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  .ا�2 ،، �1"0 ��"� ٫٫/.- ،، �,�ده +� ��  ٫٫()دک، �&�ن دا$#� ا"� !� ���ھ  ��  ر آ��ز ا�� ��� و ��، آ��ی ����د

ا�� ���ه �� /.-، ��ف و 1�"#>;�ه ����:، $�د $�م !� از (&�ن رھ�8ان 1&7&� �4�6، و وط�، !5  (�، �� 4�ا�3 
  .CD ،، �&���ازد �B٫٫ات �,�ده و +@ش دارد، ���ه �� ر�7ٔ� $>2 �&�ی 

� $�م !� ا��7ن ا�� E6�ر د����ه B�#) ،�+�F� واژه �;D ،�)٫٫ا  H1 �CD ،، �� در"� +�ش (�ر!�85وری رو"  را !
  .، ر� ،���� N�� �M 4&) �)رگ، �� دھٔ� ھ�#�د ھ,&� "�ه �1ا��١٩١٧از 

ا�� ا(� رو$� ا"� !� از ھ,�ن "�ل، D;&� ھ�ا�  �� "� رھ�8ان $�روی ��ده ا"� !� دا(;ٔ� ���ذ 1&7&� +)اری را 
 Nر� ��ھ;� ٫٫ا�;�8ر، �� ،، CD خ و�" .�R;�  ,� �R�;+ در ا�� �S�5) در���� ژرف ا��.  

   . 1&3 (  4)م و ر�4اد ھ�ی "�ل ھ�ی " ، "�ٔه �&�5 رادر ��T (  �&�م(�  !,  

$�روی H1 از ��ا�� از آ"&�ی (�!)ی ـ �� "�!�ب 4��&� ـ در ھ,�ن U4 "&�"� ا(��ا+�ری +)اری، در ر���� �� 
� ا�� ا(� در �DرD�ب ھ,�ن "&�"� ا�R. ��ھ� ر���#��&� ـ +@ش �,�د +� ا�5��Y#�ن را در (X�ر ���ذش ��ا� CD د 6)ب ھ�ی�

  .، ���Bن ����.ش.ا.ک.�,�ی ،، �� ح ٫٫$>2 

� د"� ���#;� و ا�5��Y#�ن ھ: �� آزادی در !�ر ھ�ی  ١٩١٧ا�� ا(� از ھ,�ن "�ل � �� �]7��>�ن ��رت را در رو"&!
  .، �� ا�� ا(�، ُ([� �����  زد��١٩٢١ارداد . �4رB  اش د"� ����، آ��ز (  ��دد

، $�ھ��: ١٩٢٩اوج ا�� ا(� را در (�ه ھ�ی ا2��1 ـ B�ن . �� ��م $�روی در !7�ر (  ��$&:"�H (� $�ھ� ���ذ ��م 
ا�� �&�و ھ� +� +�$.���ن د"� . !� $�روی �&3 از ھ)ار ��� را ��ای ��ز ��دا��ن ا(�ن هللا، �� +�ج و +`�، �� $,�ل ��"#�د

��� ، [X) �8اری��B د و /�م�F#) زودی ز�� ��7ر �  .7#;����#;�، ا(�، �

  .، (� $�ھ� وde و �6ل ا�R,�د و �`)ده �  در (;�"�8 ھ� (&�ن دو !7�ر (  ��$&:١٩۵٠از آن H1 +� آ��ز "�ل ھ�ی 

 ،:T/را�� f&6 ���F) Cو�  . ، ا�� �0 در ��(�ی د����ه ھ�ی او، آب ��د��١٩۵٢ا(�، �� �� ��رت ر"&�ن داوود �
� !�ران "]h;�، ��ار ��د +� او را �� داوود، +F��g �,��;�، ا"� !� $�ه (X,�د ��را/T:، در ھ,�ن 8$  !� ز�� �T��X) �7ر
�، �  +;[� ��4�ادٔه (�، �2 !7�ر را ����د : روی �� "�ی (X,� ظ�ھ�، �,�د و �� رو$;  �&�ن دا$�j� ا�� �ظ�ھ� ���� ��ا�  !

  .4�اھ� داد

را �� "�ا���7 ھ�ی آھ;  و ا"#�8ادی 4��3، �� ھ� روی، ا�� !�د+�ی 4)��ٔه در��ری (��� $� و داوود ز(�م !�ر ھ� 
او ��ای ا�� ��ور د"� ���� !� ��ای آ�;�ه اش، ار+3 �&�و(;�ی ��5زد +� ھ���ه �� (�8رزه �  رو �� رو ��دد، . �� �6!� آورد

  .از اھ�م ��ر+,;�ش �[�ه ��&�د

� ���ذش ا�)وداو ��ای ا�� !�ر، ��  $�روی روی آورد و آن !7�ر، �� آرا(3 ا(�، ��م �� ��م � .  

