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���	 
�� � ،����� ��	�زر را در را� �ز��� ��
 "�!  ��ش، � دل 	� � ه�$#، 

/ر	�ن ه�$#، �  �س ه�$#، � +,�ا+
 ه�$#، و � د�� ه�$#، (ع' در ه��& �� ره� 
� +� �3ل "�# از ا$&، � �3ل ه4ار و �2�3 و ه�01د   ،5�$/ 
	 ���$/ �
 آ��5 و 	

.                ه4ار و �2�3 و ه�01د و +� ا�3ـ اآ��ن �3ل   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

�د آ� ��= ا$�ان و ��اق  ��م :�� �د 
�ه���� آ� در ا$& 	@?< ا$& . دو �3 �3
 �
 +�ارد، ا	� آ�
 CDE  �، در /ن روز ه� آ� ه� �Bوب را �Fد �	رو+� دا�03ن  � =��


 ر�3	 G: ���Dران ه� و 	�:I ا+�ازي ه�  �B�Bس د�+�ي ، و ه� :G را � آ�
�ز���  C$Jاز د 
K$ ه��L�� 	���آ�$5	�(�ن :�ن در ز$� /وار � DNح، ��
 ا 

، ه��& ��= �F+� �3ز ا$�ان و ��اق �د، �3ق "��Pك�����، و /�د �3زي دو�ر� 
        .                                   ه��&  �س از ��Dران ه� و وح�� 	�+�ن در ز$� /وار

                                                                       
 را 	
 ��$5 ـ :��K و 	�����
 را آ� از $�د +�Dد� ا$�؟ (�ز+� دوم 	��زا 	���آ�5$

 �Sم ر�	ز$�رت ا � آ� 	���آ�$5 ر(�0 �د، ه��ن )ع(ه��ن آ� � :�Kا+�  ���ش 	��زا 
 آ� �3ل ه� 	���آ�5$� ا$& د+��ي �Fآ
 �\ا:�،   :�س
 "�ي ١٣٠١در �3ل 

 �ع� دو �ر� ����� 	���آ�5$ �ز ���  � 	�I "�ري را /�دان آ��، �3ق "��Pك و 
، ���ر روز "�# از ٩^١٣آ� $I 	�� "�#، در�3 در روز �س� و $5K /ذر 	�� �3ل 


 در�\:�0 �دD�E �0K3 �`ا �                     .  �3ل روز  ��� "س� 4ر�#، ه�	&، 
                                                                                          

 
      

 
 
 

 



 
 
 

0
 ه�	& و دو#03 .  �د٩^١٣دي 	�� �3ل Eسو�D� رور را در آ�ر� را� ه�ي��� وا+� 
3
 و "��3ق "��Pكآ�$�ي � �bف  �@�Eرا+�+�، د 
01
 (�ت /�Eي  روز از! 	� ـ ا

ا$& �ر . �ف +�زآ
 آ�� و د:� را ��13 "�ش آ�د� �د.  ـ �\:�0 �د	���آ�5$
 ��د آ� ه�	&  
�ر اول ��� روز CDE از (�ت "�رش، :  	
 /	��3ق "��Pك�3	

01
ه�,�	
 آ� /�Eي �س�0ي �د، �ر دوم (�داي (�ت ا ����� ه��ز در ���ر�03ن 
01
/�Eي �. ا�F 53آس�dري، و ا$& �ر �اي 	�ا53 ��� و �اي 	�ا  

 
 � 
��+ ،
+J�b �13 I$ ع� از ،G: ���+ ع� از I$ ���3 ح�ود  ،CDE G:


 از ا�Eام �\ار+�� K$ 4ل�	را در  G: ر���3 ، و ����� �� ا ��س،  
ه�ا"��� و +��
 و در 	��� � ز	�& ه�ا"��� :�ن، ع� از $��F�  I دو �3��0 از  ��ان را�  ا(�0د�. �د+�

ع� ا�'م آ�د� �د+� آ� � ��� (@�ان �3س50 (�ود :�D+� در (�ود��� . +�س�0 �د
�����، �Eدر +�س��0 @�� را� را ادا	� ده��، و 	
  �ا+�� ه�� را دو �ر� �  ��ان 

$I ��� از 	س�(�ان و 	& ���� ه�	& و ��Dس، $I ا ��س درس� آ�ا$� . ���دا+��

 آ�د� �د+�آ�د� و b س�
 را� را � ا �E�D�DNح اول و�E روز ع�، "س از �F$� . ا

� �ي �3ق "��Pك در ن	@�اري 	�اد B\ا$
 و �3$� 	�$��0ج 	�ت 	�+� :�  g$و  ع� ،
S4ل ح��� ر�	+�ن در �	ا�103د�  
 C�����رور آ� � د� ��: 
��F از :�رژ 
�3�� 

.                                   و اآ��ن در را� �د+� � را� ا(�0د��3ق "��Pك�د، � �bف 
                                                                                                              

   
 iس آ� ه��D� ،�$�" 
���رور در د�3 ا+�از ه�ي آ�ر� را� �J و "�$�& 	 �K+��Pه�


 ر:�0 +��+
 از /'ي ا$&  �d ه�ي آ�$�ي و در ا$& دا	�� ���J در 
�دي و /�دا+
�ور �+ �
 را� را در�3 	
 رو$5؟’’:  "���3يآ�� ��Bان +�
 د$�، ���$& �ر �k�?	 ‘‘

 � 

 ح�آ
 از /:��$��� �و ه�	& آ� �ر �3	# �د آ� ا$& 	س�� را 	
 "���د، 
�� راح� �:�./ر� ��Dس ��ن’’: 	�?@� و 	س�� ��1��F . ‘‘ در 
$�� �و � ا+,�� 

:                                                           ��3 را�3 ا:�ر� آ�د و ادا	� داد آ�
                         

