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	ار ��ز��ن ������ر� را� ��د�، ��� ز��� ��د ر���ن ه����، � �و ! � ه��ت " ����"از ا�
 ��.٧,����� �+ب ��د� ا�'ان در ��*#�& )( از )�'وز& ا��%ب �#�/ �� '01�3 .  را �

او*� در <�ر��1�� در =>; و�� )��6:1 .  /3 او ��+ 9#'� در 7�8 /0��� ا�5/6'ا�4،
او*� در �#�A'ت و دور از . /�0ر ا@'�? و دو�� در =>; �8��� ا�'ان، در <>+ار �8وران

� ز��<� را ��رود <�6 و دو�� در ز��ان �A#�ر& ا�%�� � 3���Aا��'د& /��B و در #��
3CD�  .ز�' 

3��E Iرش /���
�'، �8د <���& و�6G ا���30 و دا�? ر���ن ه���� و �F<5 ��� ه���� �' �
. �� �8ا��� و �8د = �وت �� /��. او �' ��ر�J ا�'ان، ��ر/5�5. و اد���ت /�0ر��ن ا�6

��Dر ��ز& و�6G دا�? ه����، �8�K 'L' و وز�� او را در I '� و�%! ،��� �در!�� ��ل، ا�
� اد�� ��0ن �� ��� � 3� �
�رش �8د ��د، 9�ن /3 . ده�)'دا18� ����او، ���31 ا�� �L' و 

در ���Pت، ���ه�& ����� و ��5�'ه�& ����� ��+، <�� از �9ر�9ب �O ا�� ��ع ����1ره� 
3 �3 9O �8ش Qو ����A TQ� �U ا�1Kد� �+ب ��د� ا�'ان در ا�� !'3S �8رج ��� و )

� �' از ���� ه�& T08 ا�� دو<��
� <�. Iه O�8�K 'L' و اد�� �8د �� زد�'��� �5��ر 

�رش ����� ��د� . 6�از �A>3 در <+ارش �8ا�
��3 ا& /3 از ز��<� 58'و <>�8'5 ��

6��
O ��+ا�� �� Iب د��� ��  .و �� درد���3 ا& /3 �3 ��د دو�6 د�'�3 اش د/1' ه�
���� ���ز& �3 ا�� ���� 3��Qد، 9'ا /3 در ه��ن 9� F8 اول، �8ا���، �8د د �� �ر7 �� /

9� F8 را �3 ر�.  �/�ام ���5�� رو�'و�6، ا��، از I��C /3 �� را ه. د*� ا�6 )'�8ن، ا�
.�1�  .��د ��د ��

  
  

 T�1D*در د�� �LW�  
 3��E  ، اX' ���وش /5'ا�4 �رش ��������

  
  

��!'ان �+رگ در !�� ��ل �'�'�� ��ر�8ن ز���3 ا�� . �� Z=�1� �5ن��� J3 ��ر�/ �C�I
 ،�������ر�J، روا�6 ا��5ن در درون @6G�Q ا�6، �G' ا�� ��' و . ��!'ان I]�ز �� /

�G' و ��ر�J /3 از دو ��\B���� 3 . �>�7 ��ر�J در درون ا��5ن ا�6 T�1D*ا�6 د�� ��9
�
' را �%=�ت �� /��D� �5ن�د ا�Aو در و �1Kرا� �� ا.  
�ن !��` و 39 ��ر�8 �#1' از ��K_ �� از روح دوران �8د ![�ر� a�I <� را��68 و ز��

�� از c'ا6K ��' /'د؟ ��K_ ه. 9#'� ا��5ن /I �5ن  $�د�ر ا���و ه. 9#'� ه�& )' 
��� «از �T �� در و�Aد .  ز���3 �8د را �� �%]6 ��'و��& �[��' /'د �&%
;51W� « ن ر��/�ر«و��K�S « و»�D��� زد��، » Pف S%ح«/3 » زاه�ان !�Qس 8. 

�J<� �4 » ]�ر اهB روز<�ر«و » �ر��را��1 /«��0�I /3 «را رو& دا�'� ر�:6 و در رو
�، �\�*6 و !F�W� hQ  �� ر�. �8د را 6QX /'د، و از د�
' �� در » در 8'=3 ��*�سDKا
!>�G� 3[; و » 8'ا���� <'&«و �#��I « 3زاد از ه' 39 ر�G� O>` )	�'د«ه�iت =>�ر& 

���رش و  3 )'��1، �3��5K3 و اKاز 8'ا'K '� ��ر��I ر���S 3 ا& د�6 زد و�ا��ن ر�:�Q
و » @���ت«او در . دور� �8د ��0ن داد» ا��5ن ��ا/L'«ه�3 ا�� �Sر�T ه�، از 



 

»���W�\�در�6 » «ر�+� �8اران«/3 �>���ت =I &'0ن را /�'�I�+ و و!�ظ ا*%5@�� و » 
�!�� «� 3� �O �� )'وا& �A ،�1K�� �� د�*I 3 در ار��اد& �8ن='[ �� �و » ��!��ن«
�� ا& ��G*� داد، / 3�F�K 3 روز، / « 3���W'��ن«/ �'�8 &��'C� ��5 و<K k\� 3� را

  . روز<�ر را �:. زد
��CGن �Aدو�� ��K_ �� ا�� �8اص، در =\; د�
' ��داه�، !0` ه�، ����ت و Iرزو ه�& 


