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 ا�+�ای�     S1
�  را در #�ل» #�%5 #$�ھ3(«U��5 ��ای� � ��ھ�ی آ�Xزی� ���$W و V9وھ� �! روی  �

�^[ از . �	ده ا#_ دو#+� در ای!ان از #! �^[ در ا�+$�ر �� \!ار داد» ا#] 'Z، #$�ھ3(« ����	ن ا
+&�ر �+�ب
�S� د از��+
 ��a' �b^c`$�ن �!X] ا�U5 از ی�ران ��* ��� ��
��b^c «ھ�ی� از �+�ب  آن  �_ � او 
$; ھ%�

��d�
	ی ای!ان ھ%!اه و ھ%�ل ھ%e��ن �� �� در �1$! د'	ار ��ز�	ا
� ��ری. *- 
» '�a`$�ن و رو��
+$1] ا
 ��ی�f . ا
� و ھ1+�� ه �	دS1
را �!ای او�$� ��ر روی_ �!دم دو �	i	ع \�( از �	رق �+� » #�%5 #$�ھ3(«و\+� 

_�!k ار!\ �� �1
� �	د � �	د را ا`�lی  ��١٣۶٣%�  ١۶
1S_ ��ری. ا
+&�ر آن در . ا��U �	رد �	 � m#	�
»��d�

� ��» یn ھ1+ ا�$��
 در آن ز��
 زی1+ای� . � �
و �� ��lی #$�#� و\_ ��
	س   ��ری. �!ای ��1

� آن  � ���! �م `ّ�ه �!ا
"$; ا#_ � *^	ر در آن دورھ �	د
� �%� #	الS9 ر و�&+
ای �� q9ی!�+� �^! ا\�ام � ا

%�ی�ن» ھ1+ ا
���d«� �	��ه ا`�lی ای�  �	رد ��aی �����. �	د
�  �!ده در ای� . #� آ
�� �	د� !k	ri #$� �	د �

 آ��ه ا#_����:  
  
١- !&
#�%5 #$�ھ3("ھ�ف از  " m#	�" �!ای . �� ��زk	 �!دن د\$W آن ا#_" ھ1+�!t� �+و��
 ��ط! ا�

 . �a� _�!5ی� �
���  �&� و \�رت 
%�ی� �� در  ��ن 
7b ��) ار��tع -ا�f!ی��$1](*	ن �� �a+��ی] �� ز��
� ���!ی� '3( ���رزه و 1k+!دن آن در #^z  ��ن �	رت  �رk! از *�y آن، �	#m `������� راه 
�tت �	ده و ط

3 ا'�3ل دی"! 
$;، در ھ% �5ل در  	ار ای� '3( از ���رزه \��( ا !ا ��'�. k$!د ��
  .و�	 آ
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 9$&+�ز"�t!�$�ت -٢��U1� �� ا�f!ی��1$]"  �$U` - ]ع در ��3ن ای!ان ی�3 از ظ!ی�tار� W$\و  �!ی� �!ی�، د

 #�] �	د ��� �
از 
|! ا\+�cدی و #$�#� �!ای " ��^�"*	ن �	\a$_ . ��'� 9!��ر�!ی� �t!�$�ت  ��
 5!��ت �9ر�$;ا
� از وی�kV. ا�f!ی��$1] 5$��� ا#_$U` ;$
 �
ھ�ی ���� �!�	ردار  �qا '$	ه ��ر�!د �iا
�dب  ��

� �� ھ� و k!وه ا�f!ی��$1] در *�$� و�ai از ر#	خ در #�ز��ن. ا#_�
%�ی� ھ�ی �	دی �$&+!ی� 
b	ذ را در  � .
�!ده ��'�� ھ� � `��� ھ� و #�ز��ن �	یVه اk! ای� k!وه
�� �t!�$�ت ا�$!ی � �iا
�dب  ��
� . �!ی� '3( ���رزه �9 

��
 �Z1 �!ده ا#_ 5!���� را 
$; �!ای 
b	ذ در #�ز��ن از  ���U1� م �� ھ�ی�t
دھ� �  ھ�ی *!ی�3 ا

%�'���_ آن �	 !c+S� دی"!ی ا#_ و در ای� ZU^� د �t�k.  

  
٣- +bk فd�!� +'	
� #$�ھ3("ھ�  ھ� و ��	د" ��!ان - �
 �
 از k!وه  ;+�!k _�&
 k!وه  ;
� �	یVه . * !kا

�%
 ��aھ� آن را 
$; در ای!ان \��( ا !ا � �

 �a+�� �	د��U1� رزه�� '�U3 از �� �
�
 در ای!ان ��� ��
! �دا
1+� آ

�م  �!دی � m#	� وه!k ذ #�واک در	b

�م ��a+1ر " `��س '�!ی�ری" ��"��d#ت ��!اِن 5;ب " اd$3&� 	l` �


�kد دا#+�ن  �ا	� �
;  m#	� وه و 5%�ی_ از او!k �� ای� �!د �!a� د و	ده �	ای دارد � . و�� bk+� دارد �
 �cS� zU1	ص در �	#m #�واک �!ای ر#	خ در k!وه%$
��ل �� k!وه  ;
� ھ�ف ھ�ی 
�!د �  ھ�ی دراز���� را د

 #�ل  ھ�ی '�ه و #$�#_ 
+�ی� آن در ز
�ان�!i از �a� و �	\a$+�  –ھ�ی ��ای� �WU ا
�tم داد  *!یn ۵۵ھ�ی� �
�٢٢ از ز��ن �$;ش  �� Z1� �
ھ�ی �9 در �9 در درون  �!د و ا
&�aب ��%� �!ای ا�!اد ��ز��
�ه k!وه  ;

nا *!ی�� �	د ۵۵ی� از #�ل ھ�ی U%  از آن �a� �.  
  
 ) ��!ان –#$�ھ3( (� �	#m ی�3 از ا`�lی ا�k �U!وه " #�%5 #$�ھ3("� ھ! رو  – ۴+'	
و را�m '�! و �	ه 

 m#	� )$د� # �!ھ�"�: k!دد �� ��+&! ��" ھ1+"'�ه و �� � �5ل ��+&! 
"!دی�ه، � ،�#�$# ،���|
.  
  

�!ھ�"� -ا�[  
  

�3!ی ا�!اد k!وه * در '��] و[�	ژی�3 ا
�t1م ای��	 _$aiو ھ�ی '�! و * در  �"( � در#+�  ��� دادن �
 �	د+�!"

 9$&+�ز  �� و 	د ��	ری1$�. ا
�tم ��U1� ��ھ�ی� 
|$! ر�$W 9	ی�ن و ر�$W ا5%�زاده ھ�	ز ��	ری  �


&�ه �	د [lوه ھ!k اد!�
 9$&+�ز"در یd� nم . �!ای ا��U1� �� . 	ر ���( ��	ری;ه 
&�ه �	د� ط"  �* !kا
�1
� آن را در ذره ذره �U%�ت  ;وه 

b	ذ دا'_ و ا'�3ل �! 1+ و ا ���!ھ�y ��رk!ی �� ا��aد �U+S[ در ا�!اد  �

  .�	ان از آن آ�	�_ �	ان �&�ھ�ه �!د و �!ا#+� �� و ا`%�ل و ر�+�ر ر��� در �%�م ��|�ت ��
  
  #$�#� - ب
  

3 �&d$3ت
 �	ا�k  W!وه \�( از آ� 3
 زدن � �iا
�dب 
%�ی� و \�( از آ�!i و 
��U1� د!�
�	د را در '�! آ��ده 
 �9#"�ه را آ�Xز ��� U%5 ر ���( در  ;وه آ��ه	ط � ��� و  ���( در �	رد ای� `%( �!#� و �  ��ت دی"!ی �

 U%5 ی ا�!ار دارد از ای�!�
"رھ��U1� �$U��( از " ��X د!$"� t$+
3 در '!ایm ا#+��ادی ��5] در �^� ھ! را 
آ

��U1� )%`  د	دی �	� 
 ھ] ا#+!ا�Vی و ھ] ���+$n ا#_ و�� " ��U$�"ای ���U1� رزه�� ا#_ و �+b�
 ;$


 دی"!ی �! 9$3! �	د وارد ���!i ;$ه آ���  .#�زد k!وه �	#m ای� #$�#_ ا'+
  

|��� -ج  
  

3 #!ا#!  �"(آ
^	ر � در  ;وه �&�S '�ه، k!وه  �"( �� 
ھ�ی d$kن و \1%+� از ��ز
�ران را '��#�ی�  آ
�� �!i �$از او� �a� د و	ل  �!ده �	ا� W�
"��ی1+� ط��U1� )%` �3" ا#+!ا�;ی ��3
 زده �	\[ �!i د در  �ی	�

 ا !ا در ��" ��
	ن"'	د و ا#+!ا�Vی  را در 
|! دا'+ ��'�، �+	\[ ��" ��!ک �^WU"و U5!� و ای�  !آورد را �
 q9ی!ی �	ده ا#_ 
&���+� و `%( 
3!دن د\$W ھ�ف�!i nU�� )ا�	ی�3 دی"! از ` ،���|
  .ھ�ی 

  
��1
 9$&+�ز ز
�ه� ��  ��د  �

  ا�f!ی��$1] -�!گ �! ار��tع
��d�

&! یn ھ1+ ا  

۶٣'�
;دھ] ��%� ��ه   
  
  

 ��ون اظ��ر
|!ی در ��ره در#+� ی� 
�در#+� ��+	ای� از آن���� )��� )�
  �� � �
رو i!ورت دارد �� دی��kه ��1
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 ای� . ���درت � ا
+&�ر آن �!ده �	د
� آ'�3ر '	د» یn ھ1+ ا
���d«`�	ان ���� ا#+���ط او�$ �� ای� �	د �
nاز *!ی �b$آرای ط � 
|!ی�ت ا�$!9!وی; 9	ی�ن و �a1	د  ا8! �$� از ھ% !� �$��� �� ھ�ی ��ای� 
;دیn ا#_ �


1S_ ا
�dب از #�ز��ن *!یn  ھ�ی %�ن ��ها5%�زاده در ھ �
از #	ی دی"! دو#+� . ھ�ی ��ای� �WU ای!ان  �ا '�
 �b+ا� +3
 را در ا�+$�ر �� \!ار داد در ا�+�ا ھ$� �	i$�� در ��ره ��&�ء ای� ا8! 
�اد و ���� � ذ�! ای� e��+� ای� �

 ا#_، ا#��دی �+���a' �b^c`$�ن و «�� آ
	\_، �!ای ���$[ �+�ب  �!د � ای� را 
$; در �$�ن ا#��دش ی�
��d�
��ای� . ، �1$�ر از آن ��!ه �!ده �	دم»رو��
+$1] ا ���!ای �� � �� ا� !8��b� !c!دی در ار���ط �� ��ری.  �

 �!ای او�$� ��ر از آ
�� آ�kه ��� ���`dد �+� و اط	ای �	دم ��+	ر و  رو�!و '�ه ��&+
'�م ��%+! از *"	
"� ا
  ��ھ$_ ��+&!`	%t� ای!ان و WU� ای��� #�ز��ن *!یn ھ�ی eSدر ��ره ��ری e
�����kن آن �	د *!ا � �� آ
	\_ آ

_$��a� ھ] �	د $� '�ه �	د اط�U� ���`d و �1$�ر '+bk +&! و�ھ3( ��$# a\وا    .ھ�ی ��+�� �
  

��ای� #S�� از و � ھ�"�م Z' «bk، #$�ھ3(  ا#]«در ط	ل ��ر V9وھ&� �! روی �+�ب  ���  �$��a� �� 	"+
#�%5 #$�ھ3(« «�%
 ھ��] از ای� ��ر را#+�. آوردم � �$�ن +'	
ای �	د � اطd`�ت د#_  آز��ی� ��+	ای 

�%

�l_ «'� ھ!*�� ��ت �	��ھ� 79 از آن �� د#+!#� � �+�ب  او�� در ھ$� ���r و ���qی 9$�ا 
 #$�5%$� رو$%� «5���U  ، #	م ا��م+'	
 �
 در ای� �+�ب درج ] ١[�e��+� ت آن�`dاز اط �&S� م�'  	+�

�� �!ر#� �^�	`�ت و\_ و bk+"	ھ�ی� � ا
�tم » #�%5 #$�ھ3(«آز��ی�  ای�  t+1	 و را#+�. '�ه ا#_
�� _�� *!یn«ا
+&�ر �+�ب . دادم � ھ%!اه 
"�رش �+��] ادا� ی��� �$+1S
ھ� �� ��%�  ھ�ی ��ای� �WU، از 


;د �� ا#_ ھ%e��ن ���b� !c!د ا#_ و از #	ی دی"! � ای� ] ٢[» ١٣۵٧ e
از یn #	 �!ا �&�	د �!د � آ
 ا#��د ��\�`	%t� ا#�س !� 
�ه از #�واک و #�ی! 
��د ���3tوی] دا�� زد � *!ا در �+�ب �;�	ر ���  ���|
ھ�ی 

_1$

� از ای� ا8! �&
 ا#_ ھ$� +�!k )3' +'qk [$+� رژی�از �+��] را �� و\. و ا� �Uc�+� �!ای او�$� ��ر 

  �ده«`�	ان �� ��ران«ا�+�ا در » ھ�ی '���Uc���+&! �!دم از ط!ف �!�� از » ا���ر روز«و #7f در #�ی_ » 

[+�!k ار!\ �» ا#] 'Z، #$�ھ3(«�+�ب . دو#+�ن دور و 
;دیn در �	رد ����r �	رد ا#+�bده در ای� �c( �	رد 9!#

��� از 5%�#� �دهدر�!ا5( �9ی�
� آ� 3
�_ و ��ون آ!k ار �%�س��"
�  #�زی �!ای ا
+&�ر �	د � یn روز �!خ 

+���'�
در ادا� bk+"	 . ای از 5%$� ا'!ف 9!س و 	 �!د #$�ھ3( ��!د � ط	ر ���] و #!�1+ از �� در �	رد ا8! 
S1
 � ;$
 ا#_ ای د#_ �+	  '�م � او +�
	ی7 از ای� ا8! د#_ ی�.   

  
#�%5 #$�ھ3(«و #7f » ا#] 'Z، #$�ھ3(«�� ا
+&�ر �+�ب  «�#!9 _�  . ھ� در �	رد ��ھ$_ ای� ا8! ادا� ی�

 را 
 از آن +'	

 ��+&! '�ه در *�� #�ی_، ای� �kا�  در ادا� آ\�ی�ن �!ی�!ز #�t!ی و ���ی #��r در دو ����
��+1
3 ��c	ل �dش دوای! ر#%� دا�( �&	ر داU� 5%$� ا'!ف.      

  
� در 9 79!#� �`	i	� د  ��%+!ی�	ه �� آن رو�!و '�م ��� ��' !&+��  دو ����a��^� ;$
ھ�ی دو#+�
] و 

 ��ورم ���� ��� �	د �
#�9. � ای� 9!#� در#_ و ا#�#� �	د � *!ا  ا8!  3U� �'�� از آِن 5%$� ا'!ف �
�	ا
��ای� آن را 
 ھ$� یn از ���a$� دوره ���  ]U+S� هھ�ی�
ای� ��ر ��ز � #!اغ ھ%�ن دو#+� ر�+] . ا
� �ی�ه و 
S	ا

 را �!ای او�$� ��ر در ا�+$�ر �� \!ار داده �	د+'	
 ھ%!اه . � ای� � +'	
او در یn �%�س �bU�� �	z$i داد � ای� 
+'	
 ا��
_ در 
;د ی�3 از ی�راِن  ��aادی از � � �
��b^c ھ�ی ��a' �b^c`$�ن از درون �$[ ی� *%�ا

�� ��
� ��یfِ� از آن �� #�ل  ر#� و 
�a' �S1`$�ن ��\� ��
�ه �	د در 
1S+$� روزھ�ی 79 از ا
�dب � د#_ آ
�� ��$$! '!ایm #$�#� و i!ورت  ���tی�  ١٣۶٣در #�ل . ��
� در �$�ن آ�8ر ��+&! 
&�ه '�a`$�ن ��\� �� ١٣۶٣

7 � �%n *�� . '	د � #$�ھ3( �� 	د �+	  ��#�%5���r و ا#��دی � از '�a`$�ن در 
;دش ��\� ��
�ه �f#
۵٠
b! �� ھ�ف ای�3 ای� ا8! از 
��	دی 
�tت داده '	د آن را در  �� �S9 �3$! و� S1
 در . ���� e
 او آ+bk �

�	ر �!د �  �ی ��	ی( t� را ��
 ای� ا8! آ��ه ا#_ ��c	ل ھ%�ن '!ایm #$�#� ا#_، '!ای^� � آ����
�1+�$] آن �S1
 دی"!ان،  n#	$� و ��	%` !��a� در 
��ھ�ی ��bU '�!ھ�ی ر'_ و ��!ان  ھ�ی� از آن را '

�
 در #�ل. �"qار� �
ھ�ی 79 از ا
�dب � ھ%!اه  %�a از `d\%��ان �t�  �b^c$� ط	#� ی�3 از ��1

�ه از او �&�ر�_ دا'+ ا#_ در ��ره رو
� ا�� �  #�%5 #$�ھ3(«
+&�ر '�a`$�ن در ز�$� ا
+&�ر آ�8ر � «

   :k	ی� ��
  


�ه از ��a' �b^c`$�ن در *��ر*	ب ا
+&�رات ا
�dب �� �  در روزھ�ی 79 از ا
�dب � ھ�"�م آ��ده #�زی آ�8ر �
U%  ھ3(« ��ر ��ی- �!�� از آن آ�8ر از�$#  ا�+�ای� . � �� واqkار '�» #�%5S1
#�%5 #$�ھ3(« « nی

 ��یa� �f%	�� �	د �S1
 '�ه �	د" 5%$� ا'!ف/#�%5 #$�ھ3("ھ�ی  روی  �U آن 
�م +'	
در . �� �	د��ر 
 ١٣۵٨#�ل +'	
�� ��$$! '!ای�a� �#�$# mادی از . ھ�ی '�a`$�ن �	#m ا
+&�رات ا
�dب ��+&! '� �!�� از 

 �$�e%ھ3(«آ�8ر آ��ده '�ه او و ھ�$# #�%5 «�
�� ای�3 در #�ل  ا��3ن ا
+&�ر 9$�ا 
3!د و در 
;د �� ��\� ��

$; ی�3 از ا`�lی آن �	دم ��ز��3$! و ��+&! '� ١٣۶٣ ��    .�	#�a� ِr%  mودی �
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nت #�ز��ن *!یd$3&� 
3 �&d$3ت  و\+� �+	  '�م � ��&�ی او�$ ای� ا8! U� WU� ای��� «ھ�ی �� 

WU� n$!ا��	د� «
����	ن �$Vن . ��kن آن �&d$3ت 9!دا�+]�	ده ا#_ �  t+1	 در ��ره #��� ای� ا8! در �$�ن ��ز��

 �!ای او�$� ��ر � ھ�"�م l5	ر در ��+'	
�!ھ�y آزاد در �%�#� �bU�� ��ی$� �!ده ا#_ � �� ای�    � ��d$3&�

 دی"! ا`�lی آن 
�در '�ی"�ن '�م ا#�� و �15 رو�$�� �	د
� آ'�� '�ه و آن را ھ%�
�� #�ی!  ;وه+'	
ھ�ی�  ھ� و 
 �!ده ا#_ '�ن �� دوره � د#_ � در آنa��^� �$#ا`+%�د . ر �"
	"* � �!�	ط �S� او 5+� � ی�د دارد �

��س '�!ی�ری ` � �
 �	د) ا#��d(`�ه ای از ا�!اد k!وه  ;+�!k رد ��� \!ار	ن . �$� او و آن دو �� دی"! �V$�

�اردھ�ی 9 �!ھ�y آزاد ھ%e�� �$	z$i داد � از رو
� ا
+&�ر آن در #�ل �`dب اطd�
  .7 از ا

  

	%
 �+�  در  t+1	 �!ای ی�S1
 $�'  دی"!ی 
$; در ای!ان ی��_ '�ه ا#_ �S1
ھ�ی دی"!ی از ای� ا8!، 

 از . �^� �	 	د در 
;د �!خ 
"��ار ا#_�b� 1_، دو$
�زم � �	z$i ا#_ � د#+mS ای� ا8! از 5%$� ا'!ف 
�#�%5 �^� S1
 %i �S� ھ3( در�$# ���!&+�� 3 ��Z5 د#+� mS	m#  ��] ای� ����
'	د � ا�$� آ

� *- #�ل��  �$��a�  .ھ�ی \�( از ا
�dب '���+ '	د 
  

 اھ%$_ e
#�%5 #$�ھ3(«آ «nی!* ���  �Sر#ِ� ��ری!� �
���  ھ�ی ��ای� �WU ای!ان دو*��ان �� را در رو
;
ھ� و روزھ�ی \�( از ر��اد  دیn در  !ی�ن  ;ی$�ت ��هk;ارش 5%$� ا'!ف � `�	ان �!دی �	8! و �U$�ی ا#_ � از 

�( از ا
�dب �	د و  در دوره. #$�ھ3( �	ده ا#_\ +'	
 ��* �!c��� ���� �� ای�  �� �Sه ��ری�"
 �
ای ط	�
��ای� از ط$[ ���  �$��a� �� ���$U� !ذ� 
�k	ن ھ! #�ل ���� �	k ای ھ%�ن  ھ�ی	از ��+ +�!k!� 9!دا�+�� �

. r ا
�ک �	د����+'	
 دا'+�� و از ذ�!  ;ی$�ت روا�m و 5	ادث �  آن a\آن وا ھ� ���� 
"�ھ� ��U و ی� �#�%5 �
�	ان  �!د
� اّ�� �� ھ% اھ%$+� � �� د�$( `�م '���_ و ی� � د�$( �!ھ] �	ردن آن #�5_ 5%�#� �	دداری ��

 �!'%!د در 
"�ه و 
�� `ّ�ه+'	
��ای� ای از ��ز��
� �!ای ای�  ��ا8!ی �+�aرف در » #�%5 #$�ھ�k»)3ن  �
�%

�ه از #�ز��ن � '%�ر �� �  ھ�ی� �	�ai #	ال �!ا
"$;  آی� و آ
�� �� ط!ح 9!#� *��ر*	ب ا#��د و ی�دھ�ی �

� ای� 9!#� �
 دار+'	
 �� در ��ره ا���_ ای� �d� !ارد زی	� '	د و #�9. �� � `�	ان ��+&! ����ه  ھ� �
#�%5 �  :ھ� *�$� ا#_ #$�ھ3(، � آن 9!#

  
  

   ! د؟ ھ	ی ��ای� ��� ی	�� ��� ��ا ��	�� از ای� ا�� در ا��	د �	ز
	ن ��ی� -١

  

�&
ای از ای� ا8! در �$�ن ا#��د �  در �$�ن '���ت ای�tد '�ه ی�3 از ��%+!ی� �	ارد ای� ا#_ � *!ا ھ$� 

�%
 [&* ھ�ی \�( از ا
�dب آن را  �	رد و ی� ای�3 *!ا ھ$� یn از ��ز��
��kن #�ز��ن از #�ل  ���
�ه از #�ز��ن �
� از آ�8ر و  ا
�؟ '	اھ� 
&�ن �� 
�ی�هS� آن ��دھn*!ی ��	د `%��ای�  ا#��، �+�ب و  ;وه(ھ�ی $�d`از ) ا �

`	%t� ای� در�� �!�	ط � ا#��د درون   آ�Xز �� ا
�dب ��\$%�
�ه �	د �	#m #�ز��ن e
ھ�ی� ��+&! '�ه ا#_ و آ

��  #�واک �U%5 ده ا#_ در  !ی�ن	� �
 #�ز��+�. ا#_ ھ�ی #�ز��
� ی� � د#_ #�واک ا�+�ده و ی� از �$� ر

 ا#_+�!"
�	ارد �1$�ری و 	د دارد . اk! ھ] *$;ی از آن ا#��د ��\� ��
�ه ��'� ����	ن در د#+!س ھ%"�ن \!ار 
�%
 ھ$� ردی از آن آ�8ر درو
� در ا#��د و ��ارک ��+&! '�ه #�ز��ن دی�ه � �%
�	ان و 	د آ
�� را ا
�3ر  '	د و�� 

+'	
 -وه ا5%�زادهھ�ی ���$���� k! �!د ��
�� ��aادی از +'	

��� از آن  ���� � �5�+b�  د	ھ� ��\� ا#_ و �
+'	
 �%
 _��	ان ���3��ت ��a' �b^c`$�ن �� رھ�!ی #�ز��ن و ی� آ�8ری � او �!ای  � ای� �	ارد ��. '	
� ھ� ی�

 و اظ��ر
|!در ا�+$�ر را�^$� #�ز��ن \!ار ��a��^� ه��آی !kد و ا!� ��iداد را ا �b^c� ی!"
'�a`$�ن در �b5 و  
"
�	د  
 ��
 ��+	ای -داری و ا
+&�ر آ� 
�م '�a`$�ن ��+&!  -'�ن �� �	  �	د اk! ا�!وز آن ا#��د ی��_ و �
�Ua	م 

