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  . ع�٢٠١��ل 	��ر �� از 
  

-١-  


�� را �را�� �� � ��

ان ���� ه�� �� ��
رد � ��� !�ی� �� رو�� ا�� در ای
  .%'& �� %� $�ی� ه�� �#��� ز�� ا�"
ار ا��


دم %� ای� %�ورم �� ه#'� ��+"�ر� �� از درون ��*�ا�س + ���،، %'�ون ��، --%
ه� �� ��ز از ه5 $��'�ن ���4 �'3 ر�'�، %� ا��
ن از �2از و �1'0 ه�� %� ��ت ��� �� ��


رد6 ا�� و . ��ت %� ه5 ��6 +
رد6 ا��+ ��
ای��ن در ی9 ازدواج �'��� ا!�7ر� %� ه5 $'

ن ـ %�<�� از ه#� ه
ا� در د�� دا�"� =>�م ه�� ;�رت ـ ���ن را %� � ��
ا��
ن ?��4 ه�� �


ا�2 �'س"��، %� ا!�7ر %� ه5 ���
ان �#
�� . 6 زد6 ا��ای� �� زی�د %� ه5 � ��
رد � �در ای
�A�� �#� ��A<�� �  .ه�� �2اوا�� ی�د ��د �� در ای


، �#�ی��6 ��ن .  ع١٧G٧%� %�ورم %7'��، %�ا� %�ر اول در ��ریC ا��B2س"�ن از � �%� ای
 I�% د
��ن و %�وره�� �Lه�7، ـ ا=K� �+�% �"7ش �� ���� ���ن را �#�ی��6 ��ا��� �� +
;

، ��!'�Oن )1$"
��ن(در ای� ���'0 ا���B2ن .  ا�� ی� ـ در اه�م ;�رت ;�ار دار��!�ا����

�Pن، ه3ار6 ��ن )ه#�ن $�ر�'���7ن(Q% ،)ن>
B�
ن �� ) ه#�ن � ��
و ����ن %� ��+� ه�� �


ر ُ$�ر�S در ای� ��+"�ر )ه#�ن دراوی�ی'�ن( ری�1 در ;
م ا="�ی� دار�� و ح"� %�اه
ی'�ن Uح ،
  .دار��


�� ی� �� از ��ل در !� ��

ن در ��+"�ر ره��7 . ع�٢٠٠١ %� !�ی� ه�� ��� ��
 ��

را و ;
�U; 6ٔی� ـ �
رت ��2"� ا��، ای� ���'0 ـ %� %�+� د�� �� ،��
Oدو=� ـ ح


رد6 %�;� ����6 ا��Y� ن د����P 5ه#7س">� را در !�ی�ن . ��م ه� ـ ه ���، اوج ای
 Zل %�وو
�� %'�'5 �� ه ��K�) �%� �ن �� �� !�� ��ز� )  دی
،، --�2د %� �*"ٔ� ��+'�ن ای

  .را ?
ض �#�ی�

 �� &'% ��ا�� ��6 ��ه� ��ا� ��Y=*� از درون ای� ��+"�ر %�ون ��6، %� %�ور 
�ص�ف دا+�Q دا�"� ا�� ـ ی� از د�� دادن �^�م %�ا� %�+� ـ �� �#�ی1>� �>�ف ژرف و 

  . وی�ا�>�

�ع��� %� ای��ن ه 4^? ��
��ار �� ده� �� در �
رت دور� از ه�P 5 %� %�ور 
  !روز��ر� �
3��2د6 ی� %� ای�1ن ��زل �� ��دد 

� ی�O دی>� از ?�ص�ه�� ���>� و $'
�� ده��6، ��ر���ٔ� دی�وز ای� ��+"�ر �%� %�ور 
���% ��در �'�ن ای� ��+"�ر ـ ا=7"� %� وی6c در اه��& ـ �#� ه'b د�� $�Z و ��'�� . 

��دم �d� ا�'�را �� از

رد حس�ب %���، دی�6 �#� �� .  

