
١ 
 


 ��ز ھ� در��ره���   ی ���ھ�� ی ���ِب 
����� ���	 �
 ��	 �
 �����ی ر

 

%�ا 	$�ی# ! ھ� را ����و/+* و رو.-���ان !�وری+* دا	+*؟ دھ#، %�ا 	$�ی# آن ی ! �ی�ی �� ���ب از ای� ��ا	�ن �� 
� ��ی�• 
� واژه" 5#ا4�ن ��3"ھ� را ��	�+�� 1�ا	# و  آنی ��ی�، ���	��� و ا�<�/�? �<3 	=3 و 	$�ت ا;���ده  ھ�ی� �� ا	#ی:� 	��#؛ ھ8

 ...!�ی� و ���$�ز!�ی� ��ا	�ن ی@ 	+3  �دن در1:�ن�--# 
�ای �1اب � ��

    www.akhbar-rooz.com :ا1$�ر روز
  ��٢٠١٧رس  ٢٠   - ١٣٩۵ا;�-#  ٣٠  دو.-$�

 
 

�
 .;�XY� #4 .#] ١[از رادی� ھ8$+���  5٢٠١٧�ری�  ١١آی#، روز .-$�  ��  ی ��-� �� در �� ��ی� ُ
  
�

� ��ره  ،���	�
ی ��وه �-�3 و آ[�ز رزم %�ی�� در ای�ان 	��ا	+�?  ای از ;-#ھ�ی ����د در
�ره ;$] ز��ن �Z#ود 


^�دازی? .?8# ا.�ف،  ، وی��d روش وا�ab"ی ا	=`
� ھ+��"%+�� : از %-# ��رد ��? .��
�ن در�_.�f ری��	
>	 �
�ن و 	��ه رھ$�ان 5#ا4�ن g�a. ��h � ن�

�دو
�ش ��وه �-�3 از رھ�_ر 
�ز1�ا	� 	�.��ز iھ�ی  � وی، 	

8# ا.�ف %�پ .#هf ی 
  

-� را 
�ز��ی?؛ 
� 	:�ن  ھ�ی !�ری�Y و 	:�	� ای از .��دت 
��� آن دی#ی? �� در %��ر%�ب ھ�8ن �����، ��رهg ھ�ی
  .ھ� دادن ;�%:�8

  
X;�� ھ� را ھ�8ن ��	د �
ادی�ی� و !k�یiی�	� ا;�-�د .#ه در ��� را 
� 	�.��ر ھ�ی ر ����. ای? دا.�� ��	� �� 

د;* داده .#ه 
� 1#�*  ی �_.�� 
� ھ�ی !�زه و 	�ی���5 را �� �l از آن ����� و در %-# ھ��� داده. درآوردی?
#ن 
� ��;X ای? و آن 	����5:Y
� ھ� را 
�ای b#رت m�5 دن�� *
�n $+�� ھ� و	ر �� �
   .ای? ھ���ن 

  
  

   آ�bی �����، 
�ای �� 
��ی# ا�g$�ر ی@ ��ر �dوھ:� در %+*؟ :ر��� ����
  


��� 
ھ�ی ��pn و  در ی���5. ھ�  ھ�، روی#ادھ�، 	�م 
X از ھ� %i در دd� ِ*bوھX ا;*؛ در در;�� داده :���
�=�� .�
� ز��	� 	#، و �+�	� �� 	+$* 
� ��m�ع �dوھX .-�1* دار  آی# �� اھ3 5� د;* �� ای� وn�ق و ی=
�د. ی �dوھ:�� را !�ی# �--# ھ� ی���5�
ھ�ی ا��k ا�g$�ر ی�  ای� ی�� از ��ی�. ;-# 
�ی# ��رد ا��8ع اھ3 5� �bار 

آز��ی� ;-# 	�ی���5، ز��ن  ;* را;�� 
#ی��. آی# د;* 	�8 .$� 
� ای� ا��8ع /iو�� ی@. ا��/* ھ� ;-# ا;*
ی  ا	# ی� 	+�Y .�د �� ا�3 1�ر	# و رو.� �� _.* ز��ن �Z@ ��ای دی�� 
� � ھ� زود و ��ره ای ;-# ��ره. 
�د  ��
#ن در;�� ی� 	�در;�� ;-#، ا��8ع ��ر.-�;�ن !�ی� �`ک 
� ھ� رو ا�� از ��?. 
#لu-; ای�
در ای-�u  - ھ� 

vن !�ری�	�8ی�. ا;* -دا	از ھ�8ن روز اول رو �� # اش .�8ری از اھ3 5� و .�8ر زی�دی از ا�� ;-#ی را �#ا �-
* دار	#، ��ر.-�سk#، اھ	ع ;-# .-�1* دار�m�� �
ی در;�� ی� ا��/�X !�دی#  ا	#، در
�ره �+�	� �� 	+$* 

ا/$�� �dوھ:�� !�ریv، ا�� 
� را;�� �dوھ:�� !�ریv . ی .@ 	��ی+* و �-�ر �_ا.* �--#، آن ;-# را 
�ی# 
� دی#ه

� %-# و %�ن ;-#ی �� ی�5 *$+	 ،l� از ھ� X
X و � ،#.�
�� */�w+� س�+f-# �� ا�از ھ� .  X
او 

�رھ�ی را;��a� #ی�

� ��ر 
-#د و 
� و;�اس و �ixی ;�د 
� ��س �l دی��  #-; �
�� و  و ;-�u را 	+$* 

� د;* آ�#ه؟ %��	� 
�. ی ;-#ی �� 
� د;�X ر;#ه، 
�آی# ��و در
�ره و �-# �u� آن ;-# از #-$
د;* آ�#ه؟  
�ی# 


 #-; #-$
? .#ه؟ 
� %� ��رت !�� .#ه؟ 	�م
�ی# y-! [!�! �% � vھ�، روی#ادھ� و !�ری  ِ*abوا �
 #f �% �! ھ�
   .!�ری�Y ;�ز��ر	#

  
ی  ھ�ی ویdه ھ� و .��1 ی دی�� �u-; ،�8kg ای� ر.�� ��	-# ھ� ر.��. ای داری? 
� 	�م ;-#�dوھ� �� ا��وزه ر.��

� ;iا. 1�دش را دارد ��ا/zY، ی@  .-�;� و ر;? b#�* ��[_ را 
�ی# 
�ر;#، z1. دارد ��/$#.-�;� ;-#، اھ8

� ای وb* واژ��	� �� در ;-# ا;���ده .#ه، ��ره. ی دی�� ��ر ا;* .��1a! X=	 --#ه ھ��ای در �5? ا��/* ی�  

�دن ;-# �� ���1�; #
!�ان دری�5* �� 
�ای !�ی} ی@ ;-# ;� %�3 ;�ل �X، از %�  ا��وز 
� را��f ��. ی�

� !�Zی�ی ا;���ده .#ه ا;*.��...   
  


�ره ھ? 
��ی# �� را
�h 1�اھ?، درای� آ�bی �����، g_ر �� :ر��� ���� �
 X$ط�Y� وھ:�� وd� ی#   ی�
 3�. �%
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�� #f �% �! ق دارم؟�=f و pf #f �% �! ،[ط�Y� �آ�bی �dوھ:�� !� 
�ی# : !�ا	? در1�ا;* �-? �� 
�.#؟ �ِ
 �� �

* �-�ا��/* ای� ;-# را �n!   

  

��� 
���: �ھ�ی  ;�%:�8  ا;* �� 
#ا	-# ھ�ی �dوھ:� و !�ری�Y  ی 1�ا	-#��ن 	�.�� ای� از f=�ق او/


� 1�ا	-# %+* ی� ;-#ی �� 
� د;* ای �� �� 	�.�� �u� و از �	�د;* آ�#ه ا;* .�ن داده .#ه %� . �از ای
	�ی+# ;-# ی�  اش �� ی ���ب و ی� ر;�/� ، در دی$�%�رو;* �� �dوھ:�� �X از ای� �� �dوھX 1�د را ارا�4 دھ#

#-; �
1�اھ?  ��. 
�ده را در ا�1�رش �_ا.�� و %��	� 
� وn�ق ;-# �� د;* آورده، �� آن ھ�ی 	�ی���5 را از %� راه 

��ی? �X از ای-�� 1�ا	-#ه از 	�ی+-#ه 
Y�اھ# �� .-�;-��� �
�� د;* دھ#، 
� 	�ی+-#ه و ی� �dوھ: ی ;-# را 


^�دازد ?�� �* دا.�� 
�.#؛ 	� !-�� 
�ای ا��fام . ا;* �� 
� ای;�+f �kw+� ��dوھ:��، 1�د 
�ی# 	+$* 
� ای

� g-�ان ا;k�ب ��ر و راه روش ��ا��5ده ��k
!�ن �gض ��دم، ا��ل  ھ� �� 1#��* ای�. ی �dوھX در ��-�  
� 1�ا	-#ه، 

   .ی ��ر ��;* ا��5ده ا
�#ای� و ��
  


� ���� :ر��� ���� ���! �
 ~�f ،[1ُ �� �
$�م و 
� ��m�ع ی .�8، � �!�k� �8� را �Z

�Z و   1�اھ? 
�$f� � �;�8f ب��� #=	 �-aی ا��وز ی ?;�
8# ا.�ف f 3�ھ�*ِ دی�� ھ? در . ی ; Y. دو �
 �8. iu
 ��

ی  در �=#��. ��#ار ���8ن او/? 
�دآ�bی �5خ 	. ام؛ آ�bی�ن �5ی$�ز ;-�uی و �5خ 	��#ار ��رد ای� ���ب � �f$� ��ده
�;�8f ِب��� �Y+	 @#ار ی��	�5خ  ��ھ�3 ھ? ���� .#ه �	�یl ای� ا�n را در ا�1�ر �dوھ:��،  د;*  ی ی ;

� از آ�bی . 
� ای:�ن داده ا;*» دو;�� از ای�ان«آن را » ی !�ی^� 	+�Y«یa-� ا	�ش ��/�Z �_ا.* �� � ��bو
�Y+	 �
� ی د;* 	��#ار ;�ال ��دم �� ای �	��% lی�	  �� �� #-��� *fرا �k
� ای� «د;* .�8 ر;#ه؟ 1


� ] ٢[» .د;* �� ر;#ه ا;* 
� ۶١در ;�ل ... ��ی? �� ای� ���ب z=5 ��... دھ? ;�ال .�8 ��اب 	�8 �-aی
�� ��5 �#ی ;�ا/� �� �k� �abدم وا�� �� *fرا �k1 ،*; #-��� :�8	 v;�� ?دھ!   

  

��� 
���ب ��*   ی ;-# ھ� 	��* و 
� اھ3 ی ;�%:�8 .�د در
�ره 	�8. ی� ا.��ل ��ر ا;*1ُ]، ا :���

و��b ���ب 
� د;�? ر;# و آن را ] �5خ 	��#ار[�� «%�ا؟ %�ن . 
^_ی�ی# �� ای� ;-# ا�3 ا;* و ا��/* دارد
8# ا.�ف را و 1 ���ت او راf #م، دی#م	ا�1 .���	 �i و ھ% �� را 
� .@... ای ھ� ��  #8f �وادارد �� ای

*;�Y	�
 �ی ;�ھ�3 را 
�  ی ��.��ف �8f;� ھ�ی� �� ھ� 1�ا	-#ه ی 	��� در
�ره] ٣.[»...ا.�ف 	+* در و��د �
# ��. دارد، دی�!� �fف 1�اھ? زد .@ وا����! ��-! �u--#ه ��* در ای	ا�1 �
 *+� �#رک 	#ارم : �-? در;* 	�

�;�8f ?-� *
�n ?	ا��
8# ا.�ف ا;*،  �.��ی ;�ھ�3 	 �� f �8«ی	*  �ورم، �5�
 �Yاھ# !�ری�? .	ا�!
ا�� ای ] ۴[،»...
�ورم، 	=b 3�ل از ا�5اد 
�ورم، ی� دی#ه .#ن در ��ی� 
�ورم �� 5`	� ھ? 
� ای� ا;�-�د ��ده

8# ا.�ف 	�.�� ا;*f را ��.�	 �ا��/* 	�.�� 
� آ�bی 	��#ار ا/$�� آ��ه ا;* �� اn$�تِ . 1�ا	-#ه !� 
^_ی� �� ای
vری�! �� [$; �
� ای �+
p !�ری�Y «: ��ی# 	��ر ا;* و %� =Z! @ا;�س ی �
 �8. �� #ا�� از �� ;�ال �-

v�8، !�ریkg v، !�ری�	.-�;� �� ��ی# #=�a� �	را��	  �8# ا.�ف ا;* و �i ایf ر�� �# �� ای-�
!�ا	# اد/� رو 
+*؛ 	� �� ی@ ھ�8� ��ری را 	�8	 -�
�-? آ�bی 	��#ار ا�#وار 
�د �� ای� ��ر را آ�bی  ��8ن ��] ۵[».?!�ا	? 


� ا	�uم ر;�	# �Z/�� ش�	ا.   
  

�Z �5ا�� و ھ�8 
� ھ� رو، 
#ون ارا�4m�! ره ی�
ی ;-#ھ�ی 	�ی���5 	$�ی# ا	��yر دا.* �� اھ3 ���ب  ;�ی� در
�د آن -
 �

�. .�د، 
^_ی�	# �	�.�� �'' ;-#ھ�''ی� '' ;-#''ا��/* ;-# و آ	�� را ��  �-�� �
ی  ویdه �+�	� �� 

Xوھd� �� �� روز��ران �	$�ی# �5ا��ش . �_ار	#، 	��iی�	# �� 
� ا	�uم ای� ��? ;Y* ��ی$-# 
�.-# ھ�ی !�ریv ای�ان ای

� �:�ر �� �f�? ا;* ای ��  ��د در %� دوره و ز��	� �����f �	��% و ?
�ز	�ی �� 
� f����� رو
�. زی �� ?+� روی

3 ـ ی�� از وظ��  ھ�ی !�ریv ای�ان را ی ;�ی� ھ�8      !�ریv ای�ان را ـha! ده ا;* ھ�ی�� �a! د�ی� 1_��	 . �ط
ھ� و  	�ی+�ن ا;`�� و [�ا;`��، 
�ز	�ی+� !�ریv 	��دھ�، 	�وھ�، %��ه ای از �dوھ:��ان و !�ریv �+��ده


�ھ�ی ;�;� و �5ھ-�� و ا���g�8 ای� �:�ر ر ��ی�ن 3�. �
-� ا :� �

�ده ای  Xدر !�ریv ای�ان . ا	# �

�.# f����� را 	�8 ��+

�ز	�ی+� !�ریv ھ�8 %i �:�ر ��8  �
� .�3 و .#!� -% �
 �� ?;�-. . �و ای


� ;-# ا	�uم ����5 ا;* ��! �
 ��:
ھ� ;-# %�پ 	��ده  ی ای� ھ� f����� ھ? در !�ریv ای�ان 
� ا	#ازه] ۶.[ا�� 

� ای� ا;-�د، ز	#�� . ا;*  ا	# ا;-�د ;�واک ��ی و ��ی��ھ� ویdه دا.�� ھ�ی� �� %�پ ��ده در ��ن ;-#. ا;*

* Y. ری از�+
ی [� و [�1�دی را �1اب  ا	# و %��ه ھ�ی 5��ی �:�ر را 	�.�� ھ� و ��ی�ن ھ�ی ;�;�، ifب 
�

� روای* ا;-�د ;�واک، %} در ... -�د ;�واک، ifبر��ل ;�;� k�� � g�ی 
� روای* ا;:  ا	# ا�g$�ر ��ده و 

� ھ�، �X ای� �1ُده روای*. ای�ان 
� روای* ا;-�د ;�واک و و و
ھ�ی  ھ� و ���ب 	��� ھ�، 5k? 	��� ی ز	#�� ��ی� درآ�# و ُ

�زار �m�g .#ه ا;* �

�ده �� در ای� %-# ;�ل �_.��  �Yری�!.   

