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��ان�!�د ب� ����� ه�� ه��� ا� دو

���	�اد در داخ� ���ر 	�� ا	���ده�ی را �
ا	����� ا�������� ه ��ا� دو�� ا

� 
��ن �����	�اد �� 	��ی�ر2 و ت�ا0/ .�
م#�-
,� +#* ()� دا'& ش�ار � ام#�� و "�6�0 �5
 +#* روز,� م3��د ا
ه��م�ن �� +�ی�ن 7

ی? <=>#�م�� ;�ی� (:�� ای
ان، ا	���ده�ی 	�� �� �����ه�� ه ��ا� دو�� در داخ� �� �7ش مر��.
6���+ 
، ر'�@ مA:@ و د��	�AریB 
خ از اFIح�D:Gن م>���	� «ا���Fل و ام#�� (��م 	�Dی� �0ا� .#��ز� اورا	��م ش�د» و (:�

.�#� :�) «
 ه ��ا� ای
ان ��ی� «0>�لت
 و "�7ه�	�ت���:J�7ی� دی ام#�� م: م�ش�را� (�

م�, وزی
ان ام�ر خ�ر;�� ���ره�� م���م �� Kم &A#+ �<�; 
L)M+١�	د
��ن) ا(Fم �� (+#* ()� دا'& ش�را� ام#�� ��زم�ن م:� و "

7
; ��ن � ��ر 
� 

 +�Q 	�ی@ <=>#�م�ا� ;�ی� (:�� ای
ان �� ت�ا0/ ر���,ا	�. ای6 ت�ا0/ �� �� د��� اخ�Fف ش�ی� م �O و واش6��# �� 
�
 در م�رد 0>����ه�� ه ��ا� ;��Kر�� ا	
ژ� ات::��
 م#�-
, ارزی�� ش�, در + ارا'�� �7ارش ت�ز,ا� از م�ی
�� "زا	@ ��6ا�.

 �� ��0

ان را م�K& م�#� در م�رد رV0 ا��Kم از .�
	-�م٢Uا�Fم �Iرت 7Kدر �7ارش خ�د ت 
اد(D�
ی�رم�, م#��
 ش�. م3�� اKش 

د, ا��.O	 @	"ژا ��زم را B ر��O���دن �
	�م�ه�� ه ��ا� خ�د ه


اد(D��7ارش م5# ا

اد( را �&اه��� ی� ���I ��0ر و ا(��ل 	�5ذ "م
ی�O در ��ر "ژا	@ (#�انD���Kر� ا�Fم 	�Oت م5# �7ارش اخ�
 ا; ��م��مه�� دو

ان خ�ا	�,Kه�� ه ��ا� ت������	�اد در ���57ه�� م��:Y در 	��ی�ر2 ای6 �7ارش را �#�� �
 X:I"م�� ��دن 0>��م�##�. م3��د ا
�#� �7ارش خ�د �� ش�را� ��Oم "ژا	@ ا�
از ت��Y م�
م�, ه#��م ارا'�� ر�Kاول م 
اد(D�
�7ار� �0رس م3�� اD�7ارش خ ��ا��. 
0>����ه�� ه ��ا� ای
ان ���I 	��,.» در روزه�� 7]ش�� �
خ از م��مه��  	-�م����� در روش6 ش�ن ا�>�د اK;ت� ���0 <�
��+» ��

ارش� ;��Kر� ا�Fم �� ت�;� �� �7ارش ت�ز,� د��
�� "ژا	@ �����ه�� ه ��ا� دو�� را م�رد ا	���د <
ار داد,ا	�.
�#��
ا	 و ��7�57 ت:#5 �� ت#�Kی ��ر� 	#�� :	�AریB

��  ای
ان، از ;�:� "زم�یQ \�ش#ه�یOه�� م�شQاز "زم�ی 
اد( �� ا�#�د� م
��ط مش�د �� اد(� دار	� �
خD� از �7ارش ا���

دن ی? و��:� ه ��ا� م#��^ ا��.» ;��Kر� ا�Fم ای6 اد(�ه� را �ا��س و ا�#�د را ;>:� 
A5#ا� م
<��:�� ا	�A5ر� � ��ر زی�د «�

	��ران ��57 ا�� «ای6 م�ض�عDخ �� �<�; XDI ه ��ا� ,�##�,

�� +���6 ت�& م]ا�+
 ر'�@ مA:@ ه��& و �	�AریB خ�ا	�, ا��. (:
��
و م�ا��0#�م�ا� م��ن "ژا	@ و م]ا�
,�##��7ن ه ��ا� ای
ان، �
ر� و از "	�K رV0 ا��Kم ش�] �+ ��] :D> م�ض�ع Qش �#	��را مش� ه


م�, K�0 �� م
 �Iرت 7	�AریB ر�O��ا ��د.» ای6 ت�ا0/ ��ل 7]ش�� 
�٨U���	�اد در م�رد \��	�� �� د��� اخ�Fف 	-
 �� م3��د ا

د و ه& در�
اد( ��ی� د<� مD� م�7ی� «�� 	-
م، ه& ا	�AریB .ا��>�5 داد  ام#�� م:�
د م]ا�
ات ه ��ا� از د��
� ش�را� (�D��+
��
د.» او ما�0ای� «��ره�ی م�	#� ��#
ا	 و �57و�7ه�� ت:#5 �� ت#�Kی م�ض�ع را � 0>�لت
 و "�7ه�	�ت
 ر��0ر م���:Jی� دی��داخ� 

«.�#��	
��ز� ش�	�#. /� 	��
 �� 	�Dی� <>���ت�جزاد,: 

» در� ای
ان �� م�ض�ع اتOم�ش c3� دن
�V ت���d مL:�3 	-�م «م�:�ط �A�7ن و م
Dخ @:Aم�,، ر'�@ م
Kم &A#+ ،وز

 دیKe
���:Jی� «دی����57 ا��،  �<� در خ=�Dه�� 	��ز ;	�A# 0ر ���	�» و «�0#�ا� ;�ی�» خ�ا	�, ا��. ه�ش��e ��
�
اد( را «D��7ارش ا
0>�ل، (�<F	� و م��
ا	�ا� را +���
� �#�& و ;�اب ��iاBت � ر�h "	�ن را ��ه�&.» او ت���� م�#� ��ی� «�g�� �#�& �� "نه� دروغ م�7ی#�
��KD; ���
5 ت�جزاد,، ()� ش�را� م=Lم ،
Kم م�� ،�D#رش�K\ ط روز�D6 ارت��و 	�]اری& ا�O0ر (��م د	�� را 0
ی^ ��ه#�.» در ه
 را ��.] +�ر, خ�ا	�, و +
و	�,� ه ��ا� را � �� ش�, ا(Fم�م��ر�� ا�Keر داش��، �� ر.& اد(�� ر'�@ ;��Kر �� <=>#�م�ه�� ت3
ی


ی&ه� «م
دم، ��وی�, <�
ه�� "��^ +]ی
 را �� م�FOت زی�د� م�ا;� �
د,.»Aن ��7د, ا�� و ادام�� ت�#k�م�#� ای6 +
و	�, ه
، ;�KD م��ر�� ا�� م	�ی � «�/ ام#�� (��م و م:�	

�Q خ�ا	#��7ن 	�روز، +�ی��, ای#�+ �� l��+ ا
 �� �eهD:=ت�ج زاد, در م
��ز� اورا	��م»#. /�
و	�ان 	�Dی� �0ا� «Kش  و 0
ه#�)��، ا;����� ،���ق م�	 
�/ ز	�7 ش
ا�0�#�ا	�، �/ ت��>� ���ر و دی�
��� �� ر�	�� در ����57 ت	�K; 
 «ای
ان �� (#�ان ی? ��زی��ش�د.» ت�جزاد, �� ���ن ای6 �� در دوران ری��� ;��Kر� م3�� خ�ت
�
 �� (#�ان «ی? «م�ض�ع ام#��» (:�� X:I و ت��ن ��:<0 ��ت���
�ه�� دو� �� ش#�خ�� ش�» ما�0ای� ا�#�ن ;��Kر� ا�Fم

��DG�#�� مش�د.»
��0
���	�اد: 	�م ای
ان در �Iر اخ�Dر د	�� <
ار 7�ا


	��ران ��57 ا�� «;: � ��زم�نDخ ��ی�ر2 ��	 ��روز,اش  *#+ 
���	�اد +@ از ��ز��7 از �5��� ر.& ای6 ا	���ده� ش^ 7]ش�� م3��د ا
 و;�د 	�اش�.» او �� اش�ر, �� ای6 �� ه��� 	��,ه� م>=�ف �� م:��Dn7]ش�� \#�6 0)�� م ��K��� G �� ا

 ��د \�-	م:� ;: �ا� �
��� م:� ای
ان �
ا� +�����ی �� 	��زه���i ش�, �� م c)�� 
ای
ان ا�� و «	�م ای
ان در �Iر اخ�Dر د	�� <
ار 7
��0» م�7ی� «ه��6 ام
 � 
�� ا�
از ش�, �� �� د��� م�اضV رو��� و \�6 ����;�K	��ن ����
 از 7]ش�� ش�د.» ا	���ده� �� �����ه�� ه ��ا� دو�� 	K& در 
 م�##� �� �Iور#�� Q�+ ان
e�	 .ش�د �I��
 +�Q 	�ی@ ی? <=>#�م�� ;�ی� (:�� ای
ان �� ای6 زود� � 
��ل مداد ت�ا0/ ���ا

���	�اد 	�� ا�0ایQ ی���.�<=>#�م�ا� دی�
 �� ��57 مش�د �
 ادام�� ت3
ی&ه�� +���6 ت���� دارد ا	���ده� از دو�� م3��د ا

�+�ر����Kاد ��



ا%),� ن1اد �0ی	.�ر� �& *
,: *)��( ب�( ا�)''& %!$ق ب��
 

“ 
 ا�� ی� از رو� <�L و .
ض 0
ی�ODر� م�#�؟Dخ��� 	�اد ی� از <�	�ن ��”ا

م�, Kم�, ١٣٨٧ش�& م 
Kم &A#+ lت�ری �� ����D �� 	��ی�ر2 ت�ی�Lاد در م�	 ���� �� .:h اد(� �
د �� <�	�ن در١٣٨٧- ر'�@ ;��Kر ا

ای
ان �
ا� ا(�ام 	�;�ا	�ن ��ه�Oر م�Aز� 	�اد, ا��. �
خFف اد(�� ای��ن، ای
ان +����م ا(�ام 	�;�ا	�ن در د	����.
ش�	�. ��A ا(�ام ش�	�؟ <�	�ن م����� 	�اد ��57 ا�� �� ”��kه� در ای
ان ا(�ام 	�DG/ 	 �� م#��
 ش�, در وب ��ی� 	��ی�ر2 ت�ی��، ا

5
� در م�Aزاته�� �#��6 ت>��6 �
د, ا��.“١٨ا���� �� ����i را �6 م ���� 
��� 	�اد از <�	�ن و "	�k �� در (�� در ���رش����ق ��
 در ای
ان �57: ”ی� ر'�@ ;��Kر ا ::��؛ ��#��� ��6�J ��6 ا�ه�د� <�'
�K#ان ت
ت�ا	#� ای6 ����� را ����ن �##� �� ای���، ای��ن 	��
 ا�� و ی� از رو� <�L و (�� دروغ م�7ی�. در ه
 دو Dخات�5ق ما��0 �

 م�Fد� ا(�ام �
د, ا��.“���٢٠٠٨ر� ا�� �� 	�;�ا	�ن ��ه�Oر را در ��ل 
5
� ت>��6 ش�, ا��. �6 �:�غ ;#  در <�ا	�6 ای
ان �
ا�u٩در م�د, �� ����i 6 م� ،
ا�� �6 �:�غ ;# I ��  <�	�ن م�Aزات ا�Fم

 ت>
یY ش�, ا��.�� و �
ا� دخ�
ان 	� ����
ان +�	�د, �� +
 
� 6 زاد, +  ��
د در روز ١Uدر ای
ان م3� �� ا(�ام ش�، و "خ
ی6 	�;�ان ا(�ام ش�, 	�� �K#�م زارع ا�� �� در١٣٨٧ خ
داد م�, ٢١ ��

 lت�ریM ,ی�رم�
Kدر ١٣٨٧ ش �� 
م; 
G��� از
 م
تO^ ش�, ��د، �� دار "وی��� ش�. در ��ل ١M در ش��� م�Fد� ای
ان٢٠٠٨ ��
��ود U.د, ا��
 	�;�ان ��ه�Oر را ا(�ام �

��� 	�اد �57: “ "ه�ن! �7ه ای6 ار<�م���� 	�اد را �� \��Q ���� و از �K#�م زارع 	�م �
د، ا�زم�	 �� �7ارش�
 	��ی�ر2 ت�ی�� دروغ ا
7
��0 مش�	�. ی? 7
و, ��رگ <�\�<��kن م�اد م��ر در وا<V در ای
ان ا(�ام ش�,ا	�. ای6 در�� ,�Dن م�اد م��ر اش���k>�\�> ا(�ام ��

ا��.“
 ��
 ای6 م�ض�ع �� ای١٣U٨6ام� �K#�م زارع م�K& �� <�� دو��Q ��د, و +
و	�, او ه�x ر�= �� <�\�ق م�اد م��ر 	�ارد. �K#�م زارع؛ م��� 


فه�� �K#�م را �� از داخ� ز	�ان����ق ��
 در ای
ان 	 �� ا� از  ::��
ار داش�. ��6�J ��6 اIد ا�� �	�7 �k� ی? ات�5ق در د(�ا� ��>
ضhD ش�, ��د \#� روز <�D از ا(�امQ دری��0 �
د. او ��57 ��د :“ م6 ز	�ا	 �K#�م زارع ه �&. م6 �� م�ت �� ��ل ا�� �� در ز	�ان (�دل

 ش�م. م6 از �
دار خ�دم +����ن ه �&. ش�� ا� م�ا0>�ن ���ق١M"��د ش�
از م�D3س ه �&. م6 <�ت� ه �&. م6 در �6 :�> ^Oت
 م���� 

، ش�� ا� ا	 �	��K "زاد م#� 	�Aت ��ه��. اون ی? ات�5ق ت�Lد< ��د. خ�اهQ م�#& م#� 	�Aت ��ه��. م6 م���اه& ز	�, ���	&. م6��

	�. "ی� خ�ا راض ا��D� دار ��+�� \� ��3-� م#� � 
 م�#&. م�6O ا�� هG ام را مخ�اه& "زاد ��ش&. م6 دارم "خ
ی6 روزه�� ز	�7

 \�& از ;�Kن �D#�م؟ ا� � �	 �� �Iا� م#� مش#�ی�، "ی� �  ه � �� �� م6 ��? �#�؟ م6 از ش�� مخ�ام ����١M م6 در ���� 
“.&	��
��	��. مخ�ام �� م#� 	�Aت ��ه��. م6 مخ�ام ز	�, �� 6���i م ���Iا� م#� �� �7ش ه

���ق ��
 در ای
ان خ�ا���ر ت�<Y �0ر� و ��ون <�� و ش
ط م�Aزات ا(�ام ��د��ن در ای
ان ا�� و از ای
ان مخ�اه� �� ::���6�J ��6 ا�
���ق ��
 را ر(�ی� �#�. ی? ا'�Fف ��رگ م
�^ از  ::�� ��زم�ن ���ق ��
 م#=�� ا� و ��٢u6ا��ام�ت م#�رج در +���	��K ��6 ا

 lدر ت�ری ،::�� از ای
ان خ�ا��#� �� �� ا(�ام 	�;�ا	�ن +�ی�ن ده�.١٣٨٧ ت�
م�, ١٨ا

�30��( %!$ق ب�� و د�$*�ا�& در ای�ان
ی$رش ب� �
�زل و د��:��� ا�89� �7ن$ادۀ ن�.	�5 از زن,ان��ن ����&

 
 �D#�A#+ ی��ن روز�J:7 
K�7ارش�ت ر���, از ش ���#�uت�)FGی�رش م�م�ری6 وزارت ا�� ��DO�	 ,اد�	ا()�� خ� 
 م�, ت�
ی�D ت��مKم 


 م#��� ش�	�.Kت ای6 ش�)FGادار, ا ��و  
د����

ا, �� ت>�اد� از م�م�ری6 وزارت اFG(�ت �� م#�ل "<�� 	���DO ی�رش �
د	� و�روز +#�D#�A ��خ�اه م>�ون ادار, اFG(�ت �J:7ی��ن ه


ا, �� M٠خ�	& م#��, ش�5(� �
ادر ای��ن را د����
 و �� ادار, اFG(�ت م#��� 	��د	�. "	�K از٢ ���� م�در خ�	�اد,، خ�	& 	 
ی 6	���DO ه� 

ار داش�#� �� در ��6 ��ز;�' ت�3 ��0ر و اه�	� ای6 0
د <
ار داش�#� و +@ از٠٠:١u ت� ��(� ��١١:٠٠(� >  ت�3 ��ز;�' ��خ�اه


 ا�K5IنKدر ش �K	" از م#�زل 
 دی�Oی ��م�ن ����(��K ��زداش� خ�د�
ا	� "	�K را "زاد �
د	�. م�م�ری6 وزارت اFG(�ت ه�k#�6 ه

د از� 
K, ش���	دا '�A�	دا ��DO�	 ��ی�رش �
د	� و خ�	& ه�� 	���DO را د����
 و �� ادار, اFG(�ت ا�K5Iن م#��� 	��د	�.خ�	& ه


ار داش� �� او را ه& ��(�ت �>� "زاد 	��د	�.١٩:٠٠ ت� ��(� ��١٠:٠٠(� > �K	" و اذی� و "زار  ت�3 ��ز;�'
 G و اذی� و"زار "زاد٢در  ه�5ۀ 7]ش�� ای6 دوم�6 ��ر ا�� �� �� م#�ل ای6 خ�	�اد, ی�رش �
د, م ش�د و "	�K را �>� از ��(��K ��ز;�'
.�##� م

0
د� �#�م (�Dس hدی�, و ت��
0
ز	� دی�
 ای6 خ�	�اد, �� م�ت�K ا�� �� ��ت
ی6 �#� ای6 ز	�ان م#��� 7 ��DO�	 ��0 دی�
 "<�� م3
G از
 ر'�@� م>�ون ادار, ��e�5 و اFG(�ت ز	�ان ا�K5Iن ت�Kی� �� م
2 و ت�3 اذی� و"زار او <
ار دارد. "<�� 	���DO �� د���ر ه�ش;
7

 از �#� ;

ف �##��7ن م�اد م��ر م ��ش#� و دارا�٣ �� �#� 0٢>: ز	�ان و (�Dس 7Lن و م��k>�\�> ار��K�	 �3#� م�دی� ای6 
 م#��� 7
��Dد ;� م�DAر	� �� در� ���
Q��0، ز	�ا	 ;� داد, ا	� و ز	�ا	��ن ��e 
0
�� و .�
 ا	 �	 ا��. در ای6 �#� �� \#�ی6 �
ا� �>�G ش
ای=

��ری�K وا�7
 دار ه �#�.�� �� F�Dا م
n#� ا��ن ای6 ��	ا�	ز.�##� ��راه
وه�� �
وی �K و را, +:� ه� ا��
ا
 وOف ��0ی[�
ا� در ای
ان، ی�رش �� م#�زل ،د����
�، ��ز;�' و ت�3 ��0ر <
ار دادن خ�	�اد, ه� و ت�Kی� �� Oو دم 
���ق �� 6���<0
�����ق ��
� خ�ا���ر دخ� ��K	زم��� 
���ق ��
 و ��ی ��) 
 ��م�رد اذی� و"زار <
ار دادن ز	�ا	��ن ���� را م�O3م م �#�و از �


ون و�=�' (:�� ز	�ا	��ن ���� و خ�	�اد, ه�� "	�K در ای
ان ا��.> hای

ا� +�ی�ن دادن �� ش�

 
 
 
 




=$ر را ب� د�� ب
, ب� ب�)�ر���ن <وردن,: ه)�� �
=$ر ا��ن'$�
 


	� از� و م�	 در ز	�ان �� �
 م)��
 ا�
از (���, و ی� 0>����ه�� ا;�Gخ� ��اد� �� 

ان و 	�دی�Oن ا0 �ش�ی� ای6 روزه� ر	A#�م� ه
 ش#��	 ت
 ا��.��م�;
ا� ز	�ا	��ن ���� و وض>�� "	�K در دوران �D@ درد	�2 ت
 و ی� 

 و ی� ��ون ه�x 7#�, و ی� ا<�ام)�� و ا;����� Qای
7 �	�7
 �� ای6 ا0
اد در ز	�ان �)�ر دار	� ا()�� خ�	�اد, "	�ن �0رغ از ه���در 
5 �� � ���ن 	�دی? در �#�رG�) ط�Dارت 
Gخ� �� �K#اد, ت�	ش �##�. ا()�� خ�Fن ت��	, (�ی�ا�	و
+ �� ��ی� �
ا� "زاد� و ی� ر���7
���� و ی� م�Aزات "	�ن ه �#� و در ای6 م �
 �� 	�مFی��ت و O3م �	�7م ش�ه� رو ��و �7م  �	
�7 و��F "ن 0
د، در ;
ی�ن +
و	�, <
ار م

 م�L5 دارد و خ�د د�0
� دی�
 ا��.�
م�FOت و ���ه�ی م�ا;� مش�	� �� ش
��
ا	 ا�� �� در �Gل م�ت 0>���� ش�ه
ش در �#�ی��O ��ر7
ان ات���سرا	 ش
�� وا � از هO:� ی	ر ا���L#م 
 �
وا	� ا��	:� ه+


ان، ه��ار, در 	�Q ��	�ی �DIر و �
د��ر م�FOت و ���ه�� را, را �
 دوش ����,  ا��.Kت

ش م�ت  � خ=
	�2 و 	�م �(�٢Mاو م �7ی� �� در ��ل ��ض
 ه�
د و ای6 ��ر �� ر.& وض>�� ; �
 م� �� @D� در � م�, م��ا

 ت���� م�#� �� از ش�ه
ش F7ی�ا�� م�7ی� وLش�  درم�	 داد, 	��,ا��. +
وا	� از م�FOت ز	�7Lخ
ا��	:� ت��#�ن �� و� م

د,ا��. \���ن +
وا	� �
 ش�ر از اض=
اب� ���
ا� ا���ق ���ق خ�د و ��ی
 ��ر7
ان و در \�ر\�ب <�	�ن 0>�� �K#ا او ت
	�ارد، زی
 و ی� ���� \�&ه�� ا��	:� ��6D:> �� م�#� ت� 	�
ا	 را در �Iرت خ ��اش +#�Kن �#�، ام� و<� در��ر, 	�را<� �\
ا�� و ا7


زد.�م�7ی� �IایQ م

	��ران ��ض
 در 	��ی�ر2Dخ �� l��+ ان در
او از ر��0ر م��مه�� م �iل F7ی�م#� ا�� زی
ا در ت:�ی�ی�ن دی�, ا�� �� ر'�@ ;��Kر� ای
 ای6 م�ت ش�ه� \#�6 ر��0ر� درا�=� ��G در �ت���� �
د �� در ای
ان ز	�ا	��ن �� �)�ر و��� م�اV0 و �� �Iرت (:# م��3�� مش�	� و


ش م#�Lر 	�Dد, ا��. �ه
�/ ز	�ا	��ن ا�� ام� م>:�م 	� � \
ا در �Gل ای6  Lخ

وا	� مدا	� م+٢Mت�A�
م �� م>�Dز م��	ر� و �� ر.& ��:) �� م�, و 

 درم�	 ت>:/ 	�
��0ا�� ؟Lخ

ش م � ی? روز ه& �� ه�� ،Oش�+
 �� اوOی� در ه#��م درم�ن و ی� م>�ی#� +�ش�D	 �� �#� 
ا��� ا�Keر مI �7ی� و 
ش �� ����ر���ن ��6 م �
وا	� �� �|} از ا	���ل ه+

د�� �#� ��	#� و ای6 ر��0ر� ا�� �� اش? را در \���ن او و م�در م#�Lر ا��	:� م�	��7ر �
د.
�� �:I�0F� ن�Oو +@ از م>�ی#� +�ش �	ر���ن "ورد��
 ش�� را �� د�� �#� و +� �#� �� �� �خ�	& ا��	:� �
 ا��س اFG(�ت در ه��5 7]ش�� ه

 در را�=� �� ای6 ات�5<�ت ت�ض�X ده��؟�� �5=�ز	�ان ��ز 7
دا	�, ش�. 
 lم را در ت�ری
 �! ��Bخ
, �>� از ی? ت�خ�
 \#� م�ه�، ه:� -٣١0 	�اد "ورد	�. وض>�� ا	���ل او ای6 ��ر ��D�
ی�ر �� ����ر���ن Kش 

,�##� ��
ا� م� خ�: 	�را� hای
����� ��د و در ا���ا م6 و م�درش م��ه�, �
دی& �� ا��	:� را �� د�� �#� و +��#� �� ای#�A "ورد,ا	�. ای6 ش
7�# +��اD \ Q� از ����ه�� \�Oل ای6 م�ت ی�G ود. در
��د. ا���D در ا���ا� ورودش �� ����ر���ن +��#� او را ��ز �
د	� ت� ���ا	� را, �

 �����ا� ت� م
ز � �Oش �� Q	د و ��0ر خ���د, 
�١u. او�	د
 ر���, ��د �� ���� �#�
ل ش� و +�ش�Oن داروه�� ;�ی� <:^ را ت�Aی� �

 ��ز7
دا	�, ش�.٢��ود Kش 
ار 7
�0 و �I�0F:� �� ز	�ان ر;�ی> �A� ��(� ت�3 م>�


 +�ش�Oن م>��* \� ��د؟-	
��ر���ن 	��Kار� �
د. زی
ا دو ت� از�� Oدی�	ی� او را در ��ای6  

 \�Oب ش�د و �#���- "	�K ت���� داش�#� �� م#�Lر ��ی� �� �Iرت م �
 از +�ش�OنOی �� �� دور از "��د7 و ا��
س 	��Kار� ش�د. 	�Oی� در م��ل ای6 (�رض� 
رگه�� <:QD م �ود ش�, ا�� و �
ا� �#�
 از \#�6 ا��ار� �� ��(c ا��
س �� ����رD:> از (�رض� �
 	�م�ا� از ری��� ز	�ان خ�ا�� ت� �
ا� ;:� �7G �#� از م��ه�, د��@+

.�##O	 ,ش�د ا���5د م
 در�� زم�	�
 م#��� ش�	�؟ �� 	-
م ای6 ا	���Kش  �� ز	�ان ر;�ی	�K7�	 رت�I �� �:	ا�� ��>" Q�+ ��#\ ا

�Q م6 ای6 ا�� �� \+

رخ داد �� <
ار ��د و� �� ����ر���ن م#��� ش�د. (:� \� ��د؟
 �� ز	�ان:D> عFGون ا��ر���ن م#��� ش�د، �� و \�& �� ��D:> �#ا� م>�ی

ار ��د او �> �� 
ی�ر د<��� زم�	Kدارم روز ��م ش 
Gخ� �� -
�#�57 �K	" �0& و

د	�. �I�0F:� �� ز	�ان اوی6 ت��س 7� 

 م#��� ش�. م� �
 ا��س <
ار م#�-
 ای��ن ��دی& و �>� م��;� ش�م �� ت�خ�Kش ر;�ی

 ه��ن ش^ �� م#�ل ت��س 7
�0 و��٨ ا(�ام ش�,ا��. �>� از ای6 ;
ی�ن م� از وض>�� م#�Lر � اFGع ��دی& ت� ای#�O خ�دش در ��(� 

 م#��� �
د	� و و<� ه& �� خ�دشKش-XDI �� �57 ام
وز م�م�ران ��ون ای#�O خ�دش را ه& در ;
ی�ن ��]ار	�، او را �� ز	�ان ر;�ی
ا(�
اض �
د,��د و (:� را +
���, ��د ت#�K ;�اب داد, ��د	� �� م�م�ری& و م=��/ د���ر (�� م �#�&. +@ از ای6 ;
ی�ن م� ت� �� ی� \�Kر
 ای6 م�تG ورد. در���خ�د  ��را  Qداروه�ی ����Dس زی
 و  ،Lازم ش���
م ه& 	��ا	 �� ��د ��  �روز 	��ا	 ��& �� و� �
� ��	�& و ه


