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-١-  

�%�*+ �, �  ن��ه

� ا��، ��د دا�� ه�� ژول ��ار ��) ��ل ن)/ پ+- از ,+*�( $)' %��' �#�� $  در ��رد &��#�ن %� ا$#�ن !  د�� �
! 2����.  

او ه#?�م 4=�� و ,�6ر از &#�ب &��#2 $#�ن2، !�ا� 4;��- و 9:8 �8ان* ، !� 67+5  ه�� �4ن��4ن &��' رو !  رو 
��.  

���! 2�در �+�ن 67+5  �4ن . نD:ٔ  &�ل26 $  در ا�' ��د دا�� ه� �2 %�ان د��، ��A:�ر 7�رت در �+�ن ا�' 67+5  �4ن 
  .و�#��، �7ار دا��&��'، !  &�� �8د ر�- ��+�، &#?��E ن+�

 %�J�� �I%م 7� ا�' �7م Germania %�ر�H#?�ر رو�2 !�د $  !� ن��:' ا��G !  ن�م &��#+�Tacitusال6:  ا�' %��+:�س، 
���I2 ن� /+��% 
  .ن���.  ع٩٨او ا�' ا�G را در ��ل . را !� %�Iم ر��� $�ر� ه��-، !  �رت د7+

  .اوج ا�' ا�� را �2 %�ان در دوران ن�ز��م !  رو�#2 د��. 2 ��ن�ا�' ��A:�ر اول2، در ن��Aد��4� ا�' ��دم !�7

  .!  ه� رو�

  پ/ از �	. �-�ن� دوم

�#�ن �ن را . ع١٩QR!� پ���ن &#O دوم &)�ن2 در !)�ر ��ل �&  $SS �! ' روز�4ر��ان#�، !�%��A 2� ،،�T  ٔUVل 
در �Zه� ا��، &#O ه�� �2 ��ل         .  4*:�د&#O ه�� �2 ��ل،، ���  ��SS ا�' ��دم، پY از !��Aرده�� ��Xوف !  

)١[Qا%�ر� ) ١٨]١-٨����+�ن �4و� ه�� �=ه26 $�%�ل+^ و پ�و%*:�ن� ��!�ط !  د�' ,+*��2، در درون ��ه#;�ه2 �� اSS 
�ن ن+�و ا��، هI  !  ا�' !�ور ان� $  &#O ه�� ��د ��� در �A�! `Aرد ه�� �+��2 و ا��Eد %�ازن �+. روم �_�س،، &���ن ���8

  .  ه�، در �aر�aب ا�' ��ه#;�ه2 �رت �8�4

!�ز ��ز� و 4=اردن : در !�ا!� �ن�ن دو را� !� �4�#- د��ار �7ار دا�:#�. &��#2 در a#?�ل ا��bل �V%�8ن �7ار �8�4
  .ن_fٔ  پ���ن !  �+�اث ��م ن�ز� و !�دا�� �4م !  ��� �� و ����ن دادن ��A:�ر ��دم ��dر

 ��ق &��#2،، ه�Iن ��ل �+��2 ـ ا�J:7د� �A�- را $  �85ٔ  ژرSS �! 28 در !H- ا��bل2 ��ن !� ان�و� $  رو��ن
��دم ��dر� دا��، پ+�د� $�دن�.  

 پiن ��ر��ل،، %�56ر ���8، ه�Iا� !� د�?� �V%�8ن، !  SSا $  در و&�د . م. در !H- د�?�، در A` !�ز��ز� !� ��ر� ا
�#2 ��ر� ر��ن�� �� %� �aن�&SS�� ���Iو پ�واز ن �  .غ �%-،، از �A$*:� و��ان2، 7� !5#� ن�Iد

�_�م ه�� ار��، را !  . ع١٩Q٧در !A�� -H:�ر ��دم ��dر�، ��ل  �%  :25 8�4V�درب �4�#- و ان:�Hب از ��A:�ر 
ا���2،، ��د �2  ا�ل#��ٔ  SSا�' ا��، %� ��A:�ر� !�ا� !  �+�ن �وردن �A$ٔ  �7ن�ن ا���2 $  !  ن�م . رو� ��دم !�ز ن�Iد

�8��  ���دم ��dر� �Aان�. �4دد، ادا ��4  +D% 2 %�ان�  .هI+' ا�ل ا���2 ارزش ه��2 را ن)�د�#  ���A $  �ن ه� را 

١٩&��#�ن، در ا4*� ��ل Q5+2 را� دادن�. ع٩�پY %�، ادن���، ره�6 ح�ب د��$�ات �*+9، . !�ا� �4�#- ��را� 
(a ^� 2 $  %�56ر از�د ��ل  �:Tد ه���� ����4�! /U,را� n+ر !�د، !  حd�� پ�ر �ٔ�.  

