
 لیكش""ت تاسل""ج رد ۲۵/۶/۸۳ و ۱۸/۶/۸۳ خ""یرا""ت رد ی""یوم""ع یل""عدم""حم یا""قآ ی""نارنخ""س نت""م
 نآ رت"""فد رد »تد"""حو میكح"""ت راودا« ی"""مال"""سا نار"""یا ناگت"""خو"""مآش"""ناد نا"""مزا"""س ط"""سو"""ت هد"""ش
 ود"ب زا نار"یا فلتخ"م یا"هنا"مزا"س و باز"حا دركلم"ع و خ"یرا"ت دق"ن و ی"سرر"ب فد"ه ا"ب نا"مزا"س
 دو"جو"م یا"هنا"مزا"س و باز"حا یری"گ هر"هب و یزو"مآ ه"بر"جت روظن"م ه"ب ،ا"هنا"مزا"س ن"یا ش"یادی"پ
.)نونكا(
 یز"كر"م وض"ع و مش"ش سل"جم هدن"یام"ن ینی"ئو"خ یو"سو"م یا"قآ ها"تو"ك تاحی"ضو"ت ا"ب هسل"ج ن"یا
:درك ادیپ همادا ییومع یاقآ ینارنخس اب و عورش ،تدحو میكحت راودا
 رد ار دو"خ تا"یرظ"ن ه"ك می"هاو"خ ی"م نات"سود زا و ت"سا ا"م هسل"ج نی"لوا ن"یا :ینی"ئو"خ یو"سو"م
 یل""""عدم""""حم یا""""قآ ت""""مد""""خ رد هسل""""ج ن""""یا رد .دنن""""ك ناون""""ع تاسل""""ج یراز""""گر""""ب یگ""""نوگ""""چ درو""""م
 یم"ن .میت"سه ۶۱ - ۶۲ لا"س ثداو"ح زا شی"پ ا"ت نار"یا هدو"ت بز"ح یز"كر"م یرب"هر وض"ع ی"یوم"ع
 ه""ب تاسل""ج لو""ط هتب""لا ،د""نراد زای""ن نا""مز هزاد""نا ه""چ ه""ب نا""ش ث""حاب""م حر""ط یار""ب ناش""یا م""ناد
 ب"""جو"""م تاسل"""ج ندو"""ب ی"""نالو"""ط ه"""ك ت"""فر"""گ رظ"""ن رد م"""ه ار ن"""یا د"""یا"""ب ی"""لو .ت"""سا نا"""مدو"""خ ت"""سد
 زا یشخ""ب ه""ك ت""سا ن""یا ا""م ش""هاو""خً انم""ض .دوش""ن هسل""ج رد نار""ضا""ح و نارنخ""س یگت""سخ
.دوش هداد صاصتخا اه نآ یاهشسرپ و هدننك تكرش ناتسود هب تاسلج نامز
 ت"عا"س ك"ی ه"ب دو"ش ی"م ار هسل"ج نا"مز ت"عا"س ود .ت"سا بو"خ یلی"خ ن"م رظ"ن ه"ب :ی"یوم"ع یا"قآ
.داد صاصتخا ناتسود تالاؤس هب مه ار رخآ تعاس مین و نم یاهتبحص مین و
 و نار"یا هدو"ت بز"ح تی"لاع"ف هچخ"یرا"ت هرا"برد ه"ك د"شا"ب ن"یا ر"ب ،ان"ب ر"گا ه"ك من"ك یم"ن نام"گ هتب"لا
 تبح"ص ،دو"ش ي"م حرط"م بز"ح ی"هد"نا"مزا"س لا"ملا"ب ه"ك نار"یا هدو"ت بز"ح سی"سأ"ت هنیشی"پ مر"جال
 ی""م یع""س رودق""ملايت""ح ن""م .د""شا""ب وگ""باو""ج رت""شیب یت""ح و ت""عا""س ۴ ا""ی و ۳ ،۲ً ا""سا""سا ،مین""ك
 یص"قا"ن بلط"م هكن"یا ر"ب مراد"ن ان"ب ا"ما مرب"ب را"ك ه"ب م"تاحی"ضو"ت رد ار راصت"خا و زاج"یا ه"ك من"ك
.مهدب اج نیا رد منازیزع لیوحت
 صوص""خ ه""ب باز""حا ه""ب ع""جار ه""ك دیت""سه رضحت""سمً امت""ح !مركشت""م یلی""خ :ینی""ئو""خ یو""سو""م
 دو""""خ فر""""ط زا ه""""چ ،د""""نرادرو""""خر""""ب ی""""نالو""""ط هق""""با""""س و هنیشی""""پ زا ه""""ك هدو""""ت بز""""ح لث""""م ی""""باز""""حا
 ،تالاق""""م ،ا""""هس""""نرف""""یر ،نارگ""""ید و ن""""یدقتن""""م ه""""چ و بز""""ح یاض""""عا و نیس""""سؤ""""م و ناراذگ""""ناین""""ب
 ل"ئاس"م ل"ك ه"ك ت"سین ن"یا دص"ق ن"یار"بان"ب .ت"سا هد"ش ر"شتنم یدا"یز یا"هبات"ك و ا"هي"نارنخ"س
 رد .د""شا""ب هدنن""ك هت""سخ رارك""ت ن""یا م""ه ام""ش دو""خ یار""ب د""یا""ش نو""چ ،مین""ك رارك""ت اجن""یا رد ار
 هل""صا""ف رد ه""ك مین""ك ی""م شال""ت م""ه ا""م .دو""ش ی""م هداد عا""جرا ا""هس""نرف""یر ن""یا ه""بً ا""تدم""ع اجن""یا
 ك"ی ماد"ك ر"ه زا ل"قاد"ح ار ا"هس"نرف"یر ن"یا ،ی"سای"س هتیم"ك نات"سود ،یدع"ب هسل"ج ا"ت هسل"ج ن"یا
.دننكب هدافتسا اهسنرفیر نیا زا دنناوتب ناتسود ات ،دنهدب رارق رتفد نیا رایتخا رد هنومن
 .دو"""ش هداد م"""ه رگ"""ید باز"""حا ه"""ب ت"""صر"""ف ا"""ت ،مین"""ك ی"""یو"""جه"""فر"""ص ت"""قو رد مین"""ك ي"""م یع"""س ا"""م
.هریغ و هفلتؤم ،نارازگراك ،تكراشم لثم یبازحا



 ل"""ما"""ك ار هدو"""ت بز"""ح هرا"""برد رظ"""ن درو"""م ثح"""ب ًالام"""جا می"""ناوت"""ب هسل"""ج ود رد رث"""كاد"""ح هللاءاش"""نا
.مینك
 فوطع""مً ا""فر""ص ه""ك د""یدر""ك ی""یا""ج ه""ب رایس""ب هرا""شا دو""خ تبح""ص رد ام""ش دینیب""ب :ی""یوم""ع یا""قآ
 ه"""ب ه"""ك ت"""سا هدم"""ع و بو"""خ یلی"""خ ن"""م نام"""گ ه"""ب .دو"""ش یم"""ن رود یا"""ه لا"""س رد بز"""ح خ"""یرا"""ت ه"""ب
 اجن"یا رد ه"ك ت"سا ناز"یز"ع زور هلئس"م رت"شیب ن"یا .م"یزادرپ"ب بالق"نا زا دع"ب باز"حا ت"شو"نر"س
 .دنراد روضح
 ر"ب فو"قو .دراد تیم"ها یخ"یرا"ت رظ"ن هطق"ن زا بالق"نا زا لب"ق یا"هلا"س رد باز"حا هنیشی"پ !هل"ب
 یزی"چ ،نآ زا ر"تدیف"م ا"ما .ت"سا دیف"م یلی"خ ،هت"فر"گ ماج"نا ی"یا"هرا"ك ه"چ و ا"هتی"لاع"ف ه"چ هكن"یا
 لام"""عا یا"""هت"""سای"""س نارا"""كرد"""نات"""سد زا یرایس"""ب ه"""ك ار"""چ .داد خر بالق"""نا زا س"""پ ه"""ك ت"""سا
 و شنی"ب یار"ب دراد تیم"ها یلی"خ ن"یا و د"نراد روض"ح م"ه ر"ضا"ح لا"ح رد بالق"نا زا دع"ب هد"ش
. ...دریگب رارق هجوت دروم دهاوخ یم بزحت رما هب تبسن ًالوصا هك یشرگن
 ن""یا من""ك مت""خ ار مثح""ب و منك""ب هرا""شا م""هاو""خ ي""م ه""ك یرگ""ید هتك""ن .هت""سرد :ینی""ئو""خ یو""سو""م 
 نار""یا رد ی""یا""هنا""مزا""س و ا""هلكش""ت باز""حا بالق""نا زا دع""ب ینع""ی ،ر""ضا""ح لا""ح رد ه""ك ت""سا
 هن"یر"ید یخ"یرا"ت هق"با"س ه"ك ی"باز"حا دراد دو"جو راظت"نا ن"یا ،د"نری"گ ي"م د"نراد و د"ناهت"فر"گ لك"ش
 ه""ب دن""ناو""ت ی""م ناش""یاض""عا و نیس""سؤ""م هچ""نان""چ ،د""نرادرو""خر""ب یصخش""م هت""شذ""گ زا و د""نراد
 فلتخ""م یا""هه""صر""ع رد د""ناو""ت ی""م ا""هكم""ك ن""یا .دننك""ن ی""ها""تو""ك دننك""ب كم""ك دو""جو""م یا""هلكش""ت
 دن"""ناو"""ت ي"""م هن"""یر"""ید هق"""با"""س ا"""ب باز"""حا رو"""ط نیم"""ه .د"""شا"""ب هری"""غ و ی"""هد"""نا"""مزا"""س ،ی"""تالیكش"""ت
.دنراذگب نونكا یاهنامزاس و بازحا رایتخا رد ار دوخ دنمشزرا یتازرابم تایبرجت
 ركش""ت ا""ب .د""یزادرپ""ب ث""حاب""م ن""یا ه""ب م""ه یشخ""ب نات""نانخ""س رد ام""ش ه""ك ت""سا ن""یا ا""م ش""هاو""خ
.دنهد یم همادا یبیبح یاقآ ار هسلج
:۲ هدننادرگ
 نا"""مزا"""س تو"""عد ه"""ك یز"""یز"""ع نات"""سود ت"""مد"""خ من"""ك ي"""م ضر"""ع مال"""س .می"""حر"""لانم"""حر"""لاهللامس"""ب
 هسل""ج ن""یا رد و د""ناهت""فر""یذ""پ ار تد""حو میكح""ت رت""فد راودا ...ی""مال""سا نار""یا ناگت""خو""مآش""ناد
 ار نا"مزا"س تو"عد ه"ك ی"یوم"ع یا"قآ بان"ج زا من"ك ركش"ت م"نادي"م مزال نینچم"ه .د"نراد روض"ح
 ت"فر"گ میمص"ت تد"حو میكح"ت راودا ینع"ی ،ی"مال"سا نار"یا ناگت"خو"مآش"ناد نا"مزا"س .دنت"فر"یذ"پ
 ی"باز"حا ه"ب و دن"ك عور"ش نار"یا رد باز"حا یخ"یرا"ت ری"س ی"سرر"ب ناون"ع ا"ب ار ی"تاسل"ج هلسل"س
 .دزادرپ"ب دنت"شاد تی"لاع"ف روش"ك ی"سای"س ه"صر"ع رد بالق"نا زا دع"ب ه"چ و بالق"نا زا لب"ق ه"چ ه"ك
 ًال""""ك نار""""یا ی""""سای""""س هزو""""ح رد و دنت""""شاذ""""گ ر""""ثا ،د""""ندو""""ب ری""""ثأ""""ت أشن""""م ،ی""""عو""""ن ه""""ب ه""""ك ی""""باز""""حا
 رد بز"حت مد"ع و یری"گ لك"ش ناك"ما مد"ع و ا"م لكش"م ه"ب ه"جو"ت ا"ب و د"نداد ماج"نا ار ی"تا"ماد"قا
 زا ار یت""""سرد لیل""""حت و دیف""""م ثح""""ب ك""""ی د""""ناوت""""ب تاسل""""ج هلسل""""س ن""""یا هللاءا""""شنا ،ا""""م هع""""ما""""ج
 ه"ك ی"باز"حا زا یك"ی .دن"ك ه"ئارا ا"م ه"ب ی"تالیكش"ت ظاح"ل ه"ب ه"چ و یخ"یرا"ت ظاح"ل ه"ب ه"چ ،باز"حا



 عطق"""م ن"""یا رد ه"""ك ت"""سا هدو"""ت بز"""ح ،دو"""ش هت"""خادر"""پ نآ ه"""ب هسل"""ج ن"""یا رد هد"""ش هت"""فر"""گ میمص"""ت
 نار""یا ی""سای""س ه""صر""ع رد بز""ح ن""یر""ت م""جسنم ه""ك تف""گ دوش""ب د""یا""ش ۳۰ و ۲۰ ه""هد یخ""یرا""ت
 هر""هب فلتخ""م یا""ها""ج رد ی""تالیكش""ت م""جسنم یا""ههور""گ و ی""تالیكش""ت ردا""ك زا ه""ك ت""سا هدو""ب
 ر"""ب ی"""ناوار"""ف و فرگ"""ش تاری"""ثأ"""ت ه"""ك تف"""گ دو"""ش ي"""م و جرا"""خ رد ه"""چ و ل"""خاد رد ه"""چ ،هدو"""ب دن"""م

 ت""سین انع""م ن""یا ه""ب ن""یا هتب""لا و ت""سا هت""شاذ""گ نار""یا زور نآ هع""ما""ج ر""ب و نار""یا زور""ما هع""ما""ج
 د"ناو"ت ي"م م"ه ید"ج تاداقت"نا مت"ح رو"ط ه"ب .هدوب"ن بز"ح ن"یا را"ك رد م"ه یلكش"م و دق"ن چی"ه ه"ك
 ناون"ع ه"ب ،ش"یا"هلیل"حت ه"صر"ع رد ه"چ .د"شا"ب دراو شتی"لاع"ف یا"ه لا"س رد بز"ح ن"یا دركلم"ع ه"ب
 رد ش"یا"هلیل"حت و ۳۰ ه"هد زا دع"ب شدركلم"ع ه"صر"ع رد ه"چ و ،دادر"م ۲۸ یا"تدو"ك زا لب"ق لاث"م
 یلیل"""حت یانب"""م مدر"""ك ضر"""ع ه"""ك رو"""ط نام"""ه هللاءاش"""نا و دوش"""ب دراو د"""ناو"""ت ي"""م اهن"""یا .۵۰ ه"""هد
 رد ه"""""ك ی"""""یوم"""""ع یا"""""قآ زا من"""""ك ی"""""م تو"""""عد ن"""""یار"""""بان"""""ب .د"""""شا"""""ب ا"""""م نار"""""یا زور"""""ما هع"""""ما"""""ج یار"""""ب

 یا"""""هباعش"""""نا صوص"""""خ ه"""""ب ار ی"""""تالكش"""""م ا"""""ی ی"""""تالیكش"""""ت ترا"""""چ نآ ل"""""قاد"""""ح ش"""""یا"""""هتبح"""""ص
 ت"شاد دو"جو بز"ح ن"یا رد ه"ك ار ی"یا"هيدن"ب حان"ج و دات"فا قاف"تا هدو"ت بز"ح رد ه"ك ار یفلتخ"م
 ًالث""م ،زور نآ یورو""ش ری""هام""ج داح""تا ،ع""فان""م -یت""ح - یع""طاق""م رد و دن""یا""مرف""ب ار نآ ل""یالد و
 ن"یا ض"قانت"م دركلم"ع ه"ب ر"جنم نام"ه و ،دو"ش ی"م هداد حی"جر"ت نار"یا تل"م ع"فان"م ر"ب دینی"ب ي"م
...دوش يم دادرم ۲۸ یاتدوك نایرج رد بزح
...دننزب فرح ییومع یاقآ تسا رارق ای ،تسا همكاحم هسلج :راضح نایم زا
...دیشاب ریذپداقتنا رادقم كی ،درك دنهاوخ تبحص مه ییومع یاقآ :۲ هدننادرگ
 ه"""ك ی"""تاداقت"""نا ،تاسل"""ج ن"""یا رد م"""یراد ت"""سود ،ت"""سا خ"""یرا"""ت ثح"""ب ،ت"""سین هم"""كاح"""م ثح"""ب ...
 ت"شاد دن"هاو"خ ت"صر"ف هللاءا"شنا ،ی"فا"ك هزاد"نا ه"ب م"ه ی"یوم"ع یا"قآ ،دو"ش هداد خ"سا"پ ت"سه
. ...ناشیاهتبحص یارب
 نین"چ ه"ك ناگت"خو"مآش"ناد نا"مزا"س زا ساپ"س و ز"یز"ع نار"ضا"ح ت"مد"خ مال"س ا"ب :ی"یوم"ع یا"قآ
 بالق"نا زا س"پ یا"هلا"س مظ"عا شخ"ب رد ز"گر"ه ه"ك یت"صر"ف .د"ندر"ك م"هار"ف ن"م یار"ب ار یت"صر"ف
 ه""""ب تب""""سن دراد داقت""""نا ه""""ك یس""""ك منی""""ب یم""""ن ی""""لاك""""شا چی""""ه .هد""""شن هداد ن""""م لاث""""ما و ن""""م ه""""ب
 ي""م میظن""ت ه""ك یاه""ما""نر""ب بو""چرا""چ رد د""یا""ب شدق""ن ا""ما .دن""ك حرط""م نار""یا هدو""ت بز""ح دركلم""ع
 نار"یا هدو"ت بز"ح هچخ"یرا"ت هنی"مز رد ن"م ه"ك ت"سا ن"یا یار"ب ه"ما"نر"ب ن"یاً ار"ها"ظ .دو"ش نای"ب دو"ش
 هسل""ج نآ رد ه""ك د""شا""ب ت""سا رار""ق یاهسل""ج هدنن""ك هرادا م""ه نا""مز""یز""ع ت""سود و منك""ب تبح""ص
 دق""نً اصخ""ش ن""م هكن""یا نم""ض ن""یار""بان""ب .م""نا""سر""ب مرتح""م راض""ح ضر""ع ه""ب ار م""یا""هتبح""ص ن""م
 ًاعب"""ط ه"""ك ی"""تا"""هابت"""شا و ا"""هاط"""خ دو"""جو هنی"""مز رد ار نا"""مز"""یز"""ع ت"""سود یا"""هتبح"""ص و مر"""یذ"""پ
 ا"هرا"ب م"ه نار"یا هدو"ت بز"ح تای"ح خ"یرا"ت لو"ط رد .من"ك ی"م دی"یأ"ت ،دریگ"ب رار"ق دق"ن درو"م یت"سیا"ب
 بز"ح ن"یا هرا"برد م"ه ا"هبات"ك ،ت"سا هت"فر"گ رار"ق داقت"نا درو"م ش"تا"هابت"شا بز"ح دو"خ ب"نا"ج زا
 م""یژر رد م""ه ار ش""ناوار""ف بو""چ بز""ح ن""یا یت""ح ،هد""ش هتف""گ ناوار""ف یا""هاز""سا""ن ،هد""ش هت""شو""ن



 ،ت""سا هدیش""چ ه""نا""نا""ج ،ی""مال""سا يروهم""ج هرود رد و بالق""نا زا دع""ب ط""یار""ش رد م""ه ،هت""شذ""گ
 ی"""عال"""طا رصتخ"""م ر"""گا ناگم"""ه .دنت"""سه هسل"""ج هدنن"""كهرادا نا"""مز"""یز"""ع ت"""سود ه"""ك م"""یوگ"""ب د"""یا"""ب
 نا"یا"پ و ۱۳۲۰ رو"یر"هش زا س"پ ه"ك دن"ناد ی"م دن"شا"ب هت"شاد نار"یا هدو"ت بز"ح هچخ"یرا"ت هرا"برد
 ه""""ئارا ه""""ب دنم""""قال""""ع ه""""ك ی""""ناس""""ك د""""مآ م""""هار""""ف یط""""یار""""ش ی""""ها""""شا""""ضر قانت""""خا ه""""لا""""س ۲۰ نارود
 در""گ ،د""ندو""ب تكلم""م ی""عامت""جا ط""یار""ش حال""صا یار""ب یاه""ما""نر""ب ه""ئارا ه""ب دنم""قال""ع و ناش""تارظ""ن
 ه""لا""س ت""سیب هرود رد ه""ك یرا""ك .دننك""ب ی""سای""س تی""لاع""ف و دن""هد""ب لیكش""ت ی""بز""ح و دن""یای""ب م""ه
 ه"ك ی"سای"س بز"ح نی"لوا تف"گ دو"ش ی"م ع"قاو رد و باز"حا زا یك"ی .دوب"ن ر"یذ"پناك"ما نا"خا"ضر
 ،ی""تاراشت""نا ،ی""سای""س تی""لاع""ف و ت""فا""ی نا""مزا""س ،ت""فر""گ لك""ش نار""یا رد ۲۰ رو""یر""هش زا س""پ
 یا"""هشخ"""ب زا بز"""ح ن"""یا ناس"""سؤ"""م .دو"""ب نار"""یا هدو"""ت بز"""ح ،در"""ك زا"""غآ ار شدو"""خ ی"""تا"""عوبط"""م
 هارم"ه رف"ن ۵۳ هور"گ وز"ج ه"ك د"ندو"ب ناد"نز زا نا"گد"شدازآ ی"خر"ب .د"ند"ش ی"م لیكش"ت ی"توافت"م
 و د"""ش دیه"""ش ناد"""نز رد ی"""نارا رت"""كد ،د"""ندو"""ب نا"""خا"""ضر ناد"""نز رد ی"""لا"""س دن"""چ ی"""نارا رت"""كد ا"""ب
 رد ه"ك د"ندو"ب ی"ناس"ك رگ"ید ی"خر"ب .د"ندو"ب وا یا"ههش"ید"نا و راك"فا هدن"هد ه"مادا اهن"یا زا یاهرا"پ
 ۱۲ ا"ت ۱۰ تد"م ه"ب و د"ند"ش ریگت"سد ۱۳۱۰ و ۱۳۰۸ هل"صا"ف رد ت"سینوم"ك بز"ح بو"كر"س نا"یر"ج
 زا جرا"خ ا"ما د"ندوب"ن ناد"نز رد ه"ك د"ندو"ب ی"ناس"ك رگ"ید شخ"ب .د"ندو"ب نا"خا"ضر ناد"نز رد لا"س
 نار"یا هدو"ت بز"ح راذ"گ ه"یا"پ بی"تر"ت ن"یا ه"ب و د"ندو"ب نار"یا ت"سینوم"ك بز"ح یا"ههد"نا"مزا"ب ناد"نز
 یا"""ه ه"""یا"""پ ند"""ش مكح"""م زا شی"""پ ه"""ك د"""ندو"""ب یت"""سیلای"""سو"""س بز"""ح وض"""ع م"""ه ی"""ناس"""ك .د"""ند"""ش
 لای""""سو""""س نام""""ه ه""""ك د""""ندو""""ب هداد لیكش""""ت ار نوی""""عامت""""جا و نوی""""ما""""ع بز""""ح ها""""شا""""ضر تنطل""""س
 نسح"""م نامیل"""س نآ سأر رد و ت"""فر"""گ شدو"""خ ه"""ب یم"""سا نین"""چً ادع"""ب ه"""ك ت"""سا ی"""یا"""هتارك"""مد
 ت"مد"خ یار"ب هزراب"م ه"ب یداقت"عا هكن"یا نود"ب ه"نا"ها"گآ م"ه یاهد"ع وا ا"ب هارم"ه و دو"ب یردنك"سا
 ت""كر""ح هدنن""كد""س هكن""یا یار""ب د""ند""ید یب""سان""م یا""ج ار هدو""ت بز""ح دن""شا""ب هت""شاد نار""یا قل""خ ه""ب
 دو"""خ یار"""ب ی"""هال"""ك بز"""ح دم"""ن حالط"""صا ه"""ب زا ه"""ك د"""ند"""مآ م"""ه ی"""خر"""ب نینچم"""ه  و د"""نوش"""ب بز"""ح
 ،دو"ش يم"ن یس"ك بیص"ن یزی"چ اجن"یا رد ری"خ ه"ن د"ند"ید ه"ك ی"ها"تو"ك تد"م زا دع"ب ا"ما ،د"نزاس"ب
 بز"ح دن"نا"م ،د"نداد لیكش"ت نو"گا"نو"گ باز"حا ه"ك ی"ناس"ك ه"ب دنت"سوی"پ و د"ندر"ك ضو"ع ار ناش"هار
 .ی"""یاب"""طاب"""طن"""ید"""لاءای"""ضدی"""س یل"""م هدارا بز"""ح و یت"""شد ت"""لاد"""ع بز"""ح ،هنط"""سلاماو"""ق تارك"""مد
 ناش"""""یار"""""ب م"""""كا"""""ح ترد"""""ق ه"""""ناوت"""""شپ طق"""""ف و دنت"""""شاد ی"""""ما"""""ن ع"""""قاو رد ه"""""ك د"""""ندو"""""ب ی"""""باز"""""حا اهن"""""یا
 خ"""یرا"""ت رد ت"""سا یمه"""م هتك"""ن ن"""یا ن"""م رظ"""ن ه"""ب .در"""ك ی"""م نی"""مأ"""ت بز"""ح ناون"""ع ه"""ب ار یت"""یدو"""جو"""م
 دادع""ت و د""مآ دو""جو ه""ب ها""ش ط""سو""ت یت""لود باز""حا م""ه دع""ب یا""هه""هد رد ه""ك نانچم""ه ،ا""م روش""ك
 و د"ند"شن همل"ك یع"قاو یانع"م ه"ب بز"ح ه"ب ل"یدب"ت اهن"یا ز"گر"ه ا"ما د"ندر"ك ت"كر"ش نآ رد م"ه یریث"ك
 لیكش""ت نا""هاو""خ نار""یا رد زور""ما ه""ك ی""ناز""یز""ع یار""ب د""شا""ب زیگ""ناترب""ع د""ناو""ت ی""م خ""یرا""ت ن""یا
 ی"ناس"سؤ"م نین"چ ا"ب نار"یا هدو"ت بز"ح ،بو"خ .ن"م رظ"ن ه"ب دراد تیم"ها یلی"خ ن"یا .دنت"سه بز"ح
 و ی""""""سارك""""""مد لای""""""سو""""""س نارود زا ه""""""ك ت""""""شاد پ""""""چ یخ""""""یرا""""""ت هنیشی""""""پ ك""""""ی مدر""""""ك هرا""""""شا ه""""""ك



 لای"سو"س بز"ح ه"ك ی"یا"هتی"لاع"ف و دو"ب هد"ش زا"غآ ه"طور"شم بالق"نا ه"نات"سآ رد ه"ك ی"یا"هشال"ت
 ه""ب د""ش ل""یدب""ت دع""ب و عور""ش دو""ب هداد ماج""نا اج""نآ میق""م نای""نار""یا هلی""سو ه""ب زاقف""ق رد تارك""مد
 ه"""مادا ،در"""ك راز"""گر"""ب ی"""لز"""نا رد ۱۲۹۹ لا"""س رد ار شاهرگن"""ك نی"""لوا ه"""ك نار"""یا ت"""سینوم"""ك بز"""ح
 یار"ب ه"ك ی"تالكش"م ،د"مآ شی"پ ش"یار"ب ه"ك ی"یا"ه يرات"فر"گ و ا"ه يراو"شد دو"جو ا"ب و داد تی"لاع"ف
 نا"یر"ج رد ه"ك ی"یا"هوردن"ت تا"هابت"شا و د"مآ شی"پ نا"خ هللاناس"حا یار"ب و یل"غواوم"ع نا"خردی"ح
 هم"ه اهن"یا ،در"ك ادی"پ نا"خ ك"چو"كازری"م ا"ب ه"ك ی"یا"ه یری"گرد و داد ماج"نا نا"خ هللاناس"حا را"ك
 و ت"سینوم"ك بز"ح تی"لاع"ف مواد"ت رد هر"خالا"ب و دز همط"ل نارود نآ رد نار"یا ی"بالق"نا شبن"ج ه"ب
 هاگت"""سد فر"""ط زا ه"""ك یاهب"""نا"""ج هم"""ه عم"""ق و عل"""ق ا"""ب هی"""مورا رد ۱۳۰۶ رد ش"""مود هرگن"""ك لیكش"""ت
 ه"ب ،دو"ب هدر"ك مكح"م ی"فا"ك هزاد"نا ه"ب ار دو"خ ترد"ق هاگ"یا"پ هت"فر ،هت"فر رگ"ید ه"ك ها"شا"ضر تنطل"س
 ا""ب و د""ند""ش ریگت""سد یدا""یز دادع""ت .د""ش بو""كر""س یل""ك ه""ب ت""سینوم""ك بز""ح ماج""نار""س ،د""مآ لم""ع
 نا""مزا""س د""ید""جتً ادد""جم ك""مای""س و شخب""ما""ك ،ی""نارا رت""كد ط""سو""ت ۱۳۱۳ لا""س رد هكن""یا دو""جو
 ها"""شا"""ضر یتین"""ما هاگت"""سد هطل"""س رگ"""ید اذ"""هعم ،د"""ندر"""ك ادی"""پ طاب"""ترا نرتنیم"""ك ا"""ب و در"""ك ادی"""پ
 یا"""هوری"""ن ط"""سو"""ت یت"""ح هكل"""ب ،پ"""چ ط"""سو"""ت طق"""ف ه"""ن ی"""سای"""س تی"""لاع"""ف ه"""نو"""گر"""ه ه"""ك دو"""ب نانچ"""نآ
 د"ندو"ب رگ"ید یا"ها"ج و نایس"پ لث"م ،یرایتخ"ب رد ه"ك ی"ناف"لاخ"م لث"م ،سرد"م لث"م ی"قرت"م یب"هذ"م
 نآ لاث"ما و شا"ترومی"ت لث"م ی"یا"هپی"ت ،شدو"خ یل"خاد یاب"قر یت"ح .د"ند"ش بو"كر"س هم"ه و هم"ه
 لم"حت ل"با"ق ی"نا"خا"ضر ردل"ق و دنم"ترد"ق و بل"طراصح"نا هاگت"سد یار"ب دنت"سناو"ت يم"ن رگ"ید م"ه
 فار""""طا رد م""""ه یلی""""فو""""نا""""ملآ تاش""""یار""""گ و یت""""سیشا""""ف تاش""""یار""""گ هكن""""یا صوص""""خ ه""""ب .دن""""شا""""ب
 یر"س ك"ی نی"ب رد ی"تاش"یار"گ و د"مآ دو"جو ه"ب دوب"ك بز"ح م"ه دع"ب .دو"ب هت"فر"گ ا"پ یلی"خ نا"خا"ضر
 و قر""ش فلتخ""م یا""هههب""ج رد یزا""ن ش""ترا و یرلتی""ه نا""ملآ ه""ك ی""تا""حوت""ف ا""ب نار""یا نا""ناو""ج زا
 و دو"ب ۲۰ رو"یر"هش ل"ئاس"م ن"یا نا"یا"پ لا"ح ر"ه ه"ب ا"ما .دو"ب هد"مآ د"ید"پ دو"ب هد"ش شبیص"ن بر"غ
 ار نادی""م رگ""ید ،د""ش نو""گا""نو""گ باز""حا لیكش""ت ب""جو""م و د""مآ د""ید""پ نار""یا رد ه""ك یزا""ب یاض""ف
 درب""ن یزوری""پ یت""قو هكن""یا صوص""خ ه""ب ،در""ك گن""ت یلی""خ یت""سیشا""ف تا""نا""یر""ج یزا""ت كر""ت یار""ب
 ع""قاو رد .د""مآ د""ید""پ نار""یا مدر""م نی""ب رد پ""چ ه""ب تب""سن یبیج""ع ش""یار""گ د""مآ شی""پ دارگنی""لات""سا
 هدر"ك بذ"ج ار ی"كد"نا دادع"ت دارگنی"لات"سا درب"ن هلئس"م و شسی"سأ"ت هل"صا"ف رد نار"یا هدو"ت بز"ح
 حط"""س یلی"""خ نار"""یا رد ی"""عامت"""جا گن"""هر"""ف و ی"""سای"""س ی"""ها"""گآ ه"""ك ت"""سه ن"""یا شتیع"""قاو .دو"""ب
 نآ ه"""ب ماهدر"""ك هرا"""شا م"""ه »ما ه"""نا"""مز درد« بات"""ك رد و من"""ك یم"""ن شو"""مار"""ف ن"""م .ت"""شاد ی"""لزا"""ن
 نآ ر"كذ ه"ك د"مآ شی"پ یدرو"م هاش"نا"مر"ك روپ"ها"ش نات"سری"بد رد م"یدو"ب زو"مآش"ناد ا"م ه"ك ی"ما"یا
 ه""ك هچ""نآ ا""ب دین""ك هس""یاق""م ار نآ .د""هد ی""م ت""سد ه""ب ار نا""مز نآ نا""ناو""ج ی""سای""س گن""هر""ف د""ح
 د""سا""ف ا""م نا""ناو""ج دن""یو""گ ی""م ردق""نآ ه""ك ی""ناس""ك نآ سك""عر""ب .ت""سه ا""م نا""ناو""ج نی""ب رد زور""ما
 ناو"ج ل"سن مدقتع"م ن"م ،سك"ع ه"ب ،د"ناهد"ش نال"ف م"ناد یم"ن و د"ناهد"ش د"ب ا"م نا"ناو"ج ،د"ناهد"ش
 نآ یار""ب ،دو""ش يم""ن هد""هاش""م یه""جو""ت ل""با""ق زور""ب ر""گا .دن""ك ي""م ی""ط دراد ار الت""عا نارود ا""م



 دنل""ب ار شر""س د""نراذ""گ یم""ن ،دنن""ك ي""م شراض""حا هكن""یا یار""ب ،دنن""ك ي""م ش""بو""كر""س ه""ك ت""سا
 شاه"""ما"""نر"""ب ؟دنك"""ب د"""هاو"""خ ي"""م را"""ك ه"""چ ؟دراد یژو"""لو"""ئد"""یا ه"""چ تد"""حو میكح"""ت رت"""فد رگ"""م ،دن"""ك
 جیس"""ب ،ه"""مال"""ع فی"""ط ،زاری"""ش م"""ناد یم"""ن فی"""ط ه"""ك دو"""ش ی"""م ینك"""شرا"""ك ردقن"""یا ار"""چ ؟ت"""سیچ
 ا"هوجش"ناد و دراد وجش"ناد ردق"چ هاگش"ناد رگ"م ؟د"یآ ی"م دو"جو ه"ب هری"غ و هری"غ و ی"یوجش"ناد
؟تسیچ ناشتساوخ
 زا ه"ك دوش"ب ی"یا"هينك"فاه"قرف"ت یوگخ"سا"پ د"ناو"ت ی"م ام"ش ی"ها"گآ ن"یا .دو"ب رایش"ه د"یا"ب یلی"خ
 .دشاب عمج ناتساوح .دنزادنا یم رگیدمه ناج هب ار امش نوگانوگ یاهلاناك
 و د""ش دنل""ب یزو""مآش""ناد ،ا""م ی""بر""ع سرد سال""كر""س د""مآ هاش""نا""مر""ك گن""هر""ف سی""ئر ،هت""شذ""گ رد
 ردل"ق ینس"حا .در"ك هم"جر"ت م"ه گنش"ق ردق"چ و د"ناو"خ ار ی"بر"ع لبل"ب لث"م .ند"ناو"خ ه"ب در"ك عور"ش
 ه"ب در"ك عور"ش ،دبت"سم یدر"ف ه"ب دو"ب فورع"م اج"نآ رد دو"ب ا"م گن"هر"ف سی"ئر ه"ك ی"نا"خا"ضر هرود
 یانع"م هم"ه د"ید و وا بات"ك یور دیش"ك ی"كر"س در"ك ي"م ت"كر"ح هكن"یا نی"ح رد .ه"چ ه"چ و ه"ب ه"ب
 وهك"""ی ه"""ك دو"""ب هد"""شن مام"""ت شف"""یرع"""ت و لیل"""جت ن"""یا زون"""ه و هت"""شو"""ن ا"""ه هلم"""ج ر"""یز وا ار ا"""هي"""بر"""ع
 ن"م ه"ك د"یدر"ك لای"خ ام"ش ینس"حا یا"قآ تف"گ باو"ج رد وا !ا"هاز"سا"ن عاو"نا نتف"گ ه"ب در"ك عور"ش
 ؟م"هد"ب باو"ج م"ناوت"ب دن"هد ي"م سرد ن"م ه"ب سال"ك رد ه"ك ی"بر"ع رادق"م ن"یا ا"ب ار اهن"یا هم"ه د"یا"ب
.تسا یرامعتسا گنهرف ،گنهرف نیا
 ه""ب ،ت""سا یج""یار رایس""ب موهف""م ام""ش یار""ب زور""ما ه""ك »یرامعت""سا گن""هر""ف« ظف""ل دینیب""ب ام""ش
 زا زو"مآش"ناد نآ داد روت"سد هل"صا"فال"ب ه"ك گن"هر"ف سی"ئر یا"قآ ن"یا شو"گ ه"ب دو"ب ب"یر"غ یرد"ق
.دوشب جارخا ناتسریبد
 روت"""سد م"""ه ار ضرتع"""م نی"""مو"""س و م"""ه ار ی"""مود هل"""صا"""فال"""ب ؟ار"""چ ا"""قآ در"""ك ضارت"""عا ه"""ك ی"""مود
 یاد""ص .د""ندر""ك و""ه ار وا سال""ك مام""ت ،جار""خا تف""گ ینس""حا هكن""یا ضح""م ه""ب ا""ما .داد جار""خا
 هط"""سوت"""م م"""جنپ سال"""ك ا"""م لاس"""ما تف"""گ و نات"""سری"""بد سی"""ئر ه"""ب در"""ك ور ینس"""حا .د"""ش دنل"""ب و"""ه
 را"ب نی"لوا یار"ب .میت"فر و لغ"ب ر"یز م"یدز ار نام"بات"ك م"ید"ش ا"پ هم"ه م"ه ا"م !جار"خا هم"ه ،م"یراد"ن
 قاق"""حا هرا"""برد دو"""ش ی"""م میت"""سناد يم"""ن ع"""قو"""م نآ ا"""تً اع"""قاو ا"""م ،م"""یدیمه"""ف ار باصت"""عا ینع"""م
 ندر"ك باصت"عا شلك"ش ن"یر"ت ی"ند"م و ن"یر"تزی"مآت"ملاس"م و می"شا"ب هت"شاد ی"ضارت"عا نا"م قوق"ح
 نآ رد ه"""ما"""نزور ك"""ی ،م"""ید"""ناو"""خ يم"""ن ه"""ما"""نزور نات"""سری"""بد رد ا"""م زا ك"""ی چی"""ه نا"""مز نآ رد .ت"""سا
 نا"یوا"ك .نا"یوا"ك ما"ن ه"ب دو"ب م"ه یرگ"ید ه"ما"نزور ،نوت"سیب ه"ما"نزور ما"ن ه"ب د"ش ی"م ر"شتنم نا"مز
 دو"ب هد"مآ دو"جو ه"ب هاش"نا"مر"ك رد شاهبع"ش نار"یا هدو"ت بز"ح .دو"ب شپ"چ نوت"سیب ،دو"ب شت"سار
 یگن"""هر"""ف شخ"""ب رد ینع"""ی ،دراد ی"""جرا"""خ دو"""جو یزی"""چ نین"""چ ه"""ك میت"""شاد"""ن رب"""خ ًال"""صا ا"""م ا"""ما
 ری"""بد .ت"""سا رب"""خ ه"""چ میت"""سناد یم"""ن ًال"""صا م"""یدو"""ب ش"""یا"""هزو"""مآش"""ناد ا"""م ه"""ك هاش"""نا"""مر"""ك طیح"""م
 رد ه""ناف""سأت""م ۶۱ لا""س ط""یار""ش رد ه""ك -دا""ی هد""نز -یول""ع نسح""م یا""قآ ما""ن ه""ب میت""شاد یك""یزی""ف
 رد نار""""یا هدو""""ت بز""""ح یت""""لا""""یا هبع""""ش لوؤس""""م م""""یدیمه""""فَ ًادع""""ب ا""""م و ،ت""""شذ""""گرد كرت""""شم هتیم""""ك



 زا دی""ناو""ت ی""م ام""ش ،د""یراد ضارت""عا ق""ح ام""ش هكن""یا ه""ب در""ك ت""یاد""ه ار ا""م وا ،دو""ب هاش""نا""مر""ك
 دا""ی و هدر""ك رات""فر رو""ط ن""یا ار""چ ه""ك د""هاوخ""ب حی""ضو""ت ینس""حا زا ه""ك دی""هاوخ""ب گن""هر""ف ترازو
 ام""ش ا""ت دنك""ب ی""هاو""خرذ""ع ام""ش زا د""یا""ب ینس""حا یا""قآ ،ام""ش زا نی""هو""ت ع""فر یار""ب ه""ك د""یریگ""ب
 نال""ف م""یور""ب م""یاهد""ش جار""خا رگ""ید ه""ك م""یدر""ك ي""م رك""ف ا""م ه""ك ی""لا""ح رد ،نات""سری""بد ه""ب د""یدر""گر""ب
 د""یا""ب ه""چ ه""ك میت""سناد یم""ن ًال""صا .مین""ك یزا""ب لاب""تو""ف ا""ج نال""ف م""یور""ب ،مین""ك یزا""ب لابی""لاو ا""ج
 ی"قوق"ح ه"چ م"یدیمه"ف اج"نآ رد ،هل"ب ،هاش"نا"مر"ك نار"یا هدو"ت بز"ح پول"ك رد را"ب نی"لوا یار"ب .مینك"ب
 لی"م فال"خر"ب نات"سری"بد رد روض"ح هلم"جنم ،گنیتی"م ،باصت"عا هلم"جنم یراز"با ه"چ زا و م"یراد
 ی"""م نام"""قوق"""ح قاق"""حا هرا"""برد ی"""نارنخ"""س و ا"""هنات"""سری"""بد رد عامت"""جا داج"""یا زا گن"""هر"""ف هرادا
 رد ا"""""م ا"""""ما ،د"""""ندر"""""ك ی"""""م رب"""""خ ار سیل"""""پ هل"""""صا"""""فال"""""ب اه"""""نآً اعب"""""ط بو"""""خ .مین"""""ك هدافت"""""سا می"""""ناو"""""ت
 رف""ن ك""ی ،ه""طوح""م رد د""ند""ش ي""م عم""ج هم""ه نات""سری""بد یا""ههچ""ب و م""یدز ی""م گ""نز ه""ك یاهل""صا""ف
 ی""م م""یدز ی""م ،دو""ش ش""یادی""پ سیل""پ ا""ت و در""ك ی""م ار ش""یا""هتبح""ص و ه""یا""پراه""چ یور ت""فر ی""م
 ار هاش"نا"مر"ك یا"هنات"سری"بد مام"ت و م"ه ر"س ت"شپ ،رگ"ید ی"نات"سری"بد میت"فر ی"م ،نوری"ب میت"فر
 ،میت"فر"ن ا"م ار ت"خد"ها"ش نات"سری"بد هاش"نا"مر"ك ه"نارت"خد نات"سری"بد اهن"ت .م"ید"ناش"ك باصت"عا ه"ب
 نات"سری"بد رد د"نور"ب ا"هر"سپ ه"ك دوب"ن ن"یا یار"یذ"پ هاش"نا"مر"ك یتن"س هع"ما"ج ،بو"خ هكن"یا تل"ع ه"ب
 زا ه"""ك ی"""یا"""هم"""نا"""خرت"""خد ط"""سو"""ت ،نا"""مدو"""خ یا"""هر"""هاو"""خ ط"""سو"""ت ا"""ما .دنن"""ك تبح"""ص و ه"""نارت"""خد
 ،دی""شا""ب هت""شاد یدردم""ه ا""م ا""ب دی""هاو""خ ي""م ر""گا م""ه ام""ش م""یداد ماغی""پ ،د""ندو""ب ا""م یا""هلی""ما""ف
 ضارت"عا ا"هام"ش ه"ك دننیب"ب نات"یا"ههداو"نا"خ ،نات"یا"هه"نا"خ ه"ب د"یور"ب ،دین"ك كر"ت ار نات"یا"هسال"ك
 بی"""تر"""ت بز"""ح م"""ه شدع"""ب ه"""ك دو"""ب یر"""ثؤ"""م ت"""سای"""س رایس"""ب ن"""یا .نات"""یا"""هه"""نا"""خ ه"""ب د"""ید"""مآ د"""یدر"""ك
 سی""ئر ،د""ش ق""فو""م باصت""عا ،گن""هر""ف سی""ئر تی""موكح""م و نازو""مآش""ناد عف""ن ه""ب داد ار یگنیتی""م
 نات"سود من"ك ار هرا"شا ن"یا مت"ساو"خ اجن"یا طق"ف ن"م .رگ"ید تا"نا"یر"ج یلی"خ و د"ش ضو"ع گن"هر"ف
 یلی""خ ،یلی""خ نا""یوجش""ناد ی""سای""س ی""ها""گآ ،گن""هر""ف حط""س ه""ك دن""شا""ب هت""شاد عال""طا ا""م ز""یز""ع
 نا""""یوجش""""ناد و نازو""""مآش""""ناد نیم""""ه لا""""س و ن""""س رد ا""""م ه""""ك ت""""سا ی""""یا""""ه لا""""س نآ زا ر""""تالا""""ب
 ش"یرو"تاتك"ید یا"هه"یا"پ یول"هپ ا"ضردم"حم م"یژر زون"ه و دو"ب زا"بً اتب"سن اض"ف ا"ما .م"یدو"ب یزور"ما
 ،دار""""فا ه""""ب د""""هد ی""""م ناك""""ما ه""""ك ت""""سا ن""""یا زا""""ب یاض""""ف تاز""""جعم زا ینع""""ی ،دو""""ب هد""""شن مكح""""م
 دو"ب تل"ع نیم"ه ه"ب و دنن"ك نای"ب دن"ناو"ت ی"م ه"ك رو"ط نآ ،دنمه"ف ی"م ه"ك رو"ط نآ ار ناش"ضارت"عا
 ،ت"شاد ینل"ع تی"لاع"ف ه"ك ۱۳۲۷ نمه"ب ۱۵ ا"ت ۱۳۲۰ ر"هم ها"تو"ك هل"صا"ف رد نار"یا هدو"ت بز"ح ه"ك
 ادی""پ شرت""سگ هم""ه ن""یا ت""سناو""ت ،دو""ب ش""هار ر""س ر""ب ه""ك ی""نو""گا""نو""گ یا""هدور""ف و زار""ف دو""جو ا""ب
 ش""یر""یزو ت""سخن لوا هرود رد هنطل""سلاماو""ق ه""ك ی""تا""ماد""قا ؟دو""ب ی""چ ا""هدور""ف و زار""ف ن""یا .دن""ك
 شدع"""ب ،دو"""ب هری"""غ و ا"""هپول"""ك عم"""ق و عل"""ق ه"""ك دو"""ب هدروآ دو"""جو ه"""ب ار ها"""مرذآ ط"""یار"""ش ،دو"""ب هدر"""ك
 ا""ب در""ك ی""هارم""ه نار""یا هدو""ت بز""ح هكن""یا تل""ع ه""ب ه""ك د""مآ شی""پ نات""سدر""ك و ناج""یا""برذآ ثداو""ح
 ،نار"""یا هدو"""ت بز"""ح ،هنطل"""سلاماو"""ق تارك"""مد بز"""ح زا یفل"""تؤ"""م ههب"""ج م"""ه دع"""ب و د"""ش ری"""گرد اه"""نآ



 یدادع"ت یت"ح و د"مآ دو"جو ه"ب ناج"یا"برذآ تارك"مد ه"قر"ف ،نات"سدر"ك تارك"مد بز"ح ،نار"یا بز"ح
 هدو""ت بز""ح تا""هابت""شا زا یك""ی ن""یا و د""ندر""ك ت""كر""ش هنط""سلاماو""ق هنی""با""ك رد ی""بز""ح نارب""هر زا
 ًال""ما""ك  شاي""یاك""یر""مآ ق""باو""س و ت""خان""ش ی""م ار هنطل""سلاماو""ق هكن""یا دو""جوا""ب ار""یز ،دو""ب نار""یا
 م""ه یورو""ش داح""تا یت""ح نار""یا هدو""ت بز""ح طق""ف ه""ن ی""سای""س یزا""ب ك""ی رد اذ""هعم ،دو""ب راك""شآ
 و د""ش سكعن""م ماو""ق -فوكی""چدا""س دادرار""ق نآ رد ه""ك دو""ب یتف""ن یزا""ب ك""ی .درو""خ ار ناشب""یر""ف
 ا""ب .د""ش حرط""م یرگ""ید ل""ئاس""م و د""ش یفتن""م دادرار""ق ن""یا سل""جم رد ماو""ق طوق""س زا دع""ب ًالم""ع
 هور"گ و د"مآ دو"جو ه"ب ۱۳۲۶ لا"س رد نار"یا هدو"ت بز"ح رد م"ه ی"باعش"نا ،ا"ه يرات"فر"گ ن"یا دو"جو
 ل""با""ق ذوف""ن هور""گ ن""یا هكن""یا زا م""یرذگ""ب ،د""ند""ش اد""ج بز""ح زا هیق""ب و یاه""ما""خ رو""نا ،یكل""م لیل""خ
 بز"""ح ناركفن"""شور زا یه"""جو"""ت ل"""با"""ق م"""قرً اع"""قاو  و ت"""شاد بز"""ح ناركفن"""شور نای"""م رد یه"""جو"""ت
 نآ ،مراد دا""ی ه""بً اقی""قد ن""م .داد ناك""تً اع""قاو ار بز""ح ن""یا و دنت""فر یكل""م لیل""خ باعش""نا هارم""ه
 یا"هس"نارفن"ك رد و مدو"ب نا"ناو"ج نا"مزا"س رد نار"هت قر"ش بون"ج یا"ههزو"ح هدن"یام"ن مدو"خ ما"یا
 ،ناج""یا""برذآ ثداو""ح زا دع""ب .هد""مآ دو""جو ه""ب یجنش""ت ه""چ ه""ك مد""ید ی""م و مدر""ك ی""م ت""كر""ش یل""م

 و ا"هفر"ح و تاداقت"نا ،د"ندر"ك ن"شور یش"تآ ه"چ بز"ح نورد رد یكل"م لیل"خ هور"گ ،۲۵ رذآ ۲۱
 ل""با""ق دادع""ت و در""ك زا""غآ یلم""حم ه""چ ا""ب ادت""با یكل""م لیل""خ ار باعش""نا ا""ما .هری""غ و ا""هنات""ساد
 یاهدو""ت ت""سیلای""سو""س بز""ح« ما""ن ا""ب یكل""م لیل""خ ؟در""ك بذ""ج ار بز""ح ناركفن""شور زا یه""جو""ت
 و در"ك داقت"نا بز"ح ه"بً انم"ض ا"ما در"ك دی"یأ"ت ار یورو"ش داح"تا و در"ك ر"شتنم یاهی"مال"عا »نار"یا
 یور ه"""لاب"""ند یلی"""خ یورو"""ش یا"""هت"""سای"""س زا هدو"""ت بز"""ح ه"""ك دو"""ب ن"""یا بز"""ح ه"""ب نا"""شدار"""یا هم"""ه
 یروآعم""ج ه""ب د""ندر""ك عور""ش ،در""ك موكح""م ار باعش""نا ن""یا وكس""م و""یدار هكن""یا زا دع""ب .دن""كي""م
 رگ"""""ید و  هد"""""مآ نوری"""""ب نا"""""هد زا ه"""""ك ت"""""سا ینخ"""""س لا"""""ح ر"""""ه ه"""""ب هكن"""""یا زا ل"""""فا"""""غ .ا"""""ههی"""""مال"""""عا
 بو"""خ .د"""نادر"""گر"""ب ار نآ د"""ش یم"""ن و  دو"""ب هد"""ش سكعن"""م تا"""یر"""شن رد و هد"""ش شخ"""پ ا"""ههی"""مال"""عا
 ا""ب هارم""ه »ناشكتم""حز بز""ح« ناون""ع تح""ت ار یرگ""ید زی""چ و د""ندر""ك ضو""ع ار ناش""فر""ح اهن""یا
 شق""ن م""ه بالق""نا زا دع""ب م""یوگ""ب د""یا""ب ف""سأ""ت لام""ك ا""ب ه""ك ی""یاو""سر ی""یاق""ب .د""نداه""ن ان""ب ی""یاق""ب
 لب""ق نارود ه""چو""ن ع""قاو رد ه""ك وا و ت""یآ .در""ك اف""یا  ی""مال""سا یروهم""ج بز""ح رد ار دو""خ بر""خم
 ت"""""یآ .ی"""""مال"""""سا یروهم"""""ج بز"""""ح رد در"""""ك ی"""""م اف"""""یا ار ی"""""یاق"""""ب شق"""""ن ،دو"""""ب ی"""""یاق"""""ب بالق"""""نا زا
 یراو"شد و د"ش سكعن"م ی"سا"سا نو"نا"ق رد ه"ك )هیق"ف ت"یالو(در"ك حرط"م ار ینیع"م تاداهنشی"پ
 ه""ناراك""بار""خ ت""لا""سر نآ ی""یاق""ب لا""ح ر""ه ه""ب .ت""سا ل""ئاس""م نیم""ه ر""طا""خ ه""بً ا""تدم""ع ی""نون""ك یا""ه

 ا""ت بالق""نا زا دع""ب ه""چ و دادر""م ۲۸ زا دع""ب یا""هلا""س لو""ط رد ه""چ و ما""یا نآ رد ه""چ ار شدو""خ
 هر"خالا"ب و ت"فر"گ نا"یا"پ شت"لا"سر .داد ماج"نا ،د"ش نا"یام"ن شیع"قاو هر"هچ لا"ح ر"ه ه"ب ه"ك ی"نا"مز
 ردق"چ خ"یرا"تً اع"قاو !ت"سا ب"لا"ج یلی"خ .دو"ب ن"م ران"ك لول"س رد ن"م راوجم"ه ،كرت"شم هتیم"ك رد
!تسا زومآتربع
 .د""""ش زا""""غآ ش""""یا""""هتی""""لاع""""ف و سی""""سأ""""ت نار""""یا هدو""""ت بز""""ح ه""""ك دو""""ب بی""""تر""""ت ن""""یا ه""""ب ت""""هج ر""""ه ه""""ب



