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	ددا�� ادار�   

 
 ��

� ا +	ن ـ )#�% '�&
% $# �"�	! د 	ع از �	آ��� ���، ��	��� ار�� و ��� �	م آ��ر 	,


� $	 . ا +	�12	ن �0/ ��.�-	, %
و>�� ا;&:� در �9# دا�� ��	 8 ��� ��7ر و �62آ��5 ا40	! ا
�-
 ;�ددار! ���د� �	 )�EF و را,(>�ژ
B  در :"	ل ��� ا +	ن، از ه# ?��5 وا$12<� �=$� و ا

��/ و ارز
	$� :#ار ده�-H� و,�8 ��رد �	?-
ا40	
� ا
% .  $�1ا��- $H#ان و ��ادث آ��ر را از د

� آ$ =LM� 5	 K#ز ��.# و ا�-
�ۀ ��� ?#ا
	�5 ��"	��- $	 ا .	ر �- ��� و �- ا +	�� �"	رز� �� 	,


� در .  '�&
% ?=ارش ���-ه�-��	
�- و �4	��% و �P	Oت �- ��� را در ,	
� ا +	ن ـ )#�%	, %
ا
�0% و:� $	 د
- و,�8 و اP10	د $5 ا
-ۀ د��7#ا,� �4	���� را آ1� 5� $	 R��$ ,�	,� و ا)�1	0� 
 -�=��� 5�-T ن را	12�	8 ا + 	آ��� و ��	م، �	ا���� آ��ر، � 	ارد، ا�-� �P$	U� �
	, %
ا40	! ا

 ,�	,�، ��P:� و ا;&:� ���4ن ;�د را  $-وش در
% �	ل، ��
�W2� �-�2و>��. � #�� 5$� V,	رد
5 ���د� و .   ;�اه- آ��-<	U� را 	� �

�P% دار
Z 57 )�	ب �1H#م 0�� آ	�X� �4	��% ا40	! ,	

از د
-?	� �	ن '?	ه� دارد، $	 و)�د ا
% ���4ن )�	ب �	ن را آ5 
B :��2 'ن $	 ا .	ر ,�	,� و 

� ,	ز?	ر ���2 $-ون	, %
ا
�[5 ا
-� >�ژ! و )L	ن .   �\#ف ?=ارش ��-ه�Zا)�1	0� ا40	! ا

�<#! )�	ب �1H#م 7	�X� در �#ا
_ 7���� ا +	�12	ن و )L	ن :	$��� �U"�^ را دارد 
	 ;�#، ا
�#ا 
��/ و :4	وت 0	>�	�ۀ ه��K�	ن $	 ��)5 $5 �	د`ۀ $#$	د7% ه�� `�ر H� 5$١٩٧٨ Z
. وا?eار ����


� ا +	ن ـ )#�	, 57 Z

% آ�#1
% ��W2و>�� ا;&:�، ,�	,� و ��P:� در ;	K# ��	ن ��2	ز&�' %
  .:"	ل ��# ا
% ���4ن �-ارد

  
  
  

 �-�2
�� : ��X	7 ��  L�٢٠٠i#ان ، د,�"#                       0ـ
  
  

 �ر! ا,&�� ا
#انLا�2	ن ,�1=! )�
  

 l	ر�<#ا�5 ��رو! از ,5 ده5 $-
% ,� 57 ��ج ������ j�	ه�-?	ن ا +	��  �T 5$رت �0-� :#$	��	ن �M	وز و���	�5 و
 	$ �"<	K �	�, ع	Mار� ، Z$�% ه �,	! ا,&م ,�	ه �
ا,"^ و �=دوران $� �P-ار �	ن ، )�<L	! دا;�� وزور'ز�	

� 'ن و )�	
	ت �	�� در7/ و ا�#
[	 و ا�<���T 5$ oرت ا;n ؛ �� $	��-، در )��Lر!  �-0	P<ا R�دد� #]�<

« $	 0ـ�Z 7#دن �2	>ۀ ا;#اج »';�-! « F�- ?	ه� �9	م دار و �	ز
	�5ا,&�� ا
#ان 5$ �	?=
#j�	ه�-� �-� ا�- ؛ ه# 
د� ه	 هـ=ار ;	�5 و 7	�	�5 را و
#ان ���د� ، $	 :ـ2	و�� 57  ـPـ_ �� ��ان از ه��r رژ
�� ا�91	ر » ?	ر?#ان ا +	�� 

