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� �)ه !)*+ 
 .�ا�- و����- ا�,�&�ر

 ���� /�دل ودد��5 ، ��ز ه3 ا�2(�����- ه�
 ����- �1$ و�(�0
 ;&�ل .�د :(وش و����,�8ر ��ن ، از ��د� <�!�در ���� +� � و�
��ح� وA& �د دا�5 �(دم �� ��ء ا�,*�د� ?�د� ؛ "=� را � ��ن 

 .�D<1ن ?���� ه3 ا��ا., روز ;���را  را �� .�ن ;Cاداران "ن 

 Fر��+  ��Hدف ��د �� ده3 %1384 د�� ��ل �20A ��I 
)Jم   ه)

1427 -�Kه �ن "ن و(� ���  �Lو� 
 ��>&���ن ه(ات �)&! 
)Jه  ،
���O ا�Nم را P دت ��اد��Q� ه� روز '�R ����� �+ ��,�ا�. ��
 �Cد �Uم ��>&�/ ��Qن T(ف �S( از +�>��ت �)ه � از ���م A

�/ روز
 ح�ود �V - و در�ردار ا�.)� ��K1400وا N�)A در W ! ل�� 
� ��Qدت ر��
�W ?���� ؛�� ��د ، X&/ �(ا�C; 3ادار<0  .

 �(ا�C; 3ادار
 را در;CادارA  W ! 
« ان .Nف ���Y و ده ه�
 ���8+ « 
ا�/ او��/  _  دره(اتاو��/ ��ر�(C1ار �� ?�د�� �(ا

 �����    د�- وا�� رژ����13 ��ا��ز� _ را � .�[( دا�,
 ر�3 ا�(ان �  +� ;Cادار
 را �'���� در �Tد "ن �( "���� �

_��� �����'A ن ه�����.»`��� �J�� «  ���"در -A)ح _  ه(ات �

 ��ن ,'A اش)aد b���5 از �(وز ح�د ���� 
)� �*( وا��Jد در1
 و��� در "ن �Q( وا�����ن [(:�اران �)اه_ �� �� رژ�3 د�- �)ه 

� �(ا
 ;Cاد�'���� از دادن ا��ز� �����ران c� /&X ا+�Sه(ات .
 ا��8ر ?�د ��Hح   _ 

 [(ف � -A)ح )�8� از ���ه�
 » ���J ���` « در ��� A ، ه(ات
� A'�ر � �Iر ر:, ودر وا!` ح��,���� �dو+�ر�  ��- !>_ �)ه e

)Q� ده� �� W� ه(ات را +'8� �Q,�� A ���������J « ، در .
 `��� « 
 وح,� او��/ ��ردر ا:���f,�ن�� ��د ���1 ;�� ا
 �(ا

��   _  Nم��Qن ا����  .�[( دا�,� C�_  ا�/ او��/ را �
 دوم  .�ا�, ��د�� *��C� Cد ا�Q� �+ -�)eAدت .>� 
 وA را 

 Fردار ��د� ، "�1ه�ن +�ر��.)� ��Kن از ���م وا�Q� ن���&<��



�دا��� ؛ ;Cادار
 و0>�W  ا�Nم اورا ���� ا�2(ا+�ر
 ا�Nم �
 ����?. 

8 ;Cاداران د�, او���D، ��� �( ه� ���ر �ل � %W د�, دوم �
 و��د دا�, ، ��ون در �S(دا�- bدر ح�د A ���C1ارش �c ��ه� ;
 ��� ��ن ���ر ه� و��(ق ه�
 د�, دوم ا:,� ، 
 SحN� ه( ��ع


 را "�iز ?�د�� )� از !(ار ��>�م ��ون  . در1A W���� ف)]
jب ��ر�+)P �� را /�l�Q� ، د�� � �< ! �c د�,� و �>�c "��د1

 m'A �� ، داد� F��P �8ف���NA5 )Dده� +/ د� m.�� �nوز /+  
 « و���ر �� و��� دا�/ زد� ، » �(گ �( �����ن �� p�� � ،

 
��ن �Q( در �(��ن روز ه���'A ب��" � /&X20د�� .��رات 21 و 

�5 از �  ��� �( C1ارش ر���  ه� �A را ��ر "ورد�� �����20 
�/ ?�د �>��ن د&q ان "�(ا�+ � اs��t و +��r . ا�( �bا�/ ح�د

 +� "ن ز��ن از ��� ه� ���/ �� A �,:ا �
 ا+*�ق �)Q� ر در��
u�8 دو�- ه�
  ه��1ه� ��ه� ��p �)ه � � �د� ، ح,� در�(ا��

!���ر
 ا�(ان ���V �)T�% /&X/ ��ه �Q( .�ا�, ��د�� +� از��م 
  �)ه � ا��Jد ?���� ، ، و���ن ��ا:��)ه_ ��د ��,!)*+ )Q� /�

�( ��ن � ��p .�رد� ��د + ���,*�ا�/ . ��(�p ��ن �Aر1( �
 A -�ا+*�ق ا:,�د� ا 
)Q� در bن « ح�د�. W�;�vر » اK�� p��

 -��l 
�(وه�� � � ح,A اش ���(وف ، در "�U �� �jم ا�Hwر [> 
�( از .�دش i � اy و ه�داران ��� ��را( �*T د�&; y(    ا��ز�

� داد ؛ �,�ا��, ��د .Nف اراد� �(دم ح(A -A(د� در ? -����:
 روس ا��U )D��fم دوران �احCاب ���` :����- ��,�W ، ���و�- ;>

 �� . در "ن د��ر 1(دد �
� ��8ت "+� را e| )از ه W ! -����� �� K�� _���� -دا�)S� در��

 :��رد ��ا! !(ار داد 

1 : ��V )5 ه��P )ا�� ز��+ �� ������� +�Sه(ات .] 
«  ;Cادار
 � در � اN�Tح !���ن ا���� دو�- » "زاد
 ا�(ا
 �(ا�3 �)ه A

�/ ��� ؛ !(ار 1�(د ؛ ا�� ح(A- از .����ن ��رد د�- �'���� &~+
 � 8� ؟ در ح��V )S� » `��� �J�� « ���jا �����ن �. /���V

� د�� ��ه�ان ;,*1  ��ز ه3 �A 
ر ه�c� u از "=� ���ر ه�
 
� �(ا�����. -����� ��(�����A c و��د ��ا�, ا�- ، V(ا �
 c� /؟ "�� ا� ���� /�):" bا��- ح�د�+ �� A ب 1(دد�d,ر ا�� ;

 ;Cاد��D�� �
 ازور "ز���)D,�ن د��د � ��د� و�� ا��8��ران ح�
 ��1 c� ن در�,���f:دم ا)� /�� ��p ا
 در �Aر ��د� و�� .�ا�,

 �)ه � را � و��د "ورد ؟

2 :  *� در روز ��Qدت .>A ���� � +�ا�� � .�[( دا�,� ��A V
 ��� �P)� �دوم ا�Nم ، در �Aام !�&- ا:���f,�ن �(ا�C; 3ادار�

 ؟ V(ا ���� ا�/ ��ر و"=3 در �Rن %W ؟����

 دوم � د�-  : 3*�8 X(�- .�ردن .>� » ا�� ��ء ��ء« در ح���

�+ Fل 26ر��� Jروز ��� 23 ذواحل �_ ��Qد+5 ���+ 
 ، و�)Jه 
��- و=�R 3ن ��� ا�- ، V(ا ���� �(ا�C; 3ادار
 در ��� � ����

 %(م و"=3 در روز ;���را � � و���� �Cد �Uم ��>&�/ ا;3 از�A
 » ��� ��(وف ا�- ؛ �(C1ار 1(دد ؟» ;���را
 ح�

4 :  8�� �'8( �(ار � اT«  در ح��<� 
و��(وه�
 » �Nح اردو
 �� .�د و�S+ -�Kه(ات T>ح "��NH% Cن را  � .�s و.�ن �,�ا��



 �)Q� از ���Q'� A در �(��ن دو روز "��ب A ��� V ، ����'A
� +�ان ��:- ؟? ���'� u���� �� ، از "=� ه'A 5+" 

5 :  A 
)D��fا� 
�(وه�
 T>ح وا���- « ��م �JA ��د��  ��(وه��
��� وه( ��ع داد.�ا�- .>� �� را » >W �,ح� �'A s�� د� �ل را �

��� ا�� ؟ ��'A ن�. در �Uم ���ط ا:���f,�ن [� ا�/ �QVر ��ل �
 .�د A ��/ ا���- � �د ؟ Pس V(ا � و���*��+ �=" *��D( و�

� و � و��د "ورد� "ن ا���W&;  �� در )Q� �+ ��,د� و1)ا��&�� 
 ؟"+p�� 5 �)ه � ���زد 

 A ده� � و�Xح- �'�ن �� ، K�� در  ��اKت ��(وح� �&�+ �Aا��
   +�Hد:� ��د� ا�� و� ه3 "ن ��8ت و�(د��ر
 او��/ ه�� "ن 

 )D��A)� 
�(وه�� . �� A ر ��د��A در 
�W از اول +�[� ا
 �.�ا�,�� دا�/ �(دم ه(ات  را � ��p ا�,�fل � ��p �)ه 

 ���K���(وه�. �� V � ������ در ;�_ ا�/ ����- !(ار ا��8�
 در A -��دا�, و�Aام ��(وه� ���*�W ��ان د�- ��ز��� ا�� ��> 

 �Tرت � Wد ذ�)�1 � ه(ا�� ! W از.�,H( ��رد ��ا! !(ار �
 �� R در �(��ن |� ، در A ر داد�A(+ ح�)T رت�T � ���� 
"�iز

 ،  ��رد ا�,��د !(ار 1(:,A ��,�8ه5 و%�8م ا�/ دو�- ه� ه��
 �c ا:�fن ��. �� 1(د�� ��e� � V? �� A ودC:3 �� ا�� +�ا�

�س .��5 را از���- ���ر�� .>� ه�
 .�درا ا:�fن �����3  و�2
 ده ا.�( ا�(از ��ار�3 � � و��Qن [����: 

 :ا��Kت �,ح�� ا�(��8 و�(�A : اول 
 در ���, از "ن  � ا�3 �� �A �8�)�ت �,ح�� اKا�� 
)+ �&� »

��د .�اه� �� ، �� "�8 ا�(وز در ! �ل » ا�2(����Cم ا�(��8 
�/ ����A ا�8 در �(���- �
 ا:���f,�ن ��� �( د�- ��K و+����~!

5 "��
 ;��Q ! �لA'�ر دارد ، ��'$�/ ���و��- را در�P ه( ��ع 
��ا�p�� 5 �(د +� ا��AنP ز�i" - از�دار ا ،  
 +��Q دارا� 


 واا�$L�
 "ن A'�ر ��� �( +���_ !�ا ا+L��5 ح�
 � �د� وا�$ا+
�( ��د� ا�- ، f,� ن�,���f:در ا  
در �(.� ��ارد ه3 ز��ن رو


 در! �ل ا:���f,�ن �Aر ?�د� و� اN�Tح �� L��'$ از �c ا�$ا+�
 ����� 
��ز
 �� �(���- .>� ا:���f,�ن « �A /���Vرت � ��ز

 .- ادا� داد� ا�» و+�ر�F ا�/ A'�ر 
 -�Rم ا�(��8 اC� در �(��ن ��p �(د �(ا
 ا�2(���A ن�,���f:ا

8 از حل�ظ 57در� دوم دا�- ، ��� از :��� �bر �" /&X  ����� 
 $'�� -�Rا ���S� - داد ، از حل�ظ�5 از د�P 5 از��- .�د را �Rا

 ,:��L� .� اول د:�ع از ���[� ا�$ا+��e� 8� �Vن ��3 !�ر� ��
c� A 3 ه��Aا$� A س ه������ �'3 �*�س ��Qن را دا�- ، او!

�� :�رس <. �).K- و���را دارا �+(�/ .� +(ا:�c �0رت در���

 ��K+( از A ��� ��� 70و�&�ع .�ور �,.��� � در�T ذ.��( �*,
ه��ز i(ب در . ��Qن را در .�د دارد ، ��رد +�� .�ص !(ار 1(:- 

�T رت �'�d !�در �'�� ��د�� +� �&�ع وا�2(����Cم ا�(��8 �
 
L���Kت .�� �ر دردا.W ا:���f,�ن �( ا�$ا+ �� _���,� » �

�- ��رو
 "�(وز &Aن در ح�ز� ح��,���f:ا m.��� -�v5 ���0 » ر��.
��ل ا�2(����Cم ��رو
 �� �c ه�Jم �(ق "�� ��� A ، ����? )S�

W���� ب را در)i ، ل در "ورد��fا�  �Aر ا�jم ا:���f,�ن را �
� !(ار داد � ,:��. 

 و�1,�.����Cد ��3 ره�� ��رو
 "�(وز �( ا:���f,�ن و� ا����
��ن ا�/ A'�ر ، ��'A ب � �د ، در �1م)i ر�S,دور از ا� 8�" ��



 ��e� � -�� » F<+ �,�، ��ون ���., ��� ��رد P)�(ش » وا!�
)� p�� A ���� ردار�.)� �,�Rن ا��V د از�. 8�" ��� د را �

� ��رد ��ء <<tا /�� ����� �(���� ؛ ��'$ در ����Nت �*�;
���S� -�Rا )� ��A�+ /&X ،  "ن  ، i(ب ا�,*�د� !(ار 1(:,

)'�Pن و�,�A�P )� �0وز A -م دا�N;ف .�ور "��8را ا)] � 
و
 را �&W ��اه� A(د ���� �� �Uم . ��NA ن��V » و�� » اخ ودپ »

 ا:���f,�ن را : "ن ��ان ���� ��د » ت ه�رت و�PرA ح�ل A
. ا��  � �A�P,�ن �S( �� ��ا�, ��ش !  ��ش ���- 1(:, ؛ ا
 ؛

 ه(��ع V»    
در "ن ��ح ، �� ا�>ح �P�F داد� » 1(دن :(از
 ..�اه� �� 

�Cش ه�
 .�د ��د
 .>� �� در+���W  �� ا�D��f(ان ��رو
 و�1$ش .
 ا:،+�:�ن "��
 "ن A ن را در �&�ع�,���f+��ر:(وزا�� � �ل  �

 c'. مC� ����� ه� �=" � ا�D��f(ان و.�د :(و.,�Dن ���A د�?
 ، i(ب را در WA وا�2(����Cم ��در "ن � .��A$ � �ل �� 1(د��

� ��ن < ! 
L�ا�(��8 را � �Tرت ا.� �,�� "ن ��.- +� �( ا�$ا+
 ;�ض ���A )1���U cر �1د ، �� - � ا:���f,�ن S� ���0( ?�د� در
��3 ر��Dن در . ( *Cا�� .�د ��C �( "+5 +��ر از ��(ون ���H+

 �vن ���- از ���و�- ر�,���f:ا( 
 
 ا:���f,�ن �(اA -��� �<. :�� در P(+� � �رزات ��� �زا�

 از ���م » +��� د�i » )D(ب ,:�� » 
 �c » ح�ز� �*�ذ ��رو�
 ���� » � +� . ل �� 1(دد � �» �,��زع :A �8�)�م اC�ا�2(���

"�(وز � اN�Tح د��ان .�د را از ا:���f,�ن ���A ��د ، � �Tرت 

 ا:���f,�ن �iر?�د� ، در �(��ن ��p �(د "ن را از ��د ���~! )�


��<A ���� c� � �����حل�ظ ���S� را "ن ار+�� داد� ، از حل�ظ  
 ����A و����د s��,'ده � دا���e�  .�(ا
 ح(��d'� r ?�د �

 &� روز� در +��ر داغ هR A ، p�� �( ح�ادث و�1$ش دا���
�� و �( ا�jم "ن � �(ا
 رو��Q رو�/ ��د و� ه3  <] �+�ز� �
 c�L�
 ا�$ا+�Q,�- �'���� ، ��;� "ن 1(د�� +� .�ا�دو�- د 
�(ا

 �,��زع « i(ب در ���� ا:Cا�5 ��:, ، ا:���f,�ن از ����
�: «���� �»و��  ) !(ار داد T>ح ژ���  ( »�*�ذ دو��1

   اX&ح���� � 
�- �Cدوران ( »  �*�ذ i(ب« Nل ��رو&Aح�
 .ا.,�Hص ���� ) �A�P,�ن 

 
�� .,p�� 3 �(د و���ط دو�- د�- �'���� ��رو
 .Nف اد;�
  ���1 ا:���f,�ن را از �S( دور دا�,A �8�)�م اC�ا�2(���

Dد� � ���1 ���رات A'�ر �� را �A�P,�ن در و���8- �(.A )
u��/ � �د� ؛ �>8 ا�2(����Cم  ا.,��ر دا�, ا�- ، ه�V ��1ه

 
L���� ا�$ا+ 
 �( ا:���f,�ن « ا�(��8 �(ا ��� R -�&Aح�
 ���� 
���" )� -�&Aول وح�$�A 
» وا�,*�د� �D��Pه� از "ن �(ا

�c ه�
 �f>� ودر ��ه( �,~�د,A�+ ، )ز 1> ��/ و+'�����- ا� 
�- ر�����ن و���- !�[` از &Aح� � ، ا��Jد ، �&�S�+ /�� 
�QD��

 ، _��] �دا�/ زدن � ��p ه�
 �,��د و�,��وب ��/ دو�- ر���
� ا:���f,�ن را ) و[��_ ��S� ل�fا� �� را � ا�(ا 1)ا�, ، ز�

 �� .���;� 1(دا�
3=" �� )D� ، ل ?�د��fن را ا��,���f:ا A ا�/ا�(وز  » &��

8 از +�ر�F » ا�,�dا��ار�را !�در �'�� +� :(و�(د ، �� +(�

 A'�ر �� دارد در ! �ل ا:���f,�ن L�
  دوا�$ا+K�� ن��CR

 ���? � :��ا��1 و�,~�د �� ه�A 3ر �



 rا� :� ،  ���� �����  : �ح*� ��' �f(ا:��� �f(ا:'�� )��f+
 ����. 

)S� در �� )S� رد�� 
C� ، ا�$ا+���� ����دا�- ح*� ��' �f(ا:
 ��e�  در ا:���f,�ن و"�(ا � ��� Rو W��A -�&Aح� ر���ن �
 -�&Aا��8ن ح� �Q�+ � A -�در "وردن ا � +�ز� در ����<�ا�(ا�
 و��Sرت �( ���� را �(ا�5 ���;� �� ��زد �>8 در وا!` �

����" 
 �(��� ��p �(د ��اX` .��5 را ��/ ر! ���e� )   ، /�V
،  ه�� وا�(ان �� ) رو�� 3�8� C��(ا
 ر���ن � ا�/ . ?����

 � ;Nو� "�8 �(�Aب .���/ ه( ��ع ح(�X -A ا�(���8� 
L�ا�$ا+
��( ا�(���8i 
� ،وح,� ا�,'&�م ��!N.ر ��ز وا�'A از د�� "ن 

 R و `��� ه�
 و�QU ، ���S� 
!>&�اد �� 1(دد ، ��.��D��P m ه�
� را ��C ا��Jب ��� Dو :(ه� � در ��ح ه�
 ا!,�Hد
 ، ا�,&�;

 
L���ن ا:���f,�ن « �� ?���  +� در .��- ا�$ا+��'A د�� ا���
8 +� ا��Aن از [(ف ا�(��8 در . ( !(ار 1�(د » � ه�����)�

 ���� �� �� 
��د� ��� ��Hق ا�/ اد;�P ن�,���f:ا( 
 ;Nو� 
L���� ا�/ ا�$ا+ ����� J�,� -�&Aل ، ح�N�,�ا _<� �

�<�  ��i ��e� � ا:���f,�ن  ؛ ا�/ A'�ر را �dو ه��- +�ر�
� در ���� � �ل ?�د� �D���R �� 58&'Aن و;�م ا;,&�د ���ن ��])�

 در �1م ��- �D���Rن .  "=� را ��ر �� "وردA -�ا -<; /�R  
رو
�3 !>_ .�ا�,�ر ا;�د� T>ح&T ه� از �� و"را��U �� 5م و;�� وو;

 ��,�� در ا:���f,�ن �����V - دراز�د ��A�P,�ن ، ا�(ان ورو�
���b ه� دار�� ودر ��3 ا�/ �� "را��,�� )�i ���'+در �(وز و 

�- �A�P,�ن دو�- ��اران e� +� ا��Aن در ���� حA» �<1�� «
را  ».�ا�,��dاه� اش  «  ح(��(ا�5 دا�- ��!��-ا�2(����Cم را در

 .�(ا�/ .�در�   ���8 دار ود�,A د��� +(س از "ن دار�� 
ح(��(ا را � .�د » ��1>�« د�- �'���� در ا:���f,�ن ���م دو�-
!(ار ده��  » -  ���� �;�Jز�1ن«�Hص داد� و"=� را در l` ���(ا.,

. 
 �Tرت ا�Cام �� +�ا�� �� � A دوم 
L�وا�� در را�� �� ا�$ا+

 R(ا����� ���� �f(ا:'�� )��f+ ان�+ �� ����  -���  : -�در 
 ���� _ �(ا�� ��,��
 ���و�- �(د�� �X ا�2( ���)�ا��Jد و�~� 1

 ، �، +'��� ��p و��K ر:m +>*�ت ا����� ، ازد��د ����Xت ���
+'��� � �رزات p�� �X در ا�(��8 و���( ���ط ��Qن ، ;�م 

 �Lو� � ���� 
� ، :'�ر A'�ر ه����A /ح��,� 
 ، رو��(ا�,�ار
�/ وه�� V ( 
"ب و��ن دار « � .(وج از ���� ، �(وز ���ان ه�

 
� ا�(��8 » +(��S� ���)� 
ا�2(����Cم ا�(��8 _ . . . �(ا
 ���? s)+ ر ��را�'A �1��D:(ا�1)�( .�اه� ��د +� �� �� .

