
 
١٩��دھ��ی� در دا����ه ���ان در �����د وا�
	 ���ھ��،  �١٣۵٧  ��  

����� ���ش �ر	�� ��ز��ن �دا	� �ق ا	ران �����  
 ر�� ����اده ـ ��وھ��� و ا
	�د دا����ه

��(-* ای�ان، از �,+* ()'ی ھ�ی �&��ری از ��وھ���ان ��ده ا
$؛ ی!� از  �زه ھ�ی ��اب، ��ر
�  :��ری$ ای�ا�� *-.�/)

0<=��ات >-�.�$ ھ�ی ;�وه ھ� و د
	�4ت +89 از ا�7,ب ا
,(� ای�ان (� ��1'. در ای5 (�4ل 
-� 2�اھ' 1' �0 ی!� از 

(-* 1)�
��* +�ار ;��د، �@�ه 1!8 ;��ی و د?ی8 ا>�ل ��D(E ھ�ی (	�Cوت و 70�یA@()  ً�9� �* >�د 
'ه ا�2� (�رد (/�.-* 


�ز(�ن L�یK ھ�ی >'ای� J�2 ای�ان E* رو) �1	�Cوت از 
�ی� (�9رزی5 ا�7,ب ا�I0ذ E�ده ��د، �* ا��Gل �0�یF و (�رد �7' و 

��ر
� +�ار (� ;��د. ھ�Gن ط�ر E* ��ر ھ� ذE� 1'ه، ظM�ر ��ی�ن (&�@��* L�ی!� در ای�ان واE)�� ��د �* 1!&$ ھ�ی 


�  !�($ �1ه و از 
�ی� دی�� ��
�� در�� روش ھ�ی (&�.G$ آ(�� و اQ,ح ط�E *��9)���ان ا�	���G و ا�&'اد 

90-�] ھ�ی ا�	���G �* و��د آ('ه E* ��ای 0<ی�' ای5 ('��، ��ی' ذE �E�د در 
�ل ١٩۶۶ / ١٣۴۵ ��
�)�(* ای در (��ن 


�)�(* ایJ�7@0 5 از «
�G�ر (�ر5�0 .�^&$» ا+	�9س 1' و در �� *E '1 `زی�ان و (�� 0�M0 ی�ن دا����ه ھ�ی�دا��4

 *�̀ �)'ی داده ھ� (�Iص E '1* دو (�!8 ���	�ی0 5� G�ار�90ط �� 2�ا
$ ھ� و او.�ی$ ھ�ی دا��4�ی�ن ای�ا�� ��د. در 


�I�ی�ن را �* 2�د ا2	�Aص داده ��د، ����ا��ی ـ �� �'ا.	� و ��cم آ(�ز�1. 70�ی�G��  ً�9 از آن ھ� ����ا��ی ـ �� �'ا.	� و ��


�م ھ�c� eم آ(�ز�1 را ا�	�Iب E�د�'. 1�اھ'ی دی�� �G�� 8)�1یD در ��ب (@	�ای (4,ت و ���ی�E �0* دا��4�ی�ن  Kی

 �
��
(� 2�ا�'�' (��)' >�دو
� و ��Mن ��، ای5 ی�>	* ھ� را 0<ی�' (� E�د. ���70 ��ای ��ا��ی و �'ا.$ دارای د?.$ ھ�ی 

+/-� و ا�-!�س آن در (@9���$ دا
	�ن ��ی&� L��K، ھ'ای$، 
��'ی و ا>���k +��8 (��ھ'ه ��د (آ.5 ��8، ١٣٨٧: ١۴٩) 

$
 .E* در ادا(* �L���� 1!8 ;��ی ای'm�.�ژی و 
�ا��4م ای5 ��ی�ن در ا�-�د ذی8 +��8 ��ر
� ا

  

   

  رھ(�ان و ا)'� ـ١

   


�ز(�ن« �)�ان 0@$ 
�ز(�ن ای5 Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 ل در »ای�ان�
 �* �1ن ����)* E* ای �'ا;��* ;�وه دو از ١٣۵٠ 

o
���� ���ن ی!� ;�وه دو ای5 اC� ��Q�ات .آ(' و��د �* ;�$ ��ز(� ١٣۴٠ دھ* اوا D* دا�	2�آ( C&�<* ان دا����ه�M0 و 

 اوای8 در ���� ���ن ;�وه ).٢٨۵ :١٣٨٩ ا G'ی،( ��د�' M0�ان دا����ه ری����ت ر1	* ا.	@8�A >�رغ ا G'زاده (&-�د دی��ی

 د(!�اK�0 ا�7,ب د��9ل �* (&�@��* (�� �� و .)�)�&e ـ (�رe&�&E ;�ایD دارای اوای8 ھ�Gن   از و 1' �0!�8 ١٣۴٢ 
�ل

J�2 د�د ;�وه �ی-) دی��ی .��زاده، (&-'G ا � �	C) ی�ن ��وی� و�� eن از ھ?�-< *M9�
�ل اوا2� در E* ��د�' (��  ١٣۴۶ 

r�
 (	�ن و آ=�ر ا�	��ر و 0��A) ،*-.�/) *G�وف ا�	'ا در را 2�د اھ	�Gم ���� ;�وه ���!r ا G'زاده ;�وه .0 '1<

�	&�&Eان �* ط�0�79 آ;�ھ� دادن و (�ر�!C(1ر;�ان و رو�E �) د�E �)ی� ا�(آ1 �� K8 یC@) �	&�&Eرھ9�ی 0@$ (�ر 

���� ;�وه ��7ی�ی �� ١٣۴٩ 
�ل در ا G'زاده ;�وه .داD7� �GM) $1 (&�@��* (�9رزه �* ;�ایD 0&�ی` در ھ��()'��ر ���ن 

*E از $

��ھ!8 ��ی�ن و ر
�' ای'm�.�ژی و E�0	�!� و 'ت �* ��د، (��'ه ا(�ن در 
�واک د *E 5 درGM� ١٣۴٩ o
 ا0@�د 0�


�ز(�ن �)�ان 0@$ ;�وه دو اد�uم �* ()4� ١٣۵٠ >�وردی5 اوا2� در آ('، و��د �* ;�وه دو ای5 Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 'دی�; 

 ا
$ دا1	* »ا�7,ب دو ��5 ای�ان« E	�ب در آ��اھ�(��ن ی�وا�' E* �)'ی e�&70 ا
�س �� و )٢٢١ - ٢١٨ :١٣٨۶ زاده،  &5(

K٧٠ �* ��دی 'Qدر Kی�L ی�>'ا ھ�ی J�2 *E *	�E ، ا�'، 1'ه ا�'ام و�ز;�ر، دا��4�س آ('(M) ده ��9ر�0 �* و�!��A@0 و 

  ).۵٩۴ :١٣٨٨( ��د�' ��k1 ھ�ی ;�وه 
�ی� از ��7*

   




�&�* در روC(1!�ان و دا��4�ی�ن E* ��ی�>$ آ('ه د
$ �* ھ�ی ی�>	* ا
�س �� را �c� ای5 0�ان (� �)���ای5 w0ا�) 

$
��)-* در (	'اول ھ)�4رھ�ی روC(1!�ان ھ��G)' دا��4�ی�ن زی�ا دار�'، ��اھ�G	� و E))'ه D7� 5��-0 ا�7,ب رھ9�ی >�اد 

 ز�';� ا�	���G ھ�ی وا+-�$ و رژیe ا�	���G ھ�ی آر(�ن (��ن دو;���� �* �&9$ وی�ه �* ھ� آن .����' (� 0�دی' �� را

 ٩٠ �* ��دیK ی-)� ا�' ��ده (�دان ;�وه از �	��� J�2 >'ای� L�ی!� 
�ز(�ن �)&�	�  �x از .دار�'  &�
�$ M1�و�'ان

'Qدر *	�E د (�دان از 1';�ن�5 در و ز��ن ;�وه از ��7* و �G� $�.�y&) اد;� ھ�ی��1ن ا�7,�� >-�.�$ (��` آ��ن ��2 

�G� '1 )،5٩٧ـ  ٩٨ :١٣٨٨ ;�ی( *E آ2�ی ��� o
�)9 �)���ای5 ).۵٩۴ :١٣٨٨( ا
$ 1'ه 0<ی�' آ��اھ�(��ن 0@�7�7ت 0�D 

  .ا
$ دا1	* دا��4�ی� �)J�G� �� D9 ����'ی L�ی!�

   

   

  .(�رزه ��,�+ ـ٢

   

�)D9 ایE. 5))' (� ا
	�Cده (I	�z ھ�ی 0!)�K از ;���;�ن ھ�ی رژیe (�9رزی5 ��� *� $�-90 $E�  * 1!8 ھ�ی	)�م، در ;�>	وی 

،���E 5�L از ا.�4ای� و K�(!0 �!ی�L ده�C	
�)} ا
^����.� واژه از ��;�>	* L�یK واژه .E�د ا $
 (�رد در ��ر �I&	�5 و ا

�e (8��7 در ھ� ا
^����ی� (-�وف (�7و($�M0 D0ن ار�y���� ل در�
 �* >�ای)'ه ای ;��* �* L�ی!� ھ�ی �)} .ر>$ �Eر �* ١٨٠٨ 


�E)�ن ھG!�ری �M1 و �	
 در آ��ن E* دار�' ا�	�cر و ا�' �&	* دل ��ل و اط,��ت (&!�u ،5ای�، (�اد E�دن >�اھe در رو

 ا G'ی،( E))' ا2	��ر 
!�ت L�ی!� ھ�ی >-�.�$ و 1)�
�ی� در  !�(	� ارD0 و ���r 1!)4* زی�  	� و د
	���ی ز(�ن

 آ('ه وارد 0�ده  �ب �� �G!@) *E ����ت د.�L *� 8�ی!� �)D9 1'ه، ذI) �E	�z (	�ن در E* ;��* ھ�Gن و ؛)١٩٢ :١٣٨٩


� (�9رزات از 
�2�رد;� د.�8 �* و ��د�' 1'ه �'90- ی� د
	��� ھ�یD ���و از �&��ری و ��د��
 $G.�&) ��)و آ Dا>�ای 

��(-* در ا2	)�ق r� ل روی'ادھ�ی از�
��ی �* آ
�� و ?5�0 آ(�ی!�ی در L�ی!� ھ�ی �)D9 �0=�� 0@$ و ١٣۴٢  »*@�
 ا

  .E�د ا
	�Cده »ا
�@* ز��ن« از »ز��ن

   

 ا
	�ا�0ی ھe (&�@��*؛ (�9رزه« ��وه .��1$ را »�y0 �7�ری رد و (&�@��* ه(�9رز ��ورت« (�7.* ١٣۴٩ ��Mر در �I&$ ��ی�ن،

 ای�ان 1�ایo �� را د��ه رژی (&�@��* ط�ح E�E �) '�1* ��د ;�وه ایc� 5�ی ا=� دو(�5 ��� ا G'زاده (&-�د »E�0	�K ھe و

J�9/0 'ی( .دھ'M) ،ی$ :١٣٩٠ زاده�
 �* ا�~�ء از 0-'ادی زی�ا ;�ا$1، ����ی ھ�C() e آ=�ر روL �1)�5 ا�I0ذ ا.9	* )ز(��* 

����M �40رب از ;��ی ا.�Mم در��ره >'ا��mن �)�����اران از >�اھ��� �CQی� .1'�' �'ا ;�وه از L�ی!� (�� �� (C.�I$ د.�8 

��Mن آزادیDI9 ھ�ی �)D9 ا�2� �40رب آی�« :��ی&' (� L�ی!� (�9رزات �<�E $&�� �0 D9(� �;�ی)'� را ا�C0 ��,7!� ط�ز (�  


�ری*، ��اق، ا�'و��ی، و ھ)' آی� ���ارد؟ ;�م ای 0�ده ا�7,ب 0'ارک راه �* 0<(�� و 0�دی' ھ�� �'ون و �A) را ا.�4ای� و 

�G� e�(�� *E �� *L �0,!�) $
 آن �� 5�L در و آ(�ی!� (7	'ر ا)^�ی�.�&4(� e* زی� E��� در E* (�!,�0 ;�ی��9)'؟ �* د

 �* را ��ی�ی ا.�Mم L�ی!� ھ�ی 
�ز(�ن ».��&$ ا=�ی آن از �G1.� وی	)�م و E �.�G1�ه در و �Dا�7, از ��e�c� D (�!,ت

 و ��c� '((�9(� ھ�ی آ(�زش E �0�د�' (� ا��ام ھ� �E�ر آن �* L�ی�c� K(�، آ(�زش ��ای  	� و داد�' ار��G� �70 ھG!�ری

 زاده،  &E )5�د�' (� ھ� L�یK ا��ام و (�.� ھ�ی KGE و ھ'ای� ار
�ل ط�یJ از ھ� �)D9 آن از  �Gی$ �* (�ظz را 2�د

  .;�دی' E �4() *� $&!1* داد رخ ١٣۴٩ �5GM ١٩ در ;�,ن 
��ھ!8 در 
�ز(�ن، L�ی!� ����Gت اوج E* )٢١٧ـ  ٢٢١ :١٣٨۶

   

   

  ای1�123ژی ـ٣

   

 آرزوی ی� �C� '((E ��ی' ی� ھ� ا�&�ن E* ھ�ی� ارزش ا�&���، )	D(E 8��7 (�ھ�$ در��رۀ ا�	�7دی 0<(,ت ی-)� ای'm�.�ژی

 ��دازد (� ھ� آن ��ای ا(�ری 40�ی� �* ھe و E))' (� 0�z�Q را ا�&�ن ھe ای'm�.�ژی w�0�0 �'ی5 ��1)'؛ دا1	* را آن �* ر
�'ن

 در ��c� �0'�7م 0�ی5 ;�ی� و 0�یe4&() 5 ا 	�G?ً  (�رe&�&E ای �@�* ھ�ی ای'm�.�ژی 0-�یz ای5 �� ).٣٢ :١٣٧٨ وی)&)$،(

��ی�ن در ;�ای� 
�م ��Mن روی!�د ھ� �@�* از ی!� .ھ�
$ ا�7,ب ی��0ر �L د؛�ن ��M� ا�1ره 0@���� دی';�ھ� �* ;�ای� 
�م 

 ای5 ��د�'، >�ا�K و ا(�5 
�G� ;�ارا، L* د��ه، رژی دی';�ه ای5 ��ی&)';�ن ��G* از E�د، ظM�ر ١٣٣٠ دھ* اوا2� در E* دارد


!* دی�� روی و ا
$ ا(^�ی�.�&C� e�ذ (-��ل 
�م ��Mن (�!,ت E* ا�' ('�� ��ی&)';�ن *-
 اول، ��Mن 0�

*-

�م ��Mن ���>	�� 0� $
��Mن ا
	��Gر و ���>	�� 0�
-* ��Mی�  8 راه �)���ای5 .ا o
�0 ،e&�.5 در ا(^�ی�	از ;&& 

  ).٢٩ :١٣٨٩ ا G'ی،( ا
$ (�د(� ھ�ی ا�7,ب و آزادیDI9 ھ�ی �)D9 ط�یJ از ا(^�ی�.�&	� ��cم

   

  'ی �* داد�'؛ (� ���ن ھCG!�ی و ھG'ردی +�ره 
* در �DI رھ�ی� (�9رزات �� ١٣۴٠ دھ* (�رE&�&	� (@�>8 و ھ� ;�وه

*E �	  e&�m�m�) اد���ت و �	&�&E5�0 آ(�ی!�ی (�ر?  ً�G�7	&) م در�c� ری��ن�	C; ی�� (�9رزه ���ش، ای5 .��د�' E�ده ��ز 

���G	�
�2$ (� (@'ود »�ی�.�&	�ا(^ �'« (�9رزه �* را ا�7,ب و ا. *L�; ده  �ب�د، دوره ای5 در ��� 0�5 2�Gرا �0 ھ D�� 

 ���ن ا(^�ی�.�&	� �' (�9رزه 0�ده  �ب ��ای .�2
$ ����M���) �G ��یG$ �7/* از ی!&�ن، (��` ای5 ذ.K (` ��د، ��Mده



Kا�0ی ی�	

� روش ھ�;��* و ��د 1�روی ���ک 
G$ �* ;��ی �M$ �� آ(�ی!�ی� �' ا�
 (�4ز ����(* ایe�!@0 5 در را �

 L^�ول و 
	e ��ا�� در »J�2« رھ�ی� از ا.�Mم �� ا(^�ی�.�&	�، �' (�9رزه ا(�، ،»�7�2« ھ�ی ;�وه ��ای .G1�د (�

 ی!'ی�� �* ��Mی� ھ'ف در 
�ا��4م روش و ا����ه در ا2	,ف رe�c� ��� eu ���ش دو ای5 ا(�، .;�>$ (� ا��4م ا(^�ی�.�&	�

J@�) �) 1'�'. �.�7د �� او	0~�د ای)!* �* ا� ��Qا ���M� 0~�د E* >�ض ای5 از  �E$ �� دو(� و ا
$ اردو;�ه دو (��ن 

��Qن ا��) J�2 0@$ ھ�ی e	
 )*
 �' (�9رزه« �0 در ا
$، (	@'ه ای�?ت 
�E�د;� �* ا(^�ی�.�&	� اردو;�ه �� )+�ره 

  ).٩٨ـ  ٩٩ :١٣٨٠ (��ی�I،( ی�>	)' (� را وا 'ی ز��ن »ا(^�ی�.�&	�

   

�� *��0 *� 5�(L ن« روی!�دی�)ز�
 Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 ب 40��* �� »ای�ان�E�
 D9(� �
��
 r� ل از�
 ای5 �* ۴٢ 

*4�	� '�

� رE�د از ر>$  ��ون راه ی���* ھ� 
�ل آن E))'ه >�� دی!	�0�ری ز(�)* �r در (&�@��*، (�9رزات E* ر��
 $
 ا


� ��)D �� )ای�ان >~�ی از (	�=�( ����.�&u*9� e �)���ای5 ،)١٣٨٩ زاده، وھ�ب(��
 را »(�$« (MC�م L�ی!� ھ�ی 
�ز(�ن 

*E �0 * در ز(�ن آن	1�ھ�ی � �
��
 �* 90'ی8 »ا
	-�Gر« ��ی �* ��� د5G1 و داد MC) »J�2« ���k0�م �* 1' (� ا
	�Cده 

»e&�.�9رزه .1' »ا(^�ی�) »J�2« *��� »e&�.ی »ا(^�ی��� ا
	7,ل« �@x �* ا��Q ھ'ف ا(� ;�>$ را ط�0�79 (�9رزه 

  ).١٠٠ :١٣٨٠ (��ی�I،( ی�>$ ��k0� ا(^�ی�.�&e ���* (�9رزه و »(��

   

   

6
���5 و .(�رزه دوران ـ۴  

   


�ز(�ن 1' ذE �E* ط�ر ھ�Gن Kی�L ا;��* ;�وه دو از >'ای� ھ�ی'� *E *(���� �1ن *� o
 �0!�8 ;�$، ��ز(� ۴٠ دھ* اوا


�ل در ;�وه دو ای5 .ھG�ز(��D و ا G'زاده (&-�د دوم ;�وه و ی�را�D و ���� ���ن از (	�!I� 8&$ ;�وه .1' ١٣۴٩ �� 

eم ھ�uوه 1'�'، اد�; ���� »e�0 ی��	
 ;�وه دی';�ه .داد�' �0!�8 را �'ی' 
�ز(�ن ایM1« 5�ی e�0« ا G'زاده ;�وه و »رو

����
�ز(��� ای�4د اھ�E>0 �� $�G' اد�uم در��ره ـ ��د�' 0�ده  �ب ����5 ا�~�ی از آن رھ9�ان ���	� E* ـ  ')Gا��د، 0�ا(� � 

 اھ���G� *����)�M+ $�Gت و 2�د��ش ھ�ی 0�ده �D7 �* ـ ��د�' (�� �~� 5���� *M9� ���	� E* ـ ا G'زاده ;�وه ا�~�ی

  ).۵۵٩ - ۵٩٨ :١٣٨٨ آ��اھ�(��ن،( 1' ���وز ا G'زاده ;�وه 
�ا��4م �)'ی، �G` در ا1�ف از �87 �* و دا�' (�

   

 �2` و 90�ی� E ۵,�	�ی �*  �G* ـ آن (���دی 0�(�ن ھ�ار ٣٣٠ (��9 
�+$ و و���G� ��� *�G  *� K��� ��) K ز(�)* در ھ� آن

 ایG� 5'ه  �E$ او.�5 ).ز(��* 
�ی$ :١٣٩٠ زاده، (M'ی( داد�' ا��4م 
,ح و ��ل E�دن >�اھe ��ای را آ��9M�� �4ن 
,ح

D9(��)��� ()�طJ ��دن ا.-9�ر w-Q و ھ� E�ھ&	�ن در  ~�ر E* ا
	'?ل ای5 �� �)D9 رھ9�ان ،داد رخ 
��ھ!8 در  x��� 

'(E 1'ن D(Eن وا��)�c� 'اھ�ھ!8 ()/7* 1'، 2��
 (@�� دھ���7ن E* آ��4ی� از آ��اھ�(��ن ;C	* �* و E�د�' ا�	�Iب را 

  ).۶٠١ :١٣٨٨( دا1$ �اھ)'2 �)D9 ای5 �� ���	�ی ھG�اھ� ��د�'، رادی!�.� 
)$ و ����)* دارای

   

 ھ�ی ژا�'ارم 0�
o >'ا��mن از ی!� (�9رزه، ��ای 1�ایE o�دن آ(�ده و رو
	�ی��ن �� ار�90ط �M$ رو
	�ی� e�0 ا
	7�ار از �r ا(�


��ھ!8 ���	
 ژا�'ار(�ی �* ١٣۴٩ �5GM ١٩ �1(��ه در ���د، ا�	�اف �* (94�ر 1!)4* زی� وی ای)!* ��ای ا>�اد و 1' د

8
��ھ! *�G  ،ده�E 4* در�	� �� r!� 8G-.1'ی' ا $)�!  *� دو و 
���ز L)'ی5 ;�ی�، و ���G� w�7-0ت در و ;�دی'�' (�ا

Kی�L *	�E '�'1 ی$   در و�M� ا>�اد ��
  ).�'ی� وی!� ،١٣٩٠ زاده، (M'ی ؛١٣٨٨ آ��اھ�(��ن،( 1'�' ا�'ام �* (@!�م ��� 1'ه ا

   


�ز(�ن ای5 r� ر �* 1!&$ ای5 از�c() �7ما	ن از ;��ی �,)�� *	�E 1'ن D9(� ،8�(� E�د 0�ور را ار�c� D0(� داد
	�ن 


� و ��c(� ھ�ی �AI1$ از ���2 0�ور +�E ،KM,�	�ی �*  ���G� '(��) *�Gت L)' و��
 و داد ا��4م ١٣۵۵ 
�ل �0 را 

r^
 ا�'�E �&��ر 0-'اد و 1'ه �E	* ھ� ���و ای5 ا�C0ق �* +�یw ا�E�ی$ w�0�0 �'ی5 و M() '1'م ١٣۵۵ 
�ل دوم ��G* در 

eر از ھ��E ی،( 1'�' �2رج'G و�'ه �)���ای5 ).٣٠۵ - ٣٠۴ :١٣٨٩ ا�� D9(� �&	* ا�7,ب از +89 ای�ان در J�2 >'ای� L�ی!� 

  ).٣٩١ :١٣٧١( ر
�' �&$ �5 �* �1ه رژیe و J�2 >'ای� ھ�ی L�یK ��5 (�9رزه �C; ���),u �0�4	* �* و 1'

   

   

  ����8. �7ای� ـ۵

   

  :1�د (� ��دا2	* ای�ان در L�ی!� �)D9 ا>�ل د?یDI� *� 8 ای5 در

   

z.ا(8 از ی!� ـ ا�1!&$ � D9(�
��ھ!8،  �^E از ��+ص ��داری D9(� در د��ه رژی .��د د��� ��7ط دی�� در L�ی!� ھ�ی 

 1�د (� (�ا�* �Q�2 1�ایo �� ر�E� ھ� در و +�ره ھ� در (&�@��* ا�7,�� (�9رزات در« :;�ی' (� »ا�7,ب در ا�7,ب« E	�ب

 در ای)!* از +89 >�'ل E* دا�&$ ��1&� 2�ش ��ع یK را (&�.* ای5 1�د (� ...آ1!�ر �* و ا
$ ط�9-� �* 1�ایo ای5 و.�



8 �
 40��* �* و (@8 در E* 0�ا�&$ w�0�0 �'ی5 و ��د �I�ا�'ه را 0��m�) {��c� *&0(� ھ�ی ��1	* 1�د ���ده اور��$ 

،�AI1 ل�Qی اK 5ی�	Eد �)�c� را *� w
  )١٣٨٩ آ��ن (M���(*، (�4* از �(E.« )*� 87' ا�'اع )	�7ط` 1�ایo و او��ع �(0

   

�* �'م �)���ای5�0 *� o1�ای ���G	�
� و ا��
 ھ�ی ;�وه ا�E� �-' ھ�ی 
�ل L *E)�ن ��ده،  ��E�� $Eرآ('ی د?ی8 از ی!� 

�	&�&Eر�) *.�&) w
 1!&$ را آن J�2 >'ای� ھ�ی L�یK 2�د L)' ھ� ��ی�>	)'، را L�ی!� �)} 1�ایo ��دن ��()�

�!�	E�0 اد'G�+ 'د��E *� Kا�0ی�	
  .ا

   

 از ی!� )١٣٨٨ آ��اھ�(��ن،( E�د 2�اھ)' ھG�اھ� �)D9 �� رادی!�.� ��)D دا1	5 ��$ �* دھ���7ن ای)!* A0�ر �5G در


� 0@�?ت در ای E))'ه D7� 5��-0 دھ���7ن �ان،ای (-�Q� �0ری� در ����ی*،  &�5 ��1	* �* زی�ا ��د ;�وه ا1	�9ھ�ت��
 

  ).٢١٨ :١٣٧٩( ا�' 1'ه �&�� ;���;�ن ���وھ�ی و ھ� ;�وه 
�ی از ���	� و ا�' �'ا1	*

   

 دی';�ه، ای5 ا
�س �� E�د؛ 5��90 �7,�� ;�ی)y0 D�ری �� را 
��ھ!L 8�ی!� �)D9 در دھ���7ن ھG�اھ� �'م 0�ان (�  	�


� ��(/��ب �$و�- �� (�ا�M* در >�د��
 �� دی��، 
�ی از (���د و�` ��k0� 2�اھ�ن ا�7,�� ھ�ی ;�وه و��د و 
� یK از 

*9
 Q'(�ت (@�
9* �� ھG�اه 1�د، 8Q�  �) ا�7,���ن ���وزی ی� 1!&$ ا 	�Gل از A2 *E��Q ھ�ی ھ�ی(* و (�ای� (@�

�G` ��ای (@�
9* ای5 �	�4* ا;� .�2� ی� �^���'د ا�7,�� �)D9 �* ;��د (� e�GA0 آن، از ���1 .�ت و (��رE$ از ���1 

��(-* ا�~�ی از زی�دی *� `C� $Eدر (��ر $E�  ��,7)�5 ��1'، ا�L �	E�  8!1 در و ;��د (� ��u 5رت، ای�Q 5�(L 

�	E�  ای�4د �G� د�ری ای5 �� ).١٣٩ :١٣٨١ (���زاده،( 1�y0 ت�E�  ی��ن�	
��ی� E �0�د، 0@��8 ;��* ای5 0�ان (� ��� را رو 

*E �2�� ی��ن�	

^r و E�د�' (� د
	��� را ھ� آن ی� دا1	* د
$ ھ� L�یK د
	���ی در  	� رو r� و ��ب از e	1 

  ).١٣٨٩ زاده، وھ�ب( داد�'  0@�ی8 ھ� ژا�'ارم �* را ھ� آن �&��ر

   

5�(�Gھ z-� ھ� و رھ9�ی'��)ز�
 w
 (�C/A ھ�ی *��( در L *E)�ن ��د �)D9 1!&$ ��ا(8 از دی�� ی!� ��()�

  ).١٣٨٨ E�1�ی،( ا
$ 1'ه ا�1ره آن �* (I	�z ا1!�ل �* ھ� ��ر J�2 >'ای� ھ�ی L�یK �* 1-����ن

   

 ھ� L�یA0 K�ر ���!r ��د؛ �1ه و  !�($ واE)D ای�ان J�2 >'ای� L�ی!� �)D9 (��'ن ��>���م ��ا(8 از دی�� ی!� ـ ب

�(9) �� w
 �* �1ه  !�($، ا.-r!� 8G ��ا�� در اش ��زدار�';�  �.$ و زه(�9ر ��ای 
��ھ!8 ھ�ی �)�8 1�ایo ��دن ()�

�M(0 D(Eا�� در 1'ی'ی �&��ر وا�� Kی�L در ��!* داد ���ن ھ� *)�9رزه ادا) ��� واک�
 ا>�اد ا�'ام و 1!)4* د
	���ی، از 


�E���� ���وی .E�د ای&	�د;� ھ� L�یK ��ا�� در �G0م �2��$ �� ��9ر�0 �* �!�د، E��0ھ� ،eل آن در رژی�
 د.�8 �* ھ� 

 و رھ9�ی و 'ت ای�4د و ھ� ���و �GE ا>�ایD ?5�0، آ(�ی!�ی �E�رھ�ی در 
�ویr ای)	��4)$ و 
�� ھ�ی 40��* از ا
	�Cده

 E�د 
-� ا>�اد w�7-0 و 1)�
�ی� r&40، در 2�ا�!�ری �' ھ�ی �GE	* �0!�8 ط�یJ از اط,��G4) �0��* در >�(��'ھ�

 ���* را ��(-* >~�ی �G�(� ا>!�ر دھ� ��k��90 $Mت، از ا
	�Cده ��  !�($ ط�>� از .��1' ا1	*د د
$ در را �8G ا�	!�ر

Kی�L ھ� Kد 0@�ی�E )ی'M) ،و )١٣٩٠ زاده �� Fوا� $
 ا>!�ر ;��ی 1!8 در +�ط-� �D7 0�دی' �'ون ھ����G، ھ�ی ر
��* ا

�)�G� زی�� �) '((E ت و�k��90 *��
 �c� در �� و E))'؛ (� ای�C �&�ای� �D7 آ;�ھ� *0�
- و ا��1* دھ�، �M$ در ای ر

 در �0�ی�ی��� و رادی�ی� ھ�ی ����(* �G,ً  ا�7,ب از +89 ��(-* >�ھ)�� 1�ایo و A0�ی�ی و ای ر
��* ھ�ی (@'ودی$ ;�>	5


�E�ب در 2�د ھG�اه را (�دم �0 دا1	)' 
-� ��� ھ� آن و ��ده  !�($ ا2	��ر D9(� +8 'ا ی� ��1)' دا1	L *�ی!� 

 E�2&^�ری (�ا
�G� eیD �� �0�ی�ی�ن« �)���ای5 .(�9رزی5 �0 دھ)' ���ن ھG'.�  !�($ �� و �'ا1	C.�I) *	� �I)ط�9ن


���زا�� و (�(�ران *E 4* در�	8 �* (&�@��* ھ�ی در;��ی �	ه +'�
 ھG!�ران ا��Gل F�970 و ��دم ھ�ی L�یK  ~�ر و ��د�' ر

J��
  )ھ�Gن( ».�G�د (� ا(� ای5 از �0�k��90 ��داری �M�ه �0�ی�ی�ن در 

   


�E�ب (�<�; 5�1	eE 5 د
$ (G4�ع در $)�!  o
�0 Kی�L 2/�ی ھ� Kا�0ی�	
 و�-�$ از D�� �(�� F�@Q (��` و ��د ا

*-)�� $�GE�  ،'ن ;�دی�L *-)�� (�9رزه و ا
�@* �� 0!�* ��ای را ?زم آ(�د;� و.� ��د، ا�&'اد در ای)!* ��5 در ��� ای�ان 

��G� '�$1ا.  

   

 (�+-�$ z�-~0 در ��� ;�ا ا
,م ھ�ی ;�وه A2��Qً  ھ� ;�وه 
�ی� (�9رزات رو�' و �G�(� 1�ایo 1'ه، ذE� ��ا(E 8)�ر در ـ ج

D9(� اش E))'ه ھ�)���Q�(� K� از ا
	�Cده �� ا
,(� ;C	�Gن L�ی!�، ھ�ی >-�.�$ E)�ر در .ا
$ ��ده (�=� ای�ان در L�ی!� 

 ھ�ی ز(�)* 0�
-* �� M/) '�E�0�ی �,(* و �G2)� ا(�م ا G'، آل �,ل 1�ی-	�، دE	� ) 8�)	C!�ا�� آ=�ر و��د (��)'

�L w�ی!�، �)D9 ;�ای� �8G اQ�ار ���!r (�ھ�9، ھ�ی ھ��ت و 0!�ی� (&��'، در �DI، آ;�ھ��) '1 *-)�� ا>!�ر و 

�)�G� $@0 ��=�0 م ھ�ی ;�وه,

�$ د.�8 �* �ھ�9( ھ�ی ;�وه زی�ا ;��د، +�ار �2��$ �'ون ;�ای ا�&  �	GE 9$ �1ه&� 

� ھ�ی ;�وه �� (�7ی&* در ھ� آن �*L 8 آزادیG� ی�	)' ���	)' (� و دا1	ا�&�در 0 w.�+ �-(�4) *E �E1' ذ eو آی)' ;�دھ 

  ).١٣٨٩ زاده، وھ�ب( »ا
$ E�ده �) 8G�J< ھ��G* �2��$ �' ھ�ی  �E$ ای�ان در« دی�� 
�ی از



   

 دو ھ� L)' ھ� ��د، ا�	�Gع در ھ� ���و �&�� و 
�(��'ھ� ��ای دی�� ای (�.C* ;�ا، ا
,م ھ�ی ه;�و در e4&() �0 رھ9�ی و��د

 ��د�' »�1ه 2��I�ار رژیe« و »وا�&	* داری 
�(�ی*« �* زدن ���* �� در و دا�&	)' (� ا(^�ی�.�&e را ا��Q د5G1 ;�وه

)،�Iھ�ی >-�.�$ ا(� ).١٠٣ :١٣٨٠ (��ی Kی�L 5 د.�8 �* ھ�	ی$ �'م و ��? در 1'ه +�' ھ�ی ی�;�و �'ا1�G  زم ھ�ی? 

� ���وھ�ی از �&��ری L)' ھ� ا��4(�'، 1!&$ �* )���و�� و درو��(L و  ً�Q�A2 Kی�L �7د (��'ه ��+� ھ�ی	)' ا�	دا1 

$E�  �!ی�L  ً�Q�A2 ھ!8، (�9رزه��
 L�ی!� �)C0 D9&��ی ھ� �� ا(� ��د، �1ه رژیe از ���1 0�س �&8 یK ���وزی 


� ا�&'اد و ا
	9'اد �� 9�u* ��ای �E�ر ��ا��ن از ��>���م ��د �1,0��
.  

    

   

9 �,.:  

   

�G* .ا�7,ب دو ��5 ای�ان ).١٣٨٨( ی�وا�' آ��اھ�(��ن، ـ�0 'G ی ;8 ا'G@) و 'G@) eا��اھ� � �	ان .>�M0. ��� ��.  

   

���G ��8، آ.5 ـ )١٣٨٧.( $
��

�زی و ط�79ت ھ�، ;�وه ای�ان در ��. G�  .ا2	�ان ��� .M0�ان .زاده (�1'ی ��� *0�

   

��!,ی�، ا G'ی ـ�  '�G  )ی�ن ).١٣٨٩�� �
�(1 �L ان .ای�ان در�M0. ��� ز(�ن�
 ا�'ی�* و >�ھ)} ��وھ���ه ا�	��رات 

�),
  .ا

   

��(-* ).١٣٧٩(  &�5 ����ی*، ـ �
�(1 �
��
  .�� ��� .M0�ان .

   


� 0@�?ت ).٨۶١٣( دی��ان و (A7�دی ا
8���G، زاده،  &5 ـ��
  .روز�* ��� .M0�ان ).۵٧ - ١٣٢٠( ای�ان ا�	���G ـ 

   

  .�� ��� .M0�ان .J�2 >'ای� ھ�ی L�یK �* ��(* ھ�$ ).١٣٨٨( 2&�و E�1�ی، ـ

   

  .وش ��� .M0�ان .��ر �1ی&	��ن ر�1' 0��Q�-). *G� ا�7,�� ھ�ی �)D9 ).١٣٨٧( اچ 0�(�س ;�ی5، ـ

   

  .ا
,(� ا�7,ب و )ره(�G2)� ا(�م ��وھ�!'ه .M0�ان .ا�	���G ھ�ی �)c� �� D9�ی رآ('ید ).١٣٨١(  �G�ا (���زاده، ـ

   

�)D9 ).١٣٨٠( (M�داد (��ی�I، ـ �	&�.��
�
  .٣١ �G1ره .و;� ;�A< $C)�(* .وا�&	�� ��و��K�0�G و 

   

  .٧١ �G1ره .ز(��* 
�ی$ .>'ای� ھ�ی L�یK (�ھ�$ ).١٣٩٠( 
��G* زاده، (M'ی ـ

   


� �0ری� ).١٣٧١( u,(��� ��0�4، ـ��
 >�ھ)�� 2'(�ت (�
&* .M0�ان ).ا .ا .ج ا�7,ب E �0�د�0 از( ای�ان �)� و ��&$ 

�
  .ر

   


�' ای�ان �* اول د
$ E��� 40��* (9 �A* ).١٣٨٩( ���Gن زاده، وھ�ب ـ��. *�4) *)���M). ل�
  .�G1 ۶ره .اول 

   


��ھ!L 8�ی!� �)�E�0 �� D9' �� (�داد ٢٨ E�د�0ی از �r ای�ان L�ی!� �)D9 .�'ی� وی!� ـ.  

