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	�� ��ه�د     

14-10-2012                                                     

  

  ��ر� �د��
  )ه��� ب��(

  

�   :��ر� �د�� در رو���ۀ دو��� ����

� �4�23 و( /��ه 1�0 /��ا و �.ا�-�ه ,+�د از( خ�
 ، ��ر� �د�� را در راب&ه ب� ب�� ای" �!
:                                                                                    م:�6ر�, :�9یا در 78وه��6ان، ����ب

�د�� از/?�ز<=> 
�� از B	> دA ��<0( ح�ا
 از ( /ن .ن�ر� �=� به(  اC ��+ر ه�� ��0 >�� Aد 
<	B از ��C ن� ��دا/(، D��د� �لاح�= داش�I� 0 در ب�) رو��� ( /ن( اF� GHاران E8ن و �ن�

0-L، ش��د�ه ب�د�. �6�.اش�ه دور ا��Iر از D:�ن را( ��ز,�� ا��اد "ی�� ��	ه از �M.اد � ی،  
  .ب�د ,���F <L داوود ا���	�رات د���A�6  ب�ا( ح� /��� �N��� ��6ر�.�I� ،A به

�د��،( اح�=�
 شL-0 از بM. .یب�  ،ه ب�د�. ش.A ا����بی( ه�( ��ز,�� B=�ش ازان ا��اد "یا  
��ۀ ب�ر دو( ��ز,��.ه به ��  ب�ش:. �Bدر :.Aی/ در��B یز�� ��D و روس 	&��4 ���E8 �.Mب ����/ 

  . ب�Uداز�.

�د�� در ��F را ه�( ��ز,�� ��? از �A.ML ی�8 رو���، ه=V:�ن ��� 6V��ه�ه /�Lه ب.ون ( .�.�
  .)ب�ش:. داش�ه �د�� و حFب درB	�ل( ��,-�و
 � یراب&ه

 ���:.،�, "�ب از /���  ��-0 درB.م �:�� �ه .،�ا��9,( ,( ���, به �د�� ا�� :W�رت،یا در ا
	�ه 
( , ?XG ,�3�	�ت� ب-� �د��، در رو���ۀ ,.اخG ب� راب&ه در را داوود( دو
� د��A�6  بLGه
����..  

� ه� ر��B�< 0B	 از( <�ا,G ��دد،( ب�ر� ه( ه�شGL به ،�ا��اد "�D:� �8 ��خ�" >�دخ 
W1(( ش�( ، روX2ه اب&:,)و )2 ( ی �� �ی�=� به را)3 ((����  و( ا�1=�< "ی��8 شM�ر �ً�،ی�

 خ�ا��ه خ�د  /�Lه ب.ون را  ,� ه=�Z" هFاران ��F ا,�وز �� بLGه �د��، در �:�� �ه ه، 6!ارد�,
 را ,� ,0G �1ن ه ،  ه=�" ,�\�ع ا�0  ��خ�ه  ا��وخ�ه  ا�. ،��ن ��6ه�ب  ه/�� Fم�ه ب�ش:.،

  .-�زا�.�,

 ]��Zه را ا��اد "یا از �=��ه دو :�یا �+��رب�^، .ی�ب��� ه� ��2 �د�� �ت�<=G �نی�1 در 
 4یح�2 ، ازان و ب���L:. ����ب را ,�\�ع ,��3م ,�223ن :.A،ی/ در �� :�6رم�, داش�:.،( ا���

                                           :                                 �ب:. یدر :.Aی/ ��Iم و ,=0G, 0LG، �+_ به را ����ب
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A��Dاز دو A��  :روس( ا�GH ه� ُ,

�� و( ا�GH ه� ٌ,��A از , 
�8�b +�, ),�I� )ن در� ش�رو��-��cه ا� و ا<=�ل �-	0 بM.ًا 
ه ا��F? )0 0یو^ از .��M ,3=. �61ن( L ی.�.،ی��د ا���ی( ه�ا� B�ا در ش�ن ا�B.ار Eً	B 

