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 رکش) و ریدقت

 

9دنز رد اه+*(چ زا یرا1س/ لثم ،+*(ن نامر شرا#ن
:

 مادقا زا هک +Iاسک هR تQسP ار دوخ قیمع +Iادردق بتارم م1لCام ام .تسا ?ورگ یرا; ،
 .دناەدرک کم; اهتhصخش و ناتساد ندش c)dب هR هنوگچ و اجک هک دنهد ص1خش\ دارفا نیا مYراود1ما .م1یامن زاربا دندرک تCامح ام
انا1حا هک Inاهتمسق ت1لوؤسم هتبلا

o
افq ،دراد ندش c)dب یارب اج زونه 

o
 .تسام یەدcع رب 

 یاهناتساد صرقا}ورپ یەدنناوخ ،1سمات xاد زا م1نادv مزال .م1نکI+ vادردق ،دندرک هعلاطم فلتخم لحارم رد ار باتک هک +Iاسک زا
 رد ام اR م�1شاد زا1ن اcنآ ه�d Rقو تسرد ار دوخ یهنافا�شوم و هناقداص تارظن هک م1نک +Iادردق ەژYو تروص هY~+، Rرات و {وساج
 باتک یه1لوا س��نشhپ ندناوخ رطاخ هR دن�سه شورفرپ ناس��ننامر زا دوخ هک ،2نهوک ما1لYو ،رYزو بانج زا +*�نچمه .تشاذگ نا1م
 .م1نکv رکش\ وا یاهvر�لد و تCامح و

 لCاوا نامه رد هک ��خR?ا�آ +�فلت سامت رطاخ هI+، Rاتساد*(غ تاعوضوم و +Iاتساد تا1بدا تسدر�ز یەدنس��ن رگCد ،93رام مس زا
 ق�Yط زا هنادنمتواخس ار دوخ رگنشور یاهزردنا و تقو هک م1نادv 4نیاتسPرب �Cا فطل نوهرم ار دوخ .م1نکv رکش\ ،تشاد ام اR را;
 .مYرازگسا�س شاهناسانشرا; یاهدومنهر یارب 5زدلونYر ما1لYو زا .تشاذگ ام را1تخا رد نفلت

 .مYرازگسا�س ناتساد +�dخاس رتریذ}رواR هR نانآ کم; رطاخ هR 6ت��Yت کنارف و نوتسا ��لش ،نیافدل� ل�Cام ،رنورب کرام ،ترکنب وج زا
 .م1نکI+ vادردق ناش+�ف یاه�dسدرت رطاخ هR +*(ن 7زموکم ل�Yت و گ�Yک نلآ زا

 تارطاخ اR ار ام هک دوب ومه .م1نکI+ vادردق ش¢اهتCامح و اهداcنشhپ ،Inا¡یکش رطاخ هR ،ادزم تاراش�نا ریدم ،یرا¡ج نارما; زا
 زا یرا1س/ و دناسر ماجنا هR §اع ار باتک ش¢ارYو را; ادزم تاراش�نا زا 8رویس لئون .درک انشآ بالقنا و گنج یاهلاس زا نا1ناریا
¨نهامهان

:
 .درک فرطرب ار اهنامز و اهنا�م ،طRاور ،اهمان تQث رد اه

 ار یاەداعلاقوف تا��1جت ودره ،10سار کCام ،ش¬مه و 9نYوالسا ارا�راR .دندرک ام هR یدنمشزرا یاهکم; +*(ن ام را#نهمانزور ناتسود
 InاYرد یو*(ن vدا²آ خــــYرات نامترا¯د دنمشزرا نارا�مه زا 11ر®ات تسPرا روسفرپ .دنداد رارق ام را1تخا رد دن�شاد هنا1مرواخ و ناریا زا هک
 .درک هئارا یاەداعلاقوف تاداcنشhپ +*(ن ا��Yمآ

 ام را1تخا رد یدنمشزرا یاهدومنهر نامر اR خــــYرات ب1کرت یەرا�رد µ«13تCآ نانامcیم« باتک سانش³ یەدنس��ن ،12ندوب کرام
 هچ¡لح یدژارت زا دوخ تادهاشم ،یدال1م داتشه یههد یاهلاس لالخ رد ناریا رد تس· +�dگنشاو را#ن�(خ ،14رلCات ک�Yتا¯ .تشاذگ
 .تشاذگ ام را1تخا رد زاR یور اR ار 1988 سرام رد

 هچ¡لح یهعقاو نا�دنامزاR زا §وا تسد یاهتCاور دوخ یهچ¡لح تشادگرزب یهنالاس مسارم رد ،ناتسدرک ½حم تلود +�dگنشاو d(فد
 ەدرک لوبق یدنزرف هR ار اcنآ +Iاریا یردام و رد¯ هک -لاژک لثم- ەدشتسر}I�³ نا;دوک زا یدادعت یاهتCاور لماش ،درکv �¬�نم
 .دندوب

 
1Doug Thomas  
2William Cohen  )ا قبسا عافد ر7زوAەدحتم تالا( 
3Sam Marquis  
4Amy Bernstein  
5William Reynolds  
6Joe Benkert, Mark Brunner, Michael Goldfein, Shelby Stone, and Frank Trippet  
7Krieg and Terrill McCombsAlan   
8Noël Siver  
9Barbara Slavin  

10Mike Ross  
11Ernest Tucker  
12Mark Bowden  
13Ayatollah the Guests of  
14Patrick Tyler  
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 یرور}زاR زکرم« دوجو زا ار ام ،دادv ششوپ ار ناریا عیاقو ی*(گنا�ورگ نارحR نامز رد هک زمCات سلجنآسل را#ن�(خ ،1سونام کم لYود
 زا ار دوخ تادهاشم روتÃنوم سÂیاس +*�تس��ک زا 2نوسd(پ تا�سا .درک �(خاR ەدمآ باتک مشش شخR رد هک »½Áلا �Àراخ نارا#ن�(خ
 .داد رارق ام را1تخا رد »+�یمخ ل¡لR« هR بقلم ،نارگنهآ قداص

 ���نشوخ را; +*(ن روc�Yش +³�YÆ ف³�Y .م1نکv یرازگسا�س +�dگنشاو ن®اس قالخ را1س/ سا�ع ،�YÆdط تÅن زا دلج یور ح�ط یارب
 .دناسر ماجنا هR ار دلج یور

افq+ qاح باتک شرا#ن یارب ام .دناەدرکن رفس ناریا هR 1981 لاس زا باتک نا�دنس��ن زا مادکچیه
o

 Rیرا1س/ لوا تسد تادهاشم ه 
 .مCاەدوب ¨تم *(خا یاهلاس و یدال1م 80 یههد راوشد یاهلاس رد ناریا طCا�³ زا نامناتسود زا

 رد ار خــــYرات درک کم; ام هR اهرا; نیا .مCاەدوب رادروخرب نارگشهوژپ و نارا#نهمانزور بوخ را1س/ یاههتشون هd} R(سد تÉYم زا ام
 نارود نیا هR دنمهقالع نا�دنناوخ هR و مYروآv مCاەدرک ع�جر اcنآ هR هک ار Inاهباتک زا یاەدÉYگ رYز رد .م1نزب دنویپ ل1خت اR دوخ تCاور
 .م1نکv ه1صوت ار اcنآ ندناوخ ناریا رد بوشآرپ

 .2008 ،جــــ�Y(م; ەا#شPاد تاراش�نا .نردم ناریا خــــYرات .نا1ماهاربآ دناوری

 .1989 ،ل1ی ەا#شPاد تاراش�نا .ناریا نیدهاجم .نا1ماهاربآ دناوری

 .2009 ،دروفس®آ ەا#شPاد تاراش�نا .وا نانÃشPاج نامز رد ناریا :+�یمخ زا س· .دنمجرا *(ما د1عس

 .1988 ،دروفس®آ ەا#شPاد تاراش�نا .جات یاج هR همامع .دنمجرا *(ما د1عس

 .2018 ،ا1بمل; ەا#شPاد تاراش�نا .ناریا رد مالسا تسا1س :+�ید تموکح .را¡تÏللاتCآ دمحم

 ½خاد +*�نوخ یاهدروخ و دز زا ەداعلاقوف �dیاور .1984 ،هCا¯ یاهباتک .vالسا بالقنا و ناریا :اهµتCآ یرادمامز .شاخR لوئاش
 .vالسا یروcمج نYزاغآ یاهلاس رد

 .2007 ،جــــ�Y(م; ەا#شPاد تاراش�نا .هچ¡لح Inا1م1ش نارا¡مR و ،قارع ،ا��Yمآ .مومسم یهطRار .3نامd(ل1ه تسوج

 تارطاخ .2007 ،ادزم تاراش�نا پاچ ،روک فوب تاراش�نا .ناریا رد �¬/ قوقح هR ند1سر یارب شالت :زمرق طخ زا روبع .را; +*(گنارcم
 .تسا ەدمآ باتک نیا مشش شخR رد »+Iا�را �Àاح« ناتساد .ناریا رد �¬/ قوقح یو�¬hپ نالاعف زا ¨C دنمشزرا

 .1993 ،سرپ وین .ەدش جراخ یدنبهق¡ط زا خــــYرات :اd(نک ناریا Inاوسر .نا�دنروآدرگ ،4ن*(ب ملوÓلم و ول¡نروک d(پ

 µتCآ« +*(مآرا³ا شقن ف1صوت .1988 ،سرپ یرف .اd(نک ناریا یارجام رد ل1ئا³ا شقن یهتفÖان ناتساد :ناریا ثلثم .5وگز لئوماس
 .متفه و مشش شخR هR طو��م ،اd(نک ناریا رد »نسح

 قداص یەرا�رد §اع را1س/ �Øح¡م .2017 ،دروفن�سا ەا#شPاد تاراش�نا .ناریا رد 1Ædسوم تسا1س :بالقنا یادص .تسودما1ص د1هان
 .»+�یمخ ل¡لR« ،نارگنهآ

 یەدنرادر�رد .2009 ،6ورYژ و سواd(سا ،رارف .رورت اR گنج ات د³ گنج زا – هنا1مرواخ و د1فس خا; :تال�شم زا Inا1ند .رلCات ک�Yتا¯
 .هچ¡لح هR قارع 1988 یهلمح زا لوا تسد �dیاور

 .2015 ،ادزم تاراش�نا .رورپنوناق .ر .م یهمجرت .گنج و بالقنا ،اقR زا نز کC تCاور :خ³ نوتYز .نا1فسوی د1هان

 
1Doyle McManus  
2Scott Peterson  
3Joost Hiltermann  
4Peter Kornbluh and Malcolm Byrne  
5Samuel Segev  
6Farrar, Straus and Giroux  
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 زا – اههمجرت یه1قR .م1نک ەدافتسا مهد لصف رد ار یولوم تا1عا�ر زا ¨C زا وا یهمجرت داد ەزاجا ام ه�d Rسدەداشگ اR سکراR نمل;
 .تسا ەدوب نا�دنس��ن را; – مانشد و رعش ات هتفرگ هنارت

 رد ریاناریا 655 زاورپ ندرک طقاس هR رجنم طCا�³ هR طو��م �سر تاق1قحت« زا ،مcن لصف رد ریاناریا 655 زاورپ عیاقو InوگزاR یارب
 ،قارع و ناریا گنج باتک زا +*�نچمه و ەدش هc1ت ا��Yمآ InاYرد یو*(ن طسوت هک»Id1را�وف شرازگ« هR موسوم »1988 یه1ئوژ موس
 .مCدرک ەدافتسا 2وزار ریIÞ یهتشون ،2015 لاس ،دراوراه ەا#شPاد پنÓلR تاراش�نا

 .م1نکv رکش\ ناشvرگتش· و Inامنهار ،Inا¡یکش ل1لد هR دوخ یەداوناخ و ¬مه زا ،تCاcن رد

 تشاد نامCا هشhمه اما ،درک هعلاطم مCدوب ه1لوا لحارم رد زونه هک +Iامز ار باتک س��ن�سد یهخسP ،3نوسd(پ دردل1م ،کرام ¬مه
9داوناخ طRاور لماش ،باتک +Iاریا یو�وگنر مظعا شخR .دناسر م1هاوخ ناCا¯ هR ار نآ

:
 یاهزور یاضف و ،اهاذغ ،{راف تاحالطصا ،

 .مCد1سر�ن Inاج هR نانآ نودR کش�I .تسا ەدوب هناورپ ،ناج à¬مه یرکفمه لصاح بالقنا هÏ Rتنم

  

 
1Fogarty Report  
2Pierre Razoux  
3Mildred Patterson  
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 ناتساد نامز رد 6قاو یا5داد2ور یرا/نعیاقو

 

 .vالسا بالقنا یزو*(پ .ناریا رد ?اشÂهاش تموکح طوقس .1979 هYروف

 +�ید یاهگولوئدCا .vوق یاهت1لقا هR طو��م قطانم رد +*�نچمه و �Iالقنا یاهەورگ نا1م اهی*(گرد دCدش\ .1979 +*(یا¯ – ناتس/ات
 .دن*(گv تسد هR ار تردق

 .دریذ¯v ¨شزپ تاجلاعم یارب ار ناریا ع�لخم ەاش ا��Yمآ تلود .1979 �(ت®ا

 µتCآ .دوش ەدنادرگزاR ناریا هR ەاش ات دنوشv هتفرگ نا�ورگ هR نآ نانکرا; و دوشv *(خس\ نارcت رد ا��Yمآ ترافس .1979 �(ماون
 .دوشv زاغآ ناریا ی*(گنا�ورگ نارحR و دهدv افعتسا تقوم تلود ،دنکv د1یأت ار ترافس لاغشا +�یمخ

 .دوشv ەدÉYگرب vالسا یروcمج روcمجسhئر +*�لوا ناونع هR ردص +�ب نسحلاوبا .1980 یه�Yناژ

 .دننکv رارف ناریا زا اهInادانا; و ا1س نامزاس کم; هIn Rا��Yمآ تامل�ید شش .1980 یه�Yناژ

 .اهنا�ورگ یزاسدازآ رد للم نامزاس تYرومأم تسکش .1980 سرام

 تسکش هR هک اهنا�ورگ تاجن تا1لمع رد Inا��Yمآ vاظن تشه .دنکv عطق ناریا اR ار دوخ ک1تامل�ید طRاور ا��Yمآ .1980 لYروآ
 .دنهدv تسد زا ار دوخ ناج سQط ¨Cدزن رد دش Ïتنم

 .دننکv هلمح نافلاخم هR ناریا یاهەا#شPاد رد ارگمالسا یاهەورگ .1980 لYروآ

v 1980. اجنسفر �شاه �(®اI+ Rگرب سلجم یەدنیامن ناونع هÉYەد vو دوش Rر هYسلجم تسا v1989 ات( دسر(. 

¨نهرف بالقنا« .1980 نئوژ
:

 .1983 لاس رد InاشگزاR .دوشv اهەا#شPاد ½1طعت بجوم »

 .دزاvR ناج Åم رد ع�لخم ەاش .1980 ه1ئوژ

 .دوشv زاغآ قارع و ناریا گنج .1980 �(ماتæس

 .دوشv ا��Yمآ روcمجسhئر نا#Yر دلانور .دنوشv دازآ Inا��Yمآ یاهنا�ورگ .1981 ه�Yناژ

 نیدهاجم عمق و علق نارود .دنوشv هتشک vالسا یروcمج بزح رقم یراذگبمR رد نارگCد و �dشcب دمحم µتCآ .1981 نئوژ
 .قلخ

 .دوشv علخ دوخ ماقم زا ردص+�ب روcمجسhئر .1981 نئوژ

 .دوشv رورت زا*(ش یهعمج ماما ،ب1غتسد نسحلاوبا µتCآ .1981 �(ماسد

 .دوشv vالسا داشرا و گنهرف رYزو �تاخ دمحم .1986 ات 1982

 .دنکv در ار مادص س/ش\آ داcنشhپ +�یمخ .دننارv نو*(ب ناریا èاخ زا ار çdارع یاهو*(ن نا1ناریا .1982 نئوژ

 .ناریا هIn Rا��Yمآ یاهحالس لاسرا تcج ا}ورا رد اهInا��Yمآ و اه½1ئا³ا ،نا1ناریا یوس زا Idاسلج یرازگرب .1985 �(ت®ا ات ه1ئوژ

 +éلم باصتنا نیا 1989 سرام رد( .دوشv بوصنم ی�(هر یارب +�یمخ +*�شPاج ناونع هR یرظتنم ½عنÃسح µتCآ .1985 �(ماون
vدوش.( 

 .)اd(نک ناریا Inاوسر( دنکv المرب ار اهنا�ورگ یزاسدازآ ربارب رد ناریا هR حالس لاسرا یهلماعم یارجام +Iانبل یهمانزور .1986 �(ماون

v 1987. مآ یهچوان�Yا�In اصا دروم کراتسا ساساویRیاهکشوم ت Cارع یام1پاوه کçd رارق vد*(گ. 
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 .دننکIn vا1م1ش نارا¡مR ار ناریا تشد³ رcش اهçdارع .1987 نئوژ

 شریذ¯ .+*�فرط یاهو*(ن +�یشPبقع و س/ش\آ رب +�بم دحتم للم نامزاس ت1نما یاروش یوس زا 598 یهمانعطق یهئارا .1987 ه1ئوژ
 .ناریا یوس زا ندش در ؛قارع یوس زا

 .دوشv مادعا یرظتنم داماد ردارب ،�شاه یدcم .1987 �(ماتæس

 .دنناسرv لتق هIn Rا1م1ش یاهزا� اR هچ¡لح رد ار درکvاظن*(غ نارازه اهçdارع .1988 سرام

¨نج وان .1988 ه1ئوژ
:

 طقاس سراف جیلخ زارف رب کشوم ک1لش اR ار )IR 655( ناریا ر��فاسم یام1پاوه ا��Yمآ سÂسYÂو ساساوی 
vهتشک رفن 290 .دنک vدنوش. 

 تسکش هR قلخ نیدهاجم +*�گنس تافلت اR تا1لمع .دننکv هلمح ناریا برغ هR ،قارع +Iا¡ی�ش· اR ،قلخ نیدهاجم .1988 ه1ئوژ
vدماجنا. 

 .دCآvرد ارجا یهلحرم هR تسÖآ ەام زا س/ش\آ .دریذ¯v ار للم نامزاس ت1نما یاروش 598 یهمانعطق ناریا .1988 ه1ئوژ

 .ارگ�چ یاه+Iادنز رگCد و قلخ نیدهاجم یاضعا +Æخم و éمج هتسد مادعا .1988 �(ماسد-ه1ئوژ

 .دوشv روcمجسhئر +Iاجنسفر �شاه .دسرv ی�(هر ماقم هR یاهنماخ ½ع .+�یمخ µتCآ تشذگرد .1989 نئوژ
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 دمآردش"پ

 

 نون>ا

 تنامرو تلاDا ،یABلد?م

 

 رگتیا�ح هلاس تشه کدوک نیا تلاح و همل; و تکرح ره .درک ەا#ن ه�زور ،شاەون هR ناCا¯�I ەودنا و ش¢اتس اR رفول1ن ».نفلت .ول1ن امام«
 و ،فرژ نامشچ ،ە*(ت یاەوcق یاهوم .دوب هتخ�Yگ نآ زا شhپ لاس { رفول1ن هک دوب ی+*(مآنونج یا1ند نآ و ب�Yف ،جنر ،گرم ،قشع
íلمج ،ک¬· دنخ¡ل

:
 .دندوب یزا¡®ا¯ و قشع یا1ند نآ رگتیاور 

 دمآv ی�(لد1م هR ¬· اهناتس/ات �dقو تشاد راqا و دراد ەا#ن ەدنز ار دوخ یەون +Iاریا ثا*(م د1شوکv هناد1مون رفول1ن »؟منوج ه1ک«
Rا رد .دنک ت¡حص {راف وا اCتنامرو تلا Rاریا یەداوناخ دنچ اI+ -اد رفول1ن لثمPکد زا ¨چوک تعامج و -ی�(لد1م ەا#ش)dو اه 
 هک دندرکv ششوک اتÃنآ شاInا��Yمآ سورع و مانcب ش¬· .درکv ت�³اعم دوب ¨Cدزن نامه رد هک نوتگنیلرب یهقطنم نا1ها#شPاد
اتاذ ه�زور ،لاحنیااR .درکv راوشد ار را; §امش یانیلورا; رد ناشهناخ نا�ز�hل#نا ط1حم و هسردم اما ،دزوما1ب +*(ن {راف ه�زور

o
 Rشوها 

 .دناشÂب شزÉYع یول1ن امام نا¡ل رب دنخ¡ل ات دنکR یرا; ره دوب +qاح و دوب وا�جنک و

 یاهمل; کC تالمج اR ،دشاR کCدزن گرز�ردام مال; راو1Ædسوم گنها�+q هR نا�ما دح ات شPدرک ت¡حص درکv شالت هک §اح رد ه�زور
 ».ەدرَم .تفگن .منود�ن« :داد باوج {راف

 »؟یراد تقو هق1تع یاهمدآ یارب .متسه رتروپ نلآ .رفول1ن«

 لاس لcچ ار وا .دنک ادص کچوک مسا اR ار وا تسPاوت�ن زگره »؟ەروطچ نوتلاح .مراد تقو هک هتبلا .یز�Y}روس هچ .*(فس بانج«
 شPارا�مه زا یرا1س/ فالخرب و .دوب ەدنام çdاR توسک نامه رد رفول1ن یارب دRا ات وا و دوب ەدرک تاقالم »*(فس بانج« توسک رد شhپ
 .دنک ظفح نامز رذگ رد ار نآ و بلج ار رفول1ن ماd(حا دوب هتسPاوت

Rهچ لاس همه نیا زا دع vوا ؟تساوخ R9دنز ه
:

 { زا .دوب ەداcن ³ تش· غــــYرد یاەرذ نودR رفول1ن هک تشاد قلعت یاەدش نوفدم 
 هR و دوب ەدرک ادج قیالخ زا دنل#نا وین لامش جند یهشوگ نیا رد ار دوخ ،دوب ەدرک اهر ار ەدحتم تالاCا تلود رد تمدخ هک شhپ لاس
 یاهنوگ دوخ سPاسhل عطقم نا�YجشPاد هR ەا#شPاد یاهسال; رد .دوب ەدرک ەدنس/ ?ا#شPاد یهعماج یاهتداسح و اه�{وخلد
 .تشاد {اسا توافت شدوخ خلت یه��جت اR هک درکv س�ردت ار للملا+*�ب طRاور زا +IاسPا

9دنز هR وا لاصتا یهطقن هنا#C و وا یهتساوخدوخ د1ع¡ت یانث�سا اcنت رتروپ
:

 یەرا�ود یرارقرب یارب ار نارگCد یاهشالت وا .دوب هتشذگ 
9دنز .دوب ەدرک در هناRدؤم ،تشادن اcنآ رد روضح هC½ Rامت چیه هک Inاههک¡ش +��YفآزاR و طا¡ترا

:
 هتشاذگ çdودنص رد ار دوخ یهتشذگ 

 ،ه��جت ،لاس و نس سانشردق یاەزادنا هR رفول1ن .دوب هنام1مص و مرگ هشhمه اما ،ردان رتروپ اR وا یاهسامت .دوب ەدرک مومورcم ار نآ و
9درزآ هک دوب �ک اcنت رتروپ دCاش .دنک زاR ³ زا +*(ن ار وا تسPاوت�ن هک دوب وا تواضق و تhناسPا

:
9دروخ³ و 

:
 ەدش ثعاR هک ار وا 

9دنز و دنک اهر ار تلود یارب را; دوب
:

 .درکv کرد ،دنک گرزب هناخRاتک و سال; بôمهتخ1هرف vانم� رد ار دوخ ¬· و دنÉYگرب ار تلزع رد 

 ».تمنیõب همزال .مدزن نفلت {Þ(لاوحا یارب هنافسأتم ،رفول1ن« .دوب عطاق و نشور زونه وا یادص

 اهلاس نم هک د1نودv مه نیا اما .منکv لا¡قتسا امش اR یروضح تاقالم اC +�فلت سامت زا هشhمه نم هک د1نودv ،*(فس بانج«
 ».مدرگ�نرب ارچ د1نودv �ک ره زا c)dب امش و .مدرگ�نرب امش یا1ند هR هگCد نم .مدرک ومدوخ باختنا نارcت زا دعR ،ل¡ق

»Rهک هتبلا ،هل vافتا .منودçd اق داتفا وت یارب هکRسرد م1مصت .دوب هنادنمتفا�³ یرا; یدرک وت هک یرا; و دوبن ضامغال�d فرگ�d. رد نم 
 ».نک رواR ومفرح ،ەدرک *(یغت ی+*(چ هC م��d vقو منکv شهاوخ ،رفول1ن اما .مراد ورەد1قع نومه مه نالا ،متشاد ورەد1قع نیا 1988

 ».مونش/ امش زا متشادن راظتنا زگره اما .مەدÂ1ش مه ًال¡ق ونیا ؟ەدرک *(یغت«
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 منوتv اما ،مدR روتسد تcب منوت�ن هگCد نم .هYرو+q قوف .رتدوز هچره .مÂ1یõب ومه دCاR .مدR حیضوت d(شhب منوت�ن نفلت تش·«
 ».+�کR تدوخ رادفرط ن�Yتگرزب و قباس سhئر هR ورفطل نیا ماوخR تزا

 »؟تقو هچ و اجک .دوب عــــ³Y و عطاق »هن« کC باوج ،دوب یاهگCد سکره«

 +�dگنیلرب رد رcظ یاهفرط و تنامرو دا1م +�dگنشاو سلاد ەا�دورف زا دتیانوی Inام1پاوه تک�³ زاورپ هC .مشاR تنامرو رد ادرف منوتv نم«
 ».دا1م دورف

 .نوتلا¡ند ەا�دورف ما1م« .درک ه¡ساحم ار نا;دوک یرادcگن زکرم هR ه�زور ندÞ(س یهمانرب و رفس نامز تع³ هR دوخ نهذ رد رفول1ن
vد1نوت Rاریا یاذغ زونه ؟د1نومI+ راد تسودY؟د vمنوت Cاسح سفرک شروخ هI� هچرگ ،منک تسرد Rوخ هI� ن مردام لامhیاذغ .تس 
 ».تسه مه مەون یهقالعدروم

 و« .تفرگ دوخ هR یدج +�حل ش¢ادص ».م1نک ت¡حص مورآ یاج هC دCاR .مدرگرب هنا¡ش زاورپ هC اR دCاR .منومR منوت�ن هنافسأتم«
 تارب یاوخv ی+*(چ .�{v هجوتم تمدCد �dقو .تمنیõب ەاتوک و یاهلجع ردقنیا دCاR هک مفسأتم ،ملاحشوخ تندCد زا هک ردقنومه
 »؟م*(گ�d+ Rگنشاو زا

 ½1خ ،هن« ،داد باوج و درک رکف »اتکC« و »ساC« لثم +�dگنشاو +Iاریا یاهەا#شورف رد یاهنا1مرواخ یەزمشوخ یاهúاروخ هR رفول1ن
 ».هشv اد1پ مه اج+*�مه مراد مزال ÀÞره« هک درک هفاضا +*(ن ار غورد نیا و »،مرکش�م

 »؟مYرا1م اج هR ور هگCدمه تقو همه نیا زا دعR .تمنÃبv ادرف .ه��خ«

 ».هش�ن در اهفرط نیا زا هجراخ رYزو نواعم داYز«

¨تسشPزاR ملاع زا ور هلاس داتشه درم هC هنوتÀÞ v« ،د1ش¢دنا دوخ اR رفول1ن ،دش عطق سامت �dقو
:

 هلجع اR هنک یرا; و هشکR نو*(ب 
 ».هشا�d Rبثم +*(چ هنوت�ن ؟نم غا³ دا1ب

 رد وا ت1قفوم مغر½ع اcنآ +~لت و تارطاخ ،تشاد ار هنازرف دوخ یهتشذگرد +Iاریا ردام راقو هک هلاس یدنا و تصش رفول1ن یارب
9دنز +�dخاس

:
 ار رتروپ نلآ سکره .دندش�ن گنرم; ،تشاد دوخ یهنادرد زÉYع یەون هR هک یرطاخ قلعت و ،ش¬· و دوخ یارب دCدج 

 اR دوبن +qاح یرگCد صخش چیه رطاخ هR وا ارYز .تشاد لما; فا�³ا وا یهتشذگ رب ،دوب ەدÉYگرب +*(مآرا³ا تYرومأم نیا ماجنا یارب
 .دوش ور رد ور ،دندوب ەدش نوفدم زارد +*�نچ +Iامز هک Inاهباذع و تارطاخ
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 م-, شخ*

 

 مادقا نامز
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1 

 

 رفول6ن

 

 HIJگنشاو

 1358 دادرخ

 

 üونصم مرچ یاهل¡م نیا هR .هYÉYروربآ یهCام .دÂ1یõب ور اهنلاس نیا ،ول1ن ،د�Yید« :تفگ شd(خد و ¬مه هR نان®اوجن نمتراه هنازرف
 .نروخv نرv 1وئاسان هR هک تم1قنوزرا ~�Yفت یاه�dشک درد هR .سهتفر ور و گنر مشاهەدرپ ،تسامنخن مه اهشرف ،د1نک ەا#ن
 ».هشاR تلاجخ ثعاR دCاR اهقاتا نیا هÀ� Rراخ نا�(هر ندروآ

 .نراد مزال هئارا یارب اضف �; و بسانم رون طقف .نداعلاقوف اههمسجم و ،+�یچ یاهفرظ ،اه�{اقن اما« :تفگ ،ثکم �; زا دعR وا
Cرفن ه RاCورهنیجنگ نیا هنک روج لوپ د Rروط ه RاCاش و دCد Rش¢امن ه Rەراذگ.« 

 اهنلاس نیا .�(ب تذل نوشزا Inاجنیا هک الاح« .تشاد�ن رود رظن زا ار +*(چچیه ،تشاد ەا1س +Iامشچ دوخ ردام لثم هک ،نمتراه رفول1ن
 »."هCدر�را;" نوشhحارط م1گR هک هنیا نوشهناRدؤم ف1صوت .نا1م باسح هR تمسق ن�Yتگنشق نومتخاس یه1قR اR سا1ق رد

¨ق1لس�I اR هجراخ ترازو متشه یهق¡ط تاف�Y¬\ نلاس رد هک ی+(ه راثآ زا د1جمت و ف�Yعت هR هنازرف
:

 رد¯ .داد همادا دندوب ەدش هئارا 
 یولRات کC هR دندوب نآ یهتف1ش نز ود ره هک +*(مآتنط1ش و دقن هR تسد یدنخ¡ل اR دوب یاهکرت و سا¡لشوخ هک ،د�Yید ،رفول1ن
 هR دعR »؟ولRات هC یوت شکەزوز تویا; ردقنیا« :درک رکف دوخ اR .دوب ەدمآ مهرب و مهرد و غ�لش یرثا شرظن هR و درکv ەا#ن Inا��Yمآ
RلاÓونج نI� و تفر Rاهام1پاوه یاشامت هIn ع هکÅیانب زارف زا ما#نه Cدورف لاح رد کموتوپ یهناخدور و نل�نیل دوبدا Rم ەا�دورف ه½ 
¨نوخ جارح هC یهتفرنشورفهR یاهترپ و ترخ اR ورقاتا نوا هÖا �dح« :تفگ دوخ اR .دش لوغشم دندوب +�dگنشاو

:
 زاR ،ندرکv رپ 

 ».++�ک بارخ ور زادنامشچ نیا +�dسPوت�ن مه

 یولج فCدر یاه§دنص هR ار دوخ دندرکv القت ،دننک راتفر هنارقوم دن�شاد éس هک لاح+*�عرد هجراخ ترازو دCدج دنمرا; جنپ و لcچ
 ،نانامcیم .دندرک ا̄ و تسد دوخ یارب Inاج نوب�Yت کCدزن دن�شادنپv مcم ار دوخ هک یدارفا و مcم دارفا .دنناسرب +*�ل�نارف +*�ماجنب نلاس
 .دندرک لاغشا دندوب ەدش ەد1چ دCدج نادنمرا; فCدر تش· ،ەریادم1ن تروص هR هک ار Inاه§دنص ناتسود و ،اهەداوناخ یاضعا

 »�{زومآ یەرود« نآ هR +�یبشوخ اR هک یاهتفه ەد یەرود کC ناCا¯ رد رcظزادعR هعمج هجراخ ترازو دCدج نادنمرا; دنگوس مسارم
vرازگرب ،دنتفگ vەرود .دش Rارط روظنم نیا هÀ دج لغش یاهشزرا و لوصا هک دوب ەدشCدج نادنمرا; رد ار دCن دcدنک هنیدا. 

 تسرد .تفرگv تروص هلحرم نیا زا دعR یراجت روما د�(شhپ اC ،§وسÂک روما ،یاهقطنم تاعلاطم ،یزومآنا�ز یارب ەژYو یاهشزومآ
 نا�YجشPاد همانرب نیا ،دندرکv لCد¡ت InاYرد یو*(ن نارادگنفت هR ار vاظن*(غ دارفا ەام هس تدم رد vاظن نا��1م هک هنوگنامه
 -d(م; را1س/ یدئوس یانش و تح1ضف و شحف اR- و درکv بذج ار نارا#نهمانزور و vاظن نا¬فا ،نا1ها#شPاد ،ال;و ،½1م�ت تال1صحت
 یرا; هR هجوت اR نوچ ،دندرکv ەدافتسا »تامل�ید« یەژاو زا 9دنا دارفا .درکv لCد¡ت 2هجراخ ترازو ک1تامل�ید ردا; وضع هR ار نانآ
 .د1سرv رظن هR هنارهاظتم یردق ەژاو نیا ،دندرکv زاغآ یدوزهR دCاR دCدج نادنمرا; d(شhب هک

 هR دا1تعا ش¢امزآ یارب ناویل رد ندرک راردا زا دندوب ترا¡ع ەرود نیا یاهزارف .دوب ەدرب تذل یاهتفه ەد یەرود نیا رد تک�³ زا رفول1ن
 قوقح ،ناریا ،تاح1لس\ لd(نک ،ناتسPاغفا ،+*�چ- ناcج زور لئاسم یەرا�رد روشرپ یاهثحR و ،هم1ب یاههنÉYگ باختنا ،ردخم داوم

 
1 nج و کچوک روشک تختیاy7ا��7مآ بونج رد اماها} یاەر 
2FSO (Foreign Service Officer)  
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 رد +Iالوط تاعاس دندرکv راداو ار دcعتم ناسPا نارازه هک -تفن یاcب ش¢ازفا ،Åم و ل1ئا³ا +*�ب د�Yید پم; حلص دادرارق ،�¬/
 .دننک را; و دننامR روآلالم یاهd(فد

 دندوب RÆdاس یال;و ؛دندوب ەدرک {ور اC +�یچ نا�ز +�dخومآ فq اهلاس هک دندوب +Iانز و نادرم .تشاد تسود ار شدCدج نارا�مه وا
 رد §اع جرادم یاراد هک دندوب �{وهاR را1س/ دارفا +*(ن یدادعت ؛دندوب ەدمآ هجراخ ترازو هR گرزب یاهتک��d ³سرپلوپ زا ەدزلد هک
 ،نواتجروج یاهەا#شPاد زا ¨C رد ار »للملا+*�ب طRاور« ریذ¯ان+*�عت یهتشر وا یاەرودمه دارفا d(شhب .دندوب {دنcم و ،مولع ،+þاYر
 .دندوب ەدناوخ ++(یک¯اه زناج اC ،رچلف ،+�dگنشاو جروج

 2گ1ل یویآ یاهەا#شPاد زا ¨C یهتخومآشPاد و ا��Yمآ ³�çd لحاس زا In1ا��Yمآ ناتس\ورپ تسوپد1فس رکذم دارفا بذج ½¡ق یو�لا
Rاضق ی*(گ1پ لصاح *(یغت نیا .دوب *(یغت لاح رد هجراخ ترازو دنمرا; ناونع هIn دادعت بذج یارب ەرگنک راشف و عاجش نانز زا یدادعت 
 کدنا کدنا هک دوب هجراخ ترازو رد دCدج یرالاسهتس¢اش کC زا ��خR نون®ا رفول1ن اما ،دوب اهرا¡تInا1نا�سا و ناتسوپ ەا1س زا یd(شhب
 .تفرگv ا¯ تشاد

 یاهیر�لوسÂک اC ترافس رد را; یارب تCاcن رد و دندنارذگv رگCد �{زومآ یەرود دنچ -ندروخ دنگوس مسارم زا دعR- دCدج نادنمرا;
 تشاد راظتنا اÂ1یجرYو ەا#شPاد زا {انش مدرم سPاسhل قوف کردم اR هلاس 25 رفول1ن .دندشv مازعا رگCد یاهروشک هR ەدحتم تالاCا
 تسد ،دندرکv ثحR ناشەرا�رد هجراخ ترازو �{زومآ یەرود رد دوخ یاهەرودمه اR هک ½حنیال لئاسم اR ات -شPارا�مه d(شhب لثم-
اتلاجع اما .دنک مرن هجنپ و

o
 کC ندنارذگ زا دعR دوب رارق .دوبن �dیمهام; یاهرا; هچرگ ،دوب +*�تور یاهرا; لماش d(شhب شرا; لاس ود ات 

 ترافس رد وا را; .دوش مازعا ا�1ئاماج نوتزگنیک رد ا��Yمآ ترافس هR لوسÂک را�1سد ناونع هR ،§وسÂک روما رد یاهتفه شش یەرود
 .دنک عفر ار نآ دندشv ½�شم راچد Inا��Yمآ نادنورcش رÖا و دنک رداص همانرذگ و ازYو هک دوب نیا

 یهc1ت ،نا�سا ل1بق زا Inاهرا; :دندشv اههناخترافس »vومع تامدخ رومأم« اC دندشv هتشام� Ïباشم یاهرا; هR وا نارا�مه بلغا
¨ناخ مزاول و ه1ثاثا

:
 لوحم وا هR یرا; +*�نچ د1مcف �dقو ،نارا�مه زا ¨C .تالوسرم روما ماجنا و اهل1بموتا نا�وان لd(نک ،قرب ،��کهلول ،

 مودتسد یاه+*�شام ژارا� هC 9دC تاعطق شخR لوؤسم ضوعرد .م1ش/ زروتوم لا+(ج سhئر هک مCدنوخ سرد ام« :تفگ ،ەدش
 ».مCدش

 مcم وا یارب .دوب ەدمآ هجراخ ترازو هR ا��Yمآ هR تمدخ هR شاهقالع رطاخ هR و یوا�جنک ³ زا وا .تشادن �dیمها نادنچ رفول1ن یارب
 ناونع هR ار وا هجراخ ترازو رÖا .درک دهاوخ اد1پ ار بلاج و دCدج یاه+*(چ دورب اجره تشاد نانیمطا .دنک تمدخ هنوگچ و اجک دوبن
 .دورب تساوخv وا هک دوب Inاج نامه نوتزگنیک س· ،تشاد زا1ن نوتزگنیک لوسÂک را�1سد

 یاهتفcن یاهنژ .دوب ەدمآ ناریا رد الاR طسوتم یهق¡ط زا یاەداوناخ زا ،+*�ب�سار هنازرف ،شردام .دوب هجوتبلاج رفول1ن دوخ قباوس
 نا1ناریا d(شhب هR تQسP هنازرف دوب ەدش ثعاR ،دوب ەد1سر ثرا وا هR یدال1م مهدفه نرق رد +Iاریا ناهاش �Àرگ نازا�³ زا دCاش هک
 هک وا نا²ا1ن رگCد زا دوب هنا1م یا1سآ مدرم مشچ دننام هک وا ەا1س نامشچ .دشاR هتشاد رتد1فس �dسوپ و رتنشور Inاهوم ،رتدنلR یدق
 رد ظفاح هک Inوگ .دندوب ەداد »یزا*(ش کرت« بقل وا هR ش¢ا*(گ نامشچ و ەرcچ رطاخ هR ەداوناخ رد .دمآv دندوب ناریا ریاشع زا

 .دوب هتفگ ار وا فصو دوخ رعش

 هک وا یەداوناخ .دوب رگداد ناو*(شونا سانش³ یهناd(خد ناتس*(بد رد تا1ضاYر و مولع رد زاتمم نازومآشPاد زا هنازرف ،نارcت رد
 هR ل1صحت یارب ار وا ،دندوب رتگرزب وا زا لاس ەدزنا¯ م�تسد هک یدنمتورث یاهرا#تساوخ ندرک در اR ،دشv بوسحم و�¬hپ یاەداوناخ
 مولع« وزج ار هتشر نیا ،نا�YجشPاد هکنیا دوجو اR .درک داصتقا یهتشر بذج ار وا +þاYر رد وا دادعتسا .دنداتسرف ا1ناول1سÂپ ەا#شPاد
 .دوب +�dگنشاو رد +Iاcج کناR یهتس¢اش دنمرا; وا نون®ا .دوب ەدش نآ یهتف1ش هنازرف ،دننادv »راRتلاسک

 زا وا ماوقا زا +Àرب هک نیا اR .درک جاودزا وا اR و دش انشآ نمتراه د�Yید ،قوقح یهتشر یوجشPاد اR ا1ناول1سÂپ رد ەاجنپ یههد رد هنازرف
 زگره ،تشاد هک ½قتسم یه1حور نآ اR وا دن�سPادv نانآ .دندرک تCامح وا زا شردام و رد¯ ،دندوبن دونشخ �Àراخ یدرم اR شجاودزا
 جاودزا نوماهل1ماف اR هشhمه ام« :تفگv هشhمه شرد¯ .تفریذ¯ دهاوخن ار +Iاریا یاەداوناخ اR جاودزا یاهتCدودحم و اهدنب و د1ق

vو .م1نک Rرا; نیا ا ;½ Rمهارف نومدوخ یارب یراج و قانجا vنراد مدآ زا عقوت روجرازه مودکره هک م1نک.« 

 
1)Saxon Protestants-White AngloWASP (  
2Ivy League  ا��7مآ ق�� رد راذگ��ثأت و سانش� ەا�ش�اد تشه زا یاهعومجم 
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 ەا#شPاد داتسا ودره ،شردام و رد̄ .دندوب ەدÉYگ اوأم اویآ رد مهدزون نرق رخاوا رد وا +Iاملآ-کچ دادجا .دش د�Yید زاR نهذ بذج رفول1ن
 .دش گرزب م1لس لقع و +�تورف زا ەدن®آ 1ÿحم رد ،ا��Yمآ یهنا1م برغ مسhلا�(یل لد رد د�Yید و ،دندوب اناCدنیا

 یهتشر لا¡ند هR درک ب1غرت ار هنازرف هک دوب ومه .تشادv vارگ را1س/ ،باذج �dبارغ اR دوب شوه+*(ت و ا¡Yز یd(خد هک ار هنازرف ،د�Yید
 یەداوناخ یارب د�Yید .Idداسح و تRاقر چیه نودR ،دندوب دوخ یرا; یهنیمز رد دل�را; مدآ ود ،ود نیا .دورب داصتقا ،شاهقالعدروم
 .درک دوخ روcقم ار وا ،تشاد +�عم هس اC ود ک�Yه ەا� هک Idامل; اR {راف نا�ز ،اما .دوب لئاق یرا1س/ ماd(حا نانآ یاهتÂس و هنازرف
 همل; یه1کت رد ی+*(چان *(یغت ?ا� نآ رد هک دوبن {راف نا�ز مcف هR رداق ،دوب وا یرترب ثعاR قوقح یهنیمز رد هک وا Ædطنم نهذ

vاوتPار »رخ همخت« تس Rد¡ت »رخ ِمخت« هCدنک ل. 

 ،اهInا1لاتیا ،اه+Iانوی یاج هR ار وا بلغا و ،دوب ¨شم وربا و مشچ و رتەاتوک شردام زا شدق .دوب هتفر شرگCد دادجا هR رفول1ن یەرcچ
9ژYو ناریا رد .دنتفرگv اه+�یطسلف اC ،اهInا1نا�سا

:
 .دنتفگv »ە+�(س« ناریا رد ار وا لاثما .تشادن یزیامتلRاق 

 یودره رد دCاR و تشاد قلعت گنهرف ود هR وا .دسانش/ ار دوخ +Iاریا یه�Yس دCاR رفول1ن هک ،دوب قفاوم د�Yید و ،تشاد راqا هنازرف
 رهاظت اC و دندرکv را�نا ار دوخ لصا هک دوب ەدCد ا��Yمآ رد یرا1س/ نا1ناریا هنازرف .درکv ندوب دوخ یهناخ رد و �dحار ساسحا اcنآ

vدنناد�ن {راف دندرک، Cار {راف یهلمج ره ا Rز دادعت اYل#نا نا�ژاو زا یداh� vاریا ناناوجون .دن�شا¡ناI+ ار vل#نا هک تخانشh� 
 شلد هنازرف .دندرکv ت¡حص اههلاس شش لثم ،د1سرv {راف ندرک ت¡حص هR ت��ن �dقو اما ،دندرکv ت¡حص ناور و بوخ ار
 .دوبv داوساR و ەدرÓل1صحت Inا��Yمآ رفول1ن یەزادنا هR دCاI+ Rاریا رفول1ن .دشاR هتشاد Idال�شم +*�نچ شدوخ دنزرف تساوخ�ن

íلاس جنپ شوح و لوح .تخومآ 9دوک رد ار دوخ یردام نا�ز رفول1ن
:

 لCامت �hل#نا هR یزاR +*�مز و هسردم یهطساو هR اههچR هک ،
 و تشادv ەا#ن اجنآ رد ەام نیدنچ ار وا ەا� .دربv ناریا +Iالوط یاهرفس هR ەداوناخ اR رادCد یارب ار دوخ d(خد هنازرف ،دننکv اد1پ
 .دنارذگ +�dگنشاو یهموح و نارcت رد نا1م رد کC ار دوخ ناتس*(بد و Inادتبا یاهلاس رفول1ن

 روتسد رفول1ن هR نارگCد .دوب +*(ن ناریا +�ید �dنس گنهرف اR وا Inانشآ یهطساو هک دوب ارهز ،شردام یهلاخ �شچرون رفول1ن ،نارcت رد
 هک ار ناماما تداcش و یرا²ادف ،راثیا هR طو��م صصق و نآرق ارهز .دنتخومآv تا1بدا خــــYرات و ناریا خــــYرات ،���نشوخ ،{راف نا�ز
 هقالع ،+*�سح ماما ردارب ،لضفلاوبا ت+Åح ناتساد هR ەژYو هR ،رفول1ن .تخومآv وا هR دهدv ل1کش\ ار +Iاریا یهع1ش ساسا و لصا
¨نش\ ات تفرگ نادند هR ار بآ کشم ،دندرک عطق ار وا یاها¯ و اهتسد رگمتس یهف1لخ نازا��d ³قو هک تشاد

:
 رد ار شردارب ناو*(پ 

 .دناشÂب ورف ال��ک +*�نوخ تشد

 مامت رد هک Inاهەدازماما هR تراYز یارب ار رفول1ن وا .تخومآ ار +�dفرگ ەزور یەویش و ندناوخ زامن شور ،+�ید کسانم و اه+*�یآ وا هR ارهز
 ف1ل�ت نس زا دع�d+- Rفرگ ەزور لثم- Inاهرا; هچ تخومآ وا هR ارهز ،دش هلاس 9 رفول1ن �dقو .دربv ،دنا ەدن®ارپ ناریا یاهاتسور و اهرcش
 .دربv +*�سح ماما تداcش +Iاوخهõ1ش و هع1ش ناماما +Iاوخهضور سلاجم ،��هذم یاهتأ1ه هR ار رفول1ن وا .دوشv بجاو وا رب

 هR ار مالسا هک- بارعا هR تQسP +*�عمان و ½; یرا+*(ب üون و نا1ناحور هR تQسP توادع اR ار دوخ یاوقت ،نا1ناریا زا یرا1س/ دننام ،ارهز
 د1شک ?آ ارهز »؟هکم د�Yب تراYز یارب راR هC داوخ�ن نوتلد ،نوج هلاخ« :د1سرپ ارهز زا رفول1ن راR کC .درکv طولخم -دندروآ ناریا

 +*(چهمه و ەدوب ف1ثک و مرگ ½1خ هکم هگ1م ،هتفر شhپ لاس دنچ نومهCاسمه .مرب مرادن هقالع مه داYز ش�سار اما ،µءاشنا« :تفگ و
 هک نشاIn Rاهنومه دCاش- +�dسه مه اجنوا اهبرع اما ،تراYز یارب فجن و ال��ک مرب زور هC دCاش .ەدوب مه برع زا رپ ەزات ،ەدوب نورگ
 ».ندرک تنا1خ +*�سح ماما هR هفوک یوت نوشدادجا

9دنز مامت رد ارهز عقاورد
:

 نآ دوخ هک دنک یروآداC شاهلاخ هR دCا¡ن هک تسPادv بوخ رفول1ن و .دوب ەدCدن مه برع ک�d Cح دوخ 
 .تشاذگ�ن çdاR دCدرت و شسرپ یارب Inاج ارهز نامCا .دندوب برع همه -بYÂز و ،همطاف ،سا¡ع ،اضر ،+*�سح ،½ع- +*�موصعم و همئا
 .دننامR هتفÖان دوب c)dب مه اهیرا�زاسان نیا

 ؛صقر و شزرو و قشم و سرد Inا��Yمآ یا1ند :دنک تکرح ا1ند هس +*�ب +Iاسآ هR تفرگ داC ،دشv گرزب هک روط+*�مه نمتراه رفول1ن
 زامن لماش ،ارهز شردام یهلاخ یهع1ش یا1ند و ؛لامش تال1طعت و ک1نک1پ ،1Ædسوم ،امنÃس ،هفا; لماش ،شردام +Iاریا نردم یا1ند
 Åع و تفرv نارcت بونج رد م1ظعلاد¡ع ەاش تراYز هR و درکv ³ ار شرداچ اهحبص ?ا� نارcت رد .یرادازع مسارم و تراYز و ەزور و
 مان هR یولcپ ناRا1خ یالاR حطس Y~Þودناس اC »یر ا+d(یپ« هR شPاتسود ندCد یارب و د1شوپv ار دوخ زور دم یاهسا¡ل ،زور نامه
 سا¡لشوخ d(خد نارازه زا ¨h�، Cل#نا یهجcل هت نودI+ Rارcت {راف و ¨شم دنلR یوم ،باذج یەرcچ نآ اR وا .تفرv »کCد �Iوم«
 .دندرکv رپ ار نارcت رcش لامش یاههفا; و اهەزاغم ،اهناRا1خ هک د1سرv رظن هI+ Rارcت
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 ناتسا رد نآ فارطا یاهرcش و زا*(ش نانز نا1م رد �dنس +�ید یاهرواR یەرا�رد ،اÂ1یجرYو ەا#شPاد رد ار دوخ سPاسhل قوف یهمانناCا¯ وا
 *(ما یە�(قم هک زا*(ش غارچ ەاش رد نانز سلاجم هR ،دن�شاد ەدcع رب ار وا یامنهار شقن هک وا ناتسود و ارهز هلاخ اR وا .تشون سراف
 .دنتفرv ەدش عقاو نآ رد ،نا1ع1ش متشه ماما ناردارب ،دمحم *(ما و دمحا

اق1قد سکچیه .دوب ەدرک دCدزاR +*(ن زY*(ن و اسف ¨Cدزن رد ەداتفارود یاهاتسور یاهەدازماما زا وا
o

 اهەدازماما نیا رد �ک هچ تسPاد�ن 
Rاخ هè س)Þز و تسادخ نادرم زا ،تسا نوفدم اجنآ رد هک �ک دن�شاد نانیمطا همه اما .ەدش ەدYرفول1ن .دراد باوث شاە�(قم ترا 
 ناتخرد یهCاس رYز رد ،رگCد نارئاز ەارمه هR .درکv تQث Inاتسور یاههجcل هR مه و {راف �سر نا�ز هR مه ار کYرولÁلوف و +�ید راعشا
 یاەدازماما زا نانز روجان ەا� یاهلقن هR دندروخv هناودنه یهمخت و ،ەویم ،یاچ هک روط+*�مه و تسشv P ەدازماما ضوح رانک رد
 ظفاح راعشا �dعاس م1ن ،هق1قد تسhب هک دوب عمج نا1م رد شوخ توص اR �ک مه هشhمه .درکv شوگ دوب ەدش نفد اجنآ رد هک
Cرب زا ار یولوم ا vدناوخ. 

 دنمرا; �dقو .تفرگ ارف +*(ن �Iرع یردق و +Iاملآ و هسPارف ،دوخ ناور {راف رانک رد و تشاد یزومآنا�ز رد یاەداعلاقوف دادعتسا رفول1ن
 رفول1ن ت¡حص فq نومزآ یەدمع شخR .درک بسک ار ەرمن ن�YتالاR هجراخ ترازو {راف نا�ز ?افش نومزآ رد ،دش هجراخ ترازو
 {راف �سر و یراتفگ نا�ز نا1م توافت و )د1عR و ½قن +þام( لما; یهتشذگ و لما; لاح زا ەدافتسا اR #�³ هجو یەرا�رد رگنومزآ و
 .دش

 +çرعم ،دوب مسارم ½صا نا+(خس هک ،1رتروپ نلآ ،هجراخ رYزو نواعم هR ار دوخ هنازرف ،د1سر ناCا¯ هR �سر ندروخ دنگوس مسارم �dقو
 .مرآ�ن رد ³ نم ،نواعم بانج« :د1سرپ رتروپ زا -دوب ەدش هجراخ ترازو دنمرا; رفول1ن ماجنا³ نون®ا- دCدرت و ثکم نودR وا .درک
 رفن دنچ هگم و ،ه1نارح�d Rیعضو رد روشک .د1نک ەدافتسا ناریا لثم یاهگCد یاهاج رد رفول1ن +Iا�ز دادعتسا زا د1نوتv مدرکv روصت
 »؟دYراد نوتاهو*(ن +*�ب رفول1ن لثم

íلاس ود و تسhب رد وا .دوب هجراخ ترازو یاهه��جعا زا هلاس راcچ و لcچ رتروپ نلآ
:

 Rو دوب ەدمآ هجراخ ترازو ه Rماجنا زا دع 
 یاەرcچ و طسوتم یدق رتروپ .دوب ەدرک تف�¬hپ تع³ ه�d+ Rگنشاو و ،لا#نس ،ناتسcل ،ه1کرت ،مان�Yو رد ەدش لوحم یاهت1لوؤسم
 زا1تما Idامل�ید ره یارب هک نارگCد هR ندرک شوگ Inاناوت و یوق یهظفاح و Inا¡یکش تمعن زا و دوب ت¡حصشوخ را1س/ و تشاد باذج
Rرامش ه vدوب رادروخرب ،دور. 

-+Iاتسcل یەداوناخ +�dشاد یهطساو هR هک- +Iاتسcل و ،9رت ،هسPارف ،�hل#نا یراتفگ و یراتشون ل�ش +�dسPاد اR ار اهدادعتسا نیا وا
 .تخ1مآv مه رد -دوب هتفرگ ارف دنلویل; رد Inا��Yمآ

 .دشv لوحم وا زا رتهقRاساR را1س/ نادنمرا; هR ًالومعم هک دوب هجراخ ترازو یهCا¯دنلR ماقم ن�YتالاR رادەدcع ،+*�یا¯ نس دوجو اR رتروپ
 رفول1ن تYرومأم Inارچ زا نمتراه یەداوناخ زا شhب ،دمآv باسح هR هتشکرا; ترازو لنسرپ مادختسا زومرم متسhس رد دوخ هک +*(ن وا

 یاهروشک روا��ید نا³ یارب ا��Yمآ +*(گناربلاؤس ەا� یاهتسا1س حــــ�Y¬\ رد دوخ یه��جت زا ەدافتسا اR ل1لد +*�مه هR .دروآ�ن رد ³
 شÂخس ،تشادن دوخ نانخس هR یداقتعا +*(ن دوخ نوچ اما .داد هئارا هنازرف ندرک دعاقتم یارب تسPاوتv هک ار ~1ضوت نc)dYب ،�Àراخ
 رد هک دن�سPادv ودره اcنآ .دشP عناق نواعم تاح1ضوت اR ،درک ظفح نانچمه ار دوخ ت®ازن هکنآ اR هنازرف و تشادن +Iادنچ *(ثأت
 .ث¡ع دوب یرا; نوتزگنیک تYرومأم هR رفول1ن نداتسرف ،دوب باcتلا و روش رد ناریا هک ید1شروخ 1357 ناتس/ات

9دامآ رتروپ اما
:

¨نج دراو رفول1ن رطاخ هR رگCد راR تشادن 
:

 ات ترازو �dینما نالوؤسم هک دادن زورب نمتراه یەداوناخ هR وا .دوش رگCد 
 هچ ،دنوش هجراخ ترازو هR ناشd(خد دورو زا عنام ½; روط هR ک1تارکوروب عناوم زا ەدافتسا اR دندوب ەدرک شالت دن�سPاوتv هک Inاج
 وا کCدزن را1س/ طا¡ترا« زا úاح رفول1ن قباوس هک دوب نیا مه اcنآ لالدتسا .دننک مازعا ناریا هR تYرومأم ماجنا یارب ار وا هک نآ هR دسر
Rسار ار ناریا رد ش¢اهت1لاعف دروم رد وا یاههتفگ دندوبن رداق نانآ و دوب »هنا#1ب یروشک ا�dامزآIn دننک. Rحم تاطا¡ترا رطاخ ه�� 
 شhب شدوخ اما ،تسا Inا��Yمآ وا یهمانرذگ ،هلR« :دنتفگv .دن�شادن نانیمطا وا یرادافو هR تQسP نانآ ،تشاد ناریا رد رفول1ن هک
 ».تسا +Iاریا دح زا

 هک دوب نیا رتروپ لالدتسا .دوش خاش³ ،ترازو ت1نما سhئر ،2لنادوا ل1ب اR ک1تامل�ید*(غ ظافلا زا رپ Idا1بدا اR دوب ەدش روبجم رتروپ
 ک1تارکوروب تجامس رگنس تش· هک دوب هتشاد نآ رب ار نانآ و دوب ەدرک برطضم ار �dینما نارومأم هک رفول1ن +�غ و ردان یهنÃشhپ

 
1Alan Porter  
2Bill O’donnell  
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 زا رفن دنچ« :دوب ەد1سرپ رتروپ .درکv لCد¡ت هجراخ ترازو یارب §اع یاهنÉYگ هR ار وا هک دوب ی+*(چ نامه ،دننک یرافح ار وا یهتشذگ
 .مYراد زا1ن وا هR ام ؟نراد ور وا یه��جت و +Iا�ز یاهت1لRاق انوا زا رفن دنچ ؟نەدرک ،ەدرک وا هک ور Inاهرا; ترازو رد را; نا1ضاقتم
اصوصخ

o
 »؟مYراذگR رانک دنراد �Àراخ یاهروشک زا §وا تسد شPاد هک ور +Iاسک مCاوخv .نالا 

 .یدونشخان و §دود لام; رد اما ،دوب ەدش م1لس\ تCاcنرد ت1نما سhئر

 ا?Xیجر2و تلاDا ،چTچ زلاف رPش

 

 زلاف رcش تdY(سا تسو رد رفول1ن ردام و رد¯ ل++(م هR ماش یارب ەد�Yف ش¬مه و ،+*�ب�سار شرآ ،هنازرف کچوک ردارب ،زور نآ بورغ
 .تفگ دماشوخ نانامcیم هR ?ام ول¯ی+�(س شوخ یوب رد مد نامه زا .دنتفر چ�چ

 یادصو³ رپ و روشرپ یزاR اR ًالومعم InاهتQسانم +*�نچ .دوب ەدش رازگرب رفول1ن راختفا هR هجراخ ترازو رد دنگوس مسارم زا دعI+ Rامcم
 ەدرک ح�طم رفول1ن ه1لع لنادوا ل1ب هک یرگCد یه��ح( دوب تامل�ید +�dگنشاو رد ناریا ترافس رد هک ،شرآ اما .دوب ەارمه لد1ب اC م�ح
 و دوب +*�نظ ترافس رد دوخ نارا�مه هR تQسP وا .دشv رتنارگن هظحل ره د1سرv ناریا زا هک یرا¡خا زا و دوب لوغشم شرکف ،)دوب
 .دنک ت¡حص +Iارگن نودR و لاR غارف اR تسPاوتv شاەدازرهاوخ و رهاوخرهوش ،رهاوخ اR اcنت

 مه شالاح +*�مه .دش هفاضا ەداوناخ هR هگCد تامل�ید هC هک دش بوخ .نوج ول1ن هشاR کرا¡م« :تفگ رفول1ن هR دورو ودR رد شرآ
 ».مCدv ششوپ ور اهحانج یهمه ،ا��Yمآ یارب وت و منکv را; ناریا یارب نم هک الاح و .مYراد +*�ب�سار سدنcم و d(کد دح زا شhب

 ەدنیآ یاهلاس یوت روشک ات ود ره دا1م رظن هR .مشاR بوخ را; نیا یوت امش مهد کC یەزادنا هR منوتب شا; .ناج Inاد دYراد فطل«
Rم هcهتشاد زا1ن ام یاهترا Rک را; تقوچیه امش .نشاÂاەدرک §وسC؟د« 

 +�dسPوت �dح اجنوا .س�را¯ و مر دنتفر دن�شاد Idرا¯ هک انوا ،هجراخ ترازو رد نم یاهسال�مه زا .دا1ب تشوخ منک رکف .ەرآ ،ش�سار«
 ».ناتسراغلR یه1فوص یوت لوسÂک را�1سد مدش مه نم .نسوبب مه ور هÓلم و ەاش تسد

 »؟دوب روطچ«

ا¡�Yقت .نا+Iو��cم مدرم اهراغلR اما .هنسرگ و کYرات ،ەدوسرف ،*(قف ؟1960 لاس رد«
o

 ،مسhنوم; دوجو اR .ننومv اهیاهنا1مرواخ لثم 
 ەاجنپ و 40 یاهههد هک دوب �dسhنوم; یاه+Iاریا هR طو��م هک م�1شاد تخس §وسÂک دروم ات دنچ .دوب قیمع نوشhبهذم تاداقتعا
9دنز یراRتقر طCا�³ رد و +�dشاد یراغلR ¬مه نوشاه½1خ .ندوب ەدرک رارف ناریا زا یدال1م

:
 vدرک کم; ام .ندرکCنوشدوخ م، 

 ات ،نش/ وفع لومشم هک مCدرک گنهامه ترازو اR .ن*(گR ناتسراغلR زا جورخ یەزاجا و +Iاریا ت�Yه کرادم نوشاههچR و نوشا¬مه
 هک دموا شhپ یداYز دراوم .دوب +*(گنامغ ½1خ .ندوب ەدCدن ور نوشاهەداوناخ هک دوب اهلاس .نرب نارcت رد نوشماوقا ندCد هR ننوتب
 ەدCدان ور انوا یهتشذگ ناهانگ ندوب لCام +Iاریا تاماقم تدم همه نیا زا دعR .نداد ور ناریا ات نوشسو��تا ت1لR لوپ ترافس نانکرا;
Rن*(گ.« 

 تخ1مآv {راف یاهلثملاب+q و زغن تارا¡ع اR ار دوخ {راف و درکv ت¡حص ناور ار �hل#نا وا .درکv +*�سحت ار دوخ Inاد رفول1ن
 .درکv +*(هرپ ،دوب جیار +Iاریا نا�درÓل1صحت زا یرا1س/ نا1م رد هک هنوگنآ ،{راف نا�ز رد �hل#نا اC هسPارف تارا¡ع ندرک طولخم زا و
 ەا#شPاد نوسلYو وردوو یەدکشPاد زا ار دوخ سPاسhل قوف کردم و دوب نارcت ەا#شPاد قوقح یەدکشPاد زاتمم نا�YجشPاد وزج وا
 ،زاR نهذ یاراد ،ەدرÓل1صحت :دندوب نردم ناریا یەدنیامن نc)dYب هجراخ ترازو رد شPارا�مه و وا .دوب ەدرک تفاYرد نوتس�YÂپ
 .یاهفرح و تسودنcیم

 داسف و ت�Yیدمءوس ،یزاIdRرا¯ ،باسح�I یاهشا}وتخYر لثم یولcپ ماظن تال�شم زا þوصخ لفاحم رد شرآ بالقنا زا شhپ
افq ،دشv لوحم دمآرا²ان یدارفا هR ناریا {امل�ید ەا#تسد §اع یاهتس· هک دوب دهاش دوخ وا .درکv هCال�

o
 Rاور هکنیا ل1لد هRط 

 +Iاریا کوکشم یاهنکقاچرا; زا یرکشل دCدv +*(ن +�dگنشاو رد .دن�YگR ار وا نا1فارطا و ەاش +*(جم دندوب دلR بوخ و دن�شاد را�رد اR یوق
 .دناەدõ1سچ *(فس صخش و ترافس هIn Rا��Yمآ و

اتدمع ناYرا�رد شرآ داقتعا هR .دومنv ریذ¯انبانتجا -یرگCد ل�ش ره اv Cالسا- ناریا بالقنا ،شPارا�مه d(شhب و +*�ب�سار شرآ رظن زا
o

 
 م1ظع ریاخذ و دندوب هتخودنا تورث یروص یاهەژورپ و هحلسا یرو+q*(غ یاهد�Yخ دCاوع لَ¡ِق زا هک دندوب ½#نا و تفصلالد دارفا
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 1351( 1972 لاس زا .دندرکv ب�Yغوب1جع و قر�وقرز رپ ½لملا+*�ب یاهەراونشج یرازگرب و خا; تخاس فq ار ناریا �dفن
 یاهدنپ Åنعتسس ەاش .دش ل¡ق زا رتد�d Rح عاضوا روشک هR دقن لوپ زYر³ و تفن تم1ق ندش ربارب راcچ اR ،دعR هR )ید1شروخ
 هR ار وا Inاناد و درخ زا +*(مآهغلا¡م Inاهش¢اتس اcنت داد ەزاجا اههناسر هR و درک شوماخ ار تفلاخم و داقتنا ،تفرگ ەدÂ1شان ار لوقعم
 .دنناسرب پاچ

 .دندوب ەدرک اد1پ دCدرت بالقنا �dسرد هR تQسP ،ەاش طوقس زا دعR ەام راcچ .دندوب ەدش دCدرت راچد نانآ و دوب ەدش بالقنا نون®ا
 یاج هR رفول1ن هک دش c)dب دCاش ًالصا« :تفگv ،دنک ت¡حص ەدرپ�I ەداوناخ یاضعا اR تسPاوتv هک شرآ .دندوب ەدرک ەا¡�شا دCاش
 یوت الاح .++�کv اوعد مهاR مادم هک غالا ەدع هC تسد ەداتفا ترافس اجنیا .ەر�ن �Iوخ تمس هR ناریا ت1عضو .ا�1ئاماج ەرv ناریا

 نوشاهدCداور یهمه دCاR .هنک رفس ناریا هIn Rا��Yمآ چیه مYراذR دCا¡ن هگ1م پچ حانج .نوملسم حانج هC و مYراد پچ حانج هC ترافس
 رود ور نوماهتاوارک و مYراذگR ش�ر همه دCاR هگ1م مود ەورگ .ندزدR ور ام لوپ و ++�کR ور ام {وساج ناوخv طقف انوا .م1نک وغل ور
 ».++�ک ³ ی³ور هC لقادح ،هن رداچ الاح ،++�ک ³ رداچ دCاR هگCد نوماd(خد و اcنز .مYزادنب

 شق1قحت تشاد �dقو رفول1ن .�{v زومرم و دولآزار ½1خ .�{v باذج ½1خ ی³ور اR وت منک رکف یرف« :تفگ و درک ەد�Yف هR ور د�Yید
 ».ەدR داC تcب هنوتv ارهز هلاخ .دمواv شcب ½1خ هک نم رظن هR .دوب ەدش داتسا ندرک ³ رداچ یوت دادv ماجنا ناریا یوت ور

¨شhمه ت®ازن ەد�Yف
:

 .دوبن رادرب+Àوش هجو چیه هR وا یارب ع�ضوم نیا .دمآرد ش¬مه رهاوخرهوش یولج و تشاذگ رانک ار دوخ 
 هک هلاس ەاجنپ .تسhن ی³ور ندرک ³ طقف ع�ضوم .هCدج ½1خ ع�ضوم نیا ام یارب .د�Yید نکن +Àوش ع�ضوم نیا ³ تقوچیه«
 Idامل; دCاR .نزن مه شفرح ،ارهز هلاخ دروم رد .مCدR تسد زا ورقوقح نیا هنکمم الاح و ،م1گنجv ناسPا ناونع هR نومقح یارب مYراد
 هÖا هک هگIn vا+*(چ هC نوشارهاوخ و اردام یەرا�رد &یونش/ ەربv را; هR ،+*�یا¯ ات *(گR +�یمخ زا نومدCدج نا�(هر دروم رد وا هک ور
 ».ەدR ش�سد را; شPو�ز مسرت v .ەدv شوگ 9 تسhن مcم شارب .�{v خ³ شوÖانب ات یونش/

 وربالقنا اهدنوخآ اC اهتسhنوم; نراذ�ن .نا§وقعم یاهمدآ نوشd(شhب دا1م رظن هR ؟�(خ هچ دCدج تقوم تلود زا« :د1سرپ هنازرف
Rندزد.« 

 یوت ام �dقو اما .+�dسه یاەدرÓل1صحت و لوقعم یاهمدآ -اهرادناتسا ،اهەا#شPاد یاسؤر ،ارزو- نوشd(شhب« :داد باوج هناطاتحم شرآ
 دروم رد همه .vالسا یروcمج ،یدازآ ،لالقتسا :هنوتداC هک ورنومراعش .مCدوب ەداس ،مCدادv vالسا یروcمج راعش نوماهتارهاظت
 ور نومدوخ دCاقع اهارگ½م ام .دا1م نوم*(گ v ÀÞالسا یروcمج اR مCد1مcف�ن ام .هموس دروم ³ ل�شم .نلوقلاقفتم شلوا دروم ود
 ».+�dشاد Idوافتم تاداقتعا نارگCد اما ،م�1شاد

 »؟ەرv اجک هR تÓلمم عاضوا نیا اR« :د1سرپ شردارب زا هنازرف

»vمسرت Rوخ یاج هI� م .ەرنcشد دادر�d، خد رهوش)dیوت ،یرپ همع Rوقح شخçd را; هجراخ ترازو vهنک. vەد1باوخن زونه ترازو هگ 
 تمدخ هناقداص و ه®ا¯ نوشقRاوس هک Inانوا .هشا¡ن را; رد باسح�I و دCدش یاهیزاس®ا¯ هک ەداد ەدعو رYزو و هنکv وشرا; ەراد و
 ».هتس¢اR شلوق ³ هنوتب هک متسhن +)�مطم طقف .نش�ن جارخا و تCذا و رازآ و ەرادن یرا; نوشاهاR �ک ناەدرک

 »؟هن هگم ،هکCدزن +�یمخ هR ½1خ رYزو ؟هنوتن ارچ«

 نوشاهدجسم هR مه اه+Iاحور ،هشv مورآ عاضوا ،ەرب ەاش �dقو مCدرکv روصت �dقو هC .تسhن مولعم Þ~1ه نالا اما ،ەروطنیا oارهاظ«
9دنز م1نوتv ام .م1نک ەرادا ەاش نارود داسف نودR و Inالقع تروص هR ور تÓلمم اهتارکونکت ام نراذv و ندرگvرب

:
 ÿسوتم هق¡ط 

 .ەدشP مورآ عاضوا هک هنیا ع�ضوم اما .مYراذگR رانک ور ماع ءالم رد لÁلا ند1شون مCدشv روبجم دCاش هچرگ ،م1نکR ونومدوخ
 ».هشv رتدCدش ەراد ?ورگنورد یاهشکمشک

 »؟ەراد ترافس یوت ترا; یور ی*(ثأت هچ لئاسم نیا«

 زا رتدR ربارب دص عاضوا ناریا یوت اما .هجرم و ج�ه و بوشآ راچد ترافس و ەدش داجCا فلتخم یاهحانج متفگ هک روطنومه«
 +�ک روصت +Iوتv .م1نوباوخR ،دندشI+ vا¡ی�ش· قارع فرط زا هک ور ½حم بارعا شروش م�1سPوت تمحز هR ناتسزوخ رد .ساجنیا
 و تسhسکرام یاهدرک هک هنیا بوخ �(خ اcنت ناتسدرک رد ؟دا1م ناریا In ³الR هچ هش/ عطق ناتسزوخ تفن زا لصاح دمآرد هÖا

 ».نراد ل�شم هگCد مه اR نشاR هتشاد ل�شم نارcت اR هکنوا زا d(شhب تسhسکرام*(غ یاهدرک

 »؟ÀÞ اهپچ« :د1سرپ شhیاد زا رفول1ن
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اصوصخم انوا .ەراوشد شمcف«
o

 d(شhب ط¡ض و d(شhب یاهیزاس®ا¯ ناهاوخ .نراد �Iوخ ?دنامزاس ½م نو�YÉYلت ویدار و اهەا#شPاد یوت 
 عو�³ ل1صفت هR ،دش مومت نوشhمالسا تام1لعت هکنیا زا دعR ؟یاەدرک شوگ ناریا ویدار هo Rا*(خا .دن�سه d(شhب یاهمادعا و لاوما

vک�++ Rم ًالامتحا .»اهلادوئف« ندرک موکحم ه�d+ونوشاه Cمحا هÆd Rکد کردم ا)dسکرام یhنل-مسÃنhاد زا مسPا¡مومول س��تا¯ ەا#ش 
vهس��ن. 

 و ،لقتسم ،دازآ ناریا هR هک Inانوا ،اهام زا .تسhن دازآ یەرظانم زا ی�(خ چیه اما ،دزv فرح دازآ یەرظانم زا دوب س�را¯ �dقو +�یمخ«
 نوشق�Yش\ مه اه�Þچ .++�کv هلمح لا�(یل یاهInام1پەار و اههمانزور هR ارگمالسا یاهەورگ .نرv ل1لحت نراد ،نراد داقتعا ک1تارکومد

vاهقمحا .++�کIn للابزح نهتشاذگ ور نوشدوخ مسا هکÏ Rد1سا و وقاچ و قامچ ا Rاسک هI+ امح تارهاظت رد هکCنانز قوقح زا ت 
 ».++�کv هلمح ،++�کv تک�³

 یوت +�dخYر شا�وا و لذارا ەورگ هC ل¡ق ەام +*�مه ؟درکv را; نا�دنیآ لا�(یل یهلجم یوت هک هتداC ور رذآ نومتسود« :تفگ ەد�Yف
 ،ەدازمورح یاه�Þچ نوا اما ،+�dشون همان و ندرک ضاd(عا اهەدنس��ن یاهەورگ d(شhب .ەرب رد تسPوت هک دوب سPاششوخ وا و نوشd(فد
اصوصخم

o
 ».+�dفگن Þّ~1ه ،قلخ نیدهاجم 

 اروه اهلا�(یل لRاقم رد اهÏللابزح یهتسدوراد یارب اه�Þچ هکنیا دوجو ا�d Rح اه+Iاحور .نرفنتم مه زا همه« :تفگ همادا رد شرآ
v زونه ،نشک Rچ ه�Þنرادن دامتعا اه. Cح هتیم; ه�d یاه¬· زا ات ود Cآ هCتµ ³ور سانش Rتا هcطا¡ترا ما Rەدرک *(گتسد اهپچ ا. 

Rدع Cد یهتیم; هCهگ C¨ نیدهاجم نا�(هر زا Rداعس اضردمحم مسا هId وساج یوروش یارب وا هک ەدرک اعدا و ەدرک *(گتسد ور} 
vەدرک. Rچ یاههمانزور قافتا نیا زا دع�Þ فر رد ەروک زا�d+ زو وYتم ور ام رcداعس ی*(گتسد هک ندرک مId ور Rمآ روتسد ه�Yا�Inم اهcدن} 
 ».ەدرک

9دنز« :د1سرپ هنازرف
:

 »؟ه1عضو هچ رد ەرمزور 

9دنز رهاظ رد«
:

 c)dب اC رتدR .هقRاس لثم مه ک1فارت عضو .ەرارقرب زونه ت1نما اما نەدش دCد¯ان اهسhل¯ .تسhن ج�موج�ه .ەراد نا�Yج 
Pمه لثم مدرم .ەدشhو نا1م هش vاهبش مدرم و نر vەار ،نو*(ب نر vتس/ و با¡ک ،نر�+ vآ و ا;دو .نروخRوج Rوسآ هI+ گ قباس)* 
 ،نشورف v و ++�کv تسرد با¡ک هجوج اهکرا¯ یوت و نەداد تسد زا ور نوشرا; ?ا#شPاد §اع یاهکردم اR اهنووج زا ½1خ .دا1من
 ظفح ش�hوم; ور مظن انومه و ەدش ل1کش\ لحم حلسم یانووج زا هک ەراد هتیم; هC یاهلحم ره .ەدش c)dب اهبا¡ک ت1ف1ک +*�مه یارب

vارهاظ .++�کo نوشلد اجره Rتس· داوخ Rرزا} vنوشلد هک ور سکره و نراذ Rگتسد داوخ)* vک�++.« 

 قرو �; م1نÃش/ ەc)dب .ەروآلالم ½1خ ه1ضق ل; .تسhن مه �dشگرب ەار و مCدز نومدوخ تخR هR د�ل همولعم هک روجنیا« :تفگ ەد�Yف
Rم1نک یزا.« 

 

 1358 رPم-دادرخ ،HIJگنشاو

 

 رد کموتوپ یهناخدور یوس نآ رد هجراخ ترازو ½صا نامتخاس لRاقم یوس رد ار دوخ §وسÂک �{زومآ یەرود رفول1ن دعR یه¡Âشود
 *(�لد یاهنامتخاس زا دوب ەدش رپ نون®ا دوب +þارقتسا و §ام تامدخ کچوک یاهەزاغم زا رپ +Iامز هک +*�لزار .درک زاغآ اÂ1یجرYو +*�لزار
 Inا��Yمآ نادنورcش یارب هنوگچ تفرگ داC .تفرگ ارف ار دCداور فلتخم عاونا اجنآ رد رفول1ن .دندشv ەداد ەراجا �dلود تارادا هR هک
 وا .دش ەد+d(فگش ،دنا¡سچR همانرذگ هçd Rرب یوتا زا ەدافتسا اR و وهوا بسچ اR دCاR ار دارفا سکع د1مcف �dقو و دنک رداص همانرذگ
 هچ و دناوتv ار Inاهرا; هچ هکنیا و دنک تاقالم Inا��Yمآ نا1نادنز اR هکنیا ،دCد Inا��Yمآ نادنورcش زا تظفاحم یەرا�رد +*(ن Inاهشزومآ
 اهروشک زا یرا1س/ رد هکنیا و تسا ع�نتم تCاcن �I لعج و §وسÂک بلقت یاهشور تخومآ وا .دهد ماجنا نانآ یارب دناوت�ن ار Inاهرا;
ا¡�Yقت

o
 یاهەا�را; رد ½1صحت کرادم و ،تÓ1لام دنس ،دلوت ?اوگ ،کناR یدوجوم یاههمان ،جاودزا کرادم لماش ،»�سر« دانسا مامت 

 .دنوشv د1لوت اهترافس اR راوجمه دنس لعج

 .دÂ1شv اهناتساد §وسÂک روما را;هنcک نانکرا; زا را; زا دعI+ Rد1شون اC را; لحم رد ەوcق ند1شون ما#نه نارا�مه اR وگتفگ لالخ رد وا
 تسد زا قالط نا�Yج رد ار دوخ نادنزرف هک Inا��Yمآ نانز زا شارخلد InاهتCا�ح :دنتفگv ار اهناتساد نc)dYب هشhمه §وسÂک نارومأم
 نانز نیا -تاقوا بلغا- هکنیا و دندادv تاجن ناشPا¬مه تسد زا ار Inا��Yمآ یەدروخکتک نانز هک InاهلوسÂک ؛دندوب ەداد
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 هک یدرف دننام دÂ1شv +*(ن ی+*(مآغ�بن یاههشقن اهتCا�ح نیا نا1م رد .دن�شگvزاR دوخ محر�I نا¬مه دزن دعR هتفه ود ەدروخکتک
 §وسÂک رومأم ،»شکCدزن تسود« اR نآ م1سقت و رالد 3000 تفاYرد اR تفگv ا��Yمآ دCداور نا1ضاقتم هR اق�Yفآ برغ رد یروشک رد
 یd(شم هR لام; و مامت ار لوپ د*(گن ار ازYو رÖا هک درکv +*�مضت هتشذگ نیا زا .دن*(گR دCداور ات دوشv هطساو اcنآ یارب ،ترافس
 ار لوپ مامت وا ،داد�ن ازYو +þاقتم هR ترافس رÖا .داد�ن ماجنا +*(ن یرا; چیه و تخانش�ن ار لوسÂک کرYز درف نیا هتبلا .دنادرگvرب
Rا��ق هI+ دوخ Rزاvا اما .دنادرگÖشم یارب ر)dو یYرداص از vوا ،دش Rیرا; هکنیا نود Rیاه¡ملق لوپ دنک Rب1ج ه vب .دزc)d همه زا 
 .دنک تمسق �ک اR ار دوخ لوپ دوبن مزال ،هکنیا

 اR را; دCاوع م1سقت ق�Yط زا ًالومعم ،³درد�I لوپ بسک یارب و دندوب ەدش اوغا هک +Iارا�مه زا دشv لقن مه ی+*(گنامغ یاهناتساد
Cمادقا ،½حم را�فالخ ک Rداور شورف هCناسآ را1س/ لوا ەا#ن رد را; نیا .دندوب ەدرک د Rرظن ه vا .د1سرÖاقتم 100 یرومأم رþ+ 
 هR ازYو ره یارب رالد رازه10 یازا هI+ Rوناق یارجم زا جراخ ازYو ود اC کC رÖا دوشv هجوتم �ک هچ ،دشاR هتشاد هتفه رد دCداور
 لوپ ½حم نالالد اR لوپ م1سقت زا س· �dح دن�سPاوتv دوب رالد رازه20 ناشهنا1لاس دمآرد هک +Iارومأم ،را; نیا اR ؟دوش ەداد نا1ضاقتم
 ،دادv شرازگ ار ع�ضوم �ک اC ،درکv عمط یرومأم �dقو و دش�ن متخ �Iوخ یاج هR ًالومعم اهیراÁلغد نیا اما .دننزب ب1ج هR یداYز
Cاوت�ن دساف رومأم اPخم دوب ەدرک بسک هک ار §وپ تسÆ+ Cوشلوپ اIn ول ع�ضوم ،دنک vرومأم و تفر Iنادنز ?ار ەدش وربآ� vدش. 

 §وسÂک یەرود زا دعR دوب رارق هک دش انشآ 2دروفتسا �dیک و وج و ،1کجCال اروک و کرام یاهمان هR جوز ود اR رفول1ن اهسال; زا ¨C رد
 شماجنا {راف نا�ز هR دYراذگR« مان هR دننک Àارط یزاR کC درک کم; ه1قR و اcنآ هR وا .دنورب نارcت هR {راف نا�ز شزومآ یەرود و
Rنیا رد .»م1هد Rشقن رفول1ن یزا Cاقتم کþ+ وYاز Cاظتنا ماقم اv اریاI+ ار Rیزا vو درک Rه1ق RاCد Rراف ه} Rلماعت وا ا vدندرک. Rع++ 
 ناوج کC شقن رفول1ن هک راR کC .دوب راوشد ناش¢ارب ی*(گداC و دند1گنلv ه1قR اما ،دنتفرگv داC عــــ³Y ار {راف وا دCدج ناتسود زا
 +çا; تلدعم .مدR ازYو تcب منوت�ن« :د�YگR وا هR تساوخv ەدنیآ لوسÂک را�1سد ،درکv یزاR ار InوجشPاد دCداور +þاقتم +Iاریا
 ».تسhن +çا; تردام .مدR ازYو تcب منوت�ن« :تفگ ضوعرد اما ».تسhن

Rهجوت ا Rاد یەدننکتحاران را¡خا هInارا�مه یه1حور و تأرج ،ناریا زا شاPسحت ار ش�*+ vنانآ .درک vدن�ساوخ Rج�موج�ه بلق ه 
 +Iاریا یاذغ ناش¢ارب ،درک توعد +�dگنشاو ل;³ نا}ود ناد1م رد دوخ نامترا¯آ هR ار اcنآ وا .دندوب +�یõشوخ و یوا�جنک زا رپ اما دنورب
9دنز و د�Yخ یەرا�رد Inاهه1صوت و درک اc1م

:
 ناطا1خ نc)dYب اC ا+d(یپ و InاYرد یاهاذغ و کوخ تشوگ هکنیا :درک اcنآ هR نارcت رد ەرمزور 

9دننار و دن*(گR ەار روطچ نارcت ک1فارت م�رد³ فال; رد هکنیا و ،دننک اد1پ دنناوتv اجک ار هنادرم و هنانز
:

انمض وا .دننک 
o

 نا�ز یاهسرد 
 درک ل1م�ت ».ەرچنپ +*�شام ک�1سال .ه1لاخ زا� لوس�ک .هتفرگ هلول .هتفر قرب« :دننام یدر�را; یاههلمج نداد داC اR ار نانآ {راف
 نارcت رد دوخ ماوقا و ناتسود زا ++عR نفلت ەرامش و مان وا ).دندوب سونأمان هجراخ ترازو یەدازفا�³ا ناملعم یارب هک Inاهت1عقوم(
 تسPاوتv یر�لوسÂک رد انشآ +�dشاد هک تسPادv و دنوش انشآ +*(ن ترافس زا جراخ +Iاسک اR اهInا��Yمآ تساوخv وا .داد نانآ هR +*(ن ار
 .دشاR دنمدوس را1س/ نا1ناریا یارب

Cزور ک، Rزا دع Cحم یەرا�رد ەدننکلسک سال; کÅ+ک شزومآ یەریاد یزکرم یا³³ رد دش هجوتم رفول1ن ،دانسا ندرک یÂوس§ Cک 
 ناوخv نوش¢ا« :تفگ وا هR رتروپ ��Âم ،دز نفلت �dقو ».مcم را1س/ .دY*(گR سامت رتروپ ،رYزو نواعم اR« .دناهتشاذگ وا یارب +�فلت ما1پ

 »؟دCا1ب نالا د1نوتv .+*�بب ور امش

 هن و تسا روتسد عقاورد ،��هاوخ و هناRدؤم نا�ز مغر½ع ،تالمج نیا ،هجراخ ترازو تا1بدا رد هک تسPادv رگCد الاح رفول1ن
 رتروپ گرزب d(فد رد دعR هق1قد { و دناسر درکv دمآ و تفر +*�لزار و ترازو نامتخاس +*�ب هک ��و³ هR ار دوخ تع³ هR وا .شهاوخ
 .دوب ترازو نامتخاس متفه یهق¡ط رد

 ».ه1مcم را; .هشا¡ن ەدننکهتسخ ½1خ §وسÂک شزومآ یەرود مراود1ما .رفول1ن تمنÃبv ملاحشوخ«

»Rنا��ق ەراد وشدوخ یاه+*�یا¯ و الا. I� هک مرظتنم هنا�(ص Rمرب نوتزگنیک ه.« 

 »؟یرب ەرارق 9«

ا¡�Yقت«
o

 Cد ەام کCهگ.« 

 
1Mark and Cora Lijek  
2Joe and Kathy Stafford  
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 ەام شش زا دعR ور نوشدCداور شخR هتشذگ یهتفه .متفرگ نارcت رد نومرادرا; زا ما1پ هC .منک ت¡حص تاهاR متساوخv +*�مه یارب«
RاشگزاIn اوا تاشاش�غا یوت .نەدرکCدوب ل1طعت تدم مامت ،لاسما ل.« 

»Rت رد را; یارب هک مەدرک کم; اه{ال�مه زا رفن دنچ هcنش/ ەدامآ نار.« 

 و -دروم رازه تسhب زا شhب ًالامتحا- ەدش را¡نلت مه یور ازYو نا1ضاقتم زا یداYز دادعت تساوخرد .هماحدزا یر�لوسÂک نالا ،بخ«
اصوصخم ،نراد زا1ن کم; هR تدش هR .++�ک ه¡حاصم زور رد دروم دص دنچ اR ننوتv طقف انوا

o
 Rک رومأم هÂت¡حص {راف هک §وس 

¨R و �{اR ناریا رد تماوقا اC تدوخ ت1نما نارگن هÖا نیاربانب ،هYراوشد ت1عقوم منودv .اجنوا تمتسرفR ەام دنچ ماوخv .هنک
:

 ،هن 
9رزب تمدخ ،+�ک لوبق هÖا ،هگCد فرط زا .منکv کرد

:
 Rیاەدرک ام ه.« 

 منکv کم; هک هتبلا« .د�Yگ�ن »هن« رYزو نواعم هR �ک .داد ص1خش\ رYزو نواعم یهناRدؤم نا1ب لالخ زا ار روتسد ەرا�ود رفول1ن
 »؟هشv روطچ نوتزگنیک تYرومأم ؟مشاR اجنوا دCاR تدم هچ .نا��ق

 و مCدR شزومآ یd(شhب یاهرومأم م1نوتب ات �{v مازعا نارcت هR ەام راcچ تقوم تروص هR .یرادv هگن ور نوتزگنیک تYرومأم ًالعف«
Rت هcرومأم یارب ت*(خأت نارگن .م1نک مازعا نارYشا¡ن نوتزگنیک ت. Rگنهامه ا�1ئاماج رد نومترافس ا vع زا ًالعف .منکcنا1مرب شەد.« 

 ،نارcت طCا�³ .منک�ن فراعت .یرب یروبجم +�ک رکف ماوخ�ن ؟یرب یاوخv +�ئمطم رفول1ن« :تفگ رتمCالم +�حل اR و درک ثکم رتروپ
 ننوتب هک م1نک اد1پ Inاهو*(ن م1نکv شالت مYراد .ەدشP هک الاحات اما ،هش/ مورآ عاضوا بالقنا زا دعR مCدوب راود1ما .هYراوشد طCا�³

 ».هم; ½1خ نیا اما ،مYراد اجنوا ەدلR {راف هک Idاعوبطم رومأم کC و {ا1س رومأم ات دنچ .++�ک ت�Yیدم ور لزل+d(م ت1عضو نیا

 ت¡ثم و ریذ¯فاطعنا هک دوب لئاق شزرا +Iاسک یارب هجراخ ترازو هک تسPادv +*(ن ار نیا اما .دوب رتروپ فطل زاربا سانشردق رفول1ن
 دندنکv +*�مز زا ار نانآ تمحز هR دCاIn Rوگ و دن�سPادv دوخ نادنز یەرود یهل++(م هR ار روشک کC رد دوخ تYرومأم هک +Iاسک هن- دندوب
 ن�Yتèانرطخ و ن�Yتتخس رد تمدخ زا هک دهد ناشP تفرv راظتنا وا زا اما ،تفگ�ن وا هR �ک زگره .دننک مازعا تYرومأم هR ات

 .تسا دونشخ ەزادنا هچ ات اهاج

Rدوخ ه vت رد تفگcنار vب را1س/ دناوتhرثؤم نوتزگنیک زا ش Rوگ اجنآ .دشاIn دوبن روبجم و دوب دوخ یهناخ رد R9دنز یەویش ا
:

 و 
¨نهرف

:
 رÖا و دشاR ەداوناخ اR هک درکv اد1پ +*(ن ار تصرف نیا .دش�ن *(�لد تقوچیه نارcت .دورب راجنل; سانشان یرcش رد دCدج 

 .دCا��1ب ش�سد زا ¨م; دCاش دش بارخ عاضوا

Rحیجرت« :تفگ طقف رتروپ ه vت مدcنار Rد یاجره ات مشاC9 .هگ R؟دنراد زا1ن نم ه« 

 مه ک1تامل�ید ت1نما یەرادا رد .�{اR ناریا d(فد و §وسÂک روما یەرادا رد ترازو یوت Idدم ماوخv دعR .نک مومت ور §وسÂک یەرود«
 ».هنکv لاحشوخ ½1خ ورترافس تنتفر هک منودv .ه��خ یرب نارcت هR �(ماون لCاوا اC �(ت®ا رخاوا ات +Iوتب هÖا .روط+*�مه

»I� نا��ق مرظتنم هنا�(ص.« 

افطل ،+�کv را; ره و .نم شhپ ا1ب +�dفر زا ل¡ق هکنیا و«
o

 ».نک طا1تحا 

 لنادوا �dقو .دوب ەدرک لمحت ار لنادوا ل1ب ،ت1نما سhئر اR یرگCد ع�بطمان یهسلج وا ،رادCد نآ زا ل¡ق زور هک تفگن رفول1ن هR رتروپ
 شPوخ -دوب +*�گمشخ رفول1ن ³ رب ½¡ق یاوعد رد دوخ +�یشPبقع زا زونه هک وا- دش �(خاR نارcت هR رفول1ن مازعا یارب رتروپ ح�ط زا
Rدمآ شوج ه. 

 نارcت هR ور وا دCاوخv م1لس لقع فالخرب مه الاح .دCآv هجراخ ترازو هR وا امش م1قتسم روتسد اR ام رظن فالخرب لوا ،نا��ق«
Rمزال منکن رکف .د�1سرف Rالد هشاCل Rف نوتارب ورح�ط نیا ندوب دcمنک تسر.« 

 وا لثم ور سکچیه ام ،هکنیا .تسه م1مصت نیا یارب قفاوم ل1لد کC طقف .منودv ورا; نیا فلاخم لCالد مامت .تسhن مزال ،ل1ب هن«
 .مس��نv مدوخ ور نوشd(شhب- م1نکv رداص ناریا یەرا�رد هناروcتم یاهه1نا1ب ام منودv .همزال روشک یارب نارcت رد وا روضح و مYرادن
 ەار ا��Yمآ هR ور ەاش و هش/ ضوع شرظن روcمجسhئر هÖا .هشv رتدR ەراد روط+*�مه و دوب هعجاف ام یارب بالقنا هک هنیا ت1عقاو اما
Rسهتخاس ناریا ترافس یوت نومدارفا را; ،ەد. 
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 »ناریا نداد تسد زا« رطاخ هR دCدج یهلمح هC تاعوبطم زور ره .تسه دç+ Rا; ردق هR مCداد تسد زا ور ەدمع دحتم هC هکنیا«
 ه1کت اهزور نیا .هنکv ەذخاؤم بالقنا زا نومندوب لفاغ رطاخ هR ور هجراخ رYزو روcمجسhئر زور ره و ندv بhترت روcمجسhئر ه1لع
 ."مدوب هتفگ تcب" ەدش +�dگنشاو یوت مال;

 هنکمم هک یاهگCد دR یاهقافتا دروم رد وت هR دCا¡ن هک نم .مCاەداد تسد زا هحلسا و الا; شورف ³ رالد اهدرا1ل1م مه ش�روط+*�مه ام«
 -لف هR ³ ماخ تفن تم1ق .نک ەا#ن ناتسPاغفا ج�موج�ه هR .ناریا یارب نهتشادرب +*(خ همه ،اهçdارع ،1فاس ،اهسور :مدR رکذت هتف1ب
¨Cاسمه رد اه+IاماسهRان نیا مامت لوؤسم ام ++�کv رکف اهیدوعس و .ەد1شک

:
 را�1چ .مCاەدرکن لمع ممصم هکنیا رطاخ هR م�1سه انوا 

vوتPم�1س Rدرکن هک م1نکCنگ�ن ی+*(چ اهیدوعس ،م.« 

 اما .تسhن هک منک دومناو یروط مدرم یارب و مشاR امش یاج داوخ�ن ملد .هم1خو ردقچ عاضوا م1نودv همه نا��ق« :تفگ لنادوا
 +�dشاذگ راشف تحت اR هنک éس -تسه شمسا نالا هک ÀÞره- ناریا �dینما س�و³ هÖا هتفاçd vافتا هچ ؛نمتراه مناخ دروم رد
 اهم1ج+*�س ،دا1ب الاR ه1ضق دنگ �dقو ؟ننوتv شەداوناخ ؟هنک تمواقم هنوتv ؟هنک {وساج نوشارب داوخR شزا شردام یەداوناخ
 نیا 9" ،نسÞ(ب مزا و مش/ راضحا ەرگنک هR تداcش یادا یارب داوخ�ن ملد چیه هک ¨C نم .هشv عو�³ اه+�dشگ Åقم لا¡ند و
 »"؟دCد1سر هج�1ن نیا هR هک دCدرک یرکف هچ ؟درک د1یأت ور تYرومأم

v 9 تسار وت هتبلا ،ل1ب«
 تقوم تروص هR و تدم ەاتوک ور وا ملCام نم .م�Yیذ�ب ور شرطخ مYروبجم هک ه®انرطخ یردقهR عاضوا اما .:

Rت هcنار Rح .م�1سرف�d رومأمYن مزال مه ور وا نوتزگنیک تhم1نک وغل تس. Cام دنچ ک?، Rچ م1گcەام را، vاجنوا ەر، Rک یەریاد هÂوس§ 
 »؟+�ک لوبق +Iوتv ونیا .نوتزگنیک ەرv دعR و ندR ماجنا ور نوشەداتفابقع یاهرا; هنکv کم;

 ».د1نکv ورا; نیا لاح ره هR امش ،هن م#R هÖا ؟نا��ق مراد مه یاهگCد باختنا هگم«

»v ودPلوبق ور باسح فرح متس vک�+. vوتI+ /س)Þوساجدض و ت1نما دروم رد هک ی} Rروط ه RاCاش و دCب دcشزومآ ش R؟ند 
RاCد Rا هنودÖادقا هچ دموا رد تسد زا عاضوا هv Rهنک.« 

 را1شوه د1نکv رکف امش هک ردقنومه مراود1ما طقف .سهتخYر مه هI� Rاسح اجنوا عاضوا :مYراد قفاوت هتکن هC ³ امش و نم .هتبلا«
 ».هشاR دل�را; و

 ».مراود1ما منم«

 ما#نه هR نامأوت تروص هR تقفش و نوناق +�dس/ را; هR موزل وا یارب .دناسر ناCا¯ هR §اع تارمن اR ار دوخ §وسÂک شزومآ یەرود رفول1ن
 رفول1ن .دCآvرد +çاصنااR و ەد�ز ل1کو رفول1ن زا تفگv هشhمه شرد¯ .+*(گناربشلاچ لاح+*�عرد و باذج دوب یرا; دCداور یاطعا

 +IاCا¯ یوس هR مcبم و ردک {ارکوروب نا1م زا ار دوخ ەار دنک کم; مدرم هR دراد ار Inاناوت نیا لوسÂک ناونع هR هک دش هجوتم +*�نچمه
9دنز کC زاغآ ؛ەداوناخ یاضعا ند1سر مه هR :نوچ +IاCا¯ ،دنبا1ب دنمشزرا و نشور

:
 وا .ا1ند یاهەا#شPاد نc)dYب رد ل1صحت اC ؛دCدج 

 *(فس �dح :دنتفگv وا هR بترم نا��1م .تشاد دCداور رودص رد هجراخ ترازو رومأم ن�YتهCا¯نود ناونع هR هک دوب Idارا1تخا نادردق
 وزج Inاcن م1مصت اما ،دننکR ار را; نیا دننکé vس ارفس زا ++عR .د*(گR م1مصت ازYو یاطعا دروم رد وت م1مصت یور دناوت�ن مه
 زرط هR ه1ضق ازYو یاهەدنورپ دروم رد اما ؛تشاد رارق تردق بتارمهلسلس نا�م ن�Yت+*�یا¯ رد وا روما çdاR رد .تسوت تارا1تخا

 .دوب سکعرب یدنیاشوخ

 +Iادنچ �(خ .دندوب هتفر ناریا هR ،دوش �(خاR دوخ دCدج تYرومأم زا وا هکنآ زا ل¡ق نارگCد و کجCال و دروفتسا جوز ود ،ش¢اه{ال�مه
 زور هR تQسP یd(شhب یاهەدنورپ زور ره .دنYوره�ور ازYو نا1ضاقتم زا �Àوم اR نارcت §وسÂک نارومأم هک دÂ1شv اما ،تشادن نانآ زا
 .دشv را¡نلت نارcت رد ا��Yمآ ترافس §وسÂک شخR رد ل¡ق

 یهحوبحR رد وا ت1نما نارگن اcنآ .دش وره�ور Idوافتم یاهشÂ®او اR تفگ نارcت رد دوخ تYرومأم یەرا�رد شردام و رد¯ ه�d Rقو
 یارب �Iوخ �(خ ماوقا و ناتسود .دشv رترات و ە*(ت زوره�زور درکv ف�Yعت ناریا زا شرآ هک InاهتCا�ح .دندوب ناریا نوزفازور ج�موج�ه
 .دن�شادن ندرک لقن

 
1PLO (Palestine Liberation Organization) دوش¦ هتخانش )¤�£طسلف شخ�یدازآ نامزاس( فاس مان ا} ناریا رد هک. 
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 هR ار وا و دوب ەدرک Inاسانش ار رفول1ن درفه�Åحنم یاهInاناوت ماجنا³ ا��Yمآ تلود هک دندرکv راختفا ع�ضوم نیا هR هنازرف و د�Yید
C¨ م زاcتم�Yا¯ نC#دوخ ک1تامل�ید یاهەا v نآ .داتسرفcا vادPخد دن�س)dخد ،ناش)dتسا ی Rو یاهدادعتسا اYد نون®ا .ەژCن نارگ)*+ Rه 

 و ناتسود یارب دشاId Rاجن ەار تسPاوتv ترافس رد رفول1ن دوجو ،دشv بارخ ½1خ ناریا عاضوا رÖا .دندوب ەد1سر هج�1ن +*�مه
 دناەدرک ی*(گەرانک دوخ هکنیا اC ،دناەدش *(گتسد اC دناەدش رانکرب را; زا هCا¯دنلR تاماقم هک د1سرv �(خ ررکم نون®ا .ەداوناخ یاضعا

 لاحشوخ لد رد اما ،دروا1ب نا�ز هR ی+*(چ هنازرف دوبن مزال .دندوب ەدش لدR زورما ناYرارف هR زورید یارزو .دننکv کرت ار روشک دنراد و
 .دنک کم; ەداوناخ هR و دشاR اجنآ تسPاوتv تخس طCا�³ نیا رد رفول1ن هک دوب

 را; هR عو�³ ترازو نامتخاس مجنپ یهق¡ط رد هجراخ ترازو ناریا d(فد رد رفول1ن ،§وسÂک �{زومآ یەرود ناCا¯ زا دعR ،تسÖآ ەام رد
¨نردR +�(س گنر هR *(�لد و غ�لش یاهاج رد اهراوید .درک

:
 هR ار همه تسوپ فقس یور تÂسروئولف یاهپمال رون و ،دندوب ەدش �{اقن 

 .دروآvرد لولسم دارفا تسوپ درز گنر

 ەا#شPاد« :دنتفگv زور کC .دندوب ندش قرغ لاح رد لحنیال تال�شم زا ½1س رYز نادنمرا; :دشاR هتشاذگ ا¯ ناتسرام1ت هIn Rوگ
 م1نک کم; اcنآ هR م1ناوتv هنوگچ .تسا را�هدR اcنآ هR تامدخ +Àرب یهئارا تRاR رالد رازه 100 دcشم ەا#شPاد ەدرک اعدا نواتجروج
 نا1ئاcب و ناYروسآ ،هنمارا ،ناCدوcی هR ەدرک تساوخرد ام زا ەرگنک نا�دنیامن زا ¨C« :دنتفگv رگCد زور »؟دننک لوصو ار دوخ بلط
 نوشزا �ک ەد1عI�، Rال نودR .ەدÂ1شP �ک منوشمسا �dح دCاش ؟ÀÞ اه�dش\رز س·« :درک رکف دوخ اR رفول1ن ».م1نک کم; ناریا

 بhترت م1نوتv روطچ .ەدش *(گتسد نارcت رد ەراد مه یذوفناIn Rا��Yمآ ناتسود هک +Iالف یاقآ« :دنتفگv رگCد زور کC ».هنک تCامح
 »؟مCدR ورش¢دازآ

 ار نامتخاس هک دمآv شhپ م; و دند1سرd v(فد ه�d+ Rگنشاو یهموح زا +Iالوط یاهتفاسم ندوم1پ اR حبص تفه تعاس اهدنمرا;
 ،ناریا دروم رد �ک d(م; هک دCدv اما دوتسv ار نانآ �{وکتخس و دcعت رفول1ن .دننک کرت رcظزادعR م1ن و تشه تعاس زا ل¡ق
اصوصخم

o
 دادعتسااR دنمرا; کC هجراخ ترازو +�ÉYگرا; تcجرههRیراR متسhس .دنادv ی+*(چ ،دوب ەدمآ شhپ هک یدCدج طCا�³ یەرا�رد 

 نیا رد .دنک لصفولح ار Inا��Yمآ یاهتک�³ یەدمع یواعد ات دوب ەدرک باختنا دوب ەدمآ الئوزنو زا ەزات و تسPادIn vا1نا�سا هک ار
 هک ?ا#تسد زا مه هRاشون کC و دند1علvR تع³ هR هک دوب Y~Þودناس نادنمرا; d(شhب راهان .درکv ت¡حص {راف رفول1ن اcنت ،d(فد
-+Iاریا یوس زا بلغا اهسامت و دندزv گنز هفقو�I اهنفلت .دنهدR ورف نآ کم; هR ار چــــYودناس ات دنتفرگv دوب ورهار یاcتنا رد
 هR ار فلتخم یاهما1پ زا یرا¡گر نارcت رد ا��Yمآ ترافس .دننک کم; ناریا رد دوخ ماوقا هR دندرکv شالت هناد1مون هک دوب +Iا1یا��Yمآ

 .d(شhب یاهباوج و ،d(شhب لوپ ،d(شhب دارفا ،d(شhب ت1نما :درکv بلط ار یd(شhب +*(چ مادک ره رد هک درکv هناور +�dگنشاو یوس

 نیا رد لقادح .دوب شمارآ یهCام شرا; لحم یوها1ه زا دعR هک ،دادv ماجنا +*(ن ار شرفس هR طو��م یەداتفاا¯شhپ روما دCاR رفول1ن
 یارب و ەد1شوپ یون یاهسا¡ل دوخ یارب ،تخورف ار دوخ ل1بموتا ،درک خسف ار شاەراجا دادرارق .دهدR تروص یرا; تسPاوتv دروم
 هR ازYو +�dفرگ یارب ار دوخ ک1تامل�ید یهمانرذگ و درک یدنبهتس/ ندرب یارب 1Ædسوم راون و باتک ½; .د�Yخ Idاغوس ناریا رد شماوقا

 ک1تامل�ید یازYو وا هR و دنادIn vا��Yمآ ار وا ناریا تلود ،دراد +Iاریا ردام و Inا��Yمآ رد¯ نوچ تفگ وا هR شرآ .داتسرف ناریا ترافس
vدهد. 

 نارcت زا ەزات وا .درک فq راهان ترازو رد ناریا روما ریدم ،1نوسPارب زم1ج اR ،هجراخ ترازو رد شایرا; زور ن�Yخآ رد ،�(ت®ا رخاوا
 لثم +*(ن رفول1ن .دناەداد ەار ا��Yمآ èاخ هR ناط³ نامرد یارب ار ەاش هک دوب هتفگ هجراخ رYزو و رYزوتسخن هR نارcت رد .دوب هتشگرب
 اR هک نوسPارب .دشاR ەدنام çdاId Rرافس زونه دسرv ناریا ه�d Rقو هک تشادن نانیمطا و دش هتفشآرب م1مصت نیا زا شPارا�مه بلغا
 ار رترا; تندYزرپ م1مصت ،نارcت رد ا��Yمآ ترافس رادرا; ،2نگنیل سورب اR نآ رد هک ار یاهسلج ،درکv ت¡حص InاماRالآ رادشک یهجcل
Rاریا عالطا هI+درک ف1صوت ،دندوب ەدناسر اه. 

 و ترافس ت1نما ظفح هR دcعتم هک دنتفگo vاررکم اما ،دندوبن لاحشوخ هتبلا .دندش وره�ور ه1ضق اR شمارآ اR رظن هR« :تفگ وا
 ».دن�سه نآ نانکرا;

 
1James Branson  
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Rهجوت ا Rاوتان و فعض زا رفول1ن عالطا هI+ اضر ش¢ارب اهنداد نانیمطا نیا ،تقوم تلودCادنچ رطاخ تI+ Rتشادن ەارمه ه. Rلاحنیاا 
 ترافس یوت اوه و لاح ؟ەروطچ رcش یاوه و لاح ؟دش نوت*(گتسد Inاه+*(چ هچ هگCد« :د1سرپ نوسPارب زا .دادن زورب ار ش¢اهدCدرت

 »؟ەروطچ

 .درکن لاقتنا تساوخرد سکچیه ،روcمجسhئر م1مصت زا دعR .تسhن دR نوشعاضوا ترافس نانکرا; اما ،تسhن نوسآ طCا�³ اجنوا«
9رزب ل�شم §وسÂک شخR رد اما

:
 یداYز یه��جت و ەدرک را; بhئارا; یەزوح رد اcلاس هک سهقRاساR دنمرا; هC §وسÂک روما سhئر .مYراد 

 طسوتم هق¡ط یەد+d(شحو +Iاریا نارازه یارب ازYو رودص لc1س\ یەرا�رد ور ترازو یاههمانشخR .ەدوبن هنا1مرواخ تقوچیه اما .ەراد
PشÂ1ەد vا .ە*(گqخس و تفس یاهدرادناتسا نومه ەراد را�d اعر 1وگنیمود وتناس یوت هک ورCت vت رد ،ەدرکcاعر مه نارCهنک ت.« 

 »؟هنک هلخادم هنوت�ن رادرا;«

 نوشhلوسÂک لوا تYرومأم هک Inاهرومأم d(شhب .هشاR بظاوم ½1خ دCاR ،هنک در هتفرگ هCا¯دنلR رومأم هC هک �1مصت داوخR رادرا; هÖا«
 رتهقRاساR یاهرومأم زا رفن ود ¨C اما .++�ک لمع وا شور قبط دCاR ++�کv رکف نوچ نا1م رانک §وسÂک روما سhئر اR ،ننورذگv ور
ا¡�Yقت و ن*(گv ەدCدان ور وا یاهەویش هک +�dسه

o
 Rو مد زا نا1ضاقتم مامت هYاز vند. C¨ انوا زا Rف ەزات تفگ نم هcرد ندرک را; هک ەد1م 

 ردقنومه ت1عضو اC هنکv هغلا¡م منود�ن .نلصأتسم مدرم .هتشاد §اح و سح هچ یدال1م 30 یههد رد ناملآ رد اهیزان یەرود
 .ه1ناماس هRان عاضوا ،تروص ره رد .ەرا¡فسا هگ1م هک

 .هشv رازگرب نارcت ەا#شPاد یوت هک هعمج زامن متفر ،ەاش شریذ¯ دروم رد ا��Yمآ م1مصت مالعا زا دعR زور دنچ ؟م#ÀÞ R ،رcش دروم رد«
 هR نم .هگR وا ور زور نوا ½صا یاهه¡طخ دوب رارق .هعمج زامن هR درک توعد ونم نوش¢ا هک منزب یرظتنم µتCآ هR ی³ مدوب هتفر
 ردقنوا اما ،ەرادن +�YÆعت نم {راف .مدوب هتفر هجراخ ترازو زا تروکسا هC و تسPودv {راف هک ترافس یاهدنمرا; زا ¨C ەارمه
 هک هنکv رکف ام ترافس .دروا1ن نا1م هR ەاش +�dفریذ¯ یارب ام م1مصت و ەدحتم تالاCا زا یرکذ چیه یرظتنم ممcفR هک مدشv هجوتم
 ».++�ک مورآ ور Inا��Yمآدض وج ناوخv و دا�1رد تسد زا عاضوا هک نسرت v نیا زا هCا¯دنلR یاه+Iاحور

 ».ه1مر�لد یاج شدوخ ع�ضوم نیا رظن هR ؟دشP متخ »ا��Yمآ رب گرم« یاهراعش هR هعمج زامن س·«

 اR رفن هC .ندرک نداد راعش هR عو�³ و نداتس¢ا ندوب ەدنوخ زامن هک اجنومه مدرم مسارم زا دعR .دش جنش�م �; عاضوا شرخآ«
 ًالثم ،دوب مCالم و رطخ �I اهراعش شلCاوا .ندرکv رارکت ور نوا ەدرک ەرگ یاهتشم اR تعامج و دزv دا�Yف ورراعش کC نفورک1م

vفگ�d+ »یزو*(پ زمر ،داحتا ،داحتا« و »نردارب اهدرک«. 

 تفگ ی+*(چ دوب ش�سد نوفورک1م هک �ک ،دعR .+�کR یرا; هچ دCاR همولعم ،�dسه انوا طسو وت و نن+*(م دا�Yف رفن نویل1م ک�d Cقو«
 طقف .زم1ج سÞ(ن" :تفگ نم هR وا و ،"تفگ ÀÞ" :مد1سرپ دوب مهارمه هک ترافس را�مه زا .مدÂ1ش ور »رترا;« مسا شوت نم هک
 کC طسو اجنوا ام .»+*�گR و تاداس و رترا; ،نیدسفم هس رب گرم« :ەدوب نیا راعش هک تفگ مcب oادعR ".نزب دا�Yف و نک ەرگ وتاتشم
 »&هشاR هتفرگن مل1ف ام زا �ک هنک ادخ .ندوب ام روcمجسhئر گرم راتساوخ دا�Yف اR هک مCدوب +Iویل1م تعامج

 کرد روcمجسhئر یاقآ منئمطم .دCدرکv تمدخ نوتنطو هR د�1شاد امش ،بخ« .د*(گR ار دوخ یەدنخ یولج تسPاوتن رفول1ن
vک�++.« 

 تخس یرا; اR دن�سه �Iوخ یاهمدآ ترافس نانکرا; یه1قR و نگنیل« .درک تاقالم رتروپ اR رفول1ن رcظزادعR نامه رد دعR تعاس دنچ
 vادقا چیه زا را; نیا ماجنا یارب .++�ک رارقرب هطRار ،تسه هک ÀÞ ره الاح ،نارcت دCدج طCا�³ اR هک هنیا انوا تYرومأم .دنیاشوخان و
اصوصخم هطRار نیا داجCا هنکمم هچرگ .++�ک�ن راذگورف

o
 Rور ەاش هکنیا زا دع Rداد ەار روشک هCنکمم*(غ ،م Rیاهفرح دارفا نیا اما ،هشا 

 انوا هR هشhمه م1نک�d+ vگنشاو رد اجنیا ام هک Inاهرا; ،منک ت¡حص حــــqY ماوخR هÖا .++�کv ور نوشدوخ شالت مامت نراد و دن�سه
 ».هنک�ن کم;

 اC همه دCاR متفگ نم م1تفریذ¯ ور ەاش �dقو .منارگن نم اما .مCدv نوشP راود1ما ور نومدوخ هشhمه مومع راظنا رد« :داد همادا رتروپ
 ناریا رد ½�شم ره لاح هR ات و ،ەرادن �{زرا چیه ندv تقوم تلود یاهرYزو هک Inاه+*�مضت .م1نک جراخ نارcت زا ور نومدارفا d(شhب
 .نهتخادنا ام ندرگ هR ور نوا *(صقت ەدموا شhپ

 
1 nیمد یرو¨مج تختیاª«نک 
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 نودند و گنچ اR ور یوروش هک هلاس { زا d(شhب" :دنتفگ ام هR .تفر�ن شجرخ هR اcفرح نیا د1فس خا; اما ،درک لوبق هجراخ رYزو«
 اما ،ممcفv ور نوشلالدتسا نم "؟امش لام تÓلمم ل; م1گR یوروش هR و م1ش/ جراخ یراد راظتنا نالا .مCاهتشاد هگن رود ناریا زا

 ».مCاەدرک §اخ ور نوش�ش· و مCاەدرک اهر ادخ د1ما هR ور نوماهرا�مه هک منکv رکف شمه

 ».هشP جراخ لd(نک زا عاضوا ناوخv نویناحور هک +�dفگ نم هR نوسPارب یاقآ«

 م1قتسم نفلت :+�dسه نم +خش یاهەرامش اcنیا .هنیا یدR ماجنا ماوخv وت زا هک ی+*(چ تروص ره رد .هشاR هتفگ تسرد مراود1ما«
 +�یبIn vاه+*(چ نارcت رد وت .ەراد {d(سد نم هR هشhمه تا1لمع زکرم ،ی*(گR سامت نم ا�d RسPوتن مودکچیه اR هÖا .هنوخ و رج1پ ،d(فد
 رد نم اR ،تسه ½�شم و هگنلv را; یاج هC یدرک سح هÖا .+�dسhن شPدÂ1ش اC ندCد هR رداق ترافس نانکرا; یه1قR هک یونشv و
 مه نم ،+�یبv وت هک ور هچنوا ماوخv .مراد د1®أت را; نیا ماجنا یور .هنوخ هچ ،d(فد یوت اجنیا هچ ،نک نفلت نم هo Rاروف .راذگR نویم
Rد .منودCبدا طرف زا هنکمم نارگ Cطا1تحا ا Rو نشا¡ن تسارور نم ا qYانوا ،نیا رب ەوالع .ننزن فرح حــــ vو نش/ قفوم ناوخ 
 ».تسhن نوش�Yرومأم ت1قفوم هR ید1ما هک ++�ک فاd(عا ناوخ�ن

 ثعاR ،نا��ق« .درک د1یأت ،دتسرف v نارcت هR ازYو رودص زا رتارف ی+*(چ یارب ار وا رتروپ هکنیا دروم رد ار رفول1ن نظ دوخ نانخس اR رتروپ
 +*�مه هR مه هنکv را; اجنیا رد ناریا ترافس رد هک شرآ نم Inاد هک م#R امش هR الاح +*�مه منوتv .دYراد دامتعا نم هR هک هنم راختفا
 ».منک رارکت اجنیا درک ەدافتسا ا��Yمآ هR ەاش ندموا ندÂ1ش زا دعR هک ور +#افلا منوت�ن .امش زا d(شhب دCاش �dح .هنÃبدR ەزادنا

v9 +�عC« :تفگ +*(مآهCانک +�حل اR و دز یدنخ¡ل رتروپ
:

افq رام1ب ەاش +�dفریذ¯ هکنیا یەرا�رد ور ام تاراcظا نوش¢ا 
o

 Cمادقا ک 
 هR رتروپ ».هنک دامتعا ام هR هنوت�ن وا هک ەروآبجعت نم یارب ؟ەرادن رواR ،تسhن ش�ش· {ا1س یە+*(گنا چیه و سهناتسودناسPا
 .دنکv رادCد þوصخ تروص هR ،شرآ ،وا Inاد اR راR کC یاهتفه شhپ Idدم زا هک تفگن رفول1ن

 ات تفر چ�چ زلاف هR و درک +ÿفاحادخ نارا�مه اR ،درک عمج ش+*(م زا ار دوخ لCاسو +*�یا¯ یهق¡ط رد رفول1ن .دنداد تسد رتروپ و رفول1ن
Rودک شروخ هIn خآ و دسرب دوب هتخ¯ شردام هک�Yاد و ردام و رد¯ یاهتح1صن نInدونش/ ار شا. 

 یاهتوسکشhپ زا .سهجراخ ترازو çdوقح یەریاد یوت ،�dشد دادرcم ،یرپ همعd(خد رهوش هشاR تداC رفول1ن« :تفگ وا هR شرآ
 ».شاR بقارم .ەروخR تدرد هR هنوتv هش/ مزال هÖا اما ،+�کن اد1پ جا1تحا شcب هنکمم .هسانشv ور همه و ساجنوا

 ».م¡قارم ،نگ1م مcب ونیمه همه«

 

 1358 نا]آ ،نارPت

 راR +*�لوا بالقنا زا دعR رفول1ن .دمآ دورف نارcت رد بش هم1ن زا دعR ½لملا+*�ب یاهزاورپ d(شhب لثم ،نک�Yمآ نا¯ Inاوه تک�³ 055 زاورپ
 مشچ هR نارcت رد یd(م; نا1جراخ .د1سر�ن رظن هR توافتم نادنچ داRآرcم ەا�دورف رد طCا�³ ،دورو ودR رد اما ،تفرv ناریا هR هک دوب

vاناوج هک دش هجوتم رفول1ن و دروخI+ Rالقنا یاهسا¡ل اI� لود�d دجCو د I� تا¡ث Rسا¯ لاح رد ەا�دورف رانک و هشوگ رد لسلسم ا 
 دروخرب ماd(حا و بدا اR وا Inا��Yمآ ک1تامل�ید یهمانرذگ اR -دن�شاد ش�ر لومعم دح زا شhب هک- همانرذگ و کرم� نارومأم .دن�سه نداد
 Inا��Yمآ یهمانرذگ +�dشاد ل1لد نارومأم یارب دCاR ،درکv ت¡حص اه+Iاریا لثم تسرد و دوب نا1ناریا هõ1ش رفول1ن هکنیا ل1لد هR .دندرک
 دنچ .شا+Iاریا ردام زا ار دوخ ناور {راف نا�ز و +Iاریا یهفا1ق و دوب هتفرگ دوب Inا��Yمآ هک شرد¯ زا ار دوخ ت1لم هکنیا- دادv حیضوت ار
¨نوگچ یەرا�رد وا زا رومأم

:
 دندرکن یرا#تساوخ وا زا سلجملا +ç اما ،دند1سرپ +*(ن وا لهأت ت1عضو یەرا�رد .دند1سرپ ا��Yمآ یازYو +�dفرگ 

 .دندرک رفول1ن ندCد یارب ناش هلاخ اC ردام نداتسرف هId Rاراشا طقف-

 دروم رد .دندوب ەدمآ ناشPازÉYع ندCد یارب ل� اR هک دوب Inاهش��خ و موق زا رپ نارفاسم دورو یهطوحم +*(ن بش تقو نآ رد �dح
 م; زا اcنآ .کRاR ،رفول1ن یهلاخ¬· +�عC ،اcنآ گرزب ¬· و ،دمحا شاهلاخرهوش ،ونیم شاهلاخ زا دوب ل�ش�م لا¡قتسا یهتیم; ،رفول1ن
 هک دنراد قوذ ½; اما ،ننومR راد1ب +�dسPوتن اههچR .نرظتنم هنوخ وت ه1قR« :دنتفگ و دندرک ?اوخرذع نا�دننکلا¡قتسا دادعت ندوب

 هلاخ یزانزان ��hپ وت هک +Iودv .تدنیõب دا1م ەدرگرب هکنیا ضحم هR منودv اما ،تراYز دcشم هتفر ارهز هلاخ .++�یõب ور وت و هش/ حبص
 ».�dسه تارهز

 ًالصا مه دCاش .نشاR ەداتسرف نم ندرب یارب ەدننار اR +*�شام هC هنکمم ؟دCدCدن اجنیا ا��Yمآ ترافس زا ور �ک« :د1سرپ اcنآ زا وا
 ».ما1م مراد نم هک نهتفگن نوشcب
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 ».یاەد1سر هک یدR �(خ نوشcب +Iوتv حبص .تسhن مcم .مدادن ص1خش\ اجنیا ترافس زا ور سکچیه هک نم« :داد باوج دمحا

 دمحا Inاسانش ترا; ��صع و حلسم +خش سا¡ل ناناوج .دندروخرب {رزاR تس¢ا کC هR قدصم ناRا1خ رد هناخ هR تشگزاR ەار رد
 ار ش¬مه یەدازرهاوخ هک داد حیضوت هناRدؤم دمحا .دندرک لاؤس دندوب ل1بموتا رد هک +Iانز اR ش�بسP یەرا�رد وا زا و دندرک {راو ار
 .درک رکش\ تختیا¯ یاهناRا1خ +�dشاد ەا#ن نما رطاخ هR اcنآ زا ،درکv باطخ »ردارب« ار اcنآ هک §اح رد و دربv هناخ هR ەا�دورف زا

 دCد¯ان دوجو اR و +��لطواد یاهو*(ن انوا .مدرک�ن رهاظت ،دوب éقاو انوا زا مرکش\« :تفگ رفول1ن هR دندرک روبع {رزاR تس¢ا زا �dقو
 شÂیشام یوت رادهلأسم یاهمدآ اÁ½ Cلا تا�و�¬م �dقو هشاR شساوح دCاR مدآ طقف .نهتشاد هگن نما ور رcش ،نارcت یاهسhل¯ ندش
 ».هتف1ن {رزاR یاهتس¢ا نیا *(گ ،تسه

 رد .دندوب اcنآ ند1سر رظتنم داRآفسوی یهقطنم رد اcنآ نامترا¯آ رد ماوقا زا یاەدع ،دندوب ەداد ەدعو ونیم و دمحا هک روط نامه
 یاهناRا1خ فرط ود رد دادv اج دوخ رد ار گرزب نامترا¯آ کC شاهق¡ط ره ًالومعم هک هق¡ط راcچ هس یاهنامتخاس فCدر داRآفسوی
RراYدن�شاد رارق رجشم ک. 

 ش¢ارب و دوب ل1ماف �شچرون هشhمه ،»Inا��Yمآ هلاخd(خد« ،رفول1ن .دوب نانآ راظتنا رد ەویم و یاچ و ل� و هسوب نامترا¯آ لخاد رد
 ،نا;دوک روصم یاهباتک ،زولR- دوب ەدروآ هک InاهIdاغوس .دشاR �(خاR ناشدشر لحارم و اههچR لاوحا و لاح زا هک دوب مcم را1س/
 بجاو یاهخسا¯ و نا�دننکتفاYرد فرط زا »؟ید1شک تمحز همcنیا ارچ« بجاو تافراعت نا1م رد -1Ædسوم یاهراون و ،نها*(پ ،ت®اژ
 .دش عــــYزوت ەداوناخ یاضعا +*�ب ،رفول1ن فرط زا »ەرادن ور امش لRاق«

 .را; یور دCدروآ ور +�یمخ و دCدش صالخ ەاش �³ زا لوا ؟د1نکv را�1چ اهInا��Yمآ امش« .دوب ه1قR زا رتکر ،ج�یا ،دمحا یەدازرهاوخ
 »؟م1شاR اهالR نیا قحتسم هک مCاەدرک نوترا�1چ ام .دCاەدرب کرو�Yین هR ناط³ هت و I�³ یاههصق نیا اR ور ەاش الاح

 ».ەزادنب ەار {ا1س ثحR هکنیا هن ،هRاوخR �; ەرب و هنیõب ور همه داوخv ؟سهتسخ +�یب�ن .ج�یا هن نالا« :تفگ و درک هلخادم دمحا
 یرادرب وتنوج ات ەدR تcب ازYو هC ەراد ور ش\ردق هک یراذگv نهد هR نهد �ک اR ارچ .قمحا وش هفخ« :د�Yگن ات تفرگ ار دوخ یولج
 »؟یرب رد و

 رد ½عف طCا�³ یوت منکن رکف .مدv لوق تcب .م1نکR {ا1س ثحR هک مYراد تقو ½; ەدنیآ یهتفه دنچ رد ناج ج�یا« :تفگ رفول1ن
 ».هشاR ی�(خ اهەراRا;

اقافتا« :تفگ و دCدنخ ج�یا
o

 هC ات نک رت بل .+IودR ور زمرمسا و �{اR دلR یزمر ندز رد دCاR طقف .تسه اهەراRا; یوت یداYز یاه�(خ 
 ».مراذگR تارب »بش رد �Iالقنا نارcت« روت

 ش¢ارب ونیم هلاخ و دوب هتفر تفن تک�d ³(فد رد دوخ را; ³ هR دمحا .یرا; زور نارcت رد و دوب ه¡ÂشکC .د1باوخ حبص 9 تعاس ات رفول1ن
 گنررپ یاچ یداYز رادقم و ،زپبآ غ�ممخت ،ولا¡لآ یا��م ،ودرگ ،یدنفسوگ *(نپ ،ەرک اR غاد یر��ب :دوب ەد1چ ار شاهقالعدروم یهناح¡ص
 .دنزب نفلت ا��Yمآ ترافس هR هناح¡ص زا دعR تفرگ م1مصت رفول1ن .دوب هتخYر گرزب یاهناویل رد هک غاد

 اما ؛هتخادنا هCاس همه یەدنیآ رب بالقنا هک تسPادv .دربv تذل نآ زا و دوب ەدÞ(س ماوقا ت¡حم و یزاوننامcم هR ار دوخ رفول1ن
 .دنک ف1عضت ار ەداوناخ م�حتسم ژد ناش¢اه+Iارگن دنهدن ەزاجا هک دوب نا1م رد یاهتفÖان قفاوت

 ندما1ن اC ندمآ شوخ اما ؛دCا1ن اC دCا1ب ناششوخ مه زا دوب نکمم وا ماوقا .دوب راوشد اهInا��Yمآ یارب ����خ یاهدنویپ نیا حیضوت
 هتفرگ تسhنوم; زا شایردام ماوقا نا1م رد .تشادن بارعا زا ½حم ½1ماف طRاور رد ،{ا1س یاهەا�دCد رد فالتخا لثم ،مه زا دارفا
 .دندرکv تCامح رگCدکC زا و دندوب هتس/او رگCدکC هR ،دن�شاد هک ?ا�دCد ره .دشv تفاC هش\آود ناملسم و بلطتنطلس و ارگ½م ات
 Inاد و دندوب هتشذگرد شایردام گرز�ردام و گرز�رد¯ .ەداوناخ و جاودزا رواشم مه و دوب �IاYرا; d(فد مه ،دوب قودنصوا� مه ل1ماف
9دنز ناcفصا رد شدشرا

:
 vاجنامه زا و درک Rا1غ تروص هI� ار ل1ماف یەدناوخرد¯ شقن Rیزا vماوقا نا1م رد ،دمحا ،ونیم رهوش .درک 

 .دندرکv تروشم وا اR لغش و جاودزا ،یراذگهCام³ ،ەا#شPاد دروم رد ەدمع تام1مصت یارب ًالومعم و تشاد برق و رجا را1س/

 ناشدادعتسااR یهنازرف یارب یرادافو رهوش هکنیا رطاخ هR ار وا ش¬مه یاهردارب .تفرگv رب رد +*(ن ار Inا��Yمآ د�Yید �dح ماd(حا نیا
 رطاخ هR ەداوناخ مامت .دندرکv +*�سحت دوب زاR ل1ماف یور هR هشhمه دنلR اC ەاتوک یاهتماقا یارب اÂ1یجرYو تلاCا رد شاهناخ àرد و دوب

 زا د�Yید« :دنتفگ�d vقو .دندوب وا نادردق ،شا+Iاریا یاههش�ر اR رفول1ن +�dشاد ەا#ن لصتم یارب هنازرف یاهشالت زا د�Yید تCامح
 .دننکv د1جمت و ف�Yعت تCاcن �I وا زا دنراد هک دوب +�عم نیا هR »هنومدوخ
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 شوگ اهمناخ تح1صن هR تسا c)dب هک دن�سPادv نادرم .دندوب یداYز ذوفن یاراد -نادرا; و روما هR طلسم ،را1شوه- ل1ماف یاهمناخ
 درنهتخت دندادv حیجرت ەداوناخ نادرم d(شhب .دوبن قداص رفول1ن ل1ماف دروم رد یاهنا1مرواخ راد�(نامرف و مارآ ،روبص نز یهشhل; .دنهد
Rرعش ،دنشونب یاچ ،دننک یزا Rو دنناوخ Rا1س ثح} Rنماض اما نادرا; و ممصم ،یوق یاهمناخ .دننک Rدندوب ەداوناخ یاق. 

 ،تامل�ید ناونع هR وا دنموربآ قباوس ،وا تال1صحت .دنک جاودزا ل1ماف دارفا زا ¨C اR وا دندوب لCام ماوقا هک تسPادv +*(ن ار نیا رفول1ن
9ر®اR ط�³ دندوب +qاح �dح رفول1ن ماوقا .دوب ەدرک لCد¡ت جاودزا یارب بولطم را1س/ یدروم هR ار رفول1ن ،وا Inا��Yمآ ت1عRات و

:
 هک ار 

 دوخ ،رفول1ن Inا��Yمآ یهم1ن صوصخ هR ِدروم نیا رد .دنروآرد قیلعت تلاح هR رفول1ن یارب ،تسا تاYرو+q زا +Iاریا یاهسورع یارب
 .دوب زYواتسد نc)dYب

 تcب اما ،+�ک را�1چ م#R وت هR منوت�ن نم .نا�Iوخ یانووج ل1ماف یاه¬· یه1قR و اهInاد ¬·« هک درکv تح1صن ار وا شردام
 ،مدش گرزب نم هک +Iا�م و نامز رد .تشاد دنهاوخ تزا ەزادنا زاشhب یاهراظتنا .+�ک رد هR ت³ زا ور انوا اR جاودزا رکف منکv ه1صوت
 زگره ،مدشI+ vاریا هC ¬مه هÖا .مدرک جاودزا گنهرف زا جراخ هÓلR ،ەداوناخ زا جراخ طقف هن نم .ندوبv یوق ½1خ دCاR اهd(خد
 مه دCاش اC -تسه اجنوا یداYز بوخ یاهدرم- +�ک اد1پ صقن و ب1ع �I+ Iاریا رهوش هC وت دCاش .منک �dخ¡شوخ ساسحا متسPوت�ن
C¨ زا Cد یاج هCمه وت ،مەدوب تخ¡شوخ نم هک ردقنومه مراود1ما طقف .هگ Rا}�.« 

 :تفگ و درک رفول1ن هR ور دعR و درک ت¡حص یاهمل; دنچ ونیم .دز گنز نفلت هک دروخv ار دوخ گنررپ یاچ ناجنف +*�مود تشاد رفول1ن
 ».تسه Inاه�(خ ا��Yمآ ترافس یوت .نک نشور ور ویدار هگ1م .هجراخ ترازو زا ەدادرcم«

»vنم هش R؟منزب فرح شاها« 

 ».هنزv گنز oادعR .هنزب فرح هنوت�ن نالا هگ1م«

 .دناەدروآرد دوخ فÅت هR ار اهنامتخاس و دناەدرک زاR ا��Yمآ ترافس یهعومجم لخاد هR ار دوخ ەار نا�دننکرهاظت هک دادv شرازگ ویدار
 داجCا ثعاR و دندوب ەدرک عمجت ترافس یاهراوید نو*(ب رد مدرم زا یداYز دادعت .دوبن تسد رد ی�(خ ترافس نانکرا; تشون³ زا

 یه1نا1ب چیه ویدار .دوب ەدشP �¬�نم ت1مودصم اI+، Cاج تافلت ،هلول� ک1لش رب +�بم ی�(خ نون®ات .دندوب ەدش ناRا1خ رد نادنبەار
 .دوب ەدرکن شخ¯ ناریا تقوم تلود یوس زا �سر

 Inادن اما .د�YگR نانآ هR ار دوخ لحم و د*(گR سامت +�dگنشاو رد هجراخ ترازو یزورهنا¡ش تا1لمع زکرم اR دCاR درک رکف ادتبا ،رفول1ن
 .تسا c)dب ،دننادR وا ت1عضو یەرا�رد +�dگنشاو رد تاماقم اC نارcت رد دارفا زا یd(م; دادعت هچره .تشاد رذح رب را; نیا زا ار وا +Iورد
Rلوا .درک نفلت اج ود ه Rات شردام و رد¯ ه Rنآ هcنانیمطا ا Rمود .تسا بوخ شلاح هک دهد Rزو نواعم هYرتروپ ،هجراخ ر. Rرکف دوخ ا 
 هشv مولعم مدز گنز هک نالا .نزب گنز دوب مزال تقوره تفگ نم هR رتروپ .سه¡ÂشکC زور حبص هس تعاس +�dگنشاو رد نالا« :درک
اعقاو هک

o
 ».هن اC ەدوب +*�مه شروظنم 

 ت¡حص تا1لمع زکرم اR متشاد نالا +*�مه« .دوبن وا یادص رد شPز³ زا یرثا چیه ،دش رارقرب رتروپ یهناخ نفلت اR رفول1ن سامت �dقو
vفلت طا¡ترا .مدرک�+ Rخآ .ەدش عطق ترافس ا�Yا1پ نv دن ��یسآ سکچیه هک دوب نیا م1تفرگ اجنوا زا هکCراد .ەدYم Rیهجراخ ترازو ا 

 ماجنا را; نیا ەدنیآ تعاس دنچ فرظ هک نەداد لوق .++�ک کرت ور هعومجم مYرا1ب راشف نوشcب م1نکé vس و م1نکv ت¡حص ناریا
vدزن ًالعف .هشCاج .ورن ترافس کIn سه هک�d ؟هنما« 

»Rش تمسق نیا یوت .نا��ق هلcهمه رÀÞ ل; ویدار را¡خا .همورآ
/

 را; هجراخ ترازو یوت هک ماوقا زا ¨C .ەد�ن 1Ædقد تاعالطا و ،ه1
vوتن اما ،دز نفلت حبص زورما ،هنکPع زورما .هنک ت¡حص تسÅ Rت¡حص شاها vا .منکÖدش مزال ه Rسامت نم ا Rگ)*Yەرامش نیا د 

 ».هملاخ یهنوخ نفلت

ام1قتسم هک یدرک �dسرد را;«
o

 Rفرگ سامت نم ا�d. رهÀÞ م; دارفا)dمآ- ی�Yا�In Cاریا اI+- Rاجنوا وت هک ننودIn بc)dە. Rترافس یوت �ک ا 
 »؟یدرک ت¡حص مه

 ».دوبن نم رظتنم ەا�دورف یوت سکچیه .هشاR ەدرک تفاYرد ونم ند1سر هR طو��م ما1پ ًالصا بش¢د ترافس مراد کش .*(خ«

 یارب اما ،ی*(گR سامت نم اI+ Rوت�d vساوخ تقوره .دا1م شhپ ÀÞ مÂ1یõب ات نکن �dکرح ًالعف .ەدوب نیا یوت ی*(خ منکv روصت«
 و ++�ک تظفاحم ام عا¡تا زا +Iاریا تاماقم مYراد راظتنا م1گv مدرم هR رهاظ ظفح یارب .نک طا1تحا ½1خ مه اهسامت +*�مه یرارقرب

 ».مCدوب +)�مطم ردق+*�مه مه نومدوخ شا; اما .++�ک یزاس®ا¯ ور ترافس یهعومجم ەدنیآ تعاس دنچ فرظ
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Rاما ،دندرک نفلت ل1ماف یاضعا دع Rاش یردق زج هCی+*(چ هع Rزوتسخن :دندرکن هفاضا ویدار را¡خا هYزو و رYهجراخ ر Rەارمه ه Cەورگ ک 
 ار شPانکرا; و ترافس ت1نما ەداد روتسد نارادسا¯ ەا�س هR +�یمخ µتCآ ؛دنزادنÃب نو*(ب ار نا�دننکرهاظت ات دناهتفر ترافس هR حلسم
 .دناەدرک هلمح مه رگCد یاهترافس هR نا�دننکرهاظت ؛ەدش ەدÂ1ش هلول� ک1لش یادص ترافس کCدزن ؛دننک +*�مضت

 ی+*(چان تاعالطا نارcت ویدار را¡خا .داد شوگ ویدار را¡خا هR و دناوخ ار اههمانزور یاه�(خ و دنام هناخ رد شاهلاخ اR ار زور یه1قR رفول1ن
vرد ع�ضوم ی�(خ ششوپ و داد I�I�} د وCراخ یاهیرازگ�(خ رگÀ� اق +*(نRدوبن هجوتل. 

 تسد رد ار ترافس لd(نک زونه دند1مانv »ماما طخ و*(پ ناملسم نا�YجشPاد« ار دوخ هک ،نار�لاغشا دش صخشم طقف بورغ ات
 .دناەدرکن ترافس زا اcنآ ندنار نو*(ب تcج vادقا چیه تقوم تلود تاماقم و دنراد

 هچ &ه�Yخوترخ هچ« ،تفگ دزv ج�م ش¢ادص رد هک یراجزنا اR .دمآ نامترا¯آ هR ،یرپ همعd(خد ¬مه ،دادرcم ،تشه تعاس دودح
 تقونوا ،هنک کم; تساوخرد ات ام هR دز گنز ا��Yمآ ترافس زا رفن هC ،دش عو�³ هلمح �dقو .ا1ناریا ام م�1سه Ïگ بجع &ەدش Ó�dلمم
 یازYو نوا اR م1نومدوخ رکف هR طقف &ە�(ب ور شروشەدرم &درکv لاؤس شازYو ت1عضو یەرا�رد شزا تشاد ەرادا قمحا ��Âم نیا

 مه ام .هشاR ەدامآ و زورهR نوشازYو و همانرذگ هک تسه نوشساوح مه الاR بصانم اR دارفا �dح .èاچ هR م1نزب و مY*(گR هک نوم1تفوک
 ».م1نک�ن تظفاحم مه �Àراخ یاهتامل�ید زا �dح تقو نوا .دا1م فرط مودک زا داR مÂ1یõب م1نکv �(ص و مYراد ور فرط ودره یاوه

 »؟ه1ک تسد تردق« :د1سرپ دمحا

»9 vا تقوم تلود ؟هنودÖعاضوا نیا ه RلQردق نومه .همومت شرا; هنکن عمج ور وشId 1ه زونه تشاد هک مه ور~Þ Pەدش Rهتخا Rه 
 وت تردق اهناتسا یوت .ەدÂ1شP مه ور نوشمسا الاح ات سکچیه هک ن*(گv روتسد Inاه+Iاحور زا طقف هک اههلحم حلسم یاهو*(ن
 ظعاو ناسارخ یوت .نرا1من باسح هR ًالصا ور اهرادناتسا و ن*(گ�ن روتسد سکچیه زا هک »هماما نا�دنیامن« و هعمج یاهماما تسد
 ».هناریا ق�³ لامش ەاشدا¯ لمع رد و هنکv ەرادا ور یوضر سدق ناتسآ .ەدرک هض¡ق ور تردق �Qط

 »؟اه�Þچ ؟اه+Iاحور ؟الاR دا1م 9 شرخآ«

 نومه هنکن هک نساره و لوه رد ��هذم یاهەورگ منک رکف نالا .ندرک کم; ەاش یزادنارب هR اه�Þچ هک هشاR تداC .تفگ هش/ ل�شم«
 ناتسود و ام و ننودé vقاو یاه�Iالقنا اcنت ور نوشدوخ ،++�کv تCامح ترافس هR هلمح زا اه�Þچ .ندزدR ور بالقنا اه�Þچ
 ».همومت نومرا; ،نزادنب اج ور نوشماcتا نیا هÖا .++�کv موکحم »ا��Yمآ لماع« و »رگشزاس« ناونع هR ور نومارگ½م

 »؟هنکR داوخv را�1چ ترافس دروم رد هجراخ رYزو« :د1سرپ رفول1ن

»Rهنوت�ن یرا; چیه دوخ³ تروص ه Rزورما .هنک Rظزادعcهنک ب1غرت ور ماما ات مق تفر ر Cادقا هv Rاجنوا زا .هنک Rماما .دز گنز ام ه 
 ».تسhن مولعم هنکR ورا; نیا داوخv روطچ هکنیا .نو*(ب دYزادنÃب ور اهوجشPاد و د�Yب هتفگ شcب

 ».مCدR شوگ ویدار را¡خا ن�Yخآ هR دYراذR« :هک دندمآرد دمحا و ونیم

 عاجش ،نیدتم نا�YجشPاد زا ?ورگ .م1حرلا نمحرلا µ مس/« :درک �¬�نم ار رYز یه1عالطا +�یمخ ماما d(فد« :دناوخ را¡خا یەدن�Yگ
 اR .دناەدرک مادقا تسhلاÞY(ما راوخناcج یا��Yمآ یاههئطوت ندرک �Øنخ تcج رد و دناهتفرگ تسد هR ار لمع را�تبا تسودنcیم و
 د1یأت ار نانآ مادقا نم .تسا لوا بالقنا زا رتقیمع �dح هک دناەدز مود بالقنا هR تسد -ترافس هR موسوم- {وساج یهنال *(خس\
 قیدصت هم²احم یارب نئاخ ەاش ندنادرگزاR رد ار اcنآ قح هR یهتساوخ +*�نچمه ەدنب .منکv ش¢اتس ار اcنآ یالاو یه1حور ،ەدومن

vیم نا1ناریا یه1ل; مراد راظتنا .منکcار را; +*�مه +*(ن سرتادخ ناناملسم و تسودن Rحور .دننکµ یمخلا یوسوملا�+.« 

 د1نک نوش\رپ د�ل اR هتفگ رYزو هR هک نیا زا دعR مه نوا &گسرد¯« :تفگ دادرcم .دندش ت®اس و د�Yپ ناشگنر یرواRان طرف زا همه
 ».هنکv اد1پ خیب ەراد را; نیا منکن طلغ ،رفول1ن .نو*(ب

 ».مCدR شوگ وشه1قR راذR« :تفگ دمحا

 یاروش زا ناش¢ا ،افعتسا شریذ¯ زا دعR .دندرک ماما مCدقت ار دوخ یافعتسا تقوم تلود یاضعا بورغ زورما« :داد همادا ەدن�Yگ
 ».د*(گR ەدcع رب ار �dلود ریاود و اههناخترازو ت1لوؤسم دن�ساوخ بالقنا

 ».ەرادن Inانعم چیه شرا; نیا ؟هنکR ورا; نیا دCاR ارچ ؟ÀÞ +�عC« :د1سرپ دادرcم زا رفول1ن
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 لRاقم رد و هنک ەدافتسا تصرف زا داوخv هک هنیا مسدح .تسhن هنووید اما دا1ب رظن هR هنووید دCاش .ەراد یاهشقن هچ منود�ن«
 و هنکv جیس/ ور اهەدوت ،هنزv نماد جنش\ هR ،هنکv نارحR داجCا را; نیا اR لاح+*�عرد .ە*(گR ور شhپ تسد Inا��Yمآدض یاه�Þچ
 اهارگ½م دروم رد .هنکv دوبان -وجهناcب یاهرکفنشور هگv انوا هR وا- ە�(ب لاؤس رYز vالسا تموکح دروم رد ور وا ەا�دCد هک ور �کره
 ».ەدرک دراو انوا هR ور را¡گرم یه�+q الاح .دمآ�ن ششوخ نوشزا تقوچیه اما ،تشاد زا1ن نوشcب بالقنا نا�Yج رد ،مه

 نوا اههCاسمه زا ++عR اما ،ه1ناریا دننکv رکف شدنسانش�ن هک +Iاسک ؟ەراد ت1نما ؟هشÀÞ v ام رفول1ن ف1ل�ت الاح« :د1سرپ ونیم
 ».نسانشv »نوم1یا��Yمآ« ناونع هR ور

 ود فرظ هÖا .++�یõب ور وا شدنسانشv هلحم یوت هک +Iاسک دCا¡ن .ەرتنما اجهمه زا رفول1ن یارب اجنیا +qاحلاحرد« :داد باوج دادرcم
 هR یd(شhب تاعالطا هنوخترازو مرv هک ادرف .منکv اد1پ ½ح ەار هC وا یارب ،م1نک عمج ور هتخYرمههR عاضوا نیا م1نوتن ەدنیآ زور
 ».مرا1م تسد

 »؟هنک ەرادا ور هجراخ روما داوخv 9 ،رYزو نودR« :د1سرپ دمحا

 ویدار ەراد روطچ هک د1نÃبv .ەرادن تا¡ث .هتخود مشچ ترازو ماقم هR هک هتقو ½1خ بلطتصرف یەدازبطق نوا .ه��1خ لاؤس«
 هک قلخ نیدهاجم یاضعا زا و »ناملسم تسhسکرام« نومه ،ەراد داژنف1نح زا سکع هC شd(فد یوت .هنکv دوبان ور نو�YÉYلت
 ¨C نوا ؛ەرادنامرف ¨C نوا ؛ەرYزو ¨C نیا" :هنکv هل� مئاد .ه1نا¡صع ½1خ نەدرک م1سقت ور �dلود یاهبصنم �dقو زا 1.ندرک شمادعا
 »".Þ~نوقزم تشم هC سhئر نەدرک ونم تقو نوا ؛هتفن تک�³ سhئر هگCد

 ».ەداد افعتسا تقوم تلود و ەدرک تCامح اهر�لاغشا زا ماما ؟نا��ق دCاەدÂ1ش ور را¡خا« .تفرگ سامت رتروپ d(فد اR رفول1ن

 و دز فرح هش�ن یاهگCد سکچیه اR .هتسرفv +�یمخ µتCآ یارب +خش تساوخرد هC ەراد روcمجسhئر .مدش �(خاR ەزات«
 »؟یرادن یداcنشhپ .ەدR ماجنا یرا; هنوتب هک تسhن مه یاهگCد سکچیه

 ».منÃب�ن ½قاع مدآ ًالصا نالا .ننوباوخv ور هلئاغ موق یالقع مدرک رکف لوا .*(خ نالا«

 اcنت نم ترازو یوت .هنودن یاهگCد سک و هشاR روط+*�مه ًالعف مCاوخ�d. vسه نارcت وت هک ننودv یرامشتشگنا دارفا اجنیا ،رفول1ن«
 ».ترافس یوت شرآ تhیاد و +�dسه تردام و رد¯ ننودv ور تاج هک +Iاسک اcنت نم زج .هنودv ور وت قیقد یاج هک متسه �ک

 »؟دYراد ترافس یوت نومدارفا زا ی�(خ .ساج+*�مه مارب اج نc)dYب ًالعف منوم� .نا��ق مرکش�م«

 وت و هش/ *(خ هR متخ +*(چهمه هک م1شاR راود1ما دCاR .م1نود�ن یداYز +*(چ نوا زج هR .ەدCدن ��یسآ سکچیه ،م1نودv ام هک اجنوا ات«
افطل .هنما تاج وت هک م1نک لصاح نانیمطا دCاR هنرگو .یدرگرب انوا ەارمه مه

o
  ».شاR تدوخ بظاوم .راد هگن زاR ور سامت طخ 

 
 .دش مادعا 1351 لاس رد هک دوب ناریا قلخ نیدهاجم نامزاس ناراذگ نا»ªب زا داژنف»نح دمحم 1



28 
 

2 

 

 هموصعم

 

 1358 نا]آ HIJگنشاو و نارPت

 

 �1ظع تعامج .دادن ەار ناریا هR ار وا نا�داتسرف و درک عانتما رترا; یهمان +�dفریذ¯ زا +�یمخ .دش ل¡ق زا رتدR عاضوا .دوب رتروپ اR قح
 ترافس لخاد رد نا�YجشPاد .دنداد راعش ا��Yمآ ترافس لRاقم رد و دنتخYر اهناRا1خ هR دندوب ەدش جییcت دوخ ماما �dخس³ زا هک
 دند1مان v نامرcق ار دوخ هک §اح رد و .دندرکv رداص Inوگهفازگ زا رپ +*�ش\آ یاهه1مالعا و دنتفرv وس نآ و وس نیا هR هنادنمزو*(پ
 .دندشv ظوظحم دندوب ەدش ½لملا+*�ب یاهیرازگ�(خ هجوت زکرم هکنیا زا

 .تسا قیقد +1Æصوت نا1ناریا ندوب »داR بزح« باR رد دادرcم ف1صوت دنهد ناشP ات دندوب تRاقر رد تلم راشقا یهمه Inوگ
 ویدار .دنداتسرفv تCامح ما1پ ترافس نار�لاغشا هR نا�دنس��ن یهCداحتا و InوجشPاد یاهەورگ ،نا#نهاشhپ ،فانصا یاهنمجنا
 .درکv موکحم دربv لاؤس رYز ار ترافس لاغشا هک ار سکره و درکv انرک و قوب رد ار نا�YجشPاد یاهه1مالعا ،½م نو�YÉYلت

 Inاج ،1»مور ا�(Yز« مان هR دوب +Iاروتسر ناش\اقالم لحم .دوب هتفگن ی+*(چ وا هR ،شرآ ،رفول1ن Inاد اR ش¢اهتاقالم دروم رد زگره رتروپ
 ،§ومعم یاهاذغ .+�dگنشاو برغلامش رد 2»کرا¯ دنلویل;« زور باR یهلحم ¨Cدزن رد ،دناوخ شدنموربآ دشv زونه ضامغا �; اR هک
¨شhمه یان یوب و ¨Rآ یاه+Iد1شون

:
 لصا ³ م1قتسم ودره .دش دهاوخن �Iاتفآ اجنآ رد یرگCد تامل�ید هک دوب +�عم نیا هR ناروتسر 

 .دنام�ن مورا�(Yز رد +Iارذگ تقو یارب سکچیه .دنتفرv بلطم

 �سر عبانم و هتشاذگ تماخو هR ور ناریا رد طCا�³ تسPادv رتروپ ارYز دندوب ەدرک عو�1357³ ناتس/ات رد ار ناش¢اهتاقالم ودنآ
 ا��Yمآ ترافس و درکv �¬�نم شخRنانیمطا تhصاخ�I یاه+*(چ طقف +�dگنشاو رد ناریا *(فس .دندرک�ن هئارا عیاقو زا �جسÂم تCاور
 روما سانشرا; کC رظنراcظا رتروپ .دن�سPاد�ن روما ت1عقاو زا ی+*(چ هک دندوب سامت رد +Iا1ناریا اR اcنت +*(ن نارcت رد یایآ{ d(فد و
 تشادرب اR سانشرا; نیا .دروآv داC هR نارcت رد ا��Yمآ ترافس یارجام یەرا�رد درکv س�ردت {ا1س مولع سازگت ەا#شPاد رد هک ار ناریا
 دارفا زا کدنا +*�نچ یدادعت ]Inا��Yمآ نارومأم زا[ رامشرپ +*�نچ یدادعت هک ەدما1ن شhپ زگره نون®ات« :دوب هتفگ ل1چرچ یهلمج زا
 ».دنشاR هتشاد عالطا روما یەرا�رد کدنا ەزادنا نیا ات هک دنسانش/ ار ]+Iاریا[

 ەداد را; نیا بhترت هک تسه ?ار .مYراد زا1ن شcب اجنوا .هنومR نارcت رد Idدم رفول1ن ماوخv« :تفگ شرآ هR .دوب ~qY مدآ رتروپ
 ».هش/ +*�مضت مه رفول1ن ت1نما هک یروط هتبلا ؟هش/

 »؟ناوخv ور +*�مه مه نارگCد اC هتدوخ یهتساوخ نیا نلآ«

»Rیروطنیا راذگ R#نیا .م Cه1مسر تساوخرد ه.« 

 رد رفول1ن روضح ندرکن ح�طم اR رتروپ .دوشv بوسحم ە*(بک ەانگ ،سhئر عالطا نودR ەرظتنم*(غ را; ن�Yتکچوک ماجنا +�dگنشاو رد
9رزب کس�ر هR تسد ،د1فس خا; رد یرگCد صخش ره اC هجراخ رYزو اR نارcت

:
 ع�ضوم نیا هR فاd(عا زا ل¡ق تساوخv وا .دوب ەدز 

 .دوب éطق وا یهشقن اR نانآ تفلاخم ،تشاذگv نا1م رد دوخ یاهقوفام اR ار ع�ضوم نون®ا رÖا ارYز ،دنک مهارف ار را; تامدقم
 .دنکR ەزات یرامق ،دمآ�ن نو*(ب نآ زا یدارمان زج +*(چچیه هک +Iاریا رد دوبن لCام +�dگنشاو رد سکچیه

 نوشارب شدوجو اجنوا اما ،++�ک شجراخ ناریا زا هنا1فخم ادرف +*�مه +�dسPوتv .دمآ مشوخ ش��گRاسح زا« :د1ش¢دنا دوخ اR شرآ
 وا هک ت1عقاو نیا .نرادن مه é¡نم چیه و نراد زا1ن تاعالطا هR تدش هR ،نەدش راتفرگ نارحR یهنا1م رد اهInا��Yمآ .ەرتدنمشزرا

 
1Zebra Room   
2Cleveland Park  



29 
 

 اهنز هÖا .ەرا�تسرد ½1خ و ،نادرا; ،ممصم ،شوهاR :همرهاوخ لثم تاcج ½1خ زا وا .ه1لاحشوخ ثعاR مه ەراد لوبق ور رفول1ن ردقنیا
 ».مCدوبن ناماسهRان عاضوا نیا راتفرگ نالا ،ندرکv ەرادا ور ناریا

 ناریا یهجراخ ترازو رد هک شاهمعd(خد ¬مه ،�dشد دادرcم اR رفول1ن یەرا�رد دCاR دنک یرا�مه رتروپ اR دهاوخR رÖا تسPادv شرآ
 نودR ،شرآ .دندوب ەدرک داجCا ما1پ یهلدا¡م یارب +�ما #ا¡ترا لانا; و دندرکv ه¡تا�م مهاR هنا1فخم هک دوب ?ام دنچ .دنک ت¡حص دوب
 را1س/ هشhمه رتروپ و دوب ەدرک ح�طم رتروپ اR ار ناریا طCا�³ دروم رد دادرcم یاهرظنراcظا زا یرا1س/ دنک نا1ع ار دوخ عبنم هکنیا
 .دوب تاراcظا نیا سانشردق

 .د1نوسرب نکمم لقادح هR ور نوتسامت دCاR رفول1ن و امش نمض رد .منک ت¡حص رفن دنچ اR دCدR ەزاجا .دCدR تلcم مcب زور دنچ«
 ».هم²اح نارcت رب نظءوس و تشحو

 مزال زور لوط رد .کC تعاس رب و رود .بCان �Iا¡کولچ هR ا1ب راهان یارب زورما .م1نک ت¡حص دCاR .درک نفلت رفول1ن هR دادرcم دعR زور ود
 ».�{اR {رزاR تس¢ا نارگن تسhن

 هک دوب قباس یولcپ ناRا1خ رد بCان �Iا¡کولچ .تفرگ �®ات .درک ³ هR ی³ور و د1شوپ باروج و دنلR سا¡ل +�dفر نو*(ب عقوم رفول1ن
Rاوت�ن رفول1ن .دوب ەداد مان*(یغت قدصم هPتس Rنانیمطا ا Rگ�Yدج مان دCا1خ دRقو .دروآ دهاوخ ماود ردقچ نا�d vتساوخ Rەدننار ه 
 .دشاI+ Rارcت نکمم دح ات شاهجcل دوب بظاوم ،د�YگR ار دوخ دصقم

 وا زا شhپ دادرcم .دمآv ناریا هR هک تخادناv شا9دوک نارود داC هR ار وا با¡ک دود ع�بطم یوب .دوب ادصو³رپ و غ�لش ناروتسر
 خیس کC و ەرب یهل1ف اR گرب با¡ک خیس کC لماش سرپ ره ،دوب ەداد شرافس +Iاطلس سرپ ود .دوب ناروتسر لخاد رد و دوب ەد1سر
¨شhمه ەارمه و ەزات نان ،غود ،وا یهقالعدروم +Iد1شون .ەرک ەارمه هR رطعم یەدش شکRآ جنرب زا ?وک اR دوب ەد��1ک

:
 +�عC ،با¡کولچ 

 .دوب مه ندروخ ی+�(س و ماخ زا1پ فرظ

 {ا1س فلتخم یاهف1ط نا1م رد §اع طRاور +�dشاد و �dسرپنطو ،تقادص هR و د1سرv دوخ عضو و ³ هR هشhمه هک دادرcم
 .دندوب ەداد قفو طCا�³ اR ار دوخ مدرم رهاظ رد لقادح .تاوارک نودR و ەدش هم;د یهقC اR +�ها*(پ و تشاد ەزورود ���ر ،دوب فورعم

 نآ رد هک دزاس/ ەدوشگ و +IاسPا +Iاریا دوب انب بالقنا .دوب ندش رتگنت لاح رد قانتخا یاهراوید .دوب هتفشآرب دادرcم ،اما نطاR رد
 هR جــــYردت هR �حر�I و ،یراداور مدع ،تنوشخ هک دوب دهاش دادرcم ضوع رد .دنراذگv ماd(حا رگCدکC هR تلود و نادنورcش
 .دادv خسا¯ تروص رب د1سا و م�ش هR د�ل ،ناهد هR تشم اR دوخ نیدقتنم هR ناریا ن�Yن ماظن .دندشv لCد¡ت ەرمزور یاهت1عقاو

 نو*(ب هR ار دوخ ما1پ دن�سPاوتv اcنآ .دهد هئارا بلاغ ەا�دCد ب1قر ?ا�دCد ات دCدv نارگCد و دوخ یارب �dصرف رفول1ن دوجو رد وا
 روظنم هR رفول1ن زا دCاR وا اCآ اما .دندادv ناCا¯ نونج نیا هR و دندرکv هلخادم دCاش ،دن�سPادv ار ت1عقاو اهInا��Yمآ رÖا .دنهد لاقتنا
 .تشاد ار نآ ماجنا دصق دادرcم هک دوب یرا; نامه نیا ؟دنک یرادربەرcب دوخ یاهلا1خ د�(شhپ

 ».++�کv تنÃسحت و نراد ت�سود ردقچ هک +Iودv .هشاR تحار تاج دمحا و ونیم یهنوخ یوت مراود1ما رفول1ن«

 هR ونم ندوب اجنوا رطخ هÖا ەزات .انوا شود یور هYراR .هتخس تفر هش�ن نو*(ب هک نیا .++�کv نم هR ور +Iو��cم و فطل تCاcن«
 ³درد یوت �Iاسح -ماجنوا نم هگR لحم یهتیم; هR و هنزب ش³ هR لوضف یهCاسمه هC هÖا- ماجنوا نم هک ن�(ب وب هÖا .مYرا1ن باسح
vفا�d+.« 

 اR ادصوI� ³ هک ه1تدم +�dگنشاو رد شرآ ،تhیاد اما ،یراد عالطا دح هچ ات منود�ن .منک ت¡حص تاهاR متساوخv +*�مه یارب« 
 تاعالطا هR یروجدR بوشآ نیا یوت .+IومR نارcت رد Idدم وت داوخv رتروپ .نەدرک ت¡حص ½1خ مه وت یەرا�رد .هنکv تاقالم رتروپ
 ».هنوسرب تاعالطا شcب هک تسhن یاهگCد سکچیه و ەراد زا1ن

 تاقالم مهاR شرآ و رتروپ روطچ« :د1سرپv دوخ زا .دوش ەدCد مشخ زا یرثا شاەرcچ رد تشاذگن اما ،دوب +Iا¡صع تدش هR رفول1ن
 »؟مەرا; هچ طسو نیا نم ؟هتفگن نم هR ی+*(چ سکچیه و نهتفرگ م1مصت نم یەدنیآ یەرا�رد و نەدرک

 ناریا زا نم هک ناوخv انوا مدرکv رکف ؟منکR ورا; نیا منوتv روطچ« :د1سرپ دادرcم زا دشاR طلسم دوخ هR درکv شالت هک §اح رد
املسم .مش/ جراخ

o
 Rمآ ک1تامل�ید همانرذگ ا�Yاجنیا منوت�ن مه م1یا� R؟منوم« 
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 رفن هC .مCدI+ Rاریا دCدج ت�Yه هC تcب م1نوتv .�{اR لCام تدوخ هÖا هتبلا .+�ک را; �dح و +IومI+ Rوتب هک مراد ½ح ەار هC منک رکف«
9داوناخ تا1ئزج و دCدج مسا اR ەدR همانسانش تcب هنوتv هک مسانشv ور

:. RاCنومساوح د Rمآ یهمانرذگ دوجو زا �ک هک هشا�Yیا�hت 
 ».ە�(ن Inوب

 Inاج رتروپ هک د1لاvR دوخ هIn Rوس زا .تشاد ار تساوخرد رهاظ هک دوب وره�ور رتروپ یوس زا یدCدج روتسد اR ەرا�ود رفول1ن نون®ا
 هتخانشان و کYرات یاهەارەروک تمس هR ار وا دادرcم و شرآ ،رتروپ درکv ساسحا رگCد یوس زا و هتفرگ رظن رد وا یارب Inوجارجام نیا رد
 .دنهدv له

 ی+*(چ دناوت�ن دادرcم هک تسPادv مه ار نیا ؟دنامR نارcت رد تدم هچ تشاد راظتنا ؟دنکv Rادقا هچ نارcت رد وا تشاد راظتنا رتروپ
Rوا ه Rگ�Yهک یاهمانرب هنوگره زا نون®ا اما .د Rثعا vح دش�d ت رد رتدازآ یاەرذc9دنز نار

:
انا1حا و دنک 

o
 هچره- دنکR ا��Yمآ ه�d Rمدخ 

Rدشا Rلا¡قتسا -دوب ەدرک باختنا ار هجراخ ترازو رد تمدخ ل1لد +*�مه ه vدرک. 