  
�
�� روamو �*. ای? رو 
�ده �� 
� ی@ %-/�w+� ،*amو �
� ای ���!�
ِ �� �
��f . .�د  �dوھ:��ان �+�=3 دو 
�ا


�ده ای و %��	� 
� ا��/�X �� ا�� �+� از �� 	^�;# 5`ن ;-# را از ��u آورده �5�f و �g�8ا�� */�w+� ،ای  ای
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�� ?�f �� �
 ���-;�-. �� #-� ?4�ت در 
�ا
� ھ��8ن �bار دھi� و *bد �
ا�� �+� از زی� ای� . ی ;-# را 
�
* .�	� �1/� �-# و 
� رو.-� 	��ی# ;-# را %� �+� /�w+� �� ق آن�nو �

�ده، 
�ی#  د;*ِ او داده و %��	� 

��� �dوھ:��ی 1�د را ا	�uم 	#اده ا;* 
#ا	# �� وظk�! و �
�ی# 
#ا	# 
� . ھ�ی ر��5رش را 
^_ی�د 
�ی# ���#. ی او/
g و ���� �Y; iار دادن، ��5 ��راز و ر��b *1�-. د�-
.�د و راه ھ���	� f#س و ��8	� را  آ/�د �� k? /#	� را 


�ای ای-�� ��5 ��8 
�ز .�د، د;*. �:�ی# �� �� ?� �
د;*، دارد در 
�ا
�  !�ا	# �3 ;-# 	�ی���5 را، ھ�8	� را �� 
�ر ;�3 و ;�ده .#ه ا;*. ی ھ��8ن �bار دھ# دی#ه+
ی  ی ����د �8f;� �د ھ� دو 	+�Y. ��. ا��وزه ای� ��ر 

�Y+	 �-aھ�3، ی�; �Y+	 #ار و��	ی �bآ �h1 را در ی�� از ;�ی* ی �Z/�� ی�bار  ی %��� آ�b ن�ھ�ی ا��زی+
   .داد
  

�
��ی? �� ی�� دی�� از وظ�ی� �dوھ:�� در 
�ا
� 1�ا	-#ه ای� ا;* �� %-# 
�گ از ;-# 	�ی���5 را در �-�ر  ھ8 ��
� �fوف�� #. �-:� �-# و در ���ب 
�ورد%k� ه .��ی �dوھ:�� ا;*، 
k�� ی�� از ا��ل  ای� 	� !-�� وظ

   .ی ��ر ا;* ��ا��5ده
  


� ای� ا��ل ��ا��5ده و ���ن �Z/�� ی�b%�ا آ ��در .���?  �ھ�  و��، 
� ��س  ا	#، 
� .8�ل ا�g-�ی� 	��ده �
� و 
#ون ارا�4m�! �	�8	 ;-#ی  ی ��را  ��	ی���5 ھ�ی ا�3، آ�	# �-#ا.��  	پ داد�% �
ا	�i!�، روش ��ر و  .��*. ا	# 

# در ی@ ا.�ره ��!�ه �� 
� ��ی �X. ر��5ر ای:�ن 
� ;-# ا;*-$
   :ا	# ا	#، %� ���� ����ر ���ب 	:�	#ه 
  
ای� ���ب 
� . ��د	�یl از ای� ا�n آ��ه  ای د;* 	��#ار ��ا از و��د 	+�Y  ھ�ی ��ی�	� !�/� ���ب 
�دم �� �5خ در ��ه«

p ای� دو 	+�Y آ��ده .#ه ا;*$h! .# آ��ده	ا��/*ِ  در رو �x! �
�ده ا;* �� 
� ���8ی �
� ای �a; ،ب���زی �;

��1 ا;��� .��ھ� و آ
�دی �Z ! ��� د؛�. ��f �kا� ��ات ��4i ا�`ح .#ه ��x! �
��اردی ھ? . ا	# ھ� �� 


�د ��:
 �m�! ی� �Z ! #-ز��   ]٧[» .ا	# ا	# 
� زی�	�یl ار��ع داده .#ه ه�� 	
  
�
+* �� 	8�	�! ا	�i ا;* را;�� .��*  	 �ی !�ی^� آ�bی ا	�ش ��/�Z و  ھ�ی� از 	+�Y �:�3 !-�� ای

در 
�5*ِ ی@ ا.�ره ��!�ه " 	�یl ی د;* 	+�Y''ی  ��ر
+*ِ واژه. 	�یl آ�bی �5خ 	��#ار در ���ب 	��#ه ا;* د;*
8# ا.�ف ا;* 	�یl، د;* ی د;* ی ای� ! �ر ا;* �� 	+�Y اه �--#ه و �#ی#آور	#هزا، ��8 	i !�ھ?f zِ1 . ا��

�Y+	 ی#ا .#ه�ی د;*  ای-@ ھ �

� آن ا.�ره دار	#،  �Z/�� ش�	ی ا�bآ ��ی+� �	.��  �	ا.�ف  #8f ِ*;د

��1 ا;��� .��ھ� و آ
�دی«ی  i5ون 
� ای� �+�kw. 	:#ه ا;* �Z ! . ;* »ھ�	ی ا�bآ #ِb ا�� در �Z/�� ش�

دا	+�-# �� 
�ای  ی 1�د �� ای+��د	# وظ�� آز��ی� ;-# 
�د	# و 
� را;�� در ��ی��ه ی@ �dوھ:�� �� را;��
داد	#  و�� 
� 1�د pf 	�8 در ای� ��رت 
� ھ�. ;-f ،#-; �u#ا3b آ	�� را �� ~زم ا;* ا	�uم دھ-# ا��/*

�ی«x! «�

��1 ا;��� .��ھ� و آ
�دی«و��د آور	# و 
�  و/� ا	#ک در ��� ;-# 	�ی���5  �Z ! ھ� «#--:-
 ! �

ھ�ی  از 	:�	�... ھ� و ای� د/3 ;�ده �� ;+�� و ی� ا;��ارِی ���، در;�� ی� 	�در;�� 	�م .��ھ� و آ
�دی

   .ا��/�� ی@ ��� را 
�	�8ی# !�ا	# ا��/* ی� 
� ;* �� �� ای .#ه  .-���1
  


� ای� !� :ر��� ���� ~�f�� ح�h� ا/? را�; ?=�+� �k�Z!� �� .�8 دادی#، 1m ?-� . ر��ب، ��� �ای� ��ر، ای
8# ا.�ف ا;* ی� 	�؟f   

  

��� 
���: �8	 �y	 �

� 	�y 	�8. ر;#  #.�
8# ا.�ف f ر��ر، �� �   .ر;# �� ای

  
   !�ن %+*؟ د~ی3 :ر��� ����

  

��� 
���: X;�� ��+Y	 �
 v;�� ھ�ی  !�ن، �`ک در�آ�bی . 
�.�8دم  ای را ی ;-Xِu ھ� ;-# 	�ی���5 او/
�ی ;�ھ�3 
� آن داده .#ه، 
� ��ر  آز��ی� ;-#ی �� g-�ان �8f;�  ھ� را 
�ای را;�� �`ک ی@ از ای�  ��/�Z ھ

� %-# روز ��m�f ��f X 	$�د	# %-# ���Z از 	+�Y. ا	# 	����5ای را �� در د;* دار	#، در 
�ا
� دی#  ای:�ن !� ھ8
دی�� ای-�� . ی� ��ر !� داد	# و �l از ای-�� از ھ� ;� زی� 5:�ر �bار ��l�#-�5 از .X ��ه 
� ا. ھ��8ن 
�_ار	#

''�  . !��-�ن ا��/* ای� ;-# را !�ی# 	��ده ا;* -�l �-? ھ� !��ار �� -� l�� �g �%ض �-?، ھ�'' ا��8ع اھ5 3
�ر دارد �� %�ا آ�bی ��/�Z و آ�bی �5خ 	��#ار ای� ا+
را �X از ا	�:�ر 
� '' -#;''ی� ھ? ��ی .���� و 	i در	� 

8# ا.�ف 	:�ن 	#اد	# و از آنf و ی�ران �:ی  ھ�ی ای� 	�.�� ی �Z* و ;=? داده ھ� 	Y�ا;�-# در
�ره 5#ا4�ن �
8# ا.�ف 
�دا.*f �
� 	�.�� .�ن را 	+$* 
� .�ن را 
��ی-# و آ��ھ� ی� 	�آ��ھ� �-�+] ای در  و��د %-


� آن ،pk1 ن��8;�. ��ن 
�_ار	# ھ� در ;�ز��ن 5#ا4f ب����8ی� 	روز رو  v;�� �� آ/�8ن �k� ��. ھ�3 در�ی ;
�5ر;� . ;�.
�. ھ�ی ;�ل آ�bی 	��#ار را 
� 1$�	��ر 
� ;�ز��	� ;�ل آ�bی ��#ی ���5�ر دو;ِ* دی�ی� و ھ?

ا/#ی� ��;�ی  �8ل
� آ�bی �. آ�bی ���5�ر 	i ای� ���ب را �X از %�پ 	#ی#ه 
�د	#. .-#م، 
� را;�� �� 1�ردم



٤ 
 

�
از ای-�� %� �+�ی ... د;* آ�bی ��/�Z ر;#ه و ھ�ی ا1� ای� ���ب 
� در;�ل«���-# �� . ;�.
�.1$�	��ر 
�

� ��س  ]٨[» .ا	#، اط`ع 	#ارم د;* آورده را ط� ��ده و ای:�ن %h�ر ای� ���ب را  �$1 ���  و �l از .-#ن ای

� �:ی ;�ھ�3 را 	�  � �;�8f l�l، ھ� ھ�. .-�;?، !�8س ���5? � ��
�آ�#م و 
� .�8ری از 5#ا4�ن �
i ی�� از د/3. ی آن �`�� .-#ه 
�د ��ی� دی#ه 
�د و 	� از درون	 �
� ا��/* ای� ���ب  ای *$+	 �ھ�ی !�دی# �


�د. ا;* �!`�:! �
8# ا.�ف ی@ ا	=`f ،#-$
� 	���ا	� 
� ��ر !:�`!� روی. 
�د و !� آ�1ی� آورده   از ;-
`ت ��	#  دم ز	#���:! z
�. ��ی$-# !:�`ت و m�اھ�ی 5#ای� pk1  ;�ز��ن %�ی@. آن ھ? 
� 	y? و ا	�$�ط� آھ-


�د i� �5دی �� ھ�8. اش 
�د ز	#��. ای�ان 
�ای او ھ�8 %!�ا	+* ���
�  اش ;�ز��ن 
�د، 	�8 ی ھ+�� ی@ %-
ای� ��ر از ی@ . ? 
� %-# 	�� از ھ�8ز��	X 	��ی# �� ;���م ای� ��ر ا;*� ی زایX آن ;�ز��ن 
-�ی+# و د;* در
�ره

# ا;*a
 �=kh� �	�+	ا �-%.   
  

8# ا.�ف را �� ��f �>	 ��-دی�� ای ?، .�aرھ�ی )١٣۵٠ا;�-# (ی %�ی�� در .�� و ��ه  ی@ ;�ل �$�رزه. .-�;
از ) �1١٣۵۵داد (ی ھ��?  pk1، .�8رهی 	$�د  ، ;� �=�/�)١٣۵۴ی .:?، اری$�:*  	$�د pk1، .�8ره(وf#ت 

8# ا.�ف ا;* 	8�	�f �>	 ھ�ی .��.�	 �8# ا.�ف . ی ;�ھ�3 ھ�8	-# 	+�-# ھ� و 	<� �8f;� 	<� ایf
�k8� �� ?�Z� !�ه، 5:�ده و��.* ھ�ی �	د. �$	ی� �اھ3 دراز� .�� ?� z+
ھ�یX  داد و ! �ی� در 	�.�� .�ح و 

�

�ز.-�;. آی# %:? �� ���8  �8# ا.�ف، در;* 
�1`ف 
�ز.-�;�	-#ه �	-#هایf �>	 و ُ��  ھ�ی �	<� دا;��	ھ�ی 
�;�8f ی��ھ�3 ا;* از ! �8# ا.�ف ز	#�� ��ده 
�ی# 
�i5ای? �� ھ�. ی ;f �
ا	#، ��ر  ی@ از �+�	� �� 


�د 	�ی+� ھ? 
��ه ا	# �� او از ھ-� b � ا	# 	���� ا	#، رb�5* دا.�� ��ده #-� .�;�8f �ھ�3 ;�1* و ��دا1*ِ ی ;
� و  راوی ای� دا;��ن �� ��. ی@ دا;��ن ��!�ه را دارد؛ ی@ دا;��ن ��!�ه ا;*fا.�ف ا;* ا�� رو #8f #-ی��

8# ا.�ف را 
� روی#ادھ� و آدمf #ارد روی��د	دی@ ��. ھ� i	 ا.�ف را از #8f �� �	�+� ����	 i.-��1-# ھ��  ��# 	ا
   ...��د �� ھ� 
� ای� ��رت 
�1�رد 
� آدم

  
�آ�i :ر��� ����=Z! ھ���	 �
� و 
� ��ی ~�
 �m�� از �-aی.   

  

��� 
���: �	�� �
 ،~�

� ای .��
iد�� در ارزی�
� آدم 
� 	��ھ� از  �
�� و 
�  ھ�، /�w+� �5� 	ا...   

