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  �'�ھ� %� "$�ره ا"!�اب"
5$��غ از �3ھ)��� ,� $�ره ا"!�اب)  ) 

  
   

�� ;�د�ـ�6ـ�:ـ�ن 9/ــــ�ن                      ھ� �� %�د�ـ�6   �  ا3ـ*�را و �/ـــــــــــ�ن ̃ �
9��� BCA)6 ا�
 ز��ن و روز�Aر                       �5�@ ?�"� ھ5< 3/� از 3/��ـــــ�ر   
  �5�F5%@ از ا�
 %� �3ه %�دن راه          از �� رو اD5�E �� را �3ه �5�@                
 Dد�3ھ� را ط��*�ری ;)5ــــــــــــــــ�H                      Dرا 6��3 ار ��ری ;)5ـــ �Aد I�  

 ...  
  ا�E �% 6ـــــــــــــــــــ�ار ̃ دل �H ا�KBــــــــــــــ�ر                    در ��5ن 9�J ا�BC3 ̃ ھ6ھ6 
  ا���ی %�د از M5MN@ %� $ـــــــــ�ش  ��N ای %ـ�د از طـ��M@ در %ـ�ش                   
  ھ�QN 6��% Dت و ھI5H D :ـــــــCA          O5@ ای ��:�ن �)D %� ھ5< ری            
  ا�ــــــــــ6م ̃ ھD ز��Tت ON�S ا$�ار           ا�ـــ6م         ̃ ھD ز �QNت �
 ?�� دار 

 ...  

 ا�A ھ��ه ��3ـــ6                 � �% ��3 UH       6��3ــــــــــــ �Aم آ�(�ه و آن در���  
 Fو ,(��� ��65)� ?ــــــــــــ�� D: از                     Fد �5)� ?ـ���? V(� وارھ65 از  

 ...  
  �9ن �(��65 و 6Eم در ره �/5ـــــــ�H                      6ی ;�%�ن $� %6ان در�A �/5ــــــــــ6 
  ان ;ـــ�ه �Eف ̃ ــــــYف                     در UH ;�ھ� ;� ھ�@ھ�@ �� را �Hد�3ھ� W5%ـ 
 ��م او 5$��غ $��Tن ط5ــــــــــ�ر                     او %� �ــــــ� �Zد�I و �� زو دور دور 
 ...  
�65، ص   N 65�N \5�  ۴٣ـ  T(�۶_ ا"�5T، ���6ا"�6
 ^�Tر، ,[

      
����د ���
 ;��a آن %�ای او"5
 %�ر در 3��رھ$�ره ا"!�اب ر���� ا$@ از �B� �; ،�١٢  دی 

در ��ا��� %� ��پ ر$65. (ا?�5اً "ا�B(�رات %�ران" در $�6c آن را %� �Sرت » ز��ن ��«�  ���/
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� ا�
 ر��ن ,� ;)�ن دو ��B3�� 6M 63ه ا$@؛ �*� ,�$�B;  D��? fب %� %�زار ��$�Bده ا$@). در %�رھ
ای �*�ت،  و د�'�ی ,�$�H" f,� ��ری ^Yء"، ;� �K(��S از �Hره ام، "�Nری ��وری" ;� �
 ��Wا�6ه

�� 
;�D3 %� آ��j ;� ا�(�ن %6ان �Hدا?�B ا$@، ;��i% �Bدازم ,� ,*�ار �*�رات  �6M ?�%� ا$@ و �
/B3�� �% را ��  دھD. ، ر�9ع ��١٣، 3��ره »%�ر$� ;�Bب«� ا�(�ن در �(�د و 3

   
از 9��� آ�nر �(D/� ،mW و ا$lB)��c در „  -%6ر$�B  - �ر$� در ر���)���� 6�69 �“ $�ره ا"!�اب „ 

� ا?a% ،�5  و �
 %� ا�
 %�ورم ;� ا�
 ر��ن �� ,)/� در دھ/ ١%� N��ب آ�6ه ا$@.“ � ا?I�  �5 دھ/
  ھ�ی ���
 و در?�ر ,��9 ا$@. در;a ,�ر�+ ر���)���� ا��ان، ;�ری %� ارزش

�� ( ٩٧ا�
 ر��ن ;� ,)/� در CSو  ٨ FW%٨١ (%�^��ای  �B3�� (6 63ه ا$@، از ��K ��م %�5و�� ��
ھ�ی �A���Aن %�5ن اد%� و ھ)�ی. دا$�Bن ;�,�ه، دا$�Bن %�)ZA ،6ارش، ;�ر�*���,�ر،  ا$@ از �Sرت

V($ ،a5l�دھ6. و ا�
 ھ�� %� ھD ا��، ,)/� �I  ھ�ی %)�ی ا�
 ر��ن را ,(*q5S�, �� a5 اد%�، 3�� و ,
��?)6 ;� ����)6ه، آن  و �Aد ���ر C�  6((;�� �W$�H ،D5��'% �B/% �� ،F$�H/�م وا6N را ,*�ار ��

/�CS ن���/ را در ھCS �� 

 آ��  � ^)�ان ;�Bب، %� آوردن ,�9�/ � آ:�ز�B� از $�رھ �٢٣  � „
5
 ا$@ :“ %�Mه (� ��9�, 

 ا�B� .@$ح ;�ده ا�T�  

  .“ای ���)6 آن %�5ور�6  �رها�I3 �% ،D ا�6ر�6، $ ا�A از آ��j %� %)6ه ?��F ��زل ;�ده“   
� آن، I3  ای ;� ��9���/ آورد. $�ره � :�اب را �� و ����دی در �H$+ %� ا�
 د^�ت ا$@ ;� $�رھ 

� ذھ)� �� �Eم و��@، ;� ا�Eام و ���� را در ط�ل  ردا3@ ھ�� %�ورھ��� ا$@ ;� ا�6و?B/ و ^6م %�و
��9����، %B*�ار  �Eن 
ھ�ی �A���Aن %�5ن، در آن ,t;65  و در �Sرتھ� $�?�B و �Hدا?�B ا$@. و ا�
  �3د. و%� ا�)/�� ,*�ار ا��، آن را %� ھ� %�5ن ;� �� 3)�ی، ���*�را$@. ��
  �; ��u�� 
آورده 63ه ا$@، �� ,)/� “ $�ره ا"��Mه „ از  ٢٣در �H$+ %� آ�� » $�ره ا"!�اب«,t;65 %� ا�

�E �(3و�% Z5� ر��ن 
%a 3)�$��� ا$@. ��م و ^)�ا�'vاری ر��ن در ���Bا، %a در ��م و �Sرت ا�

 %�ھ�ن %�ای %�وردا3@ ا�
 اد^� ا$@. و %�ھ�ن د�'�، %FW ;�دن ر��ن ا$@ %� ��B(3رو �B�"ا

�6د، ;� ھ� %)Z(� �% 6"� آ��B� ن،  %)6ھ�ی�B$ن در دا�B$آوردن دا Z5� ا$@، و �M�, a%�E ره�$ 
ای از ا�
  ر �Eآن.;� ھ�دو ,65�Mی ا$@ از ��م و �E"�)6ی د

��ن ا�
 $�ره، ا�
 ا$@ ;� ����)6ه در$@ در %)6  Q� �% 65;t, م�� 
��B�"�9 آ�/ ٢٣ا�� 
B� ،ر��ن  �
�/“ $�ره ا"��Mه „ از  ٢٣CS) ،��3ی f? م�� �% �T? �% آورد. ��) �١٨٧  را  

ر � �I در?ZBار ?(I ا$@ و د wزم ا$@ ا�
 �*�B را ھf? �; D��'% D ��3ی �3�M� �% �5�3 $�دھ 
5
 ^)�اِن �ھ�ی  Z9ء �Sرت“ ��3�M $�ده �I در?ZBار „ "%�ر$� ;�Bب" �Z5، ا�
 %FW %� ھ

5
 د��B ا$@ ;�  ١۶و در 3��ره . ٢ا$@ �A���Aن %�5ن در ا�
 ر��ن، %(��ر آ�6ه�“ ���6ون ,)*�%)� „ ھ
@ %� �I ای ا$ ����6 ;�: " ا�
 ط�ح و ,[���، ط��N از در?ZBار �5��B3�� �*�% ،@ ای �� در ����

�6�� ا$��Y ��$�م %� ?f ��3ی (%� ?�ط� ��3ھFB %� در?@.)E f?٣.  
 �3�M� 

 ر��ن، ;�65 ا�
 ����u را ;� ا�B� 6ه ?�د در(���� ،
��ن �A �% ا��  f? �^�� ،���'B?ھ�ی در

  6��A: ا$@؛ آ��� ;� از ز%�ن ;�ر���WH�� �A �� ا$@، %6$@ داده
   “
5��vA @3�� 6ا3@ ��9م. ?��5  ��� ھ� �)6ی F5H، �*� ;� ط�ری ھ% ...D%آ�6 ,�ی ?�ا F�B?�(3

�� در?@ ;(65ه %�د، ��"�^ I� .ه ;�دم�'� ��� 6�ش را ��A@ ��9ی  دا�D ��ا ���W% @CA �B3ان! %
?�ا�D.  ز�D و"� ��� �W% 6��Aان، �
 ھD %� �3خ و%�A/��� ;� ;(65ه ,�ی آ�)� زل �� آ�)�. w�N ھ� ��

�� ر�@ $�اغ �*� ;� %�Bا�6 در?@^��E@ د"�Wر 63 ر�@BN .  .6ا��W% ۴“ ھ� را  
  
 /B*� ھ�  و ا���K% ن %�دن آن ا$@ %� د�'� ;�رھ�ی�$�Aر��ن، د 
��ن %�5و�� ا�B?�$ �9 در�, a%�E �

�)� ;� ا�A �� ھ�}�Z5ی �Sرت� 
3�� و ,�q5S و �3ح  ھ���)6. %� ا� al� �%ن %�5ن اد�A���A ھ�ی
����� �BN ری، و... را در ر��نھ�ی د� و... و�'� ���� ،_T(� ،�C��� 6(��� ی�'  Z5� ھ�ی د�'�ی

�� ،@��A ن ۵,�ان $�اغ��B?�$رت» $�ره ا"!�اب«، ا�� در�S 
��ل ;� ھ� ;6ام  ا����ھ� در ھ
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FW% و در ;)�ر �*�6'� در aMB�� �� ن د���ل�B$ھ� و %)6ھ�ی دا �M�N ،6��3 �� ز�6  ھ�ی ,�در,��� را�$
��w �5 وH ھ�ی�B$ �B3ای را ;� %� ر �B3ل %� ر������ ر��ن  ھ��� د�'� %� درو�/ ھ��� %� �*�6'� ودر ھ
�B$�5H �M�N 6�6 �� ا�6؛ ����نH ب $)'� در %�;�، روی آب�,�H ھ��� ;� از  �j(: گ ھ�ی���A �� 6آ�
  رزی.

   
  �*�ن و ز��ن

  
 /jWو ,�ر� �)M� )6ه�ن ا$@ ;� ����:Y; �/3 ،ن�B$ب آورده ا$@ و �  �*�ن ر?6اد دا�B; آن را در

���5l، ھ��  ?�ا�)6ه آن را آ$�ن %�ز ��, FW% 9/�ن ا$@ و %��~ه در a; ،و ;�� ا�� ��S3)�$6. �*�ن ا
  آ%�د. �9 و ھ�5 �9؛ ��;��

�)� ;� ا�A �� در %)6ھ��c از دا$�Bن، و از  ز��ن �Z5 در $�ره ا"!�اب �/�ه � 
ای ھ���)6 دارد؛ �6%
9��� %�ای ,�اب - �; ���B$دا FW% در ���WH�� �Aه %'��/ -ر�A 63ھ �B?�(3 �  و ا��وز O3 و \�S �

5
، آ���6ه  و ��دا رخ ��B$ودر ��?(� دورا�� و ����63 در 9/�ِن را Dا;)6ه و درھ�H ،a; 6، در����
@)Aر��ن از %�ز 
ھ�ی آ3)�ی 5%
  �� ,*��� -�Yش %I  - ھ�ی %� �B3vA �� %� اYTSح  63ه ا$@. در ا�

A د�3 ,�در,� و�A .ن�B$دا @��% �% ����B3v و �Nل ?��ی �5�@ و ز��ن در آن �Aد�3 دارد ھ
  ��?�ن.

