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   ��وه ����� ���ھ�� ���� ا��: ��ز���ه �
وه ���ھ��
��ی ��دک دا���ر �� ����س ��� ��� د
	� ���ی���  

 
د
	� ���ی� *2 از ا��3ی او
	2  %وه #	�ھ.� ) ���%(����س ��� ��� د
	� ���ی� در ���ر +%*( از ط%ی& �%ادرش #	" • 

او در ��( . ��د �2 @�ز �?����2 وارد 7� و در +	< ا#.��ر ��د=� �>اد، :	� ا7%ف و ���ری آ7�	��� �2 ھ.�ری 6%دا45
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او @]�
	4 #	�#� . در ���5اده ای *�ر %ی �2 د�	� آ��) +%*( @]��(����س ��� ��� د
	� ���ی� در ���ر�7ه 
از . را از د�	%#��ن آ�aز *%د و 6` از ورود �2 دا��.�ه ��6 +.�	_ +�%ان در ^�L[ دا��\�ی� �2 @]�
	4 6%دا45

وه #	�ھ.� ��د �2 @�ز �?����2 وارد 7� و در +	< د
	� ���ی� *2 از ا��3ی او
	2  %) ���%(ط%ی& �%ادرش #	" 
او 6` از d%�2 اط��c+� �2  %وه در +�ریb . ا#.��ر ��د=� �>اد، :	� ا7%ف و ���ری آ7�	��� �2 ھ.�ری 6%دا45

١٢  )از درون �e�� 2*" g7 آن در *��ب (�2 ھ%اه دی�%ان د#��	% 7� و 6` از ط� ��^%اھ�ی �?	�ر  ��١٣۴٩
دی ��ه  ١٣او در اوج ا��%ا�dت �%د�� و 6` از ھ�4 #�ل ز��ان در . �2 ده #�ل ز��ان ��.�م 7�) آ��ه ا#4" +�ر

   .از ز��ان ��دل آ��د 7	%از آزاد 7� ١٣۵٧
  

*2 �2 ط�ر » :�#2 ی #	�ھ.�«� ��� د
	� ���ی� را 6	%ا��ن *��ب  ����ی ��دک دا���ر �� آ=�ی ��
   .ا5����e در ا5�	�ر ا�L5ر روز =%ار داده 7�ه، �� �5ا�	�

  

" و ��ا@& 6	%ا��ن ا��
4 ای( *��ب ا4# �k� ات%l� ر���ن آ��ده ی ا���m   :ا�L5ر روز ھ

  

  

ا�# و �& در $��# "�� ھ �� ��ای ��ر�� ���ب �����  ١٣٩۵ا��	�  ٧آ�ی �
	�س ا��وز 

ھ� 4)3 �� ھ� دا"�)� و ��  در �012� �� ��ل. �)�ھ-, �� اد+� �� "*د ا(� ��)� ا"�ف ا�#

�*د، ���7 �*دی� �� ی-� از ا:�اد و ا+9�ی آن �7وه �*دی� �در �012� �� ��ه 4)3 . 2*رت =�ری> "��ھ

� ا�#دا"�)� ��7)� �� �@�?& ھ �)� ای& �ABC و # (D ا"�ف �(�� ��"*D ی, . ��بEی د�� Fی

��*ط �� ��& ���ب ا�# و ��� E�ھ # ��  ھ # �� ا��� �ی, ھEی د�� F)� و ی	اھ)� �@�ح �*$

ھ� 012# �	)� و ��B  ی ��")� در ��")� ای& ���ب وC*د دارد و �& $*"1�ل �� "*م �� اول در��ره

    .��& ���ب

  

�	�ی �� ���J ھ��ن ��ل ھ� =*�L ��)� ا"�ف  �	�ی ی�J�� F و �K�C K�C?*اJ� ای& ا�# �� ای& 

�    ."*د ر�� و ��B از اOPDب =*�L ��ز��ن �Nی-
� N�پ �� D*"�� "�ه و �� د�# ا+9�ی �7وه �

  

2��   

  

��"� و آن را �� د�#  ��"*D #N@*ر ��-& �*ده ��)� ا"�ف یRC Fوه را �� ای& �)Rان QRC)�ت و د

ھ�ی� �� در ز�Dان �*دی� $�0  و � � ھ� $�0 از آن �Dا"�� ��"�؟ "�� در ��ل دو���ن �S Dده

   دا"�)� ای& RCوه D*"�� "�ه؟ � � از دو���ن "�� $�0 دا"# ی� �D؟ا

  

�ی ��7�2 7�ه ا#4. وL5 �n�o� 2* p% ��ا7�	<	q )	�q 2* 4��   .*?� ھ< �2 �( �

  

K�C �� �   .ا"�)��	�ی ی�J�� F و �� ���J را $�0 د در 2*ر=

  

   آن را L5% دا7�<

  

   N@*ر $�0 دا"�)�؟
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آ���� ز��ان ��  ���� و ���dع و ���[ را ھ< +]%ی" �� *%د�� و ��  دو#���� *2 +�زه د#��	% �� 7��� و ��

��ه 6	�q ]پ  ۶ای �2 و#	�2 :	� ا7%ف ��n�o +� روزی *2 ای( *��ب  7�ی< ا�� از و^�د ھm	7�� )�L5 2%دار ��

�ی ���	�ه ��دم و اط��c ھ< ��ا7�<	q 2 ا#4. 7�ه�ی� ھ< ��ا7�?� pا�� . و ا���
	� ا7%ف در 2q ا:

�ا�[ 2q ��د؟ #�ل  ۴٩-۴٨-��۴٧ده *2 در��ره #�ل 
 ۵۴^%ی���ت را دو��ره �% ا#�#� ھ�ن دو ^�وه =�L ���ی?�؟ ا

�ا�� دا7�2 *2 ���	�� و را^x �2 ای( �w�L ���ی?�؟ در :�
� *2 در +�.	cت #�ز��ن q%ی.�� در آن ز��ن 
2q ا

�ا��ت �?	�ر ���%ی و^�د دا7���
^L%ان d%��+� *2  ،#�ز����ھ� ^�ی� ��ده ،�?�
.�+ y�: 2	cت ��ده. ا

�ا�� �%ای :	� ا7%ف ��
ا�c  ۴٨و  ��۴٩ده *2 دو��ره �% %دد �2 #�ل  �5رد�� و 5	�� ��z�? روز دا7��� و 2q ا

�ا�� �%ای[ و^�د ��ا7�2 ا#4 و ا % ھ< و^�د �� دا47 �� ای( د=4 �� ^�z	�ت ا�.�ن ��ا47
ای( ��7��q . 2	( ا

�ی ��47 ی]�� �( ا % روز �2 روز �5ط%ا+< را ���ی?< ��. �%��ط �2 �5ط%ات روزا�2 ا4#	q )	�q _2 ای�.2 . �7د ی�

�q ی را ���ی?<�]� از�	q )	�q ر #�ل�.   

  

   4*ر و7* �� D*")�وان و �QRC OU)�ت #�7

  

4 �� 7� آن  ���� را در *��ب دی�هL�� �ن دار�pده *%ده. *��� ای�؟ �}� ای�.2 ا�	7�ه را 6 |Ld ب   ی_ ��ار��و در *

�ی �n�ور �	?4. ا�� آورده	q )	�q c2. ا�q a�* اری�n� ی�	
{ و =�< ھ< �� �5دش �%ده ��د و  �ارا *2 ر@�2 ا4# ��

.  �ارا در ��
	�ی *2 �]� 7� �5ط%ات 2q. ��47 :�ادث روز �2 روز و ^�z	�ت را ��. ��47 روز �2 روز �5ط%ا+[ را ��

	� ا7%ف ����2 آن ا#4 آ��< �]� از : 2� g?��� وه�2 ��% ��. #�ل ۴ای( ^l@�: ی ��@�ق ��%ی ��  �7د؟

   ...�5اھ� *2

  

RC &ای �� ���	� Vی�B= اھ� را�C�� �Dا*��   Q)�ت 

  

�ا�� و^�د ��ا7�2 *2 دو��ره �% %د�� �2 آن �?���z *2 ا�c �2 درد �?��z روز �� �5رده
. و ���% ای�.2 ا�c ا

2q ��}� در #�ز��ن ای\�د 7�ه *2 دو��ره ���	��� و �2  {7�2 �% %د��؟ آی� ��w ای( ��ده *2 دو��ره �%وی< *�ه؟ 

�ا�� ��ده؟ در 7%ای�o *2 آدم  دو��ره �%وی<
��	< و ای��� ��ی?�� �?�ی�  {7�2 را رو�7�%ی *��؟ 2q ا� ���^ 2�


�2l در 	% و ����ل ا#4 ا�c ا�.�ن ای�.2 ���	�� و �2 ی_ �g�o دی�%ی ��%دازد  2 �2l�
�2 ط�ر روز�%ه و 

4?	�.   

  

� از رھ�0ی ��ز��ن �Nی-WX�� ���Dه �*د�?*ال �& ای& ا�# �� ��B از اOPDب �� �
� از . WX�

�Dد*�� ���Dه ��   ...آی� "�� در ��اودا=� �� دا"�)�. ا+9�ی �ی�� ��ز��ن 

  

��n�o آ=�ی د*�% ��n�o +� ز���� *2 ای( *��ب درآ�� و �7	�م *2 ا����رات ��ران ای( *��ب را �qپ *%ده ا#4 و �]� 

�ی را ���	�ه ��دم ٩٠-٨٠-٧٠-۶٠-۵٠ -2�١٣۴٩ د#�< ر#	� +� ای( +�ریb ی]�� از #�ل 	q )	�q c2 ا�l�
از  +� ای( 

   .دو#���� *2 در #�ز��ن ��=� ����ه ��د��

�ی ���	�ه ��دم *2 :	� ا7%ف ��?�2 و ی_ *���� ��7�2 اa 4#	% از آن دو ^�وه �]%وف	q )	�q �n�o� . ن�q

�2 7� �	�ی	� �2 �( ���ی	� *2 �( اpن *2 �7د آ=�ی د*�%، * �}� ای( ��. داد �2 ��7�( ای( *��ب 7%ای| ا^�زه �

.( ا#4 �( ��. ���� ��7< �5۴اھ< #��4  �]� از ظ�% ا#4 و �� 4��#٣ �%	a ی�	q )	�q >وی .  �ی%� �+

.( ا#4 و ا % �5د :	� ا7%ف ھ< �	�ی� ���ی� ای( *��ب را . �7د ��qر �2 @%ود �ه �%#� ��� %	a ھ�ی��	q _ی

2�7�� )� �( ای�.2 . آی� ^�ر در ��. ���ی% ا#4. ھ� دا7��� ����=� ا#4 ��7%ای�o *2 ای(. *�< ام �( ��ور �d

�� %.@ 2q%ری ��ده ا#4 *2 #�ل  ھ�L^2 اq ا�� و�
���	�� ای( *��ب  ۵۴*�< ای( ��% ا��oq cر +�2q 4 ا

   .���ی?�

  

��D �-: 0�س+ &�W� ط��$ �� K� ��  �	)� آن �*�Oا� ��
�ی�ری ��Bوف " �A+ �	۵٣ا��  ��W�

   "�، اRJام دا"�� �� =*Y(Z دھ�؟

  

دا�?4 *2 آ=�ی  �k	% �� +�^2 �2 ای�.2 :	� ا7%ف ��. �2 آن ��=x ی_ ا��c	2 داده ��د�� و �?�2 7�ه ��د

   ا#��c را و آ=�ی ی.� دی�%ی *2 ^�#�س ��د،

  

   4*ر D*")�وان

  

d	� ظ%ی�� و �	>ن ^��� 5	�� 5	�� ���% ای��� را �� 5��7��� و اط��cت را داده ��د�� و در ای( ... آ=�ی�ن! �2 �2
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2�7�� 2oد��  را��� .�� cا7%ف ا� �	7� �5د+�ن را ^�ی ek7	�� �}� . +�ا�?4 در 	% ای( �?��z �7د :

ی ای�.2 �7	�ه ای<  :	� ا7%ف *?� ��د *2 �� ھL� !2	�	� آ=�ی د*�%. :	� ا7%ف در آن 7%ای| �5ص =%ار دھ	�

[  *��2 و +%دی� �� زده و �� *2 =�طx ��ده و ���q ا % ی_  �\�_ ^��ی �	ن ا�� ��ور *�c@ ن وc@ ده و%*

در 7%ای�o *2 ر@�nیn[+ 4�+ ]	g ھ?��� و از ای�\� �2 آ�\� دار�� @%ار �� *��� و از . ری4k 6%6% �� زد، �2 ھ< ��


� ر@�2 ا#4 ( 2��5 �2 آن 2��5 �� رو�� و L5% ��ای �آ�\� در 	%ی 7�ه و دو ��% *��2  ،ر#� *c@ 2ن 2��5 +	

a	% . ا�c ای( ^�و ���pت ا#4. ھ� �.�� +�ا�?4 �5دش را در 	% ای( :%ف ا�� و @cن 7�ه، ا�c ای( آدم �� 7�ه

روی< #%اغ  �+%+ 2	g �� < *2 :%@< را ���4 �� *��از ای( ���pت �( �?���ا+� در ��( ھ< �� +�ا�< ���ن دھ