5$�� 

؟ /ن ��دال 4رگ را 	�� 
�� . ـ /+�n را 	 �n+/�4o�)�35 ا+�F  . ن /بJا

 در ��ر. +�ارد�0
 ا$& در� ا�3.  "� از /ب 	
 :�دو)�. �Fآ# ه�� �C و Jي /


 دارد�F ك�F 
��F . ت در�� 
1�3 5p  ،د�: 
	 I�F دارد �D$�@  #/ 
0Eو
�ز� و ��Fر و �د+�nن و آ�و�F ر$4+�، ه��وا+� و 

 	�+�� . /ن 	E�ا$& ه� � ه��ن +5 

 �F+5 زن ��� 	سع�د 	& o�)�4را03
 . از /ب ��ري ر:� 	
 آ��� و �ر 	
 ده��
ا�� ��د �اي ��� 	سع�د "���م 	
 ده5 آ� ��$� $I �3ي "���ي 	� در . ا�3


 ازش +�ا:50. �3ق "��Pك:�F ه� ز$�د دل 'DE . #	�$ي آ� د�F/ ر�
 ا$& �و

 (�ق آ�د� �د��F .د� ��: �D�	 �� +I$ �:�D �3ي ��$� "���ي . ا+,�ري  �$�:


 ه5 دارد. +��Fب  �ر 	
 ز. 	��F اي�N.  
 

�وري "���3 �+ �
 را� را در�3 	
 روي؟’’: و ��Dس �ز �k�?	 Jح�‘‘  
 

�د� �:� و 	س�� �Fدزد  C�3 �3ا &K�	 د را��د+� آ� را� ز	�ن / �01� �����در 
 ����رور درد�3 ا+�از ه�ي  	س�� �Fدزد � .  را  ���N آ�د� �د+��3ق "��Pك Jو ح�

�J و "�$�& 	
 "�$��3ق "��Pك                                                                    .
                                                                                 


، در �Fدزد . �Fدزد در 	��+� را� �دP$ل ��ر�DEل، ه��ن ا�DEاد� ا�+�F م�$J5 ا$�E از

، آ� او ه5 ا�DEل +�م دا:�، �ز��ي . �ي 	
 آ�د+��ز�P$ل ��ر�DEاآ��ن "س� ا

:�q . ا�DEل و �F+�اد� اش از �E$5 ر��� ��Dدي ه� �د+�. �Fدزد را � ���� دا:�



 ���  G: آ� در r3�F �nس	م �	د� ا$�؟ ه��ن ا�D+ د را آ� از $�د�D�5$آ����	در  ،
ك را � ح@� 	
 �س�D+�، و در 	���F GE+� 	��زا، ح�$�2+� حG ه�ي در:�  �$�

�1� 
	 &p3 ��?�3 . دزد�F 
"س� 4رگ :��D� qد، ح��
 ��Dدي، �NحG (ع�

 �Fدش را در دم و د03,�� ����ري ا3'	
 �� آ�د� و . �دح��
 ��Dدي حس�


 آ� از آ�ل . ا��Fا ه5 � ا	�	� ��ع� زاه�ان 	��2ب :�� �د/ &�$ ��Fدزد 
�د��,�ل در در� �3ا 

 ���01 آ� . ز$� 	
 :� آ' � /�دا+	 
F�: � r3�F در

 ��ر 	��(@�& در 	�C ا$& آ' � 3ع
 آ�د� �د+� ح��
 ��Dدي را �زد+� و  I$
ع� ا53 ا$& آ' � �Fدزد :�� �د �.                                 ��و��ن ,��+� و از /ن 

                                  
 

� �Fدزد ر��3+�، � د$�ن �F+� ه�ي ��
 و "���& ه�ي �3,
 و در�0Fن و 
0E
ه�	& ���رور . �3�� ح�ود د� DNح �د. ��دوي �Fدزد، ��Fل ��Dس آ�
 راح� :�

�F =3دزد واق واق آ��ن � �bف ���رور دو$�، و � د+�Dل 3=، ا�DEل . را 	rE�0 آ�د

 دو �3��، و در K$ د ه�01د و�
 او ه�س�ش � ��دري آ� � آ�� آ� "��	�دي "


+4س�0 �د و ���� اي ���ان /(�0ب �0F�3 آ� �3# را +�
  �ا+س0
 ح�س  .
ع� "��د� :� و د03# را � �bف ا�DEل . ه�	& �DN آ�د  � ه� دو � 	�:�& ر��3+�


 ��1. دراز آ�د	 �K��. �Fش /	�$�، �دار. �Fا :�� را حs1 آ��، �دار’’: ا�DEل در ح�
د�3 ‘‘ .وا���  ��$r +��ورد+�؟ ا�Fي  ��$r +��ورد+�؟ �Fا :�� را حs1 آ��، �دار

��3 زدن � د�3 ه�	& �3ش را  �	'� �ه�	& را در 	��ن دو د�3 ��(� و 
�ي "�& و :���  �$�ك و . "�$�& /ورد 5Bر �ه�	& �  ��ي د03# را �@G آ���، و 

B/ د را در�	(�، "�� ��ك و ����13 و ��F@� . �ش آ����ل ح�DEدر ����ن ا I:ا
�1� 
	 G �	 د و�.  را ��	�زد	���آ��F5$ا /�F . �Eا �دار 4رگ را ��	�زد’’: س�0 

01
�Fا /�Eي ��Fا . �Fا :�� را حs1 آ��. :�� $�د��ر �دار 4رگ هس��0.   را ��	�زدا
s)ح�. ‘‘

 از و زن ا�DEل در  ��م 	�ت � ���ان  �$�� �3ش را  �Kن 	tع داد و 

�دار’’آ���ت "��	�د را  �Kار 	
 آ�د،  s)ا ح��F .زد�	��‘‘               .�Fا �دار 4رگ را 
                                                                                         


 آ�د+�، وL)اح��F د و ز+# و 3,��ن�	��" �ع� ه�	& و ��Dس  
�ز ���رور و آ� 

 ا+��0، و �ز "�#3 آ�ر� را� "� د�3 ا+�از و  �d ه�ي ��� و آ� �� و د:� �3,'خ 


 را� را در�3 	
 رو$5؟’’��Dس آ�، �k�?	 ‘‘ ع� از ح�ود +�5 �3��، درو �3ا+�nم 
"س $�d  I، ا�03ار ا$س�0د� در 	��+� در� اي آ� ا$�I از �ف +�زآ
 ��13 "�ش �د، 

