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 مرد  تولذ یك

 
 «؟ اػز  ػبِٓ  ثچٝ»ثٛد:  دشػيذ ايٗ  وٝ  ؿذ، سٟٙب ػٛاِي  ٚاسد خب٘ٝ  ٚلشي

ٝ    سا٘ذيدذٜ   ٔشدي  سٚص ٞيچ  وشد. سب آٖ  ثبص ٍ٘بٞؾ  ٔبٔب ثب دٞبٖ ُ   ثدٛد ود   اص ػدمٔز   لجد

 ٖ ٝ   وٙددذ. صيددش ِددت  اٚػددٛاَ  ٘ددٛصاد اص دؼددش يددب دخشددش ثددٛد   خددذا سا ؿددىش وددشد. آٞؼددش

 «يب دخشش؟  دؼش اػز  ار ثچٝ  ثذا٘ي  خٛاٞي ٕ٘ي»دشػيذ:

ٝ :» ٌفدز   . دعب خٛا٘ذ. ثعذ آساْ آػٕبٖ  وشد ثٝ  ٔشد ٍ٘بٜ ٓ   خدذا سا ثبيدذ سٚي    ٞذيد   چـد

 « ػش حميش.  ثٝ  ٌزاؿشٝ  ثبؿذ، ٔٙز  سا دادٜ  . دخشش ثبؿذ يب دؼش.ٞش وذاْ ٌزاؿز

. ٘دٛصاد   ٘ـؼز  ػش ص٘ؾ  ؿذ.ثبالي  داخُ  صدٜ سا ثبص وشد. ٔشد ؿشْ  دس اسبق  حشؾ ٔبٔب ثي

مـرد         تولـذ یـك   ثٛد. دٞب٘ؾ  ثؼشٝ  ٞبيؾ ثٛد. دّه  ؿذٜ  ديچيذٜ  ثشؾ سً٘  ثٝ  ػفيذي  دس دشٛي

ٝ   خفٝ  ِشصيذ. صٖ سيض ٔي  ٞش اص ٌبٞيشهریور  متولذ یازده   سشػديذ ٘دٛصاداص خدٛاة    ٔدي   اٍ٘بس ود

 «؟ ٌزاسي ٔي سا چٝ  ... اػٕؾ دؼش اػز: » ثذشد، ٌفز  ؿيشيٗ

 «ؿٕب، آلبٔحٕٛد.  ثب اخبصٜ: » وشد ٚ ٌفز  ػىٛر  اي ٔشد ِحظٝ

  

د٘يدب    ثٝ  ثيز ٚ دٚػشذاس اُٞ  ٔزٞجي اي دس ٔـٟذ دس خب٘ٛادٜ 1340  دس ػبَ  ٔحٕٛد وبٜٚ

ٖ   اخشٙبق  ، دس دٚساٖ سـز ؿٕبس ٔي  ٔشعٟذ ثٝ  ي اصوؼجٝ  وٝ  آٔذ. دذسؽ   ، ثب عّٕدبٚ سٚحدب٘يٛ
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  ٔحٕدٛد إٞيدز    سشثيدز   ثٝ  وٝ  . ٚي داؿز  اسسجبى اي خبٔٙٝ  هللا آيز  حوشر  ٔجبسص اص خّٕٝ

 ثشد. ٔي  ٚ ٕ٘بصخٕبعز  ٔزٞجي  ٚ ٔحبـُ  ٔدبِغ  خٛد ثٝ  ثٛد، اٚ سا ٕٞشاٜ لبيُ  صيبدي

ٝ   وشد. اص آٖ ػذشي  ؿشايٌي  سا دس چٙيٗ  اثشذايي  ٔحٕٛد سحليمر   لّجدي   آسصٚي  خب ود

ٝ      اػدمْ   ٔىشت  ٚالعي  خضٚ ديشٚاٖ  ثٛدوٝ  ثب سِٛذ ٔحٕٛد ايٗ  دذسؽ   لدشاس ٌيدشد، ثدب عملد

ٚ   سإٞٙدبيي   دٚساٖ  ،سحلديمر  ثب آٖ  ؿذ. ٕٞضٔبٖ  عّٕيٝ  ي دذس، ٚاسد حٛصٜ  ٚ سـٛيك لّجي

 داد.  سا ٘يض ادأٝ  دثيشػشبٖ

ْ   ٔؼبخذخٛاداالئٕٝ  دسع  ، دس ٔحبـُ ا٘ممة  ٌيشي ثب اٚج ٗ   ٚ أدب ٝ   ٔدشجدي   حؼد اص   ود

  ثٟدشٜ   اي خبٔٙٝ اهلل آيز  حوشر  ٞب ٚ سعبِيٓ ٔجبسص ٔـٟذ ثٛد، اص ٞذايز ٘يشٚٞبي  دٕعٔشاوض س

ٖ  ٔي  ٔٙشمُ  آٔٛصاٖ دا٘ؾ  ٚ ٔيبٖ  دثيشػشبٖ ٔحيي  سا ثٝ  ٞبيؾ ثشد. اٚ آٔٛخشٝ  ـشاٚاٖ   وشد. سدب آ

ٝ  دخؾ  ؿذ. اٚ ثٝ  ؿٙبخشٝ  ٔحٛس ٔجبسصٜ  عٙٛاٖ  ، ثٝ دسدثيشػشبٖ  خب وٝ   حودشر   ٞدبي  اعمٔيد

 وشد.  ؿشوز  ا٘ممة  صٔبٖ  ٞبي ٚ دسٌيشي ٚ دس ساٞذيٕبيي  دشداخز  خٕيٙي  أبْ

  آٔٛصؿدي   دٚسٜ  اص ٌزسا٘ذٖ  ؿٟش ٔـٟذ ؿذ.دغ  دبػذاساٖ  عوٛ ػذبٜ  ا٘ممة  ثب ديشٚصي

  حفبظز ثشاي  اص آٖ  . دغ دشداخز  ٚ ثؼيح  ػذبٜ  ثشادساٖ  ٘ظبٔي آٔٛصؽ  ، ثٝ چشيىي  ٔبٜ  ؿؾ

ٝ   ٔبٞٝ ؿؾ  ٔأٔٛسيشي  ، ًي خٕيٙي  أبْ  حوشر  زاص ثي ٖ   ثد ً   . ثدب ؿدشٚ    سـدز   سٟدشا   خٙد

ْ   خٙٛة  ٞبي خجٟٝ  ثٝ  خشاػبٖ  اص ٘يشٚٞبي  سعذادي ٕٞشاٜ  ، ثٝ سحٕيّي   ؿدذ. أدب خيّدي    اعدضا

 ٔـٟذ ـشا خٛا٘ذ٘ذ.  ٘يشٚٞب ثٝ  ٚ آٔٛصؽ  ػبصي آٔبدٜ ٘يبص ؿذيذ، اٚ سا ثشاي  عّز  صٚد، ثٝ

ودشد سدب     سا خّت  دبدٌبٖ  ي ـشٔب٘ذٜ سهبيز  ـشكز  دس اِٚيٗ  دش سمًٕؾ  ًش سٚحخب  ثٝ

  ،دػدشخٛؽ  ٞب ٚ عٙبكدش هدذا٘ممة   ٌشٚٞه  ي ثب سًٛئٝ  صٔبٖ دس آٖ  د وٝ   ديبس وشدػشبٖ  ثٝ
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ٖ    وٙذ. ثبآصادػدبصي   ثٛد د عضيٕز   ؿذٜ  ٚ آؿٛة  دسٌيشي ٝ  ؿدٟش ثٛودب ُ   ، ثد ٚ   ِيبلدز   دِيد

ٖ   ا٘شخبة  ٘فشي  دٚاصدٜ  ٌشٜٚ  ـشٔب٘ذٜٖ عٙٛا  ثٝ  ٟٔبسسؾ ٝ   ؿدذ. اص آ ٚسٚص ثدب    ثعدذ، ؿدت    ثد

ٗ     خبسخي  اص حٕبيز  وٝ  هذا٘ممة ٚ دـدشىبس ٚ    خدذيز   ثشخٛسداس ثٛد،خٍٙيدذ. ثدب ٕٞدي

  ؿذ. اِٚيٗ  ػمضٔٙلٛة  ػذبٜ  عّٕيبر  ـشٔب٘ذٞي  ػٕز  ، ثٝ وٛسبٞي  صٔبٖ ، دس ٔذر ؿدبعز

  ثيؼز  ، دس ٔذر عّٕيبر  ٔشحّٝ  ثٛد. دس يه  ثؼٌبْ ٔشصي  ٌٔٙمٝ  آصادػبصي  عّٕيبر  وبسؽ

ٝ   ، سٟٙب وبسي سمـي داد. ثشاي  ٚ ـشاسي  سا اص دب ا٘ذاخز  هذا٘ممة  ٚ چٟبسػبعز وشد٘دذ    ود

 ٔحٕٛد ثٛد.  ي يبٔشدٜ  ص٘ذٜ  ثشاي  اي خبيضٜ  سعييٗ

ٝ   ثٛد د وبٜٚ   ٘بكش وبظٕي ؿٟيذ ثش عٟذٜ  آٖ  ـشٔب٘ذٞي  ؿٟذا د وٝ  ٚيظٜ  سيخ  ثب سـىيُ   ثد

ٝ   ، دبوؼدبصي  ػذ ثٛوبٖ  ؿذ. آصادػبصي  ا٘شخبة  سيخ عّٕيبر  ـشٔب٘ذٜ  عٙٛاٖ ٝ  ي ٌٔٙمد ٚ   ويّد

ثٛد   سٟبخٕي  ٘جشدٞبي  اص خّٕٝ  ػشدؿز ديشا٘ـٟش ثٝ  ٔحٛس اػششاسظيه  ، آصادػبصي اُؿٙٛصً٘

 ٚ اخشا ؿذ.  سيضي ؿٟذا ًشح  ٚيظٜ  دس سيخ  ٔحٕٛدٚ ٕٞشصٔب٘ؾ  سٛػي  وٝ

ٖ   اص ؿدٟبدر   دغ ٚ ٔحٕدذ    صادٜ ،ٔحٕدذ ٌٙددي   ٘بكدش ودبظٕي    سؿديذ اػدمْ    ػدشداسا

ٖ   ٔٙلدٛة   سيخ  ـشٔب٘ذٞي  سػٕبً ثٝ وبٜٚ 1362دس خشداد   ثشٚخشدي ٝ   ٌشديدذ. اص آ ثعدذ،    ثد

ٚاِفدش   ٚ عّٕيبر  ؿٕبِي  لبدس دسخجٟٝ  ثذس، عّٕيبر  ، عّٕيبر ٔحٛس ػشدؿز  دسدبوؼبصي

 . داؿز  ٔؤثشي  ، ٘مؾ ٌشـز  ا٘دبْ چٛاسسٝ  ٌٔٙمٝدس   وٝ 9

ٚاحدذ    اص وبسٔٙذاٖ  ، دخششي ًبٞشٜ ديـٟٙبد خٛاٞشؽ  ، ثٝ داؿز  وٝ  ٞبيي دسٌيشي  ثب سٕبْ

ٝ   دٚ سٚص ثعدذ اص عمدذؽ    وشد. دسػز  ا٘شخبة  اصدٚاج  ٔـٟذ ساثشاي  ػذبٜ  سعبٖٚ ٝ  ود   خٌجد
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ٖ   ساٞدي   ٕٞؼدشؽ   ٘بثبٚسي س ٔيبٖخٛا٘ذ، د  ( دس خٕبساٖ )سٜ  سا أبْ  عمذؿبٖ ؿدذ.    وشدػدشب

 ٌزاؿشٙذ.  سا ـبًٕٝ  ٘بٔؾ  ثٛد وٝ  دخششي ؿبٖ اصدٚاج  حبكُ

  يبـدز   ؿٟذا ٔأٔٛسيز  ٚيظٜ  سيخ 29/4/1362 ، دس سبسيخ ػذبٜ  كمحذيذ ـشٔب٘ذٞي  ثٙب ثٝ

ٗ    ؿشوز عٕشاٖ  حبج  دس ٌٔٙمٝ 2ٚاِفدش   ٔشصي  ثشٖٚ  سب دسعّٕيبر ،  عّٕيدبر   وٙدذ. دس ايد

  سا ثبٔٛـميّز 2519  اسسفبعبر  اص خّٕٝ  ؿذٜ  سعييٗ  اص ديؾ  ،اٞذاؾ اكِٛي  ثب ـشٔب٘ذٞي  وبٜٚ

 دس آٚسد.  سلشؾ  ثٝ

  ٚخدٛد خدٛد سا ٚلدؿ     ٔحٕٛد، سٕبْ ؿذ وٝ  ، ثبعث ايٕب٘ي  ٞبي ٚ ٚيظٌي  اسص٘ذٜ  كفبر

، خددٛد سا  داؿددز  ٔياػددم  ٘ٛدددبي  ٘ظددبْ  ثددشاي  وشدػددشبٖ  وددٝ وٙددذ ٚ ثددب إٞيشددي  ا٘مددمة

 وشد.  ٔعشـي  ـشص٘ذوشدػشبٖ

ثدش   2  ودشثمي   دس عّٕيبر  اػمْ ػشداس ؿدب   ايٗ  سٚح 1365ؿٟشيٛس   يبصدٞٓ  ثبالخشٜ

 دشٚاص دسآٔذ.  ثٝ  عٕشاٖ حبج 2519  لّٝ  ثّٙذاي

  برثب ٚخٛد سجّيؽد   ثٛد وٝ  اثشٌزاؿشٝ  دس اًشاـيبٖ  لذسي  اٚ ثٝ  ٚاال ٚ ا٘ؼب٘ذٚػشي  سٚحيٝ

  ٘بئُ  ؿٟبدر سـيع  ي دسخٝ  ثٝ  وٝ  ، ٍٞٙبٔي أشؽ  سحز  اٚ ٚ يٍبٖ ٚ ايدبد خٛ عّيٝ  دؿٕٙبٖ

 صد٘ذ. ٔي  ، ثش ػش ٚ ػيٙٝ ديىشٚ ٌٟٔشؽ  دس سـييع  ثشٞٙٝ  ٟٔبثبد ثب دبي  آٔذ، ٔشدْ
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  مشتري

 
ٖ   دخشدش ثيچدبسٜ  .  ًبٞشٜ  وشدثٝ  ٍ٘بٜ  . صيش چـٕي ٞبيؾ ثٛد سٛ چـٓ  دش ؿذٜ  خٛاة   ٔيدب

ٝ   ٚ ثيذاسي  خٛاة ٝ   چٙدذ ٔـدز   ثٛد. آٞؼدش ٝ   ٞدبيي  اص دؼدش   خّدٛ خدٛاٞشؽ    سدٛ سـدز    ود

سا وـيذ   . دػشٍيشٜ وٙبس دٙدشٜ . ثعذ ثّٙذ ؿذ ٚ سـز خٛدؽ  سٛ سـز  ٚ سيخز  ثٛد،ثشداؿز

ثددبص   ٞددبي ثددشد سددٛ چـددٓ  ثددبص وددشد. ػددشٔب ٞدددْٛ  ثددبسيىي سددشن  ا٘ددذاصٜ  سا ثددٝ  آٖ  ٚ الي

 ؿذ.  دس آٔذ ٚ صٚد خـه  .اؿىؾ اؽ دٜوش

َ   . ظدشؾ  خّٛ سـشؾ  ٘ـؼز  ٚ سـز  سا ثؼز  دٙدشٜ ٖ   خدبِي   اٍ٘بسخيدب .  ٘ذاؿدز   ؿدذ

ٝ  دؼشٝ  ٔؽضوشدٖ  وشد ثٝ  ؿشٚ   وـبٖ خٕيبصٜ ٝ   ٞب. دٞب٘د ٝ   ثؼدش ودشد   ٞدب، دسد سا ددش ٔدي    دؼدش

  ػشبد سب دسد اص يبدؽـش  كّٛار . صيش ِت سيخز ـشٚ ٔي  ٚ سب ٔؽض اػشخٛا٘ؾ  ٞبيؾ صيش٘بخٗ

خدب ودشد     سا يده   اٍ٘ـدشب٘ؾ   . سٕبْ اٍ٘ـشب٘ؾ  ٘ٛن  ثٛد ثٝ    مشتري . چؼجيذٜ سـز ثشٚد. ٕ٘ي

ٚ ثبد وشد   ؿذ سٛ دٞب٘ؾ  وشد دسدخٕع  ًٛس ٔب٘ذ. احؼبع  ٕٞبٖ  اي ٚ چٙذ دليمٝ  سٛدٞب٘ؾ

ٖ   وـيذ ٚ اص اسبق  سا ثيشٖٚ  سا ــشد. صٚددػشؾ  ٚ ٌّٛيؾ ثدٛد.   يدخ   حدٛم   . آة صد ثيدشٚ

ْ   ـشٚ وشد داخّؾ  دػز ٖ    ٚ چشخب٘ذ سدب دسد آسا صيدش    وـديذ ٚ ٌزاؿدز    ثٍيشد.ثعدذ ثيدشٚ

 ٞب. دؼشٝ  ثٛد سٚ سـز  ؿذٜ  خٓ  . ًبٞشٜ خب٘ٝ  داخُ . دسد ٘يفشبد. سـز ثؽّؾ

 . ًبٞشٜ  ، ًّفه ثشدٜ  د خٛاثؾ
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ٝ   اسبق  ٌٛؿٝ  ٞبي سخشخٛاة  اص سٚي ٓ    ود ٖ  چيدذٜ   ٔدبدس ثدب٘ظ   ٚ سـده   ، ِحدبؾ  ثٛدؿدب

 . اؽ ٕٞيـٍي  ػش خبي  وشد سٚصٔيٗ  ٚ دٟٗ  سا ثشداؿز  خٛاٞشؽ

 . دٞي ٔي  وبس سا ـشدا ا٘دبْ . ثبلي ٌزؿشٝ  اص ٘يٕٝ  . ؿت ثخٛاة  د دبؿٛ ثشٚ ػش خبيز

 . وبس داسيٓ  . ـشدا ٞٓ ٘يؼشٓ  ، خٛاة د ٘ٝ

 دبؿٛ...  د ٌفشٓ

ٚ   سا وـديذ سٚ ًدبٞشٜ    .ِحبؾ ٚ سخشخٛاةٚ اـشبد س  سـز  دب ؿذ ٚ سّٛ سّٛخٛساٖ  ًبٞشٜ

ٝ   ودشد، دػدشٕضد ودبسي    وبس ٔي ًٛس وٝ  . ٕٞبٖ ػش وبسؽ  ثشٌـز ُ     سا ود   لدشاس ثدٛد سحٛيد

ٝ   اي ـشيّٝ چشاغ  اـشبد ثٝ  ؿذ. چـٕؾ ٕ٘ي  وشد. چيض صيبدي  ثذٞٙذ،حؼبة . ٔدبدس   اسدبق   ٌٛؿد

 . ٌشـز ٔي دٚد  ٚ دض سً٘  دخز  ٔبدسٔٛلع  . چٟشٜ دخز ؼزا ٔي  آٖ  سٚي

ٝ     ثّٙذي  آٜ ٝ   ي وـديذ. چٙدذ دؼدش ،  . خدٛاة  صيدش چىدؾ    ٌٚشـدز   سا ثشداؿدز   دس ثؼدش

  صيشد٘ذاٖ  سا ٌشـز  ٞبيؾ . ِت اٍ٘ـشب٘ؾ  ؿذ سٚي  وٛثيذٜ ِشصا٘ذ. چىؾ سا ٔي  ٞبيؾ دػز

ثٛد   سا دادٜ  اٍ٘ـشب٘ؾ  ثيـشش اصٞضاس دـعٝ  اـشبد. دخششن  ٘ذيچذ. يبد ًبٞشٜ  سٛ اسبق  سبـشيبدؽ

 . ٔب٘ذ سب ص٘ذٜ ٔي  ٔشدٜ  ؛ ثٝ ًبٞشٜ وشد ثٝ  . ٍ٘بٜ صيش چىؾ

 . وشدٜ  د وبس صيبد خُشد ٚ خٕيشؽ

ثيذاس ؿذ، ثب   كجح  ٚلشي  خٛاػز .ٔي ثشداؿز  خٛاٞشؽ  اص سـز  ديٍش دؼشٝ  چٙذ ٔـز

 . زسـ  ديذٖ  ٔٛلع ًبٞشٜ  . ؿبيذ ثٝ چٝ  خٙذيذ. ٘فٟٕيذ ثشاي  سٚ٘ـٛد. سٛ دِؾ دش سٚثٝ  سـز
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ثدٛد.    دس ايؼدشبدٜ   لظ لظ ثبص ؿذ.ٔبدس سٛ لبة  ثب كذاي  آٔذ. دس اسبق  وفؾ  ِخ  ِخ  كذاي

  سيؾ سا سيؾ  ، دِؾ اؽ ثؼشٝ  لي  ٞبي چـٓ  ، ٌٛؿٝ اؿه  ٔبدس ديذ.ثشق  ٞبي سا سٛ چـٓ  ؼٓ

 وشد.

 . وٙٓ وبس ٔي  خبيز ... ٔٗ آٚسد. دبؿٛ ثشٚ ثخٛاة ٔي  وبس اص دب دسر  ٕٞٝ  د ايٗ

 ٞبسا سٙذ سٙذ ٔؽض وشد. صيش ٚ دؼشٝ  . ثعذ ػش ا٘ذاخز ٔبدس ا٘ذاخز  ثٝ  ٍ٘بٞي

 وٙيذ. وبس ٔي  خٛدسبٖ  ػٟٓ  د ؿٕب ٚ دذس ثٝ

 . داسيٓ  ، ٚظيفٝ د ٔب دذس ٚ ٔبدس ٞؼشيٓ

  حبَ  وٕه  داسيٓ  ٚظيفٝ  ثبؿذ...ٔب ٞٓ  ٚظيفٝ  . اٌش لشاس ثٝ ٞؼشيٓ  خب٘ٛادٜ  اص ايٗ  د ٔب ٞٓ

 . ؿٕب ثبؿيٓ

ٝ    ٞب. چـٕؾ دؼشٝ  وٙبس سـز  ٘ـؼز  ٔبدس سـز ٔحٕدٛد.    ودشدٜ   ٚسْ  اٍ٘ـدز   اـشدبد ثد

 سا وٙبس وـيذ.  ساثٍيشد. ٔحٕٛد صٚد دػشؾ  دؼشؽ  دساص وشد دػز  دػز

 وٙذ. ٔي عبدر  دسد ٞٓ  ثٝ  ... آدْ ؿذٜ  ٔبٖ . عبدر ٘يؼز  د چيضي

الؼدش ٚ    ٔب٘ذ سب ٘ٛخٛا٘ي ـشش ٔئشدثي  ٔحٕٛد. ثٝ  دسؿز  ٞبي صد سٛ چـٓ  صَ  ٔبدس ٔبر

 «ص٘ٙذ. ٔي  سٛح  سٛ وٛچٝ  ٞبيؾ ٚ ػبَ  ػٗ  ؿذ. ٞٓ  صٚدثضسي  چٝ». ـىش وشد:  ثٙيٝ وٓ

 ثٛد.  ٘ىشدٜ  ٔذيش سٛخٝ  حشؾ ثٝ  ثٛد. ٔبدس ٞيچ  ٌفشٝ  ٞٓ  ؼض٘ٛي  سا ٔذيش ٔذسػٝ  ايٗ

 .  سٛٔذسػٝ  دب ٌزاؿز  ػٙؾ  ؟ ثٝ چٝ  يعٙي  ؿذٜ  د صٚد ثضسي

سا   . ٔدبدس، ًدبٞشٜ   ٚ وٙبس حٛم سٛ حيبى  ؿذ ٚ سـز  ، ٔحٕٛد اص خب وٙذٜ اراٖ  كذايثب 

 ٚهٛ.  ثيذاس وشد ٚ ـشػشبد ثشاي  ٞٓ
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 . ٔذسػٝ  ٞب سا ثجشْ اص دؼشٝ  ٔـز  ؿٛد يه د ٔي

.  ًدبٞشٜ   خديغ   وشد سٛ كٛسر ؿذ. ٍ٘بٜ  ٔيخىٛة  ٞب ػش خبيؾ ٌشـشٝ ثشق  ٔحٕٛد ٔثُ

ًدٛس ٔب٘ذ٘دذ. ثدبد ٞدٛ وـديذسٛ        ٕٞبٖ  آِٛد ثٛد. چٙذ دليمٝ ٛاةخ دخشش ٕٞچٙبٖ  ٞبي چـٓ

ػدش خدٛاٞش ٚ ثدشادس. ٔحٕدٛد      ّٞدٛ سا چشخب٘دذ ثدبالي     دسخدز   خـه  ٞبي ٚ ثشي  حيبى

دددب وـدديذ   اي خددٛسدٜ  وشدده  آدْ  ٔثددُ  . ًددبٞشٜ سٛاسددبق  ٚ سـددز  ٚهددٛ ٌشـددز  حددشؾ ثددي

 ٌزاسد.  ٕ٘ي دٞبٖ ٝ ٞب سا ث اص دؼشٝ  اي دا٘ٝ  ٔحٕٛد حشي  دا٘ؼز .ٔي د٘جبِؾ

.  سـدز   عمدت   عمدت   صدٜ .سدشع  ػدشؽ   ٔحٕٛد ايؼشبد ثدبالي   ثٛد وٝ  ٕ٘بص سا دادٜ  ػمْ

 . وـيذ سٚ چبدس ٕ٘بص ًبٞشٜ  . دػز دش ثٛد اص خٙذٜ  كٛسسؾ . سٚيؾ  سٚ ثٝ  ٔحٕٛد ٘ـؼز

ْ  ٔدي   ، ثشايز ٔؽض ؿذٜ  ٞبي دؼشٝ  سحٛيُ  د ٔٛلع ٝ  خدش َ   .دؼدش ْ   ٞدب ٔدب ش . اٌد  اػدز   ٔدشد

 . اػز  ػخز  د٘يب خيّي  آٖ  سٛي  داد٘ؾ ٘جبؿذ، خٛاة  ساهي  كبحجؾ

 دٞذ، ِشصا٘ذ.  ا٘دبْ للذ داؿز  وٝ  وٛچىي  سا اص ٌٙبٜ  ًبٞشٜ  ، سٗ حشؾ  ثب آٖ

ٝ  دٞبٖ  سا ثٝ  ٔشدْ  ٞبي اص دؼشٝ  دا٘ٝ  يه  سب حبال حشي  د ٔٗ ٗ   اْ ٍ٘زاؿدش   ساػدز   . ثدبٚس ود

 . داداؽ  ٌٛيٓ ٔي

 . ؿٙبػٓ سإ٘ي  خٛاٞش خٛدْ  . ـىش وشدي اػز  خٕع  . خيبِٓ دا٘ٓ د ٔي

ٝ  . دذس ثدي  ػفشٜ  . خٛاٞش ٚ ثشادس دٚيذ٘ذدبي كجحب٘ٝ  وشد ثشاي  ٔبدس كذاؿبٖ اص   كدجحب٘

ٝ    دشؿذ سٛ دَ  . ؼلٝ ثٛد ثيشٖٚ  صدٜ  خب٘ٝ ٝ   ٔحٕدٛد. ثد ٖ   ٞدبي  صٚس ِمٕد ٝ   ٚ دٙيدشي   ٘دب   سا ود

 داد.  لٛسر  ؿيشيٗ  ثٛد، ثب چبيي  ٔبدسٌشـشٝ

 . ٘جبؽ  . ٘بساحشؾ ثشد دسِ ٔؽبصٜ  سا دادْ  اؽ د كجحب٘ٝ
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ُ   . وّيذ ساا٘ذاخز وٙبس ٔؽبصٜ  سٚ ػىٛي  سا ٌزاؿز  ٞبيؾ وشبة صسد   ٌٙدذٜ   ٞدبي  سٛ لفد

ٚ ثدب    آٞٙي صيش وشوشٜ  ا٘ذاخز  . دػز ػشؽ  ٚ ٔشدآٔذ٘ذ ايؼشبد٘ذ دـز  . چٙذ ٘فش صٖ سً٘

ٝ   ٌٛؿخشاؿدي  كدذاي   خـه  سٛ ِٛالٞبي  صٚس ثبال صد. وشوشٜ  سٕبْ ٝ   داد ٚ ثد ؿدذ    صٚس ِِٛد

.  ٔؽبصٜ وشدٜ  ديٛاس ًجّٝ  ٚ چؼجب٘ذ ثٝ  سا وـيذ وٙبس ٞٓ  ٚ سخٕٝ  دؼشٝ ٞبي . ويؼٝ ػمؿ  ًشؾ

  ٚ ساػدز   چخ  ثٝ  خبف  ثب ثشق  ػبعز آًٚ٘  داس. دايشٜ ؿٕبًٝ  ديٛاسي  ػبعز  وشد ثٝ  ٍ٘بٜ

ٝ    سا ثشداؿز  . دػشٕبِي ا وـيذ صيش ػبعزس  چٛثي . چٟبس دبيٝ سـز ٔي .  ٚ ايؼدشبدسٚ چبسدبيد

آٔذ. ٘فٟٕيدذ ٔدشد     وؼي  وشد. كذاي  سا دبن داس ػبعز ٘مؾ  ٚ ؿيـٝ  لبة  سٚي  خبن  ٘شٔٝ

ٝ  ٞدبي  ثٛد خّٛ ويؼٝ  ؿبدٛ ايؼشبدٜ  ثب ومٜ  . ديشٔشدي .ثشٌـز يب صٖ  اػز ٝ  دؼدش   كدٛسر   . ثد

 .  ٔشد خٙذيذ ٚ دشيذ دبييٗ  چشٚن

 . خبٞؼشٓ  ايٗ  ... ٔٗ خبٖ  ثچٝ  ٘خٛسٜ  ديچ  ... دبر ثبؽ  د ٔٛاظت

ٔشد. ٔدشد    ٞب دش وشد ٚ داد دػز ويّٛ اصدؼشٝ  يه  ا٘ذاصٜ  سا ثٝ  دبوز  خٙذٜ  ٔحٕٛد خٙذٜ

ٓ   ٔؽبصٜ  ٞب ٚػي دؼشٝ  ، دٛػز سـشٗ  ٞب سا ٔؽض وشد. ٔٛلع اصدؼشٝ  خب چٙذ دا٘ٝ  ٕٞبٖ   سدٛ چـد

 صد. ٔي

ٝ   وشدٜ  ٌشدٌيشي  سبصٜ سا  ٔؽبصٜ ٓ    سػديذ؛ثب كدٛسر    اص ساٜ  اػدشبدؽ   ثٛد ود ٚ   ددش اص اخد

ٝ   آٖ  وجٛد ثٛد. ثي ٞبيؾ داس. صيش چـٓ ٚسْ  ٞبي چـٓ ٔحٕدٛد سا ثذٞدذ،     ػدمْ   خدٛاة   ود

  . ٔحٕدٛد صيدش چـدٕي    داخّدؾ  ٞبي دَٛ  ؿٕشدٖ  وشد ثٝ  ٚ ؿشٚ   دخُ  دـز  ٘ـؼز سـز

 وذٚ.  سخٕٝ  ٞبي ويؼٝ ػشاغ  وشد ٚ سـز  ٍ٘بٞؾ
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  سٛا٘ذ اص دؼدؾ  ٔي  ... وِي ٞبيؾ ٚثچٝ  خب٘ٓ  حبج  . ثيچبسٜ ا٘ذاخشٝ  دعٛا ساٜ  د حشٕبً دٚثبسٜ

 ثشثيبيٙذ.