   .آ���

  

"	�$�)� و در ار=0�ط  د��\)� "�ی� ��)� ا"�ف را �� �۴٩& �?*اJ� ای& ا�# �� "�� 0, از ��ل 

��B ھ� �� دا$, ز�Dان ر:�)� �� ��)� ا"�ف ار=0�ط� دا"�)�؟ ۴٩آی� از ��ل . �*دی� ��   

  

دو #�ل ز��ان ��د�� و آزاد  ،7[ ��ه  ،�� آ���� 6	[ �� ی_ #�ل ،7��� ���( از ط%ی& دو#���� *2 آزاد . ��2

�� 7��� �%�5 از ای��� *2 ا���د �� را ^�g *%ده ��د�� و �5د�7ن ھ< ��ی� ��د�� و *2 در +�س ���7� و �%و�� و 

^�اب ھ�ی�  ،دادم �ی� ��ھ از ط%ی& �%�5 از ای��� �( 6	��م. @]�
	4 �\�د �.���، آ��� را �2 #�ز��ن و�� �� *%دی<

+]�اد دو#���� *2 در ای( . آ��ری �5د دو#��ن �� در ز��ان ^x زده ��د�� ۵۴#�ل . آ�� �%ای �( و +�Lد
� ��د ��

��د ��pی�  ،ای *2 از د#4 داده 7�ه ا�� �	%وی ا�?��� ا�� و از �	( ر@�2 د#��	% 7�ه ،ا�� ھ� *��2 7�ه در 	%ی

*2 ( ،ی.� از دو#���� *2 آزاد 7�ه ��د  �( �2 و#	�2. ��% *��2 ��د ۴٠٠�=x :�ود +�eر �� آ�. در47 ��د. ��د

2�% ���ی 7� و @�ت *%د ۶١-�۶٠��#���2 #�ل d دف�e+ _و ���5اده.) در ی  ����	%از ��د��، 6	اش ھ< ���� 7

]o	� *�	� و �2 ی_ ��ن :	� *2 ی_ ��ت و :�ا=� �%ای ی_ #�ل +�م ��	�ت �	%و�� #�ز��ن را + دادم �2 ر@	&

ی_ ��ز��%ی از ای( . ��ز��%ی ��%دازی� و :�� ا % pزم ا#4 �]�3 از دو#��ن �?��ل را �2 �5رج از *��ر ��%#�	�

ھ�ی  �( *���ل. ی_ #�ز����ھ� ^�ی� �7د ،�7ی� pزم ��7� ی_ +�.	cت ^�ی�. ��qر ��6 #�ل ��	�ت ا�\�م �7د

�ن داده ��دم n	@ط� را �2 ای( ر�L+2 ��دم *2 ��ار�% را �2 او  �	و �? ��c@ ]	6 روی.   

  

�, ��7& ا�# ا����� ��)� ا"�ف �� ر�)�ه ا�#؟ اEن  �� �   ھ�یW�ن؟ ��D�ل ار=0�ط

  

+�ا�?4 ی_  ��^%ا ای( ��د *2 ز��ان ��. ای��ن ای( �\��2 6	��م را ��e=�� �.7 2 ر#���ه ��د. �2 �	?4

2 ��2 دا@�dری از +�%ان ��#��4 @%د آزاد 7�ه را ا��ای�.2 د# %�2 ��2 داری� رد �@�dآ�� *2 ای( را ی_ #��4 ا، 

ای  �qن �.( ��د :�د��q .2ن از آن روز �2 �]� ای( دی�% ز��ا�� ��?�ب �� 7�. ا %�2 ��ی� ھ�ن روز آزاد �� 7�

��7�� ��اش �( آن *�ھ� را  آزادیدو #2 روز ����ه ��د �2 . *%د�� #%#��4 ��ا ��. 6	[ �	�ی� و آ��� ��ی� ^�ا�

2 ���ی� ��[ دادم و در ھ�ا�5ری ازش ��q 2* م�	6%# .�� y�: را ��	و ���� ����	د *%د و +.%ار �� او ھ< ای( 6%* .

�n� ھ�+� و�L�7م را �� ی_ ا��	او ای( 6 �� �n��� م را ��. *�� ھ�ی���	2 *?� دارد ای��� را  ا�� 6q 2.ای� �
 �ی� و

^�ا�� *2 �%ای �( �]� از +n%ی�L ی_ ��ه و �	< ر#	� ��د ای( ��ده *2 ای( . دھ� ��Lھ� �� �ی� آدرس را ا7 ��

6	��م ای( ��د *2 ی_ .  �ی� ی� ی_ *?� *2 �%ی�ه ا�L�o� 4# *2 �2 �(  ��2 7�ه ا#4 را ی_ #�وا*� دارد ��

x��ن  ��	< +�  �( �2 ای( ر@	&. �	����ی *�	� و ��ز��%ی * #�ل *�رھ�ی �5رج از #�ز��ن را +]o	� *�	� و ���	�	� ^

ھ�  و �]� �����. ای �	� L� )* _q	�	2q > ا7��Lھ� *%ده ای و �]��م 7� *2 ادرس را ا7��Lھ� داده ا2q 4# داده

�� �	�e+ م +� ای�\� :�ود #2 ��ه ط�ل ��. *�� را�	6 )	
   .*�� ی]�� او

  

�=�ن داری�؟ �	^*رم ا آ�ی �
	�س ھ)[ "�ھ�ی ��ای ای& ��ف� ��D Fای& را =�ی)�  ی& ا�# �� ی �Dا*=

   �	�؟

  

    .در ی_ 7%ای| ��n�o ا��	�� دارم ای( *�ر را ا�\�م �� دھ<. ��oq )� 2ر �� +�ا�?�< �� *?� در �	�ن ��{ارم

  

L�   ھ� ھ	*ز ھ �	�؟ ی��D F از ای& را

  

 �4 و او در #�ز��ن  و ��ای( ر@	& �� �2 ا. ی_ *?� ��د �2 ��م :?	( �6ک �	4 دا��\�ی @	�ی_ 7	%از ��د

 	%د و او �2 ��%ات دی�%  ای( ر@	& �( *2 ز��ان ��د و آزاد 7�ه ��د �� او +�س ��. q%ی.�� ��د و ار+�Lط دا47

   . �ی� ��

@%�4 ای( را ��اری< *2 �%ای ی_ #%ی  ،ای� ای( ��د *2 �� @%�4 ی_ �qی �5ردن را ��اری< ^�اب دو�� *2 ��

 �ی� ول *�	< و ��ز��%ی *�	<؟ �L	�	� آ=�ی د*�% *?��� *2 در آن  +� �? .�� �� 2	�z�?�> ی_ ا��c	2 ���ی

4	
���	�	� و .  {ارد 7� *�ر دی�%ی �.�	� ھ� �� آن د2a�a. ھ�ی آن روزھ� 2q ��د دا��� *2 د2a�a ھ� ��د�� �� @]�
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ھ�  *�ری�� و �� آن د=4 آن ھ< �� آن ری�ه *��ب ���ی?	�؟ دو ���2 *��ب �� +�ا�	� ��kا�	� �]� ���	�	� *��ب ���ی?	�

#% و ��ای� ا#4 *2 آدم ���	�� د
� د
� *�� و آن  pز�2 اش ی_ آرا�[ و ��. اش ی_ @%اغ ذھ�� اp 2* 4#ز�2

�% ��. 7]%ی *2 ���ی #��� آ�\� در *�ه �%ای��ن �5ا��ه را �2 ی�د �	�وری�� c�7د ا�...�� %�� c�7د؟ ای( ھ�  ا�

   .7]% ا4#

  

1� در ����P ���ب D*"�� ا�# �� RCوهJ�2 ش*Dال دی\� دارم ا*?� Fاز دو���ن  ی �ای از ط�ی` ی-

�*ده ا�# و D*"�� در ��ه �Sوه =�یRC �� #د�# �& ر�)�ه ا� ��� =�V(J ���ب �*دم ��  D�ھ�ی 4�ی

�X D د*Cار ��ا از و�
\D از ای& ا(� آ7�ه ��د :�خ bی*D #0)` ا. ای د�@= ��ی& دو �X D ای& ���ب 


�ار �� N #A+ �N	RC &(وه. آ��ده "�ه ا�#\D ی :�خ�
� د�#  �& �?*اJ� ای& ا�# �� آDای آ

D\� دا"�� ا�#؟ �Nا �� D^�=�ن  D٩۴*یb از ��)� ا"�ف دارد �� ا3�J�2 ھ� �@�?& ا�# را =� ��ل 

   ای& ��ر را ��ده ا�#؟

  

��ی` و *� ای( :%*4 ��.�ک و ^]�� ا#4 ا^�زه  د#4 ای ��د و +�ی�� و آ=�ی د*�% ای( :%*4 +�4 ���ان ^�وه

���* %l� 2 اظ��رoی?�ن در ای( را��� b*2 +�ری �	ھ��.   

  

c$ ر�( �� در دا$, ای& ���ب و در ��& ای& ���ب �� D^�=�ن . =�-D ��" ر�� �� �^D ��آ�ی �
	�س 

��D #(B"�� =�Pی0� از ��ل . D) #$*ا�D ی� �	@0` �� آ�dD "�� آ7�ھ� داری�  ر�)�ه ا�# �� �� وا

��Bا �� D�م �7وه �)�ھ-, "	�$�� "�،  ۴٨ �� ��� �7وه �*ه 4)*��)� و �� ھ�-�ری ��ادر=�ن در �7وھ

�. �9*ر دا"�)��  �N �	� ھ ,-W� �ی f$*اھ� ��اD� آ�dD در :��# ھ�ی ای& ���ب دN�ر =	�

� ھ �	�؟Aی� �   

  

ام *2 �� اط��cت ����n *2 دا7�< و دارم ���ی%ت دارد و ��.2 در  ��رد را ���k *%ده ۵٠-�۴٠( از ای( *��ب :�ود 

   .ی]�� از *�	�ت *2 ��{ری< و از ا#���Lط ھ� *2 ��{ری< �� ر#	< �2 ا#���دھ�. +�3د ا4#

  

   .از دا$, ��& $*د ���ب

  

   را ا % ��ز *�	� �١٠}�ل �� ز�< ���2 . ��2

  

�� ای�ان ر�)� ��   D*"�� ا�# ر:)` �2�ی� و

  

دا�?# 2* 4	�q  �� �� "ن ���ی� @%اھ��� ��" �ی� :	� ا7%ف  ��c{�  2* 2 ��...دو��. �6را %اف آ5% آن

دا�?4  اوp *2 ���ی� @%اھ��� ��"... دا�?4 *2 او @�رغ ا
��e	� ھ�%#%ای ��
� ا#4 ھ.�ری �� *�� و ��

+.�	_ ��ده �2  ی� @�رغ ا
��e	� �����6	� #	" د
	� ���. *2 #	" د
	� ���ی� 2q �5ا��ه و در *�ام دا����ه

�
ا % . دا�?4؟ �� دا�?4 از *\� ��. »دا�?�q 4ن ��«:�ل آ�.2 از =�ل :	� ا7%ف ��7�2 . ھ�%#%ای ��

   دا�?4 *2 @.% �� *%د *2 ھ�%#%ای ��
� ا4# ��

  

��ادر=�ن در ���ب �� �� ھ� ��ر ��ده ای�  ��   .ه ا�#آ��) از درون "c =�ر(��ارک و ا�	�د ���*ط 

  

ای�_ �� در : p�� |5ی[ را �L	�	�...  �ی� �%*�ی4 ا^%ای�  %وه  در �6را %اف #�م ��. را �	�وری� ١٨آ=�ی د*�% ���2 

. *�� و 
� �?��ل +	< �7% ا#4 �%ی< #��x روا�o[ را �� *?��� *y�: 45��7 �� 2 �� �2 #% �� ۴٨ز�?��ن 

�ی ��ا7�	<	q )	�q �� cا� g5 .د�L� �?* �	< �7% ��7� .ھ	د *2 *?� �?��ل +�L� ��ی�*%� )	m*2 . ھ

�ی �2 ��م �%*�ی4 ا^%ای� ، �ی� �%*�ی4 ا^%ای�  %وه �]� 5| �6ی	( ��. *�� ای�\� دارد #��x را �]%@� ��	q cا�، 

�یa 4	%ا^%ای� و @cن را �� ��ا7�	<*%�.   

  

�*د ��:�\D اش را �D��7وه آن "-, ��ز� O2ا.   

