�رت ���و�� )�یW )�م �O[ارد، )2@ از ورود �� ��در][��� و ��

�9ف را�, �=�ه�� آ�ر. در  ا 2�ر �Mر]� �� ��در آ��� ^�@ ���ن، ?ب
 �:y ی�� دو��اه� آ�د، آ� ]درب ��غ #�ز� ا�, و . ده� را ?ب ��” ا��ف”

ا
��،  دور A; .�A�رت �� ��د و ^=W �� زی���  �ارد، ا�� �� �حE ? <� ��ز ��
�� Wص �+س�� �V  ا�ً� در�  . ��زد #�ری3 و ص�J, را #

"�وM� �Rرگ  .&��� � و�&'، از ":�. در #� A; Y&P�رت آ=&�� ��� ا�,
�ر و ;�یE و 9�ی@ ای5 &���ن را ��a( .��O�� وش از�!�  Wس��� ,Aدو)س

وا�a� Pس�� و �:��. ز�&5، ?ب  Aـ�ه�. ^��. دارد،  ای5 "�ول، ��. ��زد ��
Y�  �� Eی�; �O�� .از ار#!ـ�ع دو ذرع ?ب  �� �� رو �و  آ ��&a:` �هـ�. زی2ـ

  . ی��� ��ز در "�ول "�ی�ن ��
�O�� �&��ه�ًا در ح�z د�، و�� 'A� .�" �دارد آ �S���. ای5 "�ول ��را


�وزان در �&�ن ]@  
�ص:� ��2�. "=5، �� 'A� از eدو ص ،Wآ �:&ه�. 
�� و ;<س ?ن در "�ول ��J<س �� ���  . ]=�� ا�, �



�ب #�ا�&�� ��� ا�, ? �� را �� �&@ #���ه�. ?ه�O��  5�. ای5  �� �س&�ر 
���n!� � . ��روج �ح<�A ? �� را ��ز�&5 دو�� ا�, ا �، و ی<�ی�O �س�� ��

 �R�ا��ف”اه” ،,���O�� @6!� �ت ?ه�� آ�Ja( ا��!�د� از Eح� ،
  . ا � زحA�ت �س&�ر ��IJ از ای5 اح+�ر را �<س��، و ?ن ?ه5  �)��@ را ر��د� ��

�د�، آ� ا��وز ه�IJ� W از ? �� � .�P�� و�� ,&���ن، دوصe در L �" از دو
  . �,��P�. ا

�ن در ?� ای5 &���ن ا�,، ا�� ��ی2�ن �Mر]� آ� ��ا.  ;A�رت ^�@��
��ا �، )س��A از ���Vة ?ن را از  O   �V�ه�ار. #�2�آ� ا&�ًا در آ��ر ا���� ��

��� � و دور A� را ��ی' آ�د� ا�, ��P .@O�" ���ش هw� W@ ای5 ا�, آ�  آP
,=P 5 ��غ ا�, در&Aه �R�2 ا �از� دو ��. ��، د ��:" W&V; غ را�� .�A ر

�. ;A�رت، ا����. �Mرگ ��د� آ� اآ��ن ��. ده� ��:" .�. ?ب ا�, در �<
�ازم ;A�رات دور� ص!�ی� ا�, و در ":� ا`:L ای�ا �� و R �:A" ای5 ا����ه� از

�د ��J<س و �<�ر �د ��د�، و ;<س ��� �� را در �&�� "�;A�رت ? �� �
�� ا�, ���� .  

�د�، ��ی� �2&� �� �<@ ���7 ای5 ^�@ � � �O^ ,م  &س�:J� ن���
�ی�� �&س, ���ن ^��� دا���، آ�  ��. ��د� ا�,” اص!��ن”���ن  ^�@[

�ن ;<س ?ن در ا���� ��^ �� ��  . آ�د� ا�, ا
��د� ^�@ ���ن ":
�م ا�, ��   ��غ دی�O ر
�&W آ� #��ی2ً� از ای5 ��غ، ������ هA&5 �9ز ��� ��� و �

�ن ��J:7 ��ه&g آس در ?ن . ح�م^ �Rد، و�ز �ن ��د� ا�,، ? +� را ���س   2
�� �A  ر � و ا"�ز��A� د�در ":� ?ن ح�ض �Mر]� هس, . ده�� آس� وارد �

^��ر . اش ی5A&=  Q از ���� ][ارد� ��� ا�, و �<��S ���'، آ� در ه� زاوی�
�ه�. ��P�ور ?ن #A�م ;A�رت را `�ق  &:� ;�A&V در و�ط ا�, آ� ��

�د ا�, ?ب. � ا�,��ی� آ�د"�� Wذآ� ��، در ای5 ��� ه �\ ? �&V  ،�S�ه�A  .  
 �م ی<� از اوfد ;:�  ]�ه� وارد ��یW آ� �� )�6 �&�
, از ایA; 5�رت ��

�م ا�, ;:&�����آA�ل #L+J دی�م دی�ار ا9�ق �Mی5 �� #6�وی�. . اRسBم �
��O[ران R[ت �� ا�, آ� 
�ط ���رت 6#�ی� در ایA; 5. ��=� یQ  !� ا س�ن 

;2�س اول و y� � و ا���ص دیM&  �O دی�� ��، آ� اروS�P&�ن آ=&�� ��د �،  ���
ر�&�،   �A  �V ا. �� در ا9�)�� زی�, و اy�y&�. و�R در آA�ل Pس�� و ح��رت ��د

�R�( �O� ����jس . ا. د��� آ�د� ��د � ه�. ]�ا �2� آ� ��^&��، و در ]
��&� آ� )سA,  ا. �� در ای�+� ^=A� .��  =�ن داد � ;A�رت ^��ر�&5 را ��"

�� در ای�+� ��� ��� آ� #A�م . ��, ا;WV ��غ را �=�وب ��>��� .�2�[
���  ���� آ�د� ��!Y را ��ا �، و دی�اره�یY را #� �ح�ذات راه�و، ��  



�� ���P .رت، رو. �:��.، ���. . ا � آ��� ه���A; 5دور از ای ��
در �س�
#A�م ایA; 5�رت . ]�� ا�, �� � ی� #A��� @ دی��آ�^<� ا�, آ� z�ه�ًا �ح

ا.  سJ� �ً�2&�، ح��&�  در 
�ص:�” �ح�Mر”�=�ف ا�, �� ص!ح� دjR[ی�.، آ� 
  . ده� ? �ا #=<&@ ��

]�� ;A�رات ا�,، و آ�wت ?�=�رهـ� و #� W  �+ـ�ورت �� آ�ه��. �م، آ� #<&�
��دم ا]�  از ایR 5[ت �� آ�د، و ا�2R� �Y& ��`ـ�ن، در �5 ا
<�ر  &<��S ای+�د ��


<� ��ا �� �VحRه� ،�R�و�' ������ اه �A  ل�T=� د�  �&=A� و ,��
�A  آ�د ��د�� � ��ا آ�� ...  

�ار ز �]� � �� 760” ا��ف”
BًJ در  �ا �، از  اه��R از  �اده�. ���:e. آ��� 
 س@  ه��S آ� از ه�، #�#�� و ]�"� ا �، YR�9 )2&@ #�آ���S آ� از �رج ?���

�ار هW در . ا � ?���” )!��ز”;2�س هس��� و از  ]�"&�ن ;�� ��� �” ا��ف”^�� 
�م  &س,:J� �� ? @اص �. �<�� دار � آ�م ��ه��ی��  در ��IJ ;�دات و ر�

�T@ ? �� د��2� � و ص&�د. ا�, و �� ��ی� اه��R آ��A . �2�ه, دار �
  . آ���، و�R ز�� =�ن ��ز �را � ا�, وص:, ��

هMار ]�و آ=��   &M ا�س�ل ��ض ]�و�&�. �&�ع دارد، و )�یY� L” فا��”در 

�اوا � �&Y از ح� P=� ا�,. ا�, Wای5 . از #�ز]&��. ا�س�ل ی<� ه

�� ��ای5 ��ت  و �&س, ��ل ا�, ��دم  V&� ?ن را ��. ?ی�� ح=�ات از "� L آ
  . ا � و اه��R را ��, در زحA, ا �ا��. ا �  �ی��

ا � آ� #A�م در یQ  ا. #J&&5 آ�د� +�ورت �A; ،5�رت "�ا]� ���ا. ه�Aاه�ن، در �
�ظ .  �a� A"' هس���Vح� ،,����!A>&5 ? �� ح� �و وداد. آ ,!Rا L#از ��ا

Wدی�� ��. هس� ��Aآ �ر �5 ��Iی<� از ? �� در ح �د آ��  .�Oی, دی�J� م���
  . �ام ا��T�ل دار  وz�ی!� آ� ��ا. ه� یQ ���ر دا��� ��?ی�، و #A�م، ��


�ط یQ  !� . ^&5 و �J�ی, P&=� ���!� و ��M"�م �J29 5ً� از ا���ص ��5
���:P L&�ا ��� ��د آ� ��jدم او را �9د  A�ی��، #�  A��� و .  A�م  �&3 

�J�ی,  &M در �5A ��ی� اصBح�ت، �<:� از )���س ا"�A�ع ای�ان �ح<�م و 
  . ��Jوم ��د

  
را �� دو )سA, ���سW ” ا��ف”;2�س، ���  &���ن و�&' و 9�ی@ ���

��  �j# �# ،در ��غ�� .�ا.  )Ja�. ا���اد دارد” هA�ی�ن”آ��، و از دا��� آ�� و ":
ا �، ��WR �� �� و ح<�ی, از  آ� در دا@ ��� ا�,، ^�ن ا&�ًا ���, آ�د�

��O!�ش ��#�2 ا�, آ� �� و"�د ��را ��. . آ�� ح�R,  �س�&5 ای5 را� ��
ا�� ای5 )سY&� L#�� ,A از �&�6 ذرع 9�ل . ��د �، ]@  A”��ز �ران”
�اوان 



��#�ی5 �<:� �اب ���، و را�   �ارد، و�R ��)� آ� �رج از ��� ا�,، ��
�ار. #�2ی@ ی�
�� ا�, ��Aس, و �:�� و  �هP خBO�� Qی .W&  در  �O���


آ��� د��� ���� ���،  ایس, آ�#�� و ��ور آ� ]A�ن �� #j�” ا��ف”�A�ل 
���  A�ی�ن ا�, ر#!�ع ����6، دری� ��از رو. ای5 اz�ه�ًا �9B&5 ص!�ی� در . 

��ی� �� . ا � آ�د� ایa�  5� ^�در ی� ��ی2� � دا��� و #A���. د�, و دری� ��
 �j# را �j# 5ای �5 ����2, ا�, آ&Aن”ه�دور #j� ��k . ا �  �م  ��د�” هA�ی

ح�ض و ^&z ،��� 5�ه�ًا ;�B,  ��. ا�, و �A<5 ا�, در ای5 �ح@ 
  .  �S�A و"�د دا��� ا�, ?ب
  

�9ف �=�ق  ][ریW، را� "�, ��R�A را #T&&� داد� و #�ری+ً� �� از ایj# 5� آ� ��

���k از #j� . ]�دد ��A�ی@ �� Qس از یP”ن�ر�&�یW، آ� ” ]&:� ���” ��” هA�ی

” ا��ف”ای5 د�, آ� 
�ص:� . دارا. ^��ر ��ج و رود� � آ�^<� ا�,
ا�,، در 
6@ ���ر ” هMار"�یL”اح=�م اه��R  دری��,، و ��#' ��
W »� و �ایس, از ��=,، و � �ن ��ا ـ�اع ]:�ـ�. ر O�ر ـk  یـJa( Q� ز�ـ�د �=ح

�د �� ��د آ� ه� �&���� �2ـ�ل ��  . ��زد ا. را 
�ی!�� 
ایس, آ� ا&�ًا �9ح ریM. ���، و از  ��6�د از را�، آ� ا��ر� آ�دم، "�د�

ا �، و�R  دو�9ف را� ��ا. ���� آ�دن،  �� آ���. رود ��” ���ر"M”�� ” ا��ف”
�� Bً��ز آ��BJو� از . ا � آ� در ��ا)' ��ران )��@ ;2�ر ���� ای5 آ�ر د�,  Mد� ه�

ریM �،  دری� �� ;:, آ�wت  ��ه� و روده�. آ�^<� آ� �� ��” ���ر"M”#� ” ا��ف”
  . )�یa�  ��+�P L� f @Pزم ا�, آ� �س�� ��د

و ” ا���?��د”�A� ,A�ل، از ��)� آ� ��ح�  د� Pس از #A�ی@ ��در ای�+� "�
�ب ا�, و ����6.  ای5 ��ق از �A�ل ��. ][رد ا�,، ��” ��ز �ران”�"

�د�، و . �9ف ��ق و `�ب دارد ا ح�اف ��� k���
 Qوز از ی�+�� �Aآ YR�9
�&A#س �و"  �اش �”�O�R��" ”�� ب�هA&5  �م،  �� ����2, آ�ه� ا�, در "�

�ن ��وع ای5 ��ق از . 
���k از ا���ا. ای5 ��ق دور ا�, #��یW&  �ً2آ� ^
�د�، �R[ا ��� ���ا �� ��� ا�, دا��� هA&5 آ�]��”. ای5  �م :[ ” W&  در


���� �A�ل `��� ایa�  5� وا)' ا�, .  
�د ��وع ��” ا���?��د” ”ا Mان”]�دد، و �:�ك  #A�م ��” ا��ف”ای�+� �ك � .

ارا�� ��#B)� ��ح@ دری�  �9ف �A�ل �&� آ�د�، �� ��” ]:�]��”"�د� )�یW از 
  . ]�دد ��” ���ر"M”ر��، �jس ا���اد �=�ق را ]�
�� وارد  ��

  
*****  



  

���k را� ا�,” ���ر"M”�� ” ا��ف”از  Y� ، . ��+�P Lدر ای5 "�د� ��ی� )�ی

ز ? �� ��IJ ا. ��د ��+�وز از �P+��  �� دی�� ��. P@ آ�^Q و �Mرگ �س�� ��د
��� هس��� آ� ��^ @P .دارا �� L:`ا �Rان از ? �� ][�,، و�. P@ هس��� #

2�ر �� ��; Eط �ح�
�ب و �ك P:� ��? �� زد� ^ �� ,(���IJ . ا � 9�ر �
@&2��ا�� . ه�. �Q2  س�2ً� �� ���R, از ای�R .��:P 5زان �� ][ر � ا#
5 �+2�ر �، در  ��ی, ?هس��O و �� P&�د� ���&5&O�� .�ر �  ه]O� 5&2آ�دن راآ

9�ر. آ� ��J از ورود ��  ��”M" ر��� ” '(�ا�� دادم، �+�ًا ایP 5:�� را ��ا. �
  . ��ا"A  �&AJ# ,J�ی��، زی�ا �<:� از ح&M ا �!�ع ا
��د� ��د �

ا)�ار ��ی� آ�د آ� . ام �5 �س�
�ت زی�د آ�د� و �=��ت را� را زی�د� از ح� دی��

��3  #�ی5 و صLJ #�ی5 و ��P=�, ی<� از �P �ح�, ��^ 5&Aی5 راه��، ه�#
را W و �9 �س�
,  �� ا#��2&@ ��” ���ر"M”#� ” ا��ف”ا�, آ� دارم از 

�� Wآ� .  

�ه� ا`:L از آ�ر ا
��د�، و  از ;�L آ�  ��V��!  �� ��O `�ی�2 ا�,�� ،Wآ�


�و ر
�� و �� زور �� � و د�, و ا"�A�ع  .f اه�ن در ]@ و�A2&@ ه��`�LR ا#
R�5 �&�ون ��اه+R و .f ب . آ=�� � دار � ? �� را از �&�ن�در ص�ر#&<� را� 

����، و ���� آ��:� و"�د دا��� ����، ا#��2&@ ����ی5 ��آ��� ا�, آ� 
����یM� 5ی, ?ن ای5 ا�, آ� ا�&�ر . ه�ش �=� ? �ا #� آ��ن ا��اع آ�د� ا�,

,��A� ,و را �ن ?ن د� e(��.، هA&5 )�ر و�R هA&5 ��آ�ب راه�ار و ). #
، آ� �5 ”���ر"M”و ” ا��ف”آ� �6�دف ��د �� یQ راه� �w@ هA&5 را� �&5 

����ی5 و  �#�ان 
BًJ دارم ? �ا �9 ��`���  ،Wدد آ��[ �� ������ . #�ی5 ��آ
 �(�� �:J
 ,&Jد، و و��=  ���هR 5&Aح�ظ، #� ز�� � آ� راه��. ای�ان �

�د "�ز�W، و ?ن ای5  W&A6# 5 در� ،� �A� �� �� وب�` �� ,;�� W&  �ا�, آ
�� �a�  ار �� ه��( ��ORM�� ن "� را�Aه ،W��� �ن ز �]� �  ا. آ�دهW، و ^

#!�وت ا�, آ� در یQ آ:2� زیس,  ����ز. را دو�, دارم، �<:� ��ا. �5 ��
   A�یW، ی� در )6�ر ;�R&�؟


�ه� ���
A# �� BًJ�م زح��A آ� � �� �A  ،��=3 آ��
 Qی ��;�� W& ا�# 
Wی�
�ه� �� ا#!�ق  )�م ��. را� ��ویW، )�م �� )�م ��ی� P&�د� ��)�م ��ی� #A�م �

@&2��ه� را �� �� � و د�, از یQ  ��.  ;���ی5 �� هW آQA آ�د�، و ی<�یQ ا#

�ه�. ه�Aاه�ن �9&5 ا �از ���، �2�ر ��ه��، 
�ی�د ا���Aاد ا�, آ� �&5 �;

  . ��2:9 و ی<�ی�O را �� �J�و , ��
�د، و #س�&@ ;2�ر ?ن از یP ،��  Q&�د�  ]�ه� آ� @&2���5 ا#�� Q2� .ا��



2&@ ��م و �� ���Vة ر), �����د  O�� �� ?ور ��ی� ا#آ�W،  ه� و ه�Aاه�ن 
  : ][رد ا�&�ر ای5 
<� از ��  �Vم �� ��

 Qی �� ,�=� �P ح�, و� �P 5 را�&Aدم ای�ان از ه�� �اه� ر�&� آ�?ی� روز. 
�6�ص� ��ار )a�ر را�و"� و  =�ط و ���� ,R  Lی�!Rد �z��� 5ه5 ��� و ای?

