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  ���� در 	��� دو�����  ���ا���� ����ه 
�	�م دا���

  
��  �#�ن ��د!�ر�  و 
� ر��

 �

�د $%& ���'� ��(! �&  
  &� ��م �(� !� &')�م روا�  


�ا ��م &��� �� ,+ 
�گ را�   
  
  ����۵،١۵  	
�� �ا���� ���� در ���� �	 ���� از ��١٢
� �#�ه %$#
 #"!دی ��� دا�

�،ا�)�ی '�%$اده، د��در  و���ن و اراد�1��ان ������ و �$ا%/ از .ط ا%�وه ا�+ #� ر*(
 �;�'�%	 دا%6:�ه آ'8  4ای ھ�"6	 از 51/ �4ز#�%�.  ا%�3 و ا%�ا�"	 را��$ن.

 در '!ل �	 ھ;�	  او 4	 د%
�ل 4"��ری ای �	 %��ABن از *+ ا���Aب ظ�ھاً ��ده #=�%	 آ>�ز �� و
 �%$;� 	4،�"#�D%د. '$ن و �$#� ا5� 8*  ��ن 4	 ��ن آ.

�ا���� ���� 
� �د*�ه 4	 ��Aن 6B$د. ���� ھ� '�%$اده I4رگ >I%� ��ل H"/ در  ٨۴#�$م دا�
د#�اری، # .�ده ا%� K*�L1 	�#�� 	4 ن را�:�.�"�"�M1 8*1 ��*�*8 و ��A4 	� �و ��K دو�� ا%

��ز%�ان را���Nر و %"+ �. �"4��ز #� ،�P6 4	 اد4"�ت و ھ� و 1�# Q*�(. 8*��Bر 1%
  ا*8 '�%$اده 4$ده ا��.

ده ا������ و و*�A"BTی �(�"�� از ���� �$دک ��Dع، �UB V4روا ،�Bاد$%�' V"M#
�ی �4ر #� آورد. ���� �$دک�#�اد و ھ����ا�X را �4 ا4از �"��� و  ،�(�N$ش، �4 ا��� ا4�N#

#$زی و �M1"!ت ���� آا�� 4	 دا%/  ر��%� و آرزو دارد � �X�� �1	 8N�# ا#�"�ز 4	 �H*�ن #�
 Q"د� 	4 	� �%��
"	 4	 �H*�ن 4"
� 	U"� ی را در$%�Y و 	Z�$�ادا#	 دھ�. او #� '$اھ� دوره #

آ#$ز�Bران ورز*�ه و ز�4ن '�ر�� ا%:�"�U از �"="� '�]� در ��#�	 4'$ردار ا��. 
�ادهاو�"�ی #��رف 4	 وی ا��زه %  � .�6ر #� اوو 4N# 	4 �او �	 4	 ��ر  � �D1رت 4ود.آور%

.�� �D1رت '$دداری #� ���N# 	4 8��ارد، از ر.% ��
ی و �D1ر�1 ھ"[ ر>�^�Aر 4��4ا*8  د.
� �4ز #��N# ل از�� ��%� ا#� د�� از 1!ش 4%�# �# P.$# ه �4 د�$اریدد 4	  دارد �4 �1_'B

�	 �$د..*`H 	"
"
� 	U"�  
��$"H را 	"
"
� 	U"� ی ���� �/ ��لدان #���ز #� #�%�. در ]�c دھK ذوق ھ�B�� در رده 	

ا*� و 1اوش ھ�ی ��ط;� او ھ��U_%/ را 4	 و�� #�  او ^��ن �:$.� #�� �# �$د �	 ��
'$اھ�  آورد. ا*8 4ھ	 از ز%��B وی #��دف �4 دوره ھ;� �$را و ��
/ #��M"8 ا��.
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 ا����Uت ھ��U_ن دا%6:�ھ� در #�d$#	 ھ�"Ye1 اھ�$)% ��� ��N# ه دوران�ی �وده �
	Bر I"% اد را  �$ان�
�اض ��"	 ا��  در ���� ا����ره ھ�ی دور �4ز�1ب #� دھ�.ھ�ی ا�

�4 �ودن ��ھ�*/  �زدھK ا�� و*ھ�:�#� �	 دا%/ آ#$ز ]�c  ١٣٣٢در ��ل ��� �$ان 
 �$ری #�H �� ��N# ی�AU%اده ا��، در *�N از ��;� �*��� �#�% < 	� ���ْ د��/ '$ا%�;

�ان د��:�ه ا�� ��� �	 از #��N# *�در �"8 د���	 4	 �$ی �$4��ن �ای #�$�	 #� �$د. #
�ا��	 و او را #$رد ���ب �ار �H ی� ارادی را ��"< ��و  ، 4	 اداره .ا'$ا%�هدادها*8 �

�# �# K"��1 ده وN% �;�� ا'اج ھ�U. او 4	 ا*8 ھK ا��N# از �*$B 	� د ��� را"B  د*:
��ھI"% Q ھ�U �4 �;�ق ��ری 4 رو*/ �ز%/ ��� �	 از �)� H�D	 ھ�ی زور#��ی د��/ را #

ی  �1ب داده و او را 4	 ھ$ش #� آورد.":�� را 4ای د��N# 	��. و 	��� 	� �
�� �# *�# �1
 ،�اض ��"	 %�dم �4زدا�� ���و ا�"�%�ْ �5دن ��� 4	 �L##�ت ظ��K ا#�"�� 4	 ا�A1م واھ� ا�

�$م  از '�%	 4"ون %�� �$د. ^��*8 روز ��� و ��� .ار #�# �"A� ر�Hا��# �";"� � دا�
�از ��� �$ان  را�H �#  ان��ر ���� �$ان �	 از ر*/ �;"H .د4 �# �H ع$j$# �L"L� 	4 و

� آ����X دارد و��ط� #��N# *��ر #H �4 س ا�� و��اج وی ��$ رو�� �	 از ا'��.�ی ��"B 
N# *��. او در #��ر '$د را �
$ل #� ���، ا#� در ]�د ا%��Lم ��6 #� ا.H 	"[$1 ْا� ظ�ھ�


� #� ]�c دوازدھK ا#��Mن ��_%	"1�PM 4$رس  1U# ز��دان #�B�� c*از رد ��� 	د �"B
ی را ���� #� ��زد. B اد�  آ#*�N *+ در�	 1�Iل ��� و ا*4 8"

� ��� �$ان �	 #��N# �<ا�:�ن را ھ� �%$�� �M1 ھ�	 ر��	دا%� در  lH از ..�"�"
4�$ا%� از � د��:�ه در   	N%ای آ�ادی و آ�$ده �4 1
�"m در د�� دارد، 4
�د*$ا%�U_ری ا�

	.�، ا#�ن 4$ده و ���4 	�در >" آن ����  .��� ر��	 ط� را ا%�(�ب #� ای #��N 4	 '$د دا�
L"�� %:�ه 	ای �� ���اد اد�4 و ذوق ھ�ی 4'$ردار 4	 j$#$��ت ا������ دا�� و از ا�

4$د، � �# Q"�M1 ی  د.��*� در ر��	 د*:
�4 ��$ب ��
/ دوره ھ;� Q4�� او در دا%6:�ه Q"�M1 ا�� دوران�. �$را .�]�	 ^��ا%� %


�رزات #����U آ#"I ��%$%� را ^��ن 4	 ا'���ق #� �%�6� ،د��:�ه ���K و�� �	 #�دا#�#، 
ح #�  #QX�U و #$j$��ت ر*6	 دار 1یZ# 	�#�� در�%$�ا1 از ا#)� در �Hی  . 	�

. ���� �4 %�6ط  �	 از #ا�Q %$�$ا%� و %�Lط �cZ دا��4%�#	 ا�Iاب دوره ھ;� �$را �ار 
/�"�)� Q#�N1 $U�*ا 	ه  4�د  4ھ	 از ز%�B"/  *+، درا*8 4$د�A";�1 P� �4 رو 4	 رو �#

#D$�� ا��B دل وH 8 ا1;�ق�$انU� از .، V4روا  ���ن #�%�U%�o.آن روز ا ��"
ا������ ط
�ھ�N$^	 4$دن، از او و #"A� ار و�#�% ���6*�ا���د ا���"Q  �$م  دو��$ر ��� رj$ی و ا%

��ن �4ر #� آورد. ا*8 ر.��� �1ر*(� �1 دم #گ *+ آن ���� را 1ک U�B و 	4�#B ر�* 	� p�
#
# 	�ی از ا*8 دو .ھ"("' �� ذ�
���# د#�ار #� �د. '�N"% P$ و دا%/ %:;� و �4 ھ

ی '$ر�"�ی ز#"�	 ��ز  TH٣٠وھ� ا*L�� 8	 ھ�اه �X$� $% �4 و راھ"��4 #�$م دھ	 Dھ
ی �4 ���را*8  ر.� و آ#� ھ� و �A=M4ی آزاد ;% 	� 	L��  #�  از �$ا%�ن ز*�دی 	ز#�% ���6*�ا%

� ���� 4$ده ا%� و *� ا*�N	 ھ�I#�ن .�$د�N# Kری آن ھ� *� ھ�"U4  ھ�ی 	�در دا%6:�ه ��Q4 در ر�
.�ده ا%� �# Q"�M1 c��4	 ای ا�� �	 ��$ک دو��� و ر.��� �4 �"� و �ط  #(D1 8"�^ �4

6�اوری ھ�ی ر%:�ر%r در ���� 4	 �$"H و او �`ف ���1 آ' #�/ ز%��B او #� م #� ر�%�#.  
ی '$ر�"�ی ��١٣۴١ل در Dو ھ ��  ���� �M1"!1/ را در ر��	 ط� 4	 �H*�ن #� ر��%��

ا*8 �4ر �4ز او را 4	 ��
�ت ��"��N راه %�� دھ�� و .ا>� از .��$��	 ط� را 4	 د�� #� آورد.
 ا%�Dم در ��ل � .���� �# c"#!ر*� 1$ظ 	د��D# از راه  -راھ� آ���ن #� �$د ١٣۴٣در ;�

�ه ای دارد. از �)� در ھ��ن ��ل او در �;�'�%	  ز#"8 و H �4$ل ا%�ک '$د #��ای ����
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� �$�8 ��ر #� *�4A� و دا%6:�ه  �H�s ��ل دوره 1(��� را در آ%B �# �D`را%� و �	 ��ل �4
ی '$ر�"�ی ١٣۵٠از t�)1 را %"I در ھ��ن �;�'�%	 ��ر #� ���. در ��ل Dھ  �"
ط�

 دو*ن #� �$دA� 	%�'�;�  از در ھ��ن �;� ١٣۶٣و �1 ��ل lH .�'�%	 4	 ��رش ادا#	 #� دھ
دازد و در ��ل  ١٢آن 4ای H �# 4"��ران 	D���# 	4 ا�� اش��ل د*: در ��"�"+ �(�� �

�	 #� �$د. ١٣٧۵U6% �4ز 	%�
   داوط�
 IBاح #�(�t و ��ذق، �.	 اش را ھ� +* w"� 	4 /�"L.$# 	�4 ھ� ���� ��$م دا�#

ار %�اد. ھ�$اره 4�  د*:ان 4$د. �4 � و ]�ا 4	 د*:ان ��+ #� �د و و�"�	 1;�'N. 	
  ھ^	 از وی ��'�	 4$د در*p %�� دا��.