Rما#نهدوز لصفولح لامتحا ،+�یمخ یوس زا ترافس لاغشا د1یأت ا Rرتکدنا و کدنا زور ره نارح vوا .دش vاوتPیهشقن قبط تس 
 لقتنم روشک جراخ هR ار وا و دننک اد1پ ?ار ات دوش +Æخم شاهلاخ یهناخ رد هکنیا اC -تشاد هک �cبم طاقن مامت اR- دنک لمع دادرcم
 .دننک

 »؟مز�Yب م³ وت دCاú Rاخ هچ ،مرب ناریا زا دوز منوتن هÖا ؟+�کv رکف ÀÞ وت ،دادرcم«

 یاهقوفام یارب مه هنوتv اما ؛ه®انرطخ تارب +IومR هÖا .ەربv اجک هR ور روشک هنودv ادخ طقف هک هم²اح ناریا رد +Iونج ،ول1ن«
 نیا مدرکv رکف هÖا .هشاR د1فم ½1خ ،م1نک دودحم ور تقامح نیا زا �{ان یاهتراسخ م1نکé vس هک Inاهام یارب مه و تhیا��Yمآ
احqY ،ه1گنووید هشقن

o
 Rم�1شادن ور هملا�م نیا نالا و مدوب هتفگ شرآ ه. Rا�³ اCاجنیا هک زور ره ،½عف ط RومI+ اد1پ ش¢ازفا رطخ 

vهکنیا رگم- هنک Rا Cه ه�Yدج تCم1نک تظفاحم تزا د.« 

 .دادv رارق رطخ ضرعم رد +*(ن ار ەداوناخ رفول1ن روضح هک د�YگR دادرcم دوبن مزال

 .هشاR رتvالسا رفول1ن زا هک هشاR �سا هC منکv داcنشhپ نم ؟هشاÀÞ R تدCدج مسا یدv حیجرت« .دنک ضوع ار وج درک شالت وا
 ».نەدش همطاف اههتشرف زا ½1خ .هنومv نه*(پ لدم ندرک ضوع ا�d+ Cشاذگ ش�ر لثم .ەراد رادفرط ½1خ ندرک ضوع مسا اهزور نیا

 .دا1م ششوخ ½1خ ارهز هلاخ منئمطم .ه1مالسا ½1خ ؟ەروطچ »هموصعم« .مش/ تعامج گنرمه هک منک ضوع ور ممسا دCاR س·«
 ».ەراد þاخ تدارا شcب ارهز هلاخ و تساضر ماما رهاوخ ،هموصعم ت+Åح

 تظفاحم تزا هک م1نکv اد1پ هگCد ەار هC و وگR نالا +*�مه یدR شماجنا +Iوت�ن هÖا .همcم ع�ضوم نیا ول1ن« .دش یدج ەرا�ود دادرcم
 یهنووید یا1ند رد یاوخv هÖا .یدR *(یغت مه ور هگCد یاه+*(چ ½1خ ،تمسا رب ەوالع دCاR ،یدR شماجنا هک +�ک تقفاوم هÖا .م1نک
9دنز یروج دCاR ،�{اR هموصعم ام یون

:
 »؟یا1مرب شەدcع زا .دا1ب تمسا هR هک �{وپب سا¡ل و +�ک 

 ».مراد ه��جت ½; ،مهتفر ارهز هلاخ اR هک Inاهیرادازع و اهتراYز فطل هR .منوتv هک +Iودv ،دادرcم«

9داوناخ مان +Iوتv .مYرادv هگن تسه هک روطنومه ور اه+*(چ d(شhب
:

 d(خد +�عC ،ارهز هلاخ ی¬· یەون ��/ و یراد هگن ور تردام 
 .دوب »+*�ب�سار« نوشودره ½1ماف و دوب شومع ¬· ،ارهز زرما1بادخ رهوش ،یدcم هک هنوم1سPاششوخ زا مه نیا .زرما1بادخ فسوی
 اC هناقداص ،نەدرک ل1صحت جراخ هک +Iاسک زا یداYز دادعت .»+*�ب�سار هموصعم« هR مCدv *(یغت ور مسا طقف ت1ل1صحت کرادم یوت

 .نک ەا#ن نم دوخ هR .مCداتسا ندرک ضوع گنر و Inورود یوت اه+Iاریا ام .دننکv vالسا ور نوشدوخ هناقداص*(غ

»Cد یهتکن هCهگ. Cمه رهوش ه Rهفاضا تهمانسانش ه vم1نک. RاCراد هگن رود تزا ور اهرا#تساوخ دYیدازآ لقادح و م Pس�� Cنز ه 
 و ننودR تەرا�رد ور +*(چهمه ناوخv .نراد�نرب ت³ زا تسد ،یدرجم d(خد هC وت ++�ک رکف مدرم هÖا .م1نک مهارف تارب ور رادرهوش
 ،هتفر �Iد هR را; یارب هک ترهوش ات د�Yظتنم و دCاەدرکن رازگرب مسارم زونه اما دCاەدرک دقع هک م1گv .نراذگv +*�بەرذ رYز ور ت+*(چهمه
9دنز و د1نک رازگرب مسارم ات ەدرگرب

:
 .هنکv را; را�نام1پ هC یارب اجنوا و هسدنcم ترهوش م1گv .د1نک عو�³ ور نوتکd(شم 

 »؟ەروطچ »اض*(لع« اC »سا¡ع« ًالثم .هشاv Rالسا مسا هC دCاR ؟هشاÀÞ R ترهوش مسا یدv حیجرت«

 ».متشه ماما ماd(حا هR ،هشاIn« Rاضر« مه ½1ماف .مهد ماما .ەc)dب »یداه« .هYرارکت ½1خ اهمسا نیا«
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 .هشاR کرا¡م تجاودزا .مCاەدÂ1شP شەرا�رد +*(چچیه هک vاما ن�Yتگرزب .مراد تسود ور یداه مه نم .Inاضر یداه :دش ب�Yصت«
 ».ه1سPاششوخ ½1خ درم ،تسه هک 9ره ،Inاضر یداه

امسر رفول1ن ،ەدشحالصا ?ا#شPاد کرادم و دCدج یهمانسانش اR ،دعR زور ود
o

 قوف کردم یاراد ،+*�ب�سار هموصعم هR دش لCد¡ت 
 هلاخ اR دمحا شرهوش و ونیم .دوب �Iد رد ًالعف هک شا�سر رهوش ناونع هIn Rاضر یداه اR ،نارcت دلوتم ،اÂ1یجرYو ەا#شPاد زا سPاسhل
 یافصاR یهلحم رد ا1سآ یهچوک àرب ارهز هلاخ هک یدحاو ود نامتخاس رد §اخ نامترا¯آ کC هR رفول1ن دش رارق و دندرک ت¡حص ارهز
 زا جراخ ناشPادنزرف هک همc1ف و بYÂز یاهمان هR لاسPا1م یەویب ود هR ارهز هلاخ ار نامتخاس رگCد دحاو .دنک نا�م لقن ،تشاد هY*(ما

 اR و دادv ناماس و ³ ار هناخ ەا#1ب و ەا� یاهرا; هک تشاد نسم رادCا³ کC نامتخاس .دوب ەداد ەراجا دندوب رگCد یرcش رد اC روشک
 .دوش ظفح هناخ نانز یوربآ و تمصع دوب بقارم ،دوبن ا¬مرح یهجاوخ هکنیا

نامv نارcت رد شا�شچرون یەون هک دوب لاحشوخ ەزادنا�I و دوب هتفریذ¯ ارچ و نوچ �I ار رفول1ن دCدج ت�Yه ارهز
َ

 وا نامترا¯آ رد و د
9دنز

:
 vنت .دنکcوت�ن« :هک دوب نیا شلاؤس اPس�d Cقاو رهوش هé ؟+�ک اد1پ« Rب .هن هک همولعم« :دوب ەداد باوج شدوخ دعhش)d 

 ».دوب لاغشآ زاR اما .دوب نوشاcنc)dYب وزج ،یدcم مزرما1بادخ رهوش .نلاغشآ ام یاهدرم

 ».مدv حیضوت d(شhب oادعR .مراذگR تارب هسلج هC ماوخv ،نک م�(خ یداتفا اج �dقو« :تفگ و درک نفلت دادرcم

 دنچ .دنک لقتنم شدCدج نامترا¯آ هR دوب ەدروآ شاهلاخ یهچوک زا هک یاه��گ ەارمه هR ار شلCاسو رفول1ن ات د1شک لوط یزور دنچ
 وا و تشاد ه1ثاثا شدوخ نامترا¯آ .دز اهراوید هR {راف و �Iرع هR ���نشوخ یولRات دنچ و هک�(تم ن®اما و هع1ش ناCاوشhپ زا سکع
 اR .درک هc1ت یرcچونم ناRا1خ یاهەزاغم زا ار همه هک د�Yخv هناخ+Þ(شآ لCاسو هکت دنچ و نو�YÉYلت و ویدار و هلوح و هفحلم دCاR طقف
 .دنک +*(مت +*(ن ار وا نامترا¯آ ،دمآv اcنآ دحاو ندرک +*(مت یارب هک �ناخ دش رارق و درک ت¡حص هCاسمه مناخ ود

 یه¡عش کIn، Cوشکشخ ،�{ورف+�Y*(ش ،Inاونان ،کچوک §اقR دنچ �Cدق یاههناخ اR کYراR و رجشم +IاRا1خ رد ،وا نامترا¯آ کCدزن
Rکنا، Cدجسم ک، Cودناس یەزاغم دنچ و �{ورفهمانزور یهکد کY~Þ ا¡ک وI� اسمه .تشاد رارقCار وا ش¢اهه Rه Cهذم یهسلج ک�� 
 �dقو اما .داد رارق *(ثأت تحت ار همه »هموصعم« �Iرغ تال1صحت و +�ید شPاد ،اوقت ب1کرت هک دندرک توعد هلحم رد اهمناخ یەژYو
امئاد هک- اهمناخ

o
 .دندش سویأم را1س/ ،ەدرک جاودزا وا دندش هجوتم -دندوب نآ و نیا یارب رهوش ندرک اد1پ لاح رد 

 ½1خ ،یاه¡قع +*�نچ اR رفول1ن .دندوب لئاق ماd(حا وا یارب و دندربv باسح نیدتم و هجcللاحــــqY یارهز زا هY*(ما زا هشوگ نآ رد همه
 �dح .دوب �Iد رد ش¬مه و دوب هتشگزاR ا��Yمآ رد ل1صحت زا oا*(خا هک اوقتاR و نتورف و ناوج +Iز ،دش هتفریذ¯ هموصعم ناونع هR دوز
 سکچیه و دندرکv ادص مناخ �Àاح ار ارهز اcنآ .دننک راتفر تسرد ارهز یەون رب و رود دندوب بقارم +*(ن لحم یهتیم; �(کتم ناناوج
 .دCا�1رد ش��لج تشادن تأرج دوب ەدشP بالقنا هک +Iامز هچ و ،دوب ەدش بالقنا هک الاح هچ

 اcنآ یهناخ هR لحم یهتیم; زا یاەدع ،دمحا و ونیم یهناخ زا رفول1ن نا�م لقن زا دعR زور کC .دش ماجنا عقوم هR تسرد ت�Yه *(یغت
 ونیم ،تفر شاهلاخ یهناخ هR ماش یارب رفول1ن �dقو .تسا ەدرک ەدهاشم اجنآ رد »�Àراخ نز کC« ەداد شرازگ رفن کC دنتفگ و دندمآ
Rتفگ وا ه: »Cاسمه هCەدازمورح یه RاCەدرک +�یچ�(خ هتیم; یارب د Rب نم .هشاcراخ چیه ،متفگ نوشÀ�In ًالامتحا .ەدوبن اجنیا 
9دنز ام اR .هتشگرب و ەدش مومت ا��Yمآ یوت شسرد ەزات هک ،سهموصعم ،نم نیدتم یەدازردارب نوتروظنم

:
 ³ ام هR ?ا� اما ،هنک�ن 

vافطل .هنز
o

 Rیەرا�رد ور تافرخزم نیا هک سکره ه Cراخ نز هÀ� Rهتفگ امش ه Rش³ د1گ Rشدوخ را; ه Rو هشا Rتقو اه§وضف نیا ا 
 ³ تش· هک قمحا مدآ تشم هC هR .نرادv هگن نما ور هلحم هتیم; یوت نوماردارب هک م1نونمم ½1خ ام .هنکن فلت ور امش
 ».تسhن �Àا1تحا نراذگv هحفص نوشاههCاسمه

 µتCآ d(فد هR ور وت وا .تغا³ متسرفv ەدننار اR +*�شام هC ەد تعاس ادرف .مYرادرب ور یدعR مدق دCاR الاح« :تفگ رفول1ن هR دادرcم
 سلجم نواعم �dشcب تمِس .منکç+ vرعم ور وت و دوب مهاوخ ترظتنم اجنوا نم .ەربv {اسا نوناق نا��(خ سلجم رد �dشcب دمحم
 .ەدv ل�ش نوا هR م1گR دCاR م;تسد ،هس��نv وا ور دCدج {اسا نوناق م1گن هÖا .هنوا تسد اه+*(چ d(شhب لd(نک عقاورد اما ،هنا��(خ
 .تسhن اهەدنیامن لd(نک هR رداق و هتیافک�I ًالما; اما ه1مd(حم مدآ ،یرظتنم µتCآ ،{اسا نوناق نا��(خ سhئر

 ریدم وا ،مدوب را; هR لوغشم ناریا یر�لوسÂک یوت نم هک یدال1م تصش یههد رخاوا رد اجنوا .مسانشv گروبماه زا ور �dشcب نم«
 ».ەدرک جاودزا وا یەدازرهاوخ اR مه مرد¯ یاهومعd(خد زا ¨C .دندوب �(خاR ام �dسود زا یرامشتشگنا دارفا نامز نوا .دوب vالسا زکرم

 »؟هنودÀÞ v نم یەرا�رد«
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 تکم; هقاتشم منک رکف .ەدرگv را; لا¡ند هR ناریا رد و هتشگرب ا��Yمآ زا oا*(خا نم ¬مه نیدتم ش��خ و موق ،هموصعم هک ەدÂ1ش«
- را#ن همانزور و ملعم ،ریدم ،+þاق ،ل1کو نانز .+�ک اد1پ ەراد دوبم; نیدتم و ەدرÓل1صحت یاهنز رظن زا هک دCدج ماظن رد Inاج هC هنک
 شا�وا و لذارا ،نانز قوقح تارهاظت ن�Yخآ یوت .نشv یزاس®ا¯ اC ++�کv اهر ور نوشرا; نوشدوخ اC -نەدش ەدولآ قباس مYژر رد هک
 »."ی³وت اC ی³ور اC" :ندادv راعش

 »؟هن ،تسه مه vالسا یروcمج بزح سhئر �dشcب .داوخ�ن ور انوا دCدج ماظن هک هحضاو .تسhن یاەدننکمر�لد ما1پ«

 ½1خ نس µتCآ هC یارب هک ەراد لاس ەاجنپ طقف .هشاR هتشاد ور وا {ا1س روعش فصن هک تسhن سکچیه .ەروط+*�مه ،ەرآ«
 ،تسه هک ÀÞره ،ور دCدج ماظن شhمالسا یروcمج بزح ەرب شhپ روط+*�مه هÖا و ،ەراد InالاR ?دنامزاس ناوت ،سەدرÓل1صحت .ه1نÃیا¯
 ،هشاR +�یمخ تا�Yنم ساسارب هک هنک داجCا vالسا تموکح هC دCدج {اسا نوناق هک هنک یرا; هممصم .ەرا1مرد شدوخ یهطلس تحت
 هک »vالسا یروcمج« مسا هR بزح یهمانزور یوت ور اه+*(چ نیا مامت +Iوتv .هشاR لا�(یل و �dسhسکرام دCاقع هR ەدولآ هک �dموکح هن
 ».+IوخR ،منکv ەدافتسا شزا ?ام ند1چ1پ یارب ًالومعم نم

 »؟هتفگ ÀÞ ی*(گنا�ورگ یەرا�رد«

 وا هک ساجنیا رد توافت .هنک یرادربەرcب ت1عقوم نیا زا هک ەدرگv ?ار لا¡ند ه1قR لثم مه وا .هتفگن یداYز +*(چ مومع راظنا رد«
 عفن هR ور عیاقو وا و ++�ک را�1چ نگv اهر�لاغشا ه�d Rشcب یاهمدآ مه شالاح +*�مه هک هنیا نم نظ .هشا¡قر زا رتولج مدق ەد هشhمه
 نک اشامت تقد اR و نک لا¡ند ور +�dسه ترافس یوت هک InاهوجشPاد یاهه1عالطا ور شhپ یاهەام و اههتفه رد .هنکv تCاده شدوخ
 ».++�کv موکحم ور �کهچ هک

»Cنیا رب ور ضرف +�ع vلوط ردقنیا ی*(گنا�ورگ هک ی*(گ vهشک.« 

 »؟هنک شمومت داوخv 9 .هشکv لوط ،ەرآ«

 

 نارPت

 1358 نا]آ

 

 جراخ دوخ نامترا¯آ زا 9:45 تعاس رد ،دوب ەدرک ³ هR یاهعنقم و دوب ەد1شوپ ¨شم دنلR یوتنام کC هک §احرد رفول1ن ،دعR زور حبص
9زات هR هک ناوج +Iز ناونع هR تسPادv رفول1ن .د1سر هY*(ما §امش تمسق رد ی*(عم ناRا1خ هR هY*(ما یاههچوک زا +�dشذگ اR و دش

:
 

Rت مهرد یهلحم نیا هÂ1را; زا همه هک ەد CدکCرگ Rرب ار لحم لها یوا�جنک ردقچ ەدمآ ،دندوب �(خاvاسمه نون®ا .د+*(گناCو اهه 
 ک1لع و مالس �ک هچ اR ،دنکv د�Yخ §اقR مادک زا ،درخv اجک زا ار دوخ نان ،دورv ەار روطچ دنÂیõب ات دندرکv ەا#ن اهرادەزاغم

vو دنک Rت¡حص هنوگچ �ک هچ ا vشاهناخ +*�ب یهلصاف رد .دنک Rا1خ اRف1ل�ت هک دوب صخشم مدرم یاهلمعلاسکع زا ½صا نا 
 ».نکن تلاخد مناخ �Àاح یەون را; رد« :دننادv ار دوخ

 رد هک م; را1س/ تردق ا�d Rصش یههد نمل1ه üون- نا�1پ یەرا�رد هک Inاهکوج داC هR .دش ە*(ت +�(س نا�1پ کC بقع §دنص راوس
 نا�1پ ،دنک فداصت رخ کC اR نا�1پ رÖا هک دوب نیا شاهقالعدروم تCا�ح .دز دنخ¡ل و داتفا دوب ەدÂ1ش -دشv ژاتنوم ناریا رد یاهناخرا;
 ».نرادن ب1قر ا1ند یوت ام یاهرخ اما ،نشاR دوخ1ب ام یاه+*�شام هنکمم« هک دوب نیا تCا�ح +*(مآرورغ ی*(گهج�1ن و .دوشv هکت هکت

 +�dشون لوغشم هک دوب نا��(خ یاروش تاسلج یرازگرب لحم نون®ا هک درب قباس یانس نامتخاس هR رcش لامش تمس هR ار وا ەدننار
Cدج {اسا نوناق کCمج یارب دcالسا یروv م .دندوب ناریاcود ره و دوب رظتنم ەزاورد رانک رد دادر، C¨ تس¢ا زا Rو نارهاوخ {رزا 
 و تروص زج هR هک رفول1ن یهنا��جحم ششوپ هR اهمناخ تمسق نز نانا¡cگن .دندش نامتخاس دراو ناردارب {رزاR تس¢ا زا یرگCد
 لماوع ،نارا#ن�(خ زا دوب رپ نامتخاس اما ،دوب ەدشP عو�³ زونه هنازور یهسلج .دندرک ەا#ن د1یأت رظن اR ،دناشوپv ار اجهمه ش¢اهتسد
 یهشوگ رد هک نواعم Idاف�Y¬\ و گرزب d(فد تمس هR ار اcنآ را�1سد کC .دند1شونv یاچ و دندرکv ت¡حص هک vدرم و نو�YÉYلت

 هR یرانک رد زا ار اcنآ س�س .درک تCاده ،تشاد نامتخاس یه1قR هR تQسP یd(شhب �dینما یاهو*(ن و تشاد رارق نامتخاس زا +üولش
Cفد ک)d وصخ و کچوکþ وچ ششوپ هک دربI� دندوب ەدش هتشاذگ کچوک یاه+*(م یور نآ یاجهمه رد ل� زا رپ یاهنادل� و تشاد. 
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Rب دمحم هق1قد دنچ زا دعcش�d Rماق ا�d Rو دنل Rلاح ا�d احú دامتعا زاRسفنه، Rا¡ع اIn رد .دش قاتا دراو هتسارآ ���ر و تخودشوخ 
 اه�dسود نراذگR دCا¡ن ناتسود .مÂ1یõب ور هگCدمه d(شhب دCاR ام« تفگ درکv لغR ار دادرcم هک §احرد و داد یاچ شرافس ،تس/ ار
 ».هش/ شومارف

 هموصعم مناخ ،م¬مه Inادd(خد ات مد1سر تمدخ زورما .دYراد Inاهت1لوؤسم هچ امش م1نودv همه ام اما .هتسرد« :تفگ دادرcم
 ا��Yمآ رد سPاسhل قوف عطقم رد ور شسرد oا*(خا نوش¢ا .منک +çرعم نوتcب ،مەدرک ت¡حص امش اR ½1خ ًال¡ق نوشەرا�رد هک ور +*�ب�سار
 هتشک ل1بموتا فداصت رد +Iاوج رد ودره هموصعم ردام و رد¯ هنافسأتم .سهمطاف ش¬مه و موحرم +*�ب�سار فسوی d(خد و درک مومت

 ».هفورعم هY*(ما ی»ا1سآ هچوک d(نال;« مان هR نارcت یوت هک ەدرک گرزب مناخ ارهز ،شÂیدتم گرز�ردام ور وا .دندش

 ».م�v دماشوخ ناریا vالسا یروcمج ،تنطو هR ور تن�شگرب .هنک تمحر ور تردام و رد¯ دنوادخ« :تفگ و درک رفول1ن هR ور وا
 +*�ب ت1مرحم یهغ1ص هC م�1سPوتv ،دCدوب درجم هÖا .دCاەدرک جاودزا امش تفگ نم هR دادرcم« .درکن زارد نداد تسد یارب ار ش�سد
اع�³ نم را; نیا اR .م1نوخR نم یهلاس هس یەون و امش

o
 .مCدR تسد مهاR م�1سPوتv و مدشv امش رهوشرد¯ 

 ام ++�کv اعدا ام نانمشد .دCدرگرب ناریا هR ½عف طCا�³ رد دCاهتفرگ م1مصت امش هک همcم ½1خ .هنکv ف�Yعت امش زا ½1خ دادرcم«
 ات مYراد زا1ن ،درم هچ و نز هچ ،نومدوخ یەدرÓل1صحت ناناوج هR ام .ەرادن تق1قح ع�ضوم نیا .م1نکv زاR ³ زا ور ەدرÓل1صحت دارفا
 منوتv ¨م; هچ نم ؟د1نک تمدخ بالقنا هR دCاوخv روطچ د1نودv .مYزاس/ برغ و ق�³ یەدولآ یاهەدCا زا یراع ور دCدج ناریا
 »؟منکR نوتcب

 بلطم لصا ³ هR دهدv حیجرت و درادن +Iاریا لومعم یاه+�dفگ نخس هفافل رد و تافراعت هR یزا1ن اجنیا رد �dشcب دش هجوتم رفول1ن
 شش زا d(شhب نم .هغولش نوت³ ردقچ {اسا نوناق یاروش Idا1ح را; دوجو اR منودd. v(کد یاقآ د1تفریذ¯ ونم هک مرکش�م« .دنورب

 نیا و ،یرود لاس دنچ زا دعR .مدادن تسد زا نوماهتÂس و مالسا ،ناریا هR تQسP ور مقشع تقوچیه اما ،مەدوب ناریا زا جراخ لاس
 امش Inامنهار هR زا1ن .تسhن مدرک کرت نم هک +Iاریا نوا هگCد ،ناریا هک منکv رکش ور ادخ .مسانش/ ور منطو ەرا�ود دCاR ،تا*(یغت همه
 ».مYزاس/ شhمالسا یاههش�ر هR دنõیا¯ و اه�Àراخ ذوفن زا یراع و ملاس ،یوق ،ون +Iاریا منک کم; منوتv روطچ د1گR مcب هک مراد

- تسhن اcنوا هR ید1ما .نک یرود اهەا#شPاد زا ًالوا .منک کم; منوتب منکv رکف .رهاوخ ن�Yفآ« .دوب ەدامآ وا تساوخرد یارب �dشcب
 +�dشون ام را�غولش یاهەدنیامن تقو ره ەدنیآ ەام دنچ فرظ .م1نک نوشل1طعت م1ش/ روبجم دCاش .نەدرک ەدولآ ور اجنوا ًالما; اه�Þچ
 {ا1س بازحا و �Àراخ یاهناملرا¯ اR نومطRاور یور هنک کم; ات مراد زا1ن امش لثم �ک هR ،ندرک مومت ور نومدCدج {اسا نوناق

 ید1فم یاهدادرارق گروبماه رد ام هک تسه شداC دادرcم .م1نک را; نراد �Iالقنا یاهیژولوئدCا نومدوخ لثم هک Inانوا ەژYو هÀ�، Rراخ
Rاملآ قفاوم {ا1س بازحا اI+ م�1شاد ��هذم یاهەورگ و. 

 یاهرفاسم اR هک ه1تا1ح .م1نک ەدافتسا داRآرcم ەا�دورف نارهاوخ یهتیم; رد امش +Iا�ز یاهت1لRاق اR �ک زا م1نوتv ،عقوم نوا ات«
اصوصخم- نشv جراخ ناریا زا اC نشv ناریا دراو هک �Àراخ

o
 هR تQس�d Pبثم ەا#ن ات هش/ ��سانم و یاهفرح دروخرب -نز یاهرفاسم 

 یرادربەرcب نوا زا �Àراخ تاعوبطم هک- ەداس مهافتءوس هC و ،تسhن روطنیا هشhمه ،مونشv هک Inاهشرازگ قبط .++�ک اد1پ نومروشک
vک�++- vز هنوتYهتشاد نومروشک یوربآ یارب یاەدمع یاهنا Rز لغش هتبلا .هشاYاذج داI� نhد1تفگ اما ،تس vاوخCیەرا�رد د 
9رزب فطل و .دY*(گR داC +*(چ ناریا دCدج یاهت1عقاو

:
 شزومآ ەا�دورف یهتیم; یاضعا هR تصرف ³ مه ام ات د1نکv ام قح رد مه 

RدCم.« 

 روطنومه .d(کد یاقآ ه1لاع مه ½1خ« .دوب ەدش داتسا ،دشv ح�طم اضاقت تروص هR هک نادرم یاهروتسد زا تعاطا رد رگCد رفول1ن
 »؟مشاR ەا�دورف دCاوخv 9 .منک کم; منوتv هک روط ره ات مەدامآ نم متفگ هک

¨نز یهم;د �dشcب
:

 ەا�دورف یهتیم; رد یدح³ +*�سحمالغ هR نم فرط زا تشادداC هC« .دش دراو شرا�1سد و داد راشف ش+*(م یور ار 
انمض .هنÃب�سار رهاوخ +çرعم یارب تشادداC نیا .س��نب داRآرcم

o
 Cک ه�Þ یدح³ یارب مه نوش¢ا یهمانسانش زا Rتسرف.« Rدرک ور دع 

Rمرا�1سد« :تفگ و رفول1ن ه Cزا تشونور ه Cب ونم تشادداcنوت vپ .ەدhنشcدا vدودح منک Cد یهتفه کCب هگ�Yاجنوا د.« 

Rور دع Rم هcع تسود« :تفگ و درک دادرÉYز ÀÞ رکف v؟+�ک« 

اق1قد وا اما .منک ف�Yعت شزا داYز دCا¡ن نم و هنم ش��خ و موق نوش¢ا هتبلا .§اع را1س/«
o

 مزال ام هک هCاەدرÓل1صحت یاهنووج نومه زا 
 ».مYزاس/ ەرا�ود نەدرک نارYو شاهراطقمه و دساف ەاش هک ور نومروشک ات مYراد
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 »؟ەروطچ هجراخ ترازو رد عاضوا«

 فرط زا مه و �Àراخ یاهتلود فرط زا مه ،ەدرک هنوور ام تمس هR ور تالاؤس زا ½1س ا��Yمآ ترافس ع�ضوم نیا .هYراوشد طCا�³«
 »؟دYراد ام یارب یاه1صوت هچ امش .اهرا#ن�(خ

 اR هنوتv ەدازبطق بانج ،هجراخ روما رYزو ،نومردارب منئمطم ،بخ« :تفگ درکv شوارت ش\امل; مامت زا هنعط هک §اح رد ،�dشcب
 ح�لەداس نا�YجشPاد نیا هک هنیا ت1عقاو اما ،م1نک مالعا مدرم مومع هR م1نوت�ن .هنک لd(نک ور عاضوا شدوخ لومعم یاهتراcم
اصوصخم و +�dفوک v ندوب Inا��Yمآدض ل¡ط رب اهتسhسکرام .نشاR ەداد تاجن اه�Þچ یاتدوک زا ور ام نوشرا; اR هنکمم

o
 اهنووج +*�ب 

 و ،مCدرک�d vسدشhپ دCاR .مYروخR »ا��Yمآ لماوع« گنا اC م1ش/ ەدنور ه1شاح هR ام هک تشاد دوجو کس�ر نیا .+�dشاد مه بطاخم
 ».+�dفرگ تسد هR ور لمع را�تبا -++�کv هچ +�dسPود�ن هچرگ- اهوجشPاد

 ».هتفاçd vافتا هچ دعR هنودv 9 -هش/ هتشک اهنا�ورگ زا ¨C هÖا ًالثم- دا1ب شhپ ½�شم هÖا .ه�Yطخرپ را1س/ یزاR نیا اما«

اصخش هک م#R وت هR منوتv ،هشاR نومدوخ +*�ب .مCدرکv دCاR هک ه1کس�ر نیا دادرcم«
o

 Cیمخ ماما زا م1قتسم ما1پ ه�+ Rاد هPاهوجش 
 نیا و ++�ک تارهاظت ،ننزب دا�Yف ناوخv هÖا اهوجشPاد .هسرب ��یسآ Inا��Yمآ چیه هR دCا¡ن Cÿا�³ چیه تحت هک هنیا ماما روتسد .مداد
اصوصخم ،هشاR د1فم هنوتv اهرا; نیا مومت .بوخ مه ½1خ ،++�ک موکحم ور نوا و

o
 نوشcب اما .++�ک موکحم دCاR ور 9 هک ننودR هÖا 

 ».نراد هگن ملاس ور اهInا��Yمآ هک ەدش ەداد فافش لمعلاروتسد

 »؟نا1مرب را; نیا یەدcع زا«

 ».++�کR ورا; نیا مشاR بقارم هک نەدرک ف1ل�ت نم هR ماما«

 رواR ور دCدج ناریا هR تمدخ ناتساد وا +�کv رکف« :د1سرپ دادرcم زا رفول1ن ،دندوب نامتخاس کرت لاح رد و دندرک +ÿفاحادخ �dقو
 ».مشاR ەدرکن هغلا¡م دح زا شhب مراود1ما ؟درک

ا¡�Yقت مه نم دوخ .هموصعم رهاوخ تشادن صقن ترا;«
o

 هغلا¡م دح زا شhب تقوچیه ،+çرط اه+Iاریا ام ا�d Rقو .دش مرواR تاcفرح 
 ی+*(چ نیا زا شhب مه ام .ەدرک رواR هنک دومناو هک هش�حلصم هR منکv رکف اما ،هشاR ەدرک رواR ور شمه متسhن +)�مطم .+�ک�ن
 ».مCاوخ�ن

 »؟++�ک دراو ��یسآ اهنا�ورگ هR اهوجشPاد ەراذگن داوخv روطچ« :د1سرپ رفول1ن

اصوصخم- اه�Þچ هنک لصاح نانیمطا هک هنیا شhلصا فده اما ،هگ�ن ونیا تقوچیه« :داد باوج دادرcم
o

 ترافس هR -قلخ نیدهاجم 
 ».+�dسه شÂمشد ن�Yتèانرطخ انوا .++�کن ذوفن

 +�dگنشاو رد شرآ هR ما1پ هC نم ،رفول1ن« :تفگ وا هR دادرcم ،دش ەدا1پ ل1بموتا زا رفول1ن �dقو .دنتفر هY*(ما تمس هR ل1بموتا اR مهاR اcنآ
vش زا رتروپ .متسرفÂ1دج ت1عقوم ندCلاحشوخ تد vاه+*(چ دروم رد .هشIn ب هکcش�d تدوخ ،تفگ اهنا�ورگ یەرا�رد RاCروج ره د 
 ».هنیمه تلغش ًالعف .یدR شرازگ تقوفام هI+ Rودv حالص

 

 HIJگنشاو

 

 سhئر و ½م ت1نما رواشم هR ار ع�ضوم هک تساوخ رتروپ زا رYزو ،داد عالطا هجراخ رYزو هR ار رفول1ن یارجام رتروپ هک دعR زور هس
 رازگرب هجراخ رYزو ½خاد d(فد رد ار دوخ یهسلج دندش روبجم دننک بلج یd(م; هجوت هکنیا یارب .دهدR شرازگ عافد رYزو و یایآ{

 �dینما نارومأم زا ¨C ەارمه هR اجنآ زا و دندمآ هجراخ ترازو نامتخاس رYز گنیکرا¯ هR +خش ل1بموتا اR روکذم تاماقم زا ک�Yه .دننک
Rاسآ اPوصخ روسþ زوYر Rورخ زا .دنتفر نامتخاس متفه یهق¡ط هÀ� اسآPفد ات روس)d وصخþ زوYب مدق دنچ رhش)d دوبن هلصاف. 

Rاسرپ و طاتحم را�1سد هکنیا زا دعRفد یهق)d زوYق رcعو�³ رتروپ ،دروآ ەو Rام ،نویاقآ« :درک ت¡حص ه Rاش یردق یهطساو هPو س 
 زا ¨C هR کCدزن +�عC .هتفرگ رارق مه ��سانم ت1عقوم رد هک مCاەدش نارcت رد عبنم کC بحاص ،صخش کC تعاجش +*�نچمه
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9دنز ،نش/ �(خاR شدوجو زا اه+Iاریا رÖا .دCدج مYژر تاماقم ن�Yتدنمتردق
:

 .ە*(گv رارق رطخ رد اهنا�ورگ �dح و ،شەداوناخ ،عبنم دوخ 
 هناتسود طRاور ام اR هک ثلاث روشک هC ترافس کم; هR عبنم نیا یاهشرازگ تفاYرد یارب #ا¡ترا نما لانا; هC هک هنیا نم یهشقن
 ».مراذگن نویم رد امش اR ور ش��Yه نم و هنومR سانشان عبنم نیا دCدR ەزاجا هک هنیا امش زا مشهاوخ .م1نک داجCا نارcت رد هشاR هتشاد

 زا .منکv تCامح نوا زا یرادربەرcب و عبنم نیا ندرک لا¡ند دروم رد نلآ م1مصت زا نم« .درک ت¡حص هR عو�³ رتروپ زا دعR هجراخ رYزو
 :داد همادا و ».هتفگ ½; تروص هR مه نم هR ور عبنم ت�Yه« :د�YگR غورد عبنم ت�Yه دروم رد دش روبجم ».م�(خاR را; نیا یاهرطخ
 یارب هک Inاهرطخ هR هجوت اR تصرف نیا نداد تسد زا .م1نک ەدافتسا تصرف نیا زا دCاR ام منودR هک تسه یاەزادنا هR متاعالطا اما«
 ».تسhن حالص هR ًالصا ەراد نومروشک

 هR زور ره رفن اهەد ؟د1نک نانیمطا ەدشPد1یأت و ەدشPناحتما عبنم هC هR د1نوتv روطچ« .دشP عناق تاح1ضوت نیا اR یایآ{ سhئر
 اهوجشPاد و اهنا�ورگ ت1عضو زا لوا تسد تاعالطا ++�کv اعدا .+�dسه کCدزن µتCآ نوا اC نیا هR ++�کv اعدا و ++�کv هعجارم ام
 ».ناوخÀÞ v هنودv ادخ اC ،ازYو ،هجوت ،لوپ طقف و نرادن Þّ~1ه هک هشv مولعم دعR .نراد ترافس لخاد رد

Rئر زا دعhت��ن یایآ{ س Rزو هYاما ،منود�ن ور یایآ{ نم« .د1سر عافد ر vب منوتcنوت R#احلاحرد هک مq+ خم یاهشرازگÆ+ 
 ترافس یوت کرادم زا ەدافتسا اR ور انوا Idاعالطا یاهس�و³ ادا¡م هک نراد تشحو و نەدش ناcنپ همه نومعRانم .ەرفص نارcت زا ام
 ەزرا1ب ادخ تنعل هR هک Idاعالطا چیه ام و داوخv تاعالطا ام زا بترم روcمجسhئر .م�1سه لصأتسم ام .++�ک Inاسانش هتفرن +*�ب زا هک
 ».مCدR شcب هک مYرادن

 هنیمز نیا رد �{زومآ چیه ،ەراد +Æخم یاهتا1لمع دروم رد یاه��جت چیه امش عبنم نیا نلآ« .دوب ەدشP عناق زونه یایآ{ سhئر
 »؟ەدCد

 مسا ماY*(م هک هتسرد .م1نکv شادص »ماY*(م« زمر مسا هR ام .ەراد مه Inیوق را1س/ لوعجم ت�Yه و ەراد �Iوخ {d(سد اما .هن«
 الاR ور نوشدوخ مادم هک یروخندرد هR دارفا نوا دروم رد .م��ن امش هR ی+*(چ مه عبنم éقاو تhسÂج دروم رد نم اما ،سهناd(خد

vس و نربé vتاعالطا یاج ور نوش\ال1خت و اهلاغشآ ++�ک Rم .یراد قح ،++�ک بلاغ ام ه)*Yن انوا زا ماhشا; .تس vوتPب متسhش)d 
 .درفه�Åحنم یاهنÃشhپ اR م1نزv فرح درفه�Åحنم é¡نم یەرا�رد .د1نک لوبق ونم فرح منکv شهاوخ نوتزا اما ،م#R نوتcب شەرا�رد
 ».هشv نومدCاع ÀÞ مÂ1یõب ات م1نک رارقرب رتعــــ³Y هچره ور #ا¡ترا لانا; هک ملCام

 نومcب Idاعالطا چیه ًالعف و م�1سه ناریا زا تاعالطا +�dفرگ دنمزا1ن تدش هR هک م1لوقلاقفتم هتکن نیا ³« :تفگ ½م ت1نما رواشم
 هنکمم .هش/ هتفرگ دروم نیا رد �1مصت رتدوز هچره هک مدv ��یترت .نک ەدامآ روcمجسhئر هR هئارا یارب ور همان هC س��نشhپ .هسر�ن
اهافش هک داوخR نوش¢ا

o
 داجCا ور #ا¡ترا لانا; +Iوتv لحارم نیا زا دعR ،هنک تقفاوم منکv نوم� اما ،+�ک حــــ�Y¬\ شارب ور ع�ضوم 

 ».+�ک

 

 نارPت

 

 رد »9رامناد +�Y*(ش« یدانق رد +Iاو*(ش ماY*(م مان هR هک ار Inاه+�Y*(ش هکنیا رب +�بم درک تفاYرد دادرcم زا vا1پ رفول1ن دعR یهتفه
 یرا;متاخ ف�Yظ یه¡عج کC رد طولخم +�Y*(ش ول1ک ود وا هR لاسPا1م رادقودنص مناخ .د*(گR ل�Yحت دوب ەدش ەداد شرافس الYو ناRا1خ
 »؟ه1صاخ تQسانم یارب .مCدv س· نوتcب دCدنودرگرب وشhلاخ �dقو هک مYرادv هگن ه¡عج یارب هعCدو نموت 1000« :تفگ و داد

 نز اما ،ەدش رتتخس ½1خ ال��ک ه�d+ Rفر ەدش بالقنا �dقو زا .هتشگرب ال��ک تراYز زا ەزات .مCاهتفرگ مومع نز یارب یراوز هC ،ەرآ«
 ».ەرب ادcشلاد1س سوبا¯ هR یزور هC ات دوب رظتنم شhگدنز ل; .دروآ سPاش مومع

 هشhمه ام زا ¨C .د1هان مرا�مه هR اC نم هR شدCدR طقف دCاR دCدنودرگرب ور ه¡عج �dقو .ەزانcش ممسا نم .هشاR لوبق نوش\راYز«
 ».شدCدن یاهگCد سک هR .ساجنیا

 :درک اد1پ دوب ەدش هتشون �hل#نا نا�ز هR هک ار vا1پ +�Y*(ش یه¡عج رYز
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 ،ماY*(م

 ەزاغم هR ار ه¡عج �dقو .منکv لاسرا و تفاYرد یدانق رد نامناتسود ق�Yط زا ار امش یاهما1پ نم .متسه اراس نم
 .م*(گR ل�Yحت ار نآ ات دنهدv عالطا نم هR د1هان اC زانcش ،د1نادرگرب

C¨ هک تسا قل ه¡عج فک یاهبوچ زا vاهما1پ م1ناوتCز ار نامYنپ نآ رcا .م1نک ناÖپ ½�شم رhمسا نم ،دمآ ش 
 .مرازگسا�س د1نکv هک یرا; رطاخ هR امش زا .د1س��نب ەراس ارم مسا امش و مس��نv م�Yم ار امش

 اراس

 .شاR تدوخ بقارم دن�Yگv و دنناسرv مالس رتروپ یاقآ :ن پ

 

 ترافس هR هتس/او تاعالطا رومأم کC ،�{ورف +�Y*(ش کY�+، C*(ش §اخ یه¡عج کC ق�Yط زا ما1پ .درک تفاYرد vا1پ رتروپ دعR زور ود
Cت رد تسود روشک کcگنشاو رد روشک نآ ترافس و نار�d+ Rدوب ەد1سر وا تسد ه. 

 

 ،رتروپ هجراخ رYزو نواعم هR ماY*(م زا

 .منک زاغآ وا d(فد رد ار دوخ را; ەدنیآ ەام ود ات دورv راظتنا .مدرک رادCد �dشcب دمحم µتCآ اR هتشذگ یهتفه
 .موش را; هR لوغشم ناونا�d Rینما {رزاR تمسق رد داRآرcم ەا�دورف یهتیم; رد +*�ب نیا رد تسا ەدش رارق

 ەزاجا هکنیا و ناCارگ�چ +�dفرگ تردق زا ی*(گولج یارب تسا vادقا لوا یهلهو رد ترافس لاغشا تفگ �dشcب
 )+�یمخ +�مض تروص هR و( وا .دننک هض¡ق ��طقکت تروص هR ار بالقنا Inا��Yمآدض یژولوئدCا نانآ دنهدن

 ناریا ن�Yن مظن یارب دCدcت ن�Yتیدج -ە*(غ و قلخ نا1ئادف نامزاس ،قلخ نیدهاجم ،ەدوت زا معا- ار ناریا ناCارگ�چ
vوا .دناد Rلت روط ه�Y~ ا تفگÖاد رPجش�Yدندوب ەدرکن لاغشا ++تقم نامز رد ار ترافس نا، Cرتحلسم ەورگ ک 
 هR دCا¡ن هک ەدرک غالRا نار�لاغشا هR ار +�یمخ µتCآ حــــqY روتسد وا .درکv هلمح ترافس هR رتبلطتنوشخ و
 .دوش دراو ��یسآ Inا��Yمآ یا³ا

Rرظن ه vب هک دسرcش�d ادحتم وPمج بزح رد شcالسا یروv لاح رد Rفرگ تسد ه�d+ نک)dترافس لاغشا ل 
 بالقنا اcنآ ەارمه هR هک -ناCارگ½م مه و ناCارگ�چ مه- ار دوخ نا¡یقر ات دننکv ەدافتسا دادYور نیا زا نانآ .دن�سه
 نافلاخم ات دننکv ەدافتسا ترافس کرادم زا نا�YجشPاد ،�dشcب روتسد هR .دننک رد هR ناد1م زا دناەدناسر رمث هR ار
 .دننک را¡تعا �I ار vالسا یروcمج بزح

 +�مض روط هR وا .دش دنهاوخ دازآ +Iامز هچ رد Inا��Yمآ یاهنا�ورگ هک درکن ع�ضوم نیا هR یاەراشا چیه �dشcب
 ەاش زا یرکذ چیه وا .دنام دنهاوخ çdاR تراسا رد نانآ دننکن م1کحت ار دوخ لd(نک شÉ3ح و وا هک +Iامز ات تفگ
 .دروا1ن نا1م هR لوزعم

 vالسا یروcمج ات دنکv ەدافتسا {اسا نوناق یاروش یهتشونان سhئر ناونع هR دوخ ت1عقوم زا +*�نچمه �dشcب
 .دهد ل�ش شPاو*(پ ن�YتکCدزن و +�یمخ µتCآ یژولوئدCا و تا�Yنم ساسا رب ار

 .دوب مهاوخ امش یوس زا ی�(خ تفاYرد رظتنم .دراد Inآرا; نم دCدج ت1عقوم و ت�Yه

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 HIJگنشاو و نارPت
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 1358 رذآ

 

 .دنک زاغآ ناوناR ت1نما تمسق رد ار دوخ را; ات تفر داRآرcم ەا�دورف هR -نیدتم و �Iالقنا یهموصعم توسک رد- رفول1ن �(ماون رخاوا رد
 .درک اد1پ ار هتیم; *(�لد و ناشP و مان �d I(فد ەا�دورف یرادا شخR رد

 .دروخv زا1پ و نان تشاد و دوب هتفر او ی+*(م تش· ەدشPحالصا ���ر و هتسخ +Iامشچ اR هلاس تشه و تسhب یدح³ +*�سحمالغ
 یالما اR ار تامل; زا یداYز دادعت دش هجوتم رفول1ن .دندوب هتشون �Iالقنا یاهراعش d(فد یاهراوید یور گنر یÞ(سا اR شعترم +Iاتسد
 هR ەدزگنز و هنcک یزلف +Iا#CاR یاهدم; زا اهەدنورپ .دهد باوج نآ هR �ک هکنیا نودR ،دروخv گنز عطقنیال نفلت .دناهتشون طلغ
 ?ا�س ناناوجون .دوب ەدش را¡نلت هشوپ یرادcگن یاهلCاف و اه+*(م ،اه§دنص یور ��یترت و مظن چیه نودR اC دوب ەدرک زYر³ نو*(ب
 رد و دندوب دشودمآ رد -دنسرب رظن هR نشخ ات دندرکv لصاح �é Iس و- دن�شاد کنت ���ر زونه هک هم1ن و هفصن مرف سا¡ل اR حلسم
P یاهنا�تسا و زاR یاهنادنق یور اهسگم .دندزv هسرپ d(فد فارطا

َ
 هک یراR ن�Yخآ زا اههتفه .دندوب ەدرک ا}�ب تفا1ض هتسُش

 .تشذگv دندوب ەدرک §اخ ار یرا#1سرYز

Rو د+*(خرب دوخ یاج زا هکنیا نود Rاهد اI+ دوب رپ زونه هک Rو دنت +�حل ا Rل اcیزا*(ش ظ1لغ یهج Rتفگ رفول1ن ه: »Rرهاوخ هل، ÀÞ ÀÞ 
vدروخ اذغ محازم رفول1ن هکنیا زا دوب را�شآ »؟یاوخPقو .تسا روخلد وا زا ەدش ش�d ب فرط زا تفگcش�d ار وا یهمان و ەدمآ Rا 
 ام هR د1نوتv هک م1لاحشوخ و مدرک ت¡حص µتCآ d(فد اR نم .رهاوخ دCدمآ شوخ .هلR ،ناهآ« .دش هنامd(حم شراتفر دراد دوخ
 ».ناوناR تسارح نوتمربv الاح .د1ش/ قحلم

 و رتە+*(®ا¯ را1س/ اما رتکچوک §وا زا d(فد نیا .دش دراو نا�Yگ »µ اC« و دز ار یرگCد ناشPومان�I رد و درب ورهار یاcتنا هR ار رفول1ن وا
 نآ رانک +*(مت یاهنا�تسا و درکv لقلق وکس کC یور یروامس و دندوب ەدش ی*(گدرگ اه+*(م ،دوب ەدش وراج قاتا فک .دوب رتبترم
 .دوبن ی�(خ محازم تا�¬ح رکشل زا و دندوب بترم اههشوپ و اهنکنوز .تخادناv مدەزات یاچ سوه هR ار +*�عجارم

 .ننزv تلغ نوشدوخ تفاثک یوت یراذR نوشدوخ لاح هR هÖا ور +Iاریا یادرم .ه1ناریا یاهمناخ ورملق اجنیا همولعم« :درک رکف رفول1ن
 .نەداد ماجنا نوشرهاوخ و ردام ور هنوخ یاهرا; یهمه و نەدزن د1فس و ەا1س هR تسد نوشاههنوخ یوت ،سول یاهدرم نیا d(شhب
 ».ەزوسv نوشاهنز یارب ملد

 اR +*�نزان .درک لغR ار هموصعم هناتسود وا .درک +çرعم ناوناR تسارح یهلاس جنپ و تسhب سhئر ،یداRآتلود +*�نزان هR ار وا یدح³
 توا;ز رگنا1ب شراتفر و ەرcچ .دراد �Iونج �dیلصا دادv ناشP هک تشاد ە+�(س یاەرcچ و دوب مادنارغال را1س/ ،م1ن و d(م کC دودح یدق
Rآتلود مناخ« :تفگ یدح³ .دوب نشخ یرادتقا ەارمه هRهک سهموصعم رهاوخ نوش¢ا یدا Rو یه1صوت اYآ دوخ یەژCتµ بcش�d 
 ».ه��خ ½1خ شhسhل#نا و هتشگرب و ەدش مومت ا��Yمآ یوت شل1صحت ەزات .ام شhپ ەدموا

Rور دع Rآتلود رهاوخ« :تفگ و درک رفول1ن هRپ زا یداhنومه یوت مه شرهوش .ههاش یاهنادنز ل1صحتلاغراف و بالقنا یاهتوسکش 
 یوت هتشذگ رذآ یاهدروخودز رد ور شاههلاخ¬· زا ات ود و ەدوب نادنز لاس راcچ ه1مالعا ندرک شخ¯ رطاخ هR .ەدش دc1ش اهنادنز
 دcعت .ندرک دc1ش ناتسدرک رد Inا��Yمآ یاهرودزم ،دوب ەا�س یوت هک ور شماوقا زا ¨C مه شhپ ەام کC +*�مه .ەداد تسد زا دcشم
 ».هشخRماcلا ام یهمه یارب بالقنا سدقم فده هR یداRآتلود رهاوخ

 ».ەراختفا ثعاR نم یارب نوتندCد« :تفگ رفول1ن

 .هنما اجنیا .اجنیا یراذگR ور تف1ک و وتلا¯ +Iوتv« :تفگ و داد وا هR ار رفول1ن یرا; یاهتف1ش یهمانرب +*�نزان .درک کرت ار اcنآ یدح³
 یهCام نویاقآ d(فد یدCد هک روطنومه .م1شاR هتشاد لما; باجح تسhن مزال نیاربانب ،تسhن قاتا نیا یوت یدرم چیه اهتقو d(شhب
 هک مCدرکن بالقنا .شمنزv *(ت اR منیõب اهفرط نوا وراج اR ور +Iز هÖا نم اما ،م1نک +*(مت نوشارب ور نوشقاتا ام نراد راظتنا .هYÉYروربآ
 ».م1نک �dَفل;

 وا دروم رد یداYز یاه+*(چ رگCد یاهمناخ یاهت¡حص زا رفول1ن Idدم زا س· اما ،دروآ�ن نا�ز هR ی+*(چ دوخ یهتشذگ زا زگره +*�نزان
اتلاصا وا .دش ش*(گتسد

o
 .دادv ص1خش\ وا راتفگ رد +Iامرک یهجcل زا 9دنا را1س/ یاههناشP رفول1ن .دوب نامرک ناتسا ناجنسفر رcش زا 

 تال1صحت یارب لما; یه1سروب اR دناوتب دوب راود1ما و دوب قرب {دنcم یهتشر رد نارcت ەا#شPاد یه¡خن نا�YجشPاد زا بالقنا زا ل¡ق
 .دوش مازعا جراخ هR ½1م�ت
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 م1ت کC وضع ش¬مه .دندش *(گتسد و دنتفر ول هکنیا ات دندوب ارگمالسا نا�YجشPاد +Æخم ەورگ وزج ەا#شPاد رد د�Yف ش¬مه و وا
 هR هنا1فخم نارومأم زا رفن دنچ .دوب ەدرک یراددوخ فاd(عا زا .دش هتشک هجنکش رYز هتفه ود زا دعR نادنز رد هک دوب بمR تخاس
 یەویب ،دش دازآ نادنز زا �dقو و دروآ ا1ند هR نادنز رد ار دوخ ¬· +*�نزان .تسا ەدوب ش¢اتسلRاق د�Yف تماcش و تأرج دندوب هتفگ +*�نزان

 .دوب ەدرک بالقنا یاهنامرآ و شدنزرف ت��hت فقو ار دوخ هک دوب +Iاوج

 .درکv {ررب دندشv جراخ اC دراو هک ار +Iانز رهاظ و ،�dسد یاهف1ک ،دانسا وا .تفرگ ارف ار ەا�دورف {رزاR رد را; تع³ هR رفول1ن
 زاشhب +Iز سا¡ل رÖا .دنک èا¯ ار دوخ ش¢ارآ ات دنداتسرف v نارهاوخ Inوش�سد هR هچرا¯ یاهکت اR ار وا دCاR تشاد ظ1لغ ش¢ارآ +Iز رÖا
 یرا1س/ اما .دنهدR قفو دCدج +*�ناوق اR ار دوخ دندرکé vس ًالومعم �Àراخ نارفاسم .دنک ش³ رداچ دنتفگv وا هR ،دوب امنندR ەزادنا
 .دنهد ناشP دCدج +*�ناوق اR ار دوخ تفلاخم ظ1لغ ش¢ارآ و یاهقلح+*�تسآ یاهزولR و ەاتوک نماد ند1شوپ اR دن�شاد راqا ،+Iاریا نانز زا
 .دننک لقتنم ار vا1پ دوخ را; نیا اR دن�ساوخv ارYز ،دنداد�ن �dیمها ،درکv ضاd(عا �ک رÖا

 زا رفول1ن یاهتیم; نارا�مه بلغا .دشÏ vتنم Idاق¡ط لادج زا Inاههنحص هR {رزاR لحم رد زور ره +Iاریا نانز زا ?ورگ اR تفلاخم
 نامز رد .دندادv ل1کش\ ار +�یمخ بالقنا تارقف نوتس هک نارcت بونج ناYرازاR و نارادەزاغم ناd(خد- دندوب +*�یا¯ طسوتم یاهەداوناخ
9دنز یەویش و رcش بونج نانز ،دندرکv نت هR ار Inا}ورا سا¡ل یاهدم ن�Yخآ و دندوب یرcش لامش هک الاR طسوتم یهق¡ط نانز ،ەاش

:
 

 نارcت لامش رد .دندوب ەدز ەا�آان و ەدنامبقع بسچرب اcنآ هR و دندوب ەدرک راتفر نارا�تمدخ دننام نانآ اR و دندوب ەدرک ەرخسم ار نانآ
 ،هن اC دوب ەدش بالقنا .دندرکv دروخرب هشحاف و را�تمدخ دننام نانآ اR و دنداد�ن ەار للجم یاهناروتسر و اهلته هR ار ه¡جحم نانز
 .دنهد قفو نانآ یاهرا1عم اR ار دوخ اC دننک ت1ع¡ت دندوب ەدرمش راوخ +Iالوط +Iامز هک +Iاسک زا دن�ساوخ�ن »یزورما« نانز نیا

Rم ەا�دورف {رزاcآرRالت لحم داçd دوب توافتم یا1ند ود. Rار نانآ بالقنا کنیا .دن�شاد لد رد ار ندش ەرخسم اهلاس یهنیک ناسرزا 
 تساوخ�ن +*(ن گنج نیا رگCد یهcبج .دننک نا�(ج دندوب ەدرک لمحت هک ار Inاه*(قحت مامت دن�ساوخv نانآ و دوب ەداد رارق روما ردصم
 هR دا�Yف و داد اR فرط ود هک دوب دهاش زا+)(مشا اR رفول1ن زورره .دنتفگv ناش¢ا+³ان اcنآ هک تسا ەداتفا +Iاسک تسد رد تردق دریذ�ب
CدکCا+³ان رگ vگ�Yتَفل; ،ەدنج :دن، I� غالا ،داوس. 

 +*�گمشخ یاهیرcش لامش دشv قفوم ًالومعم دوخ بادآ یدا¡م و راوهتخ1هرف ت¡حص زرط اR .دناRاوخR ار هلئاغ درکv شالت رفول1ن
 +*�فرط +*�ب فا�ش هک دمآv شhپ اهتقو ½1خ اما .دنک مارآ ،دندروآv باسح هR زوتهنیک و بصعتم ناسرزاR زا ¨C +*(ن ار وا ادتبا هک ار
 دوخ یاهەدقع فرط ود تشاذگv ،دCدv ناوتان تح1ضف و شحف را¡گر ندرک فقوتم زا ار دوخ هک رفول1ن و دوب قیمع دح زا شhب
 .دننک §اخ رگCدکC ³ رب ،§ا1خ هچ و éقاو هچ ،ار

 ەدش هناوید تÓلمم ل; Inوگ .دندوب ەدروخ³ و سوبع بالقنا عیاقو یهطساو هR ،دندوب ناریا کرت لاح رد هک �Àراخ نانز زا یرا1س/
 فرح ،همجرت ما#نه هR رفول1ن .دندوب ەدش دCد¯ان ،دنتخانشv هک +Iا��cم و �1مص نا1ناریا .دCدv نانآ مشچ زا ار +*(چهمه و دوب
 ½1خ نوچ هنکv ه�Yگ ەراد +Iاملآ نز نیا« :تفگv نانآ هR ،دنک لاحشوخ ار دوخ نارا�مه هک دادv ەولج یاهنوگ هR ار نارفاسم
 هک Inا¡Yز روشک نیا هR یدوزهR ەرا�ود هک ەراود1ما .+*�لرب ەرب شض�Yم گرز�ردام ندCد یارب ەروبجم اما .ەرv ناریا زا ەراد هک هنیگمغ
 زا ¨C شا�وا زا یاهتسد هک درکv ف�Yعت تشاد �dقو و دوب ەداتسرف تنعل +Iاریا +*(چ ره هR نز ».ەدرگرب هنودv شدوخ یهنوخ
 غورد« :دروآ داC هR ار یدعس یهنام1کح دنپ رفول1ن .دوب ەد1کرت شضغR ،دندوب ەدرک شکرجز èاواس اR یرا�مه نظ هR ار وا نا#Cاسمه
 ».+*(گناهنتف تسار زا هR ،+*(مآتحلصم

9دنز نانآ .درکv یدردمه ساسحا یاهتیم; نانز هR تQسP رفول1ن
:

9دنز اR هک دن�شاد یاەد1چ1پ و راوشد 
:

 هR .تشاد توافت ًالما; وا 
اتدمع ،دن�شاد داوس Inادتبا ل�1س زا شhب تردن

o
íلاس ەدزناش زا شhپ 

:
 +*(ن اcنآ نا¬مه .دندوب دنزرف هس اC ود ردام و دندوب ەدرک جاودزا 

 ەدرک را�1ب ار نادرم بالقنا نافوت .دندوب هناخرا; رگرا; اC ەا#شورف یەدنشورف ،ەدننار و دندوب ەدرک ل1صحت کرت ناتس*(بد ناCا¯ زا شhپ
 هناخ روآنان هR ار نانآ ،دنتفرگv هتیم; زا نانز هک 9دنا قوقح .دنهدR نت +*�یا¯ دمآرد اR دزمزور یاهرا; هR دوب ەدرک ناشروبجم اC دوب
 و را�1ب نارهوش اR ،دوخ رهوشرهاوخ و یراج اR دCاR نانز نیا .دن�شادن نآ زا �{وخ لد نانآ نارهوش هک üوضوم ،دوب ەدرک لCد¡ت
 اهەا#شورف یهسفق زا ی+*(مآرا³ا زرط هR هک یرو+q یاهالا; لا¡ند هR ەرمزور یوجتسج و ،اههچR یرادcگن ،باهذ و باCا ،سویأم
 .دندزv هل; و ³ ،دندشv دCد¯ان

Rو تامازلا +*�مه رطاخ ه q+روY9داوناخ تا
:

 ەام نیدنچ و دندمآv اcنآ یهناخ هR ناتسرcش زا ماوقا ?ا� .دن�شادن �ظنم دمآوتفر ،
vدندنام. Cکد تقو ک)d vاوتPتس Cار نانآ تقو لما; زور ک Rد*(گ. RاCفص رد تعاس نیدنچ د vوشتخر ردوپ ات دنداتس¢اIn Cزا1پ ا 
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 +خرم اما ،دوب اسرفتقاط و راوشد هچرگ ،ەا�دورف رد اcنآ را; هک درکv کرد و درکv +*�سحت ار نانآ یه1حور رفول1ن .دننک هc1ت
 .اههچR ندرک گرزب و یرادهناخ فCاظو زا دوب یدنمشزرا

 ار اcنآ یاج ت¡یغ عقوم دوب ەدامآ هشhمه هکنیا و ،قلقدR نارفاسم اIn Rا¡یکش ،شوخ قالخا ،اوقت ،تال1صحت رطاخ هR ار رفول1ن اcنآ
 روما رد وا اR و دن�شاذگv نا1م رد وا اR ار دوخ لئاسم هک دندرک اد1پ دامتعا وا هR تQسP یردقهR هتفرهتفر .دندرکv +*�سحت ،دنک رپ
9داوناخ و çdوقح ،تمالس ،§ام

:
 .دن�شاذگv نا1م رد وا اR دCدرت یاهظحل نودR ار دوخ یاههCال� و را³ا ن�Yت+خش .دندرکv تروشم 

 وا .دندوب ەداد »هموصعم الم« بقل وا هR دهدR رظن ³�ü رظن زا اه+*(چ ندوب حا¡م و مارح و لالح دروم رد تسPاوتv رفول1ن نوچ
 .دننک هc1ت کشخ*(ش و وراد و کشوپ نآ اR ات دادv ضرق لوپ دوخ نارا�مه هR ادصوI�³ +*�نچمه

¨Rاوخمه یارب ناشPا¬مه ناCا¯�I یاهتساوخرد زا نانآ زا یرا1س/ .تفرگv تروص ەدرپ�I و حــــqY نانز +*�ب �Âج روما زا ت¡حص
:

 
 یاهشور دروم رد تاعالطا بسک لا¡ند هR همه .دندرکv هCال� ،دندوب هتفوک و هتسخ یرادهچR و بوروتفر و ی+Þ(شآ زا نانآ هک §احرد
 �dقو« :د1سرپ رفول1ن زا نارا�مه زا ¨C .دن�شادن ی*(گولج لCاسو زا ەدافتسا هR یاهقالع ناشPا¬مه نوچ ،دندوب یرادراR زا ی*(گولج
 هک ەدرک اد1پ د1لقت عجرم هC مرهوش« :درکv هCال� یرگCد را�مه »؟هحا¡م ³�ü رظن زا را; نیا .هنکv وشرا; تش· زا مرهوش مدو�Yپ
 تسد زا ور شرا; مرهوش �dقو زا« :د1سرپv یرگCد »&ە+*(گناترفن .+*�مه ەدش شرا; الاح .ەزِیاج +Iاهد سکس مالسا یوت هتفگ شcب
 »؟تفرگ قالط و درک دان�سا ع�ضوم نیا هR هشv ؟منکR دCاR را�1چ .دا1منرب شزا یرا; باوختخر یوت ەداد

 دروم نیا رد .دندرکv بلج ار ناشPارهوش تقفاوم اC دندرکv هماقا +خشم +Iوناق ل1لد دCاR اC اما دندوب قالط ناهاوخ نانز زا +Àرب
 یاهەداوناخ را�³ +*(چ�I و §اختسد دشv ثعاR هک- دنرذگR دوخ یهc�Yم *(خ زا ،رهوش تقفاوم بلج یارب دندوب روبجم بلغا ،*(خا
 .دنوش دوخ ناهدهRتسد و رادل�شم

 بش رد هک Inاهەر®اÂ�، Rج +Iاوتان اI+ Rادرم یەرا�رد یاەد1شکنبآ و یاهنت+*�یا¯ یاهکوج هR اهوگتفگ نیا هک د1شک�ن لوط نادنچ
 د1لوت و ەدعم خفن ل�شم اIn Rاهجوز و ،ی�¬ح یاهالم ،ریذ¯انی*(س و ناوج نا¬مه اR نسم یاهرهوش ،دناهتشادن ترا�R یەدرپ فافز
 .دشv متخ داR دح زا شhب

 .دن�شاذگv هقRاسم ،دوخ یاهتCا�ح اR رYزه�³ یهموصعم ندرک هکوش رد نارا�مه ،دوبن d(فد رد ،*(گتخس +*�نزان ،ناشسhئر �dقو
C¨ نارا�مه زا Rج یاهارجام هک ،ە*(ما مان هÂ� ار دوخ ل¡ق بش Rو تا1ئزج ا Rنر تروص ه¨

:
 :تفگ ه1قR هR راR کC ،درکv ف�Yعت 

 راR دعR و دندرک تقفاوم ه1قR ».سهتس/ شوگ و مشچ و ه��جت�I زونه و ساوقتاR ½1خ نوا هخآ .م�Yن دنت ½1خ دCاR هموصعم شhپ«
 .دنداد همادا هناح1قو یاهتCا�ح +�dفگ هR رگCد

امئاد هک ار �dلاجخ و مولظم یهموصعم شقن ات د1شوک v را1س/ رفول1ن
o

 Rتسا همئا رکذ و ەزور و زامن رکف ه Rتق1قح رد .دنک یزا، Rدع 
 +Iارذگتقو یارب تراYز عقوم نانز نآ .دنک کوش راچد ار وا تسPاوتv ی+*(چ d(م; ارهز هلاخ یاقفر یەد1شکنبآ یاهفرح زا

9دنز زا InاهتCا�ح
:

 1»یر�d(نا; یاههصق« داC هR ار رفول1ن اههصق نیا .دندرکv لقن دندوب هتفر ش\راYز هR هک یاەدازماما اC دوخ �Âج 
vل#نا تا1بدا سرد رد هک تخادناh� اد ردPدوب ەدناوخ ەا#ش. 

 را1س/ زونه لاحنیااR اما دندوب ەدرک لوبق درکv یزاR وا هک ار »هتس¢اش مناخ« شقن شPارا�مه .درکv یزاR بوخ ار دوخ شقن رفول1ن
9دنز یەرا�رد دندوب قاتشم

:
 اC دناەدش عتمتم دوخ جاودزا زا شا³�ü رهوش و وا اCآ هک دند1سرپv وا زا مادم .دننادd R(شhب وا �Âج 

 .دندرکv لاؤس ارجام تا1ئزج یەرا�رد نانآ ،دناەدش عتمتم تفگv رÖا .دنوش d(سQمه {ورع �سر مسارم زا دعR ،موسر قبط دنرظتنم
 »؟تشاد مه درد ؟راR دنچ ؟دوب روطچ«

 دCد�d vقو ە*(ما .دوش d(شhب اcنآ یهقالع دشv ثعاR شرا; +*�مه و ،تفرv ەرفط نداد باوج زا و دشv خ³ تلاجخ زا رفول1ن
 نومدوخ م�1سPوتن هگCد ،مCدرک دقع +*�سح و نم �dقو« :تفگv ار شدوخ ناتساد ،درادن ار اcنآ یوا�جنک ندناشP ورف دصق رفول1ن
 نومرا; و سا¡ل دم; هC یوت م1تفر مهاR +*�مه یارب ؟هن هک ارچ م1تفگ ،م1لالح مه هR مCدCد اما ،م1نک �(ص دCاR م�1سPودv .م1نک لd(نک ور
 مولعم ات مCدR نوشP نوشcب +Iوخ لامتسد {ورع مسارم زا دع�d+ Rشاد راظتنا و +�dسه �dنس ½1خ ام یودره یاهەداوناخ .مCدرک ور
 یردقنوا .د�Yب وشاج هC شاهاR هک دوب ەدروآ شدوخ اR یروخەویم درا; هC +*�سح .هCدنموربآ یەداوناخ ،مەداوناخ و مەدوب ەر®اR نم هش
 ».متشاد تسود ل¡ق زا d(شhب شرا; نوا رطاخ هR ور +*�سح بش نوا زا دعR .نش/ +þار ماوقا هک دموا نوخ
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 و د1سر ەار زا �(ماسد و تشذگ �(ماون .تفگ�ن هف1طل ەداد تسد زا ترا�R ناd(خد یەرا�رد �ک سوبع و +*�گنر +*�گنس +�dگنشاو رد
 رد ەدش داجCا §دمه و دندرکv ەرامش ار اهنا�ورگ تراسا یاهزور �(خ نا�دن�Yگ .دروخ�ن مشچ هR اهنا�ورگ یدازآ زا یاهناشP چیه
 اR و م�حم« :دندرکv روcمجسhئر هR یاه1صوت ک�Yه مهاR تRاقر رد نا��(خ و هعاسلاقلخ ناسانشرا; .دوب ەدرک شکورف نارحR لCاوا
 روشک ود ره رب م²اح یاضف دوخ یهناروسج یهتفگ اR +�یمخ ».د1نک شوگ دن�Yگv نا1ناریا هک Inاه+*(چ هR« اC »د1نک دروخرب ت1عطاق
 ».دنکR دناوت�ن ÿلغ چیه ا��Yمآ« :دوب ەدرک م1سرت �Iوخ هR ار

 دوب ەدش بصن Inاهتعاس نلاس نیا راوید یور .درکv تاقالم ید1ل; تاماقم اR د1فس خا; 1»تا1لمع قاتا« رد بترم روط هR رتروپ
 .دادv ناشP ار نارcت تعاس هشhمه اهتعاس نیا زا ¨C .دندادv ناشP ار ناcج ساسح طاقن ِنامز ک�Yه هک

 +*�نچمه شرازگ .هنکv د1یأت ور هتفگ وا هR ل¡ق هتفه دنچ �dشcب هک هچنوا ەداتفا هک Idاقافتا .دCاەدCد ور ماY*(م یاهشرازگ ،ناCاقآ«
vاد هک هگPور ترافس لخاد دانسا اهوجش Rگ تروص هÉYÂ�� نم »{وساج هنال دانسا یاشفا« ناونع تحت�¬� vبانج .دننک 
IÞا 2نوسریÖەا¡�شا ه vف روطنیا نم اما ،د1نک حالصا ور مفرح منکcمه یایآ{ هک مەد1م Rاشفا نیا رد هک ەد1سر هج�1ن نیا هÖاهیر 
 ».ەرا; یوت �dشcب تسد

 ،ندرگv ترافس یاهەدنورپ یوت اهوجشPاد .نەداد ص1خش\ ور قیقد ی*(گ فده کC دانسا راش�نا یوت ام یاهر�ل1لحت .نلآ هتسرد«
 .++�کv موکحم و +çرعم ا��Yمآ لماع ناونع هR ور وا و ++�کv اد1پ ه�1شcب vالسا یروcمج بزح نمشد هک ور ارگ½م تاماقم زا ¨C مسا

 دنس هC یوت تمسا هک +*�مه .سه1ضق ع�ف اهنیا اما ،هشاR هتشاد ر+In I�qاوتحم اC هشاR روخندرد هR هنکمم هشv �¬�نم هک یدنس
ا¡�Yقت .هشv تCدوبان ثعاR هشاIn Rا��Yمآ

o
 .نەدش ناcنپ ی*(گتسد سرت زا مه ++عR و نەدش افعتسا هR روبجم تاماقم زا رفن تسhب 

 دانسا ،++�کv اد1پ ور �dشcب دوخ نادحتم �dح اv، Cالسا یروcمج بزح نادحتم مسا اهوجشPاد �dقو هک ەداد شرازگ ماY*(م ام عبنم
 ».نراد کم; هک هنشور زور لثم .هCاەد1چ1پ را1س/ تا1لمع .++�کÆ+ vخم ور

 ور �dشcب م1نوتv ؟+�dسه شhعقاو فده انوا هتفگ �dشcب دوخ هک ەدادن شرازگ ماY*(م هگم؟روطچ اه�Þچ« :د1سرپ ½م ت1نما رواشم
 »؟هتسرد را; نیا ًالصا ؟ەرب تمس نوا هR م1نک ب1غرت

 هÖا .هشd v(م; اهسور تلاخد لامتحا ،هنک ف1عضت ور پچ هنوتب وا هÖا .م1نکR ورا; نیا دCاR منکv رکف« :داد خسا¯ هجراخ رYزو
 ما1پ هC مه روcمجسhئر ،+*�ب نیا رد .++�کv دازآ ور اهنا�ورگ رتدوز ،++�ک رامورات ور اه�Þچ رتدوز ردقره ،هشاR هتفگن غورد �dشcب
 +�یمخ روتسد ما1پ نیا .ەداد رادشه انوا ندرک هم²احم اC اهنا�ورگ هR ندز بhسآ بقاوع یەرا�رد نوشcب و ەداتسرف اه+Iاریا هR م1قتسم
 ».هنکv ت�Yقت ،ەدرک ت¡حص شەرا�رد �dشcب هک ور

ام1قتسم .منک رکش\ نارcت عبنم رطاخ هR تزا هتساوخ نم زا روcمجسhئر ،نلآ« :تفگ ½م ت1نما رواشم ،د1سر ناCا¯ هR هسلج �dقو
o

 
Rه دروم رد تروص نوا رد نوچ ،هنک�ن ت¡حص وت ا�Yم ت)*Yلاؤس تزا ما vرارق ت1عقوم نوا رد ور وت داوخ�ن .هنک Rهجوتم .ەد 

 ».سهعجاف نیا یوت نشور یهطقن اcنت ماY*(م یاهشرازگ .هنک �{وپمشچ تا1ئزج زا هک ەدوب تخس شارب ردقچ هک �dسه

 

 نارPت و HIJگنشاو

 1358 ید

 

 هR دوخ اR تقوم +�یکس\ ون فرب .دوب راRت®الف رcش ود ره رد ناتسمز زاغآ و دنراد رارق +IاسکIn Cا1فارغج ضرع رد +�dگنشاو و نارcت
 ی�(خ نودR ار یدال1م یون لاس و سمس��ک اهInا��Yمآ .تشاذگv یاج رب ەا1س یاهRافرب و دشv بآ تع³ هR اما ،دروآv ەارمه
 حضاوان و رات یاهویدYو .د�(ن الاR ار �ک یه1حور »کرا¡م ون لاس« و »کرا¡م سمس��ک« بلرYز یاهشاRداش و دندرب ³ هR شوخ

 
1Situation Room  تاعالطا ت�7یدم زکرم و س�ارفنک نلاس ºرغ شخ} ¤�£مزر7ز رد هک تسا د»فس خا½¾ ºیەد¨ع رب نآ یەرادا و دراد رارق د»فس خا ºنانکرا 

 جراخ اA لخاد رد دارفا ا} وا نارواشم اA رو¨مجسÅئر نما طا�ترا یرارقرب و ¾Âراخ و Àخاد یاهنارح} رب ندرک تراظن ت¨ج نلاس نیا .تسا Àم ت»نما یاروش
  .دوش¦ ەدافتسا ا��7مآ
2Pearson  
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 سمس��ک یاه+Iامcیم .درک ربارب نیدنچ ار تلم لاص�1سا و مشخ طقف ،دوب هتفر ترافس هR دCدزاR یارب هک Inا��Yمآ +Iاحور و اهنا�ورگ
 .دوب راRتلاسک و مومغم اج همه زا شhب هجراخ ترازو رد

 نشج رتدنلR یاهزور د1ما هR ار ادلC بش ،تسا ناتسمز لصف زاغآ و +Iاتسمز بالقنا اR فداصم هک رذآ ەام زور ن�Yخآ رد نا1ناریا
vبش نشج دوخ یهعمجزامن یاهه¡طخ رد هتسجرب نا1ناحور لاس نآ رد .دن*(گ Cار ادل Rپ یاههش�ر ل1لد هhالسا اشv وغاط وId نآ 
 نانکدنلورغ ونیم .دندروخ ار ادلC بش موسرم یەز��خ و هناودنه و دندش عمج مه رود ادصوI�³ شماوقا و رفول1ن .دندرک موکحم
 ».م1نک ەرومجنز ەدرم برع ات دنچ یارب +�dفرگ نشج یاج هR ندv حیجرت منک رکف« تفگ

 ؛دن�س/v ار ارگ�چ و لا�(یل یاههمانزور تاماقم .دوب ش¢ازفا لاح رد اهتCدودحم ،ناتسمز زارد یاهبش ندرک رت+Iالوط دصق هIn Rوگ
 سح زگره هک ،اه+Iارcت .دندوب راوسروتوم شا�وا و لذارا یاهەورگ یهلمح ضرعم رد باجح�I نانز و دندوب ەدرک یرا¡جا ار باجح
 را�شآ دروخودز یهنحص اهەا#شPاد .دندوب ەداد »�d1شcب نا#تشرف« بقل شا�وا و لذارا نیا هR ،دنهد�ن تسد زا ار دوخ é¡طخ�ش
 µتCآ ،دوب ەد1ماجنا لوط هR ترافس لاغشا .دنتفرگv ار ناCارگمالسا فرط اهاوعد نیا رد تاماقم و دوب ناCارگمالسا و ناCارگ�چ نا1م
 هک- +Iاریا نارفاسم .دومنv دونشخ ناناوخفلاخم یەدرک³ شقن ندرک یزاR زا و دوب ەدرک در ار یرگ1جنا1م یارب اهششوک مامت +�یمخ
 .دندوبن یروشک چیه یارب دCداور +�dفرگ هR رداق -دوب زاR نانآ یور هR اهروشک یهمه àرد نآ زا شhپ لاس ود ات

 InوجشPاد یازYو نارازه ا��Yمآ تلود .دندرکv هلمح +Iاریا نا�YجشPاد هR اهرcش رگCد و روند ،+�dسویه رد شا�وا یاههتسد ا��Yمآ رد
 مومع راظنا رد ندرک ت¡حص {راف .دن�سه Inا1نا�سا اIn Cا1لاتیا دندرکv دومناو دندنام ا��Yمآ رد هک نانآ و درک وغل ار +Iاریا عا¡تا

 ترافس ات د1شک دهاوخن §وط نادنچ دن�سPادv همه اما ،دنام çdاR ناریا ترافس رد دوخ تمس رد ،شرآ ،رفول1ن Inاد .دوب èانرطخ
 .دوش ل1طعت �ئاد تروص هR ناریا

 .درکv ەدهاشم یd(شhب �dیافک�I و بوشآ تشذگv هک زور ره .دادv همادا داRآرcم ەا�دورف رد دوخ را; هR ،هموصعم مان تحت ،رفول1ن
Cاظنه¡ش ەورگ کv امح زا هک ،ب1قرCت Cاحور کI+ و دوب رادروخرب ردتقم Rیەدعو ا Rیهتیم; ،دوب ەدش عیمطت لوپ ندروآ تسد ه 
 را;دوخ یاههحلسا اR خاتسگ و وخدنت ناناوج .درک ملع ەا�دورف رد یذاخا یهجاR کC دوخ یارب و تفرگ ەدCدان ار ەا�دورف رد دوجوم
 یاهزاورپ عطق هR دCدcت ½لملا+*�ب Inاوه طوطخ و د1سرن هج�1ن هR تار®اذم �dقو .دندرکv تخل ار ەا�دورف نانکرا; و ،نا�دننار ،نارفاسم
 .دننک نو*(ب ەا�دورف زا ار اcنآ ات داتسرف ار نارادسا¯ ەا�س یاهنا#C زا ¨�d Cشcب µتCآ ،دندرک نارcت هR دوخ

 نومەرخسم .نومور ندYر لاس لcچ« :دنتفگv شرا�مه نانز هک دÂ1شv وا .تشاد همادا Idاق¡ط ��کسhگ و سhگ رفول1ن را; لحم رد
 نرب نرادن تسود ور دCدج شور هÖا .تسام ت��ن الاح .ندش دc1ش نوماردارب .مCدرک بالقنا ام ؟م1نک لمحت مه زاR دCاR ارچ .ندرک
Rیعت ام ور دعاوق .انوا هن ،تسام روشک نالا اجنیا .کرد ه�*+ vا .م1نکÖه vیّره ،نرب ناوخ.« 

C¨ یرداچ نز هس اهزور زا Rز رادقم اYیدا Rهنب و را Rهجوت نود Rه Rتس· زا ناسرزا Rقو .دندرک روبع {رزا�d ارا�مه و رفول1نPنآ زا شcا 
 یدح³ +*�نزان »؟م�1سه 9 ام د1نود�ن .اهقمحا هشاR نوتدوخ را; هR نوت³« :دنتفگ ا+³ان شPارا�مه و وا هR اcنآ ،دن�ساوخ کرادم
 ½عنÃسح µتCآ تا¡ث�I و ماندR ¬· ماوقا زا نانز نآ هک دش مولعم دمآ وا �dقو و درک �(خ دوب ەا�دورف یهتیم; یزکرم d(فد رد هک ار
 مان هR دروف ناج 1939 لاس مل1ف رد نYو ناج تhصخش مان زا هتفرگرب( وگنYر خیش .دن�سه »وگنYر دمحم خیش« هR بقلم ،یرظتنم
 727 گن�YÃب یام1پاوه دنورف کC لd(نک و دندرک زاR ناCاقآ {رزاR زا ار دوخ ەار یردلق اR شحلسم شا�وا یهتسدوراد و )»ناج1لد«
 نانآ ندرک فقوتم تأرج سکچیه .دندربv نانبل رد دوخ نادحتم یارب ار دقن لوپ نادمچ نیدنچ دارفا نیا .دنتفرگ تسد رد ار ریاناریا

 .دندرکv ?ارمه ار نانآ تو*(ب یاهەراRا; و اهک1توب ه�d+ Rفر یارب +*(ن نز دنچ نآ .تشادن ار

 قرو ،دنروخR اذغ ات دندوب ەدش عمج مه رود ونیم و دمحا نامترا¯آ رد +*�ب�سار یهفCاط و لCا ،ەام نمcب لCاوا ه¡Âشجنپ زور کC بورغ
 بوک³ و ام³ و ¨Yرات فرط زا هک اه+Iارcت .تشاد {ا1س نومضم اهت¡یغ دصرد 90 هتبلا هک ،دننک ت¡یغ و دننک یزاR درنهتخت و
9دنز ،دندوب راشف تحت

:
 ،vومع ن®اما رد .دندوب ل1طعت اهامنÃس d(شhب و اهەراRا; .دندوب ەدرک لقتنم اههناخ نورد هR ار دوخ üامتجا 

 اR .دندادv رارق رازآ و تCذا دروم فلتخم نYوانع تحت ار نانز و دنلR یوم ل1لد هR ار نادرم çdالخا نYزاوم ظفح یامرفدوخ یاههتسد
 .دندرک�ن ناش¢اهر ،تسا ع�³ یەریاد رد نانآ طRاور هک دندش�ن +)�مطم ات و دندشv اهجوز محازم تجامس

 
اتدمع هک »خزود نا�تشرف« یراوسروتوم پولº زا هتفرگرب 1

Ë
 .دناەدوب تر¨ش جوا رد نامز نآ رد و دنوش¦ راوس نوسد7واد Ìراه یاهروتوم 
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 .درک نت هR دوب ەدرک ناcنپ شاهلاخ یهناخ رد هک ار �Iرغ یاهسا¡ل و دنک ار یاهموصعم یاهسا¡ل ،د1سر هناخ هR هکنیا ضحم هR رفول1ن
Rآ یاهیرطR1سوم .دندش رهاظ ا;دو و با�³ و وجÆd اریاI+ Rشخ¯ م; یادص ا vاور ونیم و دمحا .دشRیاهنسح ط Rرارقرب لحم هتیم; ا 
 .دن�سه هتیم; هR تاعالطا نداد یەدامآ هشhمه نا#Cاسمه هک دن�سPادv ه��جت هR اما ،دندوب ەدرک

 یوت .ەدش تخس نوشارب تاقالم .ەداتسرف شرآ ق�Yط زا هک مراد رتروپ زا یروف ما1پ هC« :تفگ و د1شک یرانک هR ار رفول1ن دادرcم
اصوصخم ،نا¯v ور هگCدمه همه +�dگنشاو

o
 سکچیه اما ،هنک عافد تلود عضاوم زا دCاR ترافس .تساوه ور ترافس ل; .ام ترافس یوت 

 نانکرا; زا ½1خ +*�ب نیا رد .هنک عافد ی*(گنا�ورگ زا +�dگنشاو رد داوخR مدآ نکR وشرکف .ه1چ تلود عضاوم هنود�ن ام ترافس یوت
 ەدازبطق هR هجراخ ترازو یوت سکچیه .ننومR ا��Yمآ رد ،ندرگرب ناریا هR هک ندش ەدنوخارف هÖا هک ندرگv ?ار لا¡ند ترافس
 ».هنکR داوخv را�1چ شرآ منود�ن .ەرادن دامتعا

امتح«
o

 »؟ه1چ رتروپ ما1پ .ه1ناریا یاهتامل�ید نc)dYب وزج .هتسرپنطو و دل�را; مدآ هC وا .هتخس ½1خ شارب 

 .ارچ تفگن .نمcب 7 ه¡ÂشکC هشv ادرفس· -6 تعاس رب و رود- �{اR اجنوا دوز حبص دCاR .�{اR ەا�دورف یوت ادرفس· داوخv وا«
 ».هYرو+q ½1خ تفگ طقف

 عو�³ حبص راcچ تعاس هک تسه تف1ش هC .هYرو+q هک همولعم ،هش/ ماجنا را; یدوز نیا هR داوخv و ەدv �(خ مcب یروطنیا �dقو«
vظ و هشcمومت ر vرب ور تف1ش نوا .هشvمه باوج .مراد v؟داوخ« 

 لاقتنا یارب هگCد #ا¡ترا لCاسو هک هتفگ .هشاR +*�ب رد �cم ع�ضوم دCاR ،هتفریذ¯ ور شکس�ر هÖا .تسhن نما نوم1طا¡ترا لانا; .هن«
 ».+�dسه دنک ما1پ نیا

 »؟هتفگن شرآ هÞّ R~1ه ؟ه1چ ع�ضوم هک یرادن یرظن چیه«

 ».ه1تا1ح ع�ضوم هکنیا طقف .هن«

 هR وا .دسرب وا هR دعR زور رcظ ات حبص راcچ تف1ش هک دنک م1ظنت یروط ار اهمناخ یرا; یهمانرب درک دعاقتم ار +*�نزان رفول1ن ه¡Âش زور
 هY*(ما رد ارهز همطاف ناوناR نمجنا یارب ەرارق +�ک یودcم µتCآ هک مدش �(خاR ەزات .مداد عالطا رید د1شخ¡ب« :تفگ دوخ قوفام

 ».شمدR تسد زا ماوخ�ن .هنک +Iا+(خس

 رد تفریذ¯v ار یرا;هفاضا شوخ یور اR هشhمه و درک�ن ت¡یغ را; ³ زگره وا .دمآv ششوخ بوجحم و �1مص رفول1ن زا +*�نزان
 ،یدح³ دوخ هلمج زا ،یاهتیم; ناCاقآ زا ++عR هک دوب هتفگن وا هR +*�نزان .دندوب دوخ +خش یاهیراتفرگ *(گرد رگCد نانز هک §اح
 .دنک یرا#تساوخ رفول1ن زا اcنآ فرط زا دندوب هتساوخ وا زا

 تشگزاR رظتنم و ەدمآرد Inاضر یداه سدنcم دقع هR رفول1ن هک درکv یروآداC نانآ هR اما ،تخوسv درجم ناCاقآ لاح هR شلد +*�نزان
 .درک دهاوخ ناشP ناش¢ارب ��هذم یاەداوناخ زا Cÿا�³ دجاو d(خد هک دادv ەدعو اcنآ هR دعR .تسا �Iد رد ش�Yرومأم زا وا

 �dحار هR درکv کم; ەا�دورف Inاسانش ترا; .درک ورزر داRآرcم ەا�دورف هR ه¡ÂشکC زور حبص عــ�ر و هس تعاس یارب �®ات کC رفول1ن
 تعاس زا ل¡ق تعاس هس دCاR ½لملا+*�ب یاهزاورپ نارفاسم .دنک روبع ،دندوب ندش *(ثکت لاح رد رcش ³ا³ رد هک {رزاR یاهتس¢ا زا
 زا ل�ش�م ،خزرب ددعتم یاههقلح نا1م زا عقوم هR دنناوتب ات دن�شاد زا1ن ار تقو همcنیا .دندشq+ vاح ەا�دورف رد ناشزاورپ ررقم
 نارفاسم رازآ و تCذا و دوخ تردق ش¢امن زا هک یاهc�Yلالوcجم یاهەورگ و همانرذگ لd(نک و کرم� و نارادسا¯ ەا�س و سhل¯ نارومأم
 روصتلRاق متسhس ن�Yت?اوخ¡لد هک دوب ەدش Àارط یروط -دوب را; رد �تسhس تفگ ناوتب رÖا- متسhس .دننک روبع ،دندربv تذل
Rادح و دشا®)Ø اور رازآI+ ار Rو را�هانگ ه Iآ هک دن�شادن نانیمطا زگره نارفاسم .دزاس دراو ەانگ�Cدش دنهاوخ ام1پاوه راوس ا، Cا Rرطاخ ه 
 زا تشاد رارق ی�d ³ّسرcف رد -نآ هR هõ1ش ی+*(چ اC- ناشمان هکنیا ل1لد هR اC ،دندرگرب دوخ یهناخ هR دCاR ناشکرادم رد )Iزج +قن

 .دش دنهاوخ ەداتسرف نادنز هR م1قتسم اجنامه

 رظن هR .درکv دا�Yف و داد �Àراخ نز ود ³ رب تشاد ە*(ما ،شرا�مه .دÂ1ش وها1ه یادص رفول1ن حبص شش تعاس زا دعR تسرد
vرت+*�گمشخ هظحل ره ە*(ما و دنناد�ن {راف ود نآ د1سر vش¢ادص و دش Rو دنل Rرتدنل vدش. 

 »؟ەدموا شhپ ½�شم ؟اجنیا ە�(خ هچ ە*(ما« :د1سرپ رفول1ن
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 یوت �Àراخ ات ود نیا .هش/ نوش³ دا+*(مدآ نو�ز دا1من رظن هR .+�ک نوشhلاح +Iوتب وت دCاش .Inاجنیا وت هک رکش ور ادخ ،هموصعم«
 لاؤس ات دنچ ات مYراد نوشcگن دCاR .ەراد ½�شم هC نوشراR اما ،ناInادانا; منک رکف .+�dسه خــــYروز دصقم هR ریا س�Yhس 363 زاورپ
 ».م*(گv سامت هتیم; یزکرم d(فد اR نم ،نومR اجنیا وت .م1نکR نوشزا

 »؟ه1چ نوشراR ل�شم«

»Rقو .نراد {ا�ع ەا#تسد و مد ½; و مل1ف ،+*��رود نوشدوخ ا�d نوشزا ور شل1لد vف�ن ،مسرپcو نم Rو ترا; نم هYÉYور نوشاهت 
vمنوت�ن نم هک ند Rا .منوخÖنم زا ه vجت لثم {رپc)*+ه1سوساج تا. RاCامتح د

o
 ».م1نک InوجزاR نوشزا 

 ا��Yمآ ترافس رد ودره هک دCد ار کجCال اروک و دروفتسا �dیک بجعت لام; رد .درک ەا#ن نز ود هR و تفرگ ار اهInادانا; یهمانرذگ رفول1ن
 مان هR یدرف هR قلعتم اروک یهمانرذگ .دندوب +�dگنشاو رد §وسÂک یەرود رد شقRاس یاه{ال�مه و دندوب لوسÂک را�1سد نارcت رد
 جردنم مان .درکç+ vرعم 1»شش یەریاد« مان هIn Rادانا; یزاسمل1ف تک�³ رد همانمل1ف یەدنس��ن ار وا ش�YÉYو ترا; و دوب »س��ه ازرت«
 .تسا ک1فارگ حارط و سا�ع هک دادv ناشP وا تYÉYو ترا; و دوب »ترو ید لچYر« �dیک یهمانرذگ رد

 »؟دCدرکv را�1چ نارcت رد د1یامرفR هنکمم اهمناخ .ەدموا شhپ �هافتءوس« .درک ت¡حص �dیک و اروک اR هناRدؤم رفول1ن

 اما .دوب هنامصخ راتفر اR یرداچ +Iاریا نانز نامه زا +*(ن وا اcنآ رظن زا .دندروا1ن اج هR شایاهموصعم سا¡ل اR ار رفول1ن ادتبا Inا��Yمآ ود
 و دمآ یرواRان ،ص1خش\ IÞ رد .دندرک ەا#ن رتقیقد ،درک ت¡حص هR عو�In ³ا��Yمآ یهجcل اR حیصف �hل#نا نا�ز هR نانآ اR وا �dقو
 .توکس س�س

 ».ەرفول1ن نیا .یاو یا«

Rًالصا و دنتفرگ ار دوخ تاساسحا یولج دوب هک ��یترت ره ه Rار وا هک دندروا1ن دوخ یور ه vز ،دنسانشYار vادPگدنز دن�سhنون®ا و- ناش 
9دنز

:
¨تخاس ناتساد نامه .تسا هتس/ نآ هR -+*(ن رفول1ن 

:
 ەورگ کC وزج اcنآ .دنتفگ +*(ن رفول1ن یارب دندوب ەدرک ن�Yمت راR رازه هک ار 

 .دندوب ەدمآ ناریا هR یدوویلاه ½1خت �لع مل1ف کC یارب نشhکول ندرک اد1پ یارب هک دندوب Inادانا; یزاسمل1ف

 .درک همجرت ار نانآ یاههتفگ رفول1ن

 لCاسو همcنیا ارچ ؟نگÀÞ v اه+*��رود دروم رد« :د1سرپ ،د*(گR سامت هتیم; یزکرم d(فد رد یدح³ اR تساوخv زونه هک ە*(ما
 »؟هنوشهارمه {وساج

 اR ».دنزاس/ ناریا یوت Inاضف مل1ف هC ناوخv هک دن�سه Inادانا; یزاسمل1ف تک�³ کC لام .+�ک لاؤس نوشزا هک �dشاد قح ە*(ما«
 یاهفرح هک همولعم .نهتفرگ نارcت یاهکرا¯ و ،اهخا; ،اهدجسم زا هک ه1یاهسکع زا ات دنچ انیا« :تفگ �dیک ەارمه یاهموبلآ هR ەراشا

 ».+�dسه

 رکف ÀÞ اه+Iاریا و ناریا دروم رد سÞ(ب نوشزا .ه��1خ یاهسکع« .دوشv مرن دراد د1سرv رظن هR و دوب ەدمآ ششوخ اهسکع زا ە*(ما
vک�++.« 

 کC ماوخ�d+. vسه نو��cم ½1خ مه شمدرم و سەزمشوخ شاهاذغ .ه1گنشق روشک« :درک همجرت دوب هتفگ �dیک هک روط نامه رفول1ن
 یاهدجسم و یر�Yک نشhکول ات دنچ زا ات دزی و ناcفصا مYرv هگCد یهعفد .م*(گR سکع و منیõب ور یd(شhب یاهاج و مدرگرب هگCد ەام
 ».مY*(گR سکع �Cدق ½1خ

 ام زا یرا�داC سکع هC هشv« :د1سرپ �dیک زا ە*(ما .»ن�Yفآ« تفگ �dیک هR لد رد درکv همجرت ار تافرخزم نیا هک روط+*�مه رفول1ن
R؟ی*(گ« 

 نوت�سد هR ات هشکR لوط ەام دنچ �dح اC هتفه دنچ هنکمم .منک تس· نوتارب و منک ش·اچ ادانا; یوت دCاR اما ،م*(گR منوتv هک سکع«
 ».دا1ب نوتشوخ منک رکف .مشکR ور نوتر�Yصت منوتv د�1س¢اR هق1قد ود هÖا .منکc)d Rب را; کC منوتv .هسرب
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 سح وا .د1شک »هموصعم« و ە*(ما زا یر�Yصت تع³ هÀ Rارط یهحفص یور دادم ا�d Rیک دعR و دندرک {راو ار دوخ باجح نز ودره
 .دش هõ1ش اcنآ دوخ هR را1س/ ر�Yصت هق1قد هس ضرع رد و دروآرد ر�Yصت رد �Iوخ هR ار اcنآ لاح و

 درک راداو ار اcنآ ە*(ما .دندرگرب یدوزهR هک دنداد لوق »ازرت« و »لچYر« .دندرک یدRا �dسود راcظا و دنتفرگ شوغآ رد ار رگCدکC همه
امتح یدعR رفس رد هک دنهدR لوق

o
  .دننامR وا یهناخ رد 

 همزمز و تفر رفول1ن کCدزن �dیک ،دنهد همادا داRآرcم خزود رد ار دوخ *(سم ات دندرکv عمج ار دوخ کرادم و اهنادمچ هک روط+*�مه
 ریاس�Yhس یدورو یوکس مد ام ەرارق و نرv نویاقآ فرط زا انوا .دن�سه ام یاهرهوش نوشاتود ،+�dسه ام اR مه هگCد رفن راcچ« :درک
 ».مCدوب ەدش +Æخم ادانا; *(فس شhپ ور هتشذگ ەام ود .نوشمÂ1یõب

 �ک هR هکنیا نود�d Rح تسPوتv دمواv هÖا مه ەاش دوخ هک هYرازاR هتفشآ اجنیا .نشv در {رزاR زا منئمطم« :تفگ وا هR رفول1ن
¨R �ک ه�d+ Rگنشاو یوت دCا¡ن .هش در شزا ەدR ەوشر

:
 ش¢دCد اcنت هÖا .ماجنیا نم هنودv ،رتروپ نلآ ،هجراخ رYزو نواعم طقف .ماجک نم 

vوتI+ بcش R¨
:

 ».یدCد ونم هک را#نا هن را#نا هنرگو ،

 یاهمدق ا�d Rیک و وا ».�{اR قفوم .مYرv نومنوج یا¯ ات وت زا تظافح یارب مه ام .یداد تاجن ور ام نوج وت« :تفگ وا هR اروک
 .دنداتفا ەار هR یدعR ناوخ فرط هR +*�گنس

 ما1پ الاح .ەدوب »دناR زم1ج یاهارجام« لثم رارف ناتساد هتشون ؟یدCد ور اههمانزور ول1ن« .درک ت¡حص رفول1ن اR دادرcم زور نآ یادرف
 ».ممcفv ور رتروپ رخآ

 »؟هتشاد Idاع¡ت چیه ؟�(خ هچ ترازو زا«

 نوشPدش *(قحت زا و دا1م نوشدR ترافس یوت یاهوجشPاد زا همه اجنیا .نشاR ەدش تحاران رارف نیا زا یداYز یەدع منک�ن رکف«
 هک تفگ تروپ و تراه اR ؟تفگ ÀÞ زوین {�Iیا هI+ Rودv .ه1نا¡صع هک هنکv دومناو ،غالا یەدازبطق نیا ،نومرYزو .نربv تذل
 +*�ناوق +*�مه دCاR هنزv فرح شەرا�رد نوش¢ا هک ی+*(چ ن�Yخآ "داد دهاوخ +�یگنس یهنÉYه للملا+*�ب +*�ناوق ضقن نیا رطاخ هR ادانا;"
اعقاو منود�ن .هشاR للملا+*�ب

o
 ».ەرآرد ور +*�گمشخ یاهمدآ یادا داوخv طقف اC هقمحا 

 »؟ه¡ترم ÀÞهمه ەا�دورف رد« :د1سرپ وا زا دادرcم

 یاونÃب شکوراج شرخآ و ++�کv §امتسام ور ه1ضق .ەدش ÀÞ نمcف�ن تقوچیه هک ه1کره هR 9ره ردقنیا .ەدوبن ½�شم هک الاح ات«
 ».++�کv *(گتسد ور ەا�دورف

 هک هõ1سانم تصرف وت یارب تروص ره رد .ه��1خ �(خ مه زاR .++�کv مه وراج ور ەا�دورف +*�مز متسPود �ن« :تفگ و دCدنخ دادرcم
Rفد ه)d بcش�d ب و ەدرک مومت ور شرا; {اسا نوناق یاروش .یربcش�d Rەراد زا1ن کم; ه. vوگتفگ منوتIn ًال¡ق هک ور Rب م�1شاد وا اcش 
Cمنک یروآدا.« 

»Rد .مراد زا1ن *(یغت هCاهالم ید vروج نومه نم یارب اجنیا نالا ؟»ال��ک 6ضرا ل; و اروشاع ٍموی ل;« نگYم مارب اج همه .هcآرRو ەدا 
 ».همود +Iاcج گنج لثم مارب مه زور ره
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3 

 

 رتروپ

 

 HIJگنشاو

 1358 نمPب

 

 هR هجراخ رYزو نواعم +Iو*(ب d(فد یاهەرجنپ زا دوب ەدنام çdاI+ Rاتسمز باتفآ زا هچنآ �dقو ،رcظزادعR یهق1قد { و راcچ تعاس رد
 یدرف و ش\را یهتسشPزاR یاهگنه³ زا ،لنادوا .دندوب هتسشd P(فد رد رتروپ و ک1تامل�ید ت1نما سhئر ،لنادوا ل1ب ،د1باتv نورد
¨تسشPزاR دوجو اR دوب ەدش ثعاR نطو هd R(شhب تمدخ هR زا1ن سح و دوب مارآ و رادوت

:
 Rا1ب هجراخ ترازو هCزورره هچرگ ،د RاCالقت د 

v1بط ت1®ا�ش +*�ب §داعت ات درکé و دوخ q+مآ {امل�ید ندرک لا¡ند ترو�Yا ا�Cب رد وا .دنک داجhش)d طو��م تاسلج Rاهنا�ورگ ه 
 هR دندوب ەداد ەانپ نانآ هR نارcت رد شPانکرا; و ادانا; عاجش *(فس هک Inا��Yمآ شش *(خا رارف +�dفرگ نشج یارب زورما اما ،دشq+ vاح
 .دوب ەدما1ن رتروپ d(فد

 م� ور وا در م#R دCاR یراسم�³ لام; اR ؟د1سر نارcت هR ًالصا نوش¢ا اCآ ؟ەدمآ نمتراه رفول1ن مناخ ³ رب هچ دYراد عالطا ،نا��ق«
 ترافس رد شPد1سر زا دعR زور هک دوب نیا نم نظ +*�لوا .دا1ب دورف نارcت رد �(ماون مراcچ بش هم1ن زا دعR شزاورپ دوب رارق .مCاەدرک
 هک دوب هتفگ ام هR الاح ات دCاR دوبن ناریا رد هÖا .تسhن مYراد اهنا�ورگ زا هک Inاهتسرcف یوت اجچیه شمسا اما ،نهتفرگ ور وا

 .تسا هتفر ناریا هR رتروپ راqا هR و وا ضاd(عا دوجواR رفول1ن هک دروا1ن رتروپ یور هR هک دوب را1شوه ردقنآ لنادوا ».تساجک

 »؟ل1ب هق1قد ردقچ اهنا�ورگ زا نوتاهتسرcف«

 نز رومأم ود طقف ،ندرک دازآ ار تسوپها1س و نز دنمرا; ەد+*(س �(ماون ەام رد اه+Iاریا �dقو .مYرادن ی�(خ شزا هک ه1سک اcنت وا .هق1قد«
 دصرد 99 .تسhن مه اجنوا نالا oارهاظ و دشP دازآ عقوم نوا نمتراه .دوب سÓلت لوؤسم هک رفن هC اR -1بوک و تف1ئوس- +�dشاد هگن ور
 +�dسه یداع دنورcش نوشاتود هک +�dسه ترافس رد Inا��Yمآ رفن ەاجنپ .مCاەدرک Inاسانش ور ترافس نانکرا; یهمه هک مYراد نانیمطا

 ».نشv یرادcگن ناریا یهجراخ ترازو رد مه هگCد رفن هس و

 .د1سر نارcت هR دوز حبص ،�(ماون مراcچ زور رفول1ن .سکچیه اR .یراذگR نویم رد �ک اR دCا¡ن هک م#R تcب ماوخIn vاه+*(چ کC ،ل1ب«
 یوت و ەد1سر دCاش اC ،ەد1سرن ام ترافس هR زگره نارcت هR رفول1ن ند1سر �(خ هک هنیا نم سدح .شلا¡قتسا ەا�دورف دنتفر شhناریا ماوقا
 9ردم چیه م1نودv ام هک اجنوا ات نیاربانب .ەدوبن رفول1ن رظتنم ەا�دورف یوت ترافس زا سکچیه .ەدرکن Ïجوت شcب �ک بوشآ نوا
 .ەدشP تQث ترافس رد وا دوجو زا

 اجنوا هR هک دوبن ترافس یوت و دوب ەدرکن ت¡حص ترافس رد سکچیه اR زونه وا �(ماون مراcچ زور حبص .دنوم شماوقا اR وا بش نوا«
 ود ات منودv .مسامت رد وا اR ەا�هRەا� و م1قتسم*(غ تروص هR مه زونه .تفرگ سامت نم اR ه¡ترم دنچ لوا زور دنچ نوا .ندرک هلمح
 .هنود�ن یاهگCد سکچیه اما ،تسhن تراسا رد و هنارcت رد وا هک ننودv نم یاهقوفام و وا ردام و رد¯ .ەدوب رارقرب ت1نما شhپ زور
 ».م1نزب +çرح شەرا�رد م1نوت�ن صخشم لCالد هR انب

 »؟مCدادv ش�رارف Inادانا; شش نوا اR دCا¡ن«

 تا1لمع ل; دوب نکمم .سەد1چ1پ دح زا شhب وا یارب Inادانا; ½عج ت�Yه یهc1ت مCدCد اما .مCدرک رکف مه نوا هR« :تفگ غورد هR رتروپ
 .درکن یاەراشا ەا�دورف رد رفول1ن شقن هR وا ».اوه ور ەرب
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 »؟ÀÞ شردام و رد¯«

 رطخ هR ور نوشd(خد هک ++�ک�ن یرا; مراد نانیمطا و مەدرک ت¡حص انوا ا�d+. Rسه �{وهاR یاهمدآ ودره نمتراه هنازرف و د�Yید«
 ».نزادنب

 هک هگCد Inا��Yمآ تامل�ید کC دروم رد نم ف1ل�ت الاح اما .+�dسه اجک نا�ورگ هس و ەاجنپ نوا م1نودv لقادح ؟درک دCاR را�1چ الاح«
 »؟ه1چ ه1فخم نارcت رد

 ».سÞ(ن ی+*(چ مزا هگCد منکv شهاوخ .ەرادن دوجو وا را#نا .م�v تcب نم ونیا .ل1ب نکن یرا; چیه«

 Inاه+*(چ .م�Yنش�Y�� vغ و ب1جع یاه+*(چ فلتخم عبانم زا مه ام هک م#R تcب راذگR اما .مەدÂ1شP وا دروم رد +*(چچیه نم .بخ ½1خ«
 .++�ک رارف هک نەدرک کم; ام »Inادانا;« شش هR نارcت رد سانشان یاه+Iاریا هک تسه شلقن هک ًالوا .هشاR طو��م مه وا هR دCاش هک
 �¬�نم ام یهجراخ ترازو هR اه+Iاریا ذوفن یەرا�رد سانشان ەورگ کC هک ه1یاهشرازگ ،ه1لوا زا رتەدننکنارگن نم یارب هک مود دروم
 هC هک نش/ هجوتم رÖا دن�سه هک سکره .نویس�زوپا یاه�Þچ اC نشاR ترافس یوت یاهوجشPاد نادحتم هنکمم دارفا نیا .نەدرک
 ».ه®انرطخ ½1خ -هنارcت رد مه زونه و ەداتف1ن *(گ �(ماون مراcچ زور رفن کC هک- ەدازآ و ەدنوم نارcت یوت Inا��Yمآ تامل�ید

 »؟ننودv رفول1ن دروم رد ی+*(چ -+�dسه هک سکره- دارفا نیا ەدR نوشP هک تسه +~ن³ چیه«

 ل�شم .هنزv سدح Inاه+*(چ کC اC هنودv ی+*(چ رفن هC هگv نم هR �ح هC اما .مYرادن Idاصخشم اC مسا چیه .تسhن þاخ +*(چ«
 ».مYراد را;و³ تاعCاش اR طقف هک هنیا

 هتشاد رظن رYز ور عاضوا تقد هR .ه®انرطخ همه یارب ،وا یارب طقف هن ،++�ک ذوفن ترازو هR ننوتب اه+Iاریا هÖا .ەدR عاضوا ،مقفاوم«
Rونم و شا Iراذگن عالطا�.« 

Cپ ەام کhنآ زا ش، C¨ هجراخ ترازو نادنمرا; زا Rا1خ رد »دروگ ک1جم« غ�لش +�یچ ناروتسر رد زنوسرا¯ دراودا مان هRب ناhو تس 
 ،*(گسفن Inا¡Yز اI+ Rز ،دنروا1ب ار ش¢اذغ ات دوب رظتنم و دوب هتسشP هک روط+*�مه .دروخR راهان ات دوب هتسشP اcنت ترازو ¨Cدزن رد ،موس
 یهجcل هجوتم زنوسرا¯ .دوش مc1س وا اR ار +*(م دناوتv د1سرپ وا زا ¨شم تشرد یاهمشچ و دنلR ەا1س یوم اR هلاس جنپ و تسhب oادودح
اتلاصا d(خد دادن ص1خش\ اما ،دش وا �Àراخ

o
 Rا�ز هچ هI+ ت¡حص vرعم ی�³ ار دوخ وا .دنکç+ رد ات ەدمآ نانوی زا ەزات تفگ و درک 

 .دناوخR یرا#ن�(خ سPاسhل قوف عطقم رد ،تسا ¨Cدزن نامه رد هک +�dگنشاو جروج ەا#شPاد

9دنز دروم رد وا زا d(خد
:

 ؟دن�سه اجک دR و بوخ یاههلحم ؟دن�سه اجک اهناروتسر ن�Yتنازرا و نc)dYب هکنیا .درک لاؤس +�dگنشاو رد 
 تمس هR ار وگتفگ و داد شوگ زنوسرا¯ یاهباوج هR تقد هR وا ؟دشاR دنمهقالع نآ هR وا هک دوب نواتجروج یهلحم رد þاخ یاج
9دنز

:
9زات هR ،دوب هلاس لcچ زنوسرا¯ .درک تCاده وا +خش 

:
 ناRا1خ رد یدرجم +Iامترا¯آ رد اcنت و ،دوب ەدش ادج ش¬مه زا 

9دنز تسوچاسام
:

 vزنوسرا¯ .درک Rه Cخآ دروآ�ن دا�Yن Rعقوم هچ را Rز اI+ دوب ەدرک ت¡حص باذج و ناوج. 

9دنز 2لِ;³ِ نا}ود ¨Cدزن رد Q 1 ناRا1خ رد شPاتسود زا ¨C اR هک تفگ وا هd R(خد
:

 vامترا¯آ دراد دصق اما ،دنکI+ دنک اد1پ دوخ یارب. 
úاف یهقطنم رد تفگ وا

8
 Rدزن رد 3متاC¨ د ار اج دنچ ناروتسرCرد ًالما; اجنامه زا زنوسرا¯ .تسا ەدما1ن ششوخ مادکچیه زا اما ،ەد 

 .دنک شکم; هناخ ندرک اد1پ رد درک داcنشhپ وا هR و دوب ەداتفا ی�³ ماد

 اج و م*(گR هنوخ اهسال; ندش عو�³ زا ل¡ق دCاR .هسانشP ور سکچیه و هشاR اcنت مدآ هتخس .دYراد فطل ½1خ امش« :تفگ d(خد
 ».متف1ب

 کC ضرع رد .امنÃس اC ناروتسر هR وا ندرب و d(خد ه�d+ Rگنشاو فلتخم یاههلحم نداد ناشP هR درک عو�³ زنوسرا¯ هک تشذگن یدنچ
 همه نیا زنوسرا¯ .دند1باوخ مهاR دعR هتفه کC .درک اد1پ ەا#شPاد ¨Cدزن رد دناتسو رد ½قن +Iامترا¯آ d(خد ،زنوسرا¯ کم; هR هتفه
Rار یرا1تخ Rد�ن مه باوخ هCز روحسم .دY¡اIn زگره .دوب ەدش �³ و روش رپ »ی�³« فراعتمان Rمان هک درک�ن روطخ شاهل1خم ه 
 .دشاR قلخ نیدهاجم +�dگنشاو یهخاش یاضعا زا و دشاI+ Rاریا هک ،دشاR »دازرcش« وا éقاو

 
1Street Q یاهنا}ا»خ ��ÎÏ-صا ¾½رغÀ گنشاو£Ï¤ {دناەدش یراذگمان ا�فلا فورح ا. 
2Dupont Circle  
3Foggy Bottom  
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 .دنکv را; هجراخ ترازو +�ÉYگرا; یەرادا رد وا هک دندوب ەدش هجوتم نفلت دنچ اR و دندوب هتفرگ رظن رYز ار زنوسرا¯ قلخ نیدهاجم
 یهتسر ،مان ل1بق زا Idاعالطا- دروا1ب تسد هR تاعالطا دندوب نارcت ترافس رد هک InاهInا��Yمآ دروم رد هک دوب نیا دازرcش تYرومأم

 Inا��Yمآ یاهتامل�ید یەرا�رد IdاعCاش ،Inادانا; شش رارف زا دعR .دشا¡ن ترافس رد و اهنا�ورگ نا1م رد هک تسه �ک اCآ هکنیا و ،½غش
 .دوب ەدش شخ¯ ،دندوب ەدش +Æخم نارcت رد هک یرگCد

 ،تشادن ار نیدهاجم ندCد مشچ +�یمخ اما .دندوب هتسویپ ەاش ه1لع +�یمخ تضcن ه1357R بالقنا نامز رد قلخ نیدهاجم نامزاس
 هک تفرگv رب رد +*(ن ار نویناحور اR تCدض و مسhنیمف ،نیدهاجم یژولوئدCا .دوب vالسا و �Þچ دCاقع زا #ولخم ەورگ یاهەدCا ارYز
 یەدنیآ ،دناهتشاد بالقنا یزو*(پ رد هک �cس دوجواR هک دن�سPادv نیدهاجم نا³ .دوب ناملسم ناCار�لوصا نعل دروم ودره نیا

 .درک دنهاوخ ی*(گ عضوم نانآ ه1لع یدوزهR ناCارگمالسا هک دندوب ەد1سر هج�1ن نیا هR .تسا لزل+d(م ناریا رد ناشhسا1س

 تاعالطا هR حلسم و ەا#Cا¯ نآ زا .دن*(گR تسد هR دوخ ار ترافس لاغشا لd(نک و دننک ذوفن ترافس هR هک دوب نیا نانآ یهشقن
Rمآ یەرا�رد ەدمآتسده�Yترافس جراخ و لخاد نا1ئا� vاوتPنت هکنیا دروم رد ار دوخ یاعدا دن�سcمآدض و نویبالقنا ا�Yقاو نا1یا�é 

اتدمع- ترافس ½عف نار�لاغشا .دننک م1کحت ،تسا قلخ نیدهاجم ەورگ نامه
o

 +*(چچیه -هلاس هس ود و تسhب {دنcم نا�YجشPاد 
 تسد هR ترافس یهعومجم رÖا هک دندوب ەد1سر هج�1ن نیا هR قلخ نیدهاجم نا³ .دن�سPاد�ن InوجزاR و Idاعالطا یاهرا; یەرا�رد
 تلم بوبحم نانامرcق هR ار نانآ تسPاوتIn vاتدوک +*�نچ .دننک الم رب ار ناریا رد ا��Yمآ {وساج یهک¡ش ل; دن�سPاوتv داتفاv اcنآ
 .درکv دCدرت نانآ ه1لع مادقا رد +*(ن +�یمخ µتCآ �dح .دراد هگن ناما رد ناCارگمالسا تالمح زا و دنک لCد¡ت

 کC زا دعR ،وا دCدج نامترا¯آ رد رcظزادعR ه¡Âش زور کC .دوب نیدهاجم یهشقن ید1ل; یاهشخR زا ¨C دازرcش �Âج یهلت تYرومأم
¨Rاوخمه و با�³ و د�Yخ زور

:
 کم; {ال; یەژورپ هC یوت مcب +Iوتv ،دراودا مزÉYع« :د1سرپ دولاRاوخ و قمر�I زنوسرا¯ زا وا ،روش رپ 

 تاعالطا ن�YتInادتبا ندرک اد1پ یارب �dح اما ؛م1نکv وجتسج Inا��Yمآ یاههناسر یوت ناریا ی*(گنا�ورگ نارحR یەرا�رد مYراد ام ؟+�ک
 ».مدرگR شلا¡ند دCاR اجک منود�ن .ه1چ نوشاهمسا و +�dسه اجنوا نا�ورگ اتدنچ م1گR نانیمطا اR م1نوت�ن .مYراد ل�شم مه

 ».هشاR اههمانزور یوت تاعالطا نیا یهمه مدرکv رکف« :تفگ ناشکەزا1مخ زنوسرا¯

 یاهتCاور نیا و م1نک دان�سا شcب م1نوتب هک مYراد مزال �سر +*(چ کC ام .نەدرک مالعا Idوافتم دادعت و اهمسا مودکره اما ،تسه«
 ».ه1نوسآ را; مدرکv رکف .مYرا1ب رد ³ شزا ور ضقانتم

»Rب راذگõمنی ÀÞ vفد زا .منک اد1پ تارب منوت)d اورRومع طv اەدرک مالعتسا هجراخ ترازوC؟د« 

 ».دنداد عاجرا اههمانزور هR ور ام انوا §و ،ەرآ«

 ».سهگCد یاج مرکف نالا اما .هشا�d Rخس را; دCا¡ن .منکv اد1پ تارب ی+*(چ هC هگCد یهتفه«

 »؟هنکv را; تاهاج یه1قR .مد�ن �dیمها ترکف هR نم«

 دصق وا دوب یرطخ گنز مه رÖا .دنک کش وا ناتساد هR اC دنک در ار »ی�³« تساوخرد هک د1جنگ�ن مه اد1ش و هلاو زنوسرا¯ روصت رد
 تذل هطRار نیا زا تساوخv .داد�ن مه �dیمها و دش دهاوخ متخ اجک هR ناشهطRار ت¡قاع و رخآ تسPاد�ن .تشادن ار نآ ندÂ1ش
 .دنک یرود ،دوش �dخ¡شوخ نیا نداتفا رطخ هR ثعاR هک یرا; ره زا و د�(ب

 ،هصقان اC نارcت ½نسرپ یاهەدنورپ .مدرکv رکف هک هY+*(چ زا رتتخس ،ی�³« .دندرک فq اذغ دناتسو هفا; رد مهاR دعR یه¡Âشراcچ
Cدق اCه1م، Cا RلاÁاش .هنود�ن ی+*(چ سکچیه .ەدش م� لCمنوتب د Cدم اما ،منک یدنبمه³ تارب ی+*(چ هId لوط vیهمه هنکمم .هشک 
 ».ە*(گن رب رد مه ور دارفا

Rمها Rح ی�³ اما ،دنتفر ی�³ نامترا¯آ ه�d د یاج شساوح مه سکس عقومCقو .دوب یرگ�d ¯رپساوح ل1لد زنوسراId ج ار وا�Yدش ا، 
 .مشاR هتشاد ی+*(چ هC دCاR دعR یهتفه ات ،هش/ ماجنا یاەژورپ هشاR انب هÖا .متسه �dنعل {ال; یەژورپ نیا نارگن .د1شخ¡ب« :تفگ
Rز شخYتسا ەژورپ +*�مه لام مرت نیا یەرمن زا یدا.« 

 Inاج کC دCاR تروص ره رد .دRا1ب ار اهەدنورپ داد لوق ل1لد +*�مه هR ،دنک هتفشآ ار وا ک�1نامر تشcب ی+*(چ تساوخ�ن زنوسرا¯
vدندوب. 
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 شرازگ دروم رد نا��ق« .دندرک تاقالم -را�1سد ەارمه هR راR نیا- ەرا�ود اcنآ ،رفول1ن یەرا�رد رتروپ و لنادوا یوگتفگ-ان زا دعR زور دنچ
 لاؤس نارcت ترافس نانکرا; یەرا�رد بترم +�ÉYگرا; یەرادا رد زنوسرا¯ مان هR اهدنمرا; زا ¨C .ەدش نوم*(گتسد Inاه+*(چ اه+Iاریا ذوفن

vقو .ەدرک�d هنک�ن اد1پ ور اهەدنورپ هک مه، Rهمادا شوج و تسج ه vلا¡ند .ەد Cف کcدارفا زا �سر تسرCرقتسم اجنوا هک ه 
 ».+�dسه

 »؟هنکv را�1چ دCاەد1سرپ شزا«

 راqا مه زاR ++�یõب و نرا1ب هناcب و رذع و ندR نمرخ ³ یەدعو مCاهتفگ +�ÉYگرا; رد نومدارفا هR .شم1نوسd(ب مCاوخ�ن .هن زونه«
vهنک Cخ ا)*. Cاەدرک مه {ررب هCو م Rاەد1سر ��لاج را1س/ یهج�1ن هCم. 

9دنز اcنت ،ەدش ادج oا*(خا زنوسرا¯ هک ەدش صخشم«
:

 vل¡ق هتفه دنچ و هنک Rخد ا)dناوج ی Rار دراو سویل1ساو ی�³ مان هRەدش هط 
 ».ننورذگd v(خد نامترا¯آ رد مهاR ور یداYز تاقوا .هنوخv یرا#ن�(خ +�dگنشاو جروج ەا#شPاد رد و ه1نانوی هنکv اعدا هک

 »؟ەدرک ت¡حص یآ�Iفا اR ک1تامل�ید ت1نما زا �ک«

 .++�کv رازگرب ی�(خ سPارفنک مه دعR و شغا³ نرv گنفت و پوت اR اC ندنخv ام ت1®ا�ش هR اC .مYرادن یداYز +*(چ ًالعف .ەدوز ½1خ«
 ».تسhن نوشهمانرب وزج تفارظ

»RاCد Cاج هIn بcنوش Rامتح .م1گ
o

 اه+Iاریا فرط زا {وساج تا1لمع هC اR اCآ ++�یõب و ننودd R(شhب »ی�³« نیا یەرا�رد نراد تسود 
 ».*(خ اC م1فرط

 ور رفول1ن هک هنیا ½صا را; نالا هشاR تداC ،ل1ب« .دنداد همادا ت¡حص هþ Rوصخ روط هR درم ود و دندرک کرت ار قاتا نارا�1سد
 »؟ەزادنÃب رطخ هR وروا هک ەراد ی+*(چ زنوسرا¯ نیا .م1نک +*�مضت ور ش�ینما

 هش�ش· 9 هک هنیا ەدش امعم نم یارب هک ی+*(چ .دا1من ش*(گ ی+*(چ هک ،مCاەدرک یزاس®ا¯ یروط ور نارcت هR طو��م ½نسرپ یاهەدنورپ«
 .ەراد +çده هچ و

 ».ەدرکن مانتQث ەا#شPاد رد »سویل1ساو ی�³« مان هR سکچیه و مCدرک مالعتسا +�dگنشاو جروج ەا#شPاد زا .نا��ق هگCد +*(چ هC و«

 ور مناخ نوا اC زنوسرا¯ و نش/ لمع دراو طا1تحا اR م1نک نوشراداو م1نوتv .مYراذگR نا�Yج رد ور یآ�Iفا هک هشاR ەدش ش�قو دCاش«
 »؟دننکن ەد+d(شحو -تسه هک سک ره-

اصوصخم .م1نوتv ،د1نک هلخادم -رYزو صخش و- امش هÖا«
o

 تروص نوا رد .هنکv را; انوا یارب اC ه1ناریا ی�³ نیا هش/ مولعم هÖا 
 ».هشv لCد¡ت {وساجدض ع�ضوم کC هR ع�ضوم

 یەرامش کC هR م�C و تسhب ناRا1خ رد vومع نفلت کC زا +Iرآ جروج مان هR رتروپ d(فد نادنمرا; زا ¨C ،زور نامه رد دعR تعاس دنچ
 .تخوس زنوسرا¯ :دوب ەاتوک شما1پ .درک نفلت ەدش+*�یعت شhپ زا

 هج�1ن نیا هR .دوب ەدش هجراخ ترازو دراو ،سلجنآسل رد گرزب تلا;و تک�³ کC رد را; لاس تشه زا دعo Rا*(خا هلاس کC و { +Iرآ
 تک�³ هجراخ ترازو نومزآ رد ،*(یغت یوجتسج رد رطاخ +*�مه هR تسا ەدCد ار مدرم یاهوگموگR و اهاوعد +çا; ردق هR هک دوب ەد1سر
 امنÃس تعنص نارا;ردناتسد .دوب ەدش ەدننک لسک وا یارب سلجنآسل رد ناCارگسÂجمه ت1عضو لاس تشه زا دعR +*�نچمه .درک
 هجراخ ترازو دراو تساوخv رÖا .دندوب اوسر و اRاحم�I ەزادنا زاشhب درکv را; شرت و گنت تلا;و تک�³ کC رد هک وا ت1عقوم یارب

 .دوبv را; هظفاحم و ش¢دنالôم دCاR ،دوش

9رزب تعامج ا1نرف1لا; بونج
:

 .تفرv نانآ یاهInامهدرگ و اهش¢امه هR یوا�جنک یور زا +Iرآ و دوب ەداد یاج دوخ رد ار نا1ناریا زا 
 زا هتسد نیا .درادن نا¡لطتنطلس اI+ Rادنچ §دمه هک دوب ەدش هجوتم اما ،دمآv ششوخ ناشروشرپ یاهثحR و ناش¢اه+�Y*(ش زا
 دوخ یهتفرتسدزا تردق و تورث و +�dفرگ رارق تنا1خ دروم زا مادم -èا�Yت ددم هR ًالومعم- و دندوب دوخ تارطاخ *(سا Inوگ نا1ناریا

 راوید یهنÃس ار وا دننام یدارفا ناریا رد اcنآ .دندرکv عفد دوخ زا را�شآ لCالد هR ار وا +*(ن ارگمالسا ناCار�لوصا .دندرکv ت¡حص
vارگ½م .دن�شاذگCنا Rارکفنشور وا معز هI+ نت هک دندوب ەدنامردcا vاوتPناشدوخ +*�ب و دنس��نب لوطم یاههلاقم دن�س Rلدج و ثح 
 هR ار ناشدوخ زجهR سکره هصالخ و یایآ{ ،اه½1ئا³ا ،{�I�I ،رترا; نانآ .تسا ناشÂطو تال�شم لوؤسم �ک هچ هک دننک
 .دندرکv ەذخاؤم تال�شم نیا داجCا رطاخ
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 هک تفاC ەدرÓل1صحت و شوهاR یدارفا ار نیدهاجم یاضعا .تسا ەدرک اد1پ یونعم +�مأم Inوگ ،دش انشآ قلخ نیدهاجم ا�d Rقو +Iرآ
 �Iوخ را1س/ ?دنامزاس یاراد اcنآ .دوب vالسا تارکفت و �Iرغ dçd(م یاههش¢دنا قیفلت لصاح ما1پ نیا .دندوب مجسÂم vا1پ یاراد
 هR اهدنوخآ +�ید-�dسhشاف یژولوئدCا یارب نÉYگCاج نc)dYب وا رظن زا و دن�شاد ناریا ½خاد ت1عضو یەرا�رد +Iاوارف تاعالطا ،دندوب

 .دندوب +*(ن ار�لمع هتشذگ اcنیا زا .دندمآv باسح

 زا ار دوخ InارگسÂجمه .تفریذ¯ oاروف وا ،تفرگ رظن رد یو یارب Inاج ترازو نادنمرا; شزومآ یاهەرود زا ¨C رد هجراخ ترازو �dقو
Rخم هجراخ ترازو ت1نما ناسرزاÆ+ گنشاو رد .درک�d+ ار دوخ طا¡ترا +*(ن Rیلوؤسم +*�لوا .درک ظفح قلخ نیدهاجم ا�d هک Rیەرود زا دع 
 çdوقح یهقRاس و ،Idاذ شوه ،هناتسود راتفر ،شوج و بنج یهطساو هR نآ رد هک ،دوب رتروپ d(فد رد را; ،دش لوحم یو هR �{زومآ

 هR زا1ن نودR ار دشv لوحم یو هR هک Inاهف1ل�ت و دوب تسدە*(چ +�dشون رد .دش لCد¡ت دنمشزرا و بوبحم نارا�مه زا ¨C هR دوخ
9دنز مهدزناش ناRا1خ رد هک درجم یدنمرا; ناونع هR .د1ناسرv ماجنا هR رثؤم روط هR تا1ئزج حیضوت

:
 vمه ،درکhات دوب ەدامآ هش 

 .دنک یرا; هفاضا اهتعاس

ام1قتسم ەا� چیه .دهدR شرازگ اcنآ هR اهنا�ورگ و ناریا دروم رد صوصخR ،رتروپ d(فد زا دن�ساوخv وا زا نیدهاجم نامزاس رد وا ناطRار
o

 
Rمه اما ،دنتفگ�ن وا هhت نیا هشcدCج ش¢ارگ هک تشاد دوجو +�مض دÂ� اق اههناخترازو یوس زا نامز نآ رد زونه هک ار واRلوبقل 
 »نئوگنپ« یهنا¡ش پول; رد وا زا قلخ نیدهاجم هک دوب ەد1سر هج�1ن نیا هR وا .دننک المرب ،دروآv مهارف ار دارفا جارخا یهنیمز و دوبن
 .دنراد را1تخا رد سکع ل1ه لوتÃپا; رد ناCارگسÂجمه یاهقوتا¯ رگCد و

 و رتروپ هک دش هجوتم +çداصت تروص هR وا .درکv طا1تحا را1س/ تس¢اI+ vRرآ و دوب *(گتخس و قیقد را1س/ ت1نما دروم رد رتروپ
 یهمانرب کC رد موسرم دعاوق فالخرب .دناەدرب IÞ نارcت ½نسرپ یاهەدنورپ دروم رد زنوسرا¯ یوا�جنک هR ک1تامل�ید ت1نما نارومأم
 ار وا نامزاس رد وا یەدننکتCاده درف ،دروآ باسح هR دوخ زا د1جمت ار نآ +Iرآ هک یاهناشP ناونع هR اما ،حیحص و §وصا Idاعالطا

امسر
o

 .دوب راRهعجاف نامزاس و +Iرآ یارب نآ بقاوع ،دشv المرب شا éقاو ت�Yه و دشv *(گتسد ی�³ رÖا .درک »ی�³« تا1لمع دراو 

 را; ناCا¯ زا دعR ناوارف بارطضا اR .دÂ1ش ار »دشاvR دودسم ەرامش نیا« ما1پ درک نفلت ی�³ نامترا¯آ هR زنوسرا¯ �dقو ،دعR زور ود
 دوخ یاهنادمچ هک دوب ەدCد ار وا رفن کC .دندوب ەدCدن ل¡ق زور زا ار وا اههCاسمه .تسا §اخ نامترا¯آ هک دCد و تفر اجنآ هR هنازور
 ەدرک خسف ار همانەراجا دقن هجو تخادرپ اR وا تفگ ،دوب ەداد ەراجا وا هR ار نامترا¯آ هک ?ا#نب دنمرا; .درکv +خش ل1بموتا کC راR ار
 ی�³« مان هR سکچیه دش هجوتم و تفرگ سامت +*(ن +�dگنشاو جروج ەا#شPاد اR زنوسرا¯ .دوب ەدرکن مالعا +*(ن ار دوخ یدعR سردآ و
 .تسا ەدرکن مانتQث اجنآ رد »سویل1ساو

 وا رظتنم ،دش�ن ەدCد ناش¢ام1س رد �dقفش چیه هک ک1تامل�ید ت1نما رومأم هس دCد تفر را; ³ هR زنوسرا¯ �dقو زور نآ یادرف
9دنز مامت و را; ،هناقشاع یارجام .دن�سه

:
 .دوب �{ا}ورف یهناتسآ رد شا

 

 HIJگنشاو و نارPت

 1358 دنفسا

 

 ەد ات امد و دوب ەدYراR فرب d(م م1ن کCدزن ،دوجوم راRدا و ت®الف ل1م�ت یارب .دوب هتفر ورف لاص�1سا رد +�dگنشاو .تشذگ اههتفه
 زور دنچ ات ار اهناRا1خ *(�لفاغ و هتسکشرو یرادرcش و دوب ەدش ل1طعت لاردف تلود تارادا d(شhب .دوب هتفر +*�یا¯ رفص رYز هجرد
 .دوب ەدرک اهر ەدشI� Pورفرب

 ،للم نامزاس زا vازعا یاهتأ1ه یارب رفاو ظح اR +�یمخ µتCآ .دندرکv در ار یرگ1جنا1م یارب شالت هنوگره نا1ناریا ،نارcت رد
 ەاش نداد س9زاR ه�d+ Rگنشاو ب1غرت رب ار دوخ شالت دCاR تفگv نانآ هR و درکv قطن اهدcعتم*(غ شQنج و ،vالسا سPارفنک ،نا�1تاو
 .دوب ەدرب ەانپ امانا¯ هR ەدرک کرت ار ەدحتم تالاCا ەاش نآ زا شhپ یزارد نامز هچرگ .دننک فوطعم یرارف

 رکش\ تشادداC کC وا یارب ،دننک رارف ات ەدرک کم; دروفتسا �dیک و کجCال اروک هR داRآرcم ەا�دورف رد هنوگچ رفول1ن د1مcف �dقو رتروپ
 .درک تفاYرد نارcت زا vا1پ رتروپ هYروف طساوا رد .داتسرف
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 ،رYزو نواعم یارب

 و تسا جوا رد شاەراتس �dشcب .منکv عو�³ سلجم رد vالسا یروcمج بزح d(فد رد ار دوخ را; دعR یهتفه
 +*�مود ،شدحتم نا1ناحور یهک¡ش +Iا¡ی�ش· و سلجم رد vالسا یروcمج بزح رب شطلس\ فطل هR ًالمع نون®ا
 .دشاR شدوخ طلس\ تحت هک تسا �Iزحکت �dموکح هR ناریا لCد¡ت لاح رد وا .تسا ناریا دنمتردق درم

 را1تخا رد ار تردق مامت و ەدرک ل1طعت ار ناریا لقتسم یال;و نونا; وا .تسا ممصم و دمآرا; ،تخس�d ³شcب
 یاروش و روشک §اع ناوید سhئر ناونع هR یدوزهR هک تسا نآ زا úاح تاعCاش .تسا ەداد رارق ��هذم تاضق
 ار ه1ئاضق یەوق و هننقم یەوق نامزمه وا ،دشاR هتشاد تحص ع�ضوم نیا رÖا .دش دهاوخ بوصنم Inاضق §اع
 رارق �dشcب رادتقا یهCاس رد ،ردص+�ب نسحلاوبا ،ەدش باختنا ەزات روcمجسhئر .تشاد دهاوخ دوخ لd(نک تحت
 +qاحلاحرد روcمجسhئر ½صا یهف1ظو .تسا هتخاس تردق دقاف و ��¢امن یاەرcچ وا زا �dشcب و تسا هتفرگ
 .تسا �{زرو یاهدادYور رد روضح

 نادحتم و �dشcب .دننکv *(گتسد IÞردIÞ و باتکوباسح�I ار مدرم .تسا *(Öارف ِباعرا و سرت یاضف اجنیا یاضف
 .دنهدv همادا ناCارگ½م هR دوخ تالمح هR ترافس لخاد نا�YجشPاد ەا��I وەا� »یاهیرÖاشفا« هR کسمت اR وا

 یارب ناریا یاههناسر .دوب دهاوخ �ک هچ د*(گv رارق اcنآ +*�موکحم تسرcف رد هک یدعR رفن دناد�ن سکچیه
 و »اهورهنا1م« هR دوخ یەدنزگ تالمح هR و دننکv مهارف لما; ی�(خ ششوپ نا�YجشPاد یاهیرÖاشفا کت کت

 .دنهدv همادا »اهلا�(یل«

 باختنا مدرم یوس زا هک دن�سه سلجم یەدنیامن دنچ دن�سه شPاراC و �dشcب تالمح فده هک +Iاسک هلمجزا
ا¡�Yقت اهبوک³ .دناەدش عنم سلجم رد دوخ {رک یدصت زا اما دناەدش

o
 راداو ار +*�شhپ تقوم تلود تاماقم مامت 

Rگتسد هک +*�مه دارفا نیا .تسا ەدرک توکس ه)* Pاششوخ ار دوخ دناەدشPدادملق س vا .دننکÖب رcش�d ئرhس 
 .درک دهاوخ اد1پ ش¢ازفا قانتخا ،دوش ناریا یه1ئاضق یەوق

 زا تCامح و ،اهورهنا1م ندرک موکحم نا�Yج ه�d+ Rسویپ اR -نارگCد و قلخ نیدهاجم ،ەدوت بزح- پچ بازحا
 +*(ن ار ام« هک دنناسرب ناCارگمالسا شوگ هR ار دوخ یادص دننکv شالت d(شhب یاهمادعا و لاوما ف1قوت ،یزاس®ا¯
 &نک اشفا ،ماما طخ یوجشPاد« :دنهدv راعش و دننکIn vام1پهار ا��Yمآ ترافس لRاقم رد اcنآ .»د1نک یزاR دراو
 .دن�سه اهنا�ورگ مادعا و یروف یهم²احم ناهاوخ +*�نچمه اcنآ »&نک اشفا

 {ول¯اچ vالسا یروcمج بزح یاهوردنت یارب هک دننآ لا¡ند هR تامادقا نیا اR ،قلخ نیدهاجم ەژYو هR ،اه�Þچ
 یرادربەرcب ارگ�چ یاهەورگ زا +Iام�دR ا�d Rشcب هک تسا نیا نارظان بلغا دروآرب .دننزب رود ار اcنآ لاح+*�عرد و دننک

vامز تقوره و دنکPنآ ه1لع دسرب شcچ زا را; نیا زا ل¡ق اما .دش دهاوخ لمع دراو ا�Þاهورهنا1م ندرک دوبان یارب اه 
 .درک دهاوخ ەدافتسا

 .متسه امش یدعR ما1پ رظتنم .تسا ظوفحم ت�Yه و تسا بترم +*(چهمه ،+خش رظن زا

 

Rب اc)dYاهوزرآ ن 

 ماY*(م

 

 یاهInامهدرگ نامز هتشذگ رد زورون .دنورv راcب لوا زور زاوشhپ هR و دننکv زورون د1ع کرادت هR عو�³ نا1ناریا ،دنفسا طساوا رد
 رد یاهvارآان و مادعا و ی*(گتسد و سرت نامز ،اما 59 زورون .دوب اههچR ید1ع و ،ون سا¡ل ،سرادم ½1طعت ،رفس ،تش�ل� ،½1ماف
9دنز هR تشگزاR رگCد راR نا1ناریا تشذگv نآ رمع زا لاس کC زا شhب نون®ا هک بالقنا زا دعR هکنیا هR د1ما .دوب نا1لغ

:
 ار یداع 

 .دوب هتس�3ب تخر دنÂیõب
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 ەار زا دوجو ا�d Rح .دشv عمج ونیم و دمحا نامترا¯آ رد و دادv همادا دوخ یهن�Yید تÂس هR +*�ب�سار یەداوناخ ،هعمج یاهبش
 لحم و هسردم رد هک ار یزاس®ا¯ یاههتیم; تCا�ح همه .دوب ردکم همه رطاخ .دوب ەدنامن +�dفرگ نشج یارب +üامد و لد ،زورون ند1سر
 هR عالطا�I هک دنتفگI+ vا#Cاسمه و ناتسود زا اcنآ .دCا1ب دورف هک دندوب یدعR �(ت رظتنم همه ؛دندرکv ف�Yعت دشv ل1کش\ ناشرا;
 تاماقم و ،دنتفگv اهناتس*(بد رد ناCارگمالسا و اه�Þچ +*�ب یاهدروخودز زا نازومآشPاد و ناملعم .دندوب ەدرک ترجاcم ا��Yمآ اC ا}ورا
¨نهرف بالقنا« و دنوش ل1طعت اهەا#شPاد تسا رارق دندرکv مالعا

:
« Rآرد ارجا هCنآ ات دcا و را�فا زا اCچ( برخم یاهەد�Þ رغ وI�( ¯اè 

 .دنک م1کحت ار vالسا یروcمج بزح تردق ،دوش رازگرب دنفسا رخاوا دوب انب هک سلجم تاRاختنا هک دن�شاد راظتنا همه .دنوش

 و ج�یا و کRاR ش¢اههلاخ¬· لثم ،رفول1ن رتناوج ماوقا ،دندوب ەداد تسد زا +*(ن ار دوخ یاهەا#Cا¯ ن�Yخآ ناCارگ½م هک اجنآ زا
 ونیم ،دندرکv ف�Yعت قلخ نیدهاجم ت¡ثم یاهه¡نج زا اcنآ �dقو .دندوب ەدرک اد1پ ش¢ارگ قلخ نیدهاجم هR ام1س شاهلاخd(خد
 ».د1نکن دامتعا نوشcب .ن®انرطخ انوا .د1نک یرود اهمدآ نوا زا دCاR اههچR امش« :تفگv و دشI+ vا¡صع

 مه یدازآ تضcن .دموا شلخد هک ½م یهcبج ؟هنکv ورا; نیا 9 انوا زج .++�کv ەزرا¡م ادنوخآ اR نراد لقادح« :دادv باوج ج�یا
 ش�ر اC ؟ننزب م�تک نا1ب Ïللابزح شا�وا و لذارا هک منک تک�³ نوششزرا�I یاهInام1پهار یوت مرب یاوخv .دش ەدنوخ شحتاف هک
Rس\ ،مراذõمتسد حی Rللابزح شا�وا نوا #اق مه مدوخ و م*(گÏ /؟مش Rمتسد قامچ دع Rراعش هک روط+*�مه انوبا1خ یوت مرب م*(گ 

vبزح طقف بزح" مدµ، حور طقف �(هرµ" نزc؟منزب کتک ور ا« 

 انوا زا شقلخ نیدهاجم و یوجر اما .تسرد نیا .نجل vالسا یروcمج بزح و اه+Iاحور .هگv تسار ونیم« :تفگ اهناوج هR دمحا
Rاعقاو اهامش .نرتد

o
 ور رفن تسhب ەد ?ا� زا ره اه+Iاحور نالا ؟هشc)d vب عاضوا هتف1ب نوش�سد تردق اههنووید نوا هÖا د1نکv رکف 

 یوت اC مCدوب ەدرم اC م�1سه اجنیا هک ام یهمه ،دوب نوش�سد تردق انوا هÖا .هنکv مادعا اترازه اترازه قلخ نیدهاجم .++�کv مادعا
 ».مCدوب یرا¡جا را; ەا�ودرا

 هنزv راد نوشدوخ یهمامع اR ور اهدنوخآ ەدR لوق هک �کره زا هک ¨C نم ؟نشاR دR ننوتv ردقچ هگم« .دوب ەدشP دعاقتم ج�یا
 ».منکv یرادفرط

 اجک هR نوشرا; +*�بب .نک ەا#ن نوماهنووج هR« :تفگ وا هR .درب یاهشوگ هþ Rوصخ Inوگتفگ یارب ار رفول1ن سوبع یاەرcچ اR دادرcم
اصوصخم عاضوا ؟هنوشا¯ شhپ یاهگCد ەار هچ نشاR تلادع و {ارکومد ،یدازآ لا¡ند هÖا .نراد قح c�dج زا .ەد1شک

o
 ½1خ اهنز یارب 

 ؟ە*(گv نوشزا ور نوشقوقح مامت هک ++�ک تCامح vاظن زا ننوتv روطچ .ه®انفسا

»Rفد ا)d بcش�d مدرک ت¡حص. CشکÂ¡سه +*�ب�سار هموصعم رظتنم ه�d+. روصت vم زا هکنیا زا منکcآرRدا vلاحشوخ یر Rا}�.« 

 ور Inاه+*(چ هچ +�ک�ن مه ور شروصت .مەدش هتسQلد دننکv را; اجنوا هک Inاهمناخ هR .متسه مه تحاران اما ،متسه هک لاحشوخ«
RاCسه یوق ردقچ و ++�ک لمحت د�d+. R9دنز ه

:
9دنز .نکن ەا#ن نومدوخ یاه

:
 ++�کv ف�Yعت هک Inاه+*(چ هI+ Rوت�ن .هتوافتم ًالما; انوا 

 .داRآفسوی تحار یاهالYو تCا�ح ام لام .هشوش نود1م +*�شP*(قف یاههلحم نارcت تCا�ح انوا تCا�ح .دا1نرد تکشا و یدR شوگ
9دنز توافتم یەرا1س ات ود یوت انوا و ام

:
 vو .م1نک Rال�شم یهمه اId ظفح ور نوشسفن تعانم ،دنراد هک vسرد یاهمدآ و ++�ک�d 

9دنز یوت یدوبcب +�کv ەا#ن ردقچره اما ،ەدوب انوا لام بالقنا نیا .+�dسه
:

 ».+�یب�ن نوشاه

 هR ندرگv رفن هC لا¡ند هک مه انوا .ندرک رارف Inا��Yمآ رفن شش نوا روطچ هسÞ(ب هنکمم ¨C .نو*(ب یا1ب ەا�دورف زا دCاR وت رفول1ن«
 ».�dشcب داتس تمربv و تلا¡ند ما1م حبص ه¡ÂشکC .++�ک +Iا��ق نوشدوخ یاج

 

 HIJگنشاو

 

 .دادv شرازگ نارcت ½نسرپ یاهەدنورپ و زنوسرا¯ یەرا�رد هناخترازو یهCا¯دنلR یاضعا و هجراخ رYزو نواعم هR لنادوا ل1ب +�dگنشاو رد
 هک هتفگ .ەدش �Âج یهلت کC یهمعط هک ەدوب هشhپقشاع قمحا کC طقف زنوسرا¯ ،م1گR م1نوتv ام هک اجنوا ات« :تفگ اcنآ هR وا

 هÖا .هنک رواR هک هتساوخ اC ەدرک رواR ەدموا نانوی زا و هYرا#ن�(خ یوجشPاد هکنیا یەرا�رد ور d(خد یهصق و ەدرکن کش ی+*(چ هR زگره
 ».هگR »هن« ەd(خد هR تسPوتv ،هنیõب تسPوتv ور ششوگ تش·
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 »؟م1نودÀÞ v وا یەرا�رد ؟دوب 9 ەd(خد س·« :د1سرپ هناخترازو یرادا روما نواعم

 تخادرپ oادقن ور شەراجا و ەدرک اضما سویل1ساو ی�³ مان هR ور شPامترا¯آ یهمانەراجا وا .م1نود�ن ام .نا��ق ساج +*�مه را; لا�شا«
 ەدش تQث Inاج رد سویل1ساو ی�³ مان اR هک 9ردم چیه .ەدوب هنوخ¡حاص یەدcع رب قرب و بآ ضوبق تخادرپ همانەراجا قبط .ەدرک
Rدرکن اد1پ مه هشاCباسح هن .م R9دننار یهمانیهاوگ هن ،یرا¡تعا ترا; هن ،¨نا

:
اقلطم .همانرذگ هن و 

o
 وا زا مه سکع �dح .+*(چچیه 

 ».نرادن مه ەرفنود سکع چیه و هتفرگن سکع وا زا تقوچیه زنوسرا¯ .مYرادن

 »؟ه1ناریا ەd(خد الاح«

»Rیوق لامتحا ه Rاما ،هل Rم1نوت�ن نانیمطا ا Rپ .م1گhد¯ان هکنیا زا شCدوب راود1ما هش/ دCرا1ب رد ³ مYرا; 9 یارب هک م vهنک. Rه 
 ».دز شQیغ و د1شک وب ور رطخ �YÆdط

 .ەدرکن کش ی+*(چ هR ەراد راqا هک مه وا .مCدوب هتفگن ی+*(چ زنوسرا¯ هR هک ام ؟هش/ دCد¯ان دCاR ەد1مcف اجک زا +�عC« :د1سرپ رتروپ
 »؟هتفگ 9 س· ،هتفگن d(خد هR وا هÖا

اق1قد ل�شم«
o

 نومتخاس لخاد هگCد رفن هC .منکv رواR ور شفرح نم ،شمYراد رظن تحت ام هک هتسPود �ن هگv زنوسرا̄ �dقو .هنیمه 
RاCد Rخد ه)d ەداد رادشه Rو هشا R1ه زنوسرا¯ ه~Þّ هتفگن Rهشا.« 

»9 vودPراد ام تسYخد دروم رد م)d قیقحت v؟م1نک« 

 زا رفن ود ¨C و +�ÉYگرا; سhئر .رYزو صخش و ،عمج نیا نا+qاح ،ک1تامل�ید ت1نما رد کچوک ەورگرا; ه�d+. CسPود �ن یداYز دارفا«
 ».+�dسPودv مه نانکرا;

 تاق1قحت کC دروم رد هتسPوت و هشv بوسحم نمشد یو*(ن هک مYراد هعومجم لخاد رد رفن هC ام« :تفگ نا+qاح ەورگ هR رYزو نواعم
 .هنکv را; �ک هچ یارب و ،هتساوخv ور اهەدنورپ ارچ ،ه1ک »ی�³« م1نود�ن ام الاح .ەدR رادشه ەژوس هR و هنک بسک تاعالطا ی³

9د1سر ،ل1ب
:

 Rع�ضوم نیا ه RاCد Rتالا�Yلوا ن�Yت Rهشا. RاCم1نک فقوتم ور یذوفن درف نیا د. Rفا اI؟یاەدرک ت¡حص یآ�« 

ا¡�Yقت هک ساجنیا ل�شم .++�ک کم; »ی�In »³اسانش رد مهتساوخ نوشزا«
o

 زنوسرا¯ هک Inاهف1صوت رگم ،مCدR نوشcب هک مYرادن Þّ~1ه 
 وجتسج یەریاد "راعتسم مان اR یاهناd(یدم اC یاهنا1مرواخ یاەرcچ اR باذج ناوج d(خد کC" .نەدرک نەدCد ور وا هک +Iاسک یه1قR و
 ».هشاR ەدروآرد یدنالنف دنولR کC ل�ش هR ور شدوخ هنکمم الاح ات .هنک�ن رتگنت ور وا یارب

 شەرا�رد ی+*(چ نهتسPوت ؟دنشاR رفول1ن لا¡ند هک تسه شPا�ما« :د1سرپ و د1شک یرانک هR ار لنادوا رتروپ ،د1سر ناCا¯ هR هسلج �dقو
Rفcن اهەدنورپ یوت شمسا هک هنیا نم روصت ؟نمhا .تسÖاریا فرط زا ذوفن نیا رI+اه R³درد یوت ،نش/ راد�(خ رفول1ن دوجو زا و هشا 

 ».هتفاv یدج

 هک +Iامز ات و ەراد سوساج هجراخ ترازو رد ?ورگ هC .هنودv ی+*(چ هC رفن هC .م1نک شجراخ ناریا زا دCاR الاح منکv رکف نم ،نا��ق«
 ».ه®انرطخ ½1خ شارب ندنوم اجنوا ،ننودv ردقچ ا�d+ Cسه 9 م1مcفR م1نوتن

 هگن ەدنز ور اهنا�ورگ هنوتv هک ەراد تردق ردقنوا هک هنکv را; �ک شhپ وا نارcت رد .م1نک �(ص راذگR .متسه تفرح هجوتم ،ل1ب«
 شدوجو هR اجنوا ام .مYروک ًالما; ام وا نودR .م1ش/ روبجم هکنیا رگم مدR تسد زا ور زا1تما نیا ماوخ�ن .هنک نوشدازآ تCاcن رد و ەراد
 ».م�Yیذ�ب مه ور شکس�ر مYروبجم و مYراد زا1ن

 اجنیا هک �ک ەدR نوشP هک مYراد 9ردم چیه .ماوخv هناقداص باوج هC« :د1سرپ وا زا رتروپ ،دنکþ+ Rاd(عا دناوتب لنادوا هکنیا زا ل¡ق
 »؟ەرفول1ن لا¡ند هR هنکv ت1لاعف ام ه1لع ەراد

 وا زا ات مCدرک ەدمآvرب نومتسد زا هک یرا;ره .مYرادن« .دنامv نارcت رد رفول1ن :تسا هتفرگ ار دوخ م1مصت رتروپ هک تسPادv لنادوا
 ەوالع .هشاR هتشادن {d(سد نارcت یاهەدنورپ هR سکچیه ++�ک لصاح نانیمطا هک مCاەدرک گنهامه +�ÉYگرا; یەرادا اR .م1نک تظفاحم
 ».هشا¡ن اهەدنورپ یوت رفول1ن مسا هک دوب مساوح نوا رب

 »؟هنودv وا یەرا�رد 9 هگCد ،نا��ق رفن ود ام زج هR« :د1سرپ لنادوا
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 هC ام هک ننودv طقف ½م ت1نما یاروش یهCا¯دنلR تاماقم یه1قR و رYزو نواعم ،رYزو .تساجک و ه1ک وا هک م1نودv وت و نم طقف«
 �dح .ننودv دح نیا رد .نداتعم وا یاهشرازگ هR انوا .ەدش رقتسم �Iوخ ت1عقوم رد هک مYراد نارcت رد »ماY*(م« مان هR عبنم
 ».هنودR داوخv شلد یروجدR منئمطم .ه1ک ماY*(م هک ەد1سÞ(ن مه روcمجسhئر

 

Rم ه)*Yما، 

 

Rکم; یارب هک یاەداعلاقوف را; رطاخ ه Rادانا; شش رارف هIn اددجم یدرکo ت)�Yک vگ�Y³ .مYرکف تسرد و عــــ 
9رزب کم; ت1قفوم نیا .درک ی*(گولج هعجاف کC زا وت ندرک

:
 Rقت ه�Yدرک اجنیا بارخ یاهه1حور ت. 

 کدنا را1س/ هضرع و ەزادنا�I دامتعالRاق تاعالطا یارب اضاقت .دننکv لا¡ند هقالع ا�d+ Rگنشاو رد ار وت یاهشرازگ
 ام یاهنا�ورگ تشون³ هR هچنآره ەژYو هR ،دوشv ت*(گتسد یدراوم هچ �dشcب d(فد رد م1نادR ات م�Yظتنم .تسا
 .دشاR طو��م

 دCاR .تسا ەدش ەدهاشم یدنیاشوخان +Iاریادض ثداوح .تساهنا�ورگ فÅت رد یاهنوگرام1ب زرط هR اجنیا را¡خا
 دننک هم²احم ار اهنا�ورگ رÖا هک ەداد رادشه نانآ هR و ەداتسرف ما1پ نا1ناریا هIÞ RردIÞ روcمجسhئر هک �{اR علطم
RاCنآ م1خو بقاوع رظتنم د Rآ .دنشاCا vاوتI+ ج�Yهک یوش ا Rئر ما1پ اhمجسc؟دناهتشاد یدروخرب هچ رو 

 و {ا1س بازحا ،تاعوبطم بوک³ اCآ ؟دروخv مشچ هI� Rالقنا ناج1ه ندرک شکورف رب +�بم یاهناشP چیه اCآ
 ؟تسا هنوگچ هم²احم نودR یاهمادعا و بالقنا یاهەا�داد ت1عضو ؟تسا ەدرکن اد1پ ف1فخت نانز

 نیدهاجم ەژYو هR ،ارگ�چ یاهەورگ بوک³ یارب تاماقم اCآ هک تسا نیا تسا ت1مها زئاح را1س/ هچنآ +*�نچمه
 زا داقتنا زا نیدهاجم هکنیا دوجو اR مCاەدش هجوتم ؟تسhچ اcنآ یهمانرب دنراد رÖا ،*(خ اC دنراد یاهمانرب ،قلخ
 دوب دهاوخ نانتما ثعاR .دننکv داقتنا �dشcب و vالسا یروcمج بزح زا نوزفازور روط هR ،دننکv عانتما +�یمخ
 روطنیا ی�(خ یاهشرازگ زا .+�ک ح�طم +*(ن ار نآ §امتحا جیاتن و تردق ³ رب هعزانم یەرا�رد دوخ ەا�دCد رÖا
 .دنک جیس/ vالسا یروcمج بزح دض یاهInام1پهار یارب ار یرا1س/ ناراداوه دناوتv قلخ نیدهاجم هک دCآvرب

 تسا +qاح اجک ات ار قارع اR ەرجاشم ناریا .م�1سه +�یمخ و مادص +*�ب ەدنیازف +ÿفل ی*(گرد دهاش +*�نچمه ام
 ؟د�(ب شhپ

 ول زا یاهناشP رÖا ات �{اR گنز هR شوگ دCاR +*(ن دوخ .م1نکv وت ت�Yه ظفح یارب م1ناوتب هچنآ +�dگنشاو رد ام
 .یوش هجوتم یدCد دوخ +�dفر

 

Rب اc)dYاهوزرآ ن 

 رتروپ
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4 

 

 EFشCب

 

 HIJگنشاو و نارPت

 1358 دنفسا

 

 لوؤسم وا .درک زاغآ vالسا یروcمج بزح رد �dشcب دمحم µتCآ d(فد »�Àراخ طRاور« شخR رد ار دوخ را; رفول1ن هک دوب ەام دنفسا
 ،ناتسراغلI�، Rونج نمC ،ا��ک زا »و�¬hپ« بازحا یاهتأ1ه یاهرادCد یهمانرب وا .دوب �Àراخ {ا1س بازحا و اهروشک تاماقم اR ه¡تا�م
 نا�دننکدCدزاR نا1م رد +*(ن ا1لاتیا و هسPارف ،ناملآ یاه1شاح یاهەورگ زا یدارفا .درکv م1ظنت ار +Iا¡لآ و ،هنیگ ،ا1نازنات ،ریازجلا ،§امش ەرک
 اR هطRار یهنیمز رد هنا�ادج یd(فد .دادv vالسا یروcمج بزح نا�دنیامن زا ¨C ا�d Cشcب اR ار دارفا نیا تاقالم بhترت وا .دندوب
 .درکv ت1لاعف +�یطسلف و +Iانبل یاهەورگ

 �dشcب .تشادvرب تشادداC و درکv همجرت رفول1ن .درکv ت¡حص {راف �سر تاسلج رد ،تسPادh� vل#نا �dشcب هچرÖا
 بازحا نیا هنوگچ هکنیا :دوب �Iزح-کت یاهتموکح تا��1جت زا +�dخومآ هR دنمهقالع ەژ�Yب وا .دوب حیصف یرونخس و بوخ یاەدنونش
 .دناەدرک یاهلماعم هچ نویس�زوپا اR و ؛دناەدرک ظفح ار ½خاد قسP و مظن هنوگچ ؛دناەدرک ظفح ار دوخ تردق روطچ ؛دناهتفرگ تردق

 رد .دشv ا�Yج +*(ن رفول1ن یەداوناخ لاوحا زا و دوب ت®ازن اR و بدؤم هشhمه وا .درب IÞ رفول1ن یاهدادعتسا هR دوز ½1خ �dشcب
 یاقآ« :تفگv خسا¯ رد وا و درکv لاؤس وا زا داRآرcم رد ش\ا��1جت یەرا�رد .درکv باطخ »مd(خد« ار وا �سر*(غ یاهت1عقوم
 م�1شاد زا1ن بالقنا هR ردقچ منکv کرد الاح .متفرگ داC اه+*(چ ½1خ .دوب §اع ەا�دورف یوت ندرک را; .منک رکش\ نوتزا دCاR نم ،d(کد
 ».دوب دهاوخن +Iوسآ را; نومهعماج یزاسزاR .هش/ ماجنا دCاR هک ەدنوم را; ردقچ زونه و

»Rپ نادناخ قانتخا و داسف ،هلcسآ یولhز را1س/ بYیدا Rید طا¡ترا انوا .ەدز روشک ه�Yاصوصخم ،ور شزومآ و نید نا1م یهن
o

 یارب 
 هR امش لثم هک مYرادن ەدرÓل1صحت دقتعم و ناوج نانز ردقنوا �dح الاح اما ،م�1سه یاەدرÓل1صحت نامدرم ام .دندرک عطق ،اهمناخ
 هشü vامتجا تلادع راعش اR ندقتعم و »عجترم« نگv ام هR .نەدش یزغم یوشوتسش یرا1س/ ناناوج .دننک تمدخ نوشروشک
 ».ه1عامتجا تلادع ل�ش ن�Yتبان vاح شدوخ مالسا &Idافرخزم هچ .درک دحتم ور مالسا و مسhسکرام

 نا�Yج رد بازحا نا1م رد هک Idردق تاعزانم رد ناریا ناCارگ�چ زا �Àراخ بازحا تCامح زا تعنامم :دش �dشcب فده هجوتم رفول1ن
 یرامعتسادض تامادقا وا �Àراخ نا�دننکتاقالم ربارب رد .دنک در ار vالسا یروcمج بزح ندوب عجترم ماcتا ات دوب ?ار لا¡ند هR وا .دوب

 باطخ یارب دوب بظاوم وا .درکv د1®أت دوخ بزح یو�¬hپ یاهه¡نج رب و درکv +*�سحت ار یاهنیگ اC یریازجلا ،Inا��ک »ناردارب«
 رگCدکC نداد رارق باطخ یارب �dسhنوم; بازحا زا {أت هR پچ بازحا نوچ ،دنکن ەدافتسا اقفر اC قیفر یەژاو زا نا�دننک تاقالم ندرک
 .دندرکv ەدافتسا ەژاو نیا زا ناریا رد

 دمآv نا1م رد ناش½م رتگرزب عفانم یا¯ رÖا تCاcن رد �Àراخ یاهتسhسکرام هک تشاد نانیمطا و دوب ەدرک هعلاطم ار خــــYرات �dشcب
 یارب ار ناجCا�رذآ تارکمد بزح و دوب ەداد ماجنا 1946 لاس رد +*�لاتسا هک دوب یرا; نیا .دنتخورفI+ vاسآ هR ار دوخ +Iاریا یاقفر
 .دوب ەدرک +Iا��ق یوروش یارب تفن جارختسا زا1تما +�dفرگ

 +�dم ،روcمجسhئر مامضنا هR ،رفن ەد زا d(م; .تشاد þرقا}ورپ اما دودحم نا�دنناوخ درکv لاسرا رتروپ یارب رفول1ن هک Inاهشرازگ
 نا�م و ت�Yه اهما1پ تا1ئزج ادا¡م ات دن�شاد {d(سد اهما1پ یەدش ش¢ارYو یهخسP هR اcنت نارگCد .دندرکv تYؤر ار وا یاهما1پ لما;
 .دزاس المرب ار وا

 داد شرازگ ½م ت1نما رواشم تاسلج نیا زا ¨C رد .تشاد هسلج دندناوخv ار اهما1پ هک هCا¯دنلR تاماقم زا ?ورگ اR هتفه ره رتروپ
 نارگCد و قلخ نیدهاجم هنارگن تفگ نوش¢ا« .دنک لا¡ند ار �dشcب پچدض تا1لمع هR کم; ح�ط تسا هتساوخ وا زا روcمجسhئر هک
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Rنپ اcه ندرک نا�Yقاو تéامح ��هذم رهاظ تش· نوشCنک نیدهاجم هک هنارگن +*�نچمه نوش¢ا .++�ک بلج ور مدرم ت)dاهنا�ورگ ل 
 ».ەرا1ب تسد هR مه ور

 و ا��Yمآ لماع هR ور vالسا یروcمج بزح و �dشcب مه شالاح +*�مه اهارگ�چ .م1شاR طاتحم دCاR« :تفگ ەورگ هR هجراخ رYزو
 Inوب �ک هÖا .هنکv ەولج یداع ی+*(مآنونج +*(چ ره زورما نارcت رد اما ،هسرv رظن هR د1عR هک هتسرد .++�کv مcتم ندوب مسhنویcص

 ».دش دنهاوخ هشhمه زا رتدنمتردق اه�Þچ ،ەرا; یوت ام تسد هک ە�(ب

 یروط ماY*(م ++�کv داcنشhپ انوا .مەدرک ت¡حص م1تا1لمع نارومأم نc)dYب اR نم« .درک تCامح روcمجسhئر یەدCا زا یایآ{ سhئر
 کم; �dشcب هR م1نوتv ام .ەدموا ا��Yمآ فرط زا تاعالطا هشP صخشم هک هنوسرب �dشcب عالطا هR ور نیدهاجم هR طو��م تاعالطا

 رتدوز ،هنکR ور اهرا; نیا یودره وا رتدوز هچره .هنک م1کحت ور شدوخ تردق و ەرادرب ەار ³ زا ور یوروش تCامح تحت ەورگ کC م1نک
 ».تشاد دهاوخن ام دارفا +�dشاد هگن یارب ½1لد ،ەرادرب ەار ³ زا ور شدوخ یا¡قر �dشcب �dقو .دوب م1هاوخ اهنا�ورگ یدازآ دهاش

 ورا; نیا م1نوتب منکv رکف« :تفگ درکv رکف ،دوب ناریا یهجراخ ترازو رد هک ،دادرcم ،رفول1ن ش��خ و موق هR هک §اح رد رتروپ
Rا .م1نکÖصت ه�Yهک هش/ ب vاوخCورا; نیا م Rم زا ،م1نک)*Yما vماوخ Cلانا; ک Rب هcش�d اCداج Rا .هنکÖب هcش�d نیا هک هنک کش 
اموزل ،هشاR ەدموا +�dگنشاو زا هنکمم تاعالطا

o
 Rن دhا¡ن اما .تسCرکش\ راظتنا د Cالت اç+ هتشاد وا فرط زا یروف Rزونه وا .م1شا PسQت 

Rام ه Iسد ام هک ەرادن کش و ەدامتعا�hیچهس�+ vمج ات م1نکcالسا یروv رد ام هک تشاذگ دهاوخ نیا رب ور ضرف .م1نک نوگن³ ور 
 ».م1نکv کم; وا هR نومدوخ موش دصاقم هI� Rا�1سد تcج

 »؟ەروخ�d Rشcب درد هR هک تسه ردقنوا ؟ەردقچ نیدهاجم زا ام تاعالطا« :د1سرپ و درک یایآ{ سhئر هR ور

 رب ام لاح هR ات .م�Y(خاR نوشدارفا و ،اهت1عقوم ،اههشقن زا و مCاەدرک دونش ور نوشاهنفلت .مYراد نوشزا �Iاسح و تسرد تاعالطا«
 ،ەدR 9وا نارcت زا ماY*(م �dقو ،نلآ .مCاهتشاذگن ناریا رد نوشQیقر حانج را1تخا رد Idاعالطا چیه »هلاغش ردارب درز گس« لصا ساسا

vور تاعالطا م1نوت Rم1نوسرب ش�سد ه.« 

 تساوخ شرآ زا رتروپ ،ضوع رد .درک دامتعا تسود روشک یهناخترافس ما1پ لاقتنا س�و³ هR دش�ن هک دوب ساسح یردقهR هشقن
 .دنک تاقالم مور ا�(Yز رد ار وا

 و ؛د1شکv را#1س مه تش· ؛دوب ەد1باوخن بوخ هک دوب اههتفه شرآ .داد ص1خش\ شرآ رد ار §احهتفشآ و راشف یاههناشP رتروپ
 .دادv ناشP طخ هت را�فالخ یاهمدآ هõ1ش ار وا رهاظ شاvالسا رهاظ و ش�رهت

 ور نارcت هR تشگزاR روتسد نانکرا; زا ++عR .نا¯v ور هگCدمه نراد همه ترافس یوت .هشv رتتخس ەراد ? اهرارق نیا +�dشاذگ«
 +Iادنز ،نرب هÖا ؟ننزب Y~Þودناس ؟نش/ �®ات ەدننار ؟++�کR دCاR را�1چ ،ننومR هÖا .ننومR اC نرب هک ن*(گR م1مصت ننوت�ن و نهتفرگ

vنش Cا Rمآ امش ارچ و م1یاجنیا زونه ام ارچ منود�ن ؟نوا زا رتد�Yا�Inور ام زونه اه Rن د�ل اÃاهتخادنCنو*(ب د.« 

ام1قتسم م1نوت�ن ام« .درک حــــ�Y¬\ شرآ یارب رفول1ن ق�Yط زا �dشcب هR ار نیدهاجم هR طو��م تاعالطا لاقتنا یهشقن رتروپ
o

 وا زا 
RاوخCم. vوتI+ ار زاRت رد تدوخ یاهطcرفول1ن ؟+�ک ەدافتسا نار vط زا هنوت�Yمه لانا; قhش¨

:
 Rباوج ا »Rهل« Cخ« ا)*« Rرکذ نود 

 ».ەدR باوج تا1ئزج

 ترا; زا ½1خ �dشcب« :تفگ رفول1ن هR ار ع�ضوم دادرcم ،+*�ب�سار یەداوناخ یهعمج یاهبش لومعم Inامهدرگ رد ،دعR زور دنچ
 ».دا1م ششوخ ترا; زا متسPودv هتبلا .ه1ضار

 اR هcجاوم رد ًالثم .هنÃسحتلRاق شhسا1س تراcم اما ،ەزادنv تشحو هR ور مدآ شاهەا�دCد و هنÃبدI+In RدرکنرواR زرط هR وا«
 ت¡حص vالسا یروcمج ندوب تسhلاÞY(ما دض و ندوب و�¬hپ یەرا�رد و هشکv +*�یا¯ ور بهذم یهل1تف ،�Àراخ یاهەدننکتاقالم

vنم .هنک C¨ وا یاهنمشد وزج داوخ�ن ملد ًالصا هک Rمشا.« 

 .درک حــــ�Y¬\ رفول1ن یارب ار رتروپ تساوخرد دادرcم

ام1قتسم هÖا ؟منکR ورا; نیا منوتv روطچ«
o

 ».هگنلv را; یاج هC هشv مولعم ،منک تلاخد 

 +Iوتv وت ،داتسرف وت یارب ور تاعالطا رتروپ هÖا ؟هنکv را; 9 یارب ؟هنکR یرا; +*�نچ دCاR موصعم مناخ هموصعم ارچ .مقفاوم«
 ».مدv ور �dشcب هR شPدنوسر بhترت مه نم .+�ک شهمجرت
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 تسه �dشcب d(فد رد وک1ن +*�سح مسا هR نووج هC .هسرv رظن هR کوکشم ،مراذگR هسلج �dشcب اR بترم نم هÖا اما« :تفگ دادرcم
 یاهما1پ وت .هنویدم نم هR و مەدرک شارب را; ات دنچ .دوب �dشcب اR گروبماه زکرم یوت وا ،مدوب یر�لوسÂک یوت گروبماه رد نم �dقو هک
 ضرعم رد d(م; وت یروطنیا .منوسر�d vشcب هR وک1ن ق�Yط زا ور انوا مه نم .یدv نم هR دمحا یهنوخ یوت اجنیا ور ەدش همجرت

 ».+�ک همجرت ور ما1پ هک هنیا +�کv وت هک یرا; ل; .یرطخ

 »؟هنودR ور تاعالطا نیا عبنم �dشcب ەرارق .ەc)dب مشاR هتشادن {امت مه وک1ن نیا اR نم هکنیا .ەرآ«

 هش/ هجوتم هنکمم .*(گن م;تسد ور �dشcب تقوچیه .هنزب سدح وا هک داوخv رتروپ منکv رکف .ەدموا اجک زا هک دز دهاوخ سدح«
 تر}وترچ هÖا .هشاR د1فم +çا; یەزادنا ه�d+ Rسرفv اهInا��Yمآ هک Inاه+*(چ مراود1ما طقف .م�1سه ع�ضوم نیا *(گرد üون هR وت و نم هک
 ».م1تفاv یدج ³درد یوت وت و نم و ەزYرv ورف هشقن ل; ،ندR شل�Yحت

 

 HIJگنشاو و نارPت

 1359 ناتسbات – راPب

 

 یهشقن .دندوب گنج یهناتسآ رد +�dگنشاو و نارcت نامز نآ رد .درک تفاYرد نیدرورف رخاوا ار �dشcب یارب +�dگنشاو ما1پ +*�لوا رفول1ن
 ترازو نیدرورف طساوا رد .دوب ەد1ماجنا تسکش هR دنفسا رخاوا رد اهنا�ورگ یدازآ یارب ەدازبطق:للم نامزاس:ا��Yمآ یەد1چ1پ

 ترافس دCاR شPارا�مه و وا و دنکv عطق ناریا اR ار دوخ ک1تامل�ید طRاور ا��Yمآ هک داد عالطا +�dگنشاو رد ناریا ترافس رادرا; هR هجراخ
 ترافس فارطا یاهناRا1خ هR اسآل1س +*�گمشخ نا�دننکرهاظت ا��Yمآ ِمادقا نیا هR شÂ®او رد .دننک کرت ار ا��Yمآ èاخ و ل1طعت ار
 اR طRاور عطق و ،ەدازبطق ،هجراخ رYزو تسکش زا دوخ قارطمط رپ یاهInام1پهار رد قلخ نیدهاجم .دندروآ موجه نارcت رد ا��Yمآ
 .دندروآv رامش هR دوخ نامزاس Inا��Yمآدض عضوم �dسرد رب ½1لد ار اcنیا و دندرکv یدنسرخ زاربا ا��Yمآ

 زورب ثعا�d+ Rگنشاو رد ما1پ هک تسPاد�ن رفول1ن .دناسر وک1ن هR ار ما1پ +*(ن وا و داد دادرcم هR ار دوخ یەدشهمجرت ما1پ +*�لوا رفول1ن
¨نج

:
 رگCد و قلخ نیدهاجم نامزاس یەرا�رد هتشذگخــــYرات Idا1ل; رگم دوبن ی+*(چ یایآ{ لوا یهخسP .تسا ەدوب ک1تارکوروب 

 .تشادن �dشcب یارب �{زرا ن�Yتکچوک Idا1لمع تاعالطا ناونع هR یایآ{ ما1پ .ا��Yمآ و ناریا رد ارگ�چ یاهەورگ

 دنمشزرا �dشcب یارب ردقنآ دCاR تاعالطا ،دشاR هتشاد éقاو Ïیجوت درکv دCدcت ار رفول1ن هک یرطخ دوب انب رÖا تسPادv رتروپ
vهک ،دوب Rدنک رارقرب ار لانا; نآ موادت یارب دهاوخ. Rامح اCزو تYلاسرا زا ،ر Pو درک یراددوخ ما1پ لوا یهخس Rساف +*�مرآ ه)d1، یاتمه 
 ؟+�کv ضرف قمحا ور اه+Iاریا ارچ« .ددنõب ار لانا; دزادنÃب رطخ هR ار ماY*(م ەدوcیب هکنیا زا ل¡ق هتفرگ م1مصت تفگ یایآ{ رد دوخ
 هنکن کم; شcب هÖا ،م�1سرفv ام هک Idاعالطا ره .هنک ەزرا¡م نیدهاجم اR ناج یا¯ ات داوخv وا ؟ه1چ �dشcب روعش هR +*�هوت یەدCاف
 ».سەدCاف�I ،هش/ زو*(پ گنج نیا یوت ات

 رتروپ هک تفگv »ناریا رد هگCد یاههنÉYگ +�dشاد« و »لوا ما1پ رد �dشcب تhن ند1جنس« دروم رد Inاه+*(چ نانکنمنم تشاد d(ساف
 نوششومارف ،تساه��هذم½م و اهبلطتنطلس هR تد1ما مشچ زونه هÖا .مCاەدرک در ور هطقن نوا هک هتقو ½1خ ام« :تفر رد ەروک زا

 ور نیا .ەدv طخ ترافس یوت یاهوجشPاد هR هک ه1سک و هناریا ردتقم درم +*�مود وا .م1نک�ن �dشcب ندرک ناحتما یارب ورا; نیا .نک
 .ە*(گv ور وا یاج �dشcب +*�مه ًالامتحا ،ەرب ا1ند زا +�یمخ �dقو .هشلاس یاەدرخ و ەاجنپ زونه ،هنووج �dشcب ،هشاR تداC مه

 رواR ماY*(م یاهشرازگ هR هÖا اما .هنکن راذگR ،هنک ەدافتسا ام تاعالطا زا داوخن اC هنوتن ،م1نود�ن ام هک ½1لد ره ه�d، Rشcب هÖا«
¨نج ات سەدامآ وا ،م1شاR هتشاد

:
 vالسا بالقنا و شدوخ ه1لع م1قتسم یدCدcت ور انوا نوچ .ەزادنÃب ەار نیدهاجم ه1لع را1عمامت 

vا .هنودÖاعالطا هId راد هکYئر هک ردقنومه دhتس vەزاجا ،ه��خ تفگ Rم1نک ەدافتسا شزا ەد.« 

 دودسم دوجو اR هک دندرک دعاقتم ار روcمجسhئر ،رYزو و وا ماجنا³ .داتسرف س· +*(ن ار یایآ{ یاهما1پ موس و مود یاههخسP رتروپ
 تلود ،)دوب ەدنام çdاR تقو ا��Yمآ یروcمج تساYر تاRاختنا یرازگرب ات ەام تفه اcنت هکنیا و( اهنا�ورگ یدازآ یارب اهرد یهمه ندوب

 
1Armin Foster  



57 
 

 ناRا1خ یدانق یەزاغم هR ار دوخ ەار ماجنا³ ما1پ یهخسP +*�مراcچ .دریذ�ب ار شPانمشد ربارب رد �dشcب زا +Iا¡ی�ش· کس�ر دCاR ا��Yمآ
 .درک اد1پ الYو

 �dح شرآ زور و لاح .دندرک تاقالم مور ا�(Yز رد oاددجم شرآ و رتروپ ،دش لاسرا +�dگنشاو زا �dشcب دصقم هR ما1پ هکنیا زا دعR تسرد
 عطق ور ک1تامل�ید طRاور ات د1شک لوط ردقنیا ارچ هک مCدوب ەدنوم ام ترافس یوت« :تفگ رتروپ هR وا .دومنv رتدR +*(ن ل¡ق یهعفد زا

 ».دوب روکد طقف اجنیا ترافس .داتفا�ن çdافتا چیه اما د1نک ت¡حص ام یهجراخ ترازو اR داوخv نوتلد ردق ره د�1سPوتv .د1نک

 »؟د1نکv را�1چ تەداوناخ و امش«

 ًالعف نیاربانب ،مدوبن روخمد ەاش را�رد اR تقوچیه نم .مYرا1ب موود روطچ مCدلR اه+*�ب�سار ام هک �{اR ەدش هجوتم لاح ات دCاR ،نلآ«
 نامزاس d(فد هR هک نەداد روتسد نم هR .ەدرک ەدافتسا �dشcب اR شطا¡ترا زا بوخ ½1خ ،دادرcم ،مهمعd(خد ¬مه .مرادن þاخ ل�شم
 ».مش/ لقتنم ونژ رد ناریا للم

 ».منکv اد1پ ونژ هR ندمآ یارب یاهناcب نم .م1شاR سامت رد زاR راذگR ،ید1سر اجنوا ه�d Rقو«

 ».م*(گR داC ور ەاچ و ەار لوا دCدR تقو نم هR .م1شاR طاتحم دCدR ەزاجا اما ،هشاR ½مع منکv رکف«

 »؟رفول1ن زا �(خ هچ .هتبلا«

 بوخ ور ه1قR اما ،هن اC هنزب لوگ ور �dشcب هتسPوت »اوقت اR یهموصعم« باقن اR منود�ن .ه¡ترم ÀÞهمه منودv نم هک اجنوا ات«
 یاەد1چ1پ یزاR هچ د1مcف هش�ن تقوچیه ،�dشcب دروم رد اما .نراذÀÞ R باسح هR ور �¢درگد نیا ننود�ن ماوقا �dح .ەدرک دعاقتم
 یاهنز .ەریذ¯قا¡طنا و ،تخس³ ،کرYز ،شوهاR وا .ەزادنv ،مرهاوخ ،شردام داC هR ونم d(شhب ،ەرذگv نامز ÀÞره رفول1ن .هنکv ەراد
 ».هنکv یوق ردقنیا ور انوا هک نراد صوصخم نژ اتدنچ +Iاریا

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 .تسا کCدزن Inاcن InوراYور و تسا +�dفرگ تع³ لاحرد نیدهاجم ه1لع وا تامادقا .دش لقتنم �dشcب هR ما1پ
 .دننکv باطخ »زÉYع رد¯« ظفل اR ار +�یمخ زونه اما ،دننکv هلمح vالسا یروcمج بزح و وا هR نیدهاجم

Rدوخ +�یمخ لاحنیاا qYاح
o

 ،دنکv هõ1ش\ »+*�قفانم« هR ،نآرق مال; زا ەدافتسا اR ار اcنآ وا .دنکv داقتنا نانآ زا 
 .دندز رجنخ وا هR دن�سه دمحم ناو*(پ زا دندرکv دومناو هک §اح رد هک ،مالسا ردص رد هنیدم §اها

 نافلاخم زا ?ان�یال é¡نم اR هک دنادv و تسhن مهوت راچد دوخ ت��hبحم دروم رد .درادvرب ما� طا1تحا ا�d Rشcب
 بhترت Inام1پهار تCذا و رازآ دوجو اR ،قلخ نیدهاجم .دنرادن لوبق ار vالسا یروcمج زا وا تشادرب هک تسوره�ور

vرا1س/ ژا*(ت ،»دهاجم« ،ەورگ یهمانزور و دناەدرک بذج ار ی*(ثک تعامج ،دنهد Rیرتالا PسQت Rیهمانزور ه 
 دهاوخ شhپ هچ دننادv قلخ نیدهاجم نا�(هر اما .دراد »vالسا یروcمج« مان هv Rالسا یروcمج بزح نا�را
 .دناەدروآرد +�یمزرYز تلاح هR ار دوخ ?ا#شPاد یاهدحاو و تاراش�نا و دمآ

 بزح زا »تØY(®ا قلخ نا1ئادف« تس�Yhئام ەورگ و اهیاەدوت .دنزYر�d vشcب با1سآ هR بآ ،ەدن®ارپ یاهپچ
 رد لاحنیااR .هتشاذگ دوخ لاح هR ار اcنآ �dشcب ضوع رد .دناەدرک تCامح ش¢اهتسا1س و vالسا یروcمج
 .تفر دهاوخ +*(ن اcنآ غا³ هR نیدهاجم را; +�dخاس ضحم هR هک دنکv ەراشا þوصخ سلاجم

 لاح رد +*�فرط زا کCچیه .دوب دهاوخ راRتنوشخ را1س/ InوراYور ،دسرب ارف قلخ نیدهاجم اIn RوراYور نامز �dقو
 .تسhن شزاس یاوه و
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 ار نانآ و دنکv راجزنا و زجع راcظا ترافس لخاد نا�YجشPاد هR تQسP تولخ رد �dشcب ،اهنا�ورگ دروم رد
 و دناەداد رارق انگنت رد ار +�یمخ و وا ترافس لاغشا اR نا�YجشPاد هکنیا زا وا .دناوخv »ح�لەداس یاهبصعتم«
 .تسا تحاران را1س/ ،دننک تCامح نا�YجشPاد مادقا زا هکنیا زج دناهتشاذگن çdاR نانآ یارب ?ار چیه

 نافلاخم و دنک م1کحت ار دوخ تردق ات دنکv ەدافتسا اcنآ زا زونه وا ،دشاR هچره نا�YجشPاد هR تQسP وا ەا�دCد
 هج�1ن�I ل1لد هR ار ەدازبطق ،هجراخ رYزو نا�YجشPاد �dقو ،لاثم ناونع هR .دنک عمقوعلق ار vالسا یروcمج بزح
 یرگ1جنا1م دروم رد �dشcب هچرگ .دش دونشخ را1س/ وا ،دندرک *(قحت للم نامزاس +Iا1مردا¯ ندش اهر و ندنام

 .دز نماد ەدازبطق و نا�YجشPاد نا1م تموصخ هR ،درک را1تخا توکس للم نامزاس

 ،دنÂیõن ەدش ت1ب;ت ار دوخ ت1عقوم و دنروا1ن تسد هR ار ناریا تموکح لما; لd(نک شPادحتم و �dشcب هک +Iامز ات
 هک دننآ زا رتد1فم اهنا�ورگ نامز نآ ات .تسا کدنا م1شاR اهنا�ورگ یدازآ تcج رد vادقا دهاش هکنیا لامتحا
 .درک ناشدازآ ناوتب

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 

 اهنا�ورگ تاجن یارب شالت نا�Yج رد ناریا یاهر�Yک زا ¨C رد Inا��Yمآ vاظن تشه هک دوب نآ زا úاح اههمانزور نYوانع ،دعR زور دنچ
 .دهد بhترت یروف Idاقالم وا اR ات تفرگ سامت رتروپ اR و تشاذگ ەرا;هم1ن ار نا�م لقن یارب دوخ لCاسو یدنبهتس/ شرآ .دناەدش هتشک
 زا هÓلR -هکردلRاق وا یارب مادقا نیا- تYرومأم کرادت یارب اهInا��Yمآ زا هن .هنیگمشخ تدش ه�d Rشcب« :تفگ رتروپ هR تاقالم نیا رد
 .نەدروآ شhپ گنج یهناتسآ ات ور روشک ود نوشدوخ مادقا اR هک ترافس یوت یاهوجشPاد

 تفرنورب ەار هC لا¡ند و هنکv کرد ور رطخ +�یمخ ،هنک ح�طم مومع راظنا رد �dشcب هک ÀÞره .ەراد مه �Iوخ یه¡نج �dخRدR نیا«
 ،هنک اد1پ اهنا�ورگ ع�ضوم لصفولح یاهوگتفگ عو�³ یارب یاهناcب هکنیا ضحم هR اما ،هشکR لوط ەام دنچ هنکمم .ەدرگv نارحR زا
 تYرومأم زا +Iا¡ی�ش· رد د�1ساوخن شزا هکنیا زا .ەدش ەد¬فا اه�(خ ندCد زا ½1خ هک تفگ نم هR دادرcم ،رفول1ن دروم رد .هنکv مادقا
 دوب +*�مز اR در�لاR دروخرب لحم رد شهوم یهنحص کC .هنکv ەانگ ساسحا مه و ەدش رطاخەدوسآ مه نامزمه روط هR ،هنکR یرا;
 نوا هنوت�ن رفول1ن .درکv فت انوا یور دعR و دادv نوشP ور اهInا��Yمآ یهتخوس یاهدسج §اخلخ ،هناوید کدرم نیا نوا رد هک

 »&�dحاضف هچ .روط+*�مه مه نم .هنک رود شÂهذ زا ور هنحص

 

 نارPت

 59 ناتسbات

 

 یهنال یاهیرÖاشفا« ل1س .درک یو�¬hپ هcبج ود رد �dشcب ،نآ زا دعR ەام دنچ فرظ .دمآرد بآ زا قیقد ماY*(م یاه+�یبشhپ
 »رگشزاس یاهلا�(یل« ار ناCارگ½م نانآ نادحتم و نا�YجشPاد .دندادv رارق دوخ تالمح جامآ ار ناCارگ½م نانچمه »{وساج
vموکحم و دندناوخ vاسک ³ ترافس یاهەدنورپ ندرک نا1ع نیا .دندرکI+ ب # هک ارhح- {امت هنوگره هتشذگ لاس تس�d I�q+ر- 

Rمآ ترافس ا�Yدن�شاد ا�، Rدرب راد یالا. 

