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 ���و�� ���� از ��� ان��ب� �� ب�

��ن، ر���{�  !�  }ن-اد ا,  #"ون+�"* و ا()�'ر &�د%� در ��دم�ن ام#" "و

  

ر)� ه�  ر)� و #' &%�$ #�" ت�ان از ه� ���ی� س��� و ه�  و دو ��ر��د ���وت ������� را ��دو دور�

ت���7 ��6ی�  ج��34 و (� (� در 2+�+� 1ر��ن ������� (� (�. ت�ان (� ای$ دو �/�/. س%-�, ا�+*(� را ��

ی$ &%�$ (�د� اس� و �*ف 1ن، ا. ن 1ن >�� ��رد� اس��>� ������م (� :�9 ا�+*(� �,ا)��28ت و س�ز�,. اس�

���8%� از :�� ��د را ۀ :%�ان یB س�ز��ن و ی� 2�ب س��س� (�ا@ دور ت�ان (. ��. س� ا ت�7ی? 1ر��ن ������

ت�ان  دور ���,؛ اّ�� ���. ه�@ ا:�ا�I�: ) �J و ارت�Gط (� ج%G"ۀ (. س�ز���,ه� درو�� ا�/�ص داد و از :�ص

ت�ان  ��. را ت� ا(, (. �2ی3. ا�,ا�� ر�N ���د و ی� 1ن ر�N و (� ات�B ا�+*(� را �� ج�ی��M و اه��� #�,(�ی و ���

ت�ان ت� ا(, از  ه�@ ��د ���3؛ اّ�� ���  س��س� و ����د�–ت�SریB " �+," ت�Q3*ت� (. –ه� دل�9 س�ز����  (. د�

  .�ل. س� (�ز زد+ �#���, ای$ دو

�Mت�،(. �*�� دی�+GT اس�؛ (�  ��ر>�ان و ز��2 )+,ان ت�8ض (. د�4%�ن VW�%�3ن (� ��' ا�+*ب در ت�  �I�:

ه�@ ت�J�8 (�ز�,�  س� و س�ز��ن ������� (,ون ا��Zب ت���B ا  ل�%�%��- ��ر����� ۀ ��6ی� (� اص�ل اول�

ت�ان، ج�ی�Mِ� #��3ه%N، و #�3+�او\ن  س� �. ��  ا�������ۀ ه�@ #]ی�). 4, (� �G%�@ &%�$ #�" )�ض. اس�

9GW، ۀ ا>� ��Mئ�� از س. ده. ه�@ ا:�ا�J را (�ز 4%��� و در ج_� ت+�ی� ه� &. (�3� 1ن ت*ش ورزی, %G"ج

� ای�ان دوران س�Z و (' اس? ول� ا��وز� و (. ج�أت �������� "G%ت�ان >�� �. ج �� @�bو  (�ر@ را س ,%�

. (� 1ر��ن ������� ا���#�وی� #�ی�ن و دی�M دورا�� �. ت�ی$ و�cی? ������� ��د (�ز ���,� اس� از ا�-�م #�ئ�$

��3%�  ه� و (�GIT e+: �ًd8 �*ف ج� ���2 (� ج��8.، و �*ف ت���I ه� در ت�dد اس�؛ دورا�� �. #�ی�نی�را�" 

������� �I: و ,%ه�@  ه�@ روزا�.، دم و دس��M ر�h ��+�ق و دس��M@ ه� س��س� ). #�" را در #�" >�(

  :�,د�رد ��iب �Wار داد�, و ا:*م ���اT*:�ت� ��4 را �

ه�@ ��lI (� س���ب #���, ��رد� اس� و   رژی�دوام؛ ا:*ن ���د�, �. "�. (��W (����� (�ی, ت�8ض �%�� (�ا@ ای$ "

داران وا(�. را در ه�   س���ی. �Zا�ت�ان ��n و ت�ت�e دل س� �. �� ا  س*ح$ا:*ن ���د�, �. ت%_� (� ��ر (�
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�Z1ر@، #. ری�d( $�%& � و �4ای�i س� در 1ورد� و ر4, ���د� اس� و (. ج�ی�ِن ء��3ه%N #�ول�@ در (�

  .��G7ب ه�اران ت�د� و ج�ان تG,ی9 >�3

���W ��� .) Bدی�  رد و (. تpG]> ��" ت�8ض �%�� ت� (��W (�����"ۀ >]ار@ ای, س� �. از #�ی. ا (� B4 ز��ن زی�د و �

@,%I) از ������� "G%ه� و 1ن ج���3%�،  ���ن ا��7اف و :+e ه�@ >���>��� :�Gر ���د� اس� و در ای$  #�

� ای�ان (. ��2ب 1وردۀ  س. ده ه�@  �/�/.ۀت�ان از ز�� ت��وت� :��I را �� ��Q4 و (������� "G%روز . ج

4, و  ��3ن ت�8ی? �� >�@ و (� :�9 ا�+*(� )�ز�,ان ��ر>�ان و ز��2 و روز>�ر@، #�&� ������م (� د��ل�

�4د؛ روز و روز>�ر@ #��3ه%N، #�3+�اول  ه� و ا2�اب ت�س�� �� �qس���. ا��وز� (� ت��ی*ت درو�� س�ز��ن

ه�@ ا:�ا�J  ج%G"ۀ � (�د و ا��وز� س�ز��ن و ی� 2�ب �������، در #' ارا(ئ  ت�د�–ا:�ا�Jت ��ر>�@ 

�8ل�� ������� (�د و ا��وز� (� :��I (. �Wار >�). اس�؛ روز و روز>�ر@ :�9 ا�+*(� #�" در�1, ه�>��. )

(�ر . ���ً* ��dد از ه� را (ۀ �. ای$ دو ���M، دو ��r ��8$ اس�. ه� تG,ی9 >3. اس� اول�ی� ��ر@ �������

ۀ (��, ی�Q #�". س� ن ا س� و دیsIG� @�M ا�-��د و ��د  ا>� و �Q4)�ئ� &�ا �. ی�Q ���د (�ل%,. ��اه, 1ورد

Mا�+*ب اس� و دی�� e+: .) دل�9 (�د� . را�, �@ ا�+*ب را �) �M�–�� ه�@   �. از ��م �������–(�4,   و

�%%,؟ (�ر@، ا���#�وی� #�ی�ن و دی�M ی�را�" از 1ن ��9 #� ا)�Zرا�,  ز��ن و از س�ز��ن >]4. (. ���Q ی�د �� 1ن

  . ,ه� ���,>�ر ��اه, ��� �4ن ت� ا(, در ذه$ >��ن ��م و #�ات�B س�ز��ن و (�

ت�ان ت��وت� ��(�$ ������� ا��وز@ (� ������� دی�وز@  (%�(�ای$ و (� �G%�@ &%�$ وا��8Wت� و (. &. دل�9 ���

ردی? (� س��س� و   را ه�ء 1ن ر)+� ت�ان ��ر��ده�@ ا��وز@ ج�ی���ت (. اصi*ح �,ا)�W pئ9 4,؟ (. &. دل�9 ���

B���اران �M]ا�4؟ �qس���. ر)�ر و  را (. ��2ب ���اث �4ن "س�ز��ن"ه�@ ��1ن �Wار �,اد و ��م ای%�ن و  ت��

دل�9 ای$ ا�� واlJ اس�، &�ا . >]ارد ���ی" ��.  دو ��ر��د ���ً* ���وت را (ءروان راِ� 1ن ر)+� "د��Gل."��دار 

$ ج� –ه�   و �, ��ر@ #�ی�ن–�. تI8+�ت ��6ی� از ه� اس�؛ &�ا �. 1ن س��س� �Q4 .) ��,� ق ���2  در�+��

اش (�د و در �+�(9  ه�@ اج��:� ت� و ارت�Gط (� #�ی��M ه�@ ������� ��Iiب (� ج��8. و در �,�� (. ای-�د )�8ل��

1ن س��س� ��ی,(Z"، ا��, ده%,�، ت��rq>]ار و ج]ب �%%,� (�د و ای$ س��س� . ای$ س��س� در ا��nر ��3. اس�

��,ان :��G� �Iرز� >]ا�4 و ت� ��1ی$ لn7. در ���دی$ ���وت  @ (.1ن س��س� #�. %,� اس� ده��ا��, �%%,� و رم

�I: ر دا�4 و�d2 رزات��G� د�ه� ���Gد، رژی� س�ا#� ��lI را (. �/�ف  #���I و (� ا����Q و د�ۀ ر�h ت�ر >�

  !!اه,اء 4,� ��3. اس�" )�ص�", �GIT, و ای$ س��س� در ���$

س� ��(�$ س�ز��ن رز�%,� و   ا #�سz ���,� اس� �. ��ه�ً� &. ت��وت�راس� �. #�س�3 (�رگ از ج��e ه�.، (�. (

ر�h ت����  � ا��وز@؟ :�Iئ  ت�د�–ز��ن، (� س�ز��ِن �,:� #��3ه%N و ه,ای� ��Gرزات ��ر>�@  ������� 1ن

 ت�SریB، �,ام س��س� و ت���B و �,ام :%/�" �ـ�1ور@"و " #�(�ر@"اد:�ه�@ ��ج�د، #��ا��ن ��e ت-�(. و 

� ت*ش :��I  ������� در ج_� ت�d( ���6@ ج��8. و #' زدن د�4%�ن ��ر>�ان و ز��2��Q2 رت,W �3ن از�

�.  ���د� اس� و �GW�8ً� &. دس|ورده�@ ��Gرزات� را در ج��8. و (�ا@ ��9 1ت� (� ج�@ >]ا4. اس�؟ ���I اس�

�.  ��, (� 1ن اس��Q4 q در 1ن ���� و ته�@ زی�د@ در ای$ &%,ی$ ده. در درون ج��8. رخ داد� اس� و ت��وت

&%�$ ا(�8د ا:�ا�Jت و ت7/%�ت در ای$ دوران �W(9 ��4رش  ج%G" ه�@ ا:�ا�J ه����M 4,� اس� و ه�

ه�@ رژی�  �. اس و اس�س و #�ی. ����، ا�� در �%�ر &%�$ وا��8Wت�، 2+�+� دی�M@ وج�د دارد �G%� (� ای$

 .���%, رژی� >]4. (� pIW و   ی��Qن اس� و (%��د رژی� �%��� ه� (.–%�3ه�  �4ه-ج�_�ر@ اس*�� (� رژی� >]4
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. 4,� اس�؛ (%��د@ �. ��ل, ا��Zب ت���Bئ ت�د� -p�W ا:�ا�Jت ��ر>�@ Zه�@ س�ز���� ���وه�@  � #�@ ری

.) �  .س�  ا�����2 ا��bی�ل���ۀ � و س��W ���دن سiIئ �%�nر (��� ت�د� ������

س� و در   ا�ئ � ت�د�ئ ه�@ ا(,ائ� و #�ی. �. ای$ رژی� ��Zل? س�س�Z ه�>��. )�8ل�� ,� اس�در :�9 ��3ه,� 4

س� ت� ��ه�� ای$  ا ��ئ� رژی� B4 و G4_. ا@ دا4. (�4, و ��� ��� س� �. در در�,�  ا���ن ��� ��� ای$

ا�, و  @ اس*�� را &�3,�ه�.، �8T س���ب رژی� ج�_�ر. رس��� �3%�س,. >� ( :%�ان رژی� س���ب رژی� را (.

. ���ن ه�� ج�ی�ن و ی� ��Zل�� از ت��رس س�د�,اران رژی� ج�_�ر@ اس*�� �/�ن ����,� اس� در ای$

ا:��ل &%�ن (� ارت�Qب  ا�, و ه� &%�$ ��د� دی,� ای$ ه� ا���ن ر�� س�د�,اران رژی� ج�_�ر@ اس*�� در ��I�� �2ن

ت��Q7 ا�+*ب (. ا�+*ب و ا�+*(��ن ۀ از ه��ن �h1ز و (. (_��. ا�, J, ا�+*(� در #� �����4 و #' زدن ا�+*ب

(%�(�ای$ ج��8. ���ز . ا�, ت� ���د� اس�رت 1زاد@ را ت%N و ت%Nۀ (��Wار@ د��Qاس�، دا�%ۀ ا�, و (. (_�� I�2. ���د�

����. دارد؛ ���ز (. (. ا��Z(� دی�M و �*ف ا��Zب ت��%��� ���وه�@ ������� دارد؛ ���ز (. ���و@ :�9 (� (

>� دارد؛ س�ز���� �. (�ا�, (� :�9 ا�+*(� ��د )�d@ ج��8. را  س�ز��ن ������� رز�%,�، (��� �%%,� و د��ل�

��Gرز� را ه��ار س�زد؛ ���ز (. 1ن دارد ۀ د>�>�ن س�زد و ا��,@ ت�ز� (. ��9 ج�ان ا��وز@ ده, و را� ��,ود 4,

.�I: ت��وت� ت� �)  :,W �I�: @رز� را #�3ه��G� "Z)��r ی, و را� ��ی$ و��� �I د س�زدۀ��.  

�I�: د�dا�+*(� در درون ج��8.  ا در 2+�+� 1زاد@ ��ر>� و ج��8. در >�و 92 ت N%س�، در >�و ُ(�ش #��3ه

را از ج�ن و ��ل  د�4%�ن را ���3. >��د و ��1نۀ � س�%ئ  ت�د�–اس�؛ #��3ه%�M �. دو�4دوش ا:�ا�Jت ��ر>�@ 

��Iه� ا���ن ��7وم #' ز�, ن�� .������� �Mی�ن و دی�# �ه�@ دوران �4ه%�3ه� در  ��ر و راه� �. ا���#�وی

� را از  �ئ س��س� (. ج%N ��رس� دا�4 �+�(9 ��د �Wار داد�, و (,ون ���ی$ &�3������ "G%و ج ,%(�ه� 4

  .در 1ورد�,. :��I ���ط ( ر��د و ���د>�، و از (�

$ ا���#�وی� #�ی�ن، ر��2 ودو��$ س�ل در &_�9%�س�G ���� ت�  (���Gر  >�د ج��,%Qا� #��و�]ی�@ و اس

�Wاد �. در ّس�م ��داد ص�د�>�ان رژی�   ه�ار و س�/, و #%-�� و در ��Gد@ رو در رو (� س���ب]ج�زا[�

Bی ،,%ا� ��1ن >�� (�ر دی�J�� �) �Mع ا�4ر� >�دد �. ر4, و ����J ا�+*ب (� #���M@ ر �4ه%�3ه� ج�ن (��

ه� را #�  در 1ورد �. :�9 ا�+*(� #�ی�ن. ه� را از و��8J ��ه%-�ر �%��� ( ت�ان ت�د� ��رد� اس� و ز���� ��

 .ه�@ :��I )�ئ� �1, ت��وت� >�)� و (� (�
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