   
  راوی وز%�ن

���� دا$�Bن.   B?�$ ردار ا$@، ;� ��م�?�% �'��A6(و� ���A���A ن��%�زZ5� �A در$�ره ا"!�اب از ھ
;a ا$@، �Aه $�م W3[� ز��A ،6ه راوی دا��ی  �Aه ��دی ا$@ ;� از ز%�ن اول �C� mW3د �Nف ��

�� �; �]W3 ا$@ ;� رو %� دوم  
B?دن و %�اه ا�6ا�; 
,�ا�6 ?�ا�)6ه %�63، ���9ن $�ده رو3
FW% �3ح �� %� ا,�����5 را ،FW%  ن�B$از دا �)W% دش را، �� آ�'��� ;� در�? �; �:Y; ه�A دھ6 و

دو �A ،�'��Aه از ز%�ن اول mW3 � ?�دش را در آ�)� 65Hا ;�ده ا$@ و %� 9/@ ا�
  6��A، وارو�/ ��
�*� از “ $�ره ا"!�اب „ 6��A. درھ��Nل ا��، ز%�ن  و �Aه از ز%�ن دوم mW3 دا$�Bن را وا��

FW% 
��BM��� و 
��B��)?ھ)'� و  در��ھ�ی ا�
 ر��ن و �Z5 ر���)���� ا�)����Z ��ر$� $@. ھ
FW% ز%�ن در ���'����B3ری، %� درو�� و �Z5 %� %�ز�Aی  ھ�ی �A���Aن ھ�ی �A���Aن دا$�Bن، %� �53ه ھ

دھ6 ;� ز%�ن  ھ� %Z5� �% ،FWا�� آ���
 %�ا�'Z5 ر^��@ 63ه ا$@. ����دی در ا�
 ر��ن �(�ن ��
ھ� %�  ھ�ی آن ZAارش، ز%�ن وqS، ز%�ن روا�@، ز%�ن ط)Z، ز%�ن ا����� و ,�a5l، ز%�ن 3�� و ,�Cوت

6��5 %� ���Bا H �6'� و ;�ر;�د ھ� ;6ام را در*��� �%�W% ،ر%�د  و ����ع�; UH از �B$3)�$6 و %6ر
ای ھ�'��� �� ZAار�T� �3ح ا$@، ز%�ن، $�ده، �5H �% ،\��Sا�� و %�  آ�6. آ��� ;� %�5��5 ھ� %� �� آن

  �3د: ,[��� و,�q5S و �O�T ;�,�ه و��Z9 و �BW[� %�5ن ��
  
,���FWH Z5� ����Z 63، از  ھ�ی راد�� �$B)6های ;� از ;��5 � � و�~ه ��M� Iم %�)���H 6 ا�)�B5 در 5��5%/“   

ھ��3ن %�3)6، و  ھ�ی ھ����� ھ�ی ?�د، و ��9�B :�ر:�ر ;Yغ ھ�� 3/�و�6ان ?�ا$�B ;� ��اY; OEغ
��,�ا�6  %� ��� 3)65ن :�ر:�رھ�ی :�5 ^�دی ;� �Z9 ���/C �6د?�اھ� ا�
 �A6��Hن %� ز%�ن �

       ۶“ دا�B3 %�63، آ�/� را در ���9ن %'vار�6. 
*  
 „���6E �5M� ���� F���B� @5ا;��@ 3/� $�ره ;Yغ، ا��وزه %� 9�E 
آ�N �% �(5)�  �; 6��ب �� ,��

�W5@ ,�ر��?�م و  ھ�ی ?(@ ای %�ا�mW)� F 63 و %�6، %� ھ�� ?��� ش ا%6Bا ��6وده %� و�9د اھ
���; UH ���;  �%�(% و ،���E �)M� در ز���� دراز و %6ون �; Fو ط��� V(, ھ�ی  ��ورتھ�ی
�K�" �B��A را %� ?�د�3ن ���� a*3 ف  ایvN رگZ% �/3 �)M� از D; D; �, 63 6 ��ا��ش�ا�6، %� ^
          ٧“ �3د. 
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�� �B��Aر�*% q5S�, ز%�ن �; Z5� اد%�  آ��� q5S�, و ز%�ن q5S�, aS)6ه ,)/� %� ا��3د، ���

���5Aد. در  ھ� �H ���], �� a*3دازی �Hدازد، %�*� %� ,��9 %� درو�� و %� ا$�س �C/�م ا$@ ;� �
6(%۴ ��CS ،١٧٢���9 �B$واز د�H �3ح 
5)5H 6(% غ درY; �*از آ� UH ، �� �3ن را  q5S�, ،6دھ

ا�6. ا�
 ,�q5S %�ز�Aی ?��S �6ارد. در  ;�ده آ��A6��H �; 6ن %� ��از آن �Hواز �� در?ZBاری ��
ای در �Nل  ای ا$@ ;� 6��H ���Aه ز%�ن آن %'���دھ6. ا��  واJE راوی دا��ی ;a ا$@ ;� آن را �3ح ��


 %�5ن ��Hواز آ��j را ز�� %�"/��F د�6ه ا$@، %O5,�B، ا�� %� %���5 ز��� 3)�$���، ذ;� ;�ده ا$@. "
 Dھ�$ @)H 6 و ,[�و�� ,)6 و(�$�^�B ھ��ھ)V %�، �� ��دآوِر $�^@ �Hواز دارد. ^��رات ;�,�ه و$��

رود، �'� %� �Sرت �[6ر. و %�  $�Tی، ���� %*�ر ��� ١۵ا�
 %)vA  6ر�6 و در ,��م آ�)6و �� ��
���], ��
 ���A ھ��اه %� �Hواز  ا�)/B� a; ی %�?�ردار�6 و��ھ� ز��� و J�6% ھ�B)6 و از 3 ���5%

�� �� �3د: �A6��Hن اوج ��� D)� F5H �5د و ا�6ک ا�6ک ازA  
   

��،  �H Oھ�. ?�Tط در ھD �3?�ھ� و 3 ھ�ی روز و %�ز�H O3 @)Aه وE@ %65اری 6��Hه„ � ،@W" ھ�ی
 U5? ی�/A�% ھ�. ��ش V($ یw �%w از ����. F3�9 �*)�ا?@ �($ �%�$ �c�B3آ"�د، در رو ��

ای از $�@  ھ�ی �I د$�B 9!6 از $��B، و د$�B ھ�. 6Sای ط)5)6ار %�ل در �Hی ار,�Cع :��O در?@
�� �Eر%�:��9 �B$ش د�H ...�'را$@ ;�د د� ��ھ�ی $65C  ھ�ی ز���3ن؛ ,[��� D*3 ن ^�qھ�، و ;

ھ�، ;�;�ی �)6 ��غ 6S ،_Nای �[�D ?�و$� از  ھ� در آ%'Z�$ �(5 ��داب... %�%�ی %�ف �Eر%�:�
��Zد�*�، در ز�5)� ز�Z� 
5�ھ�ی �(��.  دور، ?��5 دور؛ و آواز ��دد �*�و;� از �Zد�I، از ھ

ھ�... در?@ ھ�...  : ��6�6Hِی ,6ر��ِ� �3?�ھ�ی ا���ه ��، و :�K@ ا�Zا�)6ه آن ر$65ن آرام ,�ده 
    ٨“ در?ZBار... 

  
/���� 
��B��)?6ه را ا��، در دو  در(��A @5]W3 �% O$�(� ا و %��~ه ز%�ن�B�� ھ��ھ)'� ز%�ن %� �

���5l و دا$���B "$�ره ا"!�اب" ��, FW% .@��� ن  ,�ان�B$ی دا�Aز�% �:Y; �; ��5، آ���l�, FW% در
�% Z5� ���3د ;� ا"��B %� د"a5 %�?�داری از ,�ا���H �cواز ;�دن،  � ;Y:� %�5ن �� ز%�ن $�دھ ا$@، ھ

ھ� و  ا$@ ;� ;Yغ در را%�T %� ا���ن ,�ا�6 از %�w �3ھ6 ھ�� �Z5 %�63. ا�� ����)6ه ��ا��ش �*�ده ��
�� �Aرا %�ز �B3vA�$ �; @�5� 

 �� ;)a% ،6 از ��5ن �A6��Hن و در د��5ی آ��ن ا$@ ;�  ز�5W$

ز�)6. ا�
 ا$@ ;� ز%�ن او  6��A. از د�% ���A6��H �; �c�5�� �H 6(�%واز,� و %�� دا��,� از او در آن ��
� روا�@ ا$@ و�� ز%�ن دا���� ھ�� �Z5دان، ا�� �9ری ;� ا�'�ر ����)6ه H(@ ��د�I او  ز%�ن $�دھ

5
 ا %5)6 و %� ز%�ن او �3ح �� �(��B ا$@، از �(D او ���$@ ;� ا�NYTSت و ��ب دھ6. و ھ
al�� ظ���C از ط)Z، %� ا$�س و�~6��H �Aه %�دن ا$@ ;� در ز%�ن او %*�ر�B��A  ھ� �Z5، در B$�H/ ا"

  �3د: ��
  
���D5 ;� ,� %'���. ھ�  D�63 �9 ;� ?�ن ,�ی �)'�ل %� ھ�� روی �Hھ���ن �9“   % O3 �, 6 و*)W� ھ���ن

    ٩“ ���ن از �5Nت وا%���6.. از 5$��غ %�ا���ن %'���... �9ری ;� �)�Mرھ
  
 „O3 �(5� ط�ط� و. �� J�ھ�ی ���3 %� $� و ^�Mب و د�'�ان  ;�د��N �, 6ف �Hھ� را دور ?�د�3ن 9

    ١٠?�رد..." "_ �� ھ�م "_ را ;�ک %� ;�ک %�ای آ�/� ,*�ار ;))6... %�ل
  


 ���د...%�"@ % "%�لB?ا�6ا ��Q� �9 %�ای .DB)A ل ز��ن $�اغ �9ی د�'�ی�% F��N �� ...6 :�اب(*)
ر��B  ھ����A F@ ;� د$@ ;D5c�'% D از �)�Mرش در را ^�ض ;�د �� �BN $�ش را �I ?�ده wی %�ل

 “ ...١٠   
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���WH�� �Aاب، ;�ر�, ،���B$دا FW% ھ)'� ز%�ن  در��، راوی دا$�Bن ا$@ و در %�ز���A او$@ ;� ھ
� ھ�Y; �B$6غ) "$�ره ا"!�اب" را ��زل ر$6. در واJE ا�
 ,�اب ا$@ ;� (% و ��A)6ه %� اوج ��

� ��C ھ�� %�ورھ��c ا$@  � I3 و ا�*�ر ا$@؛ $�رھ $�رھ -�)��*� آ�6-;)6. و "$�ره ا"!�اب"  ��
%� آن ھ�� دا$�Bن و ,�ر�+ و ا����� و �aM و �aB و E[65ه و �Eل و :Zل و �al و $�ره و آ�� «... ;� 

��ن ;�د{ه ا} �M�N �% دی �� 6١٢."����...%� ھ� دا����ای، ;Z5� ،�:Yی  دا�6 ;� آدم �� 6��H 6��%ه و ��
%�63 در ,��B% �, ،��5lا�6 �)5
 $�ره ای ��زل ;)6، �� ا�A ا����� ا$@، ^�H 6��% F�Mره $)V %�دارد! 

  “ :^F�M را ?�رده ا$@ „ و ;�� ;� » ��53
 ^aM«و » ^�A aMد«�3د  UH ,�اب آد�� ��
   

  ?)6ی؟ �Aدھ� �� ای ,�ی �5Nط �aM^ al ?�دی ���6ه..._,�اب ��ا %�ز %� „ 
   

��� D�M^ �; زده %�د @�/, Dروز د�'� ھ I�...  اری �6ارم�Sا 
� .�B3ره $)'� را %�دا�H 6ام; Dدا�
ھ�ی �*� �(@ %*�%D، ھ�A D�M^ �; D��'%  �% Dد �5�@، و"� %�ای �Hره $)���N V %�دم ھD %� $�ره


 داDB3 از q�, �'($�A ��ھ�ی ���6. ��)� دو %�ر �( $�ره� ...D%�*% @  63م، او %� زن ,�اب ?�ن

 ^D�M را ?�رده ��� �; @CA  ...١٣“ ام   
  

ر6��A �� ،6$. ا�)�� �Z5  ز%�ن �)5
 آد��، %)���ر، ز%�ن آدم ?a و��� ا$@ ;� ھ� �� %� �*�ش ��
��دی %� ,�ا��F��'3 �c در �)F ,�اب ر$�خ ;�ده، از �(D او د�6ه، %� ��� �*C, �% ،او ا��6(65ه Z!