����� �� در ی9  ��� %5�3، ای��ن %� ����ن ����� ی� Y� �"رری�=س
ا�� %س'�ر �
��گ ه#� را %�ر . ز�س"�ن ��د و ز��fی�، ;�ار ��2"� ا�� ،�Oی �

9P ��ی� �Q*h از ��

�� �ورد.  

� +�وج �'�و� ه�� +�ر!� ـ %� ه� ا�5 و ر�#� �� %��� ـ �%�ا� ای��ن %� %�ور 

ر %'>��>�ن، �Kح %���6 ی� %� . ی9 ��ی�6ٔ ��#��� ا��Uده� �� ح ��1
ر ��1ن � Cری��
%� +�وج �'�وه�� +�ر!�، ای� ا%3ار �'�و��� و وی�ا�>� از د�� . د�� ��Y=*�ن �� ده�

5O��
د و $�ی� ه�� ;�رت ای� ��و6 %� ��ی� �1س"� � ����Y=*�ن ��2"� .  

-٢-  
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k ه�� $' �ٔ"*� �% ،5�'1�Oس�'�، �ن �P در ذه�5 ا��7�� ح�ل %� د��7ل �ن �
 �'Q� 6ی5 �� %� �� ا�>�1 ه�ی5 را6 %�ز �#�ی�� و از �ن !� از را�#� ����دی�6 ا��، �Kش 

  .ه�� �#�'
��، %�ا� �#� ا�"^�ل %'�%��

�،، را �'�و �� --%� %�ورم �س�=ٔ� �5f دی>� �� ای� ��+"�ر %����6 از دل ��*�ا�س %
،�1Y%���% �� l=�Y�ه*"�د و -- در �1
ر %� �*"ٔ� ح�m2 ��%� �ن .  �4O �>'�� �'�وه�� 

دو ��Q،، ی� %� �ع7'� ;�ی�Q�� �� 5 و %� %� ز%�ن ا��وز� ح3ب %� �
رت ر�#� و!
د دار��، 
ا��، ی�O ه5 +ص
�'� ه�� ی9 ح3ب، %� �*5f ا�Q� 4#�، و %� دی� �ع��� و ��رن، را 

  .��ار��

�� د �� ��
ا�'5، %�ا� �Yس"'� %�ر در ده� ه�� ا+'� ـ %� دور از دهٔ� 4fP �ن �

د ـ ح3ب ه� %� %�ز ��ن ��U2 �'��� در % 4Aس"ع���6ٔ %'س"5 �� در ای� +ط دو=� 


��ا��(دهٔ� �ص� ?'س�ی� ��6ٔ %'س"5، ی� ه#�ن دهٔ� ��د�س�<ر� �. �4O ��2"��) د
0o را�� و kP �^س'5 ��دی��� در ای� دوران ��و6 %��� ه�� �'��� %� ��?� %� دو ;


اه� ـ + ���'�ان �>Lا��، %�I !�ا و دراز دا��� را  �% �$ ��
و ـ ای� �� �Pا �'�و� �
1
ر را در ;U7ٔ� ا+"'�ر دی���6 ه� و ��+"�ر ه�� ��ن ;�ار داد��� ���'� ��U2 . �در ای

�Y*� و �'#� �'�ن %� �ن �� ;��
ن ح3ب ه� %� �ص
ی0 ���'�6 %
د، ای� ��و6 ه� %� �
رت 
�Y*� %� ��%�ز �'�� ��ن ادا�� داد�� و %� �L�� ه� روز ـ %� ی�ر� دو�"�ن !���f ��ن ـ 

���� ��  .�Pق و �Pق �� 


ن ��ر ز+#� P ،6 �'�� از داوود، �� ?^�6ٔ از د�� دادن ;�رت�f% �% kP و��'�

 ـ �� ��+"�ر Oس���"� را در ه5 ��+"� %
دش، او را ی�ر� ر���� ـ ا=7"� %� �� !����7ن 

�%
O%.  