  

2 ���ی� آ5%) �5�ه. ... (#�ز��ن  %وه و ���� ��د�	��% از q ( ��. آدم	ی� �]� در �6را %اف �6ی�  :»�� x��#  رود و

» .*�� ی ��	�ی  {ا7�2 �� �7د و از ای( 6` ��	�ی در ^�?�ت �%*�ی4 ا^%ای� 7%*4 �� وظ�ی�[ �% ���ه

آ5% *�ام �%*�ی4 ا^%ای�؟ ای( . اط�c<آ%5 �%*�ی4 ا^%ای� و^�د ��ا7�2 و ی� :�ا=� �( �2 ط�ر *��� از آن �� 

>	�5��7 ��ی �	q )	�q 2* �� 2 *?��� ��د��؟q ی4 ا^%ای��*%� . �� �
��2 ا@%ادی ���%+% ��د�� ی� 6%*�ر+% ��د�� و

�ی �2 ��م �%*�ی4 ا^%ای� ��ا7�	< ،در ��@4 #�ز����	q رت #�ز�����q در.   
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*ی وC*د دا"�� $*ا��� D "�ی� ��)� ا"�ف ��. آن �*�D Kا"�)� �W�ن دھ� در j7"�� ��ز���Dھ

   .ا�#

  

2. �� *%ده ای( *�ر را آ=�ی د*�%��  ��ی *�L� 2ده را �	q . 2��� در در �	�	L2 :  �ی� �� �٢١� ���ر:	< #

*\� �]�< ! ر:	< #��� دا��\�ی ��6 +.�	_ ��د. و#	�x��# 2 �2 �( �]%@� 7�ه ��د و در  	cن �]�< ��د

 �	   ا7%ف ای( اط��cت را از *\� آورده ا#4؟��د؟ :

  

� =-	)F $�رج "�ه �*دA4 -� از	ای ,U� �   .ر�)� ���+

  

  .�	%ی ��د.  	��c ھ� و �]�< ھ�ی�ن �]��م ��د��. �5رج 7�ه ��د و
� �%@�2 ��د  	cن *2 �]�< �7د

  

   $�ای J	\�ودی ھ�دی �	�ه ،ای�ج D)�ی

  

   .�]��م ��د��. ای��� ��د��

  

� b4 ر�)� +���...   

  

%	k� . 2��� %�*وری� ٢۶آ=�ی د�	ی� �6را %اف #�م ��. را ��  :» �q��= و ��� ���ث ��
و ای( دو ��% ر@�n ای%ج ��

ی]�� در . »#�ز او
	( ا��\�ر آز��ی�� را �� ��@n	4 ا�\�م �� دھ� +	< 7		�ی� �� ��7�q و ��اد د#4. ھ?���

   در#4 ا#4؟. ا�� #�ز ��ده د#4 ،��\�ری �ی� *��7�q 2 و ��اد ا ای( ^�2 دارد ��

  

�� ان ��A و N �� ��"*D@*ر =� lJ�$ را �= �Dد��.   

  

c[@ 2.+ )ای |n@ .�2 *2 د#4 #�ز ��د��#�ز ��د و در آن *���� *2 �� ھ< دا7�	< �2 7�  +� د#4 ان +�. ای( ^

    .دی<*% +� #�زی �� ان *%دی< و +�  ��2 ��دم *2 �� روی ��ر�\_ #�زی *�ر ��

  

��Xو ��7)� �� ری �A�   .�7ی اC�ره ��ده �*دی� 

  

ھ� را دو#��ن �� از ار+[ آورده  ��7�q. آ=�ی د*�% ای( دروغ ا#4. #�ز ��Lد�� ھ� ھ	� *�ام د��7�q 4#. در4#

�( . #�ز ��د�� ھ� د#4 ھ� و �6*2 ��ر�\_ +� ان ھ� @��%ی_ ��د�� و
� +� ��7�q. @��%ی_ در ی_ #�*� ��د. ��د��

#	" ���ی� و ھ�دی @���d و ���ه و :	� ا7%ف ��  ،�6ر :?( ،ی�د ��	�ی ر@	& �� ز��ه. *��c در ^%ی�ن ��دم

� @���2 *�رھ�ی @�� را ا�\�م �� دادی<* .2���%� c��7  ای��� *2 در ای( �%���2 ��د�� ا��q 45�# ای �2 ��م

   .�ی� را از ا��Lر ار+[ ���� *%ده ��د���q�+� #�ک ��7�q @��%ی_ آ�%ی.. �qن ��7�q دا7���. ��ا7���

  

�A	� ��ده �*د؟ � � �N   

  

��( �5دم . ھ� �%دی< در*2 +?4 *%دی< �� ��ر�\.��ی د#4 #�ز را �� ھ	( ��7�q. آورده ��د�� و آ�\� ��د. دا�< �

   .در ای( 6%وژه ��دم و +�م ^�z	�ت را �� دا�<

  

� ا�#؟P(   ��)� ا"�ف ھ� آدم د

  

+% از او �( �ek7 *2 ��ھ� ��% را  ھ�، و روزھ� ا���nد *%د، و
� د=	& �7د از :	� ا7%ف #��4 �آ=�ی د*�% �

   آدم �?	�ر �?	�ر د=	�n ��د. ��ی�ه ��دم ،ام دی�ه

  

�" �� زود=� د��\)� �A($ 0*دD `(   .N*ن ا�7 د

  


	4 �� *%د#�ل @] ��١٠ه ا#4 ای��ن  ۶در :�
� *2 در ھ2 د�	� �]%وف ��د *2 �% ی_ q%ی_ �.   

  

�*د ۶و  ��X� ل��   
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�.( ا#4 از �?�
�L� ��7�q 2ر *�	� ا�� �( ��Lر �� �   .را �	�وری� 7 >�*.. . 2���٢٩

  

� �� وC*د «: 7*ی� ��. �?*ال دارم �٢٨& از �1�2 =O-W� ط��$ ��� D�ا�)� �*د A($ �ر:)` �2�ی

�BA
	�س 2» دا"# و ���7 �*د �ار ��B در Rل � ���ای& � �$*رد؟ آد�� �� ر:�� :A @)& و  ��ی

�� ��W7��   =*ا�D ا�PDر D�ا�)� ��"�؟ 

  

   ...ھ� و
� �% :?g ا#���Lط. دھ� ��Lده ام *2 ���ی< را#4 ی� دروغ ا#4 ای *2 7%ح �� �( �7ھ� ای( ���2

  

��ن �
	�س �2�ی� ھ� �*ده ای�R(� ��" ن*N.   

  

�� )� ��ی �2 او �	q )	�q >ی� ���ی� ای( :%ف را زده ��7�  �ی�L� د. آی� و�� �k#ر ��.< و را�	2 او . آدم �?�

�ام و �2 ھ	( ��4 ھ<  �( در ای( ����L� 2ده. ای( ا#���Lط �( ا#4. آی� *2 اظ��ر ی�س *�� آ��< در آ�aز *�ر �

�( ھ �( آ�\�ی� *2 ��ده. ام ی�ددا47 �.%دهo� < *2 ام و�ا#4 را �� ١٠٠? |�a �ی< در�� .   

  

��ای3 �7:�)� �D�$ ر��
�ر N �� دی� و*� ���ن �
	�س �2�یR(� ��" ھ���ل ��.   

  

   .*%د =�L از ر@�( �2 #	�ھ.� 6	[ �� ز�� � ��. ��2

  

�
	�س �2�ی� ا�7 آدم D�ا�)�ی �*د �� ����� ر:# :A @)& و � &(@ A: ی� در #W7 ؟�D��   

  

از ��4L ھ�ی �5دش و ���ری . ھ�ی �?	�ر �?	�ر ���#�L �%ای[ ای\�د 7�ه ��د ن 5	�� ��=]	4آ=�ی د*�% ای��

�ای% ��7� و ^�و  ��د �]��م ��د *2 ای��ن 5	�� را:4 و �5ب ��\
�ای% و ^�و ار+[ ��� ا\
+�ا�?4 �%ود ا

�% :?g 45��7 و . دھ� @%����ھ�ن ��7� و 2��5 و ز�� � �2 او ��ھ�� و وظ	�2 �	( ا
��� �5دش را ھ< ا�\�م

�   .L?q� ���ھ�ات �� از ��[ او، ای( :%ف �2 ای��ن �

  

B)# ای�ان را �� دی� D�ا�)� �*د ی� ا�)�وار �*د؟*� ��   و

  

�   .ا�� ���� ا % ��ا�	� ��د *2 �

...   

_ �5اھ% �5د در 2��5 آ��ده *%ده �� *4« �ی�  �6را %اف دوم �� 2���٢٩ * �� ���ای�\� دارد » دھ� را ر@	& #

�� ���*�< *2  اراg�o� 2z ا��	�� ا#4 *2 �( دارم ی_ *?� را �2 7� �]%@� ��. *�� ��4L از �5اھ% #


� �%@�2 ��د *2 در . ۵۵-۵۴آ��< در #�ل . �5اھ% #��� ھ< در ای( �%���2 ھ� ��ده ا4# ���+� آن ��=x �5اھ% #

ھ�ی� *2 �� ��دی< ھ<  آن #�ل. 5��7�2 ���ه ��د. ا�� 
� �%@�2 ��دھ� ��د  در ار+�Lط. ار+�Lط �� #�ز��ن @�ای� ا4#

ھ�ی  *��؟ ای( �� درای4 رو �� ۵۴:	� �oqر او را در #�ل . ھ%اه ��د ا�� �2 آن ��=x و �2 �]�ھ� 5��7�2 ���

�   .آی� ا��	�� ای��ن ��n�o ^�ر در �

  

�A� .O��� .؟�	ه ھ ��Dز �+��� �D�$ نEا   

  

   ?���*���دا ھ. ��2

�5اھ� �2  ��« : �ی� دھ� �� ھ�ی ���ی� را �� ��Lس ����:� 7%ح �� �6را %اف اول ��4L.. ۴٢در ���2 

+	< . �5اھ� ای( را �2 ����:� ���ی� �5اھ� �%ود ^��� ا�� �� ا#4 و ���ی� �� �6۴٩ی	� » . @�?o	( ��ز  %دد

ی]�� a	L�[ را *2 �( از ای�\� �2 �]� دی�% . �ی��5ا#�2 �2 ����:� �� ���5�q را ��. ^��� ھ��ز رو ���ه ��د��

����%ای( از ای( �2 �]� +� �� . �( دارم �%��  %دم @�?o	(«:  �ی� ای�\� �� ، �ی� �2 ����:� ��. �	?�<، +�^	2 *��

�#�دا�?�2 *2 ���ی� =cL  �5اھ� �o?�@ 2	( ��ز %دد ی]�� ��Lس ����:� �� ��: ��7��L� .2	���c@ « در +

   .�o?	( ��ده و اpن ھ< دارد �%��  %دددر @

  

O0 ھ� �*ده �	Bی �   .داD �)� ام و "�� ھ� �

  

�L� 2� �#%� 2qس ����:� *2 ا�c در . ھ	� *` ^� ای( دو#��ن �� �� دا�?4 *2 ای��� در @�?o	( ھ?���

   .در ^%ی�ن *�ر �� ��Lد. ار+�Lط ��Lد
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    .در �7وه دو �*د

  

   .دا�?4 *2 ای��ن ر@�o?�@ 2	(؟ �� دا�?�����Lس ����:� از *\� �� 

�2 ���ر  g7١٢ #��4 «:  �ی� #o% #�م و ��qرم ��. �6را %اف اول. ^�
g ا#4. را �	�وری� آ=�ی د*�% 2���۵١ 

در . ای( در آذر ��ه ا�n� «4#دی%ی #	g و ا���ر 5%ی��� و �5رد�� ،ر@�n #%ھ�ی��ن را ا�cح *%د��. ���6ی ر#	�ی<

�� �L= ١٢در .  �ی� *2 آذر ��ه ا#4 ����ت g7، ن��ر �  ،در ی_ �7%#�در ���ر ���6ی *2 �7%#��ن 5	�� �

اpن . *�ام �	�ه @%و�7 ��ز ا# 2* 4#	g و ا���ر �k%��! �؟ھ< ��Lد آن ��=x *�ام #���� ��ز ا#4 *2 آ��� �%و�

ا�c آدم �7خ در . g7 آرای���ه ��اری� *2 ای��� در ���ر ���6ی دا7��� ١٢#�ل در +�%ا�[ 7� #��4  �۴٠]� از 

�]� از �5ردن �7م از ���6ی �2 #4 ر47 :%*4 *%دی< و 7]% ر@	& «: �]� �6را %اف آ5%ش را �L	�	�. آورد ��

:�@2l را . *�� ���ی را ای��ن ی_ ��ر  �ش داده و :�p دارد ��n �� ١۵ -١۴و 7]% » #��=� را  �ش �� *%دما

   �	�	�؟ ��

  

�*د. ی�J� � F دی\�ی ھ� در ای& "�B ا�# �DRC نr(� ��� . =��وت دی�7�ه ر:)` ا���زاده A2ض ا�:

 ��� و �7وه "�� ای& �*د �� "�ه یF دی-��=*ری �uX*ص DRC نr(�در�# ا�# �� �� . $*دش را دارد

�*د "�ه، �w زvD)�ی ا��Sی�J) �� ا�# ر:)`  �P�B� �� �� دارد ا�� آن � B(و� �@�آ��ی-� را

در 2*ر=� �� ای	v� در �	� �*م "D �B*"�� �2ای 4�رس �\�ن . � B*د ا���زاده �*د �D �7وه "��

�   ."*د زvD)�ی "	)�ه �

  

2�� .2��.   

