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��	
 از ����� 
 

�� ��ح ��ل و ��و��ا�� ����� � �  ���� 

 '�اھ� �	���ه ا�% ا�ا$#"!ز�� ��	  �	(� � ؛�*(� 

 �ن �	�ا�� -� ,��	� ز�ن و ادب '�ر�
 و � ��ر�2 01��  را �- 
ھ(� '�ر�
 ز���ن � و�5ه -)��

��� از ��از -�ان �� -�ان -�7ر،  دار��، 
�  .�8��8�  

، ا�% -� ا�� ����� و �� ��	��ل �;�'
 ا:�  �ا�(��� وی، ��ر�2  �
 از �� ،
8-�- 
ا���د �#	;

   ".ا�% ����� و -��! ���� �(��� �=� '�ر�
" ا��ان ���1ان و ���)�8 �ن �8م ا��وز
�ای 	�8، ز��ا (
�ھ� دوی ا�� -�ر را در ��ش و ��ان <�د  - 
��(-�  ،�� �8����
 و  ز��د ��	

@Aده  ��ر��B� �7ر*���رو  �
 ��ار %�#�- � ز�ن و اد	�ت '�ر�
 ھ� D�8�7! ا�% ،��آ��ر �	( 
�- .�8��  در ا�� <��ص ,	Gی �ای  #�� دا��� 


�  ،��8<% �� از ��ر�2 و ادب '�ر�IJ�' و از K"' از 
D�)	L)�'�ی از درون ھ�ا�ا�% -�  
�>�8�
 
I	>	> 
I 1% ����م آدور�� �ھ(� �Lرک زر��Nر ��� -�! را ط�ری �(��� -�8 -�  وری �Aاھ�

B	�8 و � <�ط� )�Qرد ,	Gی را -� در �Lرک ���Pد ا�%.   

 ر'��. ھ� در دوران �Pا�
 ز��د ��اغ ا�� ��ع -��ب )�
�	��% �	��% و  آن و�% ھ� ز��ن ز���

�د.  ���� و �	�	V8 ھ� و ��Uھ�اتو روس و ا� و ز��ه �د و ��ده �د �زی  
	��7 ��8ر�� ,W آن ھ� را در آن ا��م ���  -��ب <�ان 
 ا-=� �Pا��نD<��� ھ�در  �- 
Dب ھ���- ً�B$�Y


 -�د��� �;$�Z� و �� �- 
Dی  -��ب ھ��L �� ان�B�7راز ��ی رھ- 
� L	�وان ��ن ا�0�
 ـ �	�� 

 ��، <0ف آ�\� � �	Jادب و '�ھ�� �	و -��ب <�ا��ن �)! ھ�ی ا��� V8 �� ��7 از	L  ���ان ھ� 01

�دن �	Gانـ �Z_ -��ب <�ان در -�7ر ،�^(�عر ، د��ه �	�7. د��7ن �	�اد�� `� !	$�  ـ	)�ادی  
�د.   �	D�L ر�	()	�ر    

! دو��
 دا��� -��- ���A,�8 ھ#�� ھ� !�د <�ش -�ر �	��د، رو�@ ��د و ��دش �)��ام در -��

 در <�د �	���م، ا�Pزه �	�اد در <�د � د���@ �	�'�� و ��Bر�I	� � ا  a'ر �)b 
��� ���A��-

 ����
، 
 �
 از آن ��خِ   از�� ،از ا�� �� !A� ھ�ی �� ھ� �\IA�  و ادب و V8ور ھ�8'�ھ��ـ -�8  را 
e  ،a��� را و ����ی.<�ا��ن  


 و�روزی دل ��دلB��P دم و از�
 را  % ھ� -� �د،، ,�ن )	�ر <)�� ��	
 از �^�Iات ��ر�2 ��

 ا'��د -� ����� �
 آن را �ز -�دم، ,7(� ��ُ)%"  (�ن �	��8 �81ان آن�دا���. و 
b���د " .   