 ار قلخ نیدهاجم ات درک جیس/ ار د1فسش�ر نا1ناحور رگCد و ماما نا�دنیامن ،هعمج ناماما زا ل�ش�م یاهک¡ش �dشcب ،پچ یهcبج رد
 ب+q هR م1قتسم روط هR نا1ناحور لd(نک تحت +IاRا1خ یاههتسدوراد ،دوبن +çا; Inاcنت هR مال; اجره .دننک موکحم دوخ یاه+Iا+(خس رد
 .دنتخادرپv نیدهاجم دارفا ح�ج و
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 رد و دوب vالسا یروcمج بزح vاح ناوناv Rالسا یاهنمجنا زا ¨C هک »بYÂز نارهاوخ« تاسلج رد رفول1ن ،Åع ه¡Âشهس یاهزور
 ،درک توعد +Iا+(خس داریا یارب ار �dشcب ،اضر ماما تداcش در�لاس تQسانم هR رفول1ن �dقو .درکv تک�³ ،دشv ل1کش\ هY*(ما یهلحم
 +Iاسک یارب ار وا یادص نامتخاس زا نو*(ب رد اهوگدنلR .دندوب ەدرک رپ ار نآ رواجم یاهناRا1خ و نامتخاس یاهورهار و اهقاتا نز نارازه
 .درکv شخ¯ ،دندوب ەدرکن اد1پ Inاج لخاد رد هک

 بناج زا .اcیلع µمالس بYÂز ت+Åح نارهاوخ .�Iالقنا و نمؤم نارهاوخ .م1حرلا نمحرلا µ مس/« .دندوب ەدش �dشcب بوذجم همه
 ½ع مان هR و ،تلادع مان هR ،مالسا مان هR ار بالقنا نیا امش .متسرفv دورد امش هR ناcج نافعضتسم د1ما و بالقنا �(هر ،+�یمخ ماما

 .دCدرک ملسوهلآوه1لعµ½ص ،µلوسر èا¯ d(خد و داماد ،همطاف و

 هموصعم ت+Åح ،ماما نآ رهاوخ زا م1نکv داC .م1نکv یرادازع ناش¢ا یەداوناخ و متشه ماما ،اضر ماما تداcش تQسانم هR بشما«
 ناشسدقم حــــq+Y هR رون .داR نانآ رب دنوادخ مالس و دورد .مالسلا ه1لع غارچ ەاش ،{وم نبا دمحا ،ناش¢ا دc1ش ردارب و ،اcیلع µمالس
 .درا¡ب

 نوگن³ ار ?اشدا¯ کC ام اهکشا +*�مه اR اما .دن�Yگv کشا تلم ام هR" :منکv لقن نامماما ،نام�(هر زا .م1نک�ن ه�Yگ طقف ام اما«
 فرط زا هک وا ش\را و وا èاواس ،نئاخ ەاش ربارب رد نآ ددم هR هک دمآ Idردق نامه -ام نامCا و داحتا ل¡مس- امش یاهکشا زا ".مCدرک
 .مCدرک تمواقم ،دندشI+ vا¡ی�ش· +Iاcج گرزب یاهتردق

 یەرطاخ و داC هR و دننک دوبان ار ام بالقنا دنهاوخv هک +Iانمشد نآ ربارب رد ات دهدv و*(ن ام هR ام یرادازع و ام یاهکشا زورما«
 ».م1نک هلRاقم ل1ئا³ا و سhل#نا ،یوروش ،ا��Yمآ یاههئطوت اR ات دهدv و*(ن ام هR اهکشا نیا .م�1س¢اR دننکvاd(حا�I دc1ش نارازه

 .دندرک رارکت ادصکC تعامج و »&یوروش رب گرم ،ا��Yمآ رب گرم« :دز دا�Yف ت1عمج نا1م زا �ک

 .م1نادرگvزاÿ Rسو نورق هR ار امش ام دن�Yگv .م1نکv ملظ نانز هR ام دن�Yگv ام نانمشد .دنناوخv عجترم ار ام ،ام نانمشد«
 Inانشور و رون طاq هR ار ام مالسا هک د1نادv ؟دنشاR ەدCدمتس و لهاج دCاR نانز هک هتفگ اجک مالسا .د1نادc)d vب امش ،زÉYع نارهاوخ
 ام نادنزرف ناردام ناونع هR مه و د1نک ل1صحت دCاR امش د�Yگv مالسا .دهدv ار لما; ناسPا کC قوقح امش هR مالسا .دنکv تCاده
 دننکv تCاعر ار vالسا یاهشزرا هک Inاههسردم هR :مهاوخv امش یهمه زا اجنیمه نم .د1شاR مc1س هعماج رد نآ زا رتارف مه و
 ناd(خد و امش نوچ +Iانمؤم یارب هک م1نکv لCد¡ت Inاج هR ار اcنآ و م1نکè vا¯ ار دساف و هنcک یاههسردم ام .د1ناوخR سرد و دYورب

 �(ما1پ رگم .دYورب ،د1نک ل1صحت روشک زا جراخ رد د1هاوخv رÖا .د�Yش/ d(کد و سدنcم و دنمشPاد و ققحم و ملعم .دشاR بسانم امش
 ؟"+*�صلاR ولو ملعلا بلطا" دومرفن دوخ ام یهنازرف

 همcنآ اR ،ەاش ش\را ات دCدرک Inام1پهار ناتناردارب یهناشهRهناش امش .د�1سه بالقنا و مالسا 1Ædقح نانامرcق ،نم زÉYع نارهاوخ ،امش«
 ناونع هR ار vالسا یا1ح و بجح و دCدرک ³ رب vالسا باجح امش .دنداتس¢ا دوخ ناهدنامرف لRاقم رد Inا��Yمآ یهتف�¬hپ تا+*(cجت
 هک شزرا�I ءا1شا رگم دن�سhن ی+*(چ نانز نآ رد هک طحنم و دساف برغ �Þک هR امش لCد¡ت یارب ەاش شالت ربارب رد دCدرب را; هþ+ Rاd(عا
Rار دوخ یاهند Rش¢امن ه vار ام د1ناوت�ن" :دوب نشور امش ما1پ .دنراذگ Rو کسورع ه RزاYد¡ت هچCد1نک ل."« 

 ».باجح�I رب گرم« :تساخرب ت1عمج نا1م زا یرگCد دا�Yف

 ،+*�سح ماما شدارفا هک دن�سه ه1لعµتنعل دÉYی لثم اcنآ نا�(هر .دن�سه ام نمشد همه ل1ئا³ا و یوروش ،سhل#نا ،ا��Yمآ زورما«
ام1قتسم ام .م1فلاخم اcنآ یهمه اR ام .دند�Yب ³ ال��ک رد ار شPاو*(پ و نادc1ش رالاس

o
 Rنآ اcاقم اRهل vو م1نک Rرد نامناملسم ناردارب ه 

 ربارب رد ام یهناهاوختلادع یەزرا¡م هR دنوادخ µءاشنا .دن�س¢اR اcنآ یولج ات م1ناسرv یراC +*(ن ناتسPاغفا و ،ەY)dرا ،+*�طسلف ،نانبل
 ».دCامرف اطع تÅن +Iاcج را¡کتسا و ملظ

 .تساخرب ت1عمج زا »+*�مآ« دا�Yف

 لهاج رافک تسPاوت +Iاسآ هR ملس و هلآ و ه1لع µ ½ص ام vارگ �(ما1پ .مYراد یرتèانرطخ نانمشد نامدوخ نا1م رد ام اس/ هچ اما«
 رهاظت نانآ .دندوب هنیدم +*�قفانم وا سدقم تYرومأم یارب رتگرزب دCدcت .دهد تسکش ار نانآ ½� و �Iوچ یاهتR و هکم عامط و
 ».دننزب رجنخ وا هR تش· زا ات دندرکv هئطوت تدم مامت رد هک §اح رد ،دناهتفریذ¯ ار وا ما1پ هک دندرک

 ام �(ص .دننک دوبان ار ام بالقنا داد م1هاوخن ەزاجا +*�قفانم نآ نا�داون هR ام« :تفگ ت1عمج هR باطخ دعR و درک ثکم یردق �dشcب
Rا¯ هC؟ارادم ردقچ ؟لمحت ردقچ .تسا ەد1سر نا 
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¨نهرف بالقنا مالعا زورما نم«
:

 vاد .منکPامز ات دنام دنهاوخ هتس/ +*(یا¯ +*�مه زا ام یاهەا#شI+ نآ م1ناوتب هکcرغ فارحنا ز®ارم زا ار اI� 
 ام .م1هدR شرورپ مالسا حیحص *(سم رد ار دوخ ناوج نانز و نادرم دCاR ام .م1نک لCد¡ت vالسا ل1صحت 1Ædقح ز®ارم ه�d Rسhسکرام و
 ».درک م1هاوخ نکهش�ر ،دناهتخاس éفا یهنال ام �{زومآ ز®ارم رد هک ار +*�قفانم و اهتسhسکرام

 ».+�یمخ رب دورد ؛+*�قفانم رب گرم« :دز دا�Yف ت1عمج

 ام .درک م1هاوخن یروبص چیه دناەدمآ ام گنج هR نوÖانوگ یاهباقن رYز هک Inاهکهورگ نآ ربارب رد ام .مYورv رتارف مه نیا زا ام«
 نویناحور هک Inاcنآ اR رگCد ام .درک م1هاوخن ارادم ،دننکv ەدولآ هتسکشرو مسhسکرام و داحلا Inادخ�I اR ار ام بان مالسا هک نانآ اR رگCد
Rت ار ام یاوقتاcدCد vا+³ان ،دننک vگ�Yح و ،دن�d رورت vنآ ز®ارم ام .درک م1هاوخن ارادم ،دننکcناش¢اههمانزور ؛درک م1هاوخ ل1طعت ار ا 
 .درک م1هاوخ ی*(گولج نانآ یاهInام1پهار زا و ؛درک م1هاوخ ل1طعت ار

 ناشP ار حیحص *(سم نارگCد هR و ،دنک دعاقتم +*(مآحلص ق�Yط زا هک تسا نآ لا¡ند هR .دنکv داشرا تقفش و محر هR هشhمه مالسا«
 .م�Yیذ¯v ار نانآ زاR شوغآ اR و م�Y1گv دماشوخ مالسا هR ار نانآ تشگزاR ام ،دننک �{وپمشچ دوخ طلغ تاداقتعا زا هک نانآ .دهد
 موکحم +*(ن ار اcنآ ،منیõب +*�قفانم نا1م رد ار مدوخ نادنزرف رÖا ادخ هR .درک م1هاوخن محر دنزروv راqا دوخ ەا¡�شا رب هک نانآ هR اما

 م1نک ناش¢اد1پ هک اجره و دنرام اcنآ .دننادرگرب ار ەاش ات دننکv هئطوت هک دن�سه +Iاسک زا رتدR و ا��Yمآ لماوع زا رتدR اcنآ .درک مهاوخ
 ».م1نکv ادج ار ناش³

 ».+�یمخ رب دورد ،+*�قفانم رب گرم« :تساخرب ت1عمج دا�Yف ەرا�ود

 ات د1هدR همادا ناتدوجو مامت اR و ،ناتتارهاظت اR ،ناتیاهInام1پهار اR ،ناتیاهکشا اR .د1هد همادا دوخ یەزرا¡م هR زÉYع نارهاوخ ،س·«
 µ تمحر و م�1لع مالسلاو .د1نک +*�مضت -دن�سه هک اجره اC ،ناتسPاغفا ،+*�طسلف رد- ار ناcج مولظم مدرم مامت و نامRالقنا یزو*(پ
 ».هتا;رب و

 

 نارPت

 1980 ناتسbات

 

 یایآ{ فرط زا هک Idاعالطا ددم هR .قلخ نیدهاجم نامزاس ه1لع هنا1شحو یاهتا1لمع یارجا یارب دوب یزوجم �dشcب +Iا+(خس 
 .دندربv شروی نیدهاجم +Æخم یاههناخ¯اچ و ،تامcم یاهرا¡نا ،�1ت یاههناخ هR نارادسا̄ ەا�س حلسم ا¯ا³ یاههخوج ،دشv +*�مأت
 رYز رد دندشv *(گتسد هک نانآ .دندرک لدR دوخ �(خم هR ار نانآ و دندرک Inاسانش ار قلخ نیدهاجم نامزاس ید1ل; لماوع تاماقم
RوجزاIn Rعا نامزاس یاههشقن ه)dفا vول ار دوخ ناتسود و دندرک vرب .دندادÀ+ نانآ زا Rا Pرب هجنکش را�شآ ناش Rرد ،ناش¢اهند 
 روشک نآ اC نیا لماع هک دندرکv فاd(عا رگCد +Àرب .دناهتشاد ار اهتhصخش رورت و یرا�Rارخ دصق هک دندرکv فاd(عا ½م نو�YÉYلت

 +Iادنز زا ز�Y(ل نارcت رد نYوا نادنز .دندرکv تراظن رتاسآقرب یاهتازاجم و اسآقرب تام²احم رب بالقنا یاهەا�داد .دناەدوب �Àراخ
 .دندشv مادعا ،دندرک�ن ه��ت هک نانآ .دوب

 زا ار ەدافتسا لام; هک دوب اد1پ هتفÖان اما .تفگن ی+*(چ ،د1سرv ش�سد هR بترم هک Idاعالطا یەرا�رد دادرcم اC رفول1ن هR زگره �dشcب
 لدR ب1قعتتحت ناYرارف هR ار نامزاس نا�(هر و دنار ه1شاح هR ار نانآ ،نیدهاجم هR هفقو�I تالمح ،هتفه دنچ ضرع رد .دربv اcنآ
 .درک

 +*�نزان و یدح³ ندCد یارب نارادسا¯ ەا�س تاعالطا زا مCالم Inادص اR ¨نیع رومأم کC ،درک ت¡حص هY*(ما رد �dشcب هک �Iورغ نامه
Rم ەا�دورف یهتیم; هcآرRوا .درک هعجارم دا Rنآ هcراد« :تفگ اYیەرا�رد م C¨ اس یاهدنمرا; زاRقیقحت نوتق vودره اما .م1نک Cنوتدا 
Rع�ضوم نیا هشا RاCپ دhنوتدوخ ش Rام .هنوم PسQت Rخش ه+ Rدرک را; اجنیا ?ام دنچ ،ل¡ق نوتسمز هک +*�ب�سار هموصعم مان ه 
 »؟د1گR نم هR هک د1نودÀÞ v شەرا�رد .دوب اجنیا وا ،ندرک رارف Inادانا; ½عج کرادم اIn Rا��Yمآ شش نوا �dقو .مCاەدش وا�جنک

 ?ام دنچ .دموا �dشcب µتCآ فرط زا همان+çرعم هC اR .م1نود�ن یداYز +*(چ« :داد خسا¯ هناطاتحم و درک سح ار ³درد یوب یدح³
 ».ندوب وا قوفام و +�dسه ناوناR شخR سhئر یداRآتلود مناخ .دش لقتنم نوش¢ا d(فد هR دعR و درک را; نارهاوخ {رزاR یوت



61 
 

 ،سەدرÓل1صحت .ە*(گv یاهگCد یاهت1لوؤسم و هنوم�ن اجنیا داYز هک دوب مولعم لوا نومه زا هچرگ ،دوب �Iوخ دنمرا; وا« :تفگ +*�نزان
 یهطRار شاهرا�مه و اهرفاسم اR و تشاد تراcم دمآv شhپ هک InاهوگموگR ندرک مورآ رد .تساوقتاR تدش هR و ،ه��1خ یەداوناخ زا
 .+�dسه اجنیا زونه نوشاه++عR .د1نک ت¡حص نوشاهاR د1نوت�d+. vشاذگv ماd(حا شcب شاهرا�مه +*�مه یارب ،تشاد ید1فم و رثؤم
 ».دندوب شکCدزن یاهرا�مه اcنیا

 ».هشاR نوتدوخ شhپ ع�ضوم نیا ًالعف ،oادعR دCاش« :داد باوج رومأم

 »؟ه1چ یارب قیقحت نیا د1گR د1نوتv« :د1سرپ یدح³

»Rطو��م تاعالطا زا ++ع Rب�سار مناخ ه�*+ Rشهمانسانش .هنوخ�ن مها vخد هگ)d ب�سار فسویÃو ارهز ¬· ،ەدرک توف هک هن 
 ناریا رد فسوی یاههچR یه1قR .هتشاد یd(خد +*�نچ فسوی هنک تRاث هک مYرادن 9ردم چیه اما .ەدرک توف مه وا هک یدcم شرهوش
انمض .مCاەدرکن ت¡حص انوا زا مودکچیه اR ام و نەدن®ارپ ناریا زا جراخ و

o
 یهتیم; هR رفن هC شhپ ەام شش دودح هک مCدش هجوتم 

9دنز +*�ب�سار ونیم نامترا¯آ رد »�Àراخ نز« هC هک ەداد عالطا داRآفسوی
:

 vقو .ەدرک�d هعجارم تاق1قحت یارب اهرومأم vب ،++�کcنوش 
 ».هتشگرب جراخ زا و ەدش مومت شسرد ەزات هک هنÃب�سار هموصعم نومه عقاو رد �Àراخ نز هک نگ1م

Rش اÂ1تصرف درک سح یدح³ نانخس نیا ند Rش در باوج یهنیک زونه هک وا .تسا ەدمآ شگنچ هÂ1ار رفول1ن زا ند Rو تشاد لد ه 
 :تفگ رومأم هR .دز�Yب ار دوخ رهز +*(ن وا هک ەد1سر نآ تقو د1سر هج�1ن نیا هR ،دنک +�Y*(شدوخ رتالاR تاماقم یارب ات دوب ەدامآ هشhمه
 ەدوب شهسا�م1ن رYز یاهسا; هC دCاR .دوب ��هذم ەزادنا زاشhب .دوب مومت-ÀÞ-همه یداYز .هگنلv را; یاج هC مدرکv رکف هشhمه نم«
Rمه .هشاhمدوخ زا هش vارچ" :مد1سرپ RاCک د� R؟هنک را; اجنیا دا1ب وا قباوس و تال1صحت ا"« 

 درم هجنکش رYز نم رهوش .هشورفv مه ور شگرز�ردام هشاR شعفن هR هÖا &تفاثک یذوم« :د1ش¢دنا دوخ اR اما ،تفگن ی+*(چ +*�نزان
 »؟هنک مادنا ضرع هنوتب نیا لثم لاغشآ هC هک

 نا1م رد وا اR ار ەرادا هR رومأم یهعجارم ع�ضوم و تفر هY*(ما رد رفول1ن نامترا¯آ هR زور نآ یادرف .دنکR دCاR هچ تسPادv +*�نزان
 ەدرÓل1صحت و شوهاR نز ره هR تQسP ی+*(مآنونج زرط هRاجنیا ام یاهدرم .ەرادن ت1نما ه�ÿ Rر چیه نیا ،هموصعم +Iودv« .تشاذگ
 .++�کv درخ ور ام دا��1ب نوش�سد زا هک روجره .++�کv تداسح Ædفوم و

 نومcب یاهگCد ەار زا ،++�ک رادهÓل ور ام çdالخا لوصا و تhصخش ننوتن هÖا .نەدموا راR یروطنیا .++�کR ننوت�ن ش�را; نوشØ(®ا«
اعقاو رظن نیا زا ،زرما1ب ادخ ،نم رهوش .++�کv دراو بhسآ

o
 ،ندرکv داقتنا شزا شەدنومبقع ل1ماف �dقو �dح ،هشhمه .دوب انث�سا 

 نوا فصن یەزادنا هR وت رهوش مراود1ما .ەدR همادا ور نوا ەار هک مدR داC *(ما نوم¬· هR ات منکv ور مشالت مامت .درکv تCامح نم زا
 ».هشاR بوخ ەدش هک مه

 »؟ە�(خ هچ +�کv رکف .مداد�ن »هلR« باوج تقوچیه درک یرا#تساوخ مزا �dقو هنرگو .تسه ،منودv نم هک اجنوا ات«

 یاه+*(چ مه هشhمه بالقنا هک هفسأت ثعاR .هشv نوش¢دوسح �dشcب اR تطا¡ترا و ،تتال1صحت ،تەداوناخ ،وت هR مدرم ،هموصعم«
 شPوخ +Iزب درا; یدرک در ور شجاودزا تساوخرد هکنیا زا زونه ،ەدوسح اcنت هن یدح³ ،رام نوا .ەدنوسرن روcظ هR ور نوم��خ
 یاهفحت +*�چمه یرا#تساوخ رفن هC نوچ ،ەدش رادهح�Yج شهنودرم شزرااR رورغ .دوبن مcم شارب ًالصا یدوب ەدرک دقع هکنیا .دا1منرد
 .ەدرک ش®انرطخ ور وا اcنیا یهمه .ەدرک در ور

»vودI+ ب نیا یارب طقف ورا; نیا هکcآ یەدازردارب هک نەداد شCتµ ب .ەزا*(ش یهعمج ماما ،یدح³ +*�سحلاد¡عhش)d ³اهیدح 
 نوا هR تQسP رفنت زا راش³ و ،دنس·دوخ ،ارگس·او- دن�سه انث�سا شەدازردارب و µتCآ اما ،+�dسه +�شور و ەدرÓل1صحت یاهمدآ
 یه1قR یهنیک ردقنیا هک تسه مه +*�مه یارب ،سهغ1ص هچµ RتCآ نگv مدرم .نراد یرتالاR تال1صحت ناشدوخ زا هک vاوقا

 ».ەراد لد هR ور ەداونوخ

 »؟منکR دCاR را�1چ نم«

 هCانک و هشوگ و هعCاش هگCد فرط زا .نومc)d Rب ،�dسه هک روج+*�مه .یc)dب انوا زا وت .دCد دناوتن هکنآ ره دوش روک ات« :تفگ +*�نزان
vم هنوتcل- Rاش .هشاCمزال د Rب زا هشاcش�d Rوا .هنک هلخادم یاوخ vهمتاخ ور ارجام ل; هنوت Rەد.« 
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 ¬· یارب ور وت ادخ µءاشنا .هشاþ+ Rار تزرما1بادخ رهوش و وت زا ادخ µءاشنا .منک رکش\ تزا روطچ منود�ن .مزÉYع ،+*�نزان«
 ثرا هR ور شەداعلاقوف ردام و رد¯ شوه و Inاناوت منئمطم &ه1گنشق ¬· µاشام .شمدCد را; ³ ش¢دروآ �dقو .ەراد هگن ،*(ما تل�
 ».ەدرب

 ،مY*(گن ور یدح³ لثم Inاهمدآ یولج هÖا .دوب مه مدوخ یارب ،دوب وت یارب هک ردق نومه مدرک هک یرا; .هموصعم نکن رکش\ نم زا«
¨تشذگدوخزا یهمه ،دننکR ناوخv هک یرا; ره ننوتب انوا هÖا ؟مدنوم نادنز یوت همcنیا نم ارچ ؟مCدرک بالقنا ÀÞ یارب ًالصا س·

:
 یاه

 مد�ن ەزاجا نوشcب اما ،منک ت¡قارم مدوخ زا روطچ مدلR نم .هتف1ب çdافتا +*�چمه مراذگ�ن مدوخ یه��ن هC¨ R نم .هتفر انف داR هR ام
Rوت ا Cلثم +�مؤم نوملسم نز ره ا Cتفل; ه Iک راتفر داوس��++.« 

9داوناخ �هرود رد
:

 هنکمم« :تفگ و درک�خا دادرcم .تشاذگ نا1م رد دادرcم اR ار +*�نزان اR دوخ یوگتفگ رفول1ن ،دعR بش ه¡Âشجنپ 
 هR دCاR مه وت .نم یەدcع هR شراذگR .مYراد زا1ن �dشcب هR مY*(گR ور شولج هکنیا یارب .شمY*(گR ەدCدن م1نوت�ن اما ،هشا¡ن Þّ~1ه
¨R رتروپ

 ».هشاR �(خاR شزا دCاR نوا ،هنک دCدcت ور وت ت1نما یرطخ هÖا .:

 »؟نیدهاجم هR طو��م تاعالطا زا �(خ هچ« :د1سرپ دادرcم زا رفول1ن

 ەا�س ،هنکv داجCا Inاج نما یهنوخ هC نیدهاجم نامزاس هکنیا ضحم هR .ەرv شhپ روطچ �dشcب یاهتا1لمع هک یاەدCد تدوخ«
 اهوجزاR نیا همولعم .نرا1ب رد اهەدش*(گتسد زا ور نوشزا1ندروم تاعالطا �dشcب دارفا هک هشک�ن §وط داYز .نوشغا³ ە*(م نارادسا¯

 ».ندراو نوشرا; یوت ½1خ

 »؟هنودv ور ش\اعالطا عبنم �dشcب«

ا¡�Yقت«
o

 هک Idاعالطا .هنک اد1پ همتاخ وت دروم رد تاق1قحت هشv ثعاR هک سهگCد ل1لد هC مه +*�مه هتبلا هک .هنودv هک منئمطم 
vب .ەراد شزرا نوشارب ½1خ ن*(گcش�d vمآ هک هنود�Yتاعالطا یازا رد ەراد راظتنا ا�، Cاقم فرط مه مدق هRح ،ەرادرب ل�d اÖتالمح ه 

 اما ،منود�ن نم هنکv مادقا عقوم هچ و هنکv vادقا هچ هنیمز نیا رد �dشcب هکنیا .هشاR ا��Yمآ عفانم تcج رد نیدهاجم ه�d Rشcب
 ».منک�ن بجعت هشاR اهنا�ورگ هR طو��م شمادقا هÖا

 و درکv ت¡حص را; دروم رد طقف ًالومعم هک ،+*�نزان .دندرک تاقالم ار رگCدکC ��هذم تQسانم کC رد رفول1ن و +*�نزان دعR زور دنچ
 هتفکش شل� زا ل� ،یدح³ ندرک تشحو و ەا�س تاعالطا رومأم ددجم تاقالم یارجام ندرک ف�Yعت عقوم ،تشاد یدج یاەرcچ
 ع�ضوم نیا هR عجار دCا¡ن Cÿا�³ چیه تحت وا و ەدش هتس/ +*�ب�سار هR طو��م تاق1قحت یەدنورپ هک تفگ یدح³ هR نم یولج« .دوب
 هک درک سامتلا مزا و نم شhپ دموا oادعR رام نوا .هنک §وضف ەرادن وا ه�ÿ Rر هک �dینما یاهرا; یوت دCا¡ن تفگ شcب .هنکR یرظنراcظا

 ».م*(گR ەدÂ1شP دوب هتفگ وت ه1لع ًال¡ق هک Inاه+*(چ

 

 نارPت

 1359 ناتسbات

 

 رد .دنک دCدش\ ار §اسرا تاعالطا نا�Yج هک درک دعاقتم ار +�dگنشاو قلخ نیدهاجم نامزاس ه�d Rشcب +*(مآت1قفوم و هنامحر�I تالمح
 هحلسا +Æخم یاهرا¡نا و نما یاههناخ هR ەا�س حلسم یاههخوج .دروآ دراو نامزاس هí Rلcم تامدص نارادسا¯ ەا�س ناتس/ات لوط
 هv Rالسا یروcمج بزح راداوه یاههتسدوراد .دندرکv را�ش ناشرا; لحم و هسردم ،هناخ رد ار نامزاس یاضعا نانآ .دندربv شروی
 هR رگCد یاههتسد .دش �{التم نیدهاجم ?ا#شPاد یاههتسه اهەا#شPاد ندش ل1طعت اR .دندرکv هلمح نیدهاجم یاهInام1پهار
 ،��هذم مسارم رد نا1ناحور .دندرکv ب�Yخت دنتخورفv ار دهاجم یهمانزور هک ار Inاهکسویک و دندرکv هلمح +Æخم یاههناخ¯اچ
 .دندادv همادا نانآ ندناوخ ��نجا لماع و دحلم ،قفانم ،نئاخ و نیدهاجم هÿ+ Rفل تالمح هR اه+Iا+(خس و اهتارهاظت ،اهه¡طخ

 تسد ،دندوب یراحتنا اcنآ زا یرا1س/ هک ،ددعتم یاهیراذگبمR و رورت اR دوب ەدش لصأتسم تالمح نیا زا هک قلخ نیدهاجم نامزاس
Rاقم هRهلRفد رد نامزاس .دز لثمه)dفد و ،نارادسا̄ ەا�س یاهەرادا ،هتیم; یاه)dتاعالطا یاه Rیراذگبم vنا1ناحور نانآ .درک Rا¯دنلCه، 
 دادعت و دندرک +çالت مشخ اR تاماقم .دندرک رورت +*(ن ار زا*(ش رد یدح³ یومع هلمج زا ،اهناتسا ز®ارم یهعمج ناماما دننام



63 
 

 ،دندرکv هعجارم ناشPازÉYع یەزانج +�dفرگ ل�Yحت یارب نا�دشمادعا یەداوناخ یاضعا �dقو .د1سر رفن نارازه هR نا�دش*(گتسد
 .دنزادÞ(ب ار نانآ مادعا *(ت لوپ ات دندادv نانآ هR ++¡ق نادنز تاماقم

 ه1مالعا شخ¯ �dح .دÂ1شé vمج یاهمادعا و ،هجنکش ،یاهلف یاهی*(گتسد زا یاەدننکنارگن یاهتCاور ماوقا و ناتسود زا رفول1ن
 هغ1ص نانا¡cگن یارب ار نانآ روز هR هک دوب +Iادنز غلاR ەزات نا;d(خد نآ زا اهتCا�ح ن�Yتەدنهدنا�ت .دوش مادعا هR رجنم دوب نکمم

vپ دنناوتب ات دندرکhمادعا زا ش Rدننک زواجت نانآ ه. Rخد مادعا ت1عونمم ،تاماقم ،ەویش نیا ا)dنا Rرود +*(ن ار ەر®ا vهچرگ .دندز 
 .تشگv ناهد هR ناهد یاەدd(سگ روط هR اما ،دنک د1یأت ار اعدا نیا تحص تسPاوت�ن سکچیه

 .نرادن +Àوش �®اR اهدنوخآ نیا .د1شاR بظاوم منکv شهاوخ« :دادv رادشه نانآ هR و دوب ش¢اههلاخ¬· نارگن تدش هR رفول1ن
 .++�ک�ن محر نوشcب نشاR نیدهاجم وضع مه نوشدوخ ماوقا هÖا �dح +*�مه یارب ەراوخنوخ نمشد هC نیدهاجم نامزاس انوا رظن زا

 شدوخ ¬· مادعا م�ح دزی ل; ناتسداد شhپ یهتفه +*�مه .++�کI+ RاسPا لوصا هR ماd(حا اC یراد+�dش��خ هR رهاظت ننود�ن مزال �dح
امتح .++�ک�ن محر مه اههچR و اcنز هR .درک اضما ور

o
 *(گتسد سکره .نرا1م نوش³ هÀÞ R اهd(خد +�dشک زا ل¡ق نادنز یوت دCاەدÂ1ش 

vب هشcش v³ نگYهنک باختنا عــــ: Cعا ا)dظا و ه��ت و فاcوم1ش· راI+ Cعا .مادعا ا)dلت یوت ور اهفا�YÉYد نوCاەدCد دCهگ. Rه 
 ».نەدرک را�1چ انوا اR دز سدح هشv نوشرهاظ زا .د1نک ەا#ن نوشاهتروص

 ،ج�یا .داتفا قافتا تشاد همهاو نآ زا رفول1ن هک ی+*(چ نامه اما ،دندرکv رارکت ناناوج یارب ار وا یاهرادشه دمحا و ونیم ،دادرcم
 دنتفگ وا لاح هتفشآ ردام و رد¯ .تشادن üالطا وا تشون³ زا سکچیه و دش *(گتسد دوخ ل++(م رد دمحا یهجcللاحــــqY یەدازرهاوخ
 ناونع هR ج�یا یاهذغا; و اهباتک ط¡ض و هناخ لCاسو ندرک درخ زا دعR حلسم نا1ها�س و دناهتخYر اcنآ نامترا¯آ هR اهرومأم دوز حبص
 .دناەدرب دوخ اR ار وا ،»کردم«

 نادنز نوا هR نادنز نیا زا و ەرادا نوا هR ەرادا نیا زا ؟م1نکR م1نوتv را�1چ .هگ�ن نومcب Þّ~1ه سکچیه« .دندوب ەدش ەدنامرد اcنآ
vرYسکچیه و م Rهنز�ن فرح نوماها. Rهک سکره ا vاهتخانشCاەدرک ت¡حص مCمز وت هتفر ەدش بآ را#نا اما ،م�*+.« 

 در�را; روما نیا رد +Iاریا لومعم تاطا¡ترا یهک¡ش هک دش صخشم ،ناوارف یوج و سرپ زا دعR .دندوب رطاخناش��پ شماوقا و رفول1ن
¨نج .درادن

:
 .+*(ن ناش¢اهەداوناخ ،اcنآ یهطساو هR و .دنتخادرپv ار نآ یاcب ناحولەداس و ناناوج و دوب را1عمامت 

 ساسحا نون®ا رفول1ن .درکv مهارف ار وا را¡گرم تالمح را¡تخوس و دوب ناور �dشcب تمس هR نانچمه Inا��Yمآ تاعالطا موادم نا�Yج
vدرک Rەداتفا ماد ه. Rژر یاهیوردنت ت1لوؤسم زا ��خYح و م�d ³ع رب ج�یا تشونcوا .دوب وا یەد Rمآ یاهتسا1س مان ه�Yا�، Rه 
 رکف« :د1سرپv دوخ زا و داتسرفv تنعل دوخ Àولەداس هR .دناسرv یراC دندناسرv لتق هR ار شدوخ ماوقا و نانطومه هک +Iاسک

vافتا هچ مدرکçd vرکف ؟هتفا vمدرک Rاعالطا اId شرا1تخا رد ام هک vراذگYهچ م vروطچ ؟هنک vه1جوت مەدرک هک ور یرا; منوت 
 »؟منک

 .تشون رتروپ هv Rا1پ ید1مون لام; رد

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 ەار هR تشحو تموکح و ەدنارذگ دح زا ار نیدهاجم نامزاس هR دوخ تالمح وا .تسا ەدش جراخ لd(نک زا �dشcب
 .تسا هتخادنا

 هR نارادسا¯ ەا�س یاضعا زا ز�Y(ل یاهنویما; .تسا هتفرگ ارف ار اهناتسرcش و نارcت سرت و تنوشخ وج
 دننامv ەدنز هک +Iاسک زا نا#تشک .دننکè vاله دنبا1ب هک ار سکره و دنورv نیدهاجم نظ دروم یاهەا#1فخم
Rتخ Rه1لع درادن تأرج سکچیه .دنراد یرتدنل Iژر یاه�حر�Y� هک Rخس تسا ەداد گنج نالعا دوخ مدرم ه�+ 
Rگ�Yد. 

 نا1ناحور رورت هR ار نانآ ،نیدهاجم هR تلود تالمح .دروآv راR هR تنوشخ ،تنوشخ ،ماقتنا +*�نوخ یهخرچ رد
Rا¯دنلCش و تختیا̄ رد هcاو .تسا ەدناشک اهناتسر®Âب یاهمادعا و ی*(گتسد ،بوک³ تاماقم شhش)d تسا ەدوب. 
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 یز�Yنوخ و تنوشخ هR وا ات م1نک فقوتم ار �dشcب هR تاعالطا لاسرا دCاR .م1شاR نانآ تسدمه دCا¡ن نیا زا شhب ام
 .دهد ناCا¯ ،تسا هتخادنا ەار هR شPادحتم ەارمه هR هک �Iاسح�I و یاهلف

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 

 عقوم هچ .م1نک تاقالم رتعــــ³Y هچره دCاR .منکv کرد ار وت +Iارگن« :درک تفاYرد Åتخم +~سا¯ تعاس تشه و لcچ ضرع رد
vاوتI+ Rد هI� ا1بIn؟« 

 

 HIJگنشاو و نارPت ،fBد

 1358 ناتسbات

 

 �³�À و امرگ رد .دمآرد تکرح هI� Rد ½لملا+*�ب ەا�دورف ی*(گرفاسم چی}رام ەا�(یش تمس هR دناR یور ریاناریا د1فس و �Iآ 727 گن�YÃب
 نا�دننکد�Yخ و ،نا1چقاچاق ،ناشکمدآ ،ناسوساج ،نانا�رزاR تعامج هR همانرذگ فص رد ناز�Yقرع ه¡جحم رفول1ن ،سراف جیلخ ناتس/ات
 تشادن نا�ما دوب م²اح هک �~نش�م {ا1س وج اR اما ،دراد +Iاریا �dلاصا هک دز سدح همانرذگ ¬فا مان بسچرب یور زا .تسویپ +Iاریا

 .دهد ناشP ار دوخ ندوب +Iاریا {راف هR طالتخا �; اR دهاوخR ¬فا هک

Cامز هک روداسا¡ما لته رد ار وا دنه یالارک لها �®ات ەدننار کI+ للجم ½ته Rباسح ه vجم §ا¡قاشوخ زا و دمآcز Rت هc�Yن اوه ه)*+ 
 +خش ½1بموتا .درک نت هI� Rرغ یاهسا¡ل و درک ضوع سا¡ل دوخ قاتا رد وا .درک ەدا1پ ،دوب ەدش عقاو روخ �Iد تمس یهنارک رد و دوب
Rال¯ اè د یداعI� رد C¨ و درک راوس ار وا لته یرانک یاهیدورو زا Rو هYالIn Iتنم یەداج رد ور و گنر�Ï Rدرب ا*(مج لحاس ه. 

 و ەدنز³ رفول1ن ه�d Rها¡ش چیه وا .دروخ اج وا یەد1کت تروص و زمرق یاهمشچ رد بارطضا یاههناشP ندCد اR و دوب وا رظتنم رتروپ
RاPم; رتروپ هک #اش)d زا Cگنشاو رد ل¡ق لاس ک�d+ دCتشادن دوب ەد. 

 را; اجنیا هR ندمآ اR هک د1نودv .نا��ق دÂ1یõب ونم د�1ساوخv« :تفگ وا هR ور د³ +�حل اR و تشاذگ رانک ار لومعم تافراعت رفول1ن
 ».مدv شوگ .مەدرک úانرطخ را1س/

 عو�³ تقد اR و vرن هR وا .درک�ن ت¡حص هنوگنآ وا اR هجراخ ترازو یهCا¯نود نارومأم زا کCچیه .دروخ اج وا حــــqY نحل زا رتروپ
Rرا1س/ ت1عقوم رد ور وت نم ،رفول1ن« .درک ت¡حص ه Rو مەداد رارق ید RاCقو .منک ?اوخترذعم د�d ەدوارم Rب اcش�dدرک عو�³ ورCم، 

vودPراد م�1سYرطخ م vافتا .م1نکçd پ .ه®ان�شهد ەداتفا هکhدرک�ن +�یبشCاعالطا زا مId یروطنیا م�1شاذگ شرا1تخا رد هک 
 ».مدرک�ن عو�³ ورەدوارم نیا زگره متسPودv هÖا ،نک رواR .هنک یرادربەرcب

 ه1ک وا متفگن نوتcب نم هگم ؟هنکv هچ دCداد شcب هک Inاه+*(چ اR دCدرک رکف« .تشاذگ رانک ار ت®ازن هR طو��م تاظحالم مامت رفول1ن
 ا�d Rشcب دÂ1یõب .وش هجنکش اC نک هجنکش .وش هتشک اC شکR .ه1مالسا یروcمج اجنیا ، *(فس بانج ؟هنکR هنوتIn vاهرا; هچ و
 راذگ*(ثأت تالاقم +�dسPوتv .ندرکن لمع هنا1شحو +çا; یەزادنا هR نوچ ندش هل نوشمه .ەدرک را�1چ اهارگ½م و {ارکومد یاهرادفرط
 شا�وا یاههتسد هک دوب نیا ++�ک�d+ RسPوت�ن هک یرا; .تشادن ت1مها اcنیا مودکچیه رخآتسد اما .نس��نب ت*(صR و +�یبنشور زا رپ
 ەدنرب ++�کR ور اهرا; نوا +�dسPوت هک +Iاسک .نشا�ب د1سا باجح�I یاهنز تروص یوت و ننزب کتک ور ارا#ن�(خ ،نرا1ب نوبا1خ فک هR ور
 ».ندش

 یارب .مCاەدرک *(بعت طلغ ور ناریا عیاقو ام هک هCداYز تدم ،رفول1ن« .درک سح دزوب ر�Yک لد زا هک vرگ داR نوچ ار وا رادشhن نحل رتروپ
 ».مYرادن مه وریاهگCد سک و هناشخرد وت یاهشرازگ .مYراد زا1ن وت هo RادCدش اجنوا هک هنیمه
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 .منکv کم; اهالویه هR مراد .سەدولآ نوخ هR متسد .مەدش را�تیانج مYژر کC زا ��خR .مەدنم�³ مدوخ زا نم ،نا��ق مرکش�م«
vمنوت Rمردام و رد¯ ه R#مراد م Rکم; اهلتاق ه vا��ق ؟منکI+ەدرک هک یرا; ره اه Rنوشقح رد هک یرگ1شحو نیا قحتسم ،نشا vک�++ 

 ».ن®ان�شحو +�dفاv هک Idاقافتا .مدR همادا منوتب مه زاR منک�ن رکف« .درک ه�Yگ قهقه هR عو�³ و داتس¢ازا�d+ Rفگ زا رفول1ن ».+�dسhن

 هR متساوخ تزا راR +*�لوا �dقو ؟هشv متخ اجک هR عیاقو نیا تسPودv 9 ،رفول1ن« :تفگ تCاcن رد .درک توکس +Iالوط +Iامز رتروپ
 دش�ن نومرواR اC مCدرک�ن ور ترافس هR هلمح روصت .+�کv کم; ترافس §وسÂک شخR رد ەام راcچ اC هس مدرکv رکف ،یرب نارcت
Cاد نصحت هPوجشIn و هنک اد1پ همادا اهەام ترافس لخاد Rه Cد¡ت ½لملا+*�ب ماردولم هCلسم هچنوا .هش/ ل

/
 ەدرکن +�یبشhپ ًالصا نم هم

 .یزادنب رطخ هR ور تدوخ نوج زور ره منک تروبجم و مراد تcگن اجنوا مدوب

»Rراذگ Rتسارور تاها Rاەدش لصأتسم ام .مشاCرادن مه یاەراچ ەار و مYروآ رد اهنا�ورگ تاجن یارب شالت +*�بب .مYهتشذگ ل Rاجک ه 
 را¡خا هR ندرک شوگ زا .مCدنب Inوم هR طقف ام و ەدش جراخ لd(نک زا عیاقو .مCدنودرگرب توبات ات تشه اهنا�ورگ یاج هR .دش متخ
 ،نم طقف هن .منÃبv ور ترافس رد نومناتسود و وت مادعا و هم²احم سوبا; اهبش نم .مراد تشحو حبص یاههمانزور ندنوخ اC ویدار
 ».ەراد ور سوبا; +*�مه مه روcمجسhئر

 هتشاد راظتنا نم زا د1نوت�ن امش اما .منک تمدخ ەدحتم تالاCا هR هک مدش هجراخ ترازو دراو نم .متسhن Àولەداس مدآ نم ،نا��ق«
Rهچقودنص یوت ور مدوخ نادجو د1شا Rیلوؤسم چیه منک دومناو و مراذگ�d ح نم .مرادن زورما عیاجف رد�d یرفن تشه نوا دروم رد 
 ».منکv ەانگ ساسحا مه +�dخوس ەدنزەدنز نوبا1ب یوت هک

 روشک مدرم یهمه و روcمجسhئر .م1نک کم; �dشcب هR هکنیا زج مYرادن یاەراچ چیه .مYرادن اما .م�1شاد یاهگCد ەار شا�Cا ،رفول1ن«
Rتدش ه PسQت Rسه ساسح اهنا�ورگ تشون³ ه�d+. ئرhمجسcتاسلج مامت یوت رو v؟نومدارفا زا �(خ هچ؟ناریا زا �(خ هچ" :هسرپ" 

 هC هکنیا لامتحا ،ننومR اجنوا d(شhب ÀÞره .ەدنب Inوم هR اهنا�ورگ ندنوم ەدنز ،م1نکv رداص هک ��خRنانیمطا یاهه1نا1ب مغر½ع
 منوت�ن �dح ،هنک ��کدوخ اC ەروخR هلول� +çداصت ،هش/ مادعا ،هش/ هم²احم اهنا�ورگ زا ¨�d Cح هÖا .هشd v(شhب هتف1ب یروجان قافتا
 ».ەراد IÞ رد ��قاوع هچ منکR ور شروصت

 ».ەراد هگن ملاس و حیحص ور اهنا�ورگ داد لوق وا مدÂ1ش مدوخ ؟ÀÞ ەداد �dشcب هک +Iانیمطا س·«

»Rح اما .داد لوق ،هل�d وا Rنک تحت ور +*(چهمه ش\ردق مامت ا)dەرادن ل. Rوا و ام یاهشالت مامت دوجو ا، vنیدهاجم نامزاس هک م1نود 
 ور نارcت رد ترافس نانکرا; یەدنورپ ندرک éس و ندرک ذوفن +�dگنشاو رد هجراخ ترازو نومتخاس ه�d Rح انوا .ەدنمتردق زونه قلخ
 رد زا دعR هک یرا; +*�لوا .مراد تشحو vادقا +*�نچ بقاوع زا نم .ن*(گR تسد هR ور ترافس لاغشا لd(نک هک هنیا نوشهشقن .++�ک اد1پ
 ف1عض ور �dشcب ات ++�کv مادعا هنومن ناونع هR ور نا�ورگ هC را; نیا یارب .++�ک هتفشآرب ور �dشcب هک هنیا ++�کR ترافس +�dفرگ را1تخا

 .نرادن InاRا چیه مه ا��Yمآ اR هناحلسم InوراYور زا انوا .ندR ەولج

 لاح رد Åم رد ەاش .م1سرv هج�1ن هR مYراد اهنا�ورگ دروم رد م1نکv رکف ام .نومd R(شhب �; .رفول1ن ه1صخش تساوخرد هC نیا«
 ناCا¯ لاح+*�عرد .م1تفرگ عضوم وا ه1لع هنکv روصت ،م1نک هطRار عطق �dشcب اR نالا هÖا .هنکv زاR ور یدCدج یاهرد وا گرم .هگرم
 رد ەا�س تاعالطا تاق1قحت تلع هچ هR +�کv رکف .ەدR رارق íلcم تارطخ ضرعم رد ور تەداوناخ و وت هنوتv هطRار نیا هR نداد
 ».هنک دCدcت ور قلخ نیدهاجم نامزاس زا شhتاعالطا عبنم تساوخ�ن .هحضاو شل1لد ؟درک فقوتم ور وت دروم

 ددجم باختنا رازرا; روcمجسhئر هک تفگن رفول1ن هR و دروا1ن نا1م هR یرکذ ناریا یاهتسhنوم; یەرا�رد روcمجسhئر +Iارگن زا رتروپ
 روcمجسhئر رÖا .تسا ەدز ەرگ اهنا�ورگ تشون³ هR -دوب ەدنام çdاR نآ هR ند1سر ات ەام دنچ طقف نون®ا هک- ار 1980 لاس رد دوخ
vتساوخ Rهتشاد ددجم ندش ەدنرب تخ Rدشا RاCنآ دcدازآ ار ا vزا نویس�زوپا نا1م رد هچ و بزح نورد رد هچ ،وا یا¡قر .درک 
 د�YگR رفول1ن هR تشادن دصق رتروپ اما .دندرکv داقتنا ناریا یەدنورپ ل; »ت�Yیدم ءوس« و نارحR لصفولح رد وا +Iاوتان زا نون®امه
 ش¢ازفا ار روcمجسhئر ددجم باختنا تخR ات دتسرفR راد یه��چ یا¯ ،دننام د³ گنج �dکرح یانبم رب ار نا1ناریا دهاوخv وا زا هک
 .دهد

»vا¡ن سکچیه هک منودCروبجم د Rنچ لمحت ه�*+ Rیگنس را�+ Rهشا. Rەرا�ود راذگ Cد ەام کCنوم1طا¡ترا لانا; ل; هگ Rب اcش�d ررب ور} 
 »؟�Iد یا1ب ەرا�ود +Iوتv .م1نک
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 مدموا شاهاR هک یزاورپ یوت .ه1ناریا یاهرومأم زا رپ رcش نیا .مرطخ رد مه ش�روط+*�مه .یدوز نیا هR هن لقادح .منوتب منکن رکف«
 و نارcت یوت دادرcم ق�Yط زا اC ،م1نکv رارقرب طا¡ترا �{ورف+�Y*(ش یەزاغم ق�Yط زا اC .++�کv {وساج مه زا نراد همه .دندوب مه
 »؟دCدCد ور شرآ .ونژ یوت شرآ

 ».هنما شاهاR تاقالم هک ەدR عالطا مcب مرظتنم .مدCدن ،هن«

افطل ،شدCدCد �dقو«
o

 رد ونم د1گن مردام هR .نشا¡ن نارگن د1گR نوشcب .د1نوسرب مالس مه مردام و رد¯ هR و .د1نوسرب شcب ونم مالس 
 ».ەونش/ ەراد زا1ن تروص ره رد اما ،هنک�ن رواR وا هتبلا .مدوب ًال¡ق هک متسه یداش d(خد نومه زونه نم د1گR شcب .دCدCد Cÿا�³ هچ

 

 HIJگنشاو و نارPت

 1358 ناتسbات

 

 .دوب ەدرک تخادرپ ەوشر ناونع هv Rوجن ماقرا و دوب ەدز یرد ره هR ەداوناخ .دوب ەدش دازآ نادنز زا ،ج�یا ،دمحا یەدازرهاوخ ،نارcت رد
 یاهتنوشخ رد ��قن چیه هک اجنآ زا و دوب ەدرک را�نا ار قلخ نیدهاجم نامزاس زا تCامح رد دوخ یاهەا�دCد ەد+d(شحو ج�یا نادنز رد
 ەرا�ود و دوب ناشراC تخR هک دوب یدارفا دودعم زا ¨C وا .دوب ەدش دازآ هم�Yج تخادرپ و هYراطخا تفاYرد زا س· ،تشادن نیدهاجم
 .دندوب ەد1شچ ار یدازآ معط

 *(فس 1لس�Yر دراهرگ اR یروف تاقالم کC ات تساوخ رفول1ن زا �dشcب ،Åم رد ەاش تشذگرد زا س· ەام کC تسرد ،تسÖآ رخاوا رد
 و هÂ1یمخ دمحا مناخ ردارب وا .هشv قحلم ام هR مه Inا¡طا¡ط قداص d(کد .�{اR مجd(م امش ماوخv« .دهد بhترت ،نارcت رد ناملآ

 ».دا1ب هسلجتروص +�dشون یارب �ک تسhن یزا1ن .دوب م1هاوخ هسلج یوت رفن راcچ ام طقف .هسانشv بوخ ور *(فس

 ت¡حص {راف تشاد راqا ،درکv ت¡حص �Iوخ هR ار +Iاملآ نا�ز �dشcب هکنیا اR .دندمآ �dشcب d(فد هIn Rا¡طا¡ط و لس�Yر دعR زور
 نوش¢ا .ەد1سر ارف Inا��Yمآ یاهنا�ورگ ع�ضوم هR نداد ناCا¯ نامز ،ماما م1مصت هR انب« :تفگ لس�Yر ه�d Rشcب ،رفول1ن یهمجرت اR .دنک
Rامش زا نم .منک مهارف ورا; تامدقم نهتفگ نم ه vورما1پ نیا ماوخ Rمآ ه�Yا�Inاه RدCطو�¬م ام هک د Rاعر هCچ نیا تcاح هتکن راq+ 
Rاراد ؛دوش/ دازآ ناریا §ام عبانم :م�1سه ع�ضوم لصفولح هInەاش یاه Rناریا ه Rعت ؛دوش/ ەدنادرگزاcمآ هک دوش/ ەداد د�Yروما رد ا� 
 ».ەدش ماجنا ناریا ه1لع هتشذگ رد هک Idامادقا تRاR ?اوخرذع و ؛هنک�ن �dلاخد ناریا ½خاد

 ماجنا هR هنک کم; ع�ضوم لصفولح هR هک یرا; ره سەدامآ نم ع�بتم تلود هتبلا ،�dشcب بانج« :داد خسا¯ و درک رکف Idدم لس�Yر
 -?اوخرذع- امش یهتساوخ ن�Yخآ نم داقتعا هR .هنک ت¡حص اهInا��Yمآ اR ات مدv عالطا +�dگنشاو رد مدوخ یاتمه هR نم .هنوسرب
 ».هنکv راوشد انوا یارب ورا;

 تخاس مcم رما زا ور ام و ەدش +Iالوط دح زا شhب نارحR نیا ماما دCد زا .مYرادvرب ور ?اوخرذع .هلوبق« :داد خسا¯ oاروف �dشcب
 رد ام تلود یەدنیامن ەراد مات را1تخا -ماما م1قتسم تساوخرد اR- تساجنیا هک قداص d(کد ەوالع هR .هتشادزاR نومvالسا یروcمج
 ترو+q نامز ره هک ەراد را1تخا نم بناج زا وا و د1سانشv بوخ ور وا امش .ندR ورا; بhترت ات هشاIn Rا��Yمآ تاماقم اR تار®اذم
 ».هنک تاقالم امش اR تشاد

 ت1ب;ت یارب نوا زا و ++�کI+ vالوط ورنارحR دعR .++�کv داجCا نارحR لوا .م�I�³ یاهقفانم .نهکرعم ادنوخآ نیا« :تفگ دوخ اR رفول1ن
 ەد +*�مه ات .ندR همتاخ شcب ناوخv و ەدش +Iالوط دح زا شhب نگv ،نەدروآ تسد هR ور تردق هک الاح .++�کv ەدافتسا نوش\ردق
 ».دوب ەدرک نغدق +Iاریا تاماقم یارب ور اهInا��Yمآ اR تاقالم �dح +�یمخ شhپ ەام

 ».مراذگv نا�Yج رد ور امش م*(گI� Rاوج هکنیا ضحم هR .متسرف�d+ vگنشاو رد نوم*(فس هR ور امش ماغ1پ« :تفگ �dشcب هR لس�Yر

 
1Gerhard Ritzel  
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افطل« :تفگ �dشcب
o

 رد هک د1گR نوشcب د1نوت�d+. vسه +*�نظ ام یاههتفگ هR اهInا��Yمآ هتبلا .د�Y(ب شhپ ور اهرا; قداص d(کد ق�Yط زا 
 ام طCا�³ .ندR شوگ ماما هعمج زامن یاهه¡طخ هR ،دعR یهعمج ،هن هعمج نیا دCاR .درک دنهاوخ تفاYرد هCد1یأت ام ندوب یدج دروم
ام1قتسم د�(هار نیا هک نشاR هتشادن ¨ش چیه دCاR .تفگ دهاوخ +*(ن نوش¢ا مداد ح�³ نم هک روطنومه ور

o
 ».ەدش ذاختا ماما فرط زا 

 رYزو اR درک تساوخرد ناملآ *(فس �dقو نیاربانب .د1سر +�dگنشاو هR ناملآ *(فس شرازگ زا دعR تعاس دنچ اcنت یهلصاف هR رفول1ن شرازگ
 ار نا1ناریا طو�³ و �dشcب اR لس�Yر یهسلج تا1ئزج �dقو ناملآ *(فس .دشP ەدزتفگش �ک ،دشاR هتشاد یرارطضا یهسلج هجراخ
Rزو اYزو نواعم ،رYر نم« :دوزفا ،تشاذگ نا1م رد رتروپ و رYور لس� vوا .ەدوب ناریا رد بالقنا زا ل¡ق زا وا .مسانش Rدج تلود اCناریا د 

 ».هCدج ع�ضوم دا1م رظن هR .هنک لقتنم ور نوشما1پ هک نهتساوخ وا زا و نەدرک نانیمطا شcب مه انوا هک هنشور و دا1م رانک بوخ

 تساهەام ام .م�1سه نارcت رد امش را�مه یاهشالت ەژYو هR و ،امش تلود یاهشالت نادردق ام ،*(فس یاقآ« :داد خسا¯ هناطاتحم رYزو
 .م�1سه شدارفا و +�یمخ اR دامتعالRاق #ا¡ترا لانا; کC لا¡ند هR هک

افطل«
o

 نوش¢ا هک ور یاهCد1یأت م1لCام ادتبا هتبلا .م1نکv {ررب ور نوشطو�³ تCدج اR ام هگR اه+Iاریا هR دCاوخR نارcت رد نوترا�مه زا 
افطل .م�Yنش/ ،داد دهاوخ +�یمخ هتفگ

o
 رد ور هجراخ رYزو نواعم مCاەدامآ ام ،هCد1یأت ندÂ1ش زا ل¡ق �dح هک د1گR نوش¢ا هR مه ور نیا 

 ».هنک رادCد +�یمخ یەدنیامن اR م�1سرفR تقو ع³ا

 »؟++�ک لصفولح ور ع�ضوم ندش +qاح نالا اه+Iاریا ارچ +�dفگن نوترا�مه ،*(فس یاقآ« :د1سرپ رتروپ

 ەراد نانیمطا +qاحلاحرد �dشcب .هتشاد یاەدمع شقن +�یمخ ندرک دعاقتم رد �dشcب ەدقتعم وا .هنکv رکذ ور یددعتم لCالد وا«
 ور یرا; چیه ماجنا تردق ،ەدنوم شمسا طقف روcمجسhئر زا .نراد لd(نک تحت ور ناریا رد تردق ز®ارم مامت شPادحتم و دوخ هک
 رثؤم را1س/ اما ،هنار³�Y و +*�نوخ قلخ نیدهاجم نامزاس ه1لع �dشcب رازرا; .نەداد تسکش ور تسار و پچ یاهحانج نافلاخم .ەرادن
 *(ثأت�I نوشم1مصت یور مه Åم رد ەاش گرم هتبلا .هنک�ن ەدروآرب ور +çده هگCد اهنا�ورگ +�dشاد هگن تردق ەا#Cاج نیا زا .ەدوب
 ».ەدوبن

Rفر زا دع�d+ زو نواعم و رتروپ ،*(فسYر Rزو اYامز زا .دندنام رI+ ار رفول1ن ت1عضو رتروپ هک Rدندوب وا ت1نما نارگن ودره ،دوب هتفگ نانآ ه. 
 ½1خ ام ،نلآ .م1تفرگ رارق حیحص *(سم رد ەرخالاR منکv رکف اما ،هشاR دوز ½1خ نیا�مش ندرک زاR یارب دCاش ،نویاقآ« :تفگ رYزو
 هR اما ،م1گR نانیمطا اR م1نوت�ن زگره .یدرک ~1حص را; و مYراد شcگن اجنوا یدرک دعاقتم ور ام .م�1سه نمتراه مناخ و وت نویدم
 ».هتشاد ع�ضوم لصفولح هR +�یمخ ندرک دعاقتم یارب وا شالت رد یداYز *(ثأت ،ش\ردق ت1ب;ت یارب �dشcب هR ام کم; هسرv مرظن

 تسPود دنهاوخ یرامشتشگنا دادعت و ه1عاجش را1س/ ناوج نز وا ؟م1نکR دCاv Rادقا هچ نمتراه مناخ دروم رد و« :داد همادا رYزو
 هچرگ .هنومR هجراخ ترازو یوت تشگرب �dقو مراود1ما ؟هنوخ م1نودرگ شرب نالا دCاR .هتفریذ¯ ور یرطخ هچ و ەداد ماجنا یرا; هچ
 ».هنک یربارب هنکv ەراد نالا هک یرا; اR هنوتv یرا; هچ منود�ن

 شcگن راظنا زا رود Idدم دCاR نو*(ب دا1ب هÖا اما .م1نکv تقفاوم ام هتبلا ،نو*(ب دا1ب داوخR وا هÖا« :تفگ دوخ یاهقوفام هR رتروپ
 هک هنیا ++�کv هک یرا; لقادح و نەدروخ ب�Yف نمcفv اه+Iاریا ،ەرآ رد ³ یاهگCد یاج زا Inا��Yمآ تامل�ید ناونع هR هÖا .مYراد
 .نرا1ب رد شەداونوخ ³ ور شhفالت

اصخش نم«
o

 نیا هک هنیا نم +�یبشhپ .هش/ مومت اهنا�ورگ هR طو��م تار®اذم �dقو ات م;تسد ،هنومR ناریا یوت ًالعف مدv حیجرت 
افq .دوب دهاوخ �(نامز و راوشد ع�ضوم

o
 Rاریا هک ل1لد نیا هI+اه Rهلوقعم ام رظن زا هک نهتشاذگ #و�³ ەرخالا Rن +�عم نیا هhهک تس 

 مرها اه+Iاریا ،نش/ دازآ ام دارفا هکنیاضحمهR .نشکv نو*(ب زا1تما ام زا ننوتب هک اجنوا ات .م1شاR هتشادن ور شhپ تخس یاه+Iزهنوچ
 ».ندv تسد زا ور نوشدوخ راشف

 کC هR روcمجسhئر ،تاRاختنا ات ههام ود +Iامز یهلصاف دوجو اR هکنیا- دروا1ن نا�ز هR ی+*(چ ÏیدR رما زا قاتا رد نا+qاح زا کCچیه
¨تس/ ناشماقم ظفح +*(ن شPواعم و رYزو یارب .تشاد جا1تحا ت1قفوم

:
 Rئر ددجم ندش ەدنرب هhمجسcتشاد �(ماون ەام رد رو. 

 

 HIJگنشاو
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 .درک وگتفگ نارcت یاهەدنورپ هd} R(سد یارب شالت یەرا�رد لنادوا ل1ب اR رتروپ دعR تعاس ود

 »؟ەدش نوم*(گتسد یd(شhب +*(چ ،ل1ب«

»;�. vخد تسود هک م1نود)d ¯ش شمسا »سویل1ساو ی�³« ،زنوسراcم دازرc�{ارط .هقلخ نیدهاجم نارومأم زا و رورÀچ یاهcیەر 
 کرت ور +�dگنشاو رد شPامترا¯آ �dقو زا .دن�شاد +IاسکC ص1خش\ فلتخم دارفا و مCداد نوشP هگCد یاهرcش و اجنیا یاه+Iاریا هR ور وا

 اما ،م1نکv {ررب ور اهەدنورپ مYراد یآ�Iفا و ام .*(خ اC تسه روشک لخاد زونه م1نود�ن �dح ام و ،ەدCدن ور وا سکچیه ،ەدرک
 .ەدموین نوم*(گ ی+*(چ هک لاح هR ات و ه�Y(نامز یهسورپ

 �dقو زا .مYرادن üالطا چیه ،ەدوب 9 درف نوا هکنیا دروم رد و .مYراد رظن رYز ور زنوسرا¯ ام هک ەداد �(خ ەd(خد هR رفن هC هک هنیا دR �(خ«
 ».ەدشP ەدهاشم نارcت یاهەدنورپ هd} R(سد یارب یدCدج مادقا چیه ،هتفر وا

 »؟دنربé vفن هچ را; نیا زا ؟قلخ نیدهاجم ارچ اما .هنک�ن تحار ونم لا1خ نیا«

 نامزاس یاضعا زا ++عR زونه دندقتعم نومناریا یاهسانشرا; .م1ش�ن هجوتم م1نکن InوجزاR شاهەدننکلd(نک و وا زا �dقو ات«
 رد نامزاس .هنک ت�Yقت ور شدوخ ت1عقوم تاعالطا نیا اR هتساوخv نامزاس و +�dسه اه*(گنا�ورگ نویم ترافس یوت قلخ نیدهاجم
 ».++�ک زکرمت نوشدوخ یاقR ظفح یور دCاR انوا و هطوقس یهناتسآ

 ».تسhن نما شاج رفول1ن ،م1مcفن هÖا .هنکv مردکم ،ەداد رادشه d(خد هR �ک هچ م1مcفR م1نوت�ن زونه هکنیا«

 زا ک1تامل�ید ت1نما یەرادا و یآ�Iفا تاق1قحت ،دوب ەدشP یراوتم عقوم هR دازرcش رÖا .دوب ەدرک لمع عقوم هR تسرد +Iرآ جروج
 تفاYرد ناریا رد دوخ یاضعا زا یاەدننک سویأم یاهما1پ ا��Yمآ رد نیدهاجم نامزاس نون®ا .تشادvرب ەدرپ هجراخ ترازو رد وا روضح
vدرک: q+ب تا�cش�d Rم ،نامزاس هcدندوب رثؤم و -ل. 

 دندوب رداق تاماقم .دوب قیقد ەزادنا زاشhب �dشcب تاعالطا .دندوب نامزاس یاهەدر ن�YتالاR رد تنا1خ هR نونظم نیدهاجم نا�(هر
 vالسا یروcمج بزح لخاد رد اهەام هک ار نامزاس نارومأم زا هتسد نآ �dح و دننک Inاسانش ار نیدهاجم نامزاس یاهنا�م ن�Yتنما
 .درکv اهInا��Yمآ هجوتم ار ماcتا تشگنا قطنم و ،دشاR هتفرگ کم; جراخ زا دCاR رÖÉYان �dشcب .دننک *(گتسد ،دندوب ەدرک ت1لاعف

 زاغآ نانآ اR ار دوخ گنج �dشcب هک +Iامز زا .دشv ەدÂ1ش +�dگنشاو و �dشcب d(فد +*�ب Inاهرادمورارق و ی³ یاهسامت رب +�بم IdاعCاش
 .دوب ەدشP هم²احم +Iا�ورگ چیه ،ترافس رد {وساج رب +�بم را�شآ کرادم دوجو مغر½ع ،دوب ەدرک

9رزب رطخ ،ناریا دروم رد رتروپ یاهرا; زا ندروآ رد ³ یارب شالت اR تسPادI+ vرآ
:

 راqا شا+Iاریا ناطRار اما .درخv ناج هR ار 
vزروYدند. »RاCد Cا¡ترا ه# Rام .نک شاد1پ .هشا RاCب یور زا باقن دcش�d شف1ثک یهلماعم و Rمآ ا�Yا�Inرادرب اهYیزا1ن ».م Rت هcدCد 

 .دوبن شاInارگسÂجمه ندرک المرب دروم رد +Iرآ

 کC هک دنک عناق ار نیدهاجم نامزاس نآ اR دناوتب هک درک یروآعمج +�مض دهاوش +çا; ردق هR اما ،دنک اد1پ عطاق ½1لد تسPاوتن +Iرآ
 بوک³ لا¡ند هR یاهنوگساوسو زرط ه�d+ Rگنشاو هک دوب نیا نانآ جاتن�سا .دراد دوجو نانآ ه1لع رتروپ و �dشcب +*�ب #ا¡ترا لانا;

 مه دشv هنوگچ رگCد ،نیا زج هR .تسا ەدرک رورت ار اهInا��Yمآ بالقنا زا ل¡ق نیدهاجم نامزاس هک ەد�(ن داC زا و تسا ناریا یاه�Þچ
 ؟داد حیضوت ار نانآ ه1لع �dشcب تالمح یدمآرا; مه و �dشcب اR طا¡ترا

 ک�Yک èار ِل1م س*(پ رد یاهسلج +�dگنشاو رد نامزاس نا�(هر .تسا هتفرگ +çالت هR م1مصت نیدهاجم نامزاس هک تشادن عالطا +Iرآ
9داوناخ ک1ن ک1پ یارب دندرکv دومناو هک §اح رد .دنداد بhترت 1کرا¯

:
 Rت1لوؤسم و دننک رورت ار رتروپ دنتفرگ م1مصت ،دناەدمآ کرا̄ ه 

 رد دنشاR تا1لمع نیا ماجنا هR لCام هک +Iا¡لطواد ندرک اد1پ .دن�سرفR ا��Yمآ تلود بلق هv Rا1پ بhترت نیدR ات ،دن*(گR ەدcع رب ار نآ
 هR .دن�شاد +*(ن vاظن قباوس رفن هس نا¡لطواد نیا نا1م رد .دوبن یراوشد را; +�dگنشاو یهقطنم رد قلخ نیدهاجم هR نارادافو نا1م
 .دن�شاد هحلسا دوخ یاههناخ رد مدرم زا یرا1س/ ،ا��Yمآ رد هحلسا تÓ1لام یهنارا#نالcس +*�ناوق فطل

 
1Pierce Mill in Rock Creek Park  
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 راظنا رد ت1عمج ماحدزا نا1م رد اC 2لانا; وا دنا { یه1شاح رد 1تکرت ندسرام دننام Inاهنا�م رد +Æخم تاسلج هتفه هس لالخ رد
 هR هنا*(�لفاغ یهلمح یهشقن قلخ نیدهاجم نامزاس ت�+q ەورگ ،رcظزادعR ه¡Âش یاهزور رد 3رنروک زنوس¢ات د�Yخ زکرم رد مومع
 ترازو نانکرا; زا یرا1س/ دننام +*(ن رتروپ .درک Àارط تفرv هجراخ ترازو هR 4§و گنÞY(سا رد دوخ ل++(م زا هک +Iامز ار رتروپ ل1بموتا

 فq ،دوب ەدرک زادناس· ،تفرگv قلعت »را; �dخس« نآ هR هک ½حم رد دوخ تYرومأم +*�لوا زا هک ار §وپ ،دندوب وا لسÂمه هک هجراخ
اتõسP و م�حم و صرق یرجآ یهناخ د�Yخ

o
9رزب 

:
 زگره زور یاهتم1ق اR هک یاهناخ- دوب ەدرک {ید +�dگنشاو برغلامش یهقطنم رد 

 .دمآ�نرب شد�Yخ یەدcع زا

 vاظن روتاتکCد لماوع .دوبن هنوگنیا اما .دراد تhنوصم ناRا1خ رد {ا1س یاهلتق هR تQسP هک دمآv رظن هR یرcش +�dگنشاو هچرگ
 .دندوب ەدرک رورت ندCا�³ ناد1م ¨Cدزن رد ار 6ت1فوم +Iور ،شرا�مه و 5ه1لتول ودنالروا d(شhپ لاس راcچ هشونÃپ وتسوÖآ ،½1ش

9دنز لحم +Iوکسم یهقطنم üرف کYراR یاهناRا1خ رد رتروپ ل1بموتا �dقو هک دوب نیا قلخ نیدهاجم نامزاس ت�+q ەورگ یهشقن
:

 شا
Rا1خ عطاقت یوس هR7ا�(فال نا vتفر Rحلسم نادرم س�س .دننک دس ار وا ەار ل1بموتا ود زا ەدافتسا ا Rشا+خش ظفاحم و ەدننار ،وا ه 

-هR-ردنب لاقتنا و لقن موهوم لCالد هR انب نالوؤسم هچنآ زا موسرم قباطم دن�شاد ار وا تَمِس رتروپ زا شhپ هک +Iاسک .دندرکv ک1لش
 و هشوگ زا بولطمان یاهەورگ یوس زا موادم یاهدCدcت و رتروپ �dمدخ قباوس اما .دندوبن رادروخرب دندناوخv ]ەرادا و هناخ +*�ب[ ردنب
 اهتارکوروب قاذم هR هجو چیه هR اما .دوش لئاق انث�سا وا دروم رد هک دوب ەدرک باجم ار ½م ت1نما رواشم ا��Yمآ èاخ لخاد و ناcج رانک
 لحم هK R لدم رلس¢ارک ل1بموتا کC اR رتروپ ل1لد +*�مه هR ،دنراذگR رتروپ را1تخا رد هلول�دض ل1بموتا ەا#تسد کC هک دمآ�ن شوخ
 ەدرک یراد�Yخ رلس¢ارک یزاسل1بموتا تک�³ زا دوخ یاهل1بموتا نا�وان یارب ار اcنآ زا ەا#تسد نارازه تلود هک درکv دمآ و تفر شرا;
9دننار اcنآ زا ¨C هک دندرکv ?ارمه ار وا +*(ن هجراخ ترازو رومأم ود .د*(گR ار تک�³ ندش هتسکشرو یولج ات دوب

:
 vد و درکCرد یرگ 

 .تسشvP »رادگنفت« §دنص رد ەدننار رانک

 هجوتم دوخ یه1لوا یاهت¡قارم رد نیدهاجم نامزاس نارومأم هک هنوگنامه .دنتفرگv یدج ار ت1نما ظفح وا ناظفاحم و رتروپ
امئاد رتروپ ،دندش

o
9د1چ1پ اR اcنآ یهشقن دشv ثعاR هک دادv *(یغت ار دوخ را; لحم هR ند1سر یاه*(سم و هناخ زا جورخ نامز 

:
 وره�ور 

 .دوش

 دوب نیا اهشکمدآ یهمانرب .دورب تسار اC پچ هR +�یعم یو�لا چیه نودR دوب نکمم درکv تکرح هناخ یولج کرا¯اج زا �dقو ەدننار
 .تش· زا یرگCد و درکv دس ار رتروپ ل1بموتا ەار ولج زا ¨C .دننک رقتسم پچ عطاقت رد ار یرگCد و تسار عطاقت رد ار ل1بموتا کC هک
Rرداص یاه1نا1ب نامزاس ،وا ندش هتشک زا دع vمالعا و درک vوا هک درک Rش ماقتنا هcوا هک قلخ نیدهاجم نامزاس وضع نارازه تدا 
Rو ثعا RاI+ هک دن�شاذگ نیا رب ار رارق .»تسا ەدش مادعا« ،ەدوب نآ Cشجنپ کÂ¡دننک ½مع ار دوخ یهشقن حبص ه. 

 عا¡شا هجراخ ترازو ½خاد و vومع تاعامتجا رد روضح و +�فلت یاهسامت و ەرگنک رد تداcش و هسلج زا رتروپ یاهزور هک اجنآ زا
 ناظفاحم ەارمه هR و دشاq+ Rاح ترازو لحم رد حبص م1ن و شش تعاس سأر تساوخv دوخ یەژYو نارا�1سد زا ¨C زا بلغا ،دوب
 وا اR ار زور نآ یاههمانرب ،ترازو +�یمزرYز گنیکرا¯ هR تشگزاR یاهق1قد تسhب *(سم رد دعR و دنورب رتروپ ل++(م هR وا ل1بموتا اR رتروپ
 حبص ه¡Âشجنپ نیا اضق رب تسد .تفرگv ماجنا ��کهعرق ق�Yط زا رادفرطرپ تYرومأم نیا ماجنا یارب دارفا باختنا .دراذگR نا1م رد
 .دوب ەداتفا +Iرآ مان هR هعرق

 �Iونج یەرک *(فس تماقا لحم ¨Cدزن رد 8یوکرا¯ دوو®ار رد عقاو رتروپ ل++(م هR ترازو ل1بموتا ،حبص تفه تعاس زا ل¡ق هق1قد دنچ
 بقع تسار تمس رد فرط هR ار رتروپ ظفاحم .دروآرد ادص هR ار رد گنز و دش ەدا1پ ل1بموتا زا هناخترازو +خش ظفاحم .د1سر
 .دشاR دوخ ³ بظاوم ندش راوس عقوم درک یروآداC وا هR و ،درک زاR وا یارب ار رد ،درک تCاده ل1بموتا

 »؟تسام راظتنا رد Inاهتصرف هچ زورما .جروج *(خ هR حبص«

 
1Marsden Tract  
2C and O Canal  
3Tyson’s Corner  
4Spring Valley  
5Orlando Letelier  
6Ronni Moffitt  
7Loughborough Road  
8Rockwood Parkway  
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 اهروتانس اR هسلج ات ود ،نآd v(فد هÀ� Rراخ *(فس هس .نا��ق سەد�¬ف »¨شزپنودند بطم« لثم اههمانرب هک ه1یاهزور نوا زا زورما«
 تماقا لحم رد ماش مه دعR و ناتسcل رد نومدCدج *(فس ف1لحت مسارم ،د1فس خا; رد ەژYو ەورگ اR تسشP هC ،دYراد 1ل1ه لوتÃپا; رد
 ».+�dگنشاو هR دنلCات یهجراخ رYزو رفس راختفا هR دنلCات *(فس

 هR هک ەدننار و وا .تشاذگ ش¢ا¯ یور ار رپ یزوی ،دوب هتسشP ەدننار رانک §دنص رد هک ترازو رومأم ،درک تکرح هR عو�³ ل1بموتا �dقو
 +*�م; اcنآ یارب دندش هجوتم دندوب ەدCد هک Inاهشزومآ ساسا رب .دندرک تYؤر ار ل1بموتا ود نامزمه ،دوب حلسم فالغ رد یاهچنا�ت
 هک دادv رادشه نا¡cگن ¬فا هR و دوب لصتم هجراخ ترازو ?دنامرف زکرم هR هم;د نیا .داد راشف ار »هلمح یهم;د« ەدننار .دناەد1شک
 ¨Cدزن رد زونه رتروپ لماح ل1بموتا هک دز سدح ،تعاس هR هجوت اR ،تسPادv ار رتروپ ل++(م +IاشP هک نا¡cگن ¬فا .ەدمآ شhپ ½�شم
 .تساوخ کم; نانآ زا و تفرگ سامت {ید +�dگنشاو سhل¯ اo Rاروف و تسوا ل++(م

 یور م�حم و د1شک نو*(ب فالغ زا ار هحلسا ەدننار ».نوتودره ،+*�یا¯ د�Yب« :دز دا�Yف دروآv الاR ار یزوی هک §اح رد رتروپ ظفاحم«
 تمسق ،دوب ەدرک ن�Yمت �Iرغ یاÂ1یجرYو رد +Iارل1بموتا تسhپ کC رد »دCدcت اR هلRاقم یەرود« رد اهراR هک روط نامه و ،د��1ک زمرت

 .دنار نآ تمس هR باتش Ø(®ادح اR و تفر هناشP دوب ەدرک دس ار ناشهار هک ار نیدهاجم ل1بموتا رتک¡س و بقع

 هک لRاقم ل1بموتا هR دوب هتشاذگ زا� لاد¯ یور ار ا¯ هک روط+*�مه ەدننار .دندرک دروخرب ولج §دنص هR دروخرب تدش زا +Iرآ و رتروپ
 ک1لش ،دوب ەدرک تکرح اcنآ تمس هR نون®ا هک رگCد ل1بموتا تمس هR +*(ن ەدننار رانک ظفاحم .درکv ک1لش دوب ەدرک دس ار ناشهار

vدرک. 

 هR اما ،دنداد تسد زا ار دوخ ت1عقوم سح و دندش جیگ دروخرب تدش زا هظحل دنچ ،دندوب ەدروخ ه�+q ل1بموتا رد هک یرفن هس
 ³ هR یاهلول� .دن�س/ را¡گر هR ار رتروپ لماح K رلس¢ارک و دندش ەدا1پ ل1بموتا زا اcنآ زا رفن ود .دندروآ تسد هR ار دوخ لداعت تع³

 .دندش رتکCدزن رتروپ ل1بموتا هR اهتس�رورت .دروآرد یا¯ زا oاروف ار وا و درک تRاصا ەدننار

 هR هنوگنیا م;تسد اما ،درک�ن نا�(ج ار ەدحتم تالاCا هR وا تنا1خ +*(چچیه .دنکR دCاR هچ تسPادv هظحل نآ رد +Iرآ جروج
 .درک ەا#ن رتروپ هI+ Rرآ .درک�ن کم; شسhئر +�dشک رد نیدهاجم

 ».نا��ق مفسأتم«

»ÀÞ یراد v9
:

 ».ا1ب تدوخ هR ؟

 شالت رتروپ .دوش ەدا1پ ات تفر رد تمس هR و درک زاR تدش اR ار پچ تمس رد ،د1پاق دوب §دنص یور اcنآ +*�ب هک ار رتروپ +IاراI+ Rرآ
 .درک رتروپ یهلاوح ید�ل +Iرآ اما دوش وا ندش ەدا1پ عنام درک

 ».نا��ق د1شخ¡ب«

 ».مرتروپ نم .مرتروپ نم .مرتروپ نم« :دز دا�Yف دنلR تسPاوتv هک اجنآ ات و دناشوپ رتروپ +IاراR اR ار دوخ ³ ،دش ەدا1پ ل1بموتا زا +Iرآ
 .د1تلغ دوخ نوخ رد یوکرا¯ دوو®ار تلافسآ یور و دش هتشک نیدهاجم یهلول� باشخ دنچ تRاصا رثا رب وا

 زا هلول� ب+q هR ار اcنآ ات درک اد1پ تصرف رتروپ ظفاحم ،دش بلج +Iرآ یوس هR نیدهاجم براض ود هجوت هک ?اتوک نامز نامه رد
 .دروآرد ا¯ زا یزوی یاههلول� اR ولج یهشhش ندرک درخ اR +*(ن ار اcنآ یەدننار .دروآرد یا¯

 تا1لمع شرازگ رد oادعR هک هنوگنآ و د1سر ەار زا {ید +�dگنشاو سhل¯ ل1بموتا ود هظحل نامه رد .تشگرب مود ل1بموتا تمس هR وا
 .»دندومن احما ار نامجاcم دCدcت« :هلول� را¡گر اR سhل¯ نارومأم ،دCدرگ جرد سhل¯

¨تشذگدوخزا و سhل¯ عقوم هR ند1سر ،هجراخ ترازو نارومأم تعاجش فطل هR .دش مامت +*(چهمه
:

 ەدنز رتروپ ،+Iرآ جروج +*(مآرا³ا 
اتلاجع ،اما .دشv نانآ راثن دCاR هک +Iاوارف ریدقت و یرادلد و دشv ەد1سرپ نا�در�ردهRناج زا دCاR هک دوب یداYز یاه+*(چ .دنام

o
 هچنآ 

 هR هک Inاهèال¯ هعومجم هR رگCد مان ود ندوزفا :دنک زکرمت هجراخ ترازو رد دوخ فCاظو رب هک دوب نیا ،دوب نآ ماجنا هR رداق رتروپ
 بصن هناخترازو C ناRا1خ یدورو رد ،دناەدرک ادف ار دوخ ناج نcیم هR تمدخ ەار رد هک هجراخ ترازو نانکرا; زا هتسد نآ راختفا

 .دناەدش

 
1Capitol Hill  7رات یهلحم ن�7تگرزبÔ¤ گنشاو£Ï¤ یدÕ احالطصا .دراد رارق نآ رد ەرگنک نامتخاس هک تسا

Ë
 .ەدحتم تالاAا یەرگنک ¤×عم ه} 
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 .د1سر رتروپ یهناخ رد هR هلول�دض ل1بموتا کC حبص م1ن و شش تعاس سأر زور نآ یادرف

 

 نارPت

gیاAhJ-1359 ناتسمز 

 

 ،ماY*(م هR رYزو نواعم زا

vب ت1قفوم اما ،تسا ەدننکتحاران وت یارب ع�ضوم نیا زونه منادcش�d اقم ردRهل Rود قلخ نیدهاجم نامزاس ا 
 .تسا هتشاد ەارمه هR ام یارب درُب

 را1س/ +Iامز هک ار اهنا�ورگ ع�ضوم لصفولح و ەداد شها; ار یوروش ذوفن شd(سگ و ناCارگ�چ +�dفرگ تردق رطخ
 .ماهتفگ م; م�YگR هچره ،هنیمز نیا رد وت یاهشالت ت1مها زا .تسا ەداد رارق سd(سد رد مCاەدوب نآ رظتنم +Iالوط
اصخش روcمجسhئر و هجراخ رYزو

o
 .دندرک زاربا وت زا ار دوخ رکش\ بتارم 

 نیا ام �IاYزرا اما دنکv ەد1چ1پ ار ع�ضوم قارع اR گنج .تسا ەدشP لح لما; روط هR اهنا�ورگ یهلأسم زونه
 هفاضا اR .درک دنهاوخ فقوتم ار قارع یو�¬hپ ە+*(گنا و ت1عمج ،ەزادنا رظن زا یرترب ل1لد هR اه+Iاریا هک تسا

 InوراYور تأرج مادص و دسرv تس/ نب هR گنج هک تسا نیا ام +�یبشhپ ،لCالد نیا هR اهçdارع �dیافک�I ندرک
Rیعضو +*�نچ ا�d درادن ار. 

 دصاقم زا +*(ن ار وت تشادرب مYراد زا1ن .دنوش دازآ رتعــــ³Y هچره اهنا�ورگ م�1سه شالت رد زونه ام ،ملسم ردق
انمض .م1نادR نا1ناریا

o
 لثم .دوب دهاوخ نانتما ثعاIn، RوگI+ Rاوتب تسا1س و هعماج رب گنج *(ثأت یەرا�رد هچره 

 .م�1سه ¨تم وت هR و تسا دودحم ام عبانم ،هشhمه

 

Rتدارا ا 

 رتروپ

 

 تلود یارب .دندش *(گنیمز ه1لوا یاهیو�¬hپ و ی*(�لفاغ زا دعR قارع یاهو*(ن .دمآرد بآ زا حیحص گنج یەرا�رد رتروپ +�یبشhپ
 :دندرک رارکت +*(ن گنج دروم رد ،دندوب ەدرک ی*(گنا�ورگ نارحR رد هک یرا; نامه ناریا نام²اح .دوب Ïلا ت¡هوم کC گنج دCدج vالسا
 نافلاخم ه1لع بوک³ دCدج ج�م .دندز تنا1خ گنا دوخ ½خاد نانمشد هR و دندرک جیس/ vدرم تضcن کC ³ تش· ار vومع یارآ

 هR نون®ا ،دندوبن بوجحم دوخ راتفر زرط و ششوپ ع�ن رد هک +Iانز .دش عضو یدCدج üامتجا یاهتCدودحم و داتفا ەار هR {ا1س
 .دندشv مcتم »ادcش نوخ هR +*�هوت«

 یاهتأ1ه .درکv همجرت ،دندوب قارع اR گنج دروم رد یرگ�~نا1م لا¡ند هR هک ½لملا+*�ب ذوفنیذ تاماقم یارب رفول1ن ،�dشcب d(فد رد
 +�یمخ اR تاقالم زا س· درفنم یاهروشک و ،برع یهCداحتا ،vالسا سPارفنک نامزاس ،اهدcعتم*(غ شQنج ،للم نامزاس زا vازعا

 .دنشاR رتهنا�Yجارادم ?ا�دCد دهاش هک د1ما نیا هR دندمآ�d vشcب غا³ هR ریذ¯انم1لس\ و زوتهنیک

¨نج نیا ام رظن زا« :تفگv ەوقلاR یاه�~نا1م ه�d Rشcب .دندشv د1ماان همه اما
:

 دوخ çdارع ناردارب اR ام .تسhن قارع و ناریا +*�ب 
 ،رفک و مالسا نا1م تسا ید�(ن و تسا ½1محت گنج کC گنج نیا .مYرادن +�مشد -دناەد1شک جنر +çا; ردق هR هک- +�س و هع1ش زا معا
 د1نک قیقحت .د1نک یرگCد +*(چ فقو ار دوخ شالت م1نکv داcنشhپ ام ؟د1نک تطاسو ود نیا +*�ب د1ناوتv امش هنوگچ .لطاR و قح نا1م
 تطاسو کC تروص نآ رد .تسا ەدش یدعت +Iا��ق �ک هچ و تسا یدعتم �ک هچ دÂ1یõب .لطاR �ک هچ و تسا قح �ک هچ
 ».دشاR نامنید یهنام1کح لوصا ساسا رب هک تشاد م1هاوخ éقاو
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 .دنک داجCا هلصاف +�یمخ و دوخ +*�ب هک دوب نآ زا رتکرYز �dشcب

9داوناخ یاه�هرود زا ¨C رد
:

 ەراد وا .دا1من نو*(ب �dشcب d(فد زا یاەزات +*(چچیه« .تشاذگ نا1م رد دادرcم اR ار دوخ �dیاضران رفول1ن ،
 دروم رد ؛هنکv رارکت وا ،هگR +�یمخ ÀÞره مه گنج دروم رد ؛ە*(گv تسد هR ور تلود لd(نک ەراد و هشv زو*(پ نیدهاجم لRاقم رد
 ½Cالد هR انب ».م1نکR م1کحت ور نومدوخ قوقح دCاR اما ،م�1سه ع�ضوم لصفولح یەدامآ ام« :هگv +*(چ کC همه هR وا مه اهنا�ورگ
 ».ەدv حیجرت �~نا1م ناونع هR ور اهیریازجلا و هتشاذگ رانک ور اه+Iاملآ

امتح +�dگنشاو رد رتروپ رورت یهئطوت دروم رد .ه®انرطخ تارب .+Iوم�d Rشcب شhپ نیا زا d(شhب دCا¡ن« :تفگ وا هR دادرcم
o

 .یاەدÂ1ش 
 .دندرکv لثم هR هلRاقم دCاR .هشا�d Rشcب تاعالطا عبنم هک نەدش نونظم شcب ًالامتحا .++�ک ½مع ور نوشهشقن نش/ قفوم دوب کCدزن
Cتدا Rزجاع یه��گ دروم رد یدعس هشا ÀÞ vدرآرب« :هگ Rەدش زجاع هنکمم نیدهاجم نامزاس .»گنل¯ مشچ لا#نچ ه Rزونه اما هشا 
 .++�کR یراحتنا تا1لمع شارب ن+qاح هک ەراد ور +Iاسک ،ەراد یذوفن

»RاCپ دhج هکنیا زا ش�Yور تاعالطا نا Rفد ه)d بcش�d ا .نو*(ب یا1ب اجنوا زا م1نک عطقÖه Rفر زا دع�d+ ج وت�Yتاعالطا نا Rان روط هÖcاI+ 
 هگCد هنکمم ،++�کR تدروم رد هگCد قیقحت هC ناوخR هÖا .ە*(گR ەدCدان ور یرا�شآ نیا هR +*(چ هنوت�ن مه �dشcب دوخ �dح ،هش/ عطق
 .هنکR تظفاحم تزا هنوتن

 هگCد اهنودنز یوت .دشv رتدR ½1خ شعاضوا ،ندرکv ش*(گتسد زورما هÖا .دموا رد نودنز زا ەدنز هک دروآ سPاش ج�یا ،رفول1ن«
 ».زواجت و ¨Ó)dYلا کوش و لRا; دR یاهزور هR نهتشگرب ەرا�ود .نهتشاذگ رانک ور »vالسا« راتفر هR طو��م تاظحالم

 هR تقوچیه ،ەدش ناcنپ انشآ و تسود شhپ ًالعف .ەدموا شhپ نارگCد یارب .++�ک ش*(گتسد ەرا�ود و نا1ب هک هنیا زا نومتشحو ،ەرآ«
 مه ½; و نشورفR نراد هک ÀÞره نروبجم .++�ک شدر ه1کرت زرم زا هک +�dسه �(قاچاق لا¡ند شردام و رد¯ .هنوم�ن اج کI+ Cالوط تدم
 قبط اجنوا .لوبناتسا اC ارا�نآ یوت +Iاریا کولفم یاهەراوآ زا هگCد ¨C هشv ،هش/ در زرم زا هÖا ەزات اما ،ەرب ناریا زا دCاR .++�ک ضرق
 دCدcت اR مه اهکرت و ند�ن ەار ور انوا �Iرغ یاهروشک یاههنوخترافس .+�dسه نوشQش نون جاتحم و نرادن ندرک را; قح نوناق
Rانوا ندنودرگزا Rذا و رازآ ناریا هCنوشرامث�سا و ت vنوشرظن تحت مه ناریا ترافس .++�ک vح و ە*(گ�d ەدو�ر ور نوشرفن دنچ. Rه 
 بقع قودنص یوت ننوپچv ،ن*(گv هک ور Inانوا .ننزب ندCدن هR ور نوشدوخ و ننودرگرب ور نوشور ات ندv لوپ مه ه1کرت تاماقم
 ».ناریا ننودرگv نوشرب و ک1تامل�ید èال¯ اR یاه+*�شام

v9 تسار«
:

 انوا .هتف1ب انوا ماد یوت ج�یا هنکمم و ،هنکv بذج و*(ن اجنوا قلخ نیدهاجم .ه®انرطخ ج�یا یارب ه1کرت .نوج ول1ن 
9دنهانپ ،�Y�dه کرادم یەدعو نوشcب دعR .++�کv اد1پ ن*(گR ازYو ننوت�ن هک ور Inاهنووج و ن*(گv رظن رYز ور اههنوخترافس

:
 رد 

 هR ندv ور �{وگ و همادd(سمآ اC ملcکتسا یوت هنکv دومناو هک یd(خد هR ننزv نفلت .ندv ¬مه �dح و لغش ،دنله اC دئوس
 .نروخv لوگ رطاخ +*�مه هR ،نەداتفا *(گ §اخ تسد اR ه1کرت یوت و دنرواRدوز و هچR مه اcنیا .هنک ت¡حص ەd(خد اR هک نوشهمعط
 .+IومR ه1کرت یوت +Iوت�ن .م1نک تسرد ور تکرادم ات هشکv لوط ?ام دنچ اما ،م1نکv کم; تcب" :هگv نوشcب نیدهاجم نامزاس
vب�Yتم Rه Cرظتنم هک نما نا�م ه RومI+ هش/ ەدامآ تکرادم ات." 

اعقاو +Iا��ق هگCد الاح .ن*(گv ور شهمانرذگ و ++�کv لقتنم قارع رد نیدهاجم پم; هçd Rاچاق ور نوش+Iا��ق«
o

 دئوس زا هن .ەداتفا *(گ 
9دنهانپ زا هن و تسه ی�(خ

:
 ندنوم درجم ،هناCارگهقرف دCاقع +*�قلت ،vاظن شزومآ اR ر�Yک لد یوت ه�م; هC طقف .جاودزا هتبلا و لغش و 

 دورو رطاخ هR مه انوا و اهçdارع هR ندv شل�Yحت و ننزv شcب ½صفم کتک دا�1رد شادص سکره .یداقتنادوخ تاسلج و ،یرا¡جا
 ».نودنز یوت نوشدنزادنv روشک هI+ Rوناق*(غ

 لغش هتفرگ م1مصت تفگ رفول1ن .دندرک تاقالم هY*(ما رد »بYÂز نارهاوخ« مسارم زا رگCد ¨C رد ار رگCدکC و درک نفلت +*�نزان هR رفول1ن
 مدآ همcنیا هک §احرد هنÃش/ d(فد یوت تحار مدآ هک تسhن تسرد مرظن هR .ەدv باذع ور منادجو« .دنک اهر �dشcب d(فد رد ار دوخ
¨تشذگدوخ زا اههcبج یوت نراد

:
 vک�++.« 

 گنج و نا��صع همه اcنز .مآv رد اجنوا زا یدوزهR مه نم ش�سار .یرادن ور ەا�دورف ه�d+ Rشگرب دصق منئمطم« :تفگ وا هR +*�نزان
 .ەرادن شزا ی�(خ چیه ە*(ما زونه ،هcبج شدنداتسرف شhپ ەام هس .دش ەا�س وضع تفر هنا¡لطواد ە*(ما رهوش .ەدرک رتدR ور عاضوا

 ».هشاههچR نارگن ½1خ

 »؟هنکv را; زونه«
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 تال�شم همه ەرخالاR اما ،م1نک کم; داوخv نوملد همه ام .هتخس ½1خ شارب یرا; یاهتف1ش تCاعر اما ،ەراد زا1ن شلوپ هR .ەرآ«
 و تسه زونه یدح³ .نەدنوم نوشاههگ و هcبج نهتفر نوشاهبوخ .نەدش ل¡ق زا رتدR هتیم; یوت یاهدرم .نراد ور نوشدوخ
Rتد�YÂیروطچ منود�ن .هنومه نوش vز زا هنوتYارهاظ ،بخ اما ،ەرب رد یزا�³ رo vەراد مه مادم و ەراد شلد وت ەدقع روج رازه .هنوت 
 .هنکv رزرز ،دش رورت هک زا*(ش یهعمج ماما ،»شدc1ش زÉYع یومع« دروم رد

 ،ه1چهÀÞR ننود�ن هک نوشاتدنچ .ەروآع�cت .تمحازم داجCا هR ++�کv عو�³ ++�یبv هقلطم اC ەویب نز هC ات .نرادن نادجو و ا1ح چیه«
 ».هشک�ن مود راR هR تقوچیه اما .نەدموا مه نم غا³

 ».+Iووج زونه ؟+�ک جاودزا ەرا�ود یاوخ�ن ،مزÉYع ،+*�نزان«

 نیا هگCد یهچR ات دنچ ًالامتحا و رهوش دوجو اR منوتv .منک مومت ور مسرد ماوخv ،هش/ مورآ عاضوا �dقو ،لوا اما .مرادن �dفلاخم«
9دنز مهاR یداYز تدم ؟هنک رپ ور زرما1بادخ د�Yف یاج هنوتv 9 هتشذگ نوا زا ؟منکR ورا;

:
 ەزات .درب الاR اهدرم زا ونم عقوت اما ،مCدرکن 

 ».هتیÂتان رد¯ م#R و هنوخ مرا1ب مرادرب ور یرخ ەرن ره منوت�ن ؟منک را�1چ ور م¬· ،Þ~1ه مه نیا

 منودv مه نم .دوب ەدرک اد1پ ور وت هک دوب سPاششوخ مه وا .دوب ەدموا ت*(گ یرهوش +*�چمه هC هک یدوب سPاششوخ ½1خ ،+*�نزان«
املسم اما ،منوم�d Rشcب d(فد یوت دCا¡ن هک

o
 Rتدوخ وت .ه1®ان�شحو یاج اهمناخ ندرک را; یارب .مدرگرب ماوخ�ن مه ەا�دورف ه vیاوخ 

 »؟+�ک را�1چ یدموارد اجنوا زا �dقو

 مYرv .م1نک را; مهاR م1نوتv ؟م�Yب مهاR یا1من مه وت ارچ .نارcت نارهاوخ داشرا تشگ یوت مرv هگCد یهتفه دنچ ات نم ،هموصعم«
 ،گنج دوجو اR .هش/ تCاعر هعماج حطس رد vالسا راتفر و قالخا دنشاR بقارم هک هنیا مه نوشرا; .هها�س هR هتس/او هک تارکنم یوت
 .ه1مcم را; ،را; نیا

»Rو یاهەورگ هYنەدرک تسرد ل�شم ½; اهدرم یاهتشگ .نراد جا1تحا نانز یەژ. vودI+ ب هکhش)d روطچ ننود�ن ام یاهدرم RاCد Rا 
 هR قرقشق ،نشv هجاوم تشگ ا�d Rقو مه اهنز .نشکv بقع و نشv روcقم ًالما; اC ،نشv خاش³ نوشاهاR اC .++�ک راتفر اهمناخ
 عمج نوشرود +Iا¡صع تعامج "؟یرادن ردام و رهاوخ تدوخ هگم &داد شحف نم هR &دز تسد نم هR نیا" :ننزv غیج .++�کv ا¯

vو دا1مرد تسد زا عاضوا دوز ½1خ و نش Cرا1عمامت شروش ه vنومتسد یور هنوم.« 

 »؟نحلسم اهنز«

 زا م1س�I اR ،هش/ بارخ عاضوا هÖا .نراد هفرطود م1س�I و ه1لقن هل1سو نوشمه اهتشگ .نرادن را;و³ هک اهتس�رورت اR .ًالومعم هن«
 شcب .نشاR هتشاد تسرد ششوپ و راتفر هک ++�ک Inامنهار ور یداع مدرم ناوخv هک ++�کv اعدا .ن*(گv کم; اهدرم حلسم یاهدحاو

vشگ یاهمناخ نیا .داشرا نگ�d Rلمع لقتسم تروص ه vن ر�ورود یدرم و ++�کhهک تس Rورچمشچ داوخI+ هنک Cب اcروتسد نوش 
Rەد. vم تارب اه+*(چ نیا منودcهم.« 

»Rب .دا1م بلاج رظن هcخ ت)� vمدش هتسخ ذغا; و +*(م زا .مد. Rا .مراد جا1تحا *(یغت هÖه Rماوخ Rمش/ قحلم داشرا تشگ ه، vوتI+ 
 »؟مش/ بذج +�ک م�م;

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 نانآ هR وا .تسا +*�بشوخ اهنا�ورگ یزاسدازآ هR تQسP وا تفگ �dشcب ،یریازجلا یاه�~نا1م اR *(خا تاقالم رد
 و دسرب دوخ قح هR دراد راqا اما ،دنکv لا¡ند قفاوت هR ند1سر دروم رد ار ماما یاهدومنهر ناریا هک داد نانیمطا
 .د*(گR س9زاR ار دوخ یەدشدودسم لاوما

 رد ا��Yمآ تمواقم تفگ وا .دنوش روآداC ار ەر®اذم +*(م تش· ندنام çdاR ترو+q اهInا��Yمآ هR تفگ اه�~نا1م هR وا
 +Iالوط ار تار®اذم ،ەدنیآ یاهتCا�ش زا رظنفq یارب ا��Yمآ زا تنامض تفاYرد رب +�بم ناریا یهتساوخ ربارب

vوا .دنک Rند1سر یارب یزارد نامز ام" :تفگ نانآ ه Rاەدرک �(ص تلادع هCم. vب �; م1ناوتhش)d م1نک �(ص." 
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 همادا نانچمه قلخ نیدهاجم هR شاهنا1شحو تالمح .دهدv همادا تردق d(شhب هچره ندرک هض¡ق ه�d Rشcب
 رب راشف +�dسا; زا +�خس چیه نا�دننکتاقالم ،تشاد یوروش تاماقم زا Idأ1ه اo Rا*(خا �dشcب هک Idاقالم رد .دراد
 هR ار دوخ یهCامحلاتحت قلخ نیدهاجم دن+qاح اهسور هک دنراد قفاوت همه اجنیا .دندروا1ن نا1م هR نیدهاجم
 .دننک +Iا��ق vالسا یروcمج اR یرتقیمع یزاR رطاخ

 هکحضم هR +*(ن نالا مه هک ،ردص+�ب روcمجسhئر و ەدازبطق هجراخ روما رYزو زا دنترا¡ع �dشcب یدعR یاهفده
 رد هک �جسÂمان یاههلاقم³ و هتوI�³ و لوطم یاه+Iا+(خس رد دناوتv طقف ردص+�ب .تسا ەدش لCد¡ت
 .دنک Inا³ەواC و دفا¡ب ناCذه �dشcب ه1لع ،دس��نv« vالسا بالقنا« دوخ یهمانزور

¨تسQمه مالعا نیدهاجم نامزاس اR دزاس راداو ار ردص+�ب دراد دصق �dشcب ،هکنیا لوا :تسا حضاو +*(چ ود
:

 و دنک 
Rترت نیدhوا زا ب Cک Cاü+ /هر هچرگ ،هکنیا مود ؛دزاس)� Rنون®ا مه زا ،دنک�ن یراد¡ناج �ک زا را�شآ تروص ه 
 �Iاختنا ،باختنا نیا �(هر دCد زا .تسا ەدرک باختنا ار �dشcب +�یمخ ،ردص+�ب و �dشcب +*�ب هک تسا صخشم

 هR ار vالسا تلود دروم رد +�یمخ ەا�دCد �dشcب ،��یکرت تموکح و دCدج {اسا نوناق فطل هR .تسا تسار³
 اR دناوت�ن زگره ،دوشv شhپ زا رتجازمvدمد زور ره هک ردص+�ب روcمجسhئر .تسا ەدرک لد¡م ت1عقاو
 .دنزوv وس مادک هR {ا1س یاهداR هک دننادv +*(ن روcمجسhئر نادحتم �dح .دنک یربارب دوخ ب1قر یاهدرواتسد

 طسوتم یهق¡ط +�ییا¯ یاههCال و تسدورف تاق¡ط یارب ەژYو هR ،تسا ەدرک داجCا یرا1س/ یاهیراوشد گنج
 ناحورجم و ەدوب +*�گنس اههcبج رد تافلت .دنوشv بوسحم vالسا بالقنا زا تCامح تارقف نوتس هک هعماج
 ،درک ەدهاشم ناوتv نزرب و یوک ره رد ار ادcش ر�Yصت و دوبداC مسارم .تسا هتشاذگ یاج رب یرا1س/ نادوقفم و
Rو هYقف تالحم رد ەژ)*Pانز و هتشاذگ یاج رب ەویب نز نارازه گنج تافلت .+*�شI+ و ناردارب ،نا¬· ،نارهوش هک 
 ،نY++(ب ،Idا¡ن نغور دوبم; .دناهتشگرب هcبج زا ەداتفارا;زا و لولعم ،یرام1ب و +*�م و زا� و هلول� یهطساو هR ناشPارد¯

¨شhمه üوضوم هR یرو+q مالقا رگCد و یاچ ،رکش ،زا� لوس�ک ،نوباص
:

 ق�Yط زا قازرا یدنبه1مcس .ەدش لCد¡ت 
اتõس�d Pلود یاهن}�ک

o
¨نسرگ و ÿحق هR طو��م یاه�(خ ل1لد +*�مه هR ،دنکv را; بوخ 

:
 یارب .تسا ردان را1س/ 

 .تسا Inافوکش و دشر لاح رد ەا1س رازاR ،دنراد لوپ هک +Iاسک

Rمدرم یه1حور ،ت1مورحم همه نیا دوجو ا Rەاوخ و دنرا+*(ب مادص زا نا1ناریا مامت .تسالا Rالد هCەاوخ ،��هذم ل 
Rالد هCیم لcهنا¡لطواد ەورگ ەورگ ناناوج .دننک عافد دوخ نطو زا دن�سه ممصم ،هناتسرپن Rەا�س یاهدحاو ه 
 اهçdارع ربارب رد تمواقم لماع ن�Yترثؤم لاح هR ات .دننک فرطرب ار یداع زا�³ دوبم; ات دنوشv قحلم نارادسا¯

 .دناەدوب ەا�س یاهدحاو +*�مه

 تسا نیا مدصق .درک مهاوخ کرت ار �dشcب d(فد ،بالقنا هR رتهطساو�I تمدخ یهناcب هR نم ەدنیآ ەام دنچ رد
 هR راداو ار مدرم هک تسا نیا ناشهف1ظو تا1قالخا لd(نک یاهتشگ نیا .موش قحلم نارcت رد نانز ِتشگ هR هک
 ،تسا ەدرک مهارف هعماج رد +�ید یاهراجنه ل1محت یارب یدCدج لمحم گنج .دننکvالسا ششوپ و راتفر تCاعر
 »اوقت اR یهموصعم« تhصخش اR ًالما; را; نیا .دنراد زا1ن اهمناخ یارب هنا�ادج یاهدحاو هR ل1لد +*�مه هR و
 .دراد +Iاوخمه

 طا¡ترا زا رفن کC دسرv رظن هR .مدش لاحشوخ امش ه1لع رورت تا1لمع تسکش �(خ ندÂ1ش زا ،هکنیا رخآ تسد
 ناCا¯ هR د1نزv نم هR هشhمه امش هک +çرح اR ار تشادداC .تسا ەدوب �(خاR نیدهاجم ه�d Rشcب تالمح و امش +*�ب

vمرب: 

 .د1نامR ناما رد

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م
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 نارPت

 1359 ید

 

 .مراد زا1ن امش کم; هR ساسح ع�ضوم کC یارب ،+*�ب�سار مناخ« .دناوخارف شd(فد هR ار رفول1ن �dشcب ،ەام ید مcن و تسhب زور حبص
امتح

o
 ،بش ادرف و هنکv هنیاعم ور انوا یریازجلا ¨شزپ م1ت کC ،بشما .دCاەدرک لا¡ند ور Inا��Yمآ یاهنا�ورگ هR طو��م یاه�(خ 

 ».م1شv صالخ انوا تسد زا و نرv اجنیا زا ،µءاشنا

 منوتv ¨م; هچ d(کد یاقآ« .دشP ح�طم +*(ن تساوخرد لد¡م سا¡ل ا�d Rح راR نیا و تسا ەار رد یرگCد روتسد تسPادv رفول1ن
R؟منک« 

 همجرت هسلج رد امش ماوخv و ،نراد هسلج نم اR رcظزادعR زورما یریازجلا یاه�~نا1م .هش/ ماجنا لا�شا نودR دCاR اهنا�ورگ ل�Yحت«
 +*�ب .نرv اجنیا زا تمالس و حیحص ادرف اهInا��Yمآ و انوا و دا1من شhپ رخآ یهق1قد رد ½�شم چیه هک مCدR نانیمطا اcنآ هR دCاR .+�ک
 .مشکv تحار سفن کC نم نش/ جراخ ناریا Inاوه م�Yح زا ریازجلا Inام1پاوه یاهام1پاوه نوا �dقو ،هشاR نومدوخ

 هC هنکمم هشhمه .ەدرکن وب تسد فک هک مدآ اما .ەرب شhپ تسرد +*(چهمه ەا�دورف رد م1ش/ +)�مطم هک مCاەدرک م�1سPوتv را; ره«
 ل; یوت ننزب دنگ و ++�کR یاهناقمحا را; هC نوشات ود ¨C هنکمم وcک�d+. Cسه +�یبشhپلRاق*(غ �dفوک یاهوجشPاد نیا .دا1ب شhپ §ا�شا
 ».ه1ضق

 دوخ دوصقم هR ار وا نانآ .تسا هتشاد دوخ لd(نک رد ار نا�YجشPاد �dشcب دوخ لاس کC زا شhب هک تسPادv .تفگن ی+*(چ رفول1ن
 .د1سرv ناCا¯ هR نانآ اR وا را; ادرف و ،دندوب ەدناسر

 :نهتفگ فافش ½1خ هعفد نیا اما ،ند�ن م1قتسم روتسد ًالومعم ماما .�{اR نم شوگ و مشچ داRآرcم رد امش ماوخv بشادرف«
 »".دوش/ ناشجورخ عنام دCا¡ن +*(چچیه و نش/ جراخ دCاR ادرف اهنا�ورگ"

 »؟دا1ب شhپ هنکمم ½�شم هچ د1نزv {دح چیه .نا��ق اجنوا مرv نم .هتبلا«

انمض .هش/ شاوعد +Iا¡صع نا�ورگ کC اR ��\آ یوجشPاد هC هنکن هک منارگن .مرادن رطاخ نانیمطا اما ،تسhن مرظندم þاخ +*(چ ،هن«
o

 
 .نش/ ام یراسم�³ ثعاR ا1ند تاعوبطم یولج هک +��غار را1س/ انوا .متسه +*�قفانم لماوع زا ++عR یهنادماع یاهیرا�Rارخ نارگن
 ندرک دازآ قفاوت فلاخم تدش هR .اوه ەرب و هش/ دود قفاوت ل; و ەروخR *(ت نا�ورگ هC ،هش/ ا}�ب ەا�دورف رد �{روش هک هنوشوزرآ
 ».نئاخ نگv ام هR .++�کv مcتم »گرزب ناط1ش« ربارب رد ندش م1لس\ هR ور ام و نەدوب اهنا�ورگ

 زا ل¡ق .ەا�دورف یرv بش ادرف« :تفگ وا ه�d Rشcب .دوب ەدCدن نارگن هنوگنیا ،دوب طلسم عاضوا هR هشhمه هک ار �dشcب زگره رفول1ن
 لCالد هR انب .++�ک رداص تارب �dینما یەژYو یهقطنم یارب روبع یهگرب هC و نراذگR ترا1تخا رد نفلت اR +*�شام هC م�v .شاR اجنوا تفه
 ندرک مارآ داتسا امش مەدÂ1ش« :دوزفا یدنخ¡ل اR دعR ».ما1م مه مدوخ مش/ روبجم رÖا اما ،مدR نوشP اجنوا ور مدوخ ماوخ�ن مولعم
 شhپ ~1حص *(سم رد اC تسhن شاج ³ ی+*(چ کC یدCد رÖا و ،وگR نم هR هتفاv هک çdافتا ره .�dسه ەا�دورف یوت یاهشکمشک
 .متسhن رود اجنوا زا ½1خ نم .نک نفلت نم هo Rاروف ەر�ن

»Cد +*(چ هCهگ. vوتI+ Rا C¨ اد زاPاهوجش Rک ت¡حص ەدازرغصا مان ه�+. C¨ اد دودعم زاPه1قطنم و لوقعم یاهوجش. Rوا ه vوتI+ R¨
:

 
 ».�dسه اجنوا نم فرط زا هک

 »؟نراد روضح مه انوا ،روطچ ەا�دورف یهتیم; دارفا« :د1سرپ ،د�(ب یدح³ زا vان تساوخ�ن هک §اح رد رفول1ن

 ور یدح³ تدوخ امش .دننکv رتەد1چ1پ ور لئاسم ،نشاR رÖا و تسانوا درÓلمع یهط1ح زا رتارف را1س/ تا1لمع نیا .نشاR دCا¡ن«
vا .{انشÖوا یهل;و³ ر Cا C¨ ب ،دش اد1پ شدارفا زاcنوش Rا .++�ک م� ور نوشروگ وگÖندرک تسرد ³درد تارب ه Rسامت نم ا Rگ)*.« 

 نانآ ه�d Rشcب و ،دندرک +Iارگن زاربا دوش اهنا�ورگ لا�شا�I یزاسدازآ عنام ی+*(چ هکنیا زا نانآ .دوب ەاتوک اهیریازجلا ا�d Rشcب یهسلج
 تروکسا ه1کرت زرم ات ار یریازجلا یاهام1پاوه ناریا Inاوه یو*(ن تفگ نانآ هR وا .تسا ەداد ماجنا ار مزال تامادقا یهمه هک داد نانیمطا

 .درک دهاوخ
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 اI+ Rاوج- حلسم �dینما درا� کC دCد و دش �dشcب ل1بموتا راوس 6 تعاس دودح .دنام d(فد رد باتفآ بورغ زا دعR ات رفول1ن دعR زور
Cم ک)d دق داتفه و Rالضع اId زروYرعم وک1ن +*�سح ار دوخ وا .تسا ەدش رقتسم ەدننار رانک §دنص رد -ەدç+ رفول1ن و درک Rه Cدروآ دا 
 .دوب �dشcب هR نیدهاجم دروم رد رتروپ تاعالطا لاقتنا یارب وا #ا¡ترا لانا; و گروبماه زا دادرcم ناCانشآ زا ¨C وا هک

 تالمح و نY++(ب دوبم; ،ی³ا³ یاه�{وماخ ،دشودمآ عنم تاررقم ل1لد هR .دنتفر نارcت برغ تمس هR بالقنا ناRا1خ ق�Yط زا اcنآ
ا¡�Yقت زورما ،ک1فارترپ و ماحدزارپ ًالومعم یاهناRا1خ ،اهçdارع Inاوه

o
 .دندوب §اخ 

 تاف�Y¬\ نلاس زا یd(م ەاجنپ دودح یهلصاف رد و دناسر تاف�Y¬\ تمسق هR ار رفول1ن و درک روبع {رزاR تس¢ا یدادعت نا1م زا ەدننار
 نشور ناشروتوم و دندوب ەدرک زاR ار دوخ بقع یاههل¯ اهام1پاوه .درک فقوت ریازجلا Inام1پاوه 727 یام1پاوه هس زا یd(م دص دودح و
 یزوسناوختسا داR و دوب دارگ�1ناس یهجرد Æ+ 10نم دودح امد نو*(ب رد .دندوب ەدش طخ هR اهام1پاوه رود یریازجلا حلسم نادرم .دوب
 رظن هR +*(چهمه تفگ وا هR و درک نفلت دوب ەداد وا ه�d Rشcب هک یاەرامش هR و تسشP ل1بموتا رد وا .دYزوv نارcت لامش یاهەوک زا

 .دناەداتس¢ا ەا�دورف تلافسآ یور ام³ زا نازرل را#ن�(خ +*�جود کC و تسا یداع

 �dح .دCآv وا تمس هR ½صا لانیمرت زا هک داد ص1خش\ ار یدح³ دوب ەداتس¢ا هک روط نامه .داتس¢ا ام³ رد و دش ەدا1پ ل1بموتا زا
 یارب �{الت هکنیا نودR یدح³ .تفرگ ەا¡�شا یرگCد سک اR ار شایرادنپ-مcم-دوخ سح و +�dفر ەار ەد1مخ تشادن نا�ما مه ¨Yرات رد
 .رتمcم یاهرا; غا�d ³فر یدرک لو ور ام مدرک رکف ؟+�کv را�1چ اجنیا .بجع هچ ،مناخ هموصعم« :تفگ دنکR دوخ نداد ەولج بدؤم

vب ور تها�دورف روبع یهگرب هشõ؟منی« 

افطل وک1ن یاقآ« .درک ەراشا دوخ ظفاحم هR ³ اR رفول1ن
o

 ».نرادن یرا; اجنیا نوش¢ا .د1نک Inامنهار هطوحم نیا نو*(ب هR ور اقآ نیا 
 یدح³ هR ظفاحم .درک رود اجنآ زا �Àراخ و ½خاد نارا#ن�(خ راظنا رد ار وا تمCالم اR نادنچ هن و تفرگ ار یدح³ یوزاR ،ظفاحم
 »&روعش�I یهک1ترم نک م� ور تروگ .هن وت اما ،+�dسه اجنیا �dشcب d(کد روتسد هR نوش¢ا .ندومرف ÀÞ مناخ را;³ یدÂ1ش« :تفگ

 ریازجلا *(فس ،یریازجلا یاه�~نا1م رفول1ن .دش اهام1پاوه زا ¨C راوس و دش جراخ تاف�Y¬\ نلاس زا ەورگ کC دعR هق1قد ەدزنا¯ دودح
 .داد ص1خش\ ار I+2ورام وYوالف وا نواعم و 1گنال کYرا س�Yhس *(فس ،بCارغ مÓ�Yلاد¡ع

 *(گنا�ورگ یوجشPاد جنپ و داتفه دودح .دندرک فقوت اهام1پاوه و وا +*�ب و دند1سر ەار زا سو��تا هس هق1قد تسhب و تفه تعاس دودح
 نشخ دن�شاد نت هR هک �Iالقنا یاهسا¡ل اR و دن�شاد تسد رد هک Inاههحلسا اR دندرکv شالت هک §اح رد و دندش ەدا1پ اهسو��تا زا

 ەدCدان ار نا�YجشPاد دوجو نارا#ن�(خ d(شhب .دندرک ەا�دورف یهطوحم رد +�dفر وس نآ و وس نیا هR عو�³ م�رد³ تلاح اR دننک ەولج
 .دنوشv لCد¡ت زورید یهنcک را¡خا هR دوز ½1خ نانآ دن�سPادv ه��جت یور زا ارYز دنتفرگ

 +*�ب یاهطقن تمس هR تکرح هR عو�³ و دندرک نشور ار دوخ یاهروت®ژورپ ،ەدش+*�یعتشhپ زا �dمالع اR ،نو�YÉYلت و یرادربمل1ف لماوع
 اههل¯ یالاR رد ام1پاوه رد رانک رد تسد هR تسhل و دنتفرگ ەدCدن ار نا�YجشPاد +*(ن گنال و +Iورام .دندرک ەا�دورف ت1گ و نا�YجشPاد
Rدنداتس¢ا راظتنا ه. 

 زا رتناوج §اس دنچ هک لما; باجح و رداچ اR دوب +Iز یرگCد و دادv ناشP ه1قR زا رتنسم §اس دنچ اcنآ زا ¨C- نا�YجشPاد زا نت ود
 بانج .�{اR هموصعم دCاR امش .ەرا�تبا مناخ نوش¢ا .متسه ەدازرغصا نم« .دندمآ دوب ەداتس¢ا رفول1ن هک Inاج فرط هR -دوب رفول1ن
 ».�dسه اجنیا امش هک +�dفگ ام ه�d Rشcب d(کد

 »؟دا1من شhپ ½�شم هک دYراد نانیمطا امش .دا1من شhپ ½�شم چیه اجنیا بشما هش/ +)�مطم داوخv نوش¢ا .هلR« :داد باوج رفول1ن

اعقاو .تسه ÀÞهمه هR نومساوح ام« :داد باوج یروخلد اR نز
o

 ت¡حص �dشcب d(کد اR رÖا .هنوخ د�Yب د1نوتv .دCا1ب امش دوبن مزال 
 ».نشاR نارگن تسhن مزال د1گR نوشcب دCدرک

 ».نونش/ ور نیا نشv لاحشوخ« :تفگ طقف و تفرگ ەدÂ1شP ار نز +*�هوت رفول1ن

 
1Erik Lang  
2Flavio Maroni  
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 نارا#ن�(خ .دندرک فقوت اهام1پاوه یd(م جنپ و تسhب یهلصاف رد oادودح و دند1سر ەار زا رگCد سو��تا ود هق1قد { و تفه تعاس رد
 تسhب یهلصاف زا دندادن ەزاجا نانآ هR یریازجلا حلسم نادرم .دندناسر ام1پاوه و اهسو��تا +*�ب یهطوحم هR ار دوخ نا�YجشPاد و
 .دنوش رتکCدزن ام1پاوه هR یd(م

 ،ەد1کت :دمآ دنب شسفن نانآ رهاظ زا رفول1ن ،دندش ەدا1پ اهInا��Yمآ �dقو .دندش ەدا1پ حلسم یوجشPاد دنچ ،دش زاR سو��تا یاهرد
 و داR نآ یوگRاوج و درکv ه�Yگ ناشÂت هR دندوب ەد1شوپ هک +Iوگمهان یاهزYر و درخ .گنگ و جیگ و ەد1لوژ ،ەد1شاd(ن ش�ر اR ،ف1حن

 ++عR .دناەدش م�رد³ نارا#ن�(خ و نا�YجشPاد تعامج و رون و ادص تدش زا د1سرv رظن هR ،دندش ەدا1پ سو��تا زا �dقو .دوبن ام³
 .دندوبن ام1پاوه فرط ه�d+ Rفر هR رداق Inامنهار نودR اcنآ زا

 ،دندوب ەدرک اد1پ نارا#ن�(خ +*��رود ربارب رد دوجو زاربا یارب �dصرف هک نا�YجشPاد ،دندرک ام1پاوه تمس هR تکرح هR عو�³ اcنآ �dقو
 ».هش/ رازگرب هنادنموربآ اcنیا +�dفر نراذگ�ن �dح &نون ف1ح *(قح یاهمدآ« :د1ش¢دنا دوخ اR رفول1ن .دندرک نداد راعش هR عو�³

C¨ اد زاPجش�Yدرک عو�³ نا Rنداد له ه C¨ و دوب ش\را کشزپا*(پ هک اهنا�ورگ زا Rاد معز هPەار هتسهآ وجش vکشزپا*(پ .تفر Rه 
 رگCد نا�ورگ کC .تفرگ ار وا تسد نا�ورگ و داد له رتدCدش وجشPاد ».هگ +þوع ،ەدن له« :دز دا�Yف �hل#نا هR و تشگرب وا فرط
 نوا �dقو .ەدازمورح شکR وت�سد« :نداد شحف هR درک عو�³ حیصف یهنا1ماع {راف اR و دمآ ولج وجشPاد تروص یd(م�1ناس دنچ ات
 ».تYزاRهچR غا³ یرب ەرا�ود +Iوتv تقونوا تفر

 ەار ات دندادv له رانک هR ار نانا¡cگن اهنا�ورگ .رگCدکC یرا�شحف و نداد له هR دندرک عو�³ مه اهنا�ورگ و نا�YجشPاد یه1قR الاح
Rاد زا رفن دنچ دش هجوتم رفول1ن .دنوش ەدا1پ سو��تا زا و دننک زاPجش�Yنا Rف و داد ا�Yدا Rار ه1ق Rسویپ ه�d+ Rش\ اوعد ه�Yق vوا .دننک 
 هنحص ندش ەد1شک بوشآ هR و دناەداتس¢ا رانک ،دCا1ن شhپ ½�شم دندوب ەدرک تنامض هکنیا دوجو اR ،را�تبا و ەدازرغصا درک ەدهاشم
 .دندوب ارجام دهاش ام1پاوه رد رانک زا لاص�1سا لام; رد اهیریازجلا و +Iورام ،گنال .دننکv اشامت نو�YÉYلت یاه+*��رود مشچ شhپ رد ار

 ».ەدازرغصا هR ەدR ور �{وگ الاح +*�مه « :دز دا�Yف وا .داد حیضوت وا یارب ار ل�شم و تفرگ سامت �dشcب اo Rاروف رفول1ن

 تسPاوتv رفول1ن .دروآ نفلت یا¯ هR ناشکناشک ار ەدازرغصا ½طعم نودR وا و دروا1ب ار ەدازرغصا هک دنامcف ظفاحم هR ەراشا اR وا
 کC هR تشاد جــــYردت هR هک وها1ه تمس هR ناودناود و داد رفول1ن هR ار �{وگ ەدازرغصا .دونش/ طخ یوس نآ زا ار �dشcب دا�Yف یادص
 ت®اس ور اهقمحا نوا ەدازرغصا وش +)�مطم .راد هگن زاR ور طخ نیا« :تفگ رفول1ن ه�d Rشcب .تفر دشv لCد¡ت را1عمامت دروخ و دز

vهنک.« 

 ت¡حص {راف هک ار +Iا�ورگ رفول1ن ،دوب نا�YجشPاد ندرک مارآ لوغشم وا �dقو .دYود ەدازرغصا لا¡ند هR و تشاذگ +*�مز ار �{وگ رفول1ن
 و ++�ک ا¯ هR شروش ناوخv اه++عR .د1ش/ ام1پاوه راوس .د�Yب اجنیا زا طقف« :تفگ �hل#نا هR نان®اوجن و د1شک یرانک هR دوب ەدرک
 ».د�Yب نالا +*�مه .دYروخن یزاR .++�ک بارخ ور ÀÞهمه

 ،دوب ەدرک ناشراcم ەدازرغصا هک اهوجشPاد یه1قR .داتفا ەار هR ام1پاوه تمس هR و تفرگ هلصاف نا�YجشPاد زا ،داد نا�ت ³ د1یأت هR وا
 ½1خ تhسراف ،�dسار« :تفگ هتسهآ رفول1ن دشv رود تشاد Inا��Yمآ �dقو .دننک ظفح اهنا�ورگ اR ار دوخ یهلصاف دندش روبجم
امتح .ه��خ

o
 ».یاهتشاد �Iوخ ملعم 

 ».دوب یاەداعلاقوف d(خد .ەروط+*�مه ەرآ« :داد خسا¯ و دز یدنخ¡ل وا

Rاهنا�ورگ یه1ق Rاخ قافتا نودþ اد و ،دندش ام1پاوه راوسPجش�Yوگ ناIn ار دوخ یهقالع Rو گنال .دنداد تسد زا نداد راعش ه 
 هل¯ .دندرک کرت ار ام1پاوه بCارغ ەارمه هR و دندرک د1یأت ار نآ و دنداد قیبطت دندوب ەدش راوس هک Inاهنا�ورگ اR ار دوخ تسرcف +Iاروم
 و دش نشور ،دوب شوماخ ًالومعم ،قارع Inاوه تالمح یهطساو هR هک زاورپ دناR یاهغارچ .دش هتس/ ام1پاوه بقع رد و دش عمج
 دندرک عمجت ناش¢اهسو��تا ¨Cدزن رد ،دندوب ەدش رتت®اس را1س/ نون®ا هک نا�YجشPاد .درک تکرح هR عو�ü ³رف *(سم یور ام1پاوه
 .دندنام ام1پاوه +�dساخرب رظتنم و دندش شخ¯ هطوحم رد نارا#ن�(خ و

 تکرح هR عو�³ ½صا دناR یور ام1پاوه �dقو .درک ەا#ن ار دوخ تعاس رفول1ن .درک فقوت هق1قد ەد دودح üرف *(سم یاcتنا رد ام1پاوه
 روcمجسhئر دنگوس یادا زور رcظ 12 زا هق1قد دنچ اcنت +�dگنشاو رد و نارcت تقو هR بش یهق1قد { و تشه زا هق1قد دنچ ،درک
 »؟دندوب ÀÞ رظتنم .تسhن اجنیا یاهگCد یام1پاوه چیه ؟درک *(خأت ام1پاوه ارچ« :د1سرپ دوخ زا رفول1ن .دوب هتشذگ
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 InوجشPاد نامز زا ور �dشcب d(کد نم« :تفگ وا هR وک1ن .درک رکش\ +خش ظفاحم ،وک1ن و ەدننار زا وا ،درک کرت ار ەا�دورف ل1بموتا �dقو
 ره تفگ نم هR و دوب نارگن اهنا�ورگ یدازآ و بشما دروم رد .ه1گرزب درم .ماەدوب نوش¢ا اR بالقنا زا ل¡ق زا .مسانشv گروبماه رد
 ».منکR امش هR کم; یارب دا1م متسد زا یرا;

اتلاصا ،وک1ن یاقآ« :د1سرپ وا زا و دنکv ت¡حص 9رت یهجcل هت اR ار {راف وا دش هجوتم رفول1ن
o

 »؟دc�Yش مودک لها 

 ».منکv ت¡حص هجcل اR ور شاتودره ،اه+�Yوزق Ø(®ا لثم اما ،منزv فرح 9رت و {راف .ما+�Yوزق«

 زا هک درکن شومارف و درک نفلت �dشcب هIn Rاcن شرازگ نداد یارب ،درکv م1ظنت دوخ نهذ رد ار رتروپ هR دوخ ما1پ هک نانچمه رفول1ن
 نوا متسPودv .یدرک کم; و یدوب اجنوا هک ملاحشوخ .مd(خد مرکش�م« .دنک ریدقت ناش�3خ درÓلمع رطاخ هR +*(ن وک1ن و ەدننار
امتح هک مÞ(سv و هcبج متسرفv ور نوشهمه ادرف .ندv بآ هR ½� هتسد هC رخآ تسد اهوجشPاد

o
 ».مدقم طخ نوشدن�(ب 
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5 

 

 ماع ألم رد

 

 نارPت

gیاAhJ-1359 ناتسمز 

 

 تشاد ەدروخنتسد روط+*�مه ش¢اچ نا�تسا .دوب +*�گمشخ تدشهR داشرا تشگ ه�d+ Rسویپ یارب رفول1ن م1مصت ندÂ1ش زا ونیم هلاخ
 یوت ەرخرخ ات ؟یدR ماجنا وت ومYژر نیا یاهیرا;تفاثک دCاR ارچ &رفول1ن ورا; نیا نکن« :تفگ دا�Yف اR .دشv د³ هناخ+Þ(شآ +*(م یور
 یرجحتم مدآ نومه یراد م;م; .یاهتفرگ یدج یداYز ور »نیدتم یهموصعم« یه1ضق نیا وت .اY*(م ورف نەدروآ الاR هک یدنگ نیا

v}� ارچ .یرا1مرد وشادا هک RاCد Rاهتس¢داس نیا هIn ذا ور یداع مدرم هکCت vمدرم ،ه1تخس یهنومز ؟+�ک کم; ++�ک Rه Cگنر م;ه 
 ».ن*(گR نوشزا ور قح نیا +�ک کم; یاوخv وت الاح .هنوشقح .نراد جا1تحا نوشhگدنز یوت یداش و 1Ædسوم و

 یارب ،منوم�d Rشcب d(فد یوت d(شhب ÀÞره .منک تظفاحم ەداوناخ و مدوخ زا دCاR نم اما .دوب هگCد روج هC عاضوا ¨شا; نوج هلاخ«
 ? و ++�کv شخ¯ هعCاش .نراد کش ÀÞهمه هR .ن®انرطخ دوسح یاهمدآ .++�کv یدوسح نم ت1عقوم هR مدرم .ەرتèانرطخ همه
اعقاو ؟ه��خ ردقنیا شhسhل#نا ارچ ؟ەدموا اجک زا ؟ه1ک نوا« .++�کv لاؤس

o
 ەدرک عو�³ راR کC مه ش�روط+*�مه »؟هنکv را; 9 یارب 

 ».هنک شعمج ور ه1ضق و ەراذR شhپ ا¯ دش روبجم �dشcب دوخ و ندR ماجنا تاق1قحت نم یەرا�رد ندوب

 .مYرادن مه ور نومتسود نc)dYب ت1قفوم ندCد مشچ �dح .نەد�Yب تداسح اR ور نومفان اه+Iاریا ام .ممcفv ور اcنیا نم ،نوج ول1ن«
Rاسمه نوا هCفوک یه�d قو هک�d س لثم مدرم نیا .نک ەا#ن داد ول ور وت و تفر یدوب ەدموا ەزات¨

:
 .هشاR ەدموا ش*(گ نوختسا هC هک نا

 ».++�ک�ن لو

 و نهتفرگ شەرادا کCدزن ور ەد1عس متسود یولج زورید .مونشv و منÃبú vان�شحو یاه+*(چ اهتشگ نیا دروم رد« :داد همادا ونیم
 و دوب هتشاذگ رگ1ج یور نودند اما ،دوب ەدش +Iا¡صع ½1خ .سەدننکک�Yحت مه شÂتفر ەار زرط و هگنت یداYز شاهسا¡ل نهتفگ شcب

 نەدCد �dقو هک ه1قاR شرکش یاج مه زاR .دوب ەدرک ?اوخرذع و ندوب ەداد رکذت شcب هک دوب ەدرک رکش\ نوشزا ،دوب ەدموین رد شک1ج
9داس نیا هR هشhمه .نەدش مورآ ،ەدش ف1فخ و راخ گس لثم

:
 ەرب هنوخ زا هسرتv .ەدش نوغاد شدوخ ەد1عس .نش�ن +þار 

 ».نو*(ب

املسم« :تفگ طقف و تفرگ شوغآ رد ار دوخ یهلاخ رفول1ن
o

 ».هشv مه رتدR هنافسأتم و .هئوت اR قح 

 اههسردم .+�ک س�ردت +Iوتv .+�ک را; وت هک هشاR یاهگCد یاج هC دCاR .نکن ورا; نیا منکv شهاوخ تزا ،نک شوگ مزÉYع ،نوجول1ن«
 ».�{I� vوخ ½1خ ملعم وت .ندرگv نا�ز ملعم لا¡ند هشhمه اههسسؤم و

 یداقتعا رظن زا ++�ک تRاث ات ++�ک رپ +Iالوط یاههمانشسرپ دCاR اهزومآشPاد و اهملعم ،þوصخ یاههسردم یوت �dح .ه®انرطخ ½1خ«
 .ەدR باوج لاؤس روج رازه هR دCاR ەا#شPاد هR ەدرگرب هکنیا یارب ەدش زاR هک مه الاح ،ەدش هتس/ نم تسود ەا#شPاد .نرادن ½�شم
 یەرا�رد مه اههCاسمه زا »؟+Iوخv بترم ور تزامن ؟ی*(گv ەزور ؟�dسه {ا1س یاهەورگ هچ وضع ؟ه1چ ت1گداوناخ یهنÃشhپ«
 .ەرادن تمواقم بات Idاق1قحت +*�چمه کC ربارب رد نم »هموصعم« ت�Yه .++�کv قیقحت مدآ

 رYزو اR +*�بب .نەدش جارخا اهملعم نc)dYب زا رفن اهدص .+�dسه نادنز یوت وجشPاد نارازه .نەداد گنج نالعا §اع شزومآ ه1لع را#نا«
 ».ندرک هچ شرورپ و شزومآ قباس
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اق1قد ونیم
o

 vادPدج نام²اح تسCزو در نانآ .دن�سه وجماقتنا و زوتهنیک ەزادنا هچ ات دYپ رhز هک ار شرورپ و شزومآ +*�شI+ و تصش 
 وا س�س .دندوب ەدرک موکحم مادعا هR یاهق1قد جنپ یهم²احم کC رد ار وا ی*(گتسد زا س· و دندوب هتفرگ دوب هتسشPزاR و هلاس تشه
 .دندوب ەدرک مادعا ،سرادم رد »üامتجا داسف گنهرف« داجCا رطاخ هR و هتشاذگ +Iوگ لخاد ار

 »؟++�ک�ن م1ج+*�س تزا تشگ یوت یرب هÖا«

 ور �dشcب d(فد یوت را; .++�ک ضوع ننوت�ن ور نوم#نهرف شخR نوا مه اهدنوخآ �dح .هشv ماجنا یزاIdRرا¯ اR شd(شhب .نادنچ هن«
Rب ل1لد نیا هcم هک نداد مcب دادرcش�d ناملآ زا ور vا مه نالا .دوب ەدرک شکم; اجنوا و تخانشÖه vداشرا تشگ یوت مرب منوت، Rه 
 هن شcب سکچیه .ه1عقاو نمؤم هC ،هRالقنا گنود شhش یاهنامرcق زا وا .مCدوب را�مه ەا�دورف یوت هک هنÃنزان متسود یه1صوت فطل
 ».هگ�ن

 شهاوخ اما .یزادنv مرهاوخ داC ونم .نکR ور +�کR دCاR هک یرا; ،ول1ن هشاR« :تفگ و د1شک ?آ ،ەدش م1لس\ د1سرv رظن هR هک ونیم
vمنک Rنیا زا همه باصعا .نک ارادم مدرم اcهم Rفر قرب و نارا¡م�d+ دودحم وCمدرم ردقچ نک ەا#ن .هفص اجهمه .ەدرخ دوبم; و ت 
 ».نکن رتدR نوشارب تسه هک نیا زا ور عاضوا .نزادناv ەار اوعد نوباص بلاق هC اC جنرب ول1ک ه�d+. ³ Cسه +Iا¡صع

9دننار نانآ هR ،?ورگ را; ن�Yمت رب ەوالع .دCد شزومآ دوخ دCدج را; یارب هتفه ود رفول1ن
:

 ،م1س�I اR طا¡ترا ،لورتا¯ ناسhن اR یرارطضا 
 تالجم و سکع ،درم و نز +*�ب ³�ü*(غ طا¡ترا ،بسانمان سا¡ل ،½Áلا تا�و�¬م فÅم لثم þوصخ و vومع مئارج اR دروخرب

 یدراوم هچ رد و دننک لصفولح ع�قو نا�م رد ار یدراوم هچ دنداد شزومآ نانآ هR +*�نچمه .دنداد شزومآ ار صقر و 1Ædسوم ،�کس
 .دنهد ل�Yحت رتالاR تاماقم هR ار +*�مرجم

 نانآ هR وا .د1سرv رظن هR غال; هõ1ش درکv ³ هR هک ¨شم رداچ اR و ؛ومرپ یاهناچ اR دوب هلاس جنپ و لcچ قاچ نز کC ،نانآ �Iرم
vالقنا نارهاوخ« :تفگI� تقوچیه .نم Cع یاهردارب و ،اهرهوش ،اه¬· و هگنج لاح رد روشک هک ەرن نوتداÉYبج یوت نراد نومزcاهه 
 ه�d+. Rسه بالقنادض اcنیا .نزYرv نمشد با1سآ هR بآ ،++�ک�ن تCاعر ور vالسا دعاوق احنا زا یوحن ره هR هک Inانوا .نشv دc1ش
Cش یەرطاخ و داcهوت ام یاد�*+ vلا ف1ل�ت و ++�کÏ ور  ام نا�دنمزر Rیدوبان ه vب .نشکcد1نکن محر نوش.« 

 سوواط تخت ناRا1خ ¨Cدزن رد ½لجم و ک1ش یهلحم هR و دنتفرگ رارق دحاو کC رد مهاR رفول1ن و وا ات دCد ار رفن دنچ مد +*�نزان
9دننار یهف1ظو ل1لد +*�مه هR ،دن�شاد نز یەدننار دوبم; داشرا یاهتشگ .دندش مازعا )+Iونک یرcطم(

:
 یەدcع رب رفول1ن دحاو لورتا¯ 

 و تسا +*(ه ،اهدرم d(شhب لثم ،وا هک دن�شاد تCا�ش دحاو نانز و تشاد درم یەدننار کC ەورگ ،رفول1ن ندمآ زا شhپ .دش هتشاذگ وا
 .تسا لورتا¯ لخاد یاهنز ندرک زادنارو لوغشم اهتقو d(شhب

 زا d(م�dناس دنچ و دوب هتفر بقع ناش¢اهی³ور هک +Iانز هR نانآ .دوب اههفا; و اهەا#شورف و اهەزاغم هR ��ک³ رفول1ن دحاو یهف1ظو
 ½1خ باروج و رادلدم دح زا شhب یاهوتنام هک +Iانز و دندرکv باطخ و باتع ،دوب ەدز نو*(ب ی³ور رYز زا ناشەدادشوپ یاهوم
 دروم رد هک Inاهشرازگ مقس و تحص ات دندرب موجه هنانز ەا#ش¢ارآ کC لخاد هR رcظزادعR زور کC .دندرکv خی��ت ار دن�شاد کزان
 +*�نچ رد را; قح نانز طقف هک د1®ا روتسد دوجو اR هک دندوب ەداد عالطا- دننک {ررب ار دوب ەد1سر اجنآ رد قالخا اR ریاغم تامادقا
 یوتلا¯ کC اما ،دوبن اجنآ رد یدرم چیه دند1سر اجنآ ه�d Rقو .دنکv ش¢ارآ ار نانز یوم اجنآ رد درم رگش¢ارآ کC ،دنراد ار Inاهنا�م
 .دوب ەدش ەرا¯ .همرهوش لام« :تفگ دندرک وجوسرپ وتلا¯ دروم رد ەا#ش¢ارآ بحاص زا �dقو .دوب ەدش هتخYوآ {ا¡ل بوچ هR هنادرم
 ».شمەدروآ #ا1خ زا ەزات .هنک تسرد شارب طا1خ مدوب ەداد

 هلصاف دندوب ناشهارمه هک +Iانز زا نادرم و دند1شکv ولج ار دوخ یاهی³ور تع³ هR نز ناdY(شم ،دندشv اهپاش+çا; دراو �dقو
vخد زا .دنتفرگ)d ناوج یاه¬· و vارچ« :دند1سرپ Rهچ ؟د�1سه مها Pبس�d رادYاەدرک جاودزا ؟دCردارب و رهاوخ ؟دYزا یرا1س/ »؟د 
 .دن�سه ردارب و رهاوخ اC رهوش و نز دادv ناشP هک -½عج اé Cقاو- دندادv هئارا 9رادم اهجوز

 :تفگ وا هR رفول1ن هلاس هس و تسhب یاههلاخ ەون زا ¨C ،کRاR .درک ف�Yعت ەداوناخ یارب ار دوخ یاهارجام رفول1ن ،دعR یهعمج بش
 یەزاغم oارهاظ و ەرتالاR اجنیا زا ەارراcچ ات ود طقف نوشhکC .نشv دنمتورث دنراد اهلعاج .نشورفv کرادم نوا زا هک تسه اجدص«
v9 شورفل� هR یرv .ەراد �{ورفل�

:
 »Cب زا �{رافس ل�هتسد هc)dYنوتاهکخ1م ن vماوخ«، Rنوا دع vمه وت »؟ەدمحا یارب« هگ 

 و همانرذگ .تسhن نوزرا شاتم1ق +*�مه یارب ،هکC هجرد و +*(مت ½1خ نوشرا; ەزاغم نیا یوت ».ەدومحم یارب ،*(خن« :یدv باوج
 یهمانرذگ هC .نرتنوزرا اcنیا ،تÓ1لام دنس ،هماندقع ،هسردم مل�ید و ل�1س کردم .ەرتنورگ ÀÞهمه زا تمدخ ناCا¯ ترا; و همانسانش
 ».ەd(شhب مه نیا زا �Àراخ یهمانرذگ .ەروخv بآ تارب رالد رازه یەزادنا م;لقا ،تسرد یاهرcم اR بوخ +Iاریا
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 ».هCداYز ½1خ لوپ مدرم d(شhب یارب لوپ نیا«

 ».ندv مدرم اما ،ەداYز ەرآ«

 داماد*(م ناRا1خ رد +Iامترا¯آ هR قافتا هR ات دش قحلم رگCد یاهدحاو هR رفول1ن دحاو ،vدرم شرازگ کC تفاYرد زا س· ،دعR زور دنچ
 ک1ش نامترا¯آ کC هک ار +Iادزی یهچوک ،§اخ نو دنچ ا�d، Rشگ نانز زا رپ لورتا¯ ود و 3ژ هR حلسم نادرم زا رپ لورتا¯ هس .دن�(ب شروی

 م�Yب ا1ب نم اR وت هموصعم .هشاR ام +*�شام هR تساوح ردارب« :تفگ درم نا�دننار زا ¨C هR +*�نزان .دن�س/ وس ود زا دوب نآ رد هق¡ط 5
 ».مYراد تمزال .لخاد

 دراو �dقو .دشv ەدÂ1ش نامترا¯آ لخاد دارفا یادص چپ چپ و �Iرغ 1Ædسوم یادص ،دند1سر موس یهق¡ط رد رظندروم نامترا¯آ ه�d Rقو
 .دنناشوپب ی+*(چ اR ار دوخ یاهقلح +*�تسآ یاهزولR و پوژ +�یم یاهنماد دن�شاد éس هلجع اR هک دندCد ار +Iاوج ناd(خد دندش نامترا¯آ
 اId Rروف �Iوی »نیاو در در« گنهآ .دن�شاد نت هId1 Rروف �Iوی و ،سhل¯ د ،اRآ ناشP اIn Rاهت�Id³ و دن�شاد دنلR یوم نا¬· d(شhب

 هقدح زا نامشچ و زاR ناهد اR حلسم رومأم شش ،رگCد قاتا رد .دوب شخ¯ لاح رد �dم1قنارگ یوdY(سا شخ¯ متسhس زا دنلR یادص
 �dقو .دندرکv ەا#ن دوب شخ¯ لاح رد ویدYو ەا#تسد کC ق�Yط زا هک »�Iآ بادرم« çdاچاق و ەدشPروسPاس یهخسP هR جاووجاه ،ەدمآرد
 .دندرگÁ½ vلا تا�و�¬م لا¡ند هR هک دندرک دومناو و دندش خ³ تلاجخ زا نادرم ،دندش قاتا دراو نز نارومأم

الاC« :دز دا�Yف شدارفا ³ ،تشگ نارومأم ەدنامرف ،نسح
ّ

 ور اهدرم .د1نک اشامت �کس مل1ف هک اجنیا دCاەدما1ن .د1ش را; هR تسد 
 نو ات ود راوس ور نوشمه .هشاR ەدشP مCاق Inاج یدم; یوت �ک هشاR نوتساوح .هگCد قاتا هC یوت ور اcنز و قاتا هC یوت دYزادنÃب

 اههلجم .د1نزن تسد مه هشاR داوم هنکمم هک +*(چ ره هR .د1نزن تسد زاR یاهیرطR نوا هR ًالعف .دCدرگR ور نامترا¯آ دعR ،د1نک هنا�ادج
 ».+�dسه کردم انوا .ک�1سال¯ یوت دYراذگR ور ساچایو یاهمل1ف و

 یاهمل1ف نامزمه و ،دندرکv هتس/ و زاR {راو یارب دCا1ب مشچ هR هک یروط ار اهتنÃبا; و اهوشک نارومأم هک درک ەدهاشم رفول1ن
 دعR و دنربv تذل دوخ مئانغ زا *(س لد کC لوا اcنآ هک دز سدح رفول1ن .دندرکv ناcنپ دوخ تکروا رYز ¨شاوی ار اههلجم و ویدYو
 .دنناسرv شورف هR نارcت یهعونمم عاتم قنور رپ ەا1س رازاR رد ار اcنآ

 تCاده �dش· یاهباوخ قاتا زا ¨C هR هل� لثم -دن�شاد لما; باجح نون®ا هک- ار Idرا¯ رد +qاح ناd(خد ،نز نارومأم رگCد و +*�نزان ،وا
 دندرکv سامتلا نارومأم هR و دندرکv قهقه و دندزv غیج :دندوب هتشاذگ ش¢امن هR ار دوخ یرگYزاR یاهدادعتسا مامت اهd(خد .دندرک
 مcب .اجنیا دنوشک ونم متسود ادخ هR .مەدرکن یرا; +*�چمه لاح هR ات نم .اجنیا ما1ب متساوخ�ن نم« :تفگC¨ v .دننک ناش¢اهر هک
 دوب رتعاجش ه1قR زا هک یرگCد ».ە*(مv همcفR هÖا ،هض�Yم مردام .نادنز د�Y(ن ونم ادخ ور وت« :تفگv یرگCد ».هل1م; یاعد ش�فگ
 طقف .مCاەدنوسرن �ک هR یرازآ هک ام ؟د1نک تCذا و رازآ نوشاههنوخ یوت ور مدرم هتفگ مالسا مودک ؟د1نکv ورا; نیا ارچ« :دز دا�Yف

vشوخ �; م�1ساوخ Rاهامش ؟ههانگ نیا .م1نورذگ RاCب د�Yور اهلتاق و اهدزد د Rگ)*Yد.« 

 .دنشاR اcنآ بظاوم هک دن�شام� ار حلسم رومأم دنچ و دندرب اهنو زا ¨C لخاد هR ار اcنآ شدارفا و نسح .دندوب اهd(خد زا رتعیطم اه¬·
 ،1Ædسوم تالآ و دندرک وجوتسج ار نامترا¯آ نارومأم .دندش لقتنم هنا�ادج نو کC هR دندرکv ضاd(عا و هRال و زجع زونه هک اهd(خد
 ار کوکشم تاعCام یاهیرطR و تسا; یاهراون و ویدYو ساچایو یاهمل1ف ،Inا}ورا مل1ف تالجم و دم یاهلانروژ ،درنهتخت ،یزاR قرو
 .دندرک ط¡ض ،دشاR ا;دو اC ¨س�و دوب نکمم هک

Rرا¯ زا رپ یاهنو هکنیا زا دعIdاهور Rالاح« :د1سرپ +*�نزان زا رفول1ن ،دنتفر هقطنم تارکنم یەرادا ه ÀÞ R؟دا1م نوش³ ه« 

 رد¯ هÖا اما ،نوشدنوسرتI� vاسح +þاق .نودنز نرب لاس دنچ �dح اC ەام دنچ و نروخR قالش دCاR یروئت تروص هÞّ. R~1ه ًالامتحا«
 داوم هÖا .مCدرکن اد1پ داوم .ننومv ەا#تشادزاR یوت بش ود اC کC تلاح ن�YتدR رد .نرب هنکv نوشلو ،ندR ور نوشهم�Yج نوشردام و
 هنک م�ح هنکمم +þاق ،اهd(خد دروم رد .نشارتv ور اه¬· ³ ?ا� انوا .درک عمج ور ع�ضوم دش�ن هم�Yج اR هگCد ،مCدوب ەدرک اد1پ
9ر®اR ش¢امزآ هک

:
 Rاعقاو مدآ هکنیا هگم هنک�ن ورا; نیا ًالومعم اما ،ند

o
 d(خد هC هÖا .اهd(خد یارب ه1®انسرت زادنامشچ .هشاR ی*(گتخس 

¨شحاف ماcتا شcب �dح اC هنک جاودزا ++�ک شروبجم هنکمم ،دا1ن نو*(ب دنل�³ ش¢امزآ زا درجم
:

 هنوتv ماcتا نیا یروئت رظن زا .ننزب 
 ».هش/ گرم تازاجم هR رجنم

 
140 -Abba, the Police, and UB سوم یاهەورگ«ÙÏ یدال»م 80 و 70 یاهههد بوبحم 
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 نارPت

 1360 راPب

 

Rزو نواعم هYر، 

 

Rا¯ اCژر ،ی*(گنا�ورگ ناYگنج م Rار قارع ا Rومع جیس/ و داحتا لماع هv د¡تCگنج .تسا ەدرک ل Rواتسد هYیز 
 نون®ا .تسا ەدش لCد¡ت نافلاخم vامت یهنا1شحو بوک³ و üامتجا یاهتCدودحم ن�YتدCدش ل1محت یارب

 مه و د�(ب شhپ ار گنج مه ات دنکv ەدافتسا نا1ناریا تØY(®ا ندوب رادنید زا مYژر .تسا یرا¡جا اجهمه رد باجح
Rمشد گنا ½خاد +*�فلاخم ه�+ Rادناخ و �(ما1پ و ادخ اPدنزب ار ش. 

 .ماەدوب نانآ یار�لوصا نام²اح و نارذگشوخ نادنورcش نا1م ه��گ و شوم یزاR زا ��خR نم هتشذگ ەام هس رد
 ممصم تاماقم .تسhن را; رد �{زاس و هحلاصم چیه .دهدv رارق *(ثأت تحت ار ناسPا حانج ود ره ندوب ممصم
 و کشخ تشادرب و دننک بوک³ )ناشدوخ ف�Yعت هR انب( ار çdالخا*(غ لامعا یه1ل; ،ەدش هک �dم1ق ره هR دن�سه
 یاهراتفر تا1ئزج دروم رد دسرv رظن هR .دننک ل1محت مدرم هR ،روز هR دشاR مزال رÖا ،ار مالسا زا دوخ یهنا*(گتخس
 .دنراد یداYز تhساسح نانز راتفر و ششوپ ەژYو هR ،+خش

 نارعاش اهنرق .تسا ەدش ەدÂ1ت گنهرف نیا دوپ و رات رد صقر و رعش ،با�1Æd، ³سوم هR قشع ،رگCد یوس زا
 çdاچاق یەدنشورف دوخ یارب یرcش ره رد یاهلحم ره .دناەداد ³ ار هعونمم ذCاذل ش¢اتس یاههمغن ناریا
 ره .دننکv شخ¯ و *(ثکت ار هعونمم InویدYو یاهراون هک دن�سه یدارفا اهرcش یهمه رد .دراد ½Áلا یاه+Iد1شون

 .دراد ار دوخ یاههشحاف و اهزادناا¯ رcش ره .دراد +�یمزرYز 1Ædسوم و Idرا¯ دوخ یارب رcش

 شروی Idاعمجت هR ام یاهتشگ .d(شhب روجف و قسف و �{ا1ع ،رتدCدش بوک³ هچره :دروآv راR هR طارفا طارفا
 .لÁلا و +çارگونروپ و ردخم داوم و 1Ædسوم زا ز�Y(ل دناەدوب یاهناôRمەزره و هناشا1ع یاهIdرا¯ تق1قح رد هک دناەدرب
 مالعا +Iوناق*(غ ار ام یاه�{وخ ن�Yتەداس �dقو« :دننکv ه1جوت هنوگنیا ار دوخ لامعا دنوشv *(گتسد هک نانآ

vم1سانش�ن دوخ یارب یدح چیه مه ام ،د1نک.« 

 داشرا تشگ نا�(هر اR ش*(خا تاسلج زا ¨C رد .دسانشv ار شPانطومه یهنا�Yج تذل دCدش تالCامت دوخ +�یمخ
 +�کشنوناق یارب یاهنزور ن�Yتکچوک .دنراد فعض ام مدرم .د1هدR ار +Æلخت ن�Yتکچوک یەزاجا �dح دCا¡ن« :تفگ
Rنوا هcا Rنک زا ،د1هد)dجراخ ل vار دوخ یولج دنناوت�ن .دنش Rا و ،دن*(گÖیوت تسم و تخل دننک اد1پ تصرف ر 

 ».دنصقرv اهناRا1خ

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 

 یاهارجام ماوقا .دوب ەدش لCد¡ت ازفامغ و سوبع یاهInامهدرگ هR دمحا و ونیم نامترا¯آ رد هعمج بش ماش یاه+Iامcیم زورون ات
 اههcبج رد هک Inاه{ال�مه و ،دندوب هتخ�Yگ جراخ هR هک +Iا#Cاسمه ،دندوب ەدش *(گتسد هک +Iاتسود- دندرکv ف�Yعت یروآتشحو
 رگCدکC اR وگم زار لثم ەا1س رازاR رد ار با1م; یاهالا; رگCد و ،ەرک ،رکش ،یاچ ندرک اد1پ یاهنا�م .دندوب ەدش لولعم اC و دوقفم ،هتشک
¨نرز یاهمدآ زا رفول1ن یاهناتساد �dح .دن�شاذگv نا1م رد

:
 .درب�ن الاR ار عمج یه1حور +*(ن دند1لامv ە*(ش ار داشرا تشگ ³ هک 
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 و دنکv *(گتسد تسا ەدرک دازآ هک ار +Iاسک ەرا�ود دراد مYژر هکنیا زا دندÂ1شIn vاهشرازگ .دندوب +*�گمشخ و هتفشآ ج�یا ردام و رد¯
 +Iا�(قاچاق اR دوب رارق و دربv ³ هR افتخا رد ج�یا .درا�سv مادعا یاههخوج هR ،دن�سه دوخ سQح یەرود ندنارذگ لاح رد هک ار +Iاسک
 .دوب هتخادنا ق�Yعت هR ار وا رفس ،برغ لامش تاعافترا +*�گنس فرب .دورب ه1کرت زرم هR دندوب هتفرگ وا ردام و رد¯ زا �dفگنه لوپ هک

 ت�سود نامترا¯آ هR ناوخv اه�dشگ .مراد تارب یرارطضا ما1پ هC« .دنک وگتفگ þوصخ دمحا ¬· ،کRاR اR ات درک اد1پ �dصرف رفول1ن
 یهتیم; هR نوچ هنکv رکف .ەراد Idرا¯ شهنوخ یوت بش ه¡Âشهس +*(بما; ننودv انوا .++�ک هلمح نورمش مCدق ەداج یوت روپک1ن +*(بما;
 عالطا داشرا تشگ هR مه انوا و ەدR باسح قح مه رواجم لحم یهتیم; هR هتفر شداC بخ اما .ەرادن ش�را; �ک ەداد ەوشر لحم
افطل .نەداد

o
 تا1لمع یوت مه ام دحاو .م�YÉYب شهنوخ هR بش نوا مYراد روتسد ناردارب دحاو مه و نارهاوخ دحاو مه ،ام وگR شcب 

 ».تسه

»RاCرا¯ +*(بما; دId ؟هنک وغل ور« 

»vا اما ،هنک وغل هنوتÖه Rهنک شوغل داوخ، RاCشساوح د Rهک هشا Rعالطا همه ه Rا .ەدÖح و اجنوا ەرب تشگ ه�d Cخد ه)d هک ¬· و Rمها 
Pبس�d هتشادن Rب اجنوا نشاõهنی، Rل�شم ه vح .ەروخ�d اÖشگ هنکمم ،هشا¡ن اجنوا سکچیه ه�dتسرد ³درد و نش/ کوکشم اه 
 زا دا1م نوشدR ½1خ انوا و ++�کv تف�¬hپ انوا ندز لوگ یوت نراد زورره مدرم .+�dسه قلقدR و قلخ دR اهزور نیا نم یاهرا�مه .دننک
 ەدش رتتخس ½1خ هگCد نالا .کتک داR هR ن*(گv ور نووجون یاهd(خد و ¬· یاهناcب ن�Yتکچوک اR .نا1ب رظن هR اهقمحا لثم هکنیا

 .ەروخR قالش دCاR رفن هC ،++�ک فشک ½Áلا تا�و�¬م هÖا .نەدش *(گتخس اه+þاق .+�ک ع�جر و عفر ور ه1ضق هم�Yج نداد اR ?اوخR هک
 ».رالد طقف ،++�ک�ن لوبق مه لاYر .ەدقن لوپ رالد 2000 لقادح شهم�Yج ،++�ک لوبق هم�Yج هÖا ەزات

RاRدنخ کCت یاههشحاف مدرک رکف ؟رالد« .دcلوبق رالد طقف نار vک�++. Rخ +*(بما; ه)� vب 9 م#ن هک تسه مساوح هتبلا .مدcهتفگ م.« 

 ناRا1خ یالاR تمس هR نا*(مش مCدق یەداج رد دوخ دحاو لورتا¯ ناسhن اR رفول1ن ،بش ه¡Âشهس هق1قد { و ەد تعاس شوح و لوح
 راcچ ەارمه هR ل1بموتا شش .دندوب راظتنا رد نادرم یاهدحاو هR قلعتم لورتا¯ هس و نانز یاهدحاو هR قلعتم لورتا¯ ود اجنآ رد .دنار
 نو*(ب رد درم حلسم نارومأم .دندرک فقوت دوب نردم یهق¡ط راcچ نامترا¯آ کC هک è 16ال¯ یولج و دندش هچوک کC دراو §اخ نو
 فرط هR نانآ ³ تش· 9دنا یهلصاف اR ،رفول1ن لماش ،+*�نزان دحاو و ولج رد نادرم دحاو .دنتفرگ عضوم هچوک ³ ود رد و نامتخاس
 رÖا .دوب ت®اس نامتخاس یهمه دمآv لوا یهق¡ط زا هک نو�YÉYلت مارآ یادص زج هR .دنداتفا ەار هR مود یهق¡ط رد روپک1ن نامترا¯آ
 موس یهق¡ط هÏ Rتنم *(گهتسخ رد نا¡cگن هس .دوب ەدش رازگرب م1خض یاهەدرپ تش· هک دوب InادصوId I�³را¯ ،دوب را; رد IdInرا¯
 .دز�YگR ماR تش· هR اC رگCد +Iامترا¯آ هR دناوتن �ک ات دندش رقتسم

 +*�تسآ ¨شم یاهنها*(پ اR ناوج درم ود »&د1نک زاR ور رد oاروف« :تفگ دا�Yف اR و د��1ک رد هR راR دنچ م�حم ،تا1لمع ەدنامرف ،د1مح
Rار رد ەزور هس ش�ر و تکروا ،دنل Rدندرک زا. Rارهاوخ ،اردارب« :دنتفگ و دندرک ەا#ن نارومأم ه، Rشدارفا و د1مح »؟ه1چ نوترما د1یامرف 
Rسا¯ هکنیا نود~+ Rنآ دنهدcار ا Rو رفول1ن ،+*�نزان .دندش دراو و دنداد له نامترا¯آ یا³³ ه Rیارب ەدامآ +*(ن ناشدحاو دارفا یه1ق 
 .دوب ەدش تفج راوید رانک رد هک دندCد هم�چ و شفک تفج { دودح .دندش دراو اcنآ لا¡ند هId Rرا¯ رد نا�دننکتک�³ ی*(گتسد

 »؟تساجک روپک1ن +*(بما;« :دز داد د1مح

Cادودح ناوج درم کo بhالقنا سا¡ل هک هلاس جنپ و تسI� Rدمآشوخ .نا��ق متمدخ رد .متسه نم« :داد باوج ،تشاد نت هCتسرد .د 
Rعقومه \¬�Yدروآ فCد.« 

انئمطم« :تفگ هنعط هR د1مح
o

 ».ەروط+*�مه 

 ەزات ام .دCدروآ ف�Y¬\ عقوم هR تسرد ناردارب و نارهاوخ یه1قR و امش مدرک ضرع هک روطنومه« :تفگ وا هR هناRدؤم را1س/ روپک1ن
vم�1ساوخ Cا+(خس هI+ ور ��هذم Rو م1نک عو�³ مها Rا ەراختفا ثعاÖمه امش ه \¬�Yهتشاد ف Rو د1شا Rد1ش/ قحلم ام ه.« 

 یراد ÀÞ« :تفگ نانکت¯ت¯ ه1ناث دنچ زا دعR .دوب ەداتس¢ا م�R ّمص و جاووجاه ،د�YگR روز دوخ نا1نا��ق هR تشاد تداع هک ،د1مح
v9
:

 »؟بشما ؟اجنیا ؟��هذم مسارم ؟

 .*(خ هک داد نا�ت ³ د1®أت هR و درک {ررب ار هگرب دنچ رومأم »؟مCاەدموا ?ا¡�شا هنکن« :درک چپچپ نارومأم زا ¨C شوگ رد
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»Rافطل .هتبلا ،هل
o

 یاج هR و دندوب ەدرک عمج ار قرب و قرز رپ یاهل¡م لاه لخاد .درک زاR ار نامترا¯آ عیسو لاه àرد +*(بما; ».دCا1ب ملا¡ند 
 م1خض یەدرپ کC و دوب ەدرک م1سقت ازجم شخR ود هR ار اcنآ ،طسو رد ¨YراR یهچوک هک دندوب ەد1چ وشات یزلف §دنص فCدر ەد نآ
ا¡�Yقت ەدرپ فرط کC رد .دندوب هتخYوآ هچوک نیا دادتما رد +*(ن یd(مود ¨شم

o
 نوÖانوگ یاهسا¡ل هک دندوب هتسشP ناوج ¬· تسhب 

¨نل¯ راولش و نش·ا;- �Iالقنا
:

 ەدزنا¯ دودح ەدرپ رگCد فرط رد .دن�شاد نت هR -ه1فچ و ەدشهتس/ یهقC هم;د اR راد+*�تسآ یە*(ت نها*(پ ،
 مشچ کC اcنت هک یروط هR ،دند1شک رتولج ار دوخ رداچ اهمناخ ،درم نارومأم ندCد اR .دندوب هتسشv Pالسا لما; باجح اR ناوج d(خد
 .دوب ناCامن ناش+�یب و

 �dسوپ اR ،دوب هفا1قشوخ ی*(گسفن زرط هR و دقدنلR درم .داد ناشP ار +�(س یهمامع و هتسارآ را1س/ یا¡ع اR هلاس لcچ درم کC +*(بما;
 جاح خیش ،لضاف ملعم دCدR ەزاجا ردارب« .دوب ەدش حالصا تقد اR هک ���ر و ەاتوک هن و دوب دنلR هن هک نوگقبش ¨شم یاهوم ،ە+�(س
امتح .منک +çرعم نوتتمدخ ور ���dت اضرد1س

o
 ام یهقطنم یهتسجرب ناوج یاملع زا ¨C نوش¢ا .دCاەدÂ1ش Inاه+*(چ نوش¢ا یەرا�رد 

 نوشزا ام بشما .نراد یداYز نارادفرط هلحم یاهنووج +*�ب نوش¢ا .+�dسه ماع و صاخ دزنا�ز نا1ب تحاصف و تم�ح رظن زا و +�dسه
 .ندرک هجنر مدق و نداد راختفا ام هR دوب رپ نوش�قو هکنیا دوجواR مه نوش¢ا و ++�ک +Iا+(خس نومارب و نرا1ب ف�Y¬\ ات مCدرک توعد
 ».++�ک ت¡حص هR عو��d+ ³ساوخv نوش¢ا هک دCدموا éقوم تسرد امش

 ».ام یارب ەراختفا نوتندCد اقآ جاح« :تفگ نانکنمنم و داد تسد +Iاحور اR دوب ەدش جیگ هک د1مح

 .++�یش/ هنودرم فرط ننوتv اهردارب .مYرا1م مه §دنص هگCد یات دنچ .مYراد اج ½1خ« :تفگ و درک ەراشا ەدرپ فرط ود هR +*(بما;
 ەد اR یاچ یاه+�یس ».دYرا1ب نوماهنومcم یارب مدەزات یاچ ات دنچ .الc1س ،اضر« :دز ادص دعR ».++�یشv اهمناخ اR مه اهرهاوخ
 رقم هR نزب م1س�I .ەدR شاRدازآ نو*(ب یاههچR هR« :تفگ شدارفا زا ¨C هR د1مح .د1سر ەار زا گنررپ یاچ کYرا��م; نا�تسا ەدزاود
 هک رد مد راذگR مه نا¡cگن ات ود .هش/ لوحم نومcب هگCد تYرومأم هC هکنیا رگم م1نومv اج+*�مه .تسhن ی�(خ اجنیا وگR ?دنامرف
 ».هشP خیش بانج تاش¢امرف محازم �ک

 .مدR شوگ اقآ جاح +Iا+(خس هR منومR ماوخv نم هموصعم« :د1سرپ وا زا +*�نزان .د*(گR ار دوخ یەدنخ یولج تسPاوت تمحز هR رفول1ن
 »؟ه1ک +Iودv ؟ش¢دCدن نو�YÉYلت ��هذم تام1لعت یاههمانرب نیا زا ¨C یوت .دا1م انشآ ممشچ هR ½1خ ؟+Iومv ؟ÀÞ وت

 رد وا روضح ل1لد هR شPدمآ رظن هR انشآ هک تفگن و دCامنv انشآ +*(ن وا مشچ هR ا¡ع و ش�ر نآ تش· زا »���dت خیش« تفگن رفول1ن
 شهاوخاوه ½1خ اهنووج نیا همولعم هک روطنیا اما .شمنÃبv ەراR +*�لوا .هن« :د�YگR تسPاوت طقف .تسhن نو�YÉYلت یاههمانرب

 ».تسhن ی�(خ رکنم زا Ïن تا1لمع زا هگCد بشما دا1م رظن هR .هگÀÞ v مÂ1یõب م1نک شوگ راذگ�d+. Rسه

 تمس هR و دن�شاذگ ورهار رد +*(ن ار دوخ یاههحلسا ،دندروآرد ار دوخ یاهشفک +*(ن اهمناخ ،دندروآرد ا¯ زا ار دوخ یاه+*�توپ درم نارومأم
 دنچ نآ دنبتش· و تفگ »م1حرلا نمحرلا µ مس/« .درک ت¡حص هR عو�³ اسر و مIn Rادص اR خیش .دنتفر لاه لخاد §اخ یاه§دنص
 §اعت µ لجع Åع §و رب ادخ دورد و مالس .ن�Yهاطلا هلآ و µ لوسر ½ع مالسلا« :تفگ س�س .درک فCدر موcفمان �Iرع ترا¡ع
 ».دننکv یرادسا¯ ام نامCا و روشک زا هک اههcبج رد ادcش و مالسا روالد نا�دنمزر رب مالس .ف�Y¬لا هجرف

 ەزاجا ادتبا« .داد همادا و درک فاص ار دوخ یهنÃس ،دش بلج وا هR نا+qاح یهمه هجوت �dقو و دنارذگ رظن زا ار راضح ،درک ثکم 9دنا
RدCمدقم*(خ د Rم1گ Rارهاوخ و ناردارب یهمه هI+ اجنیا رد بشما هک \¬�Yدنراد ف. Rو هYمدقم*(خ ەژ vم� Rروالد نارهاوخ و ناردارب ه 
 ».دنراد ەدcع رب ور مالسا 1Ædقح طاq هR نوممدرم تCاده و نومRالقنا یاهدرواتسد زا تظفاحم سدقم ف1ل�ت هک داشرا تشگ

Rنارهاوخ و ناردارب ،بشما« :تفگ همدقم نیا زا دع، Rرد مراد دصق نم امش یەزاجا ا Rاور و جاودزا باRخد و نا¬· +*�ب ط)dناوج نا 
 رد راضح یهمه یارب ع�ضوم نیا مراود1ما .م�(ب ³ ور نوتهلصوح مرادن دصق« :تفگ و دز یدنخ¡ل ،درک �Øکم س�س ».منک ت¡حص

  .دش امرفم�ح قاتا رب توکس و درک ثکم ەرا�ود ».هشاR هک ه1ع1بط هتبلا .هشاR بلاج سلجم نیا

»Rدمحµ اور ساسح ع�ضوم رد نومدنمهوکش بالقنا ³ یهقدص زا وRام .هتفرگ رارق حیحص *(سم رد هعماج نز و درم نا1م ط 
 .مCدرک اهر ،دننک تCاده تمس نآ هR ار ام دندوب راود1ما نآ �Àراخ نا1ماح و توغاط دساف مYژر هک ار روجف و قسف و ەانگ ق�Yط
 ناRا�را ق�Yش\ اR ام تموکح هگCد .ند�ن ش¢امن ور نا�Yعهم1ن نانز یەدننز رYواصت هگCد ام تالجم و ام یاهامنÃس ،ام یاهنو�YÉYلت

 .هنک�ن رد هR ەار زا çdالخا داسف و فارحنا یهسوسو اR ور ام ناناوج دوخ �Àراخ

 +�dگنشاو رد هک دوب یاهشقن .دوبن +çداصت ،مCدوب دهاش نومروشک رد تقو همcنیا ام هک ?ا¡ت و داسف .نارهاوخ و ناردارب د1نکن ەا¡�شا«
 .درکv ارجا ام یاهرcش رد دوخ �Àراخ ناRا�را لمعلاروتسد قبط ار نآ ەاش بهذمال و ەدناشPتسد مYژر و دندوب ەد1شک ندنل و
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 هR ور -ام گرزب تلم ناناوج- امش ات دندوب ەدرک داجCا ک1تامتسhس ح�ط کC {انشهعماج و {انشناور یاd(کد اÀ� Rراخ ناسانشرا;
¨نهرف زا یورهلا¡ند

:
 ».دنهدR قوس نید زا یراع -همه زا رتمcم- و ،تلادع زا یراع ،اهشزرا زا یراع 

 هک ارچ ،دش بآ رب شقن اهنوا موش یاههشقن .دندرکv ەا¡�شا اما« .درک ەا#ن دوخ یەدش بوذجم نا¡طاخم هR و درک ثکم ەرا�ود وا
 مسhلا�Yتام ام .م1نکv در ور امش طحنم یاهشزرا ام .هن" :د1تفگ اcنآ هR ادصکC .دCدز گنچ �Iالقنا و بان مالسا لوصا هR م�حم امش
 .هن" :د1تفگ اcنآ هR دوخ یەدرکەرگ یاهتشم اR امش ".م1نکv در ور امش نا�Yعهم1ن نانز و امش +Iاوcش 1Ædسوم ام .م1نکv در ور امش
 و �Iالقنا vالسا و تراcط و تفع ام ،+�یمخ ماما ی�(هر هR .م1نکv باختنا دوخ یارب ل1صا vالسا و +Iاریا ت�Yه کC اcنآ یاج هR ام
 »".ەراد شزرا امش +*�غورد یاهتR ربارب رازه هک م1نکv باختنا ار ا�Yپ

ام1قتسم ار ناوج نا¬· و ناd(خد وا
o

 باختنا ور م1قتسملاطاq امش بشما ،سلجم نیا رد ندوب اR« :تفگ و داد رارق باطخدروم 
 .دCاەدز ا¯ تش· �Àراخ نجcتسم گنهرف و Inارگەدام هR و دCاەدرک

 یاهەار هR ور امش و دننک یرادربەرcب امش 1éبط یاهزا1ن زا هک هنیا نوشهشقن ؟ه1چ نوشهشقن اcنآ +Iاریا دساف لماوع و اه�Àراخ«
 دننوتب رÖا .هش/ ەدروآرب دCاR هک دنراد یدنمتردق لا1ما ناناوج هک دنفقاو انوا .دننک تCاده نەدرک تسرد امش یارب هک þاعم هR ەدولآ

 امش ەا#نآ ،د1نک ەدروآرب هح1بق روص و رمخ ب�³ ،صقر ،ردخم داوم ،�Âج یرا�ودنب�I ق�Yط زا ور لا1ما نیا هک دننک راداو ار امش
 ه1کت تنطلس تخت رب ت1نما لام; رد رگمتس م²اح و درک د1هاوخن +Iامرفان زگره .درب د1هاوخن لاؤس رYز ور دوجوم متسhس زگره
 نوش+Iاریا دساف ناتسود و اه�Àراخ ارچ د1نک�ن لاؤس هک د1گنم و جیگ ردقنوا ،تسا هگCد یاج نوتساوح ردقنوا امش .دز دهاوخ
 ؛نەدش لCد¡ت çdالخا داسف ز®ارم هR ام سرادم ارچ ؛دن*(گv ەرخس هR ور ام نویناحور و ام ف³�Y نید ارچ ؛دندزدv ور ام تÓلمم تورث
 ».هنوسرv لتق هR و هنکv هجنکش ور شدوخ مدرم ەاش ارچ و

 ق�Yط زا هک ەد�Yفآ ار نز و درم دنوادخ .هc1لا تمعن ،ه1ع1بط امش لا1ما هتبلا« :تفگ و دروآ +*�یا¯ ار دوخ یادص ،درک ثکم ەرا�ود
 زا یاەدع .دنوادخ بناج زا تسا �dمعن �Âج ل1م .د1نکن ەا¡�شا .دنهدR تذل رگCدکC هR و دننک لثمد1لوت �Âج لمع و جاودزا
 شخ¡تذل یاه+*(چ" :دنتفگ اcنآ "؟تسhچ +*(چ ن�Yتشخ¡تذل" :د1سرپ نانآ زا ماما هک نەدرک لقن مالسلا ه1لع قداص رفعج ماما باحصا

 »".تسا ¬مه اR هقشاعم +*(چ ن�Yتشخ¡تذل" :دندومرف ماما ".تسه یداYز

 ناتسود .د�Y(ب تذل و د1نک جاودزا هک داوخv امش درفدرف زا هگCد فرط زا اما ،د1نک لd(نک ور نوتدوخ لا1ما هک داوخv امش زا دنوادخ«
 هR ور امش هنوتv امش د¡لا; èا¯ لا1ما نامه هتساوخان یادخ ،د1نک للعت داYز رÖا .د1نکن لطعم دح زا شhب جاودزا یارب ،نم ناوج
 .ەدR قوس èانمcس þاعم تمس

 .دYراد زا1ن اوقتاR و نامCا اR رهوش هR امش ؟د1نÃشÂب دنمتورث رهوش رظتنم دCاR ارچ زÉYع نارهاوخ .د1نکن ل�شم نوتدوخ یارب ار اهرا;«
Rگن ەدرخ نوتدوخ نارا#تساوخ ه)*Yنیا +*�شام ؛هقاچ نوا ؛هلچک نیا" :د1گن .د C¨ دق ½1خCنوا یهنوخ ؛ه1م C¨ هک1چوک ½1خ." 