خٛاػشٙذ،  ٔي  سا وٝ  ٞبيي ؿذ٘ذ. ٔحٕٛد سٙذسٙذ خٙغ  ٔؽبصٜ  داخُ  ثب ٞٓ  چٙذ ٘فش ٔـششي

 سشاصٚ ثٛد.   ثٝ  دلشؾ  سٚسشاصٚ. سٕبْ  وشد ٚ ٌزاؿز  دبن

 ٔعٌّٙذ.  ، ٔشدْ ثبؽ  . صٚدي وـي ٍٔش صس ٔي د

 وذٚ؟  وٙذ صس يب سخٕٝ ٔي  ـشق  د چٝ

ٓ  دخُ  ٚ وـٛي  ٔحٕٛد ا٘ذاخز  ثٝ  چذي  چخ  اػشبد ٍ٘بٜ ُ   سا ٔحىد ُ   ٞد ٔيدض    داد داخد

 . آٞٙي

ٝ   ٚ يىدٛسي   خّٛ دس ٔؽبصٜ وشد٘ذ. اػشبد سـز  ثبص ٔحٕٛد سا ٍ٘بٜ  ٞب ثب دٞبٖ ٔـششي   سىيد

 . وشد سٛ ٔؽبصٜ ٔي  سا دؿ ٛاس. ثبد دٚد ػيٍبسؽدي  داد ثٝ

 ؟ ؿذ ـلُ  د دبييض ٞٓ

 .« وبسي  اػشبد، ودبي  اػز صٔؼشبٖ  ـشدا اَٚ  ـشدا دغ: » ٞب ثّٙذ ٌفز ٔـششي  يىي

ٖ    ٔؽض وشدٜ ٔحٕٛد ٚ ًبٞشٜ  سا وٝ  ٞبيي ٔشد سا ٘ذاد ٚ دؼشٝ  خٛاة   ثٛد٘ذ، سذب٘ذ سدٛ دٞدب

 . ٌـبدؽ

ايؼدشبد    . ٔحٕدٛد ػديخ   ددش ثدٛد اصؼدي      سا كذا صد. سٛ كدذايؾ ، ٔحٕٛد  سـز  ٔشد وٝ

ٖ    ػش سدب ددبي    سا وـيذ ثٝ  خٕبسؽ  . اػشبدٍ٘بٜ سشػي  ٞيچ  ؛ ثي خّٛيؾ . ثعدذ   دؼدش ٘ٛخدٛا

. چٙذ  ثٛد٘ذ سٚ ٞٓ  اـشبدٜ ٌشٜ  . اثشٚٞبيؾ آة  خٛي  وشد ًشؾ  سا سؿ  سٛ دٞب٘ؾ  دؼشٝ خشدٜ
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اػدشبد،   دػز  ٞٛا سـشٗ  ثٝ  ٔحن  ؿذ ثٝ  ٔحٕٛد آٔبدٜ.  سا وـيذ سٚدّٟٛيؾ  دػشؾ  ثبس وؿ

 ثذٞذ.  خب خبِي

ُ   ٚ ايؼشبد دـز  ٔؽبصٜ  دشيذداخُ  ثشق  سا ثشد ٞٛا. ٔحٕٛد ٔثُ  اػشبد يىٟٛ دػشؾ ؛  دخد

ٝ   ؿدذ سدٛ كدٛسر     خـده   . اػشبد ٍ٘دبٞؾ  اٚ اػز  ٔؽبصٜ اٍ٘بس كبحت  وٝ  چٙبٖ   ٌُشٌشـشد

 «ٌيشد... ٔي  سا اصآدْ  ، خشأر يا ثچٝ  عدت: » ٌفز  ٔحٕٛد. صيش ِت

ثٍزاسد،   ثيشٖٚ  دب اص ٔؽبصٜ  دا٘ؼز داسد.ٔي  اؽ ٍ٘ٝ  ثٛد وٝ  ؿذٜ  ٔحٕٛد ثبعث  دسػشىبسي

 ثش٘ذ.  ٔي  خٛدؿبٖ داسٞب اٚ سا ديؾ ٔؽبصٜ

 . ثبؽ  ٔؽبصٜ  ، ٔٛاظت سْٚ ٔي  داسْ  د ٔٗ

ٔدبدس    اي ـشيّٝ  چشاغ  يؾد  .ـىشؽ سٚ چبسدبيٝ  ٘ـؼز  اػشبد سا ٘ذاد. سـز  ٔحٕٛد خٛاة

 ثٛد.

 . ... ثعذ يخچبَ چشاغ  د اَٚ

ٞدش دٚ سا اص    ثخش٘دذ. ليٕدز    ٌبص ٚيخچبَ ٔبدس اخبق  ثٛد٘ذ ثشاي  لشاس ٌزاؿشٝ  ثب ًبٞشٜ

  ٌدبص سا يده   ثٛد٘ذاخبق  وشدٜ  . حؼبة خٛاػز ٔي  صيبدي  ثٛد٘ذ. دَٛ داس دشػيذٜ چٙذ ٔؽبصٜ

 . سبثؼشبٖ  اَٚ سا دسػز  خش٘ذ ٚ يخچبَ اص عيذ ٔي  لجُ  ٔبٜ

 دسثيبيذ؟  ، دِٛـبٖ ٔؽض وٙيٓ  دؼشٝ  چٙذ سب ٌٛ٘ي  وٙي د ـىش ٔي

ٓ   ٕ٘دي   دا٘دذ. اػدشبد دػدشٕضدخٛثي    ثٛد: خذا ٔي  ٌفشٝ  ٔحٕٛد ـمي آيدذ   ٕ٘دي   دٞدذ. دِد

 . ؿذْ ٔي خيبِؾ ، ثي وٙذ. اٌش دؼش داؿز سا دٚد ٞٛا ٔي  ،ٔؽبصٜ وٙٓ  . ِٚؾ وٙٓ  ٘ـٙبػي ٕ٘ه

 ؟ اٚ ٞؼشي  ٚويُ د ٍٔش سٛ
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ٝ   سدٛ ـىدش. اصحشـدي     . سـز خٛاٞشؽ  ٞبي ثٛد سٛ چـٓ  صدٜ  صَ ٝ   ًدبٞشٜ   ود ثدٛد،    ٌفشد

 ٘يبٔذ.  خٛؿؾ

 . ثبؽ  داؿشٝ سا سٛ ٌٛؿز  ٔؼؤِٚٙذ. ايٗ  ٞٓ  ثٝ  ٞب ٘ؼجز آدْ  د ٕٞٝ

.  ٌٛؿدؾ   ثدٛد ثديخ    خدٛسدٜ   ػيّي ٔحٕٛد ٔثُ  . حشؾ صد ثيشٖٚ  سشػيذ ٚ اص اسبق  ًبٞشٜ

 ثٛد.  ٘شـشٝ  اصيبدؽ  حشؾ  ايٗ  ٚلز  ٞيچ

ٗ   . ػدش ا٘دذاخز   ودشدٜ  ثٛد ٚ آسايؾ  حدبة ثي  خٛد آٔذ. صٖ  ثٝ  ص٘ي  ثب كذاي   . صٖ ددبيي

ٝ  صد. كدذاي   سٛ ٔؽبصٜ  چشخي ُ   ثّٙدذ وفـدؾ    ٞدبي  دبؿدٙ ؿدذ سدٛ ػدش      وٛثيدذٜ   دشده   ٔثد

 وشد.  ٚ دبييٗٚثبال   ثشداؿز  دؼشٝ  ٔـشي  . صٖ دس ٔؽبصٜ  خّٛي  ٔحٕٛد.ٔحٕٛد سـز

 ؟ چٙذ اػز  اؽ د ٔؽض وشدٜ

.  سٚيدؾ   وشد. ٔحٕٛد ايؼشبد سٚ ثٝ سا خبسٚٔي  . ثبد خيبثبٖ ثيشٖٚ  سـز  خٛاة ٔحٕٛد ثي

  . ثعدذ دػدز   ا٘ذاخز اؽ ِ وشدٜ ٘مبؿي  كٛسر  ثٝ  ٍ٘بٞي  ٔؽبصٜ  ي ثشداؿشٝ سشن  ي سٛ آيٙٝ  صٖ

  ٔحٕٛد ثشٌـز  ثٛد وٝ  ٌشـشٝ  د٘ذاٖ  سا ثٝ  ٕٝسخ  دا٘ٝ اِٚيٗ  ٞب. صٖ طادٙي  سخٕٝ  وشد سٛ ويؼٝ

 . ٔؽبصٜ داخُ

 ٞب ويّٛ چٙذ؟ د ايٗ

  صيدش د٘دذا٘ؾ    . ِجؾ دٚخز  ٔؽبصٜ وؿ  ٞبي وبؿي  سا ثٝ  ٘ذاد. ٍ٘بٞؾ  ٔحٕٛد ثبص خٛاة

 ؿذ. ٔي  دبسٜ  داؿز

 ؟ ـشٚؿيٓ ٕ٘ي  د ٔب خٙغ

 ٔحٕٛد.  صد ثٝ  صَ  ثبص ٚ لشٔض سٍ٘ؾ  ثب دٞبٖ  صٖ
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 ثٙذيذ. سإ٘ي  دس ٔؽبصٜ  چي  ثشاي  ـشٚؿيذ؟ دغ ٕ٘ي  ٙغ؟ خ د چي

 . ـشٚؿيٓ ٕ٘ي  ؿٕب خٙغ  د ثٝ

 . ػشؽ  وشد دـز  ساخٕع  خب ؿذ ٚ ٔٛٞبيؾ  خب ثٝ  سٚ دبٞبيؾ  ثب حشكي  صٖ

 ؟ ٘فشٚؿي  خٙغ  ٔٗ  ثٝ  وٝ  د ٍٔش ثب سٛ اػز

 . . سٕبْ ثشي ٔي  ، خٙغ آٔذي  ثب حدبة  . ٞش ٚلز د ثّٝ

  

  سعشيدؿ   ًبٞشٜ  سا ثب اػشبد ثشاي دعٛايؾ  دش اص دؼشٝ  ٔحٕٛد وٙبس سـز  ٚلشي ، آخش ؿت

ْ   وشد، ٞش دٚ ـمي ٖ  حدشؾ   خٙذيذ٘دذ.سٕب َ    ثدش ػدش اخدبق     ؿدب ٝ    ٌدبص ٚ يخچدب دس   ثدٛد ود

 وشد٘ذ. ٔي  ٚاٌٛيٝ  ٞٓ  ثشاي ٌٛؿي
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  اعالميه

 
 ؟ ثجشي  خٛاٞي ٔي  ًٛسي  ٞب سا چٝ د حبال ايٗ

 . وبسْ  اٚػشبي  ٘جبؿذ... خٛدْ  د سٛ وبسيز

 . ... ِٚي دا٘ٓ د ٔي

 ؟ چي  د ِٚي

ٝ  ٞٓ  وٙذ. االٖ ٔي  دش ثجيٙذ، ؿه  ػبن  سٛ سا ثب ايٗ  د ٞش وغ ٖ   ود اص   ٞدب ددش ؿدذٜ    خيبثدب

 . ٘ظبٔي

  اي آلب خبٔٙٝ حبج  خٛاة  ٚلز  .آٖ ٔب٘ذ سٚ دػشٓ ٞب ٔي ، اعمٔيٝ ثششػٓ  د دش ؿٛد. ثخٛاٞٓ

 اٚ.   سٛ كٛسر  وٙٓ  ٍ٘بٜ  وٝ  اػز  ،ثٟشش اص ايٗ ثٍيش٘ذْ ؟ ثذٞٓ  سا چٝ

 ثٛد.  ٌفشٗ  ... اص ٔٗ د خٛد دا٘ي

. ٔحٕدٛد   اسدبق   دش ؿذ داخُ  ٔبٜ ػشد دي  . ٞٛاي صد ثيشٖٚ  ٚ اص اسبق  سا ٌفز  ايٗ  ًبٞشٜ

ٝ     اعالميهدش  ػيبٜ  ػبن  ثٝ  وٝ  دس حبِي   ًدبٞشٜ .  وٙدبسؽ   ودشد، ٘ـؼدز   ٔدي   ٍ٘دبٜ   اص اعمٔيد

 ثٛد.  وبس خٌش٘بوي  ػبن  ، ثشدٖ ٌفز ٔي ساػز
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  ص٘بٖ ٘فغ  ، ٘فغ عشق  خيغ  ثٛد.حؼيٗ  دس سا ثبص وشدٜ  . ـبًٕٝ دس دٚيذ ثيشٖٚ  ثب كذاي

 ثٛد.  ٞب ايؼشبدٜ سٚ دّٝ

 ؟ دس ايؼشبدي  د دِ ثيب سٛ... چشا خّٛي

سٛ   وٝ  ًبٞشٜ  ثٝ  د ٚ خفٝوش  ثيشٖٚ ؿذ٘ذ. ٔحٕٛد ػش اص دس اسبق  اسبق  داخُ  حؼيٗ  ٕٞشاٜ

 «ػٛص. ِت  ٌِفبً دٚ سب چبيي:» ثٛد، ٌفز  ايؼشبدٜ  حيبى

  . حؼيٗ سٛ اسبق  صٚد ثشٌـز  چبي . ثب دٚ اػشىبٖ آؿذضخب٘ٝ  دٚيذ داخُ  وٙبٖ خٙذٜ  ًبٞشٜ

 وـيذ. ٔي  ثيشٖٚ  ػبن  سا اص داخُ  اعمٔيٝ ٞبي دػشٝ  داؿز

 . اػز  وبس خٌش٘بوي  ٔيٝاعم  ٕٞٝ  ايٗ  ثشدٖ  ٌفشٓ  اؽ د ثٝ

ٝ  ٞب سا اص ٔؼدذ خٛاداالئٕٝ اعمٔيٝ  چٌٛسي  د اٌش ثذا٘ي   آٚسدْ  ... ؿدب٘غ  آٚسدْ  سب خب٘د

 ثٛد.  ؿت

 . سػيذٜ  ٞب اص وي د حبال اعمٔيٝ

ٖ  دخؾ داد٘ذ. ٌفز  اْ ثٝ  اي آلب خبٔٙٝ حبج  ٞبي د دٚس ٚ ثشي ٓ   ؿدب ٗ   ودٙ ْ   ثدي . خدٛد   ٔدشد

ٖ  خٛا٘ذْ سب كجح  . ديـت اػز  أبْ  سبصٜ  ٞبي ٌفشٙذ ػخٙشا٘ي .ٔي دٜآٚس  اي آلب خبٔٙٝ حبج .  ؿدب

 ؟ اػز  أشٚص چٙذْ  ساػشي

 ؟ دشػي ٔي  چٝ  . ثشاي دي  د دٜ

 ؟ ٘بدسي  ثشيض٘ذ سٛ چٟبسساٜ  ٘ظبٔي ٘يشٚٞبي  لشاس اػز  وٙذ. ٍٔش ٘ـٙيذي  د خذا سحٓ

 . د ٘ٝ
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ٝ    ثٝ وشد  ثٛد، ٍ٘بٜ  ايؼشبدٜ  سٛ اسبق  وٝ  ًبٞشٜ ٝ   چـدٕؾ   ٔحٕٛد.ٔحٕدٛد ود اٚ اـشدبد،    ثد

 .« ، ثٟشش اػز خب٘ٝ  . ثٕب٘ي ٞب ـشاس وٙي ٘ظبٔي  حّٕٝ ٔٛلع  سٛا٘ي سٛ ٕ٘ي: » ٌفز

ْ   ثشاسبٖ  ٞب سا صيش چبدسْ اعمٔيٝ سٛا٘ٓ خٛسد؟ ٔي ٔي  دسدي  چٝ  ثٝ  ٔب٘ذ٘ٓ  د خب٘ٝ ...  ثيدبٚس

 وشد.  دخؾ  ٔشدْ ؿٛد ثيٗ خب ٔي  آٖ

. دخشش سيض  ؿٙبخز ٔي  سا خٛة . ًبٞشٜ ًبٞشٜ  وشد ثٝ  وـيذ ٚ دـز  ثّٙذي  ٔحٕٛد ٘فغ

ػشوـديذ.    هدشة   سا يده   چدبي   ثٛد. اػشىبٖ  ٞب دس وٕيٗ ثٛد. أب خٌش دسخيبثبٖ  ٚ ـشصي

  ؿذ. سـدز  ٔي  ديذٜ  اؽ چبدس ٔـىي اٚ اص دـز  كٛسر  وشد. لشف  ٍ٘بٜ  ًبٞشٜ  ثٝ  ثشٌـز

 «آٚسد. ٔي ثشايٕبٖ  ... ًبٞشٜ سٛ ػبن  وٗ  ؿبٖ خٕع: » ٌفز  حؼيٗ ٞب. ثٝ اعمٔيٝ  ػشاغ

  

ٗ  سٛ ديبدٜ  ًٚبٞشٜ  ٞب. ٔحٕٛد ٚ حؼيٗ دش ثٛد اص ٘ظبٔي  ٘بدسي  چٟبسساٜ ْ   سٚ ثدي   ساٜ  ٔدشد

  ي دػشٝ  يه صد. ٔحٕٛد ٞشاصٌبٞي ٔي  ٘فغ  ٘فغ  ثٛد ٚ ًبٞشٜ  ٞبػٍٙيٗ ثٛد٘ذ. اعمٔيٝ  اـشبدٜ

ٝ   وٙذ وٝ  سا ساحز  ثشادسؽ خيبَ  وٝ  آٖ  ثشاي  شٜ. ًبٞ ٌشـز سا ٔي  ػبن   ، ـمدي  ٘ـدذٜ   خؼدش

 خٙذيذ. ٔي

 . وٙٓ اـشخبسٔي  ار . ثٝ لذس دش صٚس ثبؿي  ايٗ  وشدْ د ـىش ٕ٘ي

 . اػز  حؼبة  ٔٛلع  ،آٖ وٙيٓ  ؿبٖ دخؾ  سٛا٘ؼشيٓ  . ٞش ٚلز ٘ىٗ  د صيبد سعشيؿ

 . ثٛدٜ  ٔعدضٜخٛس   يه  ؿبٖ آٚسدٖ  ٞٓ  ٘بدسي  د سب چٟبسساٜ

سا چشخب٘دذ سدٛ     ثدبسٚر   ثٛي  ٔبٜ ٔحٕٛد. ثبد ػشد دي  چؼجيذ ثٝ  سيش آٔذ. ًبٞشٜ  كذاي

 . خيبثبٖ
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 ديٍش.  خبي  ... ٘ٝ خب٘ٝ  ًشؾ ؟ ثٝ يب ٘ٝ  ـشاس. ـٟٕيذي  ثٝ  ٌزاسي ، دب ٔي ٌفشٓ  د ٞش ٚلز

  اًبعدز : » ٌفدز   ش ِدت ، صيد  دش اصٔشدْ  ٞبي ثبْ  دـز  وشد ثٝ ٔي  ٍ٘بٜ  وٝ  دس حبِي  ًبٞشٜ

 !« ؿٛد ـشٔب٘ذٜ ٔي

 .«  ٘ىشدْ  ؿٛخي: » ٔحٕٛد خٙذيذ ٚ ٌفز

 وشد.  اخٓ  ًبٞشٜ

 . اْ آٔذٜ  خب وٝ  د سب ايٗ

 . اػز  ٔٗ  ثعذ ٘ٛثز خب ثٝ  . اص ايٗ دادي  سا ا٘دبْ  ار ... ٚظيفٝ ثبؿي  د آٔذٜ

اكدمً    ، ثٍزاسيذ ثجيٙيٓ ٘ـذٜ  خجشي حبال وٝ: » ٌفز  ثٛد، آٞؼشٝ  ػشؿبٖ  دـز  وٝ  حؼيٗ

 «وٙٙذ.  وٙٙذوبسي ٔي  ٞب خشأر ٘ظبٔي

 . سب٘ه  ٌِّٛٝ سا ثجٙذ٘ذ ثٝ  ... دػشٛس داس٘ذ ٔشدْ وشدي  خيبَ  د چي

 ٌشد ؿذ.  ًبٞشٜ  ٞبي ٔحٕٛد، چـٓ  حشؾ  ثب ايٗ

 ؟! د سب٘ه

  . چيدذٜ  ثيٙدي  ٞدب سا ٕ٘دي   وٙٙدذ. ٍٔشسب٘ده   ٔي  ٔبٖ ويؾ  ثب دػز  . ـىش وشدي چي  د دغ

 ؟ چي  ا٘ذ ثشاي ؿذٜ

 ... سشػب٘ذٖ  د ثشاي

 . ثبؽ  وٙٙذ...ٌٕٔئٗ ٔي  ٞب اػشفبدٜ اص آٖ  خبؽ  . ثٝ خٛاٞشخبٖ  د ٘ٝ

 ا٘ذ؟ ا٘ذ. ٍٔش اخٙجي ؿذٜ  د حشٕبً ديٛا٘ٝ

 «٘يؼشٙذ.  ، ديٛا٘ٝ وٙي ـىش ٔي وٝ  لذس ٞٓ  آٖ: » ٌفز  ٔحٕٛد. صيش ِت  وشد ثٝ  ٍ٘بٜ  حؼيٗ
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 «ديذ.  حبال خٛاٞيٓ: » ،ٌفز ٌشـز ٔي  ًبٞشٜ  سا اص دػز  نػب  وٝ  ٔحٕٛد دس حبِي

ْ   آػٕبٖ  سٌجبس دَ  كذاي  ٘بٌٟبٖ ٗ   ٘ـؼدشٙذسٚي   سا سشوب٘ذ. ٔدشد   . ٔحٕدٛد دػدز   صٔدي

 ِشصيذ. ٔي  اؽ ٚ چب٘ٝ  دخشش ٘جٛد. ِت  كٛسر ثٝ  چؼجيذ. سً٘  سا ٔحىٓ  ًبٞشٜ

 ٘يب.  . ٍ٘فشٓ ٞؼشٓ  وٙبسر  ، ٔٗ د ٘ششع

ٝ    . ػًٙ ٘بدسي  ثبغ  وـيذ٘ذخّٛي  كؿ  ٘ظبٔي  ؿذ٘ذ ػش دب. ٘يشٚٞبيثّٙذ   ٔشدْ   ثدٛد ود

  . ٔشدْ سـز آػٕبٖ  ثٝ  وؼي  . ٘عشٜ ٔشدْ  ؿذ ٔيبٖ  ؿّيه  . سيشي ؿبٖ ؿذ سٚ ػش ٚوّٝ ٔي  دشر

سا   ، ِجبػؾ صد. خٖٛ  ؼّز  خيبثبٖ  ثٛد، ٚػي سيشخٛسدٜ  وٝ  وـيذ٘ذ. ٔشدي  عمت  صدٜ ٚحـز

ٝ   .ًدبٞش ػدبن   ؿبٖ د٘جبَ  ثٝ  . ٔحٕٛد ٞٓ د. چٙذ ٘فش دٚيذ٘ذ ًشـؾثٛ وشدٜ  خيغ   دػدز   ثد

  خيبثدب٘ي   ٔجبسصٜ  ٔضٜ  . سبصٜ خب٘ٝ  ـشػشذؽ ثبصوٙذ، ٔحٕٛد ٔي  ِت  دا٘ؼز سٕبؿب. ٔي  ايؼشبد ثٝ

 ثٛد.   ساچـيذٜ

وشد٘دذ. ٔحٕدٛد     ؿّيه  ٞب سيشٞٛايي سا دٚس وشد٘ذ. ٘ظبٔي  ٔحٕٛد ٚ ٔشدٞب ٔشد ٔدشٚح

ٝ   ٔدشد سا ٌشـدز    ،دبٞدبي  ٞدٛايي   سيشٞبي  ثٝ  سٛخٝ ثي ٗ  ٚ ثميد   سا وٙدبس خدٛي    ٚ ػدشؽ   ، سد

 . سـز  ٔشد اص حبَ  ثٛد٘ذ وٝ سػيذٜ

 . اػز  خشاة  ... ٚهع خب٘ٝ  سـشي ٔي  د وبؽ

  وشد. ًبٞشٜ ٔي  ٞب سا خبِي سٛ دَ ٞبؿبٖ ؿٙي  . كذاي اـشبد٘ذ سٛ خيبثبٖ  ٞب ساٜ سب٘ه  ٘بٌٟبٖ

 . حؼيٗ ٚ داد دػز  ٌشـز  سا اص دػشؾ  ٔحٕٛد. ٔحٕٛد ػبن وشد ثٝ ٜ ٍ٘ب  خٛاة ثي

 ؟ وٙٓ  د ثبيذ اًبعز

 ... د آسٜ
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ٝ  ٚ ساٜ  ٔحٕدٛد ٚ خٕعيدز    وشد ثٝ  دـز  حشؾ ثي  ًبٞشٜ   . دَ ٌشـدز   سا دس دديؾ   خب٘د

 اـشبد٘ذ.  ساٜ  خٕعيز  ٕٞشاٜ  ٚ ثبحؼيٗ  خٛاٞشؽ  ٔحٕٛد ٔب٘ذ ديؾ

 . اػز ٖ ؿب وشدٖ  دخؾ  د حبال ٚلز

ْ   ٞبسا ثيٗ . ثعذ اعمٔيٝ وشد سٛ ػبن  ٚ دػز  سا ٔحٕٛد ٌفز  ايٗ ودشد. سدب     دخدؾ   ٔدشد

ٖ    ٔٙشظدشؽ   دػز  ثٝ  ػبن  .حؼيٗ ٚ ثشٌـز  سـز  خٕعيز  ٚػي ٝ   ثدٛد. ٘بٌٟدب اص   اي دػدش

ٝ  ٘بدسي  ثبغ  ثشد٘ذ ًشؾ  حّٕٝ ٔشدْ ٖ    . ٌِّٛد   ديٛاسوـديذ. ٔحٕدٛد دػدز     ٞدب خّدٛ دبٞبؿدب

ٝ    ؿذ. ثدشاي   ، اص خب وٙذٜ ػشثبصٞب ٚ ٔشدْ . ثب ٞدْٛ ثبغ  ٞبي ٔيّٝ ٝ ث  ا٘ذاخز ٝ   چٙدذ ِحظد   ود

  ؿذ. ٘فؼدؾ   ــشدٜ  اؽ ػيٙٝ اػشخٛا٘ي  ٌيش وشد. لفؼٝ  ٔشدْ  آٔذ، ٔيبٖ ٔي  ًٛال٘ي  ٘ظشؽ ثٝ

 . ٌشـز

ؿدذ. يىٟدٛ    خّٛ ٔي  عمت  خٕعيز ثب ٔٛج  دػز  ثٝ  . ػبن حؼيٗ  دساص وشد ًشؾ  دػز

  اص ثددبالي  دسػددز  اي . ٌِّٛددٝ سٚ صٔدديٗ  ٘ـؼددز  اي ِحظددٝ ؿددذ. ثددشاي  خددبِي  اًددشاـؾ

ٝ   چٟدبسساٜ   ٘دجؾ  ٞبي اص ٔؽبصٜ  يىي  . ٘بٌٟبٖ سٚ صٔيٗ  . خيض ثشداؿز ٌزؿز ػشؽ ٝ   ثد   ٌِّٛد

 وشد.   سا دٚسٜ  ػبخشٕبٖ  صدٖ ٞٓ  ثٝ  چـٓ  دس يه  ؿذ. آسؾ  ثؼشٝ

 . حؼيٗ  ؿذ ٚ دٚيذ ًشؾ  اص خب وٙذٜ

 ا٘ذ. خب ػٍٙش ٌشـشٝ  آٖ  ا٘ممثي  ٘يشٚٞبي ... ؿٙيذْ ثشػب٘يٓ  ثبغ  داخُ  سا ثٝ  ٛدٔبٖد ثبيذ خ

چٙدذ ثشاثدش     ثدبغ   اًدشاؾ   . سعذادػشثبصٞبي ثبغ  اـشبد٘ذ ًشؾ  ، ساٜ خٕعيز  ػيُ  ثشخمؾ

ا٘فددبس   . ٘بٌٟبٖ ٘ظبٔي  ٘يشٚٞبي  كؿ  داد٘ذ ًشؾ  سا ُٞ  ٚسي ؿعّٝ الػشيه  ثٛد. دػشٝ  ؿذٜ

ً   دش ؿذ اص دٚد. صٔيٗ  وـيذ. آػٕبٖ حؼيٗ  سا اص دػز  سا ِشصا٘ذ. ٔحٕٛد ػبن  بٖخيبث   س٘د
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ٗ   ثدبغ   ٞبي ٔيّٝ  دـز  خٛد سا ثٝ  دػز  ثٝ  . ٔحٕٛد ػبن خٛدٌشـز  ثٝ  خٖٛ   سػدب٘ذ. حؼدي

  ٞدب. ؿدت   ٞدب ددش ثدٛد اص ا٘ممثدي     دسخدز   .دـز ثبغ  چشخب٘ذ سٛي  ثٛد. چـٓ  ػشؽ  دـز

ُ   ٞبخٛد سا ثٝ ا٘ممثي  لشاس اػز  ثٛد وٝ  ٞب ـٟٕيذٜ ثچٝ  ٞبي حشؾ  ٔحٕٛد اصثيٗ  ٌزؿشٝ   ٞشد

 ٔديذ ثشػب٘ٙذ.