� آد�� ?a  � او، ��)� ز%�ن و�~ھ او ,��a5 و ,C��5 ;�ده و در ���5B، %� ز%��� ;� �� ,�ا�6 ز%�ن و�~ھ
5
 ا$@ ;� %� و�9د ا�)*� �� از راه روا�ِ@ ,�اب و از د�6 او$@ �
 �BCA ا$@. %�ای ھW$ ،63�% Jو�

�A~آ�@ ;� %�ورھ�، و� ،���E و % ھ�ی �EY?ن را ھ�ی ا��"�N و �B3vA �% _��B� �'ھ�ی د�Z5� �5ری�
� ا�
 ����N acف  %��D، و ا���A ا�
 او$@ ;� در %�ره ھ�/ ;)D5 و ز�� $�ال �� دو %�ره �'�ی ��


  �'�ی وا�� ز�6 و �� را %� ا�
 %�ز ��W$ 6ان(�دارد، ا�� ھ�ZA %� ز%�ن ��5����ن و ^�"��ن و ا��6(
��� � ���Aدراز �% ZA6، ھ���A�����c و A)6ه � �cر دا���B��A ZA6، و ھ�Bا� ��� ���A   �; یZ5� �3د؛

� ��گ �� ?�اب �� �Hدازد  �BN آ��� ;� %� ���C/ ١۴ھ�ی %Zرگ ��ر$� ا$@. ��YB%� %��5ری از ر��ن
�� 
W$ �A6ف �� در ��رد ز��N �� �A6، ا��A ا�)6ه را وا���? Fف ^�دت  ھ��Y? دارد ;� %� �'�ھ�

6�6H 
ای ,*�ن دھ)6ه N_ دارد، ا�� ز%��F ھ�j)�ن  ھ� �'�ه ;)6 و در �/��@ در��%6 ;� او %'��� ه%� ا�
 D; دی�� D/دی از ��دم ;��� و %�زار ا$@. آ��� Fi,�H ل ز�6ه و�������ل و در ھ�ز%�ن $�ده، �

:
  ^aM و ;)6 ذھ
 ... “�����6 و %�w �6��5،  و�BE ;� آدم ھ� %!� ;)6، ھ% F���A +5% Dاش ھ J�در �6��5، ����م ا$@ ;� 9

�� ,�;6 د�'�. ;)6 �� �3د �� �3د :���د، آدم %�د �� ��� �E�� D6ش ھ�;)6 �� ;�رم %*))6. %*))6م ,�ی  %
 .6�Z��% �H Dا��% ،YT� ر�'/�ی @Cه ;��3، از آن ھ�Aر�% I� ��������Bاح، $�م ?�ا%F ;))6 �� ھ

   ١۵“ @... ھ�5)*� د�'� ��Bا�D ?�اب D(5�%، ;�رم ,��م ا$
  

ھ� �*� ھ�B)6) و��A6��H Z5ن در %FW  � آدم �3د CA@ ھ�/ ھ�ی "$�ره ا"!�اب" (ھ� �)6 �� ز%�ن آدم
� ��دم ;��� و %�زار  ھ�ی ز%��ِ� و�~ھ ا"�al ھ� و;�ر%�د ,���5l آن، �H ا$@ از ا�NYTSت، ��ب

/��i�"�3ھ� آھ� ?��D" و  ھ��� �al "$�و�3ن"، � ر��ن ا��ان. واز ا�
 %�%@ "$�ره ا"!�اب" ھ
�A~65ر"، و��;" �� @�n �% ھ�ی ز%�ن ا��وز �� را /��A ر$��6. ا��  FW% 
� و�~ه %�?�رد ,�اب %� ا�

ا"�al و  از ز%�ن، و %�زی ?��S، ;� از $� ;��M^ �'5(% D و ^6م درک $)@ ز%��ِ� ��%�ط %� ��ب
��ل ;� 9)�/ ا�NYTSت، %� آ�/� �����
 ر��ن ,�ا���c ��� ط)Z را در ا ;)6، در ھ�  FW% 6، و)W%

��ل ";�ر�*���,�ر" از آن ��م %�د، 9)�/ ا�Zا�6، ;� �� ای را %� آن �� و�~ه�ای از  � و�~ه ,�ان %� ��م �
,�ا�D��'% D در  �� -%� 65E ا�5BNط-دھ�K� �TM�  �; 6 ;�ر%�د ا�
 ^)��S %� "$�ره ا"!�اب" ��

ھ�ی ��ر$� ـ در ز�5)� ;�ر%�د ز%�ن  ن را از د�'� ر��ندا$��B)���� ��ر$� %� ��5K ا$@ و ا�
 ر��
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���Z �� ��بB� ح ـYTSو ا al�   ;)6: ا"
  

@CA اول ..."  
�6 از ظ/� و��ت ����B ـ آ�Eی ���6 ط�ف % D5� و I� ا�6. ھ�ی  
%5)�! ?�دم را ;(65م $�@ ,�اب ?�ن ;� H/��م �(��B %�د، �I د$DB را DB��A دم دھ)D،  ��ا �� 

 �% �3�Aدر:DBCA ش  
��ن $Y; ی�, �*$ I� ،\��C, @^�$ ،د��وز 
5�ـ ا�
 آ�Eی �O�^ �� ��6 آدم ?�ش ��3�� ا$@! ھ

�M5�9 O59 ا3@ ,�یvA65ا ;�د وH "...65ا ;�دهH و��ت Dھ w�N ،١۶ش   
*  

:DBCA 6(�% 6ایS �% 6 %�ر(� ..."  
�� �A ب�Bآ� 
  $�زا�6. ن را ���5Aد، �!Z,� ـ %��5م %�ا��Bن ا��ب ?�ن. 3�(�5,�ن ز�� ا�

ر�@، %'6��5 �'� دار�6. 3)6�65، و"�  ھ� ... %()��6 و ا�BNا�F را ;� دا3@ در �� ,� 6��3 دور و %�ی 
���65ه %�د ;�  ;�� ,�ه ھD %�ا�F ?�د �/� Dد ;)6. ,�اب ?�ن ھ�? F,�ه �6ا3@ ;� %�ا� ��د... ;�;

��   �3١٧ن �� ا�65 63ه %�د..." ھj5*6ا�(�ن ,�ه �6ار�6، از ھ
*  

���D ھ��T(5ر دا�N @3ف ��A �% 6�%..."  Dھ 
زد ;� ?�ا%D %� $�^@ آ�6 و ��ا %� ?�دش %�د و �
 DBر� D%١٨“ .,)6ی %� ?�ا   

  
ھ�، ا�Nد�� و... �Z5 در "$�ره ا"!�اب" روا"� ز��� و :�5 ,[)�� دارد.  ھ�، ا$�Tره ا�3ره %� دا$�Bن

M� �% ،�$ �% �5)�3 U��� �5ن ,�اب و� ���'BCAره ھ�، %� ز%�ن و �53ھدر�T$ن در ا�A6��H F  ���5% �
  �3د: ?�ص ,�اب، �)5
 ا�3ره ��

  
�� �� ..." Z5� ��5? ؟D6ه دا���H 
5�ھ� �w Iک 6(A @)Hه �Hت �*�د روی $�  ھ�. �'� �*� از ھ

زده ;(@؟ 6��Hه اF; �^�3 ًYS ا$@.  آ���W"�س، آ���W"�س �j5%ره را ;� %�ای ?�دش 6Eم ��
��� B�دا� �B�"س را. ا�"�W�آ� �(��؟ اول �H FE��W� �'9و��uBس را?�رد�6، %�6 ھD $� ?�"_ او �

��A 
� �; ��Z% �9 �9ر ��?�رد�6. ��ش  ام. %��6 ھD �� ای ;�ده ?�ب ;�ری ;�د�w�N .6 ��وی ھ
��  ھ� ;� �BN ,�ی $�ره ا"!�اب ھD آ�6ه. دا���B؟ ا�
 ����ع �)��9ن. ,� ��Tر ا�(/� را �

 �  ;�دم ;� آ���W"�س را �E�M3"�س ;(�B. 5(� �*� ��ـ �
 ھ
  �5�١٩د؟" �6 آU��� �E. �'� آدم از �E�M3"�س ھD �� ـ �E�M3"�س، �E�M3"�س! در آورده

  
3�� �� ا$B)�د %� 3�� �Z5 در "$�ره ا"!�اب"، �53ه  aM� ای و�~ھ  @)H د دارد. :�5 از دو �[�ع�? �

 ��ر��B ا$@، در �I  %*�ر ۵و  �S۶رت ,�B5 %�ای دو %FW ی �5�� ;� %�  »ھ� آی آدم«$� ھD از 3
�� �K(% ،Z5� ۴٧ر$6، $�وی ;� در %)6  ��رد  ��CS٢٢٠  ��
 ر��B ا$@، $�و 3W$ از آن» ���?

$i/�ی ا$@. ;� ا�A ا�)�Tر %�63، �� ,�ان داوری ����دی در ��رد 3�� $i/�ی » دو$@ ;��$@
3�� �� �l��J ا$@:را ھD از ?Yل BCA'�ی ��%�ط %� ا�
 $�و، �) 
5
 در���@ ;� ا�  

  
�� ���; f$و و�$ �% �'� Dھ��� �� رو� w�N"  Dھ OM^ OM^ و Dده %�د��B�وا��� �; D(u�T� ؟D5$ر

��� ��� F/% �"و ،D5Bھ� %� ز%�ن %�  ر�w�N 
5�5
 $�5ھF ;�ده %�د��K� �% �; 6 �� آ�6 ھj�رD�65$. ھ
:6�Z% ن دور داد��  ز%��� از ھ

��  �� �l� �*, I��J ھD در %�ره �
 %'��65؟�3د  ـ �
ھ�ی د�'�،  ھ� و $�5ھ� ھ�� �Z5 ... ھ�ا آن �9ر ?�C و ,� �(D ;�ر %*)6 $�5ھ� $� و $�5ھ� ;Yغ

�� F3�? م ا$@ ;� آدم���� ،�^�3 Dن ھ�? U��� ".6آ�  
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رد دا$�Bن ھ��� در �� �9ی د�'�ی ھD ,�اب، %� ھ��ن ز%�ن و�~ه، %� %/��� �Nف زدن از ?�اب، داوری 
���A ھ�ی آن �� و �K� �TM� 6��3 دی را %� ز��;� %�5ن �� ;)6 ;� ?�ا���6 ا$@ و��  ٢٠;)6. ھ�ی ��

   
��� �B$6ر% Dغ ا$@؛ او ?�د ھY; ن��دا�6 ;� آ�� ;Yغ ?�اب د�6ه ا$@ ;�  و ا�� ا�
 ,�اب، در واJE ھ

;Yغ و�9 د�'�ی از W3[5@ او 63ه ا$@، �� او ?�اب د�6ه ا$@ ;� ;Y:� ا$@. ھ� �� ا$@ ا�� 
��Sا D$ر ;� ا�T(5�ھ�ی د�'�ی ھD دارد و ���U  اش (��ا ;� ,�اب ا$D ,�اب (و ھ�� ��) ا$@. UH ھ

 6��% Z5� ز%��(�ن ،(a�6�, اب ��3ھ@ دارد (9)�س�: �(�و ا��ب و... ھD ا$@.) %� ا$D ا)��S؟Y; (غ �
5
 رو$@ ;� ز%�ن ,�اب و ;Yغ  �*� 63�%. ����دی %� ھ(�5ری ��9�B ا�
 �*Z5� �B %�ده�ا$@ و از ھ

  %� ھZ� Dد�I و �B/% �� �5�3 ا$@ %'��D5، �*� ا$@.
   

  ط)Z در $�ره ا"!�اب
   

� و�~ه دارد: �*� در ز%�ن ,�اب ;� �al ;�دک �� �3^�ی %�  ا"!�اب دو ��9ه �� 9)�/ ط)Z در $�ره
;)Z9 ���A �; 6 %� ?�د�3ن %� ھ5<  ای %�?�رد �� ھ� و ا�NYTSت %'��� ھ�� �Z5 و از 9��� واژه

��ھ� را %*�ر ���ده  ,�ا�)6 دw"@ ;))6 و �F5H Z5 از او ھU*j5 آن �Z5 د�'�، ھC� >5/�م د�'�ی، �
/B$�H در?(�ن "$�ره ا"!�اب" در Z(�9$@ ;� ط 
� %�زی %� ;���ت و ��CھD5 ـ  ا$@. و از ا�

6. ;� ����� ;�ر�*���,�ر ـ رخ �����  ز ا�
 آورد�D.ھ�ی آ��ا F5H ا �
� د�'� ط)Z را، ھD در ز%�ن ,�اب و ھD در ز%�ن ;Yغ، �� ,�ان $�اغ ;�د: ط)Zی ,�+، ,�ر�I،  ��9ھ

��,� $�ده ;� �Aه، ���A %� ھ5< ھ6ف �; O"�E ی درZ(6 و ھ(6ار دھ)6ه. ط(�6�ZAه و در ^5
 �Nل ا��6(
� ���65 و %�ور%�?�B، در ���9ن �3د، و �Aه ;�S�? :Y از O��9 ��دی �D5 د��ا�� %� ز%�ن �9ری ��

آن را    -�3د، و ھ�c�/(, D ,�ر��W ا�6وھ)�;F ھ��Y��% F �� آ��� ;� ھD $�5ھ*�ری -BCA'��� ذھ)� 
5
 د�'�، آ�Aھ� �� %�ز ھD %� ھ��ن ز%�ن $�ده ��B$را Z(ن ��ن ھ� ط�(� Z(ط 
دھ�H  �% ،6دازد. و ا�

;� از W" UH)6ی زود vAر، %� ���A �� ا�6ازد. ا�
 ط)Z  دارد و �� %�� �� ا�'Z5د، %� ا��6(65ن وا ��
��w 
ھ�ی "$�ره ا"!�اب" ا$@. آ��� ;� �A6��Hن %� 9���Bی 5$��غ (�� �)��*� ھ6ھ6  �*� از ز���,��

ا�Y; ،6غ ?�د را، ��)� �)��*� در آ�5)� ا,�Cق  � �Eف ر$65ه �BCA ا$@، %� 9���Bی ?�د�3ن) %� آ%'5)/
  6��A: %5)6 و �� � ?�د را، در آ%'5)� �� ارو�/ا�U*^ ،6B �� و ��
  
 �� f%ر �% ..." �� �; @CA �� 65اH ا�)�� ?�د��ن را D565ا �� آ�H دارم ?�دم را ��; 
� .D5(;  
;)D؟ �

ر�Zد: �
 از �D(5%   D)، �� ?�دم را. �
 از �(Di� D ?�ن �� � ?�دم را �� دارم H(@ و رو 63ھ
:�B�*3 DB$ل را�% 
� .DB$را "...Di� ل�% 
�٢١   

  و ��:
�� �; �," �� ���A :D(5�% �'% ،D5(; 65اH د��ن را�? Dرو�  

  ا�D؟"  ـ �'� �� DA 63ه
 :6�  و %

  ���A : ای. w�N �� ای؛ %�ده را ��%�ده ;�ده ",� آن را ;� 65Hا %�ده، DA ;�ده
  ـ %�و�D د���ل ?�د��ن %'�د�D؟ 
    ٢٢ا�D." ��ن DA 63ه ھ�� UH %'� ��ا 

  
�Z9 +�, @5 ا�
 ا$@ ;� ;Yغ ?��5
 %�ل، �� روی د�'� ,�اب، �� 6��A؟ �'� و Eرا �'� وا �B$را


 ا�)*� 5$��:� �5�@ و 5$��غ ?�ِد ��D5c، %�وری را ;� �3"�ده و ا$�س BCA �% 6ا$@ ;� ھ6ھ 
Z9 ا�
/BCA �% �� �BWر� Dده ا$@، در ھ�% �� ���9 �*C, غ، "%�دهY; � $ھ��)6 ای را ��%�ده ;�ده ا ".@

;� در واJE اد^�ی ,[�ف و �Ylً اد^�ی "^�Tر" در "�)T_ ا"�BW�, @M5MN-  "�5T را �� ا�
 اد^� 
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;)6؛ آ��� ;� ;Yغ،  %�*� در آ?� "$�ره ا"!�اب" ?�ِد ;Yغ ا$@ ;� %� ز%�ن ,�a5l، %�5ن �� -ا$@
9��A6��H Jن را، ;� ,)/� ?�دش را، �*� �(�5
 و �D)� I، �� ?�د�3ن، ���  � �w/ و ,)/� در آ�)/ ز?


