
»یک ساعت در خواب و بیداری« توضیحی بر کتاب   
 

 عهد -مکاشفه"از کتاب  ۱۴الی  ۱۱و آیات  ۲۰تالش مستمر می باشد بر پایه بابتحقیق وسال  یک ساعت در خواب وبیداری که حاصل شش
.بنیان گذاشته شده است "جدید  

 
گان را دیدم که از بزرگ و کوچک  سپس مرد. وی گریختندبرآن کسی نشسته بود که زمین و آسمان از . آنگاه تخت بزرگ سفیدی دیدم«

را که در خود   مردگانی٬زمین و قبرهاو بنابراین دریا .گان طبق آن محاکمه شدند مرددفترها باز شد و. برخاسته دربرابر خدا ایستاده اند
  ».داشتند تحویل دادند تا مطابق اعمالشان محاکمه شوند

  
و در ( در مرکز نقاشی افالطون .ساخته و پرداخته شده استکار رافائل در واتیکان  "مدرسه آتن"نقاشی  با الهامی از صحنٔه کلی داستان
گهای آن عینأ از آیه های در این نوشته که هشتاد درصد دیالو .قرار دارند) یلپیشکارجبرئو در کتاب ما (و ارسطو ) کتاب ما خداقلی خان

  . هستیم در جهان الهی و مادی چهره های مختلفی از مشهور ترین شخصیتهای شناخته شده  و بازپرسی ما شاهد محاکمه می باشدقران 
  

به بالینش آمد و  جبرئیلخداقلیخان در بهار خواب قصرش روی صندلی راحتی لمداده بود و تازه چشمانش کمی گرم شده بود که پیشکار
  .عالمیان همگی برانگیخته و در صحرای محشر حاضرندپروردگارا، لطفأ بلند شوید و تشریف بیاورید که  :به آرامی گفت

  
 دستور داد فرشتگانخداقلی خان با بی میلی و تنبلی، و کم و بیش پشیمان و بی حوصله از قرار و مداری که برای امروز گذاشته بود، به 

  .را به صف کنند که باید بازپرسی شوندبروند و رعیت هائی 
  

  بارالها آیا برای امروز کتابهایتان را یک بار دوره کرده اید؟: پیشکارجبرئیل به احتیاط پرسید
  

  مگر قرار است که امروز من جوابگو باشم؟: و با اخم پرسید چهره درهم کشید خداقلی خان
  

  ...قربان، دنیا را چه دیدید: پیشکارجبرئیل به آرامی گفت
 

تالش ها کردند تا چهرٔه واقعی دین و اثرات مخرب آنرا بر روان  ...صادق هدایت وفتحعلی آخوندزاده، احمدکسروی، علی دشتی، میرزا 
 لو فعا زمبار پژوهشگر دینی، شریعتیعلی دکتر در مقابل لیو ؛ر کنندرا آشکا نیست جامعه درانسان که حاصلش چیزی جزعقب ماندگی 

   :فرمایددرحسینٔه ارشاد در آغاز قرن بیستم خطاب به دانشجویان می  شدریکی از سخنرانیهای مذهبی
  

من، برای آینده این نهضت فکری، برای بیداری مردم و احیای روح حقیقی اسالم و برانگیختن روح معترض و عدالتخواه شیعه علوی و «
  »ام رستگاری جامعه، به طالب بیشتر از شما امید بسته

  
می روحانیت به خیانت روشنفکران به مملکت سخن ایشان به دفاع از  .این رو برای احیای مذهب وسنت درجامعه به فعالیت می پردازدواز

ایشان طالب نویسندٔه روشنفکری است که مبارزش به مانند گل  .ه در میقات خود را چون خسی ببیندگوید و طالب روشنفکری است ک
 -جا افتاده مذهبیبه مثابه یک حکم برایش خیانت به همسر و تجاوز به دختری که حتی نامزد هم دارد؛ و  )رمان کلیدر( محمد باشد

  .فرهنگی باشد
  

مورد ن جمال آناکه هر چند  ،دیگرى به جاى او برگزینی زنتوانی  نمیسوگند به حرمتت که من به او گفتم  :خداقلی خان با تحکم ادامه داد
  !...ملك تو درآیدتمگر آنچه که بصورت کنیز در  !توجه تو واقع شود

  
نادیده ! ذات آنهاستکه  را سعی نکنید تمایالت مردان منکران، ای: خان را قطع کرد و گفت خواهرمحصنٔه محجبه ناراضی تر حرف خداقلی

  ...شودمی اشباع یا دائم و یا موقت ! زیرا که غریزًه آنها تنها از طریق ازدواج. بگیرید
  

ما باید راهنمایی ! نیازمند زن نیست فمینیست ها، مرد که فقط برای تولید،: خواهرکماندو لبخندی به خداقلی خان زد و رو به مادام گفت
  ...های خداقلی خان را بپذیریم



  
هیچ زنی حاضر نیست بصورت شیء بازیچه رفتارهای . را دارندبرای روابط جنسی  ه ایتمایالت ویژزنان  ندرتأ! ُنو، ُنو: مادام ادامه داد

  ...مردانه است به برآوردن این نیاز موظف ،ه موقتو چدائم قالب همسر چه در! زنولی گویا درمیان شما، . جنسی مرد قرارگیرد
  

آیا این نوع تفسیر با دیالکتیک . آید ای شرایط ایجاد جامعه نوین به وجود می در دل هر جامعه که سؤالبه این شریعتی در پاسخ دکتر
  :می گوید. مارکسیستی تطابق دارد سنتز تزو آنتی و تز مارکس و در واقع، با

  
 ۴۰و ۳۹ کند و آیه آهنگ بسیار کلی بستر تاریخ را بیان می) تز و سنتز تز، آنتی(کند و به نظر من، سه پایه دیالکتیک  ق میکامال با آن تطبی

که بر توحید استوار است، در حقیقت انسان،  اسالم با توجه به این.موتور تکامل جامعه بشری است تنازع بقا مبین این است که سوره حج
و این جنگ دیالکتیکی است که انسان را به خدا صعود ) لجن، روح(کند که انسان جمع ضدین است  بیان می دیالکتیک را به روشنی

  .دهد می
  
  .سازد، بدون مذهب ممکن نیست طبقه می ای بی که جامعه سوسیالیسم راستین: می گوید او
  

  !ی پنداریدکه شما م! نه چنین نیست:.. رعیت فیلسوف با تأکید رو به خداقلی خان ادامه داد
 مشروعیتهای نظام اجتماعی ضربٔه سهمگینی خوردند؛ی و دیدگاههای مذهببود که داری  پیدایش سرمایهم و به دلیل افول فئودالیستنها 

  .ارائه دهید واقعیت هارا از تصور دروغینی  بار دیگر !مذهبی نو ایدئولوژى خواستید که با! پس شما هم به دلیل منافع خود
  

ضد مالکیت  رب !پسر من مگر خداداد خان !؛ نه چنین نیست که شما می پنداریدمهستآگاهتر که کرده امبه آنچه  نم: فتخداقلی خان گ
  زناشویی و دولت پیکارنکرده است؟ خصوصی و

  نادیده گرفته شود؟باید سوسیالیستی چنین شخصیت آیا 
  

اما در  .اسالم هم ابعاد اجتماعی دارداو هستند بفهماند که  به مارکسیست های زمانش که از اولین مخالفان می خواهددکترشریعتی 
قابل توجهی از جوانان که گرایش مارکسیستی داشتند، به اسالم روی  جبهه ای در برابر مارکسیست ها بود که سبب شد گروه اوحقیقت 
  .آورند

  
  :خداقلی خان بی احترامی رعیت فیلسوف را نادیده گرفت و متکبرانه گفت... 
  ...شوند میمن رعیت ها گروه گروه وارد دین  ی دانم که شما چپی ها وقتی دیدید کهمن م

...  
اذیت و  راآزادیخواه کسانی که مردان و زنان در ضمن این چپ و راست بودن را هم شما راه انداختید؛ و به ...رعیت فیلسوف چنین ادامه داد

 را شماهرگز من  !دیده د انجام یخواه آنچه را میمال شما بدست راستتان است و و اعدام می کردند، فرمودید که نامًه اع آزار و شکنجه
  ...نخواهم داد مورد خشم قرار

  
آنان باید بدانند که امروز . بدست چپ دارندجرمشان  ٔهبه نشان و وای بر کسانی که نامه اعمالشان را: پیشکارجبرئیل به تأید اضافه کرد

  .فراهم استعذاب دوزخ و آتش سوزان برایشان 
  

  مرات -با تشکر ن



  

 

 

 

 

  
  



  ��د��
 

ت �ط
ق �دا ����� ��ذا��� �ده �����ن و ا��س دن �ر �� 
ا�واع  ا�ت و در �ر�ت د�  �� او ���� ز�ن و ز��ن و


و"�ت و ا���ن ا�ت��!  
  

ان .  و ا���ن را ��وی �دا �  دا�د "رآن �ر ����
  %$�ن
 �����ن ��وی او در .ر,ت ،ا���ن ا�ت ,� از راه �+ور و *
م

ت و ، �ود را �� آ�ر ر���د ت و روزى /� .ر/تا����. 
12��2روز (  َوم *ظم �دا را *�4 ���ھده �واھد ��ود و در 

 ا�ت ,� ا���ن در) روز �:"�ت(، َوم ا��;:ق )���ر �زرگ
   .�را�ر *ظ�ت �دا ا���:ل �ود را �/
1 از د�ت �واھد داد

� روح و �:?�� �� روزی ,(َوم �وم ا�روح و ا��:?�� <=�، 
 ھ� ,��ر  روزی ,� �رده(، َوم ُ�ْ�
  ا��را?ِر)ا���د <ف � 

  !روز ر����ز! ، َوم ا��+ث)�ود رود و ا�رار �Fش �  � 
  

در ��ن /�ب آ����1، "رآن ��$� /���1 ا�ت /� از روز 
ز ��رھ� و �� �=<ل ��ن را�دهر����»  �Jھ���2  ,� آن .�د

�د ,و��$�ش �  ا�Fد و %$�م �رای �زرگ رخ دھد ا���ن �� 
�ن ,رده و ز�د�  د�� را ��دم Lردد ,� ط���ده ای آ���ر �  �

  »دا��� ,� ��
�4 دوزخ %��2ه او�ت
ا�� *
��ى �� ا�/� در �ورات ���1 از ان روز �� ��ن ���ده، 

$ود در ,���$�  ,� �� *�وان �رح و �=�ر �ر �ورات �����2 
  . �$�ت و %$�م �� �=<ل ��ن �=�� ا�دا�د از �+�د و 

 �در ا�=�ر ��%���2 ذ,ری از ر����ز  «,� آ��ن ان �ظر
را �� �دت رد ,رده و در �
�وت �=�� ا�د » �رد��ن ���ده ا�ت

�,N"���  از �ورات ��ت ,� �� ا*���د ر����ز �رد��ن   ھ
د�Oت ���د و �� <:.ت �دارم ,� آن را �دن �+�� �=�ر 

م�,.  
�ن، �/رر از .�� 1�و�  در ا�%ل ھ�ی �و%ود و /���$�ى د
�$�ت و دوزخ و �رزخ ��ن �� ��ن آ�ده ا�ت و در �وارد 

ف �� �و<ف %$�م، "��ت و "�م �ردم از "�رھ� �ردا��� ���

  .ا�ت
 �داو�د �راى �ؤ��ن  «درا�%ل ��1، �و"�، و و.�� آ�ده ا�ت

ان  دا��� ا�ت و �رای ���ھ��ر.�ت %�ود در �$�ت را ��رر
  »*ذاب ا�دی %$�م را

  



�س ا*���د �� روز ر����ز در اد�ن از اھ�ت وژه ای 
,� ا�راز %��ب �دا .���1 در /�ر و %زا  �ر�وردار ا�ت، Rرا

و ��دا�1 در �ش ����د، د*وت د�1 /� ھ���� "�ول �%�و*� 
  .ا�تFر���$� و اوا�ر او�ت، /��رن اJرى در �ر ��واھد د

,���  ,� �ردار ان �و�� ���ع ھ���د "���$�1 را Fرا و ا�� 
ر�د /� �� آ��ن ز�ن ��1 �1�! ر���د و�  �=F Sراوان دارد 

از  �روھ  از آ��ن، �=��ر��ن �� ا*���د��ن ھ��ھ�T ا�ت و
ر�� ھ�ی ���?ل آ��ھ�د و�  آ�$� را ,��U وارو�� %
وه �  

  !دھ�د
 آ��ھ1، �رد�1 را /� ا�ر �� *دا�ت �روھ1 از آ��ن، �� *
م و

و �� دادن "رض ا�.��� �� د2ران ر����د  /��د �� "�ل �1 �1
ر�دان ���ه و �%�وز�ز در �  ! از آ��ن ,�� �  

�روھ  از آ��ن، ��Rن د���ن آ�$� را �Lرور ����� ,� 
  !دار�د ز��/�رى �ود را از �ردم ��$�ن ��1

دھ�د  ��ت و �� آ��R ا�%�م �1ا�$� /���1 ھ���د /� �دا �� آ�$
ا�����ن Rون Rرا ,� او ,���  را دو�ت دارد ,� ! ا.�ط� دارد
  !�ددر راه او �/�ر /� ���د و  ���1 آھ�ن

  
�رن اFراد ,���  ھ���د ,� *�ل ��+ض در ��ن ا./�م  �د��تو

و "وا�ن ا�$1 را ا�%�م �دھ�د، و � �+�رض �  �و�د، و � از 
زی %ز ر�وا  در  و!ز��د� آن دورى �1R ،ن�� ان ��ض �

ان %$�ن ��واھد �ود و �R ز�ت و �����د ا�ت آ��R �ود را 
  !�� آن Fرو���د

  
  در روز �و*ود ھ�� ا�ور /�ره از آن �دا�تدر�ت ا�ت ,� 

ھ�  ,� در د�� "درت ��
م دا��� ا�د �$ر زده �   �ر ز��نو 
.روف ا�=�� و �� ز��ن  �� و�  در ان �و���ر ,� ����4 �ود

م ,� ا�روز، ، ��ده و آ��ن �و��� �ده ا�ت�روز �ره �  �
  !�دن دد��ن �ز ھ�ت

�ردد و <ورت *�1 �� �ود  Rرا ,� .��ت در ا�%� آ�/�ر �1
رد �1�Rرا ,� ا����دھ�، ����4 �ر �و.� ھ� و ,��� ھ� و ,�ب ! 

  . �Jت �ده و �.=وظ ا�ت
د�1 ا�رRا��:F  در ��ش ھ�  از ان �و���ر و � ھر�و�� �

W و �=�ر در�ت �� Xد، �رای �ود و � در آ�$� �� ,رد�F�
.�ت « Xزم ا��وO «د .�را%+� Fر��

�� ا%�زه و ���ر از ����  ��ت ھ� و وب ��ت ھ�ی ا��=�ده 
 .�ده

 ٢٠١١  �رآت–ن 



٣  
� ��*ت در �واب و �داری  

  

  �زر�  ا�R ��رق و  �� ھر�و، �ت و�دا"
  ��ن ���� �

 . آ�%��ت ا�:ک اورو /�دL� �Rرب ,� 


�� در ھ=ت آ���ن ! �� ��$� ���م ز�ن ھ�ی ز�ن ��ل او�ت�
 .ھم ھ=��د ھزار �� ���ره دارد

و�  �2و�د او "�در �� ھر ! .��ت ا�ر را ھN ,س ��  دا�د
و ان ھ�� دارا?  و ��ل و ���ت را در �ش ! ,�ری �  ���د

 و � ��و�  در�ش دوران �رای �ودش د�ت و �� ,رده روز
 !ا�ت

از آ�%�?  ھم ,� �� ھN ا.دا����  ا*���د و اط���ن �دا��� 
ز و ھ�� ,س ���وک �وده، �� ��$� R در,� �� ھ����و ا
.�Xر ��ده �� ,�  �ر� �ود ,� Oا"ل ��ری از �رده اش 

��=� �نراى  آن /س /� �:�ردا��� �ود، �
�� �� _رور ھم 
/دھد ���ه �زر�1 �ر�/ب �ده و در ��راھ1 دورى ر  "را �ر

!  و �  ھ���  R!���2را ,� �ن �  ��ز از �ر�! ا��Fده ا�ت
  !و ا.د و وا.د ھ��م

ا���� �ر واWX ا�ت ,� �دا"
  ��ن ا�واع و ا"��م ����ر و 
����ر در ا���ر دارد ,� ��?و�ت �+X  از,�رھ� را �� *$ده 

�� ا�ت و �رای ا��� ���دا روزی روز��ری �ودش آ�$� �ذا�
�%�ور �ود ,� �� ر*ت ھ�ش ����م �ر و ,�ر �دا ,�د، �ر 
�ر آ�$� ��ت �ذا��� و از �����ن ���ن ھ�?  را ا����ب ,رده 
و آ��ن را دور از �Rم ھ�� �ر�ر,وھ  د*وت ,رده و Fر�وده 

  !د��Lم �رھ�ی ����ب �ن ھ�� ��� !در�ت ���ود: ا�ت
 �����م، �رای ا� ���و �وظ=د د��ورھ�?  را ,� �� ��� د
 �د و ��د��ن �رود اول روی � ��� �و�ت � ��2  ��و
�دا�ت ,رده، ��س �رود و  �R���, �د، �+د در �, �.
�رای ر*ت ھ�ی �ن ��وا�د و �� آ�$� درس .��ت 

��وزا�د�!  
 �����ن ازطرق ��ر*ت ھ�، <�.ب و ���� و اراى و �2و?د 

ه ا�ت ,� از ��ر�  �%�ت �دا �ورى �� �وى ��� ��زل /رد
د و ��ک از ���ھ�ن، �� راه را�ت ,� ��$� ھ��ن راه او�ت �,

  !ھدات �ود
 
 ��ن �� ��Lم آورا�ش �ز Oزم ا�ت ��� ھم �دا�د ,� �دا"

او از  �ًو,د �ر��F ,� �رای ا%رای اوا�ر���ن ا���ر��م داده و
 ا�رو و ا�رXرورت ا%�ب ,رد و! N ,�ری رو�ردا�  ����دھ

 ��ص ,م Fر���  را �� �.�ظ �وارد ا����J?  و �و"+ت ھ�ی



۴ 

 �آورد�د و �Rدان و"�  ھم �دا���د ,� �دو�د و �رو�د �ر 
,وھ  ,� �� او �ور و ��ور�  ,��د، �<
.ت د�� و آ�رت 

��و%ب .=ظ زرا �ور� !  ��ن �2و�د١ان ا�ت ,� �� �ور
و %واز ان ��� ر.�ت ا�$  را ! ر*ت از �ر �د,�ران ا�ت

  .ھم _ر����م <�در ,رده ,� د����ن ,��U ��ز ���د
� ؟!�ور

�+�  ���ن ھ� ھ��2م �و*ظ� ,ردن در �=�ن .��ت ا�ر : �ور
� ,�  <ر�F %و  ,��د! ���<ود �ود را طوری ��ن  

  .�ود .��ش وارو�� ��Rره,��د ,� ر*ت 
آ� �  دا�د Rرا ان �Fوا در ��ن ���ن ھ� و ��R ���ن ھ� ,� 

  در ��$�ن ,ردن .��ت دار�د ���ر ��$ور ا�ت؟Oد طو  
  ؟!��

�رای ا��� �ور� �� �+�� و �<داق دروغ ��ت و �و�دًه آن 
زرا ,� �دا"
  ��ن از ! %زو درو_2و�ن .��ب ��  �ود

د و آ�را ,�
  �دش �
د ��ر ���ھ�ن ��رده ا�ت و دروغ �
اى �ر  وو! درو_2و د��ن �ن ا�ت: ��رھ� و ��رھ� Fر�وده
درو_ش دا�ن �ودش را �واھد ی ,� ھر درو_2وى ���ھ/�ر

 �دون *ذر�و%$1 درو_1 �$�را�ت �دا�د ,� ا�ر ,� . �رFت
�وى ، �
�� Fر���د�  �+�ت  او ھ=��د Fر��� �ر، �� ��$� �2ود

د�د�ش �رون  ��دى ازfر�د و ھم �  �� �� *رش و  
  ./��د �   او را �+ن از ا�����م ان �و.��:ن *رش

 �دان دروغ ھ=��د ز�� در ���� �ود �دا"
  ��ن ھم ��<4
,� !  ���د�  /� /��رن آن ز�� �� ��در!/�د��ش �Jت �*�ا

  .وای �� روز��ن
���ن ھ� ��د ھ��� ,� �و%� دا��� ���د �ط=4 ان را ھم 


  ����ده و�$ر��ن ا�ت�4,د�  
!  ,��د ,� �دا"
  ��ن �
  �و�دن,� از آ���ن آ�  Fرو �رزد ,� ھم! �� Fر��ن او�ت

ر*ت ���د و ھم ز�ن ھ���ن، +�  ز�ن ھ�ی �ود ا��ن 
راب �و�د�.  

  .,� Fراوا�  .�<ل �ود! �  رو��د دو %=تھ�   �وهھ��ً از
 ر*ت ھ��� �������  ���ررا در� او�ت ,� �� "درت �ود 

  !دا��� ���د��زه ��ھ  �و�ت 
 T�R ز�د و "
  ��ن ھ�12 �� ر���ن �دا�س ای ر*ت ھ�

.:ل و  ز�ن ا�ت دری روز�+�ت و از آ��R  و �را/�ده ��ود
د �����زار او ���د �/رو��/زه ��ورد و �.  

  در ��_$�، ,��ر �$رھ�، ھ�%وار �� ھ��را�  ��ک و ��,زه و
د ,� او ��� را ����� دا���� وFرز�,  �  �دا�  <��W ز�د



۵  
  .ه ا�تا%�د /ردو �رادری ا�=ت ��� ��ن د�$�ى 

زی %ز �ر��ش ! او در ����ل ان ھ�� ا.��نR Nاز ��� ھ
  . ��  �واھد��<وص ���شِ و 


  ھم *�دل ا�تو �� ! در�Xن ��د �دا�د ,� �دا"
  ��ن �
ل "وا�ن �ن ر*ت ھ� را �%�ور ����$� ا�ر ,رده ,� در "�و

  !���زد
 ���م /���1 /� روى ز�ن م�وا��  ��1ن �ودما�ر Rرا ,� 

  !آورد�د ا%��ر ا��ن �1 ھ���د، ھ�12 ��
 �س آ�$� را �%�ور �� "�ول !ا��ن ا%��رى �R �ودى دارد؟

د���!  
�ف ا�ت 4 �� �راى ھ�� ��ی ,� روز! از روز .�رت�Fط

د��ر���!  
و �ن آ�$� را �و�د  �X�. 1ر�ن  و ��$� �زد ��روزی ,� �� 

.�  آ�$�?  را ,� . م��ز  �� ��ر �1ه ا�داز ا*���1 /� ا�%�م داد
Fرا�وش ,رده ا�د و � آ�$�?  را ,� �Fر �  ,��د در د�$���ن 

  .��$�ن �2$دا��� ا�د
و �دا�ت ,رده  دده و ��ده را �� د"ت زرا ,� �ود �ن ھ��

  !,�م ��1ر*�$�ی �ودم  ����1 � ھم هھ�2Rو ھر�ز و ! ام
 ه، ازرا �.�رم ��رد��زل �ده از طرف �ن "وا�ن ھر ,س ,� 

�Lز رده و از  اط�*ت / آوران�م,رده ا�ت، ���ھ�ن �زرگ �رھ
  را ��O �ش در%��م و �و� ��Rش �Rم ���ھ�ن /و�ن ھم از

/� �� ھم   �رای ھر ,سوم ��ز در %��2ه �و�1 وارد �1م و �ر
آ��ده اى   �%�زات �وار/��ده� ا�ت��Fر���1 �ر���� و ��=ت��

  !ا�ت
ر آ�$� را از�وھ�ى �ش �ر و از ��ھ���ن ��4�1ورن �ن ��د 

  !اF/��د  �1,� �د %��2ھ  ا�ت! و �� دوزخ
  

ا�ر ��� �/ر�زارى ���ن ھ� ��د �Fط ان �ذ,ر را ھم �دھ�د ,� 
ى �� �%�زات ��� ��ز"
  ��ن ھم /�د و ا��ن ��ورد، �دا 

  .�دارد
  

  !�وب .�O ا�روز، روزآن و*ده .��ت ,� ���رت داده �ده
!  ���Lنروز! روز %�زه و �%�زات! روز ر�د�  �� .��ب و ,��ب

�و��د �� �ود �دا"
  ��ن ,� ھN ,س ��  �وا�د از و"�S ا�روز 
ری ,�د�
و%!  

  
  



۶  
 ,�  ����� �ود �رآن ,�. دم دیدآ��2ه ��ت �زرگ �=«

�ری و آ���ن از ونز� ��ن را د  ��س �رد.���د ,� از دم
�Rر����� در �را�ر �دا ا �زرگ و ,و�د�Fرھ� ��ز . ا�د ���ده

 و ن و ز�� درن����را .��ن ط�ق آن �.�,�� �د�د �د و �رد
 داد�د �� �ط��ق ل.و ,� در �ود دا���د �  را���  �رد،"�رھ�

 و ��٢٠ب : د *$د %د-���=�,��ب � .ا*�����ن �.�,�� �و�د
  »١۴   ا�١١ �تآ

�دا"
��ن در �$�ر �واب "<رش روی <�د�  را.�  ��داده �ود و 
�ش آ�د%�ر?ل��زه ����Rش ,�  �رم �ده �ود ,� ����ر��� ��  . ��

�و�ش  j�ر ���  �م _م از <ور�ش �ر�رFت و �� �$ر دھ�ن �
ده و در ���ر  �واب �� �و اى %���ً :�ذا��� و �� آرا�  �=تRد �

  .�ن را �ر �ن ,�دو �����د  �ر�ز!دآر�ده، �ر�ز
  

 
و"و�  �� �ن و �د�ش داد و   ,ش��ن دھن دره ای ,رد و �دا"
1 ,�  ����ر �  دا� : �=ت�رد ��F  1را�راھ�2Rه �واب ��2� !

و Oی ����Rش را ,�  ��ز ,رد و دد ,� Fر���2ن �ر�رد *رش 
��
�و�د ���W �1او را �� ���ش ا�د و   زده.. 

  
�ط=4 �
�د �ود و ��رف ��ورد  ،�رورد��را: ����ر%�ر?ل �=ت

�ن ھ�2  �را�2��� و در <.رای �.�ر .�Xر�د���* �,.  
  .�ت  در �ش ا��� روز,� ا�روز ,�ر ز�د و ! �ر�زد

  

  و ���
 ، و ,م و �ش ���دا"
  ��ن �� �  � �
��ن و �  .و<

 د��ور داد Fر���2ن �� ، �داری ,� �رای ا�روز �ذا��� �ود"رار واز 
 .�� <ف ,��درا  /� ��د ��ز�ر�1 �و�د�رو�د و ر*ت ھ�?  

د و ,:ه "�X*��ی و. و��� ���ت��س Rت �ر �ر ودت �� �ود �
  . و �� ����ر �� راه ا��Fد�$�د و �+
ن ��� ,رد

  

  ��ن ا��Fد �� � *ده ھ�وز �� �ر�را �ر�ده �ود�د ,� �Rم �دا"

 ، ,ف �ر�را و�و �ده �ود�دFر��� ��ور �د�ت ,� �� ��T ھ�ی ��ز
���ر ,رد؟ه ای�� �ر و �Rم ا��ر� �� !  

  
ل : ����ر%�ر?ل �=تFر��� ا�راF ِ نزی ��ت ��4ورR ر��ن"

  ,� <ورھ���ن د�ده ا�داز�س �رای ز�ده ,ردن �رد��ن در .ھ���د

و و��م ھ���ن ��د� ���2  از ,رده ود2ر ��?  �را��ن ����ده و

  ._ش ,رده ا�د
  

�دا"
  ��ن �� �+%ب Fراوان ,� �2ر �رده ھ� �Rدن ھزار �=ر �وده 
  .ا�دا�ت و �� راھش ادا�� داد ���� ھ�ش را ��O ،ا�د
  



٧  
� ،�ذرا  از اھل �$�ت  ھزار ��4ور ِ ھزاران،�� ھ�ی �ر�را

R� l� ن و�ز ددن ��ظر �ردان و ز��ن �$��   ,� ا را��� � .ور
د�داری آ�$� � �ر��F و ��ر�ده و �� �ر� ا��Fده �ود�د را در �Lل 

ل �� و ھزاران ھزار ِ، ��Lول?�� د2ر �� �ر,رد�  Fر��� �
  .�  زد�د��ل ��ل ! ا*�راض

  
�R ��را�ت؟ �R �ده : �دا"
  ��ن ��4
  ,رد و از ����ر �ر�د

  �  ز��د؟��ل  لا�ت ,� ا�$� ا�طور ��
  

�� �رس   و زر �� �$�  رخ �داده ا�=�ق :����ر%�ر?ل %واب داد
  .ا*�<�ب ,رده ا�د: �=ت

  
  �� �R د�ل؟: �دا"
  ��ن �� �ورد و �ر�د

  
 د�ل ��<  ،"ر�����ن �وم ا�$ :  ا.��ط �=ت�����ر%�ر?ل �

  .�دارد
ا�د و �Fط درھ�ی �$�ت را "=ل ,رده ، و �� ,�  ��ث ادا�� داد

�� ,� ھزاران ھزار ��ل ��4ور �2$داری و �ظ�Fت از : �2و�د
 ھر�ز، .ر*ت ھ� �دان دا�ل �و�دم ,� ا�روز ان ه ا�$�ت ��ود

  !ھر�ز
  


  � : �دا"
  ��ن ا��  ,رد و �=ت . ,��د%� �  �

�غ %��   ��نھ��$�ت  ,� و��د �� �$�� آ���ن و ���رش ز�ن�
  !مھد��� ارث ود "ول داده ام ��ر , /� �� ��د��ن �رھزا�ت

ل را <دا ,رد وازو ?���ل ,رده اد؟: او �ر�دFر��� �� �R ���  
�ن �� ا�د ھ�ن � ��� %� ر*ت %��*ت را �ر �� Fر��ن و 

�درى  ھر Fر���2ن ازار �2$دا��� ام و �=�� ام ,� در �$�ت ز��ر
 �طف �ى �واSX �وش را از �.�ت و2رد�د و ���$ وارد � ����ر
وارد �$�ت ! �:م �ر ���: �و�د  �1ا��د و��2ر� ����را�ر  در

 �$�تدر آن ز و �و�  �+د ا��م�$�رو*<را�� و و���<�.,� �ود

  !�ده و آ��ده ا�تاد ��رر ه  /� ا�%�م داد <��. ا*��ل ���طر
  ود��و اى ��1  ھر�ز �=��ر �Lو و �$وده�$�تدر "ول داده ام ,� 

���د ��ل ,رده اد ,� ر*ت  ! ��ت د2ر���1و �:م �:م  %ز
 �  �زد و �وا%ب �ن �� �ر��ش داده ا�ت؟

 �$�ت در ��_$�1 اده ام ���رت د ا�د/���1 /� ا��ن آورده�� 
  !�ت �$��راى آ�$�

  !/� �د�و ��ده! �$رھ�1 از آب <�ف و ���ص�� 
  !�  �ودد�ر�ون �ھر�ز /� ط+م آن  �$رھ�1 از �ر

ون ھ� ز��ور �$��  از ����ش �$د !  ��بل�$رھ�1 از*�� �,

  !�ده ا�د
  



٨  
����د ��   و �ذت �و��د��ن ا�ت��� /� �$رھ�1 از �راب ط$ور

  !ھم ��  آورد�راب ھ�ی ز��  �ر درد 
  ...ھ� �وهو ا"��م ا�واع 

  
�و�د "�U �1,� اّو�ش : %�ر?ل ھم در ان ��ن ا�F�X ,رد����ر 

� �+د از � و�1 ،روزى داده �ده �ود$� �� �� �ز در ز�ن از ا
 و $�رآ�دار�ر و �از آ�$�   ا�$� �Rدر��ز �  �و�د �� ��

�را�ت��* !
 ،  ��ن ھم �رای آ��دی ��_$�ی �$�ت��داری �دا"
�$�د�ن ,��ورزی ��ر%  ,� آ��ه �� ��دھ�ی %دد ,��ورزی 

د .ھ���د ا���دام ,رده �وده ا�ت�1از �ظر �و�1 و  ���� ھ�� ز
  ! �����ن ا<:ح �ده./����د� ا�دازه و 

 

���ر ا�دا�ت و�دا"
  ��ن � ��  �R ز ��2ه �� ����دی ����رآ�
ل ,رد و �=ت?�� �ط=4 ��� ��ودی  Fر��� ��ن:رو �� Fر��� �

  .��ل ��ل �ز�د
� *ده از ��د��ن �� oص �ناو
 ,� ھ��طوری �دون .��ب و !

  !ت,��ب �  آ�د �� �$�
�ر ,ر*ده ای  دو�4� W�F �, د �ده ا�دھم ،ده ا�د و در راه �ن �$

  !�زد �ن ا�ت,
د ھ�ی _ب ,� ��$� آن از  !دار�د�٢ود��ن ,
د
  

ل �� �رس?�� �ود��ن �$�ر از ھ�� �  دا�د ،��را�$�:  �=تFر��� �

د �:���  ��  �وا�د دری از درھ�ی �$�ت را ��ز ,�د, N  !,� ھ

  
  
ل در ��دده �ر�Fن "در�ش ��ن از ان�دا"?�� Fرا�و�  Fر��� �

ن،�� ا�%�م ھر ,�ری�R ب ��2ھ  �� او ا�دا�ت وX_ م و�� ��  
 را آھن و  دادم؟Fر��ن %$�د �ودی�س �=ر��?د ��ده �: ادا�� داد

ر دا�ت؟  �رای ����ن�روى �دد و ���F+1,� ��زل ,ردم ���  
  

د����ر%�ر?ل ھم �ر� :�O  � د ��ده ھم�ودی طرز د �  Fر��?
����ن ���ر را �� ���ن دا�ل �د دادم و ا��ن ھم �د�$�ی ��ره 

  ,و��ه و �
�د را �� د2ران؟و دو �ره و <
�  و 
  

 ��  دا�د !��� ,� ��ر �دارد:  داد�دا"
  ��ن �� ھ��ن ��م ادا��
�F��� طوری �وا���� ا�د �� ھزارR ت و ��,� ����$�ی �د��ت �ن 

�  �ن  ی  و ����� /ر و Oل*ت ھ�ی  �ردن ر  ,
د ھ� را ��  ان �ور
��داز�د و در %$�د ھ�ی ا<Lری و ا,�ری آ�$� را ��وق ����د ,� �

�ز ا�ت �ر��� ز�د�1 د�R�� ت و�زى %ز ���ع Fرب �R ! و
�راى �س !  ا�تاز د���$�ر���  �راى �راى آ�رت �4,د ,��د ,�

  ����د ��    آن /� �$�� و �$��1 <�.ب و ار�����ن �� �L=رت   ر�دن
 ا*��ل <��W  آ��ده �ده ا�ت ����$�� آ���ن و ز�ن ا�ت و �راى

  !ا�%�م دھد



٩  
د ھر %� ,� و د����ن را  ���ب /�ددر %�T و %$�د�F� �� Fر��ن 

ن /�داو ھر /س �راى ���ودى ,� �� "�ل �ر���د "
  ��ن�دا�R  
  ...�واھد �د داده *ط��داش �زر�1 �� او ��زودی

  
 ،ا�طور ادا�� دادھم ����ر%�ر?ل �� �دا"
  ��ن �=�  ��زه ,�د 

�  /��� او راه   /���1 /� درد���ن ��راز �رگ �$را�د و ھر�ز 
دان ز�ده ا�د :�� <دای �
�د �وا�د و !�ر! �د �رد����دو�$�  q

  . q ا/�را�د �وا�دهدر �ون �ود  �Fط /٣ا/�ر
  


� ھم �دا"
  ��ن >�F:ادا�� داد� :�
 ��ز  �� �وى �نو دا�  ز�ده،�+
  !د ��ت��واھ

Oت �رت دا��� ,� آ�$� �رای �ن، ���د ��Fر��� % : �ر�دو
�ن �ر�رد و � ھ�%واری در ,��ر �Rردا�� ��ل و �ر �ردھ��?  �زد 

  ��� �ود��ن را �� ,��ن داده ا�د؟
W و �و<=  ,� از �وآ�$� ���طر! ��ددرا����ه �.ض ھ! ��X

  . �ود��ن را �� ,��ن داده ا�د، �را��ن داده �ده�$�ت
ن ���د ,� ���م �+  و ,و�ش آ�$� �رای ان �وده ,� ھر�R ?�ط�

O�� ن�د ا�  .زود�ر �$د �و�د و �
 در�ت ���رده و Fرح ��ش ھ�ى ���در ��_$�، ,��ر���R ھ�، زر


  �در ِ�  ��ر و در�ت� �, W
 �ر �رگ و �و��و و �و�ر�T ط
  .��ل ز�ن ا�ت از �$�ر

روی ���$�ی ز�� و �
�د ,� �� Fر�$�ی ��Fر و ����$� و ���$�ی 
 ھ�ی ھ���  .ورا�+ن �� ��$� در ,��ر ،زر�=ت <ف داده �ده

 در ��وه و طراوت  %�ودان    �و%وا���1دو�زه، �
�� در %وارش ��

�رد�د  �و��� �ردا�رد آ��ن �1 ,�،��$�نھ�Rون �روارد در <دف ، 
  .%�ودا�� ز�د�  ,��د�.�ور �ده و 

�
ل �! �+?�� ،�� <�W ھ�R �/ 1��2$ره ���2د��د و�ن، ��
  . ا�ت�وده ا�طوری

 و �$دان،  ��داش �ؤ���ن�� ر*ت ھ� �=�� �ده ,� او +�  ��ده،
S ��1ه ا/� �$د ��دھم �%�ھدا�1 �X م/� �د را.  

