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� ا�	�ا���رگ ��� ژو�� ����
، ٢٣روز ���� �
 ��د و ���ن ��ه��� ا��ن ه� 
�� در ��ا
�� ����(�)�� ا' �&  از ��ر����� ا#��دان �$#"! ،  �� �.-, +��&$ه  را ��  �� !ه� ا�	د 

در ا�� �7 ��د�$د، 6واز($ا��ن، �$#"!  �$ازان، ���5ان و ه����4ان �"�23ر' ��/1 . ��ار /�د
4�
، �296ن و ه2"�8$ر �45 ا' . /�د� �$د��در �"�ن ا���ا< /����4ن، دو#���  از �=� ه�' �>�;: ��ا

�$' ه�، ه�4و#���  ه� و ا��ا�"�ن �"� @?$ر دا�  .���4از ��ا
  

�$د �4� 

 ه�' از 1A�B د#�  /3$ر 6را#�Cه� و +�ر 
�3�� ���"�ر ز��� از . #�9$ن � $;��D در �"�ن دو
 E�ا#��د #� 6ه�Fدو ه����4 /3$را  �$;G د�&"�.  $;��D
ا�� .  �$د I"-@ '�J6 اH +�/�اداو9  /�ر ه��'

�� ا#4�Aاده����4  ��$KD (�ص  ��ا�M �� 
�;$ ا�F . ا#1ا#��د را �!��  /�د� �D �"دو�

  ;"9 N��!�ش و ه����4 �=� ا#��ا#�$رگ (�
J�, از�� ه� د/�$ر 9";  . �$�� �$#-  �$د

����3��2  ه��' اش راه�'�$�� /�ر 4�Cدر 

 ��4ان ه�� ��ا��
 ا1#JQ5 د#��س 
� .

�!��  ه�' ا�� ه����4 ه2$ار�  4���$رد +
�;$ ه�' . �"���4ن �Jار ����
 ا1#�D از  &�

�A�1#ه� ا�M 42@ا ��$KD 4����وف ا�� ه 
�1 و ه-�2"� #���9د ��گ "� 1�#��2� 
/
�$ن ��ه��  اه4ا ��4 ا1#�/ 
�  . ا@�M 42ه� 

  
درب ا�� �7 ��د �$د، �� �5ض ($ش       


 رو' ��/1 �4�4�6 و ارا�
 �8;7 ز��، 
  :/����4ن ��3د� �4

  
  
  
  
  



    
  

�2� ��  .دو#��ن و ���5ان #Qم 
�$ن ��/ ,-.� 
�
 ��د و (�)�� ا' ��ر����� �$#"!  دان � 
�ه��  ا��Wن ه�' �=� ا#��ا#�$رگ، /

����ار ��4 ا#1، ($ش 4�4�6 E�6ه�# �"����ن، ا#��د �.42 @��W�ا.  
. ا�73 دل و �Gن ��، ��د +� ا��>�ر �&  از C=�� ه�' ��-1 ا��"� �$#"!  /Y"#Q را �X$ا �  /�4

�# ،�<# �� 
��1 و +�\2"� #���9د در���1 ا#��د' را XD;", �  و ا�73 در 2G] دو#��"�ز و [�ل، 

 J$ل ���5 ���4ار /3$ر /�����G ، 2M�/ NMه"�1 ر�"] و D�""� 6ن �"� �!^ از �
 �����G اش / N"�/

4�6  � ��  .5=�4 /�ر���#�ن �$#"!  
��ر'، ا#��د #�6ه�E در �$#��ن �$#"!  

 ر�4 و �ا' #-�� +=� /�د و ه2"�8$ر 


 (�ج داد، +�ورش� 6ن /$�3  ��اوان 
 �D ،4� 1 #�ا +� �$ش و ه$ش����  � 
/

  .6ن را در< /�د و از 6ن �9ت  ��د
 a��$#"!  ا' /
 ��5!�ن و ه$ا($اه�

  ��K�  !"# $� ،د���– �����  !"#$� 
ه�' �XDرD  و �$#"!  �.��, �5ر' از 
4�4 و �"-�
 ا' �$#"!  ��+  2�ه�� را 

��� 
/ ،4�a از �.4ود� ا' ا#��د ($د ا
��ز ه�' و)� ��ا �D ر�1 و ���4 #�ن 
در #�ز�"� ه�' ه�4و#��ن، +�/���ن، 

�"1 و��c ا' ر#"4$�.� 
� �&�d '�"# و aد� 
;���.  
2�  در ��8!
 ا' ١٣٠٢ا�73 #>� از ا#��د ��رگ �$#"!  ا1#، /
 در#�ل ! �;  دو#��ن� 


 G=�ن �3$د و در #�ل �#�ل +"a در �=� /��,، �=�' ٢i، در1# ١٣h١($رد< ��ر (�ا��ت د��4 
1#$"+  ��
 �Gو�4ا�
 دو#1 �"4ا�N3C 1 از G=�ن +$�"4 و / .  

