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  ��	�!��ن ظ�ھ���ن ��ای ��دم را 
  

��
. 3# ھ�ف و 0�1.  
/. -,رد. ��ا
��ۀ ا�( 
���# ھ� ــ از آ��ن ا���&�%	�ن $# ا"!�
 ��ن ز��د و�
$# ا����4ی آ
�
در �?�ل  را . و ��=># %.;:�
 ھ�ی ��رت 8	7	�ۀ $�زی ھ�ی و $# �� �. $�
� ش��-��� در ��اب  دار

�
���� "�ا��ش 
&�ده $���� 3# ا���43 ���C $# ا�ABق ��دم  ــ ��"�
��زی "&� �. �3 و ا"!�
 ��ن د�� �3 �. -	�
 و ��دم آن $# 
HA ا"!�
 ��ن 8	����ی آ��ن ا��%	&�ن $# ا"!�
 ��ن و "�ار ط�CF را $# "�ل 
	E -�"��� و آن را


�. �JK آن رو�( $�د:�
ی آن آزادی ھ�N>�ق N># و ��دم $# د�� ط�CJ� ،CF �ۀ ;�$�ا
# و 
��F�L	 ���3ب ��ا
و  ھ�ی ��Q -	� و �Bر�E ا
��P �,ھ?. و N&��� در
�ه ����ن ا��>�ار ظOJ=� �/J، "�و ر"�( ��3ر در ھ�،


. 3# از ھ� �TFظ در �F�N ا"Sس $# �� �. $�د�� 

. $�ای E/3 $# ا"!��:; UV��; ات�:VB �B �:� #/و $#  از ھ
;�K ھ�ی E/3ج دا���	�N# ا�	در ھ� ز� X.   


�Lا
. ھ�ی ��د را دا��؛ ��ن  ط?	V��E�  ً ط�ف ا�	�وار ���3ه $�د،��	( رو��ادی ا-� از �Lن از ��ی د��	��N
$# ا"!�
 ��ن، 3# ��د  آ��ن ا���&�%	�ن$�  ،در ا"!�
 ��نھ� ن :�
. ط�CF و ا
�]�رات ��� -�
U آ=># %. و ;��

    .��ز-�ری 
�ا�� ،دارد���"V. در ا�( �	�ن دا�� و 
��رت ھ�ی E��3 و $[رگ ��=># و ;:�ن،  �	��� ھ�ی��دم ��، $. �?� از ��� 
K&^ اX/VF ھ/ ��#  #3 
/. دا


# ��اھ� $�د در $�ا$� B:�;� ا���&�%	�ن 
[د�E و ��رد و $[رگ �� و ھ�ی دور�L�،  را 3# ا��وز .�	V0و و

	[ $# آن رو $# رو ھ ��� 	8 ��� 
در ز��ن  آ��ن ط�CF را P $	�. ���3، ھ/�
=�ر 3# وV0	� د��ار
/. �Bا

.

/. �Bا
 ��� از �?8 X	P -�%. و VB		N 3 )&��� ر$����&N و  ��� و X?��?X �_�ھ��( را از  ���&N آن را �$
P	8 از آن از ���	را و 8.  

$# 8	P ��/�ن �� دور و 
[د�B E/�م و���H -,��# ھ�ی  ا�� B_�$#! ا-� و آ-�ھ. و زا���ۀ �X<K# ��ب و ارز
�ه 
�>�ر $�ای  ���؟K	�	� و رو��. �. $	�	�، �. د�د�� و  $� ا�(آ
7# را ا��وز ��
�� �8دۀ �	�/� 
/. -,��، آ�� 

B #$ و .	T� آ���( ��د��ار آل .
�L
>	C آن $�ای �>�ط 
_	C و �3Vد�Bی داوود��ن ���. �3د��؛ و $�ای ��
  & � و "�ار ط�CF!؟ �>�ط �_�دی و ر$�
. و $���aه �

��3 .�	$ P	8 �

/. �Bا )�  �
3# $� $�آ��ن ا���&�%	�ن از ا"!�
 ��ن �# وا�H ��اھ� ��، ا�� ا�( را $# ��$. �. دا
]	
، �3ر �� $��B�$ ،�B از ھ� دورۀ 8	�	( 3# $�زھ�، ھ/�ن -�
# �B #3 ا��وز و ھ� $�ر �3ر �� زار �B ��، ا�( $�ر 

��ھ� آن  ، 
# در آن ;:�ن و در روزی 3# $�ا
L	Q�# �. ����،ھ/	( ;:�ن ز
�-. و در�اھ� ��؛ ���Tی 3# در �
  ��اھ	� $�د!

