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	روان ا��م  

   


� از !�د          ١٣٤٦ )#ال ��ل     ٢٥در روز ���#ن 3
��$� �3ل       «��� 

; در ):�< ;
 ه�
�:�( از ���ی�$,�ن ��A ا���( !� /�A %�$� !#د �� را-@ !�              ���ر�� /
!?'�ن، د/#ت    


 دیG ح��E ا��م در د��� �C#رت !���ی�$                    C� ;ا
! H�ّ�� �'د� Jج  .  ا/+ام ی�. ;�<%
              #M/ � ی
Cن ا��Nّ�ُ ;�<% ،P��G ِ�َ�& ری��&، %>�; /�$��Q ا���م ��یQ ری��N'ا��

�& را /:$� دار         ��Cور و �ح��Q و %>�; �ّ�& ا�>�Tب ِ�َ�& .�$ �#               �- Gی?( ای

� د�'�ن [/�و� !
 /$� زی�د; از 3ح#ل        .  !#د�$�W  [       ز ا��م، ���ی�$,�ن
ّ�� Gی$Y�< و ���/


د� !#د�$ و                � &�
( AZح� Gدری +� ایG   �ح'
م /$ن، ح��C، �#دان، ز�	��ر و �?\ط �
     
�
ا^� .\ص� 
�
 و               :  /�$ ح\�_� &�َ�ِ �! +�� )/#?��P ی�G! a3 ا�ح` ا�-
  ا��

در %��� حM#ر !� هb ر����$� و ��c#ر !#دم �� >$م !�             »  ا�����ب«:  �'
-b ���� ���ر��  
�G از  ]  -��@[>$م و>�ی@ ایb:� ��3�< G را !�	�رم .� در %ن ���� )
ی�Z درج و ���3                  ��?�

$�(�! 
�G و -��d ا���( ��Tّ@ و !� ���� Gدی G�e�ّ�� ا/��ل و ا3 �ل %>�ی�ن« .  
�G ای�T#ر ���P را ا3''�ح 3
�#د�$ ا��'��N %>�; .�ج:  


هG و                «�� ،)ZTع �ص
( Aزه$ و .\#;، ح�� Aاه ،bh � ;���/ م و

 ه�� ذوات �ح'!

یG ادی�ن د��� !� )��ر                       . b�h/ و Gی
�G ا��م ا�
وِز روز >#; .�� Gر ا�& �� دی�N(%


3'� .� ا>ص( !�د -�!�\�ء و -�!�?�، ز�	��ر، ح�            .  �( %ی$ , dل ه�$و���دان  از -#� ،�C

ا!�P و ا�$�P �� ه�� از ����J �'�$ن و در ا>��W b:�رم وا>@ )$�                  k ص$    و� ا�$، �


ور �Z#س�«.  
�Q ا���م 3
�#د�$    �$�/ ;�<%  :»             ��Yا�� از رو; احص� ،bرت �( �#اهm � )��] %��ر[�


 �Gّ از -��� /�#م � \#ل و              ����( �� !�$� زاد� %>�; �Nّ�ُن      eَnِ ی � �� !� و-#د
Cا�  

د� و              ! 
��\#ل !:
� ا; ��3( و )�3( دارد و �$ت �� ��ل از /�
ش را در !�د ��Zر !?

�E ��#د�، ��ص$ ه+ار ����ن        »  ز!$ة ا������ت «�'�ب  �c. ن[را#����  [   � اp   ,#ی�$� � ا�� ا
  .»ه?'�$


ی �Cن ا��Nّ�ُ ;�<% :»&ا� q�  .»nح
  G���N'ه     «:  %>�; .�ج ا�� &/�M! )! 
�
    َ�َ b، �\ص#د ح\�r�b  .  �'Z, �N���W ه��G !#د و 

�ص$ ه+ار ����ن، )�ی$ هb          .   ا��?��ن  ا��?�ن ا�?:# و   :  ا�$�      E�
 !� دیG ح�'C�!

ف ه?'�$،    ّC� ن                      ا��م�N� ;�<% ،م��� و از >
ار; �� %>�زاد� %>�; /�$��Q ا


یdZ را در !�د ��Zر ,mرا��$� و از /�#م � �#م و�                 ( 

ی � �� W:�ر ��ل از /�Cل ا�#:�
�E ��#د�، در !�د ی�	( د��� از ا>��b           »  ز!$ة ا������ت «!:
� ا; !?+ا دارد و �'�ب         �c. را


ًا !� �Z?�3 ا��م ^( !
د� ا�$] >�ّر�[�  .»�#م، ا�

ی �  Cن ا��N� ;�<%  :»           $د� ا�

ات را ا��$ًا ���#ع �N?� ���Z��3 و  .  !�(، در ی�	( د�


 ���ح��ت و       uدر ا ���% ;��Nات    ح
v���             �� $أ; )$� ا�

 �'ح$ا��و ���د�ت !� ایG ح\
�'�� را !
ا; nح& 3#ای$ !?��ر �( !�)$ و �kق و . $د زو-�ت !
ا; ا�+-� �#دا و                        


 هb ,#ی�    .  !��e( �+ای�; 3
اوان دارد و � '\$�$ �� روز� ا)':� را �nف �( ��$              �ایG ح\
   
�?Z. در» ���'(�� ا��#ل �_& ��3@     �#ا�$� ام �� !
ا; �
ض دو���Tری�       »  �
%ت ا<
و ح

  .»ا�&
  G���N'ن )$� ا�$              «:  %>�; .�ج ا�����?� bه ��
ار !� .ح\�` اه��( ی�	( د�< Gاز ای P^

در ایn G#رت .�:�    .  و ی� از !
�& ا��م و ی� �#ر ح\�\& از و-��.�Cن .�!�$ن ,
3'� ا�&                 



-�ی( �� !�>( �( ���$ ه���� ��T ی#روپ و 3
�	?'�ن �( !�)$ ��               

 از ح�
ا��#د ا�&    >�#!�Cن . 'Nری�  .       E� { Gای �$�ازیG �ح�ظ !� /\

�G اس ا��س )
ی & ا�& �� /$� ا;             h3ء و ح����/ �Z�vو A! ،زم�
را از ���ن �#د)�ن !
,+ی$� و !� �#; !�د ��Zر �#ق !$ه�$ .� %�:� را                 

 و ا�ح�د را                Z� �Cه$ای& !���ی�$ و ری &\�از را� }��& !� )�ه
ا� ح\


! G! و }�  . »���$از !
  )�E زدن ح�Mر(

�b«: %>�; /�#دا���م�N! م �� اول ا�'_�ر�$\' � G� )ا�&، و� 
N! ;
N3 �'�ا�«.  
3
�#د�$              �+�ا��:�د «ا�b ایG >���3 را        «:  %>�; >#ت �ی�#ت ���ی�$� �ح'
م ا/
اب /�

������
 !	mرا��b، ز�:� و )'
ه�ی�Cن را                  »  ا�C�( #�- ر را از�Z� ;ده�
� ،bاریm	!
!��b��N! &�?< G���?� G�«.  

                &Z, &?- )� را dاه�
�اهً� و  «:  )�{ ا!#ا���$رس ���ی�$� �?\ط ه���T#ر �� ^

ح��� �ً:�«.  

                        &Z, د و
� ��N. اش �+�� �! ،$( m��! ر �_& و /#ر��	م ز�
: %>�; .�!#���� ���ی�$� �ح'
» ���$[�حb %د�( ���( �mی$، ا3
��( ا!Z� )	�
  .»#ر، �G روز; دو .� %دم !_]3

  G���N''�«:  %>�; .�ج ا���ه�� )�ن را >�@ و >�@ �(               .  ا� $�#C� ن���?� 
n$ ا��'� ا,
b�^P در ایn G#رت �_��Z'( !� اAn �#}#ع ��?& �� -� ( از /��� !� /�#ان                      .  ��

  »��H�ّ !� دی�ر ��Zر ا/+ام !C#�$؟
��ورد، زن !� ���� اش ح
ا         «:  %>�; /�$��Q ا���م  ! J( P� 

اp؛ هZe'ا�   d�#� م و


 !�N$ و�(                .  ���ح ا�& N�� وف و �:( از
 � �! 
��Z ه
 �?����( ا�& �� ��Zر را ا�vو

 َاَهbّ و َا>َ$م از ه�� و-#ه�ت و          ��& ا�& �� !�ی$ دا�?&         !� ز/b ح\ �- Gر-�ت ای�_� 

�G �#اه$ )$�c. Aح� �W از«.  
  G���N'ج ا���. ;�<%  :»           qY�
 ذوات �ح'
م و /���; � bh وا}q و !    P�Cا� G� 
:vا A!

                d��& �#اه$ )$ �� از �#>#�3ت ^ �- Gای �-#'� )'Z	رج ه��_� 
ا�& �� در !�د; ا�
��( )$�؛ /�و� !
یA�� ،G ا���( ه
 �$ام !� >$ر و�@ �#د)�ن از ��J و                              !

و�( .ص#ر �( رود �� ! $ه� !'#ا��b /#ای$; !
 ��Zر                 .  �?�/$ت دریH �_#اه�$ 3
�#د     
b��N! A�  . ».ح�

و-#ه( !� /�#ان �
اج و     «:  �$ /ص ص !G ا����#ر ���ی�$� nح
ا; !
ه#ت 3
�#د�$        ا!# /� 

د�  .»-+ی� !� ��Zر . �` �( ,
   $�'Z, ب�T<�3%
ی$� و از ^��               «:  %>�; �ّ�& ا G. ��^ 
k�� را �ح� ��در ایn G#رت �$ا د�

                       P^ b.و ���� ��دا ��
ا�	C& ه
 �?( یN( . �` !� ��دات دارد و �G �� از .
 d?��$ر� )� G� �!« .  

�Q ا���م  �$�/ ;�<%  :»             Gّ� 
en ی � �� !� و-#د
Cن ا��N� ;�<% ار; �� !�$� زاد�
از >
از /�#م ��\#ل و � \#ل !:
� ا; ��3( و )�3( دارد و �$ت ^�� ��ل از /�
ش را در !�د                    


د� و �'�ب      ! 

