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  !دو ��
� از �	�ن � ھ� ��

  )(���� د��
  

�
���ر��� از: ا�� دو ��  
ا3# �2ا  .(اھ� ھ	1 ا�#ی رخ " &% � �.�ا� دوھ�، و �,	� +��ا�*% �' �(د؛&)' &%  ب# د"	! ا �وه و ����اول؛ 


' دھ�! "    
  ب% �(7(ع اول �' +#دازم:

���=� % �># &#دن ب% �(ی �2ا�:.  ،اد���ن �2ا+#�: ���#ا % و ب	�ن 'د�� "�	9 ���' �,�دت در ادب	�ت
�Eم �,�دت ب�  و داوط<�� C ء2(ش ب% ر�7 ھ)*' A�)2 را ب�  (�	�ن 
� �ن را �=	�ه ب# آن ا�: &% �,�اء�)<

&#ده در �Iود �' ب�ر در H#آن از ��G": واFی �,	� ��د �2ای A�)2 ����<% �' &���. 3>*% �' �(د &% �2او � 
از  'ھ
% ��3ھ�ن وی ب.K	�ه �' �(د. در ب.K ،ا�:. ھ
��Jن 3>*% �' �(د &% ب� ر�.*� او"	� �H#ه 2(ن �,	�


� �' 2(ا 	� &% ...  6و  5آ��ت  �
�م و  4آ�: L� َو �(رۀ �ْ,ِ��ِ,َْ	�َ �ُْ,َ"�
�َو ا"H �َ�Xَُِّ*ِ<ُ(ا Uِ' َ��ِ	ِ! ّهللاِ Tُِ� �َْ>َU!َّ أَْ
Yُِ>Zُْ�  ْ�ُ,َ" �,َU ب�"َ,ُ�ْ  َّ#�
�"�Kن را از . ���': ... َو �2ِ�ُْ<ُ,ُُ� اْ"َ\�َّ]َ َ�و &)� [ &% در راه �2ا &K*% �� �، �2او � ھG3# ا

]
ھ� را در ب,K: &% او�ف آن را  ـ و آن 6&��.  ��ن را ا`ح �[ ـ آ �ن را ھ�ا�:  
(ده و &�ر 5ب#د!  ب	�  
  &��. ب#اى آ �ن ب�ز3( &#ده وارد �[

G�� #د �2او �، ب��بG  �	,� :"اI# ا�`م����	از + 'cدر ا��\�  =! �' �(د، &% دو د� % )
ب%  �� از آن ھ� ب% ط(ر  
�: &��؛�Hری ا�: &% ھ# �,	� �' �(ا � ب#ای ھ>*�د  ># از اھ! �<� :��	H در روز A�)2 :	ب�  ب %& '=I

ب��F#��  (ع  �#�>*#�� و و آ \� &% �' 3(��: ا�:. ����: ��ه ا�`م e=U و e=U ب% +	���# ،از د��  �dر �ه ���2:
  .�#دن ا�: (اَ�ُ#ُف ا"ُ
ً(ِت Hَْ*ُ! ا"Kَّ,�َدِه)


% و ز \	# زدنH رد. ا�)�ل �#ا��X3 '
  �� h	K� !اداری ب#ادران اھG�در روز  ��i روزی از �L#م و ا��م ا
 ،�	�#  #j  %د��ه �' ��، ب !�H در ��ل ھ�ی %& % )d م، آ#L� اد ز��دی از ا�� ب#ادران 2(د ھ�ی��و"' �� ��ھ� �

ھ�ی *�� و  �آرا�' �' &#د �. در &K(رب(د�� &%  )�: �,�دت ا��م I)	� ب'  ,��: �*lm# ب(د � و ا�k �' ر�.
از  داری ط(ری ب(د &% �# و روی ���اد ز��دی، ب% Z2(ص در +�&)*�ن ا�� ا�Gاو �#اق �ن�� �� ا�#ان و "��

 �#خ ��ه ب(د و ب�زھ� 2(د را ،ا�\�د  
(ده ب(د �در ب�ن 2(د از E#ا��I' &% ب% د�: 2(د  ا )�ن ھ� در 2( ' &%

