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�ر()�ی و #>� �$ ھ�ا�� - �� در#>�دا(� (�ا�;، #)�$ اول�رھ?�ی ��ز��ن (س. ا.  دھ$ �)3ده (=� 
HI�J از ا�GBی داوطF5 ��ز��ن، ��5�E$ (�دروان CDB$ �*�ط و�C، ھ����ن ��� �$ AB@ و  ز. ا. )


�ت �$ ��ز��ن در درون آ#
� �KاC& ز�)�$  ، �$ ��ی #*�ی �14   2  ھ�ی (��� ��C�ی، در ��وه�)� ?J
� .�� M� ) �)ی و  �دا�C�� م�K�� �)��اھ)O �+� �$ ز#��H و ��#���1ه و �Pرا، ���اراQ��R� $Sی 

�رت ��-% ��ران او.  Tدر  

K)$ و در ا� �اد آن  ر�3 زروع واJ'�م  ،� F(C�I ا��Eد #>�م (�U ��،دا#+���ان را RB)�ه ��ا�% ا 
�داتJ� -ز�)%. ��ه د��� !� �$ T�B$ ھ'  H�Pا(� ، �-H! Hز��ن ��RطX5 Y� Zر � ��ع، د �3رگ و �

�ضB ه�
\ F(1�1 $� ،د�� اش�J��ر، در ط�ل ��P� د #>�م��H ژرف 1^)�ا1 -اش #)3 ��ھ)� در و 
�دات J��ع ��E� F(1�1 %د��. �$ ا���از ا� �ارو#�� H�  @ای ھ� -!)�ا��� a� H��#دوام ز @��� و��Rی 

.                                                                 ا�% رو#� �$ ھ�)% ���ال ادا�$ دارد و ز آ#
� ��R�ض (�هو در ا�% راه، ز��دی ا  ��ده !)-�ر داH�S در


�، ا#'�ن��   b�C از H-� $� ا، ��ای ا - از آدرس -ا� ��د��اھآدم و ھ���E-�وی و ��1�ی  UK cdاز ر ،H

+� را#�ه� �+(� ����J ،از آن U! د و » &(��C «��  زی ، در»ھ��)& « ��ادرش��  ZM��� و Hاھ����1�ی 

 H=Y)ا در�� $*(5��ادِۀ #���ن #����او#� � �Iل آ�4ز �)��دد و -، �H�I در ��#Qی آدم و ھ�ا Oھ ،
��ر��دھ� و ا��Bل -��1(���@�����ا در # )E$، ����ی آدم  در روی ز�)% ا��. ، #�����ه  �?�I(! %)b( او 

�اده  درا� �gن ���O(5I1 ،H=Y) ZM و M Q(��1�ز#� ( ��C)& ) ��ھO ) و �H� H ھ�ا، ھ�دو#�� H���� م�-g وا�
���� راز آز��ن �+�وط ��ر �H آ�� -� .� H��d�\ ن�(�b�B hb�                     .ده ا���� %(                               

�+� H�� ،QIJ�M %-�� ا#'�ن ) از ھ( آدم و %(د��� وز��ن �-�ن� Hه ھ���J �� و ) ی�
�ا� �� �Gد  ��� �$ 
� Q5 �3رگ �� ���Z�J ZM و  -ا#�ک  ��وھHو  در ز#��H ��دی ) �� Z(J�1 دادن ���H=Y) ZM و 1*�وت

��1ه �Pر )، ھ3اران روال ا�% و اط�اM)�ن، !���ار ��د��� �� - ھ'� ��ل ) �$ ا� H���i دروره ھ�ی �(I% و 

% ��)�د، ��ھH (��� و 1?�ه �% و ز��#H آرا� �� H��(#و  ا�% دH�                                                   �$ ظ�ھ� H#�)�# &K ادا�$ دارد. و ز�-3ا

$#�
�ن، در دوره ھ�ی �X5 Y از از  \��، Hا� D ��ا# ���% �gbظ �1ر�k#�� l �� �)�ھ�، \�J ط�R# H=Cا
��ن���ز�)% #) �1ر�l، �$ 1-�ار �$  H� ( �T�I� ن� '#�^Mو ا HAون و��C ا��ن���� ( آر��#��H ��� �ن، 
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��د#�. H+��-+b $#��Kر ر���ن �$ ھ�)% F(1�1 ا�m�اط ��K5$ ا�J از ،�� O��C %(ان و ز����اران ��ز�
 � n(g�� ،آن &?C �� و Hbوز�%ا��ا�E�� ،،ی د���انQA(� $5�J و �$ 1-�ار ��$  از�

���1 ��#�ی و #� %
(

)�� ��1 O
�ده ا��.                                                                                                                  » ز�b ��ر« �')�ر   -ھ� دو �')�ر ) 3J ا�Y Mر �Pا�H و !)�

�ی �Cرت ط5?�#$��J ھ����ن H3ا�� 1?�ھH)�# H از ا�%و  و ط�ا�X ��وزا�H و ���g زا�H ��ادران ��ر

�
��J �(���K o*K ای�� �
�C O('R1رت و �� ، ، �g*Tت �1ر�l در �'� ��رد #��)% و�)�ھ'�. ���H از آ#
،�(���K $� ر�)�ن $#���?(� �(?�
�ی  �$ دا�% �Cر1
�ی �)��#$ ( ��� �#)� ��J و روس 31ار ) ��ای �1ارک

�ن ��ک �+�#�#� ،�� را �'�#H از ا�+�ن در ر��ب b+-���ن �)��#$، ��ز�)%و !��ه ��دن��Iی �. آ#?�د �$ 
�ادی C�ار � O��ادی و � H� را در HC�? � د#� و���ب �
�ا( �� و ��د��ن آن را ���# FRB را $I��J

�( $ ھ�ی �I ?�ی در g*T$ روز��ر �1 # ،lری ھ�ی �1ر��� &IJ ف #>� از�T .�#ا�% داد .�'(C�� ز�ھ�
�$ �$ #'& ا��وز ر�)�ه ا�� ��ای 1-�ار �I� Z��EMی هز�)�$ ھ�ی ��د �H+Y از ھ�$                                                                                    .

��ن (  %�K�bا�?B�(ھ���3ن ھ'� �� ز����اری ا� �T�I� ن� '#�^M�11/10/1901  7/22/1880ا  $�م )، 
 ،�(?� H��(#� ��� ی 31ار روس و�
 bدو hMا�و  ا�)� «�$ د#?�ل آن  و#Y'� وارد اM^�#' �ن �)+�د �� 1

��)� او »FK�T ا� )�ر �K $K�� .ا�% د��ر �)��دد-  ،&S�K ر�+� n(g�652864  Z��� � ��5(�%(I1 
�رد�� ا�)�B?�ا�K�b% در  ��د��ه و+� HJر�� H5S�'� دد��(� H#�+# h#رو H� ھ�$ ا�% رو��ادھ� در .

 %(I� ی�
-���ل B?�اn(g� %�K�b ا�)� اM^�#' �ن و �m�دن ?C ل�� ... » ���-H از 1*�ھO #��$ ھ�، !�دا
55000  p5?� پ و���#$، �Tھ� B�اده 1 $
?J و k�*15  و ھ���ل �R# ل�! ab18  h��از ط �#�ھ3ار !

�دو�a )» ( وا�'�ای ھ��...b ،aا( % آد�P� ن و \�ا ��ای ،د�� او و ��ز��2ن ��ون \J -  �
Jدر
�#)' H و ) ،H ا� ?�ادی، �5) �ر� �(���K H��!�� ذ ا�)� و�*# $K�� ن���M�# ���� ،H#ب ��د������

H '()�M .رت �)�)�د�T او  $ +�K � �$ ��و 5C?$ (  ،!+ $ ھ� ��� $ ھ�در #�)E$ از �5$ ھ� ���ره ھ� و از 
�اb$ دار ��b)$ #���و )Kرو4% زرد ا%(��5^� �
و  د و �5)+�ی 5C�# n(g� s1�M)% ��ای 1=�ف ز�)�

%(��G^�  �� ،ن�� %�K�bا�?B�(ا� $� ���Eدد.. ا����(� �E��J �<# رد�� hدر ���ط �
و #>�رت �� آ#
 FRb ،H*م \�% وظ���E#ا و ا�Jاران ��� �#)� �$ را »ا�)� آھ�)% « ا� ��-K F#�J ص �) از�= ��د ا�                                            �. �ھ

��ن، را ھ� %�K�bا�?B�(ا� �(���K ودۀ�g� ف ($ ز����اران�T� �$ ا� H���i اM^�#' �ن ��Iی ا�)� �
�اه و ���1)� !'�� ��ه ��ه ��داد#���H ز����اران و H1�R5K ��1�ی �� $� ، �-H! H د���، ��) ھ)�ھ�ی 

��gودۀ J^�اH��(M ��د (�ه، ��g)�K nود  �'-�ت �Pا( ��. ���% �gbظ!M��P �� و �� ���#Qی آن را  ر���ً 
�ری ���م اM^�#' �ن +� $Iار�Hb�B تD(=g1 و 1��)$ و O(5I1 وزارت ھ�ی H�(5I1 در #=�ب  Oع رژ���E�
،%�K�bا�?B�(از ا� �I� ھ� )  ھ�ی Hgھ���b $ و !��M ) و دا#+-�ه ھ� �
. و #*�س X��I1 ��د��در �- ?

