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	 ����ی� ��؟�
�١٣٢ا
	� ���و�، 

  �K
� *	 �  داد و *�� L�M N� �K
 O0ا �K�Pار � L�M 	� ��8د���

O5Q :»O0ا ��� Sر�  » ...�  د�T�� (Vاه� �� Uن را *�Tا���. ای  در*

�� و ��Xه� اوO0 و � Sر�� دارد و 
�ن ��ب در*� 	* ����2Vدا���) او د

ی� ازZ[یUن را �Q��) و و[�. دادم �	 *�Tا�)، .  او ر��	 ���Tاه� �  *�Tا�)�0

و 
�ن و[�S %�د را *	 �ر *��	 و Uن را %�ا��. ام ای�T�� ^Kاه) *	 ی^ ر��	 

�5ره را * Uن ����8د ار�K�P �	 در Q 	دازم، و ای  ر���_* 	Kن ز��U در ��5رهیQ

م س� 	* aKزم.این ���bار� (�K�� م.


	 ����ی�؟«��ب *	 �م Uن  ��اO0 و ��ی��K. اش ی8� از �Pا�ن » �

� Uن P 	* 	� O0ا���س ا �P ، و	ر�� d�� Mارو 	* �درس %�ا��. *�د. و ه�

� �Mدا%�	 �	 dP زین *��  �K
�	 از دا�L %�د *�Z. *��د. ده� *	 ����  

* �ه��dbV ���ا� *��ر� از �0د� از Uن ���ا�� *�%O0، و 
�ن دا�0ن �

ل او را رو�  ����دا�)� aKدر ای ^Kدی�. ای�Q ن:�Pا�

��ان ��� را �� ���ا���؟. ١��

نK
��2� �X� (و �����ی� (����� �X� �8K� � �Kن ���ا�Q�Kا��% 	�.

O��� � Uن ا� O0	 ��X %�د ی^ %�ا�0� 	�5Q . و O0ا  T0 �X� 	


��ز *�� e*ی� '*  T0 .ی����� 2� دارد، ���Tاه� Uن را *	 ��f� �Qا ��� (

 ای�اد� *	 او ��Tاه�) دا��X� .O *��ی� و ���Tاه� *	 ��g *��ی��.

م Uن �	 � 	* ZK' ��* �2�f� 	� نU �* ��� 	� O0ن اU 	* ای�اد �

0زد *	 Uن �Mدازد ��X� .O0ا � ����ی�) ای  یو. �Qی� . ��� �Qی�) ا����

 دل *	 دروغ دم از . [�dh .�� iل *��ای�* ��� 	� O0دور از %�د ا �Vو

�	 *��ای�-�] �ZVdh ز�� و i[].

O0ا 	��	 *�ا� �]��  اO0 و ه� . دا�0ن ��X از ای  ��k دا�0ن %%

O%0 	�ز� *�د *ی� %�� 	� a� . ��l ��ه* � ی�*� در ی^ *��� �Qا �Vو

��� a�U در ��� 	��* ��	 هی% ،�K�[�O0ا 	دا��% �زد، ای  �ر او *.

O0ن ا0U د. و0  T0  ای . �Vن %�د و�U ا�� و .���Z5� ن راU ان�]�

 �M�M �K�ز� *�� �K* در 	8�U ��	 �KMا��	 ا�� و *Qا�P O0را ی^ %�ا �X�

 mh� �0ود. *� رو� �]��Xهی� را از dhل و (��n. و (Xf	 و ��د و ر*



��K ی ی^ �ر �0د��KM ��Kا��	 ا�� و *	 %�د *��V. ا��، و ای  را ی^ ه����	

�	 از ��دم ���8د و 
�K  . ا��Q دی�م ���a� و روز� در O0ان ا�Z' در ���

O5��� :»ام 	�%0 �X� ی^ ��ور O8�».�  *�ا� ای  ��

[�ان *�د. و ��� ��d ه��  ���. را دا��	� S���  را ی^ . ای �X� d�� او

�	 ��]��دQا�P O0ا�% �. و ای  اO0 [�� %�د را * ��Q�Xی� و dhل �0ای

یL . *	 �0 *�د.ZVdh را از ��� �a��P ��د. ا�� �	 �-�nد ���� ره*

�Kا��* .O5Q ی�* : ��Kر ه *�د. و ای  را ی^ �ZVdh نU �0ودن ZK' د او�n-�

��O0ا 	د دی��� ��ا���n-�  ای dP و 	ا���KM.

٢ .���ان #"ل را � ��� ���ز��؟�%

[�ان درای�ان� �Kن ���ا�Q�K%�ا� 	ن �K
، �d�
 در dhل 0ز� *�L از ه� 

زد �* �Vdh اه��T�� ن�
 ��]��	 اه��O ���ه�K، و ای  اO0 ی^ �) 	*

��	 ه� Uن را ) O�T�)(ی�Q ��Z* ��	 هی� را �	 *	 �ر (��	 ���Tرد: ی� (

��� ه)و ��P	 و ی��	 و �O0�Z وار زی� ه) ZMی��K�� �og� ، : ،p* ،p�

�[�س، �p�� ،pM ،p5، ه�س، [�p% ،p، ��س و p_0 *	 ه� ی8

زد��� �Vdh ن�	 هی� ا��ی]��.، ��M ��Xی� ��qورد و *�ی  0�P. را � را�0

O0در د  T0 	ی�ر��dQی� ا� O0	 ��Mو� از Uن ��� �]��	 اO0 و �) .

h ^Kای � را از او *�ا� �Qاه� ید ��� ��d ه��  ���. ��Mو� ����Kد و �Vd

(�K8��:

p� O0از دو ��h 	* �aK���� در !��� �

p* O0را دو ه� دو [V) را *	 د��  د. �	 �

�P (�� د��� r�� �Q یر �KQم �Qن �

 ���د� ی^ [�س� ([
 L�M (Vه� دو [

ید ���ار� �	 *�د� ه� ز�ن * دی��ان

وردم ����* dQد '� ه�p5ا� �	 *� ی

� از pM و O[�M روانX�P و e�� ن�
���و� 

pM و L�M را %�د e�� ��2� (�5Q s�h ��

نK] �t�_�� �' ]�� از�� 	�8 *�U O0ا r�h



p�� ت ��� ���8 ����ا��mV را �K)


�dه �K�* 	� ه�س ��د� ��9م و(�%

 '� را دی�م ��8دم dP *	 دی�ارت ه�س'

�V�% �Q N� p�] ن را ار در �0 ا��O0د�

p�] �0K[� ز* (V�% d� نK
  �

��یO از ا�8) 
� دری O[Q و ����0) �	 *ز

p% �
*� U �0ی�K ای  ر(�2ن 2820رت 

O��� �' vKV 	�l �M 	* .ای  ر w��

*�X از ای  *�  �[K	 �Qد� *��d�Tد زی  ��س

 	�Qا�P N�f� نU از ��X� ی]�� ه��K�* ن�
 ای�O، و ای  dhل را ��

��2��� 	�� ی�8ی�� dP از را. (* Z�U طاز Uن ��0 *��ر� از ای  
�dه . ار'2

 ا5�0د. از ZK' �]8� را در *� ����ارد و ��Mا� O0	 ��n-د �K% �KX� ^ی dP

O0ا 	ا���� �	 ه�P �KX� 	* �ZP�' ان�K
��	 *�د. و ).

8� دارد و *� ���5Q اK% ر� O0	 ��n-د �X� oًg� dP دوم �	 *��

 	��ر� از ��Xه� دی�� *	 وی�X� .z . ��2د.» [�س«ا5�0د. از ���*  �Ktه�

8� و dQا�	 �d��U از ا��از. *��ون ا��د. و ��Mا� O0	 dP *�ا� K% ه]�) در

 	�����ن �aKQ»p% «O0�2د. ا�.

نQ�Kم %�ا��K�[ر ،�  %�اهK� 	* دار�� ��� را �	 *	 ���Q ن %�شU 

ن اN�bV« و �م mQار���V «ا Sر� dQا�	 d��U را �	 در*Z[ی[� یو دی�� �0�  

0د.، ی8ی^ ای  ��Xه را *��KaK و ���K. ا�� ��ا��ش ��KK و * ی^ ا��ی]	 

� از ه���ام *��ون ��qی� و *�ا� Uن �	 *	 
�M �هKX� 	
 �KK�2* ' �Kیز��*

�X� ه� O0ا ��Z* �K*� ای  ��!�ع را دری�0U ل� را *	 ��Q�* �gدا��K و *	 Uن �

.*	 ا��ی]	 0_ر��

 ��� �ZVdh ��[�*)Z�U ^ی ) ا�Q ���ی) ی8ZK' �]� 	� O0ا 	��Q  از ای

د� �[�ان را ] S��� d�� ر� *�د. اO0 و در ای  �Vdh ^ی  �%�-�nدش 0

�	 هی� را �P ه� ��ام 	* p_0 و 	را ���� ��	 ه) O�T� 	� .و� ��د��M

��	 �0ود. ��.) 	�����ن �aKQ �:�oًg ای  ��X را *��Kی]��. Uورد. و *��



(K� .رT�0�5) اQ �40 	* �' مd] 	*

(K� .ر
 	
ر '�*	 ��0���  8 Z*

ر. ���KK8؟T�0ا d�� 	*�' ا��* ؟!. Uیa� .رT�0و ا a� 	*�' ! نU .رT�0ا

* � *	 و�0�	 (�Uن ی دا�	 ه� '��2{ ی�� 	� O0دی��� از %�ا ا 	�	 و�0

O0ا ��ن [����� S��-]  و ای ،(K8� .��ر %�اه� �	 �oن �ر را �K) ی

 �ر.«و » '�*	«از ���	 هT�0ار� » ا�T�� ن *�د. و���� ��� O5Q ی�*

. ���ا���	KQ را . �� *�ا� '�*	 ����� ��^ *��Kی]�� �	 Uی ی^ ��Vو

ر. ���K8؟T�0دارد! ا �KX�  ای � از %�ا ��ر %�اه� �	 از Uی��� �	 ی^ ��

� ���5Q ا� O0	 ��n-د �[� dP درO0 ��دن ! ���Tار� '�*	 �K) ی �	؟*

ر. ا5�0د. ��K و Uن را در dhل T�0ا 	�� ای  ���Tا�0	 �	 از �ZK' �2د. و� 	��)

.%�د *�ورد

:در ه�ن dhل ����ی�

2� *	 ز*�) ��یk '�*	 رود� �Qا

U رتZ9 �ن را *	 �� �hار. �K)ز *

ر. ���ا��.T�0و ا 	از '�*  T0 ن *�د. و���� �]� a�U . 	* aKدر ای

~ : اo0م '�ه�  ز��� زد. ����ی�M� (��  ا�Q '�*	 را *	 ز*ن *�ورم ده

~ ���h�h ((K8. ��دن(��]�د و Uن را * �hار. ��دن M � Uن را . �ZK' aKدر ای

 	�� Uن را %�ا�0	 �	 از »�hار.«%�ا�0	 �	 �ZK' و 	�� ا5�0د. ��K و Uن را (

 	�� *�ا� ه��  �-�nد ا� O0	 �h «ار.«�ZK' ورد وU 	��ا5�0د. ��K و Uن را (

ن ����ن *��رK
O0ا 	��� را *��M .

�() �� ه� ���ا��&�؟. ٣


ه� از ��^ و *� رواج دا��	 QU و Lدا� 	ر�� �K
در ز�ن ��� در ای�ان 

:O �	 ایO0�Z� ^K وار ��]�ری)ا0

١.��o0ا �.(�Uن و 'U ���5ن و د��0ره

ن.٢����� ه� �Z  و ����Q�K���5	 ی��ن و *�.

ین ����ن.٣M �* �� ��Q و *���Uز� ه���.

�� ��Q و *���Uز� ه� زه��VUد Uن.'.%�ا*

ن .����� ن *�').ای  را ��ح %�اه�) ��د(�]�L %�ا*

6.م P) و ���K (�	 ه� Uن 'ری� ای�ان و ا��P ن %�� واز دا�0

ZKای.(



�) ��aم.٧] �0ر. ��ر� ی.

.��Q ��2P و *���Uز� ه� �2Pین.٨

 *�د. �	 �Z) و %�د او ZKه�� O5Q ی�ی� دا��	 و *K�U ZKای 	ه� 	* ���

ره �5Q	 ای) ی8� از 
�dهی� . را از �ر ا��ا%�	 و �5�U	 �Qدا���.* 	8�K
زی�ا 

د  %�د را از �ر ����ازد، �	��� �زد (�ار �Q��  ا��ی]	 ه��� 	�5�U را db� و

O0ر اQز0ن، و . و ����� �Zزی��U�* ن و�'� �	 �5Q	 ه� %�ا*��

 ��* �Kان ���و��K
 L�Z� ی�*  ���ه� یP د�% db� م را درo0ا �د��0ره

 ��دد ���. و �) �) *�8ر. �	 ���	 Uن 0	 �	 !� ه��K و %�د او را در ��ن Z�U

د. ������K. و در ای  �ر ا��از. ��. ����ا��	 . %�اه� �Qدی�* ��� 	� .zوی 	*

� �db او *�د.Qری��� 	دی��� * Sdای  ا��� 	�.

 	� ���� �
�dه 	�T�� و �د. ����Tرد. و �-�nد او از �* ��� �Kی����

T* را �]� �. �ا��K و درو��hی� %�د را *�K�Z5دی�� ا��Z* O0 ا�X� O0ه

ر '�nی{ ���  �K8	 ��n-دش ه�ن �� اO0 �	 از ا���ر��* �هP در �]�

��2�� d��) Lد و ر���[�� 	�%0.


	 *�د �Q �  و '� 
�K (�ح *د. %�ری)

O0د. از %�ن رزان اO0 �	 از %�ن ��*

��� O0� ([
ل د%�� رز ��ر �P

M و �*ب �-a� در 	�O0ا �2K] .د�

�Lg %�ا��2TVام ا �Uن '�� وش �	 ���

2�� اmXVارا)  � �Zو ا� KV ��ا�

	��a�� .�Z* Z[ای  دا� 	�0ودن از ه� �X� در ��او �	 . *	 ه� �ل �

��	 را ) ���	 ه� O�T� ری��	 �-�nدش dhل �0ودن *�د. *�ا� ای  �

� �X� ن راU ��	 هی�P  �%0 * p_0 و 	���K��.دا������.

ت Uن ا5�0د. ����Kد.�of�ن و اU�) از �هQ .ر:در ای  *

ز ��4n رخ د�Vار Uی�� *�%�ان

O0ف ات و �]� �]��	 Uن *�ن �-



	��a�� .�Z* نه� از ���5	 ی��Q:

�2	 در �Pه� ��دpM از ایK) ��2د �

O��Vl��0%�ش ا 	ن '� *�ی  ��8�	 ده

���� �Z�Q�K�ه� از *Qد��K�� دار��* .�Z* ن:

(K' ر2h ن ��]�دP .�Z
ب a�

(K8��* .د�M .�Z
%�ش Uن د�� �	 از ای  

ر� ���8د.��* �Zی�K' ای��. و�Q ��Q �'ه� *	 %�ا*Q:

�P ���� ورا از ده� �Q ���یk از ��fب و �

 را�X�  ای O�8� 	* ی��	 �p ��]�د و ��]

ن �Q�0م �]��Q Lد���� * �هQ.د��K�� Z[ی�. �0ز�:

�O��� O4 �	 از �Mد. *�ون ا��� رازn�

O��� 	� O��� ��2% ر��ان p�a� در 	ور �

ه� از ا���	 ه� ای�ا�� *	 ا5�0د. ��_�دا%�	Q:

L2���' 	8زا� ��Q ط ادب�� 	ح *�)

ز �0	 �P �0]�� و *�Z  اO0 و (2د

ه� از �0ر. ��ر� و ا���	 ه� Uن ��^ �����Q	�:

� و nh	 ��Tر�X�9 	� .�9 ���*

O0ا rز '���� زه�. و ز� p4� و �X0 	�

ی� ����Kد.Zی�K' 	�%دا�M ��Q ��2P 	* �هQ:


� %�ا*ت ��د. اO0 ا�  � N�n�

.KQ 	
در ای  ���	 ��ا زاه� *�� 



	��mQ د. و* Lی از Uن �	 از �0ی]��� و از ا���	 rQ و *�r2 و از �0

ه� ��d *	 ی^ *ر �Mی]ن 0د. و *�Q و 	د. ��_�دا%� *	 ا5�0ZKای �K�ر ��

.�Qی� ���8د.