ی/ ����6 مF<�ت �
دی& و از +�� ش��� او را دی�ی&.G ر ه& از�� 
ه& م6 و خ�	�د,اش ت#�K \#� ��ر �� مF<�ت م#�Lر ر��0& و ه
خ�	& ا��	:�! م B�iن +
و	�, و م��مه�� <)�ی (:� ای6 ا	���ل و ;���Aی را \� �Gر (#�ان �
د	�؟


و	�,اش+ 
م �� <�ض �
ا, م�در و خ�اه
 ه�
 م6 �� هKش 
ی�ر ی># ی? روز +@ از ا	���ل م#�Lر �� ز	�ان ر;�یKرم ش�K\ روز -
 <)�� را +���
� خ�اه� �
د. 0
دا� "ن روز م� دو��ر, ���
د و �57 �� در ;
ی�ن 	� � و� )FGام
ا;>� �
دی&. ای��ن ا�Keر �

ان وKد���ر ش�را� ام#�� ا���ن ت /DG �� �57 دی& . ای��ن
داد�
ا ر��0& و ای6 ��ر +@ از ��(�ه� ا	�-�ر "<�� <�ض را مF<�ت �

ف م ز	�.�
ف مز	�. م6 ه& �57& خ�ب "دم ز	�, �7
��0 ش�,ا�� و ت#�K د��� ه& ای6 ��د �� "<�� ا��	:�  &��Lانه� ای6 ت�	زم�ن ز��
 ا(�
اض �#�. م� ا(�
اض �
دی&��
ف ��	� ی� � ا�� �� او �
ا� ای#�O ت�:�� ش�د <�DG داری�؛ و<� ش�� ی? 0
د را در ز	�ان 	�� م
و ی�د"ور� �
دی& �� م#�Lر ��ی� �
ا� ادام� درم�	Q در د��
س ��ش� و ��ا<� م�ه ی? 	��� \�& او م>�ی#� ش�د. ای��ن ه& در ��ر,

 	�م�ا� ای6 ش
ایh را �#�ی �&.G م� <�ل م �(�ت داد و از م� خ�ا�� ت� ��:� 	ا�� ��>" 
� وض>�� درم�	���+
 ت>:/;F<ا�� Lخ
 	��ز داش�� ��ش�. ��ی� �� او مOت +�ش�A���ر ��ش� و �� م>��� �� ت�;� �� "'�6 	�م� ��زم�ن ز	�ان ه� و<� ی? ز	�ا	

 درم�	 را �� <�ض ارا'� �
دی�؟Lخ
�7
د. "ی� ش�� ت��ض�� م
 ت�ی�� �
د, ��د �� او ��ی�	�	�> Oه& +�ش FًD> ��	دا
د,ای&. ه��	=�ر �� م� ;F<ا�� Lخ
! م� ت� �#�ن ��ره� و ��ره� ت��ض�� م:� -
xه� ��م ش� �� F)م� ا ��داش��&  Lخ
ی? م�, و 	�& ��
ون از ز	�ان �� درم�	Q ادام� ده� �� م�ا��0 	��, ��د. "خ
ی6 ��ر�� ت��ض�� م

� �� �#�57 �K	" د؟ و
�7� ت>:/ 	;F<ا�� Lخ
 از 	-
 درم�	 م �(�ت خ�اه�& �
د. م� +
���ی& \
ا �� او م�و;� م�6O 	� � و




ود ی� 	
ود!!� ;F<ا�� Lخ
��6 ت���d مده#� �� \� �  �� م�i ان م�	ف در داخ� ز
ا��س (

خ از ��0ره��� 
 مر�� ش�� و 0
ز	�ا	��ن در +���
� ��ره�� "<�� ا��	:� ت#�K م�	�,ای� و ��ی� (Fو, �
 ت3�� م�FOت ز	�7-	 ��

�? م �##�؟� ��
ا	Q در �#�ی�O �� شO5�م)�(Y را ه& ت3�� �#��. "ی� و��F ا��	:� و ه

 م ز	�& و +
و	�, را +���
� م �#�&. ام� وا<>�� ای6 ا�� �� "	�ن �� ;�� Fو� 

ا, م�در و خ�اه
 م#�Lر م
ت�D �� د�0�- م6 �� ه
 ده#�. ی># و<� �� داد�
ا م
ا;>� م�	 ���F در ای6 +
و	�,ه� و�F را دخ�) 

و	�, م#�Lر ��ره�� دی�
� ه& دار	�. از ��� دی�+

 "	�ن ت� �� ام�Oن تFش م �##� �� از ای��ن م�#�ن ه �&.�
د� و � ت�5وت م�ا;� م ش�	�. و� �� �##�

ان \� �Gر؟O5�ه��Oران و ه

- اوای� ��ر7
ان �#�ی�O �� م� �
 م زد	� و ��ل م#�Lر را ;�ی� م ش�	� ام� اBن م�ت ی? ��ل و 	�& ا�� �� م#�Lر �� �Iرت م�اوم
�� 	�ن��7
��0ر�ه�� ا<��Lد� دار	� و �� د	�Dل ی?  �Oه�� �#�ی�k� .�#� ��0ر ه

م ه& 7 �در ز	�ان ا�� و ��ر7
ان �#�ی�O و ه��Oران ه
��6 <)�ی م�i �7ش م �� �O�7ار ر'�@ �#�ی�	ا<� وض>�� ��
د	� ت� �م دو	�. وا<>� ت�<> از "	�ن 	�اری& ام� ا� ��ش ����
 تFش م


د,ا��.� ����<0 <�ر���. ا��	:� 	��ی#�, ��ر7
ان ا�� و �
ا� ی? ��ر ;
��
ت�ن ���ه� و م�3ودی�ه�� زی�د� را �
 ش � �7ی� م�FOت روزم
, و 7
��0ر�ه�� م
��ط �� ه�
و	� ای
ا	 ه ��� وKی? ش ��ش

 ه& از ��0ر ��ر و ���ه� ���ی��؟�
د,ا��. �� ���ت3
 م6�
 م دا	�� �� اBن وض>�� �Gر� ا�� �� دو ی� �� 	5
 از ا()�� خ�	�اد, �
ا� ت�م�6 ه�ی#�ه�� روزا	� ��ر م�##�. و�K� خ�دت�ن -
 ه& ت#�K ه �& و در ای6 م�ت ی? ��ل و	�& �� ش�ه
م�5 و روG�) 
�� ت#�Kی ��ی� ��ر ه�ی#�ه�� ز	�7 را �
 دوش ��O&. ه�k#�6 از 	-

انD; م
�7  مLخ

م از م�3 ��ر م �
و	�, ه+ �
 را ه& �� �
ا� +����I
در ز	�ان ا��، م�DAرم دو ش��5 ��ر �#& و (�F ��ی� 0
 "ی&. + 
 دوم م6 ه& در دا	���,�	
ش�د. اBن + 
 ��رگ م6 	�م�د دارد و ��ی� اورا �
 و ��م�ن ��ه�& ام� م6 �� ت#�Kی از +@ ای6 ��ر �
�K#در ای6 م�<>�� ی? زن ت �
ا	& ��kه�� � ��ر خ�� ه �#� و + ��D�<�Dل ش�, ا�� و م��O ت�م�6 ه�ی#� ت��L3 او ه& اض��0 ش�, ا��. ا


 و �)�ر و� \� ��ر� مت�ا	� ا	�Aم ده�؟ ���ون داش�6 ه

 ای6 م�FOت ش�Oی� 	�اری�؟Gخ� ��؟ "ی� از او ��� �	ی� م#� F7 ت�ن
 �
د, ��iال �#&. "ی� از ه+ � �خ�	& +
وا	� ا��	:�! م خ�اه& �


د,ا��. د�0ع از� 0>���� م Q	را�O�- م6 ت#�K ای6 را م دا	& �� او �� خ�ا�� خ�دش �� ز	�ان 	
��0  ا�� و �
ا� د�0ع از ���ق خ�د و ه

م �
و	�� خ�دش�ن د�0ع �##�. هKق ش���
و	�ان از Kش �� �##� ��6 ه& ��5رش م�i . ا�#�ن خ�د م� �	م 
; Q� ������ق ��ر7
ان ز
 ا��. او ��Q از دی�
ان م��ش�� ت� در	�	�> Fت او ��م��
� ��ه�x ��ر� �
 ض� 	-�م ی� ا	�Fب و ی� ام#�� م: ا	�Aم 	�اد,ا�� و ه

.�#� ���\�ر\�ب <�ا	�0 6>�


 م>�
ض ه ��� و ت���� داری� �� ای��ن ��ی� در ����ر���ن و ت�3 م
ا<�D ��ش#�. م�Kش ش�� 	 �D �� ا	���ل "<�� ا��	:� �� ز	�ان ر;�ی

ش
ایh ای��ن در "ن ز	�ان \��	� ا��؟
- ا��	:� �� ه�x و;� 	�Dی� در "	 �A	��Kار� ش�د. اول ای#�O ;�� او در ��6 ز	�ا	��ن (�د� 	� �. ای��ن ��ی� در ی? ز	�ان و در م��ن ه&
 خ�رج ش�,<�DG ����
ان ه ��& و ز	�7 م�ن از �	 ��رد,ه�� خ�دش ای6 دوران را ��]را	�. در ت��م ای6 م�ت �� م#�Lر "	���A م� دا'
�I
 ت:65 ��ی �� و در م�ت ��ت�, دو د<���ا� ت��س م#�Lر �� خ�	� 0	B�G YI ی� در��د 
ا��. مFn و<� او م خ�اه� �� م� ت��س ���


ف دی�
 مh�3 "ن ز	�ان � ��ر 	�م#��^ ا��. �G ی�. از"�
� �� او در��ر, م�FOت ز	�7 و م �'� ��kه� �� د�� 	O5�م��رت و ی� ه
 رخ م ده�. ش
ایh م�3= ه& �
ا���	

و� ه��ی�
 \�<� م��#� و 	�اعه�� خ=� �A	" ن (�د� در��	ا�	م ز
 �ا��س ا�Keرات ه


,ه�� زیA#+ /ی
G ه�ا داخ� ات�قه� از �O:� ،ارد�	ی� م#��^ ه& و;�د �Kو ت �#�� 
م خ=
زا��. "	�A ا.:^ ا0
اد ����ر م ��Fم� ه

 ت�ا	� از ه�اخ�ر� ا���5د, �#�. دود ����ر �
ا� <:^،Y��٢ه� ;� �� ;� مش�د. ه�k#�6 از ��(� �	 
ف ه& � G 6ای �� 
Ke از �<� 
ری� و \�& م#�Lر م)
 ا��.

 �#��؟�
ا ش�� ا(�
اض 	\

و	�� ه&Kق ش�����ی� از� 

ی/ م>�و	� ام#��، �Iا� ا(�
اض& را �� �7ش م��مه�� م �iل �
��	&. م6 �� د�0G د,ام ت� از
� - م6 �>
 ش�ه
ود� ت��ض� م�ر�0& و �
ا� د�0
 ری��� <�, <)�ی�� ه& 	�م� 	�ش�& و ای6 وض>�� را ش
ح دادم و در ای#�A ه& ��ردی�
 از "<�� ه�ش
 دا	& ای��ن ا�#�ن در ;
ی�ن اخ�Dر وض>�� 	�
ان �##�, ا��	:� ه �#� ی� خ�
؟! م6 ��ره� �� ای��ن 	�م��	 .��
�#& �� �� داد خ�	�اد, م� �

و	� ای
ا	 و ی? ه��6G در ای6 م�:�O ای6 ا�� �� �� 	�م�ه��K(#�ان ی? ش ��دم. ت��ض�� م6 
O	 �0دری� 	�ش�& ام� ت� �#�ن ه�x ;�ا�
V:=م6 م �	و ��ش� �	و خ� 
 � داری& و از �
, م
یl �� ای#�A 	��م�,ای&. ا7
 از وض>�� ه>���م6 ت�;� �##�. م� ه& در ای6 ���ر �/ و 
 �##�؟! ا7
 ه& در ;
ی�ن 	� �#� م6 ��ردی�
 از ه��6 ;� از ای��ن ا����اد�	 �
 را +���	�	�> 

د, و ر��0ره�� .�� ه �#� \
ا ��ت�ه

.&D:G م

�7نKش

وض��3 ن��B'$ب 7$اب:�@ در دان�:�@ 9'� و ص
�3 ای�ان
 


 داد, ��د و ا(Fم داش�� ��د ��Dخ �Kه���ت خ�اFOم� V0ا� ر
 �� \#�� +�Q وزی
 (:�م از اخ��Lص ��د;� ����
: در �D�

	�م� ام�Dخ
�V ه�ی در ا(�
اضA6 را��� ت��ام �ل م�FOت خ�ا���, ه� �� م ش�د، ه�k#�ن دا	��Aی�ن � ��ر� �� ���Dد خ�ا���, م�ا;� ه �#�. در ه

�� وض>�� 	�م#��^ ر�0ه در دا	���, ه�� +: تO#�?، (:& و I#>�، ا�K5Iن و … �
�7ار ش�.
�7ارش زی
 �7ش� ا� از م�FOت خ�ا���, ه�� دا	���, (:& و I#>� م ��ش�:

وض>�� خ�ا���ه��K دا	��Aی در دا	���, (:& و  �<#I���Lص خ�ا���, دخ�
ان �� ا����#5
ی6 وضV خ�د ر���, ا��. در ای6 را���
��� 	�اد، �� �7ی� ;�K ;: � ا� در زم�ن ت>=�: در دا	���, �)�ر ی���0 ��د م���� ��خ���ن ام�ر�دخ�
ان م>�
ض ه��م�ن �� �)�ر ا
��د	�. +@ از \#�� مK#�س ��;��اد,، م�ی
 ام�ر دا	��Aی�ن، �� �)�ر در ;�V دخ�
ان <�ل رV0 م�FOت را داد، ام� از	 V�Aی�ن ت�A�	دا
���� خ�د;�ش �� ��� م�3 �)�ر ا��
�
د, ��د در O	 اد, <�ت>��ن��;�� ��K�D3I �� ان