�ر در \�� #��� در ھ�)% ��gودۀ J^�ا�Y1 �(M)% زده (�. ھ����ن ���رھ�ی H5?C و ���J  روی ھ�)% +�
�د �Jی #�ارھ�ی�
�ن #��ی �)% اH55�b ھO ھ�)% د�3ان را در J U5د��. اط�� �(?i1 و %((I1 و  ددا ��زی

����) H� �(ر�� $�...                                                H�5�م، ��B Hد���1��b$ ھ�، ا �ا��-$ در !+ 
��g� ر���
�J و Hدر ارگ \�� دوره (�ھ H1�R5K اه و��� داود \$ �P(�، �$ ا� M�g H���i& ��1�ی 

�ری آن  آ��ھ�ن 1)3ھ�ش، � ?�HM ��د��ن
�J �1 !���ن ر���� %�K�bا�?B�(ا� �(���K دوره ( از آ�4ز
�ر، ���g داود )+��د#�. ا�� ا#�ک ا#�ک و �O  \��ان –ھ�ی !+� !�ده  از درا�$ ?# XCوا-  $)��)@ در �

�����<# h��A� ) %(5C�# ی�E��J ر، از�+� 4خ �$ ��� AC^%، ط?�K1302  Z&  16$ ھ�ی ��رخ ��(Qی 
�س  Ib8& و����J& ط?Z   -خ و #>�����AC ��� $� %(5C�# Q^% �1302)3ان C1306  خ دورۀی
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PK �K�� �1ف ز��ن  ز����اری (�ه ا��ن هللا ��ن و C?& از آن ) و �)��� �' �ش ز��ن !+ � و �g1)& آن
�5�B H-�دھ�ی 1�R5K �$ ، و#�دار K�ف و �T،O n��Kارت ���g ھ�( ھ�ی د���، از (�وع دوره��H  در

�
 (���K ارد�                                                                                                                             (�ھ� ��د#�.ی ��Iی در ھ���ن �
 �
�H ا�% �)�� �#�A� $� H55�bا %(� H���5mاز ر�3 و راز د� �?�
� و H1�R5K رو(% و �� )=Yا(�ره : (

 F(Cا�B د و���اھH را ��Eی ��ادری !)+$ ��د#� و از ا�% ���� ھ+�ار داده ��د#�، #$ ���� ��1�ی � XCوا
��Mق ا�*# $��اھH را ��(3د ��ده ��د#� ���ت 5A �<B?�#$ و ��1�ی �K دارد و ز����اران H! را در H

 &�Bه و��د#� و �� د���-# $J�1 �
�ام و �5) Cد2#$ ��ا��ی و ��ادری ا�B اه، �$ ط�ح�Y (���1 ی و����1
��@ !�ی M+�د#�. در ا�)� ��#*)'� ��Rوی دوم را 1
)$ و �1و�% #��ده و در !H اJ�ا و � Hاھ����1�ی 

                                                                                                                h?A1 آن (�#�.
B?�ا�K�b% ا�)�(�Iر !+ �#' �ن از ���� 1-�ار ��د��، �T � Kای �' �ش �Kود J^�اH��(M �)�اث 

��� و �)�ون از آن، ا�gbق -K ت در�R5K H���ز�)�
�ی ��ن، �1 در��ی ��� و ا�T $� ،a1ا درآ�� و ��
�#' �ن، آن ط�ف ��ز د��ر#� ( ��Iھ�ه ��رخ  +!12  �?��م ) را �1��% ��د#�. و از �$ ظ�ھ�،  #1893

 &��?C &(R '� د��. ر������اری �#��

� !�P�ا�H و �b�� ،�#ر��3E1$ ط5?�ن ��*�I طF5، آن ��ی ��ز د�
a��g1 nB�� ،اری ھ�P���� رھ� و�I) %(�\ .�) د�Eرا� � ا� %(در ھ� �� HC�) $��'ن ھ�� '���د�� و  !�

�'+# %(��و از�)H��� %(*b�Y� H#��3 و #>��H دا���g� H5 داود آ�4ز  در !�T�M H و ا# ���R)�ی در 
�د...�#                                                                                                                                                                                                  

