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د�و��� »یر���� ��وھ« زا یو�� د���

��*� ار یر��"
 (��وھ و )���&ر تر'� ،و"��� د�&ا ؛�ھنداد ت�د زا #"� ِل�� ،دو� گر� و عادو ِل�� ،دو� نار�ا ت���دا یار� ید� ِل�� ،١٣٧٩ ِل��

زا ،ت��� رظ� ِدرو� ��ن�ا �1 یر��د نآ و ر/� ِر��� زا ر�� ود .ار ل�د�)� ِگرز� �� ،م�داد ت�د زا ل�� ن�ا رد ،ر��د-� زا ه�� د�, ی�"'�+ �� و

ر���� ،ت�� و ت�ا هد�� یر��"
 زا ن��و� .ر'�/� ِ)��و�ن���اد و ن���اد گرز� ِم"/� و د���3 ،هد���و� ،یر��"
 (��وھ ،)�ار�ا ن���اد یهداو���

و بط��� �� دد/�� ی�ھش�او� یار� ،دورو یار� ار هز��ا ن�ا مھ وا داد/�م1 ناد�,� ی�ھن���اد ،یا��واز زا )�1 رھ ،شاهر��رد د�ا���و� و وا زا د�ا���
ر-+ن�ور ِیر��"
 ،����ر�1 و د��� ،ن�6�'ا (�ُ� ی�3"& رد د���3 ِیر��"
 ،ش��ھب��1 رد س�و�ن���اد ِیر��"
 ،شا)�6ود�, ِت�'�� ز�� و دھد)� د���3
�:دا ر��د هراز
 ن�ا ،�:دا ن�ا ،ش��ھن���اد و یر��"
 ِرو9& و م��)� دو�)�� هد�او� و ���و� نار�ا )��و�ن���اد #�ر�� . …و نار�ا ن�
د���و� ِنو��1 رد

هار�ھ »یو�3 د�&�« �� ،ار ر��د )"<��� و �ھن��ھ .د�ا���و� وا یهر��رد �1 )��ھب��1 و �ھ�ل��3 ِهو��ا مھ شل�>�دھ�� و ت�)�د��ر�-�ا ِت�/;او *� ،ت���
یدر� ،د�و�� یر��"
 (��وھ زا �1 م���او� و م���اذ
 ن��� رد ،ت�ا »ل��« یهد�ن��&� ِن���اد�:و��� هد���و� دو� �1 »یر��"
 (��وھ« ِدر
�� و
1� 
».د��1 )
د�ز ���ز زو�ھ ��ا *,و1 یهر1 ن�ا ر� مھ �� و مھ ر��1 رد د��او�� )�و
��و
 ی�ھمدآ �� م��او�)� و م���و�)� �� ی��ھ ،�� ر���ا س@« :ت�

�*�و*( زا و�وت%� ِعور� یار� �%طل .ن��هار�ھ و د�دو� ن���ا ن�!�دز� زا یر���� ی��آ ر�  ������ ل�� هد رد هژ�و�� ��� �� م�اد�� ،یو�� ی��آ
.د��و*� ن��یار� یر���� �� ن��ط���را و �����آ

�� ت�اد .م�دز)� فر& و م�دو� هد����ا رظ��� یر�1 یرل�
 �,و1 ر� .م��1 ت1ر� شھ�
ر�1 رد ت+ر�ذ@ ار �� ر
ا �� م��+ر ن���ود زا ر�� د�, �� ۶٩ ل��

نار��د �� ب"Eا �ھنآ .در1)� قر+ ،مدو� هد�د �C; �1 یرو��6 یهد���و� د�, �� .دز)� فر& و داد)� ن�-� ار ش��ھت�د روطن��ھ و د�آ)� ر�� ود )-�
د/� ر
ا �1 یروط .در1 ه��� ت;د �� �� *�*� یهر6, �� رود ن��ھ زا وا م�<�ط� ��ا .د�1 ��و� �ھنآ �� ��F �� د�د���)� رظ��� یو&� �� ،د�در1)�� ��و�
یار� مارآ مارآ �1 ت�ا )&ل�'� و ���د �� وا ندر1 ه��� زرط ن�ا مد��6+ �ھد/� .د�1 ب����ا ار ت��"1 )�&ار �� د�او�� د�1 ف'و ار ��&' ن�ا ت�او�
م��� ار �� ی����ر�6, ن�لوا یهرط�� .ت�ذ
 د�� و قر� ت:ر� �� ل�� ١٠ نآ زا د/� .د�او� م�داد ار ن��ی�ھن���اد د/� .در1)� ���ود�ا ش��ھن���اد