  

� ی�د داری# �� در . ;* ی�� از ��اردش، 
�1�رد 
� آ�bی ای�ج 	�ی :ر��� ���� #
~�;�8f ی   ی�bھ�3ِ آ�;

8# ا.�ف ��f ،�Z/�� #ی�ل «: �i-� �
�ی 
�د. 	�ی ر;�	#ی?] ای�ج[1�د را 	 �
 �� و آ�1ی� �`�bت �. ای� او/

� دی#ن او از 1�د �� ��ر ;�ده دل و ���
�ن 
�د و �+
آی� 
� را;�� او : ��;#م ��ا	� 
��b #-k* و 1�ش ;�8 و 

ی او در اb#ام 
� �_ی��5� ای�  دا	#؟ آی� z=5 .�ر و .�ق ا	=`
� ا	�iه �ده ا;*، ���:�`ت ��ری را �� .�وع �
� .Y � از آ�bی ای�ج 	�ی .-#م �� ��] ٩[» راه .#ه ا;*؟� #-��� : #8f ر��ب ��� �اf+�;? ای� ا;* �� ای

*+   .ا.�ف 	
  


��� 

�� ا;* 	��� :������ ��#ی دارم ��   �� !�دی#ھ�ی". ی ;�ھ��8f 3;�: "ی دی�� در 1�ر !���، 	�م ای
8# ا.�ف ��f #ه	ای ی�د���
� g-�ا	� ا;���ده �-# ا��زه 
#ھ# . ی روی#اد ;�ھ�3 ھ�یX در
�ره !�ا	+* از %-

?5��:
ھ�ی� �� در آن  ی ;-#.-�;�، ز
�ِن ;-# ا;* و 
�ری@ .#ن 
� واژه ھ�ی او/� ی�� از ا�3. ای� 	��� را 

. آ�#ه�.-�س را 
�  ھ�ی ��	���	� ;-# راه. � در ای� ��ر، �-#و��و در !�ریv !#وی� ;-# اھ8* زی�دی دارد
�ای ���


�Z �1رج ا;* اش از f���k ر;�	# �� 
�ر;� ;��-iل �= �د �� �ی ��!�ه ��  آ�bی ��/�Z در ی@ ا.�ره. ی ای
X  ی در 	�.��. ا	�:�ر ی���5 �۵٣ل 
�د	# �� ای� 	�.�� در ;  ی ;�ھ�3 ا;*، f#س زده ����ر �8f;� ھ�8	� �


� ����«ا	# ��  .�ن ا�� 
�ن دا.�� !�زه ���!�
� ��h [در !:�`ت  ١٣۵٢ی 
dن �5ھ-� آزاد �� آن را b$3 از 
��ر  
�نg�a. [�� ،*;آ��ده .#ه ا;* دی#ه ا vری�! �. »١٣۵١در f�ا/� ;�ل ... !�ان 
�ز ھ? ��* �� ای� اb �n$3 از ای

]١٠ [ �
� !�ری� v�m�ع 	�8
� ای �	��% �]  ;-�u و�bی� �� ��دازم �� �dوھ:�� را;�!�! �% �
-# و :	
�y5�f �� ز�� ی .�ھ#ان را�
#ا �-# آز��ی# و � �
�ره  !�ا	? در ای� ا�� 	�8. آز��ی# !� 	+$* 
� !�ریv !#وی� ;-# ی=


� ��ی� �nرش ا��	 vری�! �
 *$+	 �y	#ی#u! �� ?-� ت��8ی !�8س ! ;�	 ��f �� �+� �
 �-�k  در ��� ?دا	

�ای رھ�ی� از �8Y �  ;* و ;��:��� ای و/-��ری ا�1�رش �bار ����5 ا;* ی� 	�، ��	� X.�� د  و�ای 1

��1�; .�;�8f رش��	 vار ����5 ط��5 ای-�� !-�� !�ری�b �y	 #ی#u! رد�� �� *+�-:�ی او/� ا�n . ی ;�ھ�3 	
�
� #ه ا;*؛ آن ھ? 
� ی@ kb X1�%? و 
#ون 
�ز
-� ;�%:���8 . ھ? از ای� رھ�_ر ���+Y	 ی ا.�$�ه .  


   :!�ن 
Y�ا	? ا	#، 
�ای �_اری# آ	�� را �� 	�.��
  
»�`ت ;�ز��ن %�ی@ و��b ����� .#م �� �-:�ء او/�:! �	 �nا �`ت  ی ای�:! ��k
ھ�ی 5#ای� pk1 ای�ان، 


�ده ا;*، 
� �+�u� د �$�� pk1 @. ی ای� ا�n در ��ن 
�ز��	#��ن آن !:�`ت ��دا�1? ی ;�
=� ر
�رهی د����ا!

�ر 
� ھ-��م �f�ر در �1	� �ی  !��-�ن 
dن �5ھ-� آزاد در !�k! �;�8-� !�ی# ��ده ا;* �� 
� ای� 	�.�� او/



٥ 
 


�د	# آ.-� .#ه و آن را ھ�8	-#  !:�`!� �� دی�� ا��gی آن 	�در .�ی��ن .�م �-� رو�+f وها;$� وi� ھ�  ;�ی�

�ط 
� . ر;#، ��a/�h ��ده ا;* ��ن �� د;* ھ�ی� �� در آن دوران 
� و 	�.���� XY

� ی�د دارد ��  ��f او


� g$�س .��ی�ری  %��	�� ا�8�gد g#ه �	i� ار ����5 ) ا;`��(ای از ا�5اد ��وه�b �Z
� او و دو !� دی�� ��رد 


�د. «]١١[   
  

* ھ�8. ھ� ا.�ره ��دی# 1�ب .# 
� ای� :ر��� ���� Y. �ا	# �� ��  ھ�ی� را �� 	�م 
�دی# 
� 	��g اد�g ��ده ی ای
�ن �-�ه ����5 
�د در  �� ��. ای? و 1�ا	#ای? دی#ه ١٣۵١١ای� �iوه را در ;�ل g�a. ��h � ،�h=� در آن ?دا	

8# ا. ای� را ھ? ��. ھ� ھ�ی !�8 ;�ز��ن %�ی@ �1	�f ��-ھ�8ھ �
�ف 
�ای �#!� 
� �:�# دا	? �� او 
3 دی��ان را در ای� 	�.�� �� .�8 ر��. �5;��ده .#kZ! و *# ی� 	�؟ ھ�ی� از ذھ--
   

  

��� 

� ��ی�ن 
�;�	? اش �� اول ا��زه 
#ھ# آ	�� را �� دا.�? در
�ره :��� ،?���...   

  

����ی# :ر��� ����.   

  

��� 
8# ا.�ف g-�ان ���
� را �� در
�ره��دم �� !�دی# دا !�ن �gض �� �#1* :���f ن روی#اد  و     ی %-# رم�%

�;�8f ،*;ھ�3 ا�
� !�ز�� در
�ره. ی ;�ھ�3 
�_ارد ; �� �!�Zm�! در �Z/�� ی�bھ�3 %�پ  آ�; �;�8f ی

�د �:�� و در �X(ا	#  ��ده �#).# ����ر ���ب 
� 1�ا	-#ه ���� �� �� در;* ایu� م�	 �
ط�;�  ، از b�ل �5دی 

    :ا	# 	�.��
  
�ن در %��ر%�ب ا	�:�رات ا	=`ب،  در روزھ�ی �l از ا	=`ب 
� ھ-��م آ��ده«g�a. ��h � ه از#	�� �u
;�زی آ�nر 

�;�8f �k8� ر از�n�1 از آن آ�
� وا�_ار .# !�ی} � �
ی ;�ھ�3 ی@  ی ا
�#ای�  �;�8f	�Y+. ی ;�ھ�3 
�Y+	 	 آن #k� روی ��د �
 �/�8a� �^�8;� �می !�یf ھ�3 ھ�ی�8# ا.�ف 
� 1�د��ر 	�.�� .#ه 
�د/ ی ;f. «

]١٢[   
  

   :	�ی+-# %-# 
�گ دور!� ��
  
»�;�8f �kا� �+* ی ;�ھ�3 ھ� 	��� از 	�ی+-#ه در ��	 �nدر �=#��. ی ا  z;�! �� ی  ی@ ھ+��''ای

�
# ط�;� 
� �1ط� . .�د �� 	�م 
�ده'' را
z .�� و ��ه''	�.�� .#ه ا;* از 	�ی+-#ه 
� g-�ان '' ا	=`u�
آ��ده .#، دارای ی@ �kِ# ��[_ی 
�د  ١٣۶٣ی �-�:� .#ه ;�ل  ی �� از روی !�ی} 	+�Y ا ی او/� آورد �� 	8�	� ��


� 1�د��ر روی آن 	�.�� 
�د	#  ��''�;�8f 3�ھ�8# ا.�ف/ ی ;f.'' «]١٣[   
  

8# ا.�ف آ�#ه و   1ُ]، ا�� 	� در ��� !�ی} .#هf از ���	در �=#�� �	آن   ��ھ+��«ای  �

� آن » ی ا	=` �$]

� 1�د ا��زه داده �	��% �Z/�� ی�bآ ?;�^
 �� *;�u
8#  ی �8f;� ا	# �� 	�ی+-#ه 	�.��، f ھ�3 را�ی ;

#-	�;�-:
8# ا.�ف . ا.�ف f �� ده�; *kg �;* �� از 	iدی@ در�� ����اھ�ی�  روای���ی... «%�ا؟ !-�� 
� ای
�ر ] ١۴![»...�-# ھ� را روای* �� 
�ده و آن+
ای:�ن �l از ا.�ره 
� .�8ری از آن ����اھ� �� ھ� ی@ ��ی �����ی 

   :دھ-# �� دارد، ادا�� ��
  
4�ت ����اھ�;* �iارش«i� �
�ن آورده ا;* �� !��-�ن در ... ھ� ���3 و 
� ا.�ره � �
 �Y; راوی از ر1#ادھ�ی�

ھ� 	$�ده ا;*؛ ھ�8	-# ����5ری در 
-#ر  �ات 
� 	��رش درآ�#ه، ;Y-� از آنھ� �-$�a �-�:� 	:#ه و ی� در �1ط
3
+���ن 	��� ;� د/ z;�! +�... ���ی�  .�ه و .-���1 .#ن�در روز  راوی  ��دی#ار را  ١۶;*  �8� آ�1ی�


� و  ;* ھ�، ی�� از آن �-� 	��ی ھ�ی ;�ھ�3 ا	�uم داده ا;* و �l از د;���ی 
� ��وه �-�3 در 
k-#ی�
�� از 

$-# در ا��ن �� #	��. «]١۵[   

  
*ِ » ر1#ادھ�ی� �� در ھ� �-$�a �-�:� 	:#ه«ھ� و  آ�bی ��/�Z ا�� 	+$* 
� در;�� و 	�در;�� داده;�+f

ی  ھ�ی ��ر �dوھX، ی�8kg @. �-a، ��ی$-# 
�د	#، 	� !-�� در
�ره !�ی� ا�3 
:��ی دا.�-# و 
� ی�� از ا
�#ای�
و��  ��س» �� !��-�ن در ھ� �-$�a �-�:� 	:#ه و ی� در �1ط�ات 
� 	��رش 	��#ه... #ادھ�ی�رZ�»1* و ;=? 

���5-#،  ی ای� روای* از روی#اد ;�ھ�3 را 	�دی#ه 	�8 ��ی� ھ�ی آ.��ر و اد�gھ�ی 
� ��د	#، 	� !-�� ا	$�ه ا.�$�ه ��
�� i
� ای� ;-�ری� 	 ��k

+� 	�ی+-#ه  �% �� #	#8# ا.�ف ی� 	�ی  ا	#ی:f i� �	�+� ی� l� ،ب���ن ��#-+

#-.�
 .��1�;�
8# ا.�ف''ا	#، راوی را  �+� ی� �+�	� �� روای�� از روی#اد ;�ھ�3 را f ''#ه	#،  .-�;�	ا
8# ا.�ف ��.#هf # و	او �5و رو #k� # در	ا.�ف ا #8f �5ی--# ی�+�ه ����وت از�
. ا	# ی �� ھ�8ز��	X .-���1 ی 


 ���	 �    .�-? ی !�دی#م را 
�ز �� ��دم و در ای-�u ز�-� �ز��
� ای
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#، !� ;�ل -$
ن ای� ;�ز��ن،  ھ�ی 5#ای� pk1 و 13 ھ�ادارا روی#اد ;�ھ�3 در اد
�ت ;�ز��ن %�ی@ ١٣۵٧

�ھ�3 
�د; i8�  ��f١٩ در ��ا;? . ر;��1�
�ھ�Z� 3�ر ی��	�١٣۵٧; i
�د و 
iر�#ا.* ای�  ، ر;��1 �k$! ی
� و !�وی� 5#ای� !���" ی ;�ھ��8f 3;�. "دروی#اk$! #-
ای� ��5�ل �l از ا	=`ب در اد
�ت %} �5ا�� . ھ� 	$�د 
�ھ�3 رواج دا.*. .#; i8�، از ر;��1i  ١٩در 
iر�#ا.*  ١٣۵٧!�  ١٣۵٠از . !� �X از ا	=`ب، ر;��1�


�ھ�3 ی�د ��; #. .��`gدر ا �	�
� داده  ھ� ھ�8 	�ھ�، ;Y-�ا ھ�، �iوه ھ�، Y; ھ�3 داد�; i�� از ر;��1

� د;* داد 
�د. .# �� �	i� نd
    :�a-� ی� !�aی� آن را ھ? 
  
? ھ�ی !�ریX$-� �Y ��ر��ی و �-$X رھ�ی� 
� د	$�ل .�+*«k+! $�ل	د �
 ،XY
طk$� رھ$�ان ا��ر!�	+* و  

ی  �ر �#ی 
� �$�رزه �5ا1�ا	#، ;�ھ� 3	�h=ط ی ���Y �� 	��ا	+�� 
�د د.8� را 
� ھ� �$�رزه 
� د	$�ل ;�ل

� .�8ر �� ��hg رود .�h=	 روی#اد �
�د در ��ی�ن g=] ای ��hg وی آن ی�:رژی? �� ... 	:-� �-$X و آ[�ز �

	��_ی�!� از ھ8:� 	:�ن  1�د را .�+*... z=5 �#ت ��!�ھ� b$3 از ;�ھ�3 ;��+* از ��وزی 
� ��Y/��ن
ی  ھ�ی .��
iده ا/38a رو �:* و 
� l�g � ا	��yر 	#ا.*، 
� ی�رش �-$�Zk+� X	� رو
�داد، در;* ھ-���� � ��

�kی� ا��f �	�Zk+� X$-� �� د��م `gد ا�ھ�3 .�ی+��. �$�رزه ا;*... 1�ی 	�م  
� ای� د/3 ا;* �� ;
   ]١۶[» .ر;��1i ا;*

  
8�  !��ار ���
:�	# ر;��١٣۵٧1�-? !� �X از ا	=`ب � �
� و !�وی� ��، ;�ھ�3 k$! د و�
 �i ھ8-: #. .

� و !�وی� روی#اد ;�ھ�3 
� ��ر 
�ده 	�8 واژهk$! ای�
 ،�;�8f ر;� ی�	ا;* و  pbد�	ن �تِ . .#؛ %�k8g ن�%
 p��8k را 	#اردbی د�-a� �
 �;�8f $�د	ت ی@ ��ھ�1 3 ��; . �

� را;�� ھ? %-# 1�ان اول آن روی#اد 

�8;� ��ن  ھ?f دآوردی�$	ام �ه !�. ��
8# ا.�ف ھ? در دو �iوه. %�ی@ و 	�وھ�ی ;���f ره�
ی ای�  ای �� در
، از )
-#ی ;� ;�/� ی@ ;�ل �$�رزه %�ی�� در .�� و ��ه، و ��8(روی#اد ��? ;�;� !#وی� ��ده ا;* 

�ت �? 	�_ا.�� ا;* ھ� ا	��ری ھ� و ;�3 ھ�، 	�ر;�ی� ھ�، ;+�� 
�.�8دن ا.�$�هk8g ی آن .
#ه=g �  ی ��  
pbر!� و د�8# ا.�ف ھ:f =�دی�	ر;� ا�
ی ;�ھ�3 را  اش از آن روی#اد، g-�ان �8f;� !� از آن 
�د �� در 

8# ا.�ف ز	#ه 
�د، ;�ھ�3 در ��-� ��. 
��iی-#f ��bی? !� و��

�د؛ �8f;�  1�اھ?  i� و !�وی�، ر;��1k$! ی

� ��ر آ�#ا;* �� ر; ١٣۵٧ی ا	=`ب  در آ;��	�. 	$�د �;�8f ر ر5* و�-� �
 i1��.   