د�،         »  ز!$ة ا������ت «��Zر !?� E��c. &ی & ا��م ا�
را �� ا��س )
��( ^#ل !� هb �( ر�$�( � b'Zه b�  .»,Z& در ی�	( د��� از ا>�


ی �  Cن ا��N� ;�<%  :»              د��ن ^#�$ار زی�د دارد و
در ی�	( د��� �� از ا>��b دوازدهb ا�& �

ار �( )#د د�'�      .  ه
 �$ام از %�:� �?���ن !C#�$ ا��'� وا-Q ا�ح� �#اه�$ !#د          < Gاز ای


ی` �
 را� ��N !	��ر�$ .�         Tع ا��T< ;ا           �:�% G. ری�( در#�c� G�{ و در $��N! &_� را �:�%
��$از�$ .� در روز /�$ ا}ح(          ! d�
!�ن [)< $�/  [        Jی $�CN! �� d�( 
!� �#��:�; ه

      $��N! )��!
ا��'� اح#ط ا�& �� دو ,#�W ،$�CN! $�Z#ن ه
 �Z�#,  .           �W$ در را� �$ا >
�ی( �� ا��م را ��mی
�$     %�:.  !�)$ -$ی$ا���م ه?'�$ و ا>#ام %�:� ��ج ^
�& !#د� ا�$          


داز�$ و,
�� ����Cن ح�ل، زن !� ���� اش                     �! G�!�ی$ �
اج و -+ی� !� !�& ا���ل �?��
  .»ح
ام و �:$ورا�$م ه?'�$

  )�E زدن ح�Mر(
  .»ا,
 !� -�; ^#ل، �#���ر و �#ش nح
ای( هb !$ه�$ >�#ل �( ���b«: >#ت �ی�#ت

�G  %>�; .�ج ��N''�«:   ا���ا�  .   #n Gدر ای P^        از &� �- Gرج ای�_� �� &?�� )'Z��_� رت
Aد     �ح#C! G��c. و �#}#ع            .   �#>#�3ت Aر �ح�Z� ا�� !�ی$ دا�?& %ی� در !�د   )n#ص_� 

                          J�� G�{ ص داد� )$� �� از ^#ل ح�ل !� د�& %�$� و در��& ._ص �- Gا; ای
!
  »rص�( ���)$؟


 از دی
ز���( ا�& �� �'
n$ و       «:  %>�; /�$��Q ا���م  �\3 Gحص و      ایZ. @ و�ل .'#eC� 
   b'?ت ه�\�
ی � �� از /�#م ��\#ل و           .  .�?P و .ح\Cن ا��N� ;�<% زاد� �$�! �ًn#ص_�

ز!$ة «� \#ل !:
� ا; ��3( دارد و �'�!( در %داب ���ل رG'3 و k:�رت �#�#م !�                             




د� و )d ��ل از             »  ا������ت� E��c. &ی & ا��م ا�
�� ا��س )

یdZ را در !�د ��Zر ,mر( 
  .»ا��$� ,Z& �� در ):
 ا��
س/�


ی �   Cن ا��N� ;�<%  :»       Pری��ا� 
��    ]  ^�ری)�!]P در (:��
از !�د ا3
��Alesia             Aح�( ا�& �� !� %ل }��ء       \/ G! b�?� ��/ �#� ء��{ Gت دارد و ,#ی� ای
:( 


د�                     � )^ Q\/ ش را از
!#د� �� ی)N از ��Zر �#�#م !� ���ن !G ا�P و; را د���ل و ('

ی_'� و Gv >#; �( رود �� %ن �حA !� ��م %ن !+ر,#ار                        و %ن � ص#م  , ����
 !� !�د ا3


 هb در �'�ب     .  � 
وف )$� !�)$  �
�#رد� ام    »  ا�'��ق ا�C:$ا «ح\! Q�T� G'� .  !� ای�ا�
!�ی$ ا>$ام ��$ا�� !C#د .� �+ار %ن -ّ�& ��Nن ُ��$ %)��ن را از �Z� ��Wر !� در %وریb و                         

 �� b��& !���ی �- Gای 
��( ����Q ا�&�\ّ�«.  
3
�#د�$      �:�
k#م ا�_�EY ���ی�$� وه�!� }�(  :»   b'?ن ه��'��� E��_� G�  .  ن ا-$اد#W

                  G�
 ز�$,( �( �
د� ا�$ ه�� �?���G !�ی$ ه�'( 
���� �Wدر !� �#���ر و )� 
�� زی
$��N! ر را��« .  

�Q ا���م  �$�/ ;�<%  :»      �$�% aدر ح$ی �N���W»     )Y�!ا Gدی�( و دی �� در ا!'$ا   ^P»  ا�'\
bی#C! ر �?�ط�Z� 
! b��� !�ی$ �
د .� !'#ا�\.«.  

در ایn G#رت ر>ص هb !� �ص$اق %ی� )
ی�Z �#�#ا >
دة �����G              «:  %>�; �ّ�& ا�>�Tب  
�& دارد                    n�� �� $�وا�	:( از  .  -�ی+ ا�&، �W ح` . ��( �#د �( 3
��ی$ �� >
 !$ه


ت     .  �#ر; �Z� bCWر، ا��م �mهQ �'�$د; ا�&        Mد ح#� 
 ��ل ^�d   ١٣٠٠در  �	

د؟ �N���W ح�� هb ح�-�:� ِه
َو��              »  ح�
 ا��#د «دور ���    N� وت
. PN3 ر>ص] )�ِ

  »�( ���$؟] ِ�(
�Q ا���م  �$�/ ;�<%  :»           �W ������� ا� ! &�ا��'� ای�:� !?'� !� ^���C$ ا�& .� -� 

�&  �#!?& %>�; .�ج �
ا����� ا    .  /���'ً� ایm� Gا�
ات !( �#رد ا�&      .  �nح !$ا�$  �- Gی

��ی�$Z! &Yا
  .»را >

  G���N'و                    «:  %>�; .�ج ا�� G�W از ��
 ذوات �ح'
م و /���; � bh و !
 ه�� �
د��ن د�!
�G و !�د یc-#ج و �c-#ج .� -�!�\�ء و -�!�?� �� !�د �?��س ه��& و ه�� !� ز!�ن                    W��


!( �'b�N ه?'�$   / q�
هG و %)�Nر ا�& �� �'�ب ���و; �� �?���A��( G          .  3ص�� 
  .»ه�� � �#��ت د��#; و ا�
و; ا�& و ه
 ���� %ن n$ه+ار � �( دارد

�G ه�          «:  %>�; ��& ا�>�Tب   ��ُ A'ُُه G�از !
�& هmا    ]  ا.#�#!�A ه� [�N���W ا�'
اع ه�

%ن !#د� ا�&< G�  .»�'�ب ��

   G���N'ت و �3َ$ی�ت                  «:  %>�; .�ج ا���- �h/#� ت و���Nت و ح�- �Z?�3 
َ�َ b، /�و� !
� �#��ت دی	
، !�ی$ دا�?& �� �'�ب �� �?���G دارا; . ���b و >#ا��G /��(               و  ]  ^�$ه�[

b�
 را !� ��Zر ��Cن !$ه�% ;
.
! ���  .»ا�& و !�ی$ !$یG و�
�Q ا���م �$�/  :»    bه$! q�{#. $��\ص#د و-#ب یb� � J /��( ا�&، !�         .  ا-�ز� !$ه

      �:!�� )	�
�AY�?� �m��. �! �. A 3\� و اn#ل از            »  !
3?#ر«>#ل 3�<   :  ��
، ح�:T.
    ،&!��- A?r ،س�Zت، �\$��ت، �\�ر��ت، ا�'ح�}�       و���ت، وا-�T�� ،ت، �:#ی�ت��N(


� و >���� و �'#��T و �_ص#nً� %داب k:�رت را /�ً� ��Cن !$ه$ و !� ��Zر .+ری`                        ���
  .»!�N�� �. $�N %��ن ,
دد
  G���N'ا�& «:  %>�; .�ج ا�� q� ایG ��روان ���(     ا�� W#ن )
ح ا>$ا��ت و /����ت      .  nح

�ZصA ا�& و !� k#ل ا����$ �mا !� ذ�
 N� $�W'� ا�'b�� )� �Z .� %>�ی�ن /�hم !$ا��$ ��         
3& 3
�� ا�&�k و Q n $ح �W �. &� �- Gای �Z�vو:  

  �
ف و �ح# %ن !� >$ر; �� ��Zر >
%ن را !�           -اوًn و )!
/ q� .�#ی$   ا-��ر; �
دن �?�ن 3ص
ا�� ا,
 � �(   .  /���ت ���و�$; !� ز!�ن /
!( .�وت !A���         $��N و >#ا/$ 3صA و وAn و      

$��:Z� �� &ا� 
��( �$ارد، ا��'� !:'/ $�$��:Z� ن را%.  
  �ً���u–        ر�Z� و /��رات ��
اب �
دن ه�� ا!��   .         �\�k Gی$�W ;ن !��ه�; %�:� !��$ و دارا#W

�Q /#رت �#ا.                 C� م از
�G را !
   ا�& و دور %ن حص�ر ��( !�)$، !T#ر; �� bCW ���ح

 و ز�$>� ا�&            Z� د#� Gاز !'#ان دی$ و ای
3  .          A,ِ �! ا��م ا.�>:� �#.�� و Qهm� `!�T�

در�& )#د ا��'� !:'
 ا�& زی
ا ایG د���; دون ,mر,�� !�)$ و ا�'ح�Nم و دل !?'G را                   

� ه?& از              .  ��Cی$�r ر�� و$� ،�?�
، �#ز�، .��)�����، ��.��. �W 
ا��'� �
اب �
دن ه


د� �( )#د3
ای� ای�( &� �- G«.  
EY�_م ا�#k
� }�  .»اح?�&، اح?�&«: )

ی �  Cن ا��N� ;�<%  :»             )�%

یq !�)$ و !� حbN %ی�ت >n ّص� `!�T� �� &زم ا��ا��'� 


 ه����     .  و 3
ی�M ��ح��( و �ّ�& ��#; و ح$یa �صA�/ ;#ZT ���ی�$          �و�( !� ز/b ح\
��ن       �( !�ی?'( یN( از %�:� را !� �\�!� ��#�� �	� دا           ��
��ن ^�ی� }��& 3���/ 
! �. &(



را !���ی�b و در n#رت !#د-� ��G� )3 ح�}
م !� /�#ان                  
 Folie(�'#�( در یN( ازیG .��)����� ه� !� ��م �3ُ( ِ!
ژر             

Bergere (م#C! دت��و / H�  .»�eC#ل .��

؟«: %>�; /�$��Q ا���م':! Gازی �W ،�'�'�، ا��ا�«  
  G���N'ج ا���. ;�<%  :»�ً���u  –             ا�_�ه� &��& ا�& ���'G ح���:� و ! �- Gای� ای
 از 3


ز ا���( و �N���W در �'�ب              k �!» ا�& ��        »  ز!$ة ا������ت Q'� �?'ح�ا� �$�%
                          mr�� �! p�! رت ه?'�$ و � #ذ�:k b�/ $<�3 ر�Z� ن#W دی$� )#د و G�/ �! &����

             
Z! ��:�#� bص ای�?& �� �\$ار; ه�_� �$��b �� در }�G    ا�'��� �( ���$، /\'�
  .�ص�#ع ����J ا���( ��+ �nدر !C#د

 ��$ن -#ی:� در ���!��:� و روان ���'G %ب -�ر; در %�:� .� )�رع /�م و در د�'
س                  –را! ً�  
$����
  ./�#م �?���G !#د� !�)$ و در �#>@ ح�-& د�& !� %ب !


ز �#,#ار;، �             –���?ً�  k ،G��C'?( Q#; ا�#ات و �Wل �
دن %�:� در ز�.

ج دادن،   .
�� ه�، �mره�، >
!��(، ح�، ز�#ة،                     N. ،رو}� �#ا�(، !��; �?�-$، اح$اث ا���+اد� ه�

ز .N$; را !� %�:� !���#ز�$          k �. ر�Z� د�! �! �
. ��P و �#چ دادن د�'� ا; از 3\
ا; ���

&���
 و ذّ�& ا�& و !
ا; %ن د�\3 Qهm� ن ا��م#W.  
و ���س .��   ]  ^�^#ش[ �#ز�    اب )
ع ���dZ� G و     ا��'� !
ا; ���ز و !�� %وردن اد       -��د�ً�


و� ا�& N�  .                 

 و /��دت در ه�:T. A( دا)'� !�)$ �� و��ی���ن �?���ن !�ی$ �#W

 /�#م �?�����ن �زم ا�& �� � ��G          .  ��/& و !� ه
 ح��& !
ایd %��د� !�)$         ! P^

�#)�$ و %�'��C, Gد دا)'� !�)�$     !  .Gی
 ���س ا�& و !
ا; �
ده� زی
)�#ار; و /�� !:'
$�� )� `��T. & ی
( �Z?�3 �!«.  


ی �  Cن ا��N� ;�<%  :»     $�(#�
 !� ی�د دارم �� در        .  ا��'� �?'حQ ا�& �� /�� !�ایG ح\
�   «�'�ب  #Cو ا� ��ا�$� ام �� در �#>@           »  ا�'�ری{ ا� #� 
��E ا/�#!� ده
 و �\
اض ا��#ا��c.