% و &	�! ھ� ب�H # و	ه ب(د �ز \�� G,\� 'ا�#� Aھ�ی ر� p	� ب� %& 'q  وح و#\� A	+ از #*K	زد � و ب '�

   2(د را �' زد � و 2(ن و 2(ن آ"(د �' &#د �!��ل I*' اط>�ل 2#د  2( 	� �' ��2*��.
 و i,�ر � ��ل +	A ب% د�: �.�">�نi#ا؟ i(ن TI#ت ا��م I)	� و ھ
#اھ� A در &#ب`، &� و ب	A ھGار 


% ز '، ا �وه .و +	#وان آن TI#ت از روی ��sھ! ب% ��ری ا��Kن  U�*K*��  �ب% �,�دت ر�	�ه ب(د �ن�H  ���� و
 �ن� ھ)*' 2(�A را ب� �2ای ' &%� ؛ &) �2(د ب% �(ی �2ا �*�U*% ا �	! و ر�t: ب% ���=� % و ب#ای &)� ' &%

% �H�*K� ��ی د�� و ب% �=�م �,�دت &%   ���<% &#ده ا�
>� #q�� # و���	آن و +#H �2ا و C*<3 #د ب��بG  م�=� ��#�Fوا
�,�دت ا��م دوم و �(م  +	���# ا�`م ؟ �i#d% ���' دارد و ب#ای ھ# &)' ھ� �	)#  
' �(د، ،+#ورد�3ر ا�:

   +	s  'q)3 A#ده ب(د؟ در ز��ن &(د&' ا��Kن C �� راب#ادران �	�
ب�  2(د2(�'  و ب% �	! و ھ)*' A�)2 را ب�  (�	�ن �Eم �,�دت �' �*�ب� ا���=� % ب% �(ی �2&)' &% 2(د آره؛ 


(د و  ���� Aزم ا�: ب#ا�F آ�� ،��& '� %>���� A�2ا� Aو 3#�%  در �,�د� :U#3 ن و  �# داد  �"%و �(گ�vU و
و ب� "ر�2ن +# ز 2(ن و �#ان +# ز  2(ا �آن را �Z	�: و E�U�% ب��� و i#ا  ؟i#ا؟ و ب� i% ���=' ؟&#د واو�`

:��s� ه و)s� %ھ�ی در��ه ب %��E ن و 2(د آزاری و و  �"% 3#د" و�vU *��2#ر و �,# %ب)K& �� % +(ش	و ی را �
ا�:، ا3# �,	� ��ن ��U ��ن ا )�ن ب#ای ا3# �,	� ��ن  �
: و اI)�ن و دھ  A	s( و 2	#  و...؟ &�	��Gادار 


C  (ر ا�:، ا3# �,	� ��ن Ki %! ب	راه �,�دت را   �	ن ب% ھ)*' ��<�، و ا3# �,�� kد�G  راھ' �: ب#ای
آ�3ھ� % ب% �2ط# �k ھ�ف �=�س ا *.�ب �' &��، ب\�ی ا �و و ���� و �Gاداری، آ�� Fزم  	): در روز �,�دت 

*#  	): &% در ا�� روز &% روز �(ھ�: و �,#ب� ' و &#م +#ورد�3ر ب# �,	� ا�: �,	� U#3 �KE*% �(د؛ آ�� ب,
  ب% ��دی و �#ور و ��د�� ' +#دا2*% �(د؟ 
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�d# ا��م I)	� و ھ
#ھ� A در راه  "ب% &)� ' &% در راه �2ا &K*% �' �( � �#ده  q)d	�." در H#آن آ��ه ا�::
+��ار�� و  i#ا &)� ' را &% در راه �2ا &K*% ��ه ا �، �#ده �' �،ا3# در راه �2ا &K*% ��ه ا  �2ا &�K  %*Kه ا �؟


�q' آن ھ� ز �ه&% �2ا �' �I ��)3"' ، درو �(گ �' 3	#�� 3#�	� �'�'  �"	� و ب#ای ��ن �� %i ا �؟  :K+ در
ب' ب�وری  �� ؟H#آن و �2ا+	���# و ب' ب�وری ب%   ,>*% ا�:؟ و 2(د آزاری 2( 	� و �	(نا�� ���� آن +	�م د�� و 