  
   ..�ی# ر;��1b i#ری 
�ر �_ھ$� دا.*؛ �<` :ر��� ����

  

��� 
1�اھ?  ��. ا��5د  ھ� ی �8f;� ;� ز
�ن ، ر;��1i �-�ر �_ا.�� .# و واژه١٣۵٧
� ھ� رو، 
� ا	=`ب  :���

* ;�ده، د/Z� 3��8 ا;* 
�ای ای-�� آدم 5�� �-# ای� ���ب 	�.��abوا �
��ی? ھ8 *+8# ا.�ف 	f ی .
8# ا.�فf �8 از واژهg @ی ��ھ�3 ا;���ده �� ی �; i#ی در ��ا	#ا�1� آن در �+��ه ی ر;��1k� X=	 د و��ی  

� ز�-�ھ ��!$� و 
� �-$X %} ای�ان دا.*، %�ا 
�ی# ی@ �;�8f ، #	�:-
�ھ�3 ; i   .ی ;�ھ�3 را ��ی ر;��1
  


�� آ�#ه ا;* 	������ �ی اول  در ��را��اف دوم ���Z. ی دی��ی �� 
�ی# 
� آن ا.�ره �-? در ھ�8ن 
�گ اول ای
� �mور!� 1�k زود اf+�س .#«: 	�.�� .#ه ا;* زاده، ��	iاد، ���ری و ا5:�ر، %���ن[	�� از ر۵  �=5. %-


� ��ه ر�5?] ���ی� ��» .و �
� 1�ا	-#ه ی�دآور �� !� در ��	�.�� دو z1 ��ی �Z/�� ی�bای آ  ��د �.» �a8� روز
# �`	��ی(�:a�ف  ١٣۴۶  دی ٢٢a; (�kg ،ی#��; iیig  8# ���ریZ� ،ادi	�� #8Z� ،�	$� ���ی� �5اھ��ا

8# ا.�ف 
� و;�k آ.��	�، �8Z# %���نf زاده و �k=	 ر  ای ی�:�زم .�8ل �g ی#��; iیig ��#-	را �

�� #	�.«] .١٧[   
  

�+� �� ����ای 
� . ا	# ا	�i ا;* �� آ�bی ��/�Z از �-�ر ای� ا.�$�ه ��? و �a-�دار 
� ;�د�� �_.�� .��*
8# ا.� دا	#، 	�8 ��ه زدن آن ھ�* !� را ��f *;ا �ف !�ا	# 
� ای� ا.�$�ه در	� 	�-# و از 1�د 	^�;# %��	� �8�

�+� �� ��وه �i	� را 
:-�;# و . از ی�د 
�ده 
�.# �� igیi ;��#ی و �:a�ف �`	��ی ھ�8اه او 
� ��ه زد	#
�� #.�
8# ا.�ف دا.�� f �
8# ا.�ف 
� ھ� ا	#ک آ.-�ی� f �� #	�8 دا	دو %��ه و��  �ی  !�ا	+* 	�م ای

#ی را 
� �5ا��.� 
+^�ردk� . ی��	`�ف �a:�)#a;(����� ix� ، ه��د، �
ِ* ��وه در ��ه /�a5  زع�-�`
.-�س 
�=h-� ،د�

�د، در ز�-� ��وه  ��+��
#ه 
�د .-�;� =g [f�� ،ه��در  �	�Zk+� ت�k8g ی ھ? . ی#��; iیig

8# ا.�ف در ای� ز��ن از ھ .�8	X= ُ��ر	�� در ��وه دا.*f �� ?!� ا;* و  ی ا��gی ��وه ��ان 	$�ی# �5ا��ش �-
?� �
�u! �! .�
 �Z/�� ی�bآ ��د �
 �# ��د و از 1�د �� ��ی 	�.�� آن ��	�یl، ��8 در	� �� در;* ای;�� :

��	�  ��ی#؟ ���ب، ;�.�ر از ای� ھ� 
� �� �� ی 	�در;* در ��u;* و ای� ا.�$�ه %� ی ای� داده ;�%:�8

��iی#ه، 	�.�� ��	�یl ا;* و ''ھ� ا.�$�ه'' �Z/�� ی�bآ ��دن و �+�34 ا;* و راھ� ��ا.�$�ه و را;*  �Z !

�ری از !�ریv ی 	�آ.-� 
� ��m�ع ھ? �� ;�ن ا�� 1�ا	-#ه 
� ای�. ھ�ی آ.��ر ���ب �dی+
 �� #8�5  �ھ�ی� �� در ��
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*+	 pbا�� �-$� . آ�#ه د''vری�! pbھ�ی د ''*bو ��:
 i	 �8	 ���� �� �

�گ 
�. .�د ھ�  �
 #ھ�ی  �<3 	��ه �-
# در ��	�یl ٧٧و  ٧۶، ٧۵، ٧۴-$
!�ریv در;* ای� �bار �`�bت ) ٣٨«: %� آ�#ه ا;* ۴١و  ۴٠، ٣٩، ٣٨ھ�ی  ���ب و 

8� ا;*�
8� در;* ا;* !�ریv ;�) ٣٩«. »�-u:-$� و ��a8 ھ:�? و 	�? �
 ?:. �$-.« .»۴٠ (�;  �$-.
�8�
 ?:.« .»۴١ (�; �8�
8� در;* ا;*) ۴٢«. ».-$� .:? �
ای  در ��ره] ١٨.[»g � %��ر.-$� ھ��? 

�1 �-�
�''��ھ� ھ? از ��5�ل �

� را 
� او 
:-�;�	-# ا;���ده ��'' �-� �. �--# و !�a#ی ھ? 
� 1�ا	-#ه 	#ار	# �� ای
�
  lی�	�٢٩<3 در �� �Z��  ی+-# �� ۴۵ی�	 :» vدی#ار در !�ری ��1 �-�
� ای�
ا!��ق  ١٣۴٩آ
�ن  ٢٩
� ا;�س 

�8 از 
��ی�«: ا	# آورده ۴٣ی  ���Z ٢۶ی� در ��	�یl » .ا#�5 ��fو ر �km�5 �
�1 �-�
� g`وه �
��ر ھ? 
�  در 

� دی#ار ��وه �-�3 رg *5-�ان 	�� ;��� ی�د �� ��; �   .».�د �� در ای

  

�ی# از دی# 1�ا	-#ه �� �
�-� �ای� . ��	# ی �-u��و و ��.��ف �-��ن 	�8 1�ان �-��ن 
�8	#، از دی# 1�ا	-#ه ی آ;�ن ای

''�
د��5 ;�م 	��* ) ١: ;�زی ��8�ری ا;`�� 
�ی# �+* ھ�ی اط`�g!� و !�ریv ھ�ی د;���ه را در �5آورده'' �-�
vی��ن !�ری��#-k
8# رو�f	�، از f #; �� �-? ��ده '' ا	=`ب ا;`��''	�ی+� ر;�8  ا��م 81y-! و �آن را !�

ی   ;* �� در ھ� ��ی �8f;� �-�ای� ھ? ��] ١٩. [ھ�ی 5#ای� pk1 آ�bی �8Z�د 	�دری %�ی@) ٢ا;* و 
�ھ�3;  Xو وی�ای Xای�� �
 �Z/�� ی�bآ ��در   �	!�ه و ��در ی@ ا.�ره  �	:+�-#، 	۵٣اش   ،��
��	�یl آن ���

� دو ھ��� �X. ا;*  ���� 	:#ه ای 
� دو �-$� �X  ا.�رهm�! .�ن ا�� ا.�ره در ���	ای را ط�ح �� وار   �� #--�
   :	�ی+-# ��. ��ی در	� دارد

  
� �-$X 5#ای�، ;Y-� از «/�a5 �
در ط�ل ��ر �dوھ:� 
� روی ���ب ا;? .] ;�ھ�3 و 
� ھ-��م ����� 

�;�8f �8  ی	ن �� �
ای 
�د �� اط`�gتِ د;*  آز��ی� ��Z�ای 	�.�� ھ#5? از ای� ��ر، را;��. آوردم ;�ھ�3 
ھ� �l از آن 
� د;��;� 
� ���ب 	��* ا��م .#؛ ھ� %-# �#ت ��!� او/X در ھ� �-$� و ��1_ی �#ا 	�8

8# رو�f	� ����� .#م 
Y:� از اط`�gت آن ���
�� در ای� ���ب درج .#ه  81-�، �k# ;�م، 	�.��f #ی ;
   ]٢٠. [»ا;*

  
�8	 ���� �
� آ	�� ��8 1�اھ? 
� !-��b ای �Z/�� ی�bل  ی آ�b از ��:�   �� �gاد �ای:�ن 	=3 ��دم 
^�دازم و ای

�ن آورده ا;* �� !��-�ن در ھ� �-$�a �-�:� 	:#ه«ی ;�ھ�3   وی �8f;�را� �
 �Y; ا;*» از ر1#ادھ�ی� !
�د !�ریv ی �k# ;�م 	��* ا��م 81-� uf* ا�� 	��iی�م در
�ره] ٢١[-
8# رو�f	�، �#ی� f #�dوھ� و  ا~;`م ;

i اذ�gن دار	# ھ�8ن ���. ای را ی�دآور .�م ی ا	=`ب ا;`��، 	��� دا	:-���	 �Z/�� ی�bآ �� �

Y:� از «
 ��
���بِ 	��* ا��م  ۴۵۵!�  ۴٠۵ھ�ی  
�گ. »در ای� ���ب درج .#ه ا;*] ;�ھ�3 ی  �8f;�[اط`�gت آن ���


�د��ن �-�  در 
� ھ�ی از ��ن �-�
� ��رد ا;���ده در ای� �-�uه 
�گ، 
�ز��ی�. ی روی#اد ;�ھ�3 ا;* 81-� در
�ره
�; iو ��ی�

��� ھ�3 ا;*  iی ;�ھ�3 در 
�ی��	� آن ;�ز��ن 
#	�ِم   ھ�ی ��و	#ه د;*ِ 
�ز��ی�ن ;�واک، 	

��
���; .�* از وظ�ی� او/abوا �
�ی+*  آ�bی ��/�Z ��. ی ھ� �dوھ:�� ا;* آ��ه ��دن 1�ا	-#ه 	+$* 
� ای
�
ای�� ا;? .] (ی ;�ھ�3   �ی دا;��ن �8f; ی 
iر�� از 81���ی� 	�.* �� ��ره ��  ��.� ھ� ��ده 

#ه و 
��iی#ه  ھ�ی ����ران ژا	#ار��ی و ��ی�ران ;�واک از 
��� ھ� و �iارش از 
�ز��ی�) ;�ھ�3:��
ھ�ی ;�ھ�3 
] رو.� ��. .#ه ا;*!�! �8# ا.�ِف �8f;� ھ� و .-#ه ای از دی#ه .# �� ��ره 
� ایf ھ�ی   �
ی ;�ھ�3 

��وه «
�ش  .�ح 
�دو: آورم ی@ 	8�	� ��. ;�واک ;���1 و ��دا��1 .#ه ا;* ھ�ی ھ� و 
�ز��ی� ی �iارش ��ی�
3�-� «�;�8f ا.�ِف #8f ِ*روای �
 �Z/�� ش�	ی ا�bآ Xای�   :ی ;�ھ�3 
� وی�ایX و �

  
8� راھ^�8ی� 
� ا;] /-�� 
�1�رده 
�د	# �� از ��ر ا��5ده 
�د«m �=5ن ��. ر�%  X$f�� درد �
دا	+�-# دی�� 

�8	 �1�b8-� آذوm د، ا;] را �� رد و�
� را b�ر�� ��ده 
�   b+��8 از آن را ��. �:-# .�ن !� �:#ه =
1�ر	# و 
.�ن  .�	# �� �am .#ی#ی 
� ھ�8 �--# و ی@ روز ����� �� %-# روز �#ام از ��.*ِ ا;] !x_ی� ��. 
�	# 1�د ��

   ]٢٢[» .�ن ا;* 
#ن #-8�5�� X�kg ��ھX ��اد ;���1  
� زودی ��. �+��/� .#ه ا;*
  
   :ی�

  
»�kg �� �� ی�; �

�iادی را دی#م �� %�ب در د;*  X	�5. آی-# ���ی� و دا�b ه  ھ�ی�.�ن آ��5ب ;���1 و ;

��.* زی�دی از . دا.�-# !� از .�� b#م 
��� !� و b�ی �Z�?. .�ن 
�ون زده 
�د ھ�ی ��رت ا;�Y�ان. .#ه 
�د
�
�د ! ��Y٢٣[» ....�ن ری[   
  
   :�و ی
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�ی �-# و ... آ�#	# �? 
� .�3 ��دان �-��k در�� ھ� �? آن. ر5=� 
��5از .] !-#ی، اردو��ه 1�د را 
��� ��ده 
�د	#«

   ]٢۴[» ...آزرد ھ� را �� .�ن د��غ �� .��ی �<�5* و �gق
  

8# ا.�ف ��  
-#ی ;� ;�/� ا�� در روای�� �� در ��8f آ�#ه و ھ��8ن راوی آن را  ���.�ن ژو/#ه  ژ	#ه.-�;-#، ای

� ��	� و ��;-� و ��دم ،iز.-���1 .#ه ��ی�
   :ا	# ای دی�� 

  
=�!�  1�ا
#	# و !� f#ودی در
�ره ھ� 	iد.�ن �� .]. ���5-# ر5=� 
� رو;��4�ن !�8س ��... «=Z! �=h-� ع�mی او

��د	# و وا	8�د  �ر �-��ن ��.#	# و 1�د را از ا	l� y از %-# روز ر5=� وارد 	�ا�k�-� �f ��. داد	# ا	�uم ��
�	� از �-h=� ا	# و آ	��ه �#ت ;� ا/� %��ر روز 
� ��د	# �� از �-h=� ر��5 ���Y� ر�:�ن داده  ط	د را �1 ��ای 


�د	#، دور �� #	#. .�!�� l^; ھ�ی �� l�# .�ن را وا	د را  .�ن را �� ھ�ی /$�س. زد�1 Xو ری #-�+.
�� �=h-� ره در�
ا	# و  ��د	# �� دی�وز از .�� راه ا��5ده .#	# و وا	8�د �� ھ� �� �#ی# وارد دھ�#ه ی !�ا.#	# و دو

p در �-�3 �<` ھ#ف=Z! ،ردی�ھ-��ه .�ن �.-�;� و ی� 
�ر;� او�mع رو;��ھ� از /�Zظ �:#ن  .-�;� و �

�ای دھ�!� ��ده ی� h1�ط ار!$�ط� �
�g ;* �� ای� ��m�ع ا1 ~�8a� د و�
 [/�� �k� ا;�=$�ل از ر5=� ھ� 1

���ت 1�د را ھ-��م ورود 
�  ر5=�ی د;��. ��د	# .# و 
�ز ای� �f�* را !��ار �� ���fا � 	از  X
ی �-�3 

