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	 ��� ر�� ���  ه� �� و ��� و رو� �	 ا

ـ	 "!ـ	  �ـ�، ����ـ� 
ـ	 ��ر ���� # ��  

  

 
 

  
������ ��	
��ۀ �� �  

  
  ���� ����ن

  
�د� ه�، ����ن ا���ب� ����  


+*(ل:  �د %ور��$   
  

  ���� و زاد �ه�
: ز����ار 
-رگ و!�(ا!7 !36 و ,�5�١٣٢٨34.-- در,�ل  	� ;�
 و"� ?(ر و <7 از  در���(اد$ � =�>� 


	 5+�ن  �(د $�A ���+�� ,*�*	 �($ ه�� ���-� ��(ر 
(د، د�< ��B36 . >(ا�! DE���
FG ه�� و,�76 از

(ط 
(د��7 دارد 
	 اA ��(دال 
-رگ �I
�6 از >�ور و=����	 � .�Iا!�=AB ��ن 
�"� . و,�� 34�5	 ��6IE ز


(د 7���% � 	*B5 از ;�
�*�� ه-ار$، =�>�  7.�BJ5(ذ ا�اد و ���*: و �5 ،$��
� دو!� .�Iا!�=AB ��ن ���ر % 	� 

�6 از ��گ =�>� 
�; ��Nان او. اش را =�L ��د : ;�

�;، ��دم ���)��+Q-و �)روز.*�B*� ،7و �Nر �N (ر.-

�7 ��د�� ��
T(رت �(د ��JGر =<( 7�G
 �

���U< FG ��د$ و ه���ام  	, 	
ا �  �ه�V 7ورت �7 . را 
�J��  7��ر� 76B5 ��BT< و 	J��� $ر)�� ��N ;�
���N ،� . 3ان =�>� �Q د��	 ه�، �IT	 ه� و ���(ار ه�� ز��

���Q 7�
�ون >��BT ار
�ب �Qن 
	 ��ر� د,� ز��� و � . ا�B*� Aوه�  ��JQه� ا�5ز$ ��ا 	ITه� و� 	�� Aاه�!7 ا
���B� و و� ��ار�B*� ل و �(. از��
(د>��� و >�ز 
� �5ن،  �+��� A��دم از B5*	 ��ر ه�� .�د� ا #��زدن و . ا

���, 7��7 ه�� اA ��(دا"ن را � �, A��
	 ز 	J�

�AJ�� ،AJ و >�راج و =7J 5�; ا��از� ده���Uن وا.  
��JQ�6د� داJ������ �Nر و ه� دو 
�ادر د�4، ز��ن �<�=7 و ?���<�=7  ،--. ��+Q ر�N ;�
��دم 
�; ,	 . ��دم 


(د �	 از او ��Nا�7 
��م ه�� . =7 و ���A زن ?�� �<�=7 دا�Qزن �<� ;�
��در .-- زن اول �<�=7 ��دم 
�Qدا -�� �- و ��� ه� دو 
	 ���E %زاد� ��+A و>DUZ ا�YUب �5ن 
��J�� و!7 ��,� در ��N . ��,� و ��-.

�Q 	J�� 7�Y,ا=-اب ا �
: ��(دال ه-ار$. ر�� 	�)B� �+�< 	� ;�
 در ���- ا�]����Jن �J�5�? 7�6ن 
(د ��دم 

(د -�� 	J�
	 ه�� دو!� ��(دا!7 وا�N ا� از 	�)B� 	>*
 . 	
 ��% 7� FJ,از د 	�4 ه����دم 
�; �(ن ه� ��(دال د

�Q7 دا�
(د�� روا  	J�

	 ز��A او وا 	� 7����Uون ���، در . ده�
�7 �(ا,� �	 Q<($ ا� از دل  7��Uا � ا=���\ ده

(ط د,��4J و ز��ا�7 ����Q 7م اول ��ز�ا و!�(ال ��^U	 . >(,[ ار
�ب ��^U	 و در ��م دوم >(,[ و!�(ال 


	 ,��(ب >(د$ ه� ��](ل 
(د�� 7*Z�
� ��(دال  7��I<در.  
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��#�� ��$%�ر+ *( در '&� ،����  
�����36 ا�YUب در ��V AJا�YUب >(!�  	
�`� 	
- در ���A او�Vع و ا=(ا!7 -. .3�E A �(ر� 
(د �	 در ا

��
�< $�>JB*b .د)
�7  �� و� در دل �Nر �+� و ��IZ دو ��	 ا�4��$  ;�
�7JIZ �	 از �5ذ
	 � اc���� . A	 ��دم 
- در �*�N dر ر��	 ��د$ 
(د-. $���	 �Nر %�eر زوا!E . F�3 ه(BQ�� ��\ت �7 ��د و د!+�$ � ��<(�7 �	 از %

��7 د ��N A��IZ اش �7 ا�-ودا�� >��Z. را در ��� ا �
 ��7 >�او -��IZ .  و 
��ار7 �	 از f(رت .-

-رگ  �B6� ان ��ز و)� �
 7=�If ��� --. 	� ��(d5 %ن  �د $�Q $��� ا� او��N�� س�< �
 ;�
�Nر� ��دم 

�Q .�Q 7(د �< d!�? ر� اش�N �IZ� �

-ر �Q �Jن .-- >�س ����Nا� �Nر او  �
.  
� 3��Q 74!�, FQدر -	 � �-د: �*6	 � �Nر �	 >� h�f ,(م .-�� dJ>�<dJ ا
�Jا�i	  �د�$ و ,	 ,�ل را در

����. دا�Q درس �(ا�� ����Bدرس در ه 	��<dJ !36  �د�$ و 
�E�G ادا 3��Q ن% d�U6< 	
 . ->� اA ز��ن �Nر .-
: �Nر .-- . دو زن �<�=7 دJ��  �4	 و ��در .-- را 
� �(د او روا�	 � ��
3 ��د 3
در ��^U	 ���اول ��

*7 و ��ل و ���!7 از �Nر 
	 ارث 
�د$ 
(د)= . FB��� 7 دو> �
 7*)= A�Bن دره�B!ر�N در �)k. و� ه��4م

(د. ز�� 7 �7 ��د $�Q $د�l, درش��
�ادر و  ،--. 	
 �UZ�*7 دو ا�Eق )= A  .در :  (Q	 ا� ا

  
  ���� در *�#,

-، 5(ان ,��Qر از روح ز�� 7، ���و���، ��Z< �N و 
�د
�ر هh�TB و در h�f ده� !��	 ?�ز� 
(دم �	 .-
�Q A��*�� ه-ار$ >�ز�Q D$ . ه� �(�7  	
 �I�� 7��
�
�*�� دD*6< ��4 دا�JQ و از E�(!�� در ذه��  	
 	� A�

� راI� 7V(دم)*+N او در AJ��� د از)
 .���4 ��4�J	 و ز�Bه 	
 ��	 � ه� �(ع در روز ه�� اول 
� Q: و >�د
��<dJ 5*( ��� . �-د<7 را 
�ه� �7 زد 	
 ��Jاز ر� �Q 7��Nر �A ده�Uن 
(د و در روزه�7 �	 ��رش ز�د 

��I*E 7� :B>

	 درس ا�JQا� ��د$ �7B >(ا���J و 
��7 . ��د$ و ��ا  A�
	 اf A(رت روزه�� ز�د� را 
Jدا��N 7� �

� ه�� ز�د �A و �fف و��J در �(AJQ �(ت ,(ال . �روزه� را 
	 ا�I5ر 
	 �(AJQ �(ت ا�م ?����?