   


� ('رن ای'm�.�ژی ).١٣٧٨( ا�'رو وی)&)$، ـ��
. *G��0 �~0�) w+�= �<. ان�M0. ��� س�7)+.  
*9(1 3 '(C
15:54   1392 ا  

 
 



 
 <��3 ا=�ف در 8,�ر دو�;��:

  �� روا	ت ��	د ا�رف�۴٩	�ھ�ل 

�ل �)} L�ی!� در M1� و E�ه K0@���� از ی 

	.3?. 

  

D�� از Kل ی�
 ھ)�ز دی��ان، ��ای و دار�' E�1$ (�9رزه در E *E&��� ��ای .;�رد (� ای�ان در L�ی!� (�9رزات آ�uز از 

��وه ای5 در .ا
$ ��'ه رو51 دوره ای5 �* (���ط (&�8m از �&��ری D1�E �) د�1 *E 8m�&) ط���) *� Kل ی�
 (�9رزه 

  .;��د Q�رت 0@���� �)D9 �40رب از و 1�د رو51

   


� ھ�ی ;�وه E* 1�ای/� در��
 و ��د�' 1'ه ��زدا1	* 
�ز�'ه  �E$ ھ�;��* از ���&� ���وھ�ی ��ر> ا��Gل وا
/ۀ �* 

 روC(1!�ان  	� و ھ� 0�ده �� C2$ و 0�س �e�c ا�9�ه و ;�دی' (� (	�+�G0 zم �2��$ �� ا��زی&��ن ���وھ�ی >-�.�$ ھ�;��*

�(��(
 اوای8 در E* ��دیe ر
�'ه �	�4* ایE. �)  ً,G� *� 5�د آ�uز را 2�د >-�.�$ »�)�8 ;�وه« ��د، آورده و��د �* ای ��زدار�'ه 


�ز(�ن ��ع ھ� ای�4د �Eر `�
 y0�ری �* .�ا ��&$، 7)'ور ���r 1'ی' (E	�ل ��$ �* ھ�، 0�ده �&�� ()c�ر �* ;&	�ده و و

 ()c�ر �* د5G1 �* زدن ���* (&�@��*، ��2�ردھ�ی ای�4د 
�ده و �2.ص ط�ر �* ;�وه ھ'ف .��دیe 1'ه (-	7' ;�وھ� �Eر

e5 درھ	1!& �C&G0�7ن اC2 در o�@) �
��
 �9) *��@�&)« *� J�2رزه« ی-�9) �(رزه راه �M(0 دادن ���ن و ای�ان 

5M�)د (�ن��.  

   


�ل در E* ��د�' ;�وھ� ��ز(��';�ن 50 
* ای5 .;�دی' �0!�8 
���E Jدرھ�ی از 50 
* >-�.�$ (9)�ی �� �)�8 ;�وه ۴۵ �� 

 د
	��� آن ا��Q رھ9�ان و 2�رد 1'ی'ی ���ۀ ;�وه ای5 ۴۶ ز(&	�ن در و 1' �!�08 ای�ان در +M�آ(�� �)D9 ای�4د ھ'ف

 �* و 1��' �2رج �E�ر از 0�ا�&	)' و>�داران از 50 دو �M(0 و E�د�' ;��ی E)�ره �)D9 از ط�Q�< *��9$ ھ� �Eدر از ای �'ه .1'�'

D9(� �* ��c(� �40رب w&E از �E r* ��د آن 50 دو ای5 ھ'ف .�^���'�' >�&/��MQ 5���&	� �' ـ ا(^�ی�.�&	� �' 

5�M) 'ز;�د���.  

   

�M(0 *
 �C� *E $�.�-<ای �1ن�� r��� ��<د ��'ه ا�ی'ی ;�وه �0 (��'�' ��+� ای�ان در �'� ;�وه �40رب �� (	!� را 


* ای5 (7'(��0 ھ�ی >-�.�$ ا
�س �� .دھ)' 
�ز(�ن 2�رده 1!&$ ،٣٢ 50 �C� 7'ان از	آ(��« راه (-�M+« در Kوه ی�; 

�CI) ز(�ن�
  .E�د�' 0'ار���G� �0�Eت �* 1�وع و ی�>	)' 

   



 E* ;�وه ای5  �ل، ھ� �* .دا1	)' +�ار 2/� (-�ض در �E(8 ط�ر �* ھG�اره و ��د�' ��)� ز�';� دارای ز(�ن ای5 در ھ� �Eدر

 �0 ۴٧ ��ی�� >��Q* در �C�ات 0-'اد و 1' داده 
�ز(�ن �Eدر ھ�$ �� ۴٧ 
�ل ��ی�� در 1' (-�وف »�)�8 ;�وه« �* ھ� �-'

  .ی�>$ ا>�ایC� D� ٢٢ �* ۴٨ ز(&	�ن

   

 ا��ای ای�ان، �G1.� ()�طJ ��7ۀ �M0ۀ +'ی�G، ��)' و E��0ه GE�ی 
,ح +9~* ١۴ 2�ی' +8�9 از 0'ار�0�E ھ�ی >-�.�$

1)�
�ی� ھ�ی ����(* K�0�G	&�
 ھ)��م ای5 در .ی�>$ *ادا( ۴٨ ��0&	�ن �0 اط,���0، ��ی���� ای�4د و E�ھ&	��� ��ا � 

 از 2�وج از �E r* ��د »>�اھ��� �CQی� ا9E� ���« ر>�J، ای5 .��ز;�$ ای�ان �* �E�ر از 1'ه �2رج و>�داران از ی!� E* ��د

�M9ۀ �* 
^r و ��د ��ده 
� �* ���� �E�رھ�ی ھ�ی ز�'ان در ھ� ('ت ای�ان »F	C.ا« $
 و >'ا�Eری �2ط� �* و ���

�M9ۀ >�(��'ھ� �* �1ی&	�� �.�G1 »F	C.ه »ا'�
 و �M(0ی� �* او .داM1 $1�ت »ا����9س« �* 
�ز(�ن آن در و ��د ر


�ز(��'ھ� و دی�ی5 ر>�7ی (4'د آوری �G` او ھ'ف .��د ��ز;�	* ای�ان �* ;�وه E)��� و�` از اط,�� ھ�� �'ون Kی D9(� 

 او E* را ?ز(� ��ا(8 از �&��ری E* 1' (�ا�* ای دهآ(� ;�وه �� A0�راD0 رeu ��� ر
�' ای�ان �* E* ھ)��(� .��د رو
	�ی�

  .دا1$ ا2	��ر در ��د ���ز()' ھ� آن �* اش ����(* ا��ای ��ای

   

r� از *� (��و(�ت (7'اری >�&/�M� 5~$ ا)!���ت ی�ری �* �0 ��ز;�$ >�&/�5 �* او ;�وه، ا�)'وار((E'ۀ 1�ایo �� 1'ن (�ا

��(� eاھ�< '(E ای و�� ��M40 ر در .���ورد ی�انا �* ;�وه�M� ل�
 دی�� ی!� ا�C0ق �* �CQی� ر>�J و ;�>$ Q�رت �Eر ای5 ۴٩ 

 2��� �* ھ� آن (��و(�ت ��?2ص و ��د، (� ;�وه ��ای ای دو��ره ا(�' ھ� آن ��ز;�$ .��ز;�	)' ای�ان �* »1'ه �2رج و>�داران« از

 ط�ر �* E�ھ&	�ن 1)�
� ()/7* ����(ۀ ا��ای ��ای ر0�0�E'ا ا�	'ای� �Eرھ�ی �-' �* ای5 از .F�&) '(E را ;�وه 0�ا�&$ (�

 0�(�ن ھ�ار ١۶٠ (��9 و ;�دی' (�Aدره )وزرا 1-9ۀ( ای�ان (�� ���K 1-�9ت از ی!� (�.� (&�c() 8  8m�ر �* .1' آ�uز �'ی

  .;�>$ +�ار ;�وه 2'($ در آن (���دی

   

*� o

�ز(�ن را �90ط�ار و ر
��� آذو+* 
�&	e یK دا1	��G1 eل در E* ر>�7ی� 0� eر در .دادی�ی�M1 ۴٩ *Gھ ��L ای�� 

$E�  د آ(�ده�ح ��7*، :�,
�G-�، و ا�C�ادی ��M40ات ()4C�ه، (�اد (�GMت، (&�&GE ،8�ی،  e	&�
  …و ار�90ط� 

   

   

١  

   

  »���ھ��« �� ».��ر« درۀ از

   


G$ �* را 2�د  ��L« $E.�س« ��دی!� در »(!�ر« درۀ از E�ھ&	�ن �����(�ن �C�ی D1 د
	ۀ ،M1 ۴٩�ی�ر ١۵ �0ری� در 

�، E* ��د 1'ه داده 
�ز(�ن ط�ری ار�90ط� +�ارھ�ی .E�د آ�uز u�ب�Eر ھ)��م ا�ط�7 از �9�() *E ھ^�ی* در�E ر>�7ی آن ھ�ی 

�)�� �(!
  .E)' ��+�ار �G0س M1� �� دا1	)' 

   

 �c� از ()/7* 1)�
�ی� ]آن ھ'ف[ و �ق،u *� 1�ب از (�ز�'ران و ;�,ن �)��� (�C0` ��ا � ا(	'اد در  �E$ ا��ای

 د
	ۀ �* را 1'ه  &�ب 0@�ک ا(!�ن E* ـ ا�	'ای� 1)�
�ی� 8�G!0 از ��Q�<,� r* ��د +�ار ].��د[ ��c(� و �k�ا>��ی�

 1�وع آن 
,ح �2` و ��
��ه یQ *�G  *� K�رت �* ��ی&$ (� ����Gت ای5 .1�د آ�uز ����G� �)�cت ـ داد (� E�ھ&	�ن

 E* ��د وا�F زی�ا ���G)' (A�ن د5G1 ا 	�G.� ا.-r!� 8G از �0 ;�ی)' 0�ک را ()/7* در�} �'ون ��د�' (�ظz ا>�اد و 1' (�

*�Q�<,� r� 8 او.�5 ازG� ،�!ی�L ی��ن�	
 �I�اھ)' ���ن (�ا>�7 واE)D �'ار�' L�ی!� د
	ۀ از رو1)� درک ھ)�ز E* رو

  �Gی$ �* را ھ� آن و دھ' +�ار 0<=�� 0@$ را ()/7* یK رو
	�ی��ن 0'ری� �* 0�ا�' (� E* ا
$ ����G� �)�cت 0'اوم ��!* داد،

  .دارد وا (�دی  �Gی$ �* 
^r و (-)�ی

   

 E�ده (-�5 ـ رو
	�ی��ن 
�ی` (�دی  �Gی$ ا(!�ن �'م و د
	��ه ��c(� ا.-r!� 8G ی-)� ـ (���ع دو ای5 �* آ;�ھ� �� (�

eدی�� *E وه�; *�Q�<,� r� ت *()/7 از ���* از���G� د �2رج�ی� در 0�، دور ای ()/7* ]در[ �-'، ('�0 و 1�� *E 5G1د 


� ا��k0 �C&G0� و (&�@��* ���90 را ����Gت ھ'ف E,ً  و آورد وارد را �-'ی ���* �'ارد، ا�	�cر��
 .دھ' +�ار �E�ر 
/F در 


� ا��k0 �C&G0� ا
	�ا�0یK، ھ'ف او.�Q,2 5* ط�ر �*��

� ھ�ی ;�وه ��ای (&�@��* زۀ(�9ر ���G ط�ح و �E�ر ��
 


�.* L)'ی5 �'ال �* دادن ��ی�ن و �� �
  .��د (���ع ای5 

   

 (/��7 و E�د (� رد را Q'ا و 
� �� و.� E�KL ����ت Q �) $<�; *E�رت ��.� 0@�ک �� ز�'ه ;�وه 0�
o ��ی&$ (� �Eر ای5

  .ورزی' (� ا�	)�ب د5G1 ���وھ�ی �� در;��ی از

   



,E ت�E5 ��ای ?زم 0'ار�(L ��G� * ا��4م	د ;�>�ۀ ا>�اد و �	
 2�د ا�7,�� ای�Gن و >'ا�Eری �* 8G� �� *�!0، در E�ھ&	�ن، د

 �M0ۀ E�ھ&	���، و �)��� (-��� و ()�طJ �� ;�>	5 2� و آ1)�ی� +8�9 از (8m�&) �GM .��د�' 1'ه آ(�ده �Eر ای5 ��ای

  .1' (� 8  0'ری� �* …و �G-� و ا�C�ادی (��و(�ت �M0ۀ آذو+*،

   

 ��� دی��ی (&�8m �� ;�وه و.� 2 8  �) ،'1��� �E ** ��د E�ھ&	�ن در (�9رزه اول >�ز �* (���ط 0!)�!� (&�8m ھG* ھ� ای5


	�ن در E�ھ&	�ن، ����Gت �� ھ�G(�ن E* 1' (� داده �I�0ص ?زم .��د رو رو�*�M1 ھ�ی �.�G1 و �E�) ،ت���G� ���90 

 در E* (@'ودی ا��ژی و ا(!���ت �� �)�8 ;�وه و.� ر>$، (� M1� در ����Gت آ�uز 70'م از ;�و ;C$  	� .1�د آ�uز (&�@��*

 ��c(� ھ)�ز M1�ی �Eدرھ�ی ای)!* ��?2ص E)'،  8 ی!&�ن ط�ر �* را (&�8m ز(�)* دو ھ� در 0�ا�&$ ��G دا1$ ا2	��ر

 ط�w ���	�ی ا��ژی E* ��د (/�ح ھ�ی� ����(* *ای)! دی�� .E�د�' ��G �40وز 50 دو ی!�، از ای  �>* �)�Q� و ��د�' ��'ه

 ر>�J ;�وه �� (�ن ا�	'ای� �G0س �* �)���ای5 .��د ا.�ا(� ا�7,�� وا+-� ھ�ی ;�وه �� ;��ی ار�90ط .�وم ز(�ن ای5 در .E�د (�

 و ;�>$ (� Q�رت (@	�ط��* �&��ر اط,���0 �' و ا()�	� (, �cت �* �)� ;�وه دو ار�90ط .دادی�Gc() e 1!8 ا G'زاده

�	��� �� �
 8m�&) Kری�y0 ای�ان ا�7,ب x@� �) '1.  

   


�ز(��'ھ� ���)�Mد ��زی8 ا�7,ب y0�ری و �40رب �� (	!� ا G'زاده ر>�J ;�وه {(� ��د (-	7' و داد (� را M1�ی L�ی!� 

*E D9(� (� �*، ای5 در و ;�دد آ�uز ،M1� در ;�>	* دور (�9رزۀ �* (	!� رو
	�، در �Eر 
^r و ����د دور M1� در اول ��ی' 

  .داد (� را رو
	� و M1� در ھ�G(�ن (�9رزۀ آ�uز ���)�Mد �)�8 ;�وه و.� 1�د، ()	87 رو
	� �* M1� از �G'ه ط�ر �* (�9رزه،

   

 1�وع ��ی' ا(!�ن Q�رت در رو
	� و M1� در �Eر E* ��دیe (-	7' (� .��د �Eر آ�uز در (&�@��* (�9رزۀ �A2 �k��90$ (� د.�8

�)9ۀ >c� �) o7� از 70'م ای5 و.� ��دی-) e	M1 '7� در ����Gت 70'م �* ا.9	* .1�د �!�	E�0 $1ر �* و دا�c() دن آ(�ده�E 

 ا G'زاده ;�وه ر>�7ی �c�;�ه از ز(���، 70'م ایE 5*  �.� در .��د E�ه �8G از ���	� 0<=����ی�ی و ��ب ��ای �G�(� ا>!�ر

�)9ۀ Kا�0ی�	

�ا
� در ;�وه دو �G0س  �ل ھ� �* .دا1$ ا ��m�� ۴٩ �	��� *� x@� ھ�ی Kری�y0 $1�;. ۀ	
 E�ھ&	�ن د

  .��د�' ��
�'ه 0�ا>J �* >�ق ;�وه دو ھ)�ز M1� در و.� ر>$ (� ��u D�ب 
G$ �* ھ�G)�ن

   

 M1�ی }�) از ���1 1'ۀ ذ�2�ه ا��ژی �� E �M(0* ��د (-	7' و دا�&$ ���G� �G را E�ه �Eر 
�ز(��'ھ� ا G'زاده ;�وه

 40��� ذm�2� و داد ��G ز(�)* ای5 در را ()�Gc ا+'ام ا��زۀ ھe ھ� آن ا(!���ت را
	� �* و داد 
�ز(�ن را E�ه �Eر 0�ان (�

 ;�ا1	* اط,ع �� (�رد ای5 در (� �E�  ��G$ از ھG*، از eM) �0 و (� ا(!���ت ط�>� از و دا1	)' ز(�)* ای5 در �GE �&��ر

 ط�?�� (��w اط,���0 ھ�ی �Eری (, c* و.� E)�e، (/�ح را ا(!���ت y0�ریK 0�ا>J از �2e r�ا
	� (� (� .��د�' 1'ه

  .��د 1'ه ��Mی� و +�ط` �	�4ۀ �* وQ�ل �'م و ھ� �@x 1'ن

   

 را ����Gت 1�وع ���)�Mد ��د، 1'ه ��)� ��D ھ�ی ط�ح ا��ای آ(�دۀ ای)E K* ـ �CQی� ر>�J ـ E�ھ&	�ن د
	ۀ >�(��'ھ�

 را �Eرھ�ی� ای�4د ا(!�ن ;�وه، ای5 �,وه، �* و E�د (�  &�ب ا G'زاده ;�وه ط�یJ از 
���ز;��ی ا(!���ت �� او 2ص��? .داد (�

 آورد (� >��ر (��90ً  .�ا .E)'  8 را E�ھ&	�ن د
	ۀ (&�8m از (G&+ �GM$ 0�ا�&$ (� E* ��د دارا (�ز�'ران M1�ھ�ی در

*E وه ای5 �� 0� زود�; *� J<ا�0 ��G� e�
 (���ع ای5 
� �� 0�ا�&	�e و eM) 8Q�  '1 ای5 ۴٩ ز(&	�ن اوا8m در ��?2�ه .��

*E ر�E ه در�E را eن ھ�(Eن ��ی' ا�)ز�
 1�وع �* وا�&	* را E�ه در ����Gت 1�وع ا G'زاده ;�وه و.� .��
�e 0�ا>J �* داد 

 ��ای ھ� آن آ(�د;� و M1�ی �Eدرھ�ی ھ�
�ز(��' ()	c� ��ی' E�ھ&	�ن د
	ۀ E* ��د�' (-	7' و E�د�' (� M1� در ����Gت

8G� ؛'��G� �.و �) *� ���)�G7' ھ	-) ،eدی�ۀ زی�ا �	
 طJ9 را �8G ا;� و ��د 1'ه ��)� ��D ط�ح ا��ای آ(�دۀ E�ھ&	�ن د

  .1' (� رو رو�* ھ�ی� د1�اری �� E�د ��G 1�وع +��9 ��7ۀ

   

  :از ��د�' ��9رت �G'�0ً  ھ� د1�اری ای5

   

  .ژا�'ار(�ی +�ای �� ��د.I�اه ��2�رد ا 	�Gل و 1)�
�ی� ('ت 1'ن ط�?�� از ���1 �2/ ��وز ا(!�ن ـ١

   

  .��(@'ود ا�	�cر از ��E �1�ه، �Eدرھ�ی رو �ۀ آ('ن ��ی�5 ـ٢

   

 �* �&M1 $9� در (�9 ��ت 1'ن ط�?�� ا=� �� ای)!* ��?2ص دی'، (� �9�د آ�uز در را Q,ح E�ه >�(��'ھ� د?ی8، ای5 �)���

I��G=�� ��G� ی` و�
 یE K�ه >�(��'ھ� از �)�8 ;�وه M1�ی �Eدرھ�ی  �ل ھ� �* .��د 1'ه ا�	�Gد �� (�9 ��ت ای5 

$�M) ھ* دو�) '(	
�* �� و.� �^�داز�'، E�ھ&	�ن د
	ۀ �* ���
	5 ��ای ھ� آن 
�2	5 آ(�ده و ا>�اد 
�ز(��'ھ� �* �0 2�ا�0 


	�ن در ھ� آن ��دن �DI و ا G'زاده ;�وه �Eدرھ�ی ای �u� �>* و�` �*�M1 ز ای)!* و ھ��(� ھ)�G0 زاده ;�وه ا>�اد'G ا 

$9&� *� J<ا�وه دو 0�; *�� �* ��>$؛ ��D ����(* طJ9 ھ� �Eر دا1$، ادا(* (�9 ��ت ;�وه دا82 در ھ)�ز و ��د�' ��'ه 0�



 �* E* ر>$ (� ا�	�cر ;�L* ��د؛ ه��
�' ���G �	�ی� �* (� ا+'ا(�ت ھ)�ز E*  �.� در ر
�' ��ی�ن �* (�ھ* دو (E $�M* ط�ری

 (�ز�'ران 1�+� ��ا � در 1)�
� ()/7* ا��>� ھ�ی ����(* ا��ای �* E�ھ&	�ن د
	ۀ  �ل ھ� �* .دھ' �	�4* زودی

 E�  *� 8!1$ ادا(ۀ دی�� و ��د ر
�'ه ��ی�ن �* ��� �Eر ای5GM� 5 اوا8m در و ��د 1'ه ��)� ��D ����(ۀ از �2رج E* ��دا$2

 ا
$ E�0� �* ?زم( .E))' آ�uز را ��0���G ����(ۀ ی� ��ز;�د�'، M1� �* ��ی&$ (� ی� .�'ا1$ ا(!�ن E�ھ&	�ن 
	ۀد ��ای +89

*E �0 5ۀ �0ری�، ای	
�)�8 در �C� یK �'ه ای5 از E* ی�>$ ا>�ایC� D� ٩ �* ;�وھ�، درون (@'ود ا(!���ت �� E�ھ&	�ن، د 


�' �	�4* �* وی E�دن ��'ا ��ای د
	* �ادا> روزۀ L *��91)' و��ھ�ی �&$ و ;�دی' (7C�د��(.  

   

 �L.�س درۀ از و  )١()(�ز�'ران 1�ق( �I�2ل ()/7ۀ �L �0.�س درۀ از ��G*، و (�ه یK و (�ھ* دو ����(ۀ دو در E�ھ&	�ن د
	ۀ و

 (�دان Q�رت �* و 'دا1	) ��.� رو �ۀ .��د�' �8G آ(�ده ای)K و E�ده 1)�
�ی� را )٢((�ز�'ران 1�ق در وا+` را(��ن ()/7* �0

،8�(� e!@) د�' 1'ه 40��* �� و (�7وم و��.  

   

 در .E�د 2�اھ' آ�uز M1�ی �)�Q� آ(�د;� رeu ��� را ����Gت �5GM دوم ��Gۀ در E* دا1$ ا�,م E�ه >�(��'ھ�  �ل ھ� �*

 ھ�ی ط�ح �0�k��90 ھ�ی ���* ا��ای ��ای و.� ��د ��'ه �E e�c(0(8 ط�ر �* M1�ی ��0���G ھ�ی ط�ح ھ)�ز (� ;�وه دا82

�)�8 ;�وه �Eدرھ�ی از ی!� (�ه دی اول ��Gۀ در .دا1	�e ای آ(�ده *E �&<ا *Cد وظ��5 �* و ��Gد.�8 ھ zاش ;�وھ� وظ�ی *� 

�)�8 ;�وه �� ار�90ط از �u� ���� �* ��د 1'ه داده دی��ان ���	
 و
�-� اط,��ت و ��د ��ر  &Cu 5�ر ر>�J ای5 .;�دی' د

 ایE. 5�د ا�	�ا>��0  )٣(1' او �M1دت �* ()4� ��?2�ه E* 1!)4* روز ��&$ از �r .داE �) $1�KL ;�وه دا>�ا �* �&$9

 A0 �) '1 *E�ر �E(,ً ( �'ا1	)' را ا
�ار 1'ن >�ش ا�	�cر E* ھ� آن .1' �)�8 ;�وه ا>�اد 
�ی� د
	���ی 
��� ا�	�ا>�ت

 ایE *E 5)' (/�ح را ;�وه �* (���ط (&�E 8m* �'ارد (�ردی ��'ه �د
	�� ;�وه ھ�ی >-�.�$ �� ار�90ط در ��(9�ده ر>�L J�ن


�ی-�ً  دا1	)' +�ار 2/� (-�ض در �@� ھ� �* E* ر>�7ی� ��د ?زم و ��د ��رگ ا1	�9ھ� �CI) �) '�'1( در �M1 ����<�u و 

���	
  .1'�' د

   


�ز(�ن یK �'م و  ' از ��D ا�	�cر  �ل ھ� �* e!@) �(�)ی زی�ز�M1 آن در �5 ١٣ �0ری� در +`،(GM� ی��	ب ��I) د�را 2 *� 


��$ ٢۴ >��Q* در .1' 1�وع (� ;�وه �* ا()�$ 
�ز(�ن 
�ا
�ی 1'ۀ 0'ارک  �Gۀ روز ای5 در .آورد ��ر *
 �C� ن در,�; 

�)�8 ;�وه M1�ی �Eدرھ�ی 8E از E* ط�ری �* .;�دی'�' ��زداM0 $1�ان در �C� �)� و o7< �(� �C� �+�� '�'��) ۀ91! و 

 70�ی$ >�ھ�دی ر>�J ��م �* ا G'زاده ;�وه از �1ی&	* �)A� یE *E �� K�ھ&	�ن د
	ۀ ز(�ن ای5 در .���1' ھe از (� M1�ی


��ھ!8 ()/7ۀ �* رو ا0�(���8 ��دۀ ط�یJ از (�ز�'ران 1�+� ()/7ۀ از ��د، ر
�'ه �C� ٩ �* 0-'اد�1ن و ��د 1'ه 87	() 

  .��د�' ����Gت آ(�ده 1'ه (&	7� ـ دی�e ھ�ی E�ھ&	�ن ـ 
��ھ!8 �)��� ار���C0ت در و ��د�' 1'ه

   

 ھ� آن اط,ع �* را وارده ھ�ی ���* و ;�>	��G0 eس E�ھ&	�ن د
	ۀ ر>�7ی �� 
��ھ!8 �)��� ھ�ی �)�8 در �5GM ١۶ �0ری� در

eی'��

��ھ!8 ھ�ی E�ھ^�ی* در E* ر>��7 د
	���ی از ھ)�ز ھ� آن �* و (� �* .ر e�-) ،د�� J�<آذو+* ا��9رک (@8 و )۴(ی��� ر 


��ھ!8 در (�+` آن در E�ھ&	�ن د
	ۀ E* �'ا1$ اط,ع ر>�J ای5 ا.9	* .�9�دیe (/�` دا�&$ (� را ()/7* آن در `��) 

*	<�; ،$
 او ��د را 2�د ا>�اد از ی!� ;�>	)' E e�GA0�ه ر>�7ی �)���ای5 .1' 2�اھ' د
	��� زودی �* او E *E�دیe (/�ح .�ا ا

'(	
�C� ھ)' >�ارش و'�.  

   

 دھ!'ۀ در �0 آ(' ��ی�E 5�ه از )۵(2'ا �)'ه ھ�دی ر>�J ��د 1'ه ا�	�Iب ژا�'ار(�ی ��
��ه �*  �G* ��ای 5GM� *E ١٩ روز در

 آ�!* از �u>8 �'ھ'، >�ارش و E)' (/�-E D)' (� M0'ی' را او E* 2/�ی از و ��9)' را ـ ���ی ر>�J - ده ��ان (-�u�1 e�ز?ت

 در 2'ا �)'ه ھ�دی ر>�J  �ل، ھ� �* .دارد (@�Q�ه در را ���ی ��2ۀ ژا�'ار(�ی و ا
$ E�ده 
�ای$ ھe آ�M1 �* �4� از ���*

 Q'ای �� ��د�' ار���C0ت در E* ر>�7ی� .1�د (� ا
�� د5G1 د
$ �* (&�@��* در;��ی یK از �u�1 r�ز?ت دھ!'ۀ

 را ز�'ا�� ر>�J رھ�ی� (���9ت �G)� و E))' 1�وع را  �G* �+�9 ط�ح طJ9 1�د (� +�ار و 1��' (� (/�` وا+-* از �0�ا�'ازی

eآور�' >�اھ.  

   

 �* .��K ـ 
��ھ!8 ��دۀ در E�KL ا0���س یw �A0 K از �r و 1'�' �2رج 2�د (�ا�` از ھ� آن �5GM ١٩ �1(��ه در


��ھ!8 *�G  'د��E. ھ'ف ��Qه ا��

��ه ھ�ی 
,ح �دی(�� �G0م  �G* ای5 در .��د �)��'اری �&$ و ژا�'ار(�ی ���� 

*E 9~* ٩ از ��9رت+ {(C0 ���� 8 و&�&) د�� w �A0 '8 ای5 در .;�دیG� ه (-�ون��
 �E '�'1	* دی��ی >�د و 
��ھ!8 ��

�)��� ار���C0ت �* �C�0ت دادن �'ون ر>�7 و w7� د�' ���)��E (�(G� J�<ه در ز�'ا�� ر��

��ه رr�m ھG�اه و �9�د ���� *� 

  ).��د 1'ه ��ده ر$1

   

 �9�د د.��ا�* ھ� آن .;�>$ +�ار د5G1 ���وھ�ی (	�G  �E�Gۀ (�رد E�ھ&	�ن د
	ۀ E* ��د ای >��Q* ۴٩ ا
C)' ٨ 5GM� �0 ١٩ از


���ز و دار در�* و ا>&� �C� ۶٠ از ��D و E�د�' 5G1درآورد�' ��ی از را د.  



   

   

٢  

   


�ال ای5 ھG* ��ای D�� آ('ه $
 ای� 5��� �rE * ھ� »;�دی'؟ (	,�1 
��$ ایE *� 5�ھ&	�ن د
	ۀ L�ا« E* ا

 رو51 ا�' داده +�ار �@x (�رد را 1!&$ ایE *E 5&��� ��ای (&�8m �&��ری و.� ا
$، E�ده 0@��8 و 0���* را 1!&$

 (&���m دا�e (� ?زم +9, و.� ;��د، +�ار ��ر
� (�رد 1!&$ >��� و ا��Q ��8 1�د (� E�D1 ای)�4 در .ا
$ �9�ده

  .)Ee �)�ان را

   

 ��ای را E�D1 ���	�یE. �) 5�د آ�uز را 2�د �Eر 1�د ����د �8G از .@c* ھ� در ا
$ (E 5!G* (���ع ای5 �* 0��* �� ;�وه

�CI) ن ھ� >-�.�$ (��'ن�G; ده�E eدی�آی� .� *� �	
 ھ� �)�8 و ھ� E�ھ&	�ن در �)ه (L' (� ر>�7ی 1'یe؟ (�>�E Jر ای5 در را

 �0(�5 را ھ� آن 0'ار�0�E ھ�ی ���ز()'ی (� ار�90ط� و M1�ی �Eدرھ�ی و ��دا2	)' 1)�
�ی� �* ی�رد�� E�L!	�ی5 ;�ا1	5 �'ون

 E�ده ھe 40��* ��ر یK +9, و دا�&	�K�� �) e را ای5 2�د (� .��1' (@'ود ��ی' �8G از +89 ھ�ی >-�.�$ �G� و.� E�د�' (�

eدی�(/�ح 0~�دی ای)�4 در( .� $
 �8G �* 1�وع ��ای ط�>� از ��ی' ;�وه یK ).0'ارک �C�E$ و ک0'ار ز(�ن ('ت ��5 0~�د .ا

$
 ���	� �8G )�>�7$ ;��د Q�رت �M	� 0'ار�Eت ای5 +'ر ھ� ط9-� و 8G� '(E 0�ا�' ��G ھ� آن �'ون E* ���' 0'ار�0�E �* د

$
 یK 2�د 40��*، �� ا�	'ای� یھ� ;�وه ��ای 0'ارک، ز(�ن زی�ا دھ'؛ ا��4م (@'ودی ز(�ن ('ت در را �Eر ای5 ��ی' ط�>� از و ا

8)�� �C() ؛$
 e�0 �� *��40 ی� ;�وه �* را ���* 
�2	5 وارد و ردی��� ا(!�ن ���&� ھ�ی د
	��ه �* ز(�ن L *E�ا ا

  .e�(E 0-��5 را �8G 1�وع ز(�ن آن طE �� J9* �'ا1	�e د
$ در ای (-�د.* ھ�� و.� E�دیe (� درک را 0~�د ای5 (� .دھ' (�

   

 ��دیE e�ده ��)� ��D +89 از E* (�+-� رأس در �8G �* زدن د
$ از را (� ���	�، ا(!���ت �� �8G 1�وع *� �G0ی8 .�ا


�د �* ز(�ن x��� '1 *E ھ5�G و ��زدا$1 5G1ر (�  زی�ن �* و د�E ')E در (� و �M1 *��� eری�I� D�� آ�!* از $
 �* د

8G� زده e�1��. '�2ط����ن ��ی e�(E *E 8)�� ،ز(�ن o7< 89+ 8 1�وع ازG� ی� ;�وه ��ای e�0 K8 ی)�� �C() ب�&@) 

��ب و �8G �* زدن د
$ از �r (&��G و.� �'ارد، د5G1 �� ��2�رد از ��)� 40��ۀ ھ�� e�0 ی� ;�وه E* زی�ا 1�د، (� 

 آن زا آی)'ه E* آ��4 از ��!* داI� $1�اھ' ()D7� �C دی�� ز(�ن ��(8 ;�وه، L�ی!� ا
	@�.ۀ و �8G از  �8Q �40رب

  .;�دد (� �'ل (�9$ ��(�� �* ز(�ن ا
$ ا�7,���ن

   

*� �c� 5) ��)ا�� *E $
 ��د E�0	�!� 2/�ھ�ی �G'�0ً  آورد >�اھe را E�ه د
	ۀ �E(8 ����دی (���9ت و داده ھe د
$ �* د


� .@�ظ از و.���
 ،�)�c� ،ھ�'��)�< *	
 ان�' ذی,ً  E* 1' ا
	�ا�0یK ��رگ ا1	�9ه یE w!0�) K�ھ&	��� د

�) e8 .��دازی�� �!�	E�0 $&!1 *	
  :از ��د ��9رت E�ه د

   

  .����Gت 1�وع در 0<�2� ـ١

   

  .M1� در (�E �CIدرھ�ی �� (@!e زی�ز(�)� 
�ز(�ن یK >7'ان ـ٢

   

  .1'ه  &�ب و د+�J اط,���0 �' 
�&	e یK >7'ان ـ٣

   

�)�8 ;�وه �� �c�، و �8G .@�ظ از دی��، ھ�ی ;�وه ھ�Gھ)�� �'م ـ۴.  

   

 �* ر>�7 ای5 و 1'�' د
	��� ��آ;�ه رو
	�ی��ن 0�
C� o��1ن �MLر E* ط�ری �* . �ادث �� ��2�رد در E�ه ا>�اد +�ط-�$ �'م ـ۵

 >!� ھ� آن .�!�د�' ��c(� و 5�2 ر>	�ر ھ� آن �� ��9)' آ
�w رو
	�ی� یK (�9دا ای)!* �2ط� �* و 2�د ذھ)� C0!� ط�ز �2ط�

 آ��ن د
	���ی درQ'د دھ���7ن و+	� .�ا ��
'، آ
��9 ��9ی' 1�ایo ھ�� در رو
	�ی� �ھ� �* و�* ھ�� �* E *E�د�' (�

 L�ی!�، �)} ا�	'ای� (� �ۀ در :�u '�'1 *E>8 دا1	)' آ;�ھ� �'ان 2�د E* ا8Q ای5 از ھ� آن .�!�د�' ا+'ام (&�@��* ��آ('�'


� ���ت��
��ری روا�o طJ9 �� ھ� آن و ��&$ رو51 رو
	�ی��ن �� L�ی!� E�KL د
	ۀ  8G� �) '((E.  

   

 �* (,یG$ اوای8، در .او (,طC$ و (,یG$ �* ا
$ L�یK ��7ی و  E 5)�� �C* ا
$ +'رت L�ی!� +�ط-�$ دادن ���ن

 از ا
	�Cده �� ��ی' آ���ه .E)' ا=�9ت را 2�دش (���دی$ �E(8 �2��$ و �G0م +'رت ��ی' L�یK .1�د (� ;�ا1	z-� *  &�ب

 و +'رت �* دھ���7ن E* ا
$ Q�رت ای�M(0 *� 5 .دھ)' ا��4م ھ� آن دG1)�ن زی�ن �* و دھ���7ن 
�د �* ی�ھ� ����(* +'رت ای5

$�� Kی�L �� �) '��� ی$ او از و�G  �) '((E.  