���ن %� ا!�7ر، %� . داوود، در ه#'� +ط %� �'�و� ه�� را�� ا+
ا�� �12ر وارد ��د
� ه#س�یٔ� !�
ب $��6 %�د�� و %� ی�ر� اش ��ر !�S ه�� ای�Q !�ر� را �� و ����ن �دا

  .داد��


، +3یOس�در . ���داوود، در �
��ن دی>�، P�'�ن را از +
د را�� و ���ن %'& �� در ���م 
  . دا+4 ه� دو %� ��%�ز�'�� از اردو د�� ی�زی���


 �2�� �� �q%ٔ� �6��1 ی� %� ر2'� دی�ی�& ـ ا=7"� %� �در �"'kP ،�A %�ر دی>� 
�'& ـ ��3%�d� �1وران�� و ی�ر� 'Q��� ��q��1ٔ� ر�.  

ای��ن �ن ��ه� �� %� ��ی� ;�رت �2از �ورد6 ����، ه�
ز ?�ق $�� ��ن +91 �6�1 
� ا+"�2K �� ی9 ده� دوام دا��، �� %�ز ��د، و ���ن را از �
ان ا��ا+�%
د، �'�
. � ز+5 +

� %�ا� ��ن %� '%
P ��$ ،د���� ���� دی�، ر2^�ی& در ا�"6�7 ه�ی�1ن �hق  �� �'Q���
  .وام داد

 ی� ه#�ن %�'�د ��ا� دی�� از ه� ر�>& ـ  �� در –از �ن �
� دی>�، �'�وه�� ا+
ا�� 
�ی� ه� $��6 %�د6 %
د��، %� �
!� !�fن �زاد و در +ط ��7د ?kP �'Q و د�'�� زی� ��یٔ� ه#س


ری� ��7د ?Q'� ا��ی�1 ه�� �#
�'س"�، %� ���2 و ا��Oن 	Kی� د�� ی�2"�����. ?�ب %� 
�'S�! 4 ا32ار %� د�� ��ن ر�'� و ه#�ن ��7د ای�Q !�ر� را �� در دوران داوود %� را6 

  . �'�و� %'& ��، ادا�� داد��ا��ا+"� %
د��، ای� %�ر %�

� %� د='4 ه#�ن %'#�ر� %� ا���د� در درون �'�و ه�� kP و '%
P ��$ �! �در ای
�، از ��ر ا2"�د'Q�� و ز��ن %� �*s ��ن %
د، %� ی�ر� . qعl ا;"ص�د� ��'�ا+
ا�'�ن �� ز

  .دو�"�ن !���f %� اریOٔ� ;�رت �
ار ��+"� ����

ای��ن +91 �6�1 %
د، �� ا+"Kف درون و ��P ���>�، ا��، ای� %�ر %�ز ه5، ?�ق $�� 
7
ر ���� �� زی� ای� �12ر در !3ی�6 A�
ر �س4 !�ی� �2اه5 ��+� و ���ن ft را %�ا� ��'�ز

���7% 6��$ 
��رام �رام ای� �س4 !
ان %� �ن �� ��Aه� %
د��، ��م 	�=0 را �'3 %� . ی� در دری�� �
1
ر را از ی� �ص�ف ��ن %3ر��ن ��ن %'�ون +
د ح4# �� ��د��، %'& از �
د در�� � Z�+

�'�ن �+�ی� �q%� %� ��ور �2����6ٔ ��ن، �'3 %� ای��ن وارد ��دی�. ��د �  .در ای
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 �ٔu"��، �� �'���، $س از ح�د�دا �"�� ��س4 دوم �� ری�1 در رو�"� و دی
��� �� ده�1 ا2>�� %� %�ج ه�� دو ����، ح��q ����1 �� ره�7 ?�ب ��ن را %� د�� ��

%� . �� ��ن از ای� ?#4 ده�1 ا2>�� ز+5 %�دا�"� %
د، %س��ر�� �� ��07 � ��ای� ا
ی
ر�>�ان %� �� دا�س"�� �� از ی�ران ح��q در ����، %� !�� . ای�1ن ی
رش �
رت %>'�د

���'<% 6�f% ،ن��ط ��%�زان �
� 4�  .�ص�ف ��

ه�� �
9P و ی� ��Bر6 ه�� ای� ا�� ز�'�� را �2اه5 ��+� �� ا+
ا�'��� �� در !3ی�6 
��
� �  .��S و ��ری9 $��6 %�د6 %
د��، %�ر دی>� ارگ �1'