 O�.م  ؟!�ن �� آ�$� �R �2و
ا?  از اھل �$�ت ,�و��ت �ده ا�د؛ ھ=ت ط��� ً �2وم ��4ورن �ذر

  !�$�ت را "رق ,رده ا�د
  ؟، و �ود��ن ھم و ا*�<�ب ,رده ا�دا�ددرھ�ی �$�ت را "=ل زده 

  
ل و"ت را _��ت ,� �دا"
  ��ن ?���� �ر�F ا��Fده �ود Fر��� �
  ...آ�ر "ر��ن ان �$دا: دا��ت و �=ت

  
ل، �و��د ��: �دا"
  ��ن �=س ��زه ��رده �=ت?�� Fر���2ن �

  .ا%ر �زر�1 دار�د �ن �$دا �زد،  را �ر��Fدن روح آ�� ,�"�ض ارواح
  



١٠  
 %را.�   �� ���%�Tا�ر در �دان : از "ول �ن �� آ�$� �=�� �ده

/��د��ن را   ا�����ت,� �دا"
  ��ن  ا�����ت ,�د���د و  Fرارر�د
  
  ...رددو�ت دا�

  
���ر رFت ��ت �ر او و . �دا"
  ��ن دو ��ره �� �ر�F ا��Fد�

  .�روع ,رد �� ���ش دان �ردن و ,�ف و ���ش
  

ل �ر�د?�� :.�ل �دا"
  ��ن ,�  %� آ�د و �� <�وری از Fر��� �
�� ��ظور ��� ان ا�ت ,� ��ده ��داشآ�  را ,� �رای �� راه  <د

 ،� %�ن و دل ���م �ن آ�$� را �:ق زده ا�د �،را�ت آوردن ��راھ�ن
 ��و�� ھ�ی ,و�R  ،�4دب و�+زر ,رده ا�د و �رای ر�Xی ��طر �ن

 ,���  ھ����د ، �� آ�$� ���Rده ا�د۴از �%�زات ھ�ی %$�م را در ز�ن
 ,� ا�روز �� ،و د��ورھ�ی �ن را ��ذب ,رده ا�د �ده ا�د ,� ,�Fر

  ؟!��ب ,�م .!��م و_Xب �ن �ر��Fر �واھ�د �د
  ؟! دوزخز�دان �� +�  �=ر�����ن

  ؟!/� ا�درو���ن را از ھم ��:�1 /�د ,� آب %و���  ��ور�د
ن�  ؟! /� �و�ت ����ن در آن �ر�ن �ردد ,�م را در آ��1 وارد<د

  
�و�ت و �دا"
  ��ن : ����ر%�ر?ل �رای �دآوری ا�F�X ,رد

  .�وزددو��ره آن ھم ��� د دھ�  د2رى �� %�ى آن "رار
،�
ل �Fط �+?��ذ�ت و   در .�ل آن /س /� ��Fر���1 /�د�رادر�

  . وارد آ�ش �  �ود�وارى
  

د ,رد و �� آرا�  �دا"
  ��ن �� �ر .رف ����ر%�ر?ل را �4
,� درھ��2م ��T ا�دا��ن و   ھر�ز /�Fران را �ر �ؤ�����ن : �=ت

�و?  ھ�ن �:ق زدن و �ردن زدن، ��م �را ��Rن Fر�د ,رده ا�د ,� 
�F �, ط1 � ،��ن ��ره �ود�آن ا�ت
  .�  دھم��

زر.���رس و �2$دا�ر، �ن � �R م/� �.ق داورى �1ھ��م و یھر! 
  ./��ده ���م  .��بن/�1F ا�ت ,� ���$�  .مدھ روى .��ب /=ر �1

�س �� ھN /س /��رن  !/�م  �رازوھ�ى *دل را �ر�� �1ا�روز! ن�
ك دا�� �ردل /�ر �ك و �در �ا�ر ���دا.�   !���1 ��  �ود 1�2� 

  .���دا�%�م داده 
ل ��ن، ا�روز �� ا�داز� �?���ر ھ��� �ر��?  �� ,�  ۀ �ر ��

  .��م ��واھد �د
  

ل :����ر%�ر?ل ھم �ر�د?��
  ��ن/�ت /� از �دا، �رادر�" 
  ؟را��2و�ر ���د

  
ل :�دا"
  ��ن دو��ره �=�  ��زه ,رد و �� آرا�  ادا�� داد?��� 

رم �� "ول ��� �ردان �$د �� %$�م، �ردان <دق و ً�و�ن�  %�ن، 
  ؟!ھم �� درک، %واب ز�$� را �R �دھم



١١  
 �Fط�� زھرا �و��د �ورده ام ,� ا�ر �رای �را�2��� �� *<�تِ 

��دن _رت �ردا���ن و �رای دوری از ���ه، .� و *=ت دا��� 
ن %�ھ
ت ����ن در��ن ھ�Rون دورا و !د� ���� در ��������د و 

��ن  و ! و �� ,�ب و ,�ر و�%�رت ��رداز�دد��ردم ظ�ھر ��و
 ط�S آ�$�دOن در ا�2ز /� ���ر اى ھوس  �� �و����د ������ �2و

 و �رای ��,  از �
دی، از �درھ� و*�وھ� و �رادرھ� و �وھرھ� !/��د
 و ھ��را�  ��و !د��Xوع /�و اط�*ت و �رادر�وھرھ���ن 

و ��رج از رج  را دو �Rدان �واھم ���ت ش آ�$���دا �ن ھم ،���د�
  !  �  رو�د �� �$�تو �  ��ز%و

"ول داده ام ,� ا�ر ��در �و�د ھم ��_  از ��_$�ی �$�ت را زر 
��ن �  ا�دازم��.  

ر��ن ���د و �� آ�ر ��و��د �� .ر�ت �رده داران ,� �=�م ا�ر �وھر 
  ������م �2رد و �� ھN ��م %ن و  �.�وا���د %
وی �ود��ن را

ھم ���س و آ�زش �دا��� ���د و ��,ره ����د ھم � را�ت �  
O�� ن  .و %��2ھ��ن در�ت و�ط �$�ت ا�ت! آور���ن ا

  
ل �ر�د?���د ان ���R �, O ,�ر ��را�$�، ان ز�$: Fر��� ��� �

ش ,��د و ؟ �2ر"رار ��ت ,� ��$� �Fط �� ھ��را���ن آ�ز,��د
 *�ق �ورز�د؟

 W��> رز�دانF رد ,� "ط+4 در ��ش, �F�Xطراب و �2را�  اXو�� ا
  .؟ و از _<� زد زر �ر�!ا�ت و ,$�� �وری در �$رھ�ی �$�ت

  
ل %�ن، ��� ز�ده : �دا"
  ��ن د�ش �و�ت و ��ر�  �=ت?���

ر �  ��ت��� �$�ت ���م �ود�د %وان و آ�$� در .��1 /�  ،د
  .د*وت �د�د

 و آ�F �Rر��ن داده ��� ھم "رار�ود ,� ھر�ز �� �ن ����=ت ���د
  .د?�� طور /��ل ا%را ��� ا�ت را  �ده

  
ل ��ل و �رش را %�S ,رد و ���ت ,ف �ر�را و �� ?��Fر��� �

/دام ��  ھر ���2ن و <�.��ن دا�شFر �� !���را�$: <دای �
�د �=ت
�م �� *دا�ت دارد و   ,� ��� در ���م *��ماى �ر ان �ط
ب �و��"

�واھ  داده و آ��ه ھ��م،�وا�� و .�م ھ��د .  
� ��2ھ  �� آن ز�ن ���د O�� ن �+د ،و�  آ�ر �ود��ن از ھ�

  .�2را�  �� را �
�=ت �واھد �د
ای Fرز�دان آدم در ز��  ,� : �2ر ��� �� ان ھ� �=ر�ودد ,�

د����د �$�ت �رای ��� آFرده �ده �� �و�  در �,  �! ,��ر ھم ز�د
دزرا*�$� و R$�ر���ن را ���ود ! �را���ری ���د! ��Fد ���د���!  

د آن ز�ن �� �R روزی ا��Fده�  . ا�تآ�ر��
  ."ر�����ن �وم ا�$ ، ر*ت %��*ت ,� ز�ن و �$�ت .��ش ��ت

  
 



١٢  
ل،اى : �دا"
  ��ن ,� د2ر ���R اش ���� �ده �ود �=ت?��� �� 

 و �� !�س ا�ت! .ث /ردى و ز�د ھم %ر و �.ث /ردى�� %ر و �
  .راھش ادا�� داد

  
ل و ������ �ر �� �ر �ر�را را �ر ,رده ��وای �  و �وی �$ن و ��

ھم ,�د و از �دت �$وع �رش را روی  �دا"
  ��ن R$ره در. �ود
���ر �ذا�ت� ����.  

  
=�: ت����ر%�ر?ل Fوری ���ش را %
وی د��غ �دا"
  ��ن �رFت و 

زی ��ت "ر�����ن �وم ا�$ ، ���ن �وح ا�تR.  
  

,� �� را��1 ����ر، : �دا"
  ��ن ��ل ����ر را ,��ر زد و �=ت
در�T /رد �� در ��ن "وم �����رش �وح �$<د و ��%�ه ��ل ان 
 را �راى $� و آ�م�رھ��از طو�Fن و �:ب ����ن  او را �� /���1ن 

 او �2و ,� ھر �R زود�ر �ودش و؛ .�ل �� %$���ن *�ر�1 �ردا�م
  . �رو�د �� %��2ھ��ن ,� ھ���� �$�ت ا�ت.وا�$�ش

  

  آرام �=ت  ."ر��ن �  �ر�د: ����ر%�ر?ل �

  
ل �ور� ؟: �دا"
  ��ن �� ا�م �ر�د?��  از آن �

  
 
  ...ا*��ل �����د ِ  �ر ، از: آرام �ر %واب داد ����ر%�ر?ل �

  
�ن �Fط �واری ! %�ر?ل: و �=ت  �دخ�دا"
  ��ن از �ر ��م �ر

و %�ز ! �ر .وا��ت و ا��=�ده ھ�ی .:ل از آ��ن را �%�ز ,رده ام
  !�دا���م ,� ,�  �� _ر ھ�%�س �ود در آ�زد

ن آ�$� �ز��ن را �
ق ��ودم �� ��! �دن د�ل ھم �رای �ردان��� 
 �رای و ���ح �� .وا��ت را ,U ! �.ل ��ز �$وت آ��ن ����د�و�د و

  !ھ�� و در ���م ,��ب ھ�م .رام ا*:م ,رده ام
  

و�  را���ن ِ *
م دن :  �=ت�ر?ل �رش را ��?ن ا�دا�ت و����ر%
  !�F۵ط �وردن �و�ت آ�$� را

  
   و ��2ول �د و �د و زد زر ��ده�دا"
  ��ن �� روی �ودش ��ور

ل، ���م ��ک �$��ت را �� �ر ,ن ,: �� <دای �
�د �=ت?��  �آ"� �
وان �$��ن داری. �
� �!  

  
ل ھم ,� از �رس �راب �دن �$��ش، �Fط � �ر �� ?��Fر��� �

ش ���ر ��"  ����ده �ود، �
�د ���� و R$�ر���� ا دو���� و �����$�ی 
  .��را�$� از %$���ن ��� ,� .وان �ر ����د: �ر Fر�د زد

  



١٣  

  دور �ده �ود؛ ھر �Rد ,� ا��ن �و�$�ی �دا"
  ��ن د2ر �

 را ھم درز�ن � ای��وا?  دار�د و "�در ھ���د ,� <دای ��ل زدن ��
  .�د ,� <دای ر?س �$�ت را ���و�دد و�  ان ��ر �ر%W دا،���و�د

  
 از�ران و �زر��ن و �:?�� و �وزده �=ر<دای ��ده و ��دی 


آن  آ�ش ,� ��4ورن %$�م و *ذابFر���2نو�$� ھ���د �� �

�د �دون .��ب و ,��ب �� %$�م Fر���ده ،ون ر*ت��  � �, 


ب ,رد،�و�د%  
 . �و%� �دا"
  ��ن را �

 


  آرام �=ت���ر%�ر?ل ,� از _Xب �دا"
  ��ن ��ر دا�ت �� :
���  د��ورات�� "ر��ن، ان دوز��ن ھ��ن ,�Fرا�  ھ���د ,� 

 ه ا�د و ا,�ون ھم ���ظر�د ,� ��� ھر �R زود�ر د��ورد��+�رض 
  .�دھد ,� درھ�ی %$�م را ��ز ,��د

  
�$�ر ا�ت و�1  ،*%
� آFرده �دها���ن از �=ت �+
� �دا"
  ��ن

��/� �
  .ددوز��ن ز�ده *%
 ر�د دا����د ز���F 1را �1 ا�ر /�Fران �1: و �� ����ر%�ر?ل �=ت

�,1��  �
ھ�ى آ�ش را از <ورت و از ���$�ى �ود دور  �وا��د �+
 "در در��ره "��ت  ان،/�د  آ��ن را �رى ��1 ھم/��د، و ھN /س

  ./رد�د ���ب ��1
آ�$� <داى آ�ش دوزخ را �2ر : �ر�داز ��دی آ��ن �+%ب زده و 

   �دار�د؟؟ �2ر از .وادث ھو���ک آ�%� ��ر�و�د ��1
 و ���� %$�م را از _ظ و ��  %$ت ��ود ,� �ن �:?� ،����ر

 %$�م �  از���?ل �$م  زرا ,� �ورد،_Xب و ��م �ودم آFردم
  .����د �$�ت ,� �$ل و آ��ن ��ت! ا�ت

� را �ر*�$�ی � /�  ,�ر��ن �� آن ا�
س ��Fر��ن ا�ت�� ا�%� �ر و
  . ا�ت�� ��راھ  ,���دها��س �ود  ����ن و و*ده ھ�ی �1

  

� "ر��ن در�ت �  Fر��?د: ����ر%�ر?ل �=ت+�.  

  
  !ا زد�دا"
  ��ن، ��زن ��ن ر?س %$�م را <د

,� ر*ت ھ� ! ,رده ام�ن �� ���ن ھ� ا�ر : و �� ����ر%�ر?ل �=ت
  �  ا���  �%�%ت �  ورز�د ,� دررا و آ���   !�Fط ��د از�ن ��ر��د

  ,� در �ش �واھ�د دا�ت، *ذاب درد��/را، از "��ت �ن و 
    /� ��� �رد��ن و ا%��م �1ز��� : � آ��ن �2و?د�و ! ��د��ر�

  !�  ,�د ��� را ز�ده �ت ,� او،ھ��درو.1 
  ؟�ت R,�ر��ظور از ان ا�ر �ر�د�د 

  . �� �وى او ��ز�ردا�ده �ود�2و�د ,�
  ./�د �را�د و ��ر د2ر ز�ده �1  ��س ��� را �1و �4,د ,��د ,� او

ا�ر ��ز �ر�د�د د�ل ان �ردن و ز�ده ,ردن دو��ره د2ر �رای 
�ت؟R  



١۴  
!  ��� �Fط در د�ت او ا�ت�رگو 1 ز�د��رای ا��� : �2و�د

  !ا�ت"��ت ���ك �رای ا��� او 
  

F  � Wر��?د،�+
� "ر��ن: ����ر%�ر?ل دو��ره �=ت.> . 

  
 از د�� �$ره ھ�راھ�ن ا�
س ,� ����ر، آ�: �دا"
  ��ن �ر�د

 ��ن �را�%�� ��  دا����د ,�،�دد و ھ�Rون R$�ر���ن �ور�ر��Fد
�� �وى آ��2ه   /��1 /�   ��ران ����ھ�Rون ا�ت و آ�ش دوزخ

ده �  �و�د؟ و � �<ور ,رد�د ,� آن �ط�ن �� %$�م را�، رو�د �1
  .��ن ���د < وا�روز �  �وا�د و,ل و 

  
 �ودش اول <�.  �� �=ت !�2ران ����د "ر��ن: ����ر%�ر?ل �=ت

 و داوری �ود /�ر ���م �1و �واری �� �:��
=  ھ� �=�� ,� ا�روز 
رد؛<ور� �� ��� و*ده .ق داد و �ن �� ��� "
  ��ن �دات �  

  !و*ده ��طل دادم و ��
ف /ردم
�ن �ر ��� ��
ط1 �دا��م، %ز ا�/� د*و���ن /ردم و ��� د*وت �را 

د�Fر  . �ود را �رز�ش /�د، ����ران �را �رز�ش �/�د؛�ذ

  ��ن�دااز ��� /� اط�*ت �را ھ�ردف اط�*ت  از�ن ! و �دا�د" 

 و ��
�4 ا�روز *ذاب درد��,  در ا��ظ�ر !مد �زاره ا"رار داد
  .����ت
  .و �� ��� Fر�درس �ن�� �ن Fر�درس ��� ھ��م ا�روز 

  
ھ�وز ��ل �دا"
  ��ن از �ر,�  دو��رۀ �ط�ن را.ت ��ده �ود ,� 

و�  "ر��ن ا�ر ��� �رس از "��ت و %$�م �  : ����ر%�ر?ل �=ت
� �ری �� ھ=��د و دو ��ً� �ر �� �ده در  �ط=4 �رود ،�واھد

  !اطراف �$�ت �ز�د
 

  !روی �ودش ��ورد و دو��ره ��زن ��ن را <دا زد�� �دا"
  ��ن 
  ان روز *زز ,� "رار �ود��و��د �: و �� ����ر%�ر?ل �=ت

 �ھ�ط�ن و �ھ=��د ھزار _:ظ و �داد ِ��ن و ���2ر، 
 ،ول آن ھم ھ=��د ذراع ا�ت��ش را �� _ل و ز�%ری ,� طھ�راھ

 ھ  �ر �راھل  آھ�ن و آ���  ,� در د�ت دار�د���� و �� �رزھ�ی
"رار �ود ,�  !د و آ��ن را �� طرف %$�م ������د*ذاب ��و��

،  در .��1 /� �� زا�و درآ�دهرا  آ�$� ن�ر/ش �ر��4ورن %$�م، 
  !�د و �� درون آ�ش �ر��ب ,��د�راى �و��ن در آ�ش %دا /�

از دھ����ن آ�ش ! %$د �رق �ر �ود ,� از ���Rن ��4وران"را
�رون ��  !���ن ��ش ���دد و �و�  ����د�و ھر�ز ��ده �ر ��! د

�د ��و��د �� �+
� ھ�ی آ�ش، "رار ��ود ,� آ�$� �� ��ی �ود��ن �
  .و ا�$� ھم ,��ر��ن �� ��دی و ��ده �����د

  
  



١۵  
 "رار ، <.F  � Wر��?د�+
� "ر��ن ھ�� را: ����ر%�ر?ل �=ت


  از ان ,�Fراِن %$��  �� �ن و%ود ���رک ��4وران  .�ودو�  �
در ز�ن، �Rدن ��ر ا��.�ن �و��2  داده ا�د و �ر���ن  .زب ���

  .ھم از ا�روز ر��� ا�ت
�  از آ��ن ھم ,� �ر�  از آ�ش �دار�د�.  

�$� �و�ت ,� �� ��۶ود��ن �ر روی ز�ن ��Rن آ��  �ر �� ,رده ا�د
د�ت و �� و �ر ر*ت را �وزا�ده و �رده، �
�� �� ھ=ت ��ت آ��ن 

ز �دون �و�ت و �و و د�ت و �� �د�� آ�ده ا�د�.  
  

��,��ن  ,Jر�� و%ود ا��� �دا"
  ��ن �  دا��ت و آ��ھ  دا�ت ,� ا
 و�  �� ان ھ��2م ,� ��Rش �� آ��ن ا��Fد ��ورش ،دوزخ ز��ن ھ���د

  �وب آ� ان ز��ن ھم ��  �ر��د؟: �ر?ل �ر�دو از ����ر%! ��د
س و ز��ن و ����ن و �� در ��ور ��2ر "رار ��ت ,� ا�روز از 

  .%$�م آوزان �و�د
�2ر "رار ��ت Fر���2ن *ذاب *�ودھ�ی آ��ن �ر �ر و روی 

  .ا�$� ��و��د و �2و�د ا�ر ا�را�$  ا�ت
ن �ر� و زاری و  ,� ا�$� �رای ��=ف *ذاب ھ����2ر "رار ��ت

  ا����س ,��د؟
  

"ر��ن ا�$  ����ر Fدا��ن : ����ر%�ر?ل �� �.�  ط�زآ�ز �=ت

� "رار �ود!�ود+� .  

ره و �دده ھ�یِ ،و�  �و%� دا��� ���د ,� ان ���وان %$�� ��  ِ  
ره و �دده ھ�ی ھ��ن .وا ����  ھ���د ,� از ا�ر ���، ��زه "�ل ��

ره و �دده ھ�ی ��دام ھ�ی  ِو �دده ھ�یاز �د�� آ�دن ��ره �� 
  .Fرا��وی �ر�R  ,رد

�  از ،�دا"
  ��ن، ان �$ددھ� ��ل �Rدن ھزار ��ل �ش �وده� 
 ��ن از  �Lل؛ر��د �ر���� ھ�ی �=ر.  �وده ا�دان ���وان %$��  ,�

س آوزان �دن �وده ا�ت�  .د�ه ارد ��ن از ان راه �  �و؛
  

ار ���م "�در�د ا�روز �2ذ:  �� _�Lب ا�دا�ت و �=ت�دا"
  ��ن ��دی
  ! ,� از � ��ر �و ھم ��ز,�را�ت �� را.�  �2ذر�داز �ل <راط

  
  �ل <راط ؟: ����ر%�ر?ل �رش را ���ن داد و �ر�د

"ر��ن، %�+  از ا�$� را �ر��ن ورزش و ��در��  از دوران 
 �  ��ز,� Rوب ط=و�ت ��ل ھ� ��ر���ن �  دھ�د ,� 2Rو�� روی 

 j� ّقو ��زک

  ھ���ن �دا�$�ی زر���ن و . و وارو �ز��د�+� 
  .��ره ���ن دار�د

  
 �زودی ��4ورن ،����ر ,�  �.�ل دا��� ��ش:  �دا"
  ��ن �=ت

 �%���� را �� %����ن ھ� *�رب ��رھ� وو  �  ��د�د را �ند�ت و ��
  .�  ا�داز�د
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�و� ��� ا�روز ھ�وز ��ر ��را�: ����ر%�ر?ل �� �+%ب �ر�د ،�$

  ؟ده ا_��� را �دد
�ن آ�$� ر��F و ��  دا�د ,� Rطوری � �� W�> او �ودش از �ر
�وش و ��دان از �ر و �ردن ان ���وان ��ر�  �� طرف ��� و 


Lزد و از و�ط ����2ن در�  آد����ن و ,�ر��ھ��ن �.  
  

وز ��Rن آ�$�ی �ودم ا�ر: �دا"
  ��ن د2ر ط�"ت ��ورد و �=ت
و �ز.�ت  ,� را �� .
���ن �رزم  و _��ق .�م�وزان و �د�وی 

 دھ����ن �
j و %2ر��ن ��
و از آ�ش ��دھ�د Fرو%ر*� %ر*� آن را 
  !�ود و *�ل از �ر��ن �رود/� ا�درو���ن از ھم ��:�1 ! �ود

  
���ر%�ر?ل �رش را ���ن داد و �� ط+�  �
j در دھ��ش �=ت� :

� �+�د��ن ,� �  ��ز از �و�دن ھ��د و ��ر از "ر��ن �وش �
  . �دارد٩ و ��:٨ و ود,��٧و���� ھ�ی �و��و

  
ا�طور ,� �دا�ت �و?  �ود�را�� و : �دا"
  ��ن ا��  ,رد و �=ت

  !�  ,ردی*روج ��$��   <+ود و  �� ز�نآ���ن�� ,رات از 
  ؟�تو ��س ��زن ��ن را <دا زد و از ����ر �ر�د ,� او ,%�

  
��را�$� �زودی �  : ����ر%�ر?ل ,�  ان ��ل و آن ��ل ,رد و �=ت

  .آد
  

 ھر  �� او ���ظر Fر��ن ا�$  �ن ا�ت ,��  دا�م: �دا"
  ��ن �=ت
  !�R زود�ر %$���ن را �� ا�د �%�زات �ر���د

 ۀو*د�و��د �� �=س �وا�� و و%دان �دار و �:��2ر /�  ����ر،
  .ا�ت�وده ر����ز .ق 

%�ن  �� ،�ر��Fد /د2ر ���ت از �و��د �� Fر��1��2 /� ���ر،�
 �رو، �رو و از ا��ن ,� ،/��د �%ر��ن را ��دت از �د�$���ن �ر

 اى �روه %ن و :Fوج ��وی ��ر را�ده �  �و�د ��رس ا�روز Fوج
 /� آ�ت �را �را��ن  �ن �� �وی ��� ���د�دی���ن ھ�آ� ! ا�س

  ,��د؟��ز�و 
  ؟�دد�وا���� ��راى �ی �ن را آ� ,��ب ھ

 ��Rن ر��Fر ,رد�د ،�د  ھ�1��2 /� �وا�ده �1�: و �� ����ر �ر�د
 �,U>1 ا�وزی ��  F$��د! ا�ت ��2ن ��ن �و�$�R و.  
  

  ... �وع ز��ن�� ��طر"ر��ن، ��د ھم : ����ر%�ر?ل �� آرا�  �=ت
  

ن در�ت: �دا"
  ��ن .رف ����ر%�ر?ل را "طS ,رد و �=ت�$� 
  . ا����ب ,ردمو ھم ز��ن ر*ت  را از "وم�Lم �ری �د�ل �ن ھر
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 �ب� ��O �ودن �طW �ط�س ��د �� د�ل: ����ر%�ر?ل ھم �=ت
د�دآ�ت ��زل �ده �وده ا�ت�$F  �� زیR �, .  

  
ر*ت ��د آ�وزى  �رای ن� ����ر، آ�ت: �=ت�� �4,د �دا"
  ��ن 

ل آ�$� را �� ز��ن ��ده و �$ل و آ��ن ��زل و �� ھ�ن د��وده ا�ت 
  .,رده ام

  . <رW و رو�ن ا�ت ، �./م$� ,�"���1 از آ�
 ا.���Oت ���
=1 در ول��2ه ا و در  ا�ت ������ $�"���1 از آ� ��د

د�1  ھر ا�ر ر*� ه ام Fر�ود �ن ,� ؛رود آن �1R�و�� � �و 
 F:تدر آ ا��F�W و �=�ر  �ر، � در آ�$� �� ,رد،�ت Xای �و
  . �� ���ن ھ� و � را���ن در *
م دن �را%+� ���ددر�ت

  ا�د�د؟���/�را�� روى �ر�رد�س Rرا ا��ن 
  

 F$م رای� ا�$� "ر��ن، �س ��د : ا.��ط �=ت�����ر%�ر?ل �
 �دR �� *�ل �ود ،آ�$�ا�رار  �$�رو درك   ���در آ�ت  ھ��

ز,�! �=�ر آ�$� �ردا���د ��  در �ر�و *
م و دا�ش�را%+� وR ی  ��ز
  .روی �ر�ردا�د�د�=$�د�د و ��س �� آ��ھ  

  
��$�  ،%�ر?ل، ا�طور ��ت ,� �  ��داری: �دا"
  ��ن �� ��م �=ت

�و%$�ت !  و �ر د�$���ن �و�شو���ن ا�.راف ا�ت /� در "
�� آ�
  .�  ,��د ��در��1 ھ�ی �=�رو��روا 
 را ��د��ن �نا�2زى /��د و   �� ���F!$���د�� د���ل �����! �� "<دآ�$� 

��راه ��ز�د.  
  

 ,� !%ز <�.��ن *�ل آ�ر ،"ر��ن: ����ر%�ر?ل �� ,�  �رم �=ت
  .�ود ��ذ/ر ��1,س د2ری ��و%� و 

  
��  �واھ�د .��ت را درك  آ��ن ھم ,�: ��دی �=ت�دا"
  ��ن �� 

  !/��د 
�و�� آ� و �����  ھر/� ا�ر �راى ان �روه  !�� �راFت ا���ن�و��د 

1 ��ورى، 
  Rرا ,� ان ھ�راھ�ن ا�
س . �روى ��واھ�د /رد��زو د�
��  طرق از ,� �نآ��R  از "�ول ���ن ھ� و.��طل �روى /رد�دزا ھ�

 و اھداف �+%زات را ,� �Fط �رای دا���د  /راھت ام/ردهآ��ن ��زل 
�./م ر��F و �م دادن و ا���م .%ت Fر���دم را �� ��زی و �و�  

����Xى از ���ن ھ� ط+�� ��  و هو%دان را �/
F 1را�وش /رد
  . دا���د�و���ون��رر و �+%زات 

ز ���S ��  دا�  �و ,�  ،%�ر?لR N  ��ود /� ان �+%زات درنھ
  .%و��� را �=ر��م �وا��1 �$���

  .�  �د �%�%ت آ�$� ���S و�  ،��ودھ�  �+%زهاز �ظر /��ودى 
�ن �� ز���  ,� �ن �وا���ن در�وا��$� را دا���د و  ھ�ھم�

  ! ا�� ان ��ر �=�م ���د. ، ��ز آن را �/ذب /رد�درا �رآوردما��ن 
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  ! �ن ھم در ا��ظ�ر �%�زات ���،��� در ا��ظ�ر �+%زات ���د

�� �را_��ن ,�  �طور ���$��1 !ھ� ��رر �ده ا�تان �%�زات 
  ! ����4 و.  �ده،آد ��1

  
ا�روز ,� ا��ن در *وض و�  :  �=تیر?ل �� د�دار%�����ر

از ���$�ى �ود دور /��د،  را از <ورت و ھ�ى آ�ش  �+
���وا����د
  . �واھ�د �د��$وت

  
 ��واھد �د زرا   �� آ�$� �������ر ا�روز: �دا"
  ��ن ھم �=ت

��د �.<ول ا*��ل �ود را �1R ن و�� *ذاب �راى �+X  از ا
  .Rرا,� د �دا� ��X*ف ا�ت و�1 ��1

  
�وا�ن ��راه را �2ر��F �ود�د/� ا�ر �رد: ����ر%�ر?ل �ر�د� ، 

  ؟ ا_واى �ردم �دا���دای"در�1 �رھم آ��ن 
  


�: �دا"
  ��ن �=ت+�!  
 را �/ذب /رد�د و در �را�ر آن �/�ر ن/���1 /� آ�ت � ا�روز و

 زرا !�ود داده ��1د�Fع �� ھN ,س �$
ت  ��د �دا��د ,� ،ورزد�د
�ر <ورت و ��ت آ��ن   *ذاب ھ�ی�:?��ھ��ن �ب اول "�ر ,� 

 و �?وال و %وا���ن �  ,رد�د ھم �� _رور �=��د ,� �� �ددز �1
  .��واھم آوردھر�ز ا��ن <�.��ن *�ل 

د �2ذار���ر، ��  !��زن ��ن �
  

�=ت  �  ...��را�$�: ����ر%�ر?ل �� �ر��د
  


ل���د ,� او ھ: ��ن �ر�د  �دا"?��  �ور� م ����د آن �
  ا*�<�ب ,رده؟

  
��ر "ر��ن: �ر%�ر?ل �� �رس �=ت��...  

  
�ل ,رده اد،: �دا"
  ��ن *<���  �د و �=ت� �R ر���2نF ���  

   ر*ت �ود ,��/�د ھم �1رد*ذا�1 /� ��ت را �� �رس از%$�م و  �Fط
  .�ر �� Fر��ن ��2ھدا��� �د

�و وارد �  �و�د و  ھر از نFر���2ھم  ,� در %$�م �ن Fر�وده ام
در�T وارد   �1! �+�ت �� �ر���: �� _ض �� اھل %$�م �  �و�د

  !�ود
زى /� �و��� آن  �رود، �رود !/��د��ن �/ذبای R وى ھ��ن� ��

  ./ردد را �/ذب �1
�$% ،�
  �ر  و�  �� ���� ھ�،����د �$�ت در����  دارد�� م ھم �+

ھ�Rون ,��$� و � ��ران زرد ر�T ,� %ر"� ھ�  *ظم  �� ،زآ�ش
  .�� �ر*ت �� ھر �و �ر��ب �  �و�د



١٩  
� ھ����� آرا���ش ,� 1 � ھ  ���  �ر���ر از دودھ�ی �=��ن آور،
  .�ت�

آ� ان ���ران �<ور ,رد�د ,� �ن �  د�ل ��زن ��ن ����ر، 
 Fردم�� <ورت ز��رن و ,ر� ا���ظر�رن �و%ود آر?س %$�م را 

  ھم از دد�ش ��ر��د؟از او  �د "��F �ر ی .�  ���ن ھ�,�
  

�د دارم ز��� <.F  � Wر��?د "ر��ن، �:  �=ت%�ر?ل����ر�,  
Fر���2ن د��� د��� �� ا�����ل آوردم و  �+راج  را ����١٠ن ا.�د�

�=��د،   � � ,� ر�د او  ��ن�و�ت �� ��زنآ�ده و �$�ت و ��ر
  ... ,�ن �ر�د ,� ان ,�ت و �:م ,رد و از ��ر�د

  
   ,%��ت؟��زن�س : *<���ت �ر�د�دا"
  ��ن �� 

  
م %را.  . �  آد�"ر��ن، ا��*: ل �=ت����ر%�ر?� � دارد �� 

��
  .�ذق و ��ھر و �+روف ھم ھ���د �رز�ر ��=ف    ,� �
ز�د� ���R ذاب ھ�ی %$�م*.  


ش �ن ,� �  �وم  ,� زرا!  �+�فھ�2 ����ل "ر��ن، ��� و,
  !,�ر��ن .رف �دارد

ھر ���ھ��ری را ,� ��� ذ�ت و �واری  Rرا؟ �رای ا��� د�  دا�
 ��Jل ��ه �ب �Rرده، داده و ��دل �� �وز�� ,رده �ودد، ,رده ا�د

  !��%ً� آ��Fب
,� ��داری  ،_��Xن ��ه ,رده �ودد از���  ,� ،�و�ت ھر ,�Fری

  . ,رده ا�د ��Jل �رفرا �=د ��ره ھ�  از �ب ھ���د
  ... را ,� ر*� ھر
  

��زن : �دا"
  ��ن د2ر �وش ��رد و ���  ��د و�  �� �.�م �=ت
  .  �ر�رم ,رده�� آرزو��$� �ود را 
ر دھد "
  ��ن  �داآFر�ش�  �واھد آ� او L� ؟را  

  !���د ,� ا�روز ��
ف ھ�� را رو�ن ,�م
$� ، د�� ، ��R$�،و�$��روز �واھ  دادن ِ! ا�روز روز ��ھدان ا�ت

  !�� ھ�
  ! ھر ر*ت در ���2ه �ن ا�ت �و�تا�روز روز �واھ  دادن "
ب و

  
�دا"
  ��ن ا�$  "ر���ت �ردم، ھزاران ھزار  :����ر%�ر?ل �=ت


وم ��ت ,� X* �Rوی ��ل ,دام ر*ت +� U>2ر ا��ل ا�ت ,� د
  .�وده ا�ت

ن ��ر*وض و �دل ,� %را.�ن ا*�Xی �دن ان و آن را �Rد ا��در
  . ر*ت ا<
  ان ��ن �م �ده ,��ده ا,رد

� Rو�  و ��ھدان �� �دا"
  ��ن در �ظر دا��� ���د ,� ا�روز
  !ا���رو��  ھ���د�  و آ�ری ھ�ش ھ�2  آھ�  و �:��
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Rرا ا�روز ھر ,دا���ن ا��در ! %�ر?ل: �دا"
  ��ن �� _Xب �ر�د

  �� �ن �%�د�� �  ,�د؟
دا�ت از �ر�را �� طرف  ر ,� �� ��م ھ�ی �
�د و ��=�رو ھ��طو

 �  رFت �����ه �ر �ردی T�R زد و دا��ش  �.�ری<.را<.�� 
: را �رFت و �=ت:� ،��
  ای از ��� دارم و *ر��X ای,�ی �
  .�د����ن آورده ام

  
 آ�د د�ت �ر �رد را ,��ر ،����ر%�ر?ل �ودش را %
و ا�دا�ت

���ن �و� ، �R �ده ,� : �ر�  از او �ر�د���د ,� �دا"
  ��ن �
  ا��در آ�=�� اد؟

   و ��! .�  ���.=�*ت ھN ,س "��ل "�ول ��ت�  دا�د ,� ا�روز �
 دوO �د و د��ش را  ��<  ,� ���ت �� ���ن �و�  دا�ت�$ر��� 

�رFت و ,��ش ,رد ,� از ز�ن �
�د �ود و �� ا.�رام Fراوان �=ت :
  .�� را ���ول �+�ت �ود �  ,�م�ن ا�روز ���ر د2ر �

�ت؟R ن از �ن �رای�� �:�  �2و?د ,� 
  . �.��  از �ودم �ر ��� ا��Fدم�ن از ز���  ,� ��� �د�� آ�دد

�2ر �� ان %�ر?ل ا�ر ��ردم ,� �رای ��� <�دو"  ���زد �� در آن 
دد��ن �ودم ����� و  در �را�ر  آرا�ش �� ��.ل رود���� �ر�د ����

د؟�رورش��   
��و��م؟ودا�ش ��   ./�تد �رو��دو/��ل �دو"�  ھم ,��2ر� ���  

,� �� ���  �.�م �� ��ً� را  آن روزی ،%وا���ن را ��د ��ورد
�2ر از �رس �را ؛ رد�ُ  ز�ن ا��Fد و �ر او  وزدد � "�ط  ��Rره

��ر ,�م؟ ا�ر �=$��د ,� : �ر�دد� <دا ��ردد وR ار��ب <�.ب
از ھ��� �%ر��ن زرا ,�  ر����د�  �را �� "�ل  ،,�ر �ن �وده,�ر، 
  .�و�د ھ���ن ������ �R 1$ره

  . �ن �� ��� ھ��م،��ر�د: ��د دارد ,� �=�م
  �2ر �ن ��� را از "��
  �� ���م ر���ت و رھ�ری "و���ن �ر���دم؟

زل ��� ��  +�  ,وه طورده Fر��ن �ر،�ود��ن�+�د��ه �ودی ,� در�
  . ا���� ���زده �� �ود،�ودم�=ر

د��ردما�ر �2ر �  ؟ ا�$� را روی �و�ت �ره ��و
 و �روع �� .��,  ان ��O �و�ت �ره از ,%�م ��رم2=�د .�O �2ر �

دروی ��T ,رد.  
  . �رو����ما� <راط و�./م �2ر ,� آ�$� را آ� �ذ,ر�دادم 


�د ,رد؛ �� دو د�ت ,� ���ود �� �وح ��2  را! �وب �+
وم ا�ت� 
ن آ�دن ھم � �وح ا��Fد و ���ت   و �/
1 �.و وددد ,� ھ��2م ��

  .�د��ن Fرا�و�Fرا�ن آن ھم 
د"و���ن �وی �� ��س �=�د و �Fو ر �ن از <�.ب و ���� �, 

  .���م ده Fر��ن �رای ��� آورده امار
�� ھ�ن ده Fر��ن "و���ن را از   ���،�ش �ودم �=�م ���د�ن ھم 
�,�  �� �وی رو���  ,� ھ��ن �رک و ظ
م و %$ل �  ���د$� ��ر

د ھدات ھ��ن ا��ن و *دل و آ��ھ  ا�ت�,...  