، !I& �X)�ر� وا��Iر .)ع١٨Q٨(ا�' ا�� در ح�ل2 �رت �8�4 $  &��#2 از %�E!  ه�� ن�$�م ان_iب ��رچ 
واژٔ� ( و �8از و ن;+r ه�� ���+�ل+�م �25، �)�د� $;2 $  !+�ن �ن در واژٔ� ه�ل�$ـُ*� %�56ر ��8:  ا�� ) ١٩١٩-١٩٣٣(

و &#O &)�ن2 دوم !� %' پـُ�زA/ 4=ر $�د� .) ، �^ ل�b ,��6 ا�� و �X#�� �7!�ن2 در ��Vاب !�ور، را �2 ده�ه�ل�$*�
  .!�د

  .!  ��د دار�/ $  در ا�' ر�:  a?�ن  &I)�ر� وا��Iر، در a#?�ل !+�ح/ ن�ز��ن �7!�ن2 �4د��

��دم ��dر� در $;�ر ـ �رام �رام �2D از دل+s ه�� $  ن)�د ه�� ن� ��A:�ر ��دم ��dر� ـ !� و&�د ن�%�ان2 �#� 
�2 !���. عsD�١٩QR �8�4، ��ر� �V%�8ن ـ هI  ـ پY از .  

نD:ٔ  !*+�ر �?�T ان?+� د�?� ا�' !�د $  &��#�ن، پY از �ن $  در ��+�ٔ� �D*� !�رگ، از �Aاب !+�ار ��ن�، a#�ن 



  .?� ا�' %�اژ��� و��ان?� %�Dار ن;�د، !  �Aچ دادن��?�T زد� و ن�دم !�دن� $  %�Iم %iش �A�- را در ا�' A` $  !�ر د�

�)/ . ا�' ا�� د�?� رو�' ا�� $  در ن:+Eٔ  ا�' %iش ه�، ��A:�ر ��دم ��dر� ر�;  ه�� �DV/ در روان ��دم دوان�
� �� ا��%��' نD:  در ا�' ز�+# ، �Iuن:2 !�د $  از ��� �7ن�ن ا���2 !�ا� ,�م !�ز4;� ن�Uم �+��2 ا7:�ار �4ا، داد�.  

�2 !��� $  ا�' $;�ر دوران �+�� ن�ز��م را از �� 4=ران�� ا�� �+Iر� !  �266 !  ��ت ُپ�اهd�� دم��. پ+�وز� 
�2 %�ان  A��  $ �T4:�ر . ا�' $;�ر ه/ a#�ن !� �_��*  !� هI*��?�ن، دارا� ن�Uم �Aن ��dر� دراز ��%2 !�د 24 �!  ��د

 vر�I*!  $ 2 ��، !  ��ت ا7:�ار !#+�د.) ع]١٨٨(�+��+2 را� ���دم ��dر� در �ن د�� Oن�I$ ه�� �J#,  $ ن�4=ا��، !�  
&I)�ر� وا��Iر، !� �ن $  رو� !  ��� �^ ن�Uم . در �ن هwI#�ن ��ه�اد� �4ن، &#�اdن و د��ان+�ن �8��ن �2 ران�ن�. �4ا !�د

نD:ٔ  &�لr د�?� ا�' ا�� . رد ��ه�، رو !  رو ����دم ��dر %�Iم ,+�ر دا��، ا��، ا�' &I)�ر� &�ان در !�ا!� $�ه2 از د
�� /+*_% ،25��Xٔ  �+��2 $;�ر، !  دو rf7 ا�8ا�2 !� د���4� $�Iن+*:2 و ���+�ل+�م �&  $.  

 در� را� را !  د�� �ورد� و !  %#)��2 !  ن+�و� �*5` !�ل ٣٧ن�ز��ن . ع١٩٣٣در ا�' ز��ن در ان:�H!�ت ��ل 
� �2 را ا,iم $�د و !� ار�Dٔ  7�رت !�ون رr+7 ��ار ��ه+:�5 !� ا�:�Tد� از. ��ن�x�ر، ح�ل� و�I�2 در �7ن�ن ا���2 وا� ���د .  

 ��4� ن+�و�#�� !�ا� ن?  دار� �زاد� SSا$#�ن !� ا�:�Tد� از  %�E!  ه�� y5% ��د ��  +D% 2 %�ان� ا�ل ا���2،، را 
��دم ��dر� ـ از ه� رن?2 $  !��#� ا�' �7ن�ن !� رو�Z �5& 2#)�ر ن+�وه�� . ه�� ا����A  2ان� �u 2 -ا�8ا�2 و� را �� 

  .��زد

  .در ن:+Eٔ  ا�' ا��، �+��� در &��#2 پY از &#O، ن;�ن داد $  از �9f ,�ل�6G 2ت !� �Aردار ا��

%�انI#�� از ال6:  ا�' نD:  را !��� ��د�ور �� $  ا�' �#� �#?���  �2 در !�ا!� !�د ه�� #8�%�ٔ� ن���ا8
 �7ار 8�4:  و !� 
� �زاد� !+�ن، �7ار دارد، پ���ار� و د�8ع ن�Iدx�زاد�، !  و�ن?+#-،  �  .اs ه�� ا���2 $  در ��

� ر��ن  ه�� هI?�ن�a  $ 2ن و&�ان !+�ار و �O پ���6ن �زاد� x�دم، !  و��ا�' را !��� ��د�ور ���/ $  %^ %^ 
  .�:  ا��ه�� اول2 ��دم ان�، ن_- �)2I در �sD 4+�� ا�' ��A:�ر دا

   ا�����،، �ی	ٔ� ��4و�� در ,�ا,� ی3رش ,� �زاد ,��ن00

  ٔ�  .��# ،، در پ���ار� از �زاد� !+�ن � ،،s?+�� SS���! 2�� SS�2D از !�&*:  %��' ن�Iن  ه�، �_�و�� هT:  ن�

��Xوف �4د��SSا�' رA�اد و �� ح�دG  !  ن�م  ،،s?+لٔ  ا���*� .  