 رد ه""ك یل""ئاس""م ،داد خر ناج""یا""برذآ ع""یا""قو درو""م رد ه""ك ی""یا""هدور""ف و زار""ف ه""ب مدر""ك یاهرا""شا
 ا"ما ،د"ش بز"ح بیص"ن ت"با"ب ن"یا زا ه"ك ی"تامط"ل دو"جو ا"ب ماج"نار"س و د"مآ شی"پ باعش"نا نا"یر"ج
 باعش""""نا ع""""ضاو""""م هكن""""یا زا دع""""ب ،د""""ندو""""ب هت""""فر باعش""""نا هارم""""ه ه""""ك ی""""ناركفن""""شور زا یرایس""""ب
 ،دو""ب هدر""ك ناون""ع ش""لوا هی""مال""عا رد ه""ك ار هی""لوا یا""هراع""ش نآ باعش""نا ینع""ی ،د""ش صخش""م
 ا""""ب ا""""ما دنت""""شگنر""""ب بز""""ح ه""""ب ا""""هيلی""""خ ،دنت""""شگر""""ب بز""""ح ه""""بً ادد""""جم اه""""نآ زا يلی""""خ ت""""فر""""گ س""""پ
.دنتفرن مه باعشنا
 ،ت"""""سا نار"""""یا پ"""""چ شبن"""""ج یخ"""""یرا"""""ت ساس"""""ح ع"""""طاق"""""م زا یك"""""ی ه"""""ك ۱۳۲۷ نمه"""""ب ۱۵ زا شی"""""پ
 ار هدو"ت بز"ح طاس"ب ه"ك د"ش ناون"ع ،را"برد یم"سر هدن"یام"ن ،ر"یژ"ه و را"برد فر"ط زا ی"یا"هه"مز"مز
 نآ د"""""ش ه"""""چ س"""""پ« :تف"""""گ ی"""""ما"""""ما لام"""""ج یا"""""قآ سل"""""جم تاسل"""""ج زا یك"""""ی رد یت"""""ح .دننی"""""چر"""""ب
 ،ها""ش ه""ب یزاد""ناری""ت و ۱۳۲۷ نمه""ب ۱۵ ه""ثدا""ح ه""ك م""یوگ""ب م""هاو""خ ی""م ینع""ی »؟ر""یژ""ه داهنشی""پ
 ی"ما"ما لام"ج لو"ق ه"ب ه"ك دو"ب هد"ش م"هار"ف لب"ق ا"هتد"م زا ه"ك ی"حر"ط یار"جا یار"ب دو"ب یاه"ناه"ب
 ه""ب لا""س ر""ه نمه""ب ۱۵ً الومع""م ها""ش ه""ك دو""ب رار""ق ن""یا زا نا""یر""ج .دننی""چر""ب ار هدو""ت بز""ح طاس""ب
 یراگ""نرب""خ ترا""ك ا""ب هكن""یا نم""ض ،در""ك یزاد""ناری""ت ها""ش فر""ط ه""ب ه""ك یدر""ف و د""مآ ی""م هاگش""ناد
 شنی"برود ی"ساك"ع هبع"ج رد م"ه ار ش"مول"بارا"پ ه"ك هاگش"ناد ل"خاد ه"ب د"مآ مال"سا م"چر"پ ه"ما"نزور
 دراو ها""ش هر""هچ ه""ب یرصتخ""م م""خز و در""ك یق""فو""ما""ن یزاد""ناری""ت هكن""یا زا دع""ب ،دو""ب هدر""ك ناهن""پ
 ه"چ دو"ش مولع"م ه"ك د"نام"ب هد"نز د"یاب"ن - د"ش هت"شك هل"صا"فال"ب ها"ش نا"هارم"ه ه"لول"گ بر"ض ه"ب د"ش
 ت""یوض""ع ترا""ك ك""ی شبی""ج رد دع""ب -دو""ب هدر""ك  رو""مأ""م را""ك ن""یا ماج""نا یار""ب ار وا ی""یا""هت""سد
 یرب"""هر فر"""ط زا ه"""ك نار"""یا هدو"""ت بز"""ح وض"""ع ك"""یً اع"""قاو ینع"""ی !د"""ش ادی"""پ م"""ه نار"""یا هدو"""ت بز"""ح
 دراذ"گي"م شبی"ج رد ار دو"خ ت"یوض"ع ترا"ك .دن"ك رور"ت ار ها"ش هدر"ك ادی"پ ت"یرو"مأ"م ًالث"م بز"ح
 ما"ما تا"یاور زا یك"ی زا لق"ن ه"ب ی"ها"گ نا"یا"قآ یت"قو ك"ی -بز"ح نانم"شد بو"خ !؟اج"نآ دوري"م و
 وً اع"قاو -ید"یر"فآ قم"حا ار ا"م نانم"شد ه"ك ار اد"خ دن"یو"گي"م ساپ"س ،هكن"یا لث"م قدا"ص رفع"ج
 ر"ترای"شو"ه م"ه رد"ق ر"ه ،دنن"ك لم"ع دن"هاو"خ ی"م ق"ح فال"خر"ب ه"ك ی"ناس"ك یرگ"ید ه"صر"عر"ه رد
 و در"ك لام"یا"پ دو"ش یم"ن یر"یوز"ت و هق"ح چی"ه ا"ب ار ق"ح .دنن"ك ی"م لم"ع ه"ناقم"حا مر"جال دن"شا"ب
 ری""""خأ""""ت ه""""ب ار ش""""یزوری""""پ ،در""""ك ش""""بو""""كر""""س دو""""ش ی""""م ،دز نآ ه""""ب ه""""بر""""ض دو""""ش ی""""م .در""""ب نی""""ب زا
 ها"""گآ مدر"""م و یلی"""لد چی"""ه ا"""ب ،در"""ك هی"""جو"""ت و د"""ناش"""نرا"""ب ه"""ب دو"""ش يم"""ن ار ق"""حا"""ن ا"""ما ،ت"""خاد"""نا
 ر""ه ه""ب ه""ك دو""ب ان""ب نار""یا هدو""ت بز""ح .ار غورد و ا""یر و ر""یوز""ت یا""هه""شو""گ دنمه""ف ی""م ماج""نار""س
 بز""ح پول""ك ه""ب ،د""ند""ش ریگت""سد بز""ح نارب""هر زا یدادع""ت .د""ش و دو""ش هدی""چر""ب ش""طاس""ب لا""ح
 ی"قاف"تا رو"ط ه"ب زور نآ رد ه"ك ی"ناد"ها"ش و د"ش هلم"ح دو"ب ی"سودر"ف نا"بای"خ رد ه"ك نار"یا هدو"ت
 ،د""ندز ش""تآ ار ا""هبات""ك ،دنت""سكش ار ا""ههشی""ش ،د""ندز ش""تآ ار ا""ههدر""پ ه""ك د""ند""ید ،د""ندو""ب اج""نآ
 و تار""""""هاظ""""""ت رد یراك""""""بار""""""خ هرا""""""برد یب""""""لاط""""""م ام""""""ش د""""""یا""""""ش ...و دو""""""ب یبیج""""""ع ترا""""""غ ًال""""""صا
 ،دی""شا""ب هدین""ش ا""ی هد""ناو""خ تا""عوبط""م زا یاهرا""پ رد ما""یا نآ رد نار""یا هدو""ت بز""ح یا""هگنیتی""م



 ،د"""ندر"""ك ي"""م نارا"""ب ه"""لول"""گ ه"""ك دوب"""ن ش"""ترا و ی"""ماظت"""نا یوری"""ن و سیل"""پ شلكش"""م طق"""ف بز"""ح ا"""ما
 ا"م .نمه"ب ۱۵ نیم"ه رد شدع"ب یا"هلا"س و ۲۵ رذآ ۲۱ ع"یا"قو رد هلم"جنم ،د"ندر"ك ی"م ش"بو"كر"س
 ،زا"""بً اتب"""سن یاض"""ف نیم"""ه زا ه"""ك یت"""سیشا"""ف یا"""ههور"""گ یر"""س ك"""ی ا"""ب م"""یدو"""ب ه"""جاو"""م نینچم"""ه
 ما"ن ه"ب ی"بز"ح ،دنت"شاد شبن"ج ت"فر"شیپ زا یری"گول"ج و ب"یر"خت یار"ب ار یرادر"ب هر"هب رث"كاد"ح
 نادی""""م یو""""ت یرت""""فد ،ینیلی""""سو""""م نا""""شو""""پ های""""س دیلق""""ت ه""""ب اهن""""یا .دو""""ب هد""""مآ دو""""جو ه""""ب اك""""مو""""س
 رد م""""ه رو""""طا""""س ك""""ی ،د""""ندو""""ب هت""""شاذ""""گ یكش""""م ساب""""ل ا""""ب اج""""نآ ناب""""هگن ك""""ی دنت""""شاد نات""""سراه""""ب
 ه""ب د""ندر""ك هرا""شا ك""ی یو""سو""م یا""قآ ،نات""سود( اك""مو""س بز""ح ن""یا دار""فا هم""ه و ت""شاد شت""سد
 بز"ح ما"ن ه"ب ی"یا"هزی"چ طل"غ ا"ی ت"سرد لا"ح ر"ه ه"ب الا"ح د"نریگ"ب لك"ش دن"هاو"خ ی"م ه"ك ی"باز"حا
 قل"خ بز"ح ،بز"ح ظف"ل طق"ف ،د"شا"ب عم"ج نام"ساو"ح یلی"خ یلی"خ ،ا"هفر"ح ن"یا دراد دو"جو نالا
 ندو""ب بز""ح یا""عدا ه""ك ی""هور""گ ك""ی .دراد تیم""ها یلی""خ ن""یا ،شاه""ما""نر""ب ،شدركلم""ع ،دن""ك يم""ن
 را"ك ه"چ هت"شذ"گ یا"ه ه"هد ن"یا ی"ط ؟ت"سیچ ش"ناس"سؤ"م هنیشی"پ ؟ت"سیچ شاه"ما"نر"ب دن"ك ی"م
 طق"ف و طق"ف نا"شرا"ك نا"مز نآ رد )دراد تیم"ها اهن"یا ؟دنت"شاد ی"یا"هرا"ك ه"چ رد ت"كر"ش ؟د"ندر"ك
 ه"چ ا"ب دی"ناد یم"ن ام"ش و دنت"شاد"ن یرگ"ید را"ك چی"ه ،دو"ب نار"یا هدو"ت بز"ح یا"هگنیتی"م ه"ب هلم"ح
 تح"ت ا"هت"سینار"یا نا"پ ،د"ند"مآ ی"م رو"طا"س ا"ب ،دنت"شاد سك"ب هجن"پ ،د"ندز ی"م و"قا"چ یم"حری"ب
 نات"سا"ب نار"یا یور هیك"ت و زی"چ ر"ه زا ر"تر"ب نار"یا ،نار"یا مسی"لا"نوی"سا"ن ،ت"سینار"یانا"پ ناون"ع
.دندوب تسینوش عقاو رد
 ،ا"""م ناردا"""م ،ا"""م نارد"""پ ه"""ك ینی"""مزر"""س ن"""یا ،نامنی"""مزر"""س م"""ه ا"""م ،میت"""سه ت"""سود ن"""طو م"""ه ا"""م
 .م"یراد ت"سود م"ه ا"م ار نام"یا"هزی"چ هم"ه نام"یا"هتن"س ،د"ندر"ك ادی"پ شرور"پ اجن"یا رد ا"م داد"جا
 رد ،بو""خ یلی""خ .شرو""ك و شو""یراد و ها""شرا""یاش""خ ه""ب یب""سچب ه""ك ت""سین ن""یا مسی""لا""نوی""سا""ن
 ،یل""ئاس""م ه""چ ر""ضا""ح لا""ح رد ه""ك د""ید د""یا""ب ا""ما ،ر""ما ن""یا ه""ب در""ك ی""گدی""سر دو""ش ي""م خ""یرا""ت
 -ا"""یرآ بز"""ح و ا"""هت"""سینار"""یانا"""پ ؟ت"""سا"""م یا"""هيرات"""فر"""گ و ا"""م هع"""ما"""ج ل"""ئاس"""م ،ا"""م زور ل"""ئاس"""م
 ت""""""سرد م""""""ه اهن""""""یا و د""""""ش باعش""""""نا ا""""""ه نآ رد ه""""""ك ا""""""ه ی""""""یاك""""""مو""""""س ریظ""""""نً انی""""""ع -رهپ""""""س یا""""""قآ
 یا""قآ الا""ح ه""ك ی""یاق""ب یا""قآ ناشكتم""حز بز""ح ،دو""ب ا""هي""یاك""مو""س لث""م و م""ه لث""م نا""شدركلم""ع
 ناشكتم"حز بز"ح یگن"هر"ف و ك"یروئ"ت را"ك .د"ندر"ك ت"سرد ار دو"ب هت"سوی"پ نآ ه"ب م"ه یكل"م لیل"خ
 رت"كد یا"قآ ار شا"بوا جیس"ب و ا"هيش"كو"قا"چ نآ و د"نداد ی"م ماج"نا ش"هور"گ و یكل"م لیل"خ ار
 ه"باش"م یزی"چ د"ها"ش م"ه زور"ما ا"یآ ،دو"ب هت"فر"گ ماج"نا نا"یا"قآ ن"یا نی"ب ه"ك یرا"ك میسق"ت .ی"یاق"ب
 ه"ب نو"چ .د"ند"نام"ن راد"یا"پ م"ه اهن"یا بو"خ !د"هد ی"م ا"م ه"ب ی"گرز"ب یا"هسرد خ"یرا"ت ؟میت"سین نآ
 فورع"م یرفع"ج نابع"ش دنك"ب ت"موك"ح د"هاو"خ ی"م ه"ك یت"قو م"ه یتنطل"س ماظ"ن یت"ح لا"ح ر"ه
 ي"""م ار یم"""طا"""ف رت"""كد ه"""ك یع"""قو"""م ،ی"""ماظ"""ن یراد"""نا"""مر"""ف ل"""باق"""م رد ه"""ك( ار  خ"""م ي"""ب نابع"""ش ه"""ب
 رد ی"ماظ"ن یوری"ن یدا"یز دادع"ت ندو"ب دو"جو ا"ب ،شروج"نر و رامی"ب ن"ت نآ ا"ب ،د"نروای"ب دنت"ساو"خ
 در""م ن""یا ه""ب دن""ك هلم""ح درا""ك ا""ب و د""یای""ب ول""ج دن""ك زا""ب ار ف""ص ن""یا دن""ك ي""م ادی""پ ناك""ما ،اج""نآ



 ت"""لا"""ح نآ زا ،دننك"""ب شه"""جو"""م دنن"""ك ي"""م یع"""س ،د"""نروآ ي"""م ه"""ك )اهن"""یا ت"""سد رد ری"""سا رامی"""ب
 و د"ندر"ك ینی"ئز"ت ه"چ ه"ك ،ی"شزرو هاگ"شا"ب لوؤس"م یرفع"ج نابع"ش یا"قآ ینع"ی ،دنن"ك ش"جرا"خ
 ي""م نار""یا ه""ب ه""ك ی""جرا""خ نا""گدن""یام""ن زا ك""ی ر""ه ه""ك یرو""ط ه""ب دنت""خا""س ار هاگ""شا""ب نآ رو""ج ه""چ
.دوب یرفعج نابعش یاقآ هاگشاب هب نتفر ناشیاههمانرب زا یكی دندمآ
 و بز"ح رت"فد و دنتخ"یر ه"ك د"ش یاه"ناه"ب مدر"م ی"موم"ع لاب"قا و بز"ح تالیكش"ت شرت"سگ و د"شر
 رو"ط نام"ه .ا"هنات"سر"هش مام"ت رد هكل"ب نار"هت رد طق"ف ه"ن م"ه نآ ؟د"ندر"ك ترا"غ ار بز"ح پول"ك
 و ا"هنات"سا مام"ت رد .دو"ب یر"سار"س بز"ح ك"ی نار"یا هدو"ت بز"ح ،د"نراد عال"طا ز"یز"ع نات"سود ه"ك
 هل"""صا"""ف ن"""یا رد .ت"""شاد یل"""حم هبع"""ش و یر"""هش هبع"""ش ،یت"""لا"""یا هبع"""ش ا"""هنات"""سر"""هش هم"""ه رد
 ه"ك م"ه ی"یا"هدق"ن رد .درو"خ م"ه ار ش"بو"چ و دو"ب هد"ش م"ه ی"تا"هابت"شا بك"تر"م بز"حً اعب"ط ی"نا"مز
 ن"یا تا"هابت"شا ن"یا لل"ع زا یك"ی لا"ح نی"ع رد ا"ما .دو"ب لكش"م ن"یا یار"یذ"پ داد ه"ئارا بز"ح دو"خ
 رد ف"""سأ"""ت لام"""ك ا"""ب و ت"""شاد دو"""جو نا"""یر"""ج ود هشیم"""ه نار"""یا هدو"""ت بز"""ح یرب"""هر رد ه"""ك دو"""ب
 ی"م تا"هابت"شا ن"یا ب"جو"م یت"سردا"ن ع"ضاو"م ا"ب ه"ك د"ندو"ب ت"یرث"كا نا"یر"ج ع"قاو"م زا یرایس"ب
.دندش
 .ت"سا »مسی"لای"سو"س ه"ب ت"نای"خ« ش"ناون"ع ه"ك مت"سه ی"بات"ك هم"جر"ت را"كرد"نات"سد نون"كام"ه ن"م
 ا"ب شدو"خً اری"خا و هت"شو"ن اك"یر"مآ ت"سینوم"ك بز"ح یز"كر"م هتیم"ك یاض"عا زا یك"ی ار بات"ك ن"یا
 یورو"ش داح"تا ی"شا"پور"ف ی"سا"سا لل"ع م"ه اجن"یا رد و ت"سا هدات"سر"ف ن"م یار"ب یس"یو"ن ت"شپ
 د""""ساف""""م و یورو""""ش داح""""تا ت""""سینوم""""ك بز""""ح نورد د""""ساف""""م .هد""""ش ی""""با""""یزرا یبیج""""ع وح""""ن ه""""ب
 ن"م نام"گ ه"ب و ت"سا ه"جو"ت ل"با"ق یلی"خ ،دو"ب هدر"ك ادی"پ خو"سر یورو"ش هع"ما"ج رد ه"ك یاهدرت"سگ
 ه"""""ب طق"""""ف ه"""""ن ،هم"""""ه ه"""""ب د"""""هد ی"""""م ی"""""بو"""""خ یا"""""هسرد ه"""""ك ت"""""سا یاهد"""""نزرا رایس"""""ب را"""""ثآ زا یك"""""ی
 زا م""عا ،ا""م هع""ما""ج پ""چ نا""یر""ج ه""ب طق""ف ه""ن ،نار""یا یا""ههدو""ت ه""ب طق""ف ه""ن ،ناه""ج یا""هت""سینوم""ك
 ه""ب .دننك""ب ناشتكلم""م ه""ب یت""مد""خ دن""هاو""خ ي""م ه""ك ی""ناس""ك هم""ه ه""ب هكل""ب ،یاهدو""تری""غ ا""ی یاهدو""ت
 یت"لود هاگت"سد رد ه"ك یكی"تار"كورو"ب يزاوژرو"ب ن"یا ،یداصت"قا یا"هه"ما"نر"ب ن"یا ه"ك ی"ناس"ك هم"ه
 و دن""ك ی""م ادی""پ هع""ما""ج داصت""قا رد ی""كانت""شحو یدا""م هدافت""سا یا""ههش""یر و دری""گ ی""م لك""ش
 مد""ق تبث""م را""ك ك""ی یار""ب ام""ش ه""ك ا""جر""ه و دروآ ی""م دو""جو ه""ب ار ی""كانت""شحو یای""فا""م هجیت""نرد
 شبن"ج یت"قو ك"ی ت"سا نكم"م .دو"ش ي"م ادی"پ نا"تر"س یور ای"فا"م قام"چ هل"صا"فال"ب د"یراد ي"مر"ب
 ا"""ما ،نادی"""م ه"""ب د"""یای"""ب شدو"""خ یفن"""ص تاب"""لاط"""م ن"""یر"""ت ی"""یادت"""با یار"""ب ًال"""صا ا"""م ی"""یوجش"""ناد
 ه"چ ا"ی و یعف"ن ه"چ و"ت ؟اجن"یا یاهرا"ك ه"چ و"ت .دو"ش ی"م ادی"پ ا"هيصخ"ش ساب"ل هل"ك ور"س ناه"گا"ن

 نا""یوجش""ناد ه""یر""هش ًالث""م ،دو""ش رت""هب نار""هت هاگش""ناد س""یور""س فل""س ًالث""م هكن""یا زا یرر""ض
 ي"م ا"ما ؟یراد ،دن"شا"ب هت"شاد ار نا"شدو"خ یل"خاد ه"یر"شن دن"ناوت"ب نا"یوجش"ناد ا"ی ،دوش"ن دا"یز
 ه""ب شی""لا""م ترد""ق ناو""ت رگ""ید ه""ك ت""سا یرقت""سم یوری""ن ع""فان""م و ح""لاص""م ا""ب ر""یاغ""م ن""یا دینی""ب
 ع""فان""م ه""ب طق""ف نآ ه""ك ت""سین ن""یا .هد""ش تكلم""م ت""سای""س هدنن""ك نییع""ت ه""ك ت""سا هدی""سر ی""یا""ج



 ترد"""ق د"""یا"""ب ت"""قو نآ ،دی"""سر ینیع"""م هل"""حر"""م ه"""ب یداصت"""قا ع"""فان"""م یت"""قو .دنك"""ب افت"""كا یداصت"""قا
.دوش هضبق یسایس
 نمه""ب ۱۵ زا لب""ق ه""ك اج""نآ زا .دن""ك عور""ش ار ینل""عری""غ تی""لاع""ف د""ش روبج""م بز""ح ت""هج ر""ه ه""ب

 یتبح"ص هنی"مز ن"یا رد م"ه سل"جم رد و دو"ب هد"ش ناون"ع هدو"ت بز"ح طاس"ب ندی"چر"ب ه"مز"مز ۲۷
 .د"ند"ش كفن"م بز"ح زا رف"ن ۱۲۰۰ دود"ح رد د"یا"ش رت"شیب ا"ی رتم"ك یزی"چ ،یرف"ن ۱۰۰۰ دو"ب هد"ش
 و یش"""""یر"""""ق هللانا"""""ما ،رگ"""""ید رف"""""ن ود یك"""""ی و ن"""""تور"""""ف رت"""""كد رظ"""""ن ر"""""یز د"""""ش نییع"""""ت م"""""ه ی"""""تأی"""""ه
 ي"م ه"ك د"شاب"ن ب"لا"ج ام"ش یار"ب دا"یز ت"سا نكم"م اهن"یا ی"ما"سا( .هری"غ و ندم"ت نیس"حدم"حم
 بز"""ح یار"""ب یلكش"""م ه"""ك ی"""ترو"""ص رد ار ینل"""عری"""غ تی"""لاع"""ف كراد"""ت ع"""قو"""م نام"""ه زا اهن"""یا )مرذ"""گ
 زا یدادع""ت ه""ك د""مآ شی""پ ۱۳۲۷ نمه""ب ۱۵ هكن""یا زا دع""ب تل""ع نیم""ه ه""ب و دن""هد ی""م د""مآ شی""پ
 و دن"""چ نآ لو"""ح رد ه"""ك یك"""چو"""ك هكب"""ش ن"""یا ،د"""ند"""ش یفخ"""م یدادع"""ت و ریگت"""سد بز"""ح نارب"""هر
 ا""هگنیتی""م رد ،د""ندر""ك ي""م ینل""ع تی""لاع""ف نار""یا ر""سار""س رد ه""ك بز""ح وض""ع رف""ن راز""ه ن""یدن""چ
 دود"ح ن"یا ،دنت"فر"گ رار"ق ه"بر"ض ر"یزً اعب"ط و دو"ب مولع"م هم"ه ناش"یا"هه"نا"خ ،د"ندو"ب هد"ش هت"خان"ش
 ه"ب بز"ح نارب"هر .در"ك ادی"پ ه"مادا ا"هتی"لاع"ف و د"ندر"ك زا"غآ ار یفخ"م تی"لاع"ف هكب"ش ك"ی رف"ن راز"ه
 و ناگ"""یا"""ش رت"""كد لث"""م ی"""ناس"""ك هژ"""یو ه"""ب ،ع"""فاد"""م یال"""كو زا یدادع"""ت .د"""ند"""ش هدیش"""ك هم"""كاح"""م
 یربتع""م تای""عا""فد و دنت""فر""گ هد""هع ه""ب ار اهن""یا تاع""فاد""م ،نا""مز نآ یل""م نا""ناد""قوق""ح زا یاهرا""پ
 یا"هناد"نز ه"ب د"ند"ش دیعب"ت ی"تد"م زا دع"ب و د"ند"ش موكح"م نارب"هر ن"یا .د"نداد ه"ئارا ها"گداد رد
 ه"ك د"ش هت"خا"س رص"ق ناد"نز رد ی"ناد"نز ارآمزر هرود رد دع"ب و هری"غ و ساب"عردن"ب ،ناد"هاز ،دز"ی
 ناد"""نز رد ه"""ك ی"""یا"""هد"""حاو نی"""ب رد .رص"""ق ۲ هرام"""ش ناد"""نز ما"""ن ه"""ب ،نآ ل"""خاد میت"""فر ا"""م ا"""هدع"""ب
 یا""""هتمس""""ق .دو""""ب ۲۰ رو""""یر""""هش زا دع""""ب ۲۰ ه""""هد نا""""یا""""پ نیم""""ه هت""""خا""""س ناد""""نز ن""""یا دو""""ب رص""""ق
 هدافت""سا ا""هنامت""خا""س نام""ه زا م""ه ها""شا""ضر و دو""ب را""جا""ق هرود یا""هنامت""خا""س هم""ه شرگ""ید
 نار"یا هدو"ت بز"ح ی"ماظ"ن نا"مزا"س رد ۲۹ لا"س .شدو"خ ناف"لاخ"م ندر"ك ی"ناد"نز یار"ب در"ك ی"م
 ی""یا""ناو""ت دراد رص""ق ناد""نز رد ه""ك ی""تا""ناك""ما ا""ب نا""مزا""س ه""ك د""ش دروآر""ب و د""ش میظن""ت ی""حر""ط
 ه"""ب منك"""ب هرا"""شا مزادرپ"""ب بلط"""م ن"""یا ه"""ب هكن"""یا زا شی"""پ ن"""م .دراد ار بز"""ح نارب"""هر نداد یرار"""ف
 نا"بای"خ رد نار"یا هدو"ت بز"ح پول"ك ه"ك یت"قو .۲۰ ه"هد لو"ط رد نار"یا هدو"ت بز"ح ی"ماظ"ن ه"خا"ش
 دار"فا ی"ها"گ ت"فر"گ ي"م ماج"نا نادن"م ه"قال"ع ط"سو"ت نو"گا"نو"گ تاع"جار"م و د"ش لیکش"ت ی"سودر"ف
 یم""ن تیم""سر ه""ب ار یراو""ید چی""ه ،هش""ید""ناً اع""قاو دینیب""ب .د""ندر""ك ی""م هع""جار""م اج""نآ م""ه ی""ماظ""ن
 ه"ك دنك"ن روب"ع هش"ید"نا ه"ك دراد"ن ناك"ما د"نروای"ب دو"جو ه"ب راو"ید ام"ش یول"ج م"ه رد"ق ر"ه د"سان"ش

 ا"هراع"ش ردً اب"لا"غ .دریگ"ب ار هش"ید"نا شرت"سگ یول"ج د"ناو"ت یم"ن م"ه ا"هنا"گدا"پ یا"هراو"ید یت"ح
 چی""ه ا""ب و ت""قو چی""ه ،ت""سا دازآ هشیم""ه هش""ید""نا .نای""ب یدازآ ،هش""ید""نا یدازآ دو""ش ي""م هتف""گ
 و نای""ب یدازآ .ت""سا هش""ید""نا ن""یا نای""ب مه""م .د""نریگ""ب ار ام""ش هش""ید""نا یول""ج دو""ش يم""ن یزی""چ
 ك""""ی رد .میت""""سه یع""""ضو نین""""چ ك""""ی د""""ها""""ش زور""""ما ا""""م .ت""""سا نای""""ب یدازآ زا دع""""ب یدازآ مه""""م



 زا ه""ك یس""ك دع""ب هتف""ه ك""ی ا""یآ ا""ما ،دو""ش ی""م هتف""گ نای""ب یدازآ ناون""ع تح""ت ی""نای""ب ،یتیع""قو""م
 ه"""ك دراد ار ن"""یا ی"""گدا"""مآ ه"""ك یس"""ك بو"""خ ؟دزادرپ"""ب د"""یاب"""ن یاهن"""یز"""ه در"""ك هدافت"""سا نای"""ب یدازآ
 دو""جو یدازآ ن""یا شدع""ب ه""چر""گا .دن""ك ي""م هدافت""سا م""ه نای""ب یدازآ زا ،دزادرپ""ب ار شاهن""یز""ه
.دشاب هتشادن
 مدر""""م ی""""یا""""هر هار رد ش""""شو""""ك .دو""""ش یم""""ن مام""""ت نازرا مدر""""م ه""""ب ت""""مد""""خ !ن""""م ناز""""یز""""ع دینیب""""ب
 ار ش"نو"با"ص شی"پاشی"پ د"یا"ب ،ت"سا ت"مد"خ ن"یا قات"شمً اع"قاو س"كر"ه .ت"سا نیگن"س شاهن"یز"ه
 یار""ب ار د""ناهت""خادر""پ ی""یا""ههن""یز""ه هت""شذ""گ رد ه""ك ی""ناس""ك م""هاو""خ یم""ن ن""م .د""نز""ب شاه""ما""ج ه""ب
 نآ یت""ح .د""ند""نارذ""گ ا""هه""لوقی""ب رد ار نا""شرم""ع ،د""نداد ار ناش""نا""ج ،ا""هيلی""خ .منك""ب ت""سیل ام""ش
 د"ندو"ب ی"یا"هرذ"ب نآ ،اهن"یا هم"ه د"ندر"ك ار راو"شد ط"یار"ش لم"حت ناد"نز رد زور دن"چ ه"ك ی"ناس"ك
 شاهن""یز""ه ت""خادر""پ هدا""مآ لا""ح نی""ع رد ا""ما ،م""یر""ب ی""م ار شاهرم""ث م""یراد ام""ش و ن""م زور""ما ه""ك
!میشاب دیاب مه
 ه""ك د""هد""ن هزا""جا بز""ح ه""ك د""ش ن""یار""ب ،ان""ب ،ت""شگر""ب جرا""خ تر""فاس""م زا شخب""ما""ك هكن""یا زا دع""ب
 ی"ماظ"ن ر"ه و دات"سیاي"م رت"فد یول"ج اج"نآ رد یس"ك و دن"یای"ب بز"ح پول"ك ل"خاد ه"ب ا"هي"ماظ"ن
 نآ رد یاه""""نا""""خ ه""""ب در""""ك ی""""م ت""""یاد""""ه ار وا ،ل""""خاد دور""""ب ت""""ساو""""خي""""م و در""""ك ی""""م هع""""جار""""م ه""""ك
 و ت"""فر"""گ لك"""ش نار"""یا هدو"""ت بز"""ح ی"""ماظ"""ن ه"""خا"""ش هی"""لوا یا"""ههت"""سه بی"""تر"""ت ن"""یا ه"""ب و یك"""یدز"""ن
 نا"مزا"س رگ"ید ،بز"ح لوا هرگن"ك یراز"گر"ب یا"هيك"یدز"ن ینع"ی ۱۳۲۳ لا"س ی"لاو"ح رد ماج"نار"س
 لك"ش رذآ ا"ضر"لادب"ع گن"هر"س و ه"بزور ،ك"مای"س گن"هر"س ت"یز"كر"م ا"ب نار"یا هدو"ت بز"ح ی"ماظ"ن
 نا"""مزا"""س ه"""ب نارگ"""ید و یلی"""كو ،یر"""شبم لث"""م رگ"""ید نار"""سفا زا یرایس"""ب یدوز ه"""ب هتب"""لا ،ت"""فر"""گ
 رد هكن"""یا ظاح"""ل ه"""ب ،در"""ك ی"""م بز"""ح ه"""ب ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س یاهد"""نزرا تا"""مد"""خ ،بو"""خ .دنت"""سوی"""پ
 ًا""تدم""ع ع""قاو رد ی""سای""س یا""هتی""لاع""ف هیل""ع نا""مز نآ .ت""شاد روض""ح ش""ترا رد یمه""م ز""كار""م
 روض""ح اج""نآرد ا""م ی""ماظ""ن نا""مزا""س یاق""فر بو""خ و در""ك ی""م را""ك ه""ك دو""ب ش""ترا دات""س ود ن""كر
 ناج""یا""برذآ ع""یا""قو زا دع""ب .د""ندو""ب ی""بو""خ كم""ك و ی""بو""خ مش""چ ،د""ندو""ب ی""بو""خ ش""شو""پ و دنت""شاد
 رد اه""نآ زا یدادع""ت دنت""سوی""پ ناج""یا""برذآ یا""هتارك""مد ه""ب نا""مزا""س ن""یا یاق""فر زا یرایس""ب ه""ك
 د"ند"ش نارا"بری"ت ی"یار"حص تام"كاح"م رد و د"ند"ش ریگت"سد اه"نآ زا یدادع"ت ،د"ند"ش دیه"ش اج"نآ
 ۵۷ لا"س بالق"نا نم"ی ه"ب ه"ك د"ندو"ب تر"جاه"م رد زارد نای"لا"س و دنت"شذ"گ زر"م زا م"ه یدادع"ت و
 ه"""ب د"""ند"""ش ماد"""عا ۶۷ لا"""س رد و ط"""یار"""ش نیم"""ه رد ف"""سأ"""ت لام"""ك ا"""ب و د"""ندر"""گر"""ب د"""ند"""ش ق"""فو"""م
 هی"یار"جا تأی"ه ك"ی .د"ش دراو ی"گرز"ب همط"ل ناج"یا"برذآ ع"یا"قو زا دع"ب نا"مز نآ ی"ماظ"ن نا"مزا"س
 هی""یار""جا تأی""ه ن""یا رد ه""ك ت""فر""گ لك""ش بز""ح یرب""هر یاض""عا زا یدادع""ت جور""خ زا دع""ب ت""قو""م
 ه"ك من"ك هرا"شا زت"نار"پ رد ن"م( دو"ب بز"ح شیتف"ت نویسیم"كرد نا"مز نآ ا"ت ه"ك یكل"م لیل"خ ،ت"قو"م
 ع"قاو رد .شیتف"ت نویسیم"ك یك"ی ،یز"كر"م هتیم"ك یك"ی ت"شاد دو"جو نا"گرا ود بز"ح یرب"هر رد
 ،شیتف"""""ت نویسیم"""""ك .دو"""""ب یز"""""كر"""""م هتیم"""""ك ه"""""ب قلعت"""""م ا"""""هيراذگت"""""سای"""""س ی"""""سا"""""سا تی"""""لوئس"""""م



 ی""م تراظ""ن ار یز""كر""م هتیم""ك تامیمص""ت یار""جا یگ""نوگ""چ ،ت""سادی""پ شم""سا زا ه""ك رو""طنام""ه
 نویسیم"""ك رد اهن"""یا ،تدو"""ج ،یرو"""نای"""ك ،یكل"""م لیل"""خ .داد ي"""م ر"""كذ"""ت و در"""ك ی"""م لرتن"""ك ،در"""ك
 یدادع"ت زا د"ش ي"م لیكش"تً ا"تدم"ع یت"قو"م هی"یار"جا تأی"ه ن"یا .ت"شاد ت"كر"ش م"ه )د"ندو"ب شیتف"ت
 یكل"م لیل"خ بی"تر"ت ن"یا ه"ب و شیتف"ت نویسیم"ك یاض"عا زا یدادع"ت و یرب"هر نا"گد"نا"م ی"قا"ب زا
 نا"مزا"س لالح"نا داد یكل"م لیل"خ ه"ك ی"تاداهنشی"پ نی"لوا وز"ج .ت"فر"گ رار"ق بز"ح یرب"هر رد م"ه
 ،ه"قر"ف دو"جو نا"یر"ج رد هكن"یا صوص"خ ه"ب ی"ماظ"ن نا"مزا"س ندو"ب ا"ب ه"ك دو"ب دقتع"م و دو"ب ی"ماظ"ن
 ي""م اه""نآ .دراد یاهكب""ش ش""ترا رد بز""ح ه""ك دو""ب هد""ش ینل""ع و د""ندو""ب هت""فر نار""سفا زا یدادع""ت
 ي""م بز""ح ه""ك دو""ب ن""یا ش""لالدت""سا بی""تر""ت ن""یا ه""ب و د""ناهد""نا""م نای""ماظ""ن ن""یا هیق""بً امت""ح ه""ك دن""ناد
 ار ن"""یا هی"""یار"""جا تأی"""ه .مینك"""ب ل"""حنم ار ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س س"""پ ،دریگ"""ب رار"""ق ه"""بر"""ض ر"""یز د"""ناو"""ت
 هی""غال""با ن""یا ا""ب تد""ش ه""ب ه""بزور .د""ش غال""با ش""لالح""نا یار""ب ی""ماظ""ن نا""مزا""س ه""ب و در""ك ب""یوص""ت
 ن""""یا ارآ قاف""""تا ه""""ب د""""ش حرط""""م ی""""ماظ""""ن نا""""مزا""""س ناری""""بد تأی""""ه رد ه""""ك یت""""قو و در""""ك تف""""لاخ""""م
 اهن"""یا ه"""ك ی"""بز"""ح یا"""هتك"""نآ هر"""خالا"""ب ا"""ما .د"""ش و"""تو بز"""ح ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س ل"""خاد رد میمص"""ت
 ه"ئارا ی"ماظ"ن یاض"عا هم"ه ه"ب دو"ب ظوفح"م بز"ح ی"ناگ"یا"ب رد و د"ندو"ب هدر"ك ت"یوض"ع یا"ضاق"ت
 ،د"ندو"ب ه"بزور رود ه"ك نار"سفا زا یدادع"ت ا"ما .د"ش ل"حنم ی"ماظ"ن نا"مزا"س بی"تر"ت ن"یا ه"ب .د"ش
 می"هد ی"م ه"مادا نانچم"ه و مین"ك ی"م ظف"ح ار نا"مدو"خ ا"ما م"یراد"ن یرا"ك بز"ح ا"ب ا"م« :دنتف"گ
 ی"قا"ب ،بز"ح ط"سو"ت نا"مزا"س لالح"نا دو"جو ا"ب ا"هي"ماظ"ن زا هور"گ ك"ی بی"تر"ت ن"یا ه"ب ».نا"مرا"ك ه"ب
 و د""""ش هع""""جار""""م اه""""نآ ه""""ب بز""""ح یرب""""هر فر""""ط زاً ادد""""جم ً،ادع""""ب ه""""ك د""""ندو""""ب ا""""هنیم""""ه و د""""ند""""نا""""م
 ه"ك یدا"یز تار"كاذ"م زا دع"ب را"ب ن"یا .د"ند"نویپ"ب بز"ح ه"ب هرا"بود و دی"یای"ب ه"ك د"ند"ش ن"یا نا"هاو"خ
 زا ی""ماظ""ن نا""مزا""س هكن""یا طر""ش ه""ب ماج""نار""س ،د""ندر""ك ي""م تف""لاخ""م اهن""یا ادت""با و ت""فر""گ ماج""نا
 یز"""كر"""م هتیم"""ك یرب"""هر ر"""یز ی"""سای"""س یرب"""هر ظاح"""ل زا ا"""ما دن"""شا"""ب لقت"""سم ی"""تالیكش"""ت ظاح"""ل
 ت"شپ ۲۹ لا"س ا"ت ۲۰ ه"هد زا"غآ زا ار ا"هلا"س ن"یا ا"م ه"ك دو"ب بی"تر"ت ن"یا ه"ب د"ش هت"فر"یذ"پ ،دن"شا"ب
.میتشاذگ رس
 نا"""مزا"""س ه"""ك ی"""تا"""ناك"""ما ا"""ب بو"""خ .د"""ش حرط"""م بز"""ح یرب"""هر رار"""ف حر"""ط ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س رد
 حر"""ط ن"""یا ،ت"""شاد ي"""نا"""بژد تمس"""ق رد ش"""ترا دات"""س رد م"""ه و ش"""ترا ی"""سرداد رد م"""ه ،ی"""ماظ"""ن
 ه"یراض"حا ناون"ع ه"ب یاه"ما"ن ا"ب ی"ماظ"ن ساب"ل ا"ب ی"هور"گ ه"ك دو"ب بی"تر"ت ن"یا ه"ب حر"ط .د"ش یلم"ع
 تا""""ماد""""قا یار""""ب ار نال""""ف و ۶ و ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ نا""""یا""""قآ ن""""یا ه""""ك ش""""ترا ی""""سرداد فر""""ط زا
 م"""ه هیق"""ب ،دراد ءز"""ج هد"""نا"""مر"""ف ك"""ی ه"""ك نا"""بژد د"""حاو ك"""ی ط"""سو"""ت ،ا"""هفر"""ح ن"""یا و ی"""یاض"""ق صا"""خ
 ع"قو"م نآ نا"بژد یا"هنی"شا"م .دن"ك ی"م راض"حا د"ناهت"سشن نوی"ما"ك ت"شپ ه"ك دنت"سه ناب"هور"گ
 رد ی""بال""ق یا""هحال""س هم""ه اهن""یا .داد ي""م ش""شو""پ ًال""ما""ك ار نوی""ما""ك ت""شپ ه""ك دنت""شاد یردا""چ
 دل""ج یو""ت و دو""ب هد""ش م""هار""ف بو""چ ا""ب ی""یا""هزی""چ .دنت""شاد""ن یع""قاو حال""س چی""ه و دنت""شاد رم""ك
 دو""جو""م یا""هد""حاو ،میت""شاد ی""نا""بر""هش ر""سفا ود رص""ق ناد""نز رد ا""م .دو""ب اه""نآ رم""ك ه""ب مول""بارا""پ



 ك"""ی اهن"""یا زا ماد"""ك ر"""ه ه"""ك د"""ندو"""ب ۴ هرام"""ش ،۳ هرام"""ش ،۲ هرام"""ش ،۱ هرام"""ش ناد"""نز ،ناد"""نز رد
 رد ،رص"""ق ناد"""نز ل"""خد"""م رد ه"""ك یداب"""ق یك"""ی ،میت"""شاد اج"""نآ ر"""سفا ود ا"""م .دراد ناب"""هگن ر"""سفا
 ی"فا"ك ا"م یار"ب ن"یا و دو"ب رص"ق ۲ هرام"ش ناد"نز رد ه"ك هدازدم"حم ناوت"س م"ه یك"ی ،دو"ب ادت"با
 رد ار ه""""ما""""ن ،دت""""سیا""""ب ۲ هرام""""ش ناد""""نز یول""""ج دور""""ب ،دوش""""ب دراو رد زا د""""یا""""ب ا""""م نی""""شا""""م .دو""""ب
 ،دننك""""ب راض""""حا ار دار""""فا ن""""یا ،د""""هد""""ب روت""""سد ناب""""هگن ر""""سفا ،دراذگ""""ب ناب""""هگن ر""""سفا رایت""""خا
 هكن"""یا ضح"""م ه"""ب و نوری"""ب دور"""ب رص"""ق زا نا"""بژد نی"""شا"""م و دن"""هد"""ب نا"""بژد هد"""نا"""مر"""ف ن"""یا ل"""یوح"""ت
 ر""ب هوال""ع .ت""فر""گ ماج""نا یت""سرد ه""ب را""ك ن""یا بو""خ .د""نوش""ب ناهن""پ ا""ههاگیفخ""م رد ا""هن""یا ،ت""فر
 ن"یا ءز"ج دو"ب ی"ماظ"ن نا"مزا"س یرب"هر یاض"عا زا یك"ی لا"ح ر"ه ه"ب ه"ك م"ه ه"بزور ،بز"ح یرب"هر
ًادد""جم ی""ناهن""پ تی""لاع""ف ع""قو""م نآ و د""ند""ش جرا""خ ناد""نز زا ه""ك دو""ب ی""ناس""ك  ن""یا رد .د""ش زا""غآ 
 شبن""ج جوا و نت""فر""گ الا""ب نآ و دو""ب ن""یوك""ت فر""ش رد نار""یا هع""ما""ج رد یمه""م ع""یا""قو ۲۹ لا""س
 ه"ك ینصح"ت ،یل"م ههب"ج یری"گلك"ش یگ"نوگ"چ هرا"برد منی"ب يم"ن ی"ترور"ض ن"م .دو"ب نار"یا یل"م
 و تا"""باخت"""نا لرتن"""ك هنی"""مز رد ه"""ك یل"""ئاس"""م ،ت"""فر"""گ ماج"""نا ها"""ش خا"""ك یگن"""س رد ر"""س یول"""ج رد
 یل"م ههب"ج رد نا"شدو"خ رب"هر ناون"ع ه"ب ار قدص"م ه"ك یرف"ن ۱۹ ،د"ش ماج"نا تا"باخت"نا یت"سرد
 ا""ب نا""شرف""ن تف""ه ا""ی ش""ش ،دادر""م ۲۸ رد می""شا""ب هت""شاد ر""طا""خ ه""ب ه""ك یرف""ن ۱۹ .د""ند""ش ار""یذ""پ
 ه"ب .م"هد"ب حی"ضو"ت د"ندو"ب هت"فر"گ رار"ق قدص"م ل"باق"م رد هم"ه اه"نآ هیق"ب ه"ك ،د"ندو"ب هارم"ه قدص"م
 ه"ك د"ید د"یا"ب ت"سین ی"فا"ك رگ"یدم"ه ا"ب یعم"ج هرابك"ی یری"گ لك"ش طق"ف ه"ك می"شا"ب هت"شاد ر"طا"خ
 یا""ههنیشی""پ ه""ك مدر""ك هرا""شا .هری""غ و ؟دنن""ك ی""م یراكم""ه م""ه ا""ب الا""ح ار""چ ؟ت""سیچ ا""ههزیگ""نا
 ی""م ت""یاد""ه ار اهن""یا ه""ك ی""یا""ههزیگ""نا و ق""ئال""ع ،اه""نآ نیع""م یا""هيگت""سباو ،دار""فا ن""یا ی""سای""س
 ی""سا""سا تیم""ها د""جاو ،در""ب ی""م نیع""م یا""هراع""ش ه""ئارا و ی""سای""س نا""یر""ج ك""ی فر""ط ه""ب و دن""ك
.تسا
 هدنن""ك هب""حاص""م .شی""پ لا""س ۴ ا""ی ۳ د""یا""ش دود""ح رد در""ك ي""م یاهب""حاص""م ن""م ا""ب BBC یزور
 ن"م رظ"ن ه"ب متف"گ .هد"ش دن"ك تا"حال"صا نا"یر"ج ه"ك د"سر ی"م رظ"ن ه"ب ،س"ك نال"ف ه"ك در"ك هرا"شا
 رد ی"تراظ"ن و ی"یاض"ق ،ی"یار"جا یا"هترد"ق مام"ت هكن"یا تل"ع ه"ب :متف"گ ؟ار"چ :تف"گ .هد"ش ف"قوت"م
 ار شم""""سا ر""""گا ،دراد ترد""""ق هاگ""""یا""""پ ك""""ی طق""""ف تا""""حال""""صا .ت""""سا تا""""حال""""صا ناف""""لاخ""""م ت""""سد
 هدافت"سا مدر"م ن"یا زا ،ارآ ن"یا زا ار"چ بو"خ :تف"گ .ت"سا مدر"م ارآ نآ و ،ترد"ق راز"با م"یراذگ"ب
 قودن"""ص رد یأر نت"""خاد"""نا ع"""قو"""م رد نا"""نآ ،دنت"""سین وری"""ن ه"""ك هدن"""كار"""پ مدر"""م :متف"""گ ؟دنن"""كيم"""ن
 ندو""ب ی""مدر""م و مدر""م زا مد رد""ق ن""یا ه""ك ا""م نابل""ط حال""صا ،ف""سأ""ت لام""ك ا""ب و د""نراد روض""ح
 ك"ی ه"ك د"یراد ر"طا"خ ه"ب ام"ش ا"یآ .دنت"خان"ش تیم"سر ه"ب یأر قودن"ص یا"پ رد طق"ف ار مدر"م ،د"ندز
 ،سل"جم رد ی"قرت"م تا"بوص"م هم"ه ن"یا ؟دننك"ب زارد مدر"م فر"ط ه"ب ار ناشت"سد نا"یا"قآ ن"یا را"ب
 یارو"""ش د"""نداد ،د"""ندر"""ك ب"""یوص"""ت ،دو"""ب نا"""یا"""قآ ن"""یا ه"""ب قلعت"""م ش"""گرز"""ب ت"""یرث"""كا ه"""ك یسل"""جم رد
 يأر !ا"قآ :دن"یوگ"ب ه"ك د"ندروآ ور مدر"م فر"ط ه"ب قدص"م لث"م هع"فد ك"ی .د"ش در ،د"ش و"تو ناب"هگن



 سل"جم یول"ج دی"یای"ب مدر"م دی"یوگ"ب .د"ناهدر"ك باخت"نا ار ا"م ه"ك اهن"یا ،دنت"سه اهن"یا ا"م نا"گدن"هد
 در ،ار ش""""ند""""ش و""""تو ا""""ی ،د""""یراد لوب""""ق ار سل""""جم تا""""بوص""""م ا""""یآ ؟د""""یراد لوب""""ق ار ی""""چ دی""""یوگ""""ب و
 ه""ن .ا""هفر""ح ن""یا و یراك""بار""خ و ب""یر""خت ه""ن ،ه""ناحل""سم را""ك ه""ن ،ت""نوش""خ مال""عا ه""ن ؟ار ش""ند""ش
 روطن"یا ار"چ بو"خ ه"ك تف"گ BBC ر"گهب"حاص"م .ق"حر"ب ًال"ما"ك و زی"مآت"ملاس"مً ال"ما"ك را"ك ك"ی ً.اد"با
 ه"هد زا"غآ رد ه"ناف"سأت"م ه"ك رو"ط نام"ه ا"ما .هد"ش روطن"یا ار"چ م"ناد یم"نً اقی"قد ن"م :متف"گ ؟هد"ش
 ه"ب هع"جا"ف نآ و درك"ن لكشت"م ار اه"نآ ا"ما ت"شاد ار قدص"م راداو"ه هم"ه نآ ه"ك یل"م ههب"ج ،۳۰
 .د""ندرك""ن لكشت""م ار ناش""ناراداو""ه ز""گر""ه م""ه ی""نویلی""م ۲۲ و ۲۰ ءارآ نا""گد""نراد ن""یا ،د""مآ دو""جو
 ن"م تف"گ ر"گهب"حاص"م .ت"ساه"نآ لكش"ت ،راداو"ه یوری"ن زا ندر"ك هدافت"سا هار اهن"ت ه"ك ی"لا"ح رد
 م"یراد"ن ان"ب ا"م داد خ"سا"پ ناش"یا و مدر"ك ت"كراش"م بز"ح ناركفن"شور زا یك"ی زا ار لاؤ"س نیم"ه
 ان"""ب ا"""م ،می"""شا"""ب هت"""شاد )مدر"""م هدو"""ت بز"""ح !ا"""هت"""سین نار"""یا هدو"""ت بز"""ح روظن"""م( یاهدو"""ت بز"""ح
 ی"یا"ج ه"ب دو"ش یم"ن ا"ههبخ"ن ا"بً ا"فر"ص !ن"م ز"یز"ع ناردار"ب .می"شا"ب هت"شاد ار"گهبخ"ن بز"ح م"یراد
 مدر""م هدو""ت ن""یا ا""ما ،دن""هد ی""م ی""بو""خ یا""هدومن""هر ،د""نراد ی""بو""خ یا""ههش""ید""نا ا""ههبخ""ن .دی""سر
 ی"سرر"ب ام"ش ه"ك خ"یرا"ت رد ار ی"بالق"نا ر"ه .دنت"سه زا"س خ"یرا"ت ،دنت"سه زا"س نا"یر"ج ه"ك دنت"سه
 ی""نو""عر""ف هاگت""سد ت""سناو""ت ه""ك دو""ب مدر""م یا""ههدو""ت روض""ح ،ار ۵۷ نمه""ب بالق""نا هلم""جنم ،دین""ك
 و ت"سه ت"قو ت"یدود"حم ه"ك هد"ش هداد ر"كذ"ت ن"م ه"ب .دنك"ب نوگ"نر"س و ور و ر"یز ار ی"هاشن"ها"ش
.امش زا مركشتم .مهدب نایاپ منانخس هب اجنیا دیاب منك يم ركف
 ه"ك یثح"ب ،ناش"یاوی"ش یا"هتبح"ص ر"طا"خ ه"ب ی"یوم"ع یا"قآ بان"ج زا مین"ك ی"م ركش"ت :یر"جم
 رد ه"چ تا"هابت"شا ركن"م م"ه ی"یوم"ع یا"قآ دو"خ د"یا"ش ...ه"ب ع"جار مت"شاد هسل"ج یادت"با رد ن"م
 ،لمع""""لاسك""""ع هم""""ه ن""""یا ار""""چ الا""""ح م""""ناد یم""""ن ن""""م ،د""""ند""""شن هدو""""ت بز""""ح لم""""ع رد ه""""چ و لیل""""حت
...دنداد ناشن ناتسود
 ند"""نادر"""گ ام"""ش هاگ"""یا"""ج ،د"""یدرك"""ن یت"""سرد هدافت"""سا نات"""هاگ"""یا"""ج زا ام"""ش :نار"""ضا"""ح زا یك"""ی
.رظنراهظا هن تسا هسلج
 یداقت"""نا ترو"""ص ه"""ب ار هسل"""ج ه"""ك ..ً.اع"""قاو ن"""م ...د"""یداد ی"""م ار هزا"""جا ن"""یا ر"""گا الا"""ح :یر"""جم
..ً.الثم هك امش میهدب هك هن رگا ،مینك هرادا
 ت""سا یس""ك ف""ئا""ظو هرا""برد ن""م رظ""ن ه""ب ناش""یا ر""كذ""ت ،دینیب""ب ،م""هاو""خ ی""م رذ""ع :ی""یوم""ع یا""قآ
 ي"م دو"خ ش"سر"پ ندر"ك حرط"م نم"ض دنت"سه اجن"یا ه"ك ی"نات"سود .ت"سا هسل"ج هدنن"ك هرادا ه"ك
 رد ام""ش ا""ما .مت""سه ش""یار""یذ""پ ن""م و دننك""ب نای""ب ام""ش زا ر""تدن""ت یلی""خ ار ناش""تاداقت""نا دن""ناو""ت
 ن"""م ر"""گا و دین"""ك ی"""م نییع"""ت ار"""م ت"""قو .دی"""هد ي"""م ه"""ئارا ار ه"""ما"""نر"""ب طق"""ف ه"""ما"""نر"""ب یر"""جم هاگ"""یا"""ج
 د"یا"ب بو"چرا"چ ن"یا رد ه"ك دین"ك ي"م یروآدا"ی ن"م ه"ب هد"ش نییع"ت ه"ك یاه"ما"نر"ب زا مد"ش فر"حنم

.منكب تبحص
 م""یراد ار هزا""جا ن""یاً اعط""ق ه""ك د""مآ شی""پ نا""مدو""خ یار""ب م""ه ی""لاوئ""س ر""گا بو""خ :ه""ما""نر""ب یر""جم