� ھ�ی ا�)ودh�ا�� را  )�� �$�روی ھ� �� ا"#��ده از اھُ�م ھ�ی "&�" ، ا�#�kدی و �; ، در +]>  !� . N;B "�د �
. +;[� ذ!� ا�� ر�: ھ� (7#  از  �4وار را ��7ن (  دھ�. $�ه �;�ش !,M ھ�ی ��T(  ��د، ا�5��Y#�ن را در دا(3 ا��ا�4

D MD�! ر[اردوی�2 ھ)ار ���ی !7  ��ا�  ده ھ)ار ���ی �ای ھ�اردوی �� ھ)ار ���ی و � ��� N;B ا�)ار ھ�ی ���,  �
ا�� اھ�م، ھ: E6�ر (�7وران $�روی را ��اھ: "��4 و ھ: E6�ر ا���7� ھ�ی . N;B ا�)ار ھ� +� �6ودی (�رن، ��ل $�

  .د��، �� رو$;  (  +�ان ١٩٧٨و  1١٩٧٣  آ(� ھ��3 را در دو !�د+�ی . (�ر!�85وری رو"  را

� از د�� !5  !� �&� ر�7� ���  را ���  D �� "�ل ھ�ی $�k را در �� (  �&�د، �,  دا�: !! ��`3 د��� ا�� درا(
� ��ار (  �&�د��" �  .دارد، �

� ھ�ی ��Fی، ر�7� در ھ,&� دورا�  دارد !� (� در ��ا�� اوS&� آز(�ن ز��ه �  (�د(n�5ر ��ار oور (�، +,�م �6د�� ��
:&#���.  

� ��ن !�!��3 رھ��  ���#� �� آj� ل !�!�ھ� و��;D د��� از ���ز دھٔ� $�k، ��د !� �� ا�#>�ر (X,� ظ�ھ�، $�ه 7&1&� !
��ر د��� H1 . ��د، دھٔ� (�د(n�5ری !� (  +�ان آن را دورٔه ط@�  آزادی و ھ: آرا(3 4�ا��، وارد +�ر�0 "&�"  !7�ر $�

  . ���B��E� ،�+ 3&، ��ای �&�ن "&�"  و $>2 �&�ی 6)ب ھ� ��ز ��د��از دھٔ� 2D، "�ٔه �&�5، ا(�، ا�� ��ر �� 
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  .ا�� ��ر ھ: درس 4�ا��ه ��ن !7�ر ـ (� ���� رو$;�>�ان ھ5#&: ـ �� ا"#��ده از ��Eی ��ز "&�"  /�ض وB�د !�د��

از آن . ، ��داز ھ,�ن آ��ز، ([: +��� و "�"`� +��� D[�ه �  !� در ��ا�� ا�� د�����  ��ار ����، (X,� داوود
� ����ن ا"�"  ��، او را از ����B �&;Dھ  (�Xوم "�#4� ��د، �� (`���S د"� زد!  ��B . ا"#��ده از ھ� ��او ا�� !�ر را +� 

  .و"&]ٔ� (,>� +� د"� زدن  �� !�د+�، �� و"&]ٔ�ٔ◌ اھ�م اردو !� آن را �� و"&]ٔ� $�رو��ن، "�(�ن داده ��د، ادا(� داد

ن ر��&� �,�ن ��وه ھ�ی "&�"  !� �� ا"#��ده از ا�� ��Eی ��ز "&�"  �1 �� (&�ان �sا$#;�، E6�ر �� ا��وه !� در (&�
� اش ـ و را"� ا4�ان ـ �� 4�$� ھ� (#�Fد، در ��Eی ��� �� (5>� و 1&>� ـ �� ر�N ھ�ی ���� 2��,#) CD �� �دو ��وه �)ا�

� (&�ن آورد��"&�"  +.�ط- "&�"  را در (&�ن آ��ھ�ن و درس 4�ا��ه ��ن، �   .  

� و �� ا�h@ح /�ق M74 3��1 . �1 در (&�ن �sا$�. ا.خ.د. در ا�� �6ل و ا6�ال ح#$s�� 3[<7+ روزی از �;D
ـ (� �� ھ&u ��رت !�رُ��د . ��وھ  1&�و !�ر(2 و د"#ٔ� د��� (��� +�ه !   $���. ��7ه ��د !� �� دو د"#� �  رو �� رو $�

در ا�� 6)ب، �� اد�&�ت 4�دش، ��!5&�ن �� ھ,�ن ���� ��ا� ، از ھ,�ن آ��ز راه . �,  دا�:واژه ��ن 4]� و D�1: را در"� 
(��;� 1&�وان  +�ه ! ، !�ر(2، ا(&�، �R&- و �4ده . �� ا�� دS&2 (� ا�� ��وه ھ� را 1&�و ا�� ��د �� آن ��د (  4�ا�:. ��ز �,�د

� ھ� دو د"#� از ا"�س �� ا!  ��B ھ�ی د��� ـ از آن ��2 ھ�ی (�د(n�5ری ��ور ��ا$#;� ـ D�ن در ��S- (�ر!�85وری ���
رو"  در�;� ��د�� ـ +@ش �,�د�� +� �� ا"#��ده از ��Eی �� ��ای 1`3 و ��7 ا����S�ژی 4��3 !� در آن ��ور �� ا(� آزادی ـ 

� �M دھ� از +,�م ا�� دو ��وه، در U4 ا��F7ب، . �� و�vه ��ای د���ان ـ وB�د ��ا$�، د"� �� !�ر "&�"  �)�;�� Mد�(�
� ا���7� �  و �>�ی �� �>���� �[�ه ���#;�ٔ��e ای وارد !�دن��ھ�  �ا(�، $�ه +&� ُ!;3 "&�"  $�ن �� "�ی ��Tم . و"&]
� $�ه ��د#��� ���وه ھ�ی CD، 4�ا"#�ر ر"&�ن �� �[�7 . (�د(n�5ری و آزادی !� آن ھ� را (�دود (  $,�د��، ���7

  . 4�ا�&�ن راه ��Rت را $�ه 2ُ1 د��، ��ای ر"&�ن �� �[�7 (�/�د، (  دا�5#;�!,��&5#  ��د�� و ا

� (5>� ارادت دا$#;� و �� N;<1، و را"� . ا.خ.د. ا��  ح� �و د��� �&�و ھ�ی CD (�ر!�85ور، ��ف ��T از ا�� !
"�4#�ر ھ�ی "&�"   ا4�ا� ، �� ا�2 ھ�ی (�د(n�5ری ��ور (  دا$#;�، ط@�  +��� ���� را ��ای �[�د�;� "�زی

� را �� "�ی �[�د ھ�ی (�د(n�5ر ���7� ���#;�. (�د(n�5ری، در ا4#&�ر دا$#;���e ک�ا�� ھ�، �.  

��4�اده ھ�ی "]h;#  و +�س و �&�jره �  $�ه،، (   �6٫٫ل آ��ی ()دک، ��ر ";�&� +,�م (@(#  ھ� را �� ��دن، 
  .�4�6، ـ ھ�دو ��وه اش ـ �,  ا��ازدا��ازد و 6#� ا$�رٔه دور ا��ا#4� �  ھ: �� !�دار 

  .ا�� �� ا�� دھ�، ���ه "�ده ھ: �&;�از�:، �4واری از !;3 ھ�ی ��در"� ا�� "�4#�ر "&�"  CD را (  �&;:

� (7#  از �4وار $�د ا$�ره (  �,��:! �� �>  دو �,���:  


 از�  .ا.خ.د.%$# ھ�ی "! � د����ری ح ��

(]  را �M �[�د ��رژوازی (  دا�5#;� و آن را رد (  �,�د��، ا(�، از  ا در آ��ز، $�رای.خ.د. ھ� دو �`3 ح 
!�رزارش و E/ �#6��#3 ��ای 1`3 د����ه (�ر!�85ور رو"  و �8��Bاری از "&�"� $�روی، �[�ه ��داری !�(2 (  

  .�,�د��

� ا�� �&�و ھ� �� روز    ٔ����Bا�B�) �!�6 ،� "�م /.�ب،، ٫٫ ه ب� ، !١٩۶۵ا!#���  ٢۵�� ��ورم ��رز +��� �,��
� +;�  �� داوود دا$#;�، �.F+ 3&&;�� . ا.خ.د. �� ��ورم در ا�� �6!�، 1&�وان داوود، ح. (�Fوف $�، (  +�ان د��ٔh�را �!

#8� از د��� �&�و ھ�ی CD ھ�ادار U4 (�ر!�85وری D&; ، ��وه ھ��  از درون ��Tم "]h;#  از دا24  و $�روی و . دا$#;�Sا
� �5#�ش ! �&D ر�E6 ، 7&� ھ�ی !: و -��e �� &�ون�ا�5#;�، از �2 !�ده �,  +,X+ 3��4  � �د(�!�ا"  را در ھ,��5

  .دا$#;�

� را درک !�دS�5) د +� ژر��ی ا���ھ�ی !�ر(2 و ا(&� را (�ور �, �  .در درون $�را (  +�ان �M ��ر د��� �&��

 ٫٫د��، +� و��داری $�ن را �� (5>� و ا�� !� !�ام �S�B M- ا�� ا"� !� ھ�دو ��وه، از ھ,� ا(>�ن ھ� ا"#��ده (  �,�
  ۍ .زن 4�$8`� ،، ا��، �� �,�� 3��sار��

روی !�ر آ(�ن داوود،،  ٫٫را !� �� ھ,&�ری �4�6، ��رت ���� +;[� �� واژه ��ن  آن ��ه آ��ی ()دک !�د+�ی داوود
���,�  ) d,B ن . ��$3 را�&Bدن �4ر�� �او ھ��) از E6�ر �];� ����1ن �4�6، �� . (  ا��ازداو ��ر د��� ��ر (@(#  را �

ا�� ا(� در S�6  ا"� !� 6)ب  ��!�د+�ی داوود، د��� در "��ٔ� ��رت ��ار . (.�م ھ�ی �];� در !�د+�ی داوود، ا$�ره �,  !;�
����.  

اره و �� داوود در �34�D M $��� ا��&)، /E�ان 6)ب، �� و�vه 1&�وان !�ر(2 را در (�ج ھ�ی ������ن از اد
� �,�د&�k+ ه اردوvه اردو، ا(>�ن ا�� !�ر را (&�5 "��4 +� از ا�� . و�vو� �ا�� ا(� �� 1&�وان +�ه !  در د"#��ه ھ�ی ا(;&#  �

$�روی !� D;&� ا�#�Tری را ��ا$�، +@ش �,�د +� (���ان +�ه !  و !�ر(2 . 4@ �[�ه ��داری �,�ده، �Bی $�ن را 1ُ� 1ُ� �,���
��,� �R<� را� . �" �!�ری !� +;[� ��ای 6)ب ���  (���ه ��د ا"#��ده از اھ�م !��5  ��د�� !� ھ;�ز در اردو �� ��رت 1;[��  �

  .(  ��د��

 �#��� �"�H آ��ی ()دک از ا�.@ب o�ر، ـ �� آن !� �,  دا�: !� 4�دش �� و��ا"#�ر ھy8� �7، آن را در (&�ن �&�(
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ا(�، در ا�� S�B �B- +��� واژه ��ن ا�� . ا+��ق ،، (  4�ا�� ٫٫(  ��د و آن را  ا"� ـ �  �� ��رت رو$� !�د+�ی o�ر، ��م
،، ا�� (;T�رش �`3 1&�وان !�ر(2 ا"�، �1"3 �5&�ر ا"�"  ا�� ا"� !� !�ام �&�و .��رت �� X+ ،�4�6,&2 $� ٫٫ا"�، 

� ا�;�ن ا�� ��ر ! �$ -2 !;;� ٫٫"8,X+ را ،،  [&,X+ .6#� ا$�ر �+�ر�0 ��اه ا"� !� . ٔه !�D>  ھ: �,  �,���او در ا�� ز(&;
آ�� �M �&�و "&�"  آ��ه �,  +�ا�X+ . �5,&2 ،، $� ٫٫رھ�8ان ھ,&� ��وه ھ: �� ھ,�ن +`� 4��&&  +>&� زد�� !� �� ا��7ن      

� ھ�ی اوS ، �� ��ور ا/@(&� �  4�د را از ا�� TXS ورم +@ش آ��ی ( ٫٫در ھ,�ن�� �)دک در ا�� U4 ا�.@ب ،، دور "�زد؟ �
ا(�، ھ� �) ا$�ره �  �� ا�� . ھ,�ن ز4: 1&7&�، دھ�ن ��ز (  �,���. "&� (  �,��� !� ��ر ھ,� (@(#  را �� ��دن ا(&� �&;�ازد

و�6ت ،، !�د�� و 1&�وان !�ر(2، در �`3 ھ�ی ��T(  ھ: در "�/� ھ�ی ��Fی  ٫٫ا(� �,  �,��� !� ھ,� ز�� ��7ر $�روی 
  .د�� و "�ی را ھ: از د"� داد��ا�� !�د+� $�!� �,�

� ھ� از "�ی ا(&�، دا(�ن (���ان +�ه !  را �&) ����         &�k+ آرام آرام �ا�� ��ر، . از "�ی د���، او ھ: D;�ن �,  ���� !
در . ب.ج.در ا�� ���Bن، ک. +�ه !  در ا�� U4، ��35 را از د"� داد. $��ف د���ی (&�ن 1&�وان +�ه !  و ا(&� دھ�ن �7�د

!;�ر 1&�وان +�ه !  ��ار ���� و ز(&;� را ��ی 7S>� !7  $�روی �� ا�5��Y#�ن و �� ��رت ����7ن ��8ک !�ر(2 !� در 
(`�  ،، ادا(� (  داد��،  �٫٫`�jل "&�"  ��� داری (  $�، و 1&�وان دا4]  در ز�� ز(&;  "��رت $�روی در !��2، �� ��8د 

  .��اھ: "��4

� را �� ا/@(&ٔ�  ھ�ف ٫٫آ��ی ()دک در �`3 S�5) ت ط��ه (  رود و�$ �+�س ،، ��84)اری  ٫٫ا�]  $�روی،، �
���,�  ) �Sا�روی، 6�ز�� ٫٫او ھ��) ��  از . $  ,� ،، {�v��� ر���د+�ی . د!#�! �� ��� U4  ا�� د��، ھ� "�4#�ر "&�"&  !

. �6| و ��� ،،  دارد ٫٫"��6 (�ا4]ٔ� ��T(  $� +� آن را +� CD، در ھ,� �Bی B[�ن �� ��رت (  ر"&�، $�روی وط&�� دا
  .S�B- ا"� !� آ��ی ()دک ��رش ھ�ی $�روی �� ھ;��ی، MD و �B(;  $�ق را از ��د (  ��د

 �� دS&2 ھ�ی /�م �8��Bاری (�دم  !� در "��ٔ� �+  F�1"3 د��� ���ه +� �6ودی /&;  و وا� ��ا��آ��ی ()دک در 
  :�ورم(� �� ا�� �. E6�ر $�روی (  �,���

� و�vه �� ��ر ا����S�ژی (�ر!�85وری رو" ، !� ��Fُ ھ�ی �&����  را 1ُ�ر�N +� و �)رگ +� �,�ده 	)���E6�ر � ،
  .��د، در آ��ز "k/ -8&�ن ھ�ی !�MD ا(�، "�ا"�ی ��د��

د"#�  !�د+� ��ان !� ھ;�ز /�ق �1ی ��$  از $�1;� ھ�ی آھ;&� $�ن، M74 ��7ه ��د، در ھ,�ن ��م اول ُد�Dر دو 
� 4��&� را �];� �,�د. "�H +�ه !  ـ ا(&�، $���. (&�ن 1&�وان +�ه ! ، !�ر(2  ٔ&�k+ �&7,$ ر و�ا�� ا(� "�+.  

H1 از آن، !�د+���ان، ا�@ح ھ�ی ذھ;&��ا�� �  را !� در د�&�ی +;N ذھ� $�ن $>2 ���#� ��د��، �� ھ,�ن زور "� 
� ";#  +X,&2 �,�د��ٔF)�B �� ن آوردا�� ا(� /. �&) ه�&) �  .k&�ن ھ� +;�ی را از "�ی (�دم �

� +�ی را ���)�;�� �. ا�� ���ذ 1ُ���رت و +M ��� د����ه ھ�ی ����v}، �,  ��د، رھ�8ی $�روی )  +�ا��(� �5;ٔ
� "�4#�ر (@�: +� (]  !� +�ا���  ��s1ش را ��ای (�دم !7�ر (  دا$�. ا.خ.د. از آن (&�ن +2��8 رژ�: �)ا�� �� ح�.  

ا�� رھ�8ی !� در ا�R,�د �>�ی و ";  ��ار دا$�، �)�;� ��T(  را در M�  2&,X+ U4 رژ�: د"#;���7ه، ���)��  ا(�،
  .و د"� �� ��رش زد +� آن را از ا�#�دن در 1ُ�+��ه ".�ط ��Rت ��ھ�

  .$�روی، $�روی و ھ&D u&) د��� � ، B) $�روی، را 4�ا�� و �H1 :H از ��رش، د��� (  +�ان $�ه ��د

/�م !�ر��د واژٔه : از آن (&�ن. � !�ر ھ,�اه �� آوردن ��4  د�����  ھ� در $>2 و ظ�ھ� ا(�، روی د"� ���#� $�ا�
� د�� ا"@م �� M� f&6 د�� (.�س، +Y&&� ر�N �&�ق، � �B�+ ، ھ�ی ��وھ �"�4#,�ن "�"&�5S#  6#� در دراز (�ت در ر"��

از "�ی د��� +��Bان، ز(&;�اران، /�S,�ن د�� و دا�7,;�ان در U4 . +��} ا�Bای  ��(�ن ھ��  !� آ$�ب �� ا��&) ��د��
� ھ��  ذ!� !�د. د$,;�ن ط8.�+  �� �56ب �,  ر�#;���,� �;��) �� �1ر وط� را (  +�ان �ٔ]8B د�Rرھ��  ز��ا�&�ن "&�"  و ا� .  

م ھ�ی دوم، ا(�، ([: ��T( ، �� آن ھ: E6�ر �&�وی ھ�ی B;�  $�روی، ھ,�اه �� +�اوم وB�د (���ان +�ه ! ، در (.�
  .�� آ+k/ 3&�ن ھ� ھ&)م ر�`�

  �ا"�"  +��� ا��&)ه در !�ر /k&�ن را در !;�ر /�(2 د�; ، (  +�ان �� دS&2 آزادی 4�اھ  (�دم ا�5��Y#�ن !� ر�7
  .�&�و(;� در +�ر�0 !7�ر دارد و در �� �&���ه +,�م �8&]� ھ� و ��(�ن "�!� در آن (  ��دد، را دا��5

�  ا��ٔ�X+ ن�D روی�رش $�� �/�(2 ا"�"  را د�&�ی آزاد و ھ,j;�ن �]Bن ا"@م در �&�و(;� "�زی (.�و(� /[&
�� آ+3 (.�و(� !� ا!;�ن ��ری ا(��>�، !7�ر ھ�ی (#�X و (,]>� ھ�ی . آ",��  دا�5#;� و از آن �[�ه ��داری +,�م /&�ر �,�د��
 M74 د،  +&2 و ھ&)م��ـ ا"@(  ا�)وده $�ه   ��/�$ �  .ر�`#

در دا24، ���7� ھ�ی رو$;  �� 7D: (  4�رد�� !� "&�"� $�روی D�ن 8$>ٔ� �&�و(;� /;>8�ت �� ھ,� !;{ و !;�ر 
� ا�� ����، در E6�ر $�روی و ار+3 "�خ +�Rوز و 74��� �� +,�م زاو�� ھ�ی ز��ه �  (�دم . !7�ر دوا�&�ه (  $�د�

  .N;D ا��ا�4

 #Sم "�4#�ر ھ�ی دو�,+ H1 روی ��ار ����از آن�در �� ��رت (5#.&: $  )�T� و  <[) ،.  

ھ&u 6)ب و ��وه "&�"  د���ی ھ,�اه �� ر"��� ھ�ی ��وھ  (E6 ،2.#5�ر و . ا.خ.د. در /��ٔ� "&�"  B) ح
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و در ھ;��م ھ,�اھ  و ھ�اداری �� !�د+�ی داوود، ا�� $&�ٔه ا"#�8ادی ��4�رد را +,��� . ا.خ.د. ح. وارد (&�ان "&�"� ����7
  .آ(�#4� ��د

  �"�&" U4 ا�)ار در N;B �$�رو��ن !�MD +��� (.�و(� و ����(��  �� و�vه در رو"#� ھ� را �� ا"#��ده از ھ����
  . درھ: (  !��&��� ز�), +�*��،(�Fوف 

� U4 ا�� (.�و(� از ده ھ� و رو"#� ھ� (  �s$�، د"� �� و��ا�  آن �B ھ� زده $� !  ��B ج . از آن�ا�� ا(�، (
��F . ا�� !�ر، �X&�ه �)ر�  را ��ای �&� و $>�ر "���ز ��ای (�Rھ�ان ��اھ: "�T .�4&: 1;�ھ;�ه را �� �1!5#�ن و ا��ان را��/

� ط��8Sن (�Fوف $�ه ا��، �1ورش داد� �ط��8Sن H1 از آن !� (�Rھ�ان در N;B . ھ�، ھ,&� ��!ٔ�  �)رگ، ��R) ���B 25ھ�ان !
ظ[�ر �,�ده و در �6ل و ھ�ای �&)اری (�دم از (�Rھ�ن، �� "�/� و "�ده �  +�ا�5#;� +�  ھ�ی درو�  از (�دم را��ه $���،

ا(�، D;�ی . آ��ن +;[� �� ��رش ��T(  ا(��>� و !7�ر ھ�ی (#�X، از ��رت �� ز�� آورده $���و �H. ��رت را �� د"� ��&���
� ��د !� �;��� "&�"� ھ�ی ��در"� ا(��>�، (#�Xان و ز(�(�اران#$s��  U4 ر د��� در��ـ  ��ھ�ان "��R) `7  از ھ,�ن�ـ  ��

ا�� را از ��د ��8د !� د"#ٔ� د��� �� آن !� �� . ��8د (.�و(� در ��ا�� +�Rوز ا(��>� و (#�Xان د"� �� ��8د زده و ادا(� (  دھ;�
� �&�وھ�ی (`�D {S�ن ط��8Sن � �� B[��  �� ار�>ٔ� ��رت ��از آورده $���، در "��ٔF)�B ری (  ...و د���ان و د���ان��ری��

  .ر"����� و ھ: ا!;�ن ھ: د"� !,M $�ن �� آن "� دراز ا"�

ھ,�اه �� B[�ن ا"@م �� رھ�8ی /��5#�ن "F�دی و $&0 �7&;�ن 4]&{، . ا.م.�� ا�� ����، ��ری د�&�ی آزاد �� رھ�8ی ا
. ن ��ار !�ده ��د��، �� �&�وی /T&,  ��ل �,�د، �� �1!5#���١٩٧٣وه ھ�ی ا4�ا�  را !� ��H1  4 از !�د+�ی داوود در "�ل 

� � ، �&) $>2 ��فF&$ ور ھ�ی�� U4 رژ�: آ4;�ی در �  .ا�� ا(� در ا��ان، در "��ٔ

   .+� $�روی �� زودی درد +&� (.�و(� (�دم ا�5��Y#�ن و �� و�vه B[�ن را، H6 �,�د

�ن آ��ز �� ��رش $�روی �� ا�5��Y#�ن (�ا�� او !� از ھ,. ا�� ا(�، ����D} را در راس ��رت در $�روی ��ار داد
  . ��م �[�د ز*- *��), �8�د، آن را

� ا�� ���� ا�� +���ن +� (Y) ا"#`�ان، 6)ب را +>�ن داد و در (&�ن ���� ھ�ی د���، (���ان �R&- �&) دھ�ن ��ز �
�  (�+  "�!�ده ��ن ����ٔ . ا�� ا(� +�kدم ���� �  را در درون 6)ب �� (&�ن آورد. د��!�� -&R� ی�1&�وان  !�ر(2 از "

���$ �  .��F، ا�� N;B و ���) +�  ".�ط ادا(� (  ����. ز��ان ا��ا#4

 n�� د، �4وج �&�و ھ��3 در��ده �رش در"� �,�ھ� در !7  ��ای آوردن د����� {D���� �در "&�ھٔ� !�ر ھ��  !
او در ا�� . د�&�ی آزاد، ��ای (�+  �� آن ��ور �,  !�د�� ا�� ا(� D;�ن ���]�&� !;;�ه ��د !� !7�ر ھ�ی. +��� �Bی ��ار دا$�

 U4�4چ داد �� ��ون ا(�Eی (�ا�.#;�(ٔ� B;&�ا، �&�وھ��3 را از ا�5��Y#�ن �&�ون �>�7. +,�م +@$3 را �! �$ �e�6 �#6 او .
  .ز ا�5��Y#�ن �&�ون !7&�او ا�� ا(� را ��ف و 1�"#>;�ه �� �R&- هللا، ا��از دا$� و "�H �&�وی ھ�ی B;�  اش را ا

� ����D}، ��رت ����، ز(&;� را ��ای �� ��رت ر"���ن . ش. ا.ک. ا(�، !�د+�ی �&�و ھ�ی �)ا�� ��ا در ح&[/ �!
  .��S#5&� ��اھ: "��4

��S#5&� �� د"#�ر �M,! dh ھ�ی ��T(  و ا�#�kدی �� ا�5��Y#�ن، "8- $� +� در ز(�ن !: +� از دو (�ه، رژ�: 
  .آن !� D[�ه اش را "��4ب و "�&� آب زده ��د، �� ��ار �R&- هللا رھ�8 6)ب، رژ�: راه ".�ط را در 1&3 ��&�د!,��&#5  �� 

د"#� ھ�ی درون 6)ب  �� . در ا�� ا(� ھ: ��ر د��� U4 ھ�ی �Bا�  ��(  و ز���  �.3 ([: و +F&&;�� را ��زی �,�د
� . ��وه ھ�ی (�Rھ�ان ھ,.�م و ز��ن 4��3 1&�"#;��  4�����8[� �  .ا6,�$�ه (F5�د و ��وھ  �

ا�� ا(� . �� ا�� ���� �&,�ری ���� ��ا�  !� از ھ,�ن آ��ز +7>2 6)ب در +;3 دو��ه ��د، آن را از ��H ا��ا�4 
 H�" را $;��4 و �F)�B و �6ل deو ����اول +� از ھ:  ، � ������7 ا�� وا�F&� درد��ک ا"� !� در �M ھ,8�د دھ.��  ـ �8&]

م D;�ن د�����&  را از درون "�(�ن داد +� (��;� (�ر 1�"� �� از ز�� 1�"� ![;�  �&�ون $�د و د�����  ھ�ی ��، راه آرام آرا
� ��ز �,���F)�B اش را در دل      .  

� $�ت ��ر ا4@� ، �  . ا(�، �� ��ورم $�ه ���ه آ��ی ()دک، در ��ا�� �1"3 آ�4ی (  ��$�� 3��&� �او ا�� ��ر !
ا�� ا(� �� آن !� ظ�ھ� 7D,�&� دارد، ا(�، در /��� "&�"� . ھ&B u;�  4�ب �&�5،، �٫٫"  دارد، (  ����، /,]  و "&

�، �1"0 ��و�� �� �1"3 آ�;���#7 �� ��دم آ(�. /,]  راه �� ��B  �,  ��دTXS �&,ھ .  ) ����  D �آ�;7#��� از او �1"&�ه ��د !
  +�ان �� N;B ���1ن داد؟

�&;D 0"�1 د،  ��و�� در�� �#$��٫٫  �N;B و 74��� از �M "�، /�7 و $[�ت از "�ی د��� دو ���)ٔه ا�]  ا�� !
� /�7 در 6�زٔه ��ھ;N وارد ا"�، +;[� (  +�ان . "8- +>�(2 ا��5ن، �6| و ��[�اری اش و �.�ی �25 $�ه ا"�!  ��B از آن

[B ،N;B �7، از دا��ٔه +>�ار زود زود/ N;3 +� ��ھ&�  D 5#�ش ھ�� ��د�&�ی �,��ژر�� و . ،،. �از ا�� !�+�ھ� (  +�ان �
� N;B و �]y د"� ����S�5) 1[;�ی.  

����Bه  ٫٫ا�� ا(� رو$� ا"� !� (F;�ی واژه �  (��F&� ھ,���       . (��F&� ،، +�!&� (  �,��� ٫٫"�H، او �� واژٔه 
از . اB#,�/ ، "&�" ، ا�#�kدی و د��� و د���(��F&� : ا�� ا": (  +�ا�� �� ��� ھ�ی (#�Fدی ھ,�اه ��دد (��;�. ،، ا"�
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� ا"� ز��ا واژه �  ا"� !� +8F&� ھ�ی (`#]} (  +�ان از آن #��� ،�ھ,&� رو"� !� �>� (  �,��: و��ا"#�ر آن را (&�ن �&�(
� در �` 3��Fی !�ر ��د ا�� واژه (  �&;&:، D;&� ��دا$� (  +�ان �,�د !� (�، �� ا���Y. �,�د!  ��B �+ ،�)ا M� 5٫٫#�ن 

H� ا"� و  ��B  ;F� ،، �&F��).  

، ـ ��ور ١٧۴٧�� ��ورم ا�� ا(���7ن (  دھ� !� آ��ی ()دک �� ا�5��Y#��  ـ (,>� در ا�� "�4#�ر "&�"  H1 از 
، +k��� رو$;  �� B) ١٧۴٧(�، $�ھ� ��وھ  از !��5  ھ#5&: !� در ا�� U4 (  ا���7;�، وS  ��ای U4 !7  1&3 از . ��ارد

�� M� �7 �,�7ه،، ��ار�� ٫٫ع]�.  

آ��ی ()دک در ��ا�� �1"3 آ�4ی !� در (�رد ".�ط �R&- ا"� ھ��) �� /�(2 ا"�"  !� ا4#@ف درون رھ�8ی و 
ا�� ا(� D;�ن (  �,��� !� آ��ی ()دک !� از آ��ز B�ا�  . +.5&: آ��ن �� دو U4 ��(  ـ ز���  ا"� ا$�رٔه !�+�ھ  �,  �,���

� ر"&�ه ا"�، �� ��ج �];�ی ا�5#�ده ا"� در�&� "&�"� CD ��ده ��� �ا"� و H1 از ��رش $�روی �� (.�م ھ�ی  (;7&�ن ���
� ھ: از �.3 4�ب و �� ��ش ��  �,  ز��. و �� رو��اد ھ� +;[� و +;[� ��Tره (  �,���TXS M� ر و�� M� ای��او .  

4]&�� ،،  ٫٫&;�ن ،، (  4�ا���: و �6ل ���� ��ج  ��ج /�ج �7 ٫٫(��&�F ،، را (� D�&�ن در اد�&�ت د��وز 4��3  ٫٫ا�� 
� �,�د��eآن ا �  .  ا�� از ��ج +]��)��ن ��C� �&S �)�:، ��ش !�+�ھ  (  �,���. در دو�  را �
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