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  $� ���%؟
�
8ر� �)د! ا
  ��;  را $� :�ا��%؛ را! �2د! و,)ا

  
  

� ��، �� ر���� ��,  � د�+�'-�' ����# ه�" ه��ا") �' ز&�ن �%$# وز�!� �ا�� دوران 
� �!د-ا&!�+�& �&67 �5$�) ارا4� �' �� . �3 �-$-' ��ره� در ا�� دور, ا��2م ��.  را /.-

��ر�2��Bت و @�!و �!وع �� و . ��< در�# �!د���:� =>. ���2' ;��:' 9&��8 �.�م ��
ره�� C� ا�!ان و �� ه) �!ا� &>�;< ����D7& 'D<� 3Eا '�D3 �' ا�Eو ا �E.�ن ه�� �>�، ا�

� و ��&6 . ���� �>>� دا�#&�F� د� ���.�E ا� /�Dرت �د از ��E 3.�ن ا�G�Hد� و �>�
رو�� '�-/.  

 �5I� د �' �� ��ز� ه� در ه.�� دوران ا�# �' ��, در��# �' �8ر��!�� ا���D, @!ب ا�� �
����# =L�M ا�� �د �' �K�9 �' ��ز� ه� �.3 &� �!د��، �!ا� ا�>+' �.��$) از . �>���

ر� �L�MG . ��� �!ود و د��! و�د �Bر�� ��ا��' ����I<ن ا��Cد��� را ا� #���� �<:�
ا�# �+>�B �رهD!، دا�C.>� و « &� �Rا��>� �' در �Bرج ه) ز�! �OP ا��Cن ه>�وا�'! &

  . »��ه>�C, ا�!ان
� از ��Kم �!وپ �9.�ن �د �'. دو �!&��' �Rار� �8رگ در �Bرج �!د��C%� ��!B �+� 

  اXن �.� دا�) در �' و4:��� ا�#، &�ل &� ه$# �� ��$#؟
. >��:� ه) �3 &�-��رد در &!�8 ا�.� ;!ا�$' �Rا��>� �!ا� ��8ه��� �' از 9ن ا����د, �+>

�K! را �!وع �!د��، �' �:� از ا�65ب �:O�I �� و &��� ه) ز�.>Y �9.�ن � ���!و��, ا�.
  . �!وع �!د �' ����B 9ن

ا�� /�Dرت �د از ه.�ن . �3 �-$' از ا�� �ع ��ره�� �->� E!وازا�' را ه) �!وع �!د��
-� �Eد �� 9ن در /!ض د, ��ل از ارو!� �اه�) ا;��ددرواز, �.�ن �8رگ �' ��, اد/� &B  .

�:Hوا �  .ه.' ا�>�D/ �Kرت �د از �3 ��د�>3 �' &:>

��� ه در ����  ه�,%ا + -)>8  ��د�%�!� در ��Kن �B�� ،,�� (�$5' ا<�8  . $��&

�9.��� و ا��-�$� و در &2.ع ��Kر ��K& 'B) در د��� ��Eا  'B�� ،�ا&!�+���، ��B' ;!ا�$
��K ه.' ���& #K� ���� د���!د ود�� و ا&!�+��� ه) �D� �در دوران  ��, . �ن ا��-�$

� در ]+&# داد, �����& ���K� (�$5� ه) �! ا��س ا�� �&67 در �>� و & . Y-2���P!ا�
را� .�<� Y-2& Y�]را ر �را �!د�� و �!�^ ا&�&� Y-2& Y�]را ر �  .ر��4

  
د�� �>�ر زد, ����`_�ل �' �� �" ]+�.� ]+�) ا�.-3"]$� �5� زاد, و ا�!اه�) ا&67 �  . ��

ل در ا�>�2 ه) �!وع ���O�+C ]8بM� ��د��! . �:>� �E!&!ده� را �>�ر �Rا��>�.  ا�!ان �
را � Y-2& Y�]ه) ر �د��، �-+' �!�^ ا&�&� ر[�Y-2& Y �>� ��، ر��4D� زمX �K<ا�

ل را ا��2د �!د��. ��M� ا�� a��!� ���� .��$� �K<ه! ��ام از ا� X�[ د��ن راB ص�B �
� ه� &���وت �د. دا��>���$� �&$-) ا�� ا�# . اوX ه.' ا�>�K ��ون ا��7>�  &��ن �د�� و�

د��� �ر و ه��ا و �>� �� از ا�� ا�اع، ا&!�+��G<& '�.  
د��� O&�� �ز��ر �' ا&!�+��&9 ��C.� و��� و�K� c<���Kو��� ه) &��ن �د,، . �� ه

.K; �د�� و �� &��ن ه�� �2�9 ار��Dط . >� �' &��ن �د,ا��D' �:�ه� &� �ه.' ا�>�K ا&!�+��



 