؟مینك لاؤس
.دینك لاؤس دیناوت یم امش بوخ :راضح زا یكی
 ترو"""ص ه"""ب ار دو"""خ تالاؤ"""س ،د"""نراد لاؤ"""س ه"""ك ی"""نات"""سود می"""هد ی"""م حی"""جر"""ت ه"""ن :ه"""ما"""نر"""ب یر"""جم
 ه"ب ه"جو"ت ا"ب و د"شا"ب هت"شاد دو"جو م"ناد ی"م دیع"ب یبت"ك لاؤ"س ناك"ما هكن"یا ه"ب ه"جو"ت ا"ب ی"هاف"ش
 ه"ك دنن"ك حر"ط یرو"ط د"یا"ب د"نراد لاؤ"س نات"سود ر"گا ،دو"ش طب"ض ا"هباو"ج و لاؤ"س د"یا"ب هكن"یا

.دییامرفب دنراد لاؤس هك یناتسود .دسرب ادص
 یل""عدم""حم بان""ج نار""یا ی""سای""س ی""ناد""نز ن""یر""ت یم""ید""ق ،ریب""ك قی""فر ت""مد""خ دورد و مال""س ا""ب -
 رد و ا"""""هبات"""""ك رد و تا"""""عوبط"""""م رد .مت"""""سه نا"""""شرضح"""""م رد هكن"""""یا زا ی"""""لاح"""""شو"""""خ و ی"""""یوم"""""ع
 و حر"ط ،رص"ق ناد"نز زا ۱۳۲۹ لا"س رد نار"یا هدو"ت بز"ح نارب"هر رار"ف ه"ك د"ش هرا"شا ی"تالاق"م
 ن""یا .دو""ش ي""م هدز ارآمزر ه""ب بز""ح یگت""سباو مد""ع ر""ب یاه""شد""خ ی""عو""ن ه""ب و هدو""ب ارآمزر هشق""ن
.دیهدب حیضوت امش متساوخ ار
 ن""یا یاه""ثدا""ح ،شدات""س ت""سا""یر هرود یت""ح و ارآمزر یر""یزوت""سخن نارود رد :ی""یوم""ع یا""قآ
 ناك"""ما ه"""ك د"""نز ی"""م ش"""ترا دات"""س سی"""ئر ا"""ی ر"""یزو ت"""سخن تیثی"""ح ه"""ب یاهمط"""ل نانچ"""نآ ،ینین"""چ
 ی"""م شدو"""خ ه"""ب و دن"""ك ي"""م تبح"""ص ش"""ترا رد شدو"""خ رادت"""قا زا ردقن"""یا ه"""ك ی"""ماظ"""ن ك"""ی دراد"""ن
 زا"""ب ار بلط"""م یلی"""خ ش"""یا"""هي"""یو"""جزا"""ب رد ه"""بزور هكن"""یا مود .د"""نز"""ب یرا"""ك نین"""چ ه"""ب ت"""سد ،د"""لا"""ب
 نت"""فر و"""ل زا دع"""ب م"""ه ه"""ما"""نر"""ب ن"""یا نا"""یر"""جم ،هدر"""ك ناون"""ع ار ه"""ما"""نر"""ب ن"""یا ماج"""نا یگ"""نوگ"""چ ،هدر"""ك
 ناری"""بد تأی"""ه وض"""ع ه"""ك هداز ققح"""م ینع"""ی ا"""م نات"""سود نیم"""ه ۳۳ لا"""س رد ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س
 ه"""ب ،د"""ند"""ش راض"""حاً ادد"""جم اهن"""یا هم"""ه ،نا"""بزر"""م و یراتخ"""م ر"""هچون"""م ،دو"""ب ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""س
 لا""ح ه""ب ا""ت .د""ندر""ك و""گزا""ب ه""نا""مر""حم هسل""ج رد ار بلط""م ن""یا حر""ط یگ""نوگ""چً اقی""قد و ی""یو""جزا""ب
 هتخ""یر ه""ك یدان""سا هم""ه ن""یا زا دع""ب ؟د""ناهت""شاد طاب""ترا ارآمزر ا""ب اهن""یا ه""ك هد""ش ادی""پ یدن""س
 ه""ب هرا""شا كاوا""س رابك""ی ،د""مآ نوری""ب كاوا""س دان""سا مام""ت ه""ك م""ه بالق""نا زا دع""ب یت""ح ؟نوری""ب
 الا"""ب و ر"""یز ار ب"""لاط"""م ردقن"""یا و هت"""شو"""ن ار خ"""یرا"""ت ن"""یا ه"""ك ت"""سودر"""ف یت"""ح ،هدرك"""ن یزی"""چ نین"""چ
 دو"""جو ینین"""چ ن"""یا طاب"""ترا ن"""یرتم"""كً اع"""قاو ر"""گا ینع"""ی .هدز"""ن بز"""ح ه"""ب ی"""ماه"""تا نین"""چ ك"""ی ،هدر"""ك
 یور ا"قآ .د"شي"م هلئس"م ن"یا یور ی"گرز"ب لاجن"ج و د"ش ی"م ول"با"ت عو"ضو"م ن"یا ت"قو نآ ت"شاد
 ه""ئارا الا""ح ا""ت یدن""س چی""ه ،د""ناهت""شو""ن بز""ح هیل""ع بات""ك ردق""چ دینیب""ب خ""یرا""ت لو""ط رد زی""چ چی""ه
 ه"""ك ی"""یا"""هبات"""ك ریظ"""ن ت"""شاد دو"""جو یدن"""س ر"""گا ه"""ك من"""ك ي"""م روص"""ت ن"""م .هنی"""مز ن"""یا رد هد"""شن
 شدادع"ت و هدر"ك ر"شتنم »كاوا"س ها"گد"ید زا پ"چ« ناون"ع تح"ت یل"م دان"سا نا"مزا"س نون"كام"ه
 ی"""یاد"""ف یا"""هك"""یر"""چ هرا"""برد ،دل"""ج جن"""پ ،راه"""چ نار"""یا هدو"""ت بز"""ح هرا"""برد ،ت"""سا دا"""یز یلی"""خ م"""ه
 یار"""ب د"""ندر"""ك زا"""غآ ار یش"""شو"""ك اهن"""یا ه"""ك اجن"""یا رد بو"""خ .ناوار"""ف رو"""ط نیم"""ه و دل"""ج ن"""یدن"""چ
 هم""""ه ن""""یا ه""""ك دوب""""ن نار""""یا هدو""""ت بز""""ح راد""""فر""""ط ه""""ك كاوا""""س ،كاوا""""س دان""""سا زا ندر""""ك هدافت""""سا
.بزح هب درك يم قاجنس دوب یتمیق ره هب ار هلصو نیا لقاال ،درك بوكرس



 ی"م حرط"م هسل"ج ن"یا رد ه"ك ی"تالاؤ"س ا"یآ ه"ك م"ناد"ب مت"ساو"خ ی"م ،دیشخب"ب :نار"ضا"ح زا یك"ی
 ه""ب ع""جار ر""گا هكن""یا ا""ی ،د""ش تبح""ص نالا ه""ك د""شا""ب یخ""یرا""ت هرود نیم""ه ه""ب طو""بر""م د""یا""ب دو""ش
؟درادن یلاكشا ،دشاب مه دعب
.مناد یمن نم ییومع یاقآ رظن زا الاح ،درادن یتیدودحم هن :یرجم
 ت"سه نار"یا هدو"ت بز"ح ه"ب طو"بر"م ه"ك ی"یا"هش"سر"پ ه"ك منی"ب یم"ن یدار"یا چی"ه ن"م :ی"یوم"ع یا"قآ
 شاهرا""برد یزی""چ زون""ه ن""م ه""ك ی""نارود نآ هرا""برد لاؤ""س اهتن""م ،دو""ش حرط""م یاه""صر""ع ر""ه رد
 دی"ناد ی"م یرور"ض ام"ش ر"گا هم"ه ن"یا ا"ب دنك"ب داج"یا شاشت"غا یرادق"م ت"سا نكم"م ،ماهتفگ"ن
...دینك حرطم
 ام""ش ه""ك رو""طنام""ه .م""سر""پ یم""ن ت""سین هرود ن""یا ه""ب ع""جار ه""ك ی""تالاؤ""س نآ ن""م بو""خ :لاؤ""س
 ي""م دو""جو ه""ب یشكمش""ك ع""قاو رد یورو""ش ت""سینوم""ك بز""ح یو""ت نین""ل گر""م زا دع""ب دی""نادي""م
 ه""""ك م""""ناد""""ب مت""""ساو""""خ .ت""""سا فورع""""م نی""""لات""""سا هرود فورع""""م یا""""ههیفص""""ت و جار""""خا ه""""ب ه""""ك د""""یآ
 ه"""ب طو"""بر"""م ،د"""یداد حی"""ضو"""ت ام"""ش ه"""ك م"""ه یاهرود هكن"""یا ه"""ب ه"""جو"""ت ا"""ب نار"""یا هدو"""ت بز"""ح یاض"""عا
 رد دنت""شاد یرظ""ن ه""چ ع""قو""م نآ ،دو""ب هدات""فا تا""قاف""تا ن""یا ترو""ص ر""ه ه""ب ه""ك دو""ش ی""م ی""نا""مز
 یورو""ش زا جرا""خ ه""ك یكس""تور""ت لث""م ی""فورع""م یا""هتیصخ""ش درو""م رد ،ا""ههیفص""ت ن""یا درو""م
 یورو""ش ت""سینوم""ك بز""ح م""كا""ح هاگت""سد ط""سو""ت اهن""یا ه""ك د""هد ي""م ناش""ن م""ه خ""یرا""ت و د""ندو""ب
 ری""""هام""""ج داح""""تا ه""""ك ت""""سا یخ""""یرا""""ت تیع""""قاو ن""""یا ه""""ك من""""ك ي""""م رك""""ف ن""""م نو""""چ و د""""ند""""ش هت""""شك
 یفن"م و ك"یرا"ت طاق"ن زا یك"ی ن"یا و هت"شاد ذوف"ن رگ"ید یا"هروش"ك ت"سینوم"ك باز"حا رد یورو"ش
 دوش"ب را"چد ی"لاعف"نا ك"ی ه"ب ناه"ج رد پ"چ شبن"ج هد"ش ث"عا"ب ه"ك ت"سا نی"لات"سا هرود ت"موك"ح
 زا نار""یا ت""سینوم""ك بز""ح من""ك ی""م رك""ف ن""م و د""ناهت""شو""ن ا""هيلی""خ ه""ك ت""سه یدق""ن ك""ی زور""ما و
 ن"یا زا د"شا"ب ر"ت يو"ق هت"سناو"ت يم"ن مود ی"ناه"ج گن"ج زا دع"ب ی"بر"غ یا"پورا ت"سینوم"ك باز"حا
 رك""ف ن""م و هت""شاد یورو""ش ری""هام""ج داح""تا ه""ك یذوف""ن نین""چ ن""یا زا ،دن""ك لم""ع لقت""سم ه""ك رظ""ن
 دراو تا"ماه"تا ن"یا ًالث"م نآ ه"ب ه"ك ی"یا"ههنی"مز رد م"ه هدو"ت بز"ح تا"هابت"شا زا یلی"خ ه"ك من"ك ی"م
 ی"""م نا"""مز نآ رد ای"""ند ل"""ك رد ت"""سینوم"""ك باز"""حا هم"""ه ه"""ب ه"""ك ت"""سا ی"""تا"""ماه"""تا ك"""ی ،دو"""ش ی"""م
 ن"""""یا درو"""""م رد هدو"""""ت بز"""""ح یاض"""""عا دو"""""خ رظ"""""ن ه"""""ك م"""""ناد"""""ب مت"""""ساو"""""خ ا"""""ما .دو"""""ش دراو هت"""""سناو"""""ت
 لث""""""م ه""""""ك ی""""""ناس""""""ك درو""""""م رد ،ا""""""ههیفص""""""ت درو""""""م رد ،نی""""""لات""""""سا تیصخ""""""ش درو""""""م رد ،تیع""""""ضو
؟هدوب هچ ناشرظن منادب متساوخ ،دندوب هدش جارخا بزح زا یكستورت
 ط""سو""ت یكس""تور""ت ه""ك هرا""ب ن""یا رد ی""لوب""ق ل""با""ق دن""س ه""ك من""ك هرا""شا ه""مدق""م رد :ی""یوم""ع یا""قآ
 ه"هد رد ه"ك ید"ج رایس"ب تا"فالت"خا ظاح"ل ه"ب ا"ما .ت"سین ت"سد رد د"ش هت"شك نی"لات"سا نارو"مأ"م

 نی""لات""سا نارو""مأ""م ه""ب لم""ع ن""یا باست""نا ،ت""شاد دو""جو یكس""تور""ت و نی""لات""سا نی""ب )۱۹۲۰( ۲۰
 عط""ق رو""ط ه""ب لا""ح ر""ه ه""ب هد""ش هت""شو""ن شاهرا""برد م""ه ا""هبات""ك یلی""خ ،هدر""ك ادی""پ عوی""ش یلی""خ
 ری"""ثأ"""ت هرا"""برد ه"""ك یاهتك"""ن ا"""ما دراد دو"""جو م"""ه ش"""لامت"""حا .در"""ك یرظ"""نراه"""ظا نین"""چ دو"""ش یم"""ن



 ه"""ب و نار"""یا هدو"""ت بز"""ح یا"""هيراذگت"""سای"""س رد یورو"""ش داح"""تا ت"""سینوم"""ك بز"""ح یا"""هت"""سای"""س
 بز"ح رد ا"م طق"ف ه"ن ،ت"سا یتیع"قاو ن"یا .دو"ب ی"ناه"ج یت"سینوم"ك شبن"ج ه"عوم"جم رد م"عا رو"ط
 باز""""حا ی""""مام""""ت هكل""""ب م""""یدر""""ك ی""""م دی""""یأ""""ت ار یورو""""ش داح""""تا یا""""هت""""سای""""س هم""""ه ،نار""""یا هدو""""ت
 ا"هدع"ب ه"ك ل"ئاس"م زا یرایس"ب ی"فر"ط زا .دنت"شاد ی"كرد نین"چ و ع"ضو"م نین"چ ای"ند ت"سینوم"ك
 ه""""چ ،هت""""فر""""گ ماج""""نا یاهیفص""""ت ه""""چ یورو""""ش داح""""تا رد ه""""ك ۳۰ه""""هد زا دع""""ب ینع""""ی ،د""""ش راك""""شآ
 ه""ك ی""ناس""ك ق""ح رد م""ه نآ ،هت""فر""گ ماج""نا ه""ك ی""یا""هماد""عا نآ،د""ناهد""ش هدر""ب نی""ب زا ی""ناف""لاخ""م
 ی""م راع""ش ،د""ند""ش ی""م ماد""عا دنت""شاد ه""ك یع""قو""م یت""ح و د""ندو""ب مسی""لای""سو""س راد""فر""طً اع""قاو
 داح""تا ت""سینوم""ك بز""ح خ""یرا""ت رد ه""ك ت""سا ی""یا""هتیع""قاو اهن""یا .مسی""لای""سو""س دا""ب هد""نز د""نداد

 رظ""ن ر""گا .د""ش راك""شآ ثداو""ح ن""یا زا دع""ب تا""عال""طا ن""یا زا یرایس""ب ا""ما .دراد دو""جو یورو""ش
 ه"نو"گ ن"یا ه"ك ت"سا یعیب"ط بو"خ ،دی"سر"پ ی"م ار ن"م هلم"جنم نار"یا هدو"ت بز"ح وض"ع ك"ی زور"ما
 زا دع""""ب و ۲۰ ه""""هد ینع""""ی یخ""""یرا""""ت هرود نآ یا""""ه یاهدو""""ت رظ""""ن ر""""گا .ت""""سا موكح""""م تا""""ماد""""قا
 ،م"""یدو"""ب یورو"""ش داح"""تا راد"""فر"""ط و هتفی"""ش تقیق"""ح رد ا"""م ه"""ك م"""یوگ"""ب د"""یا"""ب ،دی"""سرپ"""ب ار رو"""یر"""هش
 ت""سینوم""ك بز""ح رد ه""ك ی""یا""هتیع""قاو راد""فر""ط و هتفی""ش ینع""ی م""یدو""ب ش""یا""هت""سای""س راد""فر""ط
 یروانه""پ روش""ك نین""چ رد ربت""كا بالق""نا زا دع""ب ه""ك ی""یا""هداد""خر .ت""شاد دو""جو یورو""ش داح""تا
 رد فالت"""""خا ن"""""یر"""""ت ك"""""چو"""""ك دینیب"""""ب ام"""""ش .د"""""یرذگ"""""ن نآ یور زا هدا"""""س یلی"""""خ ،دو"""""ب هد"""""مآ شی"""""پ
 روش"""ك ك"""ی رد الا"""ح ،دروآ ي"""م دو"""جو ه"""ب نا"""مدو"""خ روش"""ك رد ار یل"""ئاس"""م ه"""چ حط"""س ن"""یر"""تلزا"""ن
 ی""ب خ""یرا""ت رد ه""ك ربت""كا بالق""نا لث""م ی""گرز""ب بالق""نا ك""ی ،یراز""ت هی""سور لث""م یمیظ""ع و روانه""پ
 یزور ۱۰« :د"یو"گ ي"م ربت"كا بالق"نا هرا"برد د"یر نا"ج ه"ك ت"سا یخ"یرا"ت ه"ثدا"ح ك"ی ،ت"سا ریظ"ن
 ار ای"ند م"ه شاي"شا"پور"ف ه"ك نانچم"ه .دروآرد هزر"ل ه"ب م"هً اع"قاو و »دروآرد هزر"ل ه"ب ار ای"ند ه"ك
 شی""""پ ا""""ما .ت""""سا ی""""نا""""سآ را""""ك اط""""خ نآ و اط""""خ ن""""یا یور نت""""شاذ""""گ ت""""شگنا .دروآرد هزر""""ل ه""""ب
 ۳۰ ه"هد رد ه"ك یدن"ت یا"هت"سای"س ر"طا"خ ه"ب ار نی"لات"سا هزور"ما .ت"سا ر"یذ"پا"نز"یر"گ م"ه ش"ند"مآ
 ا""م ،در""ك لام""عا دوب""ن ه""نالدا""ع ه""جو چی""ه ه""ب ه""ك ی""یا""ههیفص""ت ،در""ك لام""عا ش""ناف""لاخ""م ه""ب تب""سن
 ه"ك یروش"ك رد ی"بالق"نا ه"صر"ع نآ رد م"یراذگ"ب ار نا"مدو"خ ا"ما ،مینك"ب موكح"م می"ناو"تي"م ت"حار
 تا"فالت"خا ،د"ناهداد ماج"نا ار بالق"نا ،ا"هوری"ن زا ینیع"م شخ"ب و د"ناهدرك"ن د"شر زون"ه ا"هك"یژو"م
 داح"""تا ل"""خاد رد یت"""سیلا"""یرپ"""ما روش"""ك ۱۸ هل"""خاد"""م ،یل"""خاد گن"""ج ،خر"""س درا"""گ و دیف"""س درا"""گ
 نونظ"""م یت"""كر"""ح ر"""ه ه"""ب و زی"""چ هم"""ه ه"""ب بز"""ح یرب"""هر ه"""ك دو"""شي"""م ب"""جو"""م هم"""ه و هم"""ه یورو"""ش
 یرگ"""ید رظ"""ن د"""ناو"""ت ي"""م یس"""ك .دو"""ش ي"""م لكش"""م هر"""سا"""ن زا هر"""س زیم"""ت ه"""ك ت"""ساجن"""یا و دوش"""ب
 مدآ د"""ناو"""ت ي"""م د"""شا"""ب هت"""شاد یرگ"""ید رظ"""ن ا"""ما د"""شا"""ب ت"""سینوم"""ك بز"""ح وض"""ع ،د"""شا"""ب هت"""شاد
 ا""""ما .د""""شا""""ب هت""""شاد یرگ""""ید رظ""""ن ا""""ما د""""شاب""""ن م""""ه مسی""""لای""""سو""""س ف""""لاخ""""م ،د""""شا""""ب م""""ه ی""""ملا""""س
 ار ی"تأی"ه دو"ب نات"سلگنا رد یراذگ"جا"ت دینیب"ب ام"ش ،ت"سا نا"یر"ج ردً اعب"ط یبیج"ع یا"ههئ"طو"ت
 ن"""یرتمه"""م یكس"""فو"""چا"""خو"""ت لا"""شرا"""م تأی"""ه ن"""یا سأر رد ،دنن"""ك ی"""م تو"""عد یورو"""ش داح"""تا زا



 هاگت""""سد ط""""سو""""ت ی""""شراز""""گ ماج""""نار""""س ،دور ي""""م تأی""""ه هارم""""ه خر""""س ش""""ترا ی""""ماظ""""ن هد""""نا""""مر""""ف
 روهم""""ج سی""""ئر ،دو""""ش ی""""م هداد ی""""كاول""""سكچ روهم""""ج سی""""ئر شن""""ب ه""""ب نات""""سلگنا ی""""سو""""سا""""ج
 ت""شاد""ن یراده""یا""مر""س یا""هروش""ك ا""ب م""ه یدن""بودز و طاب""ترا چی""هدو""ب یل""م در""ف ك""ی ی""كاول""سكچ
 سیلگ"""""نا رد یكس"""""فو"""""چا"""""خو"""""ت ه"""""ك دو"""""ش ی"""""م هداد شن"""""ب ه"""""ب عال"""""طا ك"""""ی ینیع"""""م لا"""""نا"""""ك زا ا"""""ما
 ار ت""سینوم""ك بز""ح ،ی""یا""تدو""ك ی""ط یورو""ش ه""ب ت""شگزا""ب زا س""پ ت""سا رار""ق و هد""ش یراد""یر""خ
 نی"لات"سا صخ"ش ه"بً ا"فر"ص ار رب"خ ن"یا ینیع"م قر"ط زا شن"ب .دن"ك نان"چ و نین"چ و دن"ك بو"كر"س
 ا""""ب د""""شا""""ب هت""""شاد تواف""""ت یرادق""""م ه""""ك یت""""كر""""ح ر""""ه ه""""ب تب""""سن نی""""بد""""ب نی""""لات""""سا و د""""نا""""سر ی""""م
ً اع"""""قاو ه"""""ك ی"""""ماظ"""""ن نا"""""هد"""""نا"""""مر"""""ف زا یریث"""""ك دادع"""""ت ندر"""""ب نی"""""ب زا ه"""""ب ماد"""""قا ،ش"""""یا"""""هت"""""سای"""""س
 بز"""""ح نورد رد یكس"""""تور"""""ت تا"""""فالت"""""خا ًُالث"""""م ا"""""ی .دن"""""ك ی"""""م د"""""ندو"""""ب ی"""""بالق"""""نا ماظ"""""ن رازگت"""""مد"""""خ
 بز"""ح رد ی"""ناش"""خرد هق"""با"""س م"""ه یكس"""تور"""ت هق"""با"""س .دو"""ب ید"""ج یلی"""خ نی"""لات"""سا ا"""ب ت"""سینوم"""ك
 ه""ب ت""سوی""پ یكس""تور""ت ه""ك دو""ب بالق""نا یا""هيك""یدز""ن رد ًَال""صا .دوب""ن یورو""ش داح""تا ت""سینوم""ك
 هدرك""ن یب""لا""ج یرواد دا""یز یكس""تور""ت هرا""برد رد ه""ك هد""نا""م ی""قا""ب نین""ل زا یدان""سا .ا""هك""یوشل""ب
 .ی"ماظ"ن ی"هد"نا"مر"ف رد ی"یا"ناو"ت رایس"ب در"ف ،دو"ب یاهت"سجر"ب ركفن"شور یكس"تور"ت هتب"لا .ت"سا
 ه"ك یت"قو ۱۹۰۷ لا"س رد ا"قآ نیم"ه ا"ما .ت"سین راك"نا ل"با"ق ًال"صا یكس"تور"ت یا"هي"یا"ناو"ت ن"یا
 ه"""ب ا"""هتارك"""مد لای"""سو"""س نا"""مزا"""س یار"""ب ه"""ك ی"""تالكش"""م نآ و ۱۹۰۵ لا"""س ت"""سكش نآ زا دع"""ب
 ن"""یا زا د"""یرادر"""ب ت"""سد ،دین"""ك ا"""هر !لالح"""نا ا"""قآ ه"""ك د"""هد ی"""م داهنشی"""پ ًال"""صا ،د"""یآ ی"""م دو"""جو
 ه""ك ی""یا""هروش""ك ر""خآ .در""ك حرط""م ار )ی""پ رد ی""پ بالق""نا( بالق""نا یروئ""ت نآ م""ه دع""ب و هلئس""م
 بالق""نا تایل""جت یت""ح نا""ملآ ؟دن""هد ی""م ماج""نا ت""نان""مر""پ بالق""نا ه""نوگ""چ ،د""نراد""ن ی""گدا""مآ ًال""صا
 ماج"نا م"ه مای"ق ك"ی یت"ح ی"نات"سراج"م ا"ی و ی"ناه"ج لوا گن"ج زا دع"ب داد ناش"ن شدو"خ زا م"ه
 ینی"ع ط"یار"ش یرگ"ید روش"ك چی"ه رد ینع"ی .د"ش بو"كر"س ا"ما ،ش"بالق"نا ندر"ك یلم"ع یار"ب داد
 بالق"نا هدر"ك شف"ك ك"ی رد ار ش"یا"پ نانچم"ه یكس"تور"ت یا"قآ ا"ما ت"شاد"ن دو"جو بالق"نا یار"جا
 بز"""""ح نورد ردً انم"""""ض .دو"""""ب م"""""ه یرگ"""""ید ل"""""ئاس"""""م دوب"""""ن ن"""""یا اهن"""""ت و ت"""""ساو"""""خ ی"""""م ،ت"""""نان"""""مر"""""پ
 مسی""نویس""كار""ف ه""ك دی""ناد ی""م و لم""ع ه""ب دو""ب هدر""ك عور""ش نویس""كار""ف ك""ی ترو""ص ه""ب ت""سینوم""ك
 ه"""""ب دقتع"""""م ه"""""ك یز"""""كرمت"""""م و لكشت"""""م ی"""""سای"""""س نا"""""مزا"""""س ك"""""ی یار"""""ب ت"""""سا"""""بو لث"""""م ی"""""تالیكش"""""ت
 روا""ب یرظ""ن مسی""نویس""كار""ف دو""جو ه""ب ت""سینوم""ك باز""حا هزور""ما .ت""سا كی""تارك""مد مسی""لارت""نا""س
 تامیمص""ت رد دو""ش ی""م رولبت""م ه""ك ت""یرث""كا تارظ""ن ت""سینوم""ك بز""ح ك""ی نورد رد ینع""ی ،د""نراد
 قوق"ح ،دراد دو"جو م"ه یتیل"قا هراوم"ه ا"ما .دو"ش ی"م داج"یا بز"ح یل"صا ع"ضو"م ،بز"ح یرب"هر
 ن"یا ،دوش"ن ت"یا"عر تیل"قا قوق"ح ر"گا ،كی"تارك"مد مسی"لارت"نا"س ن"یا رد ؟دو"شي"م ه"چ تیل"قا ن"یا
 تامط"ل و هد"ش لم"ع نین"چ ن"یا ه"ناف"سأت"م لا"س یا"ه لا"س .دو"ش ی"م كی"تار"كورو"ب مسی"لارت"نا"س
 رد ه"""چ یورو"""ش داح"""تا رد ه"""چ ،ت"""سا هد"""ش دراو باز"""حا ه"""ب ت"""با"""ب ن"""یا زا م"""ه یر"""یذ"""پا"""ن نارب"""ج
 بز""ح نا""گرا( هتی""نا""موا هزور""ما ا""ما .نار""یا هدو""ت بز""ح ردً انم""ض و یت""سینوم""ك شبن""ج ه""عوم""جم



 تارظ"ن ه"ك ی"یاه"نآ ینع"ی ،هداد رار"ق ه"ما"نزور ن"یا رد تیل"قا یار"ب نوت"س ك"ی )هس"نار"ف ت"سینوم"ك
 بز"""ح وض"""ع هكن"""یا نم"""ض ،دنن"""ك نای"""ب ار ناش"""تارظ"""ن نوت"""س ن"""یا رد د"""نراد ق"""ح د"""نراد یرگ"""ید
 رد اهن""""یا اس""""ب ه""""چ تیل""""قا تا""""یرظ""""ن راشت""""نا ا""""ب ه""""ك لالدت""""سا ن""""یا ا""""ب .دنت""""سه م""""ه ت""""سینوم""""ك
 ه""ب ل""یدب""ت نا""شدو""خ تارظ""ن سا""سا ر""ب د""نراد ق""ح ی""ك اهن""یا ،ت""یرث""كا د""نوش""ب یدع""ب تا""باخت""نا
 ی"ناك"ما ر"گا و دن"نا"سر"ب اض"عا هم"ه رظ"ن ه"ب ار ناش"تا"یرظ"ن دن"ناوت"ب ه"ك ی"نا"مز ؟د"نوش"ب ت"یرث"كا
 ي"""م ل"""یدب"""ت یزا"""ب د"""نا"""ب ه"""ب بز"""ح نورد تا"""طاب"""ترا ت"""قو نآ ،د"""شاب"""ن تیل"""قا تا"""یرظ"""ن حر"""ط یار"""ب
 یت"""ح ،ت"""سا دازآ ف"""لاخ"""م رظ"""ن ه"""ئارا ا"""ما .بز"""ح ك"""ی نورد رد ت"""سا موكح"""م یزا"""ب د"""نا"""ب ،دو"""ش
 زا یاهرا"""پ ردزور"""ما ه"""ك یكی"""تارك"""مد ت"""كر"""ح ن"""یا ن"""م نام"""گ ه"""ب .نا"""گرا ه"""ما"""نزور رد ش"""ساكع"""نا
 یتبث"م تالوح"ت زا یك"ی دو"ش ي"م لام"عا هس"نار"ف یت"سینوم"ك بز"ح هلم"جنم ،ت"سینوم"ك باز"حا
.تسا هدمآ دیدپ ناهج یتسینومك شبنج رد هك تسا
 ف""یر""شت و دنت""فر""یذ""پ ار نا""مزا""س تو""عد ه""ك ی""یوم""ع یا""قآ زا ركش""ت نم""ض :نار""ضا""ح زا یك""ی
 ه"ب دی"ما ا"ب .تاسل"ج ن"یا یار"ب د"ندروآ ف"یر"شت ه"ك ی"نات"سود زا ركش"ت و هسل"ج ن"یا رد د"ندروآ
 رك"ف ن"م لا"ح ر"ه ه"ب .دریگ"ب ترو"ص یر"ت قی"قد ی"سرر"ب و د"شا"ب هت"شاد ه"مادا تاسل"ج ن"یا هكن"یا
 شدو"""خ یار"""بً اعط"""ق و دراد ی"""نا"""مزا"""س هور"""گ ر"""ه ه"""ك ی"""یا"""هها"""گد"""ید و د"""یاق"""ع یار"""ف ه"""ك من"""ك ی"""م
 و ت""سا حرط""م نار""یا باز""حا خ""یرا""ت رد ه""ك یمه""م یلی""خ ثح""ب ك""ی ،انت""عا ل""با""ق و ت""سا مرتح""م
 و دریگ""ب لك""ش یو""ق و لكشت""م یا""ههور""گ و ا""هنا""مزا""س ،باز""حا هت""سناوت""ن ی""بو""خ ه""ب ه""ناف""سأت""م
 راش"""ف لا"""ح ر"""ه ه"""ب ه"""ك یط"""یار"""ش ،ت"""سا زای"""ن م"""ه یلی"""خ ا"""م یار"""ب ر"""ضا"""ح ط"""یار"""ش رد اس"""ب ه"""چ
 نار"یا زور"ما هع"ما"ج ه"ب رگ"ید یو"س زا مدر"م یز"یر"گت"سای"س حالط"صا ه"ب و وسك"ی زا تیم"كا"ح
 ی"تالیكش"ت حالط"صا ه"ب زا بز"حت زا یرادق"م هكن"یا یار"ب ،دو"شي"م لیم"حت هت"سخ هع"ما"ج ینع"ی
 م"""ه ر"""گا و دن"""هد"""ن ماج"""نا ب"""لا"""ق ن"""یا رد ار ناش"""یا"""هتی"""لاع"""ف و د"""نور"""ب هرف"""ط ی"""سای"""س را"""ك ند"""ش
 ن"یا رد و ت"سا قرفت"م و هدن"كار"پ یلی"خ ترو"ص ه"ب ه"ك مینی"ب ی"م ،ت"سه ی"سای"س یا"هتی"لاع"ف
 هدو""ت بز""ح رد ی""تالیكش""ت ی""هد""نا""مزا""س ظاح""ل زا من""ك ي""م رك""ف ار ی""بو""خ یلی""خ ه""بر""جت ا""م نی""ب
 اهتن""م ،دو""ب ردق""نار""گ ه""ك د""یدو""مر""ف ار یاهچخ""یرا""ت زا یشخ""ب و د""یدیش""ك تم""حز ام""ش ،میت""شاد
 م"ه نار"یا زور نآ د"یا"ش ط"یار"ش من"ك ی"م رك"ف ،ت"سا باذ"ج و ب"لا"ج م"یار"ب یلی"خً اصخ"ش الا"ح
 یور د"شا"ب هت"شاد ناك"ما ر"گا ه"ك د"هاو"خ ی"م م"لد .ت"سا مه"م یلی"خ ۳۰ ه"هد م"ه و ۲۰ ه"هد رد
 تبح"ص اه"نآ درو"م رد د"هدي"م ت"صر"ف ت"قو الا"ح ه"ك ید"ح ا"ت حالط"صا ه"ب و ا"هكیت"كا"ت ،ا"هشور
 ه""ب ام""ش ب""نا""ج زا ه""ك ت""سا ب""لا""ج ن""م یار""ب لا""ح ر""ه ه""ب م""ه رگ""ید ثح""ب .ثح""ب ك""ی ن""یا ؛دو""ش
 ه"""ب لو"""فا تل"""ع زا ناتلیل"""حت نا"""تدو"""خ ه"""ك م"""ناد"""ب هدو"""ت بز"""ح زا در"""ف ك"""ی ،پ"""چ یوری"""ن ك"""ی ناون"""ع
 تل""ع ،ری""خا یا""هلا""س رد یت""سینوم""ك یا""هها""گد""ید و پ""چ یل""ك رو""ط ه""ب یا""هها""گد""ید حالط""صا
 یار"""ب هد"""ش ی"""م دراو اك"""یر"""مآ ب"""نا"""ج زا هر"""خالا"""ب ه"""ك یراش"""ف نآ ر"""ب هوال"""ع ؟ت"""سیچ شاهدم"""ع
 نورد زا ار ام"ش یا"هداقت"نا و لو"فا ن"یا ی"نورد ل"یالد م"هاو"خ ي"م یع"ی ،ا"هت"سینوم"ك ت"سكش



.منادب اهتسینومك دوخ زا داقتنا یوحن هب ای
 زا م"ه یلیل"حتً انم"ض .دی"یا"مرف"ب ۶۷ لا"س یا"هماد"عا زا م"ه یدا"ی دی"ناد ی"م حال"ص ر"گاً انم"ض
 و پ"چ حالط"صا ه"ب ی"یا"هراع"ش ا"ب ه"ك ی"مال"سا یروهم"ج ه"ك د"ش روط"چ ه"ك روش"ك دو"جو"م ع"ضو
؟دمآ دوجو هب یلعف یاهراشف هك دش روطچ دمآ یمدرم ای
 تبح"ص یخ"یرا"ت هرا"برد ا"م ه"ك مدر"ك هرا"شا متبح"ص یادت"با ن"م ،دینیب"ب ،بو"خ :ی"یوم"ع یا"قآ
 ت""سود ر""كذ""ت .ت""سا هدر""ك رولبت""م شدو""خ رد ار نار""یا خ""یرا""ت زا نر""ق می""ن زا شی""ب ه""ك مین""ك ی""م
 ام""ش م""ه رد""قر""ه ا""ما ،دو""ش نای""ب ب""لاط""م راصت""خا ه""ب د""یا""ب ه""ك ت""سا""ج ه""ب یلی""خ م""ه نا""مز""یز""ع
 ك"ی م"ناوت"ب ا"ت مور ی"م لا"س نآ ه"ب لا"س ن"یا زا ب"تر"م ن"م دینیب"ب .دو"ش یم"ن زا"ب ،دینك"ب رصتخ"م
 ه"ب یاهرا"شا ارذ"گ د"یا"ب ه"ك هد"نا"م ی"قا"ب ت"شپ نآ رگ"ید ب"لاط"م ردق"چ منی"ب ی"م و م"یوگ"ب ار هع"قاو
 خ""""یرا""""ت ن""""یا ه""""ك ت""""سا ن""""یار""""ب ،ان""""ب ر""""گاً اع""""قاو .ت""""سا راو""""شد یلی""""خ راصت""""خا ن""""یا ،منك""""ب اه""""نآ
 ا"""ه ينتف"""گ هكن"""یا ز"""ج ت"""سین یاهرا"""چ چی"""ه ،مینك"""ب نای"""ب ار لل"""ع و دو"""ش لیل"""حت و دو"""ش ی"""سرر"""ب
ًاری""خا ،یل""ك یلی""خ ن""م بو""خ .دو""ش هتف""گ  يم""ن ،مت""شاد د""نور""هش ت""یا""س ا""ب ه""ك یاهب""حاص""م رد 
 نآ ،دننی"""""ب ی"""""م ار ت"""""یا"""""س ن"""""یا و ت"""""نرتن"""""یا رد د"""""نور ی"""""م ا"""""هت"""""قو یضع"""""ب ه"""""ك ی"""""نات"""""سود م"""""ناد
 هرود ود و""ت ه""ك د""ش هرا""شا ن""م ه""ب د""مآ شی""پ یثح""ب لا""ح ر""ه ه""ب ؟ه""ن ا""ی د""ناهد""ناو""خ ار هب""حاص""م
 در"ك ه"فا"ضا و رگ"یدم"ه ا"ب دین"ك هس"یاق"م ار ا"ه ناد"نز ن"یا .هرود ن"یا و هرود نآ ،یدیش"ك ی"ناد"نز
 ه"ك نگی"م مدر"م بو"خ« ه"ك دنتف"گ ناش"یا ،د"ش لاؤ"س م"ه ی"باح"س سدنه"م زا ه"ك هرود نآ ناد"نز
 هدر"""ك فیطل"""ت مال"""ك ن"""یا ا"""ب ًال"""صا ی"""باح"""س سدنه"""م یا"""قآ الاو ه"""ك متف"""گ »یلب"""ق لام"""ج ه"""ب یل"""گ
 ن""م ه""ك ی""لا""ح رد هدر""ك فط""ل دو""ب هت""شو""ن هابت""شا ه""ب ت""یا""س نآ یو""ت هتب""لا الا""ح .ار هیض""ق ل""صا
 هراوم"ه ن"م .ت"سین سای"ق ل"با"ق هرود ن"یا و هرود نآ ناد"نز ًال"صا .ار هلئس"م هدر"ك فیطل"ت متف"گ
 ار یف"""لاخ"""م یوری"""ن ر"""ه هكل"""ب پ"""چ طق"""ف ه"""ن .هدو"""ب های"""س هراوم"""ه هت"""شذ"""گ م"""یژر هر"""هچ ه"""ك ماهتف"""گ
 بالق"""نا زا دع"""ب د"""ید"""ج هرود ن"""یا رد ف"""سأ"""ت لام"""ك ا"""ب ا"""ما .در"""ب نی"""ب زا و در"""ك دو"""با"""ن و بو"""كر"""س
 ه"ك ت"سین انع"م ن"یا ه"ب ه"جو چی"ه ه"ب ن"م هلم"ج ن"یا !د"ش دیف"س ،های"س هر"هچ ن"یا ه"ك د"ندر"ك یرا"ك
 یتخ"س ما"یا ن"یا رد ه"ك ی"ناس"ك هم"ه زا شی"ب ن"م ،مراد ار هت"شذ"گ ماظ"ن ه"ب ت"شگر"ب یوزرآ ن"م
 و ی""گد""نز یا""ه لا""س ن""یرت""هب زا لا""س ۲۵ ،ماهدیش""ك یتخ""س هت""شذ""گ م""یژر هرود زا د""ناهدیش""ك
 مدو"ب ه"ك ه"لا"س ۵۱ و مت"فر ناد"نز ه"ب مدو"ب ه"لا"س ۲۶ .ت"شذ"گ های"س یا"ه ناد"نز نآ رد ن"م ی"ناو"ج
.نادنز یوت متفر هرابود هك متشاد یروخاوه لاس ۴ طقف و مدمآ نوریب نادنز زا
 .نوری"ب د"ندروآ ار ن"م یص"خر"م ها"م ك"ی ناون"ع ه"ب ۷۳ زی"یا"پ و ناد"نز مت"فر م"ه زا"ب ۶۱ نمه"ب رد
ً اری"خا اك"یر"مآ ت"سینوم"ك بز"ح یز"كر"م هتیم"ك وض"ع "نار ی"كر"جار" ،ن"م ز"یز"ع نات"سود دینیب"ب
 ممش"چ رد ك"شا مدر"ك ش"هاگ"ن یت"قوً اع"قاو ه"ك هدر"ك یس"یو"ن ت"شپ و هدات"سر"ف ن"م یار"ب ی"بات"ك
 زا م""ك ام""ش ه""ك دی""یوگ""ب ا""م ی""نار""یا نات""سود ه""ب« :ه""ك دو""ب هتف""گ بات""ك ن""یا ل""ما""ح ه""ب ،د""ش عم""ج
 ن"یا .مت"سین یلیل"جت نی"چ قحت"سم ًال"صا ن"م ه"ك ممش"چ رد د"مآ ك"شاً اع"قاو ن"م »د"یراد"ن الد"نا"م



 یو"ك د"نز"یر ی"م دع"ب ،د"نو"ش ي"م راض"حا دع"ب و دن"یآ ی"م هدا"س تار"هاظ"ت ك"ی رد ه"ك ا"م نا"ناو"ج
 ت"سا ن"یا شتیع"قاو .ت"سا دا"یز تالكش"م .د"نراد روض"ح هم"ه ن"یا ا"ب ...رات"شك نآ و هاگش"ناد
 ی"""م ر"""شتنم زور"""ما حب"""ص ع"""قو"""م نآ ،دو"""ب هد"""مآ هب"""حاص"""م یار"""ب ه"""ك یراگ"""نرب"""خ ه"""ب ن"""م یت"""قو ه"""ك
 نات"ناراداو"ه ندر"ك لكشت"م نود"ب نا"یا"قآ ه"ك مداد ه"ما"نزور نآ نارا"كرد"نات"سد ه"ب ی"ماغی"پ ،د"ش
 .ت""""""سا بو""""""خ یلی""""""خ د""""""یاهت""""""فر""""""گ شی""""""پ رد ه""""""ك ی""""""هار ،ت""""""سین هت""""""خا""""""س ام""""""ش ت""""""سد زا یرا""""""ك
 بز"ح دی"هاو"خ ي"م .ت"سا بو"خ یلی"خ ،دین"ك ي"م حرط"م ه"ك یل"ئاس"م ،دی"هد ي"م ه"ك ی"یا"هراع"ش
 ه"""ك ی"""تا"""باخت"""نا یا"""هدات"""س ن"""یا ،دو"""ش یم"""ن لیكش"""ت ترو"""ص ن"""یا ه"""ب بز"""ح ا"""ما دی"""هد"""ب لیكش"""ت
 ناون""""ع ه""""ب تا""""باخت""""نا زا دع""""ب ار دنن""""ك ی""""م را""""ك د""""نراد اج""""نآ رد نا""""تدار""""فا ن""""یر""""ت لاع""""فً ا""""تد""""عا""""ق
 یار"""ب ه"""ك یاهی"""لوا یا"""هش"""شو"""ك نام"""ه ظاح"""ل ه"""ب اهن"""یا .دین"""ك ناشظف"""ح بز"""ح هی"""لوا یا"""ههت"""سه
 یا""""هش""""شو""""ك ا""""ی دن""""هد""""ب یأر و دنن""""ك ی""""م هع""""جار""""م ه""""ك ی""""ناس""""ك ت""""خان""""ش و مدر""""م یارآ بل""""ج
ً ا"تد"عا"ق دری"گ ي"م ماج"نا ی"تا"باخت"نا یا"هدات"س ن"یا ط"سو"ت نیع"م یاد"ید"نا"ك یار"ب ه"ك ی"تاغیلب"ت
 ك"""""ی هی"""""لوا هت"""""سه ناون"""""ع ه"""""ب ار اهن"""""یا .هدا"""""س هدن"""""هد یأر ك"""""ی ه"""""ب تب"""""سن دنت"""""سه یرت"""""هب دار"""""فا
 داج""یا یگ""نوگ""چ دی""هد""ب اهن""یا ه""ب ی""تالیكش""ت یا""هشزو""مآ یر""س ك""ی دع""ب ،د""یراد هگ""ن نا""مزا""س
 هت""شاد یج""یور""ت شق""ن د""یا""ب ه""ك ی""یا""هه""ما""نر""ب یگ""نوگ""چ ،تا""طاب""ترا یرار""قر""ب یگ""نوگ""چ ،هكب""ش
 یراع""ش هبن""جً اب""لا""غ ه""ك ام""ش ی""تاغیلب""ت یا""هه""ما""نر""ب ا""ب ام""ش یج""یور""ت یا""هه""ما""نر""ب نو""چ ،د""شا""ب
ً اب""""لا""""غ ن""""م .ت""""سا بز""""ح ك""""ی لیكش""""ت هی""""لوا ی""""ناب""""م اهن""""یا بو""""خ .د""""شا""""ب هت""""شاد قر""""ف د""""یا""""ب دراد
 هی""حور ن""یا .د""یدر""ك ام""ش م""ه یاهرا""شا .دراد""ن راد""فر""ط ًال""صا نار""یا رد بز""حت ر""ما ه""ك ماهدین""ش
 ن""یا !دینك""ن تا""حال""صا ت""سكش زا دع""ب سأ""ی ه""ب هرا""شا هد""مآ دو""جو ه""ب نالا ه""ك یر""یذ""پا""ن بز""حت
 یا"قآ ه"ب د"ند"مآ نویلی"م ۲۲ نآ زا شی"پ ه"ك ت"سا ی"یاض"ف نام"ه ن"یا ،ت"ساجن"یا یاض"ف ،اض"ف
 نا""""یا""""قآ ار مش""""ش سل""""جم میظ""""ع ت""""یرث""""كا ه""""ك ت""""سا ی""""یاض""""ف نام""""ه ن""""یا ،د""""نداد یأر یم""""تا""""خ
 ر"ه و د"ناهد"ش جرا"خ تی"لاع"ف ه"صر"ع زا هشیم"ه بو"كر"س ا"ب ا"م باز"حا ،د"ندر"ك ر"پ نابل"ط حال"صا
 ه"هد اهن"ت دین"ك هاگ"ن ام"ش .هت"فر"گ ق"نور بز"حت ر"ما ت"عر"س ه"ب هدو"ب زا"ب اض"ف یرادق"م ه"ك ی"نارود

 نورد رد و د"ش ادی"پ یل"م ههب"ج ه"ك م"ید"ید هرا"بود زا"ب ۴۰ ه"هد هی"لوا یا"هلا"س ت"سرد ،دوب"ن ۲۰
 نا""""مزا""""س .ت""""فر""""گ لك""""ش ی""""نز""""ج هور""""گ ،یل""""م ههب""""ج نیم""""ه ش""""شو""""پ ر""""یز م""""ه پ""""چ یا""""هوری""""ن نآ
 فر""ط ه""ب ت""فر ت""شاد یدازآ تضه""ن ه""ب تب""سن ه""ك یداقت""نا شرگ""ن ه""ب ه""جو""ت ا""ب قل""خ ن""ید""هاج""م
 نارود ه"چ ،د"یراپ"سب ر"طا"خ ه"ب ار ۵۹ و ۵۸ مود و لوا لا"س ،بالق"نا لوا .یری"گا"پ ،یری"گلك"ش
 ناش""""یا""""هيضع""""ب م""""یرذگ""""ب الا""""ح .د""""ند""""ش د""""ید""""پ فلتخ""""م باز""""حا ،دو""""ب ی""""لاع""""ف و هد""""نز ،ا""""فوك""""ش
 ه""چ ناش""یا""ه يراذگت""سای""س رد و د""ندروآ ی""مرد ار باز""حا یادا ه""ك د""ندو""ب یك""چو""ك یا""ههور""گ
 یار"ب د"ند"ش زا"س ه"ناه"ب ع"قاو رد ،د"ش نارگ"ید یا"ه يرات"فر"گ ب"جو"م ه"ك د"ندر"ك یطل"غ یا"هرا"ك
 بز"حت ه"ك مراد داقت"عاً اقیم"ع ا"ما ،د"ندو"ب هت"سب ور زا ار نا"شریشم"ش لوا نام"ه زا ه"ك ی"ناس"ك
 ی"م رك"ف ام"ش ا"یآ دی"سر"پ ن"م زا ی"یای"لات"یا ر"گ هب"حاص"م ك"ی یزور .دراد هنی"مز ًال"ما"ك نار"یا رد



 الاو متف"گ ؟دراد دو"جو ،د"شا"ب مسی"لای"سو"س راد"فر"ط ه"ك یاهدرت"سگ بز"ح ك"ی نار"یا رد ه"ك دین"ك
 نو"چ م"یو"گ يم"ن ام"ش ه"ب ن"مً اعب"ط بو"خ ه"ك د"شا"ب هت"شاد دو"جو م"ه ر"گا دین"ك ی"م یبیج"ع لاؤ"س
 دو""جو ،ه""ن م""ناد ي""م ه""ك اج""نآ ا""ت ا""ما .دن""ك ی""م مدآ زا و""جزا""ب ه""ك ت""سا ی""لاؤ""س لث""م ت""سرد ن""یا
 رایس""""ب رایس""""ب ی""""سا""""سا نو""""نا""""ق نیم""""ه ب""""جو""""م ه""""ب یزور ك""""ی ر""""گا ،م""""یوگ""""ب ام""""ش ه""""ب ا""""ما .دراد""""ن
 راد"""فر"""ط بز"""ح ،د"""شا"""ب هت"""شاد دو"""جو باز"""حا یدازآ و نای"""ب ،تا"""عامت"""جا یدازآ ،هدنن"""كدود"""حم
 .دو"ب د"هاو"خ تكلم"م ن"یا ی"سای"س بز"ح ن"یر"ت مه"م ترو"ص ه"ب شلكش"ت و ماجس"نا ،مسی"لای"سو"س
 رد ،ا"""""هتبح"""""ص رد ،ا"""""هراد"""""ید رد و ت"""""سا ن"""""یا مداقت"""""عا ن"""""م .دی"""""شا"""""ب هت"""""شاد نانیم"""""طا ام"""""ش
 رد ه""""""چ و نار""""""هت رد ه""""""چ ،دنن""""""ك ي""""""م نو""""""گا""""""نو""""""گ دار""""""فا ه""""""ك ی""""""یا""""""ههدیق""""""ع راه""""""ظا و تال""""""یام""""""ت
 تارظ""ن ك""یژو""لو""ئد""یا ظاح""ل زا ت""سا نكم""م الا""ح -یرظ""ن تاش""یار""گ د""ها""شً اع""قاو ،ا""هنات""سر""هش
 هرادا هنی""""مز رد مدو""""ب ی""""یا""""ه شرگ""""ن و -مال""""سا ه""""ب دقتع""""م دار""""فا ًالث""""م ،دن""""شا""""ب هت""""شاد ینیع""""م
 زا ت"""سین رودً ال"""صا ه"""ك ینیع"""م ی"""سای"""س -یداصت"""قا یا"""هه"""ما"""نر"""ب یار"""جا هنی"""مز رد ،هع"""ما"""ج
.پچ یاهورین تارظن

 یم"""ن ی"""یا"""ه ه"""ما"""نر"""ب نین"""چ ك"""ی بو"""چرا"""چ رد ًال"""صا ،ی"""هد"""نا"""مزا"""س یگ"""نوگ"""چ هنی"""مز رد تبح"""ص
.دشاب هتشاد كیروئت هبنج هكنیا زا شیب ،دراد ینف و یصصخت هبنج كی و دجنگ

 ی"بو"خ یا"هتبح"ص ه"ك ی"یوم"ع یا"قآ بان"ج زا ركش"ت و نات"سود ت"مد"خ مال"س ضر"ع ا"ب :لاؤ"س
 ل"با"قً اع"قاو میت"سناد ی"م ًالب"ق ار ی"یوم"ع یا"قآ ناد"نز نا"یر"ج ا"م الا"ح هكن"یا هتب"لا .د"نداد ه"ئارا
 رد دن"""ك لم"""حت ار یدا"""یز نا"""مز تد"""م شاهش"""ید"""نا و هدیق"""ع ر"""طا"""خ ه"""ب یدر"""ف ر"""ه ،ت"""سا ر"""یدق"""ت
 ي"م تی"لاع"ف در"ف ك"ی ه"ك یع"قو"م ،بز"ح ب"لا"ق رد ه"ك ت"سا ن"یا ت"سه ه"ك یاهلئس"م اهتن"م .ناد"نز
 دو"جو ا"ب .دو"ش ي"م م"ه صاخ"شا ه"جوت"م دراد بز"ح ن"یا ه"ك یش"م ط"خ نآ و در"كرا"كً امل"سم دن"ك
 ه"ب ناد"نز رد نا"ش هش"ید"نا ر"طا"خ ه"ب ه"ك ی"ناس"ك ر"یا"س و ی"یوم"ع یا"قآ بان"ج یار"ب ه"ك ی"مارت"حا
 ر"صاع"م خ"یرا"ت رد هدو"ت بز"ح ه"ب تب"سن یصخش"م یلی"خ تاداقت"نا ا"م ،میت"سه ل"ئا"ق د"ندر"ب ر"س
 و ت""سا روش""ك باز""حا ن""یر""تا""پر""ید زا یك""ی هدو""ت بز""ح بو""خ ،م""یراد ی""تالیكش""ت ظاح""ل زا نار""یا
 ك"ی ،وگ"لا ك"ی ناون"ع ه"ب ی"تالیكش"ت ظاح"ل زا د"ناو"ت ي"م هدر"ك ب"سك ه"ك یاه"بر"جت ر"طا"خ ه"بً اع"قاو
 بز""ح ه""ك ی""یا""هدرب""هار نآ و یش""م ط""خ ظاح""ل زا اهتن""م ،باز""حا ر""یا""س یار""ب د""شا""ب قش""مر""س
 دق"ن اهن"یا د"یا"ب فلتخ"م یا"ههرود رد ه"ك ت"سا ی"لاؤ"س ،لاؤ"س ن"یا ن"م رظ"ن ه"ب هدر"ك ذاخ"تا هدو"ت
 و هدو""ت بز""ح تب""سن مت""ساو""خ ي""م ن""م مین""ك ه""صال""خ ت""سا رار""ق ه""ك الا""ح ا""ما ،دو""ش ی""سرر""ب و
 صخش""م فلتخ""م یا""ههرود رد نار""یا ی""یار""گ یل""م ،نار""یا یبل""ط لالقت""سا نآ و مسی""لا""نوی""سا""ن
 رد هت"""سناو"""ت ی"""م هدو"""ت بز"""ح ه"""ك یخ"""یرا"""ت یا"""ههاگ"""نز"""ب زا یرایس"""ب رد ًالث"""م ا"""م رظ"""ن زا .دو"""ش
 ه""ب دن""ك كم""ك هت""شاد نا""یر""ج ر""صاع""م خ""یرا""ت لو""ط رد ه""ك ی""هاو""خ ي""سار""كو""مد د""نور ن""یا درب""شیپ
 ،لاث"م یار"ب .ت"سا هد"ش ف"قوت"م د"نور ن"یا ل"ئاس"م ر"یا"س ا"ی و یبل"ط لالقت"سا مد"ع نآ ا"ب ،ی"عو"ن
 ن"یا شثح"ب ًال"صا هدو"ت بز"ح ،دوش"ب یل"م دو"ب رار"ق ا"م تف"ن ه"ك یع"قو"م هدو"ب ح"ضاو یلی"خ بو"خ