   ب% 2(د؟
'� �E ب�ور ب% ا�� دار�� &% :از '*Hان �' 3(�� و و ز �3' ا )�ن ھ� ب% د�: �2ا�#گ  و#H %& % )d آ ،:� %
ھ


�ن ب�ور��� ب���>(� k� z+ ،� ن ب�ور دار� �
>(� #�X{ب !��& :�tب�ز و ر �	�E ا�*% ا�: ب�)را &% �2ا 2 %J د. آ
 &)'، در آ J% ر�7ی �2ا رU*% و 'ا3# ب�� از �#3 % ���' دارد،" iد��ی "�2ا�� ر�7ی �( ر�7ی ���:

�' +#داز�� و ب% �# و روی 2(د �'  ب% وH(ع +	(�*% ا�:، ب% �t)t و 7\% ا�#ی 2(ا�: و �K	: �2ا ���ب�
!qو ب� و�� �	ز  hد�. و ذرا�)Eم و�
ر�7ی �2ا  �� &% �' q)3	� A�)2 را 2( 	� و ��"	� �' ��ز��؟ *<9 �

و  ی �2ا را ر�7ی 2(د �' دا ��، ��,� ��jھ#&)� ' &% ر�7 بs<� '2##ات د��' �� ا�� ا�: &%:؟ ���ر�7ی 
'K��
  !:(	  A	ب   


�ری از �#دم &��ز ب% د�: ا�: &% ا��  j# �(7(ع دوم،� !*H وا"' &��ز ب% ار���ط %J ��i ب�ان  ــ G	  ط�"��ن
�:. �j  k# د��'  ، ط(ری &% �' دا 	�، j# وا"' &��ز "!�2ا  .(اھ� ھ	1 ا�#ی رخ  
' دھ�ا3# " :ا��ره  
(د

#j آن#H ر �2ا�:، �� �2ا  .(اھ� ب#3' از در2:  ،ب% آ�(2*% ھ�ی�	در ا2* G	i %
E,�ن ب% U#��ن �2ا�:، ھ

' �، د�ط<(ع و t#وب  
' &� و �,*�ب  
' رو�� و +{�#ده  
' �(د، آU*�ب  
' اU*�، 3! و 3	�ھ'  G�� ا % ای


k  در دل آ�
�ن ھ� در �~ و د، �*�ره ای، اب#ی از �s� A��Eن  
' 2(ر%  
' ز �و E(ا  �(دKi  ،� ز '


' �(د،   %>��I د دارد و  % 3#�% ای &(د&'��دری)E' آ�� و  % ر�� �' &��،  % ��2ه ای و� �	ب% د  % ،  % 


' وE(د دارد و  % ��دq'، ب�دی  
'  % t  %  ��(ا ' و  % �(ا d#ی،  % �F=' و  %  ��t، ،'=�F	' و  % �)*
��ی
C &`م، ���ب� ���E '� '*، `2 و  % آب' از آب ��sن �' 2(رد % در2واز  
' &��، +# �ه ای +# وزد و

C
، ھ# �Hر ��k و ھ# ھ# �Hر &(ki و ھ# �Hر بGرگ ب% د�: �2ا�: و در ھ# &�ری ھ� &�ر �K���#Uت د�� ھ
�	d�� ر�H :ا� %*U�2ا ر :	K�،  و ��E'ری و  ���ھ�
E>� &#دن و &K*�ر و U=# و در ب% دری و �L#و�	: و ب	


�ن �*��� و ب�ور���، .ھ� ب% د�: �2ا�: ذ": �Gت و و و K& �<E	�ن>(� k� ،G	  زی و  وا"' &��ز#& �� ��
�' H %& ��)3*! �#دم  ��ت د��'ا3# 2(ب د��ه �(د، ب# ط�� ھ
	�  A #j،ر �dر d رU=�ی���t #q' و ط�"~ و 

 �dر �ه ھ� AU#I را �' +�X#د، ��*,� �k  �ز ب% U#��ن ا",' (رت U#3*% ا�:؛ و دھ� �#دم را �' ب��د.&�
  ا ��CK �(ذی و �Xاب دھ��ه وی را �.: �' آزارد. و آن ا�� &%:

��Eن�*( �vUدر ا )� ر دھ% ب����,i ، از�	دا  '� %

' &% ھ(H ، ھ�ی %K	>� و #&�(� �Eری �:. از i,�ر دھ% 
��د و وKI*��&' را ب% راه ا �ا2*% ا � و �� دل ��ن ��E ھ�ی �*ھ\(م آورده و  �.*<9 در &K(ر ���ی ھ&K(ر

. و �' &��K و.. و و�#ان &#ده ا � و ب�ب.*' آU#��ه و آواره ��2*% ا �  ># &K*% ا �و �' 2(اھ� 2(ا�*% ا�: 
#&�(� k
�، ، ب<�vر�، �\�ر�*�ن، +("��H:ب�، آ"
�ن �#ق و&	( &
( 	): ھ�ی �K,(ر ب% 2<� و +#�i ب% &

و  ،و... از �k ط#ف رو�	C �>	�، او&#اq	�، روس ،��sE)*�ن، ازبs)*�ن، GHاH)*�ن، �Gt#H*�ن، �#&
�)*�ن
>.� ki)& رگ وGب' ھ� ود�*% ھ�ی ب#t ی(ق#Z� ب ھ�  و#� ده ھ� 3#وه �)<Y و d�E\(ی و  و +�&)*� ' ھ�  

3#وه و  &K(ر t#ب' و �#i 'H,! و ��iا�#��s و  ، و ا��d�k#از ط#ف د �d# در ��ل ھ�ی ھK*�د �	`دید

`ً آ"C د�: ا�� ھ� ھ)*�� &% ھ�q' ب%  �م �\�ھ��، ھ
% ب% �	<	(ن ھ� ا�vUن را ب% H*! ر�� � � و ��	(ب و ��<(ل 

: �2ا آ�� ا�� ھ
% &K*�ر ھ� ب% U#��ن و 2(ا�: و �K	 .را ب% ا�`ح در �(ب#ه &#د � و �2ک ا�vU )*�ن ��2*��
  ب(د و ھ):؟ 

G	i %
&% ب��� ب# ا��س آ�(زه ھ�ی  ،رخ �' دھ� ب% U#��ن �2ا ���� د�� و ���� �#��*
�اران  j# ب% وH*' ھ
، �� �� &K*�ر ط�"��ن  	G ب% U#��ن ا",' (رت U#3*% ب��� ب��� ا�� H*! ھ� و و�#ا ' ھ�+z  ب���، ھ
	� ط(ر 'د��


2#	z+���� %i ! ب�  ! و ا�i #3	� ا�:،در �,# &��ز�
�ن روس و ا�#�q�s' و  &)� ' �� �� ا��هللا E�,�

� �ن ��ن 	{
 ،ا �ا2*% ا � �� ھ� در &K(ر �� ب% راهرا �)�~ H*! �	<	(ن ھ� ھ
(ط� �� در E#��ن ��E ھ�q' &% اھ


' �(د &% ب�ون U#��ن ا" �؟�'  ���و i% و �E�,� %i و ا�d"�v#  وKI' �' دا �� و ��H! و  %*<3 #d� 1	ھ ',
   &�ری (رت  
' 3	#د؟


<% ھ�ی ھ(ا+ :���E  ~�� A�)2 'q	�I %K�' بGرگ ط�"��ن ،&#زیI دارد &% ب� :��s� ن�	q�s�#�از ا %K	
ھ

<' �' وK& '*H*�ر ب' ��3ھ�ن �' �( �. �ھ
% i	G در د�: �2ا�: و ھ# &�ری ���ب� ب% 2(ا�: و �K	: �2ا 

&K*�ر در �(رد  "' �I~ و �THوت رU	� بGرگ ��ن، آ�Hی &#زی�THوت �
�، ��Eب وا�� ب��� ب%  ، i#ا�(د
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� �ن ا��  ا�#�q�s' ھ�ا�vUن ھ� ب% د�: 	{
آ�� �i	� ا�#ی 2`ف د��  	):؟ آ�� �i	�  �qm� #,	� بXdار��؟ &K(رو ھ
  ا�#ی 2`ف آ J% �2ا 3>*% ا�:،  	):؟؟