 �a �P در ای5 را� �اه� ?�� آ��د ��ز �؟ ?ی� روز.  ��O  �V�� و دری� را @O�"
,!
��3، ��;�� ه!��د و ه=��د  ?ور، ��دم ای�ان در ;�ض ��;��  &W و 

@&2���د �9 �9ی آ&:����، و در رو. "�دة ���� ح�&�� �� ا#7 ه�. �+:@ 
�A  ی��؟�A  د��P سP م  &س, در�:J� ا ���� ?]�� ا�,، و� W دا  L&` .�ه

^� #��ی� ��� ا�,؟ ^&M. آ� �س:W ا�,، ای5 ا�, آ� �5 
Y&� BًJ از 
�A  ��=&� k���

���k، و ]�ه� هW یQ ر�'  W&  ��;�� را� ��وم W ا�# .
B#�� 2&@ در ای5 ]@ و��ق، 9�ر. ا�, ;Bو� ��  ��ه�، ا���ً� MTRش ��ی� ا#
@&2���رد ��ن ا#ه�، و #:e ��ن  آ� ه� د)&��، ا �V�ر ^�&�ن و ��]=�5 و 


�ه� از �س #�B آ�د�. رود �س�
�ی5 ���ا � از آ�ر ا
��د�، و ;�ق  د�, و ��ل �
ح�A# f�م ?��ل و ?رزو. �5 در . از P&=� � ه�آ�ام �=�ت "�ر. ��� ا�,

�� �&� �A:آ�� ا�9اف ای5 دو آ :A# ص و از��ن )�یW و "�ی�، �� &, ��6
  . "� L ?ن �� &, را �ن و در ��ی� ?ن ?ر�&�ن "���J #=<&@ دادن، و ای�ان را ��

�اه� ]�
,؟ ?ی� ;�A �5 آ!�ف ��?��ن ای5 هA� ?��ل و ?ی� ای5 ?رزو و ?��ل ��
�� 7&A; و L&�� ای5 را� 'a( .اه� داد؟ ?ی� ��ا�)�ر آ!�ی, و��ی@ آ�ر  ?رزو را 


<�. اه��R، #حA@ در د� ��
�اهW دا�,؟ ?ی� �� ای5 Mا � #�� و �� ای5  ,
�A  Wد �5 ه� �ًJ(5 ا�,؟ وا>A� ,�=� ای5 )�ر �ح�, و �6&2, و  W ا�#

W�>� �>
 !  
�ا�� .f د�, )��ر #��ی� ا�� �� را از �ای5 ا�, آ W:ه�  ه�، ������ )�ر �س

��ی� ای5 . د�, ��j� 5د� ا�, ��روز]�ری�� �&�ون آ=&�� و  آ�ری�� و �&�� �&��

, ���M ��زم�wا�� , را از ]�د و `2�ر و دود و آ . .� �y .�!ه, و صM  5ای �>


2�ر از ایB#�� 5ق، و #A�م ��#B)��. ا"�A�;� را، ���5 ?��ن ; BًJ
ا�, آ� 
  . آ�� ��

�J�دت و ?��یY و #�WJ ��ص �5 در ?ن ا�, آ� ای�ان را، از زی� ای5 
  . ��OA&5 ��آ��ر �W�&2 ه�. �ا��

�یJ�  ،W�دت �5 ?ن و)�� ا�, آ� `2�ر �[R, از ^��� ��=� ,>:A� 5ای ���[
�����. ?��یY و #�WJ �5 در ای5 . او ��]�دا W و ?��و. از د�, ر
�� او را ��

�د را �W&�2 آ� در ا�5 و ا��ن و 
��، و �:, �[ WR�z م را از�:V� 7ح �ا�, آ
�. ? ��?��یY ز �]� � آ�د�، و �J� ق ��د. و�از #a�ول و د���2د ه� , ح�



�ذ و ه� ص�حL ا)��ار. �6�ن �A� �، و ��دم ه&g �:+�ء و �P�ه� ��ا. !  Lص�ح
�د ��اغ  �O� ،� �&O ح7 و )� �ن .  

#A�م R[ت �5 در ای5 ا�, آ� #A�م �29�ت �A:<,، در ����@ )� �ن ص�رت 
�. و 
I:&, ����،  � ای5 #س�و. ���د ]�
��، و ا��&�ز ��ی<�ی�O از را� �#

ا��وز، ��6�صً� در ای5 ی<�6و�P+�� ��ل ا&�،  ?�&M. آ� #� �� ا��&�زات �س���
  . ^��ة ای�ان و ای�ا &�ن را �&�� و �<�ر ���� ا�,

 Qدر ی ���:P�^ 7 و:A# ��Jوی� یM# و �ل ��اه��^� f�� �#]R#� از ای5 آ� اص
�J��" �� د را ��ه��ص�اح, �R+� و #��. و 
I:&, و ص!�.  ا. �A&�د، و "�. 
  ):L؟ 

��ا. یP Q�د��� دRس�ز ه&g ��ور و  =�f�� �9#� از ?ن  &س,، آ� در��ری�ن و 
�ص ;�&�� �2&��، #� �� ��اه�� و #Mوی� و :�م ا;I�. دوR, را �� ص!�. ):L و A;

���:P�^ 7 و:A# دروغ و .  
� )�ر �&=�� �5 ایM&^ 5 `�یL ای5 ا�, آ� در ا�9اف ای5 ^�� ��ل ا&�، ه

�ع را ��[آ� ����� �� �"��م و #� �� ��Aآ ،Wده �� �+&�  Wش . ر��
�ا�
�A  �� �# �آ Wع را  آ������� ��+�وز از v�P ��#2�، ای5 �A; ح�ل، در ":س�ت

�ی�ن را، آ� #� ا;A�ق ):L ? �� وا)!W،  �'. ام #nآ&� آ�د�O`و درو �� �#fه[ا ��ر
��� �&�W آ� �<� و �;� ذ ��:P�ـ:7 و ^ـA# 2ـ�سR ��د را در #ـ:ا#� 

�ر Pس ��a �Aد را ه�
�ا��ش  ـ<�د�، و درس   ��+�Pف ی<�6و�z در �ده��، آ
�� ��ل ���  . ا � ? �� ?�

�س و )2�ل #A:7 ��ا. �M� ��&9Bا�,، آ� دا��S ا)��ار ? �� R�� و �اه���
�#��. در��ر، و #�او��ت و"�د ? �� در یQ دا:. ی�� �ح�ود. دور �M ��ح�ود �� 

 7:A# �� ح�ود  &س,، اح�&�ج� ��
و�S�� ? �R آ� �J�ع 
<�. ? �� �� ه&g ا
���  �ار �:P�^ و .g&5 ه�  �ی�&5 دارم، آ �Rارم، و�  �S�د���و), ص!, 

ا.، زحA�ت ��ا در را� اصBح ایA� 5:<, در  �V  ا]� ه�  �یس��� و ه� ]�ی���
�ر ?ورد� �O&�د، و هA�ن ���#� را آ� ���z �ی�،  ;�ص�A  eن را وص�Aام، ;&�ً� ه

�اه� �� � آ� ح�&�, را آ��ر �  �(�� W5 ه&�:A�� .ص�� ��ا�
دی�O �+�ل و 
  . ][ارد� و را� ��اه�� و �+��:� را �Aj�ی��

�س و ری��,R�� ,م ?د�&, `&� از ص!�ت ز��. ادب و ا س� &, و ح!� ر�
در��ر ای�ان ��ی� . W ]��ه�  �ار ��&�W ای5 ��دم ه آ�W، �� در�, آ� د), ��

����P و �A:<, دو��� ����،  ���=7 `�ور و ;Mت  !س و `�ور و59
�یY و �&O� � را ��;�م  ���R� و ��R&�ن دراز ا�,، آ� �م و ح=W و 

ص�ا), و در��� و را��� #��&, آ�د�، و ه��ز زحA, دارد، آ� �5 ��دم را �� 



!&zو ���V  L6�A2ص�ح �!  Qق یB  . ���س ?���  A�یW �ا
�ر ��I5 ��ر ح� �ا���ص� را آ ��2Rل �����، و  ا��J� دب وm� ی��� ،Wده

�یY را #=�&ص ��ه��، و�R ه�]M ص�ف �ح<�م ,&J(�آ��A  �V   W ا � آ� �
�د را �� رو. ریL و ری�، دروغ و #Mوی� و �<� �����S آ� ��ار ��ه&, R�� از ?ن

  . ده�� و ح&:� )�ار ��
�س و ری� در �&5 �R�� ���� �آس� آ ���# ،,>:A� 5ی��]�ن ای��Jا. ای�ان و ]

�
اRح�&�� #A�م �Y&J ای5 ��د� آ� ای�P 5د�  ��د� ح�
� �&�از. ا�,، آ� 
?زر�� را از هW ��رد، و ص�اح, )�ل و حس5  &, و ص!�. ):L را "�یMOی5  ��

��;� هA&5 "�, ا�, آ� ^�ن ح�&��� در �&�ن او ��د�،  ?ن  A�ی�، و ��
��� ای�ان، و ��رد راز و  &�ز #A�م �<�� ایA� 5:<, وا)' ��� ا�,A; .  

�د �� Pس��م، و �� �5 ح�
� را �س&�ر �� �9��j�رم آ� یQ روز. ����2 او،  
5&Aرج، و  و ه� � �9�ر ���J� ��2. و 
�دو�� را از ای5 ح�R, ا��[ال آ�

�ر ?را�O�ه� را ��ا. ای5 ��  !� ]�ی��]�ن �Mرگ د &� د���ر ��هW، آ� در 
���� �� ? �;�A�"ن ا�X� و ,(�&R .  

�� k ر ��&# �aر�� آ� ��#��� ا
�R�A� 7 را #=<&@   �V �� از دور 

�ص:�  A�ی�ن ” آ�R� �&�ن”ای2� 5� M"ی�ة . ده� �� k���
 Qدر ی �ا�, آ

  . ��زد ا�,، و ?�A�ن و دری� را �+Mا ��
9�ل  � 
���k و ;�ض ر�'  از �ك، �� ز�� � ��ری<�” آ�R� �&�ن”"Mی�ة  �2�

آ��، ]�ه� هW در  ]�ه� ;��Y از ر�' 
���k #+�وز ��. 
���k ا�,
  . ]�دد ^��رص� ذرع ����� �� آ�^Q، ��” آ�R� �&�ن”��IJ  ��ط، �Bًw در 

و�&:� �:� از  ��#B)� و  &Mار ا�,، و ا`:L ��یس�� ��” آ�R� �&�ن”ارا�� 
و ” "JA� ��#'”از "A:� . د، ا�� ��ا#' �س&�ر دارد��دا��� و  &Mاره� ;2�ر آ�

�ار )Mل”و ” ^���ر ��#'”&� ” �J:( �آ”Q#�� ”,در ?ن وا)' ا� .  
�ب �� .��A:( @ح دارد در ای5 �ح&"�# .����� W:( �� �روی� آ . W:( �^ �[ا

�ش دارد از �&5 ���ش �د را ��  � 
:M.، آ�  رود، و "�.  .��A:(��
�" �Aن در ه�
:M. ��ا. ��;,  اآ� W:(�� �ً
���اول ا�, وا][ار آ�د�، و ا 6�

 �J"ا�� Qی �Rب  &س,، و�
, ا�� �9ف ���یس� �� ):�A�.  � و ^�=&P آ�ر و
�ط ای�ان، د)&7 ��aط  س�J:&7 و آ:&�  �S�27،   زی&:J# ،7&:Jاز  س� W;ا


�A�� @6 از ه�� ای�ان ر Qح��ً� ی� �و `&��، آ �ط �<س�ا  س3، ر)�ع، 
�� @&>=#  ��O  اح��ام W=^ �� �  .��A:( �� �اه� آ�د آ�ده�، �� را وادار 

W&آ� .�A  ه��? .��A:(�� �� د ?ن  ���� زی�ا�ط،  ه�. �zیe را �� � Wا�
�ع . ه�. آ�`[ ر�W ک�د در صح&!�  Q7، ی&:Jصً�  س���ص� آ� ط ای�ان، ��6



g&ه �ی!� ا�, آ�z س&�ر� ����   .���A# ت]R ز  &س, ?ن ��آس از�&  .
��� �، و ا���ص  �&�&W آ� ای5 ص��z ,Jیe، دارد از ای�ان ر, ���� ��  ا&�ًا

 �>
ط، در #ح, ای5 ;��ان آ� ـ ��6�د از ط و  �یس��]� 
�W �&�ن ��
�ش  �یس��� ا�, ���ا ��� ـ �+�ه�� ���� آ���، و�R وزارت   �یس� �� 

�ع ��د�،  O[ارد ��� Lzا�ه� و  یQ ه��  !&س، ��ا�y ای5 �!سa��J�رف ��ی� �
� �A� @A�� Wی�د]�ر ه��. ای�ان )�ی Qر ادار. . ا��9&@، از �&5 ��ود، و ی�ا�2R� ا�

را در ای5 )�ن �� ):W  � ا +�م دادن، ;��SB  &س,، و�R دR&:� هW در د�, 
�ع  ���� �zی!� آ� ��6�ص ای�ان ا�,، در #:� f)&�. و   Qی �س, آ& 

5 ��6�صً� در �9 هA&5 �!� ���، �� ص!ح� از . ز �&5 ��ودا;����S ا ���
�� �A&A� و �&�زار��. آ:�� را Yد و دروی�A;�&� ط�a  @&Rد �آ Wآ�

 !�  ��T� ه�� ����، و در دوران روز]�ر  )�ر����� �5، از زحA�ت ای5 ��
�� � �A� ی�د]�ر .  

��Bً و ��ون ه&g �� &, "�ی�، آ آ�W آ� �5 ��  آ�ارًا ]!��، و ��ز #<�ار ��
�ب  ��2�
W، و�R ه�]M ��ی@  &س�W آ� از ای�ان )�یW، و ی�د]�ره�. �aJ� .ا

Wی�A  ,&ه�� L:� ،. ?ن �ای�ان �5 و و59 ���س �5، از ?ن  ���9 ا�, آ
ه�. ?ن، ;�ASB در اه�Mاز  روز. ���=�A# 7ن ��د�، و �� زی� ه� یQ از �ا��

� و  �اد ای�ا �، )��@ 
�ا���� و زوال ا�,، آ� ا
���رات ?ن ��ا.  س@ ای�ا 
�ح��ً� ?ن ;WSB و ?y�ر، ��ی� �� اص�ل ح�&�� #�Aن "�ی� ا��Mاج ی�
��، .  &س,


�  A�ی�،  � ? <� در ز�, و �J� ,ی�=� �J��" ��O=&P �� ص� را�#�Aن ��6
 M&  د را��اه� "�ی�، 9�ر. �س��Tق ��د آ� ��ه&, ���6 z .�2زی

  .�س��:Q و 
�ا��ش ��زد
�ع ��W، زی�د� ��ای5 ���د آ� در ا�9اف ای5 �� �R�+� ��� �!� 5آ�ش در ای

6�صً� در )سA, ;�دات �:@، #yn&�ات ;��ص� �J&29، و"�د . �ح� �� ����
�رات و f�2#ت �:@، آ� 
6:� ا�, �س&�ر "[اب ا
س� �a#�&� ه�. #�ری3 و .

6�د از ای5 �!� ��� را آ��� W�� ورود در ای5 �ح� �س آ��ط ��  ا
س���
�اه� ��د” ��ز �ران”  . ا�,، از �&5 

�رات و f�2#ت a# �� '"را ،.��یL&29 ،5 و 
&:س�ف ��Jوف 
�ا سRو����دآ�� ]
 �A"�# ���; د��� ��ی� "�ی�ة �!7 ��خ، ? �ا از �دارد آ �S�2ح زی�� @:�

 5� �V  �� @2( .��^ ص �5، ? �ا�6�� ��
آ�د� ��د، و ���ا�� رS&س د
�ری, 29' ? �ا �5 . ر�� &��n� ،5� از �9ف �&Rد �=�را�د���ر دادم آ� 

�ن، �� ���رج �5، ? �ا A  '29�ی�=( �J2a� د و در�&O� ���;�� . 5ای M&  �&Rرا�=�
�م �� ا;�A�د ����� ،.�Oر را �� آ��ب دی��M� ری, را ا +�م، و آ��ب� !س آ�  ���



دآ�� . ��,��ز #�"A� ?ن ��ی�ن �� زحA�ت د��� ا�,، 29' و ���=� 
�د �س&�ر د)&7 
<� آ�د�، و�R در ای�ان )�ی���ی5 در #e&Rn آ��ب Rو����ه�.  ]

�ا �� وا�ح ه�. ای�ان را، �� #�ری�� �س&�ر ا�, آ� �� ار#��ء و ا حa�ط#  �#
�ع ��W ���وك ����ز �، و در ص�رت 
�ص, و �+�ل، ا�&� آ� �ح� در ای5 �

� �A  .  
”�J:( ن�Oـ�:P”�� ، ،5Aw� @>�  �A>ی�� ا�, و �ح@ �حـM"ـ �در ا��ـ�ا. �2

ا.  ����ً� ;��. 
�ط حA�م ?ن )��@ #AJ&� ا�,. ��د�، و�R ا��وز �اب ا�,
� از ����زان هMار "�ی�2 و دو ;�اد� #�پ در ای�+� ��د آ� ی<� را ��:�ی��  ��[

5 ��ا)' ا
a�ر رو��� ��د�&&J# .ن، ��ا�Iدر ��� ر� Q&:� .را ��ا .�Oو  ا �، و دی
�د�” ��ر.”�ح�، �� A  @�  � ا .  