.ت�ا ���و� )����ز �� هدازم�&ر ���-�6

یر���� ی��آ �� م�اهد��� نو( ،ت0ر�� ر�ار0 ل!� ن�ا زا �� دو� رار�ر� یدر��� و د���ا ی�ط�ار فر. ��-� ؟دو� ��و*( ش�ادر��� �� یر���� ی�ط�ار
��و�ن���اد ط�0 �� ،دو� مھ ش��!�دز� ��د�ز �� ش�او��…

دو�� ندر1 ف"� یار� )���ز ،د�)� ز�Eآ ��"� )�;و و م�د�او�)� ار یدد/�� ی�ھب��1 ��"� *� یار� ���6 د��� )ھ�
 .د�)� راز
ر� ید� و مظ�� ت��"�
ت���دا یار� .دو� ید� ��9; .د�1 ظ�& ار )��ر �"'�+ و �ط�ار د�1)� )/� مدر1)� س��&ا ل�اوا .م�د�)� ر�ز1ر��� عو9و� یور �ظ&ل �� �ظ&ل و
؟د�)� ر�� ��ا .دو� هد��ر ل'ا ن�ا �� ��ر�� �� م�1)� ر-+ .دو� ن��ھ مھ هار ن�ر�)3ط�� و ن�ر��6 د��� ط�ار� نآ �� .دو�� �1 ن���ود ه����� .م�دو� هد�آ
ند�او� زا د/� یو���
 رد .د���� ق���ا ن���اد ت�ا رار; �1 یا�ظ&ل رد ت�رد .م��+ر
)� رار; ص�� ه���ز� و �ظ&ل *� رد �� ��ھ ����ر�6, ی�ھ��"� رد

رد ترور9 �� �-"� ،م��و�� م�راد یرظ� ر
ا �J& �1 دو�� روط ن�ا �� ندز فر& ت�و� .م��+ر)� ش�@ ش����اد ش��ر+آ اد�� �� ن��ق�+ر �� �� ن���اد رھ
نآ لوا طر� �1 ت�ا )'�� ر���� ��ر�� نار��د نھذ رد ت����اد داد��ا ندر1 ل���د .م�در�)� تذل نآ زا و م�در1)� ت1ر� ��F رد نآ هر��ود )��ر+آز��
ار ش��ھن���اد زا یداد/� مھ وا .دو� ن��, مھ یر��"
 .درو�� ار وا مE و د���� ش��ود )
د�ز نار��لد �1 ت�ا ت�ود ماد1 .ق��: )��ود ،ت�ا )��ود
رد �� ن���اد ه�
ر�1 رد ،د�د� هد�او� �ھ��"� ن��ھ رد ر�� ن�لوا یار� �� زور�ا حرط� ی�ھن���اد زا )"�� .دو� هد�او� �ھ��"� ن��ھ رد ر�� ن�لوا یار�


.یر�1 یرل�

�� خُر �� ار یر���� ِ��وھ �ل�5 ی�4 و ناد�0 ��ھ زا ر���� یا��3�� �( ل�� هدز��� ن�ا رد د����� ر!0 ،درذ��� یر���� ِگر� زا ل�� هدز���
؟د����

یرو��6 و د���3 و هد���و� یر��"
 گر� زا د/� د��اد)� .ت�ا )�و� لاو� مھ ل�لد ن��ھ �� .ددر
)�ر� �� )�دا ی�/��� رد وا )ل�� ی�� �� ��� لاو�
ت�:و�ط� و نار��� رد C>� �1 یذو�� �� یر��"
 �1 دو� ن�ا وا لJد��ا .دو� هدر��ر� )����اد ت���دا ر����ا و )��+و-� ل�Jد زا )-� ناو�:�� ار وا گر�
ن�ا �� ��� لو; �� �1 دو� )��ھرظ�ر�6ظا ن�لوا زا )-� ن�ا .د�د�)�� بو�&� شاهد�او�ر�@ �1 ت+ر
)� ار یر�>آ ر����ا یو"� هد�او�رد@ *� ل>� ت�اد
و ت��ر�� م��1 ر-+ �1 ن�ا .ت��� ش�� یا����+ا ���رو�ا �� ترد; ن�ا �1 م�و�� مھاو�)� لوا .هد�او�رد@ ناد3+ ���>� �� یر��"
 ناد3+ )�/� .ت�ادر@ ناد3+