و �*���L ��ن، ھ
��Jن ب% د�: ا�#�q�s'  و ��q# ھ
#ز��ن �
� در �(رد &)� ' &% ب% د�: روس ھ� �
� i#او 
� )� '� %*K& �� ر)K& در ا�� &�رھ� و ��ری دھ���3ن ��ن در %& �	q)3 '
  ، G	  :ا� %*Uن ا",' ر��#U، %ب %
 ھ

؛ i(ن U#��ن �2ا و ا3# در ��وق آھ�' ھ� +�,�ن �' �� �، &K&، � �� '� %*K*% ��ه ا � �2ا و ب% ارادۀ 2(ا�:

' &�	�؟! 3>*� ا�� �.� را در ا�� ���d"Gه و ھ
�ن 3 ب(د؟!  %q#�� ا�� ھ� را ھ� ،�	�& '� %q#�� ط�"~ را %& % )


��:،  % د�Uع از روس و ا�#��s؛  ��k� �*U +��� ب#ای ��,� و ��,� Fز�' �' دا � &% t#ض  �dر �ه�� k� !I
  !!ب.*'؛ �� �qm	� ا�� ھ
% &K*�ر و و�#ا ' و ب�ب� آن ھ�از/ھ
�"' و&�": و �� 

و در &K*�ر �#د��ن ب' �
�ر ب% د�: ھ� دو �	<	(ن ا�vUن ب% د�: روس �� ا�i #3	� ب��� &% در k� !*H و  	� 
��Eب �)<
� � ' �� �� &#زی و �
�  ،U#��ن ا",' رU*% ا�:، +z ب% i% د"	! و ب� &�ام ا �Zف 	G ا�#�q�s' ھ� 

��ب% �
�ر  "ب�"' دا 	� و ا�� دو &)Kر را �& ~E)*(	H #<*! آن ھ� � وا"' &��ز روس ھ� و ا�#�q�s' ھ� را ب�
  �' آور��؟

و دھ� �#دم را ب���د، ز�#ا �'  وا"' &(دن &��ز sU# �' &�� ب� +	K& A	�ن  �م �2ا �' �(ا � از ط�"~ د�Uع &��
 ��� و"~ ب% ا�*#اض بKs را ��رای آن  	): &%  ، ھ	1 �)<
� '�2ا و ر�7ی �2ا ب#ده �(د از  �موH*' &% دا � 

و را ب� �2ک �k ��ن ��2*%  � و �<s'بGرگ ��ه ب�� ب)	�ر ��	h و \U	h و :( �#�s~ ھGاران ���Eو" راط�"~ 
در ؛ �ھ��(رد +#�A و ��اX2ه H#ار ب �2ا �i	� ب(ده ا�:، ، i(ن 3(�� 2(ا�:ب���ھGاران �Z	�: د�d# آU#��ه 

.���� 	�
� �  :&% ��، #دم، از  j# ا&�H :�#cطh �ا! ا�� ا�: ���� 

�م ����Eت ط' �' و ھK: ��ل �X3*% در �&�	=*(�#	t و �	(ر ��، �)*=K،ا و +�,�ن�	ب% د�: �� ب% ا��رۀ ، + �,�� 

، �� �� ا"=���ه و ط�"~ و I=� ' و و د�*�ن دراز ا�� ھ� ا�#اب، +�&)*� ' ھ� و ا�#ا ' ھ�ا�#�q�s' ھ�،  و روس ھ�

�م �)ھ
C ا�� ����Eت و آدم &K' ھ� و و�#ا ' �)�(ل  رت +U#�X*% ا�: واGIاب ب% ا�`ح ا�`�' ـ E,�دی 

�2ا، ب�ز ھ� �s#ار �' &��، ب% &�ر ا )�ن ھ� &�ری  �ارد، ب% Z2(ص ب% &�ر ھ� �. ��' ب�� ھ� ��,� و ��,� ھ
	� ھ�
  ز�: و +<K: آن ھ�!