 ر�@، ����� %� ھ� رو ط)Z ,�+ و 6�ZAه ��6%.  5$��غ %�ز ��W$ ای ;� از آن  
ھ�ی ��اوا�� در ا�

 %� ھ�� آنB?دا�H �c��(A ر�BCA 
  ھ� را �6ارد، از 9���: ر��ن دارد ;� ا�

 ���� ,�ی د"D �(�@ ;� ھ5< �9ری �: 
5j�م 63  �6M(5ر �N"��3د CA@ ;� �� ط�ری �(�@. ھ "...ھ
5
 6W5$ار �Hش %�ده.",�H �;٢٣  

   
/B$�H 
5���^� �Z5 ا�3ره ��  و ز�� ھB9ت درد��ک اY*)� �% ه�A �; @�" و از ز%�ن ,�اب Z(ط �

   رود. �al ا^��Bر 3/�دت دو زن %� �9ی �I �3ھ6:
  

��N �'� .63�% د�6ه �� 3*�� ا$@؟ %� ��ض د�6ه {ا�� aM^} �'� زه او ?�دش�, ..." �*$ ���/(, F
 Dھ �% @E5))6، آ���% Dن را %*(6 ;� %6��5 %�5)6، دو,��� %� ھ�? U��� �� �����ا$@؟ %��6 %�ود �)@ زن ھ

".63 �*$ F��N 6��3 �, 6(��'%٢۴   
:��  
  F/% �; را %6ھ6؟ Dج ز��? �; D3��� �; 

 ھ�5(� زن داDB3 و ھE�j5@ $�%�زی ���DB. آ?� ��"

5�@ آ�H !�)A a*)� a59ل %6ھ6 ;� %�ود %� ھZاE �% !ا���A �� �% Dروده ���3 %� $� ـ آن ھ @�Nر ز
��ن آو�Zان ;)6 ,� از ز��ش ;� ھ� رد ��    ـE�,ھ� ا�A ی درw�% �; د�W%  �% 6ھ����ن %�D��3، و�

%� $� 6A ��(3ا��  A(@ و ��C�Wت $�Cه %� ��ور ?�ب %(�د؟... ز��A ���/% �% Dدی ^aM ;� دوره ��
�� �6 ;� ;�5(� %��زد؟ روز���� �6Mس ا$@. �'��5�@؟ %� ;�5(� ھD ;� روز���� روز���� ;�د؟ %

".@��Aک ا$@. %��6 ��9ش را���T? .@$ا$@. �3)��� ا @"�C$@. ا�5�٢۵   
  
:��  
 ��زد روی ز?D $�ش،  و روش ?��� %�د و ;F(C ھD ھ��T(5ر. ;q د$FB را �� CA@. $� "دروغ �

�� ;�د ;� �
 �I ;���� را 6Sا ��� YSا  :DB?�(3 ...6رCS ،6رCS ...65رN ،65رN ؟ %�*�  �� �� ـDدا�
  ٢۶ھ� ��ق $�ش را �B��*3 %�د�6..." ھ��ن

�3د؛ ا�� 6��3 %�ای ا�)*� ط�ح  در"$�ره ا"!�اب" %� %��5ری از %�ورھ�ی ?�ا�� ^��� ا�3ره ��  
  D��(3.: �ن ,�اب ��53
 ^�B$�H�� aM ا��B3ه �(�د، �B)5% آ�/� را از ز% ?�ا��ت %� رواج دادن ?�ا��

  
?�اھ6 از �9 ;)6ه %(�د. �9ری ;� ا�'�ر آدم �9را%F را  ;)6 %� د�6ن، F��E �� "...و�BE ;� آدم %)� ��

   vA٢٧اw�% 63�% �B3ی $� و ?�ا%65ه 63�%..."
  

�6 د�6م ,()'�%" �$ @)H �% را F/, ه�TE 6ردم، �)�? �BWاز ;�زه ر� D�5ان آب ھ" I� .�B�*م م �(
:DBCA 653ه�H  

   ٢٨ـ ��ده ,()� ا$@."  
  

/3�A  د د�'�ی از ز%�ن��� �� ،�9�, a%�E �»ره ا"!�اب�$«���� آن ا$@  ھ�ی 3�� ��A/ ، ^��رات و 9
ھ�ی 3�����A از ز%�ن ,�اب  ھ� و %��@ ای �(�'�5 دارد %��~ه ا�)*� ا�
 در���@ ;� در �9ی ?�د ��9ه

   �3د. (�� از ز%�ن ;Yغ ;� روی د�'� ,�اب ا$@): $�ده دل و ��53
 ^aM ا$@ ;� %�5ن ��
  

�� D3�?..." a�)� �, D���% ���a  ,� �� ھ� را O3 O3 :D(5�% آ�6 آ?� ھ)� �B�"ا Dھ a�)� .a��3د %� �(
�� �, ".O3 �3٢٩د ,�ی   
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�'(" ،63�% �B3دا �'(" I� fM� �Aد��5 ا 
5
  "... ?�اب ��ل O3 ا$@، O3 ھD ��ل ?�اب. ا��ش ھ

Bآ���63ه  �ب ا$@. ز��دی ھ�� �Z5 رو3
 ا$@. آ?� %� ا�
 ھ�� ��ر �Eار %�ده �� �B/� �% �; D5(5�%ب �
��آ�N .6_ ھD دارد. %� �/�Bب و $�Bره %6��5 ;� �� %�)د؟ %� ;�ه و  D5(5�%؟ ?�اب ھD ;� ,� ��ه ���63، �

   ٣٠د3@..."
  

*3��B آ��� %� درد ا$@، ��M(� D)ر  "... ��ا %� ?�دت %��. ��ا %� ?�دت %� آن ط��� %�� ;� %�ل
  ٣١?�رده %� $�زش."

   
5$��غ از �3ھ)��� ,� $�ره ا"!�اب    

  
��5ِب "$�ره ا"!�اب"، 6��5H ا$�Bار ا�
 ر��ن %� اد%�5ت  �*� از ارزش ; D*B$د ،���'� �� �Aھ�ی، ا

آ�6،  �� %���بھ�ی �6رن  �B3vA ��ر$� ا$@. ا�
 ر��ن ;� از ��B?�$ �Kر، %� ,�د�6 در 3��ر ر��ن
� آ�nر اد%� �B3vA %)� 63ه �� %�  داری ا$@، %� �3"�دھ �)��*� و�~�A ھ� ا�n ھ)�ی اa5S و ر�(�

,�ان از آن UN ;�د، و  �Aا�c را �� � �)�MT آن ا$@، %� ا�)/�� �� %�ی ;/)'� و واBCA UH)�، ادا�/
���)� �� 
ر��ن �6رن 63ه ا$@ و در  ھ�ی ,65�M را؛ ��ا ;� اد%�5ت ;I5$Y ��ر$�، درو�ِ� ا�

� 6��5H"$�ره ا"!�اب" %� اد%�5ت و ^���ن ��ر$�، دا$�Bن 5$��غ  ھ�ی H)/�ن آن �9ری ا$@. M�N/ ر�(�
;� در  -ای  ا$@ و 9���Bی M5MN@ از راه ,�9 ��5l���Bی 5$��غ. ا�� در ا�
 دا$�Bن، 5$��غ ا�����

ھ�j)�ن %� �5Nط ا����� آ�Z5 ?�د ادا�� داده  ط�ل ,�ر�+ اد%�5ت ��ر$� %�رھ� �/�ه د�A�Aن ;�ده، ا��
  �3د. %�ر د�'� و ا�
 %�ر در ?�6@ ���@ و در����B د�'� و ,�زه از M5MN@، د�A�Aن �� -ا$@

  
5$��غ، �� "َ$5ِ)�"، ��غ دا���c و �*� از ?6ا��ن a���E آ$�5ی ����5 و ��رد FB$�H "$*�ھ�" %�ده ا$@  

�� 
� ��دو$�، از ��9'�ه ?6اF��? �c ��ود  ا�
 ��غ در �3ھ)��/رود.  ;� %� ظ/�ر زر,(@ از 5%
��F5% ��دی 65Hا �� ��; �B6. �� آ�6 و ھ��(;  ���Aغ، ا��5$ ،Z5� ���(؛ ��ا ;� در �3ھF5%��; D��A

�A~ن و ھ)�ز و��(j�ای دارد. %� BCA)�  ��دی و �QNری �5�� ا����� ھ��c ��ا د�'� ?6ا �5�@، ا�� ھ
��، ھD ��غ ا$@ و ھD ��غ �5�@. او %� %�wی ;�ھ� %��5ر %�)6 (;�ه �Eف) د�'�، 5$��ِغ �3ھ)�

�� �A6ز� ��E �; ;)6؛ ;�ھ� ����رو ا� 
ای ا$@، از $�ی د�'�، ا��  اش را ;�� �6�6ه ا$@. و از ا�
��B3'�ن "$�م" �� ا�
 ;�ه، د$D*B دا�)�A �; س ا$@؛ ��ا�B$د a%�E Z5� �(5ن ز���ا�)6  اش، %�ای ا��,

  ل" ��زاد را %� دا�)� آن رھ� ;))6:"زا
 ....  
  از آن %�م و%ـ� دور %'vا���C%              6(B3د UH ,�ش %�داB3)ــــ6 
5*� 5$��غ را ?��� %�د c��%              د %5'��� %�د�? 
  %6ان ?��� ا�
  ٣٢%�آ�6 %ـ��
 روزAــ�ری دراز              �/�د�6 %� ;�ه و A(B)6 %ــــ�ز 
   


 ��د�'� اW$ غ، %� ز%�ن آد��5ن��
 �� و  �)*� 5$B3ز%�ن را %� "زال" ;� %� �9م دا 
6��A و �BN ا�
ھ� را  ,�ا�6 و ز?D آ��زد. از آن �H �B3vA او �9دو �� ا%�وی $65C %� %�)6ای ;�ه ,)/� رھ� 63ه ا$@، ��

  ;)W% :6(6 و ا�A در آ,F ا�F�N�S ،6B را، ;� ھ��ن 5$��غ ���N ،63�% �� ا"�5Bم ��
 ...  
 �H ــــ�*� �% 
B)��? �%ا َّ

َّ ?���B %�د $��� �ـــــــــــــــــ�                   ��  
  ور از �I5 و CA 6%@ و �Aی آور��A                   6ت ھ�BW$ >5 %�وی آور�6 
 �H ـــ�*� 

َّ %�5)� ھD ا�6ر ز��ن �ـــــــــــــ�                    �
َّ %� آ,F %�ا�*�  
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 �H ــ�ورده امَّ;� در ز��i% ــــــــــــــــــ� آورده ام                     ت% @��'j% �%٣٣ا   
  

/�� ��:�ن آ���53  ا�� ا�
 ��غ ^�O5، ھ)�ز از al� �,�/9 ��:�ن د�'� ا$@؛ از 9���، ���)6 ھ
al� �5ر %�)6ی �9 دارد، و�ی ;�ه %w�% �% ،6آ�53ن، �)��*� آ� 
� ��:�ن �Hی  ھ�/ دارد، ھ� �)6 ;� ا�

ھ���  � ��:�ن �9�9 �3د د�6 و "�U ;�د، ھ��)6 ;� ا�
 �H �9دو�� ا$@. و�al ھ�/ دارد ;� آن را ��
/�5
 :vای ;�د;��F %� 3*�ر �� � آن دارد. و �al ھ�t, زاد  ھ� %�ای�� ،F��'9�9 ایv: 6(� رود، ھ�

�� Z5� ����ا�6 %�د: ا��,  
  
 �($�A 63 �j% غ را��  %ـiـ�واز %ـ� 3ــ6 د�ــ�ن از %)ـ�          �� 5$
  ز�5
 را �� در��ی 3�9)6ه د�6        �*� �53 ?�اره ?�و3)6ه د�6 
 V(� غ و��  %Zد %� FB��A از آن Aـ�م $)V     ��ود آ�6 از ا%� 5$
  ;ــ� %�دش %ـ6ا��� ;)ـ�م و Aـ�وه        %��دش د��ن ,ـ� %� ا"�ــ�ز ;ـ�ه 
   �٣۴ زار او �)ــ'��ــ6 %ــ6ان �ـ�"ـ/        $�ی %j'�ن %�د ,ـ� %(ـ*��ـ6 

  
دھ6 و در �aM^" al� ���B $�خ" $/�وردی و "�)T_ ا"i$  "�5T��B ا��، ا�
 ��غ ,!�55 ھ��@ ��

ا"�5T" ;� در  ��%6. %��~ه �FM او در "�)T_ "53+ ���6ا"�6
 ^�Tر �5(�%�ری" �QNری ^����� ��
ی %��9د آ�6ه ا$@، ,�5ntی �Hدا�)� %� اد%�5ت ��ر$� دارد و از آ��� %� ^)�ان $���E aن D)3 ھ��

/��K� I� ��5 %�ایl��5" 5$��غ �D5  �3د. از "�)�5A _T ^����� �9ودان �� � ھ�� M5MN@ و ,T"ا
�I از ?[��5Sت ��:��� را دارا  ای �3ھ)��� %� ��:� ,�a�6 �� �3د، ;� �� ,)/� د�'� ھ5< ا�����

آ�'�ه ;� از ھ�اھ�ی  -,�ا�)�A  6د�6 و �� ای %�ای آ��ن ;� %� د���ل ?�د �� �@، %a �5�@، �'� آ�)��5
��  -�C���� آزاد 6�63 و د��5 و ���5/� را رھ� ;�ده، در �Hوازی رھ��� %FW از آن دور 6�63�?ِ�د 9

  ?�د�3ن را در آن %�5))6 و M5MN@ و�9د�3ن را در آن در ��%)6.
   

������ - غ در �)T_ ا"�5T دا$�Bن 5$� 
ھ�ی دا$��B��ا�c ^����� و �*� از  ;� �*� از ز���,��
از ا�
 �Eار ا$@ ;� ��:�ن 9/�ن  -�3ھ*�رھ�ی اد%�5ت ,���5l و ز%�ن $���I5 در اد%�5ت ��ر$� ا$@

�� ���;))6 ,� %�ای ?�د �Hد�3ھ� %��ZA))6، و ھ6ھ6 �� ���3 %�� ;� در وا�5H JE ط��M@ ا$@، %�  ��
��د ��ح %�ده ا$@، و از ا�
 رو$@ ;� دا��ی اَ$�ار ا$@ و B^ن و ��رد ا��,��9 %� ا�)*� ���� %� 5�$

3)�$6. و�Hد�3ه ��:�ن، ھ��ن  6��A ;� او �Hد�3ه را �� ا��� M5MN@ را %� $� دارد، %� ��:�ن ��
� �H او �H  ��9ھ 5$��غ ا$@ ;� �Hی از او در ;(�ر �5
 ا��Bده ا$@ و از ا�
 رو$@ ;� ^�"D ھ�� از

?�اھ)6 ;� ا�
 �Hد�3ه را ;� 9/�ن از او �H ا����� ا$@ FM�  6��% ،6((5�% و �'�ر ا$@ و ا�A ��:�ن ��
6��A  ھ�ی راه �� ، ;� ��9'�ه 5$��غ ا$@، �Hواز ;))Ui$ .6 %� آ�/� از $�E ��E«�BWف« %� او %� $�ی
�3د و �� %�� ��:�ن ;� در ��اq�BW� aN ,�ا�ac�� @M5MN �% 6  دھ6 ;� ھ� $�"*� ��� و ھ(6ار ��

�� �H ط� ط��_ از ��,�$��6 و ھ� �I  ر$)6. ا�
 ھ6)ار ��:�ن را �� ا�6(B. وھ�ZA %� ا�B/�ی راه �
  6��A: آورد: %��� a�v^ �� @ری %�ای ���6ن ��

  
..."  

 DE�!B�� aA _)^ ن در�(� 
�           DM�T� ��� F��? و�9د Z;  
 ...  
5$��غ ��ر  @Eد %����ط�                 "��A _)^ د�% U% ٣۵%���� را    

  
  6��A: و ط�ووس ��

 ...  
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 Iو"5ـــ D��:�� a���9 
� �� �A                    I5� �� ری�; �QE از 
��% �Bر�  
  ,� �BC5%دم %Wــ�اری از %/(@                 ��ر 63 %� �
 I5% �9 �ـــ�ر ز3@ 
  ,�BW %)6 %�ل �
 �H 63ی �ــــ
                   ـ
��ن %6ل ;�د�6 ?��ت 9ــ�ی �ـ 

 ,�ر�I 9ــــ�ی �Z; م آن دارمZ^                 ـــــ�ی�  رھ��ی 6�W% 63�%م رھ)
 D$ن ر�T�$ در �; D:�� آن �� 
�                 D$در در%�ن ر �; D(د ا��% U%  
 
  د ��دوس ا^�� �9ی �
%U %�                   ;� %�د 5$��غ را Hــــــــ�وای �
   ٣۶,� %/(DB ره دھ6 %�ر دAـــــــــ�                    �
 �6ارم در 9/�ن ;�ر دAـــــــــــ� 

  
  و ��:�ن د�'� ھ�;6ام ^vری د�'�.

 �� +$�H را ��  ;)6 ;� %� او %� 9���Bی 5$��غ %�و�6��A .6 و ��:�ن را ���ب �� ا�� ھ6ھ6 ھ

 ر B3از آن ��:�ن %�ای دا UH�� �^�E ز�)6 و: ھ��ی  
 ...  
  �3ن %� ھ6ھ�B� _3�^6د �E                                      �^�E^� ا�*)6�6 و %�B� _�w Uد 
   

  و %� ا�
 ,�,O5 ا$@ ;�:
  
    ٣٧$����ن ��ھ� و ��ه آ�6S                               6�6 ھZاران ��غ در راه آ�6�6  

  
ط��_، از آن ھ�� ��غ، ,)/� $� ,
 �9ن $�"D %� در �� %��6 و %� ��E و $�ا���م UH از $�"/� ط� 

  �Eف �� ر$)6:
 ...  
  �Sف 63 در راھ(�ن ^�� دراز                                     $�"/� ر�B)6 در O53 و ��از 
 ...  
  ,� آن 5H('ــــــ�ه;D ;�� ره %�د                                            آ?�ا��wاز ��5ن آن $�iه 
  زآن ھZاران ;U �*� آ��� ر$65                                  زآ�/�� ��غ ا�6;� آ��� ر65$ 
 ...  
  F5% ��$6�65 $� آ����'ـــــــ�ه                                 %�د�6 راه ^�"�� ��:�ن ;� �� 

 63ه �9ن �� در$@                           $� ,
 %� %�ل و �H ر���ر و $�@ , �B�*)"د  
 @CS و qSد�6�6 %� و �,�QN    @���   ٣٨%�,� از ادراک ^aM و �

  
  �Aه ;� ا�
 ��:�ن %� در�Aه راه �� ��%)6، ?�د را 5$��غ، و 5$��غ را ?�د �� %5))6: و آن

  
  ــــــــ�ن�/�ه $� ��غ د�6�6 آن ز�ـ                            ھD ز ^*U روی 5$��غ 9/ـــــ�ن 
  I)5% ا�
 $� ��غ آن 5$��غ %ـ�د                            ��ن �'� ;�د�6 ا�
 $� ��غ زود 
  %�د ?�د 5$��غ $� ��غ ,�ــــــــ�م                             ... ?��F را د�6�6 5$��غ ,�ـــــ�م 
  �د $� ��غ در آن ��9ــــــ'�ه%�د ?                             ��ن $�ی 5$��غ ;�د�6ی �ـــ'�ه 
  %�د ا�
 $� ��غ ا�(�ن آن دAــــــــ�                            ور %��ی ?��F ;�د�6ی �Kــــــ� 
 D/% در ھ� دو ;ــــ�د�6ی �K� ور                             Dو ;ـ F5% غ %�دی��5$ I� ھ� دو  
 
  در ھ�� ^�"D ;�� �()�د ا�ــــــــــــ
                             %�د ا�
 �I آن وآن �I %�د ا�ـــ
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  %� ز%�ن ;�د�6 از آن �QNت $�uال                            ... ��ن �6ا��B)6 ھ5< از ھ�N >5ل 
  �c�� aN و ,��c در ?�ا$B)ـــــــــــq);                            6 ا�
 $� �Eی در ?�ا$B)ــــ6 
  ;�5c)� ا$@ آ���Qت ��ن آ�Bــــ�ب                             آن �QNت �9اب%� ز%�ن آ�6 از  

 %5)ــــــــــــ6 درو B)��? 65)ــــــــ6 درو                            ھ�;� آ�% 
  �9ن و,
 ھD �9ن و,
5$��غ ا�)�� آ��6ـــــــــ6  ��  ��6ـــــــــــــــــــ6$� در�
 آ65H �(5cا آ                             ��ن 3
  �Hده ای از ?��F %'(��)6 %ــــــــــ�ز                            a� �A و H)��ه و 3[@ آ�)6 %ـــ�ز 
  ا�ـــــــF��? 6 را د�6�6 و ?�د را د�6ه                             ا�ــــــ�A 6 �� %��5ری %�� �Aد�6ه 
  �(D ��ری %� ���n ;� ر$ــــــــــــ6                               ھU*j5 را د�6ه %� �� ;� ر$ـــــ6 
 ...  
 Dــــــــ��B5"او ��% �:�� ��% ��                               Dھ��ــــــــــ�A @M5MN غ��  زا�*� 5$
  ــــــــــ�ز,� %�� در ?��F را ��%65 %ــــ                             ��� �� �Aد�6 در Z^ 6S و �ـــ�ز 
  ٣٩$��� در ?�رDA 653 63 وا"�ـــــــYم                                ��� او A(B)6 آ?� %ــــــــــ� دوام 

  
ھ� F5H از ا�
 %� ز%�ن  �E ،D5(5%ن � دا$�Bن 5$��غ در "�)T_ ا"�5T" ا$@ ;� �)��*� �� ا�
 �(�دھ 

ھ�ی �A���Aن  � %�5ن ��3^��� ا�)*� ���9دات، ھ�� ��9های را % ,�a5l، %�ورھ� و ا^�MBدات %)�5دی و ^�6ه

"، د�A�Aن ;�ده ا$@.  و�9دی �'���� �ِ��(ا�
  ا�6 و �BM5MN و�9د �6ارد 69ای از "�
" و �� "��ی 9

��ع ��:�ن را �� �*�B را ھD %��6 ��دB9ا Z5� ر د�'�ی�nان $�اغ  آور 63 ;� در اد%�5ت ��ر$�، در آ�,
  [�C" و ";���5 و د�)�".);�د؛ �al "ا?�ان ا"

   
5
 دا$�Bن ا$@ ;� %�ز����/ در "$�ره ا"!�اب" �Z5 ھB$زی و د�$ �� @M5MN �5ن% �  �; �BM5MN .�3د

  ا$@. ا"��B %�ز د�A�Aن 63ه
   

���5l "$�ره ا"!�اب" ;� ��, FW% ر��ن را در %� در 
دارد، ;Y:�  ,�ان CA@ ھ��B و ��9���� ا�

 آ��ن را %� ز?��، در BCA'��� %� ?�د B;�دن ��:�ن را و ر� ���9 @��*N ،و %� ,[��� ?�د


 ���3 %�� را %� $� ��ش ;�دن اَ$�ار �'� %�ای آ��ن ;� B?�% غ و �9ن��اھ�9» @5���Bی 5$
6��A. و %� ا�
 ,�,O5، آ��j "$�ره ا"!�اب" را %� ;�ری در?(�ن در  ، %�ز ��۴٠»3)�د�(�ن �5�@

5
 ا$@ ;� در ا�
 ر��ن، دا$���B  ;)6، ر���)���� ��ر$� %6ل �����ن �
 F5% از ھ��، ھA �%
ر�Zد، ;� ?�د �3ھ*�ری %� ��گ ا$@. و �BM5MN،  �3د، �� %/�B ا$@ %'��D5، در ھD �� $�زی �� %�ز

ھ�$@ %�ورھ� و ��Cھ5�� %)�5دی و ر�(� دار  �3د، ;� ?�د �Eن %� A��Bش ا%��د ھ�")�;F، د�A�Aن ��
ر�Zی ھ)��)6ا�� ا$@، ;� I3 و ا�*�ر،  آ�Z5ی و در ھD و از راه ا�
 درھDرا د�A�Aن ;�ده ا$@. 