+cوه��3ان �  �$��4، /
 ا#��د ���$ (�ن +4ر /Qن ��در' اش و ا#��د �85 @�"� +4ر /Qن +4ر' 

 در دوران/ ،4��"� (�ن /�/��a از ه����4ان و ا#��دان ��ر�  �$د@ N��/ ا�"� �"�5;  اش و ا#��د 

4����ن 4�6��W�ا 
�  .(�ن از ه�4و#��ن 
�3�  دا�1،     ���م و   !"#$� '�"�
 ($د در د/ ،�"�ا#��د #�6ه�E در �.?� +4رش ا#��د [Qم @


 �4ت � jk# ،����١د' /�دh a�
 ه�4و#��ن، در�� د��ر 9���� از #�ز و ر�E و �$'، دا�#�ل #-� 
4، 6�!4ر ا�4و(1 در�� ره��ر ��د l��5. و ه�� $�6(1���  � 
��"�ن ��ار �&�9�"�+ 7 
 5;  (�ن /


 �&  از ا#��دان ��رگ �$#"!  /Y"#Q ��ق �=�ت ���1� n4ر�D 
� 
/.  

 (K$ص �
 C�4ان درازش، ا9!�ب �>�;-  را از ��اG] 5;2  و ه��'، �ا#��د #�6ه�E در �25 

�"�ر' از�� ا9!�ب �6�� ا�� 
� �2� 
#� �Dج �$#"! ، �"� �$#"! ، /$� : 4ه�4و#��ن /�7 /�د، /
��' �$#"!  و �� ، !"#$�...  

ا��از ا�� �8;7 �  �$رد �>$اه4 �$د، /
 ا#��د #� 6ه�E در #�ز�"� ه�'، از �-�(� ه�� �$#"!  
 ���4�>�  ه�' ��اوان، روز��ر � ��������4ن 6ن در )$ل �Dر�o ه2$ار�  

 �  �$د، /���/Y"#Q دا

4��د� و ه2$ار� �� ا���م /�د� ا 
X�+ 4اد د#1 و�ه2\$ن . #�  �ه�� �8$ر �5م و �$#"!  ��رگ ��دا

 ا' ��د��ن �$د ا1#، �, �4ام J$ت دل ه� �$د�، �G �Dن و ��
 N@�� �=�D دل ه�' �&� ،E�ا#��د #�6ه

�4ه�4 ,!"B ��=�  �4���ا' ز ،�"��  .�D را �� راگ ه� و ز���
 ه�' #.� ا
��($دار �G' دارد /
 ا�73 �"� از �  B�) 19��� ن از�����W�د ��دم ا��
 در / N"�/ �5' ��د�

1��A� و  ��A� �5�� ،ه� 
�  �"�زا 5�4ا9!�در �"4ل، ز��ا /
 . ا1#، ���5 �$ر و �6"��A29ا$���ر'، ا
4��
 ($د ��A هN �  #�ود، او را �&  از ��ر����� �"4ل ���#�ن ��ق �  دا/ E�ا#��د #� 6ه.  



 1����ا�73 (�)�� ا' �&  از 6زاد' ($اه�ن /��,، �>K"1 د�"�' ادب، 5�4ا2.9"4 ه2"�8$ر �  
��م  
�
 در ��A�  و ���(�J6 '4�J « 1 « ا#"� /
 ��2 دو#��ن، او را / N4ار���"� ��ا�   ،4"#���  �


 #�ا' دا��
 ا1#� a!� E�ا#��د #� 6ه 
��"4ل .  
�� @?$ر ($د �� را در�� �7 در�� �.-, از ا#��دان، �.!!�ن و ه����4ا�  د5$ت ��4   )�� 
�$د، /


 در�� / ،4���#����4 در�� �.-, @?$ر ���$ا  -;�<� ,�dد 
�($��$د #�(�
 ا�4 و �45 ا' د��� 
  . �"�ن �  D$ان از ا#��د ا�89ف @�"� و ���: [�ل ��م ��د