 از B	> و �Lد�, +ه�و�C +�یا رواش خ�ا1ه .ان�,ی( ه�ا ��ا�-U�رت ?:. در ������, �dب3
��A از( L یبه ����LG ه� �ن�در, �د��،D ه� �	ه!, )�:�)، �WM�, =.ن به "�ب ب. و�و  B��  )

  .ب�د ,�Mوف

 :D�" ،A��D ن�L,اش0 ا.� "Cf� رات�	���ه � یو داوود ا�g 2Gد�ا�6 ب� را �6یدۀ حF �� را او 
3:,�dی L) یز روس �وان�8 از� �I� ب�ش:. داش�ه .  

 �یز را �نی�1 2ً��دB( و
 ��Lد، ش��g G=> )0ه در� <�د ا��اد ,��:. �د�� �1ی�ن  در ,�H�ف
�I� 0داش.  

 �Bو )h.ا�ور ا�� �
�0- M�را :�ت�� 
�� از بi:8 .M ��<0( درح�اC ��+ی( ه�ا .ان�, به ��ر ه
  .ب�د �	0 /ن در رواش خ�ا1ه .ان�/,�, �dب3 او ��م 
I3ه، ه=�ن از /ورد، رواش خ�ا1ه

 �B3=.( و, M��،. .Mیاز ب L )روز دو، .Mاز ب ��د� و �MZم �Hف ا,�ر ?:.،ۀ خ�� �MZم در 
�رD Aه "یا " ه 6+�:.�, �6یL. یب�) �د�� ��Dن ( ( ��ز,�� ا��اد �Lد،�, :هی,�M /��ا _ی��ز 
 " و ش:�خ�ه �� �Cه�ًا و ,�,�ز ش�N "�ه= ه ش. ,GM�م� روز D:. �!ش0 از بM. ، " ؟ ا�0

�WM�,"، ه ازD �ر.B )ب درFو ب�خ�ردار ح ��ام .  .  	�ش.�, ��ز -ه�د� و ا
B )�G2- ح. 

�� خ�د د�0 ب�( ح� و �Lد�, ب�خ�رد �F/, 1:�ن روس، ا��M=�ر \. <:��H ب� ب�خ�رد در او �/ 
  )            �=�د ��خ�اه بA. d3:ی/ �W�ل در� و �تیاز1:�. ( 	�د�, "�ب از �دA خ+ه را

��D ه( دو,ۀی( ه�ا� B�ا �7.�/,�8 اh �4<� د��," �د، ,�dL و� ب�^ �=��ه �d,:3 ��ان�, 
  . ب�د 
c=�ن 0یو^ از

�د�� �ت�<=G در H�, ��F�ف 0 ،�<�د ا��ادۀ G=1 در ��م، .��M ,3=.  ,��:. و ��LدA ش�
 4�Bد �� A=�ش��یز را او\�ع ، � �I� ه و اش0د�bLV د��= �=�ن�L ه � یحFب ب� ,�H�ف 

  . ب�ش. داش�ه� �� و ��( رو�� ه� ��ز,�ن

 ���M ب�ادرش و خ�ن داوود ش.ن ��ه ب=�9د ه �+0 .یب� :2.ر�ه= ،�و( حFب ا<�	�رۀ حW در
 و ,:2�ل ا,�ال( ب�ر� و� 1=��ر ارگ داخ>� �ّ� ا�:�د ,+�� و ���d �Cب3 اh �4<� ،خ�ن 

   ..ی��د ,�2ر ب�ادرش و خ�ن اوودد ,:2�ل ��?

 Aد�	ًا ��,.Mی�ر بb 8�.�7 ی�ر و اردوb د��ع LG,ٌ )یرژ در� ��د� M���" .ش                                                                              .

