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��� � ��اه�� ��ا��، ����ات ار���� ������ ���ی
 و  '�دو�$، ی"! از �����

(�)* 
   .ه�. ����! ـ ا���23! رژی0 �(/�. ا�$ -,+���ی

�-�ز د����ن �?�م وارد 39س ->;�:!  ���
 '�دو�$ از دوران �9د9! �� �82ان دا�6

ر�B ��ن، 9� ��Cی�B . H ��ن ��ا. وF�G(�ش، -�CDر�B �(/�.، ����A داد) ��د@�، 9� ر

��@�، '�دو�$ را -�رد ���� " ��ا�! درس"دا@$ در �89ر '�ز��ش دو�$ و ه��Cز. 

��ی
 دو�$  ��ی8��ن، '�دو�$ از �9دM� !9دیL. ��ص �Jار داد و او �� در��ر را) ی�'$

� ��N�O ��ا. �H;D در " وM2 "�)F�Gی�CD- .�� $Cر�B �(/�. و -�Dم ا��ار او @��

�Gُ QG�9  !� ام @� وM2او ا �� !Cر ر��� �� �روز)، '�دو�$ �8(� هC"�3! ��د 9

!C�C: �8ن�Cه N�O�� در $-�Jا .�)G�� د�� �Bر�CD- ی�ر 
ه�، ای
  �! ای
 ��ل. ��ی

 ی�'$ و *�8ن �����. ��ی� @�، 9� �Tی! '�دو�$ �Mء -"�CF� H��U�- VWاز را� !/Cّ

� �/8W$، '�دو�$ . @>;�$ و ز���CD- !Tر�B �(/�. ا�$� �Bر�CD- د�F: ��

 �� *�8ن ��د 9Wرا� 
��8ن در �89ر او ��د و ایCری$ ��ا. و�08 �8(� " @�)"ه�-Y- در ��9ب

� �82ان دو�$ ��د -�F'! �9د، '�دو�$ ��د� �   :9�! را 9


 ���. ��] @�وع ��J HUل[- !C�C: $دو� _J�- ن�د �� ��م ���
 '�دو�$ 9� در 


 در دوران �H�;D در ��N�O ه0 �� -
 ه�Cرس ��د و . ��رش ���ان ار�6 ��د���

�9د و '3ًF  دار. -! ��F ه0 �� در�V ��هC� !�8$ ا���د. دا��"�) ا'��. را 2(�)

� ا�$��aم و�bا� �   ]��ی�ن ��J HUل. [در �Tرد @�ه��8ه! -��cل �

/)� �Bر�CD- $8W/� در دوران!C�C: dU' ���ی
 دو�$ او ��د؛ �� ��ان  �.، '�دو�$ �

 �� ���رد، �/"� -�Dم  �� �� یfg M�- Lا -!" -/"�"و " @�)"�� 9� �8(� '�د. ��د 9

�و ����h از ای
، . ��ی
 ار�����ت ��M ��د ا��ار -�CDر�B و روا�d او در ->����


'�دو�$ در . �9د -!-�CDر�T " HC2 .�/)� �Bش"و " *�0"'�دو�$ �� �82ان  ���

9� ��ز-�ن ا���23! "د'�� ویj) ا��23ت"��ی
 ار�Tن ا���23! رژی0 �(/�.،  رأس -(0 ،

@�، �� H9 ����0 ����! و ا���23! ��9ر ـ و ��!  -D��ب -!" @�)"@>;! 

 ��"kوا�� " !;<@ �Wن را �� -(0" @�)"ـ �?�رت دا@$ و را��Tار 
ه�. ا���23!  ��ی

   .���$ !��J�� l8ار - ه0

Dear-User
Stamp
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� �>���ن و ��زی_ �Jرت در ای�ان ) ���(�-�ی"� " �ژا�M9�- N. ا��23ت"��-�D- در ��9ب

) �� �� او  ذH�D- "!- �9 �;�:! @�)"��م '�دو�$ را در رأس ) ١٩٧٦'�ریW�89 و در را�

!- 
   :��ی�� *�8

� @�) �� -�U-�ت �?�-! و ا-��8! از ��ی ی"! از دو���ن ] @�وع ��J HUل[Wرا� 
دی�ی


 '�دو�$ ���Jار -!��� �"�G�� م�� �او ی"! از 9���! ا�$ 9� ��ا. . �Tدد �

... �H�;D ه�Cا) -�CDر�B @�) در -�ر�� -�U-��! ->;�ص ا��>�ب @�) ��د


��� �Gُ �روز) در ��N�O و -�ر�� �?�م �(�ان ر'$،  '�دو�$ ه�Cا) @�) �� -�ر�

�� (�)2 ���Cدوران ���9) و. ه Lی M� J�- دار$�F 
9� ار��Uء  ه�. -(0 ��د) و �� و��د ای

. در��ت �?�-! و. -��� �2د. دا@��8 وG! از ���ذ و ا��Jار ����ر. ����ردار ��د) ا�$

� �82ان را�d ��د �� ���رت ��CGن ١٩٤١ه�.  -�CDر�B ا��hً�C از او از ��ل� �� 
� ای� 

�23ت ویjة @�) ��د) و ه� H�J رN�O د'�� ا� '�دو�$ از -�ت. �9د) ا�$ ا����د) -!

هMC-�ن �� ای
 -�Fو�$ ��واk را ��M ��2(�) دا@�� و در ��ل ���B رN�O د'�� ��زر�! 

�او در ا��اء و�aیv ��د ����ر . �89 �82ان ��C2 �� �a/��ت دوHC2 $G -! @�) ا�$ و �

 ا�$�Jرام و د�... '�دو�$ ����ر +�و��8C ��د) و �� :�اJ$ و ا-��$ -�(�ر ا�$. 

   ]�ی�ن ��J HUل�[

 L�'ا�T��� ارشMT و در"���-�D- !/�� "$ا� (�-� 
   :دی�� *�8

�... '�دو�$ ژ��ال ���
] @�وع ��J HUل[�  N�Oة در��ر و رjد'�� ا��23ت وی N�O�82ان ر

ز-�ن �9رش را ا��bم " ه�. @�) ه� و �Tش *�0"��زر�! @�ه��8ه!، ا-�وز �9ر 

-,+� و hی، -��ا��F- ،_Bل و �9-3ً "و. را '�د. MTار@�ت ����Tا'�L ���رت ... ده� -!

���:�v " و'�دار و -�رد ا�C�2د @�) و -�د. -;0C و دارا. ��ز '"�. ��ز-�ن ی�'�

   ]��ی�ن ��J HUل. [��Cی� -!

د'�� ویj) "��ر�! ا��8د . -�CDر�B �(/�. ���د" �Tش"و " *�0"'�دو�$ �8(� 

ای
 '�دو�$ ! @�) ��M ��د" -Mc"، او در واJ_ �� از ای
 ده� 9�، -(0 ���ن -!" ا��23ت

_C� د ا��23ت ر���) را�� !Bری� $Jّد �� ���Cد و  ��T. -! �9د، �;0�C ��8. -! ��د 9

 �� �W� �8* اران ��گ ��و��) را درM2ُ;�رة ه"���9�/- y�@�� "!-  8(� " @�)"ر���� و�

   .�9د ا-�zء -!

� در یL -"����0 ادار" راز"� ،����� 
9� در یL ای !��O�- و N�Oر VWرا� Lدر ی �.، و �

9� در ����ات '�دو�$ ��اه�H-�2 : 0 روا�����8! ـ @>;��! �(��� ��د ������Cه

� ��د 9� '�دو�$ �� ��. او ���8ی�� و ای
 ا-� ���-�دی�، -�CDر�B �(/�. از �9د9! 

�� و��د *�8ن در ��CB او �L @�) ��د 9� '�دو�$ را -"HCّ @>;�$ ��د و وا���� 

@�) �} ��رز ��@�! ��د را، 9� �} در ا��ی�� و ��"� ��د، �� و��د . ��8ا@$ ��د -!

'�دو�$ ��ا. او . �9د و �� ای
 ا-� �! ����Gن -�ی� -��Fد @�) ��د '�دو�$ �� -!
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"�� " -�D-!"و " -�W_"او -���د . @� -D��ب �C!" رA�J"و ی� " �������aو ���د 9

���د) ��@� و �� " @�) @�ه�ن"���ی6 د-�غ را از او دور �89؛ �� ��"� و '" ر�Q"دا@$ 

� و '�رغ از ا@��cل  '�اغ و ���ی8W/� 6$ �89، و �!g�gد"Mc- "تfّG .ه�.  از دری�

!- ���g ن�9� در  .Mی�g (�)� ،ور @�د ��رد!   

�8�b8T $ات '�دو����� � ��8W/� VG$ ٣٧ویj) دوران  ا. ا�$ از ��ری{ دوران �(/�. �

9� ا�C2ق و ا��Fد ای
 -WU_ -(0 از ��ری{ -�F:� ای�ان را -! ،(�@ �Bر�CD-  �9ود و از

���T�� .ر���دارد ه� ��د) ��-! ه� و ��@��8) �.   


 ا�3Uب @"�ه�8C ا�3-!، ��ری{Cُیـ �� ،�ه�. ����9$ و  ���ر. -�F:� ای�ان �Tم ا�89ن 9

 

 ��د را ��gز �9د) ا�$، ا����ر ای���<� �C+��!- (د�C@ !���� ور و�B د  ا��8د�@

!- $O�� � و �jوه�! در ��ری{  زی�ا، ��UD� ���Tات ه����� 
��ان اّد�2 �9د 9� ��ون ای

   .دوران �(/�. ���J ��اه� ��د

 !� �� �! ا-�
 ����Gد ا�3Uب ا�3-! در ���MTار. ٣٠�ن *-�� (jدر وی $C�J 

� «��Tد 9� ���d  ر��-!'�رس ��اه�� ��ا�� ،����ات ���
 '�دو�$ را د��,-

� و �8?�0 و -���8 @�) ا�$»-�FG�Wت و �jوه�(�. ����!�)� . 
�>6 ا2?0 ای

�� @�) و ١٣٦٦ ـ ١٣٦٣ه�.  ه�. '�دو�$ ا�$ 9� �! ��ل ����ات د���8@��@��� 

 �� Aی�Jا�$١٥٠٠ Nد���8ی �D�:  . �� M�� $32و)، �>�! از ����ات '�دو� ��

 d�B !ه��@ ��! از �>6:�رت -;������- H-�@ �ه�. اول، دوم و ��م ��9ب  @�، 9

!- �B�� 6�� ا�$ ��@� و (دی��T 6<� ر. ا�3-! ای�ان�)C� .�C�� در �8?�0 . �� از

Nه! در د���8ی��@ AG�W- $دی� ����ات '�دو��T فf� .م @� و �"�ت �"�ار�gه� اد .

� ای
 ����ات -!� ��T '�دو�$ ز��) ��د و -�گ ی���0 9� ا ���ی0، در-! -f)Fا، ا-�وز9 (

!C� م�C� �C�� ز �9د) ��د�g� �� دو ��ا��  fTارد، �! ���(��8م او �9ر. را 9� 
�- 
@L ای

   .ی�'$ -�Mان ���B ا'Mای6 -!

