
١آر�	� �	���د��� اد
	�تدا��� 

٠٢:٢۴ س�)' ١٣٩٨ ��داد ١۶" !� �� ��ری� ا����ر : 

در �	���د «
�رس� ��5	� ���	�ی در اد
	�ت داس���� ا��وز» ��0ح �.؛

راھ�9رھ�ی� 
�ای ا��@�ل ای< �	�اث 
� �س; 
:. "	.ا ��9دهای7

. B�� �9C دا�.، و�� .
���N .Oم�	� �': �� اLن 
� ���� � ��اIJ	B 7� ا�H اG"�EFی� �	س' و ا�EF را 


� ای< ��ا�.نھ� از 
	< ��رود.  N	�C >دی 
� ���	�ی اح�	�ج �.ارد. 
� ھ	RB S اح�	�ج U ذھ ���B�
 �B

.. B�� ز�Wاز ��دش آ �ای ای 9�
�.ارد. 

��ارش   �
ای
ان)ای���(، �ب � 
��اری ��

����ری؛  ���	�ی �
ی�   Y 25ھ��

 .  در ا��Iن 
� د�	� آ�.. او )Hوه1316اس

Y J س�ت�J در 'B�� ،�O�:� س�لھ� �


��Iان،  �
 �Bچ  داس��ن،   >���� ا��Iن، 

Rری.�ا����ر �!�O)� داس��نھ� و ر��نھ�، 


	`�ی�، 
�Iام  د)�ت   �
 زی��  ھ �ھ�ی  در 

�Bر����،  ��!� �Jس�تس�د
	�ی   ;	9��  �


از س�ل  از ��یس .��ن را١٣۶٢ھ��E داس��ن��ا�� و �@. داس��ن  "�ی�ن )�O ��د �س��   ��  

."�ورش داد B� اb�W در دھٔ� ھ��د ��ر�	.ی 
� ��Iت رس	.�.

 در 
	�Oرس��ن ای�ان��I در��G' و در ا��مزاده ط�ھ�1379 ��داد ��16یس .ه « ��زده اح�!�ب» 

�Bج 
� ��ک س�gده �..


�آ�.ه از �Bر��هھ� و �Jس�ت ھ��E داس��ن��ا�� او �B از او، �س�� از داس��ن��یس�ن ای�ان .:


��9	�B ;ر��هھ� و �

��� از آ��I ھ7  �B .�.��� ���� � ی�	ان ����دان ���� ( �

�د�.، 


� �	; ��یس .��ن ��Bبدار �Eس�� دی� �B 'اس�Fس� . N .. دا���" آ��زش داس��ن��یس� 

�Eس��� دیB ون آ�.ها�. و�	
اC�i� �.ه اس'؛ ��یس .���� B� از �Bر��هھ�ی ����دان ���	�ی 

RSSآر�	��@�� س�J'kس�!�ی "	���C�"	��.ھ�ار���ط 
� ��در
�رۀ ��

English



.. ��
B� ��ی. 
� ای< )@��، ��Eھ� �.ا��� 

�Nم�	�(  .O�� ح`�ر   �
 �	���دی  در  ���	�ی،   Y ھ�� ��گ  س��Fوز  � �س�'   �


��Oی� �����یR و �.رس دا���Eه)، ��Iی�ر و|�"�ر(��یس .ه، ���7J و ��)�) و ا�	� حس	<

�B 7ای�ت داس���� ا��وز ای�ان "�دا���	

�رس� ��5	� ���	�ی 
� اد �
 (Rداس��ن��ی) �C.	ر���

���وح آن در "� ��آی.؛

�������ری؛�
ی  
 اد ��ت دا�!"� 
�#�$ ��در ای' ����
د ����&�� $�  %  
ر



 اد ��ت �)'  �#�$ %  )*"ا�
وز  2
دازی�؛  � $�0%  % ای�/% �"!�
ی ھ� در �-�,ت �+

اد ��ت ا�
وز=
دا�% ی� ای�/% ا>; :��9% ی8 ��یس�6ه $�#�
 �4ار ��&�د ی� از $�#�
ا$�

% و ��&%،  �% از آن 0?"% ��$�ان  % ا&�رهاش  %*� %A
� 
�% از ��یس���6ن دی9

%0�$ �
د. &�ی6 «
<�C� ت��اد  
وف «�0ا�?
�� در C� %F�-� در G4اری ھ6ای�
�#�$

Gی4ه ���&6؛ « در ��رد ھ6ای�A از �F�� ،د

ھ�ی� از ای' �-�F% در ای' ����H� �ز��ی� 


ا � �
د. او ا�
 ���د ��9ه �'  %"$
 �G" �یG*� 6؛ او  % 0
ات �سJ =�( از �' و ح� 

�داش آ�Jھ�،  ��0ھ�، ���Fھ�، ��?L% رو&�*/
ھ�، ح�  % �����$�ر ی� F�A/"�ر ی� ح

��لھ�ی  %� G�
ق ���
د. �' از ط
یO >�دق ھ6ایG اA 
 A��1309�$/� و ��ر$

1325«.�&�  % را ��&����. آن ھ� �% از  
ون �% از درون. ا��9ر آن ز��ن را زیس


� ����ی�� $�#�W% و� ��وع ��
& �Yرا از ای� Zای'  ح G�
 ا(  ����� 
/A '�


ی  
 اد ��ت =س از ��دش، از :% ح
ف ��ز��� و ی8 ��یس�6ه در ا�6ازهھ�ی�!"�


  % ای' $�#�
 ��&�د؟Y�� %� ی، :% وی^��ھ�ی� دارد
�!"�


م&�
؛ :S	ت ا��وز �� ھ�	
�< ا�� 
��اھ7 ی� �~� رادی�9ل 
.ھ7، ����ی7؛ آ|�ی ���	�ی در اد

�@�� �.ارد. �� � �I ���	�ی B� ھ	S ی� از 
�ر��ن �� �@�� �.ار�.. 
� ای< دF	B ;� ا�� |�ار 
�د

�Iان از آ��J ی: � ��یس .��ن .. �C���� رد �ص�ف |�ار�� �EFان ا� ( �

�ی.  . ��
�@�� دا��� 

آ��I س���ن  �
اد 
� اس�س روشھ�ی  را  ��ا� . س	�ه ���ھ���ن  �� �B س���B ان� ( �



� |�ل ا��وزیھ� از آ��I )��ر �i�� ..  Bع ای< اس' B� ا��وز .:
��دھ .، اس��ده B  ..  و 

..  B�O�  �:Jا��  >���� 
�ای  ا�EFی�   S	ھ  �
  �9�
 ���	�ی،   �
  ��  �B داری7  ��یس .���� 

آ�Wز ����د و  �:��J . س7 �س�	F��ر از  ا�EFھ���ن  از ��د��ن ��وع ����د.  ا�EFھ���ن 

�ی' ���E� .. B س ' ���	�ی N� N	�ی 
�ده اس'، W	� از �H|	' و �Cم؟...B �Iای آ��
ھ�Oن 


	 	7. اد
	�ت ا��وز ��، ��B ;vرآ��زھ�ی�O� �
و�F اLن ھ7 �� ھ	S ی� از ای �I را در اb�W آ�5ر اد


�داری B  . و�EFھ� ا�	سHB ر�B ی �@��� از�	ای ی�د��

�Eی . ��ظ� ھس� .  �B 'س	� ���@�

ی�د 
E	��. زاوی� دی. N	س'؟ ر���EN Y� س���� ����د و... ای<ھ� 
� �@��� ����� . B� از

�

.ون ای 9� ا�EFی� از دی�Eان دا��� 
��.. �� اLن  ،. B دش ����اھ. �@��� را ��وع�� �~�F

�
 U ذھ ���B�
 �B . B�� �9C دا�.، و�� .
���� � ��اIJ	B 7� ا�H اG"�EFی� �	س' و ا�EF را 

