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�ر 	��� �� ���� ا���د��ھ�ن ا��ی� ر��� ر
	���ۀ ا��         ��� �� 
�&�% ا�$
� ا#"�!��ن� *�(�� و رھ�� ا��' 

�+���ا-�ام ا�ی(.
  

�ت  "ا�������ن ر���رش"���ب ا��ی�� د ��� را �� 	��ای� �� 1383روز ھ!دھ� 
�م ا��9د ر7��8 در �56ل 3�)�*1دی ��2005رچ  8,�ر+*(ی(>7 +�ن وا�8 ;3 ��

�ۀ اول ,*�,��ۀ +�� ��B8 ا��Aم دادم. 8?<7 از ای� ����� در ���ب �=��ر در 
 B��� ��� D6پ و ��6<� +(، ای�G ن �9ل�Hھ� ��ا,�*�ر در J?8 )6G  ط��7

�ا��L)6ن �3ار داده �7 +�د,: 
  

�ال:�  
R 	��ۀ ��N( در دوران راQ8ۀ دو�P ا�NO 7�19 رھ��ی و ری��H+ �9 و روا8 
8�د؟�8N ای�Uت ��، T>*� ط�P��ن �Sو��� ����G ه ا��ی��)  

�اب: �  
B�3 از  W*�وزی ��Aھ(ی� و دوران ��Sو��،ای� رواR8 ��8*��دد 8� 8� B�3 از دوران 

در دوران 	��د �8 ��دم �� ا,B ا�������ن 8*�ی*�. 8� ST*(ۀ �� �<�رھ�ی ای�6� �� د
� DH� دا+�6( و �Q8ھ(ی� را�A� �8 ن و�������*��د�(، ای� �DH ھ� �8 ���6ی یD ا

ا��9اO*!ی دوام دار ���د. ھ�یD از ای� �<�رھ� آ	6(ای 8� ,��ص ,�د را دا+�6(. 
 7��[� �Q, B�+ �G �8 �� )+ 7� �\1, �QS� Dزی�د آ��� +�ی( در ی ]Lو

  ا�NOد +�روی را �� 8� ��6�; آ��� �8*�ر �^� 8�د د�; �66( ی� ��ھJ دھ6(. 
�	� �3ار �*(اد:�O 	�ی*�� 8� ای�O رد�  Uت ��N(ه ا��ی�� ارO��ط دا+� دو ��_>� را �

�روی �8 ���رف 5Lاف J*W �*��د - 1+ B8�S� در ��9د � b6	 
 �<�B و ST(ۀ +��� وی��6م �� در ذھ� ا��ی��ی7 ھ� 73�8 ���(ه 8�د.  - 2

�ر+�نا�� 8� ارO��ط ا�������ن،  در ا�8(ا �O  روی�ای� 8�د �� درد �9ی 8� ا�NOد +
� �d8+(، ای� G*5ھ� در ذھ� +�ن ھ ز�(. ای�6� +�روی +��� 8?�رد و از��8
��ادث ا��<�ف ��د و �� �� د�*� ��H*( و 	��د در 7NQ9 ر9*( ��د. f8( از ای�6� 

�د را، , 7�*P�W �3ی(، در آن و��� ا�NOد +�روی دارد ا�������ن را �Oک �*�
�د را �SOی��ً �HOم +(ه �6W 7(ا+�6, 7fQS� 7�*P�W .) 7fQS� 7�*P�W �ھ ��

آ��� را �HOم +(ه ��� �*��دی�. ��� �*��دی� �� دی�� ھ*5P iو�7 �(ارد �� از 
ا�������ن و از ��دم ا�������ن و از ��Sو�� و 	��د ��دم ا�������ن �Hی� 8(ار�( 

6�ان یDH� D ا,731 در ذھ� +�ن G*5ی 8�ده �8+(. T �8 و  
� �DH ھ�ی ا,731 و ا����7 +�ی( �8*�ر اP��� در د�*�ی �� �� 8� �9 �*��ی

�N(ود و 8� *k ی�7 از 3^�ی�ی7 در 	��ن ��Qح �8+(. و �DH� 7 ھ�ی ا����7 
را �� ھ� 8� ST*(ۀ �� در �<�رھ�ی آ9*�، ا��ی�S و �<�رھ�ی lST ���(ه \�رت 

. +�ی( 8� Q9ح �L 7*�د ا��mاً �DH ھ�ی 8<�دو���9� و ا���ن دو���9� �*��
�8+(. ا�� G� ، ا����(و���9� Qح +?�*� ھ� و 8� Q9ح ����9تا��اد، 8� 9

��8 از ای� �<�رھ�ی 58رگ ھ��6( �� در �DH ھ�ی ا����7 +�ن ���Pح 
ا�9?��را7O +�ن ��Qح اP��� .�9ح 9*�79 و �]��7 +�ن ��Qح اP��� .�9ح 

 .)66�*� B�+ �*Hھ �5اری را 8L �ح ا�9. ���9ی�Q� ا���3دی +�ن  
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رO��ط ا�������ن ی�(م �O*�ا7O ھ��5Hن �8 ای�6� �� 8� W*�وزی 8� ای� ا�9س 8� ا
 ������� +(. ای� ھ� �7 ,�ا6�9( �� �]�م و �L �[� ی آ��� در�ر9*(ی� از 9
���7 را �� ,�د+�ن �*?�ا6�9(، �� �8 ��رد �]�+�ن W*�ده +�د. 9*��� و �

�ا6�9(، ���6ی آن داT*� ای �� ��دم ا�������ن 3*�م ��ده 8�د�( و �8 آن ?*� �6��
���7 ���7 8� ارزش ھ�ی دی76، رو*ۀ ا1S�9ل ,�اھ7، ��د. + B*�>O م�[�
 7H� د�*� ارز+7 �(ا+� و J*W 5 ھ�*G ور �>7 و آزاد �6<7 �8+(. دی��، ای��q
�د 8*�ی(، 8>�� �*?�ا6�9( آ��ا ��9�ب 	����7 �8 ای� ��8 �6� �*6G )6�9ا�,

  � )6� G �*6G*5ی H8*�ن 8*�ی(. 66�8(. آ��� �*?�ا6�9( ا	�زه �(ھ
8�د �� دی( آ��� در �H�3 ا�������ن و 3^�وت +�ن در ��رد ا�������ن  �	 �*Hاز ھ

��� �<��ک l*A� �8(دا����l*A آ�qز +(. �8 ای� ا�9س آ��� �*��ا6�9( �� ?
�د 8*�ی( و ��ھ*� ا�1Sب و ��ھ*� 	�8(r<, D*Oا���هللا آ,�ی� رھ��5ب ��� د�

م ا��س ��66( �� �� ی D	�� W*�وز�6( >7 از 8*� �8ود. ��Aھ(ی� و ��دW �8*�وزی
ھ�ی 73�8 ���(ه ھ��*� �� ا�NOد+�روی +��� ,�رد و �� �8 ,�ا8� ھ� و وی�ا�� 

از اھ(اف و ��AO )\�Sوز �Lا�ۀ آ���، �]��7 را �*��زی�. 8>�� آ��� �*?�ا6�9( �<�ن 
�د، �� آن G*5ی را �� ��دم ا�������ن 8(ھG )6*5ی را �� �� �*?�اھ*� �8ی( W*�ده +