����� ه#"�ی�ن ��ن در �1
ر ه��  ،��'0 �1^? ��! �% kP ن �'�و ه���'� �در ای
%ع� �� . ه#���� ی� +
د ��Aه�ان، و �>�fار� ��+"�ر ��ن، ه��� در �
�� ی� �2ار ��د��

ای� !3ی�6 ه�، . ی�6 ه�� !�ا���� و دور از ه5 $���ب ��6 ا��%� +
د ����� دی��� �� در !3
�� �#�ی��،  ��Q%�� ������ه� در �ب ا+"Kف ه�� دی�ی�� �hق �� ��د�� و ��ه� %�ا� 

 ��ا��، ه�
ز ��fل ��ن ;� �#� ��1، �� %�ر دی>� در %�� ��P د�"� �� ه� �hق و �� $�ی� 
���3 ـ %� ��ی'� �ن !� ـ $�واز ��د��، در �'�ان %�+� از �س��� از ای� !3ی�6 ه� %� . ��د��

���B	'س� د�#��ن دی�ی� و ی� �'�وه�� !L! ،���fب و دی>� ر�>� و �ه�>� از kP در 

رت  و ده� ��ن، %�;� �#����.  

ای� ا�� ��+"�ر %����6 از دل ��*�ا�س ،،%�،، را �
ان �ن �� %�1Y �� ر+& ;�رت را 
  .%� ���fی� %�وا���

-٣-  

� ا+
ا�'�ن ـ از ه� ر�>& ـ �� %� %� %�و'1'$ �ٔo%و را ��
� ـ %�ون در ��d دا�� $'�ر 
ای�ان ��hز ��دی�، و �3دی9 %� ی9 . ا.ا.و ادار6ّ س. ا�. ��. ��، ��. اس. �
د��� داوود، %� ��

��7 و �K;�ت %� f2'5، ١١ده� ادا�� دا��، $�واز �#�ی��6ٔ ا��ی1A�$ �% �O'� $س از �"�� 
ر�S . د�"� ه� و %��ل ه�� ُ=ــ9 دا=�، �^�P �o+�1 را در ای� +ط ����1 �#
ده#�ا6 %� 


ژ� را ;�ت و %Qع'�=
او $س از %� د�� اوردن . �37 دا=�، ر�S��#� 37� Sِ ا��ی�1 ی� و ای�ی
�� ��و6 �d� ، �3د ره�7ان��ر %� د�� دا�d� را�
دل f2'5 �� ا��
ن ;�رت ا��Q را در �

�2�"� �O51 �. ه�� دیP 6�'+ ت��ز6 %� دوران ر�'�6ٔ دا=� �37، %� �� Sر� ���ن را �'3 ای
�+��.  

 �ای� ��ر در ه#�ن +ط �'��"� �
رت ���2 �� ��7ی�، ��وd? 6'5 ��%�زان را %� ای
�2�� 6�f% ،=�7ن�	رژی5  �دل . !� ��2"�د و از �'�وه�� دا+�Q %�ا� ���>
ن ��+"


=� ای� ;�رت !���f در %�ز� ?�اق، %� اB1��f#'3 %'& �� زد ��  .ی� ا


��� �� %��%� د='4 ه�� �"ع�د، �'�ن ا��ی�O و ��و6 ه�� ا+
ا��، �� '$ ��ای� ا
دو�"5 ه5 ا��
ن در زی� P"� ��ن ;�ار ��2"� و �^�م �"� !��ا=� را از ای�1ن %� د�� اورد6 


د، �س� ��دی�6 %
د، دو%�ر6 ��6ٔ ��5O زد%.  


