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 �����ت ��دا���ن ا�������ن:

 دو "!ر و ھ���ن در ����ا�� ��� آ��� 

 

 �!&���ه: �$�درا �#�ر

 +��*': ر�!ل ر)�'

 +��/: ا&.�� -�&#,

��ا�� ��� آ��� �� در ��ل ���� در ار���ط �� �� ��ت 	�دا���ن �ا'&��%$�ن در ا�#م آ��د !� �ن دارد، �
 (  �)*�+ (,���ا�� ھ. آھ�ز+��� ارز ��) وا�;�: !�8 6�$789 +�*(� را '�اھ. +) ��زد. ھ�ف �12ه ا / �

 	Cاری +) ���A. از ط� @ �?+�/ ا+��:،��8;� ار���ط�ت، ز � ��<: ھ� و �=�رت و ��+� �

 

����,� اھ�1: ا /  -81Aل وز �ان <�ر!� �F/ و ھ�� �� –�8Eر وز �ان <�ر!� ده �8Dر در ا�#م آ��د 
 / ��F (��G! .H� 6  �� ظ��ن �� ��%$��9  :G=7ا��J� (!ر�: <��ا�:.�� (  �)*�ھ1� K در ����: +

��. �(� �� 9��%$�ن  �*�) در ��ل ظ8Gر ا�:، +)� L ��� (  �)*�+ (,�<8اھ� ا / �8Dر را �� +��M ھ. آھ
���,  K)� +;� ��/ای در �#ش � از�ن ��<8ردار ا�: و !�%$��ز�2 ا'&��+ L� �7  �ای�ر ط�ا��17) �%�

.�A�� (+ ری اش�O1ھ 

 

» راه ا�� �F»� �! .D/، و ھ. ا�$�ا�Pی » !�ده و ���1��«9��%$�ن 	Cر	�ه ا�$�ا�P 6 را ھ. ��ای ا�$O�ر 
�Tب در ا'&��%$�ن  ا �Rت +$�Q آ+� O� '�اھ. +) ��زد. ھO1�ری 9��%$�ن ��ای �8Eر �H�+) دراز +�ت

����) ا�:، در ��7) �� +�����ت ط�F (�R8/ �� 9��%$�ن ( �� از �,�ه ��ر V) ھ�� +8Qر ا�:)،  6 
 +G! �XVD��) �� <8د 	�'$� ا�:.

 

�*(�  ) ا �Rت + �G Pی �� �2/ ����� �� ا�$�ا��G,��A ری�O1ن ھ�ز+�ن در  ��%$��8 : 9E2 ن�در �2/ ز+
F رو��� و ،�O �+ا �Q$+��#2 �,���� د�;$+ L+درو�) ا / 82ا L+�;� .اردC	 (+ ����ی 'Mا ��ه   �/ �?+

��ا�� در ا�#م آ��د ا�:.� �8Dرھ�ی +�*�) و (��T �� ا / �

 

�*(�  ) و ��ت ��ای ا�DO�ف �F  /�A/ �� !� : از  6 �9و�� Y�Z ا'&��%$�ن �1� : +)+ :����، ز �ا ا+�
9��%$�ن �G� G+ :. ا�: �� �F/ ��ای آن و�2ه  6  -�ه ا�$X�دی �F/!���\ و ھ1]��ن ��ای �D�9وی 	Cر	

 +����رد دا�7ی داده ا�:. ۴۶	Cاری  ��+� �

 

 �� M��1$+  #ْ�� �� :ا� �$Aدا ����  !�ی و ';�ل �F/ �� راھ��': 9��%$�ن در ���ل او��ع ا'&��%$�ن �??�
 �8د.» 12@ ا�$�ا�P 6«ھ�ف �8Xل 

 

در آن ا�: �� د �O7$�6 ��/ ھO1�ری و ر���:، 	�ھ) �� �%�دت » ��زی �Mرگ« Q+ �XVD+ 6���� +=�د 
����ا / ��ر�G�ی �Mرگ ر��� ��M �� ��ورت �G� G+ :. ھO1�ری 9��%$�ن در � .��� (+ �7�Q$ز�2 ا���و +