 . خبثشػب٘يٓ  سا آٖ  . ثبيذ خٛدٔبٖ ٞب اػز ٔديذ ٔمش ا٘ممثي  د ٞشُ

ثدٛد.    چٟدبسساٜ   ًدشؾ   آٖ  . خب٘ٝ ؿيشاصي اهلل آيز  خب٘ٝ  دٚيذ٘ذ ًشؾ  صٖ  اي دػشٝ  ٘بٌٟبٖ

.  اـشبدسٛ خيبثبٖ  ساٜ  ػيُ  ٔثُ  . خٖٛ ٞب سيخشٙذ سٚ صٔيٗ سا دسٚ وشد. صٖٞب ٞب صٖ ٘ظبٔي  ٌِّٛٝ

 ؿذ.  ٞٓ  لبًي  ـشيبد ٚ ٌشيٝ

ٗ  ثبغ  داخُ  سا ا٘ذاخز سٙذ، خٛدؽ  حشوز  ٞب وـيذ ثبال ٚ ثب يه ٔحٕٛد اص ٔيّٝ   . حؼدي

 . وشد ًشـؾ ٞب دشر ٔيّٝ  سا اص ثبالي  ػبن

 . ٘يؼز  ؿبٖ ... حٛاع د صٚد ثبؽ

صيدش    ٌشـدز   . دػدز  ٞب ٚ ٔحٕٛددٚيذ ًدشـؾ  ٔيّٝ  سا چؼجب٘ذ ثٝ  چبلؾ  ٞيىُ ٗ حؼي

ٖ  دٚيدذًشؾ  ٞب ثّٙذ ؿذ. ٔدي  اص ٘ظبٔي  داد ثبال. ـشيبد يىي ٚ ّٞؾ  اؽ چيٙي  ٞبي وشب٘ي .  ؿدب

سا   سيشؽ  ٞفز  ايؼشبد٘ذ. ٘ظبٔي  ثٛد٘ذ، خّٛيؾ خٕع  سٛ خيبثبٖ  وٝ  اص ٔشدْ  اي دػشٝ  ٘بٌٟبٖ

  . سيشٞدٛايي  ٘دبدسي   اـشبدسٛ ثدبغ   وـيذ٘ذ. حؼيٗ  عمت  صدٜ ٚحـز  . ٔشدْ ٔشدْ  ًشؾ ٌشـز

ُ   ٞدبي  ؿذ. ا٘ممثدي   ؿّيه ٝ    ؿدشٚ    ٘دبدسي  ثدبغ   داخد . چٙدذ ٘فدش اص    سيشا٘دذاصي   وشد٘دذ ثد

سا   ثدبغ »ٞدٛا:    ثٝ  سـز  ٘ظبٔي ٘يشٚٞبي  . ـشيبد ـشٔب٘ذٜ ؿذ٘ذ سٚ صٔيٗ  وٛثيذٜ  ٘ظبٔي ٘يشٚٞبي

 «جبس.سٌ  ثجٙذيذ ثٝ
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ٗ   وٝ  ثيذي دسخز  دـز  . ٔحٕٛد ٚ حؼيٗ ٌشـز  ثبسيذٖ  ٌِٛٝ  ثبساٖ ثدٛد سٚ    ؿدذٜ   دٟد

ٗ   ؿذ٘ذ. سٛ دَ  ٘ضديه  ٘بدسي  ثبغ ٞب ثٝ ، ػٍٙش ٌشـشٙذ. سب٘ه صٔيٗ   ؿدذ. ٍ٘دبٜ    خدبِي   حؼدي

 وشد. ٔي ٞب سا دػشٝ اعمٔيٝ  خب، داؿز  اص ٕٞٝ  خيبَ ٔحٕٛد. ثي  وشدثٝ

 . ؟ ثذب ثب سيش ٘ض٘ٙذر وبسٞب اػز  ايٗ  ٍٔش ٔٛلع  د االٖ

ٝ   ٌزاؿدز   .دػدز  دٚػدشؾ   اص عدشق   خديغ   كٛسر  وشد ثٝ  ٔحٕٛد ٍ٘بٜ   ٞدبي  سٚ ؿدب٘

 ِجخٙذ صد.  صٚسوي  . حؼيٗ آِٛدؽ ٌٛؿز

 ٔشد.  ٞؼشٓ  وٙبسر  د ٔٗ

 ! خب ٞؼشٓ  ايٗ  االٖ  ٞٓ  ٕٞيٗ  ... ثشاي دا٘ٓ د ٔي

  ٔديذ سا ثبص وشد٘ذ. ٘يشٚٞدبي   ٞشُ ٚسٚد ثٝ  ساٜ  ثيا٘مم  ٘يشٚٞبي  ثٛد وٝ  ؿذٜ  ٞٛا سبسيه

ٝ   آِدٛدي   ، خؼذ خٖٛ وشدي ٔي  سا ٍ٘بٜ  ٞب. ٞش ًشؾ ثٛد٘ذ سٛخيبثبٖ  دخؾ  ٘ظبٔي ٓ  ثد   چـد

ٝ   دٙدشٜ  اص دـز  خٛسد. ٔحٕٛد ٚ حؼيٗ ٔي ُ  دْٚ  ًجمد ٖ    ٞشد وشد٘دذ.    سا ٍ٘دبٜ   ٔديدذ ثيدشٚ

ٞدب   اعمٔيٝ . ػبن ٞشُ  الثي  ٞبي وب٘بدٝ  ٚيذ ًشؾثبؿذ، د  اـشبدٜ  يبدؽ چيضي  ٔحٕٛد اٍ٘بس وٝ

اـشدبد    ٚ ساٜ  سا ثشداؿدز   ثٛد. ػبن  ٔب٘ذٜ  داخّؾ اعمٔيٝ  ٞب ثٛد. چٙذ دػشٝ اص آٖ  يىي  سٚي

ُ   ا٘ممثي  ٘يشٚٞبي داد٘ذ ثٝ  دػز  ثٝ  ٞب سا دػز كذا صد. اعمٔيٝ  سا ٞٓ  .حؼيٗ سٛ ٞشُ   داخد

 . ٞشُ

 . وشديٓ  ؿبٖ ٞب سا چٌٛسآة ديذ اعمٔيٝ ثٛد ٚ ٔيخب   ايٗ  ًبٞشٜ  د وبؽ

 ثّٙذ ؿذ سٚ ٞٛا.  دشوبٜ  . ٔحٕٛد ٔثُ ٌشـز  خٙذيذ ٚ ٔحٕٛد سا ثؽُ  حؼيٗ
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  طبس

 
ثٍٛيذ،   وؼي  ثٝ  چيضي  وٝ آٖ .ثي دبدٌبٖ  خجش سا ؿٙيذ؛ اص خٛد ـشٔب٘ذٜ  ثٛد وٝ  وؼي  اِٚيٗ

ٝ   دسحذ ايٗ  داد. ـمي ٔي  خب٘ٝ  ثٝ  وشد ٚ خجشي ٔي  دٜسا آٔب  . ثبيذٚػبيّؾ سٛ اسبلؾ  سـز   ود

  ثيچدبسٜ   صٖ  خٛاػدز  ٕ٘دي   دِؾ  ؿذ. ٞيچ ٔي . ٔبدس صٚد ٍ٘شاٖ دس ٔـٟذ ٘يؼز  چٙذ سٚصي

 آصاس ثجيٙذ.

  ؿذ، عبدسؾ ٔي  ٘بساحز  اصچيضي  . ٞش ٚلز ٔيضؽ  دـز  ٚ ٘ـؼز  ثؼز  دس سا اص دـز

ٝ  ديذا ٔي  خبكي  حبِز  . كٛسسؾ ثيٙذاصد سٛاثشٚٞبيؾ  ٌشٜ  ثٛد وٝ َ   وشد. ثد ،  دٚػدشب٘ؾ  لدٛ

، دس  ا٘ممة  . ثب ؿشٚ  دبدٌبٖ  ثٛد. ٔٙشظشدػشٛس ـشٔب٘ذٜ  سّفٗ  صً٘  ثٝ  ؿذ. ٌٛؿؾ ٔي  ديذ٘ي

 . سب ؿت  داد، كجح ٔي  ( آٔٛصؽ سهب)   أبْ آٔٛصؿي  دبدٌبٖ

ٝ     سطـب . حشٕدبً للدذ وٛدسدب    ًجغ  ثٝ  ا٘ذ، حّٕٝ وشدٜ  وبسي  د عدت   ا٘دذ. ؿدشٚ    داؿدش

 . ثبؿيٓ  . ثبيذآٔبدٜ اػز  وبسؿبٖ  اَٚ  ايٗ  ا٘ذ... سبصٜ وشدٜ

ٝ   سش ٔي ثشاـشٚخشٝ ٞش ِحظٝ  . كٛسسؾ دش ؿذ اص ٍ٘شا٘ي  دسؿشؾ  ٞبي چـٓ   ؿذ؛ اٍ٘دبس ود

 ثبؿذ ثبال.  سـشٝ  ــبس خٛ٘ؾ

 وٙٙذ.  ٔي دػز  لذس دػز  صٚدسش دػشٛس ثذٞٙذ. چشا ايٗ  د وبؽ
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ٝ   ٘يدبصي   ، چٝ ٚهعيز ثٛد. دس آٖ  ٌشـشٝ  . ِدؾ ٔأٔٛسيز  ثشي  ثٛد ثٝ  ـىش وشدٜ   ثدشي   ثد

 ثٛد.  ٔأٔٛسيز

  ٘فٟٕيدذٜ   . ٞديچ  دشؿٛد سٛ اسبق  اسديجٟـز  ثٟبسي  وشد سب ٞٛاي  . ثبصؽ وٙبس دٙدشٜ  سـز

  ًٛسثبسؽ  داد. دذس آٖ ٕ٘ي  ٘ـبٖ  اي عيذ سٛخٝ  ثٛد، ثٝ  وٝ  .ثچٝ سـشٝ  ٚ وي  عيذ آٔذٜ  ثٛد وي

 ثٛد.   آٚسدٜ

 . دِٛذاسٞب اػز  . عيذ ٔبَ عيذ ٘ذاسٜ  ـميش وٝ  د آدْ

ٝ   ودبس ٔدي    سدب ؿدت   سٚص عيذ سا كدجح   خٛا٘ذ. ػيضدٜ دذس سا سب آخش ٔي  حشؾ   ودشد. ٕٞد

 . خّٛ ٔبدسؽ ٌزاؿز خب ٔي  سا يه  دػشٕضدؽ

 . ػبعز  وشد ثٝ  . ٍ٘بٜ اػز چمذس ساٜ  صد. ـىش وشد سب ًجغ  لذْ  دٙدشٜ  خّٛي  سبة ثي

 . خب ٞؼشيٓ  آٖ  ، ـشدا كجح ثيفشيٓ  ساٜ  د اٌش االٖ

 داد. ٔي  آٔٛصؽ  ٘يشٚٞبيؾ ثٝ  ٚلفٝ ثي  ثٛد وٝ  . دٚ سٚص ٚ دٚ ؿت سـز ٔي  ٌيح  ػشؽ

 . سػي ٕ٘ي  ػبٍِي  ػي  ، ثٝ ثشٚي  ديؾ  خٛسي  د ايٗ

  خدذا وٙدذ... يعٙدي   »ثدٛد:   ٝ ٌفشد  دس خٛاثؾ  ثٛد. ٔحٕٛد ٞٓ  ٌفشٝ  دبدٌبٖ  سا ـشٔب٘ذٜ  ايٗ

 «؟ ؿٟيذ ثـْٛ ػبٍِي اص ػي  ؿٛد لجُ ٔي

  ػدٛساخؾ   ػدٛسا    دؿٕٗ  سيشٞبي سا وٝ  ثٛد. اٍ٘بس خؼذؽ  وشدٜ  ٍ٘بٞؾ  ـمي  ـشٔب٘ذٜ

 ديذ. ثٛد٘ذ، ٔي  وشدٜ

 «؟ ثبؿذ، چي  ؿذٜ  ٔٙلشؾ ٔٗ  اص ـشػشبدٖ  اٌش ـشٔب٘ذٜ: » ٌزؿز  يىٟٛ اص ـىشؽ
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  ؿدٕبسٜ   ٚ دػشذبچٝ  ثٛد. َٞٛ يىٛسي  ٞبيؾ اص وشبة  سّي  سٚي  وٝ ٗ سّف  دب سٙذ وشد ًشؾ

 صد. ٔي  اؿؽبَ  . ثٛق سا ٌشـز

ٝ  صٚد ثٝ  وٙذ. وبؽ ٔي  ٞب كحجز د حشٕبً داسد ثب ثبالدػشي ٝ    ٘شيدد َ   ثشػدٙذ. ثد ٝ   د٘جدب   چد

  ٗ ُ   ، ثبيذػدشعز  ًدٛس ٔٛالدع    ٞؼدشٙذ؟ دس ايد ٗ  داؿدز   عٕد ٖ   دػدز   دػدز   . ايد ٞدب   ودشد

 وٙذ. ٔي اْ ديٛا٘ٝ

ٗ   صد ثٝ  وشد. صَ لٌعؾ  ثٛق  اِٚيٗ  اخشيبس سٚي . ثي ٌشـز  ؿٕبسٜ  دٚثبسٜ سدٛ    . سـدز  سّفد

 ـىش.

 . خب٘ٝ  ، ٘ٝ اػز خب دبدٌبٖ  . ايٗ دٞٓ ٔي  دػشٛس ثذٞٙذ، ا٘دبْ  د ٞش چٝ

ٝ   ثدذؽ   ثٛد، اص خدٛدؽ   سا ٌشـشٝ  ـىش ؿٕبسٜ ثي  وٝ  اص ايٗ ٝ   آٔدذ. ٕٞيـد   ٘يشٚٞدبيؾ   ثد

  دبيجٙددذؽ  وددٝ  لددب٘ٛ٘ي  ثددٝ  سٛخددٝ ثددي  داد. حددبال خددٛدؽ سا سددزوشٔي  اص ـشٔب٘ددذٜ  اًبعددز

 وٙذ.  ػش خٛد عُٕ  خٛاػز ثٛد،ٔي

ُ   كٙذِي  . كذاي وـيذ ٚ اـشبد سٚ كٙذِي  عٕيمي  ٘فغ ٝ   وؼدي   ثّٙذ ؿدذ؛ ٔثد اص دسد   ود

  چش  ٚس ػشؽد  اسبق  . چٟبسديٛاسي دٚس ٚ ثشؽ  وشد ثٝ  ثبؿذ. ٍ٘بٜ ثّٙذ ؿذٜ  يىٟٛ ـشيبدؽ

  دي  ٞبي خٛاثي ثي  ٔبَ  دا٘ؼز ثبؿٙذ. ٔي صدٜ  ؿبٖ آسؾ  . اٍ٘بس وٝ سا ثؼز  ٞبيؾ خٛسد. چـٓ

 ًٛس ٔب٘ذ.  ٕٞبٖ  اي . چٙذدليمٝ اػز  دس دي

ثٛد. ـىدش    ؿذٜ  لٌع  . اسسجبى ساثشداؿز  كذا دس آٔذ. اص خب دشيذ ٚ ٌٛؿي  ثٝ  سّفٗ  صً٘

ٝ   . چـٕؾ سٚ سـز لذْ  ا٘ذ. ثّٙذ ؿذ دٚس اسبق شٌٝشـ  سااؿشجبٜ  وشد حشٕبً ؿٕبسٜ   يده   اـشدبد ثد

  سدٛ رٚق   ؿبٖ ٘ٛ ٚ ثضسي  ٞبي ٌٚـبد ٚ دٛسيٗ  ٌُ  ٞبي . ِجبع ؿذٜ  ٘بْ ثجز  سبصٜ  ٘يشٚي  دػشٝ
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ٝ   سٚ دس وٕذ آٞٙي  لذي  سا سٛ آيٙٝ  . خٛدؽ ٌشـز اؽ صد. خٙذٜ ٔي   ثدٛد. ًدبٞشٜ   ديدذٜ   خب٘د

ٖ    ٔبدس دس آٔذٜ  كذاي  لذسوٝ  ؛ آٖ ٛد صيش خٙذٜث  صدٜ  ثب ديذ٘ؾ  خٛاٞشؽ   ؿدت   ثدٛد. ٕٞدب

  اص٘يشٚٞب عٛم  ثعذ اص چٙذ سٚص ثب يىي  ٞب سا ٞٓ ثٛد. دٛسيٗ  وشدٜ  اؽ ٞب ساا٘ذاصٜ ٔبدس ِجبع

 وشد.

ثدٛد.    . ـشٔب٘دذٜ  سا ثشداؿز  .ٌٛؿي ػش ٞٓ  ثّٙذ ؿذ. سٙذ ٚ سيض ٚ دـز  سّفٗ  صً٘  دٚثبسٜ

  لشاس ثٛدٕٞشاٞؾ  وٝ  سا ٞٓ  وؼب٘ي  . اػٓ ًجغ  وٙذ ًشؾ  چٙذ ٘فشحشوز  دػشٛس داد ٕٞشاٜ

  ٘فش ؿذ٘ذ. ثب سه  آٔذ٘ذ. دٙح ٔي  حؼبة  ثٝ دبدٌبٖ  ٘يشٚٞبي  سشيٗ اص آٔبدٜ  ثبؿٙذ، خٛا٘ذ. ٕٞٝ

  . ٔٛاظدت  ٕٞشاٞز خذا ثٝ»ثٛد:   ٌفشٝ  . ٔبدس ـمي ثب خب٘ٝ  . آخش ػش ٞٓ ٌشـز سٕبع  ؿبٖ سه

 «. ثبؽ  خٛدر

 .  دا٘ؼز ٔحٕٛد سأي  ثٛد. اخمق  ٘ذشػيذٜ  ديٍشي  ػٛاَ

ٝ   ثٝ  سـز  ـىشؽ  ثٛد وٝ خب ؿذٜ  خب ثٝ  . سبصٜ ٘ـؼز  وٙبس دٙدشٜ  عمت  سٚ كٙذِي   حبدثد

  آٔشيىبيي ّٞيىٛدششٞب ٚ ٞٛاديٕبٞبي  ػمٛى  عّز  . ـشٔب٘ذٜ ؿٗ ٚ ًٛـبٖ  أذاد ؼيجي  ؛ ثٝ ًجغ

ٚخٛد خذا سا ؿىش وشد ٚ ٕ٘بص ؿىش خٛا٘ذ.  ثٛد. ثب سٕبْ  ٌفشٝ  جغً  ٞبي ثيبثبٖ  ؿٗ  سا سٛـبٖ

ٝ  دا٘ؼدز  ٔدي   ا٘مدمة   ٞدب سا اص ثشودبر   آٔشيىدبيي  ؿىؼدز   ايٗ ْ    . ثد ثدٛد ٚ    اـشدبدٜ  يدبد أدب

 داد.  ا٘ممة  داؿشٗ  دب ثش خبٍ٘بٜ  ثبيذ ثشاي  وٝ  خٛ٘ي  ، ثٝ ٞبيؾ حشؾ

ثٛد٘ذ. ثدب ٞدش     سٛ چشر  ؿبٖ وشد.ٕٞٝ  بٜثٛد٘ذ، ٍ٘  ٕٞشاٞؾ  وٝ  ٞبيي ثچٝ  ثٝ  صيشچـٕي

ٓ  . ثدشاي  دعب خٛا٘ذٖ  وشد ثٝ  ثؼشٙذ. ؿشٚ  وشد٘ذ ٚ ٔي ثبص ٔي ، چـٓ ؿذيذ ٔبؿيٗ  سىبٖ   ؿدى
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  حفد    ثٛد٘ذ، ثدشاي   ٔشي  دس حبَ  وٝ وؼب٘ي  ثٝ  ثخـيذٖ  آسأؾ  ، ثشاي خٟبٖ  ـمشاي  ٌشػٙٝ

 . أبْ  ٚ خبٖ  ا٘ممة

ْ    وٙبس خبدٜ سٚػشبيي  اص ٔؼدذٞبي  يىيٚ عـبء سا سٛ   ٕ٘بص ٔؽشة ديدش    خٛا٘ذ٘دذ. خدبد

ٖ  . حشدي  ٘ـؼز ٕ٘ي  ِحظٝ  يه ٝ   چدبي   ثشايـدب اـشبد٘دذ.    ساٜ  ، ٘خدٛسدٜ  ثدٛد. خدٛسدٜ    سيخشد

 وشد.  خٛد ٔـؽَٛ سا ثٝ  ـىشؽ  چٙذ دليمٝ  ثشاي  ثٛد وٝ  ٘ـؼشٝ  خب٘ؾ  ثٝ  چٙبٖ چبي

 وٙذ. ٔي  ٔـؽِٛز  خٛدؽ  ! صٚد ثٝ ثيٙي د د٘يب سا ٔي

  ثبؿذ. اعشمدبد داؿدز    ؿيٌبٖ  ثٛدٔٛاظت  وشدٜ  ػعي  ثٛد. ٕٞيـٝ  ٌفشٝ  خٛدؽ  سا ثٝ  ايٗ

 وٙذ. سا اص خذا دٚس ٔي  آدْ  وٛچه چيضٞبي  ٕٞيٗ

َ   سا ثب چـٕبٖ  دلبيك . سٕبْ سٛلفي  ٞيچ داد٘ذ. ثي  ادأٝ  حشوز  سا ثٝ  ؿت ثدٛد    صدٜ  ثدبص ص

 ثٛد.   ؿذٜ  َٞٛ  ؿت دس ػيبٞي  وٝ  ثيبثبٖ  ثٝ

  خدٛدؽ   سا ٞٓ  اص ساٜ  ثيذاسوشد. لؼٕشي  اي چٙذ ِحظٝ  ٞبي چشر  سا چٙذ ثبس ٔيبٖ  سا٘ٙذٜ

 .  ٘ـؼز  ـشٔبٖ  دـز

  خبكي  ثٛد اص حغ  دش ؿذٜ  خٛا٘ذ٘ذ.ٚخٛدؽ  ًجغ  ٘ضديه  ٞبي سا سٛ ثيبثبٖ  ٕ٘بص كجح

ٝ  سا ديذا وشدٜ  وؼي  . حغثٛد  ٘يبٔذٜ  ػشاؼؾ  ثٝ  خبيي  دسٞيچ  ٚلز  ؿبيذ ٞيچ  وٝ اص   ثٛد ود

ددش    . خدب٘ؾ  اػز  وـيذٜ  ٞب ًَٛ ٕ٘بصػبعز  دٚ سوعز  سػيذ وٝ  ٘ظشؽ  ثٛد. ثٝ  د٘يب ثشيذٜ

 وشد. ٔي  خٛد سا سٟٙب احؼبع  ٞب ثٛد ِٚي ثچٝ  ٔيبٖ  وٝ  خذا. ثبآٖ  ؿذ اص ٌِؿ

 .  سٟٙب ٘جٛدْ  وٝ  داسد؟! أب ٔٗ  ِزسي  چٝ  د سٟٙبيي
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سيدض ودشد     سا خٛا٘ذ. ٌٛؽ  وٛسبٜ خجشٞبي  وشد. ٌٛيٙذٜ  ساديٛ سا سٚؿٗ  ٔبؿيٗ  ثب حشوز

ٓ   ٞب ٕٞٝ ثخٛا٘ذ. ٘خٛا٘ذ. ثچٝ  سا ٞٓ  ًجغ  ٞبثٝ آٔشيىبيي  ؿبيذ خجش حّٕٝ چشخب٘ذ٘دذ   چـد

 «ثشػب٘ٙذ.  ٔشدْ  اًم   ثٝ  صٚدي  ايٗ  ا٘ذخجش سا ثٝ ٘ذا٘ؼشٝ  ؿبيذ كمح: » ٌفز  . آٞؼشٝ ًشـؾ

  دس يده   . ًدجغ  داؿز  . خٛسؿيذللذ ًّٛ  آػٕبٖ  ٚ ثعذ ثٝ  ػبعشؾ  ثٛد ثٝ ٜ وشد  ٍ٘بٜ

ٝ   داد. ثٛي ٔي  دٚد ٚ خؼشٍي  ثٛد. ٞٛاثٛي  ؿبٖ ويّٛٔششي ٖ   ـّض ػدٛخش ٚ   ٌٚٛؿدز   ٚ خدٛ

 . دٚد ٚ ثبسٚر

  . ٚهدعي  خٛدؽ  ثٛد ثشاي  .خٟٕٙي حبدثٝ  ٔحُ  ٚ دٚيذ ًشؾ  دشيذ دبييٗ  ثب سشٔض ٔبؿيٗ

ٖ   آٔشيىدبيي   ثٛد. ٞٛاديٕبٞب ٚ ّٞيىٛدششٞبي  سا٘ذيذٜ  اؽ سٚص ٍِٙٝ  سب آٖ  وٝ ٝ   داؼدب   ٚػدٛخش

ٝ   ثٛد٘ذ. چٙذخٙبصٜ  ٌزاؿشٝ  ٕ٘بيؾ  سا ثٝ  صؿشي  ٔٙظشٜ ٞٛاديٕبٞدب ٚ    اًدشاؾ   ػش سب دب ػدٛخش

ُ    ػذبٜ  ٞبي . ثچٝ چشخب٘ذ اًشاؾ  ؿذ. چـٓ ٔي ّٞيىٛدششٞب ديذٜ ٞدب خدٛد سا    اصآٖ  يدضد، لجد

خٛسد٘دذ ٚ   ٔدي   ٞٛاديٕبٞب چش   خؼذٞب ٚ الؿٝ دس اًشاؾ  ثٛد٘ذ. چٙذ خجشٍ٘بس ٞٓ  سػب٘ذٜ

 ٘ٛؿشٙذ. ٔي سٙذ ٚ سٙذ ٌّٔت  ا٘ذاخشٙذ. چٙذ ٘فش ديٍشؿبٖ ٔي عىغ

ٞٛاديٕبٞب ثٛد٘ذ. اص   داخُ  اػٙبد ٚٔذاسن  آٚسي ٚ خٕع  سخّيٝ  يضد ٔـؽَٛ  ػذبٜ  ٞبي ثچٝ

ٞدب   آٖ  اػدشحفبظي  خضٚ حدٛصٜ   حبدثٝ  ثٛد٘ذ. ٔحُ  سػيذٜ  چٙذ ٌشٜٚ ٞٓ  ٚ اسسؾ  طا٘ذاسٔشي

 ثٛد.

ٝ   . ٞدش ودغ   دس وبسٞب ٘يؼدز   ٚ سشسيجي  سػيذ ٘ظٓ  ٘ظشؽ  ثٝ ، ودبس   خدٛدؽ   ثبداسٚدػدش

ٝ   يبد حىٕدي   . ثٝ ٌـز  حُ  ساٜ د٘جبَ  ثٝ  وٙذ. ٘بساحز سا ٔي  خٛدؽ ٖ   اص ـشٔب٘دذٜ   ود   دبدٌدب

ٝ   ٔحُ  وٙششَ  ٘ىـيذوٝ  ًَٛ  اي ذ دليمٝسا وشد. چٙ  وبس خٛدؽ  ثٛداـشبد. حىٓ  ٌشـشٝ   حبدثد
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ٖ   ٘ضديه  اخبصٜ  وؼي اـشبد. ديٍش ثٝ  خٛدؿبٖ  ٌشٜٚ  دػز  ثٝ ٝ   ؿدذ ٞٛاديٕبٞدب سا ٘ذاد٘دذ؛     ثد

 . ٘مق ٚ ثي  دليك وٙششَ

ثدٛد،    ؿدذٜ   خبػدبصي   دسٚ٘ؾ  اػٙبد ٚٔذاسن  وٝ  ٞٛاديٕبيي  اص ٘يشٚٞب داخُ  يىي  ٕٞشاٜ

ٔب٘دذ.   ٔي خٟٙٓ  سُٛ٘  . ثب خٛد ـىش وشد ثٝ ٚ ػيبٜ  ٔب٘ذ؛ سبسيه ؼبس ٔي ثٝ ٞٛاديٕب  . دسٖٚ سـز

  حّٕٝ  وٝ  داؿز  اص آٖ  . سشع ٞبسا ثشد ثيشٖٚ ثٛد. سٙذ ٚ سٙذ آٖ  أٙي  دس خبي  اػٙبد ٚ ٔذاسن

 ثٍيشد. كٛسر  ديٍشي

  اػٙبد خيّي  وٙذ. ايٗ  ٘ـيٙذ.ؿبيذ حّٕٝ ثيىبس ٕ٘ي  چيض سا داد. دؿٕٗ  ٕٞٝ  د ثبيذ احشٕبَ

 ٞؼشٙذ، دش اص ساص ٚسٔض.  ٟٔٓ

 سا سشػب٘ذ.  ، ٕٞشاٞؾ حشـؾ  ثب ايٗ

ٝ    ، چـدٕؾ  اػٙبد سا ثشد ٚ ثشٌـدز   چٙذ ثبس وٝ ٝ   ٔؼّؼدّي  اـشدبد ثد اص   يىدي   ٚػدي   ود

وددشد.   . ثددبصؽ دددش ؿددذ اص ٞيدددبٖ  . ٚخددٛدؽ ػددشاؼؾ ثٛد٘ددذ. سـددز  ّٞيىٛدششٞددب ثؼددشٝ

 وـيذ.  دػز  آٖ  يٚ سٚ  ا٘ذاخز  سا ٍ٘بٜ  ػشسبػشٔؼّؼُ

 ثبؿذ. 75... ثبيذ وبِيجش  ٔؼّؼّي  د عدت

  . آٖ حبدثٝ  دٚسسش اص ٔحُ  اي سا ثشد سٌٛٔٙمٝ  وشد٘ذ، ٔؼّؼُ  خبِي  سا وٝ  اػٙبد ٚ ٔذاسن

ُ   وٙٙذ. اص دـز ٔي  ٍ٘بٞؾ  ثب سعدت  ٔؼشمش وشد.ديذ ٕٞٝ  صٔيٗ  سا سٚي ثّٙذؿدذ ٚ    ٔؼّؼد

 ايؼشبد.