   



 0!�* �'ون و ��1' 2�د �* (	!� ��ی&$ (� E�ھ&	�ن د
	ۀ زی�ا ��د، دی��ی E ��L�ھ&	�ن د
	ۀ 1!&$ ا��Q ��$ ا(�

�� �M1 �� 0�0'ار�E *E 89 از+ e1'ه >�اھ *� $E�  د (�9رزه و�ای5، .دھ' ادا(* 2 $�� �
�
 ا
	�ا�0یK ط�ح در ��k0�« ا

 ��د�' ر
�'ه �	�4* ای5 �* 2�یD (�9 ��ت در 2�د، 1)�
�ی� ����(* آ2� ھ�ی ھC	* در E�ھ&	�ن د
	ۀ ا>�اد .��د »E�ه د
	ۀ

*E »ت���G� 'ری ��ی�ط e�c(0 د�1 *E �� 0@$ ()/7ۀ G�8 ��=�0 ارد���«.  

   

 ��k0� ای5 �0=�� .;�>$ (� را »����Gت 
�ا
�ی �0=��ات y0�ری« ��ی »����Gت ای ()/7* �0=��ات y0�ری« w�0�0 �'ی5

Kا�0ی�	
 0�ک را ()/7* 
��$ �* ��ی&$ ��G دی�� ���*، او.�5 از �E r�ه، ر>�7ی E* ��د ایE�0 5	��E�  �!ت �� ا

1)�
�ی� �* و (��'�' (� /7*() در ��ی&$ (� ��!* E�د�'، (� J�+د �!�	E�0 (� '(	2ا�)' �0 ��دا�	ن   در را �-'ی ����ت ��Gھ 

 ����(ۀ در ��k0� ای8G� 5 ا�-!�س .�!���' (�9رزه �* را ()/J�2 *7 ;�ا1	*، �0=�� ()/7* �� ����ت 0'اوم �0 
�ز�' وارد ()/7*

Kا�0ی�	

�ا اE 8Q�دن >�ا(�ش �� ر>E �7* ��د Q�رت �'ی5 ا�
 »$E�  )' +�ار و (��'�' ��+� ()/7* در »('اوم	ا1�; *E 

1)�
�ی� ()/7* از روز ٢٠ ('ت �!�	E�0 '(ی�G� و r^
 آذو+*، ا��9رھ�ی از ا
	�Cده �� .E))' 0�ک 1�+� 
G$ �* را ()/7* 

 �� ��ز;�	* دی��Gن ـ �ھ!8
� ()/7ۀ �* (4'داً  M1�، از �'ی' �C�ات ���
	5 از �r و 1��' دور ()/7* از ��، رد ;�ا1	5 �'ون

1)�
�ی� �* ا0!�ء �!�	E�0 روزه، ٢٠ Kی ی�
 آ(�د;� ا.9	* .دھ)' ا��4م ?ھ��4ن ()/7* در c() ��I���=�0�ر �* ����Gت 

 و ��روE�ا
� ��5 و ط�9-� ()��` ادارۀ و دا('اران ���L 5ی، 
�ز(�ن و �Lی!�ران ��5 1'ی' 0~�دھ�ی ��$ �* ?ھ��4ن ()/7ۀ

  .E�د (� اراm* را ()�
�9 1�ایo دی��، ط�ف از J�2 و ط�ف یK از (	)�Cی5

   

 د
	ۀ ����دی ��ای را ��G�c ���وی L)�5 دE *E 5G1�د �D�� �(�� �G ;�ه ھ�� E�ھ&	�ن د
	ۀ >�(��'ھ� ط�>� از

KL�E ی ٨�C� ه�E 8�&; ھ� .دارد'��)�< *	
 در ?ھ��4ن ژا�'ار(�ی ;�وھ�ن ���وھ�ی E* دا1$ ا�	�cر ��Mی$،   در E�ه، د

 ()/7* در ارD0 و ���r ���وھ�ی �G0م و ;�,ن ژا�'ار(�ی ھ)} E *E�د �A0 �G�ر ھ�;� و 1��' >�
	�ده (�'ان �* اول (� �ۀ

�&$ �* E��	� ھ�� ھ� ده از ا
	�Cده �� و 1��' �&�� �� >�(��'ۀ ـ اوی&� 
^9M' و E ,G� 5�(L '1*  �.� در .��داز�' و

  .E�د (� رھ9�ی را ����Gت داده، ���G� 8�!�0ت 
	�د 
��ھ!8 در �AI1 ـ 8E ژا�'ار(�ی

   

���),u ـ �1ه ��ادر ـ eای ھ�� �
 2/�ط �G0م ;�,ن ژا�'ار(�ی ھ)} ا>�اد .��د 1'ه ا��ام 
��ھ!8 �* 
���E و ��زر

�0,Qا�ل 1'ی'ا را ()/7* (�	(E �) 'د��E ه �* را ()/7* و�Q�@) د�' درآورده�و � K8�4 ��د;�ن از ار��0 ;�دان ی() *� 

$G
 *7/() *� $E�  د درآ('ه��.  

   

�)��� ار���C0ت �* 
��ھ!8 ��د;�ن �*  �G* از �E r�ھ&	�ن د
	ۀ E* ��د w�0�0 �'ی5 w7� د ���)��E و J9(* ط���� 

 (-�e ���ی، E �� GEK* ـ E�E�ه +�ۀ در وا+` آذو+* ا��9رک از ��ی' را روزه ٢٠ آذو+ۀ طE.  ً�-9�د ز�� ;�$ و 1)�
�ی� �* 1�وع

  .E�د�' (� �0(�5 ـ ��د 1'ه ای�4د 1'ه د
	��� رو
	�ی�

   

 را 2�د ���وی �G'ۀ د5G1 و ��د ;C	* د5G1 �* را ا��9ر (@8 1!)4* 0@$ 1'ه د
	��� ���ی دا��e، (� اE)�ن E* ط�ری �*

 ()c�ر �* E* را E�ه ر>�7ی از ��ML �Cر E��	�، ھ�� ��?2ص ��M40ات، ��ع ھG* از ا
	�Cده �� E�ده �&�� E�E�ه  �ا.� در

�)��� در2	�ن ز(&	�ن، ��$ �* .�9�د ()�
w ��� ط�9-� (�+-�$ .��د درآورده (@�Q�ه �* ��د�' آ('ه (@8 �* آذو+* ��دا$1 

 د5G1 �* را E��	� ھ�� از ا
	�Cده ا(!�ن و 1' (� (@&�ب L�یK ��ای ()�C ��(8 یK ای�c� 5(�، �c� از و �'ا1	)' ��گ

  .داد (�

   

 �� �C��1ن دو ر
�'، ��ی�ن �* �1ن (�GMت E* آ���ه و E�د�' ��!�ر د) 5G1	�E�G +�ای �� 
��$ ۴٨ ('ت E�ھ&	�ن >'ا��mن

$
 50 در ر(E �7* دی�� �C� دو و E�د�' ����د د5G1 ��ا8) از (L 50' �� را 2�د�1ن ��ر�K4، ا��4Cر �� >'ای�، �8G �* زدن د

 یK  �ا.� در ا
C)'، ٨ در �-'، روز E '(L* 1�د �2رج (@�Q�ه از 0�ا�&$ ا>�اد از !�ی .درآ('�' د5G1 ا
�رت �* �'ا1	)'

�	
 در 50 ٢ و درآ('�' د5G1 ا
�رت �* �C� ھE $C�ھ&	�ن، �C�ی ٩ د
	ۀ از w�0�0 �'ی5 .1' ی�>	* ��ن ��G* ط�ر �* رو

8�(��M1،  ً�-G� و E�ه در �)�C� 8�ی ٢٢ ;�وه ا>�اد از (G4�ع، در .ر
�'�' �M1دت �*  ١٧ �C� ���	
 ١٧ ای5 از E* 1'�' د

،�C� ١٣ �C� ٢٧ �0ری� در '(C
 آزاد و ز�'ه �)�8 ;�وه از o7< ۵ 50 و 1'�' �0���ران ای�ان در ا(^�ی�.�&e ��ا(8 0�
o ۴٩ ا


^9M' ـ رژیe ارD0 دادر
� ادارۀ رr�m 2�د ر>�7ی ا�'ام ا�	�7م �* ۵٠ >�وردی5 ١٨ �0ری� در �'ه ای5 .(��'�' <��
 در را ـ �

Kۀ یG!@) ��,7ا� *GE�@) م (�گ �* را او و�د�' (@!�E و e!  ه در را ا�'ام�;�@
  .درآورد�' ا��ا �* او (�رد در روز ھ�Gن   

   

   

  :��D�E1ت

   



 �L��* ا1	�9ه ای5 ��&$ (-��م .ا
$ ارد��8 �)�ب ��E�(	�ی دو و ھC	�د در آن (��E و ط�.D ھ�ی E�ه u�ب در �I�2ل ـ١

  .��1' »;�,ن u��� ا.�* ()	�M« ��ی' ��9رت ظ�ھ�ا .;�>	* Q�رت

   

  .��1' »;�;�ن �G1ل« ��ی' ��� ای5 ـ٢

   

 ھ�G�ن ای�ان ا�7,ب :;L $C)�5 ر
��'�'، او �* را >�ز�'ش �0���ران E �92* ھ)��(� ��ر،  &Cu 5�ر �M1' ر>�J (�در ـ٣

 ھ&	)' در2$ ای5 ھ�ی �c� �&� 5) �M(0 *2�1ی� و (5 �&� .دارد وط5 �2ک دل در +/�ری ھ�ی ری�* E* ا
$ 0)�وری در$2


$ ھ�G)�ن ری�* ا(� ���' را در2$ ای5 ھ�ی 2�1* 0�ا�' �M(0 �) د5G1 و�� �&��ر ھ�ی 2�1* 2�1*، ھ� زدن �� و ����

�'ی' ھ�ی 2�1* �* (5 ا(�' ��&	e، د.��� >�ز�'م (�گ از (r� 5 .روی�' 2�اھ' $
  .ا

   

 ا�'  r9 �* داد;�ه در ھ� �-' و ;C$ را 
��ھ!E�E 8�ه +�ۀ در وا+` آذو+* ا��9ر (@8 1'ی' 1!)4ۀ ی�ز در ���ی ای�ج ر>�J ـ۴

  .1' (@!�م

   

 �0���ران دی�� ر>�J ١٢ �� ھG�اه ز�'ان در �1ه �'�7�2 ارD0 و
��* �* د
	���ی از �E r* 2'ا �)'ه ھ�دی �M1' ر>�J ـ۵

'1.  

   

   


�ل در (�7.* ای5 ١٣۵٠، Kل ی�
 r� ھ!8 وا+-* از��
  .ا
$ 1'ه ��1	* 
*-G� 2  '(C
14:5  1392 ا  

 
 

 
  3Fا �,��ودیھ�دی  ,3ه

 �	�ھ�ل؛ �!ری &� در 	% $#ر "�!�ن �د
Kی�L *�G  ه ژا�'ار(�ی ����(* آی���
ری�ی 1'ه ��د؟ ھ� �* ��  

 >�زا�* ا��اھ�e زاده

  

 �C� دو .1��' (� �2رج ��
��ه L��� در از ��ان (�د ٩ .1!)' (� را �A� ��>� و 
�د 
!�ت �0� 
* Q'ای  :ای�ا�� ��ری$

w7� �0 )' ��7* از	ھ� آن از ی!� .ھ& *E D�(C0 را F�&) *�� *	18 زی� داk� �!* را دی�� ی	او و ;�> *E Dی��M� را *	<�; 

��ا�� �&� .����' (� را ھ� آن و ا�' آ('ه ���ون ھ�ی��ن ��2* و ھ� (�kزه از ��G-	� .آی' (� ��Eن ��Eن *E زه در�k) *روی رو� 


��ه�� ،$
 0� ��&	)'؟ (@��« :;�ی' (� دی��ی (�د و ».��
��ه در ر>	)' آ('�' ��D ر�` یK ھ5�G ھ� ای5« :;�ی' (� آرام ا

 آزاده J�2 ��م �* .ھ&	�I�... �) F�&) e�رد 0!�ن E&�« :;�ی' (� ;�>	*، را دی��ی آن �8k زی� E* (�دی »1)�
���ن؟ (�

 �� (�5�1 �-' ای .@c* .رو�' (� ای&	�ده ����2ن 
� E* ر��� آ�� >�رد 
G$ �* و »...E *� �G1 KGE e�(E* آ('یe ای�ان

  ...1�د (� E)'ه �� از ای Q *C2'ای

   



***  

   


�ل M1 *E�ی ...
��ھ!8 $

�د روز یK دا
	�ن A0�رم �M(0 .�'ارم آن از روA0 �(1�ر و 1)�
e (� را آن ��م �� ھ� 


�ل ۴٣ در
$ .1' ()4� ��رگ �)M1 *� ��9� دل در ای  �د=* E* ا
$ ز(&	�ن D�� در Kی �A� ان (�د ٩�� �� 5	<�; 

�)��9 .1�د (� (	�.' M1� ای5 ا
L *� e�ی!� �)D9 یK و ����'�' (� �)�C� *� 8� دو �E	5 و ژا�'ار(�ی ��
��ه *E *� 

�M(0 ذھ5 در *Gھ ���&E *E '-� از *-G� ١٩ 5GM� ی�د آن از �) '((E *
�G  �;ر�� $
 E* ا
$ ھ)�ی و اد���ت (�در E* ا

 از ی!� »آ>	��!�ران« 
�ود و »�)�8« 0�ا�* و »�JC1«، »*-G �����ن« ھ�ی 0�ا�* �� و ;�>$ 1!8 (�7و($ ھ)� ��م �*

eM) 50�ی e��< ی �0ری� ھ�ی�G(�
 w1 یK ھ�ی 1-�* ��)ن در �G��< *E .»;�ز�(E: »�M)' (� ()&�ب آن �* را ای�ان 

 در ��ی� ھG* و ھG* (�دم آن و >��e آن و ھ� 1-� آن دا
	�ن .;�>$ آD0 اش C� �L�1�G0� ۶٠٠ ھG�اه �* �)�ب ��0&	���


�ل 
�د ز(&	�ن آن در ا(� .ا
$ 1'ه �)�Mن E �.�G1�M1 KL� ای5 دل ۴٩ *L �+�C0ای5 در ا �M1 KL�E داد رخ *E 

 ا
$، E�ده 0-�یQ z�رE *� �0&� ھ� را (���ا 
�2$؟ را روای$ ھG* ای5 و (��' ��+� �-' 
�ل ۴٣ �0 ھG* ای5 اش دا()*

��ا�� �� ھ�ی 
�ال از �2.� ھ� روای$ ای5 از E'ام ھ�� ا�E �) '(E. �)(8 ی� �7] را دی��ی آن E'ام ھ� E* ھ�ی� روای$ $&�� 

*E ل ای5 در�
 �0 ا�' ���E'ه �E�ر �G1ل M1� ای5 �0 را ھG�اھ��e و (5 (�8 ھ�ی��ن �-~� و ا�' ��
�'ه 2�د از E&��� ھ� 

 (��ن در E* روای$ L)' و ��ان (�د ٩ آن ��م .E))' ��'ا دی��Gن ھ�ی �8�) و 
��ھ!8 ھ�ی E�L* دل در را ��
��Iن �1ی'

*@CQ ھ�ی *L�	<د e	1ن ی�ددا�M(� $
  .e(E (�ور M1� ھ�ی E�L* �� را دا
	�ن 1�ح �0 ام آورده 
��ھ!8 �* 2�د �� را ا

   

   

�G( �)8ی� ا�Hم رھ(� �6اھ���، ص��� ��,K  

   

 E* ھ�ی� روای$ .دارد و��د (I	�z روای$ L)'ی5 
��ھ!8 ;�وه �* -�وف( �)�J�2 *2�1 8 >'ای� ھ�ی L�یK (�رد در

��I� ا���ن را�!CGل ط� در ھ�
��وه در ھ� آن 0�یM�) 5�ر �1ی' E* ا�' ;C	* ھ�  '�G  ان �� ا1�ف�از 0@����« �) Kی 


�ل {(� و اط,��ت (�ن
�ز 0�
E o* ا
$ ر
�G روای$ �-'ی روای$ .ا
$ آ('ه »۴٩ 
��ھ!E 8�ه؛ و M1� در L�ی!� 

 (@�ر �� و 
�واک ا
)�د ا
�س �� ر
' (� �c� �* آن از ���I و ا
$ 1'ه ()	�� دوم ��M�ی ز(�ن در �E�ر ا()�$


��ھ!8 ژا�'ار(�ی ��
��ه وا+-* از �-' E* ا
$ ھ�ی� L�یK ا�	�ا>�ت *� 8�(� از �-' ا
)�د ای5 .ا�' ��ده �)�ه دی��Gن ھ�ی 

 ھe �� زی�دی ھ�ی ا2	,ف ا;�L* روای$ دو ای5 .1' ()	�� ��دری (@G�د ��1	J�2« * ی�>'ا ھ�ی L�یE »K	�ب در ا�7,ب


� ا(� دار�' Kع ی���) �� eاک ھ�	آن دار�' ا1 eای5 ھ $
� ھ�ی ;�ایE D* دا��4�ی�ن از �G1ری ،۴٠ دھ* ��G* از E* اL 


�ز(�ن ھ� ;�وه ای5 از ی!� .داد�' �!�08 را E�L!� (�رE&�&$ ھ�ی ;�وه �&)'ی'�' ��G را 0�ده  �ب ��G!�د و دا1	)' 

Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 د�� *E e�GA0 *� ت ا��4م���G� �!ی�L *��� eی رژی��M� $<�;. '-� در��ره ;�وه ای5 ;��ی 1!8 از 

�����L دو (��ن (&�@��* +��م �C� آن رھ9�ان از �(-9� ��� یEی� ا�CQ د و >�اھ����-&) 'G ,>� زاده ا	د �* ا2�� .آ(' و

8A �) 5,ف ای	ی ;�وه دو �0!�8 ا2�M1 8 و�(� '1 *E 8 ;�وه رھ9�ی�(� از �-' E* داM� $1'ه �� >�اھ��� �CQی� را 

 >�اھ��� �CQی� ا1�ف،  �G' ��1	* �* .;�>$ ;�,ن و دی��Gن ھ�ی �)�8 در 2�د ���وھ�ی ;�دآوردن �* e�GA0 زی�د 0@�7�7ت

�E *M9)�ر در >�&/�5 در ('�0 F	C.زش ا�آ( �)�c� 'ھ� (� �* �0 و دی'��)�< *M9� �.�G1 5وه ای�; '�
 �CQی� .w7 .ر

�)�8 و رو
	�ی� 2�1* رھ9�ی و ���
$ ای�ان در ر>�D��7 �* ('�0 از �-' او ا(� .��د ا����9س >�&/�5، و .9)�ن در >�اھ��� 

 ای5 در .��د وزرا 9-1* (�� ����G  *� K* ا1�ف  E '�G)�ر در او ا+'ا(�ت �I&	�5 از ی!� .;�>$ د
$ �* را J�2 >'ا��mن

$+�

�ل M1�ی�ر >�اھ��� �CQی� ;�وه .1' ;�وه ��ای آذو+* و ا
�@* 2�ی' Q�ف E* آ(' د
$ �* 0�(�ن ھ�ار ١۶٠ (��9  

 ()/�M� *� *7ی$   در و 1'�' 
�ز(��'ھ� (I	��C ()�طJ در و ر>	)' u�ب 
G$ �* (!�ر دره از �C�ی D1 د
	* در ۴٩


,ت�I91 ھ!8 �دی!�� در��
 '�'�
  .آورد�' و��د �* ()/7* ای5 ھ�ی �)�8 در را 
,ح و 2�را�E زاL *u)'ی5 و ر

   

   

  �K �8�Fده و آ����� ر�M آ � 16رد

   

� ھ�ی ;�وه روای$L ای��ن و'< J�2 ھ!8 وا+-* از��
 آ�uز ��GیD ��ای ۴٩ 
�ل �5GM ١٩ روز در �)�8 ;�وه E* ا
$ ای5 


��ھ!8 ژا�'ار(�ی �
��ه� �* 2�د (&�@��* >-�.�$ *�G  �) '((E ح �2` از �-' و,
 از ��E '(L �C	5 و ��
��ه E�دن 

 ١٠ از GE	� ��ض در و E)' (� ;&�8 ()/7* �* را 2�د ��c(� ���وی رژیe 92�، ای5 ا�	��ر �� .رو�' (� �)�8 دا82 �* (�(�ران

 �E	* ھ� L�یK از �C� ٢ در;��ی در ��Mی$   در و E))' (� ه(@�Q� را �)�8 و�w �* و�w ز(�5 و آ
�Gن از ��c(� ���وھ�ی روز

 ��ی&' (� او .ا
$ (	�Cوت �GE روای$ ای5 �� ا1�ف روای$ ا(� .1��' (� �0���ران 
�ل ھ�Gن   ا
C)' ٢۵ در و د
	��� ��7* و

*E از *G�� 5GM� واک�
 M1� ;�وه �* ���* ���5	�ی .E)' (� ر>�7 د
	���ی �* ا+'ام ;�وه ا>�اد از ���2 1)�
�ی� �� 

 از ی!� (��ن ای5 در .E)' (� ��92�ش ھ� د
	���ی 
�� از و ;��د (� �G0س >�اھ��� �CQی� �� �5GM ١۶ در او .2�رد (�


^�ه (-�E e* ���ی ای�ج ی-)� ;�وه ا�~�ی Dی دا��	

,ت رو�I91 ،ده�ی (-�ض در ����	
 ١٨ روز .;��د (� +�ار د



5GM� ل �� ;�وه�G	 ی ا���	
 �*  �G* ��ای ;�وه e�GA0 �* 2�د ��وه در ا1�ف .�G� '(E ��'ا را او و آی' (� رو
	� �* او د

 ��ر
� ��ای E* ر>��7 .)��ودی، 2'ا �)'ه ھ�دی د
	���ی 92� ای)!* از �-' و E)' (� ا�1ره �5GM ١٩ روز در ژا�'ار(�ی


,ت �* او��ع�I91 ده�	
 در« :��ی&' (� (���ا 1�ح در ا1�ف .��G� �) '((E را ا+'ام ای5 ر
' (� ھ� آن �* ��د�'، >�


��ھ!8 ��ده در E�KL ا0���س یw �A0 K از �r و 1'�' �2رج 2�د (�ا�` از ھ� آن �5GM ١٩ �1(��ه *� K��. *� 8!ھ��
 

*�G  �) '((E. ھ'ف ��Qه ا��

��ه ھ�ی 
,ح (���دی �G0م  �G* ای5 در .��د �)��'اری �&$ و ژا�'ار(�ی ���� *E 

  ».�E '�'1	* دی��ی >�د و 
��ھ!8 ��
��ه (-�ون �8G ای5 در .;�دی' w �A0 ��د (&�&8 و ���� C0)} +9~* ٩ از �9رت�

   

 ;��ۀ �* ا�	�ا>�D0 در 1�د، (� آ�uز ��
��ه �*  �G* اش د
	���ی د.�E *� 8* ر>��7 .)��ودی، 2'ا �)'ه ھ�دی را روای$ ای5


,ت �* ���ی ای�ج و�-�$ از 1'ن ;�هآ ��ای ر>�7 ط�ف از او .;�ی' (� دی��ی�I91 �) آ��4 در و رود o
 از ;�وھ� 0�


��$  �ا.� .1�د (� ()	87 
��ھ!8 �* ��د 1'ه ��M�ش 2�ردن E	K از E*  �.� در و 1�د (� د
	��� ھ� (@�� 92� ۵ 

 >�اھ���، �CQی� ی-)� ��د�' E�ه در E *E&��� از �D1 �C و 1'ه د
	��� .)��ودی 2'ا �)'ه E* ر
' (� E�ه ;�وه �*

��ده 
G$ �* ا
@�+� (M'ی و 
���G ر �e >�ھ�دی، ا �L'(+ 'G، (@'ث (@�M� ���'Gادی، دا�D ��9س $E�  

�) '((E. ده ��ی�5 در��
G$ �* و ����'�' (� ھ� آن �* ا�C�ادی ���8 و ���ی ھ�1)}  �M1 $E�  �) '((E.  

   


��ھ!8 در ��)� �1ھ'ان را 
	�ی��نرو 0�
o .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی د
	���ی (���ای eن   ھ�Gری ھ�ط *E ا>�ت در�	ا� 

 �2-	9�ی (@G'ر�� (&	-�ر ا
E �� e* .)��ودی 2'ا �)'ه ��)�، �1ھ'ان ھ�ی دی'ه ا
�س �� .�m�0 �) '((E' ھ&$ 2�دش


,ت �* ���ی ای�ج دو
	D �* زدن 
� ��ای ��د 1'ه 1)�2	*�I91 �) 'آی *E o
 �A�هللا ی-)� رو
	� اھ�.� از �C� دو 0�

D.�0 ر�ر و ��Cu �Gی'+ ���	
  .1�د (� داده 0@�ی8 
��ھ!8 ژا�'ار(�ی ��
��ه �* (E ��AC	K 2�ردن از �-' و 1�د (� د

   

Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 '�'7	-) *E 5ا ای5 از +89 ;�وه ای���) eھ 'A+ *�G  *� ه��
 از �-' آ��* ا(� .دا1	)' را 
��ھ!8 ��

��ده در �)�C� 8�ه ٨ ;�وه .ا
$ 0~�د در ;�وه ای5 دا1	5 ����(* �� �GE دھ' (� رخ .)��ودی 2'ا ه�)' ھ�دی د
	���ی Kی 

 (	�+z از �-' ��د�' (&�E F* ا>�اد ای5 
�واک، ا
)�د در >�رد را�)'ه ھ�ی ;C	* ا
�س �� .) �) '((E	�z+ را آ.���G >�رد

 را (�دان ھ�ی د
$ و E))' (� ���ده را�)'ه ھG�اه �* را ��د او �اهھG ��* دو و زن یK و (�د دو E* (&�>�ا�E ،5�1�) D�دن

�� ھ�Gن   E* 2�اھ)' (� ھ� آن از و �)'�' (� �c	() '(��G� �0 'ود .��;�د�'  $��

��ھ!e�� �A� *� 8 و �)�  �) '(
 و ر

e�7	&) *� $G

�2	�Gن ھ� 
�ل آن در 
��ھ!8 ��
��ه .رو�' (� ��
��ه  ���L ط79* دو 	
 از ی!� در E* ��د ��4ریا

 ا
@�+� (M'ی و 
���G ر �e ی-)� �C� دو �C�ه ٨ ;�وه آن از .ا
$ ��ده �C� ١۴ آ��E �4در .دا1$ +�ار >��� ھ�ی ����2ن

 +A' .1�د (� ��
��ه وارد E* ��د I� �&E&	�5 >�اھ��� �CQی� .رو�' (� 
��ھ!8 �* ��7* و (��)' (� �)�����9 ��دیK در

 ��ر، ر E $G* ;��د (� در ھ� ژا�'ارم و ھ� L�یK ��5 در;��ی ��
��ه دا82 در .ا
$ ��ده .)��ودی 2'ا �)'ه یھ�د آزادی ھ� آن


,ت E'2'ای و '�0، ا9E� و ��
��ه (-�ون�I91 و K��. *E @�ت ��ای ز(�ن آن در���ه �* 0��
 �L �C)' و �E	* ��د ر>	* ��


,ح �2` از �-' ھ� L�یK .2�رد (� �0� ���ی ای�ج �&��G�ی ���ی 1)}ھ� >o7 ھ� L�یK از .1��' (� ز�G2 ھ� ژا�'ارم از 


��ه�� *� $G
 ا�1ره آن �* ھe >�اھ��� �CQی� ��ز��ی� در E* ا
$ ای �!	* ای5 .��د 2�اب E* (��1)� .رو�' (� (�5�1 

�، ��ض =���� و ��د 2�اب (�5�1 او? .��دیe آC1	�� د�Lر ��
��ه �*  �G* در« :ا
$ 1'ه��
��ه (8��7 ;�ز (�5�1 �� 


��ه ز�'ان در -.)��ودی 2'ا �)'ه ــ (@G'ر�� E* زی�ا 1�یe، رو رو�* (�7و($ �� ��
��ه در E *E�دیe (� >!� =���� ��د،�� 

'1��.« )Kی�L ای� ھ�ی'< ،J�2 د�G@) ،دری�� '��
��ه رr�m ھG�اه �* ز(�ن ھ�Gن   در در
$ او ا(� )١٩۵ص اول، �� *� 

$G
 �' (� ��
��ه وارد ھ� L�یE K* ز(E *E ���))' (� ا�1ره ھe (�د�) ھ�ی روای$ در .��د  �E$ در ود.�0 ��(���0 1 


��$ ��e ;�د�'، ��(� ��د E�ده +�ط� ھ�یD د�'ه E* (��1)��ن 
G$ �* و 1��' (� �2رج آن از E* ز(��� eل ھ�ط 

'��!�.  

   

 ھ� L�یK و �'ا1	* و��د 
��ھ!8 ��
��ه �*  �G* ��ای (��AI یری� ����(* ھ�� E* ا
$ ای5 آ('ه ھ� روای$ ای5 در آ��*

 آ�� e�GA0 یK 0@$ ;�وه ای5 ھCG!�ا���ن، �c� ��2,ف .;���' (�  e�GA0 *� *�G �1ن ;�وه ا�~�ی از ی!� ��4ت ��ای

*�G  د�ز را 2�uآ �) '((E. �ھ '(L *E '�G  7' ا1�ف	-) $
 یK >7'ان و ����Gت 1�وع در �2�0� ھ� آن 1!&$ ��$ ا

 �Q�2 ری�ی ����(* ھ�� E* دھ' (� ���ن ��� دھ' (� رخ (���ا ای5 از �-' روزھ�ی در آ��* .ا
$ M1� در زی�ز(�)� 
�ز(�ن

 >�اوان ھ�ی 
I	� 8G@0 از �-' و رو�' (� (I	�z رو
	�ھ�ی 
C� *� $G�ه ھ�$ ;�وه و �'ا1	* و��د (�7و($ ادا(* ��ای

  .1��' (� د
	��� ھ� آن از �C� دو 1'ن �E	* از �-' و ا
C)' ھ�	e در

   

 �-'ی (�7و($ .1�د (� (eM ا�C0ق یK �* 90'ی8 
��$ �* ;�>	* ا��4م ��c(� ���وی یK ���* آ�!* �* 0��* ��  �G* ای5 ا(�

Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 8 در�(� د.�8 �1ی' 1�د (� ()4� ھ� آن د
	���ی �* F�&) *E ���وھ�ی از �M� ��&� ��)�Eی$   در و 

)�GM '1�� *E ای از��
�2	* ای ا
/�ره روای$ 
��ھ!8 (� $
��ی� �0 ا *E ن ر=�ی در��� ���� و E�ده ی�د�1ن 


������ ز / )
^�' F9Q ���ن( w1 50 در ��&	* اE)�ن 
	�ره ھ� 
��2 �*« :2�ا�)' (� w1 ن�(E ��� *Gھ 



��8
�M! از E* ی8 ھ� ��م �* / �� �* ;�	* 1�اره �E J�2)* و e�2 ز /  �L ود از د(' 0)'ری�
 D0ن و آ�دت / 2�M1 �ھ 

 0-�9� ��دیK (�گ �* ز�G2 ��)} �* را ھ� L�یK �/�ی�، �)	� ای�ج و »)>�ون �E)* و 0,ش( 2�یML D�ه 
�خ ز 
�زد 
	�ره

'(E. 'روای$ �1ی ��Qد ��ی' را ا�٩ ای5 2 �C� $روای �) 'د��E *E ه در�;�@

�د  ٢۵ '(C
 �ده
^ ا�'ام ��2* �* ۴٩ ا


�2	)' دا
	��� M1� ای5 از و ��د�' �2ک زی� �* 2�د �� را 
��ھ!8 وا+-� دا
	�ن و 1'�' *E $�� ای�� �)�Mن �A� آن (�

'1.  
5GM� 1392  12:20 28 دو1)9*  

 
 

 
ھ�ی دوره ��ه �و�ب روی آوردن �� *��	-ت ������� �د ����� و ا$دام: + #�وا*� �(ل  

 

���G رای��ن: >~8 هللا �Q�ا�0 ی!� از (�9رزان 
�ل ھ�ی ��D از ا�7,ب ا
$. از آن د
$ ���وھ�ی (�ھE �9* (�9رزه و (�� 

(�9رزا�0 را از �0ری� ا
,م وام ;�>	* ا�'. �Q�ا�0 ��ای (�4ھ'ان 1-� (� 
�وده، �* �Eرھ�ی >�ھ)�� در (�9رزه ا1	�kل 

دا1	* و 40����ت و �2ط�ات (�	�ک زی�دی �� E&��� دارد E* ا;� یK ��ی��ن در (&�ی8 ای'm�.�ژیK ��ده، ��ی دی���1ن در 

�9�د (&�@��* �� رژیe ا
	9'ادی ��M�ی ��ده ا
$. او �� �0ری� ا
,م آ1)�ی� �&��ری دارد و ھe اE)�ن ��� در ���ی* 

e�L ا�'از ای�ان �* �Eر ��1	G4) 5��* (�7?�0 �* �)�ان «
��ه �Eری ھ�ی �)� ا(�*» (�k�ل ا
$ E* �* 1�ح ری��Eری ھ� و 

 .��ام >�ی�9 ھ�ی 
�&�* �)� ا(�* در Q'ر ا
,م (� ��دازد

  

$C; �;ا�0 هللا >~8 �� و��Q 1' ا��4م رو آن از *E ،او eاز 40�����0 دارای ھ �	ی&�Gو (�ھ�9 ���وھ�ی �� ھ �L در 

 (&-�د و ��ی�ن ��وی� ا(�� (��)' E&��� از �2�0ط�ا ھe و ا
$ ���ون در L* و ز�'ان در L* �1ه رژیe ���* (�9رزه ھ�ی 
�ل

  .دارد ا G'زاده

   

***  

   

 در ا.� آ.3 و1Kد  	 PGF، 36ای� ھ�ی �7ی+ ��ز.�ن ����� از �(� ��ل =: ی� �O. ،PGF Q,Rھ3ی� ��ز.�ن

 ز.�,	 ای� در .�8د���R 3;�زی .س��DG	 8,: در ���ھ�� وا�
	  � PGF 36ای� ھ�ی �7ی+ �?�ی(� )��

��GD� یھ� �HG;V. W(از ا 	9 ای,��K و ھ�  ,3ی ��GD� ه ھ��);=ه و  1ده ا��X 1دKد��� =�� .دارد و �ق ای�Hرا ا� 

  دا��3؟ .� 7	

   

Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 ھ!8 در��
 e�GA0 *� ت ا��4م���G� '(	1ن   در و �'ا�G8 ھ�(� ی-)� 2�د رو5�0 ھ�ی ����(* ھ� 

 �� ھ� آن E* 1' آ�uز آ��4 از (���ا دا��' (� E* ط�ری ھ�Gن .��د (-G�.� روال یE K* داد�' (� ا��4م را �u�ه و ھ� G0�ی5

w �Q *��2 ی��	
 ��Gز (�رد در ام 1)�'ه (E 5* ;��* ای5 ر>	)' (� �)�8 دا82 �* زود F9Q و 2�ا��'�' (� آن در ھ� E w1* رو

 دزد ھ� ایA0 �) '((E *E 5�ر و 1'ه !�ک(� ھ� آن �* ھ� رو
	�ی� E* 1�د (� 
w9 ای5 و �u x@� �) '((E�ه و 2�ا�'ن

 را ��0���G �9�د +�ار ھ� آن ���یe 2�اھG4) �) ،e�ع در .ا
$ 1'ه Q@9$ آن از ھ� ��ر E* ا>	' (� ا�C0ق (���ا ��7* و ھ&	)'

  .دھ)' ا��4م

   

   


�5 7	 در ����� -ا�D� �(��;Kظ  	 ز.�ن آن =��Eی��ھ� و و�K 3و  1دی 	5 7���
 ا��Oم را ھ�ی� 6

  دادی3؟ .�

   


�.�؟ L* در  

   

   

  ؟۴٠ دھ	 اوا�F <3ود .^[

   

   دا1	E e* ھ�ی� ����(* ���	� .��دم �u�ه و ��c(� داد;�ه و ز�'ان ;�>	�ر ھ)�ز ھe ۴٧ �0 و ��دم ز�'ان ('�0 ،۴۵ 
�ل در (5


� و ا�7,�� ا1-�ر 
�ودن ھ�Gن��

��ھ!8 وا+-* از �r  	� .��د  Kی �C� ره ای5 در 1-�ی�� *	C; د�� *E *���) 


�ود +�.w در (I	�z رادی�ھ�ی در E* ا�7,�� ا1-�ر از �&��ری ز(�ن آن در .��د (5 1-�ھ�ی DI� �) ،'1 وده�
 .��د (5 

 Q�رت ھ� در .��&$ (E �-1 5* 2�ردم (� +&e (5 و 0�
$ از 1-� ایC; *E 5	)' و E�د�' ا ~�ر را (x��� '1 *E 5 ای5



 1'ی'ی ا�7,��  �.$ یK در و E�دم (� د��9ل �'ی را ��&�ت ���2 �0!�8 و ��1	5 ا1-�ر، 
�ودن �Eر (5 ز(�ن آن در


�ل �0 دا1$ ادا(* رو�' ای5 .��دم ۵٠ *E ���	
  .90-�' در ی� ��دم ز�'ا�� ی� ۵٧ 
�ل �0 آن از �r و 1'م د

   

   

  ا�5؟ در�5 .دا=;�3 ار�(�ط��� ھ�O. PGF Wھ3ی� ��ز.�ن  ,����`اران  � =��

   