!�� �اh-"�ن �3Cت �� ���. روان  در �8?�0 ����ات '�دو�$، �3ش �� ای
 ��د) 9

 ��ری{ �-H و ا�UGب @>;�$در ���! -�ارد، در �9ر��د ��م 9. وی�ا��� �Tدد�J�� ه�  ه� و در

� ا�$�'�T رت�: !OM� ری>! ی� . ا:3��ت�� H�/�� ��� .ا�� ،M�� در ���! -�ارد

���� !����- ،A/W- !2�B�- $ار داد) @�) ا��J �در . �� @�) و در �>6 -����

 -�ارد. 9� �Bور ��>�� داد) @�)، ����D�B! در زی���ی�D�: Nت ا'Mود) @�) و ی�

� زی���یN ای
. ا�� ه�. -(�T !'�F- 0دی�) @>;�$��T  .�z-از ) وی�ا���ر(ه� �� ا

�ه�ی! ���d  32و)، در ��ی�ن ����ات ����$ ��. ه�. '�دو�$ ��"�L @�) ا�$ ��@�

ه�. ��ری>!  ���ر. ه� @�-H ا��8د -"HCّ و �L ای
 ����$. ا'Mود) @�)" وی�ا���ر"

و�$ و ی� -��f و ا��8د -���F دی�� ��ا. ای�zح ا�$، 9� �� ا���8د �� ����ات '�د

(�T (�T $ا� (�@ �   .ه�. -(0 ��ری{ -�F:� ای�ان �(�
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*****   

  

**١ .(�@ �Bط ر�U� �� در��ر �   ورود �

  

� در��ر را) ی�'�0؟*� ����*   

  

ا�، ا'�� ژا��ار-�. ��د و �� در�V  ��رم، ��v.  در �(�ان -���Gّ @�م١٢٩٦-
 در ��ل 

� در . ار��Uء ی�'$ و ��ز����� @���وا�! D/از ا���ره�. ا� $a��� او Hc@ 
���ی

���د ��د ��2س.   

�J32 H�Gد ��  �8CJ32 ان�� 
ا. 9� ��رم �� @Hc �?�م دا@$، -
 ��M از ��8
 ��ی�

� د����ن �?�م وارد @�م١٣٠٤@�م و از ��ل � .    


 ���� ��رم ا9�Cه ��9د 9� در �(�ان  ��ًا �3ش -!����ادة -
، ����ادة '��U. ��د و �

�ب و ه�ا ز��T! �89، �� '�ق �� ا�FGد) ��رج از -�M9 ����د و ���ا�� -�در و  ���@� و در -��8

9� در د����ن �?�م ��دم ��رم در fG٦ا در -�ت . هC�� و �Q8 '�ز��ش را ادار) �89 !G�� 

 �٤٧ -Mای�. ��رج از -�  ،M9�FCً�، ���١٣١٠ H�J از ��ل . -Y-�ری$ �9-�ن و ��8ر��2س ��د

9�  ��-�ن ��Uق -! ،$'�T٣٠!- �Gژا��ار-�.   ��-�ن را ��ا. -� ��ا �� �ً;<@ 
�9د و -

��Fًا ��ا����0 . �9د  ��-�ن ز��T! -!٣٠ ���ة -� �� ای
 ����٧ادة . �T'�0 ر'�0 و -! -!

�� '�U ای
 -. ا. �(�� 0�89 و �� ه� ��ل �� ای
 ��ل ز��W���- !T! دا@��0 ���/��

!- 
� 39س ->;�ص . @� -�G! در د����ن �?�م ���2 ��را��! ��:! در -� ���Fًا 9


9� ��رم در �ن -�J_ ���ان �� ��د، ��ی� 
��ی
 '�د از �?�  وF�G(� وارد @�م، �N از -

ه� و ���G"�ه�  -��FJ$ ا��2�C! ��� یL ����� ��د، 9� در �ن ز-�ن 9� ��Fاد �����

��Fاد. ه0 ���ان وزراء . �� ���د، ��ا. ��دش @>;��! ��د �6از ا�����ن د�$ �


 ��ی� �(�ر ��د را در -�ر�� -!. ��د���/;D- رد���� . Q��� .ار�U- �C/��J Lدرم در ی�-

� . ��. دا@�� ��@� ری>$ 9� �/�ة ��fT 6ا@$ و ->;�:ً� �ن را ��ر. -! -!C/��J 
-

!- �� د�$، ���د) �� -�ر�� �T�@ و ���9 -!ر'�0 و ��ی� �"�G�9 �� دان ���-� . �9 �)a

!- �C/��J زاد)٥ ـ ٤ه�.  @� ���9ه��J�� را ��ا. U��   
G�� �� ]ه� �D�:ا��ر. [ ٢٣fg

�ورد�� -! .�� -�ا -�>�)  ا���اره� و در���Cن �?�م ��د��، ه���در د� �داره�ی! 9

� *! ه�$: "�8��T �9د�� و -! -!C/��J در 
��� ،
ن ��CFًا �� ��D. ر'��ر@�!" ���) 9

�889 9� fgا. ��6 Lی�D� ا�- �� fgا. @��Tده�  ��د 9'�Bد ���ورم، *�ن ا�� �� .��

�ن A�;� !- ه0 2/!! @� ه� 
- 
9� fgای0 09 ��د ��F� �ًC! دا@�0 *�8  ر0g ای

���C� !J�� �C/��J �� !U@�J .L*�9 د�� $G�� Lی 
� از ه�Cن ز-�ن در -/��- 
��8!  ای
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 6�� _Bو ��ا �9� -�رد ��� �@ A�� $G�� 
�Cد �9د و @�ی� ه�bاز �� و �2م �"ّ�� ای

   .ر�B ��ن و و�J �)F�Gار ��Tم

 � ��د 9� یL روز �G�� ،�;2"� ا-�� -�+�@f�� ن �?�م���د� �دو �� -�) از ورودم �

 ��h�� M9ن و د������ن و -�ا���ارس �?�م ا02 از د��- N�Oر _J�- ن��>�bان، 9� در 

در �ن ز-�ن -8?�ر او از ای
 ��زدی� ��ا. -
 و . ?�-! ��د، �� د����ن وارد @��-�زش �

 �)F�G39س ->;�ص ��ا. و Lی (�@ ���ی� @��Tدان ��-�>� ��د، و�F� !Gًا '(��Cم 9

@�  �9د��، 9� �� ��د و�T�@  !- �)F�Gد �H�;D -!٢٠در ای
 39س ��ی� . در�$ �9د)

٢١���  .� �و��.  �� 09 دا@��8 و ���b<� �"�Gان در ��$��ا. �"H�C ای
 39س �

� ��� ��د� 
� 2/$ وا����! ����ادT!. ای� ��� �� 
@�ن، 9� از  دو ��� از ای

��ب �� ����م ا�$ 9� . ه�. ا@�ا'! �ن ز-�ن ��د��، ��یFً� ���ا @��� ����اد)

���G"� . @�ن از ����ادة ��ا��
 �>���ر. ��د و ��� دوم '�ز�� ی"! از ا-�ا. ار�6 ی"!

�ن �>�bان �� *�����! �� ��ر (ه� fTا@$ و از :v ��ر���ن �9د  اش رو. @��� �-

� ا��>�ب ��� ��م 9� ر���، رN�O ). -8?0 در یH��U- v: L او ای���د) ��دی0� $���

د����ن �?�م، 9� ��وان ��ان و ر@��. ��د، در �Tش �>�bان :��D! �9د و او ه0 

 
- V��@ .رو �
 ه0 از :v ��رج @�م. fTا@$*�����! را �- . ����b<� �"�Gان �


� 39س ->;�ص وF�G(� ���ور رN�O د����ن د���ر داد 9� ای� y�: ه� را '�دا!   

  

*�)F�Gدی�ار �� و 
���<�   

  

ه�. '�C����  !/Fن. 39س ->;�ص و�C���� �)F�Gن -Mbای! ��د در دا��"�ة ا'��.

ه�  در -��ن �ن. �� و -�Dود�� و��د دا@$ L*�9در �ن ز-�ن ���د و ��Fاد. �����Cن ��/! 

L*�9 .اMb- ن�C���� (� �>;�� داد) ��د��F�G39س و �:�y رو. . ��. ��د 9� ای
 را �

 -�CFل �� د����ن �?�م �-�ی0، رN�O د����ن -� را �� 39س �� ��� �� �- �9 �F�

� راه�و 39س ر���ی��C)' 0ی0 9� 39س درس . ->;�ص ��د� !�J�8 . دای� ا�$-� و*

�U�Jدی0 د���39س . ا. در �89ر راه�و ای N�Oر �در ای
 -�ت ���9) رN�O د����ن -� را �

 �* �b��� �8��� �� ���- M�� �9د و ��دش !'�F- ،ن���J�� �CD- l8ص، ��ه�;<-


 ���. ��د 9� از 39س ��رج @�. ز�l ���یy زد) @�. @�د -!�Gاو �)F�Gد��6 را . و

8��C9 3بJ .9$ -!رو�� M�-���"� !C9 د و�� �0 9� وfT �  �)F�Gا@��C)�� �- �� �9د؛

� ��� �(/�. ه0 ای���د) ��دی0. او�$� �- .
 ٢وF�G(� .  ��ل ��د٨ اG! ٦-�ن ��ود  �

L*�9 
� ). ١٢٩٨-���G (�� ��د  ��ل از -� !Gن دو ��� ���ه! �9د و ��@6 ���-�، و� ��

�@ LدیM� 

 �9د . -- �� !U�C2 (��� �
 :�D$ �9د و ����� 9- �� �و �� 8DG! دو����

$�D: H��J 
� @��Tدان 39س . ه� ��رت �9�$ و @c/6 *��$ و از ای�U� ن دو ��� و�
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!- 
- �ز�l ���ی�C� yم @� و -� �� ��� وارد . ���ی���8 -���� @��� و �� ���دت �

� �. 39س @�ی0� �ً���- �)F�Gو !Gدرس دادن �9د، و ��$ ��ش -Fّ/0 @�وع �

!-�� !- (��� 
- �
 �T$. �9د �T$ و �- �� �)F�Gروز. و ،�F� .�8*" :!- ��  !اه��


 ��دم ���{ دادم" �� -
 دو�$ ��@!؟� kه0 در ��ود در 
-" : !/�� ،���Gا

� در �ن ز-�ن ����c ا���! در روا�d -� ." @�م 9� دو�$ @�D@�� 0@�� �Cل -!��Gا


 در �89ر ا- 3ً�- ��ای�bد ��� 9��� �اش د�2ت �89، وG! در ���2ت  و �08��8 و ی� -�ا �

!- $�D: 
   .�9د ���یy ا9��ًا �� -

وF�G(� را ��رج از رد) . در ا-����Dت ��ی�ن ��ل اول 39س ->;�ص -
 @��Tد اول @�م

� �9خ T/���ن ا���Uل . �Jار داد) ��د����D- �در ��ل دوم �D;�/!، 39س ->;�ص را �

�C���� داد�� و در �� �9 �@ H�"�� !�"(ا����� "
@�)  -�Fوف ��د و �� دوران ��:�ا�Gی

 دا@$/ّF� .!- اMb- ر و��_ ��د و �� دی�ار. از �9خ���ن �� V��D- ن و�C���� 
. @� ای

. @� ه�. �Mرگ ��(�ار. -! در زی�ز-�
 �����Cن ��ا���) ��اه�ات �/�8W! در :�8وق

� -F- HD/�م @� 9� ا���Uل 39س �� �9خ T/���ن� �)F�G0 @�) ��د)، �� 39س و�C;� 

!Tز�� �@�� LدیM� اش.   

9� زی�*�C! . روز. در ��ل درس ��ا��ن ��دی0، 9� ��T(�ن ر�B @�) وارد 39س @� 
-


  ا@�ر)) ��ه���J���CD- l8ن(�9دم دی�م 9� رN�O 39س ->;�ص  ���) -!- �ا. �


 در �ن. �9د و @�) �-� و �(/�. -
 ای���د- ���Gد -!ا�� �� 
�Gزی�م و از وB_ و   �

9� �� دوش دا@$ -! !�� H8@ او و �'��J  زود�� از �89رم رد �� دا@�9 0J32 م و�����


 �T$. @�د- �
 ا-�وز �N از ��ی�ن درس �� �����Cن : "وG! او ��vJ �9دو ��Cاز ه ��

!- �)F�Gو !- �B�� ا�� رو. و �� ه0 درس�<� �)F�G�9ر رو. ��89 �� و 
. زا�� �� ��اه� ��دای

� و �H�WF ه0 ��ی� �(/�. وF�G(� ���ی!FC� .6 ��دم ��س !" روزه��� _J�- ن�
 در -

 �B�� ��9 @�) �� درسY� ط ��@�، *�ن���- 
- !Gد او�T�@ �� �زدم 9� @�ی� ای
 ��د+


 ��د) ا�$. �9دن ��د�Cه �� ه� ��ل، �N از ��ی�ن 39س �� . ��Fه� -���� @�م 9�

�G0د���ل و��در 39س ه0 �89ر او �� N� ن�� �����Cن او ر'�0 و از � �)F.   