 ا��وز�� ����% را � ز�ن ��دۀ �د -� �	�Aا��� ا ا�� ����� و ,	�ن دو ����� ھ� ھ(	� ھ�ف از
	�ن -�8.  ،�� �87	�ه ا�� را ��Aا��ه �ای <�ا��8 ��
 -� آن  


 یو ��J	#�ت د�	h و  	�ا ���� ز�ن و 	�ن ����% را � �=� ��AL و ePاب، ��از ا�8��	�Aط�  
� ھ(�ن �=�ی ��ارم و �(	��ا�� اJ! ����% را 
��Bد، ز��;� از 	��7 از ,�! ��ل -� ����� ��ه  

�  eرا;$�Z�،�8- !�� ی آن  .�BIZ	� زش�L  
  ا�� ھ� ����%:ا�� �(� 

�N���> ن و�U'�*� ن و�B���� ��� ���ر دا�%، �ران و روزی، �*� �ه، ��ZIن �);�د -� 
�ن و �ز�Z� ن ھ��N8IL �8 ر'% و در  و��	�8ره ھ�ی در��ی ھ- � 
���ری و ا��اع <�رد�
 و ���	��


 ھ�ی ظ�� ��j7ل ���ر Nد�G� �� 
  ��. آن ��ا�
را در ���! در�� � �L -�د�� و �(�م و���! 1	@ و ��ش و آرا�
  <����Nران در ا�� �	�ن <	(� ھ�

  '�اھ� آورد��.  ،�B! از آن -� �  �دد��ZIن را 
�د و از و � ط�ZI� aBن  �ارا � ����% ھ�ا در �ز 7%، ,�ن l	ع ھ(�ھ�ن ھ��
در <��%  -���ھ

  �ل �د. ز��دی ��% آ��ه �د، ��ZIن )	�ر ��د و �� � ���ر و ھ� د��ه ��7ه
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ھ� �ن ھ�ی ��ھ��� L��  �د��. eYا � ز�� ��� ی ر�N	�<�راک ھ�ی �ب �	! ��ZIن ��	� �� و �#�ه ھ�
�� ھ�  #��8 ���	��� ھ� <�رد�� و ��اب�ھ�  � ��ز و آواز ا�^�د ط�ب��از�� �ن ھ� ���1
 و  و 

8
  eا��د�(�	N8� �   ر�د. و <�اب ��ZIن را در ���8 �� آ��� mIL ھ�ی ��ZIن رو 
 �b�� �8��	در در��ی ھ 
;� از <�اب و ;� از �(�ز ,�8 �� -�7
 را � ا�� ��ZIن �ای -�7
 را�

�د ھ�  -�7
 ��ل ��ZIن �د. ���D ھ(�ھ�ن -�د��. Gر ���� ��)� ��	D�P �� �Nھ�ی د� 
�7- �
 .���� �	(��  

�د -� -�7
 ��ZIن در��ی <�و��ن ھ	���8 ز��د �د، ,�U*$ �8 ا,�ن ��ت و '�7ر آب  ���eN� ی
ر'�� در آب. ,	Gی �(���ه �د -� ��ZIن �Yق ��د، و$
 �@ ھ#%  ��وع -�د � ��)�� و '�و

 ��د�� و  �Nھ�ی د� 

 از -�7�� ��#�ی از �B��Pزان ��ZIن <�د را � در�� ا��ا<��8 و ��ZIن را 
    -�8ر در�� ر������.

و ��<�ش ��ار ا�p �� و  � <	(� ر'% و $�Bس �1ض -�د��ر و ��دی و 1	�ZI� @ن �� <�رد. 
.%7 � ��� �   

�ده و دو %�0� �
 ا1	�ن و Gر �ن در�ر <�ZI� �- ���� �Bن از ,�8ن ��د:� ا$(�8-
 �Pن ���ره  و
�ر�� -�د��  ،� ��7 ا�% ���� ا����Bل ��ZIن آ���� و � ھ�I�I و ��دی و د�1 و �ZI� ���Yن را �� 

�� ھ�  � و�J ات و�	ای ��� ـ در دادن <��' � �U� pIP ای�� <�د ـ 	�ZI� ��7نھ� ,�   �
% �Lدا<��8. ��  ر

� ط�ف ���p و ��B(�B� %I1ً و<	�، ز���
 -�  روز 	(�ری,�8 <�د ��ZIن ھ� ;� از  @ �^�ای  ،

 �^�د ��م �^�ت از آن ��د:� p;J و ا��آوردن �����0� ��(	�  �'% ، و د�% ��'�� �  
د��


 -� <�د و �Lرش از ھ�8 � <�د آورده �د�� D(% ھ�	8Y �7 و از آن�� �� ر���1ی 	�8ای <��@ 
.�7AB  ,	Gی ھ� � �*���Pن -�7ر 


 از ا�� 	�8ا��ن�� ���� �U� از h*�(�  ن�ZI� و %( 
b���د -� � و�Pد ���م  ،ا�ا$*)� ��م، 
2��� %$G8� ل  و��از  �	د.د���	� 

