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�� ��ا� ��ا����ت 
�+ن ا*(� �
 داد'�& ان$#ب,�* -� .�*�0ن>� از س:� و ا9(�ر س+س. �067س�4، 2(+ ک0/

 
�ن ا
	� از ��� و��

�ران ا
#+� *�ض� در ��ود)�' ب� ال���� ا
�م $�#� ب� ض�  پ����رت ���� �������، از ����ن ���� ی� �


�� ��دن,.(��.
+� ب� ارا19 � *678 4�5 ا
�وز ١٠ای� در *�ل� ا�/ �1 ��0/ #

�ران ا�
 =ب�ن 
�' پ> از ب�ز);/ و� از ��ود)�' ب1 $�ن1، پ#: ن�� از 

ورود ب1 
#Bل، ب1 ب�زر�� 
#Bل ای� ���ل *E�ق زن�ن اC,ام ��د' وض�� �����دار� از 
#Bل و� ت�,اد� �� د�، ?#,ی� .�, �+�ب، د�/
� ب� ارا19 � *78 ا*	�ری1 ا� �1 ت�ریG =ن 
�ب�ط#Hران ه��
�
�ت� و� را ض�  ��دن,. ای� �
ن�ش+1 ه� و 
+�ن در��، ت�,اد� ن�ار و ��


�' ب�د، از و� $�ا�+#, ت� ��0/ ��
/ داد��ا� انMEب 
����٨ 4�5 روز ?��رش#�1 ٩ب1 دوم #
=ب�ن 
�' $�د را ب1 ش��1 � ی78 دادی�ر� ا
.,#�

����
+� ری��/ .���ر� #

�ران ا�
� ب�ا� ب�اب�� )�/: “ 4�5 ا
�وز ا��اد� �1 $�د را از N1 ب1 تOدر ای� راب ������� ����
��دن, پ> از �0�ر از )/ )Rرن�
1 ب� $�ان,ن ن�
7 از ب�#,)�� ��ود)�' و ض�  پ����رت7 
�نQ از ان�Pم ���م ش,ن,.“

7Sو ب1 ر ,##� �
 ��+� ��ود)�' ب1 نU�� از $�وج 
� از ای�ان .��)#

�ران ا�
ای� ���ل ���� ادا
1 داد: ”ای� ?��ر
� ب�ر ا�/ �1 
پ��X ه�� 
�8ر، هW ت�ض�U در ب�ر' � �0/ ای� اC,ام $�د ارا19 ن�� �##,.“ ���� ������� دلV ��� $�د را دی,ار ب� $�ن�اد' و

�ن ا
	� ذ�� ��د.�
ش��/ در ?#, �#��ان> در ز
E* 1#�ق زن�ن در ای�ان و ���� ی� 

4�����0= 
*<رس
ن�ه�< ک��ورز �� دو 9?� زن<ان *�<دا �
 داد'�& ان$#ب ا9(�ر ش<

 
Z+� ب1 داد)�' انMEب ا*	�ر ش,.#�ن ا
	�ء و 0	� 
,ر�1 ���
ن�ه, �;�ورز از ا0	�� ���� ی� 

 '�
 4�5 ب٩1 =ب�ن 
�' ��0/ 6 ا*	�ری1 ا� دری��/ ��د �1 ب� ا��س =ن ب�ی, روز ی8;#�1 ١٣٨٧ن�ه, �;�ورز ?��رش#�1 ش\، اول =ب�ن 
داد)�' انMEب 
�ا.�1 �#,. از ای� رو �Cار ا�/ �1 او ب1 ه��ا' و�V اش، ن�Zی� �+�د' ��دا 4�5 در داد)�' انMEب *�ض� ش�د.

� ب�ا� ب�اب��، در Nن و ت�+Zدر ��ی/ زن /�01 ن�bم از ��یa ���ل c
�� از ��یa ت�� /#
١٢پ;+� ن�ه, �;�ورز ب� ات��م اC,ام �01 ا

�' *�> ت�Bی�� 
8U�م ش,' ب�د.٨٧
�داد Xب1 ش '�
 داد)�ه� و در ش��ی�ر

� و 
,ت ١٣٨eپX از ای� نB و� در ��وردی� f+ء ب�د د��	

� �1 در پ�رg �ل1 
;N�ل .�Q =ور� ا�f#١ هhروز در زن,ان اوی� 
ب�زداش/ ش,' ب�د.

 ت� دی�f از ����ن .#�X زن�ن در ب�اب� داد)�' انMEب ب�زداش/ و 
,ت ی� ه�+٣٢1 ه��ا' ب� ١٣٨6 ا��#, ١٣ن�ه, �;�ورز ب�ر دی�f در 
در زن,ان اوی� ب�Z ب�د.

ک�ن+ن زن�ن ا��ان4
��� =���د رس4 در ا�. ک�+ر ه��؟: اس�0<اد �Bن+اد& دک�� زه�ا ��4 �>$+ب از *�دم ا��ان

 
$�ن�اد' د�+� زه�ا ب#� ی�E�ب پ> از )Rش/ ی�Z8ل از 
�گ 
;g�8 ��زن,ش�ن در ب�زداش+�f' ا
� ب1 
��وف و ن�� از 
#�8 ه�,ان ب�
�� ه�� $�د را ش�ح داد' ان, و د�/ ی�ر� ب1 ��� =ن�� دراز ��د'fن�ش+� ن�
1 ا� $�Oب ب1 
�دم ای�ان ب�یl' ����ن *E�ق ب;�، رون, پ
ان,.$�ن�اد' د�+� زه�ا در ن�
1 $�د ن�ش+1 ان,: ”
+����ن1 ت��#�ن پ�ون,' 
�گ ��زن,
�ن ب1 ن1OE روش#� ن��,' ا�/ و 
+���ن ه�H#�ن =زاد

“. 
;�mn ب1 
� ن�� ده, Gپ�� <� WهZ+#, و 
�Pزات� ب�ا� =ن�� در ن�b )��+1 ن;,' ا�/ و ه

V ای� ن�
1 �1 از ��� $�ن�اد' زه�ا ب#� ی�E�ب در ا$+�ر ��ن�ن زن�ن ای�ان� )Rاش+1 ش,' ا�/ ،ب1 ای� ش�ح ا�/ :�� �+


ب1 ن�م $,ا

�دم =)�' ای�ان، ب�یl' ����ن *E�ق ب;�

بX از ی�Z8ل از 
�گ 
;g�8 ��زن, دل�#,
�ن د�+� زه�ا ب#� ی�E�ب در ب�زداش+�f' ا
� ب1 
��وف و ن�� از 
#�8 ه�,ان 
� )Rرد.در ای�
E/ 5�رتE* o;� ب�ا� VE+Z

,ا�Q پ�ون,' ، ����ن *E�ق ب;� و *E�ق زن�ن و روزن�
1 ن�fران  �Mو� ، �

,ت تMش ��اوان� از ��� 

+����ن1 ت��#�ن پ�ون,' ب1 ن1OE روش#� ن��,' ا�/ و 
+���ن ه�H#�ن =زاد هZ+#, و 
�Pزات� ب�ا� =ن�� در ن�b )��+1 ن;,' �
)��+1 ا
B ی�fب�ان V

;�mn ب1 
� ن�� ده,.ب1 ه�� دلV ب� 
�ور� ب� پ�ون,' د$+�
�ن از ش�� ی�ر� 
� $�اه7 و .��1 ت� Gپ�� <� Wا�/.ه
91 ن�Z/ بf? 1�ن�f رون, ر�,)� ب1 ای� پ�ون,' ا0+�اض�	C '�C <هBار دان;P�� پBش�8 را �1 ?#, روز V�C ب� ار��ل ت�
�ر� ب�ا� ری

7 :“ای� ات��ق 
� ت�انZ/ و 
� ت�ان, ب�ا� ه��,ام از ��زن,ان ای�ان ز
� رو� ده,.“#� �
��دن,، ی�د =ور� 

�$+1 دب��+�ن تBه�ش�ن، ن�� = Xب دان�Eد�+� زه�ا ب#� ی� ،�
V دان;�f' �0�م��٢٣زن, mU+ه�� و ��رغ ال�f;ن ��ا��� دان�
 =ز


�Uم ه�,ان و ��د�+�ن در *�ل ���ب/ ب�د . او ب1 $��� پ,رش �1 زن,ان� a��#
پBش�8 ت��ان از *,ود ه;/ 
�' V�C از 
�)X ، در 

�Uوم ��
M داو����ن1 ب�د . a��#
/ داش/ و *	�رش در ای� ���
��� رژی7 ش�' ب�د، از ��ح $,
/ ا.��ر� پBش�8ن �




�' ٢٠ ��ل1 
� ،روز .��1 ٢٧زه�ا � ��
 ٨e /0�� ١٠1ب �

�ران �+�د ا�
 4�5 در پ�ر�� در ش�� ه�,ان ب1 ه��ا' ن�
Bدش ت��  
� ش, . 
Z�و�ن ای� �+�د بX از f+وف د���
٢hار ن,ادن, . ?�ا �1 ب�زداش/ او را از�C ن�

� را در .�ی�ن ب�زداش/ د$+� /0�� 

. ,#+Zدان �
ا$+�رات �Cن�ن� $�د 

B ب� 
� ت��س )��/ و ض�� ب�ن ا.��ل� 
�.�ا� ب�زداش/ ، ب1 پ,ر زه�ا )�/ �0��١١1/ = � 4�5 روز ش#�1 ��ه#s ”ق“ ب� لU#� ت�ه

�

� ت�ان7 ا
;\ $�د را ب1 ه�,ان ب���ن7 ”. او ب� ا�5ار زی�د از ��ه#s ”ق“  �
��دا ب1 ه�,ان ب�ی, . پ,ر 
� پ��,:“ ?�ا ��دا ؟ 
$�اه, �1 ب� د$+�ش �U5/ �#, �1 ا.�ز' ن�� ده, .