�گ :�3ق "��Pك 
 و آ�ت ه�ي ز��1ان، و C�F ه�ي ���م درو :��، و در�0Fن 
 
��، و ��� �3و و آ�ج آ��س�ل، و ��ي /ب، و "���& ه�ي �3,�D����� و ��'س و /

�دام �Bص :�� �د، و در  ���3 I$ د��03ن +��ل ه�ي J�آ� � �Fك �Nف :�� 
 

 آ�د+�، �F+� اي /+�n آ� $I روز ح��
 	' r3�$ و ز+# و "س�ا+��ن ز+��	


 اS'ع tع
، و در / � C$��0	 =+آس�0ي ر�F �0 از �3= ه�ي�� 
$��+ �4رگ، 
�د، �F+� اي آ� / iن دژي ا�03ار در ه��Pاي ه� �+�F ،&$��/5$آ����	د، � �0F�3 

�د، �F+� اي آ�  ��� $I 	�� "�# از (�ت /�Eي  ���"�3 I$ از #�01
�F+� اي آ� � ـ ا
.                                                                      ـ � "�$�ن ر���3 �د5	���آ�$

  
 

�ر$�K راه
 آ� ز	�& ه�ي ��Dس /�د را از  5F در �D$+�� واه� اي ز�	�3ق و آ' � 
 ��ا 	
 آ�د، در�3 در ه��ن ��$
 آ� �3ل ه� "�# 	��زا 	�����
 ��ان "��Pك

�ر  &��ا$�ان رو3
 را �3ار � اG3 د$�� �د، ه��Pن �س��0 اي از ز+��
 در �اي او
 ��	/ ��D0:د را� را ا� &k�?	 �D$�@  س  ـ آ��D� ور��د، در �ا� د$���ن +�/ iس ه�"

� راح0
 . ا+� ـ از 	��ن ر:�0 آ�� ��Bان �3 �/ورد و +��$�ن :� 
و ��Dس +1س
                                                                      .                               آ���

                      




 ـ :
 َان �� ـ آ� +���او��& 	سD@0���ن :
 َان �د، 	�د� 3,
 از +xاد 3= ��� /
01
	�ح�م �ه�	& و :
 َان در د$�ار "���& .  /ورد� �د�3ق "��Pك از  ��ان � ا

�د+�، و :
 َان آ� در ��Bب 	�ح�م �Pك�3ق "�ه�	& از  ��: ��:/ �,$�K$ � آ�	' 

01�
 رG�E آ' � 	
 دا+س�، � زودي دا+س�0 �د آ� �$�  ��I ا I� �Fد را 	�

�:� I$�: &	ه� ��د آ� ا$& ه�	& ا�� �� ح�tر "���03 در . آ' � را  �����)

 �3ق "��Pك��+ �01
 +�ارد، �و �\ا در آ��ر ���رور . ��$� ا�3 ��$� ا�3؛ �دار ا

�Fن دادن "�دا�K  دم �� . از "�رس آ�دن ا$س�0د و  C� �S�	'B ،َان 
� د+�Dل :
�ز�� . د�3 � ا�D@03ل /	� �S�	'Bك�P�" د�3ق�'B	��S را 	سع�د، �ادر .  

01
آ��I  � 	�ح�م �ود 'B	��S ح�.  �ز��ي آ���3ق "��Pك، 	ع�(
 آ�د� �د  � در ا
�د، � �Nر 
 ا�p03ا+
، دراز و �ر$I، و  � . :�2 و "�! �3ل دا:� �BJ و ��� �E

�+�$��+ 
�دن آ� ���� /(�0ب �0F�3 اش را  ���  � 	 
���
 ح4ب ا+��+ � 
. ر$�
��3 زدن � /ن  �+��+ �او ه 5	Cz ا�DEل د�3 ه�	& را در 	��ن دو د�3 ��(� و 

ز د03# را "س آ��� و "��	�د را در /�Bش ��(�، و �ز ه�	& �. �3ش را "�$�& /ورد
و در "
 'B	��S ، آ�ر�� . �ي  �� ����13 و ���(� و "�& و �Fك و ��ق و ��ك �ن

01
	�رد �'�E 	�ح�م �و دو�ر� 3ع
 در ��3 زدن � د�3، و : ، �3�Dع�
 ��انا
��Dس را � ���ان دآ�0 ه�	& دو03# . دو�ر� ا	��0ع ه�	&، و دو�ر� ه��ن � ه�ي  ��

.   	ع�(
 آ�د  
                                               

و ا�� . ا�� آ�ر �د او را از ز	�ن /�د (�ا 	
 �Fا+�+�. �3�Dع�
 آ�ر�� روز 	4د آ' � �د
�د. �E +س�0D آ� �ه
 دا:�. آ�ر +�Dد، �3�Dع�
 ه�D+ 5د �0F�3 �0ب)/ ��@ Cz	 .

�b &p3 ه� �ه�	& .  4ي از  � دل 	
 ��F$�، و ����ن ر$4 ��3ه# �ق 	
 زد
�1� 

 ��F$�، ‘‘ .ا��0Fر دار$�، �دار’’: آ� �3 � �3ش 	
 �\ا:�، 		 
0Eو

�: 

 . (@�ان د+�ان ه�ي "����# +��$�ن 	�oز�� دا�"�# از 'B	��S او �Eار �د 
� د��C ا���0د د03,�� :� و .  �:��3ق "��Pك 
0Eو �	ز ا��3 ���ر 	�ه
 را در 

.                            را ه5 از د�3 داد�3ق "��Pك"�وري �\را+�، �Dbع�0 آ�ر �ز��ي 
                                                     