 �T�. 
�/ ا��Aن �(��� ه�R وز از)�" 
ا�2(����Cم ا�(��8 �(ا
 �� A - دارد�د 
�/ �(I(د را رو�V ش : +�ان "=� را�i" در

 ، � [>_ ، دا�/ زدن � ا.,N:�ت !���C0 رانK�� p�� ن��'A
 � ، �,��ز���� ، �)ه � و�Lاد
 در ح� !���A W$ول ا�2(���

 8�" mا�(ار 1�d'� » دم)� درا:���f,�ن �>- و��د ��ا�, و�&�;
� ����� از ا!�ام � ����J,� �� _�A)+ ن�,���f:ا  
و�>�- ه�

 ����? � زور ��ه3 ز��- �� A �*<,� « )8� ا�R �� )1ن در ح��
��ر ه� !~�وت ?����3 � ه��T uرت ?� از �>- ا�(��8 ��د  +�ان�

دا�/ زدن � ا.,N:�ت !��� و�)ه � در �(ح�ات ، )"ور
 ?�د 
 ه��5 ���Rن ا!�ام �>�چ و��� �Lو�  . . .ا:���f,�ن �



 اش "�� رو�/ ا��
 او�L�8 ا�(��8 در ��� ا�$ا+�- در �Tر+

 دو�� اش .�اه� L��'$ را رو
 ا�$ا+� CA)U /��� ���Aم ���� �

� +�ان ��( 1)ا�- � ��: 
L� ه( دو ا�$ا +� �Nح .>�«;>�  «  
�(وز���ا� � �رز� ?�د P ( � ���� ����در "ن �Tرت ��' �f(ا:

f+ امCرت ا��T��� ,:�� )� از ��/ ر:m ا:���f,�ن و�A�P,�ن 
 ه�A 3$ول "ن A -و��د .�اه�� 1)ا� T); � �P 
���� 
A'�ر ه�
 ، ��(ا
 ا�2(����Cم "���$ .�اه� ��د وهr�X )� ��� 3 ذا+

�(ون A(دن ا�2(����Cم را از ���� ��اه�� دا�- � 
.Nف . +�ا?��
 در +A ن�,�A�P 
L��/ ا�$ا+�V �<; /���. W���! ار .�اه�)

 ��� ��L��/ ا�$ا+�V �� ���� 
���" 
1(:- ، ا�(ان  وA'�ر ه�
 WTا )� » /� .ز��د ���*- ��اه�� دا�- » داد و�,� ز�

 
 در ���ر ! �A(+ Wر ��:- ، � و�Xح- A ���در �S( دا�- ���� 
 c� ودر �� ، ز���� و�)ه ��! 
 ا��Jد +*(! ه�A ان د���+ ��

 ا��8ل "ن � +��Q .�ا�- NAم ا��Jد ا�,�dاR ه� در �ن ��8
 -���� � +�ا�� �� ����- �(ا�� �� ا�2(����Cم �� ���� ؛ �>8

 ���� )��f+ C�� +�ان در . ا�(ا�� "ن  �� A -�ا WTا /�R 
رو

 اs��t ه(ات ، او�$ از���~! �� را��R  مC�
 ا�2(����P 

 ��Vن A'&58 ه�. ا�(��8 را د.�W دا��- V و�N;  وزدو.�رد ه� �
� +�ا�� ��� ا� �ب ��� ا�$�"�8Q� م راC�
 دو�� ا�2(���L� ا+

 �Tرت ��,��3 ،����ز� ،  "ن !(ار دا�,�
 او�L�در .��- ا�$ا+
 )D��fا� 
�'$ !�ا� V)ح~�ر ه  ����A � ��زو +����ز�

 ���� ��  �� در ،از "ن 1)�,. وا�,�(ار دا�&� "=� در ����
S� �bن ح�اد��V ، �8�)�ن ا�(ان وا��( دا�- +'�� رو� ا:Cا�5 �

� +�ا��� �'$ ا�(��8 در ����� 
 Kزم �Q- ا�,�(ار ��(وه���  �
 ، � و������ن �� p��  ودا�/ زدن �bرا :(اه3 ?�د� ، �*س ح�د

 ه� �� A'�ر [(:�ار ���e� ، در ���ن ���( 0(�� ا�(ان را �
 
� و+�د� ه�
 �� "��1 "ن ��;� 1(دد  ��&� �A'�ر ه��N�ا .

 ��/ ح��,�V در 8�در .��- �(:�- "ن را دار�� +���(وه��
� +�ا��� � ��)�
 ����,�8رش !(ار 1 �A)م ا�(��8 و�C�ا�2(���


 [��_ وه�داران دو�- د�- �'���� ����� ����� W���. 

 : دوم � ::�را+�r رو�
�� ��� -�Tاز و �� �+ � A �Q�رو �< » )� A $P « در �(��ن

���-  �Tرت  �19 و 18!(ون � در �Uم »ز��/ .�ار1�«  �,�اوم �
 ( ���ط ��رو
  از �Rن "�iز +�  ��د�� ، �(ح�ات ��ن �H(وف�

�( اO,A ور�` دوم !(ن  A بNا�� 
�(وزP ��+�A دور�C� A 3,���
� ا��ذ<&; 
 ;Nو� ���ذ�( ا��و ��ژ�8� ، از  +�ا?��� -���� c� 

�C در ! �ل ا:���f,�ن �(.�ردار � �د�� �  �l�� ( .  ن�,���f:ا

 1(م او!����س � "  ".(�/ ���` در را� ر���ن ���e� را �
 � �(ا
 ر���ن �'��A u�ه�� و.�د "ن ��3 !�ر� دا��, ، از ه

 وا�,�&�ر
 ��ن در�� ��رز���� �� <] 
 �� . اه�اف +��� R
A 3ه� ��د��� 
��ل ا�2(����(زم ��رو��� ��DV در ر�` �QVرم 

 3,�� �(  ) 1979 د���O 27( !(ن ����C�0وز "��8ر وره ��
 ز��� ��د  ,*1 ��8� « ا:���f,�ن �<A ��در �(ا « .�د را » �

 � .!(ار داد » ��_ ر��ا�� و+ �ه
 ح�ود V �+ ا�(وز  « ا��8��/ و »  :�را+�r رو�'��� ��e� �

وارث  �����ل ا�2(����Cم ��رو
 +�ا?��
 و�(:�- "�(ا دارد  +� 



 ���Q� 
L� ا�$ا+��e� �Uم  اه�اف ا�$ا+� c�L�r< .�درا ، �
ا�� "�� ��ون . در د�,�ر روز !(ار ده� ؛ ���� �( ���5 .��5 