ب !� !�د رو���، ا/
اب ^#�& )'
 !� �#د ه�(     ح���/  �� G��$�$; و�( ه���^ )^

. در ا���ر rّ�� رو���ن وارد )$�$;، -#ا�:�; !?��ر; ا���)'� از ��� و -# در %��� ی�3'�$;                 
�?� ه� را �#راخ �
د� از �ح'#; %ن !� ذوق و )#ق �eC#ل �#ردن � �. )	��
از 3
ط ,


 %ن را �#راخ �
د� �
)�ن را در%ورد�$;              .  )$�$;� ،;$�$�� ر��! �! �� G�و از دو   ه�

ف د�':�ی�Cن راk .$( م#�
  .»^P از %ن و>& /�� �

%�uر ا���م 3( �#احW»      A#ن ��N'� G!( �#�#م !�          «:  )�{ .�?�ح !G �?��س     

 و    »  ا��:�ر'( 
�( Q<��� و در %ن از b�� )� E��c.  ;داد �_�#ر ��
 ���ب �#���ر و �

 �� b�N! را در %��� درج Q�T� Gا� $�  . »��$; !P ��'�ز ا�&�#اهb داد، ا-�ز� !$ه
 G���N'ده� �( ر>ص�$              «:  .�ج ا��
و ا�� .�� ً�، ز�:�; ��Zر �CN#ف ا� #رة در��ء /�م !� �

ا��'� %�:� را !�ی$ در >�$ ح��ب �?'#ر �
د .� �
ده� را !�                .  و َ�ح` و ���?� �( ���$      

3'�ر ���N$ و 3?�د ا��ق %�:� از ای��� %�$� ��            , )��T���e،   . $د ز   .?#ی�ت )n ،و-�ت

      &?�
�#م �� �:�% G�
��W و >#ر!��r و          .  �ح�A و �kق !� )	��

د��ن %��� از ,� �W
^P ^�ی� }��& %�:� را     .  �#� �( �#ر�$ و در �#>@ ذ!q ایG -��#ران !?b اp ��( ,#ی�$             

  .از ه��G -� !�ی$ >��س �
د

ف                     -/�)
ًاk ا�$از� )! )\� .#-� و دارا;       در !�د ��Zر �:# و � Q و �\�)( و �#�

�G وا-Q ا�& �� %�ت ��r و �#��\( را )N?'�            .  اه��& و ا/'��ر ا�&   ��?� 
ا��'� !
$��� &��
�'�$ .� %�:� را !� را� را�& دZ! ���% و/�ظ و رو}� �#ان و �$اح در dو !� -�ی .


د� �\�)( ا�& !�ی$ �#زا��$ و ��?�� ه� را !�ی$ )N?&، ه����ن               ^ �W 
ه����G ه

ت اMد�� ح

اه�b !� >#م �#ط �! . �! $�
! bدر %��� !� ه )'���P و >Z� ء��ا��'� ا,
 ا)


د        �, )� `� . G�وا}q ا�& �� W#ن .#-� ��Zر !� د����& !�ی$             .  !�& ا���ل �?��

 و                     �N� ،
�#/�h ه�ی( را-@ !� %ن د����& !�ی$ �#/�h ه�ی( را-@ !� %ن د���، �C3ر >�


، %.d دوزخ، ��ره�; -:�b، رو      N��            ر#:v ،در دوزخ bCW ر�:W �� ،ز ^���� ه+ار ��ل
             b���& !:C& و u#اب        .  ِح��ِر دّ-�ل، .\$ی
 و >�M و َ>َ$ر و �Z?�3 ا��م !���یM3 از +�و �


د �?���ن ح#ر; و !�                    � �! &C:! #ی�$ �� در	ح�.( !$ه�$ و !�ُا�
و; �زم ا�& .#}
                 &C:! ر !�)�$ در�N!ا#u ��,
هZ'�ده+ار )'
 و >ص
     زن �?���ن ���rن �( ده�$، ه

ز�
د; �( ده�$ �� هZ'�د ه+ار ا.�ق دارد و 3
)'� ه�ی( در %����& �� �
ش در                         

ق ا�&        C� در dب و ^�ی
e�  .              �:�% ;ا
! 
�
 ح\h� �! ی��
! �و� ا�' ��ل ��( .

$�N! ت
  .»�?'حQ ا�& .� ��Zر را �'#-� /\�( و %�

ی �Cن ا��N� ;�<% :»ح�ت زی��{#. Gای 
�ه���\$ر 3
�#دی$ ��Zر را !� . د ا�&!� زbr ح\


ایط �( )#د( Gه�� ای A��( b��� )� &��  . »دیG ح��E ا��م د



 G���N'ن          «:  .�ج ا���'�

 ه���� ��Cن دادن ^�ی� }��& ��ج ^��\ص#د ح\
� ا����( �#ا-� %ن �#اه�$ )$          � ! G�e�ّ�� �� &ا� ).��N(و ا  . �ً��


ز %داب   .  ��$ �kی�Z ی:#د  ��GN ا�& �� >#�( �?���ن ���)�$ ��      k )و�
و ر�#م �mه�( %�:� !� >$ر; �+دیJ و )��� �?�����ن ا�& �� !�                     

 و                 �N� و 
�ح� .\�A دیG ح��E ح'� �'�� �
د� هb ه?'�$ و !� �C3ر >�


 و ه�� ای�Z?�3 G -�ت � '\$�$       N��  .    $�'?ر �'�!$ار ه�Z� ن از#W  . )و�

و            � &�
�+ ا/'\�د �$ار�$ و از ��Zر            ��Zر 3
�	?'�ن �� !� �rط !� ��ج ^W ���3$ !� ه

ح
!( �( !�)�$ و �� !�ی$ از �ِ
 �# ه�� ایQ��T� G را !� ,#ش %�:� !_#ا��b و ی�                                
$�#C! ب �$ا
  .»�?��Cن را !
ا�$ازیb .� ه�� د��� �?���ن و !�$� �\ّ

در n#رت �_��Z& ,#ش و !��( %�:�ا را �( ُ!
یb و �{ �(                «:  )�{ .�?�ح !G �?��س    
�C�b��� )� b�?\. G�  .»b و ز�:�ی�Cن و )'
ا��Cن را ���ن �?��


ف               «:  /�$��Q ا���م ّC� E�3
ا�#ش �C#د �� !
ا; >$ردا�( از ��Zر; �� !� دیG ح�

ف ری�P !� %�:� ا/C! �T#د ����$                      k و ه$ای�ی( از Eی` %�:� !�ی$ ُ.َح#C. و $�#( )� :


 ���ز، .?��q، ح
ز -#اد          :�ُ ،�
�'� GZ�] ?�k )/#�  �/و د b[  @3د/�; د ،    ،+, Qی
r 
�G و �#�:�� �� در }�G !� درد                 � � ،G��$!_'(، ح�\� ی��Z� b?�k ،)'<د/�; !( و

��C:�د �( ��b �� یJ           .  ادا; 3
ای� و ر�#م �mه�( هb �( �#رد            ^ G� ص#ص_!

یdZ را                    ( 

ی � �� هZ& ��ل از /�Cن ا��N� ت
Mزاد� ح �$�! E��c. از bه �_?�

�$� و از /�#م � �#م و ��\#ل و � \#ل !:
� ا; !?+ا دارد و �#�#م !�                    ��!��Z� Gر ,mرا�  
  .»!� ا)_�ص ُ�َ�
¡ز ه$ی� )#د» ز!$ة ا������ت«

�b و /#}d یJ �?_�                       «:  ا��#�J ا�����+ی�  �+! d.% ر را�Z� ;ز!$ة «�'�!_��� ه�

ای�Cن ��3( ا�& و /�#م د��#; و ا�
و; ه�� در                        »  ا������ت! �� b�!� %�:� !$ه

�%&?«.  

ام ا��م     .  ا��'�، n$ ا��'�، �Z( !� ز!$ة ا������ت          «:  �����` ا� ���ء � �n�� ن#W

            qی
n ص� `!�T� )� ی$ ی#C! ا�& �� ی� �?���ن G��$  »  ز!$ة ا������ت «ه��� A�/
          $���'�ن و ی� �
اج !� !�& ا���ل �?���G !$هC� )� ��
ا��'� ��Zر !�ی$ !�ج ���A !�      .  و,


داز�$�! G���?�«.  
  )E زدن ح�Mر�(

 G���N'را  «:  .�ج ا�� &� �- Gای �� $( Gی

ار رأ; >T ( و �#ا3\& ه�	( !< Gاز ای P^
            &?��ز�?&      .  !� ��Zر �#ق !$ه�b و ه��	#�� �_��Z'( دریG !�ب � 
�ا�� !� ز/b ح\


ت !� ایA و .��ر �#دش >$ر و ��+�&                    Mد ح#� �N���W ،b��#� دی�( ��( ر3'�ر ��( �! ��
�; �#دش را >�A از و�دت ا��م �
د و �kی�Z �#د را ��دات و اح'
ام %�:�                  ,mا)& و �#� ه   

� از �#>#�3ت ا�& ه��              .  را !� ه�� �?�����ن وا-Q دا�?&         M:� Gن �_�رج ای#W
    .»ا)_�n( �� ا�'_�ب �( )#�$ !�ی$ از /���ء و ��دات !�)�$


 از %>�; .�ج      ا��'� �?( !
از�$� .
 و �?( ُ�َ�ّ
ز.           .  nح�q ا�& «:  /�$��Q ا���م 
&?�� .b��& ا�'_�ب �( �� �- Gن را !� ری��& ای�Cا ایm�«.  


ی � Cن ا��N�  :»                و G��Q�< b !� /�#م �?���n ا�'_�ب را از G?ح Gت   ای���?� 
bی#, )� Jی
�.«.  
  .»ا��'� !� ازیGN�� G ��( )$«: ��& ا�>�Tب
 G���N'ی�ن ���ی�$,�ن «:  .�ج ا���<% bاح
�& و �ّ� G?و !�$� از ح GNا� b��?� )ا��� A��


 ا�&  n�< b\T�  .      �:\3 �m.م از ا�����ا��'� و-#د )
ی�CZن  .   ا�&  ا�� %>�; /�$��Q ا
�G -:�د; از وا-��.?&    �W ا�'_�ب .  در P���C:�د �( ��b ای�Cن !� ِ�َ�& ��یQ ری^ G�

                    �Z� را در !�د dZی
( 

ی � �� �� ��ل از /�Cن ا��N� ;�<% ن�Cر )#�$ و %>�زاد� ای
                       P�Z� ب�'� �N���W ا; ��3( و )�3( دارد �

د� و از � �#م و ��:#ل !:! 
ز!$ة «!?


ف ای�Cن و )�ه$ �$/�یb ا�&      »  ا������ت � Gی
':!  .    ،)T�< ،)!
ه����G ز!��:�; /
                    b�N. Q��$�/ A�� را �
�r ا; و �
��(، !e$اد; و !صT?�3 ،;

;، ا��+ای!
! ،)��(

         &� �- 
� 
�� �ّ�& ,mا)'� !� /�#ان �n$و>$ار و �'
-b �� را           �( ��$، ��GN ا�& !
     $�
�mی! ET� از و از را�

ا3�  .            ;#�ی �( %ن هb �ح� u#اب ا�
و; W#ن ایG ا>$ام ا-
 د�

  .»ه
,+ �$ارد

ی � Cن ا��N�  :»                    
NC. ج�. ;�<% Gv G?ح Gز!�ن ازی �W �! bدا� )�� �$�! �ً\�ح\

b�N! .و

 ای�Cن و �'�ی� ا�k�� ح�� 
  .»; ایG ��ر ��#د ه
,+ >�#ل ��( �
دما��'� ا,
  )�E زدن ��'$ ح�Mر(

�G از �
احb %>�; .�ج و ه�� ���ی�$,�ن �ح'
م ا��م �� در ای���                   «:  /�$��Q ا���م 

 دّ��� ��ّ
ب -:& �'��               ا��  .حM#ر دار�$ !?��ر )
��$� ام     Z� Jن ی#W $� ا-�ز� !$ه



         �
��� ایG !�$� �( !�)$ و ا�Z� Q�rر         �
دن ��Zر �زم ا�&، %>�; �ّ�& ا�>�Tب �� ^?
                  A�ّر �ح�! Gی$�W Gای 

ف �( )#�$ ای�Cن �'�� �( ���$، /�و� !ّC� E��� !� دیG ح�
                            E� ار� را در
�Y( دارد، ح'� /\
ب -ّ#k $و رو}� �#ا�( ی G'3
, ��
)$� و در � 

3
ی                  ��$� و از   د�'d �	� �( دارد و !
ا; 3
وش د/�; !( و>'( !:'
 از او �?( را �$ا �
%داب د��#; و ا�
و; !:
� ا; ��3( دارد، ای�Cن را !� /�#ان !
3?#ر 3\�:�ت ^��C:�د                     

b�� )�«.  
 G���N'ج ا���.  :»               b�
؟ ^�$ا�& �� �� یJ د�'� از -�ن ,m)'� ه?'':! Gازی �W ،�'�ا�

                    �$:/ 

; را !T� 
��c� G#ری& ^�W د� و
� 
�� ���
 ُ/\�( و ا-
 ا�
و; ��
ا; �! ��

�, )�bی«.  