�د س��ر ز� و زر+= و آ�ردان�3�Dع�
 ا$&  
01
	�ح�م .  ��ا+� ه���� 	
 ��1 ا
از :5p زدن و �C .  ه�� آ�ر 	
 دا+س�‘‘  .��ر (�ا+س� ا �3	3�D�/ Czع�
’’آ�، 

زدن و /��ري و 53 "�:
  �  ع��� $�Ppل +01
 و ژ+�ا �ر �ق و  ع�$g :�< و "' �& 

 r@3 و در�3 آ�دن "���& �3,
،  @�$�D ه�� آ�ري از +�� ��E و &�:�	

�	/ 
	 � 
در�3 "س از ، $ع�
 �3ق "��Pكه�	& در دو	�& د$�ارش از . �3�Dع�
(�ت "�ر،  5��2 ��(�0 �د آ� �\ر 'B	��S را �pاه�، و �3�Dع�
 را � ���ان �ز�� 

���0 :�$� .آ' � +,�ه�ارد �K� ،
 +� (@ط � د��C آ�ردا+
 و ز� و زر+,
 �3�Dع�

، و ه�	& �� +�ا:� در �13 ه�$# D\ه	س��ر � د��C ا$�'B �K	��S 	�دي �د 

 �:�ب ��F و $� �ا(�و�K  ��� &0F ذ�Bل ه5 در . ��03 ه�:��ر ��+� "��3ق "��Pك

 ز$�د N'ح +�Dد����ا� 'B	��S ح4ب ا                                                          .

                               
'B ��ر ح�tرش در آ' �، ه�	& 3ع
 آ�د� �د  &�S	��D آ�دن  &��	��S و از او

 �
 /	�+�، در آ'م �3ق "��Pك�3�Dع�
 و �3$� ا(�ادي آ� از ز	�ن /�د $� �Fدزد 	 
�:��د آ� در . و ��Fرد و 	�اود� b�Eع�� دا:�0  
اJ�N ه�	& از /ن ��و� /دم ه�$

�)�� 

 زود 	@�م ره�Dي را � د�3 	��F ح�م . ه� آ�ري�	
01� /ن و�E آ� ز+�� ا
�1� 

 : /دم ه� �3 د�03 هس��0’’: �د ه���� 	/دم ه�ي ره�D، /دم ه�ي 

�� رو�D+ف، و /دم ه�ي د�b .
:�D+ آ& از ��و� دوم 
ا$& ه� آس�+
 هس��0 آ� . 3ع
�دش 	
 ده�� �$/ 
����D آ�E �1رت � �bف آ�ام /دم . ه� �bف �د 	 �+�L0�	

�+�:  C$��0	 ��� ن/ �
 آ��  � (�را 	 
��,�3 �D& از ‘‘  .ره	ده��از . ��و� اول 
ا$& رو � و��د ��م /:��$
 اش � آ�ر زرا��، و � ر5B اح��0ل ا:��D0 در  5��2 

��0 از . ���ي، ه���� او �د آ� ح�ف /�F را 	
 زد �ه�	& 	ع0@� �د آ�  5��2 
�3 
1��K  '���2
 و   
� ه�� �3ق "��Pكاز ه��ن �ر اول ح�tر در .  ،



�ر د$,� آ� 	
 /$5، ا$& ’’:   آ���، و در ه� ��$
 د�03ري داد��:� و آ��ر آ' � �3
�:�$� ‘‘  .�3�Dع�
،  �3= ه�ي ا$& "���& را در�3 آ&’’$� ‘‘ .��r ه� و��& :�� 

�Kر$�’’ �n�$دام ا� در �� �bر $K‘‘ .ا$& ��ي /ب را �Fب  ��4 آ���’’ و $� ‘‘ .���ر  � +��ل 
�ادر �K�$و��د ا � /	�� �3ق "��Pك آ��K#، (�داد، ه5 ���$& �ر � ا$& �ر �3م، 

� د�3 و ده�+#  �$��د، ه�� دا+س��0 آ� ح�ف /�F را ه�	& 	
 ز+�، و او�3 آ� 
.                                                                                +,�� آ���  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


 در �3ل ه� ��� آ� � �Fد �\ا:0& 	��زا 	�����١٣٠١ 
+�nن ه�� :�ر و ه�/ � 

 �Fاه� 	 5�س��ر د:�ار ا�3، و ه� ��� آ� د �� �2E &$اي ا�آ� در �3 دا:� 

� ��دم، ا	� در ا$& �13  
ه�	& را در ه��& �� ره� آ�5  و �ز � �3اغ 	��زا 	�����
 �
 ا(�0د آ� � $�DKر�  @�$� ه�	& را �3ق "��Pك�3م ه�	& E�1 �3+�:� "�ر  ا �

�p�	/ 5زد و در ه ��� 
4ر�#، 	��زا 	�����                                               .
                                                   

 
�د �3دي آ� در . ه�ا ا�ي و �3د �د.  �د�3ق "��Pكروز ���رم ا�E	� ه�	& در 

:DE G��D� #س .  "�:
 از �ف را � ه��ا� دا:� 	
 وز$�،�3ق "��Pك	��+� در� 
�د �0F�3 دش را�F 
�Fا ��	�ز . و ه�	& ��ق 	21�
 �Fرد� �د+� و ��Dس حس�

01
	�ح�م �
 آ���� �د، و د$��D� Gس و ه�	& ا�F ق�� 
� آ�3�D� Iع� 
�اي /ن 	�ح�م b��F Gا �� 	�ز 
K�" ه� 
 ي:��� اي از /ن را +�:���، و در "

��ون �F+� در 	��+� 	4ر��، �3�Dع�
 و 'B	��S ه� دو � آ�ر 	���ل . د� �د+�آ�
و ه�	& از ا$��K ه� دو را � ا��اي �Fرد� (�	�$��ت �Fد 	���ل 	
 د$�، . �د+�

ه�	& در �ر$�K را� آ��ر �F+�، آ� ��ي /ب � 	�ازات /ن روان �د، � . �F:��ل �د
در آ��ر را�، اول 	��03ن �د، و ع� در�0Fن ا+��n، و . د�bف �J د�3 آ' � � را� ا(�0


