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	�� ���ز �� ���� از ����� را � ه��ن ���ال ����ن  ��  �� ا���%$!#، ا�� �!� از � دا
  .ا/ +!.- %) ) '$, +*�) ه# ا(�ر& %$# ) �ن، '�ر&

 ه# +!.-، ه.�$, و �� �د+, (: 9��%  �ده# و +�.- �+*) در 5�67!- ه��4 %) 2�3!1 ��
�� �ه�/ ��ز��ن +��,  ه� و 5�67!- ه�/ د�� / از 3<ش ه� و > ;) د�� ا+� %) در ��

ه� و ه��- �+�C �� %��7 +!.- و �� ا����  �ABر دا(�$, %) ا@<>�ت �� در �ر& 5�67!-
���# و ��(	���+) ه �� �+F) را (�ه, �د& و �ABر دا(�) ام ��. ا@<ع +,ارم �� $�ز 

& C' &و ��� و �3د �	هG� /ح �� ه� I� �C+� م�+ ����� �(�د در 
!, B!�ت  ا/ %) در ا�
(��� �ه�  ه.�$, و �+,از& %��7 ه# ز�ن ���� و 
�# (!�ا دار+, %) ا�  ا+,%� ا+K اف درا�

�(,، 2�3!1 ده$, .� ،����� ���4 %) �� �!�C$Mد (�� ر�L7 را  ا/ ا�Nاز د �*� �
O از ا��3
�د (�*+ ��N و ��4!� % دن ���2ع 
	�ل % دم ه�! &�� ,$' .& C' �� ه�  �6$� ز+,& �دن 

���$, و !# �ن �� %) +!�ز ) و%!9 و و;� 3.�! / +,ار+, و ��د(�ن �� �رود  �3ا+$, ��
(��� ��G(- ز��ن و +	�دن �+�C در 
!, B!�ت، د��  (�ه,/  ا/ ا� �ه� +	�(, %) در  %) 

��اه$, ��- از ��د(�ن در ��ا� #.��$�ور+,، ��د(�ن را  $�Pرت ه ') را ��4!# و 
 ا/ را& �3د& در�- �� �� )��+ & Qرگ %$$,، دار+, (S��اه$,   �� . %$$, و ا�5 ��

�� �K!2�3ت �$���Q� #$%   M>) ا�� �!�م �3;!) ��  �ه� را �C+� �Q*� �3 ,!$% T�U را 
) W$U روا+�  ا/ V�7 ��ز/ را& �3د& ا5	�) �!�م ه��4 . %$!# Nدار+, وا ���� ا/  �7 B (%

 �  . ��ل +* د�#16+	��, ا>�$� % د، ه��+��+) %) در ا�
ه� ه��+�Iر  ا�� �!�م. ا�, (�� ا(�ر& ) �!�م ه��4 % د�, %) از ا� ان رو/ �!���!  در��7- دا(�)

�� ا. ا�, دو ��+) ا+, %) ��د (�� ه# ��Mه,& % د& ز �+�C را ا7 اد/ از �!�ن +.U 9,�, و 
.!�ر ه# د�5 م %$$,& وZ5�U ا�- و ��اL7# %) �*� از �+�C را در  �Uان %�Mر �� (% ,$.��+

#!$%  M�$� &ر& را& �3د��) ��� �!�م. ه�!  �� Z!� (+اS�ر�, %) >�,�3 درCU-  ه� +!S از 
����� و وادار % دن �� ) ادا�) �� د5.�ز/- �*�تZ� �3، ��,وش % دن ا� ��B   /ه�

��ا��) و �!��اه, $�م �3ر�^ دوران SB -!5�67ب در   ا�- �3 ه ') را د�M5ن ��-!ا�$!��
(���$��., و ���, �C�Uر/ ا�<�� ���$, و $��.$, و %.� +	�(, �3 �<ف  �C+� /ه� . >_�

C5�� م �.��6ر/ %) در�+ � ���Iب 
 ار داد � �6, از ا+L<ب (�� ا�)ر& % د�, %(  /�
:"ام، �6$�  دا(�)�!�M  د�- ��- �ن �
���ن ا�-. ا+, �!�م ه��4 7 ���د&"  �C$ا� . &��+ ��)

��د�3ن را و 	!$!, در ا�� ���C5 '��+) ه %.� را %) ا@<>��3  (a7�B ,!$% و � ور ,!$%
) SBب % د& در ا�� راد��ه�/ �7ر�� ز�ن Sرگ % د& و �: �, -M� �3 ه# دا(�) و

��/ 2, �3د&,$� (از 7<ن را+$,& رb!7 %!�+�ر/ �3 7<ن (�� د �Uان رb!7 . ا/ % د+, 3	9�, 
از �
�/ >	,اc . در دا�9 ه# ه�!$�Iر. @	 / %) +�: را ��رد و +�*,ان را (*.-

SBب �3د& از "(C	�ز/ %) ا�! ا در ���- ��دش ر��� +�(- %) %��ب %dراه) و %��ب 
��@ ات %!�+�ر/"و �� %��ب " ���ز �3 7 و��(� " �%) �eه ا �$�aر %��� ا�- %) � ه�!