ای< ��ا�.نھ� از 
	< ��رود.  N	�C >دی 
� ���	�ی اح�	�ج �.ارد. 
� ھ	RB S اح�	�ج �.ارد.  
�ای



.. B�� ز�Wاز ��دش آ �ای 9

ھ�� Y ���	�ی

����ری: &?� ای' �-6 را  % �س6C  J داری6؟


�ز���.هھ� �@. دارم. 
�ای ای 9� �� راھ�9رھ�ی� 
�ای ا��@�ل ای< �	�اث 
� �س;:
م&�
؛  �
 >�

ا��9ر  �
  �B  � :� ای<   �
 
:.ی ط�	�ن�� اس'. ط�	�ن��  
�ای ھO	< �س;  ��9دهای7.  "	.ا   .:


رس	.ها�.. 
� ھO	< ��ط� B� ای< ا��@�ل ��رت ��C�E� اس'. و آ�Wز ��یس .��ن �Jان، 
� ��د��ن


� ا�O�Jع و س	�س' 
 �یس7، �Jد دارد. ا�� �< را�Jون و�	
��رس.. 
�ای ای 9� ی� �س� .ی آن 

��یس .هام. ای !�س' B� �� آد�� �v; ���	�ی را 
� ی� �E� B س	�س� �@�	; دادهای7. ��Oم آن


� ) �ان �	�اث ���	�ی � ���� ����د، ���رزه i. س��س�ریاش �	س'. آن ی� �B ی�	N


��� اس' B� در دل اد
	�ت 
�ای او ظ�ھ� ����د. و�F �� ���	�ی را 
� ی� �E� B س	�س�

�@�	; دادهای7  �� ا�� ��اس�	7 س �� از او را �E� داری�E� B ،7ی س	�س�اش 
��.. ا�� دو ��B�Cر

ا��� او؛ �H|	' و �Cم را ا
.ا �.اری7. ��یس .ه �Jان ھU B 7ھ�ی ا�O�J)�اش را ����یس. و


� ���	�ی و دی�Eان دارد؟ �J�	اح� �N �Eیس .ه اس'. "س.ی�� �B . B�� �9C



���N .Oم�	�

��aان ا>�,  �   %�  6�ھس ��یس�����6   ،'�  Jس� از   J�W  Jس� در  ا��  ����ری: 


ی�ر ����6=�ر، �Jb حس�' ���=�ر،(& Jb� .6�
دان �"!�
ی &���% &6ه ھس��&


ی�ر وW*�=�ر ھ� از &��
دان(& ����� 
/A .ان
حس�' آ /��ر، ��رش ا�6ی و دی9

G� 

ی ����ی6، ھ6ایG �سJ او و J�W از او را $�!"� �Wو  .G�
ی  �ده ا�!"�

�ب  �ده. ا�� �"!�
ی وا�CW �س"� از ��یس���6ن �� را� %H�
ده، ای' ا�9F=4ی
ی  % وا�

وی^��ھ�ی�  
ای :��' ��یس�6ه :%  ی8  او  % ��aان  آ�)�  �د.  �د �ا و  
د �  G� 
$


�4اری دا&G؟�#�$

��5	�ات آ|�ی ���	�ی �	س'. ای< را �Cا��ش:
م&�
؛  �
ای 9� ����دا�� و�Jد دار�.، �س�وی 

�9 	.. �< ی� دوره داور �Jی�ه ���	�ی 
�دم، در آن دوره، 
� Bس� �Jی�ه داده ��..  ��Oم س�ال


�د. س�ال �	�� س�ده اس'؛ ا�� ���	�ی ��
�د 
� B.امی� از ای<ھ� �Jی�ه >	Oآن دوره ھ7 ھ


� B.ام ی� از ای �J �Iی�ه ��داد؟ ،.	�B�� 'را از ��س �� �B �	�'ی س��	داد؟... �����

.7	 B�� رس��
 
� اس�س �Jای�ی B� ھس'  و  در W	�ب   �� را  ای<ھ�  ��Oم   �B  .��
 ی�دت 

�ق���5	�، �س�وی 
� ����د 
�دن �	س'. دو �� ا .7	 B ا.J 7ی7؛ ای<ھ� را از ھ�E
����اھ7 

�وت اس'.��



� .؛ ی�9 از �INهھ�ی او �E� B ا�O�J)�وW*�=�ر: � �B نط�ر�Oه دا�'. ھ�IN . N ی�	���

�

�د. �INهی ��یس .ه، �INهی �:�7 و �INهی � �@. ھ7 دا�'. و آ��� B� �س�@	7 
� اد
	�ت ر

�
��ا�	7 
�Eی	7 از ��د ���	�ی ��وع �..  �O� 7ی ای<ھ� ھ�Oی آ�� اس'. ھ��دارد، آن س� 

Y J» ان� ( �
  'C�� آ�!� �9;   �:OJ ،د�B از ا��Iن ��وع   �B دوران �Jا��  از  ھ� ح�ل 

��ان �'؛ �@. �� ا��ی�9ی� در�� .'C�� ل�
ا��Iن». آ�!� ھ�E� 7ه ���� 
� اد
	�ت �9; و "� و 

���	
آ�!� �C�� ;9'. در �:�، آ|�ی ح@�|� و ا|�ی ��ح. 
�د�.. در داس��ن ھ7 ���	�ی �	�� 

.'C�� U	" ه را�E� >ای


 آن �
وه ���د؟/*� �c� �a�� %  �*Y� 'حسFری: ا �ا����   


	��� ازوW*� =�ر:  �B ی�	N ن آن�N .�9
��. آ|�ی �!� ھ7 
�د�. ا�� ����Oد �'؛ ��� ��


� �Cس� �Cا�س� ��دی� ���	
 �آ�!� 
	�ون آ�.، �@. ��ی ا��ی�9ی� 
�د. ا�� ��OJ�ھ�ی آ|�ی �!


�د.


م&�
؛ :..��
��5	�ی دا���  >	 N .ی�
آ|�ی �	�)Hی� 



��Iی�ر و|�"�ر


��. H��B درس' ����ی	. . 
� ھ� ح�ل ای< ��Eه در آ�!� �C�� ;9'. و Bس��� B� دروW*�=�ر: 

Hد ��آی. و ا����:� و داس��ن، در آ�!� �Bر ���Bد�.، ای< ��Eه را ��وی� داد�. و ای< ��Eه �� دھ� ھ

�	5��
:. از ا�@Hب 
	��� |�bF ����د. از ی� �~� ��ی. ����ان �' B� آن ��Eه، 
:. از ا�@Hب 

�Fو وو � B�C س�� آن ھ7 از ��ع	ت �.ر��	

� ای< �. B� C@� ی� ��ع اد �! � Hv� .'ا�G� � �

��ی �@. ھB .@� �(�� ،7� �~�ی�"�دازی و �Cس� را رد ..� �	���
� ) �ان اد
	�ت |�
; |��ل 


��ان �' B� �Bر��هھ�ی ���Bد و 
� ی�  س�ی ا��ل داس���� ��J� دا�' B� ��ی. اLن 

..��
داس��ن از ای< ��Eه درآ�.ه 

ا�� از ��ص	' �:��O ���	�ی Bس��� ����ا� . ��� دا��� 
�� . B� آ�!� 
�ده و 
� او ار���ط

��ع 
��اھ .   �Bآن از   ���	
 آ�!�  �Nن  
�د.   7I�  ��	� ���	�ی  آدمھ�،  آن  
�ای  دا�� .. 

