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7 6 �ر�90،
8 �ر�  ! �"�! ��$-ر0-
 در �
 از 	�� از دو ده��� ��� ���د �

ی� ��� ���� ی � از هر��ی� دو	 �!	"�
د% ��ی� $#ا��� ه و � 	 �!	دار� &� در �"
ت � ه)#ار% 	� ��&#ب و دار و ��*�
/ +.� �� � 	#د% ا��، �!�,� ه� �#ی+� 
در �����3 2+�� � 	�0�1 �)#د% 

1$�ی� $��ه� دری��� ���ا�#ن �2ین .ا��
 ه:� ��9 و ���د ا7�8	� ���د &ر�6ان

ر�6ان &#ر% �> $�� ه �#ی0 /�وع دوران &
0/��� �= .�#ی+� در ��رزات � ���� رو 	� 

ر�6ان ه:� ��9 و 	?$�% 	!#غ & �	���د ا7�8
 = 3����ده� ��ا&+%0 &ر�6ان در ی@ 
 ر��6 	& ��� و اB8م �3 �= �+0ی "��

 	� ���د 2ر� و 1را &ر�6ان � و CD��!8 ا
� ح #���، �.�	� ودرس ���:� ار6G�
ر��6& ���-�6ا���H� را در ��� رو� �,


 از .&)#��س�� ��د% ا��� �Kدی �از ���
ر ا7�8ب ه)ه+L و 	 ��� 	�ا� او���
 	 ��ا��� &ر�6ان &#ر% �>$�� ه
در$#ا�� ا�>ای� د��)>د /�ایط 02ی�0 را 

 �0ی0ار� �	$�� در ���ده� ا7�8� 
ا7�8ب &ر�6ان &#ر% �>$�� ه 2!#% .ا��

ر� از ا7�8ب در ی@ ر/�� N+,�� 	#د /1.  
8
7 6 �ر�90،
8 �ر�  ! �"�! ��$-ر0-

�١ در رز�+60ن /)ر% P �K�#KQ ا�#ن��� 
� �1 � $#اهن ��ح0 (S،�9����د ر�"� ه:� 
/0ن N:#ف &ر�6ان در �3 !� ��ح0 /%0 

/�ایط &+#�� و 	#دیC،��2 �����3 از 
 �6س��ش ���ده� �#ق و 36#دن ���2 ه
 C&ی� دار� ح��� �� دو	 �!	�#ی� در �"

C��/#� ��+Q :  
 در  "� �ا�6 ای� ح"�"� دارد &� ���د ر�"  

  	 �9�	� از ���د ��ا��� ه:� �ز
 ا��،� � 	� ه)�K#�� &� ر�"

رون و & �,+N در &�3 و ر�6 �&
ز� اه#از و ای�ان $#درو � ��#� ی

0�0/ �&Y�� ان���. �9�ا�6 ���د ه:� 
 	�ا� �ن � �	B"���2 ا� از ���د ا�

 ی@ روز از &��ن و و 1زاد� ا�� &�
روز دی�K از /ه# &�د��ن و 	,0 از 
ن و /�&� واح0 و ?���@ /&
ز� ا���ز در ���ان و �ی� �"ط �
یس�� �� 	 
&3#ر /,!� �� 03 �
 	� 0Nور �*,+�� ح)ی� 	! � 	� �+�

C�Hی0 	� . ح)ی� 8)!� ا�0ام �)	
8!�� د/)+� &� ه���#6 �ح�] � را 

 �3& � 3� �&#ب و ز�0ان و �	
�\ ��K#ی0�                                  .....

   ٢ادا�� در N:ح�  
 

 8
ا0= ه8 !�ی6 در �#)> �ر�
8
7 6 �ر�-و و?ی< 90

$�� !�"�!  

 ����� و  ���د� در  ه������د ا��
ب از ��وران
"����� "����  �! �" !  

رو"%� ه� (��� در وه) ا��ن �'��� &�%� و در ����� �$� ه� و 
ه0اران /�ن !��%� را در .�ره�� د"%-,+* و !* ���ن (�$�ن 

�ن 3ر �ن ا��
ب و "�"��1�2) !�د�����4 ����د ! "��%� را� �
�ن  � !� � ��ه�� �+5* &� در ��!�د� و �� !� ����� را�

�����            !اد���1�2) ��1ود��ر�4 ��و� ه� &� در  6 7 ! ��
 ا9,�ق �'�د  از/�ن ه�� �5%� در �����  ا � 3ر �ن ه�� 3ن

��ن�%,��6 ! !� ":� در3 �� ا�� !�ز ه) &�ر.�ان و ز� !�زه) و
!          از &,���1) "�ا(�� ارت-�ع را !� �2ز� در ا��ا�%� ا"6

و !���از� (�4) ��ن،3زاد�،"�"��1�2)  !�ش ت� ����د  (= 
1�2���A) را ات@�د &,���61 ه�� ا��
!* !���د "� ��� دار� و ا 

�� ��د ه0اران (�4,�ار ا��
ب و "�"��1�2) را در د���0!! 6 &
                                   ! .�ا * !�ار�)ه�� ����� ��وران
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د �!�"��ر8 اس�4$س
!@�ن   

3C�H و  K	 ��Kدی ����2 ه
��� 	� ��0ان  ���	*#ر ه)� 2

C�H در &�3 و .	�� �ر�"
رب .�رون &� & �,+N

در ���د 	� 8!�� �6ا���H� را 
ر و ز�60� & �	 C&/�ایط ح
 �ا/ن دار�0 و در$#ا���
 در � �3	�� دار�0 و ی ر�"�
دز�#ل ی �+0 ��ود/� 	یس�� 
 رب $#ی� و 	.� �	  � ا	
رب ���د ه:� .��!ح#ظ &�دن 
?$b ���ا�#ن ��ح 	 �9�
در$#ا��� و /,ره و اB8م 
 ��$�+0ی  ی3ن و ��0ل �

�� و ا7�8	ب 	� �رش $�
 ��Kد�� ���د�ع �.0ا�� از �,
/0% و c!2 ح)ی� 
زح)� 3ن /��� و از ه)� 
 � دا/�� 	� ���وه ���)�� ا
 ،�	B"ا� C�"د و 8)= �س�#$
رزار ���د� ��ح0 & �	 ��

���د در &ر$�� را . 	YKار�0
یس�� 	� ���د ��ح0ا�� ر/�� 	
�!� اش 	�  �N+,�� و ��� 

#:N داد���د "� در .ف &ر ار�+�
 �ای� N#رت ا�� &� ���وه
ی� دار� �در 	� ��� �K	#&��
��#�d &�دن � �G#اه+0 

 ���#ا��C و ��� .	#د� ر�"
3ن داد% � � ��+2 �!� �
ا�� &� � در ��رز% ا�ن ه� 
دم ������3 �� از ��� 8)= 
&�د% ایC 	� ه)�K#�� &� دی�وز 

 در /�&� و� �اح0 و ���د ر�"
ه# و ?���@ ا���ز / ��ر$&
 	#د ای+@ ���د � e3���
 ��+2 �9� در ه:� � �ر�"
 را ی@ 6م 	� ��� را�%0 �
ر�6ان & ��(�ا�� و 	 ا�حد 
 ��+2 �N+,� �+0 و / � ای

�� هC $#اه0 /0 =� ��. �ای
 ا�"� دور از د���س ��س� و 

و �!�,� ه� 1ن در ح)ی�  
ر�6ان دز�#ل و &�3 و &
رون �0ی0ار �6دی%0 & �,+N

ی0 ای� ح)ی� ه . ا��	 ر�"
را در ��0ان ��رز% 8)!� 
 �H$�� و 	س#� �0ار] 	���
 �,+N ر�6ان�+0ی � ��ح0 &
 ��+0 و / � 6م 	�داریC ای
 �	 �& ��/�0� ا�� در N#ر
ر��6 د& ���ر ه�0� 	�ا� �,

ر�"� .ای� ر/�� ��0ل /#د
 	�ا� ����3د ��رز% ! &ر�6�

ا�ن در را% �ن و 1زاد� 	� 
�� ا�ن &� 	� "�� ���ز��
  �ا�س را� 2),� � و 	 ا
 C�(7� ،� C�"8)= �س� �	

C�/0 ��ز�+0 ������K	. ی0 		
 �و2#د ه� ه>ی+� ا� ای
3ن �(�(7� را &� ��ز��

ب اردا% 2),��/0 و 	ز	 � 
در ��2 �ن و 1زاد� ��رز% 
 داریC و 	� ا�حد � �	 0++&
 �	 ��!D ��2 ن���"��
 e"ح� ��2 �&B� ب و#&��

C��/#9	                                                                                 ".
    ١Pرز�+60ن /)ر% 

�Sورت Y6ر از ��رز% در ی@ 
��رز% در ر/�� &ر$�� �	 

 ��N+,�� ه)ن ح!"� و ا� 
 را � ��ا�� &� ���و� ��"
 	 �!	�� از ��� 	� �" <&�(��
 ��(� �& 0�/�ای*� �� 3
هس�� � را �#رد ��0ی0 ��ار 
 �&B� داد% و ه� روز �"� و
	����3 را 	� N:#ف � وارد 

�\ 	� �Sورت �#ق .��سزد�
	 ��� و Y6ر از ��رز% در &ر$

���د� 6س��د% �� در ر/�� 
 ���N+,�� و ��3 = &�دن �,
ر��6 در ی@ ر/�� N+,�� و &
ت ��ا��� و ا�0ام ����ح �*
 C�"8)= �س� �	  � ا	 �!(8 

  ا�"B	� در ��2 ای� $#ا���
�� &� 1ن �"*� 8*:� ا

 ��$�ح"e اش 	� ��ح0 �
 �.+� 	�� از ��� N:#ف �

	���ار� روا	ط �>دی@ و . ��3#د
 �ن ر/�� ه�� �Kس�	وا
�#66#ن ا��7د �!� از 
ی� دار� ��� �,��!>و�ت 2

ه)�� ا�� /�ای*� را .ا��
��اهg�� Cورد &� 	�ا� � ا� ن 
 �H�����3 	س#� 	� �
�� در ر/�� "�� �ا�حدی� ه

د� �,�� را ��اهC ا��7
H� ای� ا�حدی� ه .��سزد� �	

 را �در 	� ���د� ��ح0 �� و �
 e"ح� ��2 �� <&�(��
 ��ن �$�� و ا� (���*�
��2 ا�حد ��ا��� ا�ن 

  . ��اهC ��سزد
8
7 6 �ر�90،
8 �ر�- ر0-

$�� !�"� !  
ا��وز% 	� ا�س وا�,�ت ��رز% 
، ا� ن 	��H� ���د � ��"��

7�8	� در ر/�� N+,�� �� ا
ا��� �h#ری@ 	! � �0ی0% ا� 
 �ح"e ی��� در 2+�� �

0/ر�6 � در .���& ��i�1 ر�"
 �$&#ر% �> $�� ه را �در �
&� ���د ا7�8	� ه)ه+K� را 
 ��� ��ح در$#ا�� و �*	
��&>� ا�>ای� د��)>د، در 
 C&ع و /�ایط حSاو 	 �!	"�

ده+0 	� ز�60� ا/ن �ز�ن 
رز% 	� �ر% ا� از �� �و در ای
3ن د�� ی	+0 	0ون ���*�
��دی0 از دو �#�:� 	�$#دار 

او? �1ن در ه� واح0 و .	#د
�+*"� 	�ا� ���د ��ح0 /0�0 و 
ز�ن دادن ی@ ���د � �	 ��j
8)#�� و ��ا�� از ی@ واح0 و 

0�0�3G	 e"ح� �"*+� . ��#(�
ر�6ان &#ر% �> & �	 -���د ا7�8
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د�
ار'
�ر�
ان و زح"�+1ن� AB�� 8! ح�" C ��راه  

��K 1ن ا�� �	 �� ه د��"$<�
	� " رز�+60ن"&� ��ا$#ان 

H� ���د 	� ا�س ا�حد در ��	
 ر/�� ا��7د� ��(� ��,

 \�ب وا�,�� �8+� و در ��ز	
 eد% &� در ا�#	 ��	� �Sور

2+�� � �0ی0ار �6دی0% 	#د .  
 790،
8 �ر�6 �ر�
8ر0- -

$�� !�"� !  
 در دو ده� ��� از ای� در 	+0 �

ر% (/٧ ��� �+0ی +,*�  
رب و .� �	  ���خ 	 ا
 ��	 ��+2 �د��gورد ه
ا�)!!� در �#رد /�ایط 

�K�#KQ رزات �����3 در ��
C��/#� ��+Q ن�� ا���*� :  

ی� دار� ��ن - ٧   "��� 
�#66#ن ا��7د�!�  �ر/�� ه
 =	"�� �Kس�	*� �>دی@ ووا	را

ای� ا�� . 	���ار�$�� ا��
 =� 3��+�ا� ن �د� �� 
 ��ر6% و &ر$& �ا�حدی� ه
�3 �= ا�حدی�   � !	 ،��02ا6

�  ه� ح��� و ر/�� ا��7د
� و ا�حدی� ه� ��ا��� �,�
 ��� B�ر�6 را ��> && �"��

	0ی� ��c . �)#د% ا��
ر6% و &ر & ��3 �= �+0ی 
�� 02ا6�� و�+:�د، ا�Q�6 از $
م 	�$#ردارا�� (�م و��Sورت 
 �ی� �+� �	 %Kiه� � �� -و

رزات 	Bوا�*� وروز��% �� �#�
m� =� 3�ر�6ان را �+)#د%،&- 

�Yی� ا�حدی�     ح���  و $��  �
ر/��  ا��7د� �,��  و �� 
 -ا�.م ا�حدی� ��ا��� �+0

ر�6ان ای�ان را ای.ب & �ی  ه
0+ ��             ".  

�� �+0ی � ��خ+,*�  
ن K(دی0% ه =	ا��وز% در �"
 �ر�6 	� ��+& �"��
     ��H#KG� 	� �Sورت ه�
  

  -�8+� &� 	�0�1% از ���د ��"
��  ا�ن ا�� ا�� �h#ر� را 	� 
دی� ���د رو 	� ��� و �
 ��$ریG� اش ��0ل ��

ر�6.ا��& �ن در ا�6 ر�"�
ه:� ��9 �#ال ���ا�#ن 
K�#KQ� �����3 ���د 
 �H��	 ا7�8	� را 	
�+0ی ی3ن در �2ین ���د 

0+�:6 \��. �Kدر 6#/� ا� دی
ر��6ن در &#ر% �> & �ر�"
 ا7�8	� ه)ه+L و 	 �� ه$
 �<&�� ���	� ا�س �*
 �K�#KQ ا�>ای� د��)>د
�����3 از /�ایط &+#�� را در 

�� در ر/�� ح7#ل وح0ت ��"
ی� (� �	 �ا��7د� �,�

د�0��. ��/B� ا�Q �6 ای+�
�"0ی�� هس�+0  =	در$#ر و �
 ��(� �& Cد ���یی0 از ی	 ا�
�Bش ه ح!"� ه� ز�.��%  �ای
ا� هس�+0 &� � را در 
�3 = ��ا���  �	 �	د���

0+�ا� در .ا�ن یر� ����
 را �/B� �/�ایط &+#�� ای

 eی0 در ا�ر��6 دی0 	& ��+2
و 	 2),�+�0 از ��1 و 
6س��ش ��1 	س#� ا�حد� 

ه)�K#��  .��ا��� 6م ��د
�� �+0ی � ��خ +,*� �&
 ��6#/>د �� +0 ��
ا���ا�nی@ � در ای� ز��+� 
H� ا�حدی� ��ا��� ��	
 ر��6 ا�� ا�& ��+0ی ه
و�o:� داریC &� در را% 
د���	� 	� ای� ه0ف ح!"� 

� را &� ا� ن ه� وا�*
 Cه0ف را ��اه �د���	� 	� ای
��سز�0 از درون ��رزات 2ر� 
ا�ن ا��+�ج �)#د% و در ��2 

Cروی ��� �	1ن  e"ح�ا�6  .
�.�	� ر�"� ه:� �& Cی�یY9	-     

-  �H&��0 	#د 	� 	��� �9�
 و در �2ین �+0ی  � ا	 ه

2ر� و ح#ل  ����ده
�#د% &ر�6ان  �& �Hدر$#ا���

ا�6 .را ��3 = �)#د% ا��
	Y9ی�یC &� ا7�8ب &ر�6ان 
&#ر% �>$�� و �)�&> ا7�8	�#ن 
 �!hس� �	ر ��ا��� #*	
 �	 �G�ا�>ای� د��)>د �
 ��Sورت �ز��0ه� ���ده
ا7�8	� ا�ن 	� ا�س ر/�� 

	 �
 	س�ر .#دا��7د� �,��
 �	�.�	0ی�� ا�� &� ای� دو 
را ��2 �����3 از /�ایط 
&+#�� �#رد �Bح�q ��ار داد% و 
 �	 ��دن 6�� در �8� حل 	
H� ا7�8ب ��	 �(S ���
ه)ه+L در ر/�� ا��7د� 
H� �+0ی � ��ح0 ��	 ،��,�
ر�6ان 1ن ر/�� در �2ین &
ا7�8ب را 	� ��+0 $ط �3� 

3�� ��2 � ��&���� از 
�"*� &+#�� در د��#ر ��ار 

Cده� .  
 87 6 �ر�
8ر0-90 ،
ر�� -

$�� !�"�!  
 C��:6 ن#+& � �i�1 �+�� �	
 �9�ر��6ن در ه:� & �ر�"
��2 �����3 از /�ایط 
ر% ا� �0ار�0 2> �1 � Q ��#+&
  	� ���و� $#ی� 	 �� ا(S
�.�	� ���د  ��!ح#ظ دا/�
	 �� ا7�8	� ر�"� &#ر% �>$
م 02 و 0�2 	� 6س��ش (�
���2 ���د/ن در ر/�� 

6س�= .ا��7د� اه�)م ورز�0
��@ ه و &)��� ه� ا�حد 	� 
ت �+0 و / � و در .�ر$&
ت .���ح!� �Gس� 	� &ر$
�#ق ا�Y&� در $#ز��ن و ��0ی= 
 �,+N ر�6ان &�3 وح)ی� &
رون و &ر$�� �+0 دز�#ل 	�   &
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Cزاد اسD �9�� 
!Dزاد8 ز!ن �)1  

ت �#ق ا�Y&� در  .�ر$&
$#ز��ن و ��0ی= ح)ی� 
رون و & �,+N ر�6ان &�3 و&
ر$�� �+0 دز�#ل 	� ح)ی� &
6م 	�ا�  ���8)!� ���#ا�0 او
ی@ ح�&� ��ح0ا�� در �+*"� 

	0/	� ا�س ا�#اج 6س��د% .
ا� از روح�� ه)0رد� و 
 �9�ح)ی�� از &ر�6ان ه:� 
&� ا&+#ن در �+*"� و2#د دارد و 
در$#ا���� ���3&� &� در 
 �,+N ر�6ان &�3 ون &��
رون و �+0 دز�#ل �#2#د ا�� &
ر��6 �در هس�+0 در & ���,�
N#ر�� &� 	� اه)�� 6س��ش 
���د 	� ر/�� ا��7د� �س!ح 
رزار �Y&#ر را & 0+/	
 ��ز��0ه� &�د% و 	� ا� �
در ��2 ا�حد &ر�6ان �+*"� 

  .��0ل �ز�0
8
7 6 �ر�90،
8 �ر�- ر0-

$�� !�"� !  
� ارج ��دن 	� ���د (S �
 �(S �9 و�ر�"ی)ن در ه:� 
�1ن را حو�  �	�1 � ���د ا7�8
درس ه� �6ا���H� 	�ا� 
C�+ �� �	ر��6 ارزی& ��+2 
�#�d در  �& C�H6#/>د ��+)
��ح!� &+#�� و ی �#&#ل &�دن 
�����3 در ��رز% �#ق در 
 	 �!	رQ#ب &ر$�� را �"�Q
�س�= ا�"B	� �#2#د در ��
 ��+*"� دا�س�� و ر�"
ر��6ن را 	� 6س��ش ���2 &

Cا��#G�� ر . ���د ��ا& �ای
/�0� ا�� زی�ا هC �!>و�ت 
 Cا�� و ه C1ن ��اه �ذه+

S � =	�ورت �8+� 1ن را در �"
�����3 از .��ار داد% ا��

/�ایط &+#�� در �6و 1ن ا�� 
 �	  � ا	 Cدر �6دی� �&
 �	�.�د��ورده� دو 
 e�:!�  �6ا���� 2+�� ا�ن و 

          

�رب &ر�6ان ه:� .��9 و  
 ��ر��6ن در &#ر% �>$& �ر�"

C��� ��� �	 ��6  .ه�
Cا��#���     !  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!  ر0-
 

ر و (Eت، اF-� 
�ار�ت �Eد را �

ا8 رز�#��ن �

 ارسل �# �!