”�J:( Q#�� ”,اب ا�� M&  .�� �J:( 5ی��  ایM" �# د� و�� @&aس�� '��� @>�

��3، �س�
, دا��� ا�,” O�:P�ن”دو 
���k، و #� ” ?��راد�” Y� .

�ی�� ��” �&�ار )Mل”را ” ��#J:( Q�”ا�9اف [ .  
��آ��� ا��ار  ه+�. )�A. رو��� ��ون ه&g ��� �، ���م 1256در ��� 

و ” ���ر"M”را ]�
��، ^�� ��2#� A9' در #�6ف ” ?��راد�”#�آA�ن، "Mای� 
�س��� و�J� �Rه�،  O�ه�ار. ?ن �=<@ �� و �+2�ر از ا �6اف ” �� ���ر)��”

� �� .  
2�P� و آ�+� و . "Mی�� از ه� )سW )��@ آ=, و زرع ا�, ارا�� "Mی�� و �2�

L&� ت وB` �6. ��ز�&��،  ز�&�� و ��دام� .B(�� �آ �ی��، ����� در ? +�  ]
�� �� @A; ا . ?ی����ی� ���ار زی�د. در, آ�ج و `&�� در ای�+� `�س ��د آ� ه

�. ? +� ?��د� ��زد:�د� ��ا. ��A  e&a:# را .  
Qی �وب �� �� وارد  ��;, ��`”M"ر��� ”Wب . ��ی��(? �#�P ة ای5 ���ر در�V��

�ق
�ر�&� . اJR�د� دارد ;A  ،�6�ی=� ز�&M2� 5 و دری� و ?�A�ن آ2�د و 
ه�. ای5 ���ر، آ� ��IJ ح&�ط  �ار � و ا]� دار � دی�ار. از  � �. زر
=�ن ا�,

&:� از ;A�رات دو �29� و �&�وا � . ��د ^�ب �&Y  &س,، آ��Bً دی�� ��
��+�P .ش و دارا�P ا�,، . ه�. زی2� هس��� �:O�" ب��&=�� دی�اره� هW از ^

�A; �IJ�رات  س�R�; �ً�2، از )2&@ . ده�� ا��&� �� ����, آ��:� ��و یQ ا�
�د آ� از ح&� ا��ح<�م، در ح�R,  ه� و `&�� دی�� �� ���. ]�Aك و #+�ر#�� ��

 �:J
”M"هس���” ���ر ���A# @��( .�^�ه� ا`:O�� L!�ش و &��� �� #� یQ  آ
#A�م روده�. ][رد، �w@  ا�� ?�� آ� از �&�ن  �� ��. در"� �س��&W ا�,

دا:� آe&w ا�,، و ا�9اف ?ن  &M #=<&@ ��دا����S داد� آ� J29ً� آ7A; W و 
�=P ���2' ����y ا�, ��ا. ��fری� و #L و  �� Qو ی ،M&P@   در آ��ر دری�،. 



�د ا�, آ� ط ?ه5 ��ا. حA@ ��ر و ?وردن ��"�]�Aك، رو. ?ن   س�2ً� 9�ی:� �
��ض ��د و )�ر. ��9�M!&� YRای�� #� و�R ایP 5@ ��یس�� ;�. ا � ��
  . ا���ا. ?ن ر�&��، و ��"2�ت #س�&@ ورود 
�اهW ]�دد ه� �� آ=��

”M"ن دارد” ���ر���&&���ن رو�5، &���ن ا�&5 و &���ن ]�Aك. ^��  ،�:A" از .
آ��، ص���ن MP. و  +�ر.، در ای2�P   5� P�ك  ^�� آ�ر� � ��ا. ]�
�5 رو`5 آ�+�،

  . ,���ر دای� ا�
6�دم �ح:� ا�, آ� در ? +� رو`5 آ�+� �� ای�<� ���� ،� ��یW آ�ر[  ،� �&[

���J و �!��م آ�ر� �، در ه&\&Q از ای5  آ���، واf آ�ر� � �� ی� 2�P� P�ك ��
W2:9 آ� ��ا  از �او � ا��J� , ��.  ��ط و ��ی�  ��ط ای�ان 
BًJ و"�د  �ارد

�د، آ� ی ��<� از ? �� #�n&س آ�ر� +�ت ا�, در ای�ان، ا +�م ?��ل و ?رزوه�. 

���ی� 7
�� .  

�د ]�
��، و  ا 6�
ً� و ح�&��ً� ز �]� � ای�ا &�� در ای5 ;�6، ص�رت ��6�ص ��
ا�:�ب ز �]� )�یW از د�, . ی<� از ;+�LS ز �]� &�� ��ی� �حس��Y دا�,

WS�( ،د� =�� ���م ?ن  ��دم ر
��، و ز �]� "�ی�.  &�J� �� M�. ح�&�� 
�ار. و �س�
�ت �� آ+�و� و R�P<� را از د�,  �Bًw ا��وز� ای�ا &�� ا�L. ا�,�

ا. ا)Bً  ه�. ���� و�&:� ?ن �!�  A�ی��، ی� "�د� ?ه5  �ار � آ� �� داد�، و ط
اصf�aب را از آe داد�، . و�&:� ا#��2&@ ��ـ�ا �� �9 �9یA  7�ی��  &س, آ� ��

  . ح��یA�? 7� � آس�S���? L آ��� "�. ?ن #:س<��P  &س, آ� �� و ��
ا���AR�ت و ص�Aی� و �&��9 را ره� آ�د�، و ه��ز "�. ? �� را �� 
&MیQ و  "��'

�د�A�  ض�; �J&29 م�  . ا � �&�A و ;:
��&�ن 2R�س ارو�S�P، ا��از �2�ه�ت و ���ت  ���راR!<�ه� و ��+�دی5 )�م ��P

�د را  =�ن  �اد� آ�  �� �!  Qز ی�ه�. ;:�م  در ی<� از ر���آ���، ا�� ه�
  . ارو�S�P، اح�از #�6ص آ�د� ����

ا�� ���n!� � د R�2� ای5 . آ�ش ای5 #�2ی@ و #ح�ل #� هA&5 ح� �ح�ود ��د
�� ،�O�!�? �� ،ل ][اردB�ای�S�"  ،��J� 5 آ=&�� ا�, آ� ��ی� ا�W ? �ا ا

?ن از . آ� ا`:L از �����ت �:�، �9ف #a�ول و #+�وز "��ل وا)' ��� ا�,
��ه�.  ���زون در ?ن روا  "A:� ز��ن �:� و ز��ن 
�ر�� ا�, آ� ���ر. ر

�د �رج ��ز � دا��� .��J� رت و�اد�&�ت . ا � آ� �A<5 ا�,، ? �ا �<:� از ص
 ���2  ��>:A� 5&ل ا�,، و ��ی� در رو. ز��Aو آ �S�2ای�ان در اوج زی �AV 

�A  �:���� ای�ان �AV  ا � �� �2�د. اد����ان #+�د  ی�، و�R ا&�ًا ��آ� ���;

�#� دی�� ���M� ،5  اد��& �+ARدارا W&:ی� #س�� �ًJa( ی��]�ن ? �ا��د آ� ]�

�دA  .  



�� ��2Rاه� �� ا��د��ی�� و #a�وfت، �#A� داد� �5 )�6م از . #A�م ای5 
ا�z�رات، #=�یح #ح�ی@ و #ح�ل ;+&�2 ا�, آ� در �9ز ز �]� �، �9ز 

رت، �9ز �J&=, و �9ز ��3 
<�. ��دم ای5 ��ز�&J� 5���ت، �9ز �ح�و
�� ،,>:A� 5ح�ت ایBی5 `!:��، در آ�ر اص��>^�;A@  ای+�د ]=��، و ^�� \� آ

�.، آ�ر را ���J� ت ��د. وfB�"��S �<=� � آ�  ?ی�، �A<5 ا�, د R�2� ای5 ا
�رج ]�دد .�V  Lح ?ن از ;��� ه� ص�حBاص .  

�رات . ز از ?ن �A<5  &س,ای5 یQ ح�&��� ا�, آ� اح��اa# 7a�� 729��
�� 5&Aه �ن  �:@،  �&+�A# @���� ای�ان در � ��د آ� �:, آ��”�Pا�����ج ” ارو

ا�2R� #� یQ د�, )�رت و  �V �6&�. �<�ر  �ود، �ح�ل ا�, د R�2� . آ�د� ا�,
? �� �+�ل ده� آ� ص�اط �س��&W  ا�fBت 
<�. ]�ی2�ن اه��R را ره� آ�د�، و ��

�ج و ��ح�ف، #=�&ص و #!<&A  Q�ی�� از �&�اه�را J� .�ه .  
ا�� ��!J@ و ���A� 5&O� �� ?ن ا���ص� آ� �zف ص�و�P+�� ��ل #A�م،  #� ��


, را از ه� "�, �J� م و��د آ�د�، ��ب ;:�A:<, را 
�ا. ا�&�ل  !س� � 
�ی5 ��`�ت #�Aن ? ��f�� س�ود، و� �R�رو. اه��”�Pرا �ح�ود آ�د � ” ارو

�در و ���ب ��P ن�  ! یQ وا]
 Yای�&P �#�n&س ی<�6و�P+�� ��ل �:س:� )�"�ری�، و و��, #yn&�ات ?ن در #:

?ور#� از ?ن )�@ ;�����S ا�, آ� �:س:�  ;�دات و ر��م و اBق، �ح��ً� زی�ن
��� L>#�� ك��ل، در ای5 ?ب و T� � را ��. ا �S�ده�دریx #س:&W  ? �ن و"

�� �&=A� �� آ�د �، و ا �R�ق روح اه�A;ای��ن، در ا �Rد، و�� L#��� ن?�� �S�
�� �A� ات ?ن ��ح[ر�yا �� از ا�  . زه�. ^<� &� � آ� ��ی� )� ��  �

�ان آ�د؟ دور� و دورا � ا�, آ� ?��� و ][���، و از ;��ة J&29, و  ^� ��#
)���ا ��2د و  دور ?
��ب �رج ا�, آ� ای�ان را �� ]�دش آ�ة ز�&5 ��

�� �Pل )2@ ��ز]�دا �ی<�6و�� ��+ .  
�Pوا. J&29, و #��ی� ��ا. �5 ذ&�� آ�د�،  ایB��  5یA�#� ا�, آ� د�, ��

�ا� W5 ه� �آ�د�، ��وم � @Aم را #حf? و LS�6� 5ا� ��یس�� ای�?ن راه�   �
Y&P ا ?ن را�  . �&�� آ�د� ا�, آ� ا س� &, و و"�ان و 

�ن ��زیQ  =� ���� ��یQ  !� ا�� وح ا��#&� ���&�� ����J � آ� ���
�ان #
�� �# ،,�ه�.  ���زون، در ]�ش او  یQ  !� ��� =&�� آ� اRح�ن �Pد� را ?�

��
  . ا � �nو. و ا س ]�
5&Aر ;�&�� آ�د� ح�&��ً� ه��zو ا �]!� �ر ا�, آ�ا �، و )Jaً� ?ن وح=�  9

�ان �� ا�� را زود#� ��# Qد، #� ی�A  7:��� �ق حس�Bرا آ�  !� z�ه� 
�ی�2  ا
�� �A; Qی  ��f�� و ���:P�^ 7 و:A# و ری� و Lو ری �وی� و �<� و ح&:M# دروغ و




� ��J�د ]=�� ا�, �� ��اB)� و ���� .  
  

. از �9ف ��Tب ��� ا���اد ی�
�� ا�,” ���ر"M”ح�ل، &���ن  !, � �  ا. ;:�
�ا. P:� `&� ?ور �، و در ا�� ��” ���ر"M” و�&:� آ=�� �� ��” ��دآ���” !, را از 

 @P ك”از�A[ ”�� �R��R� �� آ��� آ� �� R �:&و� �ا 2�ر  ��ح@ ر�&�� و � ,! 
  . ]�دد وارد ��

�� '(���W ?�� آ� در آ��ر دری� ��#� .  ��ی, زی2� ��د ���Vة :&v در ای5 �
ده� و حسW را  #J&29 .���A,، روح را )�ت ��. �=�ه�ة �j� ,J&29دازم ��

ا س�ن  ���. J&29, و #�n@ در J&29, ا
<�ر "�ی�. ��در #A. ��زد ��آ, ��
�ا را در A� �� ? . ,J&29<5  &س, ��د آ� در ;�WR ا"�A�ع وص�ل �� #Mری7 ��

�د ا. یQ ��ی� دی� و ه!��A  ,J&29 W&:س# ��J� م�A# �� روح را ��ی� �2#�� .  
�&�� ، روز. در )�6 ی&�J� �(B?��د رS&س آ�”��ز �ران”�9ف  )2@ از ح�آ, ��

�9. ?��د�، ����د را دی�م آ� از آ�ر ادار. 
�ا`, "س��، و ��   ��:[ .���A#
�ددار. از ای5 ا�z�ر ��. و ری�ح&5 ا��T�ل دارد. او  <�دم #e�n و حس�ت ��د� و 

� �، و ه&M&^ g را  ]�ه� از ��ت 
<� و &�ل، ر k ]:�� از  �Vم  ��Pی� ���
�A  ،7 آ�د�: ,J&29 �ر آ�a ?  ا�#Wی�A  ���A# W . ,`ا�
��ا. ا���ص� آ� 

 ،@O�" Yاج، ?را����9 دا��� �����، �<�ت آ��، ص�B, دری�، �وش ا�
��R از ا +[اب و ” ���ر"M”ی��J هA&5 و�J&�� آ� در  ،W6�دف �� ?ن هس��

  . #A���  &س,
ا. آ� ��e:��� ��AR و ��!�وت  یQ ��ح:� آ=� � ��  ���س J&29, ��ص را ��

:س� آ��ر دری� ����ی5 دR&:� ا�, آ� ا س�ن �� ��ار  WRا�ا"�A�;� ا�,، و ;

�� و ���[ �A=^�� ,واز �� از ا��ی�P ,آ�� �9ف ا��ی .  

 v&:9�ل د� 
���k و ;�ض ��!�وت،  ، :&v آ��A; W ا�, ��”?�س<�ن”

���k، و در ��ا�� ” ا��ف”�Bًw در �ح�ذات  Qی”M"3 ;�ض دارد” ���ر��
. دو 


���k و�J,  ��6@ ��” ��ز �ران”دری�.  آ� ?ن را ��ا.  ده� � W&  ،زد��
�� L�; د را� �R�دارد، دری� ه�� �� Wآ v&: 7A; آ=� و �د، ��9�ر.  �

ر��� و   �A” ���ر"M”ا���ا. P@  ه�. #�آA�ن هW، �� آ� ح�� ��IJ آ=��
2�ر � در �س�
, ��O�R .�&J �&��از �+� . @P”M"ر��� ”�� W5  ه&Aه �aوا�

��ط �����&5 ای�ا �، . ;�L  =&�� دری�، ��یس�� )�ر. ":�#� ��ود# �ً����
�د�، P&=���د.   �=�A  �V  #+�ی� �ا�� دادم در ای5  �= ،��� ��ا. ��

 =&�� دری�، و  ایL�; 5. ایP 5@ ��ه��، #� و��S@ ا"�ا. ? �ا ���ر دارم را"' ��
�"2�ت #�)� Y&P ?���” ���ر"M” ا�<�f#� آ� ��ا. ورود آ=�� ��� ،



  . ]�دد ? +� وارد �� را 
�اهW آ�د� ا�, آ� �&Y از Y&P آ=�� ��” �=����”
�5 ا���ً� ��ا. #�n&س و ���A�ن یQ ���ر ���A در ای5 حـ�ود ��اح@، 


� 7��V  .ی�ت و�&�J دارم آ� ��)' ذآ�ش ح�f  &س,�#�n&س  ^�� \� �
�دم ��م، اR را�#�n&س ���ر  &M  �2� را"' ��?هـ5 ای�ان، ��729 ?رزو و ?��ل 

�اهW ][ارد، و در ای�6�رت `&� از �)' ا"�ا A� د را�،  �a� ”���ر"�V ”Mی�ت 
  .دی�O. را ��ی� در  O� �V&�م

�ن، ” ���ر"L�”M را در [� �ا)��, آ�دم، �w@ ��ی� ��2�، &�fت ����ع و ]
�A  ,ا� �5 هس��� و ��ا راح�Aه �" �Aه�، در ای5. ][ار � ه�
�
�ص:�  �

، هA� از آ�ر ا
��د� ��د �، و ح7 دا���� آ� ”���ر"M”و ” ا��ف”����6 �&5 
  . �L را آ��Bً راح,  A�ی��

اول �L&#�>� L و #:�Oا
�#� را آ� ا��وز ر�&�� ��د، #A�م �BحV� آ�د�، و 
��ز ^�� 
��� را�Pت . 
�دا  A� � د���ر ص�ور "�اب ? �ا دادم آ� آ�ر ا��وز ��

�5 ر�&�� ��د، ا�2�ب  ر�Mًا ��” #��ان”;�ر. از ح�&��� آ� از ��و#� و  ��
�دش در "�ی�ن  
<� ��. او)�ت #:�� �5 ��آ�دم آ� ^�� \� یP Q�د��ه� 

���م )I�وت �� &�ی�،  ا��ر  2���، ��6ً� در آ�� )I�ی� وارد  =�د، و ��6ً� ��
ی� د�, ا��O� ��2[رد، و ح��ق ��دم، در ز ^� )�ر �A<5 ا�, آ� ا��رات ��

�ری�T� 5ض #I&&' ]�دد�n� . ا���ص ص�ی��، �9ف �5 ا�, آ>A� �س� �^
�ری5 وا)' ���، �� ����6 `!:�� از #A�م �n� ص��6�ET و حس� و ا`�اض 

�د �ح�وم، و را�  &س�� و ;�م را ا���2�ل  A�ی��  . ح��ق ح�� 
 ez��د را � 5� ،��>:A� ���ری��. ا���
�[ �Aدر �&5 ای�� �ای�< ,:;

#A�م "SM&�ت ا��ر  &M، ��6ُ� و �س��&Aً� ر�&�]�  A�یW،  ام آ� �� �د�آ
  . دR&@  &س, ����� و �� ��

�د در "�k  ، آ� ز��م وزارت)�1299�م ا�!�� (، ”#��ان”در ��ل اول آ�د#�. 
�دم، � �&yn# و �yا n=�� رات�و دی�یMی�ن )Mاق را در د�, ]�
��، و�R در #A�م ا�

ا�I�ء و Pس, ���. و  ودو  ��A، آ�`[ه�. �� و�&س,#�Jاد دوهMارو^��رص�
L� �� ،���   ل ا`�اض�A;م ? ��، ا�A# ع���آ��&�� �5 ر�&�� ��د، آ� �

6�ص� و ا ��یQ ا���ص ��د  س2, ��ی<�ی�O، و ��IJ از ای5 ��ا�Bت  
����� @&R7 و دa�� �� .ر��� �ا]� � �د، آ�� ��� ��&^  �&` �!  Qد�, ی

5 ��د آ� � �ان ���a:' و `&� �+�ب >A� ،د��
و�R ای5 . ��د ��ود ه��S �� ا
 A�یW، ���ر �دSM"  �R&�ت ا��ر ��6ً� #�)&7 �� ��ا�:�، در �5، آ� �� 2422

�ا س, ��رد #yn&� وا)' ��د، و ا�� دادم آ� #A�م ? �� را ی<+� �س�زا �� و از � 
6�ص� �5 �رج آ���، و �� ��د د���ر دا ?ر�&دم، ا���ً� رS&س آ��&�� 



�ا �، زی�ا `&� از ا`�=�ش ذه5 و �  Wدش ه��<�#&�2 را آ� ا�I�ء  �ارد 
5 �� ��ءz ,س&  L#��� L&#�>� @&2( 5ای�� .�Oدی �رد،  �&+�� .  