|ص���یس� را ی�د 
.ھ .، ��B ;vر��هھ�ی ا��وز، �Hش ���. �� ھ� RB در ��ع داس��ن��یس�

��دش، 
��I ��د. ھ�Oن ��9�ای B� آ|�ی �Nم�	� ا��ره �Bد�.؛ ری�
	 � و س�'�	�ی. ��ھ�


�� ���. و ای 9� ا��i Hور�N U	س'. ی� ای 9� آی� ��B ،��OJ دن ی���دن ی� ��
او|�ت س� 

�~���ه درس' اس' ی� �	�؟ و... ا�� N	�ی B� ���	�ی روی آن �	�� حس�س	' دا�' ای< 
�د


� ����دی ���	�ی ���Iر �B س���B ،�~ � >ی. از ای�� ..��
��B	. روی داس��ن ����<   �B

�@�	. ی� ادا�� �(�� �
 ���	
ھس� .، ���ا�س� . ی� درک ��9د�. ی� در ادا�� ای< ��Eه ���C ���د�.. و 

��)� اد
	�ت �.ر�	س�� "�دا�� . B� در ��د ���	�ی دی.ه ���..  از آن ط�ف ھ7 حس�س	��


� ی� ��ع 
	�Oری ��vی ��.ی; �..  س:� �Bد�. 
� �Jی ای 9� O�B� را �	@
B� ���	�ی دا�' در 

درس' ا����ب �v� ،.  B زی�� 
 �یس .. ای< وی��� در � .��"�ر �	�� 
� 7�N ��آی.. ��v زی�� از



�ظ� ھس' وF �@C �B .ی� ��رس�J �
��هھ�ی در����� ھس'، �Bداس��ن �B UFاو �(�O!�

،.	 B �J����» ا��  
�ظ� |�ار اس' "���� 
�ای i:�ھ� ��د. �Hv در«��ق F >ر ای�Eا�

���J� ����ی. B� �	�� ح�فھ�ی ر����	�9 زده ����د. ا�� ھO	�v� > زی��، داس��ن ��یس� را

�� آ�� س� 
��ا�	.  را   ��"���ده � 
�ی.   �O� ؛'��� ����gس .. B�� ;ی.�� 
� �:���Oیس� 


OI	B .� ی� آ|� ی� ������ از س� �	� 
� . �.ه و 
� دس���ی� ر�C� اس'.


  % =�L���6 ��ر ��&6.Y�� 
b� :ری����

��5	� �`�ش دروW*�=�ر:  �B '"	�	.��ای B� �Fو�� �.ارد. 
� ھO	< دF	; ھ7 ��ی. 
��ان �

�� ��ی. 
� دF	�� ;�	�� B� در ای< ��Eه 
�د B� �.ر�	س7 را 
� ای<.:
دھ� ھ��د و ھ���د ای< 
�د. 

��Eه  S	ون ھ.
 
� �ص��F داس��ن ��"�دا�� .،  �@C 7و در �@. ھ ��رت ��ص |��ل دا�� .، 


�ای ای< ��Eه "	U آ�.. از دھ� �	�ھ�ی� ����Fآ  ،.��
 U��" �B �(�O�Jا �س	�س� و �Cس


�اھ �  ھ�B 7ر��ھ� دا�' و �	�ه و �~�ی�ت دی�Eی را ��0ح ���Bد B� H��B در ،.:
 �
ھ��د 


� �J ����دا�� B� آ|�ی ���	�ی 
� ط�ر �B .� �! � ای<ھ� �Oد. ��ی. ھ�
�`�د 
� ای< ��Eه 

..��
�س�@	7 دا�'، ا��Eر ی� |�0 ��رت ��C' و اLن ��ی. دی�E ح`�ری 
� آن �: � �.ا��� 

��ه�B ل داس��ن�Cا �
ی� دF	; دی�Eش ھ7 ��ی. 
� ��ط� ای< 
��. B� N� در �IJن و N� در ای�ان، 

ای 9�  �� 
�د.  ��ه �B داس��ن  در  آ�5رش،  در  ���	�ی  آ|�ی   '	Oاھ 
	���ی<   �|��ا و   .7	IJا��

ر��نھ�یU، «��زده اح�!�ب» ی� «آی �ھ�ی دردار» ر��نھ�ی 
.ی 
��.، ا�� آن ��ع "	� �Iدھ� ی�

�Eھ���د دی �در دھ �B .� b�د. ��ی. ای< دو ��رد س�

�رز  ���	
��ه �B در داس��ن U9	 9�


�� .. ��ی. ��C�� 7ھ�J��� اھ � ی� ح���
�	�اث ���	�ی ادا�� "	.ا �9 .. و �Jی آن را، آراء 


� G� �Jا�'، دو
�ره ��رد 
�� |�ار 
E	�د و 
�ش �B �5ا�	ی ی� ��	��� '	Oاھ �B .���� .
 Lح�


�Eی.؛ �B د�

�ز ھ7 
� �	�ه دی��9F	Hv� .�9 ���	�ی در �@.، �.ام در "� ای<  ���Fد، ا�� �J��


�س ���G�؛ N� در�B و رھ�ی� از  .��

	�ون  �
��.. ی� از ��ری �
�W�� �@C «�
�W��» �O�B

;v� را در داس��نھ�ی� �ان ای< ��9���� ��	vO�ز�.�� ��ص� و N� در اد
	�ت و ح�� 
� ط�ر 

«��ح� 
�  |ص	.ه �OJ	�» ھ7 دی.. ا�� ا��|� در داس��نھ�ی ���	�ی، ح�� ی� �OJ� س�ده

>9O��� رش روی�B >ای �
���ی ھ7 
� ی� N	� دی�E ا��ره دارد. ح�F' اس�:�ری دارد. ���	�ی 

�B ��	ی و حس�س�	س�'� >	Oاز آن ط�ف ھ7 ھ 
�دن اس�:�ره و �vO	; ا�G��� '�Eارد. 

�� ��OB �.. و.:
 �� و ھ7 �س;  در �س;  و ) ��� |ص� دا�'، ھ7  
� س����Oن  ���	�ی 


	 	B 7� �Bرھ�ی �	�� �����ای در ��آی.. اF��� �E� Bی س	�س� و ا�O�J)� ���	�ی��

ھ7 ا�� ��OI ھس' B�  ��ی. 
�ی. �Jی دی�Eی 
� آن 
�gدازی7.



�C.	< ��ر�	حس�	ا�


/A ،6ی  �دی

! &?� در a�' ح�ل �% از  
��ی��6ن �0ی�ه �"!�A6�&ی ��ر�Wری؛ آ����

آ�L% �% ��د$�ن در ��ر��هھ� داری6. ا,ن  �ن��یس� ������ ��د$�ن ھ� $6ریس دا

از داری6، :% :��ی   
�ن��یس� دی9�از �;سھ�ی دا ا���ری �%  ی�    6����� % 
Y$

و �سJ �0ان :% ا�-�ل داده ��&�د؟  ای' �;سھ�  در   %� Gی ھس

اث �"!���

ار$��ط�  � آ#�ر او دار�6؟


؛ A6�&ر���
�< در س� �INر س�ل ���G�، در دو س�م س�ل، ھ��ای دو س�)' HBس دا��7 


�ای دا��� 
��7 و�!� �B 7س�	م �< �.رس ��I� آدم B� از دوس���7 ھس� .. 
� آن �� � "

��ا��J 7اب ای< س�ال را 
.ھ7.�O� >ای�
� 
س 'ھ�ی آ��ز�� را 
� �س7. 

