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�وا�� ��������ت ��ر 	ی��ا��ن، �� ��و
 	ی�� و ���، 
�����ر (�د  -�از +) دھ* ا( )�# ی'ادھ��و رو $�#"!�ص �

 دھ/#")  /،�.�+��
 

 �� (

) را �5-ح 
�(�* #�د�/. �� آ�1ھ�ن #* 0--0 'ا�>��; و :'ۀی #* ��'ادی از ��ا��ن ھ�78ر، 6

) ( :�? و ا
.�ب ا����ب 
�ل -0 ���A"� در ��رد .'خ در  �#1356
� �E1* و #* ������ت اCDوده #�+

�� (
���م، #* 0- ��'Hم ا���
�ز��ن �8L' ط�ھ- #'(�� 6* #�د؟ ) ��ب - �
اراN* دا+�' و #* آدرس  �0
 ��� O
�ز�/. ا� O�-+ ع�Q�� ان'8�R: �# را �

��د�'. (�ا
��/، ��� آن �0-D �� ?�8ر ا���S�: 

 

���م ��'Hم ا���! 
�A�/ �� �0ر6* +'؟"� *��T6 ،�� ز��ن�
" 

 :��ی (�ا�'ه #�دم
 ...1- درد را ا��Aس �-دی، ز�'ه ای

  ، ا��Aنا�� ا1- درد د�T-ان را ا��Aس �-دی
 

�U ��ب و وا���U �� و ��ب ��� '، درود #- +�8! و�Q�U از رو�'ادھ�، از »�>�' �0ر« ��ا��ن ار�8
� #- ا�T�Cه ھ�، :�? و :�ا�? ا����ب در 
�ز��ن �8L' ط�ھ- .� �8+ (
�«#-ای 0-�)'#»: 

�W- ���'م، �� �A? اول #�����8'ه، از ��ران و +�1-دان �8L' ط�ھ- � �� ��'�»#��)'« UA�� در *� ،
خ، در +Y-��#? ا+�-اک ورز�'ه #�د�' و در آن ��UA 1354واوا�? 
�ل  1353ھ�ی ��ه ھ�ی ا(�- 
�ل 
O� : 8'   - ھ�، روی دو ط-حL� ;��� د ��م از�Y� ز���7�8ن ا�A��[Dن، 0��#R�
�ز��ن ا�) �
�ز���


�زا) و دو) \E"� �# (��Dر -   ���Yی ا��A��[Dن) #� �"Y.� \E* ای (�.Y* د���-ا��O رھ���) ("#
 ?EL� ھ�ی رھ.-ی دو U]�ر(�)، از ���; ھ'�)»)�H�8+ ?EL� « ر���A� �# '�<� و » ��ز��ر«#* رھ.-ی

، در #�رۀی �7�، از ���Q:�ت �5-و�	 +O#�#(« �8«#* رھ.-ی #'(�� #� ����Aر » �EL? ا���Wر«
��Yده #�د، #'�� �LHظ �-ف ھ�ی +�'ه از ز#�ن و ��ا��ن، �-ف اول را دا+�* #�+'، ا�� ا���Wرام ����ن #

در ��8* اول » ��+��� « در +.� در (��	 ��ب �L.�ب هللا » ( :.'هللا « دھ�ن :.'اELH�` #� ��م ����Aر 
�ن از دھ�ن و ز#�ن دو���A� �# '8L� UHر  ��1354ه ��زا 
�ل b8/ « خ، ھ�7� « c�"� و » $E+« �# ،


�ل » ( �R ظ�ھ- « ����Aر ����د�d�� Uداد #� ��م  �Hاز ��ه د c"�� -E
� ��8	 دوم 1356��� Hخ ا
�'م، H�O  ��1357ه ��زای 
�ل + U#�� '
* �� ��د +'ه، در ���ن �� ��UA، �6ن آ��Y در  خ ) در 6

 .(��) D'ا �-د�'-خ، ��ن ھ�ی (��) را، در راه ����ن ( آر��ن )1358و  1357
��YHی 
�ن، #� و�E* ھ� b8ی ھ�YH�
خ در ز�'ان دھe�C8 در �-��ن ا:��دت  1356و  1355و #* �7-ار در


�ل  *fد�� ��� ����ر ��8� ز�'ا���ن ��دf*  1357خ درواز، و ��C از ��ه :�-ب 
�ل  1354ز�'ا����
� از ز#�ن ��ران 
�ز��ن و وارد #*  خ، ��S�1358ر( درواز) در 
�ل )-b�0 در ز�'ان �#L�g ز�'ا�

�'م ( ھ8* +�'ه 1� ھ�، در ذھ/ د��$ �O +'ه،.#��' UE1 از آن ��روان، #>�A� ?N�A�  C* و+ *�"�-1
� ھ8*، در #-(�در �� (در رژ�/ +�ھ� ) رھ� +'ه #�د�'، ��.�j�!�)87* اL� '�# ،ن آ��ن��از � �� '6

� �7>� #� ز�'ا���ن ��ا��ن ��8�Aن)-b�0 در ز�'ان *��L�A�-   /رژ� �)-b�0 ن�T��0 �� 1357و  ��fر D'ا�
'�'+ (��) /
 .راه و ر
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�ب  � ���� د�T-، از ا:�kی » ��+��� « از ��8* #* �� '�ب �8L' رD�� و 6� ;�lو #* �81ن ا
 �'ه در ���Aت ��د +'ه، �>�8* در (��* +"!��kر دا+�' وھ�ز +7-، �* » ��+��� « ا+�-اک �

'ه �1ن آن ��UA ھ�، H; # - در ��' ���ت ا�'، ا��' �� رود در ھ8�� #�ب���7'. �6ن از ا+�-اک �
#* رھ.-ی #'(��) و » ( �EL? ا���Wر« دو
��ن �6ن: #'(��، #�:g، :.'هللا، �7����A0 ،/ھ�...از 

� د�T- از � '�«دو
U دا+���Yی �6ن: ��ز��ر، داد �8L' و 6H�8+ ?EL� « ،(�(#* رھ.-ی �>�' ����7
7/ در ذھ� ��ب ���ت �'ار�' و +��' �O �� دو ��ی �7- �D .'(�5ر �' و » ��+��� « ���ت دا+�* #�+

' و آ��Y را از ��8* #* '، �� �E1* ھ� را #�ز�1 ����� �"
��/ #-�' و �� دھ� #*  *# U
(�ب ھUA، د
�U و وا���U « ��ا��ن ���ن » ��* راه �b8د �"�اھ' #�د. ھ�E� از �H�) *و� m�-�' و #* ھ�1 �D-�� *#

� در #��ن �'�g �� از ز#�ن #Cر�1ن (���.�(�*) رC# �# -�Y# *6 ،'+�# *�Dر�1اری ا1- �
�8.�د و ��
' .(��) �!L�n و �� �87���8� ?

 -��# '8L� ب�� C�� » ��R[# « ی��» ( ��ز��ر « D-ز�' ����ی �>�' » �7�/ « (���/ درآ�8Hن) و آ
 /��� ار�.�ط را#5	 دو �EL? ��د + -در����دا)، از ر�C راز �T��T6 ' « 'ه و�و » �> » �(�ب » #'(�

� دا+�* #�+'، 6* (�ب ����د، �� ��ا��ن ��0'ه را �� o�'� -ف و�در#�ره  ،'��8� \5H UA��# ،'آ�1ه ا�
 Sl�� -# /��
"� و ��  *# ;H ،'ا��' �7-ده #�+

'��.                                                                              
�ن ط-ح �-ام �.Y* و ��م  b8ز��ن و ��م آن و ھ�
��ن �H�A* ا�7*، در ��UA ھ�ی ��د +'ه، ط-ح #-���* 

دو  -آن، #* ا��Eق آرا �D-�S0* +' و �!8�/ #- آن +' �� ا�� ط-ح ھ�ی �!��; +'ه (در ھ�[U ھ�ی رھ.-ی
 qا�-EL�g دو ط-ح �'ا��1*، #* دو �� ،(?EL�»�، در +) ��ه آ�'ه #-ای »�.Y* ای«و » 
�ز���

 �DR�)ع ا�Q�� g�L# ،ه'� ا+�-اک ���k:ا ��# �� ��Lل 1-دد. ا�� �H�A� O	ی ��7�7��Y� ;��!�
� ���Qع آ�1ھ� دھ� و #* �-�U درآوردن، ��-وی :8'ه ای T��T6 ،?jو آن ا '��� ��ا�� �'ی #�

s ���ر��#�...) و �� ��ر دوا�'ار و #� ���j* ا��Rب ( دھ����ن ) از ط-�$ راه ا�'ازی ����ن +�رش (��
(��s �>�ر#� از ��8* ���رھ�ی 6�� و �� و���م...) #� در�W-دا+j�!) U��ت و�tۀی ا��A��[Dن، �* 

در رو�' و 0-و
	ی ��ری ا��Rب ا��A��[Dن، :�8��- و ��f-�- ا
L# .U�H�A� g	ی  -�'ام �7� از ا�� دو
'��8���# gL# داغ و ��رد.  

