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�� ��رزار ��������� ���� �����   ھ�ی ا	�� در ��ه ��ی  ��ر در وا)'، دوره ��د �%$� ا���ده ا� �� ا�# دو�ھ�ی !��� در  ��� �� راه  ھ�ی ����� ��زی در ر��

� ��ری)��*� .�$. اش را در ���, �+�ی �� ��ز

 از ا�# دارد ��  ��. ��زی ��0/ ��1  ����� اش �� �7)� »�$. 	�ر6� دو���ن ).رت« 23ارش �� روز� ��� ھ��$.، �8��*9$!  .:0د �$. ��ا�.ازی  �01

�0�.. ا�%�م ا�# ا� �� ��زی در 9*  آ��، ������A �� آدرس ��زی وارد �� ا�. �� ��, :.،  �? �� ا�%����� �.ل :.ه =� �� آن ا:�ره ��>�2ی �� در آ!�ز ��ر، ��0:

�� ��ر ���0ن ا� ��ر از آن ط��E در راس ).رت )�ار �(��د؛ ��ری �$. �� ��0ا�. ��ای ���0# �9ده، �� :.ت روی 79�( �� ,��A� ن )�ار دارد�� آ:�1را در�����Gا� ���. 

��H�� �� ا�%���ت ا�# ا� �� ��زی �� ط0ر ��������� �� ��*$K ��دن او�Hع ���, دو� و .ت ��� �� رھ�8ی ا:�ف !$� را ��Lی ا  .�M ��ده ا��N� ا���8ر و

�� �3�6 دھ$.ه �+P �� ��ز�3دا�.ن �=���8ت ).رت، 	0دش را �� �$0ان ��Oت E�����ن از ط��G2رگ   ی ا��.ھ. ی �در راس ).رت )�ار . 

M�R1� �1رھ� و�ی R3:�� ا�# ��رزار �� �9:.ن ھ* ��0ن  ھ�ی !��� ����Tی �.ا:�� ا�. ھ��S ی 	0د ��زی �� ا�%���ت �6ری ���� او در روز���� ھ�ی )�ط���� ا

�U 7� ,��( ط0ر ��ل �� ژور�� اوج ��3. 23ارش روز���� وال ا���� �3ی از  :0�)�Zر او �� �� ط0ر �.اوم و �$YU ���6  ھ�ی ار:. ھY :  ��. ��زی و ��Aم���, 

� ��23ار � Yھ ��0�� ����Hر���� ���2 ).رت �0ازی را ا��Oد ��ده ا�.. ���O ز��ن �� �9*�� ط���8ن و )Z' :.ن ��� �$$.، �� ا���Sده از  ،�ی د�+���0ت  ھ�ی 	�ر6

�� ��03 �� �A�  #�� ).رت� ی �2ا�$.ه 03�. �� ا ���� #�� از ا[�� .� را �� �%.�. �0ا�6 ��ده ا���� �.اران آ:�1را از  �$.ان �=�� را R6ب ��ده و ��Aی  �01

�� #N� �03�$. �2ل !$… 

 ��ده »Aر�� :1$$.ه �0ا���� �� �� �����ن �� رھ�8ی ا��?ت ��=.ه ��0�,… ا�. ��7، ر��P �6%0ر )�8� و ����Gا� �ھ� را ��  ��زی ���1، ا�# د����ی آ� �$$.�3ن !��

�� روز ا�2ون د��8ل ���(�ا .$$�.» 

�� اش �� �7)� »�$. 	�ر6� دو���ن ).رت«�$. �� ��زی ��0/  ا�# 23ارش اد�� �� ��� ھ��$.، �8��*9$! �%�ان، دھ��   :0د و �*N[� �� ��01، �$. ��ا�.ازی  �01

��. و ���O$^ ا:�ره �.6 N�� .ا� 	0د را ��)�ار ��ده» ار��8ط�ت«ھ�  ای �� ��زی �� آن ی �$�AZھ� ھ�ی ).رت �$.، �9

�  ی ر���� آوازه �0ا�. در 9* >$�# ��رزار �9 >� >�2ی ���%� ،Yھ _��(�ه، )�ار دادن رو���، ا��ان، ھ$. و >�# در رد #���N�ھ�ی !��� ���� ��زی �%��S ��:.؟ در 

��وه ������ن ��ھ� ا�. ھ���� �� را6' �� ���� ��ا�Gو ا� �AZ$� ی �� ھ��$. �� در ھ$.و�b  دا�.، ا�# را ��2 درک �]N*� '��$� 0رھ� دارای*� #��$. �� ھ��.ام ا

��(�ه آن �$$. و ا�2ا�� ا�# �$��' �*��ک ����$.، در ��� د��8ل � ،�� �U 7� ,��( ط0ر �� ����ھ�(0ن ا� ھ� �� ��ز��ر ).رت در آ���ی ��� ��. 