� '�ن �� * t5] و#$�a از ا�����ت رو�!و �� '� او و ا
+&�ر دھ���kن ���' .+'	
 را  '�a`$�ن e
ھ�ی� و آ


 در ��
 ��+&! ��ھ�ی دی"!  � � �+5	k m#!وه �'  _
 ا��� ��d$3&�!$X د دو#+�ن;
3 در U� �
ھ�ی #�ز��

� d%5ت و  t+1	ی #�واک در ا��ن �%�
�  qkا'_ و ھ%$� ��`�  ��;k رد ] ٣['� �� از	در � ���ی �!�

nی!* �%
 ���� 
 WU� ای��� #�واک و ی�  ���tی� ھ�ی U%5 "�م�ھ � 3U� _�!k ان #!اغ	ھ�ی  � ،
��	ا#+

 در ��e
ھ�ی #�ز��
� و 	د دا'_ در د#+	ر 
1S+$� وظ�ی[ \!ار دا'_ � ھ%$� د�$( ا#_ � از  
��	دی ھ! آ

 و ی� �+�ب � �	رت `%	�� $�d`رت ا	� � 
�ه ا#_ ��� �\�� �&S� آن ���� ���$�ن آ�8ر �!�	ط � #�ز��ن ��!ی
   ].۴[��+&! '�ه ا#_ 

  
 روی_  ھ�ی ��ای� �WU ای!ان در دوره �ز��
��kن #�ز��ن *!یnاّ�� *!ا ھ$�3eام از �� W�	� ]U+S� 5%�#�«ھ�ی  �

 ا 
&�ه» #$�ھ3(+'	
 
	k!دش ھ!k [+1$# ای در #�ز��ن ا'�ره  
�؟ �!ای #�9. � ای� 9!#� �زم ا#_ �
�!  ��ن از آ
�� ���dً ��'	د � دارای در  ���ی �	ده و �	ارد �1$�ری و 	د دا'+ ا#_ � �!�� از ا`�lی #�ز�

 �� �	دهU%  از �

7 و ی� �����5ت او ��  �	ان � ��� ا�t� ھ�ی � �$%5	��� �� k!وه #+�ره �a!وف � 9!و#
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'�a`$�ن . ازای� 
|! �&d$3ت ��a' �b^c`$�ن از وU^� _$ai	�+!ی �!�	ردار �	د. ��a' �b^c`$�ن ا'�ره �!د
+'	

� و�� در �&d$3ت *!یnھ�ی�  ���$� �1$�ری دا'_ �� 	' ��
� �	ا
�ه و 
  �	#m ی�را� WU� ای���ھ�ی 

�. ر#$� � د#_ ھ% ا`�l ��) ھ� در �	رد ��ر ا��$+�  ;وه �� ���$� *����ره در �9
	ی7(���ی  
�رت ا8!ی �� *�$� ر�
��ا�!$5]` �$t� رد	ی[ �� در ای� �!a� را �U��� )��\ ر ��ط!ه	9 ��ی� او ��. �	k : ه در#�ل در!b
١٣۵۵
&1+� دو  

�! 	دی � او اطdع ��) ���+� 5%$� ا'!ف و ر���ی� 79 از  �ن( �15 +'	
 ای از �$Vن  ;
� در  دھ� �
 د�$( ��ر اطd`��� '%�ره دو �b! دارد� 9	ر  آی� ��ی1+� آن را ��+&! �!د ی� 
؟ `��ا�!5$]. #�ز��ن �	 	د ا#_ �

+'	
�!د �� دی3+��	ری«ای از �$Vن  ;
� �� `�	ان  ��زه در آن 
&1_ از و 	د 
 «�� rU^� د در  در #�ز��ن	'
۵. [3$��5 ��1	�$_ دو �$] #�ز��ن در ر'_ �! `��ه او �	د[   

  
  


)'&� !%	$#	ن -٢ )*�  

  
  و\+� � ��� *�� از ��&�ی او�$ ای� ا8! آ�kه '�
� �!ایX�Xو د !��� �  	� �� '�ن ای� #	ال �^!ح '� �

'�%
 +'	
 ��ری. ���a! آی� ای� � _�1
�	ا
� از آن او و ی� ��5( ھ%�3ری او �� 5%$� ا'!ف ��'�؟  �a`$�ن 
 #�%5 #$�ھ3(«���ی1 «+'	
 `	%t� �� �� �$a� ض را!�
%�ی�
� ھ�ی '�a`$�ن ای�  . ��
اّ�� در �	رد 


"�رش آن و 5+� ای� �!ض � ای� ا8 '�a`$�ن    ! �!ای وی!ای� و ی� ��ز�$�� �'�a`$�ن در �&	یW 5%$� ا'!ف �

  #f!ده '�ه ��'� ����U1� ���  �
 #$�ھ3( در روa\ن ھ] �!ای وا�$`�a' �	ان ا
��� ���( �!د *!ا �

+'	
ھ� �!ای آن  ا`+��ر �1$�ری \��( �	د و ھ] ای�3 در ھ%�ن ز��ن �� #�ز��ن ��tھ�ی� �WU در 
"�رش �!�� 
+'	
 ;$
� در رادی	ھ�ی �!ون �!زی ھ%�3ری دا'_ھ� #�ز��ن و S9 ن �� ���ر . ی� �!ای�$`�a'١٣۵٢  �

� ھ%e��ن #!�9 و �1+�( �	د از ا`+��ر \��( �	 �d$3&�  ھ%�3رِی در !kد و ا	ردار �	د ھ! دو #�ز��ن �!�;
ای در 
 ھ%�ن دوره ��'� *!ا � 79 از آن و ��� WUa+� �+1ده ��'� ��ی�+��!وd$3&� �'�9ت  ای� ز�$� ا��bق ا» �� 

WU� n$!ا��	د� «nز��ن *!ی�# ھ�ی ��ای� �WU ای!ان دوران \�رت و ا`+��ر  و $9	#+� ��\� ��
�ه آن �&d$3ت �
  �ای�� !t�� ،_ی��

$; رو � ا�	ل qkا'_ و در  WU� ای$�ن��ا�a' !k`$�ن 
�&� ھ! . '�  اش '�a`$�ن در 
;د 

�+� و ���ر qkا'+ '�ن آن در » �# #$�ھ3(5%«*��  ;ی� در رو
� �9ی� آ��ن !k دی�ه�
دا'+ ��'� آی� 
�%
  او در �!ازی از ھ&_. زدای� #�ز��ن ارزی��� �!د �	ان در را#+�ی #$�#_ِ '�a`$�ن �&d$3ت ��ای$�ن را ��



	ی�1 �&�	رش ��" :�%
 ���
�م *!یn ر �ر ھ�ی ��ای� �WU ا
�tم '	د � د#_ �� در � �	اھ�� *$;ی �
� �!�	ط � دوره] ۶" [��'��S# ای� �!د �WU(ای  ای ا#_ � او �!ای �%n در ز�$� ا
+&�ر 
&!ی
 ( ��!� و ��$

�!#+�ده '�ه �	د"  �y ا�;ارھ�" ��&� «اش از #�ز��ن * در  79 از  �ای�. ���# ���ی #a%  « در و *
$�d`ش �� اd� WU� د!�
 
&!ی Z��^� د �� ھ$� ا ھ� و	در '  ط	ری �� �'��
8!ی از او و k!وه ��1	ب � او 

 ا5%�ی ا#3	ی� از k!وه 
�در '�ی"�ن 
�م �!ده ��$i!� �+��� ن�  _�#���  #�ز��ن �$�d`د و ی� در  ا	'
»��# ���ی #a%  «وه!k م �!دن از�

|��� و\_  -ھ�ی #$�#� � ھ�"�م »WU� n$!ا��	د� ��  « �%` �

�� +�!k دی�ه�
     ]٧. ['	د 
  
  

  2	ری1 ا��0	ر ای� /.وه -٣

  
 ��ی1+� » #�%5 #$�ھ3(«در ���� �	��ه �+�ب +'	

&! ��ران �! ای� �c	ر �	دم � ای�  m#	� ه�' !&+��

 '�ه ��'� *!ا � 5%$� ا'!ف � ھ�"�م 
�م �!دن از �$1_ و#�ی( ھ%!اه +'	
79 از دو ا8! دی"! 5%$� ا'!ف 
� )"�  ] ٨[دھ�  � آن ار �ع ��» ...��U$( ی�13ل«�ون 
�م �!دن از k!وه ا`;ا�� �+'	
 r$#و [t5 ��ّا  ھ�ی� �

�	#m #�ز��ن ��+&! '� ای� �c	ر را �!ای �� $9� آورد � �%�3 ا#_ ای�  ١٣۵۴ا��  ١٣۵٣در 5	ا�� #�ل 

$; ��5( ھ%�ن دوران ��'� +'	
 .� �$Vن �!ھ�y آزاد � آن را \+bk � در �&d$3ت  ١٣۵٢( از ���ر �5ل �� �	 

  دی�ه ا#_ ��+�!k ن \!ار�$`�a' �b^c� از ای� ��ری. آ��ده '�ه و در ا�+$�ر )� ای� ا8! \� _bk [ان ��زھ	�
�9�&�ری ��. ا#_  �! ای� ���1� �
 ذ�! ای� ��ری.  �ی� ��ر را �!ای ��1+� 5%$� ا'!ف در �5ود  ا�� �
�!د

"�رش ای� 
	 ١٣۵٣#�ل  _�!��� )3&� ���
��ل د�ی( ��زه '+ را 
�ا'+ ا#_ ا
ای  ��� و آ
�� ��ی1+� � د

 را 
�ا'+ ا#_ �١٣۵١"!د
� �� ای� ��ر ��8_ ���� � 5%$� ا'!ف در 5	ا�� #�ل +'	

"�رش ای�  _�!� ;$
.  
  
  

  <	 دو � !90 دی=� :�#� ا!�ف» :�	�9 �#	ھ78«ھ	ی  ھ	 و !5	ھ� 2&	وت -۴

  
  دی"! 5%$� ا'!ف » $�ھ3(#�%5 #«���ی1+'	
... / ��U$( یn #�ل(�� دو ��# ���ی #a%  ( دارای

«و » ...��U$( ی�13ل«دو ا8! . ھ�ی آ'�3ری ا#_ ھ� و '��ھ_ ��bوت��# ���ی #a%  « �`ا	ل و \	ا� !|
از 
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�	ا
�  ا��bق �� ��%+!ی� د�$( ای�. دارای 
�! ��+!ی ھ1+��» #�%5 #$�ھ3(«
"�ر'� و وی!ای&� � �!ا�Z از 
 +'	
«و » ... ��U$( یn #�ل«ای� ��'� � دو ��# ���ی #a%  « رد	ر ��&+
�!د ی� ا�!ادی � ��|	ر ا m#	�

+�!k ار!\ �
�ھ$�  ای� ���1 �!ای �!�� از ا`�lی #��W #�ز��ن *!یn. ا
� ��ز�$�� و وی!ای ��
�� WU� ای���ھ�ی 

#�%5 #$�ھ3(«����  \� �ر آ
��ر ��5; اھ%$_ ا#_ � او  «U�&� )$د� ھ�ی زی�د او  را از آِن 5%$� ا'!ف �

�%
� 9!ر
y 5%$� �	��� در 
"�رش  �
3 از U� �
«دا��# ���ی #a%  «�� �S# ی�	k . ھ$� \� �ر�
 +bk �
 Z��^� !ا#�س� ���	7 5%$� �f# �' m�i ار	
 و در +bk 5%$� ا'!ف m#	� ��# ���ی #a%  ای	+��

m�i ^$] و ��وی� �!د�٩. ['�ه آن را � [ �+'	

 در  �&�
 �$�* ���	� �$%5 !kا ���ی «9!واzi ا#_ �a% 
��#  ا8! د#_ �1+�$] » #� e

"�ر'� آن �� آ _$b$� �'�� 3 5+� در وی!ای� آن �!ای ا
+&�ر ھ] دا'+U�

   .5%$� ا'!ف ��'� �1$�ر �+�bوت ا#_
  


 ?%#� راوی  

  
«و » ...( ی�13ل��U$«در دو ا8! ��# ���ی #a%  « ��aی r%  �S' ل » ��«راوی اول�a��r از ا� ا#_ و �

 ر#$�ه �	دی]"��
�� . '	د  %r ھ] ا#+�bده ��t$+
�%�س "، "�	#m ر���ی� � در '%�ل دا'+$]"، "� ای� 
[$+�!k" ،"[ی�
3 5%$� ا'!ف �dش ��» #�%5 #$�ھ3(«در ". � اطdع ر#�
 از ��|! ���  �!X] آ+'	
�� ای� 

�%
 ای� ��ر � W�و �r%  )a را " ��"'	د و ��ز ھ] در �	ارد �1$�ری راوی ��ز ھ] ھ%�ن  �	دش روای_ '	د اّ�� �	
 �cS	ص � ھ�"�م 
�( bk+"	ھ�  -5%$� ا'!ف - l5	ر �� راوی. � ��ر �!ده ا#_+'	
و '!ح و\�ی�a ] ١٠[در ای� 

 ����ی� l5	ر دارد �U%	س� � !� �� U��� دی"! ���d از �+� +'	
k$!د و ھ! � i!ور��  ا#_ در 3$��5 در دو 
   ]١١. [�!د 
�م ��» \�#]«دا'+ ��'� از �	د �� 
�م ��a+1ر 

  
  ا!	ره <9 �	م ا!A	ص

  

�م ا'�Sص �� U��... « �3%� �5$( یn #�ل«در �$�ن # ا8! 5%$� ا'!ف در  �dش '�ه ا#_ �� از ا'�ره �


�م9!ھ$; '	د  � ;$

$!ی، ھ�دی ] ای!ج[ا5%�زاده، ] �a1	د[��bی� �!اھ�
�، ] ا��! `�U[ھ�ی  و�� در ھ%$� ا8! 
 ز��ن 
"�رش  ا'�ره ��... 9	ر و و bX	ر �15] ��"!ودی[��ای  ���ه�  	� �� ) ١٣۵١و ی� اوای(  ١٣۵٠اوا�! ('	د �


|! �� و ا5+%�� '+��� � �!ای آ��ده �!دن آن �+� و 	د دا'+ ا#_ � �a$�#�%5 «اّ�� در دو ا8! . ر#� ط
«و » #$�ھ3(��# ���ی #a%  « 

�م �!دن از ا�!اد  �ن ���+ و ی� ز
�ا
� ��bو�� و 	د 
�ارد و ا'�Sص  !|
از 


�م وا\�a �	د ھ	ی_ 9$�ا �� �� 3U� �
 ط	ری � در  �� 
�م #�ز��� ����»��# ���ی #a%  « ���#وه �! اd`

�� ��!ام \��دی، ا'!ف دھ��
�، ارد'$! داور  ھ� و �	\$a_ �+"�ن و ���a$_ �ن ���� ���S'ازا ��
ھ�ی #�ز��
� آ

ارد'$! . از �$�ن ای� # �� ��!ام \��دی در ز
�ان �	د و ا'!ف دھ��
� از ز
�ان �!ار �!ده �	د. '	د 
�م �!ده ��... و
	� WU� ھ�ی��t� �� ز��ن�# mدر ا�+�ا را� ھ�ی ای�  ا'�ره � �	\a$_ #�ز��
� و ���a$_. د آزاد '�ه �	دداور ھ] �


�م ا�!اد در �+�ب  ا'�Sص ھ%�ن \�ر �� 1_ ���1 #�ز ��'� � ا'�ره �
#�%5 #$�ھ3(«�	ا«.  
  

�� Z$t` +��ی��از � ��!� !|
 � e

%�ی� ای� ا#_ � *!ا 5%$� ا'!ف در ��� و\	ع ر��ادھ� ا�!اد را ��  اّ�� آ
�� و ی� �	رد �^�ب \!ار �� ھ�ی 
�م!a� �a\م �5$�� وا�
'�ن  دھ� در ���5 � �ا\( در آن ز��ن اطd`� از 

 �$� و\	ع ر��اد و ز��ن . 
�ا'+ ا#_U��� qkا'_ � l5!ات ��+�� $l\ ;��15ب ط ای� را دی"! ��ی1+� �
�%
 !|

"�رش را در   ��

� و ای�3 ای� ا8! ھ%�!$k»��# ���ی #a%  « دازد و در!f� ری. #�ز��ن�� \!ار ا#_ �

»��# ���ی #a%  «��!� +'qk qkارد و از ا�!اد �� 
�م  ھ�ی ��a+1ر را ���ر �� k!دد 
�م ھ] و\+� �
��$�5 �� �S# م '�ن�

�م �!دن از آ
��  '�ن را 
%� ھ�ی وا\k �a	ی� �"! �	اردی � ھ�	ز  دا
1_ و ی� i!ور�� �

�%
  ].١٢[دی�  
  

؟ در روزھ�ی 79 از آن  '���_ '�ن �� ای� #	ال $9� �$�ی� � 5%$� ا'!ف *"	
 ای� ا�!اد را �� 
�م وا\�a '�ی�
 �$�U از ���1( آ'�3ر '�ه �	دa\م] ١٣. [وا�
ھ] آ��ه �	د ���� » ...��U$( ی�13ل« ھ� در  و �a� �+5ادی ازای� 

را از " ای!ج �����"ای� �	د � 5%$� ا'!ف 
�م وا\�a �	ردی � در ای� ز�$� �!ا �� یn #	ال ا#�#� رو�!و �!د 
�� �t� �#d3%دو#_ و ھ � ��;ادی �
��س دا` �
اش در دا
&�3ه دا�f;'�3  دا
1_؟ آی� 79 از 
��9ی� '�

 \!ارھ�ی� در ��!ان �� ای!ج ����� از \�( او را �  �	د؟ و ی� ای�3 5%$� ا'!ف �� �	 +bk 5%$� ا'!ف �	د ای� را �
��ی1+� �!ا�	ش �!د � �!d� [Xش �1$�ر �!ای ای�tد یd$3&� nت ��bS ا�!اد #�ز��
�ھ� ] ١۴. ['���_ ��


_$��a� دوم دھ *�( �!ای ھ] *�!ه '�ه � د�$( l5	ر در ����( و %$
 ھ�ی دا
&t	ی� +���'�
ای  ھ�ی 
�
�	د
.      

  
  »:�	�9 �#	ھ78«اطD$	ت 
'�ح !�ه در



٧ 
 

  
#�%5 #$�ھ3(«	د دردر �	رد اطd`�ت �	  «�� +1
 دا`	%t� �U$cb� )3' ت�`dای� اط � _bk ان	ھ�ی�  �

�dً در \ . '	د ای � �!ای او�$� ��ر �^!ح �� �^!ح '�ه �	د � ا
l%�م �^��Z ��زه» ...��U$( ی�13ل« ا#_ �
��
 ١٣۵٠ھ�ی �!وردی�  
"�ھ� � *�� k;ارش ��+&! '�ه در روز�5�c� $+�(��+� ھ�ی 9!وی; 8 و�79 از ) ���م ا�

 #$�ھ3( 
&�ن ��a\وا  ً�	%a� ده و	واک �1$�ر �! آن �15س ��# � ��	%` �
دھ� � 5+� در �5 اطdع ر#�
 �!ای د#+"�ه ا��$+� رو'� '�ه �	د  �%+! ای�"	
 اطd`�ت را `%	�� ��a\آن وا �!د �1$�ری از ���1( �!�	ط �

دا�� و#$r . دی� '�ن 
%� ��  �ی� � i!ور�� در ��bS �!دن '� و  ;و اطd`�ت #	�+ ��1	ب ��

&�ن �� ھ� و ا
+&�ر `73 د#+"$!ی Z$�a� _�� اد!�داد � د#+"�ه ا��$+� � اطd`�ت زی�دی در ��ره �a(  ھ�ی ا

 ا#_+�#�%5 #$�ھ3(«از ای� 
|! ��bوت *��ا
� �$� . و ا
�abل k!وه د#_ ی� « ��»��# ���ی #a%  «;$
 و 
 �!�� از �^��Z '%�ره+'	
�!د �WU و 	د 
�ارد و در 
 
&!ی ]U+S� ھ�ی  ھ�ی»��# ���ی #a%  « و 
&!ی

�� از *�رت �&��d$3 و '$	ه ��ر �$]��^� ;$
 WU� د!�
ھ�ی `%U$��� و 	د دارد � �%�3 �	د �!ای #�واک  
�'�� +���'�

�م �!دن از ھ1%!.  ;$"

+!ی � `�	ان را�m ا�!اد ��_ �Z$�a ��  ی�3 از ای� �	ارد #	ال �!اd� �$a#

دھ� � ای� ار���ط �	#m #�واک �&[  5%$� ا'!ف �	z$i ��. ا`�lی ز
�ا
� k!وه در #�%5 #$�ھ3( ا#_
 �	د � ��( ا�+�bی آن ا�!اد �9 ��!د» د�+!  	ان«'�ه �	د و +1
در �	رد �	اھ! . ��ز 	ی #�واک �� �Z$�a او �	ا

 5%$� ا'!ف �� ر5$] #%�`� ھ]+bk او دروغ  و#�ی( را �!ای �$] �	ه  k	ی� � در �	رد ��$ و#�ی( �� �
ا

	`� ر�r ا���م ا5+%��� از �	اھ! ر5$] #%�`� ا#_ � او آ�kھ�
 در  دا
&�3ه �� �	اھ�� � ای� در �$�5_ �

 ا��3
�ت �&�ر�_ 
�ا'+ ا#_$��.     
  
  

�ه ای� ا�� -۵�Gا!�ف � ی �  ا�� ��ا :�#

  
 ����	ن از دو ا8!e
«و » ...��U$( ی�13ل«آ��# ���ی #a%  «را روی_ �!ده ��
ام  ��\� ��
�ه ا#_ و ی� �� آ

S1
5 روزھ�ی ��+�� � ا
�dب در ��!ان ��+&! '�ه ا#_ 	�. ھ�ی� ا#_ � در ��S1
�( از  \ ھ�ی� �

�م 
	ی1��ه  و ی� ��رج از آن �	زیr ��ا
�dب �	#m #�ز��ن ��+&! و در *��ر*	ب �&��d$3 #�ز��ن  �\�� �'

 ��. �	د) 5%$� ا'!ف(+�!k ر�� � ;$

�م  ای� روش در �	رد #�ی! آ�8ر ��+&! '�ه #�ز��ن  �\�� ��
'� و  %U"� آ
�

	ی1��ه �	د . �Uھ3(«در �+� ا��$# #�%5 «_1$
یn «ای � �	#m  در ����. ھ$� 
��� از 
	ی1��ه ا8! 

d�
 '�ه ا#_ از 
	ی1��ه �� `�	ان » ��ھ1+ ا+'	
'	د، �t$� ط	#� � ��ط!  
�م �!ده ��" را�m '�! و �	ه"
�� 
 او�$	%
  ��+&! '�ه #�ل  آورد �S1
آ��ده '� دارای یqX�� �U  nی �	د  ١٣۶٣ای � از روی آن ��ی- 

 �
 �	د+'	
  �ام از ای� �	ارد ھ�	ز 
%�و�� ھ$3e" 5%$� ا'!ف/#�%5 #$�ھ3( "� �� �	د��ر روی آن � �
�	ا
�� ��� ھ%�ن ط	ر � `�م درج 
�م �$%5 » #�%5 #$�ھ3(«ط	ر ی�$� 5%$� ا'!ف را � `�	ان 
	ی1��ه !a�


	%
«و » ...��U$( ی�13ل«ھ�ی او�$  ا'!ف در ��# ���ی #a%  «�%
�+� او � `�	ان  !k دی�ه�
 !� �U$د� �
�	ا

	ی1��ه آن آ�8ر ��'�.  

  
 در e
#�%5 #$�ھ3(«آ «�� ��+���� l5	ر  ھ%e	ن دو ا8! دی"! l5	ر 5%$� ا'!ف را � `�	ان 
	ی1��ه اq9 !8ی!

ا��!  او ��1 ا#_ � �� �!وج `� .�U�� k!ی ا#_ � از 
;دیn درk$! �� !اھ�ی� �	ده و آ
�� را روای_ �� روای_
 k!وه ��\� ��bی� �!اھ�
� و ��%� ��bری آ'+$�
� و د#+"$!ی # �� دی+�!
"! از ا`�lی k!وه  ;و ا�!اد �	 

�� �
 ھ%!اه . 9	ر k!وھ� را #���ن داده ا#_ '	د � �15 9	ر �+	  �� در دی�ار ��cد�� �� bX	ر �15. ���
�� ��
ای از  و\+� `�ه. k$!د $9	
�د و �$�U زود در  �ی"�ه ی�3 از ��1	�ن k!وه \!ار �� ا#3��ر ��د\� 
Vاد � آ


� او از را�^$� ا��U �$� '�! و �	ه ا#_ در k;ارش  ھ�ی '%�ل �� راھ�  �"( k١٣۴٩!وه در '�!ی	ر  ا`�lی	'
ت �� !اھ� ا#_ و ھ!  ھ� ���( و �� ا'�ره �  ;ی$� #b!ھ� و دی�ارھ�ی 
	�+� ھ! ��ر � �	دش l5	ر دارد k;ارش


�( از  ھ� �k �U;ارش رو
� ھ�ی '%�ل �� ��ری � دی"!ان � دی�ار �� ا`�lی #��� در  �"( �! و ��ون ذ�!  ;ی$�ت �

"�رش در �� � ��
 �$�ن آورده ا#_ � ����	ن در ھ$� ���r ��+&! '�ه و ی� . آی� آ� �S# راوی از ر��ادھ�ی�

�+�ری در ���ر'�ه و '���+ '�ن �	#m �1+"�ن !k ��
�	ده ا#_ ھ%�
 ��

"�رش درآ��ه #S�� از آ ��ط!ات �
راوی ��1 . ام ا��aد آن را �� bk+"	ھ�ی� رو'� �!ده» �+�ب ا#] 'Z #$�ھ�b� )»)3ی� � در 
��! #$[ د�$

  ��%� آ�!ی� دی�ار را �� k!وه  �"( در �U��ی ١۶ا#_ � در روز a\م داده ا#_ و 79 از وا�t
ھ�ی #$�ھ3( ا
راوی ای� ھ% را . ��
� �� ھ� ی�3 از آن 9�� 
b!ی ا#_ � از آن �"$!و����ھ� درا��ن #$�ھ3( و �	ج د#+"$!ی

�� �� �\�� �#��'�

	ی�1 و ھ%�
�� دو ا8! دی"! *	ن روای+"!  �
��.   
  
  

۶- �0
  ا�0*	دات وارده <9 
0I ای 



٨ 
 

  

&! ��ران �	z$i داده» #�%5 #$�ھ3(«در ���� �	��ه  m#	� ر�&+
 ھ�"�م ا�  '!ایm اi^!ار و ا�;ا��ت "ام �

� �cS	ص در ز
�ان زی�bS� _1 و 
$; `�م اطdع او
 در 9$!ا�	� e
 د�ی�U  ھ� �� از ھ% آU%  از _'qk
+'	

�ا'+ ��'�� ھ�ی� �� وا\a$_ ھ+1�� �� �S&� از  �
 ھ�"�م 
"�رش ." ھ�ی  �ری در ھ%�ن دوره ھ%S	ا�


&]١۵[ھ�  �dش �1$�ر �!دم �� �� ا#+�bده از ����r �1$�ر ا`] از �+�ب» ا#] 'Z #$�ھ3(«�+�ب  ،	"+bk ھ�  !ی�ت و
  .ای از ای� ای!ادات را �!ط!ف ��] �9ره
  

�� 
1S_ ای!ادات �!�	ط �  ���tی� . '	
� ا
+��دات �^!ح '�ه در ار���ط �� ��+	ای ای� ا8! '��( دو د#+
�� ھ� ا#_ � �	رد �	  �� ھ] �	ده ا#_ و ھ� و ی� 
�م ا�!اد و ی� 9$&�اوری در ��ره �!�� از و\�یr و 'cS$_ ��ری.

� از ��+	ا ��
|!'�ن ا#_ � k%�ن ��S� آن 3U� �

�ار ��1� �S� ان �� ای���ی� *��+�� +'	
ھ�  �!
� آن 
�%
 ��ای� دk!k	ن و ��' ��'	د، �	اردی  دار �� �	ا
� از آن 5%$� ا'!ف ��'� زی!ا �� ا
�3aس آ
�� #$%�ی  �

درk$!ی �! #! ا�	ر  ;ی� � ھ�"�م ا\��_ در  �"( و ی�  ھ%e	ن 
�( �!�	ردھ�ی ��bی� �!اھ�
� �� ا`�lی k!وه و ی�

�ا�$�ھ�ی� � �kه �	د، ا#3��ر ��د\� 
Vاد و ی� ��bی� �!اھ�
� د*�رش �� ا'�ره � �
�' . 
|! �� ا'�ره � �
�%
 ��
3 از 
��ط ��رز و \	ی ای� ا8! ا#_ آن �	ارد 
 ���� �bai را �+	  �dش آU� ��� .ھ��kو �� 5%$� ا'!ف آ 


�� n%� ی��l� #$�ھ3( �$� از ھ! *$; � ��ز#�زی a\$_ در �!ا�! وا�	ه ا�15س ��1�` 
	"* ای ��ون  ��� �
�!t� ه �� �%+!ی�	U  �
�&
�� ا#_ � ��aاد . �!د ای از �9 ا
�tم ��ری ھ1+�� � در ��lی #$�#� و\_ ��


 �&3$( و  k!وه��U1� رزه�� و د#+"$! '�ه ھ�ی� � �� آ
	\_ �� ھ�ف �+�ا`�lی آن ی�3 79 از دی"!ی �	 ر
 '	د 	� �
ای �	د
� و 
 ��bی� �!اھ�
� رھ�!ی ��d��زع � ھ% از او  ھ�ی ز��ه 
 ا`�lی k!وه  �"( *!یn. �	د

�
!��!��ن � .�� �1� ��ت 'cS$+� و #U	ک �!دی �+�bوت آن ا�!اد را ا
�3ر ��� *d+ا� �
 5+%� . �	ا� ����d+ا�
�� !t�� ���&\��� � )"�  _S# mاد . '� در '!ای!�ا��b\�ً 5%$� ا'!ف در k;ارش �	د #$! رو � ���3( را�^ ا

�� z$i	� �\��#از ���ی ا )�
 دھ� و ا�15س  �� ی�3ی"! و ���	د '!ایk m!وه  �"( را ھ] از ز��ن �	دش و ھ] �
3 در �%� . �$t�� X!ور ��
 5%$� ا'!ف \�( از آ+'	
و #+�ی� از ا`�lی k!وه  �"( ��'� ��ز��ب دھ��ه روح 

در 
"�ه 5%$� ا'!ف د#+"�ه . ای ا#_ � k _�!5!وه  �"( در �1+! آن آ�Xز '� '!ایS# m_ و 
�ا�$�����ه
 در *!� ز
��k `�دی ا�!ی �a%	�� و 
 *��ان �&3( #�ز �	د � �\�bھ! ا� 3U� د	�
ا��$+� ���� ��
r راھ&�ن 

S� _1ه زی	در '$�� �b  در �
#�9��ن '�!�� nن ���1+� ی	e%اردی ھ	ر �$�ورد ��� �	ا
�S� _1ط!ا�� را �

�، ��cدف 5%$� ا'!ف و ا#3��ر ��د\� 
Vاد در ��!�' � �
��SUل و �&$�ه '�ن �9ی 5%$� ا'!ف و ھ%!اھ�

 �"( در 5%�م ھ�ی '%�ل، �&3	ک '�ن دو #�9��ن در ر'_ � ��'$� ��5( ا`�l در 3$��5 ا`�lی k!وه   �ده

��! #$[ د�$( ��bی� در ���ر '�ه  73�	�و � درد #! ا�+�دن ) زاد�kه #$[(�	د
�، l5	ر 5%$� ا'!ف � ھ%!اه 

 . آ
�� �	#m �1+"�ن #$[� �Sه ��ری�"
دھ� و '!ایm  ا`+��ر ��» #�%5 #$�ھ3(«ای� �	ارد  ;ی� ا#_ � در 
�� �
 �	د ��ز�	ا� 
	"
 ھ%e��ن �!ای #$�ھ3( #�5_ 5%�#� \��( ��� اّ�� در 
| را آ� �
! و 
"�ه ��1
 در � �+'	
 
 ا#_ 
 از 5%$� �!�� دا#+�ن" 
��'�ن"ھ1+�� ای�"	+�!k م�
. آ�� و 
 i!ور�� دا'_ #!ای� 

���3SU�  در یn اوج 5%�#� ��ون ا'�ره �a\آن وا Z
	ه ھ�ی آن '$ ھ� و 
�k	اری در 
"�ه و 
�� ای� ا�!اد ھ%  	ا
�� �d� رزه���  �
�d ��+&! '�ه �	د
� اّ�� در رو\ '	د و ����r �	رد و8	ق 
$; ھ%�ن �����a� rودی ھ1+�� �

�� �+S#  را �� ھ% د'��م V9وھ� ��ری�S ھ% *$; �+�bوت ا#_ و ا�!وزه �+'qk �#ان �!ر	ھ� و ط!ح  �
 �!د�d� +'qk ب اد�$�ت #$�#� آن	ا�����ت واھ� در *��ر*.  r1$�ری از و\�ی� �bS� _1و ا�;ا��ت زی mای!'


"�رش و ا
+&�ر . آن '$	ه ���رزه را از 
"�ه دی"!ان 9	'$�ه دا'+ ا#_ �"
ی�3 از ای� » #�%5 #$�ھ3(«*"	

"�رش و ا
+&�ر آن رو'� 
&�ه ا#_ 
 �� ط!ح ا�����ت واھ�  �"
	"* Z
�	ارد ���] ا#_ � ھ�	ز ھ%  	ا

�_ و 
 �� ط!ح ھ%�ن ا�����ت ���	ان ا���_ ای� ا ��!k دی�ه�
ھ� و  �	ان ��
r از ��زk	ی� �S&� از ����3SU 8! را 
�  �ای�. ھ�ی آن '$	ه ���رزه '� 
�در#+�S� ه�t�9 و )�* � *!ی�3 ��ای$�ن �WU در دھ�
�q9ی! ��ری.   �

ھ�ی  �	ان از  �ن _ درآ�� و�� 
%��	ان �� '$b+"� �%�م از آن ی�د �!د و ی� �� آن از در ���a� b��S! �� ا#_ ��
+b$' ��+'اqk ط!ه�S� !9 د �9 در آن راه	� �
�1
ی�د'�ن در *�( و . ای ی�د 
3!د � �� آ��ل و آرزوھ�ی �;رگ ا

 #$�ھk )3!ا�� ��دa\د وا!"��# �$%&'.   
  
  
]١ [-  �

�l_ ا��م �%$�� )زی�ر��(رو�5 ،�$%5�$# ،– 
�dب ا#�U  ،��d #	م، ا
+&�رات �!�; ا#��د ا

  .�١٣٧٢!داد
  
]٢[ - nد، *!ی	دری، ��%�
 ��� �$+1S
،  �U اول، �	1# �^���aت و ١٣۵٧ھ� �� ا
�dب  ھ�ی ��ای� �WU از 

�  .١٣٨٧ھ�ی #$�#�، ���ر V9وھ
  
]٣[ -  r�در اوا�! دھ ھb+�د و\+� � ���$W �! روی �+�ب �$	k!ا�� ��a' �b^c`$�ن را آ�Xز �!دم از *�� ��



٩ 
 

 در 
;د ی�3 از ی�ران  او ا#��د و ���3��ت اداری و '�cS. د#_ �� ر#$� ا#��دی �`	%t� nاش را در ی
�_ دی!ی�!k در ا�+$�ر �� \!ار . اش � ا��
_ qkا'+ �	د �+'	
ھ�ی #$�#� و ا +%�`� '�a`$�ن '��(  
�S� �� ]U+S� ه ی�د �1!و '��!ی �9ره. '� ھ�ی�
�� d	m# ز\ ��
. ��+&! '�ه �	د
�) ت �;دکا
+&�را( ای از آ

 �!د �١٣۵٨ ای� آ�8ر ��ی1+� *�� ��ر ��+&! '�ه �	#m ا
+&�رات ا
�dب در #�ل��iا ;$
� دی"!ی از آ�8ر . را S�
 �	رت د#_� � در ا�+$�ر �� \!ار  *

	ی7 و * ��ی- '�ه ھ$� �kه ا
+&�ر `%	�� 
�ا'_ و�� � �^[ ی�را

_�!k.   
  
��aل �	د
� در د��S&� از ا#��د و  - ]۴[ !&
 در 5	زه � ��&� ھ�ی  ا
+&�رات #�ز��ن �	#m ا`�lی '��


 79 از ا
�dب ھ$� �d'� �!ای ��زی��+� . d9#+$�3  �#�زی و در اط!اف �&�� � ��ک #f!ده '��b#�+�
_�!"

�ھ$� \� �ر.( دو��ره آن ا#��د �	رت  �� ��bU� 	"+bk ( دی	��
 ا#��د ��رج از �&	ر � ای� ��#+� ��ی1+� �

 ا#!ا�$( � �	اk ri!وهU%5 t$+

$; ا'�ره �!د #�ز��ن در ����ن در  ��$^1U�
�( از �+�ب روا�m �!ون ( ھ�ی  �
nای!ان �� ��%�  �!زی #�ز��ن *!ی WU� ای��� 5$�ر ��!ی;ی، *�پ ��\! �!�l	ی١٣۵٧ھ�ی +'	
  )١٣٩۵آ�%�ن،  -، 

  
��ا� - ]۵[` �$t� �� ��bU� ی	"+bkر	5$] 9!.  

  
]۶ [- nز��ن *!ی�#  #!k&�ده ���
 � ١٣۵۵ھ�ی ��ای� �WU، ا
+&�رات �;دک ای+��$�، ، '�b� ،٣٨.  

  
 ا5%�ی ا#3	ی�"  - ]٧[$i!� W$���ای� '�$� ر ��d�
�!د �WU '%�ره " �c+S!ی از ز
��k ا
و 
$;  ١۴، ص  ٣

 
"�ه '	د �»��# ���ی #a%  « ،ه�"
  .۴٠،ص١٣۵٧، 
  
 #$�ھ3(، 
&!��ران، ص %5 - ]٨[#�١۵.  

  

�ھ$� \� �ر - ]٩[ �� ��bU� ی	"+bk .�� �$�e%ی�  او ھ	k : ��&� !�' در r\وا �

 #�ز���� nدر ی و\+� �

  .�1+�! �	ده ا#_ � ای� 
	ارھ� k	ش داده ا#_
  

Vاد، ا�!اھ$] 
	'$!وا
f	ر، ا#3��ر ر�e1� �%$5 و bk+"	 �� ا#3��ر ��د\� -]١٠[.....  

  
� ا'�ره ��) \�#](در #�%5 #$�ھ3( � ھ�"�م �&!یz *�رت �&��d$3 �� ھ%$� 
�م  -]١١[+$a\	� � ���.  

  

�م ��1 � آ
�� را از �	ه آورده �	د  ی�د ��" ھ� ��
�3"از دو
b! �� ا�^dح » #�%5 #$�ھ3(«در  -]١٢[ � ;$
��� و 

�%
«در. ��� ا'�ره ��# ���ی #a%  « �#��'�

$; از �!د �� �S#  +�k	ی� � �&d$3ت را �!ک �!ده و ر
     .�	د
  
 �$��ن در *�� '%�ره �!وردی�  `dوه �! k;ارش -]١٣[��

�ه از ھ%�ن  ��١٣۵٠ه  ھ�ی �cb( روز�� �  در ا#��د �


�م  �	ان �  ;وه #�ل �� �� �fای ��ی»�k�
 �c+S! '��ای یn #�ل ا�$! ��!ان ز��
 « ا'�ره �!د � در آن �
�k�
 �!�� از  �ن ز��
  .9!دازد ���+"�ن �5د8 #$�ھ3( �� 

  

"�رش در �$�ورد در آن �	رت ��+! �� -]١۴[ �	ان � ای�  ا�$� ا#_ روزی ای!ج ����� ��ط!ات آن روزھ�ی� را �

 #$�ھ3( �9#. دادa\وا � و �!�� از ا�����ت ھ�	ز �	 	د �!�	ط � روزھ�ی ��+�� �#!9.  
  
� *!یn« �� ا
+��دا�� � در �	رد ار �`�ت �� � �+�ب  در ار���ط -]١۵[�� �$+1S
ھ� �� ��%�  ھ�ی ��ای� �WU از 

 �زم ا#_ � ای� دو �+�ب ا#��د ��%� » 
�l_ ا��م �%$��،  �U #	م«و �+�ب »  ١٣۵٧+3
'�ه ا#_ ذ�! ای� 
�%
 � �
 #�ز��ن دار+'qk �� ط�� ��� در �	رد ��+	ای ای� دو �	ان ا`+��ر �	د ا#��د را زی! # در ار�+�	ال �!د ا�

 �d در ����\  ا#_ �+'	
 ��ران '%�ره »  �ودا
"� و ���«ا8! ��رج از �	i	ع ای� ���Uc�-�٢۶�+&! '�ه در 
 آن 9!دا�+) 1���١٣٨٩+�ن -���ر(٢٧� )cb� ر	ط   .ام �
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 د#_ -١	%
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٢- �fی�� S1
 از b�� ��*  
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