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 هللا ���� ������  

      ����       

��؛ ز��ان د��ۀ "��ا�����ر"�� !   �"#�ن �"

3  

�وارد �ر�� ��ض ��وق �ر در ز�دان ھ�ی �زب 

��ق ا�������ن � د�و�را��
 

� و
	���� از � ������� در ز��ارد ���� ��� ���ق  � �
��%ان # دو"! ھ� 

 .!
����� را 1984
�ز��ن ���، �.�ب 
�ل ��دهً اول (��ا�)	�ن ��' ����� ھ� ،

�0 �د >�	; �:��9 �� (�%: "ھ�16� 16%ی (� � ا�4 آن درد �%�% 2)�1 �� رو�� 

��د،  �=0�> ���
 ?@�وارد ��د �� اط6E�ت �� ا�Cاری از او در�رهً �Bدش �� 

����� ��م دارد." 

��@	? داد: ������� ��16 را  !

� H �.�6زم ا �C����Iاز� 

�%.  - 9ا"�ر�J6 ،Kاب و درد �%�% 2)�1 و �� رو�� (� C.%ا" ا16�ل �%ه   

� �����ت دو"=�، و �� �1���%ۀ آن ھ�، ا�; درد و ر�K را ا16�ل (�ده  و �� رL��! دا�= - ب 

�د�% و �ای ��2<	�ی از آن (�ری ا���م �� '�N� %���ده ا�% ��  '�N� از آن �اده  و �%�

 ا�%.

�اف و اط6E�ت از �=RS و �� ��Q	� و ا���د ��س و ار6�ب.�ای <�0=; ا6= -ج  
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�ر د�� �V���U>م C)1=� از�.��Q�ً اC�ی (�=�1% را � آC�ی ���% C�دری �ای  W� ل��

�ر 	�ورم: "ھ1� �� دا��% (� �)�Zو"	! �0دی ا
! و از "Y�ظ ����C در ��رد  ;	�%�<

Z(� %ا����%".دو"! ا0]��)=�ن در 
�ل ھ�ی ھ�=�د ��1 � �=�  �"	! 12:� و�2د دا

در>S�رده 
�ل ��(1	! رژ�R (�د��، ا�; �Uب �د (� دو"! را رھ�Qی �� (�د و آC�ی 


� آن �Uب �د. �	

�N�ن ��6 (�=�1% در _ُ)! �%راRI6 از ا6[�ی رھ�Qی و د0=�

 � ���در ط� ا�; �%ت ��ارد ��� ���ق �� در ز�%ان ھ� _%�%هً �.�د�0 و <Jرا ��Qد؛ 

� ً��	
�� و �� U� ت دو"=� و���زۀ ���ا2 ��	W و 
�ز��ن داده �%ه، �1=(	
�رت 

 !��� �	�6 !���2 aد��ل �� <�د�% (� �=� ��اردی از آن از �.�ا16 ،�S%هً آ����1�

� آن �����ت رھ�Qی �Uب و دو"! ھ�Z(� �1ل ��� ا�; �Cا�	; ا�% و در �� .!
ا

�	)!؛ ��V ا�; (� ا
��د ����4 اراb� �1��% (�  رھ�Qی 12:�، �0د از �)"�Z	�Z.� !ن

 ���> c	ا�% ھ���@�"d=e را � ��� آن �Cا�	; ���ن دھ%. آC�ی 
�N�ن �1� %�1=�) ��6 


�%ی اراb� دھ% (� 	��@� �V�e"! او � (�ر�د ����� و د��V ��ارد ��� ���ق 

 .%���ده ��  

 ) !(	� � �
� ا���"� از �����  و  !

� ا��ره ��د، �� Hزم ا�	
 ;	e"�@� دن�

آC�ی 
�N�ن ��6 (�=�1% و ھ� �Bا��%ۀ د��Vی در��% (� ��� ���ق ����ردی �	)! 