�آورده �� �	��+� pط�-� �=

� .�� دا.�-# و ;� �bارھ�ی از  ��د	# و  �� ?y-� ارھ�ی ار!$�ط��b ی ا�-�س در

� .#ه و 
�ر;� .#ه و .-�;�ی� .a! 3$bآن �
   ]٢۵[» ...ر;# ھ� �� #ه 
  

vوھ:�� !�ریd� - � b @ی �	و  lی�	�8 -	 �b�-! �ھ�ی� %:? �5و
-#د و روای�� را  ھ� و 	�ھY8�ا	� !�ا	# 
� ی@ %-

�ز��ی� ی 
iر�� از داده �� ��ره Xارش ھ�یi� ا;*، �1م ھ�ی ;�واک و �:1�~	�  ھ�ی 	�وھ�ی ا	����y رژی? �


��دی د« � Z-� �n5#ای�ا X$-� �

Y�ا	#» ر ار!$�ط ] .٢۶[   
  

8� » ی ا	=`
� ھ+��«ی  آ�bی �����، در
�ره :ر��� �����
ی  �$�درت 
� ا	�:�ر �8f;� ١٣۶٣�� در .�	iدھ? 
   دا	#؟ ;�ھ�3 ��د، %� ��

  

��� 
���: �ی� ی ا در
�ره  ا	# و 	� �+� !��-�ن .�ن %iی ���� 	� 1�د.�ن از %+��. �kh=� ھ�. ھ

ا	#؟ %��	� �#ی# آ�#	# و %��	� 	��#ی#  ھ� �� 
�ده دا	? ای� 	�8. ا�h`ح ا	=`
�، اظ��ر اط`ع ��ده ا;* ی 
� ھ+��
�
ی ای�  .�ن %� 
�د؟ ھ�8 .�ن %� 
�د؟ ��ر	���  .�ن %� 
�د؟ �:� ;�;� .#	#؟ آر��ن و ھ#ِف ا	=`

X;�� �/م ا;* ھ� در ھ���
;* �� آ�bی  ای در f# دو ;� ��k8» ی ا	=`
� ھ+��«ای� ی  آ��ھ� �� در
�ره. ای از ا

� !�ز�� 	�.�� �Z/��   #	ا)�
~ �m�! ره ~ی�
ی 1�د آن  ی �=#�� ، 
� ا�5�m ).�ن ا	�i  ی ��ر 
�Z .�ن در


��» ی ا	=`
� ھ+��«��� �
 �;�8f از %:? ھ��8ن �-��ن  ی X� %-# روز �i !� ھ8	 �ی ;�ھ�3 �� ای
   !�� .#ه 
�ددا. 	��
  

�	�_اران  ی ���� 
� ��ی�-
�	�_ار ی� ی�� از -
 ،�Z/�� ی�bھ+��«ھ�ی آ �
;* ��  ا ھ�8ن �+�» ی ا	=`
»�Y+	 �;�8f �^ھ�3 را در ;�ل ی !�ی�
� روی �-$X 5#ای� ی ; Xوھd� و p=Z! �در ای�ان از ;� ... ھ�ی آ[�زی

�;� و �mورت ��
� ١٣۶٣در ;�ل «آن �l . ای:�ن �_ا.*» /�h در ا�1�ر; zای�. �x! �
��ی� �-�
� و  
�ن در 	iدش 
��b ��	#ه 
�دg�a. از ��ت داده ... ا;-�دی �u	 دی�

� ھ#ف ای� �� ای� ا�n از 	� ��	 #-% @8� �


�� XY� و �>�! �Y+	 ه�u-� د آن را در�. #--� ...�Y+	 ،دی��ان �
ھ�ی� از آن را   
� ��ی !Z�ی3 �+�=? آن 
$.@;�
� 8g��� و ��a� در �	ر.* و !��ان � ��k! # ��» ھ�ی	ار_�.   
  


� دو دی��، �=#�� ،��Yk. ،���.ی آ �

� 	+�Y »ی ا	=`
� ھ+��«ای�   !� ;�و ��ی� و  *; �;�8f �^���5 ی  ی

�ت ا1�ی 
� «ی %�ی�� 	$�ی# 1�%#، %�ن  ای� �=#�� را 
�ی# %-# 
�ر 1�ا	# !� دری�5* �� ��د �$�رزه. ;�ھ�3�u!


�ای 	��ذ در ;�ز��ن iھ�ی %�ی�� ا	�uم  �� m#ا	=`ب ���	� از �-$�Zk+� X	� �+] ��ده ا;*، �f��!� را 	
ا	#،  	�.��» �=#��«!�ری�Y �� زی� !!! »�-u# ;* و در ای� ��Y � 	�8 دھ# �� .-�1* آن 1�د �kh] دی��ی ��
8� ��ه  ١۶�
8�  ١٩روی#اد ;�ھ�3 در ا;*؛ یa-� ;� روز �X از ;�/��د  ۶٣�
١٣۴٩ . vرا  ١۶%�ا !�ری �8�


8� را �� �a-�ی� 	�8دی� دارد، 1�د ��ی ��;X ا;* ١٩ا	# و 	�  
��iی#ه�
 .�
�  ا�� 	��ی? دھ �u�» iر;��1
�ھ�3; «�	�� ?�5� از آن �-$X ا;* ا;*، 
�ی# 
��ی�� �k��5 . ای ��_ارم �	 �����	ھ+��" �

� " ی ا	=`
% X$-��� زی �� �ی�� ��ز�� �	ری ا;`�� ای�ان ��8� �
!�ی�  ای 
� ی�� از ;�ه 
-? و 	� ا.�ره 
-#د، ا�� 

��Y/��ن  ١٣۶٣ی�د 
�وری? �� �f��8ن ای�ان در ;�ل  
�. ١٣۶٣-١٣۶٠ھ�ی  ��دم ای�ان، یa-� ;�ل  ھ�ی ز	#�� دوره
#:� #-
 �
   .ه 
�د	# و �:�� 
�د	# و از �:�ر را	#ه 
�د	#1�د را /* و ��ر ��ده 
�د	#، %-# ده ھiار 	�� را 



٩ 
 

  
ی ;�ھ�3  ی �8f;� »�=#��«دا	+* �� 
�   را 
�ی# ��را��اِف ;���" ی ا	=`
� ھ+��"
� ای� �fل، .�ھ��ر 


�ت ا1�ی �� m#ا	=`ب ���	� از �-$�Zk+� X	� �+] ��ده«در;* �l از ا.�ره 
� . ا;*  	�.���u! « و
»�!���f ...ذ��	ای �
    :	�ی+-# ، ��»ھ�ی %�ی�� در ;�ز��ن 

  
�ھ�3''ھ�،  ھ� و 	�.�� 
�1`ِف ����«; X$-�- د  ''!��ان�$	 �	i� ت ����5 از ��وه�:	 .�
 �	i� ه  ا��%� ��وهdوی


�د	# �� 
a# ھ� �� در ای�ان ��	#	# 
� .��k از �$�رزه آن #=�a� �	�Zk+� 3 ا��ا  ی
�b در ای�ان iھ� آن را 	

� 	�م �+��aر ا;`�� �� �g� g ''$�س .��ی�ری''	��ذ ;�واک در ��وه، !�;z �5دی 
� 	�م ! -#دا	+� 	�8

. ای دارد !:�`ت !��ان ifب !�ده 
�د و ��5�a ای� �5د 
� ��وه و �8fی* از او !�;i� z	� 1�د دا;��ن �#ا��	�

� و/� ���� دارد �� �� !�;z ;�واک 
�ای ر;�خ در ��وه �k+� �8ھ�ی دراز   �ص در ��وه �i	� ھ#ف1 ھ�ی 	


� ھ�ی .�ه و ;�;* ��د �� 	��ی� آن در ز	#ان �#!� را د	$�ل ���m از #a
ھ�ی 5#ای�  %�ی@ ۵۵ی ;�ل  ھ�ی� �� 
�� �� از ز��ن 1iش  -pk1 ا	�uم دادab�� #ه ٢٢و	ز���

�ای ا�5اد  �8�
 �� [+� �	i� د و  ی ��وه��


�د ۵۵ھ�ی 5#ای� از ;�ل  ی@�� در درون %� در ھ�ی �� ا	:�aب �k8� از آن #a
 �
. «]٢٧[   
  

��
1�ا	#م، 
� ا��/*ِ دا;��ن و  را �� ��» �=#��«.#،  د;*ِ �� داده �� ی ;�ھ�3 
� ی �8f;� ا�� ���
. و��د 	#ارد» �=#��«ی@ ��f �8kف را;* در %��ر ��را��اف اول ای� . ��دم ;�ا .@ �� ;`�ِ* ;�;� دا;��ن

! �
 l�ھ���Yری� �� #.�
�ھ�3 را 
���  ی �-$X %�ی�� در ای�ان آ.-�ی� دا.�� ; X$-� �� �	�+� #	دا
�ھ�3«(;��1-# ; X$-�- ��1» !��ان�;�
�ن ا;* و  g�a. ��h � ھ+��«ی �
ای� ��5�ل را از او » ی ا	=`


�د	#؛ ھi� �8 ا8f# �5ھ�دی] ٢٨) [
� �gری* ����5 ا;* �	i� ی ��وه��gا .
 �� l�ھ� @��ر د����ا!� vری�! �
��دازان  ��!�ی� 	�yی� !�ی� و �� دا	# �� 
dن �i	� از ��? ای�ان آ.-�ی� دا.�� 
�.# �� ١٣۵٧!�  ١٣۴٢ھ�ی  ;�ل


� !�ری��Y. رزم %�ی�� 
�د �� l�ھ� �	i� ی ��وه- �� #.�
دا	# !-�� �+� از آن ��وه  ظ�ی�� آ.-�ی� دا.�� 
ھ��l �� . ;* �� !� ��ی�ن ھ�ادار ��.�ر �-$X %�ی�� ��	# اigام .#، �-�%�� �`	��ی �� در ای�ان 	�8	# و 
� ارو��

��Yری�! �
	��ذ ;�واک در ��وه، !�;z «دا	# ��  ھ�ی 5#ای� pk1 ای�ان آ.-�ی� دا.�� 
�.# �� ی ;�ز��ن %�ی@ 
;�/Y�رده ��وه 
� 	�م ��رت 	��5*؛ !�;z ی�� از ا��gی » �5دی 
� 	�م g$�س .��ی�ری 
� 	�م �+��aر ا;`��

�تِ �+�Zk	� و آ[�ز ز	#�� %�ی�� واداد و 1�د را  	��� آ�bی�ن ��رت ��5* �� در آ;��	�k8g �
ی د;* ی�زی#ن ��وه 
   .در ا�1�ر ;�واک �bار داد

  
ای ا;*؟   ای� دی�� %� �=�/�. .�د 
� ��ر ����5 ��» ھ�ی 	�k+� �8 ��وه«در ھ�8ن ��را��اف ;�م ����م 

� ��» ی ا	=`
� ھ+��«Y; iھ�ی ا	=`
�  ی %�3 و �-�uه 1�ر.#ی، �i ��وه ��� در دھ�. ��ی# از %� %
�%�ی��، ��ی�ن ;��� ھ? و��د دا.* �� 
� رژی? .�ه  %�ی�� و ��وه] �
�8 ''ھ�ی ا	=`	 �k+� '' رزه�$�


�ای ر;�خ در ��وه«��ی-#  ;�واک ��» ھ�ی دراز �#ت ھ#ف«در;* �l از ط�ح ای� �=�/�، از! ��د؟ ��  �8ھ�ی 	
�
 �k+� ص در ��وه�1   �	i�« .�8	 �از ای� » ا	=`
� ی  ھ+��«را;�� . ��ی-# .���� �� از %-# و %�ن آن ھ


�... ھ�ی� ھ�ی .�ه و ;�;* 	��ی� آن در ز	#ان«%��	� آ��ه .#؟ �-y�ر از » ھ�ی دراز�#ت ھ#ف«�m از #a
ی ;�ل  
۵۵... «�uی��	 �% % �

� ز
�ن 	�8 ھ�؟ %�ا �fف � ا.�ره دار	# ای�;*؟  �#ه .�ن را رک و رو..�� �و   آور	#؟ 
� ای

#ه��� �� از 1iش «1�اھ-# %� %i را ا/=�ء �--#؟  ��ی� �� �ab�#ه �٢٢	ز���

�ای ا�5اد  �8�
  �	i� ی ��وه
ی ر;�خ ;�واک در ای�  �ھ? آی� 	�u» ھ�ی 5#ای� pk1 در�� در درون %�ی@ ھ�ی �� ا	:�aب«.# و » �+]

�د؛ ��ذب  
� 1�د ��  .�د و ر	� و /�aب ا	=`
�  ھ� %-# ��k�!� �� روی?، ��k8 ھ�%� �:�� ��! ;�ز��ن 
�د؟�
   !ا/$��

  
آز��ی�  ا	�i ا;* �� ای� ُ!�ھ�ت، آ�bی ��/�Z را ا	#ی:-�ک 	+�1* و ای:�ن را وا	#ا.* 
� را;�� .��*

 �--# و از 1�د 
^�;-# ای:-

� را;�� از %� �-�8 ا;* و %� در %-�� دارد» ی ا	=`
� ھ+��« . �
 l�» اظ��ر
    :;�ز	# ��داز	# و �+�kw را 
� ای� ��رت ��hح �� �=#�� 	�8] ٢٩[» ی در;�� ی� 	�در;�� ��Z�ای  	�y در
�ره

  
»�
�د �� �=#�� ا;�-$�ط او/ �
X از ھ�8 
� آراء ط�� از %�ی@ ی �� ای �nا �ی 5#ای� 	iدی@ ا;* �� 
� ھ� ی ای


� 	�yی�ت ا�� ��ویi ��ی�ن و �+a�د ا8f#زاده در ھ�8ن ��ه #ھ�ی 5#ای�  ھ�ی 	Y+* ا	=`ب از ;�ز��ن %�ی@ !��
�Z در
�ره. pk1 ای�ان �#ا .#	#m�! �
�� را در ا�1�ر �� �bار داد در ا
�#ا ھ��� �ی  از ;�ی دی�� دو;�� �� ای


� ذ�� ای� 	��� ا���� ��د �� ای� را 	i در ��ن ا;-�دش ی���5 ا;*؛ ا;-�دی �� !� آن وb* �-:�ء ای� ا�n 	#اد و !- ��
�ر 
��ه 
�ده 
�دم+
 �
�ن و ر��	�+? ا	=`g�a. ��h � ب��� �
�ای !�/.«   

  
 �
 *$+	 *;�+f �8 وkg اس�و; �ا.��ل ��ر آ�bی ��/�Z !-�� 	�آ.-�ی� 
� روش 
�ر;� !�ری�Y، 	#ا.�

آ�bی ��/� #f �% �! �Z�m�ع 
�ر;� : آی# ای� ا;* ��;:� �� 
� ذھ� ��. ھ� 	+* ;�� ی� 	�در;�� دادهدر



١٠ 
 

ھ�ی 5#ای� pk1 ای�ان آ��ھ� دارد؟ آی� 
� ;�1* و 
�5*  ی ;�ز��ن %�ی@ .-�;#؟ !� %� f# از !�ری��Y 1�د را ��
�	�_اران آن را ��  آن ;�ز��ن ��-
 X-� ده ا;* و�
ھ�ی �-$X ا	=`
�  ھ�ی ا�b`1 و ارزش ده.-�;#؟ .�/� 