  )�E زدن ح�Mر(
^P از %ن %>�; ری�n P#رت ���?( را �� >�ً� �#)'� )$� !#د، از ^ِ
 )���Cن در                          


ار !#د. %ورد�$ و !� %>�ی�ن ���ی�$,�ن ارا�Y داد�$ .� ا��Mء و .ص$ی` !C#د< Gد %ن از ای�Z�:  

; در ):
 ���ر�         ١٣٤٦ ��� )#ال ��ل        ٢٥در روز ���#ن 3
��$� �3ل          «�< ;
 ه�

�

�Q از /���ء ی	��� و دا���C$ان 3
زا�� و                       ���� �?�- Q-#� �! ن�'?!
 از !�د /
  �
3'�$ و .ص#یQ )$ �� %>�ی�ن �Zص�, b�� ا�#داد ا���( .ص����� A�� م
���ی�$,�ن �ح'

 Aذی )�����G !� ِ�َ�& ری��&، %>�; /�$��Q ا���م ��یQ            :  ا��N'ت %>�; .�ج ا��
Mح

ی � �n$و>$ار و �'
-b، %>�; ��& ا�>�Tب         ��C( �_ص#ص، %>�; �N     ری�P و Cن ا��

�� ره?��ر ,
د�$ .� ��Zر را                   ��

ف !�د ا3k �! G��� Gدی H��:�ت !
ا; .��\3 )��/ b� �
       $��N! H�
� ا�	
ی+ی�      .  !� دیG ح��E ا��م د/#ت و .�����ن ��� $n ����/])?�
ا; ]  ا�	�!

          �<% �� $( Qو .ص#ی )��! d�ی�ن �Zص�� ا����( 3#ق ه
 k#ر      �_�رج از �حA �#>#�3ت ^
$����
  . »�nح !$ا��$ !� �ص
ف !

                 �+�%>�; .�ج ^��C:�د �
د�$ �� !� ���'( ح�Mر )
!& !�#)�$ و�( ���ی�$� ا/
اب /�
                          Gده �! Gد�& !� د�& و ده 
'( 
�( JC� ا�& و ه�:�� ���ن#� 
'( 
�(

&C,  .          د#� &C	ا���( ا� A�� م
 را در �
Q�ّ %�#د�     ��P ه
 �$ام از ���ی�$,�ن �ح'
  .^�; ��m, mrا)'�$ و ���P !� �#!( و �#)( ��.�� ی�3&

 )3 �
  ١٣٤٦ )#ال ٢٥ا�?��

)/#?��P ی�G! a3 ا�ح` ا�-
  ا��

   

   

��  ��	ی��	� �

   


ه�; ا.�ق �� !� ح��& . ا�
وز n�q از n$ا; � 
� ��ه���ر; از �#اب ^
ی$مZ?دی$م �� ه�
�$� !�             وحC'+د� %>�; �ّ�& ا�>�Tب را �	��      C� G�
ن را ^�ی. �
��^ �C�( �� $��� )� 

                  �$�
هG و زی
)�#ار; د�& زی
 ���W اش زد� !� -�	A �	�� �( ��$ و !� n$ا; �_
ا)�^
n$ا; �G !� ازیG !#د، �
 ز�b ه#و          «:  �
ا �� دی$ ��$ی$ و ,Z&      .  ا; ا!#/�T �( �#ا�$    

              ��
3&، �$ا !, bای$n ردم داد و#� �! bّ�َ d�� از bزدش%وردم او�
^�ر��ل /�
ش را   !  �
  .»!� )�� داد
b'Z, G� :»؟$��?& �� !� ایG ریd و ���A رو!
و; ��Zر %واز �( �#ا�� q�  »از )�� >�

-        »                            $�Z� ت ا�&، !�د َ�+ِ�� %�:� را���
 و �N3 ؟ از زور$���ایG �#ه�; �
م را �( !

د��«.  


� !� ه+ار ز!�ن !� او ح��( �
دم .� ����d را ̂               ���$، W#ن یJ ��/& دی	
 وارد        !�(#
bی$( )� G��
! 
�G او را . ):�

د �� !� �ح� ورود !� !� dاه#� G� ب از�T<���& ا

                 $�'�
Z! ت�r#� ���N� ش

م !�زار .� یJ �#ش �
��ی( !
ا; د�'�!  .    �! b�! $ ر3'
                           

ی � �� در �� ا.�ق دور.
 !� ی_� !�ز، ���� ^bC %�#د و �Cن ا��N� ;�<% اغ
�


زن -:#د �:?'��(                    .
ا)��$ و دودش را !� .n �! G�Z#رت ^C� )� p$ا�ر /�	�� �$�

ی � !� ِ/�bِ ا)�ر� !� %ن زن ح
ف �( زد و ه
 دو %�:� �(                        .  3#ت �( �
د   Cن ا��N�


اغ       .  !� >$ر; �
ش ,
م !#د �� �'#-� �� �C$        .  ��$ی$�$� �! bی$C� �:�% bاح+� bه ��
در ایG و>& .
ن    .  QC %>�; .�ج اv:�ر �?��& �( �
د      %>�ی�ن .�ج و /�$��Q ر3'�W ،b#ن دی      

  
)&         !� �
/& هm, (� A	�- ن��
 از �'���. �W   .     b�'(m, ن% �$�+e� و
%>�; .  از راه
                 $�N� ذ#Z� ���% ر در�Z� PZ� �. $دِر ا.�>�� �#د)�ن را !?'� !#د� Q�W#ن ایG  .  .�ج و /�$�

           � )�����#ت �
د� !#د�$ .� !� ��Zر .��س        ا.�>�� را !� >��& ,+اف !
ا; رؤ��; ! �� ا
�$; دور             .  �$ا)'� !�)�$ Z� �Wی�� ^�ر
��CW �! Q:�; ُ���ِر .�$�/ ;�<% bوارد �� )$ی




ن �(                           . �� )��N. 
��� اش !�?'� !#د ا�� ا�+��� �( �#ا�$ و !� دور �#دش 3#ت �( �
د و ه
         $�N! &<ر�Z� d�$! رد �( �#ا�& روح از#�  .     $��$ ���دا ��Zر 3:��
. )�   �� $�(�! �


ا;                       ! $�

اه� !��
 �?���ن در .
ن ه?'�$ و از !$-�?( >�Tر را !��NC$ و ی� !Z� $�W
      $��N! E�. ن را�����?� �Nای�  .               &Z, و &ZN( d�,ُ از A,ُ $را �� دی G�  :»ن�'��!
< !

        b�
یQ ه?'r &ی����دا ��Zر !� �� bّ�َ !_#را��$؟ .��م )Q         .  د�'b !� دا��'�ن، �� در و

�( �#ا�$م .� از )ّ
 ��Zر �حZ#ظ !�)�bرا �G �#رNا� �  .»� /�N�#ت و %ی

%>�; .�ج ه���T#ر �� !� زی
)�#ار; و )eC� ��� Q#ل 3#ت �
دن در ���ور ح��( !#د                  
$��

ی � ����&؟«: �� در %ن ُ,A ,�وز!�ن �( -#)�$ از �� ^Cن ا��N� ;�<%«  

&Z, &�ّ� :» ا��م E�3
� را دارد !� دیG ح��� �Z� { Jی$�� )� H���.«.  

 ^��( �� �#رد�«: .�ج�( �! Gی
�b؟! 3%�
  »�#ب W\$ر ���$� �� !

�G �#اه�b !#د        «:  �ّ�&�
! 
�b ��/& دی	
 �� در ):�  .      bاریm	! &ا�:� را دم د�$�W $ی�!
b�(#�3
�	?'#ن ا�&. و ر�':�ی��ن را ! 
  .»ای��� دی	


 را                 «:  /�$��Q ا���م  :( Gای bا� G� ؟$�'Z, G��
! 
ا��:��J و   «در �'�ب     ):

 . دی$� ام» ا��_�وفk�� �! ح( داد� و �#ب

یG !#د� ا�&، ).
�ص�E %ن �'�ب از �'�ح

�G زی
ا �� ��َ�&        »  ا��
ا���G«ا�b ا�n( %ن    :  دارم �� �( ,#ی$   �� G�!#د� ا�&، ی �( ز�
�A !#د� ا/�ل )$         .  �( %ورد \u ی�ء 
! �

دا)'�$           .  W#ن �?! G�.� ا�E و �م را هb از ا��

�G          »  ا��
«^P ا�E و �م     .  ا�'ص�ر )$� !�)$  ّ�
را هb حmف �
د�$ زی
ا �� ا�b�/ b !#د، َ!

دی$       , G��
ح'�ً� اه��( %��� /
ب ه?'�$ و �?��� !#د� ا�$ و           .  )$ و از ��
ت ا�' ��ل ِ!

  .»)bN روش در %��� )�#ع دارد
��رT�� �W` ا�&         «:  .�جNی )!
�E !� �      .  3( ا�#ا>@ ز!�ن / { �$�ح� ورود !�    !� /\

                     �. �'3
, dل ه�$و���و !� ه�� !�د ا���( از - b��N! را �?���ن 
Z� Jی$ ی�! G��
!
                          J���� و �#دان و ه�� �C�ر و ح��	و>#اق، ز� �
ا>ص( !�د -�!�\� و -�!�?�، -+ی

b�  .»ا���( .�	
اف !+�
Q��$�/ :»bی$�  »!ا,
 �#د��ن !� ���& ر�


 ^$ر)�ن � �&  «:  .�ج!  !  #� �� �د����b، %ی� ا�غ !:'
 ا�& ی� ایG ��( دا��W b ا��(           ح�
روی! d	mارم؟ ازش %ب و %.d �( ری+د، �#ت �( ز�$، n$ا �( ده$، دود �( ��$ و                       

         $���

ح#م ا!#;  .  ایG ه��ن ِح��ِر دّ-�ل ا�&    .  %دم را ��ص$ !�ر �( C�ُ$ .� !� �\ص$ !�
                  d( �W
�G را !� یJ ا�غ �
د�( ر3&، ا,\��� �. �

د�$ ا�� !�      از ���� d'_� ��.
�

$����ن �$اریb. ���& ر��kای��� !� -�ن �#د��ن ا ��«.  
Q�%ی� �n$و>:�; �#�:�� و � ��G را در -�; �حZ#ظ ,mا)'� ا�$ �� در ���ورت                   «:  /�$�

  »ر�Z� &ِ!#kر ���)$؟
&�ّ� :»J�?�'ی� JC_ا� @� JC_ا�&. ا� 
�' � aح$ی qی
n ّص�«.  