 هR ".هلَش شردام ؛ه�چ شامشچ ؛ەرغال ½1خ نوا ؛هها1س ½1خ نیا" :د1گن .د�Y(ب الاR ەزادنا زاشhب ار نوتعقوت دCا¡ن مه امش ،ناردارب«
 یاهەویب زا ¨C اR ،نوا زا c)dب �dح .د1نک اد1پ نیدتم و بوخ یەداوناخ کC زا نمؤم d(خد کC .دنرادن ت1مها اه+*(چ نیا تاسدقم مامت

 ».د1شاR روآنان شPادنزرف و وا یارب و د1نک جاودزا گنج

 ات دوب ەدناشوپ شرداچ اR ار دوخ تروص رفول1ن .دندروخ ار دوخ یەدنخ و دنتفرگ رتم�حم ار دوخ یور ناd(خد .دندوب ت®اس راضح
 نز نارومأم یه1قR هR .دناوخR ش\روص زا ار +*�نزان تاساسحا تسPاوت�ن رفول1ن .تسا هتفرگ ار دوخ یەدنخ یولج روز هR دنیõن �ک
 .دنورب شوه زا شروآرکس یادص و هفا1قشوخ خیش یهRذج زا ەدنامن ی+*(چ هک دCد و درک ەا#ن

 ½ص لوسر و ادخ هک هنوگنامه ،د�Y(ب تذل و د1نک جاودزا دوز ،دCدرک اد1پ InاوقتاR درف +*�نچ �dقو ،نارهاوخ و ناردارب« :داد همادا وا
µ یلع ام ناماما و ملس و هلآ و ه1لعcمالسلام Rنهتخومآ ام ه.« 

Rع +*�عمتسم« .دننک بذج بوخ ار وا ما1پ راضح ات درک لمأت یاهظحل زاÉYات نم ،ز Rەزاجا .مدرک ت¡حص تا1ل; یەرا�رد لاح ه RدCد 
 اد1پ را�+*(هرپ یرهوش اC نز دوخ یارب و دCدرک یو*(پ راcطا یهمئا و نأشلام1ظع �(ما1پ یاهدومنهر زا �dقو .مش/ تا1ئزج دراو الاح
 ؟ه1چ نوت¬مه هR تQسP امش یهف1ظو ؟د1نک را;هچ دCاR دعR ،دCدرک

 مcم نیا هک دنلوقلاقفتم عجارم یهمه .مالسا رد ه1مcم ع�ضوم نوت¬مه ندرک اضرا هشاR نوتداC .منکv ت¡حص نومناردارب اR ،لوا«
 ور �Âج لمع .هش/ رهوش هR تQسP شجنر و �Àازمد³ هR رجنم هنوتv تدمزارد رد ¬مه تCاضر مدع عقاولا+ç .تسامش یهمذ رب
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RاCد Rنأمط اÃماجنا هن RدCاور .دCراد تYەا�ره" :دندومرف مالسلاه1لع ½ع ماما هک م C¨ امش زا Rدهاوخ Rا¡ن ،دنک تعماجم دوخ ¬مه اCد 
Rز ،دنک +*�نچ ل1جعت هYاهزا1ن +*(ن نانز انامه ارIn دنراد." Cنوتدا Rحت دوز هنکمم امش هک هشا�Yل1م اما .د1ش/ اضرا مه دوز و د1ش/ ک 

 ».ەدنمتردق را1س/ ،هش/ هتخ1گنارب نز ل1م هک �dقو و ،هنکv ناCامن ور شدوخ رتهتسهآ نز �Âج

 ورا; نیا دR ردقچ دز سدح هشv ؟ەدv شوگ ور اهفرح نیا اهغالا نیا زا مودکچیه +�کv رکف« :تفگ رفول1ن هR دنخ¡ل اR +*�نزان
vک�++. Cامتح ،م��جحم تسود ،نوج هموصعم اما .همومت نوشرا; هتفگن هس ود ک

o
 Rفگ ا�d+ اهفرح نیا Rبذعم مدش ثعا /��. 

 ».ماوخv ترذعم

 تعماجم دوخ نانز اR تاناویح دننام" :هک ەدش تCاور ه1لع µتاولص �(ما1پ زا .ەدش د1®أت ه¡عالم ت1مها رب همئا و لوسر تÂس رد«
 لطاR نمؤم وcل را; ره" :دندومرف هک ەدش لقن ناش¢ا زا +*�نچمه ".د1نک تعماجم س�س ؛د1نک زاغآ هقشاعم و ه¡عالم اR هÓلR ؛د1نکن
 دوخ نز اR دهاوخv سکره" :دومرف هک تسا تCاور ½ع ماما زا ".¬مه اR یزاR و ه¡عالم و یزادنا*(ت ،بسا بCدأت :را; هس رگم تسا
 »".دنوش ەدامآ ش+*(مآ یارب ات درک شزاون vرن هR دCاR ار نانز ارYز ،دنکن باتش دCاR دنک ¨Cدزن

 d(شhب تا1ئزج دراو ا1ح و بجح رطاخ هR .زÉYع ناردارب« :تفگ س�س .دننک مضه بوخ ار تا1ئزج نیا راضح ات داد تصرف خیش
 ».م1نک ت¡حص þوصخ م1نوتv ،تشاد زا1ن d(شhب Inامنهار هR �ک امش نا1م زا رÖا .مش�ن

Rور دع Rخد ه)dاح ناq+ ع نارهاوخ« :تفگ و درک هسلج ردÉYز. vم یاه+*(چ ماوخc� بcنوت R#جاودزا ت1قفوم +*�مضت رد امش شقن .م 
 لوا ەام دنچ رد هتبلا .د1نک ظفح ررکم و ملاس Inوشانز طRاور هR ور نوترهوش یهقالع ات د1نکR دا1مرب نوت�سد زا هچنآ ره دCاR .ه1تا1ح
 .هغاد امش یود ره ش\آ .هنوسآ را; نیا جاودزا

 و روش هک هشاR نوتساوح دCاR امش .هشv عو�³ امش یهف1ظو هک تساجنیا .هنکv شکورف لوا یاههتفه نوا دCدش ترارح اما«
 اC هشP توافت�I ات د1نکR د1نوتv را; ره دCاR .هشP د³ امش اR هطRار هR وا ل1م هک د1ش/ +)�مطم و د1نک ظفح ور نوترهوش ناج1ه
 .هنکن ەدروآرب هگCد یاج ور شدوخ زا1ن و ەرن ��لطع�نت لا¡ند ەدر®انیادخ

 ود زا شhب .د1نک طارفا دCا¡ن لاح+*�عرد .هش/ �Âج یهطRار یەدامآ و ک�Yحت وا هک د1نک راتفر و د1شوپب سا¡ل یروط دCاR هنوخ یوت«
Cهس ا Rا¡ن هتفه رد راCهش/ د. RاCو ،نوتاهوم ،نوتباوخ سا¡ل هک د1نک اد1پ نانیمطا د Rو هYز سا¡ل ەژYحت ور وا نوتر�Yا .هنک کÖنوت�سوپ ر 
 شPاج1ه و روش ،د1نک شک�Yحت د1هاوخR دح زا شhب رÖا اما .د1شوپب د1فس تروش ،سە*(ت نوت�سوپ رÖا .د1شوپب ە*(ت تروش دCاR ،هنشور
 شش\آ ½1خ رÖا .ەرادv هگن +*(ت ور شاهقالع ش\آ ،وا ندرک هسوسو راR ود یاهتفه .هشv یداع شارب امش یهRذاج و هنکv شکورف
 ».ەرت+)�مطم راR ود نومه اما .هتفه رد راR هس شد1نکR ،دوب دنت

Rخد زا ++ع)dنا Cرب تشادداvرفول1ن .دوب م²اح قلطم توکس قاتا رد .دن�شاد Rتمحز ه vاوتPار دوخ یەدنخ یولج تس Rخیش .د*(گ 
 ³ ور نوتهلصوح اهفرح نیا اR مسرتv .دش +Iالوط ماهفرح زÉYع ناتسود« :تفگ +Iامدوخ +�حل اR و درک نا+qاح یهمه هR ور
 .منودv نومهعماج ساسا و هCا¯ ور شوخ و بوخ جاودزا نم اما ،د1یامرفR وفع ور ەدنب ەدوب روطنیا رÖا منکv شهاوخ .مشاR ەدرب
 همئا و عجارم یاهدومنهر زا مه ات ،د1نک جاودزا دوز ،د1نک لd(نک جاودزا عقوم ات ور نوت�Âج لا1ما :هشاR نوتداC ونم تح1صن نیا طقف
 ».د�Y(ب تذل مه و د1شاR ەدرک یو*(پ

اصوصخم ،د1نک لا¡ند ور مالسا 1Ædقح *(سم امش �dقو« :درب ناCا¯ هR +*�نچ ار دوخ نخس و د1شک 1Ædمع سفن
o

 هک ½ئاسم یهنیمز رد 
 ».هتا;رب و µ تمحر و م�1لع مالسلاو .دنشv دونشخ امش زا دنوادخ برقم یهکئالم ،مCدرک ور ش�بحص بشما

Rکرح �ک هن ه1ناث ەدزنا¯ تدم ه�d تفگ ی+*(چ �ک هن و درک. Rهسلج ،دع Rا¯ هCم و د1سر ناcنارومأم و +*(بما; نانام CدکCشوغآ رد ار رگ 
 م1نوتv روطچ اقآ جاح« :دند1سرپ خیش زا دننک کرت ار نامترا¯آ نارومأم هکنیا زا ل¡ق .دنداد مه هR یدRا یاه�dسود یەدعو و دنتفرگ
Rمه زا Rشوگ امش یاهفرح ه RدCا+(خس 9 و اجک ؟مI+ رادY؟د« Rاح زا ++عq+Yاوجن وا شوگ رد +*(ن ن vدندرک: »vوصخ هشþ 

 هR خیش ».دCدومرف نوتاهت¡حص یوت هک ½ئاسم +*�مه .مراد زا1ن +خش لئاسم دروم رد امش Inامنهار هR نم ؟اقآ جاح م1نک ت¡حص
 متشگرب �dقو µءاشنا .مرI� vرع یاهروشک هR هع1ش سانش³ عجارم دزن ذملت یارب ەام دنچ تدم هR ادرف نم هنافسأتم« :تفگ اcنآ
 ».د1شاR قفوم نوتسدقم تYرومأم رد مراود1ما و .دCدمآ بشما هک نونمم اما .مYراذگv رارق

 و تفس باجح نآ دوجو ا�d Rح رفن کC هک دوب نارگن زونه اما ،دوب ەدCدن ار کRاR ،شاهلاخ¬· .درکv کرت ار اجنآ دوز دCاR رفول1ن
 ».تمنÃبv +*�شام مد .مروخR ەزات یاوه �; مرv نم« :تفگ و تفرگ ار +*�نزان تسد .دهدR ص1خش\ ار وا تخس
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 .شPز لاح هR شوخ .ەرادن شPز یاضرا یارب ½�شم چیه شدوخ مدنبv ط�³« :دنتفگv رگCدکC هR اهd(خد هک دÂ1ش رفول1ن ،نو*(ب
 ».مش/ شهغ1ص هتفه کC م+qاح ل1م لام; اR نم ،هشاR لهأتم هÖا �dح

9دزمغ و {وبع .درک ف�Yعت ەداوناخ یارب ار +*(بما; یهناخ یاهارجام رفول1ن هعمج بش �هرود رد دعR زور ود
:

 و ،دش دCد¯ان لومعم 
 نشج .مدوب هتشاد هگن نشج کC یارب ور نیا« .دروآ دوب ەدرک ناcنپ هک ار نیا�ماش یرطR کC دمحا .دنداد ³ ار ەدنخ هقcق همه
اتلاجع ،م1نک �(ص تدم هC نشج نوا یارب م1ش/ روبجم هنکمم نوچ اما .اهدنوخآ طوقس

o
 نشج یارب ه��1خ ل1لد ول1ن ناتساد منک رکف 

 ».+�dفرگ

 »؟دوب �(خ هچ اجنوا وگR ًالصا« :د1سرپ کRاR زا رفول1ن

RاRدنخ کCقو« :تفگ و د�d ور وت ما1پ Rفرگ م1مصت شاتسود و وا ،مداد +*(بما; ه�d+ ¯راId ا .++�کن وغل ورÖشوغل ه vکوکشم ندرک Rه 
 دا1ب صقر و یروخبو�¬م یەدامآ و یروخول¯ یاهسا¡ل اR هش دنلR و هشP �(خاR شPدش وغل زا دوب نکمم ¨C نوا زا مود ،د1سرv رظن

اق1قد منود�ن .+*(بما; یهنوخ
o

 9 Rا+(خس هک د1سر شرکف هI+ قو اما ،هش/ رازگرب ��هذم�d فرگ م1مصت�d+ ورا; نیا هک Rسکره ،++�ک Cک 
 ».دوب ەدموا نوششوخ رکف نیا زا همه .تفرگ ەدcع ه�d Rیلوؤسم

 ونم وا مه رÖا .شمدوب ەدCد اجک منود�ن اما ،دوب انشآ ممشچ هR را#نا ؟ندرک اد1پ اجک زا ونوا ؟ه1ک هگCد نوا ؟���d ÀÞت هخ1ش نوا«
 ».دروا1ن شدوخ یور هR ،داد ص1خش\

 ناطراو شhعقاو مسا .بالقنا زا ل¡ق +Iو�YÉYلت یاههمانرب و اهمل1ف یوت مه دCاش اC .شhشاR ەدCد هگCد یاهIdرا¯ یوت دCاش«
 ½1خ .+�dسه +*�شام 9دC مزاول یاهشورف½; زا شەداونوخ .هشرا; و بسک ک³�Y و +*(بما; �Cدق یاتسود زا و ه1نمرا .هناYروطاچاخ
9داونوخ را; و بسک یوت .نرادهCام

:
íلاس دنچ و { یوت هکنیا ات دوب 

:
 Rیغت ور شرا; هک د1سر هج�1ن نیا ه)* Rه و ەد)+{hتشاد .هش/ هش 

 ».دروخ مه هR شەزوک هسا; و دش بالقنا هک درکv ت1لاعف امنÃس و نو�YÉYلت یوت و دنوخv سرد »نارcت یرگYزاv Rدا²آ« یوت

 شاههتفگ زرد یال وم ع�³ لوصا رظن زا مرظن هR و دوب ەدننکباجم ½1خ ش�زاR ؟دوب ەدروآ اجک زا ور »خیش« شقن نیا« :تفگ رفول1ن
 ».هشاR هتفرگ داC یرگYزاR یهسردم اC اسhل; یوت ورvالسا نYزاوم و لوصا همه نیا هک هنوت�ن .تفر�ن

RاRقو .ەراد ��لاج یهصق« :داد باوج ک�d اد یوتPەدوب ەا#ش Rقشاع یروجد Cخد ه)d نوملسم vهش. vاما ،++�ک جاودزا نهتساوخ 
 هک هنکv لوبق �dح و هنکv تقفاوم وا .ندR ەزاجا -را;هظفاحم ½1خ یاهیز�Y(ت- ەd(خد یەداونوخ ات ەدشv نوملسم دCاR وا لوا

 .دش ناشرومروم فرح نیا زا قاتا لخاد نادرم ».هش/ هنتخ

»Pو تسش Cدج نید یەرا�رد {اسا یهعلاطم کCمه ور شدوخ مسا .درک شد Rقو و داد *(یغت م1حرلاد¡ع ه�d ³عو� Rیەرا�رد هعلاطم ه 
 یهسردم هR لاس هC .++�ک شکم; ندش +qاح ل1م لام; اR هک درک اد1پ کC هجرد ملعم ات دنچ .هنودd R(شhب دش دنمهقالع ،درک مالسا

 ».ەدوب +Iوخسرد و اشوک یوجشPاد تcج ره زا مه اجنوا .دنوخ لوصا و هقف و ثCدح و نآرق و �Iرع و تفر مق +Iاقح

 »؟ندرک جاودزا ،اهفرح نیا یهمه زا دعR ؟دش ÀÞ شرخآ بخ« :د1سرپ ونیم

اصوصخ ،ندرکv لا¡قتسا هش/ نوشداماد وا هکنیا زا ەd(خد ردام و رد¯ .ندرکن جاودزا شرخآ .هن«
o

 مالسا دروم رد دوب ەداد نوشP هک 
 فالخ رب تسPوتن رخآ تسد و ندوب تحاران ½1خ شەداونوخ و ماوقا اما .دوب رون½عرون مه دوب دنمتورث شەداونوخ هکنیا .هCّدج
 هÆ+In Rنم +*(چ تقوچیه .هنک جاودزا ندوب ەدرک باختنا ل¡ق زا هک +�مرا d(خد هC اR هک دوب نیا ەداونوخ م1مصت .هنک لمع نوشل1م

 ور ەداونوخ د1ق دCاR ،درکv جاودزا d(خد نوا اR هÖا .دوب صخشم نوشاهەا�دCد .نگR دوبن مه مزال اما ،+�dفگن وا هR م1قتسم تروص
vدز.« 

 

 HIJگنشاو

 1360 ناتسbات و راPب
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 عقاو 1هسPارف وd(سhب رد ماش فq یارب نمتراه د�Yید و هنازرف اR رتروپ هک دنارذگv ار نئوژ و v ەام +�عC دوخ یاهەام نc)dYب +�dگنشاو
 یا��Yمآ و نانبل رد دوخ راوÖان یاهInوجارجام یوس هR ا��Yمآ تCاده لاح رد نا#Yر دCدج تلود .درک رادCد نواتجروج یهلحم رد
 ناریا .دورب راجنل; نآ اR تشادن ل1م سکچیه هک دوب هتسشP کرچ هR �خز و èاندرد یاەرطاخ ی*(گنا�ورگ نارحR و ناریا .دوب یزکرم
Rتخ Cئر کhمجسcر مود رود رد ندش ەدنرب یارب ار تارکمد روYمج تساcمج و دوب ەدرک ەا¡ت یروcنیا هک دندوب ممصم ناهاوخیرو 
 .دوشP رارکت نانآ یارب دماشhپ

 و ��¢دنامزح ،یأر تمالس +*(ن دCدج تلود یاهگولوئدCا �dح .دنام çdاR هجراخ رYزو {ا1س نواعم ناونع هR دوخ تمس رد رتروپ
 éقو وا رظن هR رÖا �dح و دراذگv نا1م رد نانآ اR هناقداص ار دوخ تارظن وا دن�سPادv .دندوتسv ضماغ لئاسم رب ار وا طلس\
 اR اC دن�شاد هقالع وا هR هکنیا رطاخ هR هن ،دندرک اقRا ار وا .دروآv رد ارجا هR یاهفرح تروص هR ار ەدشذاختا یاهتسا1س ،دنداcن�ن
 .دن�شاد زا1ن وا هR هکنیا ل1لد هR هÓلR ،دندوب قفاوم وا

 دروم رد مراد نانیمطا« :تفگ نمتراه د�Yید و هنازرف هR رتروپ دندرکv فq ار دوخ یەدرکخ³ +�یمز بhس و ک�1سا هک روط+*�مه
 وا ت�Yه مCاەدش قفوم Inاسآەزجعم زرط هR ام هک م#R نوتcب منوتv .دYراد ور نوتدوخ عبانم امش -½عف یهموصعم نومه اC- رفول1ن
 ماجنا یدنمشزرا را1س/ یاهرا; وا .دCاەدرک ت��hت یاەداعلاقوف d(خد امش .مYراد هگن ناcنپ رفن شش دودح زج هR همه زا +�dگنشاو رد ور
 ».ەداد

اصوصخم .مCاەدرک راختفا وا هR هشhمه ام« :داد خسا̄ هنازرف
o

 م1قتسم .هصاخ d(خد نیا ردقچ دCدv ص1خش\ امش هک م1لاحشوخ نیا زا 
Rرادن طا¡ترا شاهاYور اه�(خ ونیم مرهاوخ اما ،م Rام ه vداشرا تشگ یاهرومأم یهلمح ناتساد .هنوسر Rرا¯ هId هک ��¢امن و ش�سود 
Rش ور نەدرک ارجا انوا یارب +�مرا »خیش« اÂ1اەدCشا; ؟د vوتPعت نومناتسود یارب م�1س�Y9دنز یوت همه .م1نک شف

:
 Rیاه+*(چ ه Rیاەزما 

 ».مYراد جا1تحا ەدR نومنیکس\ ?ا� هک

 یداYز +*(چ هنوت�ن م1قتسم تروص هR ەداوناخ ؟دYراد نانیمطا نوتدوخ ؟هنما شاج هک دCدR +*�مضت ام هR د1نوتv« :د1سرپ د�Yید
 ماوقا لثم طسوتم یهق¡ط یەدرÓل1صحت دارفا هR یd(شhب راشف زور ره ەراد مYژر .م1نوخR ور طوطخ +*�ب م1نوتv ام اما ،هگR نومcب
 ».هنکv دراو هنازرف

 شدCدج تhصخش و ت�Yه ،م#R منوتv نم هک اجنوا ات .متسه وا نارگن زور ره یهق1قد ره نم« :تفگ دعR و د1ش¢دنا یاهظحل رتروپ
 زا هنک رطخ ساسحا هکنیا ضحم هR مCاەدامآ ام .ەدرک کش وا هR �ک هنک تRاث هک مYرادن تسد رد ½1لد چیه .هنکv تظفاحم شزا
 ».ە*(گR ور رفول1ن یاج هنوت�ن سکچیه .هنومR اجنوا رد وا هک م1لCام ًالعف .م1نک شجراخ ناریا

 ور تافرخزم نیا �ک هچ .ەراد ناریا هR عجار ���Yغ و ب1جع تارظن دCدج تلود دا1م مرظن هR ،رتروپ *(فس بانج« :تفگ وا هR هنازرف
Rانوا دروخ ه vامش فرط زا منئمطم ؟ەد Cن رفول1ن اhش نم .تسÂ1اجنیا مەد Rمج هک نەدش دعاقتم دارفا زا ++عcالسا یروv رد 
 امش .ە*(گR تسد هR ور عاضوا لd(نک و هش/ هنحص دراو هنوتv ،شhیا��Yمآ ناتسود فرط زا کم; �; اR ،ەاشهچR و هطوقس یهناتسآ
 »؟دYرا1ب نوشرد ەا¡�شا زا د1نوت�ن رفول1ن و

9داس +*�مه هR شا; و م�1سPوتv شا;«
:

 ور نومدوخ نازادرپه�Yظن +�dگنشاو رد اجنیا مه ام ؛ەراد ور شدوخ نازادرپه�Yظن نارcت .دوب 
 اد1پ ور رفن کC ننوتv ًالومعم هنافسأتم .نشاR هتشاد لوبق ناوخv هک نراد لوبق ور ی+*(چ نومه و نەدش روج مهاR بوخ .مYراد
افq .ەدR شوگ نوشاهیزادرپلا1خ هR هک ++�ک

o
 Rهکنیا رطاخ ه Cرگەدهاشم ه Rت زا رفول1ن لثم دادعتسا اcنار Rد انوا هCوافتم ەا�دId هئارا 

vنوا هک هش�ن ل1لد ،ەدcور ت1عقاو وا .++�ک لوبق ور شفرح ا Rام ه vظن و هگ�Yنرادن تسود ور ت1عقاو اهزادرپه.« 

 رکف ؟د1نکv رکف ÀÞ داشرا تشگ رد رفول1ن ندرک را; دروم رد« .درک ضوع ار ع�ضوم و د1شون دوخ یودروب با�³ زا یردق رتروپ
vد1نک RاCاجنوا د R؟هنوم vفد ارچ منود)d بcش�d و ،درک کرت ور Rالد هCحا شل)dما vب .مراذگhدح زا ش Rدزن تردق ز®ارم هCو دوب ک 

 رطاخ هR رتروپ ».دوب ەدرک لCد¡ت ام یارب یدنمشزرا یەرcم هR ور وا شhکCدزن نومه دوخ هگCد فرط زا .درکv بلج ور نارگCد هجوت
 نیدهاجم دض رب مYژر +*�نوخ رازرا; یهطساو هR رفول1ن ەانگ ساسحا و �Iد رد ناشزادناتسد رپ تاقالم زا ،دوب ەداد رفول1ن هR هک §وق

 .دروا1ن نا1م هR +�خس قلخ

 
1Birstro Français  
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اقافتا« :تفگ هنازرف
o

 یرا�مه داشرا تشگ اR ەراد ارچ ++�ک�ن کرد ماوقا زا ½1خ اما .درک کرت éقوم بوخ ور �dشcب d(فد منکv رکف نم 
vمج رد داشرا تشگ انوا رظن زا .نەدرک تشحو .هنکcالسا یروv Rتد�Yن Rتد�Yنز و ن+*(گناترفن درم یاهرومأم .ساهنcمه اهدرم زا ا 

Rنرتد -Iبدا�، Rرفن زا راش³ و وخەدنرد ،تال1صحت نودId اخ یداع مدرم ³ رب هک§ vک�++.« 

 »؟هنکv ورا; نیا ارچ س·« :د1سرپ رتروپ

 زا ¨C هنوتv اCآ هنیõب داوخv .هنکv ش¢امزآ ور شدوخ ەراد .هنم هõ1ش ½1خ .مسانشv ور مd(خد نم« :تفگ و دز دنخ¡ل هنازرف
 ەارم� یروط ور تاماقم هنوتv لاح+*�عرد و ەدR ماجنا -ەراد داقتعا شcب وا هک ه1یاه+*(چ مامت فالخ رب هک- ور روشک یاهرا; ن�Yتمومذم
 هcبش و کش زا رتارف و شدوخ دCدج ت�Yه +�dخاس یارب شور نc)dYب داشرا تشگ رد ور شرا; وا .ننودé Rقاو نمؤم کC ور وا هک هنک
 هR -نوا زا رتارف- و هشاR اوقتاI+ Rز Inا��Yمآ سوساج کC هک ەراد راظتنا �ک هچ .هش/ +Æخم ماع ألم رد داوخv .هنود�d+ vفرگ رارق
 »؟ەروخR هطوغ تفاثک رد داشرا تشگ نارومأم ەارمه

 ترازو تا1لمع زکرم رد دشرا رومأم کC اÅ Rتخم تروص هR ناروتسر زا وا ».منزب نفلت هC دCاR ،ماوخv رذع« .دز گنز رتروپ رج1پ
 بزح رقم رد بمR کC .ەد1سر Inاه�(خ نارcت زا .مرب مd(فد هR دCاR ،د1شخ¡ب ونم« :تفگ نانآ هR و تشگرب +*(م ³ .درک ت¡حص هجراخ
 ».تساهەدشهتشک وزج مه �dشcب ەدشPد1یأت یاهشرازگ ساسارب .ەدوب +*�گنس ش\افلت و ەدش رجفنم vالسا یروcمج

 »؟هتفرگن ەدcع رب ور ش�یلوؤسم �ک« :د1سرپ د�Yید

 ».م1نک تفاYرد یd(شhب تاعالطا ەدنیآ تعاس دنچ رد مYراد راظتنا .هم²اح ج�موج�ه زونه .هن زونه«

 هR ات هچرگ ،نراد ور Inاهرا; +*�نچ یارب مزال ?دنامزاس و {d(سد انوا .هقلخ نیدهاجم را; ،را;« :تفگ و درک گنت ار شPامشچ هنازرف
 ش¢دوبان یارب .ننودv نوشدوخ ه1لع را¡نوخ تالمح لوؤسم ور وا .نراد �dشcب زا مه þاخ رفنت .ندوب ەدرکن مادقا داعRا نیا رد لاح
 .++�کv یرا; ره

 هتشاد مه تفارظ تسPوتv دوب مزال هÖا و دوب شوهاR اما ،دوب محر��d Iشcب هک هتسرد .هشv مه رتدR تنوشخ و بوک³ الاح«
Rهشا. Rەورگ یه1ق Cسه شا�وا تشم ه�d+.« 

اقافتا« :تفگ و درک هنازرف هR ور تفرگv ەدÂ1شان ار رج1پ مود گنز هک §اح رد رتروپ
o

 .هنکv ه1جوت ونم م1مصت ،ەدمآ شhپ هک یاهثداح 
Cطل هÆ+ بcم Rد1نک. vد1نوت Rاروف همزال ؟د1نک نفلت ونژ رد شرآ نوتردارب هo بõشرا; و رفول1ن یەرا�رد و شمنی Rمنک ت¡حص وا ا. vمنود 

 هR را1س/ تاماقم اجنیا .هنومR داشرا تشگ اR دCاR هگCد تدم هچ منود�ن اما .ەدرگرب �dشcب d(فد هR رفول1ن تساوخ�ن سکچیه
 ».مYراد جا1تحا مYژر لخاد زا تاعالطا هR زونه ام اما ،دن�سه دنمهقالع هتسرفv وا هک Inاهشرازگ

 نوشرا�زور ،داشرا تشگ یوت رفول1ن را; .نشv رتلاحشوخ نم ل1ماف ،نو*(ب دا1ب داشرا تشگ زا رتدوز هچره ،بخ« :تفگ وا هR هنازرف
 ».هشاR ەدوسآ شلا1خ هنا�Yج رد ناریا رد هک ½ئاسم هR تQسP وا منک�ن روصت .مدv شرآ هR ما1پ هC .ەدرک ەا1س ور

 

 ونژ

 

 ود هفا; مان هR 1ونژ نYوانروک نهآەار ەا#تس¢ا ¨Cدزن رد یاەداس ناروتسر هR راهان فq و تاقالم یارب +*�ب�سار شرآ و رتروپ دعR زور ەد
 مشچ شرآ تسPادv رتروپ .دوب فورعم شاەدرکخ³ +�یمزبhس و یاەرک ?ام سس اR ف1طل یاهک�1سا رطاخ هR هک دنتفر 2یرا¯
 راولش و تک ،تشاد ەدش درا�نآ ���ر وا .دنکv یزاR ار نآ یەدنیامن شقن یاهنارهام زرط هR اما درادن ار vالسا یروcمج ندCد
 .دوب هتس/ ش��ل� خیب ات ار نآ یاههم;د هک دوب ەد1شوپ د1فس +Iاتک-�ش��با نها*(پ کC و ک1ش یاهشفک ،Inا}ورا لدم تخودشوخ
  .دوبن ی�(خ تاوارک زا

 
1Geneva Cornavin railway station اÛتسا ەدش عقاو رهش زکرم رد هک ونژ یزکرم راطق ەا�تس. 
2Café de Paris  
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امتح .سەداعلاقوف هنکv ەراد تەدازرهاوخ هک یرا; هک +Iودv .منک رکش\ تزا تاهکم; مامت رطاخ هR دCاR شرآ« :تفگ وا هR رتروپ
o

 
vودI+ ¯م یوت لاسراcآرRج رد .داد تاجن ور ام نارا�مه روطچ دا�Yسه نا�d ب هکcیارب مزال تاعالطا ات درک کم; نوم q+ندز ه� Rه 
 ».ەرادن تم1ق ەدرک ام یارب ناریا رد هک یرا; .هY*(ظنم; و Inانث�سا d(خد هچ +Iودv منئمطم .م1نوسرب �dشcب تسد هR ور نیدهاجم

املسم ،نلآ«
o

 نیا یولج هک مCاوخv زونه اهام زا ++عR .همcم مه نم یارب .همcم امش یارب هنکv رفول1ن هک یرا; متسه هجوتم 
 نیدهاجم نوا یولج هک ەدرک نوم�م; شرا; اR هک منودv منیا .++�ک دوبان ور ەدنوم نومنطو زا هک ی+*(چ نیا مYراذگن و مY*(گR ور +*�عجترم
 م1ن ننوت�d+. vسه ەدش ?دنامزاس و نشخ ،شوهاR انوا .++�ک لCد¡ت xالوگ هR ور نومروشک مYراذگن و مY*(گR ور تسhنیلاتسا قلخ
 هسرv نوشلقع هR هک ��Â®او اcنت .نراد تشحو انوا زا تاماقم +*�مه یارب نرا1ب نوبا1خ فک هR تارهاظت یارب نارcت رد ور رفن نویل1م
 ».نزاس/ دc1ش نوشزا و نشکR ور انوا هک هنیا

 زا ماوقا زا ++عR هنافسأتم اما ،هنک کرت ور �dشcب d(فد دوب روبجم« :داد همادا و تشاذگ ناهد هR ار دوخ ک�1سا زا رگCد یردق شرآ
 رظن زا شاهرومأم هک یداشرا تشگ ،هنک را; داشرا تشگ یارب رفول1ن هک ++�ک مضه ننوت�ن .+�dسه تحاران ½1خ هنکv نالا هک یرا;
 {اسحا هچ د1مcف هشv تحار نیاربانب ،نهتشاد اه�dشگ اR یاەدننکتحاران یاهدروخرب نوشهمه .+�dسه هعماج تاروذاق وزج انوا
 .نراد

 یوت را; زا �dح را; نوا .م1نزب لوگ ور نومدوخ دCا¡ن .ننود�ن ی+*(چ نیدهاجم دض رازرا; رد �dشcب اR ش�را�مه دروم رد هک ه��خ«
 .سەدولآ انوا نوخ هR ام یهسره تسد .ندوب کCدزن ماوقا و ناتسود یاههچ�d Rشcب یاه+Iا��ق زا ++عR .دوب رتدR مه داشرا تشگ
 �dشcب d(فد یوت مجd(م کC طقف وا ++�کv رکف .ەدرک را�1چ وا هنود�ن ماوقا یوت یاهگCد سکچیه دادرcم و دمحا زج هR هناتخ¡شوخ
 .داد نا�ت ار دوخ ³ شرآ ».ەدوب

¨R ەداوناخ هI+ Rوت�d vسار« .داد نا�ت ³ د1یأت هR اما تفگن ی+*(چ رتروپ
:

 ەا#شPاد دراو 1ل1ه ل�چ رcش رد و هملاس و حیحص ج�یا هک 
 کرادم و ازYو یارب م�1سPوت ،د1سر ه1کرت ه�d Rقو اما ،هYراوشد طCا�I+ ³اریا یاهنووج یارب .هنوخv قرب {دنcم منکن ەا¡�شا هÖا .ەدش
 .دوب ەدش نادجو باذع راچد دوب ەداد ماجنا هک Y�dرومأم رطاخ هR .تشاذگ ³ تش· ور یدج نارحR کC مه رفول1ن .م1نک شکم;
اعقاو درک هک یرا; اما ،هنکv لمع یاهفرح ًالما; شرا; یوت

o
 روصت ام هک تفر Inاج زا رتارف را1س/ ع�ضوم داعRا .دوب روآباذع شارب 

 ».مCدوب ەدرک

 ردقچ �dشcب +Iودv .هشv وحم لما; روط هR +*�فرط زا ¨C هک هشv متخ اجنیا هR ع�ضوم هشhمه ؟هتفاçd vافتا هچ یدرک رکف ،نلآ«
Iد فرط زا .همحر�Cهگ vودI+ ادقا هچ نیدهاجمv vک�++. vودI+ را; نم روشک رد تسا1س هک مهYور شلِ� هک ه Rنوخ و نوخ ا�Yیز 

 ».وش هتشک اC شکR .وش هجنکش اC نک هجنکش .نهتش³

 نc)dYب �dشcب d(فد زا +�dفر هک Ædفاوم وت .دCاەداد نم هR ناریا یاهت1عقاو زا قیمع Inاهسرد رفن ود امش .تفگ مcب مه رفول1ن ور اcنیا«
 »؟هنکR دشv هک دوب vادقا

 یروcمج بزح رقم یوت �dشcب اR بمR راجفنا عقوم دوب نکمم ەدرکنیادخ .دوب èانرطخ اجنوا ل1لد کC و رازه هR .مرادن کش«
 داجCا شارب ور ششوپ نc)dYب اما ،هCاەدننز را; ½1خ هچرگ ،هنکv داشرا تشگ یوت هک یرا; نیا هک منک فاd(عا دCاR ،هن .هشاv Rالسا

 ».ەدرک

 هک الاح .تلود لخاد ەدرگرب دCاR رفول1ن دوز اC رید ،شرآ« :تفگ دناتلغv ?ام سس رد ار ەدرکخ³ +�یمزبhس هک §اح رد رتروپ
 تال1کش\ لخاد ور رفول1ن هک منودv ور نیا اما ،هنک تکرح +�یمخ ³ تش· هک ە*(گv ور وا یاج 9 منود�ن ،ەدش هتشک �dشcب

 »؟+�ک کم; نومcب +Iوتv .مYراد مزال تموکح

»Rنم راذگ Rم اcشد دادر�d ب منک ت¡حصõیرکف هچ وا منی vهنک. Rاهیزاس®ا¯ و تا*(یغت مامت دوجو اIn م ،ەدش ماجنا هکcقفوم دادر 
 یاهگCد نا1ماح منئمطم اما ،دوب ش¢د1ل; نا1ماح زا �dشcب .هنومçd RاR هجراخ ترازو çdوقح شخR رد و هنک ظفح ور شدوخ ذوفن ەدش
 یه1صوت .هRاوخv Rالسا یروcمج بزح d(فد یراذگبمè Rاخودرگ ات م1نک �(ص هک هنک ه1صوت نومcب منکv رکف +qاحلاحرد .ەراد مه

 
1Chapel Hill  
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 عاضوا �dقو .هش/ کCدزن انوا هR دح زا شhب -هموصعم باقن ا�d Rح- رفول1ن مCاوخ�ن ام و ،ههار رد éقاو تشحو .هنیمه مه نم
 ».مCدR شرافس ³د یارب 91رامناد +�تس/ هC راذگR .مقفاوم« ».هنک ا¯ و تسد شارب Inاج هC هنوتv دادرcم ،دش رتمورآ

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 {ا1س یا¡قر هR هتخ1سگراسفا Ïللابزح یاههتسدوراد .تسا ەدروآ لا¡ند هR ار یd(شhب یاهبوک�d ³شcب گرم
 راون +�dشاد یهطساو هR اcنت .دننکv هلمح دننک ضقن ار üامتجا دCدج تاررقم ن�Yتەداتفاا¯ شhپ هک +Iاسک و
 هسره هک دننکv مcتم ادخ اR ه�راحم اC ،ندوب ضرالا+ç دسفم ،ندوب قفانم هR ار مدرم ،ل1بموتا رد زاجم*(غ تسا;

 .دن�سه گرم بجوتسم مCارج وزج

 رد و دنکv رارف ناریا زا ?ا�ور :دنکv وگزاR ار روشک بلاغ یاوه و لاح تساهنا�ز ³ رب اهزور نیا هک 9وج
 ردقنیا اجنوا عاضوا« :دهدv باوج ،ەدرک رارف ارچ دنسرپv وا زا �dقو .دنکv دروخرب دوخ ەا�ور ناردارب اR ه1کرت

 وت ؟دوب ÀÞ وت ل�شم بخ« :دنسرپv وا زا اهەا�ور ».++�کv هتخا و ن*(گv تسه مخت کC ەا�ور ÀÞره هک هRارخ
 یروcمج زا .دCاەداس ½1خ اهکرت امش« :دهدv خسا¯ وا ».یراد �Iاسح مخت ات ود ام تادهاشم ساسارب هک
 ».نرمشv دعR نربv لوا انوا .تسhن نوتیلاح Þّ~1ه vالسا

 راتفر« قادصم .دننکv اد1پ دارفا رد ½�شم کC و دندرگv .دناەدش ل¡ق زا رتاRاحم�I و رتنشخ اه�dشگ
 دروخرب رد تسا نکمم ،دنک +þار ار تشگ لورتا̄ کC هک 9رادم اC ششوپ ع�ن .دننکv +*�عم نارومأم ار »vالسا*(غ
Rلورتا¯ ا Rیدع Rنارومأم .دوش یدج ی³درد ثعا Rئاد تروص ه� Rد و دن�سه سوبع و قلخدCرگ Rرکذت ه qف 
 +Iا¡ی�ش· نودR رگCد نانز تشگ .تسا نادنز و قالش ،هم�Yج یانعم هR تشگ اR هcجاوم نون®ا .دننک�ن ەدنس/
 .تسا ەدش èانرطخ دح زا شhب را; نیا .دنک�ن تا1لمع هR مادقا نادرم دحاو حلسم دارفا

 تحت بوک³ و یدنب ە*(ج ،+Iالوط یاهفص ،نارا¡مR ،اهدوبم; ل1لد هR اcنآ .+Iا¡صع مه و دناەد+d(شحو مه مدرم
 نارومأم اR هcجاوم رد .دماجنÃب لوط هR زور نیدنچ تسا نکمم یرو+q یاهوراد ندرک اد1پ .دن�سه یرا1س/ راشف
 و دنزادناv ەار هR دا�Yف و داد ەدش ز�Y(ل ناش�(ص یهسا; هک رگCد ++عR و دننکv هRال و زجع ++عR ،داشرا تشگ
Rژر و نارومأم هYا+³ان م vگ�Yد .دنCرگ Rدننک�ن رکف نآ بقاوع ه. vگ�Yدن: »Cالا

ّ
 فطل مcب .نزب *(ت اR ونم هگCد 

vا +�کÖزب هI+.« 

 یروcمج بزح تشاد �dشcب .د*(گR ار �dشcب یاج مYژر رکفتم زغم ناونع هR تسا رارق �ک هچ تسhن مولعم زونه
 رگCد هک بزح ،وا گرم زا هتفه دنچ یهلصاف رد .درکv لCد¡ت �Iزحکت vالسا یروcمج م²اح بزح هR ار vالسا
 نون®ا .تسا ەدش لCد¡ت دمآرا²ان و ÀÞوه یاهحانج هR و ەدش �{التم ،تسhن رادروخرب وا یهناردتقم ی�(هر زا
Rمج بزح یاقcالسا یروv درت لحمCد .تسا دCا�1سد یارب +*(ن ذوفنیذ نا1ناحور رگI� Rدناهتشادرب +*(خ ماقم ه، 
 .دوش �dشcب نÉYگCاج دناوتب هک ەدرکن بسک ت��hبحم یدح رد سکچیه نون®ات اما

 �شاه ،ەدمع ب1قر ود لماش ،ه¡تر§اع نویناحور هک ەدش هعCاش .دکمv ار روشک عبانم و +IاسPا یو*(ن گنج
 زا نون®ات وا .دسرب قفاوت هR قارع اR اه�~نا1م ق�Yط زا ات دننکv ب1غرت ار +�یمخ ،یرظتنم µتCآ و +Iاجنسفر
 .دنکv ەدروآرب ار وا دصاقم گنج .تسا ەدرک عانتما نآ شریذ¯

 مامت هک ەد1ناسر Inاج هR ار را; �dفن یاهتخاسرYز رد یراذگهCام³ زا مYژر +Iاوتان و ماخ تفن +Iاcج تم1ق شزYر
 ررکم قرب éطق .د*(گ�ن تروص یرگCد د�Yخ چیه .دوشv {اسا یاهالا; و تامcم د�Yخ فq ناریا �dفن دمآرد
 .تسا هتشا¡نا ار تختیا¯ یاهناRا1خ و اههچوک ەدشP یروآعمج یاهلاغشآ و تسا

 
1Coupe Dänemark )رامناد پوکá(: ل} رد هک �د نیاã7نآ ه} دنله و ک dame blanche Aگ¦ »د»فس یونا}« اä7دن åزا ەدش ل»کش æناو ¤×تس«À {یهماخ ا 
 .دنä7گ¦ Coupe Dänemark نآ ه} سäçÅس و ناملآ رد .ەدش بآ مرگ تال�ش و ەدش ەدز
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 راجزنا دن+qاح نا1ناریا زا یرا1س/ و تسالاR مدرم یه1حور ،تال�شم مامت مغر½ع ،دوجوم نئارق و دهاوش ساسارب
 »+�یمخ ل¡لR« هR هک نارگنهآ قداص مان هÀ Rادم یادص .دنگنجR روفنم یاهçdارع اR ات دنراذگR رانک ار مYژر زا دوخ
 ندناجنگ اR و دناوخv »شاR ەدامآ نامز بحاص رکشل یا« دو³ هک دوشv ەدÂ1ش نزرب و یوک زا ەدرک اد1پ ترcش
¨تشذگدوخزا ،یرا²ادف +*�ماضم

:
 .دهدv ە+*(گنا تداcش قاتشم و ناوج نا¡لطواد ه�d Rسرپنطو و 

 اهسوساج هR تQسP تدش هR مYژر هچرگ .تسا ەدرک داجCا مCارب ��سانم را1س/ ششوپ داشرا تشگ اR ندرک را;
 راظتنا سکچیه ،دننکv انرک و قوب رد ەدش المرب هک ار دCدج یاهئطوت زور ره نآ نا�Yگنخس و دراد تhساسح
 .دRا1ب مYژر ناراداوه زا ەورگ ن�Yتارگس·او و ن�Yتروفنم نا1م رد »ماع ألم رد ەدش ناcنپ« ار نمشد درادن

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م
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 مود شخ*

 

  ندLزرو قشع نامز
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6 

 

 هNزور

 

 نارPت

gیاAhJ 1363 

 

 لمحت و �(ص .تشادن ار نآ لمحت بات رگCد رفول1ن ،ف1ثک را; نیا ماجنا لاس هس زا دعR .دوب ەدنام داشرا تشگ رد دح زا شhب رفول1ن
 شکورف اR و تفر�ن شhپ بوخ قارع اR گنج .دوب ەدادن شها; ار دوخ یاهبوک³ مYژر .دوب ەد1سر ³ هR ل¡ق اهتدم زا +*(ن ەداوناخ
 ناریا یداع مدرم .دوبن ی�(خ ەوبنا یاهInام1پهار و تارهاظت زا رگCد .د1گنلv تدش هR داصتقا ،لوا یاهلاس قوش و روش ندرک

vادPهک دن�س RاCاعر ار ەدعاق هس دCب ناناوجون و ناناوج و ،نک تعاطا تاروتسد زا ،وش هفخ :دننک تhش)dی Rبج هcه Rهتشک ات تسرف 
 .دنوش

 +Iانز و ،اهلا�(یل ،ناCارگ�چ ،نارکفنشور رب راشف نانآ .دنتخادناv ½خاد +*�فلاخم و �Àراخ یاههئطوت ندرگ هR ار راوÖان را¡خا تاماقم
 روظنم هR هÓلR مدرم Inامنهار و داشرا یارب هن رفول1ن تشگ دحاو .دندوب ەداد ش¢ازفا دوبن »vالسا« +çا; ردق هR ناشراتفر و باجح هک ار
 .تفرv اهناRا1خ هR نانآ ه1بÂت و *(قحت

 ثعاR اC .ه1فا; هگCد .ەدرک لمحت ور ترا; نیا ەداوناخ هک هلاس هس .نو*(ب یا1ب داشرا تشگ زا دCاR وت رفول1ن« .دوب 9ر مدآ دادرcم
 ».نک لو ور ترا; هنکR یاەد1جنسP را; �ک هکنیا زا ل¡ق .هنزv ور تRآرYز ¨C ،نوا زا رتد�d Rح اv}�، C ل1ماف +*�ب فا�ش

اصوصخم ،ەداوناخ یارب ردقچ منودv ،ناج دادرcم«
o

 لمحت یزرم و دح ره زا رتارف همه .ەدوب تخس یرپ وت ¬مه و ونیم هلاخ یارب 
ا¡�Yقت ونیم هلاخ اما ،هRدؤم دمحا .نەدرک ارادم و

o
 Rق نم اcەر. Rماها Rفرح تردن ه vنم اما .هنز RاCناریا یوت د vرومأم هک مدنومY�d ور 

v9 .هنم تشون³ و نم یهف1ظو نیا .مدR ماجنا ەدش لوحم مcب هک
:

 »؟منک را�1چ نم نالا 

»Rب ندش هتشک زا دعcش�d، بآcرود ��کورگ و ندز مه یهل; و ³ یوت زا ور وت داشرا تشگ رد وت را; ،هسکعرب را#نا .ەداتفا با1سآ زا ا 
 ناونع .یدرک�d vشcب d(فد یوت هک هYرا; نومه لثم شhبام; .منک روج +Iاجنسفر �شاه d(فد یوت یرا; هC تارب منوتv .تشاد هگن
 یهلصاف +Iاجنسفر اما ،ە*(گ�ن ور �dشcب یاج سکچیه .تساهفرح نیا زا رتارف را1س/ ش\ردق اما ،هسلجم سhئر �شاه �سر
 نc)dYب شدوخ �dشcب اR تYرا; یه��جت .ندرک سhسأت ورvالسا یروcمج بزح مهاR و ندوب مه دحتم ود نیا .ەرادن وا ەا#Cاج اI+ Rادنچ
 ».منک ت¡حص شاهاR منوتv و ه1مشاه d(فد لوؤسم ،وک1ن +*�سح نم تسود .تارب سهمانه1صوت

 ».همداC ًالما; هک ونوا ؟درکv را; �dشcب یارب هک +�Yوزق یوک1ن +*�سح نومه«

ا¡�Yقت .هنک ەزرا¡م ەاش ه1لع �dشcب اR هک درک اهر ور شسرد .شمسانشv دوب وجشPاد اجنوا �dقو ،گروبماه زا نم .هنومه ەرآ«
o

 نومه 
 مcب هک روطنوا .ەرب هcبج هR ەا�س یاهنا#C زا ¨C اR دش بلطواد و نو*(ب دموا اجنوا زا مه وا ،نو*(ب یدموا �dشcب d(فد زا وت هک عقوم
 �شاه d(فد سhئر +qاحلاحرد .ەرv ەار اصع اR نالا و ەدش حورجم نارcم کCدزن .هتشاد هcبج یوت +Iاشخرد را1س/ درÓلمع نهتفگ
 ».ه1ناجنسفر

 

 HIJگنشاو
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 ەوالع .دندوب �(خاR ماY*(م یاهت1لاعف و دوجو زا هک تشاد ەدcع رب ار Inا��Yمآ ماقم جنپ زا ل�ش�م »کچوک ەورگ« تساYر رتروپ نلآ
 ار ماY*(م لما; یاهشرازگ ەورگ نیا .دندوب ەورگ نیا وضع د1فس خا; و ،عافد ترازو ،یاسانا ،یایآ{ رد وا ناCاتمه ،رتروپ دوخ رب
 نآ هR دوخ رظن راcظا و لاؤس ،لمعلاروتسد اR و دنتفرگv م1مصت ا��Yمآ تلود رد نآ شخ¯ و Àالصا دراوم دروم رد ،دندرکv تفاYرد
 .دندادv خسا¯

 ەورگ داcنشhپ ن�Yخآ هR دکؤم »هن« کC یەدن*(گر�رد ،دوب ەدش لاسرا +Iاجنسفر �شاه d(فد رد شدCدج تمِس زا هک ،وا ما1پ ن�Yخآ
 ترافس و یدانق یەزاغم ق�Yط زا هک ار دوخ تقوم اما زادناەاررا; #ا¡ترا یەویش دCاR وا هک دندوب ەد1سر هج�1ن نیا هR اcنآ .دوب کچوک
Cماجنا تسود روشک ک vب ،تفرگcدوب Rادتبا یەویش نیا .دشخIn اوت�نPب تسhنما نیا زا ش Rاçd Rپ ەورگ .دنامhنشcدوب ەدرک دا Cک 
 .دنک رارقرب نما و م1قتسم #ا¡ترا یهقلح کC ات دوش مازعا ناریا هR یایآ{ رومأم

 رد تhنا¡صع زا ،دن�سرفR ناریا هIn Rا1لاتیا نا�رزاR کC لوعجم ت�Yه اR ار یدرف دناەدرک داcنشhپ ەورگ یاضعا هک دناوخ رفول1ن �dقو
 و نم ،شدوخ وا .تسا تقامح اجنیا هR +خش +*�نچ نداتسرف اما .مراد زا1ن یc)dب #ا¡ترا شور هR نم هلR« .دوب راجفنا یهناتسآ

 سوساج ار �Àراخ درف ره اجنیا رد تاعالطا یەرادا .دروآ دهاوخن ماود نارcت رد مه زور ک�d Cح وا .داد دهاوخ +�dشک هR ار مەداوناخ
 .متسه رظنتحت +*(ن نون®ا مه منکv روصت نم .دوب دهاوخ ب1قعت تحت هCاسهRهCاس دوش ەدا1پ ام1پاوه زا هک +Iامز زا .دنکv ضرف
 ».د�1سرفن ناریا هR ار یرگCد سکره اC وا .دوب دهاوخ -لcم نم یارب �Àراخ کC اR {امت ره

 نویاقآ« :د1سرپ و درک زادنارو ار شPارا�مه دوخ یەداتفادمزا کنیع تش· زا ،قالCد یدق اR ،یایآ{ ناتوسکشhپ زا ،1هسلR جروج
 d(فد هتسPوت اما ،تسhن �dشcب وا هک هتسرد .ه1ناجنسفر �شاه d(فد رد ماY*(م هک تسه ?ام دنچ ؟م1نکR دCاR را�1چ نالا ام س·
 ،گنج دروم رد ەژYو هR ،ه1لاع شاهشرازگ .هناریا تانا�Yج نونا; رد ماY*(م .هنکR لCد¡ت تردق یەدمع ەا#Cا¯ کC هR ور سلجم سhئر
 و وا و هنک یراC نوماهاR سPاش م1شاR راود1ما و مYراذگR تسد یور تسد روط+*�مه م1نوت�ن ام اما .داصتقا و تردق ³ رب شکمشک
 ».ەرادن ربهمان رتوبک و )Iرمان بکرم اI+ Rادنچ قرف شور نیا .هنومçd RاR نما ش¢دانق یەزاغم نوا

 +�یبشhپ تقوچیه و هشا�d Rقوم زادناەاررا; شور هC دوب رارق ،مCدرک #ا¡ترا لانا; نیا زا ەدافتسا هR عو��d ³قو« .درک رکف Idدم رتروپ
 اما .ەراد زا1ن طا¡ترا یارب نمCا شور کC هR وا ،مYراد هگن اجنوا ور ماY*(م هشاR رارق رÖا .م1نک ەدافتسا شزا یزارد نیا هI+ Rامز مCدرک�ن
 :م#R شcب مرادن لا1خ هک ¨C نم .ەدرک را; نوبا1خ یوت لاس جنپ .م1نک لوبق هگv نارcت دروم رد وا هک ور Inاه+*(چ دCاR ام +çرط زا
 »".درک لمع نارcت یوت دCاR روطچ م1نودv وت زا c)dب نومدوخ ام ،+*�بب"

Rهناش هسل Rتسد زا ور وا تروص ره رد ام هک هنیا دنیاشوخان ت1عقاو ،نلآ« .تخادنا الا vدCم. Cور نومرومأم ا vت م�1سرفcوا و نار 
 مه تسود روشک ترافس لانا; و هتف1ب *(گ �dقو ات هنومR اجنوا ش¢دانق یەزاغم نوا اR ماY*(م مYراذگv اC ،دنتفاv *(گ ود ره ماY*(م و
 روcمجسhئر هR نم هکنیا اC م1نکv مهارف نما #ا¡ترا لانا; شارب اC .م�Yیذ�ب ور شرطخ دCاR .م1نکن یرا; چیه م1نوت�ن .هش/ دCد¯ان
 ».ا��Yمآ هR م1نودرگرب ور وا منکv ه1صوت

 رواR وا هک �ک ؟دYرادن ور یاهگCد صخش« :د1سرپ هسلR زا دعR و ،درک ثکم رتروپ ».ەریذ�ب ور رطخ هک مCاوخv وا زا مYراد ام اما«
 »؟ەد�d+ Rشک هR ور وا و »Inا��Yمآ سوساج« هشاR ەدش هتشون شور هک ە*(گ�ن ش�سد درا²ال¯ هنک

»Cور رفن ه vاوخCلس {راف هک مhت و هنک ت¡حص سcمه ور نار Rدل Rمدآ ات دنچ منود�ن .هشا Rراد تاصخشم نیا اYًالصا منود�ن .م 
 ».هن اC مYراد vدآ +*�نچ

 یرا; یارب ەراد هک مYراد Inا��Yمآ-+Iاریا تا1لمع رومأم هC .مدرک اد1پ ور رفن هC منکv رکف ،نلآ« .درک نفلت رتروپ هR هسلR دعR زور هس
 ».Idا1لمع رظن زا مه ،ه��خ +�ف رظن زا مه نگv شاه�Iرم .ەرا; نیا بسانم ش+*(چهمه .هنÃبv شزومآ دنه رد

 یارب نمCا طا¡ترا هک Idروص رد دوب ەدامآ رتروپ ».c)dب ،م1نک +*�مضت ور ماY*(م ت1نما م1نوتب رتدوز هچره .نم شhپ ش�سرفR ادرف«
 و رد¯ .دندوب ەدرک ه1کت دوخ لا¡قا و تخR هR م1لس لقع دودح زا رتارف را1س/ +*(ن نون®ات .دنادرگزاR ا��Yمآ هR ار وا ،دوشP مهارف رفول1ن
 ناج لوؤسم وا .درک دنهاوخن رواR زگره تسPادv هک دهدR اcنآ هIn Rاه+*�مضت تشادن دصق +*(ن رتروپ و ،دندوب نارگن رفول1ن ردام
 یاهسوبا; رد وا .دوب هتشاد ەا#ن رطخ رد ار وا یزارد نیا هI+ Rامز و دوب ەداتسرف نارcت هR ار رفول1ن شhپ لاس جنپ هک دوب وا .دوب ناشd(خد
 .دنکv مالعا ار رگCد Inا��Yمآ سوساج کC ی*(گتسد نارcت ویدار هک دCدv دوخ

 
1George Blessey  
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 ~1حص تواضق رگCد یرا1س/ و وا .دنوش دازآ ترافس یاهنا�ورگ ات دنامv نارcت رد ەام دنچ Ø(®ادح رفول1ن درکv روصت ادتبا رد
 هتس/او رفول1ن ت*(صR و شÂیب هR شPارا�مه و رتروپ .دندوب ەدرکن +�یبشhپ ار اcنآ راRتنوشخ و ه�Yک ی*(گوس و دن�شادن عیاقو یەرا�رد
9دنز هک ار یرطخ و دندوب ەدش

:
 .دندوب ەداد رارق ت1مها یدعR یهجرد رد درکv دCدcت ار وا 

 یدورو هR ،دوب ەدش +*�یعت 3 تعاس یارب هک رتروپ رYزو نواعم اR دوخ تاقالم رارق یارب هق1قد { و ود تعاس سأر یزYورپ ه�زور
 یاهتارکوروب موسرم قباطم و ،¨شم Inوربا و مشچ و ریذ�لد یاەرcچ ،طسوتم مادنا اR دوب +Iاوج وا .د1سر هجراخ ترازو C ناRا1خ
 .ç+2رم دنا +�dسPاج vرچ ¨شم شفک و 1§ار کرام یهکت هس یە*(ت راولش و تک :دوب ەد1شوپ سا¡ل +�dگنشاو یه1تآشوخ و ناوج

 سکره .تسا ەدش راضحا هجراخ روما رYزو {ا1س نواعم یوس زا ل1لد هچ هR دن�YگR دن�سPاوت�ن اC دندوب هتفگن وا هR وا یاهقوفام
Rط ه�YÆd Rدوب هتفگ وا ه: »Rه�زور اما ».هنم تارا1تخا دح زا رتالا، Rرد ار تق1قح نیا ،دوب ەدرک را; یایآ{ رد هک �; نامز دوجو ا 
 +*(ن رتروپ اR ش\اقالم یەرا�رد ½; یەدعاق نیا هک دز سدح وا .دنهدv تازاجم اR ار ک1ن را; باوج :هک دوب هتفاYرد �dلود لغاشم دروم
 .دراد قادصم

 اما گنرا#نر نویساروکد .دندوب ەداتس¢ا فص رد هجراخ ترازو شریذ¯ تمسق رد هک دCد ار �Àراخ یاهتامل�ید زا یداYز یەدع ه�زور
 دراو ه�زور .دوب ەدش ل1کش\ دن�شاد ک1تامل�ید طRاور ەدحتم تالاCا اR هک Inاهروشک مچرپ زا هناخترازو C ناRا1خ �Iال ت1قالخ زا یراع

 دندنامv رظتنم فص ود ره رد دارفا .دوب ەدش ل1کش\ دن�شاد ار نامتخاس هR دورو دصق هک +Iارا#ن�(خ و نانا�رزاR زا هک دش رگCد +Æص
 نانکرا; زا نآ یازا رد ات دندادv کدنا نا�مالا�dح Idاعالطا اهتاقالم نیا رد دارفا .دنک Inامنهار ناش\اقالم لحم ات ار اcنآ رفن کC ات
اتدمع هک یاهقطنم ناسانشرا; و ،Idاعوبطم نادنمرا; ،+*�شP+*(م تش·

o
 دنمدوس یاهه1صوت دندرکv را; نامتخاس مجنپ ات م�C تاق¡ط رد 

Cا1لمع دنمشزرا یاهدومنهر اId ردYا .دننک تفاÖر Rتخ Cناشرا vدوب vاوتPدن�س Rرقتسم متفه و مشش تاق¡ط رد هک رتعلطم دارفا ا 
 .دننک وگتفگ دندوب

9دامآ تcج تاقالم نیا زا دناوتب دCاش هک درک باتک و باسح دوخ اR ەار رد و تفر متفه یهق¡ط هR روسPاسآ اR ه�زور
:

 تYرومأم یارب 
 زا ¨C ناونع هR هک دوب +Iامز مه نآ ،دوب هتفر هجراخ ترازو هR راR کC اcنت d(شhپ .دنک ەدافتسا ون½هد رد یایآ{ d(فد رد دوخ

 دناوتب ات دنک داجCا وا یارب ��شوپ مسارم نیا دوب رارق .دوب ەدرک دنگوس یادا هجراخ ترازو نارومأم �{زومآ یاهەرود نا�دننکتک�³
 نواعم d(فد ف1صوت اR دناوتv وا دش مولعم زورما اما .دنزب اج دنه یداصتقا شخR رد هجراخ ترازو یهCا¯نود رومأم ناونع هR ار دوخ
 ،رYزو صخش d(فد هک هجراخ ترازو نامتخاس متفه یهق¡ط زا ��خI+«، Rا�وهام فCدر« زا رگCد یهنحص دنچ و رYزو {ا1س روما
 .دهدR یd(شhب گرب و خاش دوخ ناتساد هR ،تشاد رارق نآ رد رتروپ و وا نواعم

Rدق یاههلجم ندز قرو و راظتنا هق1قد دنچ زا دعC� اتCوزوین و مYتشاد رارق رتروپ قاتا نو*(ب +*(م یور هک ک، Cم کÂ�� ار ه�زور Rه 
 یانب زا Inامن و ا��Yمآ تع1بط یاهزادنامشچ �{اقن یاهولRات و دوب ەدش ەد1شوپ گنرە*(ت �Iوچ زا نآ راوید و رد هک رتروپ +Iو*(ب d(فد
Cگنشاو رد نل�نیل دوبدا�d+ پ نامتخاس و کموتوپ یهناخدور وÂاتÖامنهار ،دوب ەدش بصن نآ راوید یور نوIn درک. 

 ،دوب +Iا�وهام بوچ زا رپ +*(ن قاتا نیا ؛دندش یرتکچوک þوصخ d(فد دراو و دندرک روبع یرد زا وا ەارمه هR و داد تسد ه�زور اR رتروپ
9داوناخ سکع دنچ .دوب رت+خش اما

:
 .دوب نآ رد §امش یانیلورا; 3سکنب رتوا رد کچوک یاهناخ زا �{اقن کC هR هõ1ش InولRات و 

9داوناخ سکع رد دنولR یاهوم اR هنا1م برغ یاهەرcچ تش·
:

ا¡�Yقت و 
o

 نارومأم زا ?ورگ و رتروپ زا éمجهتسد سکع کC اهرظن زا ناcنپ 
 ار ناشدنگوس یادا مسارم رتروپ ەزات ًالامتحا تفگ دوخ اR ه�زور .دوب ەدش هتفرگ هناخترازو متشه یهق¡ط رد هک تشاد رارق هCا¯نود
 نیا دننام یاەرطاخ +*(ن دوخ وا شا; هک د1ش¢دنا دوخ اR و دوب ەدش ر�Yصت لخاد نادنخ و شوخ دارفا بذج ه�زور .تسا ەدوب ەدرک ارجا
 .تشادv -یروص روط ه�d Rح- دوب ەدرک تک�³ نآ رد شمسارم رد تک�³ یارب هک {ال; زا ر�Yصت

 ەدÉYگرب دوخ ½غش *(سم ناونع هR ار یایآ{ ارچ هکنیا و د1سرپ شقRاوس و هنÃشhپ یەرا�رد وا زا و درک فراعت وا هR بآ +Iاویل رتروپ
 .تسا

 ½غش یاهت1عقوم ،ندوب ەدرک ل1صحت هتشر نیا رد هک یدارفا یارب ،عقوم نوا .ەدنوخ یژولویدار اجنوا رد و ەدش دلوتم ناریا مرد¯«
 یەرود ندنورذگ یارب ات هتسرفv یالا{وی ¨شزپ یەدکشPاد هR تساوخرد هC وا رطاخ +*�مه هR ،هتشاد دوجو ناریا یوت �; را1س/

 
1Raleigh  
2Johnston and Murphy  
3Outer Banks:  مول»ک 320 لوط ه} ک7را} ریازج زا یاهتشر�Ï دزن ردAè حاس طخÀ ºامش یانیلوراÌ بونج و ��ÎÏ یجر7وª«لحاس رد ا ��ÎÏ ا��7مآ. 
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 هک +Iووج یاه+Iاریا d(شhب لثم منک رکف ،ەدش سلجنآسل دراو 1953 سرام رد وا .هشv هتفریذ¯ ش�ساوخرد و ،ەرب اجنوا هP� RدYزر
 .ەدرگرب شÂطو هR و هنک مومت ور شسرد هتشاد راظتنا ،دندرکv ل1صحت جراخ رد عقوم نوا

 وا .تفن تعنص ندش ½م ناراداوه زا و ەدوب قدصم رادفرط -ەدوب شلاس هس و تسhب عقوم نوا- هنکv ف�Yعت اRاR هک روط نوا«
- ور اهInا1نات�Yب تاغ1ل¡ت وا .درکv +*�سحت مه ور نویناحور و ەاش تردق ندرک دودحم و ناریا هR {ارکومد ندروآ یارب قدصم شالت
 .تشادن لوبق ،ەزادنv اهتسhنوم; نماد هR ور ناریا قدصم هکنیا دروم رد -+�dفگv 1»ەدزگنز لخ« قدصم هR هک

 28 یاتدوک تفگv ارجام نیا هR هشhمه ماRاR- دش قدصم +Iوگن³ ثعاR و دش ماجنا یایآ{ تCامح اR هک 1953 تسÖآ یاتدوک«
اق1مع -مدوب ەدنوخ هسردم یوت نم هک س®اژآ تا1لمع هن ،1332 دادرم

o
 تسد +�dسPودv اه½1خ ناریا یوت .درک کوش راچد ور وا 

 رد .ەدرگنرب ناریا هR ،ەراد تسد رد ور تردق یولcپ نادناخ دارفا زا ¨C هک �dقو ات درک دcع شدوخ اR مرد¯ .ەدوب را; یوت یایآ{
 تساوخv و دنوخv سرد ت��hت و م1لعت یەدکشPاد رد d(خد .دش نم ردام و وا ¬مه اهدعR هک دش انشآ یd(خد اR وا یالا{وی
 لاس نم .مرد¯ نطو هش/ ا��Yمآ ات دندش ب1کرت مهاR تسا1س و قشع ،دا1م شhپ اهتقو ½1خ هک روطنومه .ە*(گR �لعم کردم

1955 )1333( Rمدموا ا1ند ه.« 

 »؟+�ک ظفح ناریا اR ور تهطRار هک دوب مcم ترد¯ یارب ؟ندرک تماقا اجک ەداوناخ« :د1سرپ رتروپ

 چیب .دوب لاقترپ یاهتخرد زا رپ اجهمه زونه عقوم نوا .هنک زاR انآاتناس یوت یژولویدار زکرم هC و ەرب �dنا; جنروا هR تسPوت مرد¯«
R2راول Cهک دوب ەدنا�ود نوبا1خ ه Rتنم نوتگنی�ناه لحاس هÏ vت1عقوم نم .مدنوخ سرد انآاتناس ناتس*(بد یوت نم .دش 
 گرز�ردام یەداوناخ اR سhن رد ور اهنوتس/ات زا ++عR .دوب یوسPارف یردام فرط زا مردام و دوب +Iاریا مرد¯ ،متشاد یدرفه�Åحنم
 .مش�ن هجوتم ور ½حم تاحالطصا هچرگ ،مرادن ½�شم ندرک ت¡حص یوسPارف یوت .مدنورذگv مYردام

 {راف نم .م�1شاد +Iاریا گنهرف زا Inا1نرف1لا; طولخم کC اما ،مYراد هگن ور +Iاریا گنهرف یاهتمسق زا ++عR هک دوب مcم مرد¯ یارب«
 .م*(گR داC مه ور مالسا لوصا هک تشاد راqا مرد¯ .م�1لوتا; و مدش گرزب مردام نید هR اما ،منوخv و منکv ت¡حص �IوخهR ور
Rب هکنیا دوجواhش)d ناریا زا نم یه��جت، Rط زا و م1قتسم*(غ تروص ه�Yمه ،ەدوب مرد¯ قhهش Rمەدرک راختفا م1ناریا ثا*(م و ممسا ه. 

 تساجک هR اجک ناریا رد منودv و متفرگ داI+ Cارcت یهجcل اR ناریا رد ور {راف .داتسرفv ناریا هR ونم نوتس/ات تال1طعت یارب مرد¯«
 هC یروتاتکCد اهلاس زا دعR شPاتسود ەارمه هR هک د1ما نیا هR تشگرب ناریا هR مرد¯ درک طوقس ەاش �dقو 1979 لاس .ه1چ هÀÞ R و
 یەزادنا هR ندنوم ناریا رد هک شPاتسود .داد ص1خش\ عقوم هR ور اهداR شزو تcج .دروآ موود ەام دنچ طقف .ەزاس/ ک1تارکمد روشک
 ».ندوبن سPاششوخ نم رد¯

 »؟روطچ ەا#شPاد«

 یارب تفگ وا .درک تCاده دروفن�سا تمس هR ونم هک دوب وا و دوب ەدنوخ سرد دروفن�سا یوت هک دوب �ناخ ناتس*(بد رد مەرظانم �Iرم«
 ».ناCدا م1عرف یهتشر و هخYرات م1لصا یهتشر نم .مرب ا1نرف1لا; بونج زا هک همزال نم

 ».�{اR §اع یهجراخ ترازو رومأم ک�d CسPوتv امش ؟یایآ{ ارچ«

 مامنهار داتسا ،دروفن�سا رد مل1صحت +IاCا¯ یاهلاس رد اما ،دCدR ص1خش\ ور و�لا کC اجنیا یایآ{ وا�ناور هC اC امش منکv روصت«
 .تشاد زا1ن نم قباوس اR یدارفا هR یایآ{ .هلR متفگ مه نم ،منک تاقالم ەدموا تلود فرط زا هک رفن هC اR مراد تسود د1سرپ مزا

¨نجن ت1گدنز شور یارب هÖا :مدوب هتفرگ داC ور +*(چ هC ،ندوب ەدروآرد �Iونج یا1نرف1لا; زا ³ بالقنا زا دعR هک Inاه+Iاریا زا«
:

، Cرفن ه 
 ».ە*(گv تزا ور نوا

 »؟لئاسم نیا و شPدش یایآ{ +Iا��ق و قدصم دوجو اR هک هنیا مروظنم ؟تشاد {اسحا هچ ترد¯«

 ».منکv را; امش یارب نم ++�کv رکف انوا .روط+*�مه مه مردام .هنود�ن وا«

 
1Mad Mossy  {قدصم دمحم مان ا} یزا. Mossy را�نز یانعم ه} تسا قدصم مان ففخم هکëتسا هن¨ک و هتس. 
2BoulevardBeach   
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 .دوب اجک رفول1ن هظحل نآ رد هک دش لاؤس نیا هR فوطعم ه�زور زا شزکرمت یاهظحل یارب و ،+�کv را; ام یارب هک ًالعف ،د1ش¢دنا رتروپ
 .هشاR نما شاج مراود1ما طقف ،تسه اجره اCادخ

íلاس ەاجنپ یهناتسآ رد- نون®ا و دوب ەدنارذگ هجراخ ترازو رد ار دوخ یاهفرح رمع ل; هک رتروپ
:

- Rزو {ا1س نواعم {رک رب ه1کت اYر، 
Rتالا�Yرومأم یاهجرد 180 *(یغت نیا زا ،تشاد هناخترازو یاهفرح یاهتامل�ید نا1م رد ار ماقم نYهک ه�زور ت RاCد Rنا1م رد وا ا 

vوا .دوب نارگنلد تشاذگ RاCد Cار یایآ{ ناوج رومأم ک Rرا; ه vات تفرگ Rا و دوش قحلم رفول1ن تاجن یارب وا یهشقن هÖر Rتخ 
Cاش ،دوب ناشراCد vاوتPج دن�س�Yا1ح تاعالطا ناId اوت�ن رتروپ .دنراد هگن رارقرب ار رفول1ن یوس زا هلصاوPام یاهقوشم زا تس§ Cا 
 .دشاR وا یهف1ظو ماجنا سح هR ¨تم تسPاوتv طقف- دنک ەدافتسا ه�زور ندرک دعاقتم یارب ا��Yمآ یدنورcش یاطعا یەدعو

 ».مراد زا1ن تکم; هR نم .منکv +*�سحت د1نکv نومروشک هR هک ور �dمدخ و ور تاەداوناخ و وت نم ،ه�زور« :تفگ رتروپ

 یاهت1عقاو زا .ەدوب یراذگتسا1س یهعجاف کC ام یارب ناریا هک تسhن رcم ه�³ یزار نیا« :داد همادا رتروپ ،دنام ت®اس ه�زور �dقو
ا¡�Yقت ناریا رب م²اح دCدج

o
 عفانم ظفح یارب هسرv عبنم نیا زا هک Idاعالطا و ،مYراد نارcت یوت ید1ل; عبنم کC ًالعف .م1نود�ن +*(چچیه 

 هک م#R منوتv ردقنیا .+�ک کم; ام هR +�ک تقفاوم هکنیا رگم ،م#R تcب یd(شhب +*(چ منوت�ن .ه1تا1ح و مcم هقطنم رد ەدحتم تالاCا
انمض .ه1®انرطخ را; .+�ک کم; ام هR متفگ هک é¡نم زا تظفاحم رد ات یرب ناریا هR وت مCاوخv ام

o
 ل; رد هک هشاR یرا; ن�Yتمcم هنکمم 

 ».یدR ماجنا نالا ورا; نیا هک تسه نا�ما نیا و یدv ماجنا تتمدخ یاهلاس

اعقاو نوچ ،+�ک ەارم� ور تردام و رد¯ هک تسhن مزال هگCد یریذ�ب هÖا ،ەزات« :دوزفا یدنخ¡ل اR رتروپ
o

 ».درک ?اوخ را; نم یارب 

 یوا�جنک و Inوجارجام سح ،�dسودنcیم یور زا وا دوب راود1ما رتروپ .دادv ص1خش\ ،دشv نا1ب هفافل رد رÖا �dح ار روتسد ه�زور
 .درک کرت ار d(فد ،وگتفگ رگCد یهق1قد دنچ زا دعR ه�زور .دریذ�ب ار تYرومأم نیا شایرد¯ +*�مز³ ½عف ت1عضو یەرا�رد

 ».اجنوا شم�1سرفR ات د1نک شەدامآ .تسام یو*(ن نالا وا« .تفرگ سامت هسلR جروج اo Rاروف رتروپ

 هR ات دوب هتساوخ یو زا رتروپ هک ار یرا; ه�زور ،هناخترازو فکمه یهق¡ط یا�Yت هفا; رد ەزم�I و د³ یەوcق +Iاجنف ند1شون ما#نه
 نیا وا .دوب هتشاد ەا#ن رود ،دوب ناریا هR طو��م هچنآ ره زا ار وا مامت ت1عطاق و تدش اR یایآ{ .داد رارق هقادم دروم دناسر ماجنا
اق1مع لاحنیااR اما ،درکv کرد ار هتفÖان ما1پ

o
 نیا و ،ا��Yمآ هR وت یرادافو هR تQسP ،تاهنا�ود ثا*(م هR تQسP ام :دمآv شدR نآ زا 

 .م�1سه کوکشم +IادR مزال دح زا شhب تسا نکمم هک ت1عقاو

 .صوصخ هR دروم نیا رد و +qاح لاحرد م�تسد ،دنک *(یغت ،+*(مآ+*�هوت ه�زور معز هR و ،ساسا�I بصعت نیا دوب ەدش ثعاR ی+*(چ
 .دراذگR رانک ار دوخ یاه+Iارگن ەدرک راداو ار یایآ{ هک دشاR ەدش ەدنامرد دوخ نارcت عبنم زا تظفاحم دروم رد یردقهR دCاR رتروپ

 شPاج تم1ق هR دناوتv ناریا تYرومأم تسPادv وا .دوب صخشم دندوب ەداد ه�زور هR هک یروتسد .دشاR هتشاد تساوخv ½1لد ره
 و .تسا نآ ماجنا طCا�³ دجاو یدرفه�Åحنم زرط هR هک دهد ماجنا یرا; دناوتv شلغش رد راR +*�لوا یارب درکv سح اما ،دوش مامت
Rاث نا²ا�ش یهمه هRت vهک درک Cمآ ک�Yا�In تسا تسودنطو. 

 

 نارPت

 1363 رذآ

 

 قلخجک یزرم لd(نک رومأم هR ار دوخ +Iاریا یهمانرذگ هک §اح رد ناریا رد سرپسPارف سPاژآ یەدش بوصنم ەزات رگشرازگ ،+Iارcت پ1ل1ف
 ەدرک ن�Yمت راR دص ار دورو نیا یزYورپ ه�زور بلاق رد .دنک لd(نک ار دوخ سفنت گنها�+q درکv شالت ،دادv داRآرcم ەا�دورف نام�دR و
ا�وانتم 1وا.سا.ژ.د و یایآ{ زا وا نا��1م ،دوب

o
 Rش\ و داقتنا ا�Yس قé اعالطا یاهرا; نفوتوف دندوب ەدرکId ار Rشاد .دنزوما1ب وا ه�d+ 

 تسPاوتv طقف وا ناریا +*�ناوق قبط و تسا یوسPارف شردام و +Iاریا شرد¯ تفگI+ vارcت پ1ل1ف هک دوب رطاخ نیا هI+ Rاریا یهمانرذگ

 
1générale de la Sécurité extérieure)DGSE (Direction   Aەرادا ا ºراخ ت»نما لÂ¾، راخ تاعالطا نامزاسÂ¾ ا»نات�7ب سک»سیآما لداعم .تسا هس�ارف. 
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 چیه هک تشاد راqا وا ارYز ،دنک مهارف +*(ن ار رفول1ن رطاخ ت1نما دناوتب +Iاریا ت1لم نیا هک دندوب راود1ما شPارا�مه و رتروپ .دشاI+ Rاریا
 .دورب ناریا هR وا هR کم; یارب دناوت�ن À�«Inراخ«

 ی�(خ سPاژآ یارب ناریا یاهدادYور ششوپ روظنم هR هک داد حیضوت ترجاcم رومأم هR دوب ەدرک ن�Yمت اهراR هک ~1صف {راف هR وا
 راختفا دوخ +Iاریا ثا*(م هR شرد¯ ارYز ،هتخومآ �Iوخ هR ار {راف .تسا یوسPارف شردام و +Iاریا شرد¯ .تسا ەدمآ ناریا هR هسPارف

vونویت رد .دنکYدزن رد لC¨ زرم Rل?Yامترا¯آ دراد دصق .ەدش گرزب کI+ ت ردcدنک ەراجا نار. Rدناوتب تسا راود1ما ،هل Rرانک و هشوگ ه 
 هک دنکv راختفا و .دراد نظءوس اهInا��Yمآ هR تQسP هشhمه یوسPارف و +Iاریا ناونع هR .دنک هc1ت شرازگ +*(ن هcبج زا و دنک رفس ناریا
 .تسا ەداد ەانپ +�یمخ µتCآ هR 1357 لاس رد هسPارف

Rا; ردق هç+ ن نآ یاهغورد هک تشاد دوجو تق1قح ه�زور ناتساد رد)*+ Rدوش ریذ}روا. 

 دوخ اR +*(چچیه .داد ار نادمچ ل�Yحت تمسق ه�d+ Rفر و روبع یەزاجا یزYورپ هR تسد تکرح اR و تخادنا الاR یاهناش ترجاcم ¬فا
Cزج ی+*(چ ار وا هک تشادن دوخ نادمچ رد ا Cناوج را#ن�(خ ک Iه��جت� Pزونه هک دهد ناش Rاژآ تقو مامت را#ن�(خ یهلحرم هPی�(خ س 
 هکنیا هR طو�¬م مه نآ ،دنکv تفاYرد همحزلاقح سPاژآ هR دوخ §اسرا یاهشرازگ ساسا رب هک تسا Inیدادرارق رگشرازگ و ەد1سرن
اق1قد تسPاد�ن زونه ه�زور ًالصا .دوش پاچ همانزور رد شرازگ

o
 Rک هچ لا¡ند ه� vو ددرگ RاCامح �ک هچ زا دCتاماقم .دنک ت 

 نامه هک Idروص رد نوچ ،دشاR هتشاد را1تخا رد +*(ن ار هCا¯ تاعالطا نیا �dح وا دن�ساوخ�ن هجراخ ترازو و یایآ{ رد وا قوفام
 .دهد زورب دناد�ن هک ار ی+*(چ تسPاوت�ن ،دندرکIn vوجزاR وا زا و تفرv ول را; یادتبا

 ششوپ ناونع هR یرا#ن�(خ لغش زا ەدافتسا مدع رب +�بم یایآ{ لومعم یەدعاق یایآ{ سhئر .دوب ەدش »هناسفا« +Iارcت پ1ل1ف
 دنچ �dح اهیوسPارف .دوب ەداد اج سرپسPارف سPاژآ رد ار وا +*(ن هسPارف تاعالطا نامزاس و ،دوب ەدروآرد قیلعت تلاح هR ار دوخ لماوع
 زا سرپسPارف سPاژآ یارب وا یاهشرازگ ن�Yخآ دنک اعدا تسPاوتv یزYورپ هک دندوب ەدرک �¬�نم وا مان هR +*(ن ار �Cدق شرازگ
 .تسا ەدوب �dیسوکÉYکم

 هتشا¡نا یوشک رد ار نآ تشاد و درک +Iارcت پ1ل1ف دورف ترا; هR یرگCد ەا#ن ترجاcم رومأم ،درکv روبع ددرت لd(نک رد زا ه�زور �dقو
 تف1ش ناCا¯ رد و دYراد هگن هنا�ادج ار �Àراخ نارا#ن�(خ قاروا :دمآ شداC هR دCدج یهمانشخR هک تخادناv رگCد دورف مرف اهدص زا
 .د1هد ل�Yحت دوخ قوفام هR ار اcنآ دوخ یرا;

 .د�(ب رcش زکرم رد لتیفوس لته هR ار وا تفگ ەدننار هR .تسویپ دندوب �®ات رظتنم هک �dعامج هR و تشادرب ار دوخ نادمچ یزYورپ

 تشاذگ یاهشوپ رد ار نآ ،دنک ەا#ن نآ هR هکنیا نودR +*(ن وا و داد دوخ سhئر هR ار +Iارcت قاروا دوخ یرا; تف1ش ناCا¯ رد ترجاcم رومأم
 .دشv ەداد ل�Yحت ەا�دورف ەا�س d(فد هR دCاR بش ره هک

 ار نارcت هR ند1سر زا دعR لوا یهتفه دنچ دCاR وا هک دندوب لوقلاقفتم وا.سا.ژ.د رد شPا�دنهدشزومآ و 1½#نل رد شPا��1م و یزYورپ
 {�I�I را#ن�(خ ،§راه روترآ اR لوا یاهزور نامه هک دندوب هتفگ وا هR .دورب ورف سرپسPارف سPاژآ یدادرارق را#ن�(خ ��شوپ شقن رد
 سامت ،دوب ەداد ششوپ ار Inادصو³رپ یاهدادYور دعR هR نامز نآ زا و دوب ەدمآ ناریا هR ناتس®ا¯ رد Y�dرومأم زا بالقنا زا ل¡ق هک
 هR دوب رارق و دنک لCد¡ت {�I�I تقو مامت را#ن�(خ هR ار دوخ گرزب ��cج اR یدادرارق را#ن�(خ کC زا دوب هتسPاوت §راه .دنک رارقرب
¨تفه ی�(خ تسشP رد ار §راه یزYورپ .دوش لقتنم ندنل

:
 .درک اد1پ هجراخ ترازو 

 هک ،§راه .دندرک تاقالم مهاR ،سلجم �Cدق نامتخاس ¨Cدزن رد ،یدعس ناRا1خ رد IÞاش +çا; رد یزYورپ و §راه دعR زور دنچ
 و ەدنزگ ی++(ط و ،هنcک شفک ،ەدشPوتا بترمان یاهسا¡ل- دوب ەدرک اد1پ ار Inا1نات�Yب درادناتسا را#ن�(خ کC لما; دومن شعضوو³
 ەدرک گرزب همcنیا ار سرپسPارف را#ن�(خ هجوج کC هR ەاچ و ەار نداد ناشP شدCدج یاهقوفام ارچ هک دوب بجعتم نیا زا -+*(مآهنعط
 ،دوب دارفا +*�مه اR شرا;و³ و تشگ vرب ندنل هR تشاد §راه ریدقت ره هR اما .دندوب مه ب1قر یرازگ�(خ ود نیا ،دوب هچره .دندوب
 و دن�شاد رارق مره یەدعاق رد یرا#ن�(خ تا1ح رد یدادرارق نارا#ن�(خ ،ەوالع هR .داد ماجنا دندوب هتساوخ وا زا هک ار یرا; نیاربانب

vRتس¢ا Rه CدکCرگ Cیرا vدندناسر. 

 
1Langley  یجر7و زا یاهقطنم مانª«دزن رد اAè گنشاو£Ï¤ یزکرم داتس هک تسا Õدراد رارق نآ رد یایآ. 
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 هک هنیا ەدش م*(گتسد اجنیا رد ندرک را; زا هک ی+*(چ .نسرتv مه زا مدرم .+�dسه اجهمه اه?ا�س .هYراوشد یهف1ظو« :تفگ §راه
 فرط زا .درک دامتعا شcب دCا¡ن ،ەراد ور اهلاؤس یهمه باوج هگR هک سکره .هشاR داوخv هک سکره فرط زا ،مشاR ت1عطق بقارم
 ».++�کv پاچ ���نv هک ور Inاه+*(چ +�dسه تروشک یوت یزکرم d(فد یوت هک Inانوا و تسه ی�(خ هC هشhمه اجنیا ،هگCد

 فرط زا دارفا نیا تسPاد�ن وا- دندوب هتساوخ وا زا چــــYودلآ رد عقاو {�I�I 1سواه شوب یزکرم d(فد رد رقتسم دارفا هک هنوگ نامه
 یاهطRار و د1فم عبانم زا �dسرcف §راه -دناەدرک را; نیا هR مادقا ث¡مل رد عقاو 2سواه یرچنس رد سک1سیآما یزکرم d(فد دارفا
 .دروا1ب *(گ ەا1س رازاR ¨س�و اجک زا هک تفگ وا هR +*(ن ار نیا .داد یزYورپ هR ار vدرم

 ?اتوک تدم و ،قباس یولcپ( Åع §و ناRا1خ یاههچوک زا ¨C رد هک تسه ناشPومان�I یاەرک ناروتسر کC هک تفگ یزYورپ هR وا
 یارب »دا1تعا کرت زکرم« زوجم نوشcب هک نداد باسح و قح لحم یهتیم; هR شاهبحاص شhپ لاس دنچ« .تسا ناcنپ )قدصم
 هتس/ و زاR بترم اجنوا ،هنک ی*(گتخس هک ە*(گv شرYو 9 و هنکv لوبق ەوشر 9 هک نیا هR هتس/ مه الاح .ندR ور �Àراخ یاهرا#ن�(خ
vهش.« Rورپ هYرا; یزId تفگ و داد: »vوتI+ Rزب گنز ەرامش نیا هI+ بõی�+ Rەزا Cقو .هن ا�d Rزا Rآ ،هشاRیرگت یدنله یوج vشاذغ ،ەد 
 ».تسhن دR مه

 ەدش عقاو )قباس یا�Yث( ه1مس ناRا1خ رد هک ار §راه نامترا¯آ یزYورپ هک دش قفاوت س�را¯ و ندنل ،+�dگنشاو رد را1س/ یوگتفگ زا س·
 هک دندرکv ەدهاشم دن�شاد رظن رYز ار شPامترا¯آ و §راه هک +Iاریا نارومأم هک دند1سر هج�1ن نیا هId Rاعالطا روما نا��(خ .د*(گR دوب
 .داتف1ن یرگCد قافتا و دش لقتنم یرگCد هC¨ R زا سوساج:را#ن�(خ کC نامترا¯آ

9دنز نارcت رد یزYورپ .تسا ەدرک کم; نارcت رد یایآ{ رومأم کC رارقتسا هR دنادR هکنیا نودR ،تفر ناریا زا همانرب قباطم §راه
:

 
 :دوبن Inوگخسا¯ هR رداق §راه ،دوب ەدرک ح�طم مه رÖا و دنک ح�طم تسPاوت�ن وا هک دوب لاؤس کC طقف .درک زاغآ ار دوخ یهنا�ود
 ؟درک رارقرب سامت یو اR نما تروص هR و درک Inاسانش ار ماY*(م رومأم ناوتv هنوگچ

 نامتخاس موس یهق¡ط رد دود زا رپ çdاتا هR ار وا ترجاcم مرف ¨1پ ،+Iارcت پ1ل1ف مان تحت نارcت هR یزYورپ دورو زا س· تعاس ەدزاود
 داتس تاعالطادض شخR هR ک1پ اR ار نآ ،لمعلاروتسد قبط و تخادنا دورف ترا; هR ?ا#ن ەرادا سhئر .درب داRآرcم ەا�دورف ½صا
 .داتسرف )قباس یاضر ەاش( بالقنا ناRا1خ رد ەا�س تاعالطا

 �Àراخ نارا#ن�(خ +�dفرگ رظن تحت ت1لوؤسم هک ،نارادسا̄ ەا�س تاعالطادض شخR سhئر ،ەداز�(®ا اضر +*(م هR د1سر +Iارcت پ1ل1ف ترا;
 .سرپسPارف زا هگCد یهشhپقشاع نووج یوسPارف هC« :تفگ و درک یزلف +*(م یوس نآ رد دوخ را�مه هR ور ەداز�(®ا .تشاد ەدcع رب ار
RراذگYهنک را; ?ام دنچ م، Rب دعõیÂ1ەراد تسود م Rنز ا Cراخ هÀ� Cاش اCرهوش مه د Cراخ هÀ� RاوخRه Cکنوز رد ار ذغا; وا »&هن ا�+ 
 {ررب ار نآ ەرا�ود رگCد زور جنپ و لcچ دCاR هک تشون نآ یور و دوب هتشاذگ رانک ەدنیآ رد دوخ §امتحا یاهترا�³ یارب هک تشاذگ
 .درکن +*�نچ ەا�چیه .دنک

 

 نارPت

 1363 ید

 

 ار +*�ملسملاو مالسالاتجح یوزوح یهجرد سلجم سhئر .دمآ�ن شدR سلجم رد +Iاجنسفر �شاه d(فد رد ندرک را; زا رفول1ن
ا¡�Yقت هع1ش نویناحور بتارم رد هک ،تشاد

o
 اما ،تشادن ار �dشcب عسوم دCد و یرکفنشور وا .تسا ەا#شPاد رد دشرا را1شPاد لداعم 

 هR راR راcچ ەاش تموکح نامز رد .دوب بالقنا یاهنامرآ و ،شقRاس داتسا ،+�یمخ یەدÞ(س³ لام; و مامت و دوب یرهام {ا1س رازگرا;
 .دوب ەداتفا نادنز

 هتفه کC تسرد ،1357 نمcب29 رد �dشcب و وا هک �Iزح ،دCدv vالسا یروcمج بزح یهچYرد زا ار دCدج مYژر یاهتصرف نون®ا وا
Rا¯ ەاش طوقس زا دعCدندوب ەدرک یراذگه. Rبزح ،1360 *(ت تفه راجفنا رد بزح نا³ زا ی*(ثک دادعت نداد تسد زا ا Rت1عضو ه 

 
1Bush House  
2LambethCentury House in   
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Rاجنسفر �شاه اما .دوب ەدش راچد یدI+ اوتPتس Rتمهرد یهک¡ش یاقÂ1مج بزح راداوه نویناحور یەدcالسا یروv دنک +*�مضت ار 
 دوخ یه¡لغ هR -گرزب یاهرcش رد هعمج زامن یاه�(نم و ،سلجم ،ه1ئاضق یەوق ،تاعالطا رب دوخ طلس\ فطل هR- نویناحور +*�مه و
 .دنداد همادا ناریا {ا1س تا1ح رب

 InامزYرا; و دودحم �لع را¡تعا ،ش�ر�Id Iروص ،ەاتوک یدق ،دنلR یادص اR دوب یاهلاس جن}ولcچ +Iاحور ،دCد ار +Iاجنسفر رفول1ن �dقو
 ل1لد هR مه و دوب ش��م�I تروص یهطساو هR مه هک دندوب ەداد هسوک بقل وا هR شPانمشد .تفرگ�ن م;تسد ار وا رفول1ن .+*(چان
 دوب ەدش گرزب دندوب هتس· رجات هک دنمتورث یاەداوناخ رد وا .درک�ن محر یاەدنõنج چیه هR دوخ یاقR ظفح یارب هسوک دننام هکنیا

 .دوب راوشد یرا; شضماغ تا1ن و را�فا کرد و

 هک یرادRاسح و شرا#ن یارب یزمر نا#ناشP زا +Iاریا �تسhس ،تخادناv »قا1س« داC هR ار رفول1ن .رکفنشور هن و دوب +*�س�روئت هن وا
 تسا رداق هک دنکv را; کرYز و رهام یرادمتسا1س یارب دش هجوتم تع³ هR رفول1ن .دروآv رد ³ نآ زا �ک تردن هR رازاR زا نو*(ب

 .دوب شاەداوناخ و دوخ یارب یزودناتورث وا ت�Yلوا هک دوب اد1پ هتفÖان +*(ن نیا .دهد *(یغت دوخ عفانم تcج رد oاروف ار �dیعقوم ره

 و تاسلج رد +qاح �Àراخ نارادمتسا1س نانخس یهمجرت یارب دوز ½1خ .درک�ن ت¡حص {راف زج +Iا�ز چیه هI+ Rاجنسفر �شاه
 ەداد ش¢ازفا ار ناریا یاوزنا ،رادهنماد {ا1س یاهتنوشخ و گنج .دش ¨تم ت*(صRاR و قیال »یهموصعم« هR هسلجتروص یهc1ت
 .دندرکv دCدزاR ناریا زا یd(م; �Àراخ یاهتأ1ه اهزور نیا و ،دوب

 نا�دنیامن .دندوب کوکشم دارفا �dشم نانآ بلغا رفول1ن دCد زا .دربv تذل نانا�رزاR اR تاقالم زا سلجم سhئر ،�dشcب فالخرب
 همل; éقاو یانعم هR هک دندوب کوکشم Inاهنکقاچرا; دندمآv ناریا هR هک نانآ .دندش�ن کCدزن ناریا هR �(تعم ½لملا+*�ب یاهتک�³

 هتبلا و مانم� InاهکناR اR ەد1چ1پ §ام تالاقتنا و لقن لماش دندادv هک Inاهداcنشhپ .»دندوب ەدش هلچوقاچ اهدن�ودز نیا ل¡ِق زا«
 و دنراذگv ەال; ناش³ تالماعم نیا رد هک دن�سPادv نا1ناریا .دوب ناش+Iاریا ناCاتمه و دوخ یارب هنادنمتواخس Inاهنویسhم; قح
 .دوبن vالسا یروcمج اR هلماعم هq+ Rاح �Àراخ مانشوخ تک�³ چیه اما ،دننکv ناش\راغ

 �شاه .تخانش�ن ار نانآ رفول1ن هک دندوب +qاح درم هس شسhئر زج هR نآ رد هک دش یاهسلج مجd(م رفول1ن 1363 ەام ید رد
 ساسح را1س/ لئاسم رد وا مجd(م و þوصخ ��Âم ،هموصعم« وا هک تفگ نانآ هR و درکن +çرعم ار دوخ نا�دننکتاقالم +Iاجنسفر
 ».تسا

C¨ م زاcنانام Cاحور کI+ ا1مPپگنر و لاس�Yاریا یەدI+ دوب Rماق ا�d Rاوختسا را1س/ و دنلI+ود ؛v اریا +*(نI+ چ یدرم ،دوبcو هلاس ل 
 یدرم موس رفن ؛دوب ەد1شوپ هگنل هR هگنل Inاهباروج و ەراوق�I یراولش و تک و تشاد vدنگوج یزب ش�ر و لõ1س هک قاچ را1س/

 را1س/ و زودتسد یراولش و تک و دوب هتسارآ تقد هR ار دوخ لõ1س ،تشاد نزو هفاضا 9دنا هک دوب هلاس ەاجنپ oادودح و برع
 هچرگ ،سhلس تروص هR ار �hل#نا +Iاریا درم .تشاد تم1ق رالد رازهود لقادح دوب ەد1شوپ هک Inاهشفک و تشاد نت هR تم1قنارگ
 {راف ًالصا اما ،درکv ت¡حص Inا��Yمآ یەدرÓل1صحت دارفا یهجcل اR ار �hل#نا برع درم .درکv ت¡حص ،یروتسد نادنچ هن
 ماd(حا یور زا .تسا ەدرک ل1صحت ا��Yمآ ق�³ رد یزورهنا¡ش یالاR حطس þوصخ سرادم زا ¨C رد Idدم د1سرv رظن هR .تسPاد�ن
Rاریا هن ،روشک جیار بادآ هI+ چیه ،برع درم هن وCد زا .دندوب ەدزن تاوارک کCرفول1ن نانآ د Cهک ،دوب نز ک Rیمها عبطلا�d تشادن. 

 لصا ³ مرv م1قتسم ،نویاقآ« .درکv همجرت �hل#نا هR برع درم یارب رفول1ن و تفگv {راف وا .درک ت¡حص هR عو�I+ ³اجنسفر
 .هطو��م ½1محت گنج یهج�1ن و ام زÉYع vالسا یروcمج یاقR هR ع�ضوم .هYرارطضا ½1خ ع�ضوم نوچ ،بلطم

 .مCدرک نو*(ب روشک èاخ زا ور اcنوا و مCدرک فقوتم ور اcنوا یو�¬hپ و مCد1گنج �ØعR نYزواجتم اR ام ،نومنانمشد راظتنا فالخرب«
 نیا یهمه ،مCاەد1گنج اcنتتسد هکنیا مغر½ع ام .+�dسه ممصم و لدمه Inاcن یزو*(پ ات سدقم عافد نیا یهمادا رد ام تما و ماما
 نوشاهروشک تورث امش نا*(ما و خ�یش ،نراد ف�Y¬\ اجنیا هک نومزÉYع برع نامcم زا ترذعم ضرع اR .درک م1هاوخ و مCاەدرک ور اهرا;
 راqا ام هR روشک رد ح�لەداس مدرم زا ++عR هچرÖا .++�کR §ام تCامح ام ند1شک نوخ و èاخ هR رد مادص رازرا; زا ات نەداد داR رب ور

vک�++ Rو قح +*�ب هک ندرک یراشفا¯ هنادنمدرخ ام ماما ،م1نک قفاوت مادص ا Rشآ چیه رفک و مالسا +*�ب و ،لطا�dIn دوب دهاوخن را; رد. 
¨نج طقف هن ،گنج نیا ام یارب

:
 نوا یدوزهµ Rءاشنا هک تسا ف³�Y سدق هR ند1سر ەار رد ما� +*�لوا هÓل�Ø، RعR رافک و مادص ه1لع 

 ».درک م1هاوخ دازآ ور
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 ار مادص س/ش\آ داcنشhپ دوب ەدرک ب1غرت ار +�یمخ �شاه 1361 لاس رد هک دن�سPادv همه .تسشP رفول1ن نا¡ل رب )Iرمان یدنخ¡ل
 تعامج اR +*(ن +Iاجنسفر �شاه ،درک در ار داcنشhپ نیا +�یمخ �dقو .دندرگزاR گنج عو�³ زا شhپ یاهزرم هR روشک ود و دریذ�ب

 .درک اد1پ همادا çdارع و +Iاریا ناناوج راتشک و نارا¡مR ،تس/ نب .داد ³ »یزو*(پ ات گنج گنج« راعش و درک ?ارمه ەدنهدراعش

 یاهەدنگنج اهçdارع .هنکv ە+*(نردم و +*(cجت ور شدوخ ش\را ەراد شدوخ �Àراخ یاهلوپ فطل هR مادص« :داد همادا +Iاجنسفر �شاه
¨تسراو اR لYزرب و �Iونج یاق�Yفآ ،ا}ورا تاماقم .نرخv {ور دCدج کنات دصدنچ نراد و نەدرک ەراجا اهیوسPارف زا نردم

:
 زا فرح 

Iرط�ç+ vهمه ،د1شخ¡ب ونم بدا یهئاسا ،اما ننز vبارعا یاهسانکسا یارب ور نوشدوخ ردام رهاوخ م1نود vنشورف. 

 .مYرادن ور مادص دCدج یاهحالس اR یربارب ناوت هک هنیا ت1عقاو اما .م�Y(ب ور گنج و م1گنجR اcنتتسد مq+Yاح ام ملسم ردق«
اتدمع ام یاهحالس

o
 ام هک ور Inاه+*(چ تقوچیه مه Inا��Yمآ نYرواشم و م1نک +*�مأت ا��Yمآ زا ور نوماهدوبم; م1نوت�ن ام اما ،ه1ئا��Yمآ 

 ع�جروعفر ور اهدوبم; یروج هC نهتسPوت الاح ات ام یاه+*�سÂکت .نەدادن نومcب مCاهتشاد مزال اهحالس نوا زا تسرد یەدافتسا یارب
 م1نوتب هک دندادن ام هR ور انوا یاهدک زگره اهInا��Yمآ اما ،مYراد 9دC تاعطق و بمR و کشوم زا رپ یاههغاز ام .ننوت�ن هگCد اما ،++�ک
 .مYرا1ب *(گ ور کشوم روج هC و ام1پاوه تاعطق ات م1نکv ور و رYز ور ½لملا+*�ب یاهەا1س رازاR مYراد ام نالا +*�مه .م1نک ەدافتسا نوشزا

اق1قد شمسا الاح
o

 Cن مداhاما ،تس Cش ی+*(چ هõ1شکدض کشوم ،تسا »نو}راه« نامه وا روظنم دز سدح رفول1ن ».دوب راه گس ه�d 
 .دندرکv ەدافتسا دربەاتوک +*�مز هR +*�مز کشوم ناونع هR نآ زا و دندرکv داجCا Idا*(یغت نآ رد نا1ناریا هک Inا��Yمآ

 تا+*(cجت هکنیا اC هنزv نوشQیغ دعR مCدv لوپ اهلالد هR تم1ق ربارب هس اC ود .نراذگv ەال; ور ام ³ ½لملا+*�ب یهحلسا یاهرازاR رد«
 ».هنک�ن را; ًالصا هک ندv نومل�Yحت جراخەدرزا لجنب

 .درک ەا#ن هسلج رد نا+qاح هR و درک ثکم

 ام مدرم .م1نک ەدافتسا نوشزا روطچ م1نودv و مCاەدرک ەدافتسا Inا��Yمآ یاهحالس زا ًال¡ق ام .د1نک نوم�م; هک مCاوخv امش زا ام«
 عافد ،نرخv نراد اهçdارع هک Inاهحالس لRاقم رد نومدوخ زا م1نوتب ات م1نک رپ ور اه½¡ق یاج دCاR طقف .ن*(گv داC عــــ³Y و نرا1شوه
 .2وات نگv شcب مه ورvود و 1کواه تسه شمسا §وا .هکناتدض کشوم و Inاوهدض کشوم نومزا1ن ن�Yتیروف .م1نک

 ننوت�ن .++�ک دوبان ور ام نممصم اهInا��Yمآ و ەدرک یراد�Yخ اهحالس نوا زا مادص .نەدرک در ور ام یاهداcنشhپ اهInا��Yمآ لاح هR ات«
 ».مCدرک ف1فخ و راخ و م1تفرگ ور نوشمدرم ام {وساج یهنال یارجام یوت هک ++�ک شومارف

 »؟م1نک کم; نومزÉYع نطو زا عافد هR م1نوتv روطچ ام« :د1سرپ قاچ +Iاریا

 ن�Yتکچوک ەدننکلاؤس دوب را�شآ .»ەزÉYع تارب تنطو مه ردقچ« :د1ش¢دنا دوخ اR .دشv هفخ وا یرا²اYر نفعت یوب زا تشاد رفول1ن
 مcس« :دهد ص1خش\ وا یادص رد ار éقاو شسرپ و دنیõب وا نامشچ رد ار عمط تسPاوتv رفول1ن .داد�ن شروشک تشون³ ه�d Rیمها
 »؟ەردقچ نم

 ردارب و نم .د1نک ت¡حص نوشاهاR روطچ د1نودv و د1سانشv ++�ک کم; ام هR ننوتv هک ور +Iاسک امش« :داد همادا +Iاجنسفر �شاه
 ؟هگCد یاهحالس و کشوم و ام1پاوه اC هحلسا +Iاcج رازاR هR هچ ور ام .م�1سhن شhب یاەداس یاهه¡لط -+Iاریا +Iاحور هR ەراشا اR- نسح
 ».امش غا³ مCاەدموا هک تسه مه +*�مه یارب .ک1ت®ات و ک�1سجل هن ،مCاەدرک تاc1لا و هقف یهعلاطم فقو ور نوم1گدنز مومت ام

 زا عو�³ ما#نه رÖا .تشادن دامتعا یاەدنبانت چیه هR و درکv لوحم �ک هR ار یرا; تردن هR شسhئر .دCدنخ شلد رد ەرا�ود رفول1ن
 ؟دراد هتس· اId Rوافت هچ کشوم رگم .تخومآv ار نآ نفوتوف هک د1شک�ن §وط ،تسPاد�ن ی+*(چ هحلسا تراجت

 روطچ تلادع یرارقرب یارب ناریا رازرا; هک ەدرکن شومارف ا��Yمآ تلود .د1یامرفv حیحص ًالما; §اعت+Åح« :داد خسا¯ برع درم
 اهInا��Yمآ هR دنمشزرا نانچ ی+*(چ دCاR و دYراد زا1ن م1قتسم*(غ یدرکYور هR امش .درک *(قحت ور ەدحتم تالاCا +*�شhپ یروcمجسhئر
 ».++�ک شوگ نوتفرح هR نش/ روبجم هک دCدR داcنشhپ

9دنز اجنوا ++ترم ردارب و امش ؟++�ک هجوت ام فرح هR هنکv نوشراداو ÀÞ لداع ردارب ،بخ«
:

 امش .دCدلR ور نوشPا�ز و دCاەدرک 
vباوج یرا; هچ .نوشد1سانش v؟ەد« 

 
1HAWK (Homing All the Way Killer)  
2guided)-tracked, Wire-launched, Optically-TOW (Tube  
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 .درک ە*(خذ دوخ یاج رد و درک تشادداC ار اهمان رفول1ن

 شالت لماش ،�dس�رورت یهثداح ره .هنکv ەا#ن �dسhنوم;دض کنیع اR ور ناcج رد ½�شم ره ا��Yمآ ½عف تلود« :داد خسا¯ برع
 تسکش و ناcج رب تموکح فده زگره یوروش ،انوا دCد زا .هس��نv وکسم یا¯ هR ور ناcج رد یاهعزانم ره و پا¯ رورت یارب *(خا
 .همسhنوم; دا1م نوشدR شزا امش vالسا بالقنا زا d(شhب اهInا��Yمآ هک ی+*(چ اcنت .ەدرکن اهر ور ش�سhلاتÃپا; نادحتم و ا��Yمآ نداد
 »."�³ یروتاÞ(ما" نگv شcب هک ++�یبv امش لامش رد وجشاخرپ یهCاسمه کC و ++�کv ەا#ن هشقن هR انوا

 ی*(ثأت اما .++�ک بوعرم ور ام یوروش ق�Yط زا ندرک شالت مه ەاش +Iوگن³ زا دعR 57 لاس رد ،هلR« .داد نا�ت ³ د1یأت هI+ Rاجنسفر
 یال�1سا ات ++�ک ەدافتسا یوروش دCدcت زا و ++�ک یرادربەرcب ام سرت زا :م1بÂیõن ور انوا یە+*(گنا هک م�1سhن رواRدوز مه اهردقنوا ام .تشادن

 نومدوخ .+�dشاد ³ رد §ا1خ هچ شhناریا لاّمع و یوروش هک م�1سPودv نومدوخ ام .نرا1ب تسد هR ەرا�ود اجنیا رد ور نوشدوخ
 اما ،+�dفر تسد زا �dشcب گرزب دc1ش لثم +Iاسک ،مCداد تافلت ارجام نیا # ام .مCدرک �Øنخ ور نوشاههئطوت و مCداد ور نوشQیترت
 ».مCدرک نوشدرخ ،د1سر Inامزآروز هR ت��ن �dقو

 �Àراخ دوجو هک ام ه1لع یوروش دCدcت هR تQسP اهInا��Yمآ م1نک یرا; م1نوتv روطچ ام الاح« :د1سرپ و درک ثکم +Iاجنسفر �شاه
 »؟هنوسرv نومزا1ندروم یاهحالس هR ور ام ع�ضوم نیا روطچ و ؟نش/ نارگن ەرادن

 نو�ز زا دCاR .ند�ن شوگ نوتcب .د1نکR ورا; نیا د1نوت�ن نوتدوخ شلوا اما .م1نکv نوشدCدcت و نوشم1نوسرت v« :تفگ برع درم
 نوم1ل1ئا³ا +*�طRار اR ه1تدم ++ترم ردارب و نم .+�dسه هنÉYگ نc)dYب اه½1ئا³ا دروم نیا رد هک .نراد دامتعا شcب هک نونش/ �ک

 یاه�Þچ اR هک یوروشدض یورهنا1م حانج کC فرط زا اه+Iاریا زا هگCد یاەدع و امش هک نگv اهInا��Yمآ هR انوا .م1نکv ت¡حص
 دCدcت نیا و ن*(گv تردق نراد ،vالسا یژولوئدCا ششوپ رYز ،اه�Þچ نیا .دCاەدموا انوا غا³ هR ەراد تRاقر vالسا یروcمج لخاد
 .++�ک لCد¡ت یوروش رامقا زا ¨C هR ور ناریا هک ەراد دوجو

 »؟++�کv رواR ور اهفرح نیا اهInا��Yمآ د1نکv رکف امش«

 تhساسح مسhنوم; دCدcت هR تQسP هک ور یذوفناR یاهInا��Yمآ اه½1ئا³ا .هلR ،نونش/ اه½1ئا³ا زا هÖا« :داد همادا برع
 ».++�کv +*(ت ور اcنوا +Iارگن ش\آ اه½1ئا³ا .نسانشv نراد هنوگساوسو

 »؟د1نکv را; نیا ماجنا هþ+ Rار ور نوتیل1ئا³ا ناتسود روطچ«

 رارقرب طRاور یردق امش اR هک +�dسه دنمهقالع تدش هR اما .نرادن اه½1ئا³ا ،نراد مسhنوم; هR تQسP اهInا��Yمآ هک ور {اوسو«
 تسود و ردتقم ناریا هC انوا .نا+þار مه رادقم نوا دصرد لcچ ا�d Rح اما نرادن ور بالقنا زا شhپ حطس هR طRاور ند1سر راظتنا .++�ک

vاقم رد هک ناوخRور لداعت یهنزو شقن نوش�3ع نانمشد ل Rهنک یزا. 

 دCاهتفگ امش هک م1گv انوا هR .م�1سه وگتفگ لاح رد vالسا یروcمج تاماقم ن�YتالاR اR هک م1گv نومدوخ ½1ئا³ا +*�طRار هR ام«
 مه و ل1ئا³ا اR مه c)dب طRاور داجCا لا¡ند هR +�یمخ قفاوم رظن اR امش و نەدش خاش³ یوروش رادفرط یاه�Þچ اR تلود یاهورهنا1م
Rمآ ا�Yد�1سه ا�. vاهورهنا1م نیا م1گ RاCد Pنوش Rهک ند vمآ یاهحالس ننوت�Yا�In ند1گنج یارب ناریا هک ور Rارع اçdت ەراد زا1ن اهc1ه 
 یا¡قر نداد تسکش یارب ��حم ەا#Cاج ،نرا1ب تسد هR ور اهحالس ننوتب اهورهنا1م هÖا هک هنکv اد1پ همادا یروطنیا ناتساد .++�ک
 ».++�کv رارقرب +�dگنشاو و وYوآلت اR یc)dب طRاور و ++�کv اد1پ نوشدوخ �Þچ

 روشک ود نیا زا کCچیه اR ەد�ن ەزاجا ام هR زگره ماما هک د1نودv« .درک ەا#ن دوخ نا�دننکتاقالم هR تقد اR ەرا�ود +Iاجنسفر �شاه
 ؟هنکR ەر®اذم ەرب اR داوخv گرگ« :ەدv باوج نوش¢ا ،ەرا1م نویم هR ور اهInا��Yمآ اR ەر®اذم فرح �ک تقوره .م1نک رارقرب هطRار
 هc1ت ½1ئا³ا و Inا��Yمآ یاهحالس ام هکنیا هR تQسP نوش¢ا ،لاح+*�عرد ».نروخR ار ام ناوخv انوا .++�ک ت¡حص ام اR ناوخ�ن انوا

 ».بالقنا هR تنا1خ تم1ق هR هن اما .تشاد دنهاوخن +þاd(عا ،م1نک عافد مادص لRاقم رد نومدوخ زا ات م1نک

 هR انب اه½1ئا³ا و اهInا��Yمآ هک م1نودv مه ور نیا اما .م�1سه ع�ضوم نیا هجوتم ام اقآ ت+Åح :داد خسا¯ +Iاریا یەدننکتاقالم
9دامآ و ++�ک رارقرب سامت ناریا اR هک نقاتشم ½1خ ،فلتخم لCالد

:
 ».نونش/ ،نونش/ نراد تسود هک ور ی+*(چ نراد 

 »µتCآ« ناونع هR ور وا ،ه1لوا یاهسامت زا دعR .دا1م ام کم; هR نسح ردارب هک تساجنیا« :تفگ و درک ەراشا +Iاریا +Iاحور هR س�س
 موزل رب و ەدv هئارا ب1قر یاهحانج زا Idا1ئزج وا .م1نکç+ vرعم نوم1ل1ئا³ا و Inا��Yمآ ناCاتمه هR پچدض یاهورهنا1م +Iاحور �(هر و
 تQسP سلجم رد امش یەدنیامن و نافعضتسم داÂ1ب سhئر اR نوش¢ا هکنیا .هنکv د1®أت اه�Þچ یه¡لغ ربارب رد شPادحتم و وا زا تCامح
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 ی+*(چ +*�نچ لRاقم رد هنوتv 9 .ەرتریذ}رواR هش/ هتفگ +Iاریا µتCآ هC فرط زا هÖا ناتساد ل; .هنکv کم; هلماعم نداد شوج هR ەراد
 رواR دوز ور انوا یاهفرح و نراد فعض نراذv نوش³ ب�Yغ و ب1جع یاهەال; هک +Iاسک ربارب رد هشhمه اهInا��Yمآ ؟هنک تمواقم

vا .++�کÖنم ه Cام1قتسم لداع ردارب ا
o

 ».نشv +*�نظ ،م1نک وگزاR نوشارب ور ارجام 

 ،ەرن شhپ تسرد هÖا و ه®انرطخ ½1خ .مدرک�ن تقفاوم اهرا; نیا مودکچیه اR ،مCدوبن لصأتسم هÖا« :تفگ +Iاجنسفر �شاه
افطل لداع ردارب و ++ترم ردارب .++�کv نومەرا¯هکت +*�فلاخم

o
 Rار اRسامت نوتدوخ +*�ط Rگ)*Yشهاوخ اما .د vرد ونم .د1نک طا1تحا منک 

 »؟یدلR یرگYزاR .ه1تا1ح ارجام نیا رد امش شقن .منونمم تکم; زا ،نسح ردارب .دYراذگR را; تف�¬hپ نا�Yج

 یور زور ره ام هگم .نشاR دلR دCاR نراد همامع و ا¡ع هک +Iاسک اهزور نیا هک ردق نومه طقف« :داد باوج +Iاحور و دندز دنخ¡ل همه
 »؟م1نک�ن یزاR هنحص

 ».متسhن �Iوخ نادنچ رگYزاR ،متسه ممعم هچرگ نم اما .نسح ردارب هتسرد«

 .دوب ەدرک یزاR داشرا تشگ نارومأم لRاقم رد ار خیش شقن هک داتفا +�مرا را�1ب رگYزاR داC هR هموصعم و ،دندز دنخ¡ل بدا یور زا همه
 هÖا .نراذگR +*(م یور ور نانبل رد نوشاه+Iادنز ندرک دازآ اهInا��Yمآ هنکمم .تسه مه هگCد لماع هC« :داد همادا +Iاجنسفر �شاه
 یارب هشاR مزال هÖا .مYرا1ب تسد هR ور اهحالس هک هنیا ەراد ت1مها هک ی+*(چ اما .درک دCاR شرا�1چ منود�ن هگCد ور نوا ،++�کR ورا; نیا
 ور هسلج زا یاهصالخ هC نک فطل مناخ هموصعم .مرب مه اسhل; م+qاح مدوخ یه��ن هR نم ،م�Yب اسhل; هR اهحالس ه�d+ RفاC تسد
 .م1نکv هc1ت ور مادص اR گنج یارب نومزا1ندروم یاهحالس مYراد مدv عالطا ماما هR نم .+�ک هc1ت تسhن مزال �Þک .س��نب نم یارب
 ».مYراذگR هسلج دCاR ەرا�ود 9 هک دCدR عالطا نم هR .++�ک لاؤس ½1خ ناوخR ەد1عR و هنکv نوشلاحشوخ �(خ نیا

 

 fBد

 1363 ناتسمز

 

 اR ات دراد +خرم زور دنچ هR زا1ن تفگ دوخ یامرفرا; هR .درک �Iد رد یرارطضا یاهسلج تساوخرد و داتسرف رتروپ هv Rا1پ oاروف رفول1ن
 .دنک رادCد دوخ §ا1خ ¬مه

Cهتفه ک Rقاتا رد رتروپ و وا دع Pومعم را1س/ نم1ش§ C¨ اریا ناتسرام1ب یەداج رد عقاو نما یاههناخ زاI+ یاچ vرفول1ن .دند1شون 
 ف1صوت ار رفن هسره یرهاظ تاصخشم و تفگ +*(ن ار ەدننکتاقالم هسره مان ،درک وگزاR دوب ەدنام شداC هR هسلج زا هک ار هچنآ مامت
 و سلجم سhئر نواعم ماوقا زا وا تفگ هسلج رد +qاح رگCد +Iاریا و درک باطخ »نسح ردارب« ور +Iاحور +Iاجنسفر �شاه« .درک
 مYژر یاهیدوخ زا و ه1مcم یەرcم هک ه�1ورک یدcم µتCآ نافعضتسم داÂ1ب سhئر و سلجم سhئر نواعم .هنافعضتسم داÂ1ب سhئر
Rدا1م باسح ه.« 

 »؟نارگCد و« :د1سرپ رتروپ

 متسhن +)�مطم نم و تفگ�ن ور نوشhگداوناخ مان .دزv ادص »لداع« ور برع درم و »++ترم« ور هسلج رد +qاح +Iاریا ،�شاه«
 برع درم .دندرکv ت¡حص �hل#نا ودره« .درک ف1صوت تسPاوتv هک ½�ش نc)dYب هR ار ود نآ رفول1ن ».نشاé Rقاو اهمسا نوا هک
 .وم ش¢ارآ ،تارهاوج ،تم1قنورگ یاهسا¡ل .دوب تاراما اC ت�Yک ،ناتس�3ع یاهدنمتورث هõ1ش شرهاظ .دوب بادآ یدا¡م و ەد1شکوتا
 ور شراولش و تک اما ،تشاد تم1قنورگ تالآرهاوج .تشاد قرف اهیرازاR اR �; طقف شرهاظ .ەد1شکوتا زج دوب +*(چهمه +Iاریا درم
ا¡�Yقت .دوب ەدادن شدوخ هR مه ور شPدرک گنت تمحز و دوب ەد�Yخ رcش بونج یاه�{ورفلجنب زا را#نا

o
 ور شÂتخادنا هکترچ یادص 

vشÂ1هک مد Rم; شاهاhویسPباسح ور ش vمه برع درم باسح+*�شام .درک Rرا; تع³ نومه ه vپ اما درکh¬یادصو³ و دوب رتهتف� 
 ».تشادن ور هکترچ

 و فرط نیا داYز هک +�dسه Inاcنوا زا همولعم نوچ .نسانش/ +�dگنشاو رد ور رفن ود نوا منک نوم�« :تفگ و تشادرب تشادداC رتروپ
 »؟+�dفگن ور نوشÂیطRار زا مودکچیه مسا .نرv فرط نوا
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 +Iاجنسفر .ند�(ن اما ،ن�(ب مسا انوا زا متشاد راظتنا .+�dسه الاRەدر ،اه½1ئا³ا هچ و اهInا��Yمآ هچ ،نوشاهطRار هک ندرک ەراشا اما .*(خ«
Rیروجد Rم شارب و ەراد زا1ن اهحالس نوا هcن مhمأت ور انوا 9 تس�*+ vهنک.« 

 »؟دوب قفاوم هشقن نیا اR شدوخ« :د1سرپ رتروپ

 یور هک درکv ب1غرت مه ور »µتCآ« حالطصا هI+ Rاحور درم وا .تسا هلماعم ماجنا طسو را#نا .نا��ق ،تقفاوم زا شhب ی+*(چ«
 هR طقف و هنکv ورا; نیا ەراد ½1م�I اR درکv دومناو .ەدR ماجنا نسحا وحن هR ور شرا; و هنک ن�Yمت بوخ هفا¡ب داوخv هک +Iاتساد
اصخش نم .ەراد زا1ن Inا��Yمآ یاهحالس هo RادCدش ناریا هک ەرا; نیا ماجنا قفاوم ل1لد نیا

o
 .منک�ن رواR ور فرح نیا مه هظحل ک�d Cح 

 شعفن هR اه½1ئا³ا و اهInا��Yمآ اR هلماعم هÖا .هنوش¢ا صصخت اههشقن روج نیا منودv اما ،مەدوبن وا d(فد یوت یداYز تدم نم
Rعا چیه ،هشا)dاþ+ Rمه +خش عفن هلماعم نیا زا منود�ن .ەرادن هلماعم ماجنا ه vەرب Cا اما ،*(خ اÖه Rفcل¡ق زا مم Rیەدعو وا ه 

 ».منک�ن بجعت ،ەدش ەداد هلماعم دوس زا �cس

 لومعم #ا¡ترا لانا; ق�Yط زا هش/ هک دوب نوا زا رتساسح یدÂ1ش هک Inاه+*(چ .یدرک هسلج تساوخرد هک یدرک �Iوخ را; ،رفول1ن«
 ».منوسر�d+ vگنشاو هR ور تاعالطا نیا رتعــــ³Y هچره نم .شداتسرف

»vاوخCد Rهک هنیا نم روصت ؟نا��ق د1نک هچ تاعالطا نیا ا Rرادشه ط�ریذ دارفا ه vدCلغد نیا یولج و دÁور اهرا vگ)*Yد.« 

9داس نیا هR هنکمم«
:

اصوصخ ،هشا¡ن 
o

 +�dسه ��یلص نا�Yجگنج انوا .دازآ یاهرگهلماعم زا ەرُپ +�dگنشاو .نل1خد نوا رد مه اه½1ئا³ا هک 
Rنوم; ذوفن زا ی*(گولج و نوشدوخ ب1ج ندرک رپ :سدقم نامرآ ود اhو اجره ،اهتس Rط ره ه�Yاح انوا لاح+*�عرد .نکمم قq+ن 

 +�dسه Inانوا نوشاهن�YتدR .++�ک رواR ،هشاR هتشاد +�dفگ یارب +Iاتساد و ،�Àراخ یهجcل ،لوپ زا رپ نودمچ کC هک ور سکره یاهفرح
 مونشv ور اهفرح نیا �dقو .ندv ماجنا ا��Yمآ هR قشع رطاخ هR طقف ور اهرا; نیا و ناوخ�ن نوشدوخ یارب +*(چچیه ++�کv اعدا هک
 ».مشv رود اجنوا زا منوتv هک اجنوا ات و منکv رارف رتعــــ³Y هچره

امتح ،دÂ1یõب -نسح و ++ترم ،لداع- مدCد نارcت رد نم هک Inانوا هÖا«
o

 تفهو{ نوا س·" :مد1سرپv مدوخ زا مئاد نم .د1نکv رارف 
 »1؟"ناجک هگCد دزد ات

 ەدÂ1ش هحلسا و لوپ لاقتنا و نال; یاهدوس و رادوب تالماعم و +Æخم تاسلج یەرا�رد IdاعCاش +�dگنشاو رد .هنومv مداC ور اcنیا«
vًالامتحا .هش Rغ و ب1جع یاهناتساد هنا1مرواخ رد نومدارفا .هتسرد انوا زا ++ع�Y�� مآ یاهحالس یەرا�رد�Yا�In هک Rناریا ه vەر 
vنونش. Rاش ++عCح تاع�d ¯نک یا)dارا�1ن 2یاهاÖطسو مه ور هئو vج ره .نشک�YاI+ و عافد ترازو و هجراخ ترازو ،تسه هک 

 ».+�dسhن ل1خد نوا رد یایآ{

 ».ەدوبن ەرظتنم*(غ مه ½1خ ع�ضوم نیا س·«

»Rنوا دروم رد تقوچیه .*(خ و هل Rی+*(چ تا1ئزج نیا ا PشÂ1اه+*(چ مامت .مدوب ەدIn ش الاح ات هکÂ1گهتسج یاه+*(چ ،مەد�Yاش و هتخCتاع 
 اهفرح نیا ام »؟++�ک لاسرا ناریا هR ور Inا��Yمآ یاهحالس اه½1ئا³ا دCدv ەزاجا ارچ« :نسرپv ام زا مئاد برع یاهتامل�ید اما .ەدوب
 ».متسhن +)�مطم مه داYز �dفگ وت هک Inاه+*(چ ندÂ1ش زا دعR اما ،مCاهتفرگ ەدÂ1شP و مCاەدرک ضرف یاهنا1مرواخ یهئطوت یروئت ور

 هجوج �Iد یەوطس یهقطنم زا نما یهناخ زا یرادcگن دامتعادروم لوؤسم .دننک فq راهان و دننک تحاd(سا �; دنتفرگ م1مصت ودره
 نیا .دوب ەدرک هc1ت هنبل هR موسوم ەد1کچ تسام ەارمه هR نش�وآ و قامس ،نوتYز نغور اR ەدشهتشرب یاتÃپ نان ،d(عز ،+Iانبل یراخوس
 .دندرک ت¡حص ەداوناخ و +�dگنشاو زور تاعCاش یەرا�رد اذغ فq عقوم .دوب ا1ند ی+qاح یاهاذغ نc)dYب زا ¨C ب1کرت

Rهک اجنآ ات تساوخ رفول1ن زا رتروپ .دندرک رورم ەرا�ود ار وا ناتساد رفول1ن و رتروپ اذغ زا دع vطو��م تا1ئزج زا دناوت Rاحور هI+ ود و 
 یاهمدآ اCآ« :د1سرپv .داcنv جرا ار وا رظن ندش ا�Yج یارب رتروپ شور و دنمماظن تالاؤس رفول1ن .د�YگR وا یارب رگCد یهطساو
 دروم رد تساوخv رتروپ »؟هنودv ردقچ +�یمخ ؟نراد تاعالطا ردقچ هسلج نیا و هشقن نیا یەرا�رد هگCد یاه+Iاریا ؟ندوب Inیدج
 یەرا�رد« .دنادd R(شhب ،دنک یربارب مادص Idاح1لس\ یاهد�Yخ اR دناوتب ات دراد زا1ن اهحالس نیا هR تدش هR ناریا هک �شاه یهتفگ نیا

 
 بش کA و رازه ناتساد زا دادغ} دزد ل¨چ و ا}ا} Àع ناتساد ه} یاەراشا 1
2Contras روش یاهەورگÕ� امح درومAلا»سوس ¦اظن تموکح ه»لع ۱۹۹۰ ات ۱۹۷۹ زا هک ا��7مآ تÅس×Ï نیدناسÅارا�»ن رد اتسôدندوب لاعف هئو. 
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 لاؤس +�یمخ زا س· ی�(هر +*�شPاج ،یرظتنم ½عنÃسح µتCآ نا#تس/ و رفول1ن سhئر +*�ب تRاقر یەرا�رد وا »؟تفگ v ÀÞاظن عاضوا
 .درک لاؤس +*(ن نانبل رد Inا��Yمآ نا1نادنز هI+ Rاجنسفر �شاه یەراشا یەرا�رد .درک

 ».دشP شدروم رد �ØحR .نشکR شhپ ور ع�ضوم نیا هنکمم اهInا��Yمآ تفگ طقف .تفگن یداYز +*(چ دروم نیا رد«

اصخش اه+Iادنز ت1عضو و ەدرک رادCد نوشاهەداوناخ اR .هنک دازآ ور اه+Iادنز نوا هک هممصم روcمجسhئر .هتفگ تسرد«
o

 شرثأتم 
 ½1لد ره هR هÖا اما .++�ک هس¢اقم ترافس رد ی*(گنا�ورگ و رترا; �1ج طCا�³ اR ور شدوخ ½عف طCا�³ ەدن ەزاجا هک هممصم .ەدرک
 ش�روcمج تساYر تم1ق هR هنوتv .منکR منوت�ن مه روصت ور ش\اع¡ت ...ەدرک هلدا¡م اهنا�ورگ اR حالس ەدحتم تالاCا هک هش/ مولعم
 ».هش/ مومت

 نارگن نم .م#R تcب دCاR هک تسه هگCد +*(چ هC ،یرب هکنیا زا ل¡ق رفول1ن« :تفگ رتروپ ،دندناسر ناCا¯ هR ار رفول1ن شرازگ رورم را; �dقو
 +Iا��ق وت الاح .+�ک ەدافتسا ەام دنچ طقف دوب رارق ،یراد نالا هک لانا; نیا .یراد زا1ن c)dب �تسhس هR .متسه مدوخ اR ت1طا¡ترا لانا;
 راR کC یزور لقادح دCاR نم .نو*(ب یا1ب ناریا زا وت داوخ�ن سکچیه هک همcم ام یارب یردقهR تاهشرازگ .یاەدش تدوخ ت1قفوم
Rگنشاو رد همه ه�d+ R#ه®انرطخ وت ت1عقوم ردقچ هک م.« 

»Rتشحو مه مدوخ اهزور ++ع vب اما ،نا��ق منکhش)d متیعضو هک ەرا; مرگ م³ ردقنیا اهتقو Cمدا vا .ەرÖه Rماوخ qYحــــ R#را; ،م 
 »؟ە*(گR ورا; نیا یاج هنوتÀÞ v .مدش هجراخ ترازو دراو اه+*(چ +*�مه یارب نم .ه1باذج

 ورvومع مظن هک ور لقعCال و تسم یاهInا��Yمآ دCاR هک ەرادن هجراخ ترازو رد نم لوا تYرومأم ه�d Rها¡ش هجو چیه هR وت را;«
 .نو*(ب مدروآv ه1کرت یاهنادنز زا ندوب ەدرک لتخم

 را; نیا �dقو .+�ک رارقرب نما #ا¡ترا لانا; هC هنک کم; تcب ات مCاەداتسرف نارcت هR ور یایآ{ رومأم هC .هنیا +IودR دCاR هک ی+*(چ اما«
 ».مRاوخv رتتحار اهبش هک ¨C نم ،ە*(گR تروص

 ورا; نیا و منک رارقرب طا¡ترا �ک +*�نچ اR منوت�ن نم .م�1س/ ور ع�ضوم نیا یەدنورپ مدرک رکف« .د1سرv رظن هR ەد+d(فگش رفول1ن
 »؟ەدرک *(یغت ی+*(چ .داد�d+ vشک هR ور ام یود ره هشقن نوا .د�1سرفIn Rا1لاتیا همانرذگ اR ور رفن هC د�1ساوخ لاسرا¯ .درک مهاوخن

 تس3رد ور تفرح دCاR متفگ و مداتس¢ا ت�ش· مه نم .دوب وت اR قح .رفول1ن �dفگ لما; ح�ضو اR ور ترظن وت« :تفگ و دز دنخ¡ل رتروپ
 ».دوگ رانک ام و یدوب دوگ طسو وت .م1نک لوبق

 »؟دYرادن دامتعا نم تواضق هR هگCد ؟هش/ ضوع نوترظن دش ثعاÀÞ R س·« :د1سرپ رفول1ن

 رد اما .ننودv وت زا c)dب ندرکv رکف یایآ{ رد دارفا ++عR هنرگو ،م�Yیذ�ب ور وت عانتما مدرک راqا هک دوب مه ل1لد +*�مه هR .مراد«
 .هنوم�ن روطنیا دRا ات .ەدوب تراC تخR ½1خ مه اج+*�مه ات یدانق ەزاغم متسhس زا ەدافتسا دروم

 ی+*(چ منوت�ن d(شhب .هنکv ت¡حص نوور {راف .هنارcت رد نالا .مەدرک رادCد وا اR نم .ەدرک اد1پ Inا��Yمآ-+Iاریا رومأم هC یایآ{«
 رYز رد تخس�d ³سرپ نcیم زا یاهگر .هتدوخ لثم هگCد تاcج زا .یرد¯ فرط زا اما ،ه1ناریا هم1ن وت لثم مه وا هکنیا زج هR ،م#R تcب

 +�dخ1گنارب نودR ەدv نا�ما شcب هک هنکv داجCا شدوخ یارب ��شوپ ناتساد کC ەراد +qاح لاحرد .هتخ1هرف و مCالم یرهاظ
9دنز و را; ناریا رد نظءوس

:
 اد1پ نانیمطا وا هکنیا زا ل¡ق هن اما ،+�ک رارقرب طا¡ترا وا اR رتدوز دCاR ،ەدش هک مه تدوخ رطاخ هR .هنک 

 ».تسhن +*(گناربکش و ەداتفا اج شhلعج ت�Yه هک هنک

 ÀÞره اما .د1نکv نم اR دYراد امش هک هYرا; نومه نیا ."م�Yبv ³ ه¡Âپ اR ام" نگv اه+Iاریا« :تفگ دعR و درک توکس یردق رفول1ن
Rا1لاتیا رجات یهشقن زا هشاIn بc)dژر نیا ؟ەراد عالطا را; نیا تارطخ زا وا .ەYم PسQت Rراخ لماوع و اهسوساج هÀ� یزور .ەراد ساوسو 
 تافاd(عا ات نو�YÉYلت +*��رود یولج نرا1م ور کولفم یاه+Iادنز .ەدرک فشک ور دCدج {وساج یهک¡ش هC هنکن اعدا تلود هک تسhن
 مه ور اهInاcب و اهنوسامارف یا¯ تاقوا ?ا� .ندR ل�Yحت اه�ØعR و اه½1ئا³ا ،اهInا1نات�Yب ،اهInا��Yمآ یارب ندرک را; یەرا�رد لمcم
 ات نەدرک نوشراداو هجنکش ندرک عطق طقف اC ،تازاجم رد ف1فخت ،یدازآ یەدعو اR هک همولعم نوشادص و ەرcچ زا .نشکv طسو
 ».نگR ور اه+*(چ نیا
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اق1قد«
o

 Rام ل1لد +*�مه ه vاوخCاجنوا نوممدآ م Rب هک هشاcافوت مشچ یوت وت رفول1ن .هنک کم; تI+، اما همورآ هک هتسرد Rهنافوت مه زا. 
 زا یرا;ره ؟م#ÀÞ R مدوخ هR ؟م#ÀÞ R تردام و رد¯ هR نم تقونوا .�{اR نو�YÉYلت یوت دارفا نوا زا ¨C وت هنکمم ەدرکنیادخ ،ادرف
 ».هتف1ن çdافتا +*�نچ هک منکv دا1ب رب متسد

 اد1پ ونم ەزادنب ەرطاخم هR ور نومودره هکنیا نودR داوخv روطچ ؟د1گR مcب ور شمسا د1نوتv .د�1شاذگن مارب یاهگCد یەراچ امش«
 »؟هنک

 .هنومR ناریا یوت Idدم دCاR ،تغا³ دا1ب هکنیا زا ل¡ق .م#R منوت�ن وا دروم رد مه یاهگCد تا1ئزج و مدR تcب �سا منوت�ن زونه«
 تقفاوم هÖا اما .+�ک مالعا ور تتقفاوم نالا هکنیا رگم ە*(گ�ن سامت تاهاR .م#R تcب ور نیا منوتv .هنکv اد1پ ور ەار ن�Yتنما شدوخ
 ،م1نک تظفاحم نارcت رد تەداوناخ زا دوبن مزال و ،هن �dفگv هÖا .+�ک کرت ور ناریا دCاR تروص نوا رد .مYرادن یاهگCد یەراچ ام +�کن

 ».+�dگنشاو مدنودرگv ترب و تمدرکv ام1پاوه راوس بشما +*�مه

 تفاYرد فص اC یایآ{ +*(مآرا³ا رومأم اR نارcت اC د1گv نم هR دYراد امش .تسhن باختنا شمسا هگCد نیا« :تفگ و دCدنخ رفول1ن
 ؛هشIn vارجام هچ دراو ەراد هنودR وا هکنیا ،لوا :د1نک لصاح نانیمطا +*(چ ود زا منکv اضاقت نوتزا ،نم و وا رطاخ هR .1انآوخ1ت رد ازYو
 یاهەا¡�شا هک مCاوخ�ن ور رفن هC اما .م1نک رارقرب سامت رتدوز دCاوخv امش منودv .ەراد ��قن هچ ارجام یوت شدوخ هنودR هکنیا ،مود
 نوشd(شhب .++�کv یرا; ره تردق ظفح یارب .دY*(گن م;تسد ور نارcت یوت یهتسدوراد نیا .ەد�d+ Rشک هR ور نومودره و هنکR هناقمحا

 ».نشv مه رتشوهاR نراد و .نشوهاR نوشاه++عR اما ،+�dسه ندوک

اصخش«
o

 .منوسرv یایآ{ تاماقم شوگ ه�d Rفگ هک Inاه+*(چ شاR +)�مطم .+�dگنشاو مدرگvرب ادرف نم .تسه ع�ضوم نیا هR مساوح 
 ،مدرک تقفاوم شمازعا اR و مەدرک تاقالم شاهاR نم .دوب ?اوخ فرط طاتحم و دل�را; ،شوهاR را1س/ یدرف اR وت هک هنیا نم تشادرب
 .درک دهاوخ کم; تcب وا هکنیا ل1لد هR طقف

انمض«
o

 ور +Iاریا +Iاحور دCاش و هطساو رفن ود نوا م1نوتب منکv رکف .منکv ی*(گ1پ ور نارcت رد ب1جع یهسلج نیا زا تشرازگ 
 دهاوخ نیا نوشلمعلاسکع .++�ک رواR ور +*(مآنونج ناتساد نیا منک دعاقتم ور تاماقم هک دوب دهاوخ نیا نم را; +*�لوا .م1نک Inاسانش
امتح" :دوب

o
 »"&+�کÀ+ vوش یراد 

 

 نارPت

 1363 ناتسمز

 

 یروcمج نز ن�Yفاسم« :هک دش مالعا ام1پاوه یاهوگدنلR زا لومعم قباطم ،دشv ەدامآ نارcت رد دورف یارب �Iد زا ریاناریا زاورپ �dقو
امتح دCاv Rالسا

o
 نت هR ار دوخ یاهموصعم یاهسا¡ل رودسQما لته کرت زا شhپ رفول1ن ».دنیامرف تCاعر ار بسانم ششوپ تاررقم 

 وا هR هنامصخ یاەدع ،دننک زادنارو ار وا یوا�جنک اÀ+ Rرب دشv ثعاR و دادv ناشP ار وا ندوب +Iاریا �Iد رد ششوپ زرط نیا .دوب ەدرک
 .دن�سه vالسا یروcمج و +�یمخ قشاع هک دنهدR نانیمطا وا هR اوجن هR -تاراما تاماقم مشچ زا رود- رگCد ++عR و دنورب ەرغ مشچ

 دوب رادRآ فرب زا ەدرم;رچ Inاهەدوت ،دوب ەدنام çdاR فرب زا هچنآ مامت .دوب ەدمآ فرب شhپ زور ەد .دوب د³ و ەدزدود ،یd(س®اخ نارcت
 تسPاوتv رفول1ن ام1پاوه لخاد زا .تخادناv ماد هR ار ەدا1پ نالولعم و اوه ه�³ ناراوسروتوم و دوب هتس/ خی اجنآ و اجنیا هک +�یمز و
 و 4-فا یاهەدنگنج ەا�دورف vاظن تمسق رد .دنیõب دندوب ەدرک دراو هک ار Inاهبhسآ و ەا�دورف هR ار اهçdارع یاهبمR تRاصا لحم
 ەدرک �Àرخلو هک ندرکv تنعل ور ەاش éقوم کC« :تفگ دوخ هR وا .دندوب دمآ و تفر رد مئاد 130-{ یربارت یاهام1پاوه و 5-فا

 ەدرکن عطق ور ا��Yمآ فرط زا اهحالس ددجم +*�مأت یهمانرب ناریا هÖا .ننزv هگCد زاس کC نالا .ەد�Yخ Inا��Yمآ تم1قنورگ یاهحالس و
 عافد نومدوخ زا م1نوتب ات م1نزب هل;و³ ½لملا+*�ب یاهلالد اR مCدوبن روبجم نالا ،مCدوب ەدرکن مادعا ور نوماهنا¡لخ نc)dYب و دوب
 ».م1نک

 
1Tijuana  کم گرزب ر¨ش ¤�£مودy7د نس زرم مه و کAرد وگ ه ºا»نرف»لا 
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 ++عR .دندوب ەدرک ��هذم دCدج تشcب هR دورو باذع م1لس\ ار دوخ و دنتفرv ناش®ا¯ هک تسویپ شوماخ +Iارفسمه فص هR وا
 هc1ت نا1ناریا یارب -فازگ تم1ق هR- ار {اسا یاهالا; دن�سPاوتv و دن�شاد صصخت ½لملا+*�ب یاهم�Yحت ندز رود رد هک دندوب +Iارجات
 هک دنتفگ وا هR هلاس یدناوتصش جوز کC .دندوب هتفر �Iد هR ا��Yمآ یازYو لا¡ند هR هک دندوب یرتنسم یاهجوز رگCد ++عR .دننک
9دنز اهاموا کCدزن Inاج هک ار ناش¢اهەون و سورع ،¬· دهاوخv ناشلد ردقچ

:
 vب ،دندرکõیÂقو .دن�d Rک هÂمآ لوس�Yد رد ا�I� هتفگ 

 ه�Yگ هR مه لوسÂک �dح .دندوب ەدرک ه�Yگ ود ره ،دناەدCدن لاح هRات ار ناش¢اهەون و سورع و دناەدCدن ار ناش¬· تسا لاس ەد دندوب
 ازYو نومcب و درک ه�Yگ ،درک شوگ وا اما ،هنزب داد نوم³ متشاد راظتنا .دوب ��لقشوخ نز ،+Iودv« :دنتفگ رفول1ن هR اcنآ .دوب ەداتفا
 ».مدرک بجعت ½1خ ،ندرک نوشاهتامل�ید اR هنووید یاهوجشPاد نوا هک یرا; زا دعR .داد

 تالجم و اهباتک ،بو�¬م لا¡ند هR سوبع تاماقم .دوب ەدناشوپ ار یدورو نارفاسم یهطوحم رادمن یاهراوید ،دc1ش ناناوج ر�Yصت
 اR ار دوخ �Iرغ یاهسا¡ل رفول1ن .دندرکv {راو ار نارفاسم یاهنادمچ vالسا*(غ یاهسا¡ل و ساچایو راون و تسا; راون ،هعونمم
 +�یچ شفک تفج دنچ و سا¡ل تسد دنچ :دوب ەدروآ ەداوناخ و ناتسود یارب ەداس Idاغوس هکت دنچ طقف و دوب ەدروا1ن �Iد زا دوخ
 ¨Cدزن رد یدنه �{ورفهچرا¯ یەزاغم کC زا هک ¨شم رداچ یهچرا¯ ەراوق کC ارهز هلاخ یارب و ،تال�ش هتس/ دنچ ،اههچR یارب نازرا

 یدنبه1مcس ناریا رد هچرا¯ .درک سمل و تفرگ شPاتشگنا +*�ب ار ف�Yظ یهچرا¯ کشر اR سرزاR .دوب ەد�Yخ روخ I�àد فرط رد شلته
 .دنتخورفv ت1ف1ک�I+ IولCان یاههچرا¯ طقف اهەزاغم و دوب

 d(خد کC اR دوب ە*(ما ».تمنیõب اجنیا ا1ب هموصعم ،هموصعم« :د�Yگv �ک دÂ1ش ،دش ەا�دورف یدورو نارفاسم نلاس دراو رفول1ن �dقو
 »؟+�کv را; اجنیا زونه وت &یاەداعلاقوف ز�Y}روس هچ &ە*(ما« .دنتفرگ شوغآ رد ار رگCدمه نز ود .تشاد لغR رد ¨سورع هک هلاس جنپ

 هگن ور ه1مس منک�ن دامتعا نوشcب ،+�dسه هنوخ اcنت مرتگرزب یاههچR .مەدروآ مه ور ه1مس مd(خد زورما +�یبv هک روط+*�مه ،ەرآ«
 ».++�کv م�م; ش�رادهگن وت مه هگCد یاهمناخ .هنک�ن تCذا ور سکچیه منکv را; اجنیا نم �dقو و ه��1خ d(خد ½1خ .نراد

 ».+�کv کم; تنامام هR و �dسه �Iوخ ½1خ d(خد وت منودv نم نوج ه1مس« .د1سوب ار هچR و دش مخ رفول1ن

 طCا�³ .مراد مزال کم; .هگR تcب هک مهتساوخ +*�نزان زا و مراد ½�شم هC اما .مرا; ³ مدرگرب دCاR .منزب فرح منوت�ن نالا هموصعم«
 ».ه1تخس ½1خ

 .درک�ن »لوپ« ت¡حص دوخ ناتسود اR ەا� چیه رفول1ن »؟یراد مزال یروف کم; .منکv دا��1ب متسد زا یرا;ره«

 ».ەدv حیضوت تارب +*�نزان .اهکم; ع�ن نوا زا هن« :داد باوج ەدشPرادهح�Yج یرورغ اR ە*(ما

 نومل#شوخ یه1مس یارب سا¡ل هک1ت کC اC یزاRبا¡سا هC منکv شهاوخ« .داد ە*(ما هR و دروآ نو*(ب دوخ ف1ک زا سانکسا دنچ رفول1ن
Rرخ. Cهموصعم هلاخ فرط زا ی+*(چ ه.« 

 شلاحشوخ ½1خ« :تفگ و تفرگ ار لوپ ،+*�فرط یوس زا موسرم یاهرا�نا و اهراqا زا دعR اما ،تفرگ دهاوخن ار لوپ هک درک راqا ە*(ما
 ».ا1ب ماش یارب بشما +*�مه ًالصا .نومشhپ ا1ب دوز ادخ ور وت ،یدرک

 زا دعR .دندروآ اج هR ،دوب م²اح دارفا +*�ب تالماعت مامت رب هک ار +Iاریا بدا و ت®ازن یەد1چ1پ متسhس نامه اC ،فراعت بادآ نز ود ره
 ».هتدوخ ل++(م .یا1م دوز هک ەدR لوق یا1ب +Iوت�ن بشما هÖا س· بخ« :تفگ ە*(ما ،فرط ود یوس زا +çا; را�نا و راqا

 هR و دراذگR اcنآ شhپ هعمج زور ار دوخ ¬· دن�سه ل++(م رÖا د1سرپ شاهتشذگرد ¬مه یەداوناخ زا و درک نفلت +*�نزان زور نآ یادرف
 .د1سر رفول1ن نامترا¯آ هR دنتفرY¨ vرات هR ور کدناکدنا اهناRا1خ هک رcظزادعR راcچ تعاس دودح .دندوب ل++(م رد .دورب رفول1ن ندCد
Rزا دع qش ف)*Y�+ نزان گنررپ یاچ نا�تسا دنچ و ەویم و�*+ Rپ مەدموا نم هموصعم« :تفگ وا هhب ور ە*(ما تساوخرد ات تشcت R#م. 
Rەراد زا1ن یروف کم; ه. vد ەا�دورف یوت هک منودCرا; اجنوا زونه .ش¢د vات هس .دا1مرد ەراد شرد¯ و هنک Rو ەراد دقم1ن و دق یهچ Rه 
 ».ەراد جا1تحا شدمآرد

 »؟ەراد شزا ی�(خ ؟دش ÀÞ دوب هcبج هک شرهوش«

 هتشک زرم بل هچملش کCدزن هک نەدرک د1یأت اهدهاش اما ندرکن اد1پ ور شدسج .ەدش رثالادوقفم هک ەd(شhب لاس کC .ەرآ هنافسأتم«
 ».دوب هچملش فارطا اهدروخودز ن�YتدCدش زا ات دنچ .ەدش



109 
 

 دc1ش یەویب ناونع هR« .تفر مه رد +*�نزان تروص ».دوب ەدوسرف و هتسخ ½1خ شەرcچ شمدCد هک ەا�دورف یوت .ه®ان�شحو ½1خ«
 تساوخرد هک هعفد ره .هشv شلاحکم; ½1خ ،ە*(گR ور اCازم نیا هنوتب هÖا .ە*(گv قلعت شcب اCازم ی³ کC ،گنج یاهم�1ی ردام و

vتسد ،ەد Rش³ ه vەرادا نیا زا مادم .++�ک Rشسا¯ ەرادا نوا ه vهک 9ردم ره و ند vەرب Cا�شا ه§ vو نشارت Cد کردم هCهگ 
vقو .ناوخ�d کردم vمه ەرب Cا vم نگcەرادن ور اج نالف ر Cا vالف یاضما نگI+ ەرادن ور. 

»Rب نوشاه++عcپ شhنشcدا vند Rور شاههچ Rپ ەراذگhشرهوش یەداوناخ ش، Rانوا دع vننوت Rهمولعم .++�ک جاودزا شاها، Rنیا ا 
 ».++�کv ەدافتسا ە*(گv قلعت ە*(ما هR هک دc1ش داÂ1ب یاCازم زا مه دا1م نوش*(گ ل#شوخ نووج نز کC مه را;

 »&اتفاثک«

امسر وا .ەداد ت®ا�³ روجهC داcنشhپ شcب و ە*(ما غا³ هتفر vان »+Iا�را �Àاح« هC .هشv مه رتدR ،نک �(ص«
o

 را; دc1ش داÂ1ب یارب 
vاما ،هنک Rاهانشآ رطاخ هIn لود یاهنا�را یوت هک�d ب ەرادcش vا�را نگI+. ;ش\ ور گنج یاهەویب هک هنیا شرا�Yق vموناخ« هنک« 

Rیوت .نشا C9دنز قاتا ه
:

 vور نوشاههنوخ و ++�ک Rد¡ت هنوخهشحاف هCل vاحور و تاماقم یارب .++�کI+یاه Rا¯دنلCوزج ًالثم هک ه 
 ،اهەویب انوا .ەدv ��یجوت لوپ و سا¡ل و اذغ اهەویب هR و هنزv ب1ج هR ور دمآرد d(شhب ه1جاح .نەدموا اهناتسرcش زا و نداÂ1ب نانکرا;
¨شحاف هک ++�کv بذج اهنودنز زا مه ور تعاضI�R نووج یاهd(خد و اهم�1ی

:
 ەوشر تامدخ و دقن لوپ اR ½حم تاماقم هR و ++�ک 

vقو .ند�d گ هک مه)* vفا�d+، اهنز ³ اهەزوک هسا; مامت vاق .هنکشþ+اح تسدمه اهÀ� ا�راI+ لا�مه وíنشاه.« 

 ».تسه مه شرهوش تداcش زاوج .هشکرادم اهنیا ؟+�ک شکم; +Iوتv« .داد رفول1ن هR یاهشوپ +*�نزان

 ار ع�ضوم دعR ».تسhن جنر همه نیا قحتسم وا .مدv ماجنا دا��1ب متسد زا هک یرا; ره« :تفگ ش�سود هR و درک ەا#ن قاروا هR وا
 »؟+�کv را; تشگ اR زونه ؟ÀÞ تدوخ +*�نزان« :د1سرپ و درک ضوع

 ،م1نکv بالقنا یارب یرا; هC مدوب ەدرک رکف .مەدرک یزاR ور µءا1لوا شقن مدرم یارب قفانم مدآ تشم هC اç+ Rا; یەزادنا هR .هنکن ادخ«
9دنز جراخ وت هموصعم .++�ک یدزد و ندR رجز ور مدرم ،دننک ندوب مcم ساسحا هک دوب �dصرف داشرا تشگ یوت را; انوا d(شhب یارب اما

:
 

 »؟نشv د¡�سم ،++�ک اد1پ تردق ەرذ هC هکنیا ضحم هR مه اهInا��Yمآ ؟هYروج +*�مه مه اجنوا .وگR نم هR .یاەدرک

 هC مه لثم اجهمه مدرم منوم� .مدوبن éقاو یهعماج یوت داYز +*�مه یارب ،مدوب وجشPاد اجنوا نم« :داد باوج طا1تحا اR رفول1ن
 تداع اه+*(چ نیا هR .نەدش ف1فخ و راخ و نەدش بوعرم ،نەدروخ ی³وت یداYز تدم اجنیا ام مدرم .+�dسه دR و بوخ زا #ولخم
 م1نوتv یراظتنا هچ .++�ک لمع یاهگCد روج +�dسhن دلR اما ،ه1®اندرد ت1عقاو .ن*(گR ماقتنا هک هنیا نوشرکذ و رکف مامت الاح .نەدرک
 ».تسه مه یc)dب یاهەار هک مCدR داC مدرم هR ات هشکv لوط اهلاس ؟م1شاR هتشاد

 زاR یدوزهR اهەا#شPاد هک تسه InاههعCاش .منک مومت ور مسرد و ەا#شPاد مدرگرب مهتفرگ م1مصت نم ،تروص ره رد« :داد همادا +*�نزان
vاد مه لوا .هشPف و ¨شزپ یاهەا#ش�+ Rزا vچ هک نهتشاد تقو ½; .هش�Þاد م1نوت�ن و ،++�ک نکهش�ر ور اهPا ات ور اهەا#شRهتس/ د 

 روطنومه منوتب �dح دCاش ؟یدCد هچ ور ادخ .منکv رورم ور ماهەوزج و اهباتک �Cدق یاه{ال�مه زا اتدنچ اR هتقو دنچ .مYراد هگن
 ».مرب نالا ،جراخ مرب دوب رارق بالقنا زا ل¡ق هک

 .ەراد زا1ن وت لثم �{وهاR و ەدرÓل1صحت یاهمدآ هR تÓلمم نیا .+*�نزان ه1لاحشوخ ثعاR« :تفگ و درک ەا#ن دوخ تسود هR رفول1ن
 ».+�ک �(ص ½1خ �{ا¡ن روبجم مراود1ما

 .د1سرv شوگ هR لحم دجسم زا نذؤم یادص .تسشP توکس رد هق1قد دنچ و د1شون دوخ یاچ زا یردق +*�نزان

 م�v تcب ور نیا ،هموصعم .م#R دCاR هک تسه هگCد +*(چ هC ،مرب هکنیا زا ل¡ق .مرادرب شاههمع شhپ زا ور *(ما و مرب دCاR .هتقورید«
 .مد1مcف ور نیا مCدCد ور هگCدمه ەا�دورف یوت هک لوا زور نومه زا .یراد قرف ه1قR اR منکv رکف نوچ

 داقتعا بالقنا هR نومهمه .م�1سه ��هذم و ەدرÓل1صحت نومهمه .م1تحاران عیاقو ½عف ی*(گتcج زا ½1خ ماتسود زا یاەدع و نم«
 .مدÂ1شv ور شاهدا�Yف یادص نم ندرکv هجنکش گرم دح ات ور مرهوش �dقو و مدوب نودنز اهلاس نم .مCاەد1گنج شارب و م�1شاد
 شەدشط¡ض یاهراون و ندرک�ن تعانق مه نیا ه�d Rح .ندادv ح�³ نم یارب ندوب ەدرک وا اR هک ور Inاهرا; تا1ئزج اR شاهرگهجنکش
 ».ندرکv شخ¯ مارب ور
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 و حیحص ت¬· یارب ور وت و هنک تمحر ور ت¬مه ادخ« :تفگ و د1شک نورد هR یدنت هR ار شسفن �dفگش و فسأت یور زا رفول1ن
 ».هشاR ت¬· ³ یالاR تهCاس هشhمه µءاشنا .هنک ظفح تمالس

¨تشذگدوخزا هR .م�1شاد داقتعا مCدرکv هک یرا; هR .منز�ن فرح اهعقوم نوا یەرا�رد داYز نم«
:

 +�یمخ م�1شاد نامCا .م�1شاد داقتعا 
 d(کد »+�dش��خ هR تشگزاR« یهلاقم .نومدوخ vالسا و +Iاریا لصا هR هنودرگvرب ور ام و هنکv نوگن³ ور ەاش هک ه1شQنج �(هر

³�Yع�d ؟یاەدنوخ ور« 

 اI� Cرغ مسhلا�Yتام هR رÖا تفگv وا .م1نک اد1پ ا�Yپ و بان ،و�¬hپ 1éش\ رد ور نومدوخ ت�Yه دCاR اه+Iاریا ام هک تفگv وا .هتبلا«
 و رگنشور یهع1ش مالسا طقف هک هگv ام هR وا .م�1سه با³ لا¡ند هR ،م1شاR هتشاد ش¢ارگ نومدوخ مالسا زا شhپ §ا1خ یهتشذگ
 ».ەدرک هضرع ل1صا ی+*(چ ام هR هک ەرگشÂک

 تسرد ام هک vالسا یروcمج نیا دروم رد دوب ەدنز �dع³�Y هÖا اما .مYراد داقتعا اهفرح نیا هR زونه ام زا ½1خ ،هموصعم بخ«
 یاd(کد دعR و دوب +Iاتسرcش ملعم ه�d Cع³�Y هک +Iودv ؟ەدرک داجCا ام یارب »+�تش��خ« روطچ بالقنا نیا ؟تفگÀÞ v مCاەدرک
 یارب ور ��سانم دوخ دCاR ،م1نک دازآ ور نومدوخ هکنیا زا ل¡ق .درکv کرد بوخ ½1خ ور نومهعماج +*�مه یارب تفرگ {انشهعماج
 ».م1نک باختنا ندرک دازآ

 .م1نکv ثح�d Rعd ³�Y(کد راثآ یەرا�رد .ەراد هسلج هعمج بش ره متفگ تcب هک ?ورگ نیا« :داد همادا +*�نزان و تفگن ی+*(چ رفول1ن
 دروم رد وا تارظن مروظنم .م1نکv ثحR نوشەرا�رد و م1نوخv مه نراد §دمه �dع³�Y تارظن اR هک ور یاهگCد ن�Yکفتم یاههلاقم
 ی+*(مآک�Yحت یاه+*(چ هفوسل1ف هک شو³ مÓ�Yلاد¡ع d(کد ،ًالثم .ەراد +Iاوخمه +Iاریا ناونع هR ام یاهتÂس اR هک هCددجتم و زاR مالسا
 ».ەراد تhباذج نەدنوخ سرد +�ف یاهەدکشPاد یوت هک +Iاسک یارب اههتشون نیا .هتشون ملع و نید +*�ب طا¡ترا یەرا�رد

 یهتشر رد ناتسل#نا رد هک- شو³ ،ناوج +�ید رکفنشور .تسا ەدش úانرطخ یەزوح دراو +*�نزان هک تسPادv وا .دنام ت®اس رفول1ن
¨نهرف بالقنا هک دوب +Iاسک وزج -دوب ەدرک ل1صحت �1ش

:
 ار اهەا#شPاد رد ملع شزومآ نآ عبت هR ات دندوب ەدرک تCاده ار ناریا 

 .دوب ەداد افعتسا دوخ تمس زا و دوب ەدش ل�شم راچد ردتقم نویناحور زا نت دنچ اo Rا*(خا وا .دننکvالسا

 و دل�را; یاهمدآ ++عR لقادح ،اهزور نوا ؟ه1چ ەاش دساف راصنا و ناوعا اR انوا قرف .نک ەا#ن نوم1لعف نا�(هر هR« :داد همادا +*�نزان
 اR +*�شام و ++�یشv للجم یاهنامترا¯آ و اهالYو یوت نالا ام تاماقم .ندرکv را; روشک تف�¬hپ یارب هک ندوب ەدرÓل1صحت و تسرد
 ەدنز یارب طقف ە*(ما یدهاش تدوخ تقو نوا .یزا�³ نرب نشP روبجم هک جراخ نەداتسرف مه ور نوشاههچR .هنوشرا1تخا رد ەدننار
 نیا یوت .�{اR هتشاد ناریا زورما ت1عضو زا یر�Yصت ات نک نویل1م دنچ رد�+q ور وا .هنک مرن هجنپ و تسد دCاId Rال�شم هچ اR ندنوم
 »؟تساجک تلادع متفگ هک Inاه+*(چ

 »؟د1سرب اجک هR اهفرح نیا اR دCاوخv .ه1®انرطخ یاهفرح اcنیا +*�نزان«

انمض .م1نکv ثحR طقف ًالعف«
o

 +*�نل فورعم شسرپ یارب باوج لا¡ند ام .م1نکv ت¡حص ندv شوگ هک Inانوا یارب و م1س��نv +*(چ 
vدرگCهچ" :م RاC؟درک د" vب ەار هک م1نودc)dور ەار نوا ام نید و تسه ی Rام ه Pەداد نوش.« 

 هنکمم هعفد نیا .یرا�1رد اجنوا زا ³ ەرا�ود نکن یرا; کC ،*(ما رطاخ هR .یاهتفر ور تنادنز ًال¡ق وت .�{اR طاتحم منکv انمت تزا«
 ».++�کv مادعا رتت1مهام; ½1خ یاه+*(چ رطاخ هR ور مدرم .یا1نرد اجنوا زا ەدنز

 اcنیا یهمه ؟هشÀÞ v هگم ،مدنشکR هÖا .هنک راختفا شردام و رد¯ هR *(ما ماوخv .مسرت�ن نوشزا نم هک +Iودv ،نوج هموصعم«
 ».مراد تساوخرد هC تزا نوچ متفگ تcب ور

 دمویمرب متسد زا یرا; ره مدوب جراخ �dقو .مدوبن اجنیا بالقنا عقوم نم .مش/ قحلم نوتهورگ هR ەاوخن مزا منکv شهاوخ +*�نزان«
 نم کرد حطس زا رتالاR ½1خ .ممcف�ن ور شهمه ور اهثحR نیا نم .تسhن تاتسود و وت را; اR سا1قلRاق ًالصا نم یاهرا; اما ،مدرک
 ».م1نک شالت نوم¡هذم و روشک ەار رد دCاR مه زاR ام اما ،تسhن صقن نودR عاضوا .+�dسه

افطل هموصعم .بلطم لصا هR مسرب ات دوب +Iالوط یهمدقم کC شمه اcنیا .ماوخ�ن تزا ی+*(چ +*�نچ .شا¡ن نارگن«
o

اعقاو وت وگR مcب 
o

 
 .+�کÆ+ vخم ور ی+*(چ یراد منکv رکف .�dسhن یدv نوشP هک �Iوجحم و ەداس یاوقتاd R(خد منئمطم نم .+�کv را�1چ و �dسه 9

Rزبآ فورعم لوق هYا;ر?. 
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 اR ؟یدرک ور اهرا; نیا ارچ .دوبن وت یاج ًالصا هک مه داشرا تشگ یوت ،�dسhن ەا�دورف را; بسانم دوب مولعم اما ،یدرک éس ½1خ«
 +Iاجنسفر �شاه و دوب vالسا یروcمج دنمتردق مدآ +*�مود نوشhکC .+�کv را; +Iاجنسفر �شاه اR یراد مه نالا و یدرک را; �dشcب

 نم هR ؟تسه یاهگCد یاه�(خ اC ؟یدرکv {وساج یاهگCد سک یارب انوا ه1لع اC ؟یدرکv {وساج انوا یارب .ەرادن نوا زا م; مه
Rوگ.« 

 ورف لاح رد وا یا1ند اCآ ؟داتفاv تشاد çdافتا هچ .تفرگ ارف ار ش¢ا¯ات³ تشحو و ع�cت .دش بوشآ شلد و دش کشخ رفول1ن ناهد
 دزاس/ دوخ یارب دCدج �Y�dه ات دوب ەدرک را; تخس ؟دوب راد یه��چ و هجنکش قاتا ،نادنز لولس وا یدعR یاهەا#تس¢ا اCآ ؟دوب +�dخYر
 قمحا ار دوخ تسود دCا¡ن هک تسPادv ؟تفگv هچ و درکv هچ دCاR نون®ا .دوب ەداد ص1خش\ ار ت�Yه نیا ندوب +*�غورد +*�نزان و
 .دوب دنب Inوم هR وا یاقR .دهد تاجن ار دوخ ات درکv یرا; دCاR و دوب هتفرگ م;تسد ار +*�نزان وا .دنک ضرف

 یوت .�dسه یدادعتسااR ناوج نز وت .+*�نزان منکR وت زا ور لاؤس +*�مه منوتv مه نم« .درک تقو عفد ،ادتبا ؟د�YگR دCاR هچ اما
 یc)dب را; ماجنا یەدcع زا هک هش�ن مرواR ؟یدرکv را; داشرا تشگ و ەا�دورف یوت ارچ .یاەدوب سال; لوا درÖاش تها#شPاد
 »؟تفگ هشÀÞ v وت دروم رد ،متسhن مدوخ یاج³ هک دوب صخشم نم هÖا .یدمویمنرب

 ?ا#شPاد کردم ًالصا نم .مرادن �Àراخ ەا#شPاد زا کردم وت لثم هک نم .م1نز�ن فرح نم دروم رد .مزÉYع نکن ضوع ور ع�ضوم«
 ماوخv" هکنیا دروم رد وت یهصق .م�1سhن ەدر کC یوت ام .منکv گرزب ور م¬· vالسا یروcمج یوت مراد Inاcنت هک مەویب هC نم .مرادن
Rم1قتسم تروص ه Rوت ،نک ەا#ن .تشادن +�عم ًالصا "منک تمدخ بالقنا ه vوتI+ Rش .+�ک دامتعا نم ه�

/
 سکچیه هR ور وت هR م

 ».وگR مcب ور تق1قح طقف .منک تسرد ³درد تارب داوخ�ن ملد چیه .ماهتفگن

 تcب منوت�ن نم تدوخ ت1نما رطاخ هR هک تسه Inاه+*(چ +�ک لوبق دCاR اما .ملئاق ماd(حا ½1خ تارب .م��ن تcب غورد نم +*�نزان«
R#هک ی+*(چ .م vب منوتcت R#ب ناریا یارب ،وت لثم مه نم .هنیا مc)d ;را vاریا .منکI+ ال ام مدرم هکCسه شق�d+، اریا هنI+ هک Cتشم ه 
 نم هR نوتهورگ دروم رد هک منکv رورغ ساسحا .دYراد ور نوتدوخ مcس تاتسود و وت .++�ک تموکح نوا رب دساف و درخ�I یورود مدآ
افطل .م#R منوت�ن ی+*(چ نیا زا d(شhب تدوخ زا تظفاحم رطاخ هR .یدرک دامتعا

o
¨R مcب +Iوتv .سÞ(ن 

:
 کوکشم نم هR مه یاهگCد سک 

 »؟هن اC تسه

 Þّ~1ه .تفگIn vاه+*(چ وت هR ندوب نونظم دروم رد ەا�دورف یوت ب1کرتدR یدح³ نوا شhپ لاس دنچ .هن منودv نم هک اجنوا ات«
 ش�را#تساوخ هک �dقو .دشv ش¢دوسح �dشcب هR ت1کCدزن و تتال1صحت هR تQسP هک تفگv نیا یارب ور اcنیا یهمه .تسPود�ن
 ».ەروخv مه هR ملاح منکv رکف وا ه�d Rقو .یدرک رادهح�Yج ور شهنودرم رورغ مه یدرک در ور

 یدح³ .یداد رادشه مcب نداد ماجنا نم دروم رد اهInا��Yمآ رارف زا دعR هک Idاق1قحت یەرا�رد و وا یەرا�رد هک منویدم تcب زونه نم«
 ».شمنیõب اجنوا هنکن هک متشاد تشحو متشگرب �Iد زا هک شhپ زور دنچ ؟هها�دورف یوت زونه

 زا ،را; ³ دمواv هک مه �dقو ،درکv ت¡یغ ½1خ .داتفا شارب çdافتا هC هک دوب هتشذگن وت +�dفر زا یداYز تدم .تسhن اجنوا هگCد«
 d(فد زا رفن ه�d+، CفرIn vا��Yمآ یاهنا�ورگ هک ��ش مدÂ1ش .شPەدCد تسم هک +�dفگv اه++عR .دزv داد همه ³ .دوب رتدR هشhمه
 .درک شPوغاد دوب ەداتفا هک çdافتا ره .ەدرک ش*(قحت مومع راظنا رد ەا�دورف یوت �dشcب

 هcبج زا ور شدوخ و درک ەدافتسا زا*(ش یەدنگهل; یاهیدح³ اR شهطRار زا .الاR دا1م مه فک هشوجR گCد �dقو .ەدشP ب1غ اما«
 هنوتv .هنکçd vرت بوخ اجنوا .ەدش قحلم ەا�س ½خاد تاعالطا یەرادا هR هک دوب نیا مدÂ1ش شزا هک ی+*(چ ن�Yخآ .تشاد هگن رود
Rت و ەوشر روز هcدCاسمه و ل1ماف و تسود هنک راداو ور مدرم دCول ور نوشدوخ یه Rنهتخود وا تماق یارب ورا; نیا ًالصا .ند&« 

 +*(ن دوخ هک دوب هتس�ز ار غورد نیا +Iالوط نانچ +Iامز .تسhن هموصعم وا هک داد دهاوخ ص1خش\ �ک ماجنا³ هک تسPادv رفول1ن
 §اچها1س هR و دننزب ار شاهناخ رد ��شهم1ن هکنیا یامنرود اR دوب ەدرک رکف ع�ضوم هR بوخ رÖا .دناەدرک رواR ار نآ همه دوب ەدش دعاقتم
 دومناو و تفرv ورف دوخ بذا; تhصخش قمع هd R(شhب وا ،روصتلRاق*(غ رما شریذ¯ یاج هR .دشv وره�ور دننک شلقتنم نYوا رد

vاهرطخ درکIn ت هکcدCشد vراخ دوجو ،درکÀ� ن ار نیا .درادن)*+ vادPهک اجره ،یدح³ هک تس Rچ هک ار هچنآ ،دشاcپ لاس راhش 
 .درک دهاوخن شومارف دوب ەدمآ ش³ رب

 شhنا+(خس و »���dت خیش« اR نامترا¯آ یوت ��هذم یهسلج نوا .وگR مcب ور هگCد +*(چ هC ،هشاR ت1عقاو مسا هموصعم هÖا ،هموصعم«
 و دوب ەدش یزYرهمانرب ل¡ق زا هÖا .وگR مcب ور ش�سار ؟یدوب ەدرک ش�زاسهنحص وت اC دوب éقاو .جاودزا و �Âج تاعوضوم یەرا�رد
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 یهفا1ق �dقو زونه .مدR تول منوتب نم ەرادن نا�ما ،دوب *(ظن�I ،دوب ناشخرد .دوب مهاوخ وت تسود هشhمه نم ،�dشاد تسد شوت وت
 »&ە*(گv مەدنخ ،دا1م مداC دوب ەداتفا ەار نوشهچولوبل زا بآ ،درکv ت¡حص ه¡عالم یەرا�رد نوشارب هخ1ش �dقو هک اهغالا نوا

 ».دموا تشوخ شزا هک ملاحشوخ ؟م#R منوتÀÞ v +*�نزان« .درک شکورف شÂت

 ،منcج یاج هv Rالسا یروcمج .دشv افوکش اجهمه مالسا ،ندزv فرح وا لثم و ندوب وا هõ1ش ام یاه+Iاحور یهمه هÖا ؟دوب 9 وا«
 ».دشv تشcب

 .ەرح¡تم مه +�ید تاعوضوم یهنیمز رد .ەدوب امنÃس و نو�YÉYلت رگYزاR بالقنا زا ل¡ق وا ،یاەدز سدح تدوخ ًالامتحا هک روطنومه«
 نکمم .دروا1ن نا1م هR یرکذ تسا ~1سم ���dت هک ت1عقاو نیا زا وا ».ەدرک ل1صحت ردق1لاع عجارم رظن رYز مق یه1ملع ەزوح یوت
 .دشا¡ن مضهلRاق +*(ن تشاد هک یزاR نهذ اR +*�نزان یارب �dح ع�ضوم نیا یاشفا دوب

 یارب وت و نم همولعم هک روطنیا .دوب ەداتفا منوج هR ەروخ لثم اهکش نیا و متشاد کش تcب هک دوب تقو ½1خ نم .هموصعم +*�بب«
¨R نم هR ی+*(چ �dسhن روبجم مه وت و منک�ن §اؤس تزا هگCد نم .م1نکv ت1لاعف d9(شم فده

 یراد هک یرا; ره یارب ور وت نم .:
vسحت +�کÃتن vپ تزار .منکhالاح زا .هظوفحم نم ش Rه Rدحتم هک ،ت�سود طقف هن ونم دع Iتدوخ ط�³ود1ق� Rد الاح .نودCهگ 

RاCرید ەراد .مرادرب ور *(ما و مرب د vهش.« 

 زا {ال1گ هR تدش هR .د1شک قیمع �فن و تفر او §دنص کC یور رفول1ن ،تفر +*�نزان �dقو و دنتفرگ شوغآ رد ار رگCدکC ود نآ
اعقاو اCآ ؟درکv دامتعا دوخ تسود ندوب رادهگنزار هR دCاR اCآ ؟هچ الاح .تشاد جا1تحا دمحا قاچاق یاه¨س�و

o
 کC زا ��خR +*�نزان 

 ؟دوب ەدرک Àارط ار ه¡ناجود یزاR کC هموصعم éقاو ت�Yه ندرک المرب روظنم هR هک دوب ەدننکک�Yحت رومأم کC اC دوب فلاخم ەورگ
 دنکR ار را; نیا رÖا ؟دز�YگR ناریا زا رتعــــ³Y هچره دعR و دهد عالطا وا هR تشاد رتروپ اR هک یزمر تمالع اR دCاR اCآ ؟دشv ناcنپ دCاR اCآ
 هI+ Rاتسهوک یاهەا�رذگ ق�Yط زا رگCد یرا1س/ دننام دCاR ،ش��Yه +�dفر ول اR اC دنک رفس »هموصعم« ت�Yه اR را�شآ تروص هR دCاR اCآ
 تسPاد�ن تسرد زونه طقف .دوب ەدرک *(یغت وا یارب +*(چهمه ؟دنک هچ دCدج تاعالطا نیا اR دCاR ،هکنیا رخآ تسد و ؟دنک رارف ه1کرت

 .هنوگچ

 

 نارPت

 1363 دنفسا

 

ا¡ترم سرپسPارف .دناسر ماجنا هR نسحا وحن هR ار دوخ +�کم�در را; ،+Iارcت ت�Yه اR یزYورپ
o

 یاهرادCد ات هتفرگ نارcت زا وا یاهەداتسرف زا 
 ار �dلود ماقم دقاف یداع مدرم اR طا¡ترا و دوب ەدرک اد1پ تراcم شرازگ یهc1ت رد وا .دناسرv پاچ هR ار ز�Y(ت و ناcفصا زا شهاتوک
امئاد یاهزمرق طخ زا دوب بقارم .دشv رتزورهR شPدرک ت¡حص {راف تشذگv هک هتفه ره و تشاد تسود

o
 هک ناریا *(یغت لاح رد 

 .دنکن روبع ،دندوب نآ تCاعر هR مزلم نارا#ن�(خ vامت

 هک Inاهتامل�ید .دادv حیجرت دنس·دوخ یاهتامل�ید هR ار نانا�رزاR ؛دوب ەدش تسود رفن دنچ اR نا1جراخ کچوک تعامج نا1م رد
 دروم رد لقادح .دنناد�ن ار نانآ مcم یاهرا; ردق ناش¢اهروشک مدرم هکنیا و دوب ناش¢اهنامترا¯آ داعRا و یرمتسم ناشرکذ و رکف
Rدوب صخشم ف1ل�ت نانا�رزا: Rع³ هچ ا�d vناوت Rتسد دوس ه Cدش جراخ ناریا زا و تفا. Rو هجوت �ک د1سر�ن رظن هYیاەژ Rوا ه 
 .تسا �Àراخ نارا#ن�(خ تانکس و تا;رح بقارم کCدزن زا نارادسا¯ ەا�س تسPادv هچرگ ،دشاR هتشاد

ا¡�Yقت
o

 لاحنیااR .دنسانش/ ار وا دوب د1عR +*(ن دندوب ەدنام çdاR هک رود ماوقا زا 9دنا دادعت و دندوب ەدرک کرت ار ناریا شایرد¯ ماوقا مامت 
 .دنک یراددوخ تفرv شرود ماوقا زا ¨C اR دروخرب لامتحا هک Idاعامتجا رد تک�³ زا دوب بظاوم زونه

 دنور و د*(گR سامت یایآ{ یزکرم d(فد اR هسPارف یوا .سا .ژ .د طRار ق�Yط زا هک دوب ەدرک اد1پ سفنهRدامتعا +çا; ردق هR ،ەامدنفسا ات
 هcبش داجCا هک نآ زا رود نادنچ هن لاح+*�عرد اما ،دوخ تماقا لحم یهلحم نو*(ب رد +�فلت هجاR وا .دنک زاغآ ار ماY*(م اR طا¡ترا یرارقرب
 هک دنک یرا; مه و دهد همادا را#ن�(خ ناونع هR دوخ +�ک م�در هR مه ات ،تفرگv سامت س�را¯ رد سرپسPارف اR بلغا .درک اد1پ ،دنک
 .دسرب رظن ه1é Rبط هسPارف Idاعالطا س�و³ طRار اR شسامت
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 هک ار vا1پ .تفرگv ار ەرامش نآ .دوب ەدÞ(س رطاخ هR ار +�فلت ەرامش ،دوب هتشذگ نآ زا +Iرق Inوگ هک دوخ �{زومآ تاسلج زا ¨C رد
 متساوخv .منک ت¡حص 2543 ½خاد ەرامش اR س��باف d(کد اR ات مهتفرگ سامت .متسه +Iارcت پ1ل1ف نم« .تفگv دوب ەدرک رب زا

 شhپ ما1م ەرا�ود هسPارف مدرگرب �dقو و ەداد باوج بوخ ،ندوب ەدرک ز�Yجت مارب نم ندموا زا ل¡ق نوش¢ا هک Inوراد هک مدR شرازگ
 ».نوش¢ا

اع³Y س�را¯ رد وا.سا.ژ.د روتارپا
o

 شخR نآ .داد عالطا ،دوب ەدش عقاو مراcچ یهق¡ط رد هک ناریا شخR هR و درک اد1پ ار 2543 دک ەرامش 
 یروف ½معلاروتسد ،تسا م1قتسم تاقالم یەدامآ وا دوب ەدش هجوتم +Iارcت ما1پ *(سفت اR و دوب ناریا روما لوؤسم هک وا .سا .ژ .د زا
Rخم ەا#تس¢ا هÆ+ ارف ترافس لخادPت رد هسcدوش مهارف یروضح تاقالم تامدقم ات داتسرف نار. 