ٓ   اػشفبدٜ  اص آٖ  سٛا٘يٓ ٔي  حّٕٝ وٙٙذ. ٔٛلع  ثخٛاٞٙذ حّٕٝ ٜ د ؿبيذ ٞٛاديٕبٞب دٚثبس .  وٙدي

 ثيبيذ.  ٌيشٔبٖ  صيبدي  ٚ سدٟيضار  ثبيذاػّحٝ  ٞؼشٓ  ٌٕٔئٗ  سبصٜ
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ٚ   اػّحٝ  وـٛس، ٔحٕٛد ٕٞبٖ  ثٝ وشد ٚ عشاق  حّٕٝ  وشدػشبٖ  ثٝ  هذا٘ممة  ثعذٞب ٚلشي

 ثشد.  وشدػشبٖ  خٛد ثٝثٛد، ثب   دادٜ  ػذبٜ سحٛيُ  سا وٝ  سدٟيضار
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  زوذگی

 
  وشد. لّجي وُٙذ وبس ٔي  وٝ  ٚٔؽضي  ٘بـشٔبٖ  ، دػشبٖ ؿذٜ  چٛة  ، دبٞبي سـشٗ  سٚص... ساٜ  آٖ

 وٙذ.  صد، ؿبيذ ثيذاسؽ ٔي  ػيّي  وٝ  ثٛد. دِي  سا ٞضاس ثشاثشوشدٜ  وٛثيذ٘ؾ  وٝ

ٖ   اكمًخٛاػشٍبسي ؟ اٌش ثبؿذ، چٝ  وشدٜ  اؿشجبٜ  د اٌش خٛاٞش وبٜٚ ٘جبؿدذ؟ اٌدش     دس ٔيدب

 ؟ ؟ ودب؟ وي سا ديذٜ  ٔٗ  سا ٘ذزيشد.يعٙي  ٔحٕٛد ٔٗ

ٝ   خب٘ؾ ٚ ثي  خؼشٝ  دػز ٝ   . ثدشاي  اصعدشلؾ   خديغ   ديـدب٘ي   سا وـيذ ثد   سٚي  اي ِحظد

ٖ   سٚ ثٝ  دس خب٘ٝ  ؿذ ثٝ  خيشٜ . ٔبر ٘ـؼز  اي خب٘ٝ  ػىٛي   دس، اص خدب وٙدذٜ    سٚ. ثب ثبص ؿدذ

ْ  ػبعشؾ وشد ثٝ  . ٍ٘بٜ ثٍٛيذ يب ٘ٝ  ٔبدسؽ  ثٛد ثٝ  اـشبد. ٔب٘ذٜ ٜ ؿذٚ سا ُ   ساٜ  . سٕدب   سا اص ٔحد

ٝ   اص آٖ  ٚلدز   ثدٛد. ٞديچ   سـشٝ  ديبدٜ  ػذبٜ  سعبٖٚ  وبسؽ ٝ   سٚي ديدبدٜ   ٕٞد ثدٛد.    ٘ـدذٜ   خؼدش

 ٞب. آٖ  ٔـىمر ثٝ  ٞب ثٛد. سػيذٖ ؿٟذا ٚ سصٔٙذٜ  اص خب٘ٛادٜ  ػشوـي    زوذگی وبسؽ

ٖ   ٔدي   حدشؾ   اص ودبٜٚ   ػدذبٜ   ٞبي ثيـشش ثچٝ د اص   . ودبؽ  اػدز   ص٘ٙدذ. اٚ ػشداسوشدػدشب

ٖ  اكمً ٘ـب٘ي  دٞذ. وبؽ  سٛهيح  سش ثشايٓ سٚؿٗ وٕي  خٛاػشٓ ٔي  خٛاٞشؽ .  دادْ سإ٘دي   ٔدب

 . اٚثشػٓ  ثٝ  سٛا٘ٓ ٕ٘ي  ٚلز  ودب؟ ٞيچ  ودب ٚ ٔٗ  وبٜٚ
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ُ  ػش ٌزاؿز  سا دـز  ؿٛد،خب٘ٝ  ٔشٛخٝ  وٝ  آٖ ديچيذ. ثي خٛد ٔي  ثٝ  ٔب٘ٙذ ٔبسٔبٞي   . ٔثد

 ...« ـبًٕٝ»صد:   كذايؾ  ٞٛا.وؼي  ػش ثٝ  اي دخشش ثچٝ

ٝ   ٞدبيؾ  ودشد ِدت    ثدٛد. ػدعي    اص دٚػدشب٘ؾ   . يىدي  ثشٌـز ثذٞدذ.    ودؾ   خٙدذٜ   ساثد

َ   سػيذ، ساػدز   وٝ  . صٖ سٛا٘ؼز ٕ٘ي ٝ   ثدٛد. اػدٕؾ    ٞدب اٚ سا ٘ذيدذٜ   ايؼدشبد. ػدب يدبد    سا ثد

ٝ     ٌشـشٙذ. صٖ  د.ٕٞذيٍش سا ثؽُآٚس ٕ٘ي ٝ   چٟدبس ددٙح   اي صٚد ػش ثشٌشدا٘دذ. دخشدش ثچد ،  ػدبِ

 ثٛد.  د٘جبِؾ  خيبَ ثي

 . ؿذْ  ثيٜٛ  ٚ صٚد ٞٓ  وشدْ  ... صٚد اصدٚاج اػز  د دخششْ

 ثٛد.  ؿذٜ  . ًٔٙ اػز  ؿذٜ وشد وشخز  . احؼبع ٚا سـز  ، ـبًٕٝ آخش صٖ  ثب حشؾ

 ؟ چٝ  د ثشاي

 . اػز  ػبِي  ثٛد... يه  شد. سا٘ٙذُٜٔ  د سٛ سلبدؾ

 ؟ وٙي ... حبال چىبس ٔي د خذا ثيبٔشصدؽ

 . وٗ  خجشْ  داؿشي . ػشاغ ديذا وٙٓ  سب وبس ٔٙبػجي  ٞؼشٓ  دذسْ  . خب٘ٝ د ٞيچي

  ثٙـيٙذ ددبي   خٛاػز  . دِؾ اٚ ساٌشـز  سا داد ٚ ؿٕبسٜ  وبسؽ  ٔحُ  سّفٗ  ؿٕبسٜ  ـبًٕٝ

 .  دسد ٚ دِؾ

ٗ   ثٝ  وٝ  ٘يؼز  ٘ذاسد... اٚ ٔشدي ثيبٚسد، إٞيشي  اسٔؽبٖ  ثٝ  ثشايٓ  ٔشي  وبٜٚاٌش   د حشي   ايد

 . ٌشـشؾ ٞب ثـٛد ٘ذيذٜ ػبدٌي

 ايؼشبد سب اص ٘ظش دٚس ؿٛد.   . ـبًٕٝ سـز  صٖ
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  ٕٞدشاٞؾ   وّيدذؽ   . دػشٝ صً٘ دوٕٝ  سٚي  ٌزاؿز  دػز  اي ؼشيجٝ  ٔثُ  دس خب٘ٝ  خّٛي

 . خب٘ٝ  ديٛاس آخشي  چؼجب٘ذ ثٝ  دـز  حٛكّٝ وـيذ. ثي  وٙذ،ًَٛثٛد. سب ٔبدس دس سا ثبص 

 ؟ ، سٛ ٍٔش وّيذ ٘ذاسي د ػمْ

ٗ   اسدبق   ٘بٞبس ٚػدي   ؿذ. ػفشٜ خب٘ٝ  داخُ  حشـي  ٞيچ ٔبدس سا داد ٚ ثي  ػمْ  خٛاة   دٟد

 .  ٚ دس ساثؼز  سٛ اسبق  ثٛد. سـز

 . ؟ ٘بٞبس حبهش اػز ؿذٜ  ار د چٝ

ُ   سـشٗ ٔٛلع  ثٛد. كجح  ديذٜ  ـبًٕٝ  ي ٟشٜسا دس چ  ٔبدس خؼشٍي ٝ   ٔثد َ    ٕٞيـد   ػدش حدب

 ثٛد ػش وبس.  سـشٝ

ٝ   ؼزايؾ  ثٝ  ِت  وٝ آٖ ثي  . ٔبدس وٙبس ػفشٜ دس سا ثبص وشد ٚ آٔذ ثيشٖٚ  ـبًٕٝ   ثض٘ذ، ٘ـؼدش

 . اػز  دٟٙبٖ  ثضسي  اٚ ساصي  ٞبي . ـٟٕيذ دس چـٓ ثش٘ذاؿز ـبًٕٝ  اص چـٓ  ثٛد. چـٓ

 ، ٔبدس... يدا٘ د ٔي

 .  ثبص ٔب٘ذ. ٔبدس خٛد سا وـيذ وٙبسؽ  اص ٌفشٗ  ٞشاػبٖ

 ؟ دا٘ٓ سا ٔي  د چي

ً   ، اصايٕب٘ؾ اؽ ، اص خب٘ٛادٜ اص وبٜٚ  ثشايؾ  خٛاػز  ـبًٕٝ ثض٘دذ.    حدشؾ   ، اص ٔدشد خٙد

 «ؿٙبػيذ؟ سا ٔي  وبٜٚ  ؿٕب خب٘ٛادٜ: » ٌفز وـيذ. ـمي  خدبِز

  اص اٚ حدشؾ   ثـٙبػدٙذ. خيّدي    ثبيذثشادسٞبيز  ... ِٚي ٘ٝ»داد:   خٛاة  ٔىثي  ٞيچ ٔبدس ثي

 «ؿٟذا ٘يؼشٙذ.  خب٘ٛادٜ  ٞب وٝ ... چٌٛس ٍٔش؟! آٖ ؿٙيذي وٝ  ص٘ٙذ. خٛدر ٔي

 .  ...خٛاػشٍبسي . ثشاي وبسْ  ثٛد ٔحُ  آٔذٜ  د أشٚص خٛاٞشؽ
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  ٞدبيؾ  دخشش ٘جٛد. ِدت   كٛسر ثٝ  . سً٘ دخششؽ  كٛسر  صد ثٝ  ، صَ دٞبٖ  ثٝ  ٔبدس لبؿك

 ؿذ. ٕ٘ي  ثبثز سٛ دػشؾ  ِشصيذ٘ذ. لبؿك ٔي

ٗ    ... ددغ  اػدز   خجش خٛثي  وٝ  د ايٗ سد   ، خدٛاة  ؟ ٘ذؼدٙذيذي  اي لذسدسٔب٘دذٜ   چدشا ايد

 ديٍش.  ًٛس وبسٞب اػز ايٗ  ثشاي ... خٛاػشٍبسي دٞي ٔي

ٖ   خٛاػز  ـبًٕٝ ْ  ٘يؼدز   ودٛچىي  آدْ  ٞدب ٘ذؼدٙذ٘ذ. ودبٜٚ    ثٍٛيذ ؿدبيذ آ   ػدذبٜ   . سٕدب

ٔدبدس   ثدشاي   ثبؿذ. ٕٞيـٝ  وشدٜ  دشسٚيي  اص ايٗ  ثيؾ  خٛاػز .ٕ٘ي ٍ٘فز  ، ِٚي ؿٙبػٙذؽ ٔي

 . دذسؽ  ثٛد ٚ ٞٓ ؿذٜ  ٔبدسؽ  دذس، اٚ ٞٓ  ثٛد. ثعذ اص ٔشي  لبئُ  احششاْ

 آيٙذ؟ ٔي  د وي

 ثبؿذ.  ٞفشٝ  ٘ىشد٘ذ... ثبيذ سٛ ٕٞيٗ  سا ٔـخق  د سٚصؽ

 .  ٕ٘شدٜ  وٝ . ٔبدسر ٘جبؽ  يضيچ  ٞيچ  ... ٍ٘شاٖ سٚ چـٓ  ؿبٖ د لذْ

دس.   خّدٛي   سا صد٘ذ. ٔبدس سـز ـبًٕٝ  خب٘ٝ  صً٘  سٚص ثعذ، ٔبدس ٔحٕٛد ٚ خٛاٞشؽ  ػٝ

 وشد٘ذ.  ديذ٘ذ، سػٕبً خٛاػشٍبسي  سا وٝ  ثٛد.ـبًٕٝ  عشٚع  د٘جبَ  ؿبٖ چـٓ

 «آلب دأبد ودب ٞؼشٙذ؟  دغ»دشػيذ:   خٙذٜ  ٔبدس خٙذٜ

 ... د خجٟٝ

ٔحٕدٛد  : » ٌفز  . ًبٞشٜ ٍ٘زاؿز خٛاثي  خبي  ثب ؼشٚس وٝ  . چٙبٖ ٌفز  وبٜٚ سا ٔبدس  ايٗ

 .« سػيٓ ٔي  خذٔز  آؿٙبيي  آٔذ، حشٕبًثشاي  ٔشخلي  ثٝ  وٝ

ٝ    ٔحٕدٛد سا سدٛرٞٙؾ    داد. اٍ٘بس داؿز  ػش سىبٖ  ـمي  ٔبدس ـبًٕٝ ديدذ.   ٔدي   سدٛ خجٟد

 ثٛد.   ٞب ؿذٜ ٔشدٜ . ٔثُ ـبًٕٝ  اـشبد ثٝ  ٍ٘بٞؾ
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  اي ؿذٜ  ٚيشاٖ  آدْ  ثٝ  . ـبًٕٝ كحجز ٘ـؼشٙذ ثٝ  ٚ ٔبدسؽ  سـشٙذ، ـبًٕٝ  وٝ  وبٜٚ  ادٜخب٘ٛ

 ثٛد.  ٌشـشٝ ٔب٘ذ. ٔبدس سشػؾ ٔي

ٖ   خجٟٝ  ثٛد٘ذ. ـمي  خٛثي ... خب٘ٛادٜ داسي  سشع  ٘يبيٙذ؟ اص چٝ  ثٍٛييٓ  خٛاٞي د ٔي   ثدٛد

 . ىش وٙيـ  ٔٛهٛ   ايٗ  ثٝ  . ثبيذخٛة اػز  وٙٙذٜ  دأبد ٍ٘شاٖ

  ٔشدٞبي  ٔثُ  خًٙ  ؿٙيذ. ٔشدٞبي ٔبدس سإ٘ي  ثٛد. اٍ٘بس كذاي  دس خٛد سٞب ؿذٜ  ـبًٕٝ

 اـشبد.  ٚ دخشش وٛچىؾ  ٘جٛد٘ذ. يبد دٚػشؾ ٚ خب٘ٝ  اداسٜ

 سا دؼٙذيذ؟  ٔٗ  ٔبدسؽ  د يعٙي

 ٔبدس. وشد ثٝ  ٍ٘بٜ  صدٜ . ؿشْ ثّٙذ ٌفز  اخشيبس ثب كذاي سا ثي  ايٗ

 آيٙذ. ثب آلبٔحٕٛدٔي  آؿٙبيي  ٌفشٙذ ثشاي ٕ٘ي  ٘ٝد حشٕبً... ٌٚش

ٝ   آٔذ. ًبٞشٜ  ٔشخلي  ثعذ ٔحٕٛد ثٝ  چٙذ ٞفشٝ . سٚص  سا ٌزاؿدز   لشاسديذاس اٚ ٚ ـبًٕد

ٝ   خبًشوبسؽ  سػيذ. ـىش وشد خٛاػشٍبسٞب ثٝ  خب٘ٝ  ديش ثٝ  ٕٞيـٝ ثشخمؾ  لشاس، ـبًٕٝ   سـشد

  ثٝ  ٍ٘بٞي  ثٛد. صيش چـٕي  ٚصٔحٕٛد سا ٘ذيذٜس  سٚ. سب آٖ ثٛد٘ذ. كجٛس ٚ خٛؽ  ثبؿٙذ. ِٚي

  خدبيضٜ   ػشؽ  وشد٘ذ ٚثشاي ٔي  لذس اص اٚ سعشيؿ  آٖ  وٝ  اي ؿذ وبٜٚ ٕ٘ي  .ثبٚسؽ اٚ ا٘ذاخز

ثض٘دذ.    حشـدي   ٞديچ   ثبؿدذ. ٘شٛا٘ؼدز    ػدبدٜ   الؼش ثدب ػدش ٚٚهدعي     ثٛد٘ذ، خٛا٘ي  ٌزاؿشٝ

(  اص ديبٔجش)ف  ٘ذ سب ٔحٕٛد ثب روشحذيثئب  لذس ػبوز  ثٛد٘ذ. آٖ  سااٍ٘بس دٚخشٝ  ٞبيؾ ِت

ْ   وشد. ػش ثٝ  كحجز  ثٝ  ؿشٚ  ٝ   . كدذايؾ  صيدش ٚآسا ٝ   دَ  ثد ٗ   ٘ـؼدز   ـبًٕد سا   . ٔدبدس ايد

 خٛا٘ذ.  دخششؽ  ٞبي سٛچـٓ
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ٗ  خٛاػدشٍبسٞبيز  ، ٔبدس! ثيٗ ـبًٕٝ: » ٌفز  صدٜ سـشٙذ، ٔبدس ٞيدبٖ  ٚلشي آلدبٔحٕٛد    ، ايد

 .« چيض ديٍش اػز  يه

  خٛاػدشٍبسٞبيؾ   دسثدبسٜ   لدذسسن   ٔبدس آٖ  ٚلز  وشد. ٞيچ  ٍ٘بٜ  ٔبدسؽ  ثٝ  ٔبر  ـبًٕٝ

 ثٛد.  ٍ٘فشٝ

 ثبؿذ؟  دا٘يذ خٛة د ؿٕب اص ودب ٔي

 وٙذ. ٔي  خٛؿجخشز ٞؼشٓ  . ٌٕٔئٗ ، ٘ديجٝ صٔب٘ٝ  دؼش، ػشثبص أبْ  د ايٗ

  

ٝ   ـبًٕٝ  ثيبيذ. سٚصٞبثشاي  ٔشخلي  ثٝ  وـيذ سب ٔحٕٛد دٚثبسٜ  دٚ ٔبٜ   ؿدذٜ   وٙٙدذٜ  خؼدش

ٝ   آٖ  ، ٔحٕدٛد ثدشاي   دْٚ  . دس ٔملدبر  وـز سإ٘ي  صٔبٖ  وبس صيبد ٞٓ  ثٛد. حشي ٝ   ود   ـبًٕد

  ثب اصدٚاج  ٘جبؿذ وٝ  ايٗ  . ـىشؿٕب ٞٓ ٔب٘ٓ خب ٕ٘ي  . ايٗ ٔشد خٍٙٓ  ٔٗ: » وٙذ، ٌفز  ساسٚؿٗ

 .« ؿْٛ دٚس ٔي  اص خجٟٝ

 . ٙذ خّٕٝچ  ؛ دس ٕٞبٖ ٌفز  ٕٞٝ  سا ديؾ  ٞبيؾ حشؾ

  ٔحٕٛد آٖ  ا٘شظبس ٘ذاؿز  ؿذ. ٞيچ آؿٛة  سشديذ اـشبد. سٛ دِؾ  ثٝ  اي ِحظٝ  ثشاي  ـبًٕٝ

ٝ  ٔحٕدٛد خّدٛ ددبيؾ     وٝ  ثضسٌي  ٞبي ػًٙ  سا ثض٘ذ. ثب سٕبْ ٞبيؾ حشؾ  لذس ساحز   ٌزاؿدش

 وشد.  دزيشـشٗ  اٚ سا ٚاداس ثٝ  ٚخبكي  دسٚ٘ي  . حغ سا دزيشـز  ػخز  ؿشايي  ثٛد، ٕٞٝ

 .  ؿبٖ آٔذ٘ذخب٘ٝ  ٚ ـبٔيُ  ، دٚػز ـبًٕٝ  خٛاة  ثب ؿٙيذٖ

 ٘ذاسد.  ثب اٚ دٚاْ  .ص٘ذٌي دس خٌش اػز  . ٕٞيـٝ اػز  ٚ خًٙ  ٔشد خجٟٝ  د وبٜٚ

 ديٍش ٘ـٙيذ.  حشؾ  . ٞيچ ٔحٕٛد سا ؿٙيذ ٚثغ  ٞبي حشؾ  ـمي  ـبًٕٝ  ٞبي ٌٛؽ
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ٝ   )   فش كبدقخع أبْ  ( ٚ ٚالدر )ف سػَٛ  سٚص عمذ، سٚص ٔيمد حوشر   ( ثدٛد. ـبًٕد

 ثٛد دش دس ثيبٚسد.  ثخٛا٘ذ، ٘ضديه  عمذ سا أبْ خٌجٝ  ؿٙيذ لشاس اػز  ٚلشي

. عيٟٙٛ خٛد  ؿبداة  ِٚي  ؛خؼشٝ ثشٌـز  ، ٔحٕٛد اص ٌٔٙمٝ سٟشاٖ  ثٝ  اص حشوز  لجُ  ؿت

  ثدضسي ٘فش ثٛد٘ذ. ٔبدس ٚ ثشادس  دٚثعذاصظٟش ػٛاس لٌبس ؿذ٘ذ. ؿؾ  . سٚص ثعذ ػبعز ـبًٕٝ

  ثب ٔبؿيٗ  وبٜٚ  دأبد خب٘ٛادٜ  ٌشٔؼبسسػيذ٘ذ، عّي  ثٝ  ٚ ٔبدس ٚ خٛاٞش ٔحٕٛد. ٚلشي  ـبًٕٝ

 ثٛد٘ذ.   دس خٕبساٖ  ٞـز  ػبعز  ثٛد. ثبيذ ثشاي دس ا٘شظبسؿبٖ

ثدب    سٚٞب وٝ صد سٛ ديبدٜ  ٘ـٛد، صَ حبِؾ  ٔشٛخٝ  وؼي  وٝ  آٖ  ٘جٛد. ثشاي  ـبًٕٝ  سٛ دَ  دَ

  آسصٚيدي  ثدٛد. ثدشايؾ    ٘ذيذٜ  سا اص ٘ضديه  سٚص أبْ  ٌزؿشٙذ. سب آٖ ٔي ٔبؿيٗاص خّٛ   ػشعز

َ   وشد. ثبآٖ ٕ٘ي  چيض دس د٘يب عٛم  ثب ٞيچ  ثٛد وٝ  ثضسي ُ   ٔؼدؤِٚيز   ، ػدٍٙيٙي  حدب   سا ٔثد

ٝ  ِحظٝ  وشد. اص ٕٞبٖ ٔي  احؼبع  ٞبيؾ ؿب٘ٝ  سٚي اص ثبساٖ  خيغ  دبِشٛيي   سٚيدؾ  ، ـشدا سٚ ثد

 د٘يبثٛد.  سٕبْ  هخبٔز  ثٝ  اي دشدٜ  دـز  وٝ  ثٛد. ـشدايي

ٝ   ثبسيىي  ، ساٞشٚي حؼيٙيٝ . دـز دشكمثز  ٔحمش ِٚي  سػيذ٘ذ. خبيي  خٕبساٖ  ثٝ   ثٛد ود

.  أبْ  اسبق ؿذ ثٝ ٔي  ٚكُ  چٟبس سب دّٝ  ثب ػٝ  ، ثبِىٙي ساػز  سػيذ.ػٕز ٔي  ثضسٌي  حيبى  ثٝ

َ   . ٞش وؼدي  ثخؾ آساْ ػىٛسيثٛد.   سا دس ثش ٌشـشٝ  خٕبساٖ  ػىٛر ثدٛد.    خدٛدؽ   دس حدب

  ثدٛد. دِدؾ    خديغ  اص اؿه  ـبًٕٝ  كٛسر  . دٟٙب٘ي سا ٘ذاؿز  ػىٛر  ؿىؼشٗ خشأر  وؼي

 . چشا ٘ذيذٔؾ  سا ثجيٙذ.د دغ  صٚدسش أبْ  ٞش چٝ  خٛاػز ٔي

 . ٍٔش ٌزاؿز  د اؿه

 . سا ٔحٕٛد ٌفز  ايٗ
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 وٙذ.   صيبسر  سا اص٘ضديه  أبْ  اػزخٛ ٔي  دِؾ  ... خيّي اـشبدْ  د يبد دذسْ

ٚ دأدبد ديٍدش     عدشٚع   ٞب، دٙح اصآٖ  ايؼشبد وٙبس چٙذ دأبد ديٍش. لجُ  خٛاة ٔحٕٛد ثي

 . ؿٙبخز ٞب سأي . ٔحٕٛد، چٙذ ٘فش اص آٖ ٚ خًٙ  خجٟٝ  ٞبي ثچٝ ؿبٖ ثٛد٘ذ، ٕٞٝ  ٞٓ

َ   ٚٞٓ  خٛؽدػش سػيذ وٝ  ٘ظشؽ  . ثٝ أبْ  ثٛد ثٝ  صدٜ  صَ  ٕٞچٙبٖ  ـبًٕٝ .  اػدز   ٚ خيدب

ُ   آلدب آؿدشيب٘ي    ؿذ حبج  .ٔعّْٛ دس خٛاة  وٛدوي  ٔثُ ْ   دأبدٞدب اػدز    ٚويد ُ  ٚ أدب   ،ٚويد

 ٞب. عشٚع

وشد ٚ  ، ػش ثّٙذ ٔي . ٞش اص ٌبٞي ٚ ٔحٕٛد سػيذ. ٔحٕٛد دٚ صا٘ٛ٘ـؼز  ـبًٕٝ  ثٝ  ٘ٛثز

ٝ سا دس ثش   ٚخٛدؽ  خبكي  . حغ ا٘ذاخز ٔي أبْ  چٟشٜ  ثٝ  ٍ٘بٞي ٚ   دا٘ؼدز  ثدٛد.ٔي   ٌشـشد

  لشآ٘ي  ثٛد. ثب خدبِز  ٌشـشٝ  سا ٞٓ  ٚخٛد ـبًٕٝ اهٌشار  خٛاٞذ. ٘ٛعي ٔي  چٝ  دا٘ؼز ٕ٘ي

سا   آلدب آؿدشيب٘ي   حدبج   أوبء.كدذاي   ثشاي  أبْ  ثٛد، داد دػز  اصٔـٟذ ثب خٛد آٚسدٜ  سا وٝ

 ؿٙيذ.