D��
 #>� از ا#��د #�6ه�E ا#1، #>� از (�ا��ت و (�ا&"����4در +���ن ���4 �-1 ، 6وا  � �"�. "�ن 

 ا' -��ر'، ز���
 ه�، 6واز ه�، راگ ه� و [�ل ($ا�  ه� در (�ا��تC$/ ��!�
 در (�A2G '7 ه�� 


 اQ8Bح ��Aوف ��Xا�  �"4اد، � 4�6��3��D 1 6���ب �5;  ر�t (�ن ه����"&
 #�6ه�E از 6���ب 
4��  �=. ه2\$ن �2#6�  9���� از #��ر��ن رو�� ا��� 
/ E�از ه� ز��ن ا#��د #�6ه �D ب رو����

����4 در �?�' �Dر�o . در 6ن �"�ن �"4ر(43  � �"�ا�� �=��ب رو��، /
 6ن را ($ر�"4 �$#"!  
���< ($اه4 �$د�D ا' �4ام�� Y"#Q/  !"#$� .  

  
  
  
  
  

  
  وا�� وا��� 
  

وز��ر ا�� ��د �� ا@��س ر. ��5!  از (", 6وار��ن و �3��#
 و @"�ا�  از D��ر ه�� دو#��ن     
��د  � �# 
��1 را در �=� +� ه2=2
 ا' ه���$رگ �] . 
�
 J$ل ��Aوف �ا�� �>3  از ز��4  اش 

 j4ر�D �c�$�د���ل +"4ا /�دن 9!2
 ا' ��ن #�k' �  �$د، �>a د���ش را �W3$ل �6$زش ه�� و 
4���  � a�
 ����دا�
 ه� و 6واز ه. �$#"!  ��' ��� �J6' وا@4' /
 �D /�$ن C�4 #  د' از �Dا

��ا�$ش ��4، ��� �.;  و ��� [�ل 

 2JQ5�4ان ه�� N�4!D /�د� ا1#، �


 [�9>$ا�  دارد� ,"� ��3"�در . 
�7 ��د�$د ا#��د، او9"� [�ل #�ا' 

4Bا�a �"�ا#1، از . ا�� �.-, �$د
4�"3�. دل �� �  ("�د و �� دل �  
[�ل ه�' ا#��د #�6ه�E را �� ه�2ن 

 ا�� /$� �$#"! � 
/  BQ)ا 

وا@4' ($د �  . دارد، ����د �  /�4
 
/ 4�$� » �G 1 در�� �7 را/��

��N و �� ه2
 ا' �
 ام دا-"Mو
 N"2KD ،ه� دارم  ;") ,u� 
&"DQ&3�
 �D ،N�/ 1/�� ,-.� ��4� N����
(�)�� ا' +� ا��>�ر #� �Dج �$#"!  
. را در 2G] اه, دل ��ا�  �4ارم




 ($د را در 2G] ه����4ان و ه$2/ N9�.�$) N�او �$رد ا#�!��ل ��5!�ن [�ل و . »)��ن �  ��
  .�$#"!  /�J Y"#Qار ���1

  
  

    
 

��ا
	ه�ب ��د� ����  
  

 D�=� از �=� +�  �� C=�� ا' ه�Xت زد� و9  ��3ش،     � 9���� از درد #���ر از �.��J6 ،1' �4د' 


 از ا�4و� ه�، &;����ن دا#��ن ه� در دل دارد، ��W�ا' �$#"!  ا 
;W;] م�X�6وار�  ه�، ا@��س ه� و #�ا
�"�ر' �� 79 دارد�. از ز�o;D  �4 و ��� ���� ��دم �-��  

��4 ��و �  رود��  �  D$&# 2$ش ا#1 در)  �Jدر �  . و

 در �.� (�)�اaD ���ور ا1#/  �در�� �.�، ��� از 6ب . ��

�"�ون �  /�4  �#  �  �  �$�4، �  )�4د و د#1 - ه�' ($��

 ه�' �.;  را �  ($ا�4در �$ش �  /�4 و�.  ز��� �D ���Dا


 #�ا[a ر�1 و � 4������ در�� D$��ن [�ق �  �$د و �  
6ن ز��ن ا1# /
 د��� . او را از ا�$اج )$����ا �"�ون /3"4