ا�� در ادا�� ���'ھ�ی� B� �.، دوس' دارم روی N . ��9�ای B� در ���'ھ�ی ��Iی�ر 
�د،

bF�J 'ص�� . N ی�	ر ����E	C در  �دارد؛ اول ای 9 '	Oاھ ��	م ��~� �
دو
�ره ��B	�N .7 B .ن 

��J� اس'. ا�� از ھ�Oن س �� ��وع  B	B 7� ��د ���	�ی ھ7 ��.اش را از ;
�| �B 'اس

�
�� "	U از ���	�ی ��یس .های �.ا���ایB 7� ای< ا��F' و اھO	' را  �� ،. B�� >		:�ھ.ای' 

�B ���� �

.ا�. و �� ��یس .ه،  Rدش را داس��ن��ی�� �B س�B � :ھ.. ی.
|ص���یس� 

���	�ی 
�د.  ی: � ���	�ی 
� س�
@� و )@��ای B� در Y J ا��Iن دارد و �INه رو� �9ی،

�B �N و ھ� �ی�~� ،���ری 'Oس �
اوF	< ��یس .های اس' B� ھO� N	� را درھ�ی ���دهای 

Rی���ان ی� |ص� ( �
اط�اUC ھس' ��دا�. 
� ��ط آ�9� ��.ی; 
� داس��ن ��د. او ��دش را 


� ھ7 �.ار�.، ا�� در ���	`C ی� S	ھ ،Rی� داس��ن��ی .��
�:�B�� �C .. ای 9� Bس� ��یس .ه 



��ری�� '	Oاھ  ،. B '	�v�آن دوره  و �@�0 ��ری��، 
� �~� ��آی. ای< B� Bس� ای< �Jی�Eه را 

�J �

س	�ری دارد. �Nن "	U از او، ا
�اھ	7 ��س��ن را داریB 7� C	�7 ھ7 س���� اس'. ھ.ای' 

داس��نھ�ی�B ،Uر "�وھ�� ھ�B 7ده اس'.  �Bرھ�ی ��OI ھ7 ا�!�م دادها�.، ا�� ��ی. 
�ای


�ده اس'. ��Y��OB یس����ص| �Jد��ن ای< و��


� دF	; ای< >� 7 B�� �9C ،دد���� �

� ھO	HB >سھ� و �Bر��هھ�  �B �Eری�� دی�� U@� و ی�

�	i�� .:
 �B 7��
B� ��دم ھ7 ای< �Bر��هھ� را 
���ار �Bدهام 
��ا�7 � �@. ای< آ��زش �Bر��ھ� 

�Oاز ھ داس��ن��یس�ن  و  رو� �9ان   �B  7	 	
را �� دورهای   ا�@Hب  از   .:
  �� ا��  ��دھ7. 

���O( ھ�ی�ه، رس���E؛ دا��.����� ��� ،. ��

�ی. در ��J:� دا���  �B  �:	�هھ�ی ط�Eی�J

�
و ح�� ��Bب و �!Hت ھ7 ��.ود ����د. ��ی. ای< |`	�، �OB ح�Oس� 
��. ی� اس�ط	�ی 


�س.، ا�� ای< B� �Nاغ داس��ن��یس� در ای< ��ای� رو�< �����.، ��	!� �Hش ی� �Cد در �~�

b�9� �
���� ��دش اس' B�  OJ:� را ��د ھ7 ��آورد. ای< �	�ه آ��ز�� B� از �~� �9; 


�����دد، 
�)� ����د ای< )�@� و وا
س��E )�ط� ����دان 
� اس��د 
� و�Jد 
	�ی.، ی�


���Lه ای< �	�ه آ��زش س �� ھس' و در ای< �	�ه، 
��� از ار�J)�ت �B ھ7 دارد �F�9ا�

�ھ� ھس' و � �:� در دس' �	س'. 
:. ھ�C�9� �� 7 را در ادا�� ��5	� س ' ���	�ی�


	 	B 7� ا�� ھ7 ���	�ی از ط�ی� ا����9ت و �INهھ�ی ��دی� ��دش 
� �~�ی� ��دی� 
�د و�� 


:.ھ� ح�� ��
	 	7 حس�س	��  B� روی ��OJ�ھ�ی ���7 ط�ھ�ی دا�' B� N� ��Bبھ�ی�

��OJ� ��د و س����ر��ای� و ��<ھ�ی F���C	س�� و... ا�� در �س; 
:. و ����دا��OB U ای<

�

� �~� ��آی. 
� آن |�لھ�ی دس' دو و 
� واس0� 
س .ه ��B  . و  �B ح�د ����د �Fس��


� |�ل آ|�ی �B .ی� ��رس�J ی� �
�.ری� و 
� ��ور ز��ن، ھO	< ھ7 ��"�س. ی� ��B�� 7.. و 

�
�ھ�ی آ�5ر ���� ���	�ی را ����ان F�� .7	��
دم� �س؛ �� ی� س�ی ��اC� اد
� دا��� 

�ھ�ی اد
	�ت �.ر�	س�� ا�Cادی �~	� B�C � و دی�Eان |	�س �Bد و �OIC از آن دا�' ی� 
� آنF��

�
��OJ�ھ�ی )!	b و �Wی�� B� از آ�5رش �.ه  �
 � B�C ،ه�E� >ای R" د. از�B U�	����	�ه 

ز����،  ����C ی�   �
 و  ��.ی; ����د.  اد
	�ت  روی  
� س�ی�ای  و  |.اس' رس	.ه  از  درJ�ای 

�	س7 ھ7 ��0ح �.ه، �:��م ����د.�Oد� �

��: �ی� �	�� از ای< ��Eهھ� B� در 
��� از ��ارد 

..��
�v; ای 9�؛ |`�و�� در داس��ن ���ی. 


�ای 
���، ر)�ی' ای< وی���ھ� ��ھ�O از |ص�  �B ،ی�	دی ����C �v� از وی���ھ�ی ���
ی� 

�ق�ا ای<  ��5	� ���	�ی ���' ��B 	7، ���	�ی �س��ل  از  ای!�د ����د.  و|��   >����


���ای ���	�ی�!�
�"� �.ه اس'. ا�� bF�J ای !�س' B� آن روح	�  �
�	س' B� ھ�O	< آ��

��5	� ���	�ی در >� �~� �

���ا اس' 
� ھ	S وJ� دی.ه ����Oد. �!�B� وا|:� ی� ��یس .ه 

از   �N 7	 	�
  �B رهای�

�ز��ا�� دو ی�  و  ا��@�دی � �� ����د  از ی� 
���رد  ی�  ا��وز  اد
	�ت 

..��
��زهای 
�ای داس��ن��یس� �� دا���  ����	�ی ���.ه و ����ا�. "�س


 و $!G آرای� �%A6�&ی ��ر�Wر و آ�=�*Wی و�Wھ�ی آGری:  � $�0%  % >ح�����

��لھ� =�(،  
اھ�� از آن  � %� G�ا&�ره &6، آی� ھ��ز �س�F% �� ھ?�ن :��ی ا



��aان « ح
ان رھ�
ی �-6 اد �» ی�د ���
د؟


؛ ای< �س�F�ای اس' B� �� در ��Oم ح�زهھ�ی اد
� داری7؛ در ��Oی� �����یس� ھ7:
م&�

�
��ه ھ7 داری7. ح�� در روزھ�ی� B� از آن �B در ر��ن و داس��ن ��داری7، در �:� ھ7 داری7 و |�).