  ودشدٜ   صيبدي  خذٔبر  دسوشدػشبٖ  ؿٟذا وٝ  ٚيظٜ  سيخ  ، ـشٔب٘ذٜ اػز  وبٜٚ  آلبي  د ايـبٖ

 خٍٙذ. ٔي خب ثب هذا٘ممة  ٚ آٖ

ٖ   سا سٚ ثٝ  ساثّٙذ وشد ٚ ػشؽ  ٞبيؾ دػز  ؿذ. أبْ  ، ٔحٕٛد ػش  حشؾ  اص ايٗ   آػدٕب

 ثٛد.  ٘ذيذٜ  صيجبيي  آٖ  ثٝ  دعبيي ٚلز  ٞيچ  . ـبًٕٝ ٌشـز
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  كدجح   ٞـدز   سٚص ثعذ ػبعز ٞبٔب٘ذ٘ذ. اص ـبٔيُ  يىي  سا دس خب٘ٝ  ؿت  ٔحٕٛد ٚ ـبًٕٝ

ٝ  ٔي  سا٘ٙذٌي  ثب ػشعز  ٔـٟذ. ٔحٕٛد چٙبٖ وشد٘ذ ًشؾ  حشوز اٍ٘بسللدذ ددشٚاص     وشد ود

 ثبص وشد.   اص ِت  ، ِت ٚخدبِز  وشد. ثب ؿشْ  ٍ٘بٞؾ  صدٜ ثٟز  . ـبًٕٝ داؿز

 سٚيذ؟! ٔي  لذس ثب ػشعز  ايٗ  چٝ  د ثشاي

ْ : » ٌفز  وشد.ثعذ آٞؼشٝ  ٔىث  يا ٚ ِحظٝ  ا٘ذاخز  ـبًٕٝ  ثٝ  ٔحٕٛد ٍ٘بٞي   ثبيذ ثشٌدشد

 .«  ٌٔٙمٝ

ٝ »دشػديذ:    ثدب ٘بثدبٚسي    .ـبًٕٝ اـشبدٜ  عمت  اص وبسٞبيٓ  ، خيّي چٙذ سٚصٜ  ايٗ  حميمشؾ   ثد

 «ثٕب٘يذ، ثعذ ثشٚيذ.  . چٙذ سٚصي اػز  ٔبٖ اصدٚاج اَٚ  ؟ سبصٜ صٚدي  ٕٞيٗ

.  اػدز   چيدض ديٍدشي    ٚ سىّيؿ ٚظيفٝ  خٛاٞذ. ؿبيذ ثيـشش اص ؿٕب، ِٚي ٔي  دِٓ  د خيّي

ٝ   اِٟي  سهبي  ثشٛا٘يٓ  ٞش دٚٔبٖ  ؿبءاِّّٝ ثبؿيذ سب اٖ  ٚسىّيؿ  ـىش ٚظيفٝ  ثبيذ ثٝ  ؿٕب ٞٓ   ساثد

 . ثيبٚسيٓ  دػز

  د. خٛسؿديذ ؼدشٚة  ثٛ  دادٜ  وٝ لِٛي  اـشبد، ثٝ  سٚص خٛاػشٍبسي  ٞبي يبد حشؾ  ثٝ  ـبًٕٝ

ٝ    ودشدٜ   ًدي   ػبعز  دس دٜ  سا ـمي  ساٜ  ٔـٟذ سػيذ٘ذ.سٕبْ  ثٝ  ثٛد وٝ  وشدٜ اص   ثٛد٘دذ. ـبًٕد

ٝ   سٚص، ٔحٕدٛد ػدبن   آٖ  ثٛد. ـشداي  ثٛد، اـؼشدٜ  ٌزؿشٝ  ػشعز  ثب آٖ  صٔبٖ  وٝ ايٗ   دٚؽ  ثد

 ؿذ.  وشدػشبٖ  ساٞي
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 مرد

 
.  ديذْ ٔي  ؿؽُ  سا سٛ ايٗ  ثٛد. ٔشدؿذٖ  سٛ ػشْ  ـىش ٚ خيبَ  وّي،  ؿذْ  ٚاسد ٘ظبْ  ٚلشي

ٝ   . دػشٛس دادٖ ديذْ ٔي  سا دساٚج  ، خٛدْ وشدْ ٔي  ـىش وٝ ٓ    ثد ثيـدشش    ػدشثبصٞب ٚ صيشدػدشب٘

ْ  . ـىدش ٔدي   ٌشـز سا دسثشٔي  ٚخٛدْ  وشد. ؼشٚس خبكي ٔي  اْ ساهي  اصٞش چيضي ٝ   ودشد   ٕٞد

ْ  آٖ   ثددشاي  . حشددي وددشدْ ٔددي  ؿددبٖ ٍ٘ددبٜ  حمددبسر  چـددٓٞؼددشٙذ. ثب  ٞددب صسخشيددذ

ٓ    ٔي  . ػشثبصٞب ٞٙذٚا٘ٝ وشدْ ٔي  ؿبٖ ٔؼخشٜ خٛؿٕضٌي ٝ   داد٘دذ صيدش ثؽّد ٝ   دَ  ٚاص سد   لٟمٟد

ْ  ٔدي   . ػدشثبص سا ِخدز   صدْ ٔي  ٘بٔعمَٛ  وبسٞبي ثٝ  . دػز ؿذْ سش ٔي صد٘ذ. حشيق ٔي   ودشد

 ثٛد.   وبسٞبيٓ ٔضٜ  دبؿٛ ٚ ثذٚ ثبيؼز  . ثـيٗ سٛ ٔحًٛٝ  دادٔؾ ٚٔي

ٓ  ٔي  دٚ ثبس ٘بٔٝ  اي ٞفشٝ ٝ   ثدشاي   ٘ٛؿدش ٝ  خب٘د ٝ   . ٘بٔد ٝ   ود ٓ   عدشم مـرد     چد ٖ  ودٙ   . داػدشب

  ٞددب سعشيددؿ ثددش آٖ  ٚ سيبػددشٓ  صيشدػددشٓ  سا. ثيـددشش اص سعذادػددشثبصٞبي  ٞددبيٓ خٛدؿدديشيٙي

ْ  ٔي آة  خب٘ٛادٜ  ٕٞٝ  دَ  وٝ  ٘ٛؿشٓ ٔي  ٚ سبة  ثب آة  .چٙبٖ وشدْ ٔي ٓ   ؿذ. ددذس ثدٛد.    ٔـدٛل

ٝ   سا سٛ وٛچٝ  ٘يض ٔٗ  ٞب دِؼٛصػشثبصٞب ٚ ثشادسٞب ٚ خٛاٞشٞبيٓ صٖ  ٕٞٝ  ٔثُ  ٔبدسْ ٚ  ٚ ٔحّد

 داد٘ذ.  ٔي  ٘ـبٖ  ٔذسػٝ
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ْ  ٔدي   ديبدٜ اص سبوؼي  خب٘ٝ  ثٝ  ٔب٘ذٜ  چٙذ سب خيبثبٖ  ٔشخلي  ٔٛلع   ٘ظدبٔي   . ثدب ِجدبع   ؿدذ

َ  سْٚ ٔدي   اثشٞدب ساٜ  اٍ٘بس سٚ  وٝ  داؿشٓ ثشٔي لذْ  ٚ سق  ؿك  چٙبٖ ٝ   عديجدي   . حدب   دػدز  اْ ثد

ا٘ذ ٚ  ؿذٜ  چـٓ  خيبثبٖ  ٕٞٝ  وشدْ . ـىشٔي ثٛد ٚ ثغ  صٔبٖ  ٕٞبٖ  ٔبَ  ـمي  وٝ  داد. حبِي ٔي

 .  خٛدْ  ثشاي  وشدْ ٔي  وٙٙذ. عـك ٔي  ساٍ٘بٜ  ٔٗ  ٘ظبٔي  ٞيىُ

ٝ   ٞٓ  ٔبدسْ . حشي ؿذ دبدٌبٖ ٔي  ، خب٘ٝ خب٘ٝ  ثٝ  ٚسٚدْ  اص ػبعز ٖ   خدبي   ثد ٝ   لشثدب   كدذل

ٓ   . ٔي ديشصٖ  . ثيچبسٜ ٌفز ٔي  لشثبٖ ٚ چـٓ  لشثبٖ  ، ثّٝ سـشٗ ْ    سشػديذ دِد   يده  ثـدىٙذ. ددذس

 . ثيشٖٚ  سيخز ٔي اؽ ٚ ِٛچٝ  ٚ ٞضاس سب اص ِت  ٌفز ٔي  ػشٚاٖ  خٙبة

  

  ٘ذْـشػدشبد   طا٘دذاسٔشي   ـشٔب٘ذٜ ثب ػٕز  ؿذ، يىشاػز  ؿشٚ   وٝ  ، خًٙ ثعذ اص ا٘ممة

ٓ  ٔدي   . ساػدز  وشدْ ٔي  صيبدي  ٔٙٓ  ٞب ٔٙٓ خيّي ٔثُ  اَٚ  ػمض. سٚصٞبي ،  دادْ دػدشٛسٔي   سـدش

ٝ   دش ثٛداص دػشٛسٞبي  ٚ صثب٘ٓ  . رٞٗ دادْ دػشٛس ٔي  سـشٓ ٔي  چخ ُ   خٛسٚاخٛس ود   ٔديخ   ٔثد

 آٔذ. دس ٕ٘ي  ؿبٖ ٞب خيه ػشثبصٞب. ثيچبسٜ  سٛ لّت سـز ـشٚ ٔي  ًٛيّٝ

وشد٘ذ. ثب چٙذ سب ػدشثبص سدٛ ؿدٟش     ٕ٘ي كؽيش ٚ وجيش سحٓ  . ثٝ هذا٘ممة ؿٟش دش ثٛد اص

ْ  دادْ ٔي ، ٞضاس ثبس خبٖ دبدٌبٖ  . سب ثشٌشديٓ اخشيبسْ  سحز  ثبخيخ  ٞٓ  . آٖ صدْ ٔي  چش    . سٕدب

  ثدٛد. ِٚدي    ثعدذي   ـشٔب٘دذٜ   ثٝ  دؼز  ٚسحٛيُ  سٚص ٔشخلي  سٚصٞب ٚ سػيذٖ  ٌزؿشٗ  ـىشْ

 . ٔشد خٍٙٓ  ثٛد ٔٗ  ؿذٜ  ػشثبصٞب ثبٚسؿبٖ  وٝ  شدْو سـشبسٔي  ًٛسي

ٓ  ؿدذ. ٔدي    لدشف   سٛ ؿٟش صد٘ذ.سٛ دِٓ  ٔمشي  ٞٓ  ػذبٜ  ٞبي ثعذ، ثچٝ  چٙذ ٚلز   دا٘ؼدش

 . اػز  دػشـبٖ  وؿ  ؿبٖ خبٖ
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  ٞدبيؾ  سيؾ  . ثٛسي ٚ خشأر  ثٛد ٚدشدَ  . خٛاٖ ديذٔؾ  ؿٟشي  ٞبي اص ػشوـي  سٛ يىي

ٓ   لشف  . چٙبٖ داؿز  ِت  ِجخٙذ ثٝ  ثٛد. ٕٞيـٝ  دادٜ كٛسسؾ  ثٝ  سٚحب٘ي  حبَ ْ  ٚ ٔحىد   لدذ

ٓ   ص٘ذ. چٙذ ثبس سٚ دس سٚي ٔي  ؿٟشچش   ٞبي سٟٙب سٛ خيبثبٖ  اٍ٘بس سٟٙبي  وٝ  داؿز ثشٔي   ٞد

ٝ   حبَ  ثٛد،ثب آٖ  لبئُ  ثشايٓ  خبكي  . احششاْ ديبدٜ  ٚ اٚ دبي  ثٛدْ  سٛٔبؿيٗ  ٔٗ  . اِجشٝ ؿذيٓ   ود

 وشد.  ثشٚ ثشٌشد اخشا ٔي  ، ثي دادْ ٔي اٌش دػشٛسي  ثٛدْ  ٘جبؿذ. ٌٕٔئٗ  زسٛا٘ؼ ٔي

ْ   . ٔب٘ذٜ سا ثب اٚ ثبصوٙٓ  دٚػشي  ثبة  ٞش خٛس ؿذٜ  خٛاػز ٔي  دِٓ   . ٞديچ  چٌدٛسي   ثدٛد

  هدذا٘ممة  ثشدٖ  ؿٟش ٚ اص ثيٗ  حف   ثٛد ٞش دٚ ثشاي  . دسػز ٘ذاؿشيٓ ثب ٞٓ  ٔـششوي  ٘مٌٝ

ٝ   صد، هدذا٘ممة  ٔدي   اٚدس ؿٟش ٌـدز   ودب. ٚلشي  اٚ ودب ٚ ٔٗ  . ِٚي خب ثٛديٓ  دس آٖ   ال٘د

، ٔحٕٛد  سا ؿٙيذْ  ٞباػٕؾ . اص ثچٝ ٘يؼشٓ  ثٛد٘ذ، اٚ ديٍش ٔٗ  وشد٘ذ. ـٟٕيذٜ ٔي اخبسٜ  ٔٛؽ

 . ؿذ اص أٙيز ثٛد، ؿٟش دش ٔي  خٛسد٘ذ. اٚ وٝ ٔي لؼٓ  ػشؽ  ؿٟش ثٝ  . ٔشدْ وبٜٚ

ُ    ؿدذٜ   اْ ديٍش. حؼٛدي ثشٚد خبي  وٙٓ  سدؽ  اػشٓخٛ  ٚسٚدؽ  اَٚ  سٚصٞبي   ثدٛد؛ ٔثد

  ـشٔب٘ذٜ  ثٝ ٞٓ  ؿٙبػٙذ. وبسي ٕ٘ي  داد سشع ٔي  اٚ ٘ـبٖ  ٞبي چـٓ  .ِٚي ٔذسػٝ  سٛي  ٞبي ثچٝ

.  ػجض ؿذْ  خّٛيؾ  ؿٟشي  ٞبي دٚ ثبسدس ٌـز  دسيب ٚ يىي  ثٝ  سا صدْ  ٘ذاسد. دَ  طا٘ذاسٔشي

َ    داد وٝ دػز  ٌشْ  چٙبٖ صد ٚ اص  ؿٙبػدذ. اص ؿدٟش حدشؾ    ٔدشا ٔدي    اػدز   اٍ٘بس ٞدضاس ػدب

  خب اـشبد وٝ  ثشايٓ  وٓ . وٓ ٘ىشدْ  ًشحؾ اخشاي  ثٝ  اعشٙبيي  . اٚايُ ٞب ٚ اص ًشحؾ هذا٘ممة

ٝ  سٛا٘ؼدز  سا ٕ٘ي  عظيٕي  ًشح  چٙبٖ  اصـىش. خض ٔحٕٛد وؼي  دش اػز  ًشح  آٖ اخدشا دس    ثد

 « وٙٓ  ٞب ساوٛسبٜ ٌشٚٞه  يٗا  دػز  خٛاٞٓ ٔي: » آٚسد. ٌفز

 .« ثبؿٓ  وٙبسر  ٞٓ  ٔٗ  وبؽ: » ٌفشٓ
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ٝ   ثٛد. ٕٞيٗ  ، دس ؿٟش حبوٓ ٚ آؿٛة  ٞب ٘بأٙي ؿت ٝ  سا آصاس ٔدي   ودبٜٚ  ٔؼدأِ   داد. اص ٕٞد

ْ   ٔب٘ذ. ٔب٘ذٜ ثيذاس ٔي  ؿذ. سب خٛد كجح ٔي  ٞبسيشا٘ذاصي ٚ ٔمش آٖ  دبدٌبٖ  ، ثٝ ًشؾ ٝ  ثدٛد   چد

 . ديذْ ٔي  سا دس وٙبس اٚ خبِي  داسد. خٛدْ  ًبلشي

 .  سا ثـىٙيٓ آٚسد. ثبيذ ًّؼٓ ٔي  ؿشاسر  ًّؼٓ  ثب خٛدؽ  د سبسيىي

وٕشش دػدشٛس كدبدس     اص آٖ  ثٛد.دغ  ؿذٜ  وٛسبٜ  . صثب٘ٓ دادْ ٔي  ػش سىبٖ  ـمي  دس خٛاثؾ

  ٍ٘بٞٓ ٚسيثٛد. ػشثبصٞب ثب٘بثب  . ػخز سـشبس وٙٓ  ٔحٕٛدثب ػشثبصٞبيٓ  ٔثُ  وشدْ  . ػعي وشدْ

 وشد٘ذ. ٔي

  ٘ىشدْ  اعشٙبيي  . اَٚ دش ؿذ اصا٘فدبس ٌِّٛٝ  ػمض، آػٕبٖ  ي ػشبسٜ  وٓ  ٞبي اص ؿت  دس يىي

خٌش   ٔحٕٛد. ثٛي ثٝ  صدْ  . ثيؼيٓ داؿز  ثشْ  سشع  ؿذ وٝ  چٙبٖ  هذا٘ممة آسؾ  ؿذر  ِٚي

ْ   چي ثشلشاس ٘ـذ. ػشثيؼيٓ  . اسسجبى سا ؿٙيذْ ػدش سدب ددب ِشصيدذ.       ٛاٖ. دؼدش خد   ـشيبد وـديذ

 . خٛدْ  ٔثُ  ثٛد؛ دسػز  دشيذٜ سٍ٘ؾ

ٓ   ساداس٘ذ. دػدز   طا٘ذاسٔشي  ٞب للذ ٌشـشٗ خجش سػيذ هذا٘ممة ٓ   ٚ ددبي ْ   سا ٌد .  ودشد

 .  دادْ ٔي سحٛيُ  سا دٚدػشي  ثبيذ طا٘ذاسٔشي  صدٖ  ثش ٞٓ  چـٓ ، دس يه وشدْ ٔي  ؼفّز

  . ٌٛؿدي  سا ؿٙيذْ  چي ثيؼيٓ  ثؼشٙذ.كذاي  ٌِّٛٝ  ثٝسا   ػشْ  . ثبالي ثيشٖٚ  دٚيذْ  ٞشاػبٖ

:  ثدٛد. ٌفدز   سا ؿدٙيذٜ   طا٘ذاسٔشي  ثٛد. خجش ٔحبكشٜ  . وبٜٚ ٌشـز  آساْ ، لّجٓ داد دػشٓ  سا وٝ

ٗ   سا ٘جبص ٚ ػعي  ار سٚحيٝ» َ   ود ٖ  ٔـدؽٛ ٓ    وٙدي   ؿدب   دليدك   ، ٔٛلعيدز  . ساػدشي  سبٔدب ثشػدي

 «ثٍٛ.  سا ثشايٓ  هذا٘ممة
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  . ؿدٟش ٚ ػدٛسا    صٚد ٌشـدز  . خيّي دادْ  ؿشح  وشد، ثشايؾ ٔي  يبسي  ـىشْ  وٝ  سب خبيي

 .  ؿٙبخز ٔي دػز  وؿ  سا ٔثُ  ٞبيؾ ػٕجٝ

،  . ػدشيع  ثيشٖٚ  ثيبٖ  ٕٞٝ: » ٚـشيبد صدٜ  سٛ ٔحًٛٝ  دٚيذٜ  ٔٗ  ، ثعذ اص سٕبع ثعذٞب ؿٙيذْ

 !« ػشيع

 ثٛد٘ذ.  ؿذٜ خي  ٚ ثٝ  كجحٍبٜ  ثٛد٘ذ سٛ ٔيذاٖ  سيخشٝ  ٘يشٚٞبيؾ

ؿدٟش. ثبيدذ     ػدمٛى   خٌدش ثدشاي   يعٙدي   . ايٗ اػز  هذا٘ممة  دس ٔحبكشٜ  د طا٘ذاسٔشي

.  صيدبد اػدز   خٌش خيّدي   . احشٕبَ ثٍٛيٓ  ، ثبيذ چيضي ؿذٖ  اصداًّٚت  . لجُ وٙيٓ  ؿبٖ وٕه

 خبثشٌشدد.  وٙذ، اص ٕٞيٗ ٔي  سشع  احؼبع  اٌش وؼي

 ثٛد٘ذ. ؿذٜ  ٔيخىٛة  ٘يشٚٞبيؾ  ثٛد وٝ  ٌفشٝ  خذي  چٙبٖ

ٝ   اػدز   .ثٟشش اص ايٗ اػز  ؿدبعز  . عيٗ دا٘ٓ ٕ٘ي  سا سشع  ثشٌـشٗ  ايٗ  د ٔٗ   ٚػدي   ود

 ؿٛد.  دسػز  ثشايٕبٖ  ، ٔـىّي دسٌيشي

 .« ٞؼشيٓ  دسٌيشي ديٍش دس ٔحُ  سب چٙذ دليمٝ: » . ٌفز ٌشـز  سٕبع  ثب ٔٗ

ٓ    ٘يفشبدٜ  اكمً اسفبلي بس وٝ، اٍ٘ آساْ  صٚدسش ثيبيٙذ. خيّي  وٝ  وشدْ  اِشٕبػؾ   ثبؿدذ، دعدٛس

 . خٛ٘ؼشدي  وشد ثٝ

  ثيٗ  ٚ ٘يشٚٞبيؾ  وبٜٚ  خجش سػيذٖ . ٚلشي دسٌيشي  ٔحُ  ثٛد٘ذ ثٝ  سػيذٜ  سعذ ٚ ثشق  ٔثُ

  ٞب٘ضديده  ؿذ. خيّدي   ٞب دبن ثٛد، اص كٛسر  ٔشي  سً٘  ثٝ  وٝ  ؿذ، ٌشدؼٕي  ٞب دخؾ ثچٝ

 . آثشٚ وشدْ  ٞش ًٛس ثٛدحف   . ِٚيْ خٛد  ؛ ٔثُ ثٛد ثض٘ٙذ صيش ٌشيٝ
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ُ   ؿذٜ  حؼبة  ثٛد. ثعذ ثبحشوشي  وشدٜ  سمؼيٓ  چٙذ ٌشٜٚ  سا ثٝ  اٚ ٘يشٚٞبيؾ   ٚ  ؼيش لبثد

ثٛد٘دذ   ثٛد٘ذ ٚ سٌجبس ثؼشٝ  ٌشـشٝ  ٔٛهع  ػشؿبٖ  ثٛد٘ذ. دـز  سا دٚسصدٜ  سلٛس، هذا٘ممة

ْ  سا ٔدي  ٖ ـشيبدٞبيـدب  . كدذاي  ؼيشٔٙشظشٜ  ؼبـٍّيشي  . يه ؿبٖ ًشؾ ددب    . هدذا٘ممة  ؿدٙيذ

ٝ   خدٛسدٜ   ِـىش ؿىؼز  ـشاس.ٔثُ  ثٝ  ٌزاؿز ٗ  ٚ ددبي   اص ؼدشٚس. دػدز    ددش ثدٛدٜ    ود ٚ   ٔد

ْ  ٕ٘ي  ٔشي  سً٘  .د٘يب سا ديٍش ثٝ ثٛدْ  ٔشِٛذ ؿذٜ  . اٍ٘بس سبصٜ ٌشـز  خبٖ  ٞٓ  ٘يشٚٞبيٓ .  ديدذ

 . ثٛد اصػشبسٜ  دش ؿذٜ  آػٕبٖ

سا   اِٚيٝ  ٞبي ثٛد وٕه  وشد.دػشٛس دادٜ ثشخٛسد ٔي  ٔشين  ٔثُ  هذا٘ممة  ثب ٔدشٚحبٖ

 . وشدْ ثبص ٍ٘بٞؾ  ثب دٞبٖ  . ـمي ثٍٛيٓ  ٘ذاؿشٓ  ػش ثشػذ. چيضي دٞٙذ سب آٔجٛال٘غ  ا٘دبْ
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 مرد  آن

 
  . وبس ٔبدسْ ثٍيشْ  خذٔز  ثٝ  آٔبدٜ دـششچٝ  ٘ىشد. ٔدجٛس ؿذْ  اـبلٝ  دذسْ  ٞبي ثبصي  دبسسي

اٌش :» صد وٝ ٔي  خٛسد، ػشوٛـز ٔي  ديؼي  ثٝ  وبسْ  ٞش ٚلز  .دذسْ ثٛد ٌشيٝ  ٚ سٚص ؿذٜ  ؿت

ٝ   ٔيض دا٘ـٍبٜ  دـز  ،االٖ ثٛدي  دادٜ  خشج  ثٝ  ؼيشر  رسٜ  يه  ... ـمي رسٜ  يه .  ثدٛدي   ٘ـؼدش

 «سٛ...  خبن

ٓ  ٔي  خٛسدٜ. ػش ٞٓ  وٛثيذ ثٝ ٚ دس سأي  سٛ اسبق  سـز داد. ٔي ٕ٘ي  سا ادأٝ  حشـؾ   ٘ـؼدش

ْ  ٔدي   ٍ٘بٜ  ٞب سا سب آخش ؿت ثش٘بٔٝ  ي ٚ ٕٞٝ  سّٛيضيٖٛ خّٛي  سٛ ٞبَ ثّٙدذ    ٚلشدي   .سدبصٜ  ودشد

سٚ   ٌزاؿشٓ سا ٔي  هجي  . ٌٛؿي ٌشـشٓ ٔي  دػز دّيؼي  ، وشبة اـشبدْ ٔي  ٚ سٚ سخز  ؿذْ ٔي

ٝ   خبسا٘ذ ٚ دػدز  سأي  صد. ػشؽ ٔي  ٔشفىش لذْ  سٛ ٞبَ  وٝ  ديذْ سا ٔي  دذسْ . ػبيٝ ٌٛؿٓ   ثد

ٝ   ٔيٜٛ  خبِي  ٞبي ظشؾ  . ٚلشي سٚ ٔجُمرد     آن ٘ـؼز ٔي  ايؼشبد ٚ ثب حشف وٕش ٔي   ٚ سخٕد

ٗ  ثّٙذ ٔي  ٔٗ ٞٛاداسي  ثٝ  ٔبدسْ  آٔذ. كذاي دس ٔي  ديذ، كذايؾ سا ٔي سٚ ٔيض عؼّي   ؿذ. ٔد

ْ  ثبخجش ثٛدْ  ًٙخ  . اص عبلجز سا ٘ـْٙٛ  سبدعٛاٞبيـبٖ  سٚ ػشْ  وـيذْ دشٛ سا ٔي ُ  . ٔدبدس   ٔثد

 ثٛد.  ديشٚص ٔيذاٖ  ٕٞيـٝ
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.  سيض وشدْ  ٌٛؽ  . ثب سعدت ساؿٙيذْ  دذسْ  كذاي  وٝ  ثٛدْ  ثيذاس ؿذٜ  اص خٛاة  ظٟش سبصٜ

  ثب كٛسر . دذسْ سٛ ٞبَ  ، سـشٓ ثبؿذ. ثب صيشؿّٛاسي  وشدٜ  سا َٚ  ؿشوشؾ ؿذ دذسْ ٕ٘ي  ثبٚسْ

.  خّدٛيؾ   ٌشـز  سبصٜ  لٟٜٛ  ثٛد. ٔبدسْ  ٚ دب سٚ دبا٘ذاخشٝ  وب٘بدٝ ثٛد سٚ  ، ٘ـؼشٝ ا٘ذاخشٝ  ٌُ

  چدخ   ػدٕز   ٞب؛دسػدز  اص ساحشدي   سٚ يىي  ٘ـؼشٓ  ٚ حشـي  ػمْ وشد. ثي  ٌيدٓ لٟٜٛ  ثٛي

 .  دذسْ

  داغ  سٚ ٔيض ثٛد، داغ  وٝ  آٚسد.ثب ويىي  ثشايٓ  لٟٜٛ  ، ـٙدب٘ي سٛ آؿذضخب٘ٝ  ٔبدس دب ؿذ سـز

  سٚصيعٙدي   ثبص وشد. سب آٖ  سا سب ثٙب ٌٛؽ  ٚ ٘يـؾ  ا٘ذاخز  ٔٗ  ثٝ چذي  ٍ٘بٜ  سْ. دذ خٛسدٔؾ

ْ   آٚسدٜ  ٔشدٚدي ثبس دس وٙىٛس ٕ٘شٜ  دٚٔيٗ  ثشاي  وٝ  اص ٚلشي  دسػز ٖ    ، آٖ ثدٛد   لدذس ٟٔشثدب

ْ     يده : » ٚ ٌفز  سا وـيذ دٚس ِجؾ  دساص لشٔضؽ . صثبٖ ثٛدٔؾ  ٘ذيذٜ   ثدشاي  آؿدٙب ديدذا ودشد

  ٘شػيذٜ  ٔبٜ  ، ثٝ ٞش خب ثفشػشٙذؽ  ٌفز ... دٚػشٓ عبِي  ٚ ٔشخلي  خٛة  . ؼزاي ار ػشثبصي

 «ٔـٟذ.  ثشاي  ٌيشْ سأي  اؽ ا٘شمبِي

ٚ   دسؿز  ٞبي دش اص خي  ٞبيؾ دٚسچـٓ  وٝ  دذسْ  ػش   سٛ كٛسر  وشدْ  ٍ٘بٜ  خٛاة ثي

ٝ : » ٌفز وـيذ ٚ  ػشْ  ثٝ  ٚ دػشي  ا٘ذاخز  ٔٗ  ثٝ ٍ٘بٞي  سيض ثٛد. ٔبدسْ ٓ   ثّد   ...خيبِدز  خدب٘

 «ثيبٚسد. سا ًبلز  اَٚ  سٚصٞبي  ػخشي  ثبيذ وٕي  . ـمي خٕع

ْ   ٞبي ٚ صاسي  ٘بِٝ  .اكمً دَ وٙبسؽ  ٘ـؼز  . دذسْ وشدٖ  ٌشيٝ  وشد ثٝ  ؿشٚ   ٔبدسْ   ٔدبدس

  بصـشاسيػدشث   ٔٗ  ٔثُ  ٞب ٞٓ . آٖ ٌشـشٓ  سٕبع  ثبچٙذ سب اص دٚػشب٘ٓ  سٛ اسبق  . سـشٓ سا ٘ذاؿز

ْ   ٞٓ  . ٔٗ سا ثجٙذ٘ذ ثشٚ٘ذخبسج  خٛاػشٙذ ـًّٙ ٔي  ثٛد٘ذ. چٙذسبؿبٖ آٔدذ. ددذس ٚ    ٕ٘دي   ثدذ

 . سشػيذ٘ذ سٛ ٔشصٌيش ثيفشٓ ٔي  ٔبدسْ
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  آٔدٛصؽ   ٔبٜ  ػشثبص. ػٝ  داد. ؿذْ وبس دػشٕبٖ  دذسْ  دٚػز  ػش خشٔٗ  ٞبي لَٛ  ثبالخشٜ

 ؿٟذا.  ٚيظٜ  سيخ ٚ  ودب؟ وشدػشبٖ  ٞٓ . آٖ ٌٔٙمٝ  ٚ ثعذ يىشاػز

ٝ  خجش دادْ  دٚػشب٘ٓ  ثٝ  ٚلشي ْ  صد٘دذ صيدش خٙدذٜ     ، ٕٞد ٓ  . خدٛد ٝ   اْ خٙدذٜ   ٞد ثدٛد.    ٌشـشد

ٝ    اـشدبدٜ   ثٛد. ٔبدسْ  ٌشـشٝ  خٛاثي ثي  ٔشم  ثٛد.دذسْ  وشدٜ  عُٕ  ثشعىغ  ثبصي دبسسي   ثدٛد ثد

ْ   خٛس چيضٞدب. ـمدي    ٚ ايٗ  لٟٜٛ  دعب ٚخبدٚ ٚ ـبَ ْ   خدٛد ٝ   ثدٛد ـىدش    اؽ دسثدبسٜ اكدمً   ود

 . وشدْ ٕ٘ي

ؿٟذا. لشاس ؿذ   ٚيظٜ  سيخ  ،ـشػشبد٘ذٔبٖ دس وشدػشبٖ  هذا٘ممة  حٕمر  خبًش ؿذر  ثٝ

ٖ  ثٝ  وٝ  . ِجبع ٞب ؿٛيٓ لذيٕي  ٚ ثعذ لبًي  ثجيٙيٓ  آٔٛصؽ خب دٚ ٞفشٝ  ٕٞبٖ داد٘دذ، ـىدش    ٔدب

ٗ   ِجدبع   ادٖد  ٞب. ِٚي حشؾ ٚ ايٗ  وشدٖ  ا٘ذاصٜ  ثشاي  ـشػشٙذٔبٖ ٔي  وشديٓ ٖ   ٚ ددٛسي ٚ   ٕٞدب

 .  ٕٞبٖ  وشدػشبٖ  سٛاسٛثٛع  ػٛاس ؿذٖ

  ٘جٛد. سّفٗ  ٔعَٕٛ  ًجك  .ٔبدسْ خب٘ٝ  صدْ  ٚ صً٘  ٌيش آٚسدْ  ثٛد، سّفٙي  اي ٞش ثذثخشي  ثٝ

ْ   اص اسٛثدٛع   ػدٛاس يىدي    ٚ سـشٓ  ؿذْ  خيبَ صد.ثي ٔي  اؿؽبَ  ثٛق  ٞٓ  ؿشوز ٝ   ٞدب ؿدذ   ود