�ی�� ،Yه�� �ای5 ���� �در  �&+ �� �ق  ا. آBد�, �5 ?��، ای5 ��د آ� ا
آ� در "�SM و آ:� و ا`:L  ��ط را �����، و9&!� و"�ا � �5 �� ” #��ان”

���� و �&�ده� :P�^ ،��2ی�
ا��ر، ��ا)� و )I�وت �س��&A  W�یz �# W�ه� 
�د  =س�� و ;���، ��6�صً� �س����&5 دوM" ،,R �� ;�اR, و  .�"��

6�ص� �ن و �6�ن از ا`�اض �n� �A، و ه����� �اه� ��آ�ر  �ا���داد
�� �A� .  

�د را ا�� دادم، هA� Pس از 
�ا`, از آ�ر �<�#&L و #:�Oا
�ت، �Bز�&�6�� 5 
��&�ن ;��ی� ���:e و صح2, �� ا���ص . �� ا9�ق �5 �&�ی�� و صحA  ,2�ی��

�ع #!�یح� ا�, آ� ]�ه� ��  Qد ی� M&  ,س&  �M� . 5 ? �� ص�ف�
Pس از ر
W�آ�L #�ری3 از ��ی� ا)س�م . ��م، ���ار. از �L را �� �JR�a� آ��ب �Pدا

 A�ی��، و از )س��A�. #�ری��، ����ط ��   �V ��ا ��آ�L:" ��=&� L د), و 
�ا�O��  ��م، و �� ه� �A:<�� آ� ����، R[ت ��6�ص ��هR 5&Aح�ظ `�2Rً� در 

�ا�� ����@  �5 یQ �:س:� آ��ب #�ری3 ا�, آ� ��6�صً� در ��ا)'  ��� �� ?
�ا�&�ن ��م، و ]�ه� هW ا#!�ق �� �� ا
�� آ� �JR�a� آ��ب، �<:� �� ' از 

�د �5 ��� .  
�اه� �&=�� �2&� ا�, #� �� آ��ب �����ن ��J. هW آ� ��" �Ja( Qت  ی�A:آ

� �A� از د���س �5 دور �5 ا�, آ>A� ��Aآ ،�R�AJ� . در ای5 ��ت
�ب از ای5 آ��ب �Mر]��یP �;�� 5�ر�� ز��ن ��د� ا��!�د�ام، و هA&=�  ه�. 

����ن ��J. دارم� ,Sر�, در )�ا�A� .و e:��� وت از ای5 آ��ب  دو ح��!��
�� ,A>ا;� و ح�  . ��م، ی<� eaR آBم و اد�&�ت، و دی��P .�O و �

�ر آ� ���. ��J و  WV در ای�ان �� "�یO�� ر
&�J ][ارد� ���، آ� ��ی� a �Aه
در د &� آ��A �2&� و  V&� دا��� ����، ا�� ��ی� ]!,، آ� �9ز 
<� و �29� ���. 

Bًw� ی��� �آ �S��2&و #�آ �یM+# و M&  رخ��د ����، و ?ن �"��رخ �� Qر ی�>
 در ا
و), ��رد ر;�ی,  2�د�  ��ا;�ت ? �� ����، در �&5 ��ر�ن ای�ان، ه&M:� gم ��

�د �� "�9B� k&5 و )�� و  ��ی5 ����2,، #�اری3 ای�ان �ح�ود ��. ا�,�
� . ا � در هA&5 ح�ود #�وی5 ���  `:2� ? ��، و ��ارد. آ� #��ی2ً�[ g&ه �Oدی �

6�ص� ? �ن، و و�' اBق "��J� و ��3 ا
<�ر #[آ�� و #]آ�. در ز �[� � 
6��, ? ��، و ;:, ح�&�� P&�ایY دو���ه�، و ?ن "SM&�#� آ� ��رث  ه� و 

L2� �� �:#�)� ه�. آ �س!:
ا �،  ه�. "��J� و `&�� ه� و ا حa�ط �� �، و 
هJ2��� W&5، ��  در د�,  &س,، ��O یQ �:س:� )�ای5 و ا��رات آ:� آ� ? �ا



  . ح�س و )�ی�� ��ی� ا���6�ء  A�ی��
ا)�ام  <�د� ��دم، و روح&�ت "��J� و ” #��ان”ا�� آ�د#�.  �5 ا]� ��6ً� ��

?ن 
J@ و ا !�S��R�J آ� از �رج و  �29�ت ��A�ز� را د)&�ً�  س�+&�� ��دم، و ��
اراد� ? �� ?��، و در��ر )�"�ر ?B� ,R ه�. ��&� W� A;@ �� دا@، در Pس �Pد�

�A  M[دم، ه��� ��=  e(د، وا��  ��ا س�W ادوار ا حa�ط ای�ان را ^� در اوا#
9�ر. آ� fزم  ه����Y و ���� &��، و ^� در دوران ص!�ی� و `&� هW، ?ن

Wی�A  ا�,، #+سس و ا���6�ء .  
  

*****  
  

از  .را� در "� L ��ق ���ر و آ��ر دری� وا)' ا�,. �&�ون ر
�&W” ���ر"M”ص2ح از 
�دیW �س��” ]P”M:� آ� �� رو. رود A  ر�  . ا � ;2

Bً��ل ��  ای5 را� آ�A� �� رو �� �در ا�9اف، ��ز ارا�� �2& �Rز �ران” رود، و�� ”
�د ا�,"�
��ب ص2حO�ه� رو 7 و . هA� "� دری� در �9ف د�, ^� ا�,. �?

�� �2&+; ��J� دی�وز ;�6 آ� ? �ا در زی� ا�. ای5 ص!ح� ��اق داد� ا�, �<
Wر دای�  �yن از ا�اM�Rای� ص2ح ":�ة  `�وب ?
��ب دی�ی�V�� Wة دی�O دا�,، و اآ�

ا.  ه�. ?#Y در ده�ن دار � و �� ص!ح� ا��اج �w@ ?ن ا�, آ� ��ار�. دی�O دارد
�� B9 از �&�� و ��a:` .�2�  ی�ةM"”ن�&� �R�ی�ة”آM" �ص��راد�“  ، �? ” ��

��� P&�ا ��د و دری�. �Mرگ را از  , �P�  �Vی� ���� .  
�� ���، ” )�اص�”ی� ” )�ا��”ی� ” �� )��”آ� در �L6 رود ” �� )��”���ر  ����

Wآ�د� . ر�&�ی �آ�د� و ? �ا �2&�P رود را �و ده�  ��
در ���ر، ?ب دری� ;�L ر
  وا�a� یQ رود� � �Mرگ راآ�. آ� ;2�ر از ?ن �A<5  &س,، ��O �� ا�,، ��

. رس و �a �ك آ� ا��ًا ��یس�� ح�آ, ا#��2&@  &س,P:� �:�� و ^��� و ���
@&2��ه�. ��رآY ر�&�، P@  ا#��2&@ ه� ][����، ا�� ^�ن  ��, �� ��IJ از ا#

��
�&� � ��د ی<:� در رود� QدیM  و ،,

�ور
�5 یQ ^�خ اآ�!�  ا#!�)ً� ��. 
�و ر
 �� L�; �اه�ن آ�Aاز ه �JA" ، و�� �س�>� @P را� �س�ود و �Rآ�د، و ��

� � �� �+ �Aر � و ه]O� ا س�����  �Oد �، دی�ا�� دادم از هA�ن ط یس�ر رود . �
”��( �  . ��و � و P@ را  &M )�`5 آ�دم #AJ&� آ���” ا���?��د”�� ” �
”��( �#A�م ;A�رات دو�29� و ^��� ا�, و . ا. ا�, ���ر )=�k و #�ز�” �

��� ��� � در  �ر ��ج و یQ )�اولا. �� ^� ):J�. ا �  س�2ً� از رو. �:&�� ��
P@ ;�یE و . �A, یس�ر و ��&� ;A�رات در "� L یA&5 رود� � وا)' ا�,

�� Y&P ��6 )�م در دری �P از Y&� �ی:� دارد آ�رود، و ����� ��  9



�� �S�د ��را �ازه�ا�� ای5 ���ر �<:� ��R ا�,، و "M ی<� دو ا#�ق از . �
ه� ��د� آ� #+�رت  #�6ف R&� �زوف ����ً� در. #A�م ;A�را#Y، �س<�ن  &س,

�ردن د��O�� ? ��، ���وك �� ��، و �2&�  آ�د� �� W�� س ازP �Rا �، و
��ص وارد، ��ون �� ' . آ��� ه� ذآ� �� ���ه��S ��� آ� در ا
س� � ��
�� �� e:��� رات�A; �� ا�� ا�,. آ�� رود و ]�دش��� . P@ هW در ��ف 

 @P از �> ?”M[ر��� ”R��ن ��ا2z,  <�د�;�ض و 9^ �Rا�,، و ��=&� Y  ،� ا
��&�� و از ه��B�� W ��� ا�,P .��ا �  دور ای5 ���ر ح6�ر. از ^�ب ��

�� .M+� ? �ا از صح�ا �ار . ��زد آ�Pس از #A���. ای5 ���ر، از در. آ� در دی
�د ][���، وارد � L6  ���  . ��یW” صح�ا. #�آA�ن”^

5 ص�ف و  �م و �سaح� Y&P ?�� آ� در ز�&. ای�+� ��T# �:>� ��V&&� آ�د
�A  6�دف# �O�� �� #��� ?ن�� �د، و ��� �A �� .��:� س�� وP Qی Wری� .
@&2��
�ه� در آA�ل اA9&��ن، ا#�را � �، و �Pواز  ه� را ��  ��ی, ��;, �� �

ه�. �&+�ن، ��J از #�n@ و #�دی� و آ��ی�ـ��S آ� در  ]��S ای5 ��آL. داد � ��
�د، در ای�+� "�2ان ”���ر"M”و ” ران��ز ـ�”را� � ���? Y&P �� ? .ا"2�رًا ��ا ،


��� آ�د � و داد دل �� ][��� ���[ .  
از �&�ون، . ��"� ���و�9 ر�&�یW آ� دو �29� دا�, در و�ط صح�ا ��

�را���S ��ا. #&�ا �ا�5 در . دی�ارش ^�ب ��د و از درون ?��� ]:� دا�,�
�م. ?ن #2J&� آ�د� ��د �:J�  ای5 �ح@ را �د� آ��� ����ً� �ح@ Pس, ا��&� �

�د "�ن �P�ه� #�&� آ�د�در ��IJ  ��ط صح�ا، ]�ه� از ای5 . ا � ��ا. 
ایJ�� 5:7 �� ای�م ا&� ا�, آ� ا��&�، هA&5 )�ر . ��د دی�]�ه�� دی�� ��

�� 5�
�د �� آ�د�، وA# �R�م را �� صح�ا را �� )�رت ر ,z�!ا�, ح ��. �Pدا
�ن آ� صح�ا. #�آA�ن از ح&� ا��&, �� ��ی�  ��ط ای�ان #!�و#�  �ارد، ای5 ا�� اآ�

�د را ? +� ][ارد�، و از ��R �� ��، و ��� ^��S�� �P ا�, آ� ?ب و  �ن  ��"��
�د ����!��ان [ �P � رو .  

Wآ  �R��ار� و P&�د� دی�� ��، آ� و�' 2R�س و ه&<@ ? �� � ��^ � �Aآ�# Wآ
ه�. ? ��،  ه�. ^��. در ا�9اف �Pاآ��� ��د آ� ?f^&7 ��او. از `�ا�,  &س,

�د� ��� eح صح�ا ردیa� ر]�، درM� .�ه�Bآ �� �� .  
�� �، و ه&g راد;�، ی<��ا�� ای5 دری�.  ا#��2&@ �� ��;, زی�د را� را ��

�A  Wرا ��ه Q=��&�� از ����  �م . ز � P و ص�ف و �J&29 ���را�، آ� �
��9 ^�� . داد س��&A� ,�" W�ل را  =�ن ��و  �A�ك ��د �� ط �a ��[� 

در صح�ا �w@ ?ن ا�, آ� ?��دی�� از . ��اد?��د. در ا
�P 7ی�ار ��، �2&� ��
�� ای5 ��;, �&� ا#��2&@ و �سaح ��دن صح�ا هA&5 را هW . روی�� ز�&5 ��



ا���ا ��e �&�وا &��، �jس �29�ت ;�R&� و ��J )سA, . ��ی� ا �V�ر دا�,
 .B!��� ی�ن�A  ،رات �س&�ر�A; . در ای5 صح�ا �:&دور A�. ایA; 5�رات 

�د �� �"�# LR�" . از �R� ،�Sای5 صح�ا. آ[ا �ح����V ایA; 5�رات، در �ح2
و�P ��J&�ا آ�د� و ” ]�]�ن”�9ف د�, ^�، آ� رود  )� Bً2�eaR . و "A�ل  2�د

�د را ��  )�یA# 7���. #�آA� �ن، آ� )�ر. ��. رود، را �یW �9ف دری� �� ��ه�. 
�� f�� � �ای5 رود. ا�, . آ=&� �، ایس��دیW �9�ب ��Bف "�ی�ن رود

�د و ;A&7 آ� در  Mدی<� دری� ;��Y زی�د �� ]@R?  Wد، و در ��ی�  ��ط ه��
�� M" �ً#د�; �A  از ?ن @P �:&ان ][�, و��# .  

�ا"�”�+�ا.  آ��Bً ��” ]�]�ن”در �� ^�@ ��ل )2@، رود ��A�ی@  ” !س 
 �� �� �Oو ?ب دی ،���”YA[ �j# ” �� �� Q=�ار  O=��، و ?ن )26� �Mرگ �

�راآ� را از  ا�,، ���ا"�”)س�A آ� ?ب 
�ص:� دارد ” !س  k���
 Qی �آ ،
�� �� k=� �:&ه=,  و� �# v�P ل، از�6
?ور �، و ه� ��ر ?ب �&�ی5 �� #!�وت 

  . )�ان )&A, دارد
ه��S آ� در ز�&5  �م و صح�ا. �سaح "�ی�ن  � �و
��S از #A�م رود ای5 ��

�د ا�,�J� � س,” ]�]�ن“  رود. دارP ,ح د�a� ذرع از v�P ا�,،  ^��ر و �#
ای5 ]�ارا�S و ;AV, از  و `�2Rً� صح�ا د^�ر =<� ا�,، در ص�ر#&<� رود. ��

  .][رد �&�� ?ن ��
�د، و  ا]� ��ه��S ��ای5 رود �س�� ��د، ای5 ��ز�&5 ��داب و �&�اب ���

  . رود ه�ر  �A هW ��” ]�]�ن”?ب 
�ز���ن”ارا�� در �A�ل، از Rح�ظ ” صح�ا. #�آA�ن”در "��ب ای�ان، و ” 

ح�&��ً� �J�د#��A ا�, ?ن �A:<��، آ� در . زرا;, و 
Bح, )��@ وصe  &س,
�د دارا. ای5 )سW ارا�� ���� 2�#�#� آ� در ای5 صح�ا . �A�ل و "��ب 

��  ،�2�P Bw� ،روی��2�ه, �� @��( Bًی�  ��ط ای�ان  &س,، و ]�ه�  اص�� �2�P
� ?ن #L+J ?ور ��A  . ]�دد ار#!�ع و �اه� دا�, آ��رد � B��ز���ن”آ�و ” 

�م  W&S�A” ��6”ای5 صح�ا را، �� ��� �R�y و � �y . �9��  از ?ن �a�  ای5 دو
�a�  ل ای5 دو�،  � #��� ا�, آ� ��ی� ��رد #�"� آ��@ )�ار دهW، زی�ا �ح6

�� �&Rاد او��اه� آ�د،  اح�&�"�ت اه��R ای�ان را، از ح&� ?ذو)� و � '
ح� ا;:� ر
 5>A� �اه� داد آ��:<� ا��
�ت ?ن، در �5A ص�درات ی�T:2� Q را #=<&@ 

  . ا�, ا�W ? �ا ����ی� �A:<�� ][ارد
�ا"�”)26� ��د. ?” #j� YA[”�� ” ���ر"M”و را� ” ]�]�ن”ا��وز از ��آ, ”  !س 