�! و �� � ا�; ا(=e�ً (�د (� >�ن �%راRI6 (��ر در J> د<� از روی آن�
 �=�ان  �)

�ی ا"�J� ا
!. <�>� ا�; ��ارد  ،!
� �I��� و ا��	=� ��E	=� �%ا�=� ا��(� ��

�	U آ�%ه ا�%. ا��، در�; 2� ���Iر،  ب (B�ط�ات ز�%ان از ھ1	R�C ;)�%ودی در �=; (=�

 ���B�I� h�2ا��%ه � ا�; _�
d ھ� ا
! )� >� ()� و �� ()��� ��Z(ل ��� ���ق 

 !
در �W >�	; ا:�د و
	:� در ز�%ان ھ� �ده ا�% و آ�� _	d <	�ی از آن ھ� ��1; �ده ا

�< ً�e	؟ وظ�� ��0ض ا�; (� ا<�  و � ��S�دی �د �� از ��� ���ق �� ��2<	�ی �1��%؟ 

��ن ��  !bا�د�S� �V�دھ�ی رھ�Qی �Uب و دو"! از آن ��Q� '�Nده ا�%، د"	�� �ای 

�د�%.  �� '�N� %�� �) !
��د؟ ز��ا ا�; وظ	e�ً آ��ن �ده ا  
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�ق ز�%ا�� ��@? در ا(�k (��رھ�ی S2�ن �Cا�	; �%و�� و�2د دارد (� در آن ھ� ��

�%ه ی و�2د  �=��%ه، ا�� در ز�%ان ھ�ی �Uب د��(�ا�	a�B W ھ	C ���> c���ن ��

�ز �� داد (� ھ� �Bا
! و �	� د"@�اه ��ن را � ��م  !
�%ا�! و ا�; � ز�%ا�Q���ن د

� �1���% و <�ھ� �=� از �W روز �� روز د��V و طU" aQوم د�% ھ� 	1Y�C���ن � ز�%ا�� 

���� h��� �=� �) !�
� و�2د �%ا�	
�]		� �� (�د. �� ��S� C���ن ���ق ز�%ا��  �

 .%� �1� �=B��� !	1
� ر U	� ���(ق ا���� ;����طور�#�ل ا��!�ده از ���ب �� ا=%ا�� 

�#��ً� ا�زار +�*� و ا*�زه �دادن ز�دا�( �� ا��!�ده �� �و)' از آن، از و����� �ر�ن 

���( �ر�ن ز�دان ھ�ی د��� ھم د�ده �ده ا�ت، و ا+�ل +�*� ا�ت �� ��( در ��

ز�دا���ن ا�#را" در دا�ل ا��ق و در ��1ر د�0ران از )ط( ھ�ی ��زی �� ا�ن ��ظور 

ز���� �[�96 �� <�دد (� در ط�  ا�; ��ع ����� ھ��%ت ��4ً	�  .ا��!�ده �( �رد�د

�Hی ز�%ا�� ا16�ل �� <�د�%. �:�� ا�; (� (�ر �W روز و دو روز  ��Hت ط�%� W�

 ;=B�
 'Lا�; و �1� (�د. �ای >�%�; 
�ل �=�ا�� ھ� روز Y���Qد (� =�ان آن را 

�ر �� آورد (� در �=	��ً آن ده ھ� ز�%ا�� � ا��اض رو U	� �ا�� ��4	�ات رو�� �@�

 !
� ���ده ا����E=Q <�د�%�%. <�>�، ا�=��ل ا�)�س � �Bا��%ه و �� ����%هً (� آن را 

 d�1Y�(�ر ����� ا
!. ا��، آ���� (� آن روزھ� را د�%ه ا�% �� دا��% (� �� >� �%ی 

.!
  د��ار ا

:R	b�1� �2��� ا�; ��ارد  

دا�ن �+م ��+��.دا�ل دن �� ���زل �ردم *5ت د���0ری، �دون اط4ع )��( و   

� آن و �=� 
�C! ا��
�%ه و ا
Q�ب و و !��زدا ?@��� ��Uل E��2�س �=e	d و 

�� ��Uل، ھ�V�م د
=V	�ی �;، >�% �% %�2E��� ھ�. (�	; E�(=�ب  C	1=� �	; ا�; 