٢١  
4  "ط+ار��ب <�.ب: ���ن �و�  �رد و�ط .رف �دا"
  ��ن و �=ت

  . ھ��ده��� �رد��ر و ��د دھ�د . از �ن �ود _=
ت، �  Fر��?د.ق
  

رد  و ھN /س ��د ��1: �دا"
  ��ن �=ت� �/�  !م ��واھ�ن�2ر ا
  

 �ن �ودم ��<4 ��د ،�+
� <�.ب ����: ���ن �و�  �� ر�دی �=ت
  !ھ��م �ذر


� �ر�د>�F:� و : �ارد ز���  را ,� �� "و�م ��د د��� ھم را��  آ
؛ ھ�ن .�O *<� ام  آورده ھماى  �را��ن �+%زهار���م، از %��ب �=�م

  ز�ن �  ز�م اژدھ� ��ود؟
  

�=ت�دا"
  ��ن :�
+�  
  


  ھ���ن �=��د ان �ر�رد /� : ���ن �و�  �� د��وری �=تو�  �
 �Jل !رد Rرا �Jل %�دو�رھ� ر��Fر�  ,�د .�/ت و دا�ش دایاد*�

  .و �� رش �=دم ��دد�د ! �ود دوا��2ن ��ن �
  

  ���ن ھ�ی "�ل.�$م ��ت �ن ھم �� ��� �=�م ,�: �دا"
  ��ن �=ت
  . "رار �ر��Fد�ورد ر���دھم  ���از 

2ر��ن��ن ر���د  ,� ا�روز  ا,�ون ��ر�د،���ن �و� ����ر 
 در�ت ����د ار,��ده ای در ا��ظ�ر��ن ا�ت؛و�%�زات � �د و �واھد

دم��� را از����2�Rن رھ !"وم ظ���ن ,� �ن���  �!  
 و /�م ودى ��را���ن را �1 �ز  ,� �=��د�ھ���$��د دارد؟ 

��� را �� و . دارم �� �� �� �د�ت /��د  ��2 �1د��را���ن را ز�ده
  ! داد�د �د�رن و%$1 *ذاب �1

در آن ھ��2م ��ود ,� ,�� ,ردم "و���ن را �� �:�ت ��  �2ر
  �رز�ن ��دس �ر���د؟

�  �رای ��� ��ود؟�روزى �زر�1   انآ
� ار��ب <�.ب ���  .�+
� �ود: ���ن �و�  در%واب �=تN  ھ

  .ھ��د�$ر��ن و   ����ده�دارد و1 ھ���
 �ود و �ن از ھ�� %� /و��ه�د�� ��  ,�د دارد، ز���  را����� ھم 

دم  �وزان <.را را.رارت ,�  ھ���طوری�R  واز �رس�  
  ؟ را ��رج /ن�� Fر�د �  زدم �ر��2���12  و 

  

�: ا"
  ��ن ���و���دا�� �=ت�د+�.  
,� ای �و� ، و.  Fر�ودم و  دادمار  ھم ا�ر را �ر ��� ����ن "ر�ن

ت را �ر ز�ن ��� ��وب�>*...  
  

��ه : ���ن �و�  �=ت�� �,���R د  آب از آندوازده  .%و�
  

  ... را �ذذ در���ن ر�� ��<وص وۀ�ر: �دا"
  ��ن ادا�� داد



٢٢  
�=ت  �! اى ��.رو اFرادی از "و�م �=��د : ���ن �و�  �� �ر��د

 و  ��وان �� �� را از ان �: �رھ��درا �� *$دى /� �� �و /ردهار���ت 
�ھ�وار�� او �2و�م ,� �� �� �وع _ذا ا/�=� ��� ھم ھر�ز  و ! �

م��  �/!  
  


�، �ن ھم �Fط ���طر ا��� : �دا"
  ��ن ��ز از �ر ��ت �=ت+�
��ز%�ت  ��  ��� /�و�ر �ر_����  در ر���ت ��� ����د �ود ,� 

  !��دم Fر�زو *دس و ��ر � و ��ر و
1 را /� �� ��� ارزا�1 دا��م �� ھN ای ���ن �و�  �دا�د �$��+�

  !مك از %$���ن �داد
  

  .�ن �رھوت را�و �ر�ردا�  در ��: ���ن �و�  �� ط+�� �=ت

� �ر�د>�F:� و : � ای �و�  :��د دارد ,� �� �ن و.  Fر�وددآ

دس ��ھم �� �رز�ن  �� ان %�+ت ��$��ر �� R$ل ��ل د2ر
  از در���ن �ر�� و ا�2ور��<=ھ�ی ��غ �رز��  �� ��واھد ر�د؛ 

  ؟ از زر در����ش %�رى ا�ت�$رھ� /� ھ�واره
  

ای �و� ،  :�دا"
  ��ن ,� د�ش ��  �وا�ت *<���  ��ود �=ت
/� و ����  ���دد د  ���ر �و%ب ��م ا�ت /� ���1 �2و?�ن�زد 

د *�ل ����1 آن �/.  
  

�=ت���ن �و�  ھم  �:�در .��1 /� �� �ن �رى �ود  و "رار: �� 
ف دارو ���وا�  +X ك وRرز�دا�1 /وF ده وھ�ى   ��� زرمر�

م %�ودا�� در���ن آن ���رده و Fرح ��ش�,  �  .ز�د
  

  ای �و�  �2ر آن ھ��2م ,� ���ن  :�� �.�  ط
���ر �=ت "
  ��ن�دا
  ا�ر �� را از ان  �2=�د ,� �  ,ردد در <.را ھ:ک �واھد �د

  �و �واھم �ود؟�ر��Fرى �%�ت دھ1، .��� از ����2زاران 
1 ���د�ن ��� را از روی ا�:صا�� ھ�1��2 /�   دو��ره،م رھ�

  .د�����=ت �ر����د و ��راه �د
ن ا�ت <�ر /��ن ھم Fر�ودم�R �/ د ا/�ونراھ��� و ���ظر   

د ����ن�رورد��ر�.  
  ؟Rرا

م ھدات ��واھ�� راه را�ت  را ,�Fر %�+ت � �ن ,��� �  دا���د
  !�2ر �و�� /��د /رد

 !"رار��ن ان �ود ,� .ر,ت از ���! ���� �ودم ���ن �ن �� ���
�و���� ���ری!  �رط �ر��ش �نآن ھم �Fط ��! �ر,ت از �ن ��!  

  
ش از �دت �ر���رى �� زر ا��Fده���ن �و� �$��R �/ 1��. در  

  .�� ,� �و�� ,ردم، ار��ب <�.ب: �ود �=ت
  



٢٣  
و �  دا���  ! ای �و�  �و ��Lم �ر �ن ھ�� : �دا"
  ��ن �=ت

رد،  <ورت �1 از روى ���Rرى � در آ����� �رگ�و�� ای ,� �
N  . "�ول ��واھد �د ,س ھر�ز و ازھ

را �+�وان Fد� و /=�ره ا*��ل �د .�  ا�ر ����  ط: ھ�ی روی ز�ن 
  !داده ��واھد �دا�ش ��=ف �%�ز ھم در �وش ��ردازد

ت دارد؟���  �, �R م از�  �وب .�O �2و?د ��
  

  :ای ار��ب <�.ب، ای آ"� %�ن: ���ن �و�  �=ت
  ��ر �ن و *دل �و �ردا���ت/   ١١آ��� درن ظ
م �ظر دا���ت

  �� �و رود روز ���ر ان ���ر/      داد �ن ای �$ر�ر �ر �دھ 
��ت و ز ��م آزاد ��  /   ت���   ��   داد   و   داوری �  

  
�وب، ,�ت آن ,س ,� :  �ر�د�دا"
  ��ن ,� ��ده اش �ر��F �ود

   داد��ن را از او �2رم؟�ن ��د
  

�=ت دل �و�  از ���ن �و�  �دا�ت ,�����ر%�ر?ل  �
>�F:� :
  .ا�ت ١٢ ھ��ن ��وا ��ظور ���ن"ر��ن

�د دارد؟�  
� �ود را ����م :ش Fراوان���م �رز���  ,� �� �آن �ر��ز ِ

ر، ��س �� �ر��� د2ران �� رھ�ری .�و�ت و �Fر���دھ�?  ��
د��� ������  "و�ش �� ��وا?  ر�دو�ت، و ��س �.  

  
�=ت���ن �و�   �
>�F:� ر ار��ب <�.ب: ھم ��ظور �ن آن �

�ت ,� ��R �$�%رِ R,ر����ن�رور��2ه در � و ؛ ز�د�  �  ,رد 
ل *دم �وا��?  در ,�دن � �ط ����  از ھم �� د� دو ��ر

  .�������� ھ�ر ا�راج �د
ا�$  ��� ا�روز از �ر ��<ر ر?س آن آ�وز��2ه �2ذرد ,� او 

����*د ,رد ,� �وا��?  و ا��+دادش ���ر در ز��� �+��ر�ت، را 
و او ھم �� � *ده �د�ر از �ودش �$�د�  ,رد و ,وره ھ� ���ت 

 دا��ت و آ�ش %$��  را ,� "رار ا�ت و �ودش را ھ�طراز ���
ھزم آن از �د�$�ی ���ھ��ران ���د و ��� ا�روز در *رش �� �� 

د، او در ارض �� د�ت و �� و �ر و �دن "وم �ن رو�ن ,رد�,.  
  

ام و ��,ت ���ن �دا"
  ��ن �� �� �$ر و �� �� ��م، و�  آر
  .�و�  را ��2ه ,رد

  
 ���� و !���ن: رد و �=ت��وت ا��=�د ,����ر%�ر?ل از ان 
  . را ھ���ى او "رار �دھد ,س ھN! <�.ب ��� ���2 ا�ت

 زرا در ،اد "رار �د�دا"
  ��ن را ھ���ى �ود ��وا ھم ھر�ز �ودش
�ن : ,� �� %��ش �د �=ت���  "<د ء � ���را�  �+د از �و

  ,� زود�ر از �و*د �.ل .�د�J را �رک ,ردم و ا,�ون ���ر ��رورم 



٢۴  
م Fاھدان ��Jت �  ,�د ,� ��ت اOھ  �ر آن ا�ت ,� �ن �� ا

  .�١٣ر�م
��$�  و �تا �زر��رن .��ت ا"
  ��ن .��ت �د ,�د� �  دا�ھ��

ھر /س د و /� ��واھد وژه ر.�ت �ود �1,� ھر /س را او�ت ,� 
د �41د �� �رى �ود او را ������� �داھم ,� را   !/�د 

  Rون �ر��زی ,$�� ,�ررا ��دم،ی او  <دای ���د�ن ھم ,� ��ر ھ�
�� ,��ل %�ن د��م را ��وی او �
�د ,ردم و "�م �وردم ,� در *<ر 

م *�ل د��ور داده �دهوظ�ف ط�ق ،و ز��ن �ود��� .  
�س ھ���طوری ,� �دا"
  ��ن �رای .=ظ �ظ�م ز�د�  و ط�ق *دا�ت، 

�ر از ا"وا�  را،"وم و �ژادی را �ر�ری داده ا�ت�� �R ھم  و �/ 
  آرا����$�ر و  و ھم ظ�ھر��ن ه �ود���ر  ان "وم��ل و Jرو���ن از

 ز��ن و آنان /=ر درس *�ر�1 �راى �ردم ��   را از �ن �رد�ر
 ط�+  و .�و"  ا�ت ,� �ن �ز �ژاد �ود ؛ ���دآن ��
$�ى �+د از

��تھ���ن�Rم را �ر�ری داده و ��,��زم از ,���  ,� � ��   � 
�ردد!  

  و ر.�ت �وش دور��ن ������,��زم از ,���  ,� �دا"
  ��ن از�
��ن را /ور و�و�$���ن را /ر�$��R  ن��

 و از د�ت و �� *

  ! ا�ت,رده
��,��زم از ,���  ,� �دا"
  ��ن *�ل و ��طق و �+ور را از آ��ن 

  !درl دا��� ا�ت
 ,رده �� �
قو��,��زم از ,���  ,� �دا"
  ��ن آ��ن را ,��U وار

  !ا�ت
ھم �� �راغ در �%�����ن از روی �$وت  ن �ردان و ز���  ,�آ

 �دا��د ,� ،د�/� راه �داوم ��ل ا���ن را "طS �1و د �رو  �1%�س �ود
�ط ���  ھ�ی %$�م �رای آ��ن،"رارا�ت در روزآ�رت� ،  �+ 

  ���.�� ,��د��ن و �واط �ران، از آ�ش زر%��� و ���س و رو�ری
  . Fر���ده �و�د �� دوزخ!�� %��2ھ��ن�دوز�د و �+د 

و�  �ن *�ل <��W �ری از �دا"
  ��ن ا�%�م �  دھم و آ��ن را �� 
,�ر ,��د ھم ,� !  ,�رھ��ن ���س ھ�ی �ود��ن �  Fر��م �� اردو��ه

�د��ن �رود �� *��ق ھ�%�س �ود��ن �دن���2  ����دھم  و .  
! ای آFر�ش آدم�و��د �� �دا"
  ��ن ,� �ن ھم �ز ����د او �ر

  .ز�ن را ��ک �  ��زم از ��ل ھر �R ��م %ن و ����س ا�ت
  �و��د �� �دا"
  ��ن ,� �ن �ودم را ھ���ی او ��  دا�م و �دن

 �� ا<ل و ��ب و �  *ب و ��ص �� Fر��� د�ل ھم �رای �
ق آد� 
�
  ... و ا���ر ��م داده ام ,� Fر��ن2��١۴

  
 Sر را "ط��� :,رد و رو �� �دا"
  ��ن �=ت���ن �و�  .رف �

 و هدررا �.�رم �����  "وا�ن �  دا�م ,���  ,� ،ار��ب <�.ب
  ... و�  ار��ب، ا�د �./�T�R 1 زدهۀ �� د��2را%راء ����د

  
  



٢۵  
ای : �دا"
  ��ن ��2ه �+�  داری �� ���ن �و�  ا�دا�ت و �=ت
ز و ھR ر ھر� ��ر,س �و� ، �  دا�  ,� از روز ازل، آ��ه و �

  !�ن ھ��م
  


� ار��ب : ���ن �و�  �رش را �� *:�ت �4?د ���ن داد و �=ت+�
  .<�.ب �  دا�م

 آ��ه و ���ت �� آن ��ن���ھ�ن ��د���روز ���ت �� از و�  ��� ,� 
��؟ �Jل .Xرت �Xر ,� %
وی ���Rن  آ� ��  �وا���د، ھ��د�

وی �  از ��R ھ��ن� j ,�ردی �ذا�ت � �Rدا�ت   ,� در ,و

��زی �  ,رد و �وش �� �وش �رش را �رد؛ طور�� �ن �ر �رد 
ای .Xرت Rرا آن : دا��م از �رس ���� �  ,ردم؛ و از او �ر�دم

 %ز  �د ا�ر �زرگ �: ��ن %واب داد�د,ودک را ,��د؟ و ا
R  ن و �را��  ... زد ز د2ری از او �ر ��*<

  
 ���ت �� 
  ��ن�دا" ،���ن: ����ر%�ر?ل �$
ت �داد و �=ت

  .د�%$���ن، �طف و ا.��ن دار
� �وا�ت و �=ر��ن  �رگ و ز�د�  ھر ,س �Fط ���� ,� �  دا�د
  .�دا"
  ��ن ا�ت

  
� از �دا"
  ��ن �ذ,ر او را ���ن �و�  :�ده �رFت و �� ����

�وا���د �رای ���وش ,ردن ���   Rطور <�.ب،ار��ب: �ر�د
 ،�د��� راه �ود را �دا /�د  اFرو���ر� � در ����نِ �����Fنآ��  ,� 
=�  ��Fد �� آطو  !ن آ�ش را ���وش ,�در��

 "وم آ"� ا�راھم او را در ی�وا���د ز���  ,� ر*ت ھ���� Rطور 
�ر ! اى آ�ش :�� آ�ش ا�ر Fر�ودد  Fوری،آ�ش ا�دا���د ,� ��وزد

  !ا�راھم �رد ��ش
,وره ھ�ی ان ��وا  ھ�ن Fر��ن را ھم �� آ�ش �وب ��  �وا���د

  �دھد؟
  

 �و��د �� Fر����2  ,� !آ�ش�و��د �� : �دا"
  ��ن �� ��دی �=ت
�وى دوزخ <ف ��� در <ورھ� �  د��د و ���ھ��ران را <ف 

ز !�ر�د �1R و ا����ب ,���  ,� %ز آ�ش  ر�دًه �$��م �>� 
  !د2ری �<���ن ��واھد �د �ن ھ��م

  
ه داراى �واھب ���رد���  ،<�.ب ار��ب: ���ن �و�  ��ر�  �=ت

�س آ���  ھم : و �� ا�دوه و _م Fراوان آھ  ,�د و �=ت!  ھ��دای
�/وھده و را�ده �ز  ف �� <ف در دوزخ او �وزا�ده �د�د,� <

  .��� �ود�ددر��ه  ۀ�د
  

�راى ھN ��رى �زاوار ���ن، : ����ر%�ر?ل ھم �� ��دی �=ت
   و�  ،دھد� ./م و ��وت �� او  /��ب آ����1 و"
  ��ن��ت /� �دا



٢۶  
�وهاF/�در��ت �را  $�/��� او �, 
��    ھN ��ری از آ�$� �دارد؛�

����  آ�$� را �وا�ده و درس ���وزد و ط�ق �زاوار ان ا�ت /� 
  ."وا�ن آن ر��Fر ,�د

�$�ر ا�ت ��� ھم �دا�د ,� ��وا �و�ط �=�  ا*ظم �ت ا���دس 

  ��ن ,� ھ�� اش ھم �� .روف ��ده ا�=�� �ود ,� �� �و�ل آ�ر �دا"

 �وأم �� ،./�ت آ�ز و ا��وار�.�م و    ا�ت/����و��� �ده و 

  رو�نOده ھ� ،����� ھ� و دی ���ر _را و .���  �� "<

  ... و.١۵ �ز آ��� �د،و*�رت ا�2ز
  

 ,� ١۶ھ��ن ا�ن ا�+ر� : ���ن �و�  د2ر ط�"ت ��ورد و Fر�د زد
  !ی ���ودی "وم �ن ��وا را ����*د ,�د�وا��ت �را

 ,� او �ر ا�ت �ن ،.ر/ت �دهد�Fع � ز���ت راFر��� %�ر?ل �ط=4 
.�1 �راى �� د�ت  و د ��ت در ھم /و��$ر ذ�ت زد و آ��ن را

*ذاب ,رد و ��Rن %��%و ھم را و زر ز�ن ھ� ھ�   ����،آ��نآوردن 
 در <ورت �R وه آ�Jر _م و ا�د ,� آ��ده ���ت��ندرد��/1 �را

  .آ��ن آ�د�د و ��د�د �ز ظ�ھر�د ���ر �رد�1 /� در "رون �+د از
 ���ك ./و��$� ار��ب <�.ب،: ��س رو �� �دا"
  ��ن ,رد و �=ت

 و از ھر /س د��� �1را  ./و�ت د��واھ,�  �� ھر /س ���?د و
ر  ./و�ت را �1د��واھھم ,� �د.  

ل F �� �, د�د دار� ��$ر �.�و���ن آ�ده  /� �راى ���ودى  �وارا�آ
  �ود�د �R ,ردد؟

�/� �� ��2$�ى /وRك آ��ن را د =ر���د� �ر�د���1 را �روه �روه آ
   دھ�د؟ھدف "رار

�وراخ �1 /رد و آ�%� را  �� ھر%�ى �دن �1 ا��Fد   ,��ـ�2رزه ھ�
 �ده ��:�1  را ھ�Rون /�ه �رد و آ�$�از طرف ����ل ��رج �1 �د

  .�  ,رد
 � در�دا��د ,�  �� � ا"وام ھ�رای ��ود اـن ھ�دارى آ�ار��ب <�.ب، 

؛ � ا��� د��ورا�+�
  �ود �رای  �� �R .د ���وا��د���"درت  �را�ر
  ؟ھ�� �رد����ن

ل ھ�ی آھ�  ���ت وF ن آھ�  و�� آ� �ددد ,� ��وا ھم �ر�د
  د�$���ن را �ر از �وی ھ�ی آ��ن ����� دار ,رد؟

   ,رد؟���ود و ھم �/�ت را درآ��د$� و�$رھ�دد ,� �� آ�$� �R آ� �د
  ��مدر ����د .Xرت و�س  �� ش�روھ1 از ��ط�آ� �ددد ,� 

  ه و *ر<� را �راش _وا<1 /ردھ� ا*��ق �ره در��$��2ن آھ�  در
  �ر %$���ن ��T ,رد�د؟

 �� .�وق د2ران �%�وز ,� ؛ �ود�د���ر آ�$� ��Fقار��ب <�.ب 
  .��ود�د

  
زی �2ود ����ر%�ر?ل دو��ره �ذ,ر داد R ن��  
"�ل از ا��� �دا"


  ��ن ا�ر �دا,�" SF2ر د
� �+1X د، �+1X از �ردم را �� و�
�رFت ���F 1د Fرا,� /رد ز�ن را  ��1.  



٢٧  
 :�دا"
  ��ن ھم ,� د2ر <�رش ���م �د �ود �� ا�م و ��ر �=ت

�ر   "رار �ده /� �1"
  ���ت �دا د2رى را ��,سھر�ز  ای �و� ،
  !و �ور �واھ1 ���ت

و !  ,ردم�� �راى <
W و �:�ت د*وتای �و� ، �ن ھ�� را 
م و �$ر و د�ری را در /رد� �  د�ل ھ:ک   را ھر�ز "و��دان ,�

  !ھم ��و�دم
ن را  ���ت اوا�ر �ودRرا ,�Fرو���دان ��ت �راى ��رJ  �+ ،

ھ�دارھ� در آ��ن اJر �2ذا�ت  �1��2 /�ھ و مدا���$وت آ�%� ��ن 
  . �� ����=ت �ر�����د، ا��.��ق �%�زات ���Fدو

 ا�ت ھ�ى �ش از ��� را، ھ�1��2 /� ظ
م /رد�د ن �ای �و� ،
 /� �� �ود !�$�رن ا��1 �وددرا ,� ��س ���  و !ھ:ك ��ودم

 �� ! آ�$� در روى ز�ن "رار دادم%���نرا  !ا����$� آFرده �د
د �م ��� 2Rو�� *�ل ���1�/.  

"و�ت  ا*:م /ردم /� و در آن! ب دادم/��ای �و� ، �ن �� �و 
  .د ��ود�%و1 �زر�1 �واھ �ر�رى و د /رد�دو��ردرز�ن ��Fد �واھ

�روھ   � از "وم �و، %�+  را از �رز����ن �رون و �/�ر%وآ
  �$رھ���ن را �زور ا��Lل ��رد�د؟

   و Fرز�دا���ن را �� ھ:,ت �ر���د�د؟�2ر ر*ت ھ�ی آ�%� و ز��ن
�+��$� و ا�/���ت ��دى و �د و آ�رت را �� ز�د�1 د�� Fرو��آ��ن 

در راه _
ط �� را  م، در ا���ر��ن �ذا��� �ود�ن�+�وى را، /� 
ان ���ه و  و �� دادن "رض ا�.��� �� د2ران �ز در /�ر �ر��Fد

  . از آ��ن ,�� �ر��Fد�%�وز
ن ,�ر �ر ��� و ا����ن .رام ��ده �ود؟ای �و� ، آ� ا  

ر���ت ��� ��Lم �ر ھ� ان ��ود ,� ر*ت را از روز آ� ای �و� ، 
  %زا ��ر���د؟

زی %ز ��Oت ��� ���ن ھ� R ت��� آ�$� �<ور ,رد�د ,� و*دۀ "
 در !�ن �دون �رس از داد��ه ھ���د و �  �وا��دآزاد  و آ�$� ،��ت

  ؟د����م *�ر ���ه /�
  ؟�R /�1 ���/�ر�ر ا�تای �و� ، ا,�ون �2و ,� 

  ھ��./م "<�ص در �ورد /���2ن �ری �و� ، �  دا�  ,� ا
  .�و��� �ده ا�ت

%�ن در ����ل ھ��ن �ر�Fن  /� �س ا�ر ا�روز از "<�ص ���ن ا.�د
�وش در ����ل  ،1�%�ن، �Rم در ����ل �Rم، ��1 در �را�ر �

��  �ر�د Oا"ل از دا��د د، ��� �وش و د�دان در �را�ر د�دان �1
 ���طر ظ
�1  و آن ���ر دو �ر ط:ش ��ر�د ,� "<د دارد١٧او

، �� ���ص �ون ��ره �دده ھ�ی، ��ره /� از "وم �و <�در �د
در ����ل در� را �دده ھ�ی "و�ش، ��� را ����د ھ���2  ,� �ن 

  !، از و�ط �<=��ن ,�د �/��Fم����Rن
  

  .و�  �ردر�T از ر���ر ���ن �
  



٢٨  
ھر /س را /� ار��ب <�.ب، �  دا�م ,� ��� : و�  ��ر�  �=ت

  ...�  دھد از T�R د�����ش �%�ت داھ�و�
  

: �دا"
  ��ن �� _م و ���  ,$�� ���ن �و�  را ��2ه ,رد و �=ت
 �� �رش �� �$ر!  ��ن�داداد! ای �و� ، درآن ھ��2م ,� ��ر �ن

"وم �و ���طر آن داد و ان اFرادی از �ر���$�ن  ،وارد �د ��دس
 او را �� %رم آ�و�2ری د��2ر و ز�دا�  و  وFر�د راه ا�دا���د

  .���%� ,رد�د
ب !  ر���ت �و١٨ از�ورای ,�ھ��ن�وز �روھ1 /��ای �و� ، ��

  ! را �� "�ل ��ر �ن ����*د ,رد�د١٩ا�.�و��
 ,� او �� ��%  از ��ر �ر روی �و �ود "وم ���د�ت ان ای �و� ، 

  !Rوب �� �j �د
  

ا�ر زر ��ی �دا"
  ��ن ا��Fد و  �ر ���ن �و�  �  ر�T و روح،
ار��ب <�.ب، �و�  ا�ر زر��ی : دا�ن *��ی او را �و�� داد و �=ت

  .����ت
 و �ر �� د��ر از ؛ای ���� %��م، �ن ,� �رده �ودم و ��  دا���م

 � jن �����ن را �� ��Rر��ن در �  آوردم و �ودم ھ��� روز
  !,ردم ,� ��ل ��ن ور �=�د

 Fرز�دى �راى "
  ��ن�دا اوه :�=��دو�  ھ���2  ,� آن �����ران 
   Rرا آ��ن را �� راه را�ت ھدات ��ردد؟،  /رده ا�تدر�ت ش�ود

د؟ /رد�%و�R   1ره Rرا،�راى ���ودى او ���� /�د�د� ھ���2  ,� 
  !��� ,� �$�رن �Rره %و ھ��د

�=� ھ��ن و"ت �ر �� ،�� ��ر �رم را ,��م: �د� Rرا و"�  ,� 
�ت و ���ود��ن ��ردد؟�  

  !ان ,�ر ,� �Fط در �وان ��� ا�ت
�ط=4 ��� ھم ��د ��ورد روزی را ,� از د�ت ا*��ل ز�ت ان 

:  �� �ن و.  ,ردد ,�،%�ھ:ن �%��ت زده �� در��ھ��ن ���ه آوردم
 و ��راھ�1 ، �� ا�:غ د��ورات �ن ھ���?ول �Fط  �و ای �و� ،
  !آ��ن ا*��ل ز�ت

  ط+�� زدن ا�روز��ن �R �+�� دارد؟ � <�.ب ����، �س د2ر
  

  ی �رد �� ,� ا�2و�� ��ن �  �و ؟ا: ����ر%�ر?ل �ر�د
  

  . آFرد�ر و �دی را �� آ��س ,� :�=ت���ن �و�  
  

���� ای ا�در / ان �R ژاژ ا�ت در <در �$�ر :����ر%�ر?ل �=ت
  ! %$�ن را ��ده ,رد! �و"وم��د  / ��Fردھ�ن �ود 

  
ر �=تL� �� ن ھم��  
 را ، ����٢٠ره �ر �دی �و� ، ھ�ی:�دا"

�دآورى ان ��ن �R /�ر؟ ��  



٢٩  
ده ا Rرا /� ظ
م /رد!ا�روز �� .�ل ��� �ودى �دارد ان �=�2وھ�!  

  .��د��ن %ودی ,�م�
�� �� �ر/   �ودی ,�م ��را  او�
ق �ن ��ردم
  آ�دی F<ل ,ردن  �رای  �  /   آ�دی   ,ردن   و<ل    ی�را  �و 

  . ���ش �نا����م �ردد/��د��ن ھر�ز از ای �و� ،
  !�ن �� ا�� از ،دار�دز��/�رى �ود را از �ردم ��$�ن �وا����د آ�$� 

  ؟�س Rرا �=�ر ��  ,� 
�� �R د�ل ا�ت ,� ھزاران ھزاران ��ل ��ره �دده ھ�ی، ��ره �دده 

، �� �و�� �� دوار �د�� �راق �  �د�د و �رزان و ����ن ھ�ت �و��
  !�ر��ن را �� آن �  ,و�د�د

ای �و� ، ا�روز آن روزی ا�ت ,� �ن ��Lم �رُ,��ن را �� ,=ر 
  !�دد و درد��,  ���رت داده ام

  
ای ار��ب <�.ب، دھ��م دو��  و ز�%��ت �و : ���ن �و�  �=ت

  %��م �و�� 
  : ,رد و �ر�ن �ر�دو �روع �� دردن *��ش

  �Rر"ش دوزم ,�م ���� �رش/  ,و ,%��ت �� �وم �ن �R,رش 
  و"ت �واب آد �رو�م %��ش/    ���ش ����مد���ش  �و�م   

  ای �� �دش ھ  ھ  و ھ  ھ�ی �ن/   �ن     ا"وام  ھ��  او   Fدا یا
  . �رFت�.�ر و�$�د ا�در ����ن  �رو آھ  ,رد ��س 

  
ر ��زوی �دا"
  ��ن را �رFت و ھر دو ��,ت ����ر%�ر?ل ھم ز

:  �ر�درف <.رای �.�ر در .ر,ت �ود�د ,� �دا"
  ��ن�ط
د ��ر   ھ��ر *�ران�٢١ �ّ .َ  ھ�1��2 را /� داری�د � آ�%�ر?ل، �$F  

ر.م  آ��R را در � <�.ب: �=ت �� �.را�ش آ�د و ،�ردا��� ا�ت
 ، �و ���د��د�ت ��� �راى و آزاد  /� �.رردارم �راى �و �ذر /ردم

  ؟�ن ��ذراز او را 
  


� "ر��ن، ��د ھم : آن روزھ� �ود �=ت ����ر%�ر?ل ھم ,� در �د+�
  �� �ر��د�   د��ر �Fت راآن و �د �� د�� آ��R ھ�1��2 را /� ،دارم
 و !��تآ��ھم ,� د��رھ����د ��ر !  آوردم د��ر � <�.ب:�=ت
1�� �=  ��م �ذا��م �رمرا او د؛ �ن%�م دھا� �را  �د��2زارى�وا�د وظ

  ھر �R <:ح! و از �ر و�و�� ھ�ی �ط�ن در ���ه �و "رار �  دھم
  !�  دا�  �� او ��ن
آن  �� طرز �/و1 إإی ����ر، ددی ,� �ن ھم: �دا"
  ��ن �=ت

  .م�ذر�Fد��ر را 
� �ر"  �د و �اش %دا   از ���واده او ھر روز��د داری ,�.�� ��

 اF/�د �� �
و��2ھش�  ��ن �ود و آ��ن .%��1 �  آ�د و  ��ز���ن
  ؟ آ��ده ���د �زد�  �� �ن�راى از ھر �ظر

  

�، "ر��ن ��د دارم: ����ر%�ر?ل �=ت+�.  

  



٣٠  
 در �  از آن روزھ� �ود :,�د و �=ت�� .�رت �دا"
  ��ن آھ  

  ...را �ود ��2م، روح,� �ن ���$
  

ر "ر��ن ��ده :را "طS ,رد و �=ت����ر%�ر?ل .رف �دا"
  ��ن �   
د��وى او Fر���درا در .�ل �و ,� ھ��� ! اى �رم م �� �� او �2و

دا��ن �ود   و /�  �د �1 و �وا�ده، �دا"
  ��ن راا���ده و �����
   �ر�زده و �ر �����دان ,� او ھم �را!  ?� ا��ك �2$دا���ز را 

  .�ر�رى داده ا�ت ز��ن %$�ن
 و  �Xوع /ن و �%ده �%� آوراو �راول /را�� ان �+�ت �� ��س 

  .ر/وع /ن�� �وی �ن ��س 
�ن از  �Rره د��ر ��ت �ر�د و �� �ن �=ت"ر��ن، ��د دارد ,� �

  .�رم ر.��ن ���ه �1<�.ب �ر �و، �� 
!  د��ر%�ن ��رس ر.��ن ��ن �ود��ن �ن را Fر���ده�� او �=�م

���ل و%ود و رو.��ن را در �و  �$�ا��ن �  �واھ�د �� طرز ��
  !�رو���د

زى را دورغ �2و،ا��ن �د��ن �  آد �ر��ت �=تR ه�� ��واھ�د ھر
ز  !�و%ود ��ش�  دھ�د ,� Fر��ن R ورآنF دو��  �و%ود أ ھم!  
اى  ��ر ��/زهاز طرف ا��ن  ��  آ�ده ام �ن،م د��ر %�ن�=��ن ھم 

واO<�.ب ��<ت �� �و ����م /� در ان %$�ن و %$�ن د2ر،   
  .�واھد �ود

  !ھم �دارد ���ن ���F و %�ى �=�2و ا�تان ا�رى �دان ,� 
  

ظ : ����ر ,� �ر درد د�ش ��ز �ده �ود ادا�� داد_ �R �� ،وای  
ھر�ز �راى آ� *�ل �داری؟ و � ا�د�� ��  ,�  ,� !  اوف �ر �و�=ت

 و �  ��ز و  ��ک! /� Fرز�دى ا���ر /�د��وده ����� ر.��ن ��ن
  !��زه ا�ت او

 2Rو�� ��/ن ا�ت Fرز�دى �راى �ن �ر�داز �ن و از �ر ��م 
اى  و زن آ�وده /�ون ا����1 �� �ن ���س �دا��� ���د؟ در.��1 /� ��

  !ام ھم ��وده
 .ا�ت ان ,�ر �رای �ن آ��ن .�ط
ب ھ�ن ا�ت د��ر %�ن ِد �=�م

  .او�ن ��رم ,� ��ت
 را ھم ��  زن .Xرت ز,ر�ت،ا�<���ِ� ����  �ش ��ه �ش ھم �ن

  . ,ردمی آ��ده��ردار�رای Fر��ن ر.��ن ��ن 
  .آ��ھ�ن ��رس از�ط=4 دا�}،  ����1 �و �2=�� ا�د و ا�ر 

  ؟�� �R د�ل ان ,�ر را ,ردی �ر�د
����=�م �رای اoاو ،�  و�ود ��ل دارد �ش از  .Xرت ز,ر

رى ���م  ھ�شا���وان� �
  . را Fرا�ر��Fش�ر ��ت �ده و �+
  .���م ��زا و *�م ا�ت ت<���ا�دو�4 

   �رای R ؟ان ��ر �ر�د
�ورد ,� ���رت �=�م� �  �د�. د��ر %�ن او ��د ��ری �� ��م 

  .دھ�دۀ ظ$ور ��ر �و ���د



٣١  
| �ده �ود و �� دھ�ن ��ز �"ر��ن ��  دا�د ,� ��Rره د��ر 2Rو�� 

�$�ر ا�ت �ش از �ن ھم ددم ,� . ھ�ن طوری �ن را ��2ه �  ,رد
.  �دھم و �Fط �=�م Xن �و <�.ب �و�� انای �رم ���م،  �+
�،ا

  .آFر�د ھر �R را ,� ��واھد، �1ر.���ت 
  

ش �$Fدان ھم دل �� .ر�R ن��  
���ر%�ر?ل ,� ��و%� �د �دا"�
"ر��ن، ��د دارد ,� �Rدر �%�د�� و �.�وره :  دو��ره �ر�د،��  ھد

  ؟,رد
 �ن ,� ,�ز و �د��2ذار ر.��ن ��ن �ر�ر�ن ھم ��ت �ذا�ت و �=ت

 ھر �R ,� ا�ر �=ر���د؛ و�  ،ی %ز ا��ن �دارم�+�ود د2رھ��م و 
! اى �واھر ھ�رون! ای �رم ,�ر �دی ,ردی: ا�ر "وم و �و�م �=��د

   �R �2وم؟،اى  و �� ��درت زن �د /�رهت �رد �دى �ود�� �در�و ,� 
,� ��  �وا�م روز ��O �  آد  ��ر، �� ���  ,� ھر�دون �ر و ھ

����ن ز�د�  ,�م�!  
س، �� دم �ر و<
م �  ,��د�  ! ����2رم �  ,��د!از 

  !را �R �دھم ,� *�رت �رد�م �  ,�داز ھ�� �د�ر %واب ���زدم 
  

"ر��ن، ��د دارد ,� : ����ر%�ر?ل �� ����دی از �دا"
  ��ن �ر�د
د�ل ��ت ,� ھزاران ھزار Fر��� و �:?��، در �  : �ن �� او �=�م

�  از آن Fر��� ھ�، وارد �2ران ���ش �د�ت ر.��ن ��ن ھ���د؛ 
ای و�ف، ��ر داوود، از ازدواج :  و �  �ود�٢٢واب او �  �ود

�� �رم ��رس ,� او ��,ره آ���ن ��ود و ,ود,  ,� در ر.م وی 
رد، از روح ا��دس ا�ت�ی �واھد زا?د ,� ا�ت او ��ر! "رار �  

  .�وش را از ���ھ����ن �واھد رھ��د
د�ش را "رص ,ردم ,� د��ر %�ن �دان و�ف از <��ران ا�ت و 

  ."�ول �واھد ,رد
�م و �و ھم �� ز��ن درد /  �1*�لھ�ى �ر ��ر*ت  /�ر�ن ھم در


وت  ,��ر ��� در�ت �ر�� وو �� ��ط� دورد��1 �رزا��ن � 
�  .ن2ز

 ����اى  ده، رطب ��زه���ل را �� طرف �ود �/�ن ���  ات �دھرو"ت 
  . ازان _ذاى �ذذ ��ور؛رزد �ر �و Fرو �1

�  دھ�د؛  آ�1 �وارا "رار  زر ��ى �و ���Rً ر.��ن ��ن ھم �ود��ن
  .از آن آب �وارا ��وش و _�2ن ���ش

، �� ا��ره �2و  ,� �طرFت �  آدا����$� را ددى ھر��ه ھم /�1 از
 �� ھN ا����1 ھN ��ن وام  اى �ذر /رده  روزه ��نر.��ن�ن �راى 

�وم ��1.  
 و رو�ن دار��زه ان �و�ود �و�د ��Rت را ��  ای د��ر، �� او �=�م

�� "وت و "درت ذات ا�+ظم، و �دان /� �2ران .رف ا"وا�ت ھم ���ش 
��ن �واھد  �� �ردمدر ��ھواره  �ودش!  ا�ت�وزادان %دد�رن 

  .د�Fع �واھد /رد�و  ازو �=ت 
  .دو��  ، در آن روز /� ��و�د او�ر �س �:م ر.��ن ��ن 



٣٢  
 و در آن : و �=ت داد �رش را ���ن ���ن�دا"
  ��ن ھم �  ا���ر

  .د �دآن روز /� ز�ده �را�2��� �واھدر  و د�ر روز /� �1
  !,رد�ددر آن �ردد *�":ن �=��ر .�1 /�  %�ر?ل،

  
�دا"
  ��ن ,رد و �و"+ت را ����ب ����ر%�ر?ل ��2ھ  �� 
"ر��ن، و�  ھ���2  ,� ��� �ن را �� : دا��ت و �� د��وری �=ت

رت Fر��2 ،��ل ا���ن �ر �رم ظ�ھر ,ردد_ ��  
��ن   �
  !�ر�ورد

  
� �و%$  ��رد و �دا"
  ��ن :� ددی ,� �وب،: �=ت�� ان 

  ...�را�%�م آن د��ر از �ن ��ردار �د
  


� ا�F�X ,رد �:����ر%�ر?ل>�F :و�ط �نا����� .  
آھ  ,�د و �=ت؛ %�ر?ل، �دا"
  ��ن ان �4,د را ����ده �رFت و 

 ��د و ���ت �� د2ران ھم %��ر��  و ���ت �� ��درش �داداد 
  .او ��و,�ر �ود! ����ر ��د

  

� "ر��ن او ھ��طور �ود ,� ��� �  Fر��?د؛: ����ر%�ر?ل �=ت+� 

! �رم�ن ِا�=��د اى ھ  از .وارون �رورد ز���  را ,� ���طر ��و
 �اى از آ���ن �ر �� ��زل /�د؟ �� �ظر �دى  �وا�د ��?ده  �1<�.�تآ

 د�$�ى �� �� ر���ت �و �ط�?ن ���واھم از آن ��ورم  �دارم، �1
  . و �ر آن �واه ���م�  �و? �ردد و �دا�م �� �� را�ت 

  
�� ان �رط ,� ا�ر �+د  را  �وا��� آ��ن�+
�، �ن: �دا"
  ��ن �=ت

او را �%�زا�1  ،از آن ھر ,�  ,� ,�Fر �ردد و راه ا���ر را ��ود
 ���%�ب ،���ن را ��Rن �%�زات �/رده ���م/�م /� ا.دى از %$ �1

  !,ردم
از ای  ددم ,� *ده�� ان ھ�� �واھد رو�ن، ��ز ھم ی ����ر إإ

و  ����د�� �.�%� و ��ز �ر�  �� او�د ود�ذرش .ق روى �ردا�
  ! ا�$� %ز �.ر آ�/�ر ��ت: %�+F�/ 1ر �=��د

�ش ���� /�د�د  �راى ���ودى او وو  .آ
  

F  � Wر��?د : ����ر%�ر?ل �� ��4ف و �J4ر Fراوان �=ت.>
د�ر��F   از �����ن �راو را/� ھم  ھ�1��2 "ر��ن؛، ��� �� 

�ن .ق !  آ��ھ1%�ن �ن ا�ت �و از آ��R در روح و ،ای ����م:�=ت
و  �د��د��ن �وھ���ن آ�! �دارم آ��R را /� ����� �ن ��ت، �2وم

  ا�ر آ��ن را ����1،، �� ان .�ل؛از �%�زات �و ����د"�در �� Fرار
1�./��1 ا�ت و �� ���ش �و  �1 �� /=ر �و �����! �وا�� و ./

  ! X+ف�����
  
  



٣٣  
ھر �R . وت �� راھش ادا�� داد�دا"
  ��ن د2ر .رF  �زد و �� ��

 <دای ھ�$�� ھ� ھم ، �زد� �ر�  �د<.راي �.�ر<.��  �طرف
� �.�ر �ذا�ت و ��Rش � �ر �  �د و �� �� �� <.����ر و �زد

  .�=Xل ,��ا � ا�و: Fر�د زد،�� �ل %�+ت ا��Fد
  

���ر%�ر?ل �.�م �� آر�| ,و�د �� �$
وی �دا"
  ��ن و �� �

  ��ن�دا: ��دی �=ت"!  