 #>� �  �4��3 و از ه�� و #����1 ه� ه����4 ���ر 79 
و�J  #>� رو' ا#��د �.42 @�"� #�6ه�E . @&��1 ه� دارد

�  /�4، ز��ن و �&�ن را د��4 @�ف �  ز�v&� ،4 . ا1#

 #>� دارد�"# 4B ،ب��« او ($د �  ��C . 4�$ا /
 در�� 

 �(�<�در ��ر� ا' ه� ا#��د، ه� ه����4 /3$ر و 6واز ($ان 
  !"#$� ��3"��>�)� در<  
�$1A"J و��c ام و QDش ه�' /
 
;2G 4�C N����ن /�د� ام، �  D$ا��W�ه�� ا '�"�/3$ر در د

�  �Dدد �  D$ا�N #�15 ه� �� دو#��ن راز . را (N�/ N�4!D �2� 1�4ا'  E�و9  در �$رد ا#��د #�6ه
N�/ 94", /�ر . »...دل� ،,��a در د#���� راد�$ و �4A راد�$ /�$���94", ��w$9"1 ه�' �$��J6' �4د' 

 �-�3�1 و ��($ا#1 و ه2"�8$ر �94", ه�2ا� و ه2� ، ���$دن �� ه�' +cوه3  اش و �94", ه��2
���$ن /3$ر، �Y9�2 �>�;: �-��  ه�' +� �=�' دارد$� l(��� ، ,��.� در E�ا#��د #�6ه .  

�� /�2ل �", +���ا �4 ، او ه2\��ن  �=�D 
��J6' �4د' ��/1 در �7 ��د �$د ا#��د #�6ه�E را 
����ار' �.� �"�C�l�$3D  ; /�د 
�  .��ه��"�ن را 

��او . زگ �$#"! ، ا#��د [Qم @�"� و ا#��د ه��N در (�ا��ت �$داوa�Q/ �"9 ��د 6ور' از دو ا#��د 

�, G$ان ���ول دا�1، /� 
�
 اش را G$D ��3"� �"�
 ا#��د [Qم @/ ،1-� » 
;2G از �"� ��


 رو' #$ا�y ا#��د #� 6ه�v&� E /�د» .����دان ا�� ا#��د �$ذ� ام� 4A�او9"� درس �$#"!  را « . 

 #$' /3$ر ه�� +�ور ه�4 #$ق داد و در 6ن د��ر ����د ا#��د l��5 +4رش او ر. ��د +4ر $�6(1�ا 

��ش ���4 ����د ا#��د' . »5;  (�ن ��"�ن ��ار �&�7 �$#"!   +�"�9
 ��د�4+ 
��ور �$د، / ��4�+4رش 
4�&� N@او ر 
� �D ،4���
 ا' ���"�.  

 ,���"$ا9  از )�ف ��روا9  /�� 
در #"��2 +��"� �� ��ار ��J6 �4' �4د' در ا��4اد #>��ن �-1، /
�$د /
 ا#��د در(3"4 و او9"� �4ال )Q را /��2  /�د �G د و در 6ن$� . 
�$د /  �Q( 4ال� �"��<�ا�� 

1��� l;AD او 
�
 �!�م واd' ا#��د' �  . J�, از ر#"4ن 

 را ��د 6ور ��&�
 �J6' �4د' �4A از K-� y"t$D, رو' ز��4  +� ��از و �"3"7 ا#��د، ا�� / ،4

4� 7;J '�2ر"��;�B 4.�1 /�4. ا#��د د�Cر  4�;� 4���� 
/ 4��$د 
�-� aا���و9  ا#��د �� وG$د . دا/��ان 




 ا�Gا /���ت ه� ادا�
 داد��  D$ان �-1 « . در 6(��� /���ت �!�م �"� �$#"!  را /��2  /�د. 6ن 
 N"�
 در #� ز�"� ه�' C در /3$ر �� و 
C ،Y"#Q/  !"#$� oر��D ر� ا' ه�4، /��2 ا#��د' ا�� در�J

  .»ه2
 �4ال، 9!7 و ا�� ه2
 ����G ا' ه��' را �B@7 ��4 ا1#

 ا' ��)�-� 
���ا' �4د' ا�� #$ال ��8ح ا1# /
 و�J  ا#��د د�Cر �"�2ر' �C ،4� 7;Jا او را 