نور�� �ھ)9/� ن�ھد زا ت��� و ل�3 ل>� �ھزور ن�ا �1 هد�او�رد@ *&�9 ناو�: روطن��ھ .ت�ا ��ار���اهد�� ر���� د�دو� وا ن��ر+ �� شو
 تار����ا
و����@ س�L1ھ �� وا �� ن�ھو� ت��� و د��1)� ب��& )"� ����F وز� ار وا د�J یر��"
 گر� زا س@ �J& .د��ز)� د"� یور و د��1)� شر��� �� دز�ر)�
�, �1 مدو� دھ�� دو� ن� .�ھمدآ ن�+ر
 م1 ت�د )�/� ن�ا .د�دو� وا هد�او�ر�@ مھ �� ن�
د���و� زا )/��و ف�ط د�J دو� هد�او�رد@ وا ر
ا .د�����
یر���� یار� وا رظ� .ماهد�د زور�ا �� ن� �1 دو� )����اد بط��� ن�ر��6 وا �1 دو� ن�ا ���لا ش"�لد .د�د�او�)� وا یار� ار ن��ن���اد ق����ا �� )��
د���و�

یا�"���� �Lھ نود� ار شرظ� )�&ار' �, �� وا �1 د��اد)� د�اهد�او� ن���اد وا ش�@ �1 )���1 م��� .ت�اد هد��1ن��/� ت��ھا )�ر�+ ن��ز ن�
د���و� زا
�(
�1 ن�ا �� �� ،در1)� ه��� ن���اد �� ط3+ .ت�
)� ���لا مھ ار ش"�Jد .ت��� بو� ت�
)� و در1)� ه��� مدآ م�, یو� ت��اد)� د� ار )����اد ر
ا .ت�
ن���� �� وا یو���
 شا��و�� .دراد ید��� س�
 �� ش�ر ق& و ت�ا ر�
رز� )�& �� دراد )��ر و م�ا شدو� یار� ����� ش�و"� �1 )���� �� �;آ ن�ا
ن�
د���و� ن���اد �1 د�او�)� ار ت����اد )��د� ن��ھ �� وا د�د)� )�;و دروآ)�ردر@ ید�� زا مدآ ناو� هد���و� *� ناو�: �� .د��� �"�� رد رو��اد

مدر1)� ن��&� ار وا ت&ار' ن�ا ن� .دو� )���ل��ر+ د�3 و و� د�3 �� د�3/� لوا م�
 رد نو, در1)� ه��� ر>ا �� ط3+ وا .ار م�� ب&�' و هدر1در� ناو���ا
هراو�ھ ش�&ار' ل�لد �� وا �1 ت�ا ن�ا ت�/;او .د���اد� ت�ود ار ت&ار' ن�ا �1 د�دو� �ھ)"�� .مد��+ا)� ت�&و �� نآ زا مھ �ھت;و )9/� ��ا م�1)� و
»رد�"1« ر� وا د�3 .دراد ����3 ت�ادھ قد�' ن&ل رد )ھ�
 ط3+ �� ر'�/� ت���دا رد �1 ت�و�)� د�3 و ت�
)� ن�� )�&ار' ن��, �� وا .دو� ر��+ ت&�
مروظ�� .در1 م9ھ ار ت&ار' ن�ا )��� �� �� هدزفر�/� و )��� �/��� .ت�ادر@ نآ یار� )����� ی��6 وا و ت��� ر'�/� )��و�د�3 ی�ھه���ز� زا )-�

.ت�ھ و دو� یراو�د ر�1 مھ یر��"
 �� ندو� ���� )�& �1 ت�ا ن�ا

رھ رد �� ت�وا ِل�� ی�ھ��ژ�و زا ���لا �0ارط;ا:��4 ن�ا ؛ن���اد سرد� و �%�.-� ���4ا ل�-0 ،د���� ،ر�*� ����زور ،س�و�ن���اد ،ر �� ِیر����



ناو��� ط�0 �� ت�ھ �4 ��ھ ش��ا و ت�ا هد� ر��د��� ت���دا رد شا�0ارط;ا:��4 ن�ا ت�  �� یر���� د����� ر!0 ��ا ،د��� ���اد ���د د��� یاهزو�
؟در� ن��>� ار شایر��د��� و در� هد��� وا ���و�ن���اد �4و ��

مھ ):����ا ل�/+ �1 م�راد )�ار�������زور و نار:�� .م�راد� م1 فارطJا���F مدآ ر-� ار اد� ��ر
و .ت�وا ر�>آ یاهد���و� رھ یر�
د��� ل�لد *� نود�

�1 د���ھ )��ھت"'� یاراد مھ وا ی�ھن���اد �1 ت�ا ن�ا یر��"
 (��وھ درو� رد ز���ات��� ��-� .ت�ا یر��د عو� زا د��ر�ھ یر�
د��� ��ا د���ھ
�� ار ن��ن�د �1 ت�ا ن�
د���و� ���د نآ زا یر��"
 .د��1)� عو�ر هرود نآ ت���دا �� یاهرود رھ م6+ یار� ن�
د��آ .د�او� فارطJا���F ار �ھنآ ناو�)�
ن��6 ت���� و ����-� )@ رد ���و�@ ن���اد رد وا .د��� ن��ھ یر��"
 (��وھ ر�>آ و م�� یر�
د��� ل�Jد زا )-� م�1)� ر-+ ن� .د��1)� ادا ش�و� ����ز
مھ ن���اد ر��د ی�ھت�'�� .د�1)� رار-� ار ن���اد ناو�: ب�ر� ن���اد ی�ھت�'�� زا )-� »م���� ��&�+ ن� اد� ��« ن���اد رد د����� .دو� ش�و�ار�@

�1 م����)� ن���اد رد ��ا د��1)� رار-� ب�ر� ار ن���اد ناو�: د�راد مھ �ھنآ ر���ا ل�لد ن��ھ �� .د��1)� ف�ر/� ن��کر��� ���ذ
 رد ار ن��ت�وھ
.دراد� ن��ل�& �� یاهد��+ د��1 ر�-�ا �ھت�'�� ن�ا �1 رد3, رھ ن�ا ر���� .د�ھد)� م���ا د�راد �J& ن��ھ �1 یر�1 �� دراد م����3 ط�ر �ھمدآ ت�ھ��
د& رد ار ش��ھت�'�� ی����ز ش��ھن���اد رد یر��"
 .د���ھ ر�
رد ندو�� �� ندو� ��و�, فر� �� ���و�@ یر��"
 (��وھ ی�ھن���اد ی�ھت�'��
ار �ھن��ز ��ھ د�ز��� ت�رد ار ����ز *� د��او�� ن���اد رد )�;و �1 د��اد)� و دھد)� تد��6 ش�و� ی����ز ر� یر��"
 (��وھ .دز��)� ل��1

.د�1)� اد�@ )��ھازا���� ش�و� ی����ز رد ن���اد یاز�ا یار� )���ز رھ رد بط��� رھ و د�ا�����

و �����اد ر.��  د�0ر� و د�<�� د�( �ل�-�� و ق0و� ��و�� ت�ا زو�ھ �� زو�ھ ،د���ھ در��0ر.��� �� �����اد ت���دا رد ،یر���� ی�ھه��و� ن���اد
؟ت��( ش��ھن���اد ندو� و� ت�  و دو� �( ه��و� ن���اد رد یر���� ��.ا ِر�� �� د����� ن��� ��� ،م������ وا ی�ھن���اد رد ط�0 ار ل��5

ن��6 �� �� رظ�� م�د��6+ �1 دو� وا �� .د� حرط� �� ت���دا رد د�د ��واز �� طو�ر� )-��-� ی�ھت+ارظ وا ر�>آ �� .ت�-� ار ل1 ی��اد داد���ا ن���اد رد وا
ت�/ط; مد: و *� �1 دو� وا ی�ھن���اد �� .ت��� ر�1 رد )3"ط� ت3�3& �� ت�/;او و د�1)� ن��/� ار نآ ت�ھ�� �-"� ت��� ����� یار� یا��واز ط3+ ن���اد
ل�-�ا و )�ر�@ (�ھر+ و ن��ز رد �� *"���� زا )��رE زرط �� وا .د��ر+آ)� ار نآ �1 ت�ا ن���اد ن��6 �� یوار و �� ت��� ن�ا .د� �� ت���دا دراو
ت�� زا هد����ا و مود مو'/� ن���اد رد )�او�ل��3 و ��ز/� زا هد����ا .در1 هد����ا ت�اور ن16 ی�ھهو�� زا )�& ��ا دو� نرد� وا ه��� .در� هر�6 نآ )�اور

�/;او ��ا .لوا مو'/� ن���اد رد یر������� بل�; ل>� ت�ا یرار-� ت�اور د�+ر� �1 د�ر)� رظ� �� مھ )ھ�
 .م��@ مو'/� رد ن16 نار��د ن��ز و ت���1
ی�ھز�, )"�� ل>� ار نآ �� و ت�ا )�ر1��C ًE )�دا مر+ *� ه��و1 ن���اد .ت�ا هد� هد��1 نور�� �� )/�� ه�
آدو��� ق��:ا زا ر���ا �1 ت�ا ب��6 ن��,
س� یا����3 و ت��ھفر& ن�ا زا ر�ن16 )�ار�ا ���د�ا ��ا م��+ر
 �ھنآ زا ار بل�; ن�ا �� .دو� ه�
آً 1��C ��-� ن�ا ر� یر��"
 و م�ا���و�آ �ھ)�رE زا ر��د