8� �76f ای�6� ��ھ*� ا1S�9ل �*?�اھ6(. آن �Q>�7 را �� آ��� �7 ,�ا6�9( 
�ر و و	�د �(ا+�� �8+(. ^ �Aری?7 �� در آ��O 9ۀ�H�اھ7، آزاد�6<7 و ,

�\�ً ��_>ۀ ارزش ھ�ی دی76. �?�  
8�د. �7 ا�NOد 8� ای� ا�9س، ای� �SOی��ً �QSۀ زی�د �<��ک �<�رھ�ی دی�� ھ �

 �*6G �� �9ا�?*H� 5*� ط ��د�S9 ه�,t�8 د و��ط 8S9 ل��روی �� در +
��� را 8(�9 �8*��(. در ��د و �?�uP*� +�ن + B*�>O ن����������7 در ا�
ای� fO �H�3(اد زی�دی از �<�رھ�ی �� در +��� ا�NOد+�روی و W*�وزی در 

�ا6�9( �� �9� و �JS دا+� ،)6	b6 �9د ?*� �8 �Aو ی� �ا�)N�� ھ(ی��A� �8
��دم ا�������ن ��O )66� DH ��8(ۀ 	b6 �9د +��(، در �A� 7����� �H�3ھ(ی� 
 �SQ6� رھ�ی�>� 7^f8 )��H� ��uL�� .)6�+دا BHT ه ا��ی�� ا+��اک)N�� تU�8 ای�
�رھ�ی ا31T 7�19� �(ا+�6( �� �<�ری �8 ���6ی >� 7^f8 ھ� و �ی��H، ھ�ھ

A� د و��	ۀ *�د و 3(رت را 8(�9 �8*�د. رو+ ���  �ھ(ی� 
�د را ��6O ا��س ��د�(. , �� )6���L 7 �3ارfvو Dھ(ی� در ی�A� ای� ا�9س �8
 7<HT 7�� را (ھ�ی 8<�ی DH�)71ن ھ�ی ا����W 7�در �7�P �� �� دی(ی� 

�ن: ا��رات ��N(ه �Tب،  �H*��د.G 78�T رھ�ی��رھ�ی ا7�19، �<>� 7�
�دی �� ���A�� ،l(، �(ر9� و �>D*6 �*��,�6( ای� ھ� را ��ی� و ���8�Tن 9f

�*� ��ره رھ� ��د�( و ر��6(. 8� ,�ط� ای�6� آ��� دی�� 31T� �(ا+�6( 8� ای� �Wو�Lام 
 B*�>O �ھ ���� B8�� ھ(ی� در�A� ز�ھ�. ای� ��6O در و7�3 8�د �� �7 ھ6

��� ��Aھ(ی� در ��B*�>O B8 +( دی�� و آن �DH �� از آ���(اده 8�د�(. و7�3 �� 
�ا6�9(.  ھ�ی ا����7 ,��ی ���د،, 7H� ھ(ی��A� �� د��ر ��Q6ای  

��� ��Aھ(ی� و در اوP*� روزھ�ی W*�وزی �� ,�ا�9*� �� ای� W*�م را 8� ای�Uت �
�ب , R8و �8 آ��� روا �آ��� را �8*�ی DH� �O �داری �31T �� �� �*��9�8 ه ا��ی��)N��

���uL� ��O )��H 	�ی*�� 8� 	fH*� ارO��ط دا+� و 8� �� و �5دیD دا+�� �8+*�. 
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8�دی� �� G� �3� یD ����8ۀ  ���8�ط 8�د �7 در دوران 	��د ھ� 8� ای� ��
ا��9اO*!ِیD و ط�یB ا7O)HP را �� �8 د�*�ی �qب �?��\�ً �8 ای�Uت ��N(ۀ ا��ی�� 

��ن" دی(ی�، آن *[6O� *6�8��u9 .ی �� �� 8� ا��ی�� در آن دوران دا+�� و �8 "ری
7 8�د �� آن �u9 �8ای Qد. در +�ای��� �8*�ر ��6O �u9 یD ھ�س ر��� 8� ا��ی�� ��

�ژ�T 7�*�9ب ھ�، آن �DH ھ�ی را �� ��د�<�ن P ھ�ی DH� .)+ م�HO ان�L
�*��د�( و �DH� 7 ھ�ی دو7�P +�ن �8وی 	fH*� ��8� +(. در آن و�3 	� و 

�5دیD +(. 8� آن ا�9س 8�د �� �Lوپ ھ�ی  	�ی�ن ��� ط�ری 8�د �� ���ی( �q �8ب
��H*�ر و ا��9د 9*�ف y�T ا���Q, BHfPک 7O��*<�O را �8اه ا�(ا,�6(. ا�� 8� ذھ� 
�د را �8 د�*� �3ی� 6�8*�، , 9*�79 R8دا روا���U �8ای  �*Hاز ھ �� �د ���� ای� 8

Q3; ای� +(، ��دی� و �DH ھ�ی Q3;  راQ8� �8*�ی�. �8 و	�دی �� �� ای� ��ر ھ� را
�د. �� ��� 7fQS� ھ�ی DH� .�*6�8 ��3ی �Q8�8 د�*� را �د ���8ای �� ��� ای� 8

�8�ا�*� ھ��Hری��ی 9*�79،  �����W و �6�8* �*�mO �*د را �8 د���ر ,>� R8روا
��� آی6(ه دا+�� �8+*�. �ا���3دی و q*�ه رواR8 �8 د�*� و 	��fۀ 8*� اHP>>7 در 

��� دادی�، 	�اب �m�� �<6*(م. ا�� و7�3 �� �� ای� 	� آ� B*�>O و �ی)�  
اوP*� �8ر �� �� ای� 	� آ�(ی� و در اوP*� 9?�6ا�f8 7( از +�رای B و ST( �� در 
U�Oر P*�ۀ ا���7 �� دا+�� W*�م O<��ات �>� ا�������ن و دو�P ا�������ن از 

�ی<�W در ای� ���رزۀ �8*�ر 58رگ ��، در �د ���� �3ار دا+�6(.  ��دم و دو�P ا��ی�� 8
�ر دو�9 در �8ز�9زی ا�������ن و z��ت >� Dان ی�6T �8 �� �*�9ا��� از آ��� ,
9*�79 ا�������ن �8 �� ھ��Hری 66�8(. ا�� آ��� ھ*i ��ری ���د�(. از ای� f8( ��ر 

�Pای� دو B�+ �G �8 �� )+ د، +�وع��ط داده +S9 ��3 �G 68*�د و��O ای�  �
��� ��8ز�( و �8 ط�ر �<�ن داده +�د �� ��>� ھ�ی �� 8?�اھ6( ,�د+�ن 

��� ���ز�(، ای� ھ� �ا�9س ����یJ و ھ(ای� �<�رھ�ی 58رگ و 3(ر6HO( د�*� 
8�د �� �� دو�9 �*��+*�، �� ����. و ��  �<�*��ا�6(. ا�� J*W �� ای� �*H�
8�ده �8+*�، �� وا��8�DH� . از د�*� �P�Q�� �7 �6*�، ا��  BS��� �� �*اھ�?*�

در ھ�Hن دوران ���8�T �*u9ن �� 8� �q �H*3ور �>7 و ا��?�رات و ا1S�9ل ,�د. 
 D5اج ھ��*(. آ,� ی� BS��� ،)�دی 6G( �8ر 8� �� � �uL� �H+ 8*<�� از f9

 ]L Dی �� �زه �*(ھ*( ��	ا �� �uL و 8روز �ای�5 �� Jاھ�, �� �uL �9ا �
 �� )6��H*H� را �H+ 8(ھ*( و �*�O د را���� ��uL �� .)*6� �� �� �8 �� روش ,�

��7 ا1Tن �?��uP ���دی� و �?��uP �(اری�. او �*�� �u� �H+ �8*�ر زی�د �5اج 
  و رو*ۀ ���BS داری(. 