ٝ   . ٞيچ خًٙ  سٛ دَ  سـشٓ ٔي داؿشٓ  اِىي  . اِىي سا ٌشـز  دِٓ  ٟٛ ؼٓ. يى داؿز  ظبٞش٘ٛيي   ثد

  خدذٔز  ثشْٚ  ثميٝ  سٚص لبًي  ؿذ يه ٕ٘ي  . اكمً ثبٚسْ ثٛدْ  ـىشوشدٜ  اْ اص ص٘ذٌي  ـلُ  ايٗ

ٝ    ٚ ثبايٕبٖ  ٔؤٔٗ ٞبي دش ثٛد اص آدْ  وٝ  ػذبٜ  سٛي  ٞٓ  . آٖ ػشثبصي ْ   . چٙدذ ثدبس ثد صد اص   ػدش

ٞدٛاس    سا٘ٙدذٜ  وٙبس دس وٝ  ٚ ايؼشبدْ  ؿذْ  . ديبدٜ سا ثجٙذْ  ـًّٙ  ٚيٛاؿىي  ثـْٛ  ديبدٜ  ٛعاسٛث

 .« ثبؽ  ٞب. صٚدي ٔب٘ي ػٛاس ؿٛ، خب ٔي»وـيذ: 
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  ٞدبي  ، دش ثدٛد اص ػدذبٞي   وشدْ ٔي . ٞش خب ٍ٘بٜ دٚس ٚ ثشْ  ثٝ  ا٘ذاخشٓ  اٚ، ٍ٘بٜ  ثٝ  خيبَ ثي

َ  ثٛد٘ذ. ثي  ايؼشبدٜ  ٞيىّي  ٞبي دطثبٖ  ٞٓ  سٚديدس ٚ . خّٛي دبييٗ  ثبال ٚ ػٗ  ػٗ ـدشاس   خيدب

ٓ : » صد ٚ ٌفدز   ٘يـخٙذي . ؿبٌشد سا٘ٙذٜ ػش خبيٓ  ٘ـؼشٓ  سـشٓ  ٚ دٚثبسٜ  ؿذْ ٓ   چـد   سٚ ٞد

 .« ٌزؿشٝ اؽ ثب٘يٝ  ، يه ثٍزاسي

ٝ  ثٝ  سا چؼجب٘ذْ  ٚ كٛسسٓ  وشدْ  . اخٓ ثعذ صد صيش خٙذٜ ٝ    ؿيـد ثخدبس    . ػدشد ثدٛد. ؿيـد

 ثٛد.  داخّؾ  ٚ دٛسيٙٓ  . ِجبع سٛ دػشٓ  ػبن  ثٝ وشدْ  . ٍ٘بٜ وشدْ  سا دبن ٝ ٌشـش

 سػٙذ. ٔي  ٞبيٕبٖ وبوُ  خب، خذٔز  آٖ  د ثشػيٓ

ْ   اٌش وچُ  . ـىش وشدْ ثٛد،ٌفز  ٘ـؼشٝ  دـز  سديؿ  وٝ  ٞبيي اص ثچٝ  سا يىي  ايٗ ،  ثـدٛ

  ٞبحشودز  اسٛثدٛع   . ٘بٌٟبٖ ، سشػيذْ ثٛدْ  ػبخشٝ  سٛ رٞٙٓ  وٝ  . اصؿىّي ؿْٛ ٔي  ؿىّي  چٝ

  . ٘مٌٝ ٌزاؿز ٔي  اْ دػشي  ثؽُ  خيؽي  خيػ ٍٔش كذاي  . ِٚي ثخٛاثٓ  ثّىٝ  ثؼشٓ  وشد٘ذ. چـٓ

 . ـشـشي  ٚ ٔٛٞبي  سًٙ  . ثب سيؾ ثٛد؛الؼش ٚ اػشخٛا٘ي  ٔٗ  ٔمبثُ

 . وٗ  ثبس ٍ٘بٜ  آخشيٗ . ـعمً ؿٟش سا ثشاي داسي  ٚلز  خيّي  خٛاة  د ثشاي

  ثبال ا٘ذاخشٓ  ثبس. ؿب٘ٝ  آخشيٗ  ٌٛيذثشاي چشا ٔي  ثٛدْ  . ٔب٘ذٜ وشدْ  دؼش ٍ٘بٜ  ثٝ  ثب سعدت

 . ثؼشٓ  ٚ چـٓ

ٓ   . ؿدبٌشد اسٛثدٛع   ٘ذاؿشٓ سـشٗ  دبييٗ  . حبَ ٕ٘بص... ٕ٘بص... ثيذاس ؿذْ  ثب كذاي سا   دػدش

  دس آٖ  وددٝ  ليسددٛ اسددب  ٚ سـددشٓ  ٚهددٛ ٌددشـشٓ  وددشد. ثددب ٞضاسثددذثخشي   ٚ ثيددشٚ٘ٓ  ٌشـددز

سدٛ ٔؽدض     . ثبدػشد، ـدشٚ سـدز   ثيشٖٚ  ٚ صدْ  سا خٛا٘ذْ  ٕ٘بصْ  ِٞٛىي  خٛا٘ذ٘ذ. َٞٛ ٕ٘بصٔي
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ْ   . ػدعي  اػشخٛا٘ٓ ٝ   ٔحّدي   ودشد ٓ   ديدبدٜ  سا ود ٓ  ؿدذي ٓ  ، ثـٙبػد ٝ   . سٚ كدٙذِي  . ٘ـدٙبخش   ود

 .  خٛاثيذْ  ٌشـشٓ  ٚ دٚثبسٜ  وـيذْ  ساحشي  ،٘فغ ٘ـؼشٓ

ٝ  ٚيظٜ  اػشمشاس سيخ  دس ٔحُ  ثٛع، اسٛ ثيذاس ؿذْ  ٚلشي ٖ  كدؿ   ؿٟذا ثٛد. ثد وشد٘دذ.    ٔدب

سا   .ٔبدسْ خٍٙي  دس ٌٔٙمٝ  ثٛد ٚ خؼٕٓ  دس خب٘ٝ  . ـىشْ ،ايؼشبديٓ اص ساٜ  آِٛد ٚ خؼشٝ خٛاة

  ـشٔب٘ذٜ  ٞب ديچيذ. ثب ديذٖ ثچٝ  ثيٗ  ثٕت  ٔثُ سيخ  ـشٔب٘ذٜ  ص٘ذ. خجش آٔذٖ صاس ٔي  وٝ  ديذْ ٔي

ٝ    ؛ ؿبيذ ٞٓ سا داؿز  ٔٗ  ٞيىُ  لؿ.٘ خب خٛسدْ ٖ   وٕشدش. سٚ ثد ٝ   سٚيٕدب   سده   ايؼدشبد ٚ ثد

ٖ  ؿٙبخز ٔي  ٞب ثٛد وٝ ٔب٘ذ. اٍ٘بس ػبَ ٞبٕ٘ي ـشٔب٘ذٜ  ثٝ  وشد. ٍ٘بٞؾ  ٍ٘بٜ  ٔبٖ سه . ثعدذ   ٔدب

ٝ  اص ثچٝ  يىي  سٛػي  لشآٖ  ؿذٖ  اصخٛا٘ذٜ ٖ   ٞدبيؾ  صد. حدشؾ   حدشؾ  اي ٞب، چٙذ وّٕد   چٙدب

 وٙذ.  سا اص ٚخٛدْ ٚ ؼشيجي  سشع  ثٛد وٝ  دٚػشب٘ٝ

ٖ   ٕٞبٖ ٓ   . خدٛدؽ  آٔدٛصؽ   سٚص ـشػدشب٘ذٔب ٖ   ٞد ُ   ثبٞبٔدب ٝ   ددذسي   ثٛد؛ٔثد   ٔٛاظدت   ود

  ٔدبٜ   ثٛد. يده   سـشٝ  اص يبدْ  دذس ٚ ٔبدسْ  وٝ  ثٛدْ  ؿذٜ اٚ ٘ضديه  لذس ثٝ ثبؿذ. آٖ  ٞبيؾ ثچٝ

ْ  شٝسا وٙدبس ٌزاؿد    ثدبصي   . ثچٝ ؿذْ  عٛم  وشدْ  احؼبع  ٘ىـيذوٝ ٕ٘دبص    . ػدش ٚلدز   ثدٛد

ثٛد. ديٍش   ؿذٜ  ٚسصيذٜ  ٚ ثذ٘ٓ  . سٗ صدْ ٕ٘ي  ٞٓ  چشر يه  حشي  ٍٟ٘جب٘ي  ٚ ٔٛلع  خٛا٘ذْ ٔي

ٝ    سػديذٜ   خبيي  ثٝ  . وبسْ سا ٘ذاؿشٓ  لجُ  صٔبٖ  ٚ ِٚي  ؿُ آٖ ُ  ثدٛد ود ، دس  اص ثيدذاس ثدبؽ    لجد

ٝ   ثبعث وبسٞبيٓ  . ايٗ ثٛدْ  كجحٍبٜ  ٔحًٛٝ ٝ   سيدخ   ذٜـشٔب٘د   ؿذ ود ٝ   ثيـدششي   سٛخد ٗ   ثد   ٔد

ْ   ديدذا ودشدٜ   ٚ لدشة   ٞدب اسج  ثچٝ  ، ديؾ دثيشػشبٖ  سٚصٞبي  ثبؿذ. ثشعىغ داؿشٝ . آخدش   ثدٛد

،  . اص خٛؿدحبِي  ؿدٟذا ٔحٕدٛد ودبٜٚ     ٚيظٜ  سيخ  ـشٔب٘ذٜ ٔخلٛف  چي ثيؼيٓ  ؿذْ  آٔٛصؽ
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  سدٛ يده  : » ٌفدز   .حشيؿدذ   ، ٘بساحدز  ؿذٖ  خٛؿحبَ  خبي  . ثٝ دادْ  دذسْ  ثٝ  خجش ساسّفٙي

 .« ٔعٙب ٞؼشي  سٕبْ  ثٝ  احٕك

 . خٛسد سٛ ثشخىٓ  ٞب،ثذخٛسي ثچٝ  لَٛ  . ثٝ وشدْ  خذاحبـظي  صيش ِجي  دس خٛاثؾ

ٝ «  وٜٛ  ػيبٜ«  اسسفبعبر  ٔبٖ عّٕيبر  اِٚيٗ ٖ   يده   ثٛد. خجش سػديذو   اص ٘يشٚٞدبي   ٌشٚٞدب

ٝ   ٘دذ. چٙدذ ؿدٟيذ دادٜ   ا ٌشـشبس ؿذٜ ثب٘ٝ  وٜٛ  ػيبٜ  دس اسسفبعبر  ٌيمٖ ٝ   ٚ ثميد   اػديشي   سا ثد

. اص ٟٔبثدبد   اـشبديٓ  ساٜ  ٌشداٖ ٞب ثب ػٝ خٙبصٜ  اػشا ٚ آٚسدٖ  ٘دبر  سٚص ثشاي  ثٛد٘ذ. ٕٞبٖ ثشدٜ

وشد٘دذ.   ٔدي   ٔؼديش سا ًدي    ، ٘يشٚٞدب ثبيدذ ديدبدٜ    ودٜٛ   ػيبٜ ثٝ  . ٘شػيذٜ سا ثب آيفب سـشيٓ  سب ثب٘ٝ

ٖ    داٖ، ٌدش  ودبٜٚ   ـشٔب٘دذٜ   ٘مـٝ ًجك ٖ   ودٜٛ  ػديبٜ   اسسفبعدبر   ٞدب ثبيدذ ثدب دٚس صد سا   خٛدؿدب

 ثٛد.   ٚ ػخز  حؼبع  خيّي  ٌشٜٚ ػٝ  . وبس ايٗ دؿٕٗ  سػب٘ذ٘ذ ٘ضديه ٔي

ٓ   عّٕيبر اًمعبر  ٞبي ٘فش اص ثچٝ  دب٘ضدٜ  ٚ دٜ  وبٜٚ  ٚ ـشٔب٘ذٜ  ٔٗ ٗ   ٔب٘دذي   . چٙدذ ٔبؿدي

 .  داؿشيٓ  ٕٞشاٜ ٞٓ 106وبسيٛؿب ٚ  ٔيٙي

 . داسد، ثٍزسيٓ ؿيبس ـبكّٝ  يه  ـمي  وٜٛ  ثب ػيبٜ  وٝ  اسسفبعي  اص آٖد ثبيذ 

ٗ   خٍّٙي ٞبي اص دسخز  . ٌٔٙمٝ د٘جبِؾ  خّٛ اـشبد ٚ ٔب ٞٓ  خٛدؽ ٔدب    ثدشاي   دش ثٛد. ايد

ٓ   خدٛدي   . ٘يشٚٞدبي  سا صيش ٘ظش داؿشيٓ  دؿٕٗ  ساحشي خب ثٝ  اػششبس ثٛد. اص آٖ  ثٟششيٗ   سا ٞد

 .  وشديٓ ٔي  ٚ دـشيجب٘ي  شاٞي، ٕٞ ادٚار  ثبآسؾ

  سٛا٘ؼشيٓ سٟٙب اػيشٞب سا ٕ٘ي  .٘ٝ وشد. ٌيش اـشبديٓ  سا سمٛيز  خٛدؽ  ٔٛاهع  دؿٕٗ  ٘بٌٟبٖ

  عشالدي  . ٘يشٚٞبي ِٛ سـز  ٞٓ  ٔبٖ ثذسش، ٔٛلعيز  . اص ٕٞٝ داديٓ ٔي سّفبر  وّي  ثّىٝ  آصاد وٙيٓ
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سيخشٙدذ.   ٔدب ٔدي    ٔٛاهع  سٚي  ؿذيذي سؾثٛد٘ذ ٚ آ  دادٜ  ٞٓ  دػز  ثٝ  دػز  ٚ هذا٘ممة

 . ثٛد٘ذٔبٖ  ٌشـشٝ  اص ٞٛا صيش آسؾ  ٞٓ  داسؿبٖ سٛح ّٞيىٛدششٞبي

ٝ  ٔدي   لذْ  ثٛد. ٔذاْ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ثٝ  ٍ٘بٞٓ سا دٚ سدب دٚ سدب سد     سؼدجيحؾ  ٞدبي  صد ٚ دا٘د

ٗ   ٔٛاهع سٚي  . ٌبٞي اػز  حّي ساٜ  ديذا وشدٖ  ثشاي  ٞبيؾ صدٖ لذْ دا٘ؼشٓ وشد. ٔي ٔي   دؿدٕ

ٖ   صدثٝ ٔي  ثيؼيٓ  ٞٓ  ٚ ٌبٞي  ا٘ذاخز ٔي  دٚسثيٗ   دليدك   سدب اص ٚهدع    صيشدػدشؾ   ـشٔب٘دذٞب

 ثٛد٘ذ.  دؿٕٗ  وبِيجشٞبي  صيش آسؾ  ٞب ٞٓ ؿٛد.آٖ  ٘يشٚٞب آٌبٜ

ٝ     .ٚلز داؿز  ظٟش ادأٝ  سب اراٖ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ٞبي صدٖ لذْ ٗ    ٕ٘دبص ايؼدشبد ثد ٚ   ٕ٘دبص. ٔد

  ٌشـز سلٕيٕي  . ثعذ اص ٕ٘بص، ٘بٌٟبٖ ػشؽ  دـز  وـيذيٓ  ،كؿ اص خذا خٛاػشٝ  ٞب ٞٓ ثچٝ

سا   ٞدب ساٜ  ا٘ذاخشٗ  سؼجيح  يب آٖ  ؿذٜ  اٚاِٟبْ  ثٝ  ثٛدْ  . ٔب٘ذٜ سا ٘فٟٕيذيٓ  دِيّؾ  وذاْ  ٞيچ  وٝ

  ػز. د وشدسٚ صٔيٗ  سا دٟٗ  وبسيٛؿب سا كذا صد. ٘مـٝ  ٔيٙي  ي لجوٝ  ا٘ذ.ٔؼؤَٚ دادٜ  ٘ـب٘ؾ

ٗ : » ٚ ٌفز  اي سٚ ٘مٌٝ  ٌزاؿز ٝ   خدب ساثىدٛة    ٕٞدي   ، ثشيدض سٚي  داسي  ٟٕٔدبر   ... ٞدش چد

 «ثبؿٙذ.  سب حبال ٘ذيذٜ  وٝ  وٗ  دسػز  خٟٕٙي . ثشايـبٖ ػشؿبٖ

ثٛد   ساٞي ػٝ  ثٛد، يه  دادٜ  ٘ـبٖ سا وٝ  . خبيي وشدْ  ٍ٘بٞؾ  صدٜ ، ثٟز إًيٙبٖ  ٕٞٝ  اص آٖ

 . ٚ ثغ

  ٞديچ  سؽييش داد ٚ ثي  ساٜ  ػٝ  ًشؾ سا ثٝ  آسؾ  داد. ػٕز  ا٘دبْ  حبػجبسي، ٔ لجوٝ  ٔؼؤَٚ

 . ثٛديٓ  ايؼشبدٜ  ٘ضديىؾ  وبٜٚ  ٚ ـشٔب٘ذٜ  . ٔٗ ؿّيه وشد ثٝ  ، ؿشٚ  ؿىي

 . ... ثضٖ . ثضٖ ٘ذٜ  د ّٟٔز
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  آٔذ. ـشٔب٘ذٜ  ثيؼيٓ  ٌٛؿخشاؽ  كذاي ؿذ. ٘بٌٟبٖ  سٕبْ  ٔبٖ ٟٕٔبر  ٘ىـيذ وٝ  ػبعز  ثٝ

 اص ٔحٛسٞب ثٛد.  ىيي

 . ٞب سا ٌشـشيٓ ٞذؾ ٚ سٕبْ  اسسفبعبر  سٚي  ! ٔب سػيذيٓ د ٔحٕٛدخبٖ

  وٝ  سٚػشبٞبيي  ػٕز  اـشبديٓ  ساٜ ٔعٌّي  اـشبد. ثعذ ثذٖٚ  ػدذٜ  خب ثٝ  ٕٞبٖ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ

ُ ٞب ثٛ ٞب ٚعشالي اص هذا٘ممة  اي عذٜ  خب دبيٍبٜ  ثٛد. آٖ  دؿٕٗ ؿيبس ٚ صيش دبي  سٛي   د. لجد

ٖ  ػش ٚلدز   ثجش٘ذ، سػيذيٓ  سا اصثيٗ  ـشاس وٙٙذ ٚ اػٙبد ٚ ٔذاسن  وٝ  اص آٖ   صدٜ . ٚحـدز  ؿدب

 ؿذ خٛا٘ذ. سا ٔي  وشد٘ذ. ـىشؿبٖ ٔي ٔبٖ ٍ٘بٜ

 ؟ ٞؼشيٓ  ساٞي د چٌٛس ـٟٕيذ٘ذ ٔب دس ػٝ

ٓ   سٕدبع   ، ثب خب٘ٝ سٛ دبدٌبٖ  ثشٌـشيٓ  ٚلشي ْ  ٌدشـش ٚ   . ػدمْ  سا ثشداؿدز   ٌٛؿدي  . ددذس

ٝ   اص آٖ  .لجُ وشديٓ  ثب ٞٓ  ػشدي  احٛاِذشػي ٓ    حشـدي   ود َ  : » ثض٘دذ، ٌفدش   ددبسسي   ديٍدش د٘جدب

ْ   . سدبصٜ  ٔـٟذ ثيب ٘يؼشٓ  عٙٛاٖ  ٞيچ  ثٝ  ٘جبؿيذ.ٔٗ ٓ    ـٟٕيدذ ٓ    . ودبؽ  وددب ثبيذثبؿد   ؿدٕب ٞد

 «ديذيذ. سا ٔي  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ

  ٔبٖ سٛ خب٘ٝ  دا٘ؼشٓ . ٔي ػٛخز ٔي حبِؾ  ثٝ  . دِٓ سا وٛثيذ سٚ سّفٗ  ٌٛؿي  ثب ؼي   دذسْ

دس   چٙذ سٚصي دِذاسي  ثشاي  ٞبؿبٖ ثب ثچٝ  خٛاٞذ ؿذ ٚ خٛاٞش ٚ ثشادسْ اعمْ  عٕٛٔي  عضاي

 . ٔبدسْ چشش ثبص خٛاٞٙذ وشد. ثيچبسٜ  دذسي  خب٘ٝ
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  روز وداع
.  اًشاؾ  چشخب٘ذ ثٝ  ثٛد. چـٓ  ايدبدؿذٜ  ثش اثش ا٘فدبس ٔيٗ  وٝ  ٌٛداِي  ايؼشبد ثبالي  وبٜٚ

ٝ   آٞٗ  ثٛد٘ذ، ثٝ  ؿذٜ  ػٛاسؽ  ٚ ػٛسي  ثشٚخشدي كجح  وٝ  اػشيـٙي   ثيـدشش ؿدجبٞز   لشاهد

  ٚيظٜ  سيخ  اص ٘يشٚٞبي  يىي  . ٔٙلٛسي ثشداؿز لذْ  ٌٛداَ  ًشؾ  ثٝ  . آٞؼشٝ سب ٔبؿيٗ  داؿز

.  ٌٛداَ  داخُ  وشدثٝ  اؿبسٜ  سا ديذ، ثب دػز  وبٜٚ  . ٚلشي ثٛد صيش ٌشيٝ  ، صدٜ ثؽُ ؿٟذا صا٘ٛ ثٝ

  ٕٞدشاٞؾ   وٝ  ٞبيي چي . دٚ ٘فش اص ثيؼيٓ آٖ  صد ٚ يىٟٛ دشيذداخُ  دٚس ٌٛداَ  چشخي  وبٜٚ

 .« وبس ٔب اػز  كجش وٙيذ... ايٗ»ثٛد٘ذ،ـشيبد وـيذ٘ذ: 

  ٚ داد ثددٝ  ٌشـددز  ساثؽددُ  ثشٚخددشدي  ؿددذٜ  دددبسٜ  دددبسٜ  ٚ ثعددذ سددٗ  خؼددذ ػددٛسي  اَٚ

ٝ   خبسج  اص ٌٛداَ  اػزٞب. خٛ چي ثيؼيٓ ٝ    چـدٕؾ   ؿدٛد ود ٝ    اـشدبد ثد ٝ   خؼدذ ٘يٕد   ػدٛخش

ؿدٟذا   ٚيدظٜ   سيدخ   ثٝ  ثٛد وٝ  . چٙذ ٔبٞي . ؿٙبخشؾ ػشؽ  صد ثبالي    روز وداع. صا٘ٛ ٘ٛخٛا٘ي

  ثدٛد. ـمدي    آٔذٜ  ثميٝ  ٚ ٕٞشاٜ  اػشيـٗ ثٛد دـز  دشيذٜ  . كجح چي ثيؼيٓ  عٙٛاٖ  ثٛد؛ ثٝ  آٔذٜ

ثدٛد    ثٛد،خٛاػشٝ  سـشٝ  ٔبؿيٗ  ًشؾ  ثٛد. ثٝ  ٍ٘شـشٝ  اص ثشٚخشدي  سـشٗ خبصٜا  ثٛد وٝ  خٛدؽ

 ثٛد:   ثٛد ٌٚفشٝ  وشدٜ  دس سا لفُ  ثشٚخشدي  ػٛاس ؿٛد وٝ

 ! ثيبيي  ٘يؼز  د سٛ الصْ

 ٘يشٚٞب.  ؛ وٙبس ثميٝ ثٛد ػش خبيؾ  ثشٌـشٝ  دش ؼلٝ  ثب دِي

ٓ    ديدذا وٙذ.دػدز    خاػشمشاس سي  ثشاي  ثٛد سب خبيي  سـشٝ  ثشٚخشدي   ٞدبي  وـديذ سٚ چـد

اٚ سا   ثبؿدذ. خٛاػدز    ثؼشٝ  خٛاة  ثشاي  وٝ  ايٗ  ، ٔثُ خٛاثيذ٘ذ سٚٞٓ  . ٘شْ دؼشن  ثبصٔب٘ذٜ
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ٚ ٘ٛ ٘ٛ.   دبسٌي  ٞيچ ؛ ثي اـشبدثيشٖٚ  ػجض سٍ٘ؾ  ديشاٞٗ  اص سٛ خيت  اي دـششچٝ  ثٍيشد وٝ ثؽُ

صد  ٞب ٚ اص ٌٛداَ چي ثيؼيٓ  سا داد ثؽُ  . دؼشن داؿز  ٚثعذ ثشؽ  دـششچٝ  صد ثٝ  صَ  اي ِحظٝ

 . ثيشٖٚ

وشد سٛ   دػز  اـشبد. َٞٛ  يبددـششچٝ  وٝ  ٌزؿز  ٚ ػٛسي  ثشٚخشدي  سٚص اص ؿٟبدر  ػٝ

  سا ٌٓ  . اٍ٘بس اػٙبدٟٕٔي ٌـز  دـششچٝ  د٘جبَ  دٚثبسٜ  صدٜ ٘جٛد. ٚحـز . دـششچٝ ديشاٞٗ  خيت

 ِشصيذ.  ثبؿذ. سٛ دِؾ  وشدٜ

 ثٛد.  اؽ ٘بٔٝ  . ؿبيذٚكيز داؿشٓ ٔي  ثبيذ ثشؽ  ؟ ِٚي داؿشٓ  مً چشا ثشؽد اك

  اـشبد خٛدؽ  ثٛد. يبدؽ  ؿذٜ  ٞبدٟٙبٖ آٖ  الي  ٔيض. دـششچٝ  سٚي  ٞبيؾ وشبة  ػشاغ  سـز

 ثٛد.  سيخشٝ  ٞٓ  سا ثٝ  ـىشؽ  ثشٚخشدي  ؿٟبدر  . ؼٓ ٞبٌزاؿشٝ وشبة  سا ٔيبٖ  دـششچٝ

ٞدب ثدب    ثٛد٘ذ. ٘ٛؿشٝ  خٛد ٌشـشٝ ثٝ  صسدي  سً٘  ٞب ٕٞٝ صد. ثشي  ٚسق  سا ثشداؿز  دـششچٝ

وٙذ  دؼز  ٘خٛا٘ذٜ  ثٛد. خٛاػز  خبًشار  ثٛد٘ذ. دـششچٝ  ٞب سا دشوشدٜ كفحٝ  ؿىؼشٝ  خٌي

ٞب  ثىٙذ. ٘ٛؿشٝ  دَ  وشد. لبدس ٘جٛد اص آٖ ٍ٘بٜ  دـششچٝ  ثٝ  حشوز ٚ ثي  . ثبثز اؽ خب٘ٛادٜ  ثشاي

ٝ  وٙبس دٙدشٜ  . سـز چشخيذ٘ذ. سٙذ ٚ آٞؼشٝ ٔي  سٛػشؽ  ّهٚ ـ  چش   ٔثُ   وؼدي   . سٛٔحًٛد

 « . ودب؟ خذا دا٘ذ. وشدٜ وٕيٗ  حشٕبً هذا٘ممة: » ٌفز  ٘جٛد. صيش ِت

ٔيدض.    ثٛد. ػدش چشخب٘دذ ًدشؾ    ؿذٜ  عبدسؾ  دس ٌٔٙمٝ  صدٖ  . ٌـز ثض٘ذ ثيشٖٚ  خٛاػز

ٖ    ثؼز  ثٛد. چـٓ  سا ٌشـشٝٔيض   ثٛد ٚ سٕبْ ؿذٜ  اٍ٘بس يىٟٛ ثضسي  دـششچٝ داد.   ٚ ػدش سىدب

اـشدبد. اٚ    . يبد ًدبٞشٜ  ا٘ذاخز چًٙ  ٞبيؾ دس چـٓ  . دسدي وشدٜ  ٌيدؾ  خٛاثي ـىشوشد ثي



 

57 

ثٛد  ثض٘ذ. ٔب٘ذٜ  دػز  آٖ  ثٛد ثٝ  ٘ذادٜ  خٛد اخبصٜ  ثٝ  ٚلز  .ٞيچ داؿز  خبًشار  دـششچٝ  ٞٓ

 ثبؿذ.  ؿذٜ  ٘ٛؿشٝ  دـششچٝ  سٛي سٛا٘ؼز ٔي  چيضي  . چٝ اػز  ؿذٜ  ٚػٛػٝ  ٕٞٝ  چشا آٖ

ٓ  ثب آٖ  خٛدٔبٖ  وٝ  ٞبيي ... ٕٞيٗ خجٟٝ  د حشٕبً خبًشار ٗ  ٞبدسٌيش ٞؼدشي ٝ   . ايد ديٍدش    ود

 ٘ذاسد.   خٛا٘ذٖ

ودشد. ديدذا    ديذا ٔدي   ٘ٛخٛاٖ  چي ثيؼيٓ خبًشار  دـششچٝ  ـشاس اص خٛا٘ذٖ  ثشاي  ثبيذ ساٞي

ٝ   ٚخدٛدؽ   خبكي  سٍٙي دَ ٔيض.  ؛ دـز سٚكٙذِي  ٘ىشد. ٘ـؼز ُ    سا دس ثشٌشـشد   ثدٛد. ٔثد

سلدٛيش ثىـدذ.     ثٝ  سا دس رٞٗ  ؿبٖ وشد خب٘ٝ  ثبؿذ.ػعي  اـشبدٜ  يىٟٛ يبد ٔبدسؽ  وٝ  اي ثچٝ

  اخشيدبس دػدز   ٘جدٛد. ثدي   ٘بؿٙبخشٝ  وٝ  دسدي  . ٕٞشاٜ دش ؿذ سٛ ػشؽ  ٚ ثشٕٞي  سلٛيشدسٞٓ

ٝ   . سٍ٘دي  ػجض سً٘  ٘ذ. ثب خّذ چشٔئب ٔي ٔؼشٌيّي  لبة  . ثٝ وـيذ سٚ دـششچٝ   عبؿدمؾ   ود