  T0 	� .ل �0ودن *�دdh و  �%0 	��) ��. U  T0ن �	 �-�nد �'��

 �ی��K�2�� L �	 ه� *��ZVdh در �� O0ز ���دن، و ای  ای� را *KX� �5  وQ

 Oدی��ی� 	Kدی�در ز�� Z�U ن9� در ��� �	 ���Tاه� . . ���]�دو ار'2��

 �ن *KT0 و �K� 	P�' Z'ری� *	 ار'2ط [2* ��ی� را *�0KX� ی� و��* �KT0

� ��8د. و . ر*s ���ی�ZP�'  �K

�d دی��� *�د.  L�0ن %�ا�
 ��� �Vو

�K8* � ����ی�. �2ی��a8در ی oًg�:

ا� �2 *�mر� *� 0�r رود ارس

�  �  �p5*�0	 زن *� %~ Uن واد� و �]8

�� [o(	 ا� *� 	� O0ن اU 	� 	.ن ��دU �. رود ارس دا��	 و را�0

 	��Q د. و ه���* .��K� را L�� ZK' ��� 	� O0ن اaیرود ارس در Uذر*

 	��) 	* 	� �Vdh ^در ی 	ای  *�د. � ZK' دش�n-� و 	ن ��ا��U 	* 	)o]

» �0 « 	��.��d ا5�0د. ��K» ارس«0%�	 از �

� ��Q و از Uن'� و * %�ا*�o0ا � د��0ره* (��5Q 	
ن K
 ��0 

! 	* ر 'Z
� *	  ا ه)����� ��Q و ���5	 ی��ن �	 ه� Vد. و�* K�U O0

 �� ��ا��	، و ای  اO0 ه� ز�ن *	 ی8���*M ��	 ه�� ی8�P .د��� 	P�' دی��

����M Lی]ن و ���د ��2KT0 O0ن ���8د. و ای  اU از ��K* . ر�U ���

»�'� ��0د. ای)» %�ا*'
��d �	 ه�O ای  . اO0 و � ه��]	 او را %�ا*

� *�دن او ��d از رو� *ور ��2د.'
�K ر��	 . %�ا*  ��
�ن در ���a	 ا�2 	8�*

 ����'� [-��. �Qدی�. *�د ای  %�د، او را *	 %�ا** Z�U 	ه� 	د *�% db� د در���

 ،.���[�] �* * ��Q �'0زش *��ر داردزی�ا %�ا* �Q��-.

 �Kو *�ا� �KK� �a��P �Kاه�T�� 	� ���� 	� O0ن اU د�n-� ل*	 ه� �


	 �5Q	 %�د را *	 ی^ �ر �Mر�� و *��Zد. ا� ����از�� ��� . (��5Q 	� نK
زی�ا 

�� در ا��ی]	 �5Q  T0  ��2د.� O�T� . ور� ��2د. و*�K *	 ی^ *M ��دوم �

�* �KT0 	�0ا�T�� �QاO0د 	* Lی. �����q.�ی� *ز ���a	 ا� از �5Q	 ه

��  ��ی�� ���K8 و ای  � i[� 	� O0ا �دا�0ن ��� دا�0ن ��

ن K
�	 �	 *	 یدش ����� O[M �0 ه) ���Kی�� و �  ایK^ ی^ �P ه� O0ا

(K� r-� 	���� اش را *�ا� 	��P �K
: �45	 ا� را در دO0 دارم و ���Tاه) 

»OT0 رر �ن *��� �
� ر0 ،O0دو O0د د��Q 	� �� ��.، دوU O0ن *



 �*�% 	t* �Z
�K� ،Oی�d�
 �* �V�M � ار�� ��� و *�mر، *K�0 �9ر 	*

O0ا� » ...ا 	45�را *� رو�  ��	 هی�P  �K
��  ���8د. � i[� 	� ���

 �هیKX� �	 ه�P  از ای 	اه� ��T* ��� 	� O0a�* 	
����	، و ا��Kن 

.اO0 ای  ��ی�o� .�Kن *�د. اO0و *��ی� %�درUورد 

�ن �� �� *&��؟. ��+�-�ا,

ن را ه�� و �Mچ �KMا��	 ی^ د��0. *��Zد. ZP 	� د���* �ن �Qوه�'%�ا*

�K������ ر��* �ر ای�ادهQی���U و LKی��U 	* ر�� و:اش ��]�

O0ه�� ا (�a� r8�  �2 ای% �ا� *

O0ر ار() ه�� اوی  9رم �	 رواق *��

نZPO0ن ه�� در ه�� اZP ر و �

i�-4' د. ام�� 	ر �  ای  ��8هdار *

:ای  د��0. را �) ارج و %�ار دا��	 ����ود��

O��� 	ن ای  ه�رQ	 ��ن و �8� r��

O��� 	ن ای  ه�ZP بد. U L�Mر �	 ا20*

�K�5��� :�a��P از 	ن دا���ZP  �2د و راز ای��� �یP 	* .را ��� 

:���]�د

�Mد. ا�0ا ��� را ر. ���Oدر 

O��� 	QU p� ن ه��P 	�2X'  زی

: را %�ار و *� ارج ���د. ���Z��K�5)%�د و 

ز *د. ه�Ot اO��� �Q ای  �	 *p �	 '� را

� %�2 دارد* r-] 	0�0ز و �د�

�K�5��� :	
ن �5Q	 ��dP . دروغ و ا���	 ���Oه�ZP در :

ن �	 �r�� s�4 و Uداب �����U



 د(�-	 ��e ا�4ب ����در �]�

dQری^ ��2د�� ه�' N�  ر. زی

�	 ا� و در %�اب ������ �K�5Q

�K�5��� :ردm��� ی� وq�� 	� O��� �V� dP ی^ %�اب و%�Qز��:

Oه� 	ای  [�� � r�ن و اZP ا��ال

Oو د��� �� و ��ی2V%�ا*� و %�

�K�5��� 	���Q  ر ایQی���U نU 	* :دم�� 	ای  ه� 	
 را ��q��ی�K و *	 ه� 

*�د ���K8؟� p_0 ! را Z�U زد و�* 	0� �Uی ی^ �0	 ��Q ای  ���K8 �	 ه

!...*]�K8؟

O0��M (در ه 	ا� � 	V�M N���'

O0��8  او روا ����ارد د[*

O0ز��  از �0 د� �M ی  �0 و�K


O�8� 	�  �� 	* و O0��M 	� �Z� *

���K�5� :�aا� 	زش و �hU 	� نZP  ای�� ����ا��) از . L دا���	 ���2�

O�اه�) ر�% a� 	* ای) و .��U a�:

O0دور� �	 در او ��Uن و ر��  �

O0ا��M OیZ� و O*�ای 	ن را �U

O0را �KX�  در ای �� ���d د�� p�

O0؟a� 	*  ��و ر a� ن از��U  ��!

~% 	���م �]� �	 در �9ب %X�


	 UراO0 ��ا؟؟ �Z* ش ازل-�

ن ا��ی]��ن و %�د *	 :  %�د ���a	 ���Q	 ����K�5ی  �5Q	 ه�از اZP  در ای

ر *�دن و در*��mQ �K	 و Uی�K. *�دن *� OZP اO0 و از ���a��� d�� L	 ا� �

��U اه��T� O0د 	* . 	� O0ن اU ��Z* pMU رد و�T� .�KیU و 	��mQ (h �د�



�K8� �d�
� *	 %�د د�M .0وا� ��% �Qن را و دل %�ش دارد، و اU .د* O ��اد *

K
 � و ���� *	 �0 *�د و *��% �	 در %�ا*ت O��Khv ���د. *b
 و 

)�	 هT�� (اردmQ روز .�K�5��� : دی�. و�Q ن�Kر *�ی�[�* �Z��) نZP  ای

O�اه�) ر�% ��K
� ��U. و ر��	 ا�� و � ��pM d از M�M ن:Uد��

� ��دا را�� �K8��� .�Z] ن�


  '� ای  دل �0دا را*ر� %�ش �

.� 	� .� ��ش *	 ��ر �. ا� ��

 را� �*ر *�ی� و ����*

O0��4د ای  ا� ^�د. �]�  �	 �* *

O04  داود ای  اV 	� �K� vK
وز 

از ���. و ر��	 د�Q ید �8 

O0د ای  ا�n-� د�Pاز و 	ش �%�ش *

� *	 ه��Z� دل �Qا ��* O0د 	دت **

� 	� �!�X� ددرن رود *	 *���0 ^�

� ��وش �	 ذ��ش *	 %�� *د� ��M در

�5 ��اب ��ش و h) دل *�2 *	 *دQ

د. از ای  را. *�د* ن *Kای 	f*ن را. ا��اط . راU 	* ��K� 	)o] در p_0 �Vو

� *�ا� %�د Qرd* �n-� ^ن را یU ن ���د. و %�دU ر از��* �Z[ی���Mد. �0

. Uن داد dQاف �Qی� داد. ا���Qدا���. و در ���5Q از 


�ن درmQرم *	 *ی� ��ی�� ��ا

م �Qی�� ��اP ز ��اب و  �-�'



%�اه�� *	 روز �]� ی*�� ��ا

از %~ در ���P .�8ی�� ��ا

OT2��% ر�� ��O �	 د�� و U%�ت

Oو �) ��ا� L�* L�h د داد و ه��* �*

رZ* ن در~ را ��0اب �  ا� ا*� ���'

�� ' .�f)ه� ��د؟�Q ا�
!��ا�� �� 

 O0T���* L�8ه� 	* �ر� زد. و 
�ن ��X�* ر� ون %�د را *	 *�8�Kی�*

زد. ����K�5 %�ا � را 
U  �K��ی�.، %�ا ای  را *�ا� » ��Q ��2P«دO0 *	 دا�  

 %�ا�0	�.

O0د. ا�* Zن *�د��[� L�M  زی

O0�0د. ا�) ز ��^ و *� �) 	�0��M

U داد'-�ی� '� را ه� �ی��* 	t�

O0د. ا�Z�* h) %�ردن و �����ن �

 را mQر ��اد��� ��K8�� ��� در

���b' ��K�_��� �' �Q د. (� را

*�و ا� زاه� و *� درد �]ن %�د. ����

O�Vروز ا �	 ��اد�� dP ای  '54	 *	 �

�K�5��� .داد �ه� ��* d	 T0  روی	 ری]�KT و ��%Q : را از %�ا 
�ن �

 ~ د�Vاد. ای) و از Uن دq�� O0��ی�%� 	� O0ن اU و 	���0 ��  Uن %~ را *

.�����ا��) �]��

~ ��ا 
� در ازل از �� ���0	 ا��%




�ا '�~ ��K8)؟ 	� ��* �]�� *!

ر %�د ����	 %�د و � �M 	� د���* �'l و 	K0�Q نن ���U ��[�* ن�
و 

% 	�5Q 	* ار�� وm��� 	K0�Q ن را�د�ن %�(	 و د��� �Qو mQارد. *د. %��ا�]

 d�� ZK�0 ایM در �K������ .ن %�د�U درد� �� �	 *	 ای  *����Tر��، ��

:زد. ���O��) «�K�5«دO0 *	 دا�  

�K� .زادU (h %�د را ز 	� 	ای  ��8 �K[*

�K� .دZK� روز� N�9 �Q ن %�ر��%

[O ����2ی)K) و� �-� و�*U �

د�	 *��� �	 روM *O0ز� �-�ر ا

ن دی�� و ���5 *	 ��ن ZP ���5 ازQ رد�� و�T���* اران�Kاز دی ��و 
�ن *	 ��

�K�5��� 	�%دا�M �KT[ری 	* ��q�� : 	
� %�ار� را %�ا *�ا� � %�ا�0	 دی�� �

� ���5 داد��O؟P!

O0ا�� 	� �هKQ ه� O��� L�8� �*

O0a� ز O�pM �0%�  روز (�

	* 	� و ��اب دی��ان *	 %�ا :  را. دی��� زد. ����K�5ی %�د را زی��� .KQ از

داش ده�؟M دی��ان 	�5 و *�� � %�اه� ر��0 �	 *	 ��
	 �0د و زی.!

 �	 رو�i ای  �ر%�	 �) �]�د�*

�K� �t�5 ه�� 	و * �ز زه� ه��t '�ی

م و ��� و دی��ان *	 �% � از �5Q	 ه� 	� O0ا �'ن %�ا*KT0  ای

 O0وری)دq�� .ی��K�� ا��Q O�T� .ن در ��KT0  ن . ای�� O0ای  ا

 را %�رد. ا��Z�U Nر� ��ی��*.

O0چ ا�M ر��* O5Q ی�* �Vو .O0ا 	��P دو e)ن در واKT0  ن : ایU �ی8

 م Uن 
��d دا���	 �aز و ا�hU و از Oد. ای��Z�* .ن ی^ د��0ZP  ای 	�



O��� . 	* ی�* � و %��� دی��� ای  �	 ���� ه�� ���]� �_�دازی) و *

.روز mQرا��)

���ن ی^ د��0. Uرا�0	 و *	 0ZP  ای O�T� O5Q ی�O0 و * ی^  ا*

ر دا� و '�ا�ی� Uن را �Mی� Uورد. و ی^ Qی���U 	� O0و ���ش ای  رو�  ا LK�*

� در Uن *	 �ر *�د. ��ه� دی��� از ای  ز��K	 T0  را(0P ن در�
 ��. و �

 *	 Uن ���_�دازی)aKد. ا� ). ای) در ای�Z�* .ن ی^ د��0ZP 	� نU دوم *� ��ض

 	* ZK' ی) وd�T��* �یL ای  ��Tاه� *�د �	 � *	 ه�� ���]KX� ��*

� و ���� �Mدازی)��%.

 ��ی� در ای  ا��ی]	 ** ���ی^ ��د * %�د ا�Q *	 ی^ ز��ان 'ری8� ه) *�

 	���
 a�U در 	�Q%�د ز�� 	را * Zد��اری 	���
� ��K و Qز�� 	���
� ��K و 

 �	 *	 د�TVا. �  اO0 �  دی�� aKن ای�
. ای  ���ی� �	 Q دا�� و ه���Q ن0U

Q اه) ا��ی]�� و ����� و �0م را�T�m.اه) %�ا*��،ارد�%  . .��
Uن �-��	 �	 

��2�� �' s�h ������� 	� 	a���  و ای s�h ن . ا���s دی���h ^��2 یP (ه

.�Qی�� O	 Uن ه�	 ��Xه در*ر. اش 0%�	 ا��

� ��1 در ز��ن �/�ل. .)�2

���  T0 �ن ا��5Q،O0) ی8� از ز��K	 ه�'ن و %�ا*���� L�[�  .

. و از ر��ر ����ن �Mدازی)�*�ا� ای  *ی� *	 ی^ �-��	 ا� از 'ری

� ی�O	 اo0م 
�ن *Q��
 ای�ا��ن ا�dودن *	  ی8� از '����ه� Uن در،ای�ان 

� *�د�� و اo0م ��vKP d و . �p د���V و �a�KPی� *�د�KP ن %�د ��دمای�ا��

� �O�T اo0م در ای�انZ��) دا�� و از ای  رو در���� ،��دا��� را *	 ه�	 *ی

ر ���و���K *�د��* p�  رم . ایZ
� �0م و Z��) ری� ای�ان را در' ���� �Qا

�KK� �a��P ��aد ،ه�* M�* ���0 OVدو �ZKVوراءا از ی��8 در �Z��) نU در 

ن vKP و d��0 ���ا�O و *	 �5Q	 ا��T�0 ه��]	 ��' �	 ه��]	 *

د. ��ی��د���U ار '  �0ار در ��زdه�n�0 .ی���K�� ��T�0ه��  ا : 	*  �

 	��* �ن �����) ی^ ��]��� Uوی�T	 از دی�ار و ی^ ا20�ه� %�	 ا� از ده�

د. ���2د��. ر ا�r2f ���ی�مد�U �از ��0 دی�� د��Vان . ه��� *�ا� �a�KPی

 �د �����وای�K* دی��� 	��Q در �ی�  ��U. ه� ی8M ن %�ددی�) از ��ه��

د�� و %��ان *�ی	 ' *�bاد L�M ر��	 %��5	 را از زی�دO0 %�د ����دا���.ZK�� .

ن ���4د ���dh *	 ه�Kو�0ن 'f�0 �د و pM از ه��[��� %�	 ��Zه

 ��qوردZPرا ای  �ل �a�KPین ای�ا�. '*�.�� د�0	 د�0	 *��ق ، *�8ر �

ن * رو��ن *	 0U،ا��ا��	����� vKP در O��� ا��* ��K���[�� ^
�� � .

dد ه از %�ا0ن ه]�ZK' 	� (�*� �ر '  *	 0Uای^ 0ل را � در 'ری� ��



P p� ��K�2* �K���[�� ^

	 ا��از. *�د.�� ' �*��h ��K�2ت 
���	 ! �a�Kی

!�dون ����q. و ��0ر� ����Kد.

ز (�ن ه�5) hU 	* ن�
 p_0 �Vو (�*) � ای  را ��aKM (�ن �زهhU '

*	 ی^ *ر. ای�ان را از ��hت و ��دا��� . Uن را ���K�2)����0) *	 ی28ر. وارو�	 

(�*�� �Z' .2�� 	� O0م ا�Kن هU و زی�ا در .��U �ZKVوراءان *	 �%d��K
 (�K�

� ��Mا �]�.�ر 0ل �]�ر ��د. و * ای  �ل در ای�ان '8Z
 . O0م ا�Kن هU در

0� هdار �0ار از �4�Pن  * �V�b� .دو '  از ���0د ��	 ���K�2) ی�	 و �0'

ن و (5-ز aیز��ران و [�اق و Uذر*� ' .��U L�M نKر���mQ	 از %�ا0ن �]�

. %�د �دم را �]�	 و �Q�8[V 	* رd% ���Zه را 'راج ��د. از ��ل دری


	 *�د.. �0��M	 ا�� �Q�� ای  *� درد� و در�b؟!دری...