�2 دان#� ن_SS�a  f ا�' رA�اد را !*+�ر� 2#�از �ن ز��ن !� �ن $   در�� .  A;2،، در رون� ��دم ��dر� در &�
�2 4=رد، ا��، در و&�ان !+�ار &��X  ن_- ه�A 2?;+I�- را !  &�� 4=ارد� ا�� �  .ن+/ ��

�#2 !� د8:� ا��+?s، ��رش !�دن� و !�2A از روزن��  ن?�ره�� د�� �& Y+ل پ+-، ن+�وه�� پ�ل�� ��E#در�� پ
  .!  !#� $;+�ن�اول را

�� �ن ز��ن، ه�Iا� !� وز�� د�8ع ُپ�7�ر%-، را� �_�ط را در پ+- !?+�ن��Dح �% �� r6� ' $�ر�ا.  

�2 ان�ازم ،s?+�� د�A  ! 2رد ن?�ه��  :در ا�' 

SS ����?SS ، ،،Yا�' ��رش را !� ن�م ر�A SS و ،،Y?�SS�#:8�4 زن�6ر،، رو� د��  . ���پ#z �4و� !� ن�م ه�� ر
SS _!�*���ت u� &����2 اردو،، �2D از �  SS ��#;:��'،، و ر��ن�م ه�� ه�Iن#��، !  و�+SS  ٔ5 ه�� پ#E?�ن ،، ، �A � ادارٔ

  . و��ان?��،، ��A 2ان#�، !�ا� ��Dر ���د� ��ن�SSادارٔ� ا�i,�%2 8�رال $  �ن را 

� ا$:�!� ���ن &����2 !  57/ &�ن ل2 در &��#2 |�ب، �J7  ! �8�4 sDٔ  ُپ� ه+E. ع٢]١٩ا�' رA�اد $  در 
 &����2 $  از ���� ��زد،، و !X� !  $:�ب ُپ��8و�2 !�ل ��، ��6ه� ز��د SS$�ر�، $  در ه�Iن ز��ن رو� ا�Gش !  ن�م 

�*�ل  ُپ�%��+  �2 . دا�� ^� 2X7رت وا��2 پ#�ا�� $  !   2#�در �ن ز��ن $  اوج &#O ��د !�د، د�:?�� ا�:�6Hرا2% &�
X!ُ را $  دارا����I2 ن��2 پ#�ا�:#� $  رودل{ �و4;:��'، !+#�د4=ار ا��+?s،   . � ه�� !�رگ �2 !���، دن�6ل  '+#a ن�ن�ن�م (  �!
Y?��A ����?Y(ه�Iا� �6Aن?�ران ا�' هT:  ن�� ، !  ��Iل $�ن�رد اه�5ز ) ر ���!� ن�م ر��� )و ه�ن�5I� Y ( !� ن�م ر

  .2 !�دا�:  و !  �ن A+�ن� $�د� ان�پ�د� از راز ه�� �� !  �)� اردو� &��#) زن�6ر

��Xوف �4د��، �r6 !���28 وز�� د�8ع �4د��، �)�ت ا��+?s را SSدر ن:+E ، ا�' $�ر $  !  ن�م   ،،s?+لٔ  ا���*� 
�#2 پY از &#O، در رون� ��د�*�dر� !�ل ���& y�2 در %�ر;A�a  f_د و !  ن�Iدر ��ا�� &)�ن پ)' ن.  

 !  ٔ� د�7 �� و ����ن ��8:  %��` د�:?�� u� &����2، از ه�Iن �|�ز !� ا�:�6� !�رگ و &�لr ا�� $  ا�' !�ن�
��د �را�:  �2 از �8و�?�ه2 در دو�5�ورف !� ز�� !�ران ١R و ١٨ ا$:�!�، ��,� ]٢روز &6A . ، XI`، ه�Iا� �4د�� ^� ،

�� -�����د8:� پ�ل+SS Y هI+' لUV  او را ا8*�� از در. او ز�� !5b- !*:ٔ  $�6ب روز �D;#6  را 4=ا�:  !�د. �����، ��ار 
�A�� }7�:�  .&#��2 8�رال، 

!  ه� ح�ل، ����س در !�ا!� د8:� ا��+?s در . پ�ل+Y !  ��ت !�ور دا�� $   �و4;:��'، را8�4:�ر ن�Iد� ا��



��$�� ا��+?s �7ار �و4;:��' در ه���6رگ &��2 $  د8:: هI  !  ه/ ��A 2ان�ن�. دو�5�ورف، !� ��Iرٔ� ه���6رگ ا�*:�د� !�د �
� دو�2 در دو�5�ورف دا���?:��2 $�د و ه/ a#�ن ا�7 24 �  .دا��، زن�

او %�$+� �2 ن�Iد $  ن��- ار�- 8+;�، . ا��، از ه�Iن پ��- اول، ا�' ��د، !  ��ت ��د�ور �� $  �و4;:��'، ن+*�
���! 2� s?+�� ن ه� درi,ا �� ن�I�- را !� ا��، او a+�� را �G!� $�د�. ا�� و �4د�ورن�ٔ�(a و  � ن2I %�ان*�، ز��ا �#��#�

  .�Aد ن�ا��

 ،�T4 ��6 ا�7ار $' $  8+;� ن+*:2 و �Aد و �� را از �� ا�' ه�ا� !�ران2 ن�Eت !��،، SS�2D از �*:#f_�ن !� !2 
�+� ا�ار �2 ورز��� �#� �#% 'Vاو پ��+�،. 8+;� !� لSS 2�  ،،!4+�د؟ ا�4 �' ا�7ار $#/، و�7 $/ %�� را در !� 

 ١R&�لr ا�� $  ا�' 8+;� ��دن2 و d|�، . پ+- از �ن $  ا�' ا�:�6� رو�' �4دد، دو ��,� پ�ر� را در !� �8�4
  .  ��ل ه/ از �و�:;4��I, �% /$ ،' دا��

  ی3رش ,� �زاد ��7389ت

 ��#2 پY از &#O دوم &)�نa �! ،2#�ن ا�:�6�& y�2 �+��2 در %�ر�' ر��ا�' �4ن  !�رگ %��2 !  ا�6` ه�A ه� و
�رت ن�Iن ، �*:#f_�ن ��a$� ه�� �Aاب . ه�Iا� �� $  �sD� r6 4+�� زنE+� دراز� از ا�:�6� ه�� د�?�� ��  !

�#:8�4 ،�#� n+ن�ن را !  ح�دن� و ر�/ ه�� �I2 ن�i%را s?+وس &�$�!2، �� د!+� ا��i$ ?�، . �8زن�ان�اد د�Aدر ر ،Y+پ�ل
�2 ر�+���%�� را در ��ا�� ه���6رگ %� ��I, د $  !  !�غ ه���Iن r+_X% 2+' ��، !�ز ه/ . ن �4ه�پ� �%��$*2 $  از 

  .او !s �^ �� $�ر�I:A�� �4ن2 !�د و !Y. �و4;:��'، �:)/ ن�6د

��ران پ�ل+Y $+*:�ن ���� �Zه� �2 ��ن�، T4:  ( ا�' رو��اد، !  �� پ�ل+*�ن ن�%�ان $  در 58/ ه�� �(a  ! ' ه��ا
�_�م ه� !  را� . ه�Iن#�� دارن� %� ن�ول ل2 $�ر�!+- %� .) �2 ��د �d�! 9f� ن در�#a 5+�تI, ،د�! �ا��، ا%)�م ه� a#+' 4*:�د

ا8:�د و a#�ن ان��6:  از دروغ ه�، ن+/ را�� ه� و ن+/ دروغ ه� از ��� ح�ب ه� !�د $  $�ر$#�ن ا��+?s و !*+�ر� $*�ن در 
*��+� ا��&��#2 ه��4 ن2I ان��;+�ن� $  ا�' �^ !�ز� � ��H.  

� در %�ر�y پY از &#O دوم &)�ن2 در &��#2 |�ب، a#�ن !��Aرد ن�&���� در !�ا!� روزن��  ن?�ران، �?w+دول� ه
ه/ a#�ن ه+� �4ه2 ��دم، ن�ر�u��A 2:�- را !� a#�ن ن+�و� ُپ��� و �ا در ��v ه� و A+�!�ن ه�� &��#2 . ن#�Iد� !�د

ن، iAف ا%�Vد �U8�V  $�ران و �a?�ا��ن، د�� !  a#�ن پ��Aش ,5+  ��رش !� ���4دان و �iJV. |�ب، �� ن�اد� !�دن�
�� !�ل ��. �زاد� ��6f,�ت ن�د� !�دن��D2 درون ح�^ ر��ا�لٔ  ر��ن  ه�� �4وه2 !  �*�ا�' ا�� �r6 �� %� . !  ا�' �4ن ، 

�� $�ن�رد ادن�ور �_�ط ن�I�� و ��&r ا�:��TX �8انY &�زف ا�:�اوس،�Dه�، ح �X! ��, '��% د�8ع و ُپ�7�رت ��وز 
  .$�!+#  اش، �4دد

��رخ  �!  د�� ن;� . ع٢]١٩ ا$:�!� ٨هa  I+� !� &�7  �2 از �4ارش !  ��ت �;�ح و د7+
 ا��+?s $  در ��Iرٔ
�8�4 -%� ،�� �  VT��A 2�-، ح�ل و �u ن+�وه�� �*95 را در اردو، ١٧$�ن�رد اه�5ز و ه�ن�5I� Y، در !�ر�2 . ���د 

�ن�ن !� ن?�ه2 !  !�ر�2 ادارٔ� ,�ل2 �8��ن�ه2 ن�%�، !  ا�' . �ن�ن !  �^ ن:+Eٔ  ه���ار ده#�� �2 ر�+�ن�. �ر�2 8�4:  !�دن�!  !
�SS���! 2ن:+E  ر�+�ن� $  اردو� &��#2 !�ا� د�8ع از $;�ر  ،،���د�  I+ن  . �x�ا�8ار، ��!�زان و !  و O#& �6دI$ ن�در 

،، $  a#�د و�7 ٢]�8ل�I%SS YD�' ه�� &#?2 ن�%� ز�� ن�م . �:�ا%2E، !  ��ت اح*�س �2 �4دددا�:' ه�ف رزم �ر��ن  و �� ا
� !�د، !+�ن?� ا�' واX7+� !�د $  A` ه�� د2,�8 &��#2 |�ب، در �رت ��رش رژ�/ $�Iن+*:2 ��  :Aان�ا �پ+- !  را