� �#, �1 ا.�ز' ده#, ی� ت��� ��ت�' Xض� ، روز دوم ب�زداش/ ، زه�ا �1 از ت��س �+�د ب� $�ن�اد' اش ب� $�� ا�/ ، دا79 $�اه�C 1+�( 1ب
ب1 $�ن�اد' اش بBن, ت� ب�ا� =زاد� اش ب1 ه�,ان ب�ی#, . ( از �U5/ ه�� �Cض� در روز دوم )

�د . پ,ر و 
�در در را' هZ+#, و ن��fت��س ب �
��ان�Pم *,ود ��0/ پ#: ب�, از ��u و ب� د�+�ر �Cض� ا.�ز' �5در 
� ش�د �1 زه�ا ب� 
�د . ب1 ب�ادرش ، ر*7 ، ت��� 
� زن, و ب� ت�.1 ب1 اش�8ل در $  
�ب�یV در 
#1EO ا� �1 ب�ادر *	�ر داش/ ، ت��سfت�ان, ب� =ن�� ت��س ب
1+Zب� دره�� ب Xران��
� �#, ت� ب �m$�
�د و ت�Eض�� دو روز ( �
ت��#� ب1 بX از?#, ���1 ن�� ر�, . پ> ب� 
VU ��ر $�د ت��س 


�ا.1 ن;�ن, . '�fن�
در
 ش\ ��5 �#, .٩تMش ب�ادر ب�ا� ت��س دوب�ر' ن��ی+� ب1 ای� $+7 
� ش�د �1 ب�ا� �U5/ ب� $�اه�ش ب�ی, ت� ��0/ 

. ,;� �
��ل  1ECای� ب�ر ت��س ?#, د . ,#
� $�رد �1 پX ش��ر' ه�,ان را 
� ب sب�ادر زن Vب�ی�
��0/ *,ود ه;/ و ن7 ش\ ب�د . 
ب�ادر در )�/ و )� ب� زه�ا ا*�Zس 
� �#, وض�/ رو*� زه�ا در ش�ای  $�ب� ا�/ . او در .�اب ای� ��ال ب�ادر �1 
� پ��, ت� را


� )�ی,:“ ��Z ب��� ��م ایZ+�د' ا�/ .“ 1�5��Mش#�د“ ن1“ و ب �
اذی/ ن�8د' ان, ، 

� ر�, . ت��س ت��#� ب� �Pب1 =ن �fو �#, در را' ه�,ان ا�/ و *,ود ی� ��0/ دی ,Eده, �1 پ,ر ب� پ�ل ن �
#�ن ��ب�ادر ب1 زه�ا ا

”$,ا*��v =ب�P .�ن“ و $,ا*��v داداش“ ب1 پ�ی�ن 
� ر�, .
� از ا0	�� �+�د ا
� ب1 
��وف ،�E  $,ا 
� دان, . پ,ر و 
�در زه�ا ��0/ S و . /Z�E ?1 ات���C ا�+�د' ، 
���م نC١٠ب�, از ای� ت��س د

\ ت�ی� ت�ه� ه� 
�ا.1 
� ش�ن, . ی�8 از ا0	�� �+�د ب1 پ,ر زه�ا 
� )�ی, ازP0 ب� '�f+ر�#, . در .��� ب�زداش �
ش\ ب1 ه�,ان 
�

�ن ، ب� $�ن�اد' B0ادار BیB0 ر� زه�ا���Z��$ 8/ را ن,ارد . ای� ��د ی� ه�+1 پ> از��
/ پBش� ب�دن در ای� *M5 �د$+� ت �
�bن
� و.�د ن,ارد . 
� از او ب1 ای���+
 ��� ن#87 . ( ا�7 ای� ��د *+� در بfت��س )��/ و ب� ان�اع ت�,ی,ه� از 
� $�ا�/ �1 پ�ون,' را پ

دلV نB �1 $�ن�اد' 
� را ت�,ی, ��د' ، ش�8ی/ ��د ' ای7 ا
� دریc از ی� ا*	�ر و ب�ز.�ی� ��?� �1 در ب�ر' اش 5�رت )��+1 ب�ش, . )
پ,ر زه�ا ه#�ز از ی�د ن��د' ا�/ �1 ��ه#s“ ق“ ری> �+�د ا
� ب1 
��رف ه�,ان ?#, ��0/ پ> از وC�ع ای� ��.�1 ب� $#,' ب� او روب�و
�� وضQ د$�ت ب1 =)�ه� ب�و ،ن1 !ب�و داد��ا ،ن1 !ب�+� ا�/ ب�و� پBش� �Cن�ن�.“ری> �+�دا
� ب1 
��وف ب1fش, و )�/ :“ب�ا� پ


�گ ت��n �1 در *�ز' تU/ ن�bرتX ات��ق ا�+�د' ب�د ،��+�ی� ن�fان� ،اض�Oاب و ی� ن�را*+� ن,اش/. ���$
اورژان> 
#1EO ، پ> از 
��یZ. 1#, زه�ا در ��0/ ن1 و ن7 ش\ ، 0#�ان 
� �#, �1 او V�C از ��0/ ه;/ ش\ ��ت ��د' ا�/ . 
� ب�ره�
7و در .�ی�ن ب�زپ��� ب1 ای� )Bارش دروغ ا0+�اض ��دی7 . ا)� او ��0/ ه;/ ش\ ��ت ��د' ?f�ن1 
� ت�انZ+1 در ��0/ ه;/ و ن
Xاز ش �S 71 ای+�( Gدر پ�� �
ش\ ب� ب�ادرش �U5/ ��د' ب�ش, . =ن�� از 
� پ��,ن, �1 ?1 
,ر�� ب�ا� ا��xت ای� اد��0 $�د داری, ؟ 
�ی, ت� 
���م ش�د �� و از ��P ب�f�8ل�1 ه�� ت��� ه��ا' ب�ادرش را ب
ن��� �1 در �#�ر ب�ادر زه�اش�ه, 
�8ل�1 ب�دن, ، 
� ت�ان, پ�ی#/ 
��ل �;, ت� ای� پ�ی#/ را درا$+�ر 
� بRfارن, . ( ?�ا ?��ر 
�' ؟ ��Z ب1 ای� ��ال 
� نB.�اب '�
او ت��س )��+1 ش,' ا�/ . ا
� ?��ر 
ن,اد' ا�/ .) در ای� پ�ی#/ ن1 ت#�� $��� از 
�8ل�1 ��0/ ه;/ و ن7 ش\ زه�ا ب� ب�ادرش نZ/ ، ب�18 ��0/ ت��س ه� ه7 ب1 ه7 ریn+1 و


� ای� د�+�8ر� در ا�#�د� ا�/ �e1 ب�, از ��u پ> از ت��س ��0/ 6ن�
�ت\ ا�/ . ب1 0#�ان 
�yل ت��س ��0/  �bش,' ا�/ . از ن /�x 

�.�ا ��� �#, . /EE* 1ب /Zت�ان �


 ب�, از ��u و ه;/6 4�5 روز ش#�1 اM0م 
� �##, . در *�ل18 ��0/ ٩پ> از ان+�Eل .Z, زه�ا ب1 پBش�C �8ن�ن� ، =ن�� ��0/ 
�گ را 
 ب�, از ��u ه��ن روز ه7 ی� �Cض� او را دی,' و ب� او �U5/ ��د' ا�/ . ب� ا��س6و ن7 ش\ ب� ب�ادرش �U5/ ��د' و *,ود ��0/ 

)Bارش پBش� �Cن�ن� دو ���د� رو� پ�ه� � زه�ا 
;�ه,' ش,' ا�/ . ���د� رو� ��ق پ� � ?z و ���د� رو� ران پ�� را�/ . ا
� ب1
Bوی= a�* ت��NV�0 ا*+��ل� ای� ���د� ه� اش�ر' ا� ن;,' ا�/ . =ن�� اد�0 
� �##, زه�ا $�دش را در ات��C �1 زن,ان� ب�د' ب� پ�ر?1 ه�� ت��

+�� ات�ق ر9> ب�زداش+�f' در *�ل� �1 در ات�ق بZ+1 ا�/ ، $�د را 7
� ت�ان, در ��1�5 ی� و ن �Z� ت�.1 ن�� �##, =ی� �
��د' ا�/ . ا