Rا��� ��%ار _�ل را mQL (�د�% (� ھ�<U دو�ره  ;� �.@� ً���@�)=�د  ���ط (=�

�ای 6%ه �� )	�ری از ز�%ا�	�ن ا�e�ق ا0=�ده �د.) ��Vد�%. ا�; (�ر   

�Y! ��6ان ����ک. �����C �	o ی�ھ !��زدا 

���وز � ���B R.��� ا�0اد و B���اده ھ�. 

.�=�J> �
�	
�زدا�! ھ�ی %ون ا
��د "���2" و � ا
=��د 0:�"	! ھ�ی  
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(	"���	
�� ،'���� ،R(	"���pا� �)�� ی واھ��م ھ�� !Y� !��زدا�I� q�� ! !(	���� ،

�ر ����C و ���2 �%ار�%. ���> c	(� ھ ���م ھ�ه ��	o و 

 "! و (�ب و �S%�% در ھ�V�م د
=V	�ی.                                  

 6%م �Se	R ا�S�م � �=RS ھ�V�م د
=V	�ی.

Q�
��� ار ;=Bدام ا�%ا ��%ه <�ن � ���Iر  �	V=
�ط�ت ا
=e�ده از ���زل �@.� د

���%ه. (�ای ا�; ���Iر <�ه >�%�; روز ا�0اد B�د در B���ً �0د �زدا !��زدا ?@ !

�% د
=V	� �� <�د�%) �� ���B ; �� (�د�% و ھ� ()� (� وارد آن	ه (1%� 

 �SV%اری دراز�%ت ز�%ا�� در
��ل ھ�ی ا��eادی. 

 2� دادن �:%اد ز��دی از ز�%ا�	�ن در 
��ل ھ�ی (�>W و <�ه ا��eادی. 

	�Y��ای a در �h و � �Bا� دادن ز�%ا�� و <�ه ا�)=�د �V�ه دا�=; ط���H �%ت �= �

.���h �=�ا ;�%�< 

.RS=� ًاده���B ی ا�0اد�	V=
 د

�%ه.  !�ا���د رh6 و و��! �ای B���اده �زدا  

.���N
�	�ه ھ�ی �Cون و � RS=� و (�ب !" 

 ا16�ل �%اوم ����� ھ�ی روا��.

�� و ��ر�دن�Y0 ،م����.(�1�ت ر(	W و ��ھ	; آ�	U در �	; ��Y	a و ���� د  


��V و ����V دادن � ز�%ا��.�> 

�� و 
rp آب 
�د ر�@=; روی ز�%ا�� �ای � ھ�ش آوردن و ا�S	 %� �� �����دا�� 

.�������Y	a و  

����ب و �1�م. � �
�=
 ��Yوم (�دن ز�%ا�� از د


�Vت. m
��
�زا�%ن ا6[�ی %ن  

��C. ا
=e�ده از ��ک  

.!
 (�%ن ��ی 
� ز�%ا�� � د

� ھ%ف در��0! اط6E�ت و ا�Cار <�0=; و  �V=B�
� �1��d در آوردن ا6%ام ھ�ی 

��)=; رو�� ز�%ا��. 
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.%�=� ��Yوم (�دن از 
�Vت و �)�ار �ای ()��� (� 6�دت دا

.�=� ا���د �Y%ود�! ھ�ی در���� و S%ا

 �6��1	! از ھ�ا�Bری و ��ر آ0=�ب.