  

   ���0 ار'_*

  

وF�G(� �����ر. دا@$ �� ��م ���0 ار'_، ای
 ���0 ار'_ '�ا���. ��د، وG! �� ی"! از 

� ازدواج �9د) و -0�U �(�ان @�) ��د ا'�اد ����اد) ار'_Gو�Gی� @�ه�ش '�ت . ا�T ن ز-�ن�در 

Cه �$���8 �� ��م ����ادT! @�ه� -�Fوف ��د�9د) ��د و �- 
�.   

� ��N�O ر'$، ) ��١٣٠٥ل (���0 ار'_ از ز-�ن ����fار. � �)F�Gو ��� ز-��! 9

������! او را �� 2(�) دا@$؛ *�ن از ای
 ��ری{ ر�B ��ن وF�G(� را از -�در و ��اه�ش 
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� ا�J-$ داد��Tا�� !��C���� ا �9د و در��ن . �C���� 
�C� ،$@fTم و  -!ه� *� در ای

 �C9ل، و ��د -�CDر�B زی��?� -��0�U ���0 ار'_ ��د و ه�� '�د. ��ون ا��ز) او �

���B �9دن، ز-�ن ��ا���ن، ز-�ن  ��Dة fgا ��ردن و ��ع fgا، ز-�ن درس. د��G$ ��ا@$

� د���ر ر�B ��ن در � (��g و (��g و 
� و -��>�-����M�@�ورزش �9دن، و �?�'$ و 

 
� ��دا����ر ای�'�T ار�J 0 ار'_ را -!. زن��� �ًCدو��ر ر� ��fی�'$ و  ر�B ��ن ه� ه��

!- �Bر�CD- در��رة !�hا,�  ��9د و ا�T در -�رد. ای�اد. دا@$ ���0 ار'_ ی� ��د @�) �

!- �9f� �Bر�CD- داد�� .�?DG دا@$ ه� ا. 9� �>�اه� �� دی�ن ر�B  در �2
 ��ل او �

� ���8(�دا�6 ��اب ��ن ��ود و �8(� '�د. ��د � ���Cل دا@$ و ه��J �ً-�C� او را �9

!- $��� �9خ  ���0 ار'_ ه� روز �� وF�G(� '�ا��� درس -!. داد -� 
داد و �N از ورود -


 ه0 ا����د) -!- ،�)F�Gو  �Bر�CD- N�O�� ��9دم؛ �� ��ر. 9� ز-�ن -��'�ت �

6�� 09 
9� ١٣١٠، ی8F! �� ��ل -�ت @6 ��ل. �� �� '�ا��� ��/d دا@��0 �� و - 

� ��N�O ر'$، ���0 ار'_ رN�O و '�Fل -�ی��ء �����Cن وF�G(� ��د و �� ر'��ر � �)F�Gو

   .او �?�رت -��0�U و ��Uی�ً� داCO! دا@$

 �Bر �9 !G�� �� ر'$ و �� '�ا��� M�� _'0 ار��� N�O�� �� �Bر�CD- '�ت��از - N�

� ��/! ��ب �� ا+�+�H-�9 V و دو ��ن �� او داد) ��د و ی� ��دش �C_ �9د) ����� Lد، ی

�@ �9� ه��9ام ی";� ا��ق دا@$، ��ی�ار. �9د و ��9
 '�ا�� ،Hد���ش، '��وزة . ه�

H�9د ه� را ادار) -! ار'_، ه� .!- Nری�� �� (�Tه�، ه��F�  ،در و د����- 
ر'�0 �� دی�ن ای

!- !Tه0 ز�� �� �
 -�D$ � ر'�0 و �ن �9د��، -! 9- ��9د��، زی�ا ��ا.  ���ر -!ه� ه0 �

� ��'�ار ��Cم ��2ر  ��ی� ���ی0 9� ����ادة ار'_. ا. از V�@fT دور ��د -� ��bی� ����)Gو�Gا

� '�د ����ر +�و��8C. ��د و در ای�م ���. در �9خ -b//!  ه� ��د�� و ��د ار'_ ا��/��!Gو�Gا

!- !Tز�� �   .�9د در ��8ب '�ا��

�� �� 
- ����Cن وF�G(� وارد @�م -�CDرM� �Bد -�درش ���د و �� ه� ��ل، ز-��! 9

�� ��   �Jم ��٣٠٠6 ـ ٢٠٠و�C���� !Gن -�درش . �D$ �?�رت ���0 ار'_ �Jار دا@$

!- (�Tه� �)F�Gا@$ و و�� ���ا��$ �� دی�ار او ��ود و  ��ا�$ -! �����Cن او '�:/

� -� روز. ی"! دو��ر ه0 �� دی�ارش -!��Cدی�اره� ه 
   .��د ا �� ��د -!ر'$ و در ای

  

*
   ا-��ا�9م و -

  

 �Bر .�C2��� �در �ن ز-�ن وF�G(� ���"�ر. دا@$ �� ��م *�اFg/! ��ن ا-��ا�9م، 9

ا-��ا�9م �N از وزی� در��ر . ��ن ��د و در �(�ان *(�رراه! ه0 �� ��م او -�Fوف ا�$

�) او����رم در �ن ز-�ن ا�z2ء در��ر ر�U- �@ .@ �Bم دوم در��ر -D��ب -!) ���Cر��ش(

!- !:�� ����@�� . �
 وزی� در��ر *(�ر ��J dار دا@$ و ا-��ا�9م 9� یL در�����رو. 
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ه�. ��F دو �W! و یW� L! ��د�� و �9ر-�8ان ��د)  �� ��د �� �d دا@$، رد) ��ی�

d� ون�� . �Bرا ��ا@$، زی�ا ��>�� ��د ر �)F�Gدر ا-�ر و $Gد�� وG! ا-��ا�9م ه0 �

��ا�� در �F/�0 و ����$ وF�G(� -,+� ��@� و �� 32و)  � ���0 ار'_ �(�� -!��ن ای
 ��د 9

9� ا-��ا�9م *�8
 9���! . 9�! را ��ارد 9� �>�اه� �� ��_ او ��ءا����د) �89 !G�� در

   .ه� را �� ز��T! وH�CD� �)F�G �89 ��ا�$ �ن را دا@$ و -!

�ن ا-��ا�9م ��) H�-�' م�� �" �(/�ان"��د و ��N " �(/�."ه� ا���ا  ا. دا@$ �� ��م ��:�، 9

�@ . �Bر�CD- �� ورد و او را��� �)F�Gو ���� �ا-��ا�9م ا:�ار زی�د دا@$ 9� ��:� را �


 ���� ���0 ار'_ از  ��:� �(/�ان ��V ����ر �H�8 و درس. دو�$ �89�Cه ��>�ا�! ��د و �

�-� او ��ش -! .F�Gن و�C���� ��ورد، ���0 ار'_ �Mد ر�B ز-��! 9� ا-��ا�9م ��:� را � �)

ر�B ��ن �3'�:/� ! ��ن ر'$ و �� او ا�3ع داد 9� ا-��ا�9م ��) ��دش را �ورد) ا�$

 �� ��٧6 ـ ٦��9$ �9د و �-� و ای
 ��� را، 9G��  ف�� 
ه�  �� ���د، �(�ی� �9د 9� ا�T ای

� ]���ای$ @�د �� 2;�. ��دم D�:ه0 '�ار �9د! 089 ��دت -![ ٢٩ k���.   


 @� و ه�Cار) �3ش  ز �ن ز-�ن، ا-��ا�9م �� -
 ـ 9� �9دk �!اC@د'�2! ��6 ���دم ـ د


 ه0، �� د���ر ر�B ��ن، �� وF�G(� از 39س . �9د �� -�ا از وF�G(� دور �89 -!-

!- !- yم، -��! ��ز. و ���ی�-�. �9دی0 �� درس ���B �9دن �9دی0 و ��N @�وع -! 

� ه0 -
 و وF�G(� را در ��ل درس  ن ا�3ع �� -!ر�B ��ن ��Uی�ً� ه� روز ��و��Cزد و ه

: �T$ زد و -! او -�ا �� ��م L*�9 :�ا -!. �9د -�ن -! دی� و ���ی ��ا��ن -!

"(�� �
 وB_ را ادا-�Cه ،
و �� �C/9ت ی� ����9! ر�Bی$ ��د را از ای
 وB_ ���ن !" ���

   .داد -!

���د ه� *�8  '�ح(���د '����د) ��د��   �� '�حدر ی"! از �3�WFت ������ن، 9� وF�G(� را

�ن ، -
 ه0 ���دد) -!)�� ��د، وG! ��غ -;��ی! دا@$ �Tم �� . ر'�0 �� -! ����9م و ���Gا

!C� و '�ح *�ن ���� 
���د ��دد 089 -! ��ا���0 ه� روز �� ���ر ��  ا. یL -���م و ه��


 �MدیL ی"! از روزه�، 9� در ��غ �8. زدم ام �� -! ����اد)- �(� ��دم، ��T(�ن ا-��ا�9م �

$�T Azg �� و �@" :���� �� �� و �9رت �� -
  ��و ���Tه� ���ای$ ���د و�b8ات و دی�� ای

� وF�G(� ���ی0!" ��اه� ��د� .M�* �/��- 

 ��M ���د) . او ه0 *�8
 �(�ی� �9د 9� از ای-

���� ����د ر'�0 و -���م ام در ���! �.   

� ��د 9� ی"! از -��>�-�
 در��ر �� -M8ل -� -��! ���9ه! ـ �@f�� ـ �@�ی� یL ه��

!- �)F�Gو �9 $�T و �-� !C� ا�* ����  �)F�Gو �� 0��T �9دم و vی�F� ی�ن را�� 
�ی!؟ -

!C� $O�� ن . 089 ���ی0 ���ی�� ا-��ا�9م -�ا �(�ی� �9د) و�� �Bع �� ر�B�- �وF�G(� را�_ �

ر داد) ��د 9� ���ی� و �� �82ان ���8� -��! ا-��ا�9م را از :�D$ �9د) ��د و ر�B ��ن د���

   .�9ر ���89ر �9د


� -! ��یC0 @� و دی�� �3د'�ع ���دم و ه"D��- در در��ر 
- _Bو ،A����  �دا���9 �8



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 9

!- �9 H�Gد 
��ا���0 از �?� در�! �� ���ش ��ب  ������ن -
 ��د @�) ا�$، �� ای

@�� �� �"�ار ���. ��9ر 089 و او ����'$ دا@�/��- 
   .دی�� ای


 ����A ادا-� دا@$ �� ز-��! 9� وA��: �)F�G یL -���ر��"/$ @��Cه �� 
- _Bو .