- $5 د
	ر �#گ �� 'ن را دا�� ، T- ه	 هـ=ار ا�2	ن درد ��- و j�	ه�M را 57 هـ�s ?�	ه� 5$ )= �9����� �-ار�

�ن .  ـ#,1�- =
���\	�"5 ا! دا�� $	�% 57 در ذ
/  ـ�#د� 'ن �\	�"5 را $5 » 7	�	ل )-
- « $5 ه��% ��	,"� �

  :ز$	ن �<	رش ��% ا$#ازا�1�	ن از'ن 7	�	ل  ;-�� ;�ا��-?	ن 0ـ=
=�Pـ-
Z �� دارم 
!	L<	, ز	l' ان 57 در#
 هM#! ��2� $5 د�"	ل ;�w ,	>� ه	! ZL�j و v٠ ا?# از او>�% ��ج j�	هـ�-?	ن ا +	�� $5 ا

5 ! `�ر(	  ، Z

# ـ� ؛ $<eرej رت�T 51 از 'ن,	;#$ �<	, _H:)��L"
 و ا�1-اد ا,	ر�"	ر و ;��"	ر'ن v٧) ارد
 ، در ا�-x ز�	�� �����L	 ا�2	ن را از )	 $� )	 v٨)د!( )-!$i	 �M	وز 0ـ#
	ن و  	��12� ��رو! 'ن روز در 

و ) $�R از ,5 ����ن ( ر ه	!  دور و �=د
w  'وار�  ���د ،  از ا
% ��	ن #1��$
% $Ry 'ن j 5$	127	ن ���د�  5$ ��7
ا
�[5 در j	127	ن $# '�L	 � ��e? 5F� e?ار
Z $#ا! $- ، 5F �5 . وارد �-� ؛ �j	� R�$ ( -�12( از د و����ن ( ا
#ان 

� %

R $�	ن ��5 ا! از 'ن را دارد :ـ�Z را 
	را! $�	ن ��	م 'ن �\�"� ه	,� و �5 هZ ا	M�? 51�" .  
^ ا
#ان $5 �-� �-�- ��% ا$#از ا�1�	ن و ,V	س از ;�ن j�	هو ا�	 در را$5U $	 'ن ه	
� �L�( 5$ 57ر! ا,&�� ا
#ا

 ^K	�� ن	?-��	$ �{
ره�	ن ، �1� د j�	ه�-?	ن ا +	�� در
| ��رز
-�$	 'ن 57 ازه�s ��ع w�7 و ه�-رد! �#ز!و
 �y, !	L<	,: }�( از ��	رت�-�~  ـ�-?	ن ا +	�� ، �	ن $�yر و ���# �	ن را $	 j�	ه ��	ن ا,&م ,�	,� و  	��=م $
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5 1# از 7	ر�	�,�	ه"	ل '�L	  ا?# �	�ۀ �9	م ';�-! در :ن $�د�-، :��2 �� ���د�- ؛ 7	ر1% 7	ر ,#?#دا57 $5 د�"	ل 

�^ ا
#ان �"	�-، 5$ 
Pـ�% Z7 ر�<1# از; 5��  . - $�د  'ن ��yاه'ن �9	م 0
L�(هـ	X ن 'وان ، در	از ه� �،�ر! ا,&� �ا���1 /
	2� R��j #
�-?	ن ا +	�� را 5$  17�5 ه	! ������ j�	هـ# ز


1[	ر   و �L	د $��	د ?#ا $5 و
}� دو( �2�%  ا)"	ر ز
# 1F# ا�=اب ا,&��  	ل در ا +	�12	ن اZ0 از ���8 و	�( »

�   و» �� ر$	�� �2�د )��� ا,& �=ب ا,&�� �[��1	ر وO! و	5 هr<	"ـد�Pم در �=ب و�-ت ـ	M�'#, 57 5�

 	
ا�P&$�  �8 ��#وه	! ��� وـ�8 و:ـ: را�-� ، $	 'ن ,�	,� د,� '�L	 را در ,#�7ب و) 1�- ـا,&��  �=ار! ��7#= 
« -ان ـ �[��1	ر در زاه �=ب ا,&��ـ�<	��[5 ��	
�-ۀ ه��v٨د� ه	! 7	ر?#! $	ز ?eا�� ، �F	�5r در ,	ل  ا +	�� و