��&��0 وا
/* �* ھe آن و ��د ط�.���7 آ+�ی �� ���	� (5 ار�90ط ا(� *،�� *E $E�1 �) دم�E. *	9.(5 ا �	ا�~�ی �� ��� 

$~M� آزادی �(دم آ1�و � �Q�AI) '-� ل از�
 M0�ان در E* را 1)�
� �Eر دوره .2�(1	��� e	� ��D و eE را ھ� آن ۴۵ و ۴۴ 

 E* ��د�' ھ�ی� ا���MCQ ھ� ای2�(1. 5	e (� +89 از ھe را زاد;�ن �'ی` (M)'س .'م1 آ1)� وا+�C 1�یz (� �م �� ;�را�'م (�

 ا;� زاد;�ن �'ی` آ+�ی (AI��Q آ+�ی�ن، ای�L��). 5 آ+�ی ی� .�9ف آ+�ی (�8 دی�� ھ�ی ا���MCQ ���2 ی� .��د�' ار�90ط در (5 ��

�) '(	
 ��Lی 2�(1	�G� e (5 ا;� ا.9	* .;�>	)' (� (� زا را 
�ا���7ن ;�ھ� E))' �~�;��ی 
�ز(�ن ��ای ا�MCQن از 2�ا

e	C��. ,�) `رد در زاد;�ن �'ی��4' () z1�ی �C+ال (5 از وا�

�ل از +E �) 89* ��د ھ�ی� را�/* ھ� ای5  �ل ھ� �* .E�د  ۵٠ �� 

  .دا1	�e دو
	�ن ای5

   

   

 =��GD� bV .�یWG �8دی3 در8: 8	 6'�ی� و دا=;�3 ای�م آن در =�� 8	 ار�(�ط���  	 �K1	  � ص1Gا�� آ��ی

 در ا��H���� ،۴٠ دھ	 اوا�F در دا��3 .� 8	 ط1ر ھ��ن . 3ا�W ۴٠ دھ	 اK;��)� - ����� 6'�ی در �ره را =��

 �8ر  	 ھW ز.�ن آن در ا�(;	 . �د .� .س��DG	 .(�رزات ��5  	 را .(�رزات 1K وا�9 در 8	 ا6;3 .� 1�8ر

	��DG1د �?3ھ�ی� .سKو�� دا=5، و 	36ای� ھ�ی �ی+7 7 PGF و 	ز.�ن 7�� �ھ3ی�O. 	8 9 در�و واcK 

 .(�رزه �Eورت 1Rی�ن �Rویc ا.�� .^[ .�8د�3 .� را 1Fد=�ن ھ�ی ���GD  1د�3، .س��DG	 .(�رزات ����R.�ن

	��DG1ری رد و .سd� �?  1د ی� �1=5، را
 را ��8;�+ ھW و ا�;�ا�eی ھW .س��DG	 .(�رزه 8	 ا<�3زاده .س

 �8ر ��5  	 =�ه رژی�G( W	 .(�رزات .�� �7ا 3�,8؟ .� ����1f7 Wر را ز.�ن آن �G8 '�ی6 =�� .�1=5

  ر56؟ �7ی��

   

 5) Kی�ن آ+�ی�ن ��ر ی�زاده و �'G در را ا *&�� .��دم دی'ه داM�) ،$1' در ای E *9-1* ا
,(� �k��90ت ا�E 5G4* ای 

��و ا G'زاده و ��ی�ن .دا1	E�1 '($ ت��&� آن در  �4زی >I�ا.'ی5 (� �م و 1�ی-	� (@G'�70 (� �م Dزان دا��ل آ(�-< 

 E* ��د�' (�M' ا
,(� �k��90ت ا�5G4 ھ�ی ����(* از E))';�ن ا
	�Cده ��و و E�د�' (-�>� (5 �* را 2�د آ('�' E* ��د�'

 .��د E�ده �
��E 0r�ر M1�ھ�ی ���2 در را ھ� ا�5G4 و �0
�&�ت و ��د M0�ان در ��ر �M1ب �/�ءهللا دE	� آ+�ی (��Eش

*Q,2 *E ی�ن�زاده و �'G 'ا در ا	د�' (�ھ�9 ا��ی �� ھ� �-' .����	I
 ا�,(�*، ��ای  !�($  	� E* 2�داد ١۵ از �-' ھ�ی 


8�G@0 �) '1 �~< *� $G (�9رزان �* ('ت ط�?�� ھ�ی ز�'ان و آورد (� >��ر ھE e�KL ا�	�Gع یK و ��1	* e&�.�!رادی 

D�� $<ھ�ی ز�'ان .ر �ط��? x��� '1 *E �&E 8�) م�س (� '(M) زر;�ن�� eھ� داد;�ه ای5 از ی!� در ھ '(ی��� *E �) 

 �I�اھ)' و �GMC)' را +���ن ز��ن ھ�  !�($ E* و+	� E. ،w2)' (� �G1 $9@Q �� +���ن ز��ن �� E* ھ&	�e +����� ;�وه آ2�ی5

 ���G، ھ�  �ل ھ� �* .8G@0 �G� '((E را 1!)4* و >��ر E* (�دم .آورد (� �2��I� $�اھ� 2�اھ�، �2��$، ���ی)' زور

r!� ��G-.5 �2ط� �* .دارد ا�Gی و ھ� ا�'ام ھ�، 1!)4* ھ���	
 ;�L* .آورد�' روی (&�@��* �0!�,ت �* (�9رزان E* ��د ھ� د

D�� �0 e8  �ب 40��* ھ�) �),

�ل در (�C�0* ھ�ی ھ��ت 40��* ی� دا1$، و��د ا ۴٣ *E ر�E *��@�&) �) �E'* .د�	ا.9 

 ھ5�G �* ھ� آن C; *E	)' (� .�9�د�' �0!�,�0 و ��د�' E�ده ��2�رد ا &�
� ھ� آن E* ��د�' (-	7' ھ� >'ای� و (�4ھ'ی5

 �* E* 1'�' ای�ادھ�ی� و د+$ �'م ھ�Gن   د�Lر ;�وه دو ھ� (	�
��C* ا.9	E. *�د�' ��G د+$ L ���2�ن 1'�' د
	��� �2ط�

 ���ن ;�وه آن از ��D و 
��ھ!8 ;�وه L* .1��' (	,�1 و د
	��� x��� '1 *E ھe ھ5�G و ;�>	)' (� +��9 ھ�ی ;�وه

����
�وا�E و ��;�	* ای 0�ده یE *� K* ا�	�Gدی ا=� در E* (�4ھ'ی�E�) 5ی �Eدرھ�ی 2�د ��� و 
�ی�یL 5* و ۴۵ 
�ل در  

  .��1)' داده �ما����G� �CI) 4ت آ�!* �'ون ھe آن 1'�' ا�'ام و د
	���ی E�د�' ��'ا 1'ه

   

   

��GD� 1دF ��= ز.�ن آن در 	1د؟ 7   

   

�) *E د(�ن�1@�ل 2�2 eدی�ن .��L �) ر�E ی�!< �) eدی�E 7' و	-) eدی�ای5 � �) e�	&ھ *E ر (7'(�ت�E *��@�&) ا��4م را 

�) e* .دھ�	آن ا.9 `+�) �c� $هللا آی �(�G2 ر�E *��@�&) د�5 �* و �9�Gی *(&�@�� ز(�)* در (� �2ط� ھ'� 8G� �G� eدی�E. 

 ھ� آن زی�ا .E�دیe (� �0ی�' 1�د وارد (�4ھ'ی5 در 2�ا
$ (� E&� و+$ ھ� ��د�' (� �� ار�90ط در E* ���وھ�ی� (��ن در ا(�

  .�1�ازی و ()	c�ی آ+�ی�ن ��G�� ��c از ���2 �0ی�' (�رد ��� و ��د�' (	'ی5 و آل ای'ه (� ��ای

   



   

  ��3ی3؟ ای .س��DG	 ی�ن�K ھ�K h`ب و�5 ھ�1F ��= hد Rس

   

 ھe ز�'ان در ا.9	E. *�دم (� �0ی�' را (�4ھ'یAI) 5�F�&) �Q ھ�ی ;�وه و.� ��'م، (&�@� ;�وه ��و ھ�;� 2�دم (5 �2�،

 ھ�Gن   از E* 1'م آ1)� ��د�' ;�ا1	* -ای�ان GE���&$ ا�7,�� 
�ز(�ن - 
��E را ا
��Gن E* دی��ی ;�وه و ھ� >'ای� ��

 ا
,(� �c� از E�دیe (� �0ی�' (� ��L *Eی آن و.� .دا1	�e ھ�ی� �@x و ;�>	e (� ;�م ھ� آن �� (5 .��د�' �ن>'ای� ھ�ی �0�ه

  .��د J�2 (�4ھ'ی5 ��دن،

   

   

 و ا�?[ب 18ران ھ��ن   اول .ا�5 =3ه صD(5 ��ری�V =�ایk دو از ھ�1اره .س��DG	 .(�رزات  	 ��j و �?3 در

 <;� .ا�5�1�F 5 و .س��DG	 .(�رزات �?3 اصm1 ا��f. 5ح ا1,8ن 8	 D^�  .ا�?[ب از  
3 ھ�ی ��ل دی��ی

 ����jن .8,,3 ��ی�3 �1ا�س;,3 ��� را ا.� ای� 6'� �8دن رادی����cه و 5�1�F د���  	 ھW ز.�ن آن ا�6اد  س��ری


,�ی  	 ا�?[ � ا�[م آی� �7س5؟  �ره ای� در ا�[م ��ری$ .P?D ی+ ),1ان  	. Qدر رای 	�8ر ۵٠ و ۴٠ یھ� دھ 

	��DG3,8؟ ��ی�3 �1ا�س5 .� را .س  

   

 ��ی' .�!�)' را e�(E *E �) ��? را د
	�Gن 0�ا���G� e (� �E)' (� ھ� آن E* و+	� و.� .ا
$ (z.�I �2��$ �� اQ, ا
,م

 >'ای��ن رھ�ی�E ;�ھ�  	� و ��دیz.�I) e �2��$ �� اQ, (� و;��* ا
$ z��!0 ���1 .@�ظ از ا(� ایE. 5�د د>�ع 2�د از

 و ا�,(�* ز��ن، �� 0�ا�&	)' (� E*  �.� در زد�' آب �* ;'ار �� ھ� ایC; *E 5	�e (� و دادی�G� e +�ار �0ی�' (�رد ھe را ا
,م

 آرا، رزم (�E ���&E 8* ��د  �.� در ای5 .�!�)' �I�اھ)' E* ���د، �E	* ھ� آن از ھE e&� و دھ)' ا��4م �Eرھ�ی� ���ی*

 �E$، (� را �C� ١۵ ی!�9ره (�, رژیe و+	� و.� E�دی�G� e �0ی�' را ھ� آن (� ���یe 2�اھE. �) ،e�د�' ا�'ام را ھ�ی� و E&�وی

��E7' ھ� ;�وه ا	د�' (-�� *E '�7م ��ی	($ (8��7 در ��ی' .;�>$ ا��د  !�	$، (8��7 در ا;� و ای&��$ �2��رت �2�Q د���� 


$ ����� �� و ��0�ا�� د.�8�) *E ,�) �&E 'اھ�I� *� ،*��2 س�ز�';� و ��( �) *�G  ')E (� و e�(��(� ه��� e�(E. 

 ;�>	* >&�د ���ی و ر>` E *E �/2�د 0,ش ا(!�ن  ' در ��ی' و ;�ا1$ د
$ روی د
$ 1�د ��G دی�� E* ��د ای5 دی';�ه

 ز(�ن آن در (E. 5�دیe (� �'�0ی را L�ی!� �)D9 و+$ آن در E* ��د (� ��7'ه ای5 .ای&	�د ��ی' �E	�ر ���ی (AI��Q 1�د،

���	E �� ان�5 �)I
 E	�ب آن در .��د ھ� ��* او.�* ھ�ی E	�ب ��و و 1' (� 2�ا�'ه (�4ھ'ی5 
�ز(�ن در E* دا1	e ��1�را 

  .دھ' (� ���ن �0ری�I دوره آن در را (� C0!� ای5 .ای&	�د ظ�e (8��7 در �L��E ** ��دم E�ده ��ر
� را )ع(  &�5 ا(�م 
��ه

   

   

  n7؟ ���وھ�ی ی�  1د�3 �� �1ی �1dری+ ��Dظ  	 .`ھ(� ���وھ�ی =�� ��j زا

   

*� �c� 5) �L ی�د 0� +�ن .��L �) ری�y0 5ای 1'ه 0'وی e�	1* .�'ا	ا.9 '�-
 در E* ��د�' ھ�ی� ��* ��اد  )�z و (@&5 

$~M� * آزادی	2�
 �� E* ر��ی� ��ادران و زاد;�ن `�'ی (�E 8&��� ط�ر ھ5�G و ��د 2�ب (�ھ���9ن اط,��ت و ��د�' 1'ه 

 و
��* و.� �'ا1	)' ا�@�اف ا(!�ن �r ��د ��? 
/@��ن دی)� �c� از و ��د 1'ه �Eر آزادی �M~$ در ھ� آن ا�E�ی$

� �1ن (�9رزهL ھ�ی ('ل و ;�ای� �G&���GE '(��) 5 ('ل�L د��. r� ھ� آن (�9رزه روش در �� $&���GE د�' (&�وی ھ���. 

'-� *E ھ ھ� آن*G 1'�' ا�'ام ���&E 8�) �70 ام�M1 ام و�M� ر روی ...و آرام�E '�')آ *E ھ�9 اط,��ت�) e!@) د+��7 و 

 ;�>	)'، +�ار GE���&	� ای'm�.�ژی �0=�� 0@$ و+	� ا
�س ھ5�G �� .دا�&	)' (� (�ھw از ای روزه و ��Gز >o7 و �'ا1	)'

*	C�1 ز(�ن و 1'�' آن�
 ھ'ف ��ای��ن �0!�,ت و 
�ز(�ن E* ھe ھ�ی� ��* ����E. ،w2'�' ای'm�.�ژی) K����k0 `� �* را 

 (M)'س (�8 ھ�ی� ML�ه (��ن ای5 در .;���' (� (��` رھ9��1ن (��` �� ھ�E *!�� *G�ر �* و ا�7,ب �* 2'ا، �* ��د، 1'ه

z1�ی �C+ی* ی� وا'GQ 'ی و .�9ف���1ھ& *E اط,��ت e!@) �9)' (�ھ	د�' (�7و($ دا1�E *��;و o* �* 1�ای��ای ; 

  .�!���)' ����دی و ا�@�اف �* را ا�	�Gد (�رد و (	�!8 
�ز(�ن یK 0�ا�&	)' (� و دا1	)' ا�@�اف ا(!�ن ھE *G* ر>$ (�

   

   

 .`ھ(� ���وھ�ی ��ی� ی� ��ز.�ن در ����oا�� 7	 �1=;,3، را .
�و��6ن ھ�ی cKوه 1Rی�ن و ا<�3زاده و�;�

�`ا=5؟ .سGح  

   

*Gو. 1'�' ��را $ �1ن ھ� �L 1'�' �1د ;�ای�ن *E *� ل�د�1ن +�* 2	ا�&�د�' 0�و ���ی)' ���ون ار���40  �.$ از � 

  .E�دم (� ا &�س ;��* ایE 5)�ر�1ن در �� و.� �9�دم (�����ن در E* (5 ا.9	* ��1)' ;�ا وا+`

   

   



�,
�`ار ھW .`ھ(� ���وھ�ی .��ن در ھ� .�ر8س�س1d� 5ری+ ھ�ی cKوه ی��o�� 1د؟   

   

 ھ�ی (G4��* زی� و ھ� �Eدر ���2 و.� ��'یe (	�=� ��دیe ���ون در و E 8�) �) *E ��u �0,�!�0&��� ا.9	* ر،�&�� ��*


�ی�ی5 و.� .ا
$ ر>	* �� ھE D �1 *G* 1'�' ھe ()@�ف  	� �0!�,ت *Gد ای5 ��1,0ن ھ�� *E 5�4ھ'ی) 

  .��E '1'ه ھe ھ� ز�'ان �* (�ھ�9 ھ�ی ��* روی ھ� (�رE&�&$ �0=�� (&�.*  	� .����' دو2�1*

   

   

  =�ق روز��.	 :.,(9

  
*9(1 4 ��0 1390  15:41  

 

 
  ��و�!ر 2�#��-ھ�ی �رج از &�ور ���ش ������� ا	ران و ��ز��ن

 

 �

�ل از ر2'اد 
��ھ!8 (� ;�رد. در آن ز(�ن (5 ��ا�� ٢٨ 
�.* ��دم E* در آ.�Gن �*   8ML ،١٣٨٩ 5GM� ن ١٩'�
�� >�ار

 8C@) �~� 5�(�Gر" و ھ��E ای�ان �2رج از ��) *M9�" *�mا��(� ��دم و ھ�G(�ن �~� E)C'را
��ن ����M، �~� ھ��ت ا

 .���E" �CI)  *Gر;�" ��دم E* ;�وھ� (�رE&�&	� ��د

  


� (�9رزات E�ران در �)���ای5��
 ز�';� در ای�ان در (&�@��* ھ�ی �)D9 ��'ایD و 
��ھ!8 ر2'اد و دا1	e +�ار ز(�ن آن 

  .�9�د 0<=�� �� (5

   

   

  ���ھ�� روای5

   


� ھ�ی >-�.�$ از آ�!* �'ون و زی&	e (� آ.�Gن در (E 5* ز(��� در��
 L�ن E&��� �� او ��e1، 92� �� ای�ج E�e!L ��ادر 

 و ��د دو
$ M0�ان دا(^�1!� دا��!'ه در 8�A@0 دوران در +)'�L (@'ث (@G'��� و ��Mادی دا�D ��9س (@�ا��، ا.9�ز

�Mآ� �� eت" ھ�-.�/) �	&�&Eد�' (� "(�ر�E.  

   

 .آ(' (� (� ��2* �* ;�ھ� L)' از ھ� ��ادرم دی'ار ��ای و ��د ��ادرم ��2�اد;� دو
$ +)'�L (@'ث (@G'��� آن �� �,وه

5�Gھ �	
�)D9 آ�uز ��ای +)'�L (@'ث (@G'��� و ��Mادی دا�D ��9س ھG�اه �* ��ادرم �0 1' 
w9 دو &)*��@� 

 دو
	�ن  �* آ�!* �'ون و 1' د.� دو و 0�دی' د�Lر (&�@��* (�9رزه آ�uز از ��D روز L)' ا(� ��ادرم .��ود 
��ھ!8 �* ��ر��0ا��

 ��د، .�
	�ن ا
	�ن در دو;)9'ان در E* 2�د �Eر 
� �* M0�ان در ا+�($ روز 
* از �r و ��ز;�$ M0�ان �* E�ه از ���ی'، 2�د

  .ر>$

   

�(� �� �(

�واک" دا" *E 5 در�	&I� '�� ، ی�>	* ا�	��ر "١٣۵٧ �5GM �0 ھ� I� D(E&	�5 از J�2، >'ای� ھ�ی L�یE "K	�ب 

 E��1'�'  	� آ��M .ا
$ (�ده و 1'ه ��ت E�ه از ھ��م آوری �G` ھ)��م در ��ادرم �)'ا1	)' (��'�'، 
��ھ!8 در E* دی��ان

'&�  .(��' �	�4* �� 0,ش ای5 ا(� ����)'، را او 

   


��ھ!8 �)D9 در E* 0)� ٩ از $E�1 ،'(	1)'ه 2'ا ھ�دی  دا� D�� ز (�9رزه آ�!* از�uد، آ�5 ١٩ در 1GM� ١٣۴٩ o
�0 

  .1' داده 0@�ی8  ژا�'ار(� �* و د
	��� ?ت w&2 دھ!'ه (�دم

   

��� �9Eا �m�CQ ،�m1)} >�اھ��8 و ���ی ھ���
��ھ!8 
��ه�� �* روز ھ�Gن u�وب در 2'ا�)'ه رھ�ی� ��ای ا�C�ادی  *�G  


o ا1	�9ھ< ��� ا�C�ادی ���8 و �E	* ژا�'ارم یK آن ط� E *E�د�'�0 �m�CQ اھ����< �G21'  ز.  

   


* آن r� از *�G  $�7<�) ��)ه �* آ��
 �� و د
$ و د
	��� رو
	� آن (�دم 0�
o آ��4 در و ر>	)'  
	�ن 8ML دھ!'ه �* ��

  .1'�' داده 0@�ی8 ژا�'ار(�ی �* �&	*

   



 (@'ث (@G'��� ��ادرم دو
$ 0�ی�G�GQ 5 دو.	�،  ��c(� ���وھ�ی �� ;�وه ا�~�ء (���7 (��ن  ��c(� ��2�رد �I&	�5 در

�L'(+ '�
 و ر
��' رو
	��m �* ا
C)' ٧ در را 2�د ;�
)�� روز �* ی� ھ�$ از �r و 
��M(� $2ن را 2�د و ;�یI$ و 0�

  .E)' د
	��� را او 0�ا�&$ رو
	�ی� (�دم راھ)�Gی� �� ژا�'ار(�ی

   


�;�دا�� روز L)' از �r ا
@�+� (M'ی و 
���G ر �e >�ھ�دی، ا �M� 'Gادی، دا�D ��9س e�GA0 �) '���; د�را 2 

e��&0 وھ�ی��� �	دو. ،'((E �)ا �� $)�7و) �Mر و رو رو�* آ��' (� (94��وھ�ی �� 1��� �)�c�  '(�(4� *E آن ط� ���G
 و 

�+�@
1)�
�ی� (�دم 0�
o ا(� رود، در (-�E* از 0�ا�&$ ��Mادی دا�D و ;�$ ا
�� و  �G2ز >�ھ�دی و �E '�'1	* ا 


��ھ!8 ر2'اد در .E�د�' د
	��� را او ھ� ژا�'ارم و 1' *� �� e� ر ���G
 ۵ ھ�G)�5 و  �c���u(� یK ا
@�+�، (M'ی و 

�)�c�  *	�E '�'1.  

   


�ا��4م و ����* ھ�ی 8G@0 *4(!1 از �L'(+،� r (@'ث (@G'��� و ��Mادی دا�D ��9س ��ادرم، دو
$ دو ���&E را 

*E ر�	د�'، ��'ه ;�>�" ��واک را�/* ای5 در و داد�' ".�
 دو;)9'ان �* 
C� ھ)��م و +/�ر در را او .����' را ��ادرم رد 0�ا�&$ 

���	
  .��د ��M�ش روز ٣ E* داد�' L *4(!1)�ن  آن و E�د�' د

   

 D�'1 د
	��� �� (9)� 92�ی آ��M �* ھe دو.	� (�7(�ت و ا
$ آ('ه L* ��ادرم 
� �� دا�&$ ��G (5 ��2�اده (�ه ۶ �0

��ای در E* آ��4 از و داد +�ار "
�واک" ا2	��ر در را 2�د ھ�ی دا�&	)� 
)��5 ھ�ی 8G@0 *4(!1 از �r ��ادرم .�'اد�'�) 


��ھ!8 �G�7	&) $E�1 $1واک" و �'ا�
 آزاد ز�'ان از L)'ی از �r آورد، د
$  �* او ���* ���	�ی ('ارک �	�ا�&$ "

��ن (-�E* آن از 0�ا�&$ و 1' e.�
  .;�$ رھ� ز�'ان از ��ادرم E* 1'م ��92�  ھ)��(� (���ا ای5 از (5 .��د در     �* 

   

 از ���I و "�)�8 ;�وه" ا�~�ء دی�� �� ھG�اه +)'�L (@'ث (@G'��� و ��Mادی دا�D ��9س ��ادرم (�9رز دو
$ دو ا(�


@�;�ه در �1ه (@G'ر�� (&	e�7 >�(�ن �* و (@!�م ا�'ام �* رژی�c�  e(� داد;�ه  0�
M1" o� ;�وه" ءا�~� ٢۶ '(C
 ا

  .E�د�' >'ا 2�یD ا�&��� ھ�ی آر(�ن J7@0 ��ای را 2�د ��ن آ��M .1'�' �0���ران ١٣۴٩

   


��1ر ()��` دا1	5 �ط�2 �* 1�روی، رو
�* �� ھG&�ی�� �2ط� �* �1ه (@G'ر�� 
�/)$ ز(�ن در ای�ان دو.$ $C� و 


	5 ��ای ا���&	�ن و (	@'ه ای�?ت  	� و ��د ()/7* در u�ب (eM (	@'ی5 از ی!� ا
�اG��  �CI) �� ،8�m* ھG!�ری�E 

  .وا;�ارد�' ای�ان ارD0 �* را "()/7* ژا�'ارم" (&y�.�$ >�رس، ���2 در 2�د  ��c(� ھ�ی)*

   

 و �)�ی�ت ��ا�� در �	�4* در و ا
$ ('رن ای�ا�� 
�2	5 �� در �1ه G� *E�د�' (�وا L)�u 5�ب 92�ی ھ�ی ر
��* ز(�ن آن در

 �� E��1' (� ��دم، آن �~� (E 5* ھ�ی� 
�ز(�ن از ی!� ی-)� C(E'را
��ن، د.�8 ھE. *� 5�G�د�' (� 
!�ت رژیe آن >&�د


�  7�ق ��ی�G.� از ;�ارش �M� *�M0�ی، ��2�اده (�.� >&�د ا
)�د ا�	��ر�
 دی!	�0�ر 
�E�ب ��Mدھ�ی 0�
o م(�د ا

�����Mن  �G�(� ا>!�ر �* را �1ه رژیe ا
	9'ادی وا+-� ML�ه ای�ان، '��
�(��.  

   

*� 5�Gن د.�8 ھ��
�، و (�� ���وھ�ی �0 ;�>	* (�ھ�9 ���وھ�ی از ای�ان، (�دم ھ�9) *Gرزات از C(E'راL 5 و�(�Gاز ھ 

  .;�ا�G� $1  ���وھ� آن (�9رزات ا1!�ل (��ن 0�>��ی و E�د (� ��	����9 (&�@��* �0 آ(�� F�Q (�9رزات

   

*� �c� 5) ن��
 دا1	I) �� 5	�z ا>�اد و ھ� ;�وه آن در E* ��د ای�ان �0ری� د(!�اK�0 ھ�ی 
�ز�)ن �M	�ی5 از ی!� C(E'را

D(�� ورھ�ی و ھ��� z�	I) ر در�(E eو ھ �� eای ھ�� Kک، ھ'ف ی�	�) �(-ق از د>�ع ی�ل  7�G1'ه ��ی �)�9رزه ای�ان دم) 

  .E�د�' (�

   

   

	�)K �G. 	���.ور�F  

   

 در .��دم "�E�ر از �2رج (�� �C� "*M9�ه �)� ا��ا�m* ھ��ت ا�~�ء از ی!� دوره دو در ١٩٧١ ��0&	�ن �0 ١٩۶٨ د
�(9� از (5

�M9* ا��ا�m* ھ�y$ ا�~�ء از 50 
* دوم دوره ��) eز(�ن ھ �وه �~�; �	&�&Eر;�" (�ر�E" اط,���0 �� �)� �دی� 50 دو و *E 

K(ردارم، آن از ای�2�� �وه �~�; �	&�&Eر�)- �	&�(�(. "ره�	
  .��د�' "

   

 70�ی9< .��د (� 
�  �* ا���&	�ن در ��د، ���� ;�وه او.�* ا�~�ء از ی!� و ���� ���ن داE *E �m,�	�ی ()�ML� ز(�ن، آن در

D1 ه�) D�� ھ!8 ر2'اد از��
 �* ��د، آ(�ی!� (�� �M9* �~� و E�د (� 8�A@0 آ(�ی!� در E *E,�	�ی 2�ی��و�'ان از ی!� 



 و E)' آ�uز را رژیe ���* ��ر��0ا�� (�9رزه 2�اھ' (� و ا
$ آ('ه و��د  �* L�ی!� ���وی� ای�ان در E* داد 92� (� �* و آ(' ارو��

K(ای '(L 50 در ;�وه ای5 ا�~�ء از *���)�2ور *�  �
  .E)' ��+�ار را�/* آ��M �� او ط�یJ از 0�ا�' (� (�� �M9* و ���' (� 

   

5�Gھ *.�&) w9

�  یK از زی�ا آی'، و��د  �* "�2ور(���* (�� �M9*" ای�4د ا�'ی�* 1 �0'  �) e�	&ا��ا�~�ء �� 0 

 �� و 
�زیe ��+�ار را�/* آ('�'، (� >�&/�5 و ��اق �* ا
�@* �M0* و  ��G��-0 �)�cت آ(�زش ��ای L *E�ی!� ھ�ی 
�ز(�ن

 0�ا�&	�e (� دی��، 
�ی از و ���Cای�e �1ه رژیe �� (�9رزه ا�-�د �* ���وھ� از 0�ی ��رگ �M9* ای�4د و ���ون و درون ���وھ�ی ��'��


�ری* و ��اق ���&	�ن، �* �1-* ا(�(�ن ھ�ی (97�ه زی�رت و  � ��ای E* �^�دازیe ای�ا���ن از �&��ری (��ن (�9رزه ���90 �* 

�C
  .E�د�' (� 

   


� �Eر ��w را 0�ده  آن از ا�'DI� �E �	�ا��e ھ�;�ه دا1$ و��د ��ور ای5 ز(�ن نآ در��
 �CI) ،e�(E رت  آن در�Q �9رزه) 

�� eرژی *)�Eد�ا�&$ (� �1ه 2�از 0 $�C�E و $�GE �(ی�ردار ��دد ��2�;.  

   


�r و �2ور(���* *� ر>	5 داوط�w را 2�د ��د�'، "
	�ره" ;�وه �~�  �ل ��5 در E* ا��ا�m* ھ��ت �~� دو>0 "*M9� ��) 

  .E�د�' "�2ور(���*

   


�ز(��� "�2ور(���* (�� �E "*M9* ��د ای5 �� +�ار ز(�ن آن در �CI) '1�� �0 eا�' �1ه رژی�	���90 در را آن ا�~�ء � �� eرژی 


��C* اC� '(E. �)�ذ آن در �	�ا�' 
�واک ھ�G)�5 و د
	��� ��اق �-��>	) )�5L ،'�� ر>�7ی� زی�ا *E *� *)'، �2ور(���	ر> 

 در �c0ھ�E))';�ن �!�L rپ و �k'اد در �c0ھ�ات دو ی!� ��;�اری �� ا��ا�m* ھ��ت ا�~�ء ا�E�ی$ e�GA0 �'ون و زود �&��ر


�2	)' ��)� را 
�ز(�ن آن (���دی$ ��ا+� ھ�ی روز��(*.  

   

 �* ��اق E�دھ�ی 2�د(I	�ری �)D9 از �1ه رژیe دوران، آن در زی�ا دا1$،  +�ار ��اق رژیe روز آن ()�>` 2'($ در �Eر ای5


� و (�.� KGE �� ��� ��اق رژیe و E�د (� ��	����9 ��رزا�� (�C/A رھ9�ی ��
 *� "*M9�  	� و "�2ور(���* (�� 

Kی�L ھ�ی� *E *� ر آن��E $<د�' (� آ(' و ر�E (� اردن و .9)�ن �* آ��4 از و ،'(	<�1' ر�E eرد را �1ه رژی�) 7 >��ر	ار ��8(�+ 

  .دھ'

   

5�Gا(� ھ w9
 در را 2�د د.I�اه راه �2ور(���* در ��د، وا�&	* "
	�ره" ;�وه  �* E* ا��ا�m* ھ��ت ا�~�ء از �DI آن 1 �0' 

D�� و ;��د �	  oد روا��ز(�ن �� 2�
  .دارد  ���ه �)�Mن ا��ا�m* ھ�y$ ا�~�ء (���7 ی-)� (�، از را (�4ھ'ی5 و >'ای� ھ�ی 

   

r� ھ!8 ر2'اد از��
 را "ا(�وز ��2	�" ���ی* E* �2ور(���* (�� �M9* زی�ا 1'، ���	� ا��ا�m* ھ��ت �DI دو (��ن 1!�ف 

  �* ��1'، 1'ه �Qدر (�� �M9* ھ�ی ار;�ن دی�� ی� و E)��ه 
�ی از ای (A��* آ�!* �'ون و (� �� (��رت �'ون داد، (� ا�	��ر

 1�روی رو
�* ھ�اداران ��� و (�m��m&$ ���وھ�ی ��!* (�، >E *� o7* �.�  در ��دا$2، �)D9 آن از L�ا و L�ن �� ھ�اداری

�)D9 آن ��ای �E�ر از �2رج در e�L ا�'ازی �G� '�'دی.  

   

�ML�() دو از ی!�  �('ی �ھ��ت �~ *�mا�� آن �* 
�ز(�ن ای5 �2ور(���* 2�1* ای�4د ��ای E* ��د �E�ر از �2رج (�� �M9* ا

 ��Gی)';� �* و ;�$ ;�وه آن �~� "GE���&	� ا0@�د ;�وه" ای�4د از �r ��د، "
	�ره" ;�وه �~� آ�uز در E* او .ر>$ ()/7*


�ز(�ن "ا(5 ھ�ی ��2*" از ی!� در ١٣۵۶ 
�ل در و ر>$ ای�ان �* ;�وه آن Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 ر1$ در o
�0 r��� 

*	�E '1. ا(� ی�دش�;!  

   


� o2 از  (�m��m&$ ھ�ی ;�وه ���	� L�ن دوران آن در��
 5�L د�'، (� ���وی�E �� در را Kی DCE ده�E 'د��� *E ای�ان در 


�9ت�() "*G��  �.دا�y< و *G�� ه�G-	&)" eE�  $
 ط�یJ از M1�ھ� (@�Q�ه" راه آ��M، (&�@��* (�9رزه راه �	�4* در و ا

  .(��' ���Eم ھ� 0,ش آن ھGۀ ا(� E�د�'، ای�ان ���5  +��7ی� ()�طJ و E�د
	�ن در ھ�ی� 0,ش ��� راه ای5 در و ��د "رو
	�ھ�

   

r� ھ!8 ر2'اد از��
 Kی DI� KL�E از $&�m�m�) ھ�ی J��
 *E از ;&&$  �ل در e&�m�m�) ،د�ادار ��ھ D9(� Kی�L 


�زد ھG�ار او �� (�	�ک ھG!�ری ��ای را ز(�)* 0'ری� �* 0�ا�&$ ارو��  �* دھ���7 ا1�ف آ('ن از �r و M1 '1�ی.  

   

 �E�رھ� آن در E* را ()�
�0�9 و E�د�' (� ���وی آ.���9 و 5�L از �* و 1�روی از �* E* (&	��7 ھ�ی (�رE&�&$ ی-)� (�،


�9ت �* و دو.	� ا+	�Aد دا1$، و��د�() �	&�.��
�
 ط79* ای5 2�د وظ�C* را �Eر;� ط79* رھ�ی� �)'ا1	)'، (� 

�) e�	&ور ای5 �� و دا��� eدی�9� *E ان�	�9رزات �� �) �L�!ی ی�M1 eن را �1ه رژی����
 $2�
.  

   



*��G� ھ�ی �Iداد�' ���ن ��� �0ری *E ش�	�9رزه روش ای5 ;&) *Gھ �� w9
 D)�ق ا>�ای	ط79* آ�!* ��ای �)���ای5 .;�$ ا2 


	�گ �Eر �r از �	�ا�' �Eر;� Dد رھ�ی�ل آ;�ه ای ط79* �* ��ی' ��آی'، 2'� �) $�;.  

   

�)D9 آن آ8�1 ��1)* را �Eر;�ی �)y0 D9�ریz-� K ز(�ن آن در (�  e�	1ر �� و �)'ا��	ر;�" ���ی* ا��E" *�  رت�Q *ھ)�(�; 

e�1'ی�E ان  ' در�د 0�8 2m�&) زدن دا(5 �� را ای�ان (�!,ت و *� x@� ھ�ی Kری�y0 �� روش K�	!.دی� rEرد (�ر�) �
 ��ر

  .دھ�e +�ار

   

 و دادیe ا�	��ر ��ی�ن ی�وی� ا(�� "��7ء y0�ری" رد و (&�@��* �رزه(9 رد در (L *.�7)' ۵٢-١٣۵١ ھ�ی 
�ل ط� را�/* ھ5�G در

5�(�Gل در ھ�
��(-*" y0�ری ١٣۵٣  *G��  دال�y< و *G�� ه�G-	&)" �m�) ری (���* �* را�y0 '� �&E7' (�ر� eدی�E.  