 ��ز زد. در ادام� دخ�� D�� 6��دادن ت)
V	د م��Aای ��, ���	-�م�ت دا�	ام� ا .�#	��

��0 خ�ا���ه �� �7ش ر'�@ ;��Kر �e د�D�� �� �D 	 اض خ�د را

د	� ت� ا(�� ��
�	�اد 

�� "ورد.) �� �<	��
�� "	�ن م��� را, دا	��Aی�ن ش� و از 



 از دخ�
انOد. ی��خ�اب“  ��; h�0 �	 ا�� و �V ”خ�ا���, م�3 ز	�7Aان در ای6 ت
 دخ�:Iش>�ر ا 
�D�

	�م� ام�D�7ارش خ ��
�V �##��7ن �)�ر ی���0 ��د، م���5: ه#��م �Dg 	�م �57#� ات�<��K ش�� ٨٧ورود� Aت V�5
, ا��، ام� م����5	�٢ ��رش#�� ارش� �� در ;	 

 �K>ه& ای#? در ات�M ت� �K>از ات�  ا�� �� �
خ�������د 	��ز ���ا	�&. ای6 در 	 �; ��5
 را 	��٧ 	5
 را ا��Oن داد, ا	� �� در ای6 ات�ق 	 
�#��K م=��>�، م��K:3 ت�زیV .]ا، < ���Kی از م�ت�رخ�	� و 	�� زی
زم�6 خ�ا���, 	�� ا��Oن داد, ش�,�� در خ�د ;�� داده�	�. ا���D ت��م


ان م�0/ �� 7
6�0 ا��Oن 	��, ا	�.M٠ا��. �� ای6 و;�د ��Q از Kم� ت��5
 از دا	��Aی�ن ش�D	� و ی� 	 
��	 ����O�
��0 م�زاد ا��Oن داد, ش�, ا	�. درخ�ا���, e �� �K>, ;�#�ار, ات����. در خ�ا� �	از ای6  
�K� ��	 ان
وض>�� خ�ا���, + 
5# "ن ازI ت ش�را������	=�ل ا�ا ������ ه& �� د�O� 
م م�O##�. �:�2 ��رش#��	 �A#+ ت (�ی�, ا� د�� وFOم� ��ی�ن ارش� �A�	دا
��
5# مI ش�را� 

ا�� از �)�ر د��� ����� دا	���, �� "ش��5 ه�ی در زم�#� ت�زیV .]ا، �
وی@ ه� و … م�ا;� ش�, ا��. 

�� "ورد, ا��.) �� �<	��
ر� ای6 م�FOت م� �K;
 دی�
 از 	��ی* ���5Oی� م�ی
ی� م�FOت ا��Oن دا	��Aی�ن ��ل +#A& و ش�& ��د. �� ت�;� �� وض>�� "م�زش دا	���, ت#�K (�, � ��رOی

 از دا	��Aی�ن م�0/ �� ات��م وا��ه�� خ�د در خFل � م���	�. ام� م����5	�U و M ت
م م��
د	� و � ��ر� از "	�K 	�خ�ا��� وارد ��ل �٨

+�ش 	�Kدن �
 م�FOت دخ�
ان �� �Iرت� �K; ا���اخ�. ا�	ا ,
Gم�� ��ی�ن را �A�	ن ای6 دا�Oا� ،
	�م�� ام �ل دا	���, �� �

 ��د �� رش�� ��ود ��� دخ�
ان �� ای6 �A& از٢٠٠خ:��� �(� <�ل وا7]ار� خ�ا���, رش�� را �� "	�ن داد. ای6 در �
��0 دارد، وe 
5	 
��ل  �� �
O0 ی���, ���	رت دا�I 6در ای 	�g اش�#�. در�	ز� ��	��0 
e٢٠٠6ر��� ای 
 م-	 �� V�; 

د. �Oرش�� م� 
 + ��A�	دا 

 ا�����
دن ا(�
اض�ت دخ�
ان و 	�� رو در رو <
ار دادن م>�
ض�6 دخ�
 و + 
 و ای�Aد ت5
<� ��ش�. ای6 در � Y>ا� م��
ت#�K م�	�ر� �
 ��\? م�ی
ی� را<�Aت ��6 در رش�� ��� 
��&، دا	��Aی�ن + Lم ای6 تF)ش�. +@ از ا��ت FOی� +������ م���ی� ا�� �� 
�� ت#�K م�ی

��& خ�د 	��د	�.Lت �
وادار �� ��ز+ ��
 دارد. ای6#O0ا
 خ�د7
دان و … �> در 0I�L, ه�� خ���د خ�ا�A, ;�ی�، ای���دن خ�ا
م�ی
ی� �� ���ن 	�اش�6 ��د;�، <�ل ا;�ر, �

 ا�� �� (:& و I#>� - دا	���, ر'�@ ;��Kر- �� ��د;� ��� در ای6 زم�#� 	�ارد و �
ا	� "ن ازMMه�� در :Oم� �	��kم�:��رد� خ�د ه� 
�� م�FOت دا	��Aی�ن �K; �;د��ه�ی#� ش�ن ای6  V	ه� م� ت��م دا	���, ه�� دی�
 ��Bت
 ا��. ام� م����5	� ��زی��K <�رت و � ��5ی�

ش�, ا��.

��
3
��� ��Eرم �$را� ا�BF Gن$ی Hای�ان ب� پ� H
وا*
 

 ای6 ���ر از ت#-�& +�Q 	�ی@ <=>#�م� ;�ی� ش�را� ام#�� (:�� ای
ان�، د��
 ش�را� ام#�� م: ای
ان و م �iل م]ا�
ات ات:�:; ��<�
ا	���د �
د, و "ن را �
ا� ادام� م]ا�
ات .�
 ��ز	�, دا	 �� ا��.

��ن، م���م �� 7
و, �
 +�Q 	�ی@ M+١ا()�� دا'& ش�را� ام#�� و "� 
� ،,

م#�-�. ��
�
� <=>#�م� ا� ت�ز,١٠، ;�>� ش^ در =� 
 �#� ام� از ای6 ���ر م خ�اه� �� <=>#�م� +���6 ش�را��	 Vی& ه�� ت�ز, ا� (:�� ای6 ���ر وض
(:�� ای
ان �� ت�ا0/ ر���	� �� ت3


ی>�
 ا;
ا �#�.� �\
ام#�� را ه
 +�Q 	�ی@ <=>#�م� \�Kرم ش�را� ام#�� را (:�� ای
ان "���	�� ا� \#� خ=" خ�ا	�, و ��57 م ��� ;�ی�� در "ن و;�د 	�ارد.:�:; ��>"

 ���57ه�� خ�د را �� ;��Kر� ا�Fم ای
ان، ��ز	�, و رو �� ;:�M+١"ایQ�+ 6 	�ی@ در ش
ای= ت�وی6 ش�, ا�� �� ���ره�� 7
و, 
خ�ا	�, و ا(Fم �
د, ا	� �� ��ال ه�� ای
ان م#=� ا�� و در��ر, "	 �K�c3 خ�اه#� �
د و +��l خ�اه#� داد."

 ای
ان �� اش�ر, �� ���57ه�� دو م�, +�Q خ�د �� خ�وی
 ��B	� م �iل ����� خ�ر; ات�3دی� ارو+� در ژ	� ��57 �� در�م �iل م]ا�
ات ات
 م=
ح ش�.M+١"ن ;: �، ��iاBت ای
ان در��ر, � �� +��#�Kد� 

 l��+ -�ر�	�7ی� در ا 
�7ار� 	� � M+١ای
ان م� �� l��+ 6د, ام� ارا'� ای��١ +M.ی�ر2 م���ل ش���	در  @J� در واش#��6 و 
 در��ر, ��iال ه�� ای
ان ��57 ا�� �� "�>)� ��اBت <��� ت�;� و ;��" ا�� �� 	��ز �� �c3 و ���57 م��ن شQ ���ر و "م�د,:�:; ��>"

ش�ن +��l ه� �
ا� ارا'� �� ای
ان دارد.
Q�+ ی^ \#�6 <=>#�م� ا��Lت ��� ��و ا�#�ن  �##� ��Kت D��#م l��+ ان
او �57: "ای6 ���ره� 	��ا	 �#� �
ا� ��اBت ;��Kر� ا�Fم ای

م رو	�."
 ش�را� ام#�� (:�� ای6 ���ر ا��.���57 ه�� �>�� ;:�: او��6 وا�#Q ای
ان �� ت#-�& +�Q 	�ی@ \�Kرم�6 <=>#�م� ت3
ی

١+���
 رو��� ا(Fم �
د, ��د �� در ;: � وزار� خ�ر;� +M.د

ار ��د روز +#�D#�A در 	��ی�ر2 �
�7ار ش�د، ش
�� 	��اه� �> �� 
 م5�# ا��، ام� ی? روز +@ از دی�ار:<0 hای
�� ای6 ت
ت�^ ت�Lر م ش� �� ت�Lی^ <=>#�م� ;�ی� (:�� ای
ان در ش�را� ام#�� در ش


ار 7
M.�0+١وزار� خ�ر;� "م
ی�O و رو���، +�Q 	�ی@ <=>#�م� ;�ی� (:�� ای
ان م�رد ت�ا0/ ه�� ���ره�� > 
وزارت خ�ر;� رو��� ;�>� ش^ در ���	�� ا� ا(Fم �
د �� ت#-�& ی? +�Q 	�ی@ ��د, و ��ت�, در م�رد ای
ان +��#�Kد م �O ��د, ا�� و

+]ی
ش "ن را 	��	� ".��^ "م�ن (�� �:�&" دا	 �.

 	�م#��^ ��دن زم�ن �
ا� 	� � وزرا� خ�ر;� شQ ���ر در� 
�7
� رو��� دای V�7ی� +@ از م�ض ���	�� وزارت خ�ر;� رو��� م

اغ +��#�Kد رو��� �� +���
 ت :�&� 
	��ی�ر2 �
ا� �c3 در��ر, ت3
ی& ه�� ت�ز, (:�� ای
ان، دی�
 ا()�� ای6 7
و, "+]ی
�0#� �� ��ر دی�

ش�, ��د �
و	�."

M+��١	�و���ا رای@ وزی
 خ�ر;� "م
ی�O �57 �� ه�ف ای6 <=>#�م� 	��ن دادن و��ت ا()�� 7
و, � 
 +@ از �
وز اخ�Fف �� رو��� �

م#�<�� 7
; ��ن ا��.
 ت�ا	� �
ا�� را داش�� ��ش� زی
ا 	�
ان ��ی� ت�ا	�ی ت���� ��خ� اتKد �� ت����57  �D#�A#+ ان روز
��� 	�اد ر'�@ ;��Kر ای�م3��د ا

.�#� ��Oره� ت��� 
ت�م�6 اورا	��م .# ش�, �
 دی�
��K"<�رت ��د �� در م����ی�ر2 ه��ار داد, ��	زم�ن م:� م��3 در �� ��م) V�Aخ�د در م �D#رش�K\ روز و� ه�k#�6 در ��#
ا	

زور�7" �� در تFش#� م�	V از ادام� 0>������K ه �� ا� ای
ان ش�	�، م��وم� خ�اه� �
د.
� ه��5 7]ش�� �57 �� ��ون اFG(�ت ����
 و ��زر� ه�� 7 �
د, ت
 از م
ا�� ات� ا	
ژ� ات::��
اد( م�ی
 �� "ژا	@ ��6 ا� ��م3


 ده�.Gن خ��#��Gا ::��ای
ان، <�در 	��اه� ��د در��ر, م�ه�� X:I "م�� �
	�م� ه�� ه �� ا� ای6 ���ر �� ;�م>� ��6 ا



دان�J$ ��3ون ����& وزی� *�$ر ای�ان �,
 


دان وزی
 ���ر ای
ان �� (#�ان م>�ون ���� ای6 وزارت��	� م#�Lب ش�, ا��.� 
ان از ��� (:Kار ت�	ا��� �A�	ان دا
��م

ان را در ��ر	�م� خ�د دارد.Kه��& در ا���ن ت @:Aت ��م ش�راه� و م�����	�7ار� ا
� ��
Aت �A�	دا ��>"

,�K) 
� �ب م "ی� �� �� �Gر م>��ل ا;
ا� ا	�����ت را در ای
ان � �� &Kس و م� � از ��� ه�� Oوزارت ���ر ی م>�و	� ����
دارد. �� ت�;� �� در +�Q ��دن ا	�����ت ری��� ;��Kر�، ت|��
ات ت�ز, در وزارت ���ر �� اه��� ارزی�� م ش�د.

"<�� دا	��A د��
ا� ه�ا 0)� دارد و +�Q از ا���	�ار� در دا	���, (:& و I#>� ای
ان ت�ری@ �
د, و ()� 7
و, +�وه� وزارت��	� ه��
(:�م و د�0ع ��د, ا��.

"<�� دا	��K\ �Aرم�6 م>�ون ���� وزارت ���ر ;�	��6 (:�
ض� ا��0ر ش�, ا�� �� �� ت�ز7 از ���Q �#�ر 7]اش�� ش�.
در + ا	��Lب "<�� دا	��A، "<�� ا��0ر 	�� �� ��� م��ور 0
ه#� وزی
 ���ر م#�Lب ش�, ا��.

�� م>�ون ���� وزارت ���ر ا	���ب ش�, ��د.� �� Q�+ اران ی? ��ل���+ ,�J� *� � /��� ,�	م�

ت�� (:�
ض� ا��0ر 0�
��� 	�اد و م��ور ارش� ر'�@ ;��Kر، �� ��� م>�ون ���� ا	���ب ش�,� از 	�دی�Oن م3��د ا�
, ه�ش�g D�Aو� +@ از ا��>��5 م

��د.
 ��د �� م�م�ری�Q زود ت��م ش�.�#; :) �K	" 6��در �� ��ل 7]ش�� �� 	5
 در م>�و	� ���� وزارت ���ر ��ر �
د, ا	� �� او

م>�ون ���/
در روزه�� 7]ش�� �c3 در ��ر, ا��>�5 و �#�ر, �7
� "<�� ا��0ر از م>�و	� ���� وزارت ���ر \#�ی6 ��ر م=
ح ش� ام� "<�� ا��0ر �57


د, ا��.O	 �
�� از ���Q �#�ر, �7
��� 	�اد در دو�� 	K& ت��0/ خ�م� +��ا �
دم و ت� ه
 زم�ن و ه
 ��A �� ای��ن مL:�3 ��ا	#��"<�� ا��0ر ��57 ��د: "�� د(�ت "<�� ا

خ�م���ار خ�اه& ��د."
���

د, و �>� از ا	�Fب م�ت ()� ش�را� م� ��L3ت ?�	�Oم ��#Kاران ا�� �� در رش�� م���+ ,�J� ه�ن ارش��	م�
"<�� ا��0ر از 0

;�Kد ��ز	�7 ��د و �>� �� ��J, +���اران +����.
0
م�	�ه�ن ارش� ��J, ��د و در �Gل ;#� �� (#�ان ر'�@ ���د م
��� و ��#��� �:�
اق از ;) �� ��"<�� ا��0ر در �Gل ;#� ه�� ��


و� م��وم� � �* م#�Lب ش�. در ��ل �	 0>���� داش� و �>� از +�ی�ن ;#� �� (
اق �� 0
م�	�ه ,�J�1376,���	ا��0ر ری��� دا ��>" 
 ��J, +���اران ا��.I�L, اخ����	داش� �� دا ,�K) 
ام�م � �6 را �

�� م>�ون ���� وزارت ���ر، م>�ون� �� Q����	از ا Q�+ م#��� ش� و ت� X: وه�� م
�� ��ل �>� از "ن، "<�� ا��0ر �� ���د �� 	�
0
ه#� ���د �� 	�
وه�� م :X ای
ان ��د.