�^ ;	EF 5$ !#K دا�� �<# در'ن ز�	ن از ,&��  [#! 7	�/ $#;�ردار را 57 در» �-ه	ر! ـ0\�� :� 51�e? 
 $�- از $�- )-ا) ; 5$	K# �#$	�� 57 در ,# از K#ف ا;�ان ;�رد� $�د ، از د
# $	ز �	>� 0	د! �-ا�� (  �"�د

2��P� Z	�	ت ا�91	�� ?#د
- ، )��Lر! و,��ۀـ% ��	
- ، $5 �� ;�ا,� 'ن را د  ���د� و� �-
 �#دم د,1<�# ?#د
�Fن ز�-� 
	دان ر��ا�� . ه��% ,	ن  د� ه	 ��رد از و. ـ�"	د ?�7-س 'ن ه	 را �"	رـ)L	د �P ا,&�� :	�/ را ره	 و

�  را �T 5$ 57رت  ا +	�ـ�-ۀ ��د� ه	! j�	ها
% ,�	,� در �M�1ۀ. . . اود ه	 وه	 ، ,�- ا7"# ه	 ، �	� )&ل ه	 ، د
�L	د ه	! ا���1� ��L�(ر! (#وش ارزان ��#و! 7	ر;�
R ز
�2 �� ���د�- ، ��H 7�1#ول دو?	�5 ـ�0-� $	  

	L�' ��	+ و �=دوران ا �را $5 د�� 'ن 7 ـ#ار داد� $5 0&وۀ:) ا,&� �,	�, ��<	 ار! ��ا)5 ,	;1�-،5 ه# ��ع  
  . � �	�� �M0% ���د�- ـ0P ز�-?� 7	ر?#ان 0	د! را ��= $	 در)	زد?� و

#>
 $#;� از ;�د  #و;1<	ن را از )�	
1[	را�5 اش ، از ه�	ن 'l	ز �0# �["� $	ر و)��Lر! ا,&��از K#ف د
 و���د�  ,	ز�	�-ه�  »وا�- ��4L ه	! ,V	� j	,-اران«�Z ـ، ز
# �9	رت �P12 ا +	�� )�8 ���د��-ۀدرون ,�/ j�	ه
، )��Lر! ا,&�� $5 0&وۀ 'ن 57 $	 رت د
<#"	ـ
	 L�� #> .0 5$	 �Tرت ��	د� ا$=ار! از '، ا,�1در ��ا:O 8زم


� '�L	 را ��رد ا,�1	د�  را ه��ه�{ �� ���د و ا +	�12	ن �#�7 ;�د   	ل در"ا,&م ,�	,�"ا�=اب ا;�ا�� 	L� در

^ ، در درون '�L	 �"[5 ه	!#ار ��-اد:#K را $5 و)�د 'ورد�، از 'ن R
�; ��	0&Kرا $5 » رازد,� د«  ا R
�;

=�� !-
� 57 در �L	د ه	! ا���1� �L�(ر! ا,&�ـدر وا:8 ��	م 'ن 0. �-ارx �� د
- ���9ر �-ا;&ت $	L�	+ ا �-� 
 $5 )	,�,� و ز�	�� هZ   �� ر,�-�- و -�ـا
#ان $5 ��	ه #اق وـا
#ان  	ل $�د� ، ?	ه� در )"5L ه	! )�{ 0

و �	ز
	�5 �� ا
12�- ؛ ه�5 از 
w :�	ش $�د� ه�	ن �Kر! 57 �^  ار"R ه	! ا10#ا�� در 7�	ر رژ
Z د�,#�7ب )

	ت �0ا�/ رژ
Z را 	�( �	�? 	� Z
�^ ا
#ان �-ار; !	j 5$  ؛ Z�2
�Z �	 7#دار و�0�[#د 
w ـ�"	
- $5 ;�د �^ ده $��

�^ ا +	�12	ن را j 5$	��M� !ع ;�^ ا +	ن ���51 ; 5$ %
  . 	��Z، ه�"12<� ;�LP	 را ;-�5 دار ����� ;	
�
، در 7��� ;�د $	 ��	م ;�^ &م ,�	,� در �-وام ;��"	ر 'ن�	���7 ا, L	! د,� ��	�-� روس واز 'ن )	
� 57 رژ