  
ت ھ� ,�ر ����ر، آ� ان ر: �ر�د���ر � �+%ب �دا"
  ��ن �*

  ؟!د2ری %ز ��م ,���ن �دا���د
 Fر�ودد ��ن �وم ا�$ ، �ود��ن �� ا��ن"ر��� :����ر%�ر?ل �=ت

�وب ان !  �.ل �ذرا1���F ��� ھ���د ,��زار وز��ن ���،,� 
ت ا�د د2ر�د��ت ھ� ھم ر*!  
 � اى !��� ھ���د �ردا�2   ���س ز��ن،�� Fر�وددO"�� ر*ت 

�و���د و  ����1 �راى ��� Fر���دم /� ا�دام ��� را �F !1رز�دان آدم
د! ام آ��R را ��رردا��� �س ا,�ون، ز�ت ����ت��� و  ط
ب ���

W�> د  .آ�زش /�د �� آ��ن �� ر��� ��
رد آ�زش %��1 �1 /� روزهھم  روزھ�1 در �بِ �  ! ا�ت.:ل 

 اJر ,�د �+1 ����س ! ��ت�ر ���   ���ھھم ھN در .| .�  
 1/  ! ,� ھ���� Fرز�دان <��W ا�ت�راى �ود، از �ش �=ر��درا �

 ان %�+ت ��%� ھ��ن ا�ری ، �ودا�$  ����ر Fدا��ن "ر��ن،
  ! �� ز��ن آ�زش ,�د�وا�د ��واھد �1,� ز��ن   ھرا�ت ,� Fر�ودد

  
%�ر?ل، ا�طور ��ت ,� �  ��داری ھر :  �� �.�م �=ت�دا"
  ��ن

  !ز��ن
ری ���?د�ن �رای � و ا��Rن �=�م در .��ت "�*د�  از ز��ن ,��ره 

ز ز����ر و آ�وده ،�رد ھ� �رح داده ام ,�R ضھر . اى ا�ت �ون .
 �واھد   ��"  ���د، ھ=ت روز در ����/یزن /� �ون از �/رش %�ر

  .او ���س ��د �� ����2ه ����ك �واھد �ودھر /س �� . ���د
  . /� ان زن در آن ��وا�د، ����ك �واھد �ودیھر ���ر
  �س، ���د ھم /� در ���ر او را ��س /�د �� ����2ه ����ك �   ھر /س 

  ! �� ��ك �و�دد �زد/1 ����ن��� آ�
  

W �دا"
  ��ن ����د �Xطور �و����ر%�ر?ل را ��دده �رFت و ا
و �دن ! ت ا�ت �رو �$ور*ت %��*ت ���ر ��ن ����ر،: داد

���ز ��� ,رده و ��<وص  ازدواج و ،�ن �ر دو ا<ل �$م ��طر
ا�رFر�ودم ,�، از زوال �ور�د �� �$�ت ��ر�  �ب ���ز �ر �� 

ظ$ر ,� �� ���� �   ���زھ�، �� �<وص ���ز در ا�%�م ھ��و ! دارد
  ! /و�� ���ددآ

 �Fط �� �وی ،د�ز�  �واب �ر�  از ھم ,� �ب را ���1 از .�  
  !�ن ر,وع ,�د



٣۴  
+�  !ا�ر �� ���ز %��*ت داده ام�+طل ��ردم و را ھم.�  %�+� ھ�  

 ,� ���ز Rون ���  آھ�ن �$�ر,��دۀ !ھ�راه ر/وع /��د��ن ر/وع /�د
  !ھو�$�ی درو�  ا�ت

  !,ردم�ن "وا�ن آن را �ز آ��ن �ود ,�  �دن ��ب ����ر
  !�واھد، �� ز.�ت ��� را را.�1 ��� را �1م �دا"
  ��ن و Fر�ود

  ! را ,و��ه ��وا�د���ز ،ا�ر ���رد � ���Fر �$م ��ت
اد و در  � �� ز��ن آ�زش %��1 دا��� و اد  /رده �Xى .�%ت"ا�ر 

د آب �راى وXو وان .�ل�F�  . �� ��ك ��/1 ��م /�د، _�ل �
  

=�:  و �ر�د.و ا�ر ازدواج را ھم آ��ن �ر�+
�، : ت����ر%�ر?ل 
 را ز��ن �ر ��� .:ل ا�ت /� �� ا�وال �ود Rرا Fر�ودد "ر��ن،

! ازدواج ���?د _ر از ھ��را���ن �ز �� ز��ن د2رو ! ا���ر /�د
  !دو��، �� ��، R$�ر��

ز���1 /�  �طور /���، ازد و ��ز ا�ر د���ن �وا�ت �  �وا�
د/�و"ت  ازدواج  و�وا���2رى �ز ا�د �ردهھ��را���ن �!  

اد   آ�زش %��1 �دا���ز� �R���R �� "ر��ن، .�  Fر�ودد 
ن ھ��رھ�ى ! رد �راى ��� ���+1 �داد��ران او�Rھ�
��نھ� ��ر�وا�ده...  

  
ان �رای ا���  :�دا"
  ��ن .رف ����ر را "طS ,رد و �=ت

د�ر ھ�د��ور=� �$�ری از ز�� و، �راى ���ن آ�ود� �رای %
و 
  .�ود�ؤJر�ر 

  
���ر%�ر?ل �رش را از ��دا�  �ود ���ن داد و �=ت� : ،W.>

�وا��د ز��ن را ط:ق ,� ھر ز��ن �س �� ھ�ن د�ل ھم Fر�ودد 
  ؟دھد
د /� ھ��رد���ن �وا�ت و ا�ر �Fر�را ط:ق دھد  �ود ان�<�م 

  !ا����  �داردا����ب /�د،و ھ��ر د2ری 
�  ! ��د و ا�درز دھدر "�ول ��رد�د اولا

د�نا�ر �ؤJر وا"S ��د در ���ر از آ�  ! دورى ���
   ��ود، �%��زانا�ر ھN راھ1 %ز �دت *�ل، �راى وادار /ردن آن

ر ھ�ى ��دم اى از ��"� ������و��د �ود و  !د�ز� راآ��ن  و درا �ر
�� %�ى ���   دھد ,� �دا"
  ��ن�ذ/رو ! د��/�در �ورد ط:ق را 

 و �ؤ�ن، ��واSX، �و�� /�ر!  دھد�  "رار��ھ��را�1 �$�ر �راى 
  ..."ر��ن �س ��
ف ز��ن! ��/ره_ر ��/ره و  *��د،

  
ز�ده روی ��ن ! %�ر?ل:  �� ��دی �=ت�دا"
  ��ن *<���  �د و

  !,� ���وان �زد �ن دارای ارج و "رب Fراوان ھ���د
 ،oن را او��� ھر�ز  ��ذ,ر �ده ام ,�، �� ر*ت ھ�ھم �ز �ن ا

1�� 1�
  ����ران، !در��ن ز��ن *دا�ت �ر"رار /�د �وا�داز�ظر�.�ت "
  !از ھوى و ھوس �روى �/�د /� از .ق، ��.رف �واھد �د



٣۵  
 ����ف  �� �/ل �+�ولھم، ���وان ط�+1  ھ�ی�� �وا����ن دو�4، 

���ھ��� ددن و  ��د �� �دت �� �ر��� *�دت �ز��ن �ط
�� �Fط م،�
���ھ1  ھ�1��2 /� �� آ�ر �د���ن ر�د�دو! ��ك �دن ا��ظ�ر �/��د 

  در ��ره �ود��ن �� طور ������واھ�د  ��ت /� ھر �R �1ن�آ��ر 
   ازدواج /��دا�%�م دھ�د و �� �رد د��واه �ود

  
�رش را ���ن داد و �دا"
  ��2ھ  �� %�+ت ,رد و ����ر%�ر?ل 

��ر�رای F$م ا�رار د�� ��  او��ن �Fر ,رد ,� � WXز��د �و�ی �
از ا�ور %��1 ر*ت ,�  ��ن ����ر،: ا�ت، �س ��ر�  �=ت

آ�$� �� ددن ز��ن ����$���ن را �� �ود ��ود؛ �ر�وط �� ز��ن آ��ه 
1� R�  .رد�د/  و از �رس، �ود را در آن ��$�ن ��1دد

�%�ور �دم ,� س  �،��ن آ��ه �ودمو�  �ن از ا�رار درون ��� ھ�
  ,�م �د�رآ��ن�ودم از آ���ن �رای  ،در ز�ن رادر�ت  آ�زش ا�ور

  ! آ�زش /�د�  دھم �� ��� Fر��ن �ناز طر�1 /� و �=�م 
 ، دادهھ� را در /��ر ھم "رار ��� �رھ� را �� ھم �زدك ����� و

 _رق ��دى,� م د ���Rآ��ن�� را  �+��1 از %��ب �وش��س 
  .�و�د
,� : من ,ردم و Fر�ودھم �را��ن �+�رزھ�ى ا�1$ ���ر، و�  �

 �واھران !��ن �واھرا�!��ن د��را�!��ن��درا�ت �ر ��� .رام ا�
*�Xواھر و د��ران ِ!�رادرد��ران ِ ! ھ�  ����!ھ� *��!   ��نر�!  

 و د��ران !��نھ��را� ��دران ِ!ا�د  را �ر داده�����درا�1 /� 
 ز���1 /� و !دا آ�زش %��1 دا��� ��در��ن /� �� ا���نھ��ر
  !ا�د  �� آ�$� ازدواج /رده��ن�درا�

  
د ,� "ر��ن، +�  �  Fر: ����ر%�ر?ل �� �+%ب Fراوان �ر�د?��

ت ھ� Fرق د��ر و �واھر و ��در از ھ��ر و ,�ز �ود ان ر*
��ن ��ود؟��.  

  
ف����ر، ر*ت %��*ت : %واب داد�رم دا"
  ��ن �+X  دهآFر
  !ا�ت *%ول �ودش ھم، و ودر�را�رطو�Fن _راز ���و�ت او /م ده�

آن /س /� ��Fر���1 /�د و از  :��رھ� ھ�دار داده ام! و�  �  دا�  ,�
 /� %�ودا�� در آن م/� �رزھ� �%�وز ���د، او را در آ��1 وارد �1

  . ا�ت ای �%�زات �وار/��ده ���د؛ و �دا�د ,� ان �واھد
  

 و از آن ن ���  ا�ت ,� در ز�ن ,���� �دها����ر%�ر?ل دد 
 و .�O ھم ,�ری ��  �ود ,رد؛ ؛�ردان و ز��ن ���ر �را,�ده �ده

"ر��ن، �وب �ود ,� ھ��ن �و"S : و�  �� د��وری Fراوان �=ت

ف ھر ر*ت را در ز��ن �ودش رو�ن �  ,ردد و ھ�2  را ��

  .و*ده �� ا�روز ��  دادد
  
  



٣۶  
�=ت��2ھم �دا"
  ��ن   ���: ھ  �� %�+ت ,رد و از �ر ��

زی ھ��م و �Fط  �ن�  دا�  ,�  ،%�ر?لR ز از ھر��رای �  �
 %$�د در راه �دا"
  ��ن، �ر :Fر�ودم,��رل %�+ت ر*ت �ود ,� 

زى را . ��� ��رر �د؛ در .��1 /� �را��ن ���و���د ا�تR ��� �R
زى را .  ا�ت�وش �دا��� ���د، .�ل آن /� �ر ��� در آنR �و 

دا�د، و  �ن �1. دو�ت دا��� ���د، .�ل آ�/� �ر ��� در آن ا�ت
  .دا�د ��� ��1

در راه �دا"
  �����ن ��م ز�د و �� �=ری �رای %$�د �رود و �س 
دد2ر �ؤ���ن را �ر ان /�ر ��وق ���!  

  !��� را �%�زات درد��/1 �  ,�م �وى �دان %$�د .ر/ت �/�د�وا�ر
 

ان �ود �س Rرا د2ر ��ذ,ر "ر��ن، ا�ر "<د : ����ر%�ر?ل �=ت
_رزه %��1 �� ز.�ت  از �ظر ,� ا�ر ر*ت در �دان %�T �دد

�ت ا  ا��رت ���ك �ده /� از راه � ز���  /�زاناز   �  �وا�د،�د�Fا
  ؟ا��=�ده ���د

�ن ,� را   ھر�ز �=س �.�ر� �س Rرا �ر ز��ن ھم .�م ,ردد ,�
 .�  !ا�ت"�
ش .رام  از �ن ��رد ,� ،�$���ن �  آFر�مدر ر.

آ�رو �ن را از �رس آ���رھ� ھم Fر�وده اد ,� و ! ز�� ���دا�ا�ر و�د
و �4,د ,ردد ,�  ! /��ن آ�$� ���ه �زر�1 ا�ت,�!  �/�د�Fرو 

  .مدھ  آ�$� و ��� را روزى �1ن�! روزی ھم �د�ت �ن ا�ت
د و �2ران ����د ,� %�ل ��� /�<�ر "ر��ن، :  �� د�%و?  �=تو

  �رS ا�.��ب و ��� ھم ,�روز ��دارش ��%�ه ھزار��ل ا�تان 
1 /� �زا�$�ى *�ل. ان ,�ر�Rدان ھم ���ل ��تد و ھ�����/ 

  و �رو�د �� �$�ت وھ��ن ر���2را��د ، ��2ن ا�ت����ن
  .م �رو�د �� %$�، �د ��ن ��2ن ا�ت/� �زا�$�ى *�لھم /���1 

  
د : �و�.�ل �د و �=ت �دا"
  ��ن��س �� ��زن ��ن �2و Fورأ �

L� 2ر �رای  .R$ره در ا�ت ر,� د
ل �ور�  ھم �2و ,� "��ن �ودش را ��ورد و �ودت ?���� آن �

  .ھم ��T �2$دار ��ش
  !م/� اى ��م ��1  �� ا�دازه ��2�1 ذرهھر �Rد ,� �ن

  
�$� آ� �رای ا�روز ,���$���ن ��را: ����ر%�ر?ل �� ا.��ط �ر�د

  را � ��ر دوره ,رده اد؟
  

�2ر "رار ا�ت ,� :  و �� ا�م �ر�د R$ره درھم /�د�دا"
  ��ن
  ا�روز �ن %وا�2و ���م؟

  
  ."ر��ن، د�� را �R ددد: ����ر%�ر?ل �� آرا�  �=ت


� �ر�د؛ ��د دارد ,� �+د از �ر�ب ,ردن ز�ن و >�F:� و
  �، �� ا��را.ت ����� �ودد؟"رار �ر�F *رش "درت�ر آ����$� 



٣٧  
�R ���زم،  روز ھ=�م �ود ,� .و<
� ��ن �ر ر��F �ود و ورد د2ر

  ا.�Xر ,ردد؟�R ���زم، �� ز��ن �ر��F �ودد و �را 
  

�دا"
  ��ن �رش را �� *:�ت ��Jت ���ن داد و �� ,�%��وی �� 
ای �ن � ��ت ,� �� ز�ن �روی و �ر: ����ر��2ه ,رد و �=ت

  !��ک ��وری
  

  و �ن �ر�دم "ر��ن �  �واھد �R ,�ر ,�د؟: ����ر %�ر?ل �=ت
زی ���زم R د �  �واھم ُ,لّ ُ�=ُوس د�,ز <�+ت �ن ��ت �وFر�ود

  .و ا�ٌ��س
  : �رای �ود��ن �وا�دد٢٣� *رو�� ����د و �� �دت R$ل روز

  ٢۴از ��ک و آب ����� ام %و%� �روس

�R �� �� �� وس
   "��T ا�ت و �
   �� ان %و%� �روس ،�� ��

د ,�دو �+د ا�ر دا، ��?:��� �Fر���2ن! د ������ د �����!  
زی ا�تR �R 2ر  ؟!�� Fر���2ن �ر�دم ان د

 ان ����ده و %���ن �ن در روی ز�ن !ان آدم ا�ت: Fر�ودد
  !ا�ت

 ، *��دت ا�تآدمن ا�ر ھدف از آFر�ش ا ،$���را� :�دآور �دم ,�
 را ��دس ���آورم و   را �%� �������1W و .�د ھر روزه  �� ,�
دات د2ری در روی ز�ن  �و%و،؛ و �ر �� "�ل از ان آدم/�م �1

  ؟! �2ر �د��ن ��ت �Rدر ��Fد و �و�رزی ,رد�د؛�ود�د ,�
 �ن .���  را !%ن و ����س �ود�د !آ�$� ,� آدم ��ود�د: Fر�ودد

  .�م ,� ��� ��دا�د�دا
م�=�
م داده ا: �� ھم +� �� �� �Rزی %ز آ�R �� ،��� د د��زھ

  .��� دا�� و .�م ھ��د. ��  دا�م
 �ن �� ان !�ن _ب آ����$� و ز�ن را �دا�م �+
�،: Fر�ودد

! و ���2ذاری �و%ودات را �د �دھم�روس *
م ا�رار آFر�ش 
 ! و �و��ن �د �  دھمن�وا�د

  
  
 از روح ����� و �زرگ�ن �+
�، و :  _رور �=ت���ن ��دا"

  .او ھم �و%ود �د! م و ا�ر ,ردم ,� �و%ود ��شدد�در وى �ود 
  

و روز �+د �ود ,� ھ�2  �� را <دا ,ردد و : ����ر%�ر?ل �=ت
د�=�اى ھ�Rون  ل ��/دهاز �ِ   ران �را �ای آدم %�ن،: �� آدم ��ن 

 ��س <ورت ��دى /ردم؛  آFردم،�ره ر�T و �د �و 
  از �ِ ،�=�ل
�2ن را از ا���  و ا�راری ,� �دت ان Fر��.�O  ؛ �ظ�م ���دمو

  .داده ام آ��ه ,ن
ز�ن �ِ  او ھم، �2=��R��  
  ٢۵ �ودم

 ُ�  ل ����مو��ن �د�  �� 
   اJر ,رد �ن در ,��ل ھ���ن



٣٨  
  ھ��ن ��,م ,� ھ��مو �ر�� �ن 

 �ر او �%ده و  ا����J،دون�,� ھ�2  و ��� �� را �%�ور ,ردد 
  .�Xوع ,�م

  
و �ر ا�� /رد �Fط ا�
س �ود ,� : �دا"
  ��ن �� ���  ,$�� �=ت

  . �ن ھر�ز �%ده ��واھم /رد؛��ز زد و ���ر ��رد و �=ت
  

 Rرا ��� او را از ���م و ، را�� "ر��ن: ����ر%�ر?ل �ر�د
 �� ��� را �%ده �  ؟ او ,� ���ر از ھ�2 !�ر��� اش Fرود آورد
  !,رد، روزی ھزار ��ر

از <ف Fر���2ن  :����� ��ود ,� �� او �2و?د�Fر �  ,�م 
و �+�ت و دورى از ! �ن ھ�� از در��ه  �ده  �رون رو، /� را�ده

  ! �� روز "��ت �ر �و �واھد �ود!ر.�ت .ق
  !��� ,� ����ده ھ��دRرا؟ را��  

  
  .�Fر���1 و �/�رش �� ��طر �؟!!Rرا: �دا"
  ��ن �=ت

 /�1 �%ده /�م /� او را از ��ك ایآ� �ر: �2ر ���دی ,� �=ت
  اى؟ آFرده

 زرا ,� �دا�م ،و �ر ��ک زا�و ��  ز�م! �ن از آ�ش آFرده �ده ام
  !ان آدم، ھر�ز آدم ��و ��ت

ای �دا"
  : %�ر?ل، �س ,%� �ودی؟ ,� او �ن را �$دد ,رد و �=ت
از %��2ھم �رون �را  و د�ر�ری داده ااو را ا/�ون /� ��ن، 

از �ش  و /�ن �1 /�مو ��R ھ�ش  د�ت �ن �ر �ر راه آ،د,رد
�دا ؛ روم  ��1نRپ �� �را_� ، و ازطرف را�ت وررو و ��ت �

/ن �واھم  ھ�� آ��ن را ��راه و ر��,� *ز�ت �و��د،   ��"
  ��ن
  !���ت

 و ھر /دام از آ��ن /� /� %$�م را از �و �و��د،�� .ق ِ�ن ھم �=�م 
 از �2�Rل ای ا�
س! از �و �روى /�د، �ر �واھم /رد��راه �ود و 

  ... /رد  Fرار ��وا��ن*دا�ت 
 

��را�$�، : ����ر%�ر?ل .رف �دا"
  ��ن را "طS ,رد و �=ت
و�  �ن �  ! ����ر در �را�ر دا�ش و �د�ر ��� ,ور و ��واد ا�ت

  ! %ز �� �وا�ت ���،دا�م ,� ھN ,س ��راه ��  �ود
  �وب .�O آد���ن را ����د، و�  د2ر.وا �رای �R �ود؟

  ؟!���م �د���  �� از روزی �روع �د ,� ��� او را ھم آFردد؛ Rرا
��ز از �ب، �� ان ھ�� ز.�ت و �رارت ا�روز �� �   � �"ر��ن آ

  ؟!ارزد
  

��ز و : �دا"
  ��ن ,=ری �د و �=ت �دو ��ز %�ر?ل، دا���ن �ر 
  !و �ب و �ر��Lل و ا�2ور ��ت

  ..رف �ر �ر�R  از Fر��ن �ن ا�تاز روز ازل �� �� ا�روز، 



٣٩  
 ��  !�ن از او �$�رم �2ود ، ا�
س �  �وم �� آدم �%ده ,ن��

  .,�م
زی  ھر  �$�تاز �+��$�ى�وم �� .وات   آدم � ��R �/ �% ازھر

�وش ��  ،�زدك ��ود ا�� �� ان در�ت ،�وا��د �وارا ��ورد 
  .,�د

، ان ا�
سان �ط�ن،  ، اى آدم%�ر?ل، �ن �� او ھ�دار دادم ,�
/� �� ز.�ت !  و�و�� ��ن ,�د ���دا،د��ن �و و د��ن ھ��ر �و�ت

  . ھ�ن ا��Fددو ر�| �واھ
 ���� ��  �ود؛  در آن �ر��� ود؛ در �$�ت را.ت ھ����ن ���

  .دھد  ���1ن.رارت آ��Fب آزار�
  . �د �ط�ن �و%ب �Lزش آ�$�آ�رش را ھم ,� �ودت ��ھد ھ�� ،

 *�"�ت �و�   /�1 /� �ط�ن "رن او ���د%�ر?ل، �و �  دا� 
  .�دارد

  
���ر%�ر?ل �%�ور�د ,� .رف �دا"
  ��ن را "طS ,�د و �ذ,ر �

 و ، آ��ھ�ر�ن از د����ن �دھد ,� ا��ن ��رھ� و ��رھ� Fر�وده ا�د ,�
ز ��ھد و ��ظر �رھر ھ��م و ��راز ��ت ھ�� �� R!  

ط�ن �رای ��راھ   �دا"
  ��ن ��� ,� از �ت و ����:و �=ت� 
 !د.�Fظ و ��2ھ��ن آ�$� ��� �Fط ,�F  �ود ,� ،آ��ن ��ر دا��د

  
�  
W داد�دا"Xن ھم �و� :،�

وم ا�ت ,� �ن "�در ��+�ل �++� 

زی از ,��رل �ن ��رج ��تR N  .ھ��م و ھ
�2ر �� آ�$� . آن دو را ا��.�ن ,�م وا��م ا��ن و ���و�ت�ن �Fط �

 �ر/ش و ورا�2رز�م �ورده،  �ط�ن ��ذ,ر ��دم ,� ا,�ون ان
 �ر�رم  دھد و �� آرزوھ� �1 ھ�ى درو_ن  و*ده��� �� �ده،

1�  ،Tر�ز د2ری ��ت��زد /� %ز Fرب و �R.  
آن دو ددی ,�  *�"�ت ھم����ر، �ن *زم ا��وارى در آدم ���Fم و 

�ول �و��دھ�ی �ر�واھ��� آن ا�
س را �ورد�د.  
 

�=��د,�  و�  �د��ت ھ�: ����ر%�ر?ل �ری ���ن داد و �=ت  �� ��
  .�� را ���ش .�ر �� ر.م ,ن. �و��ن ��م /ردم

�را �� .ق ��| �ن ,� ��م آ�$� را "�ل از : "ر��ن، �2ر آدم �2=ت
  .از ���ه �� .ذر ,نآFرده �دن �ر آ���ن �و��� اد، 

  
���ر �  دا�  ,� ھدف �ط�ن �Fط ان �ود ,� : �دا"
  ��ن �=ت�

دن �وه آن در�ت ���و*�،�R �� �$آ�  
+�  آن "���  از ا�دا���ن را ! *ور���ن �ر � د2ر آ���ر �ود

  .م �ود ,رده��$�ن,� �ن در ����$�ی �$��  
�واھ1  آ� �1! آدماى : �=ت�� او و�و�� /رد و آن ا�
س آد�م را 

؟ و ��س زوال راھ���1 /�م  و �
/1 ��1و را �� در�ت ز�د�1 %�ود
  .�� .وا ا��ره ,رد



۴٠  
�د دارد ,� آدم �و"S ��رج �دن از ��را�: ����ر%�ر?ل �=ت� ،�$

  . ���م �دا"
  ��ن ����ده �$ر��ن:�$�ت از �� "
ب Fر�د ,رد
 آدم، ,:م �زر�  �ر ز��ن ای: ��Rن د�م �راش �و�ت ,� �� او �=�م

  .آوردی، <�ر ,ن، ��د .  ��.�ن ��ر,ت آن از ��<را�ت �2ذرد
ای %�ر?ل �2ذار �� ز�ن �رو�د : �د��ن �  آد �� �ن �ط�ب ,ردد

�  !ھ� ��ت%ور ,�ر,� د2ر �$�ت %�ی ا
  

ر ,� �ن از آدم ���ن  �ود �و ھم ��د آو،����ر: �دا"
  ��ن �=ت
ھر /س از ھدات �ن �روى /�د  ,� ��ھش ,رده �ودمآ! �ر��F �ودم

؛ او Fرا�وش /رد و �ن ھم  و �� در ر�| �واھد �ود�ود �� ��راه �1
  . از �د2ر %دا ,ردم رادر ز�ن آ�$�

  
� ر.م ِ ا�ر.��ن، �دم �  آد ,� �د��ت R$ل : ����ر%�ر?ل �=ت

: ر ,ردد ,������ روز از دوری .وا �� �ر� ا��Fد و ��� �� �ن ا�
�و�� ,ردن در�ت را ���وز و �2و �+د راه �ر آدم ��زل �و و �� وی 

 �دت دوری ��� �ز �� ���ن �  ،از "�و�  �و�� ات �زد �دا"
  ��ن
  .ر�د

  
�د داری ,� و"�  آ�$� ، ����ر:�دا"
  ��ن آه �
�دی ,�د و �=ت� 

 آن ھم .�� �د2ر ر�د�د Fوری ھم ���ر �د�د و .وا ��ر �ردا�ت
   ز.�تای .وا ���د ,����د، �ن ھم �=�م ! �
�� دو "ل! �� � "ل

  !,�م   �و اFزون�ر  را  ��رداری
  �ر�د .وا ,%��ت؟��س 

  
 ا�=�"4 �ر<�W ددم ,� �� � �ردی ، "ر��ن:����ر %�ر?ل �=ت

 �Fط ، *%
� دا��م د2ر <�ر��ردم؛دا�ت �.ث و �=�2و �  ,رد
  .�ن �ودم ���<د ��م ا���ن زا?ده امای آ"�،  :��دم ,� �=ت

 

دان و �.�ق   ��.اوه، �  دا�م �� �R ,� : �دا"
  ��ن �=ت+آن ط�

ش ���ر آدم �ن .٢۶ز�ت ���� ���� �! آ"�?  ,� �� آن �ظر

  .��ر �د +�  �در �وع! ا�وا���ر
زی ا�تR ر، آ�ر ا�<�ف ھم �وب��� ا���ن ��د ��2رد /� از .�

ز آFرده R �Rده ا�ت�.  
. /�د ا�%ر و ز�ون ��Rن ��ت /� او ��ل ��1و��د �� ����ر، 

 را ��ل او  و� ،ل آ_�ز ,ردم �ِ ازدر�ت ا�ت ,� �ن آFر�ش آدم را 
  .مآFرد��و در �$�رن <ورت و �ظ�م 
ن ا���ن ر�R ن  .دھم در�1 �1 وران %��1 آFر�ش �1ا ازدآری،�ن ا

زR�� ك آ ، و �  "دراز آبدر ط  آ�زش /� ��  آب  ،ب %$�دهاز 
  ��%1� ��� �ون ���� ،*
���<ورت ��د ��س  ،�ود در ر.م ر
  .ددر آو �ط=� 

  



۴١  

��  �رای �دت �+�  در "رار��ھش �.=وظ ����د �� �ن �ودم و ��د*

�LX� و�ت ،را �<ورت� �زى ��R، را �<ورت �LX� و 
  .���م�و� �ر ا���وا�$� �و�ت  وآورم ا���وا�$� در

  .ھم"رار د �وشدو   و�راى او دو �Rم و ك ز��ن و دو �ب ��س
  . را از �/م ��در ��رج �  ,�مآنو ��زه �+د از �د�  �+ن 

ھم .�1 �طوط �ر ا����2ن او را  ،��ت �و��1���ر، ھر�ز
  . �  ,�م�وزون و �ر�ب

��  ا���ن را ن/� � ، �و��د��ده دم �و��د، �� ��$�ى دھ�����2 
Fدمر�| آر ,ردم �� از آن رJ�� ره و �ذ/ر و �ؤ�ث ھ�ی%�س وھ�   �
�
  .د� �دد آھ� و "�

  
���ر%�ر?ل �رش را ���ن داد�.  

  
  .�دا"
  ��ن ��2ه ���و,  �� ����ر ا�دا�ت

  
��ن، �  دا�د "ر:  ��2ھ  �� %�+ت ا�دا�ت و �=ت%�ر?ل،����ر

ر ،�ش از��  ازان ا����$�Jزش %��  �دون آ�ی ھ�ی��  ! ھ���د
  ��
  !ا<:ح �ده ا�تھ�ی ��<وص �����ن در�+


��ن ھم �ز در ھ��ن %� �+L�  �. ,��و�وگن �ده و �ط=� ھ���ن 
ظ و�رد���� ھ� �.= ��ه ھ�ی �ط�?ن و درار<دھ� ��ل در "رو  �ده

  ... ��ُ�ر��Tوده ا�ت �� روزی ,� �� 
  

ز: �دا"
  ��ن Fر�د زد و �ر�دR �ی در ز�ن و ز��ن %�ر?ل، آ
  ھ�ت ,� �ن �ر آن آ��ھ  �دا��� ���م؟

ر �� ا��:ف و ��وع در �
�ت  ا���نی��� ��ز�Lوده ا�ت�� !  
 !.رام �وده ا�ت

  !,�ر �روان �ط�ن �وده ا�ت
  !,�ر �.�ر��ن �وده ا�ت

ز   آن_ر%�� و ! .�  ا�ت ,� �Fط �� �ن �+
ق دارد! �و�د �Jل�
  ! ا�ت"��ل "�ول _ر

 N  !و �� �وا�ت �ن! �ن *
م �2ر �� !�ردد ��ردار ��1ھم ز�1 ھ
�=ت ��Fر�رو�د ����ل �رای ا���ن را �ن ان : و ��س *�وس و 

ن ��رر ,رده ام�R! ن �1 ��ه�Fر�ز��ن  !دوران .�ل و از �ر ��ز
  !R$ل ��لھم  وھوش *�ل  /��ل "درت ور�دِ  ��ر�دنو�
وغ 

ز "��ل ذ/رى   ,� ز��ن طو1�O%�ر?ل، آ� در انR ذ�ت��ر ا���ن 
  ��"  ���ده ,� �ن �2=�� ���م؟

دان، �دا"
  ��ن �ودش ا�واع زرا*ت و +�رو �� ا��ن �2و ای ط�
��_$�ى  و ز %$�1 �� ھم ���، و از %$�1 �=�وت دار�ددر���� ، ,� ا

ر�دھ� "رار  روى دار��ت��د  ��_$�1 /� در����ش +� �+روش، �.  
1 /� ��ز �� دار��ت �دار�د را +� ش، ��_$�ى _ر�+رو�$_�� 

  .ه ا�تآFرد



۴٢  
�رگ و ������ن ظ�ھری ,�   ه ��� ��و%� �د����ر، ��د �ودت

 آ�$� ��=�وت ، در .��1 /� ط+م �وۀ�د/د2ر� ��� �+X  از آ�$�
  !�و�د �ر آ�/� ھ�� آ�$� از ك آب �راب �1 و *%ب ���د �1

ل ���.�م و رو�ن ����ر آ� �ن �� ,رات درOم �� د ���م ,��ب ھ�
ز را �رح �داده و آ���ر ��رده ام؟ R ھم ������$� در آھ��   ھ�

ر�د  /� *�ل �وش را �� /�ر ��1ت �راى �روھ1ا�.  
 �  ! آFرده �ده ا�ت؟را�2رد /� R  �� ��ر ��1اوآ

�ظ�م ھ��  را �ر ���ز و �=�وت !  �ن!�رو �� ا��ن �2و ای �.�ق
  !�� ھ� ��� رزی ,رده ام�و

  !ا<ل ��وع ��
و"�ت
 �ر �/م �ود ,��روھ1 � را آFردم، ھه  %���د�ن �و�� ھ�ی ���
=  از

  . �Jل ��ر و ,رم ��, ،رو�د راه 
  .و اOغ ا�ب و ا��ر�Jل  ،رو�د راه �ود  ی �ر R$�ر �� ,��روھ1

  راهدو �� ��ه و �=د و زرد ,� �ر ��
و"��1 �� ر�2$�ى �و���ون
+�  ا���ن،رو�د .  
�ن از آ���ن �� ا��راق ��S ����� �ودم و ��دم ,� ��  دا�د او 


�  ��رز /=ر �را ��و�او /��ب ,� در %واب را���ن *
م دن ,� *
: �د؛ �� �.�م �=تآن را �./وم /رد� و دا����ن و آFر�ش آدم و .وا 

 و ر�وا  و �د���  �وح  ��ده �روھان � "<� ,وR� �رای 
  .�زر�  �رای ��رت ا�ت

  
%رو �.ث ھ�ی Fراوا�  دا�ت و  �+
� "ر��ن،: ����ر%�ر?ل �=ت

 �و ی ادا، ��ون ا�ت د2ر،ای *�"ل: ھN ,س ھم �� او �2=ت ,�
  !را در آورده و �و ھم ����ت ,�ف ا�رار ,ردی

  
ن، ����ر، �رو، �رو �� ا��ن �2و: �دا"
  ��ن ھم �=ت� �� 

، /���1 ھ���د /� /�Fر �د�د و "
  ��ن�زد �دا�د�رن %���د��ن 
  !آور�د ا��ن ��1
!  �ودم�2وای ��دان، �� آن ,��ب ِ��ب ِا����ت، �دان ,� �ن�رو، �رو 

 �ده ا/� در روز ���� ��Fر���1 و ���ه /رد ، ا���ن ھ�/���1 از ���
  !وردم�ده درآ ھ�1 طرد <ورت �وز����  را
  

�2 ا��Fده �ود �� *<���ت .وا را �دا"
  ��ن ,� د2ر �� �=س ��
  .<دا ,رد

  
���ر%�ر?ل ��ر د2ر ��Lول ���ش دادن ��ت ا��ن �ود ,� �
زی �=ت و ھر دو R و�ش�Fر��� ای ��ل ز��ن �� �ر*ت آ�د و در 

  .��ل زد�د و ر��Fد
��را�$�، : �� �دا"
  ��ن �=ت��ت و �ز �%�ر?ل�Rد �.ظ� �+د ����ر

د �� �ن ���ط=4.  
  



