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  ���� ه� و درد�ه�
 ��ی�����             و ��وه��
ام ا��ی���� ����                                                  �  ا

���  در��ر���، 1355در ��ل � ������� دهۀ ه��� ��� ���� �م �!
 ��"� ��0ان در ��� روز*�!, ), #�)���, اد��ت دا*"(�� )��' ا���د &%�ا#!

�#9 از !4�ره�� �678 �ا*1 و !4��5, را ی12 �"در ی; &�!4, و )"�ر !1 :
زی�ا . د��A* 1B�Cد���ر @��' در? و !�یۀ ،  در �8< درس ای"�ن ��ا� !>��ا*�،

 '��( �E� ،9 )"�رFو :�ی� �E� <ی��Gروز*�!, ��ا*1 و !4��5, ),  �1 در �0ر
در وا@J  ), روز*�!, و &�ای� @��' �A* ,&�Iد، ���H2، در ��� !�ارد دی�� !1 ��

�و��ن !�رد ا����دۀ @9��G�L و �0A� ه��Cن ��ی5ۀ #�وش # �0A� ن و��
 .ا�9

 
�� *�Aد، د����1 )��ب ��ا*�نNو ا �A� ,!�*از روز ,( �E� ون از� در رو���ه� و �

� �, )��ب�"� ,(  '!�� 1��� ��E*ی���ۀ ���9 و &�رو�2�8�ان #�4ل در �
1�F� ,� ،�� 1!د�� �� ی; و *� ا!� و@�1 !> در .  و �, *�رت ا!�2ن :Oیدهۀ ا�

�هP8 روز*�!, ��ا*1 و !4��5, را در &�ا!J و )"�ره�� ارو:�ی1 دی�م، ), # ,���:
���� �8Fن��, ی�د  ��!1 ا#��م ), !0ان روز*�!, ��ا*1 و !4��5, در  ا���د �

4�ر �9��8! ��  ,Q �I 9  در ی; )"�ر#�"Rن ���1 و ا&����4��I 1, و :
  . )"�ر ا�9

������ روز*�!, ��ا*1 و !4��5, را !4�ر و *"�*ۀ �678 ا!� :H از Rن ��ل ), �
�#9 در &�!��G ,4, ��د، �I ا)�8ن "�ن ��9 و ی�2 ����دوم دهۀ در :@ ،

�, دا*6 �"����ه� ��1 در �S� ر� . ه���T�UIت ��
 �L� ،�! �L�  دا*6 و�! �L� ،ت�V�AI1 ��ن ه�ار� و )ار*�E& �L� و �I�B�

� �, . ا�9L� <وز در ای���*�د*�� ا! ), ه� روز روی�اده�� ��ب و �� ده2�� ا� !
�دG 1! ار� �1W ر1FWI �X ه� و ،در ا#%�*���ن ه�. Rن در ��ا�� Q"� ه�� !� @

��#9 ه�� �0ر1G ه��"�وز ���ر 1�F� .*R ه�� &P8 و وی�ا*1، ��ه� :
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� از ���ر ا*("��ن دا*"(�� ه�� )�" و ���ر دا*�A* 6د  ه�ی��ند�9"�ر !� �
� از R!�زان و دا*"�7ی�ن ���نی; �, )W!)893077(���! <I. �!در ا#%�*���ِن  ا

�ن د��� و :�� �, !�2` و �6 ازا!�وز W! 6� �*دا*"(�� !1 رو ` �� و 
��� از ه� دا*"(�� S* ف�� ،1WLUI 1��� 0(ا�9و !#�b 9 و� ا)�د!; و )

��R 1ن ه��W�.  
�وز*R ، �8ن ا#%�*���ن"*�E�  ن�cی�, �� رو����d! ادر* �E� د و ��)�8ن�� ?�

�ن W! ;ی ,� '��(��* '��( �E� در ��ن *�W! e8: ز�! �I وز��1 ر��، ا!� ا!* 
�88( 1! 1G�*دیز <I �E*�W! و  �� ه� ا@�!9 دار*�در (E� �   .��ی

��E و @��' *�2ۀ ���ر !:1@�I 4, و��I ,( 94, و )"�ر ��د را  &��6 ای> ا�!
 ،1��UI 9 و#�": <8Q در �  ,Q �I ,4��5! ر روز*�!, ��ا*1 و���ان �, �� !4!

�#9؟ Rی� #�هP8 روز*�!, ��اG 678� 9 و ی�2*1 و !4��5, در� و دو!> ��ۀ �
�ات%I <در ��8ی9 �, ای،  'LUI و �W4I �T�� 9�18، ��ی�g �� ای> )"* �E� و 

 9#�"�د� !1 ��د؟ در&�!4ۀ ا#%�*���ن !4�ر �9��8 و �678 :��  
 <! �i ا&����1 )"�ر،  � :���, :��h ای> :��6 را در ����E� ا�U! در

i ه�� ا&U! 1 از��و ی� از !�ن Rن ��Aر ����1 ), در R*�7 ا@�!9 دا��, ا@' در �
�#�, امG �7��& ,� ، د� ام�( .  