، $# ا�( 
�	_# �. ما�( دو ز��ن �. �8داز �>�� # $# <VB	C آن $# �Nل 
�Lه �. ��3 و $#و  ،و��. ا��وز $# -,��#

�Lری ھ��P، ا-�ی و � �. و �:X ااھ/�ل �3رر�� 3# ظ�ھ���ن $� ھ/# $�ی ھ� و $� ھ/#  X:� . و�( � 	ھ/ #�

Xھ�&B و X"�!B ری و�L

�ن ا���. ��3ر،  ،ا��ھ/# �b	�Q$ .JJK �?. $[ر-. ازھ/�اه $� ا
�bTر ��رت �Sف 
���$ .� �� .JV" ھ�ی�B .� #3 3 . $�د ،�/�Fدو U$�4� #$ دان او را  #$ #��B دان�/�Fن دو�	ی در ��Q��

�م دل و 

3# او ��
�� د��Lان ��Aک و آدم  ا�( دF	X $# ، $� ا�( ھ� �Bر�N #$  )3ad �ب آورد. 1357ز ھ�c �Aر $�V ا ��ن
�Nده ��ار و $. ر�?

/. �Bا
� او را B?�%# ��3. ھ�-[ (��ن آ
��7ن 3# $���، �3ر 
&�د)   


�ه و V0	i و ">	� -,ا��# $�د؛ ھ/# �3رۀ �Bر�F�h � d	� K]/	. را $# دوش وی�� C<K��3ر E�  �B #3 .�
�	� 

	�ز��� و � �/�� و �. �Bا
	� �Bا ،�	�3 �&" �N�B X$��و  N>�رت اد$�ر و $Q�. و�1ق در 
�Lن  ؛ و$�د و 
;�ی �. -	�
�، $# N&� و;�ان و $# ��T	j اF�[ام و J&B	�� #3  i	F�h � )	�. را $� اN ��. دوF�/�دا
. .ا��رت


� و $[رگ و �:/. �
�.ا� N&� ا�Sق و وظ	A# ھ	�L7ھ. ��	(�L
 ./
در  %�� kAN�U آن  را $# د��ۀ N>�رت 
3 ./
 �	�lB و XJVBز��	
  و ا��!�Uc ��دم را 
�د��ه و 
���	�ه 
/. -,ار
�.  �� و 

$# آ�/�ن ر�	�ه  ،��. دا
 ��ــ 
L:?�ن و �:�$�ن ــ و ���?�وری 3# ��ه را ���U ��ا  "���د ��دم درد��� و ">	�
و  �� $[ و -����A و $� -�و و ،iJK �. ��رد
�اوaد ھ�ی ��ن را �. "�و����، -. ه 3# از $. ��ر ��د�. $�د؛

، ز�� ��� 8	���# و و در �E �&�ن �. ز� ��� و �. ��رد
� ��ا$	�
��. ز�� �i<� E  ا�C و د�N �L	�ا
�ت
 �ار دا����،و $. اN �س � "��� ھ�ی و ��0. ھ� و �B�3ال ھ� �EJ و ھ� و ار$�ب ھ� ��ن 8	��ا��ن �,ھ?. و ��ام


# $�ق دا���� و$�زی �. 3 $� آ$�وی ��ن
�ن ��ن -�"�# �. �� و  ،#
���A� و ��دا3 #

# دوا دا���� و  ،�

# �د 
TT� .

# F?�س،آب آ���	� ،.  #
#
 ،C���� ر�# و  ����8ه��C�&� و �JV� �J�ھ/# ��د�. 3# از ؛و 3��ب و 
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 ،��ن � F�h	� -��[ . $. اN �س، $. �1 $�ش و��
�� ��ھ[، وF. آ�/�ن 
	 ،$�د
� ��Tوم ی�]�ھ� B/�ن ا��وز
�# ای $# ��	�ن "���د ھ�ی SKد و �8درد�Fن آ]N ھ�ی $. ���8ک )B ( ��دم ا� و �&� ھ�ی -���# و	ز��� )

��ار داده ھ� آن ھ� را  
��ن 
/. داد ـ -�%. آ�/�ن (��ا) 
��A( ��ه Cm1 و  ؛"�ا��ش �3ده $�د��رد ��� و
  !ده ا��"�ا��ش �3

را  �?� ا��ب ( ا�( N>	>� �3ر د��اری $�د 3# ھ/# ا
 �ن ھ�!؟ ��L دا
 �و ���JA1 .F�L و $. �?�ی�>�ر

�ار

� ھ/# �&�ت؛ و در ��8 آن ��� X"�1 از آن ���?