 آ� 	�ح�م �$�E ح�ض /ب I$ ه� ـ �p03ا ،�  J�
01� 	�	0# آ�د� �د و $I ا
4رگ ��$� آ� 	�ح�م  �0Dس+ �p03ا
01��د ـ و در �J  �$& ا �0F�3 �Fه��& اوا 

+�: 
	 I$ه5 +4د ��، �3ي �0F�3 :�� از +@?� در�، /+�n آ� دو د$�ار� آ�� آ�	' 
01
�3= و /هI آ� 	�ح�م ��� آ�د� �د  � �3'ب ��ر� در /,�� "�0# ��< :�د ا 

.                   و /رام /رام، در �bل ��ر و  �س�0ن، ��Eت ه�ي "�$�& د�3 را  �\$� آ��
                                                                                               


 . �Db 	ع��ل �3�Dع�
 آ�ر را ره� آ�د و � د+�Dل ه�	& � را� ا(�0د�F 4 ��ي�n	
 ،
�دار، ��س ‘‘  ’’�دار، � +�L :�� ا$& 	���b را ��Kر آ��5؟’’�د ا$& �3�Dع�

و ه�	& ��ش 	
 داد و ���  �$�� 	
 آ�د و ��� ��اب 	
 ‘‘ د$��F Gب �د، �دار؟
.                و در  � دل از ا$& ��"��3
 �3�Dع�
 �F:��د �د. �� 	
 ��F$�داد و �

                                                                                                              
           




 از ��Eت ه� ر$4ش آ�د� �د و اK$ 4$آ�ر ،�$�� �p03از ا �  J�. ح��0ج � 	�	� دا:�
� آ�ر 	���ل :� ��N�)' 
�$� �Fك . ا$& آ�ر$4 ز$�د ���� +�Dد. �3�Dع� 
�3�Dع�

�3�
 دا:� و /+@�ر "�$�& 	
 ر(�  � � آ�ر4$ 	 �3?�
 را  . ��/ r@3 �$�و ع� 
�+�:�" 

 /ن را در 	�C ر$4ش  ع��� 	
 آ�د و دو �ر� رو$# را � �Fك 	�S . &	ه�

�ز����3�Dع �+�F �
 را � ح�ل �Fد �\ا:� و �                                          .
                                                         

 

 �Fرد+� آ� �3�Dع�
 ه��nن زد� در "�� 	 �+��DN س�D� & و	ع�، ه� 
0��3

                                                    .                            در /:�F4d+� ��ه� :�
                                                                      


 "��ا آ�د� ام� ����D!ـ   �دار،   
 ـ   �
 "��ا آ�د� اي، �3�Dع�
؟

 
��د وارد :/ C� 
�� �Dع� I$ � 
�، و /ن را ه�	& در /:�F4d+� را �ز آ�د و �3�Dع�

5 �
  �ش ا�3؟’’: ه�	& ��1. روي 	��F4d:/ 4+� �\ا:����Dو ‘‘ �زش آ& 

 را �ز آ�د�� �Dع� 
در داCF �ع���P�" ،�D در $�K  I ���ار "� از رو3�D�  . &Bع�

=��) 
�س�  �$ �Dع� I$ ار دا:�، و در آ��ر /ن�E اي �P+�d  ،&�:�	 . 
�3�Dع�
+�d  د�3 ��(� و ��د و  	س��� ه��ز . �P را از روB& زدودح��� اي  
$�D$ز ���ا3

C ا�103د��E  . �P+�d  
�
 در /ن ���K) ���  �L ه�	&  ��pص �E	� و ارزش ر$��و
� روي ��Eاق  �P+�d را �Fب "�ك آ�د، و � ا�103د� از ذر� . �د ��: I& ح�وف ح	ه�


 آ� ا$& اوا�F 	�ح�م ��
01��د� 	
 آ�د، � �Fا+�ن /ن  �اي آ�0ب �Fا+�ن  ا103ا
���ن، 	�زر’’: ه� 	���ل :�/ �F�3 ،از ه�01د و ‘‘  �١٩١ #�"س ا$&  �P+�d 	�زر 

�د 
0��E �@�0� 
k�: I$ ا+س� ارزش دا:�0 . "�! �3ل ��� دا:�، و�  
�@�ر 	

 :� "��ا آ�د؟  �3ق "��Pك�:�؟ /$� �ز ه5 ا:��ء ��0@� د$,�ي در ز$� �Fك ا$& 	 

�د آ� ه� �bري هس� �$� $I (�4 $�ب  ��� آ��ه�	& در  �K) &$ا                        .
                                                                                                              

                
 ـ   ا$& را آ�n "��ا آ�دي، �3�Dع�
؟

.� آ�ر��E 4$ت ر$4ش آ�د�ـ   �دار، ه��+�n آ  
 ـ   'B	��S ه5 د$�؟

0
 ا$& را "��ا آ�دم، 'B	��S در آ�ت ه�ي ز��1ان آ�ر 	
 آ�د. ـ   +� �دارEد$� آ� . و
�اي �
 اش را +�
 دا+� 
�.	& �F	� :�� /	�م، و  



. ـ   3�D� ،GFع�$�,� ه�i آس ��4ي . +�
 �Fاه� � 'B	��S ��4ي  'Nا
  ده�+� آ� در�3 ا�3، ا+��ء ا�؟ ��1 و س�. +,�

.ـ   ا��0Fردار$�، �دار  
 
 
 
 

 
 
 
 

	��زا 	�����
  �ز� از 	��� �ز���0 �د، "�$��ن اح�ال و ا(س�د�، /ن �Eر آ� 
�د� �د 
���� ح�ل او "  ��د. :��K ه5  
�+ #3
 از +��� . :G ه� �Fا�" � 