Q�ا,
 ���& ر��$یb !� �ح� ورود، ی�Z�#, J$ !� د�&              �m� Gر �
د� ام       «:  /�$�
    bا !$ه
�$ !� -�; ,#��Z$ !� �� �#� . �#دم ذ!b�N! q و !� 3\�N! &<د ��( &�ّ� ;�<%


و)�$، W#ن ه
 �W !	#ی�$ از ��Zر !
 �( %ی$Z�«.  
!� �ح� ورود ا�'ح��م �#اهG�  .       b ه�� -��b %�#د� ا�&، /��یP�� b )$�           «:  .�ج

د�«.  

Q�را�'( %>�; .�ج، دی�NW G� �! QCر دا)'�$؟ �G از ����& %ب )$م، ,��ن                 «:  /�$�

دم از ��Zر�$ �( �#اه�$ ا�b !$ رو; �� !	mار�$�«.  

در /�
م ایG او��G !�ر ا�& �� یJ هZ'�           .  دیQC �#اب وا�$� اح�$ را �( دی$م        «:  .�ج
  b'?د��ن را 3$ای(        .  !$ون زن ه#� ،b��� )� 
� �� -:�د ا��\�
د� ایb، در      ح\� G��� Gدی 

            bی$( $��P، ایQ��T� G را !
ا; ����             !  را� ا��م ا�'ح�ر �
دیb و ):-
- ;�<%
   $��N! &(و                   :  ا�����ب ی�ددا $��N! G3د Pری��ا� 
ُ�
دم �
ا در ال }��ء در ): 
�G ا,

را�'( �W ا-
; در    .  !	mاری$ .� زی�ر.	�� �?���C! G#د    »  ا���+اد� ال .�ج  «ا�b �+ارم را    
�G ,��ن  !   د��� �#اه�b دا)& .� !'#ا�$ -�
ان ایG ه�� n$��ت و زح��ت �� را !�N$؟                  %ن

                   ;
Z� ام$� 

ت �?�3
ت !$ ���)$ �� �$ا�#رود هM� @3( و د	ا; ر3@ �?'
! b�� )�
b��N! �e�n زن �. ��«.  

Q��A ا�\$ر �#را�( ��A �#رد                 «:  /�$��- $�� Jاب دی$م ی#� QCدی G�]    Jد ��م ی
�ُ
زی
-��� ��+، زی
)�#ار; ��+، ��?� .#.#ن ��+، ,�#� ��+،               :  ��+]  &در�'�� ا� 


 !#د از وح#ش و ^ �� )r�! د در
)�رب ��+ !� د�'dN ��+ ���ر�d د�'b را ,
3& و !

�$� و ^
�$� و �+�$� و دو�$�          W ر از#�k  .             ش#:�
ا !� 
�
 و /�T/ ;#! ی$م
از �#اب �� ^


د�« .  



�Q  «:  .�ج�/ ،Q��/  !    $�
 �#اب دا���ل ��( و ی�                   ه��G �� ر��یG� b !� �'�ب . �

د� bر-#ع �#اه E�#ت ی
Mح ����
�� .«.  

           &Z, ی � وارد )$ و
Cن ا��N� ;�<% &<و Gدر ای  :»     &?�
!?'�ن �/ 
�� .  ای��� �� دی	
      b�)��ه� از !P �� و�#اس !� �
ج دادی$، �	mا)'�$ یJ            .  �#د��ن را �� ���ی$ ,#ل !+�

   bا !_#ریmr 
�� bN(  . �� G�           &ا� )�ح� ��ی( دارم �� در - �:'(#, Gاز ای )k#<  .
$��� )� 
  .»از >
ار; �� )��$م �?�����ن %�:� را ^


ه� )
اب در دری� !�Q� �� G�  .        ،$'Z �_#اهb زد    .  اح'��ط اح#ط ا�&  «:  �ّ�&T< Jی 
ا,

 %ن .     � 
�� ! $ از %ن دری� را !� ��� ^
 ���$ !� k#ر; �� .�� ا; !� -�; %ن دری� !C#د و !


د، �G از ,#)& %ن                                 �! E�/ رد و از %نm	! ��
وی$ و ,ّ�� ,#��Z$; از %ن .! E�/
  .»,#��Z$ه� ��( �#رم

Q�/#}d وارد ):
 ا���
ا���G �� )$یb یJ دی� !+رگ %ش          .  rص� اش را �_#ری$   «:  /�$�
bه�ی��ن را از /+ا در �( %وری bN( و ه�� bاریm, )� ر !�ر�N��< ��(«.  

!��ه�; !��$، !�r:�; ��+، وا,�:�; !
>( �� در          .  ):
 ���ی�ن )$  در ایG و>& دور���;      
3
ان !�       .  %�$ و )$ !#د�$ و �
دم ):
 از %��� دی$� �( )$�$              �?� Gرا� %ه ��	در ای?'


د        .  -��d ا3'�د�$ � )� )C�
د�'� ا; ^��د� و ,
وه(     .  ه
 ��W P$ان �#دش را �
�� ^P از       .  �#ار �( )$�$  ����� ا� ! &� �- �
���! H��� &�دا
 ه�	Z'( !� /�#ان     ^

                  �
�r و &N����C از .
ن و k�{ در ا.�>�� %ن و �#زا��$ن �( �� G'?N( ;ا

ی�� !-
3
ی$ریd ا)'
ا�� «در ای?'	��      «]Friedrich Strasse  [ $�$( د���! $ W:�ر �n$وق    .  ^

          b�'3
, Aاف .ح#ی+, �

دا�& ,�^ �! bو �#�:�� را ه G���� ^P از %ن، n#رت �:���_    .  � �

د�$ و ای�Cن از ���ن %�:�                 � &Yا
�G را !
ا; %>�; .�ج >�
را ا�'_�ب  »  ه'A ِه
P�ِ «ه�; !


د�$ W#ن ا�b ه
ا�P ا�:
ا�?� را در �'�ب         �» �\�
ار      »  ز�$>� ا� '< Gا�$� !#د�$ و از ای#�

ا��#ن و ا/
اب !#د     �/ �! 
'Nر در      .  �+دی�W�� b(�! ی�ن ,+ارش %>�ی�ن

ا; ای��N در -! bه G�

b'3
  .ه��ن �:���_��� ا.�ق ,

ا;                  ! J��! از �. $�
ی � ور>� ا/'��ر را !� ا��M; %>�ی�ن .�ج و /�$��Q ر���Cن ا��N� ;�<%

            $�
��G �\$ار; از و-� %ن را !	�

-b از �nحQ         .  �$ت ا>��& در !'� ���%>�; .�ج !� و�
�$ �� %ی� ز��G ایr ���_���:� Gص�( ا�& ی� ��               �
���ن  ! $ از    .  �:���_��� ^�kا �N�%

               $��� 

د، 3
��ن داد !
ایd ح��م ح�}� Anح�  .            �� ! &�در }��T� Gب !� -� 
                      �� b�
 ا��م ه?'�b !�ی$ k#ر; ر3'�ر ��:h� �� ن#W �� $داد� 
�m. د�
� ������ا

��Z� `Cر !C#یb !� ایG � �( �� !� ه��#-� !� %ب �:���_��� د�& �+��b و !
ا;                 �

'C# 3\ط از %ب رود���� �� �+دیJ �:���_��� !#د !� ��ر               ا�' ��ل �#را�، و}# و )?     
bی
�!  .                      ��^ �ً/
�ت و �+!�� ):
 در %ن ری_'� �( )$ ا�� W#ن روان !#د )#M3 �W
ا,

  .�#اه$ !#د

 !#د، !� ح��م ر3'�$                 �h� )! )���ّد Gّ3 ام از %>�ی�ن    .  %>�; .�ج !� %>�; �ّ�& �� در$� 
ه

3'� !� ���\� �#د)�ن در�        
ی �( 3
ش و ._'_#اب را -�@ �
د�           .  & �
د�$ ا.�>( ,
                             Jز و ی��� �- Jا�$ا�'�$ و ی b�,#)� ا.�ق ,mا)'�$ و !� -�; %ن ی�N. J زی�# ی� ,�

  .�#�:�� هb رویm, dا)'�$
$( �^ 

ی�( !r ;�r#r ���_���:� در �� &(m	� &/�� b�
ز��ن . �?! ���_���:� P�ری


د �� از و>'( �� %>�; .�ج ح�         � 
�م ر3'�، %ب ح��م از k�\� �#م !� دوم و از دوم �� را ��

; ه�ی�N( dی& �
د� ا�$             'C� ر; �� ه��#T! د�
�� د�'� -� (   .  !� اول �
ای& �

       bدی
%>�; .�ج !� ریd و �
 و ���G ح�� !?'� رو; ز��G ح��م               .  ر3'�b و در ح��م را !�ز �

    در n#ر.( �� ا   .  �C?'� !#د و %>�; �ّ�& او را �C& و ��ل �( داد            �( �'?N( 
ز �


ون �( ری_&          �
 )$� !#د و !^ G	� از            .  %ب )Nی bCW ا
W �� د
%>�; .�ج اول ^
��ش �
�\ص ح���:�; ��Zر را ��Cه$�     «:  ��Zر !� .bC^ G %�#د ای�Cن ا3'�د� و ! $ ��Tب �
د�$          

�$ �� .� �W ا�$از� ا�&     �N!  !         &?�� 
��� �$ارد و !� .ح\�`، %ب %ن ُ�!
�  .   b��- ه�� G�
  .»$ر ��P )$� ا�&��P ا�


ون %�$، �nحn ���_���:� Q#رت هC'ص$                        �! $ از %��N %>�; .�ج !� ح�ل زار از ح��م !

%)Z'�$ و ���(             .  ��ر� -:& �?�رت وارد !� ح��م را %ورد            ! ��M< Gج از ای�. ;�<%


ی � از و>'( �� ر3'� !#د، ^#ل را ���ورد�              .  او>�.�Cن .�{ )$  Cن ا��N� ;�<% �� ص#ص_!

 او را !� ���س 3
�	( در �����( دی$� !#د ��                      !#د و از  Z� Jت دا)& ی

ار; �� ):< 

                  ���� �#:< $�W د در#! Gزن �:?'��( �� در را� %ه
�ریdC را .
ا)�$� ! $ هb !� ه��ن ^

 دی$� )$� !#د�$:(.  


ف !��P                   «:  %>�; .�ج 3
�#د�$   k از �:�. �� ،$�N! &����P[ا,
 از ���ن �� �?( ��^ [

 و .   ��Q �( )#د، �� .�:� در %ن د��� رو���� -:��( و �حC#ر )�
 ذ;                       د�'	\ 




 !�Tّ� Gب �#اه$ !#د، !��N .��م ��A ا���( از -��ل                            �/ G�Cو ه�� G(#ا��
                         $nر�:W از d�! �� �C�ر و ح��	3'� .� ا>ص( !�د -�!�\� و -�!�?� و ز�
, dه�$و�

  .»ر �( %وی+�$����ن ,#ی�$� � ا�� ا� اp ه?'�$ او را ,
3'� !� دا

 ,�$ی$� و ��ن �JC و ^��ز �� !� �#د)�ن از �%>�ی�ن ! �� ا����( ���Wر از ه��ن ا���ن ^�

  .!�د ا���( %ورد� !#د�$، ��ه�ر �#رد�$
�; روز���� !� �ط در)& �#)'� !#د      .  �G از ر�'#ران �� !
,b'C، یJ روز���� �
ی$م       �! :

�G           یJ د�'� از %ر.�?      –ورود �:����ن ,
ا�(     «�

ق ز��G ا�
وز وارد !C� ار$�#^ ;�:'
�$               .  »�#اه�$ )$ �
^ )� ;
�G از دی	e�ّ�� ام از %>�ی�ِن$� 
دا�A �:���_��� �� )$م ه


!& �W !� روز)�ن �#اه$ %�$        r &ی�در ):
 �?( را ��( )���'�$ �� !'#ا�$        .  �� در و
           $�
�G ,��ن ��(   «:  د�$%>�; .�ج 3
�#  .  !� %�:� ���N! J$ .� از !�د ا���( و-#ه�ت !