 آن و ����د ;�دن آن، %�ر د�'� و ا�
 %�ر %'���B��� ،@M5MN ی��B�9 �*��(j�ای د���A�A،  ھ
/���B$ی و %/��/ د�(ری ھ�; � �� @M5MN و ا$�س �B�م ھ�K� ��65 د�'� %�ر در)�3د. � ا��6  

��B$دا ���A�Aد 
�a5l ا$@، ا�� �B)5%  ز���� و ھ�� � ا�A �� ھ)�ز ھ��ھ)V %� %��ِ@ ھ��و ا�, �ِ��*�
�� �A6ان %� 9/��� ا$@ ;� ا��وز �� در آن ز��W�و %�ا$�B ا�A ا��وز ھ6ھ6ی 65Hا  ;)D5.  ھ��� و ھ

ه 6��A ;� ���3 %�ِ� "$�ر ا$@، Z9 آن �� �3د، ;� %� 5�$��ن و ��ح ھ��اه %�ده ا$@، و دا��ی اَ$�ار
F3�; و F); و �A6ی ز��(�ھ�ی  ا"!�اب" �BCA ا$@؟ ��)� ا�)*� %�Tر ;�� 5$��:� و�9د �6ارد و �
 aاھ �; �:��5$ �BN ،آن Z9 ؛ وF��? �(در آ� F��? ا$@ و د�6ن F��? 
B)��? 
B��� �/(, ،آن

5
 63 و �)5
 CA@، %� او Z9 آن ,[�ف از آن �Nف ��(� �A6ارد؟! و ا� ���/C� و �(���  ز�)6، �
  رود ;� %� ���3 %�� در ا�
 $�ره ر��B ا$@؟

   
��ع ;�دن ��:�ن %�ای 9���Bی 5$��غ  ,!�55 دا$�Bن 5$��غ در "$�ره ا"!�اب" از ھ)'��/B9ا �
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  آ:�ز ��B3%� �*� دا ��63ه ا$@ ;� ; DA ر��ن ا��، 9/�ن �)�ن $�5ه و %� ا�65 و 
�3د. در ا�
j@، (آ��5� �BM5MN �% د�3ھ� �� ر$65ن�H ���9 ن�:�� �A�5" %�د.) ا�)�� اT"ا _T(�" در ًYl� �; ن�(

�� /�Yزی رذ��% �nغ،  ;))6، ,)/� %� اY; ،�; �(�� 
� ;Yغ ا$@ %� $�ده د"� و ���A �H ط�ط�. %� ا�
  ;)6 ;� ھ�� �9 ,*�ار ;)6 ;�: "ھ�� �� رن �9�� ;)
." ط�ری ;� ط�ط� او را ��5)6، %� او ا�� ��

ھ�ی ^����� �l� al)�ی  ;(6، ��)� در ھ��ن %�� �l)�ی Yغ در %�� ر�DK� �% a ��(وا�
 �5Hم را ; 
  ��"�ی و ^�Tر و...و ا"�I� �% �B ر;
 ا����) و ا�
 %6ون I3 ,[�د�� �5�@:

  
�65ی؟ �*/� �� ا��Bد ;� /C� ر�T� .65م�/C� @$را در F(ا� ،D�63 J�9 Dر 63 ;� دور ھ�T� �"و ..."

�H$65ی �3ر  ر H(@ ,�i، دور و%� ;/)� ?�ا%�، �3ر �� ;))6. ھ� �� ��ا�6 ,�ی در?ZBا 9�J 63ه
��  E ...6(BCA[6ی �6اDB3. اول �al ط�وس �IcY ط�ط� را ا�)�Tر در %�� ر�6S aا ;�دی: ��، �

  ـ ,�,*�، $�Z5? ،�3�H �(�Zو ا�
 آواز ?�ان: 
�6 %�ا��T� F%� ;�دی:  %  
 �� ��
، ھ�� ��رن �9�� ;) رن �9�� ;)
، ھ�� �� ـ ھ .
  رن �9�� ;)
�6S 65ا از ;�� �� /C� ،6��?�� @��@ و آن $$ 
آ�6ه. 6Sات  ط�ط� ھ� �� آن �Aدن ;�FBC را %� ا�

�� DBMA .�?�3 ���6، �� را ^�ض ;�ده %�دی. �/� ��� Dش را ھ�*� .D�6(?  ،6(*� 65اتH �; دم�;
6��H �?�3 و ھ� �al ��:� ;�  ����ع %�ا�F 69ی %(�د. �)6 روزی، �5A، ھ� از ا�
 �3?� %� آن

�� Fھ�'� ��w زده %�63، زل زد %� رو%�وش. از ,�ی F*)?  دت ;�ده�? �*�Q� دی. ?�ب�;
  ش. ^��E@ ,�ب ��5ورد. ا�'�ر ;� %� ?F"�5 ر$65ه %�63 و�N %�ده، ر�@ ھ� )� �9�CA @@: %�دی

�� ��   ۴١رن �9�� ;)
..."   ـ ھ
  

�� D*N �� �����3�� ;�: ھ�� �� و ھ����Tر ;� ا?Yق 9 
رن �9�� ;)
، ھ� ;U  ;)6، %� ا�B(�ر ا�
�� ���9 a����6، %� آ�*� %6ا�6 %�ای �� �)�Kری، ?�د را %� �� OM^ ����E ر$��6. و  %�ای ا�)*� از

��ع ا$@ ;� ���3 %�� ـB9ا 

     �)�ن ;� در �)T_ ا"�5Tـ    %�6، در ا�W$ ف�E غ و ;�ه��از 5$
�� F5H ���A 6. ا����A  ده ا$@؛�% �BCA ر راز�M(3 ن�� ��ده %�ده و %� ;�; ���)A راز Dھ 
از ا�

:��5Bده ا$@ و��; �A م %�ز����� F5H را 
W$ ری ;� ,�ب ��5ورده و�M(3  
  ;�د F��9 آن %�د ;� ا$�ار ھ��6ا ��                 CA@ آن ��ر ;Zو A(@ $� دار %�)6 

  
Wر� ��ش  �M(3 �$ 6(Bر؟ ر�D5BW، %�63، ر��M(3 �$ D5BWر و روده"... �Yl آ?�ش ھ5< ;���م 63 ��ا ھ

 D65ا��را ;D�65) %�5ون؟ �Z5ی ;� �'�BC %�د. �F"�% I را �B��A %�د دم ��M(رش، دم �A �(3�Hش �
  ;�... �BCA %�د:

  �BCA ;� ��رو �5�@. ـ ا�'�ر ���3 %� $� را$@ �� 
  ر�DB %� ر?�� DBCA: ,�ا���B دا�B3 %��3؟ ,� ھE ،D[6ی �6اE �� ،DB3[6ی �� 

  �5A :6��Aد دم �)�Mرش، دم �A �(3�Hش �
 �� دا�� ر?��؟ از ,� �� H)/�ن. �M(3ر �F"�% I را �� ـ ��
  �BCA ;� �5�@. ـ ���3 %� $� را$@ �� 
 :�BCA �; �BC'� زه�,  
  ـ ��رو �5�@. 
6 5$��غ را د�'� 6Sا �� DBCA ر?�� %6ش �� �/C% 66: آ�((;  
  ـ ��رو. 
 �E�%... �� �; Dل ش راھ�% ��ھ��3ن را �al ?�د او %�ز ;�د�6... در آ�D�6 ��9  دا��. ...ھ�� H(@ $� ر?

�� 6���� �; .�BCA ر. ;� ��؟ ;� %� ?�د�M(3 ��   �BCA "@CA 6���� .6(��A۴٢ ـ ;� ا�
 �9ر �Z5ھ�را �
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در "�)T_ ا"�5T"  ;)6، ا�� ا�A ���3 %�ِ� "$�ره ا"!�اب" ھD ا"��B ��:�ن را %� �E ��Eف د^�ت ��
5$��غ، در "$�ره ا"!�اب" ھ6ھF5H�)5H 6  ھ6ھ6 ��:�ن را %� ا�
 $�Cدراز د^�ت �� 
B��� 6 %�ای(;

رو�D ,� ?�د��ن را D5%�5%. ��ا ;� او UH از 3vA@ ھ(@ �Eن ;�  �E ��E �% �; 6��Aف �� %� ��:�ن ��
63�% ;� 5$��:� �5�@، اvA �$ wرد، w%6 د�'� %��6  از $�C ��:�ِن "�)T_ ا"�E �% "�5Tف �� �B�دا�

�� %� %�ور %� 5$��غ %�ده ا$@ ;� ھ��  65H �BCAا$@ ;� ,�دھ ��غ. ا�� ��^ I� �; ���:�� �
���*W�, �B"ھ�، %� ^6ا DB$ روز  ھ� را ,�ب آورده ھ� و �9رو �% ��wرا $�ده د ��B$ ا�6 و �*���ت ھ�

��� ا�
 $�د�A ���ِد 5$��غ را %�ور ;))6. ا�
 اد^� %� �Eل ,�ا�)6 % د�6ار 5$��غ واvAارده ا�6 و...، �
��� �% F�H غ، "دا�� ای ا$@ ;� $)'6ان آ�/� ازY; ."6۴٣آ�   

  
BCA'�ی ذھ)� ;Yغ %� ?�دش و %� ���3 %��، در ا�
 %FW، در ^5
 $�د�A، �)�ن ,�+ و $��3ر از 

?�رد�A و �tس و ا�6وه او را %� ��ا�65ی و در ^5
 �Nل، �)�ن �M5MN و را$@ ا$@ ;� ?�ا�)6ه $� 
�� UN �H رگ و F$�H اه او %� ط�ح��   ر�B)5% �; 6$ %� �9ا%6(: ھ��� �� ;)6 و ھ

  
��Sف ا�N ده %�د: " ھ)�زZ� ش را  

  ـ و ا�� 5$��غ. �� ^�ض ;)D؟
 ...  
  D��A ـ ����T� ...F5$�H .D5ر %'��D �� ا�A از �
 ��    ـ 
  ���D5؟ ;� ���D5؟ �� ���D5؟ 

�  �غ ���D5 ــ 5$
��ن در �6��5. دا�� �C� �,6� �, ؟D5��� !O�^ .6آ� ��� �% F�H ای %�د ;� $)'6ان �� از  

�9�9 �]E ای�% �Aـ ا .�� ،F"د��� D@. و"� ا�)*� %'�د��ھ D5��'% .63�% ،@$ھ�  
   

%� D5B?�(3، ��غ ,��م، در Yl� �; ���5% $/�ه ?�ک  ;�د ;� ,�، ���3 %� $�ی ;� �� ;� �*�ش را ��
��Q� �; ت %�د ;� �� $�ی�$ @)H @ن و روا��B$غ ا$@؟ ;�� دا��CA@  ش I� 6E ارزن ا$@، 5$

��� FW% �C3 ه�TE @��N �3ھ6ا��  ھ� ،�, ��Z% 6���� �; ف�N �?6ام درد %� در���� %��6 %�63. آ; Dدا�
 I� 6(ا��B� ،6��5'� I�9�J 6��3، ھ�5)*� از ,� ; Dھ ���Nف %� ?�%� �3�i% 6��%. �9ری ;� ا�A ھ

���B ا$@ ;� �� �NفS �� 
  ـ و ا�� 5$��غ. ;)�؟ ,� �BCA:  ھ�ی ,� %�5ور�w�N .6 ا�
���D5 ;� ,� %'���. ھ� از  D�63 �9 ;� ?�ن ,�ی �)'�ل ھ�� روی �Hھ���ن �%�9 % O3 �, 6 و*)W� ھ���ن

F)W. �9ری ;� ?�را;F. از �H در���� و 5$��غ %�ا���ن %'���. از�FM و �'�رش، �9 و�*��F ?�رد
  آ�6 ;� ��؟ �)�Mرھ���ن از �5Nت وا%���I� .6 ;�ره FB)H در

:�SY? �; ؟D(; ـ �� ^�ض  
 .@�5� �;  
 ...  