��� 	�اد از م��م�
ذوا���ر م>�ون و<� ام#�� وزی
 ���ر، دوم�6 0
م�	�, ارش� ��J, ��د �� در دو�� "<�� ا>�� ��"<�� ا��0ر �>� از م3
 در وزارت ���ر م#�Lب ش�.���� ��� �� 	-�م

�)�رش�ن در وزارت ���ر �� �� 
د و �� �
�#�ر� "<�� ا��0ر، ه
 دو م��م 	-�م� �
��ل 7]ش�� "<�� ذوا���ر از ���Q �#�ر, �7

ا, ��د، از ��� ه�� خ�د �#�ر 7]اش�� ش�, ا	�.�ا	���ده�ی ه

�30��� د��0 تN.�� از ���LM ����& ب� اج�)�9& ���Pت
 


د O:�) �
 ��ل 7]ش��١٠د�0
 ت�O3& و��ت، ��ر�7
ی6 ت��O م#��� دا	��Aی در ای
ان �� ا	���ر ���	�� ا� ا(Fم �
د, ا�� �� �� ��ز	�
 ت|��
 خ�اه� �
د.)��اش، 0>���� ه�� ای6 ت��O از ��ز, ���� �� م �'� ا;�

 ه��kن �0
، ا(���د، ��30، وض>�� ��د��ن و)�� ;�ی� 0>���� در زم�#� "��^ ه�� ا;�:�L3�7ی� در ��ل ت ای6 ت��O دا	��Aی م
.�#� 
�� را ".�ز م+
� �#�ان ����

5#، ��ر7
ان، م>:��ن،I ه�� QD#; ،ن�	ز QD#; �:� از ;)��د�0
 ت�O3& و��ت ه�k#�6 از تFش �
ا� ارت�Dط �� ��ی
 ;#QD ه�� ا;�

 داد, ا��.Dه�� ا<�ام خ QD#; ��	 م#�ان و
ه#

 دا	��Aی�ن و م
دم م ش�د و ارت�Dط ����
 �� ه#
م#�ان ا	>�Oس "م��وتOدی�	د م�;^ 
O��57 ا�� �� ای6 روی &�O3ت 
���	�� د�0

 ��ل ه�� اخ�
" در "�gر ه#
� را در + خ�اه� داش�.�-	 &� دا	��Aی


ی�ر Kت در ش�� �#��	�]ار ;��Kر�١٣M٨د�0
 ت�O3& و#���6ه�� ا�Fم دا	��Aی�ن �� "ی�ا�:� خA	ی#��7ن ا�� +@ از دی�ار �
خ از 	
ا�Fم ت���@ ش�.

�6ه�� ا�Fم دا	��Aی�ن دا	���,ه�� ای
ان ا��.A	ات�3دی� ا� از ا ای6 ت��O دا	��Aی
، (�Dس ��O& زاد,، ام�6�
���ه، م3�� ه�ش) ��K�7ار ش�, و م

ان �Kا در ت
ا	�����ت ا()�� ;�ی� ش�را� م
��� ای6 د�0
 اخ�

 ا	���ب ش�	�.:I(#�ان ا()�� ا ��د ا��� Fر� و م����� 
�، م
ت)-	
 و (: (�ی�� �� (#�ان ش�را� م��رت د�0
 ت�O3& ا	���ب�D 	 �O�	  	�� �� (#�ان ا()�� (: ا��Dل و (:���Kر, ه�ای� و 0
ی� ه�ش

ش�	�.
 اخ�
ا +@ از \#� ه��5 ��زداش� در ز	�ان اوی6، ���از م��ن ا()�� ;�ی� ش�را� م
��� ای6 ت��O دا	��Aی، ��Kر, ه�ای� و م3�� ه�ش

�5�� "زاد ش�, ا	�.� ��>
��� دا	��Aی�ن در ای
ان ��هQ ی���0 و 0>�D 	 از "زاد� ه�� ��� 	�اد م 7]رد، �
خ� �� از دور, ری��� ;��Kر� م3��د ا�در �� ��

م�	 و ���� "	�K �� م�3ودی� ه�ی از ��� دو�� م�ا;� ش�, ا��.
 ای#? در دور,���ت در زم�ن ری��� ;��Kر� م3�� خ�تFIدور, ا � Oش ��ان ��57 �� 
 ای���� hای
د�0
 ت�O3& و��ت در ت�Y�I ش

ا� ��DKد� 
ان و B�<0ن ���� در وض>�� �6 � �، (�م� م
دم ام�� \#�ا	O5#6�0 روش

ی& �� �� <
ار 7� 
 م� �� ا� از "ا	 �اد ����

ام�ر خ�د از م �
 ����� 	�ار	�."
".� �	 
 ��57 ا�� �� ��7یQ دور, ا� ;�ی� از 0)�� ��ز ���� �� و��:� "	��, اراد, 7
ای�	� ام�Oن +]ی���� �Oای6 ت�




ه�� م��:Y ز	�ا	 ش�	� و دو ()� ای6 د�0
 ه��kن ��ل٣٠���	�� د�0
 ت�O3& و��ت م �7ی� �� در ت�� ��ن ام �ل ��Q از Kدر ش �A�	دا 
�O& �� ��ل �D@ ت>�ی
� �Iدر ش�, ا��. ��	 

	� و و�
ا� دو ()� دی�� 7]ش�� در ز	�ان �� �
 م


ان 	�Q داش�#�، از ا���ا� ت���@ ت� +�Q از دور, ری���Kدر ت �Oی
د�0
 ت�O3& و��ت �� ش��ر� از ا()�� "ن در ;
ی�ن اش|�ل ��5رت "م
��� ت�Dی� ش�.��� روی� ا� ا	���د� 	�اش� ام� +@ از "ن �� ا	���د از ����� ت>�ی� ا<��Lد� �� م#��� 	�A# 0ر �
 ه�شDر� ا��K�;

داخ�.+ ����ی� از دو� �� 
 م داد ای6 د�0)�� �� ش>�ر ه�ی در زم�#� "زاد� ه�� ���� و ا;���� رو� ��ر "م�ن م3�� خ�ت

� Oش" �� 
A#م �� �	خ�ا ، �� د��� "	�k ����� ه�ی م�د�0
 ت�O3& و��ت در م�, ه�� +�ی�	 دور, ری��� ;��Kر� "<�� خ�ت
�V م#���ان دو�� ای
ان +����.; �� 
��ت" ش�، ��ر دی�FIا

ان�!�د رG'J� G�M ای�ان از ت���P و ب�*
�ر� �,ی�ان
 

���^ م-�ه
� ر'�@ �� ��	? م
���، از ت|��
 م�ی
ان ا	���د �
د, و ��57KG ر��#�
 ر'�@ مA:@ ای
ان \#� روز �>� از �	�AریB :)
ا��:"خ�ب 	� � �� ا0
اد زود �� زود (�ض ش�	� ی� م�ام از ��ر �
 �#�ر ش�	�."


ای�ن، ��6 م �57، ت���� �
د,:"ای6 رو	����Iرو� ا �	و, ه�� م��
 �� در ;�V ا()�� ;�م>� ا�Fم مK#���6 از 7	�AریB ��>"
(ت|��
 و �
�#�ر� م�ی
ان) ��(c (�م �Dgت خ�اه� ش�."

 ;�ی��ی6 و� ش�.#�K� د��
�#�ر و م3� Q�����^ م-�ه
� ر'�@ �� +���6 ��	? م
��� ه��5 7]ش�� �>� از ی? ��ل 0>���� از �KG
��� 	�اد ا��.� ��م�6 ر'�@ �� ��	? م
��� در دور, ری��� ;��Kر� "<�� ا#�K� ��>"

��� 	�اد ��Q از ���� ��Q ه� د\�ر ت|��
 و ت�3ل ش�, و ای6 ت|��
ات ا	���دات 7 �
د, ا� ���در �� ��ل اخ�
 ت�& ا<��Lد� دو�� "<�� ا
د	�Dل داش�� ا��.

^��

ی6 ت|��
ات ت��Kم �:�;��� ;�ی وزرا� 	I ،�5#�یV و م>�دن، ا<��Lد، را, و ت
ا�
� و ا	F3ل ��زم�ن م�ی
ی� و �
	�م� ری�� از ;
ا<��Lد� دو�� ��د, ا�� �� �� (���, ��رش#���ن 	��	� 	�Dد ی? �
	�م� روش6 ا<��Lد� ا��.

 ش� در I�0:� �� ��ل ای6 ه�� در ت
��^ ت�&�از 	-
 ای6 ��رش#���ن، ا7
 دو�� از ا���ا ی? �
	�م� روش6 ا<��Lد� داش� 	�\�ر 	
ا<��Lد� خ�د ت|��
 ای�Aد �#�.

��ای
ان ی? �
	�م� م��ن م�ت �� (#�ان "\�& ا	�از �� � ����" دارد و ��رش#���ن م �7ی#� �� ای6 �
	�م� ��ی� ه��	#� ی? 	��� �
ا� ه
دو���K ��ش� و �� ت|��
 دو�� ه� د\�ر ت�3ل 	��د.

 ش�د و در وا<V م� �� ی?�
 ت�;� ����
 �� �#� \�& ا	�از �� � ���� ت���� �
د, و ��57 ا��: " �� �:�ا �:�ا ده�ن ش�
ی6 	� 	�AریB ��>"
 	��د."	�7
 و � ��ر د<�/ 	��ز داری& �� م�رد ا;��ع ��ش� و در ت|��
ات دم��
ات�? ���ر د\�ر د7�
	�م� م�ون (:�


 �#� �� خ�دش �� ت#�Kی و ��O0 0
د ی� ;
ی�	 

 ا���5د, از ت��م 	�
وه�� ��ر"م� و ��ر���� ت���� �
د, و ��57 ا��: ا7� @:Aر'�@ م

د, و د\�ر ��ء ت�5ه& ش�, ا�� \
ا �� در �Iرت �]ف، ت��م� ,�Dم ده� اش��A	از) را ا�	ا� �#� \�& ا
�]ف دی�
ان م ت�ا	� ای6 ��ر(ا;

��ش�� را	�, خ�اه#� ش�. �� �##� ?�
وه�ی �� م ت�ا	 �#� ��	
�##� ?�0
ی6 دا	 �� و ��57 ا��: "م��O ای6 ا�� �� ت��م 	�
وه�ی �� م ت�ا	 �#� �" �Oوه� را م�
 تFش �
ا� �]ف 	�	�AریB ��>"

".��#O	 6��	 �	وه� را خ�
خ�	� 	��6 م ش�	� ی� م#���. \
ا (A:� داری� (�� م �7ی� 	�

ای�ن ا	���د �
د, و ��57 ا��: " ��ی� �� ;�����Iا 
ای�ن مA:@ را 	�� �
 (�K, دارد از �
خ���Iا� ��ن ا
 �� ری��� 0	�AریB ��>"


ا, �#�&."�ای6 �� د	�Dل ای6 ��ش�& �� ه
 �@ را �� ه
 ��K	� ا� از �
 را, �
داری& �� د	�Dل ای6 ��ش�& �� دی�
ان را �� خ�د ه
�� �##� 
 مO0 
ای�ن 7
وه���Iدر م��ن ا 
 "ی� و ا7�	 
� �� ��57 ر'�@ مA:@، "��ره�� ��رگ �� ت#�Kی از (�K, ی? ;
ی�ن ����


	� ��ء ت�5ه& م)�(Y ا��."D� Q�+ #� ��ر را	ت�ا �� ت#�Kی م

اوب��� و �Q *�( در �$رد ب�ن��� ات)& ای�ان ه�,ار دادن,
 


, ت:�ی�ی�	e�#6 م�� �	در  ،�Oی

ات در ا	�����ت ری��� ;��Kر� "مOری��ا, و دم�K�;�ن م? ��6 و ��را2 او��م�، 	�م�ده�� ا��اب ;
 ت���� �
د	�.���وم ;:��7
� از د����� ای
ان �� �Fح ه�� ات 
خ�د �


�7ار ش�، "<�� او��م� ��ردی�
 ای�, �57 و ��7 م ���& �� م��م�ت ای
ا	 را م=
ح� + � � �>� ش^ در دا	���, م; �� ,
e�#در ای6 م
Q�+ در 
ی3 را در <�Dل ;��Kر� ا�FمI و VG�> ���:Jدی ،�Oی

د و �57: در �Iرت ا	���ب �� (#�ان ری�@ ;��Kر� "ی#�, "م�

.�0
خ�اه� 7
«�	����;�ن م? ��6، 	�م�د ��ب ;��Kری��ا,، ا	�Aم �57 و ��7 رو در رو �� ری�@ ;��Kر� ای
ان، ��ون +�Q ش
ط را م�ض> «��د, 

و «خ=
	�2» خ�ا	�.
��	 �O واش�#��6 و م h�در روا Q#6 ت�#k� در "م
ی�O، وض>�� در (
اق، +�� ��ن و ه�
, ه�k#�6 در��ر, �3
ان م�e�#م�د در ای6 م�	دو 


داخ�#�.+ c3� ��

د��� &��Lی� ت�� �Oی
 ان ان»، "<�� م? ��6 در م�رد (
اق �57 �� ری�@ ;��Kر� "ی#�, "م� » �� �7ارش ش�OD ت:�ی�ی�	 "م
ی�Oی

\� و<� و \��	� (
اق را ت
2 م �#� و \� \��� +�� �
ش در (
اق ��< م 7]ارد.
�=Y ی? ا��
ات�� و �� 
 ه& ا�#�ن "م
ی�O در ��ل +�
وز� ا�� و ای6 ام�و� ا�0ود: در ا���ا، ;#� �� �Iرت � ��ر ��� م�ی
ی� ش�، و

ی? ز	
ال ��رگ رو� داد, ا��.
«�	����;�ن م? ��6، 	�م�د ��ب ;��Kری��ا,، ا	�Aم �57 و ��7 رو در رو �� ری�@ ;��Kر� ای
ان، ��ون +�Q ش
ط را م�ض> «��د, 

و «خ=
	�2» خ�ا	�.
و� ه�k#�6 �57 �� �#�ت�ر او��م� <�Dل 	�ارد �� م� در (
اق در ��ل +�
وز� ه ��&.