� �3ر�^">$�ان �$�M  (, و +) %��ب  ����� " (% /�3 � /�
را +�(�) و �$�M  % د& �3 �
. ه�/ �.�$,/ ه#   �ن +�(�) ا�- (, و ا��3
� �B(!)" (�ر(!�ن �ر��+��ا&"و� ا���ر %��ب 

ج، +) در دا�B 9*��- و +) در ��رج از B*��- �,>� ه!O*F +) در دا�9 و +) در��ر
(�)�+ �
���ن و ا�� �ه� +!.-، '�ن ه��� در SB & C' Z� �3 -CUب و �L� (!U�3ط  ا�



 

�) "ا�� ) �hK ا�$*) �� ا+��Mر ��.�) �N�Lت . ��د(�ن در �U�C ت و �� دا��M% 9ر ا�-
� را در�ر& �C5�� -!5�67/ را ( وع % د�# و �� ;�د
�+) ا@<>�C'57 "3 & درا+L<ب 

�، �!9 5�6757!- ��ز��ن +��, و ���C5/ اول �O از �! وز/ ا+L<ب ��� ( ( وع % د�# 

k +�� . �!�م و +��) و ا��!9 3� �	� و �زدار+,& ( وع (,��� �Q$درا� W$هlار%.�  ه� �ا�

� C3 ا+� %) �: روز��ر/ از '$,%!���� / ره	 / B. (�د���ن  /�
Sب �3د& ا� ان �_< �
��دش را � +��ه� از درون و +��ه� از  �P�) ه,ات و ا@<>�ت�M� &,) ت رد U�C� در

��  M�$� ون !و
�) ه# در ه  S+��ه� � TU راد��ه�/ �7ر�� ز�ن ا�-  ا/   �%$, و 
و �� �
�/ . ا�Ceر +a  در �ر& SBب �3د& ا� ان، و�5 %.� �,>� ا�_�ل ا��Mن +!.-

 ��ل ا�- از SBب �3د& ا� ان ر�7) ه# ه�!$�Iر، ا�� %.� +�� S+ (%25د�: ا�! �. و/ 
����� %$, ا/ ��, ��B در�ر& � گ � �# 7! وز � �3د& &,+�� �U N�B ه# �,�3 ا�- . ه�/ ��

-.!+ kI5 �5 از�� �$����eه ا از �,�3 �!� در . %) �: ��U ا/ �3ز& ( وع (,& %) 
 ا/ S3ه�/ دور& د%� ا/   �� ا� ا+�ا� �*� و %�+�دا ُ�, (,& %)  ،#�,
 ���!� (F�!+ /ه�

��د  ر�� �3ر�^ SBب و ��d& دوران SB -!5�67ب �O از ��Lط رژ�# (�& و ��  ر�� 
&��ه� و  ا�� ��U ا �!  از �ن �B�P	). ه�/ (�p %!�+�ر/ را ا+���ب %$$, (�P!- و د�,

/�
� �3�L!LK3 ه ا 2�7<+) و�e ( >	�س �!<+� ا�- %) ه!q 7 ;�� را ا�Ceر +a ه�/ 
) SBب �3د& ا� ان و 5�67!�� در�C�Uر/ ا�<�� از د�- +�� ده, (��B /ا .  

 ���3� را& �3د& ز+W زد& و ��اه�ن ��3س  (
��4 از %�+�دا �� ا� �*� � �!� &�� ,$' >_�
�Gا(�. � د!  را& �3د& (,& �د �
 ار/ %) رو/ �!���!  ��3 b	@ ,6�د ��/ ��3� روز  (

��3س � 7- و ا�,ا ( وع % د %�� k� 63 از را& �3د& و . +M.�# �3 ا��Mن ��3س �! د
� از ا��Mن � �!,م %) (�� ا�� ���اNت را . %!�+�ر/ و 6, ه# ���ا3N� را ( وع % د�

ز+!# و �eه ا ���اNت  %$!, و �2$� اNن �*.�>- ا�- B ف ��  ا/ ') ه,�7 @ ح ��
ه�  را�- و ���- %$,& ��- %) ��sMل +�(�� �: S3 د%� ا �- و ) ا�� ���^. ,ارد����ن +

 tL7 ه# دارد '�ن (�Q< ه� اش +!�ز�$, ا�- و��M+دا S3 ا/ �ن .  روز د��  و
- دارد15
��, و
�# را درا��!�ر  ��ط ا�- و ' ا � � (' �� (���# %) (�� S3 دا+��Mه� دار�,،  ��

� S3، د�7ع از %!�+�ر/ ا�-(�� �Gارم؟ ��- ا� . ����# %) �.��5!- د�7ع از %!�+�ر/  ��
-.+� O*<  (*� ،-.!+ / !� -�� �� +!.- و �$�2 ��- �! / ���اNت (��ه# '$!� .