%��D. و"� ,*�q5 آن ھ�� دا$�Bن و ,�ر�+ و  آ?� ا�A �5�@،... %� ��ض �
 D���"�5? .D�5A. ?�5ل ��
��ن  �� �� ��ا����� و�aM و �aB و E[65ه و :Zل و �al و $�ره ��ره و آ�� ��M�N �% �3د ;� %� ھ� دا��

  ;�د�6؟
   ۴٣ـ ھE .�j5[� %�ده. ا$�Tره و 3�� و ����M و ا?��ر و ��6N و N*��@ و روا�@ %�ده"

  "... �BN رو ;�دم %� ��ه :�ر:�ر ;�دم:
)6 5$��غ �5�@. آ$��ن دارد %�ران �� ای �� ;)�؟ �� ـ آ�6ه��A د. ,� در آ�6هZای ;� �� %(�د؟  ر�

,�ا���W% DBا%D؟ ,�ی آن  �'� �� ;� ����T� �; �3�% �, ،63ر %(�د؟ ;� آ%'5)� دق �
 %(�ی؟  5$��غ
?�ا%65ی.  آ�6، �� ?�ردی راN@ �� %�د و %�ران ر�DB ?�دم را %� �BW%6% زدم. ;�ش �3ھ6ا�� �5Aت ��
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د�'� از�� ا��Bده ھ�ت $)'5
 6�63.  آ�6Mر ,�ی آن د3@ و ز�� %�ران ,)/� و $��Aدان، %�ل ;�%65م ;� %�ل
;)�، �'�ھ�  %�دی. ?U5 و ?��B. ھ����� ز�� %�ران و ,�ی �/�Bب �(�w�N .DB �'�ھ� %� آن و"'�د ��

;)� %� :�ر ;(65ن و ��� ;�دن. ھ��� �BW%6% ,�ی ^��م ;(65ه %�دم، ��دت آ�6  %� دور و%�م، %)� ��
Aی ا�)*� ا�H .Fی درو:� %�د��H ،Fی ���د��H DB3اvA را ����ً ا�)�Tریو ھBN ،د�% � ��63 ;�  ھ� �

63، ھ�� ز�5A6@  ,�ی. د"D �� ?�ا$@ �*� 65Hا �� 63ه. ط�ر %/�Bی. ط�ر آرام 63ه. ط�رد�'�ی ��
  ۴۴“ .دا3@  ;�د و $)'Y; �(5غ %�دن را از روی ,)D %� �� را ,�a�6 %� ?�اب و رو��ی ?�دش ��

  Z(از ���� ط �W�, ��  �Z5 %� %/�ه �5�@: ا�
 BCA'�ی %� ?�د ا��، %� ھ
  
��ن %� ?�د��ن �� *, I, ��BN..." :D5BCA  

�� �(���دت د�F�6 را دا�B3 %��3؟ ;� ,� ھV(� D و �)�Mرت %� �H و %�ل ^Z�Zش  ـ �$ D�3د ;� ,� ھ
�� %� ?�ط� �Z5ی. %�ای روز �5Hی، ^�F;�; I� �, 6$�%   ،��5 را ھD ;� 63ه ازش %'�5ی؟ %*)�؟

"...�'("۴۵  
   

د�6ی ھ5<  �3د، �� ;�دم D(5�% د��5 %� 5$��غ و �BN %� آن $� ,� ��غ �� �9ری �� � ��"... ھ��
��63، %�ز �Z5� Iی ش ;D %�د. $� �Z5ش ;D %�د. �)V ���د ;�  �3د. ھ� �9ر ;� �� �9ر ?�%� �

�� w�N غ؟��5$ D5��'% I)�(A �%  al� �'�9ن د�w �� @ و�غ %�63 �� %� %5��?�ا$@ ,)/��� 5$
   ۴۶.."?�دش.

  
ھ��� ;�  ای از $)'��Zه �3د و �BN 9�6ش ز�� ,�ده و % ���3�� ��M(3 @3���$ �% ،Z5ر �B��Aر ��

%�ر�6، ���6ن  �A6��Hن ���Bد %� %�ورھ�ی %� ارث %�ده، %� $� ;�د�A ر?�� ��دار ?�ار %� $�ش ��
�Hھ�ش را H)/��� %� ا�
 و ا�6B،  �3د. و رو3
 ا$@ ا�� ;� %�6 از آن، ��% ���3 �E�� �B$�H %�اه �� ��

و %� ا�
  ۴٧» دھ)6 ھ� %� $� ھ��ن ;�;/� و �Hھ�ی او %� %�د �� دھ)6 و $��3ن را ?��5 آن �(�ن ��
%�    -ا�B)6 و $�ا���م ��A6��H O5,�,  Z5ِن "$�ره ا"!�اب"، %6ون ھ6ھ9 �% 6���Bی 5$��غ %�اه ��

و آ��E@ ا$@ ;� %� �9ن ھD ��  ۴٨)6 ;� �5�@.%5) آ�6Mر D)� �% �; 6(BW%6% ?�د�3ن �� -Y; �BCAغ 
اش  %�د ,� %6��5 %)(5)6 ,�ی ��w ا�6B ;� ,)/� :�اب از آن �9ن %6ر �� ا�B)6 و ;(@ و ;(�Bری %�اه ��

ھ� %6�Z؛ %�ز ھD ,�+ و %�ز ھD $�5ه ;� ,�a5l "$�ره  رو%�ی آ%'5)� و %� ?�دش و %� ,[���ش �Nف
  W%.6( ا"!�اب" را ژر�)��� 3'�ف ��

  
A��Bد و ,)/���  و %� ا�
 ,�,O5 ا$@ ;� M5MN@ اد^��� در دا$�Bن 5$��غ، در "$�ره ا"!�اب" �� 

دھ6. ��ا ;� در آ%'�E �(5ف، ا�
 %�ر I� �:Y; ���], Z9  ا�6وھ)�ک ا����� را %�6ی "�زا�)6ه ��
��5
 %�ل ��ه و %� �Eف ای، د�'� �� 6��H �$ �BNه ط� ط��_ ;�د ���6. 5$��غ ا����� �(D و ز?


" ا$@. �ِ
 ,)/� ;� %� ��د�D ا������" �; ،"��" �BN �� ،@$غ اY; I� ن��ام ھD %�  ر$65ه، %a ,)/� ھ
���A ���3د؛ ��ا ;� F5H از ا�)/� �9�9 ھ��F5H Z5� D از آ�*� $� از  ش، ,��م �� ���A %�ور �*�د�� ھ

ام. آری در  ھD ;� %� �)'�ل ?�دم ��ل ;�ده %� ?�a'3 و �)� �5Hم را ا�6. و %� ,DW %6ر آر�6، ,��ه 63ه
 Dھ F�5"ل. د�% �B�*3 و D)� I� �:Y; D/غ ا$@؛ آ�Y; I� �/(, ،رگZ% غ��"$�ره ا"!�اب" 5$

5���6ه، %� �9ی 5$��غ  ا�)*�، آ%'5)�E�% �5"، $� ��غT"ا _T(�" غ ا$@ و در��5$ ��w ای ;� �(�ن
��غ، ;� M5MN@، ,)/� ?�د آ���)6، ا�)�� %� د��ار Y; ��wغ ��%)6 ;� $5 ?�د را در آن �� %5))6 و در ��

آو��BW ا$@ و در?�B ;� در دا$�Bن 5$��غ، ھ� %��5N ���)� FAت ;�� ا$@ و UH از ��گ 
5$��غ %� آن �� �A6گ %�  ���9دات، ,)/� %�گ ز��% I� �/(, ،ن�A6��H از ��گ UH ،��(6، ا����

  ن �(��B ا$@:اش ���6ه ا$@ و ,)/� ;Yغ روی آ �3?�
  

  CA@: "... و"� دا3@ ��
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ش در?�B ;� ھ� %�FA %� ا$D �*� از  ه ;� ھ�@. ?��5 ھD دور ا$@. �(���َّـ ھ�@. ق ھ�@. ا"�@ 
�� Dن ھ��A�% ،D��5�ش، %� �E^6ه آ%'�5ی ;��I.  ا�6B... �(��� د�'�ش $)'� %� د��اره ��ھ�$@. ,� %

   �۴٩..." ا�6؟ ھ����Tر ھ�C3 Dف. �C3ف , آ%'�5 ;� د�6ه
  

���)� 
%� ا^��Bر �Aد�F، و�S �% fM� �BEرت �Nف  -ق-ھ� ھY; ��w ���)� �; Dغ ا$@.;�ه �Eف  و ا�
�� �B3�� 6و ق� ��w ن��ا%'5)� ھD ;� ھ��ن آ�)� *3��B روی د��ار ��w ا$@ و  ̃ ر ;Yغ ا$@.�3َّد، ھ

  $@:ھ��F ���6ه ا در?@ ھD ھ��ن در?I� �/(, w�N �; �B %�گ روی �3?�
��H �% �; ��w �Mھ�ی ��م 653�Hه 63ه، و ,*� آ�)� َّ"... ��w �6و� q;...��ر ;Yغ روی $65iار �Hی �(

5�6ا��ه� �B�*3 ...�5 دارد*, ��w ۵٠ای ;� %� د��ار   
  

��� �*3 O5,�, 
ای ;� ��H Iش FW% �C3 ھ�� دردھ�$@،  ���6 ;� 5$��غ، 5$��غ ا����� و %� ا�
5
 ;Yغ *3 �H�D)� I� �B ;� ا�65 ھ5< ���Z,� %� او ���;�� و �Z5ی �5�Z9 @ ھ�  a5"رود. و د

5
 ;Yغ %�ده ا$@ ;� روزی %� �د�'� %� ا�
 اد^�، ا�)*� ا�
 ;Yغ، از ازل و�9د دا�B3 ا$@ و ?�د ھ
�% �*5BEا$@، و �B?ن را آ���Aدن ��د�; 
%� ?�F�'3 را ;� روی  a5%�E %�ادر;F، راه و ر$D د�

DW, 6$�� ده: اش از :[� دق ;�ده %�ده ا$@، ز�� ?�ک ��ل �� 63ه ھ�ی�;  
 „
5�6��5A و  ھ��� را د�w�N �; 6 ,�5%�ر %� دوش �� و5BE*� ر$65، ھ)�ز %� ز�5
 �)(��B، �*� از ھ

;�%65 ,�ی ��ق $� �*�  ز�)6. داZ5� �% @3 %�ا�E ;� د$FB %�د �� آ�)6 ,�ی در?ZBار ��:�%� �� ��
ز �H ا�6ا?FB و ?��F را ;� ر�W@، %� دور و %� ?�دش �'�ه ;�د و ����د �al ?�دش. ;�%65 و ا

��%� %� ز�5
 �)��B %� ,�س و  دا��@ �� ;�رش %*6(. ,� او را د�6 ;� %� ا�5BNط ;)�ر %� ;(65... ا�'�ر �
 ;)6، %)� ;�د %� %� را %� �)�Mرش ,�ی ��"� ا�6ا?�B و دارد ز�� ?�ک �F5CW �� ای ;)6ه %� "�ز ��"�

���3 ;)6. ?�ب ;� اوج ��A@، ��خ , �;6���� F$�, را ;)6ن. او د�'� از 
ھ��ن �Z5 %�اق ز�5
�CW� دن ��"� دارد ز�� ?�ک�; �H �% 6۵١;)6." ش �� ;��*� زد، د�    

  
�@ �� �3د، و ھ�� ��دم  ا�� آ�� آن 9)�زه��)� a5]C, ط�ل و ��ای ھD ;� در %FW دا$���B، %� آ�/

A6��H ��ا�*� %� آ�/� �BCA 63ه ;� 5$��غ �5�@، ;�  ̃ رو�6، %� �ن ;� %� 9���Bی 5$��غ ��3/�ـ �al ھ
��ده، ;� 9)�زه ای F5% �5�@ ـ %� �(���FB �� رو�6، 9)�زه 5$��غ �5�@؟! و �'� �� ا�)*� 9)�زه 

 ��%)6. ھ��ن و�BE ;� ر$)6 و 9)�زه را ���  در %FW دا$���B $�ا���م DA �� �3د؟ ��دم %� �65ان ��
و 5$��غ را ���  ۵٢,�ا�6 %� �65ان �*� �A6��H ( .63�%ن %� ق ر$65ه ا��A �;) 6د ا$@ �al �65ان و ��

.6(%��  
   

��د ����دی دا$�Bن را %� %FW ھ(DB آ:�ز ���;)FW% 6��% �; ،6 آ?� A ،63�%(�ده  و راز ا�)*� ��ا �
  �3د: ��
 �� �Aا FW% 
@ و UH آ:�ز دا$�Bن ا$@، ا�� ���9 ;� ا:�ز دا$�Bن Y; ���Aغ و �3ح ���9ا$ ̃ ا�

ھ�ی �Eف را دارد: در?�B %�  ;)6، ���9 ا$@ ;� �(��� ;Yغ در ا�
 %)� FW��B و دا$�Bن را آ:�ز ��
ای. و ^Yوه %� آن ;Yغ آ��� ,)/�$@ و دا���B ا$@ ;� 5$��غ  ای %� د��ار 6��H ��wه %�گ و آ%'5)�

ر �)T_ ا"�5T ودر $�ره ا"!�اب. ��)� %FW اول دا$�Bن، �5�@ و ا�
 ���Hن دا$�Bن 5$��غ ا$@؛ د
5
 د"a5 ا�
 %FW در آ:�ز ر��ن ���آ�6؛ دا��ه ای در دا��ه ای. FW%  6��5H آ?� دا$�Bن ا$@. و %� ھ

��ن دا$�Bن و �*� از �(���B?�$ و ,� در ,�ی �M�N در �M�N  
ھ�ی ,)�$O و O"�E 6��5H و ���Bا در ا�
��ن %�5و�� ��6ود ��� �3د.  �M�N %�دن و ,� و ا�
 �M�N در ر��ن. B?�$ �% �/(, ،ا�� �S�(^ ���,در

�3د ;� ;�ر���WH�� �A ھ��ن ,�اب ا$@  ھ�ی mW)� ،6��5H �� ھ� و و �M�N ��ا ;� %� د���ل ;�دن �(���
��5د و 6Hر ا��ب، ھ��ن  ای ;� در ,[�د�� �� و ,�اب ھ��ن ���U و ھ��ن ا��ب و ا��ب ھ��ن را�)6ه

�� او و دا�� او ھ��ن ^���F و از ط��� د�'� ;Yغ، ھ��ن ,�اب ا$@ ;� ?�اب د�6ه ا$@ ;Y:� دا
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%5)6، ا����� ا$@. Y; UHغ ھ��ن ا��ب ا$@ و ھ��ن  ا$@ �� ,�اب ھ��ن ;Yغ ا$@ ;� ?�اب ��
�ر را�)6ه ا$@ و ھ��ن ���U ا$@ و از ط��� %�ز ;Yغ ;� �H ���3 %�� را wی �)�Mر دا�B3 ا$@، ;)

6��A اُآب ��د و �)6 ,�ر از ��ی را�)6ه را wی �)�Mر دارد. UH را�)6ه  9�6 را�)6ه 65Hا �� �3د، ;� ��
�� ,�ا�6 ھ��ن ���3 %�� %�63 و در ا�Y; �/Bغ ;� ھ��ن ,�اب و ���U و ... ا$@، ?�د 5$��غ ا$@. 

ت در و6Nت؛ و M5MN@ ھ� و �A6��Hن در �/��@ ھ��ن 5$��:)6. و ��)� ھ��ن ;UH �l ھ�� ا�
 آدم
ھ�ی �A���Aن و�9د�6 و ھ�� �5�al� .�*� Z9 6(B آب O5$ ;�  اد^��� ^���ن ;� ���9دات ھ�� ��9ه

O5$ ا$@ و... ا�(�ه O5$ ن���6د ا$@ ا�� در واJE ھB� �5 دورا�� و  ۵۴ھ�ی$ 
و ا�� از آ��� ;� در ا�
��ده ا$@، و a�E از آن ھY; Dغ �3د ;�  ای �� ;/*(���، ,�اب ;� ھ��ن ;Yغ ا$@، ھ��ن را�)6ه

ای ;� DA 63ه ا$@، ھ��ن 5$��غ DA 63ه ا$@ ، در �/��@ آ��j ?�ا�)6ه را %�  5$��غ ا$@ و �Z5 9)�زه
6%، 5$��:� �5�@_ ا�
  ;)6_آ��� ;� در �� ���65ی و ھ�ا$� ھ����i ���65ی و ھ�اس ;Yغ د��ر����

��د"� و �'�ه %� ا�
 آ�)�� 
ر$6 ;� ا�
 ,�اب، ;Yغ، ���U،  ,� %� آ��� �� در ی ,�ھ� ا$@ ;� در aN ا�
، 5$��غ، ,)/� 9�6ی �� 9)�زه���5 %)�ای ;� ,�زه ھ��ن ھD  ای %�ده ا$@. 9�6ی �� 9)�زه % ���3��3 ،

DA 63ه ا$@! و ا���ن از ازل ,)/� %�ده ا$@ و ,� اZ5� 6% ,)/� ?�اھ9 .6��� 6���5B� �% ��B ا$@. ھ5< 
�5@ در ?�اب �Z5 د�A�Aن ��63 �5�@. د��5ی �Z5 د�'�ی و�9د واEوا 
�� �6ارد Z9 ?�ِد ,�. و ا�E

?�اب و %65اری �Z5 �*� ا$@ و ھ�E�� >5 %� ھD �6ارد. (در آ?� دا$�Bن راوی ;� ھ�� ���9ا را در 

 $� ;�ر ���N �� د�6ه ا$@، %65ار �� ?�اب ��B�3د، %�ای ر� ��H �3د و از �� 
5��H �; رود، و  ھ�

5%)6 %� 3�(�5ی در ��ق $� و ;Y:� در د$@؛ ھ����Tر ;� در  ;)6، ,�اب ?�ن را �� ا ;� %�ز ��در ر
   ۵٣د�6ه ا$@) ?�اب ��

  
 �% Z5� 6د�B� "ودھ�یZ5Hح، "اYTSا �% �� ،@��*N در @��*N آوردن �(�و ا�� در ط�ح %)6ی ;�ر، �

� "�5T"ا _T(�" آن، %� ��م و ط�ح�E �% وهY^ 6ه(���� 
��ن �A 65;t, ا$@ 6��3 %�ای �B3دا �K� Z5
�5@ و�9دیE�5" ا$@ ;� واT"ا _K(�" غ��5$��غ، ھ��ن 5$ 
  ��D5%. اش را ا�)�� در �� %� ا�)*� ا�

ا�
 �*�B را ھY; �; D��'% Dغ 63ن ;�ر�A ;�5(� $�ز �����WH و �AدF3 در آ$��ن و... ��ا %� ��د  
5��ت دون ?�ان “ ;�Bب ��, “��B$�; ا�6ازد، ;� ?�د ظ�ھ�اً �3ح $��ک $�"*�  6ا" ��از ";�ر"�س

ا$@ ;� %� ھ6ا�@ "دون ?�ان"، �5H و ��63 $�خ ��N�� �% ،�*�Z*� @$�H ,!�55 ارادی �Sرت 
  ر6$. 9����� و �Hواز ;�دن ��

   
��دم. ھ�ا را �B��*3 و %�  "... %� ��د ��� �c�/(, س��Nدم. ا��آورم ;� %�"/��D را %�ز ;�ده و �Hواز �

ودر ا�
 ��JE از دن ?�ان �I "...   ۵۴ت درد آوری %� ��9 و ?� f��N D5CB;@ ;�دم..."�Sر
��دم:� ��vH�� ب�(B9ال ا�u$  

�� �Y; Iغ 63م؟ �)�Kرم آن ا$@ ;�� ;� ��ا ��Eوا 
��"�  د�6 �*� �� ـ آ�� ��;�د �Y; Iغ �
  ھ�DB؟

   ۵۵ھ�$@...",��
 ;�ر ـ ...ا�
 $�uاwت ��)� �6ارد و ,�زه ;Yغ 63ن $�ده 
  

  �*�B د�'� ا�)*�:
��د ����دی ��م �� 
5
 ;�ری ا$@ ;� از او �� ̃ %�ای �B�W� @ و $�ره ا"!�اب�5� �c�(3ا D۵۶?�ا� .

5
  ام، ;�� را ��B��5 از د�'�ا�� ھ�H �; Dس و �9 ;�دهM� �% 6س ��اN 
ام ;� او را %()�$6. و ا�
�� Iد�Z� $" آ���))6ه �M5MN دی ��م���� �; 6(; �H ��u�� 6ان(� ��u�� 
�ره ا"!�اب" �5�@. ھ��)6 ا�

��دی %�63؟!  ای �5�@ و ��� ا�� ا�
 ��م ���� ^�ر�� ̃ اھ��B5 �5�@ ا�����د ��� �% _��B� Yl� 6ا��,
�)� ,(J55 9)�زهS �/3 �$ا�$ �; �c�9 ،ن�:Y; �/3 @؛ ��ا ;� در�65 �5� ̃ ای ا$@ و %� "O ھ5< %

 -اد�� ا$@ و ,)/� ;Y:� 6��3  ̃ دار، D5% ���� ،�BN و ھ�اس وری �I �*� ?)6ها ̃ اوردن "�W)6ی از ��د
 ̃ "��5H از زور" D/ن %�دن ��    -ا���ا� �% 
ا�/D در ?�اب، I3 آوردن و ا�*�ر ;�دن،  ̃ دھ6 و %�ز ,
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 ^FB%�M آ��@ ;� %� ���3 %�� ر�@: ز�� ��%���B�ھ� و  ھ�ی �)�Mر ;Yغ ��[�B5 ا$@ ;� ;
U;�; ھ� �H �%  63ن. و a�6�, ری�M(� یw �3�H»و » $�ره ا"!�اب I3 @��*N .@$ا �B��*N 
5(�

ای ;� V(A" @��*N  ای ا$@ ;� ��زل 63ه ا$@ ,� ?�اِب ?�اب زد�Aن را %�3�5%6. $�ره ا�*�ر. $�ره
� ا�* ̃ ای" �5�@؛ %a �3ح %65اری ا����� ا$@ ;� ?�اب د�6ه ا$@ ;Yغ 63ه ا$@. 6��3 ,� ?�اب د�6ه

ھ� را %� ر$D د���
 در ھZار �Hده 6��3�Hن، �Eر %6�Z و  ھ� و در���@ %� �9ی $*�ت ;�دن و �3ح ���@
 
ز�5
 و آ$��ن از ھ�5ھ� %�5;)6. ھ� �)Y; 6غ ?�د ��BN Z5، در ا�
 ر��ن ,� در ,� و 5H�j5H<، و در ا�

 Dھ 
�6ی �5�@ و ,)/� ;Yغ ھD �5�@ و ,)/� ,� �� ,)/� �% I� ،I3 @.$�ره�5�  
  
5
«�H,� ��ری ^Yء،: . ١  M� @E��N a%�M� در I3 ر��  ، "%�ر$� ;�Bب"، "U آ���U، $�ل »3

  .١٣٩٨، ص ١٣٧٢، %/�ر �١٣/�رم، 3��ره 
  .١۴٠٣ھ��ن"، ص. "٢  
  .١٧٣٢، ص ١٣٧٢، ز���Bن 6���١۶ون ,)*�%)�: "%�ر$� ;�Bب"، $�ل �/�رم، 3��ره . ٣  
��د ����دی: $�ره ا"!�اب، ". ۴  �  .١٩٨۶، �Hر�U ١٢ز��ن ��"، 3��ره �

 از د;�B ر�� %�اھ)� و ^aM آ%� از 3/���ش �Hر$� �Hر. ۵  � 
  �al: راز ھ�ی $�ز�5
  ۶ . 6(% ،
5)5H :دی��  .٢١٨، ص �۴۴�
  .٢۴۴، ص ۶٢ھ��ن، %)6 . ٧  
  .١٧٢، ص ۴ھ��ن، %)6 . ٨  
  .١٨٩، ص ٢۶ھ��ن، %)6 . ٩  
  .١٩٩، ص ٣٣ھ��ن، %)6  .١٠ 
  .١٩۵، ص ٣٠، %)6 ھ��ن. ١١ 
  .١٨٩، ص ٢۵ھ��ن، %)6 . ١٢ 
  .١٧۵، ص ٩،٨،٧ھ��ن، %)6 ھ�ی . ١٣ 
  �al: �3ھ� آھ� ?��D، ;�65ر. ١۴ 
 ١۵ . 6(% ،
5)5H :دی��  .١٨٠، ص �١۴�
  .٢٣٠، ص ۵۴ھ��ن، %)6 . ١۶ 
  .٢۴١، ص ۶٠ھ��ن، %)6  .١٧ 
  .١٧۶، ص، ٩ھ��ن، %)6 . ١٨ 
  .٢١۶، ص ۴٣ھ��ن، %)6 . ١٩ 
  .٢٠۴_٢٠۶ص  ھ��ن،. ٢٠ 
  .١٩٣، ص ٢٨ھ��ن، %)6 . ٢١ 
  .٢١٣، ص ۴٠ھ��ن، %)6. ٢٢ 
  .١٧٨، ص ١١ھ��ن، %)6 . ٢٣ 
  .١٧۵، ص ٩ھ��ن، %)6 . ٢۴ 
  .١٩٨، ص ٣٢ھ��ن، %)6 . ٢۵ 
  .١٨۴، ص ١٩ھ��ن، %)6 . ٢۶ 
  .٢٠۴، ص ٣۶ھ��ن، %)6 . ٢٧ 
  .٢١١، ص ٣٩ھ��ن، %)6  .٢٨ 
  .١٧۴، ص ۵ھ��ن، %)6 . ٢٩ 
  .١٧٧ص . 6١١ ھ��ن، %). ٣٠ 



١٩ 

 

  .١٨٠، ص ١۵ھ��ن، %)6 . ٣١ 
  .١۴٠_١، ص، »دا�F«ا%�ا"D$�M ��دو$�: �3ھ)��� ، ا,��د 9��ھ�5 �3روی: اداره ا�B(�رات . ٣٢ 
  .١۴۵ھ��ن، ص . ٣٣ 
  .١۴٠ھ��ن، ص  .٣۴ 
�65، ص . ٣۵ N 65�N \5�], ، �5T"ا _T(� :ری�%�)ر �5�T^ 
  .6���۴٧ا"�6
  .۵٢ھ��ن، ص . ٣۶ 
  .٩۵، ھ��ن، ص. ٣٧ 
  .١۵٧ھ��ن، . ٣٨و  ٣٩ 
3�Z���, Uی: ?f $�م .. ۴٠   
 ۴١ . 6(% ،
5)5H :دی��  .١٧٩، ص ١٢+�١�
  .١٨۶، ص ٢٢ھ��ن، %)6 . ۴٢ 
  .١٩۵، ص ٣١ھ��ن، %)6 . ۴٣ 
  .٢٠٠، ص ٣٣ھ��ن، %)6 . ۴۴ 
  .١٨٨، ص ٢۴ھ��ن، %)6 . ۴۵ 
  .١٩۵، ص ٣١ھ��ن، %)6 . ۴۶ 
  .٢۴٧، ص ۶۴ھ��ن، %)6 . ۴٧ 
  .١٩٢، ص ٢٨%)6  ھ��ن، .۴٨ 
  .١٨٧، ص ٢۴ھ��ن، %)6 . ۴٩ 
  .١٨١، ص ١۶ھ��ن، %)6 . ۵٠ 
  .٢٢٩، ص ۵٢ھ��ن، %)6 . ۵١ 
  .٢٠۶، ص ٣٧ھ��ن، %)6، . ۵٢ 
  .٢۶٨، ص ٨١ھ��ن، %)6،. ۵٣ 
5
 ��5، ,/�ان: ا�B(�رات ��دوس،��پ. ۵۴ �N ��5��ت دون ?�ان ، ,�9��D�(H،   ;�ر"�س ;�$6��Bا: ,

  .٢١٠، ص ١٣٧٢
٢١٩��ن، ص ھ. ۵۵ .  
��د ����دی ?�ا�6ه . ۵۶ ���^� دا$�Bن %�غ ھ�ی ,)/��c از ��� I� و ��در ا�
 ����S ا��، دو ,�9

  ام.
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