  در#�  ���د�4D �D 4اوا' �$د؟ �Cا در�� �$رد /N /�ر' B$رت ���1؟ 

 در #$�4ن / �4��� �X��$ن )�ب �J م���از ا#��د #�6ه�E در /��ر /�ر ه�' �"�23ر ه��' ر9�#
 ا' 

�D «. او ($د ا��5اف /�د� ا1# /
 در ز�"�
 ا' اد�"�ت د#��#  ز��د' �4ا��
 ا1#. �\�پ ر#"�4 ا1#
��6 �J6 '4�J م����� ��د'  

 ا' ��� J, 6واز �  ($ا�4م /\��"4ل . � �4ما��&
 روز' در /��   ��او ��ا 

  .»�6�� /�د و �4Aا ��ا ��و��4 ا' 6ن ���5 ��رگ /�د
4���  � 
A8J 4B ر�=C ��3 از"� ،�4� 1�F در راد�$ از ا#��د 
  .4ADاد 6ه�E ه�' /

 �4� �"+ 
�� +4رش / E�روز' ا#��د #�6ه 
از �"�ن (�)�ات �"�23ر، �J6' �4د' @&��4�/  � 1 /

 د#1 دا�1، � �K5 د و$�4����ن �4��W�وارد راد�$ ا . ����� 6ر/ 
/ N�#ا$) �"��� از ا#��د [Qم @

4��4 �  ���4«#� ا��Xم ا#��د+����1 و 6ه�E . 6واز �>$ا"KJ 
�
 [�ل � �� 4A��  ا�Gا /�د» ز $) �� .
  . از G=�ن N3C +$�"١٣٤٦4 #�)�ن ٢٦ا#��د [Qم @�"� در 

 
G��ز� اش . در �=� /��, در���١٣٦١1 G$زا #�ل ١٦($د ا#��د #� 6ه�E در #.���� روز �&3��

 (�< #�kد� �4� �".9�B ت، در �=4ا���4A از �13 در ��ر (�ا ،��"# ��
 ا' ا�  . از �-�(�

 
�  -;�<�  �
 ه�' ادCر و +�ر�Aه�، ا� 
"F�� E�ت ا#��د #� 6ه��4 از وA� 
�J6' �4د' �  �4�$ /

 ه�' �>�;: +>. راد�$ /��, ر#"4��� ��
 ��A ز���' ��D �5$ا��' /3$ر ���B در ;2G 4 از� a

�� (�< ���د� �Dج #� �$#"! « )=$ر' ...«.  
���"N و در 6ن �., : �J6' �4د' �  �4�$ 

 ا' (�ا��D  دا��C$/ 
/ �D 4����4B �&2 #�ل د��� dزم 


 ا' #�6ه�E در �;�4ا' �$#"!  ��ق ������G �$د�$� 
��"��4 و  �"�4�' از �4رت �J6' �4د. )-;  
4�
 در ��ر� ا' ز��4 ، /�ر ه�' ه��' ا#��د C"� ه�' �  دا/ 1��  ه���1 ��ه��"�ن ا�� . /���  �

 �D 4�/ 4رج راز دل����  ه� و (�)�اaD را در �$رد ا#��د ���1B را �="� /��4، /
 �J6' �4د' دا
4��2� �X�  !"#$� oر��D در E�>�ر ه��' #�6ه���4  +� ا����  د��� از ز .  

  
  
  

� ���� ر	��    ��  
  
�$د، /
 از د5$ت /��$ن ��ه��  ا#�!��ل /�د� و @?$ر       �
 ه����4ا;2G "] از�2"] ر# '�J6


 ا' ادا د�� در J��ل �$#"!  /Y"#Q +�4ا�1��u2��� /�2ل ���ت و ا��>�ر در �7 ��د �$د . ($�a را 
�>3  از �.-, �� #�ز 
.  و [�ل ا�� ه����4 6را#�
 �4ا#��د ��رگ �$#"!  ��/1 /�د، C��ن /


 ($دش از ره�وان / E�ا#��د #�6ه 
�#=�J6 '�"�2' ر�"] در�� �.-, J�, از ه2
 ا��Xم ا@��ام 
�$د ،4"�
 ا/�2ل ر#��
 د�"�' �$#"!  ا#1، �� ����د �=���3 « . �&��  /
 ا#��د 6ن را ��$ط �� 
\�6


 ا#��د #�6ه�E روا��3د AD!"7 /�د� �$د، /Y"#Q ا#��د ��y 5;  (�ن از �&�7 +�"�9
، ه�2ن �&/  ��
N���  �.«  