 ود تساوخv یزYورپ هک دندش هجوتم ،دنتفرگv رارق نا�Yج رد دCاR هک یوسPارف نارومأم ،دوجومان س��باف d(کد هR +�فلت ما1پ یور زا
 .د*(گR سامت دوخ یوا .سا .ژ .د طRار اR رcظزادعR 3 تعاس رد +�فلت سامت زا دعR زور

 و د1شون دوخ ظ1لغ یەوcق ناجنف زا یاهعرج ،دوب ەدش +*�یعت تاقالم +*�لوا یارب شhپ اهتدم زا هک IÞاش+çا; رد وا.سا.ژ.د رومأم
 ».+�ک ادص نلآ ونم +Iوتv« :تفگ

 ت®اژ کC :تسا ەدرک نت هR هناطاتحم و ادصوI�³ یهسلج کC یارب +1éج یاهسا¡ل ،دوب هک سکره اC نلآ د1ش¢دنا دوخ اR ه�زور
 ار دوخ یرا#ن�(خ تشادداC هچd(فد وا .تسا هسPارف نو�YÉYلت رد �(خ یاهەدن�Yگ دنس·دروم هک Inاهلدم نآ زا غیج یهناخراcچ تÞ(سا
 هسPارف هR ه�زور .دسرب رظن هR سرپسPارف ی�(خ عبانم زا ¨C اR یاه¡حاصم هõ1ش نکمم دح ات +*(چهمه ات تشاذگ +*(م یور و دروآ نو*(ب
Rار هRره« :تفگ دوخ طÀÞ امش R¨

:. vوتI+ ک ادص پ1ل1ف ونم�+.« 

 .هنکv را; ،+Iاجنسفر �شاه ،سلجم سhئر d(فد رد هک -ماY*(م زمر مسا اR- هنز کC یدرگv شلا¡ند وت هک +خش .پ1ل1ف بخ ½1خ«
 تظفاحم شزا یاەدروخ دنگوس هک ور Æ+Inخم رومأم غا³ و �شاه d(فد یوت یرب و +*�یا¯ یزادنب ور تI+ ³وت�ن هک ساد1پ هتفÖان
 تدوخ وت اما .+Iوسرب شcب ور تما1پ هک +�ک اد1پ ?ار هC دعR و ،ی*(گR رظن رYز ور شاهدمآوتفر و ور d(فد منکv داcنشhپ .ی*(گR ،+�ک
Rجت اc)*+و تاYاعالطا نردم و ەژId مآ�Yا�In ب یراد را1تخا رد هکc)d کره زا� vودI+ ورا; نیا روطچ Rراد +�ما یاههناخ ام .+�کYهک م 

vوتI+ و +�ک ەدافتسا شزا تلوا تاقالم یارب Rدع vم1مصت م1نوت Rگ)*Yیاهتاقالم یارب م Rرا�1چ یدع RاCد R1خ .هشسکع نیا .م1نک½ 
 ».تسhن نم ل�شم هگCد نوا هچرگ ،تسhن نوسآ هنک ش³ دCاR هک ��هذم ت¡Ãصم نوا اR شص1خش\ اما .هRاذج

 ش¢ارب ¨ش درکv ەا#ن دوب سکع رد هک +Iز نامشچ و ەرcچ هR هک روط+*�مه و ».تسhن ،هن« :تفگ +Iارcت پ1ل1ف نامه اC یزYورپ ه�زور
 نلآ þوصخ d(فد éمجهتسد سکع رد +qاح نانز زا ¨C نز نیا هک دوب +)�مطم وا ؟اجک اما .تسا ەدCد Inاج رد ًال¡ق ار وا هک دنامن
 .تسا هجراخ ترازو یەدروخدنگوس ەزات نادنمرا; زا رتروپ

 

  نارPت

 1364 تشPبیدرا

 

 دش و دمآ اجنآ هR هک ار یدارفا و تفرگ رظن رYز ار +Iاجنسفر �شاه d(فد توافتم یهفا1ق و سا¡ل اR زور ره ،زور شش تدم هR ه�زور
vدرک ەدهاشم دندرک. 

Rردت هYعو�³ جــــ Rنز نادنمرا; .درک دارفا دمآ و تفر یو�لا فشک ه RاCاعر ار دوخ باجح یروط دCت vاض دس زا دنناوتب هک دندرکRط�*+ 
 روطره درم نادنمرا; .دندرکv دنخR و وگR و طالتخا رگCدکC اR اه�Àورخ و اهیدورو زا +�dشذگ ما#نه اما ،دننک روبع فورعم هR رما
 .دندنارذگv دوخ +*(م تش· ار یd(م; نامز دن�سPاوتv ات و دند1شونv یاچ ،دند1شکv را#1س .دندرکv دمآ و تفر دن�شاد تسود

 دندوب سQح نارادسا¯ ەا�س لd(نک تحت یاهنادنز رگCد اC نYوا رد هک ناشPازÉYع وفع تساوخرد یارب هک دندوب üوجر با�را نارگCد
Rار اهنادنز نیا ەا�س .دندوب ەدمآ سلجم ه Rەرادا یاهنوگ ه vا هک درکÖاواس رè ار نآ vدCنآ رد ،د Rد هCسحت یەد�*+ vو تس��گن 
 زونه ه�زور .دندوب مومغم و ەدنامرد و هتسخ ،محرت یارب سامتلا و +Iارگن زا �{ان ەزور ره بئاصم رطاخ هR دارفا نیا .درکv د1یأت ار نآ
 .دوب ەدرکن اد1پ ار ماY*(م
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 و تفر نامتخاس {رزاR یهجاR هR .دش نامتخاس دراو و تشادرب دوخ اR ار +Iارcت پ1ل1ف هR طو��م یرا#ن�(خ کرادم وا متفه زور رد
¨نوگچ

:
 Inاج هR ات درک روبع هلحرم دنچ زا .دش ا�Yج نانآ زا ار سرپسPارف یارب +Iاجنسفر �شاه یاقآ اR ه¡حاصم تساوخرد نداد 

 تاعوبطم d(فد دنمرا; هR و درک زاربا سلجم تساYر اR تاقالم هR ار دوخ یدنمهقالع وا .دشÏ vتنم سلجم تاعوبطم d(فد هR هک د1سر
 طاقن رگCد رد و هسPارف رد شPا�دنناوخ هR بالقنا زا هتبلا و گرزب درم نیا زا �dبثم ر�Yصت وا شرازگ و ه¡حاصم دراد نانیمطا هک تفگ
 .داد دهاوخ ناشP ناcج

 ».درک هشv را�1چ مÂ1یõب .ا1ب دعR یه¡Âشهس«

 .داد همادا دوخ لصاح�I نون®ات تادهاشم هR و تشاذگن تسد یور تسد دعR یه¡Âشهس ات اما درک کرت ار نامتخاس زور نآ ه�زور

 یەویش ساسارب .د1سر +Iاجنسفر �شاه رقم هR ات درک روبع فلتخم یاهدس نا1م زا ەرا�ود +Iارcت پ1ل1ف و د1سر ەار زا ه¡Âشهس
 هR هق1قد دنچ تسPادv وا .درک دهاوخ رادCد +Iاجنسفر اR »هگCد یهق1قد دنچ ات« دنتفگ وا هR ناریا یرادا حیضوتلRاق*(غ و +*(مآرا³ا

 .درک ەدامآ +Iالوط یراظتنا یارب ار دوخ ل1لد +*�مه هR ،تسانعم هچ

Rزا دع Cآ د1سرپ یدنمرا; زا تعاس کCا vوش�سد زا دوشIn ات ،دنک ەدافتسا Rب اc1بط زا1ن زا ی*(گەرé فد رانک و هشوگ دوخ)d شاه� 
 .دنک زادنارو ار

 ».تساجنوا«

 +Iاجنسفر ½خاد d(فد نانکرا; هR تقد هR تفرv هک ەار رد ،داتفا ەار هR دندوب ەداد شPاشP هک c�dج تمس هR و د1خرچ vارآ هR ه�زور
 ەزادنا�Id Iاعالطا هک رتروپ شزرارپ و عاجش عبنم .ار ماY*(م :دCد ار وا د1سر هک اه+*(م یهنا1م هIn Rوش�سد هR دوخ ەار ³ رد .درکv ەا#ن
 .دادv رارق وا را1تخا رد دنمشزرا

 هک تسه وا ششوپ رد یدرفه�Åحنم +*(چ رÖا درک éس .درکv رگCد +Iا�م و نامز رد دCاR ار را; نآ .درکن وا اR ت¡حص یارب �{الت
 نیاربانب ،دنک نت هR توافتم {ا¡ل هک تسا نآ زا رتشوهاR ماY*(م هک دش هجوتم تع³ هR .درا�س/ رطاخ هR ،دنک رتتحار ار وا ص1خش\
 یرامش�I نانز نا1م رد ار وا دناوتب دوب راود1ما .دوب دهاوخ ½�ش هچ ناRا1خ رد �Iالقنا vالسا باجح اR وا هک درک مسجم دوخ نهذ رد
 .دنک Inاسانش ،دننک ³ هR رداچ دندوب روبجم هک

 .درک ماY*(م اR سامت یارب یاهشقن ند1شک هR عو�³ و تشگرب دوخ راظتنا لحم هR دعR و تفر تلاوت هR وا

 و تشون بلطم همل; 800 هف1ظو یور زا اما ،تشادن رب رد درک لCد¡ت �(خ هR ناوتب هک ی*(گنادند +*(چ +Iاجنسفر �شاه اR ش\اقالم
Rاتساد .درک لاسرا س�را¯ هI+ زور نآ یادرف دوب ەداتسرف هک Rاجنسفر �شاه دوب راود1ما .د1سر پاچ هI+ هناقفشم ردقنآ ار وا یهتشون 
Rام هک دنادCل Rەرا�ود ار وا دشا Rفد ه)dدننک توعد ش. 

 یداR :دCد ار وا زور ناCا¯ رد ،موس زور .تفرگ رظن رYز ار +Iاجنسفر یهعومجم یاهدمآوتفر لد¡م سا¡ل اR ه�زور +*(ن رگCد زور هس
 .دوب شدوخ ،دوب اجنآ وا نون®ا و دوب ەدرب بقع هd R(م�1ناس دنچ ار ش³ یور رداچ +IاÖcان

 ت1لRاق دوب راود1ما و درک وا ب1قعت هR عو�³ ،دوب ەدرک ن�Yمت اهراR و دوب ەدCد ەژوس اR هلصاف ظفح دروم رد هک Inاهشزومآ قبط ه�زور
 و درک # تع³ هR ار ەارراcچ دنچ رفول1ن .دشاc)d Rب نا�دننکب1قعت ی*(گدر و ص1خش\ یارب رفول1ن ت1لRاق زا c)dب شدوخ ب1قعت
Rدع Rه Cوکسم یهلحم کI+ فر ەار تع³ و د1چ1پ�d+ درک م; ار دوخ. Rرظن ه vه�زور و ،تسا رتەدوسآ شلا1خ هلحم نیا لخاد رد د1سر 
Rاش هک د1سر هج�1ن نیا هC9دوسآ ل1لد د

:
9دنز لحم هR ندش کCدزن شا

:
 .دشاR شا

 یزYورپ ه�زور هظحل نیا رد ،درک لش ار شرداچ و دش دوخ دحاو لRاقم یورهار دراو ،درک ک1لع و مالس نامتخاس رادCا³ اR رفول1ن �dقو
ا¡�Yقت یامن +*�لوا

o
 .د1شک اجنامه +*(ن ار وا اR سامت یهشقن وا .دCد ار رفول1ن لما; 

 هY*(ما رد دوخ نامترا¯آ ات را; لحم زا دوخ یورەدا1پ وا هک دنک لصاح نانیمطا ات درک رفول1ن +�dفرگ رظن رYز فq ار دعR زور دنچ ه�زور
9دنز +Æخم دعR هR تQسP ردقنآ وا +�عC .دنکv رارکت زور ره ار

:
 *(سم و نامز نداد *(یغت تمحز دوخ ه�d Rح هک تشاد نانیمطا دوخ 

 یزاü Rون ش�باث یهYور دCاش .تسا هجوت�I §امتحا +�dفرگ رارق ب1قعت تحت هR تQسP د1سرv رظن هR ؟داد�ن ار ش¢اهدمآوتفر
 ».تسhن ندCد یارب ی+*(چ اجنیا .منک�ن راتفر اهسوساج لثم س· ،مرادن ندرک ناcنپ یارب ی+*(چ نم« .دنکv نا1ناریا اR هک تسا +�هذ
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 تداع هک منک یرا; دCاR :د1ش¢دنا دوخ اR .درکv یرادربەرcب نآ زا وا و دوب ه�زور عفن هR وا دمآوتفر تا¡ثاR یو�لا ،دوب هک هچره شل1لد
 .الاح هن اما ،دهد *(یغت ار دوخ

 زا طCا�³ نآ تحت دشv هچنآ اC ،د�YگR ار تق1قح تفرگ م1مصت تCاcن رد .درک ���نزاR اهراR دهدR وا هR تساوخv هک ار vا1پ
 .درک نا1ب تق1قح

 را; ³ زا هک بورغ ادرف .م1نک زاغآ ار دوخ را; ات م1نک تاقالم تسا مزال .منک تCامح وت زا ات تسا ەداتسرف ارم وا .دناسرv مالس .پ
Rرب هناخ هvیاهناخ یولج زا روبع ما#نه یدرگ Rەدنام هناخ ود هک +�(س رد ا R9دنز لحم نامتخاس ه

:
 زا ار دوخ ف1ک ،دراد رارق تدوخ 

 ½حم ندرک اد1پ زا دعR و دCد مهاوخ ار وت تکرح نیا نم .+�ک د1یأت ار ما1پ نیا تفاYرد ات نک لقتنم پچ یهناش هR دوخ تسار یهناش
 .تفرگ مهاوخ سامت وت اR تاقالم یارب نما

 نیا زا وا .درک پCات ذغا; گرب کC مراcچ کC یور دوب ەد�Yخ رازاR زا هتشذگ ەام هک �Cدق را1س/ یر�Yحت +*�شام اR ار دوخ ما1پ ه�زور
 دوب راود1ما .دوب هتشاد هگن نیا دننام یدراوم یارب ار نآ و دوب ەدرکن ەدافتسا سرپسPارف سPاژآ هR طو��م یاهرا; یارب ر�Yحت +*�شام
 .دشاR ی*(گدرلRاق*(غ �Cدق ر�Yحت +*�شام نیا اR ەدشپCات ما1پ

 رفول1ن یهنازور *(سم یهلحرم ن�Yخآ رد ،دوب ەدروآرد +Iارcت یهتشاذگنسهRا¯ رقوم درم کC ل�ش هR ار دوخ هک ه�زور ،دعR زور بورغ
Rم و دوب ەداتس¢ا رظتنم ،دوخ یهناخ ه)dه�زور .د1سر زور ره لومعم قباطم وا .دوب وا روبع دص Rامز س�س و درک تکرح وا فرط هI+ 
 عنام ات تفرگ ار رفول1ن یوزاR را1تخا�I دعR ،دروخR +*�مز هR تسا کCدزن و تسا ەدروخ یردنکس درک دومناو د1سر وا لRاقم تسرد هک
 ار تشادداC ».مدCدن هچوک فک ور هلاچ .مd(خد د1شخ¡ب« .درک ?اوخرذع وا زا اهراR وا ندرک سمل رطاخ هR دعR .دوش دوخ نداتفا
 هR و درک شPز³ شPدوب �dفلچا}وتسد رطاخ هR ار دوخ دنلRدنلR دنونش/ اههCاسمه یهمه هک یروط دعR و .داد ³ وا ف1ک لخاد

 .دش رود رظن زا و تفر اجنآ زا تع³

 هناخ زا رود هک یاهناخ هR ار دوخ دهدR دروخرب نیا ه�d Rیمها هکنیا نودR ».ناج رد¯ هشخ¡ب ادخ« :داد باوج را;دوخ تروص هR رفول1ن
 بوخ ناشلاح هک درک وزرآ و -هشhمه لثم- درک رکف شردام و رد¯ هR دروآvرد ار ش¢اهسا¡ل �dقو .دناسر دوب ەدCد کرادت دوخ یارب
Rدشا. 

 Inوش�سد رد و درک زYرزYر ار نآ س�س .دناوخ ار نآ راR هس .درک اد1پ ار ه�زور ما1پ ،درادرب ار نآ لخاد یاه+*(چ ات درک زاR ار دوخ ف1ک �dقو
 .د1شک ار نوف1س و تخYر

Rد رد رتروپ هکنیا دوجواI� Rدرک کوش راچد ار وا سامت یرارقرب ت1عقاو ملاع رد ،دوب ەداد رادشه وا ه. Rیودره رتروپ« :درک رکف دوخ ا 
 اه?ا�س هک هشاR هلت هC ما1پ نیا هÖا و« .درک یراسم�³ ساسحا ،دوب +*�گمشخ رتروپ تسد زا همcنیا هکنیا زا و ».هتخادنا رطخ هR ور ام
 »؟ÀÞ نشاR هتشاذگ

 ار ما1پ تفاYرد .تشادن یرگCد یەراچ دهد همادا دوخ تYرومأم هR تساوخv رÖا .درک رورم دوخ اI� Rد رد ار رتروپ اR دوخ تاقالم وا
 .ددرگرب ا��Yمآ هR تفگv تhنشوخ قمحا نیا هR لوا تاقالم نامه رد و درکv تقفاوم تاقالم کC اR .درکv د1یأت

 یهناش زا ار دوخ �dسد ف1ک تشذگv ،تشاد هلصاف شدوخ نامتخاس اR هناخ ود هک ی+�(سرد یهناخ یولج زا �dقو دعR زور بورغ
 .درک لقتنم پچ یهناش هR دوخ تسار

 لما; ار دوخ تها¡ش ات تفرگ تسد هR +*(ن vوتاR و دروآرد داشرا تشگ رومأم ل�ش هR ار دوخ ه�زور ،درم*(پ شقن یارجا زا دعR زور ود
 .دCا1ب رفول1ن ات دش رظتنم و داتس¢ا +Iاجنسفر �شاه d(فد نو*(ب وا .دنک

Rار ش��لج ات تفر وا تمس ه Rدرک ³ ی³ور یەوحن زا و ،د*(گPتلاجخ رهاوخ« .تفرگ داریا ش Rاجح .شکRنک تسرد ور ت.« 

¨R نم هR ی+*(چ +*�چمه +�کv تأرج روطچ« :دز داد ش³ تhنا¡صع اR رفول1ن
:

 ».رانک ورب مهار ³ زا الاC ؟

 تCاعر ور تاررقم نیا دCاR .ەراد تاررقم و نوناق vالسا یروcمج .�dف1ب ندرک طلغ هR منکv یرا; هC اC یدv شوگ مفرح هR اC کنز«
 یهتخورفارب رومأم »؟�dسhن دلR مه ندنوخ +�کv را; �cم نیا هd R(فد یوت هک امش .ەدش هتشون هگرب نیا یوت ح�ضو هR تاررقم .+�ک
 .تشاذگ رفول1ن تسد رد ار یاهگرب نانکدا�Yف داشرا تشگ
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 .è 36ال¯ .مانcب یهچوک .نارcت ەا#شPاد کCدزن ،یزا*(ش لاصو ناRا1خ .ه¡Âش« :درک ەا#ن نآ یور یاههتشون هR و تفرگ ار هگرب رفول1ن
 ».1800 تعاس .مود یهق¡ط

 هR هک §احرد ،داد همادا دوخ ەار هR و تشگرب و درک باترپ تشگ سوبع رومأم فرط هR و درک هلاچم ار نآ ،درک فت ذغا; یور رفول1ن
 .وا�جنک مه و +*�گمشخ مه ،دوب ەد+d(فگش مه نامزمه روط

 

 مانPب یهچوک :نارPت

 

 یاهت¡قارم یزاس�Øنخ و �IاCدر یەدننکلسک لاح+*�عرد و Idا1ح را; ه�زور ،è 36ال¯ مانcب یهچوک رد تاقالم +*�لوا زا ل¡ق تعاس ود
 وا معز هR .دوب دنõیا¯ �Cدق یاهەویش هR »{وساج نونف« زا ەدافتسا دروم رد یاهنا�Yجە+*(تس زرط هR ه�زور .درک عو�³ ار §امتحا

 نادنچ رگCد �dبقارم دض تامادقا اهزور نیا ،ەوالع هR .دوب حیحص شور ،هناطاتحم شور .دوب تا1ئزج هR هجوت لصاح قفوم {وساج
 دندادv شزومآ رادراخ یاهم1س تش· رد یایآ{ ی1»هعرزم« رد ار مانم� +(ه نیا زونه هچرگ ،تفر�ن رامش هR یاهنامرحم دنیارف
 .دندرکv ن�Yمت هنا1فخم روم1تلاR یاههچوک رد و

 یاههقح یەرا�رد نا#Cار هR ،درکv هعلاطم ار 2ەرا;ول ناج زا »½Cامسا دارفا« و »سوساج ،زا�³ ،طا1خ ،نزدنب« یاهباتک سکره
 هک {وساج یاهنامر +*�نچمه و دوخ �{زومآ یاهەرود یروآداC اR ه�زور .دCدv شزومآ»نا�دشهتفرگرظنرYز« و »نا�دن*(گرظنرYز«
 دنکv هجوت وا ه1é Rبط دح زا شhب �ک اCآ دنیõب ات داتس¢اv یاەزاغم نY)dYو لRاقم رد اC درکv تقد مدرم یاهشفک هR دوب ەدناوخ
Cخ ا)*. 

 درک دومناو و تسشP یرادرcش کرا¯ رد .دش ەدا1پ تع³ هR تکرح عقوم تسرد و د�Yپ 25 یەرامش سو��تا لخاد هR .د1شون یاچ
 .دش رفول1ن اR دوخ تاقالم +*�لوا را�سهر و تساcنت هک دش دعاقتم تCاcن رد .دناوخv ار زور نآ ناcیک یهمانزور

 دوخ تYرومأم و ت1نما هR ه�زور یەزادناهR هکنیا رطاخ هR هن ،دز نو*(ب هناخ زا رارق �d+ ³فر یارب ررقم نامز زا شhپ تعاس کC رفول1ن
9دنز لاس شش زا دعR هکنیا ل1لد هR هÓلR ،داد�ن ت1مها

:
 d(فد رد ش�یعقوم و شاvالسا ششوپ هک تسPادv ،هنا�هس ?ا� اC هنا�ود 

 .تسا ەدرک مهارف وا یارب �dظافح ششوپ کI+ Cاجنسفر �شاه

 درک ەراظن ار دوخ ³ تش· یاهدمآوتفر اهەزاغم نY)dYو رد ەدشسکعنم رYواصت زا و درک اشامت ار اهەزاغم نY)dYو و دز مدق اهناRا1خ رد
 .تسا ەدرکن ب1قعت ار وا �ک دوب ەدش دعاقتم هک §اح رد د1سر مانcب هچوک è 36ال¯ هR ماجنا³ و

 þالخ یارب وا.سا.ژ.د زور نآ حبص ار نامترا¯آ .دش نامترا¯آ دراو و تفر الاR هل¯ ی³ کC زا ،درک زاR و داد له ار نامتخاس رد رفول1ن
 یهق¡ط §ومعم یهRاوخود نامترا¯آ کC یەرجنپ نودR و گرزب لاه رد ار دوخ وا .دوب ەدرک یزاس®ا¯ §امتحا دونش ەا#تسد هنوگره زا
 نو�YÉYلت کC اI+ Rو�YÉYلت+*(م و ل¡م کC ،§دنص راcچ و +*(م کC اR ،دوب +*(ن نامترا¯آ ½صا نم1شP قاتا لاه .تفاI+ Cارcت طسوتم
 تالجم و اهباتک زا یاهعومجم و ویدYو راون دنچ دوجو هجوتم .پراش یویدYو شخ¯ و ط¡ض ەا#تسد کC و ،ویدار کC ،گCدنورگ
 یهناخ+Þ(شآ کC .دندوب ەدرک نcپ نادمه را; هس رد ود بوغرم نادنچ هن §اق تفج کC لاه فک .دش نو�YÉYلت +*(م رد یوسPارف و {راف

 +*�شام کC ،جرا روجوعمج لاچخC کC .دوب مه زا1ن عفر ردق هR ناویل و باقش/ هسا; و هRات?ام و هملRاق و ،§وس�ک زا� قاجا اR ەداس
 {راو +*(ن ار نم1شP قاتا اهدعR .دوب هناخ+Þ(شآ رد +*(ن ا¡Ãشوت ز}�ل¯ و çdرب روامس +�عC هناخ+Þ(شآ ره کفنیال ءزج و ،سÂمYز Inوشسا¡ل

 .دوش�ن نآ زا +Iادنچ یەدافتسا هک د1سر هج�1ن نیا هR و درک

 رفول1ن هR و تساخرب فسوی اI+، Cارcت پ1ل1ف نامه اC ،یزYورپ ه�زور .دروآرد ار دوخ ی³ور و رداچ ،درک تداع م; رون هR شPامشچ �dقو
 .درک مالس ماY*(م اC +*�ب�سار هموصعم نامه اC ،نمتراه

 
1The Farm ما»ل7و رد عقاو یاهقطنمyöیجر7و گرª«و� نارومأم شزومآ یارب نآ زا هک اøخم سÙ¤ Õدوش¦ ەدافتسا ا��7مآ عافد ترازو تاعالطا س�اژآ و یایآ. 
2CarréJohn Le  یدä7ب هک لو نروک روم ناج دÅش�Ï {ول ناج دوخ راعتسم مان اºن ،دوش¦ هتخانش ەراäøا»نات�7ب یاەدنس½ù وساج یاهنامر یهطساو ه} هک دوبÕ 

 عäقو یاهلاس زا ل�ق لاس دنچ ا¨نت هتفر نآ رکذ هک ù½اهباتک .دوب ەدرک تمدخ سک»سیآما و ویافیآما رد یدال»م 60 و 50 یاهههد رد وا .تشاد را¨تشا دوخ
 .دنûشاد را»سæ نارادفرط رناژ نیا نادنمهقالع ¤�£ب و دندوب ەدش هتشون ناتساد
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 ەدرب رد هR ناج شÂیدلاو یاهنژ ب1کرت زا اcنتهن هک Inاهمشچ ،دش ەد+d(فگش رفول1ن ەا1س و vاداR یاهمشچ ندCد زا ەرا�ود ه�زور
 وزج ه�زور هک Inاهتلصخ- دشv شخ¯ فارطا هR وا زا +*(ن یرا1شوه و نطاR یافص زا ��یکرت .دندوب نآ زا رتارف ی+*(چ هÓلR ،دندوب
9ژYو

:
 .تسPادv نا1ناریا ن�Yتهتسجرب یاه

 سا¡ل عقوم .تسا ەدرک فq تقو دنک نت هR تاقالم نیا یارب دCاR هک {ا¡ل دروم رد لومعم دح زا شhب حبص زورما تسPادv ه�زور
 دوخ هR .دهد رارق *(ثأتتحت ار ناوج نز نیا اC دنک بانتجا ندش ەدCد و هجوت بلج زا دهاوخv اCآ هک دوبن +)�مطم نادنچ ند1شوپ
Cبقارم ،درک یروآدا Rشاد هگن یاهفرح .شا�d+ ار نیاRدق یەویش و هناطاتحم ەار هطC� نآ یودره هک ?ار .دوب را; ماجنا حیحص وcار ا 
Rتمالس ه Rرب هناخ هvدنادرگ. 

Rل#نا نا�ز هh� ورپ ه�زور نم« :تفگYور امش .متسه یز Rم مان ه)*Yما vد .مسانشCنوتند Rیاەداعلاقوف تامدخ امش .ەراختفا ثعا 
 ».دCاەداد ماجنا نومروشک یارب

 کI+ Cا+(خس یاهتشادداC زا یاهحفص هک دوب نیا لثم .تسا ەدوبن �Iوخ رکف ت¡حص ندرک عو�³ زرط نیا هک دش هجوتم ه�زور
 هR دروا1ب نا�ز رب دCاR هک Idالمج +*�لوا هR ندرک رکف یاج هR هک دوب +Iا¡صع دوخ تسد زا .دناوخR رب زا و دشاR ەدرک ظفح ار تارکوروب
 .تسا ەدرک رکف دشوپب دCاR هک Inاهسا¡ل

 متساوخv امش لثم مه نم .منکv ت¡حص {راف و هسPارف .Inا��Yمآ مردام و ه1ناریا مرد¯ .متسه Inا��Yمآ-+Iاریا نم« :داد همادا ه�زور
Rا هCرومأم یارب متشاد .منک تمدخ ەدحتم تالاY�d ەدامآ دنه رد vمود *(بد رهاظ رد ،مدش Rمآ ترافس یداصتقا شخ�Yدنه رد ا� 
 ».درک ورا; نیا هک ملاحشوخ .منک +Iا¡ی�ش· امش زا و ما1ب اجنیا هR تساوخ نم زا رتروپ رYزو نواعم دعR .مدوب

 هچره و دنکv راداو ندز فرح هR ار اcنآ و دنکv بذعم ار نادرم بلغا وگتفگ لالخ رد توکس هک تسPادv وا .تفگن نخس رفول1ن
9دامآ نداد خسا¯ یارب ،دروآv تسد هR تاعالطا ه�زور یەرا�رد d(شhب

:
 .درکv اد1پ یd(شhب 

 مدرک�ن یاهگCد را; چیه ،شhپ هتفه هس ات .هسرپسPارف سPاژآ یارب یدادرارق را#ن�(خ م1ششوپ را; .مناریا ههام راcچ« :داد همادا ه�زور
 .ەراد نیا لثم نما یهنوخ ات دنچ و هنتگنشاو اR نم طRار هسPارف Idاعالطا س�و³ .مەدشIn Pاسانش هک منئمطم .یرا#ن�(خ را; +*�مه زج
 ».ەدشP لوحم نم هR یاهگCد ف1ل�ت چیه .سامش را; زا +Iا¡ی�ش· نم +Æخم تYرومأم اcنت

9دنز رد دCاR رگCد تاعالطا رومأم کC دÂ1شv هکنیا زا .درک توکس مه زاR رفول1ن
:

 ردقنیا رتروپ ارچ .دوبن لاحشوخ ،دنک هلخادم شا
9دوسآ ساسحا دوب رگCد Inا��Yمآ ناوج کC اR هکنیا زا رفول1ن لاح+*�عرد اما ؟دنکv ەد1چ1پ ار +*(چهمه

:
 vبلغا .درک Rع�ضوم نیا ه 

 ؛تسا ەدش گنت شلد دنراد هک دننکv دومناو م�تسد اC دنراد مهاR اهInا��Yمآ هک هنوگنآ ،+Iامدوخ پگ کC یارب ردقچ درکv رکف
 .تسا هتفcن تاملا�م س· رد هک کd(شم تا��1جت یهنیم+¬· نآ یارب

 لاس جنپ نیا رد .دنک رود دوخ نهذ زا ار ەدمآ باذج شرظن هR ه�زور هکنیا درک éس ،یاهفرح لوصا هR ندنام رادافو یارب شالت رد
 لاس و نسمه مرحمان یدرم اR باجح�I و اcنت ،اجنیا رد +�dسشP .دوب ەدنار شها�آدوخ قامعا هR ار هناقشاع طRاور هR دوخ زا1ن هتشذگ
 دوش متخ نآ هR تسا نکمم هک Inوگتفگ زا شhب اهراR هطRار ع�ن نیا یارب شلد دش هجوتم رفول1ن ،1358 ناRآ زا راR +*�لوا یارب شدوخ
 .دوب ەدش گنت

 .داد همادا ه�زور یاهفرح ندÂ1ش هR وا

»vات منود Rاەدوب قفوم را1س/ نوترا; رد لاح هCاما ،د RاCد PسQت Rبقارمدض تامادقا ه�d ب هجوتhش)dی Rد1نک. vیەزاغم لانا; منود 
 رب هک هنیا نم داcنشhپ و .ەرتنما د1نک رارقرب طا¡ترا وا.سا.ژ.د و نم ق�Yط زا هÖا .ەریذ¯بhسآ و دنک اما ،ەدرک لمع بوخ الاح ات یدانق
 یارب ،دش مامت ش�بحص هکنیا ضحم هR ».م�Y(ب ور ەرcب Ø(®ادح امش یاهشرازگ و عبانم زا ات م1نک تاقالم مظنم یهمانرب کC ساسا
 +*�یا¯ هR الاR زا سفنهRدامتعا اR و د¬Pوخ نز نیا اR .تسا ەدÉYگرب ار باوصان �dفا1هر دش هجوتم هق1قد ەدزنا¯ ضرع رد راR +*�مود

 .دنک عو�³ ون زا ەرا�ود و دCا1ب ش³ هR دوب شقCال هک InالR ره دCاR .دوب ەدرک یزاR ار زوسلد یاهمدآ شقن و دوب ەدرک ت¡حص

اق1قد ،�dنعل« :د1ش¢دنا دوخ اR رفول1ن
o

 ».مد1سرتv شزا هک هY+*(چ نومه 

 ناسآ وا یارب ار اهرا; تشادن دصق اما .د1سرv ناCا¯ هR ش�Yرومأم ،دYزروv عانتما رÖا .دنک یرا�مه درم نیا اR دCاR هک دوب ەا�آ رفول1ن
 یزYورپ ه�زور یاقآ« :تفگ وا هR ،درکv ت¡حص �سر {راف هR تع³ هR ،دوخ یادص رد یاەدشباسح ید³ اR هک §اح رد .دنک
9دنز +*�ب�سار هموصعم راعتسم مان اR اجنیا هچرÖا ،متسه نمتراه رفول1ن نم .مرازگسا�س دCدمآ هکنیا زا

:
 vمنک. 
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 ط��یذ تاماقم هکنیارگم اما .هنک هل1پ یرا; ماجنا رد هنوتv ەزادنا هچ ات رتروپ رYزو نواعم هک مراد عالطا نم و .د�1سه üاجش درم امش«
املسم و .ماوخ�ن ور نوا و مرادن زا1ن امش کم; هR نم هنرگو ،نشاþ+ Rاران نم را; زا +�dگنشاو رد

o
 را; نیا رد یاهگCد دارفا ماوخ�ن 

اصوصخم- نشاR هتشاد تلاخد
o

افطل .وا.سا.ژ.د لثم �Àراخ Idاعالطا س�و³ کC دارفا 
o

 دCدرگرب و د1نک مومت سرپسPارف یارب ور نوترا; 
 ».+�dسه نویدم نوتcب هک دح نوا رد هگCد .هشاR شاج ³ زونه دنه تYرومأم نوا دCاش .ا��Yمآ

 »؟تسhن یاهگCد ش¢امرف« .درک ەا#ن ش¢اهمشچ هR م1قتسم و داتس¢ا

 هنا1ماع Àالطصا هR لسوت اR .دهد ەولج کرYز ار دوخ هک تسhن نآ نامز و تسا هتفرگ رارق ش¢امزآ یهتوب رد هک تسPادv ه�زور
 ».نم مدروخ Ïگ بجع« :تفگ

Rدع Rلس {راف هhدؤم یردق هتبلا و سRشهاوخ ،نمتراه مناخ« :داد همادا رتهنا vش�بحص نحل ».ورن منک Rو یروتسد رفول1ن ا Cا 
 .دوب انمت و شهاوخ زا úاح +�حل هÓلR ،دوبن هنارمآ تساوخرد �dح

 ەا¡�شا .دYراد جا1تحا شcب هن و دCاوخv ونم تح1صن هن امش هحضاو رپ هتبلا ،مدرک تح1صن ور امش و مدرک تراسج نم د1شخ¡ب«
افطل هشv .ماوخv رذع نم .+�dسه ەد+d(فگش و رازگسا�س دCاەدرک اجنیا امش هک یرا; زا همه .مدرک

o
 ؟منک عو�³ ەرا�ود دCدR ەزاجا مcب 

 ».د1نکR رتروپ *(فس رطاخ هR د1نک�ن ورا; نیا نم رطاخ هR هÖا

 تCاضر ³ نا�ت اR لاحنیااR ».هنک معناق ات هنک ەدافتسا ملئاق رتروپ یارب نم هک vاd(حا زا داوخv &§ذتبم را; هچ« :د1ش¢دنا رفول1ن
 تسPادv وا .دندوب یرا; +*�نچ ماجنا هq+ Rاح 9دنا دارفا .دمآ ششوخ ،درک فاd(عا دوخ ەا¡�شا هR ه�زور هکنیا زا .درک مالعا ار دوخ
اتحاq ار هتکن نیا رتروپ .دریذ�ب ار ه�زور کم; هکنیا رگم درادن یاەراچ ،دنامR ناریا رد دشاR انب رÖا

o
 Rدوب هتفگ وا ه. 

 ونم وا .ەراد مه 1Ædمع فطاوع و تاساسحا لاح+*�عرد اما ،هCاهفرح مدآ کC رتروپ د1نودv �ک ره زا c)dب امش هک روطنومه«
 .د1شاR ت1نما رد امش داوخv نوچ ەداتسرف اجنیا هR ونم وا .منک رتەد1چ1پ ور نوا اC منک تلاخد امش تYرومأم رد هک اجنیا ەداتسرفن
9دنز ،دCدv ماجنا ور نوترا; امش هک روط+*�مه هک هنیا نم تYرومأم اcنت

:
 رطاخ هR و وا رطاخ هR دCدR ەزاجا مcب .منک رتنما ور امش 

 ».منکR ورا; نیا نوتدوخ

 دارفا زا یd(شhب دادعت هÖا اما .هتخس رتروپ نلآ یارب ردقچ نیا منودv و ه�زور منکv رکش\ نم« :تفگ �hل#نا هR نا�ز *(یغت اR رفول1ن
 +Iاسک ،هشاR نما هک مه ضرف هR هک »نما یهناخ« هR ندموا ؟هش/ d(شhب نم ت1نما هنکمم روطچ ،منکv را�1چ ننودR و نسانش/ ونم
 »؟ەرا1م راR هR نم یارب یd(شhب ت1نما روطچ ،مراد دامتعا نوشcب هن و نوشمسانشv هن نم هک نەدرک نما ور نوا

 باوج �hل#نا هR +*(ن وا ،دنزv ادص شکچوک مسا اR ار وا مه و دنکv ت¡حص �hل#نا مه هک ەدش زاR ردقنآ رفول1ن خی دCد �dقو ه�زور
 .م1نک ½مع ور مادقا نیا م1نوتب منکv رکف .ەدR مcب تصرف هC منکv شهاوخ رفول1ن« .درب را; هR +*(ن ار رفول1ن کچوک مان و داد ار وا
Rد یهتفه ود ەرا�ود راذگCرارق اجنیمه هگ RراذگYنم ور شق1قد نامز .م vام1س نودل� یوت مراذI+ س· قودنص رانک�d ³ نوتنوبا1خ 
 مه دCاش و +�dگنشاو متسرفR وا.سا.ژ.د ق�Yط زا هک یدR مcب یراد vا1پ هÖا +Iوتv .م1نک ت¡حص ەرا�ود عقوم نوا م1نوتv .+�یõب هک
Cهتشاد تارب رتروپ زا ما1پ ه Rم .مشاcم1نوتب هک هنیا م Rمنوتب نم ات م1نک دامتعا مه ه Rب هc)dYا¡ی�ش· وت را; زا نکمم وحن نI+ منک.« 

9د1چ1پ اcنیا هک تسPادv رفول1ن .دنام قلعم نما یهناخ یاوه رد ه�زور داcنشhپ
:

 رگCد یوس زا اما .درادن اcنآ هR یزا1ن هک دن�سه Inاه
 زارد +Iامز هک ار Idاساسحا مه و درکv هضرع وا هR ار ا��Yمآ اR طا¡ترا و ندنام ەدنز یارب یd(شhب لامتحا مه ه�زور هک ع�ضوم نیا کرد
 .دادv نا�ت تدش هR ار وا ،دوب ەدرک ناشرا�نا

 ی³ور و رداچ ،تفر نو*(ب قاتا زا ،داد تسد وا اR تساخرب ».متسه قیقد تعاس مالعا رظتنم« :تفگ و درک ەا#ن ه�زور هR م1قتسم
 .دش مانcب هچوک دراو و تفر نو*(ب هناخ یدورو رد زا و تفر +*�یا¯ اههل¯ زا و درک ³ هR تقد هR ار دوخ
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7 

 

 STاجنسفر ود

 

  ناجنسفر و نارPت

 AhJ 1364یاg-ناتسbات

 

 .دنبمشچ اR نYوا لاچها1س هR لاقتنا هن و دوب را; رد vدەدæ1س رد ی*(گتسد هن ،رفول1ن یاهیرÖاشفا زا دعR .درک لمع دوخ لوق هR +*�نزان

 دادرcم یه1صوت .تشاذگ نا1م رد �dشد دادرcم اR ار نآ تصرف +*�لوا رد اما .درکن ح�طم رتروپ اR ار دوخ صقان تافاd(عا ع�ضوم رفول1ن
Rو دنکن تشحو هک دوب نیا وا ه Rا هCو اشوک دنمرا; شقن یاف Rئر یاوقتاhنیا زا ودره .دهد همادا سلجم س vا هک دند1سرتÖرتروپ ر 
 نارcت +*�ب {ا1س ف�Yظ تا;رح هک +Iامز رد تسرد مه نآ دهد همتاخ وا تYرومأم هo Rاروف ،تسا ەداتفا çdافتا هچ هک دوش ش*(گتسد
 ترازو تاماقم اما ،دوب ەدÂ1ش هحلسا یهلماعم روظنم هR ا��Yما و ناریا یاهسامت یەرا�رد IdاعCاش دادرcم .دوب نا�Yج رد +�dگنشاو و
 .دن�سPاد�ن یداYز +*(چ -ا��Yمآ یهجراخ ترازو تاماقم دننام- ناریا یهجراخ

 یرادا عناوم ،زور دنچ فرظ رد و درک رارقرب +�فلت سامت دنچ +Iاجنسفر �شاه .درک حــــ�Y¬\ دوخ سhئر یارب ار ە*(ما تال�شم رفول1ن
 رفول1ن نامترا¯آ هY�+ R*(ش یاه¡عج و ل�هتسد کC اR شd(خد ەارمه هR ل�شم ندش لح زا دعR ?اتوک یهلصاف رد ە*(ما .دش دCد¯ان
 ض¡ق و ەراجا تخادرپ یارب و مYراد Inاذغ داوم الاح .ەدش ەزجعم .مسوبv ور ت�سد اما ،یدرک را�1چ منود�ن ،نوج هموصعم« .تفر
 را; ەا�دورف یوت یd(م; یاهتعاس منوتv .ەرتکCدزن هنوخ هR مه ½1خ هک نرv یc)dب یهسردم هR اههچR .++�کv نوم�م; مه قرب
 »؟منک نا�(ج منوتv روطچ .هشاR رتتحار مارب هک Inاج مشv لقتنم هگCد ەام هC ات و منک

 یاههچR و �{اR تدوخ بقارم دCاR الاح .مدرکن یرا; نم .ەدش دc1ش نومنطو و مالسا یارب وت رهوش .هئوت قح نیا ،نوج ە*(ما«
 ».+�ک گرزب ور تگنشق

 درک م�ح ەا#شPاد دCدج یرادا شخR .دش دهاوخ InاشگزاR رcم لوا نارcت ەا#شPاد {دنcم یەدکشPاد هک داد عالطا وا هR +*�نزان
 Inاههتیم; اR ه¡حاصم هR نت و دننک رپ ار Idد1قع زارد و لوط یاههمانشسرپ دCاR دندرگرب اهسال; ³ هک نیا زا ل¡ق ناداتسا و نا�YجشPاد
 ەار ەا#شPاد هR ار اهەدز��غ و اه�Þچ ،اهInاcب نانآ .دندوب +*�نظ همه هR تQسP و دن�شاد هنامصخ یراتفر نا�دننکه¡حاصم .دنهدR زومرم
 .دوش ەا#شPاد دراو +Iاسآ هR دشP ثعاR +*(ن شPدوب بالقنا نامرcق و +*�نزان قباوس �dح .دنداد�ن

 کش هک نم .ەرن 9 و ەرب ەا#شPاد هR 9 دن*(گR م1مصت هک هنکv طCا�³ دجاو ور انوا ÀÞ ا�d+ Cسه 9 تسhن مولعم« :تفگ رفول1ن هR وا
 همه هک ن*(گv نیا رب ور ضرف ،هکوکشم نوشدوخ قباوس هک هن .هشاR ەدنوخ سرد d(شhب Inامنهار یهسردم زا نوشمودکچیه مراد
 ».++�کv ناcنپ ور ی+*(چ هC نراد

9دامآ روظنم هR ندناوخ سرد +*�نزان ەام*(ت رد
:

 دوخ ەا�داز رcش هR ماوقا ندCد یارب دوخ ¬· اR و درک ل1طعت ار ەا#شPاد هR دورو یارب 
9داوناخ یهعرزم .تفر ناجنسفر

:
 یەداتفارود یاتسور و ناجنسفر +*�ب +Iاتسهوک یەداج هک تشاد رارق ەداتفارود و روصحم یاەرد رد 

 هR را1س/ +*(ن رفول1ن .دندربv تذل دوب +*(ن هقطنم نانÃشPچ�ک یهقالعدروم هک çdال1ی تاعافترا زا اcنآ .تشذگv نآ ¨Cدزن زا هس�ر
 .درب ³ هR شاەداوناخ و +*�نزان اR هعرزم رد هتفه ود تدم هR و تفر نامرک هR ام1پاوه اR و تفرگ +خرم +*(ن وا .تشاد زا1ن تال1طعت
 .دسرب یدنبعمج هR ه�زور هR دوخ ساسحا دروم رد و دنک باصعا ددمت �; دنک کم; وا هR تال1طعت نیا دوب راود1ما

9دنز ه�زور
:

 دنک ەدافتسا دوخ #ا¡ترا لانا; زا دوب ەداد ەزاجا وا هR ،تشذگv ناش\اقالم +*�لوا زا هک Inاهەام رد .دوب ەدرک لوحتم ار وا 
 دCدv و دمآv دوخ هR بلغا رفول1ن ،دندناسرv لقادح هR ار یروضح یاهتاقالم دCاR هک §اح رد .دنک لقتنم رتروپ هR ار وا یاهما1پ و
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 شhپ تاقالم زا و دنیõب ەدش ەدز ەرگ نفلت *(ت هR هک ار +Iا�ر اC ،دنک اد1پ ەدش ەد1شک چگ اR هک ار �dمالع کرا¯ تکم1ن یور تسا راود1ما
 .*(خ اC دراد ار ساسحا نامه مه ه�زور اCآ هک تسPاد�ن .دوش �(خاR ور

9دنز دراو یd(شhب +خش دCاش و یاهفرح لئاسم ه�زور تسPادv رفول1ن
:

 رفول1ن اCآ ؟دوب �ک هچ وا .تسا ەدرک وا شوشغمشh}زا 
vاوتPتس Rهک عاجش و ناوج و ت¡حصشوخ ،باذج یدرم ه Rف یانبم رب ار دوخ یاهفرح *(سم دوب ەدرک باختنا دوخ ل1م ه�Yب 

 ؟دوش کCدزن ،دنک یراذگهCا¯

 فقوت بآ لانا; رانک رادهCاس یاههناخCاچ رد و دندزv مدق بhس و �Iال� و ودرگ یاهغاR نا1م زا ،دندوب هعرزم رد هک Inاهزور # رد
vورم1ن ات دندرکIn Rهجوگ ،تسام ،زا1پ ەارمه ه، Rاتسور نان اIn Rفاوت ساسارب .دنروخÆd انÖت¡حص تسا1س یەرا�رد زگره ،هتف 

 مرگRآ یهمشچ هR .دندرک تک�³ ،دشv رازگرب رcش عماج دجسم رد هک ناجنسفر یهعمجزامن مسارم رد هعمج زور کC .دندرک�ن
 µتمعن ەاش ،یرجه مcن و متشه نرق روcشم فراع یە�(قم تراYز هR ار لما; زور کC .دندز ³ +*(ن تشاد +Iامرد صاوخ هک داRآ+*�سح
 ناریا زکرم روانcپ یاهر�Yک یه1شاح رد هقطنم یاهرcش .دنداد صاصتخا نامرک ³�çd بونج یd(مول1ک لcچ دودح رد ،ناهام رد §و
 Inاهوکس یور ەداوناخ اهزور .تشاد üوبطم یا�نخ و تشاد عافترا اYرد حطس زا d(م رازهود زا شhب اهەوک یهنماد اما ،دندوب ەدش عقاو
 .دند1باوخv فاحل رYز و دنتخورفاv ش\آ اهبش .دن�سشvP دندوب ەدناشوپ شرف اR ار نآ و دندوب هتخاس دازآ یاضف رد هک

 تالوحت .دوب ەدش ظوظحم را1س/ ،تشاد داC هR بالقنا زا ل¡ق دوخ یاهرفس زا هک ناریا یاهناتسرcش یەرا�ود فشک زا رفول1ن
 �Iرغ لامش رد ��خR ،نامرcب یەداز +Iاجنسفر �شاه نوچ .+Æنم تا*(یغت مه و ت¡ثم تا*(یغت مه ،دوب ەدروآ ەارمه هR *(یغت {ا1س
 بآ ��کهلول و ،ەا#نامرد ،هسردم ،دCدج یاهەار ثادحا یارب vومع یهجدوب زا یاهنادنمتواخس مcس هقطنم نیا ،دوب ناجنسفر رcش
 دCدج ماظن زا قوش و روش اR -ناریا کچوک یاهناتسرcش d(شhب رد ناشPانطو مه دننام- شخR مدرم .درکv تفاYرد قرب ند1شک و
 نازا�³ رد دشv ار گنج +*(گنامغ یاههناشP و دندوب هتفر اهçdارع اR گنج یاههcبج هR هقطنم ناناوج زا یرا1س/ .دندرکv تCامح
 یور رب .درک ەدهاشم رامش�I م1حرت مسارم و ،نزرب و یوک رد نادc1ش یاههلجح ،راوید و رد رب تداcش ناوارف یاهه1مالعا ،حورجم
 .دوب ەدش ر}�پ +Iاوج ناوفنع رد هک دوب ما²ان +Iاوج زا �کع یاهلجح ره

9دنز تع³ و راشف نا1م رد رفول1ن
:

ا¡�Yقت ەدزبوشآ نارcت رد 
o

¨نها�+q زا ناجنسفر لثم Inاهناتسرcش هک دوب ەدرک شومارف 
:

 توافتم 
 ا��Yمآ یارب هنا1م برغ دننام ناریا یارب اجنیا .دCآv نو*(ب اcنآ لد زا +Iاریا یهعماج تماقتسا و تردق مظعا شخR و دننکv ت1ع¡ت
9دنز ،اناCدنیا شرد¯ ەا�داز دننام +*(ن اجنیا .دوب

:
9دنز هک دندوب +þار +*�مه هR طسوتم یهق¡ط مدرم .دندوب رتنا��cم مدرم و رتمارآ 

:
 

9دولآ ،ادصو³ ،ماحدزا زا غراف ار دوخ ÿسوتم هق¡ط
:

9دنز �جاcت تRاقر و 
:

 ،یدنواش��خ و �dسود یاههک¡ش .دنهد همادا تختیا̄ رد 
Rدش تافالتخا دوجواCات دن�شاد تصرف مدرم .دوب ەدنام ەدروخنتسد ،{ا1س د Rم زا و دننک ت�³اعم مهاcمرگ یزاوننام CدکCهک رگ 
9ژYو زا

:
9دنز یەدمع یاه

:
 .دنوش رادروخرب تسا نا1ناریا üامتجا 

 وا یاهه¡طخ هR نارازگزامن .دراذگR ی*(ثأت شPان®اس ½صا ک1ن تش³ رب تسPاوت�ن +*(ن ناجنسفر یهعمج ماما یاهInوگەوا�d Cح
9دنز غا³ دعR و دندادv ³ »رب گرم« راعش نوب�Yت فرط زا یاەراشا هR ،دندادv شوگ

:
 یارب هقطنم مدرم .دنتفرv دوخ یەرمزور 

 یروط دندوب روبجم +*�نزان و وا .دندرکv لا¡قتسا vرگ هR رفول1ن زا و دندوب لئاق ماd(حا ،یداRآتلود یەداوناخ +�عC ،+*�نزان یەداوناخ
 وا�جنک ەدرÓل1صحت و اوقتاR و ناوج و ور و رب شوخ +Iارcت نامcم ،هموصعم دروم رد همه .دننک در ار اهتوعد ل1س دروخنرب �ک هR هک
 سویأم را1س/ ،تسا �Iد رد وا »رهوش« دند1مcف �dقو ،دننکç+ vرعم مه هR جاودزا یارب ار ناوج نا¬· و ناd(خد هک +Iاسک .دندوب

 .دندش

9دنز دروم رد لصفم ناوج نز ود ،+Iالوط یاهزور رد
:

 هکنیا و ارهز دوخ »گرز�ردام« یەرا�رد رفول1ن .دندرکv ت¡حص مهاR دوخ 
 یاهەدازماما هR وا اR ار دوخ ج�فت هR هتخ1مآ IdراYز یاهرفس .درکv ت¡حص دوب هتخومآ وا هR ار یدا¡ع و +�ید کسانم رگCد و زامن روطچ
 یاهجاودزا یەدننک+*�مضت ەداتفارود یەدازماما کC یە�(قم تراYز ًالثم هک د1مcفv ارهز رÖا .درکv لقن ەداتفارود یاهاتسور رد عقاو
 .دنوش سو��تا راوس ەدازماما نآ هR ەزورهس رفس یارب ات دن�س/v ار دوخ لCاسو oاروف هموصعم و وا ،تسا ەداوناخ رد بوخ

 نرق رخاوا هک درک ف�Yعت ار یداRآتلود *�حC از*(م جاح و�¬hپ +Iاحور تCا�ح هلمج زا .درک ف�Yعت دوخ دادجا زا Inاهناتساد +*(ن +*�نزان
 تفلاخم ەاشاضر تنطلس اR -نامرک زا سلجم ل1کو توسک رد- و دوب ەدرک ەزرا¡م ناریا یهطو�¬م شQنج ەار رد ید1شروخ مهد+*(س
 و ید1شروخ 1300 یاهلاس رد باجح فشک و نانز قوقح رادفرط ،دوب یداRآتلود هقCدص وا سانش³ دادجا رگCد زا .دوب ەدرک
Rنآ زا دع. Rبصعتم دارفا 1357 بالقنا زا دع Rمه ،نانآ یودره ەا#مارآ ه Cآتلود *�حRدص مه و یداCآتلود هقRیدا Iمرح��d ەدرک 
 .دندوب
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 و ەاتوک جاودزا زا ەا#cگ وا .دنوش لقتسم و دننک ل1صحت درکv ق�Yش\ ار دوخ ناd(خد شرکفنشور و نیدتم رد¯ هک درک ف�Yعت +*�نزان
 یÞ(س نادنز رد هک +Iامز و ەاشدض تازرا¡م زا .درکv ت¡حص +*(ن دنارورپv ³ رد *(ما ش¬· یارب هک InاهاYور و دوخ یهنادنمتداعس
 .دروآ�ن نا�ز رب +�خس چیه دوب ەدرک

 .تشاذگ ا̄ رYز ار تسا1س یەرا�رد ندرکن ت¡حص نوناق +*�نزان ،دنتفر باوخ هR شماوقا هکنیا زا دعR ،دندوب مهاR هک یزور ن�Yخآ بورغ
 رد¯ ،مزرما1بادخ رهوش و مدادجا هR ور دح نوا ات لقادح هگCد .منکv *(ما رطاخ هR ،هموصعم منکv مراد نارcت ناتسود اR هک یرا;«
9دنز +Iاریا رد م¬· ماوخv .منویدم *(ما

:
 و بوک³ و �حر�I شلصاح نومف³�Y نید هنک رکف ماوخ�ن .هشاR نیا زا رت+IاسPا هک هنک 

 ».هتلاcج

Rوکس زا دعId ا« :داد همادا ەاتوکÖه Rیاوخ Rا اجنوا .مشچ یور تمدق ��/ قحلم ام ەورگ هPداص و دنمش¢دنا یاهناسçd اوخ ور? 
 کرد بوخ مه ½1خ نوچ .+�ک�ن کرد ور دCاقع نیا وگن منکv شهاوخ .+�dسه ەدنیآ یوس هR یc)dب ەار +�dفاC لا¡ند هR هک دCد

vک�+.« 

¨تسخ طرف زا مدرگvرب را; ³ زا �dقو ًالومعم .مروذعم ًالعف اما .یراد فطل ½1خ وت ،+*�نزان«
:

 روضح ،م#R تcب تسارور و .مرادن قمر 
 هR هشا¡ن +*�گنس ½1خ تاcسرد هÖا ،+*(یا¯ .هشا¡ن بولطم نوتارب هک ،هنک بلج امش تمس هR ور +Iاسک هجوت هنکمم اجنوا رد نم
 ».مCدv همادا نوماهرادCد

 اهوجشPاد زا رفن دنچ .هشاR هتشاد اهسال; زا یراظتنا هچ دCاR هنود�ن سکچیه ،یزاس®ا¯ همcنیا دوجو اR .تسhن +*�گنس ًالامتحا«
 هک Inاهداتسا ؟مYرا1ب *(گ اجک زا دCاR ور شاهباتک ؟ه1چ هگCد »vالسا {دنcم« ؟نەدش یزاس®ا¯ اهداتسا زا رفن دنچ و نەدش جارخا
 ».هنود�ن سکچیه ؟درک اد1پ هشv اجک زا ندR سرد ور یاهتشر +*�چمه ننوتب

 دنچ اه++عR منودv ؟د1نک رازگرب {ورع دCاوخIn vاضر یاقآ و وت 9 اما ،امسرپv د1شخ¡ب ،هموصعم« .درک ضوع ار ع�ضوم +*�نزان
9دنز فقس هC رYز امش هک ەدشP ش�قو اما ،ن*(گv {ورع دقع زا دعR لاس

:
9دنز اcنت نم یارب ؟د1نک 

:
 لقادح اما ،ەدوبن نوسآ ندرک 

 ».ەدرک م�م; ½1خ م¬· دوجو

9دنز مهاR داوخv نوملد هک هتبلا« :داد باوج و دCدنخ رفول1ن
:

 ½1خ ،مشاR نارcت رد نم و ەراد شcگن �Iد یوت شرا; �dقو ات اما .م1نک 
 ود نروبجم مودکره -�Iاسح و تسرد یاهکردم اR همه- ام ەا#شPاد یاه{ال�مه .هYروطچ داصتقا عضو نالا +Iودv تدوخ .هتخس
9دنز نم نالا هک Inاج و هنکمم*(غ دنموربآ نامترا¯آ هC ندرک اد1پ ام دمآرد اR .ەرذگR نوش\اروما ات دننک را; اج هس

:
 vمنک Rمناخ ات ود ا 

9دنز مهاR م1نوت�ن ،ەویب
:

 عاضوا گنج زا دعR دCاش .ەزYرv مه هÀÞ Rهمه وcی ،اجنوا دا1ب مرحمان نووج درم هC نکR ور شرکف .م1نک 
 ».هش c)dب

 ،منکv رکف اهتقو ++عR ،نوج هموصعم« .دشاR نا�Yع تق1قح زا یرگCد داRدنت یاریذ¯ ات درک ەدامآ ار دوخ رفول1ن و دز دنخزوپ +*�نزان
 +*�چمه کشنودR هتبلا .ەد�ن +�عم چیه راظتنا همه نیا .ەرادن �Àراخ دوجو ًالصا وت تخ¡شوخ Inاضر یاقآ نیا ەدرکنیادخ هنکن
 هک مCدرکv را; ەا�دورف یوت �dقو .ه��خ یداYز مه دCاش .+�ک م; تدوخ ³ زا ور اهرا#تساوخ �³ هکنیا یارب ه��1خ لحەار �Àاودزا
R؟تقو همهنیا اما .دوب رثؤم ½1خ کشنود vودI+ نم وت هک C¨ وت�ن ورI+ زب لوگI+.« 

 دوب ەدروآ تسد هR دوخ ندرک را¡ک¡س یارب هک �dصرف زا و ،تشاد ار +*�نزان فرط زا زار نیا فشک راظتنا هک دوب یداYز تدم رفول1ن
9دنز ک�d+ Cشاد .درک لا¡قتسا

:
 وت مزÉYع تسود ،بخ« .دوب ەدرک را³ا مرحم ک�d+ Cشاد یهنش\ ار وا ،لاس نیدنچ تدم هR لوعجم 

v9 تسار
 ،هتشاد هگن ناما رد جمس یاهرا#تساوخ �³ زا ونم هک مدرکv رکش\ شزا دCاR تشاد دوجو هÖا .ەرادن دوجو Inاضر یاقآ .:

اصوصخم
o

 .ەا�دورف یوت ب1کرتدR یدح³ نوا 

 تسhن روطنیا ؟منک اد1پ هعماج نیا یوت ور بسانم درم روطچ اما .مدR ەداوناخ ل1کش\ و منک جاودزا ەرخالاR مراد تسود مه نم هتبلا«
íلاس تشه نس یوت ونم هک

:
 Rه C¨ ەداد ەدعو ماهومع¬· زا Rنالا .نشا، Rاهدرم هکنیا ضحم ه vفcوخ ت1عقوم نم هک نمI� مراد 

 نوشدوخ زا d(شhب ش\ال1صحت هک +Iز زا .++�کv رارف و ++�کv ضرق مه هگCد یاتود ،نراد ا¯ ات ود ،مراد ا��Yمآ زا سPاسhل قوف کردم و
Rنراد تشحو هشا. 

 ½1خ .مەدش انشآ بلاج درم کC اR نارcت رد oا*(خا .م�v تcب ور زار هC ،منک +Æخم وت زا ور ی+*(چ منوت�ن تقوچیه نم نوچ اما«
 ».ەدرک بذج ونم اما ،شمسانش�ن بوخ ردقنوا زونه .سەدرÓل1صحت و سهفا1قشوخ ،هنووج هکنیا زج ،م#R شەرا�رد منوت�ن
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 وت ف1صوت یارب ور »کرYز« یەژاو ؟+�کv ناcنپ ور ی+*(چ هC هشhمه ارچ ؟تسه Inاه�(خ هC وت ر�ورود هشhمه ارچ« :دCدنخ +*�نزان
 ».شمدزدR تزا منکن éس و منکن یدوسح مدv لوق .وگR مارب d(شhب +*(مآرا³ا و پhتشوخ یه¡�Yغ نیا یەرا�رد الاC .نهتخاس

افطل نوج +*�نزان .هلاونم هچ رب عاضوا مÂ1یõب دCاR و مەدش انشآ شاهاR ەزات .م#d R(شhب منوت�ن نالا«
o

 .هنومR تدوخ شhپ ع�ضوم نیا 
 هک ی+*(چ دروم رد ماوخ�ن نم و ،هسرن Inاج هR هنکمم .ننودR وا دروم رد ی+*(چ مەداوناخ ماوخ�ن .مهتفگ شcب هک �dسه �ک اcنت وت
 ام هک +Iودv .++�ک Inا³ناتساد و هتف1ب وچ مدرم +*�ب ماوخ�ن هکنیا نوا زا رتمcم و .منک شغولش یدوخ1ب هسرن اجچیه هR هنکمم
 ام دنمشزرا یوربآ زا ناوخv همه .هCاسمه �dح ،Inاد¬· ،ومع¬· ،Inاد ،ومع ،رد¯ ،ردارب- مYراد وربآ نا¡cگن ½; +Iاریا یاهنز
 »."++�ک تظفاحم"

اصخش مدv لوق نم ،ی*(گR {ورع یاوخR تقوره .نوج هموصعم ��/ تخ¡شوخ هک هتقح وت اما .م��ن ی+*(چ هک همولعم«
o

 Rه 
 ».م1صقرب و م1نوخR حبص ات هک مدR ەوشر داشرا تشگ نارهاوخ و ناردارب

 ل1بموتا یویدار زا .ددرگرب تختیا¯ هR ام1پاوه اR اجنآ زا ات درک کرت نامرک ەا�دورف دصق هR ار ناجنسفر �®ات اR دعR زور دوز حبص رفول1ن
  :دناوخv هک دوب شخ¯ لاح رد »+�یمخ ل¡لR« یا*(گ یادص

  دورد ناریا یهتشگر}�پ خ³ یاههلال دورد ناتسزوخ ناتلغ نوخ هR نادc1ش یا«

 دورد ناداRآ و رcش +*�نوخ و درگنسوس هR مه  راثن رcب ادخ ەار رد هتفرگR فک هR ناج

 »نوگهلال دش امش را�1پ ز ناتسزوخ تشد نوخ و èاخ ردنا قرغ تداcش بارحم هR یا

 

 رد ش¢اهداتسا زا ¨C .دشاR ناشهودنا یەدننکوگزاR هشhمه دCاR نا1ناریا دنمهوکش 1Ædسوم و رعش ارچ د1سرپ دوخ زا راR +*�مدص یارب
 .دناهنوگ+*�مه +*(ن اهیدنلریا دوب هتفگ ەا#شPاد

 

 نارPت

gیاAhJ 1364 

 

 وا زا +Iاجنسفر رذآ لCاوا .درکv سلجم سhئر یاههمان یهمجرت و تاسلج ?افش یهمجرت فI+ qالوط یاهتعاس رفول1ن نارcت رد
 ەدرک ت¡حص هحلسا د�Yخ یەرا�رد هتشذگ ەام ید رد هک ?ورگ نامه اR یرگCد یهسلج رد تشاددا�d+ Cشادرب و همجرت تcج تساوخ
 .دRاC روضح دندوب

 دوخ شhپ رفول1ن .دوب ەدادن رارق رفول1ن را1تخا رد ار نآ هR طو��م تاعالطا ،دوب ەدرک Inاسانش ار هسلج نآ نا�دننکتک�³ رتروپ رÖا
 اcنآ زا کCچیه ،ل¡ق یهسلج لثم .برع لداع و روخەدرم ++ترم ،ەرcچرازه نسح :دوب هتفرگ رظن رد راعتسم یاهمسا اcنآ یارب
 .همجرت +*�شام و دوب نز کC طقف وا نانآ معز هR .دندرکن وا هÏ Rجوت

 »؟++�ک کم; ام هR ناوخv ًالصا اهInا��Yمآ ؟وک ام زا1ندروم یاهحالس نویاقآ بخ« .تفر بلطم لصا ³ م1قتسم +Iاجنسفر �شاه

 ام را1تخا رد نزالاR عافترا Inاوهدض لماش ور نوشاهحالس ن�Yتهتف�¬hپ نەداد ەدعو مه شPآلا +*�مه .ناوخv« :درک عو�³ ++ترم
Rاح انوا .نراذگq+م یاهرا¡نا رد نcور نوش\ام Rام یور ه Rک زا�++.« 

 »؟ناوخÀÞ v ضوع رد و« :د1سرپ و داد نا�ت ی³ .دنام çdاR *(یغت نودI+ Rاجنسفر �شاه یەرcچ تلاح
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 تاقالم گروبماه 1زن+*(س روف لته رد اه½1ئا³ا زا ?ورگ اR رفن هس ام هتشذگ دادرم .مCدرگرب بقع هR �; دCدR ەزاجا« :داد خسا̄ لداع
 ردتقم +Iاریا یەدننک+*�مضت ننوتv ا��Yمآ و ل1ئا³ا هکنیا و اه�Þچ ½عف تادCدcت یەرا�رد ەدننکعناق و §اع ½1خ نسح ردارب .مCدرک
 ».داد حیضوت نشاR یوروش تلاخد زا یراع و لقتسم و

 »؟د1تفگ ÀÞ ناریا یاه�Þچ دروم رد نوشcب نسح ردارب« .درک ەا#ن +Iاحور تمس هI+ Rاجنسفر �شاه

 روطنیا ،*(خن" :متفگ نوشcب نم .نش�ن بوسحم یدCدcت هگCد ناریا یاهپچ +�dفگ لوا انوا« .درک ەا#ن ش¢اهتشادداC هR نسح
 یاهتسhنوم; �dقو .�سر روط هR هن هچرگ ،هتلود یوت زونه پچ حانج .د1نک رکف امش ناوخv اه�Þچ هک هY+*(چ نومه نیا .تسhن
 نا1ماح و اهتسhنوم; لRاقم رد هک هنک دعاقتم ور مدرم تساوخv تلود .دوب ��¢امن یه��ت هC طقف ،ندرک ه��ت نو�YÉYلت رد ناریا

 یا¡ع �dح نوشاه++ع�d+. Rسه زونه ،نەدرک ذوفن ناریا رد هک یوروش +Æخم یاهرومأم هک هنیا ت1عقاو .هنکv لمع ممصم نوشسور
 مادقا عطاق و عــــ³Y دCاR .دCدR تسد زا هشhمه یارب ور ناریا اه½1ئا³ا و اهInا��Yمآ امش هک تسه نا�ما نیا .نراد نت هR ور اه+Iاحور
 »".د1نک

 »؟دوب ÀÞ نوشلمعلاسکع«

 یهغدغد اهتسhنوم; هک هتسرد .ندش لاحشوخ منکv رکف .درک بلج ور نوشcجوت نسح ردارب« .داد باوج سلجم سhئر هR ++ترم
 ناوتان یاه�Þچ هR تQسP اهInا��Yمآ تhساسح زا نسح ردارب یاهرادشه زا ەدافتسا اR ننوتv هک ند1مcف انوا اما ،دن�سhن اه½1ئا³ا
 نوشcب نسح زا همان هC نومقفاوت قبط .ناوخv یd(شhب +*�مضت اما ،+�dفرگ رارق *(ثأتتحت ½1خ نسح یاهفرح زا .++�ک یرادربەرcب ام
 ».درکv وگزاR هصالخ تروص هR ور ½صا تا�ن هک مCداد

 :دناوخ همان یور زا

 ەدش ?دنامزاس نانآ نا¡ی�ش· یاهو*(ن هک دنÂیõن ،دنهدن ناشú Pالاچ دوخ زا برغ رد ام ناتسود رÖا مدقتعم نم
 زا وا لما; تCامح هR هجوت اR و ،+�یمخ توف زا س· ەا#نآ ،دنهدن ت¡ثم خسا¯ ام یاهتساوخرد هR و ،دن�سه
 هک ت1عقاو نیا هR هجوت اR و ،دنوشv نآ لومشم هتساوخان ��هذم +*�عجترم �dح هک �dیامح ،اه�Þچ و اهوردنت
 ،دوش لCد¡ت مود نانبل هR ،لوا :دراد دوخ یا¯ شhپ ەار ود ام روشک ،دراد تسhنوم; یوروش اI+ Rالوط یزرم ناریا
 .دوش لCد¡ت �dسhنوم; یەدناشPتسد تموکح کC هR لاس ود ضرع رد ،مود اC ؛رتگرزب {ا1قم رد اما

اعطق اهInا��Yمآ ،نسح تحاصف و اه½1ئا³ا فطل هR مراد نانیمطا نم« :داد همادا ++ترم
o

 +�dگنشاو رcم طساوا نم .نەدش دنمهقالع 
 d(فد راویده�راوید شd(فد ،د1فس خا; یوت .مدرک رادCد هنکv را; د1فس خا; یالاR ح�طس رد هک »نیدلا« مان هR تاماقم زا ¨C اR و مدوب
 هR درک تقفاوم و دوب ەدش ام تارظن بذج وا .ندوب ەدرک ت¡حص وا اR گروبماه رد ەامدادرم یهسلج زا دعR اه½1ئا³ا .ەروcمجسhئر
 ».مCدرک تاقالم ونژ یوت ناRآ لCاوا .هنک رادCد نسح µتCآ اR ات دا1ب ا}ورا

 »؟ه��ع ؟هنوملسم؟ه1ک .ه1لومعم*(غ و ب1جع مسا Inا��Yمآ کC یارب ؟نیدلا« :د1سرپ .د1سرv رظن هR بجعتم +Iاجنسفر �شاه

 یاهحانج زا ¨C وضع .ەراد مCدرک تاقالم نوشاهاR ام هک Inاه½1ئا³ا اI� Rوخ طRاور هسرv رظن هR .منک�ن رکف« :داد همادا ++ترم
 زا ¨C ++ترم ردارب و نراد ذوفن ،+�dسه 9ره اهنا;وئن« :درک هفاضا لداع .»»نا;وئن« مسا هR هنتگنشاو یوت تسhنوم;دض دنمتردق
 ».هنک رادCد ا}ورا رد نومµتCآ اR درک دعاقتم ور نوشPا�(هر

 »؟ەدR ل�Yحت نومcب مYراد مزال هک ور ی+*(چ هنوتv نیدلا نیا« :د1سرپ و درک نسح هR ور +Iاجنسفر �شاه

 و مالسا هR شÉ3ح هچرگ هک تفگ .درک لمع هناداتسا نسح« .تفر ەرفط لاؤس هR نداد باوج زا و داد باوج +Iاحور یاج هR ++ترم
 و وا تCاcن رد هک تفگ .هنک تظفاحم ناریا ½م عفانم زا ات هنک شزاس ە+qاح .تسhن مه ریذ¯انفاطعنا اما ،ەرادافو vالسا یروcمج
 ».+�ید فادها ات نراد ور ½م فادها یهغدغد d(شhب شPادحتم

 
1Seasons HotelFour   
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 اcنتهن هک هنیا شهمزال را; نیا تفگ نسح .درک ح�طم ور نانبل رد Inا��Yمآ یاه+Iادنز مامت ندرک دازآ ع�ضوم نیدلا« .داد همادا ++ترم
  نزعافترا یاوه هR +*�مز یاهکشوم و نوماهەدنگنج یارب 2سکÂ1یف و 1ردنYودCاس یاوههRاوه یاهکشوم هÓلR وات و کواه یاهکشوم
 نم یارب .هن تفگن نیدلا .ندR ل�Yحت نومcب مه هنک طقاس ور یوروش تخاس {وساج یاهام1پاوه هنوتب هک -ەدش حالصا کواه-
 ناریا ³ هک درک نشور نوشارب نسح .نزادÞ(ب لما; ور شاcب ن+qاح و نش/ دازآ نوشاه+Iادنز ناوخv اهInا��Yمآ هک هنشور زور لثم
 ».نراذگR ەال; ننوت�ن ور

انمض .ندv ل�Yحت م; و ننزv فرح داYز هشhمه انوا ؟ندv ام هÀÞ R ت1عقاو یوت اهInا��Yمآ اما« .دز دنخ¡ل +Iاجنسفر �شاه
o

 رد 
 ».ن*(گ�ن روتسد ام زا انوا .++�کv قارغا نراد را1تخا رد ور اه+Iادنز هک +Iانبل نانمؤم نوا یور ام ذوفن دروم

 زا .د1شکR تمحز امش تسhن مزال .مCدv همادا ثحا¡م هR نومدوخ هگCد دعR هR اجنیا زا ،مناخ هموصعم« :تفگ و درک رفول1ن هR ور
افطل .هنک همجرت نوم��ع تسود یارب هنوتv ++ترم ردارب .نونمم مه نوتکم;

o
 نم یارب تشادداC ی³ کC طقف ل¡ق یهعفد لثم 

 ».د1نک ەدامآ

 ترافس طسوت ه�زور »نما« لانا; ق�Yط زا ار ساسح و یروف ما1پ نیا تسPاوتv .دنک رفس �Iد هR رفول1ن هک دوبن یزا1ن رگCد نون®ا
 .دنک لاسرا هسPارف

 

 ،رYزو نواعم یارب

 :مدش هجوتم ار رYز دراوم سلجم سhئر d(فد رد رادگنفت راcچ ەورگ *(خا تاقالم زا

 یاەدننکعناق لCالد هتسPاوت وا oارهاظ .دناەدرک +çرعم اه½1ئا³ا هR ار »ح« گروبماه رد »ع« و »م« هتشذگ یه1ئوژ .1
 مه زاR( شایوروش رادفرط یا¡قر ربارب رد تمواقم ەار رد وا )§ا1خ( ی»ورهنا1م بزح« هR هک دروا1ب اcنآ یارب

 هک -دوب ەد1سر +Iاجنسفر �شاه د1یأت هR نآ +�dم هک- یاهمان ندناوخ اR ار دوخ یاهت¡حص وا .دننک کم; )§ا1خ
 .دن�سه èانرطخ و لاح³ ،ەدنز ناریا یاهتسhنوم; هکنیا- داد همادا ،درکv وگزاR ار دراوم نامه

 تاقالم دند1مانv »نیدلا« ار وا هک Inا��Yمآ کC اR اcنآ .دناەدرک لقتنم +�dگنشاو هR ار »ح« تارظن اه½1ئا³ا و »م« .2
 .دنک رادCد ا}ورا رد »µتCآ« اR دناەدرک عناق ار وا و دناەدرک

 زا و ەدرک ح�طم ار دوخ تارظن ەرا�ود »ح« .تسا ەدش ماجنا ونژ رد �(ت®ا رخاوا رد )ع روضح نودR( تاقالم نآ .3
 وات و کواه تفاYرد راتساوخ اcنت هن وا .دهد رارق وا را1تخا رد ار اهحالس زا ½ما; یهعومجم ەدرک تساوخرد نیدلا
 {وساج یاهام1پاوه ندرک طقاس ت1لRاق اR هتفاY*(یغت یاهکواه و اوههRاوه یاهکشوم هÓلR ،ەدوب فراعتم

 .تسا هتساوخ +*(ن ار دننکv زاورپ الاR عافترا رد هک یوروش تخاس
 .تسا هتساوخ دن�سه دن�رد نانبل رد هک ار Inا��Yمآ نا1نادنز vامت یدازآ نیدلا .4

 نانآ هک تسا نیا نم سدح .مدÂ1شP ار ثحا¡م یه1قR نیاربانب ،منک کرت ار هسلج دنتفگ نم هR هلحرم نیا رد
 .دناەدرک ت¡حص اهنا�ورگ §امتحا یدازآ و ،اهتخادرپ ،هحلسا یاههلومحم ل�Yحت یەرا�رد

 د�YگI+ vاجنسفر �شاه هR .دنونش/ دنراد تسود هک د�Yگv ی+*(چ فرط ودره هR ،دنکv یزاR ەزودود »م«
 و اهInا��Yمآ هR لاح+*�عرد .دCامن +*�مأت تسا نآ بلاط ناریا هک ار یاهتف�¬hپ تاح1لس\ مامت دناەدامآ اهInا��Yمآ
 وا .دش دنهاوخ دازآ نانبل نا1نادنز یه1ل; مه و تفاC دهاوخ دوبcب نارcت اR ناشطRاور مه د�Yگv اه½1ئا³ا

vدهاوخ Rخ دنیآرف ەدش هک یاهل1سو ره ه�Yناسروپ .دراد ەا#ن ەدنز ار حالس د�d رد هکYتفا vتس/ دنک¨
:

 Rشوج ه 
 .دنکv قارغا تلاح ن�Yتهنانیõشوخ رد اC- د�Yگv غورد فرط ود ره هR وا دسرv رظن هR .دراد هلماعم نیا ندروخ

 نوچ ،تسا +*�نظ اهتاقالم یەرا�رد »م« یاهتCاور هR تQسP د1سرv رظن هR .تسhن قمحا +Iاجنسفر �شاه
Rوا معز ه Rهک دندوب بوخ یردقه Rهتشاد تق1قح دوب د1ع Rجات �شاه دوخ هک اجنآ زا .دنشا�{hتسا هش، 
 ،دوش ەداد ل�Yحت یd(شhب یاهحالس ات دروآ دهاوخ راشف دناوتب هک اجنآ ات .ر .ه .دنکv کرد ار »م« یاهە+*(گنا

 
1Sidewinder  
2Phoenix  
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 لاح+*�عرد .تسا ەداد ەدعو »م« هک تسا ی+*(چ زا d(م; درک دهاوخ تفاYرد هچنآ هک تسا فقاو ع�ضوم نیا رب اما
PسQت Rارگ عقاو*(غ یاه+*�مضت هCار یرارقرب و نا1نادنز یدازآ صوصخ رد »م« یهناRهط Rمآ و اه½1ئا³ا ا�Yا�Inاه 
 .درک دهاوخن +þاd(عا

 یاضعا زا ¨C و دراد د1فس خا; رد یرا1س/ ذوفن هک درکv اعدا طقف ،دوب ەدادن ص1خش\ ار »نیدلا« ت�Yه »م«
 »نیدلا« ذوفن دروم رد »م« نم نام� هR .تسانعم�I نا1ناریا یارب هک یاهمل;- تسا��Yمآ »نا;وئن« حانج دنمتردق
 .دهد ەولج مcم ار دوخ ات دنکv هغلا¡م

 تمس هR ،اه�Þچ ربارب رد )�Àراخ دوجو دقاف( ورهنا1م نا1ناریا زا +Iا¡ی�ش· و طRاور دوبcب زا دراد تالدا¡م نیا نونا;
 ،اه�Þچ ربارب رد تمواقم اC ناریا اR طRاور دوبcب فالخرب .دنکv *(یغت نانبل رد Inا��Yمآ یاهنا�ورگ یزاسدازآ
 .تسا شجنسلRاق +çده اهInا��Yمآ یارب اهنا�ورگ یزاسدازآ

 یاهمعط ره زا وا .درادن +Iاجنسفر �شاه یارب +Iادنچ ت1مها دنراد یداقتعا هچ اC دنهاوخv هچ اهInا��Yمآ هکنیا
 تCامح اR »ع« و »م« هک دسرv رظن هR .دروا1ب تسد هR دراد زا1ن هک ار Inاهحالس ات دنکv ەدافتسا دشاR مزال هک
 .دن�سه اهنا�ورگ ربارب رد هحلسا م1قتسم یهلماعم نداد شوج یهطساو ،ناریا دنمتردق درم +*�مود

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 

 نارPت

gیاAhJ 1365 

 

 �شاه .دش +�لع عا�¬لا +Iانبل یهمانزور رد 2نلرافکم -1ثرون یهنا1فخم تاقالم و نا�ورگ ربارب رد هحلسا یهلماعم ناتساد ناRآ ەام رد
 سhئر اما .درک هشhپ توکس +�یمخ و دن�شاد هگن رود دندوب تلود لd(نک تحت هک ناریا یاههناسر زا ار ع�ضوم شPادحتم و +Iاجنسفر
 ماما تCامح رب تسPاوت دهاوخن ،دوش دنلR دح زا شhب دندرکv موکحم ار Inاوسر نیا هک +IاCا¬مه یادصو³ رÖا تسPادv سلجم
 تالمح هحلسا یهلماعم زا دوخ ب1ج ندرک رپ و اهInا��Yمآ اR وا یرا�مه یهناcب هR �شاه نانمشد ،هنحص تش· رد .دنک ه1کت

 .دندCدv کرادت وا ه1لع یاهناع¡س

¨تفشآ نیا زا ی+*(چ ،دوب ەدش هتفشآ تالمح نیا زا +Iاجنسفر �شاه رÖا
:

 ،دندرک لاؤس دادYور نیا یەرا�رد وا زا هک vا#نه .دادن زورب 
 دنچ .درکن تاقالم اcنوا اR مه +Iاریا ماقم چیه و دش نوشاد1پ داRآرcم ەا�دورف رد توعد نودR .ندوب لصأتسم اهInا��Yمآ« :داد خسا¯
 ».++�کv کرت ور ناریا تقو ع³ا رد هک ++�ک لصاح نانیمطا ات +�dفر نوشغا³ ت1نما و تاف�Y¬\ یهCا¯نود رومأم رفن

 اشفا ار ع�ضوم +خش هکنیا زا و ەدش تشحو راچد دوخ مارآ رهاظ فالخرب تسPادv تشاد سلجم سhئر زا هک �dخانش اR رفول1ن
 .درک ەدنن®اشفا درف +�dفاC رومأم ار دوخ دارفا وا .تسا +*�گمشخ تدش هR ەدرک

 یدنا و لcچ رظنمشوخ و الاRدنلI+ Rاحور کC و وک1ن شd(فد سhئر اR ات دناوخ ارف دوخ d(فد هR ار رفول1ن +Iاجنسفر �شاه رذآ لCاوا
 یەرا�رد 9دنا تاعالطا رفول1ن .دوب vالسا داشرا و گنهرف رYزو ،�تاخ دمحم وا .دروآ اج هR ار +Iاحور درم رفول1ن .دنک رادCد هلاس

 
1Oliver North ا ۷ دلوتم( ثرون رویلاýا7رد نارادگنفت ەا"س قباس مود گنه� )۱۹۴۳ ¾�ت½ù اAا»س رظنبحاص ،ەدحتم تالاÕ، زا ،¦اظن خروم ºقباس نانکرا 

 قباس سÅئر و زمAات کروä7ین تسرهف شورفرپ راثآ ەدنسäøن و زوین سýاف ¤½وä7y7لت یاههمانرب قباس ناö¤��م و نا�7ر دلانور نارواشم زا و ا��7مآ Àم ت»نما یاروش
 .تسا )NRA( ا��7مآ هحلسا Àم نمجنا
2Robert McFarlane ِلراف کم تربار£�  Àم ت»نما رواشم ۱۹۸۵ ات ۱۹۸۳ زا هک تسا ا��7مآ ù½ا7رد نارادگنفت هتسش�زا} گنه� )۱۹۳۷ ٔه»ئوژ ۱۲ دلوتم( ¤ْ
 .دوب نا�7ر دلانور ا��7مآ یەدحتم تالاAا روهمجسÅئر
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 هR مدرم +*�ب وا .تسا ەدوب سلجم یەدنیامن اهدعR و گروبماه vالسا زکرم ریدم �dشcب دننام +*(ن وا هک تسPادv طقف ،تشاد �تاخ
 .تشاد ترcش +(ه و گنهرف زا تCامح و زاR نهذ +�dشاد

 و قباوس یەرا�رد و دز دنخ¡ل وا هR .تسا )Iرمان رفول1ن Inوگ هک درکن راتفر یروط �تاخ ،شسhئر نا�دننکتاقالم d(شhب فالخرب
 مهاR ،دوب ەدرک تلصو �تاخ ماوقا زا یدزی یاەداوناخ اR هک رفول1ن رود ماوقا زا ¨C ق�Yط زا دندش هجوتم .د1سرپ وا زا شاەداوناخ
PسQز �تاخ دوب راود1ما طقف رفول1ن .دنراد ½1ماف تYارجام *(گ1پ دا Pدوش. 

 یەراونشج هC .مYراد زا1ن امش کم; هR هش/ رازگرب ەرارق ەدنیآ یهتفه هک یدادYور یارب ام +*�ب�سار مناخ« :تفگ وا هI+ Rاجنسفر �شاه
 هک ماوخv و ،منک +Iا+(خس منوت�ن سhلس ½1خ نم .منکR ?اتوک +Iا+(خس هC شه1حاتتفا رد ەرارق نم و ،تسه نارcت رد رتائت ½حم

 دنچ هتساوخ مزا و هتشاد فطل نم هR اما ،ه1لصا نا+(خس ه1لضاف درف هک دمحمد1س هتبلا .���نب نم یارب ەاتوک +Iا+(خس هC امش
 ».منک ت¡حص یاهق1قد

 ».ەدنمشزرا ەزادنا�I دادYور نیا رد نوش¢ا مال; و روضح ف�d+. qسه عضاوتم ەزادنا زاشhب سلجم سhئر بانج« :درک هفاضا �تاخ

 نو�YÉYلت و ویدار ،امنÃس ،1Ædسوم ،رتائت .دش دوخ ف1ل�ت هجوتم رفول1ن ،یراس®اخ و د1جمت و ف�Yعت و ەراشا و امCا ظ1لغ هم س· زا
 ار نانآ ��هذم یاهوردنت و دندومزآv ار ماظن یاهزرم و دح نادنم+(ه .دمآv باسح هR گنج ناد1م کv Cالسا یروcمج رد ک�Yه
Rتدش ه Rبقع ه v1سوم ،دندنارÆd اریا ل1صاI+ حت ویدار رد ار�Yس یاهمل1ف و دندوب ەدرک مÃلت و امن�YÉYار نو Rدش هCتد�Yل�ش ن 

 .دندرکv روسPاس

 ی+(ه یاهتروص مامت هک +Iاسک فرط زا اما ،درکv ق�Yش\ ار گنهرف Inازون ادصوI�³ ،رYزو ناونع هR وا .تشاد زا1ن کم; هR �تاخ
 .دوب وره�ور دCدش تمواقم اR ،دن�سPادv دساف و طحنم -+�یمخ ل¡لR یاهدو³ لثم- +�ید +(ه زج هR ار

 �Iالقنا یاهشزرا هR یدنõیا¯ مالعا و +Iاجنسفر �شاه *(خ یاعد و د1یأت هR ،دوش رازگرب اهوردنت ضرعت نودR ەراونشج نیا دوب رارق رÖا
 زونه ،اهInا��Yمآ اR یو تالماعم *(خا ندش المرب مغر½ع هک دادv ناشP مدرم هR دCاI+ Rاجنسفر �شاه +*�نچمه .تشاد زا1ن vالسا و
 .تسا دنمتردق

 جــــYورت هR ور ام ات ++�کv ەدافتسا یاهناcب ره زا هک مYراد +Iا¡یقر ام .هساسح ردقچ ع�ضوم نیا د�1سه هک هجوتم« :داد همادا �تاخ
 دوب ەداتفا ەار +Iو�YÉYلت یهمانرب کC ³ رب هک ور Inاغوغ مدش روبجم نم هتشذگ یهتفه +*�مه .++�ک مcتم »vالسا*(غ« یاهش¢امن
 همانرب رد +þاd(عالRاق +*(چچیه هک م1ش/ +)�مطم و مY*(گR هCد1یأت ��هذم عجارم زا ات مCدوب ەدرک فq تقو ەام دنچ .منک ع�جروعفر
 را;هظفاحم یاههمانزور .ەداد ماجنا ور وم ش¢ارآ و م�Yگ را; درم هC دش هجوتم همانرب عو�³ زا ل¡ق ژاd(یت یوت رفن هC ؟دش ÀÞ دعR .تسhن
 ؟ەدCد باجح نودR ور انوا ؟ەدز تسد نز نارگYزاR تروص اC وم هR شرا; ماجنا عقوم روم�Yگ« :ندوب هتشون .ندرک ا¯ هR یاهگنشملا
 »؟نشاهنز ؟نشاهd(خد ؟نشاهرهاوخ ؟+�dسه شمراحم وزج انوا هگم ،ەدCد هÖا

 اهÞ~قوب یهمه �YÆdط هR نوش¢ا .داتفاçd vافتا هچ منود�ن ،دوبن سلجم مd(حم تساYر ،گنهرف رادتسود +Iویمردا¯ رطاخ هR هÖا«
 ».ندرک لح ور ل�شم ل; و ندرک ت®اس ور

¨نهرف تا1ح ناوخv هک ور +*�عجترم نیا یولج دCاR ام« .درک ت¡حص +Iاجنسفر �شاه س�س
:

 ،++�ک هفخ نید ششوپ تحت ور ام 
Rگ)*Yار نوشاهرا; زا ماما .مþ+ نhام1قتسم اما ،تس

o
 یاه+Iومcم و اهدادYور ،نەدش هتخ1سگراسفا ³دوخ یاهو*(ن .هتس¢ا�ن نوشولج 

 نامز رد �dح ،مدرم اما .++�کv درخ ور نوشاهزاس و ننزv کتک ور اهەدنزاون .ننزv مه هR -نراد زوجم هک Inاcنوا �dح- ور þوصخ
 رد هک س��نب نم یارب ور +Iا+(خس ه�d+ Cم منکv شهاوخ ،+*�ب�سار مناخ« :تفگ و درک رفول1ن هR ور ».نراد جا1تحا گنهرف هR ،گنج
 مcتم ندوب vالسا*(غ هR ور رتائت هک ور Inانوا مه هنک تCامح رتائت +(ه زا مه دCاI+ Rا+(خس نیا .منک ەدافتسا ەراونشج نیا یه1حاتتفا

vب نوشاج ³ ،++�کÂکم; مه وک1ن یاقآ .هنوش vهنک.« 

امتح«
o

 ».اقآ جاح 

 درگ نارcت 9دور رالات رد ش¢امن لماوع رگCد و نادرگرا; ،س��نهمانش¢امن ،نوزوم تا;رح حارط ،زاسگنهآ ،رگYزاR اهدص ،دعR یهتفه
9دننار ،þوصخ س�ردت ق�Yط زا و دندوب ەدرکن را; +(ه یهنیمز رد دوب اهلاس اcنآ بلغا .دندمآ

:
 مل1ف çdاچاق نداد هCارک اC �®ات 

 �شاه .دن*(گR ³ زا ار دوخ یهفرح دنناوتب دCاش هک دوب ید1ما یهنزور نانآ رظن زا سPارفنک نیا یرازگرب سفن .دندوب ەدرک قازترا ویدYو
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 طاطحنا ناونع هR ار دادYور ل; هک دتف1ن اهوردنت تسد نوب�Yت ات دنهدR سPارفنک زا ½ما; ششوپ اههناسر هک دوب ەداد ��یترت +Iاجنسفر
 .دننک موکحم �Àراخ ذوفن و

 رب ³ ناملسم نادنم+(ه« :تفگ راضح هR باطخ �شاه .دوب ەدرک ەدامآ تقد هR ار سلجم سhئر +Iا+(خس ،وک1ن تروشم اR رفول1ن
9دولآ همcنآ رب و دنداcن Ïلا یاوقت ناتسآ

:
 اشحف و داسف جاور یارب یرازبا ات دندوب ەدرک داجCا توغاط نارارط و لطاR نارادهتشر³ هک 

 ».دندYروش ،دنزاس/ ش��خ یهنارباج یهطلس م1کحت و

اعمج راضح
o

9دوسآ هR �فن 
:

 +�(س غارچ ناشرا; ماجنا یارب اcنآ هR نون®ا مه vالسا یروcمج دنمتردق درف +*�مود دن�سPادv .دند1شک 
Pتسا ەداد ناش. 

 م1سP هک نون®ا .دراد هن�Yید و قیمع یدنویپ ناریا ناملسم مدرم �Iالقنا و ��هذم گنهرف اR رتائت +(ه« :درک ی*(گهج�1ن +*�نچ �شاه
 نارا;ردناتسد امش یهمه زا راوشcج �dکرح ،ەدرک زاس ار راثیا نا�دنمزر ع�قولاب�Yق یزو*(پ یاون شوخ یهمغن ،اههcبج یاشگەرگ
 دوخ نخس و ».دشاvR رتاسر یاهما� و فعاضم شالت دنمزا1ن ،هcبج نارگراثیا یاهInا¡Yز زا ��خR یهئارا و تسا هتس¢اش vالسا رتائت
 ».هتا;رب و µ تمحر و م�1لع مالسلا .منکv رکش\ امش هجوت زا« :دناسر ناCا¯ هR ار

 گرم &یوروش رب گرم &ا��Yمآ رب گرم &�تاخ رب دورد &�شاه رب دورد &+�یمخ رب دورد« :دنداد ³ راعش و دندز هناناج +Æک ت1عمج
 »&مادص و +*�قفانم رب گرم &ل1ئا³ا رب

 شوت ور §وصا یاه+*(چ یهمه .دوب ەداعلاقوف د�1شون هک ی+*(چ .مناخ هموصعم تÂسحا« :تفگ رفول1ن هR وک1ن ،مسارم زا دعR زور نآ
 +Iووج م1نوتv اجک« :نگv هشhمه نوش¢ا .+�dسه دونشخ ½1خ سلجم سhئر .مالسا و گنهرف و تلم و گنج :دCدوب ەدنوجنگ
 »؟م1نک اد1پ +*�ب�سار مناخ زا رتدcعتم و رت*(صR ،رتەدرÓل1صحت

 ».نادنز یوت دYزادناv ور نوشهمه ،دCدرک اد1پ هک مه �dقو ،هلR« :د1ش¢دنا دوخ اR و درکن ناcنپ ار دوخ دنخ¡ل رفول1ن

 

 نارPت

 1365 نمPب

 

 کشوم ره .درک دا�سا یاهکشوم اR نارcت ناراRکشوم هR عو�³ مادص نمcب ەام رد ،اه+Iارcت ناتسمز یام³ و زوس ت®الف ل1م�ت یارب
 و بعر داجCا زج +çده هک مادص .درکv تRاصا تختیا¯ رد Inاهفده هR روک تروص هR و درکv لمح ەرجفنم یەدام ول1ک دص دنچ
ا¡�Yقت نارcت رcش روانcپ و ەد�¬ف تفاR رد ،تشادن نا1ناریا نا1م رد تشحو

o
 .دنکن تRاصا Inاج هR ش¢اهکشوم دوب نکمم*(غ 

9دنز و گرم .دوبن را; رد üافد و رادشه چیه
:

 سPاژآ یدادرارق را#ن�(خ توسک رد ه�زور ،د³ رcظزادعR کC رد .دوب ادخ تسد رد 
 .درک رادCد بالقنا ناد1م برغ رد یاهلحم و کمران ³�çd یهموح رد کشوم تRاصا یاهلحم زا ،+Iارcت پ1ل1ف ،سرپسPارف

9د1سر اه�خز هR هک دCد ار نارگدادما وا
:

 vیرادر�راوآ ،دندرک vو یروف تا*(معت و دندرک q+سآ یاهنامتخاس یروhدبCماجنا ار ەد 
vو یاهناتسرام1ب و ،اههسردم ،اهەزاغم ،اههناخ .دندادYد ار ەدشوضع عطق و ەدش هتشک نا;دوک هلمج زا نا1ماظن*(غ و ەدش نارCد. 
 .مادص ت1ع¡س و ناریا تhناسPا ما1پ :دناسرب نا1ناcج شوگ هR ار vا1پ دن�ساوخv وا زا تاماقم

 مدرم یهمه ،نارادسا¯ ەا�س یاضعا روضح رد .درک وگتفگ نارگدادما و اهەداوناخ راوگوس یاضعا ،نا�دنامزاR اR را#ن�(خ ناونع هR ه�زور
 کC .دندادv ³ »یزو*(پ ات گنج گنج« و vالسا یروcمج زا تCامح ،تداcش م�Yکت ،شPادحتم و مادص رب گرم لومعم یاهراعش
 .دندادv »ا��Yمآ رب گرم« راعش ناش¢اهسفن ن�Yخآ اR دندوب ەدنام راوآ رYز هک +Iا1نا��ق تفگ وا هR راختفا اR رفن

 یاهقطنم رد .دناجنگR دوخ یاهشرازگ رد تسPاوت�ن هک Inاهناتساد- دÂ1شv یرگCد یاهناتساد ه�زور ،نارادسا¯ مشچ زا رود اما
 تcب ور هگCد یەدCدبhسآ یاج هC ماوخv .هم�Yک نم مسا اقآ« :تفگ وا هR هتسهآ لحم +*�ن®اس زا ¨C ،کمران رد ەدروخکشوم
Pنوش Rمد.« Rهک §اح رد دع Rەراشا دوخ تسار تمس ه vب« :تفگ درکhد یهق1قد تسCال¯ موس هچوک یوت هگè 7 vبÃتمن. 

 ».فکمه یهق¡ط
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 .دCد هق¡ط هس یەداس نامتخاس کC .درک اد1پ è 7ال¯ یوس هR ?ار دوب ەدش شخ¯ هچوک یاجیاج رد هک اههناخ راوآ نا1م زا ه�زور
 çdاR یەرجنپ باق دنچ .دندوب ەدرک بصن اهەرجنپ بوچراچ رد هشhش یاج هR هک دوب Inاهک�1سال¯ ،نامتخاس هR بhسآ یهناشP اcنت
 .دننک ی*(گولج اcنآ +�dخYرورف زا ات دندوب ەدرک ت�Yقت نcپ بسچ اR ار ەدنام

 دوخ نا#Cاسمه و ناتسود ،ماوقا ناونع هR ار اcنآ م�Yک .درک تاقالم کچوک +�م1شP قاتا رد -نز و درم- ار رگCد رفن شش و م�Yک ه�زور
Rرعم ه�زور هç+ درک. Rزا دع qلومعم تافراعت و یاچ ف، Cار دوخ ناهد و تس/ ار اهمشچ هلاس جن}وەاجنپ یرداچ نز ک Rدرک زا: 

 نوشاتودره ،گنج مداتسرف وما¬· اتود نم .مYرادن نوشارب �dیمها ن�Yتک1چوک اهام .ا1نکن روا�d+ Rفگ تcب اهه¡حقردام نیا ÀÞره ،اقآ«
 .هجلف شرمع رخآ ات مه ¨C نوا ،درم نوشhکC .ماهەون یهسردم هR دروخ کشوم هC .ندروآ مارب ونوشاههک1ت .ننوتس�(ق یهنÃس

 .نشv تفل; مCدv ام هک Inاه+Iا��ق ل¡ق زا و ندزدv ور ام لوپ ،نشv راوس ونوش++(ب ،++�یشv نوشاخا; وت .هنک تنعل ونوشرد¯ ادخ«
Rوطخ شارب .ن�(ب مد�ن ونومرخآ ¬· نیا -سەدننار- مهتفگ مش®اج رئوش هPا" :مد1شک نوشÖه Rنیا یراذ Rهش بلطواد ەرب ،اضر ،هچ 
 »".مرا1مرد وترگ1ج لوا- مرv منکv تلو ،ەا�س یارب

 ناشÂطو و بالقنا یارب اcنآ .دن�شاد Ïباشم یاهما1پ +*(ن ەورگ یاضعا یه1قR .دنکv لمع دوخ یهتفگ هR نز هک تشادن کش ه�زور
 .دوب نئاخ دندربv را; هR م²اح نویناحور یارب هک �dفص ن�YتهناRدؤم .دندوب ەدش هتسخ رگCد و دندوب ەداد +Iا��ق

 وا هک دمآv نا1ناریا زا یاهق¡ط زا هک تتامش و شجنر همcنیا زا ،دوب ەدÂ1ش ار دوخ یالاR طسوتم یهق¡ط ناتسود تاداقتنا هک ه�زور
 »؟++�کv رکف روط+*�مه مه امش ماوقا و ناتسود« :د1سرپ .دش کوش راچد ،تسPادv مYژر ½صا نا¡ی�ش·

¨شhمه یاراعش +*�مه همه ا1ها�س شhپ +*�مه یارب ،ننزب فرح نسرتv نوشمه هتبلا .اRاR ەرآ« :داد باوج م�Yک
:

 تدوخ .ندv ور 
 ».هگCد یدCد ندوب هتخادنا ەار تارب زورما هک ور��¢امن

 .نراد دوبم; ÀÞهمه یوت vاظن یاهو*(ن مەدÂ1ش نم هک روجنوا .نلحم یهتیم; یوت ماتسود نم« :تفگ وا هR دوب رتناوج هک یدرم
 ؟ارچ ،ن*(مR ++�کv لو هcبج یوت اجنومه ور اه�خز .نرادن Þ~1ه ،¨شزپ مالقا و تامcم و تخوس و اذغ ام یاهو*(ن و ەداYز تافلت

- رفن نارازه .نرن هcبج ات نشÆ+ vخم و ++�کv رارف مه انووج ،تسhن جیس/ یارب +çا; بلطواد .ەدCدزد وسPالوبمآ نY++(ب رفن هC نوچ
 ».نشورفv دادم لوبناتسا یانوبا1خ یوت -ەدرÓل1صحت یانووج همه

 نیا و دCداد ج�خ هR هک Idأرج و تقادص زا« :تفگ اcنآ هR ه�زور ،دندرک §اخ ار دوخ مشخ هRاشم یاهناتساد +�dفگ اR +*(ن نارگCد �dقو
 ».مرب هنک کش �ک هکنیا زا ل¡ق دCاR الاح .منونمم د1تفگ نم هR ور اه+*(چ

9درزآ زا �جح +*�نچ تردن هR ه�زور
:

 یاهلحم زا ش¢اهدCدزاR رد نون®ا وا .دوب ەدرک ەدهاشم هعماج زا هق¡ط نیا مدرم زا ار مشخ و 
 یاهشرازگ رد ار اهتCاور نیا تسPاوت�ن نوچ .دÂ1شÏ vباشم تارظن ،دنهد�ن شوگ اه?ا�س دن�سPادv مدرم �dقو ،ەدCدبhسآ
 .دنک وگزاR وا یارب دوب ەدÂ1ش هک ار هچنآ و دنک تاقالم ار رفول1ن نآ یهطساو هR ات تشاد ½1لد نون®ا ،دناجنگR سرپسPارف لومعم

 مهاR هنادازآ و تحار لا1خ اR و دننک باصعا ددمت ات دوب �dصرف اهرادCد نیا .دن�سPادv ار دوخ ەا�زاره یاهرادCد ردق ه�زور و رفول1ن
 و ،دند1شوپv هک Inاهسا¡ل ،دنتفگv هک Inاه+*(چ ،دنتفرv هک Inاهاج دروم رد هعماج رد هک یدن�ود1ق اهدص زا غراف ،دننک ت¡حص

 .دن�شاد دندرکv ت¡حص اcنآ اR هک یدارفا

 ،�dسرپنطو رثا رب +*(ن رفول1ن .دوب ەدمآ نو*(ب دوخ یاهفرح èال زا جــــYردت هR وا ،تشذگv رفول1ن اR ه�زور تاقالم زا هک ?ام ەدجه رد
 نا�ز +Iاسآ هR ،ندرک ت¡حص ما#نه .دوب ەدش رت�1مص وا اR ،دوخ یهتشذگ هR تQسP وا یوا�جنک و ه�زور یوها1ه�I تأرج و تCافک
9داوناخ یاهارجام زا .دن�(ب ەرcب نا�ز مادک زا عقوم هچ دن�سPادv بوخ و دندادv *(یغت �hل#نا اC {راف هR لاح روخارف هR ار هطساو

:
 

CدکCمه یارب رگ vاریا تا��1جت نا1م رد و دنتفگI+-مآ�Yا�In شم دوخ)d;اد1پ یرا1س/ تا vمه و دوب رادەدنخ و بلاج مه هک- دندرک 
 دقتعم و دوب ەدش سویأم بالقنا زا نون®ا و -دوب ەدرک تفلاخم تنطلس اR ههد دنچ هک- تفگv دوخ رد¯ زا رفول1ن یارب ه�زور .èانمغ
 هR +*(ن رفول1ن .دوب وره�ور نآ اR ا��Yمآ رد دوخ را; لحم رد هک تفگ�d vموصخ و نظءوس زا وا هR .تسا ەدرک تنا1خ وا هR بالقنا دوب
 یرگYزاR +(ه و »ه¡عالم خیش« دننام Inاهارجام ،تفگv دوب ەدرک ه��جت نارcت داشرا تشگ رد هک Inاهارجام زا و دوخ ��هذم م1لاعت زا وا
 .تفگ ه�زور یارب +*(ن شÂطاR یافص و تأرج و +*�نزان دروم رد .وا
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qف Rا ناش¢ارب ندوب مهاCرطخ داج vاش- درکCد Rدوب مهاPرج ناشv ا1س} Rاما ،دمآ�ن باسح ه Rرج کش نودv ³�ü الخا وçd 
Rرامش ه vومع ن®اما رد نآ نداد رارق و یراتشون یاهما1پ یهلدا¡م .تفرv /ا را1سCفر زا رتنم�d+ Rا اما .دوب نما یهناخ هÖمادکره ر 
 .دنک �{وپمشچ تاقالم زا دوبن +qاح ،دروآv تسد هR یاهناcب

 .درک وگزاR رفول1ن یارب ار ناراRکشوم لحم رد مدرم اR وگتفگ یارجام ه�زور ،داRآ*(ما رد نما یاهناخ رد ناش¢اهتاقالم زا ¨C رد
 نهتسPوت الاح ات مدرم هک ه¡یجع مارب .هتفاv قمع رد ەراد Inاهقافتا کC اC دوب مدرم لومعم یاهندز قن +*�مه زا شهمه منود�ن«
 »؟ندv تسد زا ور نوشقوش و روش و ه1حور نراد مدرم هگCد +�کv رکف .++�ک ظفح ور نوشه1حور

 ج�م یەویش زا ەدافتسا هR تQسP مه نالامه .هنک اد1پ همادا هنوت�ن یروطنیا طCا�³ هک هنکv کرد +Iاجنسفر .تسه شPا�ما«
¨نهامه نودR شhپ زور دنچ .ەدرک ضاd(عا ەد�d+ vشک هR ور نووج همcنیا هک هcبج یوت +IاسPا

:
 اR هسلج هC یوت تفگ مcب وcی ½¡ق 

 هسلج هR ور شدوخ دوب هتسPوتن ،ف�Yظ مسا هR ه1نووج درم هC هک شhگشhمه مجd(م .منکR همجرت شارب للم نامزاس ل;*(بد یەدنیامن
 .هنوسرب

ا¡�Yقت رتروپ یارب ور هسلج نوا شرازگ +�dشون .هش/ صالخ گنج زا ناریا داوخv هک دوب مولعم«
o

 کd(شم ما1پ هC راذگR .مەدرک مومت 
 اR ،بخ اما ،ەونش/ ور تCاور ودره دCاR وا .م1نک هفاضا نم شرازگ هR مه ور یدÂ1ش یداع مدرم زا وت هک Inاه+*(چ .م�1سرفR رتروپ یارب
 ».+�ک ەرباخم ور یا+Æنم یاهشرازگ +*�چمه کI+ Cوت�ن تقوچیه را#ن�(خ ناونع هR وت تموکح روسPاس دوجو

 لومعم یهق1قد ەدزنا¯ زا شhب دادv نا�ما نانآ هR هک �dصرف ره زا زاR شوغآ اR ودره اما ،دندروا1ن نا�ز رب ی+*(چ دروم نیا رد کCچیه
Rمها Rلا¡قتسا دننام vدندرک. 

 

 HIJگنشاو

 1365 دنفسا

 

 ات دوب »ەژYو ەورگ« نا�+*(م هجراخ ترازو رد رتروپ ،دندرمشv منتغم ار ندوب مهاR یارب هق1قد ره نارcت رد رفول1ن و ه�زور هک §احرد
 د1فس خا; .دن�شاد روضح هسلج رد عافد ترازو و یاسانا زا وا ناCاتمه و یایآ{ زا هسلR جروج .دننک {ررب ار ماY*(م یاهشرازگ
 ناطلس ات هتفرگ هئوÖارا�1ن یاهاd(نک زا یرا1س/ نارگYزاR یا¯ هک In)Iاوسر- دوب ەدمآرد یا¯ زا اd(نک-ناریا ح�ط *(Öارف Inاوسر راR رYز رد هک
 روضح هسلج رد +*(ن ½م ت1نما یاروش نانکرا; زا +Iا1م یەدر نادنمرا; زا ¨C هک دوب ەدرک تساوخرد -دوب ەد1شک نا1م هR ار )�نورب
 .دناد�ن چیه ماY*(م تا1لمع دروم رد وا دندش هجوتم هک ەژYو هR ،دندرک یراددوخ یدرف +*�نچ +�dفریذ¯ زا نارگCد و رتروپ .دشاR هتشاد
اتلاجع

o
 هنوگ نیا رد ½م ت1نما یاروش نا�دنیامن دن�سPادv ه��جت یور زا نا+qاح رگCد و رتروپ .تشادن هسلج رد یاەدنیامن د1فس خا; 

 نیا اR دوبن مزال هک +*�مه .دن�سه مcم ەزادنا هچ ات دنهد ناشP ات دندزv هل;و³ دروخv گنز مادم هک دوخ یاهرج1پ اR ًالومعم تاسلج
 .دوب تم1نغ هسلج یاضعا یارب ،دننک مرن هجنپ و تسد ەدنهدرازآ لماع

Rهسل Rوش هÀ+ اش« :تفگCا1م یەدر دنمرا; نیا دI+ نت د1فس خا; یوتcەر®اذم مرگ³ هک ەدوب �ک ا Rل1کو ا Cشون ا�d+ فانی�سا تساوخرد 
 ».ەدوبن اهناتسداد یارب

 ور ع�ضوم +Iانبل �dفوک یهمانزور نوا �dقو زا .دوب ەزماR تفرح دوبن کCدزن ت1عقاو هR ردقنیا ع�ضوم هÖا جروج« :داد باوج رتروپ
 ».نخرچv نوشدوخ رود نراد د1فس خا; یوت همه ،درک اشفا

 ور �dفوک هچ راظتنا« :د1سرپ ،لادم زا ەد1شوپ vروف1نوی و د1فس Inوم اR دوب تماقدنلR و ەراتسهس یرالاساYرد هک ،یاسانا نواعم
 �; اR ور ناتساد +*�مه نراد هلاس ود نوشهمه ،نوماهتامل�ید ،نوماهسوساج ،نوم1ماظن یاههتس/او ،مCدرک هک Inاهدونش ؟+�dشاد
Rیا¯ و الا�*+ vنگ. RاRقو ًالصا ا�d اریاI+شاد اه�d+ هشقن vم ند1شک)*Yەدوب قاتا یوت ما.« 

ا¡�Yقت و ەدوب اجنوا ،ەرآ« :تفگ و د1شک ?آ رتروپ
o

 وا هک تفر شhپ روجنومه ÀÞ همه .تفگ نم هR ور ع�ضوم �Iد رد شhپ لاس ود 
 نوتلمعلاسکع متفگ اهامش هR هک مه �dقو .دشP مرواR مه مدوخ شلوا هک د1سرv رظن هR +�عم�I ردقنیا �dنعل ناتساد نیا .دوب هتفگ

ÀÞ هک اجنوا ات ؟دوب Cافرخزم هچ" د1تفگ همداId&" درک یرا;ره ام اجنیاCدرکن درخ مه ەرت ع�ضوم نیا یارب سکچیه م. Rفگ اه++ع�d+ 
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¨تخاس ناتساد هC و نەدرک Inاسانش ور ماY*(م اه+Iاریا +�dفگ مه هگCد یاه++عR ،ەدش مهوت راچد ەدنوم نارcت یوت س/ زا ماY*(م
:

 Rه 
اق1قد طقف .مY*(گR سرد ناتساد نیا ل; زا دCاR .هنک لقتنم ام هR ات نەداد شدروخ

o
 ».{رد هچ منود�ن 

 رظن ره زا .م#R ک�Y(ت یدرک اد1پ نارcت هR مازعا یارب هک یرومأم ،فسوی رطاخ هR تcب دCاR جروج« :تفگ و درک هسلR هR ور رتروپ
 ».م�1شاد مزال هک ه1سک نومه

 شPداتسرف نارcت هR الاح ،منک مادختسا وا قباوس اR ور ¨C ات متخYر مه هR ور یایآ{ یەزوکهسا; یهمه هش�ن مرواR زونه نم ،نلآ«
 +*�مه نارcت هR شPداتسرف و ماY*(م مادختسا یارب �dینما تاماقم ندرک دعاقتم یارب مه وت منودv .دنامR هک Y�dرومأم +*�چمه یارب
ا¡�Yقت ور یرذآ هک ور �ک م�1ساوخv ام هتشذگ ەام +*�مه .�dشاد ور ل�شم

o
 هک م1نکن مادختسا دزv فرح اه+IاجCا�رذآ دوخ لثم 

 تسhب ام ،هگ ت+Åح اC« :تفگ وا .تسhن بوخ +çا; یەزادنا هR شhسhل#نا +�dفگv اهرگنومزآ .هنک +Iویمردا¯ دش روبجم نامزاس سhئر
 »؟ننزب فرح سhلس ور یرذآ هک مYراد دنمرا; ات دنچ .ه1لاع نوشhسhل#نا هک مYراد دنمرا; ات رازه

 نیا دا1م رظن هR؟ه1چ ترظن ماY*(م رخآ ما1پ دروم رد« :د1سرپ وا زا و د1شک یرانک هR ار هسلR رتروپ ،د1سر ناCا¯ هR هسلج �dقو
 مولعم اما ،ەداد ج�خ هR تعاجش و ەدروا1ن شدوخ یور هR الاح ات .هنزv همدص شسhئر هR ەراد حالس د�Yخ هR طو��م یاهیرÖاشفا
 ».ەرا1ب موود هنوتب تسhن

Rم ام یارب هگم« :د1سرپ هسلc؟هم Cن تداhاتسود و وا تسPال; هچ ش? vساوخ�d+ ³ ام R؟نراذگ« 

 +�عC ،یرظتنم µتCآ داماد ردارب وا .درک شاف +Iانبل یهمانزور یارب ور ع�ضوم نیا �شاه یدcم هک م1نودv .همcم منکv رکف نم«
ا¡�Yقت نارادسا¯ ەا�س �Cدق تعامج و +Iاجنسفر �شاه اR شPاراداوه و یرظتنم .ه1مشاه یداه

o
 عازن .نربv ³ هR رcق تلاح رد 

 ».هنک دوبان ور هگCد ەورگ هک هنزv ور شروز تCاcن ەورگ ره .ه1نلع نوشÂیب

»Rنیا دوجو اcا، Rیمها مه زا�d مج شجنس را1عم ساسارب .ەرادن ام یاربcالسا یروv نم ات رفص زاcمه ½1خ یرظتنم ،ەد یا Rن دhتس. 
 ەدرک Àارط ور نا�ورگ ربارب رد هحلسا یهقح سلجم سhئر هک �dفگ نالا تدوخ .هتشادن §دمه نوشاههمانرب و اهوردنت اR تقوچیه
 +*�فرط زا ¨C زا ەرارق هÖا ؟م1نک تظفاحم +Iاجنسفر زا دCاR ارچ س· بخ .هش/ ام روcمجسhئر طوقس ثعاR تسه شPا�ما زونه هک
 »؟م�1س¢ان یرظتنم تش· ارچ ،م1نک +Iا¡ی�ش·

 شد1قف ¬· .ه�Yظتنم یەداوناخ ل�شم اما .دا1من نوششوخ وا زا تموکح یاهزادرپه�Yظن .هئوت اR قح یرظتنم دوخ دروم رد ،جروج«
 .هنک لd(نک ور انوا هنوتب یرظتنم منک�ن رکف .هنکv نارگن ونم شÂیدحتم و �شاه یدcم مه نالا ،دوب هنووید هک »وگنYر خیش«
 »؟دا1م ش³ هÀÞ R ،هش/ طقاس شسhئر هÖا .تسه مه ماY*(م ع�ضوم

 »؟ه1چ تداcنشhپ .م1نک باختنا رترتدR و رتدR +*�ب دCاR لومعم قبط«

 9 هنود�ن زونه +Iاجنسفر �شاه .Inا�رمدآ رطاخ هR ،حالس یهلماعم یاشفا رطاخ هR هن ،دش *(گتسد �شاه یدcم �(ت®ا ەام«
 هR ،هش/ دازآ یدcم هÖا .ەراد شcگن نودنز یوت هنوتب هک ەرادن �شاه یدcم ه1لع کردم +çا; یەزادنا هR هگv ماY*(م .ەدز ور ش/آرYز
 .ەدv همادا سلجم سhئر ه1لع شدوخ یەزرا¡م

 .هنک تCامح شزا هنوتv اجک ات +�یمخ ،هش/ +�لع حالس یهلماعم تا1ئزج �dقو تسhن مولعم و ەریذ¯بhسآ شسhئر ەدقتعم ماY*(م«
 نوخ یوب شهتسدوراد و �شاه یدcم ."را�تیانج یاهInا��Yمآ اR هلماعم .لتاق یاهتسhنویcص اR هلماعم" ؟یاەدCدن ور اه�(خ d(یت

 هنودv شدوخ .هنومv هحلسا لثم شارب �(خ نیا .م1نوسرب �شاه هR ور هحلسا یهلماعم یەدنن®اشفا ت�Yه دCاR منکv رکف .نەدÂ1ش
 ».هنک ەدافتسا شزا روطچ

 ».ه1®انرطخ ½1خ را; ؟هنکR ورا; نیا شدوخ +�dخادنا رطخ هR نودR هنوتv ماY*(م«

 ».هنک ە¬کC ور نیدهاجم را; ات مCدنوسر تاعالطا �dشcب هR شکم; هR هک نومه .منکv ەدافتسا هگCد لانا; هC زا«

Rقو .دورب هک تساخرب هسل�d تشاد vتفر Rتفگ رتروپ ه: »Rتقو زور ود نم ه Rەد Cم دروم رد ی+*(چ هcهک منک ەدامآ �شاه ید 
 شhپ .مY*(گR ل�Yحت نانبل زا ور اهنا�ورگ هنک نوم�م; هنوتI+ vاجنسفر �شاه منکv رکف زونه نم .یراذگR �شاه را1تخا رد +Iوتب
 ».هگv تر}وترچ م1نودv هک ام اما .ەرادن ��قن اهنا�ورگ یارجام رد ناریا هگv مدرم
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 نارPت

 دا]آAhما نما یهناخ

 

 زا هلصافالR دعR و دنناسرب ناCا¯ هR تع³ هR ار دوخ شرازگ دCاR دن�سPادv ،دندربv تذل ندوب مهاR زا را1س/ هچرگ رفول1ن و ه�زور
CدکCدنوش ادج رگ. Rدودح زا دع Cاوت ،را; تعاس کPشم ما1پ �{اوح دن�س)dرانک ار دوخ ک Rطقف و دنراذگ q+روYه�زور .دنراد هگن ار تا 
 هR ەدا1پ ،مدرم نا1م ه�d+ Rفر اR و دمآ نو*(ب اجنآ زا بورغ شhم و گرگ رد رفول1ن .درب دوخ اR +*(ن ار +�dم و تفر نو*(ب نامتخاس زا لوا

 یارب یرگCد تصرف دصd(م ودره اما ،دندروا1ن نا�ز هR ی+*(چ کCچیه .داتفا ەار هR دوب هتفرگ رارق نما یهناخ بونج رد هک هY*(ما فرط
 .دندوب رادCد

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 یەدارا رد ،لصاح�I یز�Yنوخ و گنج لاس تشه زا دعR هکنیا رب +�بم م1نکv ەدهاشم +Iاوارف یاههناشP ام
 صخشم ِفده نودR- دا�سا یاهکشوم اR اهçdارع تالمح .تسا ەدش دراو للخ گنج یهمادا یارب نا1ناریا
- vالسا یروcمج و دننکv ندوب +Iا��ق و سأC ساسحا مدرم .تسا ەدرک ف1عضت ار اه+Iارcت یه1حور -vاظن
Rرداق -دوخ یاه+#افل مامت دوجوا Rادقا چیه ماجنا هv ج ردcهک ¨شوم تالمح ندرک فقوتم ت Rروک تروص ه 
 کشوم تRاصا یاهلحم رد سرپسPارف را#ن�(خ ناونع هR فسوی �dقو .تسhن ،د*(گv ار مدرم ناج رادشه نودR و
Rت¡حص مدرم ا v³ ار تمواقم �سر یاهراعش نامه ادتبا ،دنک vقو اما .دنهد�d رد نارادسا¯ ەا�س یاضعا 
9دروخ³ و سأC و دCدش تاداقتنا ،دنشا¡ن فارطا

:
 .دننکv را�شآ ار دوخ 

 .دنهدv �(خ گنج یهمادا یارب یرو+q مالقا مامت دوبم; و نا�دنمزر یه1حور تفا زا +*(ن نارگCد

Rب راhش)d ب هلمج زا اهراشف نیاhش)dYا تافلت نPاسI+، ا¯ یهطقن چیه و تسا ناریا یداع مدرم شود ربCاI+ Rمشچ ه 
 .دروخ�ن

 ار هعماج vومع یاوهولاح دناوتI+ vاجنسفر �شاه اما ،دنروآ�ن دوخ یور هR ار دوجوم طCا�³ م²اح نا1ناحور
Rدناوخ Rل1لد +*�مه ه I�³م .تسا دوخ عضاوم *(یغت لاح رد ادصو)*Yوا *(خا تاقالم رد ما Rر ودراودا اY~Þ1، 
 زا شhپ هکنیا رب +�بم ار ناریا یهتساوخ ادتبا �شاه .درک افCا ار مجd(م شقن للم نامزاس ل;*(بد Inا1لاتیا یەدنیامن
 رارکت ،دوش صخشم زواجتم ات دوش ل1کش\ باCتق1قح نویسhم; دCاR للم نامزاس س/ش\آ یهمانعطق شریذ¯
 .دسانش/ Åقم ار مادص vومع تروص هR للملا+*�ب یهعماج هک تسا نیا ناریا یهتساوخ رگCد ترا¡ع هR .درک

 +Iویسhم; +*�نچ ل1کش\ یەزاجا للم نامزاس ت1نما یاروش �ئاد وضع ناونع هR ،ەدحتم تالاCا هک دش روآداY~Þ Cر
 رد ناریا دعاسم مادقا یەدهاشم اR تسا نکمم ا��Yمآ عضوم هک درک ەراشا هتکن نیا هR وا لاحنیااR .داد دهاوخن ار
 .دنک *(یغت نانبل رد Inا��Yمآ یاهنا�ورگ یدازآ یهنیمز

 دننکv لمحت +*�فرط هک �Iاذع و جنر ات دوش رارقرب س/ش\آ هک دوب نیا درک ەراشا نآ هY~Þ Rر هک �cم ع�ضوم
 .دن*(گR م1مصت نویسhم; و اهنا�ورگ یەرا�رد رگCد +Iامز رد دنناوتv فرط ود س�س .دRاC ناCا¯

 شالت و باCتق1قح یهتیم; ل1کش\ یەدعو اR ،س/ش\آ لوا :دوب داcنشhپ نیا لوبق هq+ Rاح +Iاجنسفر �شاه
9زات وا ی*(گعضوم نیا .اهنا�ورگ یزاسدازآ یارب

:
 نامز رگCد ناریا هک دشاR تفاYرد نیا زا úاح تسا نکمم و دراد 

 دهاوخن دا�سا یاهکشوم اR فده�I ناراRکشوم و ،یداصتقا یاهیراوشد ،+*�گنس تافلت لمحت هR رداق یداYز
 .دوب

 
1Eduardo Ricci  
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Rحا ا)dما 

 فسوی و ماY*(م

 

 ونژ

 

Cهتفه ک Rوانروک ەا#تس¢ا زا رتروپ ،دعYش جراخ راطق راوس ونژ نcو دش یر Rش ،آوسرو هcرد رانک رد کچوک یرYەدزاود رد عقاو ،هچا 
 ەا#تس¢ا زا رتروپ .هجرد رفص کCدزن و èانمن و د³ ،یd(س®اخ :دوب ونژ یاهناتسمز لومعم یاهزور زا ¨C .تفر ونژ ق�³ یd(مول1ک
Cرد یه1شاح زا و تفرگ �®ات کYهچا Rو ود ژر�وا رد ات تفر 1رآهسنوپ هY2رُپ و Rد شرآ اCاروف ودره .دنک رادo و دنداد اذغ شرافس 
ا¡�Yقت ناروتسر .دندش هلاو ود نادنف ��Yhس کنخ با�³ ەارمه هR وم1ل و ەرک سس هR هتشغآ شرِپ ?ام یهل1ف ندروخ لوغشم

o
 §اخ 

 ،3نامل èال ەوکشاR رظانم زا و دننÃشÂب زاR یاضف رد ات دندمآIn vاج +*�نچ هR ناتس/ات رد اه��Yhس و اهتس�روت ،بلغا نوچ ،دوب
 .دن�(ب تذل نال¡نوم شوپفرب یهلق زا دوب فاص اوه هک Inاهزور رد و نآ �Iونج لحاس یاهناتس®ات

 ص1خش\ ،ش¢اهمشچ رود طوطخ رد ەژYو هR ،وا تروص رد ار +Iارگن و راشف یاههناشP تسPاوتv رتروپ اما ،دوب سا¡ل شوخ زونه شرآ
 و گنج اR هتشذگ لاس جنپ اما ،دوب ەدرک ظفح ار دوخ بوخ یه1حور و سفنهRدامتعا رهاظ رد .دوب ەدش رت*(پ {وسحم زرط هR .دهد
¨تفشآ

:
 .دوب هتشاذگ یاج رب ار دوخ *(ثأت ناریا عاضوا 

 لوقعم یاهمدآ رگنس ن�Yخآ هجراخ ترازو .منÃب�ن مدوخ یارب +Iادنچ یەدنیآ ،مشاR تسارور تاهاR ماوخR هÖا« :تفگ رتروپ هR وا
 زوره�زور .منکR دCاR را�1چ نارcت ا1ب نگR مcب هÖا اC مرا1ب موود منوتv هگCد ردقچ منود�ن .ەرv +*�ب زا تع³ هR ەراد اما ،دوب
 روشک جراخ و لخاد رد ور هجراخ ترازو ید1ل; یاهتس· نراد ا��Yمآ ترافس »نا*(گنا�ورگ« زا ++عR لماش- یd(شhب نازادرپه�Yظن
 .نشv ەداد قوس ط�ر�I یاهرا; تمس هR اC نشv هتسشPزاR نراد اC -نەدشP یزاس®ا¯ هک Inاcنوا- نم لثم Inاه�Cدق .++�کv بحاصت
 {راف دارفا نیا .روشک زا جراخ رد را; یه��جت هن و نراد تال1صحت هن هک +�dسه تاماقم زا رفن هC یانشآ اC قیفر ًالومعم ام یاهسhئر
 �(خ هسPارف و �hل#نا زا منوشحور اه+Iاریا لوق هR نکن مش�بحص هک ور �hل#نا و هسPارف و ننزب فرح ننوت�ن مه �Iاسح و تسرد
 ».ەدR شوگ اcنیا �Iرع هR دCاR هک ەزوسv ادخ یارب ملد .ەرادن +�YÆعت مه نوش�Iرع منئمطم اما ،ننوخv زامن ½1خ .ەرادن

 ».م1نک رقتسم تسه هک Inاج ور رفول1ن م�1سPوت�ن زگره ام وت نودR .یاەدنوم وت هک منکv رکش ور ادخ نم شرآ« :تفگ وا هR رتروپ

 هÓلR ،هنم زÉYع یەدازرهاوخ اcنتهن رفول1ن .م1نکv م1نوتب هک یرا; ره نارcت رد هجراخ ترازو یوت زا �dشد دادرcم و اجنیا زا نم ،بخ«
 اجنیا هR شرا; درکv ور شرکف 9 ،هنک رداص ازYو ترافس یوت هک نارcت تفر �dقو شhپ لاس شش .سەداعلاقوف هنکv هک یرا;
 »؟هسرب

 +Iاجنسفر �شاه تسد هR ور قاروا نیا مCاوخv تزا شرآ« .دروآ نو*(ب دوخ �dسد ف1ک زا گنر یاەوcق یهمان ت®ا¯ کC رتروپ
 رد شcب مCاوخv ام .هCدج دCدcت ضرعم رد �شاه نا�ورگ ربارب رد هحلسا یهلماعم یاشفا زا دعR ندقتعم ام یاهر�ل1لحت .+Iوسرب
 دCاR ت®ا¯ نیا تا�Yتحم .م1نوسرب تاعالطا ،هنک دوبان ور وا ات هنکv دا��1ب ش�سد زا یرا; ره و ەدرک شاف ور ارجام هک �ک دروم
 ».هنک شکم;

 »؟ەداد ول ور ه1ضق 9 د1نودv هگم«

 ».یرظتنم µتCآ داماد ،یداه ردارب ،ەدوب �شاه یدcم ½صا یەرcم«

 و »تسارادم لها« یداYز هکنیا رطاخ هI+ Rاجنسفر �شاه زا یدcم .هنکv نشور ور اه+*(چ ½1خ نیا« .د1شک 1Ædمع سفن شرآ
 ».ەدش *(گتسد نارcت رد هYروس تاماقم زا ¨C ندو�ر رطاخ هR هک د1نودv .دا1م شدR ½1خ هنکv ب�Yخت ور یرظتنم ،شردارب مناخرد¯

 
1Céard-Pont  
2Auberge du Vieux Port  
3Léman Lac نامل یهچا7رد Aونژ یهچا7رد ا 
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¨نرز مدآ دا1من رظن هR« :تفگ رتروپ
:

 Rهشا.« 

 زا ل¡ق دCاR ەدرک رکف دCاش .ەدش را; هR تسد دوز و هتشاد شرب سرت ،ەدرک شاف ور هحلسا یهلماعم یه1ضق �dقو .تسhن گنرز هن«
 داوخv و ەدموا گنت هR یرظتنم یاهداقتنا زا +�یمخ نگv همه .ەدR تروص یرا; ەدR تسد زا ور ش�یعقوم نیا زا شhب یرظتنم هکنیا
Cاج هPدج +*�شCهنک باختنا د.« 

 »؟+Iوسرب ەرب دCاR هک Inاج هR ور بلاطم نیا +Iوتv« :د1سرپ رتروپ

 دح زا شhب .منک�ن ع�ضوم نیا #اق ور رفول1ن .منکv یرا; ره هش/ هتفرگ شهنووید یهتسدوراد و یدcم یولج هکنیا یارب .هتبلا«
 ».ەدR ورا; بhترت روطچ هنودv شدوخ وا .منکv ورا; نیا دادرcم ق�Yط زا .ه®انرطخ

»Cد +*(چ هCح .هگ�d اÖلاخد را; نیا رد رفول1ن ه�d هتشادن Rهشا، q+ا ەرادن یرÖه1لع تاعالطا نیا ½صا عبنم هنزب سدح هنوتب �شاه ه 
 یاەژYو تhساسح اهنا�ورگ ندرک دازآ دروم رد روcمجسhئر .مYراد زا1ن وا کم; هR نانبل یاهنا�ورگ ندرک دازآ یارب ام .ەدوب 9 یدcم
 ».دش حالس هR طو��م تحاضف نیا ل; هR رجنم هک دوب وا لاص�1سا +*�مه لوا یهلهو رد .ەراد

اعقاو اما .م#R ی+*(چ ع�ضوم نیا هR عجار متساوخ�ن ًالصا نم نلآ ،بخ« :تفگ و داد نا�ت ³ شرآ
o

 شhپ ؟نشاR قمحا ننوتv ردقچ ،
 ».�dسPود �ن شەرا�رد Þ~1ه امش هک هنیا نم ضرف ؟ندرکv رکف ًالصا ؟ندرکv رکف ÀÞ نوشدوخ

 و د1فس خا; +*�ب کوکشم روما یەرا�رد IdاعCاش و اهشرازگ *(خا لاس دنچ نیا .�Iدؤم ردقنیا هک {رم« :تفگ و دز +~لت دنخ¡ل رتروپ
 یوت هکنیا زا ل¡ق ات هتفاv ەراد çdافتا هچ م1مcفR مCدرک شالت +�dگنشاو رد اهام زا ½1خ .مCدÂ1شv اه+Iاریا و بارعا و اه½1ئا³ا

 .نزاتب ەا#ترپ فرط هR نوشQسا اR نەدوب ممصم نورچوا� یاەدع هسرv رظن هR .مCدروخ تسکش اما .مY*(گR ور شولج هکd(ب نومتروص
 »؟دنرا; رد ەدوcیب ناCادخ ،تقامح ربارب رد« :هتفگن رل1ش هگم

�³ُI ³د ندرک مامت زا س· شرآ ِ
 رد رفول1ن تفگ مcب ونیم مرهاوخ .د1نودR دCاR هک تسه مه هگCد +*(چ هC نلآ« :تفگ دوخ یوم1ل 1

 و �dخ¡شوخ هک هشقح و هCاەداعلاقوف نووج d(خد رفول1ن نوچ .ملاحشوخ ½1خ فرط کC زا نم .ەراد هطRار نووج درم هC اR نارcت
9دنز

:
 .مراد دامتعا ش�رواد و ص1خش\ هR ًالما; رظن نیا زا نم .هشاR هتشاد 1éبط 

 +Iاریا رهوش هC شارب تسه هک تداC .ەدR شرارق رطخ ضرعم رد و هنزب همطل شhلعج ت�Yه هR ع�ضوم نیا منارگن هگCد فرط زا«
 Idا1ح شقن لهأتم نز هC ناونع هR رفول1ن شقن ندرک ریذ}رواR رد تاراما یوت رهوش نیا .هنکv را; تاراما یوت هک مCدرک تسرد �Iالق
 نیا هÖا .ەرب راجنل; ندرکv یرا#تساوخ شزا هک -نووج و *(پ- ی�¬ح مدآ تشم هC اR مادم نارcت رد دCاR رفول1ن دوبن وا هÖا .هتشاد
 »شجاودزا« یەرا�رد شا�نک هR عو�³ مدرم اC .هشv یدج تال�شم راچد وا نش/ علطم شزا مه ه1قR و هش/ جراخ ەداوناخ زا ناتساد

vک�++ Cا Rهج�1ن نیا ه vەراد هک نسر Rتنا1خ شرهوش ه vش�لاح ودره .هنک، C¨ زا C¨ Rەرتد.« 

 رتارف اcنآ طRاور رÖا .تسا ه�زور ناوج درم هک )دوب راود1ما و( تشاذگ نیا رب ار ضرف وا »؟+IودÀÞ v ش�سود دروم رد« :د1سرپ رتروپ
 اهه¡هار هõ1ش ناریا رد هک دوب لاس تفه زا شhب رفول1ن و دندوب باذج و ناوج ودره .درک�ن بجعت رتروپ دوب هتفر یاهفرح طRاور زا

9دنز
:

 .دوب ەد�(ن IÞ یایآ{ اR وا طا¡ترا و ه�زور تYرومأم هR رفول1ن یەداوناخ رد سکچیه تسPادv وا هک اجنآ ات .دوب ەدرک 

ا¡�Yقت« :تفگ شرآ
o

 ،م1لوضف ەزادنا�I اه+Iاریا ام .شدنÃبv ?ا� رفول1ن و هنووج درم هC ،متفگ هک +*�مه طقف .لغش هن .مسا هن .Þّ~1ه 
اصوصخم

o
 رفول1ن یهطRار دروم رد اما .مYرآvرد نومدوخ زا ،هشا¡ن را; رد مه Inارجام چیه هÖا .نوماهنووج یهناقشاع طRاور دروم رد 

RاCعمج نومساوح د Rا نوچ ،هشاÖهنکمم هش/ را�شآ ه Rقو ات ام یارب .هش/ ³درد ثعا�d اسمه و رد یوتCروربآ هYیز Pنادنچ هش 
 نوا .ەدش ادج رفول1ن زا م1نک دومناو اC مCد�d+ Rشک هR اC ور رفول1ن §ا1خ رهوش م1ش/ روبجم دCاش اما .++�کv را�1چ مدرم ەرادن �dیمها

9دنز و نەدش ەویب نز نارازه ،گنج ندموا شک اR .هشv نووج یەویب هC رفول1ن تقو
:

 اcنوا اهدرم d(شhب .تسhن نوسآ ًالصا نوشاه
 ».هش/ شاف ش��Yه و هش/ یزYروربآ و هنکv تنا1خ شرهوش هR ++�ک رکف هک هنیا زا c)dب نوا زاR اما .++�یبv تحار را�ش مشچ هR ور

 �شاه تسد هR ما1پ نیا هک تسه مساوح ،هشاR تحار تلا1خ نلآ« .دنداد تسد مهاR .دننک کرت ار ناروتسر ات دن�ساخرب درم ود
 ه1ناسک زا- دا1م مشوخ صخش کC ناونع هR یرظتنم µتCآ زا نم .م1نک کم; شcب شدارفا و یدcم ربارب رد دCاR .هسرب +Iاجنسفر

 
1Sorbet ردخی ه»,ش �د +ونö¨تش. 
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 ور نوشولج هنوت�ن هشhمه مه +�یمخ �dح .هنک لd(نک ور شدوخ یهناوید ماوقا هنوت�ن اما -دوب فلاخم ی*(گنا�ورگ اR شلوا زا هک
Rح ،ە*(گ�d اÖه Rداوخ.« 

 »؟هنودv ی+*(چ رفول1ن تسود دروم رد هنازرف« .درک ح�طم +*(ن ار دوخ لاؤس ن�Yخآ رتروپ

 هنازرف ،هنیõب ور فرط رفول1ن هکنیا زا ل¡ق �dح ،دوب هتفگن شcب ی+*(چ مه ونیم شرهاوخ �dح هÖا .هنودv منئمطم« :دز دنخ¡ل شرآ
vودPمنود�ن &هتس Rید ه�Yد ÀÞ اصوصخم ،ەراد لوبق ور رفول1ن رظن +*(چهمه دروم رد وا .هلاحشوخ ع�ضوم نیا زا منئمطم .هتفگ

o
 رد 

 نوشcب ونم مالس منکv شهاوخ اما .هنک جاودزا هک ەدروا1ن راشف رفول1ن هR تقوچیه ،+Iاریا یاهردام زا ½1خ فالخرب .اهدرم دروم
 ».نوسرب

 

 نارPت

 1366 ناتسbات-راPب

 

 دندرک یرا�تسد ار رفول1ن ½عج یهمانسانش داد وا .درک نا1ع ار دوخ �dسدرت زا یرگCد یهمشچ دادرcم و درک افو دوخ یەدعو هR شرآ
اتõسP را; .دهد ناشP دوب را; لوغشم �Iد رد هک ار ش¬مه زا وا Inادج ات

o
 دقع طقف و دوب ەدشP رازگرب {ورع نشج نوچ ،دوب +Iاسآ 

امسر رفول1ن نون®ا .دوب هتفرگ تروص ی+Åحم
o

 Cیهقلطم ک Rدوب دنزرف نود. 

 هک یدCدج حالس اR سلجم سhئر .دسرب +Iاجنسفر �شاه تسد هR �شاه یدcم یەرا�رد رتروپ ما1پ هک دندرک تراظن دادرcم و شرآ
 .دنک مادقا دوخ نانمشد ه1لع هناعطاق اما ��¢دنامزح اR ات درب ەرcب تشاد را1تخا رد هک یذوفنیذ دارفا یهک¡ش زا ،دوب ەدرک تفاYرد
 قافتا مد ره هک ار +*(گناناج1ه ناتساد نیا دوخ وا ارYز ،تشادن رفول1ن یور +Iانچنآ *(ثأت ع�ضوم اما ،داد رارق نا�Yج رد ار رفول1ن دادرcم
 .درکv شرازگ مYژر قامعا زا داتفاv نآ رد یدCدج

 

 ،رYزو نواعم یارب

 

 و +Iاجنسفر �شاه �(®ا ،سلجم سhئر +*�ب تRاقر ،نا�ورگ ربارب رد حالس یهلماعم هR طو��م یرÖاشفا IÞ رد
¨نج هR ،+�یمخ یارب ەدش+*�یعت +*�شPاج ،یرظتنم ½عنÃسح µتCآ

:
 یدcم نادحتم .تسا ەدش لدR را1عمامت 

 هلمح سلجم سhئر هR ات دننکv ەدافتسا یرÖاشفا نیا زا ،دربv ³ هR نادنز رد هک یرظتنم داماد ردارب ،�شاه
 .دنمانv »بالقنا و ماما هR نئاخ« و »ل1ئا³ا و ا��Yمآ لماع« ار وا اcنآ .دننک

 یهنماد و دنک دوبان ار یدcم ات دربv ەرcب دوخ ناراداوه دنمتردق یهک¡ش زا دوخ یه��ن هR +*(ن +Iاجنسفر �شاه
 و یدcم دن�سه ممصم یرcشیر دمحم تاعالطا رYزو ،شرواC و +Iاجنسفر �شاه .دنک دودحم ار یرظتنم ذوفن
Rدننک دوبان ار یرظتنم وا عبت ه. Rم اهوجزاcدناەدرک ب1غرت« ار ید« Rماع ألم رد ،نادنز لمحت اهەام زا دع Rه 

 نارادسا¯ ەا�س یاضعا و نویناحور نا1م رد قافن مخت +�dشا; و ،دنس لعج ،حالس یرادcگن ،هنتف ،»یورجک«
 .دنک فاd(عا

 هR وا طسوت نا�ورگ ربارب رد حالس یهلماعم یه1ضق یاشفا زا یرکذ ،�شاه یدcم تاماcتا +Iالوط تسرcف رد
 وا +IدوشخRان ەانگ +Iاجنسفر �شاه مشچ هR هک تسا نشور لاحنیااR .تسا ەدما1ن نا1م هR عا�¬لا یهمانزور
 رد هک ½تق �dح ،شرگCد لامعا ،دوب ەد1شکن شلاچ هR ار ناریا دنمتردق درم +*�مود وا رÖا .تسا ەدوب دروم نامه
 .دشv ەد1شخR وا رب +Iاوج نارود یاهیدرخRان ناونع هR ًالامتحا ،دوب ەدش بکترم1355 لاس
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 µتCآ .دوب دهاوخ یدcم راظتنا رد یرات و ە*(ت یەدنیآ هنرگو ،دهد تاجن ار وا دناوتب یرظتنم µتCآ هکنیا رگم
اصاصتخا ات داد دهاوخ ل1کش\ ەرا�ود ار تhناحور یەژYو ەا�داد هک ەدرک مالعا +�یمخ

o
 یدcم یهم²احم هR مادقا 

 .دشاR ەدش هتشک لاسما ناCا¯ ات یدcم هک تسا داYز نآ لامتحا .دCامن

 .درک دهاوخ دراو -دوب دنمتردق و م�Yکتدروم +Iاحور کI+ Cامز هک- یرظتنم µتCآ هR یرا; �خز یدcم یدوبان
 یروcمج یاهتسکش +�لع �IاYزرا« راتساوخ و ەدوشگ vالسا یروcمج بزح لفحم زا داقتنا هR نا�ز ارا�شآ وا
 م1قتسم ��لاچ و +خش یاهلمح ار یرظتنم یهتساوخ نیا شPادحتم و +Iاجنسفر �شاه .تسا ەدش »vالسا
 یارب وا تطاسو +�dفرگ ەدCدان اR ار یرظتنم -تسا داYز نآ لامتحا- +�یمخ رÖا .دننکÆd vلت دوخ تردق یارب
Rم ششخcیرظتنم یاهزور ،دنک *(قحت ید Rاج ناونع هPماما +*�ش Rا¯ هCدزن دوخ ناCک vدوش. 

 

Rحا ا)dما 

 ماY*(م

 

 نارPت

 1366 ید

 

 تاقالم موزل زا ار وا ات تشاذگ یاهناشP ه�زور سرپسPارف d(فد کCدزن سو��تا ەا#تس¢ا تکم1ن یهCا¯ یور چگ اR وا.سا.ژ.د ەام نیا ِطRار
 حبص یهق1قد { و ەدزاC تعاس سأر ،هناشP تYور زا دعR زور ود ه�زور ،ەدش+*�یعتشh}زا یاهل�تورپ ساسارب .دنک ەا�آ ەرcچهRەرcچ
Rب هچوک نما یهناخ هcدرک هعجارم مان. 

»Cاغوس هId راد مه ام .مراد تاربYب مhپ زا شhەدافتسا یروانف زا ش vمآ امش لثم تسرد ،پ1ل1ف م1نک�Yا�Inاەدش نردم ½1خ .اهCم.« 

 ».مدv شوگ«

9دنز کسامسام نیا ؟یراد نظءوس ردقنیا ارچ«
:

 ».هنکv رتنوسآ ور تراRتقشم 

»Rشهاوخ .د1شخ¡ب .هشا vمنک Rد1یامرف ÀÞ دروآ ماربCد.« 

 یهمه لثم مه انوا .نو*(ب ەدموا ½#نل زا هک یزاRبا¡سا ن�Yخآ .طسوتم درب اR #ا¡ترا متسhس +�عC ،سا.{.رآ.ما تسه شمسا«
 تاقالم یروضح و م1نک کس�ر تسhن مزال هگCد .1سکرم نگv شcب +*�مه رطاخ هR :نزاس/ مسا ەژاو³ زا نراد تسود اهInا��Yمآ
 زا تشرازگ .م�1سرف�d+ vگنشاو رد وت یا��لد یاهسhئر هR ور اcنوا ام دع�d RسرفR ام یارب ەدش یراذگزمر یاهشرازگ +Iوتv وت .م1نک
 لاصتا هC .++�کv ەد�¬ف هتÃس�Ó)dلا کچوک یاههتس/ یوت ور وت شرازگ اههقت نیا .هنکv تکرح »هقت« نگ1م شcب هک ی+*(چ هC ق�Yط
 ».ی*(گدرلRاق*(غ و ەداس ،کچوک .تسام شhپ مه شhکC نوا ،هئوت شhپ

 »؟++�ک �IاCدر ور »اههقت« نیا ننوت�ن اه+Iاریا«

 نیا .م1نکv ش�فاYرد ،یدرک لاسرا ی+*(چ وت تقوره مه ام ،+�کv ەدافتسا شزا �dسPوت تقو ره وت .نرادن ور ش�روانف .ەرادن نا�ما«
 ».هنک ش�*(گدر هنوت�ن ەا�س منئمطم نم .نرv +*�ب زا دعR .ننوم�ن d(شhب ه1ناث دنچ اههقت

ک هچرگ .هشàوَر ن�Yتنما �Cدق شور اما«
B

ک .هنکv را; اما ەدن
B

 ».هنما دن

 
1ERCSM  ەژاو� Aآ اýهل»سو نیا مان م»نور MRCS نآ زا ،هنا/ادج تروص ه} فورح ظفلت یاج ه} تلو¨س یارب هک تسا Aک ºنآ ندرک ادا هک دنزاس ¦ همل 

 .دشا} رتەداس
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 نومرا; اهروسانیاد ام .ەراد ور §اؤس ره باوج یروانف نالا .رتویپما; .ەراوهام .هشv ضوع ەراد م1سانشv هک Inا1ند ،پ1ل1ف اRاR یا«
 دCاR .هنکv را; روطچ کسامسام نیا مدR نوشP تcب ا1ب نیاربانب س· .مCدR قیبطت دCدج ت1عضو اR ور نومدوخ هکنیا رگم ،سهتخاس
 ».�dسرفR ه¡ÂشکC ور تشرازگ +*�لوا

 

gراrس 

 1366 نمPب

 

¨شhمه لومعم شور هR 1وروم ل�Yبا�
:

 Rاریا درف هI+ رومأم لوؤسم هکYادعمش نادل� ود :داد تمالع دوب وا یاهتI+ باق پچ تمس رد 
 تاقالم تسا مزال هک دوب انعم نیا هR س�را¯ مشش یه1حان رد عقاو ترا;د ناRا1خ رد +Iامتخاس موس یهق¡ط رد وا نامترا¯آ یەرجنپ

 .د*(گR تروص یروضح

 رپ �dلما ،درک فq ەوcق .د1سر متفه یه1حان رد عقاو نراو ناRا1خ رد ندور ەزوم ¨Cدزن رد یاهفا; هR تاقالم دعوم زا رتدوز وروم
 لاس 17 اR دوب وا.سا.ژ.د رومأم کC نون®ا .د1ش¢دنا دوب ەدناسر اجنیا هR ار وا هک ی*(سم هR و دروخ §ومعم را1س/ �2{و�Yب نان اR نغور
 ەد1گنج +Iاcنپ تروص هR ناcج فان®ا و فارطا رد و ش\را ¬فا ناونع هR اق�Yفآ رد هسPارف یارب .دوب ەدرک تمدخ دوخ نطو هR .هقRاس
 .دوب

Rاهەام رد ،1357 لاس رد هک دوب شراختفا ثعاIn آ هکCتµ 9دنز س�را¯ یهموح رد عقاو وتاشول لفون رد +�یمخ
:

 درکv ت1لاعف و 
 هR .درکv لدR ودر تاعالطا µتCآ دارفا اR وا .دندوب ەدÉYگرب هسPارف رد +Iاریا +Iاحور نیا ناهارمه یوا .سا .ژ .د طRار ناونع هR ار وا
 اR درکv ەرباخم ناریا رد مومع یارآ یەرا�رد هسPارف ترافس هک Inاه+*(چ و دادv ەاش را�فا یەرا�رد ید1فم و Åتخم تاعالطا نانآ
 .درکv لc1س\ ،دوب ەدز مه هId Rرcش نون®ا هک ار وا یاهتسا;راون عــــYزوت و +�یمخ لماوع یاهرفس .تشاذگv نا1م رد نانآ

 ەدرک ل1صحت هسPارف رد نانآ زا +Àرب هک µتCآ ناو*(پ اR ،دراد تریاغم یاهفرح لوصا هR لما; یدنõیا¯ اR را; نیا تسPادv هکنیا اR وا
 هک هسPارف زا یd(کد کردم یاراد +Iاریا سانشهعماج ،د1قف �dع³�Y ½ع یاههتشون اR ار وا اcنآ .دوب ەدرک رارقرب یاهناتسود طRاور دندوب

 یارب ار دوخ ناتسود ندوب ممصم وا .د1سرv رظن ه1é Rبط +*(چهمه Inوگ .دندرک انشآ دوب هع1ش مالسا زا و�¬hپ �dشادرب رادفرط
Rتشگزا Rطو هÂنآ نداد *(یغت و ناریا ناش vش زا وا .دوتسÂ1طو��م یاهناتساد ند Rاواس هè، و نشخ تاعالطا نامزاس Iەاش محر� 
 .دشv زا+)(مشا راچد

 ناتسود .تشادن اcنآ یارب +~سا¯ وا ک1لوتا; ت��hت هک تفاC دوخ تالاؤس یارب Inاهخسا¯ نآرق تاCآ رد .درک نآرق یهعلاطم هR عو�³
 ��کەرcب هR عو�³ ،دCدرت یاهظحل نودR ،دعR و دندرک ق�Yش\ دوب ەدرک زورب وروم رد مالسا هR تQسP هک ار یرطاخ قلعت ادتبا وا +Iاریا
 .دندرک وا �سر*(غ نید *(یغت و هقالع زا

 I+Inاحور .دندرک توعد +�یمخ دوخ اR رادCد یارب وا زا ،زورما úانمن و ید³ هR یزور رد هک دشv لاس هن کCدزن نون®ا هک دروآ داC هR وا
 دنادR تساوخv و د1سرپ ار وروم ردام لاح .دوب ت¡حصشوخ یروآتفگش زرط هR اضق زا تسا سوبع و و�³رت درکv رکف وروم هک
 هR ناریا رد Ædفوم بالقنا ات دنکv کم; وا هR اCآ د1سرپ وروم زا ناCا¯ رد و .تسا ەدمآ ششوخ d(شhب نآرق یاهتمسق مادک زا وروم
 .دناسرب رمث

 نآ بوشآ رد .دشP ی�(خ وروم ناتسود زا Idدم .دن�شگزاR ناریا هR 57 نمcب مهدزاود زور رد ،دعR ەام کC شPاهارمه و µتCآ
 یاههcبج رد ++عR و دندش مادعا ++عR ،دندرک رارف جراخ هR ++عR ،دندرک # ار çdرت ناÁل¯ نانآ زا ++عR ،بالقنا نYزاغآ یاهلاس
 جــــYردت هR اما ،دوب دروم دنچ طقف ادتبا .دش زاغآ تاعالطا تفاYرد یارب اهتساوخرد ەام شش زا دعR اما .دندش هتشک قارع ه1لع گنج
 .دنتفرگ رظن رد هسPارف رد ناریا ترافس زا وا لd(نک یارب لوؤسم کC .دندرکv بلط یرت+*(گناربشلاچ تاعالطا و دش داYز نآ §اوت

 
1Gabriel Moreau  
2Brioche  یوس�ارف درت نان +ون 
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 رارقرب ناشÂیب لRاقم فرط یارب vومع ن®اما رد تاعالطا یزاساج و نادل� اR نداد تمالع .دندرکv رادCد مهاR تRاث یاهYور ساسارب
 .تسPادv ار نیا وا و دندوب هتخادنا بالق هR ار وا .دوب

 یهمسجم لRاقم رد دوخ طRار اR دوب نیا رب انب .تفر غاR لخاد هR و درک تخادرپ ار یدورو ،دش ندور ەزوم دراو و درک کرت ار هفا; وروم
 هلا; یاهاوژروب دننام ناCا¯ رد ،دوب ەدرک تنا1خ هسPارف هR هکنیا اR ،دوب راود1ما وروم .دنک رادCد ندور تسÖآ ی»1هلا; یاهاوژروب«
R؟�ک هچ طسوت اما .دوش ەد1شخ 

 .دش کCدزن وروم هR و دش دنلR +�هآ تکم1ن یور زا ،درکv را; وا اR دوب یداYز تدم هک وا +Iاریا *(گ�(خ ،یدcم

 »؟ەروطچ تردام لاح .�Iوخ هک منئمطم ؟ل�Yبا� ەروطچ تلاح«

 ».د1سرپv هکنیا زا نونمم ،ه��خ مه وا«

 یاهەا�دCد ندرک ەدنز ەار رد اه+Iاریا یەزرا¡م زا تCامح و مالسا هR وت رطاخ قلعت رطاخ هR ،+�یمخ µتCآ ،ام نأشلام1ظع �(هر«
 ».نداتسرف ت1مارگ ردام و وت یارب ور نوشدوخ تا1حت و *(خ یاعد �(ما1پ

 :تفگ ،تسhن اه+Iاریا روت رد وا +�dشاد ەا#ن روظنم هR هناRدؤم +#افل �dشم زج ی+*(چ {رپلاوحا و مالس نیا تسPادv هکنیا اR وروم
افطل«

o
 .تسا ەدش ظوظحم Inوگقلمت نیا زا هک درک فاd(عا دوخ شhپ لاح+*�عرد و ».د1نک رکش\ �(هر زا 

»Cم +*(چ هcامش هک ی+*(چ ،مراد م Cاریا ناتسود اI+ت رد نوتcنار RاCد Rد1نود.« 

 ».تسامش اR مشوگ«

 هشv هتفگ .هشاR درم هک م�1سhن +)�مطم �dح و مYرادن ور شمسا .نارcت رد وا.سا.ژ.د لd(نک تحت رومأم کC زا ەد1سر Inاهشرازگ«
اتõسP تدم

o
 یدCدج تا+*(cجت دروم رد یردقهR یزکرم d(فد دارفا .دا1م نو*(ب تموکح قمع زا ش\اعالطا .هنکv را; ناریا رد هک هCداYز 

 ».منودv نم هک هY+*(چ مامت نیا .ننزv فرح لومعم دح زا شhب هک نەدموا قوذ ³ ،هنکv ەدافتسا تاعالطا لاسرا یارب رومأم نیا هک

 تروص مزال مادقا رادشه نیا دروم رد هک منکv لصاح نانیمطا .ەدR رجا یراد ام یاهنامرآ هR تQسP هک یدcعت رطاخ هR وت هR ادخ«
Rە*(گ. vاصخش ی�(هر یامظع ماقم هک منود

o
 ردق ام .ام شود رب دن�سه یراR جراخ و لخاد نانمشد .+�dسه امش را�تش· نادردق 

 ».م1نودv ور نومناتسود

Rکرح ا�d 9دومزآ ³ زا
:

 رپ ار ناسPا +Iاحور یاهفا�ش نامCا د1ش¢دنا دوخ اR وروم .تشاذگ وروم تسد رد ار یاهمان ت®ا¯ +Iاریا درم ،
v9دنز یاههلاچ سانکسا و دنک

:
 .ار ەرمزور 

 .تسام تشم رد ا¯ ات ³ زا ،د1ش¢دنا یدنمتیاضر اR یدcم دندشv ادج �dقو

 

 نارPت

 1366 نمPب

 

 دروآرد ار دوخ نوفده ،نارcت رد قباس +*�لاتسا ناRا1خ رد یوروش ترافس رد بxا; تارباخم +*�سhنکت ،2فردنوب چــــYوول1ئاخ1م یدانگ
 ?ا� اC ەام نیا رگCد یاهه¡ÂشکC رد هک دوب نامه لثم تسرد .دراد Inانعم هچ دوب ەدÂ1ش ل¡ق Idاظحل هک Inادص دمcفR درک شالت و

 
1Les Bourgeois de Calais ل�نا و هس�ارف ¤�£ب »هلاس دص یاهگنج« رد یاهعقاو تشادگرزبÅپ دراودا ەاش هعقاو نیا رد .تسا سÅنا¾�هر زا نت شش درک دا¨نش 

 ا} تAا¨ن رد دارفا نیا .تسا ەدرک هنادواج دوخ رثا رد ر¨ش یەزاورد زا جورخ زا ل�ق ار نت شش نیا ندور .درذگ} مدرم نوخ زا ات دننک م»لسå ار دوخ هلاº ر¨ش
 .دندش ەدوشخ} ه0لم تطاسو
2Gennady Mikhailovich Bondorev  
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 دننام ،دوبن هنیمز یادصو³ هõ1ش ًالصا .دوب ادص نامه اما ،دمآ�ن +*�عم تعاس کC رد تقوچیه ادص .دوب ەدÂ1ش +*(ن اهه¡Âشجنپ
 .درک�ن اد1پ همادا ه1ناث ود اC کC زا شhب زگره و دوب ¨Ó)dYلا سلا¯ üون

Rاش« :درک رکف دوخ اC1ه د~Þّ اهشزومآ و ه��جت اما ».هشا¡نIn د هکCدوب ەد Rوا ه vب تفگc)d شوگ تسا Rگنز ه Rدشا. 
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8 

 

 مانCب هچوک

 

 نارPت

 1366 دنفسا

 

 یاهشرازگ« :درک مالعا نازرل Inادص اR �(خ یەدن�Yگ .دÂ1ش نارcت ویدار زا دنفسا مششوتسhب زور رد ار ماعلتق �(خ راR +*�لوا رفول1ن
 تhناسPا و نید ه1لع رتگرزب راR نیا و رگCد �dیانج �ØعR د1ل¯ مYژر تسا úاح هچ¡لح çdارع یهقطنم رد ،برغ لامش یهcبج زا ەد1سر
 دناەدرک +*�شPدرک قطانم رد ەانگ�I نا;دوک و نانز ه1لع Inا1م1ش Inاوه یهلمح هR مادقا مادص م��Ø I�³عR یاهو*(ن .تسا ەدCدرگ بکترم
 رد هR ناج عیÂش مادقا نیا زا �ک تسhن مولعم .تسhن صخشم +*�حورجم دادعت .دناەدرک ماعلتق ار نانآ زا نت رازه ەد م;تسد و
 .دشاR ەدرب

 نا�Yجگنج .دناهتفرگ ەدcع رب قطانم نیا رد ار تاجن یهناتسودناسPا یاهتا1لمع ناتسهوک مراcچ رکشل زا ام روالد نا�دنمزر«
 ناحورجم هI+ Rاسردادما و نا�دنامزا�d+ RفاC یارب وجتسج لوغشم دنکv دCدcت ار اcنآ دوخ هک Idارطخ +�dفرگ ەدCدان اR ام فکربناج
 بکترم هتشذگ رد اه�ØعR هک تسا یرگنارYو و لتق عیجف لامعا زا رتارف را1س/ نآ داعRا هک م�1سه یاهعجاف دهاش راR نیا .دن�سه
 ».دناەدش

 گنز دادرcم هR« :تفگ ونیم ».ه®ان�شحو ½1خ ؟یدÂ1ش ور هچ¡لح هR طو��م را¡خا نیا نوج هلاخ« .درک نفلت ونیم هo Rاروف رفول1ن
vب تاعالطا وا هنکمم .منزhش)dهتشاد ی Rهشا.« 

 »؟مÂ1یõب ومه دمحا یهنوخ نالا +*�مه هشv« :د1سرپ رفول1ن زا .درک نفلت دادرcم دعR هق1قد دنچ

¨R مcب هک تسه ی+*(چ .هشاI� Rوخ رکف Inاوه یاههلمح و نودنبەار دوجو اR منکن نوم�«
:

 »؟

 هنیõب دCاR ا1ند .هچ¡لح م�1سرفR ادرف ور �Àراخ یاهرا#ن�(خ زا ەورگ هC ات هنکv گنهامه ش\را و تاعالطا ترازو اR ەراد ام یهنوخترازو«
 ».م1نکv ت¡حص d(شhب ادرف .م#R مراد ور +*�مه ًالعف .ەدادن ششوپ ور ارجام �Àراخ یهناسر چیه .ەداتفا çdافتا هچ اجنوا

 هچ¡لح هR ادرف ،�Àراخ نارا#ن�(خ رگCد ەارمه هR ،ه�زور هک دوب ەدرک §اح وا هR م1قتسم*(غ تروص هR دادرcم .تشاذگ ار �{وگ رفول1ن
vدوخ تشاد وزرآ .دور vاوتPدورب تس Cلقادح ا vاوتPش�فر زا ل¡ق تس Rدنزب فرح وا ا. 

 نما یهناخ رد ?ا�Åع رادCد کC ،دندوب ەدرک عادRا هک ?دتمالع متسhس زا ەدافتسا اR دوخ تشگزاR زا دعR تصرف +*�لوا رد ه�زور
 .دوب شعترم زونه و تشاد هتفردوگ +Iامشچ و ەد1شاd(ن ���ر ،د1سرv رظن هR قمر�I و هتفوک ه�زور .داد بhترت مانcب هچوک è 36ال¯
 یاهیرازگ�(خ رگCد زا شhپ تشاد دصق سرپسPارف .درکv لاسرا شرازگ سرپسPارف سPاژآ هR هفقو�I هچ¡لح زا ش�شگزاR نامز زا

 .دنک �¬�نم ار ناتساد �Àراخ

Rو ندش دراو ضحم ه Pسش�d+ ³عو� Rدوب رفن ەدزنوپ ام« .درک ت¡حص هCحبص جنپ تعاس دودح .م Rا Cاوه یو*(ن یام1پاوه هIn زا 
 یاهگ1م ات م1نومR جدنÂس یوت �dعاس دنچ مCدش روبجم .هچ¡لح م1تفر در�لاR اR اجنوا زا و م1تفر جدنÂس ات ام1پاوه اR .م1تفر نارcت

 کCدزن دشv هک Inاجنوا ات ،+*�یا¯ عافترا رد دCاR ام اما ،ەزاورپ تعاس هC دودح رد طقف هچ¡لح ات جدنÂس زا .نو*(ب نرب هقطنم زا çdارع
 .++�کv هفوکش نراد ەویم یاهتخرد اهەرد یوت و هفرب اهەوک یور زونه .مCدرکv زاورپ +*�مز حطس

 ور ام هک ی+*(چ +*�لوا .+�یõن ،مCدCد ام هک ور úانلوه یاهەرظنم زگره مراود1ما ،رفول1ن .مCدموا دورف رcش کCدزن حبص م1نوەد دودح«
 .هچR ات دنچ یه�Yگ یادص طقف .Þّ~1ه ،نوویح یادص هن ،+*�شام قوب هن ،دمواv مدآ یادص هن .دوب توکس درک کوش راچد
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»Rوب دعIn درک سحCس وحم یوب .مhدنگ بCاهزا� زا هک ەدIn اوه یوت هک Rاçd دوب ەدنوم vاهنوویح و اهمدآ داسجا نفعت یوب و دموا. 
 نومه اهلاغش .ەدش رتدR ½1خ الاح ات منئمطم .دوب دوز اهدسج لما; ندCدنگ یارب زونه +*�مه یارب ،ەد³ اهاجنوا زونه هناتخ¡شوخ
 ».ندوب ەدرک عو�³ ور اهدسج ندروخ مه عقوم

 ».ندرک ەا#ن نوشcب هتخس اما ،هسکع ات دنچ« :دروآ نو*(ب دوخ ب1ج زا �d®ا¯

 ».ەدR همادا ،هن نالا« :تفگ .تشادنرب ار ت®ا¯ رفول1ن

»Cه C#دوب اجنوا ش\را نا. Rاهزا�³ .دوب ام یامنهار ،§وفزد ناو³ ،نوشەدنامرف .دوب 10 رجفلاو تا1لمع زا ��خ Cتقوم هنوخد³ ه 
 یوت Inا1م1ش تالمح اR هcجاوم یوت ،دR اC بوخ ،ناریا ش\را .اهەدنامزاR یارب ەان}³ هC و سPاژروا قاتا هC اR ،ندوب ەدرک تسرد
 .ننومR اهçdارع یاهنکفابمR دCد ضرعم رد اجنوا داYز +�dسPوت�ن انوا اما .ەراد ه��جت بونج یاههcبج

»RاهەدنامزاIn ام هک Rدرک ه¡حاصم نوشاهاCب ،مcفگ نوم�d+ ارعçdش هک ەدوب هتفه دنچ اهcور ر Rفراعتم یاهحالس ا Rنارا¡م vنەدرک. 
 زورون د1ع یارب هشv هک اجنوا ات نەدرکv شالت و نەدرکI+ vوکتهنوخ اهەداونوخ d(شhب .نا��1ب ەدcع زا روطچ ندوب هتفرگ داC مدرم
 +*�مزرYز یوت مدرم و ندوب ەدرک نارا¡مR فراعتم یاهبمR اR ور رcش مششوتسhب زور حبص .نش/ ەدامآ تساهدرک ½صا د1ع هک
 .ندوب هتفرگ ەانپ نوشاههنوخ

 رجفنم الاR عافترا رد اهبمR هعفد نیا .ندرگvرب çdارع یاهام1پاوه رcظزادعR .نو*(ب نا1م ەا#هانپ زا مدرم هشv مومت نارا¡م�d Rقو«
vو هش Rور زا� یاهربا دا Rبرغ تمس ه، Rاهه�ت فرط ه vمدرم .ەرب vفگ�d+ س یوبhب vس یوب .متفگ نم هک روطنومه ،ەدمواhب 

Pهلدرخ زا� یهنوش.« 

 رارف اهه�ت فرط هR هک روط+*�مه زاR یاضف رد هک -همه ،هچR ،نز ،درم*(پ- مCدCدv ور ەداوناخ یاضعا ل;« .دش هگرود ه�زور یادص
vدسج .ندوب ەدموارد ا̄ زا ندرک RاههچIn ارحص و تشد و اههچوک یوت و ندوب ەدموا نو*(ب ەا#هانپ زا هک Rیزا vاهزا�³ دروآرب .ندرک 
 .هچR هملاع هv. Cاظن*(غ همه .ەd(شhب ½1خ منکv رکف هک نم .دوب هتشک رازه جنپ لقادح

 اC نوشدوخ ندR اR ندوب ەدرک éس اهردام دوب مولعم .ندوب نوشاهردام لغR ەدرم یاههچR .ندوب نوشاهەراوcگ یوت ەدرم یاهدازون«
Rات دنچ .++�ک تظفاحم نوشاهولوچوک زا هچرا¯ یاههکت ا Rالقت و ندوب ەدنز زونه ەراوخ*(ش یهچ vس زا ندرکÃنوشەدرم ردام یهن 

 ندروخ اذغ طسو اهەداونوخ ++عR .ندوب روانش هنوخدور یوت تش· هR نوش¢درک گنرا#نر یاهسا¡ل اR هچ�d(خد ات هس .نروخR *(ش
 نز هC ،دوب ەدنوم ەدنز هک +Iاسک زا ¨C .دوب ەدرک جراخ نوش*(سم زا ور زا� داR هک ندوب ەدروآ سPاش ندوب ەدنوم ەدنز هک Inانوا .ندوب
 ».مدÂ1ش ور شوب اما .مدCدن ور گرم ندموا« :تفگ ام هR وا .ندوب ەدرم هنوخ یوت هک داد نوشP ام هR ور شەداوناخ یاضعا ل; هک دوب

 »؟هشÀÞ v اهەدنامزاR ف1ل�ت« :د1سرپ رفول1ن

 هR زا1ن .هRارخ نوشلاح ½1خ نوشd(شhب اما ،تسhن دR نوش�یعضو اهەدنامزاR زا ++عR .ندوب رتسPاششوخ اهەدرم تفگ هش/ دCاش«
 ەدافتسا لدرخ و نYراس یاهزا� زا ��یکرت اهçdارع +�dفگ ام هR ش\را یاه¬فا .هنوشهارمه رمع رخآ ات هلمح نیا یاهتحارج و نراد اوادم
 لثم ندR بوطرم یاهتمسق اR لدرخ اما ،هشکv تع³ هR نYراس .هشv گرم ثعاR سامت اC سفنت ق�Yط زا هک ½ماوع- نەدرک
 .دوب ناریا زرم هR اهەدنامزاR لاقتنا کرادت رد ش\را .ندوب ەدش روک هک مCدCد ور رفن ەد دنچ ام مه +*�مه یارب ،ەدv شÂ®او اهمشچ
 ».ن*(گR رارق نامرد تحت جدنÂس اC ەاشPامرک یوت دCاش

 ³ هÀÞ R ،اCادخ« .دزv راز شردام دسج رانک رد هک دCد ار یاهلاس کC ¬· سکع .درک ەا#ن دوب ەدروآ ه�زور هک Inاهسکع هR رفول1ن
9دنز و نا1ب رانک ع�ضوم نیا اR ناوخv روطچ ،نش/ نامرد �سج رظن زا هÖا �dح ؟دا1م اههچR نیا

:
 »؟++�ک 

 ور نوشمسا �dح هک ندوب ک1چوک ردقنیا ،ندوب ەدنوم ەدنز هک دوب هچR دادعت هC .م#R تcب متساوخv نم هک هY+*(چ نومه نیا«
 زا دوز مCدوب روبجم .نەدش هتشک نوشەداونوخ دارفا d(شhب ًالامتحا .ندR نوش�d+ PسPوت�ن ور نوشردام و رد¯ ،نگR ام ه�d+ RسPوت�ن
 اجنوا یروج +*�مه م�1سPوت�ن .مCدروآ نارcت هR ام1پاوه و در�لاR اR ور هچR ات تسhب دودح نوماهەدننکتروکسا اR و ،مCا1ب اجنوا

¨نسرگ زا م1نک نوشلو
:

 Rن*(م Cملاس نوج مه +�یمز ترفاسم زا ًالامتحا و ننزب خی ا Rت رد اجنیا نالا .ندرب�ن رد هcو اهرا;ددم و ننار 
9د1سر نوشcب اهراتسرپ

:
 vب .++�کhش)dافتا هچ ننود�ن هک نک1چوک ردقنیا و نملاس �سج رظن زا نوشçd ەداتفا.« 

 »؟دا1م نوش³ هÀÞ R الاح«
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»RاCاهەداوناخ اجنیا دIn اح هک ++�ک اد1پ ورq+ Rنوا زا نشاcگن اcک یراد�++. Cخد ه)d د گنشق یولوچوکCقت هک مد�Y¡ا
o

 ¨C .دوب ههام 14 
 .ا��لد دنخ¡ل .¨شم یاهمشچ ؛نشور یاەوcق یاهوم اR .لازغ +�عC یدرک هR ،لاژک تشاذگ ور شمسا دوب دلR یدرک هک Inاهزا�³ زا
 ».مدرکv شلوبق یدنزرف هR مدوخ متسPوتv هÖا

 مراد کش و ،ەراد هلاس هن ¬· هC ؟هنکR ورا; نیا مCاوخن +*�نزان زا ارچ اما .هشاR تخس دCاش را; نوا« :تفگ و درک رکف یاهظحل رفول1ن
Rا دروم +*�نزان .هنک جاودزا ەرا�ود داوخCه1لآەد.« 

»Rاه+*(چ اIn ب شدروم رد وت هکcفگ م�d، vردام هنوت Iقن�+ Rرا¯ ردقنوا ات ود امش منک رکف .هشاId رادYد1نوتب هک د Cەدنوخدنزرف ه 
 ».مناخ هموصعم ەداتفا مه یرتب1جع یاهقافتا .دY*(گR درجم ردام یارب

 دنق یاه¡ح ،تفرگ ار ولcپدنق یاچ ه�زور .تخYر یاچ رگCد نا�تسا ود و تشاذگ رانک ار شارخلد یاهسکع یوتحم همان ت®ا¯ رفول1ن
 کYرات تشاد اوه نو*(ب .دنک تسوپ §اقترپ دندوب هتسشP توکس رد هک روط+*�مه .د1شون یاهعرج و تشاذگ ناهد هR و درک ورف نآ رد

vدش. 