 
 
 

  
 
 
 
 

  در �2٢٠٧ن ا��وز /)ر% 
�� ا� 	� �!C ر��e ه!)� "�

  راه ر"اح)0ین �ح� 8+#ان
��س��ع �#��Sدر او 
��#+& ���,� �)#د%  "��

ت و �#ا�u �#2#د �&� 	� ا� 
�6ای� "در2+�3� &� او 

��س����G#ا�0ش " �#��
	�9دازد و راه رهH� را در 
��� ���3] در درون ,� ��2

 .ای� �6ای� ارا�H ده0	 ��"�
��ح �سh!� ��ا&+60� در 
 را% ح!� ��2 ��Bش ا�� 
 $�وج از /�ایط �#2#د در ���
� �6ای� �#ق ��ار ��,� ��

 	حv �#ق ا�Y&� را از .ده0�
�سh!� ��ا&+60� B(8 �#2#د 
 ���K�� �در 2+�� &)#��س�
� 1ن &� 	*#ر (S C�H(+��
 ��+2 �& �/�K� �	 را7�$

ر��6 را 	� ��+� -&)#��س��&
wQ %�6ای� -2:�#ار

 0+ �� �	��س�� ارزی��#�
را �#رد �Bح�q &!� ��ار داد% 

ر 1ی+0% و در ���N� ا� د
���� 	� ای� ارزی	� &� �Qا +�
در ��ن � &س�� ا/��ق 
دار�0 &� 	.� 	حv از 2+�� 
wQ %2:�#ار �س���#(&-
��س�� را �"*� �6ای� �#��
 C0ا ح�&� ��ار ده+0،$#اه���

6:�� ��0ا�� &� .��دا$��
�سh!� ��ا&+60� �#2#د در 
 �2+�� � ��c 	� ه�ز ر��

�/B� ��2 	س�ر� 
ز��0ه� ���د ��ح0ا�� در �
ر��6 ��36 و ی � از & ��+2
�� ا�� &� در ح�&�   Bx,�
  

 <��H در $Iا
� J B-,
K
�1� 8L,ا
  !اس�

�� ه!)� "ه� 	� �"K�
  "اح)0ین
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ی� �
دد�!ز!�ا!$ س س$ Dزاد   

-رو 	� ��� 2+�� &ر��6
. &)#��س�� ا�G� ��jب دارد

�� ا�� �#�2 	� اه)�� ح� 	
���د ��ح0ا�� &)#��س�� در 
2+�� �، 	حv �#ق ���#ا�0 	� 
��2 ��ح�z ا�  �7!���

� ا��� در 	�� ه)� ���وه
&)#��س�� &� وا�, $#اهن 
ین 	0�3Gن 	� ��ا&+60� �
�#2#د هس�+0 ��0ل 

�� 	�9دازیC و ./#دا&+#ن 	� �"
 ��#KQ �(!ه eر�� �& C�+��	
 ای� �,x= 2+�� رو	�و 	

  .��3#د
�� �#ق ا�Y&� در ��0ا ح�&� �"
	�ر�� K�#KQ� �����3 در 
  و ی� C8<	 �2+�� &)#��س�
�� �6ای� "� �i�1

��س�� اش ��G#ا�0 �#��
� را% ح!� ��2 �� ی�ه)

در وا�D. u!�� 	� ��ا&+60� ا��
ا�� �سD �!h!�� 	� ��ا&+60� 
B(8 �#2#د ا�� �ح#ر� در 

ا� در .	�ر�� �#ق ا�Y&� ا��
�"��0 و ��� از ار�H را% ح=، 
ه�ا o 7#ی����� �#ق "�
 �& �3�+2 ��ریG� از ���
ی0 ��ح0 /#د 	��0 ��0ه0 	

ه� &� �SورK� �& ا�� �
ریG� �#ق � ��Y6را 	� ��

C�/ر��e ه!)� .دا/�� 	
: ��+#یس0  

��س�� و  "�6ای� �#��
 ��ع ��S1ن در او %Kی2
ای�ان، 	� 8+#ان ی@ �#S#ع 
 �8��C �8+� و ا�2)
�� 	� ی@ 	حv �02 در ��0�
ن ���وه� wQ و &)#��س� ��

د��= ای� ا�� . ��0ی= /0% ا��
	 <�Q از ه� =�� ��ز ���م �� �

ن ه� رادی ل (�:6 �	 �,�2
�	 \���س�� در �  و �#��
  

  ��رزا�� و ���� �زه��
2�,� 	� �� �6دد و ای� ا��� 

�6ای� . �� ا��0اه� ��س�
��س�� 	 حx#ر ��#�
6س��د% اش در 2�,� ای�ان، 
ریG� �#?�� را ��3 �� �
 �8دارد و در 2+�� ه� ا�2)

�/Y6 0 ده�+Q �	 د را#$ ��� �
�� و �!� eح �ه)� 2+�� ه
. 08ا�� $#اه�� &#	�0% ا��

رز ای� حx#ر 6س��د% 	 ��#(�
 	#د &� 57در �2ین ا�"Bب 

	#یn% در 2+�� &ر��6 و 
2+�� ا�"B	� &�د��ن $#د 

ای� �6ای� 	  .را �3ن داد
�� و ای.د 2+�� 	ا7�8
 �&+��ل &ر$�� و /#راه

	�.� �� را ��ا رو� &ر��6 ای
��س�� ��#� �ه)� ���وه
در ای�ان ��ار داد &� 	0ون حx#ر 
 Cس��ر�6، �#��& �"��
 =	�#ا�0 1ی+0% ا� � �(�

  �ای� �6ای� . دا/�� 	/0 ا
 �	B"2+�� ا� ��#ا�س� 	� 	*
&�د��ن �+� و ��ه+L و 
روی� ا� �# و ��:وت از 
��س�� را �#��� �راه ره

 �0ر�� 	� Nح+� 1ورد و 	�
ا�2)8� و �#د% ا� ��0ی= /#د 
 �و ای� �6ای� �#ا�س� ���وه
��س� ای�ان را 	� ��#�
 CD��!8 �& 0ا��	 ���2
�3ره و ��&#	�Kا�� &
��jات � ،��B2)�#ر� ا�
 ��1 ده� ه �ا� ر و راه ره

0�2�,� ای�ان 	) �	."  
�2٢٠٧ن ا��وز  

 	 ���وه� "از ه)ن ا	�0ا �
�6ای� "و " ��س�wQ و &)#

��س��رو	�و �� " �#��
C�6ای� ��ار .�6دی �ه�ا ایo

ز$#ا��        	 �ا�� &� ��+
  

�Gری�ری\ و ح�ت �- �.0د 
�� �#2#دی� 2+�� ��

د��" .&)#��س�� در ای�ان �6دد
	� ه)�� 8!� ا�� � 2+�� 

���وه� "&)#��س�� 	� 
	0 و در "&)#��س��� =�!"�

��"8#ض " س���6ای� �#��
� ه)ن �#�:� ا� ��+0+�3 .	
 ��+2 �Gری�ن حx#ر �	 �&

ا� 	�$Bف .&)#��س�� ا��
��0و�#ژ� �7در% 	� �*!#ب 
 �& �i�1 م(��#ق 	ی6 0:� &� 

ری\ �#?��"�ح� 8+#ان� " و ی
36د% " حx#ر 6س��د%" 	

د��� 	� حسب �6ای� 
��س�� واری> ��36 ��#�
���ری\ �#2#دی� و �,� � ه)

����- ��+2 �8ا�2)
2+�3� &� .&)#��س�� ا��

ی � از اN#ل او��� �#2#دی�� 
را �ز��0ه� �س�"= 2+�� 
ر��6 و ��!�� و ��وی� &
��سC 8!)� در درون ��#�
ر�6 �3 �= ��0اد و در & �"��

� 	� �N�8 �2٥٧ین 2+�� � 
 �8���د� و��u و ا�2)

د��. �H���د� &� از 	��
�ر��6 & ��� ره��� �ز�

K+2� ا�"B	� در &�د��ن و 
ز��0ه� ��رزات �
زح)� 3ن /�� و رو�� را 

�= �� �6دی0/. �ای� رو/
ا�� &� در درون 2+�� �#ق 
 Cر&س�س���د� C�q8 ح#ل �

���د .و ا�#ر�#��سC در �2ین 	#د
 �� Cس��#�ر&س�سC و ا�#ر�
�"ط در ��ن &)#��س�� و 
 و اح>اب ا�#ر�#��س� ��ز��

 و �6و% 	��! � در درون �ز�
 ��+2 �	 cس�+� �ه

. دا/� &)#��س�� ��> �2ین
 �"*� ��0ا �#ی� در  ��ز             �ا�
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M� 7ن، Dزاد8، س�س !!  

��ز	+�0 	 ا�#ر�#��سC و  
ر����سC در Nح+� 	�� ا�)!!� و 
� ���Kدد و 	�وز ����دا$!� 
�:�م B� نز��� ای� �2ی�

&+:�ا�
 "اB8م �#2#دی� 
�1 � ��ی0 از در .	#د" وح0ت ��8

��q دور دا/� &� در �2ین 
 $�= �q8)� از 2٥٧+�� 

یBت (� رو/+: �ان $�د% 	#رژوا 	
 � wQ	� N:#ف 2+�� �#�
&)#��س�� ��#��� 	#د�0 &� در 
�ح#?ت 	,�0 درون ای� 2+�� و 
���د �ر&س�سC و ا�#ر�#��سC و 
	�0�1 ی@ �2ین ����یس�� در 
/�ایط ��&#ب و 6س��ش 

���� �"� ��ا��سC ا�حBل �!�
 در /)ر% ه� ��!� .دا/�+0�

رز�+60ن 	� ای� �#S#ع ��دا$�� 
 �7�G� �ایC و در ای+. 	� ه)�

C�+ �� �� �� +�C .ا&�:Sا �+�
 ه)ن 0Nا� 	 ��+2 �&� ای
ز��G و ��K�G� اش 	�ن 
�#2#دی� &)#��سC در /�ایط 
 �H�bG3 و در �ح0ود% ��2ا��

ر 	� 2+�� 	و. ای�ان 	#د
ور 	� ا��� 	 ��q� �س���#(&
 ���"0س و �*!e و �1)
��س� &� 	�ا� د���	� 	0ان 
ی0 از ��اح= $!#ص و �8#دی� 	
در 	� در] ح"�"� � �Y6ر &�د 
�� اش �6دیC و (�1 e!*�
 �� 	� وح� �1) � ا	 ������

 ��س��"و یاش " دا�� �#��
ن ده0 &� ز�ن �8#ر از ��� 

Cس����#� Cس��#(& �	 
2+�� &)#��س�� در �8� .ا��

� ا�)!!� اش 	�ن  �	 ����
 ��"�� u�+� � ���h#ری � و ��ا
 �ع �,�Sدر /�ایط و او ری����و
و �bG3 	� ا�س ر/0 ��رز% 

�� ا��ر��e ه!)� از . ��"
�سK�#KQ �!h� D!�� 	�  	�ر��  

��� ��"�اH� و �2ین �.0ی0 
�� و ا�حBل �!�� �!��q�
�#ژی � &� ��,�c 	ح�ان #H0ای
در 2+�� &)#��س�� و 
ه)>�ن ��&#ب ��ون 
-و�*H� 2+�� &)#��س��

 	#�#ع ٦٠&ر��6 &� در ده� 
��#�� و در ���# ای� /�ایط 1را 
و ��qیت ����یس�� از 
ا/��ر� 	�$#ردار �6دی0�0 و در 
 �	 �	B"ا� C3#یس!	 	 �!	"�
 �	� د��ورد 2+�� 	�z�

ری از �ر&س�سC ا�)!!� ��و��
 ��$ا�"B	� و �0رن �
� 6:�+0 و 	� G� Cر&س�س�
��ح0 &�دن N:#ف رو/+: �ان 
 �G�،0#رژوا ا�0ام �)#د�	د% �$
 �	 ��)�K#ی�Q 0ا &� ا�
�#2#دی� 2+�� &)#��س�� 

  : او ای+K#�� ��+#یس0.	ور �0ارد
ا�6 حx#ر ��"� &ر�6 در " 