ه ���ب( ی, در ��دد،� ��� ردA ا,�وز �� ��ر� �د�� ��ا
- خX ا�� �� ه� ح�ل، �� >یااو از رو�
� ه� ����� ب� ه�ز,�ن در و زدAی( ,���ره� "�D: به د��I�)، 0, ب�� در ه� و( ُ,LGۀ ��ح در

� 3H:ه� رو را خ�د( ,�+� ه� د��ه و ا��اد خ�ص،�A.  و .:��, A��� رو ش&���i ه� ٌ,
  .ا�. ب�د�A ب�ز ,�c�ل 1��ن و ,� ,0G ه�<G ���0�ۀ ���
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 �� از بM. و ����:. �Bار �د�� خ.,0 در /��ه��ه �� ه� ا��اد از �=��ه دو به �ی�8داز( , ح�ل، ب
  .ش.�. ه� ��ه ه=����، ب.�0 روس، ��ن واب-�ه ب-�طی( ��8ب

  :
ه را( - "�او 3:,�d د، <:�ان ��ان�, ب�� "یا در �=��ه� "وردq ,3=. .�� �61ن" 
�� �/� \�ب�ت �یزی( ه�ا� B�ا ���B Aار Lه�
�I3� در ,�H�ف. ب�دL��� ار�B 0و در از و داش 

 د���رداد �دA او �Zف به رو ، ریb ار�ن B�ا� ه�ای(�Bدر .،یب�ر( ,ریr  و �0 خ /ن �ارید
  ! ."(ه-� ,.ا�Mه B�,��.ان ب�و ! ,3=. .��"  

 د�0 دو ب� و �L:. ا�Hب0 �یرو و �� به ِ�> و خ�0 �� ب�د �دA "ی��8 را ��ش  Lه�درح�
� و 
 و ب�خ���ه( uی,� ب-�� از ��زH�, A�ف. ( ر��B 0ار��A د��� ب&�ف ، ��ه�� ,�L3 را =�ش
   )              ب�د E8��� داخ> =�ش ه:�ز

G! ( ب�در خ�ن .,3=.� :D�" هI3
��ر �� ه:�6م ازه=�ن و ش. ���B Aار داخ>( ح�
� "�D: ب� و D 
   .داش�B 0اری( ه�اۀ ,.ا�M وی( ه�ا� B�ا رأس در �6ید روز

��ر از بM.� و  D ن (روز��D ��د� <,�از B�,��.ا�( ه�ای( و ,.ا�Mه ه�ای )�	L.وش ( ا���2ار 
  . .ی��د -��0 به �� و �����ر( ���ه ,.ت از بM. .. ا,� و ,�2ر د��ع وزارت �b wی�ر �dب3 ،

 ودداو  �یرژ �Fد از�Bدر ����ب ه( -  "�او
 �.،�, ,�ا1ه شL-0 به �د�� ا�� ��6ر�.�I� ،A به
 �M&Bت �د��،� ا�:� در  ��,	�دA �ایز ب�د، خ�ن ,3=. .�� �61ن ش�N �.،�, ش:�خ�ه ,�9م
  . .اد�, A��/(، A.��,�B خ�د �� و
� ( داوود ه�<G رای( ه�اۀ ,.ا�M وی( ه�ا

=� ا��9م� 1=��ر ��0یر ارگ� ب�^ را� ,�3رب� �ت�<=G "ی����ب  Lه�G�����8 از �،���� "�ب
 اول Eس�  ه� G�ت�8 از( L یه ب�د) وه�ب ,�,� ( به ,���ر خ�ن وه�ب �61ن ه�( L یداد�.،

 "یا داخ> ����� Dه به و �AFا�6 .ام به ��,	�دL: Aهیا. �.�, ,3-�ب ب�6امی( ه�اۀ M&B در
G=>به .ی��د �ت� A.م ��6ر��GM, ��،0- �,ه اV�/ "ه�	0 ,�ه :-0یا  ا ب�� ,-�و ,�H�ف  