   

 ">�ا�&* در ط�0�79 (�9رزات" و ا���r و (�رrE "آ.���G ای'm�.�ژی" ا���r، >�ی'ریD "دوری)} آ�	�" ھ�ی E	�ب آن، E)�ر در

rEرا (�ر *� �
  .دادیe ا�	��ر و ��;�دا�'یe >�ر

   

   

  ا��
�ب و اF;[ف

   


�ز(�ن �* "�E�ر از �2رج (�� �M9*" 90'ی8 ��ای ;�وه آن 0,ش و "
	�ره" ;�وه �� y0�ریc� K�ھ�ی ا2	,ف و��د 
�ا��4م 

 �LرL�ب در �r آن از (� .E '�E)�ر �E�ر از �2رج (�� �M9* زا را 2�د "�Eر;�" ;�وه �0 1' 
L w9�ی!� �)D9 رو  د��9.*

  .دادیe ادا(* ای�ان (�دم د(!�اK�0 (�9رزات از ��	����9 در 2�د ھ�ی >-�.�$  �* E)C'را
��ن

   

�M9* �~� ھ�G)�ن (� "�Eر;�" ;�وه �0!�8 از �r ا.9	* ��) �+�� ،eور ای5 �� زی�ا (��'ی�� eدی�� *E J7@0 *-)�� 

&�.��
�
 دو.$ J7@0 دارد، +�ار روز د
	�ر در آ��* ��!* و ��&$ >�دا و ا(�وز �Eر ای�ان L�ن (��'ه ��E w7�ری در 	�

K�0!� و د(!�ا	ن �� (�ای�ان در +�� $
  .ا

   

*� 5�Gدورا�� در د.�8 ھ *E 5) و e��	
�M9* رھ9�ی در دو ��) e�M
 ،eدی�� e�	&ا��ه در 0��(E ای *E '(L ه�) r� از 

 �* را ،"ا
$ ای�ان (�� �M9* ھ'ف (��  !�($ ا
	7�ار" 1-�ر 1'، �0!�8 آ.�Gن در ١٣۵٠ ��0&	�ن در �ھ!8
� ر2'اد

 ا(� ��1'، (�� 0�ا�' (�  !�(	� زی�ا دھ���k0 ،e� ،"ا
$ ای�ان (�� �M9* ھ'ف (�� د(!�اK�0  !�($ ا
	7�ار" 1-�ر

K�01�9' د(!�ا�.  

   

5�(�Gور ای5 �� ھ�� eدی�� *E �� 5ر1-� ای �) ان�ن از 0���+ �
�

�/)$" آن ٣۵ اE �(� *� 8Q* ر>$، >�ا0� (��وط* ا 

  .��د "1'ه (C�ض ��د�1ه I1ص �* (�$ ط�ف از ا.�M (�ھE "*�  $9* ��د "ای وی-*

   

��ی��� �* را "(�� �M9*" �!��1' ھ�;� (� ;�وه �	&�&Eزد، �'ل (�ر�
 آ=�ر >eM و (/�.-* �'ون E* ��دیe ��ور ای5 �� زی�ا 

K�
,E �	&�&Eر�) �G� ان�0 $&�&E5  �* .1' (�ر�Gدرون در (� د.�8 ھ *M9� ��)  e�1'ی�E ای�ان (�دم (�9رزه از �� 

e���9 �1ه رژی�	�� ،e�(E �	  �;ای5 ا )ی* دارای �9رزات�
  .��د�' M1�ی L�یK و ��ر��0ا�� (&�@��* �9)رزه ی� و دی�( 

   


� ز�'ا���ن ھG* ا�	���G و >�دی  7�ق از ��ی' (�� �E *M9* ��دیe ��ور ای5 �� (���
 ی� و �E *� �(-) '�m�0ر ای5 و E)' د>�ع 

w0!�ی $
��

� ز�'ا���ن از عد>� ��!* و ��د �I�اھ' ا>�اد و ھ� ;�وه آن ای'm�.�ژی و ��

�  7�ق از د>�ع (-)�  �* �
 ا

�Mاھ' آ��د 2�� *E ن در���+ �
�
  .E�د (� ��ی�Gل روز(�ه را  7�ق آن �1ه رژیe و ��د�' 1'ه 5�G~0 (��وط* ا

   

*� 5�Gدورا�� در ��� د.�8 ھ *E 5) و e��	
�M9* ا��ا�m* ھ��ت �~� دو ��) ،eدی�ار;�ن "آزاد ای�ان" روز��(* در � �G
  ر

"*M9� و �G2)� هللا آی$ رھ9�ی �* "(	�+� رو ���$" ��G* آن از و ھ� ;�وه ھG* (�9رزات ا�92ر "�E�ر از �2رج (�� 

  .دادیe (� ا�-!�س ��� را L�ی!� ھ�ی 
�ز(�ن

   

5�(�Gھ r� ر از��	از 50 ١٣ ا�'ام 92� ا� Kی�L ای� ھ�ی'< *E ھ!8 ر2'اد در��
 e�7	&) ی� و e�7	&)��u e�M
 د�'،�� 

 (�" E* 1'یe ی�دآور ١٣۵٠ >�وردی5 در و ��1	�e (�9رزان آن دا1$ ��رگ و �4G0' در 0@���� (L *.�7)'ی5 "آزاد ای�ان" ���ی* در

?�Qا �� �  !�)$ �	�ان ایA0 *!(�ر �* ای�ان در ا(^�ی�.�&e و ار�40ع (M�ه ��� آن و ای5 ��دن ��5 از �2ط� �* >�دی 0�ور ���&�


����ن را �.�&eا(^�ی �* وا�&	* ،$2�
�)D9 ار�70ء �M$ در  ;�(� را >�
�� 0�ور  �ل ای5 �� ."�'اریe (�ا>7	�  e�	&دا�. 

5�(�G�7.* در ھ) دی��ی e�1'ی�E "8!ھ��
  .دھ�e +�ار ��ر
� (�رد "دی��ی ا�'از e�L" از را "



   

   

  ��وریس;� .(�رزات �� =��ی �7ی+ و �Rر��cا�� M,K از

   


�ز(�ن Kی�L ای�>' ھ�ی J�2 ز در�uای�4د �� آ e�0 8" ھ�ی�(� �'ل ��ر��0ا�� ای (�9رزه �* را 2�د (�9رزه E�M1" '�1�" و "

��(-* از ()�ط�7 در ی-)� 
�زد، �/mد  �* را 1�ا�� دا1	* +�ار 
�E���� رژیe ا+	'ار  �زه از ���ون آن در ز�';� E* آورد و

'1��.  

   

 ز�)'، (� را آ2�  �ف آن در ھ� ��ر��0ان E* را ای ()/7* 0'ری�  �* رژی�c�  e(� ���وھ�ی �* ر
��'ن آ
�w �� ��ی' ��ر��0ا�� (�9رزه

 رو�* 1!&$ �� (&�� ای5 در ;�م �I&	�5 ا(� 
�زد، �'ل "آزاد ()/7*" �* را 2�د E)	�ل 0@$ ()/7* �	�ا�' �0 دھ' ;&	�ش

 M1�ی L�یK (�9رزات 0<=�� 0@$ ��ض در و ��>	)' ��ر��0ا�� (�9رزه د��9ل �* دی�� >'ای� ھ�ی L�یr� K آن از و 1' رو 

  .;�>	)' +�ار 0���(�روھ�

   

 E)'؛ ا>��ء را ا
	9'ادی رژیDI� "*)�(91" e �� 0�ا�' (� M1�ی L�یK .ا
$ (	)�ع �&��ر M1�ی L�یK (�9رزه ا��ار

 �� 0�ا�' (� 
�زد؛ ��Gی�ن (�دم �,وا
/* ���زھ�ی 0<(�5 در را رژیe ��0�ا�� ا�	���G، زی�
�2$ در 2�ا�!�ری �� 0�ا�' (�

$+�
 K��� از ھ� Kی  �
 و ;�دد؛ ا(^�ی�.�&e �� (�9رزه ('�� دی��، 
�ی از و E)' 0<5�) را 2�د "ای  �>* ا�7,���ن" ھ�ی(* 


� 0�ورھ�ی �* زدن د
$ �� 0�ا�'  (� E* آن 
�ا��4م��

� ھ�ی ML�ه ر��دن و ��
 0<(�5 در را رژیe ��0�ا�� ا+	�Aدی و 

  .E)' آ1!�ر  �GE* ھ��ت ��ای ا()�$

   

Kی�L از >'ای� ھ�ی *Gده (�9رزه ا1!�ل ای5 ھ�C	

�+$ از �r آ�E �M�د�'، ا K��� ،د ا>��;�ای��* ھ�ی ا�,(�* ھ��را 2 DI� 


�.* ٢۵٠٠ ھ�ی ��5 �� را�/* در را ا�	���G زی�
��E�� $2رآ('ی 
�ا
�ی ��ق ھ�ی د8E ا��4Cر �� E��1'�' آ�E �M�د�'، 

*E در �1ه $I0 '��G�
�ز�' ��Gی�ن E�د، ��;�ار . �M0�ور �� آ� ��
�< *E �!ه از ی�ML ھ�ی ����E�
 eد، رژی��1'�' ��E م'� 


�ز�' آ1!�ر E�د�'، (� 
�E�ب را ھ� 0�ده (��وع ھ�ی 2�ا
$ �2��E �� $* را E&��� ا()�$.  

   


�E�ب ا�'ازه ھ� ا(� eو 1' 1'ی'0� رژی Kی�L ای� ھ�ی'< 	���� w�
 (94�ر 
�  یK از 2�د  �C ��ای �	�4* در دی'�'، آ


��* �9�د�'، (�CI ز�';� و L�ی!� (�9رزه راه ادا(* �*  ��� E* را 2�د ا�~�ء از ���2 1'�' $&�� '((E ی از و�
 �� دی�� 

5	�E �&E ن�L F0�< *E *��2ر�E د، دار��1'�' ��E *� ر;�ان�E 5�(L '(ی���G(� *E ن�)ز�
 Kی�L ر;�ان ()�>` زا ھ��E ا�� در�� 

  .E�د 2�اھ' د>�ع "ا
	��Gر;�" و "�'�)r" داران 
�(�ی*

   

 ا>�ای' �� 2�د 
�(�ی* ارزش �* 0�ا�' ��G دار 
�(�ی* آن �'ون و ا
$ داری 
�(�ی* 0�.�' �1�ه ذا�0 ا
	��Gر E* دا��e (� ا(�

  .داI� $1�اھ' … و �� ھ�ی >�آورده 0�.�' ا1	�kل، �4دای ;�اری، 
�(�ی* ��ای ای ا����ه دار 
�(�ی* ا>�ای�، ارزش �'ون و

   


�E�ب دا()* �* ا�'ازه ھ� آ�!* L!�'ه eز(�ن 0'ری�  �* 1'، 0� ا>�وده رژی�
 Kی�L ھ�ی J�2 �9رزات از) Kی�L  ی�M1 *� 

  .ی�>$ ���	�ی ;�ایD 0�وری&	� (�9رزات

   

5�(�Gھ Dای'�� D9(�  .�9�د E �� ��=>0�دیe، (� (�9رزه �1ه رژی�E *E *��� e�ر از �رج2 ای�ا���ن (� ز�';� �� ای�ان در L�ی!� 

   


�  یK از eا��ام �� �1ه رژی �	وھ�ی (���� �	د ا()��ان �* 2�، �)��1' دا��4�E ن در��
 دی�� 
�ی از E)'؛ �C�ذ C(E'را


	)' ارو��  	� و �2ور(���* �* را 2�د ا�~�ء از ���2 0�ا�&	)' (�4ھ'ی5 و >'ای� ھ�ی 
�ز(�ن�C� ل �� و�
 �* ���م ار


� ھ�(��� 2�ا
	)' دا��4�ی�ن از C(E'را
��ن ھ�ی E)��ه��
 �Mو �^�ی��' را آ� *� $�� *M9�  .;�د�' �'ل �1ن  

   

 زی�دی ا 	�ام ھ� L�یK ��ای و ��د�' ;�>	* +�ار L�ی!� �)E $@0 ��=>0 D9* دا��4�ی��� از �&��ری �0 1' 
w9 و�-�$ ای5

8m�+ ،'د��زی�ا � �Mن از آ��� ا(^�ی�.�&	� �' ای 0�ده �)D9 �* آ�M+ �M�آ(�� (�9رزا�0 �)D9 آ�!* ا(�' �* ;�1	)'، (� 2�د 

  .;�دد �'ل

   

5	
�M9* ھ�اداران �0 1' 
C(E w9'را
��ن �* دا��4�ی�ن ای5 ��� ��) *E �� ن�L ا و�L از D9(� ھ�اداری L�ی!� 

  .;�د�' 'ل� E))'ه 0-��5 ���وی �* C(E'را
��ن در E�د، (�

   



 �* ز(�ن آن در E* "0�ده  �ب ا�7,�� 
�ز(�ن" ھ�اداران .��د و�-�$ ھE 5�G)C'را
��ن در ا��-�ب د?8m از ی!� �1ی'

 ا.��ی از E* ����' ھ�ی� 
�ز(�ن و L�ی!� �)D9 از روی  د��9.* �* (94�ر آ�!* ��ای �1ی' ��د�'، 1'ه �'ل اھeE $�G ا+��	�

�(�L �9رزه) وی��� �G� �E،'ای5 ط�ح �� د� *	!� *E ن��
 ��ا8) آ��ن زی�ا (E'، د>�ع 0�ده  �ب ز�'ا���ن از ��9ی' C(E'را


��ل"�
 e&�.ا(^�ی� *�

�2	)' ھG�ار C(E'را
��ن در ا��-�ب ��ای را ز(�)* ھ&	)'، "1�روی رو.  

   

 از L�ا و L�ن �� ھ�اداری �* ظz(� را 2�د E *E)C'را
��ن از �DI آن �0 1' 
C(E ��� w9'را
��ن در (	-'د ھ�ی ا��-�ب

D9(�  .1�د ��2�ردار L)'ا�� (�>�7$ از ا(�ی!� و ارو��  �G�(� ا>!�ر در L�ی!� (�9رزات ا�-!�س در �	�ا�' دی'، (� L�ی!� ھ�ی 

   

   

9),.: �  �  ��  
 

 

 
  

 
  &�وه 4وھر	ن-&��ن اد�	�ت در ���3 ��ر �ر	�� �!راب

 


� دا1	* ��1' و L�ن ;�ھ�ی  ...��
در �0ری� اد���ت ای�ان، ھ�� ا=�ی ��G 0�ان ی�>$ E* �* ا�'ازه �1ھ)�(* >�دو
� ��ر 

��0)�ک �� �0رک اد���ت �'ر�2'. 
�ای)'ه ای5 ا=� C�1$ و �� �'ی8 �� 
�ایD آن ھe ز��ن ��ر
� را ��ودا�* E�د و ھe روح و 

��ن (�	� (�k�ب را از 
�@��ری و ا(�' �* آی)'ه 
��اب ;�دا��' و E '1 5�(L* ��7?ن و ��از�';�ن دوره ;�د، 

�1ھ)�(* 2�ا�� ��ای (�دم ��دی را 
, � E�د�' در ��ا�� ا
	�,ی �C�2ی� E* �* ��روا >�ز�'ان ���(9� 2�د را �E	* ��د�' و 

در +A�ھ�ی� (� زی&	)' �u �� *Eرت و L^�ول =�وت ھ�ی ای�ان و ای�ا�� �� ��ی دا1	* ��د�'. از ای5 روی �0=�� �1ھ)�(* �� 

اد���ت و >�ھ)} ای�ان، ()@A� �* =9$ و �o9 ز�';� �1ھ�ن ا
�ط��ی ��&$ ��!* �* ;��* ای روG1)' راه و ر
e (�9رزه 

 ...(� آ(�زد

  

 و+z را 2�یE *E e�+ D))' (� ظM�ر دی��ی ھ�ی ML�ه ��� ا�2� +�ن یK اد�� �0ری� و (��وط�$ ا�7,ب �~� دوران در

 +�($ در 2�د�E(�� و دی!	�0�ری ا
	G�ار و اول ��M�ی ظM�ر و +���ری* ا�7�اض از �r .ا�' E�ده ��'اری و (�دم ��ای 
�ودن

Kی $)�!  $
 ��ای (�9رزه و ��دن �'ا��>	* �0>	* اد��ی E* 1�د (� �0
�r 0�ده  �ب ش١٣٢٠ (M� ھC	e در ����'ه، د


�ل 
* .دارد را �Eر;� ط79* و (�c�(�ن  7�ق ا ��ی r� از r�

�ز(�ن  �ب، ای�0 5 �)�c� د، (� >-�ل ��� آن�در 1 

 د(�E�ات >�+* 
�ل، ھ�Gن   M1�ی�ر(�ه در و ا>	' (� ا�C0ق 2�ا
�ن .�!� در ای �ده0 ا>&�ان 1�رش١٣٢۴ 
�ل (�داد(�ه

 از 0�ده  �ب رھ9�ی E* د���E ;��ی'؛ (� را 2�د د�Eن ھ�، 1�روی ;�دا�� Q@)* �� ا(� وری، ���* �-C� د
$ �* آذر��ی�4ن


�ل ھ5�G آذر(�ه در .ا
$ 1'ه ا�'ازی راه آذر��ی�4ن در  �ب آن �0!�,ت اد�uم و ا�@,ل �� .�!5 ا
$ اط,ع �� آن *+�< 

  .دھ' (� �0!�8 وری ���* ری�
$ �* 2�د(I	�ری دو.$ �G1.�، ھG&�ی* ا(��ل �0(�5 ��ای د(�E�ات

   


�ل ھ5�G 2�داد(�ه در و �M' (� �)��ن را ا
,م >'ای��ن CQ�ی، ��اب ١٣٢۵ 
�ل در »D0خ ار�
 در و ;�ی�د (� ای�ان از »

 1'ن �E	* از ���GE D او .(��د (� 
�خ ا(^�ی�.�&e 2�یD  �(� آu�ش در (�!�ک (�;� �* وری، ���* ١٣٢۶ �0�(�ه


�ا��4م E* ��د دا�&	* 5 �* $���2M�) �� 0�ده  �ب ا��-��� ا�~�ی از ��Eورز >�ی'ون .��1' 0�ا�' ��G ��ر C2$ (�گ 

 E* و+	� ای ��&* در و دا1	�7�G� * ا2	,>�ت ��+�اوف �� آن 1!&$ د?ی8 و >�+* (&�ی8 
� �� وری ���* E* ��د (-	7'

 آ+�، ��I� :;�ی' (� 0)'ی و Q�ا $ �� E)' (� ا�,م آذر��ی�4ن دو و 'ت �� �E�0 �<�E' �'م را >�+* 1!&$ د?ی8 ��+�اوف

 ھ�C�e. 5�G�دی ��ی ای�ان ��7* �� ای�ان آذر��ی�4ن و 'ت �� و ��ی'یe 2�د 
�ز(�5 از E* ��د ای5 >�+* و (� 1!&$ د.�8


� و (��`�� w9
 e�2 ن   از و 1'ه ��+�اوف�Gھ *c@. *yط�5 0	�E *��� د (� ری�ی �� وری�1.  

   


�م در آن از �r (�ه �MLر و ا>	' (� ا�C0ق 0�ده  �ب در ��رگ ا��-�ب �I&	�5 ١٣٢۶ (�ه دی در $�M9دو(�5 ١٣٢٧ اردی 

 .;�دد (� ا�,م �u�+����� 0�ده  �ب �1ه، �* ��(�>J �0�ا�'ازی �� 
�ل ھ�Gن   �5GM ١۵ در .1�د (� ��;�ار 0�ده  �ب E)��ه

�0
�r را »(�� �M9*« ی�را�D و (A'ق ١٣٢٨ 
�ل در �) '((E. ١۶ در '(C
 از ا
,م >'ای��ن د
$ �* آرا رزم ١٣٢٩ ا

 در ا
$ در;�� �1ه �� 
A) *E $I'ق (��ن ای5 در .;�دد (� (�� ای�ان �Q $C)-$ ا
C)' ٢٩ در و 1�د (� ��دا1	* (��ن

 (�داد ٢٨ در آ�!*  �8Q .;��د (� �� او از  �Gی$ در 2���5 +��(� �0� ٣٠ در و ;�>	* E)�ره وزی�ی �I&$ از ١٣٣١ �0� ٢۵

 ��ای ��د ��ز;�	* دو.$ رھ9�ی �* (�دم ��	�E �� ���9* را (A'ق و ;�>	* 1!8 ا����&�/آ(�ی!�ی� E�د�0ی� ١٣٣٢

*��Gاز ھ *(@Q �
��
  .;�دا�)' (� ��ز �E�ر �* ا
	9'اد و دی!	�0�ری دوام ��ای را >�اری �1ه و �دهE  �ف �E�ر 

   



Kل ی�

�ز(�ن �-'  �)�c� ده  �ب�0 �ه، در و رود (� .�)�M) 5�	&I� ز(�ن ا>&�ان از ;�وه�
 �)�c� *� *2�� ا�'ام 


C� 1�روی ا0@�د �* �1ه (�ه ھ5�G در و 1'ه ا�'ام ھe  �ب ا>&�ان ;�وه آ2�ی5 ١٣٣۴ (�داد(�ه در .1��' (� 
^�ده 

�) '(E �40ری +�اردادھ�ی و ��,E 5�� ر دو��E �~)د (� ا�ده ��1�ان (��ن ای5 در .1�* ��!�ر ای، 0	و ا�' �)�& 'Q *	9.ا 

�,د و 2�ن و ر>�7 از آ�7'ر و 0��' 1)�2	* ��1�ان +8�9 ای5 8�2 (��ن در زھ�ی E&�ای�، ا�	�Mج، .
�ای)' (� J�2 از 

�9�ان و (�9رزه ��ای دی��ی ر
e و راه و وادا1	* ط��kن �* را �&8 آن 2�اه آر(�ن و ��1�ر ��ا��ن �0 ';�ی) (� $&!1 

$&� ��
w9 ھe  �ب رھ9�ی در +'رت �)} و ا�C-�ل �� )~�ف ھ�، ای5 ھ(E *G)'، و ��	&!1�
 1!&	�� دل ��� و 

 E* 1�د (� ای�ان در L�ی!� E�ر �)D9 آن (	-�+w و �@��*(& �)} ای'ه 
�ز ز(�)* و آورد (� >�اھe را (�9رزان از �&��ری


�ای' (� را ز(&	�ن =�.x، ا2�ان .ط�9' (� ھe را 2�د اد���ت *E را 1!&$ از ���1 ا�'وه و �0ر و ��0 >~�ی e+و زده ر Kی 

�-1 ,)�E �
��
  .ا
$ (A�ف �0ری� �'ون 

   

 (�گ ا(� .آورد (� Q@)* �� را ;�اری �0ج ��GیD ا���رد، (� e(&	@! را 2�د  !�($ ھ�ی ��ی* E* �1ه ١٣۴۶ آ��ن �MLرم در

 دا��4�ی�ن از ای �'ه 
�1!&	��، ھ� 
�ل از �E r* 1�د (� 
w9 (�دم (M� (�رد ;�� �E	� I0	�u ،,(��� (�!�ک

*��� eی رژی��M� �0ھ�ا�c0 ر�ار ��1�;�� �) '((E. 5 درGM� ه�) 5�Gل ھ�

�م ;�وه �) *� )����- �Cظ�ی( *� $
 د

 >�اھ	�،  �Gه 
!�ت �� ��د آب در 
�ده 1'ن u�ق یE �M(0 K* ارس ھ�ی آب در �GQ ����M' (�گ و ا>	' (� 
�واک

$
 �� آن از �r و ا����د ��(�  !�)$ ���* را روC(1!�ان و (�دم ��ی�د، Q �)�رت روC(1!�ان �-~� 0�GQ *E *� *�Q' دو

*	�E وز« 1'ن�M� ���7دھ« $
  .;��د (� د;� ر��� (�9رزه و ا�	�اض اد���ت >~�ی 1!)4*، زی� در �M���� ��دیK دو

   


� �0ری� از ای دوره ١٣۴٩ 
�ل از��
 دو 
�ل ای5 در .ا
$ L�ی!� �)} و (&�@��* (�9رزه دوره ھE ���G* آ�uزد (� ای�ان 

 ھe ا
	�ا�0ی، ھe (&�@��*، ه(�9رز« ��� و ��ی�ن ��وی� ا(�� از »�y0 �7�ری رد و (&�@��* (�9رزه ��ورت« �)�وی5 �� ��1	*

K�	E�0« د از�زاده (&-'G ا ��	' (� ()��1 *E ی� (@�>8 (��ن در�ی و دا��4�!C(1ری رو�1 *	Iو ��ا��� $
 �* د

$
 �* و (&�@��* �)} ��ورت و 5��90 ��ای ھ� 0,ش و ھ� ��1	&I� *	�C; 5$ 0�ان (� E* (�7.* دو ای5 در .;�د�' (� د

 �0=�� 0@$ و 1��' (� ���90 و (/�ح روی�ی� و ;�ای��* آر(�ن �0ھ�ی� ا�'، 0�ده  �ب ھ�ی آ(�زه ��ا�� در (�7و($ و �)�د ����

 �* دادن آ;�ھ� و رھ�ی� راه L �M(0�ی!� �)} E* ا�'ی�)' (� ��روا �* ?5�0 آ(�ی!�ی در L�ی!� ھ�ی �)D9 ��دازان �c�ی*


�ز(�ن یK ای�4د و (�دم D�� {و آھ) D0ا 0@$ (�د(� ار�ی. e&�.��
�
 $
�، ��دازان �c�ی* (��ن در .اL �M(0 ن��� 

���� �)�ان �� ای ��1	* در و E�د ��)��* وا+` ���ھ� ١٣۴٢ 2�داد ١۵ +��م �* (-�Q�، �0ری� �� ا �ط* و آ;�ھ� د.�E *� 8* ��د 

��(-* ط�ح« �
 و ��رژوازی ده2� و ���* �Q �9ن  �Gی$ د.�C; *E *� 8$ »ا�7,�� �)D9 ا
	�ا�0ی���9) K و �(1

  ).١۴۴ CQ@*( رود (� �M~$ ای5 (�>�7$ ا(!�ن �G2)�، هللا آی$ (@9���$

   

 ژا�'ار(�ی ��
��ه �*  �G* ط�ح �C�ه ١۶ e�0 یK در >�اھ��� �CQی� ا9E� ��� رھ9�ی �* �)�8 ;�وه �5GM، ١٩ در ��ری

  �G* ا��ای از �r ا.�9+� و  �G* از ��D ;�وه ا�~�ی از ��ML �Cر .E�د�' ا��ا را ای�ان �G1ل در ای دھ!'ه 
��ھ!8،

���	

�ز(�ن ١٣۵٠ (�ه >�وردی5 در .�E '�'1	* ھ��G و د Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 وه ا0@�د از ای�ان�; 'G ی�ن - زاده ا�و � 

���� ;�وه ��7ی�ی- �Cدی$ ا�,م ظ�ی��
�.�!� 0�ور �0
�r �0زه 
�ز(�ن  �&I� $E	�E *E 5�د (� ��
 8E داد
	�ن >�

 �� در;��ی یK در دی�� 50 یK ھG�اه �* 
�ز(�ن (�
r ا�~�ی از ��ی�ن ��وی� ا(�� ١٣۵٠ (�ه اردی�M9$ در .��د Dار0

 ا�'ام �C� ھC$ ھG�اه �* (C	� � ��9س و ا G'زاده (&-�د 
�ل ھ5�G ا
C)'(�ه در و 1'ه �E	*  !�(	� ���وھ�ی

'�'1. {(� 5���2 Kی�L و ھ� eار رژی�G	
 و ھ� E,�	�ی �* ی� E�د�' (�  �G* ھ� ���K �* ی� >'ای��ن ھ� ل
� ای5 در و دا1$ ا

�� 5	�E �9ن
 دی�� �1�ه ھe ;�اری �wG .;�>	)' (� ���وزی ژ
$ E�د�'، (� ی�د (�دوران �)�ان �* ھ� آن از E* ����ره ھ�ی ��

{(�  .��د L�ی!� 

   

١٣۵٣
�ل در �AI1 *� 0@� ��م�< w �Q *��2ر�E »ن�M� $�L« د و�;�
 ی'هللا 
�وان و 
�واک �~� ��!	�ب، ��7 ��� 

 (�ه در و 1'ه (�گ ط-G* ��� 0�ده  �ب در 
�واک �C�ذی ��(M1 8�ی�ری، ��9
-�� ��� و دا����ه ;�رد ری�r ��روزی،


�ی از ز�'ان، از >�ار �* ا+'ام ���M* �* ��� >'ای��ن ا��Q ا�~�ی از دی�� �D1 �C و ���� ���ن ١٣۵۴ ��Mر آ�uزی5 $)�!  

�E*	 '�'1. D9(� و ('ح در E* دا1$ وا�) را 2�د ��1�ان و روC(1!�ان و دی' (� 0� ز�'ه را 2�د ای �E	* ھ� �� L�ی!� 


* J�2 >�ز�'ان (�9رزه =)�ی�G  ای��
 '((E. اد���ت روی ای5 از �
��
 آن در .;�>$ L�ی!� ��ی و ر�} 1-�، وی�ه �* 


� ��1�ان دوره��
 �� E&�ای� ای)!* ;� .�9�د�' L�ی!� 1-� ط�>'اران 0��* (�رد �E&�ای و ا�	�Mج ھ�G�ن ;�ی� 


�ودن �� ھ� �-' او .��د دوره آن (�� ��1� د�&	�ن، >�ر
� ھ�ی E	�ب در آن �Lپ  	� و »����GE� آرش« 
�ودن 

 ھ�ی 5G4ا� �* او ھ�ی 
�وده از �&��ری و 1' ��دیL K�ی!� 1-� ط�>'ار �&y0 *� 8�دوراr�E و ;�ارا L* ��ای 1-�ھ�ی�

  .E�د�' (� 90'ی8 
�ود �* (@�� ھ�ی 0�ا�* E)�ر در را ا1-�ر +8�9 ایE 5* ی�>$ راه ھe دا��4�ی�ن E�ھ)�ردی

   

 ز(�ن در L�ی!� 1-� ھ�ی ML�ه ��?، �0�اژ در ��� ا(!�ن >7'ان د.�8 �* ا(� دا1$ را 2�د 
�ای)';�ن L�ی!� 1-� ای)!* ��




�م ھ�ی E	�ب �Lپ ;&	�ش و ا�7,ب ���وزی از �r ھ�ی ل
� در آ��ن ���	� و �9�د�' 1)�2	* 2�د�) *� '�� '�C
 (-�وف 

'�'1 *E 5) *� �~-� از ھ� ��م *c<�  ا�1ره �) e(E: *���) ی'G ی�، ا�!

-�' ر��ی�، (M'ی ا ،z
 ��� ی�

 .دی�� ��م �&��ر و ��ی���ر �	�ل e�c� ،����2 آزرم، .م آ��دی، E�ش �-C� ;�&��2، 2&�و 
�/��^�ر، 
-�' (��>/�وس،

 در �-z ھe آن و دا1	)' (�	�ک و�* یK ��1�ان +8�9 ای5 
�ی از 1'ه 
�وده ا1-�ر C; *E$ ��ی' ���1 ��ده ھ�� ��


�ل در »ھ� 
	�ره ��« �)�ان �� E	��� (��ن ای5 در ا.9	* .��د�' 1)�
��* زی�9ی� ھ�ی ا
	�8 >�+' و اد�� ھ�ی K�(!0 و ���ن 

 را 1-�ی ذوق از ھ�ی� ��+* E* 1' ()	�� ط�ح 0-'ادی و 1-� ٢٠  �وی �&I* ھ�ار �0�اژ در و ر��ی� (M'ی از ١٣۵٠

 .��د�' آن ()�دی ;�&��2 2&�و و 
�/��^�ر ی-)� ژا�� ای5 ��ر;�ن E* ��د ھ�ی�  �ف ھ�Gن   0!�ار 8E در ا(� .داد (� ���ن


�/��^�ر *E �-1 ا�� از را��
� ��7'ه �� ای)!* �� ��د E�ده آ�uز �uل �� ����
 د.�8 �* ا(� �9�د (�ا>E J&�ای� 
��وش 

 دی'اری 
�/��^�ر �� E&�ای� ��2* در و ١٣۵٣ 
�ل در ��ر یK ���ر�'ه .;�>$ (� �0=�� ھe وی 1-� ز��ن از او �� ��� و  ��

 Ee *E) ھG$ ;�&��2 2&�و آ=�ر 0'وی5 و آوری �E *E �� `G�د E *� 5) z��!0&�ای� 
��وش ��&* ھ5�G در و دا1	*

5�(L '1 8 وQ�  ل�
�&$ ھ�  ��
* در دوره آن ���ی�ت اوراق (��ن در و '�� *E وی�  Kی '�� *��G4) 8)�E و ا1-�ر 

  .ا
$ د
	�س در و 1'ه �Lپ 40'ی' ھ� ��ر ھ�
$ (�A 9* و ھ� 0��G* و (�7?ت در��دار�'ه ��� ��' دو

   


� 1-� 2�ب ھ�ی ML�ه زا 2�د E* را E �-�C1 �(E'E,م ای8�Q�C0 5) 5 ای�G0 5م ����
 e(E *E (� �0ی�' ا
$ ۵٠ دھ* 


� M� �-1	�ی5��
 E* ا>�ایe (� را ای �!	* 
5I ای5 �� و ا
$ زاد >�خ >�وغ از »
�زد (� ���u* ��ای د.e« روز;�ر آن 


� 1-�ھ�ی �M	�ی5 از دی�� ی!���
 یK ھ�ی (���.�گ وا+` در E* ا
$ »��&$ rE ھ�� (�E *E 8&�« ھ���G >�وغ 


� �C0 �-1وت .D�� �(�� �) '(E را ا�7,�� و+�ع ���� �* او ز��ن از ��1� و ا
$ ��* د2	���
 �� ا2�ان و ���G و >�وغ 

 1-� ھ)� و 2�د ز(��* رو1)C!�، زن یK �)�ان �* >�وغ .ا
$ �� ھ�ی K�(!0 و ھ)�ی ���ن E&�ای�، و ا�	�Mج 1-�ھ�ی �-~�


�ای' (� ای ;��* �* رو ای5 از .1)�
' (� را *E ی آن از�� e&�.ف �0ری� و ژور���A) دن دار�م �* ���) �G� ؛'
 و�* ر

  .دارد >�اوان �G�د L�ی!� �)D9 1-� در ��G) *Eی

   

 �)' ھ�ی آواز و �E	�ر;�ه از (��ا، Q'ای ھ�G�ن ھ�ی� (G4��* در L *E�ی!� اد���ت ��رز ML�ه 
�/��^�ر، 
-�' 1-�ھ�ی در


�2	* 0�ا�* E �� K�(!0* زی�9 
I$ دارد 1-�ی 
�/��^�ر (��ن ای5 در ا(� ا
$ آ.�د 2�ن و 5�2 
E $I,م .ا�' آ('ه 


� 1�ایo د.�L *� 8�ن و 1'ه �'ل ا���� �2ط�ه 
�ود یK �* و 1'ه��
 او، ا�'ام از �)��� r'ه، آن �(Eر در ��1� ��م 

�)��E 8ران آ>	�ب« 
�ود (�ادم .1'�' آن 
�ودن ('�� ھ� ���2« $

�ل 
�.��ن (	-'دی ھ�ی ا��ا �� E* ا $
 E* ا


�m' (e�7 ای)K ھe آن آھ)�&�ز و 1�د (� 2�ا�'ه $

�/��^�ر �* آن J�-0 از Q�ا $ �* 1�را رادی� �� ای (�A 9* در و ا 

5I
 $C; �)ر دا82 را ��1�ی (5 ا��E �) e
�(1 *E م در�G0 �G� د�2 Kی �/
 اد��ی ا(� �&�وده (�زون 1-� 

  ....آ1!�ر درو�u و ا
$ ��ی* �� 
E $I* دارد ار 1-� ای5 
�ودن

   


�K اد���ت و دا1$ آ1)�ی� �uل �� E* آ��4 از 
�/��^�ر,E ا�'ه را�د 2�ادی �� �'-	
 ای دری�* و��ی �&$ �* داE $1* ا


� 1-� �* �0زه��
 در ;�&��2 2&�و ا�'ام .��
�'�' �'ان ھ�;� آ��دی E�ش و ;�&��2 �* و او �* E* ھ'>� .��د 

5GM� د١٣۵٢ (�ه�2 w9
 �	E�  1-� در �
��

� >�ھ)} و اد���ت �* را »
�خ ;(G) »8�ع واژه و L '1�ی!� و ��
 

 ای (�A 9* در E�1$ �� د
	���ی از �r ��د 
�وده را �2ن E�����GE«، KL� آرش« E $@0 ��=�0* آ��دی E�ش .ا>�ود

 �2ن E�KL از ھ�ی� �&I* ھ� دا����ه ���	� در دا��4�ی�ن (�A 9*، وزر ھ�Gن   >�دای .E�د �90ه را 2�د اد�� آی)'ه �0�ی�ی���،

 از ی!� و �!�د رھ�   را او ��� (�گ دم E �0* ;�ا1$ ا=� ��1� روح و ذھ5 �� آ��)�ن رو � ���* ای5 .ا�'ا2	)' آD0 در را

  .1' د�Lر اد�� ��ا�Q�-) *� �;�G� 1-� (&	-' ھ�ی ML�ه

   

Kه ی�ML 1-� دی�� 2�1ص �
��

�ودن �� ھe او .ا
$ (A'ق  �G' ،۵٠ دھ* در  *)�c() »D<وی�ن در�E« *E $I
 

 1-� ز��ن دوره ای5 در .E�د �9�0$ را 2�د ()c�(* دو E	�ب ا�	��ر �� آن از �r و 1)�
��' را 2�د ��د ����GE� آرش �0=�� 0@$


^M�ی 
M�اب *E $I
�* (�رد ��(�'�'، (� ا>�ا1� ��دای ��* یK را او و ��د (�9رزه اھ8 ��1�ان (k~�ب �0 '�-
 


M�اب ا�'ی�* از ا.�Mم �� E�د 0,ش ��د، دی'ه ھe آ��دی E�ش »دی�� 
�ز« در را ز��ن ای5 ��ز�0ب E* او و ;�>$ +�ار 
�/��^�ر 