2�,� ز��+�  ��Nح+� ��
�سC را ��اهC ���3و� �ر&س

1ورد و 	�ا� دور% ا� �#?�� 
 �ه)+��K زید� را در 	�
���وه� wQ و &)#��س� 	� 
ی� ��ی� اN#ل ا�8"د� � ��
� ا$�� ��	#2#د 1ورد، در �
��> ر/0 2+�� &ر��6 &� 	� 
	س�� 1ن ��d و��,� از 
� ��39و 	� ��0ان %0�1 ��,�
�#د% ا�  �	ا�0 و ا�� �3 = ی

��0ی= &ر��6 	� ا��  ���م ��1
	� 	س�� ای� ری�3 . /0% ا��

 e�(,�e�(8 و 6س��د% و 
�� در ا$�Bف و ��رز% ��"

 و 	ح�ان   ای�ان از ی@ �#
 ا���ا�nی@ �6ای3ت ر��
 �����س�� و ����ا�� در �
ه0 / � ،�Kا$�� از �#� دی
ر/0 	���3 �6ای3ت 
 ��#K	 ،Cهس�� �س�����#�  

 

��jات 1 � 	�  نا� &� حx#ر و 
	= ا� ر و � ��D ���,وا�
ض ح�� 	�ا� ���2 (Dا

��0ی= /0% ا�� d�G�. "  
" ! ���وه� wQ و &)#��س�"

 �8&� ا���� �2ی�� ا�2)
��س�+0 و ��7G3 دور% ا� از 
2+�� هس�+�Q 0ا &� 

�6ای� "��7G3 2+�� ه)ن 
��س��ا�� &� در " �#��

��0% ��3#د� ��+Q ادا�� :  
�0ه در ای� ری�3 ه و رو "

ع &+#�� �.)8# 	���3 از Sاو
ه� ز��� ز��+� ر/0 
راه ره� رادی ل و 
��س�� و �� � 	� $#د ��#�
را در 2�,� ای�ان ��اهC &�د% 
 �ا�� و 	� ای� ا��8ر ای:
�"� ���وه و اح>اب 
��س�� 	���3 از ��#�
 �Y6/�� 	�ا� �"#ی� ای
�� ��36 ا�� Lر� �� #������1 .

 ا�� &� 2سرت 	� ای� 	س��
و  و ا	�از و2#د رادی ل، ���3و 

8!+� ای� �2ین در �,= و 
 c�+� �8ا�:,?ت ا�2)
�#ا� 2�,� را ����� داد% و 
 �	 ����زه� رای� &ر ��
/ = �+�� را / س�� 

 . ا��	 ای� رو�0 و ای� ���وه
ا��:د% از ه)� ���N ه و 
�oف ه� �#2#د در 2�,�، در 

�c ه� 02ی0 از 2)!� در �
ر��6، & ��3 = ه c��
دا�3.#ی� و �#د% ا� $#د را 
���Kی3ن در ی�+0 و د$(� ��
2�,� ه� روز 	���3 و  =H�س

�6ای� . 	���3 �� /#د
��س�� &� در ا8)ق ��#�
2�,� ای�ان ری�3 دوا�0% ا�� 
و 	�� از ی@ ر	u ��ن 	 در�%0 

��2ن درا��د% ��ی �  رژیC ه
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JB� C��!
���8 ,�-= ح= ,9  6 س < H!  

 �و ��ا/��� ه و ��G� ه
زید� را �� &�د% ا��، ای+@ 
	���3 از ه� ز��� 	� حx#ر 
 ��� در روی0اده و رو�0ه 0+(��0ر
ز دارد و 	س�� �� �,�2 ����
 �& ��#K�ای� ه)س#ی� ه)
ت ر��%0 �jا �	 Cه Gری�
دا/�� ا���ا��n ���3] و 
 �	 ��3�	 �Qف /0ن ه�#*,�

ر��6& ��+2  � و 2+�� ه
 " .دی�K ا�2)8� ا��.�  ه)

ا�6 2+�� &)#��س�� 	� 
��س��"��0ل " �6ای� �#��

 ���Kدد ���,� ا�� &� از ���وه
 Cه �س���و اح>اب �#��
ن 1ی0 حل �Qا ح>	� �� �	 �G�
 0�<�� C!� ��&� ه!)� در ار6

" ح>ب &)#��س� ای�ان"$#د را
� � ه!)� +i�1 �� 0 و�+��

��س� ای� ��K#ی0 ح>ب��#� 
�سh!� ا� ا�� &� ر��e ه!)� 
 ��/#� �B	? ی0 در(+�� �,�

ض 	0ان 	�$#رد &+0(Dا او .اش 	
�ح!�= $#د ���ا�#ن 	�ر�� 
2+�� و 2 زدن 2+�� 
 �3�+2 ���س�� 	� 2��#�
&� هC $#د و هC دی�Kان 1ن را 
2+�� &)#��س�� ��G#ا�0�0 

ی0(+�� ����� ��+Q :  
�� &� ا��اد و ���وه  "�� �

$#د را در ���2 رادی ل و 
 ،0++�	 �� �,���س�� 2��#�
 �� =� 3�ه)K#�� را � d��
 �� یB� 3�ده+ �& 0	� N#رت 

ری\ ه� ��د� ا�ز ری�3 ه و 
د��� . ��:و�� 	�$#ردار هس�+0

 �	 ��/Y6 در 	+�0 ای� ���وه
$ط 	+�0 هی� ��	#ط 	#د%، &� 
از �&�#رهی� از ���= /�#% و 
ت اردو6ه� "!,� �ر & @��
 ���6 �� �(3Q�� ��1 .

 و /#رو�،	#& ،����1 ،��Q      
  

... bح/ ��/Y6 ه�&0ام در
d�� �� 	+�0 ه و 	ز/+

 �� ���وه�	 �	!#] 	+�0 ه
 �K#د، &� دی	در ای�ان  ����
" .	� 1ن / = �	e ��س�

 .�  ه)
ه� �,ل &)#��س�� ��0ا�0 &� 
ه�6> ���0اران �h#ر� �� 

�2ن)��Q ( 0اران��� Bz� ی
روی>ی#��سC $�و (/#رو�
�:i/ ( اح>اب درون �	z� �	

2+�� &)#��س�� �حس#ب 
 x� در �)�0�03 و از uS#�

�:�م B� +0 از	دو  ��1 =	"�
&+:�ا�
 وح0ت را 	� $#د 

در وا�u ر��e .ا7�$ص داد% 	#د
 ��D 7#ی���ه!)� در ای+. او? 
 �	 B��� =Hوا�,� از �س
 �	 ��j 0ه0 و�� �H2+�� ارا
رز% �� �	0 �&� �2
 �	 Cس��#�ر&س�سC و ا�#ر�

�i�1 &� .ا$�Bط در 1ن ���9دازد
ه� ه� �,ل در ای+. ذ

&)#��س� ا�"B	� را 	G#د 
��3#ل ��0ارد ای� ا�� � 
 �+���� ��+Q س��	 �	 �ا�
���#ان ا�� 	>C8 ر��e ه!)� 
D!�� 	� ��ا&+60� را 	� ��� 
 eح ر���� �	�د و 1ی ا�
ه!)� را ���#ان ه)i#ن 
�G� 	� �Sورت وح0ت در �
N:#ف &)#��سC ا�"B	� در 
 ��q ���6؟ ر��e ه!)� 	

 �#د�+0 /)�� ����دن و ا
 و �8#ر از �/B� �Kا�0ن دی#$

�:�م و 	���� وB� .. � �1 �(S
	*#ر دو �&�# ه���#6 �Bش 
 ��$�h#ری@ را در ��ح0 �
N:#ف ��ا&+0% 2+�� 	��#د% 
رد �Nیح ا�� �Sورت Kا� ��
رز% 	� 8!�� ا�#ر�#��سC را &� ��
اN!� ا��� در ��ح0         
  

N ��$:#ف 2+�� ا�� �
 �,S#� دی0% ����6 و از�
 �H�6ا =�!"���س�� 	� ��ا6)

ا���ا��n "رو� 1ورد% و 	� ��ح 
��س����#� "

�� .���9دازد"� �& �#������1
� ا���+Q 00ه�� �Hارا :  

ه� 	�  "K�  ای� حسب و 		
0 �ل ا$�� 	� +Q �و�یu ای
رو/+� �� 	�+�C &� ��ا�#� 

و0�8 ای� �#ل و ��ار و و08% و 
���و ی 1ن ���و، ��ا�#� �+� 
ه� ری�3 دار � �ریس�� در 
� ای� ی دی��K؛ ��ا�#� �	
 �&+:�ا�
 ه و �3س� ه
ای� �2ین 	 1ن �2ین، دو 
�#ا�0  �� �!Nا =�8
�ح#ره� اN!� ه)�Kای� و 
وح0ت 	�� �6ای3ت 

��س�� �6دد��#� . eاول ا�
 [��3� �n�و ا���ا

��س�� و �"#ی� ��#� �!(8
 �ای� رو�0 در درون 2+�� ه
 �	 \�ا�2)8� و دوم �
 زه� وا�,� ای� 2+�� ه��
 در دا$= ای�ان و در راس ��1
ر�Q ،��6ا &� 	*#ر & ��+2
 �+�8 �وا�,� ای� دو، 	س��ه
���س� ا� هس�+0 &� Hو ر
دی#ار ه و ��زه و $ط &3� 
 x� +0 و�� �ر� �ه، را 	� &+

�C �>دی@ را 	�ا� ه) ر� و 	
 d!�G� �/0ن ��d ه

 &)#��س�  ���وه� wQ و
ز�0� �� Cاه��.   " .�  ه)

0�Hش زا#� %#& %�$?	 ! Cز ه	
ز ! ا�حد 8)= در �"	= وح0ت	

�� &�دن �h#ر� 	�� Cه
 %K3�� در �	B"ا�" �	س��ه

��س��Hو ر ��8+ !" eر��
ه!)� 	یس�� 	G#	� 	0ا�0 
 ه��             x� از �&        
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$����J +1, 8 ح�ب �"�! �C ا!-4 < H !  

ریس�� � � �8ض ا�0ا��	 �
 �	 �:�G� �	 �+�+Q �ای
 ��/Y6 � �+Q ���G#اه0 $
2+�� ا�ن 	G#	� 6#ا% 1ن 

او 	ی0 	0ا�0 &� �ح= . ا��
رز�� " �n�ا�e و ا���ا

��س���� ا�� "! �#����	
 ا��� ��	#ط 	� "�(8 �و ای
�h#ر� ا�"B	� ا�� و ��رز% 	� 
�:� ا� #� Cس��#�8!�� ا�#ر

�Yی� � �H02ا �����از �0وی� و 
�h#ر� ا�� و و��� &�  ��+Q
او ���د 	�ا� 	���� واح0 و ���د 
	� 8!�� ا�#ر�#��سC را 	� &+ر� 
� ا�e و ������+�0 و 	�ا� 
��س�� 	� ��#� �n�ا���ا

��س��"Hو ر ��8+ �" 	س��ه
% ����د � $#ا��� 	� +�
K��0$>ار � �ریس�� ��0ل 
 �!(2 �	z� �	 ������3#د ا

�� �S	C�H#K، ا�6 $#د در �� �,
 ��#��2 8)! �ده
ریس�� ح>ب &)#��س� � �

0/� .ای�ان ��(S �(!ه eر��
�1 � ه���#6 �Bش �h#ری@ را 
 � �1 �(S م �� +0 وB8دود ا��
 ?���0 �:�ط ا�� ��رز% 	� 	
8!�� ا�#ر�#��سC را 	� &+ر� 
 �	 ��!D � �1 �(S 0 و�+��
��ا&+60� را 	.� �Sورت 

 در N:#ف &)#��س� وح0ت
 �3�0 و 	� دا�+�� �	B"ا�

��س��"Hو ر ��8+ �" 	س��ه
 Cس��?$�% ��ا6)	 0����و ��
 @�� �و ا��9یسC را 2یK>ی� دی
� ره+)#د �+Q د% و#(� �	B"ا�

  : ��0ه0
" �!Nای� رو� 0	� ���8 �

� دا$= و $رج &3#ر را، ��,�
�ح)�= &�د% در  � �	 �&� د/)

�ید و 0Nای� �#ردی0% و �
     ���3] در ه)� �2ن ��
   

رز% . �� /#د �� �	�.�
 ���ی ��0 	�ا� 1زاد� �,
ر��6 و در راس ��1 �ح)#د &
 ��ح� �3ن داد &� ایN
ه)ن ح!"� وح0ت و �>دی � 

د�ع از . ���وه� wQ ا��
1زاد� دا�3.#ین 
��س� �3ن داد &� ��#�
 ،� ���9� ه� 8)!� و ��ا(&

ره� ��ا&+0% در ه)� 2#ی�
دا$= و $رج را 	� رود 
��$�و/� از 8>م �2ین 
��س� و رادی ل، �#��
��0ی= �� &+0 &� ��  ���!��
�#ا�0 	س��� �+�c 	�ا� 
 C�	 � �� و �ت ���,B 3�
را در 1ی+0% و 	#یn% در دل 
�B 3ت �#د% ا� &ر��6، 
 Cن ��اهدا�3.#ی� و ز�

زد� ". .�  ه)
>دی � ح!"� وح0ت و �"

wQ ��9� ه� "! "���وه(&
� ��در ی@ &Bم "! 8)!� و ��ا

ح!"� وح0ت در ��ا��@ ا��، 
 �� و �h#ر� ا�"B	� را ره��	

0�+& !<�Q �(در ! 2+�� ه
	س��� :"�8+�� 	��0ل 

�c 	�ا� �B 3ت ���,� +�
C�	 � �� 0" و�/	. ��3�	 �

 �Gری� �! 	0ی� �)#�� ه
ا ر��e ه!)� �)��9دازیC زی�

 
ا�)�+ن داریC &� ه�&
H� را 	 اد	�ت +/1 �&)��ی
 0/ر&س�س�� دا/�� 	�
 �G� ��#K+0ا�0 &� ای�� �	#G	
 e!,� ��6:�� 	� �Q &س

	� ادا�� �*!c . دارد
C�9دازی	ا� �1 � در .�	 � %�$?	

ای� �س�� �8+� و ���,� 	� 
یس�� 	� ��ا$#ان 	 Cوی�	 ���
 Q#ب x� ه!)� &� از eر��

  :ی+0% هC هس� 	�9#�0یC$ط 1
 

ا�حد 8)= و ه)�Kای� در " 
 #���   �n�دا/�� ی@ ا���ا

ز �� �	 \����3] و در �
2+�� ه� ا�2)8� در ای�ان 
ر��6 & ��+2 و در راس ��1
�س�� و ا� �� ا�� &� در 
 /�ایط &+#�� �� �#ا�0 ���وه
را 	�C �>دی@ ی از ه)0ی�K دور 

زد�.  " .�  ه)
,� 
ل &)#��س�� &� ه� &

 B(8 �60+&ا��ب �G� ��j�
 �	B"ا� @���#2#د را 	� ��ا
/0 و 	*#ر وا�,� و 	 ���دری
 �ا�"B	� $#اهن D!�� 	� ای
ع و �,Bxت ��� رو� Sاو
/0 	سد6� 	 � ��+2
 �!hد &� �س��	 ��ا�0 #���
ا��� ای� 2+�� وح0ت و 
�"ط وح0ت ح#ل 	���� و 
&��@ واح0 ا�� و �

�"B	� د���	� 	� ای� �س��ا
ه0ف هC ���د 	� 8!�� 
ت درون �ا�#ر�#��سC و �2ی
2+�� ا��8اS� و 2+�� 
�� 	� ا�س �!� ��#K���

�S2+�� ا��8ا u�+�- �	B"ا�
� N:#ف �$و ��ح0 �
 �&)#��سC ا�"B	� در �2ین ای

 . 2+�� ا��	 �& ���� 0N ا�
 �!hح#ل �س �د 8)!ه�� ا�ح

Cس���� d�G� �+�,�  ا�
2+�� � �"0م و ���  �!hس�
از ه� ا�� دی��K �سh!� وح0ت 
� N:#ف �$و ��ح0 �
&)#��س��� ا�"B	� ا�� و 
ن دادن 	� ا�حد ��� ��و�
8)= و �h#ر� 	�� ���ا�#ن 
	س��ه� �8+� و �B 3ت 

&� �Q>� 2> �"#ط ! ���,�
 Cس���"!�= �6اH� و ��ا6) �	
 ا�� وح0ت 	 �!	در �"

0/��(�.0N   8.> در �& ���� ا
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$�I$ ا,�دی� ه8 ا!-4H
� 8��� < H!  

  ��!8 �	 ������د ه)� 2
 ��$ا�#ر�#��سC و ��0ل �
 Cس�+�+�ا�0ی�3 ه و 1را 
ا�"B	� 	� �! � ذه+� �,?ن 

&)#��س�� ��2 -&ر��6
 @��&��� و ��	 �	 �	د���
واح0 � را 	� �1. $#اه0 

�.	 �& 0� وح0ت از ا�حد &3
 �� 	C�H#K و 	.G� =(8
� دو ��!#� ������ واح0 از ��	

� " ا���ا��n واح0"G�
Cا���	. �& �K�:/1 ��(�

 ��/Y6 �ر��	در  �ح�
��0ی= 2+��  2+�� و ی
&)#��س�� 	� �6ای� 
 
�"0ی ��س�� و ی��#�
	س��ه� �8+� و 	�:ی%0 
 ���h#ر� ا�"B	� و 	�� �دا�س�

�	 �H�	 C& و ��ت 	���B�$ا 
ا� و دور� 6>ی0ن از ���د 

Cس��#�ر&س�سC و ا�#ر��&  
�� �#ج ��>�0 در ��ا�� �"
3�0ه+%0 �س!�C /0ن 	� �

عSر�او��ح ر��e .  ا�� 2
ع Sاو �����ه!)� در �� 
��س� 	! � در �Bش 

ن دادن� و �Yی���� ��و�
 �	z� �	 �60+&ا����3 و �

	= ا�2+ب� ��D ا��ا��� .  
    

 

  
  

 
 
 

در  ١٣/)ر% " رز�+60ن"� در 
 ��2+�� دا�H#.3� و "�"

�� " ا��"ل 	� دوران �#ی(S
 ��+2 ���1 � 	� $7!� ا��"
&�0 �)#دیC از � �H#.3دا�
ه)�� زاوی� �سC�� �!h و 
 ���C &3� ه
ریس�� و �7در% 	� � �
ب ��h#ری � &� 	ز ��*!#ب ه
�u ح"�� و � �ریس�� +�

$�د% 	#رژوا و در رو/+: �ان 
 ��+2 ��#(8 u�+� 	 �!	"�
wQ 	#د، را �#رد �"0 و 	�$#رد 

Cار دادی�� . c�,�� ��+i(ه
 e��0�ای� 	�ر�� و ��2 
	حv �*�وح� ���ا�#ن ه� دو 
 ������:� �#ق ا�Y&� و ��2 #�
ریG� دی60ه)ن 	� ��ح �
 �& �,Sو �#ا 	�$� روی0اده
	� در] 	��� �*!c یر� 

�0ام �)#دیC و �����0، ا
 #2 CD��!8	��K و 	س�ن و 
 <&�(� �	 �3& C�� و C��
���د در ��2 در$#ا�� 1زاد� 
 uو ��ح و�� ��ز�0ا��ن ��
و �#د% ا� /,ر �#ق در N:#ف 
ر�6ان و زح)� 3ن ��2 &
 �ه�K0ی0ات د���� 	 �!	"�
 0�&� C&ع ح.���&#ب ار

Cدی#(�. �&Y�� ��در ه)ن �"
0�1�	 �& Cدر /0ی wQ � �#ی

2+�� دا�H#.3� از 7$!�� 
�� 	�$#ردار 	#د% و ا��"
 ��س�= او��� ا� را &� ای��
 2+�� از $#د 	�وز داد% ا�>ا�
�#ا�H� اش در  ��(�	�1ی+0 
         ��1 � روی0اده	 �!	"�
  

��س� و ای� 2+�� در �0اوم  
 dی�,�ز���K و 	 $#ی� 	
�.0د� از ���� ���q و 
 ���ا�� � $#ی� 	� راه ره
�#ی+� ��2 �8#ر از /�ایط 
&+#�� د�� $#اه0 ی�� و 	� 
 ه)�� ا�س 1ن را در ��0�# 	

�S2+�� ا��8ا- B(8 �	B"ا�
�#2#د، 2+�3� رو 	� 

 =	�,)�C ارزی	� 6س��ش و �
C.0د .&�دی� �هK� ا&+#ن 	

ا� Y6را 	� ���� �*�وح� در 
�� �+��3% در " رز�+60ن"�"

% 	� و�ی,� &� K�1 دا$�� و��
ح#ل 2+�� دا�H#.3� �2ین 

 در .دارد،$#اه�C ��دا$��
C��/#� ن  :رز�+60

در وا�wQ u دا�H#.3� در "
�� از دوران �0ار] 	� Y6ار ا��"

�� �2ین ح�&� (� �8ا�2)
�� را ت ی@ �0ی0% ا��"�N#7$

� � .در $#ی� ح)= �� +0+Q
 ،��� Cاز روی0اد ه�.0ه ��� �
 ���و�� 6سس� ���وه

د��� "رادی ل ا�"B	� از �2ین 
ز ��36 	#د و " �ح �C وح0تD1

 ��� Cه�.0ه ��0�1 ��رزا�	
 � /�ایط زای� ���وه�+�
 ���#ی+� را از درون �0ی0% ا��"

��$2+� .��3� �0ی0ار �
 �"*+� �.��� �H#.3دا� wQ
�!� 1ن  �و �0اوم ا�"B	� و 
��س)� ا�� &� در رادی 
 = / ��� Cن ه�.0ه�2ی

��س)� &� در . ���6رادی 
یBت (� �+�درون $#د �� 

�S2+�� ا��8ا- � !	 �	B"ا�
 �Sت 2+�� ا��8اBی(� �$�	

ا��وز% ��> در .را ��> ح)= �� �د
�!� حx#ر �0اوم 1ن � ���د 

 �H#.3دا� wQ ��+2 �+!8
در ��>دهC 1ذر ��> رو 	س#�   
  


د �#)> دا!I�O1$ و (!
 Pد
E �!ا

8 ح- @! $I��

$Iرژوا��!  
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 wQ ��+2 0ن/ �����	!#غ و 
دا�H#.3� در �2ین 

+2�Sا��8ا �ا�"B	� را -��3
1ن &#د] ��$� &� .دارد

ن (3Q 2#دی�� $#اب از#�
 ��,.�ع ر	#د% 	#د و ��.�ار
�0ش 	� ه� #�	�ا� 2!#���6 از 
ی� ��ون و�*H� د�� +2
 C3Q =	زد% 	#د�0 در �"

ن � 	� �N�8 ح�ت ��دK(ه ".
  ١٣              رز�+60ن /)ر% 

�&�ریG� &� �#رد � ��#(� 0
 ��,Sن ��ار ����6 ورز�+60
 b$?2+�� دا�H#.3� و 	
 ��+2 �ی= wQ در درون ای(�

���  ١٨در �2ین ���د 
0/���. CD��!8 �& د����

���وه� /�&� &++0% در 1ن 
 Cس���+.� 	� 02اH� رادی 
ت ���:�� در ای� 2+�� از �2ی
3 !�� وا	س�� 	� 2+ح� �و 
از ح #�� و / = ���6 ی@ 

ادی ل 8)!� در �"	!� �2ین ر
 �سH= ��� رو� 2�,� در 	

�2ین ���د . /�ایط ��1وز  	#د
 �Gری�١٨  ������ ز��+� �+

 �� �!�,� ه�� او� �36
��سC در 2+�� رادی 
دا�H#.3� در 	س��  ی@ 
 b$?	 wQ �	 ��#(8 �6ای�
در �N�8 ��ا��@ $#د را 	ز 

0+	در �N�8 ��ا�� � ای� . ی
�حظ  �	 wQ ایط �#2#دی��/

 #K�و / = ���6 اش و ا
	�دار� او��� اش از 
 ��#�� ا�� �ر&س�س���
 ��3D1	� ��Kش 8!+� &ر� 

ای� �6ای� wQ .ا��ا�� 	#د
��ا�� �  در &ر 6سس� 
8)!� از ه�ه#ه� اBNح 
��� ح #��� 	س��� /0 �!� 
                ��ح�&� در را��
  

�h#ری@   ���� �	 �	در د���
 ��+2 ���N:#�� از �,
 0	دا�H#.3� 6س��ش ی

��7G3 ای� دوران را ���#ان .
در ا��ل /,wQ �H در 	س�� 
 ���8)#�� اش و �Bش �,
 ����� ��2 �H#.32+�� دا�
یBت و �6ای� ���q ا/ن (�
در درون ه)�� 	س�� 8)#�� و 
 ��Gر ز�#*	 �i�1 �8#(.� 
wQ $#ا��q� 0� ،03�� %0 ��ار 

���6 �ح�= wQ / = .داد
دا�H#.3� و ��,�c 1ن ا��3ر 
��3یت �#66#ن دا�H#.3� و 
حv �*�وح� در ای� ��3یت ��
0N ا���� در 	س�� �.)#�8 ا� 
N#رت �� ���6 &� از 
 � ��#�� �ر&س�س� ه�
 Cس��ر����س� wQ و �#��

�Hرژوا#	  - Cس�+�+� ،��ا�س
 ��q� ت�ا�"B	� و �ی� �2ی

ا در 	� �� در �.)wQ �8# ر
ی= .���6(� �$�	 �Q �6ا

ت روز��% ��!��دار�0 &� در �� 
 �& C&�K+G#ین 	#رژواز� ح
�#2#دی� wQ را �
 از &�3ر 

ین ی��� اB8م &�د، �٠ده� � 
 �حx#ر wQ در �3�+2
  �٠ا�2)8� را �
 از �ل

 ی+0 ا�(� �"!� ���ین ی�
3ن ��0ه0 �  �Gری� eیح"

���د� &� &� 	� 	س�� 1ن 

 از ��م � �!N�B		در  ٧

 / = ���6 و ���د� � �,�2
�*�u 1ن ��ن N:#ف 	 �&
ا�"Bب و 0S ا�"Bب �2ین 
 �Hرودا/� و ��ی� 	� ی@ روی
ه)� 2��� &0�3% /0 &� در 
 �8.��2ین 1ن ح&)�� ار
در �6دی0 &� 	 ��)�&> &�دن �
 ���� دو�/	�� از ��� �

 c"8 	�ا�N  0:#ف ا�"Bب را 	�
  

 �q� رد#� �Hرژوا#	 Cq� و
��س�� را 	� &ر 	#رژواز� ا��9ی
و هس�� &ر�6ان و 

ن �س�#�� زح)� 3
�6دا�wQ،0 ا�Q �6 ��ح)= 
ت ���6ر� �6دی0 و 	� 	�S
�حظ �ز��� d�,S �6دی0 و 
در ه)ن حل 	� �حظ �h#ری@ 
 �.�#ر 	� �.0ی0 �ز�ن 	#د ا�
از �1. &� ح�ت و هس�� 1ن 
�+�,v از /�ایط �8+� 	#د 
ت 	�S =(ح�
 از � ,��
��,0د و ���6ر �در 	#د &� 	� 

 �H&� زای+0% اش ه)ن 	س��ه
 �Q �6#2#دی� اش ا� �	د�0 #	
در ا	,د �ح0ود �0اوم 

03G	. �& ����ای� حx#ر ا
 �	B"س�� دوران ا�	 �	ر� #xح
 �8ه� ا�2)q�و در / = 
��#د 	! � �)د� از �0اوم 
ا�0ی�3 و ��ا��@ wQ در دوران 

ع 	#د.�در وا�u .ر&#د و �س!ط ار
wQ 	� 	س�� وا�,� و �8+� 

ت $#ی� هس�� اش 	� ح�
ادا�� داد ا�Q �6 حx#ر 	��و�� 
و ا�2)8� اش در ا	,د 
 �6س��د% �+#ط 	� �#�:� ه

در وا�u ا�� 	 ر/0 .دی��K 	#د
ت Sر��6 و ا��8ارزات &��
ا�2)8� در ده� ه:�د، 	� 
ریG� و �8+��ی= (� -ا�س 
-�+�� از /�ایط ا��7د�
C&�� و ا�2)8� ح��- 

��سC ��:�� در ��رزات رادی 
رز% �� �Hا�2)8� و /,
 � �,� در 2�0(8 �& ��2#ی

wQ-�ر&س�س� 1ن را -�
ی+60� �� +0 	ر دی�K ا� ن (�
ر&س�س�� در � wQ [ح��
رزات 2ر� �)#دار �� eا�

در ای+. �Sور� ا�� � . �6دی0
 wQ از ��Y&� /#یC &� ��اد �
  



ر                                                                                                                                                N١١:ح� - رز�+60ن(/% ١ ٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!�"�! �C ه8 ا!-4�$ ���� ��ی�  

 �2ین  �ر&س�س�� ی@
8)#�� از �.)#�8 ا� از 
�H و �#اuS ��ا&+%0 ,/
�� ا�� &� $#د را 	� رادی 

Cر&س�س 	� �:�#م -ز��+� �
8م و ��0اول- ����� 

ی+0(+��. �81ن �6ای� ا�2)
 �H&� در روی �د �.0د 	� /,


 از &�3ر ده� � wQو در  �٠
�2ین ��رزات ده� ه:�د 
/ = ���6 و �9
 در �0اوم 

�c 	�وز 	��و�� $#ی� �
ا�2)8� ���وهی� �6دی0 
د��" در ای� 	س�� 8)#�� $#د 

� ��+)#د����در وا�u .را �,�یd و 
ا�� �6ای� 	� wQ ا�Q �6 ا	�0ا 
	� N#رت ی@ �2ین وا&+3� 
	� را% ح= ه� 	#رژواH� در 
 �8ح= �سB��� =H 	� ا�2)
 در N:#ف ���وه� �#ی+� &� �
 �8رزات ا�2)�� �N�8 �	

� د% 	#د�0 / = ���6 ا��
�� از ��0�# �	 �	0ون ��دی0 ای
��سB(8 C �#2#د در رادی 

2�,� و �2ین "wQ " = / در
8)#�� حx#ر ا�2)8� اش 

 .	#دGری� wQ �	 �6ای�
��-	3G� از رو�0 ��

 ا�� و � �,�رزا�� در 2��
 �!		� از ���د �"�ز	 �	z� �	
 /�ایط ا��7د� 	 ��2#ی

���0/��� C&ی0 . � ح	
��Y&� /#یC &� ا�Q �6 در 
��q� �N�8 ح�&� از �"*� 
 ����q �#ق ���#ا�0 �"*� �#
 �� 2+�� ه��	�ا� �,
�#2#د 	/0 ا� 	�ا� 
 ،�	B"ا� � ��ز��0ه� ��ا�
	س�� �#ق �� &�� ا�� و �� 
 	� ای� 	س��  ����#ان 	 ا

�Gری��8+� ا�� ���وز� -
G	 ن  ا�   . 0�3ا�"Bب را �ز�

 

از ه� زاوی� ا� &� �سh!� �#ق  
 �	 Cار ده��� �qحB� را �#رد
 eیا�س /�ایط �8+� و ح"
ریG� و ��رزا�� در �2ین �
 	 C&	!� ��س�C ح"�
 ��/ت ��"� &ر�6 و ح��*�
ا� 	#دن ا� ن �ح�] 

�8�� رو/+: �ان -ا�2)��
 0�g�� #رژوا &� ���.� و	د% �$

ا�2)8� -��س�C ا��7د�
 C&رغ از / = ح #���–ح�- 

ا�� 	ی0 6:� &� ا�� ��رز% 
ت ��*� �	�ا� �د% ��ی
ا��7د� و ا�2)8� و 	+8#� 
�.0ی0 �ز�ن  �د% ��ی�
	#رژواH� در ��س�C ح #��� 
ت ا�2)8� را Sه)#ار% ا��8ا
ذ �#S,� رادی ل G�	س#� ا
3�0 &� ای� $#د ����  ��
��2 6س��ش �6ای� 	� 

�K�� wQ �Hدد در�� 	� /,
ه)�K#�� &� 	س��� ��2 
رو� 1ور� $�= �q8)� از 
رو/+: �ان $�د% 	#رژوا 	� 
 Cرا ��> ��اه wQ ��+2 ف#:N

ای� رو�0 	�� از g��. � �1ورد
 0/�j از / = ح #��� 	��
 ���0 ���j از 7$!� 	+����
 C&��س�C ا��7د� ح

�Sور� ا�� � در ای+. .ا��
 �& ��#K�در 	�ر�� 	� ه)

ع ���� در �.)�8# Sاو
�� و 0S ا�"Bب "رز% ��"��

 �P٣+��3% در �ل" 	#رژواز�
 C�H(� 0�&� Cج �)#دیا��+�
 ���(�&� ��"� 	#رژواز� در 
 �Gری�اش و در �2ین 
 � �,��#2#دی� اش در 2
 �+*!� �(�3ن داد% &� �

و CD��!8 ه� ! �!c ا��
 0+& / = ح #��� &� 	� �

 و 	0��= �#2#دی� و      �ه��
  

ریG� اش در ��ل � dیoو
	���ار� �Cq 	#رژوا 

��س��)0ار ��Q: ا��9ی
�#ر� و ��&#ب ا�� 	� دی �
 �hدر ه� �& ��#K�ه)
��س�� ا�#زیس�#ن 	#رژوا ا��9ی
 0S 0 &)#��س� وS "�(8
	� .1زادیG#اه� ا�"B	� ا��

ا�س �.)#�8 ا� &� 	� 
/)�دیC در 2�,� ا� &� 
ر�6ان و زح)� 3ن 	�ا� &
3ن 	ی0 	� ���*� �د% ��ی�
 �K+2 �HروL+2 و روی

2�,� ا� &� 	�ا� در ! 	�9داز�0
 ����ح"e در$#ا���� او
دا�3.#ین، ز�ن و زح)� 3ن 
ی0 $#د را 	�ا� 	 ���/
 / +.� و ز�0ان و ا08ام ���
&++0، �6ای� 	� wQ و 	�0�1 
 wQ و Cس��دو	ر% رادی 
��&#ب /0% از زی� 1وار 
?���K ه ا��� 	0ی�� و �

	�0�1 �.0د .ا�2+ب ��Yی� ا��
��سC و �6ای� 1ن 	� رادی 

wQ ا��� 	�$��� از /�ایط 
ع Sو او ��رز% ��"�� ��8+
 �,��� ح&C در 2��
 ���، در �8� �1 � 	� ه)��
 ���,� �& wQ ��#(8 س��	
 ���ر��6 و �,& �2+�� ه
 ����3�+2� ا�2)8� و �,
&)#��س� و رو/+: �ان $�د% 
ت و �	#رژوا را در 	� ����Kد، �2ی

�� 	� �6ای3ت �#66#ن ��
 ��"�� u�	� از �+�ز	 �	z�
 ����� �	 u:+در��6 و ذی ����وه
 ��و 6س��ش اه0اف ��"

	= .$#ی� ��درت ��+)ی+0"�
�� ا�� &� "�� u�+� �ه)�
ز��+� 	�وز و ���د �ر&س�سC و 
ا�#ر�#��سC 	� 	س�� 2+�� 

���د� &� �� �"ط .�K�� wQدد  
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�� ا�  ��	 =Hدر ح#ز% �س
	! � ��3)= 	� ���د ���ا�#ن 
&�� � و � �$ط �3� ه
 <�� ��ا/ ل �ز�

ای� ���د �� 	� ��+� .���Kدد
�ی= ای� و 1ن �h#ریس�(� � !	 

د��" �+�,v از �Sورت ��رز% 
 �K�#KQ ر� و2 ��"��

ا�6 در درون .ا� 3ف 1ن ا��
 �	B"ا� �N:#ف &)#��س��
�"*� ��0ا ح�&� در 	�ر�� و 
 �K�#KQ� ارزی	� از روی0اده

�81�� -ا�2) u�+� ،����
 ���	 �	 2+�� ��و���� و ی
�u ا�"Bب ا��، 	�ا� +�
 �Q Cس��#��80ن ا�#ر�

� �Q و ��#�� �ر&س�سC  ه
ر����س� ه� wQ و ����ال 
 Cس��wQ ه� ه#ادار �#��

��0ا ح�&� �+�u .....ا�س�� و
ح"��ا�� $�د% 	#رژواH� � � و 
�u 	#رژواH� ا/ن +�

2+�� دا�H#.3� 	� .ا��
 �	� ح#ز% ا� از �3�+2z�
2ر� از �.)�8#  �8ا�2)

	�0�1 ای� .�#ق 02ا ��س�
�� از ر/0 2+�� حN= دورا

 wQ �	 و �6ای� �	B"رز% ا���
 ��2+�� ه� ا�2)8� �Sور
	#د &� �� در /�ایط �8+� 
ب 	��و�� �دا/�� و دارد و 	ز
 �K�#KQ 1ی+�0 از�	و  =N1ن ح
2ر�  �����3 ��رز% ��"��
رز% ���در �� �و در ��0�# 	 ای

ی�K��. 0دد	 �& ��در ای+.
 0�1�	 �Q �6ا �& C�+& ��Sا
 �ب �Sورت ه�ز	 ��+2 �ای
�8+� ا�� ا� 6س��ش و 
�,)�C ا�"B	� 1ن ���q ه� 
2+�� ا�2)8� دی�K ��ه#ن 
 �$8)= 61ه�� و /+
 �یd ایoاز اه0اف و و �	B"ا�
2+�� و ���س�= ا�"B	� 1ن 
�Sرزات ا��8ا�� -در ��0�# 	
0	�� 2ر� �,+ �	B"از .ا�

 ���ف دی�K از 1ن 2 &� ای
 ��+2 wQ ��#(8 س��	 �	

ی0،	س���   (+�� �����$#د را 
  

  �� Cرا ��اه wQ [ح��	�ا� 
 ��ت ����*�u �2ی1ورد و 	
 u�	� از �+�ز	 �	z� �	

�� &� در 2�,� در6"�� ��
 ��j�/+0 �,� در �ح� ���
��ار دادن ای� 2+�� را دا/�� 
ت در �و دار�0 و حx#ر ای� �2ی
درون ��رز% دا�H#.3� ا��� 
ا�2+ب ��Yی� 	#د% و ه�� 
د��#ر ا�,)= و ا	��DB و 	��K و 
 �0ی%0 	 �!	�0 �در 	� �"+�	
ا� &� �#2#دی� اش �+�,v از 
 �+�8 ��Sورت ه

0/� حل در �8.ا��،�)��
 �Kدی �8���q ه� 2+�� ا�2)
2+�� دا�H#.3� ی � از 
1ورد6ه�� ���د �ر&س�سC و 
	� از �ز	 �	z� �	 Cس��#�ا�#ر
�� در ��6 "�� u����د  �+

�حظ و2#د .ا�� �	0ی
وت :�� ��q� ��6وه�+�0 ه
�#66#ن 	�  ��ت ���و �2ی
	س�� ای� 2+�� ا��� �6>ی� 

��� �� &س�� 	#د% و ا�6 در ای
ای� 2+�� را �ح� �6و% 	+�0 
ص $#د ��YKار� �� ++0 و $
�#2#دی� ه� ���و� دی��K را 
3ن داد% � �+� 0�#3�� � +�
ا�0 &� ه+#ز �در 	� در] &ر&�د 
 �	z� �	 �82+�� ه� ا�2)
 �ح!"� ا� در ز�.��% �3�+2

B(8. ��+2 �#2#د ��س�+0
دا�H#.3� 2>ی�% دور ا��د% ا� 

� ���د� &� در حل از �.)8#
 0/ح�S در �2ین ا�� �)��
 �8#(.� �و در درون ه)�
 0��#���0 و 	ز#�ا�� &� 

حل ای+ � &س�� .��3#د
 ��+2 �& 0+/ی= دا/�� 	(�
دا�H#.3� و 	?$b �2ین 
wQ 1ن را ���ادف �م و 
7ت �6و% و �ز�ن G3�
$#ی� �ز�0 و در �8� حل 
 ه�&
 &� 	� $Bف ��1

ت 	�+0ی3��!��0 را ه)i#ن 
	�� از دو ده� ا� رو/+: �ان 

" ح/�� ا�"$�د% 	#رژوا، 
 0+G3�� �	 م &�د% وB8ا

�.��8              

3ن از � �+� 0���K	 ��	+.��8
ی= ح"��ا�� ا/ن 	� (�

"�qح�/0ن را 	�وز " ����ن 
ر� .داد% ا�0	 ���ای� �� او

ا�� &� wQ 	� �8ض ا�0ام 
ا�2)8� ��دا$�� ا�� و �� 

ر ا��	 �اwQ �6 .1$�ی
�#ا�س�� ی@ �2ین داH)� در 
درون 2+�� ه� ا�2)8� و 

	� �ح)= 	z� �	 وز�
 �� 0/	 �	B"ا� Cس��رادی 
 ���� از �Sورت ه$�	 �+�
�8+� ا�� 	! � ��ه#ن 
ایس�د6� و �"و�� ��دان و 
 �ز��� ا�� &� در 02ال ه
ا�2)8� ه)#ار% در ��� 
Nح+� حx#ر دا/�� 

ع ح&C .ا�0.�&س�� &� ار
�,� �)#د 	 د�� &�دن 
3ن در +��#$ ��� �ه

"��/��% ���" ح$ د /�� ه
�1ن را از یده 	>دای0. ا�

 ��	�$Bف �Bش ه� �Y	#ح
� و ا�#ر�#��س� ه 1ن �,.���

"��/ه هC ا&+#ن ��م " ح
 ��1وران $وران ا�"Bب 1
% و K� ن &� ه�هس�+0 و �1
 	�ر�� ��:و�� را 	

�" �+��" ! "ح/�� ا�"8+وی
�\ ��K#ی+0 �#ان � C��zو ا�

�	 � را ا�"Bب" $وران"��Kیس�
در $#د Q+��% . از د�� داد% ا�0

ری\ را 	 �6و% و د��� �زدن و 
 &� ح�� ��0 -دا�H#.3� $#د

 Cه ��ر �ز�& ����س��9
�#�Sح دادن �"ط از -هس� 

&س�� 	� ��gی0 &� در$� را 
����++0 ا� K+2= را ا� ر 

�� &� ا��وز% .�� ++0رز و �,��
 �&�دن " ز�"%0	G#اه80� 0

 	� wQ را دا/��+� �� 0/	 �
�حظ �h#ری@ ��� c ا�ح�اف 
/0% ا�� 	! � 	� �حظ 
ن 	� ��6 ��� +Q �Gری�
ر /0% &� ��ا�#ش �� +0 Qد
وران را از $ C&ع ح.�&� ار
�� �ه� ه>اران ره�� و &در و 
 �$  ه#ادار &)#��س� �)!# �
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 ��#ا�س� و �G#اه0 �$� ا �
 �+�8 ��#ا�س� &� ز��+� ه
$�>ش wQ را 	� 6#ر��ن 

د��" از ه)�� زاوی� 	#د .	س9رد
١٣&� � در رز�+60ن /)ر%  

 �3& C�� و C�� ا�#ن���
ه�ات q� c�,�� �& �Hه
دا�3.#ین 	�ا% ا��د% 	#د 

C��/#� ��+Q :  
" 	 1ن ��حz� &� ای� روزه

ه�.�� ���6.� 1ور و 
6% 	��ح)�� اذهن  ���02
	س�ر� را 	� $#د ��3#ل 
ت Q+0 و �jدا/�� ا��،ح#ل ا
ت �#66#ن در �Q#ن ��C �2ی

ای� . 2+�� دا�H#.3� ا��
��C و ��C &3�  از �#� 
 %�2ت �d!�G �#رد �3��2ی
م ز�� �� ا	 uر% ا� �#ا�و در �
 ���� �و �ح/� ه
. c�.8 و �Dی�� د��ل ���Kدد