T � � از د�� �رت W��A واXح و�Oه/ ا�- ، "ه( ��ع ا ��A -�ن ا
 »� !(ن ا.�(.Nف » :�را+�r رو��  �Q�رو  A ن را�,���f:ا 

".(�/ ���` در �1$ش � [(ف ���ب �� دا��,�� ، ا�(وز ا�/ A'�ر 
C��5 رو
 ه�
 ا�2(���P �<� A دا��� �� 
م را ".(�/ ���` و�� 

 ���� 
���" _���  .>�تح��ط« i(ب ��. را 1(:, ا�- »  رو�
� را در &Q� س� ��D��� ن د�(وز�,���f:ا1( ا )Dرت د�� ; �

 v- ���ب دا�- ا�� �� رو�X)�+و �l�� 
L��- ا�$ا+Rن ا�R وز) 
 �
 د:�;L�
 و�����D را در ا�$ا+��"ن A'�ر در د :�ع از "�

� "ن +�� و����` ح���» اورا���م +����8,�ن � �Tرت ا.� « �
 ���� �8 د�D( _ دارا�� ���� ا:Cود ، "=��<T�:N� �� /�R در

 � ;�ا�W ا�,d �را+<lا1( از از ��)�1 �� u� را � ه�.�( رو�
� "=� +� �(ح� ���� �"ن A'�ر � ���� ، �� +�ان � ��د� ��ح

� ��ور ��� ��د ��� ._ �*�ه- �
�ح ���ر ! P ، W( واXح ا�- +� درX�+ -دا� )S� ه( ��رد �� در 

  درا:���f,�ن در ��Aر ���( ;�ا�W ، � ��� از ��5 bوه( ح�د
 i*>- ورز�� �� . وا��8ن د.��- رو��Q در !~���A `��� در ��"

 -�Rا Cا�� ح���+ �از د����1 روس ه� در را�� �� ا:���f,�ن �
 ا�- ���� ,:�� CA)U �'$ در دو �8,�: 
 rم:  ا�C�1�( ��.m ا�2(��� /� ز�A �  ر!�_ در �Rن ���ان رز�

دور ��.m ر!�_ : �� .  .�د +� ����د
 واX&حNل در "ن :(ور:- 
 ..�د» ��ط .>�ت ح« از

 �Tرت W��A :�ق از اه�اف �c ا��8 �Aام � ، ���� �ا���- �
در .   �� ����  روس � ا�2(����Cم����ط � +�ان و!�رت ا�(ا

� ا�,��2(����Cم ا�(��8 �( ��Q/ ا�,�ا
 �0وز و�(ا�D(ا� و:��
��ر ���� ��د �� �,��� ه�
 ا�2(������ ���); � از ��� A ، ��

���- ه�
 [(ف واز � �Cان �*(ت ��>&���ن ��Qن �� - �� � )Dد�
 �(دم ��>&�ن ���)�دو�- ��رو
 در ! �ل ا:���f,�ن و A',�ر �

  "�1ه� W��A ��ا�- ، ز��د ���/ +��� ار+5 :�را+�r رو���V �

 ر!�_ را در ���P د ا1( �,�ا��� � W��+f:ق اN V )ن ه�,���

از در� �*(ت .>� ا:���f,�ن و���( �� �!�- �D(  . د��'$ :(و �(
 ���� 
و"�1ه� از ;&� +�[� ه�
  ��>&���ن ��Qن از �0وزات ��رو

 -&S;و �,������ 
 �( ا��س ����- ه�A /���V م درC�ا�2(���
 ا�- ؛ "ن A'�ر را وادا�- +� ��'$ .�د [> �� روس ه� ��� ,:��

 ���? CA)&,� 
 ا.(اج ار+i 5(ب از ����L�( را رو
 ا�$ا+

 A'�ر�X��+

 ه��Q8��� 1(و� �~;  -���� /�R ا�� ��ز+�ب�+ �� 

 ���� . ( m.دور ا��ا ���� � -���� c� ذ�qا A -�ا��P ,*1��
� CA)U -ح�� R در 
 � �د� �>8)Dد� �8� از "=�  �� 
�'$ را رو

 اs��t ه(ات رو��Q را ��C . ر���� ��/ رو �� +�ان در !~R از
در  ��%W���  ��; �� bن ح�د" � دا��- ، � .�Hص +�(ب ز���

 ه�
 �*- و�1ز +(A&��,�ن از [(�� �A�P,�ن ��� ���U ار داد)!
d� را � :�را+�r رو���'� 
� +�ا�� ���:` ا!,�Hد� A _��" -

 �Iر "�� � � %(s "ن !~��e� . ر���� ، �� +�ا�� �
 W.- دراز روس ه� دردا�د ����A -�� +�ا��� در ��!�� 8��(وه���

 
�(خ ا;3S » .�د « و» ح�.� « ا:���f,�ن ����� � ;Nو� �����



  �� W��� C�� و�(.� از حCب وح�ت را ��N�ا -��l ، ر�S� 
از ��را
 .1(د�� 

 :�A�P,�ن : ��م 
 ;>- و��د
 "ن از ��و +��� ، دو��/ .� د:�;� �A�P,�نA'�ر A 

cا�5 از���P 
 ����W �0وز اح,&��� ��رو
 ���� ��د ، در ا�,�ا
 .�[( ;�م ا[Nع د!�� از � )Dواز ���_ د� ���ا�P �� -<; [(ف �

 
�دودو��ن « ن �- ادار� ا:���f,��� +�ا�� ه��N] « ن�R � ،
� ��دXرا 
�(د  وح�X( ��د �(اD� و���3 !(ار _� +� .�دش ��رد "�

� ه3 ��&���Hd'� 
� (   ر���ن � "ن ����ل 1)�- ه����.�[(ات �
 ���� !��3 ر�,� 
�!" ( pو�� 
)� �(ور ز��ن ��� از ��V در1� ،

�� ���� 
�&�ن ه�P �� -��~; ، ,�ن�ه��و ��، 
�(و���� 
  ار+��
-��Xاز و ��  .�د وا[Nع د!� ، ���� ��Sم �>��,��Pو r��X


 .�د در ! �ل ا:���f,�ن S� ���0( ?�دL�  .ا�$ا+

ا�� �0وز �1,�.�� ��رو
   57از "�iز :��� �bر دو�- �A�P,�ن 

� ه� وه�
 وه58 ��
 6در �D:م ده'- ا�U �� ،  A �+�f�< + 
�
Xد +�در (دا�- ، ��ز ه3 ح��� �<�&� �. m.��� -�vر ;�ض �

� از ���_ دو�- �Aد+�» د��ر��«���Nت ��Q�+  ر�b 
 در ! �ل ��ل 
 �Vا)A ��1از ���ر A ن�,���f:ر� ا�J,ا� � C�� �� �وارد �

در را�� �� +�ر�F » !�وس �iر���
« .�[(ات  A,�ب  ( و��د "ورد
 دو�- ��اران ��� از �0وز ��رو
 ، . ) » ح�.� «A ن�,�A�P

 ���
 ��ن � ه(اس ا:,�P�+ م !�ا�U �� ، ��,و +_ �(ز� �(گ دا�
��� /�&~+ ��)i ن ��د�� +�از دول" �P ن را 1(در�,�A�P -د�� ,:

وح,� ح�X( ��د�� �(ا
 ر���ن � ا�/ ����ل ����Q� W(�/ ا:�fن 
 !(ار ده�� <���tا Qو� C�
 � �رزات . را �)�Dاو�

��ل ا�2(��"زاد��dاه����� � .>� �� و�� +�ا� 
در ��Cم ��رو
 د.��- ��,��i 3(ب ��,� �� ، � A ، �=" ب�A)�-اران  دو���


 "=� در ! �ل +�و�/ �A�P,�ن را � :S� ���0 )8( درL� ا�$ا+
� ا:���f,�ن ?�د < ! 
L�� � �ه- �� .��ط ا�$ا+� 
 +� ح�ودA


 وز�( .�ر� �A�P,�ن از [(�� �>W �,ح� از  (. "=� � �د�X��+

P -'P(د� « � ا+�8
 A,�ب 1988وس در ��ل ردو�- د�- �'���� 
» ه�ر���ن . �>�c اس « و» د� �A �1ر دووز « ���, » ا:���f,�ن

l)+        »���*� yا��ن ) »ا��Aا �+ Fدو�-  از "ن +�ر�
 از !�A�P,�ن ، �,���_ � r�X وA& �د �c !�رت �>� ��اران A W 

,�ن � "ز���
 ه�
  ا:���fرا�� ��در��C درA'�ر و��د ��ا�- ،
c� د�Jود� از ا�C:5 ا��. c�L�دو�- ( » دو�- د�- �'���� « ا�$ا+

 �( » ا:���f,�ن –:�را���ن �A�P,�ن « +� )      ����د –ر���
) +�ا:� �� 1> ��/ ح8&,��ر ��e�  3J�P « وا:���f,�ن ���T

 �Uم ا��ر از "ن ��
 �(زه� د�8, ( » �A�P,�ن A دور� [��_ ه�
 � ."ن را +W��8 داد ) 1(د�� �

 /Q���� از �0وز و�(ا�D(ا� ا�2(����Cم ا�(��8 و�(�A �( ح(�3 �
��ن �(دم �� ���P "ن ، ��'A و.�ن s�. دو�- ��اران �� و�

 �A�P2,�ن ����- ا�$ا+�c�L ��ن را در ! �ل ا:���f,�ن ��'$ در 
� : ��� �,&(CA ?�د� ا�� l�� و��� �د:�;� در ��� . ��� د:�;

� ��زه<�&� �. ������� �=" 
از ���_ ا:���f,�ن » د��ر��«3 �(ا
��(ح ��د� ، �(ا
 ر���ن � "ن ه�ف � +��Q دو�- د�- �'���� 
A(ز
 را �- :'�ر !(ار �� ده�� ؛ �>8 �� "��د� ��.m "ب در �Tد 

 ����? ��T ا� .��5 را�aد � ز�( . "��� +� ��هA ���� /���



از :~�
 ���;� �(ا
 ����- ��ون ��ز » �_ ا���;��+��  «;��ان 
 �<<tا /�� T); - در�ل .�ا�H% A » ا�2(ا+�ر �� » ح�  ا+���

 !>` و!&` .>� P',�ن در ،����� ���% ��  ح� اeA( ��د را ��,
&� �. 
�"ن �� �� ، +� ���� از ا�/ [(�� �ادا� ده» د��ر�� « >

� ودزداvر )�i � را از ���_ دو�- د�- �'���� �c ��ع �������
� ��Qن را در را�� �� "ن �(ز ه� � د�- "ر<&; ��. ( � �و+��

 ا,:�� ��8 +� ح� ز��د
 ��ان +�:�C�V��(  
 ، �l�� ��� �� �A�P,�ن از �Rن "�iز دو�- ��اران وا�� در را��

 
�- .�د �( دو�- %�Hل » �/ « �A*(ا�س ا�,�&�ر��&�، از ح� !
�Q/ �� �0وز� )� �A)م ا�(��8 و�C�، �� �Tا
 �>��  ا�2(���

از ��S(  . ����دده��� وi(ب را وادار � P)�(ش "ن ?�د� ا
 �
 دا�/ زدن � �� ا ��L��A�P,�ن  $�/ را� ر���ن � ا�/ ا�$ا+
�( "ن i در ، ���� �ه� و;�م b �ت ا�,�&�ر
 در ا:���f,�ن �

-� �A�P,�ن ��!�A -�ر رو�/ ا���� � اش را در %�� �ت ����<�: 
� از د�- .�اه� داد �. 

)� /��V -� اA -��� را در دو�- ��اران ��,A)ن ه(��ع ح�,�A�P
 5��. �+" `:���  /� در را�,�
 ح*� و+��A ن�,���f:ا W.دا

 ��'A � در را�� �� ه(ات . ��ا��� ، � .�s و.�ن �<l از "ن
 �� و��د ��� در» ن 1(ا�� اا�(« و��ج :Cا���� A -�Kن و" 

� دارد ؛ ?� +�ا�+���- حRاش ا 
 �(ا
 P(وژ� ه�
 ا!,�Hد<T�:� �
����.�����1 ( ا�/ د��Iن ����1 .�رد� A'�ر �� . � �ا.,��ر?�� 

��احل� را � .�[( "ر�� X 
�� ا����8ت و��` و�1$د� ا�8 در ) ه�
 ���ط ا:���f,�ن هR ا��� در�+ ��/ ا.,��ر دار�� �A 5+" ع�� )

 و�*�!� راA د�,�ن  . �',�W ?���� و  .�ا�,  ����� ؛ ا:(و.,
 ��N�ب اCح ، _��] 
 ;Nو�  ������        ا�(ا�� "=� در ����

 و��L ه�اداران » 1> ��/«� ��- ر����l از ��� ��راy « و�'�

 از ��ل » ;&�د A1986��? ز�( ��م ��� � � �� »N�ا -��l� در »�

.I.S.I  R دC� -��~; /د� وا��� �&�Q� ن =�د" �~;  » 
» راز "��8ر
� +�ا��� ، -��� 5��
� ه���,�A�P »      ? ار�Cه� را ه3 »��
 در درونA 1(دد W��� » ���% rT" F�� -A)ب وح�ت وحCاز [(�� » ح

.I.S.I<� و��    »  -A)� � ��� » ح���8 . ا�� +� � "ن ز���� 
 (  او��/ دو*��W از��Qدت .><0 /�او��/ ��رش ;Cاداران واو�

�3 ، ه�u ) دوم ��? ��+ r�; -!د  و��د ��اه� "��، �� �8�

)� ه3 «  ه(��1 ه( دو[(ف در1Vو �? c�� ه�
 P',�ن ?�و+���� V

 ه�
 هCار� ?����«s�P�� در دا��ن    .I.S.I  �A�P,�ن P(ورش ��:,
 �����. 

 : ا�(ان :�QVرم 
 3 ���� � دوز � ����i"�? /d ا�(ان در را�� ! W از "�8� 

 ا��ر� �Tرت 1�(د ,8�: 
 اول ,8� �8� u�8 در ا�(ان ����� اش ه�8� از دو�,��� ,*1 �

 5J�� ، ر ه��A /�)+ از د��ار �8� A -��� ���� ، -ان دا��+ �?
 �c رو��اد �� ا;&�ل و;8س ا��&W ه�
 ".�� ه�
 ا�(ان  در ! �ل

�3 در  $�/ �Tرت :�� �� +�ا�� A(دار <� W�; V - ؛�3 ا�<� W�;
 ��Qز +*8(A را ��." c� � ، ���? ���1 5�P ¡ را��د ): c� ش

 در �Rن A زد�� � د�- ���" از ا���=�
 ;�د
 �,*�وت ��د� و�
�/ از �S(ش در�- �>�� ��A و� ;�! - "ن ه�A 3ر
 ��ارد �� `���

 و ؛ ��% 
�P � و!,V  »
��ن "�� �� �c »��م زه(� �  » c,<i



 « A c- « ا��و��ژ��ا �����P - !�; « �از د�D(ان [> �Dر ه3 �
 .1(دد 

 CAو�(ا 
)�1 3�&H+ C1ا�(ان +��د �(ا ��  دوم در را��,8�
 ح��- ه� ?� +�ا��� ، !�رت ا�- در "ن A'�رR در )�C1 �� � A 

 در +�ر�F د�2>����� �ه3 ح(A- ?���� ؛ در �,���RJ و��ا:� �
  ده� �� A'�ر ا.�( ا�(ان [vر -���� A ر ه� ا+*�ق ا:,�د���

 )Dد� C�V ن" �<&; -���
 ��د� و�C�V . 
« �Aر�8 از ا�,�ا
 ��N�ب  اNا�� « <�
 ��(وف « در ا�(ان � و�)S,�� مN�Kا ,Jح

�Dر�� � « 
�/ » �زر�1ن �« در دور� ��- وز�(R �+و "�iز ��:,
 ��ز ه3 ه( ��ع J�ا��Aن � ا��8ل �,>r ادا�  دارد ، ودر �,

� را د��ار �� ��زد ��D'�P. 
 ه� ���� �,�ان دو�- ه�
 ح�3A �( ا�(ان را در ���R ن��در �
[�ل +�ر�F ح��ت ا:���f,�ن ، در ��Aر روس ه�
 +Cار
 و+Cاران 

/���،<]  ح�ل  "ز��� +(�/ و+���R در A -دا�� 
 ���R /�)+ _
8 . :�� �(¢- از ;�_ .�J( زدن را دا�, ا�- �ه( "��Dه

 !(ار دا�, ا�- ، ��D��r ��د� و�� ��رد ���3 ��X ن�,���f:ا

 در !(ن  ه� "ن دو�-V 1819 و c� ن�� � -�� ه3 در !(ن �Vو 
�,���f:از ا �ن ��زور A(1س 1(�� در �Tد"ن ��د� ا�� +� �( �'

 N� A'�و�� ر�X ا�,,:�� و!�&,� از "ن را ��C0 د ر �� را�. 
 .��3i ��ز�� 

 دو�- ه�
 ا�(ان A -�ح اXوا )P ، ��� در �S(دا�- ��Vن ���.,

 را �� L� +� ح�ل � .�د 1(:, ا�� ، +�&�c� W ا�$ا+A �Dه(ر�

�c ه�
 �,>r در ! �ل ا:���f,�ن د� �ل ?�د� ا�� ,A�+:0  �C
 در  ا�/ ا�$ا .ا:���f,�ن واد�iم �5 ��ا��� � ا�(انV 
L�+

 ه3 در ز��ن "Vدر ا�(ان و .�� ه� � �Tرت ز��ن ��ه�ن 1)�,
 ����- ا�$ا+����P c�Lار "ن A'�ر در را�� �� ا:���f,�ن ، �1ه�

�/ وح�ت دو��ر� �( ز��/ « ز�( ��م ��+ 
��d(ا�� ( » دار��ش ه�
�/ ���D(د ��ه�'�ه� ا�(ان ��� ا�(ان در �'/��HJ�PاروCدوه 
 ه�

 ��W از A,�ب ; �احل&�� %,�ط ز�( ��م ���ط �>��- � ( �؛ وز���
 5��P م �(ز ��ارد « ه3 درN�ح��- در » ا R ران ؛ در�l دN�

 �c ا:�fن ��e� � A  د�,�ر �Aر !(ار دا�,!N; �� �*ح � 
u� . �S( دور دا�- �1ه� "ن را از وح�ت A'�ر � ��� ه

 <� در دوران ا��fل ا:���f,�ن � و�A c�L�ا�/ ����- ا�$ا+
 �� احCاب � ��� c� -���+ W8� � ، 
��ل ا�2(����Cم ��رو���

 ا���د "ن R ب _ درCن ح�V /��+ ابCاح �� C�)�ار و�JA -����
 �  ;Nو� "�8� ��N�ب اNا�� -A)وح ��N�ا -��l ، ��N�3 « ا.

A(دن رهOان  ��ن  ����N� Wد �lران وا��, ��د ، در » 3V و
 ه��T uرت ?� +�ا�� ��(ح 1(دد � `� �� ���- از احCاب +'�����

 _  -�&Aد ؛ در دوران ح��� ,:�� CA)U » _��]ه� و 
��ز » ��Qد

 از �(اc,<i « CA «ه3 ))�P (�b�+ و�N; ه�
 �,*�و+� زد� ، �

WA ق دادن ��د �,��د !�رت ، در�� �C0 -v  . ا:���f,�ن را �
و�(�A �(ا:���f,�ن و�'� از م ا�(��8 �Cاز "�iز �0وز ا�2(���

8 در اول "ن ���j" از ، m.�� م .�ن � �ل�� ا:���f,�ن را �

 ���Pار .�دش !(ار دارد واز ���_ L$ا��ا ��� 
�(�Aب در را�,�

� را در �<<tا /�� 
�~:)Dد�� -*�� /&X ���� �� "ن ��ا:� ?
»
��." ��+ « 
�(وه�� 
� ���A +� .�درا ��ا:� �� ����- ه��

���- . ا�D��f( �'�ن ��ه�� � ��� 
ا�� در ا��س در را�,�



 A از ��ارد را 
ا�$ا+�c�L .�د �1م 1)ا�, ، ه�u ��رد
 �� و+*(! �8'��� از �S( دور ?+� b �� -v ا:���f,�ن را �

 [.داردV  `��� در A ���� 
(ح و� �'�dار 1)ا�m �*�ه�3 �(د
 "ن �Cد اeA(�- �>- و��د دارد و� ه3 � � +�ان �P��dه� ����A
 � و���� +'��� ا.,Nف ���ن �V ، ن در او���- !(ار دارد" Wح

 ه3 Vو ���� �
 ز���� و!���Q:N,.ا  ; �رت . دا�/ زدن ��
 ��+�A
 و��د دا�,)� 8� ���� د�- ".�� از دور در "ن ه( ���
��ا�-P.  