��ھ�ی %ون ��Je و ا�=��ل �� m
��� ��ا�h ز�%ا�	�ن از B�د � _��B�s و �� �r�6 آن 

	�=� از ظ�0	! آن. 

�ز در�
 ����Eک دوم�rQ ز�%ا�� در ھ�ا(1(C) .d! ھ��� ����%  B�s�_ ز�%ان �) ،�

� و در 0����ً 	; دو ا��ق �د � �6ض �%ود ���	R �=� و ط�ل �%ود ده �=� و �� (1=

	�=�. ا�; ھ�ا(d ھ� در ز�)=�ن >��ن 
�د �د (� در ��ا�m 6�دی ���% ()� ط !C�

�Q� �� h��%. ��V ز�%ا�� 	s�ره را از � �=��دن در آن 2� را ھR �%ا !6�
 W�  در

Q� �2 (�د�%.)آن �� r  

W���
� ��e دو  ��ای �Bاب. (<�ھV�ھ� در ا�4 ازد��م ز��د  W��� (�Q1د 2�ی و 

(.%� داده �� 

� rQ� (� �%ت ���ای ()� �B�s�_ اده. (درز�%ان���B��ن �1��:! از �1�س ز�%ا�� 

�%ه �د ا2�زه داده �� �%، و"� B���اده ھ� ��% ��ا�� �]�a "ا�� <�0=;" از  ;		:�

S��� ھ�ی �@=�CE� 9�ت را ��' �� (�د�%.)��� ���ت B�د را ط� �� (�د�% و <�ه   

�د. د W	�ر �1��:!  از �a دا�=; و(	� �%ا0'. (��1 دا�R ا�; رژ��) R��d د��(�ا

	)ً�� ،�e� W� ای�% �� >S�رده 
�ل ��(1	d= ده ھ� ھUار ��e را ز�%ا�� (�د، ا�� �=� 

،Rھ �e� W� ای� �=� �) R��1� �() �>ا .!
�� �a� '�N دا�=; و(	� �%ا0' داده ��%ه ا


� ا2�زه داده �%ه �	
�%، ھ)=�% (� دا�=; و(	� �%ا0' در (%ام ��ردی �ای ز�%ا�� �


�ز�%.)  W��� "eN�" �:����ت �Bد را 

�دن داد<�ه ھ�. ���6 �	o 

 ��Qد ھ	e.�� !Z� در داد<�ه.

	�Y����	�e ط���H �%ت ز�%ا�� در �	; E.�1�Y� �	���a و _r از   

Eک  �Eک  W� و از �Vق د���� ز�%ان (از �W ا��ق � اBری در دا�Q2ی ا�چ ھ�)

�ای ا���د 	�=� �Bف �:H�1" ا�; (�ر را �Q��� ا���م �� داد�%) .�Vد� 
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.rQ� م�ت در ا��6Eی اط�ن و ا6[���Qز�%ا� m
������� 2)�1 و روا�� ز�%ا�	�ن   

;	V�
�rQ و ا6%ام %ون �Y�(1� و �� در �Y�(1�ت ��� دو دC	�� ای. �%ور ا���م   

 �.�دره ا��ال و 2��%اد :[� از ز�%ا�	�ن :% از د
=V	�ی.


� و د0; در <�رھ�ی 12:�. (از �.�	
�ران (�دن �@�"e�ن و ��=�%ان �	��د�a ا6%ام و 

(.!��� �	�6 !���2 

�@.��2<	�ی از ورود (=�ب و �����ت ���ز. mQL و �.� !	��� �) �Q=) ًدره �

 ز�%ا�� �� �د.

�	%، �1��:! از دا�=; R�C و (�Jo. (رژ��1 (� واژهً د��(�ا�	W را � h�6��d �%ک �� (

�� ا�; (� ز�%ا�� ا
�Y� داk� ن و��! �� (�د�د ز�%ا�� >�U� Jo�) و R�C ;=�=� از دا

(.%�� 

�)@	; ھ�V�م ز�)=�ن. ���
 ��Qد و

	V�ری وادا�=; ز�%ا��. 