 ( �) �+�Q %) ا��Mن ��اه�ن ���^ � ,!M% ر�% (;>�15 -!5�67 /�C5�� &ر� ���ال در 
� (, و �� ه# ���# B �7 +,ارم ا�� SB �$�< ��) ��I5ب �3د& ا� ان در �C�Uر/ ا�<�

) B.�ب �+*� را& �3د& وار�S %$!, �3 �� �ن را ) ز�#  ه�S$) ا�� و
�� را %) �� ,� !�
,� !���3� و ���- را& �3د& S+!# و 6, ��3س  ($�Sه .#M' /رو (ا��Mن ه# . در ا�$�Pرت 

� دد %) ��(	���+) ر7 ��رد د�� / را . - و  +�M-ر7- %) 7* ه��� را *$, و 
,)� N� ا���ن ���# %) (��, در ار3	�ط � ه�!� ��رد  . � �C5ا �ه��) �!� د%� ;,را5,�

.!�ر �: %��� را ه� ا& � ��دا(- %��3& ز�   ا/ �� 7 ���د -	K�:  
"��< b!7ر  

در .  %�رش را($��# و +) ��k5�� (+ (L را ��. ��رد 7*  % دم ا�� %��ب ,رد %�ر �3 ��
�$!	�+-. ه  �Bل 7 ���دم %)  
"  
ه# %) �� را ��Iب % د& ��ا�- ��د " رb!7 >��"ا/ +!.- و ا��  د%� ;,را5,�� ا�C5 �3د&

 (�����ه� و ر�!,ن  �� در +��) ا�.- %) �,�3 �!�  ا/ ا��Mن +�(�# و در ادا�) ه�!�
) ا�s7+.��ن ��� �ن +��) راه# دوران � وج �� و ز+,& ��د �!�وش %. ا�4 از ا� ان و ر ��7

�Gارم %) �$�M  (�د درا��!�ر�3ن ��.  
�,�- و �!�+- "%��ب � >$�ان )-�,�  � B و�7 '$,  ا -+�!�SBب �3د& ا� ان ) ا5	�) 

$�م �$�Pر ��K,زاد& +�(�) و ا+��Mرات ( %- %��ب در " و دو +�(��ر د��  �4�
را �



 

 دNر/ %) ;,را5,�� ا�C5 >�! �# 9-8وا
k!B �6 �ن . ا� �*� ه# �+ ا �$�M  % د& ا�-
  .وا
�6 ( �$,& ا��M+#. د�- 3$�� ���5 اش � ج �.- ا�� %��ب % د& �د

��@ ات ا�� و �ن را ��ا+,& و �*	�ر& ��د را %�ر($�س SBب �3د& 12-10@ ف،  ,�U 
 �� >$�ا+� %)  ا���ن ���# �$�M  % 196ا� ان اB.�س % د& و %�� (K�; -ب . د& ا���%

  .را ه# L3,�# % د& ) ��در، ��اه ،  ادر و ه�.  ��دش
��, ا�� ��+��ژ%�ر/ و %!$) +��C) در ��e -Mه   �;I<ح  ��)"b!LK3�ا��Mن در " @ �7+)  

(+�CS3 (!C3 (+�Cه�/  ا� �*� را ��ا+!, �3 	!$!, '��+) از ه  @ ف و ) ه   (ا/ و ا�! ا 
, 'SB & Cب �3د& ا� ان و ��d& 5�67!- �ن در دوران �!� و �O از %�($ دا+��Mه� ��

) ���� و . ا+L<ب را ��,وش %$$, و �_9 ��ر د+,ان زه / ��د را در ,ن SBب 7 و %$$,
��د��ن  (��-، ا��  :� 	3 ,�� ا/ Sرگ % دن '$!� �bLK +��,ار/  ،�
� �����ن ا�

���+) �3;!) . ن را �| د& ا�# ) ا�_�ل ا�� ا7 اد3.�!- %) ز�ن در %�م %M!,& ا�# و �!,ا
(+�
) 5�67!- ����+)  ا/ %) ) ا�� +�ع ا7 اد �� ;�د ����3ا+# *$# ا�$.- %) 
	9 از � دا

��!$� و د�� ان،  ��B �� ر/ و�+�!% ( ���ا+L<ب و �O از ا+L<ب SBب �3د& ا� ان و � دا
 و�, �: دور& رو�,اده�/ دوران ا+L<ب و � ��B ،,!$% ب را � ور>L+از ا O� اول /�C5�

) . ه� وا@<>!) ه� از رو/ �I	�>�ت و ا><�!) ,!4l! ,6 ،,!��$Mاول ا+L<ب ا� ان را 
,ون ا�� . � اغ SBب �3د& ا� ان �SB ه  7 د و �� ��ز��ن و Z+�U از ،�L!LK3 ه  +�ع
  . ارزش ا�-  �دور& ��3�65�I ��چ و
�� از  �%$#  ا/ +	�د و �3ز&، 2�3!1 ز�  ه# 7*  �� ����� @�) �+N, ا�� '�ر&�(�,L ا�

  :2 ور/ ا�-
�,ر�V و در >�9  ����� ��–ا�� ��� �ن .  ��L3 4.!# (,& ا�- ) - B,ا
9 در ذه :�

�ط ) دوران 
	9 از ا+L<ب و در U ��ن ا+L<ب ا�- � . /�C5�� (�� �ن � �ط  :�
�C�U ب درSB �$�< -!5�67��>رش. ر/ ا��� (ه� ) SBب ا�- و  �� د�� / � �ط 