�:��� �>>�, در ����#، �>�ح ا&!�+��� . و�� �:��� �>>�, در ا�>�2 �>�ح ا&!�+� �د. دا��>�
ن �' &� ��9 در�# ا�# �' �� رأ� . �د��X��E�� (ه O٧�' ه.�� د��h O��5& در !�� h٠ 

د، � �& a�G� !�� �<:�h8ب ٠[ ��j/م از اد�� و �3 �� ^��%& Y-2& در !�� 
� �>>� و در ���2' .� #�!� Y-2& ا=6 در �� ��! ا�� رأ� h١ ��! در &٧h O��5ا�!ان �

ق ا�:�د, ����8; 3 ��8� �ا�� �D!د، �:>� �د��؟ ا�� . &� �$� '� �K<٧ا�h ,��5/ '� !�� 
د�� �' �!;�ار ا��-�$� ه� �د��&� ا��-�$� ه� �د��، �:>� ه.�� �.��>�� ���� . ^��%&

د�� �� &$n-' دادن �3 ه.m>�� ا&���ز� �' ا&!�+��� ه��.  
� ��!د ه��ا را �!دارد& (�.G� ,�� ,!BX�� . �<� �ر &G� '� #ه) ا�� ا� o�-/

در]���+' ه��ا ;r5 �3 ا�!ا . ا&!�+��� ه� �3 9دم �ان �! و &pq!�!� را در �F! دار��
<��G%� ,اراد '�� sد، ��ون ه�دش ه) در ا��:�� ��&' اش . >�, &t-I د��رات ��, �B

  !را �+!ار &� �>�» ���!«�' ��ر 
�>� ا�� د��! ا��+�ر� ��ارد. ا�DHل ه) /�� ه.�� �د� ��� �3 . ا&!�+��� ه� &O7 ا�>+' &

ز��ر را �' د�# E!ود, ��ن �د &� 9ور�� �!ا� �%$# وز�&9 �!� و ه��ا را &� ���P!ا�
در ا�� دوران، ��ه+�ر� �' ا��2م &� ��!د و �Eر =�]a ��, و . �!�� �!ا� وزارت در��ر

� در روز��&' ا�6/�ت<�.B ��H9 �4 '��5& رت ا�# از ��پ�D/ 9ورد �. د����, را در &
'��5& ��<m.د �' �3 ه� ا�� ا�# �' ��, �%�G �' ه��ا د��ر داد, �:IH '2��� ,!BX�� 

ر &� �>� �� ا�>+' ه.��ن را . �ه�� 9&��8 در روز��&' ��پ �د&v& ا, راه��ا ��+%
ر &� �>� �' وز�! ا�6/�ت �د&v& . �$�� �ر &� �>� و ��+%ا, &&v& ا, رااو ه) ��+%

�<� �& �j&ا ,�� w%� (ه '-[!& ��!B9 ا��از�� �' . و �� ا�� ��P�-Dت را را, &K�<&
دش �.� ده� �' روز��&'ه.��ن ا�� ��رB �G%� ا��ا�� ه) �' />ان ا�� .  را �!د, و ه

د, ا�#� oD�Hز��ر را در 9ورد �' ر  .ا�# �' �Eر 9&
د ��Fه!ات CE# �!ه) و ���Cر &!دم و ه.' � �د �!وع &� �& '��� �' ا�� &��5' ��Hو

� �' ا��2م &� ��!د �اش، �اش �' �2�9 &� ر�� �' ا&!�+������<� O��H ,�� �<.K; �& �K�
  .��' دا��� ��$#

  
�� و در �' » ]8ب �د, ا�!ان«در ا�� ;�=-' �O�-M ه��� �' از �!ف : س � '�!C� در '�

 '� >Hد ا�65ب را �� ��' �' 9ن &� �& �د �:� �& !C�<& �Eت ]8ب در ارو��!C�
� �DهR& !�@ ��<:& '� 3��ا!�د ا�6&� ا�#، �3 ا�65ب د&� w%C&�<ه�� ,ا�� . -

�!���B' از /�م ��9ه� ]8ب �$D# �' &�ه�# ا�65ب در درون �د �� ]8ب /.� دا��' ا�#، 
 �H9 دت ]�ج�K� ا� �' ا&�م �:� از 'D[�G& ��[ o��K�DM= ا&�م در >Hن ه.�ن &�
�$� در ا�!ان � �& ��&�� دا��' ا�� �ن �&�، دو �' روز �:� از 9ن �� روز��&' ��IG&

�� &� �' دو����) و �E!وا�) در ا�!ان ا/6م �!دم �� ]!�� �� ا�#، ا&�م &�$��.� #
و �.��$# در ��&:ۀ . �.��$��K ه.+�ر� �+>>�، �' �� ا�>�D& �Kرز, �>>� و �' ه.+�ر� �>>�

 �اه�ن د�� ه$�>� و ا�� ]!�# �3 ]!�# د�>B ه$�>�، &!دم �DهR& ذ ��ارد، &!دم�� �&
, ده�» ]8ب �د, ا�!ان«ت و�� �C!��... ا�#-� �� دارد �jK# را @�! ا�6&:�.  