 (tKM ن�) از 	ل �
�ا ای�ا��ن در Uن دو �� 0 	� O0ر� ا��P ^ای  %�د ی

ن '���b ی��	 *�د. ا���K(�ن ه�5) *�د. *�ی zاد ای�ان دی�� ؟ ��� در Uن دو (�ن �!'


	 ��. *�د؟...!

 Vو. در ای  *ر. ��� �a��Pی� ��8د.� �در Uن دو �)ن در . را ���ا��U(ن 

 � �a�KPی� و ��دا��Z�U 	a��� در 	� 	��ی� رواج یZزی��U�* 	ر�� �K
ای�ان 

�� %�د را *	 *P.داد �'��h �� ��Q، . درد� و *��� Zزی��U�* نU از �ی8

�Q �K9� ��Q *�د.دی��� *'.�، دی��� %�ا*

O5Q �Kور ��8د. %�اه* ����� *���Uز� ه) ��دم را *	 *�: ���ا��) ��

� وا���ارد؟'��h ..!(ی���� : db� ���� ����ا��� �	 �0
]�	 ه�	 �ره� Uد�

*e ا��ی]	 هی� اO0 �	 در اوO0؟' d�� db� و ،O0او ...! 	� �'ی^ '  %�ا*

ن را ه�� و �Mچ ��]�ZP ان���� رد و ����ی� *ی� �Mوا� ��mQ	 و Uی�K. ��8د Uی

2ز� ��ی�؟�P و در را. '�د. و �]�ر �K� ت��h 	� Oدا� ([
ی^ '  !... 

 	� ������ZPدا 	�ی� و راO0 و �� در Uن د و ر ��Kو رو� ��0) و 'ری8

 %���Tاران ��bل را �V�T�Vن �ZP نU ارد و درm����»ی» %�اU ار���K_�� ان���� 

*�؟�[* ��KP 	* د و���* ���[�� 	� O�* ا���...!

 
	 Uد�8]� را �M]	 %�د ���ا���K و هdاره ای�ا��ن را *�Qا d�� ن�K9*

  دی�ی) در دا�0ن ��bل ی8� ای  ��8د �	 *�ود و ه��o ی� �K�%*�د ���� �aK%

ن را *��0��، و�U ([
 ای  ���0�� �	 �p دی��� را از �0ان ��bل *8]� و 

� ��2د.��M �.ای  Uدم �]� ای]ن ��dP d ی^ ��Q	 دی�ا��

� ای�ا��ن در *�ا*� Q��ی	 Uن ز*��� و در�� 	� O0ن ا�Q �*	 ه� �ل *

 �K9� �l�bن، *Q��
� pM p_0 از Vد. و�* Zزی��U�* 	ر�� 	ل ای  0�b�

ن * �l�bن vKP ��د. *�. ��Q از ��8. ا��د�K9 زی�ا *Z�U ن��د�� و �l�bن *	 �

� L�* ��Q از L�M ز��K	 *�ا� . ��K0�% ����اد��'� ������� و %�ا*Vو



زی�ا �l�bن در*ر�K������� OT0 L�� S و ����ان �KMا�� O	 ��M O��[�M .ا ��د

 را �ی	 ���و���K %�د Zزی��U�*  ی�.، رواج ای�� ���Q OT0 �0د %�د را در

رد���[�� . Oه� 	
� ��Q، ه� '� ��Q و 
	 %�ا*��� 	
در ز�ن ��bل، 

ر ��د��* O��[�M د. و ه� دوd�اوج و ��8. %�د ا �*.

 	* ��ه[�M از 	ن ای  �U و �K��0د. ا� دا��ر ���* S��� ^ن ی����

�oًg اo� �Qن ��د L��8[V د��V *	 . د��0ر� دروغ �0د�Pی� ���8د��

�� �hی^ درو ZK��0 ای��� �د�هM .��U م �dد ��� ��Kن هo� 	� �K�%�

 � ����د، ی�� �Qا  را *	 '� دادی)، یP نo� �د�هM د���� *�د و ��� �

�K�5���  �K
 ،O��� �2�0U :را داد Lایd0 د %�ا�* .���aرا ر� 
�ن ��� � .


�ن �ن از دO0 دی��ان  	� O0ن اU � *�د و را�0Z�U O�M S���  ای


]) ��دم را '�0���.، را. روز� %�د را ��ا���Tرد�� * ا Zhخی  درو

.����دا�����

��ا��ش ���K8) در . ای  ی^ ���د� اO0 �	 ه�	 �O5 %�ران و �Qاین دار��

ن درO�mQ و ی^ ZQ� 	� Oدا� �ی�) �P ��Mا�K�U از �� L�M ی8ZV0

� Uن �	 *	 دی��U Lی� و د�Vار� ده� P 	* او �و از ا��وهL ���0 در ه��ی�

م ���0د. *�د�M 	دا����، ای  �9ر ��]�د «: *8ه�، �K8��� ��0 Oی
�ن ر[

ی) ی ی^ دل �M» .دی��K�U نU  �  ���O5 و دل *درد� ای  دا�0ن را *ره

ن [� �.���اد��%�0

 *�2ی� وZ�U درون 	* �M ن ای  دری*�� �	 Uن �� از ه��  ر��ر ����

 �* �Zزا���U M.دا����Q ن را '��. درونKای 	���

	 ���a	 *�� دا��	 و .

� ��دم �T*�* 	ی� 	� �K*�ا� 	ن �U �P 	* ،ن���� d�� ل�b� نر� در ز�*

ن ���4 f�
�ن 0 	�0%�* �]�� *	 �0د �Pی�M دا���. و [�2ت *�����، از�Q

%� .� را از �]ی» ��aا�Vی  *�bاد�«ارز�]���U *�د 	ن �]�ن را  ای]

�K�5Q  �K
 	�%0 ��ن را *	 %�ن %�اه� ��aا�Vی  «: دا�0Kاد� %�ا ای�b*

O0د. ا�0��.«

� %�د را %K^  را �5Q	ه��  ZVدم د�� ��T*�* و از �Kا��ا�� l* �0


�ن �Qدا����� .0%��K �	 %�ارز�] �یZhر %�د درو� O��[�M و *�ا�

ن ��[M Oی  را �]�Vا�a�Qرmد او ا*�*�8 �دی� و *�ا� [%�اه� *	 �dد ا�0

� ��ز��م : ا*�*m_� �8ی��O و O5Q. %�ارز�� ر�O و زر *��ر ه��ا. *�دZ* ن�%

� او ه) �0 '� ���ود و ه) �0 �  و ه) �0 Z* ن�% 	* O��� ی  زر�Vا�a�

� و ز*��� در ��]*�ر �]�	 ��. *�د *�ا� او ��M ر �	 *f] ��� دی��ان، ی

	�%
daX� d���K�5Q  �K. ا� 0  : � ه�ن '  ** �K�[� نl�b� ن�
��� را 

م ا��د�Kن هU ن ��) ���0 دوی� و.�0 ��ید�]



ر %�د داد��� 	* �Pروا 	���� �* �Zhای  درو از Uن ��0 %�د . *

�� رواج د. دی��� *�وا� ������� ���2د[�M . 	� �2�0U و ��dQ نU زی�ا *

ن mQر�� و * ای�ا��ن دی�. و در دO0 د��  P از �ی��* ر ا��د. *�د�� ی���Q


]) ����M. %�د  �� د��  را *�ا��از�� و ی ��hت و ��دا���ی� �ی^ ��دا��

�K[8* ��Q �'� ��Q و %�ا*��� .KM 	* را.

�ن ���ان ی�(&��؟. 3�+�!� ��� -�ا,

ن�'ی]� *�د: در ��Uن �l�bن *	 ای�ان:اّ� %�ا*[Q ن�U ن . *�ا�U زی�ا '

 �ص زرد���ن و �ZPدان و ����4ن *�د �	 �	 ز�ن *د. 0ز� و *د. ��و�%

ی� �������K �	 ه) *د. P ،�8	 در *��ون Uن در ���	 وی�ا�	 ه* ،�Z� در درون

 �'�	 را. ����ا%��K، و8�V  %�ا*b
�Q ا��و�� ���8د�� و ه) 
vK و 

 O0ا�T��- ن2� '� �- *	 �5Q	 %�د�V  Oی��	 ا� *]�Kد ��2b
�K و 
vK و 

 �Qو ا ،Oن '�س و *�) دا������ O0ل از د*	 *��ون ��Z رود، و *	 ه� �

 Oی�ر �N��4 ����دی� �	 ��2���Q 	� �* 	
 O%� در %�	 %�د �����

ه� دی��� �]�P 	*  T0 و ای  �0 او را، و �K8� ن . %) اوl�b� ن�
 �Vو


�ن *	 ����U ای�ان 	ن * از ��Zaن ر�U زاد� داد��U ر� و *�ا� ه� �Z[�� 	ه� 

O�. ر 	ن �و �� ��و�ن Uزاد �Qدی�.، *�8	 زرد���ن و �ZPدان و ����4

� Uن �	 �l�bن ��Q O[M 	* ،ن دی�. *�د������ دراز N�0U و Uزار از ��ZV0

 ،�K�0%�* �� هی%��Q 	* �Kی����K�� ��-4' Sدی� ن *���و روی	 *	 ��

 ره� %�د داد. '� 	* O����0 و L�0ز� 	ن دراز� *'�ا����K '�ه�  و ز*

�K�5�� ن دری������ . �ن ده  دری�. *�'ن %��ی�K *�د �	 %�ا*�U ای  *�ا�

ن را ���Q Oدا���. *	 �U ورد�� وU د�Q د�% ��	 هT�� را در ~*»�'oی9l « 	�

��U ر وQی���U 	* م ای�ادن ����Q �K�5ش ده�K و دل *	 ����یLK و '�ه�  *	 ��

�Kدا��Q �Z' 	K�� را . از �'ای  *�د �	 ' ����ا����K ا20ب %]�Kد� ر��ان %�ا*

.*�]�� ��اه) ����دا�����

	��،از Uن ��0، ای  *	 �0د �l�bن *�د �	 ای�ا��ن �0) دی�. و N�0U ی

�	 �Q�0م دار�� b
د. و 
vK و *  را ��ا��ش ��د. %�د را *Z2�0U و Z��0 نU و

 * ���Q�0 د. %�ار� و2��K، *	 وی� .z	 Uن *� �در ا��ی]	 ��K	 �Pی

ن '�أم *�� �	 %�ن را *	 �'� %�ا*Zزی��U�* ن�tه� �� ��hت �]Zزی��U�*

ای  *�ا� �l�bن . ی^ *ر از �Pش ا��ازد و ��hت و ��دا��� را ا���د. �Qدا��

* �Kر �0د���mQ	 را : �	 ی^ د�0	 *	 ��دم درس داد. ����K�5. �د*��

��� *	 Uن ����� �	 %�ش *ZK' ���5 و�� .�KیU  	[ا��ی 	دا���. و *�Q ا��ش�� .

�K�5��� :�K�5��� ،O0ی� از %�ا�* ����L و 'oش �0د� : ه�
	 *	 U �0د�

ن *�ا� �l�bن *��Zی  یورا�� *�د�� �	 *�L از ی^ �����نKر ��ارد ای� ._0 

 در ای�ان ری�T	 و Uن ه�	 د%��ان را *	 . ���8د��Z��% 	ن ه�U 	� نl�b� زی�ا



� *�د. و p_0 *	 �]�ر دO0 ی��	 ی�غ �����وای� %�د را *	 �Qدن ��دم Qد�*

Q OT*�*m رز��K *�د�� �	 ای�ا��ن ��mQ	 را ��ا��ش ��KK و از ارد. *�د��، *����

ی�K و �K� د� یZ��% نU.د���� .�KیU 	[ا��ی 	���2، و *� ���  در ،از Uن د%��ه

Uرزو� Uزاد� �2��K و *	 ه�� �ر� د%OV ��8د. و �0ر��	 را *	 �l�bن 0_�د. 

 �	 ه� *	 %�ش �Mداز��، *��ر ��ز��K *�د�� �	 ای�ا��ن ه�	 �رهT�� د در�%

ی� را �	 دی�. *�د�� از ��0Z2�0U و 	و را از %�ا دا��� d��K
 	K�� .رد�� O��

�KK� را از دل *��ون ��oه.

� �	 ��]����K �	 ی^ �[�� در ای�ان *�ا� �l�bن ��Kه Oدا� �'mV 	


:ه�O و 
�K  ����ی�

O0ف د��  و دوo% از %�ا دان

O0ف او�n' دل ه� دو در 	�

ن *	 ��[� Sر� �	 ��]����K �	 ی^ ���8� در*��Kه Oدا� �'mV 	


K
:�  �Qی���دم 

O0�M رگ و ��0� و �]�a� و ���%

O��� ار�T�h 	
ا��ر ��2د ای  

 �Kن ه��م ����� 	* ��� دا�� O	 ������K[ ی^ �]O دی�ا��'mV 	


ن را *�ا� �Q��  %�ن ��� ��aا�Vی  *�bاد� ���0د. %d��K
�	 ����ی�K %�ا 

س دار�� �	 ، و دی�.»[ر��K«*�د، ی ��]����K �	 ه�ن دی�ا��ن 
�ن K� 	� 

%O ای  اl�b� O0ن Uد�L8 را K� �Kا����� �02V را در ه� .» %�ا«�

	�5Q د. و�� rQ Lی�V�T�V� را دی�. �V�b� ن�
رد�� و ی8� از ��Mا�]ن �[�� :

O�0؟«K[� 	� ا� .��U O%در ای  ر!«

�'ن و 
	 %�ا*���� 	
ن *�دن�U �0د 	* �K�5��� 	
[�ان ه� � 	
، و  و 

 را ����Z. و از رو� �Z) و *�LK ���ان *	 ZKن ایl�b� ای  اO0 �  ����ا�) Uی

ن ا�dود. �U ���Vو د �%��Q 	* ن %�دKر�� O0د ن داد. و *�'ن و %�ا*����

ن و ���� O0د 	ای  ���ان * �Kا���� �2nX' ه�� 	ن �U م� 	* ZK' ا��، ی

ن ا��د.�'.%�ا*

�	 *	 ه�
	 ه�O دا�0��* 	� ���Kدر ه 	� O0ا �ن د��Vاز ���5

�]�ر در��U. و Uن ��dQ و N�0U را ر0���. *�د و ��2ی�O ��دان �ردان و 

ر� و [�M 	* زدار�� و *	 ���ان mQار�� و ��دم را از ������ *M ��K�'��h

��M ���Qرd* ن ���ان�'ن و %�ا*���� ���Kن هK
ا ��د. ��دا��� *�ا�����d، در 

ر �����. ا��� 	��5) *Q 	� ن.*�ان 0



. دروی]ن �O5 %�ار و *� درد را *	 �Qد %�د Uورد. -�از ای  �0 ��� در %

 �� � ��*��. و دO0 ا�]��. و *M .رM .رM iVن دU  Uن ریL و M]) و **

:'�X� ��T2. زد. ا�� و 
�K  %�ا��. ا��

ز� ��2دa� ای  و�P و �0ع �

ز� ��2دای  * )�K8�� 	� ر(�

� %�2ان* �� %�2ان *��� �* *

*��Zد. T0  *	 ای  دراز� ��2د

:از Uن ��0 ر�� در %�ا*ت *	 [�*�. *�%�0	 ��ید ��د.

م �P د. *�ا��وز� *	 ��ر *)0

ن �� *	 �م �ZP ر��fب *�� �	 �

V	 p8] ر�M در  یر دی�. ای)خ�

ام �ا� *� %�2 ز mVت ��ب ��

 	�Tد را *��ون ری�% ~� زه��Zزی��U�* ارد. وmQ رد� روز��* �� *�ی  0ن *

ی� ���M dدا%�	 ا�� �	 Z[� ه) ����	 *	 ی^ ر��	 �]* 	� O5��  ا�� و ای

 Uن را ��ح ده�)�aKاه�) در ای�T�.

�ن. ٧�+�(��ن و -�ا,�7 2��8�

� اO0 و ای  ر���K� �Z�ی� ا ا�Qای  �]�L ی8� از دا�0P در 	


� از Qرd* LT* ن�
ن *	 دq�� O0وری) و �'����K	 ا�� � از ��Xه� %�ا*

 Uن را ��ح ���ه�)aKدر ای O0ا 	Kدر ای  ز�� ��� �:��Xه

ر0ی� ���ا���K و *د. M ر� و�dه��M ان�K] � هQد�VU 	ه� ن 
�ن *����

� ��ام ������	 را از رو� [-��. ��b
ن و 
vK و �'رد�� �dQی� * %�ا*�[

�K�5���� ن دری��U 	* Lن ���اد�� و ��8ه[� �Kد�� . d�� ن�'ای  *�د %�ا*

ن را د��  ���ا���K و ا��Kن �	 %�د د�0	 ا� �Qدی�. و ��8ه� ی��	 *�د�� �U

ن �U Lدر ��8ه ن *ز ���ی��د��، و ��Xه���� از *��Qی� و ز*ن دراز� *

:����ود��

� *	 زاه� 0�Vس %�(	 �Mش دو رو�*�

.'��  ��0U و O0زرق دراز ا O0د 	�

���M �'� %�(	 را از *�ا� ه�ا ه�



ن �i از را.Q�K* ��* زرق 	* ' 	�

�K�5��� .زد ��Q ��2P  دا� 	* O0د d�� ن���� �Zی��Q�* �*در *�ا : %�ا �

� U��ی�.'ر ��K)؟. را %�ا*� 	
!

