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 ��ر ��	�ی� ٨و  ٧ا��ل 
	��� ��ی� �� 

  
 ر��ل ر���

� �� از  ٨و  ��٧ز ���ر (�ا ر���. ای- ��ر او,�ع �*�ر (�)'� ��ر &� از ھ� و%# دی	� ا�#.!  ���ی ھ�ی ھ�ی
� و &.��# ار,� �*�ر /� �2د، و ��ت  �6�/  �56	�ن ���� ط�ا�راس ھ�م %�رت &��9 �8وه ھ�ی 

�� ا�#.�� ای�>� ر������ ����� =�ر و =��ار و ��� را �� &�ر �ی ���?>�ی ��<�� دی	�، ���2ر ا�� از  ھ�ی 
��ر.ا�8 2.�ر ا��ک ��2�� ھ�ی ٨و ی�  ��٧ر و ی� ھ�دوی آن،و ی� ��?'BC &�)��  ٨و ی�  ٧&�5A@ روی�اد ھ�ی 

� در ای- ار&�5ط را �� ���ری �	Gاری� و )�ی	�ه ���F داد<�اھ� %������ن ای- 
>�ر دھ� را �� /�/H& ��.2ارز
�I��5  ت و *�)�ات دی	� ��*�� ر��C& Jاری دار��.ر�.�# �*�����، ھ.� 


��- روی�Cدی �� ای- دو (�)'� &��8ی� ای- ��ی����8ن ا�	�Kه و د��.�ی� دی	�ی ��ای =�دا<�- �� ای�>.�  ��
� ای ��ای ��Lت �دم از ای- &>/�C ��ای /.M ی و�N� OA� ه و ����2# ��ز �*�ر ��ار�� و�'PQت روز

��� و ا��� Rاز آ�>� &� �*��ه ا�#.<�د �2ن %�ی K�� دم���Nر �  

�>�ی ژرف ا��یO و د?��ز، �� ا���ام یS =��اھ- زود &� �>�� ��د�ن ، �� �V62 �� #ده ا�������ر ا&�Xق ا(
�I��5 و  �� ��ای ���ون ر(# از آن �� ?�.��>�ی !�ا%# در �رد 
�ای� ظ>�ر ای- و,'�# و ��ی/>�ی ا��

.���� �*�رت   

 �� �= R�� دوم %�ن �.�� �� - ��2G8 -�5ی� ��  �٢٠� �ْ%P>دارد ا �را دری�(�� و �� روی�ادھ�ی >� آن آ��2ی
 �����م �� =�ی�ه ھ�ی &�ری6� ای ��<�رد ��� �� <�د ��K در آن ��Qر دا2 ��K� دھ�ی�Cری و روی�	ا� R<�

  ا�#.

�� ھ�ی دی� از یS �	�ه آ�^� ا�وز در ا([�����ن ا&�Xق ��= ��رس آر��>�ی &�Hل ط/���5 و در�M- ز�ن ا(
.#)�8 RC2 ر و را�# دی- =��ه در �*�ر_�C� `
� ا�# �� �Kدی�L�= �� Sه ��ل =�O در دو ط�  ?�Cرادی  

- و ا���5اد ����� &�ری6� در )�'� آن روز ا([�����ن، ��ون ا��ط� K �ھ�دو �8ایO �� د?��A) R (�ھ�	
��� و �� )�ی  و ا�2اف _زم �� M/�م �*�ی و ی��� ���M/�م دی��، دل �� ای��a?�ژی>�ی *>�ر 
` و را�# ز


��ن  ،��- ر�ز ا��ی*��ن �� �دم و =��وان �2ن،��ای د�2ار &�ی- و �bH ا�	�K &�ی- b��5 دا�*	�ھ>�آ
��d را ا���6ب ��د�� �� �� &/G=�� S2 -�Aی�ی و ��ی>� ��دن ��K ھ.�اه ��د.. ��fت )�ا�>�ی ظ�ھ�اً �>R و 

�	�ه ھ�ی ��> �f�?ا �/M �� را �� &�ا��# ��)�ا��ن و )�ا���د�# ی��� �� �2ه �/�� ھ�ی� از ای- د�# 
 ��g و ی� �ر�� �� ��b &'/�� ی�(�� 2.�ده C� �2ن �� <�ط� ��اد و &R�VH �2ن در M�.�6�/  ا)

���]& �� `
� )># ��R �� ��ا��ی ���2، ��ای (�ا��ری>�ی �Kر8� آ�ده ��زد. �� آ��C ر�.�ً M�.�ات ����دی ا)
� ط�A5 ا�2رت �.�ده و رو �� )/� دا2#، را�# دی- =��ه آن روز ا([�����ن ُh/5 =�_یO روان � �'R در )���

� از ��8ه و ��R �� ر��	�ری و ر,�ی =�ورد�8ر ��د، و رو �� �/  و gAM دا2#. ظ�ھ�اً ھ�ف و �,�ع ��ر آد
�5رزا&� در ��- ا%*�ر �Kرگ ھ�دو ا���ن ��د، ا� د Jدم و ا���ن و =�ورش (�ھ�� �� K��.& ی�( �� `
 R.M ر

��ی- ا��ژی اش را !�ف ا(�اد د��^�- �2ه ای ��د �� در �8وه، ��ز�ن و ی� �O�K (�اھ� *�� ،�M�.�ا)
� داد، <�ا�# از ا R�C*& ری اش را�l& #�/� �� �M�.�� ا)���<ی- اھ�م آورده ��د و �� �د یS ��ع 

 ��، �M- ��زو��رھ�ی&�m/�ب ا���Xده ���. را�# دی- =��ه ��B= K از  �'��ای )>O &�ری6� �� ��ی )�
�� از *�� O2>�یP& �.ن ھ�C�= �5س ��د و ��ک�� �2ه ر%�g اش و)�د دا2#، ا%���< ��را �� در ���

� �8دی�. آ�زه ھ�ی ��Nی را�#���2، ����� و ز�� �'��ی و ا?> �Cآ�  �?�'�دی- =��ه �� ھ�n ��دا#2 
� &�ا��# از از دی- ھ.�اه ��5د، �����ای- �� دری�(�>�ی رو���ی� از دی- در &�Vدم %�ار �.� �8(# و �� �>�?# 

� اش ا���Xده ���.L��� �!�A� دی�� ��ای �  �>�د ھ�ی ��

� دو?# �2ھ� �� ��د&�ی ��� #�Mو�*د <�ن &� ���� ��ط�ن داو ٢١درھ.�- دوران ا�# �� �6�# 
� �8دد ��  P�5 ���Mو�*� �8دد، و ا���� =B از آن رژی� ��د&� <�د �� �.�5د روز ا(Kون   �'Q& دی����

� �� �Mری# �8(�� ��د.��m/� م�N� ا!�_ً از  

�دم و ��g ر,�ی# و �.�ی# آ�>�، ��  �� �mرا� R%ون ��ا�� F/> S�&ا�����ن �Kب د�N� ،رت�% p> -��
در
��ر و ��ای =��ده ��<�- اھ�ا(� �� �LM_�� ا���6ب ��ده و ��ای آن �Aم %��� %�یR ��د��، در ط�  �٧ی ��د&

�- ھ� و �*���ن =�ی %*�ن <�ر)� �� �*�ر دری�C� hد�� >�� ���ر، �L�C2 ، ز��ا�*� ���8 nده ��ل از ھ�
���?��� وا%'�ً �)�د در �/�ک و در (�)�م �� &�>� ����م �8دی���، �/C2 �C�# �2ن �� آ�fز (�وریKی ��

  �2ق و �ی� &Q'�  ا(�Cر &�%��6اھ��� و �Mا?# ط/g در ��Aس )>��� �8دی�.
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��ر �� %�رت ر���، �� ?m  ای- ����X>�ی �Kب د���ا&�F/> S و ر%���>�ی  ٨را�# دی- =��ه �� در 
f d)���Aر �8دی� و ����#  ���'�ب را در �M �� �Am>�ه �8(#. ����.�&�S در دوران )�J ��د، ��ا��ار 

� آورد، از �.�ی# آ�C2ر و ,.�� د�# ��PMوه �/��رد ھ� دا?� =�ل ��A و ا�/�H ای �� از ای- ���# �� د�# 
� �� ھ.	�ن ���� �C�= ا�� �2ه در���K�� �Am ��<�ردار �2. ای- ھ.� %�رت  �<�� �� �*�ر �>�ی# 

اوج داد �� در ط� ده ��ل، در %�یg �� ھ.� %�ی� ھ�ی �*�ر را�#، )��ن %�رت <�اھ� را 
��ن در وی 
� �*�ر )�*Cی ا��<�داد�8ه !�Hای� ��=� دا2# و ھKاران ا���ن ��	��ه را ���F �*#، �.� �� &�6یg زی���<
� &��9 %�ر&.��ان را �5ح %�ار داد و ��ا��Lم در یS ��5د %�رت ط/���5 ر��ا، دھ>� �M ی�<��C/ gVf ،#��

  ��2ه =�ی�6# را �� <�ک و <�ن �*���.ھKار ��

 �� ��وت �*�ن داد �� �� %�رت ������� و در �Hاب آزادی�6اھ �در ای- ��ن، ا&�X%�ً &�ریs در �F �8وھ>�ی
.���  <�ن ��خ �2ن &'.�� ی�(