� د�/ ان,ر ��ران پ�ون,' ب1 ت#�C} ه�� دی��f ه7 �bن;�د ؟ ب1 ن ',از ?�ر?�ب ه��ن در بa�* 1+Z اویB �#, و هW 5,ای� ه7 از او ش#
\ ت� =ن18 پBش�C �8ن�ن� ب1 $�ن� �1 از ب#� و )�ش زه�ا ب�ون =
,' ، ه7 ت�.��P0 . ,##� 1 در ای� پ�ون,' و.�د دارد ، ت�.1 ن���

ن�8دن, و در هW �,ام از )Bارش ه�ی;�ن ب1 =ن اش�ر' ن�8د' ان, .
دو -�1 روز پ> از 
�گ دل�nاش ��زن,
�ن ،ی�8 از 
��ون�ن ا�+�ن,ار� ه�,ان ب� پ,ر زه�ا دی,ار ��د و ب1 او )�/ :“دی�وز در ش�را�

;M8ت �
, و ز*�/ ه�� زی�د� ب�ا� پ�وز� انMEب �;,' ای, .+Zن ش�' ه�
ت�
� ا�+�ن *�ف از ش�� ب�د �B. 1و زن,ان�ن ���� ز
,#+Zرادی�ه�� $�ر.� در ای� ب�ر' در *�ل ����ش� ه. ,#+Zب ه�m+01 ه7 ا�#�ن در اxای� *�د ��زی�د� داری7. دان;P�ی�ن پBش�8 ب1 $�

� از ش�� ای� ا�/ �1 *+� ب1 اC�ام $�دت�ن ه7 نf�ی, �1 ��زن,ت�ن در �+�د ا
� ب1 
��وف ��ت Xدی� ا�/ .$�اهBه7 ن <�P
،ان+�nب�ت 

��د' ا�/.
My بf�ی, ت�mدف ��د' و ی� د?�ر ای���C /Z ش,' ا�/. ”
ای� �E  ن��ن1 ا� ��?� از ب�$�رد ی�8 از 
Z�و�ن� ا�/ �1 ب1 .�� داد$�اه� از $�ن ب1 ن� *a ریn+1 ش,' زه�ا 
� را ت�51 ب1 دروغ
�B
� پ��7 �1 =ی� ه�)B در ب�ر' ب�$�رد ا
�م ��0 (ع) ب� 
,ی�ان $�8�Mر $�د ? �)�+� در ب�ر' 
�گ د$+�
�ن ��د' ا�/.از ای� 
Z�ول

نn�ان,' و ی� ن;#,' ان, ؟.=ی� از ی�د ب�د' ان, �1 ا
�م ��0 ب1 $��� ���u �1 ب� زن ی��د� ت��  ��ر)BارانX ر�+1 ب�د ،$�ن )�یZ/؟

�ن را د�� 
� ��دی7 ، از ب#� و )�ش او $�ن .�ر� ب�د �1 ه7 
� و ه7 *�ض�ان را 
#�E\ ��د . 
� ب�BیB0 ,زن�� g�8 پ�در ز
�ن� �1 پ
?#, پBش� 
+mn| ت��س )��+7 �1 ه��f )�+1 ان, �a�* 1� �Z =ویB ش,' ب�ش, ب1 هW و.1 )�ش و ب#� اش $�ن ری�B ن�� �#, و ای� از

ن;�ن1 ه�� ض�ب1 
�BN ا�/ .
/ب#�ب�ای� $�ن�اد' ت�Eض�� ن���C X را ب�ا� ب�ر�� ا*+��ل� ض�ب1 
�BN داد �1 .�اب ن�
1 پ#: 
�' ب�, =
, . ال�+1 
� ب� ت�.1 ب1 وض�

�در زه�ا از ای� ��ر 
#�mف ش,ی7 . ب1 ویl' �1 پBش�8ن 
+mn| )�+1 ب�دن, پ> از پ#: 
�' =�xر .�م ت� *, زی�د� از
�ن ��Z. رو*� و
� ، ای� 
�ارد را��+
� ا*+��ل *��ی/ از #Hد� �1 در پ�ون,' ب�د و ه�,�+

� ب� ت�.1 ب1 ت#�C	�ت  . ,#� �
 V8;

� رود و ش#���ی� را 



91 ا�Mع دادی7 و در$�ا�/ ��دی7 پ�ون,' ب1 ت��ان 
#+VE ش�د . در ن��ی/ در ا��#, �	C '�C <
��a ش,ی7 ، 
�ا�E/ ا٨e��Cب1 ر9 
�� ��ن�ش/ پ�ون,' د$+�
�ن ب1 ت��ان ، ب�ره� و ب�ره� ب1f�ی7 .د' روزب�, ب�ا� پfش�ه�ود� و دی�ان��ل� �;�ر را ب�ا� ای� ��ر ب
97 در �,ام�f7 ب
�ا.�1 ��دی7 . =ن�� ه� ب�ر *��� 
� زدن, ، ?#, ب�ر ه7 )�+#, �1 پ�ون,' در ت��ان ا�/ . ا
� ن�� ت�ان o�+n
داد��اه�� 

ش��1 و �,ام داد)�' در *�ل ب�ر�� ا�/ .

,ا�Q پ�ون,' ($�ن7 ش�ی� ��0د� و =��C �0,ال�+�ح ���Oن�) �Mب� پ,ر زه�ا ب1 او )�/ �1 ا)� و� /�U5 ی��8ر در B�Cض� ه�,ان� پ�ون,' ن

� ب�ا� ب1 ن+1P ر�,ن پ�ون,' ب� ش�� ه��8ر� $�اه7 ��د.او ب1 پ,ر زه�ا )�/ :“
� ب�ا� ش�� $�� ز*�/ �;,' ام و در.,را 0�ض �#

ای� پ�ون,' د' 
�رد تo�n از ا0	�� �+�د ا
� ب1 
��وف )��+1 ام.“
“.,#� Vm� و V* ض�ع را�
, ب� 
+���ن )�/ و )� و #او ?#, 
�' ب�, از پ,ر زه�ا $�ا�/:“ ب1 ات��ق و�M ب1 ه�,ان ب�ی, و ب#;

�

� )�/ �1 ان�fر در ب�ر' ی� د0�ا� ��?� و ش�mn -$�ن�اد)� *�ف  �n� �
�Cض� ه�,ان� =نH#�ن در ب�ر' *V و �Vm پ�ون,' ب� 
زن,.

 '�
� ، ی�#� ?��ر 
�' ب�, از ای� ��C 1ار ب�د پ�ون,' در ت��ان ب�ر�� ش�د ، داد)�' ه�,ان ب,ون ت�.1 ب1 را� دی�ان �0ل���٨٧ان�Pم در ت
� را ب� ن�ش+� ای� .��1 “ �1 ا5�� .�
� ات��ق ن��+�د' �1 ب+�ان در ب�ر' =ن را� �5در ��د “ ، از ه�1 ات��
�ت 
��ا��+
 �
�;�ر ، ت��
o�nرد ت�
��د . ب�ز پ�س پ�ون,' در ش�ای�O ای� *78 را �5در ��د' ب�د �1 در $15M پ�ون,' ا� �1 ب1 ا
	�� $�دش�ن ر�,' ، ه;/ 

�رد ا0+�اض �Cض� �;� �Cار )��+1 B
,ت ب�زداش/ و… ب1 ?;7 
� $�رد و ای� تo�n ن XایBاز .��1 د�+�8ر� در پ�ون,' ب�ا� ا�

ب�د .
ب� ا0+�اض 
� و ب� ت�.1 ب1 را� دی�ان �0ل� �;�ر ، ��ان�Pم پ�ون,' ب1 ت��ان 
#+VE ش, . پ�ون,' ��M در ت��ان ا�/ و 
� ب1 0#�ان $�ن�اد'

7 �1 ای� ا5�� ا
�8ن ای� ات��ق ب1 =ن شV8 �1 0#�ان ش,' و.�د دارد ی� ن1؟+Z1 ه#U5 aCن ب1 دن��ل ب�ر�� د�#Hزه�ا ه�
Vو ش#���ی� د�ی ��f
;�mn ب1 
� ن�� ده#,.=ی� در ای� �;�ر ��ی�در�� ب�ا� پ Gو�ن و د�/ ان,ر��ران پ�ون,' پ���Z
ا
� هW �,ام از 
1� /Zو.�د ن,ارد؟ =ی� ��ی�د ر�� در ای� �;�ر ه ,�

� ت�انZ/ ب�ا� $�د ،$�ن�اد' و .�
�1 اش  1� �

�ن1 ��زن, ��b
و 
�mEان 
�گ 

داد ��زن,
�ن را بZ+�ن,؟
$�ن�اد' داS,ار د�+� زه�ا ب#� ی�E�ب


روزن�*
 س�*��
��*0?. اس�H٠ت<ر�G در ک#س : ک�ن+ن �E:4 *>,�0ن ا��انI &�:ن 

 
�8�
�S ا�7 را�+
��ن�ن ��#5 
����ن ای�ان در وا�#X ب1 ��ح ��
�ن,ه� ن�و� ان�Zن� در =
�زش و پ�ورش ت,ری> در �Mس ه�� 