� �	 �XK�(�8) از �� �8  ا� ���� ��

O��0 ��� � را *	 �� OK�9 در ازل

�  ز ���a *	 %�ا*ت �	 %�د ا��دم

م ا��دP�� r�ایK) از روز ازل �

�K�5��� د�% * 	��[� ن *��Z : ی�U � �	 ه�ن �رهa� از �از ای  �ره

��؟* �

O0ز%�ا'�0) �	 ���	 ا� ��2د روز *

ن �oل ��� ز Uب ��ام ��

O%0 	V�M رفزاه� ��اب ���� و [

O��
ر Qد�� 	ا�0�% 	� در ��'

�K�5��� :O0ن ا���� � *��Z از زه� ری� �� ری* �:ای  *د. ���

د. ���� �	 در او ه�� ریی� ��2د*

O0*��Z از زه� ��و�� �	 در و� ری

�K�5��� :نZ� در �Vر�� و�T�� �� d�� ن:%�د ����

�ا�� ای  (�ر �	 ���� را%) �8  ���

���� ه�rXV �t ر�* ���% pKP

ن���� Lاز ��8ه O0ا �M ا����T* ن را�'�� و دی�� %�ا*� �و ا�X� �Qه

O5Q ی�* : 	��� ��م '�ان ��* O0د را از د�% �Z���� �ن d0ا� *����

.ا��



�0	 ا��%�* �ن *	 ی^ �ر ���5�'ر� �	 �p_0 . dP O�T %�ا*�

� p_0 روی	 را�0� *	 %�د �Q��	 و 
�ن ای  ��V�2د. و� �KT[و ری �%

O��� (د. '� %�اه[Q ن راU  � O0ا �' O5�� ن:دا�0

ن ���اد. ا�� ���� 	�0 *M ن�'در Uن �]�L �	 در ���	 �����	 و %�ا*

�t* �� .ی�P 	� را 	�T�� �� mQارد. %�ا�0	 ا�� �	 %�ا*ت یP مQ ^نی

�Q �h�	 ��ازان *�د. در ردی� 0b
.«دان و *����ن و (�ر*زان و 
vK و -�% «

ی�ه� *�ا� P d�� aKای �Kو *��ی �Kت«(�ار ده�-� �9 «��2�� . O0ای  ا

ن �5Q	 ا������ 	* 	�[Q�* :؟(����� 
	 ه���� �	 � �� �%U ...! در ��

 ��اری)؟aKدر ای 
	 داری� �	 � t�U...!


�ن ����K�5��� ن� : 	�5Q نKای)، ای .��U د�Q � *�ا� %�ا�PیaKدر ای �

�	 ���]�د او را O�P؟: ا��T�� و در O0ا .-� در %ZK' ا را ! ��� %�ا�% d�� �

 ���aی�)aKدر ای.

زاه� *	 %�ا*ت *� راO0 ���س

0� �	 در ای  را. %�fهO0 ���س�'

� �* �*Uن �p �	 ز '�س او ��

ن زZKMس��� O0 '� در %�ا*	 �

.

(K�2�� ن ��ر %�اb� تدر %�ا*

(K�2�� a� ر� ز�� 	
 	� �' Na] ا�

O�� 	

	 ه]�ر و  O0ر ا9NV ی p� 	ه�

O[K� 	
 �a�� 	
 O0ا i[] 	�% P 	ه� 

. » []i %�ا«
�ن ����ن دم از ��U زد. ا�� و i[] دم از d�� نKد�� ایd��


�5Q  �K	 ا�� :»* د. را *	 �م []�T�� iری)�.«

V	 p8] رخ یر دی�. ای)�M در �

ا� *� %�2 ز mVت ��ب ��ام �



� هی� دا���K و ��� �* i[] نن �	 ����ن در ز��K	 ه�K


� از �ه�*ز� ه� %�د را []i *	 %�ا ��� �ن در Uن *Kای ،�����K��

ن *ز ����. ا������:

��ز� �* �w� N�] ن ���K8دو�0

(K�2�� ن %�ا�	 �  او را ز �24

�K�5��� :(ی� *��ی�2� �Vا��) و��� d�� � �Kن ���ا����� 	
:ه� 

�O��� O4 �	 از �Mد. *�ون ا��� رازn�

O��� 	� O��� ��2% ر��ان p�a� در 	ور �

راز درون �Mد. ز ر��ان ���M Oس

م را-� �Vی  �ل ���O زاه� [�

-�ن *	 ه� %���� ���M �ه)�T�� (�Kدا�� . �KT[ری 	ن *K�2 «ایQ ��M

� �VUد و 
���  �5Q .��[� L�M	 ا��» �� ��وش� ([M و Lن ریU ای  : را *

:�5Q	 ا�� ای  ��d رازهی� را از %�ا ���ا�� و *	 � ید ���ه�. ���M «O0«ه) 

5وت' 	
ن �� b� ��M � ���� �Q

�Oدر ه�� O��� ��0 �	 ��0 ز %�ا ��

� ��وش � ��M ن Uن ���M �	 ه� روز دO0 *	 ری]p_0- L از ز*ن ه�

-زد. ���KTی�. ا��، Uن ���M �	 در �ل ���� *	 �0 و دو�L ��_�ی�. ا�� 

0%�	 �Mا��K. ��د. ا�� �.�KMهی

O0وش ای  ا�� �� ��M 	w]�� O�T�

��K� ا���از pKP� N�n� از 	�

�K�5��� ن���� :	� (������ �» �K� « (ریmQرا در %�د *8]�) و از %�د در

ن �5Q	 ا��. ' *	 %�ا *��0)Kای :O0ا � ر�� . 
رS ای  �ر *د. ���ZV0 ��

�«���2ی� ' از K� «ی��U ر از %�د . *��ون
�ن 0��h *	 �0 ��8]�)، *	 ی^ * �

� *��ون ��. ای)K� د و از�% �*.

� ا��د. ام *�رK� و �در *�4 �ی



���K� و � %oص *T]�م از �ی' 

�[� ��م *��Tد� ر9P ن ز�


�K� فl د��T�* از ��) ز�

� دO0 و K0�Q	 ا��Z' O[� ^ی 	ن �U ج *	 ،����ن ��[� *�د�� �	 *' 

د�ه� '�ا��K ر0��� ی از M 	* �Kاه�T* را 	و ه� � �K[T2�� ند�هM

O%ا��ا �Kا��' ���وای��� .ن ��d ه��'ن اد[ را *	 ری]�KT *	 %�د *��	 %�ا*

ه� از : �5Q	 ا��� �K
 �Qا�� و ه� ��ام ا 	�T�� د�Q در 	ت �l نای  �Qای

���K در * .ی�P ��Qاین *	 دU O0ورد�� *	 �� ��وش داد. *د. ���Tر�� ه� ی8

�K[T2�� �د�هM 	* ج.د��0. %�ا دار�� و '

 �Qاین در ���8. ا� 0V^ را.*

 اد*�هQU از �0 %�ا �Q شب *

��*� در ���8. ر��ان (��Kر *

�ه[Kه�0��K و ده�K ا��� � 	�

�M ��%ا O5ر~ ه%]^ زی� �0 و *� '

�هP N�� NnK� رت ��� و�) O0د

 	* Z�����0 و ر� *�د. ا�� روز %�د را * ای  ری]�KTهX�* ر و
�ن ��دان *�8

ه� ��d ی^ *زQ �0 ���2د. ا�� و ���� �� در��qورد. ا�� *�ی  0ن �	 ی8

 	* O!. *	 �0 *�د. و از ر�� و ری-� در %ZV�«��]�. و 
�ن 0�-� «

 aKی� و در ایت«����0. *	 ای  ا��ی]	 ا��د. �	 *	 %�ا*ت *��-� ���K و » 9

ز ����KK8 ی* Lروی 	ن در *�' ای  اO0 *	 در %�ا*ت ��U. و Uن را ����d و %�ا*

~ اO0 *�و *]�� و *�M� �' 	)�% �Kی����:

��O و ��ی� �  و Uن Q	 *	 %�ا*ت %�ام

ن �VUد.b� دد ز '� ای  دی���� 	�

ز� و *زیt	 ه ��اوان دا��	 ا��* 	��Q  ان . از ای�K] O�T� �' O5��

� و *ز� دا��	 و �) �) روی	 دی��� *	 %�د �Q��	 �	 *�]��� از %�د %��

.�* d	 Uن �Mدا%�	 ا������ن �



ای  ی^ �ر دی��� *�ا� ����ن ��. �	 ه� ی8� از ای]ن دم از ر��� ز�� 

� از *د. %�ار� �Qی�) ���� ��Q *�در��� �	 !� (KT0 ت *�د، و. و �م %�ا*

�«ای  %�د ی^ �ی�» �-��_* �ی��* �� �	 pM از . �Qدی�. �	 ه� ��������

U ��[�* ا�� .��U �� *�د. �Q��	 و ز�ن �Z�U �! 	* 	� را ��ن �KT0  ن ه���

رای� و دی��ان در ای  *ر. . '�8ار ��د. ا��T* O�n] و ��Z_0ا �'T0  «ه

�aK0 «داد. ا�� .Oن را '�ان دا��Kو %�د ای (Z� .ا��از aKاز ای.

٨ .���:�� �� ��ی;,�� ��1"ار�>

�� در � 	� �ن �	 ��5Q) ی8� از ز��K	 هیK
 .�Z* نU ز� %�د از0  T0

ر� از ��Xه� او در ای  ��* 	� O0ا �'� و %�ا*��� L����aی� ه��  �]

O0ا 	Kا� . ز���* ���Q�0 ^و %�د ی 	��ز ز�ن ��bل *�%hU از L�ای  �]

[�ان *�8ر و یو.��Q  .د�* �'ر� در ای  � %�ا*��* �ن ��Xه�Q �* 	�

0%�	 ا��  	K*�%(ز�� 	ن �K

�ن �   �Vی� وq�� O0د 	*  از '��m. هZ�U از �

�� U .��Uن ) د0��0� ��ا��) و ����Tا�0) *�ورم 
]) ����Mم� 	� p_0

� *	 Uن داد.ز��K	 را Khو رو vل ��د. و ی^ ر�.*�]�� د�2

O�T�  ��5) ایQ 	� نK
 [�Kان ری]�KT و ��%� دا��	 و ه�Kز از 

O0ا��M �%��  4V ��� �:��Xه

�Qوت5' 	
ن �� b� ��M � ���� 

O��� ��0 ز %�ا 	� O��� ��0 در ه��

. و ری!O �]��. ا� ���2د. و QU و ���� �	 در �dد ����ن ی^ ��د دا�

��2 �دان �Q ��M ^ن یU �P 	*  ای 	دا�� �Qرd* .ی�P رش از��وش را �	 �

0�� و ����ی�K[�� .د�* 5وت ��ارد«: O�M '�ی  �ره'. O��� ��0 در ه�� 

��.و ��MاO0 �	 ای  dP ری]�KT ���ا�� *�د» .�	 رازهی� از %�ا �2

� و از دا�0ن ��U O5ن '� و %�ا*��� L�[� 	Kاز ای  ز�� 	� ����

�� را ��ا���	 �	 � ��ح دادی) � �� ای  ر��	 از ��XهKX� �K�2�� .QU�

�Kی����  �K
ن و زاه�ان ری«: ���� * ��ر ��2د ���8د.��. « ��Kو ای  را ی^ ه

ر���[�� ��ی� O5Q ا��2. ���KK8. *�ا� �* �Vو .

 *�Kی�)aKی� در ای� ���K. ام �	 *�t* در ��L�M از ز�ن : ی^ دا�0

ی^ �2� ی^ د�0	 %�ا��K. و ��از��. . ���Xل *�د» �م �N«�]�و9	 در ای�ان 

���* 	� N� نیM و�� و در��� ��]�	 ا�� �م �N ��ا��	 ا�� و *	 [�و0

 	� �K0��� �یP 	* ن�
 O0و ای  ا Oی� دا�* N� مید�ن ��2د. �	 �

�؟«: (�اول از دور ��ید ��8]����� .�KیU ...N� م� «�K�. ای]ن در ���

ن ����ی� Qاز���� 	* 	ن ��Kاش ����0، *�ی 	ا��ی] 	ن '�*��� *�0د�0	 �



U d�� ازی�، و %�د�K* � (» ...[�L و �]�9ن �Mی�ور ارد*�r«واز *����ارد ��P

r�*ارد O0ط ا5� ). L�] و �[�Kn'  ا����ای�T�� dن در '�2ی. *�د �	 Uن ز�

 N� م� �� *	 (�اول *�ه�K و *��TVی^ د 	ای  *�د � 	د �0د�0�n-�

م �N ه�ن � 	� ��� �Vر��، وmQدر»r�*» ارد 	ارد ��K_��  �K
*�د. و (�اول 

Kای��� N� مش ��د. . �Kهن �م �N را ���ا��K و *�ی  0ن �%�M O0ای  ا

».��د�	 �م �N دادن ��0 و دف ����Tاه�، *�� ارد*�r دی��«: ��ید ��8]�

ر «: *ی� ه�ن T0  را *	 ��� O5Qا��Kن ��� �5Q  ای  �	 ری� �)U

� �* Lی� از *د. �2��� ای  ه�	 �Mی]ن �Qی� ����Tاه�، ای  ه�	 �0KX

 ��Q ��2P داد 	اه�، ای  ه��T��� ز�����Tاه�، ای  ه�	 T0  از 0د. *

� دادن ����Tا��. دادن ����Tاه�'��h �»...ای  ه�	 درس ���� و *

 ��Q ��2P 	* د او ��دم را�% �Vو �K8�� Lر ��8ه�ن ری���� 	* ��Uر� �

0� ���Tا��، �	 �، *	 ���� و ر��� ���Tا��، *	 0د. *ز� و ����Tا��� �*

O0ر ا� *�'� از ��Mو� ����ن ریZKای . �%��Q ا�% 	* P�K
�� ز*ن *�ی�. �

O0ا .KQ  ی�' Oز� 	� �K8��.

 ��� Lیدر ای�ا��ن ی^ [دت *��ر ز��� ��Mا ��. و Uن ای  �	 
�ن �0

�Kه��� Nر. اش %�د را ��ی Uز��دی) در � ای  را. ی ��8هL او را �	 *]���K، در*


�ن در 0ل  	� � �� و ١٣١٣دا�0ن ��دو0M�* ان�Z' م او در ���K. ا� *	 �

ز� *�%O0 ی8� ��دو0� را * ��5ر را�� » �2Z_0«ه�ه�� ��دو0Q .دا����Q

. *�د. و *�ا� ا���	 %K^ هO5 %�ان QU .ا��وز ��KP ن�K� از ��	 ��دو0

� '�'�N داد، دی��� ��د�KP 	[-� 	�Kه� p�5ا�K� .دا����Q ^�dM را �و0

 �K�[ژ�«داد، دی��� او را ی^ دا��Qا�M « دا��� و�Q» �w� از O�*�' و (��X'

��	 را » ��دو0Kه���. و 
U�) «O5Q  �Kن ��دو0�«���O، دی��� �� :

ن �	 Uن �	 دروغ ���%��K» .ه�	 
�d را از Uن ����ان درUورد«Kای .�،از �'�ا�

 Nدر . ���اد��روان %�د را ��ی 	� O0ر� ا.ای  '�د. ��Mا ��.ای  ی^ *��

O0ا  �KtKای d�� Lدر ��8ه . 	* ��* 	��Qه� �K0K[* ��* 	* 	� را ���

���K2�� او .�* �b�ا 	� L�M ل0 �K
� ������K و ���ی��� و��� �K���Q د� را�P

�K�5��� ،�K�[ز���� اO0«: و 
�ن *�P 	� O0ا��M LیZ�[
�  . از 

� اO0ه���P  ای 	� (�%K� دی�م 	را ای  ��د..   � Zی�KP نU. « 	�در روز�

�K���� ه��  را d�� یO دا���	 ��. . هKP 	� د�* L�M .� �	 از ی^ �Vدر �

 �K�0 د� ه� روز�Pو�* �b�ن ��0 اU و از ،O[��� ��P �M در ��*�Z� و

0ن 
�ا او *��	 در دO0 در ���ان 0_	 ����دی�، و �  ����ا�) اK� ��P  ی

%��K؟K[��� ن ��0! راU از، �Z�[
  ��% �KX� ^ن *�د و یدی�� *�و�Pدی

.از Uن *� ���qی�



O0ای  '�د. ا �Qرt�* 	����  ز ا. ای �Kدی�. �����ا��Q ان�'*p روان و %�د �

�Kه��� Nر�� و %�د را ��ی�T�� Nن ��ی را دری*�K و *�ی  0Z��0. را 	ن ه�U

ر� �0��* (K�2�� (ا��T�� .وردU O0د 	ب او را *یL از ��� ���KK8 و 
�ن ��

O0ا �KX� �.از ��XهیL ی28ر. *

��K� �KX� ی�  راM �X�  ای oًg�:

�	 زد��T�� در ^�o� 	� دوش دی�م

�	 زد����M 	* و �K����* دمU rQ

 ره* �'ی� ا� O0	 ��Xا� %�ا*KX� ^اه� *��ی�؟ ای  ی�T�� 	
 �]�

� �	 rQ درO0 ��د��Kه 	ز�� . '�8ار ��د. ا�� �U �2Vدم را *�� �K�0ا�T�� و

د. در دل � ��ز��ان Uدم %�ا*��. * �Z� O0و ای  ا �K�Tن ریU 	* .د* d�� ���

O0ن را *��ی�. اU اه��T�� d�� ��� ر. �KX� �Vو 	دا���. ����ی�ا وارو��Q :» rQ

�K����* دمU. « 	���M 	* (ن هU و).د. زد��) �	 ��ف *د. اO0 �	 %�د *

�KX� �ر *��* O0ا ��X� . * 	� ��K�2* ن *_���0 و�0�M ��8  �� از ��V

�KK8�� �KX� ای  را �*
	 'N و '.