  
5� .  �' راد� دا���)، &>�C! �>>�, ����ره�� ا&�م ه) �د�)``��D>�� &� �� ��ل  : ����ر�I�

� �!د& !C�<& 3 ا�!ان�E �' �' د��.�ن . �' ا&�م &� �!د راد��� '�j�; tI� '� (����
��, از ا�� ��Mظ . و CE# �!ه) از راد� 3�E ا�!ان o%E ��ا;��د و �C�<& '-=�;6! �!د�) 

ق ا�:�د, ��را]# �د و ر;# �' �-�Pر���ن و �' �-�Pره� �3 و/�, �8رگ �.3 &��� داد �' ;
راد� 3�E ا�!ان در ������B '2# . راد� 3�E را �D>��� و ��BX!, راد� 3�E ا�!ان را �$#

ل �E ��;!� ر���ن و�P-� رK.� Y�]8رگ دام و ��! و @�!, �� ر� '$�q& 3� ��B�� ا�!
 }-D& '� ر �$�' ��٠`3.�٣ ا�!انXن د�-�&  . (��B �� �2<د ا�د��H9 !�B ژ�+ف 9&�, �



 

�:� از ا�� ه�ا�� ��B . ^:4) ;!ح �' ا��Cن �3 ه�ا���� داد, �د. ;!ح &�H6ت �!د, �د
5� ��Cن داد�� و راد� 3�E ا�!ان را �:O�I �!د��-I& ق ا�:�د, ز��د� و &� از �9H# �6ش ;

� ام را �K) زدم و . ا����H &� ه.�ن وH# در �-�Pر���ن در ا��!ا]# �دم. �!د�)GB!& �&
=�ف از �2�9 ر;��) �' . &� و &!�) �2�9 را �!� �!د�). ه!�' �-�Pره� ا=!ار �!د�� �.����)

� �' &� �+>�� �!ا� راد�+.� '� +$& .�B رو� ه�� #H�9 ��o �!د�� �' ��[� �-
� &� و ا�!ج ا�+>�ر� ر;��) �' . د��! در �.� در �8د�+� ه�� ���ر �' &� راد� ��ه>��[

� ���# ���ور�)�;��C� t) �' راد�& ���� sه� �  .   ��Pاد، و�
 در��ر, &Rهa و ا�6م ه) در ز&�ن ا�65ب �' �.� �����، �>F!م ��K! ا�# در ��ر, و4:�# -

M= 9ن ��<�(�<� #D-  
  
  رو,5)دا�� +$B  و �A@ +�ان �?�ر از ا
�م 
  

� را �!ح �!د, �د» �6م« در ا�� &رد روز��&' D��� الq� . ,���!E o����<ا�B از �+�
� ��, �' در ز&�ن ��, �' ا�>�5ر ��P�-Dت @!ب و @!ب �!ا�� ز��د �د �ان ه� �' : �د�

د �ان ه� در �!ف ا�6م رو 9ورد�� و ]�X �' ��$# ��ل ا�� �& �>�5ر ��P�-Dت ا�6&
  �K# د��!� ]!�# &� �>>�؟ 

ر� �اب داد, �د» �6م«I<ا� :���� �د �' ; r5��P�-Dت @!�D� در دوران ��, ا�� '�Dا� .
 3.� �Kا�� ��-+' ا;!اد� &O7 �9# ا� &KI!� و &!ا�O7& �8 ]$�>�' ار��د در ر�� ��9ه

  .ز��د� �!د��
n� ��.ن ه���Eددر� '��اه�) �' در ��ر, ا�� : ال و �اب ه) �B �&� از دا�C.>�ان &

5�5� �+>>� و �اب ��ه>�M� '-n$& .  
ا��) �-�� �+>) �' B �د��ن ���' �9# ا� ! و ���) �' �H9» �6م«&� &B �.� ؟�5�5M� '�

� ارد��-� را در B9!�� ����ر��ن در ��ل �&١٣٧h<& ن��در روز��&'  ،(H د��  در!� !C�
� �' &� از ا�6م ارا[' �!د�) �' ��Kرم �ان ه� و دا�C.>�ان، I-@ #���� �� د� '��� '�

د��ن ا�� را ���' ا��. دا���Cه��ن و ز��ن از &� ��ا ����B . �� دار�� �د��! �' ا]����
د,؟ ����# ��در��� ا�!ا ��� '� #���� ��<�D� �� �<<� t�5M� و��!� .�� د��! از �' �$& 

اب داد,� �د ��H9 ارد��-B ؟��اه�� �' �' �.� ��B . '� اب ��ه�� ه) ���&�, �$� sه�
اب ��ه� � ,�&��� Y� sا�� ]!ف دارد �' ه� �.+M& '��E ا�>�5ر �ا�� ]!ف @-r ا�#؛ �:>

  .�' ا�� ]!ف �.� �!�� ا�#
  
  

 ٢٨�٠١�٢٠٠٨ _١hرا, �د, 