��3 ا�6، زوال ��ر�J ��ر���3 �8رد� ا& 15/�8' ��� ا��5ن K'ز�3 ا& /3 در �8�3 �� ?��8
را /3 در ��ل �:��' و ا�W\�ط ��@� ��د و ا��5ن ا��' در ا�� ��ر�J و *#��� در ز�' Iوار 

� ��ن �oA 'G'اK��& ا��5ن ![' �� و @�ل و !'ض �Aن و �#�ن ا�� . Iن را �QG�' /'د���
  .ا��5ن را در �'�' �8د ��Cر& /'د


�G'& در ر� ��9 &�G� د�A31، در وK�� 3 =�ام�'C� از �( و *�_ و ����/ ��» ������
�#' �pKدا*� ا�'ان T� B��/ « و در @'ح ��د� و �/ �� �K'G� 3 را�در ��� ه�& ���

& !Q�� زا/��� �8د ����� �	ه�Q و ��ه�6 =�رت ه�& �q �'د�� »��ش و <'�3«!�����3 
� » ذم ا��1A!� زور ��ان«k را �3 �5:'� �� <�'د و �� /�0��ن ه+ل �� �\�'� &�A

�/ �� 3  .وا=G�6 ه�& 3G��A را �'ه
 ،65�� J3 ��ر���> T� روا�6 <' ��د�، و دور� <'د& در F�K ،6�'� ��G'& �� ا�
�& ا�6 /3 �3 ��+ان در7 ��ن و A	ب ��ن، �3 ��'و& ��د& ��Qل �� ��د و G� و��'��

��I �� 3 /�ر� Jر��� '��o� در .h��� .��8? او ه h��� '
�� و�Kدار ��ر�J و ه. و�'ا�/ 
? دو ��ر� Iن، او ���3 ��زدود�� �'KI و ه. در �/ �� 6/'� Jر��� ��ا�6، ه. در و�'ا
��رد . ا��5ن، �4�G'، و ر�t ه�& او در رو& ز��� ا�6 و �� ��ا�� �%7 ا���W1ق او ه. ��

�G' رود/� /3 ز�'  �� �� ���Z �'�� و /���� ز���3 �8د )�& ا�� ]�ل �� ! >3 در ��#
��� دا��، ا�� «!�ا*6 ����د ��� را ا�3X�o1 �� /'د و �����ا�I 3ن را از �8او�� <�را�� /3 

��G'ه�& » �� ��ا� '1Kد و �� د��.  ادا�3 �� ����)��وش ���ا���� @>I ،��Q]�ز �� 
8'�� وارث ا�� �%*3 ر�t و ده60 و �Uد� ا�I �� ،6ن /3 از هI �4ه��1& /5'ا ��ادا+�

��- و �3 �3 !'ض ���3 ه�& �8د–�8د �� ;�]� ��  . F�K 3� ا�6، ا�� Jر��� '!��او 
��!' Iن ��ر�:� /3 ���� رو& ده� 3D<� ،6ر�:� /3 رو& داد� ا���.  

  
O <�31 ��د�<�  :ه
�A Bان در ���3 ا& �3 

3 ���� ����، از �15«��
� و /�ه>� I�#��� /3 ا��01ر ا���30 ه��� �' ا�� )��3 /3 ه' 9 +�9
  ».�� �8اه� ه�3 9�+ را ه��ن <��3 /3 هy� 65	�'��، �� /�ه�

  
ا�� ا�6 ��'و�� /3 در �%=� وا=I �� 6�Gرزو، در �%=� ��ر�I Jن <��3 /3 ه65 و Iن <��3 

�68 ز�' و �. و دم و ��زدم ��ر��A�� Jد �� . /3 ���� ����، Iزاد �� ��د���*�د�  '� 'ه
���ا�� �3 ا��0  .�Q�1ل ��ر�I Jر���� �'ود و �8د در �A& ��'و�� از ��'وه�& ا�� Iر��ن �

� Iر��ن و ��ر�:� دارد�  .�'ا��� Iرش رو �9 3
  

1� ��Iن ا�6، ��!' ��دن د��ار ا�6�> 'G�� �3 ه��ن ا��از� /3 � �/5'ا�� . در �'ز��
� �'ز��� ا�6���!' ����<�ر 9 .،6� ا�� در I��C /3 )�& �� ��ان �G' او را دو�6 ��ا

 3/ �C�I ،6�0ف در ���ن ا�D� 'ه3 د�'� ��، در ا�#�� �و=�ف �' c'ا�Z ا�� �'دم و ا�
 ���� �� <���، ��� ��ان از �G' او �� » ز����Q«روا�0:� �� �<� '�\'ح ا�6 و ه
  .���ز ����

  .�� ه/ ���.� ����#
» ���ز«و » دو), دا+�*«
  

 T�+D� ���� '!��  : �� <���او/�1و��)�ز 



 

� و�Aد ا��5ن ا�6«��G' ه��aن �X'� ه�'اه� و �'�8رد ���3 ه�& ��ر�T و رو«  
  

 �'�X ،���� ��� ا�6 و )�? از Iن /9 3�ا�� ����6 ا�� ا�6 /3 �G' در !�� ��ل /9 3
� �o+ل . ه�'اه� و �'�8رد ا��5ن و ��ر�J ا�6�'� ����G' ��1 در ] ����� '] –و !

�( �  . ��� �#�31 ا�6در د��*T�� T ا�
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