، در <#د
-P"K	ت ا)�1	0� �� :#$	��	ن '�L	 ��= �	�/ ��	م ا:�	ر و ز�-?� :#ار دا�51 و و ا +	�12	ن در �4	د �#گ
#
5 ,�/ ������ j�	ه�-� ه	! ا +	�� در اM�1ت و�	P"K م	را در$# ��ـا: ان ��= �� �0	ر ا)�1	ه. �<# ��j د	ن �1از ا,1�

 �	 7	ر?# V�7#ادور ، از ,#�	
5 دار و! �L# ���% �	 ;#د� �	>w رو,1	
�، از ;#د� $�رژوا�	 �&! د�) دا��<	�(
�1�Tو x&� ن �=دور ، از	Pده 	و)�د دا�51. . .  و ز���-ار $=رگ � 	L�' %�$ زا>� و، $5 ا,1~�در �! ��1	د  �;


R  ، $	  #وش ارزان ��#و! 7	ر;	��اد� ه	! �	ن ، د
<#ان ه�M� 5"�ر $�د� وه12�- �	 $#ا! $P	! ;�د و#و;51 �;

�-���#! :�	0 $5 ��	ت $�yر و	�� � .  

#9
j 5#دازان )��Lر! ا,&��: �، $	
- ���7�2	ر?#! $#ا! ا +	�L	 F<��5 $�د� وه ا�	 ا
�[5 �#ا
_ 7	ر و و� ،
$#;� را  ، $#;� ��	l/ را �2j وZ�2 ���د� ا�-د��ار! �51�e? P از 'ن �� 57	l/ ا)�1	0� را $5 ا,	س ',	�� و

7	ر�2j » ';�-!« �-ا,� 57 از �L�' #9	 �j 51 5ـ�	?�. ن 7	ر $�L� o� را ا�M	م داد� ا�-0	>� دا�512 از �9# ;�د�	
 �yاه�- 
	د 'ور! ��	
�- $��1# ���9ر �	ن 'ن 7	ر	ر �2j ��1� از $7�[5 و:. )	,�,� �5 هZ ا�2	ن  #و�� و ا,� و

��F 5	� 7~	 	تy� ،	>5 ه	�2 57 $5 )�8 7#دن ز$�
از ا
% :"�/  �L#! و» 7	�	>�=
��2ن« ه	! ، j	27	ز! >�>5ه	
l	ر��	57 از :"/ رو�% ا,� و/ $# ��<#د�-، 7 Zه �y, !	ه �/ ,�{ $#!، ار� �7�	ا)#(، ;�� ���1ا��- � (
!=j ،7 ر	ودار!، �#	، ?��	�1;	,l!و-ار �7	j 5"�j ، lـ�	$ �#� -� .!-
، )��Lر! $	 در�9#دا�� K %��F#ز د

�� از ��رد �M	ز دا�512 ٨$- �# در   ��رد و١i ا$1-ا در i٠ا,&�� 7	ر 7	ر��-ان ;	ر)� را در اوا,_ ,	ل y� ،
P0 	$ !'ن را	"�$� ه �د�-"ا,&���� ny��  .ه�-� ه	�j ،5�)�2� 57  $5 ه# ,% و ، و- $	�-�yاه# 5F ��$-ان و,�

�^ دا�51 $	�-�l	�� از 'ن �]
در )#
	ن 7	ر �5 از $��5 7	ر?#! ;"#! . / $V#دازد، �� $	
- $#ا! ز�-� �	�-ن 5$ 
 �#;\� و�5 ه�P� Zق $��	ر!،  7	ر?#! و)�د دارد و ، �5 :#ارداد 7	ر و)]�=j�HT )�  �5 هZ از $��ۀه�2 و
���U ,	�0 در ١٢?	ه� ; 5$	K# و��� ;	ص j�	ه�-� $�د�R $��1# از  $#ا! ز�-� �	�-ن ه#ه�51 ه�� روز و. �

ا�K	ل و:1� . �5 هZ از ,	
# ;-�	ت ا)�1	0� �5 از �j�7ن ه	! ��اد elا
� ;"#! و)�د دارد و. ��	
- روز $	
- 7	ر

�- 57 $	 وا�^ `"� �	م در �-ارس را �j-ا �� ��	$ %
از   و . $	��- \�رت ر,�� در )��Lر! ا,&�� `"� �	م �-�>-