 م1نوتv .غ�ممخت اتدنچ و *(نپ اR تسه نون .مYراد ÀÞ ماش یارب مÂ1یõب راذگR ،ه�زور« .دوبن تاقالم هR نداد ناCا¯ هR لCام کCچیه
 شلد مه سکچیه .ندنبv دوز اهەزاغم نوراRکشوم و Inاوه یاههلمح اR .نهتس/ اهەزاغم d(شhب هگCد نو*(ب .م1نک تسرد تلما
 ».هشاR نو*(ب داوخ�ن

»Rمهتسخ ½1خ نم .ه1لاع مرظن ه. Rش/ طقف راذگÃاش .م1نCم1نوتب د C1سوم هک م1نک اد1پ ویدار ج�م هÆd قاوé هتشاد Rنومنهذ و هشا 
الم ؟ل1ئا³ا ویدار اC ؟قارع ویدار .هنک فرحنم ارجام نیا ل; زا ور

ّ
 ًالصا نالا تداcش یەرا�رد +�یمخ ل¡لR یاهدو³ ا�d Cلود نژYو

 ».هگرم شوت یداYز .همش· و ش�ر شوت یداYز .ه¡لط�ن

 یەرا�رد کCچیه .دنتفگن ی+*(چ همل; دنچ زج ندروخ لالخ رد و دندرک نcپ نادمه §اق یور ار یاەرفس و دند1شک رانک ار +*(م یرفنود
 ناش�Yرومأم تسا نکمم هک دوب هتفcن رکف نیا ناشریذ�لد یاهتوکس س· رد .دنتفگن +�خس دوب ەدCد هچ¡لح رد ه�زور هچنآ اC را;
Rیدوزه Cانب ا Rتاماقم روتسد ه Cا Rفر ول ل1لد ه�d+ ندش *(گتسد و Rا¯ هCچیه .دسرب ناCامت کC½ مود قش بقاوع دروم رد تشادن 
 .دنک قمعت ارجام

 ناوج درم نیا دوب ممصم ،دندوب وره�ور نآ اR هک �dشحو دوجو اR .دورب ه�زور دراذگن تشاد دصق .دوب هتفرگ ار دوخ م1مصت رفول1ن
 سرد وا هR هچ¡لح یاهدادYور .قوشعم یدوزهR و- تسود ناونع هR مه و را�مه ناونع هR مه ،دراد ەا#ن دوخ شhپ ار Inانث�سا و عاجش
9دنز هک دوب ەداد

:
 اcنت üامتجا یاهوبات و ،تاقالم تارطخ ،ندرک لمع هنا1فخم .تسا لزل+d(م دح هچ ات و دنمشزرا ەزادنا هچ ات ناش

 .دندرکv رت+*(ت ار وا ت¡غر و ل1م ش\آ

 ،ه�زور« :تفگvرن هR و درک زادنارو ار وا تقد هR رفول1ن .دورب ات تساخرب ه�زور ،دندرک عمج ار ەرفس و دندروخ ار دوخ یاذغ �dقو
 هک Inاهنا¡cگن اR تسه {رزاR تس¢ا هملاع هC .نوبا1خ یوت یرب تسhن تسرد نالا .ەدش ودمآ عنم تعاس کCدزن .هتقورید
 ف�Yعت نم یارب تتادهاشم زا وت هک Inاه+*(چ اR هتشذگ نوا زا .+IومR اجنیا بشما ەc)dب .ندرگv ³درد لا¡ند و هتفر ³ نوشهلصوح
 ».منومR اcنت داوخ�ن ملد نم ،یدرک

 یوت .ندv قفو طCا�³ اR ور نوشدوخ دوز ½1خ اهمدآ هک ەزادنv رکف نیا هR ونم مەدCد هک Inاه+*(چ« :تفگ ثکم �; زا دعR ه�زور
9دنز یروط زورره مCدv ەدعو نومدوخ هR یراوگوس مسارم

:
9رمزور یوت ەرا�ود ،دعR زور ود اما .هنوم1گدنز زور ن�Yخآ را#نا هک م1نک 

:
 

vقافتا +*�مه مه هچ¡لح دروم رد .م1تفا vح وت و نم ؟هتفا�d R9دنز نیا دوجو ا
:

¨تخاس 
:

In راد هکYوافتم را; مId تروص vدCمدآ ؟م 
9دنز هک هشاR نومداC دCاR هظحل ره وت و نم ،ام ½عف طCا�³ هR هجوت اR هنکv رکف

:
 ًالصا دCاش ،دوب نومداC هÖا اما .ەدنمشزرا ردقچ 

9دنز یروطنیا
:

 ».مCدرک�ن 

9دنز .ەدR شوگ نم هR ه�زور« .تفرگ ار وا تسد رفول1ن
:

 نومرمع یاهلاس نیا ام هک منکv راختفا نم .ەداد نومcب ادخ هک ه1تمعن ام 
 هR نالا +*�مه ماوخR و مشاR هتشاد یd(شhب یاههتساوخ نم هک ەدرک یرا; وت اIn Rانشآ اما .م1نکv نومنطو هR تمدخ فq ور
افI+ qومR ماوخv تزا هÖا .مسرب ماههتساوخ

o
 ندرک یزا�روسا¯ و +�dسشP راد1ب یارب اC اهنوبا1خ یوت یاهرومأم اR ندرکن دروخرب یارب 

9دنز هC و نومقشع ماوخv و .مشاR وت کCدزن ماوخv .مY*(گR سرد هچ¡لح زا هک ماوخv .تسhن
:

 ».منک عو�³ بشما +*�مه زا ور c)dب 
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 نیا زا d(شhب نم .مشاR ەدرکن ەا¡�شا وت یاهسح دروم رد هنک ادخ ،اهفرح نیا مومت اR« .دها�R اضف +�یگنس زا یردق درک éس رفول1ن
 »؟ەدR حیضوت تارب تاههمع زا ¨C دCاR ؟مدR حیضوت ل�ش مسر اR یاوخv .+�ک کرد ونم روظنم وت هک منک �(ص منوت�ن

 فاd(عا دCاR ناج رفول1ن بخ« :تفگ و د�¬ف ار رفول1ن تسد وا .دش ەارمه رفول1ن اR یروف {امت هç+ RاRهفسلف زا تمÉYع رد +*(ن ه�زور
 »؟هشک �ن تلاجخ شدوخ Inاورپ�I زا .دش +Iومدوخ و اورپ�I ½1خ وcی بوجحم مناخ هموصعم .مدروخ اج منک

 عو�³ یارب �Iوخ یاج منکن نوم� .تسه ½غR قاتا یوت +�سکف کYراR تخت هC +*�بب .مەداد +خرم شcب ور بشما اما .½1خ ،ەرآ«
9دنز

:
 یروج +*�مه هک تساهنرق اه+Iاریا .م1نک نcپ شرف یور اج +*�مه و مYرا1ب شلاR و هفالم و فاحل ات دنچ راذگR .هشاR نومهناقشاع 

Rتسرد هچ vک�++.« 

 »؟منک Þ~1}³ امش روتسد زا هک مشاR 9 نم .د1نکv راqا هک الاح« :تفگ فراعت لومرف ن�Yت+*(مآهغلا¡م زا ەدافتسا اR ه�زور

 ».نزن فرح هگCد ؟یاوخv روتسد«

 حبص هR رگCدکC روcظون یاهندR فشک هR ار بش و دندروآرد ار رگCدکC یاهسا¡ل vارآ هR ،دندرک نcپ باوختخر مه کم; هR رفن ود
 هR ار ودره ،دوب ع�نمم oاد1®ا نارگCد ?ارمه نودR درجم ¬· و d(خد رادCد فq نآ رد هک نارcت اما ،دندوبن ه��جت�I کCچیه .دندناسر
9دنز اهلاس

:
 ەدYراسگ و ەد+d(فگش ار نانآ یودره هک یروشرپ یزا¡قشع اR ،دنکش/ هک دوب یدس لثم نآ یهج�1ن .دوب ەدرک راداو هنادهاز 

 .تشاذگ یاج رب

 ار رفول1ن هناخ زا جورخ زا ل¡ق .دوب نما یهناخ زا ندش جراخ یەدامآ ه�زور هک د1شوپv سا¡ل تشاد زونه رفول1ن ،دش حبص �dقو
 ام مدرم .یاەدرکv را�1چ همcفv تدنیõب سکره .ەدش زاR تور و گنر .شاR بظاوم نو*(ب یرv هک زورما« :تفگ وا هR و د1سوب

 ».نراد اه+*(چ روجنیا یارب ی+*(ت یاهمشچ

 .مهتشاد ن�Yمت اهلاس .ەدزمتام ًالما; یاهفا1ق اR .مشاR سوبع +çا; یەزادنا هR نو*(ب مر�d vقو مدv لوق تcب .مزÉYع روط+*�مه مه وت«
 شPدرک لوبق یدنزرف هR +�کv رکف .منکv نفلت +*�نزان هR درک یولوچوک d(خد نوا یارب زورما .ه1مالسا یروcمج اجنیا هشاÀÞ Rره
 »؟ه1ندش

 ».+�ک ت¡حص شاهاR رتدوز هچره دCاR .ندR ەداونوخ ات دنچ ل�Yحت تقو ع³ا رد ور اههچR نوا ناوخv .هشاI+ Rدش منک رکف«

 

 نارPت ،هAh2ما

 1366 دنفسا

 

 زا دعR هکنیا زا *(ما ،+*�نزان ¬· و دشv جراخ ەرادا زا ود تعاس دودح ًالومعم رفول1ن .دمآ رفول1ن نامترا¯آ هR رcظزادعR زور نآ +*�نزان
 لاس زا ەام شش تشذگ دوجواR- +*�نزان {ال; یهمانرب .دشv لاحشوخ دنارذگR تقو ش¢اههمع¬· و همع ا�d Rعاس دنچ هسردم
 رادمنید دCدج ماظن *(غتم و مcبم تا¡لاطم اR ار {دنcم و +�ف شزومآ دوب القت رد ەا#شPاد ارYز ،تشادن +�یعم یەدعاق زونه -½1صحت
 .دهد �dشآ ناریا

 اما .دوش ادج مه زا دCاR ناd(خد و نا¬· یاهسال; دنتفگv و دندوب رتلما; باجح ناهاوخ +*�بصعتم هک درکv ف�Yعت +*�نزان
 یزاسادج یارب .دننک تمواقم هتساوخ نیا ربارب رد دندشv قفوم ًالومعم ،+çا²ان تا;رادت و هجدوب زYواتسد اR ،ناداتسا و نا�YجشPاد
 .+çا; قاتا هن و تشاد دوجو +çا; داتسا هن ،d(خد و ¬· نا�YجشPاد

 ضوع ردقچ &هموصعم ،نوج ادخ یاو« :دوب نیا تفگ هک ی+*(چ +*�لوا .دCد نو�ل� تروص اR و باجح�I ار رفول1ن ،د1سر +*�نزان �dقو
 داتسا وت .ەدرک çdرت یرتالاR بتارم هR سکCا یاقآ اR تطRاور متفگv ،تمتخانش�ن بوخ هÖا ؟ەدش ÀÞ &یاەدش ل#شوخ .یاەدش
 ».+�ک +Æخم +Iوت�ن نم زا لقادح اC .+�ک +Æخم +Iوت�ن هگCد ونیا اما ،�dسه یرا�ناcنپ

 ».م#R ور شd(شhب لقادح اC- م#R تارب ور ارجام مدv لوق« .دز دنخ¡ل و تخادنا ل� م�³ زا رفول1ن یاهپل
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 دهز همه نوا رYز .متفرگY�+ v*(ش و ل� متسPودv هÖا اما ،هنم راختفا ثعاR .هYرارطضا �dفگ ؟مÂ1یõب ومه زورما �dساوخv نیا یارب«
 ».لغR هچR و رهوش یهنوخ و {ورع یدوزهR الاش¢ا .وت یراد یدنت شhتآ ،اوقت و

 دوب ەدCد هچ¡لح رد ه�زور هک ار Inاه+*(چ رفول1ن ».م#R دCاR هک تسه هگCد +*(چ هC لوا اما ،تسه �dفگ هک Inاه+*(چ نیا یهمه ،ش�سار«
ک م�1ی کd(خد ع�ضوم +*�نچمه و

B
 لا¡ند هR +*�لوؤسم هک تفگ وا هR .درک وگزاR +*�نزان یارب دندوب ەدروآ نارcت هR نازا�³ هک ار در

 هR ا1ب .مداتفا وت داo Cاروف و مدCد ور ولوچوک لاژک یاهسکع نم ،+*�نزان« .دننک لوبق یدنزرف هR ار نا;دوک نیا هک دن�سه Inاهەداوناخ
 ».نک ەا#ن اcنیا

 d(خد هC مهتشاد وزرآ هشhمه نم ؟ه1لمع +�کv رکف &هCاهتشرف هچ ،µاشام« .داد نا�ت ³ +*�سحت هR ،دCد ار اهسکع +*�نزان �dقو
 یراتفردR شاهاR هک هتف1ب �ک *(گ اC ەرا1ب رد هنوخم�1ی زا ³ هنکمم ەدرکنیادخ .ەراد مزال ەداونوخ هC -لفط نیا .مشاR هتشاد ولوچوک
9دنز غا³ ەرv هگCد حا¡ص دنچ و هشv گرزب ەراد *(ما .هنک

:
 »؟نەدش هتشک نارا¡مR یوت شردام و رد¯ هک +�ئمطم .شدوخ 

 دCاR +*�مه یارب ،نەدوب ریذ¯بhسآ اهçdارع نارا¡مR لRاقم رد و نەدوب زاR یاضف رد اهزا�³ .ەدوب مهرب و مهرد +*(چهمه ½1خ اجنوا«
¨نسرگ زا ++�ک لو اجنومه ور ک1چوک یاههچR نهتسPوت�ن .ند1شکv بقع اجنوا زا دوز

:
 çdارع یاهام1پاوه �dقو اC نش فلت ام³ و 

 ًالما; نوشd(شhب .نەداد تاجن ور ک1چوک یاههچR ەدوب رودقم نوشارب هک Inاجنوا ات .ننومIn Rا1م1ش یاهزا� و نارا¡مR رYز ندرگvرب
 ًالصا اC نەدرم اC اههچR ن�Yتک1چوک .ندوب ەدنوم ملاس و ندوب هتفرگن رارق Inا1م1ش یاهزا� *(ثأت تحت داR شزو تcج رطاخ هç+ Rداصت
 نوشاههYر .نەدش *(گنیمز رمع رخآ ات نوشd(شhب .نەدوبن سPاششوخ اهرتک1چوک یەزادنا هR رتنسم یاهەدنامزاR .نەدشP مه �خز
 ».ەدش نوغاد

 گرزب ولوچوک d(خد نیا �dقو ەدنیآ رد �dقو هC .هنم یوزرآ نیا ،هموصعم« :تفگ و د1شک 1Ædمع سفن .درک رکف یاهظحل دنچ +*�نزان
 ³ ەرب م�تسد اC هنک اد1پ نەدنوم ەدنز هک ور شماوقا و اجنوا ەرب ەدرگرب دCاR ،هشاR رارقرب حلص ناتسدرک یوت ،ادخ د1ما هR و ،هش/

 ».هنکR ورا; نیا هنوتب وا ات منکv دا��1ب متسد زا یرا;ره مدv لوق .نوش®اخ

 +Iاجنسفر �شاه اR ادرف نم .مCدR ور اهرا; بhترت �{اR قفاوم وت هÖا .ەراد باوص .مداتفا وت داC هR یروف مدÂ1ش ور شارجام �dقو«
 ».هنک ت¡حص تاهاR داوخR هنکمم .ندR ور هچR ات هنک تطاسو وا حطس رد رفن هC دCا�d Rسه درجم دلاو وت نوچ .منکv ت¡حص

 +*�مه .نسانشv ور هگCدمه نوماهەداوناخ و م1ناجنسفر لها ودره ،م�1سه یرcشمه نم و سلجم سhئر .مدv ماجنا همزال را;ره«
 هشاR شQقارم ،هنک یزاR شاهاR هنوتv .هشv بآ شلد وت دنق هشاR هتشاد ولوچوک رهاوخ هC ەرارق همcفR هÖا *(ما .هنکv کم; نومcب
 هچ¡لح ط�ر .وگR مارب ور تناتساد یه1قR الاح &هنک عافد شسومان زا درک ەا#ن پچ شcب یدرم هÖا -+Iاریا بوخ گرزب شاداد هC لثم- و
Rآ اI� ز هکYود ت�سوپ رY؟ه1چ ەد« 

 ،یدامتعا�I ،غورد اR ار +Iالوط دح زا شhب +Iامز .دراذگR نا1م رد دوخ تسود اR ار +*(چهمه هک دوب هتفرگ ار دوخ م1مصت شhپ زا رفول1ن
9دنز تق1قح ندرک ناcنپ و

:
 وا یەرا�رد +çا; ردق هR +*(ن نون®امه +*�نزان .تشادن بارعا زا ½حم تق1قح ندرکن وگزاR نون®ا .دوب ەدرک 

 ،تسPادv +*(ن نون®امه وا هک Inاه+*(چ ،دندرکIn vوجزاR +*�نزان زا رÖا .دتسرفR نYوا یاههل1م تش· هR ار وا دناوتب هک تشاد تاعالطا
 .تخادناv یدج یاهÓلcم هR ار نانآ یودره

 روتسد +�یمخ .تشاد رارق را; روتسد رد ماقتنا نون®ا .دوب دهاوخن نا1م رد وفع یارب ید1ما چیه ،دتف1ب *(گ رÖا هک تسPادv رفول1ن
 ندنارذگ لاح رد هک �Þچ نا1نادنز زا رفن نارازه دروم رد تع³ هR و Åتخم تروص هR ار تلادع هک دوب ەداد ار +Æخم ?ا�داد ل1کش\
 و دنوش دازآ نادنز زا دهد ەزاجا +Iادنز یاهتسhسکرام هR دCا¡ن هک دوب ەد1سر هج�1ن نیا هR وا .دروآرد ارجا هR دندوب دوخ سQح تدم
 .درکv مادعا ،دندوبن دوخ یاهەدرک زا لما; یه��ت و دوخ یاقفر +�dخورف اC ،دوخ تاداقتعا زا ند1شک تسد هR لCام هک ار +Iاسک

 ندش هتشک ثعاR هش/ +�لع هÖا م#R تcب ماوخv هک ی+*(چ .مدR رادشه تcب دCاR ،منک ت¡حص هR عو�³ هکنیا زا ل¡ق ،ناج +*�نزان«
 ل1لد ره هR هÖا ،+IودR ونم را³ا وت هÖا اما .تسhن درم هC اR عو�¬مان طRاور رطاخ هR ندش هتشک ،ندش هتشک زا مروظنم و .هشv نم
Rمه ور وت ،تدن*(گ vنشک.« 

»Rهچ Pنیا یهمه نم .هموصعم وشcور ا vقو ل¡ق اهلاس نم .منود�d Rف ا�Yەزرا¡م ەاش ه1لع د vدرکCا .مەدرک باختنا ور مهار ،مÖه 
Rهگم ،مدن*(گ ÀÞ v؟هش Rفورعم لوق ه Rنر هک ?ا1س زا رتالا¨

:
 ».تسhن 
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 تشه رد ار دوخ یاهرا; ؛تفگ ار دوخ ½صا لغش ؛تفگ ار دوخ قباوس و éقاو مان دوخ تسود هR وا .تفگ وا هR ار +*(چهمه رفول1ن
 .تفگ +*(ن ار ل¡ق بش تا1ئزج زا +Àرب مامضنا هR ه�زور اR شطRاور و ؛تفگ هتشذگ لاس

 کC قشاع رفول1ن تسPادv +*�نزان هک اجنآ ات .درک ەدافتسا ه�زور ½عج لغش و مان زا دوخ تCاور رد ،ه�زور ت1نما یارب طا1تحا ³ زا
 زا یd(شhب تا1ئزج ات تساوخ وا زا راqا اR رفول1ن �dقو .دوب ەدش +Iارcت پ1ل1ف مان هR سرپسPارف سPاژآ یوسPارف-+Iاریا رگشرازگ
 ���dت خیش هک م#R عمجرطاخ منوتv ،منکن دراو کوش تcب ماوخR هÖا ،بخ« :تفگ وا هR رفول1ن ،دنک لقن وا یارب ار ناش یزا¡قشع
 لاحشوخ ½1خ ،دشv �(خاR ام درÓلمع زا هÖا ،داد نوشP ور ەاچ و ەار جاودزا و �Âج لئاسم یەرا�رد ام هR هک »{انشرا;« ،لضاف

vو یاهدومنهر و وا یاهه1صوت زا ام .دشÀ ەدش Rدرک یو*(پ نوماهماما هCم.« 

 منوتv هگCد الاح نومدوخ +*�ب .نم عاجش رهاوخ ن�Yفآ« :تفگ و د1شک 1Ædمع سفن +*�نزان ،د1سر ناCا¯ هR رفول1ن یاهت¡حص �dقو
 Idأرجرپ را1س/ نز وت .دش نشور مارب اه+*(چ ½1خ الاح .دا1م تcب .مراد تسود هموصعم زا d(شhب ½1خ ور رفول1ن ؟منک تادص رفول1ن

 ».vاd(حا قیال .�dسه

 وت .یاەداد ب�Yف ور همه و یاەدز بقن ،هشاR مYژر نیا هک �Iالضاف نوردنا هR وت« :داد همادا و د1سوب و درک لغR ار دوخ تسود +*�نزان
 هنو*(ب نوشاهوم هک یدرک باطخ و باتع مدرم هR و �dسه ارگس·او مدآ هC هک یدرک دومناو و یدرک را; داشرا تشگ یوت ور اهلاس نوا
Cا R1سوم هÆd شوگ زاجم*(غ vوت روطچ ؟یدرک ور اهرا; نیا روطچ .ندPس�d ز وت ؟+�ک لمحتYم رهاظ نوا رcالم و نو��Cدالوف زا م 

 لثم یd(خد هک هشاþ Rاخ ½1خ مدآ دCاR وا .منک رادCد تhناریا ردام صوصخ هR تەداوناخ اR ەدنیآ رد مراد تسود .یاەدش هتخاس
 ».ەراد وت

 یوت شhپ اهلاس هک Idاق1قحت نوا زا ونم روطچ تسhن تداC هگم .منکR ور اهرا; نیا متسPوت�ن وت نودR نم .یدv متلاجخ +*�نزان«
 ÀÞ ره و ،منکv ەا#ن ،مدv شوگ طقف نم .مەدرکن یرا; وت اR هس¢اقم رد نم ؟یداد تاجن ندادv ماجنا نم دروم رد +�dشاد ەا�دورف
 تcب روطچ نادنز یاهلاس منک�ن مه ور شروصت .یاەد1شک �~نر هچ تاهنامرآ یارب وت نک ەا#ن .منکv شرازگ منÃبv هک ور
 ».هتشذگ

9دنز درم نیا اR ماوخv الاح .سهتشذگ لام انوا ،مزÉYع«
:

 و هشا�d Rفگ وت هک �Iوخ نومه هR هنک ادخ طقف .مش/ انشآ ،پ1ل1ف نیا ،وت 
 وشامشچ ،هنک یزاR تتاساسحا اR اC هنک یرادربەرcب تزا طقف داوخv هک هش راد�(خ متصش هÖا .�dفگ وت هک ی+*(چ نوا زا c)dب �dح
 زا d(م; هR مYروبجم +Iاریا یاهنز ام ?ا� اما ،هشاR وت حطسمه مراد کش .هن اC تسه وت یەزادنا و دح رد ممcفv شمنیõب ات .مرا1مرد

Iاضر مه صقنوب1ع�Cت RدCم.« 

 �dینما تامدخ تمسق رد ەا�دورف یوت ەرا�ود .هنوماسوI�³ زونه نارcت ەا#شPاد یاهسال; �dسار« :تفگ رفول1ن ه�d+ Rفر تقو +*�نزان
 هک زور d(شhب *(ما .هجرخ کم; مارب و مراد ور ش�قو ًالعف اما ،ە*(گR نوماسو³ یدوزهR ەا#شPاد دCاش .مهتفرگ تقوەرا¯ را; هC نارهاوخ
 هگCد ت¡یهدR یدح³ نوا هک نیا همه زا c)dب .تسانوا یاههچR و شاههمع اR ندنورذگ تقو قشاع ،تسhن هک مه �dقو ،سهسردم
 ».�{اR هتشاد مزال کم; ەا�دورف یوت زور هC دCاش ،�dفگ نم هR وت هک Inاه+*(چ هR هجوتاR .تسhن ەا�دورف یوت

 

 HIJگنشاو

 1366 دنفسا

 

 هچ¡لح زا ور فسوی و ماY*(م کd(شم شرازگ همه« :د1سرپ ەژYو ەورگ یاضعا رگCد زا رتروپ ،د1فس خا; تا1لمع قاتا یهسلج رد
 .مYرادن هقطنم نوا یوت ور �ک ام هک هلاس نیدنچ« :تفگ یایآ{ یەدنیامن ،هسلR .دنداد نا�ت ³ قیدصت هR اضعا »؟دCدنوخ
 تراغ و لتق *(بعت نسح عقاورد لافنا .ندرک مومورcم ور هقطنم ،++�ک عو�³ اهدرک ه1لع ور »لافنا« تا1لمع +�dساوخ�d vقو اهçdارع
 سکچیه اما ،دوب هتخادنا ەار ��کلسP هC مادص .دندوب مودتسد مCدرکv تفاYرد ام هک Inاهشرازگ مامت .دوب اهدرک د1ع¡ت و
 ».هنیõب ور ت1عقاو تساوخ�ن
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Rلاس نم« :داد همادا رتروپ ،ەاتوک یاهفقو زا دعcس مراد تساé vس یاهزا� زا قارع یەدافتسا ه1لع منک دعاقتم ور نومتاماقم منک� 
 دCاR هنومçd RاR نومارب را¡تعا یاەرذ مCاوخv هÖا .م1نÃبv ور شهج�1ن الاح ،م1تخادنا شوگ تش· ور ع�ضوم مادم .م1نک ی*(گعضوم
Rمادص ه Cنشور ما1پ ه Rم�1سرف: "vا1م1ش حالس .یدرک هچ م1نودIn اظن*(غ یور ورvور رفن رازه جنپ لقادح و یدرک ەدافتسا اه Rه 
 »".درک م1هاوخن توکس دعR هR نیا زا .یداد +�dشک

 هسوتصش یدرم1تومرد کم +*�ترام ،عافد ترازو یەدنیامن .دش لدR و در عافد ترازو و ½م ت1نما یاروش نا�دنیامن +*�ب Inاهەا#ن
9داس نیا هR ع�ضوم هنکمم« :تفگ ەورگ هR ،دشv بوسحم تلود یهقRاساR دارفا زا هک کنت Inاهوم اR هناشراcچ ،هلاس

:
 را; .هشا¡ن 

 قارع رد )یایآید( عافد ترازو تاعالطا سPاژآ دارفا .د1نکIn Rا1م1ش یهلمح را�شآ ندرک موکحم هþ+ Rار ور عافد ترازو هک ه1تخس
-Rدزن یرا�مه -د1فس خا; روتسد هC¨ Rارع اçdپ عنام ات نراد اهh¬اریا یو�I+دزن بونج رد مه ،نش/ اهCک RÅلامش رد مه و ە Cرد +�ع 
اصوصخم ،ندv نوشcب ارگ و تاعالطا و نراد قارع ش\را اI� Rوخ را1س/ یرا; طRاور نالا .ناتسدرک

o
 ام .ناریا Inاوه یو*(ن ه1لع 

 ».مYزادنÃب رطخ هR ور طRاور نیا مCاوخ�ن

 یهتف�¬hپ تاعلاطم یەدکشPاد زا للملا+*�ب طRاور دشرا {انشرا; کردم یاراد ،د1فس خا; یهلاس ودولcچ یەدنیامن ،2وزنارو مات
 نک�Yما یهسسؤم رد لاس ەد ،هنا1مرواخ شخR ریدم ناونع هR ½م ت1نما یاروش ه�d+ Rسویپ زا شhپ هک ++(یک¯اه زناج ەا#شPاد للملا+*�ب
احqY ور نوشدوخ ەا�دCد روcمجسhئر« :تفگ ەورگ یاضعا هR دوب ەدرک تمدخ زیار}d(نا

o
 دCا¡ن اه+Iاریا ،هتفا1ب çdافتا ره .نەدرک مالعا 

 یه1ضق ³ هک ندرک یرا; انوا .ەرفنتم اه+Iاریا زا وا .نشاR گنج یەدنرب هک مCدR ەزاجا اه+Iاریا هR دCا¡ن .++�ک روبع اهçdارع یاهروحم زا
 هچ¡لح نارا¡مR رطاخ هR ور اهçdارع هÖا .++�ک دوبان ور وا یروcمج تساYر هک دوب ەدنومن ی+*(چ و هنک ەولج قمحا یاهمدآ لثم اd(نک-ناریا
 زا یرا; +*�نچ رطاخ هR تقوچیه اه+Iاریا و .مCدv تسد زا مCاهتشاد مادص هR ندش کCدزن رد هک ور Inاهتف�¬hپ مامت ،م1نک موکحم
 ».م1نکR مه زاR مCاوخR هک تسhن یرا; انوا ندرک دونشخ .++�ک�ن +Iادردق ام

 vاظن یرا�مه .د1گR نم هR ور +*(چ کC طقف ،نویاقآ« .درکv +*�گنس ک¡س دوب ەدÂ1ش هک ار هچنآ Inوگ ،تفگن ی+*(چ ه1ناث تسhب رتروپ
Rارع اçd؟ەراد شزرا ردقچ ام یارب اه Rم1ق هچ ه�d RاCورا; نیا د Rا ؟م1نکÖارع هçdور نوش�را�مه اه Rاژآ دارفا اPعافد ترازو تاعالطا س 
 ».هنکv ر+d q(شhب مادص م�v د1سرپv نم زا هÖا ؟مCدv تسد زا ور ÀÞ ،++�ک عطق

Rا« :تفگ دوش خسا¯ رظتنم هکنیا نودÖقافتا ات ود ،م1نک توکس نالا ه vهجوتم مادص ،لوا .هتفا vن مزال هک هشhیانج یارب تس�d 
 مادص هÖا هک منکv کرد ور نیا نم ،مات .م1گR شcب ی+*(چ مYرادن دصق ام هک همcفv .ەرب d(شhپ هک ەراد زوجم و هشاR وگخسا¯ ەدرک هک

 شدوخ مدرم مادص هک ەد�ن ت1مها سکچیه اما .نش/ تحاران هک یدارفا +�dسhن داYز اجنیا ،هنک Inا1م1ش نارا¡مR ور +Iاریا یاهزا�³
 ،مYرادن ورvالسا یروcمج و +�یمخ ندCد مشچ هکنیا زا و ناریا زا رتارف دCاR ام ؟هنک نارا¡مIn Rا1م1ش یاهزا� ا�d+ Rسه درک اضق زا هک ور
 نارا¡مR ور 9 ادرف .ەدرک Inا1م1ش نارا¡مR ور çdارع یاهدرک زورما ؛درکIn vا1م1ش نارا¡مR ور +Iاریا یاهزا�³ مادص زورید ات .م1نک رکف

 »؟ور اه�Y�dک ؟ور اهکرت ؟ور اه+Iدرا ؟هنکIn vا1م1ش

 ،ضوع رد .دندوب رامشتشگنا +�dگنشاو رد دنتفگv ار تق1قح حــــqY +*�نچ هک Idاماقم .دندرکv ەا#ن دوخ یاهشفک هR رتروپ نارا�مه
 .دوب بوخ ا��Yمآ یارب ،دوب دR ناریا یارب هک +*(چره ،دوجوم یهنارا#ناەداس تا¡ساحم اR .دند1مدv ناریا هR ندز ه�+q ش\آ رد

 ندرک دازآ رد ور +Iاجنسفر �شاه کم; یهحتاف دCاR ،م1نزن �¬\ مادص هR نالا هÖا ،مود« :داد همادا طا1تحا و هنÃنأمط اR رتروپ
 لCامت ،ەدروخ ب�Yف *(خا حالس یهلماعم رد هنکv ساسحا هکنیا دوجواR �شاه ،ماY*(م شرازگ قبط .م1نوخR نانبل رد نوماهنا�ورگ
 یهYور *(یغت زا ��خR داوخv هکنیا ل1لد هR هÓلR ،دا1م ششوخ ام زا هکنیا رطاخ هR هن .هنک کم; ام هR و هنزب {ا1س رامق هR تسد ەراد
Rان وا معز هÖÉYراخ تسا1س رÀ� ناریا Rهشا. 

 لا¡ق رد نومتوکس اR مه یروط+*�مه .مCدR ماجنا ور هنادنمشوه و تسرد را; ات م1شاR هتشاد تسود ور ناریا تسhن مزال ،دÂ1یõب«
Rا1م1ش یاهنارا¡مIn ارع ½¡قçdارع ¨شوم یهلمح هکنیا یارب نومهنا1شان شالت و اهçdور اه Rاریا ندرگ کراتسا ساساوی یهچوان هI+اه 
 ندرک ورف اR ام و ؟تشک ور ام یاهدروناYرد زا رفن دنچ مادص عقوم نوا .مCاەدز همطل نوم1جراخ تسا1س هç+ Rا; ردق هR ،مYزادنÃب

 ارچ تروص نوا رد .مCاەدش دحتم مادص اR ارا�شآ ام هک ++�یبv اه+Iاریا ،م1نکن ذاختا éضوم هÖا ؟دموا نوم*(گ ÀÞ فرب یوت نوم³
RاCد Rتمحز نوشدوخ ه Rتروص ام یارب یرا; و ند Rره ؟ندÀÞ Rرا�Yورد ور نومه م vم1نک.« 

 
1Martin McDermott  
2Tom Verranzo  
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 تاماقم هک ار Inاهما1پ و Idاعوبطم قیقر یاهه1نا1ب تسPاوتv .تخاR دهاوخ ار د�(ن نیا ،شم�حم لالدتسا دوجو اR هک تسPادv رتروپ
 زا یاەدافتسا هنوگره ت1موکحم« یەرا�رد دوب Idافرخزم دRال .دنک +�یبشhپ ،دندرکI+ vاوخور دوخ نادجو +�dشاذگ ا}�Yز اIn Rا��Yمآ

 ».Inا1م1ش یاهحالس

 ەدش المرب یزار رگCد هک- دوب هک هچره ه�زور اR وا طRاور .دوب رفول1ن نارگن ،دشاR نارگن ک1تارکوروب تاعزانم یەرا�رد هکنآ زا شhب وا
 ی*(گتسد زا احنا زا یوحن هR رÖا �dح- تسا ��صع �{ا}ورف یهناتسآ رد رفول1ن ،ندنام ناریا رد لاس تشه زا دعR تسPادv رتروپ -دوب
 ا��Yمآ یهنارظنهتوک شÂ®او کC ،وا یاهسکع ندCد و هچ¡لح زا ه�زور لوا تسد تCاور ندÂ1ش زا دعR ەژYو هR .دشاR هتخ�Yگ مادعا و
 .دز�Yب مه هR ًالما; +Iاور رظن زا ار وا تسPاوتv هچ¡لح لا¡ق رد

 نc)dYب زا هک ور یدهاوش دCاR راR دنچ .دCاەدCد 1نیالتیان یوت ور هچ¡لح رYواصت همه امش .منÃش�ن ت®اس اجنیا نم .+*�ترام ،مات«
 یارب مدرک رکف نم نوچ ،دCدرک ح�طم ور اd(نک-ناریا هک ملاحشوخ ؟مY*(گR ەدCدن هسرv نومcب +�dسه +qاح هقطنم رد هک نومعRانم
 نوتارب همولعم هک روطنیا و مYرv اd(نک-ناریا ک¡س هR هگCد Inاوسر هC تمس هR مYراد ام .منک رظنفq ش�روآداC زا ەc)dب بدا ظفح
 .درکن شوگ شفرح هR سکچیه عقوم نوا .تفگv تسرد اd(نک-ناریا هÏ Rتنم یاهارجام دروم رد شhپ لاس هس ماY*(م .ەرادن �dیمها

 نومرا; دÂ1یõب م1تفرگ ەدÂ1شP ور شاهفرح راR کC .نگv نومcب ور هچ¡لح ت1عقاو نراد هک مYراد اجنوا ور فسوی مه و ماY*(م مه الاح
Rد1شک اجک ه.« 

 و رید .نومدوخ فرط دا1م الا�³ فت لثم ،مادص هR ام Inوگقلمت دوز اC رید ،نویاقآ« .تخود مشچ دوخ نارا�مه هR م1قتسم رتروپ
 عقوم نوا منکv +�یبشhپ نم ؟دوب د1هاوخ اجک اهامش تفرگ ور نومدوخ یهقC را; نیا یهج�1ن �dقو .ەرادن زوسوتخوس اما ،ەراد دوز
 هک د1نک اد1پ یایآ{ اC هجراخ ترازو زا ور �ک روطچ و د1نکش/ اه+Iاریا ³ ور ەزوک هسا; دCاR روطچ دÂ1یõب د1نکv رکف دYراد امش
RالÖهش/ امش نودر.« 

 هگCد مدv لوق ،مونش/ روcمجسhئر نو�ز زا م1قتسم ی+*(چ هC نم هÖا ،دÂ1یõب« .دوب توکس تفرگ هک +~سا¯ اcنت و درک ثکم رتروپ
 ».نا��ق مشچ م�v و منکv +*�کمت اما ،مش �ن لاحشوخ .مدنõب ور منهد و منکن هظعوم

اصخشم وزنارو
o

 یاهت1عقاو زا یروصت چیه هک تسPادv دوخ .دوب ەدش راتفرگ ەدومزآرا; یاهفرح کC اR رباربان §ادج رد وا .دوب بذعم 
 یوd(م ەا#تس¢ا فارطا رد ەدن®ارپ یاهەدکش¢دنا و ل1ه لوتÃپا; +*�ب عــ��م d(مول1ک دنچ هR ت1عقاو وا رظن زا .درادن قارع اC ناریا سوملم
ف
َ

 .دوب دودحم 2تِگàر

Rبخ ½1خ« :تفگ و درک ەا#ن رتروپ ه، Rهشا. RراذگYئر نو�ز زا م1قتسم دhنش/ س�Yو تفر نو*(ب تا1لمع قاتا زا ».م Rئر هhفد س)d ;خا 
 .درک وگزاR وا یارب تع³ هR دوب ەدرک دروخرب نآ هR ەژYو ەورگ هک ار �dس/نب یارجام و درک نفلت د1فس

 تالاCا .ەدرک مالعا صخشم و حــــqY دروم نیا رد ور شرظن هنکv رکف روcمجسhئر ،مات« .دش ردکم ع�ضوم نیا ندÂ1ش زا d(فد سhئر
 ».مCاهتس/ ط�³ قارع ³ ام ًالعف اما ،تسhن نوسآ منودv .هشاR ناریا عفن هR هک یاەویش هR هن اما ،هنک اد1پ همادا گنج هلCام ەدحتم

ا�Yق رتروپ اما .متسه هجوتم نا��ق«
o

 هR را; دCدR ەزاجا اما ،ەدR افعتسا ع�ضوم نیا ³ داوخR منک�ن رکف .م1نک رظندCدجت دCاR ەدقتعم 
ام1قتسم -منکv قیدصت ەرا�ود نم و- هÖا .سهجراخ ترازو رد لوصا هR د1قم و ط¡ضنم تاماقم زا وا .هشکن اجنوا

o
 صخش زا 

 ».مYراد مزال تسه هک Inاج رد ور وا .مYراد شcگن م1نوتv ،ەونش/ روcمجسhئر

»Rەزاجا .مات هشا Rنم ەد Rئر هhمجسcعالطا رو Rد یهق1قد 15 ات .مدCفد« یوت هگ)d 3»++1ب Rئر یولج اما .د1شاhمجسcثح�ورج رو 
 ».دا1من مشوخ مه نم نیاربانب ،دا1من ششوخ ثح�ورج زا نوش¢ا .دYزادنن ەار

 
1Nightline یا یهک�ش 1ا�نا�ش را�خا یهمانرب½¾Õ ه} زاغآ نار¨ت رد ا��7مآ ترافس رد ی��گنا3ورگ زاغآ زا س2 زور را¨چ ا¨نت ،1358 نا}آ 17 رد را} ¤�£لوا هک ºرا 
 ی��گنا3ورگ و ناریا ه} طو�öم را�خا ن�7خآ هک تسا نیا Õ¾½نا یوش تAانوت ربارب رد ت}اقر یارب ەار ن�Ï7¨ب هک دوب ەد»سر هج»ûن نیا ه} Õ¾½یا تقو سÅئر .درک
 دنب رد یاهزور دادعت سýا یاج ه} و .»XXX زور :تسا ەدش هتفرگ نا3ورگ ه} ا��7مآ .ناریا نارح}« :دوب نیا همانرب مان نامز نآ رد .دنک وگزا} ا��7مآ مدرم یارب ار
 .دAدرگ¦ جرد اهنا3ورگ ندوب
 .دوش¦ شخn بشهم»ن زا دع} یهق»قد 7 و 1 تعاس ات 37 و 12 تعاس زا بشره نانچمه همانرب نیا
2Farragut گنشاو رد ¤½اد»م مان£Ï¤ یدÕ ید راختفا ه} هک تساä7ا7رد یو��ن رالاسا7رد ¤�£لوا ،تگرف د½ù دنت و ەدش یراذگمان ،ا��7مآÛ6 بصن ناد»م رد ¤��ن وا زا 

 .تسا ەدش
3Oval Office  
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 نا1م زا .دوشگ ار �Iرغ شخR یا³³ هÏ Rتنم رد وزنراو و دنتفر الاR کYراR یاهل¯ ەار زا وا ³ تش· رتروپ و تومردکم و ولج زا وزنارو
 ەداتس¢ا +Iا¡cگن هR رد نو*(ب تسرد هک دننک ەدهاشم دندوب InاYرد نارادگنفت زا هک ار ناظفاحم دن�سPاوتv پچ تمس یهتلود یاهرد
 .دنداتس¢ا راظتنا هR رد نو*(ب و دند1سر »++1ب قاتا« هR ات دن�شذگ تلوزور قاتا لRاقم زا رگCد Inورهار رد .دندوب

 ار دوخ زور ناcج {ا1س �(هر ن�Yتمcم هک ت1عقاو نیا و نآ تا�Yتحم ،قاتا ت1مها و هنÃشhپ ،دوب ەدمآ قاتا نیا هR اهراR رتروپ هچرگ
 .درکv ��صع مه و دادv رارق *(ثأت تحت ار وا مه هشhمه ،دنارذگv نآ رد

 زا ¨C ،رو�Éم �dشک .دوب هتسشP 1تولوزر سا.ما.چیا �dشک بوچ زا ەدش هتخاس فورعم +*(م نامه ،دوخ +*(م تش· روcمجسhئر
 �dسود یهناشP هR و دوب ەدرک اد1پ ار نآ Inا��Yمآ �dشک کC و دوب ەدش اهر لامش بطق یاهخی نا1م رد هک دوب ا1نات�Yب +IاRداR یاه�dشک
Rلم هÓناتسل#نا یه Rلم .دوب ەدنادرگزاÓو هYروتکYشک بوچ زا ار +*(م تخاس روتسد ا�d 1880 لاس رد ار نآ و درک رداصRئر هhمجسcرو 
 اR روcمجسhئر نYرواشم زا ++عR .دناەدرک ەدافتسا +*(م نیا زا روcمج یاسؤر زا یرا1س/ نون®ات نامز نآ زا و درک مCدقت +*(ه .�I دروفرتار
 نارگش¢اتس زا روcمجسhئر اما ،دتسرفR را¡نا هR ار +*(م دندوب ەدرک داcنشhپ وا هR ،تسا ەدرک ەدافتسا نآ زا +*(ن رترا; �1ج هک لالدتسا نیا
 هک دروآ داC هR رتروپ .دنÃشvP تولوزر +*(م تش· هک دنک یروآداC وا هR تشاد تسود و دوب رچات ترا�رام ،ناتسل#نا رYزوتسخن
 .دنروا1ب الاd R(م �dناس جنپ ار +*(م دوب ەداد روتسد ،دزاس بسانتم دوخ تماق و دق یارب ار +*(م هکنیا یارب روcمجسhئر

9داوناخ سکع دنچ +*(م تش·
:

 ن�Yتفورعم زا هحول ود +*(م یولج تمسق رد .دوب صخاش اcنآ نا1م رد روcمجسhئر ¬مه هک دوب 
 چیه ،دcنن éقو دش دهاوخ سک هچ بhصن شلمع را¡تعا هکنیا هv Rدآ رÖا« و »تسا ریذ¯ ماجنا« :درکIn vامندوخ ا��Yمآ یاههحول

 ».تسhن روصتم دسرب دناوتv هک Inاج هR اC دنکR دناوتv هچنآ رب یدح

 .دندز هقلح روcمجسhئر +*(م رود نانآ نیاربانب ،دننÃشÂب ات درکن توعد تومرد کم و وزنارو ،رتروپ زا روcمجسhئر

 شمسا هک ÀÞ ره ،قارع رcش نیا اC ،هچ¡لح هIn Rا1م1ش èان�شحو یهلمح نیا دروم رد �Iاسح ثحR کC اهامش مدÂ1ش هک روط نآ«
 نیا یوت ،سهتشرف مادص یاقآ نیا تفگ هش�ن ًالصا .دوب روجان ½1خ .داد نوشP مcب ور شاهسکع یایآ{ سhئر .د�1شاد ،تسه
 رد ام هک ی+*(چ ره .هشاR جیلخ سhئر ناریا مCدR ەزاجا م1نوت�ن .مYراد هگن نومدوخ فرط رد اهالاحالاح ور وا دCاR ام اما ،تسhن ¨ش
 هتشک -د1نک رکف اههچR نوا هR- مدرم زا یرا1س/ نوچ هYراوشد را; .هشاR دادغR زا تCامح تcج رد دCاR م1نکv مالعا مومع راظنا

 منک�ن رکف اما ،مونش/ ور نوترظن مشv لاحشوخ .مدرک ضرع هک هنیمه نم م1مصت و ملوؤسم شلا¡ق رد نم هک هYرا; نیا اما .نەدش
 ».هش/ ضوع دروم نیا رد مم1مصت

 هo Rارهاظ و وزنارو یهتساوخ قبط ار هنحص- دوش�ن لا¡قتسا §دج و ثحR چیه زا هک دنک یروآداC ات تشاذگ ولج هv Rدق d(فد سhئر
 تمس هR رتروپ اما .درک تکرح رد تمس هR تومرد کم .دروا1ب مه ار نآ هت و ³ رتدوز تساوخv نون®ا و دوب ەد1چ رتروپ رطاخ
 .تشگرب روcمجسhئر

احqY ور نوترماوا و د1تفریذ¯ اجنیا ور ام هک منکv رکش\ ،نا��ق«
o

اعقاو دCدومرف هک روطنومه .دCدرک مالعا 
o

 منوتv .هYراوشد را; 
 »؟هش/ هفاضا امش م1مصت هR دروم کC منک شهاوخ

 تکرح اR +*(م تش· درم اما ،درادزاR نداد خسا¯ زا ار وا ¨Y+*(ف تروص هR دراد دصق روcمجسhئر d(فد سhئر هک دمآ رظن هR +*�نچ ناÖcان
¨قالع�I نادقتنم دCاش .دنکن هلخادم درک ەراشا وا هR تسد

:
 تخانشv ار اهمدآ وا اما ،دننادR فسأت یهCام ار تا1ئزج هR روcمجسhئر 

 .دنزب ار دوخ فرح دCاR رتروپ دش هجوتم و

 ».ملئاق شزرا وت یاهەا�دCد یارب هشhمه نم ،نلآ هتبلا«

 زا +خش ما1پ کC هنکمم اCآ اما .درک دهاوخ سکعنم ور امش یاهەا�دCد ،م1نکv �¬�نم هک vومع یه1نا1ب هتبلا .نا��ق مرکش�م«
 »؟هش/ رارکت دCا¡ن زگره را; نیا هک مCدR راطخا شcب و م�1سرفR مادص هR امش فرط

 ».م�Yب ەار اصع هR تسد ەc)dب نیاربانب .هنومدوخ مدآ مادص تCاcن رد ،هشاR تداC اما ،نلآ ەرادن §ا�شا«

 .تفر دوخ ەار هR ک�Yه و دندش جراخ »++1ب d(فد« زا اcنآ

 
1HMS Resolute  



148 
 

 هک روcمجسhئر زا تظافح تال1کش\ رومأم زا وا .دش رYزا³ تا1لمع قاتا و د1فس خا; نانکرا; یروخاذغ فرط هR اههل¯ زا ەرا�ود رتروپ
 روهدنل نامتخاس نامه اIn« Cارجا یەرادا �Cدق نامتخاس« و د1فس خا; +*�ب کYراR یور+*�شام ەار هR و درک رکش\ دوب هتسشP رد یولج
 دوخ اR .تشاذگ مدق ،دشv هتخانش »InاYرد یو*(ن و گنج ترازو ،هجراخ ترازو نامتخاس« مان هR یرا�زور هک هسPارف مود یروتاÞ(ما
 .تسا ەدوبن رتناسآ نآ یەرادا داد یاج نامتخاس کC رد ەدشv ار هجراخ ترازو ل; هک نامز نآ اCآ درک رکف

 هR .دش جراخ د1فس خا; �Iرغ بونج تمسق زا .تفر دهاوخ ەدا1پ ار هجراخ ترازو ات ەارراcچ ات هس تفگ دوخ یەدننار هR رتروپ
 .تسhک وا دندز�ن مه سدح اما ،د1سرv رظن هc� Rم مدآ وا اهتس�روت مشچ هR .درکv ەا#ن دندزv شرب ار شاەراوق هک Inاهتس�روت
Rنانآ وا مشچ ه Iدندوب را¡ک¡س و دازآ ،یاهغدغد چیه�. 

 شاهل1خم هR یاهظحل .داتفا ەار هR ا��Yمآ نارامعم یهسسؤم یزکرم d(فد ،)éلض تشه یەزوم( نوÖات®ا یەزوم تمس هR ەدا1پ رتروپ
¨ندرا اR ار وا ،دروآv رد هسسؤم نیا زا ³ دوب ەدرک Àارط ار »Inارجا یەرادا �Cدق نامتخاس« هک 1تلوم .�I درفلآ رÖا هک درک روطخ

:
 

 .دنتخادناv نو*(ب

 هR هک Inاهت1لوؤسم هR ؛دوخ لاح هR مادص ندرک اهر �dسرد دروم رد شق1مع هcبش و کش هR ؛تشگvزاR هچ¡لح هR مئاد شرا�فا اما
 ½خاد و �Àراخ نانمشد vامت ربارب رد {اسا نوناق زا« ات دوب ەدروخ هک یدنگوس هR ؛تشاد ەدcع رب هجراخ ترازو ماقم کC ناونع
 نواعم �ک ات تسا مزال یرا�شزاس هCام هچ هکنیا هR و ؛»دشاR رادافو و دشاR هتشاد 1Ædقح نامCا نآ هR تQسP و ،دنک عافد و +Iا¡ی�ش·
 .دشاR هجراخ رYزو {ا1س روما

 نارا¡مR هکنیا .دهدR افعتسا دCاR اCآ د1ش¢دنا دوخ اR ،دورب E ناRا1خ برغ تمس هR ات درکv روبع مهدجه ناRا1خ زا هک روط+*�مه
¨نج تCانج ار هچ¡لح

:
ناوخن درکv باجCا ار م�Yحت لامعا هک ½لملا+*�ب +*�ناوق و ا��Yمآ +*�ناوق اR ریاغم و 

َ
 اCآ اما .دوب تسردان vادقا ،د

Rوا هک دوب تسردان یردقه RاCافعتسا د v؟داد 

 یاهشالت یەرا�رد ؟دشv بوسحم ەزادنا زاشhب وا رظن زا ەزادنا هچ ات .دوب ەد1ش¢دنا ،تساجک رد ش¢اهزمرق طخ هکنیا دروم رد بلغا
 درکv رکف دوخ اR .دوب ەدناوخ ��لاطم رلتیه +��Yفآتشحو نامز رد ا��Yمآ èاخ زا اهیدوcی +�dشاد ەا#ن نو*(ب یارب هجراخ ترازو
 ار ا��Yمآ èاخ رد +�dفرگ ولcپ یەزاجا -یدوcی +*�ش³P 900 زا شhب اR- نآ هR ،ەدوب بhئارا; رد In2ول نس �dشک �dقو دناهتسPاوت هنوگچ
 1947 لاس رد هجراخ ترازو .دنداتسرف س· اجنآ هR ،دناسرv لتق هR ار نانآ d(شhب یزان ناملآ هکنیا هR ملع اR ار اهیدوcی اcنآ ؟دنهدن
Rآ .دوب ەدرک تفلاخم ل1ئا³ا روشک ل1کش\ اCا اÖا�را ربارب رد تشاد روضح نامز نآ رد وا رRهجراخ ترازو یههرب نآ نا v؟داتس¢ا RاCد 

 دندوب هتشادرب ار دوخ ناج هک +Iاسک رگCد و ناCدوcی هR و دندرک عانتما »ندش گنرمه« زا هک دندوب +Iاوج نارومأم هک درک رکش ار ادخ
 هک +Iارومأم هR و درک رکف هسPارف رد ���و تموکح نامز {رام رد 3ما#نÃب ما*(ه هR .دنداد ازYو و ەانپ ،دندوب هتخ�Yگ تسا;ولوه زا و
 قوفام تاروتسد زا1358 لاس رد هک نارcت رد ترافس §وسÂک شخR نارومأم هR و ،دنداد تاجن 1975 لاس رد ار دوخ vان�Yو نارا�مه
 .دنهدR ازYو نا1ناریا هR ات دندرک Þ~1}³ دوخ

 اCآ ؟دوب ەدشP عنام ارچ .دوب ەدشP هجراخ ترازو هR وا +�dسویپ عنام 4»+*�چ ناسانشرا;« هR ەژYو هR و هجراخ ترازو هId Rرا�م تالمح
 ؟دهد نت çdالخا یاهشزاس هR دش دهاوخن روبجم ەا� چیه درکv روصت

 دنهدv تلود نانکرا; هR اجهمه هک ار �1لاعت و دوب ەدرک تمدخ اجنآ رد ،رگCد یرا1س/ دننام اما ،دوب ەدYزرو تفلاخم مان�Yو گنج اR وا
 .تسا نآ جراخ زا شhب هناخترازو لخاد رد وا Inآرا; و ذوفن هک :دوب هتفریذ¯

 ؟تسhن روطنیا ،دشکv اجنیا هR را; هشhمه

 
1Alfred B. Mullett  
2St. Louis  
3Hiram Bingham ا��7مآ تامل"ید½ù مود ¤½اهج گنج لالخرد هک ºرام رد ا��7مآ رادراÕ پ ما�نه و دوب هس�ارفÅ7ب جورخ ه} ،هس�ارف رد اهیزان یو�Åود زا ش 
 .درک کمº هس�ارف زا یدوهی دصناn و رازه
4China hands {ز ،گنهرف رد هک یدارفا هöرا�م روتانس .دوش¦ هتفگ دنراد هتشر� ¤�£چ تسا»س و نا½Ï دارفا هک æا} یرا�مه یهنا¨ب ه} ار یرا»س ºنومÅمس 
nاýدوب ەدرک یزاس، ºصن¾½ ¤��ن ار هجراخ ترازو ¤�£چ ناسانشراÅار نانآ ار7ز تشاذگن ب Aè ناماد ه} ¤�£چ ند»تلغرد لماوع زا ºنومÅل»لد ¤�£مه ه} ،تس�اد¦ مس 
æزا ار نانآ زا یرا»س ºدرک رانکرب را. 
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 زا .درک روبع اÂ1یجرYو ناRا1خ ضرع زا و تفر م�Yوتسhب ناRا1خ تمس هR و تشذگ )ثلثم کرا¯( کرا¯ ل#نیارت یاهەراوف رانک زا رتروپ
 یدورو کYرات یورهار یالاR رد تسرد Inاهd(فد رد هک 2نسhچا و 1لاشرام حاورا هک د1ما نیا هR دCاش ،دش هناخترازو دراو �Cدق یدورو
Rاد یەرا#نراوید اRویل.IÞ.لا عبنم ،دندوب ەدرک را; 3یاcدنوش وا ما. 

 تس· رد ندنام çdاR یارب شل1لد ن�Yتەدننکباجم هک تفاYرد +*�قC هR ،دسرب نامتخاس �Iونج شخR رد دوخ d(فد هR هکنیا زا ل¡ق
 .ه�زور و رفول1ن :تسhچ ەدحتم تالاCا هR تمدخ هR قشع زا رتارف هجراخرYزو تنواعم

  

 
1MarshallGeorge   ا��7مآ درمتلود½ù، ئرÅرا داتس سåتشاد شقن ¤½اهج مود گنج رد ¤�£قفتم یزو��پ رد .نمورت عافد ر7زو و هجراخ ر7زو و نمورت و تلوزور ش. 
 کمº ا:ورا Õا»س و یداصتقا یزاسزا} ه} هک تخاس د¨عتم ار ا��7مآ ،دش فورعم »لاشرام ح�ط« شدوخ مان ه} هک Âرط 8 هجراخ ر7زو ماقم رد گنج زا دع}
 .دنک
2AchesonDean  ا یاهتسا»س رطاخ ه} وا 1949 لاس زا دع} .تشاد شقن ¤��ن وتان ی��گل�ش رد هک د� گنج نامز رد نمورت یره یهجراخ ر7زوAەدحتم تالا 
 .تفرگ رارق Ï½راº کم فزوج روتانس ەژä7ب و ناهاوخ یرو¨مج یهلمح دروم ¤�£چ لا�ق رد
3Works Progress Administration (WPA) Aè م یاهس�اژآ زا�öون ح�ط« ه} طو« Aد وین« اAیههد گرزب دوکر نامز رد هک دوب تلوزور تند7زرپ »ل Õ 
 .تشام3 راº ه} ا��7مآ رد اهتخاسر7ز داجAا یارب ار راº یاä7ج دارفا زا رفن اهنویل»م
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9 

 

Yیدح 

 

 نارPت

 1367 نیدرورف

 

 یهجراخ ترازو یوگنخس هک دÂ1ش رفول1ن {�I�I را¡خا ن�Yخآ رد .تسویپ ع�قو هR تشاد م1ب نآ زا رتروپ هچنآ ،نیدرورف موس زور
 همادا وا ».دشاR ەدرک ەدافتسا گنج رد Inا1م1ش پوت یاههلول� زا تسا نکمم مه ناریا هکنیا رب +�بم تسه InاههناشP« :تفگ ا��Yمآ
 ».دننک فقوتم ار Inا1م1ش حالس هنوگره زا ەدافتسا oاروف م1هاوخv قارع و ناریا زا ام« :داد

 هنادنمزو*(پ دادغR ویدار .دÂ1ش +*(ن Inویدار رگCد یاههک¡ش زا ار شرازگ نامه هکنیا ات ،دشاR ەدمآ شhپ ?ا¡�شا دCاش درک رکف رفول1ن
 دادرcم هR رفول1ن .دناەدرک د1یأت دننکv ەدافتسا Inا1م1ش یاهحالس زا +*(ن نا1ناریا هکنیا رب +�بم ار مادص یاهاعدا اهInا��Yمآ درک مالعا
ل; زا لقع را#نا .مدÂ1ش ،ەرآ« :تفگ .دنزب فرح تسPاوتv تمحز هR هک دوب بجعتم اه�(خ ندÂ1ش زا یردقهR دادرcم .درک نفلت

/
 نوشه

 ».ەد�Yپ

 نانیمطا تفگ تاعالطا رYزو هR .دزv دا�Yف للم نامزاس و ا}ورا رد +Iاریا یاهتامل�ید ³ نفلت یا¯ .دوب +*�گمشخ +Iاجنسفر �شاه
 لاسرا ½لملا+*�ب یاههمانزور و اهنو�YÉYلت هR ار دوخ یهچ¡لح هR طو��م یاهشرازگ oاروف ناریا رد +qاح �Àراخ نارا#ن�(خ هک دنک لصاح
 ک�Yتا¯ و سرپسPارف زا +Iارcت پ1ل1ف هک دنک لصاح نانیمطا و دهد ل1کش\ Idاعوبطم سPارفنک کC داد روتسد هجراخ رYزو هR .دننک
 یاه*(سفت و اهشرازگ Åتخم ح�³ تفگ وا هR و داتسرف Idاعوبطم سPارفنک هR ار رفول1ن .دنشاq+ Rاح نآ رد ودره تس· +�dگنشاو زا رلCات
ا¡ترم ار �Àراخ یاههناسر

o
 .دهد رارق وا را1تخا رد و دنک هc1ت 

 اcنآ .دنزاتب ا��Yمآ هR ەدنزگ و دنت +Iا�ز اR ەژYو تروص هR و هشhمه زا شhب ات دن�شادن ب1غرت هR یزا1ن ناریا نو�YÉYلت و ویدار ،تاعوبطم
Rواصت پاچ اYیت ،هچ¡لح یهعقاو زا ەدنهدنا�ت و را�شآ ر)dاهIn vا1م1ش یهلمح« :ل1بق نیا زا دندزIn Rدرک نا;دوک و نانز ه Rد1یأت ا 
¨نج رد ا��Yمآ« و »نا#Yر

:
 تالمح زا نوحشم دن�شونIn vاههلاقم³ ناcیک یهمانزور نازادرپه�Yظن ».ەانگ�I نا1ناریا و اهçdارع اR را�شآ 

 راوخنوخ مادص نادحتم اR هک ار ماما و vالسا بالقنا هR +*�نئاخ« اههلاقم³ نیا رد نانآ .+Iاجنسفر �شاه ه1لع هفافل رد نادنچهن
 .دنتفرگv داقتنا داR هR »دننکv هلماعم

 کCچیه .دادن زورب رگCد �Àراخ رگشرازگ ره اC پ1ل1ف اR ½¡ق Inانشآ رب +�بم یاهناشP چیه رفول1ن ،هجراخ ترازو Idاعوبطم سPارفنک رد
 یاهناشP ه�زور یارب تقو ع³ا رد .تشادن ار هعنقم و رداچ اI+ Rاریا نز کC هR ندش کCدزن تراسج ،دندوب درم همه هک ،نارا#ن�(خ زا

 .دننک تاقالم نما یهناخ رد ار رگCدکC ات تشاذگ

 ؟م1نک را�1چ الاح ،ه�زور« :د1سرپ رفول1ن .دن�شادن یزا¡قشع لاح و سح ،دندCد ار رگCدکC مانcب هچوک نامترا¯آ رد �dقو ،زور نآ یادرف
 مرخآ ما1پ +�dشون هR عو�³ ،مدÂ1ش ور هجراخ ترازو یه1نا1ب هکنیا ضحم هR .ندرک ەدافتسا نومزا .ەدروخ مه هR ملاح .ما+Iا¡صع ½1خ
Rلوا ات مراد هگن تسد متفرگ م1مصت اما .مدرک رتروپ ه Rم1نزب فرح مها.« 

 .هنکv د1یأت مCدÂ1شI+ vاریا ماوقا زا مCدشv گرزب م�1شاد �dقو هک ور Inاه+*(چ نوا مامت ەداتفا هک çdافتا« :تفگ و داد نا�ت ³ ه�زور
 یاهتورث و ،نداد ش�زاR و ندرک نوشدوخ تسد تلآ ور ەاش ،ندرک تنا1خ ناریا هR اهInا��Yمآ نگR هک ندرکv ەرا̄ ور نوشدوخ یول�
 نوشعفانم تسPوت�ن هگCد و دش ل�شم راچد �dقو ،دوب نوشدوخ رکون و نام1پمه هک ور ەاش اهInا��Yمآ +�dفگv دعR .ندCدزد ور ام
 ».ندرک لو ،هنک +*�مأت ور
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 ماوقا- مدرم نیا" :متفگv مدوخ اR مدÂ1شv ور اهفرح نیا هک ًال¡ق نم .م1نک لقن رب زا ور اهثCدح و فرح نیا م1نوتv ودره ام ،ەرآ«
 تسار انوا دCاش ،منکv رکف نالا ".+�dسه +�عم�I یهئطوت یروئت تشم هC *(گرد و نرا1م رد یزاR م¡�Yغنمهنن نراد مادم مه -نوم1ناریا

vفگ�d+. 

ا¡�Yقت .همومت مرا; هگCد نم ،ه�زور«
o

 هR ور نومنوج مYراد زور ره ام .ەدوب چ�}وچیه یارب مرظن هR منکv ەا#ن هک نالا و ماجنیا هلاس هن 
 تامل; شاهما1پ یوت نومارب رتروپ هتبلا .تسhن را�هدR ششوگ سکچیه تقونوا ،م1گR ور تق1قح نومتلود هR هک مYزادنیم رطخ
 م1شکR تلاجخ نومدوخ زا دCاR .نا1م رظن هR §اخوت ردقچ اههمل; نوا نالا اما .هلئاق شزرا نومرا; یارب ردقچ هک هس��نv +*(مآت¡حم
 ».مCدرک فلت ور نومتقو .مCدرک رواR ور شاهفرح هک

 مدCد هچ¡لح رد هک Inاه+*(چ زا دعR صوصخR اما ،مەدوبن اجنیا وت یەزادنا هR نم .منکv تCامح تزا نم ی*(گR �1مصت ره ،ناج ول1ن«
 »؟مشاR هتشاد Idوافتم ساسحا منوتv روطچ

 وت نودR دCاR ارچ .هنم را; اcنت نیا .منک کم; وت تYرومأم هR هک ماجنیا نیا یارب طقف نم ،هتشذگ نوا زا« :درک هفاضا ثکم �; زا س·
v9 تسرد وت ؟منومR اجنیا

 »؟مCدR همادا را; نیا هR دCاR ارچ ەد�ن ت1مها سکچیه �dقو .:

 د1سر هج�1ن نیا هR دعR اما ،ەدرک هفاضا ش�Yرومأم هR +*(ن رتهنام1مص یه¡نج کo Cا*(خا هک دنک یروآداC وا هR رفول1ن هک دوب ەدنامن ی+*(چ
 .هناRدؤم و Åتخم .م�1سرفv رتروپ یارب کd(شم ما1پ هC .مەدرک رکف شcب عجار ½1خ نم ،ه�زور« .تسhن ه¡یاطم یارب ��سانم نامز الاح
امتح اما ،ەدوب �dقامح هچ ەدرک ا��Yمآ هک یرا; همcفv وا منئمطم

o
 .ەدموا نو*(ب نود1م زا ەدنزاR ،هتفرگرد هک ¨1تارکوروب یاوعد یوت 

 ناوخv اهشرازگ نیا یاهەدن*(گ هÖا و ،م1نکv شرازگ م�Yنشv و م1نÃبv هک ور Inاه+*(چ ام .منک�ن اهاوعد نیا راR مه هگ هگCد نم اما
 ».همس/ هگCد .مدش هتسخ نوشاهیرا;دنگ +Iوشوپال زا هگCد هک نم ؟ه1چ نوشلCالد ەدv ت1مها 9 هگCد ،ن*(گR ەدCدن ور ام

 دCاR هلصاف نیا رد .هشکR لوط Idدم هنکمم .م1ش/ جراخ ناریا زا هک م1شv ەدامآ ،مCداتسرف ور ما1پ هکنیا زا دعI+. Rزv باسح فرح«
 داجCا یدCدcت اجنیا رد نومناتسود و ماوقا یارب و هشP نظءوس داجCا ثعاR هک م1ش/ جراخ یروط هشاR نومساوح دCاR .م1شاR بقارم
9د1سر یهناcب هI+ Rوتv وت .ندR §اقتنا نم هR ماوخR سرپسPارف زا منوتv .م1شاR یروف رطخ ضرعم رد منک�ن رکف .هنکن

:
 Rه C¨ زا 

 ».مYراذگv اج هR یدج تال�شم نوم³ تش· م1نک رارف نالا هÖا .��/ جراخ ناریا زا ا��Yمآ رد ترام1ب نا#تس/

 ،مYروخR ماش لوا راذگR .+�ک فÅنم +�dفر زا ونم یاوخR هنکن مد1سرتv نم .هلح ع�ضوم نیا س· .ه��خ« .د1شک 1Ædمع سفن رفول1ن
Rم1س��نب ور نومما1پ دع.« 

 .دز دنخ¡ل و تفرگ ار ش�سد ،درک ەا#ن رفول1ن هR م1قتسم .تفر نو*(ب قاتا زا مشخ و شÂت درک ساسحا ه�زور

 یرا#تساوخ یارب ماوخR مهمع زا مراد ەزاجا ،ا��Yمآ مCدرگرب �dقو .م#R دCاR هک تسه هگCد بلطم هC ،م1نک را; هR عو�³ هکنیا زا ل¡ق«
Rسامت تردام و رد¯ ا Rامسر نم یەداونوخ ؟ە*(گ

o
 ورا; §وصا ق�Yط زا دCاR .++�ک مالعا ور نوشدوخ تقفاوم هک ناوخv تردام و رد¯ زا 

 .مYراذگR ماd(حا اهتÂس هR دCاR .مCدR ماجنا

 ل¡ق لسP هس هR هک نراد مهاId Rوادع هC نوماهەداوناخ هک دا1م رظن هR ؟مدرک یاهگCد فشک هچ +Iودv ،من�YتزÉYع ،نوج ول1ن و«
 لقادح .هتشاذگ ەال; نم دادجا زا ¨C ³ هلماعم هC یوت وت دادجا زا ¨C شhپ لاس داتشه دودح اما ،منود�ن ور ش\ا1ئزج .ەدرگvرب
 تشادن نا�ما ندوب هÖا مCدق لسP دارفا زا ++ع�d+. Rسه رcق مهاR ام یاهەداوناخ عقوم نوا زا .هناتساد زا نم یەداونوخ تCاور نیا
Rنم نراذگ Rا Cًالصا مراد کش هچرگ ،منک جاودزا +*�ب�سار ه Rمطم .ارچ ننود�(+ نhنم رد¯ متس Cح وت ردام ا�d هال; نیا زا)خ یراد�)� 
اصوصخم .هنک رارقرب ەداونوخ ود +*�ب ور �dشآ ەرخالاR هنوتv ام جاودزا اما ،نشاR هتشاد

o
 هتبلا .مCدR شماجنا §وصا و تسرد هÖا 

vب م1نوت�Yم Cا یوت ?ا�داد هCو تلاYیجرÂ1ث ور نومجاودزا اQشور نوا اما ،م1نک ت Rشآ ه�d هنک�ن ¨م; اهەداوناخ.« 

 هR ندرک یرا#تساوخ یارب +��Yن شور هچ .+Iارcت یاقآ یریذ�لد ز�Y}روس هچ ،بخ« .دز دنخ¡ل مه وا دعR و تفگن ی+*(چ Idدم رفول1ن
 ،تردام و رد¯ و همع اR وت .نم یرا#تساوخ یا1ب +Iاریا �Iاسح و تسرد را#تساوخ هC ثم منیõب داوخv ملد ردقچ هک خآ &دCدرب را;
 مرا1م Inاچ نم تقو نوا ،+Iز�ن فرح ًالصا و ،+�یشv اجنوا ەدشحالصا ەزات یوم اR تراولش و تک ن�Yتک1ش اR قروقش ،ەدزنل;دا

 نم .هنزب هنوچ هc�Yم ³ داوخR ًالثم ،هنک�ن داجCا ½�شم مردام منودv .منک ەا#ن +*�مز هR طقف هک تسه مساوح و منکv فراعت و
 ».مCاەدموین راR یروطنیا وا و

 ».ننزب هنوچ هc�Yم ³ اهەداونوخ هک هنیا هR شفطل یرا#تساوخ .دش دR ½1خ«



152 
 

 مدوخ یارب +Iادنچ یەدنیآ هجراخ ترازو یوت هک نم .مY*(گR م1مصت مه نوم1لغش یەدنیآ دروم رد دCاR« .دش یدج ەرا�ود رفول1ن
املسم و ؟منکR ماوخv را�1چ دماشhپ نیا زا دعR .منÃب�ن

o
 فلتخم یاهروشک هR وت لا¡ند هک منود�ن مه »ورهلا¡ند ¬مه« هC ور مدوخ 

 هI+ Rوت�ن هک +�کIn vاهرا; و یرv فرطنوا و فرطنیا ¨شاوی اهبش هک §احرد +�کv را; هجراخ ترازو یارب وت منک دومناو و ما1ب
¨R نم

:
 ÀÞ ەدوب.« 

 +çا; نومتش· تفه یارب مه نیا .منک را; سPاژآ یارب مه زاR ماوخR منک�ن رکف مه نم .�dسhن vدآ +*�چمه وت کش نودR ،ول1ن هن«
 ».دوب

 یراخوس هجوج ،دوب ¨Cدزن نامه رد هک KFC یەزاغم کC زا نیاربانب ،دوب دنهاوخ مهاR ار +Iالوط +Iامز هک دوب ەدرک +�یبشhپ ه�زور
 .دن�شاد یc)dب معط و دندوب ½خاد ش¢اههجوج هک توافت نیا اR ،د1سرv رظن هIn KFC Rا��Yمآ ½صا ەا#شورف هõ1ش ەزاغم .دوب هتفرگ

 ار úاتنک ،فرح ود ¨In CاجهRاج اR دننک تظفاحم دوخ زا یراجت ناشP هR طو��م +*�ناوق ربارب رد هکنیا یارب اهەزاغم نیا +Iاریا نا¡حاص
Rد¡ت 9وبا; هCدندوب ەدرک ل، Rترت نیدhاریا {فا9 بI+ Rاتنک« یاج هú ارفCنک1چ د« Rارف 9وبا;« +�عم هCرد رفول1ن .دوب »نک1چ د 
 هc1ت بوخ د1فس با�³ یرطR ک�YÆd Cط هR ه�زور یوسPارف طRار .دوش ل1م�ت تفا1ض ات درک اد1پ هجوگ و را1خ و نان یردق هناخ+Þ(شآ
 .دند1شون با�³ دوخ یدزمان راختفا هR و دندرک زاR ار یرطR رد .دوب ەدرک

 لاسرا سکرم ەا#تسد ق�Yط زا ار نآ زور نامه داد لوق ه�زور و دندناسر مامتا هR ار دوخ ما1پ شرا#ن بشهم1ن زا دعR 1 تعاس دودح
 یراIn Rوگ هک رفول1ن .دندرک یزا¡قشع حبص ات و دنتفر باوختخر هR نیاربانب ،دوبن ریذ¯نا�ما تعاس نآ رد نما یهناخ زا وا +�dفر .دنک
 یامن راR +*�لوا یارب اهلاس زا دعR تسPاوتv و تسا ەدرک لصفولح ار لئاسم زا یرا1س/ درکv ساسحا ،دوب ەدش هتشادرب ششود زا

9دنز زا ~ضاو
:

 .دندروآv ماود رگCد ەام دنچ دCاR طقف .دنک م1سرت تساوخv دوخ هک هنوگنآ شاەدنیآ 

 

 ،فسوی و ماY*(م زا کd(شم ما1پ :رYزو نواعم یارب

 

 هجراخ ترازو یوگنخس زا هچنآ .مCدش +*�گهودنا و ەد+d(فگش هچ¡لح تالمح یەرا�رد ا��Yمآ �سر یه1نا1ب زا ام
 و çdارع ،+Iاریا نادهاش تداcش اR و درک ەدهاشم قارع ناتسدرک رد دوخ نامشچ اR فسوی هک ی+*(چ اR مCدÂ1ش
 .تسا داضت رد رگCد یاهروشک نارظان

 ار درکvاظن*(غ رازهجنپ لقادح �س یاهزا� اR سرام مهدزناش زور رد اهçdارع دن�Yگv لوقلاقفتم +�یع نادهاش
 ناسکC هR .دننکv د1یأت ار رکذلاقوف یەرازگ همه ،لواتسد یاهتCاور و اهویدYو ،اهسکع .دناهتشک هچ¡لح رد
 .تسا شکمدآ کC ندرک مارآ یارب را�شآ شالت رگناشP و درادن +Iاوخمه اهت1عقاو اR فرط ود +�dسPاد Åقم
 زا تشاد ناریا تلود و مدرم دزن را¡تعا هچنآ ره و دوب هتفرگ دوخ هR نون®ات هک ار +çرط�I رهاظ مادقا نیا اR ا��Yمآ
 .داد دهاوخ تسد

 عنام نون®ا ،قارع زا یرادفرط رد ام را�شآ ی*(گعضوم ،مc1نب رانک هR +*(ن ار تق1قح و قالخا یهلأسم رÖا �dح
 +qاحلاحرد .دش دهاوخ نانبل زا Inا��Yمآ نا1نادنز Inاهر تcج رد ،+Iاجنسفر �شاه ،سلجم سhئر شالت هنوگره
 دوخ +Iاریا نانمشد تالمح ربارب رد زونه وا .دوب دهاوخ {ا1س راحتنا یهل++(م هR وا فرط زا یرا; +*�نچ ماجنا
 اR- افخ رد اهInا��Yمآ اR زونه دنهدv لامتحا و دناەد�(ن داC زا اd(نک-ناریا رد ار وا شقن نانآ .تسا ریذ¯بhسآ
 .دنکv هلماعم -تفگنه یاهتناسروپ

 اطخ ار نآ لاحنیااR ،تسا ەدش ذاختا 9وکشم عضوم +*�نچ {ا1س لCالد هR انب ًالامتحا هک م1نکv کرد هچرÖا ام
vو م1ناد Rع�جر ا Rم1ناوت�ن دوخ نادجو ه Rرومأم هYا�³ تحت ناریا رد دوخ تCلاح رد ام .م1هد همادا دوجوم ط 

 مYراد عالطا هک اجنآ ات .م�1سه بسانم تصرف +*�لوا رد ناریا زا دوخ نما و همانرباR جورخ تامدقم ندرک ەدامآ
 نانیمطا و درک م1هاوخ هئارا ریذ}رواR لCالد دوخ جورخ یارب .مYرادن رارق یروف ندش Inاسانش رطخ رد ام زا کCچیه
 زا تسÖآ ەام لوا ات مYراد راظتنا .دن*(گن رارق نظءوس دروم نامەداوناخ یاضعا و +*�طRار هک درک م1هاوخ لصاح
 .م1شاR ەدش جراخ ناریا
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Rحا ا)dما 

 فسوی و ماY*(م

 

 هR تسPاوتv هنوگچ ؟تفگv هچ نانآ هR دCاR .دRا1ب تشادداC هR نداد خسا¯ یارب ��سانم یەویش ات تفر راجنل; دوخ اR را1س/ رتروپ
 ؟دهدR نطو هR تمدخ تcج مزال çdالخا یاهشزاس یەرا�رد §اعتم و هنادنمدرخ یاهزردنا نانآ هR زاR دCاR اCآ ؟دهد رطاخ ½س\ نانآ

 .دنکv کرد ًالما; ار اcنآ ÏیدR ید1ماان و تسا لئاق شزرا ناشرا; یارب ەزادنا هچ هک دهدR رطاخ نانیمطا نانآ هR تشاد دصق ادتبا
vاوتPنانآ یارب تس Rنآ و وا هک دهد حیضوت تا1ئزج اcا Rمه یاهفرح دارفا ناونع هhهش Rدن�سه وره�ور راوشد یاهباختنا ا. Rنیا ه 
 .دنک لاسرا نانآ یارب دوب ەدش Ïتنم ا��Yمآ تلود روآم�³ مادقا هR هک ½خاد ک1تارکوروب یاوعد زا یÅتخم ح�³ هک درک رکف

vنآ تساوخcو دننک ظفح ار دوخ شمارآ هک دنک ب1غرت ار ا Rدن*(گن م1مصت هلجع ا. 

 :داتسرف نانآ هR خسا¯ رد ار همل; ەدفه نیا ،نانآ ما1پ تفاYرد زا تعاس دنچ یهلصاف هR .درکن ار اهرا; نیا زا کCچیه ،تCاcن رد
»vفcا .مقفاوم .ممÖجورخ یارب ر Rد�1شاد زا1ن کم; ه Rگ�Y1ا .دCنم Rار امش یودره .د1نام Rیدوزه vبÃمن.« 

 

 نارPت
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Rاژآ زا ه�زور هکنیا ضحم هPارف سPدرک تساوخرد رفول1ن ،درک لاقتنا تساوخرد سرپس Rاجنسفر �شاه اI+ دCدنک راد. 

 تقوچیه ،مدموا ناریا هR شhپ لاس هن �dقو .منک تمدخ نوتd(فد یوت دCداد تصرف نم هR هک منک رکش\ متساوخv ،اقآ ت+Åح«
9رزب راختفا نم یارب امش اR ندرک را; .مش/ وره�ور شلاچ همه نیا اR مدرک�ن مه ور شروصت

:
 ».ەدوب 

 تQسP امش یەزادنا هR ام یەدرÓل1صحت یاهنووج یهمه ¨شا; .دCاەدرک تمدخ بوخ ½1خ نومزÉYع روشک هR امش +*�ب�سار مناخ«
Rعتم و سانشهف1ظو بالقنا هcن ەد1شوپ �ک رب .ندوب دhب زا ½1خ هک تسc)dYو ن Rتشوها�Yنەدرک کرت ور روشک نوماهنووج ن. 
Rهک هفسأت ثعا Rس هhدج متسCا اما .هنک ەدافتسا نوشاهدادعتسا زا ات ندادن تصرف دÖم1نوتب ه Pدج ½سCو نمؤم یاهنووج زا د 
 ».متسه راود1ما نم .هشv هم1ب نوم1مالسا یروcمج و نومروشک ،مCدR شرورپ امش لثم اوقتاR و ەدرÓل1صحت

 راچد ا��Yمآ رد مهلاخرهوش .ەد1سر مcب مەداونوخ زا یدR یاه�(خ هک م#R دCاR هنافسأتم .نوتفطل راcظا یارب نونمم ،اقآ ت+Åح«
 یهلمح راچد ەدنومن ی+*(چ .ەراد زا1ن کم; هR یروجدR مهلاخ و ++�کv را; فلتخم یاهرcش رد و نەدش گرزب نوشاههچR .ەدش رمCازلآ
 .ەراذگR اcنت ور شرهوش هنوت�ن مه هظحل ه�d Cح ادخ ەدنب مهلاخ هک هYروط .ه1®ان�شحو یرام1ب .هش/ ��صع

»vقو نم هک د1نود�d اصوصخم ،ەدرک یردام نم یارب مهلاخ ،مداد تسد زا ور مردام و رد¯ مدوب ک1چوک
o

 .مدوب وجشPاد اجنوا �dقو 
RاCمنک شکم; د. vمنک تساوخرد نوتزا متساوخ Rد1نک تقفاوم نم +خرم ا.« 

 اجنوا تدم هچ .مدش فسأتم +*(گنامغ قافتا نیا ندÂ1ش زا .د1نکR ورا; نیا دCاR مه امش بخ اما ،م1تفاv تمحز هR امش نودR ام«
vدرگرب دوز د1نوتب مراود1ما ؟د1نومCد.« 

اعقاو ،ەرمCازلآ ش�رام1ب نوچ«
o

 ؟هنودv 9 اما .مدرگvرب لاس کC ات ەام شش ضرع رد م#R نوتcب مراد تسود .تسhن صخشم 
 ».مراذگR اcنت طCا�³ نیا یوت ور مهلاخ منوت�ن نم هشکR لوط ردقچره
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 تسPاوت�ن �Iالقنا چیه .تسPادv بوخ ار +Iاریا یەداوناخ رد یرادافو تا1ضتقم اما ،د1سرv رظن هR سویأم ارا�شآ +Iاجنسفر �شاه
املسم ،+*�ب�سار مناخ« .دهد *(یغت ار عیاقو نیا

o
 یزوجم ره هنکv کم; وک1ن یاقآ .منکv کرد نم اما ،دوب دهاوخ §اخ نوتاج اجنیا 

 »؟د�Yب دCاR 9 .دYروخنرب ½�شم هR ات دY*(گR دYراد مزال رفس یارب هک

 یارب هÖا .هنومR هنوت�ن d(شhب دادرم ات و نهگCد رcش هC یوت شدوخ یاههچR اما ،تساجنوا مهلاخd(خد ًالعف .تسhن یروف ½1خ«
 ».منک مومت دCاR هک مراد ەرا;هم1ن یەژورپ ات دنچ .منومv دادرم ات نم ەرادن éنام d(فد

 ».هنک مهارف نوتارب د�1ساوخ ÀÞره م�v وک1ن یاقآ هR .د1نومR عقوم نوا ات د1نوتv هک منکv رکش\«

انمض .دCاهتشاد فطل نم هR تQسP تدم نیا رد ½1خ وک1ن یاقآ مه و امش مه«
o

 vهکنیا زا متساوخ Rآتلود مناخ متسود هRیدا، 
 و ردام .هCاەداعلاقوف یولوچوک d(خد مەدÂ1ش هک روطنیا .منک رکش\ ،دCدرک کم; ندوب ەدروآ هچ¡لح زا هک ��1ی d(خد +�dفرگ یارب
 ».دCدرک لاحشوخ ½1خ ور ودره ،d(خد

»vآتلود سا¡عد1س موحرم ،نوش¢ا گرز�رد¯ .م1ناجنسفر لها ودره نم و نوت�سود هک د1نودRیدا C¨ تلضاف زا�Yتدنمتواخس و ن�Yن 
 اC¨ Rدزن یهطRار هشhمه ،½عد1س ،شرد¯ .ننوخR سرد داتسرف ور Inاتسور d(خد و ¬· اهەد شدوخ ج�خ هR .دوب هقطنم نوا نادرم
 نوش¢ا ،مناخ +*�نزان ،نوت�سود دروم رد .مCاهتشاد مه یراجت طRاور و هتفرگ تروص جاودزا نوماهەداونوخ +*�ب و هتشاد ام یەداونوخ
¨تشذگدوخزا بالقنا یارب ردقنیا

:
 هلمجزا- نومنووج یاهd(خد یهمه ماوخv نم .دا1من باسح هR ًالصا مدرک نم هک یرا; هک ەدرک 

 ».ندR رارق نوشدوخ قشم³ ور اهامش -همطاف و ەزئاف

 :درکv §اح وا هR تشاد +Iاجنسفر ل¡لR و ل� یاهفرح مامت تش· رد .درک کرد ار وا ما1پ ،دش جراخ دوخ سhئر d(فد زا رفول1ن �dقو
 ».�{اR رادروخرب نم تCامح زا ات شاR کCدزن +*�نزان هR .مدv ور تYرادافو و شالت و را; ،تقادص دزم مراد«
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 ناRا1خ رد عقاو �dسhنوم; ت�Yه�I یرامعم رظن زا و *(�لد نامتخاس یاهd(فد d(شhب زا نارcت رد یوروش ترافس رد بxا; رومأم d(فد
RاI� قباس +*�لاتسا و ل1چرچ( زدناس( بc)d ا1خ مان تاماقم1359 لاس رد .دوبRار نا Rمج ش\را راداوه راختفا هcرد هک دنلریا ەاوخیرو 
 را�¡سا; کC ناRا1خ نامه ³ هکنیا هفرط .دنداد *(یغت زدناس �IاR هR ،تشذگرد ات داد همادا دوخ یاذغ باصتعا هR ردقنآ ا1نات�Yب نادنز
 .دوب هتشاذگ »زدناس �IاR یهCذغا« ولc}ود vادقا رد ار دوخ یەزاغم مان گنرز

9دنز مه و دننک را; مه نا�م کC رد هک دوب راوشد همه یارب
:

 هÓلR ناریا رد طقف هن دوب ەداد روتسد 1وروب�یلوپ هک دوب یاەویش نیا اما ،
 +�dشاد تصرف و þوصخ م�Yح +�dشاد ل1م رب هتشگرببزحزا دارفا زا یرتم; دادعت .دوش ارجا ناcج رد یوروش یاهترافس مامت رد
9داوناخ یهظحل دنچ

:
 Rاقآ نودRه¡لغ اجکره و تقوره ³الا vهک روط+*�مه 2فوخوروگ *(مور .دندرک Rفد رانک و هشوگ ه)d ەا#ن دوخ 

vدرک رکف ،درک: »Rرتتحار مدوخ را; یروطنیا ،ەوالع ه vاریا یاهر++(پ ر++(خ نیا زا هن ه1سور مه1ثاثا و با¡سا اجنیا لقادح .هشI+.« 

 و رد¯ .دوب ەدش بxا; بذج c�+«3یم گرزب گنج« رد یزا�³ تمدخ زا دعR و دوب هلاس تصش .تشاد نامCا بزح هR فوخوروگ
 رد .دندوب ەدرب رد هR ملاس ناج +*�لاتسا ��¢امن تام²احم و اهیزاس®ا¯ زا اcنآ .دن�شاد نامCا بزح هR هک دندوب +Iاسک وزج +*(ن وا ردام
 .دشاR وا تYرومأم ن�Yخآ نارcت دوب رارق .+Iاcج بالقنا یانعم هR 4»ا*(م ا1س\ولور« زا هتفرگرب دوب یاەژاوون ،*(مور وا کچوک مان لصا
¨تسشPزاR زا دعR دوب راود1ما هک تشاد دارگنÃنل رcش نو*(ب یاه¡ل;

:
9دنز 

:
 .دنزب مدق ل#نج رد زور ره و دنک عو�³ نآ رد ار vارآ 

 
1(political bureau)Politburo   ºارجا یهتیم½ù بازحا ºنومÅتس. 
2Revmir Gorokhov  
3The Great Patriotic War الطصاÂ رب و ه»سور رد هک تساÂ¤ رد یزان ناملآ و یوروش ��هامج داحتا ¤�£ب د¾�ن ه} ەراشا یارب ق�� کول} قباس یاهروشک 

 .دور¦ راº ه} 1945 ¦ 9 ات 1941 نئوژ 22 زا ق�� یاهههبج
4evolutsiya mirar  
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 هR طو��م ع�ضوم زاR دوب راود1ما .دشP نارگن هجوچیههR اما دش وا�جنک ،داد تاقالم تساوخرد ،فردنوب ،تارباخم رومأم �dقو
 .تشادن ش¢ارب �dیباذج هنوگچیه نانآ جاودزا زا جراخ طRاور ندÂ1ش رگCد .دشا¡ن ترافس نادنمرا; زاجم*(غ یاه�Àارو

 .دنÃشÂب ش+*(م لRاقم یاه§دنص زا ¨C یور درک فراعت وا هR تسد یەراشا اR فوخوروگ .دش دراو و دز رد فردنوب

»ÀÞ وول1ئاخ1م یدانگ ەدشY؟چــــ« 

اق1قد نوشPامز لوط و ¨1نوÓ)dلا تاصخشم هک مەدرک Inاسانش ¨1نوd(Óلا یەدنوشرارکت یهقت ی³ کC اما ،نا��ق متسhن +)�مطم«
o

 
Cت فلتخم یاهاج زا .هناسکcنا1م نار. Rدج ەا#تسد زا ەدافتسا اCوت نم ،ەدموا نومارب وکسم زا هک یدPمتس C³ کà ات ور ەدن�سرف 
 ».اهتقو d(شhب اما ،هشhمه هن .منکv تفاYرد ور انوا اهه¡Âشکd C(شhب .منک ی*(گدر هسPارف ترافس فارطا

 »؟+�dسه ÀÞ یاەدÂ1ش هک اcنیا +�کv رکف .یاەداد ماجنا بوخ ور ترا; چــــYوول1ئاخ1م یدانگ«

 ».ەدv شرازگ نوشcب ق�Yط نیا زا رومأم نوا و نراد نارcت یوت رومأم هC اهیوسPارف منکv رکف نم«

Rفد زا فرودنوب هکنیا زا دع)dتفرگ م1مصت فوخوروگ ،تفر ش Rار دوخ طا¡ترا تاعالطا نیا زا ەدافتسا ا Rەا�س تاعالطا رومأم ا، 
 هR ەا�س مه و اهسور مه ؛دنناسرب Idاعالطا کم; اcنآ هR هک دن�شاد ەا�س اIn Rاهرادم و رارق اهسور .د*(گR ³ زا یدح³ +*�سحمالغ
 نآ اC نیا یەرا�رد ار وکسم شزرا�I یاهل1لحت و هÉYجت دوب هتسPاوت طقف oا*(خا فوخوروگ .دندوب هقطنم زا ا��Yمآ ندنار نو*(ب لا¡ند
 دن�شادv ەا#ن ا}³ ار وا اهتا1لمع نیا .تشاد مزال هک دوب Idاعالطا نامه زا دCدج فشک نیا .دهد رارق وا را1تخا رد ½لملا+*�ب ع�ضوم
 .دسرب ،شرcش یهموح یه¡ل; +�عC ،دوب شراظتنا رد هک �{ادا¯ هR هک �dقو ات

 

 نارPت

 1367 تشPبیدرا

 

 هگCد ونیا &مد1یا� وشرهاوخ یا« .تخادنا ?ا#ن دوب ەدش لاسرا س�را¯ زا رفید1مح رومأم زا هک �{رازگ ن�Yخآ هR ەرا�ود یدح³
 »؟منک عو�³ اجک زا ؟منک نوشاد1پ روطچ ؟نەد�Yخ ویک ؟ننودÀÞ v ؟نارcت یوت ام ش�ر خیب ه1ک هگCد نیا ؟مراذگR ملد یاجک

 +Iا1ناریا دودعم یور شزکرمت اcنآ زا ¨C .دناوخارف دوخ d(فد هR دندوب ەا�دورف دورف یاهترا; +�ی�زاR لوؤسم هک ار یدنمرا; هس یدح³
 ،�Àراخ نارفاسم موس رفن هجوت نونا; و .دوب زکرمتم �Àراخ یاهتامل�ید یور مود رفن .دنورب �Àراخ رفس هR دن�سPاوتv زونه هک دوب
Rو هYدندوب نارا#ن�(خ ەژ. 

 �(هر ەراد دصق هک م�1سه �Àراخ سوساج هC لا¡ند .++�کv دCدcت ور vالسا یروcمج زونه اهسوساج و +*�نئاخ« :تفگ اcنآ هR وا
 .دYراذگن م; مه نالا .دCاهتشاذگن م; را; یوت تقوچیه اهامش .هنک +*�مأت ور ام نانمشد عفانم و هنک نوگن³ ور ام بوبحم و نأشلام1ظع
 ».د1نک اد1پ مسا ات دنچ مارب ات د1نکن ل1طعت ورا;

 و مcم تاقالم رطاخ هR وا زا هنارا²اYر ،درک تعCاشم رد نو*(ب ات ار فوخوروگ یدح³ ،درکv مرگ ار نارcت م;م; راcب هک ،دعR هتفه ود
 اهسور تسPادv وا .درک رکش\ ،دوب هتشاذگ شرا1تخا رد هک Idاعالطا رطاخ هR رتهناقداص یردق و یوروش و ناریا �dسود هR وا دcعت
 یارب تلود هR �{وپەدرپ چیه �I و هناح1قو دعR و دندرک هلمح ناریا هR ا1نات�Yب ەارمه هR 1320 روc�Yش رد نانآ .دن�سhن ناریا تسود
 نمشد نمشد« هک فورعم لوق نیا رد اما .دندرک دراو راشف گنج زا دعR ناریا èاخ زا گرزب ��خR و ماخ تفن زا d(شhب �cس تفاYرد
 .دوب ا��Yمآ اR یوروش و ناریا کd(شم تموصخ لصاح زورما +Iام1پمه نیاربانب ،تسا هتفcن رادCا¯ �dق1قح »تسا نم تسود نم

 ».ه��خ مه +*�مه ًالعف« :درک رکف دوخ اR یدح³

 +�dفاC یارب ار اهمرف مامت ەرا�ود تفگ وا هR .درک نفلت ەا�دورف دورو یاهترا; لوؤسم هR ،تشگرب دوخ d(فد هR هکنیا ضحم هR یدح³
 .دننک وج و تسج دراد هسPارف اR #ا¡ترا هک سکره

»RاCاریا لا¡ند دI+ RدرگCم Cراخ اÀ؟�« 
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 ».ور نوشکتکت .د1نک کچ ور اهترا; .غالا ەرادن �ÿر وت هR هگCد نوا« :تفر رد ەروک زا یدح³

 ،+*�مز یور .دوب مرف زا ز�Y(ل اج همه .دن�شگ و دن�شگ .دندوب دورف یاهترا; نا1م رد وجوتسج لوغشم هتفه ود تدم هR ەرادا رد همه
 .دندCدv مرف +*(ن باوخ رد ،دنباوخR دادv ەزاجا یدح³ هک �dعاس دنچ رد .دوب هتشا¡نا ار قاتا مرف زا Inاهەدوت و اهەوک .اه+*(م یور

Cزور ک Rظزادعcر Cرا; ەزات و ناوج یو*(ن ک Rاح ?ا#ن و تسد رد یذغا; اú یاضر زا�d ددرم Rئر غا³ هhدمآ دوخ س.  

 ».هشاR هتشاد ندرک ەا#ن شزرا نیا دCاش نا��ق«

 سPاژآ را#ن�(خ .س�را¯ رد ناریا ترافس فرط زا ەدشرداص I+: 637-830اریا همانرذگ ەرامش .+Iارcت پ1ل1ف :دوب ەدش هتشون ترا; یور
 .1363 رذآ ناریا هR دورو خــــYرات .سرپسPارف

 .تفرگ سامت ،ەا�س ½خاد ت¡قارم سhئر ،+Iاقهد اضر اo Rاروف یدح³

 »؟+IودÀÞ v هسPارف سرپسPارف سPاژآ را#ن�(خ دروم رد«

 هلمح نم هR لفاغان هنکن éس هک داد ور ش/اوج دCاR شدوخ لثم تسرد ،درک رکف دوخ اR و »؟شمسا« :داد باوج �dحاران اI+ Rاقهد
اتõسP *(گ�dشک هسردم رد یدح³ .هنک

o
 .دوب وا اR نانچمه ف�Yح لداعت ندز مهرب و ندرک هلمح لفاغان نف نآ و دوب ½Rاق 

 ».+IودR ور شمسا دCاR تدوخ .+Iارcت پ1ل1ف«

 دنچ +*�مه .هنکv اعدا هک هY+*(چ نومه رظن هR .مCاهتفرگ رظن رYز راR دنچ هتشذگ لاس راcچ رد ور وا .ه1ناریا هم1ن .منودv هک همولعم«
 ».دوب روخRدرد هR مه شاهشرازگ و هچ¡لح تفر �Àراخ یاهرگشرازگ یه1قR اR شhپ هتفه

 رظن تحت لوؤسم ÏلRا +*�چمه کC روطچ .تسhن هنکv اعدا هک ی+*(چ نومه -وت دوخ �dح- سکچیه ،درک رکف دوخ اR یدح³
 ؟ەدش روشک نانمشد +�dفرگ

»RاCاروف دo Cور ەورگ ه Rرظن تحت یراذگ Rاس لثم .شدن*(گCک شلا¡ند ه�++. Cلفاغ شزا هظحل ه Pنش. RاCد Rاجک م1نود vرا�1چ ،ەر 
vور 9 ،هنک vبÃهن.« 

 »؟یدش نارگن ردقنیا وcی ارچ«

 �{وگ هکنیا زا ل¡ق و ».یدرکن مادقا oاروف ارچ یدR حیضوت بالقنا ەا�داد هR داوخ�ن تلد :منئمطم ور ی+*(چ هC اما ،م#R تcب منوت�ن«
 ».ەدR نم هR ور ششرازگ حبص زور ره« :دز دا�Yف دراذگR ار

 

 نارPت

 1367 دادرخ

 

Rچ زا دعc9دنز لاس را
:

 را1س/ دوخ فارطا هR تQسP یزYورپ ه�زور ،تشاد مان نارcت هک حور و مسج غاد یاهشhش یهناخ رد هنا�ود 
¨نهامه دوخ ط1حم اR و دوب را1شه

:
 ش¢ارب زورره ناریا هR دورو یهظحل زا و دوب هتخومآ یایآ{ ی»هعرزم« رد وا .تشاد لما; 

9دنز ناCا¯ اC تYرومأم ناCا¯ یهل++(م هId Rرپساوح اC فارطا هR هجوت مدع هک دوب ەدش لجسم
:

 نون®ا و دوب +*(چهمه ت1نما .دوب دهاوخ 
 .دوب ەدرک اد1پ ت1مها شh}زاشhب ت1نما ،دندوب ەدش مه قشاع رفول1ن و وا هک

 انشآ یاهەرcچ لومعم دح زا شhب .دندوب وا ¨Cدزن رد یداYز دارفا .تسhن دوخ یاج ³ ی+*(چ هتشذگ زور دنچ رد هک تسPادv وا
vدCد. Cار شفک تفج ک Rارهاظ رباع نیدنچ یا¯ هo سانشان Rتوافتم یاهسا¡ل ا vدCز هک تدم نیا رد .دYه و مان ر�Yت پ1ل1ف تcارI+ 
9دنز

:
 oاÅحنم .درکن ەدافتسا سکرم ەا#تسد زا رگCد .دوبن راR نیا لثم کCچیه اما ،تسا رظنتحت هک دوب ەدرک سح راR ود ¨C ،دوب ەدرک 

Rطو��م یاهرا; ه Rارف هPسرپس vو نما یهناخ رد طقف ار رفول1ن .د1سر Rم; تاعفد ه)d vدCدوب روآباذع ش¢ارب را1س/ هچرگ ،د. 
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 .دوب ەدش قشاع وا ؟دننک +�یبشhپ ار ثداوح نیا زا کCچیه دن�سPاوتv ،دندرک وگتفگ رگCدکC اR وا d(فد رد لوا را�d Rقو رتروپ و وا اCآ
 ناش�Yرومأم و رفول1ن ،شدوخ هک دوب یاهشقن +�dشاد رکف هR شاInا��Yمآ یه�Yس .دننک شرا�ش ات دندوب شQیقعت رد هCاسهRهCاس نون®ا

 .دهد *(یغت ار تشون³ دناوتv وا اCآ و تسوا راظتنا رد �dشون³ هچ د1سرپv شا+Iاریا یه�Yس .دهد تاجن ار

 

 سXس2Xو ساساوی

 سراف جیلخ

 Ah 1367ت

 

¨نج وان رد تمدخ هR وان یهمدخ و 1موس زرجار لYو ناRاYرد
:

 رورغ ساسحا نآ قباوس و تردق هR تQسP و دندرکv راختفا 2سÂسYÂو 
vو .دندرکYÂسÂس C3ا�وردنوک1ت یهتسر زا نردم وان ک Rاق اRاده کشوم باترپ ت1لCهک دوب ەدنوشت Rزر یهناماس هv دجCجا دh4س 
 Inاوهدض تفج کC فطل هR تسPاوتv هک دوب ەدش ¨1نوÓ)dلا نکسا یهCارآ اR دنمتردق یدعR هس رادار کC هناماس نیا بلق .دوب زcجم
 ەد دنچ نامزمه روط هR ،اوههRحطس کشوم تصش عــــ³Y ک1لش ت1لRاق اR را¡ش\آ ود و رادار اR ەدنوشتCاده یd(م½1م 127 نادرگ
 .دنک مدcنم و ی*(گدر ار فده

 1779 لاس رد کرال; زرجار جروج هک دوب 5لالقتسا یاهگنج رد سÂسYÂو د�(ن زا هتفرگرب نآ مان .تشاد ی+*(گنارورغ نامدود سÂسYÂو
¨نج �dشک مانمه وان نیا نآ رب ەوالع ،دش زو*(پ نآ رد

:
 RداRاI+ و پوتەدجهYÂسÂاش�®ا فورعم رفس رد هک دوب سç+ مآ�Yطسوت هک 6ا� 

 .دوب ەدوم1پ ار مارآ سونا1قا1842 ات 1838 زا ،دش ماجنا سÓلYو زلراچ ناوتس ی�(هر هR و InاYرد یو*(ن

 لYو تسPرا تا1لمع # +*�م اR س\ربار .�I لئوماس یەدنوشتCاده کشوم باترپ ت1لRاق اIn Rا��Yمآ یهچوان دروخرب زا دعR زور شش
 یروف روتسد سÂسYÂو وان ،دوب نا�Yج رد ناریا تالمح ربارب رد سراف جیلخ رد ت�Yک یاهشکتفن زا تظفاحم روظنم هR هک ا��Yمآ
 سhجا vزر یهناماس زا ەدافتسا اR ات د1سر دوخ رارقتسا لحم هR سÂسYÂو .دوش سراف جیلخ مزاع وگهCد نَس زا هک دوب ەدرک تفاYرد
 اIn RاYرد یو*(ن یاهروانش ار تا1لمع نیا .دنک داجCا �dظافح Þ(س ،زمره یهگنت ق�Yط زا ەدCدبhسآ یهچوان ندرک جراخ تا1لمع یارب
 .دندناسر ناCا¯ هR ت1قفوم

 

 نارPت

 Ah 1367ت

 

Rاقهد یاهشرازگ حبص زور ره م1ن و ەام ود تدم هI+ vت پ1ل1ف وا دارفا .د1سرcارI+ اس ارCهRاسهCدونش ەا#تسد .دندوب ەدرک ب1قعت ه 
 ار هقت یادص نآ ەرا�ود دCاش ات دندوب ەداد شوگ Inویدار یاهما1پ هR ،بxا; یرا�مه اR .دندوب ەدرک لاعف ەرا�ود ار وا نامترا¯آ لخاد
 .دنونش/

 
1Will Rogers III  
2USS Vincennes  
3class-Ticonderoga  
4Aegis  
5Revolutionary War )1775 القنا گنج )1783 ات½¾ Aنج ا��7مآ لالقتسا گنج اè

;
 ار ا��7مآ و دهد ناAاn ا»نات�7ب یه�لغ ه} تس�اوت ا��7مآ نآ رد هک تسا 

 .دنک مالعا لقتسم یروشک
6US Exploring Expedition ا رفسýûاشÎ¤ شخ و مارآ سونا»قا یرادربهشقن وèارپ یاهýانشسونا»قا یهتشر ەژ7و ه} ،مولع دشر یارب هک دوب نآ رد ەدنÕ یاراد 
 .دوب ەژ7و Ï×یمها
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 .هج�1ن�I همه

 تقو همه نیا +Iارcت پ1ل1ف ویسوم رÖا هک درک ضرف +*�نچ یدح³ .تشادن مه +Iادنچ راظتنا +Iاقهد روتامآ دارفا زا یدح³ ،هتبلا
 .دشاR یاهفرح InاهطRار اR ەدYزرو یرومأم دCاR ەدروآ ماود

 یروف مادقا هR -شرا; رد تف�¬hپ و- بالقنا زا عافد هک د1سر هج�1ن نیا هR یدح³ -نآ نودR اC ت¡قارم زا ەدمآتسدهR دهاوش اR- اما
 اC تسرد ؟دوشv هچ رگم ،دشاR ەدرک ەا¡�شا +Iارcت یەرا�رد وا رÖا .درک رکف بوخ درادرب تساوخv هک یدعR یاهما� هR وا .دراد زا1ن
 .تسا تم1نغ دوخ هک دوشd v(م; ەدز��غ ل#نا �(کتسم کC ،تسردان

 نآ هR و دوب را+*(ب دوب نآ یەدنیامن +Iارcت هک Inاه+*(چ مامت زا اما ،دوب ەدناوخن ار وا یاهشرازگ زگره ،دوب ەدCدن ار +Iارcت زگره یدح³
 +*(ن ار {راف +Iارcت هک ت1عقاو نیا .�Àراخ یاهنا�ز رد یداتسا ،عبط تفارظ ،�Iرغ تال1صحت ،لومشPاcج یاهەویش- درکv تداسح
 یوت Inاهمدآ +*�چمه هک ندشP دc1ش ام یاهنووج« :تفگv دوخ هR .درکv +*�گمشخ ار یدحd ³(شhب ،درکv ت¡حص ناور
 ».ندR نوشP ارگس·او و نودان ور ام و ،++�ک پاچ ام یەرا�رد تالئاطال و غورد تشم هC ،نشورفR رخف اه+Iاریا هR ،نرب ەار ام یاهنوبا1خ
 هR .دنک زÉYع م²اح نا1ناحور دزن ار دوخ دوب ەدرک دراو گرزب ناط1ش هR هک یاه�+q رطاخ هR تسPاوتv ،تفرگv یدح³ یهشقن رÖا

 .دنک دوبان تخادناv دوخ تراقح داC هR ار وا شدوجو فq هک ار �ک تسPاوتv ەوالع

امتح دوخ یهتف�¬hپ یروانف اR نمشد .دنک ح�طم نفلت یا¯ ار نآ دناوتب هک دوب نآ زا رتساسح شاهشقن
o

 دونش ار وا +�فلت یهملا�م 
vشاهشقن یارجا یارب .دنک Rدرک تاقالم رفن ود ا، C¨ زو نواعمYالسا +*�سح ،رv د و هجراخ ترازو ردC³ یرفس #- یرگYعــــ Rه 

 .زمره یهگنت رد ەا�س InاYرد یو*(ن ەدنامرف اR -سا¡عردنب

 

 نارPت

 Ah 1367ت 10

 

 یارب هق1قد ەدزنا¯« :د1ش¢دنا دوخ اR لآd(نومود ریIÞ .دریذ�ب ار وا هجراخ روما رYزو نواعم ات دوب رظتنم هک دوب هق1قد لcچ هسPارف *(فس
 »؟ه1چ +Iاریا ک1تامل�ید ما1پ نیا ت1هام اما .سەدشباسح +�dشاذگ الاR هچقاط هق1قد لcچ اما ،هCداع اه+Iاریا

Cرا�1سد ک Rزو نواعم« :تفگ و دمآ وا غا³ هYر vب ور امش ننوتõافطل ،++�ی
o

 ».دCا1ب نم لا¡ند 

افطل *(فس بانج« :تفگ و درک زارد *(فس یوس هR تشاد ەد1شک +Iاتشگنا هک ار دوخ تسد vالسا
o

 Rلطعم مراود1ما .د1یامرف Pەدش 
Rالسا ».د1شاv ادودح و تشاد طسوتم یدقo }دوب هلاس جنپ و، Rدر رد سوسحم یاهلصاف اCهک ش¢اهنادند یولج ف Rنداتفا ل1لد ه 
Cا نادند کCارهاظ ،دوخ ەاتوک تماقا تدم رد .دوب ەدش داجo Rاد ناونع هPپ اتوی رد ،وجشhل#نا بالقنا زا شh� Cو دوب هتفرگ دا Rه 
 ،درا�س/ نارگCد هR ار راوشد و یدC یاهرا; دوب ەدرک تداع هک ار یدرم را; اR هنا#1ب و ف1طل تسوپ لآd(نومود .درکv ت¡حص �dحار
 .شدوخ تسد هõ1ش �dسد ،داد ص1خش\

 .ندR حیضوت شارب شاهدنمرا; راذگR ،درک رکف دوخ اR لآd(نومود ».مدوب ەد1سر ەزات ەدنب ،نواعم بانج oادRا ،*(خن«

 ماجنا هR دCاR هک مراد یراوشد یهف1ظو نم ،*(فس بانج« :تفگ ،دنک ناcنپ ار دوخ �dساران ات دهد تمحز دوخ هR هکنیا نودv Rالسا
 ».vالسا یروcمج و هسPارف +*�ب یەژYو طRاور هR تافتلا اR صوصخR ،منوسرب

 ».نواعم بانج د1نک ح�طم دCاوخv ور üوضوم هچ منودR مقاتشم«

»Cش کcاریا دنورI+ تسه Rت پ1ل1ف مان هcارI+، اژآ ،امش یرازگ�(خ را#ن�(خ هکPارف سPردق ره .هسرپس Rاەدرک دروخرب بوخ وا اCد مCهگ 
¨تسدود هR وا یاهشرازگ .مCاەدش هتسخ هنکv را#ن�(خ باقن رYز هک ی+*(مآک�Yحت تامادقا و ،شاهInورود ،وا تسد زا .ه1فا;

:
 رد 

¨تسدود راچد شرادشhن یاههCانک و اهغورد اR ور ام تلم هک هنیا لا¡ند هR وا .هنزv نماد ام نامCا اR اما ەداس نادنورcش نا1م
:

 ».هنک 
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 .دندوب ەدادن پ1ل1ف هR نا1ناریا ندش +*�نظ رب +�بم یرادشه چیه وا هR .وا.سا.ژ.د نارومأم .درک کوش راچد ار لآd(نومود پ1ل1ف هR هلمح
 یرتقیمع یزاR دCاR یوق لامتحا هR .دندوب ەدوتس هچ¡لح زا ار وا +Iاد1م یاهشرازگ ەژYو هR ،پ1ل1ف *(خا یاهشرازگ +Iاریا تاماقم رگCد
 رکف .نم یارب هن ،هنکv را; سرپسPارف سPاژآ یارب +Iارcت یاقآ .نواعم بانج مYراد دازآ تاعوبطم ام ،هسPارف رد« .دشاR نا�Yج رد

vارف رد طقف هن وا جارخا ؟سهتخاس یرا; هچ نم زا وا دروم رد د1نکPهس، RلÓا}ورا ³ا³ رد ه Rجو هcسآ امش روشک یهhب vهنز. 
 ».d(م; ناتسود هن دYراد زا1ن ناcج رد یd(شhب ناتسود هR امش

افطل ،*(فس بانج
o

 Rام د1گن نم ه ÀÞ راد مزالYو م ÀÞ رادن مزالYم�1سه یاهفرح نومدوخ را; رد ودره ام .م. Rنوتزا +*�مه رطاخ ه 
 رد اما .م1نک شجارخا م1نوت�ن ام ،هناریا دنورcش وا نوچ عقاورد .م1نک جارخا ور +Iارcت یاقآ مYرادن دصق ام .د1یا1ب اجنیا هR متساوخ
 هR اما .دYرادن وا هR §وسÂک {d(سد یهنیمز رد Ædح چیه امش ،م1نکR یرا; +*�نچ رÖا .م1نک ش*(گتسد مYراد قح ًالما; نوناق بوچراچ
Pحا یهناش)dما Rتساوخرد امش زا ام ،امش ه vم1نک Rروتسد وا ه RدCاروف ور ناریا دo هنک کرت.« 

»R1لد هچ ه½ RاCورا; نیا د R؟م1نک« 

Rهک ل1لد نیا ه Rچیه عفن هCاج رد هتبلا- ام زا کC#ضرع یاهفرح ەا vن -منکhیاقآ یاهت1لاعف زا هک ار هچنآ ام تال1کش\ هک تس 
 رتارف را1س/ ،نەدنوسر نم عالطا هR تلود نورد زا نارگCد هک روطنیا ،*(فس بانج هک Inاهت1لاعف .هنک +�لع هنودv روشک رد +Iارcت
 کم; نومcب مCاوخv امش زا مYراد ام .م�1سhن هسPارف و ناریا +*�ب نارحR داجCا لا¡ند هR ام .هسرپسPارف سPاژآ رد وا یاهت1لوؤسم زا

 ».م1نک ی*(گولج نارحR زا د1نک

 »؟دYراد ،دن�سه تسردان مدv نانیمطا امش هR نم هک راRتحاضف تاماcتا نیا یارب 9ردم امش اCآ«

 مروشک زا تظافح یارب هک منکv ور یرا; مراد نانیمطا طقف نم .مرادن کردم هR یزا1ن .مردتقم روشک کC یەدنیامن نم ،*(فس بانج«
 پ1ل1ف یاقآ مCاوخv ام .د1نودR یاهگCد سکره زا c)dب دCاR امش هک ،1»اتد نوزر« د1گv شcب امش یوسPارف رد منکv رکف .همزال
 ».هش/ جراخ ناریا زا تقو ع³ا رد +Iارcت

 ام ،تhننسح یهناشP هR اما ،هل�شم نرv جراخ هR هک Inاهام1پاوه رد §اخ یاج ندرک اد1پ منودv« .درک {راو ار هگرب دنچ vالسا
 منکv +*�مضت نم و ەراد را¡تعا شhناریا همانرذگ هک نهتفگ نم هR .مCاەدرک ورزر اج ەرI� vد هR ادرف س· هک ریاناریا زاورپ کC رد وا یارب
افطل اما .د1نکن شرتتخس تسه هک ی+*(چ زا ور ع�ضوم نیا منکv شهاوخ *(فس بانج .دا1ن شhپ ەا�دورف رد ½�شم چیه هک

o
 نانیمطا 

 یاقآ صخش یارب مه ،ەراد IÞ رد یدج بقاوع روشک ود +*�ب طRاور یارب مه هشP جراخ رÖا .هشv جراخ ناریا زا هک د1نک لصاح
 ».+Iارcت

 ار 2ولور رارژ oاروف تساوخ شا��Âم زا و تشگرب )قباس یهسPارف ناRا1خ( وتاشول لفون ناRا1خ رد هسPارف ترافس هR لآd(نومود *(فس
 .دنک �(خ

 ،درک هعجارم دوب هسPارف In4الط نارود زا 3»هسرود هک« �dلود رامعم کC یزادرپلا1خ لصاح هک *(فس d(فد هR وا.سا.ژ.د لوؤسم �dقو
 .داد ح�³ یو یارب ار vالسا اR دوخ رادCد لآd(نومود

 ».ەرب ناریا زا دCاR وا .نایدج نوشم1مصت رد منکv رکف نم« :تفگ لآd(نومود

 هک هنکv تظافح شزا و هنکv را; +خش اR و ەراد تYرومأم یایآ{ فرط زا +Iارcت .تسhن ام تا1لمع نیا ،*(فس بانج اما«
Iمآ یارب ەزادنا��Yا�Inاه Rمآ .هشزراا�Yا�Inاعالطا اهId عبنم نیا زا هک ور Rو ،نهتشاذگ مه ام را1تخا رد نرا1م تسد ه RاCد R#یارب هک م 
 م1نوت�ن ام .ندR ماجنا ور نوشرا; هک مCاەدرک مهارف شرومأم و پ1ل1ف یارب ور نا�ما نیا ام .هCدنمشزرا و ت1ف1®اR را1س/ تاعالطا مه ام

 ».مY*(گR ور م1مصت نیا دوخ³

 
1 d’étataison r موکح ل»لد×Ï. لد«À <اف

Ë
 هنالداع نادنچ د��گ¦ تروص هک ¦ادقا رôا ەژ7و ه} ،ت»م=اح یوس زا راº کA ماجنا اA م»مصت کA ذاختا یارب Õا»س 

Aدشا�ن هناقداص ا. 
2erard RouleauG  
3Quai d'Orsay متفه یه»حان nراøاقن یارب نادنم¤�ه هک سÕ� {ترازو نامتخاس .تسا هتشاد هس�ارف ¤�ه رد ?هم شقن ل»لد ¤�£مه ه} ،دناەدمآ¦ نس لحاس ه 

 .دراد رارق ه»حان ¤�£مه رد ¤��ن هس�ارف یهجراخ
4La Belle Époque  سگ و ¤½اوارف و ەافر و حلص ا} هک دوش¦ قالطا هس�ارف رد لوا ¤½ا¨ج گنج ات 1871 ¤½امز یهلصاف ه} ،ا�7ز نارود�Ïتارمعتسم ورملق ش 
 .تسا ەدوب ەارمه
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 �dخس نیا هR را; یەدcع زا لاس راcچ تدم هR بوخ ردقچ ندوب اجنیا وت زا ل¡ق هک +Iاسک و وت منودv و مفسأتم اهInا��Yمآ یارب«
 نوشاهالا; دCاR نوماهتک�³ .م1نک ظفح ور ناریا رد نومدوخ عفانم دCاR ام اما ،مCدv تسد زا ور تاعالطا هک هفسأت ثعاR .دCاەدموارب
 ماوخ�ن نم .مCدR تسد زا مه ور تhننسح یەدنامهت نیا مCاوخ�ن و مCدوب +�یمخ µتCآ نا�+*(م 1357 لاس رد ام .++�ک رداص ور
 ور ش�یلوؤسم نم .م�1سه Þ~تس· طقف طسو نیا ام رخآ تسد هک صوصخ هR ،هشاR هتشاد #ا¡ترا {وساج دروم نیا اR هسPارف
 ».ەرب ەدرک +*�عم vالسا هک زاورپ نوا اR نک یرا; .ەدR عالطا +Iارcت هR .منکv لوبق

اعقاو نم« .درک ەا#ن دوخ را�مه هR و درک ثکم لآd(نومود
o

اعقاو اما .ەرب دCاR وا هک مفسأتم 
o

 اه+Iاریا هشاR تداC .مYرادن یاهگCد یەراچ 
 .تسhن دنب Inاج هR نومتسد ام ++�ک ش*(گتسد هÖا .++�کv ش*(گتسد هنومR هÖا هک نەدرک دCدcت .نراد را1تخا رد یدنمتردق یەدنرب گرب

 .تفگن ور اه+*(چ نیا هفافل رد vالسا .م1نک شکم; م1نوت�ن ام و هناریا دنورcش وا ،انوا +*�ناوق قبط

»Cد +*(چ هCقو :هگ�d vوتI+ Rعالطا ور ع�ضوم یایآ{ ه Rح زا ام1پاوه هک ید�Yاوه مIn ەدش جراخ ناریا Rهشا. RاCربارب رد ور انوا د 
 »؟هنشور مروظنم .مCدR رارق ەدش ماجنا را;

 دش جراخ *(فس d(فد زا رتعــــ³Y هچره وا ».هنشور نوتروظنم اما ،د1نکv ەا¡�شا منکv رکف نم ،ماd(حا لام; اR .نا��ق هلR« :تفگ ولور
 .دهد بhترت +Iارcت پ1ل1ف اR یرارطضا تاقالم کC ات

 .درک�ن ەدافتسا سکرم زا رگCد وا نوچ ،داتسرف ه�زور یارب �Cدق یەویش اR ار قفاوتدروم یرارطضا تمالع نارcت رد وا.سا.ژ.د d(فد
 تحت زا درکv شالت هک §اح رد و دوب ەدCد ار اcنآ زا ¨C وا .نما یاههناخ رد ەرجنپ زاRهم1ن یاهەدرپ .هلا�ز لطس یور چگ اR تمالع
 ەدما1ن تاقالم لحم نیا هR زگره ًال¡ق .د1سر +*�طسلف ناد1م ¨Cدزن رد 3 ەرامش نما یهناخ هR ،دنک لصاح نانیمطا دوخ ندوبن ب1قعت
 .دوب یرارطضا عقاوم یەژYو نا�م نیا ارYز ،دوب

 .دوب هتسشP نم1شP قاتا رد و دوب ەدمآ ل¡ق زا ولور

Rهمدقم نود Rاریا .روطچ منود�ن .یاهتفر ول وت« :تفگ ه�زور هI+اه vاروف هک ناوخo جراخ ناریا زا /��. Cب هلماعم هcپ نومhنشcدا 
 هR ور تا¡Ãترت نیا هسPارف *(فس .دوب دهاوخن را; رد Inادصو³ چیه ،��/ �Iد دصقم هR ریاناریا یام1پاوه راوس ادرفس· هÖا :نەدرک
 ،متشادن یرا1تخا چیه ع�ضوم نیا یوت نم .هنم شhپ تتیلR .هتفریذ¯ وت §امتحا ی*(گتسد زا ی*(گولج رطاخ هR و هسPارف عفانم رطاخ
 رخآ اجنیا اما ،مCدرکv تCامح تزا هک دوب ام راختفا ثعاR .م1نکR تارب یرا; م1نوت�ن مه ام و �{v *(گتسد ،یرن هÖا .یرادن مه وت

 ».پ1ل1ف 1رآوور وا .م1نک لطعم داYز دCا¡ن .مراد ت1قفوم یوزرآ ترا�مه و تدوخ یارب .هطخ

اسأر د1نوت�ن امش اما«
o

 ».منک تروشم ½#نل اR دCاR نم .د1نک ی*(گم1مصت 

 �dنس شور اR هچ ،تشاد م1هاوخن وت اR مه {امت چیه و مCاەدرک +*(مت ور نما یاههناخ مومت ،حبص ادرف ات .تسام را; ناCا¯ نیا ،هن«
 ».ورب هگCد منکv شهاوخ .ی*(گR سامت ام اR نکن éس .یاهگCد ع�ن ره هچ

 دندوب ەدرک روبجم ار وا نا1ناریا هک دوب نیا ت1عقاو .دوب ەدنهد نا�ت ش¢ارب لاحنیااR اما ،داتفا دهاوخ قافتا نیا یزور تسPادv ه�زور
 رادشه وا هR دCاR و دورv دراد تفگv رفول1ن هR دCاR .دورب ناریا زا ،دنک کرت ار ناریا تشاد دصق دوخ وا هک +Iامز زا d(شhپ ەام کC اcنت

vان دش�ن .تسا هتفر ول هک دادÖcیغ ناQدنزب ش. 

 راcچوتسhب ور نما یاههناخ زا ¨I+ Cوتv .+�کR مه هگCد فطل هC منک شهاوخ متساوخv« :تفگ وا هR دادv تسد ولور ا�d Rقو
 -هCدجما مویداتسا کCدزن- ەدنمدرخ نوبا1خ یوت هک نوا .هشا¡ن نما هگCد هنکمم م�1سه شوت نالا هک نیا ؟یراد هگن زاR هگCد تعاس
 هنکv رکف مدرکv را; شاهاR هک �ک ،مرب عالطا نودR نم هÖا اما ،+�ک تعاطا دCاR و یراد روتسد مه امش منودv .ەc)dب همه زا
Rتد�Yن RالIn تشحو و ەدموا م³ ،دا1ب نم ³ هنکمم هک vکرد هک منئمطم .هنک vک�+.« 

 ی+*(چ هC مه دنمدرخ نوبا1خ نما یهناخ ندرک §اخ رد *(خأت ل1لد دروم رد و ++�ک §اخ لوا ور اهاج یه1قR مد v« .داد نا�ت ³ ولور
 ».2پ1ل1ف �³ سPاش نُب .م#R *(فس هR هک منکv اد1پ

 
1au revoir ظفاحادخ 
2Bonne chance cher Philippe  ا} قفومÕ� ع پ»ل»فy7ز 
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 شcب 9 .هتفرگن ور م1مصت نیا شدوخ vالسا ،رYزو نواعم :تشادنرب ولور ³ زا تسد لاؤس کC ،هسPارف ترافس هR تشگزاR ەار رد
 ام1پاوه ات داد روتسد نم هR وا« :تفگ دوخ اR .درک رورم لآd(نومود *(فس اR ار ش��گتفگ دوخ d(فد رد ولور ؟هنکR ورا; نیا ەداد روتسد
Rدنل Pەدش Rب دروم رد ی+*(چ اما ،م*(گن سامت یایآ{ ا�Yا1ناتInتفگن اه.« 

 زا سک1سیآما d(فد ،یاهفرح ت®ازن یور زا تسا نکمم اCآ .داتسرف نارcت رد دوخ Inا1نات�Yب ناCاتمه هR یرارطضا و نمCا vا1پ وا
 نواعم d(فد اR +�فلت یاهسامت تسرcف دنک تساوخرد ماcنتلچ رد عقاو �d«1لود تارباخم یزکرم d(فد« ک1نوÓ)dلا دونش تال1کش\
 ؟دوش لاسرا d(فد نیا هR *(ت مهدزاC ات *(ت مراcچ یاهزور +*�ب ،vالسا ،هجراخ رYزو

 +*�سحمالغ »&سەدازمورح نوا را; متسPود v« :تساخرب وا زا ناغف اهسامت زا ¨C ندCد اR ،د1سر ولور تسد هR هج�1ن دعR زور �dقو
 زور یادرف vالسا .دوب ەدرک نفلت vالسا هR ەام *(ت 9 خروم ،درکv ت1لاعف اهیوسPارف ه1لع هک ەا�س تاعالطادض رومأم ،یدح³

 .دهد عالطا وا هR ار پ1ل1ف جارخا ات دوب ەدناوخارف ار هسPارف *(فس یدح³ سامت

 

 نارPت

 Ah 1367ت 11

 

 نآ یادرف .دوب ەدش هتشون وا یهY*(ما نامترا¯آ ¨Cدزن رد یراوید یور چگ اR هک راcچ ددع کC :دCد ار ه�زور یرارطضا تمالع رفول1ن
 ،د1سر نامترا¯آ هR وا �dقو .درک ەدا1پ نما یهناخ زا رود نادنچ هن یاهلصاف رد ،تصرف ناRا1خ رد ار وا �®ات کC تقو لوا حبص ،زور
 .تسوا راظتنا رد یدR یاه�(خ درک سح رفول1ن اما ،دند1شک شوغآ رد ار رگCدکo CاÅتخم

ا¡�Yقت .مەدش Inاسانش نم .مYرادن تقو ½1خ .همومت نم را; رفول1ن«
o

 یهق1قد ەدزنوپ ات دCاR اما ،درکن ب1قعت اجنیا ات ونم �ک منئمطم 
 یارب ار زور نآ یادرف رد ناریا زا دوخ جورخ رب +�بم نا1ناریا تساوخ و ولور ما1پ یارجام س�س ».م1ش/ جراخ نامترا¯آ نیا زا هگCد
 .درک وگزاR رفول1ن

 یهمه رcظ زا ل¡ق نم .م#R تcب ور ع�ضوم منوتب ات ەراد هگن سd(سد رد زورما ور اجنیا منک شهاوخ م�YسPارف طRار زا مدش روبجم«
 ».مشè vا¯ حالصا هR و هشv عطق متاطا¡ترا

 ت¡یقعت �ک یدCدن .نەد�(ن Inوب وت و نم طا¡ترا زا اه+Iاریا ،منودv نم هک اجنوا ات« .د�¬ف و تفرگ شPاتسد رد ار رفول1ن یاهچم وا
 »؟هنک

v9 تسار .مدموا�ن هک مدوب ەدCد هÖا .هن«
:

 RاCب اجنیا زا نالا +*�مه د�Yم.« 

 ماجنا مهاR یدموا وت �dقو مراذگv ور اهرا; d(شhب اما ،{ورع تامدقم ماجنا هR منکv عو��d+. ³گنشاو مرI� vد زا نم ،مزÉYع +*�بب«
RدCم.« 

 +Iاجنسفر �شاه d(فد هR نم .منکv رارف مراد را#نا هک منکن یرا; و منکن تشحو ەc)dب منکv رکف اما ،ما1م تصرف +*�لوا رد مه نم«
 ».مشv جراخ ناریا زا و مشv ام1پاوه راوس هگCد یهتفه راcچ اC هس ات .منکv لمع همانرب نومه قبط .مرv دادرم لCاوا مهتفگ

»Rد .هشاCهگ RاCب د�Yلوا نم .م vگنشاو ات ظفاحادخ ًالعف .مر�d+. Rدع Cاسح {ورع هI� اریاI+ vگ)*Yم Rنودعمش هنیآ و دقع یەرفس ا، 
Rدنقهل; مه نوم³ یالا vنباس، Cزوم ەورگ هYرا1م مه کYم Rا Cو قاچ یەدنناوخ ه Cیاهکوج هک رفن ه Iەزم� Rهگ، Rا Cهک اذغ هملاع ه 
 ».هشاç+ Rا; رکشل هC یارب

 ».+*�ب ام یهتس³3 زار« :دوب ەدش یرا;ەدنک شوخ طخ اId Rرا¡ع نآ یور هک یزYوآندرگ اR دروآ نو*(ب ف�Yظ یالط *(جنز کC وا

 
1GCHQ Cheltenham  
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 تhب و ».مەدوب ظفاح لزغ نیا قشاع هشhمه نم .مزÉYع ه�زور« :تفگ درکv اشامت ار ه�زور یهCده +*�سحت اR هک روط+*�مه رفول1ن
 ».رگد رازاR ³ رب +I و فد اR نامز ره : دنتفگ ناتسد هR هک +*�ب ام یهتس³3 زار« :دناوخ رب زا ار نآ لما;

 نامز مدوب راود1ما .ننوم�ن ناcنپ تقوچیه مه نومرا³ا ن�Yترcمه�³ ،م1نک éس هک مه ردقره .دوب ەد1مcف ور نیا ظفاح«
 ».هنک تظفاحم تزا ظفاح مال; ات ،تندرگ شزادنب نالا +*�مه .مدR تcب ور نیا یرتبسانم

 .1ه1گنفت نوم1سورع ،م1نک جاودزا �dقو .هگCد +*(چ هC و .هCدنس�لد و سhفن یهCده« .درک ەا#ن ش\روص هR و تفرگ ار وا ناتسد رفول1ن
 ».هشv مولعم ،مYزادنب بقع ½1خ ور مسارم یرازگرب مCاوخR هÖا .مرادراR ههام کC نم

 تسرد شوت ونوا هک یاهچوک داC هR »مانcب« مYراذگR ور شمسا دش ¬· هÖا هک ه1چ ترظن« :د1سرپ ،د1سوبv ار وا تروص رفول1ن �dقو
 »؟Ædفاوم .نومرادcگنزار تسود داC هR ،+*�نزان مYراذگv ور شمسا دش d(خد مه رÖا .مCدرک

 ».ەدموا مشوخ مسا نیا زا ؟ه1چ ترظن .م1نک شادص »هموصعم« م1نوتv هتبلا .مشچ«

 ».تهارمه هR ادخ .ورب«

Rتسکش مه رد رفول1ن ،تفر وا هکنیا زا دع، Pو تسش Iدارفا ناج نوچ .تس��گ ادص� Rوخ هP¬دوب هتس/او وا مارآ رهاظ و ید، Rه 
 .دش جراخ نامترا¯آ زا و درک ³ هR ار شرداچ و هعنقم ،درک èا¯ ار ش¢اهمشچ کشا ،درک روجوعمج ار دوخ تع³

 

 ساyعردنب

 نارادساg ەا|س }fا2رد یوAhن zدنامرف داتس

 Ah 1367ت 11

 

 یدح³ هک هنیا منودv نم هک ی+*(چ ل; .ارچ م#R نوتcب منوت�ن نیاربانب ،منود�ن« :تفگ وردنت یاهقیاق ناهدنامرف هR ەا�س ناوتس
 .م1نکv تعاطا مه ام ،م1نکR ورا; نیا بالقنا ەار رد ەداد روتسد ام هR وا .تفل; Idرا¯ اR هها�س تاعالطا یاهەدنگهل; زا

 تمس هR نراد هک شکتفن ەورگ هC کCدزن دYرv ��کچ و دYرادvرب همدخ اR ور نوتاهقیاق 0600 تعاس سأر ،*(ت مهدزاود ،ادرف«
¨نج وان ات دCدv همادا را; نیا هR ردقنیا .دCدv ماجنا InاذCا تا1لمع انوا رب و رود دعR ،نرv ،ت�Yک ،ا��Yمآ یەدرورپتسد برع گس

:
 

 امش ،درک هلمح نوتcب هÖا �dح -هCدنمتردق �dشک- د1نک هلمح شcب دCا¡ن .هش/ *(گرد ام یوردنت یاهقیاق اR م1نک ک�Yحت ور سÂسYÂو
 هک هنیا ام تYرومأم هگv یدح³ نیا .دCدرگرب ەا#Cا¯ هo Rاروف دCاR امش ،دش ام یاهبآ دراو �dقو ،عقاورد .د1نک §اخاج شولج طقف
 یاهبآ م�Yح هR هک م1نوسd(ب یروط ور اهInا��Yمآ داوخv یدح³ .مY*(گR مشچرهز نوشزا و م1نک ��صع ور سÂسYÂو یهمدخ و ادخان

 و د�Yب هگCد الاح .++�کv موکحم ناریا مدرم ه1لع ور انوا را�شآ مجاcت نارcت رد ام تاماقم ،++�ک ک1لش نوتcب هÖا .++�ک زواجت ام ½حاس
 ».د1نک ەدامآ ور نوتتارفن و نوتدوخ

 

 دا]آرPم ەا~دورف

 نارPت

 Ah 1367ت 12

 
1hotgun weddings ا��7مآ یهنا»ماع حالطصا½ù اودزا ¤×عم ه} وÂ¾ دنم�� زا بانتجا رطاخ ه} و ترو¤> ه} انب هک تساá

;
 Aاوسر ا½ù انÕ� ج یهط}ار زاª6C ل�ق 

 داماد هک ەدوب بقارم گنفت ا} سورع ردn هک هتفرگ تأش� اجنآ زا حالطصا .تسا رادرا} سورع اهÕورع نیا رد دراوم بلغا رد .)ەدش¦( دوش¦ رازگرب جاودزا زا
 .دهد حیجرت رارق رب ار رارف و دنکن اهر ار مسارم Õورع یهنا»م رد
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Rص رد نداتس¢ا زا دعÆ+ الوطI+ رد Rورخ نارفاسم بوطرم و مرگ شخÀ�، ت پ1ل1فcارI+ پ یور ار دوخ یهمانرذگhم ¬فا ناوخشcترجا 
اق1قد .درکن ەدهاشم دشاR وا Inاسانش زا �{ان هک ¬فا یەرcچ رد ی*(یغت .تشاذگ

o
 ،دوب ەد1سر ەا�دورف نیا هR هک ل¡ق لاس راcچ لثم 

9دروخ³ لصاح Idوافت�I زا �{ان یدرکYور دوب راود1ما .دنک لd(نک ار دوخ سفنت درک شالت
:

 Rدوش ثعا Iو دوش جراخ ناریا زا ³درد� 
9دنز و هناخ هR ند1سر *(سم رد

:
 .د*(گR رارق دCدج 

 یەدامآ و درکv زاورپ راcچ ت1گ زا سا¡عردنب زا ریاناریا 655 زاورپ .دنادرگزاR وا هR ار زاورپ ترا; و ەدروخرcم همانرذگ ترجاcم رومأم
 .دوب نارفاسم ندرک راوس

 هنوگچ رفول1ن هک دوب نیا نارگن و درکv ەا#ن ار وا نانز شخR رد یاەدرپ تش· زا +*�نزان ،درک روبع همانرذگ لd(نک تمسق زا +Iارcت �dقو
 .دروآ دهاوخ بات

 

 ساyعردنب ەا~دورف

 ناریا

 

 .دمآ دورف سا¡عردنب رد زاورپ یهمانرب قبط ندش دنلR زا دعR هق1قد لcچ و تعاس کC ریاناریا 655 زاورپ

 هشhمه یارب نم و ++�ک ەدا1پ ام1پاوه نیا زا ونم ننوتv .ن*(گR ەدCدن ونم ننوتv .درکv {ررب ار تالامتحا دوخ نهذ رد یزYورپ ه�زور
 .دنک لd(نک ار دوخ سفنت درک شالت ەرا�ود و درک رکف رفول1ن هR .مش/ دCد¯ان

ا¡�Yقت
o

 طسو تمسق رد هک وا §دنص لRاقم زا هک ار +Iاسک یزYورپ .دندش ام1پاوه راوس دCدج نارفاسم و دندش ەدا1پ نارفاسم زا �1ن 
 ار دوخ شمارآ تشاد کدناکدنا وا هک �dقو تسرد .دن�سشP دوخ یاج ³ همه .درکv اشامت دندرکv روبع متشه فCدر رد ام1پاوه
Rتسد ه vو دروآ Rیاهتکرح ه Rد رد دوخ یدعI� رکف vدرم ود ،درک Rحلسم ،نارادسا¯ ەا�س مرف سا¡ل ا Rشال; هÂ1ام1پاوه دراو ،فوک 

 .دندرگv �ک لا¡ند نارفاسم نا1م رد دندرک دومناو و دندش

 .دنتفر 8C §دنص تمس هR م1قتسم س�س

 ».همانرذگ«

 Idاعالطا Inوگ ،داد نا�ت ار دوخ ³ مود رفن .داد یرگCد هR و درک {رب ار نآ نادرم زا ¨C .دروآ الاR ار دوخ +Iاریا �Y�dه کرادم یزYورپ
 .دنکv قیدصت ،دن�(خاR نآ زا ود نآ هک ار

 .دندش ەدا1پ ام1پاوه زا ودره و دنادرگزاR یزYورپ هR یرگCد فرح چیه نودR ار تروپسا¯ وا

 .تفرگ باتش زاورپ دناR یور 300 یا سا��یا و داد زاورپ یەزاجا �Iد دصقم هR ریاناریا 655 زاورپ هR سا¡عردنب ت¡قارم ج�ب

 دشاR هتشاد رظن تحت ار vاظن*(غ یرارطضا سPا;رف دCاR اCآ د1سرپ نا¡لخ کم; ،تفرگv جوا سا¡عردنب زارف رب ام1پاوه هک روط+*�مه
Cا;رف اPاظن سv ار. 

 ».+�کR یرا; تسhن مزال .ەزاورپ تعاس م1ن طقف .ەدن تمحز تدوخ هR« :داد خسا¯ نا¡لخ

 

 سراف جیلخ

 Ah 1367ت 12
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 سXس2Xو ساساوی

 

 تکرح رد زمره یهگنت و ³�çd لامش تمس هR {وموبا یەرÉYج ¨Cدزن رد 1یرموگتنوم و زدCاس یهچوان ود تروکسا تحت سÂسYÂو
 .دنک تظفاحم نا1ناریا §امتحا تالمح ربارب رد اcنآ زا ات دنک تروکسا دنتفرv ت�Yک هR هک ار اهشکتفن زا ?ورگ اجنآ زا دوب رارق .دوب
 ات دندرگ�d vصرف لا¡ند هR شاهمدخ و زرجار ما1لYو ادخان هک دوب ەد1چ1پ هعCاش نیا سراف جیلخ Inا��Yمآ یاه�dشک نا�وان نا1م رد
 .دننک تا¡ثا ار دوخ یاهInاناوت

 شاسhجا vزر یهناماس اR سÂسYÂو نردم وان زا رت�Cدق لاس ەدزنا̄ و درکv تکرح سÂسYÂو راوج رد هک یرموگتنوم ساسا وی یهچوان
 رد ار نارادسا¯ ەا�س حلسم یوردنت قیاق ەد+*(س زا ل�ش�م ?ورگ ه1قR زا شhپ ،تشاد هلصاف سÂسYÂو اR ا1ند کC یروانف رظن زا و دوب

 اIn RاYرد ل1م ەاجنپ هک دنراد ار Inاهشکتفن ەورگ هR هلمح دصق هک د1سر یدنبعمج نیا هR و درک دصر حبص یهق1قد { و 6 تعاس
 .دن�شاد هلصاف Inا��Yمآ یاهتروکسا

 هR وان .دش اهقیاق اR ی*(گرد مزاع و ،دنهد ش¢ازفا ار تع³ داد روتسد ،درک غالRا وان vزر عضاوم هR ار مزال یاهروتسد زرجار ادخان
 یهعونمم یهقطنم کCدزن هR ار نآ سÂسYÂو *(سم .دنک دس ار +Iاریا یاهقیاق یولج ات درک تکرح ³�çd لامش تمس هR تعاس ود تدم
 éضوم اIn RاYرد ل1م لcچ ،لامش تcج رد سÂسYÂو ،حبص یهق1قد لcچ و 8 تعاس رد .درک تCاده دوب ەدرک +*�یعت ناریا هک InاYرد
 .تشاد هلصاف دوب ەدش +*�یعت ش¢ارب هک

C¨ گن نا¬فا زاc¡و ەورگ ناYرد رقتسم 2هنا1مرواخ مادقا یەژ Rح�Yن Rتساوخ وا زا و تفرگ سامت زرجار ا Rدوخ یداع *(سم ه Rددرگزا. 
 زا روبع ما#نه هR در�لاR ،دعR هق1قد دنچ .ددرگزاR دناوت�ن نآ نودR و ەدرک مازعا Inاسانش تا1لمع هR ار �dشک در�لاR داد خسا¯ زرجار
 ب1قعت هR ات درک زوجم تساوخرد دوخ زا عافد قح هR دان�سا اR زرجار .تفرگ رارق اcنآ را�*(ت ش\آ تRاصا دروم +Iاریا یاهقیاق زارف
 �IاYزرا هR رداق هک هنا1مرواخ مادقا یەژYو ەورگ ¬فا .دزادÞ(ب ،دنتفرv ناریا یاهبآ فرط هR ،لامش تمس هR هک حلسم یاهقیاق
 .دنک لمع دنادv حالص هک هنوگره داد ەزاجا وا هR ،دوبن هگنت ¨Cدزن رد ت1عقوم

 ،دن�سه +�یشPبقع لاح رد مظنمان تروص هR د1سرv رظن هR هک حلسم یاهقیاق یوس هR سÂسYÂو ،حبص یهق1قد 39 و 9 تعاس رد
 هک دندوب اهقیاق ب1قعت تا1لمع بوذجم یردقهR نآ یهمدخ اما ،دش ناریا ½حاس یاهبآ دراو سÂسYÂو دعR هق1قد ود .دوشگ ش\آ
 .دنداcنن نآ هé Rقو

 دراو ا�d Rشک نون®ا .دش د�(ن ناج1ه و روش نÉYگCاج بارطضا ،دندش دوخ +Iا�م ت1عقوم هجوتم نا¬فا �dقو ،سÂسYÂو یهشرع یور
 سÂسYÂو ب�Yف اR نا1ناریا دCاش هک دندش +*�نظ نا¬فا زا ++عR .تشاد رارق +Iوناق یهلمح ضرعم رد نمشد ½حاس یاهبآ هR ندش
 .ددرگزاR ½لملا+*�ب یاهبآ ه�d Rشک و دCا1ب دورف در�لاR ات داد س/ش\آ روتسد وان یهمدخ هR زرجار .دناەدناشک هلت لخاد هR ار

ا¡�Yقت
o

 Rهلصافال Rساخرب زا دع�d+ و رادار ،حبص یهق1قد 17 و 10 تعاس رد سا¡عردنب ەا�دورف زاYÂسÂار ریاناریا 655 ەرامش زاورپ س 
 تکرح یر��فاسم یاهزاورپ *(سم رد هک سا��یا .درک یدنب هق¡ط »vاظن*(غ زاورپ« ار نآ لوا یهلهو رد رادار ردنوپسPارت و داد ص1خش\

vدوخ ەاتوک زاورپ یارب ات دوب ی*(گ جوا لاح رد نانچمه ،درک Rرغ بونج تمس هI� زمره یهگنت زارف رب Rیهلصاف رد بسانم عافترا ه 
 هک دند1سر هج�1ن نیا هR و دندرک *(بعتءوس ار رادار مئالع سÂسYÂو یاهروتارپا زا نت دنچ اما .دسرب +*�مز حطس زا Inا¯ 750 و رازه 14

 .�dشک هR هلمح لاح رد ام1پاوه لومعم تاصخشم +�عC ،تسا +�dفرگ تع³ لاح+*�عرد و ندرک م; عافترا لاح رد ام1پاوه

 vاظن*(غ« ناونع هR ار ام1پاوه ردنوپسPارت نون®ا هک دش هجوتم و درک ەا#ن ردنوپسPارت هR ەرا�ود ی*(گهر یهناماس لوؤسم ناوج ¬فا
Cاظن اv« آ .دوزفا دوجوم شاش�غا رب ع�ضوم +*�مه و ،تسا ەدرک یدنبهق¡طCام1پاوه نیا تسا نکمم ا Cموتناف ک Cاریا 14فا اI+ Rدشا 
 لمع +*(ن اهەدنگنج نآ زا دنورف ەد دودح Inاوه ەا#Cا¯ ناونع هR سا¡عردنب vاظن*(غ ەا�دورف ؟ەدز اج ر��فاسم یام1پاوه ار دوخ هک

vارع یەدنگنج ¨شوم یهلمح یەرطاخ .درکçd Rب �; کراتسا ساساوی وان هhزا ش Cرد زونه ل¡ق لاس ک Cتفهو{ .دوب ەدنام اهدا 
 +�dفاC همتاخ هR +*�نچمه هثداح نیا .دندوب ەدش حورجم رفن کC و تسhب و دندوب ەدش هتشک هلمح نآ رد InاYرد یو*(ن یاقفر زا نت

 .دش رجنم InاYرد یو*(ن رد کراتسا ساساوی یادخان تمدخ

 
1Sides and Montgomery  
2Task Force (METF)Middle East   
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 لاح رد یام1پاوه هR ½لملا+*�ب یرارطضا سPا;رف ود یور سÂسYÂو Inویدار یاهەا#تسد روتارپا ،حبص یهق1قد 20 و 10 تعاس رد
 .درکن تفاYرد +~سا¯ چیه .داتسرف رادشه ما1پ ندش کCدزن

 ندش کCدزن لاح رد یام1پاوه زا و داتسرف یرارطضا سPا;رف ودره یور یرگCد ما1پ سÂسYÂو ،حبص یهق1قد 22 و 10 تعاس رد
 یاهبآ رد نانچمه هک وان هIn RاYرد ل1م تسhب +�مCا یهلصاف زا هک Idروصرد داد رادشه نآ هR و دنک مالعا ار دوخ ت�Yه تساوخ
 .دش دهاوخ طقاس ،دوش رتکCدزن ،تشاد رارق ناریا

 ،دعR هق1قد کC .دشP تفاYرد +~سا¯ چیه ،را��گCد .درک لاسرا ار دوخ Inویدار رادشه ن�Yخآ وان حبص یهق1قد 23 و 10 تعاس رد
 کC هکنیا ات د�¬ف ار ەا¡�شا یهم;د راR نیدنچ هک دوب راشف تحت یردقهR نامرف یارجا لوؤسم درف .درک رداص ار ک1لش روتسد زرجار
 دش باترپ وان یهشرع زا ناشک*(فص oاروف 2ما سا کشوم ود ؛داد ناشP ار حیحص یهم;د وا هR رته��جتاR اما رت+*�یا¯ یهجرد اR ردا; ¬فا

 یهحفص زا هق1قد 25 و 10 تعاس رد ام1پاوه .تفرگ باتش +Iاریا سا��یا یوس هR توص تع³ ربارب م1ن و هس لداعم �dع³ اR و
 .دش وحم رادار

 

 نارPت

 Ah 1367ت 12

 

 یر��فاسم vاظن*(غ یام1پاوه دنورف کIn Cا��Yمآ وان کC نآ # هک درک شرازگ ار هثداح کC زا Inاهەد�Yب انریا یرازگ�(خ رcظ زا شhپ ات
 تRاصا دروم هچرگ و تسا ەدوب ریاناریا 655 زاورپ ام1پاوه درک مالعا انریا رcظزادعR 2 تعاس ات .تسا ەدرک مدcنم سراف جیلخ رد ار
 .دوشÆd vلت هتفرتسدزا و ەدش دCد¯ان ام1پاوه دناهتفگ ناریا تلود عبانم ،ەدشP تYؤر ام1پاوه +�dفرگ رارق

 .دورب ل++(م هo Rاروف دCاR و ،èان�شحو اما زادناەاررا; �dق1قح ،ەدش دR شلاح ناÖcان تفگ دوخ قوفام هR و دÂ1ش ار �(خ ەا�دورف رد +*�نزان
 .دنک اد1پ ار رفول1ن ات تفر +Iاجنسفر �شاه d(فد هR وا

 یدردمه ساسحا ریاناریا 655 زاورپ ەانگ�I +*�ش³P 289 هR تQسP یدحات وا .دÂ1ش نارادسا¯ ەا�س داتس رد ار �(خ یدح³ +*�سحمالغ
vارف هک دوب راود1ما اما ،درکPار نانآ هک سکره و ،اهیوس Cیرا vدرک، Cنانآ هک سکره ا Rکم; وا ه vرد ار ما1پ ،دندرکYدننک تفا: 
 ار دوخ »یاهدرواتسد« ،نا1ناریا زا یداYز دادعت ناج +�dفر تسد زا هR هجوت اR تفرگ م1مصت اما ».دYراذگن vالسا یروcمج ³ه�³«
Rًالعف لقادح .دشکن دوخ یاهقوفام خر ه. 

 .دنشاÀ� Rورخ نارفاسم بقارم تدش هR ەدنیآ تعاس ششو{ فرظ داد روتسد تشاد داRآرcم رد هک یدارفا هR +*�نچمه وا

 ترازو رد ش�سود ق�Yط زا ،یدح³ ەدازمورح نوا« :تفگ ولور هR .دÂ1ش ترافس تاعالطا سhئر ،ولور زا ار �(خ لآd(نومود *(فس
 اما ،مYراذگv ش�سد فک ور شقح روطچ منود�ن .داد +�dشک هR مه ور هگCد رفن 289 و .مد�d+ Rشک هR ور ¬· نوا درک یرا; هجراخ
vراذگYور ی+*(چ ام .م Cەر�ن نومدا.« 

 »؟ه1ک درکv تظافح شزا و درکv را; شاهاI+ Rارcت هک �ک ؟ه1ک +Iارcت رومأم +Iودv .وگR مcب ور +*(چ هC رارژ«

 ».هشاR شهانپ و تش· ادخ .دوب نز هC منوم� .منود�ن« :داد خسا¯ غورد هR وا

 :تفگ وا هR وک1ن هک دوب للم نامزاس تCامح تحت قارع و ناریا س/ش\آ تار®اذم یەرا�رد دنومول زا یاهلاقم یهمجرت مرگ³ رفول1ن
 ».د�Yب نوشd(فد هo Rاروف نهتساوخ سلجم سhئر«

 نم ،+*�ب�سار مناخ« :تفگ همدقم نودR .تسا ەداتس¢ا دوخ را; +*(م کCدزن اcنت ،یدج را1س/ یاەرcچ اI+ Rاجنسفر �شاه دCد رفول1ن
qYت¡حص حــــ vمنک. Rحا رطاخ ه)dاv ب ور نیا ملئاق امش یارب هکcنوت vامش :م� RاCب ناریا زا نالا د�Yد1ش/ ام1پاوه +*�لوا راوس .د. 

 نوتداونوخ و امش تسود ناونع هR ور نیا .د1نک لوبق نم زا ،د1نکR ورا; نیا دCاR م��d vقو منکv شهاوخ اما ،م��ن ی+*(چ نیا زا شhب
vا .م�Öوک1ن د�1شاد ندش جراخ یارب ½�شم ه vهنک کم; هنوت.« 
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 »؟اقآ جاح ەدش ÀÞ هگم« :د1سرپ ەد+d(فگش رفول1ن

افطل ،دCد1سر +�dگنشاو ه�d Rقو و .د1نکن لطعم .م��ن ی+*(چ هگCد نم«
o

 ادخ د�Yب هگCد الاح .د1نوسرب رتروپ *(فس هR ونم ماd(حا و مالس 
 ».هشاR نوترادcگن

 .تسا ەداتس¢ا ش+*(م رانک رد +*�نزان دCد و تفر نو*(ب سلجم سhئر d(فد زا ناروخولتولت دوب ەدرک تفاYرد هک 9وش تدش زا رفول1ن

 ».یا1ب نم اR الاح +*�مه دCاR« :تفگ اوجن هR +*�نزان

 ÀÞ« :د1سرپ دوخ تسود زا تسا ەداتفا çdافتا هچ هک دوب *(حتم و دوب توcبم و تام +Iاجنسفر �شاه یاهفرح زا زونه هک رفول1ن
 »؟اجنیا یاەدموا ارچ وت ؟ەدش

 ».یا1ب نم اR نالا +*�مه دCاR اما ،م�v تcب«

 .تفرگ دوخ ناتسد رد ار وا تسد و درک تCاده تخرد دنچ اR مارآ یاهشوگ تمس هR ار رفول1ن +*�نزان .دندناسر ناRا1خ هR ار دوخ نز ود
 .درک ه�Yگ هR عو�³

 پ1ل1ف .ەدز سراف جیلخ یالاR ور +Iاریا ر��فاسم یام1پاوه هC حبص زورما Inا��Yمآ وان هC .م#R تcب دCاR یروطچ منود�ن ،مزÉYع یول1ن«
 ».م#ÀÞ R منود�ن .مفسأتم .ەدنومن ەدنز سکچیه اما ،ندرگv ور هقطنم نراد ام یاهقیاق .ەدوب ام1پاوه نوا یوت مه

 م�حم ار +*�نزان تسد .دنک یراوگوس تسPاوتv مه oادعR .درکv مادقا دCاR .درادن سرت یارب �dقو و یرادازع یارب �dقو تسPادv رفول1ن
9دنز کC رد اC هگCد ناریا کC رد زور هC دCاش .مدR حیضوت ور +*(چهمه منوت�ن .مراد زا1ن تکم; هR +*�نزان« .تفرگ تسد رد

:
 .هگCد 

 ؟یدv تاجن ونم .تنماد هR متسد

 ».منکR تارب منوتv را�1چ وگR مcب مزÉYع رهاوخ«

افطل .را1ب تدوخ اR یراد ەا�دورف روبع زوجم ÀÞره .++(یالریا شhکرت یوکس مد .شاR ەا�دورف یوت 5 تعاس رcظزادعR زورما«
o

 مزا ی+*(چ 
 ».مرب دCاR الاح .مدR تcب مرادن �Iاوج نوچ ،سÞ(ن

 عالطا نودR ه�زور و وا هک رcشPاریا ناRا1خ نما یهناخ هR و تفرگ ەدCدن دوب هتخومآ وا هR ه�زور هک ار �dبقارم دض یاهل�تورپ رفول1ن
 و( ه�زور گرم �(خ ندÂ1ش ما#نه رد ار دوخ تاساسحا هک هنوگ نامه تسرد .تفر دندوب ەدرک داجCا یایآ{ اC وا.سا.ژ.د هR نداد
 ەدرک ه��جت کچوک نامترا¯آ نیا رد ه�زور و وا هک Ædشع یروآداC اR ار دوخ تاساسحا زورب تصرف ،دوب ەدرک بوک³ )رگCد یرا1س/
9دنز یەویش نیا اR مرا; .منئمطم ور +*(چ هC ،هشاR مراظتنا رد �dشون³ ره« :تفگ دوخ هR .تشادن دندوب

:
 ».ەدش مومت هشhمه یارب 

 یاههمانرذگ و دقن لوپ رالد رازه 10 یواح یهچقودنص و دروآرد اج زا نم1شP قاتا رد ار �dحار §دنص تش· راوید یاه�{ا; رفول1ن
 مهاR یرارطضا دماشhپ زورب تروص رد هک دندوب هتشاذگ رارق .درک اد1پ دوب ەدرک یزاساج راوید نورد رد تقد هR ه�زور هک ار Inا��Yمآ
 .دوبن نا��cم ەزادنا نآ نانآ اR تشون³ .دنرادرب ار لوپ

 شارب هک ی*(سم رد ام1پاوه هک هنیا م1گR م1نوتv نانیمطا اR هک ی+*(چ« :تفگ دادرcم .درک نفلت هجراخ ترازو رد دادرcم یەرادا هR وا
 ت¡قارمج�ب طا¡ترا هک �dقو ات .هسرب �Iد ات یاهق1قد { زاورپ بسانم عافترا هR ات هتفرگv عافترا هتشاد و ،ەدرکv تکرح دوب ەدش +*�عم
 ».ەدرکن شرازگ Inیداع*(غ +*(چچیه ام1پاوه نا¡لخ ،ەدش عطق ام1پاوه اR سا¡عردنب

ام1قتسم هک ەدوب یاهنوگ هI+ Rاریا ر��فاسم یام1پاوه *(سم« .دÂ1ش ویدار �(خ یەدن�Yگ زا ار نا#Yر تندYزرپ تاراcظا رفول1ن
o

 Rتمس ه 
 .تسا ەدوب *(گرد دندوب ەدرک هلمح ام یاهو*(ن هR هک حلسم یوردنت قیاق جنپ اR هظحل نآ رد مه وان ،تسا هتفرv سÂسYÂو ساساوی
 مومع عالطا هR عیسو ~طس رد هک Inاهدنیآرف و vاظن تاررقم زا سÂسYÂو ،هتشاذگ خسا¯�I ار ررکم یاهرادشه ام1پاوه هک +Iامز
 ».تسا ەدرک ک1لش ام1پاوه یوس هR §امتحا یهلمح ربارب رد دوخ زا تظفاحم روظنم هR و ەدرک ت1ع¡ت ،تسا ەد1سر

 دعR .دش ه1لخت شاەدعم تا�Yتحم مامت ات دروآ الاR ردق نآ و دناسر Inوش�سد هR ار دوخ دوب روطره .دنک لd(نک ار دوخ تسPاوتن رفول1ن
Rات داد همادا ندز قع ه Iوش�سد فک یاه�{ا; یور نازرل و قمر�In داتفا. 

 .تشون ،رتروپ ،رYزو نواعم هR ار دوخ تشادداC ن�Yخآ ،دناسرب هناخ+Þ(شآ +*(م هR ار دوخ و دتس¢اR تسPاوت و دمآ اج �; شلاح �dقو
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 ،*(فس بانج

 

 نآ رد +*(ن .پ .ر هک د1نادR مه ار نیا دCاش .دCاەدÂ1ش ار ریاناریا 655 زاورپ مادcنا �(خ ،د1ناوخv ار ما1پ نیا �dقو
9دنز قشع .پ .ر هک تسا نیا د1ناد�ن امش هچنآ .دوب زاورپ

:
 .هتفر وا الاح .دوب ەدش نم یەدنیآ رهوش و نم 

ا¡�Yقت ،نا��ق
o

 Rاهتساوخ امش هک ار هچنآ لاس 9 تدم هCا یارب ناریا رد نم دCنآ ماجنا .ماەداد ماجنا ەدحتم تالا 
R9دنز نیا اما .تسا ەدوب مراختفا ثعا

:
 و م1نک رادCد م1ناوتب ەدنیآ رد +Iامز دCاش .تسا ەد1سر ناCا¯ هR نم یارب 

- منطو نا1م +*(مآحلص یاەدنیآ هR تQسP و مدوخ هR تQسP امش دcعت نادردق ردقچ م�YگR امش هR مناوتب نم
 .متسه مایدادجا و اRآ +*�مز³ و -ا��Yمآ

 .تفر مهاوخ اجک هR اC درک مهاوخ هچ ناریا زا جورخ زا دعR مناد�ن .دش مهاوخ جراخ ناریا زا تصرف +*�لوا رد
افطل

o
 .دY*(گR سامت نم اR د1نکن éس 

 

 .م

 

 تروص رد هک دندوب ەدرک قفاوت نآ ³ رب ل¡ق اcتدم هک +Æخم �{ور هR ات تشون دوخ نارcت یەداوناخ یاضعا ه�d RشادداC س�س
 ناRآ زا ناریا رد شروضح هک درکv اعد .دننک کرد ار وا ت1عضو هک دوب راود1ما .دوش لاسرا اcنآ یارب ،دننک ەدافتسا یرارطضا دماشhپ

 دCاش و دCاR روط هR و ددرگزاR یزور دنهد ەزاجا وا هR تسا1س و دنوادخ هک دوب راود1ما .دنکن دراو نانآ هR یاهمدص چیه تCاcنرد 58
 .دنک رکش\ ەداوناخ زا

 هR ،درکv ەدافتسا ەا�دورف رد را; نامز رد هک ار دوخ ¨شمرداچ ن�Yتم1خض .داد اج �dسد ف1ک کC رد ار +خش یهل1سو دنچ رفول1ن
 .تشاذگ مراcچ ب1ج رد ار Inا��Yمآ یون یهمانرذگ و داد رارق دوب هتخود دوخ سا¡ل یاهزرد رد هک +Æخم ب1ج هس رد ار لوپ وا .درک ³

 .درب +*�ب زا ،دوب ەدروخ نارcت هR دورو رcم 1358 ناRآ 13 خــــYرات هR هک ار دوخ Inا��Yمآ ک1تامل�ید یهمانرذگ و ه�زور یهمانرذگ وا

 هR راR ن�Yخآ یارب ات تفر نو*(ب رد زا و درک ەا#ن هناخ رب و رود هR رگCد راR کC ،دنار بقع دوخ ەا�آدوخ قامعا هR ار دوخ تارطاخ وا
 .دورب -دوب ەدرک ظفح ادا¡م زور یارب هنا1فخم هک- یدانق یەزاغم

 .درک اد1پ زنالریا شhکرت یوکس رد ار +*�نزان رفول1ن ،دعR هق1قد دون

 کم; هنکمم .{رزاR شخR دعR و همانرذگ لd(نک تمسق هR مرv دعR .مرخv لوبناتسا هR بش 8 تعاس زاورپ یارب ت1لR هC نم«
Rم¡قارم .ماوخ Rشا.« 

 ».مدv لوق تcب«

 د1سر هج�1ن نیا هR تفرv ەا�دورف تمس هR هک �®ات رد .درکن رفول1ن د�Yخ هI+ Rادنچ هجوت زنالریا شhکرت یوکس رد ت1لR یەدنشورف
 نیا زا ار زنالریا شhکرت .تشاد را1تخا رد +*(ن +çا; لوپ و ،دنکv داجCا نظءوس هفرطکC ت1لR زا d(م; تشگرب و تفر ت1لR ند�Yخ هک
 دوب نیا شاهشقن .دننک رفس نآ هR دCداور نودR دن�سPاوتv نا1ناریا هک دوب Inاهروشک دودعم زا ¨C ه1کرت هک دوب ەدرک باختنا تcج
 .دنک رکف دوخ یدعR مادقا یەرا�رد س�س و ،دوش دCد¯ان یزور دنچ ،دورب لوبناتسا هR هک

 لا¡ند هR تفرv همانرذگ لd(نک تمس هR وا �dقو و دن�شاد رظن رYز ار ++(یالریا شhکرت یوکس زا وا +�dفر نو*(ب درم ود دشP هجوتم رفول1ن
 را; دوخ یرا; تف1ش رد اcنآ .دنشاR نارفاسم یهمه بقارم هک دوب نیا لمعلاروتسد اما ،تسhک وا هک دن�سPاد�ن ود نآ .دندش ناور وا

 .دندرک باختنا دوخ +çداصت فده ناونع هR ار رفول1ن ل1لد +*�مه هR دندوب ەدادن ماجنا +Iادنچ
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 ناریا زا جراخ هR ەا�دورف +*�مه زا �Iد رد رتروپ اR تاقالم یارب راR دنچ هتشذگ لاس دنچ رد .دش کCدزن همانرذگ لd(نک شخR هR رفول1ن
 ،دز قرو ار همانرذگ یاههحفص یزرم ت1نما سرزاR .تشاد رطاخ نانیمطا دوخ +Iاریا �Y�dه کرادم دروم رد و دوب هتشگزاR و هتفر
 .درک ەا#ن همانرذگ سکع هR ەرا�ود و ،درک ەا#ن رفول1ن هR دعR ،درک ەا#ن همانرذگ لخاد سکع هR و درک {راو ار جورخ و دورو یاهرcم

 »؟دYراد رفس یەزاجا نوتردارب اC ،رهوش ،رد¯ زا ؟د1نکv رفس اcنت ارچ«

¨تخاس یومع زا ی+Åحم یهمانەزاجا کC رفول1ن
:

 هR ش��مع نآ رد هک ار همانەزاجا نیا وا .دروآ نو*(ب ،+*�ب�سار نادناخ رالاسرد¯ ،دوخ 
 .دوب ەدرک یزاساج نما یهناخ رد ادا¡م زور یارب +*(ن دوب ەداد جراخ هR رفس یەزاجا وا

»vیارب لوبناتسا مر Cاش اهمناخ +*�ب هک ¨شزپ یهلأسم هCن ی+*(چ اما هعhنویاقآ هک تس Rنونش/ ناوخ Cشەرا�رد ا Rاش هتبلا .ننودCد 
 »؟مدR حیضوت نوتارب دCاوخv .د1شاR هتشاد قرف ه1قR اR امش

 ».رهاوخ ورب امرفR« :تفگ دادv لوه شفرط هR ار وا یهمانرذگ هک §اح رد یزرم سhل¯

 .تشگرب ەدرپ تش· رد دوخ یاج ³ هR تشاد بل هR دنخ¡ل رفول1ن رثؤم اما ەداس حیضوت زا هک §احرد توکس رد +*�نزان

 دCاR هک دند1سر هج�1ن نیا هR ،درک روبع همانرذگ لd(نک شخR زا وا دندوب ەدCد هک یرفن ود ،دش کCدزن �dینما {رزاR هR رفول1ن �dقو
 وا لRاقم نادرم زا ¨C ،تشاذگ ا¯ {رزاR یهطوحم هR رفول1ن �dقو .دنهدR ەولج هجوم ناشسhئر دزن ار دوخ ات دنهدR تروص یرا;
 .درک تCاده دوب ½صا یهطوحم زا رتوسPآ �; هک هجاR دنچ فرط هR ار وا ،دنزب تسد وا هR هکنیا نودR و داتس¢ا

 ».همانرذگ«

 »؟ه1چ نوترفس ل1لد و دYرv اجک«

 .تشادن +Iادنچ *(ثأت رفن ود نیا یور اما ،درک رارکت ار همانرذگ لd(نک ناتساد رفول1ن

»Rنآ ».ا1ب ام اcار وا ا Rفد ه)dان یوب هک کچوک ی vنت و دادcنآ رد دوجوم ثاثا ا Cیزلف +*(م ک، Cیزلف یوشات §دنص دنچ و ،نفلت ک 
 .*(گR مارب ور ەا�س تاعالطا رد یدح³ یاقآ« :تفگ دوب طخ یوس نآ هک �ک هR نفلت رد �dینما نارومأم زا ¨C .دندرک تCاده دوب
 هموصعم شمسا .هنک InوجزاR شزا دCاR نوش¢ا دوخ هک مCاهتفرگ ور رفن هC اجنیا ام الاح ،م1نک کچ ور اهرفاسم تساوخ نومزا وا

 ».هنÃب�سار

 هR ».د1نکv تأرج روطچ« :تفگ اسآدعر یادص اR و دش قاتا دراو هم1سا³ د1شکv خر هR ار دوخ ەا�دورف ناشP هک §اح رد +*�نزان
 اوقتاR نمؤم نز نیا زا ».د1نکv تأرج روطچ« :تفگ ەرا�ود +*�نزان .دوب هتس/ و ��صع اضف ،کچوک قاتا نآ رد رفن راcچ روضح رطاخ
 نوملسم یاهمناخ اR م#R و منزب گنز شcب نالا +*�مه دCاوخv .هنکv را; +Iاجنسفر �شاه م1قتسم رظن رYز وا .د1ش رود نم زا و
 ».د1شکR تلاجخ نوتودره دCاR ؟دYراد یراتفر هچ نیدتم

 ».هنک InوجزاR نز نیا زا هک اجنیا هسرv یدوزهR یدح³ یاقآ .هها�س هR طو��م �dینما ع�ضوم هC نیا .ەرادن �ÿر امش هR نیا مناخ«

 +*�سح هR« :تفگ دنلR یادص اR و داد دوخ تسود هR ار +�فلت ەرامش دنک ه¡لغ دوخ تشحو سح رب تشاد éس اوق مامت اR هک رفول1ن
 ».هش�ن لاحشوخ ت1عضو نیا زا .دCدR حیضوت شارب ور ت1عقوم و د1نزب گنز سلجم سhئر d(فد رد وک1ن

 و تفرگ نادرم زا ¨C فرط هR ار �{وگ .تفگ ار ع�ضوم یروف و تفرگ ار یاەرامش ،تشادرب ار نفلت رومأم ود رانک زا +�dشذگ اR +*�نزان
 ».هنک ت¡حص امش اR داوخI+ vاجنسفر �شاه d(فد سhئر« :تفگ

 ».نا��ق هعاسلا« و »نا��ق ممcفv .نا��ق هلR« :درکv رارکت بترم ت1نما رومأم اما ،د�Yگv هچ وک1ن هک دندÂ1ش�ن نز ود

 .درک Inامنهار ت1گ فرط هR ار رفول1ن +*�نزان

 :درک رکف .دنکن هلجع ەا�دورف هR ند1سر یارب هک د1سر هج�1ن نیا هR .دشاR ەدش شQیصن �{وخ تخR +*�نچ دش�ن شرواR یدح³
»Rشمارآ لام; رد و یاهلجع چیه نود vمر. Rراظتنا ەداتفال1فنوکزا یەرا�1پ نوا راذگ Rس·اولد و هشک Rهشا.« Iیاهظحل رظتنم هنا�(ص� 
 مامت وا اR شرا; �dقو .دنک اشامت ار محرت یارب وا سامتلا و هجض و دشکR وا زا تخس و رادشک vاقتنا *(قحت همcنیا رطاخ هR هک دوب

 .دنربv تذل وا d(شhب ندرک ف1فخوراخ زا کش نودR هک دهدv اه?ا�س هR ار وا ،دش
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 هتفر Inوس هR و دندوب ەدرک هناcب ار یرا; ک�Yه �dینما رومأم ود ،دوب هتفر هناخ هR +*�نزان ،د1سر داRآرcم هR یدح�d ³قو ،دعR تعاس ود
 .دوب زاورپ رد ناو یهچاYرد Inا¯ رازه 34 عافترا رد رفول1ن یام1پاوه و دندوب

 

 HIJگنشاو

 )1988 ی1ه?ئوژ مراPچ( Ah 1367ت 13

 

 ەرجنپ زا رتروپ .سمس��ک هن و +Iاتس/ات تال1طعت هن ،لالقتسا زور هن ،اهه¡ÂشکC هن .تشادن دوجو هجراخ ترازو رد ل1طعت زور رگCد
Rدرم هv ش\آ یارب هک Rرد بش یزا Pدرک ەا#ن دندوب ندمآ درگ لاح رد 2لام لانش. RاCهجراخ ترازو نامتخاس متشه یهق¡ط رد نالا د 

vو دوب Rاریذ¯ هIn ک1تامل�ید یاهتأ1ه زا Rادتاه و رگ�(مه اx ب و +�تس/ وc)dYش\آ یاشامت یارب زادنامشچ نRگنشاو یزا�d+ لوغشم 
 .دوب

9دنز زا هلحرم نیا رد .تفر�ن نو*(ب شÂهذ زا 655 زاورپ اما
:

 زورب .دوبن +*(گناربلاؤس ش¢ارب Céاجف +*�نچ ع�قو رگCد شاهفرح و 
 *(گرد ار دوخ دوب هتخومآ دوخ هR وا .دوب �تح ،دندوب +qاح نامأوت حلسم نادرم و ��رد³ هک Inاهاج رد ەژYو هR ،ثداوح هنوگنیا
 لغش .دننک لصفولح ،دش دهاوخ ماجنا هک Idاق1قحت رد ار لئاسم نیا نارالاساYرد راذگR .دنکن اطخ زورب تلع یەرا�رد رÖÉYان تالداجم
 ه�زور و رفول1ن زا هک دوب نیا +*(ن ناسPا ناونع هR وا ت1لوؤسم .دنک عافد ەدحتم تالاCا عفانم زا هک دوب نیا تامل�ید ناونع هR رتروپ
 .دنک تظفاحم

 اCآ دنباYرد دندرکv شالت دCاR §وسÂک نارومأم .دوب ەداد ل1کش\ متفه یهق¡ط تا1لمع زکرم رد ەژYو ەورگ کC هناخترازو Inارجا نواعم
 انف هR موکحم زاورپ نارفاسم نا1م رد 3»س�یسما« ،درکÆd vلت vاd(حا�I ار نآ رتروپ و دنتفگv نانآ هک روطنآ اIn Cا��Yمآ دنورcش چیه
 هناخترازو +*�نواعم هک دوخ یاسؤر یارب دCاR دن�شاد رت+*�گنس �dیلوؤسم §وسÂک نارومأم هR تQسP هک +Iا1م نارومأم .*(خ اC تسا ەدوب
 یرادربەرcب اC عاضوا ندرک مارآ تcج یدعR یاهما� یارب Inاهه1صوت ،اهشرازگ نیا هR هجوت اR اcنآ ات دن�شونv ت1عقوم شرازگ ،دندوب
 .درکv تروشم روcمجسhئر اC رYزو اR اC تفرگv یروف �1مصت اC و دناوخv ار نانآ یاهداcنشhپ یدوزهR رتروپ .دنهد هئارا نارحR زا

 رتروپ هک Inاج ات .دوب ەدرک ەراشا +Iاریا یام1پاوه مادقا ندوب +*(مآدCدcت هR و دوب ەدرک رداص ار دوخ یه1نا1ب روcمجسhئر زور نامه حبص
vادPئر یارب ار ه1نا1ب نآ سکره ،تسhمجسcدوب هتشون رو، Rبحص هجراخ ترازو ا�d دوب ەدرکن، RلÓپ نا�ز زا هÂاتÖدوب ەدرک ەدافتسا نو. 