 ن"یا هدو"ت بز"ح ثح"ب ،د"نوش"ب یل"م هم"ه دنن"ك ی"م تی"لاع"ف بون"ج رد ه"ك ی"یا"ه ت"كر"ش ه"ك هدوب"ن
 یم""ن یورو""ش ری""هام""ج داح""تا ًالث""م ا""ما دن""ك ی""م تی""لاع""ف بون""ج رد سیلگ""نا ار""چ ًالث""م ه""ك هدو""ب
 یاه""یور ك""ی ن""یا ن""م رظ""ن ه""ب .رگ""ید ل""ئاس""م الا""ح ،دن""ك هیفص""ت ،دن""ك جارخت""سا ار ا""م تف""ن د""ناو""ت
 ه""ك ،هت""شاد نا""یر""ج هدو""ت دار""فا نورد رد یورو""ش ی""سور بذا""ك مسی""لا""نوی""سا""ن عو""ن ك""ی ه""ك هدو""ب
 ا"ها"ج زا یرایس"ب رد هدو"ت بز"ح دار"فا ط"سو"ت ا"م یل"م ع"فان"م ه"ك هد"ش ث"عا"ب مسی"لا"نوی"سا"ن ن"یا
 نآ ،مینك""ب دراو هدو""ت بز""ح ه""ب می""ناو""ت ی""م ا""م الا""ح ه""ك رگ""ید دار""یا ك""ی و دریگ""ب رار""ق رط""خ درو""م
 ناه""ج رد ه""ك ت""سینوم""ك باز""حا ر""یا""س دن""نا""م هدو""ت بز""ح ه""ك هدو""ب یك""یژو""لو""ئد""یا هت""سب رات""خا""س
 یبل""ط لالقت""سا ر""طا""خ ه""ب قدص""م ت""لود نارود رد ًالث""م ،لاث""م یار""ب .دنت""شاد ،د""ناهت""شاد دو""جو
 و قر"ش ل"باق"م رد د"یدر"ك هرا"شا م"ه نا"تدو"خ ه"ك ی"مدر"م ه"ناوت"شپ ا"ب ی"عو"ن ه"ب ت"شاد قدص"م ه"ك
 ك""ی ناون""ع ه""ب یل""م لالقت""سا ه""ب زای""ن و لالقت""سا ه""ب زای""ن ثح""ب ع""قو""م نآ رد ،دو""ب هدات""سیا بر""غ
 د""ند""مآ ك""یژو""لو""ئد""یا رات""خا""س ك""ی رد هدو""ت باز""حا .در""ك ي""م ساس""حا نار""یا تل""م ه""ك دو""ب یزای""ن
 د"یا"ب ا"م و ت"سا یزاوژرو"ب ت"موك"ح ك"ی دن"ك ی"م یرب"هر قدص"م ه"ك یت"موك"ح ن"یا الا"ح« :دنتف"گ
 من"ك ي"م ساس"حا ن"م .رگ"ید ل"ئاس"م دع"ب و ».می"سر"ب ل"حار"م نآ ه"ب دع"ب و میگنج"ب یزاوژرو"ب ا"ب
 مد""""ع ث""""عا""""بً ا""""سا""""سا هدو""""ت بز""""ح هت""""سب رات""""خا""""س هكن""""یا .دراد دو""""جو ی""""سا""""سا دق""""ن ود ن""""یا ه""""ك
 م"ه یك"ی و ت"سا هد"ش ،هت"شاد دو"جو م"ه هدو"ت بز"ح دو"خ نورد ه"ك یرك"ف یا"هنا"یر"ج ی"یا"فوك"ش
 نام"""ه ،دی"""هد حی"""ضو"""ت رت"""شیب م"""ه درو"""م ن"""یا رد م"""هاو"""خ ی"""م الا"""ح ه"""ك ت"""سا ر"""ت مه"""م هلئس"""م ه"""ك
 دیتف"گ نات"یا"هتبح"ص رد ی"لاع"بان"ج .د"یدر"ك حرط"م ه"ك ت"سا ی"یار"گ یل"م و مسی"لا"نوی"سا"ن ثح"ب
 ،ا"م نن"س ه"ب ،ا"م داد"جا و ا"بآ ه"ب ،ا"م تل"م ،ا"م رگ"م د"ندر"ك ي"م هلم"ح ا"م ه"ب ا"هت"سینار"یانا"پ« ه"ك
 م ساس""حا ن""م »م""یراذ""گ یم""ن مارت""حا و م""یراد""ن داقت""عا ،د""ناهداد لك""ش ار ا""م خ""یرا""ت ه""ك ینن""س
 نود"ب و ل"مأ"ت نود"ب ت"یام"ح ینع"ی ،دن"ك ی"م ذاخ"تا ه"ك یش"م ط"خ ن"یا ر"طا"خ ه"ب هدو"ت بز"ح من"كي
 ه""ك هد""ش ث""عا""ب ،مسینی""لات""سا هرود رد صوص""خ ه""ب و ت""سینوم""ك باز""حا لث""م ی""باز""حا زا ركف""ت
 ه"""ناف"""سأت"""م ه"""ك د"""ش ث"""عا"""ب ر"""ما ن"""یا و د"""شكب شدو"""خ یاض"""عا نورد رد ار ی"""یار"""گ يل"""م حور نآ
 ار ی""هاو""خ ی""سارك""مد د""شر ه""ب ور د""نور ك""ی هدو""ت بز""ح فر""ط زا ر""صاع""م نارود رد میت""سناوت""ن
 نا"مز ن"یا ،د"یدر"ك هرا"شا ام"ش ه"ك ی"ناك"م و ی"نا"مز درو"م رد م"ه یرگ"ید هتك"ن ك"ی .می"شا"ب د"ها"ش
 دق"""ن ل"""با"""ق شدو"""خ صا"""خ ی"""ناك"""م فر"""ظ رد یاهش"""ید"""نا ر"""ه هر"""خالا"""ب مراد لوب"""ق ن"""م ار ناك"""م و
 ار اه"نآ ا"م نالا ا"ما د"ندر"ك ه"ئارا ی"یا"هتبح"ص یر"سكی ه"ك د"ندو"ب ا"م ناركفت"م زا یلی"خ ،ت"سا
 ی""فا""ك لی""لد ن""یا ن""م رظ""ن ه""ب ا""ما دنن""ك هلم""ح اه""نآ تم""س ه""ب ه""نام""حری""ب دو""ش یم""ن .مین""ك ی""م دق""ن
 یاهلئس"م ك"ی ینع"ی .هدو"ب یدا"ع یلی"خ ا"م یار"ب نا"مز نآرد نی"لات"سا ت"یان"ج لا"ح ًالث"م ،ت"سین
 ناك""م و نا""مز نآ زا هد""ش ی""م ث""عا""ب ه""ك ددر""گ ي""مر""ب هدو""ت بز""ح هت""سب رات""خا""س ه""ب ن""م رظ""ن ه""ب
. ...و دننكن ادیپ عالطا ناشدوخ صاخ
 ه"عوم"جمر"یز دنتف"گ ی"یوم"ع یا"قآ ه"ك رو"ط نام"ه ای"ند یت"سینوم"ك باز"حا مام"ت :راض"ح زا یك"ی



ًال""صاً الوا .د""ندو""ب یك""یژو""لو""ئد""یا ظاح""ل زا یورو""ش داح""تا  هدو""ت بز""ح م""سا ند""مآ دو""جو ه""ب سف""ن 
 روش""""ك ك""""ی رد د""""ناو""""ت یم""""ن ت""""سینوم""""ك نو""""چ ،هدو""""ت بز""""ح ا""""قآ هتف""""گ هد""""مآ نی""""لات""""سا ؟هدو""""ب ه""""چ
 ی""م هدو""ت بز""ح ار بز""ح م""سا ه""ك دین""ك ه""جو""ت  هفسل""ف ن""یا ه""ب ه""ك یت""قو ام""ش .دریگ""ب ا""پ نامل""سم
 .د""یای""ب شی""پ هت""سناو""ت يم""ن ا""هالا""ح الا""ح ینع""ی ه""ك ت""سا باو""صا""ن ر""ما ك""ی ینع""ی ن""یا ،د""نراذ""گ

 ،هلئس"""م ن"""یا ت"""سا ب"""لا"""ج یلی"""خ ،حی"""ضو"""ت ك"""ی دینیب"""ب ،قدص"""م هرود مسی"""لا"""نوی"""سا"""ن ثح"""ب الا"""ح
 دار""م ،د""ندر""ك ی""م ار را""ك نال""ف یورو""ش رد ه""ك د""یو""گ ی""م ،مور ي""م ول""شاد""غآ یا""قآ ی""نارنخ""س
 ه""جو""ت الا""ح »هدز ی""م ار ش""نز هدو""ت بز""ح نار""س زا یك""ی سی""ئر نال""ف« ه""ك د""یو""گ ي""م رو""پدا""هر""ف
 ي""م ار ول""ناپ""س یا""قآ ه""لاق""م .ت""سا هدر""ك ت""سرد هدو""ت بز""ح ار نا""نز نا""مزا""س ه""ك دی""شا""ب هت""شاد
 :دن"یو"گ ي"م ؟دن"یو"گ ی"م ه"چ ،می"ناد ي"م ناركفن"شور هع"ما"ج وز"ج ا"م رگ"ید ه"ك ار ناش"یا م"ناو"خ
 م"ه مال"سا م"چر"پ ترا"ك »؟نا"گدنس"یو"ن نو"نا"ك ه"ب دنت"شگر"ب ا"ه ياهدو"ت ن"یا ار"چ م"ناديم"ن ن"م«
 ش"یار"ب ن"م ه"ك دو"ب قدص"م دو"خ یخ"یرا"ت هابت"شا ،دو"ب ی"یار"خفری"م ساب"ل رد د"ندو"مر"ف ناش"یا ه"ك
 زا دی""سر""تي""م ه""ك دو""ب ن""یا در""ك ی""م قدص""م رت""كد ه""ك ی""هابت""شا ا""ما بو""خ .مل""ئا""ق مارت""حا یلی""خ
 ن""""""یا .ت""""""سینوم""""""ك بز""""""ح یاو""""""ل ر""""""یز م""""""یور ی""""""م می""""""هد""""""ب یدازآ هدو""""""ت بز""""""ح ه""""""ب ر""""""گا نالا هكن""""""یا
 می""هاوخ""ن ار خ""یرا""ت ر""گا ا""م ؟ا""قآ در""ك ی""ك هت""فر لاؤ""س ر""یز دی""یو""گ ي""م ام""ش ه""ك یت""سیلا""نوی""سا""ن
 ،دراد یرا"مآ لیل"حت ه"ك ار نای"ما"هار"بآ یا"قآ بات"ك د"یور"ب دی"ناو"ت ی"م ام"ش ،می"ناد"ب هد"ش ف"یر"حت
 نالا ن"""م ،مت"""سه هدو"""ت بز"""ح راد"""فر"""ط نالا ن"""م ًالث"""م دی"""ناوخ"""ب ،مراد ت"""سود ن"""م ه"""ك یلیل"""حت ه"""ن
 ار ری"ت ۳۰ مای"ق ،می"ناوخ"ب ار خ"یرا"ت گنش"ق م"یور"ب ا"م ه"ك یت"قو ه"ن ا"ما ،م"یوگ"ب د"هاوخ"ب م"لد ه"چر"ه
 یلی""خ نام""یار""ب ا""م الا""ح ه""ك ی""بات""ك نآ رد یرو""نای""ك یا""قآ دو""خ ؟د""ندو""ب ا""هي""ك ؟داد ماج""نا ی""ك
...دراد لاؤس یاج
 شخ""ب هژ""یو ه""ب د""ندر""ك حرط""م نا""مز""یز""ع ت""سود ن""یا ار یمه""م هلئس""م ن""م رظ""ن ه""ب :ی""یوم""ع یا""قآ
 تبح"ص هنی"مز نآ رد ه"ك نا"ماي"سا"سا ثح"ب ناون"ع ه"ب لیصف"ت ه"ب ن"م ار مود شخ"ب ن"یا ،ش"مود
 ود یك""ی ،ت""سا م""ك ت""قو یلی""خ نالا ،رگ""ید هسل""ج یار""ب مراذ""گ ي""م ،می""هد""ب ماج""نا یر""ت لصف""م
 ا"ی و د"نا"م ي"م ص"قا"ن ن"م رظ"ن ه"ب ،مو"ش شثح"ب دراو م"هاوخ"ب ر"گا ،هد"نام"ن ۵/۸ ه"ب رت"شیب هقی"قد
 هسل"""ج ،می"""هد"""ب هم"""تا"""خ ا"""ج نیم"""ه رد ار ثح"""ب دی"""هد"""ب هزا"""جا ،دری"""گ ی"""م ار ی"""فا"""ضا ت"""قو هكن"""یا
...میشاب امش تمدخ رد اجنیا میتسناوت ام و دوب یقاب یرمع رگا هدنیآ
 الا"ح .هدیق"ع نآ هار رد شال"ت و ت"سا هدیق"ع ا"م ی"گد"نز د"یو"گ ي"م ه"ك دراد دو"جو یثح"ب :یر"جم
 هدیق"ع د"ناهتف"گ ا"ه يضع"ب ،د"ناهدر"ك یراذگ"شزرا ا"ه یضع"ب ،د"شا"ب ه"چ ا"ه ناس"نا هدیق"ع هكن"یا
 هدیق""ع دو""خ فر""ص ه""ك من""ك ی""م رك""ف ن""م ،هدن""ب دو""خ صخ""ش رظ""ن ه""ب ا""ما ،یفن""م هدیق""ع ،تبث""م
 زا ی"نا"سآ ه"ب می"ناوت"ب ا"م ه"ك ت"سین یك"چو"ك زی"چ ،ندر"ك نآ یار"ب شال"ت و ی"گد"نز هار رد نت"شاد
 ،هت"شو"نا"ن یال"ما .می"هد"ب رار"ق هئط"خت درو"م ار دار"فا الا"ح ،یفلتخ"م ن"یوان"ع ه"ب و مینك"ب روب"ع نآ
 و ار ی""شال""ت ،ار یرا""ك ،دو""خ هدیق""ع یار""ب در""ك ت""كر""ح و در""ك ماد""قا ه""ك یس""ك ا""ما .دراد""ن طل""غ



 رك"ف ن"م ،د"شا"ب هت"شاد دو"جو م"ه ی"یا"هطل"غ ریس"م ن"یا ردً ا"نای"حا ر"گا ،در"ك عور"ش ار یاهزراب"م
 نآ ار ت"كر"ح نآ ل"ك ،تا"هابت"شا و ا"ه طل"غ نآ هط"ساو ه"ب ه"ك ت"سا ی"فاص"ناي"ب یلی"خ من"ك ی"م
.مینكب هئطخت و مینكب دراو نآ هب هشدخ ام ار شالت نآ و ار هزرابم
 دو"خ هدیق"ع ر"طا"خ ه"ب ار نا"شدو"خ رم"ع نارود ن"یرت"هب زا لا"س ۳۷ ه"ك میت"سه یدر"ف روض"ح رد
 ،م"یژر ود رد دنت"شاد ه"ك یاي"گدات"سیا و دنت"شاد دو"خ هدیق"ع هار رد ه"ك یاهزراب"م ر"طا"خ ه"ب و
 یم"ك لا"س من"ك ی"م رك"ف لا"س ۳۷ و د"ندر"ب ر"س ه"ب ناد"نز رد ،هدو"ب ری"خا لا"س د"ص لو"ط رد ه"ك
 یم""ن .دوش""ب ركش""ت ،شت""مواق""م و ی""گدات""سیا ،لا""ح ر""ه ه""ب ت""با""ب در""ف ك""ی زا هكن""یا یار""ب ،ت""سین
 ر"ه ا"م و دوش"ب شزرا د"یا"ب دار"فا یار"ب ،ندیش"ك ناد"نز و نت"فر ناد"نز فر"ص ه"ك م"یوگ"ب م"هاو"خ
 ی"عو"ن ه"ب ار در"ف نآ ا"ی ،می"ناد"ب دنم"شزرا ار وا می"هاوخ"ب هدیش"ك ناد"نز لا"ح ر"ه ه"ب ه"ك ار یس"ك
 ه"""ب ا"""هدع"""ب ا"""ما د"""ندیش"""ك ناد"""نز ه"""ك د"""ندو"""ب یدار"""فا رایس"""ب ه"""چ .مینك"""ب باط"""خ نا"""مر"""هق می"""هاوخ"""ب
 نا"شرم"ع لا"ح ر"ه ه"ب و ی"ناو"ج ،د"نداد ت"سد زا ناد"نز یا"ه لا"س لو"ط رد ه"ك یزی"چ نآ ر"طا"خ
 ی"نا"مز ا"ی د"ندی"سر ترد"ق ه"ب ه"ك ی"نا"مز د"شا"ب ناشی"گد"نز شخ"ب ن"یر"تمه"م و ن"یر"تز"یز"ع د"یا"ش ه"ك
 ت""""سد زا رم""""ع نآ ند""""نات""""س دد""""صرد ،د""""ند""""مآر""""ب ماقت""""نا دد""""صرد ،د""""ند""""مآ نوری""""ب ناد""""نز زا ه""""ك
 ،د"ندیش"ك ناد"نز هار ن"یا ردً اع"قاو !ه"ن ه"ك دنت"سه ی"ناس"ك ا"ما .د"ند"مآر"ب نارگ"ید زا ،نا"شاهت"فر
 حور نآ دن"هاوخ"ب ،د"ند"مآ نوری"ب ناد"نز زا یت"قو هكن"یا نود"ب ،د"ندیش"ك یتخ"س ،د"ندیش"ك ترار"م
.دنناتسب زاب یعون هب و دننكب بلط نارگید زا ،ار ناشاهتفر تسد زا یناوج نآ و ماقتنا
 ،د"ندر"ك ی"یوم"ع یا"قآ بان"ج ه"ك یتم"حز لوب"ق ه"ب ه"جو"ت ا"ب ،ه"ما"نر"ب عور"ش رد ،من"ك ي"م رك"ف ن"م
 ركش""ت ن""م ،نا""مزا""س ن""یا زا یوض""ع ناون""ع ه""ب ،الا""ح و ه""ما""نر""ب ن""یا د""حرد ه""ك د""شا""ب هت""شاد ا""ج
 نات"سود زا و د"ناهدیش"ك نا"ش هدیق"ع هار رد ه"ك یتخ"س و ترار"م لا"س هم"ه ن"یا ت"با"ب زا منك"ب
.دییامرفب ییومع یاقآ یارب یقیوشت هك منك يم اضاقت
]راضح ندز فك[
 
 ن""""یوك""""ت ثح""""ب رد رت""""شیب من""""ك ی""""م رك""""ف ام""""ش هت""""شذ""""گ هسل""""ج رد ی""""یوم""""ع یا""""قآ بان""""ج ،بو""""خ
 .من"ك عور"ش ن"م دی"هاو"خ ی"م ار ثح"ب د"یا"ش .د"یدو"مر"ف ار یب"لاط"م ،هدو"ت بز"ح ن"یوك"ت ،نا"مزا"س
.مربب ولج امش تمدخ ار ثحبً ادعب نم ،دییامرفب مالعا دیراد رگا یبلطم امش لوا
 یدار""فا ه""ك اج""نآ زا هتب""لا .تا""نای""ب ن""یا زا مركشت""م یلی""خ راض""ح هم""ه ه""ب مال""س :ی""یوم""ع یا""قآ
 د""نراد""ن یصخ""ش یت""شادمش""چ ،د""نراذ""گ ی""م ی""هار رد مد""ق ،دو""خ تاداقت""عا و ا""هروا""ب یانب""مر""ب
 ه""ك د""ندر""ك هرا""شا ناش""یا یت""سرد ه""ب و دنن""ك ي""م لم""حت ت""هج ر""ه ه""ب ه""شا""ب م""ه ه""چر""ه شد""مای""پ

 اج""نآ رد ن""م ه""ك ی""قا""تا ترواج""م رد ی""نا""مز .ت""سین شزرا ندیش""ك ناد""نز و نت""فر ناد""نز فر""ص
 ،یرو"خاو"ه یار"ب ،اج"نآ د"ندروآ ي"م ار یدا"ع نای"ناد"نز ه"ك دو"ب یاهر"جنپ ،ن"یوا ناد"نز رد ،مدو"ب
 یس"ك »منیب"ب م"هاو"خ ی"م ار ی"نال"ف ن"م« ه"ك در"ك ه"قال"ع راه"ظا و هر"جنپ ران"ك د"مآ ی"یا"قآ زور ك"ی



 مت"فر ن"م »مراد شا"ها"ب یرور"ض را"ك یلی"خ« :تف"گ ؟یراد شرا"ك ه"چ تف"گ دو"ب ن"م قا"تا م"ه ه"ك
 ار"چ و یدر"ك را"ك ه"چ بو"خ متف"گ .ماهدیش"ك ناد"نز لا"س ود یك"ی و ی"س م"ه ن"م ی"نال"ف ه"ك تف"گ
 هرا""""بود .ماهد""""ش دازآ ،ناد""""نز ماهد""""مآ،ماهدر""""ك یدزد ا""""هرا""""ب و ا""""هرا""""ب ه""""ك تف""""گ ؟لا""""سود و ی""""س
 !دنك""ن درد تت""سد بو""خ :متف""گ .ماهدیش""ك ناد""نز دا""یز ام""ش لث""م م""ه ن""م ،ماهد""مآ ماهدر""ك یدزد
 رد ار نا"شرم"ع زا ی"نا"مز تد"م ه"ك ی"ناس"ك م"یراد"ن م"ك ت"هج ر"ه ه"ب ،هل"ب .ماهدرك"ن یدزد ن"م ا"ما
 ی""یا""هشور و د""ناهدر""ك نب""غ ساس""حا د""ناهد""ش دازآ ناد""نز زا ه""ك دع""ب و د""ناهدر""ك یرپ""س ناد""نز
.دندوب هتفر نادنز شرطاخ هب هك تسا ینامرآ نآ اب ریاغم یلك هب هك دناهتفرگ شیپ رد
 د""شا""ب ا""هداد""یور نای""ب هكن""یا زا شی""ب ا""م ثح""ب ه""ك داد داهنشی""پ ن""م ه""ب هت""شذ""گ هسل""ج یت""سود 
 داد"یور دو"خ ا"ت ا"ما ،دراد لیل"حت ه"ب زای"ن یداد"یور ر"ه د"یدر"ت نود"ب .د"شا"ب هت"شاد یلیل"حت هبن"ج
 یاهرا"پ ه"ب من"ك ی"م فط"ع تل"ع نیم"ه ه"ب ؟دریگ"ب ماج"نا یزی"چ ه"چ سا"سار"ب لیل"حت ،دوش"ن نای"ب
 سی""سأ""ت ود""ب زا .م""هد ی""م رار""ق لیل""حت درو""م ار نآ و نار""یا هدو""ت بز""ح خ""یرا""ت رد ی""هر""گ طاق""ن
 ه""ك د""ند""ش بز""ح یاض""عا نی""لوا ءز""ج یددعت""م  یا""ههور""گ ۱۳۲۰ ر""هم م""هد رد نار""یا هدو""ت بز""ح
 هدو""ت بز""ح رد ت""یوض""ع تی""حال""ص و یگت""سیا""ش طق""ف ه""ن اهن""یا ه""ك د""ش مولع""م تی""لاع""ف د""نور رد
 .دنت""سه مدر""م هار یع""قاو نانم""شد ًال""صا اهن""یا ه""ك د""ش راك""شآ لم""ع رد هكل""ب ،د""نراد""ن ار نار""یا
 اهن"یا .دو"ب م"ه ر"یدق"لادب"ع ی"تد"م ك"ی یت"ح ،ی"قار"ن ساب"ع لث"م ی"ناس"ك ،یدز"ی دم"حم لث"م ی"ناس"ك
 ا"""ی ،دنت"""سه یسیلگ"""نا تف"""ن ت"""كر"""ش رازگت"""مد"""خ ا"""ی د"""ش مولع"""م ا"""هدع"""ب ه"""ك د"""ندو"""ب ی"""ناس"""ك هم"""ه
 فط"ع نار"یا هدو"ت بز"ح تی"لاع"ف خ"یرا"ت لو"ط رد د"یا"ش .اك"یر"مآ رو"مأ"م هنطل"سلاماو"ق رازگت"مد"خ
 ی"بز"ح یار"ب منی"ب يم"ن ید"ج داقت"نا ار ن"یا ن"م ،د"شا"ب هد"ش بز"ح رد دار"فا ه"نو"گ ن"یا دو"جو ه"ب
 نا""""شدركلم""""ع ه""""ك دو""""ش ي""""م مولع""""م و اج""""نآ دن""""یآ ي""""م فلتخ""""م دار""""فا نو""""چ ،هت""""فر""""گ ا""""پ هزا""""ت ه""""ك
 و در"ك هیفص"ت ار اه"نآ دوز یلی"خ و ت"خان"ش ار اهن"یا دوز یلی"خ بز"ح ه"ناتخب"شو"خ ا"ما .ت"سیچ
 یرگ"ید هتك"ن .دو"ب هداد لیكش"ت ح"تا"ف یفطص"م ه"ك یت"سیلای"سو"س بز"ح رد دنت"فر اه"نآ زا ی"خر"ب
 »یتف"ن هدو"ت« ناون"ع ا"ب ی"نا"مز ه"ك ت"سا ی"حالط"صا نآ و دراد هرا"شا ه"ب زای"ن ا"ج نیم"ه رد ه"ك
 ار قدص"""م رت"""كد نای"""ب ن"""یا ه"""ك د"""ندی"""شو"""ك  ن"""ید"""ناع"""م زا یلی"""خ .د"""ش هتف"""گ قدص"""م رت"""كد ط"""سو"""ت
 قدص""م رت""كد هك""نآ لا""ح ،نار""یا هدو""ت بز""ح هچخ""یرا""ت و نار""یا هدو""ت بز""ح ل""ك ه""ب دنن""ك فوطع""م
 رد بز""ح سی""سأ""ت ود""ب رد ی""ناس""ك ه""چ و هت""شذ""گ بز""ح خ""یرا""ت رد ه""ك هچ""نآ ه""ب دو""ب ف""قاو رایس""ب
 ی"یا"ج چی"ه د"ش سی"سأ"ت ه"ك یت"قو بز"ح .دنت"شاد روض"ح نو"گا"نو"گ ل"یالد ه"ب ان"ب بز"ح فار"طا
 مود گن"ج ه"لأس"م ما"یا نآ رد نو"چ ا"ما ،ت"شاد"ن یرت"فد چی"ه ،ت"شاد"ن یاه"ما"نزور چی"ه ،ت"شاد"ن
 راد"فر"ط یا"هوری"ن هاو"خا"ن هاو"خ ه"ك ت"سیشا"فد"ض ههب"ج ك"ی لیكش"ت ه"لأس"م و دو"ب حرط"م ی"ناه"ج
 یا"هوری"ن ه"عوم"جم یل"ك رو"ط ه"ب و یورو"ش راد"فر"ط یا"هوری"ن ،سیلگ"نا راد"فر"ط یا"هوری"ن ،اك"یر"مآ

 و ناو""ت ه""ب ه""جو""ت ا""ب ،دن""شا""ب هت""شاد روض""ح دنت""سناو""ت ی""م یاههب""ج نین""چ ك""ی رد ت""سیشا""فد""ض
 بز"""ح رد و د"""ندو"""ب رف"""ن ۵۳ هور"""گ رد ،دنت"""شاد نار"""یا رد ی"""سای"""س هق"""با"""س ه"""ك ی"""ناس"""ك تی"""فر"""ظ



 رد مسی""شا""ف ل""ماو""ع هیل""ع ار ی""یا""ج ه""ب تاغیلب""ت دنت""سناو""ت ي""م اهن""یا و د""ندو""ب نار""یا ت""سینوم""ك
 .د""""ش حرط""""م ،د""""ندو""""ب هد""""ناود هش""""یر نار""""یا رد نا""""خا""""ضر نا""""مز زا و د""""ندوب""""ن م""""ه م""""ك ه""""ك نار""""یا
 ه""ب ه""ما""نزور زایت""ما نت""فر""گ ناك""ما یت""ح و داد رار""ق بز""ح رایت""خا رد ار یرت""فد ح""تا""ف یفطص""م
 ه"ك د"ش یاهق"با"س ك"ی ن"یا و دروآ دو"جو ه"ب ار »ی"عو"نرف"ص« ما"ن ه"ب بز"ح یا"هر"گرا"ك زا یك"ی ما"ن
 ه"""ب د"""ندر"""ك ي"""م فط"""عً اب"""لا"""غ ،دن"""یوگ"""ب بز"""ح هیل"""ع ی"""یا"""هزی"""چ دنت"""ساو"""خ ی"""م ا"""هدع"""ب ه"""ك ی"""ناس"""ك
 بز"ح ه"عوم"جم ه"ب م"ه قدص"م رت"كد یا"قآ هرا"شا ه"ك د"ندر"ك ی"م دی"كأ"تً انم"ض و ح"تا"ف یفطص"م
 بز"ح سی"سأ"ت یادت"باً اع"قاو .ت"سین یزی"چ نین"چ ًال"صا هك"نآ لا"ح ،دو"ب »یتف"ن هدو"ت« ناون"ع ه"ب
 ح""تا""ف هرا""شا ا""ب ادت""با نام""ه زا .ران""ك ت""فر دع""ب و دو""ب بز""ح وض""ع ه""ك ی""فار""ن ساب""ع لث""م یس""ك
 د"ند"ش هیفص"ت نا"ش مام"ت ا"ما ،د"ندو"ب یتف"ن هدو"تً اع"قاو اهن"یا هل"ب .نار"یا هدو"ت بز"ح رد دو"ب هد"مآ
 ،د""ندو""ب كا""پ كا""پ ،د""ند""نا""م ی""قا""ب ه""ك ی""ناس""ك هم""ه ه""ك ت""سین انع""م ن""یا ه""ب ن""یا ا""ما .ران""ك دنت""فر و
 دو"جو تیعم"ج نآ رد ی"مدآ ه"نو"گ هم"ه ه"ك یتیعم"ج ر"ه لث"م ار"چ .دنت"شاد"ن دار"یا ،د"ندو"ب ت"سرد
 ههب"ج نآ رد ه"ك داد م"هاو"خ حی"ضو"ت ام"ش یار"ب تبح"ص نا"یر"ج رد ن"م .دو"ب م"ه بز"ح رد دراد
 هدو"""ت بز"""ح و ناج"""یا"""برذآ تارك"""مد ه"""قر"""ف بز"""ح ،نات"""سدر"""ك تارك"""مد بز"""ح ،نار"""یا بز"""ح ،یدازآ
 ی"نویل"م نا"یا"قآ نیم"ه ،د"ندو"ب م"ه ران"ك رد نا"مز نآ ،ی"سای"س یا"هوری"ن هم"ه ینع"ی ،د"ندو"ب نار"یا
 راه"""چ ل"""صا فر"""ط ه"""ب ی"""تاش"""یار"""گ و د"""ندیش"""ك س"""پ ار دو"""خ یا"""پ ناج"""یا"""برذآ ع"""یا"""قو زا دع"""ب ه"""ك
 هنطل"سلاماو"ق ه"ك ی"فالت"ئا رد .د"ندو"ب نار"یا هدو"ت بز"ح را"غ را"ی ع"قو"م نام"ه ،د"ندر"ك ادی"پ ن"مور"ت
 ه"س ر"ه زا ی"یارزو و دروآ دو"جو ه"ب نار"یا بز"ح و ،نار"یا هدو"ت بز"ح ،شدو"خ تارك"مد بز"ح نی"ب
 بو"خ ،د"ش حرط"م ا"هفر"ح و ا"هنخ"س ماس"قا و عاو"نا ا"هدع"ب ،دنت"شاد روض"ح هنی"با"ك رد بز"ح
 ر"گا هابت"شا ه"ك د"ش هرا"شا یت"سرد ه"ب .م"یراد فر"ح یلی"خ م"ه ا"م ت"قو نآ د"شا"ب رو"ط ن"یا ر"گا
 یاه"صر"ع رد ه"ك ی"ناو"ج بز"ح یار"ب صوص"خ ه"ب ،ت"سا هت"شو"نا"ن هتك"ید نام"ه نات"ساد ،د"شاب"ن
 ه"""""""ك ی"""""""یا"""""""هت"""""""سای"""""""س .ت"""""""سا هدیچی"""""""پ و ج"""""""نرغ"""""""ب رایس"""""""ب ،رایس"""""""ب ه"""""""ك هدر"""""""ك زا"""""""غآ ار تی"""""""لاع"""""""ف
 رد یورو"ش ری"هام"ج داح"تا ه"یاسم"ه ینع"ی نار"یا لث"م یاهطق"ن رد گن"ج زا دع"ب ا"هت"سیلا"یرپ"ما
 طاق""ن زا یك""ی ،دن""ك ی""م لم""ع ناه""ج رد ا""هوری""ن ن""یا نی""ب یل""صا داض""ت ه""ك هچ""نآ و دنت""فر""گ شی""پ
 شرگ""""ن ا""""ب ی""""سای""""س بز""""ح ك""""ی را""""ك ن""""یار""""بان""""ب ،ت""""سا نار""""یا ا""""م روش""""ك ،نآ ی""""هر""""گ و ساس""""ح
 زا را""""شر""""س نار""""یا لث""""م یروش""""ك رد یورو""""ش داح""""تا ا""""ب ه""""نات""""سود ط""""باور ا""""ب و یت""""سیسكرا""""م
 ن""یا ر""گا ه""صر""ع ن""یا رد الا""ح .ت""سا نو""گا""نو""گ تا""ماه""تا و ا""هينك""شرا""ك ،ا""ههئ""طو""ت ا""ب درو""خر""ب
 ی""م ت""شرد و هت""سجر""ب نانچ""نآ د""شا""ب هت""شاد م""ه ی""هابت""شا ،د""شا""ب هت""شاد م""ه ی""شزغ""ل بز""ح
 ن"یا تیع"قاو ا"ما .د"هد ی"م رار"ق عاعش"لاتح"ت ار رگ"ید دراو"م هشیم"ه شخ"یرا"ت لو"ط رد ه"ك دو"ش
 ي"""م نا"""شدو"""خ لا"""مآ هبع"""ك ار یورو"""ش داح"""تا ،ای"""ند ت"""سینوم"""ك باز"""حا هم"""ه نا"""مز نآ ه"""ك ت"""سا
 داح""تا رد ه""ك ی""یا""هداد""خر نآ هرا""برد زور""ما هكن""یا .رو""ط نیم""ه م""ه نار""یا هدو""ت بز""ح ،دنت""سناد
 ي"""م هت"""شو"""ن ا"""هبات"""ك هداد خر )۱۹۳۰( ۳۰ ه"""هد رد هژ"""یو ه"""ب نو"""گا"""نو"""گ یا"""ه لا"""س رد یورو"""ش



 ی"""عال"""طا ًال"""صا د"""ندو"""ب ناو"""جً ارث"""كا م"""ه شا یرب"""هر ه"""ك بز"""ح  نا"""مز نآ یا"""هناو"""ج ا"""م ،دو"""ش
 د""نور رد .دو""ب لا""مآ هبع""ك ا""م یار""ب یورو""شً اع""قاو و هت""شاد دو""جو ی""یا""هداد""خر ه""چ ه""ك دنت""شاد""ن
 ك"""ی ،ت"""سه ی"""گداو"""نا"""خ یا"""هاو"""عد یر"""سكی .د"""ش راك"""شآ ا"""هزی"""چ یلی"""خ شاو"""ی شاو"""ی ،تی"""لاع"""ف
 نار"""""یا هدو"""""ت بز"""""ح نیم"""""ه رد ًالث"""""م ،دو"""""ش ي"""""م طو"""""بر"""""م نوری"""""ب ه"""""ب ه"""""ك ت"""""سه یل"""""ئاس"""""م یر"""""س
 یا""""هيری""""گ ع""""ضو""""م هنی""""مز رد نو""""گا""""نو""""گ تارظ""""ن ل""""باق""""ت رد یرب""""هر رد هراوم""""ه ه""""ك ی""""تالكش""""م
 .ت"سا هد"ش یم"ن سكعن"م جرا"خ ه"ب ت"قو چی"ه ،هت"شاد دو"جو ی"جرا"خ ه"چ و یل"خاد ه"چ ی"سای"س
 هد""ش ر""شتنم ،ند""ش دا""یز و م""ك ،ند""ش یراكت""سد رادق""م ك""ی ا""ب زا""ب هزا""ت ا""همونل""پ دان""سا ی""خر""ب
 بز""ح ك""ی یرب""هر ردً اع""قاو د""ناو""ت ي""م ی""یا""هرظ""ن فالت""خا ه""نوگ""چ ه""ك هد""شن ر""شتنم شاهم""ه ا""ما
 هم""جر""ت را""كرد""نات""سد نالا ن""م ...ه""ك ی""نو""گا""نو""گ یا""هيری""گ ع""ضو""م هرا""برد .د""شا""ب هت""شاد دو""جو
 زا ت"سا تراب"ع ش"لوا لص"ف ناون"ع ًال"صا ه"ك »مسی"لای"سو"س ه"ب ت"نای"خ« ما"ن ه"ب مت"سه ی"بات"ك
 ه"ك بالق"نا زا لب"ق الا"ح ،نآ ود"ب زا ینع"ی .یورو"ش ت"سینوم"ك بز"ح نورد رد نا"یر"ج ود دو"جو
 ط"خ ود ربت"كا بالق"نا یزوری"پ یادر"ف زا ا"ما .ا"هك"یوشن"م و ا"هك"یوشل"ب ه"لأس"م ،دراد دو"خ یا"ج
 یهتن"""م ،ت"""سا هت"""شاد دو"""جو ی"""شا"""پور"""ف نا"""مز ا"""ت و ت"""سینوم"""ك بز"""ح نورد رد م"""ه تازاو"""م ه"""ب
 هدا"""مآ بات"""ك ن"""یا هدن"""یآ یا"""هها"""م رد مراودی"""ما ،هدو"""ب نو"""گا"""نو"""گ یا"""هتیصخ"""ش یور ش"""تایل"""جت
 اك"یر"مآ ت"سینوم"ك بز"ح ط"سو"ت ه"ك ت"سا ی"بات"ك ن"یر"ت ح"یر"ص و ن"یر"تدنت"سم ن"م نام"گ ه"ب .دوش"ب
 ت"""""سینوم"""""ك بز"""""ح زا ن"""""م رظ"""""ن ه"""""ب و هد"""""ش هت"""""شو"""""ن شا ی"""""شا"""""پور"""""ف و یورو"""""ش ثداو"""""ح هرا"""""برد
 و ا""هبات""ك و دان""سا ه""ب دنت""سم م""ه نآ هم""ه .دنت""شاد م""ه یه""جو""ت ل""با""ق رایس""ب ی""ها""گآ یورو""ش
 ا"""ی و د"""ناهت"""شو"""ن ی"""بات"""ك ه"""ك ت"""سا ناش"""ناف"""لاخ"""م ا"""ی ای"""ند یا"""هت"""سینوم"""ك زا م"""عا ی"""یا"""ههت"""شو"""ن
 بی"""كر"""ت ه"""ب طو"""بر"""م تالكش"""م ا"""ب شن"""یزا"""غآ تی"""لاع"""ف نا"""یر"""ج رد بز"""ح بو"""خ .د"""ناهتف"""گ ی"""یا"""هزی"""چ
 ار دو"""خ هرگن"""ك ۱۳۲۳ رد و ت"""شذ"""گ ه"""ك ی"""لوا لا"""س ود یك"""ی فر"""ظ .دو"""ب ه"""جاو"""م شدو"""خ یرب"""هر
 هدر""ك قاجن""س بز""ح ه""ب ار دو""خ را""ك یادت""با رد ه""ك ی""ناس""ك نآ ر""ش زا ار شدو""خ ،داد لیكش""ت
 ،دنت"شاد ی"لوب"ق ل"با"قً اتب"سن ق"باو"س ه"ك د"ندو"ب یدار"فا ه"عوم"جم ه"ك هچ"نآ ا"ب و در"ك صال"خ ،د"ندو"ب
 هتیم"""ك زا ید"""ید"""ج بی"""كر"""ت ،د"""ش ی"""م نای"""ب ه"""نا"""قدا"""ص ناش"""یا"""هروا"""ب ،د"""ندو"""ب دامت"""عا درو"""م دار"""فا
 هت"شاد یز"كر"م هتیم"ك را"ك ر"ب ی"تراظ"ن ه"ك دروآ دو"جو ه"ب یشیتف"ت نویسیم"ك .داد لیكش"ت یز"كر"م
 ه"ك یش"لا"چ نی"لوا ،دو"ب سل"جم نآ رد هدو"ت نویس"كار"ف ه"ك د"مآ شی"پ م"هدراه"چ سل"جم و د"شا"ب
 یق"فاو"ت نار"یا یر"یزوت"سخن ق"یر"ط زا ا"هي"یاك"یر"مآ .دو"ب تف"ن ه"لأس"م ،د"ش ه"جاو"م نآ ا"ب بز"ح
 ن"""یا ه"""ك ت"""فر"""گ ماج"""نا ت"""لود ط"""سو"""ت یش"""شو"""ك ،د"""شا"""ب اه"""نآ نآ زا لام"""ش تف"""ن ه"""ك د"""ندو"""ب هدر"""ك
 دو"ب هد"ش م"هار"ف ی"یا"ههنی"مز .دن"هد"ب ا"هي"یاك"یر"مآ ه"ب ار تف"ن ه"ك دن"ك راذ"گاو سل"جم ه"ب ار ه"لأس"م
 رت""كد صخ""ش یل""م یا""هوری""ن فر""ط زا د""ندو""ب سل""جم ل""خاد رد ی""یا""هوری""ن هكن""یا ه""ب ه""جو""ت ا""ب و
 یم"""ن ت"""یا"""ضر ه"""جو چی"""ه ه"""ب اهن"""یا ه"""ك دو"""ب یعیب"""ط .هدو"""ت نویس"""كار"""ف ،پ"""چ فر"""ط زا و قدص"""م
 ،دو""ب هد""شن فش""ك زون""ه یتف""ن ،لام""ش رد .ا""ه ي""یاك""یر""مآ ه""ب لام""ش تف""ن زایت""ما نداد ه""ب د""نداد



 ،ی"""یاك"""یر"""مآ نا"""سان"""شرا"""ك روض"""ح یار"""یذ"""پ ت"""سناو"""ت یم"""ن شدو"""خ شو"""گ ران"""ك یورو"""ش داح"""تا
 داح"""تا ه"""ك ار لالدت"""سا ن"""یا ن"""م .داد تف"""ن داهنشی"""پ م"""ه وا د"""ش علط"""م یت"""قو هل"""صا"""فال"""ب .د"""شا"""ب
 .مر"""یذ"""پ یم"""ن داد تف"""ن داهنشی"""پ اج"""نآ رد اك"""یر"""مآ روض"""ح زا یری"""گول"""ج یار"""بً ا"""فر"""ص یورو"""ش
 دا"""یز لامت"""حا ه"""ب ه"""ك ار"""چ ،ت"""سه یزایت"""ما نین"""چ نت"""فر"""گ نا"""هاو"""خ م"""ه یورو"""ش داح"""تا مدقتع"""م
 ی"م دو"جو ه"ب ش"یار"ب ی"هاگ"یا"پ نار"یا رد یزایت"ما نت"شاد ه"ك هدو"ب ن"یا یورو"ش داح"تا ت"شادر"ب
 ه"ك دو"ب ه"جوت"م ًال"ما"ك هكن"یا صوص"خ ه"ب .دراد اج"نآ رد نات"سلگنا ه"ك ی"هاگ"یا"پ ل"باق"م رد دروآ
 ترو"ص ه"ب ع"قاو رد ه"ك اك"یر"مآ ند"ش دنم"ترد"ق و نآ نت"فر"گ نا"یا"پ و ی"ناه"ج مود گن"ج نا"یر"ج رد
 راك"شآ و زرا"ب نار"یا رد م"ه اك"یر"مآ روض"ح یدوز ه"ب ،دو"ب هد"مآرد ی"ناه"ج قوفت"م مسی"لا"یرپ"ما
 و ی"""هاگ"""یا"""پ هكن"""یا یار"""ب دنن"""ك ی"""م شال"""ت ماد"""ك ر"""هً اعب"""ط و دو"""ب ا"""هترد"""ق گن"""ج ،د"""ش د"""هاو"""خ
 سل"""جم رد تف"""ن ه"""لأس"""م ه"""ك یت"""قو هدو"""ت نویس"""كار"""ف .دن"""شا"""ب هت"""شاد نا"""شدو"""خ یار"""ب ی"""هاگ"""یا"""ج
 اج""""""نآ رد شن""""""مدار رت""""""كد و در""""""ك تف""""""لاخ""""""م قدص""""""م رت""""""كد ا""""""ب هارم""""""ه ،د""""""ش حرط""""""م م""""""هدراه""""""چ
 ا"هي"یاك"یر"مآ ه"ب لام"ش تف"ن نداد هنی"مز رد نار"یا هدو"ت بز"ح تف"لاخ"م ر"ب ینب"م شاي"نارنخ"س
 و ماو"""ق نی"""ب یق"""فاو"""ت ه"""ك دو"""ب یت"""قو ،د"""ش بك"""تر"""م بز"""ح ه"""ك یزرا"""ب یاط"""خ ه"""ناف"""سأت"""م ا"""ما .دو"""ب
 هرا""شا نآ ه""ب متبح""ص هت""شذ""گ هسل""ج رد ن""م ه""ك د""ش ماج""نا لام""ش تف""ن هنی""مز رد فكی""چدا""س
 م""ه ،درو""خ ب""یر""ف یورو""ش داح""تا م""ه نآ رد ه""ك دو""ب ی""یو""یران""س ه""ك د""ش مولع""مً ادع""ب ا""ما ،مدر""ك
 ،هدو"""ت ه"""نا"""گ ه"""س باز"""حا یارزو و د"""ندروآ دو"""جو ه"""ب اهن"""یا ه"""ك ی"""فالت"""ئا نآ رد .نار"""یا هدو"""ت بز"""ح
 یورو""ش ی""گدن""یام""ن تأی""ه سی""ئر( »هزدارات""فا""ك« ،د""ندر""ك ت""كر""ش اج""نآ رد م""ه نار""یا و تارك""مد
 ،در"ك حرط"م نار"یا زا ار یورو"ش تف"ن یا"ضاق"ت ه"لأس"م و د"مآ نار"یا ه"ب ه"ك یت"قو )تف"ن درو"م رد
 رد ه"ك یع"ضو"م ا"ب ت"شاد تر"یاغ"م یل"ك ه"ب ن"یا و در"ك یراد"فر"ط ا"ضاق"ت ن"یا زا م"ه هدو"ت بز"ح
 زیم""ت دو""ش ی""م د""یدر""ت نود""ب بو""خ .دو""ب هد""ش حرط""م د""عا""س داهنشی""پ لاب""ق رد م""هدراه""چ سل""جم
 ه"ك یاه"لاق"م نام"ه ت"شادر"ب ریظ"ن یت"شادر"ب ا"ب و ی"با"یزرا ن"یا ا"ب م"ه نار"یا هدو"ت بز"ح ه"ك داد
 ك""ی نات""سلگنا ه""ك یت""قو نار""یا رد هل""ب ه""ك ی""با""یزرا نام""ه ه""یا""پر""ب - دو""ب هت""شو""ن یرب""ط دا""ی هد""نز
 يم"ن ه"جو چی"ه ه"ب ن"یا -د"شا"ب هت"شاد ی"هاگ"یا"ج ك"ی د"یا"ب ،م"ه ا"م ی"لام"ش ه"یاسم"ه ،دراد یزی"چ
 ت""سرد و دن""ك ی""م هزراب""م شروش""ك ناشكتم""حز ی""یا""هر یار""ب ه""ك ی""بز""ح .د""شا""ب ت""سرد د""ناو""ت
 ن"""یا د"""یاب"""ن ه"""جو چی"""ه ه"""ب ا"""ما ت"""سا ی"""ناه"""ج یت"""سینوم"""ك شبن"""ج گرز"""ب هداو"""نا"""خ وز"""ج ه"""ك ت"""سا
 دو"ب بز"ح تا"هابت"شا و ا"هاط"خ زا یك"ی هتب"لا ه"ك داد ماج"نا یورو"ش ت"ساو"خرد زا ار یراد"فر"ط
 ه""جاو""م ه""لأس""م ا""ب ه""نانی""بع""قاو ه""ك ی""ناس""ك .دو""ش ی""م هت""شاذ""گ ت""شگنا نآ یور م""ه هراوم""ه ه""ك
 داح""تا ه""ب نار""یا هدو""ت بز""ح یگت""سباو باس""ح ه""ب ار نار""یا هدو""ت بز""ح هابت""شا ن""یا ،د""نو""شيم""ن
 بو"چرا"چ رد نار"یا هدو"ت بز"ح هلم"جنم ت"سینوم"ك باز"حا !ز"یز"ع نات"سود ،د"نراذ"گي"م یورو"ش
 ،یرت""""""لور""""""پ مسی""""""لا""""""نوی""""""سا""""""نرت""""""نا و یتیس""""""لای""""""سو""""""س مسی""""""لا""""""نوی""""""سا""""""نرت""""""نا ما""""""ن ه""""""ب یاه""""""عوم""""""جم
 تاب"""""سان"""""م هلسل"""""س ك"""""ی ،دنن"""""ك ی"""""م بیقع"""""ت ار ل"""""ئاس"""""م و دنن"""""ك ی"""""م تی"""""لاع"""""ف و یراذگت"""""سای"""""س



 رد مسیت"""یوو"""س ی"""عو"""ن ترو"""ص ه"""ب مسی"""لا"""نوی"""سا"""نرت"""نا ه"""لأس"""م لم"""ع رد ا"""ما .د"""نراد یاه"""ناردار"""ب
 و نرتنیم"ك دان"سا ر"گا ام"ش ،دوب"ن نار"یا هدو"ت بز"ح صا"خ ن"یا .دو"ب هد"مآرد یت"سینوم"ك شبن"ج
 رد ًال""صا ه""ك  دینی""ب ی""مً اقی""قد ،دین""ك ی""سرر""ب ار د""ش روهش""م مرفنیم""ك ه""ب ه""ك هچ""نآ م""ه شدع""ب
 هژ""یو و ی""یانثت""سا هاگ""یا""ج یورو""ش داح""تا ت""سینوم""ك بز""ح ،ی""ناه""ج یت""سینوم""ك شبن""ج نورد
 ن"""یا ،دو"""ب هد"""مای"""ن شی"""پ ۱۹۶۰ لا"""س رد یورو"""ش و نی"""چ فالت"""خا ه"""ك ی"""نا"""مز ا"""ت .دن"""ك ي"""م ادی"""پ
 رد دو"ب یتن"س نداد یورو"ش ت"سینوم"ك بز"ح یا"هدومن"هر ه"ب شو"گ و ندو"ب م"ه ا"ب و یگ"چراپك"ی
 دو"جو یاه"ناردار"ب و ك"یدز"ن طاب"ترا نین"چ ك"ی ه"ك یت"قو هاو"خا"ن هاو"خ .ی"ناه"ج یت"سینوم"ك شبن"ج
 بز""""""ح ك""""""ی ،مینك""""""ب ی""""""سرر""""""ب ار ه""""""لأس""""""م م""""""ه ی""""""سانش""""""ناور ظاح""""""ل زا هجیت""""""نرد د""""""شا""""""ب هت""""""شاد
 هتخ"پ ر"ب هوال"ع .د"ناد ي"م شدو"خ زا ر"تهتخ"پ یلی"خ ار ردار"ب بز"ح نآ ،ناو"ج و سی"سأت"لاد"ید"ج
 هاو""خا""ن هاو""خ هجیت""ن رد .ت""سا رت""شیب نو""گا""نو""گ ع""بان""م و تا""عال""طا ه""ب شاي""سرت""سد ،ندو""ب ر""ت
 نآ ه""ب ه""ك ت""شاد یاهژ""یو هاگ""یا""ج باز""حا ی""مام""ت یار""ب یورو""ش ت""سینوم""ك بز""ح یا""هدومن""هر
 دو"ب رگ"ید باز"حا دو"س ه"ب و یقطن"م و ت"سردً ال"ما"ك م"ه دراو"م نآ زا یرایس"ب رد .دوش"ب ه"جو"ت
 ه""ب بز""ح یار""ب ید""ب رایس""ب هق""با""س هابت""شا ن""یا و د""شا""ب هابت""شا ت""سناو""ت ي""م ی""یا""ها""ج رد ا""ما
 .دنك""ب ینیگن""س ش""شود ه""ب ندر""گ لا""بو ترو""ص ه""ب نانچم""ه خ""یرا""ت لو""ط رد ه""ك دروآ ي""م دو""جو
 ،بلط"م ن"یا ا"ب نا"مزم"ه ،د"مآ دو"جو ه"ب بز"ح یار"ب یع"ضو نین"چ ك"ی ه"ك درو"م ن"یا زا ری"غ بو"خ
 رد هتب""لا .دو""ب هزدارات""فا""ك ند""مآ ا""ب نا""مزم""ه ه""ك داد ماج""نا ری""ت ۲۵ رد بز""ح ه""ك دو""ب ی""تار""هاظ""ت
 ا"""م ع"""قاو رد هكن"""یا ه"""ب دو"""ب هدر"""ك هرا"""شا هنی"""مز ن"""یا رد دو"""ب هدر"""ك شدو"""خ زا بز"""ح ه"""ك یداقت"""نا
 ی"نار"گرا"ك هر"طا"خ ت"شاد"گرز"ب یار"ب ار تار"هاظ"ت ن"یا و هزدارات"فا"ك ند"مآ زا میت"شاد"ن ی"عال"طا
 زا دع"ب ه"ب طو"بر"م ن"یا هتب"لا .م"یداد ماج"نا د"ندو"ب هد"ش هت"شك نا"مز نام"ه رد تا"باصت"عا رد ه"ك