ر��1 و ��و
 �1 ت�ادر@ )��ھن���اد ف�1 �� نآ �� و داد ن��� ل�& ن��ز رد ار )�ار�ا ���د�ا ی�ھهو"� نرد� ت���دا یر�� �� یر��"
 (��وھ .دراد ���ر�د

.د�دو� ن��6@ �� زور�ا )
د�ز

شد� مھ شدو5 ��� م�اهد��� �� ���4 �� ،ت�وا ن��ر ن�ر�رادرُ�م�� و هد�ن���� »ب���4ا هدز��« �� م��اد�� ؟د������ روط( ار س�و�ن��ر ِیر����

؟ت�ا هدو� یدو-. »����ن4« و »رادرد ی�ھ���آ« �� ب���4ا هدز�� زا یر���� ���و�ن��ر ِر�� د����� ر!0 ،د������ ن��ر ن�ا �� ط�0 ار وا د�آ��

ن�+د�« ناو�: �� لوا د"� ���6 »):ار هد��
 هر�« ید"� ٣ �:و��� زا �1 د��اد)� .ت�ا هدرو� ار �ھ��ر9 ن�ر�
رز� رو���� زا ����ھ �� ت���دا
وا ن��ر ن�ر�
رز� روطن��ھ .د��+��� ر����ا ل��� ز
رھ »ضرJا ��اد« و »ر����اد ک��« ی�ھناو�: �� ر��د د"� ٢ و ت�ا هد� ر���� »ن�
د�ز
ن��ھ .دراد )�رر� و ر�1 ی�� �ھ�J &�J& و ت��� ��ھ ن���اد )��رE زرط �� ���� ن� .ت�ا هد�� ر����ً ���ر و هد���� نور�� ق�&� زا زو�ھ »����ن�«
و د� ر����ً ���ر ن��ر ن�ا .د��+ا ق���ا )3ط�� ر�� *� »رادرد ی�ھ���آ« یار� روطن��ھ .د�ا���و� ر���� »ب���&ا هدز��« �� �Fار د�دو�ر+ �1 روط

�3�Jا )�& ��ا .د� ���و� شدرو� رد مھ ر���� ت
ار نآ �1 ت�ا یاهد�,�@ و �Fد� )�اور ل-� ن��, یاراد »د�1 و ن����ر1« .م�راذ�� ر��1 ار �ھن�ا ��ھ ر
�ھن��ر ن�ا زا ماد1 رھ .د�, د; ب��ر� �� ار هد���و� *� ر�>آ ناو�)�� ن� رظ� �� .ق�&� رد مھ نآ ���لا .ت�ا هدر1 ل�د�� �� ت���دا رد ����� یا��ادرد ��
.د�ر��� رار; )�رر� درو� ��ادازآ و د�و� ر���� ��ادازآ وا ر�>آ یزور م�1)� وزرآ .د�راد ار دو� ص�� ی�ھ)
ژ�و

د� شر��0ر� ر�5ا �ھد رد �� ت���دا �� ���3�� ،د����� هد�ز یر���� ر�ا د����� ر!0 ��ا ،مراد� ��� زا ��و*��� ر�ظ��ا ،هدو� رو��در0 ��5ر�� �� ِ@�ر��
ی���رو�ا ناز�� �� ت�ا ن�ا ن� لاو� :�اورد ؟د��0ا�� ق�%�ا مھ ز�� -ن��د��او5 ����� لز�� و ���و�ن���اد د��� ر�C!� و ن��د���و� Bط� ت0ُا-
؟در�*� ار ن�� لاذ��ا یو�4 �� دو� ید� �� ��ر�0 ن���و�ن���اد �-��4 ر� یر����

ن�1د ن�ا .دو� دھاو� و هدو� ����ھ لاذ��ا .دراد� )���ھا ن� یار� د���� ���اد ت�/;او مھ ر
ا ن�
د��او� ��3"� لز�� و د&)� ر>-� ،ن�
د���و� Rط� ت+ا

ت���دا راز�� �1 ت��� ن�ا م�6 .ت+ر
)�� )�و��� �1 ت�وا م"; و ن�� رد یر��"
 ندو�� و ندو� قر+ ؟دراد )���ھا �, .دراد ار شدو� ی�ھیر���
ی���د در�ر�ا *� ناو�: �� م��او�)�� یر��"
 �� ،د����� .د�ر)�� )��� �� ش�اد' �� ت�ا شو��� �� ید� ت���دا �1 ت�ا ن�ا م�6 .دراد ق�ور )&ط�
ت��او�)� یر��"
 �� .د�)� ر���� )&ط� ت���دا مھ ت;و نآ .ت�ا هدو�� ه�
�Lھ .ت��� ن��, .در1)� ل& ار �� تC-�� دو� ر
ا �1 م��1 ه��� ت���دا
درو� رد یروط ید� ن�
د���و� زا )9/� �1 ت�اداو ل�/لاس-: �� ار وا )�;و عو9و� .د�-� ار ر�1 ن�ا دو� رار; �� و در��� ار »ر��� داد���« یو"�

�� )"-�� �Lھ ن� .د�1 د���� ار »ر��� داد���« س�و� ����S م�ر��ً C>� �1 ت��� ن�ا ل-�� .ت�ا ید� ت���دا مھ ن�ا ��و
 �1 د�دز فر& »ر��� داد���«
رد �1 د�و
)� ��&�'� رد ت;اد' ل��1 رد ب��1 ن�ا هد���و� .ار هد���و� ��&�'� مھ و ماهد�او� ار ب��1 مھ .شاهد���و� �� �� و مراد »ر��� داد���« ��
ز��� *� �� دراد )�/� دراد راز�� )�;و و دراد )���ر� )ھ��� وا .�/��� ر��د نار��د نآ زا س@ و ���و� ش�ار��د تر�: سرد یار� ار ب��1 ن�ا لوا ���ر�
�� )ھ�
 �1 د��� ن�ا ��� )�ار�� )"'ا ل�لد د��� .د��ور�� ب��ود م�ا �� ار غود د�ھاو�� �1 دو�)� عور� ���آ یرادر�ھ1C .دھد)� باو� )������/���

ن�ز���� یر�� و هد�ز ت���دا �� ار ���ا ت���دا عو� *� و د��1 شود�� ار ت���دا در1ر�1 د�ھاو�)� ن1C یز�ر����ر� و ت���-�ا �� یاهد: د�ر)� رظ�
دو�و مھ ):����ا ���� *� )�دا ش��ر+آ رد .ت�ا ��+ر ����ھ ،دور)� ار شدو� هار ت���دا ��ا .د�راد مھ ت���-�ا و )������@ و لو@ و ��ر�� و ر��� .د��1
.د���)�� );�� و���� یار� )��� ر��د دزادر@� )/�� ه�
آدو��� ق��:ا رد ف�1 �� د�او�� هد���و� ر
ا .د�ر��� شاهد�د� د�ھاو�)� �ھ)9/� ��و
 �1 دراد
.)-�ر�� و )����ور زا ت�ا )��1ر� ،ت�ا ز�, ��ھ ت���دا .ت��� ر�6 ی��J ی�ھژ���@ *�� ی�ھن�ر��و ط3+ �1 ت���دا

رد ذو%� زا ناز�� نآ مھ یر���� نادر��� ��� ��� ؟د��� ل�� ا ار ���رو�ا نآ و د�و�� یر���� ن�ز*��4 د����او�� ����� ار( د����� ن���
؟در� و4 و ت�4 یر*�د ی�4 ار ��3�� د��� �� ت�اد یر���� ��زو�آ هو�� رد ف-> ش�� نآ مواد� مد  ،د�در!� اد�� ار ��ر�0 ���و�ن���اد



شا�>� هد:�; �� و د�1)� )
د�ز شدو� ل-� �� س1 رھ ؟دو� هد� یر��د س1 ن�ز���� شدو� یر��"
 ر�� .دو�� یر��د س1 ن�ز���� )�1 ت��� رار;

�Fد� ل�-�ا ند��1 نور�� �� وا )�دا ���رو�ا .ت��� ت���دا ��ل رد ش��ر+آ �ھل�� ����� د�ر�
)� ار شEار� �1 یا���رو�ا .دراذ
)� ر>ا نار��د )
د�ز ر�
.ار ندو� یر��"
 �� ،داد)� شزو�آ ار ت���دا یر��"
 .ت��� �Lھ ش�و� نآ �1 ت�و�)� ن���اد )ھ���ر@ ��ل رد وا .ت�ا هد�آ دو�و �� ت��"ظ زا ت�اور

ثرا یر��د س1 �� ت��� رار; و ت�وا دو� �� ق"/�� یر��"
 (��وھ یور�آ و ر���:ا ��ا .ت�ا ماد��� �� ت���دا ر� یر��"
 ر>ا �1 ت�ا ن�ا ن� ن��

.د�ر�

ن�ا ،دو� شدو5 زا س� ت���دا ر!0 �� هراو�ھ ،داد�� �<� ن��ر�� �� و -��� دو5 شا��و��- ت�اد یر��م�( ط���را شدو5 زا س� ی�ھل�� �� یر����
؟دراد دو4و ��� رد یراوD�5 زا ناز�� نآ رد�( ؟دو��� هد�د ش�ادر��� رد رد�( ���ور