 هR طقف رتروپ ،دوب رارقرب شمارآ عافد ترازو {ا1س نواعم اC 4½م ت1نما یاروش یوس زا یدعR +�فلت سامت ات هک یاهظحل دنچ اما
 راR ن�Yت+*�گنس ود نآ ت1نما ،تشاذگv رتروپ شود رب ندوب رYزو {ا1س نواعم هک یرا1س/ یاهراR نا1م رد .درکv رکف ه�زور و رفول1ن
 .دوب

 ەا#ن رفول1ن سکع هR ەرا�ود .درک ەا#ن لالقتسا زور مسارم یاهرداچ تش· رد نل�نیل دوبداC یانب هR دوخ þوصخ d(فد زا و تسشP وا
 ترازو رومأم دنادR تساوخv طقف زورما اما .دوب شخRشمارآ و 1éبط یÅنع وا یارب +Iا�وهام بوچ شو}راوید ًالومعم .درک
 یارب دوب نکمم هک Idاقافتا دروم رد وا تالا1خ .دن�سه اجک یایآ{ زا وا یاcنیا زا شhب را1س/ ًالامتحا و رگتیاده ،ظفاحم و شاهجراخ
 .درک�ن وا یاهفرح شمارآ ظفح هR ¨م; ،دشاR ەداتفا نانآ

 نانیمطا دوب هتفرگ داC را1س/ یاهنارحR ندنارذگ ³ زا اR هک دوب یاهCا¯دنلR §وسÂک رومأم وا .تفرگ سامت تا1لمع ریدم مناخ اR رتروپ
 .دشخR ی¬\ نارگCد هR ار نآ و دهد ناشP دوخ زا تCافک و

 ظفاح d(فد اR ،نا��ق هلR« ».مCاەدرکن تفاYرد ام1پاوه رد Inا��Yمآ نادنورcش روضح زا �{رازگ لاح هR ات ،نا��ق *(خ« :داد شرازگ وا
 .مYراذگv نوشرا1تخا رد ناوخR تاعالطا رÖا هک مCاهتفگ نوشcب و مCاەدرک ت1لس\ راcظا و مCاهتفرگ سامت +�dگنشاو رد ناریا عفانم

 
1Fourth of July (Independence Day) Aè آ مسارم ەارمه هک ا��7مآ رد لاردف ?سر تال»طعت زاåسانم ه} یزا}شDمرا¨چ( ا»نات�7ب زا ا��7مآ لالقتسا ت 
 .دوش¦ رازگرب )1776 یه»ئوژ
2National Mall  
3AMCITS (American Citizens)  
4Council) ecurityNSC (National S  
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 هک اه��Yhس هR مه ما1پ کC .نراد همهاو ام اR ندرک ت¡حص زا و ++�ک را�1چ دCاR ننود�ن دا1م رظن هR اما ،ەرادن ��جعت منوم� هتبلا
 ».نشاR §امتحا Inا��Yمآ نادنورcش دروم رد تاعالطا هنوگره یا�Yج ات مCاەداتسرف ،دن�سه ناریا رد ام عفانم ظفاح

 +�حل اR ،دهد زورب »هنا�(هر +�یبشوخ« دوخ زا هجراخ ترازو دل�را; و هCا¯دنلR را�مه نیا یارب تسhن مزال دوب ەداد ص1خش\ هک رتروپ
 .درکv شرازگ دوب مزال هک روط نآ دوخ ناتسدرYز یارب ار رتروپ سامت یەرهوج ،تا1لمع ریدم ».مرکش�م« :تفگ قمر�I و ەدزەودنا

افطل و .وشP تف1ش ناCا¯ رد ت1عقوم شرازگ رظتنم .ەدR عالطا مcب عقوم نومه ،د1سر یاهگCد �(خ هÖا«
o

 +Iاسک یهمه زا نم فرط زا 
اصخش مدوخ ،اهنومcم شریذ¯ یارب الاR مرv مراد �dقو هتبلا .نک رکش\ نوششالت یارب دن�سه ەژYو تا1لمع یوت هک

o
 ».اجنوا ما1م 

  .دوب طخ تش· یایآ{ زا هسلR جروج .دز گنز �dینما یەژYو نفلت

 .ەدوب ریاناریا 655 زاورپ یوت یزYورپ ه�زور تفگ مcب .دوب اجنیا الاح+*�مه +�dگنشاو رد وا.سا.ژ.د سhئر .مراد یدR ½1خ �(خ نلآ«
 -شدنتخانشv انوا هک روطنومه ،+Iارcت اC- ه�زور هک هتفگ نارcت رد لآd(نومود *(فس هR ەا�س تاعالطا روتسد هR هجراخ ترازو هک تفگ
RاCینما یاهو*(ن هکنیا زا ل¡ق د�d نومه سکچیه ارچ هنود�ن .ەدرک باختنا شارب ور زاورپ نوا شدوخ ەا�س .ەرب ناریا زا ++�ک ش*(گتسد 
ا¡�Yقت و ام رومأم یهنامحر�I لتق رد تسدمه وا .سا.ژ.د متفگ شcب و مداد تسد زا ور مCد¬Pوخ مه نم .ەدادن عالطا ام هR عقوم

o
 

 نم رب و رود اهیدوز نیا هR مراد کش .ەدز ور ام1پاوه هک ەدوب ام �dشک هک درک یروآداC نم هR مه وا .ەدوب هگCد ەانگ�I مدآ رفن 300
 ».مفسأتم ½1خ .Inیرا�تفاثک هچ .هش/ شاد1پ

 ؟تفگن "ماY*(م" اC رفول1ن یەرا�رد ی+*(چ اما ،مد�ن نوشP یدردمه +�کن رکف و مفسأتم ه�زور +�dفر تسد زا یارب مه نم« :تفگ رتروپ
 »؟ەدوب ام1پاوه یوت مه وا

 ات .هنکv تCاده ور رومأم کI+ Cارcت پ1ل1ف ت�Yه اR ،ه�زور هک +�dسPود�d+. vسPودv وا دروم رد ردقچ اهیوسPارف منود�ن .Þّ~1ه«
 ».هش �ن نوم*(گتسد ی+*(چ ،++�کن �¬�نم ور ام1پاوه یاهرفاسم تسرcف اه+Iاریا �dقو

 هR نطو هR تشگزاR ەار رد ات دوب ەدروآ ماود ناریا رد لاس همه نیا رفول1ن اCآ .درکv ەانگ ساسحا تدش هR .تشاذگ ار �{وگ رتروپ
 ؟دوش هتشک اهInا��Yمآ تسد

 هR ار وا و درک ه¡حاصم d(فد نیا رد ه�زور اR هک دوب ومه 1363 لاس رد .دش ماجنا وا راqا هR 1358 لاس رد نارcت رد رفول1ن +�dشاد هگن
 +*(چهمه �dقو و- دوب ەدش رادروخرب رفول1ن یەداعلاقوف Idاعالطا یاهشرازگ ندناوخ ناج1ه و ظح زا لاس 9 تدم هR وا .داتسرف ناریا
 دوخ هR راR دنچ اما .دوب ەدرکن در و دوب هتسPاد دوخ قح دشv وا زا شایرگنەدنیآ رطاخ هR هک ار Inاهد1جمت و ف�Yعت دوب دارم قفو رب
 دوب ەدرکن vادقا چیه هچرگ ».نەدرک تمدخ مه �Iاسح و تسرد و نەدرک ور نوش�مدخ .ه1فا; .نوشÂطو هR ندرگرب راذگR« :دوب هتفگ
 .دوب رگCد یرا1س/ دCاش و نت کC گرم لوؤسم نون®ا و

اصخش دن�ساوخ وا زا لوقلاقفتم ود نآ .داد عالطا وا لوا نواعم و هجراخ رYزو هR ار ع�ضوم رتروپ
o

 Rو دورب د1فس خا; ه Rئر هhمجسcرو 
 دCاR رتروپ دوخ هکنیا زا اما دندرکv یدردمه ساسحا وا هR تQسP ودره .تسا ەدش دوقفم رفول1ن و ەدش هتشک ه�زور هک دهدR عالطا
Rئر هhمجسcشرازگ رو vنآ هن و دادcار لد رد ،اþ+ دندوب. 

Rتاقالم زا دع Rئر اhمجسcرتروپ ،رو Rید و هنازرف ه�Yهک ار هچره .درک نفلت نمتراه د vادPتس، Rه�زور گرم زج ه Rنا1م رد نانآ ا 
 اما ،دندوب بدؤم و مارآ رهاظ رد ودره .داد دهاوخ عالطا اcنآ هR دسرب وا تسد هR یدCدج �(خ هکنیا ضحم هR تفگ و تشاذگ
 .دنامR �(خ�I ناش+Iارگن زا رتروپ دن�شاذگن

 

 لوبناتسا

 Ah 1367ت 16 ات 14

 

 ½لملا+*�ب ەا�دورف �dینما {رزاR زا هثداح نودR -ه1کرت هR دورو رcم +�dشاد روظنم هR- دوخ Inا��Yمآ یهمانرذگ زا ەدافتسا اR رفول1ن
 ناوناIn Rوش�سد یهلا�ز لطس رد ار دوخ +Iاریا یاهسا¡ل و همانرذگ ،همانرذگ لd(نک شخR ه�d+ Rفر زا ل¡ق .درک روبع لوبناتسا کروتاتآ
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 هR مه ات ،دشاR ا1ح و بجح اR یاه1کرت نانز بلغا هõ1ش شسا¡ل هک دوب بقارم لاح+*�عرد اما درک نت هI� Rرغ ًالما; {ا¡ل .تخادنا
 .دنامçd RاR سانشان و دنکن هجوت بلج نکمم دح ات مه و دراذگR ماd(حا مدرم گنهرف

 çdاتا تCاcن رد و تشگ ندنام یارب Inاج لا¡ند هR اجنآ رد .تفرv ،لوبناتسا گرزب رازاR ،�{راچ §ا¯ا; هR هک دش {و��تا راوس رفول1ن
 یوام« کچوک لته نیا مان .درک اد1پ دندوب ەدرک لCد¡ت لته هR و دندوب ەداد یر�را; *(یغت ار نآ هک +Iامثع ک¡س �Iوچ نامتخاس کC رد
 +*(ن رفول1ن نانآ رظن زا .دندوبن لوضف و وا�جنک نا1ناریا فالخ رب اما ،دندوب زاوننامcم وا کرت نانا�+*(م .دوب »�Iآ یهناخ« یانعم هR »وِا
 .اcنآ ەوکشاR رcش رد دوب یرگCد �Àراخ تس�روت

 ەزاغم لخاد هR ار وا هک +Iاشورفالط و ناشورفشرف یاهتوعد هR تQسP وا .دنارذگ رازاR رد +�dفر ەار هR ار زور نآ یادرف رفول1ن
 نورو�Yب« :دنتفگv .دوب نمCا ،دننک فراعت وا هR ناش¢الا; شورف یاهنفوتوف مامت ەارمه هR ار بhس یاچ +Iاجنف ات دندناوخvارف
)Rرکف وا ».ه1ناجم ندرک ەا#ن .)لخاد د1یامرف vاجم مه ًالصا ندرک ەا#ن« :درکI+ نhتس. Rد1نک ەا#ن نم ه.« 

 ناتساد ،دورب ا��Yمآ یر�لوسÂک هR دشاc)d Rب دCاش .دنک +*�گنس و ک¡س ار دوخ یاههنÉYگ ات تشاد زا1ن �سج ت1لاعف و نامز هR رفول1ن
 .درکv راتفرگ ەا#تسد لا#نچ رد ار وا ەرا�ود را; نیا اما .دنک تفاYرد کم; و دنک وگزاR ار دوخ

 ترا; ،تفر )ت.ت.پ( تس· d(فد ن�YتکCدزن هR .رطخ�I مه و دشاR تسرد مه هک دنکR دCاR یرا; هچ دش هجوتم دعR تعاس دنچ
 هc1ت +�dگنشاو دصقم ه�d RیلR دراد دصق تفگ و داد دهاوخ حیضوت ار +*(چهمه یدوزهR تفگ ،درک نفلت شردام و رد¯ هR و د�Yخ نفلت
 �(خ وا زا دن�Yگن رتروپ هR هک :تشاد شردام و رد¯ زا تساوخرد کC اcنت وا .دورب دهاوخv شلد هک تسا Inاج اcنت هناخ نوچ ،دنک
9دنز وا .دنراد

:
 ت�Yقت ربارب رازه ½لملا+*�ب نوی�Yõت دلاره زورید یهمانزور کC ندCد اR هک {اسحا .دوب هتشاذگ ³ تش· ار شا½¡ق 

 یاه1نا1ب و تخادناv اه+Iاریا تا��Yحت ندرگ هR ار ریاناریا 655 زاورپ یدوبان *(صقت هک د1فس خا; زا هچ¡لح یه1نا1ب دننام یاه1نا1ب .دش
 ».م1نک�ن ?اوخرذع زگره ام« :دوب هتفگ هک روcمجسhئر نواعم زا

 

 HIJگنشاو

 Ah 1367ت 20

 

 اما ،دروخ اج دوب ما1پ رد هک ?ودنا و مشخ زا وا .د1سر رتروپ تسد هR ماجنا³ دوب ەدرک لاسرا یدانق یەزاغم ق�Yط زا رفول1ن هک vا1پ
 ؟تساجک وا اما .تفرگ رب رد ار وا فعش و دجو ،دشاR ەدنز رفول1ن -دCاR ،منکv شهاوخ اCادخ- دCاش هک رکف نیا اR لاح+*�عرد

 .درک نفلت نمتراه هنازرف هR رتروپ

»Cما1پ ندش هتشون زا زور دنچ .متفرگ رفول1ن زا ما1پ ه vت ەراد هک هتفگ اما .ەرذگcکرت ور نار vراد ی�(خ شزا امش .هنکY؟د vد1نود 
 »؟منک ت¡حص مYرادرب دCاR هک یدعR مدق دروم رد امش اR و منیõب ور د�Yید و امش ما1ب رcظزادعR زورما نم هشv ؟هشاR هنکمم اجک

 .د�1سه ام دنبلد d(خد رکف هR هک نونمم و د1تفرگ سامت هک نونمم ،رYزو نواعم بانج« :تفگ دوب رارق1ب {وسحم زرط هR هک هنازرف
vب ًالعف اما ،سهناملاظ تساوخرد نیا هک منودc)dYد امش هک هنیا را; نCهگ Rگن سامت ام ا)*Yم1فسأتم ام .د. vتسرد را; امش هک م1نود 
 ».مCدR ماجنا نومەداوناخ یارب ور تسرد را; دCاR ام الاح اما .دCدادv ماجنا رفول1ن یارب ،نوتروصت هR انب و نومروشک یارب ور

 ».د1گR نم هR ور نیا لقادح ؟هنما شاج ؟تسامش شhپ«

 ».د1شخ¡ب ور ام .نا��ق ظفاحادخ ًالعف«

 هک داد شرازگ تعاس ود ضرع رد §وسÂک رومأم .درک نفلت تشاد روضح ەژYو تا1لمع ەورگ رد *(ت 13 زور هک §وسÂک رومأم هR رتروپ
 زاورپ اR شhپ زور هس اجنآ زا و هتفر تروفکنارف هR لوبناتسا زا لوا یداع یهمانرذگ زا ەدافتسا اR ،نمتراه رفول1ن ا��Yمآ دنورcش
 .تسا ەدش ا��Yمآ دراو +�dگنشاو سلاد ەا�دورف ق�Yط زا تروفکنارف

 



172 
 

 HIJگنشاو

 1368 تشPب یدرا

 

 ار اهرا; ات -یرادا رظن زا م�تسد- دوب ەدرک دمآvرب شاەدcع زا هک یرا;ره رتروپ ،تشذگv رفول1ن تشگزاR زا هک ?ام 9 تدم رد
 لماش- درک تخادرپ هجراخ ترازو رومأم کC هR دشI+ vوناق تروص هR هک ار §وپ نdY(شhب ،ت�Yیدم نواعم کم; هR .دهد ناماسو³
 لنسرپ ت�Yیدم یەریاد اما ،درک هتسشPزاR راختفا اR ار وا هجراخ ترازو .درک تفاYرد رفول1ن یارب -نارcت رد را; یارب را; �dخس دصرد 25

¨تسشPزاR قح تفاYرد تcج وا هک ار �dیفاعم
:

¨تسشPزاR تفاYرد یارب« :دنتفگ رتروپ هR اcنآ .درک در تشاد زا1ن 
:

 و هم; ½1خ شÂس 
 ».تسhن +çا; مه شhتمدخ تاونس

¨تشذگدوخزا تCاcن راختفا هR یایآ{ هک �سارم رد ار نمتراه یەداوناخ دCاش درک رکف رتروپ
:

 دش یرگCد سانشان یەراتس وا- ه�زور 
 vا�خلت و جنر هک د1سر هج�1ن نیا هR دشP اcنآ ندCد هR قفوم �dقو .دنیõب دوب ەداد بhترت -یایآ{ یزکرم نامتخاس �Iال رد úال¯ یور
 .دنوش +qاح مسارم رد دنناوتب هک ەدوب نآ زا شhب نانآ

Cاتفآ زور کI� م ەام ردcشردام و رفول1ن ،ر Rل1بموتا ا Rگنیلرآ ½م ناتسروگ ه�d+1 اج ەار ³ .دنتفرIn و دندرک فقوت Cو ل�هتسد ک Cک 
 .دنتفر مانم� زا�³ ەا#مارآ ¨Cدزن رد ?ا#تس¢ا هR ناتسروگ ½خاد سو��تا اR و دندرک کرا¯ ار دوخ ل1بموتا .دند�Yخ ا��Yمآ کچوک مچرپ
 .دنداتس¢ا یd(س®اخ یەداس دوبداC یانب کC رانک رد و دنتفر الاR هR مCالم بhش کC رد ار ?اتوک تفاسم اجنآ زا

 و نادروناوه وزج نت تشه نیا .درک ورف +*�مز رد نآ لRاقم رد ار مچرپ و تشاذگ مان تشه اR ی�(ق گنس لRاقم رد ار اهل� رفول1ن
 ل1لد هR سQط ¨Cدزن رد و ،ناریا رد 1359 لاس هR ،دوب ەدش Ïتنم تسکش هR هک Idاجن تا1لمع رد هک دندوب ا��Yمآ InاYرد نارادگنفت
 هR تشاد تسد رد ار دوخ ردام تسد هک رفول1ن .دندوب ەدش هتشک130 { یربارت یام1پاوه اI+ Rاسرتخوس d(}�ک1له دروخرب
 هنوخ هR ونم ناتسود ات د�1شذگ نوت+*(چهمه زا امش .منکv ماd(حا یادا امش تعاجش هR ەرا�ود زورما .زÉYع نانطومه« :تفگvارآ
 ».د1سرن رخآ هR نوترفس زگره مزÉYع ه�زور لثم .د1نودرگرب

 زا .دنک رادCد وا اR 2زمادآ ? رد یاچ فq یارب دنک دعاقتم ار نمتراه د�Yید دش قفوم )1367 ید(1988 سمس��ک رد ماجنا³ رتروپ
 .درک دهاوخ لمح عضو ەامدنفسا رد و تسا رادراR ه�زور زا وا هک دش �(خاR و دÂ1ش ار رفول1ن ناتساد رفول1ن رد¯

 .دنک شکشhپ رفول1ن هR ار دوخ �dسود و م�Yکت ن�Yخآ دناوتv ،یایآ{ رد هسلR جروج کم; اR هک تسPادv رتروپ

 ند1ش¢دنا یارب �dصرف و دوب ەدروآ ناغمرا هR رو³ و یداش ،مانcب دلوت ،اÂ1یجرYو تلاCا چ�چ زلاف رcش رد نمتراه یەداوناخ یهناخ رد
Rدوب ەدرک مهارف ەدنیآ ه. Cزور ک Rظزادعcنداد *(ش لوغشم رفول1ن هک ر Rب هcەدرمش منتغم ار تصرف وا گرز�ردام و گرز�رد¯ و دوب مان 
 .دروآ ناش¢ارب هتس/ کC ک1پ ،دننک تحاd(سا یردق ات دندوب

 ».رتروپ نلآ *(فس فرط زا نمتراه رفول1ن مناخ یارب«

 سرام 15 دلوتم ،یزYورپ مانcب یارب لما; تاصخشم اR اÂ1یجرYو تلاCا +Iوناق ًالما; دلوت ?اوگ کC ،درک زاR ار قروقش یهمان ت®ا¯ �dقو
 .تفاC نآ لخاد رد یزYورپ ه�زور و نمتراه رفول1ن دنزرف ،1989

Cشاددا�d ن رتروپ زا س��ن�سد)*+ Rافطل« :دوب ت®ا¯ رد دلوت ?اوگ تسویپ ه
o

 اR .ریذ�ب مانcب و دوخ یەدنیآ یارب ارم یاهوزرآ نc)dYب 
 ».رتروپ نلآ ،ناوارف رcم و ماd(حا

  

 
1Arlington Cemetery Aگنیلرآ رد ¦اظن ناتسروگ ک£Ï¤ یجر7وª«گنشاو ر¨ش و نآ ¤�£ب هک تسا£Ï¤ نک .دراد رارق کموتوپ یهناخدور ا¨نت�Ïیەد¨عرب ناتسروگ نیا ل 
 .تسا عافد ترازو یاههخاش زا هک تسا ەدحتم تالاAا ¤×یمز یو��ن ترازو
2Hay Adams Hotel  A7رات لته کÔ¤ امش علض رد هک ەراتس 5 للجم وÌ ºتسا ەدش عقاو د»فس خا. 



173 
 

 موس شخ*

 

  T̀_ب ام یهتس[Y زار
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10 

 

 هئطوت ود

 

 

 نون>ا

 تنامرو تلاDا

 

9دننار لامش تمس هR »7 سا وی« نا��تا رد هق1قد جن}ولcچ رفول1ن .دوب نما نا;دوک یهنازور یرادcگن زکرم رد ش¢اج ه�زور
:

 زا ات درک 
 ت1گ کCدزن و درک کرا¯ ار دوخ ل1بموتا .دسرب ،دنتفگ�d+« vگنیلرب ½لملا+*�ب ەا�دورف« نآ هR +�یبشوخ اR هک ?ا�دورف هR ی�(لد1م
 .دندنار بونج تمس هR و دندش ل1بموتا راوس تع³ هR و دندرک لغR ار رگCدکC ود نآ .د1سر ەار زا رتروپ ات دش رظتنم یدورو نارفاسم

 »؟هغولش نوت�d+ ³گنشاو رد زونه ؟نا��ق ەروطچ عاضوا«

 هک روج نومه .نش�ن ضوع اهمدآ .منوخv خــــYرات d(شhب .درک توف م¬مه هک شhپ لاس ود زا صوصخR ،منکv را; d(م; هگCد نم«
 هR تQسP نوملcج رطاخ هR یراذگتسا1س رد ام تال�شم دصرد دون .ننومv ص�Yح و قمحا و دادعتسا اR و ناشخرد نەدوب ًال¡ق
 ».هخYرات

 »؟د1نوم�d+ vگنشاو رد .ەدوب روطنیا هشhمه هک ناریا دوم رد لقادح ،بخ«

 ور1+*�ل�مچ یهچاYرد و ++(ی�نام ن�Yگ و کدنوریدا یاهەوک متسPوتv ام1پاوه زا .تسا¡Yز اجنیا م#R دCاR اما .تساجنوا م1گدنز و را; نالا«
 ».یاەدنوم اجنیا هک تسhن ل1لد�I .منیõب

 تاقافتا و ه�زور لتق .ەداد ەانپ مcب هک ەدوب نمأم هC لثم نم یارب اما .نەدرکن ه��جت ور اجنیا نوتسمز تقوچیه ،نگv ونیا هک +Iاسک«
Rیایآ{ و هجراخ ترازو ناتسود .درک منوغاد شدع vساوخ�d+ ;وت�ن نم اما ،++�ک کمPمتس Rانوا یا1ند زا ��خ Rامش هتبلا .مشا 
 هک متسه ?ا#شPاد درف هC الاح و .منک اد1پ تشحو زا ندش جراخ یارب ور مهار د�1شاذگ و -د1شاI+ Rاریا هم1ن دCاR امش- دCدرکv کرد
 ».مەدنوود هش�ر ەداتفارود نا�م نیا یوت

 .دراذگR +*�مز هR درکv +�یگنس ششود رب هک ار یراR زا ��خR رفول1ن داد ەزاجا و تفگن ی+*(چ رتروپ

 تقوچیه .مراد مزال ÀÞ نم +�dسPودv یز�Yغ تروص هR .مردام +Iاریا یەداعلاقوف یەداوناخ و مردام و رد¯ و دCدوب امش نم یاه�~نم«
 نداد�d vیمها ا�d+ CسPودv اCآ ؟دوب ەدولآ نوخ هR متسد هک نداد�d vیمها ا�d+ CسPودv اCآ .مەدرکن را�1چ و مەدرک را�1چ ند1سÞ(ن مزا

 یاضعا زا ¨C نم .ندروا1ن نوشور هR تقوچیه +�dسPودv مه رÖا ؟مدوب ەدش �dخRدR ردقچ ثعاR ەدحتم تالاCا هR تمدخ ەار رد هک
اصوصخم انوا .ەروط+*�مه مه ه�زور +Iاریا نا#تس/ دروم رد .دوب +çا; +*�مه و مدوب ەداوناخ

o
 Rب نوم¬· اcنیا .ن��خ ½1خ مەون و مانcا 

 ».تواضق نودR و ارچ و نوچ�I قشع- متشاد زا1ن نم هک دوب ¨م; نومه

 .�dخادنا رطخ هR ور تدوخ نوج لاس 9 تدم هR زور ره روطچ ،یدرک را�1چ وت ننودv هک +�dسه رفن دنچ طقف زورما �dح ،رفول1ن«
I�Rص)*Id ج وcلا�d وت هک Rگرم زا دع Iد ه�زور +�عم�Cامتح ،ید

o
 ترا; ³ ارچ ++�ک کرد +�dسPوتv �; ½1خ دارفا اما ،ەدوب ەدننکدرخ 

 هR ور ع�ضوم نیا تسPوت�ن سکچیه و .یدرک �dسرد را; وت .+�dشادن �(خ ەدرپ تش· لCالد زا نوچ .یدرک اهر ور +*(چهمه و �dشگنرب
 ».هگR انوا

 
1ks, Green Mountains and Lake ChamplainAdirondac  
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 و د1چ1پ پچ هR ی�(لد1م رcش زکرم رد .د�Yخ هRاشون و چــــYودناس و تشاد هگن رcش یهموح رد ەداج یه1شاح ەا#شورف کC رد رفول1ن
 دنچ .د1سرv کوکناه کچوک رcش هR و تفرv الاR ++(ی�نام ن�Yگ ½صا یهتشر زا ەداج نیا .دنار ق�³ تمس ه�d 125 RلاCا یەداج رد
9دنس��ن زکرم« زا ل¡ق لCام

:
 زا 2»تسارف تربار *(سم« دوب ەدش هتشون امنهار یولRات یور هک Inاج رد رفول1ن ،فورعم 1»فول درب 

 م1نک اد1پ Inاج هC م1نوتv و هتولخ اههتفه طسو هشhمه .ەراد یورەدا1پ یارب نوسآ *(سم هC اجنیا« :تفگ رتروپ هR .دش جراخ ەداج
 ».م1نزب فرح و مYروخR اذغ و م1نÃشÂب هک

Rدوب ەدش بصن بادرم زا روبع یارب هک ?ار��چ یور رب یورەدا1پ هق1قد ەد زا دع Rکم1ن ه�d ال¯ تکم1ن نآ رانک رد .دند1سرú یزلف 
 .دوب ەدش کح نآ یور تسارف رعش نیا هک دوب

 

 عترم

vب عترم ات مورc؛منک ە+*(®ا¯ ار نارا 

 منزب یرانک هR شکنش اR ار اهگرب ات متس¢اv طقف

 :)منک اشامت ار بآ ندش ناور ات منامR دCاش و(

 .ا1ب نم اR +*(ن وت -- .دشک�ن لوط داYز

 

vمروا1ب ار درخ یهلاسوگ ات نو*(ب مور 

 .ەداتس¢ا شردام رانک رد هک

 .دروخv ولتولت ،دسhلv ار وا شPا�ز اR وا� �dقو هک تسا کچوک ردقنآ

 .ا1ب نم اR +*(ن وت -- .دشک�ن لوط داYز

 

9دنز اجنیا ¨Cدزن رد Inاج هC تسارف تربار نگv .متسه اجنیا قشاع نم«
:

 vاق1قد هنود�ن سکچیه اما ،ەدرک
o

 اه+Iاریا داC ونم .اجک 
- اجنیا .ەرئاز زا رپ هشhمه و هشv لCد¡ت ەا#تراYز هR ناریا رد اهرعاش رازم هک هنیا رد ش\وافت .++�کv م�Yکت ور اهرعاش ردقچ هک ەزادنیم
 سکچیه ناریا رد .مYزاسv دوبداC یانب اهلارنژ و اهرادمتسا1س یارب اهInا��Yمآ ام شاج هR .تسhن روطنیا -زورما ،ام �Pاش شوخ زا
 .ور دن��خ هک یرامشتشگنا رفن دنچ نوا �dح .ەÞ(س�ن رطاخ هR ور انوا

 :ەدرک شهمجرت �hل#نا هR روطنیا مجd(م هک تسه یولوم زا فورعم üا�ر هC« :تفگ تسارف رعش هR ەراشا اR وا

 ،باوصان و باوص یوسارف

 .هنب یرادCد یەدعو نم اR اجنآ رد .تسه یرازغرم

 

 :دناوخ رب زا ار ½صا رعش دوخ Inاق1سوم یادص اR رفول1ن ».شعترَم اR هتسارف تربار .تسhن انالوم رعش اما ،هگنشق شhسhل#نا«

 تسhئادوس اضف نآ نا1م هR ار ام تسhئارحص نورب مالسا زو رفک زا

 

 
1Bread Loaf Writers’ Center  
2Robert Frost  ا��7مآ فورعم رعاش½ù )1874 1963 ات( 
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»vبÃم ؟د1ن)dوافتم +*(چ و ەد1شک نو*(ب انالوم رعش زا ور ادوس و مالسا ،مجId ز نانچمه اما توافتم .ەدرک تسردY¡رت�1مص ½1خ .ا. 
 ».ەدوب ناCا¯�I یاهارحص انالوم §وتانآ رد .تسه رازغرم و عترم تسارف دنل#ناوین رد

 .تشذگv اجنآ ¨Cدزن زا هک یرا¡�Yج یهمزمز و دوب نا�دنرپ زاوآ یادص ،ادص اcنت .دن�سشP توکس رد یاهق1قد دنچ ود نآ

 هک Inاهرعش یەرا�رد و مCاهتسشP مارآ نا�م نیا رد ام هک روط+*�مه .منک عو�³ دCاR منودv طقف ،منک عو�³ اجک زا منود�ن ،رفول1ن«
 یاەدع و ،+�dگنشاو رد ەدع هC .نشکv موش یاههشقن نراد هک +�dسه úان�شحو یاهمدآ ،م1نکv ت¡حص نش�ن هنcک تقوچیه
 و ناریا +*�ب ناوخv -منزv فرح اهتامل�ید لثم مراد نک ەا#ن- ++�ک داجCا هعزانم روشک ود +*�ب ++�کv شالت نراد نارcت رد انوا هõ1ش
 ».زوسنامناخ ب1کرت کC .نراد Inادوسرپ ³ و ،ەرv الاR ورا¯ زا نوشلوپ ،نراد �Iوخ ?دنامزاس .نزادنب ەار گنج ا��Yمآ

 ؟ەداد تسد زا ت1عقاو اR ور شطا¡ترا اCآ اما .متسه درم نیا قشاع نم« :درک رکف دوخ اR .درک ەا#ن رتروپ یاهمشچ هR تقداR رفول1ن
 »؟ەدنوم +�dگنشاو یوت یداYز رتروپ نلآ اCآ ؟ن��کv گنج ل¡ط رب هک Inاهرگهئطوت

 امارول; یهلحم رد ا1نرف1لا; ناRا1خ یوت +�dگنشاو رد نوچ 1»امارول; ەورگ« نهتشاذگ ور نوشدوخ مسا اهInا��Yمآ« .داد همادا رتروپ
 یروآدوس هک ەراد قلعت ،2نی�1س ناج ،#ارفا تسار ردرا1ل1م هR هک ++�کv ەدافتسا Idرامع زا انوا .++�کv رازگرب ور نوشاههسلج
 ،�d+3گنال آەردنآ ،ەدحتم تالاCا روcمجسhئر نواعم :مشv ەد+d(فگش مدوخ م�v ور نیا تقوره .هگنج دوجو هR طونم شهحلسا تراجت
 گنج یدعR تاRاختنا رد هک ەد1سر هج�1ن نیا هR و هنکv تفاYرد لوپ نی�1س زا هک تساهتدم .ەراد ەدcع رب ور امارول; ەورگ ی�(هر
Rند1سر یارب ور وا ەار ناریا ا Rر هYمجتساcیرو Rئر زا دعhمجسcد ەداد ەدعو هک- ریاوگ�م یروCنج هگ¨

:
 دهاوخن را; رد هنا1مرواخ رد 

 .هنکv زاR -دوب

 روتانس ،عافد رYزو {ا1س نواعم ،èاR �لچ ،½م ت1نما رواشم نواعم ،سردل1چ روتسP :هلمج زا ،هتفرگ را; هR ور اه½1خ +�dگنال«
 مان هR یرفن رازه 100 ەورگ کC سhئر ،نوسhم d(یپ و ،سلجم نا�دنیامن زا نت هس ،+d(نوم تRا+*(لا روتانس ،ناووگ کم زلراچ
 ەورگ« تاسلج رد نگv نوش+خش +*�ظفاحم و اهرا�1سد هR .ەراد هسلج هتفه ره امارول; ەورگ .ا��Yمآ ت1نما رادفرط یاهلا�1لجناوا
 .هنک�ن هجوت نوشcب �ک +�dسه مشچ یولج هک س/ زا .++�کv تک�À�« ³راخ تسا1س {ررب

»Rناونع ه Rم ت1نما یاروش زا سردل1چ ،مادقا نیا زا ��خ½ Cور #ا¡ترا لانا; ه Rزوتسخن اY4ر+*(لا نب یاخدرم ،ل1ئا³ا ر، Rتروص ه 
 تدمزارد ت1نما زا ر+*(لا نب {ا1س ت1قفوم هنکv رکف هک ەدرک داجCا ا��Yمآ عیانص ناRا�را زا ¨C ق�Yط زا ور لانا; نیا .هتشاد هگن لاعف
 وا ،هنزv سال #ارفا تسار یاهیزانوئن اR ریاوگ�م روcمجسhئر �dقو هک تسه مه +*�مه یارب .ەرتمcم Inا��Yمآ یدوcی نویل1م جنپ

 زا هک هCدوعس �dنطلس نادناخ زا را�ناcنپ ?ورگ اR امارول; #ا¡ترا یهقلح ،هنکv را; عافد ترازو رد هک èاR .هنز�ن +çرح ما²اتمال
 نوشسرت ،ناوج دcع1لو زا ترفن :++�کv §ام تCامح امارول; ەورگ زا +Æلتخم لCالد هR اcنیا .+�dسه تhباهو ل�ش ن�Yت#ارفا نارادفرط
 ».ناریا هR تQسP کY?تاd(سا و {اسحا بارطضا و ش��ش\ و 1éش مالسا زا

¨نهامه و ،د*(گv ەدÂ1شان ار اcنآ اC دنکv +*�گنسک¡س ار وا را¡خا رفول1ن اCآ تسPاد�ن رتروپ .دوب ت®اس رفول1ن
:

 Rنا�دنرپ و بآ و دا 
 اههغدغد هک ەدش رود رتروپ یا1ند زا یردقهR نون®ا اC ،دنکv شوگ ًالصا اCآ .دهدv حیجرت انالوم »یارحص نآ یادوس« یهنا1م رد ار
 ؟تسا هتشاد ەا¡�شا �dشادرب ،هتخانش درکv رکف هک �ک دروم رد رتروپ اCآ ؟درادن ش¢ارب Inانعم چیه وا یاهترو+q و

 ،امارول; نیا لثم Inاهەورگ .ماەدÂ1شP یدCدج +*(چ امش یاههتفگ رد الاح ات ،نا��ق« :داد خسا¯ vارآ هR و درک ەا#ن وا هR تقد اR رفول1ن
Rمه ،فلتخم لا�شا هhهش Rقلخ نیدهاجم .نەدوب ام ا Rمآ رودزم نا1ماح ا�Yیا�hیاهەدر رد و {ا1س بزح ودره زا- نوش Rتلود یالا 
- ەراوجمه یاهتلاCا زا ¨C قباس رادنامرف انوا نا1ماح ن�Yتگرزب زا ¨C .ندv ام دروخ هR ور نوش\افرخزم نراد هک سههد دنچ -½عف
Cپ رادمتسا1س هh¬و� Rقاو +�عم هé ;هک تساهلاس نالا نومدوخ #ارفا تسار و ل1ئا³ا #ارفا تسار .همل Rل¡ط رب مه کم; ه 

 .++�ک هلمح وا هR ات ندرک هناcب ور ناریا هک دوب مه +*�مه یارب ،+�dشادن ور ½¡ق روcمجسhئر لمحت مودکچیه .ن��کv ناریا اR گنج

 دCد زا .++�یبv سوبا; اهبش مY*(گR ³ زا اه+Iاریا اR ور نوموگتفگ ام هنکن هکنیا بارطضا زا سراف جیلخ رد نوشPاتسود و اهیدوعس«
 اج هلفاق زا انوا و م1نک ع�جر مه هR ام هنکن نسرتv .همه شhپ نوملد زونه اما مCاەدش ادج مه زا هک م�1سه یرهوش و نز لثم ام انوا

 
1Kalorama Group  
2John Simeon  
3Andrea Longton  
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Rنوشسرت .ننوم Rر رد +�س یاهوردنت هک ەد1سر یدح هYهک قلخ نیدهاجم زا ضا Cسح مادص یارب هک ه1ناریا یهع1ش یهقرف ه�*+ 
 هنکv یراذگ هCام³ اهInا��Yمآ یور یدوعس یاهلوپ اR قلخ نیدهاجم دعR ؟ەرا1منرد خاش بجعت زا مدآ .++�کv §ام تCامح ەد1گنج
 ».دنمدR سرت ش\آ رد نوشارب هک

 و دش ەدوسآ شلا1خ ،دراد ،تشاد غا³ وا رد رتروپ هک ار یر�ل1لحت نهذ نامه زونه و ەدرک شوگ وا نانخس هR رفول1ن دCد �dقو رتروپ
¨شhمه یاهادصو³ هک ه1گشhمه +*�نونظم زا رتارف م�v نم هک ی+*(چ نیا اما .هتسرد همه �dفگ هک Inاcنیا ،رفول1ن« :داد باوج

:
 ور 

 .+�ک کم; هک -هنک سامتلا تزا ،هن- داوخR تزا ات ەدموا ور ەار همcنیا درم*(پ هC ارچ م�v تcب الاح .نزادناv ەار

¨شhمه ل1طاRا نومه هک +�dسhن کوکشم مدآ تشم هC هگCد«
:

 نا¡لطگنج زا یزاوم ەورگ هC هک مYراد قثوم تاعالطا .++�ک رورو ور 
 ەاش ه1لع +�یمخ یهنا¡لطتنوشخ ما1ق خــــYرات زا ور نوشمسا .»دادرخ ەدزنا¯ ەورگ« نهتشاذگ ور نوشدوخ مسا انوا .مYراد نارcت رد مه
 .نهتفرگ ماو 1342 لاس رد »د1فس بالقنا« و

 تا1لمع« نهتشاذگ ور نوشحرط مسا اه+Iاریا .ەراد امارول; ەورگ یاهInا��Yمآ اR +خشم مهافت دادرخ ەدزنا¯ هک هنیا ەدCدج هک ی+*(چ«
 ور روشک ود ەام کC تدم فرظ هک نەدرک قفاوت تامادقا زا یاهعومجم یور و ++�کv یرا�مه مهاR امارول; و دادرخ ەدزنا¯ .»بYÂز
 .ەام ود Ø(®ادح اC .هنکv گنج دراو

 ناریا اR گنج .مدوبن اجنیا نالا ًالصا .مدوبن نارگن ردقنیا ،++�ک گنج دراو ور ەدحتم تالاCا +�dساوخv امارول; مهوتم یاضعا طقف هÖا«
 همcنیا .ەزادنب ەار هنا1مرواخ رد هگCد گنج هC هک دشP باختنا ریاوگ�م روcمجسhئر .ندR رج هقC شارب ا��Yمآ مدرم هک تسhن ی+*(چ
 .ەرادن یراد�Yخ نادنچ +�dگنشاو زا نو*(ب vالسا یروcمج ندوب رو�³ یەرا�رد ملتشا

 هجنکش و +Iادنز ور +*�فلاخم .ەربv تسد تاRاختنا رد .هنکv بوک³ ور نا1ب یدازآ .ەزاس³درد هشhمه vالسا یروcمج هتبلا«
vو مس�رورت زا .هنک Iا¡ث�Id روس ردYو نانبل و ه Cامح نمCت vب .هنکhش)d یاەد1جنس لاؤس مدرم vهک بخ" :++�ک ÀÞماجنا روطچ "؟ 

 لامعا اCآ ؟Åم ؟ناتس�3ع ؟هنکv زیامتم ،دن�سه ام نادحتم و ناتسود زا نوشاتدنچ اضق زا هک ،اهروشک یه1قR زا ور ناریا اهرا; نیا
 ؟هشv مومت اهInا��Yمآ زا یd(شhب دادعت ناج +�dفر تسد زا تم1ق هR ناریا ءوس

 .تفرگ شەدÂ1شP هش�ن هک هشv دنلR یردقهR ماقتنا دا�Yف ،هشاR طسو ا��Yمآ تافلت یا¯ هÖا ەژYو هR ،ە*(گR تروص ¨�Yحت هÖا اما«
ا¡�Yقت ،دا1مرب دوجوم عضو زا هک روطنیا .ە*(گR ەدÂ1شP ور نوا هنوت�ن مه ریاوگ�م �dح

o
 .مYرادن نارحR ندرک �Øنخ یارب ?ار چیه 

 ».تسhن هگCد تشاد دوجو هک Inاهلانا;

 »؟++�کv وگتفگ مهاR روطچ .نراد مهافت مهاIn Rا��Yمآ و +Iاریا یاهەورگ نیا د1گv امش«

ام1قتسم م�تسد .++�ک�ن وگتفگ«
o

 +�dگنشاو نا¡لطگنج +*�ب انوا .++�کv لمع هطساو ناونع هR یدوعس رفن دنچ .++�ک�ن وگتفگ 
 م;تسد ور اهبرع لومعم قباطم +Iاریا فرط .++�کv §ام تCامح قلخ نیدهاجم هلمجزا ،نوشاه++عR زا هک نراد �Iوخ یاهطRار

vب1غرت یارب اهبرع اما ە*(گ Rالد گنج هCم .نراد ور نوشدوخ لcتم�Yل1لد ن vنیا هنوت Rور انوا ماخ تفن تم1ق گنج هک هشا Rه 
 نویل1مەد +�عC .هنکv عطق ��ظوبا و رطق ،ت�Yک ،قارع ،ناریا زا اYرد ق�Yط زا ور تفن تارداص سراف جیلخ رد گنج .ەربv شرع
 خ³ یاYرد ات ¨شخ ەار زا هک Inاسآلوغ یهلول طخ اR ناتس�3ع Cÿا�³ +*�نچ تحت .هشv فذح +Iاcج رازاR زا زور رد تفن هکش/
 و +�dسه دترم انوا اهیدوعس رظن زا لاح ره رد ؟èاR هچ ،نش/ هتشک طسو نیا +Iاریا نارازه هÖا .هنکv دوس رالد اهدرا1ل1م ،ەد1شک
 .مدلارودcم

اصوصخم- �ک ++�ک روصت ننوت�ن تفگ دCاR مه اه+Iاریا دروم رد«
o

 �¬/ لامعا ندوب هناقداص هR تQسP نوشدوخ یەزادنا هR -بارعا 
Rبد�*+ Rهشا. Rاریا و اهیدوعس زا ++عI+اه Rاریا و نراد یراجت تادوارم مهاI+ف ور نیا اهcندرک شوگ هک نەد1م Rنوشدنمتورث یا;�³ ه 
 ».ەراد دوس نوشارب

 اهفرط یهمه اd(نک-ناریا یارجام رد دندوب هتسPاوت مهاR شhپ ههد دنچ هک داتفا +Iاریا و برع یاههطساو ،++ترم و لداع داC هR رفول1ن
ا¡�Yقت و دنهد ب�Yف هنارهام ار

o
 Rیدوبان ثعا C¨ مج یاسؤر زاcا روCفگش یاج رفول1ن یارب .دندوب ەدش ەدحتم تالا�d اهیدوعس هک دوبن 

 .دننک را; مها�Y�� Rفدوخ و Inارگس·او و یدنمزآ زا ��رد³ فال; رد دن�سPاوتv وردنت نا1ناریا و

 هچ اcنیا مامت و ؟نشاè Rانرطخ د1گv هک ردقنیا ەدش ثعاÀÞ R ؟نا1ک شاضعا .د1گR مcب دادرخ ەدزنا¯ ەورگ نیا یەرا�رد یردق«
 »؟ەراد نم هR #ا¡ترا
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 هR زا1ن :نەد1قع مه +*(چ کC رد هک Inاه+Iاریا زا ه1فالتئا ەورگ نیا .هقثوم نومتاعالطا اما ،مدR تcب اجنیا ور تا1ئزج مامت منوت�ن«
 تشحو درکv اد1پ دوبcب تشاد طRاور �dقو شhپ لاس دنچ انوا یهمه اما ،نراد توافتم یاهە+*(گنا ،فلتخم دارفا .ا��Yمآ اR گنج
 یاهسامت زا �dقو ؛ندv تسد و ننزv دنخ¡ل و ++�کv تک�³ تاسلج رد مهاIn Rا��Yمآ و +Iاریا تاماقم ندCد�d vقو .ندوب ەدرک
 هR ،هشd v(شhب یاهیرا�مه زا ت¡حص هک ندÂ1ش�d vقو و ؛ندشv �(خاR فرط ود زا رت+*�یا¯ەدر تاماقم و ارزو +*�ب یاهفرح و یداع
 ر³Y زا انوا ند1شک +*�یا¯ ،نوا زا رتد�d Rح و بالقنا هR تنا1خ :دروآv راR هR هعجاف ود اCاضق نیا ل; انوا یارب .ندشv +*�گمشخ تدش
 ».تردق

 اC هنک�ن وگتفگ ،هنز�ن دنخ¡ل �ک هگCد .هتفر +*�ب زا همه نوش+Iارگن لCالد مەدÂ1ش هک Inاه+*(چ هR هجوتاR ؟ننارگن نالا ارچ الاح«
 یهنوخ ³ م�1شگرب .م�1سه +�لع گنج یهناتسآ رد مه ش�روط+*�مه .هش�ن ماجنا اهرا; نیا مومع راظنا رد م�تسد- ەد�ن تسد
 هR ارچ .نشاR لاحشوخ دCاR دادرخ ەدزنا¯ ەورگ دارفا م�v د1سÞ(ب نم زا .م1نکv دCدcت و مCدv مانشد ،م1نکv مcتم ور هگCدمه :لوا

 »؟نشاR هتشاد زا1ن گنج

»Rم; ی+*(چ ه)d زا Cاضر را1عمامت گنج کCند�ن ت. vا نسرتÖم; نوا زا ه)d Rهنودرگ ەرا�ود ،هشا Rو ەدرگ Rدرگرب زاCانوا هک ی+*(چ ³ م 
 هک نەد1سر هج�1ن نیا هR انوا .هتفا1ب قافتا هنوتv مه ەرا�ود ،ەداتفا قافتا راR هC .وگتفگ و ت®ازن- نراد تشحو شزا +*(چ ره زا شhب

 رد صوصخR- اه+Iاریا vومع یارآ هک هنیا زا úاح اهەدÂ1ش .هش/ ەدنوخ شهحتاف هشhمه یارب یزاسیداع هک هنئمطم ەار اcنت گنج
 ».+��نجR رتدوز دCاR نشP دوبان ناوخR هÖا و تسانوا ه1لع -ناوج لسP نا1م

 ».نروفنم ردقچ ننودv انوا و .هسرتv د1فس و ەا1س نومس�ر زا ەدÉYگرام م1گv {راف رد ام« :تفگ و درک رکف یاهظحل رفول1ن

اق1قد«
o

 çdافتا +*�نچ ەرا�ود هنکن هک نەدرک تشحو فرط ودره یاه#ارفا و مCدش کCدزن طRاور یزاسیداع هR شhپ لاس دنچ .هنیمه 
 زا دنترا¡ع نوش��نعم نا�(هر .+�dسه دادرخ ەدزنا¯ یاضعا وزج روشک ل; ناتسداد و ،ی�(هر تhب سhئر ،�(هر نا#تس/ زا رفن دنچ .هتفا1ب
 زونه اما ،دروخ تسکش یروcمجتساYر تاRاختنا رد oا*(خا هعمج ماما داماد .شداماد و دcشم یهعمج ماما و نا��(خ سلجم سhئر
 ».هش�سد سدق ناتسآ یهCام³ رالد اهدرا1ل1م لd(نک

 .ش¢دناکYرات لهاج تعامج نوا �dح ،++�کÿ R¡خ +*�نچ ناوخR هل�شم شکرد ؟ام اR ،گنج هخآ ،اما« .تشاد کش زونه رفول1ن
 +Iاریا اهنویل1م ندش هتشک اC نوشروشک ه�d Rیمها انوا منودv .دوب دهاوخ ناریا ناCا¯ یهل++(م هR گنج هگv ریاوگ�م روcمجسhئر

Iاث ًال¡ق ور نیا .ند�ن ەانگ�Rارچ اما .نەدرک ت RاCتسد د Rهنیمه گنج +�عم ؟ننزب {ا1س راحتنا ه.« 

 ،هش/ ناسکè Cاخ اR نوشاهرcش و نش/ هتشک +Iاریا اهنویل1م هÖا �dح ++�کv رکف انوا .++�ک�ن ەا#ن روطنوا ع�ضوم هR انوا ،رفول1ن«
Rانوا زا vشم رب نش روبجم شرخآ هنکمم .++�ک ظفح ور نوش\ردق و نرا1ب موود ننوت�d تموکح راوآ یاهەدوت و ه�ورخم نامتخاس 
 یارب ن+qاح هک نسرتv تردق زا ندش طقاس زا یردقهR .ەراد ت1مها انوا رظن زا هک هY+*(چ اcنت نیا .دننکv تموکح زاR اما ،++�ک
 ».ندR انف داR هR ور روشک ل; نوا زا بانتجا

 دوب ەدCد ناریا رد تماقا یاهلاس رد هک ار éمط و ،تنا1خ ،بوک³ ،تنوشخ ،دندروآ موجه رفول1ن هR ناریا یەدشنوفدم تارطاخ
Rه Cتشذگدوخزا +*�نچمه .دروآ دا¨

:
 تاماقم یرگ1شان .دروآ داC هR ار +*�نزان دننام +Iاتسود و انشآ و ه¡�Yغ +Iا��cم و تواخس ،تعاجش ،

 تم1ق هR هک دروآ داC هR ار Inاهتنا1خ همه زا شhب .دندوب هتفرگ شhپ رد دوب ریذ¯نا�ما هک �dسردان یهYور ره هک دروآ داC هR ار Inا��Yمآ
 و ؛دوش ناcنپ دوخ یهتشذگ زا دوب ەدرک شالت لاس { .دوب هتفرگ مانcب زا ار رد¯ +�dشاد قح و دوب ەدش مامت ه�زور شقوشعم ناج
 .دوش وره�ور نآ اR دوب ەدرک راداو ار وا و دوب ەدمآ رتروپ نون®ا

 ت1عطق زا اهوردنت مدوب اجنوا نم �dقو .هشاR را; رد یداع*(غ یاهباتکوباسح کC دCاR .نشا¡ن هنووید مه ½1خ ،نارcت رد انوا دCاش«
 بوخ ½1خ ور اهلاس نوا .دوب نوناق +�یمخ فرح و دوب ا1ند ل; اR گنج لاح رد ناریا :دوب ەداس انوا رظن زا روما .دمآv نوششوخ
Cهمدا. Rخس مامت ا�dز ور وت سکره .دوب صخشم دعاوق .دوبن +*�ب رد یاەرظانم چیه و ��سرپ چیه ،¨ش چیه ،شاهYلاؤس ر vدرب Cا 
Rتفلاخم وت ا vل ،درکcش vەار طلغ *(سم رد سکره .یدرک vتفر Cفرح ا vوغاد ،دزPش vهک ��قن .یدرک Rب هhش)d لوحم مدرم 

 .ندR راعش و نگR *(بکت روتسد قبط و نگR رب دورد ،رب گرم ،++�ک Inام1پهار اC نش هفخ اC هک دوب نیا دوب ەدش

 ەدنک اج زا �Cدق یاهظافح .ننزI+ vدم یهعماج و ت1فافش و {ارکومد زا مد نالا +*�شhپ éقاو نانمؤم .ەدش ضوع عاضوا نالا«
 ،++�یبv دCدج یاه1Ædسوم .تسhن ی�(خ ت1عطق زا هگCد ؟++�یبÀÞ v نالا اما ؛++�ک مرن هجن}وتسد ننوتv را�شآ نمشد اR .ەدش
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 ەدCدن ور نوشhنعم�I +*�ناوق و نوشدوخ انووج هک ++�یبv .ندنوزوسv و ندرکv هفخ ور همه دوب شhپ لاس { هÖا هک ++�یبIn vاه+(ه
vز نرادن تسود انوا .ن*(گYنرب لاؤس ر Cهک ور ی+*(چ .++�ک نوشەرخسم مدرم ا vک شفقوتم ننوت�ن بخ اما ،نرادن تسود ++�یب�++. 

»RاCنیا نوشروصت د Rهک هشا Cدج گنج هCد vا �~نش\ گنج .هنودرگرب ور نوش�کوش یاهزور هنوتCداج vانوا هک هنک vشزا ننوت 
 هک Inاهک1ت®ات نومه زا .++�کv موکحم بالقنادض و ،ناملسم*(غ ،شورفنطو لثم +�Yوانع اR ور نوشدوخ +*�فلاخم .++�ک یرادربەرcب
 روطچ اهرادمتسا1س هک مدCد ،مدوب داشرا تشگ یوت �dقو .++�کv ەدافتسا ەرا�ود ەداد هج�1ن و نەدرک ەدافتسا قارع و ناریا گنج رد
 گنج نوا مدCد مدوخ مشچ اR .م1گR روز اه+Iاریا یه1قR هR ات مCدرکv ەدافتسا هناcب ناونع هR گنج زا مه ام و ندرکv ەدافتسا ام زا

 مcم نوشارب داتفا ه1شاح رد هک çdافتا ره .هش/ اضرا -لسم��ل; درم*(پ تشم هC ��لطەاج هکنیا یارب طقف دروآ راR هR ت®الف ردقچ
 +IارYو یهطرو هR ور روشک را; نیا نا�Yج رد هÖا �dح ،نداد همادا نوشدوخ تموکح هR و ندرب +*�ب زا ور نوشدوخ نانمشد انوا ،دوبن
 ».ندنوشک

افطل و« :تفگ و درک رتروپ هR ور .دروا1ب رطاخ هR ،دنک شومارف تساوخv هک ار Inاه+*(چ زا همcنیا تشادن دصق رفول1ن
o

 هشاR نوتداC ونیا 
 م1کحت ور ش\ردق و هنک دوبان ور شPانمشد مCدرک کم; �dشcب هR ام هشاÀÞ Rره .م�1شاد مcس ت®الف همه نوا رد مه نم و امش هک
 »؟ندش هتشک مCدرک ام هک یرا; رطاخ هR رفن دنچ .هنک

 .دننک زاR ³ هنcک یاهمخز دوشv ثعاR تامل; یادا هک تسPادv .دش ەد+d(فگش دوخ مال; +~لت زا درکv ت¡حص هک روط+*�مه رفول1ن
 ەدش ل1محت ناریا رب اهنرق # رد هک د1ش¢دناIn vاه�dخRدR مامت هR .دYردv مه زا ار وا حور زونه هتشذگ یاهتشحو ،دعR لاس {

 .هنا#1ب یال�1سا و نوعاط ،ÿحق ،ماع لتق ،ت1م²اح ءوس ،ەدوcیب یاهگنج ،½خاد تاعزانم ،اهضرعت :دوب

 ار اههلجح نآ مامت و دروآ داC هR ار ناجنسفر .دندوب ەد1شک ەاش یاهنادنز رد ش¬مه و وا هک �~نر و دروآ داC هR ار +*�نزان دوخ تسود
 یهc1ت یارب ام³ رد اهتعاس هک دروآ داC هR ار مدرم فص .دند1شچ�ن ار ەداوناخ ل1کش\ و جاودزا تذل زگره هک ما²ان ناناوج یارب
 و ،دندش ەداتفارا;زا و لولعم هک ار یرامشhب نادرم و ،دروآ داC هR ار شPادنزرف و ە*(ما .دنداتس¢اv راظتنا رد وراد و تفن ،Inاذغ داوم
 هR دوب هتفرگ هچ¡لح رد درک یەدشInا1م1ش نا;دوک زا ه�زور هک ار Inاهسکع .دندنام اج رب دنمزا1ن و تعاضI�R هک ار م�1ی و ەویب نارازه
Cمآ یاهشالت و دروآ دا�Yاشوپال یارب ار ا�I+ انجCخادنا و مادص ت�d+ صقت)* Rب .ناریا ندرگ هhهمه زا ش Rیەرا¯ەرا¯ یاهند Rەدناماج ه 
 .دوب ەدناسر شگرم نا�م هR ار ه�زور شقوشعم هک Inام1پاوه ،دروآ داC هR ار ناریا یەدشمدcنم یر��فاسم یام1پاوه زا

 :دوب ەدرک وگزاR ار ت1عقاو زا ەداس یاەرازگ اcنت وا .دوبن خسا¯ لا¡ند هR +*(ن رفول1ن .درکن وا تاماcتا هR نداد خسا¯ یارب �{الت چیه رتروپ
 ».مCدوب لوؤسم +*(ن نم و امش«

 دوخ یالاRەدر یاضعا زا امارول; ەورگ« .دروآ ەار هR ار شل1م�I بطاخم اهت1عقاو زا وا تشادرب دCاش هک د1ما نیا هR ،داد همادا رتروپ
 ەورگ ½صا فده زا دارفا نیا زا ++عR .دنک عمج رادفرط دوخ یارب ½م �dینما یاهسPاژآ و vاظن یاهو*(ن نا1م رد ات ەدرک ەدافتسا
Rو ن�(خا Rن ++عhس�d+. ;یهلاقم³ نا�دنس��ن امارول P¬�Yب و ،ەدرک ارجام دراو روشک رانک و هشوگ زا ار تاhش)d نآ یورcاIn ەدرک زکرمت 
 ناریا تCامح زا اC ،نراد نظءوس نارcت ک�1سلاR کشوم یهمانرب هR تQسP و نا+Iا¡صع ناریا مYژر ی�¬/ قوقح یەدنورپ زا قح هR هک
 روcمجسhئر ارچ نسرپv زورره اههمانزور زا یرا1س/ ،قارع هR هلمح زا شhپ ،2003 لاس لثم تسرد .ندنسرخان هقطنم رد مس�رورت زا

 .هنک وحم هنحص زا ور »داcندR یاهالم« مYژر ات ەدرکن vاظن مادقا زونه

 هننقم یەوق ،نا�دنیامن سلجم و انس رد نانآ ناتسود ،ن��کv گنج ل¡ط رب امارول; ناتسود �dقو .تسhن ش�مسق ن�YتدR نیا ەزات«
¨نج هR ەدزباتش دورو یەرا�رد انوا فرط زا §اؤس چیه .نرادv هگن مورآ ور

:
 هR انوا .هش�ن ح�طم ەدرکن رداص ور شزوجم ەرگنک هک 

¨نج ناوت نوناق« زا تلود تشادرب
:

 .نهتشاد +*�شhپ یاهتلود یهمه هک ه�1شادرب نومه هتبلا هک- نرا1م دورف م1ظعت ³ 1»

 دزن رد ور نارcت تافلخت هک ندR لوپ اهەدننک�Iال هR ات ەدرک ەدافتسا ناcج فان®ا و فارطا رد لقتسم رهاظهR یاهتک�³ زا ەورگ«
 ناتسود ق�Yط زا ههورگ یاضعا زا ¨C هک èاR �لچ مسا هR �ناخ ،متفگ هک روطنومه و .++�ک موکحم ل1ه لوتÃپا; رد اC مومع
 رود ەدقتعم ام جنردوز روcمجسhئر هک »زوین ک1ف« نوا هن ،هنیا éقاو تنا1خ زÉYع رفول1ن .هسامت رد دادرخ ەدزنا¯ ەورگ اR ش¢دوعس
 ».ەدرک رپ ور شرب و

 
1War Powers Act Aè نک روظنم ه} 1973 لاس رد هک تسا لاردف ¤�£ناوق زا�Ïئر تردق لÅصت ه} گنج یزادناەار رد ا��7مآ رو¨مجسä7نیا ساسارب .د»سر ب 
 یارب Ï½اع�ت هکنیا نود} ەدش ضقن را} دنچ نوناق نیا دوش¦ هتفگ .دراد ار گنج ه} دورو قح ەرگنک یوس زا گنج نالعا بä7صت زا س2 ا¨نت رو¨مجسÅئر نوناق
 .دشا} هتشاد G½ رد رو¨مجسÅئر
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 »؟ەراد نم هR #ا¡ترا هچ اcنیا ؟++�ک *(گتسد ور +*�نئاخ دCد�ن ارچ بخ ؟د1نودv اجک زا ور د1تفگ هک Inاه+*(چ نیا امش ،نا��ق«

 تاعالطا .نک دامتعا مcب اما .مCاەدروآ تسد هR تاعالطا ود نیا طا¡ترا اC دادرخ ەدزنا¯ و امارول; یەرا�رد روطچ م#R تcب منوت�ن«
¨تخاس رومأم +Iالوط یاههصق لثم هگCد نیا .مYراد

:
 لاس رد قارع éمجراتشک یاهحالس دوجومان یاهە*(خذ یەرا�رد 1»لاR ورک« 

 هک نەدCد انوا .هنکv ت1لاعف یددعتم یاههcبج رد امارول; ەورگ .درک ه1جوت ور قارع هR هلمح oارهاظ هک Inاههصق- تسhن 2003
 .نهتفرگ سرد نوا زا و ،نداد قوس گنج تمس هR 2003 لاس رد ور روشک تلود جراخ و لخاد رد دارفا زا کچوک ?ورگ

 نواعم زا دنترا¡ع دارفا نیا .+�dسه فلاخم امارول; ەورگ ا�d+ Rگنشاو رد الاR را1س/ یاهماقم اR یدارفا .مدv حیضوت ؟ماجنیا نم ارچ الاح«
 نادحتم زا ¨C مه یدوئوک وی�سا ،یآ�Iفا سhئر .زباه لنراد ،عافد رYزو و ؛فلووید ناCارب ،یایآ{ سhئر ؛ن�Yگ تنومال ،هجراخ رYزو
 .مشاR هتشاد ¨چوک شقن نهتساوخ مه نم زا .هشv بوسحم

 اR گنج لَ¡ِق زا هک ور یاەدCاف و هنÉYه هک م1هاوخR وا زا .م1نک ظفح و .م1نک بلج ور شcجوت هکنیا .ەروcمجسhئر صخش ام شلاچ«
 ناریا زا وا .»نم صرقا}ورپ یاهرادفرط« هگo vاررکم و راختفا اR هک هچنآ دوس و هنÉYه طقف هن ،هجنس/ هشv نومروشک بhصن ناریا
 یاهتک�³ و نارcت تلود وا .ەرفنتم ½¡ق روcمجسhئر �تا قفاوت زا وا .ەد1فم شارب ناریا زا رفنت هR رهاظت هنکv رکف م�تسد اC ،ەرفنتم
 روcمجسhئر هک ی+*(چ نوا ؟هش/ ناریا اR گنج دراو داوخv اCآ اما .ەدرک عطق ور نوش�فن تارداص .ەدرک م�Yحت ور �Àراخ و Inا��Yمآ
 ،هنک ت¡حص شاهاü Rوضوم ره یەرا�رد هک ه�Yفن ن�Yخآ *(ثأتتحت تدش هR +*�نچمه وا .هگنج فلاخم »نارادفرط« هگ1م شcب
اصوصخم

o
 .نراد ور الاR تسد هقRاسم نیا یوت سردل1چ روتسP و +�dگنال آەردنآ .�Àراخ تسا1س دروم رد 

 ».ماجنیا نم ارچ �{اR ەدش هجوتم دCاR الاح«

9دنز دراو ەرا�ود رتروپ لاس { زا دعR .دوبن شرطاخ ½س\ ثعاR نآ +�dسPاد هچرگ .دوب ەدش هجوتم رفول1ن
:

 نآ مامت ات دوب ەدش شا
 رتروپ تسPادv هچرگ .دشاR هتشاد ار اcنیا زا شhب راظتنا ەدنیآ رد هک دهد رادشه وا هR و دروا1ب نو*(ب شها#ناcن زا ار هتشذگ یاه+IارYو
 هچ اcنیا یهمه اما .دCاهتفرگن سامت ل¡لR و ل� یاه�(خ نداد یارب هک مدز سدح د1تفرگ سامت �dقو« :د1سرپ وا زا زاR ،دهاوخv هچ
 »؟هنکv اد1پ نم اR #ا¡ترا

 هR ار دوخ هک تسا ندوک ی*(پ درکv سح .تشادن هتنچ رد §الدتسا رگCد .دوب هتسخ را1س/ وا .*(خ اC دهد همادا هک دوب ددرم رتروپ
9دنز ەرا�ود دهاوخR رفول1ن زا تساوخv .تسا هتشام� ەدوcیب یرا;

:
 ؟د�YگR وا هR تسPاوتv هچ .دزادنÃب رطخ هR شروشک یارب ار دوخ 

 دنادv ناسPا هکنیا دوجواR .دروا1ب تسد هR طسو تdY(سا کC هکنیا د1ما هR دراذگv کناR یور رکوپ رد ار دوخ لوپ دراد تسPادv وا
 ەداتفا هک Idاقافتا مامت زا دعR .ددرگرب رپ تسد اR ?ا� و دراذگR لوپ تسا +qاح زاR اما ،تسا ەدزاود هR کC دودح طسو تdY(سا سPاش
افq متح روط هR ؟دریذ¯v وا دنک لا1خ هک دشاR رکف�I همcنیا تسPاوتv روطچ ،دوب

o
 ەدوب رتگرزب هR شماd(حا و شhناریا Idاذ بدا 

 .دهد شوگ وا یاهInا³ەواC هR ەدرک راداو ار رفول1ن هک تسا

 کم; نم زا -متفگ تارب هک نومه- +�dگنشاو رد ەورگ نیا رفول1ن« .داد همادا و داد له +*(م طسو هR ار دوخ یاهنوتژ یهمه ،د1شک ?آ
 غا³ مەدموا مه نم الاح ؟سهتخاس متسد زا یرا; هچ نم اما ،مدرک تقفاوم نم .نزادنب ور شcب هک +�dشادن ور یاهگCد سک .هتساوخ
 .م�1سه نوممه .+�dسه لصأتسم انوا .وت

 ننودv اما ،نرادن دامتعا ام هR .++�کv ەا#ن ع�ضوم هR ام لثم هک +�dسه نارcت رد یدارفا .تسه د1ما یوسروک کC ،�³ همه نیا طسو«
 هR ەرا�ود ناوخü vون هR نالا .++�ک م1سرت ەدحتم تالاCا و ناریا یارب یc)dب *(سم +�dسPوتv ،شhپ لاس دنچ .ەراد ��قاوع هچ گنج
 هR م1نوتب هÖا- هش/ رتدعاسم طCا�³ ات م�YخR نامز م1نوتv اما ،ەرادن ناریا اc)d Rب طRاور هR یاهقالع ½عف روcمجسhئر .ندرگرب *(سم
Cط ه�YÆd نج زا¨

:
 .م1نک زاd(حا هنکv دوبان ور +*(چهمه هک 

 قافتا هR ات ندR یرا�مه داcنشhپ انوا هR و ++�ک رارقرب سامت نوشدوخ +Iاریا ناCاتمه اR داوخv نوشلد ½1خ +�dگنشاو رد نم ناتسود«
 نم .نم غا³ ندموا +*�مه یارب .تسhن گنج زا ی*(گولج هR رداق Inاcنت هR +*�فرط زا کCچیه .هشهار اcنت نیا .ن*(گR ور گنج یولج
 »؟رفول1ن وت زج هR 9 .وت غا³ مدموا +*�مه یارب مه

 
1Curveball ارع ¾½انجلا ناولع دمحا دفارÎÏ رد ?»ش سدن¨م ناونع ه} درک اعدا هک دوب ناملآ دنور¨ش ºامزآ د»لوت یهناخراÛتخاس را»س یاهەا�ش åتاح»لس 

 .دش تا�ثا وا یاهاعدا Ï×سردان اهدع} .تسا ەدرک راù º½ا»م»ش
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 +*(چ کC ع�ضوم کرد اما .دنارI+ vارYو یوس هR ار روشک ودره تشاد نونج üون +�dگنشاو و نارcت رد هک درکv کرد �Iوخ هR رفول1ن
 تاجن رگCد .دوب ەدرک تخادرپ ار نآ یاcب نامز نآ رد .رگCد ی+*(چ دوب هتخ�Yگ نآ زا تمحز هR شhپ لاس { هک +Àزود هR تشگزاR .دوب

 .دوبن وا تYرومأم ناcج

9دنز دوب هتفرگ م1مصت �dقو .دCدv ار وا د1قف ردام ،هنازرف ،رفول1ن رد رتروپ
:

 .دوب ەدرک اهر ار نآ ،دوب مامت رگCد ،دنک اهر ار دوخ ½¡ق 
Rح�Ø ح .دوبن را; رد�d اÖرومأم رYار ت v¯ا¯ زا س· ،تفریذCنآ نا Rهنشا¯ نامه رب رد زا vدرگCد: Rتش· +*(چهمه ه vهلمجزا ،درک Rه 

 .رتروپ دوخ

اتراسج ،نا��ق«
o

اق1قد نارcت رد Ædطنم یاهمدآ نیا ؟نراذگv نوم³ ەال; نراد ەرا�ود اه+Iاریا د1نک�ن رکف 
o

 دوجو ًالصا ؟+�dسه 9 
 روبجم1364 لاس رد اd(نک-ناریا یارجام نامز رد مدرم هک م�Yنشv ور Inاه+çا¡لا1خ نومه مYراد ەرا�ود هسرv مرظن هR نم ؟نراد �Àراخ
 یاهحالس +�dساوخv هک ی+*(چ ل; ؟هنوتدا�d+ Cشادن �Àراخ دوجو هک ور »+Iاریا تسhنوم;دض یاهورهنا1م« نوا .ندR تروق ندوب
 هک امش هR .++�کR ورا; نومه ەرا�ود ناوخv ًالامتحا .+�dشادرب ور نومهال; و ندرک یرادربەرcب ام یاهسرت زا عقوم نوا .دوب Inا��Yمآ
 یهس هجرد ش¢امن نوا یوت شدا1ش دارفا و +Iاجنسفر �شاه �dقو مدوب هتسشP قاتا نوا یوت نم هک منک یروآداC دCا¡ن هگCد
 ».هگÀÞ R هک ندادv داI� Cالق µتCآ نوا هþ+ Rوحتخت

 *(خس\ هR ار شPاتسود و رتروپ ات دندوب هتشگزاR نون®ا هتشذگ یاهتلود یاه���Yفدوخ و ،اههتساوخ +�dشادنپ 1Ædقح ،اهیرا;منادن مامت
 زا اما .درکv شوگ هناRدؤم .دریذ�ب هتس/مشچ ار وا تCاور تسPاوت�ن ،دوب لئاق وا یارب هک vاd(حا مامت دوجو اR رفول1ن .دنروآرد دوخ
 ؟دنک رواR ار وا نانخس تسPاوتv روطچ .تفر�ن رتارف دح نامه

 زا دنترا¡ع +�dسه را; یا¯ هک Inاه+Iاریا :هنیا منودv نم هک ی+*(چ .هشاR وت اR قح هنکمم مه نالا و دوب وت اR قح عقوم نوا ،رفول1ن«
 و اههچ�d+، Rسه نا#¡خن یدعR یاهلسP لام هگCد یاضعا .قباس یاهروcمجسhئر �dح و ،دشرا نادنمشPاد ،+*�شhپ هجراخ یارزو
 زا همه و ە*(گمشچ نوشاههنÃشhپ .+Iاجنسفر �شاه و ،یرcطم ،+�یمخ ،�dشcب یەداوناخ زا- vالسا بالقنا ناراذگناÂ1ب یاهەون
 ++�ک لمع مهاR هÖا .هش/ دوبان نوشروشک ناوخ�ن اما ،دا1من نوششوخ مCاەدرک هک Inاهرا; و ام زا .نرا+*(ب ++�کv اهوردنت هک Inاهرا;

vاج ور +�یگنس یاههنزو ننوتRک اجه�++.« 

 زا دعR ?اتوک تدم .ەراد §اس دنچ و داتشه نالا .هشرآ ،تhیاد -رواشم- +Iاریا ەورگ رد نم یاتمه« .درک ور +*(ن ار دوخ رخآ گرب رتروپ
 +�dشگرب ەد�Yف ش¬مه و وا .هنک تماقا ا��Yمآ اC ا}ورا رد هک تساوخن .دش هتسشPزاR هجراخ ترازو زا وا 1367 رد نارcت زا وت جورخ
9د1سر ەداوناخ لاوما هR مه ات ناریا

:
 ».++�ک ت¡قارم ،ەد�Yف ردام و رد¯ لثم ،ەداونوخ یهتشاذگنسهRا¯ یاضعا زا مه و ++�ک 

اتدمع ،ەا#1ب و ەا� هک تفگن رتروپ هR رفول1ن
o

 شرآ هک +Iامز ،d(شhپ لاس دنچ وا .دسرv وا هR شرآ زا �1قتسم*(غ را¡خا ەداوناخ ق�Yط زا 
 .دوب +*(ت و نشور هشhمه لثم شÂهذ .دوب ەدرک رادCد اجنآ رد وا اR ،دنک رفس لوبناتسا هR دوب رداق

 زا وت هک دربv نظ تدم نوا مامت هک ،د1قف +Iاجنسفر �شاه فرط زا ەژYو هR ،دوب رادروخرب InالاR حطس Idرا¯ زا وا« :داد همادا رتروپ
انمض .یراد طا¡ترا نم اR دوب هجراخ ترازو یوت هک �dشد دادرcم و شرآ ق�Yط

o
 هنافسأتم .مدش فسأتم دادرcم توف �(خ ندÂ1ش زا ½1خ 

 {ا1س مولع نارcت ەا#شPاد رد .هتشاد هگن رود تسا1س زا ور شدوخ الاح ات هک م#R دCاR شرآ دروم رد .شمدCدن کCدزن زا تقوچیه
 ».ه1عقاو رطخ +�عC ،هش/ �Øنخ هئطوت نیا هک هنکv کم; ەراد وا هÖا .هسامت رد �Cدق یاهرا�مه اR و ەدv سرد

 دهدR وا هR ار ه�زور ندش هتشک نکناÂ1ب �(خ +*�نزان هکنآ زا شhپ تسرد ،ناریا رد دوخ زور ن�Yخآ رد ار +Iاجنسفر �شاه یهتفگ رفول1ن
Rه Cحا و مالس« :دروآ دا)dونم ما Rهک اجنوا ات« :تفگ طقف رفول1ن .»د1نوسرب رتروپ *(فس ه Cح ،شرآ و امش همدا�d Rزا شرآ هکنیا زا دع 
 »؟د�1سه سامت رد مهاR زونه .دنوسرv نم هR دادرcم ق�Yط زا ور امش یاهما1پ وا .دCدرکv رادCد مهاR مه تفر ونژ ه�d+ Rگنشاو

9رزب کس�ر عقوم نوا .هن ،ش�سار«
:

 vح نالا .درک�d انرطخ مه عقوم نوا زاèح .ەرت�d /ا#تسPمآ رد ش�Yاد- ا�Inوت یاهەداز- vنسرت 
Rک ت¡حص نم ا�++. vوا هک منود Rت رد ەورگ نیا اcد عبانم زا اهحانج دروم رد ام تاعالطا اما ،ەروشحم نارCام یروضح تاقالم .سهگ، 

 ».ه®انرطخ ەزادنازاشhب مه ثلاث روشک هC یوت �dح

 زا دCدرت و کش راظتنا .*(خ اC دنک کم; نانآ هR درک دهاوخ تقفاوم رفول1ن اCآ دناد�ن دوب هتفگ +�dگنشاو رد دوخ ناتسود هR رتروپ
 مان یا�Yج و ناوج رومأم- ار وا دوب هتسPاوت ل¡ق لاس جن}و{ .دنک ه¡لغ وا مشخ و اهدCدرت رب دناوتب دوبن +)�مطم و تشاد ار وا فرط
9دنز هک دنک باجم -هجراخ ترازو

:
 رفول1ن نون®ا .دوب نامز نآ هR قلعتم ع�ضوم نآ .دشاR نارcت رد وا رومأم و دزادنا رطخ هR ار دوخ 

 .درکv ت¡حص توافتم یرفول1ن اR وا .دوب ەدرک م� ار رفول1ن ندرک دعاقتم د1ل; وا و ،درک�ن را; وا یارب رگCد
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 کم; اR- امارول; ەورگ و دادرخ ەدزنا¯ ەورگ یاههشقن هک م1نودv ام نالا .مدمآ�ن اجنیا هR دوب یاهگCد ەار هÖا ،رفول1ن« :داد همادا وا
 سامت ناریا لخاد دارفا اR ات مYراد تقو ەام هس م�تسد مCدرکv رکف .هتفر ولج مCدرکv روصت لوا ام هچنآ زا شhب را1س/ -اهیدوعس
 .م1نک طقاس را¡تعا زا ور ەورگ ودره ات م1نک Àارط یاهشقن و م1نک رارقرب

 سراف جیلخ رد Inا��Yمآ وان هC هR ەا�س یوردنت یاهقیاق هک نەد1شک هشقن هC .مYراد تقو ەام کØ C(®ادح .مYرادن تقو اهردق نوا اما«
 هتبلا .هنک روبع زمره یهگنت زا ام یاهتسه ربام1پاوه وان ن�Yتهتف�¬hپ ،دروف .رآ دلارج ساساوی هگCد یهتفه دنچ ات ەرارق .++�ک هلمح
 ەدمع تافلت و تراسخ ثعاR ەروخR وان هP� Rاش تروص هR ەا�س یاهقیاق زا ەدش ک1لش یاهکشوم زا ¨C هÖا اما ،ەراد تروکسا

vح .هش�d ەرب تسد زا وان هنکمم.« 

 »؟ندR ماجنا ور یاهلمح +*�چمه لمع رد ننوتv ؟ەدرک تف�¬hپ شرا; یوت ردقنیا ەا�س +�عC« :د1سرپ رفول1ن

 امارول; ەورگ اما ،مرفنتم ع�ضوم نیا هR فاd(عا زا .هنکd v(شhب ور نوشسPاش هک هسرv نوشcب Inاهکم; اما .ننوتن Inاcنت هR دCاش«
 اR .نراذگv اه+Iاریا را1تخا رد سراف جیلخ یوت ور نوش*(سم و ام ەورگوان یهمانرب تارفن نوا .ەراد رفن عافد ترازو و vاظن یاوق +*�ب
 .تسhن یراوشد را; زمره یهگنت یوت یاهتسه وان هC ندرک اد1پ .هشv رتنوسآ را1س/ ەا�س ی*(گفده تاعالطا نوا +�dشاد را1تخا رد
 »؟++�ک +Iا��ق ور ?ا�س رفن دنچ و وردنت قیاق ات دنچ ن+qاح :هک هنیا لاؤس

Rد اCدرک لوبق ؟م1نارگن ردقنیا ارچ یدش هجوتم الاح« :تفگ رتروپ ،رفول1ن ندروخ اج ندPردقنیا نومدوخ دارفا هک هتخس ش I�³ف� 
 +�dشک هR مه ور Inا��Yمآ نادروناYرد ن+qاح نوشگنج هR ند1سر یارب .نراد جا1تحا گنج هR یروجدR اهInامارول; اما .نشاR دساف و
Rِند. 

 نس��نب هلاقم³ نوشارب هک ++�کv ەدامآ ور نوشPاقفشم و اضعا نراد الاح +*�مه زا .نەدامآ انوا ،++�ک هلمح ام وان هR اه?ا�س �dقو و«
 ».ناوخR ور اه+Iاریا لجاع تازاجم و ++�ک موکحم ور ناریا +*(مآک�Yحت لامعا و نرب روشک رد +Iو�YÉYلت یاهوش مامت هR و

 .دCدمآ چیه یارب ور ەار همcنیا مفسأتم ،نا��ق« :د�YگR رتروپ هR هک دوب ەدامآ .ددرگزاR ?ا¡ت و �³ همcنآ نا1م هR تسPاوت�ن رفول1ن
vج نوا نم هک د1نودcپ لاس { ور ناhزگره .مدرک کرت ش Rا .مدرگ�نرب اجنوا هÖیاهمدآ ه I�Rروحمدوخ و ت*(ص vناوخ 
 ».م*(گR ور نوشولج منوت�ن نم ،نهتفرگ +IارYو هR م1مصت هÖا .هشاR روطنیا راذگR ،ننوشکR گنج èاغم هR ور نوماهروشک

 کم; شزا هک مرادن ور هگCد سکچیه نم ،رفول1ن« .درک تساوخرد هنازجاع راR ن�Yخآ یارب رتروپ ،د�YگR ی+*(چ دناوتب هکنیا زا ل¡ق
Rت رد ام .ماوخcنار Rراد زا1ن وت هYات م Rک رارقرب سامت شگنجدض ناتسود و شرآ ا�+. RاCد Rنت ننودcن اhس�d+. ام vاوخCم Cنوشارب ما1پ ه 
 +*�مه فرظ مادقا نیا دCاR اما .ن*(گR ور اهارگس·او یولج ات ++�ک مادقا نامزمه روط هR نارcت و +�dگنشاو تاماقم هک هنیا ام ح�ط .ی�(ب

 ».درک شفقوتم هشP هگCد و ەزادنب ەار هR ور گنج +*�شام را¡نوخ یهثداح هC هکنیا زا ل¡ق ،ە*(گR تروص ەدنیآ یهتفه دنچ

¨R مcب هÖا .دوب وت زا نم تساوخرد نیا« :تفگ رفول1ن هR .دوبن هتخاس رتروپ زا یرا; نیا زا شhب .دندنام ت®اس ودره .درک گنرد وا
:

 
¨R ،هن

:
 ».ەدوب ەزادنا زاشhب نومراظتنا هک م��d+ vگنشاو رد مناتسود هR نم ،ماوخv تزا ور اه+*(چ نیا هک مهنووید نم هک 

 و مانcب هچوک نامترا¯آ رد ار ه�زور اR یزا¡قشع یاهتعاس وا .دوب ەدروآ داC هR دنک شومارف دوب هتساوخ هک ار هچنآ مامت الاح رفول1ن
 یاهد�(ن ،یراحتنا تالمح وا .دروآ داC هR دندوب ەدمآ IÞ زا سراف جیلخ رد شا+�تساوخ رک1پ ند1سوپ زا دعR هک ار úانمغ و Ïت یاهلاس
 اهدص وا .دروآ داC هR دندش ەدÞ(س مادعا یهخوج هR هک ار ناوج +Iادنز نارازه و ،تموکح +*�فلاخم و ەا�س یاهو*(ن +*�ب +IاRا1خ +*�نوخ
 راد یه��چ و ،هجنکش قاتا ،çdارع دا�سا یاهکشوم تRاصا زا ار دوخ �ئاد سرت .دروآ داC هR ار ناCا¯�I گنج نآ لولعم و هتشک رازه
Rه Cدروآ دا. 

 ،نا��ق« :د1سرپ ،ماجنا³ ؟دنارب دوخ زا ار وا تسPاوتv هنوگچ .دوب ەدمآ وا غا³ هR ید1مون ³ زا رتروپ ؟د�YگR رتروپ هR تسPاوتv هچ
 »؟مدR باوج مراد تقو ردقچ

 دCاR تقو نوا ،هشاR *(خ تRاوج هÖا .م�(ب +�dگنشاو هR بشما +*�مه ور وت "*(خ" اC "هلR" باوج دCاR نم« .درک ەا#ن ار وا تقد هR رتروپ
 ».ششوپ داجCا و ت�Yرومأم تامدقم ندرک مهارف هR م1نکv عو�o ³اروف ،هشاR هلR هÖا .مCدرگR یاهگCد ەار لا¡ند

 رفول1ن ل1بموتا ،ناتس/ات رخاوا +*(گنالد یاوه مغر½ع .دنداتفا ەار هR گنیکرا¯ تمس هR و ،دندرک عمج ار دوخ یاذغ یاهەدنام1قاR ودره
9دننار +*�ح رد .دوب گنیکرا¯ رد ل1بموتا اcنت زونه

:
 Rبرغ یوس ه Rند1چ1پ و ی�(لد1م فرط ه Rدورو و لامش ه R7 سا وی نا��تا ه 

 یاهفدص موجه و ،هنک ،�س کچ1پ ،نزوگ ،+Iاتس/ات یاهغاR زا ەدن�Yگ .تفرگ ار ½حم یویدار ج�م رفول1ن .دنتفگن نخس کCچیه
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 دCاR منک رکف .مدv شماجنا ،نا��ق« .تسکش ار توکس رفول1ن ،دندش کCدزن ەا�دورف ه�d Rقو .تفگv +*�ل�مچ یهچاYرد هR یرخروگ
 »؟منک شhج ناویل یوت ەرا�ود مروبجم .ما1ب +�dگنشاو هR لوا

 تکرادم دCاR ؟�{اR اجنوا هگCد زور ود ات +Iوتv .هش�ن ضوع تقوچیه اه+*(چ ++عR .یروبجم هک همولعم« :تفگ و دز دنخ¡ل رتروپ
 .�{اR نارcت رد رتدوز هچره دCاR .م1س��نب شPاتسود و شرآ هR ور نومما1پ و م1نک تسرد تارب ��شوپ ناتساد هC ،م1نک ەدامآ ور
 ».تسhن نما ًالما; ام یارب +�dگنشاو .ەc)dب ،+Iوم�d+ Rگنشاو رد d(م; ردقچره

 ؟دهدv ەد1قع *(یغت ناتساد نیا ندÂ1ش اR رفول1ن اCآ .دنک وگزاR هک تشاد هتشذگ زا رگCد ناتساد کC رتروپ

 اR ،ل¡ق اهلاس هک +IودR دCاR .++�ک جراخ ناریا زا ملاس و حیحص ،دش مومت ت�Yرومأم �dقو ور وت مCاهتساوخ اهیوسPارف زا ام ،رفول1ن«
 هک ەدرک یرا; و هتشاذگ ماد ه�زور یارب هک ەدوب �ک ،ەا�س تاعالطا زا یدح³ هک ندرک فشک انوا ،+�فلت یاهسامت ل1لحت و هÉYجت
 نومداC ور ی+*(چ ام« :نگv انوا هک روطنومه .نرفنتم شزا ع�ضوم نوا ³ اهیوسPارف .هش/ انف هR موکحم یام1پاوه نوا راوس وا
 ».ەراد ت1مها نومارب بلق م1مص زا امش ت1نما و امش ت1قفوم ،امش و ەر�ن

 ».مد1مcف« :تفگ طقف .درکv مضه oادعR ار رخآ یهمقل نیا دCاR .تشادن هلداجم ناوت هک دوب *(گرد شÂهذ یردقهR رفول1ن

 تسhن +�dفگ هR یزا1ن رفول1ن« :تفگ و درک ەا#ن رفول1ن هR تقد هR ،دشv ەدا1پ ل1بموتا زا ++(یالریا دتیانوی یاهوکس لRاقم رد رتروپ �dقو
 ».م�1شادن یاهگCد ەار .مCدرکv را�1چ منود�ن ،یدرکv در ونم تساوخرد هÖا .منونمم تزا ردقچ هک

 

 ا?Xیجر2و تلاDا ،زلاف تT2گ

 

Rرفول1ن ،تفر رتروپ هکنیا ضحم ه Rب ش¬· هcو درک نفلت §ار رد مان Rنم« :تفگ وا ه RاCگنشاو رد ادرفس· د�d+ Rمه ور ه�زور .مشا Rا 
 .ەدموا شhپ یرو+q را; هC اما ،مراد شcگن نوتس/ات مومت مداد لوق منودv ؟مÂ1یõب ور مه و اجنوا یا1ب تنÃشام اI+ Rوتv .مرا1م مدوخ
 ».منومv زلاف ت�Yگ رد شەداونوخ و ج�یا شhپ

 هک دوب ەدروآ راR یروط ار دوخ ¬· وا .دوبن لاؤس شردام لاؤس .درادن یاەدCاف شردام اR ندرک ثحR هک تسPادv بوخ یزYورپ مانcب
 ».دشاR هتشاد ط�³ود1ق�I یونش فرح وا زا نآ یازا رد و دهاوخR ط�³ود1ق�I تCامح و قشع دوخ ردام زا

 هن و ردام هن .درکv توکس اC تفرv ەرفط اC رفول1ن ،درکv لاؤس وا �dقو و درک�ن ت¡حص دوخ یهتشذگ زا وا اR ەا#چ1ه رفول1ن
 زا ل¡ق ?اتوک نامز و ەدنارذگ ناریا رد ار یدال1م داتشه یههد شردام تسPادv وا .دنتفگ�ن وا هR یداYز +*(چ شگرز�رد¯ و گرز�ردام
-یوسPارف را#ن�(خ- ەدش انشآ ه�زور شرد¯ اR شردام ناریا رد تماقا یاهلاس لالخ رد هک تسPادv وا .تسا هتشگزاR ا��Yمآ هR وا دلوت
 .دز�ن +çرح یایآ{ اR وا طا¡ترا زا سکچیه .دش هتشک ریاناریا سا��یا یام1پاوه رد 1367 لاس رد هک سرپسPارف سPاژآ +Iاریا

 هR هجراخ ترازو رومأم ناونع هR 1358 لاس رد شردام تسPاد�ن وا .دشv متخ شردام ?ا#شPاد قباوس هR طقف ل�وگ رد وجتسج
 روc�Yش رد گنج عو�³ اR .تسا هتفر ناریا هR ەداوناخ ندCد یارب بالقنا زا دعR ەام دنچ دوب هتفگ وا هR طقف رفول1ن .تسا هتفر ناریا

 تفگv رفول1ن هک ی+*(چ ل; .دنک ت¡قارم دوب ەدش ەویب هک ،ارهز ،دوخ ردام یهلاخ زا و دنامR ناریا رد دوب هتفرگ م1مصت رفول1ن 1359
 .دوب +*�مه

 تشاد نا�ما هک اجنآ ات نیاربانب .د*(گR ارف ار {راف ندناوخ و ندرک ت¡حص وا هک تشاد راqا رفول1ن ،دشv رتگرزب مانcب هک روط+*�مه
 :دادv شوگ ناریا qاعم خــــYرات یەرا�رد اcنآ +*�ش\آ یاهثحR هR وا .دنامv ا1نرف1لا; رد شرد¯ +Iاریا ماوقا و هنازرف دوخ گرز�ردام دزن
 +�یمخ µتCآ روطچ ؛دوب ەدش قدصم دمحم ارگ½م رYزوتسخن +Iوگن³ ثعاR یایآ{ تCامح اR دادرم 28 یاتدوک روطچ هکنیا
 لCد¡ت یولcپ تنطلس ه1لع عزانمالR �(هر و ½م نامرcق هR ،درکv هظعوم +�ید یهناCارگطارفا رئاعش هR ار مدرم هک مانم� +Iاحور کC زا

 تشون³ و دن�(ب جارات هR ار نا1ناریا تورث ات دندرکv تRاقر رگCدکC اR نارگCد و اهInا1نات�Yب ،اهInا��Yمآ ،اهسور روطچ هکنیا و ؛دش
 .دن*(گR را1تخا رد ار نانآ
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 Inاهید1ع¡ت یەدوcیب یاهوگموگR ار اcنآ و دندرکIn vانتعا�I دوخ یاهردام و رد¯ یاهثحR هR وا Inا��Yمآ-+Iاریا نالسÂمه Ø(®ا
vادPصقت هک دن�س)* RدRخ�dار دوخ یاه Rد ندرگ هCنارگ vب .دنتخادناcاهوگتفگ نیا بوذجم وا .دوب توافتم مان vل¡ق زا وا .دش 
 هÓلR ،دوب ەدرک کرد ار {راف یاهتفارظ و اههمشرک و دوب ەدش رادروخرب {راف +�غ را1س/ +Iا�ژاو یهنماد زا اcنت هن اهوگتفگ +*�مه
 ه�d Rسار³ خسا¯ سکچیه نوچ .دوب ەدوشگ شگرزب یاهتhصخش +Iالوط تسرcف و ناریا مطالترپ خــــYرات رب ار وا نامشچ اهثحR نیا

 نج لقع هک دوب Inاههئطوت و ناcنپ یاهتسد لماش ًالومعم هک ،تشاد ار دوخ یەد1قع �کره ،تشادن »؟داتفا çdافتا هچ« لاؤس
Rنآ هcد1سر�ن ا. 

 .دRاYرد c)dب ار دوخ یاههش�ر و دنک رادCد اجنآ رد شماوقا اR ،دنیõب ار ناریا �YÆdط هR دوشv اCآ د1سرپv دوخ ردام زا ناوجون مانcب
ا�Yق رفول1ن

o
 §احرد .دنک رفس +Iاریا کرادم اR تسا روبجم وا -شرد¯ ت1لم رطاخ هR- هک درکv یروآداC و درکv عنم یرفس +*�نچ زا ار وا 

 ل1لد چیه نودR اهلاس اه�dیعRاتود هک دمآv شhپ مه ی+*(گنامغ دراوم ،دندرکv دمآوتفر هثداح نودIn Rا��Yمآ-+Iاریا نارازه هک
 ».داوخR ادخ هÖا« :دادv باوج وا »؟منÃبv ور ناریا تقوچیه نم« :د1سرپ�d vقو .دندشI+ vادنز +�شور

 کC ل1لد هR تفگ ەا#شPاد رد دوخ شخR سhئر هR وا .دنتفر +�dگنشاو هR ام1پاوه اR ،ه�زور ،شاەون و رفول1ن ،رتروپ رادCد زا دعR زور ود
9داوناخ یرارطضا دروم

:
 ات دنک گنهامه ناداتسا زا ¨C اR درک تقفاوم شرا�مه .تشاد دهاوخ *(خأت هتفه دنچ اهسال; عو�³ یارب 

 .دنک رازگرب ار ش¢اهسال; وا تشگزاR ما#نه

 نویÂیمود قرب تک�³ +�ف تامدخ سhئر و دوب هتفرگ قرب {دنcم کردم -دوب هتخ�Yگ ناریا زا 1359 +*�نوخ یاهشکمشک رد هک- ج�یا
¨تسشPزاR کCدزن الاح و دوب ەدش کÓ)dYلا

:
 ەدرک یراد�Yخ زلاف ت�Yگ رد ا¡Yز یاهناخ -رود ماوقا زا ¨C- اس��پ ش¬مه و وا .دوب شا

 مانcب زا رتکچوک نانآ دنزرف هس ره .دراد هلصاف هق1قد { +�dگنشاو رcش زکرم ات و تسا اÂ1یجرYو تلاCا یاههموح زا ¨C هک دندوب
9داوناخ کCدزن طRاور اcنآ نادنزرف و رفول1ن و ج�یا .ه�زور زا رتگرزب و دندوب

:
 تسود ار ه�زور را1س/ ەداوناخ یهمه و دندوب ەدرک ظفح ار 

 توکس دوب نارcت رد وا هک +Iامز دروم رد و دوب ەدرک کم; وا هR ش*(پ ردام و رد¯ زا ت¡قارم رد هک دوب ج�یا نادردق ەژYو هR رفول1ن .دن�شاد
 ناشل1ماف ،�dشد دادرcم اR ار وا یاهچپچپ ،یرداچ ی»هموصعم« اما ،تسPاد�ن ار +*(چهمه ج�یا هتبلا .دوب هتشاد ەا#ن ار وا زار و دوب ەدرک
 .تشاد داC هR ار رفول1ن éقاو ت�Yه ندرک ناcنپ روظنم هR ەداوناخ نداد مه تسد هR تسد و ،هجراخ ترازو رد

9دننار زلاف ت�Yگ ات §ار زا مانcب
:

 اههچR و دوب ەداوناخ زا ت¡حص ،دوب ەدش رادمعط ەروغ اR هک ناجمداR شروخ فq عقوم و دوب ەدرک 
 ت¡حص رگCدکC اR اههچ�d Rقو اما ،دن�(ن داC زا ار {راف نا�ز اههچR دندوب ەدرک éس دن�سPاوتv هک اجنآ ات اس��پ و ج�یا .ناریا را¡خا و

vدندرک، Cقو ا�d یارب ت¡حص ع�ضوم Rنآ دوب راوشد ،دوب ەد1چ1پ اههچcل#نا زا ار اh� دننک عنم ندز فرح. 

احqY �ک هکنیا نود�d Rح
o

 هR ار نآ ت¡حص سکچیه ،تسا ع�نمم ناریا رد رفول1ن تماقا یاهلاس زا ت¡حص هک دشاR ەدرک م�ح 
 زا م; ½1خ شردام هکنیا و ،ەداتفا یراوÖان تاقافتا ،ەدوب یراوشد یاهلاس شردام یارب اهلاس نآ هک تسPادv مانcب .دروآ�ن نا1م
 و تشاذگv ماd(حا شزار +�dشاد ەا#ن ەد1شوپ یارب شردام یهتساوخ هR .د1سرپ�ن ی+*(چ تقوچیه وا .دنکv ت¡حص ه�زور شرد¯
 مانcب یارب هچرگ ،تشاذگv ماd(حا رفول1ن یهتساوخ هR +*(ن ج�یا .د�YگR وا هR یd(شhب بلاطم ،د1سر ارف بسانم نامز �dقو دوب راود1ما
 ،دوب ەد1سرپ اهلاس نآ یەرا�رد شگرز�ردام و گرز�رد¯ زا مانcب �dقو .دنادv شردام یهتشذگ زا د�Yگv هچنآ زا شhب وا هک دوب زرحم
 شهمانرب .ندوب کCدزن مه هR ردقچ +Iودv .هنومR ارهز هلاخ شhپ دش روبجم« :هک دندوب ەدرک ەدنس/ +*�مه +�dفگ هR هنازرف و د�Yید
 ».دوبن �dسرد را; .دا1ب هنک لو هنوت�ن دوب ەدرک رکف ،تال�شم یهمه و گنج دوجو اR اما ،هنومI+ Rالوط ردقنیا هک دوبن نیا

انمض .دروآ�ن باسح هI+ Rاریا ار شردام vالسا یروcمج دنادR هک تشاد هتشر³ ت1عRات +*�ناوق زا +çا; ردق هR مانcب
o

 Rا; یەزادنا هç+ 
 .دنامR ناریا رد +Iالوط +*�نچ Idدم Inا��Yمآ دنورcش کC ناونع هR تسا هتسPاوت روطچ دسÞ(ن وا زا زگره هک تشاد تخانش شردام زا
- درکv ت¡حص رت³درد�I تاعوضوم زا ەداوناخ ،زاس³درد یاهشسرپ نیا ضوعرد .دوب ح�طلRاق*(غ )رگCد یرا1س/ و( تالاؤس نآ
Rد و ،اهردام و رد¯ ،اههچCماوقا رگ. 

 مه و هنومR ەراد تسود وا مه .ه1لاع �dنا; سکف*(ف یاههسردم ؟هنوم�ن ام شhپ تدم هC نوج ه�زور ارچ« :د1سرپ مانcب زا اس��پ
Rوا نراد تسود ام یاههچ Rرف .ام ¬· لثم منوا .هنومçd نرادن.« 

 ەونش/ اتÃنآ اما .هشادخ زا منوا ،د1نکv شسول و دYراذv شالال هR §§ همه امش .هنومR ەراد تسود ½1خ منئمطم« :داد باوج مانcب
vد1نزن مه ور شفرح ًالصا هگ. RاCپ هک نوتس/ات نیا .هنوخ شم�(ب هسردم عو�³ زا ل¡ق دhەدش گنت شارب نوملد ½1خ ،دوب نامام ش 

 ».دوب
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 داتشه ¨q+ Cاح لاحرد هک ،ەد�Yف و شرآ ،دنادv وا هک اجنآ ات تفگ ج�یا .د1سرپ ج�یا زا ار شاەداوناخ و شرآ Inاد لاوحا و لاح رفول1ن
¨مه هک ناشPاتسود زا یاەدع اR اcنآ .دن��خ ودره لاس داتشه کCدزن یرگCد و دراد لاس یاەدرخ و

:
 رد دناهتسشPزاR یاهتامل�ید زا 

9دنز نارcت
:

¨تسشPزاR قوقح شزرا مروت .دنراد vارآ 
:

 دنچ یەراجا زا مه دمآرد یرادقم و دنراد ار ناشدوخ نامترا¯آ اما ،ەدرک م; ار شرآ 
 و ەدازرهاوخ و ەدازInاد و ەدازومع و رهاوخ و ردارب نیدنچ زونه وا اما ،دناەدرک توف ەد�Yف ردام و رد¯ .دننکv بسک ەزاغم و هناخ
اتدمع هک ،اcنآ یاههچR .دراد ناریا رد ەدازردارب

o
 و شرآ .دناەدن®ارپ ا}ورا و ا��Yمآ و ناریا رد ناش¢اهەون و دناەدش گرزب ناریا زا جراخ رد 

 هR دهدR ەزاجا »ناناملسم دورو ت1عونمم« و زرا خ�ن +IاÖcان تا*(یغت تقوره اما ،دندنویæب +*�شPجراخ نا1ناریا هR دنرادن تسود ەد�Yف
 .دنورv جراخ رد دوخ نا�داون و نادنزرف رادCد

9داوناخ عمج هکنیا زا ل¡ق
:

 ول1ن« :درک ت¡حص رفول1ن اþ Rوصخ روط هR ج�یا ،دورب دوخ را; غا³ سکره و دسرب ناCا¯ هR ج�یا یهناخ 
¨R یدوب ناریا هک Inاهلاس یەرا�رد مانcب هR دCاc)d- Rب رتدوز ÀÞره- �dقو هC ەرخالاR ،ناج

 زا d(شhب ½1خ اما ،منود�ن ور +*(چهمه نم .:
 Inاه+*(چ هR هجوتاR .مدR ل�Yحت غورد شcب دCا¡ن نم .هنم ل1ماف و هئوت ¬· نوا .تسhن تسرد یروطنیا .منودv هنودv وا هک ی+*(چ
 »؟یراد شcگن ی�(خ�I و ¨Yرات یوت یاوخv 9 ات .د1نامرcق نوتودره امش .هنک راختفا ½1خ ه�زور و وت هR دCاR وا ،منودv نم هک

v9 تسار وت نوج ج�یا« :داد باوج و دز دنخ¡ل رفول1ن
:. RاCب دcب شhش)d تاعالطا Rورا; نیا منوت�ن زونه ؟روطچ ؟9 اما .مد Rمنک. 

 ».نەزات زونه اهمخز نوا لاس { زا دعR .هخرچ�ن منو�ز ور تامل; ،م#R شcب ماوخ�d vقو

اتیاcن .مەدنم�³ شماجنا رطاخ هR زونه هک مەدرک Inاهرا; اهلاس نوا یوت هلاخ¬· نک رواR« .درک ەا#ن وا هR رفول1ن
o

 Rما1م رانک مدوخ ا. 
 یه1قR و وت هR ،هسرب ارف بسانم نامز �dقو .مدv لوق تcب ور نیا اما .مدR ماجنا دCاR لوا هک تسه Inاهرا; .ەدشP ش�قو زونه اما

 ».ەدR تقو مcب هگCد م; هC منکv شهاوخ .م�v ور +*(چهمه ەداوناخ

 مانcب +�کv رکف هک هچنوا زا شhب ع�ضوم نیا .یا1ب رانک جنر نیا اR دCاR .ەدن شلوط ½1خ طقف .هتبلا« :تفگ و تفرگ ار وا تسد ج�یا
 ».تسه ½�شم هC هنودv مه ولوچوک ه�زور �dح .هنکv تCذا ور

 .مەدرک م; ،منک رکش\ اهلاس نوا دروم رد ندزن فرح رطاخ هR تزا ردقچره .یا1م ەار تهنووید یهلاخd(خد نیا اR هک نوج ج�یا {رم«
vنپ منودcخس را; ەداونوخ زا لئاسم نوا یهمه ندرک نا�d ب منوت�ن اما ،ەدوبcت R#ەراد شزرا مارب ردقچ وت توکس م.« 

 

 ا?Xیجر2و تلاDا ،چTچ زلاف رPش

 

 یه1شاح رد اهناروتسر و اهەزاغم زا هعومجم کC گنیکرا¯ رد ار دوخ یاهCارک ل1بموتا رتروپ لمعلاروتسد قبط رفول1ن زور نآ یادرف
 اR و دش دراو دوب ەدش بصن نآ یور »لآەدCا شوپفک« یولRات هک یاەزاغم رد زا .درک کرا¯ چ�چ زلاف رد دورب تسو ناRا1خ رد ەداج
 »شریذ¯« یولRات نآ یور هک ار هتفرردراوهز �Iوچ رد کC رانک گنز و تفاC §اخ یدرÖا¯ رد ار دوخ .تفر مود یهق¡ط هR روسPاسآ
 .د�¬ف دوب ەدش بصن

 مد« یاهنامترا¯آ رد اهشورفR و زاس/ هک دوب Inاههنومن نآ زا شوپفک .دوبن شوپفک بصن تک�³ یارب �Iوخ غیل¡ت رد تش· یاضف
 ار d(فد شارخ و طخ زا رپ یه1ثاثا و یرادا مزاول .دننکv ەدافتسا سلاد ەا�دورف برغ رد حور�I و ترپ یهلحم کC رد دوخ »�dسد
 دشاR ەدش هتشون نآ یور هک تسا گرزب نوئن یولRات کC دراد م; اجنیا هک ی+*(چ اcنت درک رکف رفول1ن .دندرک�ن لوبق +*(ن اهیراسمس
 .»یایآ{ یروص تک�³«

 امش نهتفگ نم هR« .درک زارد رفول1ن یوس هR ار دوخ تسد ،تک نودR ،کYراId Rاوارک اR هلاس جنپ و { دودح ە+�(س و ¨شموم یدرم
 مسا ،درکv ت¡حص �hل#نا اهInا��Yمآ دننام درم هکنیا اR دش هجوتم رفول1ن ».د1نک ادص یروگرگ ونم د1نوتv امش .منک ادص د1هان ور
 .درک ظفلت اه+Iاریا لثم تسرد ،دشاR نآ رد Inا��Yمآ یهجcل زا یاەرذ هکنیا نودR ار +Iاریا

 امش هک 9رادم یارب هک هنیا اجنیا ام را; .مYرادن مه زاسەوcق ه�d Cح الاح و مCدرک ش�سرد یاهلجع ½1خ .ه1تخYر نیا اجنیا د1شخ¡ب«
 وگRاوج مسhئر زج سکچیه هR و منکن §اؤس چیه ،مدR ماجنا ور مرا; عــــ³Y ەدش هتفگ نم هR .مY*(گR سکع نوتزا ناریا د�Yب شاهاR ەرارق
 عو�³ دCدR ەزاجا .ەراد دوجو یd(فد +*�نچ هک ننود�ن �dح یایآ{ رد دارفا d(شhب .هشv مومت نم را; امش سکع +�dفرگ زا دعR .مشا¡ن
 ».م1نک
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 فلتخم یاهسا¡ل زا +CÆدر هک زYوآتخر کC و تم1قنارگ یاهرگ¯اچ اR دCد لما; تا+*(cجت اR {ا�ع یویدوتسا کC رفول1ن رگCد çdاتا رد
 .مY*(گv ور اهسکع اجنیا« :داد حیضوت و درک +çرعم دندوب اجنآ رد هک +�یسÂکت ود هR ار وا »یروگرگ« .دوب هتخYوآ نآ زا »vالسا«
RاCفد و ،همانیهاوگ ،همانرذگ ،همانسانش یارب د)dاریا یهم1ب هچI+ سکع Rگ)*Yاضر اهسکع زا ام تقوره .مCتقونوا ،م�1شاد ت Cفد ه)d 
 ».ەc)dب ++�یõب ور امش یd(م; دارفا ردقچره .هنکv تسرد ور نوتکرادم و ەزاسv ور امش ت�Yه هگCد

 تشاد +Æکم تاعالطا نآ ½خاد روما و vالسا یروcمج دروم رد و دوب دراو دوخ را; رد و دزv فرح حــــqY هک »یروگرگ« نیا زا رفول1ن
 هR ،تشادن �{وخ لد دنک کم; حیضوتلRاق*(غ تYرومأم کC ماجنا هR ات دوب ەدش ەدناشک هلوغ1ب نیا هR هکنیا زا رÖا .دمآ ششوخ
 .دروآ�ن دوخ یور

 نادنچ هن یاهسا¡ل زا یاهعومجم هR رفول1ن ».د1نوشوپب ور نوتاهوم دCاR .م�1سرفv نومراوتاربال هR و مY*(گv نالا ور اهسکع«
 +çا; لوپ ه1کرت هR رفس یارب هک ما+Iارcت طسوتم یهق¡ط رادهناخ نز کC نم« :دزv داد هک درک باختنا {ا¡ل و تخادنا رظن باذج
 نالا .هنوسرv امش تسد هR ور انوا هگCد رفن هC ،ندش ەدامآ کرادم �dقو« :تفگ یروگرگ ،دنتفرگ ار اهسکع اه+*�سÂکت �dقو ».مراد
 ».vالسا اC د1شاR هتشاد +Iاریا مسا دCاوخv دÂ1یõب و د1نک رکف نوتدوخ یارب مسا هC هR هک هش�قو

 هگCد و اجنیا دCدرگرب امش تسhن مزال ،دا�1رد بوخ اهسکع هÖا« :تفگ وا هR یروگرگ ،دندناسر ناCا¯ هR ار دوخ را; اه+*�سÂکت �dقو
 یd(نا; دوونوآ رد »ل�Yگ ت1کسم« ناروتسر یوت رcظ یهق1قد { و 12 تعاس ادرف م#R امش هR نهتفگ نم هR .م1نÃب�ن ور هگCدمه
 ».هشاR اجنیا زا رتسال²اR ½1خ اجنوا هک هنیا نم راظتنا .هنکv رادCد امش اR اجنوا تسود هC .د1شاR کموتوپ ِبال;

 هتس/ یادص �dقو یروگرگ .دش دورب تسو ناRا1خ دراو اجنآ زا و تفر فکمه یهق¡ط هR روسPاسآ اR و داد تسد یروگرگ اR رفول1ن
 و *(قحت زا ەدن®آ +�حل اR اما ،حیصف {راف نا�ز هR تساcنت هکنیا زا نانیمطا اR و درک ەا#ن دوخ فارطا هR دÂ1ش ار روسPاسآ رد ندش
 ».مرهاوخ د1شاR قفوم« :درک همزمز دوخ اR ەودنا

 

 دنلT2م ،کموتوپ

 

Rپ تردن هhش vرفول1ن هک دمآ Rوصخ فل� +*�مز هþ Cاصتخا یاه+*�مز .دنزب ³ فل� پول; اþ نپ نا�م نیاcد زا ناCرد مومع د 
 هR ل�Yگ ت1کسم .دشاR هنوگنآ هک د1سرتv مه و دوب ەدرک ار شروصت مه وا هک دوب ی+*(چ نامه ،دنل�Yم کموتوپ رد 1دور روYر �{اوح
 اR ات دمآ دهاوخ اجنآ هR رفول1ن دوب هتفگ رادنامcم مناخ هR و دوب هتفرگ سامت ل¡ق بش رتروپ .دوب ف�¬م فل� +*�مز مهدجه یەرفح
 گنهامه ط1حم اR هکنیا یاج هR .داد تسد زا ار دوخ قا�1شا را�ش پول; یاضف ندCد اR رفول1ن .دنک رادCد س��ک زم1ج مان هIn Rاقآ
Rنآ رد و دشا Rا1ن مشچ هCهجوت بلج ،د vدرک. Rال� دوخ اC؟ه1سوساج زرط هچ نیا ،درک ه 

 +�dگنشاو زا �سر*(غ عضوو³ اR رفس لاحرد یهلاس 55 یاهدرم سا¡ل وا .دش دراو رد زا هق1قد { و ەدزاود تعاس رد س��ک زم1ج
 رومأم کC .تاوارک نودR ،رادهم;د دنلR+*�تسآ نها*(پ ،یاهمروس تÞ(سا تک ،یاەوcق شفک ،ناتک راولش :دوب درک نت هR ار {ید
 مالس رفول1ن هR وا .درکv را; سPاژآ اR رفول1ن را; هõ1ش Inاهرا; رد یدادرارق تروص هR زونه هک یایآ{ یهتسشPزاR ەزات دروخربشوخ
 .دنک اقلا شمارآ وا هR درک éس و درک

 زا سPاژآ رد همه .دCاەدرک نومروشک یارب یداYز یاهرا; مه روط+*�مه .مرختفم نوتندCد زا ردقچ هک م#R دCدR ەزاجا ،یزYورپ مناخ«
 یەدنهدنوشP د1نک کم; ام هR مه زاR دCاەدش +qاح امش هکنیا .م�1سه شÂتفر تسد زا راوگوس زونه ام .ندش کوش راچد ه�زور گرم
 ».تسامش تأرج و �dسودنطو

 و مراد زا1ن نم هک ه1ف�Yعت اcنت نیا هک د1نودv د1شاR ەدنوخ ونم یەدنورپ هÖا .سهنادنمتواخس را1س/ امش مال; .س��ک یاقآ مرکش�م«
vافطل .منک لمحت منوت

o
 »؟نو*(ب م�Yب اجنیا زا هشv ،و .منک عو�³ ور مرا; م+qاح نم .د1نک ادص رفول1ن ونم 

 
1River Road  
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»Rهل vا¡ن رود ½1خ اما .هشCب د�Yدرک باختنا ور اجنیا ام .مCاجنیا رد نومناتسود نوچ ،م Rمز تش· نومتخاس زا هک نەداد ەزاجا ام ه�*+ 
 نوتcب تقو رخآ زورما .ادصوI�³ و þوصخ یاهرا; ماجنا یارب ه��1خ را1س/ یاج عقاورد اما ،سهلوس هC هõ1ش .م1نک ەدافتسا فل�
Pنوش vروطچ مد Rد1ش/ در پول; یوت ½صا یەداج زا هکنیا نود، Rب نومتخاس نوا ه�Yد. vافطل هش

o
 Rا1ب نم لا¡ند نوتل1بموتا اC؟د« 

 تا1لمع« ار تYرومأم مان .دوب رفول1ن رظتنم دوب ەدش ەدÉYگرب تYرومأم نیا یارجا یارب هک یایآ{ رومأم ،لCد نا1ل1ل نامتخاس نآ رد
 تا1لمع ?دنامرف زکرم زا نسÂه مات گنه³ :زا دندوب ترا¡ع درک تاقالم نامتخاس نآ رد رفول1ن هک یرگCد دارفا .دندوب هتشاذگ »53

9دنیامن هR ،نانل کم نودروگ *(فس و ،ا��Yمآ یەژYو
:

 ودره -دوب ەداد خر تا1لمع تhساسح یهطساو هR هک یرادا یاەزجعم رد- زا 
 .دش دCد¯ان و دنک Inامنهار نو*(ب هR ار رفول1ن ات ددرگvرب داد لوق ،درک +çرعم مه هR ار دارفا س��ک زم1ج .هجراخ و عافد ترازو

 نودR دن�سPاوتv هسلج رد +qاح ریدم راcچ هک دوب الاR را1س/ ت1نما اR سPارفنک نا�م کC عقاورد ،دنتفگv »هلوس« نآ هR هک ی+*(چ
 .دننک ت¡حص دونش اC تمحازم زا سرت

 لوا -دوب ەدرک ت1لاعف نا1ناریا ه1لع روشک ودره رد وا- دوب ەدرک تمدخ ناتسPاغفا و قارع رد هک یایآ{ یاهرا;هنcک زا ،لCد نا1ل1ل
 لماوع دادعت هکنیا سرت زا زباه عافد رYزو .دشاR هتشاد ەدcع رب ار تYرومأم نیا ی�(هر یایآ{ دوب رارق نوچ ،درک ت¡حص هR عو�³

Cپ رد امارول; نا1ماح اÂاتÖز ½1خ نوYدا Rتسد رد ار تا1لمع ی�(هر یایآ{ دوب ەدرک تقفاوم دشا Rا .د*(گÖر Rو تا1لمع یاهو*(ن هYەژ 
اصخش وا ،دوب زا1ن

o
 اcنآ .دندوب ەدرک را; رگCدکC اR دادغR +�(س یهقطنم رد نسÂه گنه³ و لCد .دادv رارق یایآ{ نامرف تحت ار اcنآ 

Rه CدکCو دن�شاد دامتعا رگ Rئر هhعت دوخ یاهسcچیه دنهدن ەزاجا هک دندوب ەداد د Rرومأم زا ��خYدوش 1»را#¡ش« ت. 

9د1چ1پ و ارجام ½; سوئر رتروپ رYزو نواعم .یدموا هک نونمم و یدمآشوخ رفول1ن«
:

 نهتفگ مcب هک روطنیا .ەدرک حــــ�Y¬\ تارب ور شاه
 .ەدراو شرا; یوت ½1خ »یروگرگ« اما ،ماوخv رذع زورید یەدوسرف تالc1س\ رطاخ هR .یاەدرک عو�d ³(شhپ ور دCدج ت�Yه داجCا را;

 ¨C دCدج ت�Yه اR هک م1نکv ن�Yمت ردقنوا دعR .م1نکv مهارف تارب م1نوتب هک ور ��شوپ ناتساد و ت�Yه نc)dYب ەدنیآ زور دنچ رد«
 یارب هشقن هC و م1نکv داجCا تارب #ا¡ترا لانا; هC ،م1نک تظفاحم تزا م1نوتب �dسه ناریا رد هک Inاههتفه رد هک مCدv ��یترت .��/

 ».ولج م�Yب ¨C¨C منکv داcنشhپ .م1نکÀ vارط ناریا زا تندرک جراخ

Rد مسا نیا نیاربانب ،دوب ەدرک ەدافتسا »د1هان« مسا زا زورید .دندرک عو�³ وا مان اCن رد .دوب هتخوس رگcاCز« مسا یور تY¡قفاوت »ا 
 vالسا شخR اR و دوبن +*(ن »مرا+*(ب ناتمYژر و ناتÂید زا« دننزv داد هک +Iاریا غیج یاهمسا نآ زا اما ،دوبن vالسا vان »ا¡Yز« .دندرک
9داوناخ مان یارب .تشادن ضراعت نا1ناریا ت�Yه

:
 .تسا �hل#نا رد »زنوج« اC »ت1مسا« هõ1ش ی+*(چ هک دندرک باختنا ار »ی*(ما« وا 

 .دنک را�نا ار اcنآ زا مادکره اR دوخ یدنواش��خ ریذ}رواR یزرط هR تسPاوتv وا هک دوب ناریا رد ی*(ما ردقنآ

 رد 1333 دادرم 23 دلوتم ،دوب »ی*(ما ا¡Yز« دوخ +Iاریا یهمانرذگ رد رفول1ن .دندرک داجCا ��شوپ ناتساد کC تعاس دنچ ضرع رد
 وا +Iارcت یهجcل .دندوب ەدرک توف و دندوب +Iارcت ودره هک ،دوب ەراتس شردام مان و +Æطصم شرد¯ مان ،شا+Iاریا یهمانسانش رد .نارcت
Rپ اhشÃرد روج شاهن vل¡ق لاس ەد هک دوب ەدش هتشون اضر ،رهوش مان یولج همانسانش رد .دنتفرگ رظن رد رادهناخ ار شلغش .دمآ 
 کC زا 9رادم ،ادا¡م یارب .دوب هتفر ه1کرت هR ¨شزپ نامرد یارب و دشv ناریا دراو ه1کرت زا ام1پاوه اR .تشادن یدنزرف .دوب هتشذگرد
 زا جورخ رcم و ه1کرت جورخ و دورو رcم هR طقف شhناریا یهمانرذگ .دشاR هتشاد دوخ اR هک دندادv وا هR مه لوبناتسا رد +Iامرد زکرم
 .تشاد زا1ن ناریا

 زا ەدافتسا .دوب ەدش لCد¡ت ی*(ما ا¡Yز هR رفول1ن نون®ا .دندش لCان لCد رظندروم فادها هR ،»هلوس« رد ەد�¬ف را; زور راcچ ناCا¯ رد
 Idاcج زا اما دوب رگCد �{وگ اهنویل1م هõ1ش هک یدنمشوه �{وگ ،دوب ەدرک ن�Yمت دندوب ەداد وا هR هک ار +Æخم #ا¡ترا یهل1سو
 .دندرک یزاس هõ1ش »ی+*(م تش·« تروص هR ار ناریا زا وا جورخ راR هس .دهد تاجن ار وا ناج تسPاوتv و دوب درف ه�Åحنم

 و شرآ یارب دCاR هک دوب vا1پ -تفرv رتروپ غا³ هR نآ تفاYرد یارب دCاR- دهدR وا هR تسPاوت�ن تhننسح اR ەورگ نیا هک ی+*(چ
¨نج زورب زا دناوتب هک دن�YگR دن�سPاوتv هچ اcنآ هک دروآ�ن رد³ چیه رفول1ن .دربv نارcت رد شPادحتم

:
 oادCدش یرا1س/ دارفا هک 

 ؟دنک ی*(گولج دندوب نآ +�dفرگرد ناهاوخ

 

 
1Recognition)FUBAR (Fucked Up Beyond All   زا ºرا��ش .نا»ماظن نا»م رد لومعم یهنا»ماع تامل )دشAادË {هتفر ا3 ه( 
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 HIJگنشاو

 

 ناهاد .تفرگ سامت ،ناهاد ناتیا ،ا��Yمآ رد ل1ئا³ا قباس *(فس اR هناطاتحم رتروپ ،دوب دوخ Ïیجوت تاسلج لوغشم رفول1ن �dقو
 یراد�Yخ ل1ئا³ا رد ناهاد »یهنا¡لطحلص یاهەا�دCد« دوب هتفگ +�شور هR ر+*(لا نب .دوب ەدروخ مه هR ر+*(لا نب رYزوتسخن اR شاهنا1م
 س�یپ پاش+çا; یاهه¡عش زا ¨C رد ناهاد و رتروپ .دنک س�ردت نک�Yما ەا#شPاد رد و دنام�d+ Rگنشاو رد دوب هتفرگ م1مصت +*(ن وا .درادن
 .دندرک رادCد یآ�Iفا یزکرم d(فد ¨Cدزن رد E ناRا1خ رد

 وا دزن دندوب فلاخم امارول; ەورگ اR ناش�لود طا¡ترا اR هک اه½1ئا³ا زا یاەدع +*(ن d(شhپ .دشP ەد+d(فگش رتروپ ناتساد ندÂ1ش زا ناهاد
 .دننک�ن اد1پ ەار تس· ملازورج و صترآاه یاههمانزور هR تاعوضوم ++عR طقف ؛درادن دوجو یزار چیه ل1ئا³ا رد .دندوب ەدمآ

 Inا��Yمآ رومأم کC زا داسوم زا »رتافد رد تQث نودÆ+ »Rخم ەورگ کC هکنیا رب +�بم دوب رتروپ تساوخرد درک ەد+d(فگش ار ناهاد هچنآ اما
 .دنک تظفاحم ناریا رد تYرومأم ماجنا +*�ح رد

 

 دنلT2م ،زلاف تT2گ

 

 ارال; یه1شاح رد 9را¯ ،è1اردرا; رخآ فCدر گنیکرا¯ رد ار دوخ ل1بموتا یروگرگ حبص یهق1قد 45 و 9 تعاس رد ه¡Âشراcچ زور حبص
Rیوکرا¯ نوترا، Rسد ا)d} ناسآ Rاق 1954 لاس رد .درک کرا¯ 2ویاهوا و ک1پاسچ لانا; هþ+ ا §اع ەا�دادCو ،ەدحتم تالاYا ما1لB. سال�اد 
Rمول1ک 300 لانا; نیا هک دوب ەداد ص1خش\ یرگنەدنیآ ا)dنافوت و دوب ەدش شومارف ما#نه نآ رد هک ی Rسآ نآ هhدوب ەدرک دراو ب، 
 {ا1س و üامتجا نونج رد دشاR تhنالقع و شمارآ یهحاو دناوتv تمرم تروص رد هک درف ه�Åحنم خــــYرات و Inا¡Yز اR تسا +Iا�م
 »برغ« زا نآ یور زا ار لانا; لخاد لاغز یاه�Àرک اهرطاق +Iامز هک لانا; رانک úاخ یەداج یور ناراوسهخرچود و اهەدا1پ .+�dگنشاو
 .دندوب دشودمآ رد ،دند1شکv نواتجروج ات

 هک Inاهما� دادعت ندرک رپ اC دوخ حور شمارآ یارب هک یداع مدرم هõ1ش .دسرب رظن هR نارگCد هõ1ش هک دوب نیا یروگرگ یهف1ظو زورما
 رادهال; و �Iآ نش·ا; ،درک لفق ار دوخ ل1بموتا ،زYر و ک¡س +IاراR رYز .دندوب ەدمآ اجنآ هR دندوب ەدرک +*�عم دوخ یارب 3تhب ت1ف رد
 ات ار وا ل1بموتا �ک دوب +)�مطم .داتفا ەار هR زلاف ت�Yگ تمس هR لانا; دادتما رد úاخ یەداج یور و درک نت هR ار دوخ 4دنا زدنل کرام
اق1قد ،دندوب *(سم رد 9دنا دارفا .تسا ەدرکن ب1قعت اجنیا

o
 Rدوب ەدرک باختنا ندمآ یارب ار زور تقو نیا هک دوب ل1لد +*�مه ه. 

Rزا دع Cیورەدا1پ تعاس ک، Rگ یهناخ1م ه�Yنون®ا هک د1سر زلاف ت Rر و درخ شورف یەزاغم و کچوک یاەزوم هYده بسانم یاهزCو ه 
 روبع هک +Iاسک هR تقد هR ەار رد و درک تکرح دوخ ل1بموتا فرط هR تقو ع³ا رد و تفر Inوش�سد هR .دوب ەدش لCد¡ت Idاغوس
vەا#ن دندرک vب ات درکõآ دنیCب �ک اhلومعم دح زا ش Rهجوت وا ه Cا Iجوت�Ï vدنک. 

 هک دوب Inاومارت *(سم مCدق رد ناRا1خ نیا .د1سر امرب ناRا1خ هR و تفر الاR لانا; رانک �Iوچ یهل¯ دنچ زا 13 و 14 تفاسم رگناشP +*�ب
 .تفر زرل#نا هفا; تمس هR و ناRا1خ +*�یا¯ فرط هR اجنآ زا .دشv ەدافتسا دندمآv اهراش/آ یاشامت هR هک +Iارگشدرگ ندروآ یارب

 سا¡ل و شفک اR یدرم ،دسرv امرب ناRا1خ هR لانا; مهدزناش دنب زا بعشÂم یوَرەدا1پ *(سم هک Inاج رد سردCد زا رود یاهطقن رد
 .درک +�dفر ەار هR عو�³ شرانک رد دوب ەد�Yخ یآ.)I.رآ ەا#شورف زا زورید +*�مه یروگرگ رظن هR هک یورەدا1پ

 ».م�v ک�Y(ت تcب« :تفگ تخانشv »فج« کچوک مان هR طقف ار وا هک درم نآ هR یروگرگ

 
1Carderock  
2Chesapeake and Ohio Canal National Park  Aراصتخا ه} ا C&O Canal 
3Fitbit  
4Land’s End  
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 شاهسکع .نەدرک تسرد شارب کرادم یه1قR و ،همانسانش ،+Iاریا یهمانرذگ اR دCدج ت�Yه هC .ناریا ە*(م ەراد .دوب تسرد تتاعالطا«
 .هRاذج و هشلاس 60 دودح ،ەراد +Iاریا یهفا1ق اما ،هتخس شص1خش\ باجحاR یاهسکع نیا اR .تساهسکع �Þک انیا .متفرگ نم ور
 ور ½عج کرادم .مدR ول ور مدوخ وا اR ندز فرح {راف اR متساوخن نم .هنکv ت¡حص +Iاریا یهجcل نودR و Inا��Yمآ ور �hل#نا
 ش�Yرومأم یوت هک ه1مسا هن هشhعقاو مسا هن مسا نیا منکv رکف نم اما ،ەد1هان شمسا +�dفگ نم هR .++�کv تسرد شارب نارگCد
 ».دوب یاهلجع را; هC ،را; نیا نوچ ،ەرب یدوزهR منکv رکف اما .هنکv رفس روطچ و 9 منود�ن نم .هنکv ەدافتسا

 مان اR وا هک یروگرگ ¨ناR باسح هR نیالنآ تروص هR رالد رازه 5 لومعم قباطم تفگ .تشاذگ دوخ ب1ج رد ار یروگرگ ت®ا¯ فج
 .دش دهاوخ زYراو ،دوب ەدرک زاR سکÂ1یف رد یرگCد ½عج

 .دنتفر ەار توکس رد هق1قد دنچ

 ور نمشد یاهیرگلالخا زا ی*(گولج تا1لمع را; نیا اR .یداد ماجنا بوخ ور ترا; .مرکش�م« :تفگ یروگرگ هR ندرک ەا#ن نودR فج
 ».دش مومت وت را; .تمنÃب�ن هگCد .هنم اR شدعR هR اجنیا زا .یدز د1ل;

Rوچ یاههل¯ هI� دزنCقاو مان هک فج .دند1سر زرل#نا رانک یاهگنیکرا¯ کéا1خ رد دوب �{وا نوتسا� شاRات دنام امرب نا Rتمس ه 
 هک امارول; ەورگ لا�1لجناوا �(هر ،نوسhم d(یپ هR دوب ەدرک تفاYرد یروگرگ زا هک ار Idاعالطا وا هق1قد دنچ فرظ رد .دورب دوخ ل1بموتا
 .درکv تفاYرد وا زا ار دوخ یویند رجا و دادv دوب هتسشP جلYو کموتوپ رد Inا1لاتیا +Iاروتسر رد

 یەرود رد .دوب ا¡Yز +*(ن وا ردام مان çdافتا تروص هR .دوب ەدش دلوتم +Iاریا یردام و کرت یرد¯ زا لوبناتسا رد نامتآ رونا مان اR یروگرگ
 هR ار وا یایآ{ رد قلخ نیدهاجم نا1ماح .دوب ەدش قلخ نیدهاجم نامزاس بذج ،§امش یانیلورا; نالCا ەا#شPاد رد InوجشPاد
 دوب ەداد ناشP و دوب ەدش ەرcش تCافک و ��¢دنامزح هR دوب ەدرک را; اجنآ رد هک لاس تفه # وا و دندوب ەدرک تCاده سPاژآ لخاد
 را¡نوخ یاهتسکش رطاخ هR ،رتروپ هR تQسP ار دوخ یزوتهنیک زونه نامزاس .تسا دنمشزرا را1س/ یاەرcم نیدهاجم فادها یارب هک
¨نج نیا .دوب ەدرک ظفح ناریا رد دوخ شhپ لاس لcچ

:
 .دوب نانآ ماقتنا -قلخ نیدهاجم نامزاس +�dفرگ تردق و- دوب ەار رد هک 

 ه�d Rقو .تشگرب èاردرا; هR و د1چ1پ پچ هR اجنآ زا و داتفا ەار هR لانا; فرط هR و تفر +*�یا¯ اههل¯ زا ،تفر نو*(ب ەداج زا یروگرگ
 ،تسا ەدرک لفق ار نآ هک تشاد نانیمطا .تسا زاR رد هک دش هجوتم اما ،دنک زاR ار نآ ات درک ورف رد لفق رد ار د1ل; ،د1سر دوخ ل1بموتا
 .تشاذگ نامرف یور ار دوخ ناتسد ندز تراتسا زا ل¡ق و دش راوس و درک زاd R(شhب ندرک لطعم نودR ار رد اما

¨نیکرا¯ رد -»یروگرگ«- نامتآ دعR تعاس ود
:

 و تفاتش وا کم; هR یرباع .تفر شوه زا 1یویاه § یه1شاح رد س®ا�راتسا یولج رد 
 ��لق یهلمح یاههناشP ل1لد هR ار وا سPاژروا رد .درب اÂ1یجرYو ناتسرام1ب سPاژروا هR ار وا �Pالوبمآ .درک نفلت 911 هR رگCد یرباع
 .دندرک شریذ¯

 

 هموح و HIJگن�شاو

 

Rهک یراهان زا دع R³ را1س/ �{وا تاعالطا ت1مها ل1لد هYعــــ qیپ ،دش ف)d مhاقم گنیکرا¯ رد ل1بموتا رد نوسRکموتوپ ناروتسر ل 
 نوÖاتÂپ رد èاR �لچ زا هک ار یاەرامش ،درکv ەدافتسا امارول; یاضعا رگCد اR سامت یارب هک +�ما نفلت طخ زا ەدافتسا اR .تسشP جلYو
 دناوتب هکنیا ضحم هR ار اهسکع تفگ و درک وگزاR �لچ یارب دوب ەدش ەدناسر وا هR �{وا طسوت هک ار یروگرگ شرازگ وا .تفرگ تشاد
Cدرک دهاوخ لاسرا وا یارب دنک اد1پ نما +(کسا ک. 

Rاè درتCا .درکن دÖیدوعس ناتس�3ع رد هچر Rوا .تفرگ ار برع *(ما یەرامش ،دوب بش هم1ن زا دع Rار �{وگ نفلت مود گنز زا دع 
  .تشادرب

 ەورگ رد وا طRار و تخانشv سا¡ع مان هR طقف وا هک ار نارcت رد +خش نما یەرامش هلصافالR .درکن فلت یاهق1قد +*(ن برع *(ما
 .تفرگ ،دوب دادرخ ەدزنا¯

 
1Lee Highway  
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ا¡ترم -ناتسرام1ب دCدج تندYزر و ¨شزپ ەا#شPاد دCدج ل1صحتلاغراف- نوسPاج ل�Cام d(کد
o

 ی+*(چ .تشاد رظنتحت ار یروگرگ ت1عضو 
 یه¡نج زا مه ناتسل#نا یر�Éلاس رد لا��Yکسا یەداوناخ *(خا یارجام هR تQسP وا .دوب ەدرک ردکم ار وا رطاخ ه1لوا ص1خش\ دروم رد
 زا هک ار لا��Yکسا یاقآ درک شالت I�1سافا .دوب {وساج یاهنامر روتامآ یەدنس��ن وا هک تcج نیا زا مه ،دوب دنمهقالع ¨شزپ
 رد یە*(گتسد یور هک کوچYوون باصعا لماع زا ەدافتسا اR ار ود نآ اهسور .دناسرب لتق هR ،شd(خد ەارمه هR ،دوب بxا; یاهیرارف
 دروم رد یژولوتا¯ نامه دوب دقتعم نوسPاج .دندنام ەدنز اما ،دندش رام1ب تدش هR ودره .دندوب ەدرک مومسم دندوب ەد1لام نانآ ل++(م
 یروگرگ هک دنک دعاقتم ار دشرا تندYزر م�تسد تسPاوت وا Åع ات اما ،دوبن قفاوم وا اR نارا�مه زا سکچیه .دوشv ەدCد +*(ن یروگرگ
 .دننک هلوزیا ار

 هتشغآ رطاخ هR کش�I .دندش نYو دصقم هR ++(یالریا نdY(سآ یام1پاوه راوس ه1سور عا¡تا زا رفن ود ،سلاد ەا�دورف رد بورغ زور نامه
 نوسhم d(یپ فرط زا üرف دادرارق تروص هR را; نیا ماجنا .دندرکv تفاYرد �Iوخ دزمتسد کوچYوون اè Rاردرا; رد ½1بموتا نامرف ندرک
 +*�سحت »~1سم یاهشزرا« هR ار ه1سور روcمجسhئر دcعت نوسhم دوخ دننام هک ا}ورا یارگتسار شQنج رد هطساو دنچ ق�Yط زا و

vدندرک، Rسافا هI� اوÖدوب ەدش راذ. 

 .تشذگرد یروگرگ بشهم1ن زا شhپ

 

 نارPت

 

 دعR و دوب ەدش نارادسا¯ ەا�س دراو زا�³ ناونع هR لوا ،دوب ەدرک تف�¬hپ را1س/ ،درکv ار �dشcب Inودا¯ هک +Iامز هR تQسP وک1ن +*�سح
 ەورگ یاضعا رگCد و د1شون دوخ یاچ زا یاهعرج ،بالقنا �(هر d(فد سhئر توسک رد نون®ا .دوب ەدش +Iاجنسفر �شاه d(فد سhئر
 نیا oاروف دCاR هک تسPادv وک1ن ،تفرگ سامت وا اR ل¡ق تعاس دنچ وا +Iاتس�3ع طRار ،»ناطلس« �dقو .دنارذگ رظن زا ار دادرخ ەدزنا¯
 کCدزن یرcطم ناRا1خ نما یهناخ هo Rاروف« :تفگ و داتسرف نانآ هR ەدش یراذگزمر vا1پ .دنک لقتنم ەورگ یاضعا رگCد هR ار دCدج ما1پ
 تک�³ هR رداق ریدقت ره هR اC دن�سhن رcش رد هک دنداد خسا¯ نارگCد .دندمآ وضع شش ،تعاس هس زا d(م; رد ».د1یا1ب سردم ەارگرزب
 .دن�سhن هسلج رد

ا¡�Yقت رفول1ن هک +�Yوزق صاخ یهجcل اR ار {راف زونه .تشاد لاس داتفه هR کCدزن نون®ا وک1ن
o

 ،دوب ەداد ص1خش\ شhپ لاس لcچ 
 تRاصا .تشاد دوخ اR ،دوب هتشادرب قارع اR گنج یهcبج رد هک ار مخز دنچ یاههناشP و دوب ەدش تش·م; ش¢اهوم .درکv ت¡حص

Cارع یەرا�مخ کçd دزن ردCم کcنار Rنل ثعا¨
:

 .دوب ەدش ش¢ا¯ دCدش 

 .دوب ە*(ت +*(ن قاتا کدنا یه1ثاثا .دوب کYرات قاتا

 مcب یروف ما1پ هC ،ناطلس ،نم +Iاتس�3ع طRار اما ،دCا1ب متساوخ نوتزا یاهلجع ردقنیا د1شخ¡ب« :تفر بلطم لصا ³ م1قتسم وک1ن
 .مYراد یدج ل�شم هC .ەداد

 üالطا چیه ناطلس .ە*(گR ور ام یاههشقن یولج هک هتسرفv ناریا هR رومأم هC ەراد یایآ{ هک هتفگ شcب ناطلس +�dگنشاو عبنم«
 #ا¡ترا لانا; ندروآ *(گ ضحم هR هک ،ەراد شزا سکع هC .تشادن شدورو خــــYرات اC ،دا1م ��شوپ اC ناونع هچ تحت هکنیا اC ،مسا زا
 ».هتسرفv مارب نمCا

 ³ ور نومتقو هک ندv ام دروخ هR غورد نراد نوشhیا��Yمآ یاهبا�را و اهیدوعس نیا« :تفگ یروخلد یردق اR روشک ل; ناتسداد
 هگCد سوساج هC ەراد یایآ{ ؟ÀÞ هک بخ ،هشاR تسرد ناطلس ناتساد مه رÖا و ؟م1نک فلت ەرادن �Àراخ دوجو هک یرومأم ب1قعت

vدج +*(چ هگم .هتسرفCدC؟ه vگ)*Yلقلق ،شمÓش vدCات م Rدا1ب فرح ه، Rره مه دعÀÞ ەدنوم شزا Rراد هشا vنیا دروم رد .م1نز 
 »؟م1نودÀÞ v سوساج

 
1FSB  ه»سور لاردف تاعالطا نامزاس 
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 ًال¡ق نوچ .د1شاR +*�نظ هک دYراد قح و .مدش�ن محازم مه نم و دوب تسرد نوتاهفرح یداع طCا�³ رد« :داد باوج طا1تحا اR وک1ن
 .نەداتسرف ەا1سدوخن لا¡ند ور ام و نەداد ام ل�Yحت اهناتساد نیا زا نوشیدوعس یاهرکون و یایآ{ مه

 نیا نراد اهInا��Yمآ .تسhن اهسوساج یه1قR لثم هگCد سوساج هC نیا هکنیا هگCد و ەراد لوبق ور شع¡نم یاهفرح ناطلس اما«
 �(خ تا1لمع زا رفن دنچ طقف +�dگنشاو رد .++�کv ارجا یایآ{ یداع راتخاس زا جراخ ،یراصحنا را1س/ یاهلانا; ق�Yط زا ور تا1لمع
 �Pاش مه +�dگنشاو رد ناطلس طRار .ەراد هگن +Æخم ور تا1لمع ات هتشادرب لومعم دح زا رتارف #ا1تحا یاهمدق یایآ{ .نراد
 .ەدش هجوتم

ا¡�Yقت نز هC نراد تفگ وا«
o

 ور ضرف دCاR اما م�1سhن +)�مطم .هشv دراو +Iاریا کرادم اR و ەراد +Iاریا یهفا1ق .+�dسرفv ور هلاس تصش 
 هR .دا1م یدوزهR ًالامتحا .دا1م ناریا هR 9 و روطچ م1نود�ن .م1نود�ن ور شمسا .هنکv ت¡حص ناور ور {راف هک مY*(گR نیا رب
 ».م1نکv تفاYرد ور شسکع ،هنک اد1پ {d(سد نما طخ هC هR نم +Iاتس�3ع طRار هکنیا ضحم

 »؟ÀÞ شدعR« :د1سرپ ناتسداد

 »؟م1نکR دCاR را�1چ .م1نک اد1پ امش بوخ ½1خ لاؤس یارب باوج هC هکنیا یارب .اجنیا د1یا1ب متساوخ +*�مه یارب«

 ور شسکع ؟ەراد §ا�شا هچ هگم دش ح�طم d(شhپ هک یداcنشhپ« :تفگ ،نا��(خ سلجم سhئر یەون ،هسلج رد +qاح رگهئطوت رگCد
Rەا�س تاعالطا ه vدCش*(گتسد زرم ³ مه انوا ،م vرد شزا دوز ½1خ .++�ک vرآYەدموا یرا; هچ یارب م.« 

 تا1لمع« هR ش�Yرومأم هک مY*(گR ضرف دCاR« :تفگ و د1شک نورد هR �فن »&اههلRا زا لما; نویسÓل; هC« :درک رکف و داد نا�ت ³ وک1ن
 لقتنم ام هR تع³ نیا هR ور ما1پ نیا هک تشاد ½1لد هچ هنرگو .++�کv رکف روطنیا هک شhیا��Yمآ طRار و ناطلس .هطو��م ام »بYÂز
 عو�³ دعR .مCدرگv vدآ +*�نچ لا¡ند مYراد نمcفv رفن اهدص ،م1نک شخ¯ ور شسکع هÖا بخ ؟++�ک یرا�ناcنپ ردقنیا دCاR ارچ ؟++�ک

vک�++ Rاماقم هک هنیا شرطخ ؟ناریا ەداتسرف ونوا یایآ{ ارچ ؟ه1ک .ندرک لاؤس هId ا¡ن هکCور ع�ضوم د Rاه+*(چ ننودIn نوش*(گتسد 
 ».م1نکR ¨س�ر +*�نچ م1نوت�ن .م1ش/ وره�ور �dینما یهعجاف هC اR هنکمم تقو نوا .دCا¡ن هک هش/

 هR .هشاR عمج نومساوح دCاR .مقفاوم وک1ن ردارب اR نم« .درک مالعا ار دوخ عضوم ،یوضر سدق ناتسآ سhئر یەدازردارب ،½1کو {وم
 +*(چ ن�Yتمcم .م1نک را�شآ ور نوماههشقن ام ات نشاR هتشاذگ هلت نومارب هک تسه لامتحا نیا هشhمه هچرگ ،ه1ق1قح ما1پ داYز لامتحا
 ».مYراد هگن +Æخم ور »بYÂز« ،مCاەدشP مادقا یەدامآ �dقو ات هک هنیا

 رد طقف اما ،همcم سوساج +�dفرگ .{وم ردارب مرکش�م« :تفگ .دش ەدوسآ شلا1خ ،تسا ەد1قعمه وا اR رفن کC دCد هکنیا زا وک1ن
 نومدوخ هساو رتگرزب ل�شم هC ،شمY*(گR هÖا �dح ،مYرآرد ادص هR ور رطخ گنز نالا هÖا .م1نک ظفح ور »بYÂز« م1نوتب هک Idروص
 »؟د1قفاوم {وم ردارب اR همه .مCاەدرک تسرد

 فاd(عا دندش روبجم .دندرک +*�کمت ی�(هر تhب رد وک1ن ت1عقوم ماd(حا هR ،دندادv حیجرت ار رتتسار�d ³فا1هر زونه ++عR هچرگ
 .دن�Yگv تسرد ½1کو و وا هک دننک

 تا1لمع اهلاس اما ،درک ت¡حص Åتخم را1س/ ەدازنسح .درک ،ەا�س تاعالطا یهCا¯دنلR تاماقم زا ،ەدازنسح هR ور هنارگشسرپ وک1ن
 قاتا رد هک +Iاسک مامت و ،دوب �حر�I و یرگ1شحو یارب Inاج هشhمه .دوب هتخومآ ار یروبص شزرا وا هR جراخ و ناریا رد Idاعالطا
 .تسا ەدرکن دCدرت دوخ نافلاخم لتق و هجنکش رد زگره هک تسا ەدروآ ماود لاس لcچ ل1لد نیا هv Rالسا یروcمج دن�سPادv دندوب
 .دن�شاد زا1ن یرگCد یاهەویش هR ،اما صوصخ هR دروم نیا رد

 شاد1پ ننوتv امش نارومأم ،مYراذگR امش را1تخا رد ور م1نودv سوساج نیا یەرا�رد هک Inاه+*(چ و سکع هC رÖا ،ەدازنسح ردارب«
 ام یارب ع�ضوم ندنوم ی³ّ ردقچ هک تسhن +�dفگ هR یزا1ن ؟دCدR ماجنا ادصوI�³ ور وجتسج نیا د1نوتv ،هکنیا نوا زا رتمcم ؟++�ک
 ».ه1تا1ح

 و +�یمز هچ ،مY*(گv رظن رYز ور یزرم یاهیدورو یهمه .مCدv ل1کش\ ەا�س نورد +Æخم یەژYو نا#C هC ام ،دCدR نم هR ور تا1ئزج«
 دامتعا نوشcب هش�ن .مCد�ن زورب همانرذگ ەرادا نالوؤسم اC تاعالطا ترازو یاهتارکوروب نوا هR ع�ضوم نیا زا Þ~1ه .Inاوه هچ
 .درک
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 .ه1چ ش�Yرومأم م1مcفR و م1سانش/ ور شاهطRار ات م1نکv شQیقعت ،م1نک شhیاسانش هکنیا ضحم هR .هشاR تخس شPدرک اد1پ دCا¡ن«
 ».دا1م ەراد بYÂز تا1لمع اR ط¡ترم ی+*(چ یارب هک مY*(گR نیا رب ور ضرف دCدR ەزاجا

 ور سکع .منکv لقتنم ەا�س زا نومرا�مه هR هتفگ مcب نز نیا یەرا�رد ناطلس هک ور Inاه+*(چ نم ،اردارب« :تفگ ەورگ هR باطخ وک1ن
 ».نومسدقم تYرومأم ماجنا رد نوتکم; رطاخ هR و نوتcجوت یارب نونمم .مدv وا هR منک تفاYرد هکنیا ضحم هR مه

 

 نارPت

 

 طخ یور حتفمدc1ش یوd(م ەا#تس¢ا تمس هR ەدا1پ و درک کرت ار نما یهناخ ،درک مامت ار ەدازنسح هR تاعالطا لاقتنا وک1ن �dقو
 ناشP تمالع نیا .درک صخشم ار +Iامز یزمر تروص هR وd(م یدورو کCدزن ،راوید یور چگ اR اجنآ رد .داتفا ەار هR ش��جت-کزc�Yک

vا1پ هک دادv ار یارب یروفRÿ وا هک Rع مان ه½ vدراد تخانش. 

 تCا�ش وک1ن شhپ ،رپ §د اR و دوب گنج نازا¡ناج زا +*(ن درم نیا .دوب هتفرگ سامت وا اR ەا�س نارگنسمه زا ¨C ،شhپ لاس کC زا شhب
¨تشذگدوخزا گنج رد هک اcنآ هک درک

:
 فک ار دوخ ناج هک نانآ رگم ،دنوشv دنمتورث دنراد همه .دناەدش شومارف همه لاح دناەدرک 

 .دناەداد تسد زا ار دوخ ندR یاضعا و دندوب هتفرگ تسد

 ەا� کچوک یاهرا; یازا رد و دنکv تCامح مادص اR گنج نامز یاهەدنمزر زا هک ½ع مان هR تسه �ک هناتخ¡شوخ تفگ وا تسود
 ماجنا اR دوب هتسPاوت وک1ن ،+Iاجنسفر �شاه d(فد رد را; لاس راcچ زا دعR .دنکv تخادرپ +*(ن لوپ ?دv ماجنا ش¢ارب هک ?ا#1ب و
 بالقنا �(هر d(فد سhئر تCاcن رد و دشکR الاv Rالسا یروcمج رد çdرت +*(ل ناÁل¯ زا ار دوخ ،نارادمتسا1س و اهالم یارب یرادا یاهرا;

 .دناەدرکن شÂیمأت یدام رظن زا ش\امدخ سا¯ هR اC و دناەدرکن +Iادردق وا زا دCاش و دCاR روط هR درکv سح هشhمه اما .دوش

اق1قد وا .دوب ەداد وا هR ار دادرخ ەدزنا¯ ەورگ یاهت1لاعف شرازگ هتشذگ ەام راcچ رد و .دنک رادCد ½ع اR درک تقفاوم وک1ن
o

 تسPاد�ن 
 ¨ناR باسح کC ق�Yط زا ½ع هک دوب نیا دوب نا1ع هک ی+*(چ .دنزب سدح دوخ ?ا�آ و شPاد اR تسPاوتv اما ،تسhک ½ع یامرفرا;
 »؟موشP نم ارچ ،دنوش دنمتورث دنناوتv همه رÖا« .درکv تخادرپ �dفگنه غلا¡م وا هR دوب ەدرک زاR وا یارب خــــYروز رد هک

 ½غش ت1نما -مدژک و رام یهنال- ی�(هر d(فد رد یو ت1عقوم .دنک رارف و درادرب ار لوپ هک تسا ەد1سر ارف نآ نامز تسPادv وک1ن
 ەدزنا¯ هک تسPادv +*�نچمه .دCدv دندرکv تموکح vالسا یروcمج رب هک ار +Iاسک صرح و íلسم��ل; وا .درک�ن مهارف ش¢ارب

 یاهزا� و çdارع یاهبمR زا تمحز رازه هR وا .دروآv ناغمرا هR یدوبان و گرم نا1ناریا یارب هک تسا یاهشقن یزYرح�ط لاح رد دادرخ
¨نج چیه *(گرد ەرا�ود زگره دوب ەدروخ دنگوس و دوب ەدرب رد هR ملاس ناج بونج یاههcبج رد �س

:
 Pدوش. 

 زا ل¡ق تشاد دصق +*(ن دوخ .دنوش جراخ روشک زا تراجت اC ل1صحت یهناcب هR شPادنزرف هک دوب ەدرک راqا وا هتشذگ یهتفه دنچ رد
 ¨Cدزن رد ه�ت یالاR یالYو کC تشاد دوخ خــــYروز باسح رد هک +Iاوارف لوپ زا ەدافتسا اR و ،دورب ه1کرت هR ش¬مه اR ی*(گرد عو�³

 نم هR .نشکR ور هگCدمه اه+Iاریا و اهInا��Yمآ راذگR .دسرب نارگCد هR تداcش راختفا راذگR« :د1ش¢دنا دوخ اR .دنک یراد�Yخ اسروب
 ».نشکv مه ور مقمحا نزردارب مرا1ب سPاش هÖا ەزات ؟هچ

 بسچراون اR تلم کرا̄ رد ەداتفارود یاهطقن رد ار نآ و تشون ½ع یارب یاهحفص هس vا1پ رد *(خا یهسلج زا ار دوخ یاهتشادداC وا
 ار دوخ ناشP ½ع .دوب دهاوخ سd(سد رد ەدش مالعا یزمر نامز زا دعR تعاس شش ما1پ هک دوب نآ یانعم هÞ R~گ تمالع .دنا¡سچ
 .درکv کح داماد*(م یوd(م ەا#تس¢ا ¨Cدزن رد ما1پ تفاYرد رب +�بم

 .درکن ەدهاشم تفاYرد رب +�بم �dمالع ،تشاذگ تلم کرا¯ رد ار هتس/ وک1ن هکنیا زا دعR .تفرن شhپ هشقن ساسا رب ما1پ لاقتنا
 .درادرب یزاساج لحم زا ار هتس/ دشP تمالع زا ی�(خ زاR رÖا و دنک �(ص رگCد تعاس شش Cÿا�³ +*�نچ رد هک دوب نیا لمعلاروتسد
  .تسا ەدنام çdاR دوخ یاج ³ رد ەدروخنتسد هتس/ دCد ،د1سر هتس/ +�dشاذگ لحم ه�d Rقو

 کC ششوپ تحت -ل1ئا³ا رYزوتسخن عالطا نودR- هک تسا را¡ت+Iاریا ½1ئا³ا ،»ومولش نب یراع« عقاورد ½ع هک تسPاد�ن وک1ن
 ،#ارفا تسار یاه½1ئا³ا نا1م یرا�مه یەدننکنارگن جیاتن هک دندوب ل1ئا³ا تاعالطا رد یدارفا .دنکv را; نارcت رد èالما لالد
 اR دوخ صوصخم #ا¡ترا لانا; کC و دندوب ەداتسرف ناریا هR ار ومولش نب نانآ .دندCدv ار امارول; ەورگ و قلخ نیدهاجم ،اهیدوعس
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 ناماد هR تسد یانبم ،دوب ا��Yمآ تلود رد یرامشتشگنا دارفا هÅ Rحنم هک نارcت زا وا یاهشرازگ .دندوب ەدرک داجCا یایآ{ سhئر
 .دوب رتروپ ندش رفول1ن

 دوب ەدرک فداصت ل1بموتا اR تدش هR ½ع ،دادرخ ەدزنا¯ ەورگ یرارطضا یهسلج زا ل¡ق زور هک دوب نیا تسPاد�ن وک1ن هک یرگCد +*(چ
 چیه +*(ن وک1ن و دشP دوخ رومأم ما1پ تفاYرد هR قفوم هج�1ن رد .دوب یd(س/ ناتسرام1ب رد زونه �Pاژروا Àارج لمع دنچ زا دعR و
 .تشادن دوخ ر�لd(نک زا ی�(خ

 و Inاسانش ار ½ع تاماقم رÖا .دوب دوز وک1ن ندش ەد+d(شحو یارب زونه و ،دادv تسد زا ار ما1پ یوتحم یهتس/ ½ع هک دوبن راR +*�لوا
 ەداتسرف ناتسرام1ب زا ½ع هک ¨ما1پ تفاYرد اR وک1ن ،قفومان ما1پ هلدا¡م زا دعR زور کC .دوب نادنز رد وک1ن نون®امه ،دندوب ەدرک *(گتسد
 .دش ەدوسآ شلا1خ ،دوب ەداد ح�³ ار دوخ فداصت و دوب

Rظزادعcزور ر Rا1پ »ناطلس« ،دعv Rداتسرف وک1ن ه Rمآ رومأم سکع هک نومضم نیا ا�Yا�In ط زا ار�Yق Cا کCلاسرا نما ل1م vدنک. 
 ەدCد نودR تسPاوتv وک1ن و دوب §اخ �(هر d(فد تعاس نآ رد ارYز ،دوش لاسرا هق1قد 30 و 8 تعاس بش نامه ما1پ دن�شاذگ رارق

 .دنک ەدافتسا نما متسhس زا ندش

 شحف �خت تانئا; ل; هR دعR ؛داد شحف نردم یروانف هR لوا .درک�ن رواR ار دCدv هچنآ وک1ن ادتبا .د1سر تا1ئزجاR و حضاو سکع
 روتسد هR وا هک +Iز ،+*�ب�سار هموصعم :تخانشv ار سکع لخاد نز وا ،لاس همه نیا تشذگ ا�d Rح ،ەد1شوپ یاهسا¡ل ا�d Rح .داد
 ؟درکv دCاR هچ وا ؟داتفاv تشاد çdافتا هچ .دوب ەدش وا را�مه +Iاجنسفر �شاه d(فد رد اهدعR و دوب ەدرک تظفاحم وا زا �dشcب

 دوخ یاههشقن ،دندرکIn vاسانش ار نز دوز ½1خ رÖا اما .دشاR ەدش *(س دوخ ناج زا دCاR نز نیا هک د1سر هج�1ن نیا هR تع³ هR وک1ن
 .دن�(ب IÞ یایآ{ رومأم نیا اR وا طا¡ترا هR دن�سPاوتv دندرکv لاؤس وک1ن زا +çا; یەزادنا هR رÖا ەدازنسح شا�وا .تفرv داR رب وا
 وا .اcنآ یهمه رد¯ روگ .دCآ�d vنعل تÓلمم ل; ًالصا اC دادرخ ەدزنا¯ ەورگ اC ،ی�(هر مظعم ماقم اC ،رفول1ن ³ رب هچ دوبن مcم وا یارب
 .تشاد جا1تحا نامز هR ًالعف .دادv ت1مها اسروب رد ش¢اهاYور یهناخ و شلوپ هR طقف

 یروط ار وا +�یب و داد *(یغت ار هناچ ل�ش ،داد *(یغت ار وا یاهمشچ گنر .درک نآ یور را; هR عو�³ و درک ە*(خذ دوخ رتویپما; رد ار سکع
 هتفاY*(یغت سکع .دنهدR لوپ �dفگنه غلا¡م Inا¡Yز حارج هIn R+�یب +*�نچ +�dشاد یارب دندوب +qاح +Iاریا ناوج یاهمناخ هک درک یرا�تسد
 èا¯ کرادم ندرب +*�ب زا یەژYو رازفامرن زا ەدافتسا اR ار نآ تسویپ ½صا سکع و ناطلس ل1مCا دعR .درک ە*(خذ یرومم شلف کC رد ار
 *(خأت تعاس راcچ وتسhب ات دناوتv هک د1سر هج�1ن نیا هR اتراcچ اتودود یردق اR .دنک �IاYزاR ار نآ دناوت�ن �ک دوش +)�مطم ات درک
 .دنک ه1جوت نظءوس +�dخ1گنارب نودR ار

افطل .د1سرن نآ تسویپ هR �کع و د1سر هتخYر مه هR ما1پ .ام یاهمتسhس رد +�ف ل�شم« :داتسرف ناطلس هv Rا1پ
o

 نامه رد ادرف 
 متسد هR بشادرف ات دCاR .د1سرن سکع« :تفگ وا هR و تفرگ سامت ،ەدازنسح ،ەا�س رومأم اR س�س ».د1نک لاسرا oاددجم ار نآ تعاس
 ».نوتشhپ مرآ�d vسد تروص هR هسرب هکنیا ضحم هR .هسرب

 هC لا¡ند م1گR نوشcب م1نوتv طقف +qاح لاحرد .هشاR ام یاهرومأم تسد یوت تقو ع³ا رد دCاR سکع نوا« :تفگ وا هR ەدازنسح
 ».ندرگI+ Rاریا یهلاس تصش نز

 نارگCد را1تخا رد ار ەدش یرا�تسد سکع و د�(ب +*�ب زا داتسرفv ناطلس هک ار یدعR سکع هک دوب نیا وا دصق .تشاذگ ار �{وگ وک1ن
 ؟دهد تاجن ار وا ناج تسPاوتv تامادقا نیا اCآ .دهد رارق
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11 

 

 T̀_نزان

 

 نارPت

 

 اR 1362 لاس زا دعR .تسا ەدرک ظفح +*�نزان اR ار دوخ طا¡ترا هتشذگ لاس { رد هک درکن ح�طم رتروپ اR ار ع�ضوم نیا زگره رفول1ن
RاشگزاIn ردتY~� ادPت ەا#شcقو ،نار�d مجcالسا یروv خد روضح)dرد ار نا Rزا دش روبجم +*�نزان ،درک مالعا ع�نمم +�ف یاههتشر ++ع 
 نز �dح اما ،م1نوخ�d+ Rشاذگ�ن مه ¨شزپ +�dسPوتv هÖا .نسرتv تRاقر زا« :تفگ رفول1ن هR وا .دهدR هتشر*(یغت +þاYر هR {دنcم
 ».ندv حیجرت ور نز کشزپ انوا و نراد مزال d(کد مه اهدنوخآ

 رد .دمآ نو*(ب +*(ن »ثحR ەورگ« زا و داد ناCا¯ دوخ {ا1س یاهت1لاعف هR ،دنک زکرمت شدنزرف ود و اهسرد یور دوب روبجم هک +*�نزان
 ناتسل#نا ماهرود ەا#شPاد رد ½1م�ت تال1صحت یارب یاهنÉYهکم; دش قفوم +*�نزان ،ناریا زا رفول1ن رارف زا س· لاس ود ،1369 لاس
 لوبق یدنزرف هR هک ار یدرک d(خد لاژک و ش¬· *(ما +�عC اcنآ یودره نیاربانب ،دورب ناریا زا شPادنزرف نودR دوبن +qاح وا .دنک تفاYرد
 یd(کد کردم تفاYرد اR لاس هس زا دعR +*�نزان هک +Iامز و دند1لاR و دندرک دشر تع³ هR ماهرود رد کدوک ودره .درب دوخ اR دوب ەدرک
Rناریا ه Rودره ،تشگزا Rاسآ هI+ Rل هcتنم صاخ هک 1یدروج یهجcل#نا یارب بلغا و تسا ناتسل#نا ق�³ لامش ه1لااhن نانا�ز�)*+ 

 .دندرکv ت¡حص تسا مcفلRاق*(غ

9داوناخ تسود تشگرب وا �dقو
:

 تاعلاطم ریدم تمس هR §اع شزومآ ترازو رد ار +*�نزان وا .دوب روcمجسhئر +Iاجنسفر �شاه نانآ 
 çdاR دوخ تمس رد هک درک ب1غرت ار وا ،دش روcمجسhئر 1376 لاس رد بلطحالصا �تاخ دمحم �dقو .درک بوصنم �لع و +�ف
Rدنام. 

 ردقره رگCد درک ساسحا1379 لاس رد .+þاYر و مولع یهنیمز رد ەژYو هR ،تشام� تمه نانز شزومآ یاقترا هR قا�1شا و روش اR +*�نزان
 تأرج سکچیه ،دوب روcمجسhئر ،+Iاجنسفر �شاه ،شاvاح �dقو ات .تسا +çا; ەدرک لمحت ار ترازو یرادا یاهگنج و اهتداسح
 ار +Iاسک یولج تسPاوت�ن تشاد هک ی*(خ تhن مامت اR �تاخ ،دCدج روcمجسhئر ،1376 لاس زا دعR .دنک تلاخد وا را; رد درک�ن
9دنز دروم رد Inاهناتساد وا نا¡یقر .د*(گR دننک +�کشرا; ناوج نانز یارب وا یاههمانرب رد دندوب ممصم هک

:
 +�ید یاهەا�دCد و +خش 

 .دندوب هتخادنا اهنا�ز ³ رب ەرا�ود ار شدc1ش ¬مه و وا ندوب تسhنوم; �Cدق یهعCاش �dح و دندرکv شخ¯ وا

 .تسا ەدرکن نانز دروم رد +Iاریا نادرم d(شhب ەا�دCد *(یغت تcج رد vادقا چیه vالسا یروcمج هک د1سر +*(گنامغ یهج�1ن نیا هR +*�نزان
 لاحرد ناd(خد جاودزا نس +*�گنا1م هک §احرد .دندCدv ار ماقرا و رامآ .دن�شاد م1ب درم و نز نا1م یهنافصنم تRاقر یهج�1ن زا نادرم
ا¡�Yقت ەا#شPاد هR دورو ی³ا³ روکنک �dباقر و راوشد نومزآ رد ناd(خد ،دوب ش¢ازفا

o
 اجنیا رد ه1ضق ++(ط .دندادv §وبق نا¬· ربارب ود 

 دنناوتب �dنس یاهەداوناخ ناوخسرد ناd(خد دوب ەدش ثعاR دوب ەدرک یرا¡جا نانز یارب vالسا یروcمج هک vالسا باجح هک دوب
PسQت Rب یاهلاس بالقنا زا ل¡ق هhش)dار ی Rل1صحت ه Rدننارذگ. Rترت نیدhخد ب)dشاذگ ³ تش· لاحرد نا�d+ ·¬دندوب نا. 

 .دش را; هR لوغشم نارcت ەا#شPاد رد +þاYر داتسا ناونع هR ،دوب ەدمآ ەوتس هR ترازو +*(تسنز گنهرف و ½خاد تاعزانم زا هک +*�نزان
 یاهشخR یزاسvالسا یارب تموکح یاهشالت یه1ل; لRاقم رد هک دوب ی*(شم d(کد ،ل1صحت نامز رد وا دوخ داتسا ەدکشPاد سhئر
9داتس¢ا دوخ رظنرYز

:
 .دوب ەدرک 

 .تشگرب ناریا هR ½1صحتلاغراف زا س· و درک ل1صحت یرا#ن�(خ یهتشر رد هسPارف رد *(ما ش¬· .دادن جاودزا هR نت ەرا�ود زگره +*�نزان
 و همانزور دنچ یارب و دوب سرپسPارف سPاژآ یدادرارق را#ن�(خ نون®ا وا .دوب ەدرب ثرا هR دوخ د1قف رد¯ زا ار اهەژاو در�را; رد تراcم وا
امئاد هک ،»ا�Yپ هش¢دنا« یرکفنشور یهP¬�Y دننام Idالجم ؛تشونv بلطم +Iاریا لقتسمهم1ن یهلجم

o
 Rن اcدوب خاش³ تردق یاهدا 

 
1Geordie  
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 و شوم یزاR دوجو اR نانآ زا یرا1س/ هک +Iاریا لقتسم نازاسمل1ف اR وا .دنک ظفح ار دوخ یاهفرح تقادص و تناما یدحات دناوتب ات
 ەدارااR و ە+�(س و شقنزYر شردام دننام +*(ن *(ما .تشاد کCدزن #ا¡ترا ،دندوب ەدرک بسک �dهاجو ½لملا+*�ب یاههنحص رد لخاد رد ه��گ
 ل1صحت زا*(ش ەا#شPاد ¨شزپ یهتشر رد وا .دوب ەدش لCد¡ت ەا1سمشچ و ا¡Yز و دادعتسااR یd(خد هR ،لاژک ،+*�نزان d(خد .دوب حــــqY و
 .تشاد قنوررپ ��طم نارcت رد نون®ا و ،درک تفاYرد ا1لاتیا زا لافطا ¨شزپ یهنیمز رد ار دوخ صصخت و درک

 رد و دندوب ەدش گرزب +*�نزان یاههچ�d Rقو +*�نچمه .دندوب هتفر اcنآ ندCد هR مانcب و رفول1ن ،دندوب ماهرود رد وا نادنزرف و +*�نزان �dقو
 و اه�{وخ³ زا Inاهناتساد ردام ود .درک�ن �dبحص هتشذگ زا سکچیه اهرادCد نیا رد .دندوب ەدCد ار اcنآ +*(ن دندرکv ل1صحت ا}ورا
 تالا1خ رد ردام ود و ،دندش مانcب یهتف1ش دوز ½1خ +*�نزان یهچR ودره .دش�ن متخ Inاج هR هک دندرکv لقن دوخ ەاتوک یاهارجام
 .دندرکv مسجم ار لاژک و مانcب جاودزا دوخ

 تس\ ق�Yط زا اcنآ .درب قارع ناتسدرک رد هچ¡لح هR ار وا +*�نزان ،تشاد لاس ەدزون لاژک �dقو ،مادص طوقس زا دعR ،1385 لاس رد
 ەدنام ەدنز 1366 لاس Inا1م1ش یهلمح رد ،رحس ،لاژک کYژولویب ردام هک دندش هجوتم »هچ¡لح نامداC یەژورپ« کم; هR و یاناید
9دنز ،ه1نام1لس ،راوجمه رcش رد نون®ا مه و

:
 vچ و لاژک رد¯ .دنکcرد شردارب و رهاوخ را Rنانآ داسجا اما ،دندوب ەدش هتشک نارا¡م 

 .دوب ەدشP اد1پ

 یاهنحص ،دوب ەراوخ*(ش ½فط وا هک +Iامز زا راR +*�لوا یارب نارا¡مR زا ەدر�ردهRناج نا#تس/ و اهInاد و اههلاخ و ردام اR لاژک ددجم رادCد
 دCدزاR و دCد و رگCدکC ند1شک شوغآ رد زور دنچ زا دعR .تسا ەدوب »زانلد« شا½صا مان هک د1مcف لاژک .دوب +Æطاع و +*(گنارثأت را1س/
 هک ی+*(چ هR ونم و �dشاد متسود ،یدرک گرزب ونم وت .+�م ردام هشhمه وت اما ،ممدرم نیا قشاع نم« :تفگ +*�نزان هR لاژک ،+Iامcیم و
 نوشcب منوتب تقوره و م*(گv داC ور نوشPو�ز .سه¡�Yغ یاج هC نم یارب ناتسدرک و متسhن دلR یدرک نم .یدرک لCد¡ت متسه نالا

³ vمه اما .منزhخد هش)d وت vمنوم.« 

 یەداوناخ زا ار یدرک .درک جاودزا دوب راج1ب §اها زا +Iاریا درک کC هک یداRآو¬خ لضفا مان هR شکشزپ نارا�مه زا ¨C اR دعR لاس شش
 نونا; هR +�یعلاةفرط هR ،هلجد و ناهر ،لضفا و لاژک دنزرف ود .درکv رادCد دوخ درک ماوقا اR راR کC لاس دنچ ره و ،تفرگ داC شرهوش
9دنز

:
 یارب ار وا +*(ن +*�نزان .دوب ەدرک یرا#نهمانزور یهفرح فقو لام; و مامت ار دوخ و دوب ەدرکن جاودزا زونه *(ما .دندش لCد¡ت +*�نزان 

 .تشاذگ�ن راشف تحت جاودزا

 èالما شورف و د�Yخ یهنیمز رد ا1نرف1لا; لامش رد هقCدص .دندوب طا¡ترا رد مهاR ،هقCدص ،+*�نزان یومعd(خد ق�Yط زا +*�نزان و رفول1ن
 هR دوشv هک تسPادv و تخانشI� vوخ هR ار نانآ یەداوناخ رفول1ن .درکv را; رتویپما; تک�³ کC رد ش¬مه و درکv ت1لاعف
Rدرک دامتعا نانآ ��¢دنامزح و ت*(ص. Rفر زا هکنیا ضحم ه�d+ دوخ Rا1پ ،دش +)�مطم ناریا هv ط زا�Yدص قCهق Rداتسرف +*�نزان ه: 

9داوناخ ەاتوک رادCد یارب یدوزهR ،ی*(ما ا¡Yز ت�سود«
:

 ».دش دهاوخ مالعا oادعR تا1ئزج .دمآ دهاوخ 

 ».دنام دهاوخ نم شhپ هتبلا .شمنیõب دمآ هک تقوره مقاتشم .مد1مcف« .داد خسا¯ oاروف +*�نزان

 

 نارPت ،�Jیمخ ماما �لملاHhJب ەا~دورف

 

 { زا هک تشگزاR یروشک هR رفول1ن ،د1سر نارcت +�یمخ ماما دCدج ەا�دورف هR بش هم1ن زا دعR تسرد ++(یالریا شhکرت 874 زاورپ �dقو
 یاهسPاژآ ،زادرپدوخ یاهەا#تسد اR دوب دمآرا; و +*(مت ەا�دورف .دوب ەدCد دوخ ه1é Rسو تا*(یغت ،دوب ەدرک کرت ار نآ وا هک شhپ لاس
 دننک رت ��ل دن�ساوخv هک +Iاسک .دندرک�ن و³ و دنتخورف�ن لÁلا کCچیه هچرگ ،نردم یاهپاش+çا; و اهەزاغم و ،ل1بموتا یهCارک
RاCد Rاج هIn دCرگ vو دنتفر Rگ ه�Yاهەا�زIn Rنا1ناریا هک نرق نیدنچ تمدق ه R1}³ روظنم ه~Þ ب نآ زا نا1ناحور و ناهاش +*�ناوق زاcەر 

 .دندرکv ا�تا ،دندوب هتسج

 مئالع .تفرv تشاد هلصاف ەا�دورف زا d(مول1ک تصش زا شhب هک نارcت بلق هR م1قتسم هک Inاهراطق اR تشاد Inوd(م ەا#تس¢ا ەا�دورف
 رازآ هR دروآv داC هR رفول1ن هک هنcک و ەدشPوتا یاهسا¡ل اR سوبع نانکرا; زا .دندوب د1فم و حضاو ،�hل#نا و {راف نا�ز ود هR ەا�دورف
 یاهمرف1نوی یاهفرح و بدؤم هنا�زدنچ ترجاcم و کرم� نارومأم .دوبن ی�(خ دنتخادرپv داRآرcم �Cدق ەا�دورف رد نارفاسم تCذا و
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 زcجم اههجاR یه1ل; و دننک زاR ار نارفاسم نادمچ هک دمآv شhپ تردن هR ؛دندوب ەدرک بصن نآ یور ار ناشمسا هک دن�شاد نت هR +*(مت
Rه کرادم سکچیه .دندوب دمآزور یاهرتویپما; ه�Y�d Cز ار شرفس ل1لد اYد�(ن لاؤس ر. 