ا�.  :.ه، ��زی روا�/ ����ر 	0�b را �� ھ$.  cS ��ده ��ده ی >%�ر �*0ر ��م ای ��زی را �� ![M ).رت در ���, �*0�E �$$.؟ از ���6 ).رت �$�AZ>�ا ا�# >%�ر 

���6 ، �� ھ$. وط# دو�b ا�S3 را در آن او آ:�1را b��، �=[�7ت دا�*(�ھ� �� 06ا�� .��ای 	0د �9.ا ��داش را �� �9��ن ر����. و دو���ن ز��دی  �6 ز

��� �.ون :�، ز��)��*� و ����0 روا�/ �� ھ$.و���ن ��دا:، �[, ��ز�0A� ای��ی را �)�ھ�ی  اش از ).رت ��ا ر��. و ���� �� ر ��P �6%0ر ��زی �3م د

����ن و ھ$. را �=�Gا�  �.. !$ ھ�ی ��زی ��ای  cS روا�/ �� ھ$. �� ا�*��ع )�ار داد. ���م ����.: �Tھ$. �7)�ا �� �  �$.ی �*�ن �.اد و �� � ھ� 23�� 0Lرت وا)�

�9�b را از ھ��1ری �2د�� ا�$��� ���ن دو �*0ر �� در ز��ن ��زی آ!�ز :.ه ،� .�0د، P9 �*�. �$��د 23ار:

و��ھ�ی :89 �  ا�� و آ�0ز ��7 داده �2د ���نآی از  اس آ�د و را"* � ا6�&�دی �� او ��+� � ار'1 ���5��ن و آی �4)�� ھ�
 در ��رد 12�3 ��0 � ط�ف ا�-م


ن ط�!+�ن � �)% �=ا��ه >�د، (���� � .6&)�4 �?�ان ا�� ط�!+�ن �� ��<� 

� اظ�Cر �B@ �)� ا���7 ��ده ا��. ا�@ �2دداری ا �C�' ،ی آن�" �
 �2دداری ��ده و B 1 از( ،��0 E���
 �� ھ�
 از '��&� ���� G90 ــ را��  - ز ا�@ �ورا�� ���7

��ن � �=ر ز��ن از ��)<� ر��� �����HIر ا�C&" J(ا�<�م، �� �)�د �� ر������5��ن آ��ه و  � 1'-��K' ی 
< 
 .ا�)
 �2اھ
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� رو:# ا�# ا� �� ھ$. د�(� �� �3وه  �$.ا�� ا���Uر �1*. و ��زد ��  ��L0 دو >�2 ھ$. را �08Oر �A�A  ،�N� ..$� ���*�7�dف :��ل �� در ھ�ی ا R3ر ز��ن را 

�.ارد ��Aو� H. ط���8ن را رھ�8ی �� 1990ی  دھ� �L�	 ار��8ط ،.� .��د

��dا�6ا P��� ی ����� ی  �01 ا:�ف !$� و رھ�8 ��:$�س ا��وز ا7�dف :��ل، �� 	�ط� آ�$.ه �8.هللا �8.هللا، ر��1�ھ� ����, دارد �� ھ$. و ��  اش ��*�� �� ط�ف آ��

 .�$��AZ.ام �*0ر د�(� در 

��م ���3# ھ� �� از رھ�8ان ا7�dف :��ل، دا���ن آن �� ،A�A  در �ھ� ��0/ ا���8Nرات 	�ر6� در ��Aط' ���N_ در  �$. ـ ا��f آن ھ� ��ھ� ��ر :�ن را ��2 ا�*� �

�.ار ��و ھ� 	0د:�ن را ھY و ا ���? ��]� از آن  ا�. ـ ��زار ���, 	��. و ��وش :.ه�	 ������ن  	��ز��ن �� ��b از �Gا� K��Z: ھ$. ا��وز در ��.ان ،�L7	 ..�« ا

�$��[� �������.ارد» �3وه . 

#�� دارد. و ھ���� �� >�2ی در �0رد %6 دوم، ھ$. از ا�0	��8 �� ���3ی  �� ��ل R3:�� آ����1 در ��? ��دن !$� �� �01ی ).رت �� >� ا�.ازه �bA دا:، آ�3ھ

�� ھ$. ���� �01  � وز�� ھ$.، ھ�23 ا���ا�hید ���� 	�ر6�N���ر�.را �0دی،  �� ���R9 .0اھ	 ،.�� ھ�ی �$�AZ ا�� b��< �� ت ��=.ه را در آ���?��� ا� .��3د 

آ��� آ:$� ���زد، ھ�ی ا��?ت ��=.ه در  ی ھ$. ا��Oم داده ا� �� �*0ر را �� ا���ا�hی ھ�ی !�� ���%.ا�� ��دن ����9� ��ری را �� �0دی در ط0ل ��ل R3:�� ��ای ���.ل

PS�� ��3 �0ده ���7 �� �0ان �3م ا�. و ���� #�� �[0ر �0Nاھ. ��د �� ا�� iدا:�� ��ا�0ش ��د. ھ���را���  #�� را �� او در ا��3ا �� >$�ن ا���8ری،  �.ار ��� ھ�

���1��7ت �*jN آ����� �� ����SN� .0اھN� زد���ھ� . 

�� �$. و  �01 ���, را �� ��0/ وا:$(�# و �� ز � :jN �6ن ��ی، وز�� 	�ر�6 آ����1، �� ���ن آ�.ه��و06د آن، >�ا �0دی ���7ن ھ$.ی را ���=� �$! ��  

�M �$.؟ ا�# �0ھ�$� �� ��رک او���� 	0اھ. �0د و �0دی ھ�23 ا�6زه�N� ���آ�. �� ھ$. ��زی را ��ای  ی >$�# ��ری را �0Nاھ. داد. �Lف و ��ده، ا 7L�� �EZ$ 06ر 

8(�[ .$� �� .��دن ).رت �=�

����ن�Gد�� ا���� ��دارد و  �� �� �����9ن �����7$! �� ��2 �� �����9ن �����7�  -  در� ا� �1������9ن ��3� و رو�E ��*��ی �N*�.ه ا�. ا�� از ط�ف د�(�، آ��

��� k��� 23ھ� � .ی آ����1 ���� >�#، �9ھ�2 �$. ه�$$. :0د ��  �01 �0دی از ھ��1ری �2د�� در ا���ا�hی �=.ود دارد. و�

0[  �� �Z�ارد. رو��� و >�# ا ���? در را.�� آ����1 و  ر ��ا�3 ا�# دا���ن وا)�� ����ی ��زی �� ھ$. ا�، �� رو���، ا��ان و >�# ���S� 2وت ����ری ��U��9��ن 

�G�1 از ا��� �� 	�وج آ��Hرا �� iھ� �� .���� ��S3�����0 �.��3ن ھ��$.. ا�� ��� Yن ھ����. 

�� را �� �%.ه دار�.،  �$$. در ��	�# آ�$.ه در وا)'، ��01 و ���O$^ از او�Hع در �*0ری �� 	0د:�ن اد�� ��Lا ��0l�� :.ت ھ�ا��ن  ی آن ���8رت  � �� ..�ا

mHآن وا ،�� �����ن ����. ھ� ��Gت ��=.ه در��3 ا�?�� .	0اھ$. �� ا

��در و �*��ک در ���� 2�< ��ای و ����, ا�$�  ھ�ی �$�AZ 	0اھ$. ��  . ��1# در ���� 	�ر6� >�# و رو��� ا�# ا� �� ھ� دو �� 0Lرت آ:�1را �� ھ�ی 

#�� �0�0ژ�� :1, ھ�ی �2رگ ��1# ا� �� �� دور از �3ا�b ھ�ی ا��وز ).رت ا����� در �$�ر ا��?ت ��=. �bA ��ز�.ه ��زی �$$.. >$�# ��ری، �$%� در ����.� ھ�ی ا

����3  .ا�

ھ� و �$b �� �� او��ا�# و در��ی 0$6�� >�#، ھY رو��� و ھY >�# ا	��ا در �Rا��ات ا��?ت ��=.ه  ی ا��?ت ��=.ه ���� آن ھ�ی �=.ود�$$.ه �$� �� ا�#، ��و06د ا���ا�hی

� از ھ��1ری :�ن در ر��.ن �0ا�E   اش ���ن رو�� و >�$�� ای ��زی ��د�.. ر��P �6%0ر او����  �� �� ھY �� ا��ان، R3:�� را از ��د ��د�.و �bA ��ز�.ه���ای ).ردا

� ا��ان، �� آن ھ���� �$S�� د  ھ��� 8=L. 

����Tn� 2 9$.ا:�� � ,��� #���>�2، از ز��ن �.ا	�� از ط�ف د�(�، ا o�8� ��� در ��ل  :0د �� �� ھ$. و �� >�# ��*�� از ��U� �� �$0ن، �� ا�.ازه آ����1 در 2001ی 

����ن �[�ف ��1ده�Gآن ا� ..��� ا�����$.، آ�3ه ھ��$.. ( �� ��  �ل   ��ه در  ای از ����9� ھ2�$� ھ� �� :1, ز��� M�� ������ن �� �.ون �.ام ��%. �$(�# ���� �0د ��اوا�Gا�

�dان در ارا������ن ھ2�$� ��ده ا�.) 	�L7، ی ��� ھ$. و ا�Gاز رو��� و >�# در ا� b�� ھ�ی ا)�[�دی ��� ^$�O�� 01 و�� ,�0�� �1�ی  �$$.ه 	0اھ$. �� �6ی آ��

����ن :0�. و�Gا� ��Lر    ا�� �$� .ی >$.����رد دا��ی را �� دوش �(���. ھ2

��l�� ،��%�����ن ��ور�2م ا� و >�# و رو���، ھ�دو، �7)� در�Gدر ا� ��L����6 ی ا ��ن را در ��ر �: �� و ��8رزه ���� � �$.ی ھ��*(��ور�2م ا�7م ��ده ی �%6

Yه و ھ.��$. و ��A$�  ھ�ی ا��اط� را ��  �k ا��6 و ا�2ارھ�ی 1����090�6� ا���Sده �� ھ� :��. ا�# �nظ# را دا:�� ��:$. �� ا��?ت ��=.ه �3وه ا�.. آن واره �� آن ���r. ورز

� از 	0د  �ا� 	0اھ$. ��د. ا�� �� ا�# و06د، S$� ا).ا��ت ��03 #� ا�# ا� �� ��ای :�1 دادن �3وها� در ��ا�� ا�� �� ا��?ت ��=.ه ��O1  $0ن او�0���ھ�ی ��ور

����ن -��ر :0د�Gا� �� .>� در �0ر��، ��اق 

Y%� ،از ھ�� ��  �� ��N� �� ن دھ$. �� ��زی >%�ه�*����� ی دل �0ان :0اھ.ی �9.ا ��د �� �G�6%0ر ا� P���� 	0اه رو��� �� >�# �0د. روا�/ ��زی ��  �k ر����L ،ن

 (.ھ� �3م �0د ا�� �� ا��س �$��' ���A�, �$� :.ه �0د. ) روا�/ ��زی �� ط0ر 	�ص �� ��01 ا��f و(

�  ط0ر، ھ��#�� ���1�. از ا�# �(Rر�Y ��  �0ان �[0ر ��د �� ا�# دو ).رت �2رگ وا)�� �3ھ� ��ا�0ش ��د�. �� ��زی ��  �k ��د )��, ا����د ا����� ھ� �� ).رت د�

�ا���1�� �� ھ� �� د��� ��زی 09ل ���� �9دا	، آ�� آ��ن ��1� .دا���$. ھ� وا���� �0د؟ ا���8 �� �� دا���$. ��  �� ��ای  cS �6ن 	0دش ��2 ��زی ��.�� �� ا��

،#��m و �$. ��زی از ����  �$���ا�L د�A��� ��رآ�. � ا��	 ���1�����ن :��. ��ای ��G��8ت H.ا���G�1 در ا���3ھ� در ا�#  ا�� �� ��01 و �� ���O$^ ھ�i  0د،ھ�ی ا��

�.. ا���� ا�# ا���Aدھ�ی ��زی :��8 �� �*��6ه.*� Y0رد د>�ر �0ھ� $�9. �� ی 	��0اد3� �0د �� ��]� و)���، :�م ھ� از �$��ل ���ون و �آور  :. و ��ای ��ظ�ان ���و

� .:. ���0م �

�.ارد �� رو��� �� >�#  �01  ��ا��Oم، �AZ$� iھ��� ��� را در ز��$!  �ZA� ا�$� در ا�# �*0ر �� ��Hو �� .��$. ھ$. (��  ی  ���� ر��.ه �8Tت ��ز�� .ا�

����ن �G�8ت ا�T 2 در������ن ر� و آ�. دارد، :.�.ا �(�ان » :���«ا��ان)، رو��� و >�# �G) �� در ا�b(دا� � .ا�. ا�. و آ��ن ��2 از :m8 دو� ا��7
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� -رو���، >�#، ھ$. و ا��ان - ای $����AZم >%�ر ).رت �� ,�� ��� ،.:�+� Yن از ھ�����Gدر ا� ��0��( ����  �ھ� را و) 	0اھ. ��3 �� آن  ���� ��ز  دا�$. �� و)�

�1� از ا��S)�ت ������ن ��:. �0ا�. از ھY �3دا�.ه :0د و �Gا� �3.�:�9. 

	0اھ$. �� ا��Oد 	7ی ).رت، ).رت را در د� �(��د >��؟ ��  ھ�ی 	�ر6� �� ا�Lار از ��زی �� .رتآ��2 �� ) ھ�ی ا!�اق ا�3 >$�# ا�، د��, ��	�# دا���ن

����: bN9 0د� ،�)��� �0د�� ا�، ��8رت د bھ�ی ���ه �� ��زی در  �ل رو:# ��دن آ�  �� �� ��  .ر�.؟ در وا)'، �� �=E�A و ��وش ��*�� ���ز ا�

 