*� �� ���6 و دو� ند��� هد��آ ����ھ وا .م�ر�� وا دز� ار ن��ن���اد �1 م���اد ار ن�-�ا ن�ا �� ی��ھ .دو� هد� ن��آ عو� *� �� ل�د�� )�او�ن���اد �� یار�

مھ ن�د یادا عو� *� )'�� �;C: ر� هوC: نار��د ن���اد ند��� و ند�او� �� یار� م�1)� ر-+ �1 ت�ا ل�لد ن��ھ �� !ناو�� :د�آ)� �� ل����3ا �� ��"1
یداد/� هرود رھ زاً Jو�/� .د���ھ ن��دو� ��ر�� و ش�اد ل���3ا هد��آ و د��1)� راز
ر� )����اد ت���دا شزو�آ ی�ھس1C ن� ن���ود ر���� ن�9 رد .د���
.یراو��E و د���)� );�� )��ود ط3+ د��ر ����ا �� ن���اد )�;و .د��1)� د; و د����)� );�� ر��� ت���ا د�, رھ

یر�*�����زور رد وا یر�� ش�� و ل!� زا ن��یار� یرد� دراد ن�!�ا ر�ا ،د�در� اد�� یر���� �� مھ ار ��� و�ط� یر�!�ھ ��ر�4 ��� م�اد�� �� ���4 ��
.ت�اد پ�( یار� ر�Cآ �� �� �ھ�*� و د��و*� ��دا

،ن���اد �� د�, ،ر/� �� د�, .د��1 طو"�� و مھار+ ار مزJ داو� ت�@ رو��د یور زا ر���ا .در1)� ز�ھر@ راولو-�1 )�دا ی�ھ(�� و �ھ�"�� زا ����ھ وا

�� .د�+ا)� ق���ا دراد �ظ&ل ن��ھ رد �1 ت�ا )����دا �� ن��ادر@ ز�, رھ زا ل�; )�دا ��ر�� *� )"'ا ���ظو ��ا .مزJ راد�3 �� ���ر� و ��&�'� *�
زا یر>ا �1 د��1)� اد�@ ار )��ھن���اد .د����)� نآ رد ار ����ز رھو� زا یز�, ت�وا ���ادر@ �1 د��1)� �/�ار� )���ر�� �� )�;و �1 ت�ا ل�لد ن��ھ
ت��ر�� رد �1 ت�ا ل�لد ن��ھ �� .د���ھ حرط� ن��ز ن��ھ رد �1 د���ھ )�Jاو� �� #��@ )@ رد هد� ���ر� ت�3�J )�& .د�راد دو� رد ار ����ز �� ��6او�
وا )��:و�ط� ی�ھ��ر�� رد �1 ت�ا ل�لد ن��ھ �� .د�اهد� روآم�� �ھد/� �1 د��1)� اد�@ ار )��
د���و� ی�ھن���اد و )���ا هدر1 هد��آ وا �1 )��ھ�:و��� و

د��1 ه��� �1 نار��د ��ر�� �� ؟)�دا ��ر�� *� ل���د ت+ر د��� ار,ً C'ا .د�اهدر1 ���ا جو� �� ت���دا رد �ھد/� �1 د��1)� اد�@ )��ھشز�� زا )��ھن���
ط3+ »و@�لوا« ن���اد ه�
ر�1 رد ت1ر� و »و����« ��ر�� ر����ا و��ول�1 یار� C>� .ت�ا هدر1 یز�� ن�
د���و� یار� ار �����آ ):و� ش�3 ��ر�� د����)�
ار شر��د ر�>آ و »یر+��� ن����ز �ھب� زا )��« ��لوا حرط وا �1 م��اد)� C>� .ت�ا هدر1 یز�� ش�3 وا ق�C ر�1 رد و هدو�� )��:و�ط� ر�1 عو� *�
بل�ط� حC'ا و *& رد ��ر�� �1 هد� ���و� )�دا ت��ر�� ��ھ لوا �&�' �� �������� رد ،د����� .ت�ا هدر1 حرط� ��ر�� و ه�
ر�1 ن��ھ ت��"� رد