 ��Bده �د و در ��8��ی �V8 د��
 ز�� B	�� p��8� ار��� � 


 یروز��	 ;�� اوی را � ار ����ر�;� را qL از ا��� ��ZIن . �د �Gد ��ZIن ،داده �د -� 

 <�دم را ا�� -�د -� -	)� ھ� را 	�ورد و ،<�ا����	 ��ھ�.   �Dا����ZIن  ,�8ن �;�Iم �	�7 -�از 

)�� ً0B���'�  
�د 	( ���� �
 �(�ده �د.   و �B*J ره�� ھ� ��ل:ھ� در آن    
� <�دم ا�� -�د -� دو -	)� زر 	�ورد و ��ZIن ":%#  
��	 ��	N�  ! در ھ� -	)� ھGار �=��ل��

�N -� زر ���� �% ھ� را ��)�� ا�%، آور زر ا�%.  �- 
 دهھ� را �Lرم از GYو ھ�8و���ن ز���
   0ل ���� ��ل ھ��%!و ... �

)% و L)�ش در �"	�� ا�� و ,	Gی ��ار�� و ا � 
b��
 ھ� ��ل  (- �،�8��  
)�  �(	- m� را �
 �(	- m� و �	ھ��ای <�د ���اری آب و ز�	�  ش� L)�را �Lر  �� 
�0ل ���A و را�% �� ز�� 

�88- .  

� �م، ���  ���� �;(% �0�% را -� �ز ��'�� ا�	�Aاھ� �h اm  ُ� %�B ا��ازه ادا -�ده ��	�؛ �0ل 

  "ا�%!

� ����
 ھ� -	)� ھ� را �
 ����� و �Gد ��	 ��N	� آورد و ��ح ��ل���� .� (- 
L را 
��


 وb��
 �	���، ���Pا  b�� 
��را �ای او �ز �	���N و ا�� �	�- m� �� �8	L �()�ش �
 '����. و
b��� L)�ش �ھ�8.و �m -	)� را  eNار�� 
را �Gد   


 در ��$	ا��b�� ،Iن 1(� دراز ط�ZI� ای� 

  �دا���� از �ر �ه ا$�� �� زر را (	- ،�8�	� p  و
:���N	� " دادن �)�ب qL ا�% و mد�G� ر�	( %��	� 
B��P ر��. از�> 
ا�� ط0 ھ� � درد �� �(

 �- %(	� 

 د��ار <�اھ� �د. ��I	> �� ای�ارم، ا�� از e1اب �	��% �A% �	�ز د �� � ا�� ��ل
�ار���ا �;eور � ��ZIن �0م ��ا ����	� و ا$�^K -8	� -� در ھ�ا��. .�"  

���� ���Q	� p^;� � :" �)�
D0ن را ط�ZI� �- ن�ZI� *(�د ـ�ھ� ـ  ���A�� زور  ی ھ�8و���ناز 
��% آورده و �	7)� �#	I>  ؟! ا�	8�	�)��د �ا��، �	� G��P (� �'�� آن را� � 	اھ�> 
 ،�آن را �(

�ھ�	  �- 
   ".ھ)��8 در ا�� ���� �	�ز��8ان و �)�*���
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b��
 ��أم � '�و�8
 -��! �Pاب �	�ھ� ����� �، ��Nی ���B و �Pاب �� �ھط0 را -)�ن د�: " ��، 
  !"-�ری ��Aاھ� -�د,8	� ���� -� 


 �	��8 و از او b�� �(L ��� رو ���دارد، ا�� L)� ھ� ����L �8ر از  �'�� ��(@ را  ���	�Aاھ� 
راه و دا�@ و ط0 <�د داری �	��8 و �	���N -� �� '�ز�� ھ(	� �Lری ھ)�� -� �Pا@ را �8	���. 

روز �	��% �	����، �� ھ� در . ا � او از �)�ب و ���v و ��L@ ر�� ز�� 
 را از او آ��<�� ام

 �A%از آن روز ����8 او I	> �- د،  و از دادن �)�ب�ھ�  ،ادای ا���اماز و ;�  ."�	����<�اھ� 


 -�ر ��ن   دو، �Lر و L)�، آ�^� را ��ک �(�دهL...�8�'ر   
%���� %���� 
)% �(�م ��، و$ 
b�� 
Dو ر��ا ��ھ�ی  
b��  
I	> ھ�ی 
D�8 ����% و ر��ا���

�N، ھ�ی د���در -�7ر  �
 ا�%. � آ��� ھ� روز �J ھ� �ر ���ار �	�Nدد، ھ�8ز ھ� �  
B	8	� -� <�ا ,� �	�Aاھ�!   