�J32 ر���- 
� ای� �ًF�� 0ه 
- !C� (ز��ا �)F�Gو !Gن ا����د)  ا. ���ا �9دم، و�داد از 

وF�G(� ! ��ر ��'�0-
 ه0 ��ون ا��ز) �ن را ��دا@�0 و �� -M8ل ��دم ��دم و دی�� �� در. 089

!C� $/"�� ی�ن -���ر��2/$  �� 
- ��ی(��C)' 0 ��د 9 .Lدًا ی�b- ،�F� .�8*  در �� ���

����د. -�ن �-� و -�ا �� ��د �� �9خ ��د ����F� ن در�� �Bر �U- ن ��د و������ . �وارد 9

� زد، رو. �V8 در��! ��� @�م دی�م ر�B ��ن در ������! 9� -hً�CF در �ن �Jم -!�

0 9� در -M8ل ��دم"!�b9 ��د.: "�����. ا�$��T ؟ .$�T" :$��� �!" ر'�� ��د. �(/�. �8

0��T" :�/� "!$�T" :
�، ای� 
� ]��  �� ��Cن، ایD�:ر��"/$ ! ��ب ا�$[ ٣٠���- �/��-


 ا�$ ��ا. وF�G(� -���ر ��"/$ �� . ه0 -(0 ���$، ���ا�! ��ا@�� ��ش"C- 3ً:ا

 �8)9 
   !"را �� �� ��ه0 �� ا����د) 89!�(�� 089 و ای


 �f�� !�8- ��+Yا@$ و ا9��ًا 9� در ��غ �� -�CDر�B ��ز. - _Bرد ه0 در و�- 
�، ای:3�

�-� �9دی0، ر�B ��ن ��h. ��-�ن -! -! . �ای
 و�FB$ �� -��'�ت �� ��N�O ادا-

   .دا@$

  

*�)F�Gاد و�Fا��   

  

 hً�:د و ا�� v�FB ر���ت ���Bدر ری� �Bر�CD-$@�9دن ��ا �"' �او از ه�Cن . ��:/

!- �� ���د، زود ������� �Cو ه �C2 �"�� Hدا@$  @� و ��6 �9د9! اه �J32 ��

 
9� ای �FG�W- ن ه0 ��ون����8(�دات را ��fی�د، *�ن ��Jل ���8(�د ز��C! ��ا@$، 

� �C!! ���8(�د *��$FG�W- ی0 ��ون ه���T �FG�W- ا-�ن ���8(�د��� �Tا !Gا.  ا.، و

�ن ��د ه0 -! Vb��� و �Cدور� 
�'�T�?� و ��ون در !DW� ،ر . �9د���� HO��- از 
ای

�ی�8) !Tدر ز�� �  اش ����ر -,+� ��د و در @��ة ��9ردار. -(C! ا�$ 9�C2 ��+Y� اش

� دا@$. fTارد��Cرا ه $�:�;� 
9� ا����ج �� . ای !/O��- ،ری{ و اد���ت�� V8�-در ز

 ��ا@$ و ���C2 �"��!- !��� ات�C� ورد � �9د�! ��د�� در �(�ان و *� در . * ،!Gو

!- !�Jو ،N�O��  �� ری�B! را �� ای
 دH�G و �/��- 
��ا��0 ��ای6 @�ح ده0 9� ای

��ا��� �H  ا. ا�$ 9� -! ای
 ����A ��ی� �H �9د، �Tش ��89 9� ی�د ����ی�، -��/V ��د)

!C� ش�T ،��89 �9د .!- $�T" : �
 را 9�Cه ،��
- �ای
 ��ا. -
 از !" ��@�! ��) �


 ا�$ '�د. ��ا���� و ��2�B�- (��C)! را ��Jل �89"C- ����* ���! . �b2یA ��د 9

9
 و  H� ز�g�� را از /��- 
�Cو ه �
 ا�$ -F/0 او را ��. �>�"C- ���ای6 -(0 ���د 9


� ای� �ر�B �� ��د 9� -�CD �� ر���.؟ در ای
 @�ح ��) 9� از �b9 @�وع �9د. 9
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! �� �� داد) ا�$؟ او �C!: ����� -��� و -F/0 -! در-!�9 �� را */��- H�  و $�T


: 0��T �9دم و -! -
 د�$ �/�8 -!-!   

� @�ت ری�B!، زی�ا � �� !Gرا دا@$، و vFB 
�Cه M�� !F��� در 2/�م �Bر�CD-

2/$ -�"�3! 9� دارد ��C-ً� ذه8! ا�$ �� !Bری� .!- LیM�' و !C�@ در !Gد @� و

!- $��� !W���- ة�C� 0ه �Bر�CD- ه�ی! را ���ن داد وM�* ورد��، �! -�ت . :3�

 H� ا. ��دم�� 
� در د����ن و *� در ���C� ،N�Oم -��HO ری�B! را -* ،H�;D�

�ن را �9! -! -! �Bر�CD- �9د �9دم و .!- 
�-��� و  ����ر. از @��Tده� ��د�� 9� �Mد -

!- y�B�� و LC9 �/��- H� .ن ��ا��  ��ا���8، ا-� J32 �/��- H� !����* �ه� �

� از  داد�� و -! ���ن -!���* �9 �������"vGا " �ر���.؟ وG! " ."@�وع �9د. و �

�� �Bر�CD- !د�� A���� 
�Cه �� را 9� دی��! ��د و در  �ن. در @�C! و '�MیL ه0 �*

�ن. دی� داد��، -! �ز-�ی���) ���ن -! !Gو A/W- kدر �� � -���ط ��د، *�ا *� را 9


�-�)، در ای �b9 ل از�-�' 
   .-��� �� �9-3ً در-! �����9ت @���Cی! �� ای
 @"H ا�$، ای

� د����ن G�� 6@ او �! دورة �� H��J ذ�9 دی�� در��رة رو���ت وF�G(� ای
 ا�$ 9�"�

!- 0/a !/�� دان�T�@ �ه� را ��/!  �9د و �� �;�ص �zF! �?�م در 39س ->;�ص �

�زار ����8، وG! ه�� ه� روز ���$ یL. داد �زار -! ��T) -�ا اذی$ �"�د و ه�Cار) ��  ��� ��د 9


 :C�C! ��د-.   

  

*N�O�� در H�;D�   

  

� ��N�O ر'�١٣١٠0در ��ل � H�;D� V-ا. ادا�� �)F�Gا���ق و ��  . �9 
در �ن ز-�ن، -

� ��دم، �C!١٤ ـ ١٣G��   و $��* N�O�� در H�;D� �*�ا ��N�O دا���0 2/$ ادا-

� ��N�O . ا��>�ب @�)� �)F�Gا���ق و �
 ��C)' 3ً�Jم 9� �Jار ا�$ اوا�d ������ن �-

�ی�8) در �ن !/�;D� @0 ��9$ 089 و ��ل�� ��ی� . �@ ،$��� 
- �� !�/W- ه�� �)F�Gو

!C� !C� $ و @�ی��ا�$ ���ی� دا���!   

� ��دی0 و ��ز. -!���� �)F�Gروز در ا��ق و Lی ،(��h�� �9 ن وارد @� و�� �Bر �دی9 ،0

$�T 
- �� ��N�O ��و.: "�� �)F�Gو �� �
 @�ی�ًا ��را�$ @�م، ." ��ب، �Jار @�) 9-

ر�B ��ن !" @�د ا��0��T dU'" :!- $2. وG! �/�. او �Jرت ���ن ��را��! را ��ا@�0

�-�د) 9
 و و��ی/$ ر '���0، ��دت را �� 'dU �� را ه�Cا ���م -!: "ادا-� داد Qا ��ری


9 �B�� $9�� .ا��"!   

0 9� ��ا @�ن از ����اد) ��ایH��J 0 �;�ر ���$ �� ��T �)F�Gو �� 
ر�B ��ن 9� ر'$، -

!C� و HC2 �
 ��اد! ��ا�0 ���ی0 *� ر�� �- �او در ه�Cن . -�CDر�B ه�� ���>! �

3ً ���$ 9� ��Cً� ��ی� ���ی! و ا�T ���ی! �� ��رم @"�ی��8
 ه�C����� 0ار ��د و -� $
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� ا�$. 089 -!��T ن�� �Bر �� �F� روز �در . ا:��D: 3ً! �"�د، و�F� !Gًا -�>� @� 9

-�ا �(�ی� �"�د و ��ف �M� .�8د و ی� . �����Cن ��دی0 9� ر�B ��ن -�bدًا �� ر���


 ا�$ @�ی�ًا ����0 و ���Vb  -!. 2;�ی6 را روی0 �/�8 �"�د"C- 
دا��$ 9� در �ن �

�را-! F- .T"�س ����د ��$�" :
� وC� !��T �)F�G! 2/$ ای� �" ��اه! ��و. *��$؟ 9

0��T" :(اد���� dU' 6�/2  $�$، ��را�ور ���U- 0ا @�ن از ����اد) ��ای��ام ا�$، 

9� ه��0؟ -!: "�T$". @�م -! 
�ر.، @�C ا�zD�/2ت ه�Cی��! : "0��T". دا�! -

".  ا��bم ده0؟��ا�0 دا�! -
 ه� �9ر. �>�اه�T" :!- !- 0$!". @�ه��8) ه����

0��T" :ن���J �/� ."$�T" :Lه� @6 -�) ی N� (ر ����اد�� !- N�O�� �". '���0 ات را �

�8
 �9ر. را �>�اه� �9د -
 ه��J 0ل �9دم و ذر)* �ر�B . ا. ��دی� �� ��دم را) ��ادم 9

� -!: "��ن �����* h�� ی!؟�T ."0��T :!- $2ل ه0  ا���D@�� A���� 
@�د، �� ای

   .!"@�م -!

-��Bع را �� . ام ��د ������! ����اد) -��/� دی��. 9� ��ای�W- 0ح ��د، دور. ��ر و �!

و0��T �)F�G و ��ا��0 9� hاHJ �����! ده�8 9� ��رم �� �(�ان ا��zر @�د و ������! 

ر�B ��ن �� و�CD- . �)F�Gر�B ه0 -��/� را �� ر�B ��ن �T$. ����اد) را �� د�$ ��Tد

$�T" : �9� ��ر ���
 ��ی� �aف ��و و � ��� 
9
 و از �Jل - 
�/� !-�g�B �"�G��٤٨ 

�@�� �B�� از ". ��2$ در �(�ان N�٤٨ 
 ��2$ ��رم در �(�ان ��د و �� او�Jت �/{ از -

از ه�Cن روز ورودش �� �(�ان '�-���ه! ی�T Lوه�ن . -��Bع را 0��T. ��ی�ن را �����

 ا�2ام ��د، �� او داد�� و از ای
 �?� ��M ���ل -
 ژا��ار-�. را، در �Tدا�! 9� �MدیL -��ان

   .را�$ @�

  

   -��'�ت از را) @�رو.*

  



 �H @�، @�) و وF�G(� و ا��ا'��ن، @�-H وزراء و ��Fاد. از و39ء  �N از ای- V�zJ �9

 !GM�8را�� �9/�� ����اد) ر�B ��ن، -�در . ر'��8) ��8ر�(/�. �ن ز-�ن(و ا-�ا. ار�6، �

� ��د��... �اه�ان ووF�G(� و �Cه .���Tا�� H��-ه0 ��ر و -�در را �� ا�� 
ا. �� ��دم ��دم  -

 !GMن در @(� ا������� Lد ��د(و در ی���- �� �9دم ) ���� �)8����9 !�)� !Jای��ن ا����


 ا32م @� ��ی� . و روزه� ا9��ًا �Mد@�ن ��دم- �� ���� ا�GM! دو روز. ��ل 9 ،���9

-� را ��ا. ��� �-�د) . و -�درم ��ا��'?! �9دم و �Mد وF�G(� ر'���0 ��ر . ��$9 089

� �89ر دری� ر'��0 و ��ار . ��Gس '���! ��@��ی0 و یL ��9"$ ��-�ن fTا@��8. �9د���

�-�) ��د. یL ��9! رو�! @�ی0 �- �Jر�� �او �89ر ��8ر در و�d ای���د) . ر�B ��ن �

� . ��� در �C$ *� او ��د�� ٥٠ ��� در �C$ را�$ و��ود ��٥٠د و ��ود Cی�ً� ه�U�

� وF�G(� ��zر دا@��8، وG! ����ادة @�) �� ��8ر ���-�) ��د Jدر -�ا�0 ��ر �C9�� $ه��



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 12

   ).ه�8ز �b� v�9ب ���) ��د(

� را) ا'��د، ��2رت ��د از� N�O�� �;U- �� �و�B��/2 ،�)F�G و -
، ���Cر��ش : �Tو) -� 9

� ����!  ��9 -,دبو -(���ر ���ش، د) وزی� در��ر(Gو�Gا) �)F�G�82ان ���"�ر و �� �9

� �82ان -F/0 '�ر�! وF�G(�) ا��>�ب @�) ��د� L/CGرا����و -.   