�� )�& د��1)�� اد�@ سو&�� �"�� ن�ا زا )���� �Lھ �ھنآ رد �1 د��� و دور هد�ز و ����ر�1 �� د��1 �����3 .د��اد)� دو� ق& ار ن�ا )�و
 .ت�ا دازآ )ل��را
.دو� ل<�; ت�ر& شر>ا و هد���و� یار� یر��"
 .د�1)�� ن�� رد )+ر'� و ل�د ��و
�Lھ هد���و� د���� نود� ��ر�� �1 د��1)� اد�@ ار )&�9و� و���� )�1
ماد1 رھ د/� .د�او�� ��F رد ار ن���اد و ��ر�ر&� ر�+د د���� م�در1)� تو:د )م���
 �, رو��6 �,( هد���و� زا م���اد فر& )����اد یور )�;و F;او رد
);�� ل>� مھ ��ر�� و دو� ت���دا ز�,��ھ وا یار� .دو�� ��ر�� ط3+ ��ر�� س@ .دو� م����F �S رد ن���اد ند�او� هد���و� یار� ����ھ .م���
)� ار ن��رظ�

��F رظ� ����ھ مھ ن���اد ب����ا رد .مدر1 ��ر�� یر��"
 �� ����ر�1 لوا هر��� ١٠ و دور هد�ز هر��� د�, رد ار شور ن�ا ن� .دو� ت���دا یار� �ھز�,
.ت�اد د��3:ا )/�� یر�1 �� وا .دو� ل'ا

ل��� رد ��� :>و� �!��ا و دو� رھ�ظ هد���و� ن�ا م�� یهزاد�اود� رد ت��او� هز��4 نآ ��آ ؟دو� �( یر���� هز��4 هر��رد ن��رظ� ،������ لاو� ناو� ��
؟ت��( شا���ط-�

د���� نار�د� ر�1 ل'�& ��ھ زا ش�� ر���:ا ن�ا .ت�ا هد� ������ )�دا هز��� ن�ر�ر��/� یر��"
 هز��� )��ر���ا ی�ھ)ھاو�رظ� م��� رد ماهد�د �1 ���آ ��

هدو� د��ز یا����3)� زرط �� هز��� ن�ا ر� ت����& �1 م�اد)� روطن��ھ .د�اهدر1 ل�&� ار �ھر��+ عاو�ا )�دا ی�ھهز��� ��ھ �1 م�اد)� .ت�ا یر��"
.م�1)� ر���+ا یر��"
 هز��� و د���� �� ن� مھ ��ن��ھ �� .د�دو� هد��ر ر��د ی�ھهز��� نآ زا ل�; �1 د��ر یا�ط�3 ن��ھ �� یر��"
 هز��� ل�&رھ�� .ت�ا

�� و م���� ناد�� ن�ا در� ن� ش��ار .ت��� ن� �EدEد هز��� یراز
ر� �1 ت�ا ن�ا ت�/;او .م�اد� ط"E ار �ھب����ا زا )9/� �1 ت��� )�/� ن�ا �� ���لا
ت��"� یراز
ر� دھد� م���ا د�او�)� د���� �1 )��ھت�ل�/+ ن��� زا .یر��"
 هز��� )�& ماد�L 1ھ ،م�+ر�ذ@� ار �ھهز��� زا ماد�L1ھ یرواد د����6@ ل�لد ن��ھ
رد ار ن���اد ه�
ر�1 �ھ�� ۶ هرود *� �� داد ن� �� ار هز��ا ن�ا یر��"
 د���� ر�د� .دراد یر���� ت��ھا م�ار� ب�ار� �� ن���اد ه�
ر�1 و )�او�ن���اد
)��ھر+ ی�ھت�ل�/+ فر' ار دو� یور�� �1 ت�ا هدر1 مC:ا هز��� )"�ط/� ���C:ا رد د���� .ت�ا ز�ز: ر���� م�ار� �1 م�1 راز
ر� د���� )��ر���ا ت���

زا )-,و1 ش�� ط3+ د���� ت�ر�د� ر
ا .ت�ا هد��ر� ر�آ �� �1 ���د .د��� هد�� ���و� ید��ا�� ر� زا ���C:ا ن�ا م�1)� اد� اد� ن� ش��ار .د�1)� ر��د
.د� ���� رد ن�ا .ت��� حرط� ر��د یر��"
 هزاد�ا و د& �"<�� .در1 ناو�)�� �1 �ھر�1 �, د�1 �ھت�ل�/+ ن�ا فر' در1)� هز��� فر' �1 ار )�ور��
)��ھت�ل�/+ �� مھ وا ناراد��ود و یر��"
 د���� .ت�ا ���� ت�ھ ن��&�' و ن�
د��و1 عاو�ا ر� ار هار دو� وا .د�-� یر�1 وا م�� �� د�او�)�� س�L 1ھ ر��د
.ت�ا هد����ا ن���ادو�� ی���� �� ���� ��نآ وا .ت�ا ���ذ
 زر� ن�ا زا یر��"
 (��وھ .ار وا �� د��1)� ن��/� ار ش�و� هزاد�ا و د& د��1)� �1