��� و ��#!' دو�9ف ^ @P دارد، و �a��ی<�ی�O ا#6�ل  را ��” ]�]�ن”��
  . ده� ��



@I
�ر ):' و )A' ا��ار #�اآA�، و #��&, ا9!�ل  ا� ��#&� �n� �ن زاه�. را آ�
�م �� ��ر�� زاه�.،  ? �� آ�د� ��دم، ��ر�����د�، �A  س&�n# �+ ? ا. در

��ر��، و�' آ��B� و �A:J&5 را  ر
�W ��. آ� 
BًJ دارا. �� آBس ا�,
�رد ر��ی, وا)' ��. د), ر�&�]� و �J�ی�� آ�دم ��� .  
�ا"�”از �&Y از ” #j� YA[”از ای�+� #� . �� 
���k را� ��د” �� )��”#� ”  !س 

�� k���
 Qاد . �� ی��ا"�”ه��ز �7 "���� ��P�ن  =��، ”  !س 
در ا
���Vة ای�+�  &M در�,  V&� . �از "� A� L�ل P&�ا �” #j� A;��”YA[�رات 

 .�A ”دور�ا"�ا#��2&@ در ای5 را� ص�ف �Mود. �� . #� ا�,، و�R �!6@”  !س 
�ار  آ�د آ� ��اآM ای@ "J!���. #�آA�ن، و دارا. ��” #j� YA[”را وارد  �هMار 

اR[آ� از ?ن  رو 7 و ?��د. ایa�  5�، در ��)�J آ�  �� ���7. �<�� ا�,
�� =&� �:&�د�، و�R اآ��ن هW ی<� از ��اآ��A; M #+�رت صح�ا ][��� � ��


�ص:� دارد ��س�ب �� �����د، و #� دری� )�یL دوآ&:� .  
 �26(”YA[ �j# ” �� �آ �����9 ا�, از ?f^&7 و ;A�رات دو�29� ^:��

�� �S�Pة ده<�� ارو�V�� و از دور ،��� ��&��� � . ده� ?ن ��  �:&�� ��
. ��زد ه� �+M. �� � دی�ار ^��� ? �ا از � �][رد آ ���� از و�ط ��

�ب ر �S��O آ� ��^ � ��&=��  ا �،  ه� و دی�ار ا9�)�� و ��A; e�رات زد� �س, 
�رMی5 را، آ� از �J�ریe . ا
Mای� �� ":�ة ای5 )26� ���? � �”YA[ �j# ” ,ا�

�د �ه�Aاه�ن در ;A�رات ا�9اف، ��Mل  A. ��ا. )�ار]�� �5 #�6&ص داد� ��د � .
ه�. ��  )�R&��. #�آA� � �� �2@. �9ز و #�#&L اy�y&� ا�z ��(�9یe و #�ز� ��د

�ط ]=��، و #6�وی� و �Pد�” رو�&�”:�� �� �S�د � ه�^&M. آ� . دی�ار ?وی��� �
�� �&Sn# را �ص�ح�2�  �رت  �&=�� �:&��A; �A&A� Wم را ه�Aح �د آ�آ�د ای5 �


, ��ط اول ز �]� � �=�.  آ�د� ��د، و 
�ا��ش  <�د� ��د، �س,�V  و �و�
آ�دیW، ای5  �&�. را آ� �� �9 �� و ط” ��ز �ران”��Bف، ص!ح� . ا�,

�رد ر;�ی, اه��R وا)'  =�� ا�,� �ً�:a� �:و اص �&Rط او�� .  
�د� �Ja(ی<� از ا9�)�� دو �R�A� ':� ار ��)� و�ط  در ی<� ��. در دی

�د � ی� ;�2اR<�ی� ������)�، و در دی�O. ی�  W س�J:&7 در�,  
�R�A��&��R�2ا;.  

��� و . ]!��� ای5 دو !� از اوR&�ء #�اآA� هس��� ���" .��J:� در fً�AJ� ی���
`��� هW، دو )Ja� دی�O ���م اوR&�ء ����T و "���� ?وی��� �����، ��ا. ح!� 

,A� از ه� ^��ر � �!  
”YA[ �j# ”�� ,ا� ���  �j# .��J� .�j# 5د ای Q^�ر �9ف �A�ل )26� ایس, آ

?y�ر ;A�ر#� در ای5 �<�ن هس,، و ?"�ه��S آ� از ? +� . ح�R&� �� �<@ "��غ



���ار آw&�. از �R�6ح ?ن )26� ���7 . ?ور � )�یv�P L �5 وزن دارد �&�ون ��
� �در �ح@ ���M" 7 ^��  !� . ا � ?ورد�” #j� YA[”ه�. "�ی� را، ��ا. ���. 

،��!���ار، ��ا.  O�ه�ار. ] ���ً� ” #j� YA[”اه��R . ��آ��  &س, A;
�ار آ� �&J� ا�, � Qی M" ،و ��� هس��� .���!J" ن�A. #�آ �از آس2

ا �، و اآ��ن ^��  !� �&J� در ? +�  ای�+� ?��� و `&�� هW #�� ^�� ��” ا���?��د”
�ان ��Aد ��# .  

ارا�� ��ار  ��” ]�]�ن”�ح6�fت ای5 ص!ح� #A�م دیW ا�,، زی�ا آ� رود 
 �A د�]��م دیW ای5 ص!ح�ت  �ن �&�ی5 . �ح6�fت ص&!� دیM&  W هس,. �

�� ����راك اه��R، و . ده� &:� رواج دارد و �&Y از ا �از�  �زرا;, "
#+�رت "� ” ]&Bن”و ” رو�&�”ه���ل ���ار آw&�. �� . ^�رP�ی�ن ? ���,

, را از "�O@ . آ��� ���آ� ه=, 
���k �س�
, ا�, ” ا���?��د”�
���ن )&A, دارد ��# Qی L)�ی �ز . ?ور �، و ه� ;�ا���A� W&:[ و �\&R�( و �R�(

�� ��
�� .  
���  &س,” #j� YA[”در A; م�Aح .�� ��&�ن اه��R . آ��� �� �zف �س�=

�ال ;&L ا�,X� و �Sا�[ .�A  ا دی���[ g&، ه�د در ای5 )�ی�� .”YA[ �j# ”
�ار ا�,، و �� دارا. �� �#�س&W ���، و در ه� �ح:� ی�زد� �ح:�  هMار 

�س+�. ا�, آ� هA� از ^�ب ���� ���، ��O دو#�. ? �� آ� از ��k و 
ای5 دو �س+� ���O، و ی<� از �س�"� ^���  س�2ً� . دارا. ا��ح<�م ا�,

ا�T�ل ���2 و A�=&P�ز. در . ����� ����A �، و �ح@  A�ز "A�;, و و;� ��
�A  �&R��;V� را، ا���ص . آ�� ای5 ��� ای���ره� "�+�ل و ح�ص #� @T�

�د ا�6�ص  �اد� �ح�ود و ���![. �����2 ر
��، و;�  #�ا � �� ه�آس ��. ا � 
���� .��ل #�اآA�A  . ،�ی� �=�وط ��? <� اه@ ��اد و #�( ����� ،W� ? ,:;

2�دن او)�ف ا�,  .��  �� .�A:; �;ا�� ،W&و راح, هس� Wاری�  e(و �� ���![
. اه@ ;:W در ای5 )26� زی�د  &س,. ��د]� ا�,از رو. آA�ل �&���T و 

Y� �� در   !� را �آ @I
��”و ” ���را”��Aد � از اه@ &ا �،  #ح6&@ آ�د�” 
 .�A:; �ر آ�a �Aدر ” ;�اق”ه”e+  ”�� @&6رف در . آ��� #ح�J�”ن�Aآ�# ” ��

دار ا�, آ� ی<� �س�
�. ا�,  دو  !� �<�j# ”L� YA[”در . در"� ص!� ا�,
”#�ز� از ��?��� و ^��ر ��]�د دارد، و دی�O. آ� )�ر. )�ی�A ا�,، ” &

�د� ا�, ��A  'A" د�[�� �!  .  
رS&س #&� �س��@ �A�ل دادم، در ��اآA�� M�  ��� )2@، ����� ا��. آ� �� ه!,

را ” #j� YA[”��ر�� . �9ز "�ی� ا
���ح �� "J!���. �� ��ب ��ر�� ��
�.  �م  ��د� ��:�P 5� Wف  ��� ه!,. ا � ا�B�ح ���، و ���!� �ًAر� �ا�, آ



��Pا����،  #�هW �2���ی5 ای5 ا�� آ� ا
�اد #�آA�ن را ]�یMان از #ح6&@ ��
 �R�ود. اهM�”YA[ �j# ” د �، و ا��وز در�j� �س�m� 5ای �د را ��اوfد 

�ل  �ح:� ��T=� �س ای5 ��ر�Bی<�6ود�  !� ��]�د، در ^��ر آ �>^�ای5 آ
ای5 ��ر�� "�ی�، و ��رو��ق ا9!�ل ��  #�آA� �ن ��ا)2�ل .ا � #ح6&@ ���

�ق
ه�. د��`� و �� �، &:� ا�2�ب  اJR�د� ? �� در ورزش #ح6&@ و ا���Jاد 
��ر�� ر
�� و و�' ? �ا �=�ه��  ا�� آ�دم #A�م ه�Aاه�ن ��. ا�&�وار. ��

��a� �� �A  .7=�ی�� ,Sس از )�اP ا �ن ��ود �2�درت  ا9!�ل�ه�. �� � و 
ح�. ^��<� و ��ق و  در )سA, ورزش ��  ، در ا`:L دروس، و ��6�صً�آ�د�

�A  ر�V� س، ا&���R"�ی�ا �از ^�&5 ��ر� �رت  =�ن داد �، آ��� ,
�W:J . ر
. اB9ع  &س,  آ� در ا��ر ورزش ��” )!��ز”ورزش ? ��، ���6 ا�, از اه@ 

��� آ�د� ا�, ,
�=&P Wی� دروس ��]�ده� ه�� .  
RM� ^�اغ #�Aن ا�, در صح�ا. #�ریQ #�آA�ن، و �� "�ی�� آ� �� ای5 ��ارس ��

�. ای5 ص!ح� :در #��ی, ��ارس دار �، و �&@ و ) �a��7 د���ر( V��&�ن ��
�د اه��R ا��از ��آ���، اA9&��ن دارم آ� Pس از ��#�، �<:�  ��)� هW آ� 

�� k ، #�2ی@ ر�او��ع ای5 ص!ح ,
�اه� ]��د �&, #� هA&5 ا9!�ل آ� ��. 
�:� و ;:�م "�ی�� و R[ت �� &, ?��� �� �، ����یT:2� 5&5 ا��&, اB)� و 

�اه�� ��د�د اح��ام ��ر�� و #��&,،  ��. ?را�Y روح� آس�ن و �س�O�ن 
���a�د )&� �� ;&5 آ�W، #� �� هA�  ه�. �ح6:&5 را، در ای5 �!� ��� 

�م ���� آ� ا]� ا��ار #�اآA� را ا�� ��:J� ':( و  'A( ��&��# ض ��ار�دادم، در ;
�رد )�ر����� ا�,� Bً��آ �� ? :  

  
”�P ح�ص@ �� ا. �2�رك �آ��� ���=�ه� آ  

.��  !ا��ان در ?�A�ن Q&  ,J:9 ا
�<� و �j�س �او �. را �Mا�,، آ� ��  � ��fن را در هA\�&5 ;�6 و اوان، 

�Iت )�ر )�رت ا;��، در ;�� �:�a, یO� �  �"� ای�ان و ا
���ر ای�ا &�ن، ا;:&ح
�. ارواح��
�ا�، ��:�P ����ر�  ,J
;�ص� و"�د ?ورد�، و در ��ی� هA� ر

ا)��Y، )�29� �:, ای�ان، در آ�e ا�5 و ا���اح, `��د�، و ?
��ب ;:W و  ذات
�او �. را آ� Pس از ای+�د  #�Aن در ;��ش، �ح&ط ای�ان را 
�ا]�
��، ا� �AحRا

 ��"�# ea; ،,>:A� ���#�� ا��&, در�ا�, � ��� �Aن #�اآf�� �  �� .
�� W&V;  ه� �R�J# ح ��ارس، و ا��س #�)� و���
#�یAJ  5, آ�  =� �J�رف و ا

�.، "�, ای5  � ��fن،  ��ر��  �:, ا�, �!��� ]=��،:�P ا. ���م ا)�س
�"��ت ح�Iت ا"@ ری��, #&� �A�ل، #�n&س و ا
���ح ���، آ� اRس�;�  ��#



,
�J� و W:; 5ة �&�ی��د در ��#�  ���� از �&ور ]=��، آ� �� �� P&=&�&�ن 
�RB, و "��R, و  !�ق  A� ��، و از ;�ص� #�حY و ����ی, �رج ��� و 


�5 ا
���رات ا��وز� ]=�د�،  ?`�ش�[ @Tد را ��ا. در��ه�. �س�� �<س�� 
�اه�?��. ا)�س هA�ی�ن ارواح��
�ا� #��یW، و " .�jآ�#=<�ات ص �A&A�  w�ر 

�اه� &W آ� ��ی� �:�� P�ی����. ذات ااش را از ��  )��Y را از �او � ��J�ل 
W&د�، و ;�ض آ����!  ��#�  : )�29� �:, ای�ان ��6�ص ای5  ���و]�ن، آW و آ

  ز �� و P�ی��� ��د س�و �ح2�ب ;�دل �� 
  ز ���د #&� �س��@ �A�ل 

L26�ن ر�&� ز �� ��د ص�ح�� ”  
  

.�Oق، �ح6@ دی�
 ���a�د Pس از ا���م A  ذی@ را ای�اد ���a ،���? Y&P:  
  
”W5 ا� �سAح�Rا W&ح�Rا  

�� Q�2ی# �A#�اآ �ص��یW،  �� یeJ� Q و �س�#�، ا��وز را ��#A�م ای�ا &�ن، [
زی�ا آ� ا��وز، �Mر]��ی5 و �J�د#��A#�ی5 روزه�. #�ری�� �� �:, �حس�ب 


�ا��ش  <�د�. ��د �� W:z ر��
ه�ا. و ه�س و   ایW آ� در ^�� ��ل )2@ ]�
�د�، و در ه� د)&�� یQ ������ "�ی� ���� �:, � �O#د��ن `�ر�� ,=� Qرأ. ی

�د، #+�ی� ��A   �� داد� ��آ,، و ص���ت را �I( 5 در# Wو �� �:, ه  �aوا�
�ار ��  �ا��5 ی����P�� Q �ح2�ب، ��Aد ه� W&�#� روز. آ� . ��

�a# ,آ�دن د� 'a( س ازP ت ���ی�ر. )�ر)�رت�Iا;:&ح Qان، �� ی�O#ول `�ر
ا��&, روح� �P ،�=�2� �a:� ,�#, ][ا���، و #�ج ا
س� آ&� � را �� �� 

�د ���
 L6  ،د��م ا�,،  ��T�. #�"�ار. :J� سP  ا س, �� �:, و�ا. آ� #
�د آ� �� �:, � � �ر;&, را از ^�O�ل ]�]�ن  +�ت ده�، هA�ن ذات ���س هA�ی

ود  +�ت داد�، و ای5 صح�ا آ� در ^�� ��ی=�ء ای5 ح� را، از د�, ا��ار 
J�ل
و), )2@، ��آM `�ر#�O. `�ر#�Oان ��د، ا��وز �ح@ #ح6&@ �� ا9!�ل ���، و 

Pس ��  ���و]�ن، از �9ف . ��د روز �� #�)� و #�R�J �� �:, ا��
� �� روز��
 .�jآ��د ا;:&ح�Iت ��ه�=�ه� ای�ان را �� Jس� Lآ��:, #�2ی<�ت ورود �

�"��  �� یQ �=��, #���� ���2�رآ=�ن ��Jوض، و # ea; Qی ،W&S�A 
�� �:J� رف را در ای5 صح�ا�J� ر��د�، و  ��
ور ���� آ� در  �J�رف ای5 ح�ود 

�د  ?#&� �� )���ن ��"س��، در #ح, #�"��ت �:�آ� � ��?ب و �ك ���س 
W&S�A  ,��در �#A� ��B, و"�د ���س هA�ی� � را از ح�Iت اح�ی, . 

�ا���ر ا�, .  



  ” و P�ی��� ��د ��ه�=�� ای�ان  ز ��
  

ای+�د ?ن  &M �&=�� از ه�  ��م، و �� �5 از ای5 ��ارس، �&=�� از ه�آس R[ت ��
�� ,&Aآس اه W=�  ��ل ? �ا `�س . ده� �ای5 از ?ن ��ار�� ا�, آ

�� ����
ای+�د #��&, و #�Aن در یQ . ^&�� ه�. ?�A�ن �&�ة ?ن را �� آ��، و 
��a�� � �# �ا. آ�د� ا�, �  !ح�ل ����AR از ای5 آ:A�ت ��2ا و ;�ر. �

ای5  ��ط، ��ا. ��زدی� هA&5  یQ )س��A; ,A و یQ ;:, اص:� �س�
�ت �5 ��
�ل T=� �9�!� ق و ذوق�� Qی �� �آ �Aد�، و دی�ن ا9!�ل #�اآ���ارس �

���ت �!&�� هس���:J� Lا س� &, و آس eی�zو Lآس .  
 @
�د، ا��وز دارد #�2ی@ ��صح�ا�S آ� ;2�ر آ�روا �� و )�ا� '��A� و  از ?ن �ر���
�� �
�د �ح@ �JR�a� #�ری3 و "�Tا� .  

