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  ر�ول �و��ن

  ��و�ر ���� از �ر ��
ل

  )87و  85 ،�����1384ن (

  

  ���رم 
�ش


ل ������ ��    ھ�ی �د�

ھ� �زرگ �رق در داد و ��د �وده ا�ت؛ ���ن ����م  دارد و �� ��دن �
د و �ر���� �
���ن ا�ر�� ��ر�� و �د
�ت ر���ا��

 1282ز��ن -��ب , #�ن در ��ل � ا��دا�* (د�د �و �ر��) &'ری در ا���
���ن &�ر ز��دی 
دارد. 
#���ن ���ب 

    #ور��دی در �1ر ��0ل �/��س �د. �����ن او��� ھ
دو���
* �ود
د.

#ور��دی ���ب ا��
* در �1ر ��0ل ���� �ذاری �رد�د �0 ��س 
��ش �� ���) ا��23ل ����ر 0رد.  1301در ��ل 

����م ���ول  2383دی ��2 �1974 دا�ت. �و�
د �0 �� ��ل ���) ا��23ل �� 0�7 ���* و �رھ
6* دو�ت �را
�� ا��

�ن ���م �را
�وی �ر�رم �در�س �ود
د. �د�* ا�ن ���� ��ط�ل �ود. ��د از �3وط ط����ن  31و  و ����م س�را��ری در

    ���د.  و��ره ��ز��زی �د و -�9 ���ل �*�� 0�7 دو�ت �را
�� د


6ذاری �د. ���#ور��دی ���) ا��
* �� ھ���ر 1302در ��ل ��
��ن آ���
* در ا�ن ی ���* و �رھ
6* �0ور آ���ن �

0رد
د. در دوران (
; �د�* ا�ن ���� ��ط�ل �ود. ��د از �3وط ط����ن ا�ن ���� دو��ره �� 0�7  ���ب �در�س �*

  دو�ت آ���ن ��ز��زی و ���ل �ده ا�ت.
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��ن ���# ا��"!ل���� 

  

  


ری ���ت ���ن و ��ظماز ��
ل ��ک �    

��ر 
�ود. آدم از <دم زدن در  ��0ل ا�ن <در آ�وده و 
=س �-�ط ز��ت در �� ��د دارم �0 در دورۀ (�1وری داوود#�ن

0رد. �1رو
دان ���0* دارای �رھ
;  �رد. �?� و ��-ت آن �رای 
=وس آن و<ت 0=��ت �* � و ��زار آن �ذت �*0و�

(�ری ��ل و ��رازه �ر��� �ود. ھر ��ز در ھ��ن طرز �-�* و �و�* �-�* #�ص #ود �ود
د �0 در دراز
�ی �دۀ 

6* ��
د��ر �ری �� ���
د��ن ا�ن �1ر ��ر�#* �دھد؛ ا�� د�و (
; ھ�� را  �را�ش (��* دا�ت و �*
ر�ت �� ھو�ت �رھ

�-�ط د�* د �0 آ�و�
�ک و ھرج و �ر(* د��6ر ��#�� ��-را
* و-� م ��0د و از آن 
ظم ��زه �� �ر��) ا��دا�*،د

     ا�ت.(��� ��* از آن در �طF �1ر و ���E0ت �و(ود ز��ت 

ھ� �� �0ورھ�ی #�رج ��1(ر �د
د. ��دود  ز��دی از �1رو
دان ���ق ��0ل در (ر��ن (
; د��دا����ن �=�ن ا�ت �0 

و �رھم ��0ل و و ���0ز�* از ��ن 
=وس درھم  �رھ
; ر&��ت 
ظ��ت�����0ن <د��* در ��ن ���
د��ن (د�د �م �ده ا
د. 

دا
* و �-ل �#��) ھ�ی �طF �1ر �� آ���� ھ� و (وی در��ی ��0ل، اطراف ��رک(���ت �#��ط آن ر#ت �ر���� ا�ت. 

    ا
د. ز���� ��د�ل �ده

ا�ر�� ��داد &راده (�ت 0م �ود؛ ا�� �را��7 ا��دا�* آن 
ظ�* دا�ت و ر�ت و آ�د در �طF  ،��ش از (
; ز��ندر 

. ��ش از �� 0م �ود؛ ���ن 
ظم ��1ری دا�ت
�ود. ��داد �و�رھ�ی ��
* �ر ���ر و �ردرد�را�ن طور د�ت و � �1ر

��د �� �ور���ن ��ر�� �0  #ور��دی ��دادی �و�ر �ر<* 
�ز در �طF �1ر راه ا���ده �ود 01357ود��ی ھ=�م Eور 


د ا�روز)،  ���دهھ�ی ��دآورد . �و�رھ�ی ���� دودی ������* و �و�رھ�ی �ران <��ت '�-��ن �ول��و�ت
�ردان  ه، (��

*�

دان و �وا
K ا�
��* در �طF �1ر ا'2ً و(ود 
دا�ت.   داد و ا�ن ھ�� راه ����ن و اھ��* ��3ر �1ر را آزار �   
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  در��ی ��
ل از .-,ت ��+و*ن دو��� آ)��دا�� ده ا�ت