�ی \�� دھ$ ا�)� را �I�B HM�A(� ���(� ،داود ��g� ر�
�J U(Sدا#$، ر�Y� �# ی�
در �1اوم \�)% �)�� 
�ا�& B از H-� n(g�� ،Hھ��د�� @����ر زد و �� در !)@ ��M % �)��� ز�-3ا�H و ��ا#�Eم �� \�

nB�� H5Tم اش، در  ا�<# �'Mرظ��; و ا����� اش �$ د�� \�� -K �1 ،�)7  ر�خ ��#��ن  1357|
��)� ��دار ���g داود،  ��دد.�K ط�R� ��( ���K ) ن� '#�^Mا h5� a(1ا���$ �Cرت ر�)�. �$ � 3Kب د�

1�R5K H�
�ی H %(�3(1ا� ��iی �� )=Yو ( H��(�HC�? � ، X5 Y� ت�R?ر،�2$ ھ� و ط�+Cا  ،$I��J��� �� 
��و �)3اری ��دم از  |�ر H�3K a1 ) 7و رژ�) O رژ�3K  Oب رھ?�ی از ��ھ�( در�� �Bم (��

H5?C ی�
 (���K، ���K $� ) ر ) �7 از آن�| �� ���
�ی !) رژ�Oد��ی #�P(�  .ا��،��#���M ور�T ��O
و  

�ی ��h(?A1 آ#C ری�+M�!،�
 $��ر�R(�Bً در �G1د - +��د،  �� �� 
� و ا�R Bدات ��دم �nB��  د��
�ی ��(C

 Y(�#اQ  در ��ا��ی ��دم�
�ر ��د��. ���G1 �|2دھ�ی �* $ در ذھ�+�و روان ھ�ی ا�GB و ��رھ�ی  
�اھH و � رھ?�ی 3Kب، ھ����ن� $M�dا� H��J 3ب -1�یK h5���  ،در درون 3Kب و دو��J ،�bح 

1��;، o(*K  ��#?�ل آن، #�ر���g " !�دا��. 3Kب ��Jح !�\H��<#$(*=1 $� O، #)�و ا� *�ده از "H�1�ه 
�ر 5B)$ رژ�O هللا "ا�)%" �$ C & ر�)�+���)�، #?�د �'Q#�g5ی ��دم در�K دی  �)� و در �)�ون از�IT

�M�� د�Y�.                         

 H��(� @�1�! ی�GM و �J %(�\ در -در ًD?C $�
�ن J و $RA�� رھ�ی�+�، �ناH��<#  '#�^M، �')�ری از 
�د،�5�J$، ا�g1د��Jھ)�  ازن، دآ� )% �� زO(R '� �(4 د�� درازی داO(R '� ،�� )  از ط��h ا��دی 

 ش 1358در #Y' )% روزھ�ی ��ه �Jی ��ل  �$ ادا�$ !)�ده ��دن #)�وھ�ی #>��H5?C H اش، (�روی
O(R '� �-+b 120 د�� H�1 ھ3ار .�� رھ?� هللا "ا�)%" o(*K)  را، از ز�)% و ھ�ا در اM^�#' �ن !)�ده ��

�b3ب و دوK !6 ، در (�م) را؟ �(���K �ر��#� و ��ر د�� & C $� ی�J ن� '#�^Mا h5� a(1ا��� 3Kب د�
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�ر���g " ه ھ�ی�h5 ط��Mاران ��و ھ�ی ( �� ا�g1د ��Jح# "H�) �$ و ��ده ر�3 ھ�ی د���  !�\O ،1�ه 
�' R� ��د��.                                                                           ، �1��Bً در (
�ھ�و�� و���& د��� ، �� ()�ۀ د�����ر�&" در (�ا�; د��� رھ?�ی �?�ک "

 �(���K ی��' �ن  رھ?�ان O(<�1 ھ�ی ھ* ��#$ �O(Rدر آ#'�! H�Dری ا��
�J، ت�R5K وه ھ�ی��و   O(R�
�ری ا�H�D ا��ان (
�J 3ب  درK ھ� ھ+ ��#$ و�I� ،Hb�� pدر� H� و ھ�-�ری a��و�Kت ) �$ 

�ن (�روی، +C و &��� �(���K �� &��R1 د، در�� H55�bن �)% ا�(��K Hو رھ���� H-( ژ��b ،H1�g(5'1
�ده، �$ 1-�ار �# FK�=1 دم را�� $ Y(�#دا�� @?�J@���را، در ��R1& ��  #)�وھ�ی �g1 H��J ا�� 