     ["2# '�J6 ��3وهc+ ،�4���$� ،�5��

 D�=� در ور)
 ا' ه�� �$#"!  �ر�"] 
 ,��3�  ز��د' /�د ا1#، -��G و  A#
�$���ر' در ز�"�
 ه�' ��ه�E و اد�"�ت، 
�K$رت  
C  -�;� ,���روا�3��#  و �


� �D 
�K$رت �!�9 
G ،ن /��ب$�/ 

 /�د� ا1#t�5 . 4�C ��4 #  د' و�C

#4A' در(G ) �+ 1;4 از /��ب  ا("� ($د 
 1��A� ن��#$�در�� �.-, در ) ��ر' از 

  . د#��س ��/1 /����4ن �Jار داد
      ���د ا#��دا  !"#$� N;5 
/ ["2# '�J6


9$
 .  ا#1ه2\$ن ا#��د Q5وا��49 (�ن، ا#��د @-"I ا@42 (�ن و ا#��د ��y 5;  (�ن $�6(�/ �� ��4�

 در�� �.-,، ��/1 /����4ن را در �=$ار� ا' راگ و [�ل C��4 +�ر�C ا�Gا �� 
��ر' از ا�4و(�

4����G .  !"#$� 
�
 دارد، �� ا��2ن ��J6' ر�"] ه�2�8$ر /
 در دا��
 ا' ��A و ادب /�Q  ر#� و �5ر��
�
 دو#�4اران �$#"!  را ��Y"#Q/ 1 ه� راگ را �� ه"�Xن و )�ز و��c ا' ا�Gا �  /�4 و �$���4

4�  در �=� ا#��ا#�$رگ ��X . از [�ل و #�ز �  /�4����J6' ر�"] از ($د (�)�� ا' ��ا�$ش 
  .��ا�1

   
  ���ا� ��ل ر	��  
  
     
;2G از ه����4ان از  )���$از' G$ان و ($ب  
;�D ان$�A�G$ا�  #���ر از ر��N و �tب ، 

 راگ ه� و [�9"�ت �J6' #2"] ر�"] را در ا�Gا
5�4اH ر�"] ��ز��J6 4' #2"] ر�"] . ه�2اه  /�د


 را ��د +4ر $�6(�
 ا1#;�D �2ت �$#"!  و";AD .
 1/�� 
�ا�� G$ان در ����د� �9�#  �=�ر �25ش 
/����4ن ��3ن داد /
 �6��4 ا' ��$��' را +"a رو' 

  .دارد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

�م ���� ���ا���  
  
  
���ن، [Qم �.42 ��Xا�  در�� �7 @?$ر دا�1 و D- ، دف - ده,     ��W�از ($ب ا$� 
ا�� ه����4 . �;

4�#���  �  ;W��$ا(�� ز�� �(�) 
� ��3"��$از �3=$ر ه�4  .را  E��� #�ر  �در�� �.-, [Qم ��Xا
'�J6 ر�"
 راگ /�ر /�د�4د$���# هCدو +�ر  . 
/ ،4�ا�� دو �$از��4 �$ر' را در d�Dر �� +� /�د
�$د��ات  �"��  �  .  ($د 
      B�) 'ا 
�$� 
�[Qم ��Xا�  ز�� �W;  را 

. او ز���W;  اش را ��� �$ازش �  /�4. �  �$ازد
 �� ،4�
 در دa9 �$ج �  ز/  ��"K5 �� ���

4�ا����3ن [Qم �� و#1A �$�� . +"&�ش �  /$
 ,��G در 
�  +���ن +$#1 ه2\$ن +���4 ا' /


 ا' در(�D ���4، [$[� ه�' G�$ب ��!�ر $&���ن 
4�/  ��+��.  

 1"2"2B و y;B اش +"��  از  ;W� [Qم �� ز�� 
��4 ($د دارد$�� 
��1 را . � aD6  ;W�او �� ز�� 

و �$�� )�, E�G [8J را �  . اQ5م �  /�4
�$ازد . 
� aه��� ��[Qم در @"� ا�Gا �$#"!  