 وشد. ٔي  اريشؾ  ًبٞشٜ  ثچٍي  ثٛد ٚ اصٕٞبٖ

  ِجبع  ٞبي سٛ ثبصاس سهب. ٔؽبصٜ صدي ٔي  . ػشي سٛ ثبصاس ٘جٛدٜ  سٍ٘ي  د حشٕبً خض ػجض، ٞيچ

 ... لـًٙ  . چمذس ٞٓ سٍ٘ي  ٞبي اصديشاٞٗ  دش اػز  ـشٚؿي

 آيذ.  ٔي اْ ثٝ  سً٘  آيذ. ٕٞيٗ ٔي  ثذْ  سٙذ ٚ ػجه  اص سً٘  د ٔٗ

يب دعدب، دس    احششاْ  ، ٕٞچٖٛ اهٌشاة ظبٞش ؿذ. ٘ٛعي  ٍ٘بٞؾ  خّٛي  سلٛيش خٛاٞشؽ

 ؿذ. ٔي ٞب ديذٜ چـٓ  آٖ

ٝ    دٜ  دـششچٝ  خٛا٘ذٖ  ثشاي  يىٟٛ ٘يشٚيؾ ٝ   ثشاثش ؿدذ. ٕٞد ٝ   ًدشؾ   چيدض اٚ سا ثد   دـششچد

 وـيذ. ٔي
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ٓ    ايٗ  خبًشار  ششچٝدـ  يه  ؟ خٛا٘ذٖ ؿذٜ  د ٔحٕٛد، چٝ ٝ   لدذس سدٛ سا دسٞد ؟ سدٛ   سيخشد

 داد. سٛ ٔي  سا ثٝ  خٛا٘ذ٘ؾ  ثٛد، اخبصٜ  ٞٓ  اٌشخٛدؽ  ثبؽ  . ٌٕٔئٗ ٞؼشي  ـشٔب٘ذٜ

ٝ    خب ثدٛد. ٍ٘دبٜ    آٖ  ٌٛيي وشد وٝ ٔي  حغ  چٙبٖ  سا دس ثؽّؾ  دؼشن  خبٖ ثي  سٗ   ودشد ثد

ٝ  اٍ٘بس چؼجيذٜ  . آػٕبٖ دٙدشٜ ٓ   . خبوؼدششي  آٞٙدي   چٟدبسچٛة   ثٛد ثد ٝ   ٚ ؼد   . دػدز  ٌشـشد

 وشد.  . ٍ٘بٞؾ داؿز  . ثشؽ دـششچٝ  دساصوشد ًشؾ

  

ٓ   وشديٓ ( حشوز سهب)   أبْ  آٔٛصؿي  اص دبدٌبٖ  وٝ  اص ػبعشي ٝ     ، سدٛ رٞدٙ   ثدٛد. اكدمً ثد

ٖ  آٔدٛصؽ   . سٚص اَٚ خشيذْ  خبٖ  سا ثٝ  آٔٛصؽ ػخشي  ٕٞٝ  اٚ آٖ  ديذٖ  عـك ٝ   ، ؿديٌب   سـشد

ٝ   . اص ايٗ ٌشـشٓ ٔي  ، آساْ ؿٙيذْ ٔي اٚ سا وٝ  اػٓ  . ِٚي ـشاس وٙٓ  خٛاػشٓ ٚ ٔي  ذْثٛدسٛ خّ   ود

خذا   ٘جٛد. اِجشٝ سٛ دِٓ  ؿٟذا، دَ  ٚيظٜ  سٛ سيخ  سا ا٘ذاخشٓ  خٛدْ  ثب ٞضاسٔىبـبر  سمؼيٓ  ٔٛلع

ْ    ٚلشدي .  ؿٙبػذْ ٕ٘ي  دا٘ؼشٓ ثبصوشد. ٔي  ٞب سا ثشايٓ ساٜ  وشد. ٕٞٝ  وٕىٓ  خيّي  ٞٓ   ثدب ثدشادس

خّٛ   . ٞش ٚلز اِٚي  ومع ثچٝ  ثٛد٘ذ ٚ ٔٗ  ٞب خٛاٖ . آٖ ٘ذاؿشٓ  ٚ ػبِي  ثٛد٘ذ، ػٗ دٚػز

ٝ   ٔي  ٔبٖ خب٘ٝ ٝ    آٔدذ، ثد ٓ  ٔدي  اي ٞدش ثٟب٘د ْ   خّدٛي   سـدش ٝ   دس. ثدشادس   ثدشاي   خدبسج   سـدز   ود

صد،  ٔي  اص اٚ حشؾ  سٛ دـششؽ ٔذيشٔبٖ  ، ٚلشي اسفبلي  وٝ  . سب ايٗ ، ديٍش ٘ذيذٔؾ سحليُ ادأٝ

٘ـدذ.   (. ٚلز سهب)   أبْ  آٔٛصؿي  دبدٌبٖ  خّٛي  ثشْٚ  . چٙذ ثبسخٛاػشٓ سا ـٟٕيذْ  آدسػؾ

 . خجٟٝ ثشْٚ  وٙٓ  سا ساهي  خب٘ٛادٜ  ٌشـشٓ  سلٕيٓ  وٝ  سب ايٗ

ٝ  اػدششاحشي  ٞديچ  . ثي ػشدؿز  ٌٔٙمٝ  صٚد سػيذ ثٝ  كجح  اسٛثٛع ٖ  خدي   ، ثد وشد٘دذ.    ٔدب

ؿدذ.   ٔدي  خٓ  ثبس صا٘ٛيٓ  يه  ثٛد. ٞش چٙذ دليمٝ  وشدٜ  خبٖ سا ثي دبٞبيٓ  خؼشٍي ٚ  خٛاثي ثي
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  سيخ  ـشٔب٘ذٞبٖ  ٞب ـٟٕيذْ ثچٝ  دچ  .اص دچ وشدْ  ٔحىٓ  سا سٚ صٔيٗ  ثٛد، دبٞبيٓ  ٞش ثذثخشي  ثٝ

ايؼدشبد ٚ چٙدذ    ، دٚسسدش اص كدؿ   اػشيـٙي  دشيذ. ٔبؿيٗ  اْ اص وّٝ  للذ ثبصديذ داس٘ذ.خٛاة

ٞدب   . ػذبٞي سيخز  ٞٓ  ثٝ  سيش آٔذ. كؿ  اص دٚسٞبكذاي  ؿذ٘ذ. ٘بٌٟبٖ  خبسج  اص آٖ  ٞيػذب

 ...« ٘يؼز ثبيؼشيذ... چيضي  ػش خبٞبيشبٖ». ـشيبد صد٘ذ:  ٔبٖ دٚيذ٘ذًشؾ

  ٞب، اص كذا ٚ حشودز  اص ػذبٞي . ثب ـشيبد يىي ِِٛيذيٓ ٔي  سٛ ٞٓ  سػيذ٘ذ، ٕٞچٙبٖ  ٚلشي

ٖ  كدؿ   داد٘ذ ٚثٝ  . اص خّٛ ٘ظبْ اـشبديٓ ٓ    ٔدب ْ   وشد٘دذ. چـد سا اص   ودبٜٚ   ، ـشٔب٘دذٜ  چشخب٘دذ

ٝ   آٖ ٞب ثي . ػذبٞي سٚدبٞبٔبٖ  داد٘ذ. ِٚٛ ؿذيٓ  . آصادثبؽ . ٘شٛا٘ؼشٓ ٞب ديذا وٙٓ ػذبٞي ٔيبٖ   ود

ٖ  سدٛ دـدز    ٔبؿيٗ  ؿذٖ  سب ٌٓ  ؿذ٘ذ ٚ سـشٙذ. چـٕٓ ثض٘ٙذ، ػٛاس اػشيـٗ  حشـي   ػدبخشٕب

 . ثٛد  آٖ  ، ثٝ دطثب٘ي

  . ػشدشػدز  ٘ىشدْ  ثٛد. خشأر  ؿبٖ وذاْ وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ثذشػٓ  ٌشٜٚ  اص ػشدشػز  خٛاػشٓ

ٖ  ٌزاؿشٓ ، ٔي وشدْ ثبص ٔي  ٘جٛد. دٞبٖ  ، ػشحبَ ثٛديٓ  ٔبوشدٜ  وٝ  خبًش وبسي  ثٝ   . ِدت  ٍٟ٘جدب

ٝ . ٌ ؿدت   ٍٟ٘جب٘ي  سا داد٘ذ ثشاي  سٚصاػٕٓ  سػيذ؟ ٕٞبٖ ثشػذ. ٍٔش ٔي  سب ٚلشؾ  ثؼشٓ   اْ شيد

 . ٘ىشدْ  اعششاهي ثٛد. ِٚي  ٌشـشٝ

 ؟ ، ثٍزاس٘ذٍٟ٘جبٖ ٘شػيذٜ  دبدٌبٖ  ثٝ  د٘يب ديذي  د آخش ودبي

ٖ   اْ ٍٟ٘جب٘ي ٚلز  ؿت  دٚ ٘يٕٝ  سا ٘ذاد. ػبعز  خٛاثٓ  وؼي . اص  ثٛد. ثب ايفب آٔذ٘ذ د٘جبِٕدب

ٓ    ثٛدوٝ  سبسيه  ، چٙبٖ اْ ٍٟ٘جب٘ي  ثٛد. دؼز  صيبدي  ، ساٜ ٍٟ٘جب٘ي سب ٔحُ  آػبيـٍبٜ سا   سدٛ دِد

ْ   ؿدذٜ   ٔيخىدٛة  ٌـبد، ػشخبيٓ  ٞبي وشد. ثب چـٓ  خبِي ٓ  ثدٛد   اْ اص ٍٟ٘جدب٘ي   ػدبعز   . ٘دي

ْ   ٚ سٔضؿدت   دادْ  ٘فش ػش سػيذ٘ذ. ايؼز  يه  ٕٞشاٜ  ثخؾ دبع  ثٛدوٝ  ٍ٘زؿشٝ .  سا دشػديذ
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ٖ  ،چٟدشٜ  ؿدت   ٌفشٙذ ٚ آٔذ٘ذ خّدٛ. ػديبٞي   ٝ   شدئد   ثدٛد. كدذاي    سا دٛؿدب٘ذٜ   ؿدب   سا ود

 ثٛد.  دادٜ  ٔبٖ ثٝ آصادثبؽ  ثٛد وٝ  . ٕٞب٘ي ثٛد، ؿٙبخشٓ  آٔذٜ  ثخؾ دبع ٕٞشاٜ

  ٚسصؽ  ٚلشدي   . كجح ٚ خٛاة . دش ثٛد اص سشع ٌزؿز  دٚ ػبَ  ثشايٓ  ٍٟ٘جب٘ي  دٚ ػبعز

  آٖ  ثٝ  ٞيچ ثّٙذؽ  ٚ ٔٛٞبي  سٙه  ثٛد. سيؾ  سؽييش وشدٜ  . خيّي ؿذ،ديذٔؾ  سٕبْ  كجحٍبٞي

ْ   . خدبِدز  وٙٓ  سا ٔعشـي  خّٛ ٚخٛدْ  ثشْٚ  . خٛاػشٓ ٘ذاؿز  سٚصٞب ؿجبٞز . ـىدش   وـديذ

 . . ٘ـٙبخز ؿبيذثـٙبػذْ  وشدْ

ٖ    ٔأٔٛسيز  ٔبٖ سٚص ثٝ  ٕٞبٖ ٝ   خٛسد. ثبيدذ خٛدٔدب ،  ديشا٘ـدٟش د ػشدؿدز     ي خدبدٜ  سا ثد

ٝ  داؿدز   صيبدي  ٞبي خٛسدٜ  خب وٕيٗ  . آٖ سػب٘ذيٓ ٔي« آِٛاسبٖ  خٍُٙ«  ٘ضديه   خلدٛف  . ثد

 . هذا٘ممة  ثٛد ثشاي ٔشص، دٙبٍٞبٞي  ثٝ  ثٛد٘ؾ  . ٘ضديه آِٛاسبٖ  خٍُٙ

ٝ   صيدبد، هدذا٘ممة    ٚ سّفدبر   دبوؼدبصي   عّٕيبر  ؿٙيذْ   . ٕٞدشاٜ  اػدز   ودشدٜ   ساديٛا٘د

ٖ   خٍُٙ  ثٝ  اص سػيذٖ  لجُ  . دسػز وٕيٗ ٔحُ  ًشؾ  اـشبديٓ  ساٜ  ـشٔب٘ذٞبٖ   ، ٌشٚٞدي  آِٛاسدب

ٗ     ؿدٟذا اـشدبدٜ    ٚيدظٜ   سيخ  ٞبيٝ اصثچ ٖ   سيشا٘دذاصي  . كدذاي  ثٛد٘دذ سدٛ وٕدي سا   ٚ ـشيبدؿدب

ٓ   ثٛدْ  وشدٜ . َٞٛ سشػيذْ  . ساػشؾ ؿٙيذيٓ ٔي ْ    ودبس ٕ٘دي    دسػدز   ٚ عمّد   ودشد. ـىدش ودشد

ْ   . ػعي ٌشـز  آساْ  ،دِٓ سا ديذْ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ٚلشي  . ِٚي خجٟٝ  آٔذْ  وشدْ  اؿشجبٞي چٝ   ودشد

  دٚؿددٓ  سٚي  ٚ ثيؼدديٓ  ثددٛدْ  چددي . ثيؼدديٓ ؿددذْ  .٘ضديدده وددٙٓ  اٚ ٘ضديدده  سا ثددٝ  دْخددٛ

 وشد. ٔي ػٍٙيٙي

ٝ  اْ ثٛدسشػديذٜ   ِجخٙذ صد. اٍ٘بس ـٟٕيذٜ  كٛسسٓ  چٙذ ثبس ثٝ ،  ودبٜٚ   ديـدٟٙبد ـشٔب٘دذٜ    . ثد

ٓ   ٞب ثٝ اص ـشٔب٘ذٜ  . يىي ؿذيٓ  خّٛ. ثعذ ػٛاسخيخ  وـيذيٓ   دـدز  ٘ـؼدز   صادٜ ٌٙددي   اػد
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ثدب    ثٛدْ  . ٔب٘ذٜ ثٛدْ  سا خب ٌزاؿشٝ  ثيؼيٓ ٞٓ  ٔٗ  . حشي ٘ذاؿشيٓ  اػّحٝ  ٔبٖ وذاْ  . ٞيچ ـشٔبٖ

 . سٚيٓ ودبٔي  خبِي  دػز

لذس   ٞؼشٙذ. ٞش چٝ  ثٛد٘ذ سٛ خبدٜ خجش دادٜ  . ـمي دا٘ؼشيٓ سا ٕ٘ي  هذا٘ممة  دليك  ٔحُ

  وٝ  ثٛدْ سا سد وشدٜ  سٙذ ٚ سيضي  ديچ ؿذ. ثيـشش ٔي  دسٌيشي  ، ػشٚ كذاي ؿذيٓ سش ٔي ٘ضديه

. چٙذ سب آيفب  ثش ٘ذاؿشيٓ  صخٓ  ٔبٖ وذاْ  .ٞيچ ؿذ لؼش دس ثشٚيٓ ٕ٘ي  . ثبٚسْ ثؼشٙذٔبٖ  ٌِّٛٝ  ثٝ

وٙبس آيفبسشٔض صد. ٞٙٛص اص   صادٜ ٌٙدي  ثٛد٘ذ. ـشٔب٘ذٜ  ايؼشبدٜ  خبدٜ  ٚسٛيٛسب ٔيبٖ  ٚ آٔجٛال٘غ

ٓ     چي اصثيؼيٓ  يىي  وٝ  ثٛديٓ  ٘ـذٜ  ديبدٜ  خيخ ٝ   ٞب سيش خدٛسد. چٙدذ سيدش ٞد ٓ   ثد   چدي  ثيؼدي

 خٛسد. خيخ

ٝ   ثيؼيٓ  ٞبي آ٘شٗ  ٕٞٝ  سبثّٛ ثٛد. ثب آٖ  خيخ ٗ   وبٔمً ديذا ثٛدود .  اػدز   ـشٔب٘دذٞي   ٔبؿدي

ٝ   . ثدب ٚهدعي   وٙبس خبدٜ ٞبي ثچٝ  ثٝ  سا سػب٘ذيٓ  خٛدٔبٖ ٖ  ثدٛد، اسسجدبى    آٔدذٜ   دديؾ   ود   ٔدب

ٓ  ثٛدْ صدٜ ؿذ. ؿشْ  ثٛد٘ذ، لٌع« آثبد  ًٞٙ» دس  وٝ  ٞبيي ثبثچٝ ٝ   اػدز   االٖ  . ٌفدش   كدذاي   ود

 ثٛد.  ٚحـشٙبوي  ٘يبٚسد. ٚهع  سٚيٓ  ثٝ  وغ ٞب دس ثيبيذ.ٞيچ ـشٔب٘ذٜ

  دسػدز   ثٛد. ثيـشش سيشٞبؿبٖ  خٍُٙ سٛي  ٚ هذا٘ممة  ثٛديٓ  ػٍٙش ٌشـشٝ  ٔب وٙبس خبدٜ

ٓ   ٘ضديه  خٍُٙ  ثٝ  ٞٓ  لذْ  يه  خٛاػشٙذ حشي خٛسد.ٕ٘ي ٔي  ٞذؾ  ثٝ   ودبٜٚ   .ـشٔب٘دذٜ  ؿدٛي

ٖ  آٔذ ديؾ  وٝ  ثشٚخشدي  وشد.وٙبس ـشٔب٘ذٜ  سا ثشسػي  ايؼشبد. صٚد اٚهب  خب ٕ٘ي  يه ، دس  ٔدب

ٝ   ! ساٞدي  حدبخي : » وشد، ٌفز ٔي  ٍ٘بٜ ٔٗ  ثٝ  وٝ  حبِي ْ   ثد ثذٞيدذ،    . اٌشاخدبصٜ  سػديذٜ   ٘ظدش

 .« دٞيٓ  ا٘دبٔؾ

 ؟ ساٞي  د چٝ



 

62 

 . دٚؿىب ثيبٚسْ  د ثشْ

ٗ    يده   خٛاػدز  .ٔي آٚسدْ دس ٔي  ؿب   ، داؿشٓ وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  حشؾ  اص ايٗ   ودبس ؼيدشٕٔى

  ٍ٘بٞي  ثشٚخشدي . ـشٔب٘ذٜ داؿز  ثٛد ٚ دٚ ويّٛٔشش ثب ٔب ـبكّٝ  خبدٜ ًشؾ  ثىٙذ. دٚؿىب آٖ

ٗ : » وشد ٚ ٌفدز   صادٜ ٌٙدي  ـشٔب٘ذٜ  ثٝ ٖ  ٘يؼدز   ودبس عّٕدي   ايد ٓ   . سىدب ٝ  ثخدٛسي ٝ   ، ثد   ٌِّٛد

 .« ثٙذٕ٘بٖ ٔي

 ثذٞيذ.  . ؿٕب اخبصٜ سا وشدْ  د ـىشؽ

ٓ   ٞبيؾ ثٙذ دٛسيٗ  وبٜٚ ـشٔب٘ذٜ  ثٛد وٝ  ثبص ٘ىشدٜ  دٞبٖ  ثشٚخشدي  ٞٙٛص ـشٔب٘ذٜ   سا ٔحىد

 ـٙشاص خب خٟيذ.  ٚ ٔثُ  ٌفز  . يبعّي ثؼز

 د ٔحٕٛد... ٔحٕٛد... ٘شٚ، ٘شٚ.

ْ  ٔدي   خدٛاة   ؿذ. اٍ٘بس داؿشٓ ٕ٘ي يذ. ثبٚسْسا اٍ٘بس ٘ـٙ  ثشٚخشدي  ـشٔب٘ذٜ  كذاي .  ديدذ

خٛسد ٚ  ٔي  خبدٜ دٚيذ. سيشٞب ثٝ  دش اص ٌِّٛٝ  خبدٜ  سٚي  ثبٚس ٘ىشد٘ي  ثبػشعز  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ

ٗ   اٚ سا ٘مدؾ   سيشي  ٔٙشظشثٛدْ  وشد. ٞش ِحظٝ ثّٙذ ٔي  ٌشد ٚ خبن وٙدذ. چٙدذ ثدبس اص      صٔدي

 ثٛد.  ؿذٜ  اص اؿه خيغ  . كٛسسٓ ـشيبد ثض٘ٓ  كذايٓ  ثٛد ثب سٕبْ  . ٘ضديه ثؼشٓ چـٓ  ٚحـز

ْ  ٚ ص٘ذٜ  آخش ثشػذ، ٞضاس ثبس ُٔشدْ  ديچ  ثٝ  وبٜٚ  سب ـشٔب٘ذٜ ٗ   . ٚلشدي  ؿدذ ْ   ٌٕٔدئ اص   ؿدذ

ٗ  ،ثي دٚس ؿذٜ  هذا٘ممة  سيشسع ْ   اخشيبس دٟد ٗ   ؿدذ ٗ  سٚ صٔدي ٖ   . ايد ودبس ٘جدٛد. ثبيدذ      دبيدب

 . ؿذيٓ ٔي  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ٔٙشظشثشٌـشٗ

  ددبسٜ   ًجُ  ٔثُ  ا٘شظبس. لّجٓ  ثٝ ٚ ٘ـؼشٓ  وشدْ  سا دبن  . كٛسسٓ ٘زس وشدْ  ٞضاس سب كّٛار

  كدذاي  ثٛد٘ذ وٝ  ؿذٜ  ٔبٖ لذس ٘ضديه  آٖ  هذا٘ممة  وٛثيذ. چٙذ ٘فش اص٘يشٚٞبي ٔي  اي دٛسٜ
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َ دا٘ؼدشٙذ. د٘  ٔدي   ؿذٜ  وشد٘ذ. وبسسا سٕبْ . وٕشش سيش دس ٔي ؿٙيذيٓ سا ٔي  ؿبٖ ٘فغ اػديش    جدب

 ؿٛد.   ديذايؾ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ  ثٛد٘ذ. خذاخذا وشدْ  ٔبٖ وشدٖ

  ٚدٚؿىب ديذا ؿذ. اص خٛؿدحبِي   ٔبؿيٗ  ػش ٚ وّّٝ  وٝ  صدْ ٔي  ثب خذا حشؾ  ٞٙٛص داؿشٓ

،  ددش ثدٛد اصخٙدذٜ     كدٛسسؾ   وٝ  ، دس حبِي ثشٚخشدي  . ـشٔب٘ذٜ خبدٜ ٚػي  ثٛد ثذْٚ  ٘ضديه

 . اْ ػشخٛا٘يا  سٚ ؿب٘ٝ  ٌزاؿز  دػز

،  صدٖ  ثشٞٓ  چـٓ  خّٛ آٔذ. سٛ يه ثب ػشعز  . ٔبؿيٗ ٌِّٛٝ  ثٝ  سا ثؼز  ، خبدٜ دٚؿىبچي

ٖ  . ٞش وذاْ سيخز ٞٓ  ثٝ  هذا٘ممة  آسايؾ ٝ   ؿدب ْ   ـدشاس وشد٘دذ. ٍ٘دبٜ     ًدشؾ   يده   ثد   ودشد

ٖ   ٞدذؾ  ثٛد. ثب اٍ٘ـدز   ايؼشبدٜ  وٙبس دٚؿىبچي  وٝ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ ثٝ   ىبچيدٚؿد   ٞدب سا ٘ـدب

ٓ  ثب چٙذ ٘فش اص ثچٝ  ثٛد وٝ  ؿذٜ دٚؿىب چٙبٖ  داد. آسؾ ٔي َ  خدبدٜ   ًدشؾ   آٖ  ٞب دشيدذي   د٘جدب

ْ  دػشٍيش وشديٓ اَٚ  ِحظٝ  سا دس ٕٞبٖ  ٘فشؿبٖ  . ػٝ هذا٘ممة ٝ   اص ديدشٚصي   . ٚخدٛد ٝ   ود   ثد

 . ثٛد، دش ؿذ اص ؿبدي  ؼيجي أذادٞبي  وٕه

ٓ   سـشيٓ  ذا٘ممةه  د٘جبَ  ٞٛا دس خٍُٙ  ؿذٖ  سب سبسيه ٝ   ٚسيش دس ودشدي دػدشٛس    . ثعدذ ثد

٘خٛاٞدذ ثدٛد.ديٍش     ٔبٖ ٘فع  ثٝ  دس سبسيىي  وشدٖ  سعميت  دا٘ؼز . اٚٔي ثشٌـشيٓ  وبٜٚ  ـشٔب٘ذٜ

 . ٘ذاؿز ٌزاؿشٗ  وٕيٗ  خشأر  هذا٘ممة  اكّي  دس خبدٜ

  

ددش    ؿذ. رٞٙؾ  ذٜٚ اص خب وٙ  ساثؼز  ديچيذ، ٔحٕٛد دـششچٝ  سٛ ػبِٗ  وٝ  دبيي  ثب كذاي

 . اػٕؾ  د٘جبَ  ٌـز ؿٟيذ. ثبيذ ٔي ٘ٛخٛاٖ  ٞبي ثٛد اص حشؾ

 ؟ ا٘ذؽ ديٍش، ثشدٜ  ثب ؿٟذاي  د يعٙي
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 سػب٘ذ... ٔي ٔخبثشار  . ثبيذ خٛد سا ثٝ دٚيذ ثيشٖٚ  اص اسبق
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 شهریور  تولذ یازدهم

 
ٓ  ٔدي   . ؼّدز  د اص ؼٓؿٛ دشٔي  ٚخٛدْ  ػبَ  ٔٛلع  ايٗ  . ٕٞيـٝ داسْ  عديجي  حبَ سدٛ    ص٘د

.  عىدغ  اص لبة  . دش اػز ًبلچٝ  ًشؾ  چشخب٘ٓ . ػش ٔي ٘ذاسْ  سـشٗ ٔذسػٝ  . حبَ سخشخٛاة

  ٔحٕٛد وبٜٚ  وٙٙذ. عىغ ٔي  ص٘ذٜ  ساثشايٓ  خجٟٝ  اص خبًشار  اي سىٝ  ؿبٖ ٕٞٝ  وٝ  ٞبيي عىغ

ٓ  ٔدي   صَ آِٛد خٛاة  ٞبي . ثب چـٓ اْ ٞب ٌزاؿشٝ عىغ لبة  ٕٞٝ  سا خّٛي ٓ   ص٘د   ٞدبي  سٛچـد

ٓ  ٔي  ٌشيٝ  سٛا٘ٓ ٚ سب ٔي  سٚ ثبِؾ  چؼجب٘ٓ سأي  سشوذ. كٛسسٓ ٔي  . يىٟٛ ثؽوٓ سٚؿٙؾ .  ودٙ

 . آيٙذ سٛ اسبق ٔحٕٛد ٔي  صٞشا ٚ دؼشْ  ، ٕٞؼشْ اْ ٌشيٝ كذاي  ثٝ

 ؟! د حؼٗ

ٖ   وٙٓ ٔي  اؿبسٜ  ثب دػز ٘دذ. صٚس  سٚ ٔدي   اعششاهدي   ٞديچ  ٚ دس سا ثجٙذ٘دذ.ثي   ثشٚ٘ذ ثيدشٚ

ٓ  ٔدي   سٗ  . ِجبع ؿْٛ ٔيشهریور     متولذ یازده. ثّٙذ اص خب ثّٙذ ؿْٛ  ص٘ٓ ٔي ٝ   ٚ خّدٛي   ودٙ   آيٙد

 .  ٞب سا ٘ذاسْ آلب ٔعّٓ  ي ليبـٝ . ٞيچ ايؼشٓ ٔي

 . ٌشـشٓ  سبثؼشب٘ي  ومع  وشدْ  ؼٌّي  د عدت

سدذيذ   وٝ  ٞبيي ثچٝ  ٙٓو ـىش ٔي . ٕٞيـٝ ؿْٛ ٔي  دـيٕبٖ  ، اص حشـٓ اـشٓ ٔي  ٞب وٝ يبد ثچٝ

 . ؿىؼشٝ  ؿبٖ ا٘ذ، دَ ؿذٜ

 ؿٛ٘ذ؟ ٞب سدذيذ ٔي ثچٝ  وٝ  اػز  دسع  ٞٓ  د سبسيخ
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ٓ  ٔدي   خٛدٔبٖ  صٔبٖ  سبسيخ  ٞبي يبد وشبة ْ  اـدش ٓ   . خدٛد ٓ   سدبسيخ   صيدبد اص دسع  ٞد   خٛؿد

ً   ٚ سبسيخ  ٔخشّؿ  ٞبي ٚ عٟذ٘بٔٝ  ؿٟش ٚ آدْ  اػٓ ٕٞٝ  آٖ  وشدٖ  آٔذ. حف  ٕ٘ي   ٞدبٔخ  خٙد

 وشد. ٔي  سا دٛن  آدْ

ٓ  ، ٌدبص ٔدي   ٌشـشٝ صٞشا ثشايٓ  وٝ  اي . اص ِمٕٝ اػز  أشٚص، سٚص آخش ومع ٖ   ص٘د   ٚ اػدشىب

ٖ  وـٓ سا ػش ٔي  چبيي ٓ   صدٜ ثُٟدز   . ٔحٕٛدٕٞچٙدب ٝ   وٙدذ. ددٙح   ٔدي   ٍ٘دبٞ   ِٚدي   اػدز   ػدبِ

. ؿدٟش صيدش    ثيشٖٚ  ص٘ٓ ٔيٝ ٚ اص خب٘  وـٓ ٔي  ػشؽ  ثٝ  ـٟٕذ. دػشي ٔي  ػبِٝ  ٔشد دٙدبٜ ا٘ذاصٜ

 ص٘ذ. ٔي  ِٝ  خٛسؿيذ ِٝ  دأٗ

 . ٞؼشيٓ  سٛ ؿٟشيٛس ٔبٜ  اػز  د خٛة

.  اػدز   خديغ   اص عدشق   ديدشاٞٙؾ  ٌٛيدذ. دـدز   ٌزسد، ٔي ٔي  اص وٙبسْ  وٝ  سا عبثشي  ايٗ