��ارس ای�+� ��ی� زی�د� ��ای5 اهA&, داد� ��د، و �� #�Jاد ?ن  &M در ه� ��ل  ��
  . �&!Mای��

�Pو]�ام ��ارس ای�+�، �� #���L �ح@ و و�J&�ت اه��R �� �9ح  =��، و ��ی� 
. #�. #��&W و در د���س �ح6:&5 و اه��R ][ارد� ��د ���ری�P vو]�ام "��'

  . وزارت �J�رف #[آ� fزم ��ه�� ��jدم آ� ��
�رًا ;&L آ:� و  �ص ;�Aة  �5 ه� و), صح2, از �Pو]�ام ��ر�� ��
 ،Wآ�

�� Wم �+س�V  رف در�J� ز  وزارت�]�دد، آ� ����!� � ]�
��ری��. اوR&�، ه�
�د را ی<+� ��ا � آ� ^ �5 
�ص, و �+�ل  �اد� ���9ف �J�رف، و  ��. ح�اس 

6�صً� )س�P ,Aو]�ام ��ارس ���"� دارم�� .  
ه�. `:ط ][ارد� ���، و از روز اول  �Pو]�ام ��ارس ای�ان از روز اول رو. P�ی�

 �Vی�ت `&� ص��2S ?ن را #�وی5 آ�د�، و در ای�م ا&�  &M، ا]� #�"�� ��ان 
�"��ت  ���زو � ��د� آ� آ�د�# Qا و �س�ود  ا �، ی�&P�  ��AR�� ،ر ?ن�V� را� )��@ ا

�Pو]�ام ��ارس ��729 اح�&�"�ت اه�W&V�# �R  =��، و "e&J� M . �� �� ا�,
�را. ;�J� �R�رف 6#�ر آ�د� ا�, آ� . ���5  س@ ?#&� �Ayة دی�O.  �ارد�

#��P W&Vو]�ام ;2�رت ا�, ��اد. ^�� آ� ��ا. ^��  !� 9!@ #�&� و ?��د� 
�د� ��ز �، و ��A  W�� ��>  5از ای ,:!` �:>�  ��J، ی�و]�ام ��ر��P �ا � آ

,>:A� و]�ام�P .  
 ��J، ی�و]�ام ��ر��P ،ر و `�ور���
�Pو]�ام ��ر�� و #ح6&@، ی�P ��Jو]�ام ا
�Pو]�ام ا��&�ز و #!�ق و ��#�. و ?)��P ،�Sو]�ام ��ر��، ی�P ��Jو]�ام  WV و 

���، ی��J #=�یQ ?��ل �:� A; 5&:j&دیس ��Jو وح�ت ?ر��ن �:�، ی
�ت و59�  ��Jا��ح<���ت ��ح�.، ی  ��Jی ،,Jص� �(�# ��Jی ،����P



ا
MایW:; Y و ای+�د ا��اع و ا��<�ر، ی��J ا#ح�د و �=�رآ,، یP ��J&�ایY حس 
`&�، و  آ�+<�و. و #�)&7، یM; ��Jت  !س و ا���Bل و"�د و #<&�  �ادن ��

�� ��J، ی�و]�ام ��ر��P ��f��  .�P�� د ایس��دن و�  �&># Yی���زو. 
  . آ�دن

�ح� ��ام ��ارس ���,، ��R�� BًJ
ه&g  در ای5 ص�رت، ای�P 5و]�ا�� آ� 
 Qی �5 ا�, آ>A� �س� �اه� ��، و ^��  ����&P .ر�V� 2, )��@ ا(�;

Y&P ،W&��. "�ی�. را ه����� �ی� �:س:�A  �&�# و ��&� .  
�د���R را �� �\� Qد��غ ی 
��&�ت  ���زون ا 2���5، ح�&�, یQ �:س:� 

#� از �Pو]�ام ��ر�� ذآ�ر،  �حQI. ز �]� � را از  �V او �<��م دا��5 ا�,
�م  &س, آ� . ا � #�وی�P 5و]�ا�� ا�, آ� ��ا. ��ارس ا �ث آ�د�:J� g&ه

 ,>:A� �J��" واح� ��&�س �اد� آ� �وزارت �J�رف ��ا. #=<&@ یS�; Q:� و 
�V  ر. را در�V�� �^ ،,و]�ام `:ط و  �ر�� را ��ا. ��ارس  ا��P 5ای �آ ��
�[

  ا �ث، ا"2�ر. آ�د� ا�,؟ 
ا. در ای�ان #=<&@  ا�Rح�&7 ه&S�; g:� �� ای�P 5و]�ام و ای5 
<�ه�.  �ر��، ;:�

�اه� �� آ� دارا. �J�دت ز �]� ������  .�A:jاج  دیM� �� �ً2R�` ه�. ��ارس
ا�� ا]� . دا �� آ��� هA� M&^ را �� ?ی��، 6#�ر �� `&���WR از ��ر�� �&�ون ��

�د ;�"M � و �A<5 ا�, از دوR, د�, ? �� را  O&�د، از ا;��� ��ص 
� �&A� �O���[ .  

ای�P L&; 5و]�ام ا�, آ� را� ز �]� � را ��? �� �س�ود . ? �� ]��ه�  �ار �
�د� ا�,A  . ا�� ,=P د را از�ای�P L&; 5و]�ام ا�, آ� ? �� �J�دت 

  . ا � و از آ�ة ز�&L:� ��AR�� 5 اA9&��ن آ�د���2:9،  ��
�A:jض ? �ن را از دی�ه�.  #A�م ا;I�ء دوای� دو��R را هW ی<+� �رج آ���، و ;

�� ای5 ^�� وزار#�� � �ح�ود "�اب ;�ة `&� f�� ،ی���A  ارس ا����ام��
  . �ح�ود را  ��ا � ]!,

�ع ا���� و ��a; W ا�2R� وزارت �J�رف ��ی� �����V  e آ��@ آ�د�، ای5 �
�9ی�� را �&��ی=�� آ� �ح��. ای�ان ?#&� و  س@ �J�ص� ����،  � ? <� 

�9��;�ت را ی�د]�
�5، و از ح�&�, ز �]� � �� 9��  . اB9ع �� �ن وار �
�ان ��+&�  ح�&�, ار#��، و #�R�J یA� Q:<�� را از رو. �Pو]�ام ��ارس ?ن ��#

�&A�
ا�, آ� ��ص را از ه� #ح�&7 و 
�ط دی�ن �Pو]�ام ��ارس آ�
� . و 
  .  &�ز  A�ی� #+سس �ر"� ��

�A  ،���� @ی��ا � از  �Pو]�ام #ح6&:� یA� Q:<��، ه� )�ر هW آ� ;�یE و 9#
�رج ���� �A:و #��&,: دو آ W&:J# .  



)سW&:J# ,A اهA&, داد� ���، و #��&, را 
�ع #W&:J، و ی� ا)Bً در  در ای�ان ��
�س ;A@ را #A  L&�J�ی��، �� .  �ا در"� دویW )�ار داد�>J� �[ا �آ ��R�در ح

W&:J# �J� اول #��&, و ��Jاه�� ر�&�، ی� ��V��� �+&�  .  
�ع ����)�ر. ��W ا�, آ� ا]� زی�د� ��ای5 هW در ا�9اف �Pو]�ام ��ارس،  �

�اه� دا�,ای�P 5و]�ام ر
' اح�&�"�ت ��ا  ��اه� . �سط ���ل داد� ��د، "� 
�د را 
�ط �Pو]�ام ��ر�� )�ار ��هW ارم #<&��5 �&@ د. آ�دای5 . ]�� ?��ل 

�� @&Aو]�ام #ح�P ان���ارس  ��ح� را آ� وزارت �J�رف و ��را. �J�رف، �� ;�
ا �،  � �a��7 �� اح�&�"�ت �5 ا�,،  � �a��7 �� اح�&�"�ت ��آ�&5  آ�د�

� و وه�ا و ا):&W و "�Tا
&�. A� J&29:<, �5 و  � �a��7 �� و�J&�ت ?ب
,>:A� ���&� .  

�یW، اح�&�"�ت �5 و ا �V�رات �5 از �Pو]�ام ��ر��، ?ن  &س,  وا�حO� ی��� �#
�نX:P�  �ن از ��ارس ? +�   آ�AR? 7��� .ر����P�رت از ��ارس 
�ا س�، و ا��jا#

را ا����اج ” ����ز� �”ا �V�ر دا�,، ی��J در ای5 ص�د  &س�W آ� از ��ر��، 
ای5 ص�د هW  &س�W آ� #[�[���. دوران ص!�ی� را  ل ��ح�   A�یW، و�R در ;&5

�� Wی�A  L&�J# ی� و�A# e:��� ر�  . ص
�د و ?زاد
<� و  درای5 ص�رت ا
�اد. را ا �V�ر دارم، ��Tور و �س��@"�Rا

�د��ن ���ر � و ه� W� ��P,، آ� هW �� و59درد �A:<,، و �Pو]�ام  درد 
�ق را ای+�ب  A�ی�ا. �9ح ��د آ�  ��ارس )Jaً� ��ی� ��ز�&��
�ر V�� � ا�ا]� . ��

��; Qی �ر"ح�ن دارد �� ��ار�� آ �دن ��ر��ا. �ح��ج و  `&� از ای2  ،���� 5
  . �Pورا � ;:&@ را ��

آ�W آ� #�� ��دن Mا � �A:<,، و ]�
��ری��.  آ�ارًا #[آ� داد� و ��ز #�6یح ��
�J�رف �[ل ا aJ�ف �9ف  �5 �+�ل  �اد� ا�, آ� آ��Bً �� اوR&� �5، ه��ز ��

Wی�A  .�� �R�� �Aر دادم از ا�س�ل، ه��د"� �J�رف �&!Mای��، و ز�&�� آ�ر  د���
Wد دارم، ا�� ��ه� �9��د ���ار#� را آ� در  '(�  .را 
�اهW ��ز �، #� در �

  
 �V از 9�ایe آ�چ، ��  )2�ی@ #�آA�ن در �A�ل ��)� ای�ان �<�� دار �، ص�ف

�� W&رگ #�سM� �آ�د � دو د�� :  
 ،,R�هس�� � وا)'، و #��' ای��ت ی� ” �ا��ن”آ�آBن آ� در  �ح&� آ��ا�,، و ی

�ت آ� در صح�ا. Aل دار �” ا���?��د”یM�� . ر�A^ را �IJ� ن� �Aای5 #�آ
رو �،  ]�ی�� آ� ی&Bق و )=Bق �� ]�ی��، ی��J ��آ5، و ��� را ^�روا �� ��

�د ��]�وه� از .  A�ی�� #+�وز ��” ا#�ك” ?ن �9ف رود و ��ا. ^�ا �ن اح=�م 
 ,��” �ح�Mر ”و ��اح@” ا���?��د”ا��ار #�آ5A از دی�ز�� � ��"2�ت زحA, ح<



�ا��ن”و زوار را�  ”�� Wاه�
” ��ز �ران”ده�ت ��ح:�  ]�� �� �� ?ورد � و ]�� را 
ر
�� و زوار را `�رت ” �M2وار”#�  Mدی<� ”  &=���ر”حA:� آ�د� و ]�ه� از 

  . �آ�د ��
و�J&, ;+&�2 از �9ف ا��ار ” �M2وار”و ” �Mی��ن”و ” ��ه�ود”در?ن ز��ن 

زوار را �� و�&:� . ��IJ )2�ی@ #�آA�ن، ��ا. اه��R و زوار ای+�د ��� ��د
ه�. �س&�ر و ��اران �س:ح از "� �2 �=�یJ,، و از �9
� ا���2�ل  ��ر)�

�� � �   . آ�د �، ��ی� از ^�k راهM �ن Bص �
آ� )=�ن ا;Mا�� �5، از #س<&5 وfی�ت `�ب و "��ب  �1304�ل  درا اوا�ط


�ا`, ی�
,، و ��� ی�`&�ن ��Bف ا9�;, ص�ر. آ� آ�د� ��د �،  ���`
�ش ����، و ح�� ” �ا��ن”ا`�ا. �!س�ی5 ��آM. �+�دًا را�  ��=T� را


�W آ� ای5 ��آ=�ن را آ��Bً ��"�. . آ�د � P�ی��, را #��ی� ���[ W&A6# 5�
ا�� دادم . ? �� ی�د?ور ��م �د ��=� W، و ��J از ��R&�ن دراز، اهA&, ��آM را ��

�� ،L �"از دو ���V  .ا�ی<� #&� . �9ف صح�ا Y&P ��و � آ� دو د��� از )
� دار �، ��” ]&Bن”و ” ��ز �ران”�س��@ �A�ل، آ� در :ری��,  ��

@I
. Y&P �&�ی��” �ا��ن” �ن زاه�.، و دی�O=R �O ��ق آ� ��ی� از  �ح&� ا� 
�د، و ;�م و��S@ حA@ ا
�اد ” ��ز �ران”��و"�د �=<B#� آ� در �9ی7 �

ه�.  و ��. "�د�” �ا��ن”و ��و"�د دور. را� ” �ح�Mر”ه�.  و�&:� آ=�� ��
?ن ح�ود، )=�ن از دو�9ف Y&P ?�� � و در  �زدهk�" ������ W �&�ن )�ا. 

دو د��� رو  ��” ا���?��د”ن از ای5 )=�. �A�ل و ��ز��ن �س:ح ��وع ��
�.”ا�����,  ی<� ��. صح�ا  ��د � ��:�P دژ”�� .�O”ا���اد  ، و دی�ا"�و ”  !س 
”YA[ �j#” .  

Bص� ? <� Pس . ��ح ایk�" 5 �!6@ ا�, و در ای5 �!� ��� ]�+�یY  �ارد
�رده�. زی�د و دادن ;��L6�� 5 و #��&5، و از �&5 ر
� ا. #:!�ت از ص�حL از زدو

�ا�' ��2�J ا��ار ا�T�ل �� ;��� ��f�� ،ن . ا. از ی�`&�ن�ه� دو د��� )=
�����، و "=5 ):' و )A' ا��ار  ��” )���س ]��2”در  �1304��  ?��ن 12در &P Wه

  . #�آA�ن، �6�دف ��، �� ا ��اض �:�a, )�"�ری� در ای�ان
هR W[ت ?��یY  ا�2R� �� ایL&#�# 5 و در �zف هA&5 ��ت ):&@، ��)&A� �� ا��ار

�. وح=O&�. و ��دم?زار. را  و ا��&, و ��!J, #+�رت و زرا;, را دری�
�� ، و 
�اه�� آ�د، و ای5 ;!� و ا`A�ض را آ� ���د� از ����ر A  �� ?  اه��� W��T� ،ام

و ” ]�]�ن”و ” Mر”��Aد، و در?��د. صح�ا. ح�ص:�&M، و ا��!�د� از دری�. 
�اه�� آ��&� �� اآ�wی, و59و �س�;�ت و �J���ت ” ا#�ك”  . ��P, #�آA�ن 
”YA[ �j# ”�� را �د ���ری5 ����9� داد�،  د), �J�ی�� آ�د� و اوا��. آ� fزم ����



�ا"�” ��J از ص�ف  ��ر دو��ر� ����]�دان ��ر�� زاه�.، آ� . ��]=�W”  !س 
  . ;�ة ? �� �P+��  !� ا�,. ا���2�ل ?��� ��د � #�ز� #�n&س ���، ��

��&5 ا���ار. آ� رو. Pس ا^ @P ر از��ازات  ا �، از راه� آ� �� زد�” ]�]�ن”ز ;2�
ای5 در�, هA�ن �a . را �یW” ^:� ام”"� L  ی���، �� رود� � ا���اد ��

)�م، �� دادن #:!�ت،  �� ا�, آ� )=�ن �5 در هA&5 او)�ت از ��ل ][���، )�م
� &�� �&5 ? �� رخ داد� "�B�”،  kخ”��6�صً� در . ا��ار را ;�L را �� ا�,

�� �yn�� ادث�ه�. #�آA� �ن  A�ی�ن  از دور او��. ��زد آ� ��ا �&Y از ��ی� ح
�� L:`د � ا�,، و ا�  . آ��رة "�د� ?���، صe آ=&�� �

�ار  �J�172�. آ��ة در,، ی<� از ��آA�� M� #�آ5A و دارا.  ��” ^:� ام” �
�ا"�”ا�,، و �� ای5 �� )26� در �� . آ�� �� ��ا��.” #j� YA[”و ”  !س 

هM&A# W و P�آ&�M ا�,، و در ” ^:� ام”ه�.  � �. ا � رأس یw� Q:� وا)' ���
P:� �:�� از ^�ب، دو ��ح@ رود� � را . ا � وا)' ]�دی��” ]�]�ن”دو "� L رود 

�ط �� ����� Wاز ” ^:� ام”در . ��زد ه �ا�, آ �ر��� Qر �س+� و ی��^
و دو ��]�د دارد، و ���م ��ه�k ح<&�P��+   �A. �س�ح�y�ت )=�ن ا�,

Lم دارد ص�ح�  �A&>ح �ر��� ،,Aن ای5 )س�=( L6�� . �R�ی�ًا اه�"
����� ��ا. ��ر�� ��  . ا � و"�� #�زی' آ�د� و ���. 