 ەدن®ارپ یاهولRات و ½عف �(هر و +�یمخ ماما رYواصت هتبلا .دندوب هتشاذگ ش¢امن هR ار +Iاریا نردم +(ه زا §اع Inاههنومن ەا�دورف یاهنلاس
 �dینما نارومأم .دروخv مشچ هR اجنآ و اجنیا ،دننک تCاعر ار vالسا یروcمج ششوپ یاهتCدودحم درکv یروآداC نارفاسم هR هک
 .دوبن Inا}ورا یاهەا�دورف نارومأم زا d(شhب اcنآ دادعت اما ،دندشv ەدCد +*(ن حلسم و شوپمروف1نوی

 زونه ناط1ش اما ،ندv نوشP ا1ند هR ور نو��cم و گنشق یەرcچ .هنومv 1یرگ ناYرود ر�Yصت لثم .نهتفرگ داC عــــ³Y« :درک رکف رفول1ن
 رتèانرطخ ور انوا +*�مه و ن*(گ�ن تفرط هحلسا هگCد .ناجنیا انوا اما ،مÂ1یõن ور اه?ا�س لوا دCاش .شمÂ1یõن ام هÖا �dح ،ساجنوا

vرفول1ن ».هنک Rدوخ ه Cانوا .رفول1ن نزن لوگ وتدوخ« :درک یروآدا Rب تفارظ و نەدش رتشوهاhش)dی Rج�خ ه vو- ند Rرطاخ +*�مه ه 
 .نەدش رتèانسرت

 کچوک èاس *(ما ،دندرک لغR و دند1سوب ار رگCدکC +*�نزان و وا هکنیا زا دعR .درک اد1پ نا�دننکلا¡قتسا ت1عمج نا1م رد ار *(ما و +*�نزان وا
اتدمع هک ار وا

o
 رد یولج و مرا1م ور +*�شام نم« :تفگ اcنآ هR .تشادرب دوب هتشا¡نا شاەداوناخ و +*�نزان یارب »یاه1کرت« یاهIdاغوس زا 

 ور وت هک ساجنوا رفن هC اما ،نکن ەا#ن« :تفگ وا هR اوجن هR و د1شک رانک ار رفول1ن +*�نزان ،تفر وا �dقو ».نوتمنÃبv یدورو نارفاسم
 ی+*(چ یور دحزاشhب �dقد اR و د1شونIn vاچ هک هلاس { oادودح بترم سا¡ل اR داد ناشP ار یدرم +*�نزان ،³ یەراشا اR ».ەراد رظن رYز
 .دوب ەدرک زکرمت دوخ دنمشوه �{وگ رد

 هک مشاR لاحشوخ دCاR ملاس و نس نیا اR نم الاح .هشاþ Rوصخ هR +*(چ دا1من شcب فرط ؟+�ئمطم« :داد باوج شمارآ اR رفول1ن
 »؟نەدرک هجوت مcب

 ام الاح .یاەدوبن ارونیا هک هتقو ½1خ )منک تادص دعR هR نیا زا دCاo Rارهاظ هک ا¡Yز اC( رفول1ن« :تفگ و درک زادنارو ار وا تقد هR +*�نزان
 مشچ هR هک هنکé vس ەراد ½1خ ¨C نیا .م1شکR نوشوب م1نوتv .م�1سه �dینما یاهرومأم زا ناc)dبامزا ص1خش\ صصختم نومهمه
 یوت تعاس نیا .هش�م1ق اه+Iاریا d(شhب قوقح ەام شش یەزادنا هR شhیا1لاتیا تم1قنورگ یاهشفک .هش/ تعامج گنرمه و دا1ن
 ،�Iاذج ½1خ وت ؟هنکv ەا#ن هگCد فرط کC هR دعR و هنکv ەا#ن وت هR ? ارچ .ەدما1ن هک مه �ک ندCد یارب ؟هنکv را�1چ ەا�دورف
 ».نک شcب ور ت�ش· .ە*(گR سکع تزا شhشوگ اR داوخv .�{اR شردام یاج +Iوتv هک تسه ردقنوا تÂس اما

 مدرم d(خد و نز یارب تمحازم زج یاهگCد را; ؟نم هR یاەدز لز ارچ اقآ" :متفگv و ششhپ متفرv م1قتسم ،دوب هÖا اهمCدق نوا«
 ».مدرکv �(خ ور اهرومأم و مدرکv ا¯ هR قرقشق "؟یرادن ردام و رهاوخ تدوخ هگم ؟یرادن

 ».م�Yب اجنیا زا دCاR .هنک هلجع م�v *(ما هR .ەدرک قرف عاضوا .درک هش�ن اهرا; نیا زا زور ەزورما« .داد نا�ت ³ +*�نزان

 

 �امش یا?Xیجر2و

 

 سامت وا قوفام اR اcنآ .دوشq+ Pاح را; ³ هک دمآ�ن شhپ ەا� چیه اما دوب ��یجع مدآ وا .دندوب نارگن یایآ{ رد یروگرگ نارا�مه
 و دندش برطضم ،یروگرگ یەدنورپ {ررب زا دعR اcنآ .درک شرازگ یایآ{ ت1نما هR ار ع�ضوم دوخ یه��ن هR +*(ن وا قوفام و دنتفرگ
 تعاس راcچوتسhب رد اCآ دنÂیõب ات دنتفرگ سامت ½حم یاهناتسرام1ب مامت اR :دن�شادرب ،تشادرب Cÿا�³ +*�نچ رد دCاR هک ار vا� +*�لوا

 .*(خ اC دناەدرک شریذ¯ ار یداع*(غ یدروم هتشذگ

9داوناخ مان و مان ناونع تحت ار وا ناتسرام1ب رد هک یدسج +çا�شد¡لا;
:

 بلج ار ناتسرام1ب نالوؤسم مامت هجوت ،دنتخانشv مولعمان 
 .ناتسرام1ب دشرا نانکرا; تشحو ل1لد مه و دوب سانشان رام1ب گرم تلع مه کوچYوون :دوب هتفگ تسرد ناوج نوسPاج d(کد .درک

 
 رä7صت و دوش¦ ەدروآرب وا یوزرآ .دوش ��پ شدوخ یاج ه} دناەدرک �Õاقن وا زا هک ù½ا�7ز رä7صت دنک¦ وزرآ ام»سشوخ و ناوج یدرم نآ رد هک دلAاو را�سا نامر 1

 ورف رä7صت رظنملاه�7ک و ��پ درم بلق رد یدراº یرگ نا7رود تAا¨ن رد .دنک¦ ظفح ار دوخ یا�7ز رهاظ یرگ نا7رود دوخ هک Ìاحرد دنک¦ ندش ��پ ه} عو��
 ص»خشå دسج یاه�Ïشگنا زا ا¨نت و یورا�7ز ¤½اوج �Õاقن یول}ات ا} دننJب ¦ یرظنملاه�7ک و تشز دسج ،دنسر¦ � وا شارخلد دا�7ف زا نارا�تمدخ Ï×قو .دنک¦
 .تسا یرگ نا7رود نامه وا هک دنهد ¦
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 را;وè ³انرطخ و +*(مآرا³ا دسج نیا اR هک +Iانکرا; یه1ل; زا ،لا#س ما*(ه d(کد ،ناتسرام1ب سhئر ،+çا�شد¡لا; ناCا¯ زا دعR هق1قد {
 .دنوش عمج موس یهق¡ط رد وا d(فد رد تساوخ دن�شاد

»RاCخم م1نوتب هک تقوره ات ور ع�ضوم نیا دÆ+ راد هگنYا .مÖهک هش/ شخ¯ �(خ نیا ه Cراد اجنیا سانشان دسج هYهک م Rزا ەدافتسا ا 
 ور د�1سرپv هک Inادخ ره د1نوتv س· ،دCاەداد ش¢امزآ امش کتکت .هشv تشحو داجCا ثعاR ،ەدش هتشک {ور باصعا لماع
 .ەدشP شخ¯ مس هک د1نک رکش

 تاعالطا سhئر و ½خاد ت1نما ترازو اR انوا .مەداد عالطا اد+d(ب رد »تمالس ½م یهسسؤم« و اتنالتآ رد »اهیرام1ب لd(نک زکرم« هR نم«
 توکس و د1نک اعد ،د1شکR قیمع سفن طقف عقوم نوا ات .م1نک را�1چ دCاR الاح نگv نومcب یدوزهR منئمطم .++�کv ەرواشم ½م
 ».د1نک

 ،تشادرب ار �{وگ �dقو .دهدv ناشP ار »ا��Yمآ تلود« طقف سامت تاعالطا رگش¢امن هک دش هجوتم وا دز گنز لا#س d(کد نفلت �dقو
 .تشاذگ ار �{وگ دعR و درک شوگ هق1قد هس تدم هR لا#س d(کد .درک ت¡حص هR عو�v ³ان نوسÂیبار مناخ

»RاCد Rب هنوخد³ ه�Yکد .م)d اجPافطل نوس
o

 ».تم1نÃبv اجنوا .هنوخد³ را1ب و نک یروآعمج مYراد رام1ب نیا زا هک 9رادم یه1ل; 

امامت سPالوبمآ کC و ¨شم ل1بموتا هس دعR هق1قد تسhب
o

 ناتسرام1ب یهطوحم دراو و دند1چ1پ تسار هR نوسhم جروج ناRا1خ زا د1فس 
 دراو ناتسرام1ب رانک یاهیدورو زا ¨C زا ،دن�YگR یاهمل; هکنیا نودè Rانرطخ داوم اR را; صوصخم سا¡ل اR دارفا زا +*�جود کC .دندش
 .دنتفر هناخد³ تمس هR م1قتسم و دندش

 »؟تساجک دسج« :د1سرپ تشاد ش�سار +*�تسآ یور �dنسروئولف �Iآ راون هک صوصخم یاهسا¡ل زا ¨C لخاد زا ی+*(مآم�حت یادص

9داوناخ مان :مولعمان مان ،یروگرگ دسج .دش مامت را; هق1قد ەد تدم فرظ
:

 ەدش هتشاذگ صوصخم سا¡ل رد هک ،نامتآ رونا ،مولعمان 
 جروج ناRا1خ رد سPالوبمآ و ¨شم یاهل1بموتا .دش جراخ ناتسرام1ب زا وا ەارمه هR +*(ن وا هR طو��م کرادم .دش ەدرب اجنآ زا دوب
 .دندش دCد¯ان شhموگرگ رد و دند1چ1پ پچ هR نوسhم

 .تفرگ رارق ع�ضوم نا�Yج رد دوب هتشگزاR دادغR هR هنا1فخم یرفس زا ەزات هک ،فلووید سhئر ،یایآ{ یزکرم داتس رد بش نامه
انمض و .درک {ررب ار اهەدنورپ وا

o
 ەورگ نورد زا Idا1ح Inاهشرازگ هک نارcت رد رقتسم ½1ئا³ا عبنم زا یدCدج +*(چچیه دش هجوتم 

 .تسا ەدرکن تفاYرد ،درکv لاسرا دادرخ ەدزنا¯

 .دوب رادروخرب �Iوخ یاهفرح ّمش زا ،دوب ەد1سر تمس نیا هR یایآ{ رد çdرت جرادم ندرک # اR و ناوارف یه��جت یهطساو هR هک وا
RاCیروگرگ گرم +*�ب #ا¡ترا د Rنا1م رد »53 یەژورپ« و رفول1ن ا Rهتشذگرد درم .دشا C¨ د ار رفول1ن هک دوب یدارفا دودعم زاCو دوب ەد 

vادPوا تس Rح .تسا ناریا ساسح تا1لمع زا ��خ�d Rرد نودYت زا �{رازگ تفاcنار Cد یاج اCم هک رگFYع�ضوم نیا د Rفلووید ،دشا 
vادPتس. 

9رزب ل�شم اR :درک یرگCد ی*(گهج�1ن دوخ Idاعالطا یه��جت اR س�س
:

 53 یەژورپ و رفول1ن دروم رد Inاه+*(چ نا1ناریا .دندوب وره�ور 
vادPاه+*(چ هچ دوبن صخشم .دن�سIn vز:رفول1ن .دننادY¡ت رد اcار تا1لمع تشادن دصق فلووید .دوب ەدش زاغآ ش\ا1لمع و دوب نار 
 +*(چ ره زا شhب نوچ و ،دوب هتس/ ط�³ اهInامارول;دض و رتروپ ³ ار دوخ رادنوراد رامق نیا رد وا هک اجنآ زا بhترت نیدR و .دنک فقوتم
 .ًالعف م�تسد ،دراد ەا#ن دوخ یارب ار دوخ یاهم1ب و تا1ضرف تفرگ م1مصت ،دنک ی*(گولج ناریا اR گنج زا هک دوب نآ ناهاوخ

 

 نارPت

 

 همcمه .دوب تولخ نارcت یاهناRا1خ .تفرگ شhپ رد ار بالقنا ناد1م *(سم و د1سر نارcت هR ەا�دورف زا *(ما ل1بموتا حبص هس تعاس رد
9دولآ و ک1فارت اR ار دوخ یەزورره د�(ن +Iارcت اهنویل1م .دشv زاغآ یدوزهR بوشآ و

:
9دولآ .دندرکv زاغآ اوه 

:
 یەرظنم اهزور d(شhب 

Rش لامش بناج زا هک ار ز�(لا یاههلق ەوکشاcپ زا ،دوب هتفرگ دوخ ەانپ رد ار رhت مدرم مشچ شcوحم نار vدرک. 
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¨نوراو یەرا�رد رفول1ن
:

 دR ل1ئوزا� و نY++(ب ،اهل1بموتا داYز را1س/ دادعت یهج�1ن- دوب ەدÂ1ش Inاه+*(چ نارcت èانفوخ و را¡گرم یاوه 
9دنز هR د1ما هک -بآ ت�Yیدمءوس و ،زاجم دح زا شhب یاهزاسوتخاس ،ەدشش¢الا¯

:
 شها; ار +*�شPتختیا¯ رفن نویل1م م1نوتشه 

vاحلاحرد .دادq+ وا vاوتPک ?ا#نا¡ش مارآ و کنخ یاوه زا تس�Yانمض .د�(ب تذل ر
o

 و رcش نورد {رزاR تس¢ا زا رگCد دش هجوتم 
 .تسhن ی�(خ رورم و روبع عنم و �{وماخ

9دنز نارcت ەا#شPاد ¨Cدزن رد ،یرظن ناRا1خ رد عقاو ،هRاوخود تحار نامترا¯آ کC رد *(ما و +*�نزان
:

 vیاهلحم .دندرک Rیهق¡ط نان®اس ا 
 رگCد قطانم .دوب ەدش عقاو )قباس یاضرەاش( بالقنا ناRا1خ زا رت+*�یا¯ ەارراcچ ات ود هک هق¡ط هس ود ەاتوک یاهنامتخاس اR ،طسوتم

9دنز +*�نزان اR دوخ ل1م هR *(ما .دوب ەار هق1قد ەد ەدا1پ شاهناخ رد زا ەا#شPاد رد +*�نزان d(فد اما ،دندوب رتیزورما و رتک1ش رcش
:

 vدرک. 
vاوتPاج تسIn 9دنز لقتسم و دنک اد1پ دوخ یارب

:
 هک درکv ق�Yش\ ار وا +*�نزان .دنک اهر اcنت ار شردام تساوخ�ن شلد اما ،دنک 

 .دنامR شردام رانک رد تشاد راqا وا اما ،دشاR لقتسم

 زا ل¡ق ».منزv ³ ردام و امش هR ادرف و منومv ماتسود شhپ نم .مناخ ا¡Yز د1نومR نم قاتا یوت د1نوتv امش« :تفگ رفول1ن هR *(ما
 یارب .داد نانآ هR دوب ەد�Yخ ه1کرت زا هک ار نانآ یاهIdاغوس رفول1ن و دنشونب یاچ +Iاجنف ات دن�سشP هسره ،دورب هناخ زا *(ما هکنیا
 تق�Yط ش�ورد کC زا ¨چوک ک1ما³ س¢دنت ،دنشورفId vاغوس نارگشدرگ هR هک Inاهەزاغم زا ¨C رد لوبناتسا رد رفول1ن ،+*�نزان
 تراYز یرب �{In vاوه ،مدR تcب ونیا هÖا مدرک رکف« .درکv عامس +I یادص اR دشv لصو قرب ه�d Rقو هک دوب ەدرک اد1پ ه�Yلوم
 ».ه1نوق رد یولوم یە�(قم

 تساوخ تلد تقوره ات .مراد سال; ەد تعاس نم .م1باوخR م�Yب ًالعف .انالوم تراYز مYرv قافتا هµ Rءاش نا .ه1لاع« :تفگ وا هR +*�نزان
Rباوخ، Rدع Rت¡حص مها vم1نک.« 

 فک هک مدآ اما ،تسhن þاخ +*(چ ًالامتحا .ەدرک منارگن ەا�دورف یوت قافتا نوا .نو*(ب مرب نم هشاR ~1حص را; منکن رکف .ه��خ«
 ».ەدرکن وب تسد

 وت لد .اجنیا نا1م ماش یارب بشادرف شاههچR و شرهوش و لاژک .م*(گv با¡ک هجوج ەار ³ .هنوخ ما1م هتشذگ رcظ زا �; نم«
 ».++�یõب ور وت هک تسhن نوشلد

 

 نارPت

 

 خا;- +*�طسلف ناد1م è 65ال¯ رد ەا�س ناشPومان�I یاهەرادا زا ¨C رد ار رگCدکC تساوخ و درک نفلت وک1ن هR ەدازنسح دعR زور ود
 سکع نداد وک1ن ».م#R نوتcب ماوخR هک م1شاR ەدرک Inاهتف�¬hپ هC هنکمم« :تفگ وک1ن هR ەا�س ¬فا .دننک تاقالم -قباس
 دنک ار رفول1ن را�ش +*(ن *(خأت تعاس راcچوتسhب �dح .دوب هتخادنا ق�Yعت هR تشاد تأرج هک اجنآ ات ار ەا�س هR رفول1ن یەدشپاشوتف

vو درک Rب تصرف وک1ن هhش)dی vدنک ەدا1پ ار دوخ رارف یهشقن ات داد. 

 زا ەدÉYگ ەورگ هC هR هخسP ات دنچ ،دCداد مcب ور سوساج سکع �dقو« :تفگ ەدازنسح ،دندرک رادCد مهاR ود نآ �dقو دع�d Rعاس
 شرازگ و ++�ک شQیقعت طقف .نشاR هتشادن شاهاR یرا; شPدCد هÖا هک مەداد نوشcب د1®ا روتسد .مداد دن�سه اهزرم بقارم هک اهرومأم
Rانمض .ند

o
 ».مCاەدرکن اد1پ ی+*(چ هک الاح ات .هن اC تسه اجنوا مÂ1یõب م1نکv {ررب مه ور نومەداد ەا#Cا¯ مYراد 

 ».منÃب�ن طسو نیا �dف�¬hپ هک نم ؟ەدش Inاسانش هن ،ەدش تYؤر هن د1گv دYراد س·«

 تاعالطا طقف نوا زا ل¡ق .مCدش را; هR تسد ام دCداتسرف ور سکع هکنیا ضحم هR« :تفگ و تفرگ ەدÂ1شP ار وک1ن داقتنا ەدازنسح
;½Inدوب ەداد هک ورCم�1شاد د: Cاریا نز هI+ هلاس یاەدرخ و تصش.« 

 س·« .دزادنÃب وا ندرگ هR ار سوساج ندرک اد1پ رد ەا�س +Iاوتان *(صقت دراد دصق ەدازنسح د1سرv رظن هR .درک روج و عمج ار دوخ وک1ن
 »؟دوب ÀÞ د1تفگ هک �dف�¬hپ نیا
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 سکع وا زا شhشوگ اR هتساوخv .ەداد ص1خش\ ور §امتحا دروم هC ماما ەا�دورف رد رومأم هC -حبص کC تعاس دودح- شhپ بش ود«
Rمه ش�ش· و هتشاد ½ما; باجح همناخ اما ،ە*(گ Rوتن .ەدوب ام رومأم هPصت هتس�Yوخ رI� Rراد اما ،ە*(گYرا; هتفرگ هک �کع یور م 

vور ش�یف1ک ات م1نک Rب الا)�Yهک نومه- مود نز زا هک �کع اما .م Rزونه .ه��خ ½1خ هتفرگ -دوب ەدموا ەا�دورف یوت ەژوس لا¡قتسا ه 
 ».م1نکv را; شور مYراد اما ،مCاەدرکن شhیاسانش

»ÀÞ Rنوترومأم ەدش ثعا Rنت وا ؟هش/ کوکشم مناخ نیا هcاریا یهلاس تصش نز اI+ ا*(خا هکo ن هک ەدش روشک دراوhاخ +*(چ .تسþ 
 »؟هتشاد

 .هگنلv را; یاج هC هک هتفگ شcب ام رومأم ّمش طقف .)Iزج ½1خ یهن�وراR اR ەدموا لوبناتسا زا ++(یالریا شhکرت زاورپ هC اR .هن ش�سار«
 ».نهتفر ەا�دورف زا عــــ³Y هک روطنوا .ەدرکv ەا#ن ام رومأم هR همناخ ¨C نوا هک روطنوا .ەدوب ەدرک ام رومأم هR ور ش�ش· هک روطنوا

 هک vدرم ەا#Cا¯ اهرومأم .نەدش داتسا امش �dینما نارومأم Inاسانش رد نومنانطومه هنافسأتم ؟نهتخانش ور امش رومأم د1نکv رکف«
 ».نشIn Pاسانش هک ++�ک را�1چ ننود�ن �dح ،چیه نرادن

 دارفا زا ++عR د1تفگ امش هک روطنومه اما ،هن هک ەراد راqا شدوخ .تسه شلامتحا« .تفرگ ەدÂ1شP ار وک1ن +*�هوت oاددجم ەدازنسح
 ».+�dسhن رهام نادنچ �dبقارم یاهرا; رد ام

 ».نها�دورف یوت مناخ اتود مه اcنیا ؛ەداتسرف نومارب ناطلس امش عبنم هک هY+*(چ نیا« .داد ناشP وا هR ار اهسکع ەدازنسح

 ÀÞ هگCد نز نوا یەرا�رد ؟م1مcفR ش\روص ر�Yصت نودR م1نوتv روطچ اما ،هشاR شدوخ هنکمم« .درک {راو بوخ ار سکع هس وک1ن
vد حضاو مه وا ؟م1نودCاما ،هش�ن ەد Rنم هک اجنوا ات .هشلاس یاەدرخ و تصش مه وا رظن ه vبÃر منYشص1خش\ .سە+�(س و شقنز 
 ».هتخس

امتح وا هک تسhن مه مولعم الاح هتبلا .ە+*(مآرا³ا نز هR ند1سر یارب امنهار نc)dYب ،م1نک Inاسانش ونوا م1نوتب هÖا«
o

 هک هشاI+ Rز نومه 
 ».م�1سه شلا¡ند ام

 لا¡ند راذR« :درک رکف دوخ اR .دش ەدوسآ شلا1خ ،تسا کدنا ەزادنا نیا ات دراد را1تخا رد ەا�س هک Idاعالطا درک ەدهاشم هکنیا زا وک1ن
Rاوه دا Rمرگ ور نوش³ .ندرگ vهنک.« 

Rافطل .ردارب نونمم« :تفگ ەدازنسح ه
o

 Rدج +*(چ هکنیا ضحم هCدش نوت*(گتسد ید Rعالطا نم ه RدCد.« 

 یروجنیا عقوم نوا .شمسانشv گنج نامز زا .وک1ن نیا ەدش Ïگ بجع« :درک رکف ەدازنسح ،تفر نو*(ب ەا�س یەرادا زا وا �dقو
 را; ی�(هر تhب یوت نوچ الاح .مY*(مR هگCدمه و نومنطو ،نومنید یارب مCدوب +qاح ،مCدوب ارگنامرآ نومهمه .دوب �Iوخ مدآ ،دوبن

vهچقاط نم یارب هنکRالا vەراذ.« 

 ما1ب منوتv ،نا��ق« .تفرگ سامت ەدازنسح اR دوب ەا�دورف یاهسکع {ررب لوؤسم هک ەا�س تاعالطا رومأم ،مساق رcظزادعR زور نآ
 .هغولش ½1خ .هش�ن هک اجنیا« :داد باوج ەدازنسح ».مدR نوتcب تاعالطا +�dسه اهسکع یوت هک Inاcنز یەرا�رد ماوخv ؟نوتتمدخ
 ».تd(فد ما1م هگCد یهق1قد { ات

 

 نارPت

 

 .دندرک فq غود و ه�Yلا دالاس ،شاول نان ،زا1پ ،با¡ک هجوج راهان یارب +*�نزان نامترا¯آ رد نز ود

 مسا �dح .هRالقنا دCاوف زا ¨C مه نیا منوم� .مYراد �Iا¡کولچ هملاع هC ا��Yمآ رد نالا« :تفگ دوخ تسود هI+، Rونک یا¡Yز ،رفول1ن
Cکhوم نوشI� دCهک، Rتروا vودناس نوا ؟هشYو�ز یاهچــــPور ش Cاهتقو نوا هتدا vدروخCاهاذغ اجنیا ؟م Cاخ معط هþ رد هک ەراد 
 ».نرا1ب شرد ننوت�ن ا��Yمآ
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 .م1نزب فرح هتولخ نوم³ هک نالا دCاR .نا1ب رتدوز هنکمم اهەون .اجنیا نا1م بشما اهەون و اههچR« .درک ەا#ن ار رفول1ن تقد هR +*�نزان
 مه ½1خ اما .ملاحشوخ ½1خ تندوب اجنیا زا ؟اجنیا یا1ب ەدش ثعاÀÞ R ؟ەدش ÀÞ .تمنیõب ناریا ەرا�ود متشادن راظتنا ًالصا ناج ول1ن
 »؟سهتخاس نم تسد زا �dمدخ هچ وگR مcب .منارگن

 تقوچیه .ماوخv ترذعم متخادنا ³درد هR ور تەداونوخ و وت هکنیا زا ًالوا« .درک ندز فرح هR عو�³ و تشاذگ رانک ار اذغ رفول1ن
 +Iوسآ را; مه مندرک دعاقتم و .ما1ب هک ندرک دعاقتم ونم .نراد تسد رد ور تردق اهرا�تیانج نیا �dقو ات لقادح ،مدرگرب مدرک�ن رکف
 ».مزادناv اج تدوخ ت1نما رطاخ هR ور تا1ئزج ++عR هÖا د1شخ¡ب .هنیا م#R تcب منوتv هک ی+*(چ .دوبن

 لCالد هک یرگCد یاهەورگ ق�Yش\ هIn، Rا��Yمآ و +Iاریا +*�بصعتم هک تفگ وا هR .درک لقن +*�نزان یارب ار رتروپ ناتساد ½; سوئر رفول1ن
 رد ش�ماقا تدم رد هچنآ یەرا�رد +*�نچمه .دنناشکR گنج هR ار روشک ود هک دن�سه یاهئطوت ند1چ لاحرد ،دنراد ار دوخ صاخ
 ود +*�ب عاضوا هنوشدا�d Cقو زا مدرم d(شhب .م1شاR نمشد مهاR هک مCاەدرک تداع ام هتبلا« .درک ت¡حص وا یارب دوب هتفاYرد +�dگنشاو
 زگره ،درک�ن هÖا .هنکv قرف هعفد نیا اما ،مCدv شحف مه هR و م1نکv دCدcت ور هگCدمه مYراد هلاس لcچ .ەدوب +*�مه روشک
 ».ند�ن �dیمها انوا نرب +*�ب زا مه رفن اهنویل1م هÖا .++�کv یرا�مه نراد فرط ود زا èانرطخ را1س/ مدآ ەدع هC الاح .متشگ�نرب

Rەدرک بجعت +*�نزان د1سر�ن رظن ه Rب ونیا هک ه¡یجع« .دشاcم v9
 گنج یارب نراد اهارگس·او زا ەورگ هC هک تسه IdاعCاش اجنیا .:

 .نراد تسد را; نیا یوت مه اهیدوعس و اه½1ئا³ا هک تسه Inاههمزمز .نرب�ن مسا مه �ک زا ،نگ�ن þاخ +*(چ .نشکv هشقن
 رود و رتەد1چ1پ هئطوت ردقچ ره ،م�1سه +*(چهمه رد هئطوت ندرک اد1پ قشاع اه+Iاریا ام .مدوب ەدرکن رواR ور اهناتساد نیا نم ش�سار
 ».c)dب ،رتسd(سد زا

 .تسه مه یدج و ەراد ت1عقاو ع�ضوم نیا اما .دوب +�dفاR نومس�ر نومسآ طقف ¨شا; مزÉYع ،+*�نزان«

 گنج دراو ا��Yمآ و ناریا ،مY*(گR ور اهÀÞهئطوت نیا یولج رتدوز اC ەام کC تدم فرظ م1نوتن هÖا .مراد زا1ن تکم; هR .مCاەدنومرد ام«
vگنج یوت .نش Rمدآ ات دنچ قارع ا I1خ هعفد نیا ؟ندش هتشک ەانگ�½ Rەرتد.« 

 شاهلمج یه1قR »... داتفا ه�زور یارب عقوم نوا هک çdافتا نوا اR .یاەدموین {ورع یارب مدزv سدح دCاR« .درک توکس ه1ناث دنچ +*�نزان
 .دروخ ار

 .درکv را; هجراخ ترازو یوت هک هتداC .منوسرب ،+*�ب�سار شرآ ،م1یاد هR ور مدوخ رتعــــ³Y هچره دCاR .+�ک کم; مcب +Iوتv وت +*�نزان«
ام1قتسم منوت�ن

o
 هC یولج م1نوتب هنکمم منوسرب شcب ور مما1پ منوتب هÖا .مراد شارب ا��Yمآ ناتسود زا یروف ما1پ هC اما ،شغا³ مرب 

 ».مY*(گR ور هعجاف

 »؟م#ÀÞ R شcب ؟منک اد1پ ور تhیاد دCاR روطچ .منکv کم; هک هتبلا« :تفرگ ار رفول1ن تسد ودره وا

 +Iوتv .ەدv سرد {ا1س مولع ەا#شPاد یوت .منزب گنز شهنوخ هR تسhن تسرد �dینما رظن زا اما ،مراد ور شهنوخ نفلت ەرامش نم«
 »؟ششhپ یرب اجنوا

 »؟ه1چ ما1پ .منکv شاد1پ و ەا#شPاد مرv ادرف«

 �{ورفRاتک یوت نم .هق1قد جنپ یەزادنا هR طقف ،هنیõب ور وا ادصوI�³ و oاروف دCاR و ساجنیا هنازرف شد1قف رهاوخ d(خد وگR شcب«
 .هنک کش هنکمم هتبلا .مراد بوتکم ما1پ هC شارب اجنوا .هش ماجنا دوز ½1خ دCاR را; نیا .شمنÃبv ەا#شPاد ½صا رد یوره�ور ،یروcط
¨R شcب +Iوتv ،درک عانتما مه زاR هÖا .هشداC ومسا نوا .نک ەدافتسا »هموصعم« مسا زا ەراد دCدرت یدCد هÖا

:
 Cرتروپ زا یروف ما1پ ه 

¨R ونیا هشP مزال مراود1ما .مراد
:

 ».شمنیõب درگر�ورب�I دCاR نم اما ،

 زا ¨C یەرا�رد و دنیõب ار +*�ب�سار داتسا دCاR تفگ و درک نفلت {ا1س مولع شخR هR حبص وا .دوب راC +*�نزان اR تخR زور نآ یادرف
 وا زا +*�نزان .دراد سال; ەدکشPاد رد رcظزادعR یود تعاس +*�ب�سار داتسا تفگ وا هR شزومآ دنمرا; .دنک ت¡حص وا اR نا�YجشPاد
 .دشک �ن لوط ½1خ شرا; تفگ و د1سرپ ار سال; یەرامش

 :د1سرپ وا زا طقف .دادن زورب ار دوخ �dفگش ،دش ەد+d(فگش رÖا شرآ .درک لقتنم وا هR ار رفول1ن ما1پ و درک رادCد شرآ اR سال; نو*(ب رد وا
 .ماەدÂ1ش داYز امش یەرا�رد مەدازرهاوخ زا نم ،بخ« :تفگ شرآ ،داد ت¡ثم خسا¯ وا �dقو »؟د�1سه یداRآتلود +*�نزان داتسا امش«
 .دوب دهاوخ �{ورفRاتک رد رcظزادعR یهق1قد { و راcچ تعاس تفگ وا هR ».هنویدم امش هR ½1خ ەداوناخ ل;
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 دوخ ی³ور و د1شوپ وتنام vالسا لما; باجح تCاعر اR .تشون �hل#نا و {راف نا�ز ود هR تقد اR ار رتروپ ما1پ رفول1ن ،نامترا¯آ رد
 زا ل¡ق .د1چ1پ تسار هR بالقنا ناRا1خ هR ند1سر زا س· و داتفا ەار هR لامش تمس هR دYواج ی*(نم ناRا1خ رد ەدا1پ و درک ³ هR ار
 هR لاصو ناRا1خ رد .تفر یزا*(ش لاصو ناRا1خ فرط هR و درک روبع بالقنا ناRا1خ ضرع زا رذآ 16 ەارراcچ ³ �{ورفRاتک هR ند1سر
 ه�زور و وا هک +�ما یهناخ ،è 36ال¯ زا .دش مانcب هچوک دراو و د1چ1پ پچ هR ،مه هR کCدزن ەارراcچ تفه زا دعR و تفر لامش تمس
9دنز زا شخR نآ دننام ،دوب ەدنامن اج رب یرثا ،دندوب ەدYزرو قشع نآ رد1366 لاس رد

:
 نامترا¯آ کC نامتخاس نآ یاج هR .رفول1ن دوخ 

 و دش ەدوسآ شلا1خ دوش وره�ور روآباذع و نY*(ش یەرطاخ نآ اR تسhن روبجم دCد هکنیا زا رفول1ن .دندوب هتخاس هق¡ط شش للجم
 روترآ ک1سال; یهمانش¢امن دCدج یهمجرت ەدنشورف زا .د1سر �{ورفRاتک هR 4:15 تعاس و دش رYزا³ +*�یا¯ تمس هR لاصو ناRا1خ رد
9زات هR هک -ەدوب رادروخرب þاخ ت��hبحم زا نا1ناریا +*�ب هشhمه هک- ار ،ەدنشورف گرم ،رل1م

:
 ەدنشورف .تساوخ دوب ەدش �¬�نم 

 -+Iارcت رهوش و نز هC- ½صا تhصخش ود ؟دCاەدCد ور یداهرف رغصا یەدنشورف مل1ف ،مناخ ،�dسار« :د1سرپ وا زا و درک اد1پ ار باتک
RزاYقو ».نش¢امن نیا یاهرگ�d رفول1ن Rدن ار مل1ف تفگ وا هCد ناریا یوت ،بخ« :تفگ وا ،تسا ەدCس یەدرپ یور هگÃب�ن اهامنÃشد1ن. 
 ات تفر ەزاغم زا تولخ یاهشوگ هR و درک رکش\ ەدنشورف زا وا ».ەدR نوتcب ور ش¢دیوید هنوتv نوتلحم شورفیدیوید منئمطم
 .تسا باتک {راو لوغشم دنک دومناو

 نیا IÞ زا روخرد یرادCد و مه +�dفرگ شوغآ رد قا�1شا رب ات دنتفر راجنل; دوخ اR را1س/ ،دندCد ار رگCدک�d Cقو .دش دراو دعCÆd Rاقد شرآ
 دروم ار شرآ وا .دندرک ت¡حص دوخ قباس یوجشPاد اR داتسا کC دننام و �سر تروص هR مهاR ضوعرد .دننک ه¡لغ +Iالوط یرود
 و هتشذگ §اس دنچ د1قف یەداز�dعنص یهمجرت زا .مدرکv ور ش�بحص هک ه1باتک نومه نیا ،داتسا« :تفگ و داد رارق باطخ
 ».ەدش پاچ ەزات ¨C نیا اما ،ەدش�Cدق

افطل .منونمم نوتزا ½1خ .ی*(ما مناخ امش هR ن�Yفآ« :داد باوج دنلR یادص اR +*(ن شرآ
o

 RدCد Cب ?ا#ن هÃن وا ».مزادن)*+ Rیهشوگ نامه ه 
 ما1پ هC .هRاتک یال همان هC ،ناج Inاد« :تفگ شرآ هv Rارآ هR وا .دننک وگتفگ مهاR اوجن هR باتک {راو هR رهاظت +*�ح رد ات تفر تولخ
 د1نوتv .م*(گR ور نوش/اوج و مدR حیضوت ور همان یاوتحم ات منک تاقالم نوشاهاR دCاR نم .نوتاتسود و امش یارب رتروپ زا هYروف
 »؟د1نک گنهامه

 »؟مدR �(خ تcب یروطچ« .داد نا�ت ³ د1یأت هR شرآ

 س�ردت ەا#شPاد +þاYر شخR یوت هک یداRآتلود d(کد متسود ق�Yط زا ەc)dب .تسhن نما نفلت .ەc)dب م1شاR هتشاد سامت d(م; ÀÞره«
vسامت رد هنک Rًال¡ق هتبلا .م1شا Rاەدش انشآ شاهاCب منوج یا¯ ات .دcب .مراد دامتعا شcش Rروطچ و اجک ،9 د1گ vمنوت Rنوتهورگ ا 
 ».هYرارطضا .نوشمنیõب ماوخv ارچ د1شv هجوتم د1نوخR ور همان .مشاR هتشاد هسلج

افطل .ناج ول1ن مشچ«
o

 نوشcب ما1پ هC ەرارق وگR .هشاR هتشاد روضح ەا#شPاد ەدنیآ زور دنچ یوت یداRآتلود d(کد هک هشاR تساوح 
 ».منوسرب

افطل مناخ« :تفگ رفول1ن هR یداع Inادص اR شرآ .دندرک تکرح رد فرط هR ودره
o

 Rردقچ د1گ RاRباتک ت RاCب دcنوت Rرفول1ن ».مد Rا 
 نم .{انشردق یهناشP هR قباس یوجشPاد هC فرط زا هک1چوک یهCده هC د1نک رکف .داتسا ەرادن ½Rاق ًالصا« :داد خسا¯ نحل نامه
 ».ەدش همجرت بوخ ½1خ .دا1ب نوتشوخ دCدج یهمجرت زا مراود1ما اما ،مرب دCاR هگCد

Rفر زا دع�d+ د یهق1قد ەد شرآ ،رفول1نCاتک رد رگRدرک دومناو و دنام �{ورف Rاتک زا س�س .تسا لوغشم ەزات یاهباتک رورم هRورف}� 
 رد دعR ەا#تس¢ا دنچ .تفرv ق�³ تمس هR هک دش 4 طخ راطق راوس بالقنا ناد1م یوd(م ەا#تس¢ا زا و د1چ1پ پچ هR و دش جراخ
 .دش ەدا1پ دوب شاهناخ کCدزن هک نا*(مش ەزاورد ەا#تس¢ا

Rهک ار رتروپ ما1پ همان ندوشگ زا دع Rل#نا طختسد اh� ز و اناوخ {راف طختسد و رفول1نY¡د نآ رد دوب ەدش هتشون ومه یاCد: 

 

 ،شرآ زÉYع را�مه و تسود

Rسه همان نیا ندناوخ لاح رد تاەدازرهاوخ تعاجش و تأرج فطل ه�d. زا ادتبا Rتشگزا Rش¢ارب هک ناریا ه Cروآدا 
 راد�(خ دوجوم ت1عضو زا �dقو لاحنیااR .دوبن +Iاسآ را; وا ندرک دعاقتم .تشاد ەار®ا دوب راوÖان ثداوح همcنیا

 نم .دناسر ماجنا هR تسا هتس/او نآ هR ناسPا اهنویل1م تشون³ هک ار èانرطخ تYرومأم نیا دش بلطواد ،دش
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C¨ گنشاو رد رقتسم رکفمه ناتسودنطو زا ?ورگ یاضعا زا�d+ مه ام .متسه¨
:

 لوغشم اC و قباس تاماقم وزج 
Rام یهمه .م�1سه تلود را; ه Rدوجو مامت ا vهعجاف گنج یولج م1هاوخRار روشک ود +*�ب را Rگ)*Yزا ما1پ نیا .م 

 .تسا ەورگ یاضعا یهمه یاهەا�دCد یەدنیامن اما ،تسا نم فرط

 زا ل�ش�م ەورگ نیا .م1نک �Øنخ ار »امارول; ەورگ« هR موسوم اهوردنت فالتئا تامادقا هک تسا نیا ام فده
 دصق -نوÖانوگ لCالد هR انب- هک تسا د1ع¡ت رد نا1ناریا و ،اهیدوعس ،ارگتسار یاه½1ئا³ا ،Inا��Yمآ نا¡لطگنج
 .دنزادنا ەار هR گنج ەدنیآ یهتفه دنچ فرظ دنراد

 یرا�مه دنمانv »دادرخ ەدزنا¯ ەورگ« ار دوخ هک نارcت یاهوردنت اR -یدوعس یاههطساو ق�Yط زا- ەورگ نیا
vز دح ات ار دوخ یهشقن ەورگ ود نیا .دنکYپ یداhا .دناەدرب شÖآ یهتفه دنچ +*�مه رد رId هتفرگ نانآ یولج 

Pاریا یاهو*(ن +*�ب را¡نوخ یاهثداح ،دوشI+ مآ و�Yا�In هثداح نیا بقاعتم .داد دهاوخ یور سراف جیلخ رد رقتسم، 
 .دوب دهاوخ ریذ¯انز�Yگ گنج یوس هR ندش ەدنار

 Inا��Yمآ ربام1پاوه وان کC نا1م یدروخرب +*(مآ ک�Yحت تامادقا اR هک تسا نیا نانآ یهشقن ،ام تاعالطا ساسارب
 ک1لش لحاس رد Inاهەا#Cا¯ زا هک +Iاریا یاهکشوم .دننک داجCا سراف جیلخ رد نارادسا¯ ەا�س InاYرد یاهدحاو و
 .دن�سه همانرب زا ��خR +*(ن دش دنهاوخ

 ،+*(ن تنارا�مه و امش .�dسه نارcت رد رقتسم ناتسودنطو زا رکفمه یاهعومجم زا یوضع امش هک م1نادv ام
 ا��Yمآ دش دهاوخ ثعاR ت1قفوم تروص رد هک یاهشقن ،دY*(گR ار هشقن نیا یارجا یولج د1نکv شالت ،ام نوچ
¨نج دراو

:
 .دناشکR یدوبان یهطرو هR ار امش یا¡Yز روشک و دوش ەدوcیب و رگنارYو 

¨مه رÖا .مY*(گR ار هئطوت نیا یولج دCاR ام
:

 نیا ماجنا .مY*(گR ار نآ یولج م1ناوتv ،م�Yش دحتم نامنانمشد ه1لع 
 هتشذگ لاس لcچ رد هک مYراد زا1ن تلود ود نا1م یرا�مه و دامتعا زا هقRاس�I ~طس هR ام .دوب دهاوخن ەداس را;

 .مCاەدوبن نآ دهاش

 دهاوش و کرادم و مYراذگR هسلج نامروشک نا�(هر اR ەدنیآ یهتفه لالخ رد فرط ود ره .تسا نیا نم داcنشhپ
 فرح وا م1نکv اعد ام .م�YگR +�خس ناریا �(هر فرط زا مناوت�ن نم هتبلا .م1هد هئارا نانآ هR ار هئطوت نیا دوجو
 .دوش دعاقتم و دونش/ ار قح

 vالسا یروcمج اR دوخ تموصخ زاربا یارب �dصرف ره زا وا .تسhن vالسا یروcمج تسود ام روcمجسhئر
 ار وا دناوت�ن سکچیه هکنیا رب وا راqا ،تسا دCدش ناریا هR تQسP وا راجزنا هچرگ لاحنیااR .دنکv ەدافتسا
 نارگCد هک تسhن قباس روcمج یاسؤر زا ¨C دننام دراد راqا وا .تسا رتدCدش +*(ن نآ زا ،دنک یرا; ماجنا هR روبجم
¨نج هR ار وا

:
 Iدنداد قوس هنا1مرواخ رد رمث�. 

 .درک د1هاوخ یرا; +*�نچ +*(ن امش دنادR وا هکنیا هR طو�¬م ،م1نک هئطوت نیا زا ی*(گولج هR ب1غرت ار وا م1ناوتv ام
 یەدامآ وا هک داد م1هاوخ تمالع امش هR ،مCدرک بلج ار وا تCاضر �dقو .مراد نانیمطا دروم نیا رد دصرد 95 نم
 وا دهد ناشP هک دوش ەدناجنگ رادزمر vا1پ وا یاه+Iا+(خس زا ¨C رد درک م1هاوخ لصاح نانیمطا .تسا مادقا
 ماجنا هR ام روcمجسhئر +Iا+(خس نیا �dقو .دنک مادقا نارگهئطوت ه1لع تعاس راcچوتسhب فرظ تسا ەدامآ
 .م1نک تفاYرد بالقنا �(هر زا Ïباشم یزمر خسا¯ هک تسا نیا ام راظتنا ،د1سر

 ما1پ ندوب 1Ædقح ات دنک رادCد امش نادحتم اR تقو ع³ا رد رفول1ن هک تسا نیا نم تساوخرد .نم تسود ،شرآ
 دعاقتم ار ناتمظعم �(هر هنوگچ اcنآ و +�کv دعاقتم ار ەورگ یاضعا رگCد امش روطچ هکنیا هتبلا .دنک د1یأت ارم

vع رب دننکcمآ زا هن وا هک م1فقاو ع�ضوم نیا رب ام .تسامش دوخ یەد�Yششوخ ا� vآCهن و د Rدراد دامتعا نآ ه. 
¨نج زا زاd(حا ناهاوخ ،ام روcمجسhئر لثم ،وا هک مشاR راود1ما مناوتv طقف

:
 نارگCد دهاوخن و دشاR راRهعجاف 

9دنز-و-گرم *(طخ تام1مصت وا یاج هR و دننک یزاR ار وا تسد
:

 Rقو .دن*(گ�d ار دوخ تقفاوم تناتسود و امش Rا 
 .داد دهاوخ عالطا نم هR ++تقم وحن هR رفول1ن ،د1نک مالعا هشقن نیا

 تقو و مYراد تصرف هتفه دنچ طقف .تسا Idا1ح ع�ضوم .+�ک دامتعا نم هR رگCد راR کC مهاوخv امش زا ،شرآ
 .مYرادن تا1ئزج ³ رب ثحR یارب
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 ،امش �1مص تسود

 رتروپ نلآ

 

 نارPت

 

 روت®ژورپ ویدYو و پاتپل کC تش· هک ار vاظن*(غ ود وا .درک رادCد نما یهسلج قاتا کC رد وا تاق1قحت م1ت و مساق اR ەدازنسح
Pدندوب هتسش Rاسانش سانشرا; ناونع هIn رعم سکعç+ و درک Rئر هhنیا زا« :تفگ دوخ سcب اc)d هش�ن اد1پ ناریا ل; یوت.« 

 طقف ،دCدR حیضوت ەدش نوت*(گتسد هک ور ÀÞره د1نک فطل .متمدخ رد نم اردارب« :تفگ ود نآ هR باطخ و داد نا�ت ی³ ەدازنسح
 ».مرا1من رد ³ نادنچ امش یروانف زا و مەداس زا�³ هC طقف نم هشاR نوتداC و د1گR هصالخ

 ەدش لاسرا وک1ن و ناطلس ق�Yط زا و +�dگنشاو زا هک نامه ¨C و +�یمخ ماما ەا�دورف زا سکع ود- سکع هس پات پل اR دشرا +*�سÂکت
 یەزاجا و ەدش هتفرگ ەژوس تش· زا ەا�دورف یوت رومأم سکع د1نÃبv هک روط+*�مه« .تخادنا راوید یور گرزب یهحفص یور ار -دوب

 اR هک نومه- مود نز یارب د1نÃبv هک روط+*�مه .هنک�ن ¨م; دروم نیا رد سکع دوبcب یاهرازفامرن زا مودکچیه .ەد�ن ور Inاسانش
 ».مYراد ور ش\روص سکع ام -درک رادCد ەا�دورف رد لوا نز

 »؟ه1ک نوا« :درک عطق ار وا فرح ەدازنسح

 ».م1نکv شhیاسانش یدوزهR اما ،م1نود�ن زونه«

 ÀÞ وک1ن ەدازمورح یهک1ترم نیا هR الاح ؟منک را; قمحا تشم هC اR دCاR هک ماەدرک ?انگ هچ نم« :د1ش¢دنا دوخ اè Rانõضغ ەدازنسح
R#؟م« Rنک ار دوخ مشخ تمحز ه)dور و درک ل Rد ًال¡ق ور اهسکع ام« :تفگ و درک مساق هCاەدCنیا یهمه .مcور ا vوت تقو نوا .م1نود 
¨R مcب ەرا�ود هک اجنیا یاەدروآ ونم

:
 ».د1نک Inاسانش ور ەا�دورف یوت نز ات ود زا مودکچیه د1نوت�ن 

Rدع Rگنشاو سکع یوت نز نوا ،بخ« :د1سرپ +*�گمشخ نحل نامه ا�d+ ÀÞرا; نوا دروم رد ؟ Rدرد هRاەدرک یروخC؟د« 

 نودR ەدننکلا¡قتسا نز« .درک ەراشا +*�نزان تروص هR و دروخورف ار دوخ یراسم�³ ،دوب ەدش *(قحت +�ف سانشرا; ود ربارب رد هک مساق
 ی+*(چ الاح ات اما .م1نک Inاسانش ور ە+�(س شقنزYر نز نوا ات م1نکv را; مYراد .تسhن دCداد ام هR امش هک +�dگنشاو سکع یوت نز کش
 ور شدوخ م1نوتv ،م1نک Inاسانش ور ش�سود هکنیا ضحم هR -§امتحا سوساج و رفاسم- هگCد نز نوا دروم رد .ەدشP نوم*(گتسد
 ».مCدv ماجنا دوز ½1خ ور اهرا; نیا ل; منئمطم نم .م1نک هس¢اقم +�dگنشاو سکع اR ور وا م1نوتv دعR .م1نک اد1پ مه

 دوب Inاcنیا ەدمواvرب ام یاهرومأم تسد زا هک یرا; Ø(®ادح الاح ات« :داد همادا دش وره�ور ەدازنسح یهنامصخ توکس ا�d Rقو مساق
 »؟م1نک را; ەدنورپ نیا یور هک دCدR مcب هگCد رفن دنچ هشv .متفگ نوتcب هک

 ».نالا .نک شاد1پ .مY*(گR ور شولج دCاR ام و هنو*(ب نوا èانرطخ شوهاR سوساج هC .یاوخR هک ات دنچره .هتبلا«

 .ماوخv رذع ک1چوک یراÁلغد نیا رطاخ هR« :تفگ وا هR دش اcنت ەدازنسح ا�d Rقو .دننک کرت ار قاتا تساوخ سانشرا; ود زا مساق
vب یاەزات +*(چچیه منودcا¡صع د�1شاد قح .متفگن نوتI+ د ل1لد اما ،منک فلت ور نوتتقو دوبن نیا مدصق .د1شCهک تشاد یاهگ 
 ».مYراذگR هسلج متساوخ

 »؟دR �(خ اC یراد بوخ �(خ ؟ەدموا شhپ ½�شم هچ« .دوب ەدش وا�جنک اما ،دوب هناتسود*(غ شراتفر زونه ەدازنسح

 نراد دCدج رازفامرن هC .ەدرک یرا�تسد ور +�dگنشاو سکع رفن هC ++�کv رکف ام یاهسانشرا; .تسhن بوخ ًالامتحا .منود�ن تسرد«
 نودR سکع زا هگCد یهخسP هC هشv .ه1تخس ½1خ را; اما ،++�ک �IاYزاR ور ½صا سکع ننوتب دCاش .ەدv ص1خش\ ور اه+*(چ روجنیا هک
 »؟د1نک مهارف نومارب تا*(یغت
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 نا1م رد صخش اcنت وا نوچ ،دنکR ار را; نیا دهاوخR وک1ن زا دCاR .درکv را; شÂهذ ،درکv مضه ار �(خ تشاد هک روط+*�مه ەدازنسح
 تدارفا« .دشاR هتشاد {d(سد وا هR دناوت�ن یرگCد درف چیه .دنک ت¡حص ،»ناطلس« ،یدوعس طRار اR دناوتv هک تسا نارگهئطوت

vب ننوتcنوم R9 نگ Cگنشاو رد ًالثم ؟ەدش ماجنا یرا�تسد نیا اجک ا�d+؟« 

 »؟ه1چ شhنعم د1نکv رکف .نرا1ب رد ³ ننوت�ن ًالامتحا و ننود�ن«

 اcنآ تشاد دصق oادمعت ضاYر ا�d+ Cگنشاو رد +خش اC .تسا رارق هچ زا ع�ضوم دن�سPادv ودره مساق و وا اما .دادن +~سا¯ ەدازنسح
 .دندوب وره�ور ل�شم اR تروص ره رد .دن�شاد دوخ نا1م رد +�ئاخ هکنیا اC و دنک ەارم� هنا;رYز یزاRەزودود کC # ار

 

 ا?Xیجر2و تلاDا ،HhJل کم

 یایآ� یزکرم داتس

 

افطل ،نلآ« .تفرگ سامت رتروپ اo Rاروف ،درک تYؤر دوب ەد1سر م1لشروا زا هک ار vا1پ ،فلووید ناCارب ،یایآ{ سhئر �dقو
o

 هچره 
³Yاجنیا ا1ب رتعــــ. RاCم1نزب فرح د.« 

 طقف نم الاح ات ،نلآ« .دوب �dینما ب�Yغ و ب1جع مئالع زا رپ هک داد وا هR ذغا; یهگرب کC فلووید .د1سر دعR هق1قد جنپولcچ رتروپ
 ».ەدv شرازگ نم هR دادرخ ەدزنا¯ ەورگ لخاد زا هک مراد نارcت یوت »§اع عبنم« هC مهتفگ

Rئر ،ثکم هظحل دنچ زا دعhخآ نیا« :داد همادا یایآ{ س�Yب اه½1ئا³ا هک- عبنم نوا هک ه1شرازگ نcش vید« نگ�Yەداتسرف -»د. 
 هک شhپ لاس ەدزنوپ هR طو��م ½1ئا³ا ناتسود ق�Yط زا د�Yید شرازگ هک م#R تcب ونیا دCاR .م1نزب فرح م1نوتv دعR شPوخR لوا

 تشحو نشکv نراد نوشاهبصعتم هک Inاههشقن زا .ام لثم مه انوا .هسرv نم تسد هR طقف مدوب وYوآلت رد یایآ{ d(فد سhئر
 ور وا یاهشرازگ +*�مه یارب ،ننودv ونم یاهەا�دCد انوا .هنکv لd(نک مه ور د�Yید هک نراد نارcت رد ور نوشدوخ مدآ مه انوا .نەدرک
Rنم ا Rشا ه)dاè vن تلود تأ1ه وضع مادکچیه هک- یرامشتشگنا یاه½1ئا³ا .نراذگhنم +*�نچ دوجو زا -دن�س¡é و نراد عالطا 

 دصرددص شاهشرازگ الاح ات .ەدادرخ ەدزنا̄ ەورگ ید1ل; یاهەرcم زا ¨C وا نهتفگ مcب .هنودv ور نوا éقاو ت�Yه اجنوا رد رفن هC دCاش
 .ەدوب قیقد

¨نووید .تساه½1ئا³ا زا هتسد +*�مه وزج مه ،ناهاد ،قباس *(فس ،نلآ تفرv مداC تشاد ،ناهآ«
:

 تظفاحم م1ت ل1کش\ یارب یدرک 
 ».یدروآ سPاش شhیادخ اما ،شغا�d ³فر 53 یەژورپ رد تدوخ +خش

 .دناوخ ار ما1پ رتروپ

 

Rئر :هhگنشاو یایآ{ س�d+ ید} 

 یروف را1س/

 .د�Yید عبنم:نارcت زا ما1پ

 ددرگ تYؤر امش صخش طسوت طقف

 دتسرفv ناریا هR ار نز رومأم کC یایآ{ هک دش �(خاR ،»ناطلس« ،یدوعس طRار ق�Yط زا دادرخ ەدزنا̄ ەورگ هتشذگ یهتفه
 هک تسا هتفگ دادرخ ەدزنا¯ رد دوخ ناCاتمه هR ناطلس .تسا »بYÂز تا1لمع« یزاس�Øنخ داYز لامتحا هR وا تYرومأم هک
 .تسا ەد1سر اcنآ تسد هR ەدش هتشام� +�dگنشاو رد ��سانم یاج رد هک é¡نم زا رومأم سکع و تاعالطا
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Rناطلس هک رومأم سکع زا ەدافتسا ا Rت هcرب ،دادرخ ەدزنا¯ ەورگ وضع و ەا�س ¬فا ،ەدازنسح م1هاربا ،تسا ەداتسرف نار 
 ەداد روتسد ەا�س یاهو*(ن زا نت دصدنچ هR وا .د*(گR ار وا تYرومأم ماجنا یولج و دنک اد1پ ار رومأم هک تسا هتفرگ ەدcع
 .دن*(گR رظنتحت ،هتشاذگ نانآ را1تخا رد وا هک Idاصخشم اR یدرف ندرک اد1پ تcج ار +�یمز و ،InاYرد ،Inاوه یاهزرم

 Inاسانش +�یمخ ماما ەا�دورف رد ار کوکشم یدرف شhپ زور راcچ اما ،تسا ەدرکن Inاسانش شسکع یور زا ار رومأم زونه ەا�س
 رگCد نز کC زا دن�سPاوت اما ،دندشP وا ندرک ب1قعت اC وا زا +�dفرگ سکع هR قفوم .دوب ەد1سر لوبناتسا زا یزاورپ اR هک دندرک
 .دناەدرکن Inاسانش ار نز ود زا کCچیه نون®ات .دن*(گR سکع دوب ەدمآ ەا�دورف هR وا لا¡قتسا هR هک +Iاریا

 اعدا وا .دناهتفرگ رظن رد ەژYو ت�Yلوا +�dگنشاو زا §اسرا سکع اR اcنآ زا ¨C قیبطت و نز ود Inاسانش یارب شدارفا و ەدازنسح
vه لقادح ەا�س دنک�Yت C¨ چ فرظ ار رفن ود نآ زاcدرک دهاوخ صخشم ەدنیآ تعاس ودوداتفه ات تشهول. 

Rداد م1هاوخ شرازگ تاق1قحت ت1عضو یەرا�رد زا. 

 

 »؟م1نک هچ الاح .نراد ور رفول1ن سکع .هگ ت+Åح اC« :دمآ دنب شسفن رتروپ

 ؟م�Yنشv ونیا مYراد نالا ارچ س· ؟شhپ زور راcچ ؟هتشذگ یهتفه« .درک ح�طم ار رÖÉYان لاؤس رتروپ ،دهدR باوج سhئر هکنیا زا ل¡ق
 شcب .هشاR ندز هجض لاح رد نوا و شدنشاR ەد1شک *(جنز هR لولس هC وت یداRآاج®ان هC یوت اC شدنشاR هتشک دوب نکمم الاح ات
 شcب ور ام ما1پ و هتفرگ سامت شhیاد اR شhپ زور ود م1نودv .نک ەدافتسا یرو+q ½1خ یاهسامت یارب طقف ترادزمر نفلت زا م1تفگ
 ».مCاەدÂ1شÞّ P~1ه نوا زا دعR اما ،ەدنوسر

 و ەدوب ناتسرام1ب یوت یزور دنچ .ەدرک فداصت نارcت یوت نوشمدآ +�dفگ مcب اه½1ئا³ا .ەدوب یرا1بدR رطاخ هR طقف *(خأت ،نلآ«
 یرا�تسد ور رفول1ن سکع هک هتفگ شەدننکلd(نک هR د�Yید ،نەدرک لدR و در ما1پ �dقو .مراد مه بوخ �(خ .ەدوب عطق د�Yید اR شسامت
 ».ەداد ەا�س ل�Yحت ونوا *(خأت تعاس راcچوتسhب اR و ەدرک

 تYرومأم زا زاR ،دنشاR هتشاد رفول1ن زا ەدشیرا�تسد �کع رÖا �dح نا1ناریا .دوب ەداتفا رتروپ ناج هR ەروخ لثم ما1پ نیا +�مض +Iاعم
 ،ناCارب« :د1سرپ دنلR یادص اR ؟دوش هتشک و هجنکش ات دوب ەداتسرف ناریا هR ار وا اCآ ؟دوب ەداتسرف ماد نورد هR ار رفول1ن اCآ .دن�(خاR وا
 الاح +*�مه مشv هسوسو .مYراد نومنÃب نئاخ هC هک هنیا شhنعم �dفگ هک Inاه+*(چ منک رکف ؟نەدروآ تسد هR ور سکع روطچ اه+Iاریا
Cرومأم متخ ما1پ هYشارب ت Rا .متسرفÖدازآ زونه ه Rهشا، RاCرید ات د Pهش/ جراخ ناریا زا ەدش.« 

 تمالع هشاR ەدرک ش*(گتسد ەا�س هÖا ؟مY*(گR ور »بYÂز« یهئطوت یولج روطچ .سەدنوخ تYرومأم یهحتاف +�کR ورا; نیا هÖا نلآ«
 تقو زونه رفول1ن دا1م رظن هR د�Yید ما1پ هR هجوتاR اما ،�{اR نارگن یراد قح .هنک�ن شکم; Þ~1ه .هنک�ن شcب ¨م; تYرومأم متخ
 ».تسhن دنب اجچیه هR نومتسد ام ،هنک رارف نالا هÖا .هنک دعاقتم ور شرآ ناتسود ات ەراد

 ا�d Rقو و ».منکR ورا; نیا اجنیا زا ماوخ�ن اما ؛مدR رادشه شcب دCاR لقادح« :تفگ تفرÀ� vورخ رد تمس هR هک روط+*�مه رتروپ
 ».راذگن �(خ�I ونم« :تفگ دورب روسPاسآ فرط هR هک تفرv نو*(ب سhئر d(فد رد زا هلجع

 لامش تمس هR و دش +�dگنشاو جروج ەارکرا¯ دراو و دش راوس دوب ەدرک کرا¯ یایآ{ گنیکرا¯ یەژYو شخR رد هک ار دوخ ل1بموتا رتروپ
 و تفر کرا¯ یەداتفارود یاهگنیکرا¯ زا ¨C هR و د1چ1پ دشv نار 9رت کرا¯ دراو هک üرف �Àورخ هR ?اتوک تفاسم # زا س· .دنار
 .درک دراو ار رفول1ن دک .درک کرا¯

 »؟نا��ق« :داد باوج دوب ەدش کوش راچد سامت نیا زا هک رفول1ن

»vننود Cور نز ه Rت هcاەداتسرف نارCم. RاC³ ور ترا; دYماجنا رتعــــ Rتدوخ بظاوم و هنک تظفح ادخ .ید Rشا.« 

 .د1سر شرظن هR هشhمه زا رت+Iالوط هناخ هR تشگزاR ەار .درک عطق ار سامت رتروپ

Rفد رتروپ هکنیا زا دع)d مه رانک ار ناتساد یازجا درک شالت فلووید ،درک کرت ار فلووید Rدنیچ. Pش�d نآ یە+*(گنا ؟دوب اجک ردcهچ ا 
9دعاق�I کC لا¡ند هR و درک رورم دوخ نهذ رد ار *(خا یهتفه دنچ ؟دربv عفن �ک هچ ؟دوب

:
 هR ش³ هک یاهتشر و خسا¯�I §اؤس ،

 .تشگ دشا¡ن دنب Inاج
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 .دش هتشک کوچYوون زا ەدافتسا اR هک ی+*(مآرا³ا درم

 .دننکR ار را; نیا تع³ هR دCاR و دنروا1ب تسد هR یd(شhب تاعالطا یروگرگ یەرا�رد دCاR .دناوخ ارف ار دوخ d(فد سhئر

 ندCد زا ەدش ثعاR ازجم یاهشخR +*�ب فCاظو م1سقت نآ رد هک تسا وره�ور یرگCد دروم اR هک تسPادv سhئر ،دعR تعاس راcچ
 دحتم یزورفاگنج رد نیدهاجم .دوب قلخ نیدهاجم رومأم نامتآ رونا .دوب نامتآ رونا نامه یروگرگ .دننامR زاR دندCدv دCاR هچنآ
 ؟دوب ەداتفا ەرطاخم هIn Rاه+*(چ هچ رگCد وا زج و .دوب +Iآ یرطخ ضرعم رد رفول1ن .دوب امارول;

Rئر ،ەاتوک سامت ود زا دعhیایآ{ س Rاسآ اPاصتخا روسþ دوخ Rیهلول�دض ¨شم ن��باس یوِش راوس ،تفر گنیکرا¯ یهطوحم ه 
 ،یآ�Iفا سhئر ،یدوئوک وی�سا و وا اR ات دنار رتروپ یهناخ تمس هR دوب ناور وا IÞ زا هک تروکسا دنلR{اش ل1بموتا اR و دش دوخ
 .دندرکÀ vارط یاهشقن دCاR .دنک تاقالم

 

 نارPت

 

 +*�نزان یهناخ زا رتوسPآ ەار راcچ ات ود ½¡ق رارق قبط ار رفول1ن ،ناریا تخاس یهتشگرب گنجزا یوژپ ل1بموتا کC اR ،هcلا ،شرآ d(خد
 �dساوخ تقوره .تدنÃبv اجنیا اRاR« .دند1سر کنو ناد1م ¨Cدزن رد ه¡ترمدنلI+ Rامترا¯آ هR ات دندنار لامش تمس هR اcنآ .درک راوس
 ».تلا¡ند ما1ب هنزv گنز مcب ،هنوخ یرب

 تسا نکمم دشاR اcنت دوخ ل1بموتا رد +Iز اR -شرآ لاس و نس هR �ک �dح- یدرم رÖا هک دهد حیضوت رفول1ن یارب هcلا دوبن مزال
 لهاس\ دوجوا�d Rح .دننک شم1ج +*�س و دن*(گR ار ش��لج - دنراد ەوشر تفاYرد عمط هک یرگCد دارفا اC – ەا�س داشرا تشگ نارومأم
 .دنرا�س/ vالسا یروcمج تاماقم *(غتم زمرق طوطخ تسد هR ار دوخ تشون³ هک دوبن هنالقاع ،+qاحلاحرد vالسا یروcمج d(شhب
 .دشاR زورما *(خ تسPاوتv زورید àیرآ

 هک ور ماتسود زا ات دنچره« .دنتفر مهدزاC یهق¡ط هR روسPاسآ اR مهاR و دمآ رفول1ن لا¡قتسا هR نامترا¯آ یدورو یا³³ رد شرآ
vوتPب .مدرک عمج متسcا�³ متفگ نوشCرارطضا طYنومنا�+*(م .ناجنیا ید1ل; دارفا .ه C¨ سهجدوب و همانرب نامزاس رد م��خ یاقفر زا. 
 ت¡حص �hل#نا هشاc)d Rب دCاش ًالصا و ،نەدرک را; و ل1صحت روشک زا جراخ ناجنیا هک +Iاسک یهمه .منک�ن +çرعم وت هR ور انوا نم
 دحزاشhب ور {راف هک Inاه�Àراخ هR ام .م1نکv کش شcب هنزv فرح {راف Inا��Yمآ هC م1نÃب�d vقو اهام اما ،ارچ منود�ن .+�ک
 ».مYرادن دامتعا مه هR م1نزب فرح +Iو�ز ره هR نومدوخ ام هنومن هتفÖان هتبلا .مYرادن دامتعا ننزv فرح بوخ

 نم دوخ یەدازرهاوخ هکنیا .+�ک +Æخم ور تدوخ ت�Yه وت هک ەرادن ½1لد چیه ،اجنیا ،+qاح لاحرد .هگCد +*(چ هC« :تفگ رفول1ن هR وا
 ».هYرارطضا ت1عضو ردقچ هک ەدv نوشP ەدروآ ور رتروپ ما1پ

 ».ناج Inاد م1نکv ورا; نومه ،ەرثؤم د1نکv رکف امش هک ÀÞره« :داد نا�ت ³ د1یأت هR رفول1ن

 دودح ناش�YÂتنسم و 45 دودح نانآ ن�Yتناوج هک دCد ار درم تشه رفول1ن دندش گنشق یه1ثاثا و نامد1چ اR ک1ش نامترا¯آ دراو �dقو
 رد یرگCد نز چیه .دن�شاد لوبق ار وا رظن و دن�شاذگv ماd(حا دوب ناشهورگ دشرا وضع هک شرآ هR اcنآ یهمه .تشاد لاس داتفه
¨شhمه طا1تحا یور زا و دندرکv ەا#ن ه¡جحم رفول1ن هR یوا�جنک اR اcنآ .تشادن روضح هسلج

:
، Rدندادن تسد یو ا. 

Rزا دع qعو�³ شرآ ،یاچ ف Rع نارا�مه و ناتسود« .درک ت¡حص هÉYان د1شخ¡ب .زÖcاI+ متساوخ نوتزا \¬�Yرا1ب فYروطنومه- اما ،د 
 انوا .هنومدوخ »دادرخ ەدزنا¯ ەورگ« هõ1ش هک +�dسه وره�ور وردنت ەورگ هC اR اهInا��Yمآ oارهاظ .هYروف ع�ضوم -مدرک ەراشا مما1پ رد هک
Rفرگرد دروم رد یردقه�d+ هک ننارگن گنج Cنەدرک ەداعلاقراخ کس�ر ه.« 

 ی�(لد1م داتسا ،نمتراه رفول1ن d(کد ،مد1قف رهاوخ d(خد دCدR ەزاجا« .دجنس/ راضح یور ار دوخ نانخس *(ثأت ات درک �(ص ه1ناث دنچ
 vا1پ لوعجم ت�Yه اR و ەدرک اهر ا��Yمآ رد ور شرا; و ەداوناخ ،گرزب یرطخ ند�Yخ نوج هR اR وا .منک +çرعم نوتcب ور تنامرو رد جلا;
 .تسا��Yمآ یهجراخ رYزو {ا1س روما قباس نواعم ،رتروپ نلآ *(فس بانج ،نم �Cدق را�مه و تسود فرط زا ما1پ .ەدروآ ام یارب یروف
Rوت هک دوب رتروپ *(فس کم; اPهک ور قلخ نیدهاجم یولج 60 یههد رد م�1س vساوخ�d+ Cت رد +�یلاتسا نوخ مامح هcنزادنب ەار نار 
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Rگ)*Yگنشاو رد ندرک شالت نیدهاجم .م�d+ را1س/ ام .نش/ قفوم هک دوب ەدنومن ی+*(چ و ،++�ک رورت ور رتروپ Rو ،م1نویدم وا ه RاCشما1پ د 
 ».مY*(گR یدج ور

 وا .درک عو�³ رفول1ن ،دنک ت¡حص هR عو�³ یرگCد سک هکنیا زا ل¡ق .درک تئارق نانآ یارب {راف و �hل#نا هR ار رتروپ ما1پ شرآ س�س
Rل#نا نا�ز هh� Rبشما هک منونمم نوتزا ،نویاقآ« :تفگ نانآ ه Rاجنیا ه \¬�Yدروآ فCو د Rاد یاهفرح هIn عÉYدرک شوگ شرآ مزCد. 
 تسود ور مروشک Inا��Yمآ ناونع هR نم هطو��م نم هR هک اجنوا ات .ەراد تق1قح تفگ نوش¢ا هک هچره ،مدR تداcش منوتv طقف نم
 +)�مطم هک -منوج +�dخادنا رطخ هR هلمجزا- مدv ماجنا دا��1ب متسد زا هچره .مراد تسود هنم یردام +*�مز³ هک مه ور ناریا .مراد
¨نج دراو روشک ود مدرم مش/

:
 Iانعم� Rس یاهجنر اcانمú هک Rه Rەرا1م را Pنش.« 

 را; �dسPودv هک وت .رفول1ن بخ« :تفگ دوخ هR رفول1ن .دوب یرواRان و ،نظءوس ،هنادرم نعرفت زا ەدننکد¬لد +Iوجعم نانآ شÂ®او
 ».یراد شhپ رد �dخس

 +�dگنشاو رد وا اR نم ل¡ق هتفه کC .ەراد تق1قح رتروپ ما1پ .منک رارکت تفگ نوتcب م1یاد هک ور ی+*(چ دCدR ەزاجا« :تفگ ەورگ هR باطخ
 هR هعجاف هنرگو ،++�ک مادقا گنهامه تروص هR مهاR ننوتب هک ++�ک اد1پ ?ار هC روشک ود نا�(هر هکنیا رگم .تشون ور ما1پ نیا هک مدوب
Rز تقو .دا1م راYیدا Rاçd ارا�مه و رتروپ *(فس .ەدنومنPباوج نوتزا نوش vناوخ.« 

 .دوب +�یبشhپلRاق اما ،دوبن مرگ هچرگ ،رتروپ یهمان و رفول1ن هR تQسP شرآ ناتسود شÂ®او 

 .دندرک ت¡حص شرآ اR و دنتفرگ ەدCدان ار رفول1ن اcنآ

C¨ تفگ: »Cگنشاو رد امش تسود +�ع�d+ م1نک باجم ور بالقنا �(هر ەراد راظتنا ام زا Rئر اhمجسcمآ رو�Yه1لع ا� Cاریا ەدع هI+ دCهگ 
 »؟هنکR ام هR یاه1صوت +*�نچ هنوتv روطچ ؟هنک ¨C هR تسد

 شدR ەدح1لع تروص هR مه ½عف روcمجسhئر نیا زا .ەرفنتم هشاR ا��Yمآ هR طو��م هک ی+*(چره زا بالقنا مظعم �(هر« :دوزفا یرگCد
 -ندش �(هر تسد نداتفا را; زا ثعاR شhپ لاس لcچ هک Inاهنئاخ نومه- نیدهاجم زا روcمجسhئر نیا تلود یهCا¯دنلR تاماقم .دا1م
 ».++�کv تCامح

 شادص نالا زا نم ؟هشاR هنکمم ÀÞ �(هر شÂ®او د1نک روصت د1نوتv .هشا¡ن یزاRهقح ما1پ نیا هک هتخس مارب شرواR« :تفگ موس رفن
 رد ور ام ناوخv هک اهInا��Yمآ فرط زا ور یرا�شآ یهئطوت +*�نچ هک هشاR قمحا دCاR ناسPا ردقچ" :هگv هک هنزv گنز مشوگ وت
 »"؟هنک رواR ندR رارق هگCدمه ربارب

 شرآ ،دندرک نا1ب ار دوخ ضاd(عا همه �dقو ،ماجنا³ .داد شوگ دوخ نارا�مه نانخس هIn Rا¡یکش اR شرآ و تسشP توکس رد رفول1ن
 اهInا��Yمآ یهئطوت هنوتv ما1پ .ەراد ت1عوضوم و ە�(تعم د1نکv ح�طم هک Inاهلاؤس .هتسرد د1نزv هک Inاهفرح مامت ،نویاقآ« :تفگ
Rور نوا زگره ی�(هر ماقم .هشا Rهنک�ن تقفاوم زگره و .هنک�ن روا Rئر نیا اhمجسcمآ رو�Yهنک یرا�مه ا�.« 

Rد زا دعCاتسود نداد نا�ت ³ ندPداد همادا شرآ ،ش: »Rاش ،هلCنیا یهمه دcتسرد ا Rب ونیا نوتدوخ زا اما .هشا)Þا :د1سÖنا1ب همان ه 
 نیا :منئمطم +*(چ ود زا و ،مسانشv بوخ ور رتروپ نم ؟مYراد InاههنÉYگ هچ ،تسه مراد نانیمطا نم هک روطنومه ،هشاR تق1قح
 ».هتشون ور همان نیا هناقداص وا و هنوا فرط زا همان

 ردقچ ؟هتفاçd vافتا هچ م1نکن ی�(هر ماقم ندرک دعاقتم یارب �{الت چیه هÖا ؟هتفاçd vافتا هچ م1نکن یرا; چیه هÖا« :داد همادا شرآ
 »؟هنومv نومتسد یور +IارYو و نوخ

 »؟یرادن نومناتسود یارب یاهگCد فرح امش مزÉYع« .درک رفول1ن هR ور شرآ

 و ،تشادرب ³ زا باجح .درب�ن شhپ زا یرا; درخ و لالدتسا هR لسوت اR و دنک بلج ار نانآ هجوت ەدش روطره دCاR تسPادv رفول1ن
Rچ هcفگش یاهەر)d+س�س .درک ەا#ن نانآ یەد Rنم نویاقآ« :تفگ {راف نا�ز ه Rندموا ا Rور منوج ناریا ه R؟ارچ .متخادنا رطخ ه } 

 شطقاس سراف جیلخ نومسآ یوت اهInا��Yمآ هک دوب {ا��یا رفاسم وا .د1سر لتق هR اجنیا هشاR نم رهوش دوب رارق هک یدرم شhپ لاس
 یارب اC قمحا هIn Cودا¯ یارب تشادن نا�ما زگره .مهتفر الاحات نم هک ه�Yفس ن�Yتèاندرد نیا .ساجنوا زونه شدسج یەدنام1قاR .ندرک
 .ما1ب رفس نیا هR �ک ب�Yف
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 رخ ماهامش زا مودکچیه .مراذگR ەال; امش ³ منوتv منک رکف اC مرب یرو مودک نگR مcب نارگCد هک متسhن رخ نم .د1شاR +)�مطم ونیا«
 قشاع مه اهامش منودv و متسه مYردام ەوکشاR روشک قشاع نوچ مدموا رفس نیا هR نم .دYروخR ور +üورد ما1پ هC لوگ هک د�1سhن
 مه ½1خ ،د�1سhن قفاوم رتروپ یاقآ داcنشhپ و شرآ Inاد اR هÖا .مY*(گR ور هعجاف هC یولج م1نوتv مهاR نوچ مدموا .دYروشک نیا

 ».دYرادن دامتعا شcب م�v شcب .مرv ناریا زا حبص ادرف و ەدش وره�ور تسکش اR نم تYرومأم م�v رتروپ هR الاح +*�مه .بوخ

 ت*(غ ،+Iاریا درم ناونع هR اما ؛دن�شاد رتروپ داcنشhپ ندرک در یارب ل1لد دص .دش دCد¯ان نانآ +Iام�دR .دوب هتخانش بوخ ار نادرم نیا وا
 یاهلأسم ،هلأسم نون®ا .دن�YگR ک1بل دوب vالسا یروcمج تاررقم +�dشاذگ ا}�Yز یەدامآ هک +Iز یراC تساوخرد هR درکv م�ح نانآ

 ».م1نکvاd(حا�I امش هR م�1ساوخ�ن لوا زا ام .د1شا¡ن تحاران ،منکv شهاوخ مd(حم مناخ« :دنداد باوج وا هR {راف هR .دوب +خش

 .شخ¡ب ونم ناتسود یاهInوگتشرد منکv شهاوخ ،مزÉYع یەدازرهاوخ« :تفرگ دوب ەداد ناشP رفول1ن هک ار ?ار یهلا¡ند شرآ
 م1نارگن ام .+�dسه رکفاR و یدج Inاهمدآ همه اهنیا .ەدرک ەد+d(فگش ور همه ەد1سر +IاÖcان رتروپ ما1پ .دوبن وت ندرک تحاران نوشدصق
افطل .مCاوخv +*(چ کC همه و مYراد تسود ور ناریا همه ام .مCداد نوشP شÂ®او دوز دCاش و

o
 �Àالح ور ع�ضوم ات ەدR تقو �; نومcب 

 ».هنوخ تدنوسرب دا1ب منزv گنز مd(خد هR .هتقورید .م1نک +*�گنس ک¡س ور نومRاوج و م1نک

Rا Rتشگزا Rل#نا نا�ز هh�، دج یرفول1نCشآ و +)�مطم و +*�تم نون®ا- د�dج�Yهنا- Rاساسحا د1شخ¡ب« :تفگ نانآ هId ەزور دنچ .مدش 
 تسه یداYز یاه+*(چ منودv .د1سرب هج�1ن هR نوتباوج دروم رد ات دYراذگR تقو همزال ردقره منکv شهاوخ ،هتبلا .مەد1باوخن بوخ
 ».دCدرک هجوت مزÉYع Inاد و نم یاهت¡حص هR و دCدرک فطل هک مرکش�م و .د1نک ت¡حص شەرا�رد دCاR هک

Rحا و ت¡حم یادا ا)dفاحادخ ەورگ زا و درک ³ ار دوخ ی³ور رفول1ن ،+*�فرط بناج زا تاماÿ+ شرآ و وا .درک Rاسآ اPروس Rیهق¡ط ه 
 وت .مزÉYع یەدازرهاوخ ن�Yفآ« :تفگ شرآ رد ندش هتس/ زا دعR .دندزن +çرح دوب ەدشP هتس/ روسPاسآ یاهرد �dقو ات .دنتفر فکمه
 ».یدرک ارجا یوق را1س/ ور »هف1عض« شقن

»ÀÞ رکف vاد د1نکIn تقفاوم ؟ناج v؟++�ک« 

 ،ندv نوکت ور نوشاتسد ،ن*(گv تسژ .ە�(ب نامز هگCد تعاس دنچ دCاش ؟++�کR ننوتv یاهگCد را; هچ .++�کv تقفاوم هک هتبلا«
 هک ++�کv ور یرا; نومه ،نراذگR رانک ور نوشرورغ +�dسPوت �dقو .+�dسhن هک قمحا .ه1ش¢امن شمه اcنیا اما .++�کv هل� ،++�کv رغرغ
RاCد Rالاح هتبلا .++�ک RاCع�ضوم نیا ³ د Rروطچ و 9 هک م1سرب قفاوت ه RاCخس و زارد بش .هنک عناق ور �(هر د�d پ ردhراد شYم.« 

 نامترا¯آ هR شرآ ،تفرv بالقنا ناد1م فرط هR بونج تمس هÅ Rع§و ناRا1خ رد هcلا شا Inادd(خد ل1بموتا رد رفول1ن هک نانچمه
 .دوب تخس و زارد ��ش ،دوب ەدرک +�یبشhپ وا هک هنوگنامه .»دن*(گR ³ زا ار اهوگتفگ« شدوخ *(بعت هR ات تشگرب

 

 نارPت

 

 ».مCدرک Inاسانش ور ەا�دورف یوت مود نز .نوتمنیõب دCاR .متسه مساق ،ەدازنسح ردارب«

 ».منوسرv ومدوخ نالا .مساق ردارب ه1لاع«

 سوساج سکع دادرخ ەدزنا¯ ەورگ نورد رد {وساج هک دوب ەدش دعاقتم وا .درک رکف دوخ یدعR مدق هR تفرv هک ەار رد ەدازنسح
 د1عR رظن هR -دنهدR یزاR ار اcنآ دن�ساوخv اهیدوعس اC اهInا��Yمآ هک- ناتساد نیا رگCد ه1جوت .تسا ەدرک یرا�تسد ار Inا��Yمآ

vرهمانرب هک لاح .دمآYز« تا1لمع یارب یزYÂپ اجنیا ات »بhا ؟دوب هچ مادقا نیا زا فده ،دوب هتفر شÖام1قتسم ەورگ هچر
o

 Rمآ ا�Yا�Inاه 
 .دندوب ەدرک لمع ،دندوب ەدرک ەدعو هچنآ هR و دندوب ەداتس¢ا دوخ فرح ³ رب لاح هR ات اcنآ ،تشادن �¬Pو�¬ح

 هR ار دادرخ ەدزنا¯ یاهت1لاعف شرازگ +*(ن کنیا مه دوب هک سکره صخش نآ .درکv طا1تحا را1س/ دCاR ەدازنسح ،دوب +Iاریا نئاخ رÖا
 نون®ات .دنک هچ ەدشیرا�تسد سکع شرازگ و مود نز ت�Yه ندش صخشم اR دCاR لاح د1سرپv دوخ زا ەدازنسح .دادv نمشد
 دوخ �Àراخ ناCامرفرا; هR و دشv دوخ +�dفر ول هجوتم نئاخ درف ،درکv ح�طم ەورگ اR تسPادv هک ار هچنآ رÖا .دوب هتفگن +*(چچیه
 ؟هنوگچ اما .تشادv ەا#ن ناcنپ ار تا1فشک نیا دCاR .دادv رادشه
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 وا یولج ەدنورپ کC و اهسکع و دوب هتسشP دوخ +*(م تش· اcنت مساق .دن�شادن روضح +�ف سانشرا; ود ،دش مساق d(فد دراو �dقو
 .دوب +*(م یور

 .درک ەراشا ەا�دورف لخاد یە+�(س و شقنزYر نز ر�Yصت هR مساق ».مCاەد1مcف ÀÞ م#R نوتcب دYراذگR .دCدمآ دوز ردقنیا هک ردارب نونمم«
»Rوتن ام +�ف یاههچPس�d+ Rا̄ زا ەدافتسا اC#اهەداد ەاIn راد هکYاسانش ور وا مIn اش اما ،++�کPدروآ سCًالصا .م Rا1تحا یروانف هÀ� م�1شادن. 
 شhضاYر داتسا مناخ نیا ،ەدوب وجشPاد نارcت ەا#شPاد یوت �dقو شhپ لاس راcچ .هسانشv ور وا نوماهرومأم زا ¨C هک دش مولعم
 ».ەدوب

 مCدv ەزاجا نوشcب .++�کv دوبان ور vالسا یروcمج اcنیا شرخآ .هگCد �dفوک رکفنشور هC« :درک رکف و درک هلاوح ��حف ەدازنسح
 و درک مساق هR ور ».مCدرکv نوراR*(ت مه ور اهداتسا یهمه و مCدرک�ن زاR هگCد ور اهەا#شPاد دCاR .ننزب رجنخ نومcب تش· زا ?

 »؟تسه 9 نئاخ نیا الاح« :تفگ

 منیا .ەدوب فÅم�I �تاخ نامز رد مولع ترازو قباس ناریدم زا .هنارcت ەا#شPاد +þاYر مامت داتسا .هCداRآتلود +*�نزان شمسا«
 وم .د1نک هس¢اقم تسه شەدنورپ یوت هک شها#شPاد Inاسانش ترا; یاهسکع اR ور نومدوخ ەا�دورف سکع د1نوتv .شەدنورپ
اصخشم ،هنز�ن

o
 ».نرفن هC سکع 

 »؟م1نودv شەرا�رد ÀÞ هگCد .منÃبv ەرآ«

 رYز ەاش نامز شرهوش .نەدوب بالقنا زا ل¡ق InوجشPاد نالاعف زا شرهوش و وا .ەروپم�Yک دc1ش یەویب و ه�Yق ½1خ شhبالقنا قباوس«
ا¡�Yقت شدوخ و ەدش هتشک هجنکش

o
 بالقنا نامز .ەدوب داRآرcم ەا�دورف نارهاوخ یهتیم; لوؤسم بالقنا زا دعR .ەدوب نودنز لاس راcچ 

¨نهرف
:

 ل1صحت همادا و ەا#شPاد ەدرگvرب هشv زاR ەا#شPاد �dقو .داشرا تشگ نارهاوخ دحاو یوت ەرv ،هشv ل1طعت اهەا#شPاد هک 
vنامز نوا .ەد Cتک�³ »+�ید نارکفنشور« تاسلج یوت مه ?اتوک تدم ه vب یوت اما ،ەدرکhزا یدر چیه هتشذگ لاس تس 
 دروم چیه سhل#نا رد ام یاهرومأم اما ،ەدوب سhل#نا ش�d(کد کردم +�dفرگ یارب لاس هس .تسhن شەدنورپ یوت {ا1س یاهت1لاعف
 مه اجنوا .ەدرکv شهچR ات ود زا ت¡قارم و ندنوخ سرد فq ور ش�قو و هتشاد لما; باجح مه اجنوا .نەدرکن شرازگ شزا 9وکشم
 ».هتشادن {ا1س ت1لاعف چیه

 زا ¨C هR ور وا هک یاەدرک اد1پ ی+*(چ« :د1سرپ دوخ ید¬Pوخ ظفح اR .هتفر ورف ەدCاف�I تاعالطا زا çdالتاR رد درکv سح ەدازنسح
 »؟ەدR ط�ر ام ه1لع یایآ{ یاهتا1لمع

اتلاصا یداRآتلود .ه¡یجع ½1خ هک مCاەدرک فشک ی+*(چ هC اما .هن م#R دCاR ،رهاوظ هR هجوت اR .هنیمه شQلاج یهتکن«
o

 ،هناجنسفر لها 
 یارب ەدوب سلجم سhئر وا هک تصش یههد +Iا#CاR یهقRاساR +*�لوؤسم زا ¨C .هش��خ و موق +Iاجنسفر �شاه د1قف روcمجسhئر اR و
 هموصعم مان هR سلجم سhئر d(فد یوت مجd(م هC اC¨ Rدزن ½1خ طRاور هگv و هشداC عقوم نوا زا ور یداRآتلود وا .ەدرکv را; وا

 �Àراخ نا�ز ات دنچ و ەدوب ا��Yمآ یەدرÓل1صحت ،ەدوب نمؤم ½1خ نوچ هشداC بوخ ور نز نوا هگI+ vا#CاR لوؤسم نیا .هتشاد +*�ب�سار
 ».ەدوب یاه��جعا مدآ .ەدزv فرح ل¡لR لثم ور

 یوت �dسود هC روسفورپ مناخ شhپ لاس { بخ« .دسرب دهاوخv اجک ه�d+ RفاR نامس�ر و نامسآ نیا اR مساق تسPاد�ن ەدازنسح
 »؟ÀÞ هک بخ .هتشاد +Iاجنسفر �شاه d(فد

ل; و ³ تقوچیه هگCد و ەدش دCد¯ان وcی +*�ب�سار مناخ نیا زور هC هک هشداC ام رومأم«
G

 67 *(ت یوت قافتا نیا .ەدشP اد1پ اهرونوا ش
 +Iاجنسفر هک ساجنیا ب1جع .ەدز شQیغ وcی .ندنوسر لتق هR ور ناریا سا��یا رفاسم ات دص1س اهInا��Yمآ هکنیا زا دعR تسرد ،ەداتفا

 ».ەدرکv عنم وا یەرا�رد ندرک م1ج+*�س زا مه ور نارگCد و هتفر اجک وا ەد1سÞ(ن تقوچیه شدوخ

 دنچ ەدنورپ نیا یوت .هشاR مcم تسه مه نکمم اما ،هشا¡ن Þ~1ه هنکمم ،نا��ق« .درک ەراشا +*�نزان یەدنورپ لخاد یاهسکع هR مساق
 .ەدv نوشP »نمتراه رفول1ن« مان هR شhیا��Yمآ ناتسود زا ¨C اR ور یداRآتلود مناخ هک تسه ناتسل#نا زا �Cدق سکع و شرازگ ات
ا¡�Yقت ،دCد ور سکع نوا ام +Iا#CاR لوؤسم �dقو

o
 Rه q+ب�سار هموصعم و نمتراه رفول1ن هک تفگ عطاق ص�*+ Cیاهسکع هچرگ ،ەرفن ه 

 ».ەرادن مه vالسا باجح و هشhپ لاس تسhب لام ناتسل#نا

 زا هک ور رفاسم هC امش +þاYر روسفرپ مناخ نیا هتشذگ یهتفه ؟مد1مcف تسرد منیõب راذگR« :د1سرپ و درک رکف یاهق1قد ەدازنسح
 وا شhپ لاس { هک م1نودv ام نیا رب ەوالع .هشاR یایآ{ سوساج هنکمم هک ورفن هC- ەدرک تاقالم ەا�دورف یوت ەدمآv لوبناتسا
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 نومه دعR .ەدز شQیغ 67 *(ت رد +IاÖcان روط هR و ەدرکv را; +Iاجنسفر �شاه d(فد یوت هک ەدوب +*(مآرا³ا +*�ب�سار مناخ هC تسود
ل; و ³ ەرا�ود ،هتفر ناتسل#نا هR یداRآتلود مناخ ندCد هR هک Inا��Yمآ هC ناونع هR هگCد مسا هC اR دعR لاس دنچ نز

G
 ».هشv اد1پ ش

 Inاج یرا¡نا هC یوت ،هشاR شزا یاەدنورپ هÖا .ەد1سرن Inاج هR +*�ب�سار هموصعم نیا یەدنورپ لا¡ند هR نوماهوجتسج الاح ات .هتسرد«
 سکره .هنک شhیاسانش تسPوتن اما ،مداد نوشI+ Pا#CاR لوؤسم هR نەداتسرف +�dگنشاو زا هک ور سوساج سکع نم .ەروخè vاخ ەراد
 ».ەدرک InاسانشلRاق*(غ ور نوا ،ەدرک یرا�تسد ور سکع

 »؟ەدش یرا�تسد اجک نگR ننوتv +�ف یاههچR« :د1سرپ ەدازنسح

»Rرکف اما ،هن ت1عطق ا vەدرک ورا; نیا ناریا یوت ++�ک Rور دنیآرف ننوت�ن هنافسأتم .نشا Rننودرگرب بقع ه.« 

 یاهسدح و ،تالامتحا ،اهنظءوس زا یاهعومجم وا .تسا ەدرک ناcنپ رظن زا ار دوخ ¨Cدزن +*�مه رد تق1قح هک تسPادv ەدازنسح
�9(خ لصاح

:
ا¡�Yقت هک تشاد هکترازه لزا¯ کC زا Idاعطق وا .تشاد 

o
 Rتفچ مه ه vد فرط زا .دندشCب مساق تاعالطا رگc)dYن 

 اcنت اما .دنزب مادقا هR تسد نآ ساسا رب دوب روبجم ەدازنسح ،دوب مcبم تاعالطا نیا رÖا �dح .دن�شاد را1تخا رد هک دوب Idاعالطا
 تظفاحم دوخ زا ات درکv کم; نئاخ درف هR ،درکv شرازگ ەورگ هR ار دوب هتفگ وا هR مساق هچنآ رÖا .تشاد را1تخا رد دR یاههنÉYگ
 هک سانشان سوساج نیا هR لد رد وا .دندرکv مcتم دوخ هR یدامتعا�I و ناcنپ یاهە+*(گنا +�dشاد هR ار وا ه1قR ،درک�ن شرازگ رÖا .دنک
 »؟ەراد �(خ تاعالطا نیا زا 9 هگCد« .درک مساق هR ور .تفگ ا+³ان دنکفاv ەرطاخم هR ار دوب »بYÂز« هR طو��م هچنآره و وا ش\امادقا

 ».نراد هتخ�Yگ هتسج تاعالطا طقف d(فد یوت نارگCد .امش و نم طقف«

 م1مصت تع³ هR ل1لد +*�مه هR .دنراد ەا#ن +Æخم نئاخ درف زا ار تسPادv وا هچنآ ات دننک مادقا مهاR ودره دCاR تسPادv ەدازنسح
 .تفرگ

9دنز اجک و هنکv را; اجک داتسا نیا +Iودv .یدR ماجنا ماوخv تزا هک هYرا; نیا .دوب §اع ترا; .مساق ردارب نونمم«
:

 v؟هنک« 

 ».هتبلا ،ەرآ«

 ەرv اجره .راذگR را; دونش ەا#تسد شاهنفلت و شاهرتویپما; ،ەا#شPاد یوت شd(فد ،شهنوخ یوت و ،*(گR رظن رYز ور شهنوخ س·«
 .نشاR طاتحم وگR تدارفا هR ادخ هR ور وت اما ،تسhن مcم ،رادرب یراد مزال و*(ن ات دنچ ره .نک عو�³ ور ترا; نالا +*�مه زا .نک شQیقعت
 .مCاەدش کوکشم شcب همcفR دCا¡ن .شدننوسd(ب هنکن

»Cد +*(چ هCب زورره .هگcشرازگ م Rا ،ەدÖب دش مزال هhش)d زا Cه Rب زور رد راcشرازگ م Rەد. vوتI+ دوب مزال تقوره Rسامت نم ا Rی*(گ، 
 .+Iز�ن +çرح ەدنورپ نیا دروم رد مه سکچیه اR .یدv شرازگ نم هR طقف .نک ەدافتسا �dینما �{وگ زا .هنک�ن çdرف ەرادا اC هنوخ
 ».ەرادن +�dفگ هک اcنیا هگCد

 

 نواتجروج

 

Rفومان رورت تا1لمع زا دعÆd پ لاس { نیدهاجم هکhما یهلحم رد ش�Yیسروینوی نک�d ¯ش¬مه و رتروپ ،دنداد ماجنا کرا Rیاهناخ ه 
 هشhمه ناناوج هکنیا زا .درک نا�ملقن نواتجروج ەا#شPاد و سدقم ث1لثت یاسhل; +*�ب Inاج ،دوب لصتم رواجم یاههناخ هR وس ود زا هک
 .دشv هتسخ نانآ یادصو³ زا اههتفه رخآ ?ا� هکنیا دوجو ا�d Rح ،دوب دنسرخ دن�شاد روضح رب و رود نآ

ا¡�Yقت یدوئوک و فلووید
o

 ار نواتجروج ەا#شPاد یهطوحم ات هناخ ەاتوک یهلصاف درک داcنشhپ رتروپ .دند1سر رتروپ یهناخ هR نامزمه 
 دندش ەا#شPاد یهطوحم دراو P ناRا1خ و متفهو{ ناRا1خ عطاقت یدورو زا .دننک ت¡حص زاR یاضف رد اجنآ رد ات دننک # نانزمدق
 ەاد صاصتخا ەا#شPاد �{زومآ تنواعم هR ار نامتخاس نیا .دن�سشP دوب ەدرک شوخ اج ک1توگ +Iامتخاس تش· رد هک �dکم1ن یور و
 نواتجروج ەا#شPاد داتسا اهدعR هک ،�کرا; ناI+، Cاتسcل نامرcق زا �¢دنت و نآ پچ تمس رد کچوک دوبداC یامنبآ کC و دندوب

 .تشاد رارق نآ لRاقم رد ،دش
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 .دوبن تQسانم�I شPاتسود و رتروپ +qاح ت1عضو اR ،دوب هتسشP ەرا;هم1ن �~نرطش یزاR ربارب رد ¨سرا; یزنرب س¢دنت هکنیا

 ».مCاەدروخ تسدور یروجدR« .درک وگزاR نانآ یارب تسPادv یروگرگ یەرا�رد نون®ا هک ار ��لاطم یایآ{ سhئر

 »؟م1نک را�1چ الاح &�dفگ یآ« :تفگ یدوئوک

 تمدخ لوط نارحR ن�Yتگرزب و دوب �(ماتæس 11 نانآ تمدخ لوط نارحR ن�Yتگرزب .درک ەا#ن دندوب رتناوج وا زا ودره هک اcنآ هR رتروپ
 یاهلمح تسPاوتv نآ ی هج�1ن .دوب �dموکح یاهەا#تسد یهش�ر هR نورد زا یاهلمح دندوب وره�ور نآ اR نون®ا هچنآ .ت1گرتاو ،رتروپ
 تا��Yحت نیا رÖا .درادن ا��Yمآ  هR تQسP ی*(خ تhن چیه هک �Àراخ تردق کC یوس زا مه نآ .دشاR اcنآ نادحتم و نا1ئا��Yمآ هY¨ R+*(ف
Rوره�ور ت1قفوم ا vز یەدع ،دشYفلت کدنا یاەدع ندش ه��ف و ��لطتعفنم ەار رد مدرم زا یدا vدندش. 

 نیا یولج و هنک فقوتم هتفرگ ل�ش نومروشک ه1لع هک ور هئطوت نیا منک شدعاقتم دCاR .منیõب ور روcمجسhئر دCاR نم« :تفگ رتروپ
 ور یداYز تارطخ الاح ات .هش/ نم �dفگش ثعاR دCا¡ن دCاش .دCاەدرک بجعت را#نا اتود امش .ە*(گR هشv رجنم گنج هR هک ور InوراYور
Rخ نوج ه�YاەدCو د�1سه را; ³ زونه اما ،د RاCد Rمه نوتدوخ ½غش یه1تآ رکف ه Rئر .د1شاhمجسcور رو RراذگYد Rع هcنم .نم یەد 
 ماوخv ات ود امش زا هک ی+*(چ اما .هنم +*(چهمه وا .مدR تسد زا ور وا مرادن دصق و ،رفول1ن زج هR ،متسhن ی+*(چ نداد تسد زا نارگن
 ».د1نک *(گتسد ور امارول; +*�نئاخ د1شاR ەدامآ دCاR .دCدR ماجنا نم مادقا اR یزاوم Idامادقا هC هک هنیا

 

 د?فس خا�

 

 دوب ش\را گنه³ نرب هک +Iامز شhپ اهلاس رتروپ .درک نفلت ،روcمجسhئر d(فد سhئر ،نرب ناج هتسشPزاR لارنژ هR دوخ یهناخ زا رتروپ
 تف�¬hپ و هتفرگ عیفرت هک Inاهلاس # رد ار طا¡ترا ظفح دCاوف درم ودره .دوب ەدش انشآ وا اR ،درکv تمدخ نوÖاتÂپ کd(شم داتس رد و
 .دندرکv کرد دندوب ەدرک

 منیõب ور روcمجسhئر دCاR .مەدنومرد نم و ەرطخ رد نومروشک اما ،ماهتساوخن تزا Þ~1ه الاح ات یاەدش د1فس خا; دراو �dقو زا ناج«
 ت1نما رواشم و روcمجسhئر نواعم لماش سکچیه نیا .هشاR ++1ب d(فد یوت دCا¡ن تدوخ زج یاهگCد سکچیه .منیõب دCاR مه دوز و
 .م��ن ی+*(چ مه ++1ب d(فد هR ندش دراو زا ل¡ق .م��ن و م#R تcب ی+*(چ نیا زا شhب نفلت یا¯ منوت�ن نم .هشv مه شPواعم و ½م
RاCب دcک دامتعا م�+.« 

 هک +Iودv اما .منکv +*�سحت ور یدرک روشک هR هجراخ رYزو نواعم توسک رد هک Idامدخ و �dسه �dسودنcیم مدآ وت منودv نلآ«
 ».ه1فنم تدش هR روcمجسhئر رظن زا یاەدرک هک Inاهرا; و تدوخ صخش

 ش�سود ود ره ام هک هYروشک هR طو��م نیا .متسhن یاەرا; طسو نیا نم .تسhن نم صخش هR طو��م ًالصا نیا .منودv هک هتبلا«
 ».م1نکv تمدخ شcب مYراد و مYراد

 ەرv هک نومه ،وش دراو +*�یا¯ یدورو زا .ندR دورو یەزاجا تcب �Iرغ بونج یەزاورد زا منکv گنهامه .شاR اجنیا 1700 تعاس«
Rش· یهل¯ەار زا .تا1لمع قاتا ه�d ا1ب Rرغ یا³³ یوت نم ،الاI� vبÃنلآ و .تمن، Cزسا¡ل ەرن تداYمشخ هک �{وپب ور تش\آدض ر 
 ».هنکن تRا¡ک روcمجسhئر

Rفد دراو نرب و رتروپ هکنیا ضحم ه)d ئر دندش ++1بhمجسcد وت« :دز داد رتروپ ³ ریاوگ�م +*�ترام روCسه 9 هگ�dلغ هچ اجنیا ؟ÿ 
vلت ود »؟+�ک�YÉYرا¡خا ودره راوید یور نو Cشخ¯ ار ی�(خ یهک¡ش ک vدرک. 

 »... هکنیا ل1لد هR مد1سر نوتتمدخ .مهجراخ ترازو یهتسشPزاR نانکرا; زا نم .متسه رتروپ نلآ نم روcمجسhئر یاقآ«
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 +�dفگ ،+Iودv تدوخ ور اcنیا وت اما ؛مYراد ترفن تزا ماهرادفرط و نم .2نواتجروج یاههچ�ورب زا .1قالتاR ½صا یاضعا زا .رتروپ نلآ«
 نوا و وت هR ەا1س لوپ هC یەزادنا هR و منÃشd v(فد نیا یوت هک متسhن یروcمجسhئر +*�لوا نم هک +Iودv مه ور نیا ؟هن هگم ،ەرادن
 ؟�dلع هچ هR هخآ و .هش گنج دراو مان�Yو اR دCدش ثعاR اهامش نوچ دوب رفنتم نوتزا نوسPاج ندنیل .مرادن دامتعا ت�سhلا��ل� یاقفر
ا¡�Yقت

o
 هR دوب رفنتم اهامش زا نوسک1ن ؟م1شاR هتشاد +Æنم یراجت زارط یوناه اR نالا هک ؟هش/ ÀÞ هک ندش هتشک Inا��Yمآ رازه 60 

 ».یدR ونم بhترت اجنیا یدموا مه الاح .دCدرک شدوبان ناcنپ تلود رد وت نادحتم و وت +*�مه رطاخ

 ¨C هR تسد ناریا رد اهرا�تیانج زا ەورگ هC اR اهرگهئطوت نیا .مدR رادشه نوتcب امش تلود لخاد رد هئطوت هC دروم رد مەدموا نم«
 ساساوی ربام1پاوه وان هR ناریا نارادسا¯ ەا�س هک هنیا نوشهشقن .دCاوخ�ن امش هک- نزادنب ەار éقاو گنج هC روشک ود +*�ب ات نەدرک
 .هنک هلمح ەرv سراف جیلخ فرط هR ەراد و ە*(سم یوت نالا هک دروف .رآ دلارج

 هR د1نزب اجنیا زا و دCدI+ Rوکت هC نوتنوک هR د1نوتv نوتودره اما ،+�تگنشاو یوت مدآ ن�Yتمcفن وت منکv رکف اهتقو d(شhب ،ناج«
 ».دCدرگنرب منکv شهاوخ و èاچ

 ».مر�ن اجنیا زا نم دCدن شوگ مفرح هR ات ،نا��ق« :تفگ رتروپ

 ».وگR منواعم هR ورب« :دز دا�Yف تhنا¡صع اR ریاوگ�م

 یاج هنوتب ات د1ش/ ەد1شک ناریا اR ��¢اسرف یهتساوخان گنج هC هR امش داوخv وا .هتنا1خ نیا یهتسد³ مناخ +*�مه .هنیمه ل�شم«
 ».ە*(گR ور امش

 ».+Iزب باسح فرح همل; ود هنک ادخ طقف .ەدR همادا« .درک ەا#ن رتروپ هR م1قتسم راR +*�لوا یارب ریاوگ�م

 نیا اR دوب ەدرک éس زاR ،دوب ەداد ناشP ار دوخ دهاوش ن�Yخآ ،دوب ەدرک ار دوخ سامتلا و زجع ن�Yخآ رتروپ ،دعR هق1قد جن}ولcچ
 هلصوح�I یریذ¯اننا�(ج روط هR و دنمهقالع را1س/ نامزمه و دوب هتسشP و ەدرک ب1لص هنÃس یور ار اهتسد هک ومخا روcمجسhئر

vدنک رارقرب طا¡ترا ،دومن. 

 »؟منک را�1چ نم دCاوخv« :تفگ نظءوس و تموصخ زا نوحشم +�حل اR ریاوگ�م ماجنا³

 م1نوتب و م*(گR ور تنا1خ نیا یولج ات مدR ماجنا همزال هک vادقا ره امش مان هR دCدR ەزاجا مcب هک هنیا نم تساوخرد« :داد باوج نرب
 ».م1نک بانتجا ناریا اR گنج زا

»Rەزاجا .هشا vشماجنا .مد RدCا اما .دÖنم ،دا�1رد شّقت ه vمسانش�ن ور امش مودکچیه م�.« 

 .دش لوغشم نو�YÉYلت یاشامت هR روcمجسhئر

 

 HIJگنشاو

 

 داcنشhپ ناتسود ،نا��ق« :تفگ وا هR رفول1ن .دز گنز رتروپ نما نفلت ،نارcت رcظزادعR شش ،+�dگنشاو رد حبص یهق1قد { و هن تعاس
 روcمجسhئر فرط زا �dمالع روجهچ رظتنم دCاR ننود�d+ Rساوخv .نوش¢ا اR تاقالم یارب ی�(هر تhب نرv بشما .+�dفریذ¯ ور امش
 ».نشاR ریاوگ�م

افطل«
o

 +Iا+(خس هشv رازگرب �Iرغ یاÂ1یجرYو رد هک عمجت کC رد روcمجسhئر -هشقن اR �(هر تقفاوم هR طو�¬م- ادرف وگR نوشcب 
vب .هنکhش)d ا+(خسI+ مآ گنسلاغز تعنص ەراد وا روطچ هک هنیا یەرا�رد�Yتاجن ور ا� vدزن .ەدCا+(خس رخآ یاهکI+ vمآ" :هگ�Yا� 

 »".هشhمه ا��Yمآ ،رخآ ا��Yمآ ،لوا

 
1Swamp  ر ندنا�شخ یانعم رد قالتا} ندرک کشخ و قالتا} ترا�عøا تلود رد تال�شم یهشAرد پمارت دلناد .تسا ەدش جیار 80 یههد زا ەدحتم تالا ºرازرا 
  .تسا ەدرب راº ه} دوخ یاهتÅئوت رد را} 79 ار ترا�ع نیا 2016 یرو¨مج تسا7ر
2Georgetown گنشاو رد 1ا�ش�اد و هلحم مان£Ï¤ ارکومد لا¾�یل ناراداوه ه} تسا یاەراشا وÕ. 
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 ».هگR تسرد هک م1شاR راود1ما دCاR« :تفگ و درک رارکت ار تامل; رفول1ن

 ام یهشقن اI+ Rاریا ناتسود ناج« .درک نفلت ،نرب ،روcمجسhئر d(فد سhئر هR س�س .تفگ »+*�مآ« لد رد و درک عطق ار نفلت رتروپ
 ».++�کv رادCد ی�(هر ماقم اR بشما .نەدرک تقفاوم

»vه1جوجل مدآ ؟++�ک ش/اجم ننوت.« 

 دعاقتم ور ریاوگ�م رتدوز ام هکنیا .+�dفرگ�ن تاقالم تقو ًالصا ننوت�ن ندرکv رکف هÖا .ننوتv هنکv رکف نارcت رد نوممدآ«
 هÖا .هشاR ەدرک رکف تسرد نارcت رد نومرومأم مراود1ما تروص ره رد .هشاR هتشاد Idا1ح *(ثأت هسلج نوا یهج�1ن یوت هنوتv مCاەدرک
 ».ەدموا نوملخد همه هنزب هنوچ داوخR اC هنکن تقفاوم �(هر

 م1نک éس دCاR ،م1نک ½مع ور هشقن م1نوتن هÖا .هشv کCدزن زمره یهگنت هR ەراد دروف دلارج ساساوی وان ؟نلآ ه1چ یدعR مدق الاح«
 +Iاcج ش¢امرگ ندنولوبق زا �dح را; نیا .م1نک�d Rساوخرد +*�نچ InاYرد یو*(ن زا هک منکR ماوخ�ن مه ور شرکف �dح .م1نودرگرب ور وان
Rئر هhمجسcەرتتخس مه رو.« 

»Rهکنیا ضحم ه »Rت زا ور »هلcنار Rگ)*Yب مcعالطا ت vمد. Rاریا هI+مالع دروم رد اه�d ئر هکhمجسcنا+(خس یوت ادرف ەرارق روhرد ش 
 »؟هگن ی+*(چ +�dم زا جراخ و هشاR شhنا+(خس +�dم یوت ما1پ هک یدR نانیمطا مcب +Iوتv .مCاهتفگ هنک لقتنم �Iرغ یاÂ1یجرYو

امتح مه ور ما1پ اما .هنزv فرح مه +�dم زا جراخ هشhمه«
o

 vاقافتا .هگ
o

اق1مع لاح+*�عرد .ەدش هئطوت یه1ضق نیا ل; بوذجم ½1خ 
o

 
 رکف" :تفگv مدÂ1ش .+�dسه شPادحتم زا انوا درکv لا1خ .هنیگمشخ تدش هR نوشزا .ەدش امارول; ەورگ تنا1خ لوغشم شÂهذ

vسه 9 ++�ک�d+قو ؟�d دCا ½م ت1نما رواشم نوا ندRلاح الاح ؟دموین نوش�سد �{وگ مدرک جارخا ور هلhنوش vنم طقف هک هش 
¨ندرا ا�d Rفوک گنج هC یوت دCاR 9 م*(گv م1مصت

:
 »".³هRهنcک یاهالم نیا نوک رد م1نزب 

 

 نارPت

 

 دادرخ ەدزنا¯ ه1لع ە+qاح .هشv لمع دراو �(هر نا��ق« .درک نفلت رتروپ هR رفول1ن ،نارcت تقو هR حبص ود تعاس رد دعR تعاس تشه
 یوت ور ریاوگ�م روcمجسhئر ما1پ هÖا .امش زورم1ن دودح هشv هک ،هنک ت¡حص اهملعم Inامهدرگ یارب ەرارق بشادرف .هنک مادقا

 »".دش دهاوخن رامعتسا زگره رگCد ناریا" :هگ1م ش�بحص رخاوا ،ەونش/ شhنا+(خس

 »؟ندرک شدعاقتم روطچ«

 ،هنکv تخا}وتخاس اهیدوعس و اهتسhنویcص و اهInا��Yمآ اR ەراد نیدهاجم لماش +Iاریا لفحم هC هک ەدش هجوتم �(هر �dقو«
Rدرک دعاقتم شدعPاتسود و شرآ .ەرا+*(ب تعامج نیا یهمه زا وا .ەدوبن راوشد نادنچ شPادحتم شI+ هک نهتشاد vودPروطچ نهتس 
 .++�ک ح�طم ور ع�ضوم

 هÓلR ،نهتفگن شcب ور تا1ئزج یهمه .ەریذ�ب ور اهInا��Yمآ داcنشhپ اC هنک یرا�مه ریاوگ�م اR دCاR وا هک ندزن مه ور شفرح ًالصا«
 ناریا ت1عطاق زا روcمجسhئر نهتفگ شcب .نەدرک ح�طم نەدش شلوبق هR راچان اهInا��Yمآ هک +Iاریا یەدCا هC ناونع هR ور هشقن

vجاوم رد و هسرتcه Rاث اRدقتv بقع ەراد ناریاPیش�+ vیروطنیا هکنیا زا �(هر .هنک Rهمه ه Pنوش vئر 9 ندhەدموا ششوخ هس.« 

 ».م1نکv ت¡حص تندموا نو*(ب دروم رد oادعR .شاR تدوخ بقارم و نامR نمCا وت .ه��خ«

 و وت .نالا +*�مه .+�ک رارف دCاR .نکن ت¡حص رفول1ن« :تفگ وا هR یاهمدقم چیه نودR رتروپ .دز گنز دعR هق1قد تسhب رفول1ن نفلت
 Þ~1ه Inاجنوا �dقو ات ەc)dب .نهتشاذگ را; شوت مه دونش ەا#تسد ًالامتحا و ەراد رظن رYز ور شPامترا¯آ ەا�س .دCاهتفر ول نوتودره +*�نزان
¨ن
 ».د�1سه اجک وگR مcب +�ک ت¡حص �dسPوت تقوره و نما یاج هC د�Yب .مراد نانیمطا و ،منودv اما ،منودv اجک زا م#R منوت�ن .:

 Inاسانش ام« :دوب هتشون نآ رد هک داد وا ه�d RشادداC .تشاذگ وا بل یور توکس تمالع هR ار شاەراشا تشگنا و درک راد1ب ار +*�نزان وا
 ».الاح +*�مه .نما یاج هC م�Yب دCاR .ەراد نومرظن رYز ەا�س .مCاەدش
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 رفول1ن یارب ذغا; یور .درک کچوک +1Æک +�dس/ هR عو�³ دعR و درک ت¡حص یاهمل; دنچ،دز ەاتوک نفلت کC .داد نا�ت ³ د1یأت هR +*�نزان
 ».ناجنسفر کCدزن یهعرزم هR مYرv .ساجنیا هگCد تعاس کC ات *(ما« .تشون

 :تشون وا .تفگ م�حم ی»هلR« کC ³ +*(مآقارغا تکرح اR +*�نزان .ارچ تفگ ەراشا و امCا اR و درک ەراشا رخآ یهمل; هس هR رفول1ن
»vقو م1نوت�d دش +*�شام راوسCم1نک ت¡حص م.« 

 .درک سا¡ل و لوپ و ش¢اهذغا; ندرک عمج هR عو�³ و داد نا�ت ³ تقفاوم یهناشP هR رفول1ن

Cتعاس ک Rقو دع�d اقم رد *(ما یونر ل1بموتاRهک §احرد .دندوب ەداتس¢ا رظتنم نامترا¯آ یدورو رد نز ود ،درک فقوت نامتخاس ل 
 ش¬· هR +*�نزان .دندش راوس و دندرک # ار نامتخاس اR ل1بموتا یهلصاف مدق دنچ دن�شاد تسد رد ار دوخ Idرفاسم کچوک یاهèاس
 ».نهآەار ەا#تس¢ا فرط ورب .نومن اجنیا« :تفگ

 یوژپ هجوتم کCچیه اcنآ .درک وا ب1قعت هR عو�I� ³ونج رگرا; تمس هR یرظن ناRا1خ رد گنر +�(س 9وزوس کC ،درک تکرح *(ما �dقو
 .دندشP داتفا ەار هR ل1بموتا ودره ³ تش· و دمآ نو*(ب ژارا� کC زا هک یدرز

 هصخشم ناج رهاوخ بخ« :د1سرپ رفول1ن .د�YگR مشچ وا هR دCاR طقف و تسhن شردام اR ارچ و نوچ تقو هک تسPادv ردقنآ *(ما
 ».ه1چ تهشقن وگR .یراد یاهشقن هC وت هک

vرYم1قتسم هن اما ،هعرزم م. Cوهن تعاس راطق ه�hحبص یهق1قد تس vشم ەرcبشما ەد تعاس شوحولوح .د vا .اجنوا هسرÖه 
 هC م1نوتv دcشم زا .تسhن را; نیا رد هنک هجوت بلج هک ی+*(چچیه .اضر ماما تراYز ن*(م نراد لاسPا1م یەویب رفن ود ،هسÞ(ب �ک
 ».اجنوا م1سرv ادرف س· .ههار تعاس راcچ دودح سو��تا اR مه ناجنسفر ات اجنوا زا .دزی م�Yب ر�Yک طسو زا م1ش راوس و�(َش سو��تا

 ەا�س هÖا و ؟م1ش صالخ ش�سد زا روطچ .هنکv ب1قعت ور ام ەراد رفن هC نالا .لاؤس ات ود« :داد باوج و درک رکف ه1ناث دنچ رفول1ن
 ».یرب هنکمم اجک نالا و Inاجک لها وت ننودv ،هشاR ەدرک Inاسانش ور ام

 +�dفر بخ ،هعرزم ات ام در ندز دروم رد .++�کR ورا; نیا روطچ ندلR اهەدننار یهمه اجنیا .ەراذگR نوشلاق نارcت ک1فارت یوت هنوتv *(ما«
Rنامز نومارب هعرزم ه vانوا .ەرخ vاجنسفر نم ننودI+ مەداوناخ .نراد �(خ هعرزم زا �; ½1خ دارفا اما ،متسه Rهعرزم بالقنا زا دع 
 ».تشاد هگن +Æخم ەا�س زا ور

 مزال هگCد زور دنچ ات ،هنک را; تسرد تhیاد و وت یهشقن هÖا و +�کv یراد را�1چ وت هک مشاR ەد1مcف تسرد نم هÖا« :داد همادا +*�نزان
 ».هتشذگ را; زا را; ،م�1سه اجک ام نمcفR نا1ب انوا ات .م1شاR هتشاد +Iارگن ++�کv ب1قعت ور ام نراد هک +Iویاقآ نیا دروم رد تسhن

 +Àاروس ره نا1م زا روز هR ار دوخ اهەدننار .دنار بونج تمس هR رگرا; ناRا1خ رد نارcت حبص +üولش تعاس عو�³ رد ار دوخ یونر *(ما
 هR عو�³ تساوخv ناشلد اجره زا و دندرکv ضوع ار دوخ طخ امنهار غارچ ندز نودR ،دنتفرv جاق1ق و دندرکv در دندCدv هک
 م; ار دوخ تع³ ،دندرکv مالعا دا�Yف اR ار دوخ دصقم هک نارفاسم ندCد اR نا1م نیا رد +*(ن úاd(شا یاه�®ات .دندرکv ند1چ1پ

vو دندرک Rاضع
o

 .دندرکv رYزا³ نارcت یەدولآ ل¡ق زا یاوه هR ار ل1ئوزا� دود اهسو��تا و اهنویما; .دندرکv فقوت ناRا1خ یهنا1م رد 
 حالص هک ناRا1خ یاج ره زا ەدا1پ نارباع .درکv رپ ار اضف دوب ەدش دودسم Inاسرفد1ما زرط هR ناش*(سم هک Inاهل1بموتا قوب Inاوôمه

vادPروبع دن�س vو دندرک Rار گرم تکرح لاح رد یاهل1بموتا نا1م زا لوقعلا*(حم تا;رح ا Rشلاچ ه vل¯ .دند1شکhروهار یاهس 
 .نارcت یاهناRا1خ رد یداع زور کC .دندوب بوشآ رگەراظن و دندادv تمالع دوخ تسد اR و دند1مدv دوخ توس رد ەدوcیب ەدنامرد

 نیا همه( دنارب هفرطکC ناRا1خ رد تcج فالخ هک دوبن مcم ش¢ارب .دنک ³هRتسد ار 9وزوس ات تشگ üرف ناRا1خ کC لا¡ند هR *(ما
 و تفرگ باتش +IاÖcان روط هR درز یوژپ ،دنک اد1پ یرارف ەار وا هکنیا زا ل¡ق .دوش تس/ نب یاهچوک دراو د1سرتv اما ،)دندرکv ار را;

 اقآ« :تفگ و دروآ الاR ار ش¢اهتسد ،دش ەدا1پ ل1بموتا زا وژپ یەدننار .زمرت یور دز و د1چ1پ دوب *(ما ب1قعت رد هک 9وزوس یولج
 ».ورب اجنیا زا رتعــــ³Y هچره« :تفگ و دناسر *(ما ل1بموتا رانک هR ار دوخ درز یوژپ نانÃش³P زا ¨C ».دش شوماخ وcی ،ەدنم�³

 هR .دنار نهآ ەار ناد1م و بونج تمس هR درکv ەا#ن ل1بموتا طسو یهنیآ رد ندش +*�گنس لاح رد ک1فارت هR هک روط+*�مه *(ما
³PشÃاما ،دوب 9 منود�ن« :تفگ دوخ ل1بموتا نان Cقت .م1ش صالخ ه1کوزوس �³ زا درک نوم�م; رفن ه�Y¡ا

o
 نیا ەا�س نالا ات منئمطم 

 ەا#تس¢ا ه�d Rقو .د�Yب شاهاR ور ەار یه1قR ات م*(گv �®ات هC .د1نک ضوع +*�شام تقو ع³ا رد ەc)dب نیاربانب ،ەدرک Inاسانش ور +*�شام
 ».د1ش راطق راوس رتدوز هچره و ،د1ش ت1عمج #اق ،دCد1سر
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 نارادساg ەا|س zدنامرف داتس :نارPت

 

ا�Yق وا .درک دامتعا دادرخ ەدزنا¯ ەورگ هR ناوت�ن رگCد هک تسPادv ەدازنسح
o

 درف نامه ،ەورگ �سر*(غ سhئر ،وک1ن هک دربv نظ 
 دوب ەدرک هک Inاهمالعتسا ساسارب .دوب ەدCدن ار نآ یرگCد سکچیه ،دروا1ب ەا�س یارب ار +�dگنشاو سکع وک1ن هکنیا زا شhپ .دشاR نئاخ
 d(فد سکع لاقتنا نما یهناماس رد §ا�شا چیه ،دهد ل�Yحت ار ەدش یرا�تسد سکع وک1ن هکنیا زا ل¡ق هتشذگ تعاس تشهولcچ رد
 .دوب ەدما1ن شhپ ی�(هر

 تا1لمع« زا و د*(گR ار تنا1خ نیا یولج ات تشاد زا1ن کم; هR .درب�ن شhپ زا یرا; اcنتتسد هک دوب فقاو +*(ن هتکن نیا رب ەدازنسح
 .دننک تاقالم وا اþ Rوصخ روط هR درک تساوخرد روشک ل; ناتسداد +Iادزی و سدق ناتسآ ½1کو {وم زا .دنک تظفاحم »بYÂز
 یارب دوب هتفگ وا هR +*�ب�سار هموصعم نامه اC نمتراه رفول1ن ب1جع ناتساد و ،+*�نزان ،ەدش یرا�تسد سکع دروم رد مساق هک ار هچنآ
 .درک حــــ�Y¬\ نانآ

Rف ام« :تفگ نانآ هcدرک کچ ور یدورو نارفاسم تسرCز و مI+ ور Rز« مسا هY¡لوبناتسا زا هک یزاورپ یوت »ی*(ما ا vدرک اد1پ دمآCم. 
 مCدCد مCدرک {ررب بوخ �dقو اما ،ەرادن ½�شم شهمانرذگ .دا1م رد روج م1نود�d+ vگنشاو سوساج زا ام هک Inاه+*(چ اR ش\اصخشم
 ».ەرادن �Àراخ دوجو »ی*(ما ا¡Yز« ،م1نودv ام هک اجنوا ات .ەدشP تQث روشک زا شجورخ اجچیه

اعقاو مYرا1مرد نوشزا دوز ½1خ .م1نک *(گتسد ور نوشمه دYراذگR س·« .دوب +�یبشhپلRاق +Iادزی خسا¯
o

 ».+�dسه 9 

 ی*(ما ا¡Yز و نمتراه رفول1ن ،+*�ب�سار هموصعم هک مYراد نانیمطا .م1نک لصو مه هR ور اههطقن مCاهتسPوت ەزات ام« :داد باوج ەدازنسح
 ».هنکv شکم; ەراد یداRآتلود مناخ نومداتسا ،تسه هک 9ره رفن کC نیا و .نرفن کC همه

 امش هÖا« .دندوب ەدرک رازگرب þوصخ یهسلج ،سhئر روضح نودR ل1لد هچ هR دروا1ب نا�ز رب دوبن یزا1ن .درک ەا#ن دوخ نارا�مه هR وا
 ».++�ک *(گتسد oاروف ور نوشودره مدv روتسد ،د1شاR قفاوم ودره

 تارباخم زکرم یوت یروف ½1خ ور امش ،نا��ق« .دش قاتا دراو ەدازنسح نارا�1سد زا ¨C ،دندادv نا�ت ³ د1یأت هR ود نآ هک نانچمه
vناوخ.« 

 ور ام ب1قعت م1ت یولج +*�شام اR و ەدرک نوشکم; رفن هC .نەدرک رارف اهەرا�1پ« .تشگرب هتخورفارب �dلاح اR دعR هق1قد ەد ەدازنسح
 .+*�مز یوت نهتفر نەدش بآ الاح .ەدرک دس �Iونج رگرا; یوت

 ور اهرcش یهمه .ەدنورپ نیا یور م1نکv زکرمتم ور نومدارفا یهمه .مCاەدرک Inاسانش +�dسه شوت هک ور +�یشام .م1نکv نوشاد1پ«
 ».ننومÆ+ Rخم ننوت�ن داYز .م1نکv کچ

 رد ه1کرت زرم تمس هR هک §اح رد ز�Y(ت یەداج رد ،شPانÃش³P نودR ار *(ما ل1بموتا هک داد شرازگ وجتسج ەورگ ،دعR تعاس دنچ
 +*�شام نوا ب1قعت هR .زرم هR نوشدنوسرب و ++�یõب ور هگCدمه اج هC ەرارق ًالامتحا« :تفگ دوخ دارفا هR ەدازنسح .دناەدCد ەدوب تکرح
 ».هنوسرب انوا هR ور ام ات دCدR همادا

انمض« :تفگ دشاR ەدمآ شداC هR ناÖcان Inوگ ەدازنسح
o

 Rەدامآ مه ناجنسفر رد نومارومأم هRشا RدCم; یو*(ن نوشارب .د¨ Rد�1سرف. 
 ».نرب فرط نوا هR رارف یارب هنکمم و ساجنوا لام یداRآتلود

 

 دPشم

 

 تعاس رد .دنتفرv دcشم هR ،نا1ع1ش +�ید م�Yقت رد زور ن�Yتداش ،مهدزاود ماما دلوت +�dفرگ نشج یارب هک دوب +Iارئاز زا رپ دcشم راطق
 ت��³ زا شوجدوخ +IاRا1خ یاهنشج رد یدcشم یاهەداوناخ و نارئاز تعامج و دوب نارا�رون رcش ،د1سر دcشم هR راطق �dقو بش ەد
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 قاتا اضر ماما مرح و نهآەار ەا#تس¢ا +*�ب ،سکول نادنچ هن اما +*(مت یاهناخرفاسم رد +*�نزان و رفول1ن .دندربv تذل 1Ædسوم و +�Y*(ش و
 .دهاوخIn Rاسانش کرادم لاسPا1م نمؤم ناوناR نیا زا هک درکن روطخ +*(ن شÂهذ هR لته ریدم .دندرک اد1پ

 ،ناغفا ،çdارع ،+Iاتس®ا¯ ،+Iاریا- هع1ش رئاز رازه اهدص نا1م رد اcنآ ندرک اد1پ یارب ،دن�سه دcشم رد اcنآ دن�سPادv رÖا �dح اه?ا�س
9رزب ل�شم اR دندوب ەدرک رپ ار رcش نامزلابحاص دال1م تQسانم هR هک -+��YحR و �Y�dک

:
 .دندشv وره�ور 

 زا ەدافتسا اR .دندرک اد1پ Idرفاسم سPاژآ کC ،دوب ا��م و ەرک و نان و نY*(ش یاچ لماش هک هناح¡ص فq زا دعR نز ود ،دعR زور حبص
 نآ رد اهدمآوتفر d(شhب .دند�Yخ ت1لR ،درکv تکرح دزی دصقم هR زور نامه رcظزادعR شش تعاس هک {و��تا یارب ½عج یاهمان

 .تساوخ�ن �Y�dه کرادم نارفاسم زا سکچیه ەار +*�ب ًالومعم و تفرگv تروص اهبش یر�Yک یەداج

 +*�نزان »؟�{v هغ1ص مناخ« :درک اوجن ششوگ رد هنادرم Inادص دÂ1ش +*�نزان ،دنتفرv ەار مرح کCدزن غ�لش یاهرازاR رد هک روط+*�مه
Rنا¡صع اhت Rتع³ ه Rد دقەاتوک یدرم و تشگرب ادص تمس هCد Rک ا�d ¯هک +�ها*(پ و ،هتفرردراوهز یاهشفک ،برچ یاهوم و ەرا 
 .هن الاح .هن اجنیا« .تفرگ ار وا تسد رفول1ن درک دنلR تسد ات اما ،دنزب ار وا تساوخv .درکIn vامندوخ نآ یور اذغ نغور یاههÓل
 ».م1نک هجوت بلج دCا¡ن .ه®انرطخ ½1خ اما ،مرا�1رد وشرگ1ج مراد تسود

Rقحت ا¯ا³ ?ا#ن ه)* Rدراو و دندرک ەدنس/ زادناا¯ درم ه Cفن دروجال و ەزو*(ف هک دندش �{ورفرهاوج یەزاغم کhناسارخ س vتخورف. 
 مناخ ود نیا هکنیا زا هک دوب یاهتشاذگ نسهRا¯ ب�¬مشوخ یدcشم ،ەدنشورف .تفر رتناسآ یاهمعط ندرک اد1پ لا¡ند هR زادناا¯

 .درک فراعت یاچ نانآ هR ش3وشوخ یردق زا دعR .دوب ظوظحم را1س/ دندوب ەدش ش�d(شم +*�گنساج

 سPاش ؟هشv دنموربآ یاهمناخ محازم دCاەدCد ؟د1سانشv هشÂت یاەوcق یەرا¯ تک هک ور یدرم نوا ،اقآ جاح« :د1سرپ وا زا +*�نزان
 ».مەدروا1ن نوشرد هقدح زا و هشاج ³ شامشچ زونه هک ەدروآ

 ¨C .هفورعم ش®اج نا¡عش هR .شدنسانشv همه .شمسانشv هک هتبلا« :داد باوج ترفن زا ەدن®آ Inادص اR و د1شک ?آ ەدنشورف
 ½حم مدرم .ەراد ½1ماف تQسP دcشم یهعمج ماما اR وا یهطساو هR و هسدق ناتسآ سhئر یەدازرهاوخ ½1کو .ه1ل1کو {وم یاهمدآ زا
 ».�{اR ش®اج +�عC امش تQسPالR هک ب.ج نهتشاذگ ور ½1کو {وم مسا

 زادناا¯ رکشل هC .++�کv رترپ ور نوشQیج اهرئاز یارب هغ1ص §الد اR .ەرادلوپ مه یروج +*�مه مرح لوپ یدزد ل¡ق زا ەداوناخ نوا«
 .هشI+ vال; لوپ لاس رد رئاز اهنویل1م اR .++�کv رامث�سا و ++�کv اد1پ ور ەدنومرد و *(قف یهقلطم و ەویب یاهنز .نەدرک مادختسا

 ».ەرادن ف1ثک تراجت نوا اR یرا; سکچیه +*�مه یارب ن*(گv ور نوشدوخ مcس اهەدنگهل; یهمه

انمض«
o

 درک�ن تأرج رازاR یوت سکچیه .هتفل; ½1خ شhترا¯ اما تسhن مولعم شعضو و ³ زا .دCدرکن ودهC¨R شاهاR دCدرک �Iوخ را; 
 ».ە*(گR ور امش فرط

 رب دورد« :دندادv راعش و دنتفرv ەار رازاR لخاد هک دندCد ار نادرم زا ?ورگ .دش دنلR رازاR زا وها1ه یادص هک دندوب هتسشP ەزات
 ».دزرلv رگشزاس .دمزرv هعمج ماما .½1کو

 رظتنم هک +�dسه رازاR یوت شا�وا ەدع هC اما ،اهمناخ ماوخv رذع« .درک لفق ار ەزاغم رد و د1شک +*�یا¯ ار ەرکرک تع³ هR نانآ نا�+*(م
 ».++�ک تراغ ور اهەزاغم و ++�ک *(ش®اخ و درخ ور اههشhش ننزب ات نهناcب

 »؟++�کIn vام1پهار ارچ« :د1سرپ رفول1ن

 وا .ندv نوشP -متفگ نوتتمدخ هک ½1کو نومه- ب.ج لماش ،شەداونوخ و دcشم یهعمج ماما زا ور نوشدوخ تCامح نراد«
 ننوتv و ن*(گI� vوخ دزمتسد .ننزv دا�Yف و ++�کIn vام1پهار و نوبا1خ وت نزYرv هشاR مزال تقو ره هک ەراد ور شدوخ یهتسدوراد
 .++�ک تسرد ³درد

 ره هتبلا .دا1ب شلخد هنکمم و ەدش ل�شم راچد نارcت یوت ،اهش®اج یهتسد³ نومه ،ب.ج هک دوب ەدش هعCاش رازاR یوت بش¢د«
 ەداوناخ .ەد1عR اما ،مشv لاحشوخ ++�ک م; ور نوش�³ ەداونوخ نیا هÖا هک ¨C نم .هشدساف یەداوناخ ل; ه1لع مادقا ،نوا ه1لع vادقا

 ».هCدcشم شدوخ هک ەراد بالقنا �(هر اC¨ Rدزن یهطRار

 دادرخ ەدزنا¯ ه1لع مادقا نون®امه زا ی�(هر ماقم +�عC ،تفگv تسار رادەزاغم رÖا .دنتفگن ی+*(چ و دندرک لد�ودر مهاIn Rاهەا#ن نز ود
 یاهگنس زا Inاه+*�گن اR الط دنبندرگ کC مادکره رفول1ن و +*�نزان ،دندرک روبع رازاR زا نا�دننکرهاظت هکنیا زا دعR .دوب ەدرک عو�³ ار
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 ندز هناچ هR یزا1ن اهمناخ و تشاذگ اهدنبندرگ یور لوقعم �dم1ق ،شورفرهاوج ،هتفÖان �هافت یانبم رب .دند�Yخ ناسارخ �dم1ق
 یاهرومأم امش ند1سر زا ل¡ق تعاس کC .د1شاR بقارم دCاR زÉYع یاهمناخ« :تفگ اcنآ هR وا ،دنتفرv دن�شاد �dقو .دندرکن ساسحا
 ور انوا �ک ند1سرپv و ندادv نوشP ور امش لاس و نسمه مناخ ات ود سکع و اهەزاغم رد +�dفرv رازاR یوت تاعالطا +خش سا¡ل
 ».مCدR شرازگ مCدCد تاصخشم نوا اR ور �ک هÖا +�dفگ .هن اC ەدCد

Rهکنیا نود Rاو تصرف نانآ ه®Âش Rن +*�چ�(خ نم .د1شا¡ن نارگن« :تفگ دهدhا .متسÖگنز د1نک �(ص هق1قد دنچ د1نوتب ه vمنز 
 نوتدربv وا .ما1م نوتاهاR مه نم .د�Yب ەار d(م ەاجنپ دCاR طقف یروط نوا .رازاR یدورو مد دا1ب ەرادرب ور شÂیشام سا¡ع مەدازرهاوخ
Rمزال ردقره و ام یهنوخ ه Rهشا vاجنوا د1نوت Rد1نوم. Rگنز ممناخ ه vنوترظتنم منز Rاصخشم امش .هشا

o
 دنموربآ و نمؤم یاهمناخ 

 ».مراد نوتcگن تمالس و حیحص مراد هف1ظو نم ،د�1سه دcشم رد �dقو ات و د�1سه بوخ یاهەداونوخ زا

 شهاوخ هC طقف .همف1ظو مه را; نیا .دا1م مدR اهمدآ نوا زا نم .تسhن رکش\ هR یزا1ن« :تفگ ،دننک رکش\ وا زا اهمناخ هکنیا زا ل¡ق
 اجنیا ام زا ½1خ زونه هک هشاR نوتداC .د1نک شومارف دCدCد هک ور یزادناا¯ نوا .د1گن دR ام رcش و اهیدcشم زا ەدنیآ رد :مراد نوتزا

 ».د�Yب دcشم زا بوخ یەرطاخ اR ماوخv .نراد ت*(غ هک +�dسه

 

 ناجنسفر ،دزی ،س�ط ،دPشم

 

 ت¡یغ و یاچ ند1شون ،تحاd(سا اR ار دوخ تقو .دندنارذگ وا یەداوناخ نانز اR شورفرهاوج ل++(م رد ار زور نآ یه1قR رفول1ن و +*�نزان
 .دن�شادن شاەداوناخ و دcشم یهعمج ماما هR تQسP یدعاسم رظن شورفرهاوج دوخ دننام +*(ن ەداوناخ نانز .دندنارذگ ندرک
 هک یd(شhب یاه+خشسا¡ل و رازاR رد d(شhب شاش�غا ،دوب ەد1سر نارcت زا هک یدCدج تاعCاش و دمآ هناخ هR راهان یارب شورفرهاوج
Rبالقنادض نز ود« لا¡ند ه« vداد شرازگ ار دن�شگ. 

 روانcپ ر�Yک نا1م زا هنا¡ش یرفس یارب نارفاسم هک +*�مه .درک تکرح عقوم هR دزی سو��تا و درب لانیمرت هR ار اcنآ دوخ ل1بموتا اR سا¡ع
 وا هR ار +*�نزان و دوخ ت1عضو و ت1عقوم و درک لاسرا رتروپ هÅ Rتخم �dمالع رفول1ن ،دندش رقتسم دوخ یاه§دنص رد ناریا یزکرم
 رد ەا#تحاd(سا کC دراو ەاتوک +Æقوت یارب سو��تا ،سQط +IاتساR یاهحاو رcش زا +�dشذگ زا دعR ،حبص کC تعاس دودح رد .درک مالعا

 ەدا1پ ودره رفول1ن و +*�نزان اما ،دندشP راد1ب باوخ زا و دندنام سو��تا لخاد رد نارفاسم زا ++عR .دش دزی-سQط یەداج یه1شاح
¨تسخ ات دنتفر ەار یردق و دندش

:
 و تفرگ ار دوخ تسود تسد رفول1ن .دن�سش Inوروتسد هقطنم روش بآ اR و دن*(گR ار دوخ یاها¯ 

 ».ا1ب نم اR« :تفگ

 ر�Yک لخاد هd R(م ەد و دن�شاذگ ر�Yک یاههسام نا1م هR مدق و دندش جراخ تلافسآ یور زا اcنآ .درب ەا#تحاd(سا یاcتنا هR ار +*�نزان وا
 +Iارون ار ناریا ناCا¯�I یاهر�Yک هک دندCد ەراتس اهنویل1م ،دن�شاذگ ³ تش· ار نویما; و سو��تا ەا#فقوت üونصم یاهرون �dقو .دنتفر
 .دوب ەدرک

»ÀÞ اەدموا ارچ ؟ناج رفول1ن ەدشC؟اجنیا م« 

 ».م1شاR هتشاد داC هR ور انوا دCاR .ندش هتشک اجنیا شhپ لاس لcچ عاجش درم تشه .م1نوخR هحتاف مهاR ا1ب ،نوج +*�نزان«

 èاCّا و د¡عن èاCّا ...« .دندرک نآرق نYزاغآ راذگ*(ثأت را1س/ یەروس ،هحتاف یەروس ندناوخ هR عو�³ و دنداتس¢ا مه یهناشهRهناش نز ود
Pلا اندها .+*�عتسÅرفول1ن »...م1قتسملا طا CکRهCمآ مان ک�Yرومأم ،»باقع یهجنپ« تا1لمع رد هتشذگرد نا1ئا�Yرجنم ت Rتسکش ه 

 ،ه®اR دراچYر ،نسPاج Inود ،زملوه جروج ،یوراه ناج« :دروآ نا�ز رب ار نارcت رد ترافس یاهنا�ورگ تاجن روظنم ه1359R لاس
 +Iاوخهحتاف هR ».داش نوشحور .هنک نوش�محر ادخ« :+�dفگ اR نز ود 1».نال1م کم زلراچ ،شاتÂیکم +*�ل ،ویام لئوج ،س�Yhل دلوراه
 .دنداد ناCا¯ دوخ

 رcش بونج رد یدازآ ناRا1خ رد عقاو لانیمرت ه�d Rقو رcظزادعR .دندش ناجنسفر دصقم هR سو��تا +*�لوا راوس دزی زا اcنآ دعR زور حبص
 .ندرگv نوتلا¡ند تاعالطا یاهرومأم« :تفگ نانآ هR وا .درک دوخ ل1بموتا راوس ار اcنآ هلجع اR ،داوج ،+*�نزان یەدازرهاوخ ،دند1سر

 
1John Harvey, George Holmes, Dewey Johnson, Richard Bakke, Harold Lewis, Joel Mayo, Lyn McIntosh, Charles McMillan  
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 ترپ ور نوشساوح یروجنیا .ه��خ .++�کv ب1قعت ز�Y(ت نا��تا یوت و*(ما نراد زونه ،�dسار .داد حیضوت ور ÀÞ همه و درک نفلت مcب *(ما
vرات ات .هنکY¨ ش یوت اوهcنوتیفخم ر vم1نک، Rدع Rشام ا�*+ vرYور ەداج تقوچیه و هنود�ن ی+*(چ هعرزم دروم رد ەا�س .هعرزم م 
 ».مCاەدCدن اهرونوا ور �ک هک الاح ات .نرادن رظن رYز اهبش

 

 )ناجنسفر �Dدزن( هسrر

 

Rنزان و رفول1ن ،داوج هک دوب بشهم1ن زا دع�*+ Rاتسهوک یاهەداج زا رذگ اI+ Rسرت اما دندوب هتسخ را1س/ .دند1سر هعرزم ه Rەدش ثعا 
 رون زا ەدافتسا اR و شوماخغارچ ار رخآ d(مول1ک جنپ داوج .دننک نشور +üارچ هناخ رد دندرک�ن تأرج .دننک ظفح ار دوخ زکرمت دوب
9دننار +Iاتسهوک چیپاچ1پ یەداج رد نا�راتس و ەام

:
  .دوب ەدرک 

 .دز گنز رفول1ن نما �{وگ

 .د1فس +üارچ راR ود .دوشv شوماخ و نشور زمرق +üارچ راR ود .نک ەا#ن نو*(ب هR رگCد یهق1قد ەدزنا¯ .نکن ت¡حص« :تفگ رتروپ
 ».++�کv تکم; .ورب ەورگ نیا اR ."وبماشور" یدv باوج وت ،"+*�ل�نارف" نگv انوا Inاسانش تمالع یارب .�Iآ +üارچ راR هس

 .درک عطق ار سامت رتروپ

 رطاخ هR ورا; نیا .یرطخ رد اجنیا .یا1ب نم اR دCاR وت .ن�(ب نوشدوخ اR ونم هک نسرv ³ هگCد یهق1قد دنچ ات نم ناتسود +*�نزان«
 ».نکR نم

 اجنیا ات .ناجنیا ماههچR .هنم نطو ناریا اما .منک�ن شومارف تقوچیه مCدرک مهاR هک ور Inاهرا; و ە*(خ تتÃن منودv ،مزÉYع رهاوخ«
 ».منک شرا�نا منوت�ن .هنم تشون³ نیا .مرv مه ور *(سم یه1قR و مەدموا

 .دنامR دوب هتفرگ م1مصت .دادن ناشP ��مرن +*�نزان اما درک سامتلا رفول1ن

 .�Iآ رون هس .د1فس رون ود .زمرق رون ود ».نک رکف ع�ضوم نیا هR هگCد راR کC لقادح منکv شهاوخ مزÉYع تسود«

¨نل¯ مروف1نوی اR درم تفه
:

 .دندمآ رد تش· +*�تسآ یور گنرهس ناشP اIn Rودنام; 

 ».+*�ل�نارف« :تفگ نانآ ەدنامرف

 ».وبماشور« :داد خسا¯ رفول1ن

افطل نمتراه مناخ«
o

 ».دCا1ب ام ەارمه 

 رد وا و دندرک هطاحا ار وا زا�d(چ متفه گنه زا یوسPارف یاهودنام; .تشاذگ ا¯ ەراتسرپ بش نورد هR و درک لغR م�حم ار +*�نزان رفول1ن
 Inودنام; .دندرک تCاده �dش· ل1بموتا بقع §دنص فرط هR تمCالم اR ار وا .داتفا ەار هR دندوب رظتنم هک ل1بموتا ود فرط هR بش لد
 .تشاذگ ش¢ا¯ یور ار دوخ یزوی ،تسشP وا رانک هک

 زا ¨C و دش زاR مود ل1بموتا رد یرد اما .دننک تکرح هظحل نامه هک دن�شاد راqا Inولج ل1بموتا یاهودنام; .دندرک ثکم س�س
 ل1بموتا لخاد هR هلجع اR و تشاذگ +*�نزان تسد رد ار یذغا; هکت وا .دناسر +*�نزان یهناخ رد هR ار دوخ تع³ هR یوسPارف نازا�³

Rتشگزا. 

 سا¡عردنب و ناج*(س تمس هR و بونج هR هک دند1سر ½صا یەداج ه�d Rقو .دندش ناور چی}ردچیپ یەداج تمس هR ل1بموتا ودره
vتفر، Rتع³ ا Rعو�³ الا Rدندرک ندنار ه. 

 مYراد .م1نونمم نوتزا اما ،م1نودv ور امش ناتساد زا ¨1چوک شخR طقف ام .م1نکv تروکسا ور امش هک ەراختفا ثعاR نمتراه مناخ«
vرYم Rفرط ه Cحت ور امش اجنوا هک سا¡عردنب جراخ رد لحاس ه�Yرد یو*(ن رد نومناردارب لYاIn مآ�Yا� RدCافطل .م

o
 د1نوتv هÖا د1نک éس 

Rد1باوخ.« 
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 ب1قعت هCاس لثم ار وا نارcت رد رفول1ن ندمآ دورف نامز زا هک ½1ئا³ا �dینما م1ت وضع راcچ ،+*�نزان یهعرزم یهناخ تش· ¨Yرات رد
 تشه و لcچ هک دندرک تفاYرد د1®ا روتسد ،دندوب ەدرک علطم یو نا�م و ت1عضو زا ار رتروپ تا1ئزج اR و بترم روط هR و ،دندوب ەدرک
 .دننامR نمCا وا یەداوناخ و +*�نزان ات دنهد ماجنا دوب مزال هک vادقا ره و دننامR اجنامه رگCد تعاس

 ار دوخ یاهشسرپ ،درکv ەا#ن بش ¨Yرات هR هک روط+*�مه .درک زاR دوب ەداد وا هR یوسPارف یودنام; هک ار یاەدش هلاچم ذغا; +*�نزان
 .درک نفلت رفن ود هR .دندادv ار وا خسا¯ ش�سود با1غ و ¨Yرات .درکv ح�طم

 

 ساyعردنب

 

 و هقح و ەوشر اR ار یداYز یاه{رزاR تس¢ا بش لوط رد اcنآ .د1سر سا¡عردنب نو*(ب هR اهوردوخ کچوک ناورا; ،دعR تعاس تشه
 .دوبن vومع ن®اما رد فقوت هR یزا1ن ،دن�شاد ەارمه هR نY++(ب نوچ .دندوب ەدرک در رارف

Rو دراو ل1بموتا اYالIn ف�¬م و ەدوسرف Rرد هYهک دندش ا Cارف رومأم کPدوب ەدرک ەراجا دوب رقتسم سا¡عردنب رد هک یوس. Rیاهلصاف نیا ا 
 اجنیا بورغ ات دCاR« :تفگ ەورگ ەدنامرف .دوب +*�مه دننک روج دندوب هتسPاوت هک یاهناخ ن�Yتنما ،دن�شاد وا.سا.ژ.د ەا#Cا¯ زا هک
Rم1نوم.« 

 هتسشP لاه رد ەدرکقرع و ەد+c)dب رفول1ن .تشادن ار سراف جیلخ لحاوس یەدننکهفخ �³�À و امرگ اR یربارب یاراC الYو یهنcک رلوک
 .دوب حبص ەد تعاس ەزات .درکv ەا#ن اYرد هR و دوب

 

 ساyعردنب

 655 ریاناریا

 ه�زور

 

¨تسخ تدش زا رفول1ن
:

 زا هک یرا1س/ یاهلاس یارب تس��گ ؛دنک دازآ ار هتشذگ زور دنچ نیا راشف و شÂت ات تس��گ ؛تس��گ ەودنا و 
9دنز اcنت ه�زور گرم نامز

:
 .ا��Yمآ .ناریا .شاەون .+*�نزان یەدنیآ .ەدنیآ یارب تس��گ ماجنا³ و ؛دوب ەدرک 

 منکv شهاوخ .یدرکن اد1پ تاجن وت هک ندR تاجن Inاج نومه زا ونم ەرارق .یدرم اجنیا وت ه�زور« .تفر ەرجنپ رانک هR و تساخرب
 ».شخ¡ب ونم

 رد .تفر الYو یd(مول1ک تشه رد ¨چوک جیلخ هR دوخ یوسPارف یاهتروکسا ەارمه هR رفول1ن ،رcظزا دعR تفه تعاس زا دعR تسرد
 .دننامR ناcنپ اهرظن زا دشv نcپ جیلخ یور کدناکدنا هک ¨Yرات رد هک د1ما نیا هR دندوب ەداتس¢ا اهەرخص زا �; را1س/ یهلصاف

 زاR ندرگ زا ار نآ »+*�ب ام یهتس³3 زار« نوسفا و الط *(جنز .تفر بآ بل هIn Rاcنت هR رفول1ن ،دندوب ەداتس¢ا تکرح�I هک روط+*�مه
 یراR ن�Yخآ .مهتخادنا مندرگ هR هک هلاس { ور وت یهCده .یدرم اجنیا کCدزن منودv ،نم قشع ،ه�زور« .درک ت¡حص vارآ هR .درک
افطل الاح .ش¢داد مcب مCدCد نارcت یوت ور هگCدمه هک

o
 Rناونع ه Cادواج را�داI+ وتن هک ف1ح .نک لوبق نم زا ونوا نومقشعPمتس 

9رزب درم هچ شرد¯ هنودR ات ،شمرا1ب ەدنیآ رد دCاش اما ،اجنیا مرا1ب مدوخ اR ور مانcب نوم¬·
:

 ».ەدوب 

 .تخادنا اYرد رد ار نآ و د1سوب ار دنبندرگ ،درک Inاعد لد رد

 کC .دش لد�ودر غارچ ندرک نشور و شوماخ ق�Yط زا تمالع دنچ .دندÂ1ش ار اcنآ یادص ،دنÂیõب ار vاظن یداR یاهقیاق هکنآ زا شhپ
 .دندمآ لحاس هR بش رد دCد یاهکنیع هR زcجم و حلسم ا¯اIn، ³اYرد یو*(ن یەژYو ناروا�ت زا ەورگ
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 ».هنوخ م�Y(ب ور امش مCاەدموا ام ،مناخ«

 »؟دCا1م ام اR امش« .تشگرب یوسPارف یاهودنام; ەورگ یوس هR رفول1ن

 »؟مCدR ماجنا نوتارب م1نوتب هک ەدنوم یاهگCد را; .م1نکv اد1پ هنوخ هR ور نومدوخ ەار مه ام .منکv رکش\ ،مناخ هن«

 هچ منک�ن شومارف زگره« .تفگ ار دوخ یهتساوخ درک سمل ار سا¡عردنب بآ ش¢اها¯ هکنیا ضحم هR رفول1ن .دوب ەدنام یرگCد را;
 ».منکv نما تشگزاR و ت1قفوم یوزرآ نوتارب .د1تفریذ¯ نم رطاخ هR ور یرطخ

Rقیاق راوس ات دندرک کم; رفول1ن ه Rهق1قد تشه و دوش یدا Rار وا دع Rار وا ات دندناسر د1ک ساساوی نکشوان یهشرع ه Rیهحود ه 
 .درکv زاورپ تنامرو تلاCا هR دCدعلا رد ا��Yمآ Inاوه ەا#Cا¯ زا ا��Yمآ Inاوه یو*(ن À�-5 دنورف کC اR اجنآ زا .د�(ب رطق

 

 نارPت

 

¨تسشPزاR نارود رد یدح³ +*�سحمالغ
:

 دوب ەدرک یرا; .درکv رورغ ساسحا دوب ەدرک بالقنا و ماما هR هک Idامدخ زا .دوب +þار دوخ 
 تحار و گرزب +Iامترا¯آ هک دوب ەدرک یذاخا +çا; ردق هR توکسلاقح و ەوشر ق�Yط زا مه و دوب هتشاد ەا#ن رود هcبج زا ار دوخ مه هک
 .دوبن نام1ش· دوب ەدرک هک Inاهرا; زا .دربv هلحم کرا¯ هR ار دوخ یاهەون .دنک یراد�Yخ )قباس یارزو( اق�Yفآ ناRا1خ رد

 ��ک³ و تفر .تسا ەدروخ ششوگ هR یرارطضا یاههل¯ زا Inادص درک رکف هک دوب ەدرک شوماخ ?ا#نا¡ش را¡خا زا دعR ار نو�YÉYلت ەزات
 هR ار گنفت هک �ک .دناەداتس¢ا شربارب رد شوپها1س درم هس دCد ،دنÃشÂب هک تشگرب دوخ �dحار §دنص ه�d Rقو .دCدن ی+*(چ اما ،درک
 همه زا رتالاR .هلآd(نومود *(فس یارب نیا .ه1نارcت پ1ل1ف یارب نیا .ەریاناریا 655 زاورپ یارب نیا« :تفگ هتسهآ دوب هتفر هناشP وا یوس
 ».ەر�ن نومداC ی+*(چ .مYراد یوق یاهظفاح ام .هنمتراه رفول1ن یارب نیا

 .د1تلغ دوخ نوخ رد یدح³ و درک ک1لش راR هس نکهفخادص یاراد گنفت

 یرگCد تYرومأم تفگ نانآ ەدنامرف .دن�سویپ دندوب ەداد ماجنا تظافح و ششوپ را; نو*(ب رد هک یرفن راcچ هR نامترا¯آ لخاد درم هس
Rنیا .تسا ەدش لوحم نانآ ه Rشک را�d+ ن همانرب ردhاما ،تس Cد تاجن تا1لمع کCرگ RاCدوش ماجنا د. Rا1خ رد مهاRرات یاهناYک Rه 
 .دنداتفا ەار هR هس�ر و ناجنسفر یوس هR ،بونج تمس هR +*�ش³P جنپ اR نانآ ،دعR زور دوز حبص .دنداتفا ەار

 

 دروف دلارج ساساوی یهشرع یور

 زمر5 یهگنت

 

 ».ەدR شرازگ ور ت1عضو ،هشرع ¬فا«

 ».ادخان هش�ن ەدCد c�dج چیه رد �صاختم یو*(ن چیه«

 ».ولج هR تع³ اR *(سم یور ،روتسد قبط .بوخ را1س/«

 

 تنامرو تلاDا ،یABلد?م
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 +�dفگ یارب +çرح مه و دوب +�dفگ یارب فرح ەزادنازاشhب مه .دن�سشP توکس رد +Iالوط تدم هR رفول1ن یهناخ غاR رد رفول1ن و رتروپ
 .دوبن

 .درک هلمح ا1نرف1لا; نوبا1خ یهنوخ یوت امارول; ەورگ یهسلج هR یآ�Iفا ،یدمآ�d vشاد ام1پاوه یوت �dقو« .تسکش ار توکس رتروپ
 و دوب نوش�سد هR دنب�سد هک §احرد دارفا نیا یاهسکع .دوب ەدنوسر ور �(خ اههناسر یوت شPاتسود زا رفن دنچ هR یآ�Iفا ریدم
 تا*(یغت نارcت رد زور نوا یادرف .تشاد ور یراوشد همcنیا شزرا هک دوب یروط نشP ەدCد هک ندوب هتخادنا نوش³ یور ور نوش�ک
 ».مCدرک دصر ماظن یالاR ح�طس رد +IاÖcان

ا¡�Yقت .ب1جع +*(چ هC« :داد همادا وا ،درک توکس رفول1ن �dقو
o

 vهچ دادرخ ەدزنا¯ یاضعا زا مودک ره ³ م1نود RالIn ەدموا. Rاه++ع 
 صخاش یاهەرcچ زا ¨C اما .++�ک ەرادا ور ناتس®ا¯ زرم ³ دنق هنوخرا; ات نداتسرف ور اه++عR .ندش +Iادنز اه++عR .ندش مادعا oاروف
 .دش فقوتم مه د1سرv نارcت زا هک Inاهشرازگ ،دش دCد¯ان وا �dقو و .ەدش دCد¯ان ،�(هر d(فد سhئر ،وک1ن +*�سح مان هR +خش ،ەورگ
 ».هنکR یرکف هچ هنود�ن مدآ

 یوک1ن رکف تسPاوت�ن هکنیا زج هR .درادن ناتساد نیا هI+ Rادنچ یهقالع رگCد هک تفاYرد رفول1ن درکv ت¡حص رتروپ هک نانچمه
 تاجن دوخ تنا1خ اR ار رفن اهنویل1م ،½1لد ره هR ،نون®ا و ،دوب ەداد تاجن ار وا شhپ لاس { هک یدرم .دنک ردهR ³ زا ار ەدشەا¡ت
 ».هنود�ن �dسار تسار .هنکR یرکف هچ هنود�ن مدآ« :تفگ دوخ هR اما ،تفگن ی+*(چ رتروپ هR وا .دوب ەداد

 تمدخ یارب یاەدوزفا یانعم چیه اC وا نادقف و نا¬خ سح زا �dفرنورب چیه هک دوب +çارحنا ی*(سم دننام وا یارب *(خا یهتفه دنچ
 لاح هR ار وا مدرم و ،دهدR سرد دوخ نا�YجشPاد هR ،دشاR دوخ یەون اR تساوخv .دوب ەدروا1ن ناغمرا هR ش¢ارب ەدحتم تالاCا هR وا

 .دنارذگR را�زور دشP و دوش/ تسPاوتv هچنآ و ه�زور تارطاخ اR ات دننک اهر دوخ

 §و ،هشا¡ن تراسج .نلآ مرکش�م یدرک مارب هک Inاهرا; مامت یارب« :تفگ ،درکv ادص کچوک مسا اR ار وا راR +*�لوا یارب هک §احرد
vفاحادخ تزا اج+*�مه ماوخÿ+ تمالس و حیحص مراود1ما .منک Rگنشاو ه�d+ وا ».یدرگرب Rار رد و دش دراو ،تفر دوخ یهناخ فرط ه 

 .تس/ دوخ ³ تش·

 رد ام هک روطنوا تقوچیه +*(چچیه« :د1ش¢دنا دوخ اR .دنار ەا�دورف فرط هR ل1بموتا اR دعR و تسشP غاR رد رگCد یهق1قد دنچ رتروپ
 ».ەر�ن شhپ م1نکv رکف شزاغآ

9دوسآ ،قشع اR رفول1ن
:

 شداماد ،لاژک و *(ما ش¢اههچR ،+*�نزان .درک ەا#ن دندوب هتسشP هناخ+Þ(شآ رد هک دوخ نانامcم هR هRذج و لا1خ 
 .دندوب ەد1سر تنامرو هR رفول1ن تشگزاR زا دعR هتفه کC هلجد و ناهر ش¢اهەون و ،لضفا

Rفر زا دع�d+ نزان ،رفول1ن�*+ Rارف یودنام; هک +�فلت ەرامش هPیوس Rار دوخ یەداوناخ .تساوخ کم; و درک نفلت دوب ەداد وا ه Rهعرزم ه 
 تCاcن رد ،درکv لمع دوب ەدشP وغل هک Inاهروتسد ساسا رب و دوب +*�نزان و رفول1ن ی*(گتسد رومأم هک نارادسا¯ ەا�س دحاو .دناوخارف
 هR +*�نزان یاههچR زا دعR هق1قد ەدزنا¯ نا1ها�س .درک مازعا وا ی*(گتسد یارب ار ?ورگ و دش +*�نزان یهعرزم ت1عقوم +*�یعت هR قفوم
 .تشک ار نانآ یهمه Åتخم ��\آ لدا¡ت رد و دوب هتسشP نانآ +*�م; رد ½1ئا³ا �dینما م1ت اما ،دند1سر هعرزم

ا¡�Yقت +*(ن یوسPارف یاهودنام;
o

 دوخ یهنا1فخم جورخ یهشقن اه½1ئا³ا .دنتفرگ ەدcع رب ار تاجن تا1لمع لd(نک و دند1سر ³ نامزمه 
 یوسPارف تفن تک�³ یاهام1پاوه زا ¨C اR دعR زور ود شاەداوناخ و +*�نزان .دندوب ەد1سر م1لشروا هR باتفآ ع�لط زا ل¡ق و دندرک ارجا ار
 .دندش لقتنم ناریا زا جراخ هR لاتوت

Rتدم ه Cارف بونج رد سارگ زا جراخ رد +�ما یهناخ رد هتفه کPو دندنام هس Rدع Rئر روتسد هhفلووید ،یایآ{ س، Rا Cدنورف ک 
 .دندش ەدرب ،دنوش رقتسم نآ رد دوب رارق هک نوتگنیلرب هR یایآ{ هR قلعتم ناشPومان نودR یام1پاوه

 رد رفول1ن هک +Iردم لاتس��ک روامس زا و دننÃشÂب دنناوتv هک دندوب دونشخ ه1قR و دندرکv یزاR +*�یا¯ یهق¡ط رد اهەون ،+qاح لاحرد
 ەار زا هک �Iورغ لد رد و دنک +�یشPبقع هتشذگ ات دنراذگR و دنشونب یاچ دوب ەدرک یراد�Yخ نیالنآ تروص هR و دوب ەدرک اد1پ تنd(نیا

vنت .دوش وحم د1سرcاهادص اIn ش هکÂ1ەد vم و سات دروخرب یادص و ،روامس لقلق ،مارآ یاهوگتفگ ،دشcاهەر Rدوب درن هتخت ا. 
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 ەرخؤم

 

 دع* لاس ک, .تنامرو تلا,ا

 

 ،نادناخ گرزب توسک رد تفرگ م1مصت لاسما .دنارذگv §امش یانیلورا; رد شاەداوناخ و مانcب اR ار یرازگرکش د1ع ًالومعم رفول1ن
 هR +*(ن +*�نزان یەون ود و لاژک و لضفا ،*(ما ،+*�نزان .دشاR نانآ دنزرف هس و ،اس��پ ش¬مه و ج�یا +*�نچمه و ه�زور و اتÃنآ ،مانcب نا�+*(م
 .دن�سویپ نانآ عمج

 هR ەام دنچ ضرع رد .درک اد1پ یرا; ەا#شPاد +þاYر شخR رد اجنامه رد دوز ½1خ و دÉYگ تماقا ی�(لد1م رد ،ناریا زا رارف زا دعR +*�نزان
C¨ تبوبحم زا�Yاد ناداتسا نPد¡ت ەدکشCدش ل. Rرفول1ن ه vر« :تفگYاþ+ ر هکYاد .ه1ضاPاد هک مه وجشPموطخ .هئوجش�� 
ا¡�Yقت مه اهەا#شPاد

o
 »... ناریا یوت زور هC دCاش .مراد اجنیا رد نز کC ناونع هR هک متسه Inیدازآ قشاع اما .همه لثم اجهمه 

 دنیآرف اR زاR اما ،دندرک اد1پ را; دوب ¨Cدزن نامه رد هک کرو�Yین زلاف ++(ل� رد +Iاتسرام1ب رد ودره .دوبن ناسآ طCا�³ شرهوش و لاژک یارب
 دنتفرگ ارف ار �hل#نا تع³ هR نانآ دنزرف ود .دندوب وره�ور ا��Yمآ رد تRا¡ط زا شhپ ناش¢اههتخومآ مظعا شخR رارکت راوشد و +Iالوط
 .دندوب زاتمم نازومآشPاد وزج دنتفرv هک یاهسردم رد و

 زا +*(ن رحس ،لاژک �dس�ز ردام .دن�(ن داC زا ار دوخ {راف و یدرک نا�ز اههچR هک دندوب بقارم +*�نزان ناشگرز�ردام و اههچR ردام و رد¯
 یاهەون زا و درکv ز}وتخ¯ ،تفرگ تسد هR ار هناخ روما قتفوقتر ،شاههام هس تماقا تدم رد .دمآ ا��Yمآ هR وا ندCد یارب قارع
 س�ردت یهمانرب .دندشv ظوظحم دزv ادص »زانلد« شا ½صا مان هR ار ناشردام گرز�ردام �dقو اهەون .درکv ت¡قارم شا�شچرون
 .دناسرب یراC ،تشاد زا1ن کم; هR تدش هR نادنزرف یرادcگن یارب هک شd(خد هR تسPاوتv رطاخ +*�مه هR دوب ک¡س +*�نزان

 زا یd(خد اR هکنیا رب +�بم دوب ەد1سر Inاه�(خ و دناوخv یرا#ن�(خ دشرا {انشرا; عطقم رد نوتگنیلرب رد تنامرو ەا#شPاد رد *(ما
 هگCد یەون هC هÖا اما ،تمراذگR راشف تحت ماوخ�ن نم« :تفگ وا هR +*�نزان .تسا ەدرک رارقرب �dسود یهطRار çdارع درک نا�Yجهانپ
 ».م1نک رادCد شەداونوخ اR یرا#تساوخ یارب مq+Yاح نم و ول1ن هلاخ +�ک رت بل .هشv §اع مشاR هتشاد

Rس و نوملقوب رب ەوالع هک ماش زا دعhش +�یمزب)*Yد و ،ناجنسف ،ول}�لا¡لآ لماش ،نCاریا یەزمشوخ یاهاذغ رگI+ و ج�یا ،دوبYدوخ نلو 
 .درک یدرک و {راف یاههنارت ندناوخ هR عو�1Æd ³سوم یاون اR لاژک و دروآ ار دوخ ک¡Âت مه *(ما و دروآ نو*(ب ار

 هنشور« .درک ت¡حص عمج اR مانcب ،دناسر ناCا¯ هR »رمسا« یدرک بوبحم گنهآ ش�طرپ و داش یهنومن اR ار دوخ ندناوخ لاژک �dقو
 &ەداوناخ و ناتسود اR ندوب مه رود هشخ¡تذل هچ .م1شاR ر®اش شرطاخ هR هک مYراد یداYز یاه+*(چ لاسما هک

 »"؟هگ �ن مcب ارچ ؟تفر اجک ؟تفر نومشhپ زا ول1ن امام ارچ" ،هسرپv نم زا مادم ه�زور لاسرا¯ زا .هم; ی+*(چ هC زونه اما«

¨R نومارب ور تدوخ ناتساد ەدشP ش�قو ،نامام« .درک شردام هR ور
:

 .مCاەدش *(س ًالما; و مCاەدروخ ور تەزمشوخ یاهاذغ همه ام ؟
 ».هش/ ل1م�ت نومYرازگرکش د1ع هک مYراد مزال بوخ یهصق هC الاح .مCاەدÂ1ش مه ور زÉYع لاژک گنشق یادص

 شPاتساد .م�(ب ³ ور نوتهلصوح ماوخ�ن« :تفگ وا .دروآ اج هR ار یرو+q تافراعت لوا اما ،دوب هتفرگ ار دوخ م1مصت ماجنا³ رفول1ن
 ».ە�(ب نوتباوخ مسرتv .تسhن بلاج مه داYز و ه1نالوط

 شهاوخ .م1شوگ ا¯ا³ .دا1مرد نومنوج ەراد قا�1شا تدش زا .مYراد راqا ام .د1یامرفن ،هن« :دندوب رب زا ار دوخ گولاCد +*(ن اهنامcم
vم1نک Rد1گ.« 

 رد دعR ».د1یاجنیا نوتهمه هک ملاحشوخ ردقچ م#R دCدR ەزاجا لوا .هشاR دYراد راqا هÖا ،بخ ½1خ« .داد تCاضر رفول1ن تCاcن رد
 مهاR ور ام یهمه هÖا دشv لاحشوخ ردقچ ترد¯ مزÉYع ¬·« :تفگ و درک مانcب هR ور دوب ەدرک سhخ ار ش\روص کشا هک §اح
vدCخآ ،لاژک .د�Yن Rد ور وت ه�زور هک یراCچ دcەزات و یدوب ههام ەدرا Rت هcامتح .تندوب ەدروآ نار

o
 راختفا تcب تدCدv نالا هÖا 

vدرک.« 
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 +�dگنشاو رد شhپ لاس لcچ .هئوت یارب ناتساد نیا ،مزÉYع ه�زور« .درک ت¡حص هR عو�³ و تشگرب شاەون تمس هR د1شک قیمع �فن
 .دا1ب ا1ند هR ترد¯ ات دوب ەدنوم لاس ەد و مدوب ەدشP انشآ تگرز�رد¯ اR نم زونه عقوم نوا .هشv عو�³

»Cزور ه Cب رفن هcدرک نفلت م....« 
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 ناoدنسmnن یەراNرد

 

 نمسورگ کرام

 

¨تسشPزاR نامز ات نمسورگ کرام *(فس
:

 ،هجراخ ترازو {ا1س روما نواعم ناونع هR ،هجراخ ترازو رد تمدخ لاس IÞ 29 رد دوخ 
 .تسا ەدرک تمدخ ەدحتم تالاCا یهجراخ ترازو ماقم +*�موس

 .تسا ەدرک کم; 2001 �(ماتæس 11 تالمح هR ½لملا+*�ب شÂ®او تcج ک1تامل�ید +Iا¡ی�ش· نداد ناماس هR وا رYزو نواعم توسک رد
 ناونع هR وا .تسا ەدCدرگ وتان نام1پ Idا1ح شd(سگ د�(شhپ ثعاR و ەدرک ت�Yیدم ا1بمل; و ناÁلاR رد ار ا��Yمآ �Àراخ تسا1س +*�نچمه وا
 1994 زا نمسورگ *(فس .تسا ەدرک کم; وتان شd(سگ زا یرگCد رود و وووزوک رد وتان رازرا; ت�Yیدم هR ،هجراخ رYزو یا}ورا روما نواعم
 .تسا ەدوب ه1کرت رد ا��Yمآ *(فس 1997 ات

 .تسا ەدوب رادەدcع ار نهوک ەورگ تنواعم 2011 یهYروف ات 2005 یه1ئوژ زا نمسورگ *(فس

 روما رد ا��Yمآ یەژYو یەدنیامن ناونع هo Rاددجم ار نمسورگ *(فس ،نوتÂیل; یرال1ه ،وا یهجراخ رYزو و اما�وا تندYزرپ 2011 یهYروف رد
 ،نب ،لوبناتسا رد ½لملا+*�ب یەدمع یاهتسشP هR نداد ل�ش ق�Yط زا نمسورگ *(فس .دندناوخارف تمدخ هR ناتس®ا¯ و ناتسPاغفا

 هR ناتسPاغفا حلص دنیآرف زا ا��Yمآ +Iا¡ی�ش· وا .درک کم; ناتسPاغفا زا تCامح تcج ½لملا+*�ب یاهشالت د�(شhپ هR ویکوت و وÖا�1ش
 رد وا .درک افCا ناتس®ا¯ و ا��Yمآ +*�ب طRاور ددجم یرارقرب رد یاەدمع مcس و درک ی�(هر ار دروخودز لاس { هR نداد ناCا¯ روظنم
 .تشگزاR نهوک ەورگ هR 2013 یهYروف

9دنز داÂ1ب یەریدم تأ1ه سhئر نمسورگ *(فس
:

 لاشرام نمرج قودنص یەدکش¢دنا یانما تأ1ه وضع وا .تسا هجراخ ترازو یدنملاس 
 2013 رد .تسا {امل�ید Inا��Yمآ vدا²آ نواعم نمسورگ *(فس .تسا لوبناتسا جلا; تربار و ،ارا�راRاتناس { وی داÂ1ب ،ەدحتم تالاCا

 .دوب ل1ی ەا#شPاد رد ا��Yمآ {امل�ید تاعلاطم یارب نوسPاج زکرم رد رجنÃسhک پhشولف دشرا وضع نمسورگ *(فس

 {انشرا; و ارا�راR اتناس ،ا1نرف1لا; ەا#شPاد زا {ا1س مولع {انشرا; کردم یاراد و ەدش گرزب ا1نرف1لا; سلجنآسل رد نمسورگ *(فس
 .تسا ندنل {ا1س مولع و داصتقا یهسردم زا للملا+*�ب طRاور دشرا
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 تABم?ل ناج

 

اتدمع ت�(م1ل ناج *(فس ،ەدحتم تالاCا یهجراخ ترازو رد دوخ تمدخ یهلاس 34 نارود رد
o

 اق�Yفآ ناملسم یاهروشک و هنا1م رواخ رد 
 سhئر وا .�Iرع یەدحتم تاراما و یدوعس ناتس�3ع ،ریازجلا ،هنیگ ،نادوس ،قارع ،ناریا رد Inاهتس· لماش ،تسا ەدرک تمدخ
 زا 2010 ات 2009 رد یو .تسا ەدوب )2003 ات I+ )2000اتYروم رد ا��Yمآ *(فس و ،)2005 ات 2003( هجراخ ترازو نانکرا; یهCداحتا
 ت1لاعف هR هجراخ ترازو کCدزن رواخ روما d(فد رد ناریا روما رد رYزو نواعم *(بد ناونع هR و تفرگ +خرم InاYرد یو*(ن vدا²آ
 .تخادرپ

¨تسشPزاR زا س·
:

 و دش InاYرد یو*(ن vدا²آ رد هنا1مرواخ تاعلاطم1955 نال1صحتلاغراف {رک بحاص وا 2006 رد هجراخ ترازو زا 
¨تسشPزاR نامز ات اجنآ رد

:
-سارگ پhشولف بحاص وا 2015-2016 ½1صحت لاس رد .درکv س�ردت {ا1س مولع و خــــYرات 2018 رد 

 .دوب نوتس�YÂپ ەا#شPاد نوسلYو وردوو یهسردم رد هنا1مرواخ تسا1س رد Þ(یل

 {انشرا; ،{انشرا; کردم و ەدرک زاغآ رcش +*�مه �dلود سرادم زا ار دوخ تال1صحت و تسا {ید +�dگنشاو یەدشگرزب ت�(م1ل *(فس
 زا ل¡ق .تسا ەدوب هنا1مرواخ تاعلاطم و خــــYرات یهتشر رد اcنآ ن�Yخآ هک تسا ەدرک تفاYرد دراوراه ەا#شPاد زا ار دوخ یd(کد و دشرا
 داتسا ناونع هR و )1966 ات 1964( ناریا ناتسدرک ناتسا رد حلص ەا�س بلطواد ناونع هR وا 1973 لاس رد هجراخ ترازو ه�d+ Rسویپ
 ەدروآرد ر�Yحت یهتشر هR هنا1مرواخ ع�ضوم اR یددعتم یاهباتک و تالاقم وا .تسا ەدرک س�ردت )1972 ات 1967( زا*(ش ەا#شPاد رد
 و ،)�d+، 2004گنشاو ەا#شPاد تاراش�نا( ظفاح را�زور رد زا*(ش ،)1987 ،وYو تسو تاراش�نا( خــــYرات اR گنج رد ناریا هلمجزا ،تسا
ک :ناریا اR ەر®اذم

B
 )2009 ،ا��Yمآ حلص یهسسؤم( خــــYرات حاورا ا�d Rش

 ناشP ن�YتالاR یەدنراد وا .تسا ەدرک تمدخ نارcت رد ا��Yمآ ترافس رد هک تسا Inا��Yمآ یاهتامل�ید ن�Yخآ هلمجزا ت�(م1ل *(فس
 ەام ەدراcچ زا س· 1981 رد ار نآ هک تسا هجراخ ترازو »تعاجش ناشP« و -»هتسجرب تامدخ راختفا ناشP«- هجراخ ترازو راختفا
9دنز کرو�Yین رد +qاح لاحرد ش¬مه و وا .درک تفاYرد ناریا رد نا*(گنا�ورگ تسد رد تراسا

:
 vنآ .دننکcچ و دنزرف ود بحاص اcرا 

 .دن�سه ەون