�^�ح �7 ��د -�c�% A	 را �	 . روز� او از �A .*� %ن هB	 ��V�=��? ه�� را 5(� �Q. ه�7 را 
�ا� .-

�اT� F	 ��دم �Q7 . وا���6 داB� �f�� �< د�l, :B� � $�.و A� 	
 �J
- در �(AJQ �(ت ه�� ا�م ?��-.

J>�
�ا�  A�p ��4دد�	 �V �JQدا d . -�� A�
�ا�  ،�Q)� 7�
�ا� �(د  	� 7�I- در ا�م ��q(ر 
	 ه�Bن ز-.
�7 ��د �Qددا�.  

 d*� 7 درJ,ده�� ر���� و دو���

	 او �(J��  7��IQ	 و  �I�� را A� 7��
�
 ��5 	� ��EY�� او 
�.r %ن  �د
�� از. ��ن  qاJQ	 Q(د ��U<ار �
��Qq  7 و  �.��

�">� ر���� و هB<�ر� ه�� ��ن ��- ز��ن  h�f 	
 7��f 

��� 7� �J��

�ز �7 ��د. ��s و �(ام  -
3 ز���	 ه��  (�� (ن Q���� را 
�ا� .-�� ]�Z� . �او �(ن ,�

(د AQام رو��
	 ز�� 7 در اول ���� ه�ف و  D�. ر�Q�, و���� �

	 ,���B و ��*� .�Y	 �Q�,ر ��Nا . 5(ا��ن 

����د$ و از %% 7� FQ)� د�*7 �(د 
	 ,l(رت . واز�(ان ه�� ه��� و 7��J���N ز)= � 	��� � �$  �ه7 در ز
��N 7دا�� -�� .��I*E 7��^�!6	 � ��ا ��  	

��G	 ه�� ��
3 او را �J� ه� و 	*��
� روز���	 ه�،  7��Q% . �.�,

)� Fت و دا���)*6� �
 	J,)�N دا�� و�N 7� 	6!�^� 	
�7 ا�-وده�� ��BJد� را  Fو!�J� 7ب ه� و���	 ه�� . 
����� 7B� او را ��و F^. )J�N در� و . ��< p�,5+�ن و 	
�(زد >� ر$ ��
!qا در �fد %ن �Q �	 ز
�ن ا�7��*4 

���4

(د.  3
. و� �-د �I. ��+Qاt .�زم ��ا65	 ��د �	 ا,�Jد ز
�ن ا�4*��7 در !��	 =�I�I	 و ��N<(ر در ��

(د �	 در ز��ن ا��Y5 Aد 
�  *(!	 ه�� �-دوران روس 
	 �5ودا��I.��+Q�,)�N 74اt .�زم  7���Iرز 	*B5 از.  

���, ��Q% -�� 7��J�
� ا���	 ه��  	>*

� ز
�ن ا�7��*4  �+�J� را --. ،tا�I. . از #N 	� د)
-���ن -. F^.
�
	 و�� ��ا ��� ا���	 ه��  	J��, �� 7 ا�-ود���� ,�.� ه�� درس ا�4*��7 را��J . 	JQq4� د��ه�(ز ز��ن ز

و� . 
(د �	 .-- د��Iل ز
�ن ا�4*��7 را 
<*7 ره� ��د$ و هB	 � و�FJ را �fف %�(زش .*(م ا�BJ5.7 ��د
�7 %ورد در ا���Jر �A ه� ��ار �7 داد �,�
درA ه��4م �� در h�f دوازده� �<JQ)� . dJ	 ه� و %�eر� را �	 


(د
(د� و =*U	 ه�� روQ��<�� د AJ�� D�� و �u� ر =�ل.  
�ه�Bن 
(د �	 . روز� .-- از �A �(اهF ��د >� ?�ض %��د$ ,��AJ ز���	 � ��ر ��U*= �u	 ا� را ا,�س 
q4ار

 � 	�
� دو دو,� د�4 �	 ا��ن ه� �5م Q+�دت �(��Q$ ا�� در ���	 � �� وا�p در =( tا�I. ��+Q و --. ��+Q
��Jدا��N 	�*5 	
 3
�� �+Q .5 در 5(زا� 	١٣*�wب ٨YUدم و ا��� 	

� اb+�ر >6+� و و��دار� ا.��k %ن  

�Q ار- �
  .ا�]����Jن 
  

  ���� و ا���ب
 	
 �I�� و �Qن دا�� AB=�!ا�I. 	
 �I�� 7 ر-
- در %?�ز ز� >\��e ا=��,�ت �(�7 ر�J	 و ���	 � -. ��+Q


J�N 7k6(ن ه� =��,�� ���ن ���اد ����c	 در %?� 7��<�د �	 %��ا در >�kد 
� ��م زور  ( x*G< ر��*[�ز 

(د $�- �
��Iرز$ : N# از %�<	 ا,�Jد .�Iاt از او ا��UJد ��د$  ��. J�N(���ر  	� ،���<�UIE رز$ ا��I� ����Iرز$ � 

A و� %ن�
��
 ،A��6� ��*�� %ن  A��دم ا�]����Jن ا,� �	 ا � 	IE�� ت��� ���*�� .*�	 د�4ان و ��u(ر  : ا,� 
���B را =qف ��د$ و>E x*G]��ن را 
�ا� �(د ا��GJب ��د 7
-E]��ن ABV ا�<	 در =*U	 � ذ�� . -. ��+Q
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 $�+. 	

3، �+�رده�Q ،7!�BQ ،7(�7 و !( � ���+Q د� را در���Tوف %�(زش 
(د، ���U*= ��!)zت ز $�Q
�Q7 >�. دا<Y�>�< ت�U*= د$ و در)B� d*5 را ���7 ��داو J,)�N	 ا��اد �5 ��u . ��+Q ��qN ط�Ikو ا� ���
�N

�د ��ارم �	 در 5*�	 ا� ا�JQا�  	

(د �	 �A در E(ل ,�!��ن ��BJد�  	�")z��- در ا�� ا�YUب ���ن .D�B و -.
�Q�

(د. �<�د$  ��u� �� 7 و!�. ��+� 7
 7<Y�>�< ��^� ر)�از ه�} �(ع .3B و د,J(ر . د"ور� او در ا


�ز  �, 7<Y�>�<د)
در ا.�TJب ه� و��uه�$ . �7B زد و 
�ا� ا�5ا� ه� ا�� ��5 و �^����7 ����� در5	 اول 
�7 ��د A��\< ��UJ�� � 	^
��z(!�� ه� .-- را . ه� J,)�N	 k=(ر داJQ	 و 
� دو,�Jن ��ن در ز��ان را Aا�I($ ا

�Q�
 	JQ7 داJ?ا�� �JB� و روز ��ر ��� و dQ 	� ���, 7��. وادار  �+�N و او ��)�% 7��7 �(ا��،  ،�Q)� 7
���J�)�% 7��7 ��د.  p��Q)� 7 و >(ز �,�
در,� در اوج ��Iرزات . �f ه� �3U از 5-و$ ه� و���	 ه� را 

���I

�ادرش را  �
(د �	 ��$ ه� �7B >(ا��� ��در و  	J�� F��z(!�� ه�� او ���ن ا�-ا $���N � 	ر� . %?�ز ده�


�E�G دارم �	 ,	 ��IQ	 ر�Q)� 7� 	J,)�N ن��

�ون �(ا -�، �(>(��7N و ��پ در . وز .-�Z< A�Q��ز�ا 


	 %ن ��*�Y. 7	 دا�Q . ا���Jر �I(د 	� -I, ��� ن��Q)� ا��
در �5�ن اA هB	 ��6!�� او ��f�� ]U ه�7 را 
���  7� �u� در.  