./Zزش و پ�ورش دان�

�ن� ه�ی� در =�Zد ن�ب�Pای \.�
$�ان, و ا.�ا� ای� ��ح را 

,' ا�/: «��0 ا*�,� در اب+,ا� ��ل در ر��ن1 ه�� .��� از تU�ل� ن�ی� در =
�زش و پ�ورش $�� داد. ه��fن ?;7 ب1= 10M�در ای� ا


1 ا� �#;n7 بb#غ ش,. وزی� ب� تMن� ب�ا� ا.�ا اب�Zو� ان�
1 ا� 
���م ب1 ��
�ن,ه� ن�#;n٢٩را' ای� د)�)�ن� ب�دن, �1 در ن��ی/ ب
1U�5 ا�، را' ?�ر' ب���د اوض�ع را در اد�Sم �Mس ه�، *Rف اض��1 ��ر، ا�+n,ام ن�8دن 
����ن ن�	/ و *a ال+,ریR* ،�Zف ب�$�

 ن��، ا�Bودن١6پZ/ ه�� ب1 ز70 ای;�ن اض���، وا)Rار ��دن پ#: در5, از $,
�ت =
�زش� ب1 بR* ،�5�m$ Xnف �Mس ه�� زی� 

Z�ول/ ب;+� ب1 
,ی�ان و 
��ون�ن 
,ارس و ب�$� ریB' ��ر� ه�� دی�f دانZ/. ا
� اش�8ل ��ر ای� ب�د �1 ��ح ن�=ز
�د' و
� را �V5�* 1 ��ل ه� ت�Pب1 و ��ر ���8 و ���0 ی� وزارت�nن1 بBرگ;�ت�mmn $�د را ��
V دانZ+1 و ��ی� ش�' ن�
1 ه�� پS

ب�د'، ب��د' و ن���را ش��د' ا�/.»

�ز ی�8 از بBرگ= X7 و دان��
 ���
,' ا�/ : «ب�ن�
1 ریBان ��
�ن ده� ن�� دانZ+1 ان, �1 ارت��ط �0= 10M�در بXn دی��f از ای� ا


�زان ا�/ و ای� ان+�Eل ادار��ت و ا*���Zت ه�)B در �Mس ه��= Xت $�د ب1 دان���Z*ل ادرا��ت و ا�E+7 ب�ا� ان��
 ت�٣٠ت�ی� ابBاره�� 
h6 Q�. ت���Z*ادرا��ت و ا �xت� /U7 ا�/ �1 ت��
 �Oش�ای � ن��' ��د��ن �Cار $�اه, )��/. =��C وزی�h٠ ن��' 
��8 نZ/، در ?#

 � ن�� ا�/١٨ ت� ١6ن�Z/ ب1 ه�1 ان,و$+1 ه�� ب;�� ب� ت�.1 و از ای� 
�ض�ع V��S ب�د' ا�/ �1 ا�+�ن,ارد ب� ال���� دن� ب�ا� �Mس ب

�ز *	�ر دارد. ی� 
��7 در= Xس دانM� از دو ب�اب� ا�+�ن,ارد ه�� .��ن� در ه� Xی�#�، ب1 دن��ل ��ء 
,ی�ی/ وزی�، *+� ?��ر ن�� ب

1 ��' ب�ورد؟ و درس را ب1 =ن�� ت��7 �#,؟»h٠ی� ��0/ در�� ?f�ن1 
� ت�ان, +nز را ب1 پ�� ت�
= Xن�� دان 

0��JK 4و�.B ا*�م &�L�ا�02ل =��ر �� ن����ت دان��+�4 در دان
 

�+;��Cن�ن� در5,د ا��0ل �;�ر بS �,رون /��( X�� .,ی, 
Z{�ل� دان;�f' ا
�م $�#� BCوی� ب� پmUز ��ل ت�S= ب� :����
$��ن�
1 ا
ب� ن;�ی�ت دان;P�ی� ب�=
,' ان,.

� ای� 5�رت ا.�ز' ان+;�رS ب��, و در '�f;دان �
Z{�ل ,ب1 د�+�ر 
Z{�ل� ای� دان;�f' از ای� پ> ت��م ن;�ی�ت V�C از ان+;�ر ب�ی, ب1 ت~ی
Bo ن;,' ان, و 
P�ز دارن,، نC�1 ه#�ز ت� �,E+#
��Cن�ن� از ان+;�ر ن;�ی�ت S رت�bر�, ب� ا��0ل ای� ن �
 �bب1 =ن�� داد' ن�� ش�د. ب1 ن


� ش�د. ��(��.
\Z� B
P�ز پXn از 
��ون/ ��ه#�f را ن �+* 1� \��در ای� را�+� 
Z{�ل� دان;�f' در اC,ا
� دی�f، از ان+;�ر ن;�ی1 ت;V8 اM5ح 

��Cن�ن� $�د ب�ن ن�8د' ان,.S رد ای� �8��0د�
��د' ب�د، .��)�� ��دن, و ت��#�ن نB پ���n در 

 درE< ج+ان�ن ک�+ر �
 دل�P س���ز�١٠*�6ج�ت 
 

�Eت ��ز
�ن 
�� .�ان�ن )�/: EUل��ت و ت�O
�1 ب1 ��ی� �;�ره� 
��.�ت ��دن,.٣/١٠
��ون uم و�bن /
,$ V در5, .�ان�ن ب1 دل
 در5, ب1 پ�و� از $�ن�اد'he ، از �V .�ان�ن 
��.� ٨6 ت� ٧6
�U, ا��C�U در ای� ز
#1 )�/: ب�ا��س 
�Oل��ت ان�Pم ش,' در ده1 

� ٨/١٣ه�ی;�ن 
��.�ت ��دن, و #Hه� ،\��#
 ��Nی��+� ش ���1 و ٣/١٠ در5, ب1 $�uم و�bن /
,$ Vدر١٠,5 در5, .�ان�ن ب1 دل



V و ت#�� mU1 ت

�P�ر ب1 
��.�ت ش,ن,.6دی�f از .�ان�ن ب�ا� ادا ��Nل ه�� ش�E+در5, از .�ان�ن ب�ا� ان 
 ��� 7P* ظ�Uود: از لBن و ١٢و� ا���
 ١hار و ٨B١ هhت ��دن, �1 دو در5, از =ن از $�رج ب1 �;�ر وارد ش,ن, و ٨�.��
١١ ن�� 

�ن 
��.�ت ه�� دا$�� ب�د' ا�/ �1 ب;+�ی� ��7 را ب1 $�د ا$+�mص 
� ده,.�

�
a و روش#� در ای� راب1O در د�/ نZ/ اCر د�
و� در پ��G ب1 ای#18 ?#, در5, از .�ان�ن ب1 $�رج از �;�ر 
��.�ت ��د' ان,، )�/: =


��.�ت٩/١ب1 5�رت در5,� از 
�P�ع .�ان�ن  V
V و اش+�Nل �0mUت �bت ��دن, �1 و.�د د�ی�� ن�.��
 در5, ب1 $�رج از �;�ر 
�Eت ��ز
�ن١١٣ ش�
V ٨6=ن�� ب�د' ا�/ �1 در ی� دهR( 1ش+1 ب�ا��س ��ش��ر� ��ل EUل��ت و ت�O
 هBار ن�� 
� ش�ن,. ب1 )�+1 
��ون 


�� .�ان�ن از 
�P�ع 
��.�ان �;�ر ت�Eی�ً� h1 در )�و' �#� ٩/٨� ,#+Zار دارن,.١٨ ـ ٢٩ در5, .�ان ه�C ل�� 

�P ن40 ت+ان< �
 �س�ن4 �
 ا��ان 09,
 ک�<«Sاس�ا«
 


�ی�8ی� «ن�زوی�» ب1 نVE از ��رش#���ن ا��0Mت� �Sب� ن�ش/: «ا��ا9V در ه� ب�ن�
1 ا*+��ل� $�د ب�ا� *��1 ب1 ت���Zت= 1
ه�+1 ن�
«.,#+Zه �
هZ+1 ا� ای�ان ب� دش�ار� ه�� زی�د� روب�و 
� ش�د، زی�ا 
��+�ی� بXn از ��ح ه�� ات�� ای�ان در زی�ز


� ش�د، ول� بXn ه�ی� از=ن در ا$+�رر��ن1 ه� �Cار )��+1، ن�ش+1 ا�/ �1�;+#
ن�زوی� درت�ز' ت�ی� ش��ر' $�د �1 روز دوش1�# 
.,#� �
زی�ز
#� ب�دن بXn ه�� 
�7 ای� ��ی/ ه�، ا
�8ن *��1 ا� ب�ق =�� را ب�ا� وارد ��دن ض�ب1 .,� ب1 =ن�� ازا��ا9�� ه� ��\ 

��ح ه�� هZ+1 ا� ای�ان ای�Pد ��د، د�/ /��;ی� ��رش#�س ا��0Mت� �Sب�، ب1 «ن�زوی�» )�/: «ب�ا� =ن18 ب+�ان ت�$�� .,� در پ
�' ت���Zت هZ+1 ا� ای�ان ب�ی, 
�رد *���C 1ار)�د.»Pاز زن �,�� '�f7 ?��ر پ�ی�


+�,د�٢٨ای� ه�+1 ن�
1 0#�ان ��د �1 ت���Zت هZ+1 ا� 
�7 ای�ان درت�نV ه�� زی�ز
#� ب1 �0ض  Qان�

+� ب� پZ/ ه�� ب�زر�� و  

mU�رش,' ا�/.