 دارد »راه در ���(�« و »ھ� دری� ��$« �)�وی5 �� 1-� دو »
G4) »e4  �9��* در 
^M�ی .�&�ای' L�ی!� 1-� 
^M�ی،

*E آن (~�(�5 و ��نز $I
 دو ای5 در��2ن �A0وی� ا�M'ام و I0�یw او 0,ش  �8Q و 1�د (� وا+` 
�/��^�ر �&)' (�رد 

 ;'ا �* ی�
� ;8 آ('، 2�اھe :;�ی' (� 
^M�ی �G��* ��ای .1�د (� »رود ��ی« �)�ان �� ای (�Gk* �* آن 90'ی8 و 1-�

eاھ�ھ� /داد 2 *L از د1)�م w. ھ� eاھ�2 '�L و �/�
 دو و �L' 2�اھe 1!�>* دو /�L' 2�اھe �� را ھ� IQ�ه :;�ی' (� �^�ر

e�L آن �� آ�� eاھ�2 $Iی و آوی�M^
 �� (5 :��ی&' (� 
�/��^�ر و E�د 2�اھe آ1)� /داد 2�اھe آ1	� :;�ی' (� 

 �0 (��' (� ط)� و 1���� *� �2	� E* ا
$ ��ت و �-�z آ�7'ر 
�/��^�ر، E. �-1�د 2�اھe آ1	� / ھ� M1�ت 0�ی5 ��ک


� 1-� ��1� �)�ان �* 
�/��^�ر 
-�' E* ا
$ (eM �!	* ای5 ������ ھG* ای5 �� .1-���
 ���ن اھ�G$ از L�ی!� و 

  .ا>	' (� ��م دی�� 
�ی از ا(� ���>�ی)' (��';�ر 1-�ی E* ز�' (� دری ھ� �* و ��&$ �u>8 ز��ن و 0!)�K و ھ)�ی



   


� اد���ت دی�� ��Q* در��

	� L)�5 ھe ��ی&� ندا
	� ی-)� �E ھ�ی� *� e�L �) 'ه دو .آی�ML ودان�� *A+ �&ی�� 

 �* ا�	�اض �5G 2�د ھ�ی ��1	* در 1)�
)' (� را ����M اد���ت و دا
	�ن ��Mن ای)!* �L 5G��K، و ھ'ای$ ی-)� ای�ان


�.���� در .��G� '(M د
$ از را +A* اد�� ز��ن دی!	�0�ری، (�cھ� ،'-� eن، ا��اھ��	آل ;�& ،'G ی، ا'��
 �Qد+�، �M�ام 

 E�2&�ر، �&�e ھ�G�ن ��ی&��� دا
	�ن ھ� آن E)�ر در و �E)' (� دوش �� را ��ر ای5 دی�� ML�ه L)' و آ��دی دو.$

 ���رش ��ای 0,ش در دی�� ��م L)' و 70�ای� ��Q� (�)�وی، (&-�د (@G�د، ا G'  �'ری، �M�ام دروی���ن، ا1�ف ���

 و 
K9  �'ری �M�ام ھ�، ��م ای5 (��ن در E* �)�ی&)' �Eر;�ی و رو
	�ی� ز�';� >�+* و >7� از ا+���G >~�ی �� ھ�ی� دا
	�ن

8�	
�G* (��ن ای5 در .1�د (� �'ل 
w �Q K9 ای ML�ه �* 
�)�G، �* ;�ایD �� ھe 70�ای� ��Q� و دارد را 2�د ا�0 

 از اد�� ھ�ی� �)} ا�	��ر و �Lپ .دارد ا�	���G و >!�ی �M~$ از دوره ای5 �� �1�ف �0=��ی ��� دا
	��� اد���ت و (�7?ت

*�G�: ،'(M
 8A< �9، ھ�ی
 K�< ،ی�، ا?>,ک�ا، �'Q ،ر ��زار، ھ��()'، ا(&�ل���L ی$   در و�M� �9یC.ی ا'��
 ا=� �&��ر 

 ��ای و ;�ی' (� ����E 5>* ھ�ی E)} وی$ از او �L �) '(Eپ اد�� ھ�ی �)} در را آ=�رش �M	�ی5 ;�&��2 2&�و .;�ار�'

5�	&I� 5« ��ر�
 دوره ای5 در ا.9	E. *)' (� (-�>� اد�� ��(-* �* را ا?8Q رو(����ی� و >�ا�&�ی ��داز �c�ی* »;�'(5 .�

  .��د �u>8 ھe ���5 ھC	E ،*	�ب 2�1*، ھ�G�ن ���ی��0 ;�اری �0=�� از ��9ی'

   

 �)��ه ;�ر�E، و آرا;�ن ��1$، ��ودا، .�ر�E، ھ�G�ن ھ�ی� ML�ه 1'ن (/�ح و ��Mن اد���ت از آ=�ری ��� و 0��E *G)�ر در

 �� ?ھ��0 ا��ا.�7
�c� eرت �� E* 1�روی ا0@�د �2ر�� ز��ن �* ���ی�ت اداره ھ�ی >-�.�$ دھ)'ه ادا(* (&!�، ��و;�س ���

 8�A@0 ادا(* رو
� ز��ن آ(�2	5 و 1�روی �* >�ار از �E r* 0�ده  �ب ا�~�ی �-~� ;�دآوری �� E�د (� 0,ش و ;�>	*


�K ��ی&)';�ن آ=�ر از ھ�ی� 0���L *Gپ �* (�9درت ��د�'، داده,E و �Q�-) روی�د 1�E *E اھ8 از �&��ری دوره ای5 در 


�K آ=�ر �� �* .E�د 
��اب ��و;�
� اد���ت ��ع ای5 �� را (/�.-*,E ،5�!1�� ،ف�IL ی�	.&�و 0 z(�;ر�ن آ=�ری 0��Gھ 

 از ط,ی� رز و E�L�>&!� ا.!&��'ر از دورد
$ ا2	� ��0� و 
�?ویz از ��دو1'ه 'ی�زاده2 ی�ن، وا
��� از L)����2ن

،�!&<�	

* و
��* �* E* ا�' ��و;�
� اد���ت ا���� �2ط�ه آ=�ر �G1ر در �� �E�) ��(ان در >�ھ�M0 �(-ی ،�E�
 ا�	��رات 

  .1'�' (� وارد ای�ان �* د��� و ;�0)9�گ

   

�

� اد���ت ��ر��
 ��ر
� ای5 در و ��&$ آ
��� �Eر ا2ص، ط�ر �* L�ی!� �E �-1.9'1!�>� و ا�e رط� �* 


$ �0 1' 0,ش زده، 1	�ب�M< 7' ���ر�'ه .رود ا�1رت �!��0 �* وار	-) $
 ھ�;� ا�	�ا��، ا1-�ر +8�9 ای5 ��ر
� در ا

 ��ع ای5 (/�ح ھ�ی ML�ه .(��' >�u8 ی�>$، ;&	�ش ۵٠ دھ* اوای8 و ۴٠ دھ* اوا2� از E* ا�	�اض ھ�ی 0�ا�* �D7 از ��9ی'

 2�ا�)';��� Q'ای �� E* ��د�' دی�� ��م L)' و ا(�)� (&-�د 
�ا>�از، ارد?ن �/�ی�، �)	� ای�ج +)9�ی، ��M1ر اد��،

  .1' =9$ ھ� �2ط�ه در (��';�ر�1ن آ=�ر ()C�دزاده، ا
C)'ی�ر ھ�G�ن آھ)�&�زی و ا+�9.� >�و�u، >�ی'ون >�ھ�د، ھ�G�ن

   


�ز(�ن �LKھ�، ی ���	E ��	() ده�E $
 �* (8AC ط�ر �* آن در و »ای�ان در L�ی!� �)} 40����ت از ای ��ره« �)�ان �� ا

 دی�� ا(�E)� و ��ق ھ�ی د8E در ھ� ;�اری �wG و ھ� ����A) Kدره و ھ� ��
�9ن 1'ن �E	* و ھ� E,�	�ی �*  �G* ١۵ ��ز;�ی�

 ھ� آن ��(,ن ('ح در ��ی' ��ی&)';�ن و ��1�ان و ��ده آ(�� ا>	�Iر ��ت��G ای5 آ��ن دی';�ه از Q'ا.9	* و ا
$ ��دا2	*

 �� ھ� ز�'ان و ھ� ����2ن در E* ;�ای� آر(�ن و ��ک ��ا��ن از ��د�' L 8<�u)�)� ای5 ای (�9رزه رھ9�ان .���ی)' �7�2 1-�ھ�ی

 0���ه از 90-�' در اE)�ن ھL e)�5، ای5 �رھ9�ا� آ�!*  ��G2 �) '1. 8Q'ه (�دران و �'ران +�($ و +' و زد�' (� ��
* (�گ

  .�'ارد 2�ی'اری دی�� �1ن ��Gی� ا��زی&��ن و E))' (� ار�0اق آ(�ی!� و ارو��ی� �E�رھ�ی

   

5) �!< �) e(E '�
 ا(�w« :زد (� >�ی�د (�!�و>5 ��$ از زار ?.* ھ�ی �E>* در E* ای �I�ا�'ه درس و .�(^5 و (-	�د ر
�ل 

 دا1	* رھ9�ان +8�9 ای5 �* �&9$ 0�ی ژرف ���ی ��Mن و دی' و
-$ »��رو C�E$ ی� ھ�	�� w1 *�4� ،'�(E y0� �0 e�2 ھ� و

،$
 در و ا
$ آورده �)�ه او ��2* �* ���!� (���دی (�Aدره از �E r* ز�G2 ھ�ی L�یK ھ5�G از ی!� �* ��
� در L *E�ا ا

�&��!
 rC� ��; $I
 ا�	��د، 0�ک �* او د��ت ��ی �* و ا���� و (-	�د و �0 ��G� E* ز�' (� 
�E�>$ و �0زد (� او �* 

Jی�اش �0 �) '(E *E ن�� .E)' (� ی�د +M�(����* �Eر یK �)�ان �* ا
!)�س GL'ان 
�+$ از و ����د را (�اد >�و1)'ه 

 �ه،��G ی!� (E 5$ 0� داره، >�ق دزدی ایE ���) 5* 0� داداش، �*« :;�ی' (� ��)� رو51 و درای$ �� .�(^5 
�'ر
�ل

  ). �>c* از �87( »2,>* 2,ف،

   


�ل ھG* ایr� 5 از (5 و �) eا�'ی� *E '�
 ��ا����ش C0!� >�)�ل آن �� ��G�Eی�، ھ�ی ;�زن و  ;C$ (� را
$ ر
�ل 

�
  ....ا�' �9�ده �� آن ژر>�ی و �JG �* ھ)�ز ���G	� E* دھ' (� در

   

   

  =�ق روز��.	 :.,(9
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*	�E ھ!8 ��ی1';�ن در; روای$ >�ز�' ی!� از��
ھ�ی ��
��ه   

ھ� "درم را �� 4�و�2 ��*�د �ر	% ! 

��Q� و '�0 ھ&	e، >�ز�' ا9E�، ()�ل (� در .�D ا
$، �Eر()' ���K ھ&	e!» ای5 ��
� ��Q� و '�0 �* » :��ری$ ای�ا��

 F���0 8AC) �C/. !$
��ز��ی�E D>� �9�د. ��;* دی��ی ���یD ;�ا1	E '(* رویD ��1	* 1'ه ��د: «ھ�ی$ �G1 (@�ز ا

 ��Qان ا�

,ت) ��د، از �I91) ز?ت�ۀ ��1
�'ھ�' E* ا����ۀ آ1)�ی� �G1 �� ای�ج ���ی L* ��د؟» ای�ج ���ی (-�e ('ر

;�وه �)�L 8�یK ھ�ی >'ای� o7< *E J�2 دو 
�ل از ��Q� ��ر;	� ��د. ��ز�� ایC; 5	ۀ و '�0 را ��ور �E �G�د E* ��1	* ��د 

 «!«ا����ۀ آ1)�ی� (5 و ای�ج ���ی، ��زی وا.��9ل در  ��ط ('ر
ۀ u�1�ز?ت ��د

  

�Q�� '-� 5 ١٩ ازGM� ١٣۴٩ *E Kی�L ه �* ھ���

��ھ!8 ژا�'ار(�ی �� *�G  ،'د��E $1ھ� �* 1'؛ ��زدا��
�� *E 

 و M1� (&4' ��$ ��?، در ��* راه �� ا�0ق دو و ��ی�5 در �&	� دو ی!�، �� ��د ا�0ق دو �'ا1$، ط�ی�� و ��ی] 
�2	�Gن

 u�1 *E�ز?ت و (M���ن و .�D ا��Aف ��2* رr�m و 'Q�� ،�0� �'ر E* ��د �� ھ�Gن   و روز ھ�Gن   ..�!�ی�ن ��ده ا�	'ای

�c	() ار�	
 ا�M0م �* �&� E* ر
�'، ��Q� ;�ش �* >�D0 92� و+	� و 2�رد �0� ��د، ��&	* ��
��ه ر�Q r�mد+�، ا

  .��د �)' در ھ� L�یK �� ھG!�ری

   

�Q�� �0' و *E �	��� *� ان�ا�)';�ن از ی!� �)�* ;��!� 2	د، (� 1)�2�ای 1�� روای$ را 
��ھ!8 ��
��ه �*  �G* روز (�

5 (���اھ�ی �)�8، ;�وه �� او آ1)�ی� از ا
$ �E(�� 1�ح او »
��ھ!8 دا
	�ن« E	�ب .ا
$ E�دهGM� ۴و ��زدا1$ و ٩ 

  .وی ھ�ی ��ز��ی�

   



***  

   

��دۀ 
G$ زدم u�1�ز?ت از D�. ھ!8 ـ��
 *E ا.� در�*«  ���از »��غ 2 $G
 ��و�' آ('�' (� �C�ی 
* ـ دو 
��ھ!8، 

  !ر
�' ;�E *� e1�د���ن Q@9$ >�ر
� Q'ای دور از u�1 *E�ز?ت

   

 را ��ده آرام �&��ر و >�ری �* E�دم، K1 !دارد (-)� L* >�رس، آدم  ~�ر ��غ 2���* و .�D و
w1 o، و+$ ایE 5�دم >!�

  !E�دم +�یe را 2�دم ��G1د ��)' ھ�ی ��0* دا82 در ای راھ* �r و
o ر>	e و (	� ٣٠٠ �1ی' دادم، رد

   

  .ر
�'�' ��دم E�ده �E راه E*  'ودی ھ�Gن   �* ھ� آن

   

  »!آ('؟ ��G آ('، (� رو��و از �C� یC;: »K$ ی!�

   

  »!…آ(' (� L�ا،« :;C	)' ی!C� �4� دو

   

  »!1'؟ C;: »r� �L$ ی!�

   

  »!�e(�9 ��)'از +�ه L�اغ ا
	�ار، 
��Eر« :;C$ ی!�

   


��$ ��e  'ود !1' رد 
�م ��?ی از ��ر L '(L�اغ، ��ر *��4G
 د.��ره، �� 
��$ ��e و ;�	)' را ھ�یE D)�ره و ��ده 

e&C� در را *(�
 r9  دم�E �0 )' و 1'�' ��ا(�' �!�د�'، و !�!))' ��'ا	ر>!  

   

��ری یK !��د �I�رده �1م ھ)�ز �'ر .آ('م ()�ل �* *E ا���ر �+�C0ده ا�	C�� ،$
 و .
��ھ!8 ر>	e >�دا F9Q .2�ردم �1م ا

  !?ھ��4ن ر>	e و 1'م 
C� و.��ی 
�ار و ;�راژ ط�ف زدم (E ��G�Lۀ از

   

o7< �E'ا(�' ا� e	1دا *E 'ش �1ی���	
 در
$ ر>	5 آ��4 ��د�'، E�ده د
	���ش ا;� L�ن ()�.��ن ��>	e !��1)' �!�ده د

 ر ��G ا
!)'ر ا8Q، ��ر  &Cu 5�ر دو
	��D �� آ��4 �1ی' E�دم >!� !�E	� ا
	�دی�م E)�ر �&!	�9ل �5ز( ر>	e !�9�د


9' ط�ف 0�پ L)' ھ� آن �� آ��4 ھe (5 ��ر دو ی!�، E *E)' (� ��زی �&!$ ھ�1)} د?ورش �&��G�ی و … و (&�� 

  !��د ��>	* داD�2 ا(� .��دم E�ده ��ت

   

  .E�د (� ��زی آ��4 ای�ج E�KL ��ادر >o7 !�9�د�' ��)��ن دی�� �'ۀ آن و ای�ج ا(� 'E�د� (� ��زی �C�ی L)' آ��4

   

Dای'Q د رھ�   را ��زی .زدم�E 1�وی� �� و�ر ��$ آ(' 2��9ل ز(�5 دور >��ی 0	و !�&! $C;: »د؟ ا(�ی��!«  

   

e	C;: »ای�ج د��9ل ام آ('ه! wد؟ ()�ل دی���!«  

   

 را ھ�یE e	�ب و ()�ل ��وم زود �0 
��ھ!�;�� *� 8	E e�دم، 2'ا �>�c 2&�و �� ��ی'ه �}ر و ��ی' Q�رe0 ر�} !�* ;C$ و+	�

eی�+ e(E! *E ای'Q م ��$ از �'ر�
  »!روی؟ (� �4Eی« :;C$ و آ(' 

   

e	C;: »�) ب �0 ()�ل روم�	E eرا ھ�ی eی�+ e(E!«  

   

$C;: »ا�L ��) 1'ه؟ 92�ی!«  

   

e	C;: »�!< �) e(E را ���ی ���	
  »!ا�' E�ده د

   

 �0زه ا�' E�ده 0���ه را u�1�ز?ت �2ک ھ�، 
�واF9Q �E ا(�وز !E)�؟ (� >!�« :;I90 $C	� �� ھ�GE e و ���J  *� w �&��ر

  ‼»...ا�' ;�>	* را ���ی E)'، (� >!� آ+�

   

J  *� w���  »!E�دم +�یe 2�دم ھe را ھ� E	�ب �!)'، 0 K1� �E *&� �0 ���د M1� ��و ���« :داد ادا(* 0� 

   



'-� $C;: »�!< �) �(E ا�L 5را آدم ای ���	
  »!ا�'؟ E�ده د

   

e	C;: »5 ��ورE �G� ،eب (&�.ۀ ا;� ا(� دا��	E اغ ��1'، (��ن در�
 5) eاھ)' ھ�آ(' 2!«  

   

�� �GE x!) *)ن« :دادم ادا�L *� �ھ $M� 5) eب ھ�	E ا�'ه�دی��ان ام داده و ام 2 eا�'ه ھ�ا�' 2!«  

   

  »!��&$؟ ��یدی (���ع« :;C$ �'ر

   

e&+ ردم�و 2 e	C;: »5) �92 ارم'�!«  

   

  »!��ردی E�ه DCE و ��	� E�.* �� (&-�دی +���ن ()�ل ا�' آ('ه �C� دو ا(�وز، C;: »F9Q$ �'ر

   


�ل 
* ���ی آ+�ی ;C	* ھe (&-�دی !ھ&	�e ���ی آ+�ی دو
	�ن از (� ا�' ;C	* ھ� آن و ��D ر>	* (&-�دی« $
 ای)�4 ا

 (&-�دی �0 ا�' E�ده اQ�ار eE یK !�'ارد دو
$ �G1 (�8 ���ی آ+�ی !1)�
e (� (5 را دو
	��D ھGۀ ،E)' (� ز�';�

 �Eرت اول !��د�' زده را آ2�  �ف 1���G� ،' (&-�دی  �یz ��د�' دی'ه و+	� ا(� !ای�ج ا�0ق �* ��و�' �	�ا�)' ھ� آن و E)' +9�ل

 1'ه (94�ر ھ� آن و �'ارم +9�ل را �Eرت (5 ��د ;C	* �'ا$1 
�اد L�ن ����ره E* دھ)' (� او ���ن را 
�واک 1)�
�ی�

  »!ھ&	�e دو.$ (<(�ر (� ���ی)' و ���ور�' ���ون 5���E زی� از ا
�@* ��د�'

   

 .�E D'2'ای �c�ی E `�C1* ���ورد 2�دش ()�ل �* را E'2'ا .�D، �* ��ود دھ)' (� د
	�ر (&-�دی �*« :داد ادا(* �'ر

 ���1	* روز��(* ورق یK  	� از و (&-�دی ��2ۀ ا=�=�ۀ و ا
�9ب ھGۀ ھ� آن و ��د E�ده درک را �ع(�� �c�ی .��د ر>	*

  ».��د�'

   

  »!��د�' 2�د�1ن �� را ای�ج �)ۀ و ��ر و آورد�' .)'رور !
�e �� �� ��د�' E�ده ���«

   

***  

   

w1   ن�Gه را (� ��2ۀ روز، ھ�Q�@) ،'د��E '۵٠ �1ی �C� 'د��ھ)} !ھ� ژا�'ارم ��
 �Gا��اھ� *E '-� ت در ھ����9/) r!� اش 


�ھ)} او E* دی'م را �Gد، ا��اھ��ار �� ��)'، ��را�� و +' �� ��	
 را 0,ر ھ�ی ��* �AI1، .�9س ��ML �Cر ـ 
* و �Qد+� ا

  .(��'م 0,ر روی ���ون (E. 5�د ھ'ای$ 0,ردوری5 �* را ھ� آن �'ر و آ('�' ��?

   

�G(��* ا��اھ��	ر� �* (@' $C;: »ی� در ���ی آ+�ی�� !ا
$ E�ده ا�	�اف C0)} +9~* یK دا1	5 �* (7'(��0، ھ�ی ��ز

 �r !ھ&	�' 2/* ای5 اول �E �C* ;�ی)' (� ھG* را �G1 !ا�' ���>	* ای��ن ای ا��ره ()�ل در آ��4 را C0)} ای5 (� (<(�ران

،�C/. ر�	
  »!���ور�' را C0)} ای5 �'ھ�' د

   

  »!���ورد را C0)} ���، (&-�دی �* ��و« :;C$ و دز Q'ا را ��ادرم �'ر،

   

�Gر �* ا��اھ�'� $C;: »5دی، ای�-&) *L ره�E ؟$
  »!ا

   

  »!ا
$ ���ی ��I9 �Qۀ« :;C$ �'ر

   

�Gا��اھ� $C;: »F9Q �� ران�ده دو �* ی!� (�، (�(�E 5ا?غ، ای �د ���او 2 eھ �� {(C0 'ای)�4 ���ی.«  

   

 و (&-�دی �� ��ادرم �0 ��&	)' ای)�4 ھ� آن و ا
$ راه ��e و 
��$ یK ���ده، ��;�$ و ر>$ u�1�ز?ت، �0 (� ��2ۀ از

{(C0 '�')آ.  

   

  »!…C0)} ای5 ا
$ ��Lی �C;: »w4$  ��ت �� ;�>$ د
$ �* را C0)} ا��اھ��G و+	�

   

�Gر ا��اھ��	
  »!���وری' �0z�ی (� �� ھC;: »�G1 e$ و �'ر �* E�د رو �-' .���)' د
	9)' را (&-�دی داد، د

   



��م �* ()/7* ای5 در E* ��د �C�ی 
�(�5 (&-�دی، +���ن و ای�ج از �-' �'ر، �
��
 ،١٣٣٢ (�داد ٢٨ E�د�0ی از �-' 

���	
  !��د�' 1'ه زده  ��ت ھe ھG* ا.9	* و ھ� د
	���ی ای5 ��5 ای را�/* ی�>	E *� 5�د�' 1�وع (�دم و !1' (� د

   

 1' (-��م ھ� �-'  	� !�'ا1	)' (���ا از 92�ی ھ�� 
��ھ!8 در ر�m&��ن  	� و ھ� 'ارمژا� 2�د !�9�د (-��م ھ��L e ھ��

  !��د ر>	* .� M0�ان از ��د، L* ھ� (���ع و ��د 1'ه �u>���� ھe ;�,ن 
�واک

   

F9Q 9* روز(دو1 eزدھ�5، �GM� د�' آزاد را �'ر�E و D�� ده از�)9@��* 1'ن آQ *� *��2 د آ('ه�ھ�� .� rE أت�� ��G د�E از 

 از .ا
$ E	��I�ا�� و E	�ب از 0� >�ا (���ع >�GM'یC; *E e$ ای L *G�E)' 2�د �* 2�د !��د ����9A �&��ر !�^�
' ��Lی او

*	C; Dم ھ�ی�دی و او 1' (-��د�' ��ده ر1$ �* را (&-�را دو�0ی��ن ھ� و � eده آزاد ھ�E  ،'د��دی ا(� ��را (&- ���&  

K	E د�' زده��!  

   

r�mر �

�ال rE *E ھ� از« :��د ;C	* �'ر �* ;�,ن، واک ،eدی�E '(	C; 8اھ $
��
 ��&	� L)�)� ای5 �)'ھ�ی و زد و 

�0! *Gھ ،'(	C; اد آدم�
 �' و (�� �' 0�طyۀ یK 0� ;�ش ��� L/�ر  &���، آدم آ2� ا(� !ھ&	� ���AI1	� و ��

�	!�G) 8!1 $<�; و �ر (5 را ای5 !��'ی؟ 92�دار 0�/L ور�� e(E؟!«  

   

***  

   

 ��?رود، 8�E �0 از u�1�ز?ت، D�. �0 از rE ھ� اQ, !��د ر1$ �* (-�.4* ��ای را ���Gر .��� یK ��ھ�ر از ��D روز ھ�Gن

  !��د (� M0�ان �*  	� و ر1$ �* (-�.4* ��ای را او �'ر 1'، (� (�ی]

   

�Mھ!8 �* ر1$ از �-'ازظ��

��ه، رr�m ��زار، و
o !�'ا�' آ1�ب از ��Lی �'ر آ�!* �� ��د، آ1�ب 
��ھ!8 و آ(' �� 


�ار �Qد+� �� w��  !��;�دد و ر1$ �* ��ود او ��G� �0' آ��4 و ��
��ه ��ود ;�ی'، (� و ز�' (� Q'ا را �'ر ژا�'ار(�ی 

   


��ه وظ�Cۀ ��cم  �زۀ رr�m ر G	� ا
	�ار E)�ر ���)' (� و وظ��c� *Cم  �زۀ ا�0ق �* رود (� و رود (� ��
��ه �* �'ر�� 


��ھ!8.  

   


��$ z!(�1,E و GE�ی 
,ح �* (&�C� F� یL '1 *E K� M1� در ١١ F9Q ز?ت در�u�1 ���	
 و !ا
$ 1'ه د

�) '(	C; *
 �C� �0?ز�u�1 ش���	
 (�(�ر L)' �� را 1'ه د
	��� ھe ا
	�ار !�Qد+� ا
	�ار د
$ ا�' داده و ا�' E�ده د

Kی $
  !ر1$ ھ)} �* ��ده را

   

***  

   

 ژا�'ار(�ی ھ�ی ��
��ه �* 
��ھ!8 ھ�ی �)�8 از ،١٣۵٠ اردی�M9$ در ��د +�ار C� *E�ی ۵٠  'ود از ��د�'، �C� ھ�$ ھ� آن

  !1��' ور  �G* ;�,ن M1�ھ�ی

   

 ھ� M1� از (�ه D1  'ود C� *E��1ن ھ�$  �G*، (�+` �* (��'ه روز ١١ و (�ه دو ی-)� ١٣۴٩ �5GM ��زدھe در و اE)�ن ا(�

�� و ��د�' ��ی'ه 8�(�
G$ ��د�' زده >�ھ�دی 2�د �� و >�ھ�دی (M)'س زاد;�ه 
�ری ھ�ی �)�8 از �'ا1	)'، ��ی�  


��ھ!8 *E 8�(�  !��د �1ن ا�GE ��Q)��ه اش 

   

 <�; �0	�G0 �) '(س ای�ج �� و u�1�ز?ت آ('�' (� دو��ر ی!�، (�ه، ھ� ھ� آن .�9�د آ(�دۀ و (&�F د�'ان �0 و ��د�' �C� ھ�$

  !�^���'د ھ� آن �* دی��ش دو
	�ن �� (�+` �* �-' و E)' آ;�ه  !�($ و ا�~�ء 
�ی� (�+-�$ از را ھ� آن ای�ج

   

$C�1ن ھ�C� 8 در�(� ('ر
* �* را
$ یK ھ�دی .u�1�ز?ت 
E $G�د�' روا�* را .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی و (��'�' 

 ھ�دی و ا�' E�ده د
	��� را ای�ج E* ;�ی)' (� ھ�دی �* 1	)'،دا 92� ای�ج د
	���ی از E* آ(�زان دا�D از L �0)' آ��4 !رود (�

  !ا>	' (� راه ای�ج ()�ل 
E *� $G)'، �2رج آ��4 از را ;�وھ� درون ا
)�د و ('ارک و ای�ج ()�ل �* ��ود ای)!* ;�Gن �*

   

 ا?ن او E* را ��Lی آن ھGۀ E�د�'، د
	��� را ای�ج و+	� ��D روز 
* دا�&$ ��G و �'ا��L �92 $1 ھ�� از ھ�دی

 داده د
	�ر ()/7* ای5 (�دم ھGۀ و ھ� u�1�ز?�0 �* دا�&$ ��G و !��د�' ��ده ھ� 
�وا�E �9�د، در اش ��2* از 2�اھ' (�


��ه �E '��9))' د
	��� ��ی' ���ی'، �1ن آ��دی �* �)�ان ھ� �* و ��u '1�یrE *E *9 ھ� ��د�'��!  



   


�.* یK آذو+ۀ ا2	�Cی (&y�ل نL� و 1'ه د
	��� ای�ج >�GM'ه ھ�دی  �? $
 د
	��� ھe او 2�د ا;� ��د، ای�ج و او د

�) ،'1 z��!0 راک�آن 2 $Cھ �C� *L �) د؟�1!  

   

r� در ��&) *
 ا �ط* را ھ�دی 
��4G* ھ�، u�1�ز?�0 از �0 
* ـ دو 1'، (� (	�ی ٣٠٠ E* ای�ج ای ا��ره ا�0ق �0 ('ر

�) '((E.  

   

 0� 0)} را (@�Q�ه  �7ۀ 
I)�، ھ�� �� ھ� آن ا(� !��دار�' او 
� از د
$ 2�اھ' (� ھ� آن از دو
	��* �&��ر ا�	'ا، ھ�دی

�) '((E!  

   


* ـ دو ای5 در ھ� آن ا(� �	�
)' ھ� آن �0 آورد (� ���ون �1,E)!5���E z، زی� از ھ� آن 0�
��'ن ��ای و ���Lر �* ھ�دی �.�
 

*E ده ز�';� ای)�4 ای�ج�E ،د�� *� �	
  .دارد دو
$ �&��ر را ���G$ ای5 او دا�&	)' (� و ��د�' 1)�2	* را او در

   

 ھGۀ روزی �* آرزو()' و ا�7,�� یK ای�ج E* ��د ����'ه �� ھG* ��د�'، E�ده د
	��� را ای�ج E* ھD�� e روز 
* از

  .��د ز��دی'ه ھ�ی ا�&�ن

   

 ���Lر، �* ھ�دی و+	�  	� .I� $�E�اھ' را ھ� آن )!Ez,�1 �� او E�د�' >!� و E�د�' ارزی��� ھe را ھ�دی ط�z ھ5�G در

'(L ��0 *� ا�ھ K��1 د�E *� *!(ھ� آن ای '�'�
 آ�E �4* آ��  ��ب (��ن �* را او و E�د�'  �G* او �* (��ن، ھ5�G در ��!* �	�

  .E�د�' (�Mرش و 
�ش ریI	E '(�د�'، ��ت ��د

   

 ای&	' (� +�اول ھ�دی �1,E)!z �� و (��' (� �C� یE. K))' (� ��� ط)�ب آ��4 ��2ۀ +M�ه د�Eن 
	�ن �* و آور�' (� را ھ�دی

  .E))' (� 92� را ��
��ه و M1� رو�' (� دی�� دو�0ی آن و

   

 ھC$ آن 
��$ یK ای5 در و ���ی)'؛ u�1�ز?ت �* 
��ھ!8 از �Qد+� ا
	�ار و ھ� ژا�'ارم ��E �0' ط�ل 
��$ یK �1ی'

Kی�L 828 دا�(�
�وان ?ھ��4ن ژا�'ار(�ی رr�m از ��د، (� 
��ھ!8 �* را ھ�دی ا
	�ار، !ر
)' ��G یھ�د داد �* ���  


' (� آ��0�� *E *L ')E �� ھ�دی *E ی' (� او�را ;�ری �0 ���' (� ر1$ �* را ھ�دی آ��4 از و ���ور�' ?ھ��4ن �* را او >�< 

  .1!)4* زی� ��ود

   

 ��س (�)� یK �� را راه 
��ھ!8 �* دی��Gن راه 
� ا�' E�ده 
	���د را ھ�دی >E �) '(GM* آ�� از �-' L�یK ھC$ آن


G$ 1��' (� روا�* و 1��' (� 
�ار �)'�'، (� �M1 �0 '(ه از را ھ�دی و ���ی��
  .�'ھ)' ��4ت ��

   

��ی�ن در ا;� c� '����� *E� زی� را �)�8 ;�رد 
���زان ��
��ه �0 1��' (� ���ده �C��1ن �MLر M1�، ا�	'ای *�G  *� ،ه��
�� 


��ه ای5�� $
  .E))' )�2�ش را آ(E D�0' ا+'ام 2�ا

   


* �� ��س (�)� ،Kی�L {)1�9� ��� ���ی، ھEی� ا�CQ (@'ث و >�اھ��� �L'وارد +) �M1 د (��1. �M1 �4ن از را<�� 


��ه ��دی!� �* .�!�ی�ن ��دۀ از و ز�' (� دور�� �) '
0 ��
��ه ورودی در +'م ٣٠  'ود در آ��4 و رz+� �) '(E.  

   

Kی�L ' (� ���ده ھ���ب �* را +'م ٣٠ آن و 1�	ط� 1 �) '((E ه ورودی در �* و��
�� �) '(
  .ر

   

***  

   


��$  �ا.� در E* ��دم ()�ل (5 ��د، ر>	* ��زار �* F9Q از E* (� ��2ۀ �Eر;� ٩ w1 *� ه �*« :آورد 92� و آ(' ()�ل��
�� 

*�G  'د��E. زد�' �0� را �'ر. �G2ن �* را 'ر� ز�	
  »!��د�' ?ھ��4ن ���Gر

   

�92 *�G  *� ه��
�M$ ھ� �* ط�ف یK از �� e.�@1�2 �) د�E .* دی�� ط�>� از و�ردن ;��داد (� آزارم �'ر 2 *E '(!� 5ای 

o
  .1�د وارد ����ی� �9�ان 2&�رت (� �* و

   

*� $��
  .��دم دو
$ ای�ج �� (5 �'ارد E �92&� �ای)4 ھ)�ز دا1	  e	e و ر
��'م ��
��ه �* را 2�دم و ���1'م .�9س 

   



  !E�د ���Gر
	�ن و ?ھ��4ن روا�ۀ »��w« یK �� را (5 ا
	�ار

   

  .�!�' �rC �0 ��د�' E�ده ��ز را اش  )4�ه ��ی�5 ��ی� یK .��د E�ده ��د �'ر

   

5�)�

��ه در ��زدا1	e روز �� *E ی� �'ا1$، ز�'ا���	د �&�� KL�E ر و��&� z��E د و�
 *E آورد�' را �'ر.  

   

  .آورد�' را �'ر �E	ۀ

   

  !آورد�' را 
	�ر �E	ۀ

   

  ..�D ��د�' M1� از و+$ آن

   

  ..�D وادی

   

***  

   


�ل �G  ۴٠ۀ ��ی' M1� ���ز��ن و ���(�دان از �&��ری D�� و  �'ر�2ن *	
  .��1)' دا1	* ی�د �* 
��ھ!8 �* را اش د

   

r� �	+ای و'Q 5�.ر;�9ر او z!(�1,E در ��
 ا��9رھ�ی +8C  �'ر E* ا>	�د�' ��زاری دو1)9* آن ی�د ����'، M1� و ه��

 (�ل … را ھ� ���� ای5 �9�ی' ���ی�'« :��د زده ��L�1�G0 w�M (�دم �* و ��د 1!&	* را ھ� ار��ب ھ�ی ��2* ���� از (�?(�ل

  …»ا
$ 2�د�0ن

   

r� 50�ی'(G1��1ن، ھ ،'(	C; �29$ و آ+�� e9'اد و ظ�	
  !آی' (� ;�ش �* Q'ایE* D ا
$ ھ5�G ا

   

�M1 *E�1 د 1'ه��!  

   

*
 Kی�L ن�� �� zE *E آرزوی در J7@0 $.و �'ا �
 (@] �* ��د�' 1'ه آ�'ی'ه >�?د (�8 ای�ان، (�دم ھGۀ ��ای د(�E�ا


��ه، دا82 �* ورود�� *Gھ Dی��  .�&	)' �0� �* را ��
��ه دا82 ھ�ی آدم و 

   

***  

   

 و ;�,ن ا()�	� (�7(�ت د
	�ر و (���ع  &�
�$ �2ط� �* ��د u�1�ز?ت و (M���ن و .�D ا��Aف ��2* رE r�m* �'ر


��ه در �Qد+� ا
	�ار د
	�ر�� *G�� $1د ��زدا��!  