� ��وش«�  دا�0ن � ��M «�Q ن ه�ره� ی^ را ��ح دادم �	 
�ن ����

. ی�8ن ����دا���. -�% ن �	 *	 ری]�KT و ��%� ���8. را *Kای �Kدا�� ���M

�2 �� ��و�� را �	 Q ��M داری)، و ���M aKدر ای d�� ا�� 
�5Q  �K	 ا�� �	 �

�� �]��. و ��M %�د P 	* ی�. ا���_�� Lدو� 	ی�.، *�K% L[ری 	ر ** �K
روز� 

���. ا��� . �Kیq�� ���� �Vو�Kوش : و ����ی�� �� ��M دش از�n-�

�K�%K[�� او را ���� %�د ZKن ای�
 O0ا  �K���Vا���ا.

�0�_��� �؟: ی8a� وش�� �� ��M م و �a� ��ا�Q ای  راO0 ! ا� *��Tد [

�� ی دی��� � 	� O0ه��  ا .���� ��وش �� ��M را NV9 �� ا*  ا*�ا�م [

p* او .KQ .

U دش را�n-� �]ن را *	 : ����ی�. �8ر ����دا��%�د �b� ��M � �Qا

� ��8ه�Q �����(O��� L��	 ایP  .از %�ا در �0 دارد �. زی�ا ای  ه) رازهی

 �[� [mر%�اه� 	� ��K�2�� ل� *	 ه� �Vد. و�* �KT[ای  از رو� ری 	�5) �Q

� ��و�� را *	 ����� mMی���	 ا��� ��M ^ی 	� �K8�� . د��* ��ا�n-� �Qد [

� ای  [mر %�اه� *�د�؟اP 	
دان � �!

�Kا��T�� را ��� �X�  د ای* �M ن ده* ��ره دی�. ام ��*.

(K�2�� ن ��ر %�اb� تدر %�ا*

(K�2�� a� ر� ز�� 	
 	� �' Na]  ای



 ی^ aKدر ای ��� 	� �Kی�Kوا��  �K
� ���K2 و 'mV ^و ی �Kا��T�� ای  را

.���aKQ را ����] �KX��*� ��0�Mم8ی^ روز از ی. ، و او ����Z5 و mVت �� :

O5Q ؟O��
 �X�  ای �KX� :ر؟�f
 ! 	� (�5Q ؟O0ا (Z2� �X�  ای ���

O��� (Z2� .O�M و  ���
ی� *�د. P ^ن یb� تL و ری *ی^ ��2Q ��M . %�ا*

 �h� *	 ای  و Uن 0Kس و '� دا��V ن�t* ، و	�5و%��� �� �VUد� �� ([M

 �Qد * .��U	 �5Q	 %�د ��� ���اد. ا��a�U دردان در �ن و *'l از 	ی^ د�0 ،

�oت %�(	 و د��� �Qو mQارد. *د. ���Tرد. ا�� و 
�ن ��O ��]�. ا�� 9l

م ���اد. ا��، O�P و %�dه� %U .�Kور� ���8د. ا��Kه) د� 	ود. ا��، *���� .

ن *����ZP نU از در��� �]ن *�د. �	 �b� ت� در Uن ��ر %�ا ای  %�ا*

� ��X. ���ی�.KX� O0ای  ا .O5Q :)U 	� !دی��� دارد ����] �KX�  �5) . ایQ

O�*و دم ��و .�� ��Xه� . *��، در�ZK' و ،O��� �X�  ای ZK' ���

�K�� ���ا���	، در ���T0M �
�ن *_�0 	� �KK�K
 d�
2�� در ه�	 ��� .

�� ��� 	� �
��O؟*�ا� Uز�یU ��0�_* Lن []- LیKX� ی���

ی� ر0���. �	 ����ی�P 	* �� یو. �0ای� را '�:

5ن را�X! ان و��-� (XK� ا� ��K� ار��% 	*

�	 ��ر ���K [dت �Qا� ر. �]�  دارد

ی� دارد؟KX� 	
» �Qا� ر. �]� «... ��nع دم ای  ��X را ��^ ا��ی]�� �	 

O��� .0ا �
�~ �VUد ��� �Z�O �	 ه� روز در �Qا� ر. �]�  Uن ه�8

K�2�� ن در *�� دی�اره*ای  ی8� %�د را �Q OTVدا���.، Uن دی��� * داغ . ��%�

� را * '  dVران و �TV (�� 	t* ن دی���U ،	�%0 �0ق %�د را ز%� زو ی*

.����� %�د �]P ن در
]) �Qی . �M 	� د�Z� O�M ن'��h �* O[� ^ی

� �ZVد � ه��M  ای ه� �Mل از دU O0ن �ر ����	 *� �K
�دم را �0زا���. 

�Kی*��� . ���- �Q ���
 �� را ����ی� و ����ی�- �ZKت را «:  ایd] �K�� ر��

ن دار��Kو. ».ای���ف ���از ای  اO0 ا��ازS ی�� �ا��Kن �� ا�Q از . �Qی

�  �	 ای  ��X را �	 �ی� �� *ر %�ا��. ا�ه�اداران ��� *_���0، %�اه�� دی�

یL ��8د. ا��KX� 	* �ZP�' .mV �� * O0ا ��م Uن �	 �� 	* ZK' نlت��رد

یL را ����Z5. ا��KX� �Vا��. و�%.

٩ .()�
 ��� از ,�<��ز� ه&%�<)

� از �Pا�ن 
�ن �م ��� ،(�5Q ،(ه���� 	Kاز ای  دا� L�* ���5Q  ای 	*

� �KK�2* 	� �K��
	 ����ی� و %�د را *	 ی^ ��� را ���K. ا�� *	 ای  Uرزو �� ��

�5ر �Mدا%�)Q  ای 	* 	� O0Z�U �0M از�� و ای  در���� �%o�K0.



 O0دن ا�� O0در 	���5) ��� �-�n ا���dh Lل �0ودن و (Q 	� نK


���ن�Z� KX� �5  وQ  T0 	�. ،ا�� 	ان دا���]� ��[�* 	� Oای  ���. ای� 

�� O0ز�، و ای  ان �����K�2*	 ویz. در dhل 0�U �ن �5Q	 ه�� �9 ار'2 .

 	* �K��0�M ن��*دوش ��د. *�د و ��0�Mن ای  ����ی�K ��د� را دی��� �	 در '

�0 داد
��O؟M ا�؟ .����M  ��0�M ن��*�در ���	 ��و�:  
�ا در '

2ی� ��2د] . dP (وش ه�� 	د و ����T* 	��� Oی�
�ن *� �Mل *�د. و ��2

.ی  ا* O0	 Uن را!� �Qدی�.��0�M  ��ا��	 ا

O0ان ا�]��K . ای  دا�0ن �aK�*  T0 را در 	��) 	��
�ن *ی� �oن �

	�5��� ��U L�M 	
(� �Qی� . ای  اO0 ا%��ر� از %�د ��ار�� و *ی� ه�K' از 	�

� � ،.��0����  T0	 �Mوا� دی  ���ا��	، �	 در *U �K*�و 
�M از 	ی�.، �dه��_��

.*�د.

ن �	 K
 Oزش ��ا� ه) 0* Z�U ��[�* 	� 	�[
�0 �K
��5) ��� از Q

 .Q ،O��'. %�ا*Q ا����T* را Lی ا�X� �Qه�� O0و ای  ا O�����  T0

 ی^ZK' .Q ،O0ن ا���� .Q ،O0ا ���� .Q ،O0ی]�� ا�0 �]� 

O��
. T0  %�دش ه) ����ا�� '�� ،O0ا i�
�ن ه�� . [ d�� �هQ

K8��� ا��M  T0اردm��� ز
����Qی� را * ��P ر:� *	 ی28

�r ا�8�U O0 *	 ��]�� از h �'نK] �t�_��

p�� ت ��� ���8 ����ا��mV را �K)

��یO از ا�8) 
� دری O[Q و ����0) �	 *ز

p% �
*� U �0ی�K ای  ر(�2ن 2820رت 

ن �Mچ و *��Zد. *KT0  ای * ��] �ی� دارد؟ 
�ا *ی� ��KX� 	
 ZK�0 ای 	

. ده�

[�ان �Q L�M��	 ا��� 	� O0ا  T0 از ��K� .�Z* S���  ی�' O�M  ای .

Oدا��* �Qرd* �. T0  �	 ی^ ���و� %�اداد� اO0 ����ان از Uن *�Z. ه

 را Z��0دا���، ����ان را�Q را دا�]�ر p� ارانdو ه OTون ری��* �یZ[ان دا�����

 ����ان �KMه �0ود، ����ان ا��رزه داد، *ز ���د و ��هdاران ��Qا. را *	 را. Uورد،

l%�. ����ان �Mل و دارای� *	 دO0 ����ان '�د. در���. ا� را *	 '8ن Uورد،* 

 	� O0ای  ا Z�U 	ی  ه��' O�M و Oان *�دا��' .�Z* 	��Qه�  T0 ورد، ازU

��* ��* 	��) �K* در ZK' ��� . O0�Z� ا� را 	��� �K
 ای  %�اه� �	 ZK'

�� و ی^ dhل ی (Xf	 ا� را �Mی� Uورد�[K* ��X� ای  %�د . �د. ه� ��ام را در

O�. �-�-O ارج *�]��� ���[�M �8د در�� �KX� ��� 	� O0ر� ا8�. زی

ن او ه�� �0د� ���ا�� KT0  از ای �Vد و�* � �0د� '�ا���Z�[% نU زی�ا از



ر� را *	 0*�د ��mQ	 از Uن �	 ��* �
�ن *���Uز� ه Z�ن %�د �T��U	، زیKT

.��d دارد

. *��Zد. ��� رو�0* ��Qزد و ز�� *	 Uن *p ��8د. �	 [�� ه�ر 0ZK' 

���. . �Qی� *	 �0 *�دaKQ ن %�دKT0 در d�� را ~ی^ ر��	 *���Uز� ه� زه��

 ��qورمaKرا در ای Z�U از ��0�Z�  � و:

� dQا�	 d��U *��ون از ا��از. از -١Z[یای  ه�	 �0یL از . *د. ���د. �0

� ���O؟�د. *�ا� 
��O؟ Uی ای  ه�	 �0یL از Uن یو. **

� ��qورد و *	 . *د. ا�T* (� �Qر�� ا��~ %��� داردa�Q �� L�* ن�
 �Vو

�[� ��Mر *	 ا�5�0اغ و �� �� ��[�* �Qوا���ارد، و ا �
�K  . هmین �Qی


�L8�� �d ��ام اO0؟ ! �یZ[ی�� و دی��ان از *د. ��د. و 
�  �K	 Uن �0�

� ه را دا���	 وا���د. ا�� �	 *د. رازه� �0*��	 را Kدا���ی� و �[���

O��� �م ای  . �Qدا�� dP یو. �Qی� 	* ZK' را ��ه� ��� �i دارد �

�0K� �.��XهیL دی�ا�	 یو. �Qی

ن %�ابZP  رم زیm�*  � ن�


*]�ی�� �P) ��ا * ��اب

�� و ��� ���ان *ور ��د �	 ��د در�� *د. %�اران ای�ان ��یN ای  ��Xه

.دی��ان را %�رد. ا��

ر ���د.-٢��* �ن ��8هL هZP ن %�د .  از�
ن ی^ �Qوه� *�د�� �	 Kای

 �Z���% ی� ازdQد. �����دا����� ��U �Qار ز��d�و ا 	�ر� �������K و %� �M

� *�Q .�Zدی��� و ای * �Qن ز��ZP از Lز ��د. ��8ه *�د *	 ��K	 �Pی� ز*ن *

.����ود��

ر و � �ن *ZP  در ای 	� Oای  ���ا�� Oا� از %�د دا� .�Z* �Qا ���

Oان زی���� 	[�M . و. �0ودن و�	 ه �]��  و یT�� �K� در 	� Oا�����

.ن را *	 %�د ز��ان 0%�  اU ،O0ن وزی� دو%�  و
]) *	 دO0 ای  �ZP  .

ن وZP از L�8ه� 	ز� * ای  *�د *�ا� %�د �ر� ی �M]	 ا� O����� L�M و ��

.��Mا ����8د

O0ا �KX� �ن *��ر *ZP از Z[ای  ��8ه �K
ن و . ه�ZP �KX� ن�U

� ا��ی]	 ه ����دa� 	ی� 	��Z�� را ��ا���	 *�د�� و �Qرا �ز�� Z�d] و �

ن ا��وز ی8� از ا���d. ه� . �O�0K ����دا�KT0 ن� درد� ای�ا��ن ه�*

O0و . ا L��� 	* Lدر راه 	� �Kن ارزش را ����هU نZP 	* د %�دd� در

� �Mداز���[5�P . از ه� ����M را~ و�% 	� �Kاه�T�� ن ه��  ا��از. راZP از

�Kرا�m�* ور�� و روزU O0د 	* ��* 	� �.راه



٣-�[8�� L�M �M�M را ��Q ��2P  .� ��� ���ریO دا��	 �	 *	 '� �Qی

ی�dی  P ZVرا در د 	دا��% �* ���دم درس ��Q ��2P ده� و ای  *���Uز� ه

� از او ��Mا ����K8 �	 ای  *���Uز� در Uن Vdh ���� �� O0دا�� و ای  ا�Q

��2� .  T0 ��Q ��2P از �]� 	� ���Kن ���ه� ه[� ��K' نK
���ا�� 

ی��� از �دا�� و دای  ��!�ع ����	 . �Tاه��	 '� �Qی� ارث �Mرش را از ��دم ��

O0ن اوQ�K��� و �� ��Z�
]) %�د ���ی�. �	 ه� . � ��د ��ر درون *

ر� ��_�دازد ���a	 از � 	* 	� ���U �0 ���2د 	* �Qز�� ���% ن *����ارد و *

�� و ��� O0��Z' �Kیd��� ر�] �ر� و *� �و ه� ��� �	 ه��tن %�د او *

 ای  �* .��� *	 ز*ن ��qورد. �	 � را ا%��ر ���Oل *	 %�د ��M�M ن . و�%

�K� .دZK� روز� N�9 �Q ر��%.

� س(� را ��O5 از ����8د ار�K�P %�د�ن )U.ن ای  ) م
���	 ز* 	� O0ا

�� را *	 دی�. ��������� �� . �5Q	 ه�T28�� رزو�U 	* 	� ��K�'��h ی^ ��د

ن و �K�'��h ای�ان �Pش ����d و �N و[5�P وردن ا���ان�M 	* .روز ر�� *�د 

� ��d در ��ن *�� و ای  �����8 
���	 ��_��Kد w��	 ی^ دی�ان �

 ��Qد؟P ن� �Pا�ZVرا در د L� ت��h �Zزی��U�*

�-�K8�� ا�% 	* �: ز*ن دراز� هی

O��� eK� (�) �* f% O5Q � ���

د* L��M f% ~M �w� �*  ی��U

� *	 �0 ���2د. *	 %�ا ی^ ���M * �Qز�� 	�T�� 	��Q ^در ی 	� �w�

	������ �. ی�4� از ���د'�ی  و O�M '�ی  �����واین ای�ان *	 . ای�ادهی�

O0ر ار %�ار . ��ZKن �8  و زی��M د و����ان ���5w ه�]ن %���Tار و �%


]) �M ��M ،��[8�� ��Mر را ��O[8.���2د�� 	* r�� ر�M  vKP ادر�* ، *�ادر *

. ی�4� در ��ن ای]ن از ه��� *�'� و ���د'� *�د �	 ����ان . ���8د� .��U

ی	 �*�د� Uن %��ان *�L از ه�	 ای  �Qدی�.� O5Q . ���وا� *���  �K
ی^ 

� را ��� ��0د. ����ی�Pار:

ن و %�د واNP و lزمP �* �' (�wX'

�� و �م '� *� ��ن و �8ن �Xا�r�

 ن �Qد�8]� ���د. و *	 ز*ن دراز� هZP رگd* رQی���U �*در *�ا �Vو

ر ���KK8«: ����ی�K. ��_�دازدZا(� ��ن را ا��� Z�������ف *�د.، ���� ���. «

ر Kدی �K
� را از %�د �]ن ����ه� �	 *�ا� ��M نU ف���» و��5	«����ی) ��

:ی^ �. ی�4ی� را *��ی� و *��ی�

�0ه�روز ازل ا .�f) ^ی �' ^�ز �



r��� r� �� 	� د*� رو� �	 ا��

O5Q دل 	دی� * 	ل �0%�ر��� 
� Uن %

r2-� S�K* نU �ا� �ش �	 �  *�د�

دا�� از %�د �]ن ����ه��  �K
���ف ��.