+��رف �زم ب�ا� زدن ض�ب1 .,� ا�/ و ب�ا� ر$#1 و �0�ر از �ی1 ه�� 
+�,د �
�bات نB�Pت ,C�� Vن�زوی� 
� ن�یZ, ا��ا9

�رد ن�bب��,، 
�رد ن�ز ا�/. 1OEا� �1 ب+�ان, ب1 ن 'lب�\ ه�� ب�ن�8ش�8 وی ،�+b��U


� ت� 
�رد ن�زا�/.f#� 'درای�ان، ب�\ ه�� ��ق ال��د�bرد ن�
ا��ا9V ب�\ ه�� ب�ن�8ش�8 دارد، ا
� ب�ا� ��0�ت 
� ب�زر�� =ژان> ب� ال���� ان�ژ� ات�� در�0اق، ب1 ن�زوی� )�+1 ا�/: «
#�,م ��دن ه,ف ه�� ات�� ای�ان;دی�ی, =ل��ای/، 0	� ت7 پ

�ردش�ارا�/.»Zب
�رزی�دZام ب,Cن�ش+1 ا�/: « زی�ن ه�� ای� ا ،,#� �
ن�زوی� درب�ر�� ای� ا*+��ل �1 =ی� ا��ا9V ازت�ان�#,� هZ+1 ا� ب�ا� *��1 ا�+��د' 

$�اه, ب�د.»
� $�د را;��/ پ� V
�ی�8 و ��رش#���ن �Sب� 
� )�ی#, دل�� نZ/ �1 =ن�� را ب1 ای� ن+1P ب���ن, �1 ا��ا9= ،1
ب1 ن�ش+1 ای� ه�+1 ن�

� ده, و ازت�ان�#,� هZ+1 ا� اش ا�+��د' �#,.Nت

�.�ا� .����� «�#,ب�د»


#+;� ��د' و ن�ش+1 ا�/: Bن�زوی� در )Bارش $�د 
�.�ا� .�����، ی�8 از
��+�ی� 
��' ه�� ا��0Mت� =ل��ن� ب� لE\ «�#, ب�د» را ن

+�1�C ا� در را' ادا
Z� 1\ ا��0Mت *�Zس از ��ح ه�� هZ+1 ا� ای�ان ب1 و.�د�S Qن�
 ،7�
�� اش+��ه� ای� 
��' ��ق ال��د' f+د�

=ورد' ا�/.

�ر �Z\ ا��0Mت�
ب1 ن�ش+1 ن�زوی�، �#,ب�د، لE\ .����� ا�/ �1 از ��� « ب�. ان. د�»، ��وی> ا��0Mت� و .����� =ل��ن، 


�ن1 ازای�ان ب�د.�U

���

�ت ای�ان 
� ��و$/ و درب�اب�، ا�#�د و 
,ارg ��ق ال��د' *�Zس و �E
ای� ه�+1 ن�
1 ا�Bود: �#,ب�د ب�$� ت8#�ل�ژ� ه�� �زم را ب1 

را ازدول/ ای�ان دری��/ 
� ��د.
ن;�ی1 « اش�Vf» ا$�ا ن�ش/: ای� ا�#�د و 
,ارg ش�
V 80> ه�ی� از
VU ت�نV ه�� زی�ز
#� هZ+1 ا� ای�ان ا�/. ا�#�د دی��f �1 ب1

Bات 
�ت�  ب� تMش��� ای�ان ب�ا� ب�\ هZ+1 ا� ا�/.�Pب�ط ب1 ن��ده� و ت�
د�/ �#,ب�د ر�,' ب�د، 

� داد.١٠ب1 ن�ش+1 ن�زوی�، �#,ب�د ب1 
,ت بX از  Vی�Uب1 « ب�. ان. د�» ت ،/��( �
 ��ل ب� ای�ان� ه� درت��س ب�د و ا��0Mت� را �1 

\ ��د وEش�8 ب1 ای�ان ت��
� ش,؛ )��g =ل��ن، �#, ب�د را ب1 دلV ��وش ت8#�ل�ژ� f+ا� اش+��ه� د��.�
ا
� ا$�ا �#,ب�د در ی� 
�� او ش,، در *�ل� �1 ن�� دانZ/ �1 او .���س =ل��ن ا�/.f+د� \.�


�Eت پ�> و داد)Z+�� =ل��ن در 
�ردEUدن ت�� oC�+
ای� در *�ل� ا�/ �1 ��وی> ا��0Mت� و .����� =ل��ن، ��C ,C,رت �زم ب�ا� 
�#,ب�د ب�د.

��ح ه�� هZ+1 ا� ای�ان زد' ا�/. 1�� او ض�ب1 ا� .,� ب1 تMش ه�� ای� ��وی> در .����� �0f+ب#�ب�ای�، د�

�Pز ب1 ای�ان ت�ی, ��د.�S ش ب�ا� ��وش ت8#�ل�ژ�Mد� را در ارت��ط ب� ت�� ��f+د� ،�داد)Z+�� =ل��ن در روزه�� ا$

در )Bارش ه�� ر��� =
,' ب�د �1 ای� 
��'، ت�ب�/ دو)�ن1 ای�ان� و ��ن�دای� دارد.

�� *��ز ت� ��< : 2�� *+*�4I �$�او�.٢٠٩از س 
�
�Sض� ,�U


�X ب1�
�Eت دان;�fه� پ�ا
�ن 
�ZیV زن�ن ب1 ای�ان ��� آ�د' ب�د پ> از =ن�1 ات�EUم ت�Pی��ی� آ1 ب�اى ان�

#� دان;P�ى ای�ان� =�
 �;0

�Pز 
+�oC ش, �� از ب#,  �S /E�� V زن,ان اوی� در=ورد.٢٠٩دل


� ب1 
�U, ��0 داد$�ا'،Mی� .���رى ا��	C م ه�ى�E
 �

#� د' روز )Rش+1 را در ان+�bر =زادى 0;� ���ى آ�د' ان,؛ ا�
$�ن�اد' $�ن7 
�01 زن�ن» ب�زداش/ ش,' ا�/. B
= {� C�ان� ت��Nب�اى ت �	
�ن ا�
وآV ای� دان;P� )�+1 ان, او ب1 دلV ه���رى ب� «آ��� ی� 

V د$+�ش و 
�.�اى ب�زداش/ او 
� )�ی,.mUپ,ر 0;�، در )�/ و )� ب� « رادی� ��دا» از زن,)� و ت ،�#
�
رض� 
�
� دان;P�ى دان;�f' ای�ل+� آ�ل��ن :�#
�
V، در ل> =ن�P>،رض� mUن,، دو ن�� از ��زن,ان7، ب�دم و در دوران ت,
= � ی��، در =ن�P ب1 دن



,
= �
Z{�ۀ .#s در ای�ان و، درس 
� ه7 ت�Eی��" ت��م ش,' ب�د،ه�� 0;� $�ن7 ب�د. ب�, از ای#�1 0;� ب1 دن � آ1 در ای�ان .#s ش, و ه�
7 ب��0 ش, آ1 ب1H ه�ی7 را ب�دارم و ب�ی7 ای�ان و در ب,ت�ی� .�ه�ى ای�ان ��آ� ش,ی7 و آ�ر آ�دی1CM0،.7 اى آ1 ب1 ای�ان داش+


#b�رت�ن از ب,ت�ی� .�ه� ?Z/؟ ,
� ش�د بf�ی

 ت��م 
,ت، دوازد' ��ل در ا�+�ن ب�ش�� آ�ر آ�دم، دو��ل در ا�+�ن ه�
B)�ن، 
My در ب#,ر��0س،روى 1CM0 اى آ1 وا��C" ب1 ای�ان داش+7

;N�ل را' ��زى ب�دم. ای� ب1H ه� 
mn��5 0;� ب� ه�1 ای� �n+� ه�ی� زن,)� 
� آ�دن,. ب�, از =ن،�E��

,ی7 ت��ان و 0;� را آMس = 

)Rاش+7.