�" <�ا��ه ا�#�K� ی�ت��(" F� �� �5&��ک راM ان ار).�� ای- ����، ای- رو���	وھ*v= از �Cآ%�ی (�ھ�د ی .
۴٠K� �?�Aب و �8ھ� ھ� ��ز�ن �� �� ط�ر ا���� در دھ�   R<�ر��2ی در ا([�����ن =� �2 ،#)�8

� زی� ری��# (�د ��'��ک ����� ��ده و در &*P�Cت *��Aدات M�2د �� دارای ا �� از ا(�اد �M�.(
 �� �
�ن در آن ز�ن �� ر���� ھ� و �M�5mت ھ.	�� .��2�� ��� دا2� %�ار V6*��>�?# در د���س 

� �� روا�9 C� ��*�� �QMب اG( و g/( ،#2وز و)�د دا�� �8(# و �� 
�Kی ���� د���ی �Lزی ا%�ار 
 �'� در ای- =�و�� )/g و)Gب �� &*�X� �<&P�Cذ �( �� ��د. ��8.��ا�� �� ��<��ر &�5ری و %�5ی/V62

� ی�( ���5رز %����.��د و ھ.� ��ز��>� �� و��O !5[� ھ�ی   

� و ����� �� در M�.���d &�ام �� G=�� S2ی�ی در %�5ل =�^��ه &�ی- ��Ra ا).=��6>�ی �>R و
*�)�ات ��Nی،  K( 6# و�	ا� �F/m را ��  #���A� د، در آ�>� &�ھ��� ��X<� �<��ای��a?�ژی ا�Kاب و ��ز

� �8دا���. ای- ��V�A در �M- ز�ن ��d راه ھ���ع ��ف ��2ی و �I��5ت ��ر�ل �� دی	� ا��ی*�ن را ��ود 
� �8دی���،  R�C*& ���V62 ر�H��ر %�5/� ���8 ا�Kاب �� �� >�� .�2 � �� و �� )�ی��� d%ھ����8 وا

� �8دا���.  را��m ا�QM و رھ�5ان را �� ����5ت �ی� و �اد ��52 

� �2د. ��*���ه و ��ز &�?��  ���ی- �8وه ھ�ی ����� ��?���5 ای- ����5ت &� ا�وز د�# ��6رده ��%
�[��ھ�ی ��ز &�?�� �2ه ا�Kاب و )�ی��>�ی ����� دھ�  ،�  <�ر��2ی ا��. ۴٠)�ی و ('�ل ا([�����ن ����


>R ��ل ا<�� در  dی�L) اوم�& R/M �� دن�� �� دھ� �� =B از ��� %�ن &���L، ��ای =ای- روای# �*�ن 
�CX�25# روIان و %/� �� د���ن،_زم ا�# &� �� )�ی �*��� ��8ی �C/.Mد ا([�����ن و �Mم &���� G8اری 

L.�ع  R�/H& ی و ا�/�ب ��2<# و�N� ��� (Pن و ی� �>.�ن �Kب و ی���ز�ن، �� ���&P�C*& و �����
� دھ� �� �� و)�د &�Xوت در )>�ن �8وھ>�ی ����� ا([�����ن &�)� ����. ����L ��8ی �	�ر��ه �*�ن 

� و اھ�X�/) در ����>�ی �<�
` و را�# ا([�����ن، ��X �52ھ -�� �M�.�اف اPMم �2ه ����� و ا)
<�mط ا���� &�?�� ��Nی� ،ا�/�ب ��2<# و &���g &�5ری &*P�C&>� �� ط�ر 2	X# ا�	�Kی ��	�- &� 

  ا�#.

� &�ان �� �56	�ن ���� و (- ��_ران ھ.��# �2ن دل ��# �� �>��ی- ھ�ی .� d,ای ���ون ر(# از ای- و��
�>�ی ��، در ��fب *�ر&>�ی 'KL آ��ی )�ن ��ی و &>�ی� ھ�ی ��58ر ط�?�5ن، �� /# و��ت �C� �2ن در

���ی� �� ����2# �*�ر و �دم ، .C- ا�# ���� ھ.�ی	� را ��ر��.Mا ��  

 � -C. y6* �/.M �5رزاتراه ��Lت �� �/.�ً ز�ن �� ا�#، از ط�یF &.�ی- ا��ی*� ورزی در رو�� 
��ک ��2* �!�A��ا��� ��ای �  /�6��ده &�Xھ� �� و)�د آورد �� !���5ن ا(�Cر �8 ��
��ن �� �& �

�5رزه ����. ��، ا%��Vدی و (�ھ�	����،�M�.�  ا)
 
 