  

  

    ھ�ی /د�د ������ن

در ط�3) ��9ی آن ر��ورا
ت �ود. ن ��#���ن &'ری ��0ل ا���رۀ داوود #�ن �رو��6ه �زرگ ��د دارم �0 در دو� �

���زی �و<��ت دا�ت. ز
�ن و �ردان �� طور آزاد و �� دون �رس از �2ق ط��ب و #�و
ت ا�راط�ون در '-ن ا�ن 

 ھ�ی �درن ����ری ��#�� �ده -�9 در �1ر
و ��0ل ��#���ن0رد
د.  �رو��6ه 9�0ھ�ی �ورد ��
د #ود را #ر�داری �*

ا�ت؛ �Eل �رو��6ه، ھو�ل، ��9ر و �Lره. در �رو��6ه (د�د ���* �
�ر وا<K در �1ر 
و از راز�
) �ر<* ا��=�ده 

ھ�ی �درن �رس از ا
�-�ری و  ھ� و �رو��6ه ھ�ی &'ری و ا�(�د ��#���ن �� و(ود ورود ��
و�وژی، �د�ده�ود.  �*

  آزارد. ا �*ھ�ی �1رو
دان ر ر-م دل 0ور ا�راط�ون �
6دل و �*ھ�ی  �م
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  راه ز��# 
ر�� در ���� ���ر

  

��ن /د�دی در �ر �و����  
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  0رو�2ه 
زرگ ا0)�ن

  

  

   ز����)ز�رراه ز�ر5ذر (�ل 

ر��م. ا�ن راه ز�ر�ذر در �
ط�3  ھوا�* 
و��ز (�و وزارت ���رف �0 �6ذر�م �� راه ز�ر ز��
* ��ر�
� �رک �* از �ل

ا���
�ن و 0و�) �
دوی ��'�) 0�* دارد)، 0�7 #و�* �رای �1رو
دان ��0ل  دهھ�ی  ��وغ �1ر��0ل (�0 �� 0و�=ر�*

ھ�ی ھوا�* در ��0ل &�ور و �رور  ھ�ی ز�رز��
* و �ل ا�ت. در ���ر 0و��ه ا�ن راه ��دادی د�0ن ھم و(ود دارد. راه

    �0ھد. * 
�ز �*��زد. از �را0م و �'�د��ت �را��� ھ� را �رای و���ط 
���3 #�وت �* �ردم را آ��ن و (�ده

    

  راه ز�ر5ذر
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    ��# �,و�� ���از ��رک �ر�و �� 


�6ھ* 0و��ه، ���د ��وان �=ت �0 ��رک �1ر
و �
��* از &1د ظ�ھر��ه و ��) �0و�� ���� ��د��ری ��ش از آن ا�ت.   ��

�س از (
; از ����
)  ا�ن دو ���ن -�9 در 2�9ی �رد و ��Lر ��
� �وز ��0ل ا�روزی ��ک �م �ده ا
د. 
�ل (د�د

*�

دارد و &2<) �
دا
* ھم �� ��ر�� 
��ن  *
طرا�* دھد؛ ا�� 
�ل ��ش از (
; �0 از ��0ل #� ��0ل آ��ھ* �
دا

    �وا
د. �را�وش 0رده 
�*ھر�ز ����ن را  دارد، روز��ر ��ده و '���* 

زدم؛ ا�� از آن  ��رک �1ر
و <دم �*آ�ود و �ر�رد و ��Lر  �ن ھم �� ر�م دوران �-'�* ��ه ��ھ* در '-ن #�ک

ھ�ی  ھ� و �2
* ھوای ��ک، �ر��زی �ذ��� و �ردم �رھ
6* و #وش ���س ���0* د�6ر #�ری 
�ود. �
�وھ�، ��س

�رL* �ده و از ��م آن �ر�ده ا�ت. ��را�ون ا�ن �رد��6ه را آ���ل  ،�1ر
و �Eل ا�ن �0 &وض �ده ا
د؛ �0=�ت و �زه

(��* '-ن  (وا
�ن از �*<رار ا���ده ا�ت.  زار و �*» �رد �ودری«0
�ر آن ����دی �� ��د  �ر 0رده و در ھر �و�� و

* ھ�P (�ی �
���* �رای 
���ن و آرا�ش �1ر
دان #��� و 
�آرام  ���رک را ا���د�وی ورز�* (ور 0رده ا
د. �� را�


ده ا�ت.��
    و ����ران دور از د��ر، 

ا
دازد و  ��د ��0ل <د�م �*� وی ��� آدم را �. ��#���ن رد�ده �ود �ن �
ظرۀ (��ب��1رراه ��3وب #�ن ا از���9ر  0��*

;
د. 0
 آ�
د��ن 
3ل �* دا#�* �رایھ�ی  از (
; ھ��* آورد و دا���ن ھ� را �� ��د �* ھ�ی �ردم ��0ل �� ا
�6س دا���ن (

  .ا�ن ��� �و<��ت #وب 
ظ��* دا��� ا�ت

  

��  ��# �,و�� �
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��!دی ��2005رک �ر�و ��ل   

  

 ����ن