ب�ز�� ��3ن آFم �� e=U ب#ای �)s	� ب#ای او"	� ب�ر ب� ،، ا�� �#&	~ ا��Eراً �)s	� دھ��ه"و ��2ا�K	: ا�*=�د ب% "
ب% �# و  &#د � و �'  (I% 3#ی �#گ �G�Gیب%  )�:  ب' ا �ازه و �<.'  ��s	��q' �#ده ای، &% از U#ط ا �وه ب�


' �' دا )*�� واH�% آن روی �' زد � و �(ی �' &�� � و	j� :�	Z� د آ��ه ب���.  ،را)Eب% و  

! �.*' ھ�؛ و ھ(ش &� و �Hرت sU#ی  ��(ان �	� ز��نو در ،��ط>'ا�:  یا )�ن �(E(دL� #ود در ب#اب�L�  ـ

�ً آن ز��ن)Z.�  %&:ار دا�#H Aqا�	+ #j  وت از���#گ �s' از +���ه ھ�q' ا�: &%  .ا )�ن در دوران 
#	dآن را ب )>E :(ا � ه؛ ���� در آ���دا )�ن �� ا�#وز  *(ا )*% ا�*  '>qFآن را  ،ھ� ب% د )>E اھ�).  ��dد. از ب#	

�`ج درد �ک ا�:. راھ' ب#ای �)s	� ا�� درد د�: دادن �G�Gی ھ� ب'  ,��: �.: وF  ت�jL" �	"در او
دن ب�ز�� ��3ن �*(s� .��*U�� '� �U' از ' دا�)<ب��� ط#�=' ب#ای  ھ(�
��ان دوران �#گ ب)	�ر 7#وری �'  
(د.

#l)� آن ھ�راه ھ�ی %E)� دن#& ~>E ،  k� :قب% 2(ا�)U�� رت�H  ی#Kرت ب�H :در �� و ا� G	i %
&% ب��� ھ
. و بK# در ب#اب# 2(ا�: او  ��(ان و در�� �ه در ا2*	�ر وی ب��� و ھ	1 ا�#ی ب�ون ارادۀ وی (رت  d	#د

ـ  بK# �' 3#دد و ���دت د 	(ی و ا2#وی ��~ 2(�' او و ��~ 2	# او و ر��7: ب% �K	: �� دادن�Hر�' &% 

�ه ای از . ا�� �>s(ره ب% ��ر��: 	) �X#و دhU &#د ' و �iره +� A.ب C	"ب% �#ور  ،د�� �� ب�ورھ�ی او %&

% ھ�ی ز �3' ا )�ن ھ� ��q# در �=(�: ��، �X3*% از ا�� &% ز��ن#� G	  ا &#د. �.��ن�	+ :	�)
�وا"' &��ز  
& 'qھ� !*H ره  ��' �' �(د ب% د�: ط�"��ن رخ داد، %در �(رد)s<� �	
�*>�ده �	��' و ب#ای ��اe=U  &% ،از ھ


d	� ب#ای آرام ��2*� �#دمK2  ا�:از آن &�ر %*U#3#و &�ر  ؛	2(اھ� �. وا"'  �' 3 '� A ��.� ز ب� ا����&

d	�  �#دمK2 *#ض و�ا � &#د،�2ا را در ب#اب#�)� '
 % &% H#ار دھ�، در ب#اب# �2اq  'q' &% ب� او ھ	1 &�ری  
 �,���"�2 & 'qدر ��<� ا�: و  %ا )�ن، &% �2"� ھ)*' �:، �2ا�HG	i %
ب%  
(ل I	�ت و �
�ت ا )�ن، ب% �ھ

&��. در"�I	s% ھ# ب�ی و �' h>2 �`ح ب' �iره و آن ھ� را ب% &<'  (�`ح) د�: او H#ار دارد و ب� ا�� �.�
 ، و ��,� ا )�ن ب��� در���E*' &% ب% د�: ا )�ن (رت �' 3	#د، ��,� 2(د ا )�ن �)�(ل آن ا�:؛ ��,� 2(د ا )�ن

  !، ھ
� d( % &% &�ر 2(ب ا )�ن د"	<' ا�: ب#ای ��&��Uت 2(بب#اب# آن �)*�U�s� �Lت ب� ب���
    

  