� �: �ی ای< B� �� در ی� �

�دی�J .7ی�ن اد �
) �ان روز��ر اوج ی�د ���J .|�C �� ،.  Bی�ن اد

�� �� در ی� .  B �OB 7ھ �

�	 	7، ���س� 
�	 	7 و ���� و ای<ھ�  �	:i ر�B ،درازا و ط�ل

��ری� اد
� ��، س��رهھ�ی� ;B 7. ا�� در	 B 'Bی� �. ���ص� ح� �
�Jی�ن "	�س�� از ی� ��ی 

'�� �B . دا��O� 7دها�.. آن ).ه ھ�B �5��� .ها�. و ی� ).های را	در�� ،;	Fھ� د �
آ�.ها�.، 


�دن س��رهھ�، 
	��� در ای< ز�	 � �@U دا��� �� N	� دی�Eی. �	�
�دها�.، ��ی. �Bری��� �N �	5��

�Eی� دی�J ی در�Eدی �|�J �B . ھس� �~� � �	@

:. از �.�� ھ�C 7وغ آن س��رهھ� 7B �.ه و 

�.. ی: � ای< �� و �	��� و �. ی� �Jی�ن �س���� اس'. آن N	�ی B� آ|�ی 
�اھ �	
�ق �ا

��م  �
 �Jی���  آی�  B 	7؛   �Jس'وJ ح	0�  ای<  در  
�دی  را   . B��  '��� در
�رهاش 

��Oی� �����یس� دا���ای7 ی� �Jی��� 
� ��م �:� ی� �Jی��� در داس��ن��یس� دا���ای7؟ در

وا|� �� آ�Fده آن س��رهھ� 
�دیB 7� آ�.ها�. و در��	.ها�. و ر�C�ا�.. �b�9 ا��Iن –ا�� 
��ا�	7 ��م

�Hش ��B . ای< ���ص� را 
� و�Jد 
	�ورد. در �:� ھ7 آ|�ی �B 'ی� اس�J -7اریGE

� آن  b�9�

����� ای< �Bر را 
� �!�� ���� ا�!�م ��دھ.. �Hش ��B .. ھ� B . N� او ھ7 در ���� 
� ی�

�. و	
�ق ������ایس7 � .ه رس	.  B� ھO� ��	� او �.�.. ا�� ��ی. �Hش ���Bد�. B� ای< ا

�ق ز��ن ��د��ن در�
� ز)7 ��د��ن، آن �Jی�ن 
�آ�.ه از �.رن��ی< ا Lس�ز�.. ح�
ی� �Jی��� را 

�ق �	��د و��IJن اس' و آ��I ھ7 آن را ���	� ��B  .. ا�� ���Jا ای< اس' B� ھO� ای< �Hشھ� ا

.:
 .'C�E� ;9� ی�ن�J آن �ای ای 9�
 .. B�O� .ا	د "�O� ،ی�Eدی RB ی ی� ھ��	ا��وزی ��� �	5��


� ).م ح`�ر��ن ی� ��ای� ��زهای را ای!�د �N ر��ن و�

� ح`�ر  �N .� ر��ب، �س�� �!H@از ا�

��زه �� ���J� �.یN 7@.ر 
� آن �Jی��� B� ���د اح�	�ج دا��	7. و �� N@.ر در �Hء دوی.ی7. ،. B

آن N	�ی B� ����ی7 �� �@ص	� �س; 
:. از ���	�ی اس' و �� �@ص	� ����دان ���	�ی اس'،

�:J�C � :ی�نس�زی. ی�J رگھ�ی �� درش ھس� .؛ ).م�

�����دد 
� ھ�Oن دورهای B� آدم  �B

ا��وز، ��ل آ�!� اس'.  
� ��ط� ای 9� آن ا�EFھ� 
�ای آدم ا��وز �Bر �B .. B�Oس� ا�س�ل 
��.ه

�Jی�ه ����د، در ح�B �F� ھ	�I� Sدی از ��دق ھ.ای' �� ا��وز در او و�Jد �.ارد، 
� ز)7 ��دش

�O 	ی ای�ان را �� �س. و س�O 	ا�. س��
� ز)7 ��دش، �� �B ده اس'. آ�� �ن�B ��� ت�	
اد

.. B ���



 :
A6�&ھ�ی ����دآ��ھ� درش ھس'. ی: ���ر�	5�� �B . B�� ���� اد)�ھ�ی� >	 N �|��ا

B� Bس� ����ی. B� ���	�ی ی� ھ	S ��یس .ه ای�ا�� 
�ای �< اھO	�� �.ارد، و�O� �F و|��

��5	� ���C� اس'. ������ا�	. ���J� ����ی. از N	�ھ�ی� س�ده�� و ��زل


� ھ� N	�ی 
� ای< ��	!� ��رس.  B� ����< ��رج:
م&�
؛  � 

� ز)7 �< ی� ��یس .ه وا|:� 


� زیس�� او �	س'. ا�� ی� )�7F آدم ھ7 داریB 7� ھ	S ی� از ای< �	�زھ� را احس�س�!�از س�اد و 

��9دها�..


؛ A6�&ر��'�� �I� � ..ارد� ��اس' و ��دش � �	5�� '����! � ~�ر �< ای< 
�د B� آن آدم ھ7 

U رو�< اس'.	�9���5	� |0:� اد
� و س�ی�لھ�ی ���ی�ی��� و... اس' و 


� ط�ر ��B ای< 
�� ��0ح اس' B� ی� �Jی��� ��C�E� ;9� ی� �Jی��� ھس' ��� �وW*�=�ر: 


� ی� �Cد، 
� ی� س��ره. ا�� س�"� اس��ر و ��اC�، در وا|� 
� ھ7 ی�9 ھس� ..  �س�F� دی�E ھ7

�(�� �
  . B�� �0ح� �B «�

��ان رھ��ی �@. اد »�Fاھ � ھ7 در ای< �س��
 �B 'ای< اس

ھO	< س	س�7 را ادا�� ��دھ.. ی: � ھ� �Jی� B� ����اھ. ��9�� ھ7 �9; 
E	�د، ا��Eر ای<

�B .��

��Iم... در ��ر�� B� ح�ف 
�اھ � و|�� ����ا�. درس'  �	@
� �ز)� ھس' B� �< از 


��.. ی: � �� 
� ای< «�

�9� «رھ��ی  
��ان �@. اد ،.���� «�

��ان رھ��ی �@. اد» �	`|


�ای ای< 
��ان 
��. و �

� ای< �: � B� ا��9ن دارد �Jا �9�

��I از 
@	� ھس�7،  >� �B � :�


� ی� �B آد�� �7 ����د �I� �B 'ی�ن ھس�J >ای ،b	���
� ای< ھ	�ھ� 
.ھ.. 
� ای<  �O~�



��ا�. "�س�� 
� آن ��9; 
��.. اLن�� �B ی; ��د. |�ار اس' س �� درس' ��د.��س��ره 


�ی. 
� ����I| ;9ن ظ�ھ� ��ی. B�؛ �< 
��Iی< ��Bب ی� 
��Iی< ر��ن را �O� �B ای< ���9 �.ه

�����ام.


�IN Uر، " �:
م&�
؛ ��B �B س�B ی: � آن  .�E7 دی	 	
�ق را ��ی ��� ھ7 ���ا�H ای< ا

��Cی�G" bب را ���ط��B >ای �B 7	 B ه�E� �9 ون ای.
�Nپ ��رده اس' 
��Iی< ��یس .ه اس'.  

اس' ی� اد
	�ت.

 B�� �9C	�I� .دھ�ی B �ری اد
	�ت در ای< ز�	 � اG��5ار ھس� .. �0��)�ت �Hv؟وW*�=�ر: 


م&�
؛ :��|0:�!... �0��)�ت، روا
� )�J ،���Oای� و ھO� ای< ح�فھ�.  آن ��Eه 
�)� �.ه 

'Bوارد س�"� ��ر �B 7. ����ی	�Bان ����ی دی.ه ��د. �� ھ7 س�"� ��ر� ( �
 ،bا��وز ���ط

����د، ح� 
� ����ی اس'. ا�� ����ی ����ی.، ای< ��ب اس'، "R ای< ��ب اس'! ��


� ��راک. ا�� آی� ی� س�ل 7	 B�� Uی�.��ھ7  در روا
� )���O، آن را در 
�ق و B�� ���B 	7 و 

دی�E ھ7 ای< ��راک، ��راک ھس'؟ ده س�ل دی�0N �Eر؟

�	�� از ��یس .هھ� ھ7 ھس� . B� ی� ��Bب � ��� ��B  .، دو، س� �� �Nپ ھ7 دروW*�=�ر:  


� ����Oیس . ی� ای 9� �Bری B� ����یس .��B از آن R" . ا�� ی���	ی�ه ھ7 ����J �� . N ،.آی��


�دن ��Iرتھ�ی �Cوش L�B و �� .�
�	��... ی: � 
	��� |`	� �Cوش و )�i� �Bدن اس' و 

اد
	�ت.