 آ�د:G �\:�0 در ��ر �Fاب �Eم 	
 زد و ��d دود 	 . ��: ��F � �� �F و 



ه�i آس +�
 دا+س� �� �b(�ن . � آ��I  �$& ح�(
 از آ�ر� در 	
 ر(�. �د

 در �3 ا$& 	��زاي ��Pر� 	
 �\رد��L� . زا آ���	د، ا$& �ا$& 	��زا آ� /زاد$�pا� 

 آ� 	
 	��زا�Fاه�ن  س�وي �د، ا$& 	��زا آ� 	
 �Fا�3 (@� را از 	��ن � دارد، ا$& 
F �3ا�’’،�)�K� r@3 را I�)  ‘‘ ،G�b ��� زاي��	زايا$& ��	ا�، ا$& �F ن�	زا /ر��	 

 ��?F م �\ا:0& در ا$& را��E ن ه�$#، و�	دا:0& در را� /ر�
 (���� آ� ��م 	 Jح�
�$/ 
�+ �� د+�Dل  �(��ي 	
 ���  � از ز$� �ر 	��زاا$& . آ�ر او +�س�، و از او  Jح� 

�+�: ����kس	آ��ا$&  
��F  . 5 و�Kا�3 ���� اي را آ� +4د ح�F 
در ��& ح�ل +�
�د 	�pوش �3زد �0F�3 د�F را+# از�$ . ����kس	ا�3 :�ا(���0ا+� از ا$& �F 
	


 آ�د؟                                             . ,�$4د	 �$���Pر� 	��زا ��   
 


 �\ار$5 آ� (�ار از /	 
ن �4 � 3@�ط � در� 	�س� +�س�؟ �,�+� ��� "�ي در راه
و از . ا�� �pاه
 را� ر(�0 را �ز ��دي 	�رد :�� � و  �س�p ا�bا(��ن �Eار 	
 ���ي

د$,� �3 /ن �Eر را� د:�ار ا�3 و از "�$�+# �5 داري آ�  �ان ادا	� را ه5 در 

�$ 
�+ &0�$�F .#�" را� "س داري، +� را� �+ .
. ا$�Kش 	
  �ا+س0
 "�واز آ�


 �Fا03
، و ه��4 	�زر 	 �اي آ�ش ا$& ه�� $I آ��س  ���3ك �د، و از �Fاب 


 +�ا:0�Fد I���.  "�!  ��ي +�ا:0
، و ه��4 در  �C0E �kb :�آ� ا  

                                                                                        
�:\� 
�ع� روزي �د در اوا$C 	�داد ه4ار و �2�3 و �. د� روز از �ز��� 	��زا 	

I$ .د�
 . 	�اد، وC$�3 	& را ��< و ��ر آ&’’	��زا 	�اد را �Nا زد، . +��� ه�ي DNح 	
i$وم ر�‘‘                                                              .�Fاه5   

 
� ز	�ن /�د، و  ���3�+ ،r3�F ا�3 در :��ل 
E'�$ i$4ر$�) C� در +��� را� .

 i$ر�3، ه� آ�ام در ر 
13
 ه� و �����ي ه�$
 آ� د��03ن � ده�+��ن 	�F

 دار+�Kآ�� �D�و آ 

 واE . >E?ع� ز	����L� 
,�3 ��pN ��	در دا i$ق ر'�$

 �$�3 i$ه�ي �� و ���م ر C�F �0ن ��دو وFو در Iآ�� 
ا�3 آ� � آ��D ه�ي آ�ه,�
 r3�F و ي�'ق ز$�D را در  �س�0ن ه�ي ��م و  �ان (��3	
 ا(��K، و ه�اي ا$& $


 آ��	 C��  C�E ،����� . �$/ 
��ون 	 =�0 �3p  &$�3ري آ� از دل ا ����
ز	�& ه� و در�0Fن ر$i را 	��وب 	
 �3زد، و /ب /:�	��+
 	�د	
 را آ� �اي (�ار 


 آ��	 &�	�  ��$/ 
	 i$ر �.  از ��	�   
                            


 در �3 +�ا:�N�F 5��2  زا ه��ز��	د آ� ا�� در .  �ه��& �Eر � �Fد ا+�$���� 
 �+ I���
 ا(�0د � �bري آ� :�آ0# در  �C0E �kb :�آ� ا	 
E�1 ا$# ا�ا$& ز	�ن 

 Cد$� ـ آ 
	 �	�N #03س� $� د�3 راK: 

 :� ـ 	z' ا�� "�$# 		 &K�	
 �  CEا J 
� �bر �Dbع C0E ��@+�: 
	 
10�	 
و ح���z 	��زا ه5 از 	��ن . 	� 

	��زا :�� �د 	Cz /ن . و � ه� ح�ل از ا$& �03ن � /ن �03ن (�ج ا�3. +�
 ر(�

 آ��	 
:'0	 ����� ��3�زي ا+,�� "�$# را  �	�F اي (�ار از��3�زي آ�  .

	 ���n: 
��F �" ��,+ا �2
 /$�  ��3 و ��Dن ا�3؟ ����� زدن p: &��� 

.                                                      �Fاه�  
 
0Eو��K: ،؟’’ "���3 آ��$� 
+� ’’:	��زا "�q3 داد‘‘  /�E 	��زا، 	� را � �Fد �ن +�
��K:5+�F  .�3ا Iآ�� 
��F ه��ز �P
 �Fاه5 �وم :�Kر. 	 &	 ،
:�� . وا+,�

�ز :�K:. ‘‘��Kر +�
 :�د ر(���$�� آ� �� ��د؟ ا�� :�� ��$�� آ� د$,�  
‘‘   ./�F  ��� آ� +�
 :�د. "س 	�اد را � �Fد �ن �D$�’’: ����3 آ�د  
                  


 آ� +�
  �ا+� ��K ه�i، 	4اح5 . ـ   	
 �Fاه5  ��� �ومKم آ� ��؟ آ��D	�اد را 

 �Fاه5 ��+5 آ� � 	�اد اح��0ج . 	& ه5 هس��+ i$دا:�0 ��ض آ�دم آ� در ر

5:�
 �Fاه5 �وم :�Kر. 	 .5+44ي  �$ 
��:0# را 	
  �ا+�5 �اي . :�$� $I آ�
.ز	س�0ن �Eر	� آ��5  