	; ا"�1� و ���QB�ران، 
�ز��ن ھ�ی ���ق  �e6 ن�ز��
�� �1��:! از ورود �1���%<�ن 


�خ ا2�زه داده  h	�� ًت�	ھ � R�16 رژ� �B. (در اوا�دھ�S� ;ا� �و �.��Q� ز�%ا�� 

� 6%ه �� از ز�%ا�	�ن �CE�ت �1���%) �� %� 


�، "! و (�ب و ����� ھ�ی ر�

�ن �ای 2��
�ن.وا�� �6	� ز�%ا�	ا
=e�ده از 2�  

ده "ز�%ا��" 
�B=; ز�%ا�� روی )=��Bاب. (در ��ارد )	�ری �ای ز�%ا�	�ن �a دا

��	�% و �� � ا��ق ھ�ی�Vز�%ا�� د��=(�� از روی )=�d��B روی  %�د��� �ود.  ��1 

 �Bدم >�%�; �ر � ا�; "�2م" U2اھ�ی �@=��e را د�%ه ام.)

)��� �ن، �� آن 2� (� ��1; �د. (�QCل ا�; ���Lع �ای (�1��:! از �QY! �	�ن ز�%ا�	

!��) �� ��I �� ر
%. ا��، ز�%ان د�%ه ھ�  �و  (� در آن دوره ھ� ز�%ا�� ��Qده ا�% ���

� درک �� (��%.)�@� و��! �� ا�; �% را 	1Y� d��B !
�_ 

�%ھ�  �Y�1359وم (�دن ز�%ا�� از �زی �K��N و �� 
�<��� ھ�ی د��V.  (در
�ل 

� ز�%ا�� ھ� را mQL و �.�دره (�د�% (� ھ�<Uدو�ره �)=� a�:=� K��N� ً�=@�د 
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;���%�%� � %�=B�
 �� K��N�و�V�  �2د�%. :%ھ� (� ز�%ا�� ھ� از 1B	���ن دا�� ھ�ی 

(.%�%� "! و (�ب �� 

S��� ھ�ی �@=�9. �����e و ھ�ا�Bری  'NC 

�	
�ای ز�%ا�� � و �(	
S2!  � (�ر��%ان ز�%ان و ا6[�ی اط6E�ت��طZ� و 
�B=; د

 .�=�	 ����� 

� �	�ه 2�ت و 
��UQ�ت ��زه.  �
�=
 ��Yوم �V�ه دا�=; ز�%ا�� از د

 ��Yوم (�دن ز�%ا�� از �a دا�=; آب �2ش (��0 �ای �S	�ً >�ی.

� <�م (�دن Joا. ��
� و �
�=
 ��Yوم (�دن ز�%ا�� ازد

ز�%ان ھ� و در 
��ل ھ�ی ا��eادی و 12:�.ز�%ا�� (�دن و�SV%اری (�د(�ن در   

�	.Y�.��Yو�	! (�د(�ن از ا�����ت Hزم و �Lوری 
�اد آ��زی و �� �ای ادا��   


���� و ��ھ	; � ز�%ا�� �Y0ت�6Eی اط�ز�%ان و ا6[ ;	"�Z(� m ن ز�%ان در دورا

.!	���Y� 

S��� ھ�ی �@�=9. ��� ��eC ھ�ی ط��� ا"1%ت ز�%ا�� �) 

.ز�%ا�	�ن ���Yم � ا6%ام و ار
�ل � SQ2� ھ�ی �B ;=0�> q�2ن  

� د0; و روز و ��ر�v ا6%ام ز�%ا�� � B���اده ھ�.Y� ����� از دادن U	ھ�_ 

.!Q	o د�% در ط� �%ت� 6%م _�داB! ���ق ز�%ا�	��� (� (�ر��% دو"! 