�.”���7 و ” ):J� ?ق”ه�^�� "�دة :�P ط ” دژا ح�اف آ:� ” ا���?��د”"�ی� از 
�ن را ��زدی�  ف ��ا �� آ� ��?ن �9 ه[ا ا�� دادم، �� دا���، �'=( Mد), ��آ

Wی�A  .”.�:�P ن، رو. رود ” دژ�A2�ی@ #�آ( Mا�,، و در ��آ �A�� ���V  Mآ��
18200
���k، ی�  ، �� 
�ص:� ��”ا���?��د”، و در �A�ل ��)� ”]�]�ن”  ���

  . وا)' ا�,
� ��ویW و ����V ورود �� هس���، از ر
�5 �” ا���?��د” ^�ن ��ی� �L را ��

ه� ^�� . ��)' دی�O �ح�ل دا��W ص�
��V آ�د�، و �J�ی�� ? +� را ��” )���س ]��2”
�س��( ,AV;�� �2ة�� Wدا�� @&� �:&زی�ر را آ� در  و�a:� ،�&OA�ن ?ل �5 آ� 

W�&2� ،,ه+�. ������ ا� W+�P . )�ن �ای5 ]��2 در  ��ی, ا�����, در �&�
�د ]��2 )�ی�P @�^ L+�� ذرع رو. �<�ن ��#!�J ��� ���، و . صح�ا P&�ا�,

  .ار#!�ع دارد
 �م #�ری�� و ا�W )�یW ای5  �ح&� ا�,، ا�� دادم ” ]�]�ن”ح�ل، ^�ن  ا. ;:�

 �م )�ی�A و #�ری��  را ��J از ای5، ��” ا���?��د”ه&X, دوR, ا�Bغ  A�ی��، آ�  ��
ح&�، از ای5 د�, و  �  زی�ا ��#���, آ� ای5 ا�W،  ������،” ]�]�ن”ای5  �ح&� 

  . ���Mع و ���وك �� �� ا�,
�.”��J از ��زدی� )=�ن :�P دژ ”��  L �"”ن(” ا���?��د�[�[ ( QدیM  و ،W�=[ز��



Wا���?��د”�ح@ . `�وب وارد ��� ��ی ” .��:O�" �R�2 ا�, و د ��در دا��� آ
�� Y&P ��� ار�و�R . ای�+� )��@ #�)� و �س��J ?��دا � ا�,. ?ی� آ�� #� دی


7 ��م . ��دن از ��ه�اه��. #+�ر#�، ;�L ا
��د� ا�, وا�a� دور ���ا]� �
�د، را� آ� ��ا���اد ” �ح��A” ��” ���ر"M”?ه5 ای�ان را از  #L&�J ?��ل و ?رزو. 

�اه� ی�
,، و Mا�J&29 5S ?ن ��رد ��هW، ای5 وfی, هW `�� و �yوت آ��@ 
�اه� ��را ” �ا��ن”#�  )2@ از ا +�م ای5 ?رزو، ��jدم ط. ا��!�د� وا)' 

@&2�� &M از ص�رت ا Mوا ” ]�]�ن”وا�a� ?�� و ر
, و ��اود�،  رو  A�ی�� آ� �� ا#
�رج ]�دد .  

 �Rآ�د� ا�,، و �ق و ��ج و درواز� ��� را اح�9��دی�ار. �:�� و ���وب، �� 
�� � � L:`دن �ح@ ���، ا�ه�. ?ن از �رج  A�ی�ن  وا�a� Pس, و �:�� �

R�!� .��!�� ,داردا� �;�2a� ة�V�� رات�A; 5& .  
�ن هA�  ��J از ورود ��. در �&�ون دروازة ���ة ��ن )=�ن دی�� ��^ ،���

�س�
�� از . اه��R �&�ون ?��� ��د �، از و�' 
�� و 
�)� اه��yn�� �R ��م
��R از ;A�رات و ?��دا � ا�,، و آ�^� درواز� �� �J�  و �O�# ,ه� در  ��ی

���. ��Jوف . ��ا در ;A�رات دو��R )�ار داد� ��د � �ح@ #�)e. ا;�"�ج ا�,
�� Wل ح&�ط #�, ����  آ�ی�� �س�  �آ ،� �ا�,، �ح@ )=�ن ��� ” #��ان”

  . ا � ا�,، و #AJ&�ا#� در ? +� آ�د�
ا. هW از #�آA� �ن را دی�م آ� #ح, �Bح  V���  در �5A ��ن )=�ن، ;��

 !� #�آA�ن ا����ام  130، ”���?��دا”;+��Rً� از �ح@ ��ار �ح:� . در?��� ��د �
آ���، و "Mو )=�ن هس���، و 2R�س ��خ و  ��� آ� هA� روز� �=7 ��

�ار ?�� و آ�B �!&� #�آA� � دار �:� .  
�ر، ” ]�]�ن”"� =&5 ��� )�یW ” ا���?��د”A&# ل و�T� �:Aس از حP �ا�, آ

�� QدیM  �را آ �a�  5را #�ك آ�د�، و ای �+ ? �R�و �6 اه ��!�#� ا�, ?��د آ
  . ا � آ�د�

. ?ی� د�,  �A ]��م و "� ^��ان ��. �&=�� �� v ا�,” ا���?��د”زرا;, ا�9اف 
)�ر  �&�� و ��آ2�ت ��.  A�ی�� وارد ��” #�آ5A صح�ا.”��ا. `[ا. ���، از 

^�در�L ا��ی=�A و  �� .  &س,” ا���?��د”ص��ی' ���A در . آ!�ی, هس,

��، و اR&+� ا��ی=A&5 و ���� �� �&�# M��( و �&!� ��
�#  �
�2&R�( �آ���، ا�

� � و"�د  �ارد، و �&=�� از #�آA� �ن �� .  
 �Aرت )�ی�A; Qا���?��د”��غ ���، ی ” ��ORM�� و ����ا�, آ� ادارة ح<

,��� L=س,. ا�&  �Aن �9ز ��� )�ی�^ .�� �V�
�د از وصe ?ن ص�� . L�
س�” ا���?��د”را در  �:&�دم، ه�Aاه�ن را ا"�ز� دادم، #�)e آ�د�، ^�ن � �



�ل دا��� ��د، و�'  
<�. آ� در ای�+� ��9 ��ا ��. ��و � راح,  A�ی��T=� د�
�^�
�� و�J&, ” ا���?��د”ه�.  آ�Aاره�، و روی��
, ��� و �ا�� دی�wو آ
” ا���?��د”��ر ای5 �ح@ ��د، آ� ا]� ^� ��ی� ���ه�. ای�ان ا��&�ز زی�د. ��  ر),

�R ای5 ��� ^�ن �&=�� در ��Jض #a�ول ��د�، زی�د#� از ا`:L  ��ط رو  �ار �، و
آ� P�ی��, ” #��ان”��ی� ��ا. #A�م ���ه�. ای�ان، ا;W از . وی�ا � ر
�� ا�, ��

�م 
<� ا���� آ�د، و �� ���م #AJ&� و ���, ? ��  ا�, و `&��، ��A; ر�9
� �  . ��?�� آ� از ای5 ص�رت ا��[ال �رج �


�اهW  &س,، ��O ای+�د �:�ی� در ���ه�، آ� ه&g راه� �� ���A; �&AJ# .ا
ای5 و�&:� در #�J� e&V���، و #�&� ���A� �� و  V�رت در ا��ر #�e&V و  ��

� ���ی� ��وع آ�د آ� ” #��ان” �س, از . `&��، ���ا �� ;��@ ��ym. وا)' �

, را 
�A&��، و ���=7 ��ی�  ��ط وا)' ��د�V  ت]R دم�� .  

ر ���ه�. ای�ان �:�ی� و"�د  �ارد، و ا]� هW ا#!�)ً� ����، ا��A ا�, ه��ز د

�)� ه� �!��م و ��S��J ا�, ،�:. ��BسA� آ� �w@ ��ی� دوای� وزارت دا

. �� ای5 ص�رت ح�R&�، ح�&��ً� ا��ح��ق اB9ق ا�P W�ی��, را  �ارد” #��ان”
6�صً� در ای5 ��)�J آ� در #A�م�� ،M&  ط، ا��  ��ی� ���ه�. ای�ان�a

�اه� ��،  ���� آ�دن راه�� داد� ��ام، و  �^�ر ;2�رو��ور و ح=�و =� زی�د 

�ی�� دی�O  �ار � ,!ه�، ��  ���ه� ��ی� ;�ض �� �، و �:�ی�. "M �� ��� و 

�د #=<&@ �� �، آ� �� �J(م وا�ای5 ا �راس و آ���O و �ا�� و ا��[ال،  �!�
�#A� داد� ��د .  

a� �>5 ای�A� ر ��در�رS&س  دادم، �� �LR و ��ا�Bت ادار. را �JR�a� و د��
�ع �:�ی���، ”#��ان” ه� را ی�ددا�,  A�ی�، #� در ��ا"J, �� آ��&�� ا�� دادم، �

  . ه&X, دوR, ص�در  A�یW اوا��. آ� در #�n&س و ای+�د ? �� fزم ا�,، ��
س��O زود#� ا���اح, آ�دم �L را �� �aوا� .�� ص2ح ��;, ه!,، و"

W�
�ا��� ��د �، P[ی��ر Iر ح�� �را آ �R�زم . اهf �و #[آ�ا#� آ �V;���P و �
�د ا�&�وار و W&A6# �� هA� را ��. ? �� دادم ��د، ���"��ت # W�
�[ ,J"ا�� .

�ن و�J&�ت �ح@ . ا ���. ط �&� �5 در ای5 �س�
�ت، #� هA&5 ح�ود ا�,^
دی�O در ای5 . ام ه� ح&� �J�ی�� آ�د�را آ��JR�a� Bً�، و و�J&�ت )=�ن را  &M از 

  . ح�ود آ�ر.  �ارم
  

*****  
  

��&�� و ��ی� ��P ا را��د �&!MاW&S، زی�ا ا]� ��وع  ��;, ا�� `:&�V ه �&�



��  Q=��ر �]�  A�ی�،  �^�ر یQ ه!�� ��ی� در ای5 ح�ود �W& �A، #� ز�&5 �+�دًا 
@&2���د  ا�,، ��” #�آA�ن صح�ا.”? +� آ� ارا��  #�. را � ��د و )��@ ا#�

2�ر از 
�ص:� �&5. ;2�ر آ�د; �Rو  “M"د ��ران و ]@، از ” ا��ف”و ” ���ر��� و"
  . �ح�fت ا�,

 ����
آ� ا]� ^� ?ب زی�د  �ارد، و�R . ا. ا�, رود� �” ا���?��د”در ^�� 
;7A ?ن 9�ر. ا�, آ� ��ا. ;2�رو��ور، ��ی� رو. ?ن P@ ���2 �، #� ��ا. 

 @��( @&2��2�ر ����ا#; . @P ،,��ا. ;2�ر �5، از ^�ب و  � و ��� در
�)�� #�#&L داد� ��د �� .�� �
�اح�A�ل ا��ح<�م از رو. ?ن ;2�ر آ�د، و ه��ز  �

�� ،@&2��?ن �9ف P@ رو. �ك  ��&�� ��د آ� #A�م P@ ی<+�  �&Y از دو^�خ ا#
2�ر �5 هW �. ا#��2&@  ��&� ا. �� از ا#!�)�ت ;+&L، ص���. 
�وری�,; ,�B

5 ��د �، و را� ��ح�6 �!�د ? �� ;2�ر از  و�R ه�Aاه�ن آ� ;�L. آ�دم� ��
�د، #A�م ?ن� @P 5&Aد را  ه��9ف رود� � �� � �، و �+2�رًا ^��ی5 ��;, و), 

�د�، #� ص�رت z�ه�. �+�دًا A  ��&` 5 و ]@ وO" �&�# و ,ص�ف ا �ا�5 در

�ه ����ر داد �، و�R ه&\&Q از ��M� @P�A  ر از ? �ا�2; ,S�" �  آ�د �، زی�ا

�د� �Ja( ن? �a
�ه� آ� "Mو ا
�اد . دارا. ا��ح<�م  2�د و ��� ی<� از �f��
 �O2&@ دی��2�ر، و دو ا#; @P م از�A# ,;�� �� ،آ�د� �a�د ا���2�ل از � ���V 


�و  @P � �y �2#�� ز در�� �د � آ�A  ,او ح�آ L(�J�� ،,;�� 5&Aه �� ،M& 
�دال رود� � ، و یQ ا#��2&@ ا
��د ��ری�,[ . �
�� �Rر �<س,، و��M� @&2��ا#

  . ?ن 
�ط ��ح�6 "�اح�� ��دا��� ��د
�ن #�)e زی�د� ��ای5 ���ور  2�د، ��^  L �"”M"ر��� ” M&  ح�آ, آ�د�، ��ز�� �]�ن

�� �6; �Rا��� حf�� ،��. ر�&� �” ���ر"M”ح�ود  �+�دًا �� #�P @P �&AJدا
�ن ��ی� ی5A^ Qای�+�  ^ M&  م�A# ،W&S�A  ر�زار. آ� #��ی2ً� ص�رت ��#Bق دارد، ;2

@&2����� ه� �Bا���w�ء �� ا#�� '��A� ر از ای5 را� را��`�. . ]@  =س��� و ;2`

�ه� ��P� ���، و ح�&��ً� هA� از آ�ر �� �� و  �#�ان ��� ��د ��� 5&� �2&+; .

حA, و �=�, و ��ار#� ��د ی<�یQ ا. را �2 آ�د�، �� ه� ز �+2�رًا ;��
@&2��ای5 �9ف ^5A ?ورد� #� #�ا س���  ه� را �� د�,، و #��ی2ً� رو. د�,، �� ا#

  . �9 �9یA  7�ی��
Y&P �\ ��^ �� و #6�دف �� ��ران ،Wدی�2�ر از  آ�دیW، �� �&��  <�د� �; 'a( ر�9

�ر از ای5 را� ای5 را� `&� ���ور ��د، و ��ی� #�)e یQ ه!��  &M وا
� ��ا. ;2
2�د  .  

�� هA�ن زحA,، ی��J هA�ن �ح��� را آ� در ��)' ?��ن �� f��”�"ر��� ”
��حA@ ” ا��ف”�� ” ���ر"M”#حA@ آ�د� ��دیW، دو^��ان ?ن را در ��ا"J, از 



�6�;� آ� رو.  ��ه� زد� ��د � �اب � Q^���یW، زی�ا ا`:L از ?ن P:��. آ
�د� ��� .  


�ه� و ��IJ از �” ا��ف” ه�Aاه�ن، ا��y�T� ��ا. وص�ل ����&�م �
ه�  ا �، و ;�)2, ح�ود �ـ�;, ی�زد� و دوازد� �L، د 2ـ�R� ا#��2&@ آ�د� ��

?ور ���  ح��IJ� ,R از ? �ـ� از ��ت زحA, و س��O ر),. ر�&�” ا��ف” ��
�د� .  

�&�� از ��ران، �� ��;��  �� �� و ص2ح زود، 
�ط ��ا. Y&P” ا��ف”�L را در 
>A� �آ�د ���� و"�د ای5، �+�دًا از #A; .���A�رات . را �یW” ��ر.”�9ف  5 �

ص!�ی�، ��6�صً� )س��A آ� در ��j# .f� وا)' ��� ا�,، ص�
��V  <�دم، و 
�� �# ،f�� W�
ه�Aاه�ن  &M د 2�ل �5 ح�آ, آ�د�، . د), ? �ا #A  ���A�یP W&�د� ر

�� ،�� ? L:`ا �آ ,�]O  .M&^  5&� ،اد�J#!�وت ا���ط ��
 !�  را� �� ��، 

7 �� � آ� �� �5 ه��Aم �����، و ?ن ��� !� هW ;2�رت ��د � از  �

Lم ص�ح�V  26�ن�� .  
را� ایA; 5�رت، ا]� ^� ���ار. 
�از دارد و  س�2ً� س�� آ���� ا�,، و�R از 

���  هA&5 ا��ح�ن ����6، #!�وت �&5 ا���ص  V��� و `&� V��� را ��
�� �&A�
ا.  و!&z� ����Aی5 و �Mر]��ی5 ��ر�� اف ��ی� آ�د آ�  V�ما;��. #�ان 

�د ا�, آ� ��ا. #��ی, روح و "سW ا
�اد یA� Q:<�� و�' ��� .  
. ام ادار�  V�م وz&!� ه��ز دای�  =��، و �����ت ?ن را #�ز� �9ح آ�د�

�اه��اه�، #A�م "�ا ��. �A:<, ��ی� در ای5 وz&!� ���س ��آ,  � 
�اه�� 
�A&� آ� ^� ��J از ? <.  A�ی�� ,(�� دو��ل ��, ? �� #A�م �� ? 

�د و  ا��!�د��د و اوfد  ���B� .را ��ا ��&�n# �^ ص, آ�د�، و�
ا. از ای5 
  . ا �  س@ ?#&� ای�ان ���, ?ورد�

از ای5 ��ر�� ا�, آ� . �Mر]��ی5 ��ر�� ا���اA� �S:<, هA&5 ��ر�� ا�,
�ن و ��B, اBق و ص�اح, �R+� و  =�ط روح و ��B, "سW و P�آ� 

�� �J��" د و�
�� ;Mت  !س و `�ور �:� و ا
���ر f�� و ،�>
و"�د  ا�����, 
  . ?ی� ��

در ه� روز . رو. ��ا. هA�ن "�2�  V��� و �j�ه&�O. �س&�ر ��J�دم P&�د� �5 ��
آ�W از ای5  آ�W، و #L+J �� روم و ]�دش �� ���ار &:� زی�د. P&�د� را� ��

�ان و )�. ه�Aاه�ن" �ً2R�` �اص@ �&5  آ�
ا�2R&� هس���، و�R ��ا. �9 آ�دن 
�ت و س�� و #�
;A�رات ص!�ی�، آ� #��ی2ً� در یQ �ح@ وا)' ���، #� ای5 در"� 

��� M"�; � ا .  
��9م �� Lص�ح �ه�  ?ی� او)�#� آ� ���
 ،eو صM" دم، و���V  L6�م �



 .��O�" در ،Wرا دا�� ��Aن”)سB&[ ”ی<� از �آ�د� آ�� �5 �Aه�. د�  ��آ
”Q!Rد” د�” ]&Bن”و ” ��+&@”�:��#�ی5 آ�ه��. ا�9اف ” د�P) .”Q!R�ه��� ��� �

��&�� ا�, ا�,، و ):� ?ن، ��P از ��ف و ا�� �=&Aت ار#!�ع، ه�wآ �aوا� (.
دوش ]�
��، و  �5 �+2�ر از #L(�J ای5 ��آ�د� ��م، �R[ا #�پ و �س:س@ را ��

��ح ای5 . � �� #�پ ��f ر
�W، و �� #L&�J د��P 5Aدا�A#W�م ای5 آ�� را #� ):
�� 5�
��#B)��، و #حA@ ا �اع  "�k �س&�ر �!6@ ا�, و #حA@ �5 در 
�ور

,R]� ������ پ، ���و�, در ����@  ه� و�ه�، #�)e در زی� ��را ��. ]:�R� و #
,AیB��  اع�ه�.  ? �A� ��ای� و ���� و �=�, و ��#� از ?ن، �=�ه�ة ا 

�ر"�، ز��ن ��ن در��ر #��ان در زی� د�, ? ��، ;&Y و  �ش ��� و وزراء 
�رج از #�ص&e ا�, .Qاز ی LS�6� ر), ای5 ��ای� و ,R�ح �VحB� ر  �9ف و��

�د �&�م آ�د، و ا)�ام �� آ�د#�. را ��;� ��، و ” #��ان”ا
�اد زی�د�, از "�ن 
�� �A:<, را از د�,f�� Wا س���ا. را آ� # ,�� � �O&� 59ن و����P  وش�


Wص آ�B .  
ام، ا�2R� �9  ای5 )2&@ ورز��� و #حA@ زح�J� ,A�د ��د� ح�ل، ^�ن �� ا. ;:�

�A  ،ی�، �' ای5 ^�� )�م را��A  �س�ه[ا �BحV� ح�ل ه�Aاه�ن  #�ا س, ��ا 
�د را آ�د�،�دة ��
    �aJ@ ��م #� ی<�ن  

@&2���رد�، �� ا#�د ر�&� �، و ��ه ی<�ن �� �� )=�ن �<س, �9ف  �. 
  .ح�آ, آ�دیW” ��ر.”