   

Kی�L ه در ھ���
��  *G)'، �0� �* را ھ	�0� �* را �'ر �& '(	&�!  
*9(1 *
 29 5GM� 1392  12:43  

 
 
 



 
.�� ا.�3 ای�ان: )�س/ 718	 ����Rه ���ھ��  

 �رح �	م ��$ت در4	ری در "���5ه �	�ھ�ل
$C;  وب�u `و+�ی *E آ��ن �� �5 ١٩و;GM� ۴ا�'  را دی'ه و 1)�'ه٩  

 >�زا�* ا��اھ�e زاده

  


�ل E ۴٣* ای وا+-* ھe آن �0ری�I وا+-* یK از F�@Q روای$ یE K�دن ��'ا :ای�ا�� ��ری$ D�� داده رخ ،$
 �Eری �1ی' ا

8M
 (G!5 'ه،GE 1	� آن �* �&9$ ھ�  &�
�$ و ا�' ;�>	* >��Q* وا+-* آن �* �&9$ (�دم 7L *E'ر ھ� .��G) '1	(` و 

$
 ١٣۴٩ �5GM ١٩ در E* (�د(� �'ا��E e* ��د (eM (� ��ای ا(� .��1' 1'ه ا>�وده آن �* ھe ا>&��* ی� >�ا(��1 از ;�دی ا

 .��&	�e (�دم ھ�ی  �ف ��ی ھ5�G ��ای .دا1	)' ��
��ه �* J�2 >'ای� ھ�ی L�ی�G  K* از A0�ری L* ��د�' 
��ھ!8 در

��G* ای5 �* اw�u و ��&	)' (� و;� ;C$ ��ی GE	� ��د�'، دی'ه را  �د=* آن 2�د�1ن E *� e�L* (�د(� *E ق�C0ا �Q�2 

 زد�' (�  �ف ���	� آ�!* �� ھ� آن روای$ ھ5�G ��ای و ��د�' 1)�'ه وا
/* �� E *E&��� ��د�' ا(� .E�د�' (� �&)'ه �9�د،


-� ھG* ای5 �� .��د دوم د
$ روای	� eدی�E 5ھ�� �'ون را ھ� روای$ ای 
 �0ری�« ��ای و 1)�'یE e* ;��* ھ�Gن   	9�دید

  .e�(E ��ز;� ا�'، E�ده �87 »ای�ا��

   

�E�.]X ،3,.داد ��1[ت رو�;�ی ��8V)=: 5) دم ١٢ ،١٠ ز(�ن آن�آن .� �&E *E ���	
 ھ�دی ا
E *� e�د�' د

 از زد 
�e �� 2�دش .داد .� +'ی�Cu �Gر E* ��د رو
	� (-�e ���ی ای�ج دو
$ .��د �2-	9�ی �* (�w7 .)��ودی 2'ا �)'ه

 ھ�$ ھE ،$C* دی'یe (� .��د 1'ه +�یe .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی آ
	�5 در 
�E. �� e�د 92� را دو
	��D و E�ه �* ای)�4

 ـ 1�د (� 2	e رو
	�ی� راه �* E* ای 0^* 
G$ �* ا�1ره ـ ط�ف آن 
G$ �* و 1'�' رد رود��2* از و آ('�' E�ه از ��ان (�د

 .��د�' (&�F ھG* و �MLر��1* و ��)' +' .ر
�'�' E *E�دم (� ��زی ('ر
*  ��ط در �� ھ5�G دا1	e (5 .ر>	)'


,ت ��ده ز(�ن آن .��دم دی'ه را ھ�ی��ن وآ(' ر>$ ھe +9, .��د آ1)� ھ�ی��ن ML�ه�I91 *	2�
 E�ه روی ھ� آن .��د ��'ه 

 (�دم از آ('�' دی'م .1'�' (� رد +'م یK �� ��ض ای5 �� ود��2*ر ای5 از ��د�'، ورزی'ه و ورز1!�ر ���2 .��د�' �1ه E�0�ل



'�'�
�� *E �4 را ھ�دیE د�'؟�� '-� e)' راه ای5 از ھ	ده �0 ر>�� دی�� �-'ش .E�د�' 
,ح �2` را ��
��ه E* 1)�'یe �-' و 

 (� .��د (� (-�e ���ی ای�ج .$ا
 ز�'ه E* 1)�'م >o7 را ���ی ای�ج .�E '�'1	* ر
�' 92� و+	� �0 �'ا1	�e ھ� آن از 92�ی

 از ی!� ا.9	* .ھ&	)' ���ی ای�ج دو
$ ھ� ایE 5�دیe (� >!� (� .�9�دیe ھ� ای�E 5ر ��ی�ن در ا(� E�دیe (� ھe  ��زی ای)�4

���&E *E �) ')آ Dی�G��&� د�در .� *uه دل در ھ�ی� زا�E �;'د�' (� ز��E. ھ��; w1 آ��0 ھ� *E 51د�' (� رو�E را 

�) eدی'ی. �� {(
 *�� $
 را راه ای5 آ��4 �0 ر>	5 ��ای )�دم E* ��د ���5 �1ه یK آ��4 .ر>	E �) '(�ه دل در و ��د�' E�ده در

$

��ھ!8 ی� رو
	� ھ5�G از ی� را (�ی@	����ن .ھ&$ ھ)�ز +�-* 
�2	�Gن .ا
$ E�ده ری�ش ا?ن راه ای5 .��د�' E�ده در 

*�M0 �) 'د��E. �)و+$ ھ�� ا *G�1ن ھ �� eھ �G� '�')روز آن .آ �M(0 د روزی�� *E *Gھ �� eه از ھ�E 5ی��� '�')دی�� (5 .آ 


,ت �* E* �'ی'م را L�ی!��I91 'در (� .���ی �(
 eدی�9� *E �� ف ھ� آن�  e����. ھ� ژا�'ارم *E '�')ال ھ� ��* (� از آ�
 

�G� ،'د��E o7< ھ�ی (@8  ��* از ی!� .��د�' را ���ی ای�ج �) eد ھ�� *E ،9� �'رشEرا و '�0 ا *	�E 'د���.  

   

   

  ���ھ�� ����Rه �cدی+ ��F	 ��1ه

   

5 ��
��ه E* ھ&$ ی�دم ا(� .��دم 
�.* D1 �)�، ز(�ن آن (5 :اول .�د�Gھ �� ی�دم .دارم (@�ی ھ�ی �2ط�ه روز آن از .��د 

 ھ� �-' .;�>	)' را ��
��ه و 	)'ریI ;�وه یC; *E K	)' (� .ریI	)' E�L* �* (�دم �-' و آ(' 0�
)�Q �E'ای یK ھ&$

eی'�GM< *E Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 'د��� *E ه در�E ن�M(� '�'1. �) *E �G� eی'�GM< Kی�L �(-ی �L. '-� ھ� eی'�GM<. ادر�� 

5) 5�Gھ ��  .داE *��2 $1�L* ای5 در 

   

 1)�'یe (�در(�ن از ا(� ��دیe ��* �ن2�د( ز(�ن آن در E* (� .>�اھ��� �CQی� ;�وه دی��؟ ��د�' J�2 >'ای� L�یK  :دوم .�د

*E �) $C;: �A� د�� *E Kای د>-* ی'Q ��0 ')ن .آ�	دی ز(&�
 >�GM'ه ھ� L�یK .داد رخ �)ه �5GM در �!e( ا1	�9ه ا;� .��د 


* (� ��2* .آورد�' ��
��ه �* و ;�>	)' .)��ودی 2'ا �)'ه ا
e �* را ا>�اد�1ن از ی!� E* ��د�' *L�E د 0� ط�ف آن�زه .��k) 

 ھe ھ� ھG&�ی* .آ('�' ��2* در �* و 0�
�'�' ھQ ��0 *G'ای 1)�'ن �� ;C$ (� (�در .��د 
��ھ!8 ا��Q ����2ن در ھe �'رم


��ه ط�ف از Q'ا ��د ;C	E *&� .��د�' آ('ه�� $
 آ+�ی و ��
��ه )-�ون C; *E	(' (� .آ(' (� u�ی�9 و �w�4 92�ھ�ی .ا

 C; *E$ (� ھe او .آ(' ��2* �* 0� زود �'ر(�ن w1 آن .�E '�'1	* ھ� C *E ���2	)'; (� ھe �-~� .ا�' �E	* را و '�0

  .��;�$ ��دی  �.$ �* w2 �M1 ھe �-'ش .E�د�' 
�ال ھG* از و آ('�' ھ� ار��0 �-' روز دو ی!�، .ا
$ 1'ه در;��ی

   

 یK دی'یE *E e�دیe (� ز�';� ای)�4 دا1	�e .��دم �� ھ5�G .ھ&$ ی�دم (5 ;�ی�'؟ (� را ��
��ه ;�>	5 (���ای :��R.�د


��ھ� در ر>	)' ��ان �'ه�� *E 5�G)�ر ھE د�ای �-' .�'Q رده �0� و '�0 آ+�ی .آ(' �0�ا�'ازی�د 2�ه (-�ون و ���
�� *	�E 


��$ L)' .آQ '(L �0 ��0 ')'ای .1' D�9+ Kان ی�� 2'ا �)'ه ھ�دی ھ�Gن   >�GM'یe �-'ا .��د�' ;�>	* را ��)' +' L)'ان �* 

 دو
	��D ای5 �-' .��د 2�رده E	K .��د�' (�5�1 �� �-' ��
��ه 0�ی ای)�4 آورد�' اول .E�د�' ا�'ا(D �-'ا E* ا
$ .)��ودی


� (5 .��د ��ده ?ھ��4ن 
G$ �* را .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی ��
��ه، رE r�m* ��د ('�0 ر
�'�'، و+	� .آ('�'��
 

� .��دمL دم�ورزم .���E. در �	

��ھ!8 در ز�)ن آن .e(E (� ';�ز� رو eدی�در  �? ا(� � �	
  .e�(E (� ز�';�  رو

   

 �* و آ('�' ��رگ (�5�1 یK �� .�9�د�' 
��ھ!8 اھ�.� از ی-)� ��د�'، C� ��@)��u� ١٠ �* ��دیC; *E K$ (� �'رم :دوم .�د

$G
�� ھ5�G از �-' .;�>	)' را آ��4 و ر>	)' ��
��ه  '(	�;�� *� 8�(� �)�Mن E�ه 0�ی ط�ف آن ھ�ی �)�8 در ;C$ (� �'رم .

  .E�د�' ا�'ا(��ن و ;�>	)' ھe �-'ا .��د�' 1'ه

   

 ھ)�ز ��$ آن �-' .زد (� دور 
��ھ!8 اط�اف ��د آ('ه E��	� ھ�� (���ا ای5 از �-' .ھ&$ ی�دم ھe (5  :دار ��F	 ��1ه

$2�
 (E 5* ا
$ ��Lی ای5 .��د ��&	* E��	� ھ�� �فط آن .1'�' ���ده ��c(� ���وی ��E و ��د ز(�5 ��د ��'ه 
�ز و 

 ('ر
* در ��د�' آ('ه ��c(� ���وھ�ی .��د (�ن ('ر
* ��$ ھ5�G .ر>	e (� ('ر
* .��دم 
�.* ١۴ ی� ١٣ (5 .ھ&$ ی�دم

  .��د (�.�G� رو
	�ی در ام ��2* .�9�د ای)M+ *��2 �4�ه ای5 .(�

   

   

  ���ھ�� ����Rه  718	

   


�ل �0 .1' در;��ی ای)�4 ��
��ه در *E ��د ۴٩ 
�ل :اول .�د ۵٢ *E ن (@8 ای5 1'م، ا��ام 2'($ �* ای)�4 از�(�Gھ 


* .��د ��
��ه �C� )'، را	�E �!ه ھ�ی >�(��'ه از �1ن ی��
 آ('�'، E�KL ��س (�)� یK �� .��د �)� 
��$ u�وب .��د ��

 C; *E	)' �-' .ا
$ آ('ه ��زرس E* 1' �1ی-* (�دم ��5 اول .1' �0�ا�'ازی �-' ��?، ر>	)' .��د�' �C� ١٢ ��د، آ.���G >�رد

*
 �C� را '(	�E. �!ون دی��ی و و '�0 آ+�ی ی�-) ه��
��. '(	C; *E r�mه ر��
�� eھ *	�E 1'ه $
 ا�C0ق ای8E 5 .ا



 و 1'ه ب2�ا (��1)��ن دی'�' E* ��و�' 2�ا
	)' و آ('�' ���ون ��
��ه از �-' .��E' ط�ل د+�7* ٢٠ ر�`، یK 70�ی�9

�G� '(ا��دم .��و�' 0�) دم .داد�' ھ8�) �G� '(	&ھ� ای5 دا� *L �&E '(	&ھ. �) در دم *
 ���ه و ��دیe ای&	�ده ('ر

�) eدی�E. 5 �* ی!���ن) $C; ��� KGE 5E. �)دم >�ار 0�س از (5 ا�E. ١۶ e.�
 E* را <��. �&E	e دا82 (5 .��د 

�G� '(	1ه دا82 ��ود را $ ;�ا��
 (� .�'اریe ی�د �* را �1ن +��>* ;�1	* ھ� 
�ل E* ا?ن .�'ی'یe را .)��ودی 2'ا )'ه� (� .��

 آن .دارد K.�) �AI1 ا?ن .1'یe (� e�&70 ای)�4 از (� .��د وظ�C*  �زه 1'ه (�kزه ا?ن E* ا�0+� ای5 .دی'ی��Gن دور از

 .ا
$ ا>	�ده اE '((�9� *L �+�C0* آورد�' را �C� ۵٠ ،۴٠ ��'، �1�غ ���2 .��د E�ده ا��ره ��c(� ���وی .�9�د ھe دی�� (�kزه

'(	C; Kی�L 'د��8 �* و ��(���ی� ھ�Gن   .آ('�' (� (�5�1 �� و 1'�' �) ���ده ����1ه �(Eر آ('، (� E��	� ھ�� .E�د�' >�ار  

*E ی ا?ن�	�,E 'ی'� ;C	)' 1' ا�7,ب *E �-' .�'ا1$ (� ز�';� روی �0=��ی ھ�� .��C	�د ا�C0+� ھ�� (� ��ای .ھ&$ 


���زی ��د�' E* را (� .ا
$ 1'ه 1�وع ای)�4 از ا�7,ب �) '(	C; 5ھ!�� ھ� ای��
 ����ی�E eر ر>	��) e ی� .ھ&	(' 

�) '(	C; ��!ھ��
 آ('�' ����(* ای5 
�.�وز ��ر یE *E �G� $2�(1. K&� .ھ&	)' L�یK .ھ&	)' 2�ا�!�ر ھ&	)'، 

 .آورد�' ��یD �* را دی�� ی!� ��د�'، �E	* را ��
��ه >�(��'ه یK .�'ا1$ �0=��ی (�دم  �ل �* .2�ا�'�' را ھ�ی� 1-�


�ل از (�دم E)�'، ���ه �AI1 ا(� E�د�'، �'��م را 
��ھ!8 ۴٩ *� '-� eد�' ز�';� ای)�4 ھ�E )' (�!�� و	ا1'�.  

   


��ھ!8؟ وا+-*  :دوم .�د ���Gھ *E Kی�L ه و آ('�' ھ���
 5) .��د �A� روز یK .�9�د �Q�2 ا�C0ق ;�>	('؟ را ژا�'ار(�ی ��

 Q ��0'ای د+�L *7)' از �-' و ��
��ه 0�ی ر>	)' �L �C)' .��دیe ��&	* ھ&$ ��
��ه روی رو�* �k) *Eزه ای5 در �'رم ��


�'ه w2 ...آ('�0 eدی�ای .�'Q ��0 د��2 .��د 1�9� *E. *L�; �) *ه روی رو���
�� eدی�5  �ل �* �0 ا(� ��(L ی��L (ه��'� 

eدی��. D�9+ r�mه ر��
�� *E ی�دم $&�� DG
 L)' ھ� ای5 .��د ��ان (�د یK (�5�1 0�ی .ر>$ (�5�1 یK �� ��د �L ا

�	��
 ز�)ن آن E* ھ�ی� ای5 از .��د >�رد یK .ر>	(' (��1)��ن ط�ف �* و ���ون آQ ��0 '�')'ای �(1'ن از �-' .آ('�' �-'ش 

5�� �M1 ھ� ��E�<�&) �) د�E. �	+آ( و'�' $��

��$ ��e .1' �) �0ریK دا1$ ھ�ا .��د ��(  'ود  eش .��' ھ'-� 

 .�E '�'1	C� *� دو �GM< *E'یe .��د 1'ه ز�G2 ھ� آن از ی!� .��د�' ;�>	* را ی!� �8k زی� >o7 .��د�' �1ن ھG* ...ر>	)'


��ه (-�ون ��ر ر G$ آ+�ی�� *	�E د 1'ه�9� آ+�ی ا(� .�Eرده �0� و '�0 ا�د 2�وم (5 ���ا1$ 'رم� .��� ��� e(�9�. از ھ� آن 

 ���ه و ��د�' ای&	�ده ھG* .��ود ط�>��ن �'ا$1 ��ات E&� .��و�' �0 1'�' (��1)��ن 
�ار ر>	)' ��)�' (� E* راھ� ای5

 ط�ل 
��$ ��e از ���	� اش ھG* .�9�د �Q�2 ا�C0ق .��&$ ی�دم ���	� ھ&$، ی�دم را ھ5�G .ر>	)' ھE. '-� e�د�' (�

�!�'�.  
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�	�ھ�ل، ��#�� 7�� *� دا���
 

 ��� ��) o2 ا>�7ن آن�ن و (�C.�I) .د�E �
)�: (���ای 
��ھ!8 در 
�ل ١٣۴٩ را از زوای�ی (I	��C (� 0�ان ��رu ی'M(

 ��� �) ���(E $&زی �� *E ا �)��د��E�0)�ن (/�.w زی�دی ;C	* ی� ��1	* ا�'. ا(� ���ر�'ه �� آن ا
$ از ���ھ� دی�� �* ای5 (�

$
 .�� را�/* ��&$ و آن 
�;�1$ روC(1!�ان ای�ا�� ا

  

 �)���ای5 ا
$، ر
��'ه ��رگ G0'ن دروازه �* را ای�ان ��د ('��  ��GE$ .��د  �eE 1'ی'ی ا2	)�ق ای�ان در ھ� 
�ل آن در

��5 0�ی5 ��رگ ��د درQ'د ���M��I0 '��G$ در را �0ری�  ���� (E'. *(ھ�ی ھ�ی �	C�(ت ��ای ھ�k��90 ت و,G40 ده�M�� 

��5 ای5 ��ای *E 9* ھ��(� وی�ه �* (�دم و ��د �2!&�.� د�Lر ای�ان ز(�ن ھ�Gن   E* در �.� .1' (� �'ا1$، (�د(� 

�&	*  	� دو.	� ھ�ی روز��(* .��د�' 1'ی'ی 0)�)�ی در رو
	�ی��ن *	I)' ;�ی	1�ن در :��	&�
 >*��� 2�ردن �* (�دم 

 �� (�9رزه ��ای (�دا�� 1�ای/� L)�5 در .���G)' ز�'ه �0 >�و1)' (� ا�'ک ��Mی� �* را >�ز�'ا���ن ���2 و آورده روی

$�GE�  *� *-.�/) و $&� �� آ(�ی!�ی �E�رھ�ی ���2 از ا.����داری و 2�د �)ر&�&E	� C0!� �� 0!�* �� و ��دا2	(' و

 ا
	7�ار ��ای ا
	�ا�0یK ا(M� */7� 5	�ی�c� 5(� و ا()�	� د?ی8 �� �)� و �'�'ر
 (&�@��* و L�ی!� (�9رزه ��ورت �* ?5�0

e�0 �0 ھ�ی���G� د�ز و 2�u8 را �9�د آ�(�  .داد�' �I�0ص ;�,ن ھ�ی 

   

e�0 ی!� ھ�ی�L ھ�ی +�* �* ھ� آن ���(� .;�>	)' �c� در ھ� 
,ح ا2	�Cی و ا
	7�ار ��ای را ا(�E)� و E�د�' Q-�د 
��ھ!8 

r� از '(L روز *E �!ه از ا>�اد از ی�E 5ی��� ')�0 آ *� �M1 آذو+* (7'اری و آ('ه *�M0 ،'(E رد�) ءظ5�
 +�ار رو
	�ی��ن 

 و ��c(� ���وھ�ی  ��GE$ د
	���ی ای5 �� در .E�د�' (�9درت وی د
	���ی �* ��
��ه �* دادن اط,ع �� ھ� آن و ;�>$

 د
	��� M1� و E�ه در (�9رزان ای5 از زی�دی 0-'اد 0'ری� �* زی�د ھ�ی ر;��ید از �r و E�د (&	7� ()/7* در را 2�د ا()�	�

'�'1 *E �2 و ا�'ام ای �'ه�� *� r9  ی8 ھ�ی�ت ط'G.م ا�1'�' (@!.  



   

 د
$ 2�د ز�';� و (�.� ��k1، ھ�ی (�+-�$ ھG* از E* ھ�ی� ��ان ��د ای5 0�اژی!DI� D و (���ا ای5 در �0(8 +��8 �!	*

  �e��&0 $�GE و د
	��� (�دم ھ�Gن   0�
E o))' (�9رزه آ��ن (@�و(�$ ر>` و (�دم ����>$ و آزادی ��ای �0 ��د�' ��E'ه

�-* �JG درک ��ای .1'�'�< �<�E $
 0�ی5 آزاد u�ای� �* ��دا2	E 5* 1�ای/� در �^)'اریe؛ (�دان آن ��ی را 2�د ای .@c* ا

D(E ���G	� ا�	�Iب دو
	� (�دم ا����ه �� را دوم راه 0� �'ارد، ار(���k 1!)4* و ز�'ان ��  ��GE$ �7' و (�9رزه و ا
$ ا

�(E �.ز در و�u5 �* راه آG1ن   ��!* د�Gدم ھ�) �را 0 $
  .E))' دe��&0 5G1 �&	* د

   

*L�; '-� ی!�، (�� دھ)';�ن ادا(* ھ��L ھ!8 (�� در��
 �c�'د�' 40'ی�E ی �* و�� 2�د ا��Q ��ی��ه را E �M1�ه، 


� �GE�  ���k0$ و (�دم �� رو1)C!� �&9$ آی' (� �c� �* ا(� +�ارداد�'�
 و روC(1!�ان ا�2� 
'ه در ھG�اره و �!�د ا

 (I	�z ا1!�ل در ای�ان رو1)C!�ی ��ی�ن ��Gد 
��ھ!8 (���ای .ا�' E�ده ��زآ>�ی)� را 
��ھ!8 1!&$ ای�ا�� آزادیI�اھ�ن

  .��د

   


�، (/�.-�ت ��ا
�س E�د�'؟ L* آ��ن��
 �	
 ھ�ی �)�8 ار���C0ت را ��ی��ه 0�ی5 ا(5 ھ� آن ا.���4 
�ق و ا�0یKا

��ی� دا�&	)'؛ 
����1'ه *E وھ�ی��� �)�c� و �	ا()� $�GE�  ا(!�ن e��M0 ر و�ده (���	)'، ;&	در �.� �'ا1 *E وی��� 


�9ت ای5 در .دا1$ >�اوان ;�ی� و �)} و I�91�ن ا2	�C، 0@�ک، ا(!�ن L�ی!��@) �<�Q �� oا>��ی�، 1�ای�k� و >��ی!� 

�)�c� *�!0 * ی�د از و 1'ه	د ر>�� *E $�()ر �'ون ا�ری و  ~��Gدم ھ�) *� ��G� ی'ار �* و�� $
 ���وھ�ی ا
$ (G!5 .ا

$�GE�  +-�$ آن در�ری و 1'ه ;�� ز(�5 (�E از D�� '��9� و �	د.�8 �*   z-� ری ھ�ی�	2�
 5!G) $
  ��GE	� ا


� ��k0� �د(�( ()�
�9ت �0 ا(� 1�د 
����ن�
 در ھG�اره ای�ا�� روC(1!� .��د �I�اھ' رو ��D ای ��M)* 1�ایo �!)'، ا


� (-�د?ت در .ا
$ ��ده (�!8 ای5 د�Lر (�دم �� اش را�/*��
 و ��ده 0� ��ر�} (�دم �D7 از ھG�اره  �D7� $�GE او، 

*� ��+� (�د(�ن �)'ار و ر>	�ر �* ���ھ� ��e ی��ا ��ی� E *E�ده �� L)�ن را د.D و �GE�  e�Lن ر>	�ر و ا��Gل �* 0�


�ی از روC(1!�ان ا;� .ا
$ ���ا1	* $�GE�  *� J �� *� �	
 �&9$ �* آ��ن ا(� ا�'، 1'ه (� (	eM �������ن �� دو

��ای .ا�' �'ا1	* ھG�اھ� ی� آ1)�ی� L)'ان آ��ن �� ��� (�دم E* ھ�G)�ن ا�'، ��ده �����* 2�د (�دم >�ھ)} �� زی�دی�) 


 و �7' (�رد را آ��ن ا>!�ر و ر>	�ر E* ���ز()'�' �A)@� �* ��(1' دا1	* >'ای� �* ���ز آ�!* از ��D (�دم داد ���ن ��ھ!8

  .دھ)' ���G0 دو
	�ن (�دم از را >�ی�9ن (�دم �0 1��' ��?یQ�� D�اب �A2ی8 از و ی��' ار�70 آ��ن آ;�ھ� دھ'، +�ار اQ,ح

   


* ا;��G  زان�
 در (�GMت و 
,ح ا2	�Cی ��ی �* و ;�>	)' (� ��ی (�دم (��ن در و آ('ه >�ود E�ه ھ�ی *+� از 
��ھ!8 

�)�8، دل �) '�'�1�E د ��7ی' و ا>!�ر�ن و دل در 0'ری� �* را 2�� (&��ی �* ��(-* آ��ن �� 0-�(8 در دھ)'، ر
�خ (�دم 

 و ر>$ (� آ��ن (��ن �* (�دم، ھ�ی 
)$ و ھ� ��ور دورادور ��C و E�دن (@!�م ��ی �* ای�ا�� روC(1!� و+	� .ر>$ (� دی��

 ھe ا(�وز .�G� '1 ای�4د (�دم 0�ده و او (��ن >��Q* ھG* ایE 5�د (� ری�ی ����(* ��ری��ن ()�
�9ت و >�ھ)} ��k0� ��ای

�!C(1س، دری'ا، ��.�5، آی�ی� از رو�)�5 ...و ;�دا(� ھ��I
 A0�ر�1ن �� دم(� ھ�ی 0�ده از و
�-� �E DI* در �.� ;�ی'، (� 

 ���2 و ;���' (� ا.�Mم ...و و0� (5 و وان >�ر
� از ھe ;�وھ� E))'، (� ز�';� زھ�ا  ~�ت و ا��ا.C~8  &�5، ا(�م از

e5 از ھ� >�Q$ ھ� �* ��دا2	5 ��ن، eu ھ��I� e دار�'، را  7�7$ �* ر
�'ن ا�	�cر ر(�.� و +M�ه >�ل و ط�&e و ;��ی 


$ا E�ده 
�w آ��ن از را دی��ی. *L �	�I(
 $
 �Q�< *�+ �0* .ھ� وی�;� L)�ن �� ای ��(-* و ا)�وز روC(1!�ی (��ن ا

 >��Q* ای5 �0 
�;�دا�)'، ھ� دا()* در ھ� 0�ده و E))' (� Q-�د ھ� +�* �* رو1)C!�ان ھe ھ)�ز ا
$؟ ��'ه ���	� دا()*

  .ا
$ 0!�ار1'�� ھ�G)�ن 
��ھ!8 >��-* ���د ��دا1	*

   

   

  �ق= روز��.	 :.,(9
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ھ� ���	ت ��رد�د �ردم ���� از �ر	%: ���5ه �	�ھ�لو4وی *�ر	3 ا	را�� �� ر;	س و7ت " 94ت  

�C
 (�4' ی�


��ه ()/E�0 ،*7)�ن از زوای�ی ای'm�.�ژیK و ��7'�0 و ��� از e�L ا�'از �0ری�  :��ری$ ای�ا���� *� *�G  ھ!8 و��
وا+-* 

 *� J�-	) ھ� �

� و ا�	���G ()/7* ��ر ھ� ��ر ھ� (�رد �7' و ��ر
� +�ار ;�>	* ا
$. �G� DI'ه ای از ای5 ��ر��


 �L -'د	دوره ھ�ی ( �
��
  - �Iر �0ری�I* و ی� از آ��	دا1 �GM
� ;�ای�ن L �I�0ری �	ی� در �& *E $
 �(���� ا

 .ار�0اق (� E�د�'

  

  !�ی	� ی� روای$ ()/7* آن دو.	� د
	��ه (��';�ن ��+� 
�ی از ��� و ط�ف �� �1ھ'ان M1�، آن 
�E)�ن 
�ی از GE	� ا(�

 و ��ظ�ان .��د�' �9�ده ��M�ی ��cم (�C.�Iن ی� ھ� L�یK �� (���7* (�ا>�7ن 
�ی از 
L �GM)'ان E* ��ظ�ا�� .1' ه1)�'

  .>���' (� ��ی 2�د �c�ات �7/* �� ھ�G)�ن و ���>	* ز(�ن �9uر آ��ن ھ�ی �)'ا1$ ز(�ن ;�ر در E* �1ھ'ا��

   

��� ،�C
 روزھ�ی آن ا�C0+�ت از �&��ری �1ھ' وا+-*، آن از �-' روز دو E* ا
$ �1ھ'ا�� از ی!� ژا�'ار(�ی دار در�* ی�

 »ای�ا�� �0ری�« ��ای را ۴٩ 
�ل 
��ھ!8 
�د ز(&	�ن از �2ط�اD0 ��ر، �I&	�5 ��ای 
�ل ۴٣ از �r  �ل و ��د 
��ھ!8

  .E)' (� ��ز;�

   

***  

   

��= 3
 ی� اط[ع 7	 =��  1د؟ تص1ر 7	  	 G�>	 ای� 5�H�8 .=3ی3 آ�����R �Oه ر�2س ���ھ�� وا�
	 از  

  داری3؟ ھ� روز آن از F(�ی



   

 ط�ر �* ھ� L�یK .��د داده رخ ای  L *�G)�5 ھe ر��ا��M� و ھ�	^� M1�ھ�ی در 
��ھ!8 از +89 آی' (� ی�دم E* ط�ر آن

  .��د�' �!�ده ا�	�Iب را 
��ھ!8 ()/7* 1'ه ط�ا � +89 از و (�Iص

   

   

 ��ار 8	  1د�3 ��وه 3,7 آی� 8	 ا�5 ای� .� ��R:  1د�3؟ ;�1�R	  �W وه�� ی+ ای,�	 ی�  1د�3 ��وه 3,7 ھ� آن

 ریcی  ���.	 ص1رت  	 8	  1د�3 ��وه 3,7 ای,�	 ی� G�> ،3,,8	 ھ� ����Rه  	 .�bV روز در و )���Gت ی+ در  1د

   �c,3؟ <�[�� 7,��  	 د�sG;V. 5 روزھ�ی در  1د ��ار ای =3ه

   

  .آ('�' 
��ھ!8 �* ��
�'�' �	�4* �* ر��ا��M� و ھ�	^� در آ�!* از �-' E* �د�'� ;�وه یK ھ� آن �c�م �* �*،

   

   

   �دا=5؟ در ھ���HG� W آ��O در

   

 ��د ایA0 w.�u 5�ر وا+` در .��' داده ھe ا�-!�س ز(�ن آن در  	� و �'ا$1 ���� �C�0ت �*، ��دم 1'ه (/�` (E 5* ط�ر آن

*E Kدر;��ی ی ��@) $

��ھ!8 و+	� �-' ا(� .ا eر ھ�Lد *�G  ی$ ذھ)�$ ای5 1' (���* ای�1' 70 *E Kی�ن ی�� 

z.�I) $�GE�  $
  .ا
$ 1'ه �Eر �* د

   

   

  =,�3ی3؟ ھ� ژا�3ارم از روای;� 7	 ���ھ�� ����Rه  	 <�G	 روز از

   

 �* 1�وع ��
��ه رr�m �� و E�ده ر��ع ��
��ه �* ��ا�� یE K* ��د ای5 ��دم 1)�'ه آ��4 
�E)�ن و ھ� 
���ز از (E 5* ط�ر  آن

$9@Q �) '(E. 5�  $9@Q ری�	دش از ر>�ن 2��� �) 'دھ *E �4() *� در;��ی �cC. �) د�1. r�mه ر��
�� eاو �* ھ 

 رr�m و 1��' (� در;�� ھe �� ھ� ای5 راه  �5 .��د (� ?ھ��4ن �* 2�دش �� و E)' (� ��زدا1$ را ای��ن و 1�د (� (�!�ک


��ه و+$�� *	�E �) د�1.  

   


��ه رr�m ھ� �-'�� �A7) *	2�(1 �) ،د�ن 1�L r�mه ر��
 �* ��ی' .��د (� ?ھ��4ن �* را ��ان ای�M(0 5ی� �* ��9ی' ��

 9�u$ در ��
��ه ���9Mن 1'ن �E	* و ھ� L�یK �-'ی در;��ی وا+` در .(��' (� ��
��ه در 2�دش و داد (� 0@�ی8 ھ� 
���ز

r�mه ر��
  .��د داده رخ ��

   

   

  دا=;,3؟ ار�(�ط� .�GD .�دم  � ھ� ای�

   

Kھ!8 در ��&� �2ن ��م �* دھ���9 ی��
 ھe ا;� .�'ا1	)' ار�90ط� L)'ان (@�� (�دم ا(� .دا1$ ار�90ط ھ� آن �� E* ��د 

  .��د (��'ه �)�Mن ��
��ه (�(�ران �c� از E�د�' ��+�ار (�=�ی ار�90ط

   

   

  دا=;,3؟ (�طار� k?6 ی�  1د�3 �8ده ھ��ھ,M دھ(�ن  � ھ� ای�

   

  .دا1	)' آ(' و ر>$ >o7 ی� ��د ھG!�ر ھ� ای5 �� �1ی' .�9�د (-��م

   

   

h5 ھ��و 	K1;. 3ی3؟��  

   

  .ا
$ داده روی ��ی��� E 5�(L* 1)�'یe (� ھG!�را��Gن ط�یJ از >o7 (� .�9�دیe ;�وھ�ن داL �) 82�ن �*،

   

   

   1د�3؟ �8ده .
�7 �6	 f,.?	 آن .�دم  	 را د=�ن1F . 1د��X 3ی(	 ���ھ�� ��8,�ن  �ای .,f?	 آن در ھ� ای�

   



�0'G� د�1ن��9ن را 2��(�  .��د�' 1'ه ا��ام ()/7* آن �* 0@�0�7�7 ��وژه یK ��ای E* ;�وھ� w.�u در .E�د�' (� (-�>� 

   

   

	;H�  ر6;,3؟ .� ھW ھ� ��F	 دا�F  	 ھ� ای� 8	 3= .� 

   


^�ھ� دھ�9ن، (�C� 8� دو ی!�، �� E�د�'، ��G ��+�ار ار�90ط� ()/7* (�دم �� �*، Dدم ھ�ی ��2* �* ز(��� ھ� ای5 .دا��) 

 ی�  آذو+* E* ر>	)' (� (�دم ھ�ی ��2* �* (�+` آن .E�د�' (� ��م �)4* و د
$ �0)�� و ;�
)�� �� �Eر اوا2� در E* ر>	)' (�

  .�����' ھ� آن از �uای�

   

   

  دا=;,3؟ ���ی�G ا�3ا.�ت �1ع ای�  	 .�دم د؟ 1 �1�7	 ا�3ام ای�  	 �س(5 .�دم اK;��)� ز.�,	

   

  .�G  '((Eی$ ھ� آن از (�دم E* �9�د 
/@� آن در ا+'ا(��ن �*،

   

   

�1ی,F �j� ��= �. 3[ف ھ� .�GD و��.  