  داد�Bاھ�
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 1358 و �d 2%ی  1357 (� :% از ھe! �4ر �2���ت 
�ز��ن ��0=� ��

�� ;S	� ی، در%	�، در ��ع �Bد (I� R	�  و در ا:�د ا
! ا�e�ق ا0=�ده �Bر

.!
�ده ا '	
  B	�� و

� 6�م �1�م 6	�ر �د. ا�� =C W� در آن دوره �
�	
� <1�ن (� (�=�ر ز�%ا�	�ن 

C ن��
��� ا�%، �� ��ل _�ی �	6U���	; آن، � و�2دی (� ھ1�ً ��� �6%ا"! �

 �; �	�زی ا
! ا���ر��_��J.آورده ��%ه ا�% و ا

  


�N�ن ��6 (�=%�1، �Qک (�ر��، ا
%هللا 
�وری :x< � !
  از را

) �� ��	V�
U	� ���وت آ��]C و2%ان ��% (� از _�ی �	6U%ا"! �	�وردن آن ھ� 

و �0ھ�q �:�0	! از �2م و �2��! و ��� ���ق  �Y�(1� (�دن ط�eه ر0=�%

 .%�=B�
�ن داده ا�ت �� دو7ت ھ�ی ����د  �*ر���� را در(��ر�S�د��� �

6%م _	V	�ی  ��;و�7ت �*��' ا����( در +�*� :�ه ھ�ی �ود را ��( 9ذ�ر�د.

� ھ��� (� در>S�رده 
�ل ��(1	U� !ب د��(�ا�	a�B W ا�e�ق ا0=�ده 6���	; =C

 %:� آن ا0=@�ر �� �1���% و �2����� را (�  �) ���2 �� �=B�
 ��آن را <)=�خ 

B ًن �� دا��%. از دوره�� !bا� %�
�� دا�	R واز  ا�� �	W �د��ن ا�e�ق ا0=�ده 

�Q��% آن �2��=��ران � ا�; ���Lع ��(	% �� �1�b	S2  �) R�ت ز��د � اھ1	!
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��% و�p W1� دم�� ;	��B ی�ھ RBز �از  "����=; ���Hت و 
@��ا�� ھ� 

 ���> v
  �.�Zن 1���%.ھ� _�

  

  

��	�ن آن �C اھ� از�B%ن از داد	م (��ا�=� ��:� ��2���ت �W �	�ز ��� ا
! و 

 .!

� و �@.� �	)!. دا�)=; ��	�! �a ��دم ا�	
()� و �.e	�ً �)�ب 

�ز���%<�ن و B���اده ھ�ی ��_%�% �%ه <�ن و ا6%ا�	 "���.@� �) %��ن ��% در��

� ر
	%ه و در (%ا دا�=�% >� U�U6 ���2ان ��ن=C �م و � و
	��ً (%ام ��2' 

  <�ر eB �:12=� ا�%.

 �����د؛  �1� ��EB ن�	���C �	�6 !���2 � �S�� !��� �	�6 !���2 R�2ا�

� از�; (� �16 ����Q	; و QC ،دد�> ;	�ً�� %��� 2��:� ا
!. 6%ا"! ) �	�6


� آ�%. ��I0�ً ھ� ز�%ا�� B�ط�ات )	�ری � 6���	; �2��! و ��ھ%ان 6	�� 

� ھ�ی =C و �ھ ������� (� ظ�ف ��� دو دC	�� از آن �1)�Y� 1� و)�Y� ون%

� �0د ا�%. �.Y�� "�]:  ��رت <�0=� ا�%، در �Bد ذB	�ه دارد (� 

در آ"1�ن، :% از ھe=�د 
�ل S2 q�2 R=B��� دوم، ھ��ز ھR ()��� را (� در 


��� و � �Y�(1� �� (����%. در ����ده ا�%،  �=C ل�Z(� r=���اردو<�ه ھ�ی آ

=	1) ��از� �� <�د�% �� در ��رد دو دھ�ً ����! �I��	�ن 	��� ��� !�	�� ً�

����� و ��_%�% �%ه ا�%،  1985 -1964آن (��ر (� ھUاران ��e ط� 
�ل ھ�ی 
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�	h در �	��، ا")��ادور، ا���0�ی ��2�، و ��� ھ1	;  .%��1� �>%	
ر