وه�� "م
ی�Oی و�	 ��:) �

دی� و در�7� ,�Dا در م�رد ای6 ;#� اش����در ا ����را2 او��م� در +��l خ=�ب �� ;�ن م? ��6 �57: ش

دی�.O	 #�� Q�+ ا� را �>
ه�k#�6 در�7
� ه�� 0




وه�� "م
ی�Oی در�	���57  �� 
دی� ه#��م� ,�Dد و اش���خ�اه�  Vی
"<�� او��م� ا�0ود: و<� ;#� ".�ز ش�، ���57 �� ای6 ;#� "��ن و �
.�	
D7 
اق �� (#�ان 	�
وه�� "زاد� ��Q م�رد ا����Dل <
ار م)


ار داد و �57: و� ه& از رو��� و ه& از 7
; ��ن> �:��;�ن م? ��6 م�ض>��
� ��را2 او��م� در م�رد ;#� در 7
; ��ن را م�رد 

د.� �:�� �� ای6 رو��� ��د �� �� 7
; ��ن ���خ�ا��� ��د د�� از ;#� �
دار	�، در 

 ت�ا	�� ی? ا�
 <�رت در <
ن �� � و یO& ��ش�� و م�	#��	 ��"<�� او��م� 	�� خ�ا���ر ت�Aی� 	-
 "م
ی�O در روا�=Q �� رو��� ش� و �57: ش
 ر��0ر �#��.�ی? دی��Oت�ر <
ن �� �

 �
, دو 	�م�د ری��� ;��Kر� <
ار ��د در م�رد م �ی� ����� خ�ر; �Iرت �7
د، وe�#6 م ��	در م�رد٣٠ ,
e�#ای6 م � �	د<���  
م �ی� ا<��Lد� ��د.


ح G م� �57 �� و� ه#�ز از��را2 او��د داد, ا��،٧٠٠�K#��+ ،�Oی

ج ��ش، ری�@ ;��Kر� "م; �� � م�:��رد دBر� 	�Aت م�� �ت م�

ح م��d ش�د.G 6از ;�'��ت در م�رد ای  �#� و خ�ا���ر "ن ا�� �� �
خ���ی� 	�

3
ان ا<��Lد� "م
ی�O �� ی�Oی�
 ه��Oر�� ��
ات ه� و ;��Kری��اه�ن �
ا� Oد �� ;�� خ�#�د� ا�� �� دم
"<�� م? ��6 	�� ا(Fم �

د, ا	�.�


, ا	�����ت م��ن "<�ی�ن او��م� و م? ��6 ا�� �� در ;
ی�ن م�Dرزات ا	�����ت ت�e�#از �� م ,
e�#6 م�� �	 ،�<�
, ا	�����ت روز ;e�#م

�7ار م ش�د.� 
Dام�	رم �K\ روز

�)�ن ���� 7$د در ت��ان را �0ا7$ان,>
 

�)�ر وا� �� 	-�م ��5رت ای6 ���ر در م
ا�& رژ, در ای
ان، ��5
 خ�د ��ن روز ش#�D �57 �� در +���#��� وزارت ام�ر خ�ر;� "

ان 0
اخ�ا	�, ا��.Kرا در ت

��ن در ای
ان ���" 

ت، ه�	�وی�@، ��5�

 ه��5 	�م� اش���J در ای6 زم�#� را ت�ی�� �
د و �57: هDن خ���ای6 ��#��� وزارت ام�ر خ�ر;� "
وزارت خ�ر;� ا�)�ر ش�, ا��.


ان خ�ا��� ا�� ت� در روزKن در ت���" 

 اش��ی6 م�ی
، وزی
 ام�ر خ�ر;�، از ��5����ن، 0
ا	? وا��� 	�ش�� ه��5 	�م� «اش���J» \�پ "
��ن �)�ر ی���.�
ا� ادا� ت�ض��3ت در وزارت خ�ر;� "� �D#دوش

، "<�� اش��ی6 م�ی#
 از �)�ر وا� �� 	-�م در م
ا�& رژ, 	�
وه�� 	-�م ای
ان «� ��ر خ����6» ش�, ا��.	����� �7ارش ای6 	�
ی� "
 �Iرت 7
�0، �� ��ی
 وا� ���ن ��5رت��	� ه�� ���ره�� ()������ن در م
ا�& رژ, در ای
ان در ��)�ر وا� �� 	-�م ��5رت "


د, ��د	�.� 

ف 	-I در "ن ��
ات�3دی� ارو+�، از ش
��ن در ای
ان در ای6 م�رد ��د, ا��.�" 

د ��5O:�) ��ن �
ا� ارزی���" 
�5� �D#ر روز دوش�(��� �7ارش ه��5 	�م� اش���J، ا

DG/ ای6 �7ارش، در ای6 م
ا�& +�ر\� 	�ش��ا� ��و� ش>�ر «ا�
ا'�� ��ی� از �35I روز�7ر م�3 ش�د» 	L^ ش�, ��د, ا��.
��� 	�اد، ری�@ ;��Kر� ای
ان، در� �� ا�Keرات ض� ا�
ا'�: م3��د ا::�� روز ه�� اخ�
 م�ج وا�#Q ه� ��6 اG �� ا�� ���ای6 در 

��م ��زم�ن م:� م��3 ش�ت 7
��0 ا��.) V�Aم
��� 	�اد در��ر, ا�
ا'�����م ��زم�ن م:� م��3 ��57 ��د: ا�Keرات م3��د ا) V�Aدر ای6 زم�#� در م ��	ن ���وزی
 خ�ر;� "


م B�i	� و .�
<��� <�Dل» ا��.�.»

د, و ��57 ��د م�O3م �
دن ای6� Y�Iت� «��"<�� اش��ی6 م�ی#
 «ی�Kد����� "ش�Oر در 	=/» ری�@ ;��Kر� ای
ان را «.�
 <��� ت3

ا�Keرات ض
ور� ا��.
:Iدم ا

» خ�ا	�, ��د �� �� ��57 او �� «�� ا��رت 7
6�0 م����� 	�اد ا�
ای�: ه� را «(�, ا� ��KI	� � ;#�ی��Oر و اش|��م3��د ا


زم�6 و �� دروغ و ����ر ��Oم� در�� �
د, ا	�.»�
�/ " �<;�0	���A �� 	�م�ده�� ری��� ;��Kر� ی�)» :�57 �Oی
و� ��ون 	�م �
دن از دو 	�م�د م=
ح در ا	�����ت ری��� ;��Kر� "م
V�
و	� و در ;� �K	" دی�ار ��ی� ��  و تD:�|�ت���ی� م��
خ از ���ره�� ��رگ <�D از ;:^ "را� م
دم خ�د، �
ا� � ^ � �
	� � وزی

��ی� از "	�ن و +�یD#�� �� مV0�# "	�ن ��7#� ���ر	� و ت���� �##�.»� 
"	�ن �� ت>�K خ�د �

ات ه� م�O3م ش�.Oم�د دم�	م�، ��را2 او��ا'�� و 
��� 	�اد از ��� ش���ن +
ز، ری�@ ;��Kر� ا��ای 6��Q از ��#�ن "<�� ا

»اد�9 ی� وا��3F؟«�	.� ج��$�& ای�ان در *�$ره�� �9ب&؛ 
� �6 "ری6

��57 �
��D ا� �� ر��	� ه�� (�Lدر م 
ب +#�ه#�, ش� ، �� ت�ز7. �� Q�+ ل�� �#\ �� ، (�دل ا��� 	�� ، �
 �# �ل +���6 ای
ان در د�

د, �� در �Iرت ��وم 0>�ل� 
ا�� : ای
ان ش�OD ه�� اFG(�ت و ه �� ه�� +#�Kن "م�زش دی�, در ���ره�� (
ب ��ز, خ:�* �0رس دای

خ�اه#� ش�.
 �� د	�Dل داش�� ا��، از ;�:� وا�#Q ری�@ +:�@ د�، ژ	
ال�
ای6 اد(� وا�#Q ه�� ت#�� را (:�� ای
ان در ��ی� و ام�رات م��3, (

ق اBو�h �57 : «���ر ه�� (
ب م ت�ا	#� +�	�د, م�:��ن ا0
اد (
ب و(
ب ت�Dر در ای
ان را (:�� ;��Kر��� خ:�5ن ، �� �� ا�ض�

ا�Fم ت3
ی? �##�».
در ای6 را�=� ، در �57 و�7ی �� د��
 ت�iدور �
ا��?، م�ی
 ت����3ت « ا	� ���� م=��>�ت خ�ور 	�دی? و ام�ر 	-�م خ:�* �0رس» در


ار 7
��0 ش�, ا��:>  �3I و ��& ای6 م i:� م�ر �
ر��
ام�رات م��3, (

د, ا�� ؟� 

 ش�� ای
ان ش�OD ه�� اFG(�ت در ���ره�� (
ب خ:�* �0رس دای-	 ��

��D�
د, ��د. ا� �D3I ان در م#=�� خ:�* �0رس
��ی� ی�د"ور� �#& �� ای6 ش�d [(�دل ا��� 	��] +���
 ه& در��ر, ش�OD ه�� اFG(�ت ای
 �� ا�0ایQ ت#Q در��ر, م i:� ه �� ا� ای
ان.، ا.:^ م�Lدف م ش�د،�D3I ه�� او ا	���, ���� دارد و زم�ن ا�Keر 	-
ه�� او

ام� در��ر, و;�د ش�OD ه�� اFG(�ت و ;���� ای
ان در ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس، ��ی� ���ی& ��زم�ن ه� و ا0
اد� ه �#�
��  ار<�م� در م�رد ت>�اد، �
�# �ل +���6 ای
ان،�� �
ا� �
وی@ ه�� م��:Y اFG(�ت ��ر م �##� و �� ��ر ;���� م�|��#�. و



 �� وا<>��ت I�0:� زی�د� دارد.،م�م�ری6 اFG(�ت ای
ان در ���ره�� (
ب خ:�* �0رس داد,
��ن ��ی�،ام��
 م، ی? ()� +�رO0 .�#� و� <�س ه
 ��57 ا�� �� �� � و +#* ه�ار 	5
 از � ه�ار 	5
 ای
ا	��ن ���6 ��ی� ا()�� 	�
 ش�OD ه�� اFG(�ت دارد؟، 	�
و� <�س در ��ی� و ی� ��ی
 ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس،�#��

 	� �� ت>�اد� �� ذ�
 ش�. ��ی� ی�د"ور� �#&، ای
ان م�م�ری6 اFG(�ت 0>�ل دارد،�� ��ور م6� را، و�
G Q�+���+ ی��� �� �� 	�م، �� دو

ح اض=
ار� زم�ن ;#�»G»،�)ای6 اد 0>���� م�م�ری6 اFG(�ت ای
ان در، �� ا;
اء در "ورد, ا�� و �
ا� دو�� ��ی� �
ر� 
� #Dم 


 ��ش�. ه��6 ��ر، 	�( دورا	�ی� ا��،��ی�Dخ��  م�م�ران ای
ا	����� در، \�ن ای6 دو�� م خ�اه� از \#� و \�ن 0>���� ه�� ا
��ی
 ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس ه& ادام� دارد.

 از ای6 م�3ودی� ه�، اخ�
ا" در ا<�ام ت�ز,،ه�� ای6 ���ره���� ��D� �� م�
رات ت�ز, ا�، �Iور وی�ا �
ا� ای
ا	��ن را م�3ود �
د, ا	�. ا

ا� �Iور وی�ا وضV ش�, ا��.،م
��ط م ش�د� �� 

ل "م� و ش� ��ر7
ان خ�ر; ا��، ا(��ل �#�
ل ����
،ه�ف ای6 ��ر�#� �:�5
 م، �� �� ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس، از ;� 


ا� ای6 ���ر ه� ا��،�##�. ه�� ای6 ه��  ت�م�6 �##�.، در �Iرت روی�روی �� ای
ان، �� م خ�اه#� ام#�� خ�د را، از ا<�ام�ت ا��ام
 �� ای
ان؟�
م#-�ر ش�� از روی�روی �� ای
ان \� �؟روی�روی "م
ی�O �� ای
ان ی� روی�روی ���ره�� (


� ام
ی�O،م#-�ر م6 از روی�روی �� ای
انDره ��ان 
 (:�� ای������:� ا� و ی? ;�	�D ا�
ای�� (:�� ای
ان ا�� ی� ������:� ا� در، 
 �� �Fح ه �� ا�.�
را�=� �� م i:� ه �� ا� ای
ان و ��شQ ای6 ���ر �
ا� د��

�)�ر 	-�م ای
ان، ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس،�� ای6 � �ب ، ��, ا� در ��ر, ای
ان دار	�؟ ش�OD ه�� اFG(�ت) 
ا	�	 �\ 
در خ:�* �0رس ی� م i:� ه �� ا� ای
ان؟

 روی�ی ای
ان �� ا�
ای�� و ی� �� ام
ی�O ا��. �
خ دو��ر, �� �DG ;#� �� ای
ان م ���#� و ش�ی>�ت ه&،مK& ت
ی6 	�
ا	 ای6 ���ره�

ا	 در ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس ا��.�	 c)�� �K#ای ��و;�د دارد �� ;#� �� زود� ش
وع خ�اه� ش�. ه

 از 0>���� ه� و ����� ه��، ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس، م
��ط م ش�د �� ت:� و ا��#�Dط ه
 ��ام از ���ره��،	�
ا	 �>�� در م#=��
دو�� ای
ان و 	��ی* "ن.
�
 م i:� ;�ای
 ت#^ ��رگ و ت#^ ��\? و ا�� م�� و ����� ای
ان در ای6 را�=� را م� 	-
 دارد.،ام�رات م��3, (

، �� ت�;� �� م�<>�� خ�د،��ی� و (
� ��ن �>�د�Oم�ش �:����ل �� روی�روی ای
ان �� ا�
ای�� ی� ام
ی�O ه �#� و ا�����
ان 	��ی* ا�	 
.�K	" 2خ� ��ان 
ای

 دارد +: ��ش� ��6 ای
ان و ���ره�� ش�را� ه��Oر� خ:�* �0رس و در + ی�6�0 را,<� 

 و (��ن وض>�� خ�ص خ�د را دار	�. <==>

ف،م��	� ا� ا��G دو 
 �� (#�ان را�h ��6 ای
ان و ش�را�، �� ه��ار, روا�h خ�ب ت�ری� �� ای
ان داش��، ��ش�. (��ن، �� م�رد <�Dل ه

�� م �#�.،ه��Oر� خ:�* �0رس) 
\=�ر م ت�ان ت#Q م�;�د در م#=�� خ:�* �0رس را ��هQ داد؟ \� را, ه�ی و;�د دارد؟

 م#VD ت#Q در خ�رج از م#=�� ا��. ه�Ok@ م�ی� 	� � �� ;#� �� ای
ان �Iرت �7
د� زی
ا،7
\� ت#Q در م#=�� رو �� ا�0ایQ ا�� و
	��ی* "ن �0;>� ��ر خ�اه� ��د.