۴٣  
Rرا؟ دو��ره �R �ده ا�ت؟ : �دا"
  ��ن ا�رو در ھم ,�د و �ر�د

  .وا آ�ده؟
  

زی ��ت "ر��ن، �Fط "ول �دھد ,�  :����ر%�ر?ل �=تR 2رد
�ود��  ���>*.  

  
<.رای  ی ,� در�ؤ�ن و /�Fر�� ��2ه �دا"
  ��ن �� ھزاران ھزار 

 ،�د ا��Fدده �ود%$�م %�S �ز��ن اھل �رد ز��ن اھل �$�ت و  �.�ر
  !Fر�د زد %�ر?ل

د �Fر�د زد� <دا ��  از %�+ت   ا��� �?وا�  ���دو �� "�ل از
ن �ر "
  ��ن�+�ت �دا�Fق، �رگ �ر �.�رب. ��د���F��� رگ �ر� ...  

  
�دا"
  ��ن ,� دد ز��ن اھل �$�ت �� _ض �� ز��ن اھل %$�م ��2ه 

�� �Xر�  ,��د، ����دی از �ر ر���   ... زد �
  . <دای ���را�  ز�  �و%$ش را ���ر %
ب ,رد� و
  
 �رورد��ر��ن �� �� و*ده داده �ود، ھ�� را  ,�آ��R راا�روز و ...

م�F�  ....ق 
�$�ده و  �$رن ���د�$� و �و�$ �ره اد و �د /���F�/ �/ 1رای 

�$��Rده �ن �رده��ر�/Fد، ا�روزاى ا �� ��طر درو_$�1 /�  ا
�=2�  ...����ت در ا��ظ�ر �زر�1*ذاب د 

  
  %�ر?ل �ر�د ان د2ر ,�ت؟�دا"
  ��ن �� ��2ه از ����ر

 

�ده و �٢٧واھر,���دو,�  ��ت "ر��ن، : ����ر%�ر?ل �=ت��� 
  .���ران ز��ن اھل �$�ت ا�ت

  
Rرا  ، و /ورانن���2 و /رانای �� ا<ط:ح، ا<:ح ,��د��ن، ای ...

�رد ��1 ��ز از راه �ط�  .د
���  ����$�ى .ررھ��ران، آ� �  �واھد ,� ا�روز ����د ��ای 

 T1 از ��ره ��زک ��زر���و�د و در %�م ھ�ی �
ورن �� د����دھ�
  ...�راب ط$ور��و�د؟

  
ن روزی در ز�ن ھ�واره �ود��ن را �R دز��ن اھل �$�ت ,� �� ا�

 �ر  _رق در �و�.��  �د�د و از،در ��ھ  �ط
ق ���Rده �ود�د

�د�ر ھم �� <دا�٢٨.<�� �.%���واھرھورا ,�د�د و �وق �   

د و T�R ز�"
  ��ن�� دا�ن �طف �دا�وب ا�ت ,� ا�روز  :�=ت 
در ���م %�ران ���ھ�ن �ذ��� �رآ و د�و�� /��� �=S ����ت،  ,� د

����  ...!زرا د�$���ن از .ق ��.رف 
  
  



۴۴ 

�ذرش �و�� و�  : �دا"
  ��ن �� آرا�  در �وش ����ر%�ر?ل �=ت
ا�ت /� /�ر �دى را از روى %$��ت ا���<  ، ��$� �راى �ناز �وى 
  ./��د  ��س زود �و�� �1 ودھ�د ا�%�م �1

  
ً� در���ن �م  ��ت ھ�ی زرن زر .���� �ر آ� �  �واھد در...��

  ... ,��د؟_رق ��دى و �رورداده، ��2R� lن ��� را 
  

�� �ود��ن ان ! �� �ر: �د ,�*ده ای از ز��ن اھل %$�م Fر�د زد
  .ا*��ل را در روی ز�ن ھم ا�%�م �  دادم

  
ن ادا�� داد�R ورد و�ان ا�ت ��داش : �واھر,���دو �� روی �ود �

و ���W ز���  ,� ��م �دا"
  ��ن را ھر <�W و ��م ��د آورد�د 
و ر,وع �ود�د و �%ده در.�ل  ��دارى طو1�O �ه ��در ����2�=��د و 

  . ان ا*��ل او را ��د ,رد�د��
 و �+�ودی �ر��م  �� او را �1!���ت �وOىای %$���ن �دا�د ,� او 

  .%ز او �دارم
  

�  از ز��ن اھل %$�م �� <دای �
�د و �� ط+�� �=ت :�
�� 4
 آ� و� . ر�  دارد ��� �زد ا��ن ��داش �ز ����� ھ�ی*��دتا�روز

�ورد �ن ھ��� �و%وا��ن �و�ط ھ��:ش ���  �+1 و�ط�?�د ,� 
   "رار �واھد �رFت؟"دردا�1

  

��R 4م ھ�ی : �.<�� �.%�� رو �طرف <دا ,رد و �=ت�واھر��

را  ھ�� �� �دا"
  ��ن ��داش زرا ,�! ��� ھم �� .��دت �  �ردد
	
� ����داو ! ����  �
��هه و ا��وز���� ���� ��  ���دو در ��    

  . ا�ت���ك ���در

�وت: Fر�د زد �� �ر� ��س� ���� � !� �
 �مLآ��R را �� و�

 ر�وا ا�روز �� را  �� و*ده Fر�ودى �� �� *ط� /ن ورا�ت ��آو
  !�2ردان

  
 ا�طور ،�واھر,���دو ,� از "طS �دن ���را�ش *<���  �ده �ود

ك �وع ���ر���د�$�ى  در�+
�، : ادا�� داد ر آ�/��ن ���ھ,� ! �ت
  .ود�  ��ر�/ب را �F.�1  و

���ن ھ� را ��ذرد و �� آ�ت ��زل �ده : د�=�� ��� ��� ھ�1��2 /� 
� ھ�Rون ا�
$�ن ا��ن  آ:=�د�  ،ا��ن ��ورداز�وی آFر��ده ��ن 

  ...ددا� د و�1 ��1ھ��ن ا�
$�� ا�� ��� !��ورم؟
  

، ٢٩آه ُ�ووزِ إس ,ٌ : ز��ن اھل %�$م �� �ش �ذا�ت و �=ت �  از
 ��روط �� "�ول Fرھ�T �رد��Oری و ��ض ،�ذرش و ا��ن

  .ارز�$�ی ط�+  و .�وق ز��ن ا�ت
  



۴۵  

و�ر آ�د و �=ت؛ را ����ت٣٠م ��دا,���دو�واھر% �� �  :

د،ردد/  را �:"�ت �1ز��نھ�1��2 /� �واھر��دام، ��� �=�  �  : ��
د �� /�ك �:ح آ��ھ�� ��$% �
 /� �دا"
  ��ن �رای �� ز��ن  ، *

  . /رده، ���و�ت و �ورش /�م ��دھ��ز�
  

:  ھم �� �روی از او %
و �ر آ�د و �=ت�.<�� �.%���واھر
 ز��ن و  ,� �.�ت ���دا�د ��$� ان �دا"
  ��ن ا�ت! �واھر��دام

 و �رای ارج �$�دن �� %
وه دادهان در �ظر �ردرا ا��$� و R$�ر���ن 
را �� د ,� ز��ن �� و .=ظ *=���ن در ا%���*�ت �� �ردان ا�ر Fر�و

  .��م �درا���ن ��وا�د
  

: �دا"
  ��ن �رش را �� ����=ت ���ن داد و �� ����ر%�ر?ل �=ت

ش ��$�   �ود ,�  �1 ����ی�.�وا و ا��$�  �1ی���$� �Fطد�

  .�د�ذا���  �ر آ�$� ��ن �درا�
  

 ار ان �+�ت ھ� ����دآ��ن ,� ��ر�ز...: �واھر,���دو ادا�� داد
�واھ  ��طق، *�ل وو �دا�د ,�  ! آ�رت ��واھ�د دا�تزااى  �$ره 

ت د��ورھ�ی او و ���ن ھ�ش �  دھد���. ��!...  
  

 �س ا��ن ��ورد: �� <دای �
�د Fر�د ,ردھم  �.<�� �.%���واھر
ا�.�ق و +�وب و اوب و و�س و ھ�رون  ا���*ل و ا�راھم و �ر
1$ودا و �و�  و   �وط وداود و  �
��ن وو�  ! و ا.�دش*
  

ر $ودا د2ر �R؟ �٣١، Oَ و Oَ اٌ : ��دام ا�رو درھم ,�د و �=ت �� �,  
  *رو�ش ز�� ���د؟

�ر �� ��ت �ر داودی ,� �� زن �وھردار ز�� ���د و ��س �ر�ب 
  �دن �وھر آن زن را �دھد؟

 ،�� آن �وط ���Lر ,� از �رس ر��Fر "و�ش �� Fر���2ن Fر���ده �ده
*�ل ���ر �  �واھد �را ر�وا ,�د؟ و آن  آ� :  �ر�داز آ��ن �

ك از %$���ن، �ش Rز�ت را در �ورد �$�����م ا�%�م دھد /� ھ
  !از ��� ا�%�م �داده

  د��را�ش را �� آ��ن ���ش �  ,�د؟و ��س 
�=ت �وھر �ر زن ا�ت؟ �,  �* ��  

�ده او��� �� � و"� ھ�ش �+��  از,�  ٣٢ �ور%� %��ب ��پ؟و 
  .�� د�� آوردھم د��ری �ز   و از �درد��رش �ود

د ,� � ا���ن زن �د��  ھم �واھ  �  دھ��طق و  *�ل!٣٣وو،�ُ و،�ُ �ُ 

/� *وا�ل ا%���*، �و�وژ/  و  %��  و ان �� *��<ر آد ���  

  .و د"�4 "وا�ن �ذھ�  ا�ت ,� او را ��دل �� زن �  ,�د
  
�و؛ ا�طور ھم ��ت ,� ��� �  �و �  �و،�و،: واھر,���دو ھم �=ت�

  !  ا�ت و ���ق �ط
ق<�.ب XFل�دا"
  ��ن ! ��دارد



۴۶  
 �<ور ھد�وا� را ,� �   آ�Rا���نرا در ر.م ��در�� او�ت ,� 

� د��ر ��ر! ���د!  
  

�طور ھم ��ت ,� ��� �  ��داردا�� ا: ��دام �=ت! �+��% j ��ر
ت ز��ن و وا�+Xت  ������2  �� �رح و �Rد %���ً� آ��ن �� .�/�

،  ، روا����� و ا�ور�� �ردان �ردا��� و �� /�ك *
وم ز�ت ����
 �راط   �� �رر�، ��رj و ا"�<�د ،، ا�طوره ���� ا��������

 ز��ن و .�وق ����ل �ده آ��ن �ردا��� و �/و�د �� ���ن  ا%���*
 ،  ط���� وی �ر��� دار�%وا�S، ��<وص %��+ دھد /� Rرا در

  . ا�ت %�س زن، %�س دوم و �ظ
و�
  

��� �دا"
  ��ن Fر�وده ا�د ,�  :�واھر,���دو *<���  �د و �=ت
داز %�س /د2رھ��وع و ...  

  
S ,رد و �� �.�م �.<�� �.%�� .رف �واھر,���دو را "ط�واھر


   /� �دااز ا�ریھN زن �� ا���1 .ق �دارد  !�واھر��دام: �=ت"
 و آن را �و�ط  دا����Oزم��ن �Lداده �ر د��ور�� �� ش ا� آور�م 

و وای ! �را�ر Fر��ن او ا���ری �دارم�� در. �R  و ��
ف ,�د
1 ��ت در �را�ر�ر,���  ,� �$�
  .�د دار او"


� �ر�د، آ� ��� �  دا�د >�F:� ن«و�ت؟»  �%R  
د,� �� .ق %دم ا�روز در دوزخ �  ! ��+1 از Rرك و �ون�R 

 روى آن ��دھ�Rون ��ران ���: �� ���رى *طش، ش از ��و  !آ�را
  !�و�د� �وزان  آ��ز 


� �واھر��دام+�!  1
� �ذرا  !�دا"
  ��ن �+�ود ��ان ا�ت و�
  

��دام ,� �رای اّو�ن ��ر �ود ا�م ان �و�د�  را �  ��د �و,� �د 
را �ر��ش  ان �+�ود  �ز ����د ��� آ� �  �واھد ,� ��:و �ر�د

  ؟!,�م
 ��� /���1 ! ھدات ��وی او، +�  �رس از اودا��د  /���1 /� �1آ

  !دا��د /����د؟ /� ��1
�و،�و، ��� ��$� از*ذاب آ�رت �  �ر�دد ,� �� �:�  ����ر و 

��ن���  �� �رھز از آزادی ھ�ی Fردی ،طو�O  در ���م دوران ز�د
د�ود ا�دواراو�� ر.�ت  *��دت ��Lول و!  

�<داق دوزخ  و �دا�د ,� �� !آ��ھ���د !��$� �رد��دانو�  �دا�د ,� 
�وا���ر م و دا�    �ۀ آزادی ا���ر ا����ب ِ ا���ن �رھم ز��درا

  !ھ��م"د و �رط  دون � و �ط
ق یآزاد
  

�=ت ���Fو�
F ق: �واھر,���دو
 ،درک ا���ن از آزادی و ا���ر �ط
زی %ز �دان دادن �� <ور�  اFراط  از آزادی ا�ت ,R S"در وا �

  .�واھش ھ�ی �=س ��ت
  



۴٧  
�ز �� ی د�ویواھر��دام، ��� �� �.ور "رار دادن ��زھ��� ،

   ��دده �  و ا./�م .��  دن را در ز�د�ی �+�ویھ� %���
  ...ا��2رد 

  
�.<�� �.%�� .رف �واھر,���دو را دو��ره "طS ,رده و �� �واھر

 ���.ق دران ��� �ودد ,� ! �واھر��دام:  �=تا�م و ��م �� ��دام
�ردان آ�ود   و ��R$�ى �ود را از ��2ه ھوسردد/ ز�ن ��دى �1

د و �Fر� ھ��2م راه ر�Fن ��ھ�ى ھوا و ھوس ��از روى Fرو ��  
د �� �وش �� دار�  /� � <داى �
����  زدد �� �ود را �� ز�ن 

 را آ���ر و �� �  *=�   و �  .%�ب �ردن و ��� �ودر�د�ردان �
  !ا��د�رد �� �و�.��1 �1

ر از ھو ! ��� �ود ���طرا*��ل ،در�,� �� �� ھر�<��1 ا�� �دا�د 
 ��� ��آ��ھ�ن از "$رو_Xب ،�  آ�د �� �رزه درأ/� ز�ن �دد��ھ  

  !�رزد؟  ان �و�� �1 ,��ود ز�ن را �R �1ا�$ ، �ر�دد ,� 
  

ا�$� : %�ر?ل ا�دا�ت و �=ت� ����ر
  ��ن ��2ه �+�  داری ��دا"
  .�Fط از روی .دس و ����$�ی �  ا��س ا�ت

  .و �ر%W داد ,� U+F د����  ���د و ��,ت ����د
  

 <داش را �
�د ،,���دو ,� ��و%� .Xور �دا"
  ��ن �ده �ود�واھر

  ��ن�داای ,���  ,� : �ر ,رد و Fر�د زد" ��� را آن �و�� /� ��

  ! در "��X او�ت و ز��ندر.��1 /� ���م ز�ند ا�ت ������
روزی ا�ت ,� ����Fن و �د !  و.����ك ا�تۀ روز �.�ق و*دا�روز،

ی ,� در ذ ط��ت و �ذا����ن �ر آ�ش *ر�X �  �و�د �� �� ��طر
 �  ! ��وز�د،ا��=�ده ,رده و �$ره �رده ا�داز آن ز�د�  د�
  ! ا�ت��راھ�نا��ن �ر _Xب ا�روز، روز

! �%�زات �ددى دارداو ! ا�توز ا����م �دا"
  ��ن ر ا�روز،
  ...!�دد ا�+��ب ا�تاو ! /=رش �دد ا�ت

  

  ��ن ,� �ر���ری ان <=�ت را در ان �.ظ� ���%� دا��ت�دا"، 

��2ھ  �� ��دام ,� دا�ت "�ض روح �  �د ا�دا�ت و زر ��  �=ت 
   �س ,%�? ؟،ای .وا �+�ت �ن �ر �و ��د

: �ت و رو �� �واھر,���دو ,رد و �� *<���ت �=تو �� �� �ش �ذا
  !داد و Fر�د �زن

  و از ����ر%�ر?ل �ر�د �س .وا ,%��ت؟
  

از�وق و �+ف �ودش را �ر ا�ر زر ��ی �واھر�.<�� �.%�� 
  .�دا"
  ��ن ا�دا�ت

� <�.ب ����، ان ��دام : ��ی او را �ر��F و �و�� داد و �=ت
را �� �� ز��ن �  �ود %�س د�ت  ز، ا�تدرو_2و�واھر ���ر 

   و �و��� �� زو%� ھ�ی ��ر�� ای ,� �� �طف ��� �� �ردان ،دو



۴٨  
 ���S ی ازدواج �Fط �را �  �=تد و��د ��1د�د، و "در���د �را�ر 

 ��م ���ت �� ز��ن و ظ
م و *��ل ر/ود و �د���و!  �ردان %��
  .ا�ت

ھر�ز ھم ! ا�ت ل ���1F *=ت�*�ا و �داSFھو���ز  ���رو Rون 
�ت، ط�ق ا.��م �ر*  .دا"ل �%�زات دا�   �ازدواج ��رده زرا ,� 

  !ا�تآ��ن در �ورد ز��ن ِ ز��/�ر �ردن ��  و �و�$�ی 
 و �� رو�ن �����راه را در ان �و�� �وارد و �  دا�د ,� ��� 

 ،�وھر ا���ر ��م داده اد /� ا�ر زن �وش را �  و�F و ز��,�ر دد
و � ا�ر �.�ل ! در ����  ��2ھدارد �� �ر�ش Fرار�دا��در  را � او

  ! �ودش او را �� "�ل �ر���د،ان ��T را �دارد
  

رون ,�د و ش را از ��ن د�ت ھ�ی او�دا"
  ��ن �� ز.�ت ��� 
ھم   �نو در �را�ر �2ر و ���1ر �� ���دم �ن �ر�ودت را : �=ت


�د ��ن �2و�!  
��دام، �و��د �� �ودم ,� �ن :  ��طق �=ت��س رو �� ��دام ,رد و ��

  !مآFرد���ن %�س �ذ/ر و �ؤ�ث را 
 4�
��1++�  .�و"1 �=�و�$�ی و! ، ��رداری و اط�*ت�=�و�$�ى ط� ،

�وده  ���و? �راى .=ظ �ظ�م ز�Fط ! ا*��ل %��1 و ����ت �ر ز��ن
  .ا�ت

 ، �� �� را �./م /ردم زن و �رد�و�دھ�ى و%ودان �ن ھ��م ,� 
 آ�/�ر رای ��� ز��ن��Fط ھ�ى �و����1 و �+�دت را  راهم د��ورھ�

  .م��ز
  و �و��د ��، +�  �ودم و �داداد��نش��رو  �� �در��دام �و��د 

W ا�طور ��ت ,� ��� �  ،ا�راھم �
ل و Fرز�دش ا���*ل ذ�
  !��دارد

  
ز از دد��ه ��� �٣۴وو �ُ و، وُ وُ : ��دام ��دد و �=تR ھ�� ،
  . .�  "�م ھ���ن،�ردا�� ��ن ��ود

زی ��ت %ز ! ازدواج "رارداد�ت ,��U �<���� و ��= R ظ=.
  ! و ���ن ز��ن�ر�ری دادن �� �ردان.�وق �ر�ر��  و �2$��� ، و 

د �.دود �ود �� ��ش ھ��ری و ��  �ھ�ً� آرزوھ�ی زن در ز�د
د و ا��رت،��دری"  �+ !  

�2ھ  ��ت �ر ��% �  و Fرو�ر از ان �رای ز��ن �راغ دارد؟�و، آ
  

 �ن���و !  ھ��م ��وا و �����دام، �ن: �دا"
  ��ن ��ر�  �=ت
 را ،ا�د �/�ت /رده  و �را%+���� �� �ن�ا� �وھرۀ /� در��ر،�� ز�

  .ه ام��د
رى از ظ
م و ��م�دا�د �ن �رای ��� �ردان ا�ر   �� ��� �ود ,�%
و

م �� %دا1 أراھت دا��د Fور/ �%$�1ز��ن ا�ر از  !,ردم�>� 
�ت؛ �2رد� Wآ�زش /��ل  ��� �� /د2ر ���س و زرا ,� <.
  او ا���ر ھ��ر د2رى �� %�ى  و �ن %�ز ��  دا�م ,� اد دا���



۴٩  
د  ھ��از ز���1 /� ���ك آ�$�و�  �� �<�م �$�?  �  �وا�د ! ,�د

د���ا��=�ده ...  
  

 را  ز��� آن د��� ازو :  را ا�طور ادا�� داد��دام .رف �دا"
  ��ن
  ...����=���ن �م دارد �ر/�1 و /� از

  
Rرا ��� در ! ��دام: �دا"
  ��ن .رف ��دام را "طS ,رد و �=ت

�ن و � ا*راض *دا�ت �ن �� �  ,�د؟ ھN ز�  ���د Lاز ط �و 
 ,��ن �Fط R$�ر ��ه �� �ردا�  . ا:ء �وھرش، �م دا��� ���د


ت،1��% �����د �و��د �  �ور�د ,� �� ز��ن �وش آ�زش$�  
ری�  ...داده ام �<�م 

  
و ا�ر ھN راھ1 %ز �دت *�ل، �راى : ��دام دو��ره ا�طور ادا�� داد

د ، �� ا�%�م وظ�=��ن ��ود�نوادار /ردن آ��/ �  !آ�$� را ���
  

 ا�رم ,� �� ھ�ن د�ل ھم ا�ر ,رد: �دا"
  ��ن �� ھ��ن �ر�  �=ت
دن  راھ1 �راى �+دى �رآ��، �روى /رد�د���از ز��ن   !�%و


  دو�ت دارم ز�  ,� در ھرو ! ��دام، �ن زن <�ور و �ًو�ن را �
 ھ�ی �دا�:"   �را�ر��  ا�روز Jوا� ،ه ا�تدورز �وھرش ��

  ...م,� �  ھ����د Jواب آ�� ھ��ر Fر*ون �� او *ط�
  

د �=ت  ��ن را "طS ,رد و در ��4.<�� �.%�� .رف �دا"
�واھر :
ز��ن <��W، ز���1 ھ���د /� در �دا"
  ��ن، ��و  �زد !�واھر��دام
  . ����د ��واSX ھ��را���ن����ل .�وق


�، ان ا��ن ھ���د ,� ز�د�  �+د از�رگ را �رای �� �$�ر دا���� +�
  !ا�د
  

�ر ��ده ,� F$�ش ���  �ای ر��دام رو �� �دا"
  ��ن ,رد و �طر
و، ���ُ : �واھران ھم آ��ن ���د �=ت� ً�=�
F ر� � ، و%ود �� �/

�م�رگ �ودن   را درا��ظ�ر ز�د���  �.  
 �دون ! ا�ت  �+� �وچ و � ،,� ھ��  ،ا.��سان Rون ا���ن �� 
  ا��ظ�ر ���ن ز�د� �� اXطراب در ���$���ھ$� و ! ھدف و ��ر

 ی�� %��%واو ��Fرھ� ا�ت /� ھ�ن �د�ل در�ت و  ؛ا�ت
Rون و  . و _ره ��ردازدی دن، �ذھب، ��ت، اد?و�وژیارز�$�

ر   �وا�د آ�ده را �ش �� ����ز L� دھد� /�د و آ�را...  
  

�ر ��ده ��  �ان ��ر �واھر,���دو .رف ��دام را "طS ,رد و �طر
ا���ن ��   !<.W ا�ت ,��F �, :U$�ش �رای ��دام آ��ن ���د �=ت

ر دھد�وا�د آ�دL� ن �ر�و�ت ھر,س را از ! ه را��  
زرا ,� �دا"
و ھدف  ا���ن �1 �  ��دارد ,� �دون د�لو ��� ! �ش ر"م زده ا�د

  .�ده ا�ترھ� ��ر 



۵٠  
ا�ر ,�  <�ر ,�د �ن �ودم : ,���دو �=ت�� �واھررو �دا"
  ��ن 

  !%واب �واھم داد
  و �  ھدفرا �$وده �ن ا���ن��دارد ,�   � ���: و از ��دام �ر�د

  م؟ا آFرده
  ...آز��ش ,�م را ��� ا���ن ھ� �� م�رگ و .�ت را آFرد! ��
  

  ؟٣۵وآورق ,ٌ �ٌ :  ���ن داد و �ر�د��دام �رش را
  

�ده راه .ق ��.رف ,� ,دام � از  ،٣۶و� ,ُ ق �ِ ��َ :�دا"
  ��ن �=ت
د �ردد �ن�+��$�ى و در���  �!!  

 و ���م ددا�    زن و �رد را �F.ش � �نیھ� �=�وت,�  ��دام، ���
�ور�د  �دا�د ,� �� ،وظ�ف �� ز���� و �ردا�� را �ط� �  ���رد

رد�  �وا�د  و �� �ب ؛را �زا�ت /� �� ��ه ر�د� 1�  .�ر روز �
  .ھر ,دام ��د در ��ر �ودش ���ور ���د

از طرف ���  ��$� ك آ?ن ����12 �دا�د ,� %�س � و دو! ��دام

��ن دO  ���د و�  ... و��� ا�ت  ��طل و ��1ن �زد 
  

ش   �داد و �.�م �ر از��دام �� �دا"
  ��ن Fر<ت ادا�� <.�ت�
�� در ز��� ھ�ی ���
ف %ر�ن �ط��+�ت �ود  �و، �� در�ُ : �=ت

  ... �ر دارای ارزش ���ری ا�ت%�سھ��� ان ���� ر�دم ,� 
  

اوه، �س �� ھ�ن : �ر�د�دا"
  ��ن ھم �رش را ���ن داد و 
�   �ردا�� د*وت یر��Fرھ� و ز��ن را �� ا*��ل���  د�ل �ود ,�

د؟/رد  
  

و ���م ا�طوره ھ� و آ?ن ھ� ھم ���2ر :...��دام .رFش را ادا�� داد
.وا . Rرا ,� Rون .وا ھ�ز��ن �� آدم �
ق ��د! ان وا"+ت ھ���د

  .�� از %وھری د2ر و �� از ��,  د2را�ت
  

 ز��ن را از �ر��1 �ظر �+
�، �ن: ا"
  ��ن �� �4?د �=ت�د
  .م�ر�ت �ردان آFرد

  
�=تھم �� �4?د ��دام  : ٌF  � Wر��?د، زرا  �و،و �ُ و.> U��,
 را �� *�وان � Fرد ����ل �� ا<وo ً"<د آFر�ش .وا,� �

  !�دا��د
  !.وا از د�دۀ Rپ آدم ,�ده و ����� �د ,� و"ف آدم �ود

  !,رد�د�ر�R} ن ��� طور /��ن از Fر��� آ�$� �و،�
 قور؟ �ُ وآ ,ُ قور�ُ ! �ود   �  �+رF ��<ر ا<
و�  Rرا �Fط .وا 

  ؟وآ,ُ 
  
  



  
۵١  

�
  ��ن ا�دا�ت و �� آرا�  ��ر%�ر?ل ��2ه �+�  داری �� �دا�"
�د دارد آن روزی را ,� .وا را ����د و ����م ��را�$�: �=ت� ،

 ��ت؟ ��وت ,ردددادد؛ �ر�دم ان R 2ر�رای  . د
 �� ان ���وان %واب �دھد ,� "<د��ن از ،�ط=O�. 4 �� �ن ��
  .آFر�ش .وا �R �ود

  

  آرام �ر از <دای ����ر%�ر?ل �=ت�و��د �� : �دا"
  ��ن �

  .�ودم ,� ��دام را�ت �  �ود
� روز آدم آ�د �راغ �ن و  ���ن "<دی �دا��م �� ا�R از اول ھم

�ت؟ :�د�رR ود؟ ,�رم� �R ن از ����ن �ن��Xن _ر��  
 �دا"
�ت؟ ھ�نR م
L� !ز ,�م�  ؟!از �ب �� <�W �$�ت 

�Rره آ��در از ���ری و ��$���ر� ,رد �� �وا�ش �رد  .  
دم ,��$F ت آدم ��$� ���د�ن ھم�د2ر �زا.م ��� ھم .  در�ت �

  ...2ر ��ورد� ��ت ��ک د��دم ,� دو��ره �� ز�ن �رود و 
. �دد ,� *�"��  �$�ر از ا�روز دا��م ا�ر � : ����ر%�ر?ل �=ت

  ."ر�����ن �وم ا�$ ، ��ده ,� ��  �وا��م �روم
   �س .وا ,%��ت؟:�دا"
  ��ن آه �
�دی ,�د و �ر�د

 روزی ,� �� آدم *ززم و .وا :����ن �ر از آن روز ادا�� داد و
ای .وا �و آ��س را :  �=�م، ��رج �ود���م Fر��ن دادم ,� از �$��م

 �%�ب ،,� �ط�ن %رأت �دا�ت از رو �� رو �ورد .�
� "رار دھد
  .,ردی

�و ���طر ,�%��وی �ودت ��?ول ���وش ,ردن روح *��م ,� �ن 
  .�رآدم د�دم ھ�� 

 ھ��ن طور,� �ط�ن �و ،ای .وا، �و آدم �ن را �� ���ه �وق دادی
  .� ای .وا، �و دروازۀ �ط� .را

  .�� آن Fرو�ت راد �و او  �R ز�ت و �����د �ود آ��R %�ر?ل،
  

ا�� : و�  "ر��ن، آ� ان Fر�ودۀ ��� ��ت: ����ر%�ر?ل �=ت
  !آور�د ا��ن ��1  ��طن را او��ى /���1 "رار دادم /�ن�دا�د �

  
  �ن/�ر �وا�د �ر ھN /س ��1 ،%�ر?ل :�دا"
  ��ن �� _Xب �=ت

! %�ى �ؤال و اراد ا�ت .وا و ان ��دام /�ر 1 در و�،�رده �2رد
  ! <�د"�ر ���د؟"
  ��نھ�ش، از �دا /�ت /� در �=��ر و و*ده

اوo، ��� در �را�ر �ن �Fط از �ود��ن د�Fع : و رو �� ��دام �=ت
د �� د2ران�,.  

د؟�ن Rرا ��� �راى دو�4، ��.وا ز�  �ر,ش ! *ظ�ت "�?ل �
 �ن ھم ،,ردا*راض  د و�/�ر ورزن �ن Fر��در �را�ر او ! ا�ت

ده �داردز را�د و  ��دددم ,��F، ن را �� %�ى  او او��ى �ن��ط
  . �رای �ن ��"  �2ذا�تھN راھ1 %ز�دت *�ل و �ود ا����ب /رد

  



۵٢  
و�1 �ود �ر�ز�د، ز�ن آ�/�رى /رده   ھر /س �ط�ن را��دام،
  .او �ودد از �وى �و در�  .وا و آ��R از �دى �� !ا�ت

دا�ل �$�ت ��واھد  ھ�2Rهاو از �$�ت ا�راج �د و د2رھر�ز و 
  ! �2ر ا�/� ��ر از �وراخ �وزن �2ذرد!�د
  

اوo، ط�ق ا���د ! �و�ُ :  زد و �� ا����د �� ا���د �=ت��دام ����دی
�ری ��� یآدم �راآFر�ش  �=
ز�ن آFرده روی در  %����  و �

در �$�ت ��/ن �رای �+
م و �ر�ت ا��دا � ؛ ا���� �� �و%� �� ا���د
�زد.  

  .دو�ت و د��ن �ود را �����د .Oزم �ود �� .ّدی ���� �ود
رد� ر و �� دا��ن ان آ��د� ، �؛2Rو�2  ز�د�  در ز�ن را Fرا

  .روی ز�ن "دم �2ذارد
  !ان دا���ن ھN ر�ط  �� ��Fر���  .وا �دا�ت

  .�2  ����تدو�4، ��<ر دا���ن د2ران *�دت ھ�
�و�4، از روزی ,� ��� ا�� و ,�ز �ود، +�  .وا را �� آدم 

�� �� ا�روز، ,�ب ! ���دد �� او �+�وان ھ��ر �ر .وا .��را�  ,�د
  ! �د���ل �  از د_د_� ھ�ی ھ��2  ز��نھو�  آزاد و �


ت ���دن�ن و%ود�ۀ+�  �� "و+F  !�� �� �ن,� ا����ت و %��
  !�د�+�رض ��� ھم در

�د و روا�ط � �ود را �� ط+�� ��دل ���ز�ن,� �راى ا��Jت ز���2
�
�داد �ود ط�+  و ز�ت  �� *�وان � ا�ر�ن%��"  �����! �� 

� �رد�+�وان �  .و"+ت �ورد �وءا��=�ده "رار 
!  ا�تت ا����  ,� �$ر.�ل �ورد �ردد�و، در �+رف ھ��  � ذا�

ت �2ر ا��� ! ��� �وده ھ�واره و%ود و ھ��  �ردان ��ظور��%
  .���دFر������2ن �ًو�ث 

  
���ر%�ر?ل از ��م و _Xب ��Rن ��2ھ  �� �دا"
  ��ن ا�دا�ت �

  :,� او �%�ور �د �ر �ر ��دام Fر�د �ز�د ,�
�ت�4R ��� ت  ؟�ور

  !د��ر؟را  م��ر را ��<وص ��� ����� و Fر���2ن �ودآ� �ن 
د�و ��� ��ن �زرگ و ���ر ز��1 �1!  

  .ارد��د�   �ؤ�ث ، �ن ھ���د Fر���2ن را /� ��د��ن ر.��نRرا
د؟��ھد آFر�ش آ�$� �ود��� آ�  ،��دام  

1! /�د؟ 2Rو�� ./م �1! ��� را �R �ده ا�ت؟� Nد �R  ھ�$F
د؟ �1�و!  
  

و،�ٌ : ��دام ھم از ��م Fر�د زد�  ،jاز ا�طوره ھ�ی در ���ر ��ر
ھ�واره %$�ن ��  ! %��+� �درن�� در �ر ا�د�� ��ری، ! ,$ن

.Xور زن ��ر�4 و � �� ,ل ��دده و !  ��
ط �وده ا�ت!�رد��Oر
 �� *�وان ���ن ا����ب ��رده  � زن راو .�  ��� ھم! �ر��F �ده

 �  !�ر�2زده ادو 



۵٣  
�� �ر*ت �� ��ت در و �$�ت �زرگ  /=ران  ���طر �واھر,���دو

���  دا_دار  �� ��در٣٧<.رای ,ر�:  دا_دار�$�ت، %�?  ,� ��در
��%
 دا���د در �وگ ��را���ن �ون و واو: و �و.� �وا�  ٣٨%

�  ,رد�د رFت، �رم ��د�� را �دا ,رد، ���م دا���ن را �رای او 
  .��ز�و ,رده و �� ھم ��ز����د

 آ� ا�د�� !ف �ر ��� اُ : %
وی ��دام ا���د و �� ��م �=ت�رم ���م
د و ��1�/  �  !*�ل �دارد؟

 روزی را ,� Fر��� %�ر?ل �ر �ن ظ�ھر �د و Rرا .��ت��دام، 
  ز��ن %$�ن را �ر�زده و �ر ����ر.��ن ��ن �و !  اى �رم:Fر�ود

  ؟!/�د را /���ن �1 ،�ر�رى داده ا�ت
 �د؟���ھ� آ��ه  از ��"ت اFراد �راى ��<بآ  
  

  �دون، �ودش ����م��دام �و�.�ل از ان �و"+�  ,� �  �وا��ت
 اُه:  .رف �ز�د �=ت و ��رش �� او.Xور و د���ت طرFداران �رم

  .��<وص در �ورد ��� �وژه ی ا<
  �رد �وده ا�ت��٣٩ری َ�ون
و ! � Fرد ا<
 !  *�وان � زن Rرا ,� �ر�ری دادن ��� ھر�ز ��

  !�=ر اول �د �ظر ��وده
��وا�2  �� روح آ� ا<U در آن روز از*:"� و �راش ��� �� ھ

  ؟!ا��دس، �?وا�  ھم �د
  

�رم ���م ,� از�%��ت و ��م �رخ �ده �ود، رو �� %�+ت ,رد و 
�=ت :  !دد��  دروغ �1ر.��ن ��ن 2Rو�� �ر �د��

  . ظ�ھر �در �ن*ب و ��ص �  ا����1 �1؟اوo، روح ,%� �ود
ای : �و��د �� <
ب و �� �j و ��رم، ,� او �� �ن �=تدو�4، 

�  �دان ,� و ! ��ت  �ر �و�/
=%��ر و اھN  ان ,�ر"�ول  در، �رم
ان ,�ر �ر  ،د و ����� �دا�د را ��واھس د2ریھر /ر.��ن ��ن 

  !ددھ  "رار �1را �راش
  

�=ت �
>�F:� ری ُ�ون، : ��دام�� �R� رادی �ر ��� ,� د��رھN ا
در ��ن   ود��ذرF �� _رور "�ول آن ,�ر را ای �ش ��ودد ��ت ,� 

  !ددا.��س �/ر  ط+��ھم��زوان آن ا���ن �ود را �Rدان 
  

/� در ھ��ن ��Oر�ردی، �و��د �� ��دام، :  �=ت�رم ���م �� �4,د
 *�ل ,رد ,� .�  *=ت �ن ھم �� �ر*ت��Rن ا%راى Fر��ن ا�1$ 

 و  ھم %�ی �ن �ود �رای ���ودی ر.��ن ��ن زن د2ریھر ،�=$�د
ش از � ��ر ,� ��  �وا���د؛�ول �  ,ردJوا�ش در آ�رت "� .  

  
وو، ��ری �ُون، ��� .��4 �+د ھ� ھم : �� ��4ف و �4,د �=تھم ��دام 

زرا ,� ھ�وز، آن روز را Rون ! د�ل �� �داوم و �/رار آن را دا��
  .رده اد/ آ�ود .=ظ   .�رتیا ��طره

  



۵۴  
�%�ور ,رد ,� ��ری �ُون، "�ول ,�د ,� ان ��روری ا�$  ��� را 

  .د�و���ود �Rم ط�+  �وا��� ھ�ی از
  

*�ل �ن �راى �ن و *�ل ��دام، : �رم ���م آه �
�دی ,�د و �=ت
زارد و �ن �زاز داده ام،��� از آ��R �ن ا�%�م  !���� �راى ��� 

��� �Rد،ا�%�م  آ� ر.��ن ا�ر �=رض �.�لا�� ��دام،  ! �زارمداده ا
رای �ود و ����  �رای ر*ت ھ�ش ��وا�ت Fرز�دى   ���1ن

  .�وا�ت �ر�2زد را، ����1 ا����ب /�د، از ��ن ��
و"��ش آ
  

آ� و او ��Lم آوری �  �وا�ت ,�  ��ری �ُون، و،�ُ و،�ُ : ��دام �=ت

و"  از ��ن �� و ، ,� ,�  �2ود!���دا*%�زی �رای �ردم �� � آ

   .�واھد �� را ھدات /�د �����1د �� 
��ری و ����  ! ��ر �Fط �  �وا�ت ,� از %�س �ودشاو ان 
��ری ُ�ون، ا�ر �=رض �.�ل روا�ت �و��� �ده را "�ول  !��Fر�د

م، �ر �در و ��در ��� و.  �د ,� او Fرز�د ��ری �� آ�$� �واھد �,
داد؛ ا�� و"�  ��� �� د�� آ�دد، ��در��ن آ��ه �د ,� Fرز�دش د��ر 

  .ا�ت
  

، ا�طور ��ت ,� ��� �  ��دام:  آ���ر �=ت�دا"
  ��ن �� ��� 
 �ن �� د��ر ,ردن Fرز�د آ�$� �وا��م ,� آرزو��ن را �� ��دارد،

  .�$�رن و%� �رآورم و ���ود�ر ��زم
، ھر�ز دا��ت /� Rرا Fرز�ِد در �/م او را د��ر /ردم�� �  ا�ر .َ 

  .�د.�رت ��  �ورد، و آ�طور ا�دوھ��ك ��  
�د، ا�دش آ�طور /� ��د  ا�ر Fرز�دش ��ر �  دا��ت /�   ��  ��.َ 

 Fرز�دش د��ر �دنِ و ��/ن ��ود ���?%  /� در ! د�.�ق ��  �
  . آن �� د�ت آدھ�ت، در ��ر �دنِ 

  !�د �� ��ری Rون �داداد از او ��و�د �ود او ��د د��ر � 
  

  .�� <دای �
�د ��دد��دام 
  

ر.��ن : ,رد و �=ترو �� �دا"
  ��ن ا��Fد و  �ر� �رم ���م ��
و �ن از آ��R در ، آ��ھ1 �و از آ��R در روح و %�ن �ن ا�ت !��ن

   .وذات ��ك �
 �Rر��ن دادى,� �ن %ز آ�F 2ری ا�%�م �دادم�را �� آن�و .  ,�ر د
ھر .�ودى ھ�1��2 /� .�د  از �ر�ن ��ش و �را �ود �را"ب 

  ! در ا��ن دارورزد �1
  

�� اش �ذا�ت و �� ��م ��  را �ر ��د�����دو �ر �رم �واھر,�
 ا*ط� �د �د�  واO و ��  ,� �� زن,� ز !ف �ر ���اُ : ��دام �=ت

ا�روز در �را�ر ��م �دا"
  ��ن ھN ,س ��  .را ��روا �  ��دارد
�ری ��� ��واھد آ�د.  



۵۵  
  �� �واھر,���دو رFت و �� %���داری ازه ای�دا"
  ��ن �Rم _ر

/��د �   ا�ر �و را ا��$زا ای �رم، :تآ�د و �� د�داری �= �رم در
ن ا�ت،�2ران ���ش�R ن  . ,�ر ا��ن ا

�� �.�م و �%�وز ھر�ز ھ�� �  دا��د ,� �ن ��زه از ���ه ھ��م و 
  !م�راى �ود ھ��ر و Fرز�دى ا����ب �/رد

! ��. و ا�� در ��رۀ �داداد ��ن: دام ,رد و ادا�� دادو رو �� ��
  .رد �وژه ی ا<
  �رد �وده ا�تا�طور��ت ,� ��� �  ��دا

��  دا�د؛ ا�ر ����ر%�ر?ل �و�د د��ری را �� �رم .��ت را ��� 
<ور���ن از Fرط  ���طر آن و �وش او���$�ن "وم  ،���رت �  داد

  ...ا�دا���د�  داد و Fر�د راه ��را.�  ��ه �  �د و ���2ن 
  

و�ُ : ام �� �دا"
  ��ن ��زد و �=ت��د� !, �� Uن ��روری را ا
زرای ��� Rرا ,� او � ،�  دا�مظ������ ���ت �� ��ری �ُون Rی 

  ... ��وده و ��تی و ��د  %����ۀ%ز �/ر
  

�� د�ل ان ,� ��� : �دا"
  ��ن ھم �� ��دام ��زد و %واب داد
  ...ھ��د�و��� �� اھل ��طل ھ���ن و ھ�<دا 

  
و �%�ران �.روم  ی د��و� و ��� ھم �را...: ��دام ھم ادا�� داد

د�=� �و ای �رم،: ,ردن او از آزادی و � ز�د�  روز�ره �ود ,� 
Oزد <�.ب *رش ���م وا��� �و ,� ��Rت را �� ان ��ر  !  داری

  . ���  %�ودا�� از آن �و�ت ,� رو�ن دارده ام���
وا� ، ُ��و، . ��و�د�Jل .�  �� *�وان ,�ر,ردی <ر4F ط�+  و 

  ...���ن ار���ع و �+��  زن ����Fت دارد�� ا
  


  *<���  �ده �ود �ر ��دام Fر�د زد و �دا"
  ��ن ,� د2ر �
  !از روى ��زى ��Fردم�داداد را  آ���ن و ز�ن و ن�! ��دام: �=ت
زى �����ب �ود ا����بد�ر�ر�1 ا����ب /�اھد �و �1 ا�رR ،  

د/ �!  
 �� ز��ن��ن  دار�د ز��$� در دو�ت ز��ن �  ا���  �Jل ��� ,�

  .ا�روز ���ن �و�  �دار�دا��ن �وع ��د، 
�ن �وده ا�ت و Oزم  Fر��ن از �ط+�نِ ! ند��ر*�راان �دا�د ,� 

�ت ,� ��� ��ز �وا��ش ,�د�.  
  ...�و��د �� *=ت ِ �Fط�� ,� ان ��,رۀ ��دس

  
وو �ُ وُ :  �� �و��ری �=ت��دام� !$�� ،��� ً �=�
F ر در� دو �<و

���ھ��ر ا�دی! از زن و%ود دارد، ��,رًه ا�دی!  
  

ز و   آ� از��دام، �ن ��� را :  و �=تروى �ر��Fت�دا"
  ��ن R ��
ه اد �+ورو �طق �د��Rن <�.ب "درت و  و�  ��� ارزش آFردم  �1

  .� اد�ر����ن و �داداد /� �� ���<�� آ�/�ر �� �



۵۶  
 ا*%�ب �و � ����دام�=��ر ا�ت ,� در�ت : ,رد و �=ت و رو �� �رم

ھN دو�ت <��1 �را_ش را �واھ  دد ,� ا�روز  و�  ،د�
رد ��1��ر �$ر���1 �دارد و .  

/� ھ��  ھ��ن /�1 ، �و ��/�رای : و دو��ره رو �� ��دام ,رد و �=ت
 آ�$� /� ا��ن دار�د، ا�� !ی _ر از �ن �رای �ود ا����ب ,ردی�+�ود

 
��ن، �دد�ر  ��ن، از ��ر/�ن ���ت �� �+�ودھ�*����ن �� �دا"
  .ا�ت

 ! از آن �ردان ��ث ا�د!��ك ��ز��ن ��ث ِ�دان ,� �زد �ن ��دام، 

�وف F ت ����2ی�دا�دان ,� ا�روز �ودش.�  �وا�د  ��1 ھم ۴٠
  !��� رارا �رى دھد �� �R ر�د 

زھ�*ذابدر ,� �دا�د R ا�$  �ن N /س /� �� F/ر ھ ،�ده   ��رر
اھد  آ�ش %$�م را ���ھده /ردد، �و�ھ�1��2 / و ا�روز ر�د ��1

  ... �س ��$� �را �ر��ش /�د!دا��ت /� �+�ودى %ز �ن ��ت
  

و، �ر��ش وا"+  : ��دام ھم R$ره درھم ,�د و �ر��Fت و �=ت��
  ...! �� از �رس آ�ش %$�م،�+�ود ��د در ���ری از آ�ش *�ق ���د

  
��ن ,� �ن �زد �ن %دال ، �%وجای ... :اد�دا"
  ��ن ادا�� د

  !...ھر *ب و ��<1 ��را ا�ت  و �داداد از���ذر �/�ت
  

ای ز��ن : ان ا�ت �=��ر .ق ��ر ��ری ُ�ون... :��دام ھم ادا�� داد
 ی ھم در ���/�راو یاد?و�وژ از �وھران �ود اط�*ت ,�د؛ ��و،

  ... �دا��� ا�ت �ر ز��ن �$م /�
  

:  ا��Fد و �=ت�� ھق ھق در دا�ن �واھر,���دو م�ردر ان ھ��2م 
  . �ود ,�ر �دام ��Lول! ك ط�ب�ن �� *�وان ��ر

| و دوا��  _� وی�وع �رض و ���رھر F و   را �:�� و �=� 

  .� �وداو از �رزھ�ی %
ل ھم �ذ��ِت �%+زات �$ر . ���د �
  . آ�د�د ر� �از �و��ی ��ده  ���ران  .�، ��ور ,�د ,� ���م ��دام

  .رد�وش را"ر���  ,و�� ��طر*�ق �� �ردم �ن �� <
ب داد ��رم 
  ؟ دا��� ا�ت  �ر ز��ن �$�ی/�ر  ��م دراو ,%� 

��%  و  : دا�ت Fر�د زد و �ر�د �رم۴١ز�  ,� د�ت در د�ت
  ؟��ر �رم�رور �ن؟ 

  ؟!���� �ر از ان Fرز�دی �وده ا�تآ� ھر�ز �رای �دا"
  ��ن �
  

 م ��Rن ��ده ای �رداد ,� �� ���ره ھ�� ��,ت �د�د و در ان��دا

  ��� :  Fر�د زد�ن �� ز��ن *�ر�.ظ� �� ����  و%ودش
  اا

����� �������� ، ۴٢.  
j �دۀ �دا"
  ��ن �ر <
ب� ���  !ان ا�ت آ�رن ,:م Fرز�د ِ��

��رم ان �ن ���م ,� �و را �رک ,ردم، :  �درش%وابو ان ا�ت 
  !,ردی و از �د �ردی �و  ,� �را �رکان 



۵٧  
 از _<� و _م و ��م، <.رای �.�ر را �� <.رای �رم ��د��

۴٣,ر�: ا����ه �رFت و �روع �� �و.� �وا� 
  :,رد 

j �و �ر �ن �ن/ %وان *�  �ن �و�   
  ���� �ب ای ��رم/  ای ,� ر�F  از  �رم

   ��ک *��م �� �رم/  �رم ��   ��ک *��م
  

  : �رم ��د�� را ھ�راھ  ,رد�داھل �$�ت ھم ھ�2 ز��ن 
   ��ک *��م �� �رم /�رم �� *��م ��ک

  
  :��,رۀ ��دس �� �وز و �داز ادا�� داد

  �  ��ج  �و  �ر �ر �ن /   �ن �و%وان *
  �   و�F  ای  �درت /    �درت �   و�F  ای

  
ز��ن اھل �$�ت ھم �� د��وزی و _م، ��ک �ر �ر ,��ن در %واب 

  :�د�وا�د
  �   و�F  ای  �درت/ �   و�F  ای   �درت  

  
د ,� �����ه �دا"
  ��ن روی �ر�ردا�د و ��Rن �ر"  از ����Rش %$

  .دو �Rدان رو�ن �د����  <.رای �.�ر �� 
  

 ،��دام %�ن: ����ر%�ر?ل از �رس د�ت �� دا�ن ��دام �د و �=ت
داد  �دا،د��2ری و *�
  �دن �وط?� ,�د ,� �ب "�ل از ��ور

ش *وض ,رد و ��Fاز ر  ��دا"
  ��ن او را �� �ود %�ش را �� 
 �� ھ�راه ھ���د Fر��� <ف در ل �داداد در آورد و �ود �ن��

 O�� نم و �� ا�Fر�<ف �� Fر��ن ا��ن �� ��?ن آ�ده و او را �ر
  .آوردم

  
  .,� �� د��ن �و ھ��م! %�ر?ل ��,ت: ��دام �� ���م "درت Fر�د زد

  
  !و �و د��ن ا<
  ��:   از دور�ر �=ت<داو 
  

���ر%�ر?ل از�   
�+%ب و �رس �� �دا"
  ��ن ��2ه ,رد و �دا"
  ! .وا:��ن �  ا���ر Fر�د زد

ھ�ً� .�Xران ِ<.را �ر��ن را ��وی <دا Rر���د�د و دد�د ,� .وا 
  .�� ھ�راه ز�  د2ر ��وی آ�$� �  آ�د

  
  .��دام �� ��واز رFت

  
ر?ل رو �� �دا"
  ��ن ,� �.و �����ی .وا �ده �ود ����ر%�

,رد و �� آر�| ���ش، طوری ,� ,�  ��و%� ��ود �� �$
وی ا��ن 
  !!!��را�$�: زد و �=ت



۵٨  
ز و ھ�� ,س، از اوو ا��ن �  �و%�R د �� ھ��آه، ای :  �ر�

��ب آFر�ش .وا، ان را /�   ھ�روزآ� �و ھم ��د داری %�ر?ل 
�رد  �1 در �$�ت �رھ��ی��ھ��ق ِ��� ! �ن ھ� در آن روز؟ و �ن د

  !�ظر و در �د�ت او و �ھ�� %� .�Xر
�  د*وت   را �� <داى �
�داو �ن  ��د داری ,�،%�ر?ل ی،إإ آه،

داد و �   "رارش �و�$� �وش را در ا����2نو�  او /ردم، 
د �  را �ر �ود .ررش���سR"دم  ��/�را��  �� �ن����=ت  در و �

  ؟ و ��وی د2ر �  رFتدا�ت �1 �ر
  

ا�روز �رای !! �دا"
  ��ن: ����ر%�ر?ل دو��ره �� �.�م �=ت

ون ھ� �"��ل �  .وا در��۴۴���  Fروشد2ر ! 
ون �ر���ده

  !��ن �دارد و �ودى �� .��ا�تدر
دد ,� آ�$� �  �و�د د��ن �ن : ��س �� �2را�  �ر�د�� �آ

  ھ���د؟
  

��  
�ن؛  � ا.��س و.�ت�  %$ت ����ر،: ن �  ��ل �=ت�دا"
  .ا�ت�ن /�1 /� د��ن %�ر?ل ���د در .��ت د��ن  ،�  دا�  ,�

  
���ر%�ر?ل ��2ه �� �� ز�  ,� ��وی آ�$� �  آ�د�د ا�دا�ت و �

  . �داو�د��را *�"�ت ا�روز �� را ��ر �ردان:زر ��  �=ت
  

%�ر?ل، : ا�ت و �=ت�دا"
  ��ن د�ت �ر ��ت ����ر%�ر?ل �ذ
  ! "رار دارىن�و��د �� ��ر"$� و �Lر�$� /� �و در .=�ظت /��ل �

  
 ز��ن ��وی �دا"
  ��ن �  رو�د �رم �واھر,���دو ھم ,� دد

 و �ودش را �� آ�$� ر���د و زن ھ�راه .وا ,� ��د�� را رھ� ,رد
  .ھ��ر ���ن ا.�د �ود را ����ت,م �ن �رن  ۴۵ھ���� .�را
  :� ز��ن اھل �$�ت ,رد و �=ت��س رو �

�ری  ���F ن ,� درد��ن �ر �دا و ���  %�T / �ُ$ره و Xرب ا��Jل ا�ت ا
  . ا�ت۴۶%�ل

  ! ط�ووس ا��:?��؟%�ر?ل ا�ند��ن : و �� ا�م از �� زن �ر�د
  

�.<�� �.%�� �ودش را ر���د و �واھر��ت �ر �واھر,���دو ھم 
�ود /�  ن /�Fران را �R �1ا� <�.ب ����، : از �دا"
  ��ن �ر�د

  ؟آ�د ����1 �زد 
�� �$�,��ر �� در ا�روز آ�رزده و د /� � ط�S دار�ن ا*��ل ز���آ� ا

  ؟�و�دوارد ��� �$�ت �ر �+�ت ا�1$ �� 
  

  !�� �واھر: �دا"
  ��ن ھ���طور ,� �Rم �� .وا دا�ت �Fط �=ت
  
  



۵٩  
 ای :�=ت,رد و  رو �� .وا �.<�� �.%�� �� �و�.�� �واھر

 .�د  ���ده ا�ت�� �� "
  ��ن �دا�$��  ,��ر �Fط  ا�را% ، �و
  ! ر�� دوا�دهت.�د در و%ودی؛ Rرا ,� ورز �1
  

آ��ن را �� .�ل �ود وا�ذار �� در ��طل �ود : �=ت�دا"
  ��ن 
  !ھ�ى �ن �./م و د"ق ا�ت ���� ,� Fرورو�د

  
ن?��ای  :%�ر?ل رFت و �=ت.�را �� ��م �� �وی �oو دو  ،ن ا�

 ��ر�R ا�ر��   را ,� در ���ر در رو� �ر ا.�د ظ�ھر �دی و ���
و"�   .,ردی �� او ���ن دادی و �=�  ,� ان ھ��ر �و ا�ت .�ل � 

�=ت  او �� �ن دواج ,رد �ن �ش � ھ=ت ���� �ودم؛,� او �� �ن از
 �و ��ك و ��زه ا�ت /�1 /� ؛�R �واھد �د�و دا�م �� �ن و  ��1 ,�

 را �را���ر ن ,� �� ��$�?  �وا��?  �ر�� �  ���ت، ون �را ���ر
  .�دا��م

�ر����  ,��ب و  روى .��ب وا�ن <�.ب �ن ازFر�دان ,� و�  �و 
  . و �ن �Rره ای %ز ا%رای آ�$� �دارمد"�1 ا�تھ�ی 
�ن ُ�� ���� ، *���ن دن ھم �واھ  �  دھ�د ,� اXFل ا��:?��ای 

  ...�و Rرا �� Fر��ن �دا"
 ؛  �� �ن %��ع ,رد او�ودم ,�
  

زرا  :�واھر,���دو <�ر ��رد و زود �ر از ����ر%�ر?ل %واب داد
  اوا�ر ا%رای و�ر ا�%�م ه ای  �وا���دی Fوق ا�+�د,� ا��ن

  ! دار�دا�$ 
  ! ا�د�ودها.�د  از آدم �� � ����$�آ�وز��ر و �دد,�ر ھ�زرا ,� 

  
�+د از R$ل  ��ری ,�آ�وز! �+
� در�ت ا�ت: .وا ھم �� ط+�� �=ت

  .آ�و�ت راه �و�� ,ردن در�ت را�� آدم �ر� و زاری روز ����� 
��رس و :  �ش ��ود �=ت� ای ,� د��ر�R،,�ری ,� �� ان زند�د

�و  در آ�رت ھ��م و �راى �و�ران Fر���2ن  ��  ,�_�2ن ���ش
 داده �و��  و  در �$�ت Fراھم ا�ت  ط
ب /� و��واھد ھر �R د�ت

  .�ود �1
  

 را � <�.ب ����، ان ����Fن: �=ت�� �ر� �.<�� �.%�� �واھر
  ...%زا ده

 �F%ر و /�Fر���ھ��ر و Rرا /� : �واھر,���دو ھم �� �LFن �=ت
  ...ھ���د

  
���ر%�ر?ل ��ری �� �واھران زد و رو �� �دا"
  ��ن �=ت� :

 ��� Fر�ودد ,� �� ���ن ا.�د و*ده ای داده اد؛ �ن ,� �� ! "ر��ن
  .دا���م

��ن آ��ه �ر ا�رار _�ھم /س را  ��� ھ��د و ھر�ز ھ| دا��ى _ب
  .��ردد



۶٠  
  !��ن را ا��Fر��� !.�  �ن

  
%�ر?ل، �Fط �� ��طر :  �� .وا دا�ت �=ت�دا"
  ��ن ,� ھ�وز �Rم

 ��
- �<��W �$م ���   ��L  �ود /� %ز �� ان ازدواج �.�ق ��
�Fت !  

?  ھ���د داد����$� ��رس، آ� ا�$� :ا�� داده �
�دی ,�د و اد��س آ
  ؟!����د���� �.�,��  �� را,� �  �واھ�د 
�ور�را�1 ر�ده�د Rو  �%�ور �واھ  دد ,� �زودى؟!در ,دام داد��ه 

  . ,��دFرار از ����ل �ر 
  

�دا"
 ، آ� ان �=�ً� : .وا �Rم در �Rم �دا"
  ��ن ا�دا�ت و �=ت
 و �� م ��� را ز�� و د��ذر آFرد!�ظر  �1ر <ور��2و ��ت؟ �ن ِ 

W   �اھ��ر دادم �� �� ا���رو ��� آزادى >F ھم و �وش ز��ن و
  .�ود *�ق �ورزد�ن و ��ل 

زR ه �ر ھ����  ؟!  �دا�� آ��ھ �ن .�را  ازآ� ،ای دا��ی آ
  

 و.����ك و _ر ھ�ى �س �طر��ك  *���آ� ��� ��: ��دام ھم �ر�د
زش �و%$  ,رده �ودد؟"��ل و<ف ان آ�  

  
�دا"
  : و�  زود�ر از �دا"
  ��ن �واھر�.<�� �.%�� %واب داد

+�  آ_�ز آ��د� ���ح �
وغ��ن ھ��� �� ا�واع �
وغ ��<وص  ،  
����ران �.�ل آن ,�ر، �Rدان ! %��  �و%� ��<  دا��� ا�د

  !و.����ك ھم ��وده ا�ت
  

 /س را %ز �� ا�دازهً ھN �ن : �دا"
  ��ن ھم �� آرا�  %واب داد
ش �/
ف � ���+��ن �رویو ��� ھم �دا�د ,� ا�روز رو! دم�ر�وا��
  .�Lرور �رزخ ا�ت

  
�رزخ ھ��ن ز�د�1 ���1 �دا"
 ؛ : .وا �� _م و_<� Fراوان �=ت

 ,� د��ر,�ن �ن �� د�$�ی ھرا���ک از ����=ت �� Fر��ن ھ�ی ا�ت
  .داد�د!  �ن �� ا�%�م ا*��ل <��W،�و و �رس از %$��ت

  
ھ�واره  ای .وا، آ�ر Rرا: �دا"
  ��ن ھم �� ر�| از .وا �ر�د

�� راه _
ط �ر,�  �  ورزی و  �� �ن ����=ت �  ,� ؟ھ���Rن 
   ؟دھ �ود ادا�� �1

  
�دا"
 ، �و �را �Fط �� "<د Fر����ری Rرا؟ : .وا �� ��م �ر�د


وب  ددی ,� �د ر Fران ز���1 /� �رگ �و�  �� !آFردیLز��ھر
�وھرت �ر �و  ای .وا،: و ��$� از روی "$ر �ود ,� �=� ! م��د

   ؛ را ���ر اFزون �ردا�م.��را�  �واھد ,رد و �ن ا�م و .�ل �و
  



۶١  
ای .وا، �و ���ھ��ری و �دن %رم، ھ�2  ,ود,�ن �و ھم �� ���ه 

  . �  ����د۴٧ �رزخذا�  ��و�د �  �و�د و در
  

ط�ن �.وا، آه، ای :�دا"
  ��ن ��ر�  �=تTر�  و �� Fرب و �
�را �� �ر,�  از Fر��ن �ن �%�ب و �ر�رم ھ�ى درو_ن  *دهو

  .ی �.�ل ,ردآرزوھ�
�� "وا�ن ���ت �� ھ�ن د�ل ھم �و و ان ��دام و ان .�رای ا.�د 

  !د ��ل دار��زل ,رده اماز طرق و.1 را ,�  آ��R �ن و
  

: ���وری �ر�د��دام و .وا �� ھ�د2ر ��2ھ  ,رد�د و .وا �� �
 دن �ر�ر�1 �ود رااز ���ری  /�  ,� ھ��ن��ل؟ �دا"
 ؛ 

د���...  
و ھم آ�$�: ا�� دادو ��دام اد���Rب و   ,� �رن ھ���ن Fر آ

� .�م %� ا��Fده �ذھ� و ��
ط �ر ز��ن ! ��و�ت �ود ���J� ��- 
  ... ,��Lرور���ت��Rن Fرھ�2  آ��ن را 
�� و دا�� را در آ�ش �وزا�د�دز��ن ِ ز: و .وا ا�F�X ,رد!...  

��$� ��روط �� ظ$ور �� د��ر,�ن ,� آ�زش  : ھم �=ت.�راو 
  ...ا�ت%��  *:?م �
وغ 

  
و از �رس �دا"
  و .�را، �واھر,���دو �� ��2ھ  �ر .�د �� .وا 

   ان �واھر��دام ،� <�.ب ����: ��ن �� ���ت از ��دام �=ت
�R و�ت و �� ��ن%�  *:وه �را�$�! /�د 1 آ�د و �د ���1�ر *

رھ�ی ���S /�رھم و ���رھم ھ�ت ��ن  و /�� �وز�!  
آ� �  �وا��  ,�  : ,رد و �ر�د��س رو �� ھ��ر���ن ا.�د

ا�روز �دا"
  ��ن، از �و ھم ����د د2ر د��ران ز�ده �2ور �ده 
  !؟ه ای/دا�ن ���ه /��� �د%رم �� : �  ,رد�ؤال 

  
  .�ر�دا"
  ��ن Fر�د زد�د.وا و ��دام �ر

  
  .�دا"
  ��ن ھم �ر �ر�واھر,���دو Fر�د زد

  
 ,� ر�%$�ی Fراوان ِ�ن ِ�.=ش را ��د �  آورد، �� ��2ھ  .�را

: Fر�د زد و %واب داد�واھر,���دو �<���� �� �دا"
  ��ن و 
�
+� ،�
+� ،�
+�!!  
�س Rرا ، آ� *�ل �دارد؟ ای �� ا<ط:ح، �ًو��ن :و �� درد �=ت

د ,� �رای �ن و د2ر �و��Oن �رزی از ا�%�م �,  �� ��ا�د
  ؟داردآ� ��� از و.�ت �� در آن ھ��2م ��ر ! وظ=� ا�$  ��وده

  
�=ت�واھر ��%.� ��>.� : �
>F ،ن *�د و ���حق، اO�� ای

رف ھ��ری �رور �دا"
  ��ن �ود ,� �و در ھر دو %$�ن �� �ُ 
ن %��ب ا.�د ��ل �وی�ا�+��,�?��ت �.�وب رب ...  



۶٢  
و �واھر,���دو ادا�� داد؛ ای �����س، ��Rن �+�د�  �<ب �و �د 

 ،,� ����د آن ھر�ز �<ب ھN ز�  �� �� ا�روز ,� "��ت ا�ت
  .��د

  
,�?��ت ��$� �رای  �رور! "��ت:  رو �� %�+ت ,رد و �=ت.�را

��R را �  �ن از و"�S %$�م و ز��ن ��Fر��ن "<� �  �=ت و �ن ِ
 ،  ر��Fر /� <�.ب ���� �ز �ر �:ف Fر��ن �و�ر�ر���د؛ ,� ا

��واھد ,رد؛ زرا .��ت  ان �%�زات ھ� �را�ر در را�و ھN /س 
�ده ای را ��  ,� ا��ن در روز آ�رت �=�*ت ھN �=�*ت ,�

  ....�  �ن را! �ذرد
  

 ز���ت: �.<�� �.%�� د��ش را �� روی او �
�د ,رد و �=ت�واھر
��  
 ز���  ,� �  ،ن �و رارا ��ز �2ر و ��ر�زار ��ش ,� �دا"

��ز��2ھ1  در �
��  �� �ر ز�ن، ��ب ��زی �  ,ردی،��ل از �طر
  ! آورد�ر/ت Fرود �ر

  !ه ھ���دآور�د  �$�رن FرودRرا ,� ا��ن
,�  ازآن �+�د�   ھ$�ت�و داده �د و /� ��  ا���Fریھ$�ت از ان

  !���� او ُ*ده ��دی در ,��<ب �درت �ردد
د�ت  از  �ن!و �2و، � <�.ب ���� ز���ت را ��ز �2ر

  !�رم ��طن �� �و ���ه �1ان ھ�ى  و�و��
  

ای آ�ش اFروز%�ل، �و ا�روز : �واھر ,���دو ھم ادا�� داد
%�ودا�� در �$�ت ت ھ��  و �� د�ول آن %��ب �و��� و �+�د���د

  .د�1 "طS ��، ����1 ا�ت و ان ���د �واھ
  

ر "��ل ���ش: .وا و ��دام ھم ز��ن �=��د_  �  !و ��داش %��
  

و .وا �Rم _ره ای �� �دا"
  ��ن ,� ��ت و ��,ت ���ده �ود 
  .رFت

  ؟وآ ,ُ قور؟ �ُ  ُ,وآقور�ُ : رش را ���ن داد و �ر�دو ��دام ھم �
  

 ا��=�ده ,رد و �� از ��وت �دا"
  ��ن�.<�� �.%�� �واھر
�دا"
  ��ن ان زن، آرزوی :  �=ت ا.�د���ت از ھ��ر ���ن
 �%وا ��$� از �وى و �� ا��� �  دا����! �رگ ھ��رش را دا���

 و ��� "�ل از ا��� <د"� ای در راھ��ن داده �ود �ط�ن ا�ت
�� ��$� در %
��ت �ود  ��ز �� Fر���  ,رده و ،����ف آن ھ��د

  !���ردا� �1، �� �%وا ���ه و �+دىو �� �د�و1 د2ران 
ر�ودیآ� �ر�:  ,رد و �ر�داو��س رو �� �F دادن   /� ازی

  ؟یدارى /رد "�ل از �%وا �وددر راه �دا"
  ��ن <د"�ت 
  
  



۶٣  
ا�ر �ر Xد آ� ��  دا���  ,� : �واھر,���دو ھم �� _ض �ر�د

؛ /�رى از �ش ��واھد �رد��ز دھد، �د�ت ھم  د�ت ��رور,�?��ت
R ن او��  �� و  �:?�����نِ ,� را��  . ھ���دFر���2ن ���
�  ,رد و  �$ر�� �و���ت ��,�  ,�  !�ور او�ت �دا"
  ��ن ,�

  ؟�� �وى �ور �رد ,ود,  ����م ��رك�را از دوران 
در ,و�R و ��زار �راى ا�/� و  ,�  ,� از آ���ن �را"ب �و �ود

�$�ر  ، �� �وھرت ا�ر ,رد،ی و �ورد آزار "رار �2ری�و������� 
  ! اF/�و �
�د �ر �وش Fر  رو�رى,� �و ا�ت

  
 :�دا"
  ��ن �Rم از .وا �ر�رFت و �� ھ��ر ���ن ا.�د �=ت

زى %ز و.1 ��زل ,� ھ��ر �و �=تآ��R  �$�� آ���ن،  ���و��دR 
  !�ر او ��ود�ده 

 آ����$�  �دان ,�،�  ,رداز ھوس �روى  ا�ر�و��د �� �ور�د ,� 
  ...�دد�  ���ه �1،�د �ود /���1 /� در آنو ز�ن و ھ��

  
�.<�� �واھر ھN د��واه  ,�ان �.ن آرام و �و��دھ�ی �دا"
  ��ن

���ھ�ن �� را !  �رورد��را: ,رد�ری ز��ن Fر�د  �و،�.%�� ��ود
  !و �د$�ى �� را ��و��ن! ���ش

���ره �� %دا، ���د ,� ا�روز ! وا �<R ود�د���1 �ر��!  
 �د,�ره ِ را �� ان ,�Fران ِ��راهِ � <�.ب ����، "رار ا�ت ,� ا�روز 

د��F�  !آ��  ,� �را��ن آ��ده �ده ا�ت �
�=ت  � و �� و*ده ر����ز و !����ت �� �� �و و ر.�ت �1: و �� �ر

��ت ا��ن دارم"!  
  

 �<ور �/ن�واھر، : �دا"
  ��ن �� �ودش آ�د و �=تدر ان .�ل، 
�Fط �راى ��، !  ا�تدھم، �� �ود��ن �$
ت �1ا�$� �� �ن  ا�ر ,�
�1  �ر�واھ  دد ,�  �زودى .�ود �=زا�د ���ھ�ن �ر ا�ت ,� ان�

  !�$م �T�� 1 و داغ *:�تآ��ن 
ا�ت ���  �$�ر: و رو �� ��دام و .وا و ھ��ر ���ن ا.�د �=ت

 و �.رف و �� ���ره �ر�Fن آ��R ,� از %�ى ان ھ�� �%�%ت�
  . �+�ق ,�د،�وی �ن �=�� �ده

�$�ر ! د ��دم و اط�*ت ��  ,�م �=+��ن ا�ت ,� �2وا�روز ��
ا�ت �2و  !مد ��دم و اط�*ت �  ,�

ن ازدوا%1و �R ھ�ا�� ��$� �راى ! را ,� ��� ��*�د��O �  دا�د  
ش و ��
l و ���رش  /� ��/
1 در اداى ر�����ود�%�ز ���ن ا.�د 


� ھ� �ود ! ����دد�ش  از ان راه ,��رای دو��  و �ودت �ن "�
  ...د.���ن Fزو��رى Fراھم ��ز

�=ت  �
 �ود ،  ا�ت و ا����Jآ��R /� ��رق ا�+�ده: ��دام �� �

/� �رده ا�ت ,� ��� روی روح ھ�ی ���%� �ده !.��ت ��ت� 

  ...ان د��ر��R ھ� �  ,�د
  



۶۴  
ھواى �=���ن �روى  از�ن ,� آ�...: �� �.�م ادا�� داد�دا"
  ��ن

د � ��2ر، ��رد�د*=�1 .=ظ  /� دا��ن �وش را از �1ن آ��و  ��ود�د
1 �ز ���رى از آ�ش دوزخ و روى آ�$� ,� ا�روز �را��ن �و��$�

  !ا�ت �$� از آن
ن �+
�؛ �ن �R ن  ! را %زا �دھم�د,�ران ����فا

�� ���ر��ن ,� �و��د : و د�ت ھ��ر ���ن ا.�د را �رFت و �=ت
  !ی �ودش و از روی ھوای �=س ��ود ا.�د، �راازدوا%$�یھر�ز 

! د��ران  ا��� �ن Fر�ودم �س از �+د از ، ����� او�و��د �� دلِ 
  !ز�1 �ر �و .:ل ��تھN د2ر 

 د2رى �� %�ى او زن�وا�1  ��1 �و��د �� .ر��ت ,� �ن �� او �=�م
1� �2ر آ��R !�ورد �و%� �و وا"S �ودن %��ل آ��,�  ھر �Rد ،�ر�ز


ك �و درآد�ز در /� �<ورت /��!...  
  

 .رف �دا"
  ��ن را "طS ,رد و  �ر�.<�� �.%�� ��راX �واھر
! ذات آ�$��ت ,� را  �+  ���د ���:ت �ردان���ران،  ای:�=ت

� دا?م و ! زرا ,� _رزًه آ�$� ��$� از طرق ازدواج. �2رد��دده 
  ...�ود�  ا���ع � �و"ت 

  
�ن  .�  در!  ،Oَ ه،Oَ اُ :  ,رد و �=تد و .رف او را "ط��Sدام ��د�
   ھر ز��ن  در ,� آ��د�  �دارد4 ا��� و.�  ھم %�س ��ده.وا��ت

 او %ز �رای ��رداری %�س �ر را د؛*�ل /�%�س �ر�� ./م _رزه 
  .ھر�ز �� �ود ��  �ذرد

  
: �واھر,���دو ����دی �� �دا"
  ��ن زد و رو �� ��دام �=ت

�ت ھ�، �رد ,� �Fط ��Fت�د  !�رای �و�د، ��ز��د زن ��� ��
  ...  ھ�ی �دا"
  ��ن را ��ذرمراھ���

  
�رای روا�ط  ه ای���:ت وژز��ن   �در�4!وو، �ُ �ُ : ��دام ادا�� داد

 ��ز�R ءھN ز�  .�Xر ��ت �<ورت � . را دار�د%��  
رد�  .ر��Fرھ�ی %��  �رد "رار

 ،و �R �و"تدا?م ��ر"��ب ھ �R در! زن ،و�  �و� در��ن ���
  ... �ردا�� ا�ت�� �رآوردن ان ��ز �وظف

  

�، : �.<�� �.%�� ھم .رف ��دام را "طS ,رد و �=ت�واھر+�
، �را��س "��ون ا�$  ز��ن ��د از �واھ�$�ی %��  ��دام�واھر

� زن *ذر! �ردان ��+ت ,��د �����روع و �+�و�   �2ر ا
  ...دا��� ���د

  
Xرد�واھر ,���دو ھم ا, �F�: ،�
 ۀ���:ت وژ�در�4 �� آن  ��� �+

 و��?ول �� و%ود آ�دن ا.��س ��را.�  در �ردان ھ��د !��ن%��
  !�دا"
  ��ن ��?ول �رطرف ,ردن آن، از طرق "��ون �+دد زو%�ت



۶۵  
  . ھم �ره ,رد��دام ا�رو در

  
آن �R اّول از �+
�، :  ,رد و �=ت ایو .وا �� �دا"
  ��ن ا��ر

�  ...�ردان ا�ت���:ت وژه  ار�Xی ،�ن �طرح ا�ت�ظر ا
  

�م رو �� ��دام ,رد و  �� "طS ,رد و � را�واھر,���دو .رف .وا
و�  ! �ر�د  /م ارزشز��ن�ز*م ��� ��دام، در ھر �وردی �واھر: �=ت

 ��و ��/دا�ن  و �راى ز��ن آزاد�دا�د ,� ��+� � ازدواج �و"ت ھم، 
=��د���1 �� ز.�ت از �ظر _رزه % ا�ت ,� ا��ن.  

  

  �و��رد �=ت
  از ��� �ود ,� �+
�، : .وا ھم �� S=� �� ت��

ا�دی �� ازدواج دا?م  ز��ن از ,�ر ا��Fده و ز���  ,� _
ط �.رم
  !�دار�د ����� �ود

در �را�ر �ردم و �رط ا�/� �ود را ��و����د � :.�را ھم ا�F�X ,رد
�س ���ھ  �ر آ��ن  ،$�ر �ود � ھ���راى ,� ان آرا1 �/��د �ود

ن �رای ز���  ���ص /�!��ت�ود را �ر ز�ن   ����$�ى رو
  و �ر �ردان ھم ���ھ  ؛  و در ����� اُ%ر���ن را ھم �2ر�دد��2ذار

ن��ت ,� 
l ،  ا�د  �� /د2ر �واFق /رده د�ت �زدی ,� �+د از �+��
  ...د�آن را /م /�و � ��دار

  
د! �L �ر���نای <... :�=ت.وا ھم �.�  در ان ! �  �

رو��2ری ��دس و F.��ی �ذھ�  ھم زن از �ظر%��  و ا"�<�دی 
رد�  ...�ورد ��م "رار�  

  
 ازدواج �و"ت �� و وُ و،وُ ... :ر ادا�� .رف .وا �=ت��دام ھم د

اوج *دم ا.�ط�  ، و رو��2ری آزادا��ان �%�رت �دن! �+$دھ�ی آزاد
  ...�دزن را در زن �ود�ش �  ,ُ زن �ر %�م �وش ا�ت و 

  
W داد.�را Xط ھم ��:ھم �و�F �+زه در���ر�دن و  Rرا ,� ا�2

  !از �رد زن �� ارث �ردن �� ��R دار�دن و! ا�ت�ردار�Xی %��  
  

ری 4��دام �رش را �� �� �%ن ���R ند و �4,د ���ن داد و ا
 وادار �   زن! ,� �رد �ر آن �
ط� دارد%$��   در�و؛�ُ و وُ : ,رد

  !دFر����ردار ��� و �روی ,�د�ود ,� 
 �+  !�ودن.���  در !�ودنFر*   !��نا<
�  �دا 

 ا���ن ��O و Fرا ر�Fن از ز��ن �
ب ،�و"+ت �ردا��ان  زرا در
�ود�!  

%�س از�� *�وان �و%ودی ,� زن ! در ان �و"+ت �ردا�� ا�ت
  !�ود ��ت د2ر �رای

  !�ود ا�ت و در ���د Fرو � ,� زن ! �� ا�تدر ان �و"+ت �ردا
  



۶۶  
ری ,رد4�دا"
  ��ن ھم �� �� �%ن ���R ن�و : د و �4,د ا

و ! ��دام؛ �
�ت زن و �رد از %$�ت ز�دى ����� /د2ر ��ت
  !"��ون ط�+ت �ز، آ�$� را /�وا�ت و �%ور ��وا��� ا�ت

+X و *�ل و اراده �و%ودی ا�ت �J% رزن از �.�ظ�=�س در ! 
ز �� �ری �رد ا.��ج داردR ھ��!  

�رد ! ھ��ن طور /� �ن �دات و �$�ت ���م �و%ودات ھ��م
  !و ا�%�م وی ا�ت! �زآ_�ِز زن

  
���ر%�ر?ل ,� دد ھ�ن آن ا�ت ,� دو��ره �و�ت �� او �ر�د�، 

 ط�ووس �ن: �ودش را %
و ا�دا�ت و رو �� �� زن ,رد و �=ت
ی ��<د ��ل �ر<S �� ُدرھ��م و ���م Fر���2ن ,� دارا! ا��:?��

� ام را �� !�ر �ر رو.م ���R ��  ز�م! آ���ن در اط�*�م*�Fو د 
Fرا��  از �دا"
  ��ن، ,� ھ�F ��  2ر���2ن و ���ن ھ� و 

آ_�ز، و ��م ان %
�� را �ر�  !  �� آ�$� ارج �  �$م�ؤ���ن،
�مR.  


  ��نرد و �دا ��� �ر�،ای ,���  ,� ا��ن آورده اد" �� 
  !����ت

�ران �ط�ن �/�ر ،ای �%�ھدن �� ���د و/ ر��Fر و �طور ��� 
�ر �ز را د2ر �ؤ���ن ود و ھر�ز ��ت ��ان در راه �+�ب /�Fر

، و ھم �/و�د  �� �� ا�دازه /�1F د��ن را در،د���ان /�ر ��وق 
د ا�ر /ن آ��,� ھر %� �F��� "�ل ن ز�د و رده، �� ���ر�ردرا 
  !ر���د

��2ر  ،ای <��.�نLراد طFب از ا
,� �� ���F ا�2زی از د2ران �
و �$ر ذ�ت  ،د��F,� آ��ن را ھر %�  ، و�$را�دآزادی �  ,��د 
  !ز�د��Rر�1 �ر آ�$� 

�ردان  ز��ن و  ا�ت ,� �ر ��� وا%ب،ای ��,�ن ِ ز�ن و آ���ن
��.F �� ن �آ�وده��<د و ��  !آزار دھد �ت، را ,� .دی .��

��دا �� آ�$� .��  ���� �:ق .د��ن ر��ز!  
د ����Fن را ����2ر ��� ھر ز��ن و ھر �/�ن، در،ای ��و,�ران، 

 �راى ھR Nرا ,� �ن!  ���درأFت و �.ّ�ت ز��/�ر و در �ورد ز��نِ 
  !ه امدرو�ش ��Fرد /س دو دل در

�  
"�?م �� ذات �وش ا�ت و �ن ای %$���ن، �دا�د ,� ��$� �دا"
  ...!�و%ودات د2ر، "�?م �� او

  
ن?��:  Fر�د زد��� ��ه .�را�oت !ن ا,��!  

  
�ردد   /�1 از *
م او آ��ه ��1...: دادھ��طور ادا�� ����ر%�ر?ل

  !%ز �� ��دارى /� او ��واھد
  /�د دھد و ھر /س را ��واھد �وار �1 ھر /س را ��واھد، *زت �1

$� و �دی ھ� در د "درت او�ت���م �و�!  
رد �2ر ا,�  ��  �وا�د راه ��������ران ���� م در �ش   



۶٧  
  ! اراده /�د و ��واھد�دۀ ���� آFر!�دا"
  ��ن

  ...! ��واھدا��� راھ���ی *��م و آدم,�  ��راه ���ود �2ر 
  


  �و��رد ھم .وا : �ر�د�� <دای �
�د رو �� �دا"
  ��ن ,رد و �
� 
�2و �س  ! ��ل ��  ز�د �2ر �� �وا�ت �و� ایا�ر ��.�   ،دا"

  �R �+��?  دارد؟د2ر ���ر ا�روزت 
  

Fرب ���م ان .رف ھ�  ،۴٨یُ�و�ر :�=ت,رد و  �� .وارو ��دام 
  !���ذلا�ت و 

زی ��ت %ز ���ن دروغ �ردازی د���2ه اوR ! ھزاران ھزار �,
  !ن �رازر /رده ا�ت دھ��زای را �/ررأ ��وی ز���ل "وا�ن

  
 از <.رای � ایرا �ر��Fد و �� �وی �و� و �� .وا د�ت .�را

�.�ر ,� <دای �ر.�� وا.��ت و ,ف زدن ھ�ی ��داوم ��ده 
  . ر��Fد،��د

  
ت ھم ,م ,م �را,�ده �د�د +�%  

  
� زن  از !ا��ن /�ز �� �  ای �%و%�ن،:����ر%�ر?ل Fر�د زد

  ...! �$�ر ا�ت�ر�ت آزاد �ت
زی را دد ,� ��ورش ��د؛ و و در رد R ت �+%ب رو ��2ھشدر �$�

د �2ر! ��را�$�: �� �دا"
  ��ن ,رد و �ر�د��  ؟!��� ا.د و وا.د �
  

���م ان �دت ��Rش �� آن �و�� از <.رای  �دا"
  ��ن ھم ,� در
 �ودش، �ودش �  ,رد ,� ھر�R زود�ر ،�.�ر �ود و در د�ش
��  ،ن ,�د و �� آرزوی در�� اش �ر�دو���
ف ان ���وان را ر

�=ت�4,د  :�
+�!  
  

ر �رد ,رد و دو��2ھ  �� ����ر%�ر?ل ��2ھ  �� �دا"
  ��ن و � 
  ...�س ان! ��را�$�: ��ره �ر�د

  
 ! ا�ت۴٩ر*ت ���Fق� ان : �=ت�دا"
  ��ن �$
ت �داد و 

�ت از Fو�
Fرا ��$م �� ,�ت ����اھ��  �روس؛� ���ش  �� ا
�ن  ,رده و �ودش ھم در ,�ر ,�ت ��م ���رات �وده، ,��ر از

  
طرFدار �دارد و ر*ت ھ�ی ز�دی او را �  �ر���د و او را �دا"
  .��ن ز�ن �دا��د

  
ھ�2   "ط+4 ا��ن و طرFدارا�ش �س: ����ر%�ر?ل �� �4,د �=ت

  !%$��  ھ���د
  
  



۶٨  
ن را ���� ,رده "
  ��دل �دا�� و%ود�� ان ھ�� .رف و �.ث و %

Fر<ت را _��ت <�W �� �را_ش آ�ده �ود،   و ��ز �����  �ر�ود
�  دا�  ����ر، �ن ھم �� ا����ب : %�ر?ل �=تدا��ت و �� ����ر

ھ��ن .�و�ت �د �ظر ا��ن از ��ن �وده ر*ت ھ�ی �� �رھ�� ا.�دم 
  .را �  �وا��م ����2ذاری ,�م

  ,�؟ اوRرا ا.�د �د ,�ی �ددی ھ�ا���� �� ان ا����ب ھم ا*�راض 
�ت�ددا ��1R ن����  Rرا �ن آ�ت و د��ورھ�م را  و! /��ب و ا

  �$ر ��زل ��ردم؟آن   �زرگ و Jرو���دان�رد�  از 
�
را �رای ر*ت د و�و*  �$�� دوی �� ز�د�  در ھر، ، ����ر�+

  .�  �وا��م
و در �ت . ا��ن در � وآ���ن،   درا���� �ن �+د از �رگ�وب 
  .ز�ن

�ن ھم در ,��ب ھ�م �رای ���رزه �� ا���داد و ا�����ر ، %�ر?ل
�� %$�د و �ر�  �+د از �$�دت را و*ده دادم؛ ا��ن ھم  %$��  ا�ر

  .�رگ �رخ را
�۵٠ن آ� ��زل ,ردم؛ ا��ن ���=�ت

  .<�در ,رد�د 
آ�رش ھم ���داران .زب �ن، +�  .زب q ھر %���  را ,� 

د �� ا�م �ن و �� �=S �ود��ن ا�%�م داد�د؛ ر��Fی ا��ن ھم �وا���
  .ھ��طور

��ل �ن �ردان رش و��ل دار رو.�� ، ��ل ا��ن �ردان ��ل 

=ت �وOدن,.  

�د ا�%�.�O �رو �� ا��ن �2و��  
 د�م �  �واھد �� ان  ,� �
�و�ً� د�%  �روم و �� ھم ,� !�دا"
  ��ن ز�ن! د��ن دا�� ��  

��  دا��� ���م��� ���ر���  .د
  


�وف ,� �زد� �ر����رF تاز در  �دا"
  ��ن ،ر�د�د  و ر*
  �دو �زر�واری ����د���  �� آ�%�?  ,� �� �دا?ش �ط�� ای وارد �
  .�� ا.�رام، روی �� ,�  �
�د �دو �.�وس 


�وف �  �و%� �� ان ر.�ت ��ص و F تان ��+%���� از ر*

���%�د*وت �>�F:� ،د�دا  ازآ� �   �دا"
  ��ن،: "
  ��ن �ر�

دا�د ,� �ن �+��دم ��� از طرق ���ن ھ���ن و �� ��� �ر ان ا<ل 
 �ت، آ��ن را از �ود .��1و ر"م زده �ده  ر*ت �ر�و�ت,� 

راھ� ,���ده و  آ��ن را،دۀ �راب ِ%$�م و �$�ت����2 و �� و*� �� 
  ؟! �ر��F اد.ق .��واھ  را از آ�$�

  
  

��ن�دا"F ت را ��دده �رFت و ����را�� �وف �  ا.�را�  ر*

و%ود  اFزون ط
�1 و �=��ر ��� را �� �ود ��Lول دا��� و از :�=ت
  . _�Fل ��وده�ن

ن ��ت /� �1�R ،دن �� آ�رت دا��د از ��دار� �نا�ر ��� *
م ا�
  . �دد _�Fل ��1

  



۶٩  
�روه �روه وارد  ر*ت ھ�� و"�  ددد ,��ن �  دا�م ,� ��� �R  ھ 

  ...�د�و ��1ن دن 
  


�وف .رف �داF ت
ت وا"+   ,� :"
  ��ن را "طS ,رد و �=تر**
  !ا�تدر ز�د�   آ��نھ�ی و �.رو�ت �راط �Fط  آن

ن ادا�� داد�R ن:وود ,�  � اد?و�وژی ز���  �دا"
  ��ن ��� �� ا
در,  در *وض ت ھ� �ر��F؛ و  را از ر*راه ����ت را��ن .��ت

 �� آ��ن و*ده  راا�ت ,� �Fط �ر �وھم ا��وار ، وا"+توھم آ�وده از
  .داده اد

/���1 در �Xن ان Rپ و را�ت �ودن را ھم ��� راه ا�دا��د؛ و �� 
و ا*دام �    اذت و آزار و ���%�راآزاد�واه /� �ردان و ز��ن 

آ��R را د�ت را����ن ا�ت و  Fر�ودد ,� ���ً� ا*��ل ��� �،�درد,
  !ددھ د ا�%�م �واھ �1
  ... ��واھم داد �ورد ��م "راررا ���ھر�ز �ن 

  
,���  ,� ����   وای �رو:  �4د ا�F�X ,رد������ر%�ر?ل 

آ��ن ��د �دا��د ,�  .�د�ت Rپ دار�د %ر���ن � �� ����ا*�����ن را
  .Fراھم ا�ت�را��ن *ذاب دوزخ و آ�ش �وزان  ا�روز

  

  ��ن �دا"  
ن ,� ھدات /ردن از آن �ن : �=ت�و��رد�� �� 

  !ا�ت و د�� و آ�رت �ز

�وف و F تز!اى ا���ن: �ر�داز ر*R �R و را در �را�ر ی� 

  !/ر�ت �Lرور ����� ا�ت؟آFر��دۀ 
ددا� �R ����1  ؟!��� روز %زا را ��/رد�R ت روز %زا!  

  !دھم /�د �م �1 ��1ن ��� را از آ��1 /� ز���� 
روز ھN /س "�در �ر ا�%�م /�رى �� �ود د2رى ��ت، و ا�روز ا�

  !�ت�ن ا ا�ور از آن ھ��ً 
  

�وف �� ��م �=ترF تھ�ی  ر*ت �وده  ���،�دا"
  ��ن :*

ف ا�ذھن را ��وق+Xد�رگ را  از �� ا*���د �� ز�د�  �س ,رده ا
�واھ�د   ������ن<�.ب و��وى  Rرا ,� در روز آ�رت ؛��ذر�د

  !�د ,رد�:"�ت �واھدر �$�ت  را رFت و او
  !,�  ,� ھر�ز �� آ��ن ����م ��ن �2=ت

  
آ� ��� ا��ظ�ر دا��د ,� �رای ھر : �� ����ر �ر�دھم �دا"
  ��ن 

  ! %دا���� از �وی �ن Fر���ده �ود؟� ایً ر*ت ���
ظ�1 �� �/ر * �R  ان رھ�ر ��راه��ن: و رو �� ����ر ,رد و �=ت

  .�رد�  /�ر 

  رو�ن �� ���ن ھ� Oوم�راى م �� ��زل /رد�ن د��ورا�م را �� د�* 

�د��ن ��ر*ت ھ� �.  

وو�  ا��ن ان   .�  دا�د �را ��*�د��O  ھدات��
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�وف �=تF ت<د ا����، ��� �  �واھد ,� �رای �داوم : ر*

  ! ��رو*ت �دھداز طرق دن �� ا.�����ن !�ر ر*ت.��را�  ��ن 
  

 ��  �وا�دد و  ���ر*ت�ر �ر �
ط�ھم  ���و  :�=ت�دا"
  ��ن 
د �%�ور��ن /�  ا��� � �ر!  

�ن ھم �ردم را �%�ور �����م و آ�$� را در ��ودن راه �+�دت، آزاد 
�ذارده ام!  

 دارد، در.��1 /� آ�رت ��دم ��1رای آ��ن ��� ز�د�1 د�� را  ا��
  .و ��دار�ر ا�ت �$�ر �رای آ��ن

  

�وف،: ����ر%�ر?ل �=تF قFن ر��  
 ر.�ت *�م و ��ص �دا"

رد���  ا��ن/�1 /� زرا*ت آ�رت را ��واھد،! ھ��2ن را Fرا �  
  !داFزا  و �ر �.<و�ش �1دھد /�ت او �ر/ت و اFزاش �1

  
 ,�  ر�د؛ �� او �1 /�1 از آن�Fط  /�1 /� /�ت د�� را �ط
�د، � و

  ! �دارد �راشاى ھN �$رهھم در آ�رت 
  


�وف F ت  �وھوم  ��د����ً  ��ان ���: �=ت �� ����د �ر �+��ر*
  .,رده اد   وا"+ ��د���%���ن  را
  

ن ��ت /� ��� ���1 �ر،: �دا"
  ��ن ھم �� �| �=ت�R   د��دار

�=� �+�د �ن را رد �  ,�د وF.  

ا��:ف ��  !آ����  �ن در ,��ب ھ�ی  �� �.رفان ��� ھ��د ,�
1 *��1 "رارده ور*ت ھ� را درو%ود آور�ده اداد�/�ف و�را/�د.  

   �ر ر*ت؟/�ت ���/�ر�ر:  �ر�داز ����رو 
رى /رد و آن /س /� از �ردن ��م �دا"
  ��ن �در ���%د او %
و

  ؟�+1 در ورا�1 آ�$� ��ود
  ؟%ود آورد Rرا��ه را �رای آ��ن �و� آن /س /� ر*ت را آFرد و


�وف ,رد و �=تF ت,��ب ھ�ی  ،وا���Oم �و��ده: و رو �� ر*
زى %ز �ذ/ر �راى %$���ن ��ود�نR ت� /� ��  �راى /�! و �

ر���واھ�  .د�د راه ����م در �ش 
ز  ،د�ت �ود ���س واى �ر آ��ن ,� R �$و واى �ر �و���د؛در آ� 

  !آور�د�ن از آ��R از ان راه �� د�ت آ�
  
ا�ر ان  ,�  �و��د،�� �ود �دا"
  ��ن : �=ت%�ر?ل ھم���ر�

 $�ددى /� در �را�ر آ� ����1 ،  �د  �ر /وھ1 ��زل �1,��ب ھ�
1� S��� د و از �وف ���1و F�/د��!  

  

�وف را �د�ت �دا"
  ��ن F ت�� �$ر���  �+  ,رد ,� دل ر*

ن ادا�� داد�R و اى روح آرام: آورد و� � ��F�  ��ز����تى �� �و! 
  !آى، و در �$��م وارد �و �
ك ��د���م در در و �رد
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  !����د  %�ودا�� درآن �1 ودرآ�ش دوز��د $�ی ���Xاھل /���Rرا ,� 

 ...! �ن ھ���د�د�رن ��
و"�تآ�$� 

 

���ر%�ر?ل � �+Fد �
�وف را در آ_وش �رFت و �Fرد F تر*
�ن ,� ا���ن �
ق ���م �دا"
  �، ��وان  ��وانای ر*ت:  �=تو

  !��ود
  

/���1 /� ا��ن آورد�د و�  ..:آرام و ��دار ادا�� داد�دا"
  ��ن 
  !�ن ھ���دو ا*��ل <��W ا�%�م داد�د، �$�رن ��
و"�ت 

آن ��  و ،�� �ور�د و ���رش �ور آن �و��د، �� ��ه و �� �ب
، ھر/س �=س �ود را ��ك و �ز/� /رد ، را آFرد�ن/س /� آ�

  . �ود � ر���2ر
  


�وف د�ت ����ر %�ر?ل را �س زد ور*ت Fت=� �و��د �� : 

م��ھ��ن /�" �
! ددا��ت �د دا �� ا���ن آ��R را ��1 ،1 /� �و�

  .د� ا<��ت �دار,��ب ھ���ن
�و��د �� اFروز�د��ن آ�ش و �و��د �� ا���ن دو�ده و ھ%وم آوران 

ر*ت و �ر ی ��$� ز��� ��ز �
ط� �ذر اد����ن ,� ��ده دم،
ا�زاری در د�ت زور��دان �رای �.�ل *��د �ود �� ���دد��ن 

  .ا�ت
  

�ى �ود /� را در �+رض �و��دھ�ط=4 � :�=ت�� ��م �دا"
  ��ن 
د "رار �دھد؛ �دون �و%� �د �1�/  �L��� ت �ن .��ت�زرا ,� آ

  !م/�  ��زل ��1ر ھر /س از ��د���م ,� ��واھما�$  ا�ت و 
  

�
F تزى %ز ا�Fون و  ���آ�ت :وف ھم �� ��م �=تر*R 
 را �ر��F و *��ل ر*تای اطراف  ھ�Rون ھ���زرا ,� ! �.ر��ت

  . �ده ا�تاو���S از درک و ��رFت  و ، �ودو%ود%وھراواز _=
ت 
  

/� �ردم را �� /=ر ھم ,�ر ,�  : �� _ض �=تھم �دا"
  ��ن 
  .�ر ا�ت از "�ل ��O؛دارد ��وق و از ا��ن ��ز�1

� اد؟ �راى �� آورده�ط
ب .�1 ا�روز آ� :و��س �� *دل �ر�د ،
د؟ �و�1 �1�/!  

 �� �.ر و دورغ �و��د �� آ���ن، و �و��د �� ز�ن /� ان آ�ت،
�=�َ� ��*ر و �� /�ھن،  ��،ا�ت ��
�ن،  /:�1 ا�ت از �وى �

 و .�دا"
  ��ن ��$� ,�  ا�ت ,� ان ھ� را �رای ��� ��زل ,رده
��%�وز و  /�د  را ا�/�ر�1$�آ�,�  /�1  و� ! ��ت ھم�و�1 ھر�ز

��$/�ر ا�ت!  
 �ھ�ى  �ر���� ھ� و �روان Fر��ن �ط�ن، �س ازان ھ�� �������� آ

ل ��زها��ظ�ر دار، رو�نOر اى در د /� د�  !؟م�ن �2ذار�ا��
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زى �.�ل ا�ت، R ن�R �/�
م را �  آورم���د؛ �� اOو�. �ن د  

  !اى /��ده  واى �ر ھر *�%وى ���ره

�وف واO ���م F!و�د ز�ن ��ل او�ت ,� �  �2ر��� ��   

  ؟۵١,�ردش
 �  �Fر �  ,�د ر*ت آن را �  رو��د؟��� آ

آب Fراوان از آ���ن Fرو ر��م، ��س ز�ن را از ھم ن �ودم �
  !ھ�ى Fراوان رو��دم �/��Fم و درآن دا��

  ...! �ط
ق ھ��م���كو �ن ��$� ! �س ز�ن ��ل �ن ا�ت
  

��واھ�د آن را ��دل �� /�ه ,� ھم ھر��ه و :...����ر%�ر?ل ادا�� داد
ت آ����$� و زرا ,� ! /� �+%ب /�د/��د در ھم /و�دۀ �1�/�. 

  !ا�ت از آن �دا"
  ��ن���/ت ز�ن 
��د /� "��ت �ر�� �ود اھل ��طل ز�ن �1 ،�دا�د، ا�روز�!  

  
F ت
�وف از ان د�ل و �$دد �+%ب ��رد و �=تر*��رار و : 

د �ر ����ت �<و< ، <ر4F ���  از ارادًه �
ط� ط
�  و ,4�
ر�  ��� �ر ر*ت ا�تR.  


� �ر�د>�F:� و :��واھم ����ت �<و<1 آ� �� ��� ��� از ا
�Fم �� ھراس ا  ؟د�درا �Lو ,�

  

  ��ن ا�رو درھم ,�د و �=ت�دا": ��ر/�1 و Fرار از  ��� در �و

  !دورز .��ت �%�%ت �1
  


�وف �=تF تھ��� و  ������ت ����ت ,
� ؛�دا"
  ��ن: ر*
راتL� و��� د���وش1 ���
ف در ادوار دا?�1  دOت� ��و ����ر

 ,�ر �ردورۀ ,��ورزی �ود ,�  د در�� ر�د ا�زار �و�  و،�وده ا�ت
  ... �د�رروی ز�ن �رای ر*ت ��ر

  

�وف را "طS ,رد و �=تF ت :�دا"
  ��ن �  .و<
� .رف ر*

 ،�
��وھ� ن �رای را.�  ,�ر ر*ت ھ� �ود ,�،� �ود�+ رام �ده،  
  . را آFردم  ,� �راى زرا*ت آ�/�1 /��دو ��وھ��راى ��م زدن، 

  

�وف ��2ھ F ت4�% ,�... : �� ����ر ا�دا�ت و ادا�� دادر*�� 

  .�م ار��ب و ر*�  �د��%ر �� �داش �ظ
ت �<و<  �ر ا�زار �و�د، و �واھ�ن ����ت ا��را,  ���� �
* ��

  .آن �رای ,ل %��+� ھ��م
  

ن ، واO ���م:�دا"
  ��ن �ودش را %�S و %ور ,رد و �=ت�R 
  .��دارد ��ت /� ��� �1

 ،�ود��رى Fرو ر��F   .��1 /� د�$���ن در�$و و�1ر دو"�  ر*ت ھ�
�ر�Fم �<�م ، دا����د ��Lم آورا�م�وا�$�ى آ�=��ً  �را د��ورات �,   
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���ھ��ن را ����م و ر���2ر��ن ,�م.  

و �� ھ�ن د�ل ھم ��رم را در "��ب و ��
  آFردم ,� "��ل F$م 
  .ر*ت ���ددرک 

وع %ددی از را�طٌ� ار��ب و ر*ت طرق او �زرا ,� �  �وا��م از 
  !...را ���ن �ذارم

  
��ق%��ب : .رف �دا"
  ��ن را "طS ,رد و �=ت%�ر?ل �ر�Fر 


�وفF،ن��  
 �� ھم "درت ،د را آFر�داداد ، �$م ان ا�ت ,� �دا"
�رای �وش را آ���ر ��زد و ھم او ر.��  ���د از �وی ا��ن 

  .ر*ت ھ�
ت  ��J را در ا�$�ت ��ر��ن�ن ,� و.دا����د�  �وا�� ا��ن �Fط

  .,��د
  

�
F تن ..:رو �� �دا"
  ��ن ادا�� داد �4,د �وف �ر*�R �� 
  !,� ��� �  ��دارد! ��ت

 �$�� ��ود ,�  یدار �داش �ر���م و �� د�ل اFول F?ودا�
 Xر�� �2�$�   م ا%���*� �ظی��رو*�$�  و  �ذھ�یدد��ھ$�
 اد?و�وژى �وا��د ,� ��!  �س ��� ھم �� د�ل ���SF �ود�ورد�د؛

  . ارا?� دھدوا"+ت ھ�را از  �<ور درو_�1  ��ر د2ر!�ذھ�  �و
  

ن ؛مھ�� آ��ھ�ر,� ,رده ام �� آ��R ن�: �دا"
  ��ن �=ت�R �� 
 Xد ����ت �<و<1 ر���ن �داداد  �2ر !��ت ,� ��� �  ��دارد

  ز���و1 و دو�ت ���ر��رده ا�ت؟ و
 �ن ��<ت آ�Rو��  ��  ��دده �ر��F �ود؟��د ��
  

�� ��و,�رى و ����ت و �وار ،او �2ر: �ر %�ر?ل ھم ا�F�X ,رد�
  ���وده؟ دا��ن �=س و رھ���ت را �و*ظ�

 


�وف �=تF تز از ان آ����ر ��ت ,� �� �و :ر*R Nۀ ھ
��1 ،��ن�داداد  ������fر��ض��  .�دھد آب و ر�T �و�

  .��ردازد �� �%�د���   �� �ندر ان �<وص �ط=4 
آزادى و Fرھ�T و   در��رهاد?و�وژی %دد �ود �� ,رد�+1 ھم  او

را ��ر ���  ار��ب و ر*�  ������ت "د�1ھ��ن  ،.�وق و _ره
  .,�دد2ر ا.�ء 

�� دن و ،Rرا ,� در "رون و�ط  ��Jو�=�  �+ ان �رز��دی 
  .�ود  از ��ن �ردا��� � ،���ت

���� �ود�د و �� ھم �دا"
  ��ن �� �ش از ان دوره، ان دو ط��� %دا
  ...,�ری �دا���د
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�، ر*ت ھ� در آ_�ز ك د��� :� �:�ت �=ت�دا"
  ��ن �+� 

%وا�S و �ن ��در| ,� . �ود�د و ��Xدى در ��ن آ�$� و%ود �دا�ت
  . ا��:�Fت و ��Xدھ�1 در ��ن آ�$� �دا �د،را �دد آوردمط���ت 

 �ود ,� �ن ��Lم ى و ���2ر،�� ��طر ا�.راف از .قو در�ت 
آوران را �را�2��م �� در ��ن آ��ن، و در آ��R ا��:ف دا���د، 

  ...د�داورى /�
  

 و  دا���1 /� /��ب/��� و : ادا�� داد%�ر?ل ھم ا�طور����ر
 را رھ�ری و �� راه  ر*ت،ھ�ى رو�ن �� آ�$� ر�ده �ود �����

  .�د�را�ت ھدات /
  


�وف .رف �ودش را ادا��F ترود ��  �� و �+
�، و..: دادر*
���طره ��Fن �ر راھ�ران،"رون و�ط  �� � *��م ���  را  دا*

ن �  !د��رورا� در �ر �    !,��د ��د��ھ�ن را �+
 �� *��ر�  د2ر �ن دن و ���ت و !و �ر آ�$� �ظ�رت ,��ل دار�د

  . ,��د �و*  و.دت ا%�د � 
،  دارد ��زوى F?ودال ��م �ر� �و��� ��زو �� رھ���ت ,� یھ���طور

�م���م F?ودال در .ر,ت راھ��ن �و���ز دوش �دوش �و�� 
  .ا�ت

  
د، : �ر�  �=ت�دا"
  ��ن ��آ�/� ��روع   � ھ�� ��ل و Jروت را��

 از �رای %�S د و� ���ر دو�ت دار،د�����روع آن را .��ب /� و
���ھ�ن ز�دى �ر�/ب �د�دآوری آن !  

ده و �� ا��  �د�ت آوردن Jرو���ن �� ز.��,���  ,� �رای �,  
 را %�ودا�� آ��ن �ن /� ا�وا��رد�د/ ���ن ��1د، و ��ری ����

  !��زد �1
 ،�
��ن و �����دان و در راه  از ا�وال *ظ���ن �� �د/�رانآن �+�

زی �� ���د��نR ردد�د , دا�  و؛� ���دا Jرو���ن د�ت �� د�ت 
ھ�1��2 /� از /��ر��ن  �دد�د، و�  �1��ن���دد�و��� �� 

 ان ر*ت  و�1 ا�روز؛/رد�د �1 ����رآ�$� را �ذ���د �� ا��ره  �1
  .��د�د  �1ھ� ھ���د ,� �� آ��ن

�$م ھم �� آ�$� �=�� �ود   ��ن �داداد:����ر%�ر?ل ھم ا�F�X ,رد
  .,���  ,� در ز�ن آ�ر�د �� *وض درآ���ن اّو��د ،��ت
 ,� �� ر*ت ���رت داده �ده، � .��ب ا�تھ��ن روز ��و ا�روز

  . Fراھم ا�تآن �����ران�راى  *ذاب �ددى ,�
  


�وف ,� *<���  �ده �ود �=تF ت��� �� را �دا"
  ��ن، : ر*
د ,� ��� 4 آرى، وا"+!�واھم ����ت ��� را �
1L ��زم�:�ت �

  و در�ت �� ھ�ن د�ل ا�ت ,� �ن � ھ�ن را �وا���رم ھم ��
   ا�ت و ھ�Rون �واد��در ر*ت را از �ود Fرب�وم، ان و*ده ھ� 

  



٧۵  
 و�  �ود �  ,�د و �� �
�� �  �رد �� ً�
ظ
م �را�ر   در  ��

  .�  �ود���2ران 

ده,� /�ت ,رده اد آ��R آ� ھN در��رۀ ��ن  �دا"�  !اد؟  ا�د

  
�دا"
  ��ن ,� د�ش ��  �وا�ت ����م ان دا����د و د��ن 

  ��Rن ��ت /�: رو �� ����ر,رد و �=ت،ر���ش را �$دد ,�د�
��2ر�1ان Lدارد ط��.  
اش را �ر��F و �� �وى   ��<� �ودم�ود �ر�دارد، /�ر د�ت از ا�ر

  .م/��� *ذاب �1
�ت؟»  ھ�و�«ا<U �  دا��د ,�  ا��ن ��رس ازR !»ط��.  «

�ت؟R!  
  ! دارد و طو��1�Oو�$�ى /�ده  آ��  ا�$�ت ,��� ا��ن �2و

  
�$م ��ت؛  ��را�$�،: د�داری از �دا"
  ��ن �=ت� %�ر?ل����ر

ن �واھا��ن ا�روز �  !د دد�آن را �� *ن ا�
  

 ا��ن ��  دا��د، ان آ�:  �ر�د����راز ��ره و �دا"
  ��ن د
��واھد و ,�  دا�ش و ./�ت را �� ھر /س "
  ��ن ا�ت ,��دا

  !دھد �1 ،����� �دا�د
  ,�د؟Rرا ان �رد��د .��ق را درک ��   ����ر،

 _م ���دد��ن  را ���ده ����م و���  ���ً ن�: �ط=4 �� ا��ن �2و
�ذا��م �ن�� ��2ن �ر ��ی ��رRورا ھ�!  

�و��ن �� "
م را �د دادم ,� ���ھ  دھر را �� �Rم %$���ن �ددار 
  !۵٢,��د

  !��مو ان �ن ھ��م ,� آوازۀ ا��ن را �
�د ��
! ن ا�ت در���1 �ود �ر�ردان�� ا �� ھ��ن "
م ,� �و��د����ر،

  .�تا  *�ل و �+ور �ود را ازد�ت داده
آ�ت  در��رۀ ,�  ھ�ی ���X /��باى �و��دۀ��رس، ��رس،از ا��ن 

ك  د�ت /م ,� آ� �  �وا�  ، �ك و �ردد �  ,� �ن�ھ����د آن  آ
  ...؟ی��ور

  

�وف ا�رو در ھم F تدر*�,.  

  
�=ت �
>�F:� ن��  
 �� آ�ت �ن Rرا�س ! ��
م ا�ت ,� ��: و �دا"

  ؟ د���1ن �اد�ن ���ت �� ,�Fر و
  ؟! �ن،�R /�1 ظ����ر ا�ت����ر، 

� �� او را�واھد �ور  �1و  دروغ ���� "
  ��ن آن /س /� �ر �دا
  .���وش ��زد�=�� ھ�ش 

ط��1 �ود را آ��ده  � ���رزه �� .ق 2Rو�� ����ٌ �رایا��ن ��ن 
  !ه��ود

  !2ذار�ام وا �را �� /�1 /� او را �ود �� ��$�1 آFردهای ����ر



٧۶  
  !2ذار� وام�� �+�/��دۀ  �را �� �/ذبای ����ر

  !�د�رگ �ر او �ای وای 
  !�د �ر او � دو��ره�رگای وای 

  

�وف ��ت و ��$وت از %�ر?ل����رF تان "��ر"  ,�  و ر*

  . ھ�د2ر را ��2ه ,رد�د،� ,رده �ود�دا"
  ��ن ��
د�  .,�  <�ر ,رد�د �� .�ل او �%� �

  
ن و�  �دا�R ن
  ��ن �� �ودش Fر<ت �=س ��زه ,ردن �داد و ا"
؛ ما���ن را آFرد�ودم  ن� �و ��ھد �ودی ,� ،ای ����ر: ادا�� داد

  !مھ���زد/�رھم  �� او از رگ "
�ش ن�
%�ی ا��ن ,س  ا�ر.�O ,�  ��م�� *دل و *دا�و��د ای ����ر، 

�ر�Fم و  او را �� "درت �1ن��ت، �  �1ن ���1 دروغ �ر �د2ری 
1� Sش را "ط�
  !/ردم ��س رگ "

  و �و��د �� درآن ھ��2م /� آ��Fب �رآد "�م �� روز،ای ����ر، 
رد،�ب� داد��ه �زرگاز ان  ا��ن ھ��� ، در آن ھ��2م /� آرام 

  .ه_�Fل �ود

�وف ,رد و �=تو �� �.� F ت��وان ���م   �س: آرام رو �� ر*

 /�1 /� !���ذرا�ت  �ر/ت و زوال �ر,�  �رورد��ر �زر�وارت
ز �وا���ت!./و�ت %$�ن ھ��1 �� د�ت او�تR و �ر ھر !  

  ! ��آ��ھ���د/��د، در ز�ره  د���1 �1ر�و�Oم و �ن/���1 /� �� 
داى دار %���ا�:ق *ظم و �ر � �.�ق ھ��د و و�  ��� ,�، 

د �
1 �رود ,��ب ھ�ی �ن را ��وا�د و ��
آ� ھN �/�ف و �
  !؟�واھد ,رد���ھده 

 �  ؟!د���  ھ�X� Nد و *�1 آ
  .,��ب ھ�ی �ن ھم �رای ا%�د �ظ�م وا.د %$�ن ا�ت

  

�وف �و"+ت را ����ب F ت�� �دا"
  ��ن �=�  ��زه ,�د ر*

�دت �� �� �دو��ره �4,د ,�م ,� �ن �دا"
  �: دا��ت و �� �.�م �=ت
 زرا ,� دن، �+�دت ،م.Xور و د���ت دن در ا�ور ا%���*  ����=

زی ��ت R ن و*ده ھ�را �� ز�د�  �س از �رگ �و,ول �  ,�د و ا
%ز آ�وزش و �ذرش ��
م ط
���� در ����ل ���را�ری ھ� و �  

  !�راط ھر *دا��  ھ�ی ا%���ع در
 و �� ,�د�در| �روع �� ر�د  � ,� ر*ت�ر ان ا�ت، �:ش �� ا��و 

 ؛ /� د2ر وSX "دم را ��وا�د �.�ل /�د�ر�د  �ودآ��ھاز ی�ر.
� ا
ردی %ددۀ%��+� R$رز���  ,�  ���  . �� �ود 
  

ھ�1��2 وا���Oم ��و,�ر، :  �=ت،�دا"
  ��ن ,� �=س ��زه ,رده �ود
 در �ن%�م و "��F آ� ازو  د�� را �1 ��� ��ول �ود��ن ر�%�ران /�

د  ���ت �� آ��ن اظ$�ر �.�ت �1،د رو �F 1�=2رو �1�/.  
  



٧٧  
Oزم �  دا�د ,� �رای  و دارد ان ��� ھ��د /� آ�$� را دو�ت �1

  .آ��ھ  آ��ن ���را�  ,�د
 ��وش Fرا�ن�� ������,� درس ��وا�ده ا�د  از آ��ن �روه  

زی ��  F$��د و� ،دھ�د �1R !رج 1��2 /� از �زد ��� ھ� و�� 
�=ت؟:  �ر��د�و�د �1 �1 �R نOن �رد ا  !ا

آ��ه �� ا�رار درون ! �$�ن �ن ھ��م و آ��ه ��$�ن ؛��� ,� ��  دا�د
��  !�ن ھ��مھ�  �

 از �دت ��م �ر �و�د ھ�1��2 /� ��$� �1 آ�$� ؛��� ,� ��  دا�د
�ز�د ���، �ر ا����2ن �ود را �� د�دان �1!  

دور �دار و از �ر  ��راھ1 را از�� ! �رورد��را :�و�ددر �=� �  
  !در ا��ن دار/�Fران 

دھد /� از �رورد��ر �ود در  �1 ��� �� �=�� ھ���ن /���1 را �م 
  !دار�د �ر��د و ���ز را �ر�� �1 ��1��$ �1

 /� �ردا��ش �راى دط
� �1را �زدى  ،Rرا ,� ��� �� ا���ر و%ود �ن
2ن ا�ت�نآ��� .  

  .�ت�ن او.�ت از ��� در د�$�ى ا��ن �ش از �رس از دا�د ,� و �
زى ��1آ��ن ھم �روھ  د2ر از R �$Fو�1 ھ���د ، �د������د دراز

  !/�د  �ردوش �1 و/�د .�ل ��F �/ 1ط /��ب
ھ�1��2 /� �%�رت � �ر�ر�1 و �$وى را ����د از ھم،  �روھ  د2ر

 را ا���ده ��� رو�د و و �� �وى آن �1  ھواى �=���ن �روى /رده
  ./��د �� .�ل �ود رھ� �1

  . ��$� ��زى و �ر�ر�1 ا�ت�را��نز�د�R 1را ,� 
  


�وف از ان ���م ��دی و ��دده �ر�Fن �روھ  د2ر �� F تر*
�دا"
  ��ن، ��د و رد �ذاھب، ر*ت را از ا����ه �رون : ��م �=ت

و وا"+ت �ود را ! *�ل ���د! �Fر ,�د! آورده �� �ر �ر *�ل آ�ده
  .ھ�Rون � ا���ن �ر�م ���د


  ا�ت ,� �2رد ا���ن �  Rر�د  !�ذھب �Fط �ور�دی ��
 Rرا ,� �=�وت ! �LFن ��
وق در ����2 ا��Fده ا�تآه و�ذھب �Fط 

رد�  � ���Rھ�ی ا%���*  از ���را�ری ھ�ی ا"�<�دی �ر.  
  


�وف، وا���Oم: �دا"
  ��ن �=تF � د ن ��� ھم �����د/���1 دار
/��د /� از   �و��د �د �1ده و�وا� از آن درس�ر���د�����ن /� 

  .��� ھ���دراه �روان 
  !���۵٣ی ,�خ د��ن! از %�,ن! �� �ز�ر: آ��ن �� ر*ت �  �و�د

1 .ق از ��طل و "وا�ن  و ��.د �رای �ر�زد����� ����Oم ،*�د�" 
ن /�د، �� د، ,�د�� *دا�ت /��R ر�  . ر�د ر%�ت *ظ�1 �1 ا

�ر��ن �واھم �� ا�ر �� ��� �/�ر �ود،  در ان �زش ,�! �ر�زد
  !��ود

/�Fر �و �� ��/:ت  :/�ر آ�$� ھ�Rون �ط�ن ا�ت /� �� ا���ن �=ت
  .�و را .ل /�م



٧٨  
  ! �ود��ن �2ردرا دو�تد��ن ��ط=4 
و �  آ�$� را ��.د ��� . �� د����ن ��� آ��ھ�ر ا�ت"
  ��ن�دا

  ؟��دارى ز��ن �1
زى �1آ��ن �� !  ��R ت ز��ن�د�$���ن ! �و�د /� در د�$���ن �

/�ر��ن در ��ن �ود��ن �دد ا�ت؛�را/�ده ا�ت� .  
ھ��  !�د�  ,� .ق آن را ادا �،�د �ر�Fر �ر��ت "درت "را ,���سو 

ز را در ا�.<�ر �ود �ر��F و /��رن .ق را �� ر*ت �  دھ�دR.  
  

F ت
�وف �=تر*در ��ن �� ھم اFرادى ، �دآورى ./���� ا�ت: 
W��> !ر <��.�دا�$� ! ھ�ى ��=�و�1 ھ��م �� �روه! و اFرادى _

�ت� Tر��ن �� ا*���د���ن ھ��ھ���Fر و ر��=�  ./���1 ھ���د /� 
د �دا"
  ��ن، �و%� ا<
  �� �� ���2ری ا%���*  �و ��

ا�د، �ر  �+1 ,� ��,�ون و%ود دا��� �����R ددم، ,
� %وا!ط�����ت
�د ��Xد ط������،    �+  !�تا  ����ش ا��وار �وده ���2ر و

ای را  ط����  ۀ�����م �.وOت ا%���*  و %�ر ��رj، ���رز�س 
ر "رار�  ط
�دJ�� ا%���*  را �.ت  �  .دھد  ,� ز�د

 �رای آن %$��  ا�ت ,� *طر ،���رزه *
� �ذھب، ���رزۀ ����م.و
�+�وی �ذھب و �����F  آ�رت را از ��ن �رده و .��ت د�� را 

  .�طرح ��زد
 از "دس �ود �� ,�ون ��دس �ودهآ��R  ،در ان %$�ن ا�ت ,���$� 

�را.ل �و���ون ,�  ا�ت���زر ر*ت *�رى �  �ود؛ و �را�%�م 
د�ر�د و ����ل را ���وش ��  ِز�د�1 و روا�ط �����ل  �� وSX و�

��  . ��2ر�دا�� �ر��ر1 ھھدد
  ! ا�ت ,� ��د �� �� آ���ن، ��دل �� ��د �ر ز�ن�ر ان ا��س

  !��د �� �� �ذھب، ��دل �� ��د �ر .�وق
  !و ��د �� �� ا�$�ت، ��دل �� ��د �ر ���ت �  �ردد

  
 ز�د و  Rرا .ق را �� ��طل �َ�=َ�ط� �ر،   ای:�دا"
  ��ن �=ت

��راه �و�د/�د �� د2ران �=$��د و ����� �1 .  
دا�د XFل و �وھ�ت  دارد در .��R 1� �/ 1را .��ت را �و�ده �1


/� ��$� �� د�ت !��وت و *�ل و ��طق، در ا�.<�ر /�1 ��ت� 
�1 �راى �ود �ن ا�ت و ھر /س %ز ��
م در �را�ر Fر��ن .ق، آ

  .ا����ب /�د، از او �ذر��F ��واھد �د
�ود /� %$��1   ��1و%��� �� 2Rو؛��� *��م ����ن را دا���د

  !�تھم ھ�+د از آن 
د��2ه /� ��ر د2ر �� *��م ھ��1ا�ر��� �����R در �ن، �را�%�م 

  . ���د �واھد%��%وى �
ل و ��<�ن ��/�م
ز از �ش R �R ش  .آ��ده ,ردهھر /س ��د ��2رد �� �راى Fردا

�1 آ� / .�� /���1 را /� در �ذ��� ��� ��� �ود�د ھ:ك /ردم
رد؟� ،�و��د �� ھر آ��R ,� �ود �� آن ا��ن دارد ھ�ت /� ��د 

  .دز�� ��طل د�ت ��� �%�د� ،�راى �.و .ق�ط=4 



٧٩  

�وف �=تF تد، ��$� �� : ر*���دا"
  ��ن، Rرا ��و%� �


�=� از د����وری دد������ �ذھب �ود ,� ����  آ�Jر وF ھ�ی ����� 
 �ذھ� ، آ�ش �%�زات و ا*دام را �ن رFت و د���2ه �=�ش *��د

  .�راFرو�ت
  

����ن ، از آ��R ظ"
  ��ن ���ن ��ر /� �دا:�=ت��ر�  �دا"
  ��ن 
=ر! دھ�د، _�Fل ا�ت ا�%�م �1/ �/
��  آ�$� را �راى روزى ��، �

��ن، در آن روز از �رس و و.�ت از �$��R �/ ر ا�دا��� ا�ت�4�
���ن ����1 در��ره �رورد��ر .ا��د .ر/ت ��ز �R ن�  !�رد  *���

  و�رگ �ر ��وا�ن ��راه,� روز �و*ود، ان �و��د �� 
�%�/� Rران و آ��  .داد�د ا�%�م �ردى و "��وت د�� �و�  ,� 

 ��س �و�� ه وا��ن را �/�%� داد /���1 /� �ردان و ز��ن ��
و �دا�د  !ا�تFراھم  آ�ش �وزان ھم �ز�راى آ�$� د ,� �دا��/رد�د، 

  ...�ود�  ��ره ��ره �ر آ��ن دوزخ از �دت _Xب ا�روز ,� 
  

ز�د�1 ای ���?�� آ��ش : ����ر%�ر?ل ھم �� <دای �
�د �=ت
 ،�واھد ��1رای ھ�� ���ن زرق و �رق آن را ��ن و آب و د�� و 

,� ھر /س  و ,��ب �� �دون .��ب�دا�د ان �دا"
  ��ن ا�ت ,� 
  !د��� ��واھد روزى �1د�ش 
�Oوف، وا�
F ه �ود ا*�راف  دارد%���م��� و د/�و �و��  /� �� 
  /� او ���رد و از او آ�رزش ��واھد را ���W و .�د /��ن�<�.�
  !�ذر ا�ت  �و��

  
 �ط=4 ،آ�رن �<.ت و ,:م �ن ان ا�ت: �دا "
  ��ن ھم �=ت

 ���ه ،و�و�� �ر %ن � ا�س ِ ��$�ن در درون ��� ام د از �ر?�2و
 �� ذات ! �� ���ك و .�/م ھ�� !آFر��ده %�ن و %$�ن�رم ��  �1

 و ����ده ��ودهو ��ز و �رد��ر   /� �1"
  ��� �دا �� !ذوا�%:ل 
  !ا�ت

  

�وف ھم ��ده اش �رFت و ھم *<���  �د و �=تF ت�دا"
  : ر*

� ا�س د2ر �R .�� و <�L ای ا�ت%ن ! ��ن!  
�ن �� *�ل و ��طق��� �� !U, ! ن! ا���4و و ،*
ت و �داش د

م و �سدا� ��ر �   د�ت � را �����ود ���!  
  

در �$�ر �واب "<رش روی <�د�  را.�  ��داده �ود ,� �دا"
��ن 

�وف ��ن، ���� %�ن، ر*ت ار��ب �  : �� <دای �
�د ��دد و �=تF

ش �ن! �واھدش ���! �R ھوا�  !�R ز�
�ش آ�د ����ر��� ��.  

دھ�ن �j _م �$ر و�رFت و ��  <ور�ش �ر  �م �ب از�� �ر��� 
,�  ؛ �ر�زد،د�ر�ز�رورد��را،  :�=ت�و�ش �ذا��� و �� آرا�  
����تھN  را �نان ھذ�  ����!  



  
  
  

.�تXزم ا��وO 

  
   .�Lت �� �+��ی ��$�ن ,ردن، �و���دن و ا��F ��ردن راز ا�ت �ور� در - ١

  
٢ -� T�% ران در دوران���ت ) 1367 �� �رداد �1359$رور (� *راق  دو�ت ا


د ھ�ی �:���  را �� ,�ور��وان �=�رش داد وآ�$� را �� *�وان ,
د در ,
 % و آ��ن را �� روی ���ن ,ودک �ود�د ا�دا�� ,� ا_
ب ھ� �$�ت �� �ردن ��

 .ز�ن ھ�ی �ن �ذاری �ده Fر���د

  
  ودھ�ی راه %$�د، ���ر ��دس  �رود ,%�?د ای �$دان �دا  از �%�و*� �ر- ٣

  �ر روِی �ل ھ�ِی �ر �ر �و���
  ا�د q ا/�ر��ون _
طده  /�$دان ز�ده ا�د  q ا/�ر 

  
ن �  �وا�د �� ,��ب- ۴�دوزخ  ( �� ��ظور ھر �R رو���ر �دن *�
�رد ان <د

  .اJر ارج �<دا"  �را%+� ���?د) روی ز�ن
  
۵ -  ��� q ت�� ا�ر ا����  وXو �دا��� ���د و �� .وا�  �+وذ �: ر���� آ

1 ���د و ��1 از او �رون آد، ا.��ط وا%ب آن ا�ت /وط  ,�د؛ +�1 �� او �زد
د . /� _�ل /�د، و وXو ھم �2رد�� �ن .وا�  .رام ا�ت؛ �R و�ت��وردن 

د �دون آن /��� ��4ر آن را از �$ر �رون ��ر�د و در %�ى د2ر �=رو��د؛ و � 
و � ا�ر .وان ��ل ,�  د2ر ا�ت، /�1 ! �=�د آن .وان را �/��د و ��وزا��د

  ./� �� آن وط1 /رده ��د �ول آن را �� <�.�ش �دھد
 

 %�T  ����ران ا��  ھرو��� و ����زا,  دو *�
�ت ا��  �ود�د ,� در ز��ن- ۶

� ا��را�وری ، ر?س %�$ور و"ت آ�ر��، *ھری �رو�ن �� د��ور %$��  دوم 

 �� و"وع �و�ت و�  ��١٩۵۴ ا��� ان ����ران در ��ل . ا�%�م �ر��Fدژا�ن 
�ری از ان . ��+�+�ت ا��  آن ھ�وز �و%ب �و�د �وزادا�  �+
ول �  �ود��

  .اط=�ل �دون *Xوی از ا*�Xی �دن، و � �دون �ر �� د�� �  آ�د
  
*رق ���ر، �رگ �+��ع و آب ��ز  �و��و � �وھ�و �و�د�  ,و��?�ت ,� �� - ٧

  .دار �$� �  �ود
 

  . ود,� �و�د�  رو�  و �$����  ,� �� ا��ل ا���ول و آب �$� �  �ود- ٨
  
�ود و - ٩� ��ه آ��و �$��ت ,� �� ��طر از ��Fت آ�دار �: �و�د�  ��ز��

� دو ,رم و � *�رب "رار �  �  .دھ�د �+�وo در ��� ھ�ی آن 
  

ن ا<
  و )  �:دی۶٣–۵٧٠(�د �ن *�دqّ ـ �.١٠��2ذار و ��ز�ردا��دٔه آ��
او ا���  ���ر دارد و از �ن آ�$� ا.�د �� *�وان ��م . ��دٔه ����ر��  �.رف

  . ا�ت آ����  و ��ط� ، ���ر �ورد �و%�
  

  دا���ن �ر زن �� �
ط�ن ��%ر از ,��ب ��زن ا�Oرار �و��� �ظ��  ��%ویـ ١١
  ...د�ت زد و دا�ن ��%ر �رFت/ ز�  را ���  در�رFت �ر
 


ر - ١٢��وای راش �وم و ر?س ,�ور آ���ن) ١٩۵۴-١٨٨٩(آدو�ف ھ�  
  




ر در �وا��ر ١٣� از � �وء"<د %�ن ���م �� در ١٩٣٩ـ ھ���2  ,� آدو�ف ھ
�س از ان �وء"<د ��Fر%�م، . �رد، �%�ت �ود را �دون ��ت اOھ  دا��ت

 �و�j، ,�رد��ل ��ل ��F$��ر د��ور داد ,� �� ��س ان �وھ�ت در ا��ف ا*ظم
د���ت ��ت اOھ  در "
�رو ",
��ی %��S �و�j ���ز ��ر �� %� آور�د �� 


ر، �� . را ��ر �و�د" ا��=  و �%�ت ��رت ��ش ��وا��ر�  از �روان ھ
ت � دن .��ت �و�
ز، �دون ھN �%���  �  �وا���د ��ز�م را �� <ور

را �رای ان ,ش ) �رورد��ر �� *� (درآور�د، و .�  ر�م �رود رو.��  
  .ا����ب ,رده �ود�د

 

١۴ - �
  �ز�� و ا���ن ���س) ١٩٧٩–١٩١١(ژوزف ��2
�ظر .�و�ت ��ز$� �ر�ری �ژاد آر� �رای آ����  ھ� ���ر اھ�ت دا�ت و �� 

 �  ���د؛ �� ھ�ن ��ظور �وھ�ی �
و�د و ���Rن آ�  ��$� �ژادی �ود ,� ��د

ر F$ر��  �رای د����  �� ان ھدف �دارک دده �ود، و ���م �ر��زان اس �ھ

  .اس "�ل از ازدواج ��د از �.�ض �
وص �ژادی آز��ش ��د�د
ز���  ,� دا���2ه �و�j �د���ل �ز��  �ود ,� روی �وXوع �ردم ����  ,�ر 

 �
  �وان �ژاد ا���ن را �� ,�� ��ل ,� �(,رده ���د، �ز د,�رای ژوزف ��2
  .را � ا����ر دا��ت) F� او ���ص داد

 ��ه آز����ت �ز��  و ژ���  �ود را در ��ت و �او �� �دت 
آز����2ھ$�ی زرز��  .زب ��زی در رو���  �ر روی ز�دا��ن ا�%�م داد و 

� در ����ل را �� او داد�د، زرا ز���  ,) Fر��� �رگ(درآ�%� ز�دا��ن ��ب 
ز�دا��ن ��زه وارد �  ا���د و �ر�  را �� را�ت و �+X  ھ� را �� Rپ ھدات 

 �را �دا*  �  ) Fر��� �=د(��رد، رو�وش �=دش ھ�راه ��زوان Fرا�ش 
  .,رد

  

ر رھ�ران �ذھ�  Rون ,�=�وس، �ودا و �.�د را، ١۵�ـ �ن اد�ن �ر" ، ھ

  .و<ف �  ,رد�) �Lذ� رو. (Rون Fراھم آور�د��ن 
  

 �.�د ا�ن ا�.��  �=�  ا*ظم �ت ا���دس در �=ر �� �ر�ن در ��ل - ١۶

ر در��رٔه .ل ����ٔ� $ود�ن ��ور���� و ١٩۴١� در آ_�ز %�T %$��  دوم �� ھ

$ود�ن �=�2و ,رد  �و��م و ����� دادن �� ز�د$> �� �

ر . �����در .���� ھ
�
�طن �ود، ا�.��  ,� ان �وا���ر �رون را�دن $ودF نن از ارو�� �� �رز�


�طن � F ور �ود درX. ت
�ر را �$ددی �رای ا��دا��ت؛ �وا��ت  �وا��� ھ

ر را �رای ���ودی $ود�ن �� %�ی �رون را�دن آ��ن ����*د ���د�  .ھ

  
��ر*�و و دا��د )  ھ%ری "�ری۴٠- �ش ازھ%رت٢۴(ط��ب  ـ *
  �ن ا� ١٧

��م ���ر او ذوا�=��ر، ���ر �+رف ا�ت و *�و��ً ��دا��� . ن *�دqّ �.�د �
� دو ز���� �وده ا�ت �  �L .�ود ,� دارای دو �

 

١٨ �ك ھ=�� "�ل از *د ��ک ,� �رای $ود�ن *د رھ�  از «ـ ط�ق ا���د ��ر

ط� Fر*ون �<ر و آ_�ز .ر/ت $ود�ن از �<ر �� ارض �و*ود �.ت ر��ت �

ری از زوار راھ  اور�
م �د�و� J/ روه�W ھ�راه �� ��  �و"�  .  �ود؛ *
/� �� .و�� �$ر ر�د، �� ���ردا�ش �=ت /� �رای او ك ��ده �ر و ك /ره �ر 

�ور�د �� �ط��ق �� �=��ر ��  ز/ر� �وار �ر �ر وارد اور�
م �ود� .  
�ن ا�����ل /رد�د و از او �� *�وان �زار $ود�� ���� ھ�ی ��ل �ردم اور�
م 

W را /� �2ران �� �
ان ,�ر ��م و _Xب �رد�داران �ذھ�  $ود�ن �ر *
در آ����� ان روز، $ودا /  از ���ردان ��W  ا*���ر �ود �ود�د �را�2��� و

 �ذھ�  را �� دام /�ھ��ن ���دازد، �� ا*�Xی �ورای ر?��/� �  �وا�ت او 
  . ��ره در *وض ان ���ت �� �واFق ر�د �/�� $ودی در��ره در�Fت 

�  را �� ���� /�ھ��ن *��  $ود�ن �رد�د و او را �� /=ر ��$م ��وده و* 
د و ا%رای ان او��س . �ورای /�ھ��ن او را �� �رگ �./وم /رد را �رای �4


  �رای ا*دام او �دا . ./م �زد �و��وس �:طوس وا�  روم �رد�د:طوس د��



و�  در �$�ت ا�ر �.ت ��Fر ا��وه �ردم /� �� �.رك /�ھ��ن �ر ا*دام *�  �/رد 
د /رد�د، ./م �<
وب /ردن او را <�در /رد/4�«.  

  
:دی .�,م $ودی �$ر ٣۶ �� �٢۶و��وس �:طس در �ن ���$�ی ـ ١٩� 

اور�
م در دورٔه ا��را�وری ط��روس �ود و �$رت وی ���ر �� *
ت �.�,�� 
  . .�م �<
ب وی ا�ت��W و

  
  ـ �+ر �و�  و ���ن از ��Jوی �+�وی %:�دن �.�د �
�  رو� ٢٠

 ,و ھ�  �=ت ای �دا و ای ا��/ دد �و�  � ����  را �� راه 

  ...�Rرت دوزم ,�م ���� �رت/ �و ,%�?   ��  �وم  �ن  �R,رت 
 

ا�را?ل  "وم �� دو �واھر �ر%��� در ��ن ) ا�<���ت(و اَْ��ع ) َ.ّ��(َ.ّ��  -٢١
  .�ود�د ,� �� دو راھب �+�د اور�
م، *�ران و ز,ر� ازدواج ,رد�د

�د�د روزی َ.�� از <�م دل، از  آ�$� Fرز�د دار �� . �� *�ران ازدواج ,رد َ.��«
�داو�د ����Xی Fرز�د ,رد؛ د*�ی او ���%�ب �د و �ر *�ران و.  �د ,� �داو�د 

�دن  داد �� ھ�ن د�ل َ.�� �ذر ,رد ,� �س از �زرگFرز�د ��ری �� آ�$� �واھد 
 و�1 ھ�F �/ 1��2رز�دش �� ا���دس "رار دھد؛ Fرز�دش، او را �د��2ذار ��%د �ت
  .��م �$�د�+�  *��دت ,��ده د�� آ�د، او را د��ر �Fت و �رم �� 

W ا�ت��  �  .او ��در*
�وا��ت Fرز�دی �رای ز,رّ�  او ��زا �ود و �� . ازدواج ,رد ز,ر�ا�<���ت �� 

روزی ز,ر� از �داو�د �وا�ت �� . ��ورد، و �ود ز,ر� ھم �ش از �ود ��ل دا�ت
�ر وی ��زل �د، ,� �داو�د Fرز�د ��ری �� ��م  %�ر?ل. وارW��>  J �� وی *ط� ,�د

  .  .�� او �واھد داد) و.��(
�رواو �   »ا�ت اود دھ�دی و ���رت دھ�ده ظ$ور ��W، و �+�
  

٢٢- j  �+روف �� ��رj ط�ری ا�Oم وا��
وک � ��رj ا��
وک ا�ر�ل و ��ر
��2ر و �.�ق  ��jر �ن %ررط�ری �.�د �و�ط ,� ز��ن *ر�  ,���  ا�ت ��

  .ا�ت ھ%رت �� ر��� �.رر درآ�ده در اوا�ر �ده �وم �س از ارا�  ��
��ن
ان ,��ب، ��رj را از ز��ن �
�ت �روع ,رده و ��س �� ��ل دا���ن ����ران و 

�  .�ردازد   � ��د��ھ�ن "د
و"�  و�ف از ��ردار �ودن �رم �� ��ر �د، "<د %دا �دن از او را دا�ت، ا�� در «

ای و�ف، ��ر داوود، از : � �ب �وا�  دد ,� در آن Fر��� ای �� او �=ت
.  ا�تروح ا��دساو�ت، از  ر.م,ود,  ,� در . ازدواج �� �رم �2ران ���ش 

ر ان �واب، �رم را �� ���� اش �رد �� ھ��رش ���دJ�� و�ف �.ت«.  
  

ز و � R$ل ��ل �دن او را �$��ن �دا آدم را �
ق ��ود و �� �دت R$ل رو«ـ٢٣
 ».�ل و �دون روح �� .�ل �ود �ذا�ت

  
� �ول �روس ����� ا���*ل �$ر��ش ا�ت �� �روده ای از : �<�ف - ٢۴  �

د_:م ر�X رو.��  �� <دای %واد �دS زاده�.  
  از "�د و ��ر ����� ام %و%� �روس 

� �ول �روس   �  ����%�ن 
� �ول �رو  � س  ���� %�ن 

 �� �� �R �رو�  T��" �R ا�ت و �
وس

  
   �+ر از ا�و�.�د ُ�<
Wِ �ن َ*�ُدq ��$ور �� �+دی �رازی- ٢۵


  �و��وی در .��م روزی �  ر�د از د�ت �.�و�  �� د��م / ِ
ری �دو �* �  آوز �و ���م   از �وی دل,�/ �=�م  ,� ���  

ز   �ودم R  ��  
��ل ����مو��ن �د�  ��/ �2=��  �ن  ُِ   
  و�ر�� �ن ھ��ن ��,م ,� ھ��م / ,��ل ھ���ن  در  �ن اJر ,رد 

  



  
  

  و واSX �ظر�  ط�+ ) ١٨٨٢-١٨٠٩(ـ �Rر�ز را�رت دارون٢۶����دان �ر
  �����  ����ل ز�ت

�رFت  �� �و%� �� ���ھتدارون  �%ھ�ی %��  و روا�  ��ن ا���ن و ��ون ��
 �,)� ��F�
  و%ود �دار ,� اوا���ن ��ل ����ل از �%�و*�  را �ون ا�ت و د�

 +  �ر ��رم �و%ودات ط���Jو%ود ا��� �م و �, ��Jا�� (  
  

� ـ �� Fر��ن ٢٧�� q ن ,� دارای ���ل ھ�ی روح=+X��� | ��ز��ن َ��
ت ���١٣۵٩
ف ا�ت؛ در دی ��ه ��+F ز "��و��ً ر��ت �دا ,رد و ��| �واھران �


� Fرھ�2  _رب، �� �درس و �ر�ذاری ,:س ھ�ی ���� ���ود را ��<وص در ز�
د�  آ_�ز ��ود�*.  

  
����  .%ب و .� �وده ا�ت؛ و ان ك ـ Fرھ�T /ر�:، ا�Jر، �$�دت، <�ر و ٢٨

ا�2وی ����ب �رای ��| �واھران �ود ,� �� ارا?� �$�رن �وع .%�ب و *=�ف /� 
ھ��ن �Rدر ا�ت ��ر �/��وی ز��ن %$�ن را ���ص و ھدات %��+� را *$ده دار 

و از ان رو �.ث ھ�ی ا*���دی ا�:"  از �/�ب ا�:م ���داری /��د �و�د؛ و �� 
��ز���دھ  �د�د؛ �� از � �وی �� ) %��+� ز��ن( ز�دی در ��| ����2ن

�<وص �را�ون ���دھ�ی �رو| Fرھ�T _رب، و ���ن ھ�ی ��ت آن ���واده ھ� 
ت /��د��+F 2ر �� *�وان /�ر�����ن .%�ب و *=�ف  .را آ�وزش دھ�د و از �وی د

 

  �� �+��ی ����د:  %�
� �� ز��ن Fرا��وی-٢٩
  


�وف، ) ١٩٨۶- ١٩٠٨(و�  ار���ن ��ری �ر�را�د دو �ووار ـ ��ون �٣٠F
�ت Fرا��وی��F ت و��������  �و��ده و ا�ز

�م��ون دو �ووار �� *�وان ��در ��F ) ز��ن، و �را�ری ��ور دا��ن �� .�وق
  .�ود ������ � �١٩۶٨+د از ) ��� ، ا%���*  و ا"�<�دی زن و �رد ا�ت

 ��م دارد؛ ان ,��ب �� �=<ل �� �%ز� و �.
ل %�س دوم�رن اJر وی  �+روف
=�ت�ردازد و �� *�وان  ا�ت �  ر طول ��رj �� %�س زن �ده���  ,� د��� 

�م ������ �ده ا�ت��F.  
  
� ا�=�قـ ١٣ �دن و � ددن � ��ر و �� S"ن �� �و�
� ا�ت، ,� Fرا��و�% 

ر ���ظره و _ر ��ط�  ��ن �  ,��د و .��ت �+%�  دارد_.  

  

ت �
ط�ت ھ�ی ٢۴٩١در ��ل ) ٣۵٠١-٣١۴١: ( ا�����در �ور%�-٣٢��. �� 
 ا در ز�ن���م ���  �+�  ����د�  �د��ر%  و �� �ردا�ت ر�وه ھ�ی Fراوان �� 

�  از �+�و"� ھ�ی . و Fرز�دان ز�دی دا�توی �+�و"� ھ�ی Fراوان . د�ت �Fت
او د��رش �ود ,� از او د��ری �� د�� آورد و �� *��ر�  د��رش در *ن .�ل �وه 

  .اش ھم �وده ا�ت
  

٣٣-��َ ��َ   
  


� آ"�٣۴+� ،�
  ـ �+
  

  ـ �رای �R و � �� �R د�ل٣۵
  

   زرا �� ان د�ل- ٣۶
  
  
  
  



  
  

 و ط��ب *
  �ن ا� �ن *�دqّ و ھ��ر  �.�دد��ر ) �:دی�F )۶٠۵–۶٣٢ط�� -٣٧
 
  ��در .�ن �ن *

  
 �� د�ت زد �ن �+�و� �� %رم ,ر�:در��رد )  ھ%ری "�ری۴-۶١(.�ن �ن *
�ذا��� �د �م *
� .�و�ت ا�وی ,��� و �رش �ر ��Oی �زه" .  

�روھ  �+��د�د ,� او *
م _ب دا��� و از ا��دا �  دا���� ,� �R ا�=�"  در ,ر�: 
�راش �واھد ا��Fد و�  �رای ����ش ���ھ�ن ھوادارا�ش �� �وی <.رای ,ر�: 

  ..ر,ت �  ,�د
  

د��ر *�ران و ��در *�  ) ۶٣ت �ن و�F- ��رj �و�د �� ������(ـ �رم ٣٨
W��  

�  ��<ری*)٢ �٢۶ - �ش از �:د ٧  ���  اور�
مدر )  �س از �:د٣۶ 
��� ، �ر �ر ا��را�وری روم�ری *
�   �� %رم آ�وب��طوس �:طسFر��ن 
 ��%

وب �د%>�.  

�  �  دا��ت ,� �� زودی د��2ر �واھد �د و *�و��  ��ت در ا��ظ�ر *
  . %�ن داد<
ب و �ر روی ,�ده او �رای ر���2ری ا���ن ر�| .او�ت


د «�$�رن ز��ن �$�ت، �رم د��ر*�ران، �Fط�� د��ر�.�د، �د%� د��ر�و
  » �  ����دوآ�� د��ر �زا.م

 

  ـ او ��ری �وب٣٩
 


�وف) ١٩٨٠-١٩٠۵(ـ ژان �ل ��ر�ر۴٠F ،ت��������، �وس ر��ن، ا�ز
  Fرا��وی ����د و �وس ���� ���ش

�ود و ��  ��ون دو �ووار �+د از آ���  �� ��ر�ر �دداً و *���ً �� او د����� � 
  .���د آ�ر *�ر �� او ھ�راه � 

  .ھ��ری ��ود  �ر �:ف روا�ط �ر�وم %��+�، ���ل و�Fداری و �� ا�� ار���ط آ�$�
 

زاد��ه او رو���ی �%د�� در ا��ت %
ل در ,را�� _ر�  در�Rـ� :( �رم َ�%َد��ـ۴١

ـل ا�ت%(  

W ھ=ت روح �
د را از و%ود او �رون ,رد؛ او و ���ری از ز��ن د2ر ز�  �� �,
 �ر�  از در. ,رد�د �  �� دارا  ��<  �ود، �� ��W و ���ردا�ش �د�ت

�  �� او ازدواج ��ود و آ�$� دارای د��ری �� ھ�ی ��.  �ر ان ��ور�د , Fر"�* �
  .��م ��را �وده ا�د

 

  .�ن ، �دای �ن ، Rرا �را �رک ,رده ای) �در(ـ �دای۴٢
W در�ت �ش *�  ان %�:ت ��
وط  از ز��ن *�ری و آرا�  �  ����د ,��� 

  .از �رگ �روی <
ب �� آواز �
�د �دا ,رد
  

۴٣���� ��ود و  +� اد�  ا�ت ,� �� <ورت آھ�2ن ا%را � ، "ط ـ �و.�، زاری، و 
 در �وگ *ززا���ن ��دران دارد ,� ��<وص .���  ا�2ز و �+4X _م��Xو�  
 .�  �وا��د

  ای �ل ا.�ر�ن/ �و%وان  ا,�ر  �ن 
��Lر�ن/ ای ز%�ن �$�ر �ن � ���  

 ای *
  ا,�ر�ن/ �  روی �و �� ,%� 

  ��ک _م �ر �ر�ن/ ��ک _م �ر �ر�ن/ �  ,�  �و �و %وان 
  
  
  
  



   �رورد��را ان:آدم �� ���ھدۀ .وا از �دا �ر�د«J  از ا��م <�دق ـ .د۴۴
�ت R و/   �� او �و%ب آرا�ش و أ�س �ن ا�ت؟ /� �زد/1 و �2ر��ن آFردۀ �

 .ّوا�ت، آ�  ان ا�� و /�ز �ن: �دا ,� در دل آدم �$وت ا��Fد �ود؛ Fر�ود
 ��ن �ود، و �رو   ھمدو�ت دارى �� �و ���د و �و را ��4وس �ردا�د، و �� �و

  ا�ر �و ���د؟
آرى ��ر �دا�، و �دن ��ن �� �ن ز�ده ھ��م �و را .�د و ���س : آدم *رض /رد

�ذرام �1.  
�$ر او را ��رداز �� او را �رای �و او را از �ن �وا���2رى /ن، و : �دا Fر�ود

م��� |  »�زو
  

  زن �رخ رویـ .�را �� �+��ی ۴۵
 ��  �و�ن ھ��ر �.�د �ن *�دqّ )  ھ%ری۵٨ -ت  ��ل �ش از ھ%ر٩(*�

  و %وا� ، ز�  ���ر �� ھوش و �وش ��ن �ود�� ھر ��ه ,� از  و �.�داو %ز ز
را«:�:طم ھ�ی د�وار ���� �  �د، *��� را �  �وا�د و �  �=ت�. �  ��
, «


2ون �ن�  .���ن .رف �زن 
 

  �ن*
  و ���+��ش و *���ھ%ری "�ری �ن ٣۶ ا�Oر %��دیـ %�T %�ل در ۴۶
�� �ر روی ��ری ��. ط��ب رخ داد ا� �* T�% ن��م *��ر �وار �ود از ان  در ا

ده �د) ��ر �ر(رو ان %�T %�ل ���. 

ط��ب �  از ��
����ن را �� "رآن ���ن ����=�ن Fر���د �� آ�$� را ��  *
  �ن ا� 

W د*وت �> �
+� T�% ن *�ل آ�شد آ�$� ��ص Fر���ده �ده را ,���د و �� ا��

�رFت. 

  
���ه آ_�ز �  �ود - ۴٧ ��  ����ه "ھ�� /ود/�ن، �� ��طر ���ه آدم و .وا، �� . ز�د
ش از _�ل . ��و�د �  �و�د" ذا� � ، �در��%�، .�  ا�ر /ود/ ، در .��ت %�

  .ود �
/� در �رزخ ��"  �  ���د�+�د از ��ن �رود، ��  �وا�د وارد �$�ت �
�س از اد*�ی وا�/�ن، در ط  "رون �ش، ���  �ر و%ود �رز�  وژۀ ,ود,��  ,� 
ن +� ،�/�*�ل �+�د ��ده ا�د، ا�رأ ��پ، و%ود ان �رزخ را �=} ��ود، �دون ا

  .,�د ,� ان ,ود,�ن �� /%� �واھ�د رFت
  

  .ـ *ززم۴٨
  

��ر�دان، %��+� ���س، ا"�<�د دان ) ١٨٨٣- ١٨١٨(ـ ,�رل ھ��رش ��ر,س۴٩
  و ��=�ر ا��:� 

ر�ذار�رن ا�د���دان ���م ا*<�ر و �و�ف ,��ب J�� از  �
�وف آ����  F نا
او �� ھ�راه ا�2
س، ���=�ت ,�و��ت ,� ��$ور�رن ر���ٔ� . �ر��� ا�ت

��  ا�ت را ����ر ,رد��  .��رj %��ش �و�

�وف) ١٨٩۵-١٨٢٠(Fردرش ا�2
سF  �:ت و ا���  آ����  ,�و�

�م�ذاری �?وری *
�   ، �رای �����ر,سا�2
س دوش �� دوش �� �دون ،�و�
2را�� �ر,ت ,رد  .�ر���� ���رزا�  ,�ر�ران ارو��  و ا%�د .زب ط��� ,�ر�ر، �

  
��دی ا�ت ,� � .زب ���  ����ر�  ,�د در ان ��د : ـ ���=�ت۵٠

�ر�Fن "درت ��د د���ل ,�د ھ�  را ,� .زب �س از در د�ت ھ� و ھدف �ر���� 
  .,�د ���ص � 

  
  از �%�و*� �رودھ�ی ا��:�  و �را�� ھ�ی ��ر" » �
ق �ر,�ن« �رود - ۵١


ق �ر,�ن %�ن را �دھد در راه وطن�  

ـق �ـر,�ــن وـران �ـ  ,�ـد ��ـ�ن ,$ـن�  

 طو�Fن �ـ  ,�ـد در د�ت و د�ن

 Fـرـ�د �ــ  ,�ــد�
ــــق �ــــر,�ــــن

   �ل او�ت ,� �ـ  ,ـ�ردشز�ن �



  
از �+رو�Fرن و ����ن �رودھ� �س از ا��:ب » �$�ران �%���« �رود - ۵٢

 ا�ت ,� ,را�ت q دا���ن �ر ا��س �+ری از *�دq �$زادی ان �رود ١٣۵٧
  .را �� ,�� ا�=�د�ر ��=ردزاده ���ت
 �� �و��ن، �� دو���ن، �� �ران آ���

 ,��د  � �� �ردان �ز��م ,� ���ر

 �� آ��ن ,� �� "
م ���ھ  دھر را

 ,��د �� �Rم %$���ن �ددار � 

 

  ١٣۵٧از �+رو�Fرن و ����ن �رودھ� �س از ا��:ب » �
ق ��.د« �رود - ۵٣
 �و�ط آھ���2ز ١٩٧٣در ��ل �+ر ان �رود از *
  �د�  ا�ت و ان �رود 

  �ر%و اور��2 ����� �د�
وای ,�و���  �R در ان �رود �د�ل .�ل و ھ.�

  و �R در اران ���وع �د�.  

  د��ن �ر���ز از %� ,ن ���ی ,�خ
  �  ا�ر �Fد �� ��ی �رد� / Rو در %$�ن "ود ��د
  �� رای ��ت �و ا�ت/ ��   د�ت   �و   ا�ت    

  رھ�  %$�ن ز طوق %ور و ظ
م
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