   

w2 �;د ا�ز(��� � *E 58 در ھ� ای�(���ا ای5 از در
	� درک L)'ان (�دم ا(� .آ('�' (� GE!��ن �* (�دم ��ی' ��د�' �) 

 آن M1� >~�ی دی�� �E '�'1	* ھ� L�یK از 0-'ادی و 1'�' (&	7� ()/7* در ��c(� ���وھ�ی و+	� ا�	�M در .	)'�'ا1

  �Gی$ ھ� L�یK از (�دم E* ��&$ (-)� آن �* ای5 .�'ا1	)' ر��ی$ رو�' آن از (�دم .دا1$ و��د آن از +E �0 89* �9�د >~�ی�

  .E�د�' (�

   

   

�F�  ن از��.�j� دی�� sی�
  . 1د �,�G�F 3 ���ھ�� در ھ�ی��ن 1��Fاده  � ھ� .�GD ر6;�ر 8	 �8د�3 �. �

   

w2 �ھ �G	&�
 J<ا�و ( z.�I) (5 (�, .دارد �	در و+ e	
 L�ن E�د�'، (� 0�ھ�5 �1ه �* ��)� ای �'ه آ��4 ��دم آ��د ر

 آ('�' (� و+	� (�.!�ن (1�9�ھ�ی �ی ��Gی)'ه .�9�د �DI ر��ی$ اQ, (�.!�ن ��ای و ��د E�ده ���ده را ار�� اQ, �ت �1ه

 �9�د�'، را�� L)'ان (�دی .@�ظ �* ای)!* دوم و �'ا1	)' را ا�	�9ر و ا 	�ام آن E* او? .�'ا1	)' 2��1  �ل L)'ان ��
��ه
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	��ه آن دی�� L�ن ���G	�  .�'ا1	)' را ا+	�Aدی و ا

   

   

 ا�;�Vب را ���ھ�� .,f?	 ھ� �7ی+ ای� �7ا 8	 ای,س5  1ده .�fح .�  �ای ھ���	 8	 ھ�ی� ��R: از ی��

   1د�3؟ �8ده

   

 ھ� آن .��د ھCG!�ا���ن از ی!� آزاد
�زی  �G* از ھ'ف ای)!* �1. 5G���M(� 'ن .�وم (�+` در 0�ا�&	)' (� و ��د �)�L 8�ن

�G� '(	&دا� *E 8 ای5 از�(� *� �M1 �G� ،'(
  .��د �&$ �5 
��ھ!8  �)�L 8�ن ر

   

   

  ���د�3؟ با�;�V را را.س� �7ا

   


� >!� وا+-� ای)!* �5G .دا1	�A0 e�ری L)�5 ز(�ن آن در (� .دھ' 0���F ھ� L�یK آن >�(��'ۀ ��ی' را ای5��
 آن در (� 

�@/

� دھ��I�0 eص E* �9�د �
 دو.	� دوای� ('ی�ان  	� و (�دم .1�د (� (�Iص (-��ری L* �� ا+'ا(�ت ��ع ای5 ا

eE و D�� د�1ن ز�';� >!� در�د 2�در;�� و �'� x �9) 5ای �(�(L 'د��9�. eM) �0 *!(ای ای�� رو �* در ���2 ار�� اQ, �ت ا

 اQ, �ت �k��90ت .��د�' 1'ه را�� �1ه از ��Eورزان و ھ� رو
	�ی� ھ�، وا;�اری و اQ, �ت ای5 ا=� در .��د ا=��DI (�دم

  .E�د Q'ا 0�پ (�8 ار��

   

   

   1د؟ ��H 3,7 ھ� �7ی+ �
3اد

   




��ه �* و+	� .��د�' �C� ١٠ 'وداً   �c�م �*�� *�G  'د��E ٩ *~9+ *@�
  .�E	)' ھe را ��
��ه ���9Mن و ��دا1	* را ا

   

   

  �3ا=;,3؟ ای ا�DG	 1Fد=�ن  � .�� ھ� �7ی+

   

  .�9�د ھ� ا
�@* دا82 در >�)�� ا(� دا1	)' L�ا
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'(	�;�� *� *7/() K��. 8 دا82 و�(�  .�M(� '�'1ن 

   

   

	;H�   1د�3؟ �8ده اذی5 ھW را .�GD از  ��F 8	 =3ه 

   

،*� 5�(L ی'A+ '(	1آن .�'ا �AI1 *E رد�) $د �1ن را�)'ه ;�>$ +�ار آزار و اذی�� *E '-� 8، �* ��ز;�$ از�(� �* را را�)'ه 

Kی �	اط�اف در در2 K��. '(	&�.  

   

   

   1د؟ .�GD را�,3ه
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  دا�س;,3؟ ��� را�,3�� 1Fد=�ن

   

  .��د�' دا��4� و (@��� 8A	� L�ن �*،

   

   

  =3�1؟  �زدا=5 ھ� �7ی+ ای� 8	 3��8 ط1ل 7?3ر

   

 د>` ��ای �1ه .��د�' 1'ه ا��ام M0�ان از �u.�9 ھ� ���و ایE. 5�د�' (&	7� 
��ھ!8 در ���و ;�دان یK 70�ی�9 .(�ه یK �0 روز ٢٠

  .��د E�ده �Eر ای5 (�(�ر را 2�د ��ادر �E�ر ��7ط دی�� �* آن 
�ای$ از ���;��ی و ����Gت ای5

   

   

	  �j� ��= +ھ� �7ی 	3ر�� .,(9  �1د�3؟ .;ص�   �,
  �8د؟ .� .3ی�ی5 را ھ� ای� �3ر��,3ی ��وه ی+ ی

   


�E �� �� e�د�'  E *�G* و+	� و دا1	)' 
�L �� e�ن +/-�، $9@Q �) 'د��E.  

   

   

 .3ی�ی5 ا���� ای,�	 ی� �8دی3؟ .�  �Dان .3ی�ی5 =�� ی
,�  1د؟ ویeه ھW ��ه��R .3ی�ی1D� 5ه .3ت ای� در

	?f,. وه د�5 در��   1د؟ ���ان از ا)cا.� 

   

 ھe (� ا(� ��د، 
�واک و ارD0 د
$ در ()/7* ('ی�ی$ .��د 1'ه �2رج (@�� (�(�ران د
$ از 
��ھ!8 ()/7* ('ی�ی$

�G� e�	&ا��ل �* 0�() eش آ(�ده در روز ۴٠ 70�ی�9 .��وی�� �&� �) eی .��دی�~< ��E 5د ای�� *E �;ش �* و آ(�ده ا�ھ e�1�9� 

Kی�L ھ� *�G  '(اھ�د 2�E ر ای5 و�� �
 از .��>	�e ()�ل �* روز E �) ۴٠* آی' (� ی�دم (eE 5 د
$ .��ی' 2�اھ)' را ھ� ژا�'ارم 

  .��دیe ��ش آ(�ده و 50 �� س.�9 ھG�اره .���اریe ز(�5 �� را ا
�@* �	�ا�&	�e روز ۴٠ ھ� L�یK 0�س

   

   



	  �j� ��= +�7ا ھ� �7ی P61. ا.��ن آی� ��3�3؟ �1د ایKدا=5 و 	5 در 8�
 .61?�;� دی�� =�ایk و .1�

v8,,3؟ 8س  

   

�M$ �* ھ� آن آ�!* اول 5
  &�ب �* اQ, دو.	� ط�ی8 و ��ی] د
	��ه یK (8��7 در دا1	)' E* (@'ودی 40��* و 
�ل و 

�G� ،'�')آ '(Lان *E ی از�
 L)�5 �* د
$ ار�� اQ, �ت از +89 ھ� ای5 ا;� ا(� .�G  �G� '�'1ی	� ھ�� ھe (�دم 

��M +��8 (�>�7$ 0�ا�&	)' (� �1ی' زد�' (� ا+'ا(��0 w&E '((E. 9�ی' ی�د از� *E 5ت ای���G� �9ل ٩ 70�ی�
 ا��ای از �-' 

 L)�5 ��د�1ھ� ھ�� .E�د 70�ی$ را او ��ی��ه داد، دھ���7ن و ��Eورزان �* �1ه E* ���� وا+` در .داد روی ار�� اQ, �ت


�اغ �0ری� در .�'اد ھ� آن �* را ا(	��زی eاری'� *E ر دوره از��  .���' ا+'ا(� L)�5 �* د
$ ��د�1ھ� 
� ای5 �* +�

   

   


�5 ار�E اص[<�ت از  
3 و �(� 8	  �1ی�1F 3اھ�3 .� =�� وا�9 درE1�8ر و �G�F وت�H;. و  1د 	1)�  � 

k(� 1�8ر =�ای�اص[<�ت از  �Eار 	1د؟ =�ه �1د  )�  

   

،,)�E ن�L ده  �ب�و 0 D���)�  د�' زی�د�ھ&$ ی�دم (5 .� *E '-� ٣٢ (�داد ٢٨ از Jط�() �-�
 د
$ در ;�,ن از و

 E* ���یe 0�ا�e (� �70�ی9 .دا1	�e ;�,ن u�ب در ����� ()/7* در زی�دی در;��ی (� ١٣٣۴ از +89 ھ�ی 
�ل در .��د ھ� ای 0�ده

*Gت ()/7* آن ھ�^G
 وآ)' ر>$ ()/7* آن در 0�ا�&	�G� '( ھ� ژا�'ارم ()/7* 1'ن �0ریK از �-' ھ� w1 .��د�' ھ� ای 0�ده 

'((E.  

   

   

  �8د؟ �?1ط ۵٧  ��� در �7ا دا=5 <�.���� 7,�� =�ه ا�� =�� �  �j	 �����H، ای�  �

   

 �* را �'ی'ی ز�';� ��2�ا
	* ی� 2�ا
	* �1ه .��د�' E�ده ��'ا �rC �* ا�	�Gد ��دی (�دم .ار�� اQ, �ت د.�8 �* ھe ��ز

  .��ز;�د�' 2�د ;�1	* �* 0�ا�&	)' ��G دی�� E* ��د E�ده 0-�رف ھ� آن
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.�� ا.�3 ای�ان: )�س/ <�m از .3ر�	 رو�;�ی =(�1V[ت، ھ��� �+ دی1ار  ��� .��3ه ا�5  

  �	�ھ�ل ھ� از "���5ه *� ��5ل  "� �� "�ی �ر	%
��� *Gط�< �kQا  


C)'ان 
� در راه دار�'، در �� ھ� ھ� L���ن L�ب �* د
$. آن ط�ف 0� در2	�ن درھe 0)�'ه در ��د آواز  :��ری$ ای�ا���;

(� 2�ا�)' و ��د Q'اھ�ی��ن را �* ;�ش ا�� ھ� (� 
^�د؛ Q'ا ھ�ی� E* در >��Q* (��ن E�ه دی��Gن و �)�8 (* آ.�د ای5 ط�ر 

1)�'ه (� 1�د: «+�Q' روزان ا��ی داروگ �E (� ر
' ��ران؟» ��ران ��G آی'. ��$ +�ب �)4�ه ھ�، (�دان در +M�ه ��2*  

��&	*، �Lی +)' ��M� (� 2�ر�'. 92�ی از ر>$ و آ(' ز��ن ��&$. ز�';� ای)�4 (�8 ھ� ��ی دی��ی ��ی�ن دارد. ا(� ا1-* ھ�ی 

2�ر�G� '�1 0�ا�' �* ?�* ?ی 2�1* ھ�ی ا�9�ه در2	�ن �)�8 �	��'. از  C�ه ای 
��ه در 50 �)�8، ��د 
�د �5GM از آن ���ون 

(� ز�' و 0!* ھ�ی یK  �د=* >�ا(�ش 1'ه را �* اط�اف (� ��اE)'.  �د=* ای E* (�دم ��G دا�)' ��ی' آن را �* ی�د ���ور�' ی� ��ای 

 *�ھ��G* >�ا(�E D1))'. ا���ر  زاده 1'ن در 
�ز(�5 ھ�ی ��  �د=*، آدم ھ� را ھ� روز �� ��زخ �* ی�د آوردن و >�ا(��1 (�ا


��ھ!8، آرام ھ� F9Q از 2�اب ��'ار (� 1�د و w1 در (* E ���u�ه ھ�ی دی��Gن �* 2�اب  ،r�2 م�M)'. در (��ن ای5 ا�E (�

 .(� رود

  


��ھ!8 و ;�1	* وا+-* آن از 
�ل ۴٣ �M1 1'ه. �&E ات�� �G� '(E *� �4(ی' ای��� �	
 ���ی'، E&� ھe ا;� .رو


��ھ!8، ھ�ی M1�ی *� �M)0 � D< را F�@A0 *!�� w~u ده�آ. D(� ���ھ '((E. 'ل آن ا;� �1ی�

��ھ!8 ھ�  �M1 د�� *� 

،�	

��ھ!8  �? .ا>	�د ا�C0ق ایE 5* 1' ھe 2�ب ���2 �1ی' دا�'؟ (� E *L&� .ا>	�د ��G ھ�;� ا�C0ق ای5 رو �M1 

 (����ن زودی �* و 1'ه ��1'ه� وی, ھ�اران ��ر رویE D* رو
	�ھ�ی� رو
	�، ٢٠١ از ��D ا �ط* در M1�ی 1'ه،

��ن آ+� دو�e�(E: »5) *L �) e >�ا(�ش ا
$ �M	� �1ی' اQ, .1��' (� ��رگ M1�ھ�ی داران 
�(�ی* �L د؟، 1'ه�5 �) 

*E دم�+` اون �9�ان »!ھ� (�� ١٨ *.�
 ��ز��&	��ن، ��E�ن روی رو�* ا�' ��&	* ھ&	)'؟ �4E ھ� ���(�د .را ھ� ای5 ;�ی' (� 

$�� *
 .��د �5GM (�ه .١٣۴٩ 
�ل ز(&	�ن .;�1	* �* ا�' زده زل ا���ر و (�ط�ب آ>	��� ا�	�cر در 
��M ،J�ام1 ('ر

،5GM� ه�) *��G5 ھ	ادث از آ�&�5 ا(� .��رگ  GM� ل آن�
 *L �� 8!ھ��
  .دا�)' ��G و دا�)' (� ھG* ر>$؟ 



   

 ھ�ار��ره زدن ورق ��ی �* 
��ھ!8،  �د=* ھ�ی ��ز(��'ه 5آ2�ی �&	4�ی ��ای ا�'،  7�7$ ز��ن 0�ی5 ;�ی� ھ� (!�ن E* آ��4ی� از


��ھ!8 راھ� اوراق، eد �� را (� ھ�، (��'ه ��ز آ2�ی5 ای5 �1ی' .1'ی�د (� (� ز��ن  �? . �د=* روز �* �9��' 2�ط�9-$، ز��ن 1 

 و E�L* و ��Gرت و �2	�Gن
 ھ� E* روزی .ھ� ��(� ز��ن از ھ� روی'اد 1�ح و رو
	�ی� M1�ی، >~�ھ�ی ھ�، ه را ھ�، (!�ن

�k�ا>��ی� .1'�' ز�';� و (�گ �1ھ�اه ����2ن، *E �9ت در ا���ر
�@) Kی�L ای� ھ�ی'< J�2 $
 �0 ��د، 1'ه ;�>	* eE د

��ی� *E '-� آن از *Gل ھ�
 �87 ط�ر ای5 را روای$ ��ده، 
�ل آن روی'ادھ�ی �1ھ' ��دیK از E* ھ� ��(� از ی!�  �? ، 

�) '(E: »��C
 �-' »...ا;� 2�رد�'، E $&!1* ��د ھe ھ5�G ��ای e(E >!� .2�رد�' �&$ �5 �* �9�د�'، راه ��' ھ� آن *،(	�

Kد �* د>-* ی�آی'، (� 2 w. �) ه (� �* 0�دی' �� و ;�د��� �) '(E: »*��	I91�2 ؟ ی�*��C
 �1ی' .»...دو��G� e وا+-� ...(	�

5�Gدن ��' راه ھ�1$ �9���
  .ز�' (� ر+e ط�ر ای5 را 
��ھ!8  �د=* 

   

   

  <�دo	  س;� =(�1V[ت،

   

 در2	�ن .��Gی' (� رخ درھe و آوی�ان (�ط�ب، ھ�ی r� *2�1 از رو
	�، .E)' (� ��'ا ��ران ?ی و ;8 (��ن در را 2�د راه (�5�1

 وھe ��ریK، راه اط�اف ھ�ی ��G40 *0` در .�'ار�' 
�د ز(�5 از 2�L �1)'ان دل ا���ر ا�'، دو2	* آ
�Gن e�L در e�L ای)�4

�)�8 ا�9�ھ� (��ن از دی��Gن E�ه .ا
$ ز(&	�ن  �? ا(� ��Mر، ی�دآور 1�د؛ (� 0!�ار ('ام 
�9ی *� �	I
 rC� �) '�E. 


,ت«�I91« *� �) '(I9. �I�0 �) 'د ای)�4 .ز��� *E ش، در�	5  �د=* �&	د (� آ�&�5�1 .1�) $
 رو
	�ی و
o در

��ی� ای&	'، (� E�ر و 
�ت *E )0�M Kی K0 ار�دی zA� و *G�� *� e�L رد (��2. K0 اری�دی *E ن�L {* دل از ری	1�; 

  .ا
$ 1'ه �2�ه دی��Gن ھ�ی E�ه �* و زده ���ون

   

 (�د ».��ده ار�90ط در ھ� L�یK �� ا���ر (-�DG رو
	�، ('ر
* �M(0 ��د، ('ر
* ز(��� ای)�4 ��9)�5، ای)/�ری رو دی�ار 0!* ای5«

  .دارد ی�د �* 2��� �* را ھ� روز آن E* (�دی .;�ی' �( را ھ� ای5 ��(�

   

 ?ل روز;�ر، ;�E ?�  �� $1* دی�اری K0 .(��'ه ��+� دی�ار K0 ھ5�G رو
	�، ('ر
* از  �? ;�1	*، ھ� روز آن از 
�ل ۴٣


,ت رو
	�ی +�w در ��&	* .ا
$ 1'ه�I91 و �&E ی�دی او از �G� '(E.  

   


,ت، رو
	�ی�I91 ٣ �	)���E �0 8!ھ��
 ھ5�G  �? و �'ا1	* ���	� ��2�ار ۵٠ ،۴٠ ز(�ن آن E* رو
	�ی� .�'ارد راه ���	� 

 ھ5�G در 70�یE: »�9)' (� ا�1ره ('ر
* روی رو�* E�ه �* (�د .دی��Gن ھ�ی E�ه ��ی در آر(�'ه رو
	�ی� .�'ارد ھe ��2�ار 0-'اد

$G&+ 57� ھ� ای	د�' 1'ه (&�ای5 �* ھ� (@�� ».� $G&+ ه�E ن�Gدی� �) '(ی�ل +�-*« :;�0�E دم .»�1ه�) �) '(ی�ن ;�L 


,ت ��
	��� آ=�ر دژ، ای5 ھ�ی 2�ا�*  �? .1'ه (-�وف ��م ای5 �* ��د، E�ده در
$ دژی آ��4 در �1ه E�0�ل�I91 1'ه 

،$

	��� و 
��ه �uر یK دل در �0ری�I دی�ار���ره یK (�8 ا��.  

   


,ت 
��ھ!8، رو
	�ی ٢٠١ از ��D (��ن در ھ� L�یL '1 *E K/�ر�I91 ب را�I	د�'، ا��E م�ن از ھ� آن ا(� !��&$ (-���) 

  .E))' آ�uز �� ھ5�G از را ��ر;��ن ھ�ی آر(�ن �* ر
�'ن ��ای 0,ش �0 �1ه، E�0�ل دژ ��دی!� در آ('�' را
$ رو
	�، ھG* ای5

   

 و ���	� را ��د 
�(�ی ھ5�G و ���G'ه ��+� ��Lی &)'� ��ف وی�ا�* �� اش، +'ی�G ھ�ی ��2* از وزد، (� رو
	� در 
�دی ��د

�	��� �) '(E.  

   

 (&-�دی، +���ن ��م �* ھ� (@�� از ی!� ��2* ��ده آ('ه .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی ی-)� ھ� L�یK از ی!� ;�ی)' (� ھ� (@��


$ ھ� آن �� ھ� (@�� از ی!� ;�ی� .ا>	' (� ;�� ��L *Eی ای، و
��* د��9ل'Gده ھ�ا(� � D�9+ �. *	<از �0 دو و ر 


�ده �* را ھ� رو
	�ی� .E))' (� د
	���ش ��))'، (� آ��4 را ھ�دی و+	� +'ی�Cu �Gر و ��ر A� D.�0�هللا ھ�یD ھG&�ی* 

 �Cuر ��ر، A� D.�0�هللا دا�&	)'؟ (� را ای5 ھ� L�یK ی-)� ���ا1	*، راز و ر(� �� ھe را ھ� آن روز;�ر ا(� 1)�
)' (� ��د���ن

�Gدی +���ن و +'ی�-&) *Gھ �� eی* ھ�&Gد�' ھ�ۀ ��2*  �? .�Gار و 1'ه 2�اب ھ�، آن ھ�+ $

�2	* وی, ��یD، �* ا 

��ی ھ�  �? .1�د �	
 روزھ�ی آن �1ھ' E �M(0* ��&$ �-�' و ریI	* ز5�) �* را �0زه وی,ی� ��ر ��د e�(E، (� ���ه E* را رو


,ت،�I91 �(-ار ی�دی *
  !�I�رد o2 ھe ای5 �)�8 �0ری� از و 1�د اب2� زودی �* ھe ('ر

   

»Kی�L ،ی آن ھ��

)�� ھ�ی ��* ھ� اون رود��2* ط�ف اون رود، 51 رود��2* ��د�'، ای&	�ده رود��2*  eھ $
 ��د�' E�ده در

 E* رود ��A< 15 رود��2* از  �? .��;�	* روزا�* �Eر از �0زه ;�ی'، (� 2&	* (�د ».��1' را $ آ('�1ن و ر>$ ای)!* ��ای

�k�ا>�� .��&$ 92�ی ��ده، 
I	� �Eر �r آن از �9�ر eھ ���k0 �) '(E. »5) ز�ی�دم ھ) ،$
 ی!���ن آ��4، در
$ ا



 �0* 0�ی ھ5�G ��ای ��د، او('ه ھ�Gھ)�� �'ون e(E >!� .��? ���د 2'ا �)'ه ای5 و ���)' 
�e �� �0 ��? اون ��د ای&	�ده

  ».�)'�' (� رو ھ�ش د
$ ;���'، (� او�� .��د�' �GE)D در E* ھe ��ر .A� �0D�هللا و +'ی�Cu �Gر .ا>	* (�

   


,ت از .���' (� 
��ھ!8 
G$ �* را 2'ا �)'ه ھ�دی�I91 �0 8!ھ��
 ط�ل ���	� ر�` یK ��دیG-) K�.� روزھ�ی در 

�G� '�E �)ن ز(�ن آن ا�	ن (�8 ز(&�	ده،  �? ھ�ی ز(&�ن �9�	ان ز(&�I	
 E��0ه (&�� ای5 ��د�'، .-9�را w-Q ھ� راه .
�ز ا

 آ��* ھ� آن .���>	' ر>���7ن ��ای ا�C0ق ھ�ار ا
$ (G!5 ('ت ای5 ط�ل در E* دا�&	)' ��G ھ� ��ان آن .E�د�' (� ط�?�� را


��ه در 2'ا �)'ه ھ�دی E�د�' (� A0�ر ��د؛ �1ن ذھ)� A0�ی� �M(0 ��د�'، 1)�'ه�� $
  .ا�'ا2$ دام �* را ھ� آن A0 *E�ری .ا

   

   

  در���ی .�D ���ھ��، ����Rه

   


��ھ!�� .دارد (&� $ (��` ��E�(	� ۶  'ود در 
��ھ!8 .ا>	' (� ا�C0ق 
��ھ!8 در ا(� ا��Q در;��ی *E ��@) آن �* ھ� 


�« ;�ی)' (� 8E«. »�
 ھ� u�ی9* از ���2 ��ای �C) *Eھ��G .آ��دی (-)�ی �* »8E« و دار IQ w�1�ه (-)�ی �* »

  .8G� �) '(E �0ری!� در ��ر (�8 �)�8 در ز�';� ��ای ھ� (@�� ��ن در ا(� ا
$ ��(MC�م

   


��ه �* E* ز(��� ھ� آن«�� �) ،'(

��ه (-�ون ��ر، ر G$ آ+�ی ر�� o7< �4د آ��دی ».��) *E ب را ھ� روز آن�دارد ی�د �* 2 

 در �)� .١٧۶٣٩ـ  ۴۴٣١۶ 
��ھ!M 8�داری1 :2�رده اش ������ روی E* دھ' (� ���ن را ای ط79* دو �)�ی او .;�ی' (� را ای5

)�
$ ھ5�G در .دارد +�ار 
��ھ!8 ا��Q (�'ان� *E *=(� اوج �*  �د '
 �* .)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی �� ��
��ه رr�m« .ر

$G

��ه �* .دو�&	)' ��G ھ� ای5 ا(� .�'ه 0@�ی8 ھ)} �* را او �0 ��د ر>	* ?ھ��4ن �� *�G  �) '((E آ+�ی و $G ر، ر�� 

Dرو (-�و� �) '(�E. �9Eو '�0 ا eاون ھ �� و 'Q�� �0� �'ر .��د .�D ()/7* ��ر;�ن از ی!� و '�0 ا9E� .2�ره (� �0� 

�0 ��
��ه ��ده ر>	* ھe روز آن ��د، (@E 8'2'ای .2�ا�)'ه *GMC� *L 92�ه *E ی�در;��ی ای5 0 *	�E �) *1.«  

   

 1�د، (� 1)�'ه ;��.* Q K��1 '(L'ای ���D در ھ)�ز .ا
$ ��ی'ه ر�} روز آن  �د=* از ھ)�ز رو51 ای +M�ه ��Gی �� �)�

 �)�ی ی�M(0 K دی�� �G� *Eر�0 .1�د (I�و�* �* 90'ی8 و �1�9' ��
��ه �)� ای5 دی�� �-' 
�ل دو Q *E x��� '1'اھ�ی�

�.�G-) ،$&�� $ی�!  Kل و در;��ی روز ی�

��ھ!8 اھ�.� ��ای (���ا ��$ (���ا 
�ل ھ�ی  $
 E)�ر E* �دی( .ا


�ل ٧٠ از ��D ای)�4« :;�ی' (� ای&	�ده، ��
��ه �G� ده�E.« J�G� �) د�در 1 D05 ��?ی ھ�ی ا�0ق در  �د=* .�2ط�ا�Gھ 

 ��ز ���ون �* E* درھ�ی� �� دارد ��ی�5 در (�4ا ا�0ق دو و ��? در ا�0ق �)� �MLر، E* �)�ی� .2�رد (� ��+* (	�ی ٣٠٠ �)�ی

 ھG�اه E* دی��ی (�د ».ط�ره ھ5�G ھe  �? ��د، ط�ری ھ5�G ھe (�+` اون �!�ده، ��k0�ی ھ�� �زھ) ��
��ه« .1��' (�

$

��ه، ای5« :ر>�E *� D7)' (� ���ه �-' ;�ی'، (� او�� K.�) �AI1 داره. K.�) eھ '(L �.�
 $
 ا�0ق �0 دو E* ا

 در .��7.� ا�'؛ 1'ه (�kزه دی��  �? ��
��ه ��ی�5 ھ�ی ا�0ق ».��د E�ده ا��ره را ای)�4 +9, ھe ژا�'ار(�ی .داده ا��ره را ��ی�5

��Qا *E رد (� ��* آ��4 از�8 �� ��? ط79* �* 2C+ �;ھ�ی �)4�ه از ی!� ��1* .1'ه (&'ود ��ر ?�� e* ھ	ز از .1!&�� 

  .زده ���ون ھ�ز ھ�ی ��z ھe (�ط��D دی�ارھ�ی

   


,م دی�� (�د �0 دو �� 1�د، (� رد ��
��ه E)�ر از دارد E* (�دی K��� �) ،')E �	+(� و 'GM< *E ه در��ره��
  �ف ��

�) ،eی' (� ز���ل ٣ ی� ٢ �0« :;�
 (�'ان ��دن رو ��
��ه E* ��د ۵١ 
�ل از �-' .��د ��
��ه ھ)�ز ای)�4 روز، آن از �-' 

��رھ�ی� ی* ھe ای)M1. �4�داری wG�� '1. ده �'ون�C	
 را ای)�4 2�اد E D!.�) �)* �(1'یD�� e و+$ (L' .ا>	�د ا

  ».�C�و1*

   

5�Gر ھ�ه ��دی!� در ھ� (@�� 0-'اد ط��
 �L اQ, ھ� (�+` اون ���Gد ی�د(�ن اQ, (�« .0� داغ و داغ �@x و 1�د (� زی�د ��

��ا�� (�د L)' از ی!� ».1' *E ر�(E ه��
�� `G� ��D یK و ھ�ی��ن 
� دادن 0!�ن �� ھe دی�� �C� دو و ;�ی' (� ا�' 1'ه 

'(I9. *1�; �0ی�' را او .��9ن �) '((E.  

   

 ی* �^�
�'، آ+� اون از ��ی' 2�اھ�' (�« :E)' (� ا�1ره ����2ن ط�ف آن (�دی �* ھ� ��ان �G` و
o از ?u� (�د یK ا(�

  ».E)* (� 0-�ی��L zھ�ی� ی* ھE *��G)e، >!� ��ده 
�.D ١۴ ،١٣ ھ�، (�+` اون .(��د ی�دش ��Lھ�ی�

   

 :;�1	* �* 1�د (� ��ت ;�>$، E* را +�ل ���'،  �ف �0 ���د =$9 ��ی� در ��(E *E D)' (� اQ�ار ا(� ���ن�2 ط�ف آن (�د

�� ھ5�G او('ن E�KL ��س (�)� یK �� ھ� آن .(��* u�وب 0� زود (-G�E ?* ھe ھ� ز(&	�ن .��د ۵ 
��$ u�وب« )*� 


��ه، دوم ط79* ر>	)' .��د آ.���G >�رد ھ� آن  س�� (�)� .��دن �C�ی ١٢ ،١٠ ،)E)' (� ا�1ره ��
��ه روی رو�*�� '-� �Mی 


* ;C	5 �-' .او('ه ��زرس L '���� *E� (�دم ��5 اول .1' �0�ا�'ازی �C� *	�E ون دو(� و و '�0 آ+�ی ی!� .1'ه�-) 



5 .��
��ه	C; r�mه ر��
�� eھ *	�E 70�ی�9 .1'ه K8 د+�7* ٢٠ ر�`، یE 5ق ای�C0ل ا�ط '��E. '-� ه� از��
 او('ن، ���ون �

5	
 دو�&	�G� 5 ھ� )@�� .دادن ھ8 را ��س (�)� )�دم .0 $E�  5(E���G� '( و 1'ه 2�اب (��1)��ن دی'ن E* ��ن 2�ا

 از (5 ا(� .C; ��� KGE 5E$ (5 �* ی!���ن .E�دیe (� ���ه و ��دیe ای&	�ده ('ر
* در دم ھe (� .ھ&	E 5&�ی� L* ھ� ای5

 (�kزه �* E)' (� ا�1ره �-' ».دی'(D دور از .���Gد ی�دم اش +��>* ;�1	* ھ� 
�ل ا?ن .��>	e .��د 
�.١۶ e .E�دم >�ار 0�س

  ».1'یe (� e�&70 ای)�4 از .��د (� وظ�C*  �زه 1'ه (�kزه ا?ن E* ا�0+� ای5« :��
��ه اول ط79* ��7.�

   

*

� ھ)�ز Q �) ،'(E@9$ آن از (�د ایE 5* ای ('ر $
��. *
  �د=* روز در��ره �2ط�اE *E �0&��� ھ� �ر� E* ای ('ر

 از ی!� .��د »M1�ام« ('ر
* ای5 ��م ھ� روز آن .دارد ��
��ه �Q�< �GE �0* ('ر
* .ا�' E�ده ی�د آن از ��1	)'، 
��ھ!8

 ��	�� ».ا
$ >�ط�G* ا
DG  �? (	@'ی5، (@9��* ا
e �* ای د2	�ا�*  ('ر
* 1' ای)�4 ا�7,ب از �-'« :;�ی' (� ھ� (@��

  .ا�' 1)�'ه را ��
��ه در �0�ا�'ازی Q'ای ��د�'، ('ر
* در روز آن E* ھ�ی� ��*

   

?�  $9@Q دن�E �� ھ!8 (�'ان در (�دم��
 $��= �) '(E *E �	��� دم�) ھ!8��
 E* ا�' E�ده 0-�یz ��ای��ن ی� ا�' دی'ه ی� 

*���L 5ان ای�� آن ���>	'، راه ای)!* ��ای (@�* (�دم E* 1'�' 2�ا�� ��س (�)� 
�ار ���ون، آ('�' ��
��ه از 
�ا
�G* ھ� 


G$ �* ��س (�)� ھ�Gن   �� ھ� L�یK �-' و داد�' ھ8 را 8�(��)��� ھ�Gن   E�د�'، >�ار  *E '-� ھ� D)�� اد���ت در Kی�L ھ� 

'1 8�(�
��ه .  

   

   

  K,��  س5  � در

   


,ت از E* روزی�I91 ھ�ی دل در 1'، 1�وع�	

��ھ!8 دی�� رو *� w1 �) ،'
 ھ�ی L�یK ��ای ��G(M �91 ر

 2�اب دو��ره ��س (�)� ای)!* �0 ر>	5، ��س (�)� �� ;�ی� را (&�>	� یK او('ن، ���ون ��
��ه از ای)!* از �-' ھ� ای5« .>�اری


��ھ!8، اط�اف رو
	�ھ�ی در و E)5 (� رھ�ش ھ5�G ��ای .(��* DI� 5��).« * ���(�د	ه در ��&�M+ *��2 5را ھ� ای 

  .M+ *��2 8+ 8+ �) '(E�ه 
�ی آن 
�Gوری .ا
$ ��ر��� �Lی ا
	!�ن ���یD ;�ی'، (�

   


��ه از ��E�(	� ١٢ ��دیK ھ�، ��ان .ر
' (� �1ه و E �92 *� �M1* ا
$ ز(�ن ھ5�G در�� *�Q�< *	<�; 'د��ی آن در .��)�
 

 �1ی' .رو
	� E'ام ��&$ (-��م .���' (� �)�ه ھ� رو
	� از ی!� �* �-'ش ھ� آن« .�'ا1$ و��د �)�ھ� ھ�� 
�ز، ا
	I�ان


��ھ!. 8��K، رو
	�ی eE �	
  .دارد ی�د �* را ھ� ھ�M(0 5�G ���(�د ».���' (� �)�ه ھ� رو
	�ھ�ی� از ی!� ��2* �* .�'اره رو

   

 ھ�ی �)�8 �* ھ� آن« :1)�'ه �'رش از E* ;�ی' (� ا
$، ��7* از 0� ��ان و ��&	* M+ *��2�ه در E* (�دھ�ی� از دی�� ی!�

 92�ی ���2 دی�� .���' (� �)�ه رو
	�ی� ی* 2�(1. '-� *� *��2	�G� '( 2�ب E ���2* را �)�8 ھ� ای5 .1'�' (	�اری E�E�ه

  ».(��* در;��ی E* 1)�'م >o7 .�'ارم

   


� 1�د؛ (�  E��	� ھ�� از �� 
��ھ!8 آ
�Gن w1، ھ�Gن�� �)��� *E e�
 !��د 'هر
�� �1ه و M1� �* ��0�اف ھ�ی 

��ن �* 0�س ھ)�ز E* ای �2ط�ه 8�(� ط�ر ھ5�G ('ت L)' D�7� �) '((E. »�0 ط�ر ای5 ھ� 
��ھ!�� از �&��ری و ا�'ازد (� 

���* آ2�ی5 ;�ی'، (� E* را ای5 ���(�د، ».��د 1'ه ا()�	� ���2 ای)�4 ر>	5، (� و آ('ن (� ھ� E��	� ھ�� Dی�L را �
 

�) '�E. ز ھ� ژا�'ارم از 0�س ��ی رد�50 در ھ) �	
 و+	� Q�ر��0ن �~,ت �E�  �9A$ از 1�د (� را ای5 و (��'ه ��+� ھ� رو

*E ا ای5 از��  .E�د 1�ک د�Lر ��;�ه �* را ھ� آن ز�';� روزه، یK در;��ی ھ�GM<. 5�G' ز�)'، (�  �ف (�

   


��ه در2	�ن ا�9�ه (��ن در 
��ھ!��E ،8�(	�ی ١٢ در ی-)� ای)�4 در  �د=* *E ھ�ی �91* ردو از�زا (��) KL�E �2ن ���(� 

،$
  .دا�' �E �G&� دی�� را �-' �* ای)�4 از ;�1$؟ L* ا�9�ه 2�1* ھ�اران �� �0�ه �)�8 در .ر
' (� �&$ �5 �* ا

   

o7< '(��1�ا� *E ھ�ی آواز'k� و ا
@�7 (M'ی .»(��ه (� ز�G2 ��)}« :E))' (� 0-�9� ;��* ای5 را w1 آن در 
��ھ!8 

e� ر'G@) G
 ا G' ،>�اھ��� �CQی� ا�E '�'1. ��� �9E	* ھ� در;��ی در ا
C)' اول در E* ��د�' L�ی!� دو ���،

 ا
!)'ر ،(��'ی ا.'ی5 1-�ع ،.)��ودی 2'ا �)'ه ھ�دی ،�CQی� د.�8 
��L'(+، �Q�� z (@'ث (@G'��� ،>�ھ�دی

�G� ر ،ر�Cu 5&  ر�8 ��Qھ�دی ،ا'G@) ����<، �9س� Dادی دا��M�، {(1�8 ،���ی ھ��� (-�)� ا
8���G و ا�C�ادی 


�واک .��ده �)�8 و M1� ھ�ی L�یK را�o او .(��' (� ز�'ه ا1�ف  �G' ا(� (��ن ای5 در .1'�' �0���ران ا
C)' ٢۶ در ��ا+� 

�M(0 ی��L *E او از *� $
 ��C	�ده ;�� �)�e2 8 و ��� �� راه (��ن در او L�ن �1ی' .��د ��9س (&	-�رش ا
o7< e آورد د

 �* دو�&	)'، ��G را ھ� راه ھ� آن (	�
C; »،*��C$ (� در
$ �1ی' ��(� (�د .E)' ��'ا رھ�ی� (�گ L)��ل از 0�ا�&$ د،��

  .»...ا;� 2�رد�'، E $&!1* ��د ھe ھ5�G ��ای e(E >!� .2�رد�' �&$ �5
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