 ���* O0ا ��� دی�ان �Z� زیZKایU ز��	 دم از ا��د *��� �ن �	 *

��d�� . 	� نU ��� ��Q و*���� � ��Q و دی�� �KMاره� *��Zد. را *' %�ا*

ی�dی  ����دا��P ZVورد. و در دUدر �X� 	* ��.���ا'�ی  ز*

�() را ���ی@ ���&�ی��؟. ١٠
AB ��ا 

O5Q �Kاه�% ��� و : ���ا��) ��
�M  ای 	* ��� �ی� �	 ��XهP در



�ا ای  ه�	 او را ��0د. ا�� و ����ی�K؟  pM O0ا ��K� نی�ن ای  زیMا ارو�

ا��از. *	 او ارج ���mار��؟

ر؟ %�د'ن * �Z) و � 	
�0یL دی��ان  ����ی) �� را * ارج mQار� ی

��K� ن داور�. %�ا *	 �� �Z) و %�د داد. �	 %�د'ن ��^ و *� را *�ا���. %�د'

�Kی��* �Kی���� 	
یi ه���� %�د'ن *���ی]��. دی��ان ه�-� �M در �Qا  و ��

���Z5* .O0ور اU ن� زیKX� دارا� � و یKX� ��� ی *	 ی^ *ر *� �در . ��Xه

 �KX� ^ی 	� ��K8� ا��M �X� .د �� �0ود. �ی� ��� 	� L�*هdار dhل ��


�K  ا��د.، �	 Uن �	 ��� ���Tا�0	�T* .دا�	 ا� در *� دارد d�� ZKر. . ایدو*

��	 ��2د.: ����ی)) �K* در dP ���.

�� ����ی�� oًg�:

d�%�* 	9�� د���8��) ا� *� ��[�

 راK�U دی�ار (�K�* زی� �	 *�

 aKدر ای �]�»	��[� �� در�U . vرزو� *د ��9	 ���K8» در �]�*  8�V

:����ی�

r2�در ��-	 rQ و �r %�ش %�ا�� دوش *

8ر��Vا Zأی هت ا�2nVح ه�2ا ی


� دی]N در ��-	 ا� �	 rQ و *د. *�] ،.��U (ه r2���. *�د. ا�� *

ری�، �� ��d ا� ���ن *��ار �Qدی�«: ���Tا��. و ����5	�* 	�و 
�ن » *د. �42

 	�42� Sد* 	��N� r2 را از �d���' }2 ����اد. و �2* �)U .د�* O��

.��2�f��.

»(2�f�� ز %�ا �KX� ی) و���� �X� «ی����� 	�[Q�* نU �M ز در*:



�O ��8ا�	 O�o0ا� ��N ��ا

� ��ا را* Lروز� '5-�� �  دروی

 	* ^Kا��ش ��، و ای�� r� و rQ 	-�� ��ا��ش ��، ��[�» N��

O» ��ا� 	دا��� 	ا ��K�* و Lروز� از دروی 	م ����0�5 ��M O��� O���

 � �� Uن *�Q]�	 ����ی�. �a��PیM ز در*:

O0���5 ای  دو ��ف ا' ���Q دو Lی0U

ن ��ارا* دو�0ن ��وتKد�� * ،

[� �KM ���ه� و ����ی�� �)U aKه��  : در ای ZK' نZP در دو Lی0U ا��*

�، دی�� *	 �]�  و دروی�ن و K� ن ��اراKد��  دو�0ن ��وت و ** 	� p*

O��� ز��� ��  و ر��0ن و دو%�  و 0%�  و دی�� 
�dه*.

 را mQر ��اد��� ��در ��� ��^ �

�_��� �' �Qرا �)  � ���b' ��K

� mQر ��اد. ا����� را *	 ��� ��^ �� �)U . دUن �	 *�8ر ��K]��	 و *

���Tرد.، و یو. ��2��	، و �ن د����0 دی��ان ���Tرد. L�����0 *�د. و 

 ا%��ر� در درO0 ��ا��	، �oًg ا�Q %�ا�0� �	 *�ود و *	 �M]	 ا� �Mدازد، ی

� رKز�� هیL داد و �K� ��0، یM ،رد8* 	���Q ا�.%]^ ��� و ���ا���

��K* O0ا (P مP ر�K80 	Kی�U

 *� '� [�!	 دارد ا��ال ��^ دارا'

Uن Uی�K	 ا�K80ر �	 ���K. ا� ���ی��� و ه�
	 را از دور و �dدی^ در Uن 

�^ داری�ش را � �����
 ' ��K* ^Kای ،O0د. ام *P  ار (دی�� ه��dه �K
 	�

� ��Mا ��8د. ی28ر. *	 �0) هmین . *	 '� �]ن ده�) 0ل L�M *�د.tن ه��


.�Qی� زد.


�ن ��e از O'��h *��زد 	� �[� L��0

را% vK0 O0در �� او ��م ا 	�2 �Vد

ی� �K)  و 
	 ��ی�)KX� 	

��� اO0 �  ه�� ����ا�)  p* از �X�  ای .

»2Vزد د���� O'��h از e�� ن�
 ��� L��0 �Qزی�ا ا ،�[� L��0 	� �

O0ن ��م ا�tرا در �� او ه�% vK0. « �یKX�  از ای  *��Kی]�� �	 Uی��

'�ان درUورد؟



 ���	 ه) 	8� ����Tا�0	، *ZKاز ای �یKX� ه�� ��� 	� O0ن اU �را�0

 را، 80ر�، *��KاK�U � را ����	 *�د. و ه�ZKای �K� را، (� را، دارا، %را، و �

Z�U از ��� و *p%�ا�0	 �	 ه� ی8aK�* � را در ی^ *��.

� ����Z. ��]�د، و Uن ای  �	 KX� ^ی ZK' (وردیU lاز ای  
�X� �K �	 در *

�� ����ی�� : ،O��� ر�در ��� «�  *�� ه �	 ��K8) و *� �م ��. ام ا%��

 را mQر ��اد��� ��K8�� « 	
�s و h .ا��از 	
  T0  ای 	ی]�� ��K�* و ��

U نن ای  [mر را *�ور��، . ور اO0ا��از. زیZP ران در*��Kی]�� �	 ا�Q ه�	 *��

 (�-Vرد، ��0 ا�T�� ن را�oًg ا��b *�و�Pد� �	 *t	 ه را ��O[8 و %��]

ن، %d��K
ن ��اh	 ا�، %��� ،O[8�� را��� و�T�� ن زه����از� �	 *	 ز�

M �V� 	
ن ZP ا�Q ای  ! ��ا ���8د؟'���ر vKV ه� ی8� ای  [mر را ��qورد��، Uی

 	5��� ��� 	* Z[���  ای pM O0ا O0راO��
؟ ه�ن !�م '�*�O *�ا� 

،��0	 و ��ز. اش *�د�، و ی ی^ �� .��U اش 	� ا�Q ی^ �N دزد *	 %

� *	 رویL زد� ��یدش *	 ���ش را �Q��	 ی^ �0P 	
�����0 در ��

�5� �	 ای  دزد ی�� .Q و ه�� ،��� �K�* � ای  �2a� ����0ر��، ه�� داد%�اه

��5�� .Q :»را O0 ����	 ا� از ��Xه� » ���b' ��K�_��� �' �Q د. (�ZKای

���ف ���از�� . Lیر *	 �0� 	
 را *���aK و *��Kی]�� و ZKن ای %�د'��

.�اری���دی��ان 

ن '��m. ��ی���K �	 از Uن ��0، �U از 	؟ ی^ د�0�K���� نQ�Kی��� Uن �0

�� یو. �Q *�د. ا��ه��tن�  : 	� O0ن اU �K�� ��ن از �Kای �Z[یUن �0

�0ی�M Lداز�� 	* �ن mVت . (�ر*زان *�KK�[K و از ی^ (�ر*ز '�دO0 و زی���U

2ی� ��د Uزاد �Qد�� و �� 	� �یZ�o' و از ��Qی� ز�����2د�� از ای8K	 از و�

*  T0 م ه�س را ره ��د. *�V و �KK�[K* ن��K، و در Uن ��* 	��ز� ��KK و (

�0ی�M Lداز��، T0  از  	* �K�0را %�ا 	ه� � ،�Kم دهKد� �K�0%�ا 	ه� � 	*

ه� ر��ا�	 *� Q ،�Kده �	 �KMه������ �هQ ،�KK� .دد. را����5Q ،�K از 0*

 ^�ز� ��KK و *	 ��� �* aKای ،�KK� Zزی��U'ای�Q و ��Kز��� 	* a�U ز��، و �

�Kی��* �K�0ا�% 	
� دری� ��ار��، . �Mداز��، ه��Kه�� �� و *%��Q d�� ا�% 	*

 pM ن از د����0 دی��ان %�ر��، وز� و ه�س را�� روز mQار��، و �*  T0  ای *

��K، و * �ی�هP lو وا �K�Pن ار�� ZKای 	از ه�»�]و » ادیN«و » �

���ف«��«���� .���. ه) �

�یZ[ین �0Kای ���Q *�ا� 	از ه� L�* د. ا���� ��X0 و �� �	 از �

ر *�د. ا��� 	* 	� O0ا ��	 هی�P �' ����K� 	ن *�د.، و از ه�زار %�د�* :

د *زار ادب«-� ، T0 (��O0؟ *زار ادب » ...��Zیر ا(a�  T0 (��ا(

O0؟a�



�KیMن ارو0K� دی�� ��ق 	ی^ د�0 .�K)�� نن *�%�اهKن د. ایKای O0و

 ��K �	 *	 ی^ ��K %�ا*ت *p ��د. ** �����ار�� �	 ه�	 ��(�ن ه��tن �

د. روز mQرا��، دوO0 ���ار�� �	 ه�	 ��(�ن ��Mو� از ��� و %�م ��د. *

���L و 'oش را *��Zد. ��ر��، دوO0 ���ار�� �	 ��(�ن *	 د��0ر 

ن را ه�� و �Mچ ��ر�� و دم را O��Kh دZP ن�'ا���	 در ا��ی]	 ��mQ	 و %�ا*

�K�2� .�KیU ! ی��M ��KP ن�Q��Q �0ز��، ا�dاره ZK��� �M�M نن %�د��U

ن ه��tن Uور��، از �)�� �Vور��، و�M زان*��
�Pا�ن �0*زان و ه�ا��ردان و 

�K�ز� و (��	 �Mداز� �2*  T0 �M در ��X0 م و�� و %�� . �Qن ا%�د�

ن و ��دان دO0 *	 ه) داد. ��ق و �hب را *	 '8ن Uورد. ی^ د��  رخ ���د ز�

 L'Uدر P �K
��dا����*  .  �K
8  ��(�ن دO0 *	 دا�  �2�8ی� ز��KK و �V

�Kا��%:

�Kن (�ی���2 و ��5 ه� دو دو�0

�d ا�� �U �5� O*�� �2ی�

�Kی�Q  �K
. را *	 �Qدن %�ا ا��ا%�	 KQ :ی

� ��Q(�8 ر�� U O[�Mی� و �Q را�O ا

�K� ا�% ZKای 	� ��h 	*  8� O2��

 �Q��0ن ه� 
	 را �	 �ی	 در�K� ای  ��ق ،O��� و دی�ان او ��� ZK'

�� و %�م و ��X0 و ����V و از ���� -ی^ ��د�� '�ا�� *�د � �Zاز دی�ا� 

 ZKای �K�� ��Q و ���P ،��0�Mر�Qن و ���Q �Z[�� و ��Q �'-��Q و %�ا*

ی�����K*�8�� LPو *� وا �K . از L�* Mا� ارو�* ZKای�KK8�� ر� ._0 Z������.

 �Kاه�T��� 	� O0ا �ن * ای  ر��ر %�د دا�0ن Uن �ه� ��Qا��U ندا�0

ر� ��KK �	 �� �� و � �Kاه�T�� و ،����Q ^ی*	 %�د ر�� ده�K و �ه� ه را ی8

ه�ن ���Tر�� و ��Q هdار هdار �8ر ��KK، و ای  ا* O0	 Uب زه� �� 	� ��dی��

�KK�t�� (رو� ه 	���Q �M�M ن�U د، و��d�� رK� 	* %�د را 	د�.

� ��Q و در���. �Qدا���، �	 Zزی��U�* ی� �	 ����ان '�د. هی� را *P در


�ا ��KK8؟ O% را ز*�ن و زی� دO0 %�د 0Z���� و �� ��Z������!

� �	 از ای�ا��ن ��� و دی�� �[�ان را *	 K�0	 ��Uی) *	 ��� vK0

 را *	 
پ ���0��K، و ��ح ه ���Kی��K و Z�U �Zدی�ا� �M�M و ،�K�d��

�KK8�� Z[ی:ای]ن ��d *	 دو د�0	 ا��. �0

0ن ه�8ر�� K� ق�� ن �	 *�U 	�0ی^ د) 	Pا�% ��X0 	�5Q 	*

�K��' (K��8�� .د� ای  '�د�*� 	* .���Z� و 	؟ . �و دا����KK8�� ر را
�ا ای  �

� ده) �*�د� ای  '�د. �]��� ��� . O�ن یZP ه) در ����  �K
 ���



O��� �� در ��ق . ��]���؟ را�0� را *ور ��د����  �K
� ا���س �	 Vو

م ���ه��M .�Kا ��. ا��aر� را ا��  �K
 *�ا� Uن �	 %�ش %�ا*�K . دری� �	 ZK'

ر و در ا'���*. و �م mQار���  �K
 	* ����Q �� ��^ �]��KK و �ه�	 dQا�Z��

�Kا� '  در ���ه 	دا����.

ن را ���Tر���U Nی�� .���Z�� d�� دی�� 	ی^ د�0 . �Z*
�ن ���KK�2 در ��

 �Z�� �یMد. ��]�دارو�* Lی�0 ن . ��� و %�م *�Z* م وو �oن ��د *	 �

 را 
پ ��8Z�U �Zس دی�ا�K��0 د�� Nی�� ،�Kی��K�� Z�U 	* �KK و ��ح ه

 را %�رد. 
�K_��  �Kار�� �	 را�0� را ��� و ��X0 و ����V و Z[یای  ��

ی�ن *	 ای  ه ارج Mرا ارو �� *�د. ا��، و را�0Qرd* دان�� ZKای �K�م و ��%

 � ��_�داز�� و ه�ادار� *Z�U ����2� *	 ��XهVی^ د ���mار��، از ای  رو *

.�از. ���KK8ا�

ر�� �	 %�د �[��� و ��0ی	 ���Q نی^ د�0	 دی��� ��d *	 درد '��m. ��ی�

O��� ز�0 	��) dP ن� . �از ای  رو از ��� و ��X0 و دی��ان ه�ادار� *

�KK8�� .. ا��از 	ی*�د� ی^ '�د. ��K0�% ���ه�K و *	 ر��  ��0� 	* ��Z�از �

�Kه���� ��K0�% ن.�Mچ %�د�

Kداز��ای�_�� Lی�0 	* ��ن �	 از ��U Z . �Pار Z[یUی ����ان *	 ای  �0

� ! mQا�O؟* 	* r�Vی  د��Z* ؟����M 
]) از را�0� ه ZKای .dا��� 	ان *����

�� 	� O0ن ا ه�Z[ی� ای  �0Pار � ا��0ار � یZ��Vن در *�ا*� دKای ��K�2

�K�� �د� از %�د %�د را *	 �]��Kن ���K�d و *� �MوایZ��* و ���M ی�K و ی

�Kه�� �� ز�O و *�KT0 	* .ن داد[�Kاه�T�� 	� �� ی^ �	 ��_�داز�� و *�%

 	* LVدم دU 	� ور��q�� نن O�0  T0 و *� ��db را *	 ��K
 �Kده �T0M

�K�2��� ����% dP .ر
ن ����زد و [�Qرt�*.