��- ��رد +�� !(ار 1�(د ��� ��$'�� R ن از�� در ا�/ ���"
  ".�� ه�
 ح�3A �( ا�(ان "ن را �A -���c ه��,A�+ 
���R ا:'�

 �Tرت ��eل .ا�(ا �� 1)ار�� �: 
8 در ��ه( � ا�(�.�د را در »  !��ز ��ز
 ا:���f,�ن «در ح��

� ����A "ن ! �ل ����� W&; ده�� در �� �,��Q �'�ن �<<tا /�� 
 A �����)� ف)H� � 
 ه� را در ��ارد X)!و �8&A 
 ه����)�

 /&X /�دا  �� ، ز���� ، �)ه ��! 
و�Lاد
 در زدن � +~�د ه�
 
� ، �1م ه�
 ا�,�ار���A `���0 
 ا:���f,�ن ��C  در را�,��C

 �Iر "�� � .�" � +�ان از �(��� 1)ار
،�8ر � �Tرت ?���  
  ��).  �Tرت ;&�� �� A د�? 
ه�
 ا�(ان در ه(ات ��د "ور

 ��� ا�,�اد ;&� ��� �Xارا )  �Aر "ن !�ر ���در ا�/ ز�
A ��'A ما:,~�ح�j(ا�-  «  �د��� ��را A -ر ه3 دا���A «

 -�)P /]ه� رو��*8( و�T W+�!ر��(وف وK�� p�� W�;�vوا
�,���f:نا،Xوش ارا):  � ".�� ه�
 �'�d دو�,� را �(ا
 [(:�اران 

�/ در "ن ) ا�(ان £��ع !(ار داد '� ��� 
، ا��Jد �s)Q ه�
 ا�(ان و+(و�� � ا�,�اد ، ��.m �(اCA ا!,�Hد
 وا��,

 c�+�&,��� » � .؛ ��م �(د » ا�(ان 1(ا�
 
L� �� دو��/ ا�$ا+A ا�(ان 
ا�/ ����- ا�$ا+�c�L ".�� ه�

 وا�2(����Cم ا�(��8 در +���� !(اردارد ؛ SحN� /�R 
 ��� روV
 ا�2(����Cم ا�(��8 در ! �لA -�ا )Dد� W�و� ;�اN;  ا�(ان �

 ا�,�&�«از <Tح�
�Aر 1(:, ؛ "ن را در ا�(ع و!- � .�s » ر
 ، �� ".��ه�
 وو.�ن �8'� c�L�� ا�$ا+���R /�R  ��� و!�ف �V

 ��1 و����D ا�(ان ا�/ ا��8نA ���� خ «   را داد�)V 
K ب�V
را � :(وش �(����� 1)ا�, وا:�د� ا�,�Nل و"زاد
 » ا�2(����Cم 

. 

 ا:���f,�ن ;�r +�در ه( �Tرت ، و!,� از ا�/���~! � )S��  �

 bه(��1 در ;�_ ح�د �� �S( ��اه� ر�� ���� u��Tرت 1�(د ؛ ه
 "=� . (ان و��د دا�, ���� اs��t ه(ات د�- دراز ".�� ه�
 ا�V

��� اه�اف ا�$ا+�c�L ��ن  
 ;Nو� �(��� 1)ار
 در را�,��
�C دا�,�� � )Dد� �C�D- �'���� : دوا��ا�,��ع ح8&(ان  د»
» A(ز

 
8>3 � ز��ن در,� 
�/ A'�ر ه�� A  ا�س �(ان)*�A در -A)� از
�- �A*(ا�س ��ـ Rا ��  � -:�� ���د1� و"�ن �Pر�� ا����د �

� m:)1 �(ا
 "ن و��b ار داد ا�,��ل �*- و�1ز در)! ��;
 ��'� 
�Q�N+ م�U ا���+ �� A ن�,�A�P ��)] ن از�,��&A)+

 X )*T(ب ���C ؛ �� +�ا�� %(s د�- دراز �Qlر
 �را ا�(ان 
� ه� در ا:���f,�ن ��د� ����'A د �(ادر�Jا�(ان درا� ��N�ا . 

 � A -�ا��P ,*1��u�� ه�N�ا 
� �Qlر,���� /��V م�jا )]�. 
 
� از ��را.)� V ، ���� �
 ��:C� c� mدور در ?��D�+ در ��1ه

ز�( در:5 ".�� ه�
 ا�(ان در��Sرو  حCب وح�ت ����Rر ح�X( ا�� +�



 ��N�ب اCاز ح �'� A 1> ��/ « رژ� �(و�� ؛ «: /Q�وش (وه( �

 "��د1� "ن را دار�� )Dد�. 

r��+ �� -<� ن ووح�ت�,���f:م ا �� � 
 د��Iن ����د�- A'�رA 
� 1(د�� ؛ در 3A � �د� و� ��دده��� ه�
 ���ر !"ن ? TN. W 

�� /�)��� 
�<¤  �W .�ن و��� « +�ان از ����ه�
 �(��ط �;�vا
 ه( !�&- ، ح,� » ��راy ;&�د � ��)Xه( دو ح� A م �(د�� C��

 ����ر
 ��.m در���� از .� -<� /�� ��ن وا��Jد ا�,�dان ��8
� و���م �)A » F��� « ����� -�ه(ات د -�Kو. 

 
 +�V �Q(ا� A -ز د����)] /��V �+)P ه�در /�� او�� F��P 
 اN�Tح � ؛ �>8 �A �)1ر ������ r���P رت�S»�<� 
و� » اردو

در . ��C ��ز �� ��د » ��(و
 T>ح وا���- �>W �,ح� « اN�Tح 
�� د��Iن ا:���f,�ن �(ا��A)و.� ح `:��� A  در  ووح- �>- "ن

)� �Tرت �'$W&; s  � �+���� ��ه3 !(ار 1��=" 
 R �Q�+ � ،
?�د� و�� ?���� و"+5 �(.�ا�, از "ن ;&W را .���ش ��اه�� ��.- 
 ;��W و�� ;��>�/ .��/ "ن از A ر ه3 ا��8ن دارد���� ؛ �>8

 )]�. � r<,� ` �� ��Vر واح��A، ����� در ��:- ?�د� C� �Pل �
 اN�Tح ( �  ��� ��V W��U ه� در « ا:'� 1(
 ه�
 ا.�( ر���

 � )» !Q(��ن �>
 !�Q�,� ، ��1" /]�R ورز���� 

�/ ;��W و�� ��� و+�d'+ ��  !~�وت در را��A �<A�'� م�U ��
�C و��د دارد ، دو�8, از ! W د;��>�/ ��Vن �" -���ر ����- .
8 از ��Vن:  W��A رو�/ ا�-  �Tرت"ن ��رد ��" -�� �bح�اد 

ا�,�Nل و"زاد
 A'�ر �*` �� �(�� ودر د��Iن ����د�- ، وح�ت ،
u�� ه��b  -و��اه�� دا�  .�c از اح�د �>- از "ن �*` ��ا�,

  ه�,� ، �� درا�- W��A  در را� وح�ت "�1ه��A �JA )س در هP
 ازوداو[> �� �>- �1م 1)ا�,3'V c�ن �(د�V - ��&�  ا"ن�ت ه(ا

�� ا:'�
 د��Iن وح�ت �>- و����د�- A'�ر +�ان رز�� .��5 را ! 
 .�[( �jت ��Q/ از د���س �1���1ن ار+��ء ��� �! 

�1 
 �� ا�/ ����ل �("ورد� ��اه� �� �D(ه� +�ر�F ا� R ا��8
 _<! 3�&T واز �3 (ز �"� �Nح .>� " � .�[(ا��Jد ��ا�� . ��:

 ��� در ا�/ در,dر� 
 !�در ��� ا�3 از.�ن ه�A -�رت ا�H�"
 3��( �P��ار
 �(ا:(ازا� ?�د� �����. 


���� 
01.03.2006 

    
  