  .��ق، !  زود� �8و �2 ر��ن� و ز�� پ�� �2 �4دن�

 2I' ن��8�ه��4 ��درد  ،��� و �iل �ور �2 دان*:#�، ا�##$  :*A' ن��:  را�ا ،s?+2 از د!+�ان ا��A�! ،ه� ح�ل  !
� !�دن�، !�ون ا�' $  . پ#�ا�:#��� �� روز ه�� �D;#6 ، ن+� هI+;  !  د�� ن;� ���دٔx�ه�� و �ا�' �4ن  �*�ل  ه� در ��Iر

�#��! ��+2 در ��رد !  را� . ا�' !�ر ه/ در �|�ز وا$#- %#�� !  ه�Iا� ن+�ورد. ن:+E  ه�� !�� را !  ه�Iا� �ورد�I, nV! 2ن
��  :Aل  پ�دا�*���Hل�Tن �5E ، در ,_r پ�د� !�ا� ا7�ا�2 %+�ر� �2 8�4:#�. ا8:�د و ن2 !  &� &�  ،��  .ا

   ده=� ا��	� روزن��� ن��ر،،00ا�%�اح و ت-:%� ,� ن�م 

 �و���4 �8ن در ه���، پ�و8+*� د�� را�:2 در ر�:ٔ  ح_�ق در �)� ورز!�رگ �2D از ا�' 8:#  �4ان، �8در�-
ح�d او �2 د�� $  .  ن�Eت،، �*+�V |�ب !�د، ,���� دا��SSاو ه/ a#�ن در انIE' روح�ن+�ن ار%�E,2 $  ه�ف ��ن . !�د

���Iپ���ار� ن  ،s?+دارد %� از |�ب در !�ا!� ا�� ��ر����� ن١١او روز . �D� ،�!�:$2  ا,���5E  !  د8:�   +2 ,5��#&  ٔ��
  .ال�IXم ، ���د و �ن را !  A+�ن� �:)/ ن�Iد

�رت ن��*:_+/ ه��#��- ون�ر، . &�لr ا�� $  ا�' ادار� a#� روز پ+- �Aد !  ا�' $�ر د�� ��ز��� !�د  ! �ا�' ادار
 ��6� �4ن ��7�2 را ���A�� }Z %� !�ر�2 ن�I�� $  ا��ار دول:2 ا8;� ��A 2 ازD� ون�ر در د8:� ح_�ق ،��ا�� �� ن2؟ ا

!  ا�' . &#��2 وزارت د�8ع، $  در را�- ا�:�اوس، وز��� $  ا�' ن��:  او را ���ج �7ار داد� !�د، �7ار دا��، $�ر �2 $�د
  �4ن  ��� ون�ر �2 %�ان*� د�� ,+#2 و واX7++2 را ارا�  !�ارد؟

�6� �2 را در ��رد �*�ل  در $#�ر ا�' $�ر، ون�ر $  !  %�ز� 24 وارد ا�' د8:� A �� !�د، پ+- %� ه+� �4ه2 د���4��
�2 ارا�  ن�Dد� !�د�U8:  !�د. ه�� ن��2 د�� �ه�  E+:دش !  ن�A ' ه/ او !  زود� !  !�ور�از . !� ا  :T^ ه�از 4=��  Yپ



  .� راز ا8;� �4د��� ا�Q٢ن;� ا�' �_�ل  در ا��+?s، او اد,� $�د $  در ا�G ا�' ن��:  !  %X�اد 

 SSدر �+�ن ا�' راز ه�، �2D ه/ ن�م $*2 !�د $  $�ر د�?�� &� ا�' $  ن_- وز�� د�8ع را در &�!�ن ��ن�ر              
  .�8لYD5،، !�ز� ن�Iد� !�د، ان�Eم ن�اد� !�د

� �4د���+w+2 از ا!)�م پ�از راز دول�، در ه�ل   ��& }��X%  $ د�! �او a#�ن . اون�ر، �9f ا��ار را a#�ن پ��+' �ورد
�2 %�ان*� ن�م A+�ن� را !� �ن ه� !?=ارد 24 ���� دا�� $  !  ��د� 24 . ��4ه2 ه��2 را !  ه/ !��8 $  !  ��د� ،��6A دم�' �ا

�2 %�ان*� ��*�ل  وارد $�د �! ��#�او پY از �Aان�ن ا�' . ا�' ���، $Y د�?�� &� ا�:�اوس ن�6د. در پ;� پ�د�، 8;�ر ن+�و
� !�د، وارد �+�ان �� %� از !�ر �#?+' ا�' SSد ,5+  ن��: ،  !� ��Xر ن�6�� -6D%�� sD+ن?�ر�،، $  ا��  � ده;� ا8?#2 روزن�
� ���Iن2 را !�ز� $�د. اه�ن� !+�ون �4ددٔ����  .ا�' ا�� !�ا�- ن_- 

�E�ا ���- درد �� ه�� ���5  را $  در 4=�:  ه� ه/ !�اE�د $�د� او ا$#�ن !  ا�' �8� د�� ��8:  !�د %� ده�ن 
  .!�د، !6#�د