 ی"م اك"یر"مآ تف"ن ه"لأس"م ا"ب تف"لاخ"م یار"ب ه"ك ي"یامیپ"هار ن"یا نا"مز نام"ه رد ا"ما ت"سا ری"ت ۲۳
 تار"هاظ"ت ن"یا هكن"یا ر"ب مراد داقت"عاً اصخ"ش ا"ما ...ا"ب د"ش نا"مزم"ه بو"خ ،دو"ش حرط"م ت"ساو"خ
 طاق"ن زا یك"ی و هدو"ب یورو"ش داح"تا یار"ب لام"ش تف"ن و هزدارات"فا"ك داهنشی"پ زا ت"یام"ح یار"ب

 و شنی"ب نام"ه بو"چرا"چ ردً اقی"قد ن"یا و ت"سا نا"مز نآ رد بز"ح یرب"هر يراذگت"سای"س فع"ض
 ناج"""یا"""برذآ  ه"""لأس"""م .ت"""شاد دو"""جو ت"""سینوم"""ك باز"""حا نی"""ب ه"""ك ت"""سا یط"""باور ی"""با"""یزرا نام"""ه
 ه"ك یلب"ق یا"هشال"ت مام"ت دو"جو ا"ب ۱۳۲۴ لا"س رذآ ۲۱ رد ناج"یا"برذآ تارك"مد ه"قر"ف ،د"مآ شی"پ
 .دش سیسأت ،قوقح هلسلس كی بسك یارب دندوب هداد ماجنا شنارای و یرو هشیپ
 ی"""لو ،دو"""ب هدروآ ار یأر ن"""یر"""تالا"""ب .دو"""ب هد"""ش باخت"""نا ز"""یرب"""ت مدر"""م میقت"""سم یأر ا"""ب یروهشی"""پ
 ي"""م ه"""ك ی"""یا"""ه ش"""شو"""ك هم"""ه .د"""ندر"""ك در ار شاه"""ما"""نرابت"""عا سل"""جم رد د"""مآ نار"""هت ه"""ب ه"""ك یت"""قو
 دن""""ت باو""""ج ا""""ب ،ناج""""یا""""برذآ قل""""خ یار""""ب كی""""تار""""كو""""مد قوق""""ح ن""""یرتم""""ك ب""""سك روظن""""م ه""""ب د""""ندر""""ك
 رد ه"""ك یب"""یر"""غ و بیج"""ع مسی"""لادوئ"""ف یاق"""ب یار"""ب رار"""صا نانچم"""ه ع"""قاو رد ه"""ك اج"""نآ یا"""هنا"""خ
 قوق""ح ه""لأس""م و دراد دو""جو ياهنی""مز نین""چ یت""قو .د""ش ور""بور ،دنت""شاد دو""ب م""كا""ح ناج""یا""برذآ



 ی"م انع"م ی"ب یبل"ط ه"یز"جت ت"سای"س و یزا"ساد"ج تا"ماه"تا ن"یا ،ت"سا حرط"م ناج"یا"برذآ قل"خ
 ار یت"""ساو"""خ نین"""چ و درك"""ن ی"""یا"""عدا نین"""چ ت"""قو چی"""ه ه"""قر"""ف ،هدوب"""ن یزی"""چ نین"""چ ز"""گر"""ه .دو"""ش
 یار"""ب ه"""ك دو"""ب ی"""مر"""ف ساب"""ل نآ ؟دو"""ب ه"""چ ش"""یا"""هاط"""خ .دوب"""ن اط"""خ زا یر"""ب ه"""چ ر"""گا ،درك"""ن حرط"""م
 ی""""م ه""""ك هقطن""""م ن""""یا رد دو""""ب یورو""""ش داح""""تا روض""""ح نینچم""""ه .دو""""ب هدروآ دو""""جو ه""""ب ا""""هي""""یاد""""ف
 ناج""یا""برذآ یروهم""ج ،ناج""یا""برذآ هعط""ق ود ندر""ك ه""ناگ""ی و یزا""ساد""ج هب""ئا""ش هشیم""ه ت""سناو""ت

 نا"""پ یر"""س ك"""ی د"""نراد م"""ه ا"""هزور ن"""یا ه"""ك یزا"""س .دن"""ك حرط"""م ار نار"""یا ناج"""یا"""برذآ و یورو"""ش
 ي""م ا""م دو""خ ناج""یا""برذآ رد ه""ناف""سأت""م ه""چ و ناج""یا""برذآ یروهم""ج و هی""كر""ت رد ه""چ ا""هت""سیكر""ت
 ًاصخ"ش ن"م ت"سا مل"سم ن"یا .نار"یا ه"عوم"جم زا اد"ج دراد"ن یاهدن"یآ ناج"یا"برذآ ت"قو چی"ه دن"نز
 ار یش"یار"گ نین"چ ك"ی اهن"یا رد ه"جو چی"ه ه"ب مت"شاد هراوم"ه یرذآ یاق"فر ا"ب ه"ك ی"یا"هت"سشن رد
 ه"عوم"جم زا اد"ج دن"شا"ب ل"ئا"ق ناج"یا"برذآ قل"خ و ناج"یا"برذآ یار"ب یاهدن"یآ ًال"صا ه"ك منی"ب یم"ن
 هد"یدا"ن هشیم"ه خ"یرا"ت لو"ط رد ه"ك د"نراد ی"تاب"لاط"م ق"ح ه"ب ا"ما .نار"یا روش"ك ی"ضرا تی"مام"ت و
 ه"""ب ار مل"""ظ ن"""یا ا"""هسرا"""ف ه"""ك ت"""سین ن"""یا ینع"""م ه"""بً ا"""ماز"""لا شنت"""فر"""گ هد"""یدا"""ن هتب"""لا .هد"""ش هت"""فر"""گ
.دناهدرك ناشیا
 د"ندو"ب ا"ه يرذآ زا یرایس"ب رایت"خا رد نار"یا تیم"كا"ح م"یاهد"یدً اب"لا"غ ا"م ،خ"یرا"ت لو"ط رد نو"چ
 ه""قر""ف هلئس""م ت""هج ر""ه ه""ب د""ناهدر""ك هراوم""ه م""ه نا""شدو""خ قل""خ ه""ب ت""نای""خ ه""ك ی""یا""هيرذآ هتب""لا
 ار نار"یا هدو"ت بز"ح خ"یرا"ت ر"گا نار"یا هدو"ت بز"ح دی"یأ"ت درو"م رد .د"مآ شی"پ ناج"یا"برذآ تارك"مد
 رد بز"""ح یت"""لا"""یا هتیم"""ك نار"""یا هدو"""ت بز"""ح یرب"""هر عال"""طا نود"""ب ه"""ك می"""با"""یي"""مرد مین"""ك ی"""سرر"""ب
 رد ینع""ی ار را""ك ن""یا .در""ك دی""یأ""ت نار""یا هدو""ت بز""ح یرب""هر دع""ب و ه""قر""ف ه""ب ت""سوی""پ ،ناج""یا""برذآ
 شصیخش""ت نو""چ دو""ب یطل""غ را""ك شدی""یأ""ت هكن""یا ه""ن هتب""لا ت""فر""گ رار""ق هد""ش ماج""نا لم""ع ل""باق""م
 دراد ی"یا"هشال"ت الا"ح و ت"سا هد"ش هت"فر"گ هد"یدا"ن هشیم"ه ناج"یا"برذآ قل"خ قوق"ح ه"ك دو"ب ن"یا
 ا""هت""سیكر""تنا""پ زا یاهرا""پ رظ""ن د""یؤ""م بز""ح ه""جو چی""ه ه""ب ی""لو دری""گي""م ماج""نا قوق""ح ن""یا یار""ب
 نین""چ د""ناو""تي""م رگ""م ت""سا نار""یا زا اد""ج ناج""یا""برذآ ه""ك دراد""ن یلیل""حت نین""چ م""ه نالا و هدوب""ن
 ه""ب دو""ب حرط""م تد""ش ه""ب هع""یا""ش ن""یا ما""یا نآ رد بو""خ ه""ك ت""سا ن""یا تیع""قاو ی""لو .د""شا""ب یزی""چ
 و مین""ك ی""ضا""ق ار نام""هال""ك می""یای""ب ع""قاو ه""ب ا""ما .دو""ب نار""یا رد م""ه خر""س ش""ترا هكن""یا صوص""خ
 ی"یا"هرا"ك ؟در"ك ت"مد"خ رد"ق ه"چ در"كي"م ت"موك"ح اج"نآ رد ه"قر"ف ه"ك ی"لا"س ك"ی ن"یا لو"ط رد مینیب"ب
 ه"ن ت"شاد هار ه"ن ،ت"شاد ی"هاگش"ناد ه"ن .داد"ن ماج"نا مدر"م ن"یا یار"ب نار"یا تیم"كا"ح ز"گر"ه ه"ك
 ن""یا رد ه""ك دو""ب ی""یا""هرا""ك هم""ه اهن""یا .دو""ب هدر""ك ناش""یار""ب ی""ضارا میسق""ت ه""ن و ت""شاد ی""یو""یدار
 ار ناج""یا""برذآ مدر""م نو""خً اع""قاو ه""ك ار ین""یدبت""سم زا یرایس""ب ت""سد ،ت""فر""گ ماج""نا ه""لا""س ك""ی
 ه"ك م"ید"ید و دوب"ن نا"مز حور ا"ب ب"سانت"م ه"ك دو"ب یزی"چ ت"هج ر"ه ه"ب ی"لو .در"ك ها"تو"ك د"ندیك"م ي"م
 ر"یزو ت"سخن ةنطل"سلاماو"ق یا"قآ یت"ح .ت"فر نآ ر"كذ ه"ك دو"ب ی"یو"یران"س نام"ه زا ی"ئز"ج م"هن"یا
 زا دع"""ب ت"""هج ر"""ه ه"""ب ی"""لو .ت"""شاد ناج"""یا"""برذآ تارك"""مد ه"""قر"""ف نیم"""ه ا"""ب ی"""یا"""هش"""ب و شو"""خ ه"""چ



 ی""م ی""بو""خ ه""ب یورو""ش داح""تا .تخ""یرور""ف زی""چ هم""ه دی""سر ار""ف و""یران""س ن""یا نا""یا""پ هرود هكن""یا
 يم"ن و ت"سا دنم"ترد"ق اك"یر"مآ ه"ك دو"ب هدر"ك ادی"پ ل"ما"ك فو"قو .د"نام"ب اج"نآ د"ناو"ت یم"ن ه"ك ت"سناد
 ه""ب و اج""نآ رد د""شا""ب هت""شاد ی""یا""عدا ًال""صا د""ناو""ت يم""ن اذ""ل و دزی""خر""ب یش""لا""چ ه""ب نآ ا""ب د""ناو""ت
 رد ه"""ك دو"""ب ن"""یا هلئس"""م .ت"""شاد"""ن ار نار"""یا ه"""یز"""جت رظ"""ن ه"""جو چی"""ه ه"""ب یورو"""ش داح"""تا ن"""م نام"""گ
 ه"ك داد ناش"ن ه"بر"جت ا"ما ،دوب"ن اج"نآ یورو"ش داح"تا  ه"ك ی"لا"ح رد دات"فا قاف"تا نیم"ه م"ه نا"نو"ی
 ةبن"ج ،د"شا"ب ی"ساس"ح هطق"ن ر"گا هتب"لا ی"لو .دن"شا"ب هت"شاد یس"نا"ش د"یا"ش دننك"ب ت"مواق"م ر"گا
 ی"""م هت"""فر"""گ ن"""یزراب"""م یول"""ج ا"""ه ش"""ترا ند"""ش هدای"""پ تمی"""ق ه"""ب یت"""ح  ،د"""شا"""ب هت"""شاد ك"""یژ"""تارت"""سا
 زا ی"كا"ح هد"ش ر"شتنم زور"ما ه"ك ار یدان"سا و د"ند"ش هدای"پ ا"هيسیلگ"نا ،نا"نو"ی رد ًالث"م ،دو"ش
 هلئس""م و دنت""شاد ا""تدو""ك ن""یا یار""ب ی""یا""ه حر""ط ه""چ دادر""م ۲۸ یا""تدو""ك نا""یر""ج رد ه""ك ت""سا نآ
 همط""ل ناج""یا""برذآ نا""یر""ج ت""با""ب زا بز""ح بو""خ .دوب""ن مه""لاث""ما و خ""م ي""ب نابع""ش و شا""بوا طق""ف
 ك"ی ،د"مآ دراو وا ه"ب م"ه یدا"یز همط"ل ،شی"سای"س رابت"عا ظاح"ل زا رظن"فر"ص ،درو"خ ی"كانت"شحو
 ع"""ضو"""م زا ی"""ضارا"""ن بز"""ح یاض"""عا زا یرایس"""ب ،د"""ش زا"""غآ بز"""ح دو"""خ رد م"""ه ی"""نورد هزراب"""م
 ن"م .د"هد"ب خ"سا"پ بز"ح یرب"هر ه"ك د"ندو"ب ن"یا رات"ساو"خ و د"ندر"ك ی"م لاؤ"س بز"ح یرب"هر یری"گ
 رد ه""""ك بز""""ح یز""""كر""""م رت""""فد رد مدو""""ب بز""""ح نا""""ناو""""ج نا""""مزا""""س وض""""ع نا""""مز نام""""ه مراد دا""""ی ه""""ب
 ،ا"""""هركفن"""""شور ،ا"""""هر"""""گرا"""""ك ،د"""""ش ي"""""م هت"""""شاذ"""""گ یددعت"""""م یا"""""هتكمی"""""ن ،دو"""""ب ی"""""سودر"""""ف نا"""""بای"""""خ
 اًلومع"م ع"قو"م نآ ه"ك بز"ح نارب"هر زا یك"ی و دنت"سشن ي"م د"ند"مآ ي"م ا"هوجش"ناد ،ا"هزو"مآش"ناد
 ی"م اهن"یا ،دو"ب یكل"م لیل"خ و یرب"ط دا"ی هد"نز ،یرو"نای"ك رت"كد ،دو"ب یم"سا"ق دم"حا لث"م ی"ناس"ك
 زا شی""""پ ار یداقت""""نا ثح""""ب تاسل""""جً الومع""""م .د""""نداد ی""""م ی""""یا""""ه خ""""سا""""پ و تاحی""""ضو""""ت و د""""ند""""مآ

 زا ن"یدقتن"م ءز"ج ناج"یا"برذآ  ع"یا"قو زا دع"ب ا"ما ،میت"شاد بز"ح رت"فد رد م"ه ناج"یا"برذآ ثداو"ح
 زا یدادع""ت ۲۵ لا""س رذآ ۲۱ رد ناج""یا""برذآ ت""سكش زا دع""ب بو""خ .د""ش ادی""پ م""ه بز""ح یرب""هر
 هد""مآ شی""پ نارد""نزا""م بآر""یز هلئس""م هلم""ج زا ی""یا""هداد""خر و ع""یا""قو هكن""یا تل""ع ه""ب بز""ح یرب""هر
 لا"""حر"""ه ه"""ب ،دو"""ب هد"""ش هت"""شك اج"""نآ رد یس"""ك ،دو"""ب هداد خر ناج"""یا"""برذآ رد ه"""ك یل"""ئاس"""م ،دو"""ب
 یاق""فر زا یدادع""ت ،د""شا""ب بز""ح یرب""هر زا یضع""ب یار""ب ینیگن""س هد""نور""پ ت""سناو""ت ی""م ا""هن""یا
.دندرك كرت ار ناریا ،بزح یربهر
 هی""ئار""جا تأی""ه ك""ی ت""قو""م رو""ط ه""ب .د""ش ی""م داج""یا ی""تارییغ""ت یت""سیا""ب یز""كر""م هتیم""ك رد ًالو""صا
 ه""ك رو""ط نام""ه د""ند""ش هی""ئار""جا تأی""ه وض""ع شیتف""ت نویسیم""ك دار""فا زا یدادع""ت و د""ش لیكش""ت
 لیل"خ د"مآ ت"قو"م هی"ئار"جا تأی"ه ه"ب شیتف"ت نویسیم"ك زا ه"ك ی"ناس"ك زا یك"ی ،مدر"ك هرا"شا ًالب"ق
 زا هور""""گ ك""""ی لا""""ح نی""""ع رد و د""""ش بز""""ح یرب""""هر رد نای""""ضارا""""ن ءز""""ج یكل""""م لیل""""خ .دو""""ب یكل""""م
 ع"قاو رد .د"ندو"ب نایس"ناوآ ری"شدرا هلم"جنم ن"یر"یا"س و یكل"م لیل"خ ا"ب هراوم"ه بز"ح ناركفن"شور
 ران"ك رد ه"ك د"ندو"ب اهن"یا ،تدو"ج و ات"سور ا"ضر زا اد"ج ،بز"ح لیكش"ت ود"ب زا بز"ح ناركفن"شور
 ،یرو"""نای"""ك ،یكل"""م زا د"""ندو"""ب تراب"""عً ا"""تدم"""ع ناركفن"""شور ن"""یا .دنت"""شاد رار"""ق نایس"""ناوآ ری"""شدرا



 ا"ب اب"یرق"ت و دنت"شاد ار نا"شدو"خ صا"خ تارظ"ن ه"ك د"ندو"ب ی"ناس"ك اهن"یا .یم"سا"ق دم"حا ،یرب"ط
 ا"ب ،ی"نارا هور"گ ا"ب یراكم"ه هق"با"س ،ت"سینوم"ك بز"ح ت"یوض"ع هق"با"سً اب"لا"غ ه"ك رگ"ید شخ"ب نآ
 و دنت"شاد"ن هل"صا"ف اه"نآ ا"ب ،دنت"شاد یت"سینوم"ك تی"لاع"ف ت"شر رد شن"مدار ا"ب ه"ك ی"نا"ناو"ج هور"گ
 ،شدو"خ نورد رد .د"ش ور"بور ید"ید"ج ش"لا"چ ا"ب ت"قو"م هی"ئار"جا تأی"ه لا"ح ر"ه ه"ب .د"ندو"ب اه"نآ ا"ب
 یرب""هر رد ی""سا""سا تارییغ""ت ه""ك دو""ب ن""یا نا""هاو""خ و در""ك ی""م حرط""م ار یل""ئاس""م یكل""م لیل""خ
 زا تی""لوئس""م عل""خ ثح""ب ه""ك د""ش هدیش""ك اج""نآ ه""ب ا""هثح""ب ن""یا یا""ههنی""مز .د""یای""ب دو""جو ه""ب بز""ح
 ناركفن"شور و ا"ه ناو"ج زا د"ید"ج یز"كر"م هتیم"ك ك"ی داج"یا و یز"كر"م هتیم"ك ءاض"عا زا یرایس"ب
 یا""ههتیم""ك ه""ب و نار""هت یت""لا""یا هتیم""ك ه""ند""ب ه""بً اب""یرق""ت ا""هثح""ب ن""یا بو""خ .د""مآ نای""م ه""ب ی""بز""ح
 یز"كر"م هتیم"ك رد ،هد"ش دن"ت یلی"خ یلی"خ ش"لا"چ ه"ك دو"ب مولع"م ًال"ما"ك د"ش هدیش"ك ا"ه نات"سر"هش
 ی"ناب"م ه"ك ی"ناس"ك د"ش هت"فر"گ میمص"ت د"ندر"ك تروش"م م"ه اه"نآ ا"ب و د"ندو"ب م"ه رگ"ید یدادع"ت ه"ك
 زا شی""پ ی""لو .د""نوش""ب جار""خا بز""ح زا ،د""نراد ی""تارظ""ن نین""چ و د""نر""یذ""پ یم""ن ار بز""ح ی""لو""صا
 نیم"ه فر"ط زا هی"نای"ب ك"ی د"ش ر"كذ م"ه ًالب"ق ه"ك رو"ط نام"ه دوش"ب ذاخ"تا یمیمص"ت نین"چ هكن"یا
 ه"جو چی"ه ه"ب و نار"یا هدو"ت یا"هت"سیلای"سو"س تیعم"ج ناون"ع تح"ت د"ش ردا"ص ناركفن"شور هور"گ
 داح""""تا ه""""ب تب""""سن یرادا""""فو مال""""عا و دوب""""ن هی""""نای""""ب ن""""یا رد یورو""""ش داح""""تا ه""""ب تب""""سن م""""ه یدق""""ن
 و ار ت"""كر"""ح ن"""یا در"""ك موكح"""م وكس"""م و"""یدار ه"""ك دو"""ب هت"""شذگ"""ن زور ك"""ی ی"""لو .دو"""ب هد"""ش یورو"""ش
 ر"شتنم ه"ك هی"نای"بً اعب"ط ،بو"خ .هی"نای"ب ن"یا یروآعم"ج ه"ب د"ندر"ك ماد"قا ش"نارا"ی و یكل"م هل"صا"فال"ب
 ن"یا ه"ب ،د"سر ی"م رگ"ید ی"ناس"ك ت"سد نآ هیق"ب ی"لو ،در"ك عم"ج دو"ش ي"م ار نآ زا یرادق"م ،د"ش
 زا یه""""""جو""""""ت ل""""""با""""""ق دادع""""""ت باعش""""""نا ا""""""ب هارم""""""ه .د""""""مآ شی""""""پ بز""""""ح رد باعش""""""نا هلئس""""""م بی""""""تر""""""ت
 ه"ك یع"ضو"م زا دع"ب .د"شن دراو یاهمط"ل چی"ه بز"ح شكتم"حز ه"ند"ب ه"ب .دنت"فر بز"ح ناركفن"شور
 ه""ك ی""ناس""ك زا یلی""خ ج""یرد""ت ه""ب ،در""ك موكح""م ار نآ و ت""فر""گ باعش""نا لاب""ق رد یورو""ش داح""تا
 ه""ب رگ""ید م""ه و د""ند""ش اد""ج ش""نارا""ی و یكل""م زا م""هً ا""سا""سا م""ه یلی""خ .دنت""شگزا""ب د""ندو""ب هت""فر
 ه""لأس""م هنی""مز رد ه""چ ،تف""ن هلئس""م هنی""مز رد ه""چ بز""ح ه""ك ی""تا""هابت""شاً اتعیب""ط .دنت""شگنر""ب بز""ح
 بز"ح رد ار ی"یا"هيت"یا"ضرا"ن دو"ب هد"ش بك"تر"م ماو"ق ت"لود رد ت"كر"ش هنی"مز رد ه"چ و ناج"یا"برذآ
 ذاخ"""تا هنی"""مز رد تارییغ"""ت نت"""ساو"""خ و داقت"""نا ترو"""ص ه"""ب ت"""سناو"""ت ی"""م ن"""یا .دروآ ی"""م دو"""جو ه"""ب
 ا""هفر""ح ن""یا و ند""ش اد""ج و باعش""نا ترو""ص ه""ب هكن""یا ی""لو ،دریگ""ب ماج""نا نیع""م یا""هت""سای""س
 ی""م رار""ق ور رد ور اض""عا ه""ك ت""سا یعیب""ط و دراد تا""فان""م بز""ح ر""ه تی""لو""صا ا""ب ن""یا ،د""شا""ب
 ب"لا"ج الا"ح .ت"شاد ه"مادا م"ه ر"خآ ا"ت ه"ك د"ش یرمت"سم ش"لا"چ ك"ی ترو"ص ه"ب رگ"ید ن"یا و د"نری"گ
 ل"باق"م نا"یر"ج نآ وز"ج هشیم"ه ه"ك د"ندو"ب ی"ناس"ك نآً اقی"قد ا"م یاهدو"ت یارزو ًالث"م ه"ك دو"ب اجن"یا
 ه""ك د""ندو""ب یع""ضو""م نآ رد هراوم""ه ،یردنك""سا و زرواش""ك و یدز""ی یا""قآ ینع""ی .د""ندو""ب ا""م تیل""قا
 م""ه هنطل""سلاماو""ق ا""ب ار نا""شدو""خ صا""خ یا""هت""سای""س ،ه""ناراك""شزا""س یا""هت""سای""س یر""س ك""ی
 ل"كر"ید"م شدو"خ در"ك ی"م )داقت"نا( هیك"ت یلی"خ هلئس"م ن"یا یور ه"ك یكل"م لیل"خ و ،د"ندر"ك ذاخ"تا



 ن"""یا ۲۶ لا"""س نات"""سمز رد ،بو"""خ .دو"""ب هد"""ش زرواش"""ك رت"""كد یا"""قآ ش"""شو"""پ ر"""یز نار"""یا گن"""هر"""ف
 یا"هس"نارفن"ك ه"ك دو"ب مزال و داد بز"ح ه"ب ی"ناك"تً اع"قاو ،دو"ب ی"گرز"ب داد"خر ن"یا ،داد خر ه"ثدا"ح
 لیكش"ت ۲۷ لا"س ت"شهبیدرا رد هرگن"ك ،دن"هد"ب لیكش"ت ار مود هرگن"ك لیكش"ت یا"ه هنی"مز ی"بز"ح
 دو"جو ه"ب ثداو"ح ن"یا ًالب"ق ه"ك ی"تامط"ل م"غر ه"ب و ت"فر"گ ماج"نا بز"ح  یرب"هر رد ی"تارییغ"ت ،د"ش
 حرط"م ت"شاد نار"یا تف"ن ندر"ك یل"م شبن"ج ل"ئاس"م ه"ك صوص"خه"ب ،بز"ح تیع"قو"م ،دو"ب هدروآ
 تیع"قو"م م"ك م"ك ۲۸ لا"سرد هتب"لا د"ش رت"هب دو"ب هد"ش زا"غآ  ید"ید"ج ی"سای"س یاض"ف و د"ش ی"م
 ۲۷ لا"""س نیم"""ه زا ش"""یا"""ه هنی"""مز ت"""هج ر"""ه ه"""ب ا"""ما ،دری"""گ ی"""م الا"""ب و دو"""ش ي"""م ا"""فوك"""ش بز"""ح
 ،در""ك دا""ی اه""نآ زا دو""ش ي""م ه""ك د""ندو""ب یرگ""ید ك""چو""ك یا""ه هور""گ و باز""حاً انم""ض .دو""ب نا""یام""ن
 .دوب"ن گرز"ب بز"ح ك"ی ت"قو چی"ه ی"لو ب"شخن دم"حم دا"ی هد"نز ت"سر"پاد"خ یا"هت"سیلای"سو"س ًالث"م
 دو"جو ه"ب نار"یا هدو"ت بز"ح ا"ب ت"با"قر رد یرگ"ید باز"حا ه"ك ت"سا"هدع"ب ،د"ندو"ب ركفن"شور یدادع"ت
 هلم"""ج زا ،دنت"""فر"""گ ی"""م لك"""ش ت"""لود فر"""ط زا ه"""ك د"""مآ دو"""جو ه"""ب یت"""سار یا"""ههور"""گ ا"""ما .د"""یآ ی"""م
 فر"ط زا د"ند"ش ی"م ه"یذغ"ت ه"ك د"ندو"ب ی"ناس"كً اقی"قد اهن"یا ،ا"یرآ ،ا"هي"یاك"مو"س ،ا"هت"سینار"یانا"پ
 ،دراد نار""یا هدو""ت بز""ح ی""تار""هاظ""ت ت""قو ر""ه ه""ك دو""ب ن""یا م""ه نا""ش ی""سا""سا شق""ن و تیم""كا""ح
 ام"ش م"ه ی"نون"ك خ"یرا"ت رد ه"ك هچ"نآ ،د"ندز ی"م م"ه ه"ب و د"ندر"ك ی"م هلم"ح ،قام"چ و بو"چ ا"ب اهن"یا
 هاق"نا"خ رد دو"ب ی"باجن"س رت"كد می"حر"ت ا"ی ت"شاد"گرز"ب م"سار"م من"ك یم"ن شو"مار"ف ،دیت"سه د"ها"ش
 رت"كد ت"مر"ح ه"ب د"ندو"ب یریث"ك هد"ع اج"نآ رد ،در"ك ی"م راز"گر"ب م"ه ر"هور"ف دا"ی هد"نز ،هاشیل"عيف"ص
 دات""سا ،ت""شاد ی""ما""ن ،هدر""ك یتی""لاع""ف ،هدر""ك یرا""ك تكلم""م ن""یا رد ی""تد""م ك""ی ب""خ ،ی""باجن""س
 یا""قآ ه""جرا""خ ر""یزو م""ه بالق""نا یادت""با ،دو""ب یه""جو""م مدآ ،دو""ب نار""یا بز""ح یو""ت ،دو""ب هاگش""ناد
 ر""هور""ف یا""قآ متف""گ ،ر""هور""ف ه""ب ا""ج نام""ه ن""م ،دنتخ""یر لا""ح ر""ه ه""ب ی""لو .دو""ب نا""گرزا""ب سدنه""م
 زا یك"ی نو"چ ».م"ید"ش ضو"ع ا"م ی"لو« تف"گ و داد راش"ف ار ن"م ت"سد ؟ار ما"یا نآ د"یآي"م تدا"ی
 مت"شاد یسك"عً ا"قاف"تا .د"ندو"ب ا"هت"سینار"یانا"پ نیم"هد"ندر"كي"م هلم"ح ا"م ه"بً اب"لا"غ ه"ك ی"یا"ه هور"گ
 ه"ناور"پ و شو"یراد و مدو"ب هد"مآ ناد"نز زا ه"ك یزور و دو"ب نآ یو"ت شو"یراد سك"ع ه"ك ه"ما"نزور زا
 نآ هبیج"ع ی"لو هت"فر امغ"ی ه"ب زی"چ هم"ه ،موی"شرآ یو"ت ن"م س"ك نال"ف متف"گ ،د"ندو"ب هد"مآ مراد"ید ه"ب
 ناش"ن وا ه"ب ار سك"ع »ش"مد"ید مدو"خ« :تف"گ .ت"سه زون"ه ،ت"سا نآ رد و"ت سك"ع ه"ك ه"ما"نزور
 ی"لوح"ت ً اع"قاو ،ی"مار"گ شدا"ی ی"لو »ا"ه ن"م مدو"ب ی"تال بج"ع« ه"ك تف"گ ن"م ه"ب ی"خو"ش ه"ب ،مداد
 ناد"نز رد ل"پود نی"لا"گ ه"ك ار ی"نا"مز .من"ك یم"ن شو"مار"ف ز"گر"ه ،د"مآ دو"جو ه"ب در"م ن"یا رد ه"ك ار
 ه"ك یت"قو » ت"شاد ی"هاو"خ م"ه لی"كو  و ت"شاد ی"هاو"خ مود ها"گداد ام"ش« ه"ك تف"گ ن"م ه"ب ن"یوا
 باخت"نا تلی"كو ناون"ع ه"ب ار ن"م من"ك ي"م ش"هاو"خ« ه"ك داد ماغی"پ ن"م ه"ب دی"سر ر"هور"ف شو"گ ه"ب
 »در"ك م"هاو"خ عا"فد و"ت زا ت"سینوم"ك ك"ی ع"ضو"م زا ینع"ی ،د"هاو"خ ی"م ت"لد و"ت ه"ك روج"نآ و ن"ك
 ی""م ام""ش ،می""شا""ب هت""شاد رظ""ن فالت""خا می""ناو""ت ی""م ینیع""م دراو""م رد ا""م ،دی""شا""ب هت""شاد دا""ی ه""ب
 ق""ح ،دی""شا""ب هت""شاد مت""شاذ""گ اج""نآ رد ار مرم""ع ن""م ه""ك ی""بز""ح ه""ب تب""سن ید""ج تاداقت""نا دی""ناو""ت



 ،م"""ناد ی"""م ق"""حر"""ب ه"""ك ی"""یاج"""نآ ا"""ت ه"""ك ت"""سا مق"""ح م"""ه ن"""م ،دی"""شا"""ب هت"""شاد داقت"""نا  ه"""ك ت"""سام"""ش
 ت"سا نكم"م ار نو"گا"نو"گ یا"ه هار ا"م ،میت"سه ات"سار ك"ی رد ا"م ا"ما ،م"هد"ب ار ام"ش داقت"نا خ"سا"پ
 ا"م  ی"لو ،می"شا"ب هت"شاد ی"عامت"جا نو"گا"نو"گ یا"هه"یال و راش"قا یور هیك"ت ،می"شا"ب هدر"ك باخت"نا
 ی""سارك""مد ی""ناب""م ه""ك هچ""نآ و ی""سارك""مد یار""ب ا""م .مین""ك ی""م را""ك  ا""هناس""نا نت""سیز دازآ یار""ب
 ،می"شا"ب هت"شاد ت"سا نكم"م م"ه فالت"خا .مین"ك ی"م هزراب"م ت"سا ناس"نا رو"خ رد ی"گد"نز یار"ب
 ها"گرظ"ن ماد"ك ر"ه ،نا"مدو"خ ت"یو"ه ماد"ك ر"ه ،ا"م ك"ت ،ك"ت .میت"سه رف"ن ود ام"ش و ن"م هكن"یا یار"ب
 یور ،مین""ك ادی""پ ار رگ""یدم""ه تا""كرت""شم م""یدرگ""ب ی""لو می""شا""ب هت""شاد م""ه د""یا""ب ،م""یرادار نا""مدو""خ
 یلی"""خ .دراد شی"""نالو"""ط تی"""لاع"""ف هرود زا یخل"""ت ه"""بر"""جت نار"""یا هدو"""ت بز"""ح .مین"""ك هیك"""ت تا"""كرت"""شم
 .دروای"""ب دو"""جو ه"""ب ار قل"""خ د"""حتم ههب"""ج ،یرو"""تاتك"""ید د"""ض ههب"""ج ،رامعت"""سا د"""ض ههب"""ج دی"""شو"""ك
.هداد بوخ دارفا هب ار دب تبسن نالف اجنآ و اجنیا ،هدرك هابتشا اجنآ و اجنیا بوخ
 یا"هاز"سا"نً اع"قاو »هدن"یآ یو"س ه"ب« ه"ما"نزور ،تف"ن ند"ش یل"م شبن"ج نا"یر"ج رد م"سر ی"م الا"ح 
 ر"طا"خ ه"ب ا"ما .داد قدص"م رت"كد ه"ب هلم"جنم ،تكلم"م هت"سجر"ب یا"ههر"هچ زا یرایس"ب ه"ب ی"یاورا"ن
 ها"ش خا"ك یگن"س رد ر"س ول"ج نصح"ت ه"ك یت"قو ،د"ش لیكش"ت یل"م ههب"ج ه"ك یت"قو دی"شا"ب هت"شاد
 ۹ زا رتم"ك طق"ف ،د"ش نار"حب ا"ب ه"جاو"م قدص"م رت"كد یت"قو ه"ك د"ندو"ب اج"نآ رف"ن ۱۹ ،ت"فر"گ ماج"نا
 ا""هرات""فر ن""یر""ت ه""نامص""خ شا یلب""ق یل""م ههب""ج نارا""ی نام""ه و د""ندو""ب قدص""م ران""ك رد نا""شرف""ن
 ،یرو"ن یدیم"ع ،یر"هز ،ی"یاق"ب ،یك"م نیس"ح ؟د"ندو"ب ا"هي"ك د"ندر"ك ی"م قدص"م رت"كد ه"ب تب"سنار
 ق""ح نار""یا هدو""ت بز""ح ا""یآ .د""ندو""ب یل""م ههب""ج لیكش""ت نا""مز نآ را""غ نارا""ی اهن""یا ،یلیل""خ ساب""ع
 ك"ی ،هد"ش زا"غآ یت"كر"ح ك"ی ،هد"مآ دو"جو ه"ب یشبن"ج ك"ی ه"ك نا"یر"ج ن"یا زا د"شا"ب نارگ"ن ت"شاد"ن
 نو"چ ی"ناس"ك ،لوبق"م یا"ههر"هچ هزا"ت ،دری"گ ی"م رار"ق دراد ش"سأر رد یل"م ههب"ج ما"ن ه"ب یزی"چ
 ناش""مام""ت اهن""یا  ،یم""طا""ف رت""كد نو""چ ی""ناس""ك ،یق""ید""ص رت""كد نو""چ ی""ناس""ك ،ناگ""یا""ش رت""كد
 روش"""ك ك"""ی ار اك"""یر"""مآ ی"""لو د"""ندو"""ب اك"""یر"""مآ ه"""ب هت"""سباو م"""یو"""گ یم"""ن ،دنت"""شاد اك"""یر"""مآ ه"""ب ش"""یار"""گ
 هر"""""هچ نآ اك"""""یر"""""مآ زون"""""ه ه"""""ك ار"""""چ اه"""""نآ ه"""""ب م"""""هد ی"""""م ق"""""ح ن"""""م هتب"""""لا .دنت"""""سناد ی"""""م تارك"""""مد
 ك"ی ا"م هكن"یا یار"ب ؟ت"خان"ش ی"م نار"یا هدو"ت بز"ح ار"چ .دو"ب هد"شن ینل"ع ناگم"ه ر"ب شراوخ"نو"خ
 یرو"طارپ"ما ف"یرع"ت ا"ب ار مسی"لا"یرپ"ما ا"م نات"سود ن"یا ،م"یراد مسی"لا"یرپ"ما زا یاهژ"یو ف"یرع"ت
 د"ندر"ك ی"م لالدت"سا .د"ندر"ك ي"م هابت"شا دراد هرمعت"سم ا"ت دن"چ ه"ك نات"سلگنا یرو"طارپ"ما ًالث"م
 اج"""نآ ؟ت"""سا رب"""خ ه"""چ ی"""بون"""ج یاك"""یر"""مآ رد ه"""ك د"""ندو"""ب ل"""فا"""غ ؟دراد هرمعت"""سم اج"""ك اك"""یر"""مآ ه"""ك
 رات"فر"گ نون"كا"ت ه"ك ،دو"ب ه"جاو"م ی"نارگ"ن ن"یا ا"ب نار"یا هدو"ت بز"ح بو"خ .دو"ب اك"یر"مآ هاگ"قر"ق ًال"صا
 ی"""ناه"""ج مود گن"""ج رد نا"""گدنن"""ك ت"""كر"""ش هم"""ه ه"""ك الا"""ح و .میت"""سه م"""ه زون"""ه و م"""یدو"""ب سیلگ"""نا
 بار"""خ نا"""شداصت"""قا ،د"""نداد ت"""سد زا ار ناش"""نا"""ناو"""ج ن"""یرت"""شیب ،هد"""ش نار"""یو ناش"""یا"""هروش"""ك
 ه"ب ه"ك ت"شاد ی"ناه"ج مود گن"ج زا دع"ب ی"یا"فوك"ش داصت"قا نانچ"نآ ه"ك اك"یر"مآ الا"ح س"پ ،هد"ش
 مام"ت رد دوش"ب میه"س د"هاو"خ ی"م و هد"مآ و ،هت"شاذ"گ ه"صر"ع ه"ب مد"ق ناه"ج هق"ئا"ف ترد"ق ترو"ص



 دراد اك""یر""مآ ی""لو ،ت""سا وا د""حتم هتب""لا سیلگ""نا .دوش""ب ی""ناه""ج قوفت""م مزی""لا""یرپ""ما ینع""ی ای""ند
 ؟ی""چ یار""ب .دن""ك ي""م ت""یوق""ت ار ا""ه نآ یا""هداصت""قا .دن""ك ی""م هدای""پ ا""پورا رد ار لا""شرا""م حر""ط
 تف""ن م""ه نار""یا رد .دن""ك یراذ""گ ه""یا""مر""س اج""نآ رد ه""ك دوش""ب شدو""خ رازا""ب ه""ب ل""یدب""ت هكن""یا یار""ب
 .اجن"یا رد د"شاب"ن میه"س ه"ك د"هد ی"م هزا"جا رگ"م اك"یر"مآ ،در"ب ی"م دراد ا"ه لا"س سیلگ"نا ،ت"سا
 قل"ط كل"م ار نار"یا نات"سلگنا نار"یا رد ،دن"ك ي"م م"هار"ف هنی"مز ،دو"ش ي"م دراو مارآ الا"ح اهتن"م
 یو""ت ،د""ندر""ك ت""موك""ح نار""یا رد زارد نای""لا""س ه""ك یاهم""كا""ح تای""ه ن""یا ا""ب ،ت""سناد ی""م شدو""خ
 ،ت"""""شاد ت"""""لود رد ،ت"""""شاد سل"""""جم رد ،ت"""""شاد ار شدو"""""خ ل"""""ماو"""""ع اهن"""""یا نو"""""گا"""""نو"""""گ یا"""""هه"""""یال
 نیم""ه ه""ب د""ندو""ب هت""سب لد ا""هي""یاك""یر""مآ .ت""شاد ار شدو""خ یا""ج ه""ك م""ه نو""یام""ه ترضحیل""عا
 یاض"عا زا یك"ی ه"ك یكل"م دم"حا .دنت"شاد اك"یر"مآ ه"ب تب"سن م"ه ید"عاس"م رظ"ن ب"خ ه"ك ی"نویل"م
 یع""قاو هچخ""یرا""ت« ما""ن ه""ب ش""بات""ك رد دو""ب یل""م ههب""ج ی""تا""عوبط""م و ی""تاغیلب""ت نویسیم""ك نام""ه
 من"ك دی"یأ"ت هكن"یا ه"ن ت"سین ی"ملا"س مدآ ه"چ ر"گا ،ت"سا ی"ند"ناو"خ بات"ك ن"م رظ"ن ه"ب ،»یل"م ههب"ج
 ید""ج ناگت""سباو نآ زا م""ه شدو""خ بآ""م ر""كو""ن در""ف ن""یا ری""خ ،ت""سا ی""باس""ح و ت""سرد مدآ ن""یا
 ،ی""یاق""ب رت""كد ،یم""طا""ف رت""كد ،ن""م « ه""ك د""یو""گ ی""مً اح""یر""ص بات""ك ن""یا رد ا""ما .ت""سا""هي""جرا""خ
 تراف"""س رد هلم"""جنم و یك"""ی ه"""نا"""خ رد یاهسل"""ج ك"""ی را"""ب ك"""ی هتف"""ه ر"""ه میت"""فر ي"""م یرو"""ن یدیم"""ع
 ه"ب دیش"ك ا"م ثح"ب شاو"ی ،شاو"ی .لاو"حا و عا"ضوا ه"ب ع"جار م"یدر"ك ی"م ثح"ب و میت"شاد اك"یر"مآ
 دو"""ش یم"""ن ه"""ك یرو"""ج نیم"""ه ر"""خآ .داد لیكش"""ت بز"""ح ك"""ی د"""یا"""ب هدو"""ت بز"""ح ل"""باق"""م رد ه"""ك اجن"""یا
 دع"ب ؟مینك"ب تف"لاخ"م ا"م و د"سیون"ب یاه"لاق"م ك"ی ه"ما"نزور ك"ی رد طق"ف میف"لاخ"م ا"م .در"ك تف"لاخ"م
 ه""چ بز""ح زا ه""ك !ت""سا ب""لا""ج »… هد""ع ك""ی د""یا""ب ار هن""یز""ه ن""یا ،دراد هن""یز""ه ه""ك د""ش داهنشی""پ
 مادخت""سا ار ا""هش""كو""قا""چ و شا""بوا ه""ك ی""بز""ح ك""ی ه""ب م""یراد زای""ن ا""م ؟دن""كي""م دار""م ار ی""موهف""م
 ن""یا رد ت""حار""ص ه""ب ن""یا .داد دزمت""سد اه""نآ ه""ب د""یا""ب ،دن""هاو""خ ي""م دزمت""سد م""ه اهن""یا ه""ك دنك""ب
 بو""خ ،دای""ب دو""جو ه""ب ناشكتم""حز بز""ح ما""ن ه""ب ی""بز""ح ه""ك د""ش ن""یا ر""ب ان""ب و هد""ش هت""شو""ن بات""ك
 دور ی""م دم""حا لآلال""ج یا""قآ .د""ش را""ك میسق""ت دنتف""گ .دراد … و یغیلب""ت را""ك ه""ب جایت""حا ن""یا
 بز"ح ن"یا رد د"ها"ش ما"ن ه"ب ه"ما"نزور ك"ی ،ت"سا ی"بو"خ ع"ضو اجن"یا د"یو"گ ی"م یكل"م لیل"خ غار"س
 نیم"ه رد( .درذ"گ یم"ن شتقیق"ح م"ه می"گد"نز ،اج"نآ م"نز ی"م مل"ق نالا م"ه ن"م ت"سا ناشكتم"حز
 ،م""نز ی""م مل""ق اج""نآ  مراد م""ه ن""م د""یو""گ ی""م )هت""شو""ن دم""حالآ ناركفن""شور ت""نای""خ و ت""مد""خ رد
 یاه"لاق"م اجن"یا نا"م ی"گد"نز یار"ب د"سر یم"ن م"ه نا"ملو"پ و مین"ك ی"م را"ك هرد"خم و ن"م شتقیق"ح
 نا"گرا ،د"ها"ش ه"ما"نزور .س"یون"ب د"ها"ش رد یاه"لاق"م ك"ی ای"ب م"ه و"ت .مری"گ ي"م ی"لو"پ و مس"یو"ن ي"م
 بز"ح نیبعشن"م ط"سو"ت ی"تا"عوبط"م ،یركفن"شور را"ك ه"ك دو"ش ی"م را"كمیسق"ت .دو"ب ی"یاق"ب یا"قآ
 یا"هگنتی"م نتخ"یر م"ه ه"ب و یراد"قام"چ را"ك .دو"ش ماج"نا اهن"یا و دم"حا لآ و یكل"م لیل"خ ینع"ی
 لث""م .ت""سا ی""بو""خ را""ك میسق""ت ،ش""یا""هش""كو""قا""چ هت""سد وراد و ی""یاق""ب هد""هع ه""ب م""ه هدو""ت بز""ح
 ًاع"""قاو ،ن"""م ناز"""یز"""ع د"""هد ی"""م سرد خ"""یرا"""ت .ار یزی"""چ نین"""چ میت"""سه د"""ها"""ش م"""ه زور"""ما هكن"""یا



 ی"م هت"شو"ن ا"هها"ش و ا"هترضحیل"عا تنطل"س ناون"ع ه"ب ار یخ"یرا"ت نآ ه"ن اهتن"م ،خ"یرا"ت هع"لاط"م
 شاهم""""""ه ،هدرو""""""خ ت""""""سكش ه""""""چر""""""گا ،هداد خر خ""""""یرا""""""ت لو""""""ط رد ه""""""ك ی""""""تازراب""""""م نا""""""یر""""""ج .دو""""""ش

 هفی"ظو د"مآ دو"جو ه"ب ناشكتم"حز بز"ح بو"خ ،لا"ح ر"ه ه"ب .ت"سا زو"مآسرد و ت"سا زیگ"ناترب"ع
 ،در"""ك ي"""م ه"""ك ی"""یا"""هتی"""لاع"""ف نآ ا"""ب ی"""یاق"""ب رت"""كد یا"""قآ .داد ی"""م ماج"""ناً اب"""تر"""م م"""ه ار شیخ"""یرا"""ت
 ا"""ی دن"""ك ی"""م ی"""فرع"""م دراد یل"""م ههب"""ج مود رف"""ن ترو"""ص ه"""ب ار شدو"""خ و ت"""سا هاگش"""ناد دات"""سا
 ت"سا نی"بد"ب تد"ش ه"ب بز"ح ه"ك ت"سا یعیب"ط ،اهن"یا لاع"ف یلی"خ یا"ههر"هچ ینع"ی ،یك"م نیس"ح
 نیس"""ح و یرو"""ن یدیم"""ع لث"""م ت"""سا مولع"""م نا"""شهق"""با"""س اه"""نآ زا یدادع"""ت نو"""چ اهن"""یا ه"""ب تب"""سن
 ًال"""صا و ت"""سا هنطل"""سلاماو"""ق تارك"""مد بز"""ح لاع"""ف وض"""ع ًال"""صا ی"""یاق"""ب نو"""چ ،ی"""یاق"""ب و یك"""م
 فیلك""ت ه""ك من""ك هرا""شا ا""ج نیم""ه ا""ما .دو""ب نا""مر""ك رد ماو""ق تارك""مد بز""ح هبع""ش لوؤس""م ی""یاق""ب
 و م"هرد یلی"خ یلی"خ ،دراد یاهژ"یو هنیشی"پ ك"ی یم"طا"ف ،رگ"ید یاه"نآ ا"ب دراد قر"ف یم"طا"ف رت"كد
 ار د""عر ه""ما""نزور ش""یار""ب … ترا""یز یار""ب ت""فر وا ،د""مآ ه""ك ءای""ض دی""س ۱۳۲۰ لا""س ادت""با .م""هر""ب
 ا"ب ی"لو ،ی"ناجن"سرا ران"ك رد اج"نآ د"ش لاع"ف تد"م ك"ی هنطل"سلاماو"ق تارك"مد بز"ح .ت"شو"ن ی"م
 ی"یاك"یر"مآ صا"خ یا"ههول"ج هت"فر هت"فر دو"ب یم"طا"ف رت"كد رد ه"ك یت"قاد"ص و ناو"ت ،دادعت"سا نآ
 ي""یاك""یر""مآ یدو""خ ی""ب دیمه""ف م""ه شدو""خ و داد صیخش""ت ار شدو""خ ناراكم""ه زا یاهرا""پ ندو""ب
 ران""ك یا""ههر""هچ ن""یرت""هب زا یك""ی و ،اك""یر""مآ ه""ب ش""یار""گ ،اك""یر""مآ ه""ب هت""سباو م""یو""گ يم""ن ،ت""سا
 ب""""خ و ش""""فر""""ح یا""""پ دات""""سیا ه""""نوگ""""چ ه""""ك د""""ید""""ید و د""""مآرد بآ زا یم""""طا""""ف رت""""كد ،قدص""""م رت""""كد
 ند""ش یل""م شبن""ج هلئس""م بی""تر""ت ن""یا ه""ب .دو""ب ی""نار""گ هن""یز""ه ً اع""قاو ،ت""خادر""پ م""ه ار شاهن""یز""ه
 یل"""م ،یل"""م ههب"""ج و قدص"""م رت"""كد ،نات"""سلگنا تف"""ن زایت"""ما ءاغ"""لا راع"""ش بز"""ح .دو"""ب حرط"""م تف"""ن
 نا"یز ه"ب ه"ك ی"یا"هضراع"ت یر"س ك"ی و ت"شذ"گ نا"مز .د"نداد ی"م ار نار"یا ر"سار"س رد تف"ن ند"ش
 ه"ك بز"ح یرب"هر شخ"ب نآ م"ه ،دو"ب بز"ح دو"خ نا"یز ه"ب .د"مآ شی"پ دو"ب تكلم"م ن"یا یل"م تازراب"م
 نانچم"""""ه و ،د"""""ندو"""""ب روش"""""ك زا جرا"""""خ ه"""""ك بز"""""ح یرب"""""هر هدم"""""ع شخ"""""ب م"""""ه و د"""""ندو"""""ب نار"""""یا رد
 ه"جو"ت ا"ب ن"یار"بان"ب و ت"سا ی"یاك"یر"مآ نا"یر"ج ك"ی ههب"ج ن"یا ه"ك دو"ب ن"یا یل"م  ههب"ج زا نا"شلیل"حت
 و مینك"ب مال"عا ار رط"خ ن"یا د"یا"ب ا"م ،ت"ساك"یر"مآ قوفت"م مسی"لا"یرپ"ما نالا هدم"ع داض"ت هكن"یا ه"ب
 »هدن"""یآ یو"""س ه"""ب« ه"""ما"""نزور تالاق"""م هجیتن"""لا"""ب .مینك"""ب اش"""فا و د"""نریگ"""ب ترد"""ق اهن"""یا ه"""ك م"""یراذگ"""ن
 ی"""ه ه"""ك »هدن"""یآ یو"""س ه"""ب« یا"""ج ه"""ب م"""ه ر"""س ت"""شپ ه"""ما"""نزور ۲۶ و »زاب"""هش« ه"""ما"""نزور تالاق"""م
 هر"خالا"ب ا"ت دو"ب ه"نار"گاش"فا و دن"ت یلی"خ هم"ه ،د"مآي"م ش"یا"ج ه"ب یرگ"ید نآ و د"ند"ش ي"م فی"قو"ت
 ت""سین یزای""ن و د""مآ شی""پ یزاد""ناری""ت و نمه""ب ۱۵ ه""لأس""م بز""ح ظاح""ل زا ه""ك یاهل""حر""م ه""ب دی""سر
 یا""پ ه""ب دنت""ساو""خ ه""ك دو""ب یاهئ""طو""ت ع""قاو رد م""ه ن""یا دو""خ ،م""هد""ب حی""ضو""ت دا""یز هنی""مز ن""یا رد
 ع"قاو رد .د"ندو"ب هت"شاذ"گ شبی"ج یو"ت ار بز"ح ترا"ك ،مدر"ك هرا"شا هت"شذ"گ هسل"ج .د"نراذگ"ب بز"ح
 ه"ضر"ع ا"ب یلی"خ ه"ك دنت"شاد ی"یا"ضریل"ع ك"ی شران"ك ،د"شي"م هت"شك ها"ش یازد"ناری"ت ن"یا رد ر"گا
 مش"چ ك"ی د"ش یم"ن هت"شك م"ه ر"گا .دو"ب نا"شدو"خ لا"م ،یسیلگ"نا م"ه تد"ش ه"ب و دو"ب ها"ش زا ر"ت