 :��� ھ.، 	��+ �O �+آ �Q$+ تR� و ا /�F .��و !�\ ���2 	�وھG�ی ��ور %: و ا'�اط 	�ا ا2$�اف  +) �1� 
.�� �1� (+ ��T�� ط�د را در ا / ار���و ا�#م آ� L��� : �81ده و �ن را �1�%$��ا'& Y�Z ی�8ھ	 
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�b زدا ) ��/ 9��%$�ن و ا'&��%$�ن �8ده D� � �=� ای�� �GA#�  ره�ز دو��Tد آ�ا�#م آ� ���ا��� (�Zه اM�,ا�
��. �O$� !��7 ا�:،���$8ا�� �Aوع +=�د 	�: و 	8ھ�ی 8O� /�� Y�Z+: ا'&��%$�ن و ط� L�G%� ن را�7��

� !8G1ر �cر ��� d��+ ،ن�7��8ر رھ�� طX��8!�  ا ��O، 	1��� ھ�ی ا<�� در +8رد ��A �$Dن +# ا<$� +
.�D� د�ا�#م آ� �� (�T 

 

��ا�� ��� آ��� A� � �$8ا��  6 ا��ازه �(�ب ��/ ���L و ��) و آ+� O� ) در ��F �Aی ار�G��+8�e 8ر دE�
 و!8د آورد. �� ا �G$+#2 .G�ی �8ا��7  در +8رد و��ت درو�) ط�7��ن و!8د دار��. ا�#م آ��د ��

�� آن ھ�,�+) �� A� �A �$D�  �;ن +# +�8Xر در   6 !�\ درون 	�وھ) ا�$D�ر  �':، ا / 	1�ن 9� 
 	�': �� رھ��ی وی در !��K ط�7��ن ��OQ.  �'$� ا�:. +)

 

ظ/ دو!���� ا / دو �8Dر �%�: �� ���ت ھA �, �1�ن، +��1�H2 d) ط8ر، ��GD� ��/ 9��%$�ن و ھ�� و �8 ھ�1/
�,$/ +��M�ن �8از V� f �A%: وز � 9��%$�ن و Aن �� و!8د +) آورد. وا�%$��در ا'& (���� L� را ��ای راه
� �$�د ار�K) آن �8Dر �8د و +Cا��ات �12() در ار���ط �� ا'&��%$�ن �cر ) M�$87ی در� f �A Lال را���!

� !8G1ر ��رک او��+� د�: �. دو��ر  XVA�ْ از ��ر��را +8دی �V%: وز � ھ�� �(���  ا�=�م�cداد��. ا<��ْا ر
 �81ده ا�: �� �� 	�: و	8 �� 9��%$�ن ��eدازد.

 

��ا�� ��� آ��� در ا�#م آ��د 2#+: آ�%: �� +8دی �� ا / ��8Eر �1A8� �8اراج وز � <�ر!� ھ�� در �
ا�:.��ون ��د �  +8دی  A 6�<� ز $8ن (ا'�ده Y�Z <8اھ)) �� D� f �A�ن داده ���Z8 او��+� ا$2�� ��ده 

��ا�� �&��� ا���. در 9�ر � +�X$Vْا  +#��ت ��د��. 	Mارش ھ�ی �� ��A�� ا�:. ا / دو رھ�� ا<��ْا در
�زده ��/ او��7 ���) از آن ا�� �� �8اراج �� ا�#م آ��د ��  ��� 6�L12 �+ در !G: از ��	��ی +Cا��ات در!