�=� ھ� ��� ���ق �� ��رت J> ی (� در�Vی د��ری از(��رھ�	(در

0�>.%���
Uای ا16�ل ��ن ر
��	%ه ��  �  =�، 6���	; آن 

 ���ده  ����ل �=� �W �0د ھR � در(��ر�� (� ��ھ% 	�=��; ��� ���ق 

 .!
��5ر�ن �رز�دان ا�ن � ��6ان �)�Zل آن �2���ت �Y��V� �1)د�%ه ا

� ��ول ھ�ی� �ز�دان ھ� �7ظ� ھ�ی آ�ر ز�د:( �ن را  �رز��ن در �

را�ط )�ط ا7ر*�7( ا�راد ����ل �رده، ���( از �ر���� �9ری �رد�د. در 

ور از د�ت ر���ھزاران ز�دا�( �� د�ت  .�دھ�ی �>�وی و ا�راد ���� ی 

ھ�ی ���� �� 9و0�7ون ھ� ا����ل داده ده و در :ورھ�ی *�>( ز�ر آوار��ک 

د�د. ھزاران ���واده �� ���ھ( �وق داده ده و ��دران و 9دران ����ری را 

�وگ �رز�دان، اط!�ل ����ری را در �وگ 9دران، ز��ن ����ری را در  در

را در �وگ Aز�زان و  و��>�ر�ن ��ش *��>��وگ وھران  و ��?�ره 

��ق ��  �*0ر:و� ھ�ی �ن داBدار و �و:وار �����د. �زب د�و�را��

��ر�ت ا�ت، ��  ا4Aم ��7ت دوازده ھزار �!ری اAدام ھ�، � ���A ت���د *��

�ت ر����ده �ود �� ��9���ل و ظر��ت ار�+�ب ھر �وع *����( را دارا�ت. ا#�

ور �ھ�D��ن ��7ت 9�C ھزار ز�دا�( اAدام ده �� ا��را" �� و���ً� داد����( 

و  1358ھ�7�د �� �ر ر��د، و ھزاران اAدام ��!( د�0ر در )�ل از ش *دی 

ر اAدام ده :�ن �� ، �+��ت از �Aق *���ت دارد. �� ���ن �� آ��آن �>د از

  �را�ب ���ر از ��7ت ھ�ی دوازده ھزاری و 9�C ھزاری ا�ت.

 �� )���د:( :ذت. :رD� ����Aن آن ����د از روی ا�ن *����ت ��ر�

���دن آ��نھ�وز� ���ا��  �Aب ���� ھ�ی ز�دان �ر��� ا�د. ا��، �9ی ��ز ���

�ً ا��� ���; �Bا
! داد�Bاھ� �k� ����J_ a�Yا
!. ���زات 6���	; �2���ت 
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�.�ر �0ار از6%ا"! ��N�ً _���ن  �� �W �%ای ھV1��� �Q%ل <�دد و  %��

��د. �=�  <Jا

:% از 
��ط ��(1	U� !ب د��(�ا�	a�B W، ا�=I�ر �� ر0! (� ا�; 