).  ���١٠٠��ود (دو ژ��ال و ��Fاد. ���Gات : در �F� !��9اد. �?�-! رو�! ��د��

�ن 
�8 9� ای��T �- �
 دا@��8 و �� �
 ه� �Tرد ->;�ص ا��� ه� او����رم ->;�:! ��G

9� دور @�ی0، ��ود ��2$ . ه���8 �
 fgا ��ر. ر'��٥0از �9ا�G�� �� �)aاز�F�  .

 �2ف ��د@�ن �� ود�9 و اردر ��ردن ��دا���8 روس��W- د�� و�� �Cه� ه . �9 .M�- .رو


 و��د دا@$ ��ود G�� dع اردر *��) @�) ��د١٢٠ ـ ١٠٠در و���  . ����Cر��ش ه0 �� �


  ��M�-�� $2 ��دی0 و -��>�م٣ود ��. ��رد ه� -! ��. �ن�Cر ود�9 و اردر  ه� ه��

   ! @A ادا-� دا@$١١ @A ��د 9� @�م �ورد�� و ��ردن �� ��$2 $2��٨ . �ورد�� -!

��Fاد. . �� �����0 '�دا. �ن روز، �� ��د��9� ر���ی0 و �� 89����G. ای�ان ر'��، در �ن

���-� �)F�Gدی�ن و �ع داد�� 9� ��ن ���B ا�$ و �� ��. ��N ا�3. از ��bّر ای�ا�! �

ه� ��M �� -�  در ��ن دی�ی0 9� ه�Cن دو ژ��ال روس و ���Gات. �ه
 ��9$ �9دی0 ای����) را)

�����Cروس. ه !�C�J س��G !- ���� A/� ن روز @�ی� ه� �9ام  ه�� ٣ ـ �9٢د و �� ��ل 


 دا@��8� ��-���ه�ی��ن � ه�. روس �� ���0 ژ��ال. هMار ��-�ن ��Gس � �- 
Tوا �-� در . 

!- 
Tن وا� ��889 و '�����ی
   ��Fازa(� ه� روز ��Gس �2ض -!٥ه� ��2$  دی�ی9 0


 را -! ��Gس"C- .0. ��@�8 ه���� �یA@ L . زد�� A�b2 ��د ه� -! ��اه�ا�! 9

� ز-�د ��د، @A دی�� ����Gن و) از �T@�ار) �� د����8(��اه�ات Cه...   

9� رو�! . �ی��ن دو�$ دا@��D: �- �� �8$ �889ه ه�. روس و ���0 ژ��ال �-

!C� د�� d/ّ�- !رو� ��9د و  ���Cر��ش یL ری�D: M$ -!. دا����0 و ��C�� �)8ر��ش �

�� . ���$ �89 و داCOً� �(/�ی��ن -! ه�، 9� زی�� ��د��، دل �C! �;�ص از ���0 �� 
-

0��T ر���)-" :
ه� و ��اه�ات   ای
 ��Gسه� 9� ���C9�$ ه��N� ،�8 از ��رت ���س ای

��اه�  ای
 را 9� -!: "-(���ر از ���Cر��ش ����� و او �C�J ."$�T! را *���� دار��؟


: "-(���ر �T$". ��ا��؟��� ."!$�T 
- ��: "���Cر��ش ��� 
��8
 ��  ��ن، ��� ای� ��

089 vی�F� $و�6 �,ال 089؟! ��ای�F- ژ��ال و 
�Cر ا�$ از ه�W* 3ً:ژ��ا" (ا Lل ی


 ��د و دو-! -�Fو�6�Gرد ا����T N�Oر��ش از ژ��ال). ر�C�� ن�ه� ه0 ���{  ه� ����� و 

�ن. داد�� }��� �. ه� و ��اه�ات -�ل -� ���$، -�ل دو�$ ا�$ ای
 ��Gس: ه� ای
 ��د 9

ه� را ���@�0، *�ن �Tرد ->;�ص �9-/�
  و0��a�- �- !G، د���ر داری0، ای
 ��Gس


 @�) ه���8 و از �?� ��C! و @(�-$ و @2�b$  $ای
 ����زه� د�. ه���8�*

�� 
9� ژ��ال رو�! -!. ا�� ه� ا��>�ب @�) �82ان �(��ی $�T : 0���� ان در��ا' �-

9� یL ����� ه��0 دو ���� در ا����ر . ا�FGد) ��ب ا�$ ���C9��! و�CFBن '�ق 
-



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 13

!J3�J !"و ی !J3�9'! ا�$. دارم، ی"! ی� V-�� .دارا �ا. دو��ر  ه���. ه� ���

 ��ن  -�(�Cن د�2ت 089 و -!٢٠-�bزم 9 �Cه �ه� ��وی�ر، 9� ��/! �Tان ا�$،  ��ا�0 �

� -!. ��ه0��� .�;�- !- ���اه�� و �9'! ا�$ ��  ���� 9� ا-��C)�- Aن داری� *

� *�M '�اه0 @�دCا����ج دارم �� ه �* �'�دا. �ن روز . هC��م -��رت 089 و ���ی0 �

!���G ی��� dU'!- ���� .�;�- �
 دو �� ا��-��H دارم؛ ی"! در . �ورد ا-�zء 089  را 9-

0C��� .از ا��-��/0 ��ا. �9ر ��دم ا����د) -!. ا����ر ��دم ا�$ و دی�� 
089 و  -

�، ژ��ال ��ا. ���Cر��ش -�;�D: H$ . اش هC��م ��ا. ��ی� و �9ره�. @>;!:3�

!- !- vی�F� �- .�9د �9د و او ه0 ��ا.   

 �� Lد، ��ن �8(� در ی�� $'��- A@ �و��د. 9� از ��د��9� �� -�ز G(���ن �� روز و �

vJ�� .��T �9د و '(��Cی0 9� *�ا �3ش دارد در ه�� ای����ه!  ای����) ��ا. ���$

�8"� vJ�� .
9� �WJر ای���د، :�ه� ��� ا���ن ����ه8� و ژ��) �� -�D ای  �8��T ش و��

� ��ن -!�� دور �ن ری>��8، زن و -�دCان، ه��ا���8 ، ��� و �� . _Bاز و �ای
 �;�ی�. ��د 9

$�� 6U� 08رو. در ذه�@ ��ن وB_ ژ��ا6G ��د و ای
 وB_ -�د-6: رو��!   

� روز و �� @A در را) . دو-�
 ای����ه! 9� �WJر ��vJ دا@$، ��رv9 ��د� ،�:3�

 *�ن ریG H(���ن �� ریH �� ��ن را �2ض �9دی0؛ ��دی0 �� �� -�ز G(���ن ر���ی0 و در �ن

�ه
 روس d� ،$@رو. ���وت دا�@ 
�ه
  �� ��د و �WJر �C! ه� �( d� $ وارد�ا���

   .G(���ن @�د

ه� -�>� ��د 9� -�دم ��@�>$ و  در G(���ن وB_ -�دم -���وت ��د و در ای����)

� ه���8'�- .�WJ درون �ر در ور@� ا���(�در، ���� ای�ان، �� هC�� و د��� و ���ش �

� و�U� �)F�Gی0 �9د� !/T ��-� و د���ش د�� .�U�J�8 د*  �ا. ��vJ دا@��0 و ���� �

$�T م�U- ��� �)F�Gن. و���CGن ر���ی0 و از  �� N�� 0��'ر N�O�� �� �� . �- �;U-

   .@(� �Gزان ��د

 
�  ������ن ��و'��ر -���

 
�Gُ Vار ��د -� در -�ر��J $�+ _Bه�8ز و !G0�89، و H�;D� (ن -�>� ���) ��د �م� روز�- .

� ��م � !G�CF- Vر��- Lی �. در @(� �Gزان '����د��" اH9 ��ول دو@!"fGا، -��Jً� -� را �
�وG! وF�G(� و �B��/2 را در -M8ل . روز. ��9
 -�ر�� ��دی0 -
 و -(���ر �� ��ر @���

� ��م -���� ������ن �9د��� !��O�� ر��و'�� Lی .A@ �)F�Gو �� �و'��ر ه� را در ���
!- ����- !- ��ورد�� fTرا�� و روزه� او را �� ا��-��H ��دش �� -�ر�.  

� او -!��� �� �Bر�CD- ا. دی�ن�� H�WF� .ا���د دا����) ��د و -� روزه� �. ر'��0 -���
� ��و'��ر -���� -M8ل ��� LدیM� ���ا. و�)F�G یF- L/0 ورزش ا��>�ام �9د( ��د��، 9

� ��د�'�T .د��� �� ��، ی"! از ٢٢ و ٢٠ و ١٨��ود :  دا@$، 9� �Mرگ ��د��-���G�� 
  .ه0 ری>�� ��د ه� �� -F/0 ورزش وF�G(� رو. �ن

$�T 
- �� ا���ق او �� !". ��� �� ����0��C را ����$ ��ه0: "یL روز ��و'��ر �� 
-
��ا���0 وارد یL ا��ق @�ی0، در را 9� ��ز �9د ��/! ��را�$ . �Tدش در �C2رت ��دا��0
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@$�T رت -!: "� وfF- 0$!" ��اه�و در را � . k�� ا��ق Hدا� �� 
- ،�/:�' 
در ای
��ز.  ���9م و دی�م 9� ی"! از د���ه�. ��و'��ر �� یL ��� ��ان در ا��ق در ��ل �2


 �T$. ه���8- ��ن !" @�م -
 ���ی� -Mا�0 -!! ��/! �� @�: "��و'��ر � �� ،
-
��/! �AbF �9دم و �� . ه� �@�8 ���دم  ر��م ���O�!����$ ای�ا�!، 9� ه�8ز �� �داب و

0��T د �!: ��دم�- Ab2 !���g !!- ا در را ��ز �9د) و�* ���اه� از  ��ز) ��را�$ ا�$ 9
  !د���ش f2ر��اه! �89

 �-�ر�� در ردة -G�CF! . ��دی0" اH9 ��ول دو@!"�� ��ی�ن ��ل �D;�/! -� در -�ر�

 ا9��ًا ���O�! و از�/;D- د و��$�D: (�T د�� و�� �F-�� 
ه� و ���U��   !��9ت ��ی�

9� ��ه�b8ر ��د -! �@.  
�� �� -�CDر�B در �ن -�ر�� رخ داد، ای
 ��د 9� او �� 2/$ �/�غ  -��/Wدر را� �ا. 9

�� �6�8 . ��ری3z2 Qت ����J 6. @�) ��د �� $��� !��C�� �?� از �Bر�CD-
�9د و ��Fه� �� ز-��! 9� -��� ��د ای
 �Jرت  !���و-���8 ��د و از ای
 ا-� ا���س �gور -

در -�ر�� یH;D- L -;�. ��د 9� زور��زوی! دا@$ و -�$ زن . ���! را ��� �9د
!- vد و د���ل ��ی�� !��� $�T .$Jو !zF�  �)F�Gد���. در ا��ق ��د و و �ه�، 9

!- !- ����9 9� ��ی ��ا�$ ��ا. د���k ��د��Cی! �89، ��ا. -;�. @�خ و @�� v
زد�� 9� ��ا. �����Cن ��  ا'��د�� و ��ر. ی"�ی�� را -! ��T(�ن �� ��ن ه0 -!! -08


 ���ط ��د و '�دا. �ن روز �� -�CDر�B ���ا ! ی�'��8 �(�ار. ا���Uل -!�Cه� روز ه
!- ����ی� و  او ه�b- 0دًا -!!". ����) -;�. ا�$"�9د�� 9�  ه� �� و :�ا -! @�، �

  !��رد زد و -�$ -! -�$ -!
9� �;�ر -! �Bر�CD- ،�:3� 
ه�ی6  �39! ��ا�� �� ه 0�� ��M -���8 ای�ان -! �9د در ای

� ��د �� دی��ان -�"�3! ای�bد �9د و ��Fاد. از @��Tدان Wز در را��g�زور ���ی�، از ه�Cن 
او ه0 9� '(��C زور�Tی! ��ای6 . ����! �/�ی6 ای���د�� و او را ����ی6 �������

  .��ریQ ��د را �� -d�D و' داد @�د، ��  ��! ����UD� Aش -!��د. ��ارد و
 
*�Gُ �  روز) در -�ر�
 

 �
 و -�CDر�B و �B��/2 و -(���ر ���Cر��ش �� -�ر�- ،!/;D� در @�وع ��ل دوم
����@ �Gُ .ی0 روز�@ HU�8- (روز.  