� 	
 ،�Qدا 	ا���U� ز�� 7 ��*7 ,�د$ و 	�)B� 7
YUا� : 	
�`B
 --. 7��ن ر,�� 7 ��Q% ن و�J,دو 	Bت هY>�
�B� 7(د. ��د 74J�� pر� A�= ��+�
� ��� ,I- و Q���ن %واز  ]U� ،د�- �	 . در ���f ه�� >��{ از ��ر ز-.

��Gرج ��ر ,��,7 اش را �(د >+�	 �B� 7(د، دار و ��ار ز�� 7 اش را در را$ ا�YUب �fف ��د 	B7 از . ه>

(د A
�ا� ا�YUب ��ر �7 ��د و ذر$ ا� Q: و >�د� را 
G(د را$ و~ 7 ه�� .-- ا 3��� A�U �
 	��Bاو ه 	� 


(د. �7B داد 	J�
 FU� F��I!�
 	��Bوز� ه��N 	
 A�U7 �+�� �fدق 
(د$ و !GI�� % ��$ از ا�Bن و 

	 ا�� ا�YUب  .

	 دار� رو�� �ن ز�د� در را$ ا�YUب �N d5)�	 � د!�4�7 و �� -(د و 5(ا��ن ز�د� را در �5�ن >6*�� و .-


	 ا���	 ه�� �Q% 7��J�� و q5ب ��د 3�TZ< . و ��J!)��� 3	 اد
��ت  �د�Q ?�ز� 	�6 از ��ا?� از !��
 --.
�- �

��� دا�Q، رJQ	 � >�ر� و 5]�ا��	 را  � 	6��5 �او از �Q �دان 
� . �(ن .�Y	 � �Q�,ر� 
	 >�ر

�B�
� E(" دا�Q �	 زAJQ)� �I او �(JQ	 ه�F را 
�ز ه� . ر �7 ر��J�5	 دوران �(د  3�*Z< و AG, ،ت��
در اد
���, 7� �J
  . q5ا

7J,را 	
 	� -- >(د$ ه� 
(د، در دا�3 ���(اد$ و در د$ و Q+� >�6اد ز�د� را 
G(د  �و�$ ��د$ 
(د .--. .
Jا� �N $ن ��- در را�Q و��ان���7 ��د��
�ادر و pB5 ز�د� از �( D�E 7E ->\��e و� 
� �Nر ��(دا!�G . Fر .-

�7 ��د 	6!�^�	 ه� و�(JQ	 ه�� او را ��� ،�Q 7� :
	 ا.�UJد .-- �-د �Qاو ه� دا 	د �)
 D�B. ر . ���ن�N
��در او را دو
�ر$ �(رد Q��U ��ار داد --. 	
 7 ��� و  �و�= 	
 --. . �I� ش-�Nر �	 از ا.�UJدات .-

� �Qدا��ار او را : 7  ��Q 7(د، �(ب ا,� �	 ��� �If=7 د 	J�� F��J,�4 دو=�h ا,� �	 .-- �(ن د
�7 ر�G و =��ت ��Nش را �7 �(رد. ���� $��� زود ��J	 : و!7 .-- در 5(اب �7  ��. %��4$ اQ: اش از د

���� 7��
 ،�)Q 	J�� و ا � ه� �)Q 7B� .� در را$ %زاد� >(د$ ه� �5ن ��(د را ��
�ن �7 ���� و اA ��*7 ز�ا 

	 ���E %زاد� ��+A وا�YUب 
	 Q+�دت ر,����. ��گ �Qا�BJ��ا�	 ا,� �
�ا,7J �	 ه� .-- و ه� 
�ادرش ��.  

���� 7�� در و�� و��	 � 5*�	 ه� �IZf ��N ده���Uن و ��I	 ��ران -. . ،��% 7�و� روز ه�7 را �	 
	 د$ 
� در , A�� ه�� ده���Uن  (ش ��ا �7 در (Q	 ا� ���ر ���>Qه� و ��>= 	

� ��B�Bf ��ص  7Jدر� � 	�

���J�)�% 7� �+�% 	
�(�� و % 7�
(د. داد، از %�+�  -- در 
�A ���(اد$ � �� ه� وا�6\ .--. . �*6��Nرم او را 
��N 7دا�� �IZf 	

� او  7f�� ��B�Bf و ��f �
 روز ه�7 در. d=�f �^�ب �7 ��د و ,�.� ه�� ��BJد� 
����% 7� �� :B>
 �BZ���Q ��+Q و tا�I. ��+Q ،#���و ��+Q ،--. ��+Q ،�Q 7�- �	 از . �	 ��ر ز�د -.

��% 7� �J!او 	Bازه �Qدا 	7 �*>��
 �
 ،�Q 7B� ��, ن���Uده �IZf . �,ا �(ن �(دم دو����درم �	 دو,�Jن 
� ��,	 ا 7��B�� ا� 	!��N ن�Q ا� ه� ��ام�
 ،�Qه� دا�J,ل در رو)B6� � 	�)4
��,7J و � �5م دو?7 را 
� ��ن،  �

���, 7���د$ % . 7�- در او!��f�� A ر,��ن 
	 د$ E�*7 را 
	 �-د ��درم ��J,�� 7د و ,�اغ ا,�UZJق اش را -.
�7 ر�� F
���Iل ��ر ه� 7 %.  ���، $�4�%B� 	J�ا � ��� ه 	د �)
 $�Q Dن ر����� ��
� ده���Uن د$  --. 	Bه ،��

���Q 7���ن �N . رگ و-
- در >�uه�ات ده���Uن �+�رده7 ,+� ز�د� دا� �Q	 3f�= ,��,7 %ن -. ��+Q

(د ��BQارز.  

���U� ،�BZ زاد$ ا� از ?-�7 
(د �	 در h�f ,(م ���(!J	 در <7 از  ��Q ��+Q ،-: هh�TB و ه� �B�Nن .-

(د $�Q د-�	 ه�� دور ا��Jد$ � و"� �(د ���� . ��Q 7,د .�و)
 � 	J�>Qن ور�Uد ده)� 	� �BZ���Q ���

��� :B� در درو  ��م او را �
�lدازد و  �U� ل)N ��� : ���BZ را 
	 %ن ���وط ��د$ 
(د �	  . �BZ���Q ا��

��<*F را . �	 .Yو$ 
� دروس ��z(!�� ه�� 
���Bر د��4 ��-دا�Q ه�} ��ام از اA دو �Qط ��Uور �I(د ��Q

�^�ح ��ددر 5 	�* .�����BZ روا�	 � ?-�7  �د��Q ��+Q �
 	J��  ��!)z�� 	^
- درA را-. ��+Q . ه� دو �+�%

�J	،  ��م ه� را درو �B(د�� و ���A ��د�� �Bه �B� . �BZ���Q � 	ا���U� 7,و�. �Q $ورد%�
�(ن �Qط 

�� �
 3
�>
���6 .�وس و دا��د  	
 --.��+Q $�4�% رت  ��� و)f .	��� 	
 F<د�+Q �6 از
 7J= �5ن��Q � 
��Uار، در ���� دو,�Jن 
(د 7
 ��+�B��N و �+�U*� �,د .  
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  ���� #� ده����ن رو�%� ه�+ 12, و �0/.-,
 ����� Fزاد �ه 	
- در ر�7JT ه�� >�
�7��J �	 در ز��ن �<dJ و �	 در دوران >3�TZ در N(ه�J(ن -. ��+Q


�If 7ا�	 ا��uJر .  ��Q 7و در ���ن ده���Uن ��Tوف ��6!�� ,��,7 	Bه 	� �Qش دا-��او 
� ده���Uن ���ن %
������ 7��7 زد و از =�ل . %��ن .-- را  �, 	U^��	 ه� و�IT	 ه�� �� 	Bه 	
�7 ر,��  ���% 	
- �(ن -.