� وج از %�Mر و در �U�C ت (�ط  � /,6 �� . 9P7 دش دو���� �U�C ت ه# 
�ط ) �U�C ت ) ا�s7+.��ن ا�- و 9P7 دوم � �ط ) ���ز ا+��Mر را& . ا�- � 9P7

� +�� دا+# و. �3د& %) N�B وارد (�+Sده�!� ��ل ��د (,& ا�-� �Q% (��K!2�3 -6ت 
��اه, ر�!, .�� �!�  ��!� ا/ �� �.�# ),& ا�$.- %(  (F+� د، ا���M!� (' #!$!	رو�# �3 

���) (�د '�ن ا@<>�ت  ه� 7*  �� % دم و ه$�ز ه# �!�� ه��4 %) 7*  �� از B ف ,��	+ ,$$%
 �U�C ت ) ا@<>�ت �
���ن � ر7- و ��,ه��4 %) از. (�د، ا�$�Iر +!.- B*��- ز��د ��
ه�/ �C�Uر/ ا�<�� در  ه�/ �	  T�U %$� ���رت ��+) (�د و 5�67!- دا��M% 9ر ��

�4�Uز�ه� در ز+,ان ,�- �ورد& ا+, %# +!.-، %)  %�Mره�/ ارو���4 و ا@<>��3 %) از 
��اه# داد ��) (��ا+,+�  �3�K!2�3 #ر& �ن ه���د در  T
�� . �����در '�پ U,�, %��ب 

� �3ر�^ �� & �N�%!�+�ر/ ا@<>�ت . ر�, ) را& �3د& ز+,& ��د %!�+�ر/، ���ال %$$,& 
��ا+,ن �Z5�I �ن و ���ه� از +a ات �!��� �ن در  (��دش در�ر& را& �3د& را �K,ود 

 Z5�I� � (.��L�"ات و ا@<>�ت %!�+�ر/ . %$, ��" +��) � م a+ �� �K���2ع ��رد 
���ال %$$,& در �ر& را& �3د& و +L� ا7 اد �$�M  %$$,& �ن +!.-، �*) ا@<>��3 ا�- %) 

  . %$, دارد و �I ح ��
 (��+ ��د و ,ون  (� ا�� �K!2�3ت، �� >�< در 9P7 اول ������4 ه.�!# %) ��د 
ر�S/ ���ز (, و 
 ار�د � P��� 1!2�3 / در�ر& ر��Bن ه���3 �$��	- ���5 د ��رش 

,M+ (% ,)�) SBب �K,ود  �7�B ل�L��3(��) ز�5� دل �7�B روز/" و  (�ز - (% ،,) 
,+��  ".��, و �Uو�, � ��7ر 

���# ه# ا% �K!�ن 2�3 (�-.$:  
%�($, ا�$��+)  ه�/ �!��� �� .!�ر/ ') در�B%�!- و ') در �!�ن ا��ز�.!�ن و ��ز��ن

� %$$, %) در ا� ان ا+L<ب (, و �3د& ا/!L�3 ه# از 7 ;- ا���  U�C� /ه� (�د& % د& و 



 

��!$� و '$, ���5 �د+, �3 ه�)  /�
� /�	< (ا� ان �ز��M$, و  ا/ 5�67!- ه# '.	!,+, 
,$�7 �� را . (�ن را !�	3 ���د ره	 ان �C�Uر/ ا�<�� ه# ) +�ع و ز�+� د��  ه�! ��B

���$, %) ا+L<ب (�� را �زاد % د %$$, و �� �� . !	63 ���!$� ه# ه�! /�
��د � ��B ,$' را 
�M!, و �A7/ %�ر و 5�67!- . �ر *�ر  د (�3��ا�� %) ا+L<ب ) ا��$�ق دوران (�& 

����*B �7 درش +!.-، ا�� B -�ه�  �!��� را  ا/ ا�_�ل SBب �3د& ا� ان 7 اه# ��
 ا/ ه�!� �زاد/ ��د(�ن �� (��U ب از>L+ا Nرود %) او   �ه� (, و دوم ا�$*) ��د (�� ه# ا
�د�,ا+L<ب  &,!� + -��*B (�د  &,M+ . ،,!�.ب ه>L+را �,��ن ا -��*B #ه ��) ،O�

����� 3<ش . ه��+�Iر %) SBب �3د& ا� ان �زاد/ ��د را �,��ن ا+L<ب �د ��� درا�
�� �� (% ���SB �$6ب �3د& ا� ان �!�& . ���$, +!.- %$!# +�Mن ده!# %) ��U ا ) ا�� ��د

�� (*� �6$� در3<ش. ه�) �K ه�!$��Q-. ه�/ ا+L<ب �د د از ��	�ن'!� ا+L<ب +	�د، 
��ه�) ا�*�+��3 %) ��+$, راد�� �!: ا� ان درا��!�ر دا(- و �� +L� -ا��ن SBب �3د& ا� ان  

� درU ��ن >��!�ت ' �: -�C# ��ز��ن +��,>L+ا+�ن ا�U �M%د���! / از ��U /ا  
 و ��B ا�,ا/ K+1340 ا�7 و '� +���4 ده) (C / و �ز� دا+,ن U$	� '� از �.!  ا

��م SBب . 1350ده)  (��م  -% B �!$Fاز ا�*�+��3 %) در -ه� / !� & C ��ز ه#  
 ا/ %�ر �!�! ا+) در%$�ر�3د&-دا��M% 9ر دا(-   �ه�/ � دم  ا/ �3N�K3 %) � ا+�Qم، 


!�م �.�U " �3"(+�K	C) واB, 2, د�*���3ر/"�6$� از. � >- ) ��- �: ا+L<ب ر7- "
 ا/ "��$I�� م�a+ �6I
 �+��+ �."  

�� از SB -!5�67ب ا�- � ا/ . �K �� در �ر& ��ز��ن +��,، (��9 ه�! �)�% �$6�
��ن ز��د/ ه# از ,+� ر�7) �د و 1350ه�/ ' �*� %) در ده)  ��3!  �Gار/ رو/ � و& 

� رو�B+!�ن، ��!�ن و / !�ه�/ 7 ه$�� و ه$ /   (�P!-3<ش ه���Sن  ا/ ار3	�ط 
". U	C) واB, 2, د�*���3ر/"�� 
� %�Mر � ه,ف ) �!,ان �وردن �+�C در '�ر'�ب (�6ر 

�Gار/ رو/ U ��ن ' �*� ده)   !��3 (�ط  � 9P7 ط 50 -40در�	ا�*�ن ار3   ><و& 
� و& �$Z6M ��ز��ن ' �: � �Qر 3 و��% ،#��� ا���ن  >	
�ر�: ه#  �3-ه�/ 7,ا�4 %) در 
را �C,/ " .#!��4�4"�_< %��ب". +��,"ا5	�) در%$�ر +t��3 . (� M ��ز��ن +��, ا+�Qم (,

.Sا�4 رو/ U ��ن  !��3 �C5�� د %) در �ن % k!5�3 و (�U 3 /�3 �  ه�/ ' �*� و ����  از
� و S3ه�/ ���4 دا(-!3N /�*� ا� . �ا�� %��ب را ه# ��ز��ن +��, '�پ و ��� % د و 

�ر& '�پ  �� 7- %) در ا� / �M!
�ت  -
�ن (��6) ا+��Mر +��, در ���رت ا�K3د (�رو/ و
-����اه#  .)�B � 3<ش در '�ر'�ب (�6ر �U	C) واB, 2, "ا/ U$	�، �6$�  ��3م ا�
���# ه�SB .��3ب ;�رت � 7-" د�*���3ر/ ��	
 /�����) ه�!� د5!9 ه��+�Iر %) در  

� )���اه, ��دش �I ح  (*+� (,، >�< +L� ���C در b��M3 د�� ان  ا/ ورود 

 ار/ ار3	�ط  ��B از �����5ن د�*���3ر/ (�& و ,Bوا (C	U :� / !� 9*) ،($K;  ه�

�7� U$	� 6�1353$� از ��ل .  ا/ ر�!,ن ) ا�� ه,ف 5�67!- % د � �3 ���ز � >- 
� در ��ل >L+)1357ا�B � ا %$$,& (�6ر Uز��ن +��, ا��  B /9 ا�Sب �3د& ا� ان، در دا

,+	�ل  +) �C$3 در �5�I	� �M% .��  M�$� (%ر �د S!+ -7 �% د، �*) در ار3	�ط ه��4 %) 
ا�$.- �ن +L� ���C %) ��ز��ن +��, و ��p�) &d ه���3 ا���ء . bLK3 �ن (�6ر SBب �د

��+, و �� � %$$, %) ا�� 9P7 از 5�67!- +��, �� @ ح +�Mد و در 7 ا��(�� % د و 3<ش �� (+
�� �6� �s!�	3 ,2 ت>�B ت %$$, �3  ا+�اع�*� (%$$, �ن را��,وش %$$, و �� �� را وادار 

#!4��+ /S!' 9P7 �� در �ر& ا�� +L� در �TIL (�6ر . در�ر& ا�� (% ,!$% (U�3" (C	U
��م  ;K	- ��" واB, 2, د�*���3ر/ (� %$# +) در �ر& (�6ره�/ SB �*!�%�3ب %) ��م 

� � دم 3*��9 �!,ا % د و ) (�6ر >L+ا �	$U"(+�K�.� م�!
) ا�� (�6ر . +!S ر�!,"  �C$3 (+
-�� ا���ن ��اه#  (% -7 ���د  (;K	- در�ر& ا�� 9P7 از . ر�!,، �*) U$	) >��� ه# 

��د +���4 و �Lل �6 وف  ،�$!. �L�3 (�د" �$# �$#"�3ر�^ ��ز��ن +��,، +	��, ��د Sرگ 
�B :� ا�$.- %) در '�ر'�ب #C� د&، ا���	د& ه# + �.��ز�3ب و ��3!  ا�� 3<ش ��   �� ا



 

� �!��- و
- SBب �3د& ا� ان %)  W$هlر و ه��M% 9�(�6ر و �: �!��- واB, در دا
��O� &d از .�) (,ن راد�� �!: ا� ان %) ار3	�ط  . ره	 / �ن در �U�C ت �د >�9 % د�#

��د ��, ) % د ه�  +��) ��� �� � (Zا�� راد�((	�+) +��,  O� و از �ن ,) TI
� SBب 
 ا/ ارز��� و �K3!9 او�2ع �� ���!� #!�P3  ����< -��!� م ه# از��� 7- و �: 

�ت و . SBب �$K ف +�� (,�P�<ه ات و ا�a3 � �>L+ا �	$U (% �+در�- در ز��
(!+�!.  �!��� و �G� T��Qه	� اوج � 7-ه�/ ه�/ اSBاب و ��ز��ن ه� و ا><�!) ا+��Mر 

ه�/ ���Uز/ (,&  ا/ �! �!, و �� ه� ا& � %�روان ���C& �.�7 / ه� ا& � +��) ���Uز/ (,&
ار3	�ط ��3$� ه# �3 ��ل . ر�!, ه�/ '�پ ر�S، ��ددا(�� ه# 6$�ان �3;!) �!��� �� %��ب

�ر& K; &�� !3	- % دم ) ا�� %) د
!�L در . � +	�د* ��57 ��& ! �3 
	9 از 6�3$�ا+L<ب، 
 ��ا�� د5!9 ا�- %) ار3	�ط ه���� و �.�L!# %!�+�ر/ � �� در C3 ان �Pرت ��3$� و از 

,) �*�� ,6 (� 7 اه# (, و از ا�� ز��ن !5  �درا�� دوران، ر��Bن ه�$3 :� ��3) . � 
M% 9��ر ا���ء +L� ���Qع ره	 / �: SBب SB ,$+�� ���!� /,Uب �3د& ا� ان را در دا

ا/ %)  (: �� در U ��ن ه�) 4SU!�ت ا�� +L� +	�دم، ا�� ,5!9 ار3	�ط روزا+)  �% د %)
�دم %) د�� ان %��  �د+, و �� ا;<  �L+ 3<ش و ��ه# دا(�!# (��, (�ه, �� ه��4 از ا�

  .+	�د+,
-#!�   . ا�!,وار�# ) ���ال � �ط ) '�پ +��, 

#L7د�ور/ (�� ��ا�� ��ر ز��د ) �B(!) ر#�7(��.  �ا�� $a م ا�$�C ه# ��دش ��M . , ه# ا�
-��*��� �  .از اه,اف ا�

-(+  .�� tL7 د�M+ ا��!# �ن ���ال 7 ا��ش��.  
� '�پ دو ر+W و .!�ر 3  و !$Fر& ��4�4!.# و ه��'�پ %��ب �U 3) وk!5�3 � �3/ در 

ه� ��3م % د& �د %) +��, را ��   QB- را  ا/ �!��S!�356 +��, در 3! اژ ز��د، در ��ل 
��  M�$� و �� ���رت (�رو/ ��وا� ,$% . � ��ل W$U #!�.3 16ه��+�Iر %) �� در ا�

 W$U �روا+� >�!) را& �3د& +M,�#، در �ن دوران ه# 3.�!# ا�� W$U روا+� +M,�# و ا��3
� ا�
�M�+ا& % دن ��وا� از %�+�ن ا;�� ا �� ا/  �� (ر +��, ر+�� و روا+� %�*� ه# (, 

+) در ���رت (�رو/، �*) " ��4�4!.#"در وا
T +��, ر+�� و %��ب ". ��4�4!.#"'�پ %��ب 
�.��) ا�$�Iر �د %) . ه�/ �M3 #C*!<ت +���a ا� �*� در ا� ان �$�M  (, در �*� از ���ل

) 14ا�� ( %-، د�7  7 وش ه�ا�!��ه�/ اف . % د %�ر ��" � و��"ه�.  �� در ( %-  
9 ه�!*��� " ان �د و �: � ش ه# ) ا� " (Iد %) �ن ه# �*� د��  از د3�7  وا��و;9 

) ار3� (�& �د �C+� �6تI
�ن %�& +�ر، �*� . 7 وش ه�!*���  و ه�ا�!�� و �!�ا�� د�7  در 
�ن >	�س ��د و 3�- @�ووس ) ه# 
 ار دا(- از 7 >��!�� ��ل . ه�/ و;9 %$$,& دو �

�د" O*�3"ه�.  �� �.��ل .  ازدواج % دم55 �� �*	�ر در ا�3ق O*�3 و . د�7  � و��
�9K %�ر ه�. م �دم %) د����& Sرگ ��� %|� ( %- را د�,م %) ��3م > ض د��ار را 

�د (�7 ��د و �ر او�5 %) . در وا
T �: د����& '�پ �د �3 د����& ��� %|�.  #!a< ��!�
��دم �.��ل � �, %��G و ��7%|� و د����& �� �ن را د�,م وا
�6 ذوق زد& (,م،  (% � ا/ ا�

د(�ار . دا+.�# C3!) ا�� و��L' 94,ر د(�ار ا�- %�': %$$,& B وف  ا/ +��, �دم و ��
�د ز� ا ��3م ( %- ه��4 %) ا�� و��94 را در C3 ان ��  ,�� �� �C+� از ,� � ا/  ،,$��7 و

� وزارت ار(�د/ ا�<�� %) N�B ه.-ه�!( گ ��Qز وزارت ا@<>�ت و �CU+� د/  (
را دا(- و �� �درس و %�رت (9K� �4���$ %�ر را، %) +) او�5 را دا(�# و +) دو�� را 