. و��ا
�L و $�$�د دھ��ۀ �AQ. ا�� #3 �"�B #
���J[؟�! 

د�QFاش وV0	�  �T� OJ� #وم و ���Fl و در��
�ه، وھ/ آن 
	�ز $�د �B $� د��نو درا�� X<K ھ�ش و  $# �>�ر
�8 از X/_B و �ABج و  ��دم و ھ� ز
�-.ر��?�رـ ھ� ز
�-.  $� ادا�U ���ن F�N�.$��	� 3#  ای 
�	_#$# ��	( ��3ر 

 ھ/��7ن در ا
�]�ر �8د��ه ،��ه و دار و د��# اش ـ �# ��
��� درد
�3. در ا
�]�ر ��دم و در ا
�]�ر ��3ر ��دِ 
   !؟
	[ �. $��� ".8 �	 ا��، .�$��J ا-� و �. دا
 ��� 3# ";:�ن را ؛ا�� 
�اده اشو ��

 dر��B �� 8 �<	<N و �- �<	<N�� ا�( ا�� .�	$ P	8 �3د 3# $�ای �$�c.�ن ھ�ش و درا���زم  ه و ��ه ��8a #3 را
و $# ا��!�Uc ��دم  "���د و $# $# $�ون �Bد�� ،ا��ددر آن ھ� و;�د �.  ��	( ھ�ش و درا��.$�د، دارا 
?�د
�. ا-� 

Fا�ت [ا��ت aو ر�� i	F�&B دت ��دم،��د و�V� ت 3# ر�[ ���. و�� ��3ر و ر�[ $>�ی �J=�� ر�[ آ$�دی و 

:A�# $�د ھ� در آن�

# ��دم را $# ا�(  ��د را آواره �. ������ 
# و �B;# �. �3د
�. و در 
�	_# ، -�ش �. داد

 #

# ھ� را $��ک ��3ر �روز �	# �. ا
�ا���� و �L	$ م ھ�ی�� .�
ھ/U ا�( �b	?� ھ� $� �� ��  ��Jث �. 
/�د
�C ھ��ز  $�ر��؛ ��ا 3# ظ�ھ���ن -��. $�ای ��	�ن "���د ��دم 
�ا��، و �J?. $�ای درک درد ھ�ی آن ھ�!

�. ا�� و �b# ھ��ز دراز!�$  
&X ا��، ز��ا در دم آن $ 	�ر �����3ر و �8	P -�%. آ���ۀ ا�( در ا�	� ا�( 
&�# را �. ��اھ� ا�0"# ��3 #3 

��,8�
د����J/� O از �Nادث -�
�-�ن ھ ��� و ":� د�	O آن ھ� ���� از درک دراک  �q:� �	��� ;:�ن �	�ی 
����b و 
�Aق و �( و �B  ؛ $# و�rه $� ا�( ھ/#��B( ا
 �ن ھ�، N�� از درک ط�ا�Nن ا�( �Nادث 
	[ ��رج $���


�Lن ��ه ا
� و "��� ان ��د��Tرو �	��� $�ز�L	$ ھ�ی #��
؛ ھ/�7	( �	��� ھ�ی ا"!�
. 3# آUF د�� و �_�ی $�
وA- .F�(  ;�ی و �Q�L	�ا
U رو�	# و ا��ان و �	( در $�ا$� ا���&� و ��H0 -	�ی ���8ار ھ�� در $�ا$� 3�8 ��ن،

و  و �1. و K?�هللا و �	�ف��
�� �3زی  و $�زھ� 3 �
. ،3# ا-� �&�ن ا�( �3�. �& �# $# د�� ��دم 
	A��ا�( 

. و ���� و ���3ب و �J	J. و l=K و ر$�
. وS	- و �_�دی و ��ی و دو�]&
��ر��U �3ر ��  ا�F�4:� اB/� و ا���


&�� ���ان د��ار /��3ن و��ان و ��:�م و زار و ��دم را �N ، 3ل ��3ررا در ا��	�ر دا��# $���� �&" ،��	$ .�
!���$   

    