���  7�
�ا�	 =3 �7 ��. ده���Uن ���Y زد$ ا=(ال ��
�A ده���Uن و ��	 ه� را ��=7J . د�Yk6ت و ���ز.�ت �7 
 A��
� �Nر و ���� ه�� �(د 
	 ��p ده���Uن �5ال و ���ز.	 �B(د$ و 
	 ا��ن �7  �� �	 ز 	��>!�� � $�+
 AJ��  در

��� 7��AJ��, 3 اE��ل 
	 درس و >6*�� 
(د. ��ل ��7 ا,� �	 
�"� %ن ��ر �Q و dJ>�- . او در >Yش ا.�Bر -.

(د 	U^��
(د��. 
	 f(رت وا�76 .-- ده���Uن  FG
 �Be و �u��
���ر  -او 
	 ده���Uن درس ,��,7 �7 . ر .-

���J�)�% 7� �+�% 	
�(�� و % 7�  . داد، از ا��ن 
7 >�
�7��J .-م وAE ��د$ راه7 ١٣٥٠در اوا3 ده	 � JT3 از ر�I� -
��اد �7 ��د، .- 7^Z� 7 و!��>�� 	� 

�Q 	U^���A �	 د��ر .  �	 
	 و!�(ا!7 !36 و ,�5�34 �����ت ����
	 .Yو$ از �I. ��+Qاt و �A ه� �(اهF ��د. 

� ه� .�زم ,*�	 �($  --. ��+Q و tا�I. ��+Q 7!ل ��دم و)�)� �< �6
 	J�7 دو ه> 	

(دم ,�� �(د را  7*>��

���Q �-����A ه� 
���Iل %�+� روا�	 �Qم. ه��  �6
��-ل زد� و 
�". د$ روز  ��

�ر �<)���$ ,	 ��IQ	 روز در 
���^U	 � !36 ر,�� 	
��د��ن %ن .  ��Y� ز$ � از�< �)T< م����-� ��(ر را �7 د DE���
�ا� 
�ر اول  	� A�

�Q 7� A
(دم 
	 وا���6 �� $���Q 	c�% 7  ��� و�وpV ا��TJد� ��دم ���ن ��اب 
(د �	 �*� . د�ر در ذه�� ��5 
�A از 
��ن %ن .�5- ا,� و %زار ��� و �*: و =��� ������B� ��= 	� د)
 	��B!�b دم ���ن�� �
  .و ار
�ب 

�7 ��د ���= 3

	 �Eف �� ��(>�� از !�c[� d��5 36ان و  �6

	 f(رت �B6(ل ه� دو روز  . 36! 	
�(ن 

(د 	JQq  dQ 7 از,�N ���م ��ا 
	 ���	 � %�+� . ر,��% A�
(د �	 �(ن  	J�  A��V م�� 	
 7J,دو 	
 --. ��+Q

� 7�B�ن . ��ره�Q�6 ��و�IE ب در�J+� ���f 7 و��Qدر رو �Iدر,� ه�� ,�.� در >l	 ه� و در$ ه�� ز
��-ل ��د� و 7E 34�5�, �	 ر,���� -��� 	

�\ . ,� ا���م  7!)IU��*6	 � ��دم 
�; �	 در دا��ن در$ � ز�I و 


���J از : �*6	  � ���� 7*	 Q �+�%<�� و ر�G ��اوان دارد �-�� $�Q . 	� رگ-
 � 	6*� A
	 درون ا
�B*( از در��Jن ���را,�، 
�-.��ل و��d=�f 3 �# د��4 ا�5ز$ دا��Q 3ن ��ارد Fا��Eا =�م و��3 . ا�ز

  . d=�f در دا�3 اA ,�ا �5 دارد

(د�� $����- و�I. ��+Qاt در 
��ون از �*6	 ��B	 زد$ و �����IQ A	 روز را ا��uJر -. ��+Q . د)
 $�Q ار�� 	�

 	��f :Q ون�

	 >��� ,�� را ادا�	 ده��، ز�ا �Nر.-- در� ��د$ 
(د �	 %��ن اA ه�  ��
 A� 7�اqN از #N
��. ا� 
�ا� او 
�ر �(اه� %ورد�B� ��< را 	U^��
�ا� .-- و .�Iاt ا�^�ر ��د$ 
(د �	 ه��	 زود >�  .  

�N : �
 7��Uده 	� ��� ه�(ز در هA�B  �� و دار 
(د  d=�f 3ر و���
�زد$ ,�!	 اش 
	 در �Jو د� 	!�, s�N �
��  $��اA دو E�3 از ,	 روز 
	 ا�^�ف ��-� �G(رد$ ا�� وpB5 د��4 �	 از �,�h*. 74 �(رد$ 
(د�� : %

�ه�� و در ا�م �3T %��ا �+�ر . ��د$ ا�� ���=�B ��� و ��ر�  ��م � ارزن 
	 ��ض 
�ا d=�f 3ا � 5��ب و��
Nد��� وا)

�ا��$ اش : N+*( ا���J$ و 
	 ,Yح ه�� . #  ����، از Q��U ا��ن 
�ور �G(اه�  )*5 �>Q �
و��3 �	 


(د، 
� ��BQ	 � ��T� 7f(ار ده�F را ��!7 ��د$ ��4ه7 
	 %ن �Nر و ��ز��ان  �,�	  $�Q $��� F�) ��) 
��  	Jو،: ا��ا��

�$ و �(د د��Iل ��رت  3)Z< ا����= 	
�Nر .  �(ن اE��ل 
-رگ ���Q >�ا واN# ده�اE��ل را 

 ���Q 7 ��4ه7 د!�Gاش 
	 �+�$ � و��3 ا��ا�J	  �� ا � دو ,�� ارزن 
�ا p^� 5(اب AA ا���ش 
� ا��% 	�
�7 ده� #Nد$ ,�� وا �
�ا $��
�ه7 در % .$�
و����N 3�+�د �(د را . !^�7 
<A و اE��ل را از  �,�74 ���ت 

- �	. ><�ار ��د-. $������	 در% A
(د و ���5م �<� �Nر را از ه�Bن %?�زش �7 دا���، در $�Q 	J�Q%�

� �Nر  
��  $�Q �<ر دور�N ���4 و از

+�J از ا��� �	 در : د,� ده�Uن و اE��ل را  ����B
ا � اA اE��ل از  �,�74 

����B

��� و ��7J  ��م ��اه� ��د$ 
�,�. ا,�رت و��3  ��4 ده�Uن داد و اE��ل را �(ازش ��د$ $�4�% 
	 د$ د
�7 ��د، %ن ���N را 
	 ��ر  d=�T< م را)T6� ��Jد� A
�ون Q: ا �4.Yو$ ��د �	 و��3 >� <7 دو ,�ل د

��� 7���Jع دو ,�� ارزن  	
 pه� دو را در وا� A  . در �-ر.	 ��Q�B  7 و ا
��Q 7J,دور د DE����� از %ن ��	 ر�� ,�� 
�J	 روا�	 �  . ;�
در %?�ز وارد ��	 ه�� �*�Bو ��,� 

��
�ادر.--  �د .�Q �
� ده���Uن ��^U	 دا��B< 3س �Q$ و ا=(ال %��ن را 5( 	*f��Y
 --. . �I� ��eا Aدر

	 ��,� ر,�� -��Uم  (�. ورود .- ��� -
	 ز.� �(دش 
�ا� .- �< $��% -- از . ��,� 
	 ��N(از .--. ��+Q

 �	 ه��	 زود>� 
	 ���	 اش 
� �دد و و� را 
� ده���Uن >�+� 
q4ارد �	 ا��ن  �J�7 ه�� ��,� �(اهF ��د

	 درد دل ده���Uن  (ش ��ا داد. �7f)T دار�� -ده���Uن از د,� b*� ��,� دا,�Jن ه�� ?� . ��,� 
� �� و .-

7� \�Jل از %�+� ا��`� :
	 ذ��  A�� ��د�� �	 �>= -  :  ���ا��4- ز�د� 
�ا� .-
� و ��وش ����Q 7 و در 5(ار ه� ��� و ��ر �7 ��د�� �� A��
(د�� و 
� ز A��
	 ز 	J�
دو ده�Uن �	 ه� دو وا

�. روز� 
�ه� ���Nش �B(د$ 
(د���B� 3= 3 %�+� را>��
�; ر,��$ 
(د. ����N 7ا ���$ 
(د �	  �,�� 	
 	T� ر���� .