[� را � �Zزی��U�* � oًg�- .د* Lیر� در ��2P  از �0[�M ار�، و�%

 �	 ه� ZKای �K�ن، و �Mد. در� در 0د. *ز� و �ZP ردن��Q، و *� ارج ��

 O0د. ا�' 	* �Qرd* ن� از او، و زیQرd* .KQ �) و ��Xه� او را ی ��]�ر-ی8

�0 داد. 
�K  ����ی�M ن�U از ��� را از «: *	 �Qاه� ید ���K8)، ی8� ��

ع ا��-��Pا �wد ��د. ای�� .O��� �]��Pا 	� ��%�دش ����ی� �  . �

(���� �]��Pا .O0ا �]� » ...او �
�M 	�5Q  �K
Uدم در����� �	 در *�ا*� 

 	
ر. ��. ا��، را�0� را t�* نKای �*	 ز*ن Uورد و 
�ن ����ی]� ���K�2 را�0

�� �Qای�*�U dP �Kن �	 *	 ���وه� %�ادادی]ن '2. �Qدی�.، و 
ر. �����% .

 *	 ی^ ��Mو ه�ا ��' On� و ^� '�پ و '* �� 	� O0ن اU �K�� O0در

 	� �Kیq�� �� ���P 	* ^Kد�* a�U دم�� ��K�2* ی� و�* 	��� �Zدی ���Z ی

ن Uرام *ی����Ktز ��8د. ه�* O0دی� د�Q ی�dQ�ی�ن.�B




	 ����ی�«�-�� *�  ���«
�ر، :��� �C١٣٨�

م �� 	*i� ت��

  ه) �	 ��. ام *a� م و ه��� �0K� ��(�ار ��ارم زید وارد [��	 �

 (�-��� �2% r-� از ا0'�� ای  ) و ی ��h ���-�)(ا���ط ��r *�د. اO0 و *

0) و �	 ��� zMو.. � K� �� ی8� از دوO0 داران ��� ه��) . �  �	 �ZK'

����Q �P ت وb��ن دارم از 2' �0K��9ا 	ورد. ام��� رو� ��� 	* �.

 Oددا�ب او ی�� �* � �	 ���Tاهa� و ���و� a� �' �%U O5��� ��� 

�ن KX9	 زد�� و ر���K و �ی��د�� ' د�ع ��ا *]�K* .���Kی��U . ن�Kو �  ا�

 �)U 	��� ���و� *	 ��ا'N ���� اO0 از �)U '  � 	������ی) �	 �

l�� و ��X0 و ��� �� را . ����و� '� ،r�Vد �K
و و(�� ای]ن در %oل 

دان، �Z5) و ا��د *ز � ،.
����Q، رو�0 ،L� .�*�] ،�Q .و� ��م، *�8ر، ی*

 �)U �* (�0ا�% 	� ��� ه� �4��l ،�K*� �  ه) ����ا�) * ذ�� دlیK��

! ���و� روا دارم

 p� �Qر� ����ه) و ا�  �K
 SزP%�د ا 	*  � 	� 	�2Vا ��ای   d�� دی���

اّ� ای  �i را *�ا� %�د ��54ظ ��. . ��Q	 �K� r�]، او را ��84م %�اه) ��د

ر K� ی�) و در�K* بdP %�د �-�� ��د*�	 *� ای  ��] (����ارم �	 * ه��  (

(K� 	�ن ��� اراKن و د��.ای  ��ب *	 دو�0

در ه� . ��) *�Kی�)U �0ن ��ارم و �����ا�) �	 '�م Uن 
	 را از ای  ��ب ی

 � دی�� *�د ا��5 ��دم 'Z���) از �' 	��P�* 	� NVf� ر. ازM ن�* 	* O��)

ب�� �Z���) �)�� *�ا� ** �Vg�.

�() ر(&� ا%E. اّول
 �, �� ��دا+F&ا�

١. 	� O0ا N�f�  ت ایب ا�2�� r� رش «��اد ��ی��K. از ��ZK' د او�n-�

 *�د. و ای ZVdh نU �0ودن�� ��Kر ه�KMا��	 و dP ای  �-�nد  را ی^ �

O0ا 	ر » .دی��� ��ا��* *�ا� ا�2ت ای  اد[ �	 در '�م �9ل ��ب د. ه

 ��� 	� O0ن ای  اU و (�K�2�� }!وا r�Vی^ د ZK' ،O0ا 	ن ر��U از  T0

O0ای�، ����ود. ا��* �d�
 *�ا� ای  �	 ZK' ل راdh . ،�' ���ن [�* 	*

ز ��د. ا8�O0) %�د را hU a�U ت را از
�U rg� �dن �	 . ��ض ا����	 و ا�2

O0دم *�� اU ن�
 ،O0دم *�� اU ��o� (ی���*!



��	 %�د او] .�K��2 %�د ��ی�X' 	* :» 	a���  و ای s�h ا�� .��
Uن �-��	 �	 

��2�� �' s�h ������� 	�.«

��� 	�� رو�  ارا��Vد 	� O��� در ای  ��رد ZK' .�Kی����K8 . ر� از��*

� ا����	 و از [2رت Zرا *�ی Lی� ��M ���5QاO0 �	«اد[ه*... « و ی

»	� O0ا��M... «O0د. ��د. ان . ا5�0Kt�U د را�% rیlد 	ای  ه� و *

L�M یو. �0ا و [�M را LKی�-�K� 	� ا����� ��ر.«�t�* « و �K8�� اد���)

ن ����زد�U ل� 	* LVد!

٢.»LیZVdh در 9� در �� ����K�2 �	 ه� *��� در ز��K	 دی��ی�O و ار'2

 دی�. ���]�دZ�U ن��. « O0ا ��� �* .�Kی��� S��] �ای  ی8� از ا��-ده

ءا�Vی  %��]ه� *�Tا���. و *ره از Uن ید ���د.Z* (�:�Pاب ای  اد[ را از (

 	* 	� O0ل ه��  اdh در ����wKر از ا�-oب �

 O4' ر�ن �0ر. ه� (�Uن ��dان *����%0 ����'

O0د. ا�* . �[�� اO0 �	 *	 ��4 ��اوا��  �Vاو او

ر هdار *�* O2��)O	 ��X� (aش Z
'^ ) در ��ود 

� ا*�ت O�* . LVdh در%]ن و %�ش ����ن داردKXی

�K������M و r-��� . ^' ،��X0 لdh از rg�Vا ��


rZ ��رد *	 ید ��اری) �. *�O *�]�� از 0Q 	�2Vا .

O��� لdbVا O�* �Vو Oه� rg�Vر . !�ب ا
� ���

O0ب *�د. اo-ر . از ای  ا�� �l�� و ��X0 	8Kا� ای�*

ی� ر0���. *�د�� �	 �ر دی��� ���]� ��دP 	* را . ی

م ��ا'� Q ^ی ر *�mارد یK� و د��� را *�0�2 و (�ی� (*

ا*�اع ��� �	 �T[� ^20 او ��]�د و . *�mارد

' O4 '���� %�د 20^ ه��K را �Mی� ��qورد، در *�Xه

� اO0، در اo-�0ل دادن *	 ا*�ت dhل �'^ *�O �0ا

O0ن . ا���M ن�در ای  اO0 �	 *	 (�ل �ر0� ز*

ن«�M « ن«(*��ی��M « 	[ن، از ری�rg ا�]

O0ن ا���M (. مaو ا�� O*ه��  ا� O0	 dhل او �

ی� ��اردKX� �Vو '�ا �-fK� ..ل در دdh O��* 

��� . ���O �	 ای  �ر را ��د. *�XK� ای  دی��

 �X� O��0  ؛ ای��ر *�د. *� 	* ��� 	� O���

O0ح . اوof�و [�� دارد و ا �هQU نU 	* دش�%

ص %�د و ��X %�د . زی2ی� *�ا� Uن دارد% ^20 ���

��» ��M (wی]ن«را K��:

O��K�� ن�� Uن 0O] �	 ای  ��M (wی[�



 ��8ش *	 دام ا���ق ا��د. *�د9ی�

٣. �5�Pرش را اراXد. و ا��� ���X� �Q .و�� را ی� ر��. *ره و *ره��

�Kه�� �KX� �)� ��� دی�� ه��  ��ب، از . دا���	 �	 *	 �P در اّ�

ر او ا5�0د. ��د. و *	 *�ن ا[�-دا'L در Xا�»��Q �'و '�وی� » %�ا*

»��Q ��2P «O0ا 	دا%��M . ان�]
�ن دی�� � d�� ����� �	 ای  *�د �	 �

ی� �� ��wش ��2د؟KX� ود و ه������ 	��) � *�ا� ار!ZK'


	 ���ا���	؟«��ی��K. در ��از� از ��  ��ب، زی� [�Kان .٤ ��� « * O�T�

ه�، *�ن ��د. �	 ��wKر ��� از [2رت � O�* �K
ه�ن » ��«Uوردن 

KX� و ه�� O0اب ا���ر� ا����2��� �w� �� ا� 	� ��ض . � [ر�*

�� را �Mی]ن �Q *�ا��) و *��ی�) � 	� O0ا �X�29 ،درO0 *�دن ای  اد[

ن اO0 و ی^ *ر ���Tار.��� O�M و . ی^ *ر ���� ��وش ا��� ��M

ن«���g اO0 و b� ��5» دی��g� نU از ��ه� ��� �i دارد «و *��ی� . �8

X�  م ای� 	* ZK' را ����0K� �».�هیL دی�ا�	 یو. �Qی

� ���و� )U ض�� �Qا ��ی^ در 	ی) ����* �w� ل را ه) دراّ� ای  ا���


	؟  ��* O0ن دی�� در0K� ��م Uن ��' �w� �Q؟ ا	
 ��* O0در�

0ن و ��� zMوهن K� ��� �� را ��د. و '�aKو� ��8 ای��� �)U 	�2Vا

% db� �Z' و �Q .و یa8را یO�P .�Z* ن�U �w� ان از��� 	� O0ا��. ا� .


�rg� �d ای  �	 *��ی�) »�K-ا�� 	ه� .(�)]  � s-�.«

 ����] ���2X' را �� ���و� �)U �K��� ه) �	 ��� ا��� �)U ���

 ��O یو. �0ای� ���a��� ،�K8	 ������د �	 ��� �Mی]ن �Q *�د. و * د�-�'

O0�8د. ا��!

�.P �P ر��. در�� (Z�� او���% 	* O2�� Oز� �'�Z'ا 	را * ��ب ��� �

O0ی�. ���د. ا���� ��ه�
	 ��دم ه�	 از دوU�) OVن «: �ل 8�U	 %�د �

: و از ��0 دی�� ����ی�» ' *�د وردت د[ و درس (�Uن h) ��Tر«: ی» ��دم

» �Vش و� %�ر و ر��� �  و %�ش *� w�دام 'dوی� �8  
�ن د�Qان / �

ءا�Vی  %��]ه� ��^ �����م. »(�Uن راZ* د:ی^ *ر دی�� از ا�0

 �Kدی �� از dK9ه�� �Qا- 	* ��� ����] 

%]) و %�وش Uی� و [�ق '�2Ka* L2nX، ی و�Pان 

 �%�� 	� O0م ا��X� دار ��د 	ی4�P اش �Kدی

. �0ش ���]�د ی %�ا� ��Tا�0	 از %�دش �^ دارد

�8	 ��ح ��* NnX' 	� ،�0ن رار و X0	 ��ر Uر� ای�

دت . *	 *ر ��qوردZ� 	* ،��در ر�0خ ای�ن %�د �

ع �L (��	 ای�ا��ن �Pا 	و * ،L�0ا�0 دی�ا�



� �	 ��r در ��r %�ا��K. او *�د. ا�� '�دی�� �����

O��� . ن از ��� ��0 ��ی�ن دی  و [��Qرd* م�'

 ��X� دان� و (�ام ا�Vی  [�2ا� ���از�، ا�0�P�P

 	���Q او O4� �* ،��Zf� ��Z� و �K��% م ا�'

�� �4	 mQا��	 � ��� و [��Kم دی-� ��ای�ن و [

.ا��

٦. O�* ���5' در .�Kن را«��ی�5�X! ان و��-� (XK� ا� ��K� ار��% 	* /  	�

ی^ . ی^ *ر دی�� *	 *��اه	 ر��	 اO0» ��ر ���K [dت �Qا� ر. �]�  دارد

��h �یKX� 	� را p� نU ر دی�� ه�* O�*  د. از ای�� Oاو *�دا� 	t�U از 

اّ� از ای  *�O ����ان *	 . ���Tا��» ��ردل«*�دا��K� O را ��84م ��د. و 

 Sدی� 	ی� *5ن را �2�X! ان و��-� 	� O�� دری���] .� و �رغ از ��Qد0

O4-�� ���ی�' . � �	 ه��  �Qا� ر. �]� ، دارا� U*�و و [dت ��اوا��* 	


��* .��* .�  دی� ا��وز� %�د ** .�Kی��� 	� �K�[� .ا� ر�Q  ه�� ��

�K8�� اش 	ی�ررا. ه� '�Zان �-Z
ای  *�O *�]�� در ��Q . O�mاین �0 

� در ��ح [��Q rای' O0ه�� ا� �Z'و�).

٧. O�* .�Kی���» O��� eK� (�) �* f% 	� O5Q � ��M / ~M �w� �*  ی��U

د* L��Mf% «��� �* O�� ��د. اO0را اه-�در ای  . �	 ا� *	 %�او�� '

ع ���ه) *	 Pار O0را ی^ را .�Kو %�ا� (K8��� ن دراز�ر. ��
��8ی  ز**

� از ��ب �n�»Oرد. روای
 « Sرءا�Vی  %��]ه� �	 �rn5 در*Z* 	����

�� را �T� ن0K� ���Qن و ���Q �ای  *�O '�!�{ داد. و ��wات ��(	 ه

0ی�P�� Oد اO0. ا�O0-� و '4��r ��د.  	�T*. �r ��  ای  ��ب در ��

.ر�Pع *��5ی�� *	 �rn �0م Uن

�	 ��ی��K. » دل ���ود ز د�0)، ��N دlن %�ا را«ه��Kt  اdh O0ل .٨

O0ا 	اء �]��dZ�0ا 	د، *� ا��-P 	* ت را. �rn5 از Uن T0  را��. و ا*�

ب �� (aKM rn�»Oرد. روای
 «n�%ل اdh  ح ای�� 	ص دارد* . ^Kای

(K8�� r-� ن راU از ����):

 O�* ���5' زد «در��* O'��h از e�� ن�
 	� �[� L��0 / در 	�2 �Vد

را% vK0 O0ه�� «: ����ی�» �� او ��م ا  � O0ا ���
 p* از �X�  ای

ی� �K)  و 
	 ��ی�)KX� 	
L��0 �]�، زی�ا اL��0 �Q ��� . ����ا�) 

�2Vزد د���� O'��h از e�� ن�
O0ن ��م ا�tرا در �� او ه�% vK0 	�  .

ی� '�ان درUورد؟KX�  از ای ءا�Vی  » �� *��Kی]�� �	 UیZ* دا�0

� ���و� ���Kی��)U �w�  ای r-� از pM �ه[��%:



��MاO0 �	 ���و� �����ا���	 اO�* O0 را 

�8	 O'��h « «!���و . در�T* O0ا��* ،�V�X5� 	� را

	������ �8��8	 lزم ر» �0زد«و . �* ��X�� 	� ا

	����ل 8�U	 ��اد از د�2V در ای  *�X� O]�ق . ���

 �Vو ) %�او��(=از O0ا �ZVت ا��h ،ت��h و ��اد از

 	� O0ا  �K
 O�* �KX�» 	��P از �ZVاز ��ود ا

وز و '��X �8  و��Q	 %�او�� a' i�ر0) و�دار� [

د  *	 ��h L'Uت %�ا�	 ه�	 
�d در ی� (�رت اوO0 '� ر

».%�اه� �0زا��

٩. O�* ���5' در» r2�هت ا�2nVح ه�2ا / در ��-	 rQ و �r %�ش %�ا�� دوش *

8ر��Vا Zأی دی]N در ��-	 ا� �	 rQ و *د. 
��. *�د. ا�� «: ����5ی�» ی

� ���Tا��. و ����5	*�] ،.��U (ه r2�ری�، �� ��d ا� : *�* 	�د. �42*

�N� r2 را از �d���' }2 و 
�ن ��O *�د. ���ن *��ار �Qدی�* �)U ،.