 دو"ب یع"قو"م نام"ه نو"چ .دنك"ن ا"هي"یاك"یر"مآ فر"ط ه"ب ش"یار"گ سو"ه ه"ك د"ندو"ب هداد وا ه"ب یم"خز
 یت"سیا"ب ،دنت"شاد یط"یار"ش ،بو"خ م"ه اه"نآ و ت"ساو"خ ی"م اك"یر"مآ زا ی"لا"م كم"ك ب"تر"م ها"ش ه"ك
 ۱۵ زا دع"""ب ت"""هج ر"""ه ه"""ب .دی"""سر"""تي"""م ن"""یا ی"""لو ی"""یاك"""یر"""مآ ل"""ماو"""ع ه"""ب دادي"""م نادی"""م رادق"""م ك"""ی
 رد و د"ند"ش یفخ"م م"ه هیق"ب ،دنت"فر جرا"خ یاهد"ع دنت"فر"گ ار یاهد"ع ،د"ش ی"نو"نا"قری"غ بز"ح نمه"ب
 لا"ح نی"ع رد ،دنن"ك جرا"خ ه"صر"ع زا دنت"ساو"خ ي"م ار بز"ح طق"ف ه"ن ۲۷ نمه"ب ۱۵ نیم"ه نا"یر"ج
 د""نراذگ""ن و دننك""ب دود""حم م""ه ار یل""م شبن""ج ه""ك دو""ب ن""یا هئ""طو""ت ن""یا نا""گدنن""كراز""گر""ب ت""سای""س
 ًاع""قاو ی""لو د""ندروآ دو""جو ه""ب زا""غآ رد ی""یا""هت""یدود""حم ،د""شن ع""قاو رد بو""خ ا""ما .دوش""ب ی""ناگم""ه
 نیم""""ه .ت""""فر""""گ ار ش""""یول""""ج دو""""شيم""""ن ،دوش""""ب ی""""ناگم""""ه و هدرت""""سگ ه""""ك یت""""قو ار یل""""م ت""""ساو""""خ
 ت"كر"ش ا"ب ی"تاق"فاو"ت ارآمزر ،را"ك یو"ت د"مآ ارآمزر شدع"ب ،را"ك یور د"مآ ر"یژ"ه ،د"ش ا"هش"شو"ك
 یل""م ل""صا ه""ك دو""ب ن""یا ه""لأس""م ا""ما .هاجن""پ ،هاجن""پ ه""ب د""نا""سر ار عو""ضو""م یت""ح ،در""ك یسیلگ""نا
 هشیم""ه .د""مآ را""ك ر""س ءال""ع ت""لود و د""ش رور""ت ارآمزر ت""هج ر""ه ه""ب .دو""ب رط""خ ضرع""م رد ند""ش
 ،د"هد"ب ماج"نا یرا"ك هكن"یا یار"ب ه"ن .دو"ب »یش"شو"پ ت"لود« ك"ی ءال"ع ه"ك دنتف"گي"م ی"حالط"صا ك"ی
 ؟د""یای""ب د""یا""ب ی""ك ه""ك دوش""ب مولع""م هر""خالا""ب ا""ت د""شا""ب را""ك ر""س یت""لود سی""ئر ك""ی ه""ك د""مآي""مً ات""قو""م
 لام"""ج دو"""ب حرط"""م تف"""ن ه"""لأس"""م ه"""ك تاسل"""ج نیم"""ه زا یك"""ی رد بو"""خ ...؟دو"""ش ر"""یزوت"""سخن ی"""ك
 ه"ك تف"گ ی"ما"ما لام"ج .د"ندر"كي"م حرط"م ار تف"ن ند"ش یل"م ررك"م د"ج ه"ب قدص"م رت"كد و ی"ما"ما
 .دنت"فر"گ ار شاي"پ م"ه رگ"ید رف"ن ود یك"ی .د"یوش"ب ر"یزوت"سخن د"یور"ب ام"ش قدص"م رت"كد یا"قآ
 نآ ا""ب قدص""م رت""كد .دین""ك ذاخ""تا ار تی""لوئس""م د""یور""ب دی""یو""گي""م  ردق""نآ ه""ك ام""ش رت""كد هل""ب هل""ب
 رو""ما""م ی""ما""ما لام""ج ،د""ناهت""شذ""گ ش""یا""پ یول""ج ی""ماد ه""ك دیمه""ف ت""شاد ه""ك یخ""یرا""ت یرایش""ه
 !نیب"ب دن"یو"گي"م اهیسیلگ"نا ،ه"ن د"یوگ"ب قدص"م ر"گا ه"ك دو"ب نئمط"م وا ،دو"ب نات"سلگنا صخش"م
 ای"ب دن"یو"گي"م وا ه"ب ه"ك الا"ح نان"چ و نین"چ د"یو"گي"م ررك"م تد"م ن"یا ،د"نزي"م فال شاهم"ه ن"یا
 ار شت""سو""پ ت""قو نآ ت""فر و ت""فر""یذ""پ و در""ك اط""خ م""ه ر""گا موريم""ن ه""ن د""یو""گي""م ت""لود ر""س ور""ب
 ،م""یراد ه""ك ار سل""جم م""یراد ه""ك ار ها""ش .ت""سا نا""مدو""خ ت""سد ترد""ق راز""با هم""ه اجن""یا مین""كي""م
 دو"شي"م روبج"م و مین"كي"م شاهراچی"ب س"پ م"یراد ار ش"ترا ،م"یراد تكلم"م یو"ت ل"ما"ع هم"ه ن"یا
 ت"سا قدا"ص شدو"خً الوا هكن"یا زا نانیم"طا ا"ب »مر"یذ"پي"م هل"ب« تف"گ قدص"م !دوش"ب میل"ست ه"ك
 یا""قآ د""ش ان""ب ،بو""خ ...ه""ك یروا""ب ن""یا ه""ب دن""ك ع""نا""ق ار مدر""م د""ناو""تي""مً ای""نا""ث ،شدو""خ راتف""گ ه""ب
 ف""سأ""ت لام""ك ا""ب ی""لو دو""ب كراب""م یلی""خ ،بو""خ .تكلم""م ن""یا ر""یزو ت""سخن دوش""ب قدص""م رت""كد
 ه""ب ار گن""ج ترازو هلم""جنم یل""صا ت""سپ راه""چ .دو""ب ت""سار هنی""با""ك قدص""م رت""كد یا""قآ هنی""با""ك
 بز"ح .دنت"شاد یزرا"ب یا"ههر"هچ ه"ك ی"ناس"ك ینع"ی ،روش"ك ر"یزو در"ك ار ید"هاز ،داد ا"هيرا"برد
 رد دو""ب ی""سای""س یوری""ن ك""ی الا""ح ا""ت نو""چ د""ش نارگ""ن یلی""خ ،در""ك رط""خ ساس""حا یلی""خ یلی""خ
 صا"خ شرگ"ن نآ ا"ب ار ل"ئاس"م د"هاو"خي"م و ت"لود هد"ش هد"مآ ی"سای"س یوری"ن ن"یا الا"ح ،ه"صر"ع
 ه"لا"س ك"ی د"نور و ،ی"یاك"یر"مآ یا"ههر"هم هلئس"م نام"ه ا"ج نام"ه رد هجیتن"لا"ب .درب"ب شی"پ شدو"خ



 دات""فا تا""قاف""تا یلی""خ .در""ك نا""یام""ن نار""یا هدو""ت بز""ح یار""ب ار قدص""م رت""كد هر""هچ ،۳۱ ا""ت۱۳۳۰
 ا"ت ۱۳۳۰ لا"س ن"یا هچخ"یرا"ت من"كي"م هی"صو"ت ن"مً اع"قاو ز"یز"ع نات"سود دینیب"ب ،ه"لاسك"ی ن"یا رد

 دادر"م ۲۸ ا"ت ار ۳۱ لا"س ،ری"ت ۳۰ زا دع"ب و دین"ك هع"لاط"م ت"قد ه"ب ار ۳۱ ری"ت ۳۰ مروظن"م ار ۳۱
....دهديم ام هب یگرزب یاهسرد یلیخ اهلاس نیا .دینك هعلاطم
 ا""هوری""ن رگ""ید .ت""فر""گ رار""ق تا""بر""ض ن""یر""تد""ید""ش ضرع""م رد یفخ""م و ی""نو""نا""قری""غ بز""ح ن""یا ی""لو
 نا"شدو"خ شود زا ار را"ب و تی"لوئس"م هكن"یا یار"ب م"ه یل"م یا"هوری"ن ،د"ند"ید ا"تدو"ك زا ه"بر"ض م"ه
 ،دو"ب یم"جسنم بز"ح نار"یا هدو"ت بز"ح هل"ب .دنت"شاذ"گ بز"ح شود ه"ب ار تی"لوئس"م مام"ت ،د"نرادر"ب
 ه"ك یكم"ك ن"یرت"هب د"یو"گي"م قدص"م رت"كد ه"ك ی"نا"مز ر"گا :فاص"نا ا"ما ،ت"شاد ی"ماظ"ن نا"مزا"س
 ك"ی ،نادی"م ه"ب د"مآي"م بز"ح ر"گا ،دین"ك عم"ج ا"هنا"بای"خ زا ار نا"تدار"فا ،دینك"ب دی"ناو"تي"م ن"م ه"ب
 ه""ب صوص""خ ه""ب هم""ه هم""ه و ا""هيرا""برد و ا""هيل""م ؟د""مآيم""ن دو""جو ه""ب یاهدو""ت د""ض د""حتم ههب""ج
 ار روش""ك ی""یا""تدو""ك در""كي""م مال""عا بز""ح ه""ك یت""قو دادر""م ۲۵ زا لب""ق ه""ك دی""شا""ب هت""شاد ر""طا""خ
 حرط""م ا""هياهدو""ت ار ا""تدو""ك دن""فر""ت ه""ك ت""شو""ن ی""یاق""ب رت""كد یا""قآ د""ها""ش ه""ما""نزور ،دن""كي""م د""ید""هت
 عا"فد ه"ب یكل"م لیل"خ یا"قآ مو"س یوری"ن ه"ما"نزور ا"ی دننك"ب ا"تدو"ك دن"هاو"خي"م نا"شدو"خ و د"ندر"ك
 تاغیلب"ت ن"یا ا"ب الا"ح ».د"ناهدر"ك مل"ع ا"ه یاهدو"ت ه"ك ت"سا یدن"فر"ت ا"تدو"ك ت"شو"ن قدص"م ت"لود زا
 د"مآي"م ی"یاهن"ت ه"ب هدو"ت بز"ح ر"گا ا"یآ دری"گي"م ماج"نا قدص"م ناك"یدز"ن ط"سو"ت ه"ك ع"قاو فال"خ
 ا"یآ ،دو"ب یش"كدو"خ ع"قاو رد راكن"یا و دو"شي"م ردق"چ ش"تافل"ت هكن"یا زا رظن"فر"ص الا"ح نادی"م ه"ب
 یكل""""""م یلیل""""""خ و ی""""""یاق""""""ب رت""""""كد یا""""""عدا تح""""""ص ناون""""""ع ه""""""ب ار ند""""""مآ ن""""""یا ،هم""""""ه اهن""""""یا اع""""""قاو
 ه"""""ك قدص"""""م الاو دننك"""""ب ا"""""تدو"""""ك دنت"""""ساو"""""خي"""""م نا"""""شدو"""""خ ا"""""هياهدو"""""ت هرآ« ه"""""ك دنت"""""شاذ"""""گيم"""""ن
 ۵۸ ،۵۷ لا""س ا""ت ۳۲ دادر""م ۲۸ زا ه""ك ت""سا ن""یا مروص""ت ن""م ت""هج ر""ه ه""ب ».دو""ب ر""یزوت""سخن
 هد"ش ل"یوح"ت نارود ن"یا یا"هل"سن ه"ب ی"لوعج"م خ"یرا"ت ،د"ش ر"یذ"پناك"ما بز"ح دد"جم تی"لاع"ف ه"ك
 اع"قاو مت"سه ل"ئا"ق ناش"یار"ب مارت"حا ن"م ه"ك نام"ناز"یز"ع زا یرایس"ب یا"هلیل"حت و ا"هت"شادر"ب ه"ك
 داقت"نا ضرع"م رد ار بز"ح تد"ش ه"ب ی"ماظ"ن نا"مزا"س رد ا"م .ت"سا لوعج"م خ"یرا"ت ن"یا زا ر"ثأت"م
 تب""سن یلم""عي""ب و ندرك""ن ماد""قا ه""ب تب""سن تاداقت""نا و ا""هتف""لاخ""م بز""ح نورد رد ،م""یداد رار""ق
 ع""ضو""م ر""گهی""جو""ت یز""كر""م هتیم""ك فر""ط زا ه""ك دادر""م ۲۸ هوز""ج .د""ش حرط""م تد""ش ه""ب ا""تدو""ك ه""ب
 ا""م یا""عدا .بز""ح یرب""هر ه""ب م""ید""نادر""گر""ب ار نآ و ،دوب""ن ا""م شر""یذ""پ درو""م ه""جو چی""ه ه""ب دو""ب بز""ح
 ه""ب میت""فري""م ا""م ه""ك دو""ب ن""یا ت""سرد ،د""یو""گي""م بز""ح یرب""هر ه""ك ی""یا""هزی""چ هم""ه ا""ب .ه""ك دو""ب ن""یا
 ن"یا ا"م ،ی"ماظ"ن نا"مزا"س یا"ههزو"ح رد م"ه ع"قو"م نام"ه و مین"كيم"ن ا"عدا ه"جو چی"ه ه"ب و نادی"م
 و م"یدر"كي"م ط"قا"س ار ا"تدو"ك میت"فري"م نادی"م ه"ب ر"گا مین"كيم"ن ا"عدا ا"م میتف"گي"م ،میتف"گي"م ار
 .دو"ب نامت"سد باس"ح و م"یدو"ب ی"ماظ"ن ا"م .م"یدرو"خي"م ت"سكش ا"م د"یدر"ت نود"ب ،م"ید"شي"م ق"فو"م
 یل"""م یا"""هوری"""ن ت"""یام"""ح نود"""ب و د"""شاب"""ن صا"""خ تیع"""قو"""م و ا"""هوری"""ن نزاو"""ت ا"""ت ه"""ك میت"""سنادي"""م
 ناز"یز"ع ب"خ .دنك"ب د"ناوت"ب یرا"ك دراد"ن ناك"ما ی"یاهن"ت ه"ب نار"یا هدو"ت بز"ح ،قدص"م ناراد"فر"ط



 ت""شاد »...ر""سفا ا""ت ۶۰۰ ه""ك ی""بز""ح !ا""قآ« ه""ك دنن""كي""م داقت""نا ،دنن""كي""م هل""گ یل""م ههب""ج رد ا""م
 ن""یا ی""مزر ی""یا""ناو""ت و تی""فر""ظ نازی""م ش""تار""طا""خ رد یرو""نای""ك رت""كد یا""قآ ر""گا بو""خ .ال""ب و ه""لا
 ه"ن ی"لو .دو"ب رت"شیب نآ زا ی"ماظ"ن نا"مزا"س ی"مزر نازی"م مدقتع"م ن"م ،هدر"ك ی"با"یزرا ار نار"سفا
 اهن"""یا زا یرایس"""ب ،ه"""ن ،دن"""شا"""ب هت"""شاد ناشت"""سد ر"""یز نا"""هور"""گ ا"""ت ۶۰۰ ،ر"""سفا ا"""ت ۶۰۰ هكن"""یا
 هدكش"""ناد یوجش"""ناد نا"""شيرایس"""ب ،د"""ندو"""ب ك"""شز"""پ نا"""شيرایس"""ب ،د"""ندو"""ب یرت"""فد یا"""هر"""سفا
 ا""م هل""ب .دنت""شاد تل""ك ك""ی طق""ف ه""ك د""ندو""ب ی""نا""بر""هش یا""هر""سفا نا""شيرایس""ب ا""ی ،د""ندو""ب یر""سفا
 د""حاو رادق""م نیم""ه نت""شاد ا""ب ا""م و میت""شاد نا""هور""گ ،م""یدو""ب ی""مزر ر""سفا ،م""یدو""ب یدادع""ت ك""ی
 ن"یا ا"م لالدت"سا ،م"یوش"ب لم"ع دراو ه"ك م"یدو"ب ن"یا ب"لا"ط ،ی"ماظ"ن نا"مزا"س یا"ههزو"ح رد ی"مزر
 د"هاو"خ ا"پر"ب بز"ح ا"ما ،م"یرو"خي"م ت"سكش ا"م .مین"كي"م عا"فد بز"ح ی"سای"س تیثی"ح زا ه"ك دو"ب
 بز"""حً انم"""ض .دن"""كي"""م نا"""شدر"""ط هع"""ما"""ج ت"""قو نآ د"""ندر"""ك لم"""ع فال"""خ ر"""ب ه"""ك ی"""ناس"""ك نآ .د"""ش
 نآ ه"ب تب"سن نارگ"ید ه"ك ی"یا"هي"یام"نگرز"ب .نآ ر"ب هوال"ع هدر"ك ی"یام"نگرز"ب ش"یا"هوری"ن هرا"برد
 زا دن"نا"سرت"ب ار اك"یر"مآ د"ندر"ك یع"س ه"ك د"ندو"ب ا"هسیلگ"نا م"ه م"یو"گي"م ه"ك ی"نارگ"ید ن"یا ،د"ندر"ك
 دی""یای""ن ران""ك ن""م ا""ب ر""گا ه""ك در""ك لم""ع یرو""ط قدص""م رت""كد صخ""ش دو""خ م""ه و نار""یا مسی""نوم""ك
 ا""تدو""ك د""ض ا""ب ار ا""تدو""ك تف""گ بز""ح بو""خ .ت""شاد دی""هاو""خ را""ك ور""س ا""هت""سینوم""ك ا""ب ت""قو نآ
 .د"ش راده"شد"خ تد"ش ه"ب شی"سای"س رابت"عا ت"با"ب ن"یا زا و درك"ن ار را"ك ن"یا و مین"كي"م وره"بور
 دادع"ت .دو"ب راو"شد رایس"ب ،رایس"ب دادر"م ۲۸ زا دع"ب بز"ح تی"لاع"ف و شال"ت م"ه تل"ع نیم"ه ه"ب و
 نآ زا رظن""""فر""""ص ،د""""ند""""ش ریگت""""سد ه""""ك یدادع""""ت نآ زا رظن""""فر""""ص ،د""""ندر""""ك یری""""گهران""""ك یدا""""یز
 ه"ب هدو"ت بز"ح یا"ههكب"ش ما"ن ه"ب ی"بال"ق یا"هنا"مزا"س دنت"سناو"ت یت"ح ،د"ند"ش ماد"عا ه"ك یدادع"ت
 زا ه""ك د""ندو""ب ی""ناس""ك ع""قاو رد اهن""یا ،یردا""ن ترد""ق ،ا""یرو""پ نال""سرا لث""م ی""ناس""ك د""نروای""ب دو""جو
 هد""مآ ها""تو""ك ی""لو د""ندو""ب یاهدو""تً اق""با""س هكن""یا تل""ع ه""ب د""ندر""كي""م ادی""پ ت""یرو""مأ""م ود ن""كر فر""ط
 زون"""ه هوق"""لا"""ب ه"""ك ار یدار"""فا د"""ندر"""ك ی"""م ادی"""پ ت"""یرو"""مأ"""م ،د"""ندو"""ب هد"""ش ود ن"""كر میل"""ست و د"""ندو"""ب
 ی"بز"ح هكب"ش ،ی"یا"ههور"گ ك"ی ترو"ص ه"ب و دننك"ب بذ"ج ار اهن"یا د"نراد بز"ح فر"ط ه"ب ی"تاش"یار"گ
 ا""قآ ه""ك ا""ج هم""ه دوش""ب غیلب""ت دع""ب و .د""نوش""ب رات""فر""گ و دن""هد""ب و""ل  ار اهن""یا دع""ب ،د""نروای""ب دو""جو ه""ب
 ار بز"ح ی"سای"س و یتین"ما ،یتیثی"ح رابت"عا بی"تر"ت ن"یا ه"ب ینع"ی .ت"سا هدو"ت بز"ح یو"ت كاوا"س
 دع"ب ،د"نارذ"گ بز"ح ار یراو"شد رایس"ب نارود ،دینیب"ب .دنن"ك بل"س بز"ح زا د"ندر"كي"م یع"س م"ه
 یاهكب"""ش چی"""ه نار"""یا رد ا"""م ا"""قآ ،در"""ك مال"""عا اح"""یر"""ص ،د"""ش رقت"""سم نار"""یا كی"""پو"""یدار هكن"""یا زا
 ود ن"كر زا"س ت"سد ه"ك ار ی"ناس"ك ن"یا را"ك دنك"ب یثن"خ هكن"یا یار"ب ،ت"شاد هك"نآ لا"ح و ،م"یراد"ن
 د"ندر"كي"م ادی"پ طاب"ترا بز"ح ه"ب د"ندن"مه"قال"ع ،بز"ح فر"ط ه"ب د"نراد ش"یار"گ ه"ك ی"یاق"فر و د"ندو"ب
 و ،م"یراد"ن یاهكب"ش چی"ه نار"یا رد ا"م د"ندر"ك مال"عا ،د"ندات"فاي"م اهن"یا ماد ه"ب و ا"ههكب"ش ن"یا  ا"ب
 یرف""ن۱۵ ،۱۰ ك""چو""ك یا""ههور""گ ینع""ی .در""ك لم""ع ه""ب عور""ش ز""كرم""ت مد""ع ل""صا ترو""ص ه""ب بز""ح
 یلع""""ساب""""ع ۴۰ ه""""هد رد .دن""""هد""""ن شرت""""سگ ار نا""""شدو""""خ ه""""ك د""""ندو""""ب هد""""ش فلك""""مً اقی""""قد و داج""""یا



 یا""""ههور""""گ و دز م""""ه ه""""ب ار ز""""كرم""""ت مد""""ع ل""""صا ن""""یا بز""""ح دومن""""هر فال""""خر""""ب ت""""سرد یرا""""یر""""هش
 سأر رد و ت"""شاد كاوا"""س ا"""ب هط"""بار ه"""ك ار"""چ ،دنك"""ب ل"""صو رگ"""ید م"""ه ه"""ب در"""ك یع"""س ار نو"""گا"""نو"""گ
 یرا"ی یار"ب اجن"یا د"ند"مآي"م ا"پورا زا ه"ك ی"یاق"فر .دو"ب هت"فر"گ رار"ق نار"یا ،نار"هت تالیكش"ت هكب"ش
 ار اه""""نآ كاوا""""س مو""""س زور و د""""ندو""""ب یفخ""""م یاه""""نا""""خ رد ب""""ش ود یك""""ی ی""""بز""""ح هكب""""ش ه""""ب نداد
 یل"ع ،دادي"م و"ل ار اهن"یا و دو"ب یرا"یر"هش یلع"ساب"ع یا"قآ ،هكب"ش سأر رد ه"ك ار"چ .ت"فر"گي"م
 نس"ح در"گر"س و هد"یدمزر ف"صا"ع ،هدازدم"حم ر"با"ص ،و"جتمك"ح ز"یور"پ ،داد ل"یوح"ت ار یروا"خ
 یت"ح .د"شن مولع"م نا"شت"شو"نر"سً ال"صا اهن"یا ه"ك دو"ب م"ه یرگ"ید سدنه"م ،داد ل"یوح"ت ار ی"مزر
 و ی"""مزر نس"""ح رف"""ن ود نآ ی"""لو ،د"""مآ نا"""شر"""س ر"""ب ه"""چ ه"""ك م"""یدیمه"""ف ار اهن"""یا بالق"""نا زا دع"""ب ا"""م
 مولع"""م نا"""شت"""شو"""نر"""س ال"""صا اه"""نآ ،)مراد"""ن ن"""هذ روض"""ح ،ت"""سین مدا"""ی نالا شم"""سا( سدنه"""م
 د""ند""ش ت""سین ه""ب ر""س اهن""یا یرو""ج ه""چ ه""ك میمهف""ب میت""سناوت""ن ا""م م""ه كاوا""س دان""سا یو""ت .د""شن
 ر"س ت"شپ بز"ح ه"ك دو"ب ی"ثداو"ح هم"ه اهن"یا ت"هج ر"ه ه"ب .ت"سین اهن"یا هرا"برد یدن"س چی"ه نو"چ
 .دنت""""فر""""گ لك""""ش ۵۰ ه""""هد رد ز""""كرم""""ت مد""""ع ل""""صا سا""""سار""""ب هرا""""بود رگ""""ید یا""""ههور""""گ ا""""ت ت""""شاذ""""گ
 زا دع"ب ار اهن"یا هم"ه ه"ك دو"ب ه"بزور هور"گ ،دو"ب ی"نارا هور"گ ،دو"ب ر"ت هدرت"سگ اتب"سن د"یو"ن نا"مزا"س
 ا""""ب هارم""""ه و دنت""""سوی""""پ م""""ه ه""""ب ،میت""""شاد هگ""""ن یفخ""""م نانچم""""ه ه""""ك یشخ""""ب ز""""ج بالق""""نا یزوری""""پ
 د"ش زا"غآ بز"ح تای"ح د"ید"جت د"ند"مآ تر"جاه"م زا ه"ك م"ه ی"یاق"فر و د"ند"مآ ناد"نز زا ه"ك ی"یاق"فر
 هرا"برد ت"ساو"خي"م م"لد یلی"خ ی"لو ت"سا مام"ت ع"قاو رد مت"قو ه"ك هد"ش هداد ر"كذ"ت ن"م ه"ب ... ه"ك
.منكب تبحص بالقنا زا سپ ناریا هدوت بزح تیلاعف
.روط نیمه مه ام :راضح زا یكی
.میهاوخيمُ امتح ام :یرگید
 هدن""نادر""گ قوق""ح ه""ب ه""چ .منك""ب زواج""ت ن""یا زا رت""شیب م""ناو""تيم""ن م""هاو""خي""م رذ""ع :ی""یوم""ع یا""قآ
.اههدنونش امش قوقح هب هچ و هسلج
 ینع""ی .ت""سا هدر""ك دی""كأ""ت م""هو""ت ی""عو""ن ه""ب یو""ق یلی""خ لا""ح ه""ب ا""ت هت""شذ""گ زا هدو""ت بز""ح :یر""جم
 یت""ح .دن""كي""م ی""با""یزرا هئ""طو""ت هاگ""ن ا""ب ار تا""قاف""تا و تا""نا""یر""ج هم""ه ی""عو""ن ه""ب و .هئ""طو""ت م""هو""ت
 و .دو""شي""م هاگ""ن رظن""م ن""یا زا دو""شي""م بز""ح دو""خ نورد رد م""ه نا""مز نام""ه ه""ك ی""یا""هدرو""خر""ب
 ،دو""ب یری""گلك""ش لا""ح رد بز""ح دو""خ نورد رد ه""ك یع""قاو یا""ههئ""طو""ت ا""ها""ج یلی""خ د""یا""شً ا""قاف""تا
 و تا"""""""""فالت"""""""""خا درو"""""""""م رد ی"""""""""یوم"""""""""ع یا"""""""""قآ بان"""""""""ج دو"""""""""خ ار نآ زا یشخ"""""""""ب .دو"""""""""شيم"""""""""ن هد"""""""""ید
 ا"بً ارث"كا ه"ك تالیكش"ت ك"ی ناون"ع ه"ب هكل"ب در"ف ك"ی ه"ن یت"ح ناون"ع ه"ب ن"م .د"ندو"مر"ف ا"هيگت"سددن"چ
 دو"شي"م رار"صا نآ ر"ب یلی"خ ه"ك ت"سا ی"تالیكش"ت نیلپیس"ید نآ و دنت"سه ناب"یر"گ ه"ب ت"سد نآ
 ا""ههور""گ و باز""حا ر""یا""س ا""ب هس""یاق""م رد ی""بو""خ تب""سن ه""ب نیلپیس""ید ن""یا زا هدو""ت بز""حً ا""قاف""تا و
 دو"ب هد"ش داج"یا نآ یا"هه"خا"ش و بز"ح نورد رد ه"ك یاهت"سب یاض"ف ن"یا ا"یآ ،د"ندو"ب رادرو"خر"ب
 ث"""عا"""ب ن"""یا ا"""یآ ؟ت"""سا هد"""شيم"""ن هدراو یا"""هراش"""ف ر"""بار"""ب رد بز"""ح یر"""یذ"""پبی"""سآ ب"""جو"""م دو"""خ



 رد الا""ح ،ی""موم""ع یا""هداقت""نا ضرع""م رد بز""ح حالط""صا ه""ب یا""ها""ج ك""ی ا""قاف""تا ه""ك هد""شيم""ن
 ك""""ی ن""""یا یول""""ج و دریگ""""ب رار""""ق شدار""""فا یری""""گع""""ضو""""م و ش""""یا""""هرظ""""نراه""""ظا ،ش""""یاض""""عا درو""""م
 دن""""نا""""م ی""""یا""""ههژاو درو""""م رد مرگ""""ید ثح""""ب نآ زا یری""""گول""""ج یار""""ب .د""""شا""""ب هت""""شاد ی""""لرتن""""كدو""""خ
 ه""ب ی""مال""سا یروهم""ج ت""كر""ب ه""ب اهن""یا زا یشخ""ب ه""ك د""نام""ب الا""ح هری""غ و لالقت""سا ،مزی""لا""یرپ""ما
 هت"شاد ه"ك یل"صا یفن"م را"ب حالط"صا ه"ب و موهف"م ،انب"م نآ لا"ح ر"ه ه"ب و هد"ش هدیش"ك لاذت"با
 ه"ب رییغ"ت و ی"نا"مز ط"یار"ش رییغ"ت ه"ب ه"جو"ت ا"بً اع"قاو م"ه نآ زا یشخ"ب ی"لو ت"سا هداد ت"سد زا
 دق"""ن ك"""ی یا"""ج نالا من"""كي"""م رك"""ف ن"""م .در"""ك رییغ"""ت ،ی"""سای"""س یای"""فارغ"""ج رد ف"""یراع"""ت حالط"""صا
 م"""ه نارظ"""نب"""حا"""ص زا ی"""خر"""ب نی"""ب رد اس"""ب ه"""چ ه"""ك ی"""ها"""گد"""ید .دراد دو"""جو دراو"""م ن"""یا رد ید"""ج
 ا""ها""ج یلی""خ م""یدقتع""م لا""ح ر""ه ه""ب و مین""كي""م حرط""م ا""م ه""ك  یمسی""لا""یرپ""ما ا""یآ ه""ك هد""ش حرط""م

 ضر"""ف ًالث"""مً اع"""قاو ا"""یآ ،روش"""ك ن"""یا یل"""م ع"""فان"""م ل"""صا  ه"""ب روش"""ك ن"""یا لالقت"""سا ه"""ب هدز ه"""بر"""ض
 نام"""ه ا"""یآ هت"""شاد ه"""ك ی"""یا"""هدرو"""خر"""ب نآ الا"""ح و شايخ"""یرا"""ت هق"""با"""س و یورو"""ش دو"""خ دی"""یا"""مرف"""ب

 ه"ب اعط"ق ا"هروش"ك ر"یا"س ا"ب ل"ماع"ت رد ه"ك ا"هروش"ك هم"ه درك"یور ن"یا هر"خالا"ب ا"یآ و هدز"ن ار ه"بر"ض
 ن""یا ا""یآ و مسی""لا""یرپ""ما ما""ن ه""ب مین""كيم""ن ت""مذ""م ار نآ ع""قاو رد دنت""سه نا""شدو""خ ع""فان""م لاب""ند
 ند"ش ه"لوز"یا و نا"مدو"خ رود یراص"ح و راو"ید نت"سب و روش"ك یا"هبرد نت"سب عو"ن ك"ی شدو"خ
 ثح""ب ه""ب ه""جو""ت ا""ب مسی""لا""یرپ""ما موهف""م ًال""صا ؟در""ك د""هاوخ""ن داج""یا ا""م یار""ب ی""ناه""ج هع""ما""ج زا
 ی"یانع"م در"كرا"ك الا"ح رگ"ید ا"یآ ؟دو"شي"م ریبع"ت یرو"ج ه"چ م"یراد یور شی"پ ا"م ه"ك ند"ش ی"ناه"ج
 نات"سود ت"قو زا دیشخب"ب الا"ح ی"لو مدر"ك عور"ش رصتخ"م ناون"ع ه"ب ن"م ؟ه"ن ا"ی دراد ار شدو"خ
...ناتسود ریاس تبون الاح میدرك هدافتسا مه
 ت""""سود تبح""""ص ری""""خا شخ""""ب زا هژ""""یو ه""""ب ،د""""شا""""ب ت""""سرد ن""""م ت""""شادر""""ب ر""""گا  :ی""""یوم""""ع یا""""قآ
 عو"ن نآ لیب"ق زا ینع"ی ،منی"بي"م نا"ناو"ج نی"ب ی"كا"نرط"خ رایس"ب شرگ"ن ك"ی ار ن"یا ن"م ،نا"مز"یز"ع
 ار نار""یا ه""ب ا""هي""یاك""یر""مآ ند""مآ یوزرآ ،د""ندر""ك هلم""ح قار""ع ه""ب ا""هي""یاك""یر""مآ یت""قو ه""ك ی""شرگ""ن
 ی"مال"سا یروهم"ج زور"ما تیم"كا"ح ا"ب ی"ناس"ك هكن"یا فر"ص .مدین"ش یرایس"ب نا"بز زا م"ه ن"م
 ه"""ب ه"""ك ی"""ند"""ش ی"""ناه"""ج و ت"""سین تالكش"""م لال"""ح اك"""یر"""مآ ن"""ماد ه"""ب ندر"""ب هان"""پ ،دنت"""سه ف"""لاخ"""م
 نآ .ت"سین د"هدي"م خر ند"ش ی"ناه"ج ما"ن ه"ب دراد ه"ك هچ"نآ »ت"سا یزا"سي"ناه"ج« ن"م داقت"عا
 ه"""ب ا"""هتل"""م ی"""ناه"""ج ند"""ش ك"""یدز"""ن و كی"""تا"""مروف"""نا بالق"""نا ن"""یا یاضت"""قا ه"""ب ه"""ك ی"""ند"""ش ی"""ناه"""ج
 دو"جو ه"ب ی"ناه"ج هدك"هد ك"ی ه"ك دو"شي"م نای"ب ه"ك ی"حالط"صا نآ ع"قاو رد د"یآي"م د"ید"پ رگ"یدم"ه
 نی""ب زا ع""قاو رد ،ند""ش ی""ناه""ج ما""ن ه""ب د""هدي""م خر ه""ك هچ""نآ ،د""شا""ب د""یا""ب ه""ك ت""سین ی""نآ هد""مآ
 لرتن"""ك تح"""ت و ه"""یا"""مر"""س یور ه"""ب ا"""ههزاورد هم"""ه ندر"""ك زا"""ب ،ا"""هروش"""ك هم"""ه یل"""م لالقت"""سا ندر"""ب
 ش""سأر رد ه""ك ناه""ج یداصت""قا دنم""ترد""ق یوری""ن ط""سو""ت ،ا""هروش""ك نازرا را""ك یوری""ن ندروآرد
 ط""یار""ش یاضت""قا ه""ب هل""ب ه""ك من""كي""م روص""ت ن""م .ت""سا ،دنت""سه ی""یاك""یر""مآ یل""مار""ف یا""هت""كر""ش
 نیم""""ه بو""""چراه""""چ رد د""""ید""""ج ف""""یراع""""ت ن""""یا ی""""لو در""""ك ه""""ضر""""ع ید""""ید""""ج ف""""یراع""""ت د""""یا""""ب د""""ید""""ج



 رار"""ق ،ت"""سا حرط"""م زور"""ما ه"""ك یل"""ئاس"""م نت"""شاد ظوحل"""م ا"""ب ،ت"""سا هت"""شذ"""گ یمل"""ع یا"""هف"""یرع"""ت
....تسا نینچ نیا نم لیلحت و تسا نیا مروصت نم .دریگيم
؟یتالیكشت ...هئطوت ،هئطوت هرابرد ملوا ثحب :یرجم
 ناون"""""""ع ه"""""""ب یزی"""""""چ ؟ت"""""""سیچ هئ"""""""طو"""""""ت ظف"""""""ل زا ام"""""""ش روظن"""""""م م"""""""ناديم"""""""ن ن"""""""م :ی"""""""یوم"""""""ع یا"""""""قآ
 دركلم""""ع رد ید""""ج لالت""""خا مسی""""نویس""""كار""""ف ن""""یا و ت""""فر""""گ لك""""ش بز""""ح نورد رد مسی""""نویس""""كار""""ف
 ا""ج ه""ب بز""ح تی""لاع""ف ی""نالو""ط نارود رد م""ه شايفن""م را""ثآً اتعیب""ط .دروآ دو""جو ه""ب بز""ح یرب""هر
 رد منك"ب یاهرا"شا م"نادي"م ا"ج ه"ب ن"م .د"ش یدا"یز تا"هابت"شا سا"سا و ه"یا"م م"ه نیم"ه و د"نا"م
 را""بدن""چ ه""ك د""یآي""م مر""طا""خ ه""ب ،دو""ب یورو""ش داح""تا و بز""ح طاب""ترا هرا""برد ه""ك اج""نآ هنی""مز ن""یا
 دنتف"گ .دو"ب هت"شو"ن قدص"م هیل"ع ه"ك یت"سردا"ن تالاق"م تل"ع ه"ب ،داد ر"كذ"ت بز"ح ه"ب یورو"ش داح"تا
 ه""ب و ت""شاد ی""شرگ""ن نین""چ ك""ی بز""ح یرب""هر ت""یرث""كا ه""ناف""سأت""م ؟دین""كي""م د""یراد را""ك ه""چ ام""ش
 ه"""ك نار"""یا رد نا"""مز نآ یورو"""ش نات"""سرامی"""ب سی"""ئر ی"""نو"""یرا"""ب روس"""فور"""پ .داد"""ن شو"""گ اه"""نآ ر"""كذ"""ت
 بز"ح ه"ك دو"ب دقتع"م تد"ش ه"ب ت"شذ"گي"م نار"یا رد ه"ك هچ"نآ ا"ب وا ،دو"ب یف"قاو و ها"گآ در"م یلی"خ
 .ت""سا ری""ت ۳۰ زا لب""ق لا""م هم""ه اهن""یا .د""شا""ب هت""شاد یر""ته""نات""سود درو""خر""ب قدص""م ا""ب یت""سیا""ب
 ك"یً امت"ح د"یا"ب و دو"ب هد"ش ی"هابت"شا نین"چ ك"ی بك"تر"م ه"ك دو"ب شت"یرث"كا بز"ح یرب"هر بو"خ ی"لو
.تسا هدش اطخ بكترم هك دمهفب ات ،ریت ۳۰ لثم دروخيم شرس یوت یگنلك
 ،لام"ش تف"ن یار"جا"م رد هكن"یا یك"ی ،ت"سین ت"قو نو"چ ،م"یو"گ ی"م رصتخ"م ن"م :راض"ح لاؤ"س
 رد ه"ك اهن"یا زا یلی"خ و ؟دنك"ب را"ك ه"چ هیض"ق ن"یا ا"ب هكن"یا ،هدو"ب لدود یرب"ط ه"ك دو"ش ی"م هتف"گ
 م"""ه یكل"""م لیل"""خ و ش"""تار"""طا"""خ رد دم"""حا لآً ادع"""ب .د"""ندر"""ك باعش"""نا دم"""حالآ لث"""م د"""ندو"""ب بز"""ح
 باعش"نا ه"ن ا"ی د"نام"بً اع"قاو ؟دنك"ب را"ك ه"چ ه"ك دو"ب هد"نا"م لدود م"ه یرب"ط ه"ك د"یو"گي"م ار نیم"ه
 یك""ی و دو""ب ن""یا هیض""ق ك""ی ؟د""نام""ب بز""ح رد ه""ن هكن""یا ا""ی ار روش""ك دریگ""ب رظ""ن رد ار تل""م ؟دنك""ب
 لا"ح ر"ه ه"ب .د"ندر"ك ب"ستنم ار ن"یا ه"بزور ور"سخ و هدو"ت بز"ح ه"ب ه"ك دو"ب دوعس"م دم"حم رور"ت م"ه
 دو""ب یراده""یا""مر""س ناف""لاخ""م زا دوعس""م دم""حم هكن""یا و هدات""فا قاف""تا ه""ك هدو""ب بز""ح هابت""شا ه""ك
 یا"""هراع"""ش مام"""ت ،دو"""ب یرو"""ط ن"""یا ش"""یا"""هراع"""ش م"""ه شاه"""ما"""نزور رد .دو"""ب مسی"""لا"""یرپ"""ما ف"""لاخ"""م
 ،در"ك یراكم"ه ناشكتم"حز بز"ح ا"ب دم"حالآ د"یدو"مر"ف ام"ش ه"ك دو"ب ن"یا رگ"ید یك"ی .شاه"ما"نزور
 مام""""ت رد دم""""حالآ .د""""نداد لیكش""""ت ار مو""""س یوری""""ن و هدر""""ك باعش""""نا هل""""صا""""فال""""ب دم""""حالآ ی""""لو
 یا"""ههر"""هچ زا یك"""ی و ،ت"""فر"""یذپ"""ن ت"""قو چی"""ه ه"""ك هد"""ش وا ه"""ب یدا"""م داهنشی"""پ یلی"""خ شاي"""گد"""نز
 هدو""ت بز""ح رگ""م ه""ك دو""ب ن""یا رگ""ید هلئس""م .نار""یا رد د""شا""ب را""گد""نا""م من""كي""م رك""ف ،یركفن""شور
 ا"یآ ؟دنك"ن ا"ی دنك"ب ار لم"ع ن"یا ه"ك ،د"یو"گي"م ه"چ وا ه"ب قدص"م دنیب"ب ه"ك د"شا"ب ن"یا رظتن"م د"یا"ب
 د""نام""ب رظتن""م ه""ك هت""شاد""ن یری""گمیمص""ت لالقت""سا هدو""ت بز""ح دو""خ ی""بز""ح یا""هيری""گمیمص""ت رد
 ن""م ه""ك د""یو""گي""م یرو""نای""ك یا""قآ هكن""یا یك""ی و ؟ای""ن ا""ی ،ای""ب نا""بای""خ ه""ب ه""ك د""یوگ""ب وا ه""ب قدص""م
 نین"چ ه"ك د"یو"گي"م قدص"م رت"كد ی"لو هد"ش ا"تدو"ك ه"ك ماهداد راد"شه ،قدص"م یا"قآ ه"ب مدز نفل"ت



 .هداتفین قافتا ًالصا یزیچ
 د"یرادر"ب ار قدص"م رت"كد تا"ملأ"ت و تار"طا"خ ام"ش ،مین"كي"م عور"ش یر"خآ زا هل"ب :ی"یوم"ع یا"قآ
....دش نفلت نم هب هك دراد هراشا اج كیً اقیقد اجنآ دینك هاگن و
یرونایك دیوگيمن -
 ه"""ب ن"""م ه"""ك هدرك"""ن ا"""عدا نون"""كا"""ت رگ"""ید س"""ك چی"""ه ،د"""یو"""گيم"""ن  ه"""ك ت"""سا مولع"""م :ی"""یوم"""ع یا"""قآ
 مین"ك ي"م ا"عدا ا"م ،در"ك نفل"ت ن"م ه"ب یس"ك ه"ك د"یو"گ ی"م قدص"م رت"كد ی"لو ماهدر"ك نفل"ت قدص"م
...دنكب اعدا و دیوگب رگید سك ،میدوب ام
 یزی"چ نین"چ د"یو"گ ی"م هت"شو"ن ار قدص"م بات"ك ه"ك یگن"هر"س نام"ه هدوب"ن یرو"نای"ك د"یو"گي"م -
.تسا هدوبن
؟هدوب هراك هچ عقوم نآً الصا گنهرس نآ ؟دناد یم اجك زا گنهرس نآ :ییومع یاقآ
 م"ه قدص"م رت"كد یا"قآ و م"یداد ار یرب"خ نین"چ ا"م ،ت"سه خ"یرا"ت تامل"سم یر"س ك"ی دینیب"ب ه"ن
 ه"ب د"یوگ"ب ار در"ف نآ م"سا د"یا"ب دی"یو"گ ی"م ام"ش ،هدر"ك هرا"شا ش"تا"ملأ"ت و تار"طا"خ رد ار یدرو"م
...دییامرفب هزاجا...یكی دیوگب درادن لیلد چیه نم رظن
 ه""ك یورو""ش رادت""قا نآ دادر""م ۲۸ یا""تدو""ك رد .ت""سین نی""لات""سا ع""قو""م ن""یا رد :راض""ح زا یك""ی
 تیق"""فو"""م ا"""ب ای"""ند ر"""سار"""س رد دت"""فا ی"""م قاف"""تا ه"""ك ی"""یا"""هشبن"""ج جوا و دو"""ب نی"""لات"""سا نا"""مز رد
 زا یك"ی ی"لو ،منك"ب هئ"طو"ت ه"ب مهت"م م"هاو"خ یم"ن ار هدو"ت بز"ح ن"م .دراد"ن دو"جو دو"شي"م ور"بور
 بز"ح ،ت"سین نی"لات"سا نو"چ )دادر"م ۲۸( ع"قو"م ن"یا رد ه"ك ت"سا ن"یا دو"ش ي"م ه"ك ی"یا"هلیل"حت
.دوبن یوروش رد رگید نیلاتسا رادتقا نآ نوچ ،اتدوك ربارب رد درك توكس مه هدوت
 یزوری""پ ن""یرت""گرز""بً ا""قاف""تا .م""هدي""م باو""ج نات""تالاؤ""س ه""ب ك""ی ،ك""ی ،بو""خ یلی""خ :ی""یوم""ع یا""قآ
 ینع""""ی .دات""""فا قاف""""تا هدو""""ب هدر""""ك تو""""ف نی""""لات""""سا ه""""ك یع""""قو""""م ینع""""ی ۵۰ ه""""هد رد ای""""ند یل""""م یا""""ه

 ه"ب ای"ند تارمعت"سم ر"یا"س و ی"یاق"یر"فآ یا"هروش"ك ه"ك ی"لالقت"سا ،یل"م شخ"بي"یا"هر یا"هشبن"ج
.داد خر نیلاتسا دوبن رد اهيزوریپ ،دندروآ تسد
.میوگ یم ار شرادتقا :هدننك لاؤس
 زا .دو"ب شدو"خ ل"خاد ه"ب طو"بر"م .دو"ب یورو"ش روش"ك  دو"خ ه"ب طو"بر"م وا رادت"قا :ی"یوم"ع یا"قآ
 هدرت"""سگ یا"""هيزوری"""پ ن"""یا ه"""ك دو"""ب ۱۹۵۰ ه"""هد رد و ی"""ناه"""ج مود گن"""ج زا دع"""ب ی"""نوری"""ب ظاح"""ل
 چی"ه و ،د"ش جرا"خ یل"ك ه"ب رامعت"سا هرود نآ زا اق"یر"فآ و د"مآ دو"جو ه"ب یل"م ی"یا"هر یا"هشبن"ج
 رد شدنم"ترد"ق یلی"خ یلی"خ ع"ضو"م و یورو"ش داح"تا هب"نا"ج هم"ه ت"یام"ح ركن"م د"ناو"تيم"ن س"ك
 ه"""چ ؟در"""ك ی"""تا"""هابت"""شا ه"""چ ؟دو"""ب ه"""چ شی"""نورد یا"""هاط"""خ هكن"""یا .دوش"""ب ا"""هشبن"""ج ن"""یا زا عا"""فد
 ل"با"ق ًال"ما"ك ظاح"ل نآ زا ن"یا ،دو"ب هدر"ك هن"خر نآ رد ه"ك م"یوگ"ب م"ناو"تي"م یدراو"م یت"ح ،یداس"ف
 داح""تا ه""ك ی""تالكش""م ل""ئالد زا یك""ی دنن""كي""م نای""ب ی""خر""ب .ه""ن ت""یام""ح ظاح""ل زا ا""ما ت""سا دق""ن
 رادق""م ه""ك دو""ب تل""ع ن""یا ه""ب ،دو""ب ه""جاو""م نآ ا""ب ی""شا""پور""ف ه""ب ك""یدز""ن ر""خآ یا""هه""هد رد یورو""ش



 ،الوگ"""نآ ،در"""كي"""م رگ"""ید لل"""م ه"""ب ی"""بالق"""نا یا"""هكم"""ك فر"""ص ار روش"""ك یداصت"""قا ناو"""ت زا یدا"""یز
 يضع"ب .دنت"شاد"ن ت"یام"ح هم"ه ن"یا ه"ب یزای"نً ال"صا اهن"یا زا یرایس"ب ه"ك هری"غ و هری"غ و ی"پوی"تا
 یاهتك""ن ه""ب ت""هج ر""ه ه""ب .دنت""شاد مزال ت""یام""حً اع""قاو ه""مورك""ن ا""ی ان""غ ا""ی الوگ""نآ ًالث""م ،هل""ب اه""نآ زا
 یراده"یا"مر"سد"ض و ت"سیلا"یرپ"ما د"ض دوعس"مدم"حم .دوعس"مدم"حم رور"ت هرا"برد د"یدر"ك هرا"شا
 راج"ت هیل"ع ،ت"شو"ني"م یول"هپ فر"شا هیل"ع یدن"ت تالاق"م ه"ك دو"ب ریگ"جا"ب ك"ی دوعس"مدم"حم ،دوب"ن
 رور""تً انم""ض .د""مآي""م ها""تو""ك د""ندادي""م جا""ب شه""ب هكن""یا زا دع""ب ،ت""شو""ني""م نار""یا تفل""ك ندر""گ
 نا""یر""ج رد .دوب""ن نار""یا هدو""ت بز""ح  وض""ع ه""بزور ور""سخ ه""ك ت""فر""گ ماج""نا ی""نا""مز دوعس""مدم""حم
 یكل"م لیل"خ داهنشی"پ ه"ب یز"كر"م هتیم"ك .دو"ب ناج"یا"برذآ ع"یا"قو زا دع"ب ی"ماظ"ن نا"مزا"س لالح"نا
 یز"كر"م هتیم"ك رظ"ن زا ی"ماظ"ن نا"مزا"س ه"ك د"ش غال"با ه"بزور ه"ب ه"ك یت"قو ،در"ك ل"حنم ار نا"مزا"س
 ضرتع"""م تد"""ش ه"""ب وا د"""شا"""ب هت"""شاد ی"""ماظ"""ن تالیكش"""ت د"""هاو"""خيم"""ن رگ"""ید بز"""ح و هد"""ش ل"""حنم
 ر"پ ه"ك ار ی"یا"همر"ف نآ ینع"ی ،دنت"ساو"خ ار ناش"یا"هتك"نآ اه"نآ و دو"ب یرب"هر میمص"ت ی"لو .د"ش
 ه"""ب ك"""ی ،ك"""ی ،د"""نداد ل"""یوح"""ت ه"""بزور ه"""ب و د"""ندروآ ار اهن"""یا ،دو"""ب بز"""ح تا"""عال"""طا رد و د"""ندو"""ب هدر"""ك
 هدو"ت بز"ح ا"ب الا"ح .می"هدي"م ه"مادا ا"م ه"ك دنتف"گ یدادع"ت و ه"بزور ی"لو .د"نداد ل"یوح"ت ا"هر"سفا
 »هاوخ"""یدازآ نار"""سفا نا"""مزا"""س« دنت"""شاذ"""گ ار ناشم"""سا .م"""یرادي"""م هگ"""ن ار نا"""مدو"""خ ،میت"""سین
 تای""عا""فد یو""ت هجیتن""لا""ب .دننك""ب یرا""ك ك""ی دنت""ساو""خي""م یوح""ن ه""ب و د""ندو""ب ی""كد""نا هور""گ اهن""یا
 ،ت"""سه اج"""نآً اقی"""قد ،هت"""شو"""ن ی"""یاب"""یز گن"""هر"""س ه"""ك »مسی"""نوم"""ك ری"""س« ،ت"""سه م"""ه ه"""بزور دو"""خ
 رف"""ن ۸ ،۷ دود"""ح رد یزی"""چ ه"""ك مك"""یدز"""ن رایس"""ب نات"""سود زا یدادع"""ت زا مد"""مآ ن"""م ه"""ك د"""یو"""گي"""م
 لیكش""ت رور""ت هور""گ ك""ی اهن""یا ی""ناركن""ل ماس""ح ،ی""ساب""ع نسح""لاو""با ،شدو""خ( ینع""ی م""ید""شي""م
 ی"كو"ش ،می"نز"ب یاه"بر"ض ی"ها"گ ها"گ ه"ك میت"فر"گ میمص"ت ا"م هكن"یا ه"ب ت"سا دقتع"م وا ،)دن"هدي"م
 ًاب""لا""غ دوعس""مدم""حم هكن""یا ه""ب ه""جو""ت ا""ب .د""یای""ب دو""جو ه""ب هع""ما""ج یو""ت ی""ناك""ت ك""ی ه""ك دوش""ب دراو
 هم"""ه ،مینك"""ب رور"""ت ا"""م ار وا ر"""گا دو"""خ ه"""ب دو"""خ ه"""ك ت"""سا ن"""یا ،د"""سیو"""ني"""م را"""برد هیل"""ع ی"""تالاق"""م
 ن"یا ه"ب دو"شي"م رت"شیب را"برد ه"ب تب"سن مدر"م ترف"ن و را"برد فر"ط ه"ب دو"شي"م فوطع"م ا"هن"ظ
 ه""نوگ""چ ه""ك د""هدي""م م""ه ار ش""حر""ش و دو""ب دوعس""مدم""حم میت""فر""گ رظ""ن رد ه""ك ی""فد""ه نی""لوا ،تل""ع
 هدو""ت بز""ح وض""ع اهن""یا ًال""صا نا""مز ن""یا .دری""گي""م ماج""نا ی""ساب""ع نسح""لاو""با ط""سو""ت رور""ت ن""یا
 بز"""ح رد ی"""ماظ"""ن نا"""مزا"""سً ادد"""جم ۲۷ رد ،۲۷ ا"""ت ۲۵ لا"""س زا مام"""ت لا"""س ود ینع"""ی ،د"""ندوب"""ن
 یل""""ك ه""""ب ه""""ك یاهد""""ع ز""""ج ه""""ب ،د""""ندو""""ب اج""""نآ ًالب""""ق ه""""ك ی""""یا""""هر""""سفا زا یدادع""""ت و دری""""گي""""م لك""""ش
 ن"""یا .دو"""شي"""م سی"""سأ"""ت و"""ن زا ه"""ك ی"""ماظ"""ن ی"""نا"""مزا"""س ه"""ب د"""ندر"""گي"""مر"""ب نا"""شاهد"""ع ك"""ی ،د"""نوري"""م
 لث""""م ،ك""""مای""""س لث""""م شايل""""صا یا""""ههر""""هچ اهتن""""م .ت""""سین یلب""""ق ی""""ماظ""""ن نا""""مزا""""س ،نا""""مزا""""س
 .دنتسه اهنیا ،یرشبم
 رد ه"ك د"ندو"ب بز"ح رد ی"ناركفن"شور هور"گ ك"ی ه"ك متف"گ ام"ش ه"ب ن"م .ت"سا تبح"ص یرب"ط هرا"برد
 ا""م ه""ب ی""گرز""ب یا""هسرد یلی""خ ۳۲ دادر""م ۲۸ ا""ت ۳۱ ری""ت ۳۰ .ت""شاد رار""ق نایس""ناوآ ناش""سأر



 حالط""صا ه""ب و د""ندو""ب یل""م ههب""ج ا""ب ه""ك ی""نات""سود ن""یا متف""گ م""ه ًالب""ق ه""ك رو""ط نام""ه ،د""هدي""م
 ه""ك یت""قو دی""ناد یم""ن ام""شً اع""قاو ینع""ی د""ندز ی""م هنی""س ه""ب هم""ه زا شی""ب ار قدص""م رت""كد گن""س
 دو"ب یت"سدر"بز نارنخ"س م"ه یلی"خ .در"كي"م ی"نارنخ"س ه"چ تف"گي"م نخ"س اوشی"پ هرا"برد ی"یاق"ب
 رفع"ج ما"ما زا هت"شذ"گ هسل"ج ه"ك یلق"ن نآ فال"خر"ب ه"ناف"سأت"م .ت"شاد ی"یو"ق رایس"ب راتف"گً اع"قاو