� )��' :�ی�9F )"�ر ��Aر !�82 و ی� در &�و@�1 از E� ��E*���د� ه� و �
��ر���ن و ی�  �1 !�7�� ا�9 � و !U' د#��، ر���را*9، �d! ,( 1*������

A� �I ه��� �اد�8وارد !1 ��م، ذوق زد� در &���7� #�د� و ی� ا# ،1���( ,( �
   .���9 دارد و در  �ل !4��5, ا�9روز*�!, و *"�ی, ا� 

� ���ن ��د در ��"Q �8نC��8، ه"* 1! �I�! ,� '��( ل ), از�� را, وTی�ت �
�ه��E� را� و در ����*� �I )�1 را در !�Q 1! �� <ن �� و ایR ,� ،ری�2ر�Q 

��، �%lن، @8�ز،�FW: ،1اج، ��78ن، دو��A&8' ا��A� >ی�� ),  ایA;، و !0ار �
�� ), ��ره� اG. � !4��5, ���9 دارد)��ب و *"�ی, ا� ��ا� �(�ی� در ����E� ا�

��ر ا*("��ن ی; د�9 �, ا#�اد� از :�ی�9F �, ای> وTی�ت ��� دا��, ام � ,�
�، د)�ن، ر���ران و !U' دی(�� !"%�ل !4��5, I�! 'در� ام ), در دا��F*��

2�د� ����* ,%��A! �8�، ��ی��� .  
�ی> ر��)2009(��1388ل�����Iن ��ر� در E* �I '��( 1 را در ), از�( oم و ه

� !"%�ل !4��5, *�ی�م، �ه�� ای> !�Eم��� �Np�! و P8د�� . �E� در ��زار
 6���ی> @�م !0دم و :���, ذه�8 !"%�ل ی�#�> :��h در�9 �, ای> :E* �ی�&

�ا در ا#%�*���ن Q ,( ب ��ا*1 و ��د��( P8ه��l@, ا� �, !4��5, و&�د *�ارد و #
 )�ن�� �, ی; :�� &�ا*1 ا#�� ), در ی; ُد، Q"روز*�!, ��ا*�X 1ی` ا�9

�م !4��5, ا�9G��ا6X ر#�� و :H از . *"��, و )���1 در د�9 دارد و �� ,�
�9، در )�7 ز*�1G !1 )18 و �lم و )l!1 ازQ 9!�* م ), &�ان؛��� او :

9�G 8�م !�2` ه��1؟Q >8� و �8< ، از �%lن !�)0�ر �9 اt *�م دارم: 
��ن R!�� اما. دوازد� ه���E! <ی�E* . ی�78 در �ب د��9 از )��ب ه���( ,( ���G

�ا� !4��5, ا�9� ��، ی; )��ب دی(. در�1 !�2` ا�9؟ :��h داد ), *, �
دار� و !�Fا*1 و ��ای���G 6 ), از )��' �I ای�I �E8I �78 را دی�م ), )��ب ���9 
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�9 اt را !1  )�ش ), ا!�وز �� ه� را�. ن ���ر �� ه�ش و !��4� ه��1&�ا 
  . دی�م 

 P8ه�4< ا�9در ا#%�*���ن  !4��5,روز*�!, ��ا*1 و #u ر�LI '��@ �X �ِ  ,� .
�اژ ی; ه0ار و I �� ب، )���1 را��( ��*1 )"�ر !� و@�1 ی; *��W! e8: 9Fدر :�ی�

��ا*� Rن ه0ار �, *�رت �I �, ه0ار &�Q �Wپ و !�8"� !1 )8�، ا!� ! 1�F� ,�
� روز*�!, ه� و ه��, *�!, ه�� :�ی�9F و !�ا)0 وTی�ت . ش ����*�&W� را �, #�وx(ا

� 1! Jزی�I 1*�7!� ر�!R د و�!4�ود �از روز*�!, ه� �ر�� را �� :�ل )��*1 ), �
�*1 !� ازدر )"�ر �R 1! 9���* ،�! 1ورW! e8: 9F1 و :�ی�*�W  �8Q� ه0ار *�

�1 رود* T�� .  
 P8ه�# >4u*و !4��5, 1روز*�!, ��ا I9ِ�( ,� �E8� >4u <دد ای�)�* � . <!

lت @�رت و ��ره� ��Lرت �(�R 9ور� �� Rدم ه�� اه' LUI �9 و  �1 دارا���
و@�1 )��ب . 8��ی�8�� و *��� )��ب را *�1 دا*���1 رو��و ��� ام ), ��Iوت !�ن *

UI �� ��ن *d' @�ل *�ی�8�� را از !JA8 دی(! �#�I ،�88( 1! ,4��5! ورا 'W ��G�دی 
�88( 1�"(�ن زور!8� . او در )��ب در? *: 9���وت �N ` ��Q, در درون ی; و 

�*(�ر� ), A� و ��و� و  0ب ���1 و Q, در *�Sم  �)�، از *�ی�g: ،��8وه"(G
�وه1 �1 �� اوG ،�ر�AI �*�: 1WU! ،1AهO! ،دار �� !��@J �* و ی� yW4I دی(

��ی' و ��ا��E*R 9 8�ا��I y��5! �I�8� �ار دا��, ���� ی��. و در ��!9 ��ن @
Q"� و ��� ه�� ��ن ه�  و از �iA �ن ���ی6 )8�از )�د� ه� و *�)�د� ه�ی"

��یlت و !�A��5ت، *�ی��G�8ن و ژور*�����ن  .�8A�دI <1 از ایC:��1 ا���8ی1 و �
 .د !1 ��و ��L!9 ��ن�"� )8,، !�&` و  !��زد  �E*Rرا !%�zب و !�Edر

�EI و �dUI��� ب و�u 1�  ی� وU! ، 91�و!��ی> از ا��%�ل دو��1 و ر���( ،
 �E*R 9!�L� 8, و���ن !%�zب در ��ا�� *�ی��G�8ن و ژورا*�24س )��* ,W�9ا� .

�9 &�ن @�G، �Wه1@ ,� ،9���I ,8ز� و �"� ُ@W�ران �( 6IR �ه� ,W4� 
  . ��و��ن �1 د#�ع !1 ا*�7!�

  
       

 
 

 