 Y$ر  او او�"8 lH٧ از �$د�1ی ��ار ز*�د ادو*	 و و��QX ط
� 4	 ��+ ا.�o%� 4$د �	  دا�L# �4
ان ���.�. او �4 ا��;�ده از Z�1"!ت ��_%	 4ای #���D	 و ���"�ت ھ�ی �ا�� 4��A# ران��"

ت ا.�A%�o 4	 آ���ن ��A# ن #� ر.�.در آ>�ز��U��H 	4 ��)� 	�*Iن �4ھ��U%�o.�4 4)��� ا
�4 و�$د #�و."��Aی ��ری #دا.:8 �(��ً 4	 د*�ار H��ھ���Bن #� ر.�، �$*�ی ا�$ال ��ن 

.� ا��Uس �����، آ%�A را #��Aن #� �د �1 دوری از '�%$اده و وط8 را ��� �#  
�U%�o.آزادی اه 4":�%:�ن، ر.�ه #�دی و ار�L1ی .ھ�:� �H �1*�ن ��Z"� ن از�،  �B�ا� ز%�


$د.% Q.�< و *+ آن از آن �*�N از .��ل 1*8 در ا*8 را���  او ���� #�$م را در #� %$رد*

#6$��ن ��.�د%� �# ��  �X�A6 4$د �	 �4 ا*8 #�#$ل �

$د �	 ��%$ن 4"%:� و ا����د ��ده #� ا#� ���� در ��x دو���ن %Iد*N/ �(�"� *:�%	 ای 4
ام 4	 �ا#� ��. در #�U+ او دو�X و %;�ق و�$د %�ا�� و #ز ���K دو���ن و ا>"�ر را ا��

 �L"�$# 	�ا%�U%� و *� �H#�ل ��زی آن Q"N61 #� داد. او ���P ا���ر #$_%� و 4"�ل و �";
  �!�"+ و 4	 و*Tه ا���د �آھ�r 4$د.

L� از �$ا%�A 4$د.او ھK از ��Mظ ا��  �#� 4�"	 و ھK از %:�ه درک 1�� وا��"��A �$ا%
ده 4"�ن #� دا��.H �4 ن %�� %�$د و���^	 �U4 در 4"8 دو���ن ھIB آ%y	 را �1$ر #� �د �

	L�� 8*رج از ا�' I"% P� ا�� � ، در د.�ع از[A.د  D	 را .�ای #��#�	 %�� �
داز*�A ارج #� B`ا��، ا#� ز%��B 4	 او wM4 و #
��=	 را دو�� دا�� و 4	 ��*:�ه %H 	*d


$د او�jع 1�8N�# �A"X$B ��� �4 �A و #"U$ر %"�U و �$ال آ'*�/ ھ�"8 A4 	� 4$د 	�آ#$'
دن 6H+ ا%�ا'�؟!B 	4 را 	ز%:$� �  #� 4$د �	 ^Z$ر �4*

 از ده #��Aن در د�$ت�
�ً #"�4Iن ھ�"L�� �:6	 *�ران %Iد*+ 4$د و ھ"y:�ه ��*L1 ھ�*/  او
�	 از ز%�N* �B�$ا'� در >ب در #l��D ر%:"8 او �	 U' ن���4 ^���� %�� 4$د. دو�

.�%�� �$ا #� �*�D1 ،اه 4$د
�ت ھ�*�Z# وادب و   '�طات وط8، ��
�4ن و ]���M دا��، 1�"| #� داد در A# ان�ز%. 	N%4$د.�4 آ /*�A"X�
او ���P ط
"�"� و ز*

� و 4	 '�� �B�ورش �A�Bی #�Q  $د'�%	 اش 1��A ز%H 	4 4(�6 از �$*�� اش را .���4 �N�#
د. � �# $.�N1 ه اش راا'���ص داده 4$د. ��A1ی 1��ری �4ب 4'� از %"�ز ھ�ی روز #
�:� �1 آ' '$د �(��ً ��ر ر�"�4  �B	 �A�B و �
�D*Iت را ا%�Dم #� داد. U6% در دوران �4ز