 م""""ه یلی""""خ ا""""هت""""قو یضع""""ب .دنت""""سین قم""""حا ا""""م نانم""""شد م""""ه ا""""هت""""قو یضع""""ب ،متف""""گ قدا""""ص
 م""ه ی""ناه""ج ه""صر""ع رد زور""ما .دو""ب ی""یاق""ب رت""كد نیم""ه اه""نآ زا یك""ی و دنت""سه ا""ناو""ت و رای""شو""ه
 ای"ند رد ی"لو م"یراد را"ك و ر"س یدا"یز یا"هقم"حا ا"ب نا"مدو"خ روش"ك یو"ت ا"م ر"گا الا"ح .دینی"بي"م
 ر"گا ،دنت"سه ت"سیلا"یرپ"ما ه"چر"گا .د"نرای"شو"ه ،دن"نادر"گي"م ار ای"ند و دنت"سه را"كر"س ه"ك ی"یاه"نآ
 م"نا"خ نیم"ه ًالث"م د"نراد ی"یا"ناو"ت یلی"خ ،د"ناگ"نرز یلی"خ ی"لو ،دنت"سه ز"یرنو"خ و راوخ"نو"خ ه"چ
.تسا ناهج رایشه و گنرز رایسب یاههرهچ نآ زا سیار ازیلادنوك
  ازارد ه"ب لا"س ك"ی زا شی"ب د"یا"ش تف"ن هلئس"م ل"ح یار"ب قدص"م رت"كد ه"ب راش"ف را"ك ت"هج ر"ه ه"ب
 د"ش ی"ضار سیلگ"نا تف"ن ت"كر"ش م"ه هاجن"پ ,هاجن"پ ه"ب و ت"فر"گ ماج"نا تار"كاذ"م رد"ق ر"ه .دیش"ك
 زا دو"""ب هد"""مآ دو"""جو ه"""ب قدص"""م هنی"""با"""ك دو"""خ نورد رد ی"""تاش"""یار"""گ .داد"""ن ت"""یا"""ضر قدص"""م ی"""لو
 دو"ب دقتع"م و ،ت"شاد داقت"عا تف"ن ند"ش یل"م ه"ب قدص"م ی"لو ،در"یذپ"ب ه"ك دنت"ساو"خي"م قدص"م
 تكلم""م ت""سای""س ل""ئاس""م ن""یر""تهدم""ع رد ت""لا""خد ،سیلگ""نا تف""ن ت""كر""ش یار""ب زایت""ما دو""جو ه""ك
 ت""كر""ش نآ ا""ب دراد دو""جو نات""سزو""خ رد رگ""ید هنی""با""ك ك""ی ه""ك ت""سا ن""یا لث""م ًال""صا ینع""ی ،ت""سا
 در"ك ساس"حا قدص"م هكن"یا ا"ت در"ك ادی"پ ه"مادا ا"هراش"ف ت"هج ر"ه ه"ب .ت"سه اج"نآ رد ه"ك یتف"ن
 ه""ك دو""ب ت""قو نآ ت""سا رو""ط ن""یا ه""ك م""ه شاهنی""با""ك ،دن""كيم""ن ی""هارم""ه شا""ها""ب ه""ك سل""جم بو""خ
 ه""""ك یاهلم""""ج نی""""ع ،اجن""""یا مدر""""ك ت""""شاددا""""ی ن""""م ه""""ك در""""ك نای""""ب ار ش""""فورع""""م تراب""""ع و هلم""""ج نآ
 ه""ك د""یو""گي""م -من""كي""م نومض""م ه""ب لق""ن و مدرك""ن ادی""پ ار هلم""ج نی""ع الا""ح -دن""كي""م نای""ب قدص""م
 م""ه ترضحیل""عا .د""سر یم""ن ی""یا""ج ه""ب مرا""ك ی""نون""ك ط""یار""ش رد ه""ك مدی""سر هجیت""ن ن""یا ه""ب ن""م«
 هت"شاد رایت"خا رد ار گن"ج ترازو مه"م ت"سپ و م"شا"ب هت"شاد ی"تارایت"خا ن"م ه"ك د"ندرك"ن تق"فاو"م
 ترضحیل"""عا ه"""ك الا"""ح ن"""یار"""بان"""ب ،منك"""ب هدافت"""سا اج"""نآ زا ساس"""ح ع"""قاو"""م رد م"""ناوت"""ب ه"""ك ،م"""شا"""ب
 خر ۱۳۳۱ ها"""""م ری"""""ت ۲۵ رد انی"""""ع ن"""""یا »من"""""ك ي"""""م م"""""یدق"""""ت ار م"""""یافعت"""""سا ن"""""م ،د"""""ندرك"""""ن تق"""""فاو"""""م
 رتم"""ك ردً اع"""قاو ه"""ك د"""هدي"""م خر نار"""یا رد ی"""ناك"""ت نان"""چ و دو"""شي"""م مال"""عا ن"""یا بو"""خ .د"""هدي"""م
 و ر""تهدرت""سگ یت""ح و ،ت""سا نار""یا ۵۷ لا""س شزرا""ب ه""نوم""ن .دراد دا""ی ه""ب ار ن""یا نار""یا یخ""یرا""ت
 تیعم"""""ج ،نویلی"""""م ۲۰ ا"""""ی نویلی"""""م ۱۹ م"""""ناديم"""""ن دود"""""ح رد یزی"""""چ نا"""""مز نآ ،ر"""""تعی"""""سو یلی"""""خ
 .د"ش دا"یز تكلم"م ن"یا تیعم"ج هع"فدك"ی -هل"ب ،م"یدو"ب نویلی"م ۳۸ ا"ی ۳۷ د"یا"ش ۵۷ لا"س ،میت"شاد
 هد"ش یرام"شر"س هكن"یا لث"م دو"ب ۶۵ لا"س ه"ك یت"قو یو"سو"م نیس"حری"م یا"قآ ،من"كيم"ن شو"مار"ف
 نا"""یو"""گ هللامس"""ب ه"""ك نار"""یا تل"""م ه"""ب تف"""گ ك"""یرب"""ت یلی"""خ ،دنتف"""گ ه"""ك ار یرام"""شر"""س هجیت"""ن و دو"""ب
 ...د"ناهد"ش گرز"ب نا"شهم"ه الا"ح نا"مز نآ یا"ههچ"ب م"یراد ار ش"یرات"فر"گ الا"ح .د"ناهد"ش ناوار"ف



 ا"قآ ه"ك د"ناهد"ش ه"جوت"م الا"ح هر"خالا"ب بو"خ .دو"ش یم"ن و دن"هاو"خ ی"م ی"گد"نز ،دن"هاو"خ ي"م را"ك
 .دراد یباتك باسح كی رخآ ،دراد یقطنم كی هداوناخ میظنت نیا
 یر""""""یزوت""""""سخن نا""""""مر""""""ف ها""""""ش هل""""""صا""""""فال""""""ب .داد افعت""""""سا قدص""""""م رت""""""كد بو""""""خ ،ت""""""هج ر""""""ه ه""""""ب
 د""مآ ر""گد ت""سای""س ار نا""بيت""شك ه""ك ش""فورع""م قط""ن نآ م""ه وا و .در""ك ردا""ص ار هنطل""سلاماو""ق
 د""""جسم و د""""هشم یار""""جا""""م .دراد یبیج""""ع یلی""""خ یخ""""یرا""""ت هنیشی""""پ هنطل""""سلاماو""""ق .داد ماج""""نا
 م"ه رگ"ید دراو"م و ت"سا فورع"م سدق"نات"سآ ی"لوت"م "ید"ساا"قآ" نآ ا"ب یری"گرد نآ و دا"شر"هو"گ
 بو"""خ .دن"""ك ف"""قوت"""م ار شبن"""ج د"""هاو"""خي"""م ت"""نوش"""خ ا"""ب ه"""ك دو"""ب مولع"""م لا"""ح ر"""ه ه"""ب .رو"""ط نیم"""ه
 یا"""""قآ هی"""""مال"""""عا ،رازا"""""ب زا ،د"""""ش زا"""""غآ نار"""""یا هطق"""""ن ر"""""ه زا و ا"""""ج هم"""""ه زا تار"""""هاظ"""""ت نا"""""مزم"""""ه
 ا"هنا"بای"خ رد مدر"م روض"ح یرد"ق ه"ب ،نار"یا هدو"ت بز"ح هی"مال"عا ،یل"م ههب"ج هی"مال"عا ،ی"نا"شا"ك
 ن""یا ت""سناو""تيم""ن د""مآ ا""هنا""بای""خ ه""ب سیل""پ یوری""ن كم""ك ه""ب ش""ترا هكن""یا م""غر ه""ب ه""ك دو""ب د""ید""ش
 ،د""""ندادي""""م هت""""شك مدر""""م ،در""""كي""""م یزاد""""ناری""""ت .د""""نز""""ب بق""""ع ار مدر""""م م""""كارت""""م و لكشت""""م ف""""ص
.دندركيم رپ ار ناشیاج یرگید هدع و دندركيم دنلب ار اههزانج
 ار وا ا"م یاق"فر زا یدادع"ت ،دنك"ب یش"كر"س دو"ب هد"مآ ها"ش ردار"ب ا"ضریل"ع نات"سراه"ب ردً ا"قاف"تا
 یزاد"ناری"ت دن"چ ا"ضریل"ع »،ا"ضریل"ع ر"ب گر"م !ا"ضریل"ع« :دن"نزي"م دا"یر"ف و"ه ك"ی و دنت"خان"ش ی"م
 ه"ك د"هد ی"م ها"ش ه"ب هد"نز شراز"گ و دن"ك ی"م رار"ف ت"عر"س ه"ب دع"ب و دن"ك ی"م شدو"خ مول"بار"پ ا"ب
 راع"""""ش هنطل"""""سلاماو"""""ق ر"""""ب گر"""""م ا"""""ما ،د"""""ناهداد"""""ن ها"""""ش ر"""""ب گر"""""م راع"""""ش زون"""""ه ه"""""ك یت"""""سشن ه"""""چ
 دو"شي"م ل"یدب"ت راع"ش دنك"ب ادی"پ ه"مادا رت"شیب ر"گا ی"لو ،دن"یو"گي"م قدص"م دا"ب هد"نز ،دن"هدي"م
 ا"هي"ماظ"ن نای"م رد شاو"ی شاو"ی ،هلئس"م ن"یا ر"ب هوال"ع ه"ك ت"سا ن"یا شتیع"قاو .ها"ش ر"ب گر"م ه"ب
 شاه"""نوم"""ن دننك"""ب یزاد"""ناری"""ت مدر"""م فر"""ط ه"""ب د"""ندوب"""ن ر"""ضا"""ح ه"""ك د"""ند"""ش ادی"""پ ی"""یا"""هر"""سفا م"""ه
 ی""نارنخ""س مدر""م یار""ب و ك""نا""ت یور دوري""م ًال""صا وا .دو""ب در""گر""س ع""قو""م نآ ه""ك نا""مر""پ گن""هر""س
 زارد مدر""م هنی""س فر""ط ه""ب ار ا""هگنف""ت میت""سین ر""ضا""ح ا""م د""یو""گي""م ش""یا""هزا""بر""س ه""ب .دن""كي""م
 زا ار ا"هنات"ساد ن"یا و ناد"نز د"مآ و د"ش ی"ماظ"ن نا"مزا"س ر"سفا شدع"ب نا"مر"پ نیم"ه ه"ك .مین"ك
 ه"ب مدر"م و ی"ماظ"ن یا"هوری"ن نی"ب ی"هارم"ه و ی"لدم"ه ك"ی هكن"یا سر"ت زا بو"خ .م"یدین"شي"م ا"م وا
 و ا""ههارراه""چ مام""ت .ددر""گر""ب ا""هنا""گدا""پ ه""ب ش""ترا ه""ك د""ش هداد روت""سد هل""صا""فال""ب ،د""یای""ب دو""جو
 ه""ك ت""سا نآ زا رتم""ك ام""ش ن""س م""ناد یم""ن الا""ح ،دین""ك روا""ب .دو""ب مدر""م لاغ""شا رد ا""هنا""بای""خ
 ،د"ش ی"م رار"قر"ب ا"ههارراه"چ ر"س رد مدر"م ط"سو"ت ه"ك ی"تا"ماظت"نا و مظ"ن .د"شا"ب نا"تدا"ی ۵۷ نمه"ب
 ،ا"ههارراه"چ ر"س ت"فر و د"مآ و اج"نآ كی"فار"ت ،ت"فر"گ ی"م ماج"نا نا"مز نآ هوی"ش نیم"ه ه"ب ت"سرد
 یخ""یرا""ت تاظ""حل ،ی""بالق""نا تاظ""حل هشیم""ه .دو""ب زیگ""ناتفگ""ش ی""لدم""ه ك""ی و یردار""ب ك""ی ًال""صا
 دع""ب و دنن""كي""م دو""خ نآ زا ار بالق""نا یا""هيزوری""پ ی""یا""هوری""ن ه""ك فی""ح ه""چ و ت""سا نین""چ ن""یا
 ترض""ح .در""ك ینیش""ن بق""ع ها""ش هل""صا""فال""ب بو""خ .دو""شي""م نا""یام""ن بالق""نا د""ض ه""یر""ك ه""یر""هچ
 طور"شم قدص"م .یر"یزو ت"سخن ه"ب د"ش تو"عد قدص"م زا هرا"بود و د"ش هداد س"پ شبق"ل فر"شا



 .د"شا"ب شدو"خ رظ"ن ر"یز گن"ج ترازو ت"ساو"خي"م قدص"م ،ت"ساو"خي"م تارایت"خا قدص"م .د"مآ
 ه""ب ی""تارایت""خا نین""چ ۳۱ ری""ت ۳۰ ینع""ی نا""مز نآ ا""ت تی""طور""شم ود""ب زا ًال""صا ز""گر""ه ه""ك یرا""ك
 ن""""یا د""""نور رد .د""""ش هداد قدص""""م رت""""كد ه""""ب رایت""""خا ن""""یا .دو""""ب هد""""شن هداد یر""""یزو ت""""سخن چی""""ه
 یج""یات""ن ه""ب و داد ماج""نا قدص""م رت""كد ه""ب تب""سن ار دو""خ شرگ""ن ینی""بزا""ب بز""ح ه""ك دو""ب ثداو""ح
 ن"تور"ف رت"كد ه"ك ت"شاد دو"جو ی"نا"یر"ج بز"ح نورد رد .دوب"ن م"ه ه"عاس"لاقل"خ ن"یا و ت"فا"ی ت"سد
 ،ت""سین ی""یاك""یر""مآ قدص""م رت""كد !ا""قآ ه""ك ت""شاد ن""یا ر""ب داقت""عا ر""تدوز یلی""خ .دو""ب ش""سأر رد
 ه""ب .ت""سا یل""م در""ف ك""ی .ت""سین اك""یر""مآ هر""هم ی""لو دراد اك""یر""مآ ه""ب تب""سن یتبث""م شرگ""ن هت""سرد
 نیس""حدم""حم ما""ن ه""ب دو""ب بز""ح رد یس""ك ك""ی نار""هت یت""لا""یا هتیم""ك رد تا""عوبط""م شخ""ب رد هژ""یو
 و ،بز""""ح رد دو""""ب ی""""ناش""""خرد رایس""""ب هر""""هچ .د""""ش هاگش""""ناد دات""""سا ا""""هدع""""ب ندم""""ت رت""""كد .ندم""""ت
 ثداو"""ح هت"""فر هت"""فر بو"""خ ،نویل"""م ه"""ب تب"""سن بز"""ح ع"""ضو"""م رییغ"""ت یار"""ب در"""كي"""م یبیج"""ع هزراب"""م
 .تسا تسرد عضوم نیا هك دوب نیا رگتابثا ،یخیرات
 ع"ضو"م حی"ضو"ت ت"هج ه"ب دات"فا قاف"تا ۳۰ لا"س ینع"ی لب"ق لا"س ری"ت ۲۳ رد ه"ك ه"لأس"م ن"یا ر"كذ
 قدص"""م ت"""لود زا ی"""ها"""م دن"""چ ،د"""شا"""ب ب"""لا"""ج د"""ناو"""تي"""م ،قدص"""م رت"""كد ه"""ب تب"""سن بز"""ح یفن"""م
 هلئس"م دراو د"ج ه"ب اك"یر"مآ ع"قو"م نآ ا"ت ،نار"یا د"ندات"سر"ف ار نم"یر"ه ا"هي"یاك"یر"مآ ،دو"ب هت"شذگ"ن
 ور نم"""""یر"""""ه .د"""""نوش"""""ب یل"""""صا ك"""""یر"""""ش دنت"""""ساو"""""خي"""""م ه"""""ك دو"""""ب یع"""""قو"""""م رگ"""""ید الا"""""ح .دو"""""ب هد"""""شن
 ا"""ب هر"""كاذ"""م دراو ه"""ك ت"""ساو"""خ ت"""لود زا و در"""ك تف"""لاخ"""م ر"""ما ن"""یا ا"""ب تد"""ش ه"""ب بز"""ح .د"""ندات"""سر"""ف
 ،تف"ن یار"ب هزراب"م ،تف"ن ند"ش یل"م هلئس"م رد ه"ك الا"ح ت"سا اك"یر"مآ هدن"یام"ن وا .دوش"ن نم"یر"ه
 ؟د"یروآي"م نای"م ه"ب ار"چ ار اك"یر"مآ لث"م یر"گرامثت"سا ك"ی یا"پ الا"ح ،میت"سه ری"گرد سیلگ"نا ا"ب
 ا""ب هزراب""م یل""م تیعم""ج« ط""سو""ت بز""ح .د""ند""مآ شاهت""سدوراد و نم""یر""ه د""ش هداد هزا""جا بو""خ
 زا دادي"""م ماج"""نا تیعم"""ج نآ ار بز"""ح ینل"""ع را"""ك ع"""قاو رد نا"""مز نآ رد ه"""ك یداه"""ن »رامعت"""سا
 ی"ماظت"نا یوری"ن ی"لو ،ت"فر"گ لك"ش نات"سراه"ب نادی"م رد یاهدرت"سگ تار"هاظ"ت .در"ك تو"عد مدر"م
 د""ناو""خي""م ار ه""مانعط""ق ت""فري""م س""ك ر""ه .د""شي""م هد""ناو""خ د""یا""ب ه""مانط""ق ،ت""سب ه""لول""گ ه""ب ار نآ
 ما"ن ه"ب در"كي"م یزا"ب یدع"س ر"تائ"ت رد ه"ك میت"شاد ر"تائ"ت رگ"یزا"ب ك"ی درو"خي"م وا ه"ب ه"لول"گ نی"لوا
 ار ه"مانعط"ق ت"شاد وا دو"ب م"ه ی"بو"خ نارنخ"س نینچم"ه و دو"ب م"ه ی"بو"خ یلی"خ رگ"یزا"ب ،ع"شا"خ
 ،درو"خ ه"لول"گ م"ه وا دو"ب ا"هرگ"یزا"ب زا م"ه وا ،ت"فر ز"یواب"ش مود رف"ن درو"خ ار ه"لول"گ ه"ك د"ناو"خي"م
 و د"""ندرو"""خ ه"""لول"""گ رف"""ن ه"""س ر"""ه ی"""لو .د"""ش هد"""ناو"""خ ی"""مام"""ت ه"""ب ه"""مانعط"""ق هر"""خالا"""ب و ت"""فر ی"""مو"""س
 رد ه""ك م""ه یفن""م شرگ""ن نآ ه""ب ه""جو""ت ا""ب دو""ب ید""ج یلی""خ بز""ح یار""ب هلئس""م ن""یا بو""خ .د""ندات""فا
 و نای""ئاشل""گ و ید""هاز دو""جو بی""كر""ت نآ ا""ب شت""لود و قدص""م رت""كد ،یل""م ههب""ج ه""ب تب""سن بز""ح
 تف""لاخ""م م""ه ا""م دری""گي""م ماج""نا دراد هح""لاص""م نالا د""مآ نم""یر""ه د""ش مام""ت هل""ب ،ا""هفر""ح ن""یا
 ه""ك هدن""باد""خ ق""یر""ط زا هل""صا""فال""ب قدص""م .ت""شذ""گ نا""مز .د""ناهت""سب ه""لول""گ ه""ب ار ا""م ی""لو م""یاهدر""ك
 ن"م روت"سد ه"ب را"ك ن"یا ه"ك داد ماغی"پ دو"ب رامعت"سا ا"ب هزراب"م تیعم"ج نیم"ه نی"لوؤس"م زا یك"ی



 ع""قو""م نام""ه .ت""سه م""ه ش""تا""ملأ""ت و تار""طا""خ رد .ت""فر""گ ماج""نا ن""م رظ""ن فال""خر""ب را""ك ن""یا دوب""ن
 .د"""نوش"""ب هم"""كاح"""م د"""یا"""ب د"""ناهد"""ش ت"""یان"""ج ن"""یا بك"""تر"""م ه"""ك ی"""ناس"""ك و من"""كي"""م یریگی"""پ ن"""م تف"""گ
 ن"یا و تار"هاظ"ت یار"ب ت"شاد زوج"م بز"ح دینیب"ب ام"ش ینع"ی !هان"گي"ب دار"فا فر"ط ه"ب یزاد"ناری"ت
 رد ،بو"""خ .دن"""ك تبح"""ص نم"""یر"""ه ا"""ب ت"""ساو"""خي"""م قدص"""م ه"""ك د"""مآ شی"""پ ی"""لا"""ح نی"""ع رد هلئس"""م
 قدص"""م ی"""لو هدر"""ك م"""ه رات"""شك الا"""ح ،د"""مآ دو"""جو ه"""ب ت"""لود ه"""ب تب"""سن یدن"""ت ش"""یار"""گ بز"""ح نورد

 ی""یاق""ب ركش""لر""س و دو""ب ش""سأر رد ید""هاز ه""ك روش""ك ترازو ط""سو""ت ن""یا ه""ك در""ك مال""عاً اح""یر""ص
 ار ی"""""یاق"""""ب .در"""""ك ران"""""كر"""""ب ار اهن"""""یا ود ر"""""ه و هد"""""ش ماج"""""نا دو"""""ب نا"""""مز نآ ی"""""نا"""""بر"""""هش سی"""""ئر ه"""""ك
 ا""ما .د""ش ه""ئرب""ت هجیتن""لا""ب دو""ب را""برد رظ""ن زا ر""ثأت""م و ی""ماظ""ن ها""گداد نو""چ ی""لو .در""ك ی""ها""گداد
 تار""كاذ""م ه""ك دو""ب ن""یا دراذگ""ب ت""سناو""تي""م تبث""م ری""ثأ""ت و هد""ش ماج""نا و دو""ب ر""تمه""م ه""ك یزی""چ
 و قدص"""م ه"""ب تب"""سن یتبث"""م رظ"""ن ه"""ك بز"""ح  نورد ش"""یار"""گ نآ ینع"""ی .دی"""سر"""ن هجیت"""ن ه"""ب نم"""یر"""ه
 بز""ح یرب""هر رد یرت""شیب ناراد""فر""ط شاو""ی ،شاو""ی ،ت""شاد شاهنی""با""ك ه""ب دق""ن نم""ض ،شت""لود
 میل"ست قدص"م ی"لو .دروآ دو"جو ه"ب م"ه ار لاجن"ج ن"یا را"برد و د"مآ نم"یر"ه یا"قآ .در"كي"م ادی"پ
 ار بز"ح ینی"بزا"ب هلئس"م رگ"ید ۳۱ ثداو"ح ت"هج ر"ه ه"ب .دو"ب مه"م هتك"ن ن"یا .د"شن نم"یر"ه تارظ"ن
 و داح"تا ت"سای"س یار"جا د"ها"ش ام"ش نا"مز نآ زا و در"ك یلم"ع قدص"م ه"ب تب"سن شع"ضو"م رد
 نت""شاد ظاح""ل ه""ب بز""ح ،د""شي""م قدص""م ت""لود هیل""ع ه""ك ی""یا""ههئ""طو""ت لاب""ق رد و دیت""سه داقت""نا
 ی""تا""عال""طا یا""ههاگت""سد زا ر""تدوز یلی""خ ،شی""تا""عال""طا هدرت""سگ نا""مزا""س و ی""ماظ""ن نا""مزا""س
 ه"ك ی"نار"گ هئ"طو"ت .ت"شاذ"گي"م قدص"م رایت"خا رد ار نآ و در"كي"م فش"ك ار اهن"یا قدص"م دو"خ
 ار سو"ط راش"فا شاي"نا"بر"هش سی"ئر .د"ندو"ب قدص"م را"غ را"ی و د"ندو"ب یل"م ههب"ج یو"ت زور"ید ا"ت
 ی""یاق""ب رت""كد ت""سد ی""لو هزن""م حالط""صا ه""ب پی""تر""س ا""ت دن""چ ؟دو""ب ی""ك .دنت""شك ول""ت را""غ رد د""ندر""ب
 را"ك ن"یا ه"ك دو"ب هد"ش رو"مأ"م ی"یاق"ب ط"سو"ت دو"ب را"ك ن"یا رو"مأ"م ه"ك یبیط"خ نیس"ح .دو"ب را"ك یو"ت
 نیل"""تا"""ق هم"""كاح"""م بز"""ح یا"""هراع"""ش زا یك"""ی دو"""ب صخش"""م م"""ه شدان"""سا مام"""ت .د"""هد"""ب ماج"""نا ار
 زا ار اهن""یا هم""ه دادر""م ۲۸ زور رد ه""ك د""ند""نارذ""گ تا""شام""م ه""ب رد""ق ن""یا ی""لو .دو""ب سو""ط راش""فا
 .دندرك دازآ دندمآ اهخميب نابعش ،نابژد نادنز
 ك""""""ی زا دع""""""ب ا""""""م یل""""""م نات""""""سود زا یك""""""ی ؟دو""""""ب طل""""""غ بز""""""ح داقت""""""نا و داح""""""تا راع""""""شً اع""""""قاو ا""""""یآ
 شت"سای"س بز"ح دی"یو"گي"م ه"ك ام"ش ی"یوم"ع یا"قآ ه"ك در"ك هرا"شا مدو"ب هدر"ك ن"م ه"ك یاهب"حاص"م
 زا""ب »هدن""یآ یو""س ه""ب« یو""ت د""مآي""م ه""ك ی""تالاق""م ی""لو قدص""م ه""ب تب""سن دو""ب هدر""ك حیحص""ت ار
 رار""ق داقت""نا درو""م ا""هتا""شام""م د""یا""ب .ن""یا ینع""ی داقت""نا و داح""تا ،هل""ب :متف""گ ،دو""ب هلم""ح هرا""بود
 هكل""ب ،ت""سین اهن""یا و ی""یاك""یر""مآ هر""هم ناون""ع ه""ب یبق""ل ،ری""ت ۳۰ زا دع""ب رگ""ید ز""گر""ه ی""لو .دریگ""ب
 تیع""قو""م دنن""ك فیعض""ت دنن""كي""م یع""س ه""ك ی""ناس""ك هیل""ع هزراب""م ،ت""سا یل""م ت""لود ظف""ح فد""ه
 م"""ه ۳۲ دادر"""م ۱۹ رد ه"""ك نانچ"""نآ و رو"""طنیم"""ه م"""ه شدنف"""سا ۹ یار"""ب ه"""ك نانچ"""نآ ،ار قدص"""م
 ه""ك م""یدر""ك ادی""پ تا""عال""طا ا""م بو""خ .۱۳۳۲ ها""م دادر""م ه""ك ا""ت د""ش یثن""خ اهن""یا هم""ه و د""مآ شی""پ



 ماج"نا دراد یاهدرت"سگ یا"هتی"لاع"ف ید"هاز ری"شدرا ق"یر"ط زا .ت"سا ار"جا ت"سد رد یاهئ"طو"ت
 هیفص"ت ك"ی ه"ك دو"ب هد"ش قدص"م رت"كد ه"ب داهنشی"پ هكن"یا م"غر ه"ب ه"ك دنت"سه ی"نای"ماظ"ن .دری"گي"م
 نار"""یا یل"""م ش"""ترا ،ش"""ترا ن"""یا ،ت"""سا ی"""هاشن"""ها"""ش ش"""ترا ،ش"""ترا ن"""یا ،دوش"""ب ش"""ترا زا ید"""ج
 م""""ه ا""""هگن""""هر""""س ن""""یا یو""""ت و د""""نوش""""ب ران""""ك ر""""ب یت""""سیا""""ب م""""ه الا""""ب ه""""ب گن""""هر""""س هدر زا .ت""""سین
 نی"ب زا هكن"یا ام"ك .دو"ب هد"یا"في"ب ی"لو د"نوش"ب ران"كر"ب د"یا"ب ه"ك دنت"سه یاهد"ش هت"خان"ش یا"ههر"هچ
 هكن""یا فر""ص و یرت""فد پی""تر""س لث""م ،دو""ب هدر""ك ادی""پ دامت""عا اه""نآ ه""ب قدص""م رت""كد ه""ك ی""ناس""ك
 ا""هه""چ ه""ك م""ید""ید ،ی""فر""شا گن""هر""س لث""م ،ی""نا""بر""هش سی""ئر دو""ب هت""شاذ""گ ار وا دو""ب رت""كد لی""ما""ف
 وا ه"""ك دو"""ب زاتم"""م گن"""هر"""س ،دو"""ب ی"""یا"""ج ه"""ب و ح"""لا"""ص تیصخ"""شً اع"""قاو ه"""ك یس"""ك اهن"""ت .د"""مآرد
 زا ا"""ت ود ا"""ما .ت"""شاد هد"""هع ه"""ب ار دو"""ب نآ رد قدص"""م رت"""كد ه"""نا"""خ ه"""ك یاه"""طوح"""م زا تظ"""فاح"""م
 ه"ك رگ"ید گن"هر"س ك"ی و ی"خر"ها"ش گن"هر"س یك"ی ینع"ی زاتم"م گن"هر"س نیم"ه نادر"گ نا"هد"نا"مر"ف
 ،ر""یزوت""سخن یار""ب تین""ما هزاد""نا ه""چ ا""ت .د""ندو""ب ا""هي""چا""تدو""ك ءز""ج اهن""یا ،ت""سین مدا""ی شم""سا
 قدص"م ه"ب ع"قو"م نام"ه ا"م ر"خآ ؟د"شي"م نی"مأ"ت ی"حا"یر پی"تر"س یا"قآ ش"ترا دات"س سی"ئر ط"سو"ت
 سی"ئر د"ناو"تيم"ن ین"ف ر"سفا ك"ی و ت"سا هژ"یو یا"ج ك"ی ش"ترا دات"س رت"كد میتف"گ ،م"یداد عال"طا
 د"یراذگ"ب ا"م زا می"یو"گيم"ن ا"م .اج"نآ راذگ"ب تاهت"سیا"ش نا"هد"نا"مر"ف ن"یا زا .د"شا"ب ش"ترا دات"س
 رد و دراد دو""جو یل""م نار""سفا ی""ماظ""ن نا""مزا""س ك""ی ه""ك دو""ب ن""یا ر""ب داقت""عا نو""چ ،د""یدرگ""ب ی""لو
 ی"كراش"ف ،دو"ب اه"نآ رد ی"تاج"ن گن"هر"س نیم"ه ه"ك من"ك ضر"ع .دو"ب دبهپ"س و پی"تر"س اه"نآ نای"م
 نآ ف"سأ"ت لام"ك ا"ب ی"لو .د"ندو"ب بو"خ بو"خ و د"ندو"ب ش"ئز"ج یا"هر"سفا اهن"یا .دو"ب هان"پ رواد ،دو"ب
 بز""ح ه""ك ا""م هكن""یا ام""ك .دنت""شاد""ن د""شا""ب هت""شاد د""یا""ب ا""ناو""ت ی""ماظ""ن نا""مزا""س ك""ی ه""ك ی""ماجس""نا
 قدص"م ه"ب و م"یدر"كي"م ادی"پ ت"سد اهن"یا تا"عال"طا ن"یر"تز"یر ه"ب ،م"یدو"ب ی"نو"نا"قری"غ ،م"یدو"ب یفخ"م
 بو"""خ ،دو"""ب رب"""خي"""ب ًال"""صا ناشی"""ها"""گآ سی"""ئر .د"""ندو"""ب رب"""خي"""ب ًال"""صا اهن"""یا دو"""خ ی"""لو م"""یدادي"""م
 .م"""""""یداد عال"""""""طا وا ه"""""""ب ،د"""""""شي"""""""م قدص"""""""م هیل"""""""ع ه"""""""ك ار ی"""""""یا"""""""ههئ"""""""طو"""""""ت راب"""""""خا مام"""""""ت ا"""""""م ت"""""""سا
 .د"""ندادي"""م ماج"""نا ی"""ماظ"""ن یا"""هوری"""ن رد ه"""ك دو"""ب هد"""ش زا"""غآ ۳۲ ها"""مری"""ت زا ی"""یا"""هي"""یا"""جه"""با"""ج
 زا ا"هي"یا"جه"با"ج ن"یا زا یك"ی رد ه"ك من"كيم"ن شو"مار"ف .دو"ب كوكش"م ه"ك د"شي"م ی"یا"هت"فرود"مآ
 اجن"""""یا .مریگ"""""ب رظ"""""ن ر"""""یز ار یاه"""""نا"""""خ ه"""""ك دو"""""ب هد"""""ش هداد ت"""""یرو"""""مأ"""""م ن"""""م دو"""""خ ه"""""ب بز"""""ح فر"""""ط
 ن""م .د""ندادي""م لیكش""ت هسل""ج ی""یاق""ب رت""كد ه""نا""خ یو""ت ًالب""ق ه""ك د""ندر""كي""م ت""فر و د""مآ ی""نار""سفا
 ن"م ه"ك مدو"خ هزو"ح م"ه یا"هر"سفا زا رف"ن ود هارم"ه و م"شوپ"ب یرگت"فر ساب"ل ك"ی ه"ك مد"ش را"چا"ن
 زیم"ت ار اج"نآ یو"ج یو"ت و م"ید"ش ه"چو"ك نآ ندر"ك ورا"ج لوغش"م اج"نآ مت"شاد ار نا"شتی"لوؤس"م
 ن""""یا زا ه""""ك دو""""ب شت""""سد نی""""برود ك""""ی ،ه""""لا""""بز هسی""""ك ش""""شو""""پ تح""""ت م""""ه ا""""ههچ""""ب زا یك""""ی .م""""یدر""""ك
 قدص""م یار""ب ار راب""خا ا""م .ت""فر""گي""م سك""ع دنت""فري""م و ه""نا""خ ن""یا یو""ت د""ند""مآي""م ه""ك ی""ناس""ك
 ار ه"ما"نر"ب ن"یا ا"م هكن"یا تل"ع .راب"خا ن"یا تح"ص ه"ب تب"سن در"كي"م د"یدر"ت زار"با وا م"یدات"سر"في"م
 زا نو""""چ .مینك""""ب را""""ك دنت""""سم ه""""ك دو""""ب ن""""یا یار""""ب طق""""ف ،میت""""فر""""گ ار ا""""هسك""""ع ن""""یا ،م""""یداد ماج""""نا



 و را""ك نال""ف ،د""حاو نال""ف د""شا""ب صخش""مً امت""ح ه""ك میت""شاد""ن یدن""س ا""م د""مآي""م ه""ك ی""یا""هرب""خ
 ی"حا"یر پی"تر"س ،دی"سر"پي"م ی"حا"یر پی"تر"س زا قدص"م رت"كد ن"یار"بان"ب ...اج"نآ و گن"هر"س نال"ف
 سك"ع ،م"یداد دن"س ا"م ی"لو ،د"شا"ب ت"حار ام"ش لای"خ .میطل"سم زی"چ هم"ه ر"ب ا"م ه"ك تف"گي"م م"ه
 ی""یا""هرا""ك اهن""یا .دنن""كي""م ت""فر و د""مآ د""نراد ی""یاق""ب رت""كد ا""ب ا""هر""سفا ن""یا ا""قآ ه""ك وا ه""ب م""یداد
 هنی"""مز رد راب"""خا .دنن"""كي"""م اج"""با"""ج ار ا"""هوری"""ن ه"""ك دنت"""سه ی"""یا"""هر"""سفا اهن"""یا ،دنن"""كي"""م د"""نراد
 م"یدر"ك ادی"پ عال"طا ا"م ها"م ری"ت ۲۴ زور رص"ع لا"ح ر"ه ه"ب هكن"یا ا"ت د"شي"م ر"تيد"ج ی"ه ا"ههئ"طو"ت
 و دنك""ب غال""با قدص""م ه""ب ار ر""یزوت""سخن لز""ع نا""مر""ف و دور""ب ت""سا رار""ق یریص""ن گن""هر""س ه""ك
 ه"ب ار ن"یا ت"عر"س ه"ب میت"شاد ه"ك ی"یا"هلا"نا"ك ا"ب .دوش"ب مال"عا ید"هاز یر"یزوت"سخن م"ه نا"مزم"ه
 ،ت"لود هی"نای"ب راشت"نا زا لب"ق ،دوش"ب صخش"م ًال"ما"ك هكن"یا یار"ب یت"ح و م"ید"نا"سر رت"كد عال"طا
 دوز حب"ص و جرد ار رب"خ ن"یا ،د"شي"م ر"شتنم »هدن"یآ یو"س ه"ب« یا"ج ه"ب ه"ك ت"عاج"ش ه"ما"نزور
 .ت""سا هد""ش مال""عا و ن""شور هلئس""م ن""یا ا""م بز""ح ب""نا""ج زا ه""ك دو""ب مولع""م ًال""ما""ك و ،در""ك ر""شتنم
 و مر ت"فر م"ه دادغ"ب زا .دادغ"ب ت"فر شر"سمه هارم"ه و در"ك رار"ف دو"ب ت"شدرال"ك رد ه"ك ها"ش ب"خ
 در"ك حرط"م ار یاه"ناوردن"ت یا"هراع"ش هدو"ت بز"ح ه"ك دو"شي"م نای"ب .دنتخ"یر ا"هنا"بای"خ ه"ب مدر"م
 ی"ناق"لا"ط دا"ی هد"نز ه"ك م"ید"ناو"خ و م"یدین"ش هم"ه ی"لو .د"ش رگ"ید یا"هوری"ن ند"ش یر"ج ب"جو"م ه"ك
 ما"ن ه"ب ه"ك مد"ید ی"ناوار"ف یا"هه"ما"ن و ا"هه"مانب"ش )ت"یاد"ه د"جسم( مد"مآ ن"م ه"ك یت"قو ه"ك د"یو"گي"م
 شدع"ب ه"ك د"جاس"م ه"ب د"ندو"ب هدر"ك با"تر"پ ی"یا"هزی"چ و دو"ب هد"ش هت"شو"ن ع"جار"م هیل"ع هدو"ت بز"ح
 " ن""ماد""ب" هور""گ ما""ن ه""ب ی""هور""گ ه""ك ت""سا "ر""تروپ""یر رو""پا""ش" ه""ما""نر""ب ،ه""ما""نر""ب ن""یا ه""ك د""ش مولع""م
 ار ا""ج هم""ه ا""هنا""بای""خ ه""ب د""یای""ب ا""ه یاهدو""ت ما""ن ه""ب ه""ك ت""شاد هفی""ظو ن""ماد""ب هور""گ ن""یا ،ت""شاد
 ا""قآ ،ه""ك فد""ه ن""یا ا""ب ،دنك""ب ت""نا""ها مدر""م ن""ید ه""ب ،د""هد""ب ب""هذ""م هیل""ع دن""ت یا""هراع""ش د""نز""ب ش""تآ
 ن"یا رد .دننك"ب نا"شدو"خ نآ زا ار زی"چ هم"ه دن"هاو"خي"م د"ند"مآ ب"هذ"مال یا"هياهدو"ت ،ا"هياهدو"ت
 قدص"م رت"كد تا"قال"م ه"ب دوري"م متف"هوت"سیب )اک"یر"ما ریف"س( "زور ن"سردن"ه" یا"قآ تا"نا"یر"ج
 ا"ب .م"یور"ب نار"یا زا م"یروبج"م ا"م د"شا"ب نین"چ ن"یا ثداو"ح د"نور ر"گا ه"ك دن"كي"م ی"نارگ"نراه"ظا و
 راه"ظا قدص"م رت"كد .دو"شي"م ع"قاو ر"ثؤ"م ،اك"یر"مآ ریف"س ،ن"سردن"ه ضارت"عا ن"یا ف"سأ"ت لام"ك
 راض""حا ار ی""نا""بر""هش سی""ئر و ی""ماظ""ن راد""نا""مر""ف نالا ن""م دی""شا""ب ا""ج نیم""ه ام""ش ه""ك دن""كي""م
 چی"ه دی"هد"ن هزا"جا و دینك"ن ر"یذ"پ ناك"ما ار ی"تار"هاظ"ت  چی"ه ه"ك دو"شي"م هداد روت"سد و من"كي"م
.دنكب تارهاظت یتیعمج
 .ت""سین ا""هنا""بای""خ ندر""ك ی""لا""خ زا رت""كا""نرط""خ زی""چ چی""ه ا""تدو""ك ه""نات""سآ رد !ن""م ناز""یز""ع دینیب""ب
 ۲۸ رد ی"لو .دو"ب مدآ زا ولم"م ا"هنا"بای"خ و ا"هه"چو"ك ه"ك دو"ب ن"یا تل"ع ه"ب د"ش ق"فو"م ری"ت ۳۰ ر"گا
 وره""بور بو""كر""س ا""ب ،عامت""جا یار""ب در""ك یش""شو""ك ر""ه بز""ح ،مت""شهوت""سیب ب""ش نام""ه ،دادر""م
 ه""""ب ف""""قاو ه""""ك ی""""ناس""""ك .د""""ند""""ش ریگت""""سد ب""""ش نام""""ه بز""""ح لاع""""ف یا""""هردا""""ك زا رف""""ن ۶۰۰ .د""""ش
 طاب"""ترا ینع"""ی ؟ه"""چ ینع"""ی ردا"""ك ۶۰۰ یریگت"""سد ه"""ك دن"""نادي"""م دن"""شا"""ب باز"""حا یفخ"""م تی"""لاع"""ف



 نیم""""ه ،دراد""""ن ی""""طاب""""ترا هاگت""""سد ه""""ك بز""""ح .دو""""شي""""م عط""""ق یل""""ك ه""""ب بز""""ح یا""""ههكب""""ش ی""""نورد
 و م"""یدو"""ب ا"""م .دوب"""ن ه"""ك م"""ه یزور"""ما ل"""یا"""سو ن"""یا .دنن"""كي"""م رار"""قر"""ب طاب"""ترا ه"""ك دنت"""سه ا"""هردا"""ك
 هدر"ك مال"عا ًالب"ق هكن"یا ه"ب ه"جو"ت ا"ب بز"ح یرب"هر .رگ"یدم"ه ه"ب دن"سر"ب و د"نور"ب یت"سیا"ب ه"ك ،ا"هكی"پ
 .ی"تا"نا"یر"ج نین"چ ا"ب دو"شي"م ه"جاو"م الا"ح .دو"شي"م وره"بور ا"تدو"ك د"ض ا"ب ا"تدو"ك ه"نو"گ ر"ه ه"ك دو"ب
 رت""كد ر""سمه )زوری""ف( نای""ئا""مرف""نا""مر""ف م""یر""م ق""یر""ط زا قدص""م رت""كد ا""ب دری""گي""م سام""ت بز""ح
 قدص"""م ی"""نورد"""نا ه"""ب ینفل"""ت و دنت"""شاد یلی"""ما"""ف طاب"""ترا قدص"""م رت"""كد هداو"""نا"""خ ا"""ب ه"""ك یرو"""نای"""ك
 د"یآي"م نورد"نا ه"ب رت"كد و دن"كي"م علط"م ار رت"كد ناش"یا .قدص"م رت"كد ر"سمه ه"ب .دن"نزي"م گ"نز
 چی""ه و مطل""سم عا""ضوا ر""ب ه""ك د""یو""گي""م قدص""م رت""كد ر""ما یادت""با .دن""ك ی""م تبح""ص ینفل""ت و
 زا د""""نا هدر""""ك ت""""كر""""ح ا""""هوری""""ن ه""""ن ه""""ك د""""سري""""م تا""""عال""""طا .دینك""""ن یرا""""ك ام""""ش ،ت""""سین یرط""""خ
 كی"نا"پ ا"قآ« :د"یو"گي"م قدص"م رت"كد .دو"شي"م هت"فر"گ سام"تً ادد"جم .دن"یآي"م د"نراد و ا"هنا"گدا"پ
 د"ناطل"سم ا"هوری"ن ،ت"سین یزی"چ نین"چ« .مدر"م یار"ب دینك"ن داج"یا ت"شحو ینع"ی ».دینك"ن داج"یا
 ۲ ت"عا"س ا"ت د"شكي"م لو"ط هلئس"م ن"یا و »دو"شي"م یثن"خ و هت"فر"گ شول"ج دوش"ب ی"ماد"قا ر"ه و
 هد"نز راع"ش و ا"هنا"بای"خ یو"ت د"ناهتخ"یر شا"بوا ه"ك دن"هدي"م عال"طاً اب"تر"م .دادر"م ۲۸ ر"هظزادع"ب
 ت"نای"خ ن"م ه"ب هم"ه« :د"یو"گي"م قدص"م هزا"ت ه"ك ت"سا ت"قو نآ .دن"هدي"م ها"ش د"یوا"ج و ها"ش دا"ب
 یادت"با رد ؟د"مآي"مر"ب ا"م ت"سد زا را"ك ه"چ ».دینك"ب د"یآي"مر"ب ناتت"سد زا یرا"ك ر"ه ام"ش د"ندر"ك
 نا"تدار"فا ه"ك ت"سا ن"یا دینك"ب ن"م ه"ب دی"ناو"تي"م ه"ك یكم"ك ن"یر"تمه"م د"یو"گي"م قدص"م ،هتب"لا را"ك
 ه"ب نار"یا هدو"ت بز"ح .د"ش زوری"پ ا"تدو"ك بو"خ .ه"نا"خ یو"ت د"یرب"ب و دینك"ب راض"حا ا"هنا"بای"خ زا ار
 یطبضن""م ی""ماظ""ن نا""مزا""س یاراد ه""ك ی""بز""ح و نار""یا ی""سای""س نا""مزا""س ن""یر""تم""جسنم ناون""ع
.تفرگ رارق ناگمه تالمح جامآ ،دوب
 ،دم""حالآ ی""لو در""ك یراكم""ه ناشكتم""حز بز""ح ا""ب دم""حالآ ه""ك د""یدو""مر""ف ام""ش :راض""ح زا یك""ی
.داد لیكشت ار موس یورین و درك باعشنا هلصافالب
 نوش"""سأر رد ه"""ك د"""ندو"""ب بز"""ح رد ی"""ناركفن"""شور هور"""گ ك"""ی ه"""ك متف"""گ ام"""ش ه"""ب ن"""م :ی"""یوم"""ع یا"""قآ
 ،یم"""سا"""قدم"""حا ،یرو"""نای"""ك ،یرب"""ط ،دم"""حا لآ لال"""ج ،یكل"""م لث"""م ی"""ناس"""ك و نایس"""ناوآ ری"""شدرا
 یتن"""س شخ"""ب نآ ا"""ب رظ"""نفالت"""خاً اب"""لا"""غ ه"""ك بز"""ح یرب"""هر نورد رد د"""ندو"""ب ی"""ناركفن"""شور اهن"""یا
 باعش"""نا هلئس"""م ه"""ك یت"""قو .دنت"""شاد اهن"""یا و یمیك"""ح دم"""ص ،ی"""طارق"""ب ،ات"""سور ا"""ضر لث"""م بز"""ح
 لث""م و شواز ،نا""یرا""هدن""ق لث""م د""نوري""م یكل""م لیل""خ هارم""ه ا""هركفن""شور زا یلی""خ د""یآي""م شی""پ
 ا""ما .د""شن اد""ج و د""نا""م ی""قا""ب بز""ح رد دو""ب شدو""خ ع""ضو""م رد یرب""ط ،ری""خ یرب""ط ی""لو .اهن""یا
 ار دم"""حالآ بات"""ك نام"""ه ر"""گا ام"""ش ناشكتم"""حز بز"""ح و یكل"""م لیل"""خ و دم"""حالآ لال"""ج هرا"""برد
 د"مآ هنطل"سلاماو"ق و د"مآ شی"پ ری"ت ۳۰ یار"جا"م ه"ك ن"یا زا دع"ب د"یو"گي"م دینی"بي"م دین"ك هع"لاط"م
 ك"یدز"ن یا"هت"سدرو زا یك"ی یدبهپ"سا ه"ك دی"نادي"م -ماو"ق راد"ید ه"ب یدبهپ"سا نت"فر نات"ساد و
 دم""حالآ لال""ج و یكل""م لیل""خ همل""جنم ناشكتم""حز بز""ح یاض""عا ،د""مآ شی""پ -دو""ب ی""یاق""ب رت""كد



 ،د"نراذ"گي"م هلع"ل و تی"ل ه"ب ی"ه وا ؟ت"سیچ یدبهپ"سا یار"جا"م ه"ك ی"یاق"ب زا دن"هاو"خي"م حی"ضو"ت
 بز"ح رگ"ید هسل"ج .من"ك ت"حارت"سا الا"ح د"یراذگ"ب ،دن"كي"م درد مر"س د"یو"گي"م و د"هديم"ن باو"ج
 رت"فد یو"ت د"یآيم"ن ًال"صا ر"خآ هع"فد .دن"كي"م در بی"تر"ت ن"یا ه"ب ار هسل"ج ود یك"ی .م"هدي"م باو"ج
 دم""حالآ لال""ج دو""خ و دن""یآي""م ش""یا""هش""كو""قا""چ ناه""گا""ن ه""ب ،د""ندو""ب اج""نآ اهن""یا و یكل""م .بز""ح
 ا"ت  .د"ندو"ب ناشكتم"حز بز"ح یو"ت اهن"یا ینع"ی .دنت"خاد"نا نوری"ب ار ا"م ي"ندر"گس"پ ا"ب :د"یو"گي"م
 .دنت""خاد""نا نوری""ب ار ا""هن""یا ش""نات""سود و ی""یاق""ب ع""قاو رد ی""لو د""ندر""كي""م تی""لاع""ف م""ه ع""قو""م نآ
 ی"یاق"ب .د"ندو"ب قدص"م ه"ب رادا"فو و د"نداد لیكش"ت ار مو"س یوری"ن هل"ب ،دنت"فر نوری"ب ه"ك اهن"یا الا"ح
 ا"""""ب راكم"""""ه و قدص"""""م ف"""""لاخ"""""م ن"""""یر"""""تي"""""سا"""""سا ترو"""""ص ه"""""ب و قدص"""""م زا د"""""ش رود زور ه"""""ب زور
 و اد"ج یكل"م زا دوز یلی"خ م"ه دم"حالآ هتب"لا و .دو"ب قدص"م ران"ك رد یكل"م .د"مآرد ا"هي"چا"تدو"ك
.دركن تكرش دمحالآ ،دروآ دوجو هب یكلم هك ییاهتسیلایسوس هعماج رد
 ی""لاؤ""س مد""مآ ا""هرا""ب و ا""هرا""ب ،در""ك م""هاو""خ تبح""ص ه""نا""هاو""خدو""خ ن""م دیشخب""ب :ن""یر""ضا""ح زا
 نآ زور"""ما ،د"""ش حرط"""م یب"""لاط"""م زور نآ هكن"""یا لوا .د"""مآ شی"""پ یرگ"""ید مه"""م لاؤ"""س من"""ك حرط"""م
 ن"م ه"ك دو"ب رو"ط نآ هسل"ج :م"یوگ"ب م"هاو"خي"م ،ت"سا ه"نا"هاو"خدو"خ م"یوگ"ب م"هاو"خي"م ه"ك یزی"چ
 .تسا ریدقت هیام یلیخ نیا و دوب هسلجً اعقاو هسلج ینعی .دوب ملیم باب
.هدش ضوع طقف یرجم :همانرب یرجم
 ن""م ن""یار""بان""ب ،دو""ب تا""عال""طا ب""سك و داقت""نا اجن""یا ند""ش عم""ج زا نام""فد""ه ا""م دینیب""ب ،ه""ن ،ه""ن -
 ار ی"تراس"ج نین"چ مدو"خ ه"ب ا"ما .مراد ا"هباو"ج یر"س ك"ی مدو"خ نا"یا"قآ یا"هلاؤ"س ی"خر"ب یار"ب
 ،دی"هد"ب ار ش"باو"ج ام"ش د"هاو"خي"م م"لد و من"كي"م حرط"م ام"ش یار"ب یرگ"ید عو"ن ه"ب .م"هديم"ن
 نوئل"پا"ن نا"ج ی"ئاد ،هئ"طو"ت یروئ"ت دن"یو"گي"م ناش"یا دینیب"ب .منك"ب نییب"ت م"هاو"خي"م ،بو"خ ینع"ی
 هدو"ت بز"ح ه"ب ه"ك ی"تاداقت"نا ا"م ه"ك ینع"ی ت"سا ناش"یا فر"ح ینع"م ،م"یاهد"ید نا"مهم"ه ه"ك م"ه ار
 د"صردد"ص مدو"خ هدیق"ع ا"ب ن"م یار"ب ت"سا هئ"طو"ت ن"یا هكن"یا یاو"ل ر"یز م"یروای"ب ار هم"ه دو"شي"م
 زا ار هدو"""ت بز"""ح ترا"""ك هكن"""یا و هدو"""ب مال"""سا م"""چر"""پ بز"""ح وض"""ع ی"""یار"""خفری"""م ه"""ك ت"""سا مل"""سم
 یت""""ح ت""""سا هدو""""ب هئ""""طو""""ت ك""""ی ن""""یا ه""""ك ت""""سا صخش""""م ًال""""ما""""ك ن""""م یار""""ب ،د""""نروآي""""مرد شبی""""ج
 یاه"لاق"م قر"ش ه"ما"نزور رد شی"پ ت"قو دن"چً ا"قاف"تا ه"ك م"یوگ"ب ار ن"یا ناش"یا باو"ج رد م"هاو"خي"م
 نآ ،دو"ب ه"نوگ"چ اك"یر"مآ رد ه"ك دی"نادي"م ام"ش ار مسی"ترا"ك ك"م .اك"یر"مآ ه"ب ع"جار دو"ب هد"ش  پا"چ
 ن"یا ینع"ی .هدرو"خ نات"شو"گ ه"ب ًالامت"حا ار مت"سین ت"سینوم"ك ن"م ه"ك دراو"ه یر"ه ش"فورع"م ه"لاق"م
 هدو""ت بز""ح ه""ب ه""ك یزی""چ ن""یا ا""ما .دن""شارت""ب ی""ضر""ف نم""شد ك""ی ه""ك ای""ند ل""ك رد ت""سا ل""صا ك""ی
 ه""""ب ع""""جار م""""ه یزی""""چ ك""""ی دن""""هدي""""م حی""""ضو""""ت رت""""شیب ی""""یوم""""ع یا""""قآ ًالامت""""حا ،دی""""هدي""""م تب""""سن
 دم""حالآ لال""ج ،دریگ""ب ار هیض""ق ل""ك ت""سود ن""یا مراودی""ما ،م""یوگ""ب مت""ساو""خي""م دم""حا لآلال""ج
 یلی"خ ه"ك د"ش پ"چ و یاهدو"ت نان"چ دع"ب د"ندو"ب ی"نا"حور نا"شرد"پ بو"خ ،دو"ب یب"هذ"م یلی"خ لوا
 یا"قآ لا"م »نار"یا دی"ما« ما"ن ه"ب مراد ن"م یاهل"جم ،در"ك ادی"پ نویل"م ه"ب ش"یار"گ دع"ب د"ش دز"نا"بز