 ب�اى ادا
ۀ، ?�ن ش��ون, =
�ی�� ب�د، ل�Zن> )�ا�� )��/ ب�, از =ن ه7، ب�, وارد دان;�f' ش,،از د' ��ل�f ش�وع آ�د ب1 =
�$+� ت�ر
Mت ب1 =
�ی�� ر�/.mUت

�E درب�رۀ وض�/ زن�ن در ای�ان ب�#,؟ در ای� ب�ر' ب� ش�� ه�U5 7+� آ�د' ب�د؟EUی, و ت�?O�ر ش, 0;� ب1 ای� ��� ا�+�د آ1 ب1 ای�ان ب


� آ�دی7 /�U5 رد ای�ان�

� ه7 ه� ز
�ن در  !, ب� ت�ب 
� ش, آ1،ا*�Zس و CM0ۀ 0;� ن�Z/ ب1 ای�ان =نE,ر زی�د ا�/ آ1 ن�� دان
7 ه�� آ�ر را در =
�ی�� ان�Pم ب,'؛ 
��� ا�/ ب�ای/ درد�� در�/+�( �
�Eت� $�د را در ای�ان ت�1 آ#,. EUب�)�دد ب1 ای�ان و ��ژۀ ت

ش�د.

, آ1 0;� در $�رج از آ;�ر+Zدان �
� ب�اى ب�اب�ى» ه���رى 
� آ#,؟،Nت» � ب� آ��

 ب�Z�. 1ت =ن�� ه7 ر�+�U5 .7/ ه�ی� آ1 $�ن7 ه�،ب�1 ?�ن $�دم ا�S\ ��ل� دو ب�ر ب1 =
�ی�� 
� روم. ب� 0;� در ای� 
�رد ه�U5 7/ آ�دم
 ای� $�ن7 ه� دن��ل ای�، اول از ��ف آ�Zن� ب�د آ1 $�د در ای�ان 
Z{�ل/ داش+#, [
My] ن��ی#,ۀ 
�P> ب�دن,. ا)� ?B ب,ى ب�د،
� آ�دن,

 ب�اى، دی,م 
#�� و.�د ن,ارد،آ�ر ن�� ر�+#,. $�ا�+1 ه�ى ای#�� $Mف ش�ع نZ/ و آ�رى ب1 ن�bم ���� ن,ارد. وC+� در .�ی�ن �Cار )��+7
ای#�1 ب� ای� آ�ر د$+�م 
�nل�/ آ7#.


#� ب1 ای�ان =
,ن,�

�ض��0 آ1 $�� .�\ ت�.1 
� آ#, نU�ۀ د�/ )�ى او�/. ای;�ن V�C از ای�،$�ن7  �
 ب� 
�Eم ه�ى دول+� �U5+�، ا
در 
�رد ��ح $�د ن��د' ب�دن,؟


;��� ای�Pد 
� آ�د 
�،ن�زى ن��د �U5/ آ##, �
�دم ب�د و ی� ب�اى ت�ا� Xی��= Vn

� ب�د و ��0 Q
�P
 ?�ن ا)� ��7 ب�دارى در 
 [ای� آ�ر] ن�ز ب1 [)��+�] 
P�ز ن,ارد. 0;�،ر�/ ا.�ز' 
� )��/. *+� از 
� ه7 پ��,؛ )�+7 در $�ن1 
� $�اه� ب� ?��ر ن�� �U5/ آ#�


�] را زی� �{�ال ب��دMم [.���رى ا��bاه, ن�n1 اى ن��د آ1 ب�}Z
 W ی� بn�اه, آ�رى آ#, آM$ 1ف �Cن�ن ب�ش,.،ی� 
aEU ا�/ و اM5 ه


� اM0م آ�دن,M�9 .���رى ا��	C م ه�ى�E
 �

#� را،ا�

�Pز )��+1، در اب+,ا، آ1 $�ن7  �S /E�� د�$ V ب1 دلV ای#�1 ب� ات�
�ب
� آ�دن,.f+د�


�ری#� آ1 او را .�\ 
� آ##,،در *�ل ران#,)��

�ش#� .��ى ای;�ن 
� پH, و ه��ن  ،.,+��( /E�� ی#, ش���( �

�ش� و  V$ی#, دا= �
 

� )�ی#, �

�Pز )��+,.،ای;�ن ب1 $�د 
� ه7 زنs زد. $�� ت��,' ب�د و )�ی1 
� آ�د. )�/ ای#�� ب1  �S /E�� ش�� 


� آ##, oC�+
� آ#7. اب+,ا ب1 0#�ان،ز
�ن� آ1 آ#�ر ات�ب�ن او را f+7 ت� را د�
�ران ب1 او 
� )�ی#, آ1 
� $�اه�

� =ی, و ب�,  � پ�ی

,ن, و
#Bل 
� را= �

�ران ب1 ه��ا' د$+�م ب1 
#Bل �

� آ##,. ��>  �f+او را د� oC�آ##, و ب�, از ت �
 oC�+
��E/ در ات�ب�ن او را 

ب�زر�� آ�دن,. پ#: =�C ب�دن, ب� ی� $�ن7 و *,ود ی� ��0/ [$�ن1] 
� را );+#, و ب�, ه7 او را ب1 زن,ان ب�دن,.

 زن,ان اوی� هZ+#,.٢٠٩و ا�ن در ب#, 

�� ن�را*/ ب�د. زن,)� 
� ه7 ب1 ه7 $�رد'،ب�1 و �uه�ا ش�ای  $�ب� ه7 ن,ارد؛ ?�ن =$�ی� ب�رى آ1 ب� 
� �U5/ آ�د، )�ی1 
� آ�د$ 
, اM5 آV زن,)� ای� ب1H را ب1، *+��" آ�ر $�د را از د�/ 
� ده,،ا�/. ا�ن 0;� ب�ی, ��آMس درس $�د ب�ش,. ش�ای  =
�ی�� را 
� دان

.,#+nه7 ری

�#
�

� �U5+� آ�د' ای,؟، در ای� ب�ر'،=�Cى M�9 .���رى ا��	C م ه�ى�E
 ب� 

دوب�ر ر�+7 داد)�' انMEب، ب� $�د �#, ه7 ب�دی7 و تm�ر 
� ای� ب�د آ1 
� ت�ان�7 �#, را ار19 ده7 و ای;�ن =زاد ش�د و ه� ز
�ن ن�ز ب�د او
 ا�Mع 
� ده7 و ب1،را ب1 داد)�' ب��ی7. 
+~���ن1 هW پ���n ب1 
� ن,ادن, و )�+#, ه#�ز ب�ز.��9 ای;�ن ت��م ن;,'. ه� وC/ ب�ز.��9 ت��م ش�د

,ش�� 
� )�ی7 ?1 آ�ر ب�#

>V�* P,* در س�ز*�ن ��X�� ا��2اض ا��ان �
 �����ن
 

/ ن�Z/ ب1 ���/ ه�� ب�ی+�ن� ا0+�اض ��د' ا�/.#

+U, و ر9> دور' ا� ش�را� ا V�
ای�ان در ن�
1 ا� ب1 دب� �V ��ز
�ن 

B$ ,�Uا�0 ن��ی#, دا79 ای�ان در ��ز
�ن 
�V، در ن�
1 ا� ب1 ب�ن �� 
�ن دب� �V ��ز
�ن 
�V و ن��ی#,' ?� �1 ر9> دور' ا� ش�را�



/ در 
�' ا�+�� ا�/، ن�Z/ ب1 $�رج ش,ن ن�م ��ز
�ن 
�Pه,ی� $�a از لZ/ ��ز
�ن��� ت�وریZ+� ب�ی+�ن�، ا0+�اض ��د' ا�/.#
ا

#+;� ش,' ا�/. V�

� ��ز
�ن ��0 Q�P
/ و #
ای� ن�
1 از ��� ای�ان ب1 0#�ان �#, ش�را� ا

���+��u ش =ن ب�ا� ب�ز��ز�Mت B
M =ش�8ر ای� )�وه� 
#��ر و ن�� �+Zت�وری /
�ه 7S�=B$ ��Cا�0 در ای� ن�
1 ن�ش+1 ا�/: "�0
� �CبV ان�8رS ,ن ای� ش�اه�+Z�fف و ب1 ��0رت� دول/ ان�#�ن ا�+#�ف )�وه��� ت�وریZ+� انZ�f+�ن و نB داد)�' ا�+Zت�وریZ+� اش، ��

را ن�دی,' )��+1ان,."
\Cول 0�ا�Z

� ای�ان ش,ی,ا ب1 ای� اC,ام دول/ انZ�f+�ن ا0+�اض ��د' و دول/ 
Bب�ر را Mا�/ �1 ".���ر� ا� ',
در ن�
1 ای�ان =

/
�دان,.")Z+�ش ���ل 1EO#
ه�� ای� ��1C ت�وریZ+� در ��ز
� انZ�f+�ن و نB در 
#1EO و ��ات� از 

� ا�Bای,: "ای�ان *a ات�nذ اC,ا
�ت *�C�E در $m�ص $�Zرات� �1 
��8 ا�/ از ن�*1 ��ت�ه� دول/ انZ�f+�ن در ا.�ا� 1
ای� ن�

�/ �;�ر 
� ش�د را ب�ا� $�د 
�U�ظ 
� دارد."ت��,ات ب#
ال����اش 
+�.1 ات��ع ای�ان� و ا
 ��
) از ��� داد)�'١٣٧e (ن�7 =ذر٢٠٠٧رأ� داد)�' تP,ی,ن�b ب�ی+�ن� در واQC رد ا0+�اض وزی� �;�ر ب�ی+�ن� ب1 *��8 ب�د �1 �� ام ن�ا

ویl' ا� در ل#,ن �5در و در =ن اM0م ش,' ب�د �1 دول/ ب�ی+�ن� ب� ا�5ار در 0,م *Rف ن�م ��ز
�ن 
�Pه,ی� $�a از ����/ )�وه���

�#�10 ت�وریZ+�، ب1 �0, را' $�O را در پX )��+1 ا�/.