� �jل $V#دازدj ،v٠�	ه�-� �� $	
- �-ود  �	هi5ان )	
� ; 5$ 57	K# ه# `"� �	م 	]

�� $#ا! ه#��#  دا># ا�# ،

�١٠٠,	ل 	]
ر ا,&م �5 ��ش �[��Z 57 $5 ا,	س د,�1ا #(�#9 ?�#
Z   ��#� را درiه#?	� 
w  	��/  ، و دا># ا�#


�� ا
�[5 .  دا>#i٠٠,	ل  ��د در��) �2 $�[5 7�1#ول �M� =�� /2	ز ���"	�-ا
�[5 ه�s ز�� T	�� �Z] ;�د ��  
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w ,	>5 اش T#ف �9# ���د�  #ز�-ا�R را $5 �-ر,5  #,1- و j-ر �M"�ر ا,� 
	 از �\� 0	
- $�yر و #���  	


  . د� را ��Z]� Z ?#دا�- ،  Z]� _P ;	��ا�-ر,51�e? 5 ا
�[5 از ;�# درس و
57 -
، $#ا! 'ن ه	
� L�� 57	 ز�-?�  $	  	��/ 
w )	 ز�-?� �� ��	
�-ا
% و�8 �� ��ا�- در ��رد 'ن ه	
� T-ق ��	


�- �#ا
_ از ا
% هZ $-�# ا,�	�� ��
-$ ،���� $#ا! $�دـ، F 57�	ن ا % �H� 57 �
$	ش ��� ��ا��-  و #اد! از 'ن )	
=?	� 5$ -�

# در�j-ا ��	  _�H� ن	5 در ه�<�+�$ w
  -�
�H� %��F_ ه	! 7	ر! 57 $5 . 7	ر ا�#ار ��	ت �� ��	

#1
% �H/ $#ا! )�	
1[	ران ��7�2	ر?# را ��= در ;�د )	 داد� ا,��Tرت �0-� �	 د� L$ ، �ب $5 ا�=اب ا;�ا�

% j	,-ار '�L	 ��"	�- و) ا,&م ,�	,�(-H1� .57 %
	ن �^ دا�1% ��	ر� �2	ب $	�[� ، j�	ه�-?5F $	 در �9# دا�� ا

% �2	ب ه# � -�F	 �jل ;�د را �=د ;�
L>� R-ار�-�- '�M	 �-ار�-، 7	ر?#ان �	?=
# ا�[	ن ذ;�#� �jل را در و-$ ،

�� ,V	�، $	 ا,�1	د� از ���# ! F�- در #اد�	ه� 
w $	ر �"	�5 ا �)%��	� ( -$ 51y
و ا,�V, 5H	� $# ,# 7	ر?#ان ر
-?	ن ا�[	ن �9�W�U� 5F  Z% ا�- 57 'ن ,�1-
،"#�-ا���� 7	�/  5$ 
+�	 ��$	  �-ار'�L	 را  دار و�7ب 7	 � از >� و

ر?�
R  	ر,� در! در  دــ51 ا�- ـ�	م ?# » >+� ?#«ا
% $	�-ه	 57 در ز$	ن 0	��	�5 ا +	�L	 . ;�اه� را �-ار�-
j	,-اران  ;	
% ا�=اب ا,&�� و ;51 وه�	ن �0	T# ;�د  #و ــ#ود $5 7	ر ��» ><-«5$ ��� » >+�«ا +	�12	ن 

، در $#;� ��ارد $	O! »>+� ?#ان «  ;	M� #K	ت از l	رت 7	ر?#ان $� �j	� �L�( .5$ر! ا,&�� ��"	��-
هT  Z	�� 7	ر. �	ه	�5 ;�
R را ازو! ��� ?�#د) �	ش (، ��Pقا��K�	ن ���د� T	�� 7	ر ا�10	د و 7	ر #�	
	ن و

>F 5�- 7	ر?# را �=د ، $- از 'ن �j 57ل 
, w		�j #Kل از ه��F 5= ;�د ��<eردر!، $5 ;�~/ ه# ,#�	
5 دا57 
	�	P� %�� ،ا��-L>� دا;� ;�د#j ل، در �0ض�j	7 ،د�#V, �	V, �,ر� را $5 د	r�$ #?دد، رد �#ز ر#>�� .

#K	; 5$ �-�0 رت�T 5$ �(ر	ر?#ان )�ان ;	7 �1�
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