ی � �»�E �'�ب            Cن ا��N� ;�<% �� دم

 �Gّ از         »  ز!$ة ا������ت «�eَnِ و-#د �! ��

یdZ را در !�د ��Zر                    ( 
/�#م � �#م و ��:#ل !:
� ا; ��3( دارد و �$ت د� ��ل از /�

               $�+! 
�G ح
�& ��)�ی?'( از ای�Cن ��W �$���GN ا�&  .  !� ���ح�� و ���د�� ,mرا�

 او %ورد� !�)�$      ��Zر !�ی � �! )  .              A�'و ی� �ح b�در ایn G#رت حbN -:�د �nدر �( ��

$�N! E�3
� را !
د� .���H !� دیG ح��� �Z�  .»ا�& �� %ن } 

م درد �( ��$      «:  /�$��Q ا���م � G�  .            و bداری
�$� ��$م �� ���ور ح��( را !\/

���� �Wی( دم             ^ Jو ی b��N! ا$�
ویb در ):
 -�; !� �Znی( را ^!      G�{ در ،bو !_#ری b��N! 
b���ح& �
د� !�)� bرا ه 
:(«.  

و�( %>�; .�ج �nح دا�?'�$ �� در           .  ^��C:�د %>�; /�$��Q !� ا��
ی& %راء >�#ل )$            
�J ا)��ء )�ن را !�Z� �. $�NCر !� %ن د�& �+��$C� ���_���:� . از ;
Z� �� �� G�ه�


و� ا��#ه( !� .��)�; �� %          , ،b�
ون ر3'�و »  3
ی$ریd ا)'
ا�� «�$�$ و در  �:���_��� !

 /$� %�:� ا3+ود� )$ !T#ر; �� �� 3
�W &nی(          ]  Unter den Linden[»  او�'
 ِدن ���ِ$ن  «!

    bدی
N� دن را
. د�'
ه� !� ���� و !�زو; �_& -�# �� �( %�$�$، ��_�$ �( زد�$                 .  دم �
�$�$، �CW:�ی�Cن را �( !?'�$ و ا�                 C� را رو; /���� )�ن ��/ Q�'�Zeر %>�; /�$�

3
�'�د�$ )�.  
                     $�$�% Q��$�/ ;�<% d�^ b-
'� Jن دا)& !� ی�C� ن�Cه�� �! �� 
Z� دو G�! Gدری

    &Z, b-

 و �
ا3
ازیb �� د�'� ا; از ه�
��$ان           «:  ا-�ز� �#ا�'�$ و �'_'Z� )��� ��

د� �\$م %�:� را           .  �C:#ر )
>( !� دی$ن ^�ی'_& �� %�$� ا�$         �( b�'e� ا �� �#>@ راm�

 � Jی
�. b�
دار;         �N���W.  ( ,#ی����3 )����� $��� از !+ر,'
یG    »  او�3« �?�#ق ه?'
         b��
 دارد 3h� در &���
 ار��ن «��ر���� ه�; د��ُ�
د «و  »  ا� G�
ة /�'
 «و  »  ح?�� «


د� از %>�ی�ن                          .  را !
دارد  �( &���r ورود �:����ن /+ی+ را )����� P�از ایG رو، ری

د� )
�& !��N$          �#اه��C$ ا�& د/#.d را ا-�!& ��#د        ���� ;�:���
ا; .  � و در 3!

                  
3
دا ��/& د� در د3' )������ P�
ارداد و ��>�ت ه��Nران /+ی+ش ری< bا�
ا���م �

 ا�&h'�� د#�«.  

�ی(             !  %>�; �'
-b «:  ا>�; �ّ�& #k $ِدر !�ز; ی G� �� $��_ص#nً� !� ری�P �#د.�ن !	#ی
و>'( �� رو; ��	� در �#ا!�$� !#دم و �
ا         .  دارم و در . +ی� ه� رول � d را !�ز; �( �
دم          


د� ام� G� �� $د�

%ن در ���ن، ه�� ,��ن �( �< &Zدا�$�$، ه
  .»دور �( ,
 Q�
ف                       «:  %>�; /�$�ّC� ا��م E��W �( ,#ی$؟ %ی� از ��Zر �( �#اه�$ !� دیG ح�

  »!C#�$؟
b-

!�ن«: �'< 
�� ! )���  .»از )�� د/#ت �
د�» او�3«��
Q�  .» ��b'� P��� b ا�& ی� �?( ُ�
د�,��ن �(«: /�$�
b-

 ای�?& ��                 «:  �'':! ،b�W#ن 3
��ی�Cن �
��ر در ��3�Z ا�& و در�& ��( 3:�

bی#C! ب��3
3
دا در �:���_��� )«.  
             G��

وف ! � �
�
�#س !#ش «ه��G �� %�:� ر�W ،$�'3$ >$م دور.
 ���ی�$� ���� را  »  �


د � 
او هQ��T  .  b �#دش را ح��( %>�ی�ن !�N$     و�( W#ن �'
-b �$ا)& �'#ا�?& �     .  -�#!
  .%درس �:���_��� را ,
3& و ر3& .� 3
دا دا�m� Aا�
� !C#د


دا)'�$                ! PN/ �� وف !� ح��':�; ,#��,#ن از
 � ;�:��N/ از 
Z� $�W  .   

ف دی	k از
د�'� زی�د; زن و �
د دور �� را ,
3'� !#د و ��رت ^?'�ل �#د��ن را �( داد�$ .� زی
ش !�                     

�b  ر�b ی �N! ء�Mد,�ر ا��  .            )� G�3
k ت
�
 ا���ب ح'C�ا�� !� وا��T �$ا�?'G ز!�ن، !
��& دا�?& و از �� .�                   .  )$�r ان
��ن %>�; �ّ�& �#>@ را !
ا; �س زدن !� د�'� Gدری

��e �#/#د دو .�یd را ا�'_�ب �
د        n  .          ،b�'C,
و>'( �� �?'� و ���$� !� �:���_��� !

 روز�_� ،P�
>� دور �:���_��� !#د�$-� �& زی�د; از ^�Z'� دم
  .���� و �



       b�'3

ی � را ,Cن ا��N� ;�<% اغ
�nحZ, ���_���:� Q& �� از >
ار ا�kعِ  ^��P !�           .  اول �
3
ت �
د�  �?� ���
; رخ داد    .  ه#ا^.$! $��C�وارد ا.�ق %>�; .�ج �� )$یb دی$یb ای�Cن         .  ا�� ^

�P ه�� ,
� !?'�        در ح .  !� ح�ل ا��rء ^�; ��\A وا3#ر �dNC زد� ا�&        �^ 
Z� �� �� )��

د�$         .  ه� و ���س و زی
)�#ار; او را !�زر�( �( �
د�$         � )�� �Z'ا� bی�� .�:� ه
- �! � 3 Gای

�زم !#د           ��� ا����( در /$�� ! &�
; )$ �� %>�;      .  و حM#ر ه�� -� 	������ �W 
ه
%>�; .  � ��( ر3&  .�ج ���#ش !#د� و ��( دا�?'� و /�دت !� .
ی�� دا)'�، !� �
ج %�:                 


دم را !� دیG ح��E ا��م د/#ت              «:  .�ج �( 3
�#د�$  � �$�% $��	#ی�$ ��( دا�?'�، !	#ی
$�N!  .                         G� �� $��N! )ف !+�$؟ !� او ح��

د�� ��3ِ
 ���W P ح` دارد !� �G !��$ ح�


3'� .� -+ای
 و>#اق                       , dل ه�$و���از - �� 
� &C^ و b'?ه ������� ا� ! P�ری
��ن �?���ن ,#ی�$� � ا�� ا� اp ا�& و یJ ا)�ر� �G ��3( ا�& �� ه��                ^��ص$ه+ار � �

          $��N! �N. �N. وا3#ر }�ا,
 هb ر)#� �( �#اه$، !	# در )
ع          .  �?�����ن )�� را !� �

 از !
ا; /���ء !
ا; ��ی
یG ر)#� ح
ام ا�& و ا�	:( %>�; ��Nن                    �r �! ا��م G���


ی � از %ن و>'( �� ر3'� ه�#ز ^#Cورد�ا���  .»�:� را �
     $�'C,

ف در !k �! &ا� P^ و �ّ�& �� دی$�$ ه#ا Q��$�/ ;�<% . 
Z� دو G�! Gو�( دری
                 &Z, ر#Tای� b-
%>�ی�ن �ح'
م، �G   «:  !� ��� و ��Cن �_ص#ص -�# %�:� را ,
3'�$ و �'

       P�
ف ریk م �� از
_'Z�» G.ر�, #Y#�  «]Zoogarten  [       م�� ��( �! G��
! dغ وح�!
b���
�$� ا�&�(. !��  .» دا��$ �� �#ِس ):
ت )�� در ه�� %�3ق ^
&�ّ� :»�

3'� .� ا>ص( !�د -�!�\� و -�!�?� و -+ی, dل ه�$و���از -...«  
b-
!� ه��G �����& %>�; ری�P !�غ وح���� �! d�n ،)�! ،)�!  .          &ح�q ا�&   «:  �'


د� و bCW !� را� >$وم �:�                � bاه

>( دریG !�غ 3( ��	Cی��� Jن /+ی+  ورود )�� ی���

ا; ه���C هb �_#ا�'� !�)�$، ا>ً�                     ! 
ا�& و از %>�ی�ن �#اهd /�-+ا�� دارد �� ا,

$�
�( دا��$ . �W$ روز !� >$وم �#د ای�Cن را �
ا3
از �
د� و در !�غ �:���( ای�Cن را !�mی
                    bCW ;رو �! $��N! �� )k
( 
3
اهb ا�& و ه a��� و��یA %��یd %>�ی�ن از ه
 ح

  .»>�#ل �( )#د
Q�  »!�غ دارد؟«: %>�; /�$�

b-
�$� ای$ !�غ«: �'�( $!�  .»!�(، !�غ � 
وف، 
Q�
�$�، �+�$�، دو�$�            «:  /�$�^ ،�$�
W ر از#�k از وح#ش و 
�$   .  !�ِغ ��ِ+ ^ّ� b���! $�!	#ی

  »>�� ��+ هb دارد؟
b-
  .»��+ >�� هb دارد«: �'
Q�  .»�( %یG� .b �#ا!d را در .
ن دی$� !#دم«: /�$�
�Q و �ّ�& د/#ت ری�P !�غ وحd را ا-�!& �
د�$ و در ا.#���C� A?'� و                      %>�; / �$�

د�$. ر3'�$! ���h� �! ج را�. ;�<% bه $ ! &/�� b��.   


ا��$� )$�$                  ^ )����� ا� ! & �. در ایn G#رت .� ای��� ��c#ری& �G ا���م ی�3& و -�
           ���� 

د     »  ا�����ب«3
دا !� .�	
اف از �$ی� bا-�ز� �#اه Q?�         $ی�! bی� !�ز ه% �� 


وم             ! ;
)Q از �+دیJ !�غ وحd �� �(         .  ,+ارش %>�ی�ن را !�	�رم و ی� !� ��c#ری& دی	
$( )� G(دِر %ن رو ;�  :,b'(m، دی$م !� �ط �
خ !�

»��  »!��	ی��	� �
 )3 G�   ١٣٤٦ ذی\ $ة ا�ح
ام ٢٢ا��
ا��

)/#?��P ی�G! a3 ا�ح` ا�-
  ا��

   

   

��َسِ �	����  

   

� ا����( ,m)&        دو ��ل و �     � ! ��M< از b�  .            bاز ه G��
�& در ! �- �N�% از $ !