��Aی روز #A #��$_ً �!د و)5�4�ون 1د*� �1  ��%� از #�M$_ت �$*�� اش 4$د%�.*�N از د�

�ت "11 ،�� آ�"�ن ��ن در �"� �"�ت 4$د%�' U�4 �4 ���� ھ� 	#$�# 	� /"H ل�� s�H

� �	 ا%�A%�U #� 1$ا%�� 1��A از #�دران ��ن ا%��dر ��.B �# �4%� ایA# �4 را �A"%ا]�� '$رد
ا#� B ان��. lH از ر��� ا*�6ن د'���4 	���ن و 4	 و*Tه آ��ی .�$ک دا#�د ار���� ��ن دا�

د .د '�%$اده ���� ا��.. �BT*و 	�  ���.B �# ه�A� 	4 �%�4A# ر ھ� را �4 ھ��ن��  
 	N%��^ ���� ��$م دا�# �B��دی ز%��د*�*K از ھ��ن آ>�ز �4 %�#!*��ت و �$ادث 1اژ*+ #
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 ��ن  �	 او ^$ن #�8 4ادر �$ا%*�د#+ ^K6 دو�� ��ن #� دا��، ھ�اه 4$ده ا��. ^�
 �)� ^�ره "1 
	 ��ن �5ده 4$د%�. او درد#��ا%	 #� دا%�U �	 در 4ا4��# در ��1د.�ت >"

 %��� #�Dزات #� �د.  او '$د 4	 N�ُ ��"� �4 را �B�ای %"�U و آ�Bھ�%	 ]$رت >�Iای ز%
��ن ��ه ����4 ]$.� ا.�oن 1
�ر دھ�� 6%"8 �!�	 '�]� U# دا��  �	 �4 آواز د��6"8 ا*8 ��

: �4�* �# c��(# ت`� r�آھ�  
  

K1�
Yا 	B و �;% 	B ��� �AB ش و� 	B  
 K1�L"# و 	
�� 	B م� و B	 د*DU# 	B  
K1_�L# I#ای ��رف از ر $�� t�'  

K1�4ا�ه  ام ]� ره �1 ��ن '� �D"4  
K1�4ا  ^$ن ��ن 'اK1�4 ��%�ن '

  
�ا���� ���� �4 آن $1�
� �	 �D1رب >�� و #�/ وا_ی ا%�U%� و �$ا%�دی #�$م دا�

  اش،4ای #� �!�	 دو���ن اراد�1��ش %"I ��ن و��%�ن 'ا�4ت 4$د.
ا ���� #��$یB �، ھ �dM	 و �4 �	 4	 آ�Yر ��#�ی �.�ن 4	 و*Tه #$_%� و 4"�ل �P6 #� ورز*

# 	#I#ل را ز�� ا%��dر #گ را دا��. او �Bھ� ا*4 �"4 8"�%�# �4 �#�A�:د� �  
  
�م �1 � �4زار و�$داز 4"��4ن  �  
  	4��^ �%�*  1!ش �;�� آ#�ه �
  

ش Uی '$د و ھ�����H �A"/ او ��Z	 ز#"�� را در آرا#:�ھ� %Iد*+ 4	 '�%	 اش 4ای '�%	 ا4
�ه 4$د*' �  .�	 آ#�د�B ���� اش را 4ای .ار�"�ن ^�"dM� 8	 ای %�6ن #� دھ

� �
$د #� ��L	 دو���ن اراد�1�� دا�% ،K"�Uھ /%�*�H �4 ی�A�
M# ن$*��ا���� #�$م �	 #

 #� دا%"K و رو�/ را *`H�% ان
� 	�*�j ن�# �:�U
م ھ�B و ��%$ن "H w"� 	4 ا*�6ن را

.K"د و *�دش ��ودان #� '$اھ��  Q"�� 
4ای .ز%�ان و '�%$اده ار���� و I4رگ ���� ]
.K"X��% �# آرزو  

  
�ا���� ���� #�$م��L	 دو���ن اراد�1�� دا�
� � 