�; �	 ���A =�دe	 ه� را از ��ا �7 �(ا �,�� 76�T< رت)f 	
,� و ا�`� و�� ه� �(دش اA  (�	 =�دe	 ه� را 

�7 ��د، ه�دو ده�Uن را 
	 ��p �(د �5B	 � A�4�, و �A>Q�B ��د$ و از ه���ام %��ن 
	 .�(ان  D*� 74J��, و

(د 	J��  ا� �(د�
:  �و  	B�5 .�TJا� �>�N �
 ��qN�� ان�I5 �
�V 	JI!ا h�6V 7��Uو از ده�  : AJ��  د
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- ر,�� �(رأ ه� دو ده�Uن را %7JQ ا��ا�J	 و %�+� را در %?(ش ����$  �� . ���(اد$ اش ا,�-. 	
 	�k� 	� 7��=
-، ��,� را ��I*E$  �و ه� را �	 
6�(ان �5B	 . هA�B =�"  �و ه�� %�+� را دو
�ر$ از ��,� 
�ا��ن �7  ��د-. ��+Q


(د 
	 �I=�fن اش ���Jد ��د$ ��,� را 	J�� ار داد�� ��Y��(رد   . $��د$ ه� �(ع ��k	 ازاA  (�	 را .-- روز
��دم =3 �7 ��د p�� 	
 .  

�
�6 از<7 دو روز 
	 ,�� �(د ادا�	 داد$ 
	 �*�Bو ���، ����� �Yن .-- ر,�� �� . -ده���Uن ��� از %��ن .-
- و ده���Uن �7 �(. اYEع داJQ	 و 
�If 7ا�	 در ا��uJر او 
(د��-.����I

�ه�  ���ز�ا ��� . ����Q در ?��ب 

�7 داد �,�N حY, �
- را ا�f ��اJQ	 و ه��(ع >�Iرز %��ا -. � 	�
	 . >3BZ �<� و ا�� ���روز اول Y� ��Nن 
 �kZ� 	
 �Qدا 	را � 	���و � 	*�Ue ح ه��Y, در  �م اول ا�(اع ،���م .*7 �ور �� را �+�Bن ��د و 
	 ?�ض >+�

��F ��ار داد$ و 
	 ه� ,�B ��� ��د.  ��ار داد���Bن ����6ض %ز 	
. Y� $�4�%ف اراد$ � �� ,	 �+�ر >�� %��ا 

q4ارد F�B� 	
�7 �(ا,� ا�<���ت، ��رت و Yf=�� اش را  p. او در وا���زد$   ��GI! 	��B3 ه`� --. : 7*.

����ور��ن ,Yح >( ���ان ارز7Q ��ارد، ز�ا از %ن >� =�ل ه�}  $��� ��� 7B!�b ب�
��� و �*: و ار d���
 7

+��	 � ا�<	 . ا,� 	

��G	 � Y� ��Nن ���  qا�Q و �(د  $�Q ح�E 3I� از � 	����
 DIE را tا�I. و A� --.


� ده���Uن ��� د�ار ��د 	����G�
�ا� ا�5اء دارد، ���x  �د�$ و در  (Q	 ا�  7B+�و� . در �*�Bو �Nر ��ر
<7 دو �(رد �T	 ه�� ?�  A�
(د 
� �(د %ورد �	  	J��  رت)f ن���Uده D= در 	� ���ا��4- ز�د� از ا,�IJاد 

��� 7� ��q< وار�� � 	�)B� ��� � 	�)4
  : %��ا 

�ا� ��Nا ��دن ��ر 
	 ا�ان �7 ر�J���١٣٥٠���c	 در ده	 �  ��
(د �	 >�6اد ز�د� از ه� ��+��ن  $�Q ل)B6�  .

�ون ا�5ز$ ا>���\ 5(ا�7 
��م  ��JQا�� D= ن���Uده 	د، �)
 	J��  	����G�?Yم ,7G از ده���Uن ��� ه� ا��BT< A را 

���B� ��< را 	U^���. ار
�ب �B� 7*B. اش را ��BT< 7�*. 7 >(ا���B� 7 ه�G, مY? ن%�
 ��
 . 	� 7G, مY?

3 ا��UJل داد$ �� 	
 �4��ن و� 
� ��� >A د�� 	
��� را  	*? 7���� ز)T< و $�Q ز�
 FB�� ،$�
(د، ��
3 را د


(د 	J��  3>Q F�از ز�� 7 در ذه ��J ر-
 . 	
�-دش .�و,7 ��� �7 �(ا,� ,�� �� �

�ان !�Zظ �3I از %�<	 

-رگ ��� . ا�ان ز�� و ��N 7J(ل ��اه� %ورد$ دو
�ر$ 
� �دد ��N 4(ش
 7G, مY? ��BT< Aاز >�Tدف 
� ا


-رگ ��� ?Y. ر,�� ��N دن�� 	I*� $�� FQ 	
� ده���Uن �(
<�ر� �B(د$ او را �, �kZ��u*(م را در  7G, م
  . .(ض  �و �Z<(م ��د و ���-دش را 
�ا� �(د 
�د$ 
(د


��4ر �5B	 ��د$  7��
<��ل  *��  	

(د  	JQ�� �[*Q ون ا�5ز$ � او�
 	>�% �E�� 	
 �����N ��4 رازن ده�Uن د
� و =�!F ��اب %ن زن �	 و3B= pV دا. 
(د��
	 در� ا���J$ و E��Q ]U, F*$، �(دش  ��N AJ�Q در و�� �Q

(د .�Q7 داB� �
��� د,� از ,� او  ��N �+�% �
�7 داد >� از ��	 ه�� . و!7  	��b7 را و����Uده \I*?ا �����Nان 

� %ن ده�Uن را  ����JG$ و 
�ا� و� 
��ور�� A  .د�4 زن ا

� �� د$ ه�  -
(د� �(ن .- F��B+� -
	 BQ(ل .- �� 	� ���
-رگ  ��N $�4�% ،د %ورد)� �
درد دل ده���Uن را 

- ���� >� =�ل و ا=(ال او را 5(� Q(د-. �)*+N ام در�J=ادا� ا �E�� 	
 . ���
	 ه�} و5	 
� ��Nان  -زور .-
����7 ا�� 	��B!�. ���
�< -�(ارد .- )cBن در ه%�
��

�ا
� �I(د،  . -��� را �^�ب ��د$ p�B5 درد ه� .- ��N

��ن را از ��� و 
�� او ره� ,���)*u� 	Bاش ��د$ ه 	اد و=�����IJ,ا 	5)J���ار �T	 . را 
	 او  �� و %��4$ او را 

��م .*7 �ور ده���Uن را 
6�(ان 5-اء، !� و �(ب �7 ��د ���
-رگ  ��N ن���Uق . ه�� ده��ا> d�= �

�ر� �	 


�ادر �Yن �,�� 	J�� م)*u�
(د، �(ن Y� ��Nن ��� از زدن <7 از ده���Uن  $��% ���- ه� 
	 د�ن ��ز��ان -. 

