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	� ��ورم؟  !!!اروز �"� از 	!وی �ل ��ر ن رد 
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م؟ر&ت و از �وی د���و�� داد زد: ا	�زه ھ�ت از ر�"� �ون ھم ا����د�  !!!ه 
�
م! ��� � ���م: �واھش 

� ر�ز�د؟
 %�  !!!�+د از د*��(� �ر��ت و ��ت: �� �وی ��) ظر&�و�� �ون �ر
  !!!���م: �ر�% �را ,�؟

� 0رر داره. ���د 
.ف�وادی �وش ھ�ت �% �رای �1 �
.ف �ر�% �3ش ا�0&% �رد �� اون واد رو -��ت: ��) ظر&�و�
 .��وره ��ره

 ���م: ا�ن ا���
�ً از �	و�زھ�ی ��ر روازاده و ��ر ��را
د�ش 
��ت؟

داره! �ر�% �% ,�ز ��ده ، ا�رم  %�	� �ورد! و از 9
وان �8!� ��ر �% �% آن دو د7(6 ���د دادم �
د�د و ��ت: ��5 0رر 


زده �%!؟ ��
��زی �3ش 
�وده ���% �3ر��ل 0رری �% �1 
� �دن ���د ، �� ز
د���م: �% �11ت 9(ل ,را ، ��� 0رر � %� � .و7
�؟ ,% 0رری, �
  !!!��ت: �+

� �% دور 9(ل و ِ�رد ، 	�م و �ن ، ا����ر و اراده ، "� ����م: ھ%ء ���دھ� ��% ھ�ی ا��رت را �% ھ�ن ��وهء ��م �% ��م و �"
� �و�
د ��م �% ر&�� �% �� .!وا
د. ا��دا ,�< � �� 0رری �% و �(وق و آزادی ھ�ی �
� �ت آ�رش ��ر�ت! �و &"ر 

� �و�
د ��5 ����و را اول از �ر و �!% �روع �ن ، �+د د�ت را�ت ، د�ت ,پ ، >�ی &1ن ، � &ر���. �+د 
داره!؟ >س 
�% ده د*�(% ��م �رد
ت ھم در �
د �� 	���� � �� ز
	�رھ�ی ا��رت را �% دور �"� �
طور �"�%ء �3�ن و ... ! و ھ�
 


د �% �� .!وات ��ر�ت ، ا�ر ���% ��� %�� و در �رد�� و �
د�� آ
�3 �>ری �ود. در ��7�"% ھ�ن د&+% اول ���
ا����ر �ودت 
�ودی �رو در�و �ذار! اروز از .�C �� �ب و اروز و &ردا و ا��ل و ��ل آ�
ده و �� آ�ر 9رت را 	�ور 
�ودی ��ت اراده 

�3 ���� و �.�م �6 �ت ��ر��5ن �>ری
� آ�� و آدم �و
�. 
 ..�% &"ر &رو ر&ت

  !!!..�>س ��ت: �� ��5 از ا�ن و0) �3ش 
�Eه 
"رده �ودم
� �ود؛ "&3م ط!ب" � �� اروز ا�ن �وده �% >رو�%ء >ذ�رش �6 �زاره 	د�د در دو ر�!% ا
	�م ��
�
���م: ��ور &!��� و روا

1H ��� �� و*�
��)  و "*�ول آن". "&3م ط!ب" �+ ، ���
� ���) ظر&�و�� ا�0&% �ن ، �و �ر�% را  %� %�� �و�
د: �ر
Hل "�� 0رر  ��. �>س �% ,�زھ��
� �� و 9ل �!وط �ردن را ھم �!دی ، >س ا�ن �زاره را "&3م" ��
� �ظر&�و�� را 

ب و د�Eر ,�زھ� ا
د���ده و آن را �ودن �ر�%" و "�� �طر �ودن �!وط �ردن ا�ن دو" و �زان ا�9�دت �% �و�
دهء ا�ن ط!
�
� � ."*�ول" 

� �ر ا�ن ا�ت �% &3م و ��
� و ر&��ر���
�

دان و ��..�ن روا�

دان �� اروز �ود. ا� اروز ��ور ھ�ن دا�
ا�ن ��ور دا
� در ا�Hر�ت ط!ق وارد؛ ھ

� ھز�ن �� �
�دن ا�ت! �+�� ا&�د و آن ھ
"% �6 اد�9�� را >ذ�رش در �6 ر�!% ا���ق �


د �1ش 
وی ، در	� &3م و >ذ�رش آن ا���ق ا&��ده و اHر �ود را �ر 8ز �� �ذا��% ا�ت. آ
�Eه زدودن آن از 8ز ، 
��ز��
 6� %"
5
% ا�ت. آن ر�!%ء ��"ر در��رهء �� 0رری �ر�% و �� �طری �ر��ب و �
	ش �و�
ده و د�Eر ,�زھ� و �� ا��+&


د... ، ا�
�3 در وا*) ھ�ن ر�!%ء  ����د در ,ر
د و ��% ��.ص �وی ر��
% ھ�� �
9!م �ودن آن اد�9 ��ن ���% و اط91ر��
ل آن و&ق 
�واھ� �د ، ز�را ھ��% اHری از آن ط!ب در ��زدا�ش آن �زاره �� ط!ب از 8ز ا�ت ، و ا��7% ھر�ز در زدودن 


د�8ز �� �� ز�ن رگ ��*� �واھد . 
در ھ
�Eم �
�دن ھر ط!�� ، ھر ��ری و ھر اد�9�� ھر,
د ��ده و �� 0رر ، ا��دا ا.ل را �ر 
>ذ�ر&�ن و 	�ی 
دادن �
��را�ن ، 

�ری �% 8زت ر��ده ���د. ا�ر,% �3ر��ل آن �آن در 8ز �ودت �Eذار �� ا�ر �
	�دی و 
�در�ت و K�روا*) �ود ، آ��ب 
� �ذارد�ض �
�ده �دن �ر 8ز اHر �. 


م و  ��"ر �رد� ��% ا�ن *.% �ر�% و ر�"� رو ��د�ون دادم ھم 9ذر�واھ �
�! �رم �و
% از ��
م و د�EراE�و ��ت: را�ت 

% �ردارن�) .�Eم د�ت از ا�ن ��ر ا�

 .و ر&ت
� �د ���م: �� ھ�ن &رول در��ره 	ن و &��ر *�ر و >ل .راط و دوزخ و �رزخ و 9.�ی و�� و
طور �% دور ��%   ... ھ

8زون 	� دادن ھم &"ر �ن �وی.. 

د�د و د�ت �"�ن داد و ر&ت�. 

 