� 0�ام و ا0�ن ب�ی+�ن� �5در ش, �1 ?#, ��ل ا�/ ب�ا� $�رج ��$+� ن�م ��ز
�ن 
�Pه,ی� $�a از٣6ای� *78 ب1 در$�ا�/ Z�P
 �	0 
.,##� �
����/ )�وه��� ت�وریZ+� در ب�ی+�ن� تMش 

, و وزارت �;�ر ب�ی+�ن� را 
�Bم ��د ت� ن�م ��ز
�ن 
�Pه,ی� $�a را از ����/ )�وه���;nب /�OC 78* ب1 ای� �bی,ن,Pرأ� داد)�' ت
ت�وریZ+� $�رج ��زد.


�ن ب� $�وج ن�م 
�Pه,ی� از ����/ ت�وریZ+� ب�ی+�ن�، ای� رأ� را "*��8 ���� و ��C, پ�ی1 ه�� *�C�E و ن�ش� از ب�$�ردBای�ان ه�
دو)�ن1 ب�ی+�ن� ب� 
Z{�1 ت�وری7Z " ت�5o ��د' ب�د.

 در ای� �;�ر ب1 تm�ی\ ر�,، ��ز
�ن 
�Pه,ی� $�a را ت�وری��C /Z,اد ��د و٢٠٠٠وزارت �;�ر ب�ی+�ن� ب� ا��س �Cن�ن� �1 در ��ل 
1 ���ل+��� ای� ��ز
�ن در $�g ب�ی+�ن� را 
�#�ع ��$/.��

7 را ات�nذ ��دن,.�mت �ات�Uدی1 اروپ� و =
�ی�8 نB ه�
�
7 وزارت �;�ر ب�ی+�ن� ا0+�اض ��د' ب�دن, ا�mای� ��ل�� د�/ �7 �1 ب�ر ب1 ت �� �� 0�ام و ا0�ن ب�ی+�نZ�P
)�وه� از ا0	�� 

وزارت �;�ر ب1 در$�ا�/ =ن�ن ت�ت\ ا�x ن,اد' ب�د ت� ای#18 ��ان�Pم ای� ا0+�اض�� در داد)�' 
�رد ر�,)� �Cار )��/.
� ��د' ا�/، ?�ا�1 ��ز
�نZرا ن�در�/ ت� �+Zوه��� ت�وری�( /0/ ���ل�#�
داد)�' رأ� داد �1 وزارت �;�ر، �Cن�ن 
�ب�ط ب1 


�U�Zن1 را �#�ر )Rاش+1 و از ��ل ٢٠٠١
�Pه,ی� $�a از ��ل  / نg�$ 1� B �0اق ب1 اش�Nل ارت;��� =
�ی�8 و 
+U,ان٢٠٠٣X ���ل

�U�Zن1 /در=
, و �Cار)�' 
�Pه,ی� در �#+�ل ای� ن�وه� �Cار)��/، ن�وه�� 
�Pه,ی� $�M� Qح ش,' و تMش� نB ب�ا� از��)�� ���ل

ن�8د' ان,.
ب� ای#18 دی�ان 0,ال/ ات�Uدی1 اروپ� نB رأ� 
;�ب�� در 
�رد 
�Pه,ی� $�a �5در ��د' ا
� دول+��� اروپ�ی� ه�H#�ن از V�0 ب1 رأ� داد)�'


� دان#,. /Zرا ت�وری a�$ ه,ی��P
$�ددار� 
� �##, و ه#�ز ر��ً� 
 ����� در $�رج از ای�ان ا�/ �1 � V8;�0,' ت�ی� ت a�$ ه,ی��P

���٢٧ز
�ن Mر� ا����. /
 ��ل )Rش+1 ب� ه,ف ب�ان,از� *8�

.,#� �
 /در ای�ان ���ل

�Pز ب1 /

�Eو ��

�Pه,ی� $�a در اروپ� �� ه;/ ��ل )Rش+1 
�#�ع ب�د' ا
� ش�1$ ���� ای� ��ز
�ن ب� 0#�ان ش�را�  /ب� ای#18 ���ل

���ل/ در �;�ره�� اروپ�ی� و =
�ی�8 ا�/.

��ون وزی� $�ر.1 ای�ان در .�ی�ن دی,اره�ی� �1 ا$�ا در ل#,ن ب� 
�Eم ه�� ب�ی+�ن�ی� داش+1 نB ن�Z/ ب1 $�وج ن�م ��ز
�ن ���5 �,�



�Pه,ی� $�a از ����/ ��ز
�ن ه�� ت�وریZ+� ا0+�اض ��د' ب�د.

� )�ی, �1 ای� اC,ام از ��� دول/ 5�رت ن��f+1 و از ب�ب/ 5,ور ای� *78 "اب�از ت��o" ��د' ا�/. �دول/ ب�ی+�ن

"1EO#

Z{�ل 0�اZ( \C+�ش ���ل+��ي ای� ��1C ت�وریZ+� در ��ز
� انZ�f+�ن و نB در 
#1EO و ��ات� از " �ا
� ای�ان 
� )�ی, �1 ب�ی+�ن
ا�/.

ا��ان B+اس��ر �زاد� س
 ت�>
 اش در �2اق ش<
 


�ران �#Z�ل� ای� �;�ر هZ+#,، ش,' ا�/.�
ای�ان $�ا�+�ر =زاد� �1 ت��1 $�د در �0اق �1 
� )�ی, 

� ��ز
�ن 
�V در$�ا�/ =زاد� ای� ا��اد را��0 Q�P

+U,، در ��+1 ش;7  V�

��ون ن��ی#,)� ای�ان در ��ز
�ن  "\"ا��Uق =ل *�


�Oح ��د' ا�/.

� ای�ان ب1�5��M پ> از وC�ع ای� *�د1x ت��o ب�ر، 
�ات\ ا0+�اض $�د را ب1 دب��V ��ز
�نM1 ا�/: ".���ر� ا�+�( \=��C =ل *�


�V ا�Mع داد و ض�ورت اC,ام V.�0 و د$�ل/ ��ز
�ن 
�V را $��� ن;�ن ��د."

��B ��د�+�ن �0اق، ت�� ٢٠٠٧پ#: ش��ون, ای�ان� در 
�' ژان�ی1 ��ل  ،V
� در ش�� اربMب1 .���ر� ا� a��+

Mد� در ��$+��ن  

ن�وه�� =
�ی�8ی� ب�زداش/ ش,ن,.
دول/ ای�ان ای� ��$+��ن را �#Z�ل��f ای� �;�ر در اربV و ب�زداش/ ش,)�ن را دی����ت ه�� ای�ان� ت�5o ��د �1 ب� 
�ا�E/ دول/ �0اق

ب1 اربV اB0ام ش,' ب�دن,.
�
از 
�ن ای� ا��اد، دو ش��ون, ای�ان� ت��#�ن =زاد ش,' ان, ا
� �1 ت��1 دی�f ای�ان ه�H#�ن ت��  ن�وه�� =
�ی�8ی� در ب�زداش/ ب1 �� 

ب�ن,.

#1EO ��د�+�ن �0اق از ای�ان، )�+1 ب�د �1 دول/ <
+�8 وزی� $�ر.1 ای�ان ه�+R( 1ش+1 در .�ی�ن دی,ار "
�Z�د ب�رزان�" ر9 ��?�#


� ��ن�ش/ ات��ع ای�ان� ا�/.f�0اق پ

+��C= ،�8 ب�رزان� در .�ی�ن دی,ار ب� و� درب�ر' ��ن�ش/ ات��ع ای�ان� )�+1 �1 "ای� اC,ام V�C از =ن18 اه�ن/ ب1 ای�ان ب�ش,، ��C= 1+�( 1ب

"./��
اه�ن/ ب1 




+�8، )�+1 ه�� 
�Z�د ب�ززان� را "زی��" ت�5o ��د' ب�د. ��C=

#1EO ��د�+�ن �0اق، )�+1 ب�د: " =��C ب�رزان� ب1 تMشه� ب�ا� =زاد� ای�ان�ن� �1 ب�ا� ا
� ب�زر)�ن� ب1 <وزی� $�ر.1 ای�ان از C�ل ر9


� �1 در *�ل *�ض� در ب�زداش/ ب1 �� 
�ب�ن,، ادا
1 $�اه, داد."Mران .���ر� ا��
�
�0اق ر�+1ان, ی� 

�ر �#Z�ل� ب�زداش+� " را =زاد و $�Zرات وارد' ب1 ��$+��ن ای� �;�ر در اربV �0اق را�
ای�ان 
� )�ی, �1 دول/ =
�ی�8 ب�ی, "�1 

.��ان �#,.