� ��7�2، روز ٔ�6A '�ون�ر، ا �! � ا$:�!� !  د8:� ��,2 ال�IXم در �)� ٢٠ول�IDر ه�ف، ��Xون ا�:�اوس، ه�Iا
  .$�ل*�و، ر8:#�

��ن را �7ن� !*�زد�IX2 ال,��او �T4 $  ا����D�+�ن !  ��ت . در ا�' &� ه�ف، %iش ن�Iد %� !� دروغ ه�� ��A�ار، 
��Vوم ��زن�از �4ارش ا��+?s ن ،�  .�را2u ان� و ح:� %)��� $�د� ان� $   &��#2 را از دا�:' د�:��2 !  راز ه�� ن�%� در��#�

  ی3رش ن��و پ3@�/ ,� د�%� ��?< ا�����

 ا$:�!�، u�7+2 در ٢٣��,2 ال�IX��ن 8�رال در ا�' A` �7ار 8�4:#� و !  روز . د��ار ا�A �G�- را !� &�� 4=ارد
ول�4�6I:� O#?T، وز�� : �4و� ه�� ا25 !�ر�+?� �aن. ل، �#� د�:?+�� و !�ر�2 را �در ن�Iد�IDVٔ  ,�ال� 8�را

��ت ا�i,�%2 دا25A و �Aر&2، !  و�+5  8;�ر از ��� وزارت د�8ع، !  �A ه�� �,�ل+ ، ادارٔ� پ���ار� از �7ن�ن ا���2، ادار
�د��ن2 ��رد ا,:�Iد ��ن $  در !  اifح د8:� پ�ل+Y &#��2 و ه�ف و ��,2 ال�IX��ن 8�رال، �*�ل  را !  . ح��+  ران�� ��ن�

�2 �7ار دا�:#�، ���دن��Uت ن���A �  .ادارٔ

!�ر�+?�ان از .  ا$:�!�، ,5I+�ت ز�� 8;�ر ز��ن �7ار �8�4]٢پY از !��Aرد ��4+� $##�� در دو�5�ورف !  روز 
 �ٔ�(a '��6دا $  8+;�، ا�!  هI+' . ،، او4;:��'، �*�ل  را !  �4ش �و4;:��' وا2X7 !���ن� ا�:�6هSS2ا�' ا�� ه�اس دا�:#� $  

  .دل+s !��ن ��ن� %� د�� !  ا7�ام �8ر� !�ن#�

 و �2 د7+_ٔ  ه�Iن روز، �4وه2 از پ�ل+*�ن !  ره��6 $�رل ��س، !� د8:� ��$�� ا��+?s در ٢١در�� در ��,�
�� . 2 $�دن�، ��رش !�ده���6رگ، درح�ل2 $  ��را� د!+�ان !� ن;� ��Iرٔ� &��� $�ر ��V�پ�ل+*�ن ���I:Aن د8:� را 

%�Iس �T5%ن2 ا&�ز� ن�6د، و $�ر ن;��  !� 7�%{ $��s رو !  رو .  ا%�ق ا�' ���I:Aن ا��bل �4د��� !�دن�١١٧پ+- %�، . $�دن�
  .پ+�ن� روزن��  ن?�ران !� &)�ن �Aرج !���� ��. %�Iم ا%�ق ه�� !��� %5H+  و �)� و ��م �2 ��ن�. ��

$�ر$#�ن د�� !  پ��Aش و ا,:�اض زدن�، در ح�ل2 $  �^ د!+� در %;#�ب ُپ� �� و . !�ز� ��ش و پ;^ �|�ز �4د��
�2D از �ن�ن 58/ ه�� ح*�س را !  ��Xون زن d!�ا%�ار ���د و ا�' زن . $�ر ,���Dن �:��A �! .��  :A�� }7رج %�Iس �8�4

�و�:;4��I:A�� 'ن را ($iوس &�$�ب، ��د!+� . �رت �a�7ق !+�ون $�د�ن ه� را در پ*:�ن6#�ش !  �Aرج از ���I:Aن !  
ا��، او از �sD 4+�� !�%��' ن�ع ا�' . پ�ل+*�ن را%)��� ن�Iد $  در �Aا�� A*�ر� از ا�;�ن �Aاه� ���د) %�v $�د� !�د

u�7+2 $  ا��ر را !�ر�2 �2 $�د، ا��، ور7  ه�� اول2 را !��� !  . $�ر ��Iرٔ� &�ر� پ���ن ��8:  !�د: درا� ، &4�5+�� ن�Iد
  .ا�' $�ر !  ��ت در A` ��ن*�ر �7ار دا��، ا��� $  �7ن�ن ا���2 &��#2 را ز�� پ�� �2 ن�Iد. �2 ���دن�

�  ز@<@ٔ� ����

!�ر�+?�ان هa  I+� را از روv ه�� �+� %� w*T7  ه��2 $  در �ن ه� پ+�ل  و  �a�#^ �7ار دا�#� %� هz#$  I و $#�ر 
در ا�' را�:�، . !��� �ن�ن �+55+�ن ه� �#�، $:�ب ه�، دو�+  ه�، ,YD ه� و ه� ورق $�|= را !�ز �2 د��ن�. را پ�ل+�ن����� �Aن  