,��+ (+����' ( ,$� �د رد �ن را � �7) و  ��: %�رت . ;<ح �د ا@<ع ,ه# ز� ا ��*
ه� را و ��  �� د����&ه�/ ����k ا ��P�Mت �L3	� از �: ( %- دا(�# %) � �ن از 7 و(��&

�� -�Bز �� �,م و ه!q و
- ه# دو�ر ) �: 7 و��)& � ا(6U +�� % دم و ��  %��G را 
�� k���� در روزه� و ��>�ت ,)�	+ ��	
  .ر�7# %) 7 و($,& 



 

�N ر�7) . ) ه�!� د5!9 �ن د����& >a!# ��7%|� �: ��ه	- �د ��!���d& %) 3! اژ +��, 
5!9 �!���� ه.�)�د و �3ز�T �ن ه# ,) +��, در دا�9 و ه.�) ه��4 %) � ا�#   ,�,U /ه�

ا5	��A7 ( ه# %�� �ز . % د ���ن 3  (,& �د ر�S ره	 / SBب از ��رج ) +��, و;9 ��
ا/ %) � �3/ در  ا�� 3! اژ و ا��L	�ل � �ن '����+). (,& و از وMB- ��وا� %���) (,& �د

� و�� در وا
T �: درواز& +�6- �د %) ) رو/ ا��!�ر دا(- +�� ��ا+, و '��� -% ) (+�
�د و ( %- از . �� �ز (, Z) -9 ����5>�ت %�ر ه�. م �3 ه�!I63  Ce 6, از(, و   

� ارM3	, �7�3+!�ن . ر�7$, % د+, �� ه�) ا� �*��4 ه��Q+� (% �4 %�ر ��� -% ) �در ه�!
+ 9_� �6
� . % د ه� ر��7ر �� �%  ��U/ ا� �*���4.��ل � �, �K!�.3ت (�& را د�,م %) وا�

�Q+� �.% ,6 +	�د و 5�B Cل از . ر�7) �دم د+	�ل ه�. م %) او را �+�Q د�,م (  Ce6,از 
�� �ه�/ ( %- را ��� &  ��+, �3 ��>�ت %�ر در ا� �*� ( وع (�د و �|O*�3 O ه�.  �

) ا. %$,  �+ �� �� �(, O� �3 از ا��3م  و �| د& ��) ه�!� د5!9 %�!, ( %- 6, از ر�7
,$% 9�
� و�� ��. %�رش دره� را  ( -; 7 �ر�7# و ) %�: ه�. م +��, را  �� در ه�!

 -Bل را�!� �در >��5 3 �� %!�!- و 3! اژ .!�ر �N و � %���Q� G+� >��5 '�پ % د& و 
/�3 � ( Tا/ �3ز� . دادم  �C+��� 9��K3 را ) ا��3	9L�$� 9! % د& و �� ا>a# �ن را 

. ا+,ا�- ; �7 %�ر �� را را& ��. ه�.  �� �!��� +	�د و ) ا�� %�ره� ه# %�ر/ +,ا(-
� ه�!� د����& در � و�� '�پ (, N�.!�ر  ��!�!% � ا�� ��3م . %��ب � �3/ ه# �$

 (���3�6 %) در�ر& '�پ +��, در ���رت (�رو/ و �� %!�Cن و �� ��د ��وا� �د، ��چ و
��د ) ا�$*)   �*�% �) رو/ ��د��ن +�� �ورد�# ز� ا ا� q!د، ا�� �� ه�ا��س 

,$+S+ �6 '�پ �ن
ا5	�) درا�� � �B) ه# ��3م . %�'*� �� B,س و ���+� در�ر& �9K وا
$,/، B وف ��ز/ و L!) %�ره�/ +��, در '����+) (K�; ،�$7 /ره��%   a+  ا/ %) ز�

� 7 م  % د C3!) �� در �+�Q ز+,�� ��" >��" �.��6ر � +�م" �S6ز"� �3/ �د و � �(, و �
�� �� (  .ر�!, ���د&  ا/ '�پ 

 ا/ +.U 9,�, '� دا��M% 9ر %) 7*  �� ,)� ا/ %�ر �!���  (��, ا�� در�� ه#  ,$$%
�! ، �C# ا�$.- %) ��ا+!# از ه  ا�*�+� ا����د& %$!# و . ��, ا�*�+�ت >Z!Q و � �Z دا(-


 ار دارد و
�� �C#  ا�� %) %�Q ا+.�ن %�ر ��.  ه# ا����د& %$!#در�- ��!6
%$, و در ') ��
�3ان 5�67!- % د، ا��  در 
�Z د(�� ه# ��. ا�- %) (!�& ا����د& از �ن ) %�ر � �7) (�د

  '��+) و � ') ه,�7؟
6, از >	 �� ��دم �� ،�
 ) �!5 ��رج ��,م و ر#�7   �� (�ر از �� � و ��, �ر او�5 %) 

�O از ��ار (,ن ) ا��3	!�� %) >	�س +,�# را+$,& اش �د %!�+�ر/ %) 9s د�- >	�س +,�# 
�M- و �7را � �!, �دم  (�7 � �U 9!	��3ا ZL< (% ��د، ) @ ف � (�.M+ :؟ 	� ('  

 ��!3 (+��� �ن روزه� �!,ا+.�# %) �*� از ��	�ن +! و/ ه�ا�4 ر�7) ' �: (,& و در �: �
�� & ;�K� (+��) %!�+�ر/ . �)د �)د و او ه# %(�M �� �د& %(   	� �ا�� را 6$�ان او5!