�Gُ �� ��م  -�ر�� k�)@ !9 ) "رول"روز) در �89رRolle(J ،زان�G ژ�� و 
�ار دا@$ و ، ��
�ن �� 9/! �� -�ر�V اول -���وت ��د _Bو .
�� ��Uی�ً� -�O�� H;D�! ���د و ��
  در ای

ا�FGد) -�ر��  2/$ ای
 ا-� �Tا�! '�ق. �-�ز ��O�� �8* �)8�! ��د ��ود ��;� دا�6
� �8(� ا'�اد ����ر -�Cّ�ل از ��ا�� �(�ن -!b��� در ��ن را) ی���8 ��د، 9 �. ��ا����8 �

� ��ل �ن ز-�ن( -G�CF! یfg H-�@ ،H;D- Lا و -"�ن و ��ریN، ه� @6 -�) ->�رج� (
� �٢٤٠٠Q8 '�ا�N�O�� L و در ��ل ١٢٠٠� LدیM� !CJ8! رFد، ی�� Lار ��-�ن در   '�ا�Mه
� ه� دا�6. ��لJ���- رج�<- M�� ،ار ��-�نM0، @�ی� ��ود دو هJر 
�-�ز  ��ود �;v ای

 H�CD� 6��� ون�� �در . ��Gس ورزش و ��g) و ��g): �9د، -���8 -!��د، 9� -�ر�
�، هMی8� ه� دا�6b���  H��J �/�- ن ز-�ن��-�ز در ��ل ��اHJ ه�$ هMار ��-�ن ��د، 9� در 

0 9� ����اد) -
 در �(�ان �� -�ه! (@�  �D- !)b��ب -!��Tران -!٣٠fT �9د   ��-�ن
-F/0 '�ر�! (و -����ر ) ���"�ر وF�G(�(د��9 ����! ).  ��-�ن ��د٤٧و ��Uق ��رم 

�)F�Gو (!- !Tن ز���Cر�����. �9د�� در @(�k رول در دو Gُ ��-�  روز) -! -����ر ه� روز �
� -�CDرF� �B/�0 -! و �N از ��ی�ن 39س� d� ،!داد ه� ی"! دو ��2$ '�ر� . !����

  .زد �� -�CDر�B ��-!) وG! ���9)(ه0 ه� روز 
در . � و او �V��b -�ر�� H�J را �� �9ر �T'$در -�ر�� ��ی�، روی�CD- Vر�B �2ض @

!- �� د�2ای6 ��د و 2/$ ا:/! ه0 ای
 ��د 9��Cه H�J ���ا�$ ��د را  -�ر�
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�ه� هF�� 0ً� او را �� �82ان و- �)F�G��O��  (�<��W- .!ح �89" وF�G(�"�82ان  �
�. ���9 �9د�� و �9ر �� زد و ��رد و �(�ار. -! -!Gُ در �C)' �Bر�CD- ،(روز �9� ای
 روی �
!� !C� !ی�� ��� ��Fاد. از : ر��، fGا @��د ��ی�. در ���T 6'$ '�ی�) ا�$ و �

� دا@��8، -����8ت دو����� ���Jار �9دJ32 او �� �Wرا� �� �ه� را در  �ن. @��Tدان، 9
A@ و y6 د�2ت -! ���2ت ���یJا�� ��ن ه� � �. داد ه� -! �9د و �3U8ت -�;/! �

Gو �� در ای
 ا��ق  _ دا@��8 �� ا��ق -�CDر�B رو. -!@��Tده�ی! 9��Cورد�� و ه� ـ ٢٠
� ��AG . ��د��) @� 9� ه���! از ای�ان ار��ل -!( ��� در ��ل ��ردن �3U8ت ٢٥/��-


9� -�CDر�B ه�� ���� ای L*�9 و ی� 
�9د و  �� از ��د را د�2ت �D- (�T !C;/! ه0 �
!��C)�- در �9 !���9 ��� از او  �9د��، دو، �� ی� *(�ر ��ل �Mرگ -!ه�. او @�9  $9/�

� �3ش -! در :�D$! ��د����Cن ه� ه� yW� �ه�  ه� �"�� و *�ن �ن �9د �� ��دش را �
!C� د�� و�� ���J�8/�  Vb8� .��9! رو�� Lه! �� ی�T ،�89 (�/� (���9 ا�$ در �89ر@�ن��

!- �8/� �� �@ .�� �ه�   �/8W$ ر���، در '�/0ای
 ��9$ در او -����Tر @� و ��Fه�، 9
� �/�8 -! دی�) -!b8� .ژ�$ ��:! رو �� �9 �@ !- h�� را �� ��ورد @�د و ��@8!  

�Gُ �� وF�G(� یL  روز) �� ه� دو ی� �� -H;D یL ا��ق ��اب -! در -�ر�� !Gداد��، و
 �9د �� ای
 روا�d دو����� را ��� او �! *(�ر��ل �H�;D در �ن. ا��ق یL ���) داد) ��د��

� -Cّb� HD_ ای
 دو���ن ��د��C6 هJو ا�� .!��C)- 
ه� @�$9  -
 ه�T 0ه! در ای
!- �U�Jا. -! �9دم، *�8 د !- N�� ن ز-�ن �� ���د، . ر'�0 -���م و�ای
 دو��!، 9� در 

�ا. 9� در �ن ز-�ن اه��C! ��ا@$ *�ن در  ��Fه� ا+�ات ��. در -C/"$ دا@$ و -��/
��  vFB���CD- .ر�B ��ل @�؛ و �ن fT@$ از �U;��ات ای�ان ادا-� ���ا �9د �WU� Lی 

�  �9د و *��و��G ��9ر ��د، �� -�D ای
 ا9 �T�v/ّ<� ! -!. دو���ن ��د �Mرگ� �9
!- �Bر�CD- �8��T" :!- $�ی���! را�9  د���ر -!". @�د '�3! ��را�� �داد و ��و��) �

� در دوران �/8W$ او! ر'$ -!��C� رد :�ه��- 
  . و��د دا@$از ای
�Gُ �روز) ه�T 0'��ر. -�CDر�B @�ی� ��د و -�ا��Fت -
 ��ا. �- H��O/6  در -�ر�

�9دم و �T)   ��2$ ��ا. �- H��HO ری�B! �9ر -!٤ ـ ٣-
 �Tه! . ��Uی�ً� روزا�� ��د
� '"� �- H��HO ���د و ه�Cن. -���م @M�� A ���ار -!� �ًU/W- �Bر�CD- !G3ً  و�J ���ر 9

در ای
 *(�ر��ل ! 9� را) �- H��HO را ���-�زد ��M ���د م، ��! �� '"� ای
ا@�ر) �9د
�Gُ در H�;D�  �9� �� ��د � $'�T )Mی��د اّول @�م و *(�ر �T�@ 
روز)، ه� *(�ر��ل -

  .ای�ان �وردم
�ه�. ورز@! ��/! �J. ��د و @�ی� در ��
  ���3ف -
، -�CDر�B در 9/�� ر@�

او �� ��دش '��ر زی�د. . ه�. زی�د. در ورزش �T'$  و -�ال@��Tدان -�ر�� �(��ی
 ��د
!- !C� .�?� ی! و دروس�Tزور �ورد �� اّول @�د و *�ن دی�) ��د 9� از ��ی  ��ا�� -�'

� زی�د.  ��. @�د، را) ورزش را ا��>�ب �9د) ��د �� از ��ی�ی
 -��CیM @�دJ32 ص�;�
ای
 دو �;�;� ا���! . �د��Cی! �89ه�ی! 9� ��C@�*! زی�د ��د � دا@$ �� در -��ان

vFB در ��"� از ��ی! و ��د��Cی! و ���9ت ��Cی�! از : در ��ل �/�C� $8Wی�ن @�
� C2/6 ��ب ا�$  در دوران �/8W$ ه0 ه��! ��. دی��b��� ا���� �b89 (�T"�و ���د 9

� 9ّ�ات �/�. ��FC$! ی� ��؟� !G6 �� ��د، و/C2 �b��� ��� �@�  ه�. زی�د �aه� -! *
�! زد و �� دhیH ��د در��رة �ن hف -!Gُ �روز)،  در ��ل ��م ��CD- H�;Dر�B در -�ر�

در �3�WFت ������ن، 9� 'NC@ ( dU و ا@�ف(ر�B ��ن ا��ز) داد 9� -�در و دو ��اه�ش 
� -HD ا�J-$ ����اد). ه�. ��Uی�! دای� ��د، �� دی��6 ���ی�8 39س� �Bر�CD- (�Tاش  ه�

� او�Jت '�ا�C�gن را �� -�در و ��اه�ان  �� او -!ر'$، -
 ه0  -!Cی�ً� ه�U� ر'�0 و
!- �Bر�CD- 0را���یfT .�Gُ �روز) '����د 9�  ��Fًا ر�B ��ن *�8 ��� دی��ش را �� -�ر�

  .ه� 'dU دو ��ل -����� �ن
 
�@�8ی! �� ار��$ ��ون*  
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�Gُ Vراه�و و ا��ق در -�ر� ��9د و -
  �M -!ه� را �C روز) -��>�-! و��د دا@$ 9

او �����! داد) ��د 9� راه�و و . دی�م @>;ً� او را در ��ل �?�'$ و ��رو ���9ن -!
��م او ار��$ ��ون . ه�ی! را �?�'$ �89، 9� وF�G(� ه0 در ه�Cن راه�و ا��ق دا@$ ا��ق
9� ���O�! ا�$ و ����اد) ��دش -!. ��د $�T $ا� N�O�� 
 . اش ه9�� 0��

���T )* ،ه�. ��دش�Gُ ��� ا��>�ام  روز) در �ن �ر ـ �H�J (�- Q8 از ا���Uل -� �� -�ر�
9� دی�م ار��$ ��ون داCOً� در ا��ق -�CDر�B ا�$. @�) ��د $@f�� !او . -�ت ���9ه


9� �9رش ��Cم -! �� -�D ای !- �Bر�CD- ا��ق �. ر'�0 ر'$ و -
 ه�T 0ه! -! @� �
 �� �aه� یL �?�'$در ����رد �� ��ون -��ه�) �9دم 9� او، 9�  �F@ د) ا�$، در�� !*

��ا�! -(�رت ��b2!  در ر-�ن. و اد���ت و '/��� دارا. -F/�-�ت �h�� yWی! ا�$
��ا�� و ��Dة �JاO$ او ��ر. ��د 9� وF�G(� را  ه�. �fاب -! دا@$ و ��ا. -�CDر�B ر-�ن

9� ه� @A ��ی -�CDرV���@ �B او @� و -!. �9د �� �fب ر-�ن -! ��6 $�T $2�� از �
!89 $Oا�J 3ن ر-�ن را' 
ه��T) ��"�ر . ��ا. ��ون ز-�ن -�Wح ���د! '3ن ���ی! و ��ا. -