�fً هA&5 آ� �W#�JR�a ا +�م ]�
,، دی�O در AJ� ��#�
�5 در A# �9�م �س�
��]�دم آ� ” #��ان” ��)' ��ا"J,، �&5 را� �aJ@  =��، و �&@ دارم زود#� ��

�د ��=  e:# ,(و ,�" .�A  ت�
آ�W، �:<�  زی�ا ��ا. ]�دش و #A��� �س�
�&J� د�ای5 "�, ا]� "�دة ����  ��.  A�ی� � ای+�ب �س�
�#��. ��ا ����6

” #��ان” ی<س�� ��” ا��ف”)��@ ;2�ر. و"�د دا�,، W&A6# دا��W آ� از 
�� ،Wح�ظ  �ه�ر را در  �&�یR 5&A” ��ر.”ه�ح�آ, ” ?��د ;:�”�9ف  ص�ف آ�د�، �

Wآ�دی .Qاز ی ���ا��&W، ای5 و  Mول ��را � را آ� ا �V�ر د. �9ف ا�� ��. را� �
,
<� را �ح�ل �� .  

ر�'  &س,،  �&Y از  &Aس�;, ی� ��” ?��د ;:�”و ” ��ر.”�� ? <� 
�ص:� �&5 
'�  v�P ف�z �6 را، در��� �ص:�
ه[ا، �� آA�ل زحA, و ��ارت #�ا س�&W آ� ای5 

W&S�A  �9 ,;�� .�� )�م �اب آ�د� آ�)�م ��ی� P&�د�  ��ران 9�ر. را� را 
@&2��
�� )سA, ا;WV را� را در �ح2�ح� . ه� را �� د�, ��2 � ��یW، و ا#�Aروی�


�و �� �  . ر
�&P ،W&�د� �9 آ�دیW ]@ و R+5، آ� ]�ه� #� زا 
�� �V  @&2��2�رًا ��وع  ای�<� ��دن ا#+� ��f�� ،د�ه� �� د�,  &M آ�ر ?�� �  2



در, ه�. در,، و #��ی2ً� )س�A; ,Aة را� را از ���  ��ی�ن ��� آ�د � ��
@&2��f.  و ;2�ر �����، و در ]@ ه� از رو. ? �� )�در �� �!�وش آ�د �، آ� �:<� ا#


�و  �و �، �' @&2��ه� را  &�ورد�، ]�ه�  ه[ا ��� در, �y ,(�9@ ا#
���# @&2��. ][ارد � آ� ��ی� دو )�م ":�#� ��و � ه� �� ه�. ^�ب زی� ^�خ ا#

�9 آ�د�، و در اوای@ �L وارد  ;�)2, �� ای5 ا
�I�ح، ای5 ����6 را� را

�ه� و ه�Aاه�ن، در ? +� �&��#�  ���، و ��” ?��د ;:�”�� �Oس�
�ط  �aوا�

Wآ�دی . �� ,AیM;”” #��ان�ل �� )��ًا ��
�دا ��آ .  
، و �&\�ر� �� �ن در ����@ ^�� )��a ”?��د ;:�”#� ” ���ر"M”ای5 �9ز ;2�ر از 

��ا. ? <� �&=�� �+�ل 
<� دا��� . 
<�ه�. �س&�a وادا�, ��ران، ��ا ��
�د ���W، ه�Aاه�ن را ��ص آ�د�، ?��م ��  . ا9�ق 

�س�
�ت آ�د�، �� ����ری���. ���:e و ا
<�ر ” ��ز �ران” ا�2R� �5 آ�ارًا ��
�� ،e:��� ���? د� 59�و�J&�ت   ام، و از ه�آس �&=�� �� ای5 ��ز�&5 و �

�� هس�W، ا��  �ع ا
<�ر �5 در روح� و ا"�A�;� و �J&29 و �&��� ای�+� ?�
#A�م �س�
�#��. ���J29 ،7ً� ا�Bف آ:� دارد، زی�ا "A'  ای5 �!�،  س2, ��

Lو"�ا � و ح eی�zو و ,�a:� ز�و59، ?��ل و ?رزوه��S را ��ا. �5  ���5 ر�
�� @&>=# Wهس� �� ? L&�J# ^�ر از�  �ده� آ .  

�� 7
��د ��م،  ا]� ;�A و 
�ص�� ��ا. �5 ��)� ����، و �ا +�م ?��ل 
ی<� از ]�د�O�ه��. ;�Aة رو. ز�&5 �حس�ب ” ��ز �ران”ا��J2�د.  �ارد آ� 

ه�آس ا"�ز�  ��” ��ز �ران”?ی�، \ ��^ @A;   ,J&29� �A� ��=&�ر�, ��. ��د

�  A�ی� ���J� �J&29 ? +� را زی2�#�ی5  ��ط �ده� آ .  

وارد ��د و در ” ز �ران��”#A�م ?y�ر و ;WSB ��"س�� �� &, "�ی�، ��ی� �� 
�ط اص:� و 
�;� ?ن �� . ا;A�ق ?ن ح:�ل  A�ی�a��ی� )2@ از هA� A# ،M&^�م 

�ص وا)'  �"�����ی5 و"�� ����، و ��L(�J ?ن صح&� و �J�رف ?ن ��رد #
�د� .  

ا. آ� 
JـBً ا)��, دارم، ����ی5 و ��ـ����2ی5 �حـ:�  ، هa�  5&Aـ�”?��د ;:�”
 Mـ�ی� ��آ� �” ��ز �ران”ا�, آ�و وی�ان � e&wآ �را #=<&@ ده�، و ای5 )26  Qی

  . ا. �+�ز و ��A�ز �A� � ��� زی�S�2 ��2ل ]�دد آ� ��ا. ا)��, دا�AS ه� �29�
�� 7
��ط ” 
�رس :&v”را �� ” �ح�Mر”?ه5 ای�ان ��م آ�  آ=&�ن ط ا]� ����

�س���  ”ا��د ;:�”ه�. ��W ?ن  �^�ر در هA   5&A�ی�، ی<� از ا����&�ن
�د، و ����ی5 و�&:� ���  �a�  5رت و ?��د. و ���ت ای�A; �اه� �� آ�ا. 

  . را #A  5&�n�ی�
 L ا���&�� ���” ?��د ;:�”#A�م ارا�� و �Mارع ا�9اف و "P  ،�2�P ل�ا � از �ح6



�رًا ��ی� یQ آ�ر� � �Mرگ  3
 ،�a�  55 #+�رت ای&�n# .ریس� در ای�+� دای�  و ��ا
�د، آ� ر;�A  ا �� �����ت�
�ص:� ��B� ،��=  ی� ای5 و ?ن� �V��� �+ی�. ای�

�د را ��یQ  �&+� )��@ ا �V�ر. #�2ی@  A�ی��، و را� �yوت و  زحA, و زرا;, 
�د �O=�ی���ل را ��و. A# .  

و از "&L . رود ^��ی5 آ�ور �yوت ایA� 5:<, هA� ��R� در ���. ^�. �&�ون ��
�رج �� ,>:A� ��>� ا. �س. ]�دد�، و ا`:L  ��ط ”fه&+�ن”�;� ��دن ه

آ�� آ� آ�ر� � ^�.، در ای5  ��ا. زرا;, ^�.، �B#�دی� ای+�ب ��” ��ز �ران”
�Pورش ا��ی=W از 
<�ه��a�� . �S� دا�S ]�دد، و ��رد ا��!�د� آ��@ وا)' ��د

  . ا.  2�ی� در ای�+� ���وك �A� � ا�, آ� د)&��
�ط #:�Oاف و Pس, در #A�م  ��ط a#W&AJ ی���، و ��ا. #A�م ? ��، و ” ��ز �ران”

�د� ���� �AV�� رت #�ز� و�A; ،��Rر ��ی� دوای� دو�a�&Aه .  
��&, P&�ا آ��، زی�ا  �a�” ��ز �ران”^�اغ ��ق در #A�م ���ه�. A; ی���  �ا. آ

  . ا�,” ��ز �ران”رو����S و ��ق ":�� وا)�J ��ه�، 
�ط  #�ا � �� ��
ط ���� آ Qل ��ح@ #�  ��@ا���اد ی�،  � #��� از ”]&Bن”اJR&�ر.، در #A�م 9

 �O�=( و �S�2ح�ظ زیR از �ا�,، �:< �R�اه �ح�ظ #+�رت و ار#2�ط، اح�&�ج آ:&R
�اه� �� آ� �س�
�ت ه� �&�ح و �س�
�. را، ��ل و �9اوت و I�رت، راه� 

�د، و در ;&5 ح�ل ��” ��ز �ران”ا)��, در  ��A  اه��ح و #!�ج #�ا � �ح@ #!�ی 
 �R�اه �وا)' ]�دد” #��ان”)�29 .  
�ل  ��ا. #�)e �5 #�6&ص داد�” ?��د ;:�”ا9�)� آ� در T=� ا �، و �5 در ?ن

�Pوردن ?��ل و &�ل هس�W، ا9�)� ا�, �س&�ر �ح�� آ� ��ی� �س�
�ی5 
�� M&  .ی�� ;�د�A  �[� در ?ن ز ,Aح:�، ا]� . زح�� ����5 در ا���اد ط �

�� 7
�]&�م آ� ���ا � ��  ه��S را در  �V �� ن ��م، ���A�ن ه�@ا +�م ? �
  . #A�م زی�, و "Bل، ��آM ?��یY �س�
�ی5 وا)' ��د


�ص:� &:� زی�د ا�, @A; ل و�&د R�2� . آ�W ام و 
<� �� #���  =س��! �&5 
�اه� . 
<� و &�ل و ?��ل و ?رزو �ح�ود  &س, ��A� ،�&ه�)�ر ا���ادش ��ه

�� .  
�د #��� هس�L� .W ا�,��;, د� �ل در ا9�ق AJ� 7 ;�دت��a� . ت�>�

 .�Oدی M&^ و ^�� آ��ب 'A� �S�رو�� M" ،��
;A&�� ا�9اف ا9�ق را 
�ا]�
�A  �9 ��ا�. ده�� ه�. دور و دراز از ����@ ^=WA د
&:� �� ا �ی=�.  �ازد 

�د را ��ا ام، هA� ر P�ی�ن ر�� &��، هA� "� و هA� M&^ را دی�� �س�
�ت 
�ا�� و وی�ا �، ذ&�ة . ��ه&, ? �� وا)!W اA# 5&JR��� آ�د� و �� ��أ. M"

#� ���در ” #��ان”دی�O. ��ا. �5 در �A:<, ا 2����  =��، از )�6 ]:س��ن 



”v&:�اب ا�,”Mر دری�.”و ” 
�رس  �" �A. ، ه�ا�� �" �Aا�,  در ه �S�ه
آ� �� ز�� �!��� دی�O  ه�. دی�O ا 2���� ���، و �!���. ا�, آ� رو. �ا��

. ���م #AJ&� ? �� ��ایA# W�م ? �� ��ی� ��6ً� ر�&�]� و �� ��. ا 2�� ��� ا�,
. ����� هس��� ه� دور از ��اح@ و9&!� وزار#�� �. Mا � �A:<, #�� ا�,

و��S@ . ه&g ا��. در �A:<, و"�د  �ارد آ� آ�ر را �� د�, اه@ ?ن �سj�رم
�د ا�,�!� @A; ,;�� و ,
�=&P . ط�aا ح �در �����. در" ���A; قBا

�د ?���  &س, ه&g آس ��. ا�, �!&zو .Wی�( � �#fو ��ر �z�!R  م�A# م���
��� و دروغ را ?�&�ر. . ح��ی7 وا)' ��� ا�,:P�^ وی� وM# ل #[�[ب و��  ��R��

W�&\� ا ��ی�� ? ��
�� ا =�ء ط. آ�د �، �5 �&�[ �V  در �ام، ��ی�  ?ه�� را آ
��R ا�, آ� در ه&g . ز از دویس, آ�ور #���ن �ج دا��� ������+�وP 5ای

�� ,>:A� � اM�ل #�n&5 . دا��5 ?ن ��J�د  2�د� ا�, #�ری�� P 5از آ+� ای
�اه� ��؟ ?ی� از ای5 Mا � 
�&� و #��؟ #AJ&�ات �ط، ”��ز �ران”a، ای+�د 

�ج دارد �� �از آ+� و ^� �ح:� . #�n&س ���، ای+�د دوای� و ه�@ و `&�� �&:&
�اه� ��؟ �� )�در �� ���د  &س�&�P Wدا �&��در ای�6�رت . ا +�م �6�رف ی

�اه� ��د؟  ای+�د آ�ر� � )�� و  3 و ��ق و `&�� ��آ�ل ���Pدا, ^� و"�� 
 5�
�ی� ری@، ای+�د ��mس�ت و `&�� و `&�� از آ�ام ” ا�2Rز”�<� ،@ �زدن #

�ل؟ P  
�ق 6#�ر، ه&g آ�ر. از  ام �� س��ا
<�ر دور و دراز دارد 
آ��، و �� ای5 ��ا ' 

,
�اه� ر�  Y&P .  
��
�[ W&A6# �ا�� �5 آ  Wاه� �P ا ' را زی���د را �&�رایA# ،W�م ای5 � ,>:A� ام

�د ص�رت ;A@ و ح�&�, ��هW ][ارد، و )��ًا ��ی� ��
�ص:� . #A�م ?��ل و ?رزو. 
�ن ز �]� � را �� ای5 ” ?��د ;:�”و ” ��ر.”�&5 X� 7یf ،ح �9 آ�دن�I�
ا

��  Mول ^�� )��a ��ران از ه� �A&A6# ا"2�رًا ���6ف ��ن، �� . ا��وز�  &س,
  . ح�&�, ز �]� � ?���  2�دن ا�,

  
ام )Jaً� ��ی�  ا �ی=&��” ��ز �ران”�A:<, و ;�Aان  #A�م ا
<�ر. را آ� را"' ��

�� ��
�[ W&A6# ن��)' ا"�ا ][ارم ^� �&&T# ی�  &س,ام و]P .  
ا +�م #A�م ?��ل و ?رزوه�.  از )�در ��J�ل و ذات ":&@ ذواB+Rل  &�ز���م آ� ��ا ��


���ی� 7
��د ���ل �!� ��� دی�O. را آ� ��ا.  ا�&�وارم Pس از ه=,. 
��,، ��ح ح�ل ای�ان، ��ون 
�ق و ا���w�ء �<:� `&� از ” ��ز �ران”  Wاه�

  . 5 و #Sn&� ��� ا�,ای5 ���� آ� در ای5 �!� ��� #�وی
&�ل و ?رزو و �9ح  �=� ��وآ�ر دی�O.  �ارم، و ���^�ر ��و �ت  �� M" �آ BًJ




در �ح2�ح� ای5 ا
<�ر و &�fت، . ا��وز را ��ی� �� #�"A� و #!س&� 
�دا وا][ارد
�د آ�  =�ن � 'A� �S�م ��ن رو���A# ،آ�د 'a��� ا� ? �R�2 د �آ .M&^

�� e6  داد، ��#� ا�, از �دم آس� ��ا9�ق  �L ][���، و ^�ن ��jد� �
Pس . ا9�ق و #+�ی� رو����S  <�د� ��د  وارد  =�د، M&  ,���=&P )�رت ورود ��

6�ص ��ه�=�ه�، , از ورود، �=�راR&� را�P#� از ���ا���� ��
رS&س د
د���ر دادم آ� . آ�د #س�ی' ��” #��ان”د�, �5 داد آ� ;MیA, ��ا ��  ��

  . د� ح�آ, �������;, ه!, ص2ح ?��
و ?��ن ��ران در #A�م ” ��ز �ران”ر9��, "2:� . ح�آ, آ�دیW” ?��د ;:�”ص2ح از 

9�ل "�د�، �9 �9ی7 را �=<@ آ�د� ��د . �#����� ������ را�، ��
�د ا�,، و ��ی� ��� ���9ف 
�از و  ^�ن #A�م را� را ��ی� ��. �9ی7 ا���� ��

ه�، و �Pت ��ن در در� و  MTRش ا#��f����@&2 ح�آ,  W&S�A، ��ا. ":�]&�. از 
ه� ز +&� �س���، و ��B� ' ]�د �  ا#��A#  @&2�م ^�خ �+�ل و ا�<�ن ;2�ر، ��

�د�،  �ه�ر را در �&5 را� ص�ف، و ” 
&�وزآ��”ه�.  و ]�د �” ?��د ;2�س”A  ر�را ;2
 @P�� ر�&� �” "�"�ود”در M&  اه�ن�Aد� ��م، #�ه�&P .�^ ا. ص�ف�� .��  �Aه


�دا را  "�ز� دادم آ� �س��&Aً� ه�یQ ��ا �Oس� '
�د ��و �، و ��ا. ر���زل 
����� @&aJ# ز در�+� Wه . 

 