ھ� ا.�اف  ا;*؟ آ�bی ��/�Z ا�� 	+$* 
� ای� �=�/�  ی �-�uه ای�ان را دری���5 ھ�ی آ[�زی� دھ� ی %�3 و ;�ل دھ�

�  !�ا	+* ;�3 ;�1*، 	�8 دا.* و روش 
�ر;� �8kg را راھ-�8ی 38g 1�د �� z$!�� 34�+� -�ر�از  �	را��	ا

   .ای� ���ب 
�_رد
  

�-�=#ی� 1�دش را   ای 
� 	��g ی �_.�� ;�a ��د در �b/] �=�/� آ�bی �����، ا	�ش ��/�Z ھ��� :ر��� ����
��	 �m5�� ��. دارد را X;�� از �:Y
 �
 3bھ# ~ا#
 v;�� *+	ا�د و ی� !��8@ �آن �=�/� %=#ر  #ھ�ی� ��  �-


� ���ب دا.�-#؟ *$+	 �   �-�=#ی
  


��� 
#ه :���=g �
	�.��-#، در   ��-� �� ای:�ن. ی �� ای� !`ش 	� !-�� ��p5 	$�د، !`ش 1�
� ھ? 	$�د 
*+� در;�� 	+� .�	�:	 �
-? ی 1�
� در آن 	�8  � .���
#ی# در ��رد  :� X� �8. �� �:;�� �
��دم 

�h
�ن 
� �8f;� راg�a. ��h � ھ�3 ی�#، �dوھ:�� !�ریv 	$�ی# 
� ذ. ی ;-$
. ھ-�ت 1�دش �X رود

� داده vوھ:�� !�ریd� �� ر�� *Y; -# ھ�ی�ر آن داده. �
� ر;# . ھ� را %@ �-# ھ�ی� �� 	�%�ر ا;* %-#
�ی# 
� ی=

�د آن روای�X را �� ھ� �� داده-
 �
�� . �--# 	�ی+# در;* ا;* و دی�� �dوھ:��ان ھ? آن را !�ی# �� ی� �� 

� ذھ-* 1�د��ن وا 	�8 ?
+�زی?!�ا	 *ab .ل�ھ�ی  	�ی+� �5ق 	��ری 
� دا;��ن !�ریv. ��دازی 	+* !�ریv ��ی 1

�دی� دار	#-
   :ھ�ی �Z�? !�ریv 	�.* ھ� و 	:�	� .�د 
#ون داده 	�8. 
  
» ... �-

�ای وی�ایX ی� 
�ز �nا �8# ا.�ف 
� 	��رش آن و ��f ای� �5ض �� ایf pی�ن در !:�g�a. X=	 رد�در �

g�a. �
�� ،#.�
   ]٣٠[» .!�ان ا	#�� !��3 ��د �ن ;^�ده .#ه 
  

�  %�ا 
�ی# !��3 ��د؟ 
� ��ی��.�	 �
 pی�ا.�ف را !: #8f ،ن�g�a. ��h � �� د��ل �ی %� .�اھ#ی 
�ی# 1
�;�8f -# ھ�8 دا;��ن	ن ���g�a. ��-:+�� ا;*؟ ای	آن  Xوی�ای �
 l^; ده ا;* و��ھ�3 �ی  ی ;

�% �:� �

�د... ی ;�ھ�3 وا�ab«ی�� 
�ای 
�ور�-#ان  34�b ر زی�دی�$�gز��ن «و ای-�� » ا�; �
در ھ�8ن ز��ن 
��.�	 �1�

��+��  ھ8��ری دا.*، د/3 ���5» ھ� ��uھ#ی� pk1 در 	��رش  �
ی آن  ;* �� ��ی ای� ا	=`

�ن �:?؟� �
�! دوران را ھ? m�5 ای ط�ح ھ��
 vوھ:�� !�ریd�   �	�:	 #ی�
در ای� ��رد . دا.�� 
�.# ھ�ی �#ی 
��.�	 ��ن را در ��g�a. �>	 ی# ��ی ��ی�
  #.�
�ن 	<� .-���1 .#ه. ی���5 g�a. ��h � �>	 �8ن . ;*  ای� ��

�8	 �;�8f �>	 رش او در ;$@ و��	ی از �nا ،#;�-:
�ن را g�a. �>	 �� �+� ?-� ی  #
�
�ھ�3 ; .�m�5   ی
8# ا«f pی�ن در !:�g�a. X=	رش��	 �

�1`ف اد�gی آ�bی . دا;��ن ;�ھ�3 	i �$-�ی �Z��8 	#ارد» .�ف 

 iن ھ���g�a. ��h � ،�Z/��»دi	 ����! 3
�b ر�$�gا «�
ویdه 	iد ا��gی ��وه �i	� �� از  5#ا4�ن 	#ا.*؛ 
�ن ��ز
-#ی ;�;� و ای#4�/�ژی@ دا.�-# ۴٢و  ۴١ھ�ی  ھ�8ن ;�لg�a. �

� ��وه ا	=` .�h
;�ز��ن ی  را

�ن و ��وه %�ی@g�a. �
 pk1 اش در دوره ھ�ی 5#ای� X� �-a� ر;�  ی�
+* آ�# �� ��ی 	 �u-اش ای . �ھ8
�ن زی� �mب ;�واک ر5* و .�8ری از b۵٢#ر 
��ی? �� در �1داد ;�ل g�a. ��h � ��از ای-�� ��وه %�ی l� ،

� رو�-� و 	�در �hgی� �:�� .+f در .�ی��ن و�	ن �% Xی��gی@ا�% �
�ن g�a. ��h � ،#	#  pk1 ھ�ی 5#ای�
� از آ	�ن در ار!$�ط �bار ��5*! #-% �
ا;* !� آذر ھ�8ن  ١٣۵٢ای� �#ت ��!�ه از !� . روی آورد و 
�ای �#ت ��!�ھ� 

�ن را در ی�� از �1	�. ;�لg�a. ز��ن در �:�# ��ی�; ��+w�ل آن ) �5ی#ون(ا�$� ���aی  ��kg i. داد	#  ھ�ی ا�
8# ���-� �� %-# �k+�ز��ن f ،#�:� ن دا.*،   ;�ز��ن در�g�a. �
8# ا.�ف �� ��] ٣١[ی ����� f و  �
��ه 

�� �-�k! #ا.* او !�8س	ار �b او �
�ن در .�8ری از . ��5*، �+� در ار!$�ط g�a. ��h � دار را�-a� *abوا �ای
ای 	+$* 
�  	� او وظ��. i دا	+�� ا;*f# و f#ود �-�;$�ت ��ن او و ;�ز��ن 	. ھ�یX 	�.�� ا;* 	���

��
� ا	�uم . ای 
� دوش او �_ا.* ;�ز��ن دا.* و 	� ;�ز��ن وظ iم دھ# و ھ���u	ا;�-# ا�از او 1 ��ری را �� ��-!
   :��ی? 	�;#، از ز
�ن 1�دش 
�ز��

  
ب !�ده ای�ان زی� 	�م ای ��;v ��ی? �� if ھ�ی 5#ای� pk1 از ای� ���8ی� 1�ا;�-# !� 
� ر;�/� ی@ 
�ر %�ی@«


� » ا
iارھ�ی �-ph«ی  �=�/�. ای� ���8ی� د;* 
� ��ر .#. ��ی-#؟ %�پ و ��ا�-#ه ��ده 
�د ھ�ی pk1 %� �� %�ی@

��1 ی�ددا.*. ی ای� ��ر 	�.�� .# ��	-# دی$�%� #. ��! i
� ھ� رو، ای� ��ر د	$�ل  و/� 
a#. ھ� 	 ،3ھ� 
� ھ� د/

#:	...«]٣٢[   
  

�ن 	� 
� ھ? دو;�� دا.�-# و 	� 
� ھ? د/$+���دی�� ای-�g�a. ا.�ف و #8f �  هdاھ-# �1رج از  وی�Y
ای �� 
�ن 
�  ی ;��:�ده  .X 	���. ھ�ی ر;�8 ;�;� ��اوده دا.�� 
�.-# %��ر%�بg�a. ��h � �� ای

�ن ای� دو 	+* دھ-#ه ھ�ی 5#ای� 	�.�� 	:�ن %�ی@� �-+f ِ8] ٣٣. [ی �-�;$�تf ���	ا.�ف و رھ$�ی وا #
�ن 	=#ی ری:�g�a. ��h � رش��	و  �>	 �
آ�bی ��/�Z ا�� 
� 5 3 اول . ای دا.�-# ;�ز��ن در آن 
�ش ز��	� 
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#ه در راه ا	=`ب 	��ھ� ا	#ا��1 
�د �� 	=# ;�ز��ن %�ی@ ���ب .�رش 	� b#مu-; ھ�ی  �
ھ�ی 5#ای� pk1 ا;* 
1�ل 1�د �;�! �
�ن، g�a. ��h � رش�ب .����8 .�ی# ���ر �� 	 �	�8;� زد و ��8f �� ھ�3   زد�ی ;

»#.�
�ن ;^�ده .#ه g�a. �
 �-
آن 5 3 اول �� g-�ا	X ا;* ز
�ن، �bارداد �5دی ] ٣۴. [»
�ای وی�ایX ی� 
�ز
�ن ا;* و 
�ر;� ;-Xu ی� �bارداد ا���g�8، ی@ ;�ه در
�رهg�a. ��h � �>	 ی �	خ«ی  ��ای��و » واژ��ن �-+

�ه» ن ;����1واژ��«. Xھ��	رش او او و ��	ه. ی #�%  #.�
 �k8� �   :اش %� 
+� ای
  
»��dی+-#ه 1`��، ی�� از وی�	<� 	و  ھ�ی ��?  �$a! 3
�b �uی .�رش ای� ا;* �� �8`ت �$�? و در 	�

�� �y	 �
ا;* ��  ھ�ی ای� ;* و ی�� دی�� از وی��d ر;# �� ای� ا
��م 8g#ی !�+�ھ�ی ��	���ن ا;* و ��ھ� 
�h
� ��8kت، /��ظ� و ��8k 	�ی+-#ه 
� ا;�س را

�زی ��ده ا;* ی ��ری . «]٣۵[   

  
�� �m�5 وھ:�� ا��d� ?ی��
ھ�ی 1�د را  �:# �$-�ی وا�ab 	#ا.�� 
�.-#، ا�� داده ھ�ی� را �� �X �� 1�اھ? 

�kf�� ا�� ی�� از ،#.�
ی  ا�� از ��;X و 
�ز��;X در
�ره ی ��رش .@ ��دن 	$�.#، ھ� از دو ;� آز��ن 	�_را	#ه 

�زآ�5ی#ه .#ه را در;*  ھ� [�k* ورزد، 	�8 %-# و %�ن روی#ادھ� و رو	# vو ی� !�ری #-:-
 vزآ�5ی-� !�ری�
 �
!�ا	# 

#u-+

� ھ�8.  �� *+
� ط�ح ��;X. ھ� ��;v دھ? ی ��;X ~زم 	 �� �u
!�ا	? راه 
�:�ی? و  ھ�ی در;* و 
�-8# ا.�ف  ��8ن 	�8. ھ� .�ی? واره 8��ران 1�د 
� ��;X;�ز ��;v ھ ز�f ��-ت ای�$nای ا�
�-? uf* ای:�ن 

8# ا.�ف  ی دا;��ن �8f;� 	�ی+-#هf �
* راوی  Y. و *ab�� ن�% �� #.�
 �ی ;�ھ�3 ا;* 
X از ای
8# ا.�ف ا;* ��	#، �l 	�ی+-#ه ��f *ی روای!   
  

�ن، 
�  �/�Z در ھ�8ن �fل �� ا.�ره ��آ�bی �  ا/$�� در آن �=�/� :ر��� ����g�a. ��h � �/�8�fا X=	 �
 #-�
1�k ��ی� ��. �:# دھ# �k� و 
� ی@ د;* g=] �� ھ� 
� ی@ د;* �� b�ل ر.�� #�--#  f#ا3b دو 
�ر ھ? !��

8# ا.�ف ا;*f ر�� ��.�	 �   .�� ای
  


��� 
���: *+	 ��Y; ر�� ��دن �� #� ا;* ���am . .�د # �� �:�3f 3 	�8از راه !��ار و !��. !���8�
�8	 3f �k�:� �/و #��
   ..�د �� 

  

�د �� ای:�ن ھ�8 :ر��� ���� �دی��ی ��hح .#   ھ� را 
�ز �_ا.�-# �� ا�� در آی-#ه 	=# ی ا�8�f~ت و راه �-y�رم ای

ی f#س  1�اھ? از ��8k 	�8. ?1�اھ? از .�8 
�- ی@ ;�ال ��. 
��ا	-# 
��ی-# �� �� ھ? ای� ا�8�fل را داده 
�دم
ا;���ده �-?؛ %�ن .�8 ���# ��رِ �dوھ:�� f#س و ��8ن 	+* و 
�ی# روی ا;-�د و ;-#ھ� ��ر �-# و 
� آن 

#-� *$Z� ؟ 5�� ��. ا;�س*+# %�ا ای� ھ�8 ا��ار 
� ای� دار	# �� �8f;� .�8 ! �ر!�ن %-�  �
ی ;�ھ�3 
8# ا.�ف !�8م .�د؟f م�	   

  
��� 
���

� 	�م ا;? .]، دا	? �� ی�� از ;�%:�8 ا�� ��. دا	? 	�8 : �� �
��� �kھ�3   ھ�ی ا��;

��
.�د 
�  آن ���بِ آ�bی ا	�ش ��/�Z را ھ? 
� ;��Y ��. ی ;�ھ�3 ا;* ی �8f;� ا	�:�ر ی���5، ھ�8	� ���
#ه. g-�ان �dوھX !�ری�Y �_ی�5*=g �

:�� از �-l ر��ن  �ھ�ی  �ی? 
:��، %�ن ر��ن� ��. ;* !�ری�Y  ی �

X

�ی و !�ری�Y ای� روز��ر  �Y? از ا.�$�ه !�ری�# و روی#اد 	ا pbزآ�5ی#ه ��  ھ� در;* و د�
�ری از آ	�� . .�	# +

p و در;* 	+*: در ا;? .]، ;�ھ�3 آ�#ه، ��f در 
XY اولbت، د�+f � g . ی ای�ج�bو داوری آ �
ارزی�

� آن  ای:�ن در �����ی� 
� 	:�ی�. 3 ھ+�-#، ��ی در	� دارد	�ی �� از 
�ز��	#��ن ;�ھ�� �� pu-� ��	��-ی ای
iھ�ی� 	=3 ��ده �� ���` «: ��ی-# ام، 
� رو.-� �� را در !�ر	�8ی ا1$�ر روز 1�ا	#ه% X
ا	�ش ��/�Z در ���


iر�] ٣۶.[ا;*» ;�ای� ��ده در وا�b آ�bی ��/�Z دا;��ن... 	�در;* ا;* XY
� از ا;? .] 
� ھ� �fل 

��5 ھ� و دا;��ن ;�ھ�3 
� �$-�ی داده �;�8f ھ�3 ا;* ھ�ی�
� داده. ی ; iی ���ب  ھ� 
XY دی�� آن 	

� �-X(ھ�ی 5#ای� pk1  %�ی@�+Y	 از  �8�
8#  و 	i 	��* ا��م 81-�، 	�.��) ١٣۵٧ھ� !� f #ی ;
ھ�ی ;�واک،  ھ�ی ای� دو ���ب از ��و	#ه از دادهی 
iر��  دا	? ��ره و ��. رو�f	�، ;���1 و ��دا��1 .#ه ا;*

� 5#ا4�ن ا;� و �iارش  از  
�ز��ی��-? آ�bی ��/�Z  ��8ن ��. ھ�ی آن د;���ه ��-�8 
�آ�#ه ا;* ھ�ی %�$1
�� @	 �kf�� ان روای�� در;* از�-g �

� زی� ;�ال رود، ا;? .] ;�ھ�3 ھ?  ��
ای از  دا	-# �� ا�� آن ���


� ھ�ی 5#ای� pk1 ای�ان 
� ز��ن %�ی@��ی ;� .�3 �k� �� ر�$�gد ا�..   
  