!- !- �Bر�CD- ا��ق �� �@ !- ��-� و -
 ه9 0 $ 09�8(� ��� �Bر�CD- دی�م دی��  ��
� �Tه! @�M- .!- $9ا���Cن -! @�م��Gا �J32 ن�* !G�9دم، و  �9 !�G�W- �ا. �

  .ر'�0 ��ا@�0، زود �� ا��ق ��دم -!��ا��  ��ون -!
� در ��F@ yWا. -���d و  ��ون @��2 ه0 ��د و @�Fه�. ���! -!��Gود، ا��

!G�CF- . ون �� ��ل�� �� �Bر�CD- $J�'ای�ان ١٣١٥ر �� � ادا-� دا@$ و ز-��! 9
� ای�ان  ��ز-!� �� �
 از ��رم -;�ًا ��اه0 ��ا��"- �� ��ون �Jل داد 9� �)F�G0 و���T

!@�� 
� ��@�Dل ��د! ���ی! و �� -/��- 
  .��ون �@"�را از ای
89� V�zJ ار��$ ��ون �! ���م و '"� 089  در �ن ��ل �� �ه� در �b8Tی6 '"�. -
 ���د 9

� ه��� ��8
 �9ر.، 9* �9� *�ا او �  ،$��� �W8- 6��-�/F- yW� و $�;<@ �� �و�
) ه�. دا����ه! ارو�� �H �9د)در �D� yW;(*�ا یL ادیA و @��2 ! ا@��cل دارد؟

$'�?� �Gُ Vروز) ا�$؟ *! ��دة -�ر� !�Gُ �روز) در  *�ا -�ت ���9ه! H�J از ورود -� �
� �?�'$ راه�وی! ا@��cل دا@$ 9� ا��ق وF�G(� در �ن  �ن� dU' ا��>�ام @�؟ *�ا ��

!- �)F�Gد را در ا��ق و�� $gت '�ا�Jاو �Cرا���؟ ��د؟ *�ا هfT!  

� -�ی� -�ر�� ه�W- 0ح ا�$، 9� *�ا ا��ز) -!�� - در ای/��  
داد *�8
 '�د. �� *�8

$'�?� !��-�/F-  ،�Bر�CD- �� دة او���T dزم را ��ا. روا�h (�3ت�د و *�ا ��@ !*
ا-�وز) -�>� ا�$؛ -�ی� ! ��زد؟ ر�c- 0gی�ت �ن �� -�Uرات -�ر�� '�اه0 -! 2/!

�-�ی"�ی! د ��Cی"! ��د، هj/� Lی �9 ،�*�8ن 9�  ا@$ و یL '�د ����! ��د و �ن-�ر�
$�D: ! از�ا��/� �� �رو@
 ا�$ . ه� -���V ���! دارد ه�ی6 �� ی�د دارم -�>� ��د 9

 d��� ،0 ��د او�U��- $و @�ی� �� ه�ای �9� ��ون H�J از ورود -�، �� -�ا'U$ -�ی� -�ر�
 ��9@��"��ویN ا���23! ا��/�N، در -�ر� "- ��-�ز��ی
 و @�) ��د، �� ��Fه� �

  !��دة در��ر ای�ان ���یH @�د -,+���ی
 *(�ة ��$
 
*�)F�Gو �J��F-  
 

� H��J ذ�9 دی�� در��رة دوران ز���CD- !Tر�B در ��N�O، ر'��ر �8�! او ا�$/��-.  
� د��� ��9��CD-  !ر�B از -��/� �8�! ز�� -!� $��� ���� 
�Cه ����9 و �


 -!! د) ��د8�9� و د@8C! ��:! ���ا �9) ���"�رش(- �ای
 ���-�د : "�T$ ا9��ًا �
� در �ن ز-�ن ��/! ��� ��د و -�ه�ی6 �9-3ً ���� ��د *�ن -,دب(Gو�Gدارد، ) ا �U�'دو �� ر

�! �T$ و �� ����! ���Mا -!" 9� ��و��ن ��ای6 �(�� �9د)J��F- ه�.  ی"! از
� از ژ�� -! -,دبGو�G) @ ا����ای �� 6G��Uو او ه0 ��ا. ا�� �-�. ر'$ (�k رول -!

 !8�F- $Jو ���Cدی�� ه �J��F-)Lی A@ ��8@ (!- �-�32و) �� ای
 دو، در ���ر��Cن . 
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!- !Tز�� �� �fا�! . �9د، یL 9/�$ دا@$ @�"! 9'��J د و�� 
�- $�/9 
ای
� -�CDر�B را . ��ا@$، وG! د���. دا@$ 9� ه0 ��ان ��د و ه0 زی���ّ�� !/�� kد���

� ��دش �/A �9د) ���!- 
- �� �ً�G�g د و $�T" :!- 0Gر د�U* 089 Hc� اه� او را�� ! 
ای
� داردU�'ورد) و 32و) �� او دو �� ر�� ��دش ��� �-�CDر�B !" ���-�د ای
 د���) را �

!- 
- �� ���Cا�$ ه (�@ (�U2 0ای�� �/��- 
9� ای $�T!  
� واFJً� ��ا. -�CDر�U2 �B) @�) ��د و در �ن �
 ا���س /��- 
��C9د @�ی� ای


 -��HO را، و @�ی� . دا��$ �9د و -���ل ای
 ا-� را ����! -! -!�Cه �Bر�CD-
6�� 
�(�T$ و ��ون  ه� را، �� ��ون ه0 -! �� از ایJ��F- �Wوا� �) ه�. ����! ��د 9

� @�) ��د/��- ����-.  
�Gُ �9/�$ �� -�8F. ای. �9د�� روز)، ��ود *(H ��� 9/�$ �9ر -! در -�ر� ���Gا �C/9 !ا��

�� زی���� و  ه�. ��/! زی�� و �M�C و @�L و ��ان، در -��ن �ن ��؛ -��>�-Cه� ی"! از ه
او �� ��ون .  ��ل دا@$ و ���� -�CDر�B را �/A �9د) ��د٢٣ ـ ��٢٢ ��د و ��ود  �fاب

!- 
�8* !���� �9 h�� ،$�T !- 0@�� �-�<��- 

 ه0 از ای- ،�89  ��ی�، او را �
��ون ه0 9� -��>�م ��د را�$ ��ا��$ -��/� را �� -��>�-� �H �89 و او ! ا��0J ���ور

!- �)F�Gا��ق و ��ورد را �� ��دش �.  
ا��ق -
 �89ر ا��ق . ای
 ��ی�ن ادا-� دا@$ �� روز. -�CDر�B -�ا �� ا��6J ��ا�$

 ه�Cن دی�م 9�. ر'�0!". ��� ا��ق -
، �9رت دارم: "��دش �-� و در زد و �CD- .$�Tر�B ��د
� در ا��ق -�CDر�B ا�$ و ��ون ه0 ���$-�<��- . 6C�* .�/� !G�Cد�� kد���

!- �� ��د، ی8F! ��را�$ ا�$ و �Tی�'�T �89 !$�T 
- �9� د����*� ��د، � ،�Bر�CD- :
� -�"H ����رد)"� ،

 �� ای
 ����C� 0س : "�T$" -�"/$ *��$؟: "0��T!" ام ���-

!- h�� ! دا@�0 و ای��ن�8�ی �T رم�� �T$؟ ا�ا�$ �"/��0 *� (�@ 
���� �9 �
� را ��(�C و �� او ��8ی��. �C)�� �89 ����0 را -!/��- !���� �LC9 . �9'! ا�$ 9


9 !!- �
 ���{ دادم 9� �(��ی
 را) ��ل ا�$ و �/�. " ؟!��ا��b� 0ت ���ا 089 *���-
0��T kای��ن -!: "د��� ��� �C@ از � ��'��ن را ��Jل �9د، ��ب، ��ی�. ا. دار�� �Tی9 �8
!C� ��." �Tی� دروغ 9/��- 
�8* �� -�U�F ���دم 9��Gن  ا�ا. ��@�، *�ن -�/Cً� ��ا. 

���ا��$  ا. ���د و رو@
 ��د 9� ا�T 2/$ ��:! ��ا@$ -! د��� هC>�ا��! -��/
�89 .��T�/� .0��T ن زن �9دم و� ��Tی�� 9� -�CDر�B را دو�$  @N��" :!- �C رو �

� �H @�د و ��ی� @�C �3ل -�"3ت ��@��داری�، ��د/��- �� ��89 LC9 ن ��ی��� "!
$�T دو���$: "د��� 
- H"�- .
�89 و ��"�ر  9� ا�T -�ی� ��(�C -�ا ا��اج -! اّول ای

!- 0��- .
0". 9� ��ی� �9ر��ژ 089 دوم ای��T" :!- �"' �9 !c/�-ه� �C@ ،ر ��ب�����89  �
Lا. ی�� HC2 .ل ��"�ر. و ��ا��L*�9 �9 .�D� ���ی
   �9ر��ژ �Mد �(��ی
 د��9ه�، �

 �Bب ��89 و ���ی�� *�Uر �W�٣. ��ا@�� ��@�، hزم ا�$ ���ب ��89 و در �2د 
�، ا-�وز) !".  '�ا�٥٠٠٠L: "C9! '"� �9د و �T$!" @�د -!��Gل زی�د. ٥٠٠٠ا�� Lا��' 

��   '�ا�١٥٠6�� L ��Uق -�ه���� د���k @�ی�. ���$، وG! در �ن ز-�ن ��/! زی�د ��د
  .���د

0��T �Bر�CD- �� ای��ن ��ه�� �� ��ود�٥٠٠٠���ر ��ب، : "�� Lا��'  "!$�T �Bر�CD- :
"089 ��)� �b9 ل را از�� 
� �Mد ����! ا�$ ؟ ��ل!ایCه �� او ���ی�� 9� : "0��T!" ه� 9�
[ �D�:٤٩ ] 
$ و �T'��ر. ����ادT! @�ی� در �(�ان ���ا �9د) ا�) ی8F! ��دم(���

� @ّ�ت د'�ع �C@ ��89 -!. ا����ج '�ر. �� ��ل دارد� 
. ��ا��� و ����(6 را داری� 9� از -
� ��ر��ن ��8ی��� �
 �>�8ن را �� ". ای
 را �� ����! ���ی�� و �>�اه�� 9�Cه �Bر�CD-

!- (�@ �� �9 $�T د�� !WU�3ّ- !/�� وف�F- ل�J �� ���ی����  0��T !$ و او ه9 0
 Aی�;� �Tده0 @� -!و ا .!- h�� 
�Cه ،��� �@�C ��ل . ��اه�CD- 0ر�B ا:�ار �9د 9

!- N� ��� Aی�;� �T��89 را ��ه�� و ا ��ه� ��ل، ��ل را . ده0 ی� از ->�رج دی�� 9 ��
 '�ا�L را @�Cدم و �� د��6 ٥٠٠٠. �T'$ و '�دا. �ن روز د���k را �� ا��ق ��ا���0
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0��T ی� ���9ر��ن،: "دادم و��� vه�����ی �!"  ا�T ا��ا���ن �9د�� 9� �9د��، ا�T �"�د�� 9
دا�0، @�ی�  2/$ �ن را �C!. ا���Jً� او را ا��اج �"�د�� و ��دش ��B�U �9د 9� از -�ر�� ��ود

  .��ا��$ در ��. دی��. وB_ �(��. دا@�� ��@� �� ای
 ��ل -!
 