��/1 /����4ن +"�م دو#�  و B-� را ا�85 �  
���ن ه�' �C���2D �D  9�2"�ن ر. /�4/�D ا از

ار[$ان زاران ه�ات، از در� ه�' ز(N ($رد� 
���ن ه�' QGل 6��د، �� #-�' ه"�Xن ا��"� د5$ت �  /�4 و �?�' �7 را از X���ر �D ر#��ن$�ا' 

��3�a 9���� از ا@��س �  /�4��  .�D(1 و ���� ا
�$ازد، /�  4Bا' +�' 6ه$ #� ���  را �  ��$د، /
 ا  � 
&"�
 ��ار �=�د� 6وا�ز دام B"�د' +� 

�"�د �  6ورد. ا1# ,�
 ه�' /�C$/ �"+ و N) دوز' را در a-/ a&C 1��t د���  �/ .  
 
�  +���ن ر#��Q] ،4م ا�� 96  D�=� 
�ا�� ا#��د �;�E +4ر و ا#��د [Qم �.42 ��Xا�  ز�� �W;  را 

��5
 ا' ��دم #�(1 و او را ��ا �D از � ���k9و ا' �$#"!  را د ��3&, ز���"�ن �=G 
��ز ه� 

 ��A�  /�د��2��ل راد�$ /��, . ه����4ا��, ه�2ا� �� 6ر��ن، 6�/ ,�����6 �� 
[Qم C���4 #�ل ا1#، /


 6ر/��� ��ن از ه����4ا�  از C=�ر �$�
 ا' G=�ن / �"��k#ا#��د �=$ش و ��و� ژرد' در ا ��ه�2ا� 
�$ازد  �  ;W�
 ��4 ا#1، ز�� "=D .  


 راگ در�� �7 ��د �$د ��ا' [Qم  از ���19 و��c ا' �� ($دار �$دا�Gا دوCد « . +�ر�� 
�$� ��4�
Nا� ,��J  B�) 19��� او ا@��ام و 
�
 �2Dم (��$اد� ا' �� &;�
 D�=� +4رم، � 
/ Nا#��د را ��ا�  دا��.«  

  
  ه!  ���و  
  



�$د �"��
 @"�ت . #=�2"�' ا�� #��ر� ا' در(�3ن رY�/ �J در�� �7 #.� اC4 +�ر�C ا�Gا ��
1<"��  . ��/1 /��4 ��ن را �� ا

 �Jر a� 
;2G ا#1 از  KJر Y�/
ا�� ه�� در دل ��ور ه� و .  ��Aوف ه�4

 �"F�D ���!4#�ت ه�4و#���  ه� ��2 /�د� و 
+���' از ��ه�E ا#�Q  و A�5��ت ��دم 

 �&, ا��وز� �5ض ا�4ام /�د� ����ن ��W�ا

��4و /
 #��ر� ا. ا1# Nدر ه��  �' در(�3
 ��رY�/ �J ا#1، +"�و �&��A� 7وف ��ا

4���  �  . '��A2� Y�/ 
او �  �4�$ /

 ا1#D��
 C���2D  . دا#��ن و ا��+"��  را 

4�ز��ن ا#1 ه��' /
 @&��1 �� . �  ر#�
  .ز��4  ��د��ن ا1#

�� #�ز  '�+ �c�$���4و �� �G�a د#1 و  Nه��
4�"3�  � $��-� 
� 
;�D 4. و�ن �� از @�/�ت 

ا�� #��ر� . #�ز �6"��  و��c ا' �  6����4
@?$رم در�� �7 : ا' �.�$ب ه�4 �  �4�$

�� ه��ش د�����ز'  
�>�)� ا#��د' ا1# /
���ن وG$د �4ارد��W�ن ه�4 و ا�"� .  

  
  ا��را��د

  
ا�4ارا�$د �� ار�
 ا' و�;$ن اش از . ا�� ه����4 �&  از C=�� ه�' �.�$ب و �3=$ر #�ز و�;$ن ا1#

A#واز �  /�4و�+ E�4ا' راگ ه�' ا#��د #�6ه�;� �D 4�س ه�' ه��و�;$ن ا�4را�$د . 1 �  +���ن ا@
�$از ($ب �=� ا#��ا#�$رگ . ���� و د���k9 ا1# 
;�D ��قJ�, از�� ه� ا�4را�$د �� &��� �'! 
� 


 ه�' از /�ر ه�' ($د را N�4!D /�د� �$دCر�+ Y"#Q/  !"#$� 2�4انJQ5 .;ن و در ا�� �7 و�$
4���3�
 �-��$ و � Nه�� E��� . #�ر E�ه�ار #�ر


 �  /�در��J4ر�از .  و�;$ن را �D ژر��' ز����  
�$د  �$=�
 /�ر ه�' ��ن ا�Gا راگ ا;2G . 4را�$د�ا