.%���
Uای ا16�ل ��ن ر
��	%ه  ��وز q�2 ھ�ی دا�B �2��=��ران  �� و ا�� 

�ز �%ن �Ye�ت 2%�%ی از �2��!، ا�Uاب S2�دی � ���Iر��Y	C R%رت 

� ��ر<	�ی و J2ب �	�وھ�ی �ز���%ه و ��2ال d��B ً��� � �Bد، ھ�(%ام 

��4ً	� اوL�ع �� ھ���ر وU�=Cب _�داB=�% و �Y�(1� �2�� ھ�ی !Y�! ��ران 

� ��Iدر دو ���% (�زیآC�ی  !.�Cار <�0 U	� اش �"�
�ر رهً ����! 
	Uده 

��Y	R و �Cی 
�d��B ً�SQ2 ;=B 6%ه �� از�; ا�0اد را � B%�! <�0! و   �

��	�ن 0�C ن�%<��ز��%ای 0	.��ً ��رای ��� در�e6 �2��! (�ران، ���ق 

�% و �0ھ�q �:�0	! از �2م و �2��! در (��ر را  �
�	
�.�Y! ھ�ی 

 .!B�
���;�S�د��� %. ��ن �دو �ز���%ه <�ن آe2� در �ا� 2�ن �V=B�ن  ا�; 

��% اذ6ا� �Uرگ �)�Z"	! �=�2� ا�@�ص و �S�د ھ���  d@�ده �ن ��1د (� 

!
ا�=�%؛ وظ	e�ً د0�ع از ���ق �ز���%<�ن آن �2���ت را � S6%ه د ا��"=�" (� ا

9	�� ا�V�ری و �� � د"	� ��Qد �W آ"=���S
وا�% و  (� �� � د"	� �eo! و 

�Eش ھ�ی ��)�R و �=��� �=�ا�)=�% ��=�ک�� %���1�%ی از �%ای وا� � 

�  ����ل% (� ا�; �م را � دو"! وارد 	�ور�0�ر Hز% و �����ه 	�ون دھ

�

�%.ا���م   

 ���S2 ;	ا��C وی از�	_ �در � �.6��L، دو"! ھ� � ھ1�ن _	1��� �Q�� �)ر 

� ھ1�ن _	1��� ھR وظ	e� دار�% ��C[	; ���ق �� را ���زات  ،���ق �� ا�%

 � �>%	
� �W (1	)	�ن ��	�! ��ب و داد<�ه و�|ه، ر	��� � %�� .%���1�

�=� در د
=�ر (�رJ> ت���د (�  �2���1� داده �Bر�.��Cار <	�د. � ا�; 
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� آن ���  ;=Bو _�دا !
� ا�=��م ���2 ا a���� ��_	V	�ی ��C[	; ���ق 

  d:� و آرا���در 2� Rھ���ا��% >�	; اد6� �1���% (� � ز�%را  �� ���() �S�� .

 �I� ، از�ا2� �� <�دد. ا��� �NB ���ن  '0��� �=�J> ت���ن �2%� ;�� رو

k)ا � !���2 ;	QQ(� ; و	���6 �) دد�> �� ;	�����! 2��:�، 6%ا"! ز���� 


Uای ا16�ل ��ن ر
��	%ه ���% و ا�; _	�م ھV1��� <�دد (� در ��رت ���ار 

� ا�;  آن �0��' ()� ��1 ��ا�% �ای ھ1	�� از �	6U%ا"! �0ار�1��%. ��	=
د

� و %�� �) !
	e� اش در 6%ا"! ظا�� �)=�Uم �Y! �0�ر�Cار دادن دو"! ا

%��1� �  .ا�=��"� 16

 � .!0�> RS
��% ا�; �W �%ا ھ� را "Q	e> W! و در ا�=��ر ھ�>� 	�=� آن 

��	�ن (�د و �C ن آن�%<��ز�� ���ان ادای َد��� در �ا �� �) !
ا�; و
	�� ا

�:I	R و ا�=�ام در �ا� آ����  �0ود آورد (� 
� ھ�ی ��ز�	; ��ن را در  �


�sھ�	
  و در آرا�V�ه ا%�! eB=�%. ل ھ�ی �Uب د��(�ا�	a�B W از د
! داد�%

 
 

 