ا� ��هQ ت#Q در م#=�� و;�د دارد،�� ��ور م6�  خ:�* �0رس، را, ه�� م��:5:� �� ه& وا� ��، از 	-
 ا<��Lد�، ه�� ���ره�� ��
. 	�K; زاره���� ���5 از م#=�� 	6 i�ه �#� و ه�� خ�ا���ر�Iور م=

�##� ?� ه��Oر� در زم�#�، م�	#� ا<�ام�ت ا(���د��ز�،���ره�� م#=�� �� ا	���ب �7ی#� ه�ی م ت�ا	#� �� �Dgت و "رامQ در م#=�� �

ا� ��DKد، �� ر.& ش>�ره� و ا��5ظ ت#� �
خ از ����� م�اران،م
ز��	 و م���:� �� <�\�ق م�اد م��ر و ا�:�3. �#��
ای6�  �7ی#� ه�� خ��

�Dgت و "رامQ در م#=�� خ:�* �0رس و;�د دارد.
ش�� را, ه�ی را �
ا� ��DKد �Dgت در خ:�* �0رس +��#�Kد �
دی�. را�=� ا<��Lد� \=�ر؟

 ش
�� ه��، ی? را�=� دی
ی#� و ت�ری� ا�� و ت� �� ام
وز ادام� داش�� ا��. �
ا�
 "م�ر� �� م6 در د�� دارم، روا�h ا<��Lد�،�:�

م�ی� 7]ار� �
د, ا	�.، در ��ل ;�ر�،ای
ا	� �
 ��Q از \�Kر �I و ه�5, م�:��ن دBر در ام�رات م��3, (

 ا��K;ت� ���> �:Dای6 م،�

 م�<>��، �� وی�, �
ا� ای
ان �� ا<��Lدش �� م�FOت رو�
و ا��. ض�#�" ام�رات م��3, (Gخ� �� 
 �� ای
انOدی�	و   ��رگ ت
ی�I 6در �##�, ��B �� ای
ان ا��.،;|
ا��0'


 از 	-
 ا<��Lد� خ�: �� ه& 	�دی? ه �#� و را�=�، ام�رات و ای
ان،����
یB�� 6 از �#�ر د� �� ای
ان �Iدر م ش�د. �� (�Dرت دی�
�? �#�.، در دی�
 زم�#� ه� ه&، �� ت��ی� روا�h،ا<��Lد� م ت�ا	�� 


 م ر��، ض
ی^ ام#�� د� را 	�� ��B خ�اه� �
د. در �Iرت روی�روی ای
ان �� ام
ی�O، ای6 را�=� ا<��Lد�،در (�6 ��ل-	 �� ��<� ،
 ه�ف <
ار ده�.، �� �
م�ی� 7]ار� زی�د� در "ن �
د,،�� ای
ان د� را

 »,
* ���V$'رو ج,
»�8F @$Fی�� از ب�7$رده�� ج�ی�ن ت
#� � :) 
م�

 در ای
ان، ��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
 �� ا	���ر ���	�� ا�، ض�6 ا�
از 	�
ا	Dو م]ه در + ��زداش� ه�� اخ�
 در م��ن ا<:�� ه�� <�م
ش�ی�، ��زداش� ه�� اخ�
 را م�O3م �
د.

���ق ��
 در ای
ان در ای6 ���	��، ��زداش� ه�� اخ�
 ار و��:� ا� �
ا� ای�Aد ر(^ و و��� در م��ن ا<:�� ه�� V0م�ا ��ای 6	�Kد .�
 دو
 و دا	��Aی�ن و م>:��ن دا	 �.Dو م]ه <�م


د.� ���ق �#��دی6 م:� ای
ان ارزی�� V��(و ت 
��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
ه�k#�6 ای6 ��زداش� ه� را �� (#�ان م�ارد 	�} ���ق ��

ا� از ه& 7 ���� و��ت م: دا	 � �� در 	�Kی�، ام#�� م:� 
د �
خ از 	�Kده�� ت#�رو� <�رت را (�م:O:�) �
ای 6	�Kد ���ق ��


, م ا	�ازد.Gم�� ��ان را 
ای

 ا��س ���	�� ��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
، م�ج 7
ا	 و ت�رم �
��م "ور، م
دم را �� ���, "ورد, و در �
ا�
 رو	� �0ای#�, �0
، ��30 و�


ار 7
��0 ا	�.> ا(���د، خ�	�اد, ه�� � ��ر� در م>
ض ت�Dه
��د م:� را 0
اه& �
د" 
���� �\ 
���ق ��
، ��ی� �� ا	�ی�� ا� (��/، م�;�Dت و��ت و ت�5ه& ه V0د م�ا�K	 6ش�� ای�	 �� ،در \#�6 ش
ای=



.�	�Oدم خ�
 را در م��ن م#�و ری�� ��#� و دش
^L�#�7ی�: ا(���د (�, ا� �� م  از ا()�� ��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
، در �57 و �7 �� « رادی� 0
دا» مOان و ی�>��� ،(�Dا���5ح �:=�	


�� ه�� م
دم،�� <�رت ه �#��
د.، ای6 ا�� �� ��ی� �� ای�Aد ر(^ و و��� از ه
 	�ع � �
�7�:;  م�	�� 

ان ا��؟�	 
! ��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
 �#� �� \� دBی: از ��زداش� ه�� اخ�	�=:� ��>"


د, ا��، اخ�
ا �
خ�رده�� � ��ر ت#�� �� ا<:�� ه��، ;
ی�ن ت#�روی،م����5	�� �(D> ی� را
Aص <�, م�Lخ ��م�، <�رت،  �O:� �� در م
 دارد.Dو م]ه دی#

���ق،در �� ��ل اخ�
، ��زداش� ه�ی ت��h ای6 ;
ی�ن ت#�رو ا	�Aم 7
��0، �� م���Y <�	�ن ا��� و <�ا	�6 (�د� 	�K; م��F)ا Y� م��

 ا��،��)
 م���Y ا�Iل و <�ا(� ش�����ق م�	 و ���� و  ::��
ات م �7ی#� �� "ن +�یD#� ه �#�.، م��nق ��6 ا(� �� 

 م �#�، در وا<V،ای6 ;
ی�ن ت#�روG 
ای�K> 
 	��ت 7
��0 از د7��ت� & و 	�
ش وا+@ 7
ای�	� ا��.، \�ن ای6 ��وره�� ت#� 	-
ا	�، ��

 ا�� �� ه& در "م�ز, ه�� ا�Fم و ه& در <�ا(� ���ق ����� ه�� ادی�ن و ا<:�� ه� �/ دار	� از "زاد� ���ن و (���, �
خ�ردار،ای6 در 

��ش#�.
�7
د و ای��D> 6 ��زداش� ه� و ت#� 	-
� ه� ��	�ن م�ا0>�ن ���ق ��
 �� (#�ان ی? 	�Kد ���ق ��
� ه���� در ای6 	�ع م�ارد م�ضV م

.�#� را م�O3م م
! 7]ش�� از م�O3م �
دن	�=:� ��>"،��
 ش-	 �� �O#وا�=� ای ��د, ای�. "ی� 
 ��0ره� و �
��ب ه� �
، ش�� در ای6 ���	�� ا�Keر 	�
ا	 ه& �

�0
I �O#؟ ی� ای�	/ ش�, ا�از �� 
���� Dو م]ه  h�0 �� ه�ف ای�Aد ر(^ و و��� ا	�Aم م، ه��	=�ر �� اش�ر, �
دی�،ا<:�� ه�� <�م
�7
د؟

 ای6 ��Oداخ�. ی
 ا��،از دو م#-
 م ت�ان �� "ن +:�L3ا�#�ن ".�ز ��ل ت ،���� 6�� در ای6 را��� م، ��زداش� دا	��Aی�ن و 0>�

 ش�د �� م�6O ا�� "	�K �� ی? �
� ا<�ام�ت و �>) از 	�Kده�� م#�L^ �� <�رت�D<ت �	ش#�.،ت�ا��ض 
 م>�

��� از (:� ای6 ا�� �� �� ای�Aد ر(^ و وO،ی�	ت�ا  از دBی� مOای6 ی .�##� �
�7�:; 6��
�� ه�� دا	��Aی و م>:� م��ار� از 

��Kم �� از ه�7
دد �� ه��ن ت#� 	-
� ه�ی �� م����5	�،��ش�. و  دار	� و ا(���د "	�K ای6، (�, ا� �� م#�L^ �� <�رت ه �#�، �
 م


�� ه�� م
دم�
د.،ا�� �� ��ی� �� ای�Aد ر(^ و و��� از ه
 	�ع � �
�7�:; ، م�	�� 
 �� ای6 ت
ت�^، زم�#� �
وز ا(�
اض�ت و، و��ت م: از ه& 7 ���� م ش�د. در وا<V،م� م>��� ه ��& �� ا7
 ای6 ;
ی�	�ت ادام� +��ا �#�


د,O	 ارد �� خ�ا��	دو��  ��
+ 6Gو 
�� ه�� ت#� ای�Aد م ش�د و ه�x ای
ا	� و��ت م: از ه& 7 ���� ش�د و زم�#�،��وره� و 

�� ه�� ت#� 0
اه& ش�د.�ای�Aد 

��6 ه��ار م ده�& �� 	�]ار	� "ن ;
ی�ن ت#�رو�i م �� ا0 �ر 7 ���� ش�د و �� ه
��ر� �� م خ�اه� د�� ��	� و،م� �� ه��6 د��� �� ه
زم�#� را �
ا� �:�ا و "ش�ب ای�Aد �#�.

ش�� �� ا	���ر ای6 ���	�� در +��	� �� ��زداش� ه�� اخ�
 در "ذر��ی�Aن و ت>=�� ش�ن روز	�م� ه� \� ا	�-�ر� داری� و در + "ن \� ا<�ام
خ�اه�� �
د؟

�
���ق �� �Oت� 
 �:h�0 �O م ت�ا	� ه��ار ده�.، <�رت ا;
ای 	�ارد،ه
�##� ��6 ام
 ا�� �� م��;� ش�	� دار	� \� م�i م ��،ای6 ا<�ام خ=�ب �� �	دم#�ا
 م��;� (�ا<^ ��ر خ�د ��ش#� و �> �##� �� �� دی� خ

 و ����،<)�ی� 	��, �##� و �� م�FOت و م=���Dت �� �/ م
دم را)��، ا(& از ا<��Lد�، ا;�D 	 =�ر�ا<� �� +��l م�Dn ده#�.، 
� �س hای
��6 ��ی� ��ا	#� �� در ای6 ش�i دم ا;�#�ب �##�. ام��واری&،م
 و .�
 م B�i	� �� م�� � \� و�5�e ا� دار	� و از �
خ�رده�� ا


ا�� :Oت� م� �#� �
��6 <�, <)�ی�� از ت#� رو� ه�� ;#�ح ت#�روی �� اه
م <�رت را �� د�� 7
��0 ا��، �� �Gر ;�� ;:��7�i م ��
�ی�.�	 Q�+ �<م�;

در (�6 ��ل، ای6 ا<�ام ��	�ن، �� م#��� اFGع ر��	 �� م
دم ا��.
 داری�؟،"ی� ام��� �� "زاد� � �	 �� �� ت�ز7 ��زداش� ش�, ا	�


 م �#& � ��ر� از ای6 ��زداش� ه� م�=> ا��. �� 	-
 م6O0 و &�#� 
ف م�ت ��ت�ه "زاد م،م� تFش خ�د را مe زداش� ش��7ن�� 
ش�	� و ای6 م�FOت �� ت�ری* �� م ش�د.

ت�� ا�F=�د� دو�� ب�ی, ه)�ه
W ت� �$د: ا%),� ن1اد
 

����� 	�اد، ری�@ ;��Kر� ا�Fم ای
ان، ت|��
 ری�@ �� ��	? م
��� ای
ان را ام
� (�د� دا	 � و �57 �� ت�& ا<��Lد� دو�م3��د ا
��ی� ه��ه#� ت
 ش�د.