��!�ط !  �و4;:��' !  د�� ��� $  �T4 و ��4 او را !� ا8*� اردو در !� دا�� 2�  :*! �+� vن $�ر، . �#�� در رو��در پ�
�  .�DVم !  A+�ن� ن�I��، !  د�� ن+���ه+� �#� و دل+25 !�ا� ا�' $  $*2 را 

� در ا��bل ن+�و ه�� پ�ل+Y �7ار دا������ $  . د8:� ا��+?s !�ا� ��ت �^ ��! 2�ن;�� ، !  �266 از �aپ !+�ون 
�#:A�� /در د8:� ه�� ��ن �8اه ،s?+�� 2 را !�ا� $�ر د!+�ان�-، ��8�ر�67 ��ه�� �:�ن و د� ��  �' در ان . ن;��و4;:��

��د� $  ا8*�ان پ�ل+Y !  هI  ن+�و !  &*:�E�- !�دن�، ه�Iن �8دا��I:A��  $ 2ن ا��+?s !  ح5_ٔ  . !#� �7ار دا��ز��ن در 
� پ�ل+Y در���، �A�;:' را !  �_�م ه�� ��!�ط %*5+/ ن�Iدٔ��V�.  

�ل2 $  ز�+' ز�� �و4;:��' از ه�Iن ا%�ق زن�ان !� د�I% ،�7م انD;�ف ه� را در ��رد ا�' �*�ل  دن�6ل �2 $�د، در ح
��HلT-، درز !� �2 دا�� �ٔ�(a ،' �4ارش . پ�� ا�:�واس�25 اا�:�واس !� �در $�دن د�:�ر 8�4:�ر� اه�5ز، ن��*#�ٔ� ا
�2 !�د]٢اه�5ز، روز . ُپ��#�7; ، از A` ��خ پ��- را !  !+�ون 4=ا�� ��  ! 2:JAاو را در ن+/ .  ا$:�!� در ا���ن+�، !  ر

 ��aر�aب �7ن�ن،، !�د !  و�+5ٔ  ه��' SSا�' ح�$� $  !  ��ت !+�ون از . %�رر�� d�#�، 8�4:�ر $�دن��r در ا�:�اح:?�



�رت �8�4 ، 5Aدا ��ه���ل، وز.  

25 &���T4 ،2# $  ه+� . ا�:�واس %iش ن�Iد %� �Aد را !+?#�� ن;�ن !�ه��� �4ن در��را� �#��Iا%�ق ن -H!  ! او
2 &��#2 در ��در��، �T5%ن ن�Iد� !�د و .  ن�اردرا!f  �2 !� ا�' 8�4:�ر� ن�4)�ن2��Uن �ٔ�#��Iن  ! ،r� /+او در ن ��در ح_+_� ا

در ا�' لUV  از ��� �را,U/ د�� !  ا�' SSا�:�واس اد,� $�د، . از او �Aا�:  !�د %� اه�5ز را !  �رت �8ر� !#�� $#�
ش �6#2 !� ا�' $  �و4;:��' ه/ ا$#�ن در $+�!�� $�Iن+*:2 ا�:�اوس ، در اد,�� د�?�. ا�' �^ دروغ !�رگ !�د. ا7�ام زدم،،

�2 زن� %� در &���ن !�Vان �A z+5A$�ن، &#O &)�ن2 ��م را !  را� !+#�ازد، !  ��  2�i%   ! د ��رو� د���V%2 $  ا��&
�2 !�د، ا�' !�ر، او ��ه�رو|2 را !+�ن ن�Iد� !�د  .  

��$�ات، ن+�و� ��Hل{ در �ن روزه�، ز�� 8;�ر �7ار �8�4، �ن �4ه2 $  وز�� د�8ع از ��� ح�ب ���+�ل د
���I�6ر �� %� ح_+_� را %�%  !  %�%  !+�ن نE� .�Aان�ا �ح�ب د��$�ا%�ن ازاد، $  . ا�' ا�� زل�لٔ  ��ه- �+��2 را !  را

�� ا�:28i ادن�ور، !�د، از ا�' ا�� ن� راح� �� ز��ا، وز�� ,�ل+  $  ,�� ا�' ح��Dدر ح ^a�$ ^��� '�ب !�د، در ا
� !�د�� ���!�ط ا�' ح�ب از . �ن�ن !� �ا� !�A �#5اه�ن ا�:��TX ا�:�اوس �4د��ن�. �*�ل  در ح��+  ران�  #+!�$ ��, z#ه� پ

ادن�ور ��6Eر �� %� .  ن�ا��6 ارا�  دا�:#�١٩�_�م ه�� ��ن در پ��Aش و ا,:�اض !  ا�' ا��، ا�:�A ��TX�- را !  روز  
+D;% ���&  ٔ#+!�$�ن !+�ون !�ان�ه� و ا�:�اوس را از �! s.  