8� ھ� �ل از روزھ�ی آ�qز �� 1Oش ھ�ی زی�دی ��دی� �� رواR8 دا+�� �8+*� ا�� 8� 
ای� یW }N� D*�وزی �� ی�(م �u9رت ,��� ھ�ی �<�رھ�ی 58رگ ��8� +(. 

 7� �G آ��� ���Lد. و�ا+�رۀ 9�5 �8ای 8(ا�76 و 7O��z 78 در ای� �<�ر 8
 ��8��ا6�9(؟ در �7P �� ���ی( 6G*� �*��د�( و �L �8 �9 �>W  ً�6Hvوپ ھ�ی آ+,

  ھ��Hری دا+�6(.
آدم �9�Wن 6�8( �� ای� ��د�7 را �� �Oوری�� �*��ی6(، ای� �Lوه اT�SP(ه و  

)f8 ن، آی� ای� ھ���Pوه  11از  ط��L ای� �از آن ھ J*W وری�� +(�(؟�O ��H�d9
ھH*� ,�\*� را دا+�6( و آدم ��O .)6�>� 7ور �*��د�(. و7�3 �� آ��� �� را و 
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�7 ��دم �� را H8��رد �*��د�(، �8 را��  .�u�*H� وری���O 5د�(، ��7 آ��� را*�
u�*� .)+ 7� ی� ی�د)SO �8 ھ� lPاز ط� .���رد �Hی� �3ار �*��� �6( ��

 ��+���>����Hی �q �8 7�69ب �<�>7 �(ار�(. در �U�Sت �?�>~ ����ی� +�ن �
 7L�9د ��8*�ر 8 �7 �P��*��د�( �� ای� ھ� ھ*7H� r<, 7<�>� i �66(. در 
�رھ�ی >� 7^f8 7 +( و ی�H� ری��Hوه ھ�L �*Hر و ھ�*�H� �8 �� )+ 7�

از �Lوپ ھ�ی 3��7 و ھ��Hی� از �Lوه ھ�ی ��8�ط ,�د+�ن �Hی� �H*��د�(، 
�Hی� �H*��د�(، 	7H� 7�6 +( و ھ*i �<�>7 �� �(ا+�*�. �Lوپ ھ�ی  ~P�?�

�د �� 8*�ون �� 7�� i*د�(. ھ�8� T>� ای�6� در ا�8(ا �1mً ھH� در ای� 	� آ�(ه 8
��u9� ای� ھ� ای� ط�ر یD ����(ه �8+(. 	�6ال دو�9�، 5ب و(ت و ھH�. ا�� ��

�3 �G �� )6�+دا �ر 8*�ی( و ای� ����8�� 7H[� 78 و 7O��z 78 در ای� �<
�ط 6�8(. 8� ھ�Hن ا�9س 8�د �� 	b6 و آ+�ب ادا�� ی���. از ھ� ��ع S9 ����
��ر و ھ��Hری ,�د داری ��د�(. از 8� رH9*� +�6,�� و از ھ� ��ری �� 8� 78 

�د�(. در �7P �� آ��� �8 �*�وھ�ی آ+���8  و 	H� ی�ن �*(اد ا���6ع�W 7O��z �� ی�A�6
�ی6( راQ8� دا+�6( و �7 ,��� را�*�f� Bون L 7� وری���O ن آ��� را�ا�6
 B�>� . ی�7 دو�ن �<�>7 �(اری��P�8 ط� �� �� �u�*� ه)N�� تUای� �	وزی�,�ر

�د �� آ��� را 8� رH9*� ھ� �7 +9�6*�. + ;��رد و ری5ه ا�9 ا�L ر,  
 l*O�O ای� �8�O �1ش ���دیO �� �� د��8 د�*� و �8 ای�Uت ��N(ه ا��ی��  ای� ط�ر ��

راQ8� ��*�ی� ی� راQ8� �(ا+�� �8+*�. 8>�� از B�3 ای� ھ� ����8� ھ�ی7 دا+�6( �8ای 
��� ��Aھ(ی�. �8ای 	b6، �8ای ای�Aد آ+�ب و �8ای 8(��م �9,�� و � 7�����9
 7� Bی�HO ،)+ 7� ی��H ،)*�6	 7� �Pدو )v �8 �� y� ھ� ��ر دی��ی. ھ�

��ۀ آن ط�lP ھ� ا�9. در �7P �� ط�lP +( و 19H� ی���Lح داده �7 +(. 58ر
 �O )�)7 آ�H� ن�*H8 5L3(رت �]��7 و 9*�79 ھ� Dی k*N6� �3و i*ھ� ھ
��. �8 ای� ا�9س 1Oش ھ�ی �� 78 ��*H� ر �3ار�>� )6G �9ش �>W ��*ز���

.)��� �A*��  
�ا6�9( � ھ�ی �� �*?���uL� ���H( �� در �8زی ھ�ی �*�ن �8ی(اس و ی��*��ل +��

)HO ز را�L ل�Sا�� �*<dی�W )+ داده �ادا� �Pدو �*<T b6	 ب و�ی( ��Hی6( �*5 ��P آ+
�دی� آ��� 	��د 8*�ی( �� �8�ا�( ��رد 3��ل آ��� �8+( و �Wیd>*� در �	��6T �O\�ی 8

��� HO(ی( +�د. L د. و 8(ی��ای� �*5 ی�7 از �8زی ھ�یT 7>*� دو�A� �Pھ(ی� 8
�ا�9*� �8 آ��� رواR8 �(ا+�� �<�B از ا, 7H� �� ��6ای �ھ� +�وع +(. � �	ی� 

*+�8��L .ھ7 دی( و وادی(ھ�ی �Wا6L(ه \�رت �*����. ا�� ھ*i و�3 �*��(�( �� �8 
��� �8ای z��ت و �G و �6�8* �G �� اھ*( و�?*� �G �H+ د��� G )6�58 ]L� �8ی( +

�(ام �]�ی و �� �(ام  آرا�7 ھ��Hری \�رت �8*�د؟ �� �(ام W*<��6دی، ��
�ط و �8ای آ+�ب ھ� ��ری �� �*��ا���6(، ��د�(.S9 �8ای �ری. 8>���Hھ  
911�ال: ای�Uت ��N(ه ا��ی�� �� ای� 9*��9 را ادا�� داد، و7�3 �دzۀ   ��H�d9

��� راQ8� ای �3�8ار ��د�(؟ ،H8*�ن آ�( 2001�G د و�8 ����G رد آ����  f8( از آن �8,
�ی� �� ��_>� از ��A +�وع �7 +�د.	�اب: اول �8ی( �8  

و �� 8� ای� ST*(ه 8�دی� �� ای�  J*W �� در 	��ۀ ��Sو�� ای� �8ور و	�د دا+� 
��� ,���Qک ا�9. ای� ���، ا1S�9ل ا�������ن را از 8*�  Dن ی��Pط� ���



www.goftaman.com 

5 
 

��ب +(ه ای ا�9 ��  ����*��د و ھ� �6Gن ا19م را 8(��م �*��زد. 
�ق ا���ن ا�6�T و �*?�اھ6( �<�ن 8(ھS6( �� ا19م ھH*� ا�9. ا19م 8� 

ا��ا�7 �(ارد. 8� ز��ن 7S �3یB �*��. و �*?�ا� )6�9� BHT و ��رط�lP ھ� را 
 �*Hا19م ھ �ا7�19 �<�ن 8(ھ6( � ������� ا7�19 و  Dان ی�6T �8

�H*3 ھ� �8 �� �دی���Sو�� ، در ای� دو 	�� ���رزه و ا�9. ا�� �� 8� ای� ST*(ه 8
  : ادا�� ی�8(

1 -  7vار �*��HO 1ل وS�9ن�8ای ا������� ا
 �8ای ��Aت ا19م از 8(���7 و 	>�L*�ی از ��� و �NOی~ ا19م - 2

�� �8ور دا+�*� �� ���ی( f8( از ای� ھH� 	��د و �(ا��ری �� در راه دی� و �u ارزش 
�Aا� �fم ا19م و +�ی�� �8 �ن ���Pط� ���م �7 ھ�ی دی76 +�ن، BHT �8 و 

داد�(، 8( ��م �<�د. �8ور �� ای� 8�د و ���1ً واvح 8�د �� ا19م q*� از آن G*5ی 
ا�9 �� آن �Lوه �8ای 8(��م �9,�� و ��� ا19م وارد \6N� �9,�� +(ه 8�د�(. 
 �O �*�+دا �*H�O �� د�از ای� رو �8 و	�دی �� +�ایR �8*�ر b6O و �N(ود ھ� 8

� W*�زوی 8� ای� �دی� �� در ��Sو�� W*�وز +�ی�. ا���Sو�� ادا�� ی�1O �� .)8ش �*�
��6O �� د��� 76f�  ،آراء ��دم �ع 8���� را ���1ً 8(ون ر	��Tۀ �� HA� �*Hھ

  8(ون +�را و �<�رت ��دم 8(�9 �8*�ی�.
 �*Hھ R9�O 7P�Sۀ ا��<�� D7 �8+(. یP�Sۀ ا��<�� Dی �� �دی�8 ����� 8� ای� 

�د، f8(اً از ط+ B*�>O �Pدو B*�>O ی)f8 �����را + B*�>O را و�+ rی�
� ھH*� ا�9س دی( و وادی( ھ�ی \�رت +�د. اP��� ای� ��_>� در �Q� �� �*8ح 8�د 8

��. �8 ا������ی �� در 8*�ون 8�د�( و در �����Wن و �<�رھ�ی دی�� 8�د�( �HOس ��*�
�HOم دوران ھ� و �=ا��ا8 7O� BHT آ�(. ای�6��� �=ا��ات و �HOس ھ� �8*�ر J*W و در

Oی����	6*� Gد دا+�. در��د 7 8�د �� ا��S��� �6*Aو�� و	f(د�f�� ه�+)H (ا
�راً �8ای �� � .)+ )*�+ ���ای� ا�� ��Qح �*��دی( �� G� ��ری �8ی( 6�8*�؟ �� 

�د ��7 را 8� 	�ی او 8*�وری�. f���6*Aا� B*�����دم  �� �8ی( ��+J 6�8*� �� از 
�ا�9?*� �� �� )��H� ��uL�� �3. در ای� و�8(اری �*fO ی او�	 �ء را 8�*v)H� �� ا

8 �Aدر آ� �7 ������ l��*� ,�ن �7 ,�ا�9 	��<*� آ��\� ��>*8 �Hد�( از ھ
�د. اP��� او(��*� ,�ن),�دش �<�7O1 دا+�.+  �zد�در ھ�Hن روزھ�ی �� ای� 

��*� ,�ن دا ��*O1�>� ی��ن �O د�B رخ داد، دا��دش ھ�J*W B*8 �� آ�(ه 8 �+
�د. +  

 Dی ��uL ،�8 دی��ان �ره �6��� وf8 7�3( از �دz� آ�(م J*W از ای�6� �<
�9�W�9 از ھH*� �8ادر ھ� �8+( �� ��*� ,�ن را �uL� ای� 7�9�W�9 را 8� �T(ه 

�]� ,�ص ,�د را دا+�Bm� .)6 اB*T�H9 ,�ن، دو�9� �8*�د. اP��� یfO D(اد �8ادرھ� 
�د  و �f8 7^7 �8ادر ھ�ی دی�� ��f�� �6*Aی ا��	 �و 8 �6( �<�� �6*�u�*�

�ره 8(اری(. اP��� +�ایR ط�ری آ�(>� )*7 �6� �*fO �Lدر ای�  ��7 دی�� را ا ��
و�3 ���ی�Q� 7��[� Bح 8�د. �� �8ی( زی�د�O 8� ���یB 9*�79 ��ر �H*��دی� و 8� 

  ���ی�W 7� 7��[� Bدا,�*� �S� �Oو�� دوام �*��د. 
H�d9�� آ�(. ا��P� f8( از آن �]� د�*� ای� 8�د �� ھ811  �*H� l*SfO ای�، �دzۀ 

>ۀ ا��f8 .)+�8 7P�S( از ا	1س +�����ی �� Dدر ی �����O*� 8� دو+6�� W ��
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آ�( و �� دی(ار و �=ا��ا7O �8 او دا+�*� J*W او ای� ذھ6*� 8�د و ,��\�ً �HO J*Wم 
�8 ����رھ�ی �� از 	��ۀ ��Sو�� �Hی� �*��د�( ای� >� 7P�Sا�� ����د �� 

�*� �*O�W .)+�8 ���� �*Hھuا��ی�� �*5 ای� �]� را � �� �ھ �*G ی*( �7 �6( و�O
�ن +�ه r8�9 ا�������ن در G ،�+7 داO�[1� �*P��6 ای��O .�9ا �[� �*Hھ �8

8�د.  �*S� �Aل دا+�6(. ای� آ���رھ� ای� �]� را 3�>� �Hدی�� ھ �*O�W ل�3 �8
�ع 8� ھB�+ �*H وv��د دا+�. �	  

b6	 �8 ��ر�]��7 و �O )6���L �*H�O ا��ی��ی7 ھ� �از ای�6 )f8،  �Oزود �Gرا ھ� lPط�
�ی ا��Aم داد�(. �� 8� ای� *+��د آ�(، دی( و وادی(ھ�ی 	�8 7OU� )66� ���Qی�

8�دم �� ھ���ری  ��� .)+�8 �Pح دوQ9 �8 د 8*� دو ط�ف و�*L 7� رت�  �� �8ی( \
� ای� �8ادرھ�ی �� �� f8(اً 8� 3(رت +�ی9�O�8 Bm� ،)�)+ D~ �8ی( �8�ی� �

 �mدا,�6(. ا��W 7ا��ات �8 ا��ی��ی=� ���L ای� �7 8O7  و ��ر ا�9?��راu*Oا�Wراو��
 �	 �*H1ی ��ر از ھ, ���P6(. ا�uL 7H� 5ی*G ا+�6( و)*H��� د�, J*W را Bی���

���. در ا�z ای� ��+7 +( از ھH*� ��ر �W �>Wده �� ی�6�L رت�\ �<��f� ع
��� ��ر 8� �9�W*! و *m*� 	��ۀ 	��د  ��Sو�� و ��9�+� آی6(ۀ L 1ت و ای���f�
�]�م و دو�P \(�ۀ 	(ی وارد +(. از ای� �=ا��ات و ��ر ھ�ی �� آ���ا��Aم �7 

.)+ 7H� ��, د و��� ��, i*ھ �P7 دوP�T رای�  داد�( +
��f8  7^f8 ،)6( ھ� L[ 8� ای� +�B +( �� و7�3�L ل +��� �3ار�ط�lP در 

�<�ری دا+� �� �� ��B8 �*�ی*�. �W ن زی�د�����W ص�اP��� و7�3 �<�رھ� 8� ,�
�ط ��د و �� آ�(ی� �S9 B8��� رت�\ 7O��<	 �� ���L رت�1O ،B8ش ھ�ی \

�د. ھ*_�ت �=ا��ه + B*�>O >��ت	�9 �=ا��ات و ��8*�د. �>N�� B( ھ� �*?
�د 8*�ی(.	��� ھ� ای� را �Oی*( �*��دی� �� �=ا��ه \�رت �8*�د، �<��  �66(ه 8

 �� 7��3; را �(ت ھ� B�3 دا+�*� �� د�*� 1O �*6Gش و اھ�ی7 \�رت �8*�د، O ی�
  ا3(ا�7 را �8ای ,�� 	b6 در ا�������ن ا��Aم 8(ھ(. 

ا�� در ی� ��>� �� ط�P��ن در �Wی�?� ���د�(، �� �*?�ا�9*� ھ� ��ع �=ا��ه و 
ای در �Wی�?� �<�ر��ن ا��Aم +�د. �8 و	�د آن، �� W=ی���*� �� اول �8ر 	>�� 

�D*P �8+( و �8ی( �HOم �H9 ��<	 آن �د ��	>�� در 8*�ون +�د ا�� �]� �� ای� 8
�د. ����O�  �� 7*� در ��رد آی6(ه در �Wی�?+ ����L �������د ا, R9�O ر���>�

ا�A�� ،�*P 	>�� دای� +�د، در آ�9ای� را ا1Tن ھ� ��دم. از �� �9�Wن +( �� در 
9�یy، آ�HPن و 	�ھ�ی دی�� ��م �8ده +(. �� �]�م ای� 8�د �� آ�HPن ,���8 ا�9 
 B*�>O �Aآ� �>�	ا�9.  �دا+� ��+=L ن از�HPری?7 �8 آ�O R8ن روا��������ن اG

��Tت �+�د، ا�� �*�>� در دا,B �8+(. و �*�>� ھ� +( �� ����*�� �*v�و�( �
O ن�G دی�� �Aآ� �8(ار�(. ا�� و7�3 �8ادر ھ�ی � kN8 B,را در دا ���� B*�>

 ���u9��� )6��8�دم. ر ~P�?� �,آ �O �� �� )6���L ھ�ی �*H�O 7Qھ� +�ای �NO
 �*H�O �� )را �(اری r���u�*� 7� �� �H+ ای� ��ر را ���H+ )*6 ای� u<*O ��

�د. ��uL �� 7� ا+ ����L B,�8ی( در دا �*���O .)�8*�ی �7 ھP�Sادارۀ ا�� �L
 BHT �Pدو BmH� k*�رای رھ��ی ��8زی( �� 8� + 7P�Sد در راس ادارۀ ا���>*�
�رای + ��,�8 �9 .���� BmH� رای�+ D+(، ی �اق �9,��T در ��*<m� .)6�
رھ��ی �� �*��ا���*� 8� د�*� �<�ن 8(ھ*� �� ای� ا��?�رات �Oری?7 ��8�ط 8� 	��ۀ 
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�د �� ای� +�رای 3��س  ��Sو�� ا�9، �� ای�6� آدم+ ;H	 �Aآ� �Wھ�ی 78 �9و
  ا�9، ی� +�رای روم ا�9. آ��� G� ��ره ھ��6(؟ 

�ا���*� �<�ن 8(ھ*� �� ��Oح 	b6 و ��Sو�� O 7� رای رھ��ی�+ B*�>O �8 ��
 �<ھ��*� �� *<T� �Oوری5م ا��Aم دادی� و ھ� �����\>ح ھ��*�. �O آ,�ی� ��

��ر دی��ی +(. 8�  �ھ� در آ��A ی� �8زی داده +(�( ی1Oش ��دم، ا�� �����u9� �8ادر
�� �� آ�zر�7u6 آن �O ھ6�ز و	�د دارد. �L رت�  ھ� +�>7 �� +(، �*�>� ھ�ی7 \

 ~P�?� �� �� رت �8*�د و�اP��� در�9 ا� �9� 	��fۀ 	���7 �*?�ا�9 ��ری \
و z��ت 	��fۀ 	���7 ���دی�. ��6O �� �*�ز�6( و �^�Qب ���دی� �� در �<�ر�� \>ح 

8*�ی(، آ��� �*5 آ��� ای� �vورت را دا+�6( و �^�Qب 8�د�(. در ا�������ن �� 	b6 و 
���رزه *<T� �Oوری5م \�رت �*���� و آ��� �*?�ا6�9( ��ر وHT>7 در ای� ��رد ا��Aم 
�ر ھ��*� �8ی( از �� �9�Wن 66�8(، ا	�زه >� D، ی�ھ��* �<� D8(ھ6(. �� ی

�دی� و �*��*�. �Gا ایS6(ر �<�ر�� ارزان ��و,�� �8*��(. �� �<�ر ا+��ل +(ه ��
�� 8� �Oری� 	��د و ��Sو�� 	�u +( و 8� �L رت��د. �����u9� ای� ��رھ�ی \+

 .)+ �u	 ،)ن داد��	د ��	و�� و �S� در راه �ن ����*��Hھ �*m*  
�ر 8�ش آ�(ه 8�د�H	 y*ی ر��. �� �8 او در ھ�Hن ز��ن ی�H� Dی6(ه و ھ*_�ت از 9

>� Dآ��� ی �د. �� 8��� دا+�*�. �8*�ری از �8ادران 8�د�(. آ�3ی 9��ون �*8 5
W*<��6دا7O ��دم �� ای� رواR8 و �DH ھ�ی ا��uادی ,�د را yW �6*( �8ای z��ت و 

�H_Q� م�[� Dم ی��N�9ا،  Dاز ی DH� .د�+ ����L �P7 �8 دوH9س ر�HO ر و��
Uد ی�7 از د��	رت �8*�د. در دوران �ی7H[� 78 B و 7O��z 78 ھ� د�9 و �6]� \

 lاً ���ی)f8 و )+ B*�>O د)f�� 5ا��� �د ��ھDH� �*H و ارO��ط�ت ا��uادی 8
�د 	�زی�دی را l�9 +( �� از 	<H� �Oوری5م در �<�ر �� آ�( و آ+�ب ھ�ی زی�دی 8
آ�(. ای� ���یB را �� �� �8ای<�ن �uL�f8 ،(اً �� �8 آ�(م، دا��� T�(هللا �8 7,�8 

�\7 ��د�(  �8ادران 8��, ��N\ 7 دارم و �8 آ���\�آ��� � �uL� �� L[ ھ�ی ,�
  �� �H�u*(ی� G� L[ ھ�ی را �8 آ��� 6�uL(؟

 )6�uL 7ھ*_�ت ا��ی��ی �5ھ�ی7 ای� �8ادر ھ� 8*G �<�<9 Dی �ر �� ای� ا�9 ���O
�ی� ��د�7 �� در Q9ح U�8ی ��79 ھ�ی L �� )6ا6�9( �<�ن 8(ھ�و آن �8ادران ,

�د ���f>ۀ \�رت �8*�د. دو7�P �� ھ�+ 7H� 5*� ی�7 �(ار�( و �8 آ����z��6(، آ��� �
�ژیD دار�P�د ��ری ا��Aم �+( و ا��اط7 ھ��6( �8 ای� ھ� �7H ای� ھ� وی!L*��ی آی(�

  داد. 
 �*Hھ �ن ھ��W و )�)*>� J*W 7 را��, ����ر �� ای� ا�9 �� آن �8ادرھ� �O

)�f� ی� ا19م�L �� )+ 7� ح�Q� ھ� ]L ر�ل �*��ا�( ��ر�9ز �8+( و �� �BmH ط
��� L[ ھ� و �ف ھ�ی7. ا��، ای� ھ� ھ� ,�د را �8زی L . و از ای��ھ��* ��uO ای�

  داد�( و ھ� �����u9� �<�1ت زی�دی را ای�Aد ��د�(. 
�د آ�( و ���ا���*� �� از 	�\�Nuت �8*�ر اu9��ری از 1��fOت و �<��f� �Lی�� 8

�8ادرھ� ���ا���6( �69*76 ,�د را �u 66�8( و از ,�د در�9 د��ع 6�8*�. ای� 
7 3�ی ��ده ���ا���6(. 8� L)6ی�H� د�داT*ۀ 	��د و ��Sو�� و r �<�وع ��دم ,
��6( و دی�� 8� �L �[�)� د را�, ����L Bی�NO �*Hھ RS�ھH*� ا�9س ای� ھ� 

  ���Pح 	��د و ��Sو�� �*6(ی<*(�(.
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د �� �� راھ7 	5 آ��� �� ا��Aم ی��� ای� ط�ر ���د �� د�*� �6Gن �<�ر 8*�ور 
�د�( در وط� +�ن، آ��� را از 8*�ون �� i*ھ �7 ����*���(ا+�*�. 8�6*� در �Tاق 
�R9 آ��� ی�W Dی��ه W*(ا 66�8(. ا�� �� �� �Wی��ه 3(ر6HO(ی از O �� )ده آورد��� ;H	

3 �P. دو�دا+�* B,آن و�3 در دا �O د��	7 و �<دوران ���*� و ع دا+�*�. دو���
�ا��� ای� ھ� را ��دی(ه �8*�د. �*H� ا��ی��  

�Uت 9*�79 در د�*� �8 ا�9س �1��fت �7fQS ھ� ��ری �� NO �81ت وSدر ا� ���Pا
�	� �<(�(. در �� ]L ای� �7 �8+(. آن �8ادر ھ�ی �� 8H� ی(ار�W ً�f�رت �8*�د، ط�\

�+( و ری<� �7P �� ھ� ��ری �� \�رت �L 7*�د �8ی( �Wی� ھ�ی �>7 دا+�� 8
ھ�ی �>7 دا+�� �8+( و از �Hی� ��د�7 �8,�ردار ��u9��� .)+�8� آن �8ادر ھ� 

8*�و�7 �9 �Hی� ��د�7 آن زی�د ��� �H*��د�(. 8� ای� �8ور 8�د�( �� �Hی� 
ت �8*�د. آ��� �7H ر�� ��ری �7 +�د �8 �Hی� 8*�و��u�\ 7ی� �7 �6( و ھ

�رت ��>7�N و زودL=ر ا�9. �7 آ��� در ��H*(�( �� ای�6��� �1��fت 8*�و�7 8�
�ف  5*G �Hد�(. ھ���� H^O*76 دری��� ���ده 8��ھ�Hن �Hی� 8*�و�7 ھ� ھ*
 �� 7P�8�د �� �8ای +�ن �uL� �7 +(. در  �*��ھ�ی ,�7P و 8(ون رH9*� و ��3
 5*G �Hد �8ی( ھ��� ھ�Hن و�3 �8 �8ادرھ� ��uL 7� و7�3 �� �8 آ��� L[ زده �*<

واvح �8+(. 8� *k دوL �P[ زده +�د. �HOم ���یB رو+� �8+( �� در  رو+� و
��� ��ری \�رت �7 �(ا�G �� �8 J?8 مL* 7� �9)8 �G �8ز�9زی J?8 د؟ در�

�د؟ + 7� �G ھ�ی دی�� J?8 ؟ و در�اری)*� B\� �G �� 7��[� J?8 ؟ در�آوری
  و ا��mل ای� L[ ھ�. 

�7P �� �� 8�6*� در دی�� �<�رھ� و�3در  7�7 یD �*�و و �<�ر 8*�ون �7 آی( 
�ل و یD �*(ان ھ�ای7 W ر)SG )6� ده�u�9از آن ا �اھ( ��اش را �L 7*�د و �*?

*�رد دا�P یD �*(ان ھ�ای7 را 8� ��ای� و ا�����ت 8� آن �*(ھ(. �7 یD �>*�رد و دو�>
�ر و *Lا	�ره �7 >� B� �� د�,�ک �� ��( �O از آن ا�u�9ده 8(ار�(. ���ی( ای� ط�ر +

یD 	*[ ,�ج ر داده +�د و �RS در 8(ل آن \�ف در ا,�*�ر آ��� ��u و ارزان �3ا
 �Hر ��د�(، ھ�� �ر3 �*Hھ RS� �<��f� �8ادر ھ�ی �� در ای� ���u9��� .د�+ ����L

�د. ای� G*5 را داد�(، �RS 	*[ ,�چ + 7� �G �� )آی6(ه را ���د� �����6(. دی�� �L
��� �1��fت �����u9� ��ا+���ه �1ن 8�د. f8( از آL ا��ی��ی7 آ�(�( �8 ای� �رن � 

6�ال J*W �*�ود و آ��� �RS از �� �*Hھ �8 �ن ھ�6��O �� )6اھ��ف +6�ی �7 , �
�ف زدن. در  9*�79 B1ن در ���ی� �G )6+�8 رد�, �G ھ� �Pدو �7 �P�

�U 8�6*� �� �*�وھ� �*Hق ���وی دار�(. ھ�S 7<<HPق 8*� ا�S r8�Q� ی
�رت \ �*����( �8 ا�9س  �(ام ��3�ن و ��3+ 7� �A8�	 8*�و�7 �*�و�( و �7 آی6( و
�L 7H*�د. �� �Wر�HPن ا�9، �� �*�>ۀ �Wر�HPن در ای� ��رد. �*�>� ھ�ی 3�>7 ھ� 
���، �� �8 ا�9س �(ام �*�>� ھ�ی �L رت���P ا�Qvاری \ Dدر ی ����L رت�\

6�ن ھ� �� �O .BS��� 7 و���رھ�ی �H>�� �� �8 ا�9س 7O1��fO �� ���د ھ�ی ��3
  در د�*� ��وج ا�9 \�رت �L 7H*�د. 

�ع اP1S�9*� ا�������ن و v�9�ال: ا�L وv; 8� ھJ*W B�+ �*H �8ود، �
�د؟ + 7� �G ر���H*� �>7 و آی6(ۀ ای� �<  
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�	7�8 �O .��*� �9ای� در ً�f3رت  اب: وا�u9 ھ� و �A7، ا�	��9ت ,�ر�ای� �
�رد.  ,��� ھ� در ا��ر?8 �*�O ;v66( و �8ی( ای� و� �ر �� �(ا,>��ر ��  �<�O �8

 �� �� )69�d8 د���( و از ,+ �	���� ھ��6( �8ی( 8� ای� �������7 �� در 
�ر آزاد و ���G BS*��؟ و >� Dز�ۀ یU ؟�ھ��* BS��� و �ر آزاد ھ��*�>�

O �8ی( آ��� �ری �(ارد ��Lو آزادی �9ز �*P1S�9�8 ا ;vای� و �Lد را �8*��(. ا�, �*H�
��� +(ه در ��P ا�Qvار 8�ده اH�O .�9*� ھ�ی ���ده �L �� ھ�ی �*H�O ن�6� �O

��� +(ه �8+(. �L BS��� �8 ا�9س ارادۀ آزاد و ��  
 �Lا�9. ا �ت ����z ع ا�6*� و�v��ر ��� �7 +( �� زی�د �Q6ن ای�6� �O ���Pا

��z ا�6*� و �*Hھ �	7 ھ��6( در ای� 	ب، ا�6*� و �*�وھ�ی ,�ر�ت ��� ا�9. ,
z��ت ھ� �� ��� �7 �8+6(، ا�� �� �8ی( �9 ای� ��O*( 6�8*� �� ا�6*� و z��ت در 
�د. ��H*� �>7، ا1S�9ل و ارزش + �*�NO و �*��O �� 7<� ;��6� �*�NO ��	
ھ�ی دی�� �>7 در �<�ر�� ��6�; �>7 را �7 �9ز�(. در z��ت ھ� ���7 8� ��دم 

ھ�. ,�ر	7 ھ� �� ای� 	� �O ا8( �*��6(. �� از آ��� ا�u�9ده �8+*� �� 8� ,�ر	7 
 .�*6� ��Oد ا�  6�8*�، ا�� ���ی( ھH� G*5 را �(ای آن ��8زی�. �� در ا�6*� و z��ت 8� ,

ا��ی��ی7 1Hت �]��7 را در ا�������ن آ�qز ��د�( و H8��ران  و7�3 ��آی�  ��ال:
 �8 7S��اO ری��9 آ��ا را +�وع ��د�(، �(ام �3ار داد و �H+ �� 7�19ا �Pدو

 �� 7�Pدو �ی��� k*N6� ،7�19ا �Pزی را از دو�A� 8(وش دا+�*(، ا�^�ء ��د�( و
7 8�د و در �9ز��ن �>�H� Bی7L)6 دا+�<<HP8*� ا �*T8(�9 آورده دارای �<�و ،

�ر؟QG د�( ی��8  
�اب:���، ا� �L رت��ی��ی7 �� ,*�، ھ*G i*5ی ���د. �f8 7(اً �� ا���Sل 3(رت \

ھ� �9 ,�د H8��ران �*��د�( و 6G( �8ر دی(ی� �� �u<Oت �>�7 ای�Aد +(. ھ�Hن و�3 
3��6(ان ا��ی��ی7 را  �H+ �� ��uL ی ��زی�qآ �ی���ر 8 �ھ�� J+ در دورۀ
�اھ*( و �8ای +�ن �8�ی*( �� �9 ,�د 8� H8��ران ��ر��را�� د�9 �6�5(. �8ای ?8

�ر ���BS ھ��>� Dی �� �ی*( ��*�، ای� ��ر 8� آ��� ھ� 8( و 8� �H+ ھ� +�ن �8
 Dی �ورت 8�v �� �3ور �]��7 از آ��� �8*� و ھ� و�>� Dی �� ��uL �� .�98( ا

�ره \�رت �8*�د. >� �H+ �8 د�  ا3(ام �]��7 �*�
�ا��Sت �8، اد�T �7 +( و L[ ھ�ی و	�د دا+� �� ھ*_�ت �8*�ر زی�  ��ال:O در

�ا��Sت ا�^� +�د. آی�O �O �9ر ا�>�در ���H+ B8 ھ� �NO ای� �<�ر ھ� �3ار  
  دا+�*(؟
�اب:��� ,*�، ا\1ً �<�ری ا��س �7H ��دی�. �� 8� آ�3ی ��3��6G 7( �8ر  

� 8� ای� +�J*W B �8وی و ھ� G*5 �� دی��ان O �Lا �� ��uL زدم و ]L 7��u<*O
� را ���69ر �7 �66(. اG�L� آنO ھ(ی��A� 8*�ی7 ��دم و �	ل �76 ای� ��3 �uL 
�ی� )6� �� ��fھ(ۀ \>ح را ا�^� ��دی� و �� ای� ��ر را ��دی�، L 7� �ز ھ��8ادارن ھ6

در �7P �� ای� �ف ھ� ھ*��(ام آن ا7H� �� �L +(ی�، 6G*� و �6Gن �7 +(. 
  در�9 �*��. 

 �*<T �� �� .)6وری�� ھ� ����7 دی�� ھ���O .�*��*� ���� �� �� ��uL 7� ��
�9 �� آزاد و ���BS �8+*� و 8� ,�ا�9 �8 r �� آ��� 	�6*(ی�. ای� r �� ا

ھH*� 3(ر �� �� �vورت داری�، ا��ی��ی7 ھ� و د�*� �8*�ر 8*<�� از د�*� �Lدن �68(. 
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آن �*�ز�6( ھ��6(. و آ��� ده ھ� �8ر 8� �� ���Nج 8�د�(. ا��ی��ی7 ھ� �*?�ا6�9( 
�ر, �8�v �9*! آ����W .)66� ع��ده 8�د و از ای� رو آ��� ا�Tدۀ *m*� �66( و از ,�د د

�ر ,�د، ���Pح ��دم و >� ;u� �8 �P��H8 9?� �*�ز�6( 8�د�(. �� �8ی( از ای� 
  ��Sو�� ,�د ا�u�9ده �7 ��دی�. 

��� �8*�ر �8�رت  ��ال:��ا�r ا�^� +( �Gا ��79 ھ�ی �>*(ی O 7�3و
��، در �7P �� آ��� 8� ��Hی7L)6 از 	��L �3ار �u� )6G �9ری در د��Nا� )N�� ۀ�

8�د�( و در 	��ۀ ��N( �� دو�9� و	�د دا+�، 5ب و(ت و	�د دا+�. ��Wن 
��؟�L رت�  دی(ی� �� آ��� ��ر�vی�7 ,�د را �<�ن داد�(. �Gا 6G*� ��ری \

�اب:��� �uL ��>*W� �� �����u9� در آ��A ��رھ� ھH� 8(ون یD آی6(ه ���ی  
��. �Bm ای�6� �HO )66*>68 �u� )6Gم G*5ی�L رت��م ارO��ط دارد 8*�  \HT �8 �� را

�د را دی(�(، �� آی6(ه را. در , �v��د �SO*� �66(. آ��� �RS د���fً و �S� ;u( و ,
��7 ھ�ی �>*(ی 8� آراء ��دم L=ا+�� �7 +(. �<�رت �7 G �8ی( آن �7 �P�

8�د.  ��+=L )  +(. وا�f3ً در آن و�3 ا+���ھ�ت زی�د و از 
�ل ���� ا�9 �� در یQS� Dۀ دی��ی �� � ��ال: �*T و در �و �8*�ر �� )��H*

آن �y<A ��م ھ�ی دی��ی ھ� �8ده +( �� در راس ادارۀ ���3 �3ار �8*�د. �7 در 
�د �� + 7� ��uL ���L رت�ا��?�O�8*�� در ھ�Hن 	>�ۀ �8 �*�ن اT^�ی ھ*_�ت \

�8 �*Pح +( و او�Q� ��3 �G زی�� )��ر او را آ�3ی 9*�ت رای زی�د �8د. ا�� ای� 
��؟�L �3 �3ار���� او در راس ادارۀ ��G ح ��د و�Q� ��  

�اب:��ن ی��*��ل و ای�  G 7�u� ھ�ی ���+ �*Hھ �رم ای� ا�9 ���O ��>*8 ��
رای �8ده 8�د و  2ھ� ای� ��ر را ��د�(. ��م ��زی ھ� در �L �*8وپ روم 8�د، ا�� ��زی 

� 911*�ت G ،)زی رای داد��� �9*�ت رای. ای� �8ادر ھ� 8 �Lا �د�( ���*� ���ن 
�ن �8ی( �8+(. �>W دوم �u� رت��ا�*� ��u دوم �8+*� �� در آن \O 7H� �� )8*�ی
 7H*ا�8اھ�^�ن ��د �� �� رای را �8دم 8� اu<*O �� �8 ن و�3 آ�3ی 9*�ت�Hھ
�8�ی*( �� �� را در رھ��ی ادارۀ ���3 �3ار 8(ھ(. آن و�3 ��ر ھ� ,1ص +(ه 8�د. 

 ����L �*H�O ر�� �� �(ا+�� �31T �9و�W ای� �د و از ط�ف دی�� �� ا\1ً 8�+(ه 8
  آ��HO �Aم +�د. 

8*<�� روی �u; +?�7 و ��دی ��� +( وروی ارزش اP��� در 	�ی�ن �=ا��ات �8 
 76*8 J*W دی(. از ط�ف دی����� �	�O آن �و 8 ���L رت�\ rHfO ر و�q ��H� ھ�

�د+ 7� �G د و�+ �G آی6(ه �د �� . �� �8ای +�ن �uL� �� آدم در ای�3�ی ��
��W J*W RSی ,�د را � B��� ��اL �[� ه و \( �9ل در�A6W �O آی6(ه را �6(، 8>�*�

�ا���6S� درO �O ری �*��دم�>��W �� �� .ر �8*�د�ت دا,B و در �Wی�?� �<�ر��ن \
��ده �8*�د، روی آی6(ه ھ� ��� �7 ��دم. ور�� ای� ط�ر ���د �� �� 8� ا���Sل 3(رت آ

>ۀ �� Dدر ی �� �ا�9��ا�9� �� 3(رت ا���Sل �<�د. �� �*?, 7H� دم ی����
�رای7 آ��ده +�د و در + B*�>O د و�A�8ای ای ��8+( و ز�*6 �P7 ای� دوP�Sه ا���O��
�اھ*� , 7H� زور �ا\1ً  8 �� �� �د�*� �<�ن 8(ھ* �8 �O )8ل ی��Sرا 3(رت ا���+ Dی

�د و 8� + B*�>O �� ھ�ی ������ھb6 	(ی( در  Dن 8*�ی(. �� �8 ای� ��ر ی�*�
 B*�>O ل 3(رت و�S. ا���د �7 ��دی�Aرا ای ����  
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�R9 3(رت ھ�ی ,�ر	7 �9,�� در O ھ� ������ھ7�6 ���ده ی�  �*6G ھ� ��+=L
�د�Oھ�ی �]��7. �� � R9�O 7 ��د�( و ی�� l�� را �u� D7 +(ه و �7 آورد�( ی�

*W �8 د��	در دو ���رزه و  �د 8*�و�وزی آ���ن ��دی� و (ی�. ھ� +�روی را از ,�ک ,
��ر 9�م را ھ� �7 ,�ا�9*� ,�د �8 ا��?�ر ھ� در �8ا�O �8وری5م ��Sو�� ��دی�. 

�را و از ط�یr آرای ��دم. در ای� + Dی rد از ط�ی�ا��Aم 8(ھ*� �� آن، ا���Sل 3(رت 8
و ��Sو�� ��. و �� \�رت ھ� ��3��*� دوmO �� �P�*� �7 +( و ھ� ��S*� ���رزه 

��ھb6 	(ی(ی را در �]�م 9*�79 �<�ر ,�د 68*���=اری �7 ��دی�. Dی  
3�ام ا�9، ا�� �SO*� 3(رت و �<�ر�� در  ��ال:Uا�*m� ر�>� Dن ی�������ا

 ����G د و�+ B�ا�( �*� ����G B�>� ی� ���ده، ای��T7 را ر���ازن 3O  3(رت
�T7 را در �9,��ر 3(رت ر���ازن 3O )ی� ��د؟�8ی  

�اب:��ر �� ای� ا�9 ��  �O Dن �8*�ر ی�������ای� زی�د O�>*��ت ا�9 �� ا
�رھ�ی >� 7P��ع 3��7 �8*�ر زی�د ��� ا�9. در v�3�ام ا�9 و �Uا�*m� ر�>�
3�ام ا�9. ای�ان از �� ��ده Uا�*m� 7 و��دی�� ھ��Hی� و �SQ6� از �� ��ده 3 ��>*8

3�ام ا�����W .�9ن ھUا�*m� ��>*8 �����6ن و ھ6(و��9ن 8*<�� از آن. �8 ای�6H
 7��O�>*��ت ,�ا�9� +(ه ا�9 �� ا�������ن را ھH*<� در 3�uO� و ��uق 3
����(ار�( و از B*�>O �>� و �>� +(ن 	>�L*�ی �66(. �*?�اھ6( �� ھH*<�  ای� 

� �8 ا�9س 	� O<�6 و �<J�H و	�د دا+�� �8+(. �� 8� ای� ST*(ه ھ��� �
�ا�*� �>� B*�>O 8(ھ*�. 8�و دی76،  ارزش ھ�ی �>7O 7� ��* از )f8 �� )*6

 �� 7P���. در �L رت��ط ط�lP ھ� 63(ھ�ر ر��� و از �� SG(ر اS�9��ل \S9
 �� 7P�3��7 ا�9 و آ��� از 63(ھ�ر 8�د�(. در  ��� Dھ� ی lP7 +( ط�� ��uL

یW D(ی(ۀ  ای� ط�ر ���د و ای� L[ ھ� از ,�رج دا�� زده �7 +�د و آ��� 8*<��
 .7��3 �O )د��  ,�ر	8 7

  
 