  

(J�ی�Sی ا��(vDز w� از آن ا���زاده "�ه �-A� �"�� ���7 �
�ی ا�1�� �� # (D ��O@2ا � 

   .ا�#

  

#%ود در دا�5 ی� �5رج ای( 7]% د#4 �2  ی 7]%، ا % ی_ 7]%ی *?� �� آ=�ی د*�% �L	�	� ��e5 2ص در ز�	�2

زش 7�5< *%دی< و ای( ��Lد *2 �( ا  �4 و و=�� �2 �{اق و روح و روان �� #�ز �ر ��د آن را ����% �� د4# ��

او
	( ��ر ا#4 . �( ھm	( 7]%ی را ���	�ه ��دم. ��.2 ا����ر آن وظ	�2 ��ن ��د... �	�ی� و 7� ��ت �	�ی� و @cن

دادی�  دادم �2 7� و 7� �� �( ��. آورد�� 7]%ھ�ی� ��د *2 دو#����ن ��. �	�< در ای( *��ب *2 ای( 7]% را ��

ای�.2 :	� �� او در 5	���ن . �%ای او
	( ��ر ا#4 *2 ای�\� دارم �� �	�<�( ای( 7]% را ���	�ه ��دم و . �2 دی�%ی

   ...*�� و ای( ھ< �7	�ه ا#4 و :�y 7�ه و رو�� و ا#��n ھ< �� �5دش +%�< �� ��

  

#xJ �� ص*u$ ��   .ھ�ی $�2� ھ� دارد 

  

2 ا+��ق ا@��د *2 �� ای�.2 #%آ�aز ی دی�%ی در ای( @��� :�د�2«: �ی� در �6را %اف آ%5 �� �L�۵٩	� آ=�ی د*�% در ���2 

آ�2m *2 ای�\� و ....  �ی� +% �� ای( �g�o را ^�ی دی�% ھ< ���e. ھ�ی دی�%ی ��د *2 �� آن را #�ده  %@�	< ا+��ق


�:��2  �6ر  %وه 5	�� #�ده �6ر �2 ای( �]��#4 *2 �]� از د#��	%ی :?(  �ی� را^x �2 :?( ^�ی دی�%ی دارد ��

� ن را #�ده ��*�� و آ �%�5رد ��� ��	�6ر در ی_ ار+�Lط�ت دی�%ی د#��	%  *�� :?( دھ� و @.% ��  	%د و اھ

   .7�ه و ر�.�+ 2� �o	cت �� ��ارد

  

�   =*ا�D :-� �	� در ار=0�ط دی\�ی د��\)� "�ه؟ اN O2@*ر �

  

 �ی< *2 ا %  �( ��. �رد5  {رد و ��q[ را �� 
�:��2 از =3	2 �� ��2  %وه 5	�� #�ده...  �ی� ای( *��ب دارد ��

�]� از د#��	%ی  ،دا����ه �%وی� ،روزی *2 آ���� �2 �� ا�o5ر داد�� و  ���� #% *�ر �%وی� ١٠آن  ،#�ده �%�5رد *%د

روز ی� روز دھ< ��د *2  ���� وxd ��دی ا#4 �% %دی� #%*�ر و  �٩]� از . :?( �6ر  ���� �%وی� #% *�ر و دا����ه

   روز ای( #�ده  %@�( ��د؟ ١٠ای( د#��ر�� دادن �%ای . دا����ه

  

   .آن ھ� ��)� ا"�ف �� �� ھ�� R(N "-�ک ا�#

  

   ...#�ده  %@�( ^�ی دی�%ی ا+��ق ا@��د �2 ای�\�

  

   �v� ا=��ق ا:��د؟



٨ 
 

  

��ه  ٢*%دی< ا % *?� ا�%وز ا��%اف �.%ده �.( �	?4 �]� از  �( ای( ��د *2 @.% ��روز #�ده  %@ ١۵-�١٠]� از ای( 

ی�  ٧-��٨ @.% �� *%دی< �qن . ی_ *?� �.( ا#4 ی_ ھ���n� 2و�4 *�� و �]� از ی_ ھ��2 ��.��. ا��%اف *��

�6ر  #��	%ی، :?(در:�
� *2 :�ود دو ھ��2 �]� از د. روز  {7�2 و L5%ی ���ه ����%ی( o5% ر@x 7�ه ا4# ١٠

�م 7� و 6%و��ه �?�2 7� �� @.% ��. ا��%ا@[ را 7%وع �� *��+ %�و
� . #�د � �� ای�\� ��د. *%دی< *2 دی

���ه دا����ه �� ر@�< و دی�%ی #% *�ر . ھ�7	�ری #�ز���� و^�د دا47 *2 در ا���ای د#��	%ی  ���� �%وی�

�*2 ���ه ر@�< در . و ھ% *?� �%ای �5دش ی_ 2��5 +�	2 *�� ر@4 و ده روز �]� ��د *2 �2 ��  ���� �%وی� �

�5اھ< ���ی< �� 5	�� ھ�7	�ر ��دی<  ای( #�د � ��د؟ ��. ی ی_ ���L#�6 را ا^�ره *%دم ��% طp�� 2nLی 2��5 ای%ان

:�p . دای( ��L. و 5	�� ��� ��دی< و
� آ�2m در ای( ^�وه  ��2 �� �7د ���ن از #�ده 
�:� *��� ا��	�� �� دارد

�6ر  �]� از د#��	%ی :?(. �6را %اف اول. را �	�وری� 2���٩١ . �( ����2 ای( را ���ی< *2 ^�ی دی�% 2q ��  �ی�

دھ�   �ی� و ادا�d 2on� �� 2]" ا��	�� را ��. (و �� ای( ا�% را ��رھ� و ��رھ� ��رد +�^2 =%ار داده ��دی<«:  �ی� ��

�5ا#�	< *2 او  زی%ا ��. ھ	� �?��
	�� �2 او ��اده ��دی<) �� :?( �6ری](*2 �� ��� رa< �7ر و �7ق @%اوا�[ 

در :�
� *2 �� د#��	%ی «:��  �ی�. �6را %اف آ5% را �L	�	� آ=�ی د*�% ٩٠:�ل ���2 » . �2 ھ	� و^2 د#��	% �7د

��L	� (5	�ل  ��:?��[ در دا����ه  {ا7�2 و ھ	� ���ی� �2 آن ��اده ��دی< و  او را �2 �5ط% روا�| دو#���2 ��

�� ��^%ا ھ	� ��ع د % ��� ��) *��ت را���q از �@�a ل و�	5 �ای( �.�2 �� آن » .دادی< ای در روا�| و :%*�+�ن �

   روز ���k 7�ن ی.� ا#4؟ ای�.2  ���� �%وی� 2��5 ��	%ی� 2q �� �7د؟ ١٠

  

��ر ��ای $*اD	�ه Fای& را ی �u� از آن �+Oح اطO@2ا ��� دو . ��0 �& و "�� �Dاردای �\*ی)� �� �و

ر�	� � & 4*ر  4*ر �� ھ� � & 4*ر د��\)� �� "*�D و ��B از ط�ی` آن �� � & ��D از ��S�ت

�� آ�� . "*د د��\)� � � b4 و ���	W�"�� :��Z�ن ای& ا�# �� � & 4*ر ��-& ا�# ھ�� را 

� "*ی� و �X� #�7ه ١٠�\WDوی� روزی �� ��ر و دا�D ن�=..." �� � � �N�0 داد؟$ ��    

  

�[
   .���d�@ )� 2  �4 �2 ���ان د#��را

  

� روزھ�ی آ$� آذر 	Bا�# ۴٩ی   

  

2�� .����ه دی�% دا����ه . روی� و �2 دو#��ن ���ی	� #% *�ر و دا����ه �%و�� �2 :�
4 د#��ری ��د *2 #% *�ر �

� دھ< ��د *2 ���% �� آ�� و  �4 وxd �]� روز ��< ی. �5د @���d #% *�ر �� ر@4. ���% �� ھ< #% *�ر �%@4. �%@�<

روز �]�  ���� �%وی� ی_ 2��5 �%ای �5د+�ن 6	�ا  ۵-۴. 7%وع *%دی< �2 ز�� � ��دی و ر@�	< #%*�ر��ن. ��دی ا4#

7� دا7�2 ��7	� و ھ	� ��� |n@ ش را�	*` ��ا�� و *� �	*2 ھ �	7� *��L� x�o� >ای( را *2 ���% �2 . ��%ی ھ

@���d ر@�2 ��د . ای +�	2 *%ده ��د و �( �	�ا�?�< *\�#4 �5دش 2��5.  �4 �2 �( ھ< ��Lی� ���ی� ،�(  �4

   ...اش در #�%وردی ��ده �]�ھ� @�	�م 2��5 ،*%ده ��د در #�%ودی @]�� ی_ 2��5 +�	2

  

`�   :�ح ��

  

ای( *�ر �� ای�.4L?� �n�o� �� 2 �2 ای( . ھ	� *` ھ< �� دا�?4. �( در ای%ا��% ی_ ا+�ق +�	2 *%ده ��دم. ��2

�� 2	3= �*�% �� ی_ +�.	c+� ��دی< *2 ھ%2q ا�� �L	�	� آ=�ی د. �5ا�� +��وت ��دی< و ��5 ��دی< و @cن ��دی<، �

�}c اpن *2 @.% �� *�< . ^�ی� آ��زش ��ی�ه ��دی<. دا�?�	< ���7 از ا��.�رات �5د��ن ��د از �?��z ا��	�� ��

�� �	�<، ر@	& �� ���ری ��ی� در @�?o	( �� ���� +� از ای%ان ��%ات �%و�� آ�\� و آ��زش �L� ���l	��� و آ��زش 

� دی�% ی�د ��	%�� و �]� �% %د��ا��	�� و ھ�ار +	q � .�\+% ��د +� در ای��	�� ��	در ای%ان ��ی� . ���ری و^�دش آ�\� 5

آ��< . در :�
� *2 در @�?o	( ا�.��� @%اھ< ��د �%ای�ن. زی%ا @%اری ��د. �%ای ����اری او ا�%ژی  {ا7�2 �7د

ای( ا7��Lھ� ��د . +�ا�?4 �%ای �� �7د ھ� ��ی_ �6ی��. ی �?��z ا��	�� ��د�� ھ�ی @�?o	�� L5 2*%ه #�ز��ن

ا*}% . آ�2m *2 ا�\�م �� دادی< ���7 از ا��.�رات ���5ن ��د. �� 5	�� ا7��Lھ�ت ا��	�� دا7�	<. *2 �� *%دی<

�� . دی��� ر@��� 
	�L آ��زش �� ��. دی��� ر@��� q	( و *��� آ��زش �� ھ�ی q%ی.� *2 در د�	� ��د�� �� #�ز��ن

و
� ای( ط�ر ھ< ��Lد *2 ا�4L?� c �2 =3	2 . �2 ھ	( ��4 5	�� ا7��Lھ�ت دا7�	<. � ��ی�ه ��دی<ا�c آ��ز7

اش را ����ن  5	�� #�ده. =	� ��Lدی< ا�� ا7��Lھ�ت ��د و آن ا7��Lھ�ت ھ< �� را �2 دام ا��ا45 ��. =	� ��7	< ��

� ای��� L5% ��ھ< *2 @%دا وxd 5%اب ا#4 �%وی� آن g7 �( آ��م آ�\� *2 �2 ���% و @���d و �]	�. ���ی< آ=�ی د*�%

#	< ��ا7�	<؟ ����ی� آن ��=x  ای *2 ���ی< وxd 5%اب ا#4؟ q%ا �� �� q%ا ��ی� راه �	�@�< �	�ی< در 2��5. #% *�ر

 �ی< اpن دارد �2 @.%م  ای( �go را *2 ��. #	< دا47 ھ% ���L#�6 ی_ ��. و#�ی� ار+�Lط� دی�% ��د *�L� .2د

ھ�ی q%ی.� @�?o	�� ار+�Lط��ن ای( ط�ر ��د *2 راه �	�@��� و  #�ز��ن. و
� آن ��=x �2 @.%��ن �%#	�. ر#� ��

   ی ھ�ی�% L5% ��ھ��؟ �%و�� در 2��5



٩ 
 

"[d )< �� ای	�ای( ط�ر . ھ� را دا7 ��c@ >	ی���ن �%#	�ه ��د *q 2%ا ��ی� �%وی< در 2��5 و در ���	< و ��n� 2�

   .*%دی< دا7�	< و ا#���ده �� ��
�ژی.� *2 آن ز��ن ��د را ��7�ه؟ ��ی� ا�.���ت +.

  

� |)� از ای&Jه و���(D وهRC &ی� �� در ای�" ��X� ھ� دی\� "�� ده روز...   

  

ی]�� آ�2m *2 در ای( *��ب دار�� �%2d . ھ�ی ا�( 6	�ا *�	� روز *��k� 2 7�ه ��دی< �]� از آن ھ<  ���� 2��5 ١٠

��ی< آ=�ی د*�% ا % ای(  %وه . =	�ی ��ده �	?4  %وه ��5 و ��*��� از �l% ا��	��  ��� �5	�� #�ده �7 2

+� ای( :� @]�
	4 *�� و *?� ھ<  ۵٠—۴٩-۴٨+�ا�?4 از #�ل  دھ� ��  %وھ� ��د *2 ای�\� ���ن ��

�د �]�< ر@	& @%ھ�دی �� ر@	& ���ی� *2 �5: �6را %اف دوم ��  �ی�. را �	�وری� آ=�ی د*�% 2���٧۵ ....���

5��7��� �2 ھ	( ^�4 ر@	& ���ی� �� 5��7�� *2  ھ�%#%ای ��
� ��د دو#4 =�ی� ��د�� و ی.�ی�% را �5ب ��

   »از ��e5	�ت �}4L ر@	& @%ھ�دی #%اغ دا47 6{ی%@�2 ��د *2 او =�L از ��	�ت �2 د#�2 *�ه ��	�����

  

� آی�� � � �N # Dدا ��D �� �   ...در 2*ر=

  

2����ی� �� دا�?�2 ای( *?� *2 �� �5اھ� : *�� *2 ی_ ای *2 �( �5ا��م �2 7� ا
�n �� ��2 اpن ای( ^

��5��7�� *2 از ��e5	�+[ دا47 ...��7�2 . دا�?�2  �ی� دی�% �qن �� ای( ط�ر ��. ��	���د @%ھ�دی ا4#

�5اھ� �	�ی�  *2 �� دا�?�2 *?� *�� *2 ���ی� �qن �� در#4 ا#4؟ ای( �2 �( ا
�n ��. 6{ی%@�2 ��د *2 او �	�ی�

*�� ای( ا4# *2 :	� ا7%ف ھ< ��  �g�o دوم *2 ا
�n ��.@%ھ�دی ا#4 ��ا@4n *%ده ا#4 و  ��2 �	�ی�

ای( . وا�d دارد ��  �ی� *2 ای��� دو#4 =�ی� ��د��. ..دا�?�2 *2 ���ی� و @%ھ�دی ھ< دو#��ن =�ی� ھ?���

	:��L� p	� . ا�� 5��7�2 � ھ?��� و ھ�ی�% را �5ب ��*��ب ��  �ی� :	� ا7%ف �� دا�?�2 ای��� دو4# �

  . @%ھ�دی از دو#��ن ����:� و  %وه دو ��د ،آ=�ی د*�%

   .�7د *2 در ^%ی�ن ی_ ��	�ت ���.� 5��7�2 ��

  

FDو FD��...   

  

��%	  ���7#�ی� و  رد را از روی *�رت ��7#�ی� و �4L ا#��د #�ری ��  	%�� و در ���ی4. ��2 در ا���ا از او رد �

�� ��k� 4. �7دL�� ( دو  %وه ا�\�م �� �]� از	%د ھ�ی� *2 �	2 �� ، on� )ر#�� *2 آ��� ی_ ��% را +��ی�  �2 ای

   .��ھ��

  

   .N*ن ��ایC 3�ی� �Dا"�	�

  

�?	�ر آ��� *�ر . ی_ ��% را �%ای +	< *�ه +��ی� �� دھ�� �%ای آ��زش و ای���! �n@ 2� .2| �%ای ای�.2 ^�ی� ��ا7���

2�c=�� �ب *%د��k�ھ�دی را ا�%@ �اش  او��k� p ا#4 و ^�ی� را ��ار�� و ��.� ا4# ����اری. ای *%د�� *2 ا:

   ...دھ� @%ھ�دی را +��ی� #	" �� ،�qن 5��7�2 7�ه ا4#

  

�   D��2 دJ), �2�ی

  

��#2 �� *��� و ���% ا:� آ�\� ��چ و . 5��7��� ���% و ا:� #���n �� ھ< ھ.c#� ��د�� و ھ�ی�% را ��. ��2

دارد و �]� طL& =%ار و ��ارھ�ی� *2 :	� �� دو#��ن �2m ھ�ی ^���  اش و ی_ روز ��2 �� �%د 2��5 @%ھ�دی را ��

2q 2 وq ن روز �%و�� وc@ 2* 47ا7%ف �� دھ�.... دا �	. ی_ �L= 4��# از :%*4 ا:� @%ھ�دی را +��ی� :

+� ای( . �%د آ�\� دارد و �� :	� ا7%ف ھ< ای��ن را �%��. ھ� �2 ^��� �%ود�5ا  �ی� ر@	�n ا4# *2 �� ���% ��

� دا�� ا:� @%ھ�دی *	?4� �n�o� ا7%ف �	: 2l�
ا#[ q	?4 و آی� @%اری ا#4 و 2q *�ره ا#4 و . 

�ی ��. a	%ه	q �	از ای�.2 ای��� ��. دا�� ھ �L= 4��# _ی �� %��� 4 7�ل ا:� �5اھ�� :%*2� ���* 4 #

�ی از @%ھ�دی �� دا�?4 ا�� ای�\� ط�ری  @%ھ�دی را +��ی� :	� ا7%ف ��	q ا7%ف �	: �n�o� دھ� و

. دا�?�2 *2 ا:� @%ھ�دی و ���ی� +� ای( :� �� ھ< ر@	& =�ی� ھ?��� ��. 5��7�2 ��ی?� *2 ا���ر او را �� ��

   .�دا�?4 *2 ای��� �� ھ< ر@	& ھ?�� آ%5 :	� ا7%ف ای( را از *\� ��

  

   ای& واB� �?*ال ا�#

  

�	   .�]�ھ� ھ< ���



١٠ 
 

  

�(	WD ��2 ھ�D از �	Bی.   

  

�ھ�ی� را ���ی�	q )	�q %��� 2* ده�L� ای��ن را . =%ار ،�آ��ه ای( را +��ی� داده و  ��2 ای( ر@	& �� +��ی� 7

ھ� آ��ده *%ده  �� در ��7	(ی_ #��4 �]�ش *2 ای��� ��ر و ���ی� و و#�ی� را ��ی� �L%. �%ی داری و �� �5دت �� �%��

�2 ���ی� �� دا�?�2 ای( . �� رو�� آ�\� و طL& =%اری *2 دا7��� @%ھ�دی را +��ی� �� دھ��. رو�� ��د�� ��

�� 2* �?* �	 �ی� *2  ا�� ای�\� ط�ری ��. �qن �5د :	� ا7%ف ھ< �� دا�?�2. �5اھ� �	�ی� *	?2� 4 :

ا�c ���ی� ھ< +� آ5%ی( 
�2l . 2 ���ی� ھ< =cL  ��2 ��ده5��7�2 و � :	� ا7%ف @%ھ�دی را �5ب ��

��7د و p 2�pی ��L�o �2 �5رد ��kطg  ھ�ی� ا5�# 2* 4#�L� �� 2	�	� ای��� دروغ. دا�?�* 2	4? �

   .دھ�� ��

٧۶^�
g ا#4 در ���2  �	�	L� .]& @%ا��ش. �6را %اف دو�	2 آ��7ی� �� ر@�<  ��7��ھ�دی را ��%@ ������ ا:

7� �L	�	� (%دم و �� ای�.2 �	[ از �q� #��4 در +�م ��ت ر@�=7 4 �
ی]�� �q� #���� *2 در راه �� او ��ده و

   !�\g دا#���� ا2q 2* .(4# اط��c+� از او دا7�2

. ای( دروغ ا#4. ھ�ن #o%ھ�ی او
[ *2 ��7�2 ی_ 
�Lس �6� +�eد@� در @�
.` ��د��. را �	�وری� 2���٧٧ 

�ی �	q )	m
.`. �Lدهھ�@، �ای *2 �]�ھ� *�� دا#��ن ھ� �� آن 5�#�2  @�
.` ���% ��د ھm	( ���ز �6

   .�7د آ�\� ��Lده ��

  

   N@*ر "�� ا�PDر �@�?& ھ �)�؟

  

را �	�وری� ھ�ن �6را %اف او
[ #o%  2���٧٨ .  �ی� �� ��ا7�	< آ�q %5	( ���ز �6� *2 دارد در ای( *��ب ��

. 6` از ط� ^�ده �5*� ���ر  � �2 ���ر �7ه �2 �7% #�ت و *�ر ���ر �7ه وارد 7�ی<: �	�	< *2 �6\< �7< ��

   .ی �( ��دره از آ�\�#4 ��7#���2. آ=�ی د*�% g5 �� اھ� آ�\� ��دی< زاده ���ر �7ه ھ?�	<

  

�AB: &���= ر�	�   

  

�5ا#��� از ���ر  آن ز��ن ا % �� در. *�2 را ��kا�	� ��7�2 ^�ده �5*�. ای( ^�ده ���ر �7ه �2 ���ر  � آ#��
�2 ��د

��pط� �   .ر@���  % �ن آ���� ���ر  � و از آ�\� �� +% ��د و
� �� �7ه �2  % �ن �%و��، �� آ�.2 راه ���ر  

  

   .N*ن را�# =� �*د

  

�n	=2 د��   

  

�	�ر "�ه �*ت و �*ر �*د آن �*K؟   

  

ی *�رھ� ط%ف  ی]�� ای( آ=�ی ا��ش ��
�� ی� ��ی?��ه ا��� ای( ^�وه @.% *%ده �� د#�q�* %�7 2�� .2.� ��د

ا=� �%وی� از اداره راه و +%ا�%ی و ��k�اری و �7%داری و . ا#4 و *?� آ�\� را ��ی�ه 6` ھ% 2q �5ا#�2  ��2 ا4#

   ...���ر �7ه 2q ^�ری ��ده -^�ده ���ر  �ای(  ١٣۴٩ھ% ^� *2 �%��ط ا#4 ا#�]cم *�	� و �L	�	� #�ل 

در :�
� *2 �� ا��%اض ��ارک را �2 ����ری( ���ن :  �ی� را �	�وری< �6را %اف ��qرم آ5%ش *2 �� ٧٩ھ�ن ���2 

�%��  ای��� را �� ،ا@�� ی]�� ��7	(  	% ��. ا#< و ���ekت ر@	& #	" را �5ا��م) ��ارک ��7	( را(دادم  ��

	� .  �ی�� ��7	( دو#����ن ا#4 و �	�ی	� ��%دی� ی�� ��7	( دزدی ا#4 و ای��� �� � *�c�%ی و ��: 2on� )ای �+

�	�� *2  ای�\� دی�% �\�Lر �� �7د ��ارک را در �	�ورد و آ�\� ��. دا�� ��. از ا#< و ���ekت ���% اط��c ��ارد


.` ��ل�@...   

  

   D��2 ا�#

  

7� آ=�ی د*�% 7� ای( +.2 را  p�:�	�	L� . 2 �% ^]�� ��دن�.� )	�( �� �5اھ< ���ی< *2 �5د ای( *��ب �� ھ

ی]�� *�رت ". ���% #	" د
	� ���ی�" 	��2 . و ���ekت ر@	& #	" را �5ا��م:  �ی� ��. �5دش اذ��ن �� *��

و  *�رت ،*�ام ��رک ر#�". ���% #	" د
	� ���ی�"��7	( را ���ن داده و �5دش ھ< �%ای او
	( ��ر دی�ه 

#%��زی و ��ارک ر#� از ای( �%ادرم داری< *2 �2 ��م ���% #	"  ،��رک دا����ھ� @�رغ ا
��e	�� ، �اھ	���2

 �ی� و �L	�	� 2q 2* درو�a ھ<  از =�ل :	� ��. ��د" #	" د
	� ���ی�"��م ��7#���2 ای او . د
	� ���ی� ��7�

�ی� دا7�	< آ=�ی د*�% در #( . �( ��رک را دی�م�( ��رک را دی�م و در  	��2 ھ< آورده ا#4 *2 .  �ی� ��� ��
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�� ر@�2 ��ده  �#���ھ� را �L%د q%ا، ر�� و �%ق �� ١٩-١٨^�ا�� 
ا#[ ���% . �7د و �� �	%د ز�� #	�ه �� #�

 *�� �2 ی�د او �%ادرم او *2 @�ت ��. *�� و ای( ھ�ن ��=]� ��ده *��q 2# c{� �� %��� 2ر ��ھ2 ��ده @�ت ��. ��ده

در :�
� *2 �%ای[ ��7#���2  %@�2 ��د�� �2 ��م #	" و
� از ای( �2 �]� او را ���% ��ا . *��� را ���% ��ا ��

در#4؟ ا#< ���% #	" د
	� ���ی� در *�ام *�رت ��7	( ��7�2 . ���%. *%دی< *��� و �� ھ< ���% ��ا �� ��

ای( �]�� *�.� _7 2	� �qن �( ای( را �5دم  7�ه ا#4؟ آ=�ی د*�% ��L	� *2 در  	��2 ھ< ��7�2 7�ه ا4# �2

آ5% *�ام . ام *2 ���% #	" د
	� ���ی� ��ده ی]�� �5ا���ه ���%م 7_ �.( �( ای( را ��q 2< �5دم دی�ه. دی�ه ام

��رک ر#� *�رت ��7	( و  �اھ	���2 و دا����ھ� ��ده؟ ���% #	" د
	� ���ی� ��اری< و �� #	" د
	� ���ی� 

��ی ��رگ ا#4. داری< آ=�ی د*�%a2 6` ی_ درو�ا7%ف ��7 �	   .ا % @%ض *�	< ای( *��ب را :

  

�"��    .اN O2@*ر ��-& ا�# ��ر�� را $*ا�Dه ��"� و ا�� AC �2�D*ی آن 

  

�ی و^�د ��ارد	q )	�q cھ[ را دارم *�رت @�رغ. �( �]�3 از ��را*[ را دارم. ا�����lم  ،ا
��e	�� دا��

   .�( ا#4 و �%ادر �( #	" د
	� ���ی� ا#�4%ادر . اش را دارم وظ	�2

  

��ھ)� &� �� RیR+ �2�D رک از�� Fن ....(ا�7 داری� ی�"�(
��ادر " �A(u1= ارک�� �آ�ی �
	�س �2�ی

��ده �WDه �2�D از ���D د و*�. را �� �& WD�ن داد�D و =��م ای& ��ارک �)V دJ), �2�ی� ذ�� "�ه 

(�Z ا ا�-& و�B�� �	�ی-� از ای& ��راک را � ��(   

  

 2* %�ی]�� آ=�ی د*�% :n	n�� �( �� ی.� از دو#����ن ��4L �� *%دم *2 در آ
�ن ا#4 او �� ی.� از دو#��ن دی

. در *�رھ�ی +�ریn�+ �k	4L�� ��* �� �+�n *%ده و او ای( �.�2 را  ��2 ��د و �q�+� �.�+� *2 �( �2 او  ��2 ��دم

ھ	( ی.� *�@� ا�q 4#ن ��رک و^�د . 	< ای( *��ب ^]�� ا#4 �4 ھ	( ی.� *�@� ا4# *2 ���ی او ��

@%ض را �% . ا�� ای( دی�% ^]� ���k ا#4. دی�% :%@�� را ��� ���ی� ��  �ی� و �.( ا#4 دروغ ���ی�. دارد

ی *�رھ� ط%ف  ا�� *2 �� د#�2 آ=�ی د*�% ��ی?�� �ن ای( *��ب ��?�2 ا�� @%ض را �% ای(  {ا7�2. ای(  {ا7�2 ا��

@%ض . ?��� و *?� و^�د ��ارد *2 ای( *��ب را �� ای( د=�k� 4ا�� و ای( ^�ر �?��� ھ< ���ا�� +�ی دھ����ن ����ھ

� �.���� . روز ���k ���ی� ��ر*� ��ارم *2 �2 7� ��ھ< ١٠- ٨-٧ �ی< *2 �2 ��  ����  *�	� و=�� �( ��	q

   .��ارم ا�� ای( را ��رک دارم

  

   .012# �� دای� "���#. ی�P� Fار در��ره "���# �1�2٨٠ 

  

6?%ش و=�� �2 د�	� آ��ه ��د *2 اpن #��ن ا#4 از =?4 @_ . اوp *2 آ=�ی د*�% دای� �� ا�c +�%ان �	���ه ��د

 - �%دی< �	�ر#��ن ای%ان ��5[ او را آورد +�%ان 6	?� �� ]�n% 7� �� آ��� را ��...
g 7.%ی ��د . �]	�ب ��د

 ،اش ���� �� ^%ا:� 6	��� زد�� ا�� =?p�� 4ی�. ر@4 دا�5[ :�%ه ��ر � دا47 *2 ی_ ا���4 �� ،وی�7ر

2L�# 2 ھ� و #�راخ
�q 2
�q ���� ط�ر )	6` . ھ�ی ��pی[ ���� *2 ��^%ای د#��	%ی �� 6	[ آ�� و �2m ھ< ھ

. �5ا#�2 و #	" ��[ ��اده ا#4 " �� �ی� دای� �( ��7	( را از #	 ای�\� ��. اوp دای� �( ا�c +�%ان �	���

دای� �( در +�م �%ش �2  �اھ	���2 دا47 و �2 ��7	( #�اری ��� ��د �2 د#�[ . �6را %اف دوم و #�م ا4#

�2m ھ�ی[ اpن ھ?��� ز�� ���	� و از�7ن ��%#	� *2 ����ی +�ن 2q ��7	�� را را��� � . @%��ن را 
` *%ده ��د

	ای( دروغ ��L� ��� . &�oد��. د#�[ �2 @%��ن ھ	� ��7	�� ��kرده ��د. ( ط�ر ��د*%ده ا#4؟ ����ی �( ھ< ھ

�ی ��Lد ،ا#4 و ا�c +�%ان ھ< �	���ه ��د و ای( دا#��ن *2 �� ��� �2 *�ه 7	%ان ر@�2 ��د��	q )	�q cه . ا��*

7	%ا�� در *�ر ��Lد . ]�%L� )� ��* 2q 2 اش راm� دای� �( آ��ه c< *2 ا�	رش @%ض *��.q 2* ان%	*�ه 7

>�*.   

  

� ھ��W4 0�سJ زه�=...   

  

   ھ2 ای��� دروغ ا#4. آن ھ< دروغ ا4#

  

� از :��),D� � �N د؟*�   ھ�ی "�� ��")& را "	�$�� 

  

او آ��ه ��د +�%ان و . *%د #�*( ���ر�7ه ��د و آ�\� ز�� � �� ،�L	�	� آ=�ی د*�% دا��د �� *2 6?�5%
2 �( ھ< ��د

آی� �2  ��( او �� ١٣ی.� دو روز =�L از ای( دا#��ن =�L از . 	( او را ای( ط%ف و آن ط%ف �%ده ��د���% ھ< �� ��7

���% �qن ��7	( را داده ��ده �2 :	� . +%ا*��ر دا7��� و آ��ه ��د +�%ان ی_ �n�ار و#�ی� �k%د. +�%ان *��ورز ��د��

*�� و و#�ی�� *2  رو�� و او 5%ی�ھ�ی[ را �� *�� و �� *2 آ��ده ��7� �%ای ر@�( �2 *�ه ای��ن را #�ار +�*?� ��
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آھ( و ��ر راه  �%�� راه *��� و �� ھ�ی دی�% �qن #��	( ��ده ی_ وا��� *%ای2 �� 5%ی�ه ��د�� �}� 6� و 5%ت و 6%ت

���% �2 ای��ن  ��2 ��ده ��7	( �( در . @%#�� *�� و ��  	%د و #�ارش �� ز�� و �%ای[ ��	4 �� آھ( ��

	@%دای آن روز . رود �7د و �� او ھ< #�ار =�oر ��. ��7	( د4# :	� ��ده. % �ه ا#4 و ��ی� �� +�*?� �%وی<+]

. اpن دو #2 +� 7�ه. رو�� 
g دری� g5 آ�\� ی_ 5	���ن �	��% ��ا47 ا�� آ�\� و دار�� �� *2 :	� و دو#��ن ر#	�ه

ر@��� ای( آ=� *2 دا��د ��  در �?	%ی *2 ��. #� �2 
g دری�ر 7��� *2 �%و�� �2 ^�ی� *2 �� ای��� از 5	���ن رد ��

*�� و  ھ� c6*[ را ���ه ��. 5��7�2 *2 ��7	( ���% اcL= 4# ��7	( را دی�ه ��ده و ��. �	�� ��ده ��7	( را ��

�ھ� د=	& ھ?��� �7%#����.  �ی� �}� ای�.2 ��7	( ���% ا4# ��	q )در ای ��	( . ھ� 5	ک ��7c6 نpا )�

اpن �5اھ%زاده �( *2 . و
� آ��� ی_ ��ر ���ه *��� :�y �� ��7�. دا�< ��ور *�	� ��. �دم را �� دا�< �q� ا54#

�ھ� ھ?���. دا�� c6ک ��7	�q )� )� ا#4 در  % �ن ا4# ��	q )ای b� (  او �� �5دش ��. +�ی	ی� ای( ��7� 

رود *�c�%ی و ی_  *�� و �� دارد و #�ار ^	� �� �� رود 6?%ش را *��q 2ر ��6 #�
2 ��ده را �%��. ���% ا4#

�L#�6ن را . 5��7����ن در ادارات و *�c�%ی ��. ھ�ی #%��7س آ�\� ��د�� g5 ای��� آدم. دارد �L#�6ن ھ< �%��

ا�c . *��� و از ای( :%ف ھ� �%�� *�c�%ی و +��( �� دھ�� و ر@�n را ��  رو�� و  	% �� *��� 
g دری� �� #�ار ��

:�p 6?% . ی �( ��ده و ی_ �2m آدم �?�� ��Lده 6?�5%
2 ،ی� �( در *�ر ��Lده *2 ای�\� �	��ی� دو ��% آدم �?(دا

   .�7د ای( دا#��ن را از ز��ن او ھ< �7	� *�� و �� �5
2 �( در =	� :	�ت ا#4 و آ�\� ز�� � ��

 2���٨٢ �	�	L� ی . را%��c* `	z2 ا#4 �� ر[�7د *2 ای��� �%و�� ���k%ات و  =%ار �% ای( ��ای( :�د��q 2ن در روز ^

ا % 7_ . ای���  ��2 ا�� �� دو#��ن ���% ھ?�	< و 7� ھ< ��7	( را ��%دی�. �2 ���% ز�� ����� از ���% ��%#��

��ی�� �رو��  6?% �5
2 �( *2 �7*� ا#4 و ی_ ����ر و :	� ��. داری� �%وی< ���k%ات ز�� ���	< +� �5دش �7 2

ای�\� . �	�ان ا�cnب. ا#��� ��ده ٢۴ز��� 2��5 ای *2 در  ز�� ��. +��( آن ��=x ھ��
� ��د. ز��� ز�� �� ���k%ات

�� �	�� *�ھ��ردی ر@�2 ��7�«:  �ی� :�	ی]�� ای�.7�L� 2��5 2� و ���ا�	< . *�@� ��د *2 #	" طL& ��دت ھ

�%ا�� اش ای( . *�� ای< و *�ر �	b 6	�ا �� زدی�ه�7ن �%^� �� ���� *2 �� ای( ��7	( را د ��4L *�	< و ای��� 7_�

�� �2 *�ھ��ردی ر@�2 ��7�«: ��  �ی�. ��ده�	2L��\�6 ���% �2 « *�@� ��د آن روز ^]2 #	" طL& ��دت ھ

+���� =%ار ا#4 زده �7د ا % زد�� ای( ط�ری . +�ا�� @%دا �	� ای�\� 2��5 ��ش �(  �4 *2 @%دا ^]2 ا#4 ا % ��

���ی �� .����ن �	q �@%ی< ی]�� ی_ ط��@%دای آن روز *2 ^]2 ا#4 �( �� .  �ی� و �( 6	���� را ��ی� �2 او �

< ���% �( �� +�ا�< 2��5 ��7<. ���ری ی_ =%اری دارم *2 =%ار ا#4 �� ھ�ی�% �%وی< ی_ ^�ی��.  � ��	4 5� 

%ات و ز�� �� ز��� و ���%  ��7 را ی]�� @%دای آن روز *2 ^]2 ا#4 ای��� �� رو�� �g5 .��k �5دم �� ���<

ا
L�2 ای( را :	� . ���l% +��( *` دی�%ی ��ده در 2��5 ����ه ��ده. *�ر دا7�2. �%�� دارد +�eد@� ��Lده

�   .دا�?�2 �

  

�� �b دی\�ی �ار دا"�� ��   

  

   .آ�\� ��Lدهدر :�
� *�e+ 2د@� .  �ی� در #�e+ >�7 %oد@� آ�\� ��د �� �l��٨٣رم ای�\�#4 *2 در ���2 

  

��D �(�� ی� ای& را�" �� D0�"�. داD �uXW� ,(Jد �A($ د . ای& "�ی�*� cJ�C �A($ دی\�ی R(N Fی

���ای� ای	-� � �D�1& دو��J ���\� در ��رک . ای ��7� C �2�D�ن 7*ی� 7*"� را �� د�# �7:�� و 

��ی� �\*ی� �)C V�ن ��B(0ط V(� # (D   

  

�ر@	& ���ی� از  �ارش :  �ی� �6را %اف دو�[ را �L	�	� �� 2���٨۵ .  �ی� ���% ای�\� ��. ��2 ��ی� ���ی� #	" ��ی

 �ی�  ی]�� ای( را ��. *%د ا5	% 5	�� ��7�5ل �q �7ن �� #�ا��n *2 از ر@	& @%ھ�دی دا47 روی او :?�ب ��

� دا�?4 از @%ھ�دید. ��7#� دا�?�2 *2 ���ی� @%ھ�دی را �� *2 :	� ا7%ف ��� �m	2 ھ* �
� . ر :��

ی]�� ط�ری . دا�?4 ا�c ھ	�m ازش ��. دا�?4 @%ھ�دی �� 2q *?��� آ��7#4 ی� �� 2q *?��� آ��7 �	?4

� 5��7�2. #�ل ا#4 *2 @%ھ�دی را �� ��7#� ٢٠*�� *2 ا���ر :	� ا7%ف  وا��د ��� cا� . �L= در ����ت

   .و
� nq�ر دارد را^x �2 ای��ن :%ف �� ز��. �q� #��4 �	��% �� ھ< ��Lدی< �ی�  �5ا��م *2 �5دش ھ< ��

  

   .در�# ا�#

  

�( 6` از 6	�ده *%دن ر@�n ��ز ��< و ���ا�?�< �7ھ� �c=�ت دو «  �ی� را ���ه *�	� �6را %اف آ5%ش �� 2���٨٧ 

>7�� �   .ر@	& =�ی

  

�		� �� ,x�   �� �4 "*ر و "*ق ھ��ی\� را 
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2 �� دا�?�2. دا�?�2 *2 ای��� دو ر@	& =�ی� ھ?��� ی]�� ��ز ��.	
�. در :�� �m	2 ھ�2���٨٨ . دا�? 