  -W� را �Hرا » :.'هللا«او �در ��UA ھ� 0��7) ��8ده #�د�' و ھ- �O #�) از د�T-ان، » �7�/«و دو�
 '#-��Q� (��) ا
�'dل �� ورز�'�' و #Cر�1-ھ�، �8� #� ا����ط #� ا�� ���Qع ��Aس، #-(�رد دا+�

'ه (�ب درک �-ده #�د -(از R#dی #gL ھ��'). #gL در د�'�1ه ��7�7� #Cر�1ن را، ا:�kی ا+�-اک �
� ���ن �>�' (��ز��ر) و #'(�� (#�#O) و 0���Yد �.�ا�� ��رد #* درازا ���'. 
-ا�>�م، و ��E� *# -Wھ/ 

��0�  -���-ک-# ) �« و �� » ����ن +�رش « ھ-دو #* آ(-�� ��gL# *�،UA روی ا�� ا(�Rف �����7
 ��dھ8») راه ط� ،'E-ا�q +) ��ه #�' ����ل ���8� *# C�� ،در را ،''، و ����' دا+��D-�S0 ق�Eا� *# *

+) ��ه 0�) رو #* ��ر �'ار�� و ��H�5* ای :-j* ھ�ی �"��\ ��ری ( �>�رب در روی ز��� و ���ن 
دھ����، در دا(? �D#-�7* و ���ن ��ر1-ان، در #�� ����8��L� ،!��� و ���8�� در ��Y.�7 و دا���Tه 

�ن #� �H�]A�� در اردو ، H�0�q در درون ���5ت، د ھ�، b8و ھ *���� -T\ ھ�ی �"��\ د��ن ط��ر �
�A8ت ھ�ی ھR�7��-   ) رو�ی 0�YAا�-E0-دا(U و #� ��+* ھ�ی dزم و د
U 0- در آ�'ه ھ8* #* �

خ درواز (j-ف �W-از 1354��دf	ی  -��kر ��#'...ا�� در آ�lز و ا#�'ا�� +) ��ھ* ��ر �'ارک
o� ت�Y� ،ر��S� U�-� ?�: و �T��T6 '8L� ' (�ن، :�+�ر�د ��8��
� و �>�رب آن، ھ8-اه اE.U و �

 ?L� O� ھ/ در �� -Tد� �� ''ا�� ا��* #'(��ن>��(�ان و 6���و �'ا �'ا #� ھ/ ز�'ا�� +'�/ ... و  <
 �' و ھ-C1 آن �E-ا��YAی 0�) #�TDی ا	��
#A��ری ھ�ی د�T- ھ8��5ر) .#- ��ر �'ارک ��د +'ه، �'اً 

�8� 0�'ا �7-د+'ه آ��5ر�: *
\ ز���� �# ،-W� 7* ھ'ف #�د و ��رد... 
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� « و �� » ����ن +�رش « ھ8�� ��Eوت د�'�1ه ھ� ( آ�� �dی ط�	�j�� �# ر��« O� -داران ھ ;��� *� ،
از ا�� د�'�1ه ھ�، ا
�'dل و �5$ (��) را دا+�' و در ا�� ��ع #�YoL #�'اً ا�>��; و �o? �� ھ/ د�T-ان 

8� دا+Y
� +'،�* #�'ھ� ��A� ری��ی �	��0 e
 (.UD�� *7-ار ادا�� *# ��
��/ و 6�� #�YoL ط�ری و
� ���Qع، �* ا�U�-o آ��Y در ار�.�ط #� ��دf	ی درواز ز�'ا�� +'ه #�د�'، �jن ا��ب ط-ا��lدر

���� ��� U+اS1 -fاً، ا'� ،��O #-ا
�-ا��tی و (�5ط ���� +'ه در ��7�Rت 
�ز��ن �8L' ط�ھ- #'(�
+.7*  - #- ا
�-ا��tی 6-#�'؟! #* �E1	ی #-(� از آ�1ھ�ن در ا��A��[Dن و ���ر �����A7ن ازا�� ز��* ھ�

ھ�ی #�-ون �-زی در +�8ل ���ر و ���	ی ���� در درون �Cب د���-ا��O (�$، #� ا
��Eده از ��Eذ 

�ت �0ک رز�'�1ن و +�ر +�\ و +�ق ا�A�ده او، از ا�E�
�#R�T-ی ��ا��ن دادن �O �� (؟!) و ا�

�ن b8ز��ن، ھ�

�H/ و #��7ره 1� رھ.-ی و�U #�-ون از ز�'ان  U�-�'� ن در:'م�b8ز��ن، ھ�
�-ار �#
درl��ب رھ.-ی 
�ز��ن و j'ور و 0") ا:�R�* رھ.-ی در ��#?، » �E-ا�q �"�ر« #* ��#*، د:�ت 