 �_ص#ص ����             �_� &ِ�َ�ِ �! G� ،$( �$ا��
!� ^�ریP ا�'\�ل ی�b'3 و      »  ا�����ب«^

�$م                   �C� bن را ه�Cوردم و ا����ا�� .  دریG �$ت ه�� ا�k/( را-@ !� %�:� !� د�& �

ایb رخ داد �� ��,+ی
م )
ح %ن را         ! ;$��C���� ی�ددا)':�; �?�3
.b�N! b زی
ا !�       ^�{ 

�� !� )��ر �( %ی$ و )
ح %ن !� >
ار زی
 ا�&����� ا� ! &�  :��+�� �'�bِ ح�Nی& -� 
        b'C, )�
! ����» �#ن ��ر.
 «در یN( از �#�W ه�; �ح��         .  دیQC ��/& ی�زد� از �


 ��ز د�'( �( زد و دی	
; . وارد ��NW#� �$N( )$مZ� Jو .�:� زن » ژو!�ن «در %��� ی

 از دا):�; .��م /��ر ���ر ��+           .  �( ر>ص�$�$ »  ژاوا«و �
د; !� %ه��     Z� �� G� Jدی+�

یN( از %�:� ���� �?& !#د و ^( در ^( �C& رو; ��+ �( زد و �(                   .  !�ز; �( �
د�$  



&Z,  :»   
��س دی	, Jی«  .              �! 
^ ;�:������:�; ���( را �( !
د و ,, &�$_C�^

وب ��     .-�; %�:� �( ,$ا)&    C� ;ه� )N�� �   ;رو   bج          ه
�$� )$� !#د ����$ !W 

� �( ر3&         �! +��+P�ِ       «:  یN( از %�:� ,A!ِ�!  .    &Z از ���ر �! 
  )Business(د� د>�\� دی	

وع �( )#د، �G �( روم(«.  

$��
^ d\�  »را�'(، ژی�( ح�� ��ر و !�رت ��N ا�& ی� ��؟«: ر3
�ص$ و )ص& 3
ا�J� J زی
        «:  ژی�(� QCی

دم  ^� $��! )���یQ( J  !  ا�� �W ��ر;  .  

           b!ا#_! Q( Eدو ! $ از �ص �� $C�  .             #N��! Jی b'Z, )� ه�� اش در �#اب QCدی
         $�
ا !�$ار �
د     Rien ne va plusدوی?& �#Y(، %>�ی�ن ����:� !�ز; ��� bز�   .  d���� �!

bی�ن �( ,#یmه«.  
 &Z, )�#�  :»    #. ِر�� bز ه�!  .        QCی
!#د �� �#ز; �
ا �rل      ! $ از یJ هZ'� دو�$,( ^

�$ا �
دم    .  ,mا)&^ 
��N دی	. Jی  .             ���W &/�� وردم و ! $ از دو% 
�
^#ل �ص
; را ,� Jی
�+� زدم   ٢٥زدن 3\ط   � Jا�
3   .   $( )�� b!و
C� ل#^  .        b�+� ور�#ت 
T! Jی )�( 
�G ا,


م�� )� )	�C. از«.  

د      «:  ژی�(! )�� b!ا#� bص<
� 
�+; ��( ,#ی     .  �G هb ا,W #. ،؟ � �#م �(   �#ب ژوب)


 از ���&     '<�W &rح?�!��ن را ^�� �(           .  )#د .# د�� Q( دا
3 ،&��k bه QCا� �ح�
b���«.  

      $�'Z, ن !��$ )$�$ و�(
Z� دو  :»   ́ ایG ا�b  .  و ر3'�$ .  »^
و3?#ر �ّ�& ا�>�Tب، �$اح�3
                  b'?- �- م، از$��( 
� �! &N��� ;�:.� Gای Gرا �� از ده  .     Gدم، دی$م ای
د>& �

�� و ^
و3?#ر /��( 3\:��ت ا�& �� ای��� �C?'� !� ز!�ن                 ه��ن دّ���   ����� ا� !
  .دا):�; ^�ریP ح
ف �( ز�$ و رو!
ویd یJ د�'� � ��N( �#ت )$�

��چ و !#�� �
د و      .  �#دش را ا�$ا�& !b�e   .  او ه�CW  .     $( G� �-#'� b:�یb را ����$م  
&Z, :»ای���؟ bه ��(«  

��� ��+ر�� ^:G !#د، یJ د�'� ورق رو; %ن        �Q� . �! G رو; ��+ او را �	�� �
دم ��         ��< 
��س     , Jرش »  ور�#ت«و ی��� bه  .        &Z, زد و b'C^ �! ���'ارد،  «:  �ّ�& دو�$� )��/

ا�� ورق !
,C& و روز,�ر �� را !�        .  ا,
 �� را .#; .
ن %��#ر دی$; !
ا; �ص�ح& روز,�ر !#د           
$���C� ای���!«  

�$م   !
ا; ایA\/ G�  .     � �� G از �
م دا)& �( ^
ی$          �

ا;  «:  C! G��T#م ^! 
�%
��� د�'
.�ن �#ش �
��ی( 3
�'�دی$؟N� «  

 &Z, &�ّ�  :»                    دم .� دم )ط�'�

اهd� G ^�ژ 3���� و وا�$� اش ^N� ;ا
ا�?�ل !
$��N! )�'!% ب
  .»ا� 

�$ی$؟«     ��� )� d'ن از د�
  »�#ب، !�ِد �+�� TW#ر ا�& �� .#; .
  »$��G ی� �
ض >�$: !	#ی�#��% .
ایG ه��ن �
ض >�$ .  3
�	( ��ب و �'�$ن )$� ای��b دی	

  . »�#روu( ا�&
  »TW#ر؟«    
  »
  .»W#ن ^$ر!+ر,b د��ن >��د; دا)&، �
وس >�$; �( 3
و�&. �#روu( دی	
  »ر3\�ی& ��� ه?'�$؟«  
ای��� ا�b . را�'( ای�:� �� !� �G !#د�$ ���C�'(؟ یN( از %�:� /�$��Q ا���م !#د«  

�m . Gا)'�,» ژان«�#دش را ��N'د %>�; .�ج ا��#! �$�(#^ ���و %ن یN( �� ���س �

وف ه?'b» ژوب«�G هb !� ا�b . �( ,#ی�$» ژی�(«ای��� !� او . !#د�$ �«.  


ی � ����&؟«    Cن ا��N� ;�<% P^«  

ی � �»�E �'�ب � 
وف «    Cن ا��N� ;�<%»در /�#م » ز!$ة ا������ت �� $�را �( ,#ی

%
�d ا,
 ^C& ,#)��ن را دی$یb، او را � �#م و ��:#ل �^ ��� Jروز,�ر ا�&؟ .� ی $�
bازد. دی$ی$���� را زد !� -�Q و د� )$ و ر3& %��� �� /
ب �( !����� ا� ! ;�:�#^ .

W#ن و>'( ایJ�#e�- G !�ز; را . ���ن �#د��ن !�)$، ���
د; �
د! ایG هb یJ �3$ش !#د
#^ b�
ار و �$ار ,mا)'< bه �! bدر %وردیb�CN! ��! ;
Z� ر�:W را �:� . bرا ه �� b:� او

&?��( دا�( �NWر� ا�&؟ در!�ن . >��Wق )$ و ح�� !� ایG ح
d(#, �:3 !$ه�Nر �

ه� را �
اب �( ���b و . )$�» �3( !
ژر«.��ی�دت ه?& و>'( �� %>�; .�ج ,Z& ه�� .

&Z, )� ؟$( �W��را !� » ر�3( !
ژ«: -�یd رو}� �( �#ا���Nّ� ;�<% ،bن �W د�'
��ری$?! G� &د� .&?�W ژر
! )�3 b'?دا� )�� G�.  d��� و �$( d��!در � ا�� ح�
  »دی	
 �W �( )#د �
د؟! >?�& را .��)� ���$. .#; روGr ا�&

  »�#ب، %�
ش �?( را �?���ن �
دی$؟«  

ا«: �ّ�& ��$ی$W !را 
Z� Jدم �� ! ی
و از %ن �
و�� !� ! $ �C^ G& د�'b را داغ �


ه�+ی:� �b�Nدی	
 از^�� Gای «.  



  »TW#ر؟«  

 ��ر �#دش ��#د«   N3 G� ام از �� !� >$ر$N��W#ن �
ا %ورد� !#د�$ . روز; �� را� ا3'�دیb، ه

b�N! ��'� ر را�Z� �� .b'3
، !� »وارا!(«!� رو�( : �JC��, G را !� �� ز!�ن ی�د ,
 )����%»����
�
ا؟ W#ن در. »�#ا�#«، !� 3
ا�?� »ا)W $�:  �#>@ �'�� !�ی$ ,Z&�( دا�


ی$«^ JC��, «$�
�$ �JC��, �-#'� ��! �. �� . �. G �( )#د ^#�& را !ُ����!

م» ^
ی$«�#ب �e& ! ���یd را �#ا�$� !#دم��زم �$ا)'b ی�د !	 
!� د�& ا)�ر� . را دی	
b'Z, )� دم ی�
� )� :»
ا�� از )�� �W ^�:�ن �� ایe� �� G& ه��N$ام !� درد » !َ̂

  .»�_#رد
  »TW#ر؟«   

د �� «  � dZ� Jرا .#; ی dی�^ ،$�N! �$دو!�ر� �#>#�3ت را ز� �N�% @�k �! روز %>�; .�ج Jی


داریb و ! PN/ و د�'� -� ( !� او b��N! ر را �?���ن�Z� از 
Z� Jر )$� !�ی$ ی#k 
ه
b�'�
Z! )ر��ل !#د. !� !�د ا����^ .bوردی% 
�
 ,$ا ,Z� Jی G� ����رود A^ 
 او !�. زی

b��N! ارد �'�� اشm	! �. bو/$� دادی Jا�
�$. دو ه+ار 3�
. )� dرا}( . او� �
���!
�$م و !� �� ز!�ن ,��JC را . )$C� d�َرا !� ُر b.��#� � �W 
از )�� �W ^�:�ن، ه

! $ هb ر�N( &3ی& �
د �� �
ا از . !
ایb'Z, d ح���W $C� d#ن اnً� ای'����ی( !#د
�حN#م )$یb و ه
 �W ^#ل !
ای��ن !�>( ���$� !#د رو; �'�� .  ا�$.#ا�$ و .���A ا�$ا�'�

b�  »!�#ران او ,mا)'
  »ر3\�ی& �W �( ���$؟«   
    »       )� bز�:� �( ا3'�د !� ه �! �� d�CW G��
ژان، ��، /�$��Q ا���م ی�د.�ن ه?& در !

�b و �#ر��ل را� �(                    '3
 ر3&؟  ,mا)& و ا�'�Zeر �( 3
�'�د و �� زی
 !�زویd را �( ,

!d را !� �
 ��A             .  �#ب، ای��� دّ���( �( ��$    W &د� b& ا�& و ,�ه( ه�دّ��ِل �ح

  $C� )� ��  .    &?�در .  �� هb >?�'��ن دّ���( !#د    :  ^
ی
وز ��$ی$ و ,Z&   .  ��ر و !�رش !$ �

ا;                    ! �'/�� b�� �e�n ای��� ،bدی
�?& و W:�ر ��/'� �( �! �e�n bدی#! �� �
���

  b�
دم �( ���  .   &?�
ا; ای�?& �� در ای��� !�               %ن !! bش ه
و �� ��/& و ��b دی	

 اه��& �( ده�$ .� در !�د ا���('C�  .»و>& !