��9دی7؛:
م&�
؛  د���ل  را  ���	�ی  ��د  �� س 'ھ�ی  ����ی7   >�  �B اس'   >	Oھ 
�ای 

�
  �Jرا آ|�ی و|�"�ر  
� |�ل   �B ا��  ،. B�� '��� '	|H� ره�
�H|	'! ���	�ی دا�7 در

�~�ی�ھ�ی داس���� ���' ��B .، ای< 
� �: �ی س	�0ه "	.ا �Bدن ای< �~�ی�ھ� 
� �: �ی ���Cل

�	س'. او از ای< � ~� ��Eه ��B . B� ��EN� ����د در آن �!�ای �H|	' را ��F	�B .د؟ و �<


� درس' و >� Hس'.  ا�	� ���C ن�	

�ای 
	�ن ����ا ای.ه دارم. 
�ای �< ��Iم، 
	�ون از 

�0�W ای< ��Eه �Bر �.ارم. ����ی7 ای< س ' او اس'. ا�� �س�� 
:. از او ��آی. و 
� آن س '،

�O� 7. ا��وز ا��	 B�O� ل��ی� را د��EFا �� �B 7ی���� >	Oای ھ�
  .. B�� ;O( ،��W درس' ی�

در
�ره �OJل ا��   .7�را ���  >	Oز ھ7 �< ھ�
 
�اھ � ھ�� 7��B�� 'دی.،  آ|�ی   �
  �Jرا

.7��	���د|� ھ�� 7��B�� 'دی.، �< ھO	< را ���



����ری: روز  % روز �% ���4رد  
 ���ان آ#�ر $
0?% &6ه  % �Aر�� ا�Aوده ��&�د.

ا�
 =س
ان ا�
وز،  +�اھ�6 $�ریh و =6ران&�ن را ا�/�ر ���6، &�یYa 6�g ھ� ���&6. ا��

��  % اد ��ت روز 0)�ن، آی� ح
�G در �iAی ھ�
 و اد ��ت
�در �Y?�ع و  � $�0%  % د

�� a?�دی ا�G و ا�A ،OAارهوار؟

آ�5ر:
م&�
؛  
�ر���ی< و ا��وزی��ی<  �B �O �ر �	�
�نھ�ی ��Iان، " � ھ�ار ����ن ��دھ	. و 



س	 �Oی �IJن رو ����ی.، ��E در س	 �Oی �� ��5	�ی �Gا��� اس'؟ ا��وز در ��Oم ح�زهھ� و در

ی: � ا�� "�ی	< آ�.ه اس'.  رو
�رو ھس�B 7�؛ ی�؛ رده س ���ن  ا�Cادی   �
 ح�زه �Bری �<، 

ر��  �B داری7  ��Oی� �����یس���  ا��وز  اس'،   " !�ه س�ل  رس	.ن )@;،  B� س<   . ����

..��
س ���ن س� و دو س�ل اس'. و�J �Fی�ه در J	��bن ���Gار�. و 
� ����ھ�ی��ن ��

S	اس'. ا�� ھ �����دو؛ در �	�هھ� و �9;ھ�ی ���و�� �Bر ��B  . و ����ی .؛ ھO� ای<ھ� 

��5	�ی در ح�زهی �< �.ار�.. ح�� آ��I �����ن را ھB�O� 7  .. در ح�زه اد
	�ت S	ام��ن، ھ.B

ھ7 ھO	< اس'. اLن �� آ�5ر ر��ن��یس�ن و داس��ن��یس�ن درJ� ی�9 را 
� �Cرس� ����ا�	7.

�

�ز ھ7 
� ���' ��دم 
�����دم، ).م ��5	�G"ی�ی ��
�ط 
� ���	�ی و 
�اھ � �	س'. ��
�ط  

�
 ���9� >� .. 	
�O� ش�
ط	� �س��ده��ی اس'. ��دی.ه ���C<. ا��9ر �Bدن. 
�ای ای 9� �	�زی 


� آن 
 �یس7، |0:� از Lی�ھ�ی� روی� آن. دری�س'؛ ا)�	�د، �Jا�7 را���� �B دارم �:��J م��

طHق، |�;... 
�ای �N س�ار اسb ���	�ی ��م؟.... �< ا��9ل را در ���	�ی و �س; ���	�ی

.7 	
��

����ری؛ :
ا؟!

��ری� اد
	�ت �� 
�د�..:
م&�
؛  U�

�ای ای 9� آ��J �Iی�ن �س��� .. آ��I آ��ه��ی<  

6، �9
 دا��% آن 0
ی�ن $� :�6 ��ل  6C ادا�% =�6ا��������ری: ح�, 0
ی�ن ھ� ��

����6؟

ھ�ار س�ل. ا��وز ��� �	�Oژ، آ�5ر 
��.��ن س�لھ�ی ���Oدی �Jی�ه �E Bر را � ��� �Bده:
م&�
؛ 


	�ون آ�.ه اس'. 
��ان! ��ھ� ���C� ��Bب ی� ��یس .ه �� ��Bب 
:.ی، ده U
��B . N .'اس

س�ل اس'. ا�� س 'ھ�ی او آ�.ه اس' در ��Bب 
:.ی و ����ک �.ه اس'. ای< س ' در ی�


س�� و �Jی�ن اد
� ح��B 'Bده و ��J آ�.ه اس'.

ا��رهای ھ7 �< 
B 7 9� ��O در
�ره ا��9ر ".ر، ��س� "س� ���' �Bدی.، ای< ".ر،وW*�=�ر: 


	��Fژی� �	س'. ای< ".ر، ا���اع "س� ھس'. و ای 9� ��	.، ��E دا� � ی� �Jی�ن �� N . س�ل


�ی. 
	�ی. و ���	�ی را 
� ) �ان ی� س ' ی� ".ر اد
� ا���اع B . و �اس'؟، ��زه 
:.ھ� ی� �

دو
�ره �ص�ی� ".ر، 
�ز��Oی� ��د.  |�; ".ر، 
� ا��9رش �Cق دارد. در ا��9ر، ".ر ����ا�. ح`�ر دا���


��.، ا�� ��O ��دی.هاش 
E	�ی و ا��9رش B �. ا�� |�; ".ر، �ص.ی� ".ر اس' و آرزوی �Cار�C< از


�ی. ..	��
 �J در آن واح.، ھ�ار �B د���O� ..	یس��

�ی.  ،.	 	�
او. ��O ا�� 
��اھ	.، �Jی� را 

�� �IJن را 
�	 	.. ".ر در وا|� ھ�O	N >	�ی .	��

� دا��� �Nر�N . و	یس��
 �:i�� روی ی�

��ا�	. آن را 
�9 	.. ا�� |�; از آن و از ھ�Oن�� �|��
:. ا �B .دھ�� �
�Nر�N �O� �
 �B 'اس

ط�ی�، ����ا�	. �IJن را ھ7 
�	 	. و 
� �س	..