 2�7��»2q�* `6 4�6 وا�4 در �	L��+ری و ا#.��ر در ا��� �n@د�� ر�� )� %l��� ی. »ای�	q )	�q 4#ده ا�L�...   

  

�WX0)� �& ای& را 4)�ا D-�دم   

  

*2 . ���ری در �l� 2��5م آ��د ��د. *�ام 2q�* `6. آ��د ����ه ��د ���ن ��lم�k	% ���ری ا�c در 5 2��5	o# .% اول ٨٨

�	�ان ا�cnب . ا#��� ��د�� ٢۴ای��� ھ< در �	�ان  ،�( و ا#.��ر و :	� آ��ی< *L5 %��� 2� 2% ��ھ	< ،�( آ��م 

�7د آ�\� =%ار 7� آ��� ھ� 7%وع ��  x�d ^���� �	�ان را اpن +\?< �.�	� ���L* �+ ��q ا#4 *2 �]� *����%و�7

٢٠ ���#�	� 2n	=د.   

  

�؟D� � �N   

  

�2m ھ�  ،�L5 ��d�@ 2% ��ھ< و ���ی< وxd 5%اب ا#4 ،ا#.��ر و :	� آ�\� �	�#��� و �( �%وم �L5 %��� 2% ��ھ<

�	% ا#4 @%دا #% *�ر �%وی�� %	�. �% %دم �%وم ای( را ���ی< و. از 7�ل آ��ه ��د�� و  ��2 ا�� *2 وxd 5%اب ا#4 و �

2 �%����< ی]�� د#��	% 7�ه ٢٠ا % +� n	=و �( �� آ��� ای�\� ��. ام د ���2 و �� ای?q�* 2 =%ق  روم +�یq�* >�	�

c ��ز^�ی� �( �	[ از ی_ #��4 �]� از د#��	%ی 7%وع 7� +� ر@�	< �( � �
����ران ا#4 و د#��	% 7�م و

د=	2n  ٢٠ر@�n ھ< . *[ 6	�ا *%د. اورد�� ھ< ھ�ار ^�ر ��زی در�� آ���. ھ�ار ^�ر ��زی درآوردم *2 ��^%ا را *[ ��ھ<

*2 ���ری . *��� ی ��lم آ��د را +�k	2 �� رو�� 2��5 ��7� و �� �	��� �	���م #�ار ��+�ر �� ای?��� و و=�� �� ��

   ...+�^2 *%دی�. ای( دروغ ا#4. ���ری ای�\� ھ%اھ��ن ��Lده. آ�\�4#

  

O���   

  

ا@�� �	�ی� ای�\� q.�ر *��؟ آ=�ی د*�% =%ار �% ای( ��د *2 �( را  �5دی راه �� ا�c ���ری ��. ���ری در 2��5 ��د

	� از آن ط%ف �%ود �2 *?�ن دی�%ی ���ی�. �%#���� آ�\� *2 �%وم �2 ���% و @���d ای��� ���ی< وxd 5%اب ا4#: .

���ی�ا#.��. دا�?�< ار+�Lط ھ�ی دی�%ی دا2* 47 �( �� %�. ���ری �� ھ	� *?� ار+�Lط ��ا47. ر �2 *?�ن دی

� ��ھ� . q g7.�ر *�� ٩راه �	�@�� �	�ی� �	�ان ا�cnب 4��# ^ ����ری در +�%ان �� ھ	� *?� ار+�Lط +	

   .ای( ^]� ا#4 دی�%. �	�ی� آ�\� *q 2.�ر *��]. ��ا47[

  

�1�2 bی*Dزی� �� #��v	ای cJ�C �� ی �� $*د وی�ا���ر�B���"�، ھ� "F و  ی  �1J�2 ش*Dی ا�آ

0
� آورده"...   

  

����%ه *%ده ��د�� . ای ��Lد +�2. »در 2��5 #	" +�2 �%=%ار 7�«:  �ی� ��kL	� �]� ھ< در �6را %اف �]�ی[ ��

��%	�� .2�+ 2q ای.   

  

   ..."�ی� �	^*رش ھ�)& �*ده

  

در �	�ان . ا#.��ر ا�c ای( 2��5 را ��� ��Lد» ا#.��ر 4�6 #% او وارد 2��5 7�ه ��د«:  �ی�  �ش *�	� ��. �2

د=	2n �]� �( �% %دم �2 ای(  ٢٠ا�� �%ای :�ود  �L	�	� آ=�ی د*�% ای��� در �	�ان ا�cnب ای?��ده. ا�cnب ای?��ده ��د

ا#.��ر طL& *�ام آدرس . ا�� ��Lد ی�د ��	%�� و %�2 از اول ھ%اه �( �� =%ار. ھ� را ��� ��Lد�� ��4 ��د *2 آ��� 2��5

g5 ا#.��ر . ھ� ���^2 7�م *2 ای( 2��5 ھ��mن +�l� 4% ��ده ھ�ی �5د #�وا*� ر@�2 در آن 2��5؟ �( از :%ف

�ھ�. �oqری آ��ه و ر@�2 دا�5	q )% ای�ن زد؟ آ=�ی د*��L	a ؟���ر@ %�2  �� ����رھ� �( را *2  %@��� دی� �L?q

    .�7د و ا#.��ر *�	� 2��5 ���% را از *\� دا47 ^�4 و ^�ر ��. ھ<

  

c2 ا��   

  

	� ھ< ��� ��Lد �2 ھ	( ��4 . *�ام 2��5؟ ا�c 2��5 را ��� ��Lد. ��7�2 ا#.��ر 4�6 #% او وارد 2��5 7�ه ��د:

و
� 2��5 را �5
� :  %دم ��7�2 2 �]� �%��د=	n ٢٠ای?�� �( �� روم و   ��	< آ=� 7� در �	�ان ا�cnب ای�\� ��

ای�\� �� . ای��� را^�l� 2��5 2� xم آ��د ا#4(ھ�ی ��ر �  �6را %اف �]�ی *7�� 2�: 2�� q%خ 5	�ط�. ی�@�2 ��د

: ��7�2. *��� رو�� +�k	2 �� در :�
� *2 ھ�ن g7 ��. 2��5 را +�k	2 *%دی<)  �ی� *2 �� @%دای آن روز ر@�	<

. +���ن 5%ی�ه ��دی< �2 ھ%اه �%دی< ٣٠٠ھ�ی %6 =� �2 =	4  ھ�ی ��ر � را *2 ^�4 دو5�:� 4* )�� q%خ 5	�ط«



١٤ 
 

آ=�ی د*�% *� ای( 2��5 دو +� ا+�ق ��د . q%خ  %@�2 ��دی< و
� در ای( �L� 2��5د. �q �n�o%خ 5	�ط� در ای( �L� 2��5د» 

   ...*� ای( 2��5. ا��ازه ای�\�

  

�K ا ١٠ای& ا=�ق ��ود �� ���#�   

  

�ش ا��ازه	q 2   .ی دو+�ی ای( ا+�ق ��د ی]�� آ�7�2��5 و ا+�ق و د#���ی� و @cن ھ

  

   ���ی ١٠دو =� ا=�ق 

  

���2 *2 �5اھ%  ،ھ�ی ��ر � *2 5%ی�ه ��دی< q%خ 5	�ط�. 7� ��% ھ< �� ٣٠*� ز�	( ای( 2��5 �7ی� � cL= %��

   .6` �5اھ% #��� ��ی� ای�\� ��ده ��7�. #��� *�6[ ھ� را دو5�2

  

��*د $*اھ� ���+ ���7 �A�   

  

�ی و^�د ��ا47	q )	�q cد... ا��L� �\ط� را 5%ی�ه ��دی< ا�� ای��	خ 5%q . �� �[=% ��ا�7� *2 ���ریآ=�ی د*، 

	� �2 �5ط% 5%ت و 6%+�� ^� �%ای �5ا�	�ن ��ا7�	< ،ا#.��ر ،�(: .�7 �� �^ ��5%q c7�. ا� �� cا� . �	�L�

@cن 7� و �2 ی�د �	%ی �� «:��  �ی�. ^�
g ا#4 در ھ	( ���2 ای�\� ھ�ن �L7 *2 د#��	%ی ھ� �� �7د

ر@	&  ،ر@	& ��	�ی ،ر@	& @�L5�� %�� .��d% 7�ه ��دی< ۶+� �2 :�ل از د#��	%ی . او در �]%ض o5% ا#4. ا@��

. ر@	& ر:	� و ر@	& ��� #	" د
	� ���ی�) *2 ��ز ا#< ���% را �	L%د(» �]	��، ر@	& ���% #	" د
	� ���ی�

   ���ه *\� ��� #	" ھ?�<

  

�:�Zا �
    .��ل ��)� ا"�ف D) #. ھ�ی $*د وی�ا���ر ا�# ای	

  

� د
	� ���ی� ھ?��� ��� )�>   

  

 �1�2 �(	(0�� ٨٩آ�ی �
	�س � �1J�2 ش*Dا bی*Dی � روای# ��)� ا"�ف از ای& دی�ار  در زی�*D

0
� ا�#� .�� �� ر�)�� ���& :*�&  در ھ� دو ��& او از ر:�& �� "�|*زEت #012 �J�� در �	�

�. ای�ج D)�ی ���& "�|*زEت از =*ا�K �)�ھ-, �*د. �*د �(B�*د �� �� از �*ی دی\� از ��)� ا"�ف 

�اری در ر"# �� دی�ن $*اھ�ش در :*�& ��ود �� �� �    .D)���ن ر�)�

  

x+�ا�� ��7� و ^]� ا#4 �%ای  �� ،ای( ��7�2 :	� ا7%ف �	?4. *�< ���ی �� در �\�ع آ=�ی د*�% �( ^

   .ای�.2 ی_ #%ی �.�+� *2 از �# %l	�l� �� �#% ��ی?�� �ن ��ده ا
�n �.��� �2 �5ا���ه

  

 �(	(0����Dاز "�� در ��ر ���ده �WDه ا�# ا�� �J�� Fت را در�*رد "�� . ی ی�+Oای& اط � � �N

�� ���"�؟ دا"�� ا�# �� ای& را D*"�� ا�#؟ RC ��)� ا"�ف �  �� Dا*=   

  

	�� و ��< =3	2 را �%ض �.�<. آ=�ی د*�%.+ 4ھ�ن ط�ر *2 آن ��w *�رت ��7#�ی� �.�2 . ��ز ھ< ای( =?

 �2 7� ��. �?��� ا#4. ا54#	�� ��� %�7� ای( *��ب را #%+�#%ش را ��kا�	� ی_ .  �ی< ی_ �?��� دی

   �	�	�؟ ھ� را �� @%#���ه  ی #�45 و #�ز و ط%ا:� *�2 از 6%وژه

  

���Dدر ��ر �Jو �D # ھ �J�� Fی ی.    

  

   ای�\�؟

  

�D   

  

�	�	� �   �	�	�؟ ی ��ر�\_ �� ی �6#�2 از 6%وژه. �

  

�D .د� ��"*D# ��D �Jز ا�# و�� �(	(�.    

  

�ی ��	q ؟ از �%���2 ���_ وزرا�	�	�   
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�D   

  

��ی?� *�%  ��ن  �� ��د و 7?�	< و �e" ���2 در ای( ��ره �� آی� ای��� اھ	4 �7ن از ای�.2 �� آ�\� ر@�	< و *�[

2 ��< ����ن *c{� 2  ھ�ی� *2 دا7�	< در ���L= 2L:�e �� ��7#�ی�. ی ای��� ��د ا#4؟ :	� ا7%ف در ^%ی�ن ھ

#�5�2 . ای( ھ� رو 7�ه ��د. ھ� �	?4 اش را ی_ *�2 از ای( �?	%ش را 2��5. #�	% آ�%ی.� را ��7#�ی� *%ده ��دی<

ی ���_ وزرا ی_  آی� ای�.c@ �� 2ن ^� ر@�	< �qی �5ردی< و c.7ت �5ردی< 5	�� ���% ��ده؟ �q .2���%%ا �	?4. ��ده

*%د  دا�aن ��. داری ��د و d%�2 �� زد آ�� ی_ ��.� ری�2 ا % ��.�� 6	[ ��. �د�%���2 و ا=�ام �?����2 �

� را 	q 2   .ھ

  

O���   

  

ی_ *�q 2%ا ����2؟ .  %وھ� ��د *2 ا�\�م  %@4 و �5د :	� ا7%ف ھ< در آن 7%*4 دا47 ی]�� او
	( ا=�ام �%ون

اش �� ا#��	� �]	��  ( و :	� در *�رھ�ی @���5د � ،ای *2 �� #�5�	< 6%وژه @%#���ه و  	%��ه. ا#< �� �%د

#�5�2 7� ر@�	< در . *%دی< �5ا#��� و �� ^�ر �� آ ��� از �� و#�ی�� و =o]�+� ��. *%دی< ��	�ی ھ%اھ� ��

�ی �	?4؟ از �6#�2 ،*%ج +?4 *%دی<	q 2 ازشی ��ر�\.� *2 �� *�ر �ھ� ا^�ره *%دی< و ر@�	<  q%ا ی_ *�

^� c.7ت 5%ی�ی< و   4��#	q >%ا ی_ *�2 �	?4؟ آی� ای( از @cن ��L�o *2 ر@�	< از @cنی ��ر�\_ 5�#� #�6�2

   ...g7 ر@�	< ١٢

  

�D��A�   

  

�% ا#4 *2 ی_ ا�7ره ���ه ا#4؟* ]�	2 #���� ر@�	< اھ��   

  

   �& ���O ��ف "�� را 0*ل �� �	�. $c آ�ی �
	�س ای& �?*ال �& را C*اب �Dادی�

  

   .دی�% ای( �?��� ا4#

  

�0*ل � �A�   .�	� ��ف "�� را 

  

   .ھ� �%و�� در �	�ور�� اpن ��^�د ا#4 ای( 6%و��ه. ھ�ی[ در #�واک ��^�د ا#4 ای��� *�ر 7�ه ��ده و 6%و��ه

  

# (D ��" از �� |)� از ��)� ا"�ف . �& �?*اJ� ای& ا�# �� در ��رD��� ی�J�� F ا�� � �N

� ا�PDر ا"�اف دا"�� �� �*Z*ع �� ا��� �=*اD �� |)� از ��)� ا"�ف  "�� را ای	v� آورده ا�#؟ �

   ای& را �	*ی �؟

  

�d2 @%د ���5 ��7�. ...+%ی ��د ای( #��ال وا�و�� ��ا7�
ھ�ی� *2 *��ب  ھ	(. ھ2 ای( اط��cت و^�د دا7�2. 