 حFب " ,�� ا��اد از( L یه) "ی����ر "یا
. ?�ث ( به ���ر, �وال��L8 "یا
. ?�ث �61ن
  .�=�د ب=	�رد و �8واز� 1=��ر ارگ� ب�^ ب�د، روس �و�8 . .." ��د,��ا�

 .�� �61ن ����ش0 به  B.رت،� ه�( �� به روس خX �وان�8ی( �1ب�9 از بM. ه� ,�H�ف 
                                                                                      .                           .ی��د -��0 به �� و د�Dر ,3=.

<	B هیا ازL: خ.,0 را ب�� "یا �8را��اف "ی/خ� A.:2.( ��ا, ��ن خ�ا��ی� ،�: �یب6� ��اه��, 
 ��( ح� و ,�B �F�ا �M&Bت( �=�, در /��ا "�< ��د�, �دم، ذ� ب�^ در ه رای( ه� �=��ه ه

  .�=�د ,dL /ن� ب�^ و �د ,��ه.A ��ر � �د��� ا�:� در  ،اردو ����

 دارد،( Lی�Fد بd3 ,�رد  ,�\�ع ب� ه را �یخ� خ��Zات از( L یب��، "یا( ��یB �8-=0 در  
   :  �6رم�,

  
��ر ��0یر ��رد �M&Bت ��زL Aه�ح�
 در ��ر ه+�� H	z ه�0 ��<0( ح�ا=1 �G-��� 

ه  ��شG �وH.ا�G�  و?�ش Zرام �رات�/ A.ب�  ب�د، ش Aرن  "ه=�ا��ت �W� ,��) " EM�

)GM� ه )1:�ال در اردو���ر  �ی�Fد ر�B )،0	�G ه� ب�� در ذ�ش D ��8��-��ن،( راه 
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 �،�داش� ,�L-> �0��Mۀ -�
 ز,�ن از هی( ه� -�0���L از( L یب� ارگ( ش�Bۀ درواز ,�2ب>
  .�یش. ب�و رو

 اش .�A��اش �� �یر و ب�د ش.�A� A� ���� /�� و دود از ��یر و �� Lه�ح�
 در ,�H�ف، 
 ب=� ��Iش ��  ..ب�د �!ش�ه ح��:�q و ش�( خ�اب( ب ش�ه. �D=��� و :=�د�, ��A� ����ب /��ا
 ��Wت  ،! " ؟ ا�D ){� 0: " .��8� .،یب G>�� �6�Eم :Lهیا ب.ون ش.A �د8�A ���� از ا���د

ه خ�ن ��, 	Z��ً�M Nه ش�
�9 ب� .،ی�:.�, Lه�درح�
 د،ب� �� ب!
 : �+�0 ���9:8 وZ:.ارانۀ 
ه( �U��, ,� از( ح�
 و� .( خ�اب و ��� H	z به �� ش� ��ر، بVه خ�اب �0خ��"  D ){� 

  . "  اس

      Gه ب�د �02ح2 �6ید ، "یا! ( ب L����0- ?�� ��,ز��، در( ��د� H	 z�� L�/ه وwH ب� 
 �D=� ���8 ,�3رب�ۀ ووا�& ه=�Lر و ,-�G ه� "یD:. و ب�د .6:1�A روس �وان�8 �+_ به
ه .ا�-��0=  ب�زه� ب�د�.، ر��ه "�ب از D )_Bوا A.0 ش�ه�ز,�� او، �ایز . اL ه ازM&B 03� 

.��,�B��2 ۀ�-,  " �G��9ر ا:Zبه و "و ��� خ�رد و زد �:Lهح و ش.A خ�رج ش�� �0ا,: ح+|ۀ ب
 ( خ�د B�,��.ان د���ر �Hف و B&_ �1 ه=ه ب� ار�	��Z و ب�دA ���� داخ> او .،ی��د ش�وع