 



�� +@�� اي در �3 ا$& 	��زا �د؟ �� 	
 �Fا�3 ��K؟ ��ا +�
  �ا+س� �اي 

 /$�؟ ��ا ا$& ���& �+ �,�$� آ� ا$& 	�5 از او  
�03�1 و � �3د� 
	���" 5�Kح


 "��ا:�؟ اN' ��ا از /�Bز ا$& 	�	�ر$� را "\$�(�0 �د؟ /ن ه�� �Fد را 	 r��	
01
 در � 

 �� :�؟ 	,�  � +�Dدي آ� 	D�b س�وات	و  
/ر	�ن �Fاه
 و /زاد$�pاه

 
ا$& را� ��ن 	��زا و ا	�zل 	��زا ه� ارز:
 +�ارد؟ $�دت ر(�0 ا�3 آ� ا$�ان رو3
ن ه�� p3& ه� آ�  � "�3
 "س از +��� �,�+� ��+# را در را� /ر	�+# +�zر آ�د؟ /

01
 �� :�؟                                                        � 
5 ����دي 	�Kح � G:
                                               

�3�F� 	& �Fآ
 آ� از ا$& در +�0ا+5 
���؟  �2E ن/ G� ���3 ز+5  �nاز آ  

)s)ح�       (               

 
�ه�Kري را دا:� آ� از b��KDرش 	
 ��$4د و � وي رو +��ن  ��	��زا در�3 ح�

س� آ� ا�� � b��KDرت رو�و :�ي، و  ��Sح �ه
 آ� (ع'  �ان . +�
 ده� ��
�J آ���ن "��# را +�اري، و  �2E راح� :�د آ� #���F ،را +�اري #D�b �Fدا�"

�ه� آ� د�03 �ز :�د 
0��	
�ه
 ات را 	س�0د آ� 
	��زا ��ات "��م .  و �0ا+
.                                                                   دادن �اي ح5�K را +�ا:�  

�دي؟ ح�J �� در �3 داري؟ +��K آ�  �C0E �kb :�آ� ا���I را  
���F �� در

:�؟ �� 	
 آ�� � /د	
 ا$& (�ا	�ش آ�د� و +@�� �F C0Eد را در �3 دا:�0 


؟                                                                       �  �س، ا$& �D&، ا$& 4د
 

 
� در03 �K��� ه� ح�ل /ن روز DNح 	��زا � �3ي �3دا$
 از ا(�Kر "�$��ن، در ح�

 را آ� +�D+ا ،��K
 دا+س� �� 	
 �Fاه� �+��K:4� ��دو و ��:�  �ا$# از 	

03
 ا+�ا�F و � دوش ��� �3 ��Eر	� و +�ن و "��� و �F	� و �Eس
 "� آ�د� �د 
�: i$دوش د$,�  �1= �3 "� را، و "��د� روا+� را� ر ��د از :��K. ��(�، و  �Dp� ا	� 

���E/ �L 	��زا ا+�Dن را �ز آ�د� و 	�زر "�!  �� و (��= ه�$# را ه5 در  &$�F/ در �K�$ا
.                                                                      ��ر �Fراآ
 ه� �Eار داد� ا�3آ

                                           
 � 
0Eوi$ن دارر��	د آ� /(�0ب � 
�I را ره� آ�د� و 	
 ي ر0��3 ،��3 
 /��3ن 

��� و K�F# را � �F+� ه� و در�0Fن  3ر$��pNi . ر(� آ� از ��د آ�Dد �Fرج :�د �$�

 آ� از ���� �3ر ر$iو 	4ارع K$ر�س�0 ر$= ه� ر$i �س�0ا+��� �د، و ز	4	� /ب  � 

�4$�، ��ش /$��� را +�ازش 	
 داد� 
آ�
 دور  �، از +4د$I . و �3= ه�ي ر+,�ر+= 	

، �Nاي �D�E ـ �ز�� Pزرآ 
:            �ا+� ـ 	
 /	� آ� �3ز+�ك 	
 Fر$iآ��D ح��

                                                                                                       
،#
 آ� 	� �ادم "�i و  ��� 

،#� /ب د$�� و دل دادم / 

 آ
 روا �د،��� در��� ا 

 �C از 	�، د$,�ي ���� �'#؟
 واي، ���م �3 او	�،

� 
ُ,5 $�رم +��	�؟د$,� 3 
  
 

�ز�� i$ا:�ر�+ 
�د �س� و دو �3�� آ� 	��p$& در03 
. اN' ا(��ن �د.  ��ا+
ه�i آس +�
 . ��$� در آ�دآ
 �F$��+# از ا(��+س�0ن � ا$�ان آ�چ آ�د� �د+�

:�$� "�ر و 	�درش در ح�د`� اي از . دا+س� آ� �?�ر �D�E از �F$��+# ��ا 	�+�� �د
�:�
 +�ا:� در 	��+� را� از ا$��ن ��ا . �	��ن ر(�0 ��$� :�$� �D�E آ� د	�غ �3

��  @�$�، اآ��ن ا$& . ا(�0د� و د$,� +�0ا+س�0 "��ا:�ن آ���D�E آس را iان ه��� 
��ان ه�ي r3�F . ه�� �3 � �3ش 	
 �\ا:��0 و د#03 	
 ا+�ا��0F. +�ا:�

 ������ ه��ا� 	س��p آ�����+# �D�E �3د� دل، ا	�، .  �Nا$# 	
 آ�د+���ز+�Dو 




 آ�د	 
�د، ���ن /واز �3 	
 داد و ���ان . 	
 ��F$� و :�د	�+ ���  
0Eو �	ا
�)�� 

 ا��0Fر 	� . �3ز+�ك 	
 �Fا+� ا$& �D�E آ� دل ه� :��+�� اي  
ا�� 	� 


 ا(�0دي	 I:ا ��� ه�$# ��ش 	
 دادي، �� س� آ� �+ � �Eد . 
Dه\	 �p3
 :��D� qد "� و "� �Eص 	سr3�F  �n و روا$� ه�ي را�3 و دروغ از 	��0$�ن. �د
�د . �
 را �+�F #+�03ر 3ع�� ـ :�ه� حس��� ـ و دو� I$i$د+�ر��D�E .  /ورد� 