(د 	J�  او 	

-ن 
c	 ���� �	 =�ل : "�Q$ و .�ق از ,� و روF ,� ��د$ 
(د، %��4$ �(ب ه� را 
	 ��,� داد$ و 

�,)< �
��د$ 
(د��,� ه� ���ن زد$ 
(د �	 ده�Uن 5(ا�7 در ز� �(ب زدن ". �(.  
��  7���$ و ا�YUب ا���وار ,��J	 و % 	
- ده���Uن را -. : ،$�
��ط b*� و ا,�IJاد pB5  �د 	� ��N 7B� ��د

��ل ده�Uن  �دد A��	 . ده���Uن %زاد و ز�� 	
�7 ر�� و از ��	 ا�  �4- از ده7 
	 د$ د-. ��+Q d�<�< A
	 ا
� ه��>Q د و��� 	
����JQ 7 و  �4�� در ���DE دور د,� ?��J�5ن د$ روز را . � ده���Uن  (ش �7 دادد ��,

���  �
���. در  F- ا�-ا-. �"�
�� و 
	 �T(ص  �"�
 A��Y�: . %��4$ ���ر  ��6� 	
�� را  �Q و� ����ر
�J,��

	 و!�(ا!36! 7  �B�ر . راه�uJا� 	Bه 	� �او را �7 �(دش د��Iل ��ر�(د روا�	 � ��	 ه�� د�4  �د

������.  
 �
 	^

(د �	 دره�Bن ���DE دور ا��Jد$ �5 و 
7U�B. 7,��, ��+`Z در را �Be�N ن ���ن���Uده A�
��ر.-- در

��Zل �7 ر,�� �� �u� 	
 �= Aا.�BJد ��B�Bf	 � . ا�YUب f(رت �7  ���، در =�!�<	 �����N ��ر او >� ا
- %��Uر ز�د 
(د �	 %�+�-. 	
 �I�� ن���Uل ��د$ و >� ر,��ن ده)�)���ن و� % 	
 =3 ا�`� �����	 ه�� �(د را 

�7 دا��J��، روز �BQر� �7 ��د�� Dرت د��)f 	
- �	 %��ا -. 7��J�
  . ر�7JT ه�� >�
 �Qه� �BZ�- ز��$ �د -. ��+Q ن)J�N �4��Bه :»7���
	 ز
�ن » ز 7�Iدر و�N hf<�ر 
�ادران ه-ار$ �6Q ز

4��Bه 	ود$ ��, )J�N م)�U!ا�I. ��+Q F>5�< �»�Iره « ���%��ا 
	 در� >�B5	 ��د$ �	 �A ,^(ر� از %��ا در
�7 %ورم :  

��در ��+A و در ���ن " �+� �N 36 و ,�5�34 در %?(ش! � $���� :*� 	
در در$ ه�� ز�� 7 
FG و �*	 � ,� 
Qر د�>

�ن 5�34 ا�I($، ���� رو=FGI %زاد� ��(ز� و ����� ����� در ,��	 � ���JQ F7 ر�� و ر��AB ��و 
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��<�د ��*
>�ا�	 ه�� ا�YUب ,��F و ���� د!<F %زاد� در ا6Q	 � زرA . ا�YUب ��ه�� %زاد� را 
� %,�Bن 
��<�د ��*

�ن ا�YUب ��ه�� %زاد� را 
	 %,�Bن �JQ Fد و ر�)
 ���J�  ."�(ر�I��5 ��Qز� 

  
  ���� در �.-0 ا���ب


�6 از ��ا?� از !��	 �  -�N 3(ه�.-�Q ز��?��
	 .�Y	 � وا��� �	 
	 . 7 اد
��ت N(ه�J(ن ��
3  �د �u� او
�- �
�� و در اد
��ت . >�ر� دا�Q رJQ	 � >�ر� و 5]�ا��	 را % 7�
	 =��ب  	J�5�
- از *B5	 � �Q �دان -.

�Q7 داI��. 7��Tدف 
� اوج ��Iرزات دا���(7 در N(ه�J(. در� >(ا�� --. 3�TZ< 3 ا,�دوران
او در . ن ��
�YTZن 
	  (�	 � .�!7 ا�� ��د �V�
در %ن . ��Iرزات دا���(7 ,+� �(د را در ا���� >(zE	 ه�� دو!� 

��B� ��� )*5 3 %ورد >� از %نB6
 FQ)� -و!�N 7و,	 � . دوران �	 �5�ن 6Q*	 �5و� در =�ل ا���6ب 
(د، .-
 7� 3�B>< �Qدا 	د �)
 	Jر� F�N ا���6ب ���ن�Qن 5*( ��� از %ن و5(د ��ا�>�
�  ���Q . AJ و د�4 ا --.

 3
�U��(pE�� pV در "7��J���Iرز$ 
���,J	 و در7N ا��د " ,�ز��ن 5(ا��ن  	

� >�<�3 ?�� اf(!7 %ن  7�I�
��%�
 �e��
	 ���E ا��د =*U	 � ا,�,N 7(ه�J(ن در ���ر ,�� ر��4��N ��Uم �Y�>�< . ��!�6ت ���u و  --.


	 ا��د >�<�Yت .�7 را 
	 را$ ا��ا�J	 و در 7N %ن �Q >� ا��اد �Nا ��$ را در دا��U*= 3ت ���u  �د %ورده --.
�
� %ن �7 د 	^

7 را در راYUع ��ر ا�)B���7 داد و  �+
 ��+� 7

	 >�<�Yت �(d5 %ن .  �I�� --. F^.

���� �*<��7 در ���ن 
q4ارد ��+Q �
���� Q(ر و h6Q و .  �د� �	 F=�E را  ��+Q �

�6 از او!�A د�ارش  --.
 7*B. ر ه���� 	
 ���� ��+Q ����� 	� ��%�
��� و در 
�ز �� 
f��Y*	 در �fد %ن  ��

�ا Aا���وار� ���

�4$ ه�� �G�7 >\��� ��د$، 
�"� N�+��<�ر� و >�ار�. ا�YUب 
�lدازد�N د��
�6 از %ن 
�ا� ا - ه�Bن 
(د �	 .-
�G�7 و �Q($ ه�� ��Iرزا>7 ��: Q+�� را  #�!)N �
��Iرز$  A� دا�� و�N ا� 5*��ت و ���ات�
 7�G��YZت 

���G
 ��B6< . 7 از�
	 ,l(رت ه�� رز �U.�$ ا� از ر� 	3 %ورد �B6
 	*T�� #�!)N �
و� 5+� ��Iرز$ � ��6"�	 

(�#، 5(دو، ><(ا��و و?��$ 
�lداز�� 3�I� .�� ادرش�
 �
 --. A
(ط ا��
	 �(رس ه��  �4� و ��� >A د

���Q 	JQ�B  در$ . ورزش ه��T�
p دو!7J را 
	 ��p ا�YUب ��� �< ��%�
��Gرج ���ا>7 .-- در 7N %ن  A��\< �+5
��B� .���G
 D7 را رو�<�[�*I< د$ و ��ر)B� ��+�
��.� ز���	 � ��6ل �Qن ���ات را  -��ر >�<�Y>7 و . .-


�[ =*�Uت و روا
[ ��ر���ا>7 �	 > �

(د 
�!d�<�J رو�D  ��� و  -� =�ود ز�د� �TZ(ل ��6!�� ه�� .-
��� DUZ< ن% �)B� 7درو� .  

�Q �*6� $���BQدو $�Q dJ>��ن >Y�TZت در �N �6 از
 -�<dJ را % ��$ از ا���وار� 
	 ا�YUب . .- ��k� او
,�=	 � ��ر .-- از دا�3 �<��u�< 7,��,  . ],)< dJ ��د,��J	 >�6اد ز�د� از �A�B*6J و �A�B*6 را در =*�Uت

��Q 7*Zن و,��N �6ا ��د$ 
(د ]

	 �(ا=7 
(د و 
�ش %�+� و روا A�B*6� .  
� در %ورد$ �Z< � 	JQ�

(د �	 %�eر ذ3 را  7J,د $��� � $���- E]��ن ,G�(ر �(ب، اه3 ادب و �(-. ��+Q

  :ا,�
�l��-م«، ».*�	 د,J(ر  �ا�J��)J�N � « ،»7ندر 
�ر$ � ��z*	«، »>�ر� ه-ار$«)! 	�*.« ،» � 	��� A�i%

7<Y�>�<« ،»ن در��
و ���A 5-و$ ه�� د� �4	 ��N 7=�E «ا�(ن و=�ت«، »اN(ر>(��-م وا�Z^�ط«، »د,J(ر ز
��Iرز$ ا�� ��
7 در ا)� ��B�راه 	Bه.  

  
�56 �4-0د �3 ا���ب ����  


�ا� ا�YUب ا= -
� اه��B ��ر .- �Q 7� �J��
- در دوران �<dJ و . ��س �^� �V ا�YUب ��- ه� روز -.

(د 	J��  �4د دو!� ��ار�N و d�U6< ،رد ا�^�ر)�دو!� دام ه�� ��6Jد� را 
�ا� 
	 ��; %وردن . N(ه�J(ن 
�ره� 

�G�4ا� �

�د$ دام ه�� دو!� ر. .-- ���$ و �J�	 ه�� ز�د�  ��Y, 	
ا 
� >�ا
�� و!7 و� از هB	 دام ه� �5ن 
�7 ��د $�G��
	 ١٣٥٠در,�ل . .�!��B	 � �(د ��`7 و  p5و از �(د او را $��% --. AJ��  ا��
 #�!)N 7Jو� 


(د �	 	J�  #�!)N ا��
 ،�Qدا A< 	
: 5(ا!7  A�. 7,�I! 	� -
(د، .- $��,�N --. :» 	Jه-ار$ �5ت ر� --.

	 ��N �T!��ن ���	 » .ا,� #�!)N 7J�4 و���B(ع ��Jب ه� و �(JQ	 ه�F را در ��^	 ه�� 
�ر د -
(د، .- $��%


(د 	J7 ا��ا�*
�J	 ��د$ در ��$ =( 74�, �

�6 از . �J,YN<7 �5,�ز� و  ->7QY ����$ ه� ��-� ����J�� و .-
�� �
 	��G

(دم. ����  	Jن او ر��
	 د A�7 >�
��Jن 
�Gر� �(
7 ر. روز� �
��Jن 
(د، .-- در  ��< AQو


�ر از >(zE	 ه�� N*�# �5ن 
	 . ��د$ و �(JQ	 ه�7 را �	 از ��$ 
��ون %ورد$ 
(د ��: �7 ��د A��� --.
�Q 7�
�د$ 
�ره� 
	 ز�� 7 �G�7 ر�J	 و 
�6 از ر�p �^� دو
�ر$ .*�7  ��Y, . �4د�N داوود ��در دوران =<(

��� �J��
 F- ا�-ا-. 	
 �I�� �!. دو���6 از �(د>�� ه
�Q 	J��  	��Bا� ه�
 -.  e(ر، ز�� 7 .*�7 از.-
��Uار �	 اه��B ��ر .-- را �7 دا��J�� در 7N د,���4J او 
(د�� 7
�3Z ��ر و . �*�U+� و 7B��N ه�  	��Bو� ه

��<�د �- را از �د ��Iد. 
(د و 
�ش �(د را >6(-. d�U6< روز ه� :
�ا�  7J= ر)e ��<دو!� از %?�ز �(د .
 ABV --.���� 7B� ا� ه� %رام 	uZ! ت ��ر �(د ا�-ود و�Q �
 7�G�- ���	 ه�� ز�د� . ز�� 7 -. �E�G


��J�� 7B� را -- �(ن ��ه�7 
(د �	 در . از دو,�Jن، ا��رب و �(��و��ان اش 
�ز5(7  �د� و!7 .--.
- =7J . ا����(,7 از روا
[ >(د$ ا� اش 
� دو,�Jن و ر���U �(د ز�� 7 �7 ��د-. �^� �
دو,�Jن د��4 را �	 



 7 

 7����.�ت �7 ��د و >\��A ز�� 7 %�+� را ��- 
�وش  7�G��(ا5	 ����Q 7 در ���.� ,���Q AJا[ ز�� 7 
���  .�Qدا ��UJ�� � 	^
���� را ��+Q �
 	���١٣�٧
��د دارم �	 و�7J در ,�ل . .-- درA ز �"�
 ���ر �4�Nد 

Q د�+���N ،��,د ر)� ��+� 	
 -
�ا� ���ت �(د 
	 �J���Nن 
�ود.- ��
ا��N A�+�د ا��4ر زه�� 
(د . � �	 و� 
�G- ��و �7 ر-. D*=در 	� . ���p^U >�ر� ��(ر A
� !GI�� ه74��B اش �N,� داد �	 ه� ��7 �	 در --. ��ا

��� 7� ��N بYUا� 	
 pرا >�� ��� در وا� AEار دارد و�� d�U6< �Z< 	� ��E�� 	
 >(د$ ه� 
	 �N ا��(ن �	. 
���� -�  ��^� � 	��bو A
	 . ��,J	 ا��، �� و�b�	 � ه�Bاه7 %�+� را دار� �	 ا�<	 از 	� 7��B
	 ا �u� --.

�%�
 3
� dQ و روز درA را,Y< �Jش �7 . ا�YUب دا�V�= 7J= �Q ��� از ��qN�� 74J�� ر�>�N ر و�� �
او 
- ��ار ه�� 
�زد�ش را در �5ه. ��د-.�Qاq  7��A در 
�. �� . A��d و =7J  �ه7 �^����  �
دو و.�$ را 

���- >�7U*� pB ه� و 7B��N ه� 
(د 	� 7
(د، در,� �5 	JQاq  3
�� ;�-B7 رو,+� در دهJ,دو � 	و.�$ . ���
Qاq  7� �-N 	*� 7 درJ= را�� و)J,م، ر�B= را در F�7 را در 
�q  �B��, AاJQ	 و 
�� و�� ه� و.�$ ه�), �� .


(د 
<�رش ادا�	 داد d�U6< �
���J از <��ل را در =�!�<	 ,�G ز d�<�< Aدر اوج >�ور �*�U+� در �Qم . او 
	 ا
 ABQ�4د د�N ت�Q و از $��% ���<3 در  (Q	 ا� از ده<�$ در ���	 � �
 �
<7 از روزه�، ,	 ��� از دو,�Jن 

�7 ��د�� �
(د<7 ازA دو,�Jن �I. ��+Qاt .�زم. =<� d=�f �?% 7�- و,(-. ��+Q �4ش���	 � . ، د

�ا� دو,�Jن 
(د 7���� در =(�	 � Q+� ��5 ا 7��Uده .  

 7� 	�
���ر .�د� 
	 �(AJQ و �(ا��ن ادا --. ��+Q و d=�f �?% 7!و ��,��� �u� 	
�I. ��+Qاt ا���7 �� را=� 

(د و . داد�� 	J�
 FU� F��I! 	
- !GI�� ه74��B اش -.��+Q��,7 ر� F
<�ر ه� �.�, �
��>7 را �	 %��� . 

����، ا��4ر ��Nوز� ا�YUب در ���Bس اش ��ار  7B� ا� از ��ر 	uZ! و 	JQ7 ��اJ=را �� A�J>�)� -
(د�� .-
�Qرات . دا�+bار ا�� 	د �)

���J از �+�ر �f ��� ,; ز����� روس .-- را �7 " ��م"اA در,� در =�!7 
����!�N.  


�ر A
(د�١٣�٨ �	 �A د�ار� از.-- >�ز$ ��دم در ��Q-ده� 5(زا� ,�ل %��  . 	>�در,� دو ,�.� �3I از ا
�A ��ا  �
 $��% �� � 	�� 	
 7��Uس ده�I! اش در ���N 74�! 3 و>��
 �
 -
	 ��رج �Nواز ���، .- ����A 5+� ا

�����U %رزو �B(د$ 
�6 از. =��7u ��د A�
�ا� ا�YUب و 
�ا�  $�4�%�� �
 �.�, 	
 7�� 3[
 .  
  

  ���� در �.-0 ��ز��ن >زاد�;:� �0دم ا7���8%�ن
�Qرا دا ��Bاه ��+� -
�ا� .- 7<Y�>�< ر�� ،�Qذ�� 	وز� . ����<��N A��V 7 را
YUن ا���او ا��د : ,�ز


Y< 7ش ��<�دYUن ا���� ا�V Aورت 
�6 از�(د>�� ه�� e(ر اه�B. ا�YUب دا��J	J,)�N ،	 در را$ >�<�3 ,�ز

�" >� ر�� d<ا�B
 . : 7E �� FI�5 و=�ت �
 	^
F را در را)� ��Uات ر��u� ورت�V A
�در� ا --.

 �eن و=�ت« ا)�
� >�Bم �(ا واز T= d*� ��Bf	 ��N 7=�E «ا �� FI�5 	��I*E و=�ت 	و,�N د$ در)B� ���
 pB5
A د,.  ����J ر-
,�ز��ن %زاد�J » FGIورد 
	 �BQر �7 ر��، ��=3T اY< Aش ��4�N �	 در �p^U �(دش 

١٣٥٨
(د �	 در ,��Eن » ��دم ا�]����Jن  ��+Q د���f�6 ا�]����Jن ز��$  �
-رگ ��د >�ر ��UJ��، ز� ���دت 
�Q 	JQاq  ن���
 �� FI�5 از ا=�د �����5 ? ���Q7 و��>*� ����A %رزوه�� . �J ر-
<7 از  ��
� ا��د ,�


� %ورد --. ��+Q�Q $ .7 ر���و� 
	 .Yو$ � ا�<	 . او 
�6 از >\,�# ,��� از ��6ل >�A ��در ه�� %ن 
��Bر 
�7 ر,��،  7�G���<3 ز�� 7  ]��z(!�� ه�� 
���Bرش >�Q �Zا 	

	 ��ر���N 7<Y�>�< �uدا�J	dQ ، و روز 


�ا� هB	 �A�!�6 و را ��- �(�Q �	 در ز���	 � ,I: ��ر >�<�Y>7 راه�B" .*�	 د,J(ر �ا7"ر,�!	 �  7
)� ��
  .f�(ف ,�ز��ن 
(د

��Qq  7، �	 در  ��- E]��ن 6�7 ا��د ,�-. 7
YUرگ و ا�-
>�ز$ دو ,	 ��$ از 
�%ورد$ �Qن <7 از %رزوه�� 
 A��)� � 	6B5 ل ٢٣روز�, 	*I�, ١٣�٨ A�J+
<7 از  � 	�����
�Q 3ه� ��Iد Q<(هB�� و ��گ �+��� �+Q 

��گ، .*� را در ��N 5+3 و �(ر را در 
�ر �$ �B*b .   �د�راد��دان اA د�ر ��Nوز ز�� ��7 5(ا�7 را در��%
�(ش �B(د��. ��
��B� 7(د���� $��c�N ���+A را در ردا� ,��$ >-و �IZ�در . %ن روز 6Q*	 � ,(زان %>�<�$ � 

��<3 �+�	 ا� =��
A ه74��B اش ,(ار ��% ���
� !GI�� ا ����3 ���ات ا�YUب 
(د و از دهB-�; %��وز 5(ان >�(
�7 ر�� �+Q -���و �Q �د و��دارش " >�$ �7"�	 
	 ا�e در ا��Jدن ��N$ ,; �(دن " �*7U",4+�� ه�ر . 
^�ف 


�د�� 7� ��
��د$ 
�ش % �!�= 	
 �+Q و ���ر 	Q) د$ � رو,7 درY� d=�T< �,�
<7 از %ن �-دوران، 5(ان . 
�<3 ,(ار را J���Q	 و 
	 او �

� ز
�ن  *(!	 . ا�� >(�h داد �+�< ABQد �
��دم �	 �7 دا���  � $���اA ��ز�� رز

�-دور ��>B	 داد و هcB��ن  A
	 ز�� A�4�� 7 دو �� 	!)*  ��� ��� �
��J(ان =�ف زد، ,Yح اش را 
��ون ����$ 
���  F�N را در Fه�. راه 	Q" 	>�% �6 از

	 >d�U6 او �Nدا�J�� و  �4� �`�, h	 A< د�4 %��ن ��- �-دوران د

��ن ز� ر �Iر  *(!	 ه�� Y5دان در ��3N �B %ر>3 
	 Q+�دت ر,�� و ه�Bن روز %واز$ �+� :�� ،�Q A���FU ز
��c�N �+Q �,�<�, اش در 	,�B= �.  

   

(د  A>B� 7� 	
��ل(                  .Yج ز�� دل از  �     ( 3  A�
�G	 �J(ان ��د ��� دا ��IQ 	
  را 
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��دم 
(د �	 هB	 � �B.ش را 
� �Qا�� ز�� و ه�7J اش را �I��Nزا�	 �`�ر %ر��ن وا"�  7-E]��ن ��ا-. ��+Q

	 %زاد� و �N<�ر . ���ت >(د$ ه�� >�J, �Z ��د D�. ،دم�� 	
 ��- E]��ن >��� ز��$ ا� از رو=�	 � ��-.


(د 7*�� در را$ %زاد� ��+A و >\��A و=�ت qN �� 74J��. � 	�=و رو Fر 5(ا���Q�, ش و ���و���
 � $�+� 

� دBQ��ن ��دم  7
���G و ا�Bن 
	 ��Nوز� �+� 7���Uوم او در دQ(ار >�uZ! A	 ه�� ��Iرز$ ه�Bز���F را ا!+�م 

�7 ��د �)U< �+�% را در .  
��Iرز$ ا�  Fو در� ��- �Q$ ا,� 
	 F�N رو�� ����,� �	 در راه7 �	 
� �(ن .--ان  �
را �	 
	 ���B �(ن 

- و دQ �4+�ا� �+���ن ��(ر در اهJ-از -. ��+Q ،�Iم ره)�� ��+Q ،7��>*� ���� ��+Q 7 ر-
 	
 7ا���ن ه�
�  .ا,� 
�ا��اJQ	 �4+�ار� و �(ر� را �	 %�+� در JB*b<�$ ا,�IJاد و ا,�B`Jر >�
����� روAQ �4+�ار

  
-�A %رزوه�� ا����7! .-�� ]��
����! %رام 
G(اب.  �	 در ,��	 ,(�J	 ا�>( ز��$ ا� در  7��د >( �5ودا�	 .  

  
��دم ا�]����Jن FGI� Q+�ا� ,�ز��ن %زادqN�� ��� د�  ! ز��$ 
�د 

  
  

   �B!%.2006.12.24ن،