�;�8f ��-ت ای�$nای ا�
8# ا.�ف ا;*، 
��ده ا;* ا�� !`ش f ?kb �
ھ�،  ھ�، ��;�� �dی. ی ;�ھ�3 

��5  ھ�ی و دا;��ن ھ�، 	�را;�� ;+�� �;�8f ان��

X از آن ا;* ��  ��
��� �ی ;�ھ�3 را روای*  ھ�ی ای

8# ا.�f ف از»X-� ��+Y	 ا.* %�ی@» ھ�ی#-� pk1 ره. ھ�ی 5#ای��� �
ای از �+�34، 5#ا4�ن دی�ی-� ا	�:*  
8# ا.�ف، 	� در . �-#، ��? ا;* ی د��� ای�ج ��/�Z ط�ح �� ��;:� �� �5ی$�ز ;-�uی در
�ره. ا	# �_ا.��f


-#ی ;� ;�/�  و 	� در ��8 	�م ای� .Y¡ را آورده) ١٣۵٠ا;�-# (ی %�ی�� در .�� و ��ه  ;�ل �$�رزه ی@)١٣۵۴ (
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�ر �? ��  د��� ای�ج ��/�Z �� در
�ره. 
� ����ای او ا.�ره ��ده ا;*+
8# ا.�ف  دا	?، در 	�.�� ی وی f ی
�
از ;�	�.* او !� %-# ;�ل . از او ی�د .#ه ا;*] ٣٧[» ی@ 	�� �� در �-�3 ��=�د ��دی#«	�م ا;* و 
� g-�ان  

X �+� 1$� 	#ا.*� .f�8	 م او را�	ھ?  �	i� نd
ی �5ار ای�  آ	�� آ�bی ا	�ش ��/�Z در
�ره] ٣٨. [دا	+* �� 

� ز	#�� �gدی در ��	�.�� X�:ز��
ی ;�ھ�3 	��.��، 
�����5 از ���ب  �8f;� ٣٢ی  ی .�8ره �5د از �-�3 و 


�د �� آ�bی ��/�8:%�; �Z] ٣٩. [;* �8Z�د 	�دری �ی ای�ج  �� در
�ره ھ�ی� را ی �iی#ه آ��ھ� در;* ای
   .���-# ا	#، 
� 1�ا	-#ه �� ��/�Z آورده

  
���	 i#ه ا;* آ�bی ��#ی ;��� 	:� X8# ا.�ف در ز��	� ��  ��?. ھ�ی ���8 را �f از ھ�8 ای-�� %�ا �!

��دازد و �5ش  ی �+�Zk	� �� ھ� در !#ارک �$�رزه 
dن �i	� و ی�را	X در ز	#ا	-# و در %-� ;�واک، 
� 	=X آن
�ء .#ه";�زد �� ;�ھ�3 را   ��fا �ِ	i� ده ا;*" ��وه�� ���
8# ا.�ف 	�8. f +* در	ا�!  �
�ره ��� از /]  ای

�د، %�، ����
دb* در روش و روی��دش ] ۴٠.[ا��5دن آن راز، دھ:�-�ک ا;* دا	+* ���#ھ�ی از ��ده 
�ون 
�

�ز���-�  ،�kw+� *; .�

�ای g b-�ان ی@ ا	=`
� �5�f %�ن  ?k �� *;ن �� د�
�د، آ	�� 
� ز�  [+f�
آورد 

iان آ��ھ� ;�واک، 	� �iان دا	:� �� 	+$* 
� ��m�ع دارد �mورت� �
در ی@ . ھ�ی �$�رزه ا;* و ��-�;] 
�8	 z1 #-% از X
   :��ی# ;�ل �$�رزه در .�� و ��ه، از ��وه �-�3 

  
»! p
� از ��درھ�ی ;�! �; */�a5 ی�-$� �
� از 
�ز��	#��ن ��وھ� 
�د	# �� . (:�3 ��دی#��وه �-�3 ! �; �ای

۴۶
� ھ#ف ای�uد �-$��b Xآ�i در ای�ان !:�3 .# و در ز�+��ن  ۴۵در ;�ل  �
�m وه�� �ی .#ی#ی 1�رد و  ای
�kرھ$�ان ا� #	#. �از  ��ی ��د	# و !-�� دو !� از و�5داران !�ا	+�-# از �-$X �-�ره... ای از ��درھ� g#ه. اش د;��

X$-� �
�	#	#... �:�ر �1رج .�	# و ^
 �h+k5 . ��� �
 ���y	 رب�u! [+� از l� �� د�
ھ#ف ای� دو !� آن 

�ز��د	# (.*/�a5 �� $�ده��	 ��	وه �#ی#ی را  !-�� ;� �� �! #	#	�� �b�
l ا5:�ء 	:#ه 
�د در ای�ان k� ای�
.�ن 


� !�uرب ��وه .�+* 1�رده ;�ز��ن دھ-# ���� .�
 */�a5 ا;�س  ،�! �; �	�� از ��a=#ان  ٢٢ھ�ی �=#��!� ای
�ت !#ار��!� 	8�د	#k8g �
   ]۴١[» .راه ��bآ�i در ی@ ��وه ���Y ;�ز��ن ی��5-# و .�وع 

  
8# . ھ�;* 
� ھ��8ن �#ا;* ز
�ن ُ�� ر�i و راز ای� %-# z1 �� ;�.�ر از 	�����f �� دارد �	ل ��ی در�f �
� ای


�  ��'' ��وه �#ی#ی''را  ا.�ف ��وه �-�3 ��! �
#ان �$�رزه �� » 1�رده !�uرب ��وه .�+*«.-�;�	# �� � �

� در
�ره ز	# و دا�-� ��ده را ��8 �-�ر �� ۵٣ھ8� در ;�ل . �_ا.�� ا;*Y; ی  ی#f �! ی ��وه �-�3 را

   :د;* آورده ا;* 
� �۵٣+��ا	#؛ !� f# اط`�g!� �� ;�واک !� ;�ل   ��
  
� ا
�#ای� آن ر5=� 
dن �i	�g ،$�س ;�ر�� و  3۴۵ در ;�ل ��وه �-�«3 .# و ��;+�:! �-
� .�3 زی�ز�

�=
ای� ��وه 
� �-y�ر ای�uد ی@ ;�ز��ن �+�k در . دار 
�د	# زرار زاھ#ی�ن 
�د	# �� ھ��8 از �$�رزان b#ی�8 و ;�
�� */�a5 رو;��ی� و .��ی �fا�	# 	د�� .#a
 �� ��Y� وه�� �	�م ��وه �i	� .��ت ی�5*، �#ت ی@ ھ� 
�  ای

�-l '' ای ;�
p !�ده''ای� ��وه 
� �1ط� 	��ذ ی@ g- � . ;�زی ��ر �+�Zk	� ��دا1* ;�ل 
� ز�k� *�#1 در ��
در ��ی�ن ... ��درھ�ی ا��k آن د;��� .#	# �۴۶�رد .-�;�ی� �bار ��5* و در ز�+��ن ... ;�;� �bار ����5 
�د
�5�f ��#	ای ھ:* ��ه ز ���	�
ی �1وج از �:�ر، %-# 	�� دی�� از ر5=� د;��� .#	# و دو 	�� از  در !��ان و !#ارک 


� �1وج از ��ز .#	#  p5�� ای:�ن)�kg p  و ;� ر5p �� ا5:�ء) ا�$� ���ی� و ر58Z� p# ���ری آ.��	� ر5
ر5=�ی� �� در ای�ان ��	#ه ... � ��	#	#آوری 	�و و ا���	�ت 
�b ھ�ی� 
�ای ��8 	:#ه 
�د	# در ای�ان 
� �-y�ر !`ش

�ء ��ده و !� ;�ل fری� ��وه را ا#! �
۴٨
�د	#  ���	�
�  در %��ر%�ب k$! د ی@ ��ی�ن�uای ��وه �� �k$b ھ�ی
�
* ��د	# و ط�ر ھ? �+�Zk	� در .�� و ��ه /�a5 ،۴٢[» ...ز��ن[   

  
��  �	i� نd
? �� ��ی��ه -
»�-و ��	# 5��ی و ;�;� ��وه �-�3 
� ��وه �i	� » �;�زی ��ر �+�Zk	 در ز�

#ه �� ۵٣در ;�ل :� X8# ا.�ف، آن. ۵٠.�د و 	� در ;�ل  ا;* �� �f ی��� �
� ھ8  �� �� �	��
ویdه  �1	�اد�� در روای*ِ روی#اد ;�ھ�3 
�ورد؛ 
� اش را 
� 	�م و 	�م !�ا	+* ی�ران ز	#ه و ز	#ا	� اش، 	�8 ای? .-���1
   .ی ;�ھ�8kb 3#اد .#ه ا;*  ز	� آ�bی ا	�ش ��/�Z ;�ل 	��رش �8f;� �� در دو
�ره ��8	� ۵١در ;�ل 

  
8# ا.�ف 	�8f �� *;ر ��? ا�+
 iار��	� 
� 	�م  ١٣۴٨!�ا	+* 	#ا	# �� در ;�ل  .��دت ��#ی ;��� 	


�د و 	� '' ا��ای� ��وه ���iی*''	i ای� .��دت �� ��#ی ;��� 	� �g� . و��د 	#ا.*'' ���iی* ا��ای� ��وه''" ?!
��.."   

  

��5 ھ� و دا;��ن 	�را;��  ھ� و !�ا	? 
�ز ھ? از �dی �� �
��ی?  ھ�ی �#ا و �-��ن ای ��
ا�� ا��زه 
#ھ# از . ���

 ٧٩ی  در ���Z. ;*  ���ی� ��رد اول 	�م اول ;� د/3. ��ی� 
^�ھiم و !-�� 
� دو ��رد دی�� 
+-#ه �-? زی�ده
�;�8f ھ�3 �� ی�; ?   :1�ا	



١٣ 
 

  
# را 
� او 	#ادی? و �#ارک را ارا�4 ��دی?  ی ��;$�ن �� �� 
�1`ف 1�ا;��... «k� ،#-� z$m را �.�� #k� *;ا�1

 �� �+� �
�م؛ %�ن اد�gی دو;�� ��دن �
� ���ی� را ی�د ; p� �u$�ر 
�دم ا;? و �:Y �ت ر5� �u-و ای

� ا��gاض �#ارک را 
� ����ری� 	:�ن ��. 8�د	 دا	+�? �+�Yه ��  ��f	��X را 	�8 �� �/�f دادم، ا;? و  در

� را 1�ا	#م; p� را از دو;*ِ . ���ی� 	��� ;� د/Y:� :3 �ت ر5
� ا��gاض ���? �� �� 1�دم ��.
8�8 و b#ی�8 1�دم ��-#س 	��� ;� �bض ����5� �
   ]۴٣[» ...د/3 ا;* ام و ھ���	� اد�gی .�8 

  

��5 نای� دا;�� *; .3�. ���-g �8;�  دھ-#هf ره از دا;��ن�� �*  ی ایab��5 از وا���
 �+
ی ;�ھ�3 %� 

�د آن 	�را;* ا-

�.#، ا��  *; . �اش  را �1	�اده  ;�. ���ی� 	$�د د/3 %�ا؟ 
�ای ای-�� 	��� 
Y:� از 	�م ;
�و ��رت دا	:u�ی� و ;-  1�ا	-#، ا�� ای� ا;? در .-�;-��� 	��� ��; 3*ِ ا!��$�/�� #  3���ی� n$* 	:#ه  د/


�د.   
  

#، .��ی�ر . .-�;�	� دارد ای ھ+�� 1�اھ? 
� آن ا.�ره �-?، ;�ی� ��رد دو�� �� ��-$
١٣۴٩ �kf�� ی  آ[�ز
�a! --#ه�ای �
#ه و آ��ده ��وه 
�ز;�زی ای u+
� ��ه ا;* �� . ;* ظ�ی�� -
� رزم �i	�  .#ه، در ھ8

���� �k+k;� �	i� �8ی-#��ن ��وه	ن �ظ�ی�� 
� 	�8ی-#��ن ��وه ا����ویi ��ی�ن، �+a�د ا8f#زاده  - ھ�ی ر;�8 �
���; �f���� س�$g د و�
�ی# 
#ا	# در ھ�8ن .��ی�ر  �iوه. � �
ای� �iوه . ی�
# ا	�:�ر �� ١٣۴٩ی آ	�� ی@ ا	=`

�	i� وه�� *+�ی ��وه �-�3  ا�$� ���ی� �5اھ�	�، ���5	#ه ظ�ی�� دا	+*؛ ھ�%-# �� 
� 	�م �kg -را 
�ی# ��	
� !�ریv ا	�:�ر و 	�م. ��ا�-#ه .#a! ،�ای� �iوه �� �`!��م ] ۴۴. [�_اری �iوه 	�X دا.* 
dن �i	� در !#وی

�	i� ژی@ ��وه�/�ـ ای#4 �;�د;*  اش را 
� ظ�ی��، 
�د 
� ��وھ� �� ��ی�ن و ا8f#زاده و �����f رھ$�ی -;
ی 	�yی،  ھ� ��ه ھ� و ��ه ھ�، 	�ھ�8	-#ی .�	# و ھ�8	-#ی ر;�	# �� 
#ا	-# 
� %� ��ی�	� ھ�8اه �� دا.�-# ی�ری ��

�;� و 	i 	�ھ�8�	� در 
�دا.* از �$�رزه; *;�u� ی %�ی�� در.   
  