را� ��dر �� زی� رو$
ش �'��� !#ع'� در ای� !�ی�ن �س4 !�ی� وا%س"� %� �

ژ� ا�Kم �'���، %'& =
�� ;�ار دا�"��، %� 1P'�ن ��A%� ه�� �CQ ���� از ای�یKا�

��7y داد�� و %� ی�ر� . �� ?#4 ��ا ��دی��� C��$ �Oی��در ه#'� ر�"� %
د �� ���ن %� ��ا� ا
  .���ن ��%4 را �
ی� 2"ح ��د��

ای� �س4 !
ان ه�
ز �6ٔ3 �'�ی� ;�رت را . �رت �2از �وردای� 2"ح، ای�1ن را در ��ی� ;

ش در د��غ ��ن �1"� %
د، ح��q ���� �� ره�7 O'� �

د�� ا��، %� ��ت %% 1'�6|�

 ���%�; ،4��ع�
� ��ن را ـ %� �ن �� در ح��'� %
د ـ در ���اب %� د�� ��2"� ;�رت ��
  .�#�ی��


ژی9 $'1'�، د=
ر َ$س���Yٔ� ;�رت %� ح7س �1'�6 �� و �رام �رام دی>� �ن ��ا� ای�ی
  .ه#� ذه� ه� در +ط �>�fار� ـ ا�� ا��Oن �'س� �� �� �س"�ش ـ ;�رت، �"#��3 ��دی�

ای��ن در ی9 %�ز� دی>� ـ ��+� %�ی4 %�ا� ��ز� از �
� ا��ی�O ـ �'3 ه
�'�را�� %�ادر 
  .دی>� ��ن را �2ا ��د��
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�f! �ٔع��� و ا��ی�O ��1ن داد �� %�ی4 دی>�� ای� ��دار ه�، %� �
رت رو�� %�ا� !�
  .از ای� رو ه#� �
ان در +��� ی�ر� %� ای��ن، ;�ار ���2. ه�
ز �
=� �6�1 ا��

�� �#�ی5 6��
  . �k دراز و ��1ل را �

!� %� !�ی� 6�fP ه� در ��+"�ر ا��'"� �� در روز ه�� ا+'� �
رت ���2، در �Pر 

ب ه#'� ح#�ی� و ه��P 5ن %�ز� ��د� �� ا�P رت
�� ;�رت ـ ��ز�، f2'5 و +�Q'Q ـ �

  .دو+"� ��6 ا��. ع�2��٢٠١G و 51P %� ��ل ه�� %ع� از 

ا=7"� %� ه'~ �
رت ای� ا�"'�ز ���f و ���f %� +�	� دو�"� %� ای� 6�fP ه� داد6 �6�1 
�� . ا�� �"6 ��2�f% ،4+در دا &�از ���� ه�� �"�7 ای��ن اول از ه#� %�ا� �وردن �را


د و ��س � �^o��%�ا� �Lر %� �^�o ه�ی� �� ه�ف رزم �ری��� و ی� ا�"�ا�cی9 ��ن را در 

د� ��  .����1 ��د6 ا��، ��ر ��2"� 


 و �5 �5 Oس�ا�� دی�وز +�o ?#�6 %�ا� !�fن �زاد، �'�و ه�� ��خ وا%س"� %� 

د و� ��
ن ��ر ا2ع'� از ��ا�P ��وع P ،37� Sد��ای� %� ر��'�% �o+ وز��
د، ا% S�'O$ 


ش ��د �� ا�"��f . $س از �Lر از ای�ان، ?�اق و �
ری� %� =��7ن �� ر���ای� را ��7ی� �2ا
� ه� �'� �#� �
د و ه
ا� �37 دی>� !�� ه�، �#�م و!
دش را '�ای� اژدر، در %Qع'�ن ای� ز

  .��2"� ا��

�، ه#'� ��+"�ر %����6 از دل ��*�ا�س ��،، �� %� +�	� --از ای� رو، %� %�ور %
��"6�d ُ$�ا �'h ن ���2، را6 %ع�� را ـ ا�� ا�*�ق ه����ه#'� %
د�& دوم �ن ه5 �� و ��

  .�Lر +
اه� ��د. ع٢٠١Gدی>�� رخ ��ه� ـ %� �#� د�� ��ر� ه�� روز �� روز، از ��ز 


ش ��د �� �س4 !
ان ـ %'�ون از ای� دای�6 ـ �� ��A%� ه�� �ا��، ای� ا�� را ��7ی� �2ا

ژ� زد6 �� =
را %� �#�م $
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