�) �1� � �� د �ار ��ر V) اش از  �8ا�� K�9 دو �8Dر ر'$� ا�:.+8دی ��  6 ����$�1ار ز �ک ا�:، +)��
 8E2 ی�G$7ان دو�� ���ا��ا�Q�د � ھO1�ر G�ی »( ��رک«9��%$�ن در �8+�� ��ل آ ��ه ��ای ��A: در �

�8ب آ���)،��ز��ب 	%$�ده ای در ا �7: او��ر �9اد K دار! (  �)*�د �� ���8ن �Mب ھ��و	�ای وی �� +
در ا �=�  6 ا�$V���ت  �٢٠١٧��A. ��ار ا�: در اوا L ��ل  1A�ر ر'$� و دارای !M� :�;1رگ +%�1���ن +)

(+ /�,�8Aد و آن 2��ر�%:  +G. ا �8Z ($7رت 	��د. ھ1]��ن  2 6�L+ د ,� ��M در ذھ/ +8دی ��6 و �
���، �� از +��G�ی از آT�ز ر�1) �9وژه 9� R n / 	�ز ��/ ���1A روز �� ���%$�ن، ا'&��%$�ن، 9��%$�ن و ھ

 ��ط�R8) �� ا �%8 ا�$H�ر ��ده +) f �A .�A و ا�1$�Rْ +8دی ��M در ا / +�ا�. در D2@ آ��د ��A: <8اھ
 �81د.

 

��، ا+��وار ا�� در �*8ح دوم  و �8م �9وژه �� (+ L 81� ب +8دی راM� �� ��	�وھG�ی +�7) ��ر�1�� ھ
»�(9� «(+ �O'.را �� راه ا��از�� ($�,�8Aد �� ا =�د ز ���<$G� ا���) ���A ��  د�$8ر ��ر  +;�+#ت ھ

 (+ q���� در +8ردش �8ق و ���� �� �� ('�DOا� L12 8دی در  �%1: ا / د�$8ر+ .�A�� �$'�  ��+8دی �� آن ا�$
وژه �� �� ا��8ن �Q(@ ���'$� ا�:، او ���، در درون ھ�� �� ا�$(�دات و �ا�,�ی +8ا!� ا�:. �� �61 ھ�1/ �9

 L �9ه ا�ت +���V$دی را �� د�: آورد.8�٢٠١۴ا�%: در ا��9)«، آرا ز �ز » ��Tرا ��ای آ  ��'�G$Z�ی �#و�
 ���$)  6 ����+� ا�DO�ف ز ���<$G�ی ھ�� '�اھ. +) ��زد.

 

»(9�� «\�D�  ل�ز آن در �8+�� ��Tن آ�از ز+ �8'� �9و��  ��� آ��,A / )  ��٢٠١١	ز�� �8 ا�:.ا+%��� ا 
  6 ا+� وا�;) ا�: و ھA �1,8'� ھ� +�8ه ��ر �1) آور��. ا / ��D$� وا�%$� �� +�8Xر و +8دی ا�:.
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�8Xر ھ�8ز ز��ه ا�:، در ��T آن DF. ا��از  6 آT�ز زود ھ�,�م + #+ �� ���%) +) �� %: '8رْا ا��ت �
(+ �)2 �� Y�Z ی�8ھ	و  :�	 ��) و f �A  6 ��ر د ,� در !� +f�8$ +)ا'$� و دو�$) ��8T /�� د�دد  ��	

و  6 ��ر د ,� �� +��ان !�\ +��ل +) 8Aد. �� 2��رت د ,�، در ��8د  6 راه �L ��ای ا'&��%$�ن، �9وژه 
  6 <��ل واھ) ���) +) +���.» ��9)«

 

�� �� ا+�وز در آ�=� در +8رد ھ�1�*8ر، +8دی �8Dر �%��ر +$��ق ھ�� را رھ��ی +)�  (���� (D+ sھ�
 f7�V+ �� ��M� ر�G+ و را���Mرگ و'�ق +�) و!8د ��ارد. +8دی ���ز دارد �� آن +�ا!C+ dھ�) +$;�X ھ

��ح   آ<� / ا��ام  وی در +8رد 9��%$�ن �� ��ام ا��ام 	�: و 	8 �� 9��%$�ن ا��.! :��+8ازی !L �;� :G ذھ
��  &��� +J�: در +�����ت ا�#م آ��د و دھ�) !� � +)�����8��7%: ھ��و ھ�1اه ��8ده ا�: ��  !����ار �2م �A��

 و از �E� �Q$+ان ط��;) +8دی در ����: ھ�� �� 1A�ر +) رو��.

 

 