#���� را ) وع % د %( . � (��ش  � -!+�	P< �%$!,؟ ' ا  ' ا ا�$�Iر/ ��"�*	�ر& و 
��+) 3!�� و ' �: (,ن �� ( ���+, �3 در �:  +�� �C7!, '!*�ر ��, % د، �Q/ ر�7

�$, (�د و ��!6
��&�)  P
!�+,ازد رو/  Z�� د�- و ��/ ��دم را �# % د& ".  دو�3 �
�ط +	�د. �دم %) ') ����� ,ه# � �� (� & >	�س +,�# ) داد �� ر�!, . ز� ا ��U ا N�

-���3ز& %!�+�ر/ �Bل >�د/ �!,ا % د& ." ) ا�$�C ')؟ +��, ') PL3! / دارد! رb!7 %!�: و 
�د و @	b >�د�3 %) دا(- -�� (�Q< �: � دو د�- دو @ ف ��ه��� را >ZL زد و 

� ��. �!,و+# �!,و+#"!� ا�*�+�ت '�Iر/ از !	  ."رود ا�� 
��@ & را ه# ���# در 4�3!, ا�� %) �C# +!.- ا+.�+� %) �� ���اه, %�ر �!��� و �	�رز&  ا�


 ار دارد، �C# ا�$.- %) در ه��+�4�Q %) ه.- 'L,ر �� �Q% ر و �3ا+, د %$, در�% -�,�ر 
! اه) + ود (  .�	�رز& اش >�9 %$, و 



 

-��  *7   �	$U / !�) ا�$�Q %) ار3	�ط � ره	 / SBب، در U ��ن اوج  #!)�%$# ر�!,& 
�د (+��' �>L+ا.  

) ه�!� �TIL ر�!,& ا�#، ا�� 
	9 از �ن Nزم ا�- �ز ه# در�ر& ار3	�ط �	� L3  ���!� /ه�
از ��U) در . ر'�ب (�6ر U	C) واB, 2, د�*���3ر/ ;K	- %$!#+��, و (�p ه���3 در '�

  . (Z (6  %�+�ن +��.$,��ن در �غ ا+.�!�� ��3) در (�! ان10�ر& 
 ,�Bل �ل ا>U ادر  ،,�Bل ا� O�) �3را�M�+م ا�+ #���
	�� 7 ا��ش % دم  /������ در �

ا�$	�ر 6, از ا+L<ب و ���ز �� ا5	�) �*	�ر د��  ه# او را ��9P د�,�#، ا�� . �د" رواق"
(!�P3 �� ,�Bل ا� O�) (% �3�<�	I� /د و در د�7   ه��) ن�C!% (��+روز  !��ا�- � د

��اه# ��-. او را �<
�ت % د�#" رواق"%�رش در  T
���: +*�) د��  . ا�� را ه#  ا���ن 
ن ه# ا+��Mر را در�ر& 5�67!- و +L� د%�  �Bج �!,�Uاد/ 7 ا��ش % د& �دم ���# و �

 ا�!,وارم �3ر�^ را ا(�	�& -56�د %) ) ه�- �!,�Uاد/ در ��ل " +M+"-AC �) ز� ا%.� 
#)�ه� ا��Mن و ا�<م   �$�M  (, و �2$� 7 ا��ش % د& �دم ���# %) در �ن ��ل-+* د& 

 &,) N�B (% /,$% د�*� �!,انS+ در  C� �+������ (<��Q� ر/ د��  در��) و (!�e�%
",!B�3"�� ��  .ا5	��U ,!� (اد/ در @	L) ه�*k. % د+,  ز+,

� & ���ز %$!#�� �6,/ را ه# � ه�! �K ,!)� b7ا��  �� �3�K!2�3 %) در�ر& . ا (+
Z) &ر�و 6, ه# ا�  ر�!,�#  و�# رو/ ه��ن . ه�/ (6  رواق و +AC- دادم، �*) در

� %) �I ح % د�,�.��) ار3	�ط � ره	 / SBب در U ��ن اوج �! / U$	� ا+>L . د�3ن��
ه�/ ر�S'�پ SBب ) دا�9 و �C+� (!��3 ه#  ا���ن �:  �(, %) در �ر& ر�!,ن %��ب

���P;� ا�$*) �ر ��  SBب �: . �Sار(� ,ه#، %) �ن ه# در +�ع ��د ��ا+,+� ا�-
 ه$�ز ر�L7 7*  % د& �د+,. '����+) B وف د��� ه# 7 ���د& �د %) رو/ د�- �� ��+,& �د

� 28در دوران !�$� ��!� ا/ B وF7!$� 7 ���د& �د+, %)  � � داد ه.�!# و B وف � 
�د و +�� دا+.�!# �+�C را ') %$!#!  
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