  عوم  . سبؿشٚ  ػبعز  ثٝ  وٙٓ ٔي  اٚ. ٍ٘بٜ  ا٘ذ دٚس سب دٚس ديشاٞٗ ، ٌشدؿذٜ ػفيذن  ٞبي ِىٝ

ٝ     ٌض وٙٓ  ديبدٜ  وٙٓ . للذ ٔي اػز  ٔب٘ذٜ  خيّي ٝ   ٞدبي  .ثدب چٙدذ سدب اص ثچد ٝ   ٔذسػد سٚ   سٚ ثد

ؿدٛ٘ذ ٚ   ٔي  ٕٞشاٞٓ ٘يؼشٙذ. چٙذ لذٔي  سبسيخ  دسع  ٞبي اص سدذيذي  ؿبٖ وذاْ . ٞيچ ؿْٛ ٔي

 ٌيشد. ٔي  اْ . خٙذٜ سٚ٘ذ سٛٔؽبصٜ ؿٛ٘ذ ٚ ٔي يىٟٛ خذا ٔي

 ٚخٛد داسد.  ٘ؼُ  ايٗٔب ٚ   ٔيبٖ  لذس سفبٚر  د چٝ

ٓ  ٔذيش ٔي  اسبق  ثٝ  ٞب. ػشي سٛومع  ٞب سا سبسا٘ذٜ . ٌشٔب ثچٝ ؿْٛ ٔي  ٔذسػٝ  داخُ ٚ   ص٘د

 . ػشومع  سْٚ ٔي  يىشاػز

ْ   أشحدب٘ي   . لشاس اػدز  ٘ـيٙٙذ ػشخبٞبيـبٖ ؿٛ٘ذ ٚ ٔي ٔي  داخُ  سه  ٞب سه ثچٝ .  ثٍيدش

َ  ؿْٛ ٔي ٔٙلشؾ  ٌشـشٗ  ٟٛ اص أشحبٖ. يى سٚ سخشٝ  ٘ٛيؼٓ ٞب سا سٙذ ٚ سٙذٔي ػؤاَ   ِ اَٚ . حدب
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ٓ   ٔحٕٛد خّٛي . عىغ سٚحٓ  ثٝ  چؼجيذٜ  ٕٞچٙبٖ  كجح ٝ   ٍ٘دبٞ ٚ ثضسٌشدش    ثدضسي   سٚ سخشد

ٝ   ٞدب سا ٘لدؿ   وٙٙذ.ػٛاَ ٔي  ثبص ٍ٘بٞٓ  ٞب ثب دٞبٖ . ثچٝ سٚ كٙذِي  ٘ـيٙٓ ؿٛد.ٔي ٔي   ٚ ٘يٕد

ٓ  دػدز   سا ٔيبٖ ا٘ذ. ػشْ ؿذٜ  . ثمسىّيؿ اْ ٘ٛؿشٝ ْ  ٔدي   ٞدبي ٝ  ٌيدش . اٍ٘دبس   اػدز   . دسد ٌشـشد

 . اػز  وشدٜ  ػٛساخؾ  ، ػٛسا  سشوؾ وٝ

 وٙيذ.  ٞب سا خٕع د ٚسلٝ

ثدبص    ٞدب سدب ثٙدبٌٛؽ    ؿٛد. ٘يؾ ٔي ٞب خٕع ٚسلٝ  صدٖ  ٞٓ  ثٝ  چـٓ  ، دس يه حشـٓ  ثب ايٗ

 ٌيشد. ٔي ؿبٖ ، خٙذٜ اْ ٞب اص خٙذٜ . ثچٝ دٞٓ ٔي  سا وؾ  ٞبيٓ ،ِت داسْ  وٝ  ؿٛد. ثب دسدي ٔي

 ؟  سعٌيُ  د آلب، ومع

 ؿٛد.  سٕبْ  وشبثٕبٖ ٞبي سب ـلُ  ٔب٘ذٜ  دسع  . يه داسْ  ... وبس ديٍشي د ٘ٝ

 . ايٓ وشدٜ  سا دٚسٜ  وشبة  د آلب، سٕبْ

  ص٘ذاٖ  ٞبي ٔيّٝ  ثٝ  دٙدشٜ  صدٜ  صً٘ ٞبي . ٔيّٝ دٙدشٜ  ًشؾ  سْٚ ٔي  ؿْٛ ثّٙذ ٔي  خٛاة ثي

ٖ  ٞدبي  . ثب ثچٝ اـشٓ ، ٔي ثٛدْ  ٌزسا٘ذٜ  سٛ وشدػشبٖ  وٝ  د چٙذ سٚصاػبسسئب٘ذ. يب ٔي سدٛ    ٌديم

سا   ٔبٖ ٞب ؿٟيذ ؿذ٘ذ ٚ ثميٝ . خيّي ؿذيٓ هذا٘ممة  ، ٌشـشبس وٕيٗ ثب٘ٝ«  وٜٛ  ػيبٜ«  اسسفبعبر

 ثٛد.  آٔذٜ ػشْ  ثميي  دا٘ذ چٝ ٘جٛد٘ذ، خذا ٔي  اػيش ٌشـشٙذ. اٌشٔحٕٛد ٚ ٘يشٚٞبيؾ

  عدشق   ٞبي ، لٌشٜ ومع  ؿٛ٘ذ.ٌشٔبي ٔي  . ػبوز ٌشدا٘ٓ ٞب ػش ثشٔي ثچٝ  ش ٚ كذايثب ػ

ٓ  . ٔجلش سا ٔي اػز ٘ـب٘ذٜ  ٞبؿبٖ سا سٚ ديـب٘ي ٔدذيش    آلدبي   اسدبق   ثدشٚد وِٛشدػدشي    ـشػدش

خٛاٞدذ ثىٙٙدذ.    ٔدي   دِـبٖ  ٞب ٞشوبسي ثچٝ  ٌزاسْ ؿٛد، ٔي  ساثيبٚسد. سب ٔجلش ثب وِٛش داخُ

ٓ  ٔدي   سا ثيشٖٚ  لشف  ٚ ٚسق  سٛ خيت  وٙٓ ٔي  ؿٛد.دػز ٕ٘ي  زػبو  ػشدسدْ اص  . يىدي  وـد
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ٓ   ا٘ذاصْ ٚ ٔي  آٚسْ دس ٔي  خّذؽ  ٞب سا اص داخُ لشف ْ  سٛدٞدب٘ ً   ػدٛؼبر   . دسد ػدش   خٙد

 وٙذ.  سشوٓ  ٘ذاسْ  ، دٚػز ٞبيؾ ػخشي . ثب ٕٞٝ اػز

ٝ    دـدز   ٘ـيٙٓ وٙذ.ٔي ٔي  سا خٙه  ثب ػش ٚ كذا ومع  وِٛشدػشي   ٞدب ػدبوز   ٔيدض. ثچد

 ٞؼشٙذ.  ثمسىّيؿ وٙٙذ. ٕٞچٙبٖ ٔي  ٍ٘بٞٓ

 آخش...  د دسع

سا ثدبص    آخدش وشدبة    ٌزاس٘ذ ٚ ـلُ سا سٚ ٔيضٔي  ٞبؿبٖ وشبة  ٞب َٞٛ ، ثچٝ حشـٓ  ثب ايٗ

 وٙٙذ. ٔي

 ؿٙبػيذ؟ اٚ سأي  سبٖ ... وذاْ اػز  ٔحٕٛد وبٜٚ  د أشٚص سٚص ؿٟبدر

ٝ   ٞبيي ؿٙبػٙذ؛ ثچٝ اٚ سإ٘ي  وذاْ  ٌزسد. ٞيچ ٔي  ػىٛر  ثٝ  اي چٙذ دليمٝ   ٕٞـدٟشي   ود

 . وـٓ ٔي  ثّٙذي ٔحٕٛد ٞؼشٙذ. آٜ

 ٞؼشيذ...  د ؿٕبٞب ٔثمً دثيشػشب٘ي

  خب ثٝ  ٞب ػش خبٞبؿبٖ . ثچٝ ٞب٘يؼز ٘ذاسد. سمليش اص آٖ  اي . ـبيذٜ دٞٓ ٕ٘ي  سا ادأٝ  حشـٓ

 آيذ. ٞب دس ٔي ٘يٕىز  ؿٛ٘ذ. ػش ٚكذاي خب ٔي

 ؿٟذا. ٚيظٜ  سيخ  . ـشٔب٘ذٜ اٚ اػز  دس ثبسٜ  آخشٔبٖ  دسع د

  كدذاي   حشي  ا٘ذ وٝ ؿذٜ  ػبوز . چٙبٖ ا٘ذ سٛ خٛدؿبٖ ؿذٜ  ٞب خٕع ثچٝ  وٙٓ ٔي  احؼبع

 . ؿْٙٛ سا ٕ٘ي  ٞبؿبٖ ٘فغ
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  ِٚي  ثٛديٓ  وشدٜ  حّٕٝ  . كجح وشديٓ ٔي حّٕٝ 2519  لّٝ  دٚ ثٛد. ثبيذ ثٝ  وشثمي  عّٕيبر

دػدشٛس   دٚثدبسٜ   . چٟبس ثعذاصظٟش ثٛد وٝ سٛ ػٍٙشٞبٔبٖ  ثٛديٓ  ثٛد ٚثشٌـشٝ  خٛسدٜ  ٌشٜ وبس

  ثٛد. ثٝ  ٞب سا دس آٚسدٜ ثچٝ  وٛسوبس، كذاي  ٚ ٌشٜ  . خؼشٍي دس ؿت  ٞٓ  ؿذ. آٖ  دادٜ  حّٕٝ

ٓ  ٔدي   ِـىش،ثبيذ خٕع  دػشٛس ـشٔب٘ذٜ   ،ساٜ دس ٘ىدشدٜ   . خؼدشٍي  سدبوشيىي   دس لشاسٌدبٜ   ؿدذي

  ثب خٛد ٔحٕٛد وبٜٚ  ٞب ٌفشٓ ثچٝ  .ثٝ ٌفز ٔي  چيضي  . ٞش وغ ٘فش ثٛديٓ  ٞفز  . ؿؾ ـشبديٓا

ٓ   ٚٔخبثشار  ، سخشيت ٚ عّٕيبر  ًشح  ٞبي وشد٘ذ. ؼيش اص ٔب، اص ثچٝ . لجَٛ ص٘يٓ ٔي  حشؾ   ٞد

 ثٛد٘ذ.   آٔذٜ

  عٙٛاٖ  ، ثٝ اػز  خذي  اسسفبعبر ثٝ  حّٕٝ  ثحث  ديذْ  ؿذ. ٚلشي  ؿشٚ   ثب ٚسٚد ٔب، خّؼٝ

  الذاْ ثب ايٗ  ، دس ٔخبِفز وشدٜ  ؿٙبػبيي  سا دليك  ٚ ٌٔٙمٝ  وبس سـشٝ سب دبي  وٝ  اًمعبر  ٘يشٚي

ٝ   ٌفشٙذ.ثيـششؿبٖ  چيضي  ٞش وذاْ  ٞٓ  . ثميٝ وشدْ  كحجز ٗ   حّٕد دا٘ؼدشٙذ.   ٔدي   سا ؼيدشٕٔى

ْ   دا٘ؼدز  داد.ٔدي  ٔدي   ٞدب ٌدٛؽ   حدشؾ   ثٝ  دلز  ٚ ثٝ  ثٛد دبييٗ  ساا٘ذاخشٝ  ػشؽ  وبٜٚ   سٕدب

ٝ   ا٘دذ. ٚلشدي   ؿدذٜ   ساٞىبسٞب لفُ  ٕٞٝ وٝ  ٘ذاؿز  . ؿه اػز  ٞب دسػز حشؾ   ػدبوز   ٕٞد

ٚ   سا ؿٙيذْ  ٞبيشبٖ حشؾ ، سٕبْ ثيؼيٓ  اص دـز  ديـت  ٔٗ: » سا ثّٙذ وشد ٚ ٌفز  ؿذ٘ذ،ػشؽ

  سا ٞددٓ 2519  . لّددٝ دا٘ددٓ ٔددي  وددبس سا ٞددٓ  .ػددخشي وددبس لددشاس ٌددشـشٓ  وددبٔمً دس خشيددبٖ

ٝ   اػدز   دػدشٛس دادٜ  ، ـشٔب٘دذٞي  ؿدذٜ   صدٜ  ٞبي حشؾ  ٕٞٝ  . ثب ايٗ ؿٙبػٓ ٔي خٛة ثبيدذ    ود

 .« خي  ثٝ  ثض٘يٓ  دٚثبسٜ
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ٓ  ؿذ. ٕ٘دي   خيشٜ  ٘بٔعّٛٔي  ي ٘مٌٝ  وشد. ثٝ  ػىٛر ٓ   دا٘د ٝ   چدشا دِد .  ػدٛخز   حدبِؾ   ثد

ٖ     يىدي  داسد خبي  دٚػز  دا٘ؼشٓ ٔي ْ ـىدش    اص ٔبٞدب ثدٛد. ٞٙدٛص دس آ ٝ   ثدٛد ٝ   دٚثدبسٜ   ود   ثد

 آٔذ. حشؾ

، ثبيذ  وٙيٓ  ؿٙبػبيي  سٛا٘يٓ ٕ٘ي ٚ ساٞىبس ديٍشي  ٘ذاسيٓ  ـشكز  ، چٖٛ ٞٓ  ٕٞيٗ  د ثشاي

 . وٙيٓ  عُٕ  ٌزؿشٝ ؿت  ٔحٛسٞبي  اص ٕٞبٖ

  داس ثٛد. چٙذ ٘فش دس ٌٛؿي ٞبٔعٙي . ٍ٘بٜ . ٔؽضٞب دش ؿذ اص ػٛاَ ٞٓ  خٛسد ثٝ  ٞب ٌشٜ ٍ٘بٜ

ْ   ودبسي   دٞذ وٝ دػشٛس ٔي  ـشٔب٘ذٜ  ٚلشي»ثّٙذ ؿذ:   وبٜٚ . كذايصد٘ذ ٔي  حشؾ ؿدٛد،   ا٘ددب

ٓ    ،اٌش ٞٓ خٛة  خٛس دسآٔذ وٝ  ٚ ٌٔٙك  ثبيذ ثـٛد. اٌش ثب دِيُ ثبيدذ    خٛس دس ٘يبٔذ، ثدبص ٞد

 «اخشا ثـٛد.  دػشٛسؽ

...  ٘ذاسيٓ  ؿٛيذ. ٚلز  حبالثشٚيذ آٔبدٜ: » ثبؿذ، ٌفز  سا ٌفشٝ  ومْ  خشٓ  وٝ  ايٗ  ثعذ ثشاي

 .« ٞؼشٓ ٕٞشاٞشبٖ  أـت  خٛدْ

اٚ   دا٘ؼشيٓ ٔي  وٝ  حبَ  اـشبد. ثب ايٗ سٛ ٚخٛدٔبٖ  صد. ِشصي  ٔبٖ خـه  ، ٕٞٝ حشـؾ  ثب ايٗ

 ثفشػشذ. دؿٕٗ  سا صيش آسؾ  ثٕب٘ذ ٚ ٘يشٚٞبيؾ  دس لشاسٌبٜ  عّٕيبر ؿت  وٝ  ٘يؼز  وؼي

ٖ   ٞدبي  ٘يٕىزؿذ٘ذ سٛ   ٞب خٕع ، ثچٝ سػيذْ  خب وٝ  ايٗ  ثٝ ٚ   ًدٛس ػدبوز    خّدٛ. ٕٞدب

 ثٛد.   ٌشدؿذٜ  ؿبٖ ٕٞٝ  ٞبي . چـٓ خبٔٛؽ

ٝ     ٔخدبِؿ   عّٕيبر ثب ادأٝ  وٝ  ثب آٖ  ؿذ. وبٜٚ  دػشٍيشْ  دٚ ٘ىشٝ  ؿت  آٖ دٚ   ثدٛد، أدب ثد

ٝ   ؿدٟذايي   خٙبصٜ  ثشٌشدا٘ذٖ  ثشاي  ٚ دْٚ  اص ٔبـٛق  ،اًبعز وشد. اَٚ  دـب   اص آٖ  دِيُ   ثٛدود

 ثٛد٘ذ.  ٔب٘ذٜ  دس ٔؼيش اسسفبعبر  ٌزؿشٝ  ؿت
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 آؿٙب ثٛد.   وبس ٚ ٌٔٙمٝ  ٞبي ػخشي  ثٝ  ثٟشش اص ٕٞٝ  وبٜٚ

ٓ  ثدب ودبٜٚ    ٚ ٘دفي  ، ٔٗ ٚ عّٕيبر  اًمعبر  اص ٘يشٚٞبي ٓ  ثدٛدي ُ   ػدشاغ   . سـدش ٚ   ٚػدبي

  د.د٘جبَوٙبس ؿٟذا ثٛ  ٞبيؾ ثٛد٘ذ. ػبِٓ  خشاة  . ٕٞٝ ٘ذاؿشيٓ ديذ دس ؿت  . دٚسثيٗ سدٟيضار

ٖ  . ديذا ٘ىشدْ ٌـشٓ  دٚسثيٗ ٗ   . ثدذٚ ٓ   ساٜ  ، ثدب دػدشٛسوبٜٚ   دٚسثدي ُ  اـشدبدي ،  اص حشودز   . لجد

  لوب ٚلذس اِٟدي   سٛا٘ذ خّٛي ٕ٘ي  وؼي: » ٌفز ٔي  ٔٙلٛسي  ٔعبٚ٘ؾ . ثٝ سا ؿٙيذْ  كذايؾ

 .« سا ثٍيشد... ثبيذ ثشْٚ

سا   ودبٜٚ   ٚ دػدشٛسار   ثبؿيٓ  دٔبٖخٛ ، ثبيذ ٔٛاظت عّٕيبر  ثب ؿشٚ   وٝ  دا٘ؼشيٓ ٔي  ٕٞٝ

 ثٍيشد. ؿٛخي  سا ثٝ  چيضي  ٘جٛد وٝ  . اٚ آدٔي ثذٞيٓ  ا٘دبْ  خش ٚثحثي  ٞيچ ، ثي ٔٛلع  ثٝ

ػدش    دساص، دـز  ػشٖٛ  ػدبددس يه  ٚ أبْ  حؼيٗ  ، أبْ حؼٗ  أبْ  ٌشداٖ  ػٝ  ٘يشٚٞبي

ُ  ػشٖٛ  يخّٛ  سا سػب٘ذيٓ  ، خٛدٔبٖ وبٜٚ وشد٘ذ. ٕٞشاٜ  حشوز  ٞٓ ثدٛد.   ليدش ػديبٜ    . ٞٛا ٔثد

. ثدب ٞدش ٔٙدٛس،     وٙيٓ  ٞب ٔٙٛسثض٘ٙذ سب حشوز سب عشالي  ديذ. ٔٙشظش ٔب٘ذيٓ سا ٕ٘ي  چـٓ  چـٓ

 . وـيذيٓ خّٛ ٔي

 . ٘ىٙيٓ  سا ٌٓ  ساٜ  وٝ  وٗ  حشوز  د سٛ خّٛسش اص ثميٝ

ٓ   . ٔشٛخٝ ٌٙديذْ ٕ٘ي  خٛدْ ، دس دٛػز داؿز  إًيٙبٖ  اْ ثٝ  ٕٞٝ  آٖ  وبٜٚ  وٝ  اص آٖ   ؿدذي

  ٚخٛسؿبٖ  . خٕع ٞب سػب٘ذْ آٖ  سا ثٝ  ، خٛدْ دػشٛس وبٜٚ  ا٘ذ. ثٝ ٔب٘ذٜ عمت  ػشٖٛ  سٝ  ٘يشٚٞبي

 سٛ ـىش ثٛد.  وٝ  وبٜٚ  ديؾ  ٚ ثشٌـشٓ  وشدْ

ٝ   ؿدذ٘ذ. ؿدت    ٘يشٚٞبدشاوٙذٜ  ، دٚثبسٜ ٚلز  ٚ ٘ذاؿشٗ  خبًش خؼشٍي  ثٝ ٝ   اص ٘يٕد   ٌزؿدش

 .« داسيٓ  وٓ  . ٚلز ثض٘يٓ  خي  ثٝ  سٛا٘يٓ ، ٕ٘ي ٚهعيز ثب ايٗ: » شٌٓف  وبٜٚ  ثٛد. ثٝ
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 ؟ وبس وٙيٓ  چٝ  ٌٛيي د ٔي

 ٔعجش ثشٚد. ؿبيذ ثٟشش ثبؿذ.  اص يه  د ٞش ٌشداٖ

 «وٙذ. ٔي  ٔبٖ سأشٛخٝ  ٘يشٚ، دؿٕٗ  ٕٞٝ  ايٗ  ػش ٚ كذاي: » ٘ىشد. ٌفشٓ  لجَٛ

ُ   سٛػُ ! اٌش وٕي ٘جبؽ  ٍ٘شاٖ: » ٌفز  ٚ آساْ  اْ ؿب٘ٝ  صد ثٝ  دػشي ٝ   ٚ سٛود ٓ   داؿدش ،  ثبؿدي

خذا ثدب ٔدب    ٞبي ثبؿذ ـشؿشٝ  . يبدر سػيٓ ٔي  ٔٛلع  ثٝ  ؿٛد ٚ ٞٓ وشٔي  دؿٕٗ  ٞبي ٌٛؽ  ٞٓ

 «ٞؼشٙذ.

ْ   ثيدذاس ؿدذٜ   اص خٛاة  . اٍ٘بس سبصٜ ديذا وشدْ  عديجي  . حبَ ؿذْ  آساْ ٖ  ثدٛد َ   . ثدب آ ،  حدب

 . ٘يؼز ٕٞيـٍي  حبَ  ٞٓ  وبٜٚ  حبَ  وشدْ  . احؼبع ثٛدْ  ـشٝلذس سٙذس  آٖ  وٝ  ثٛدْ  ؿشٔٙذٜ

٘يشٚٞب.   ثٛد سٚي  وشدٜ  سا لفُ  سيشثبسؽ عشالي  ، سيشثبسچي لجُ  ؿت  وٝ  ٔحّي  ثٝ  سػيذيٓ

 «ثٛد.  ٔب سا ثؼشٝ  ػٍٙش سيشثبس، ساٜ  . ٕٞيٗ خب آٔذيٓ  سب ايٗ ديـت: » ٌفشٓ  وبٜٚ  ثٝ

 .« ثبيذ خّٛسش ثشٚيٓ: » . ٌفز ٌـز  حُ  ساٜ  د٘جبَ  وبٜٚ

  ثبال، ؿبيذ ثـٛد وبسي  ثىـيٓ ػٕز  اٌش اص آٖ  وٝ  ػٍٙش سيشثبس اػز  ٘ضديه  اي د كخشٜ

 وشد.

وٙذ.   سيشثبس اػشفبدٜ  وشدٖ  خبٔٛؽ ثٛد، ثشاي  سٟٙب ساٜ  وٝ  ساٜ  اص ٕٞبٖ  ٌشـز  سلٕيٓ  وبٜٚ

ٝ    دٚيؼز ٝ   ودبٜٚ   . ٕٞدشاٜ  شيٓ٘ذاؿد   ػيلذ ٔششثيـشش ثب ػٍٙش سيشثدبس ـبكدّ ٘فدش اص   ٚ دٚ ػد

ٝ   ديشٔدشدي   اـشبد ثٝ وبٜٚ  ثبال. چـٓ  وـيذيٓ  ٚ عّٕيبر  سخشيت  ٞبي ثچٝ ُ   ؿدت   ود سيدش    لجد

  ٘ـؼدز  . ودبٜٚ  ٘ذاؿدز   ثٛد. سٔمدي   اص ديشٔشد سـشٝ  صيبدي  ثٛد. خٖٛ ؿذٜ  ٚ ٔدشٚح  خٛسدٜ

 . ػشؽ  ثبالي
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 ؟ ؿٙبػي سا ٔي  ! ٔٗ د دذسخبٖ

 !« اي ، ؿٕب ثشادس وبـٝ ثّٝ: » ٌفز  ٙذٜديشٔشد ثب خ

ٝ   ٞٓ  خٙذيذ. ثميٝ  وبـٝ  وّٕٝ  ٔحٕٛد ثب ؿٙيذٖ ٗ   خٙذيذ٘ذ.سٚ وشد ثد آخدش  : » ٚ ٌفدز   ٔد

 .« ؿذيٓ  ٞٓ  ، وبـٝ عٕشي

ٓ  ثشٔدي  ٜ 'ؿبءاُِّ ثبال، اٖ سٚيٓ ! ٔب ٔي دذس خبٖ: » وـيذ سٚ ػش ٔشد ٚ ٌفز  دػز ٚ   ٌدشدي

 .« خٕع  يبِز.خ ثشيٓ ٔي  سٛ سا ثب خٛدٔبٖ

ا٘شظدبس ٔدب سا     . دؿٕٗ ٘ـؼشيٓ صيش ػٍٙش سيشثبس. ػش خبٔبٖ  سب سػيذيٓ  لذس خّٛ سـشيٓ  آٖ

. ٘يشٚٞدب سا اصدٚ   وٙيٓ  وبِيجش سا خبٔٛؽ  ثبيذ ايٗ: » ٔحٕٛد ٌفشٓ ٌٛؽ  ثيخ  وـيذ. آٞؼشٝ ٔي

 ذ. سػ ٕ٘ي  رٞٙٓ ، ثٝ . ثيـشش اص ايٗ خي  ثٝ  ٚ ثعذ ثض٘يٓ  ثذٞيٓ  آسايؾ  ًشؾ

 .« ثذٞيٓ  ثبيذ ا٘دبْ  وٝ  ٞؼز  وبس ديٍشٞٓ  يه: » ٌفز  . وبٜٚ ثٛدْ  ؿذٜ  دسٔب٘ذٜ  حؼبثي

 ؟ وبسي  د چٝ

 «ثشد. ٕ٘ي  خبيي  ثٝ  ، ساٜ ٌفشي ٞب وٝ ايٗ  ي ، ٕٞٝ ثبؿيٓ  ٘ذاؿشٝ  . اٌش سٛػُ سٛػُ: » ٌفز

 . صيش دبيٓ  ػخز  صٔيٗ  ثٝ  سا دٚخشٓ  ٍ٘بٞٓ  صدٜ ؿشْ

،  دػشٛس وبٜٚ  ثٛد. ثٝ  ٞٛا ٕ٘ب٘ذٜ ؿذٖ  سٚؿٗ  ثٝ  ثٛد. چيضي  ؿت  ٘يٕٝ  ػٝ  ٘ضديه  ػبعز

  ٖ ٓ    لشاس ؿدذ اص ٕٞدب ٝ   خدب ثدض٘ي ُ  خدي  ثد ٓ  اص ٞدش چيدض، ثبيدذ ثشٔدي      . لجد ٘يشٚٞدب سا    ٌـدشي

ا٘فدبس   ٚ ثعذ كذاي خٕذبسٜ  ػٛر  كذاي  ثٛد. ٘بٌٟبٖ  دٚس ٚ ثشْ  ثٝ  حٛاػٓ  .ٕٞٝ آٚسديٓ ٔي

ْ  سيخدز   ٞٓ ٝ چيض ث  آٔذ. ٕٞٝ ٝ   . ٔعّدٛ .  اػدز   ٔدب ـدشٚد آٔدذٜ     دس چٙدذ لدذٔي    ثدٛد ٌِّٛد

ٝ   اـشبد ثٝ  . چـٕٓ سا كذا صدْ  . وبٜٚ سا ٌـشٓ  اًشاؾ صدٜ ٚحـز   ثدٛد سٚي   دّٟٛاـشدبدٜ   اٚ. ثد
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  وؼدي   . ودبٜٚ  وشدْ  ٍ٘بٞؾ  . ثب ؿه ،خيض ثشداؿشٝ خٕذبسٜ  ػٛر  ثب كذاي  . ـىش وشدْ صٔيٗ

ُ   ثبكذاي  ثٛد وٝ  . اٚ وؼي خيض ثشداسد سٚ صٔيٗ  خٕذبسٜ  ػٛر  ثبكذاي  ٘جٛد وٝ   سيش ٔؼّؼد

 وشد.  ٕ٘ي  ػش خٓ  ، حشي ػٍٙيٗ

ْ   ػشؽ  صدٜ صد.ٚحـز  ثيشٖٚ  وبٜٚ  اص ثيٙي  ـٛاسٜ  ٔثُ  . خٖٛ ًشـؾ  دٚيذْ   سا ثّٙذ ودشد

  ٛد.سشوؾثد   خدٛسدٜ   ػشؽ  دـز  ثٝ  ؿذ. سشوؾ  اص خٖٛ  خيغ . دػشٓ سٚ صا٘ٛيٓ  ٚ ٌزاؿشٓ

ٝ   وٝ  خبيي  ٕٞبٖ ثٛد. دسػز  ـشٚ سـشٝ  ساػشؾ  ي سٛ ؿميمٝ  ٞٓ  ديٍشي دس   دديؾ   ٔدبٜ   دٚ ػد

 ثٛد.  خٛسدٜ  سشوؾ عٕشاٖ  حبج  عّٕيبر

ٝ   يىي . خٛاػشٓ سا ثشداؿز  اؽ اػشخٛا٘ي  ٞيىُ  سٕبْ  خٖٛ َ   اص ثچد أدذادٌش    ٞدب سا د٘جدب

 وـذ. سا ٔي  ٞبيؾ ٘فغ آخشيٗ  ، ديذْ ثفشػشٓ

  

اص   خديغ   ودمع   ٞبي ثچٝ  .كٛسر ، ثّٙذ وشدْ ثٛدْ  ٌشـشٝ  دبييٗ  ثش اثش اؿه  سا وٝ  ػشْ

 سهب...  ثٟـز  سـشٓ . ثبيذ ٔي وشدْ  ساسعٌيُ  ومع  ثٛد. صيش ِجي  اؿه

 