ت ��C $#ی� ���78 �jدر ا
 �x,	 �#� از

 ا��+د " �.ز�"���0اران	
 ،دره&B� ،ره,/ �	
�G+�ا�� ه و 6ه ح�� �#ع 
 ��+2 ���ه�� �,o ��,Sو

در .دا�H#.3� N#رت ����Kد
� ح )�� �:�� ���� �ای
6#� ��"� را از ی 0ی�K ر	#د% 

ه� &0ام �80� �:#ذ . ا�0
$#ی� را 	� رخ دی�Kان 

و در ای� ز��+� 	� �� 0+3 
�سH!� رو� ��gور�0 &� ه�� 
ه�� 	� �!)�@ ���� و �/
 Cه ���� ��6ی ح�� ا�3

�Bz در ی � از �"?ت .�0ارد
ی� روز��"�+��3% در � " �&

��,!e 	� ح )��س��� ح>ب 
�#یس+0% ی � از . �"#اH� ا��

� ا��+د �� +0 &� �+Q ت?"�
د6ن ��س� � %K3ر دا�,/

در��� ��د6� �� &++0% دو
 �	 ا�� &� دوم $�داد� ه
دو�� اح)n� �0اد ��K:�+0 و از 
 &� ح>ب .�1

���0ار   ) �0ر��(ح )��س�
  

د6ن ��س� � %K3ر دا�,/
��1 دوم $�داد�  
� 0/���

ه�&س� ��q و �"0 � ! هس�+0
( ���ا�#ن ح>ب ح )��س�

را ��0ا�0 ا� ای� د��= ) �0ر��
م ا��0??ت � �)�3#د &� �
ار�*#H� �#یس+0% روز�� را 

CاریYK	 ���� @�(!�. �	
6 ن � �#یس+0% روز�� از �1.(

 �� �2ین �0ر�� ��	 �&
ع Sاو ��������q ���3&� در 
 �!8 �2ر� دارد و 	� ه)�
�� ��س� از �� �در 	� �"0 ای�
 �ه� ا� �� ا��:د% &�د% 

ل �)ی0� �.�او ��م . ر��c را 
 از �+�u �6وه� $#ی� �&�د% 
 ��� ایدر درون �ه�� ا��"

ا�H#.3� �0ا�,� دور% 2+�� د
 ������ اح��از از (S 
ی0 �(�
 �8� �� � �0ی0% ا�2)دی
 	� ��2 &0�3ن �+� �&Y��#ق ا
 u�ه�.ن زد% و �78� �+
�6وه� $#ی� ا�0ام &�د% 

�� .ا��	� ه)�� ا�س �"
% 	�دن +� ی� روز�� 	� 
�#ی
	� ا��0?ل ار�*#H� �#ق 
	� &+0 &� دو j ا�س��#� �+�

Q 3#د�� �ر /)u دو�
�#ر�& . ���� @�(!� �ای

��س� 	! � د�ع � �ریس�� 
 �از �ح0ود% $#ی� 	� 	�
0/�ح�یd وا�,�� 2ر� ��� .
از ��ف دی�K �2ین �0ر�� 	� 
 �i�1 س+���0ان ��gی0 &� ای� ا
 ���ت ح"�jد% اق ا��:�&� ا
 و 	� �"� 	#دن �2ین �
 .�1 ��"#اH� ا�� و &ر را 

 �& 0+�3 �� cا� ر���	 �ح�
 �	 =H�"�"� " Cه

ل 	� ای� �"= .��س�+0z� ا��	
�� �,�0 &�ا�� �#ل از �"

C0ازی+�	 ��q� .0او ��+#یس    :
ح"��� "ا� در �#رد             "

در هC "ح   و " ��qات
 �,�ریK�G� dN �0ا�,ن 2

��0� " 0+Q ��2 دارد 	� � 
C+& %ر       ی@ �3ه0%  . ا/

  

 �	#G	 ا�� را �8)#�� ای
3ن ��0ه0 &� ح   در �

 �H#.3ح#?ت دا��٨P �	 
	� �"� 	#د . �"� 	#د% ا��

 �ره,/ �& =���� "	� ای� د
L+2 �	" ،" ���0� ع ازد�

�,�د��� از 2�,� "و " 2
%�ر اN!� -"ای�ان &#,/ �&

% -�0دا�3.#ین 	#دKدر د�� 
رهH� را��، ,/ � �� ح  
دو$�داد�، ���:�س�� و 
 ��Bع از 2)�#ر� ا�د�

�!"� ��3#د.  �	N �:*7� 
�:7= ای� 	حv را در �*!�� 

�ح� 8+#ان " �"�'در ' 78
." ا�� �#�Sح داد%" �h#ر�                                              

                                        
                                      
�#2#دی� دی�Kان را ا� ر و �:� 
&�دن �"ط و �"ط 	���K 1ز�+�0 
ریس�� در �Bش 	�ا� � �

"�Gری� �ن �ح�q ه���� "
/0ن ا�� و �6 �� ه� 
 ر&س�س�� ��0ا�0 &� ا�6 ��
 Cو ر����س Cس��#� ا�#ر	
رز% �� +�C 	0ی� د��= ا�� ��

 �#2#دی� دار�0 و &� 1��
" 	�حسc �#2#دی�3ن از

Y6 ��jار� در " �"�� و ��,
�2ین �ح#?ت 	�$#ردار 

0+/ای� �"� را �)�3#د .���
ت �#2#د ��+ � /0 زی�ا �2ی
� و �,� ��"�� u�ب �+�ز	
�7G3� 	#د% و 	� ا�س 
 ��ه)�� �#2#دی� �8+� ��"

 �" �"�"ا/ن �در 	� ای:
0 � در ای. هس�+0�&�ی0 	 .+

��j و �:#ذ �&+�C &� و��� � از 
ن �	 � ��C�H#K ای� ا�>ا�G�
 ��j�دا�+� ای� �:#ذ و ح0ود 
�Yی�� �3�+2� ا�2)8� از 
ت و �6ای3ت ���� را ��2ی

� 	� �� . در 	� �0اردG�"و��� "
 ���,� �	 e!,�� ا��� �& ه
 ��Gس�� !�d در ���د 	�ا� 

�� 0/��� ��س� �0رت ��
	! � ا�س �*!c 	�ا�         
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�$ در ��� M� !�,ر�Hا � BR
�
د (! $�C ا,�د �"�! ���8 ا!-4
Cاس!  

 �!hس� �	B"ا� Cس��#(&
ر�6ان و & ���� ��	��
رزات �� � ای"�زح)� 3ن و ار
 �*ح ��ز	+0ی�� 8)!� و �
 �Q د% ه�#�	س�� �)#دن 
 �Hو��,��� 	� �6د /,

ح�&� از �سB. �!h	� ا��ا�"
���و و �"� و دا�+� �:#ذ در 
 ��q� و ���د ���� @�(!�
�"ط و �"ط ��H#KG� 	� ���د 
 Cریس�!)� � 	� �ح#ر � �

."                                                                                    ا��
    ١٣رز�+60ن /)ر% 

�,)0ا 	 �"!� �#ی=  � �&
ت &+#�� � ��� از ه�.Gری�
/�� /0% $#ا�+0% $#د را 	� K�
 ��0ا ��C و ��C &3� ه
 ه� x� از �& C�2 ��0ه�#�
&0ام از دارود��� ه� ح )�� 
�07 دا/�+0 &� ح�&� 
 �	 cرا �+�س �H#.3دا�

� .$#ی� �)ی+0��ای� او
�� رو/+: �ان G�#� �� �!/
 �3& C�� ��2 #رژوا	د% �$

H#.3�. �i�1� 	#داز 2+�� دا
�c 1ن و 	 ح�&� از ه)ن ,��
 u��"*� ��0ا ���3] ی,+� �+
 u�+� 	 �!	�6وه� و �"
2+�� و ا�"Bب از �#� 
س �!)�@ �� 	 ��Kن دی�80�
�� و 	+م ��

"Cس����#� " �ا� در را��
 � و ��C &3� ه��	ر�
�6وه� N#رت ���6 ��> �� در 
 ه)ن د8#اه� او��� دا/� و

 در ای� .دارد�(�ری\ � <+�
ا�� &� 	� د��ل ی@ ح�&� 
دین +� ��(� �8ا�2)
 d�� م(�2+�� �0رن و 
�2ین ����یس�� &� در ده� 

P٠  �	 �	B"ا� Cس�+�+� رد 	 
��+0 و $�	 H� ح>ب &دره��	
��6� ���3] ��اوا�� از nاز وی 
 

2)!� در �#رد ��Gیc در 2+�� 
$�	 �	B"ح+� ا�N ،0ردار�#

�6دان �+ری#� 02ی0 
�1ین �)ی� ��#ع .هس�+0

 	 �!	ن را در ز��+� �"�1ور
 e�(,� �	B"2+�� ا� u�+�
 ��(�	0�3G و�� 	0ا��0 &� 
��سC و م �#��+	 �i�1
	�ا	�� و 1زاد� ا�.م ��0ه�0 
 ��رزا�� �ه�� ر	*� 	� �+
 �+�&)#��سC ا�"B	� �0ارد و 

 Nح+� �)�+�ی� 1/ ر� از و 
ن �ا�Dاض $�د% 	#رژواH� ا

ری\ و ��ا��@ ا�� .ا��� �ای
 =N&� 6#اه� ��0ه0 &� ح
 ح>ب &دره �Q 	#د% ا��؟ ا�
2 هC رو/+: �ان  � ه)��
 ��$�د% 	#رژوا &ر��� در3$
از ��Gیc 2+�� ا�"B	� از 

ه� &س� . $#د 	. Y6ا/�� ا�0
 �	G#	� ���#ا�0 	��+0 &� ای

ت &�� $#د را �2ی
"�	B"ا� Cر&س�س� "
ر��6"& Cس��و " �#��

���K"&)#��سC �0رن و " د$
 wQ ��+2 ��(���G#ا�0�0 و 

" �+��"ا� و " ح/��"را 
 ��(���0�0 و ��+�+0 و +��
� &)#��سC ا�"B	� را 	� +�
 ��#KQ ،0���K�� ز� ����6 و	
	�ا� ��C و ��C $#اه� 
ا/ن 8+ن از &d داد% و در 

	"� �	B"2+�� ا� u�+� 	 �!
ل � �.�از ه�� &#/3� در 
. &�دن ی 0ی�K ��وY6ار �)� ++0

 �i�1 �& C�+& 0�&�یس�� 	 �
ت ��YKرد �در ��ن ای� �2ی
 Cر&س�سه�� ر	*� 	� ���د �
و ا�#ر�#��سC �0ا/�� و 	� 
ه�i#�2 در �ح0ود% ��رزات 
2H� �0ا/��  ���� @�(!�

ب �+�u ح"�ز	 �+���ا�� و 
رو/+: �ان $�د% 	#رژوا ��2      

 

  u���2 �0ا�,� از � � و �+
ا� 	�ا� . ح"��ا/ن ا��

&)#��س��� ا�"B	� در 
"��/ر " ح& �Hوران د��$

وران .و2#د دارد$ �	B"ا� wQ
  .    ه)#ار% ز�0% ا��
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<SH ر و در ا!�1
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