!X�ه�، ادن�ور، پ+- از �ن $  $�ر !�ر�2 !  پ���ن . ا�' ��ن�ر %�ان*� %� �_�م �ارت را !�ا� ادن�ور، ن�Eت !�ه�
25 &��#2، در ��رد ا��+?s پ+;�اور� ن�IدSS!��� !� $�ر ُ!�د ا�' �H' ه��ز �و4;:��'، ا.  !)�� 4+�� از A+�ن�،، در ��را� 

او !� �^ ن�ع .  A+�ن�،، در ح�ل2 $  ح�ب ���+�ل د��$�ات، !� �?T:2 و !�T% 2و2% !  �*�ل  �2 ن?��*�، !)�� !�دSSا�' 
�' در ��رد ا�' �د��ن د�� ن+�D�2 ن�ارم.  ��د��ن2 !� ن)�دن ا,iن، !  �' ��ر� ر��ن�ن�SSن�راح:2 $�د$�ن  �2 !+�ن $�د،.،،  

A` . ا��، �رام �رام از ا�' ر��ا�2 !)�� !�د. ورن�ٔ� ا,iن ه� را از د�� داد�r6�  !  5E هI+' ر��ا�2 �4د�
ا�:�اوس $  د��انٔ  7�رت !�د، !� ا�' . �;:�$�ن �+� !�d�2 ���8 و ا��+?s ن�4)�ن در ��ا�� &)�ن ��Xوف و �;)�ر ��

  . !�د $  پ+�وز� !�ر24 را !  د�� �ورددر ا�' �+�ن ، ا�' �و�:;4��I7 .'ر، �aن*- را !�ا� 8�4:' �_�م �ارت از د�� داد

  

-٢-  

  

 ،��:�00،،���+ Bار �3اه�C ��	� 3د در� '�   

� پ/ از �	. ا�<ود00,� ,�ور �:��، 	��� Dدر ت�ری �  ،،. ��H@ٔ� ا�����،، ورق EFی
��A 2ان+/ '+#a ،ل�� ��E#از 4=�� پ Yرد پ��  :در ��Iرٔ� د�?� ا��+?s در ا�' 

��I5SS���! 2ت � ،�+I�2D از 7)���ن�ن زن�ٔ� �ن �4ن  $  �2 دان+/، ه ،،s?+لٔ  ا���*� .  

� ا$:�!� ��  6#;D� 2 از روز ه��D� ،s?+2 ر�8. ع٢٠١٢!�ا� ا���� ��I�  ! 2ر x�و  UVل.  
�6� �4ن �+��2 در ��رد A ،/(+ن دو روز پ��در &� ،v�6ر��5E  در ه� ��$���*�ٔل  ا��+?�T4  ! ،،s و �4 ه�� SS در د8:�  

  . �� د�� زدن�&

  $ ،�+I� ن�+�� �2 دا��٩٣در ا�' x�و ��?��& ،���! 2� 2� ���  :A�#� د��   . ��ل ,�I دارد و  دول� 

7)���ن�ن د�?� ��ن#�  $ �  .�و4;:��'، اه�5ز و ا�:�اوس د�?� زن�� ن+*:#�:  !� ان�و

y5%  J7 ، :8�;+�4ن !� ذه' %#� و %+�، !� و&�د �' پ � ا�' رو��اد را !  رو�#2 ه� �I% 2aم %� �I+� در !�ا!� �#�ن�
�T4 ز�!.  

5
 دا��، در �ن ز��ن !  ح+n وز�� �Aر&  در �)� ـ ا��ل� ه���6رگ، $�ر �2 . د. س. �I+� $  !  &#�ح �a حX%
�ن !� او در �ن ز��ن !� %�ان��2 %�ان*� %� از ,J+�ن !2 ل?�م �iJVن &�ان &4�5+�� ن�I�� و �ن�ن را !  �را�- و ان��;+. $�د

���Iد د,�ت ن�� �b�.  


 !  ح+ n�2D از ه�DIران ا8;�� راز ه�� دول:2 !�د+_V% ��د� ز��ن ه/ ��ل ه�� ز� �!.  

ا�' �_�ل  پ+- از ن;� از نI� �U+� 4=�:  !�د و او %�+  ن�Iد� !�د %� !� !�2A نD:  ه� !�ر�2 د7+_2 �رت 
  .را !�ر د�?� !�ر�2 $�دن�ن��*#�� �4ن !� %�&  !  ا�' ا��، �ن نD:  ه� . !?+�د


 از ��� u�7+�ن !�ر�+?�، �7ار �8�4+_V% رد��!�ر� از او �Aا�:#� %� !�ا� . او روز ه��2 را !  ��د �2 �ورد $  

 ح��u ��د+_V% . ،د�!  :T4 yاو در پ��SS�+��Iرا !#�� ن '�،، او در �ن ز��ن در د8:�ش پ�a/ !�رگ  .!�ا� ا�' $�ر اول 
 :H�و�2 را #��' در $#�ر ا�' پ�a/ ا�*:�د� ام،،SS!�ر� او !  �2D از u�7+�ن T4:  !�د، .  !�د&�   



 ،�+I� ور�!  !SSا�� O#& از Y2 پ#��& y�2 در %�ر�i� ورق ،،s?+ل  ا���*� .،،  

�+;H! ن ن+�و�و !   �A�� دم $;�ر را !+�ار��  .از د�� او ا�' �*�ل  و&�ان 

 ا�4 ا�' ح�دG  ا$#�ن !�ر د�?� SSر پ���ن &5*  ه�� �T4 و �4، از او پ��+�، &�رج ����Dل�، د!+� $#�ن2 ا��+?s، د
  رخ !�ه�، وا$#- ��A 2a �Iاه� !�د؟،،

�' �Aد در �#?� د�8ع �7ار �Aاه/ I� SS�8�4+� !� رو�#2 !+�ن دا��، .،،  
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