وA �� .��A
����ری؛  % ای' $
$�g، ��ی� از Aح�ای �;م ھ?% =�6ا�G �%؛ �� =�( �



.��Aر

��ارهھ�ی� �" ;v	Uر�C< ی� "R ر�C<، ھ7 �	�� 
�رگ ھس� . و ھ7 ای 9� ی� N	�یوW*�=�ر؛ 

،7	�Cو ر�C 7 ی�	�Cر R" �� �B .؟  در ای< ح�فھ�	ای< ح�ف را ��ز� �N ای�
را ��"����. و ای 9� 


� اLن �� �9OB �N ��

�ود. و ا�H ای<  U	" ری�B .ر ���اھ�Eا� �B 'دن اس�B �W�W �(��

��B .؟


ی، ای'  �د �%  *)?���!"� 
�#�$ ��
��اری ����
د ا�
وز و  
ر  J�Fری: ا>; د����

:% دا&%ای� و از دا&%ھ�ی?�ن :%  )
های  
دهای� و 6W اد ��ت ا�
وز ��  % :% ا�6ازه

��6م �% ا>; در ھ�
 و اد ��ت، ح
�G رو  %
$6
 &6ه ا�G؟  % ھ?�' دF�J ھ� �' =�" 

0"� و a?�دی ا�G؟ و ی� دا&%ھ�ی �"!�
ی، ا>;  % ��ر اد ��ت ا�
وز ��آی6 و ای'

��ع ��9ه، ��ر ����6؟

�ل ���. و ا�B Hس� 
�وW*�=�ر: �� �B 'دا� ���	
�!��|� ���	�ی ی� س�ی �H|	'ھ� و �ا

.. B�O� �J�� �Iآ�

����ری: �b;؟

��ان داس��ن را 
�وW*�=�ر: �� ���EN �B>ء. ی� ای�	ن ا��
�Hv راوی G� �OJا��<. ی� روای' از ز

�:� آ�	�'؟ ��0N Hvر ����د 
� �Wل |�ن ھ�7 و ھ��7، داس��ن �.رن ���'؟




م&�
؛ :�� �
�9�� �Bد؛ N	�ی B� ���	�ی 	9 ��< ح�� ����ی7 ����ان |`	� را �	�� 

�	�ت و�J از >���� >	
ھ.ی� داد و �� ھ	S و|' آن ھ.ی� را �Ggی��C	7. ���	�ی در داس��نھ�ش 


�ط 
� |ص� ھس� .، ��با�. و ح������ �B ���	��J � :ی ..	�B >I" �� �0ل��یس� ی��


��.. ای< ��0ل ��یس� اس' B� ح���� آدم را س� ��
�د. ���	�ی ی� ���iع�O� س� را س�B

را �.
�ر ��9ار �B�O .. ��دش ��B . . آن را 
� ا�Jاء ��.ی; ��B . و روی ا�Jاء ��ایس�.. ا��


� �� رس	.ه را ر)�ی' �B�O 	7 و ��0ل ����یس	7. ھO	< ا��وز، ای< �B �� ا��وز �� ھ �ز ای< س

وی��� از �ص��	�ت �.رن 
�دن ���	�ی اس'.


؛ A6�&ر����Bرا�B �9 ی ای�J �

� ���	�ی 
�� �Bد و  �Jان را��
��ی. از زوای� دی�Eی ھ7 


�	 	B UO� در آ�!� ھ7 �: � دارد. در �:���ی<  ��	�B 7،  در	 B ;	��� �@C ی را�	��� �ی9 

���	�ی، در ح�زهی ھ �ھ� و )��م ا�س���، �INهھ�ی ���ص� ھس� .. "�وژه ای< ھ �� .ان، در

)	< �.رن �.ن 
�ز��' 
� ���G� اس'. ی: � دس��وردی از ���G� را در ی� �Bر �Cم ا��وزی،

ا�Jا �Bدن. ای< ��Eه ھ7 در �Cس� دی.ه ����د و ھ7 در اد
	�ت و �@��� و... �� 
�ای 
�رس�

��5	� ���	�ی، 
�ی.  
� س����' ای< "�وژه ھ�E� 7ه B 	7. ی: � "�وژهھ�ی� ��ازی �Bری B� او در

اد
	�ت �Bد، در ح�زهھ�ی دی�E ھ7 دی.ه ����د.  ی: � آ��� B� �س��F	H� '|� و �9Cی ��دش

�
 �B 7	ا�.
 ای�ان  از "	�9ه �Jی��� 
�رگ�� در   ���
در ح�زه اد
	�ت ��دا�س' را ����ا�	7 

را ھ7 ا�Jا B .. و ��C	�ھ�ی� ھ7  ���G� مھ�ی� از�C �B د�B �:و س 'Cن ر.� �� 'Oس

دا�'.



 ای�ان B� �@���50ای< ��Eه، �� C@� در ای�ان B� �IJن 
�ده اس'. �ص�دف 
� دھ� وW*�=�ر: 

�� داریB 7� �:�ش 
�ز��' 
� ری��ھ� و س��'�	
�	< ھ7 ادL ای ��آی.، در ا��ی�9ی�س@����

�.ر�	�� اس'. در �Cس� ھ7؛ داری�ش ��ی�Eن ھس'، �Cدی.. و ھHJ 7ل آل احO.. ا�� اLن در


�ای< راه ح; 
� ای< س�د��� 
 ای�ان ھس'، و�Jد دارد.  �IJن ھ7، ھO	< س����B �E� در 


�ی. ی� راه .7	 B ا��ش�C را ���G� ،;B ط�ر �

�ز��دی7 ی�  ���G� س�ی �

�Eی	7  �B 'س	�

،7	��O

�ده  ��� B �ن در اد
	�ت و �Cس �B 7 در ا����9ت و راه ح;ھ�ی�	اھ��
دی�Eی 
�ز ��د. ا�� 

وi:	' ھO	< ھس'؛ آدمھ� و آ�5ر J.ا J.ای� B� وا|:� ھ7 �:��م �	س' B� ده س�ل 
:. ھ7

��ا�. C`�ی��O� ن�N ا�� ..	 B .ا	دی. و آ�5ر در����� "�E

��O.. اF��� ��ی. در ھO	< س�لھ� 


�ای ��دش 
س�زد ی� س �� دا��� 
��. B� ادا�� "	.ا �C ،. Bا��ش �.ه و ��5	�ی �.ارد. در B �ر

�@C ��9� >ی7. ای�	E
ھO� ای<ھ�، وi:	' ا|�ص�دی، س	�س�، ا�O�J)���ن را ھ7 
�ی. در �~� 

�@C �Eی ��� ھ7 ، دی�`C د. در�	��� �
���; دوF' ی� ح���O� '��9د؛ C`�ی ��� را ھ7 در 

�Cوش ��0ح ھس'. "�س�	� �.ارد. ی: � ای< س����رھ�ی ��B را ھ7 
�ی. در �~� ���C� ��د و

��Oم � �ه  را 
� ��دن ��یس .��ن و ����دان��ن ���ی. �Gا�'.


A6�&.رن، ��ر� �وش ی� ��سس�C ح�� �اس'. � �@��: �Cوش دی�E در 
�زاری��ی< �9; 


	�ی.. ��
� ای< �: � B� "�ل س�ی� �9�




��9� دی�Eی ھB 7� ھس' و ����ان روی اس��ده ��9دن از �	�اث ���	�ی ���':
م&�
؛ 

��B	�B�� .د. ی: � ����< 
�ای او Uدا����� �
�Bد؛ ا�`��ط ����< اس'. N	�ی B� ���	�ی 

�

 �یس ..  7�ی� ا�� "�ره و|' ���د، �� 
�ای ��دش و �� 
�ای ����دا�U. ��اس�� از آ�B �I� دا

�	� روی   �
�� آ�5ر  �س�'،   �
 و  �Bری ھس� ..   �" آدمھ�ی  ا�Cاد،  ای<   �vBا ھ7   ;	Fد  >	Oھ


� ��رت "�ره و|'، س	�ه ��� ��9دها�.. ����< 
� ) �ان ی� ا�`��ط از  �@C � :ا�.. ی�ا��G�

�� ای<E� Uدا����� �
ط�ف آ|�ی ���	�ی ��0ح �.ه 
�د. و ��9� دوم؛ ���	�ی ھ	S و|' 


� ����دان ��د��ن Uدا����� �|��
GEار. N	�ی B�  ا��وز، ا Uی�J �
�OJ� را حGف B< و ای< را 


�ده. ا�� �:OJ ،ده�
��BG ��دھ .. او ھ	S و|' در �Bری �.ا��� ��9د. "	� �Iدی ا��  7�دا


I��د ��< ��J� �Bده، )�Ui ��9ده اس'. �
 ��	Oدادها�.. ھ �~� �Oس� داس���� ��ا�.ه، ھB

�Bری B� ا��وز ا�H در �.ریR و آ��زش داس��ن��یس� �� و�Jد �.ارد.

����ری: �"!�
ی ای' ��ر را �/
ده، ا�� از �سJ او $� �سJ �'، و در واjW در �س"� �%


  �دها�6، ی8 ح"-% در اد ��ت �*-�د &6ه ا�G. و آن  ح
ان �i?�ن ا�G و"�A �� '� 


دان �"!�
ی در��& 
"�A %� G�زاوی% دی6 ��یس�6ه �س�G  % ز���6. ای' وی^�� ا

آ��زشھ�&�ن  % �س6C  J  % آن  �$�0%  �دها�6؛ ��9ه ��یس�6ه  % ز���6.

 :
رو�< ��ری ی� N	�ی ����ی. B� �< �	�� دوس�U دارم. ����ی.؛ «�� آن N	�ھ�ی�:
م&�

B� ھس' را ����Oیس	7، آن  N� �	س' را ����یس	7.» ی: � "	.ا �Bدن آن N	�ھ�ی� B� �	س'

..  B�� ت��ن را ��رج�	
در آن N	�ھ�ی� B� ھس'. 
�ای ھO	< اس' B� از ی� ��9ار �Hل آور، اد

�� �B را �ھ7 آ�� �O 	س ���� N .7	7 ����یس	 	
�� �B را �N ا��وز آن �� �B 'ع ای< اس�i��

دی.های7 را 
� �� ���ن ��دھ..

����ری:  در ھ?�'  �ز�?�ی� ھ� زاوی% دی6 ��>� و�0د �6ارد.

:
 )��اF@�).ه و�Jد �.ارد. 
� ھO	< دF	; اد
	�ت ��، �:� ��، س	 �Oی �� ��ارش��ی:
م&�

�.ه اس'. 
� ھO	< دF	; ھ7 ����یB 7� ) ص� �H|	' ���	�ی را 
� ) �ان ی� �	�اث دور

ا�.ا���ای7. 



ا�`��طوW*�=�ر:  ای<  ��B	. ��د.  ا�`��ط �Bری و ��ص�  ای<  �Fوم  
. ����. B� روی  ��ی. 

�OJ �`و ا� �	��	
��دش را در ھO� N	� ���ن ��دھ.. ھ�Oن ا�`��ط� B� ���	�ی در ����< 

�Bدن، از ��دش  ���ن ��داد، در ����< ھ7 دا�' و ��ی. ای< ��9�ای اس' B� از س�ی 

�! 9� �|����یس .��ن �Cا��ش �.ه اس'.  ای< B� �Bر ھ �ی، ا��B Hر GFت 
��� �	س'. ا

�Oھ �B ��	:|در ای< وا �B '�9 ��د ای< اسC ش�

�ی.  �B ���.ام 
�ی. 
��.. ��ی. ��9�

�O� را �

	  . N� N	�ی و�Jد دارد B� وا|:	' را س���ن ��دھ. و دی.ه ����Oد.  ای< روا��


� �Cم و 
�ز��Oی� �B 'ه اس�E� �(�� �9�
�0Nر ����یس	.؛ ����< آ��I، ��ارش دادن �	س'. 


� ا����9�� B� ھس' ی� وا|:	' ��)� �O� �B د���� b�ط، س��اه اس'. ای< ا�`�Oھ ����


�ی. ای< ا�`��ط را در ز�.�� و ،.��
��J� �9 	.. ا�� Bس� 
��اھ. ��یس .ه ی� ھ �� . ���.��ری 

�B 7یس� 
�Bرش دا��� 
��.. �Hv ا�� �< 
��اھ7 ی� ���9ب دویس' ���ای در
�ره ا)�	�د 

 7B 'ا�.، دس��

� ھ� ح�ل��200ا� .ه در دو روز  .7 B .ا��	ر ��B � 	ی. در ای< ز��
 س�)' 

اح��ا�� ھ7 ھس' و ا�H ای< ح� ��ا� .ه اس'.  ای< ا�`��ط، وی���ای 
�د B� ���	�ی دا�'

و 
� �.ت ھ7 ���	� ���Bد. ای< ��9� در ھ.ای'، ����� و 
�اھ � ھ7 
�ده اس'.

 :
A6�&ر��ر�J�| ط�ات دوره�� ،����9�ای B� از ���ھ�ی ���	�ی ی�د ����د B� " � ھ�ار �

را ��ا�.م و... �� در ی� �OJ� «��زده اح�!�ب» اس��ده ��د، �< � ~�رم ای< �س�' " � ھ�ار

روز���� ��ری�� دی.هایB 7� آر�	�  ر��ن  
� ی� ���، �	س' و ھس'. ی� ��رد ھ7   ���

ا�H)�ت درش اس��ده �.ه 
�د. اLن ح�� 
� آن ھ7 ط: � ��Oز�7. ا�� ���	�ی در داس��ن،

��ی< ���ی�ل 
�س.. در B �ر'		B�
 �

�ای ای< �Bر ھ7 
�ی.  .. 	
�< ھO� N	� را ��� '	Cظ�



 :b�0� .B276500

�OI� ر�B اش�!	، ���ا��� �Jس'وJ ر روش� . و�B ی� �B 'ا�`��ط و س�'�	�ی، ����ان �

��اھ. �.. ای< وی��� در ���	�ی دی.ه ����د.


م&�
؛ :» ;v� . B�� ر���� >���� �

�س.، ا�� یC.9:�   ��وع  �~� �
 b	!( .ح.ی���ی

 B� ��اھ. آ�.» ، �:ص�م ��B  ،7� در وا|� ��Oی<ھ�ی ��دش را از�Bدن آن س�ار��ده 
� دار 


�ای �� روی �	� ���Gارد. ��ی. ��یس .ه «��زده اح�!�ب» ی� ��یس .ه «دس' ��ری�، �@I	


�
دس' رو�<» �	�زی احس�س �B . 9�  ای< ��� س E	< را دا��� 
��.. ��یس .ه «��دی 

�Bاوات |���» دی�E �	�زی 
� ای< ��Oی< �.ارد. و�F ای< ر��ن، س	�ه ��� ی� ��Oی< اوس' 
�ای


� N	.��ن �O�Bت، �س��� B� �O�Bت 
� ھ7 
�|�ار �

� زی��ی�� �س�، 
�ای  دس'ی� �
دس�	�

�ق �9N�B اس'؟ �� در
�ره س ' ���	�ی داری�� 7�B�� ' 	7 دی�E؟!...����E� ..  B ای< ا

در
�ره ارث ���	�ی! B.امی� از ����دان ���	�ی ای< وی��� را � �@; �Bد�. و س� ای< |`	�

ایس��د�..

 :
A6�&ن.��ر� N و >	 N 7	��< ����اھ7 ی� "�ا���ی ھ7 
�ز B 7 ای !�. �Nن �.ام ا��وز �

و�F �< ��ص�، �OB ھ�O� 7دا�7. 
� ای<  ��B . Nب ��ا�.ن در س�ل، 
��I اس' 
�Eی7؛ �<

��Oدا�7. ��ی. ھ7 در ��یس .����، س ' ���	�ی در �Cم، �.اوم "�ی�ی� ھ7 دا��� اس'.