  »)#�( �( ��(؟« 

زد   «    ���
اب در دری� !�Z'$، ! $                !  �$ا ^$رت را !( �
T< Jی 

 ی�دت رb'Z, )� G� �'3 ا,	�


وی$ و       دری� را !� ��� ^
 ���$ !� k#ر; �� .�� ا; !� -�; %ن !C#د و !                ! E�/ ��
 %ن .� �

د، �G از ,#)& ه�� یJ از %ن ,#��Z$ان ��( �#رم؟ ا��                   �! E�/ از %ن ;$�Z�#, ��ّ,

�
وب �
د(» !ح�C� س��  ).ا)�ر� !� ,

د؟«   ! )�� b!ا#� Q( bص<
� 
�Q ا��م !#د �� �( ,Z& ا,�$�/ ;�<% Gای«  

!( !�e#ر �     .  ��، ایG %>�; .�ج !#د         / �W &?و         ی�د.�ن ه 

د؟ ه�� اش �( ,Z& ا�_�� )


?��$           .  ا��C� ��! G���?� &�ح�� .  ه�� اش >��ر �
د     .  ^�ر��ل ^#ل �#!( از -� 
             $�N! �(��. ان را
�?'_$م ��+ >��ر   »  ��3'�زی#«در  .  �#دش را را}( �
د� �� !�ز; دی	

��رش ای�?& �� ��
� ه� را �( �#ا�$ و             .  �( رود »  ��زی�# دوویA «.�!?'�ن !�    .  ا�&
^         $C� )� #�- �
�	Z� �! 3'�      .  #�:� را
, bه )	�

 mrایd ,#)&     .  یJ زن 3� 
ا,

$�� )� 
:< $(��� �#�«.  
  »)�� TW#ر !� ^�ریP %�$ی$؟ ^#ل از ��� %وردی$؟«   

 �ح'
ِم ����� ا�����ب، ^P )�� از ��� ��
 داری$؟ �	
 ��( دا�( ��                     !  !�«     ِ�_� �ِ<%

�b؟ W#ن د�'��ن از ه�� -� �#.�� )$� !#د و !� را »  �#Y# ,�ر.G «د/#ت ری�P !�غ    '3
^mی

ب و /��( !�$ ��#د، دو �� ��ه( �����ن .#; روGr !#د            / ��یJ د�'	�� /��رت !�    .  ه

. !� ا}��3 �#را� و ^#)��    .   ��ر� !� ه
 �$ا���ن    ٢٥!� روز;   .  ��، یJ >ص
 !#د   .  �� داد�$ 
���d را            در !�غ از ه��    � �� G�
�$� و ^
�$� و �+�$�         -#ر -��#ره�; رو; ز�W از ،$��N!

 �� ���دا ایG -��#ران       )�:� %>�; .�ج د/� �( �#ا�$ و !� در و دی#ار 3#ت �( �
د                  .  !#د

د. !��ی�$ �� را !_#ر�$� dr $را دی 
  .»روز اول �� !�

�$ن .
ی�� ح�P ��#د؟«  C� م
- �! 
  »ا>�; .�ج �	

ی�� �CN$   ری�P !�غ وحd ح�P او را �
ی$ و ا�'+ام داد �            «   . 
او را هb %ورد�$ ^�d     .  � دی	

��  .          &(m, ش#� )��د�'
ه� ��A ^��� %3'�ب �( %�$�$ !�            .  -�; )�� ���(، �
��ر��ن هb ایG !#د �� زن و �
د �( )$یG�  .            ،b دو .� از %�:� را !��$ �
دم         .  .��)�; �� 

               

دم هb �( ��$ی$�$، !� ،bرو}� �( �#ا�$ی ،bق �( دادی�k ،bدی
� )� �e�n ای��ن
از )�� �W ^�:�ن /N?��ن     .  در روز���� ه� /PN �� را �Wپ �( �
د�$          .  د�& �( زد�$  

�� �Wپ )$، در !�د ا���( ,��ن �
د�$ �� �� -$ًا �eC#ل .����eت ه?'�b و ��ر��ن                   
 &3
, ��� G�A ری� !
ای��ن ا/��� و ^#ل �(               .  !���?� ��
ا; .C#ی` �� از W:�ر ,#)� د�!



3
�'�د�$  .   
N3 $ !  $�% bای
�W b:�ر      .  �#!( !'Z, غ�! P�!� ری
�\� در �:���_���                 uرا �� !� -�; و G� �n$وق �#�:�� و � �


د    �	! Aح#ی. bا)'� !#دیm,  .            د و %�:� را
او هb ه��G ��ر را �
در ه
 n#رت، �W درد       .   ��ر� !� �
دم 3
و�'�b      ١٢دا�� ا;    

 bن !$ه�.
$زاد� !#دی�k ،b ��ن Q��r     -�@ )$، ه
 �W !�)$ %�#�$ و %�#�          ^#�:� �� .  �
$(  .               bوری��
ویb ^�ریP هb ���یd !$ه�b ^#ل در!! b�'Z,  .         Gا�� .#; د���ن !� ای

  bاح�` �( ��$ی$ی ;�:�	�
��ر; �� )Ae و ����( روزا�� �� !#د %�:� را !� ��$� �( . 3
�$ ,C'� و %�#�$ )�C# و /
ب �#)_#ار                .  ا�$ا�&ّ� �W 

 !$ه�b ه�� b'Z, ج�. �! G�
او �nح �$ی$ ,Z& %ن و>& د��ن �#د��ن �?�د           .   !��ور�$ ای��� .� !� �#ای( !
��$       ه?&


د� ایG در و اون در زدیb       .  !�ر;، %�$یb ^�ریP  .  �( )#د �ُ Jو %ن      .  ی Gا/��:�ی��ن را !� ای
 bن دادی�C�  .   &C,
. ه
 �W در %��� در %ورد� !#دیb، ای��� �
ج �
دیb           .  ا�� دی	
 !_'��ن !


ی��                .   ��( %ورد   و>'( ��( %ورد،   - )�ّ� �� b��N! را �?���ن 
Z� Jی bی$�% bه $ !
bح�ل و روز��ن ا�&. )$ی Gای bح�ل ه!«  


ا %�\$ر ��	d را !� ���� �( زدی$؟«   W P^ ،$�  »)�� �� �#د.�ن ا/'\�د !� ا��م �$ا)'
��( ِر�$;   !  ا; ^$ر «    � bه #.  .           W و bدی
� )� ;
:�ر ��( دا�?'( �� �� ه�� ��ن -�� زر,

bی$�C� و ،b�CN! �
; د�& !� یN( )$یb .� �#>#�3ت را !�Z�«.  

 �mهQ؟ %�
 ا��م؟« �%«  

     »                    #ِ�- Q-و Jا; ی
�$ن و %د�CN( ا�&؟ ه�� >#ا��G %ن !^�W +- �! 
�mهW Qِ(؟ �	
ی�دت ر3& >#ت �ی�#ت �
ام ا��م را TW#ر )
ح           .  %دم و یJ و-Qِ\/ Q %دم و}@ )$�         

�$ و ی� �(        »  ز!$ة ا������ت «!C#ی$ و از رو; �'�ب          ی� �?���ن    :  داد� �� �� A�/
��'�ن و ی� �
اج !$ه�$؟ ایG .��م ��T` ا��م ا�&           C�  .     ���� و �$�
ّ!ُ 
�C�( )� ی

 ا��ق و �Z?�3 و !:C& و دوزخ %ن را هb ی�دت ه?& �� .�ج Z, )� �W&؟                       .,$ای(

د �?���ن 3
)'� ا; �( ده�$ �� ^�یd در                   � �! ��
ق و �
ش در       �� در %ن د�C� 


ب ا�& !� ا}��3 هZ'�د ه+ار )'
 و >ص
; �� هZ'�د ه+ار ا.�ق دارد                    e�  .  م
�G ح�}

 و .:d را -�@                 � bرا �$ه�$ �� ��( .#ا� �'(
3 Gای G� �! و b�N! �<�( ا/��ل  b�N!  .

                       
%ن >ص
 را هb ا,
 روز; یJ ا.�>d را -�رو !+�b، .�ز� در %ن د��� -�رو�d �( )#م و ا,
 #C! ��! �! د                $( bان �#اه
W
'( 
در .   هZ'�د ه+ار )'
 ر��$,( !b�N، در د���; دی	

 ��ه�&   و ا,
 .  n#ر.( �� ه�� ����:�; �#)	A و د�'
ه�; ارو^�ی( در دوزخ ه?'�$             
ا)_�ص /#ض �( )#د، ^P %�:� ر!T( !� ایG د��� �$ار�$ و �?�#ل �
دار و ر3'�ر ��!`                 

  . »�#د)�ن �_#اه�$ !#د

 ایG ه��    «   	�                 )� �W و /���; ارو^�ی( در �$ح ا��م �'�ب ��#)'� ا�$؟ %�:� را �Z��3

  »,#ی(؟

ا; ����& ا�' ��ر; ا�&       «     ! bن ه%  .           �� G'(ا; دا
ایG �'�!:� د�'#ر; ا�& �� !

          $�#C! ار��ن#� 
':! �. $��� )� E��c. �:�<
(  .         �Z?�3 از 
�$ام زه
، �$ام ا3�#ن !:'
?�����ن �
دم را !( حP و !( ذوق و !$ ا��ق �(               >�M و >$ر و >?�& -:#ده� و �         


ا3( !��$از      e- �C\� �! ��	� Jر، !$!_&، -��#س،      :  ��$؟ ی#�
ه�� ��A ا���( .#�

>�    ��A ا�' ��ر; !
ا; !� د�& %وردن دل %�:�         .  د�& ���C$� و �+دور ه?'�$     Z. ی� 

�G ه�$و و �?���ن !� �#ی?�$� ه�; ��kع و زر^
�& و-� �\$                ! G'�ده�$ .�     ا�$ا )� 

ه�ت را !�#ی?�$ّ.ُ Gای«.  


 .�$ن ا���( هb �( )#;؟«         -N�� ی�%«  
%�uر ا���م 3( �#احA «�$ام .�$ن؟ .�$ن /
ب را �( �#اه( �'�ب )�{ .�?�ح  «          -


 و /�� و ���ب و �#���ر �#)'�                  »  ا��:�ر'( ANC^ و 
'( 
�را !_#ان �� ه�� اش از )
را هA�� b �\:#ر از ^?'( �#د)�ن ���'� و ^
دا�'� و !� ُدِم                    !�>( دی	
ش    .  ا�&


د و                 .  /
!:� !?'� ا�$  � Anب را را�$�$، دو!�ر� ر-#ع !� ا

ا ه��J���� �� G �'�$ن /W
�( ا,��d د���ل �#���ر دوی$؟W �!«  

�$ن، ایG ه�� /#ام 3
ی�( !
ا; �W !#د؟«    C� ه�� -����ز %ب Gای P^«  

 �� ���ی$ ��   «     	�    &��� )���� G؟ ایbن !_#ری  .      b��N! 

ح#م .  د��ن ���& �� �
دم را ��


ز، از %ن %�#�$ه�; !( دیG !#د               ���
�( �( ,Z&        .  ا!#; �$ا!. �! �C�ا; «:  ه�
�C:�    »  �#�#���ن >�رداش، ���G ای�>�G ه�را W }^ �� ;$.�W_�ر.��د;؟         ( Jروز ی Jی

                   &Z, و�& و
��Z زوار 3 { Jی �! ��
 %ن را �حbN �	:$ار .�           :,�!( را !� دو رو^� 

ا؟ -#اب داد       :  �b'Z, G .  ه�+ادت در �
ود  W 

دم -Gّ دار�$، ا,
 �G       :  ا; !�!�، .# دی	� Gای


د        �, )� 

م، یN( دی	�
دم �
�$، �� هb �#ار)�ن �( )#یGّ-  .         b %�:� را �	� �. P^ .
                 #� b��, b��b �� ه�� ��ن زر�� !#دیb و .#ا�?'�N! 
N( ر !�ی$ �$ا را$\��د��ن را از   ه�



        bد� !#دی
�H ا��م را ���. ��

یM_��� �#ا!�$�          %ب در!��وریb، و,� Jام .#; ی$� 
 ح�� ه
�$� !#د�?W دل
� @�C� Jی bد���ن ه
, &C^ و bدی#!«.  

 

�$� )$� ا�$C� &دق ه$ای�n ح:� .#�ط
k ه��. 
 