 لال"ج هتف"گ وا و هد"ش هب"حاص"م روش"ناد نیمی"س ا"ب هل"جم نآ رد ه"ك دی"نادي"م نا"تدو"خ ،هدازری"م
 دع""""ب ،د""""ندو""""ب یب""""هذ""""م ردقن""""یا ناش""""یا ه""""ك ید""""نور ن""""یا .د""""شي""""م ك""""یر""""چ دو""""ب هد""""نز ر""""گا دم""""حا لآ
 ب"لا"ج شدو"خ عو"ن رد دم"حالآ لال"ج یا"قآ ی"سانش"ناور ؟ی"چ دع"ب ،یل"م دع"ب و یاهدو"ت یاهدو"ت
.نیمه ...هك تسا
؟میوگب یزیچ كی دمحالآ دروم رد نم -راضح زا یكی
!دییامرفب منك یم شهاوخ ...یاقآ دیشخبب ،دییامرفب هزاجا :یرجم
 هیق"""ب ا"""ب شاهس"""یاق"""م لا"""ح ر"""ه ه"""ب دع"""ب ،هدو"""ت بز"""ح هرا"""برد ت"""سه یاهلئس"""م ك"""ی -نار"""ضا"""ح زا
 دو"شي"م دراو هدو"ت بز"ح ه"ب ه"ك ی"تالاك"شا و ی"تا"هابت"شا ه"ك ت"سا ن"یا م"ه نآ باز"حا و ا"ههور"گ
 و تا"هابت"شا ،تاداقت"نا و تا"هابت"شا ن"یا ه"ك ت"سا ن"یا دراد باز"حا هیق"ب ا"ب ه"ك ی"تواف"تً ا"نای"حا
 ت""""یو""""ه نآ ینع""""ی .ت""""سا هدرو""""خ هر""""گ هدو""""ت بز""""ح ت""""یو""""ه ا""""ب ع""""قاو رد .ت""""سا یت""""یو""""ه تاداقت""""نا
 درو"م ن"یا رد یدراو"م لا"ح ر"ه ه"ب و .دنن"كي"م مال"عا هدو"ت بز"ح ه"ب تب"سن ن"یدقتن"م ه"ك یاهت"سباو
 لام""""ش تف""""ن زایت""""ما ثح""""ب نام""""ه ششخ""""ب نی""""لوا نآ ًالث""""م دراد دو""""جو صخش""""م ترو""""ص ه""""ب م""""ه
 ه""ب هدو""ت بز""ح دیتف""گ نا""تدو""خ ام""ش ه""ك رو""ط نام""ه ،هیض""ق نآ زا لب""ق لا""س ك""ی دود""ح ه""ك ت""سا
 ،دوش"ب هداد یروش"ك چی"ه ه"ب د"یاب"ن یزایت"ما ه"نو"گ چی"ه ه"ك د"ندر"ك ناون"ع شن"مدار رت"كد یرب"هر
 یورو"ش ه"ب لام"ش تف"ن زایت"ما نداد زا د"ندر"ك ت"یام"ح ،هیض"ق نآ زا دع"ب ع"قاو رد د"ند"مآ اهتن"م
 لا""ح ر""ه ه""ب و ماو""قا ق""ح ر""ب تاب""لاط""م و ا""هت""ساو""خ ثح""ب دینیب""ب .ناج""یا""برذآ هع""قاو نآ دع""ب و
 نآ رد هدو""""ت بز""""ح ت""""یام""""ح من""""كي""""م رك""""ف ن""""م اهتن""""م ،ران""""ك ه""""ب ی""""نار""""یا هع""""ما""""ج فلتخ""""م راش""""قا
 یا"هوری"ن ه"ك یت"یام"ح و هقطن"م ن"یا رد یورو"ش روض"ح ع"قاو رد ثح"ب ه"ب رت"شیب صا"خ تیع"قو"م
 ینع"ی .دو"ب یری"گجا"ب ه"ك تف"گ دو"شي"م ع"قاو رد ه"ك ددر"گي"مر"ب هع"قاو نآ زا دنت"شاد خر"س ش"ترا
 یری""گجا""ب ك""ی ه""ك د""ش صخش""م ،د""ش حرط""م نی""لات""سا ا""ب ماو""ق تار""كاذ""م یو""ت ه""ك یاهیض""ق نآ
 و دروای""ب ت""سد ه""ب ار تف""ن زایت""ما ه""ك هداد رار""ق ناج""یا""برذآ رد ار ش""یا""هوری""ن هد""مآً ا""فر""ص هدو""ب
 .دنت"فر"گ ع"قاو رد ا"ی و د"ندر"ك لاغ"شا ار اج"نآ دنت"فر یت"لود یا"هوری"ن و دیش"ك ران"ك ت"حار م"ه دع"ب
 هع""قاو رد د""ندو""ب هدو""ت بز""ح وض""ع نار""سفا ه""ك ی""ناس""ك ه""ب لب""ق هسل""ج رد ام""ش .ه""لأس""م ك""ی ن""یا
 ه"جو"ت ا"ب دیه"ش ناون"ع ه"ك من"كيم"ن رك"ف ن"م ی"لو د"یداد دیه"ش ناون"ع ،د"ند"ش هت"شك و ناج"یا"برذآ
 ا""ب هدو""ت بز""ح ه""ك یل""ماع""ت و ت""شاد ه""ك یدرو""خر""ب هوح""ن و هع""قاو نآ زا یورو""ش ه""ك یت""یام""ح ه""ب
 و دنت"فر ه"نا"قدا"ص م"ه ناش"یا"هيلی"خ د"یا"ش ه"ك نات"سود ن"یا ،ت"شاد یورو"ش ت"سینوم"ك بز"ح
 یرات""فر تا""نا""سو""ن دع""ب و .داد اه""نآ ه""ب دیه""ش ناون""ع دو""شيم""ن ی""لو ،دنت""شاد ی""مدر""م تاب""لاط""م
 ت"كر"ش یت"ح ینع"ی ،هدو"ب یورو"ش ت"سینوم"ك بز"ح یرات"فر تا"نا"سو"ن زا ر"ثأت"مً ال"ما"ك هدو"ت بز"ح
 ه""ك یط""باور و نارود نآ ر""ب م""كا""ح یاض""ف زا ر""ثأت""م ًال""ما""ك ماو""ق ت""لود ا""ب فالت""ئا رد هدو""ت بز""ح
 ر"""حبت ه"""ك دو"""ب ی"""ناس"""ك زا یك"""ی هنطل"""سلاماو"""ق لا"""ح ینع"""ی .ت"""سا هدو"""ب ت"""شاد یورو"""ش ا"""ب ماو"""ق
 ن""""یا .در""""كي""""م داج""""یا ه""""نزاو""""م ا""""هترد""""قر""""با نی""""ب و یلل""""ملانی""""ب تالداع""""م رد ه""""ك ت""""شاد ی""""صا""""خ



 ت"حار یلی"خ م"ه هدو"ت بز"ح د"ش ث"عا"ب ت"شاد یورو"ش ا"ب ماو"ق ،صا"خ هرود نآ رد ه"ك یك"یدز"ن
 ،یورو"ش ت"سینوم"ك بز"ح دو"خ O.K ا"ب م"ه زا"ب ،ت"سه ه"ك یلیل"حت ه"ب ه"جو"ت ا"ب الا"ح نئمط"م و
 ه""ك دی""نادي""م هدو""ت بز""ح یفن""م طاق""ن زا یك""ی ناون""ع ه""ب ام""ش م""ه ار ن""یا .د""ش فالت""ئا ن""یا دراو
 هدو""ت بز""ح رات""فر رد یفن""م ت""كر""ح ًالث""م ار ناون""ع ن""یا یلی""خ ،تا""نا""یر""ج هیق""ب من""كيم""ن رك""ف ن""م
 رت"كد ران"ك رد هدو"ت بز"ح نویس"كار"ف ع"قاو رد ه"ك دیتف"گ ام"ش ه"ك م"ه یبلط"م نآ و دننك"ب حرط"م
 تواف"""ت ك"""ی من"""كي"""م رك"""ف ن"""م ،زایت"""ما یاط"""عا ا"""ب د"""ندو"""ب ف"""لاخ"""م ود ر"""ه ه"""ك ت"""فر"""گ رار"""ق قدص"""م
 رت"كد و د"ندو"ب ف"لاخ"م بون"ج تف"ن یاط"عا ا"ب اه"نآ ،دراد دو"جو ع"ضو"م ا"ت ود ن"یا نی"ب رادينع"م
 ندر"ك یل"م راع"ش ر"بار"ب رد ه"ك  یراع"ش رد ام"ش ی"لو ،دو"ش یل"م د"یا"ب تف"ن ل"ك تف"گي"م قدص"م

 زایت""ما یاغ""لا تف""گ هدو""ت بز""ح ه""ك د""یراد نا""عذا م""ه زا""ب ،د""یدر""ك ه""ئارا یل""م ههب""ج تف""ن تعن""ص
 یلی"""""خ ه"""""ك من"""""كيم"""""ن رك"""""ف دو"""""ش هداد رار"""""ق م"""""ه ران"""""ك رد هم"""""ه یت"""""قو اهن"""""یا بو"""""خ .بون"""""ج تف"""""ن
 ع"قاو رد هدو"ت بز"ح تا"نا"سو"ن مام"ت نو"چ یگت"سباو لیل"حت ن"یا د"شا"ب ه"نافصن"مری"غ و یقطن"مری"غ
.تشاد یوروش تسینومك بزح هك دوب یتاناسون زا رثأتم
ً ال"صا و .دزاس"ب ت"سناوت"ن یكل"م لیل"خ ا"ب یت"ح یاه"ما"خرو"نا ،من"كيم"ن رك"ف ن"م :ی"یوم"ع یا"قآ
 لال""ج عو""ن زا ی""ناركفن""شور زا یدادع""ت یكل""م لیل""خ ر""گا .درب""ب شدو""خ ا""ب یراداو""ه ت""سناوت""ن
 رد ین""شور و صخش""م ع""ضو""م ك""ی و دنك""ب هارم""ه و دنك""ب ع""نا""ق ت""سناو""ت ار ن""یر""یا""س و دم""حالآ
 ش"تار"طا"خ رد ی"شاپم"س و ت"ید"ض هبن"جً ا"فر"ص یاه"ما"خرو"نا د"شا"ب هت"شاد قدص"م رت"كد ران"ك
 رگ""""""ید ط""""""سو""""""ت ش""""""یا""""""ها""""""عدا زا یرایس""""""ب و دوب""""""ن مه""""""م نادن""""""چ یاه""""""ما""""""خرو""""""نا ی""""""یاد""""""ج و دراد
 یا"""ههتف"""گ ه"""ب دانت"""سا ه"""ك ت"""سا ن"""یا .هد"""ش دق"""ن د"""ندو"""ب بز"""ح یرب"""هر رد ه"""ك ی"""ناس"""یو"""نتار"""طا"""خ
.درادن یرابتعا چیه یاهماخرونا
؟هچ یردنكسا جریا :لاؤس
 ،ف"سأ"ت لام"ك ا"ب اهتن"م ت"سا ت"سرد شمظ"عا تمس"ق یردنك"سا جر"یا تار"طا"خ :ی"یوم"ع یا"قآ
 ن"یا و د"ناهت"شاد یردنك"سا زا ی"یا"هراو"ن ه"ك دنت"سه ی"عد"م یردنك"سا تار"طا"خ نا"گدنن"كمیظن"ت
 ر"شتنم ی"تار"طا"خ نین"چ یردنك"سا تای"ح رد ینع"ی .د"ناهدر"ك میظن"ت اه"نآ سا"سار"ب ار تار"طا"خ
 مسینین"ل ،مسیس"كرا"مً الو"صا و دنت"فر و نار"یا هدو"ت بز"ح زا د"ندر"ك باعش"نا ه"ك ی"نا"یا"قآ .د"شن
 اهن""یا ،یور""سخری""ما ك""با""ب و رو""نرذآ یا""قآ ینع""ی ،د""ناهد""ش یرگ""ید زی""چ ك""ی و د""ندر""ك ا""هر م""ه ار
 ه""ب تب""سن ن""م ن""یار""بان""ب .م""یاهدر""ك میظن""ت ار ی""یا""هزی""چ هلسل""س نین""چ ك""ی ا""م ه""ك دنت""سه ی""عد""م
 .مراد د"یدر"ت هد"ش ر"شتنم یردنك"سا جر"یا تار"طا"خ ناون"ع تح"ت ه"ك ی"یا"هبات"ك راتف"گ تی"مام"ت
 رد .دراد قابط""نا مدو""خ تا""عال""طا ا""ب و ت""سا دنت""سم ار""یز ،ت""سا ت""سرد ًال""ما""ك نآ زا یشخ""ب
 ت"سرد م"ه اه"نآ ،مدی"سر"پ د"ندو"ب ل"ئاس"م ن"یا نا"یر"ج رد ه"ك ی"ناس"ك زا م"ه نآ زا یشخ"ب درو"م
.دنكيمن قیبطت یردنكسا تارطاخ اب هجو چیه هب نآ زا یرادقم یلو .تسا
؟صاخ هعقاو نآ رد هبزور اب دنتشادن طابترا ناشدوخ ییومع یاقآ  :لاؤس



.ریخن ،ریخن :ییومع یاقآ
 ی"لاؤ"س ینع"ی .د"شا"ب هت"شاد"ن یصصخ"ت هبن"ج ت"سا نكم"م ن"م لاؤ"س ،م"هاو"خي"م رذ"ع  :لاؤ"س
 ك"ی ه"ك د"یدو"مر"ف حرط"م ه"ك ی"تار"طا"خ رد ام"ش .د"شا"ب حرط"م رازا"ب و ه"چو"ك رد رت"شیب ه"ك د"شا"ب
 ه"""ب طو"""بر"""م ثح"""ب ا"""ت ،دنك"""ب حرط"""م ار ش"""ناد"""نز هق"""با"""س و دنیب"""ب ار ام"""ش ه"""ك دو"""ب هد"""مآ یراكهب"""ت
 ی""عو""ن ه""ب د""یدر""ك حرط""م ام""ش ه""ك ی""یا""هثح""ب رد .ا""هسك""ع و ت""لا""كو ثح""ب ه""ك ار ر""هور""ف مو""حر""م
 نا"مز نآ یل"م ههب"ج ا"ب ار بز"ح ی"با"تزا"ب ا"ی یدركلم"ع ها"گد"ید حالط"صا ه"ب ل"ماع"ت و تواف"ت هطق"ن
 ثح""ب ًالث""م ،دن""كي""م حرط""م ار یدار""فا ه""ك ا""م ی""سرد یاه""بات""ك ن""یا ه""ب ه""جو""ت ا""ب .د""یدو""مر""ف حرط""م
 هنی"مز ا"م ه"ك دنت"سه ی"عد"م مال"سا نای"ئاد"ف ه"ك ار مال"سا نای"ئاد"ف ثح"ب ،ی"نا"شا"ك ثح"ب ،قدص"م
 رظ"ن .دنك"ب یل"م ار تف"ن قدص"م م"ید"ش ث"عا"ب ه"ك م"یداد ماج"نا ار ی"یا"هرور"ت و م"یدر"ك د"عاس"م ار
 ۲۸ یا"تدو"ك ع"قاو رد ثح"ب ا"ب ماگم"ه ا"ی و ا"تدو"ك زا لب"ق تا"نا"یر"ج و تاش"یا"مر"ف ن"یا ه"ب ار ام"ش
 ا"""ب دنت"""شاد ام"""ش ه"""ب تب"""سن یرظ"""ن ه"""چ اهن"""یا ؟دو"""ب ه"""چ ا"""ههور"""گ ن"""یا ه"""ب ع"""جار بز"""ح رظ"""ن دادر"""م
 ،هد"""ناو"""خي"""م زام"""ن ها"""ش نا"""مز یاه"""ناد"""نز رد ل"""قاد"""ح ه"""ك ر"""هور"""ف یا"""قآ ا"""ب ام"""ش هكن"""یا ه"""ب ه"""جو"""ت
 ن""""یا زا یتبح""""ص ار""""چ ،د""""ندو""""ب ت""""سر""""پاد""""خ م""""ه شل""""باق""""م ههب""""ج ،هدو""""ب ت""""سر""""پاد""""خ م""""ه ناش""""یا
؟دیدرواین نایم هب یلاعترضح دنراد ار ركفت نیا هك هورگ نیا زا ،تعامج
؟تسامش رظن دروم هورگ مادك :ییومع یاقآ
… لثم ،یناشاك لثم ییاههورگ ،مدرك ضرع هك ییاههورگ نامه :لاؤس
 »ه"نا"مز درد« ما"ن ه"ب م"بات"ك ه"ك یع"قو"م ن"م دینیب"ب .من"كي"م تبح"ص نالا ،هل"ب ،هل"ب  :ی"یوم"ع یا"قآ
 ن"یا ت"فر"گ دا"شرا ترازو ه"ك ی"تادار"یا زا یك"ی ،دریگ"ب زوج"م هكن"یا یار"ب ،ت"فر دا"شرا ترازو ه"ب
 ی"نا"مز ا"ت ی"نا"شا"ك یا"قآ ،ن"م داقت"عا ه"ب .یاهدر"ك گ"نري"ب یلی"خ ار ی"نا"شا"ك یا"قآ شق"ن ه"ك دو"ب
 طق"ف ه"ن قدص"م زا د"ش اد"ج هكن"یا زا دع"ب ی"لو ت"شاد یاهد"نزرا شق"ن ،دو"ب قدص"م ران"ك رد ه"ك
 ۲۸ زا دع"""ب و لب"""ق ،ی"""نا"""شا"""ك یا"""قآ .ت"""شاد م"""ه یفن"""م رایس"""ب شق"""ن هكل"""ب ت"""شاد"""ن یتبث"""م شق"""ن
 ری""ت ۳۰ نا""یر""ج رد .هنی""مز ن""یا رد مراد""ن ی""فر""ح چی""ه ن""م ن""یا ر""بان""ب .دو""ب ید""هاز نا""بزی""م دادر""م
 ری""ت ۳۰ زا دع""ب زا ع""قاو رد قدص""م رت""كد .در""ك جیس""ب ار رازا""ب یوری""ن ی""نا""شا""ك یا""قآ هی""مال""عا
 ینع"""ی .هع"""ما"""ج هاو"""خي"""قر"""ت یا"""هوری"""ن ه"""ب د"""ش لقتن"""م یتن"""س یا"""هوری"""ن زا شاي"""عامت"""جا هاگ"""یا"""پ
 رت""""كد لث""""م ش""""ناراكم""""ه و نات""""سدم""""ه و ،ناش""""یا عب""""ت ه""""ب ی""""نا""""شا""""ك یا""""قآ ناراداو""""ه زا یشخ""""ب
 ران""ك رد ت""سرد دادر""م ۲۸ نا""یر""ج رد م""ه تل""ع نیم""ه ه""ب و د""ندیش""ك س""پ اه""نآ ،یك""م و ی""یاق""ب
 یبی"كر"ت ا"هت"سینار"یانا"پ نا"مز نآ مدر"ك هرا"شا ا"هت"سینار"یانا"پ هنی"مز رد .د"ندو"ب رگ"ید یاه"نآ
 یت""ح ،یش""كو""قا""چ ،ی""نار""پگن""س ،لال""خا داج""یا ز""ج اهن""یا دركلم""ع و روپك""شز""پ و ر""هور""ف زا دو""ب
 نآ زا لب""ق ،مت""سه ل""ئا""ق دادر""م ۲۸ زا دع""ب ر""هور""ف یار""ب ه""ك ی""مارت""حا مام""ت ا""ب مدر""ك هرا""شا ن""م
 دینیب"""ب .د"""ندر"""كي"""م هلم"""ح بز"""ح یا"""هگنیتی"""م ه"""ب  ا"""هش"""كو"""قا"""چ نام"""ه ا"""ب هارم"""ه ناش"""یا ًال"""صا
 بات""""ك ،د""""سیون""""ب ه""""لاق""""م د""""ناو""""تي""""م ،دراد ف""""لاخ""""م رظ""""ن ،ت""""سا یس""""ك ر""""ه  ق""""ح ندو""""ب ف""""لاخ""""م



 زا ،میف""لاخ""م ا""م ی""لو ،بز""ح نال""ف هیل""ع ،دزادنی""ب هار عامت""جا ،دزادنی""ب هار تار""هاظ""ت ،د""سیون""ب
 .ت"سین بز"ح رگ"ید ن"یا !دنتفی"ب هد"ع ك"ی نا"ج ه"ب ا"هزی"چ ن"یا و رو"طا"س و قام"چ و بو"چ ا"ب هكن"یا
 بز""ح ار شم""سا د""یاب""ن می""شا""ب یزی""چ نین""چ د""ها""ش ا""م م""ه زور""ما ر""گا ت""سا یرگی""شا""بوا ن""یا
 ا"""ج ه"""ب اه"""نآ یار"""ب ار ه"""نال"""یذر تن"""س نآ .د"""ش اد"""ج روپك"""شز"""پ زا یل"""كه"""ب ر"""هور"""ف ی"""لو ،م"""یراذگ"""ب
 ه"ن ار ر"هور"ف ن"م .د"شي"م ر"تهتخی"هر"ف و ر"تهتخی"هر"ف ،ت"شذ"گي"م نا"مز رد"قر"ه شدو"خ و ت"شاذ"گ
 تاب""سان""م ك""ی بالق""نا زا دع""ب هژ""یو ه""ب و مت""خان""ش ها""ش یا""هناد""نز رد ار ر""هور""ف ،توس""ك نآ رد
 نآ ر"هور"ف نانیش"نا"ج ف"سأ"ت لام"ك ا"ب ه"ك میت"شاد رگ"یدم"ه ا"ب ك"یدز"ن و ه"نات"سود رایس"ب رایس"ب
.دنهديمن همادا ار وا هنسح شور
 د"یای"ب دو"جو ه"ب ت"صر"ف ن"یا د"ناهداد هزا"جا ه"ك تالیكش"ت زا ركش"ت و نات"سود ه"ب مال"س ا"ب :لاؤ"س
 بالق""نا زا دع""ب و میت""شاد رود رظ""ن زا من""كي""م رك""ف ن""م ار ی""نا""یر""ج ك""ی ،مینك""ب تحب""ص ا""م ه""ك
 ،هد""مآ دو""جو ه""ب یلل""ملانی""ب ه""صر""ع رد د""ید""ج ی""سای""س نا""یر""ج ك""ی ،درك""یور ك""ی ،راتف""گ ك""ی ،ربت""كا
 ر"""سار"""س رد نار"""گرا"""ك و ناشكتم"""حز ی"""نویلی"""م یا"""ههدو"""ت هلی"""سو ه"""ب ه"""ك عی"""سو شبن"""ج ك"""ی ینع"""ی
 زا یرایس""""ب ،م""""یدر""""گر""""ب ربت""""كا بالق""""نا خ""""یرا""""ت ه""""ب ر""""گا .دو""""شي""""م ت""""یام""""ح هیض""""ق ن""""یا زا ناه""""ج
 زا ه""ك ی""تالوح""ت و رییغ""ت ر""طا""خ ه""ب د""ندو""ب نار""یا رد ا""هلا""س نآ رد ه""ك ا""م یل""م یا""هتیصخ""ش
 هرود ناركفن"شور  ،د"یآي"م دو"جو ه"ب ا"هارو"ش د"ید"ج ت"موك"ح و هد"مآ شی"پ یراز"ت هی"سور ت"سكش
 ی""ها""شا""ضر های""س ت""موك""ح ند""مآ دو""جو ه""ب لی""لد ه""ب ه""ناف""سأت""م .د""مآ دو""جو ه""ب تی""طور""شم رص""ع
 راد"فر"ط د"ندو"ب یت"سیلای"سو"س یا"ههش"ید"نا راداو"ه ه"ك ی"ناس"ك مام"ت .دو"شي"م عط"ق هیض"ق ن"یا
 د""""""ض فورع""""""م نو""""""نا""""""ق نآ و د""""""نو""""""شي""""""م بو""""""كر""""""س اهن""""""یا ،د""""""ندو""""""ب روح""""""م ناشكتم""""""حز نامتف""""""گ
 پ"چ ش"یار"گ یاراد ه"ك ی"نادنمش"ید"نا مام"ت و دو"شي"م ب"یوص"ت ی"نا"خا"ضر هرود رد یت"سینوم"ك
 ه"ك ت"سا ی"نارا یق"ت رت"كد دا"ی هد"نز نا"شن"یر"تگرز"ب .د"نو"شي"م ا"هناد"نز دراو ع"قاو رد ،د"ندو"ب
 یت"صر"ف ۱۳۲۱ لا"س رد هل"صا"فال"ب ا"هلا"س نآ رد ،ت"سا پ"چ شبن"ج نازادر"پ یروئ"ت زا ناش"یا
 لك""ش نار""یا رد یت""سیلای""سو""س ن""یو""ن یا""ههش""ید""نا ه""ب راد""فر""ط یا""ههور""گ و د""یآي""م شی""پ كد""نا
 ن"م .دنن"كي"م داج"یا نار"یا رد یاهش"ید"نا میظ"ع نا"یر"ج ك"ی اهن"یا و ،بز"ح نورد رد دن"كي"م ادی"پ
 ار ا""هيب""هذ""م یل""م تار""طا""خ ،دی""ناوخ""ب ار نا""گرزا""ب سدنه""م تار""طا""خ ه""ك م""یو""گي""م نات""سود ه""ب
 تا"نا"یر"ج نار"یا هدو"ت بز"ح ش"یادی"پ ا"ب د"یو"گي"م .دی"ناوخ"ب ار ی"باح"س رت"كد تار"طا"خ ،دی"ناوخ"ب
 ،مدر""م قوق""ح زا تحب""ص ه""ك ید""ید""ج هش""ید""نا ن""یا ل""باق""م رد ه""ك د""ندات""فا ش""لا""چ ه""ب هزا""ت رگ""ید
 ،دن"كي"م مسی"نرد"م دی"یو"گي"م ام"ش زور"ما ه"ك ید"ید"ج یا"ههد"ید"پ ،نار"گرا"ك قوق"ح ،نا"نز قوق"ح
 ه""ك ی""یا""هزی""چ ن""یا مام""ت ،یقی""سو""م م""ناديم""ن ،ر""تائ""ت ،تا""یر""شن ،تا""عوبط""م ،هزو""ح ،پول""ك ،بز""ح
 داج"یا نار"یا هدو"ت بز"ح ه"ك د"یریگ"ب رظ"ن رد ام"ش ار اهن"یا ۱۳۲۰ ی"لادوئ"ف هرود رد ت"سا د"ید"ج
 یر"گرا"ك ت"یام"ح نو"نا"ك نی"لوا نار"یا هدو"ت بز"ح .دو"شي"م موكح"م ا"هراتف"گ ن"یا ه"ناف"سأت"م .در"ك
 و ناشكتم"""حز زا عی"""سو عا"""فد ه"""ك ام"""ش ت"""مد"""خ .دنك"""ب تی"""لاع"""ف هت"""سناو"""ت ه"""ك ت"""سا یاهرود رد



 مظ"عا شخ"ب ،دینك"ب هظ"حال"م ام"ش ار بون"ج نارگتف"ن تازراب"م خ"یرا"ت ر"گا .دنك"ب بون"ج نارگتف"ن
 هیل"""ع ر"""ب و دنن"""كي"""م تی"""لاع"""ف و د"""نو"""شي"""م ی"""هد"""نا"""مزا"""س ه"""ك ت"""سا بز"""ح یرب"""هر تح"""ت نارگتف"""ن
 ی"""ه ام"""ش الا"""ح .مینی"""بيم"""ن ا"""م ه"""ناف"""سأت"""م ار اهن"""یا .د"""نو"""شي"""م لم"""ع دراو یسیلگ"""نا یا"""هوری"""ن
 ت"سرد نارگ"ید ه"ك مینك"ب عور"ش ی"یاج"نآ زا د"یا"ب ن"م رظ"ن ه"ب .دی"یوگ"ب هدر"شف ،هدر"شف دی"یو"گي"م
 .م"یوش"ب ط"یار"ش ن"یا میل"ست د"یاب"ن ا"م .ت"سا هابت"شا ن"یا ن"م رظ"ن ه"ب .د"نراذ"گي"م هطق"ن اج"نآ رد
 د"یا"ب ار نار"یا یگش"ید"نا و ی"سای"س ،یرك"ف لوح"ت مینیب"ب د"یا"ب ،هدر"ك داج"یا بز"ح ه"ك ار ی"نا"یر"ج
 ی""نا""مز ،هدر""ك لاب""ند بز""ح ه""ك ار یل""ئاس""م نآ ،ی""بز""ح دان""سا ،ا""ههی""مال""عا ،نوت""م .مین""ك ی""سرر""ب
 زا تبح"""ص ،هدر"""ك نا"""نز زا تبح"""ص بز"""ح ،هدر"""كيم"""ن نا"""نز نا"""مزا"""س زا تبح"""ص س"""ك چی"""ه ه"""ك
 داج""یا یزرواش""ك یا""هه""یداح""تا ،یر""گرا""ك یا""هه""یداح""تا ،ا""هاك""یدن""س ،هدر""ك نا""ناو""ج نا""مزا""س
 .ت"سا هدو"ب راذ"گری"ثأ"ت بز"ح ن"یا نات"سزو"خ طاق"ن ن"یر"ترود ا"ت نا"سار"خ طاق"ن ن"یر"ترود زا هدر"ك
 لم""ع ه""ك یس""ك ت""سا مولع""م ،هد""ش هابت""شا ن""یا اج""نآ ا""ی اجن""یا ،دینك""ب هاگ""ن ام""ش رظن""م ن""یا زا
 شبن""ج خ""یرا""ت رد نات""سود د""یا""بً امت""ح ار ن""یا .داد د""هاوخ""ن ماج""نا م""ه ی""هابت""شا چی""ه دن""كيم""ن
 ناك""""ما چی""""ه و دو""""شي""""م پا""""چ ه""""ك ی""""یا""""ههرا""""پقرو و ا""""هبات""""ك ن""""یا ه""""ب ؟دنن""""ك لاب""""ند نار""""یا پ""""چ
 دینك"ب یع"س یرگ"ید ع"بان"م ه"ب .دینك"ن ت"عان"ق ت"سین ،ا"ههت"شو"ن نآ ل"باق"م رد میقت"سم یو"گوتف"گ
.مركشتم .دینكب ادیپ یسرتسد
 ن""م ه""ك دن""شا""ب هت""شاد""ن راظت""نا ا""م ز""یز""ع ت""سود ن""یا .دی""یا""مرف""ب هزا""جا ،دیشخب""ب :ی""یوم""ع یا""قآ
 ع"قاو رد اجن"یا مراد ان"ب .م"هد"ب رار"ق مدو"خ ه"ما"نر"ب ار نار"یا هدو"ت بز"ح زا عا"فد و منیشن"ب اجن"یا
 رد د""نراد ماه""با ه""ك ار ی""هر""گ طاق""ن ن""یا د""یدر""ك هرا""شا یت""سرد ه""ب ام""ش ه""ك رو""ط نام""ه رت""شیب
 یار""ب ن""م هت""شذ""گ هسل""ج رد ،ه""نوم""ن با""ب ن""م طق""ف ،منك""ب زا""ب ار اه""نآ ن""م ،ر""ضا""ح نات""سود ن""هذ
 .متف"گ ار هع"ما"ج ن"یا رد هدر"ك اف"یا نار"یا هدو"ت بز"ح ه"ك یشق"ن و ،منك"ب می"سر"ت ار اض"ف ود هكن"یا
 ه""""سرد""""م زا نازو""""مآش""""ناد جار""""خا بب""""س یرامعت""""سا گن""""هر""""ف ظف""""ل ،۲۴ لا""""س رد لا""""س نآ رد
 و تا""یر""شن م""هً اع""قاو و دیت""سه یگن""هر""ف ه""چ زا رادرو""خر""ب دینیب""ب ام""ش زور""ما دع""ب و .دو""شي""م
 ی"""سرر"""ب ار هع"""ما"""ج ن"""یا ناركفن"""شور هق"""با"""س دینیب"""ب ،دین"""ك هع"""لاط"""م د"""یور"""ب ار فلتخ"""م تا"""نا"""یر"""ج
 ار ناش""""""""یا ًال""""""""صا ن""""""""م ه""""""""ك رو""""""""ن مای""""""""پ هاگش""""""""ناد سی""""""""ئر ،مدو""""""""ب ی""""""""نامه""""""""م ك""""""""ی رد ن""""""""م ،دین""""""""ك
 ی"یوم"ع ه"ك مدین"ش ن"م تف"گ و ن"م ول"ج د"مآ نس"م و كنی"ع و یش"یر ا"ب ی"یا"قآ ك"ی ،مت"خان"شيم"ن
 سی"ئر زور"ما ه"ك ین"م« م"یوگ"ب ام"ش ه"ب و مو"ش ان"شآ و م"یای"ب مد"ش دن"مه"قال"ع یلی"خ ،ت"ساجن"یا
 ن""یا شروظن""م !»ماهد""ش در هدو""ت بز""ح رت""فد یول""ج زا ۲۰ ه""هد یو""ت مت""سه رو""ن مای""پ هاگش""ناد
 نادخ""یرا""ت ،دو""ب ركفن""شور ،نارود نآ رد د""یزراي""م شن""ت ه""ب شر""س ه""ك س""ك ر""هً اع""قاو ه""ك ت""سا
 .د""ندو""ب بز""ح وض""ع ی""نا""مز ك""ی اهن""یا ،هری""غ و دو""ب دن""مرن""ه ،دو""ب س""یو""نه""لاق""م ،دو""ب دات""سا ،دو""ب
 دنت"فر و د"ندر"ك ادی"پ یرگ"ید تارظ"ن دع"ب .د"ناهدر"ك ت"فا"یرد نار"یا هدو"ت بز"ح زا ار یگن"هر"ف ینع"ی
 ه""چ ه""ك یم""طا""ف رت""كد ه""ب من""كي""م هرا""شا ن""م ر""گا .د""ندر""ك ادی""پ لوح""ت بو""خ رایس""ب و رگ""ید یا""ج



 ههب"ج ه"ب دع"ب ،هنطل"سلاماو"ق ه"ب ،دو"شي"م عور"ش ءای"ضدی"س زا ،هت"شاد یرو"ش و رو"ش ر"پ نارود
 دو"شي"م ل"یدب"ت ی"لو ،ت"سا یرو"ن یدیم"ع م"ناديم"ن و ی"یاق"ب و یكل"م دم"حا شران"ك رد ه"ك یل"م
 لوح"""ت .دو"""ب نا"""شن"""یر"""ت عاج"""ش و ن"""یر"""تزرا"""ب قدص"""م نارا"""ی ه"""عوم"""جم نی"""ب زا ه"""ك یتیصخ"""ش ه"""ب
 بز"""ح ه"""ب یم"""طا"""ف رت"""كد نیم"""ه ه"""ك دو"""شي"""م یگن"""هر"""ف زا رادرو"""خر"""ب .دو"""شي"""م داج"""یا ی"""ناس"""نا
 ه"""ب ف"""سأ"""ت لام"""ك ا"""ب هتب"""لا و .دری"""گي"""م هان"""پ اج"""نآ ی"""لو دوش"""ب بز"""ح وض"""ع هكن"""یا ه"""ن .دروآي"""مور
 و د"""ش رات"""فر"""گ و داد و"""ل ار وا ت"""فر شاه"""یاسم"""ه و هر"""جنپ ت"""شپ د"""مآ ،درك"""ن لم"""ع بز"""ح هی"""صو"""ت
 ام"""ش ه"""ك م"""یوگ"""ب د"""یا"""ب :تف"""گ دیه"""ش همل"""ك ه"""ب ع"""جار نا"""مز"""یز"""ع ت"""سود نآ ه"""ك هچ"""نآ .د"""ش دیه"""ش
 ار نا""مدو""خ یاق""فر ن""م .دن""نادي""م دیه""ش ار رگ""ید ناس""ك نارگ""ید ،دی""نادي""م دیه""ش ار ی""ناس""ك
 دیه"""ش و د"""ندر"""ك یزا"""بنا"""ج ناش"""نا"""مرآ هار رد و هدیق"""ع هار رد اهن"""یاً اع"""قاو و .م"""نادي"""م دیه"""ش
 ناون"ع ن"یا یرگ"ید ناس"ك ه"ب و دینك"ب دی"ناو"تي"م دین"كي"م یرگ"ید ف"یرع"ت ر"ه ام"ش الا"ح .د"ند"ش
.دیهدب ار
 ه"""ب د"""یدو"""مر"""ف یاهرا"""شا .ام"""ش زا من"""كي"""م ركش"""ت و ام"""ش ت"""مد"""خ من"""كي"""م ضر"""ع مال"""س :لاؤ"""س
 هرا"""شا شاشخ"""ب ك"""ی ه"""ب ن"""م الا"""ح .یردنك"""سا جر"""یا تار"""طا"""خ نت"""شاد درو"""م ا"""ی و ندو"""ب ص"""قا"""ن
 جر"""یا ،بات"""ك ن"""یا یا"""هتمس"""ق زا یك"""ی یو"""ت .من"""ك حرط"""م ی"""لاؤ"""س شخ"""ب نیم"""ه لو"""ح و من"""كي"""م
 یزا"ن نارود رد ،هدر"كي"م لیصح"ت نا"ملآ رد ه"ك یرو"نای"ك تیع"ضو ه"ب دن"كي"م هرا"شا یردنك"سا
 ار ن"یا .د"ندو"ب نا"ناو"ج ه"خا"ش وز"ج د"ندو"ب نا"ملآ رد نارود نآ رد ه"ك ی"نا"یوجش"ناد ب"لا"غ هكن"یا و
 تح"ص ًال"صا ن"یا ا"یآ .ت"سین ی"بو"خ نح"ل ترو"ص ر"ه ه"ب د"یآي"م رظ"ن ه"ب ه"ك د"یو"گي"م ینح"ل ا"ب
 یصخ"ش رظ"ن م"هاو"خي"م ؟هدو"ب ه"نوگ"چ یرو"نای"ك ا"ب یردنك"سا هط"بار هكن"یا و هت"شاد"ن ا"ی هت"شاد
 ه""ك ی""صا""خ قاف""تا نآ و ل""ئالد م""هاو""خي""م صا""خ رو""ط ه""ب ی""لو .م""سرپ""ب هرا""ب ن""یا رد ار نا""تدو""خ
 ك""""ی م""""ه یرو""""نای""""ك تیع""""ضو و بز""""ح یرب""""هر ردا""""ك رییغ""""ت هرا""""برد بالق""""نا ه""""نات""""سآ رد دت""""فاي""""م
.دییامرفب یحیضوت
 نین""چ یردنك""سا جر""یا تار""طا""خ رد بو""خ ،د""یدر""ك هرا""شا ام""ش ه""ك یاهتك""ن ن""یا :ی""یوم""ع یا""قآ
 هزا"جا م"ه من"س و مدوب"ن اج"نآ م"ه ن"م بو"خ ،هد"ش در یرو"نای"ك تار"طا"خ رد و هد"ش هتف"گ یزی"چ
 خر ت"شاد نار"یا رد ه"ك ی"تالوح"ت ه"نات"سآ رد ا"ما .دن"یو"گي"م ت"سرد نا"شماد"ك منیب"ب ه"ك داديم"ن
 یار""ب بز""ح یرب""هر ه""لأس""م سال""جا نآ رد ه""ك دراد ی""سال""جا هی""یار""جا تأی""ه ،)۱۳۵۷(دادي""م
 ری"بد نا"مز نآ .دن"كي"م باج"یا ار یرت"شیب كر"حت نت"شاد ترور"ض ،نار"یاریغت"م رایس"ب ط"یار"ش
 زا ه""ك لا""س ۱۰ تد""م ینع""ی لا""س دن""چ زا دع""ب م""ه یرو""نای""ك و دو""ب یردنك""سا جر""یا ،بز""ح لوا
 یرب"""هر ه"""بً ادد"""جم ،۵۱ لا"""س زا ۴۰ ه"""هد مام"""ت ینع"""ی ،ت"""شاد"""ن یتی"""لوؤس"""م و دو"""ب رود یرب"""هر
 ا""ب هم""ه یل""خاد تا""طاب""ترا .دراد هد""هع ه""ب ار روش""ك ل""خاد تالیكش""ت تی""لوؤس""م و د""یآي""م بز""ح
 و اك"یر"مآ ا"ی ی"بر"غ یا"پورا مروظن"م ه"ک م"ه بر"غ رد بز"ح نا"مزا"س تا"طاب"ترا و ت"سا یرو"نای"ك
 ه"ب ه"ك ت"سا یردنك"سا جر"یا صخ"ش بز"ح لوا ری"بد ی"لو .ت"سا یرو"نای"ك دو"خ ا"ب زا"ب م"ه اهن"یا



 ر""كذ ل""با""ق .دراد""ن نار""یا هع""ما""ج یا""هداد""یور ه""ب ه""جو""ت هنی""مز رد ی""نادن""چ كر""حت یرو""نای""ك هتف""گ
 و د"نو"شي"م د"حاو ،بز"ح و ناج"یا"برذآ تارك"مد ه"قر"ف ،تد"حو  س"نارفن"ك رد هكن"یا زا دع"ب ت"سا
 ه""ك نایش""ناد مال""غ هلم""جنم ،د""نو""شي""م دراو بز""ح یرب""هر ل""خاد ه""ب ه""قر""ف نالوئس""م زا یدادع""ت
 دو"ب ناج"یا"برذآ تارك"مد ه"قر"ف نارب"هر وز"ج هت"شذ"گ رد و بز"ح ی"سای"س تأی"ه یاض"عا زا یك"ی
 دن"كي"م داهنشی"پ وا و دن"كي"م ت"كر"ش ی"سای"س تأی"ه سال"جا رد و د"یآي"م نا"ملآ ه"ب و"كا"ب زا ه"ك
 دراد جر""یا تارظ""ن ا""ب ی""توافت""م تارظ""ن و رت""شیب كر""حت ه""ك ی""یاق""فر زا یك""ی ط""یار""ش ن""یا رد ه""ك
 یت"""سینوم"""ك یخ"""یرا"""ت هق"""با"""س یردنك"""سا جر"""یا هكن"""یا نم"""ض م"""یوگ"""ب د"""یا"""ب ،دو"""ش بز"""ح لوا ری"""بد
 نا"تدا"ی بالق"نا ل"ئاوا ر"گا .دو"ب جر"یا تارظ"ن رد ی"لاربی"ل تارظ"ن هلسل"س ك"ی ه"ناف"سأت"م ی"لو ،دراد
 تارظ"ن نام"ه ن"یا ،ت"خاد"نا هار ه"ب ی"لاجن"ج روص"م نار"هت ا"ب یردنك"سا جر"یا هب"حاص"م د"شا"ب
 رد ی"""كر"""حتر"""پ مدآ ه"""ك دو"""ب ن"""یا بز"""ح یرب"""هر تارظ"""ن ،ط"""یار"""ش نآ رد تل"""ع نیم"""ه ه"""ب .ت"""شاد ار
 تو"ف ه"ك الا"ح ،دن"شا"ب هت"شاد ی"یان"شآ ك"یدز"ن زا یرو"نای"ك رت"كد ا"ب ه"ك ی"ناس"ك .د"شا"ب بز"ح سأر
 ه"ناف"سأت"م ه"ك ی"ماظ"ن یاق"فر زا ش"ناد مار"هب قی"فر هشیم"ه ،دو"ب ش"تآ ه"چرا"پ ك"ی ناش"یا ،هدر"ك
 ه"""""ك یزور ر"""""ه« تف"""""گي"""""م ،ت"""""فر نی"""""ب زا ه"""""ك دو"""""ب یل"""""م هع"""""جا"""""ف ه"""""عوم"""""جم نآ ءز"""""ج ۶۷ لا"""""س رد
 و )ت"""سوا هلم"""ج نی"""ع( ا"""هرا"""ك یور دات"""فاي"""م گنل"""پ لث"""م ًال"""صا د"""مآي"""م ك"""یزپ"""یال ه"""ب یرو"""نای"""ك
 نین""چ ك""ی یرو""نای""كً اپی""ت ًالو""صا »ت""شگي""م ر""ب و دروآي""م دو""جو ه""ب ا""ههچ""ب مام""ت  یو""ت ی""كر""حت
 هكن"یا نم"ض ن"یا .ت"شاد دو"جو رت"كارا"ك نیم"ه بو"چراه"چ رد م"ه شاصق"ن و ت"شاد یرت"كارا"ك
 ه"ك یعم"ج یرب"هر ل"صا .در"ك ي"م یاه"ناور ك"ت تا"ماد"قا هجیتن"لا"ب .دو"ب م"ه شفع"ض دو"ب ش"تو"ق
 ار دو"ب نوری"ب م"ید"مآ ناد"نز زا ا"م ه"ك بالق"نا ود"ب رد ا"م ق"فاو"ت و ا"م یرب"هر یل"صا ط"یار"ش ءز"ج
.دركيمن تیاعر
 رد .ت"فر"گ رار"ق ا"م ضارت"عا درو"مً ادع"ب ه"ك در"كي"م ناش"یا یاه"ناورك"ت یا"هرا"ك نین"چ ك"ی بو"خ
 ه"ك ی"ثداو"ح و ت"شاد یرو"نای"ك ه"ك ی"تای"صوص"خ و ق"باو"س و هنیشی"پ ،ت"یو"ه نین"چ ك"ی ا"ب ع"قاو
 و د""""شا""""ب ر""""تدنم""""ناو""""ت ه""""ك یصخ""""ش یرب""""هر رد  ت""""شاد ترور""""ض ،دادي""""م خر ت""""شاد نار""""یا رد
ً ادد"""جم دو"""ب نار"""یا رد ه"""ك م"""ه ۱۷ مونل"""پ رد ،د"""ش باخت"""نا ناش"""یا .دریگ"""ب رار"""ق دنك"""ب را"""ك د"""ناوت"""ب
.دش دییأت
 ی""پ و م""یرب""ب شی""پ ار هفسل""ف ك""ی می""هاوخ""ب ا""م ر""گا لا""ح ر""ه رد ه""ك ت""سا ن""یا ن""م لاو""س :لاؤ""س
 یبتث""م یا""هزی""چ یلی""خ ،ندر""ك ضارت""عا ه""ب ع""جار شی""پ هسل""ج رد ام""ش ؟مینك""ب د""یا""ب ه""چ م""یریگ""ب
 یرظ"""ن نالا  نو"""چ ،م"""یراد ی"""صا"""خ هفسل"""ف ه"""ب زای"""ن مینك"""ب ی"""ضارت"""عا می"""هاوخ"""ب ا"""م ر"""گا .دیتف"""گ
 الا"ح ار ن"یا .د"شا"ب ا"جر"با"پ د"ناو"تيم"ن یلی"خ د"شا"ب ك"یژو"لو"ئد"یا ت"موك"ح ر"گا د"یو"گي"م ه"ك ت"سه
؟تسیچ امش دوخ رظن ،مراد لاؤس نم
 ن"""یا هم"""ه ینع"""ی ،راه"""ب ،ی"""خر"""ف ،یقش"""ع هكن"""یا من"""ك ه"""فا"""ضا ن"""م ار هتك"""ن ك"""ی هل"""ب :ی"""یوم"""ع یا"""قآ
 ار ناش""""یا""""هبات""""ك ،دی""""ناوخ""""ب ار اهن""""یا راع""""شا ام""""ش هم""""ه ،ت""""سینوم""""كری""""غ یگن""""هر""""ف یا""""ههر""""هچ



 ،د"""ندوب"""ن هت"""سباو م"""ه نا"""شماد"""ك چی"""ه ،د"""ناهدر"""ك یورو"""ش داح"""تا زا یلیل"""جت ه"""چ دینیب"""ب دی"""ناوخ"""ب
 هدرت"سگ ی"نا"مزا"س م"ه نآ نا"مزا"س ك"ی نو"چ بز"ح اجن"یا طق"ف .د"ندوب"ن ر"كو"ن م"ه نا"شماد"ك چی"ه
 و ،د"یآي"م بز"ح یا"پ شی"پ ه"ك ی"یا"هش"لا"چ .دنك"ب د"یا"ب یراذگت"سای"س و در"ف ا"ب دراد قر"ف ت"سا
 ن"یا دو"جو ا"ب دن"كي"م را"ك دراد یاهرود ه"چ رد و ت"سا ناو"ج ردق"چ ه"ك دی"شا"ب هت"شاد ر"طا"خ ه"ب
 ه""چ ام""ش .هدر""ك داقت""نا شدو""خ زا رت""شیب هم""ه زا و هدر""ك هابت""شا رتم""ك رگ""ید تا""نا""یر""ج هم""ه زا
 اجن"یا هك"نآ لا"ح و ؟د"یاهدین"ش رگ"ید ههب"ج ،رگ"ید هور"گ ،رگ"ید نا"مزا"س ،رگ"ید بز"ح زا یداقت"نا
 ام""ش زا رت""شیب ام""ش روض""ح رد اجن""یا یت""ح و نام""یا""هبات""ك رد نام""یا""هنا""گرا رد طق""ف ه""ن ا""م
 ا"ت مدرك"ن هرا"شا ش"تو"ق طاق"ن یور ن"م .در"ك داقت"نا د"یا"ب ق"ح ه"ب نو"چ من"كي"م دافت"نا بز"ح زا ن"م
 ماهد""مآ ن""م ؟دی""یو""گيم""ن ار بز""ح تبث""م یا""ههبن""ج ار""چ ه""ك ت""سا ضرتع""م یت""سود ك""ی ه""ك اج""نآ
 نای""ب زا م""یراد""ن ی""یا""با ا""م ه""ك دن""شا""ب علط""م ا""م نات""سود ینع""ی .م""یوگ""ب ار بز""ح یفن""م یا""ههبن""ج
 نآ بك"""تر"""م رگ"""ید ه"""ك م"""یریگ"""ب دا"""ی .م"""یر"""یذ"""پي"""م م"""یدر"""ك ه"""ك ار ی"""هابت"""شا و م"""یدر"""ك هابت"""شا هكن"""یا
 نود"ب ی"ناس"نا چی"ه ًال"صا ن"م نام"گ ه"ب ،د"یدر"ك هرا"شا ام"ش ه"ك یشخ"ب ن"یا ا"ما .م"یوش"ن هابت"شا
 ه""لأس""م ن""یا د""هدي""م خر دراد ما""یا ن""یا ه""ك ی""یا""هدن""فر""ت زا یك""ی .د""شا""ب د""ناو""تيم""ن یژو""لو""ئد""یا
 ی"ناس"ك یف"ن ندر"ك ت"موك"ح یار"ب د"ناهدر"ك هدافت"سا ءو"س يژو"لو"ئد"یا زا .ت"سا ی"یادزيژو"لو"ئد"یا
 نیم"ه م"ه یژو"لو"ئد"یا نآ زا ندر"ك هژ"یو یرادر"بهر"هب ا"ی .دنت"سین یژو"لو"ئد"یا نآ دن"بيا"پ ه"ك ت"سا
 ی"تالكش"م د"ناو"تي"م د"شا"ب م"ه مسیس"كرا"م د"شا"ب د"هاو"خي"م ی"چ ر"ه یژو"لو"ئد"یا ن"یا الا"ح .رو"ط
 ی""لو هدرك""ن ادی""پ تی""موم""ع زون""ه دراد دو""جو ها""گرظ""ن ن""یا زور""ما تل""ع نیم""ه ه""ب دروای""ب دو""جو ه""ب
 در"ك ادی"پ راداو"ه رد"ق نآ و ترد"ق رد"ق نآ ی"سای"س نا"مزا"س ك"ی ر"گا ه"ك دراد دو"جو ها"گرظ"ن ن"یا
 دو"جو م"ه ت"موك"ح یژو"لو"ئد"یاز"ج ه"ب یرگ"ید یژو"لو"ئد"یا دراد"ن یع"نا"م چی"ه ،دی"سر ت"موك"ح ه"ب ه"ك
 ر"گا ،نارگ"ید یار"ب ی"سارك"مد نی"مأ"ت ینع"ی .ی"سارك"مد ب"لا"ق رد د"نز"ب ار ش"فر"ح و د"شا"ب هت"شاد
 زا ار مزال شر"""یذ"""پ ،م"""یراد"""ن ار مزال تی"""بوبح"""م ه"""ك دو"""شي"""م مولع"""م س"""پ م"""یراد قی"""فر ران"""ك رط"""خ
 ه""ب .من""كي""م یرو""تاتك""ید م""شا""ب ت""موك""ح رد نانچم""ه م""هاوخ""ب ر""گا ت""قو نآ .م""یراد""ن مدر""م یو""س
 ه"""ك ماهدر"""ك هرا"""شا دادر"""م ۲۸ ه"""ب طو"""بر"""م دراو"""م زا یك"""ی رد ن"""م یت"""قو ك"""ی ه"""ك ت"""سا بی"""تر"""ت ن"""یا
 شدو"خ و د"هد"ب ت"سكش ار ا"هي"چا"تدو"ك دو"ب ردا"ق نار"یا هدو"ت بز"ح ی"ماظ"ن نا"مزا"س ر"گا یت"ح
 زا و د"""شي"""م نو"""نا"""ق نآ و نا"""مز نآ گن"""هر"""ف میل"""ست د"""یا"""ب ا"""ی دریگ"""ب ت"""سد ه"""ب ار ت"""موك"""حً ا"""سأر
 ت""ساو""خي""م ار شدو""خ ه""ما""نر""ب ر""گا ا""ی و در""كي""م رظ""نفر""ص شدو""خ یا""هه""ما""نر""ب زا یرایس""ب
 و ی"""سارك"""مد ه"""لأس"""م زور"""ما ه"""ك ت"""سا تل"""ع نیم"""ه ه"""ب .در"""كي"""م یرو"""تاتك"""ید د"""یا"""ب ،دن"""ك لام"""عا
 یژو""""لو""""ئد""""یا ر""""ه ه""""ب دنب""""یا""""پ ام""""ش .ت""""سا هدر""""ك ذاخ""""تا ار یاهژ""""یو هاگ""""یا""""ج ی""""هاو""""خ ی""""سارك""""مد
 قوق""""ح ت""""یا""""عر و باز""""حا یدازآ ،هدیق""""ع یدازآ ،نای""""ب یدازآ یار""""ب ی""""لو دی""""شا""""ب دی""""هاو""""خي""""م
 ه""ك یژو""لو""ئد""یا ر""ه ا""ب ن""م نام""گ ه""ب شور ن""یا .دینك""ب د""یا""ب شال""ت و ش""شو""ك ناگم""ه كی""تار""كو""مد
.دوشيم رجنم ناشكتمحز ییاهر هب ماجنارس دورب شیپ دهاوخب



 هزا"جا ر"گا .د"ندر"ك هل"صو"ح ت"عا"س ۳ زا شی"ب ه"ك نات"سود زا م"نونم"م و مركشت"م :ه"ما"نر"ب یر"جم
 راض""ح و ی""یوم""ع یا""قآ بان""ج زا ،من""كي""م ركش""ت ن""م ام""ش روض""ح زا ،من""ك ضر""ع ...دی""یا""مرف""ب
.میشاب ناتسود تمدخ رد مه دعب یاههمانرب رد هك هللاءاشنا مرتحم
 