 ���ن اس��(�ح *4 ش+د١Hوز�� ک�+ر ا��ان 
 


� اM0م و5�ل ش,' ا�/.٢٨��ح ا�+	�ح ��0 ��دان وزی� �;�ر ای�ان ب� Mش�را� ا� <�P
 �#�0 1Z�. روز ی8;#�1 در �	
 ا

�P> )�+1 ا�/ �1Z�. 1 ا�+	�ح =��C ��دان روز �1 ش1�#  1Z١*�, رض� *�.� ب�ب�ی� 0	� ه�ت ر9h.ش�د �
 =ب�ن ب�)Bار 

�0/ ا��5 ای� ا�+	�ح "0,م 5,اC/ شn| وزی�" 0#�ان ش,' ا�/.

�داد ب�)Bار ش,، =��C ��دان ا��uرات 
�nل��ن١6در ��ح ا�+	�ح =��C ��دان =
,' ا�/ �1 در .�1Z را� ا0+��د 
�P> ب1 و� �1 روز  

���ن1" رد ��د�C" را �
Mزاد ا�= '�f;رش#��� ارش, از دان�� gر,
 B
�#� ب� 
�+�� ن��دن 
,رg د�+�ا� ا�+�nر� از دان;�f' ا��Z�رد و ن
�ن =
�زش 
�P> در ن�
1 ا� ب1 ر9> .���ر� ای�ان )�/ =��C ��دان ��ی\ $�رد' ا�/.Z�� <ا
� ر9

ن�
1 ا�+	�ح 
� )�ی, ���C= 1? 1 ��دان "��ی\ $�رد' ب�ش, ?1 ب� 0,م 5,اC/ ر�+�ر ��د' ب�ش,، ?#� ��د� ش�ی�f+Z ��/ وزارت �;�ر
\.�
 '�fر ای;�ن در ای� .�ی�	1 *
را �1 
Z{�ل/ بBرگ ادار' ���� �;�ر و ب�)Bار ان+�nب�ت 
o�+n را �0,' دارد، ن,ارد و ادا


� $�اه, ش,.Mم .���ر� ا��bن oت	�
"��+�
 �S gر,
"دری��/ *E�ق ب� 


�+��" را از �S gر,

�+�� و 0	�ی/ در ه�ت ���0 دان;�f' =زاد ب� رت�1 دان;�ر� ب�  �S gر,
��ا*�ن ا�+	�ح "دری��/ *E�ق ب� 
دی�f د�یV ا�+	�ح ��0 ��دان ذ�� ��د' ان,.

ب� ا��س ا$��ر 
#+;� ش,' 
,ت ز
�ن در ن�b )��+1 ش,' ب�ا� ا�+	�ح وزی� �;�ر ای�ان، پ#: ��0/ ا�/ �1 دو ��0/ از ای� ز
�ن

�ب�ط ب1 ن��ی#,)�ن و �1 ��0/ دی�f در ا$+�ر 
�U�د ا*�,� نlاد ر9> .���ر� و =��C ��دان ا�/ ت� ب1 �{�ا�ت ا�+	�ح �##,)�ن

پ��G ده#,.

���O از ن��ی#,)�ن ��اح ا�+	�ح =��C ��دان درب�ر' ای#18 ?�ا ب� و.�د 
�nل�/ =��C ا*�,� نlاد ب� ای� ا�+	�ح و اد��0 *��ی/ ��0

�د، )�+1 ا�/: " ر9> .���ر M5ح $�د را ن��دان,."(�
ش�� از دول/، ای� ��ر 5�رت 

���O از 
�P�ع  ��C= 1+�( 1د ن;,' ا�/.٢٨ب�$ ��	
 ا
	��##,' ا�+	�ح وزی� �;�ر *+� ی� ن�� ه7 *�ض� ب1 پ> )��+� ا

Mت دو ه�+1 ا� 
�P>، ب1 ه�ت ر91Z تU�یV داد' ش,' ب�د.Oاز ت� X��ح ا�+	�ح ��0 ��دان پ
+1 ا�+	�ح" در5,د ی��+� را' *V دی��f ب1 .�� ا�+	�ح��" VMت 
�P> ب� ت;8Oروزه�� ت� �� ،<�P
ب�$� از ن��ی#,)�ن پ�ن��ذ 

وزی� �;�ر ب�دن,.

��Om ��ا���ن ن��ی#,' ��#�ن در 
�P> از =��C ��دان $�ا�+1 ت� پX از ب�)Bار� .�1Z ا�+	�ح از ��/ $�د ا�+��� ده,.

�ن ن��ی#,' ت��ان در 
�P>، در .�1Z را� ا0+��د ب��C= 1 ��دان#Z* 1ز ش, �1 روح ال��S= �Pد�+�ا� ��0 ��دان از =ن gر,
ت�دی,ه� درب�ر' 
ب�ا� تm,� وزارت �;�ر، )�/:" در .�1Z  ا� از =��C ��دان درب�ر' 
,رg د�+�ا� *E�ق ا���� ای;�ن از دان;�Z�= '�f�رد ��ال ش, �1
?f�ن1 )��+1  ان,، ای;�ن )�+#, ر��ل1  ا� درب�ر' ت��7 و ت�ب/ در ا�Mم ن�ش+7 و ب1 =ن�P ���+�دم و 
� ن���,ی7 ت��7 و ت�ب/ در ا�Mم ?1

رب�O بE* 1�ق ا���� دارد؟"
ت�ی, .��� ب�دن 
,رg د�+�ا

�ن )�+1 ب�د: " =��C ��دان در ی� .�1Z )�+#, از ر��ل1 د��ع ��د'ام، پ��,ن,، ش�� �1 زب�ن ن��  دان, ?f�ن1 د��ع ��دی,، )�+#,#Z* ��C=

+�.7 )��+7. در .�1Z دی��f )�+#,، د��ع ن�8دم و $Mف )�+1ام."

��0 ��دان در ز
�ن ری��/ ��0 �ری�Pن� ب� رادی� ت��یBی�ن دول+� ای�ان، ��ل�� 
��ون 
�ل� و ادار� و� را ب� �0,' داش+1 و ب1 )�+1 روح

,رE* g�ق 
� )��+1 ا�/. ��ن ن��ی#,' ت��ان در 
�P>، ب� ه�#Z* 1ال�


�' در ن�
1 ا� ب1 
�U�د ا*�,� نlاد، ر9> .���ر�، .��� ب�دن 
,رg د�+�ا� $�د را ت�ی, ��د' ب�د.��
=��C ��دان روز ن�7 

,ی�ی+� و ت�Pرب ا.�ای� و ارا19 ر��ل1 ت��  ��د� �1 ب1 aر� او ب�ا��س ��اب�n+د�+�ا� ا� gر,
وزی� �;�ر در ن�
1 $�د ن�ش+1 ب�د �1 

�Z ت��> ��د' ب�د، �5در ش,' ا�/.�fرد ل#,ن" در ت��ان د�+� ن��ی#,)� زب�ن ان��Z�= '�f;ن�م "دان
دان;�Z�= '�f�رد از 
�P�10 ��ل: ه�ی� ت;8V ی��+1 �1 در ��ل ?#, 5, ��ل، در ش�� =��Z�رد در ب�ی+�ن� ت��> ش,' ان, و ��ل: ی� ش��1

ا� در ش��ه�� دی�f، از .��1 ل#,ن، پ�ی+n/ ای� �;�ر، ن,ارد.
'�f;ر�� از ای� دان,
�� �n#�ان� ا� اM0م ��د ���C= 1 ��دان  B?#,� پ> از ان+;�ر ای� ن�
1، �0,ال�1 .���� ر9> دان;�f' =زاد ن

دری��/ ن�8د' ا�/.
�� و�، )�+1 ب�د: "ب�ا� $,
+Bfار� ن�ز� ب1mUت gر,

�U�د ا*�,� نlاد در 
�ا�7 
��ر���C= 1 ��دان ب,ون اش�ر' ب1 ت�دی,ه� ن�Z/ ب1 

"./Z��RS پ�ر' ن

�P> نB ا$�ا )�+1 ا�/ �1 در ز
�ن ری��/ ب� ��ز
�ن 5,او��� "هW وC/ ب�ای7 
�7 ن��د ���C= 1 ��دان ?1 <��0 �ری�Pن� ر9


,ر�� دارن,."

�U�د١e٩ ن��ی#,' *�ض� در 
�P>، ��0٢٧١ ��دان پ�نBده7 
�داد از 
�P�ع  1# را� ا0+��د )��/ و ب1 0#�ان دو
� وزی� �;�ر ��ب

ا*�,� نlاد، =�Sز ب1 ��ر ��د.
� داد' ا�/.Nوزارت �;�ر را ت ���و� �� ای� 
,ت 
��ون �


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
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