  .بb .و�ش:( ,  ,��ب�A راA از /��� را) وZ:�9ر

 ده" ��ش0 ���ه، "یب. را /��A �� ا��اد A.ML یخ�د،ۀ ش.  �Zح B	Eًۀ -�د� ب� روس �وان�8  
  . �=�د�.  ه�� خ�ی�(���,:�� �.ا را ,� ه=�Z" ه� G .Hه،�و� "یب. و ��خ�ه ��پ

 ه=ه 	ً�ی��2 و ش.�. 4یح�ۀ MZ= ارگ ا�Zاف در ه� ی( ,�3رب� Xیو�� و ه� ���� از �:�� ا��
�� و� ,�3رب� "�,�ش <�ادA ه+.A از � یه� در ه ��: ح-�ب "�D: ا�.، واwB ازان �ب> �نیش
.:D 9ز��� ����ب�د ��  ،A.ح.  ش <Bه ا�ب3 �+� �d ت�	�داری�ر ، ���ن (ا�.، داش�ه و1�د /ن ,�

 ش.�.؛ ,	.ل �رب" به ارگ ا�Zاف خ�رد و زد در L:+� یو M=1 A�9:8ً�ح. اB>  )زن و B�,��.ان
��ه( ��ز,�� L:+� یاز �Hف ه ش. .Aید بM.ًا ,�6 A.رن ب:�م ش��L1 .=3, �=> ب:�م " 

�  . ��خ�:. ( ,-= او ب:�م را هی��در ,��L و ب�د�. ��م" .�<=�ش

ه ����.�, ��Lه "یا B�	�, )A�9:8 �+� ه�� ،A.ح ش<H� �ۀ -�د��د���Dن و ره	�ان خ�ر1(  
��   . ا�0 ش.�A دار خ�د /��� ��م ����" از( ح� ح�ل �� ه ب�د�.  /�

�د��، در خ�دۀ دو���� ه� ����� ب�  رو��� �،���� "یب. ً̂ �� از <.A � یاو��B دور را خ�د� 
ۀ <. � ی،ی(�� از و ز�.�� .ان�, وارد را /��ن ا��.،  ^زم ا�� :.Aی/ در �� �6�.اش�:. ا��Iر از
 ب� B.رت، ����" از بM. و �دA خ�د 0ی1:� �یش� �.اش�:.، /��� به راب&ه 6V��ه�ه  ه را �6ید

���/ ��F +W� د�.  ح-�ب�ۀ�=� .  

   !!                                                      �ت�بW اه>� ا .ی��� <	�ت

                                                                                                :( ح�اش

 � یدر ه:.و���ن در �Bدر ب�  ه=�اA( ز,�� q ورد 0یو^ از  �61ن ,3=. .�� ,�ح�م ,GM�م، �Bار -) 1 (
                                .                                .ی�6د�, /?�ز ه=���9 از /���( ش�W ر���Z 0Bح و ب�د�A ب-�� ش+�خ��ه
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�!ش�ه از /ن ��. ,3=. خ�ن از ��I ش���W( در ب�" ه=2&�ران و ه� ,-�LGن ، ش�W( ,�رد اح��ام و �Bب> 
  .ا<�=�د  ب�د 

    . �-	0 ح-���0 ,�\�ع از دادن ,��ل خ�د دار� ��دی. –) 2( 

)3 (–.:: qن ب�ا� اش��ا�Z�� ���د��!ا در  .A ��ن دو ر�	ه ا����ر� ا<&� �=�د  �BاریLه داوود خ�ن بM. از 

�د��� ��ر ��F ی� <.A ب���Z ,�2م و ر�	ه ه=:�ای( ���ن  داد�. .  

�ر �را�ه را در اردو  ب� ,��ل <�:( ذ� �=�دم –) 4( Xو رب X	\ .   

                                                                         

 

  