� #- �>�زات 
�ز��ن دھ'ه �1ن T-ا�* را در درون ��7�Rت ، �L-��ت ا����#»�E-ا�q �"�ر«�.
L�g » ظ�Yری«
�ز��ن +��ب #"��'. #��UE1 UA، در ھ- دو ��رد، آ����ن ظ�Yر هللا � ،��D8' رL� و

'
�ز��ن، #A��ر (�ب و رو+� ��Q�n داده ����ا� U� .ا:�kی �H�]A�� آن و
� « خ 1356در 6�� او�Qع و +-ا�w در #�Yر 
�ل �)'#« ، » ��R[# «-Tد� �� 'از ز�'ا���ن در  و 6

� رھ� +'�'. (�ب #��د دارم، در ا#�'ا j�!�)8* ا��L� ی درواز، #�' از	fد��را#5* #�  » ��)'# «
� �'ا+U و �!-وف ��H�5* و���� و رو�'ادھ�ی S1+�* #�د. از #'(��ن ��A ��ن ���Yر !"�� �Q��

� د» 0-ی « #* ��A� -Tط$ د��« (��/  -�T- را...) و �8��* ��نو ا�>��; را #* ��#? (�ا
U ( +��' از �
 ��)'# « �Y�
« و �0
� ھ�ی �� دو �� #�د و در ���0ن » #'(��«در 0]�8ن ��#?، ��ظ- #-(� از 0-
 ��)'# «U+ن دا��)'# U� .ھ'ا��ت 
�د�' #-ای �� و ��R7ت آن و

� « م . ط.  �)'#«��
از ا:�kی  ، #�' از د�' واد�' ھ�ی dزم و:�/ آوری (��) #-�UA�� ،?N�A و
�!�د�Dً ��#? #�دم و ا�D"�ر در ��UA را  رھ.-ی و ��درھ�ی 
�ز��ن (+��? دو ط-ف ا(�Rف و �� ھ/ 


�ز���'ھ'�1ن  �� '6 �NاC�) ��.� ����D/) را د:�ت ��8د، #�' #d gLزم و #� ���0ن دادن #* �Cاھ��
A�8� ز��ن) و ا�>�د رھ.-ی �'�' و�
 U���ن ��Wرت �'�' 
�ز��ن، از �E-ا�q �"�ر، ��
w رھ.-ی و

�-��; دو ط-ف ا(�Rف ھN�A� *8? را ���0ن ���D* ا:Rم دا+U... ا�� 6' روز #�' +�'�/ و ھ/ د�'�/، �* 
 ?�:�8
�Tم » ا�.-«�!���/ ��UA و
�� ���Sر از 
�ی �8L' اY# �� و �-گ... '�� *�D-�C0 '6 �« و �

 �(��	ی ��ب دا��- آj\ در +Y- ��#?... آ�Y/ #'ون �UA (  در ا0 -f��7bری 0�A�� در����*» ���A0ھ
-��# '8L� ب�� » ��R[# « �# ،('ا����داده � U��Qب و�) د�' و�# *H�A� ان در �-��ن-Tاز د� -�Y#

� دا�� زد و #* +'ت ��78) ھ� اCDود... 
-ا�>�م �8L' ط�ھ- �.�
\ #- ��R7ت �� » ��)'# « �Y� *�
�U8Y و #��Yن �-ار  -���'ه 1� آ���U رھ-وا�) ��'، #�7* (�د ��رد ��(U و ��ز��D$ #* رD� ا(�Rف و 

� « UD-1... و +-وع از ھ8�� ��ر��، ��7�Rت 
�ز��ن �)'# « -W� ف-j ) ("# دو *# ً�:R8ً و :�
�A�/ 1-د�'...ا�� رو�'اد، #� درد� (... �Yآ� /
 از �8�� ،U�E�Q�� ،U� #-�$ و �� �$ ط-ف ھ� و ا
/ و ر

� « ��7;  -و در�y در �>�8ع #* �.) ���Y ��ن ا��A��[Dن و (�ص #* ا�A>�م �j�.�ن ��7Eرۀی �)'#
 ...، #A��ر C1اف، 1-ان و ��U8 ��8م +'»

���ان 
-��1	ی از 0�- �-دی «در ر��ن ��8��1- ��ی 8�6/ (�رد:   !ا+�ره: ��ا��ن :C�C و 1-ا�
UE، آ�UA �*...ا(���ر ز�'1��8ن از د
��8ن (�رج +'ه... 0-
�': #Cر� ��-�1�e�- د��� 6�UA؟ 0�- �-د 1


-��+U (��) را (�د ر�/ ز��'، از �!8�/ و »و 
-��+U ���/ #- ز�'1� +�د... ،'�+�� �8+ ،
6�� ا��' ��>�+'. ��D$ #�+�' -�7��0ر��ن. 

 