ای( *�ر +��	��%ان . ��{ری< ای( دی�% *�ر �( �	?4...ا�}�ل آ=�ی ا��ش ��
�� و. ��	2 @�ای	�ن �	%ون �� آور��

   .#	�#� و L5% �ن *�ر +�ری�k ا4#

  

�� ای از ای& ���ب ھ #؟ "�� �� D^�=�ن ���(� �u �N آی�   

  

	� ا7%ف و آن ^%ی�ن ��	\2  %@�2 �� �7د �L	�	� و=�� ای( *��ب را ��. +k%یg ا4#: ��	ek7 gی%k+ �	�5ا� .

و ���k از ای( ��ج *2 در ای%ان ��د �L��� �% ی_ #%ی . ��دای  ی_ ��ج ��2no ،اوp آن ^%ی�ن ی_ ��ج ^���� ��د

در ای( *��ب :	� . ھ� و ا���nدھ� ای�\� ا��n�� cدا�p% ا#4 ای( ��روھ� و ای�ن. ھ� و ا���nدھ� ��د ��ورھ� و ای�ن

2
ار �7د و a	%ه ا#4 د��Lل ای( ا#4 *2 ��+�ر #�ار �7د و ��7	( #�...�6�� و *�[ و ا7%ف *2 ��ام د��Lل *�

����- ۴٨-۴٧ھ�ی #�ل  ا�c آ=�ی د*�% از @]�
	4. ای( ��Lد. اش د��Lل ای( ا#4 ھ2. ای�\� �q �.��� و آ�\� �]�& �

*�� *k� 2[ �7%ی @n|  اش q.�ر *%ده ا#4؟ ی]�� دارد ط�ری وا��د ��  %وه �k[ �7%ی ، �ی� *2 دارد �� ۴٩

� آ��ده *���و @n| *�ر و ��ر�7ن ای( ��ده *2 �%ای دو#��ن *	q نc@ ت و �?� و��در �7% *�ر . �ه *�
2 �6�� و *

*%دی<، �� #��رت آ�%ی.� را  ھ� را ��7#�ی� �� �� وزار+2��k. ھ� را ��7#�ی� �� *%دی< �� ���_. دی�%ی ��ا7���

�	�	�؟  �ای�\� 7� از %�7 @]�
	�� �. #�5�	< @%#���ه ��. *%دی< +� #�زی �� ان �� +�. ��7#�ی� *%ده ��دی<

�ی ��. �	�	� در 5��4 *�ه ا#4 ھ%2q ھ< ��	q �	ھ �n�o� 2 ���ان ^%ی�ن �7%ی� �	�	. � ��:%* �	ھ
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�( ای�.2 از =�ل :	� ا7%ف ھ< . �5اھ�� �.��� ای ��د�� *2 �]��م ��Lده q.�ر �� در �\�ع ی_ ��ه. �	�	� �d

�� �    .	<*� دا�?�	< q.�ر داری< ��  �ی� ���� �� �5د��ن ھ< �

  

� یu= F*ی� �Wx*ش	Bی، �� �Qاز :�ای)�ن ارا V(BZ و L0=���D ره . دھ���1� ھ� ھ �	� و در@� ��

��)��W د# WD�ن � �D��A� ت وO-" �	دھ.   

  

�ھ� ��ده	q )ل ای�Lر :�ا#��ن د���از . �� از �l% +��	�� ا7��Lھ�ت ��ر � دا7�	<. :�ل آ�.2 ا�c ای�����L� 2د. ا�

�Lدھ�ی ��ر � دا7�	<  ،از �l% ا��	�� ا7��Lھ�ت ��ر � دا7�	l� .>% #�ز��ن دھ� ا7��Lھ�ت ��ر � دا7�	<*

آ=�ی د*�% 7� ی�د+�ن . *%د�� از ای%ان �5رج �� ۴٨را #�ل �6ر  ��ی?4 آ=�ی ��aر :?( دو#��ن �� ��. ھ2 ای��� ��د

دا��\�ی�ن ای%ان و آ�%ی.� 5	�� . ^%ی�ن �	%و���ی 7�ه ��د. آن #�ل ھ� *���را#	�ن 5	�� =�رت  %@�2 ��د. �	?4

    .#�%ھ�ی �7ه را �2 ھ< �� ریk���. �	%و��� 7�ه ��د��

  

    .د)P� ھ�)& ط*ر ا�#

  

ای��ن �%ود د@�% #�ز��ن را در �5رج *��ر . �5ر^� و +�L	��ت ��ی� دا7�7�� 2	g5> �� *2 ��ی� ی_ +�.	cت 

%�   .+�.	c+� دای% *�� و ��%ات ��	%د و �� ��%ی�ت آ��7 �7دو دھ�� *�ر ��< دی

  


� ���DOی  ھ��نN*	� �� ن(ط*رr(� �    ...را :����د�D) دای

  

2n��# ای�.2 ای( *�ر را �2 ���5  ای��ن )d ت ��د. +�ا�?4 ا�\�م دھ� ��دار ��ده و��cاط xL�� ر :?( �6ر��a .

g5 . ��ی?4 �2 ���ان ی_ ����ری4 #�ز���� ��%#���ش �%ود @%ا�?2 �%ود آ
�ن ��. ای( ا7��Lه ��رگ ا��	�� ��د

#�ز����ھ� ��ر#�ی� . �� ا7��Lھ�ت #�ز����ھ� دا7�	<. ھ%2q ��د. ا���ری ��د #��. *�+�ھ� ��د. ای( ���

�7د *2 �� �	�ی	< =3	2 را  و
� ای( د
	� �% ای( ��. ای��� ھ2 ^�ی ��w دارد. ��Lھ�ت +��	� دا7�	<ا7. دا47


�ث ��. �5اھ� 
�ث *�� ای( *��ب ��. 
�ث �.�	< �
   .*�< �( ھ< 5	�� ای%اد دارم و

  

   D ��" b4^�=�ن ای& ا�# �� ای& یRC Fوه د�# ��$�� ا�#

  

   د#4 #�5�2 ا4#

  

�و ای& ��ری �� �1� ��د�D ی� �� اطOع و ی� J�2 ش*Dار و ا�
\D خ�:  #��� cی�X= ع در را���یOاط

   �)�ھ-, ا�#؟

  

و �L	�	� آ=�ی د*�% �( *�رت را �2 7� ���ن دادم و �?���+% از آن ای( . ���ی �( ا#4 ای( ^x. در آن را#��4#

@%#���ه . ��د ی_ *cم :%ف ��ده ا#4ھ�ی� *2 �5د :	� ا7%ف در 	%ش  ا#4 *2 در ای( *��ب را^x �2 6%وژه

2 :%@� ��ده ا#4. ��7#�ی� #�%ا ،+� #�زی ان +� ،�6#�2 ��ر�\_ #�زی. #�زی    ��n�o ی_ *�

  

�� ھ # ان در��ره ==   

  

   ی_ ا�7ره در ی_ ^�2 7�ه

  

�� ان �D در��ره $�lJ ��دن ==   

  

   در��ره @	��% *%د�[

  

FvDر�D ���*4 ره��� درJو   

  

   ا�� *q 2.�ر *���؟ +� را #�5�2 ان +�. *�2 ھ< �	?4ی_ . �	?4

  

�*ده �� ارزش �)��Wی ��ای اP�D�ل دا"�� =� دا���ن �D�ت ��ز��(��v= �
    .ھ�ی دی\� در 2*ر=� �� ای	

  

�� 2اش 5%اب 7�ه ا#4؟ q%ا ای��� را ��  �ی�؟  :	� ا7%ف ا�n�ر :�@2l.  �ی� g5 ھ2 ای��� ��ده q%ا ی_ *�



١٧ 
 

ای��� را �5ب ... ��pی +�2 ��?�	< و �]� دی�ی< آ�\� ^�ی ���5 �	?4 و �]� آ��ی< �6ی	( +�2 ��?�	<  �� ر@�	<

�� �
ر@�	< ��7#�ی� #�	% آ�%ی.�  +�ی� �� �( و ای��ن �� ر@�	<  �ھ� او و ا#.��ر و  �ھ� #2 ،ی�دش ا#4 و

2��5 2* 2q�* ان *�ھ��ردی *\�#4 از آ�\� در ی.� از�	رگ  ھ�ی� *2 �� اش در در��� ���5رد �2 �	�ان در ی_ ��غ �

�دی_ دو ھ��2 �� 2��5 را +�l� 4%  %@�2 ��دی<. ��د� .�� �	ر@���   �ھ� :	� و ا#.��ر ��. ر@�	<  �ھ� �( و :

. دھ< ای( #�� ا#4 *2 �( دارم �2 7� ��. ی_ *�2 از ای( �	?4. ای ��د ی_ 6%وژه. ر@�	< و  �ھ� #2 +�ی� ��

   .ای( #��

  

   .ی� ای	-� �� ��)� ر:�� �*دی� "	���ی� ری)b ��واک د��و�D. ھ�)& ط*ر ا�#

  

ر��ی4 �( را *%ده . ی �( #��	( �7د :	� @%ض *%ده �( د#��	% 7�ه ام و
� =3	2 رو ���ه و ��kا#�2 6%و��ه

�ھ�ی دی�%ی *2 رو 7�ه ا#4 را  ��2	q 2
�ی �%وز ��اده ا�� در *�ر���2 ی.?�	q و.   

  

"�� در ��رD��� ی�J�� F ��)� ا"�ف . در ز�Dان ھ �)�١٣۵۴"�� ��ل . اcvB= O2 �& ھ�)& ا�#

� ھ� �-� �7وه را �� دھ	� D�م "�� �� +	*ان +9* �7وه D)���ه ا�#. |�یc |�یc ھ �)� ��� . و

�� "�� در ز�Dان  ١٣۵۴در 2*ر=� �� ��ل $@�D�ک . "*ی� +	*ان ��S�ت ��ادر=�ن "	�$�� ��و

�ھ � �	� �(� YA � وھ�ی�(D *9+ ��" �� ده دھ�*�اD\�ر �� . ای� "�ن �*ده و +9* �7وه. ای� "�ن 

��W� را �DRC نr(�
�ری �� N ه و�v	4 در ��ل �آن ھ �		ره �1���� ���ا�D و "�� را ھ�  ��ی� "�� را دو

�	W-���D�0 و .   

  

2��.   

  

� دھ�� *J را �*ر=� �� در ��رD��� ی- ��J ا��� از "�� در 2. ای& RCوه دارد "�� و $*اھ� ���+

# (D.    

  

   *��c :.< �%گ او و �%ا ا��3 �� *��

  

�(� (D �2 ھ �)� و +9* �7وه�D ادر�� LP: ��" �� د*�� ای& A2ض ا�: �� �در 2*ر=� �� . در 2*ر=

�    ۵۴آن ھ� ��ل . �	� �� "�� +9* �7وه ھ �)� ای	v� ا+��اف �

  

   ی ��lم آ��د �2��5( �� ا#.��ر ��دم در . ��2

  

�*دی� ��� +	*ان :�د =)� �A�    �-� "�� �PNر �*د؟. 

  

   .#�ل ١٠ا��ام ��د 7� ا�� و �]� 7� 

  

�� ا�7 �� داD �	� �� "�� +9* �7وه ھ �)� ���� ا+�ا���ن �Jو �� # (J و آنRC و �Dد�� �Dآورد.    

  

2��   

  

�*د �-� ا�Cا "*د N*ن $*د "�ه �� د�# ��"*D 3@$   

  

   ...دھ� و ای( �� را 
� ��. �2 ��د :.< ا^%ا �7د��2 ��7

  

�B)� ا�# ,� ��   ...�� از ��)� ا"�ف 

ا�)�وارم b4 از 4)�ده . ��W-�م آ�ی �
	�س �2�ی� از ای	-� ای& � �ی, را �� �& در �)�ن j7ا"�)�

�(	� �W�	� �0 را��u� &دن و وی�ا���ری ای��. 
 