�د، ز+I را � ���ان ه����� اش  ��: ���d03د، و 3ع�� آ� د�ا$��ن را د$�� 
� �D3ي "� از ا+��n. 	ع�(
 آ�د� �د �D�E ،ع� 
 وارد �F+� 3ع�� :�� و 3ع�� 0��3

�د �0)�$ ����ون دو$�� و در . و ز+I را 	���ل 	��ز �+�F �3ا���3 از �D�E ر��P�
�Fا$� �Fدت رح5 ! (�ار آ���! /�F ز	�ن :��! ا� اآ�D! ا� اآ�D’’ح����K (�$�د 	
 زد آ� 

�01 ه�i آس او �3 � آ�� �\ا:�0 و  � $I ه‘‘ !ا� اآ�D! (�ار آ���، 	س���ن ه�! آ&
.   را +�$�� �د  

                                                                                                           
 
�د ح�آ �01� �D�	 �3 �
 از روا$� 
 آ� :��D� qد K$ آ� �	/ C�� � r:ع�ا آ�


 ر�3 و از /ن �د آ� ا�� �ادري و �Fاه�ي 	� GK ز+�	 �F/ �ي 	��رم :�+�، د+�� 
.                                                ه�� /د	��ن � 	�K(�ت ا$& ���� از 	��ن 	
 رو+�

                                                                                   
،#
 آ� 	� �ادم "�i و  ��� 

� /ب د$�� و دل ،#دادم /  
... 

 
:G دوم ا�E	� 	��زا در ر$i، دم دم ه�ي ��3، /(�0ب ه��ز از "س ر:�0 آ�� ��Bان 


 از �Fاب ��ار :�D3اي 53 ا�N �
 دو . �3 � +��ورد� �د آ� 	��زا K$ ز�� 
�د آ� � ا(�Kر "�$��ن � �Fاب ر(�0 �د 
0��3 . �از س�0 ��ون /	�، ��D$# را 

��ون دو$�دوش ا+�ا�F، و  �+�F آ�د و از . � �3�� از rE�  زا��	 �+�F �3ار در آ��ر
� ز$� /	� G3ورد. ا/ �� ���ر+= 	�ژور �Fن را  
"س . 	��زا در �3$� رو:& �DN,�ه


 آ�دن +@�� . 	�Eع# ر���3 �د��� >E�	 ش آ�� آ��DF د�"س 	�ژور �Fن /	�� 
� و��� و(� 	
 آ�د. ا�3 �$� Jر�. ح�� I$اش +�س� 
+���" �.  ��ق �3دي 


 آ�د�+ '	 �� 	�ژور . +�ر آ���d3 5 دم زردي رFس�رش را  
� ه�,�م اح�ال "�3
��ز$� 
ا	� ا+,�ري 	�ژور �Fن �# از /ن �n�� دا:� آ� 	���0 زردي . �Fن �Nا$# 	

�د. رFس�ر و ��زش �Nاي 	��زا :�د 
� �3�� و .  ��	
 ح�آ� # از  عC�n ح�آ

 	@�	� ده�ن �ون � اح�ال "�3
 ه�ي 	��زا � د+�Dل وي وارد �F+� :� و  ��� 

(@ط /	�� ام �DFت آ�5 آ� آ��C . ز$�د +�
  �ا+5 ��+5، 	��زا’’: � �D�N ���د
‘‘                                                                                     .آ��0 :�� ا�3

                        
�+�3�+ C0E �	�زر "�!  �� ه��4 . و � ا$&  � �G 	��زا ه��4 ا	�� :�آ� ا���I ��5 را 

��+ I��: .د�
 :�ه�ود � C0E ر���3 �. ��S ��3ء  Dع�� :�� �د. آ��C در ح�ا
�ز ���0 �د، و ح�(# �د آ� �Eار ا�3 � +pس�  ���	 ��Eام � 3'م و N��ات 

5 ����دي از 	��� ��$�0p و ه�i آس +�
 دا+س� در آ�n . وز$�ي 	��2ب :�د�Kح
�د 
	 �3 �� :�روي .  �$�b د  � از /ن�و 	�ژور �Fن در را� (�ار � ا(��+س�0ن 

,�$4د                                                                                                  .  
�داوا�F :��$�ر 	�� I$ ر�3+�ن .  ه4ار و �2�3 و C0E �	��زا د$,� :G ه� � آ��س 

�$�" 
�ز ه5 	
 :� در رو$�ي /زادي و 	س�وات  �$�ك . ا	�� :�آ� ا���I از �Fاب +�

 دود آ�د+��س�0ن را در . ا(�  �F/ ��	 اد� اش�+�F زا و��	i$د+�ر� �3 �و $I روز .  

ا �Fب � رو &B	���B/ &�:، در "�ر�� اي "�DN ،��Pح اول و�E، 	��زا "�!  �� 	�زر ر

 �Eار دادKآ�� �Dآ�� زد. و /ن را در �ع � �Dع� �ع� در . و  
 �3ق "��Pك0��3

�د . �ر����0ن ه5 /ن روز � آ' � .  �3 +�
 زد+��3ق "��Pكر(�ع
 ه� ز$�د 
���ن +�
 ر(� 	��زا  �P+�d 	�زر را در �J د�3 ا�p03، در ��$
 آ� . +��	�� �د



ه��4 آس
 /ن را "��ا آ��، � �Fك �d3د، و �  �P+�d 	�زر �ا�ي و �ادري و 	س�وات 
. را، /زادي و /زاد$�pاه
 را  

                                                                                                              
                      

0Eو � 
i$ر��3 آ�ر 
� ��ش 	 �D�E ز /واز دل �3ز� ��� 
�ز 	     :  
                                             

،#
 آ� 	� �ادم "�i و  ��� 
 ،#� /ب د$�� و دل دادم / 

... 
 

 