.��2�f�� 	�42� Sد* 	�� ���و� ادرا~ %�د را » .����اد. و �2)U �Qا

 Sد* 	�2� 	� r2�* �)U 	� ��0��� (ای  ه 	اد، *��� 	ادا� ��[�* �ا���

O02{ ��. ا� 	*��ی� � 	ا�0�T�� ً��� .��2�f�� 	�42� . �از %�اب *

 ری�d�%�* ��2%ی� و �N را *_0 �.�����ن *دS ��2ح *	 ��ا���

�() �H1&� ا%E. دوم
 �I� �, �� �J�JK+

� ��Q در ز�ن ��bل.١��� : ^� �Kدا��  �QUزه� ���VX' ندر ای  �	 ����

ن را ه]�ار داد. *�د���U �f% ات�� 	* d�� 	X�� ن�اّ� �0ء . ���O و ا�

 ���O و *	 ی^ 
�ب ا5�0د. از h) دی��ان %ص ز�ن ��bل و %ص ����ن

O��� }�4� ر� �	 %�د از ����	 *�د، OT0 . را��ن ه�	 ����ن ��l��

 روا دا��	 اO0 و در Z�U �* دات راlت«'�ی  ا��--� « 	� �d�2ی' p��

� از �� P ه� 	� (�K�2�� ،(ی��K*»�ی� �O5 %�ر » ���Z�*�د. ��.، ا��

� *	 '�nی� �]��. ��. ا��Vل �oح ا�Vی  زر��ب اّ�. و lا*gن ��0 ا�U از 

� ه) دا��	 ا�� و �hرا ه) داری) �	 [oو. *� ���� ��Q، *�ا� %�د �]

 ��و'� ا��و%�	 *�د���* 	
ن از �ل د�� *�dار *�د��. Ktه� و(�� �oح . اّ�

 	* *O ��د �	 ��ع د��� oً�] ،O%ا�Vی  زر��ب '�م �ل %�د را *� �0ع *

 او را ��8هL ��د. او *� ارزش *�د. اO0وا(d� eد �l�� د�% (�K�2�� ز* . اّ�

�%s �0م*	 �-r از ��ب [��dVا N�] ، د��� �

�Qد� �� ا�0د و ** ���� 	* O0وف ا�X� 	� رf] ��� Uن ��Q	 . و ی

 O0ا��M L�ر«�	 از �f] «  ی��Qرd* ن او از *	 (�ل ��Xوف، د�K* د و�*

ر�f] �Z�
�K  دارو%�	 ا�، ای  اO0 �	 .  در ��]*�ر *�دد� �lز�	 *-



 �Pان و �0دا�Qان ��اود. دا��	 *�� و از [�) ��nف و '�aیd داروه' او *

��دت �O5 %�ر� و ] *	 �-r از د��� زری�8Kب. [*� اo9ع �2] (��X'

L��' او زی� 	����w� و ��گ O0ف اnاو، دور از ا� 	ن *���� ��Qا��5

� و ز*���«�l�bن را ��M * �Q�� «O��� .ی��K�M ن���� . 	� 	��Q نU

�K8�� ان�K] و���� �)U.

� ���و� در زی� [�Kان .٢)U»�K��ن ���ان ی�': ���Kی��» 
���	 %�ا*

� دراز N�0U و Uزار از ...«ZV�8	 زرد���ن و �ZPدان و ����4ن �	 0*

� Uن��Q O[M 	* ،ن دی�. *�د������� Sدی� ن *��� �	 �l�bن *	 ��

�K�0%�* �� هی%��Q 	* �Kی����K�� ��-4'... «

 	* (Vط [-� �n)ن از ا�Pت ی�ZدیZ� نlزم *	 یدUور� اO0 �	 در �Pی

� �	 در *oد »ارض ��[�د«�� ی�Zدی�Qز�� 	ن، %�د ا[��اف ��د�� ��

� ��dی���K، *	 ��ا'��Z* N از ی�Zدین 0ی� �o0دا�* Z�*�هن ای  . �8

ری�ن ی�Zد��o� (�� ��ا *�Tا��� از (]��:

 ...  در ز*ن ی�یL(= ه »�50اد�«اّ���) ا0_

 	f*�) ن در� ه���K �	 در دورO�o% S ا��ی�ی�Zدی

 =)ن . ��dی��	 ا��) ��ردو*����� 	f�� زی� 0KXی

0� %�د . *	 �0 ���2د. ا��U ق�* 	�اo0م �	 *	 ��

�9ل ی^ (�ن �2	 dPی�S ای��2 را O��Q، ��ایs در 

� ی�Zدین ��اه) Qا� ز���* هP ���20 از دی��K�

ی� *	 ای  [�� O	 �X'اد�ن در وlیf*�) O	 . ��د�

ه *�دP اوا��� از دی���� . ^�� O�ی� *	 [� d�� و

 	* �Kا����' ��0U 	* ا[�اب 	ن *�د �ه��  ی�Zدی

�K0�* �ن ��4K
�O در دورO��8� S ه�
	 ه. 

 ���[�* �2�� . در ر���� ی�Zدین ا0_�o0ا

 �Kی��d��) ن در� ��اوا�� از ای]��و *�d5ای�) �	 [

ر ��اوان دار���U ،��o0ا vKو ��ه (�ه��tن ا*  . [

ر�� و ا*  �V�9ن و ��� ی-��Vن ا*  *9�f	 و ا*  

��ون %(...

 ...g] O��8� و����ن ای  ی�Zدین '���X2 در (���

� را �	 �ن، ��[� '�aی� ���8د�� %S�9 ز�����

%O�o ا��� در (�29	 ���-� *�د و * ای]ن ��ارا 

.���8د



]��X� �ری�ن، '��P	 جی�Zدین در د���o� ، . لU

]ا���

٣. Sی� '�د�T' در �� 	
 ن '�'ن و %�ا*���� ��V) ا��4ا�X' 	� (K8��� را�8

O0ا 	دا�� L-� دم�� . وارد ��دن �[�ان *	 ای  Q�P	 دور از �ifK اّ�

O0�2د��. ا� ��* d�� Z�U 	
�Qا . 	� Oد دا�ی� *	 ی* ی^ » �[��«اّ�

O��� 	)�� ^و ی N�8� . 	)�� و. و�Q ه� O��% ا�� در���� 	� O0ی^ �  ا

ا� (�ار دا��	 *�� و ه�ن �9ر �	 ���ا��) %�اP	 ���nا�Vی  0�9� ��d از 

�Z* �* ��]�O0�2د. ا� . . 	� O0ای  ا rg�)i�اد[ ��K) رو�  ) *	 �

� ���و� )U نن و ای�ا��ن در ز������ ���T' rی� '�د. ه] O]�P �8�

O0ب . *�د. اU 	� ��0� از رو��85Kا��Z� نو *�ا� ا�2ت اد[� �Mچ %�د�

lً��ا 	�0) ��* 	a���  ای 	ی�) و *�� �Z� ا�� 	�Tون د��  ���ی*	 ه

O0رو�  ��8 *�دن ����م و �-�2ح ا.

ن و ����ن«��ی��K. در زی� [�Kان .٤�'*	 ذ�� ��اه�� از » �]�L %�ا*

ن ��_�داز������ 	��ن [�'O0 �	 . ا*�ت %�ا*P  او در ای .اّ� ا��2


�Kی  �� 0V	 و *��ر [��-�� » زاه�ان«و » ����ن« �یZ[�را �	 �]

��� از ای  دا��	 ا�� را ی8� ا��� L�M ر��	 �	 ه�� �a�U 	 اO0 و '

O0د. ا��K� ن�U د� از و زاه�ان ��2د. اO0 و یZ-� 	�0�0م، د 	د�0.

ن ���� �Tری' .ی�M ،.ان ��د�K] ود��� ' d�� .�Kا��) و ��ی���� 	� 	����U

».-�ن » %�'� %�ا*Tری' .ی�M زاه�ا» ���8.«*�د و �Tری' .ی�M ن *�د و

»�a�� « «و	�2«و » ��ر0K�« . �8ن *�%� از ا*�ت �ه� ��[�M ~��

 	* .�Kزاه�ان«��ی� «)Z-� (ز����دد:*��Kی�. *

*�� *	 زاه� 0�Vس %�(	 �Mش دو رو�

.'��  ��0U و O0زرق دراز ا O0د 	�

.

�  ز ���a *	 %�ا*ت �	 %�د ا��دم

م ا��دP�� r�ایK) از روز ازل �

.

0%Oزاه� �� 	V�M رفاب ���� و [

O��
ر Qد�� 	ا�0�% 	� در ��'

.

د. ���� �	 در او ه�� ریی� ��2د*



O0*��Z از زه� ��و�� �	 در و� ری

.

زاه� *	 %�ا*ت *� راO0 ���س

0� �	 در ای  را. %�fهO0 ���س�'

� �* �*Uن �p �	 ز '�س او ��

ن ز '� در %�ا*	 �O0 ���سZKM

.


	 ه]�ر و 
	 ��Oه�	 � O0ر ا9NV ی p

O[K� 	
 �a�� 	
 O0ا i[] 	�% P 	ه� 

.

راز درون �Mد. ز ر��ان ���M Oس

م را-� �Vی  �ل ���O زاه� [�

 .�Kی��� r� ٢در� *�O ��ق، ا�oً ٨ *�O را *	 �ه�� �����د و از ای  ��ن، 

�K�ی� در ای  �	 ����ن و %�. ��wKر ��ی��K. را ����0Z[�ن �]�'ا*

2� *dرگ �	 از f) د�Pاز و �w� ف�� * .�Kی��� �Vو O��� �دا��	 ا�� �8

O0د. ��د. ا و زاه�ان *�د، *�ا� �Mر�v '� ��دن اد[� %�د ا5�0Z-� نU.

ن �'ن و زاه�ان از ی��8 و %�ا*���� 	
�Qا 	� O%ا��ا (�ای  را ه) �2ی� از (

Z[�ن و ����ن از ��0 دی�� �]�'ن زاه�ان و %�ا*�� ی� دا��	 ا��، اّ�


�ا �	 ا��f-� lً	 ا���ا�� ��ا���K �	 *� �0 . د[�ا� 
�Kا�� ��fح ��2د

��d�%�* ال�P 	* نU . ��Qن در�'. %�د را * %�ا*Q ه�� Z-� زاه�ان و e)در وا

ن را lیi ای  در���Q ����ا���	 ا���U �ب ا�2V	 . ����8د. ا�� و *	 [2ر'��

ن �Pا ��د�'ن ��O2 دارد . ��� را *ی� از %�ا*���o� و .�]او *�]�� *	 ا�

ن�'��2 �	 در ای  . (' *	 %�ا*f�� را �Tری� و ' ��ود� '�l�9 �g4* 	�

(���� �g4*  �K
ل �����aK و �  ��d ��د -�(.

 O�XP�� O4� در 	د ��[�� k]* �w� ف��١6ای  d�� .��� �)* O�* 

(�K� ^� . در ZK' 	� نKt�U� از Oا��� 	* Z�U از O�* »�» %�(	«و » ���

ن ��O2 دارد، �م *�د. ��. اO0» ����«و ���� 	* 	� �. و 0ی� [2را'

 �]�8~ اO0، ه��� از ا*�ت U O5��١١ن �	 Z�U O�XP�� 	� ه��� 

�Kه�� ��� .M �� *	 (�ل *��ر� از �K* 	� ��zوهن، �ی� دU r�Vن *



ن«b� دی� «  �* 	��� O0ا �d�
 ،���».-��� » %�ا*ت«و » %� dK9 و

 	� را *	 ا!Z�U ه� دو�»�a�� «ل . ه�ف �����دo-�0ن از اای  %�د �]

�85 ���  ���O؟ '

 در ا�2ت اo-�0ل ���8 ��� ه���K و �	 ZK' ت ��قo�P 	� (K8�� 	�ا!

 ����	 dVو�ً درO0 *�دن Uن ا��ی]	 ه* ��� 	� (K8��� ر و ��d ای  �	 ا�8

 �)U 	t�U از ��Z* �یZVg� (ا����� �*�%�ردهی� ��ی� دا��	 و ��

(K� 	�:���و� Uورد ارا


�ن �-V	 �Z2	 ���Tرد 	�  �* �Z� ����

��رد�L دراز *د Uن ���ان %�ش [M

.

 ���� O0a�r8� �4�� rX� لPد

��Z� 	� ز��* ��* .KM  ر��0 دی

�ر��L. %�م � �, ��M%

ن ��� را در 9� ای  .١Q�Kیب، %��w] r) دو��0اران و �0�� S�Kی���

�K8�� (��-' زی� 	د�0 �KM 	* ل0 �� �K
 : ���Qو. اّول '��m. ��ی�

ن ه�ن �[�ان و ادی2ن و . �	 ه��tن ��� یو. �Q *�د��Kای

�K������� . 	� �KیMن ارو0K� و. دوم ��ق�Q و *�ا� �Kی*�%�اهن �

�K�d��  ای   ��!�ع دا� 	* ن ��� و %�م را *	 � ���Tرا��T' . �Kی� ��U

ت . (و %�د�ن *	 [�) ��_�داز��g�g� (�� ���و� %��ت %�م *	 [)U

O0ا��ش ��د. ا�� ���Qو. .) و ه0�K	 و ��aم و ا%��اع '-�ی) را *	 �

0ن ه�8K� ق�� * 	� �Kن ه���U �0م 	* .���Z� و 	ر�� و دا���

�K��8�� .د� ای  '�د�*رم �����Z. ��ی�Q Nو. دوم و �0م را . �Z
�Qو. 

ر�� و %�د �[��� و . ���Tر�����Q ن�Qو. d�� (aKM *	 درد '��m. ��ی�

0ز� ��ار�� 	��) dP ا� 	ی��0 .

 ��5 از دوO0 داران ��� در 9� (�ون Z������ 	� O0ا N�'�'  ی�*

� ���و� *	 �KM د�0	 '-��) ��]����)U s0�' د���.

� ���و�.٢)U . �ر و ��دو0f] م و و %��l�� و ��X0 و ��� 	� ��

ن را از �U ری� و�T�� �0�' ن�U ��Qز�� �Qد�Z�* �* و ���K�� و. �0ارا ی

 �	 از *�ا��ی]� �hب ��  ���ه��؟ Uی� 	* 	
ی]ن P 	* ،ی������ �

	* O2�� دن�� �M ��8 *�ا�� ه�� و از و(�ع Uن ���ا���، UیQU � eا��P 

د ��. ه) ��د. ای�؟aای ©%



� ���و�)U . و 0ل از ��رش ��ب �� On� Nی�) O�mQ از �X*

 را *�ا� '�Tی� � ��0د. ا��، ا��وز �l�� و ��ن ��*�h 	� [�Kان ای  اد[

ن %�د ���K�2) �	 ای  ��Q	 ��2د.�[
 	*O0و .  ا ��ه���� �V��M

� ای  
�K  را از ��هvK ��ق و K���0��اهی� ����U و ��ر�Vس ��

.��� N-] �Z�Kی� ��هe�P ��د�� و در (�9� ���Kو ��د�� و *	 ! 0

�K�%و�� �م '�Tی� ��ی) �	 . %�د�ن و *	 %�د�ن ���Kن هU �

»��KX� ��Kg� « ا���) وmQ ر�K� 	* را»�Qی�ن را » ����Z2�از ���) (

م '�Tی� ��ی) �	 ��p اi4V '�2یd را ا��i . ��0دی)�Kن هU �

 (�VX' ا���) و�KM»�0 دی�� 	�50 * «(��%��U را.

 را �	 �l�� و ��ن ��U 	� (ن %�د دی�ی�[
0ل *	  On�  از ای �X*

�8	 *�ا� %�د�ن ر*�د��* ،م . *�ا� �� 	* ZK' را �l�� 	� نKt�U

�K0» و��ر«K[�� !  ای 	�[
و ز*ن �ر0� را ����qز�� ' از �0

����Q .�Z* ت�� �Z*U .  *�ا� �ZK' 	� ،�� �K�* L�M فo% �* و

�KK8�� ن دورم (�ا � را از ای]�' * 	8�* ،�KK8��� ن[b��2'.

� ���و�.٣)U . 	� ای� 	د. %�اران «��������ان *ور ��د �	 ��د در�� *

�� و دی��ان را %�رد. ا��ای�ان ��� ����ان �2��� و در » .یN ای  ��Xه

 oً�ن، ا�dار %�د �0Uد. *�Tا*�� �	 ا��وز ��د در�� *د. %�اران �ر0� ز*

 ��ن را ا��-�U 
�ن �� �* 	
�K0 و K[��� را �l�� و ���

������� �KT[و ری .�T�� 	* ر�� و�[��.

�� ���و�.)U .�%  ی�-�K� �� vو. '-��) ��دی� و ا��Q �KM 	* د را

ن روا دا�����U �* را �db� O�0 و ��Z�� . �)� ن را ی�U �Z*ا�P

رج دا�����% vKه�� 	دو��Q از ���اد ��دی� و ی) ��Q �0یM ر . ارزش�

 ر0��ی� �	 ������a�U 	* د را «: را�% � ا��0ار � یZ��Vن در *�ا*� دKای

K�d�� ن��K[� 	* د� از %�دZ��* و ���M ی�K و ی�K�� �� و *� �Mوای

 	� ��	 ��_�داز�� و *�%�Kه�� �� ز�O و *�KT0 	* .ن داد[�

ن O�0  T0 و *� ��db را *	 ��ن K
 �Kده �T0M ^ی �Kاه�T��

 ����% dP .ر
ن ����زد و [�Qرt�* 	* LVدم دU 	� ور��q��

�K�2���. «

� ا�0Z��Vدر *�ا*� د  � � ا��0ار Uوردی)) *	 ز[) %�د'ن(�ار ���. دlی

 (�5��  �»�Kای  �9ر ����ی 	ن ه��
 O0ب ا�% ���. « (�5��  �

ی�ن دوL�0 ���ار��«Mن ارو�
 O0ب ا�% ���. « Oز� ��KT0  �

 و ا�� �� روا ��ا��)�� �* 	��Kه�� ��� روا . (و *� �* �� �K
ه�

ر� �0) دا�������� .�%l� و *Qرt�* �* 	� �8دم� 	�O و *� �db ارا

�، . �  '��0 %�ری� و دل �0ز� ��ی����dVا N��  از ���8*ت د��� �
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