8# ا.�ف در ��8f �� ی ;� ;�/� .��دت#-
   :دھ# �� 
  
»�k��5 ر !� دی ��ه  در�رزهدو ��وه در ی@ ر.�� �$� ۴٩ی .��ی�$� @ی �+�Zk	�  f<�ت 
� ;� ا;��ا!dی و !���

�l از ... ��5* ای� �$�f<�ت !�;z 	�8ی-#��ن دو ��وه �� 
� ھ? ار!$�ط �-y? دا.�-# ��رت ��. .��* ��د	#
�Z
�ر، ��وه  +
!iھ�ی ��وه �-�3 را �_ی�5* و �bار .# دو ��وه ��Z#ا  ۴٩در دی ��ه » ر5a+� p�د«ھ�ی 

���	�
? 	�8ی-#ای 
�ای �$ y-! ۴۵[».�رزات آی-#ه[   
  


� !��وت. ھ� در د;* 	#اری? ی رو	# 
i� �Zار.� در
�ره ���! �
ھ�ی �+a�د ا8f#زاده در  ه ھ�ی آ.��ر ��ن دی#�� 

�ی# 
#ا	#، �� �$�رزه �
!�ان دری�5* �� ����� ��ن  ی �+�Zk	� ھ? ا;��ا!dی و ھ? !���@ �+a�د و آ	�� ی@ ا	=`

ی ;�ھ�3 را  !�ان اد�gی راوی �8f;� ا�� 
� ;��Y ��. ا	#ازھ� �X 	�5* ��وه آ;�ن و 
#ون د;* 	�8ی-#��ن دو

� ;��Y ��] ۴۶. [»ای� �$�f<�ت 
#ون ا1_ 	��u �#ت ;� ��ه ادا�� ی�5*«: �_ی�5* �� i!�ان �-#ا.* ��  	

�kg #;�^	 ا.�ف #8f ی�$�ر از ��f �	$� ���ی� �5اھ���8ی-#��ن ��وه �: ا	ی�ن� -  �� *+�	�� �
ا8f#زاده 	+$* 
   ...��ی-#؟ 	�y.�ن %+*؟ و ی ای� �iوه %� �� ا	#؟ ر5=� در
�ره %� وا�-:� 	:�ن داده

  
�;�8f �ِ	ا.�ف ;���1 و ��دا��1 ���ی� �5اھ� #8f �
ی  ی �8f;�  ی 	�ی+-#ه ی ;�ھ�3 	i ھ�8	-#ی زی�دی 

�ھ�3 دارد; .�
�� �#ی#ار �� ی�ران ای� دو �� در �Z-� �#ام از ی@ از ای� دو و ھ� ھ��� �
�  ھ�ی ��	���ن ای ،#	�.
:�5* «���ی� در ھ�8ن ی@ 
�ری �� ��ی�ی . �+� 34	�yی و ;�;� و �5ھ-�� د/$+��� 	#ار	#� ��	��%


� ��وه ا8f#زاده �Z
8# ا.�ف ا��ار ��»�� ھ-�ز !�ا3��f �=5 	:#ه ا;*«8�5#  .�د و �� ��» f �
 ،  #-�

� ھ� 	Z�ی �� ��«
�ی#  �� ?-� �	�b ر5=� را ?] ا;* �� ی@] ۴٧[» .!�ا	!�! �3 و  
�ره و 
� و 
#یkZ! �ھ

�;�8f از راوی �Zm�! �� 3�ھ�
� اط`ع ر5p ���ی� ر;�	#م �� ر5=� آ��د�� «.-�ی? �� در دی#ار 
a#ی  ی ;

�ی# در ;�h 1�د را 
� ا��ای ط�ح �� اg`م ��ده ~�f # و	ار  ا�b ���وه ای� ط�ح 
�ر;� .�د و ��رد !�اp5 ;�ی�ی

۴٨[» .��د[                                                                                        
  

��

� ا�h`ح ا	=`
�ن  ی �8f;� و��b 1�ا	#ن ��� �ی ;�ھ�3 را 
� ��ی�ن ر;�	#م و 
� ا	#ی:� 	:+�?، دی#م ای
�;� �� 	� ���ب ��: %� ����دات [�ی$� 
�د	#; �Z
��  1�ا	#	#، 	� ;�+f *�k8� 34 روز�+� �
��د	#، 	� 


�د	#، 	� 	+$* 
� ��دم 
��� �-u��و 
�د	# وو �ku  ���5-#، 	� د	$�ل روز	��� داد	#، 	� 1$� �� 	:�ن �� � ... ،[1ُ
! ھ� را ����و/+* و رو.-���ان !�وری+* دا	+*؟ دھ#، %�ا 	$�ی# آن ی ! �ی�ی �� ���ب از ای� ��ا	�ن �� 
� ��ی�

� واژه" 5#ا4�ن ��3"ھ� را ��	�+�� 1�ا	# و  %�ا 	$�ی# آنا�<�/�? �<3  ی ��ی�، ���	��� و ھ�ی� �� ا	#ی:� 	��#؛ ھ8
# �� ای� . !�ی� و ���$�ز!�ی� ��ا	�ن ی@ 	+3 �--# 
�ای �1اب ��دن در1:�ن 	=3 و 	$�ت ا;���ده ��-� ��5 �yZ/ @ی
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?k�د آن 5�8k در
�ره ���ب 5-
 �
8# ا.�ف را   ی ���ی� %��ه. ی ;�ھ�3 ;���1 .�د 	��� .�د و f و �	�5اھ�

�ز �� �	��% ?k5 �?؟ در ای;�-.   

  
ھ� �bار  ی و 
�زا	#ی:� ھ� ی ھ�ی* در ��	�ن 
�ز	��ی �-?، در دورا	� �� �+�kw ای �� ز	#�� �� در دوران 
�ز�1
�_را	?، در دورا	� �� از 1�د  ��ای�	� از دی#ه �� ��ن را 
� 	��ھ� ;-Xu ای �� !�ریv و �5ھ-� ����5، در دوره

$* د%�ر .#ه �� � �� .#، %�ا 
� ای
�آوردن  ��;? %�ا %-�; ،?ای?، %� ��دی?، %� 	��دی? و %� 
�ی# �-
�+* ��	� ���ب ای	 �	��� a� �k   .ھ� 1
  

;� روز �X، %�3 و : �-? 1�k ��!�ه ��;v دھ# آ�bی ����� 
� g-�ان آ�1ی� ;�ال و 1�اھX �� :ر��� ����
�;�8f د��/�; �	��ر و  .�8 
� g-�ان ی@ !�ریv! !!��ی? �8f;� ھ� �� ��، 
a# ا	=`
�. ی ;�ھ�3 
�د .:8

�
 ���a� vوھ:�� !�ریd� �� �	��% ھ�3 را�#؟ 1 �ص 
� .-���1 از �-$X %} داری#، ��ی��ه ;-
   
  


��� 

���ی� !�aی� را در
�ره:��� ���ی# اھ8*  ��. ی ����ای ;�ھ�3 
dن �i	� داده ا;* 
� ��8ن �

�د �� دوره ��ھ�3 در ای; lی وا�  �-:	 �

� ��ی�ن ر;# و �-$X %} ای�ان !�ا	+*  و  {% X$-� ���Z!


�ی# و 
� g-�ان �#ی �;�#ان ���ر ;� �
�و در 
�ا
� f���* .�ه  1�دش را دو
�ره 
�ز;�زی �-#، 	 �!�ی
   :	�ی+# ��. ;�
�ا�5ازد

  
»�	�Zk+� �-kg *��f ��ھ�3 
� pf او/; i
�د �� 
� 	Z� ���` و; ر;��1 X$-� ی l�a-� �a��� در �a

* در �=�
3 رژی? �gضabان ی@ وا�-g �
�u. ا	#ام ��د .# و ��دم را !��ن داد و �	 *��f �ھ� �-$X  ی ;�ل ای

�د ھ� و ��وزی ھ�ی آن !� .�+* ھ� و 	�Zk+� ��h	�، از ای�uد ھ+�� �k$b رگi

� ای� د/3 ا;* . ھ�ی ��%@ و 

� vدر !�ری �:   ]۴٩[».$�رزات pk1 �� 1�اھ# در1:#�� 	�م ;�ھ�3 
�ای ھ8
  

�ر 1ُ]، آ�bی 	��� �����، �� از .�8 �8-�	? 
� �1ط� و��b �� در ا�1�ر �� و .-�	#��ن :ر��� ����+
��ن  
#   .�_ا.�

  

��� 
� ھ? از .i�;�^; ��:! �8ارم :����.   

  
   5٢٠١٧�ری�  ١١.-$� 

  
  
�� در ����� 
� 	��� �����، رادی� ھ] ١[	 �
8#  �8f;�: ی 	=# �dوھ:� ���ب $8+���، 
�	���رf ،3�ھ�ی ;

   5٢٠١٧�ری�  ١١، )٣(ا.�ف 
  
]٢ [���	�
�� در ����� 
� �5خ 	��#ار، رادی� ھ$8+���، 	 �
8#  �8f;�: ی 	=# �dوھ:� ���ب رf ،3�ھ�ی ;

   ٢٠١۶د;��$�  ١٠، )١(ا.�ف 
  
]٣ [�:�   

  
]۴ [�:�   

  
]۵ [�   ی:

  
]۶ [#
� 	��� ����� 	��ه �-- vری�! ،#-; ،��
� ١٠٨ی  ;�زی، آرش، .�8ره 	��ری و !�ریv !�رج ا!�! ،l١٣٩١، ��ری /

 �   ٢٠١٢ژو4
  
]٧ [�;�8f ھ�3، ی@ ا.�ره�   ٢٠١۶ی ��!�ه، 
�ران، ;�4#،  ی ;

  
�  ١٣، )�5ر;�. (;�.
�.ا/#ی� ��;�ی 
� ��#ی ���5�ر، 
� �����ی ��8ل] ٨[!١٣٩۵   

  
]٩ [�;�8f ; ی ¡� ،�:   ٣٦و  ٣٥�ھ�3، �
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8# ا.�ف، !�ر	�8ی ا1$�ر روز، » ;�ھ�3  ی �8f;�«ی  ا	�ش ��/�Z، در
�ره] ١٠[f �n١٨ا  �8�
١٣٩۵   

  
]١١ [�:�   

  
]١٢ [�:�   

  
]١٣ [�:�   

  
]١۴ [�:�   

  
]١۵ [�:�   

  
]١۶ [ ،�	i� نd
8� !w�ری@، .�8ره ١٩�
  ۴۵و  �۴۴، �¡ � ، 
�١٣۵۵، %�پ دوم، اردی$�:* ۴ی  

  
]١٧ [�;�8f  ص ،�:   ١ی ;�ھ�3، �

  
]١٨ [ ¡� ،�:�٧۴  �!٧٧   

  
]١٩ [ �-8# رو�f	�، 	��* ا��م 81f #
� ��;+�)، %�پ و 	:� �gوج (د��5 ;�م(; ��+
? و 	:�  واy-! ی

�-8Z� i�د 	�دری، %�ی@. ١٣٨٩، %�پ ھ��?، )آ�nر ا��م 81	  pk1 ھ�ی 5#ای�)X-� ��+Y	 از  �8�
ھ� !� 
   ھ�ی ;�;� ی اط`�gت و �dوھk� ، X# اول، ��;+�)١٣۵٧

  
8�  ١٨، !�ر	�8ی ا1$�ر روز، ...;�ھ�3  ی �8f;� ا	�ش ��/�Z، در
�ره] ٢٠[�
١٣٩۵   

  
]٢١ [�:�   

  
]٢٢ [�;�8f  ص ،�:   ٣١ی ;�ھ�3، �

  
�، ص،] ٢٣[:�٣٢   

  
�، ص ] ٢۴[:�۴۶   

  
8# ا.�ف، ��8] ٢۵[f  ،ه، !��ان��	:�رات �	ی ;� ;�/�، ا#-
   ٨٢، ص ١٣۵٧

  
]٢۶ [ ،�Z/�� ش�	ره«ا�
8�  ١٨، !�ر	�8ی ا1$�ر روز، ...»;�ھ�3  ی �8f;� در�
١٣٩۵   

  
]٢٧ [�:�   

  
]٢٨ [�
�ن، ا	=`ب، 	:� ا	=`ب، !��ان، g�a. ��h �  ص ،v١٠!�ری    

  
]٢٩ [�:�   

  
]٣٠ [�:�   

  
�ن ]٣١[g�a. ��h �- ره�
8# ���-�، درf  ���-.�8(ی روkb �Z

� ��.X 	��� ���#ا��، ا	�:�رات )ی@  ،

   �5١٣٨۶وغ، 
  
�ن، %-# 	�.��، ا	�:�رات �iدک، k5�را	l، . م] ٣٢[g�a.١٩٧۵ �! ۶،�¡ ا    

  
� 	���.م] ٣٣[�ن، .:8g�a. @ی�% �
   ١٩٧۶ھ�ی 5#ای� i� ،pk1دک، k5�را	l،  ی ;��:�ده 



١٦ 
 

  
]٣۴ [ ،�Z/�� ش�	ره«ا�
8�  ١٨، !�ر	�8ی ا1$�ر روز، ...»;�ھ�3  ی �8f;� در�
١٣٩۵   

  
#ه در راه ا	=`ب  .�رش 	�، b#م] ٣۵[u-; =�دی ;�ز��ن %�ی@(ھ�ی�	ا v;�� =`ب	ب ا��� �
 pk1 ھ�ی 5#ای�( ،

��   ��۵٠، ص  ، 
�١٣۵۵ی �:�$�	� از �-$X 	�ی� ا	=`
� pk1 ای�ان،  �8
  

� ای�ج 	�ی، !#ارک ���ن در �-����3] ٣۶[ p-u-� ی��8ی ا1$�ر روز،  �	ھ�3، !�ر�8�  ١٩ھ�ی ;�
١٣٩۵   

  
8# ا.�ف، ی@] ٣٧[f   �8�
 ،pk1 $�د	:�رات �	ه، ا��؛١۴، ص ١٣٩۴;�ل �$�رزه %�ی�� در .�� و    

  
� ی�د ��] ٣٨[
dن �i	� از ای� �5د %- #-� :» ...~�8�fد .# و ا�ی�� از ر5=� ��=vی �nا�
 ١٩» .زد�� در�_.*  

8� !w�ری@، .�8ره �
   ٣٨، ص ١٣۵۵، اردی$�:* ۴
  
� وا�-X(ھ�ی 5#ای� 8Z�  pk1�د 	�دری، %�ی@] ٣٩[�+Y	 از  �8�
ی ��a/�hت و  ، �k# اول، ��;+�)١٣۵٧ھ� !� 

Xوھd�  ر��
   ١۶٧، ص ١٣٨٧ھ�ی ;�;�، !��ان، 
  

� ز
�ن  -	��� ����� ] ۴٠[ ،�kg�
�
   ٢٨١و  ٢٨٠، �¡ �b١٣٩۵	�ن، 	:� 	=�h، ���داد 

  
8# ا.�ف، ی@] ۴١[f   ص ،�:   ٨;�ل �$�رزه %�ی�� در .�� و ��ه، �

  
8# ا.�ف، ��8] ۴٢[f  ،ه، !��ان��	:�رات �	ی ;� ;�/�، ا#-
   ٧و  ۶، �¡ ١٣۵٧

  
]۴٣ [�;�8f  ھ�3، ھ�8ن، ص�   ٧٩ی ;

  

dن] ۴۴[ ،�	i� ��ی ز	#�� و آ�nر 
dن �i	�، ��	�ن ��دآوری و 	:�  ر
�ره�a:�ق، ر5p، ھ8+�، �-�� د: �

 ،l�1وران، ��ری ،�	i� نd
   ۶٧، ص ١٣٧٨آ�nر 
  
8# ا.�ف، ��8] ۴۵[f  ،ه، !��ان��	:�رات �	ی ;� ;�/�، ا#-
   ١٠، ص ١٣۵٧

  
]۴۶ [�;�8f  ھ�3، ص�   ۴٢ی ;

  
�، ص ] ۴٧[:�۴٧   

  
�، ص ] ۴٨[:�۵٣   

  
]۴٩ [ ،�	i� نd
١٩ ! �8�
 ۴۵، ص ۴ی  w�ری@، .�8ره

 