�"�د « : �  �4�$ 

 در ا�� �.-, // N>�ر دار���ا ��
Nزگ ا#1، ��/1 /�د� ا���  ».ا#��د 

�$د /
 6واز ($ا 
ن ��Aوف ه�4 +�#  از �7 ����
ر$�(
�$از و [�ل #�ا' ه�4 (�$*ن ( 
 و ار��"
�$از ($ب ه�4 -�ا"� ,��+ 
;�D �� او)/+ داس ه�2ا� 


 ��4ان ($د JQ5 N�4!D  !"#$� '�"�راگ ه�' از د
4�  ./�د

در ا("� ��و� ه����4ان ه�4، 6ه��A� Eوف  ا#��د 
 E�6ه �# �"�@ 42.� » 4�)�9] ام ز9: ��ر  را ��

 «
�ا�� .  ��د و (�)�� ا' ا#��د 6واز /�د�4را 
 1/�� 4���"�ر ز����  /
 �$رد +� ,&3� E�6ه

  ./����4ن �Jار ���1، ا�Gا �4
 42.�  G�@ 
;2G ه��  از��ن $�دو#��ن /�


 در ... ا@��ن، #2"] �.�ق، �&"7 ا�"�، ���4 رو#�� ، J�N"= ا�"�، �"���9  ا@�G ،'42و�4 ا�"� و /



����ار' و #�ز���4ه  '�"���ا' دا���4، ��دا' 6ن روز از C=�� ه�' �6�� د� a!� ا�� �7 و روز 
4�
 ه�' �=� ا#��ا#�$رگ د5$ت �2A, 6وردCو �$#"!  در /��ر �&  از در�� �A� . '�J6 درا�� روز

��ا' G$ا��ن و �45 ا' از (��$اد� ه�  �"��4د' از (�)�ات ($د از ا#��د #�6ه�E و ا#��د [Qم @

 [�ل ($ا�  ادا�
 دادوا@4 و. �-��4�
 �t�!D' دو#��ن ه2\��ن �
 و ��A$د . ا@4' ;�D �� N;5 l"-�

4��� ر��ب ا�� ه����4 را ه�2اه  /�د ,t�� . H�5 ($ب �� �&�ا�� ،[��J د$A����5 و +cوه��3 �

 و ��3���4... �"$ن و ���5 ��د (�����ر راد�$ �"� ا29;  ��ا�  .+�' .B�G 1$ا��ن 

 1�"�و +�2X"� #�ل و��ت ا#��د #�6ه�E ا�� ه4�  G=1 ��ا�  دا�1 (�)�� ا' ا#��د ����ار' 

 ا' از �$� 
� Y"#Q/  !"#$� 2�4انJQ5 �D د$�  �B�� �2tل �  /�د، در�����رگ �$#"!  را د

  .ز��4  ه��' ا#��د #�6ه�E �6���  +"4ا /��4
 )�A9ـــN ز9: �ــــ�ر را �ـــــ��ـــــ4

 را �ـــ��ــــ4وt] �� روز�ـــــ�ر 

 ا#1 ور�ــ
 #k=ــ��3D دل ه$س 
 /ـــ�#
 ا' زه� �ـــ�ر را ���ـــــ4
Nدو#1 داغ #ـ$(�ــــ  � 
�&ـــ� 
9
 زار را �� �ــــــــــــ4d Nـــ�<;� 
�ــــــ
 واد' );ـــ�1 Nــــــ��+ a!� 
 د�ــــــــــ�4 ا' ا���ــ�ر را ���ـــــ4
 �X5م ازوt] ($د #�' وادا�1
��Dــــ$ا���  وJـــ�ر را ���ـــــــــــ4 
 C ��Gـــــ�< B�y و دا�ــ� �ـ7
�ــــ
 و ز9: �ــــ�رو را ���ـــــ4�� 
�"Y در ه"� @ـــــ�ل �ـــ4 �3ـــــ$د 
 �, �.ــــ�ل ا#1 (ــــ�ر را ���ـــ4

 ا' �ـــ  [2  د9ـــــــــ  دارم��� 
4� /ـــ
 Cـــ$ (ـــ$ن �4 �=�ر را ��

C ــ� +"ـــ4ا#1ه�+ a!� j�G از 
 
�"ـــ4ل (ــــــ�/�ـ�ر را ���ـــــــــــ4 

  
  