 ��د �����
ی�ر از ری��� �� ��	? م
��� �#�ر, 7
�0. ای6 در Kو ه��& ش � ��روز  �
���^ م-�هKG ،�� �7ارش ر��	� ه�� ای
ا	

د, ا��.O	 �5<ا�� ���

» �57 �� ری�@ �� ��	? مK�7ار� « م
Dخ �� 
Kروز ��م م ،���
� �6 <)�و�، <�'& م��م ��	? م

���^ م-�ه
� از ��� خ�د �
�#�ر ش�, ا��.KG �� د��ی6 م>#� �� ���
��#�ن <�'& م��م ��	? م
�� l��+ در «����D �� روز	�م� «	��ی�ر2 ت�ی�Lاد �7ارش داد �� او در م�	 ����
 روز ش#�D در ارت��ط �� ��#�ن م3��د اK�7ار� م
Dخ


ح ت�3ل ا<��Lد� را ا;
ا �#�& و ت�& ا<��Lد� ��ی� ه��ه#� ت
 ش�د.»G &ان �57: « م� م� خ�اه�
د��� ت|��
 ری�@ �� ��	? م
��� ای
 ا�� و در ت��م د	�� رو� م ده�.»<�DG ��\ ?ان ی
ری�@ ;��Kر� ا�Fم ای
ان ا�0ود: « ت|��
 م�ی

��� 	�اد، از زم�ن رو� ��ر "م�ن� �� ;�� او، دوازده��6 ت|��
 در دو�� م3��د ا#�K� د�����^ م-�ه
� و ا	��Lب م3KG �
�#�ر, �7
 ت��#�ن ا��.١٣٨uای6 دو�� در ��ل 

5
�، وزی
 ا<��Lد،<; Q	و م>�دن، داود دا Vی�#I 
، وزیD���KG ض�
 ارد��	، وزی
 ت>�ون، (:��e�	 �� �� ��ل 7]ش��، م3G
، وزی
 را,،���، م3�� ر)��، وزی
 ر�0, و ت�م�6 ا;��e�� وی�
+ ،�5	 
5 +�ر م3���، وزی
 ���ر، ��e& وزی
� ه�م�	�، وزی=Lم

، ری�@ ��زم�ن م�ی
ی� و �
	�م� ری�� ازDه�د ره
، ری�@ �� ��	? م
���، و 0	�Dاه�& ش�
م3��د 0
ش���، وزی
 "م�زش و +
ورش، ا�

�� ه�� خ�د �#�ر 7]اش�� ش�, ا	�.�

خ ت�رم	 ����� � Qل ا�0ای�D	د ��اد و �	 ����
وز اخ�Fف 	-
ه�ی �� در دو�� م3��د ا� �#�ر, �7
� ی� �
�#�ر� "<�� م-�ه
� در +



.�0

د دو�� در <�Dل "ن، �Iرت 7Oو روی ���
��ی� ��	? م�در ای
ان، ����� ه�� 

ی�ر ��ل Kدر ش �� �
���^ م-�هKG١٣٨U �� ری��� ��	? م
��� ای
ان م#�Lب ش�، ت�
ی�D ت��م	�Dاه�& ش�
 �� (#�ان ;�	��6 ا�


 ������]ار� ا<��Lد� ���ر 7]ش�.� 
� �� �� ا()�� ه��i دو�دوران ری���Q در ���QO دا'

�7ار� ��ر، «ای:#�»، در �7ارش 	�ش� �� م��وم�Dط، خ�D6 ارت�����^ م-�ه
� ��درهKG نه���k�(#�ان "خ
ی6 �:�� از ا0
اد� ه


 ری�@ ��زم�ن م�ی
ی� و �
	�م�ا�
اه�& Dه�د ره
5
� وزی
 ���/ ا<��Lد و 0<; Q	داوود دا ،���
 و� در ��	? م:D> Y:� ،	�Dری��ش�

ح ت�ری/ 	��ی#� �� ;�م>� م����5 مG �� ��ت�ان ش|� ای�Aد �
د، م�	V ��رگ�
د	�، شO � و � �	 �� ا(���د دار	� �� ت�ری/ +�ل م
���L0 Bً ت�ز,دی�
� را +�� �
7]اش�#� « ت� دره�� خ�ا	���ا� از ;QK 	��ی#� در ���ر و م�جا� را �� �� <5:� ش�, ��د، ��ز ش�د و ا

ا� ا<��Lد ���ر را در	�ردد.»ت�رم ت�ز, 
، ری�@ مA:@ ش�را� ا�Fم ای
ان، در ��#�	 از ت|��
 م�ی
ان در ���ر ا	���د �
د, و ��57 ا��: « خ�ب	�AریB در ای6 م��ن، (:

	� � �� ا0
اد زود �� زود (�ض ش�	� ی� م�ام از ��ر �
 �#�ر ش�	�.»
و� �� در ;�V ا()�� ;�م>� ا�Fم مK#���6 ��6 م �57، ا�0ود: « ای6 رو	� ��(c (�م �Dgت خ�اه� ش�.»

 �#�١٢	�م� ا� ا	���د� �� 

�7ار� ه�� ای
ان م#��
 ش�، از اخ��0Fت خ�دDدر خ �D#�A#+ م� ا� �� روز�	ان، در 
���^ م-�ه
�، ری�@ �� ���/ ��	? م
��� ایKG

��� 	�اد در زم�#� ه�� ا<��Lد� ��6 �57.��� دو�� م3��د ا
7:� �
د.١٢و� در ای6 	�م� ��  Qم� ه�ی�	
 ای
ان، از ا;
ا 	��ن �O	�� -�م	ت FOد� و م��L�>وض>�� ا  �#� دارد، �� �
ر�


ان-	 ^��I و م��رت �
O5����^ م-�ه
� در 	�م� خ�د ت���� �
د �� ه
 \#� �7ارش ه�� ت��K ش�, از وض>�� ا<��Lد ای
ان �� هKG
�-� ش�, ا�� و مFم �K	" ت در����Lت �� 
 و ش#�خ� وا<V ��#�	� از وض>�� م�;�د و 	��, "ی#�, 	��
Aو ت �ت��K ش�, و روش ه�� (:

 ش�د.�ت�ا	� راه���� م�FOت ��ش�، ام� م��Dل وا<V 	��, و 	
���^ م-�ه
� در 	�م� خ�د �� ری�@ ;��Kر� ا�Fم F7ی� �
د �� �� ت�ا��
 ا<��Lد� ات��ذ ش�, ت��h ��	? م
��� و�7ارش �� درKG

.��	 K;د، ت���ش�,  ��Kط ت�Dای6 ارت
 وا��ه�� ت����� ��ه�Oران، �� (#�ان��
ی/ ت�:�? ام�ال و و�gی/ و G ت م>�ق از�D�"<�� م-�ه
� درای6 خ�Lص 	�ش�: «و�Iل م=�

را, �� ا	�L3ر� �� م ��� م�رد ت���� <
ار 7
�0 و �� (�Dرات ت#�، وا��ه�� ت����� ��ه�Oر، <��� ت>=�� �
دن خ=�ب ش�	�.»
 ��د �� �� 	�ش�� و�، « ت�ض��3ت �� در خ�Lص م�FOت م�;�د در ای6 زم�#� ارا'� ش�، م ��ع وا<V 	�� و �7ارش م
��ط���ای6 در 

«.��	 V>م�رد (#�ی� وا ��	ه�  ?	�� �� ���� ت#-�& را�=� دو
، 	��ز ���ت:<0 ���^ م-�ه
� 	�ش�: �� ت�;� �� ای#�O ��ر در <��^ ��زم�	�هKG ،«
K�7ار� ه�� « ای #�» و « م
D�7ارش خ ��
�� �7ارش را �� �� م3��د�� �#�، �#� �� �0ری� و اه��� ام
 و �� (#�ان "خ
ی6 ��شQ و ا<�ام، ض�
د, و 	O	 6وز را ت�م�
ا<��Lد ام

 	-�م، �� 	�م از او �
د, 	��، ت�وی6 و �� و� ارا'� �
د.� از م��م�ت (�Oا� ی
��� 	�اد ارا'� �
د, ��د، ��ا

Dا� ره

�7ار� ��ر، ای:#�، 	�ش� �� "<�� م-�ه
� در ای 6��Q از 	�م� خ�د ا(Fم �
د �� "ن �7ارش را �Dد �� خ�� ���ای6 در 

��Kر� ا�Fم ار��ل �
د, ا��.;
 �� م># +�ی�ن�ری�@ �� ���/ ��	? م
��� در +�ی�ن 	�م� اش 	�ش� �� « �� (:& و اFGع از ای#�O ار��ل �7ارش �� �)�ر "ن م��م (�

دوران ه��Oر� ای#�A	^ در ��	? م
��� خ�اه� ��د، ای6 ت#�K را, ��<���	�, را ا	���ب �
د, ا��.»

را� �G'J ن)�ی
,�Vن <��ی.� ب� اX0ایH ت�Nی� ای�ان
 


ان، �� ا�0ایQ ت3
ی& ه�� ;��Kر� ا�FمKم� ه �� ا� ت�	
��ی#��7ن ای�Bت م��3, روز ;�>� در ی? را� �7
� در م�رد ادام� �	 @:Aم
ای
ان را� داد.

��ی� از ت
وری & خ�ا	#�، ا�0ایQ م���ی#��7ن �#�
, تFش ای
ان �
ا� د����� �� ;#� ا�0ار ه �� ا� و 	 �� �k	" ���ای6 ت3
ی& ه� �� د
ی��#�.

.��
��ی#��7ن "م
ی�O ��ی� �� ت�ی�� مA:@ �#�� ای6 ���ر 	�� �	 @:Aم ���Lای6 م
�� ��ی#��7ن ه�k#�6 �� ای��� ه�� "م
ی�O ا;�ز, خ�اه� داد �
م�ی� ه�� خ�د را از I#�وق ه�� ��ز	� �� و ش
�� ه�ی	 @:Aم &��Lت

 م�:��ن دBر در ��Q 	�5 ای
ان �
م�ی� �
د, ا	�، ��
ون ��O#�.٢٠��Q از 
��� 	�اد �� 	��ی�ر2 م�Lدف ش�, ا��. ��ل 7]ش�� 	�� ه��م�ن �� �)�ر���ی#��7ن �� +�ی�ن �5
 م3��د ا	 @:Aح در م
G 6ی^ ای�Lت


ار داد.> 7
و, ه�� ت
وری � ��
K0 اران را در���+ ,�J� ،�Oی
��ی#��7ن "م	 @:Aی�ر2، م��	اد در �	 ����م3��د ا
��ی#��7ن ر���، ام� در مA:@ �#� �� م��O م�ا;� ش�	 @:Aی^ م�Lت ��ا�� �� ��ل 7]ش��  �
G از �D#; 6ی�#\ ,�	
�7
ای6 م�L��، در �

�5 �
د.�
ج ��ش 	�� �� "ن م��; ��و دو
��ی#��7ن، در��ر, ای6 م�L�� �57 �� ا7
 ای
ان �� م��ق ه�� +��#�Kد� .
ب،	 @:Aم ه�ارد �
م6، ری�@ دم��
ات ����� روا�h خ�ر;

ر��0رش را ت|��
 	�ه�، �� ت3
ی& ه�� م>#� دارت
� 	��ز ا��.
 اش را�
م6، ت3
ی& ه�� 7]ش�� «�� 	�(، ا<��Lد ای
ان را در ت#�#� 7]اش��، ام� "ش�Oرا �� "ن ا	�از, 	�Dد, ا�� �� �
	�م� ات� ��>" ��57 ��

از �
(� ��#�ازد.»

خ�ردار 	� �، ام� و� ��� 0�� ��<G�> از ���Lی#��7ن، �57 �� ای6 م��	 @:Aم ��Kری��ا, ����� روا�h خ�ر;; �() ،6#����ای:#� رز


د, ا��.� 	�D���+ ل از "ن��ای6 

ا� «دش�#�ن م�ن» م�ضV «ض>�Y» "م
ی�O را �� 	��یQ م 7]ارد.� «Y�<ن ض�	�57 �� ای6 «<� ���Lد از ای6 م���	و� در ا



ح، "ن ا�� �� �� ری�@ ;��Kر اخ���ر م ده� �� ای6 ت3
ی& ه� را �#� �G 6ت ایFOاز م� 
 دی�Oری��ا,، ی�K��� ��57 ای6 	��ی#�, ;
.�#� �|� �-�ت ام#�� م:Fم

 �� م���O از ���ره�� رو���، \�6، ای�Bت م�M،,�3+١ای6 <�	�ن در�� در روز� �� ت�Lی^ 	��ی#��7ن مA:@ "م
ی�O ر��� �� 7
و, 
��ن ا��، ادام� .# ��ز� اورا	��م در ای
ان را م�O3م �
د	�.�0
ا	 �، �
ی��	�� و "



.�	���
�� ای6 ��ل، ای6 ���ره� �� د��� م����5 \�6 و رو��� در م�رد ا�0ایQ دور ت�ز, ت3
ی& ه� (:�� ای
ان �� ت�ا0/ 	
��ی#��7ن، ه��I 6�#kدرات و واردات از ای
ان م���ل م�3ودی� ����
� م ش�د و دارای ه�� "	�Kی �� دارا�	 @:Aم ���Lی� م�+
�

ارت�Dط �� دو�� ای
ان ه �#�، در "م
ی�O ت�<�Y خ�اه� ش�.
�c، ت3
ی& ه� را دور م ز	#�، م:�م �� +�����ی م�g ای6 م�L�� ه�k#�6 ش
�� ه�� "م
ی�Oی را �� �� ا���5د, از ش
�� ه�� خ�ر;

.�#�
7
و, ه�� ت
وری � +��ا �
ا� م�Dرز, �� ت�م�6 �##��7ن م�� �
��ی#��7ن "م
ی�O، خ�ا	� دار� ای6 ���ر 	�� اخ���ر ����	 @:Aم ���Lم /DG

خ�اه� �
د.
 ش�, ا�� �� ازدی�
 ���ره� �� ای
ان 0
���د, م ش�د.�� ��� ه�� ��
 م3� 
ای6 م�L�� خ�ا���ر 	-�رت ����

��� 	�اد �� 	��ی�ر2 م�Lدف ش�, ا��.���ی#��7ن �� +�ی�ن �5
 م3��د ا	 @:Aدر م ���Lی^ ای6 م�Lت
7
و, ه�� ��
K0 اران را در���+ ,�J� ،�Oی
��ی#��7ن "م	 @:Aی�ر2، م��	اد در �	 ������ل 7]ش�� 	�� ه��م�ن �� �)�ر م3��د ا


ار داد.> ت
وری �


� ����� و ������ �	 �� ��م ��
	 ��� ا��ان �� - ������ �.ارو )� درج ��%$د �#�ات  �دا��� �ن ���


