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  زرد��، وا��	� �� ا����؟
�� دوم�  

  
��ر�	�ن ھ��ی و  �� ��)	'� ای �� از !&% ھ�ی ��� اول ا�# �""� !���  ��� ا��
 �� ��(	� )���ا��ا�( �� ا������2ان و ,&11	# ارو��0( ��ون و ��/	�ن �.د�- !� ,� +�*� 

�� در ز,�ن 5	�ت و67د 15	1( �34	)( !� ��م زرد�� را  )��	���6� �9"! ،���� ), �	0:+
زرد�)	�ن او/	� !� ��ز,	# ھ�0( �� ��<ً ا��ان و ا�>��)�ن و +�97)�ن و ھ�� ��,	�ه ,( 
��ده !6د��، �� �6���	��( �� از ط��@ ا�# ھ�6ط��ن ��ن، !�� از !�ز �2 !�  �A� ��6�

�� از و67د �6��ن، !� ا���2� ھ�ی زرد�� آ��� ��ه !6د��، او/	 ����! ), )��	0��# ارو
  زرد��، +��/	� و ا���2� ھ�ی وی DE� داده ا��. 

F!��, #	�G ر از�DEا #	�G ،ا��9ر  �# !	9�+ H'	(�و در )I(4	ھ�از روی � �� ��9� �9�
��ر15	�1 و  �	��15  !���! K1( و ,)�!�� از داده ھ�ی وا��( +�ر�	ھ�ی +&1  

� L��6���( ,Q42: زا�)6س، ھ�,	6Oس، ھ�ودوت، �"6+�رک و در ��6)� اول ,# +�*� از 
�� ,�2ھ�ات R�6E را از و67د زرد�)	�ن و از و67د +��/	� زرد�� و  )���ا���9ر، 
,�ا�� و آ0	# ھ�0( زرد�)(، �� در آن ز,�ن ا7�ا ,( ��ه ا��، ھ���G ,&�ود،  Tارش 

  داده ا��، ��د ��6ده ام. 
را �� ��  یت ,.��، ا��,( �- +��اد �6���	�ن د�I�و/( در ا��'� ,( 6Eاھ� !�ای ,�"6,�

6Eد ��ھ� و67د �G	# ا��ادی در ��ز,	# ھ�ی ا��ان و ا�>��)�ن و ھ�� و +�97)�ن 
 ���Uده ا��، ا�! )���6�( و V	�ه !6ده ا��، �� از ,�2ھ�ات د�I� �6���	�ن !� و67د آن ھ� 

:�����  
��ار �H(�6 ژرار (. 694و  693صQ  ـ ا�<ط6ن؛ در ���6ن ھ�، !R4 �6م، ��ر�	�ن، 1

  ).1987ا�.را�[: �6روش !.رگ، ��ر�] 
  ـ  �	_�6Vرث.2
  ـ  ار�`3.6

6Aرد �؛  ر. م. ا���ن: �1958�ار �H(�6 ژک دو�#  	�#: در "���V K�ب !� زر+�2"، آ
؛ و ژ. ��ل: در "+:c� زر+�2 و 1965در "+:c	� زر+�2 !� ا���H2 �6��ن"، �	��6رک 

  . 1977!� ��ھ�V d�ب"، �	��( ا���2� زر+�2 
��د�]).) )gا.E و�E �(�  �1[ از �)�ب " �+*�: ��وده ھ�ی اھ6را�) زر+H(�6� "�2 د

F!��, #ا� �وه !>g ان !��)�ن�در ا� R�دا �آن ! �	c:+ ب " �+*� و�(�، ���D�ز رھ��6ن در 
 H&Aھ 35و 7*�ن"، ص �ا���2 �! ���ی زرد�� از �- +��اد �6���	�ن د�I� ��م ,( !�د 

آ���0( دا�)��، �� !� �9"( از ا���2� ھ�ی وی ,):c� ��ه !6د��. ا�# �6���	�ن �Dgرت !6د�� 
  از:

�"6س، ا�)�+�ژ,.، +��)6س، �"6+�رک، د�6���	6س، آ�	#، آر�#، �+��ھ6ر�]، و/	6س 
  ھ�ود�#، ��و�)6، /�6	# و...
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 "#	"���و�.  �9( از دا����2ان و ,hرE	# رو,(،" �(���د�])، در !� �6ل د) )gا.E
 H&A��23  22ص  #	(�)�ب  �+*� ��وده ھ�ی اھ6را0( زر+A  ،�2)� ا�� �� زر+4� �2

 ��4D/ �! ،�,آ �	د� ���4 !D/ �! �2+زر ���6د�( !6د �� !� /��4D !� د�	� آ,�. و در او�)� آ,�ه 
D/ او ���4 زد و 7*�ن ھ� !D/ 7*�ن ���4 از 7*�ن ر��. او !D/ �! د و��  ��4 زد.ز�� ( 

 H&Aزر+�2" ص �ب !�V K�����د�]) از �6ل ژ. دو�#  	�# ��6��ۀ ") )gا.E 4آ��ی ،
!� !��، از  99صA&�ت  1985(: ا�'�# زر+�2 در ا,O�اط6ری روم، �و !� �6ل ح. /6

�9( د�I� از رو,	�ن �� " � 6ری �"6+#" ��,	�ه ,( �� و در ��ن ���.دھ� ,	<دی !���  
��6ن دوران ر���] !6ده و �6Aذ �	��( ھ� در در!�ر ا,O�اط6ری �)9 از !.ر (��# �	"

��د �� D��*7	�( زر+�2 را «دا�)� ا��، ��د ��6ده ,( ��6�: ,( !	.ا�]  R�6�او 
I��7.�# �� د�# �*6دی، ,	&	� و ا�<م �� در d�7 ھ�	I2( !� ھ� !6د�� !��9. !� 

او ھ��اه ���� ا,� در ا�# راه �	�وز  ا��9� !	�ری از دو/)��دان و E�د �ا��ن آن ز,�ن !�
��2 و/( +6ا�� ا���2� زر+�2 را وارد ,l(9 ا�<ط6�( �"6را�] (ا�)�/	�) !��9 و آ��ا 

[������ ای !�ای ا�1<ب ر�،)Iھ��� .	Eا�( در  ، ر�)��ن  �ارو��  �دا�� و ا�
  »	.م) را �( ر�.ی ���.(ھ6,	�

 ا5���+( و �� �6اد و ,)�l3 ھ�ی ا��4صدر ,6رد D�6E	�( ھ�، اV�اق و !.ر ���0( 
در ,6رد اد��ن ��ن در 0�7( از ا�# �""�  A)�ر ��د ��ه ا��. !� در �o� دا�� ا�# 
�� !� ��م و +9A�ات زرد�� آ��� !6ده ا��، ص�ف !�ای  )���,`"l، و/( ��د ��دن از 

��ا�# �G	D_+  #	� و67د 15	1( وی و ا���2� ھ���I� ،Rر��ه 6Eد را ,q"9 ,( دا�� 
�o���ت را ھ� ��,[ ا�# !&% ��� ـ ��دآوری از ا�# �G	o� #���ت ,�6oر د�I�ی را ا5)6ا 

 !!��� )��  
و ��دو�( را !� �6ل "د�)� 12g -��E( ص��)(" از �7"� ا��ا�	��( ,( دا�� �� ,):c� از 
ا���H2 زرد�� !6ده ا��. !�ای ا�D(gر !24	�ن !� ا�# �o� R�6E ا���ری را از ا�# 
�� در ز�� �1[  ،����� ), R�6E ب�(���g� ��,�ار ز!�ن ��ر�(، !� 6�gان ��6�� درج 

  ��ه ا��:
� / +# ,�ده و �7ن ��دان  �9(  ��	� t	ا��ر 7*�ن ھ �! R�ز دا  

******* 
  ھ� دا�2( 6Gن �4# !6�2ی  /  ز آ,E6)# �- ز,�ن �>�6ی ز

******* 
� R�دا ��  	�!� !#6G د��ار ��!( !� ��خ �4# / !�ا�( 

******* 
 +6ا�� !6د ھ� �� دا�� !6د / ز دا�R دل �	� !��� !6د

:�  و در ا,)�اد آن ھ� ,	��6
��ر!�د آ�*� در �4# از "دا�R" و �*�د« ��,	�ن آد,	�ن و در ا��ان  ھ�ی دا�2(؛ 

)� ا�� !� 6Eد واژه دا�R در "�G" را�)	# آن ھ6ده و !�زده آن، ��! �4� ،���(��!
)( (,�ھ		G )0و��ه ی آن ا��ک آ����2	��	A	�) د � 6ن ��T�ی ��E)�ر ) )�6G و (�

دا�)� !��	�... دا��0( و +6ا��0( از ��وزه ھ�ی ,.دااھ6رای !.رگ... ا���	�ن در او�)� و 
  »در ��6)� ھ�ی ھ2�,�4	�ن ا��.
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�"��G H ��ار �H(�6 او�)� �����ن در او�)� آ,�ه ا��، و ,��( آن دا�R، دا�,��2�E ،�د ،
( �� G	.ی اط<ق ,( �6د �� دار��ۀ �و E�د,�� ,( !���. و ��وزه �� ص�A ا�� !� 
 ��+��م �	9( ھ�، ز�0�D( ھ� و دا�R ھ� و اE<ق 6Eب !���! ��م �9G6)��# �6ا��I� Hر��ه 
��وزه ,( !���، از ھ�	# ,�FD و !� ھ�	# ,���(  ��)� ��ه ا�� ـ !�ون ا�# �� ,# !� آ0	# 

��,[ دا�)� 6ا�@!���؛ �� !� اد��ن د�I� +و��ه زرد�)(  �   !!���!  
g<����ان !� ا�# !&% !���  A)� �6د ��  �ت ھ� ھ�، آ�v� از ���ی !�ای ,�"6,�ت !	2)�

�،  و اص	[ او�)�ی او/	� ���م G� 6Eد، و !��( ,���ه ا��، ا � او/	� و اص	[ او�)�	�
  ا,� ا,�وز !� ��م او�)� ��د ,	62د.

  و ا,�:
رد +�ر�K +6/� زرد�� �o���ت ,q"(4، !	# دو ھ.ار و �R ص� و ھ�2 ھ.ار و در ,6

در ,6رد ,&[ +6/� وی �	. �o� ھ�ی ,)�Aو+(  ��'�3 ��ل �D[ از ا,�وز ,676د ا��.
ا��. +��ادی او را از آذر!��'�ن، +��ادی  از �	)�ن، !�E( از 6Eارزم و ا!�از ��ه 

�T  در ز,�ن ھ�ی) K"! ھ� او را از )E�! K"! از �ر ).! l+ا�, �62ری !6د !� K"! �(
��6�( در ا�>��)�ن) ,( دا���.   

 H&Aـ ص ����)�ب "+�ر�K ,�د" ��6)� ,(  q/h, ،6�6ف�!�ری : «349در ا�# !�ره ا. م. د��
�	�وان �	R زر+�2 !6د��. �w1 �- �9)� +�ر�- ,(  #	(�� �D	H" ,�دی ,>�ن �4 �	�	! ),

6IG را �		ا�# +> ���� ,( +6ان !� روا�� ���� و ���F ـ �� زر+�2 از !�E)� !6ده �� ,��� 
...�E�� 6�6ف »از ,�د ـ ��ز �ر�رو آوردن ,�دم ,����  ���� را (���K ا�# �hال آ��ی د��

	�ر !	�ر !	2)� از ,�دم ,���� !6د��، !*! �	�� �o� از ��ھ� )� از !� �	�,D�ا�<م 
)/x�(و ,�/[ ��زد. و...) ا� �ارا0  

 F��� و �	روا��ت او/ ،��� د���6�6ف ,( ��6 ��6I�!� زاد �ه زرد��، ھ�� �آره، در را!`
و  ،ا�# !6ده ا�� �� او از !�E)�(!"K) !6ده ا�� و ا0	# وی از ز,��( ,6رد ��T�ش ,�دم

�6ی و�l��(2" [ا�# ��م در ��0� �)l��(2 " l" ��6)� ��ه "  ��رو !�  )�ش  Tا�� 
	(�	�و زر+K"! �2 !6د و زر+�2 از ,	*# R�6E، ���( "ا��ان ا��]، �5,( و �4 #

 ��و�t" ا���� ای، �] از  �T)# از رود !.رگ "دا+	-" (�� در او�)� !� ��م "دا�)	�" ذ
  » ��ه) !� آ�'� [!� ,�د] آ,�ه !6د.

�� او از !"K !6ده ا��.  ��(�6ل "���D�ز !� 6Gن ,��!F او/( و ا�_��� !� ا�# �o� ھ
�6��ۀ " �+*� و +:c	� آن !�دا�R در ا��ان !��)�ن و در 7*�ن": رھ��6ن"���  �	
ھ�
���	
� !���
   !ھ� ھ���� �� �� ���ر �

�، ا � 	G ز,�ن و ,�9ن +6/� زرد�� �	وا�� ���o� ,# ا�# ا�� ��، ا�# �hال را 
ل 67اب و !� ,�E ]0�د,��ا�� !�6Eرد ��	�، ز,�ن !� 6E!( و !� ��� ،65ص"� دا�)� !��	�

 �2�6Eاھ�  �A؛ ھ���`6ر �� ا,�وز E	"( از ���4�( را در ا�# ,6رد �� ز,��( در 
��دۀ ا!*�م و +�ر�9( ��ار دا�)� از راه +Q&A و +&1	@ و +<ش و ��ر دا,�� دار و 
 �(E�� #ای ,� رو��7*�ن ! )(زرد� �	V و )(# زر+2	دا����2ان و ,&11 H�ھ����6ا

  ا��! 
6س ��	�و�(" �� در ز,�ن در ,6رد +�ر�K +6/� ز�رد�� �- �o� ا�# ا�� �� "اودو

ا�<ط6ن ز�� ( ,( ��ده ا��، ز,�ن ظ*6ر زرد�� را �R ھ.ار ��ل �D[ از ا�<ط6ن 
F�7  6000,( دا��. ا � ا�# �o� را ,�ار اg)�Dر ��ار !�ھ	�، ز,�ن ظ*6ر زرد�� (
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�)�!� !�  ��ن اl"V ��ل ,( ر�� �� در آن ز,�ن اص<ً wE 5��(، و  8428) !� 2428
ھ�6ز اE)�اع ��2ه !6د. و 6Gن wE و �)�!� و67د ��ا��، ��( +6ا�� او�)�ی ,�ون 
!676 !	���؛ !��ًء ھ� آ�v� را ,� ا,�وز !� ��م !24( از او�)� دار��، ا � �g� او�)� !� 

�� ط( ھ.اره ھ� �	�� !� �	�� �1[ ��ه ا�� و از او�)�  8428 ��(��ل !���، G	.ھ�0( ھ
��، اص"( l"Vن ا��  �ا��، ! �)��	ا��" و ��  اص<ً +�و�# � �(E�� زاغ ]*G از "�- زاغ

  "از �6ه ��ھ("!
�� در آن �9( از ,6!�ان زرد�)(  )!�(��o�ی ھ� ا�# ا�� �� در "ارداو��اف ��,�" [
�A�ی رو��0( !� آن د�	� ,( ��� و !�� از ,�2ھ�ا+( از ا65ال !*2)	�ن و دوزE	�ن !� ,( 

د و ,�دم را از آ�v� د��ه ا�� ,`"F ,( ��زد، �� ,�ده وا�Tار ,( دھ�] !�_� زرد��  �د
300  l��1+ �! ا���9ر H"�5 6نG .ه ا���� ����ل  ��2330ل �D[ از �5"� ا���9ر ذ

��ل �D[ از ا,�وز +6/� ��ه !��� ـ D�2660  F�7[ از ا,�وز !6د، زرد�� !��� در �5ود 
30 �  وی  �T)� ا��. � از +6/� +� !�_���/( 

  H&Aب زر+�2 و آ,6زرش ھ�ی او، ص�(�، زرد�� �18�ار �H(�6 ر�)� �*.ادی در 
�	�,D�ی !� .��ه ��! �! )I/�� )� در  
�� زرد�� در �5ود  ���ل  ��3895ل �	R از ,	<د ,	�، ���(  o�1880� د�I� ا��

  �D[ از ا,�وز !� د�	� آ,�ه ا��.
��ل �	R از  61080ری �� در ��� �D"( ھ� ��د ��ه، زا�)6س �6���( ��ل +6/� او را، ط

��ده ا��. !� 5�ب زا�)6س +6/� وی !���  �	� �	��ل �	R از ا,�وز  3095,	<د ,
.���!  

 ُ!" H(�6� @Dط �Iد� �o�ن�	ب ھ�ی زرد�)�(�در ��ن �6م  ��ھR"[�)9 از ,*�(��# 
و !� !�ور اw�6+  l"V �9( از ,>�ن زرد�)( !� ز!�ن �*"6ی ��6)� ا���� ھ'�ی 

,��( ا�# �"�� را "آ����R آ�Vز�#" ��  ,��ص� �)�ب "د��9�د" �� "د��9�ت" !6ده، و
��ل �	R از ا�1�اض  258"آ�Vز ا����A  "R)� ا��] ا�# ا�� �� +6/� زرد�� 

  ا,O�اط6ری ھ2�,�4( ھ� ص6رت  ��)� ا��. 
�	R ا 6G330ن ا�1�اض ��ھ��2ھ( ھ2�,�4( ھ� !� H"�5 ا���9ر در  �ز ,	<د و �9

��ل �D[ از ا,�وز !� د�	� آ,�ه  4003دار�6ش �6م !� و�6ع �	��6، !��!��# زرد�� !��� 
 .���!  

  و...
�	�وان !( �6اد و ا5���+( و  w�6+ و !.ر ���0( اد��ن )I���اق در ,6رد د��Vا

�� !� د�I� اد��ن، �� !� ھ�����ن ھ����� 6Eد، �2G و ھ��2v( دار��، و ھ(  )D3�(, در
+<ش آن ا�� �� و���F �� ر�Eاد ھ� �� ����ه ھ�ی �Eرق ا/��ده و !	�ر ��در را !� اد��ن 
R�6E، و ��ب +��# و ز��D+��# ���4ن و +6ص	� ھ� و ����3 را !� �	�,D�ان و ��0� 
�	62ا��ن د�# 6Eد ��D !�ھ��، !�ای ا�# �� د�# 6Eد را !*)��# و ����( +��#، و 6Eد را 

+�Dرز داده !����، ا,�ی ا�� ��  د�� اول و و�	F ص�l5 ,�"6,�ت �Q4 د���ار ��
�� ا,�وز در 7*�ن در ار+�Dط !� ر��!� ھ�ی د��( و ,TھD( !� و67د  )(	�Uوز، !� و�ا,
آورده ��ه ا��، !� ��( د��، 63Eص�ً در ��] !6ک ھ�، ,( +6ا�	� !*)� !�I���؛ ا,�ی 

+ �� ����ارد، �� اص�/� اد��ن ��ن را ھ� !	2)�  �)*� �6دی !�ای ا�D(gر !24	�ن ھ	t د��
  از �	R /`�� ,( ز�� ـ !�ون ا�# �� 6Eد ,)76� آن �6��! 
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�� وا��	� ھ�ی +�ر�4( و 15	1(  ،)�������9Aا��، رو�� )��� #	D3�(, #از ا�  )وھ� 
 ،����� از روی +�l3، و �� !�ای د/D3�(, )�64	# د�I� را �� 7*�ن !�ان +�9	# ,( 

����!!ا��9ر ,(   
، از ,( +6ان را ھ�و +<ش ��د��ه ,3� !�ای �2)# او �3� ای !� �T  �Dا�)# ,�6(  

دا�)�ن ھ�ی ا��ط	�ی ا��ا�( و ھ��ی !� 6E!( ,�2ھ�ه ��د و 6Eا��. !�  ")�ن  در �7"�
+��D[ ��ن آ+R را، ,���� دا�)�ن ا!�اھ	� در ��آن، و ����Eن  [ ھ� و  	�ھ�ن و آب ��ن 

� و ��ا ز�� ��ن آن ھ� از �6ه ھ� و روان ��ن ��ن در �2G� ��ر ھ� و !�ف ھ� و �K ھ
�>�� ��ا0( ���� �ن و ��دی �7�6ران و /l !� ��دی  62دن ��ا�� ,676دات �	-، و 
�6 ��ن ��ا�� آ����R و... در روز +6/� زرد��، و ,�7�ای از ز�� ��ی  �و ھ�ی 

�� ر�)�  ا,� ��د��ه رخ داد، ، وا��� ای �� !�I�2E	# ز��ه !�آ,�ن وی ��6I�و... را، آ
 H&A،  �13*.ادی در ص�6ا7E H��4��G پ اول در�G ،"ب "زر+�2 و آ,6زش ھ�ی او�(�

 ،R	! و ����( +�Aوت، در ھ� د�# و آ0	�( ,( +6ان د��. �� آن را ��1 ��ده،  �!  
  !� ھ� رو: 

�� +>		�ا+( در ,&)6ی اص"( اد�� ��(ن را !� اE)	�ر �� !�  ا�D7ر، ا�# ���4ن ,`�/D( ھ
و ا�U&<ل د�# را  ،!�ای !�1ی 6Eد د�#، از �6ی �5,	�ن اد��ن، +� �5ی �� ,�9# ا��

�lD �62د، !676د ,( آورد. و +9�ار و +:�	� و +&�	[ آن را!`H ا��ن ھ�ی �- �7,�� 
 را !� د�#، 63Eص�ً ا � �7,�� از ��Iه ,�دی رو !� ر�� !��� و ,�دم در اc� ر��

ا�)�3دی !� ر��ه و آرا,2( ھ� G� !	2)�، و از ,�o� +&3	[ !� دا�R ھ�ی ���7+�، د�� 
 ), �+ �� و �� ،R�ر�� و ر��ه و دا Rز,�ن و ا�.ا� ��T  l���+ �! ،����	�ا 

  ��,( !��( ,( ,��� ـ ,���� �62رھ�ی ���6ن و...!   +�*� ��زد؛ +� ا�# �� از د�#
)�Aده ھ�0( �� ��ھ�ن و �5���ن !�ای �	D2�د ,�1ص� 6Eد از g<وه !� ا�# 6gا,[ +>		�، ا�

+��/	� د��( و از ا��4ص( �� 6Eد را �	�,D� و 95	� و �	"6ف و... ,���( ��6ده و دارای 
ھ� در +>		� �9[ !� �	�زی �� ھ� دو l��7 !� �- د�I� دار��، �	�وان و �� �دا�( ا��، 

، ,�� و رھD�ان ا���2� ھ�ی د��( ن و �5���ناg)�1دات اد��ن، ,`�!@ 6Eا�� و ,���F ��ھ�
��3 وا�F ,( �6��. ا�#  �6� D2+_�ت �	.، 6Gن د�# را ��ھ�ن و �5���ن !� 6�gان ا!.اری 
��	q اد��ن  �د��ه و از + lD� ،���! ), ر��!�ای دوام ��رت و 6Eا�)� ھ�ی 6Eد !� 

   ا�D(gر آن ھ� در ا��oر ,�دم ,( ��ھ�.
]�x،در ا�# ز �9( از د��	ای  ,�ر��ه !�I� �9� �! ���	�,D� ا�<م ا��  w�6+ �"D� �		<+

 !6�6ع �	��6، و/( 6Gن ا�# ��ر �*� ,���� !� د�� آوردن ر���U و ����5 �*6د��ن
lD� د���	�,D� ��، او ھ� �D"� را دو !�ره !� 9, l��7� �6Dل  H	"g ���1یg از�ا! �! �(D/ا ،

  ز ��ن را ط�T  @D)� !� �6ی �H"D او/( !64ا���!!ا�95م ا/*(، و از ,�دم 6Eا�� +� ���
در ا,� +�و�# !R4 ھ�ی !��( ,���ۀ او�)� در ز,�ن ا��9��ن و �����( ھ� ھ�، ا � +76� 
�6د، g<وه !� ا�# �� از +��/	� او/	H زرد�� �� �	�� !� �	�� �1[ ��ه !6د، و ا�# ا,� 

 ��ر�d ��ن آن +��/	� اc� 6Eد را 6Eد !64د در ��ھR و ا�.ا�R و +>		� �� ����d و 
 Tا�)� ا��، 6Eا�� ھ�ی �	��( ��ھ�ن ا��9�( و �����(، �� �5���ن �D[ از آن ھ� ، �	. 

�� و !� ,�ور ز,�ن، در آن ھ� ,��9] ��ه ا��.  ��  
 ً�D��1+ ای +�و�# آن در�! R�6� 18د/	[ ا5	�ی +��/	� زرد�� !� و�	"H ا�# دو ��د��ه و 

  !�  ��ن ز��د، ,( +6ا�� ھ�	# ,`"l !���!��ن �D[ از ا,�وز، 
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�� ھ�6ز ��G  ـ ا. م. د����6ف ��ددا�� �6+�ھ( در ,6رد �9( از ,�2ھ�ات ھ�ودوت دارد
�o� #6ف ا���را ��1، و ��6)� ,( ���:  ص� ��/) از ,�گ زرد�� �(�TI� !6د. آ��ی د��

ا��( �� ھ�ودوت را�� ا�� �� !�رھ� !� اE)<ف ,676د ,	�ن ,�ا�� زرد+2)	�ن !� ,�«
!� ,>�ن ��D ,( دھ� ا��ره ��ه ا��. ,(  ���6 ھ�ودوت از ر�4)# �H!��6 ,�1س 
"ھ�,6�D� "[ از ��!��( ��4( ��(  ��6 و در !�رۀ اھ�	� �6ق ا/��دۀ آ+R ,�1س ص�ا�5 

  » ��ارد...
�� ا�# �6ع ���4ن در !�رۀ آ0	# زرد�� ز��د ا��. ا � ا�# آ0	# ھ� ,���� �*6د��، ,_<ً، 

 �! )D/�`, 0[ و���0� اد��ن، ,6رد ��وش و ��1 و�	F و +�ر�4( ��ار ,(  ���، ���� ,
ا�# ,�ا+l !	2)�ی ��D !� ��0� اد��ن !�ای ��1 در آن ��اغ ,( ��، ا,� !&% ,# !� �� 

�� ا0	# زرد��، �� د�# د�I�ی ��� +�ر�K د�	@ و  ؛را ��1 ��� ,`�/l در ��م اول �	
  �. را �	�ا و ,���( ���� زرد��ا���2� ھ�ی اص	[ 

,# ,( 6Eاھ� +�*� و67د 15	1( و +�ر�4( زرد�� را از روی ��6)� ھ�ی ,&11	# و 
 #*�,hرE	#، از ����( +��# آن �� ��6)� ھ� و ��ددا�� ھ� و �� �����2G ]1 ھ�ی �6���	�ن 

ن و و رو,	�ن ا��، +� �o���ت ,&11	# و ,hوE	# و دا����2ان 3g� ,�، در �5ی ا,�9
 .���  در �5ودی �� xزم !���، !	�ن 

 ����ات !�x از !�ای آن !6د T+�, ��9� و67د +�ر�4( زرد�� ھ)��، !�E( از آ���( 
!� و67د �G	# �� در  �( ھ�، ا!*�,�ت، �� �� را +�-  ��)� ا!�از ,( دار ھ�	# ��9ت

34� #	�G و67د �6ر ,( +6ان !`G ،ت و ���4ن  �ھ( دور از +63ر��	)( و آن +���
  !� او ��D ,( دھ��، ,�)�ف ��؟ �� G� را 

ا�#  �ن دور از !�ور در ,)# و 65ا�( ��1 ا�# دو�)�ن در ,6رد ا!*�,�ت و +�����ت �� ��4
�)�!(  �7 ا��، ا,� در ,6رد و67د ��6��ه �� ��ح دھ��ۀ ,)#!�  ،�� �	R ھ�ی د�I� ،آ0	#

، ا � ,)�( و67د دارد، !��� +�و�# ����ه ، ��( +6ا�� در�� !���، G�ا؟ 6Gن!� ��م او�)�

��ا�ن ا�� ھ��، ھ��� ھ� ��� ����!ای ھ� و67د دا�)� !���! �   

آن �� �
,�ن  را دار%� �� ا� ���ب از روز �)�
' و"& �
��ا�ن و ھ��� ا� ��%� و ط�"!
���3 �12ن راه �/�� ا.� و ا�� روز �������3 از  یھ� %��5 ط4! ��ه و ��  7


' و ز";"� و .�:� آ/�ت ار�8ن را ��12. �& و .��وی =�اب ���، ��%�� ط�/�ن %�ح، د 
�� ا./� ،ـ ��%�& �� او.��ـ در ���� د@�ی از �12ن %��5 ھ�ی آن ?��' ا��
�ع و در

�   !��و�2د �
���4 ��د%C %�ا�� ،و ط�"B& �� زرد�
)��، !�ون ا�# �� R �ا���� ای �	 ھ�� �o� ھ� در ,6رد زرد��« ا�# ھ� ,(  ���6:	

�� ,�"6م �6Dدن ز ا���2� ����(، �� و67د +�Aوت ھ�0( در ا7�ای �,�ن و ,&[ +6/� 
l(�ا � +�ر�K !�  ،اد��ن ,�ا�� د��(، �� !� �o� ر�	�ن +�����ت �� ا!*�,�ت و ��... در 

��ه ��(  و �	�م ـ ,�g( �� 15	1( ـ اند/	[ !� �gم و67د �	�م آور و67د آن ھ�  6اھ( !�ھ�،
  +6ا��! 

�	�م ھ� ,&)�<ً g	l ھ�ی !	�ر دار��، �� !� طD@ آن �*� �	�م آور و وا��	� �	�م را ,( 
+6ا�	� ز�� �6ال !D���، ا,� و67د �	�م آور را 6Gن �	�م و67د دارد، !�و67د ا�# ھ�� 

  ,�رک، ھ� . ��( +6ا�	� ,6رد �- ��ار !�ھ	�!
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� و ,��ر و67د و ,676د�� طA"( را �� ,�درش !� د	"�/	"( �� راه، دم در ,'�، دم در 
��... ,(  Tارد؛ آ�� ا�7زه دار�� �� !� د/	[ ,�"6م �6Dدن +�ر�K و ,&[ +6/� ا�# طA[ و 

  ,�"6م �6Dدن ��ر و ,�درش اص<ً ,�9� ���6؟ 
�، ا,� ط! ،]A� 6�gان �- ,676د 	� �(E��� ]Aر و ,�در ا�# ط��+�ر�K و ,&[ +6/� و 

وی ,�9�  ",676د��"و از  "و67د"د�)�ن ,� ��ار دارد. 6IG�� ,( +6ا�� از ز��ه، روی 
  ���6؟!

�� ،ا�# د/	[ �� !� @c6, ،)!�(� ),��+ �� )E�! در دوره �� ،�ھ�ی !�� از 5	�ت  ���6ۀ  �	
�)�ب  ،��6)� ا�� �)�ب�� ��رح  ،,)# ���� 5	���G ## !�ر +'��� �)�ب، در ز,�ن ھ�0( 

، G	.ھ�ی از ,)# اص"( ه ا��( ���� و ا,�9ن �*6 و ا�)�Dه !	2)� !6دھ� !� د�� ��6)� ,
 x�! ر�D7ر ��ھ�ن، ا�D7ری ـ ا�D7ری و ا�	(Eا �� )ورت ھ�ی ذو��U �� )�6,ا�� �! �D�
 l(� l/�`, از )E�! 6دن! ����ر�)# �`� ھ6ش و !� +FD آن ��2ر ,�دم، ا�D7ر درک !( 

د��ن و ,�دم، ا�D7ر ھ��وردی ھ�ی g"�( و... از د��( !� +�ا�� +'�!� ھ�ی 6Eد �5,	�ن ا
�، ا�.ا�&+ ،���� ), R��q  ,( �� و +>		� ,( ��د، 6IG�� ,( +6ان ���ی �"� ,( ,��َ 

  �� +4	"( !6دن ��رح �)�ب، �� ا��9ر ��,[ و67د آن ا���2� و آ0	#؟  دال !� �6Dد���ا�� 
��  A)از 5	�ت ,�6( ��ل !�� 700�)�ب �*6د��ن  ��6I�,( �6د، ، آ � ��6)� ،�� �(A  و

,�6( و +�ر�4( و67د �34	� 15	1(  ، �	�,D� ا�<م و ,"����ن،!� آ�*� ��آن ��ه ا��؛
  ��! �را +:0	� ,( �و و67د +6رات و ز!6ر 

+�V  ،l3�ض و ا � ا������2ا�� و از روی ��1، !� ,��( وا��( ��1، �� از روی د���( و
�� ,# ��Iر��ه آن را !� ھ�	# رو5	� ,`�/�� ا�# �)�ب را ,`�/�� ��	�، از �� + ،�Eآ �

��6ده ام، ,( !	�	� �� ھ.اران �H(9 ��![ !&% در ا�# �)�ب در ���ر ,`�/l �	069( و67د 
دارد، ص�ف �o� از ا�# �� +6رات ھ�A ص� �� ھ.ار ��ل !�� از ,�6( ��6)� ��ه ا��؛ 

�� 7*�ن، از  H"�7 ن، و از����", �"�7)�����"�� زرد�� و +��/	� وی را !�  ھ�	# ,
� ��... و ��  !� �Eط� ��6)� ��ن  �ت ھ� ��ن ھ� �Eط� !�E( !.ر ���0( ھ�ی �� ��ه ا�

,(  	��� و ��( ��T���! ،� 6�gان �- ا���2� +�ر�4( و آن را !� +�4�  !�� از 5	�ت
  !اص	[ �6Dل دار��

 ً�D��1+ # را	ز, ��g ب +6رات�(���. +�4	# ��6ده ا ��ل �7700*6د��ن از روی 
*� �g� ـ ا��ن �����ن، !��)�ن �����ن، +�ر�K دا��ن و... ـ، ا,�، +� ا������2ان و ,&11	#

([�	�+�4	# ,(  از آن، �� ��( !	2)� ،را �.د�- !� دو ص� ��ل ا��ن ھ����6 (ھ��6,6
 ,	�ن �o���ت g"��ی د��( �*6د و دا����2ان و ����. از روی ا�# +�Aوت og	� ز,��(

�] ا�# ھ�� ؟��ل اص<ً ا���( و67د ��ا�� D�7700[ از G� !��� �)	'�  ���؟  ,&11	# !
�A2	�ت !��)�ن �����ن در ,6رد ا�7اد ھ�ی ا�7ادان ,# و +6 و او و...، از روی ا�)64ان 

��(   ؟ھ�ی آن ھ�، G� ھ
�� ,���، آن ا�)64ان ھ� و �o���ت آن !��)�ن �����ن و و67د 15	1( و67د  ،وا��	�
 Kر��+ )I�6IG نو ,&[ و���  ، �� آ�v� �*6د��نا�).اg( �� ا���� ای +6/� او/	# ا�

(�و�)( !&% ,� روی "ھ�" و "�	�" ��  د��( ��ن ,( ��6��؛ lد�I�ان از روی 
�	�ا�R0ا�D(gر آ��� ،"و67د" و "�gم" ا��ن )1	15 Kن و روی +�ر��ا��ن ھ�,(  ��ۀ ا�

،�E�G ��o� �! ا�� �ت ا�6اھ( �� !�ون !*)���o� �! �+ �	���ت دا����2ان و ,&11	# ا+9: 
6I�[ ـ آ	از�,�رک و د/ )E�! ���	�اR0 او/	# ا��ن را  �G6- �����ن �*6دی �  Kر��+
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�����ن ا��ا�( �	6,�ث و... را او/	# ا��ن روی ز,	# ,(  !.رگ��ل و !�E( از  7700
   !دا���

!6د��، �( ,( دا��؟ 6Gن ھ��6 ��ز�� �ن ا�# آ�cر  ��ز�� �ن اھ�ام ,3� !� را�)( �( ھ�
  ,�"6م �	�، !��� از وا��	� و67د آن ھ� ا��9ر ��د؟15	1)�ً +�ر�4( و ,676د 

در ز,�ن ھ�0( �� ,�دم �9� ,( ��د�� ز,	# ���# ا��، آ�� !� �9� ��دن ,�دم، ز,	# از 
�� !�ز,���ه !6د؟ �5  

G و67د دارد، و ��)( آن را، ا � ,`�!@ !� آ�v� +63رات ,�دم، آ�v� را 	G و )I�6I
   ھ�، ����D، ��( +6ا�� د � 6ن !�زد!!

!6دن ز,	#، (�� !	�6ی �� ...) !� د�� ��!( !� وا��	� ���# !6دن آ�)�ب و دوار و ��وی 
�� E	"( از 5�ف ھ�ی اد��ن !( ���� و !( ,��� !6ده ا�� �	��ـ ا,� ز,	# ھ��ن  ,�2ھ�ه ,( 

  ! �ا�� �� !6د و ھ
� و�2د وی و ا%�	� ھ�C ��1 ا.�. ��B از آن در.�& 
4E� ھ�، اول �و در �GH زرد�


� و .�د و ز�ن"�B� &�.ھ�:& �� در آن و�2د دارد  %�در �ز��ن  ،و در آ=�و �� و ��.
و �H' ��"�ش، ھ���I دا%���� ز��ن و �H' ��"� وی ��ای رو�� .�=�� =
,& از ���:' 

� �8ور  ی ا.�!  ��ای �� �& �1%
�� اول ا�# ��6)� را 6Eا��ه !6د، ھ�	# ا,�وز، � ��، )9�15.09.2015 از دو��(�( 

. در ��og �! H(�T  #(E�� ))( !�ای ا��ان ھ)��ا��ا�	�ن « :!� ,#  �U �A# د��اری
، .�# !�ای د�� ���)# !� ا�# ,�31 ا���� ھ�ی زرد�� و آرش ����I	� و ر�)� و..!��!�

( را ا!�اع ��6ده ا��. در 3g�ی �� ھ6ش و E�د ا��ن E	"( از  �ه ھ�ی ا���� ھ�ی +4	"
 ), ]	"&+ R'�� 1[ وg )و �4# را در رو�� �(A  �و 7*�/� را  62ده ا��، و ھ )�دا��
 6"	��� �34( ,( +6ا�� +	�ی را !� ��ص"� ���G# ص�  �	�����، G`6ر,( +6ا�	� �6Dل 

   »,)� دور+� ��+�پ ��� و...
و  ھ� 	�ن، ھ��6ل و آ�	[ �6���(ش ����I	� �*�,���ن ا��ط	�ی آر��0)� و آردر ,6رد ر�

را !�ز ��� (ھ���G ,# ھ� از �o�  6E )�� ،اھ� در ا��'� !&_(و... ھ� ا��9��ای ھ��ی
 )_&! #�U و �(در �9( از ��6)� ھ� آن از �o� �g ،-�."�( ا�# �o� را ,692ک دا�

�� !�ای ھ� ,( �6د !� اد!	�ت �*# آر��0	�ن �!6طز��ا ا�# !&% ھ� , ،را ��1 ��ده ام) ،
�62ری 0.7 �� �",)Iھ��ر و ارز���� ��D�ا�اث  �	ن ا��، و ا�#  ـ +���( ( از ,��

�� ا�# �G	# ا���� ھ� و دا�)�ن ھ�ی +4	"( و �� آر��0	�ن در �[،  ،+�*� ا��ا�	�ن ��(	�
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��ھ�I( ـ +�ر�4( و +���( و ,"( ,"� ھ� و �62ر ھ� ,( !����، �� !��� ,���� آ�cر +�ر�4( 
 !!���! ��6�   �ا��d ,�دی R�6E، در �A5 و �I*�اری آن، ھ� ,")(، 
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!� +�ر�3, K�G ،	# و ھ�� و ا�>��)�ن و ا��ان و ا�� و �"�ه و �6,� و �6��ن و روم و 
�� ھ� ��ام !� G� ا5)�ا,( !� ا�# دا�)� ھ�ی  �	�	D! و �	������ن و ,3� و... ,�ا�7� 
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