&��� �(���K �
J ن ھ�ی�� ��� F��Y1 �bم ا�B$I*�  ( $ 'وھ�ی 4)� وا��(# 5$ ��دم و�E�� ) ر� +�و 
�رھ�ی !��' �ن و ا��ان �$ !)��#$ و�)Z  !��ه . در ا�% را از( �����+� O(R� �3% ھ�ی�د#�  �.����ز�)�ی #�

�ر،  +��روی در ) H��<# ی�
1�C ار�R ای �� ا��� a��رھ�ی د��� ھ�+�و ��ا�Dت !�
�ن و آ(-�ر 
�د، � �T�R�k�J Iورا ا� �#�(+Y� د �1زه� #�^Mا ًD�B 3ا ' �ن +Kو k�J $�gT $ی��

�ن ، �Cر1J  در )

                                   .1?��& ��د�� و ا��دی (�ن در دا�& ) ط��Mاران و � �gان آ#
� در��RA$ ھ�-�ری
Zdد و��h5 �$ ا1-� #)�وھ�ی ا�g1د ��Jھ)�  - �$  ،در ا�% ا��م ��#Qی � a(1ا���در �a ط�ف 3Kب د�

�ی آن�I� دی و�� a���روی و )- �(���K و H�3K a1  �� ھ��
��ون \�ن و \�ا را �1��Bً در (
�دی د#?�ل �)-�د و در ط�ف د���، #)3��ب ��دم و #)�وی 4)� ��1>)�
�ی ��د (�ه �$ ا1-�ه   -��

\ ،H��-��ا� ،H��!رھ�ی ارو�+��رھ�ی ا�H���+(! $� H�D دو�b ھ�ی !��' �ن و ا��ان +� $5�E�� و %(
�(���K H�(<�1 ت�?=C ه �1ً در دھ�ت و��B ،را @�����@  در ا� �اد و �' �ش داده � H5?C دھ�ی����ر


�ی �(|�1�Pار )=Yدی و (��I��J$  از ا�% ط��h و ��!�دا�  �$ 1=*)$ ��دم 4)� ھ�-�ر، #)�وھ�ی 4)� 
H?AC را دو  ���@ �$ #?�د B)5$ �-���� ��. #)3 ھ�����ذ *# $K�� ' �ش�ام ��ای ��!�دا� �� و در ا�%  

�� +��+ $ داد#�. -راه �')�ر  3(#  

، �'�S& �� در#>�دا(� رھ?�ی س. ا. ز. ا. در ا�% �ZAR ز��#�J ،Hن �$ ���D ��ده ھ�ی ا�GBی  
��Bت  و (�ا�; ��د (�هd���ری را � �(b�IM $� Hا��Jار داد:، ا�C د��                                                                                                                             !)@ روی 

Xbم و - ا�E'#ا �
J ا1 در H5� د #)�وھ�ی�g- و ���! %
����ا#
�ی 4)� وا�' $ و �)C �'Y# م��در 
�A� O�ح ��ای �'�T�M F ز�� ، #)3(���� و Y+1)~ آ#
� !�دا�� ��ای�K 3بK �� ه را��#P� Hا

.�(+Y� د و �1اوم��#                                                                                                              
�ب دو ط�ف #)�وی � �اK)� و ��ز��زی ��ز��ن در د -ب��ن ��ز��ن در ا|� ��\ ،�M�� ار�C ر��ر 

�ذ در s5'� @?�J ��دم و �� �ھH آ#
�  -ج           .� k�J OT�Y !�ا���ه، 1�#�ان و X(Id (�ه ��د*#
�1>)�
�، #)�3�ای رھ� ����(C ا�+�ن از H� ری از�� ���bد��� او ~(Y+1 د��ه��ای ��آورده  و ��

�GBل، ا�خ  1360�ی (�وع از ��ل #* �14  2ی آ��ده و داوطF5 ��ز��ن در ��وه ھ�ی ��� % ا�% ���

$ ھ�ی?J ی�� $� �
��ز��ن �K اC& ز�)�$ دا(� ا3Bام ��د��. و (�دروان �)� (���  ،�$ در درون آ#

��روان ��د. ھ�ی دو #*�ی در ا�% ��C�ی �- % از ا�% ��وه                                                                                                                   
                                                              ��ل !�وازم ا�)� دام #)'�     روح ����دان �% آرام #)'�                                                                        

                                                              ( (��� ��C�ی )                                                                                                               
  ���HR در آ���ه.
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