  ه� ���Cر��ش و @�رو.*
 

�Gُ در �ا���ق -(C! ا'��د 9� H��J ) ١٣١١اوا�� ��ل 0) �9دی روزH�;D� ( -! در اوای/! 9
  .ذ�9 ا�$ و �ن -��/� M2ل و ���C�� v�Jر��ش ا�$

8� �F�C! را  �N از ���Cر��ش، 9� ادی�C�� .Aر��ش وزی� در��ر -��Uر ر�B ��ن ��دW/�Gا
رN�O ���ی��ت "را �fف �9د�� و �F�C! را 'dU " وزی� در��ر"�� ��. او fTا@��8، �82ان 

��F� �)8ه�، در اوا�� �/8W$ ر�B ��ن ��د 9� -�bدًا -�CDد �0 �82ان . ��ا����  -!"در��ر
� ا'�اد . وزی� در��ر ی�'$��Gد، ا�� LدیM� !/�� ن�� �Bر ����Cر��ش در دوران �Jر�6 �

9� از �Mدی"�ن @�) -D��ب ) رN�O د'�� ->;�ص(اL/CG  دی��. ��د��، -���8 @"�)
� '�د ��د@���، و�C�� !Gر��ش از �? -!� �;D8- ن�� �Bر �  .� �Jرت و �Mدی"! �

�-�، �?� ر�B ��ن  ه�Cن 6�� N�O�� در �)F�Gو H�;D� �/��- ���ر 9� 0��T، ز-��! 9
089 H�;D� N�O�� در �)F�Gو �� 
- �)8� �9� رN�O ه��$ (و�C�� !Gر��ش . ای
 ��د 9


 ه0 -!) اM2ا-! وF�G(� ��د- �� ��اه0 ���م را �D$ ای
 �82ان 9� H�;D� .ا�� 
��ا�� و ��N�O��  �- �� �ًF �����0، او را �� -� �ورد و -(���ر در ه�Cن -�ر�� -� درس -!

� دا@$Wرا� .L*�9 دا@$ و -(���ر ��� ��ن ���Cر��ش � 
  .ه� ��د ��ی
0 9� در ��� ���C�� ،N�Oر��ش �� ژ��ال��T 0��� رد (ه�ی��ن  ه�. روس و�T N�Oر


 و -�Fو�Gن) �6->;�ص ا���� �� �ًCO/�. -� دا�م و ��د-��! ��د و �T !/��  ه�
!- ��@�� . Hد، در ه��� N�O�� ر��ش در�C�� ��-�ی0، �� ز-��! 9 �9 N�O�� ��

!- !Tزان ز���G �)@ ! در�9�G  6دی�� ��9د و ��Uی�ً� ه� روز 2;� -� �� ا���ق -(���ر �
 ر����D- N�Oت در��ر و د�$ را) اL/CG و�C��)H�9ر��ش @>;! �� ��م دی�� . ر'��0 -!

*�ا او دی�� را ا��>�ب �9د) ��د؟ 2/$ ای
 ��د 9� دی�� ز�! دا@$ . را�$ ��دش �9د) ��د
� ���Cر��ش ��دU�'ر �� �� ای
 زن 8/2ً� زی�د). 9Wر��ش در را��C�� !- .�9د و ��ای6 ه0  رو

�ورد) ��د و �ن. -�Uور ��د N�O�� ����ر��Cن �c/! او ز��T! ه� در او دی�� و ز�6 را �� ��د � 
� راه�و -! -!� 
��ا����8 ر'$ و �-�  �9د�� و ��
 ای
 دو ���ر��Cن در. ��د 9� ��ون ر'�
�889 .!- �ه�.  دی�ی0 9� زن دی�� �� �رایg 6/�� و ��Gس ر'��0، -! �� دی�ار ���Cر��ش 9
�ن �M� �Cد ���Cر��ش -! ��ن 
�� !:�� dروا� �  .ه��$ �ی� و -���� @�م 9

� ���ب ��دش ز��ن (زن دی�� اه�U�J Hز ��د و �� ز��ن رو�! ��ّ/d دا@$ � �9
!/D- ر��ش رو�! را ��ب -!. و '�ر�! را ه0 ��ب �/� ���د!) اش ��د�C��  $ و�دا�

�ن !- $�D: !رو� �زن دی�� �fا���! ��ا@$ و ��ا. -
 A�b2 ��د . �9د�� ه� �� ه0 �
� زی����ی
 زن� ��ورد)؟ه� د 9� ���Cر��ش، 9 N�O�� �! ����! دا@$، *�ا او را �� ��د �

� ا��ام و ��ش ���Cر��ش -�د ��ش'��J زن ��، . ه� ��د ا. ��د و در -�Cbع -�رد ���:3�
!- $�D: !رو� �� ا��ق �� ای
 زن �@�T ًا در��9�  �9د و -! ���Cر��ش ا9 $�T د�@

�J32 !ز���� �/��- M� �  .اش ��د اش �� او *�M دی��. �
� ی�c- Lزة . L روز �� ا���ق ���Cر��ش و زن دی�� در @(� �Gزان �� �Tدش ��دا���0ی�

$�T او ��ن زن ه0 ه� !". ��اه! ��دار ه� *� -!: "��اه�'�و@! ر'��0 و ���Cر��ش �
9� ���8ی� ��دا@$ ��ع ��اه� �Tان !�C�J . اه�ات�� $C�J $��� Lاز -�/��ن '�ا� $�D:

@��8$ و  ��اه�'�وش او را -!. �� و �� ��اه�'�وش داد���Cر��ش ه0 یL* L �9. ��د
!- L* 
� . ه� ��د دا��$ 9� وزی� در��ر ای�ان ا�$ و *�C�� Lر��ش ��ای�����F- 6یCه

� �����! ��د) ا�$ و  ه� ���ن -! ایWز. را��U�J زن 
� ���Cر��ش �� ایWرا� �ده� 9

� ��دة �8�!Wرا� ��!  
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�2/$ ����$ ��  �. ��ر�! ��@��ه ��Fه�، -W/_ @�ی0 9� روز��- �ا�� 9� ���Cر��ش �
-W/_ @�م 9� ���Cر��ش . ه� د����� و ز��ا�! @�) ا�$ @�) ای�ان و ��Cس �� @�رو.

�����C�� Vر��ش ��غ �MرT! در ��د) �(/�. �MدیH� L (اش ��زدا@$ ا�$  M2ل و در ���

. �?� @(����! ا�$ و �D$) ا�89ن ��M ه�$ ��bی6 ��د، 9� ه0- ��zJ �)F�Gاز و 

0 9� -(���ر ��را�$ ا�$��T ر��ش را �����م و�C�� . او ����$ �9د) و �9 $�T �Bر�CD-
  !��ا��� ��رم را ��ور �89 و ��دش @�) @�د -!

 �� �� ارو�� دا@�� ���Fه� ��ای0 -�>� @� 9� ���Cر��ش در ��ز�T$ از -��'��! 9
� ای�ان، ا��/��!د. ده� ه� -! رود و -�ار9! را �� روس -�"� -!� $�Tر ��ز  �Bر �ه� �

 N�٢٤ از د�����. ���Cر��ش -(���ر �aف . @�د ده�8 و او د����� -! ��ن ��� -!
ه� -��! ��ا. �زاد. ���Cر��ش  @�رو.. ��2$ -�ر�� را ��k �9د و �� ای�ان اM2ام @�

 
ه�  �3ش�3ش �9د�� و ��! -�Fون وزارت ��ر�� ��د را �� �(�ان '����د��، وG! ای
!� �@ �� ��د و ���Cر��ش در ز��ان ��9b��� . م ٢٠��ود�C� ر��ش�C�� از -�گ N� روز 

ای
 ���U� �� ��Fط ر�B ��ن ادا-� . ���G�� HD- (���@ ��Fش(اش �� �C@�9  ����اد)
�ن. دا@$ �Bر�CD- ه��F� ن� �ه� @�D- Hcل  ه� را ��ا�$ و -�رد -�J $�Dار داد و �

  .�9د
 
* �� $�Tای�ان��ز  
 

�Gُ Vدر -�ر� �- VW���- 3ت;D� از ��ی�ن N�  �)F�Gو �روز)، از �(�ان د���ر داد�� 9
!C9  �89 $F�ان -�ا�)� �� ) 089 ��ود یL -�) زود�� '"� -!(زود�� از ��ری{ -Uّ�ر ��U� و

)�Gُ ��ن . ��Fًا ���ی�8) ��ا���� روز) درس -! -
 و ��ی� ���ان ر�B ��ن 9� در -�ر� $/ّ2
�� �� �� ��)ان ����c �9د( ��د، ی8F! او از را) ی���ن و ���9� �)F�Gو $�Tز�� ���- �د 9

 ��U� و $�T��9ر ��ز)�- ( �از ه�Cن راه! 9� ر'�� ��دی0، ی8F! از G(���ن و رو��
2/$ ای
 ا-� در ��د. -����8ت . @�رو. �� ��د��9� و ��8را�GM! و �(�ان -�ا�F$ �9دی0

  .�د����! ای�ان و @�رو. �
� ��N�O ر'��0 -� را �� ���ی��ت از را) @�رو. '����د��؛ *�ن در �ن  5� ���ل ��9 6

ا�FGد) زی�د.  ه� ��ب ��د و ��! ر�B ��ن ا:�ار '�ق ز-�ن ه�8ز روا�d ر�B ��ن �� روس
 !�39 
دا@$ 9� وF�G(� �� ز��ن رو�! �@�8 @�د و دو �� ��ل ��ا. -�CDر�B و -

� �"�G�� �9� ا���د ز��ن رو�! ��د و �� ای
 ز��ن ��/A���� .�U) !G�2 d داد 9
�ی� �/�� درس ���Jار  ر�B ��ن @>;ً� ���9! -!. �9د ��ریN -!) دا@$ ��9د 9

�� ��د و �� ا'��ان روس ��Cس دا@$ C9! . ا�$ ی� ���<JاMJ ن در�* M�� ن�� �Bد ر��
. ���Cر��ش ��د، 9� ��! و�F� !Gًا ای
 روا�d ���) @� و اوج �ن -���ا. دا��$ رو�! -!

� @�رو. ��M ��ا. ��bت او �!����G�2 ت�-�U- $و��� ���- �C+.  
���د fTرا��م�F� ن را در �9خ���ان، -��! از ����)� �9� . �N از ورود � !FJ�- ،�F'�8 د*

N�8� �)F�Gز. -! و�� $�T ر �9د و�z�و -�ا ا �-���ای0 : "�9د، ر�B ��ن �� �89ر ز-�
 ��ز. 
 vی�F�$ا� �9� ای
 ��ز. *��� 
9 "! �
 ه0 ��ایy�B�� 6 دادم، وG! زی�د ���-

!C� �9د .!- 
9! ��د) : "����� dU' !- $@fT در -��J _Jم زدن، ه��T) از �/�. -
� ا�0��T !- 0 وF�G(�، ��@6 -! ا�T -!" ا�$؟��Tو ،�-�9� ��ز  -
 ه0 ��ا. ای
. �9د 

!- �Bر�CD- �9 !��F'ر �89، د�z�ه0 -�ا ا !- $���  A���� 
0��T ��د) ا�$ و �� ای

 ��y�B -�ا ا��zر �9د. ر�B ��ن از -
 ر�Bی$ H-�9 دا@$�Cر ��ا. ه�� 
  !او *�8ی


 �Jم زدن �� �9ره�. -C/"�! -! او در �89ر ز-�
 ��J N�8م -!CB دا�$ و  زد و در��
� یL ا-�� ی� وزی� �� د���6G ��د و MTارش -!��Cداد ه . 
را ��/! دو�$ ر�B را) ر'�

ا3ًJ در روز دو ��y�: $2 و دو ���F� $2ازa(� را) . دا@$، ��:� زی� در�$ �9ج
��Fه� '(��Cم 9� در�$ �9ج دارا. -�دة -�"8! ا�$ 9� در �A از �ن . ر'$ -!



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 20

'�و@�8 و �9'!  را در ��W. ری>�� و -!) 9� ��M ر�l ا�$(�ن -�د) . @�د ا����د) -!
  .�ی��M �� '�د در �ب وان ��ا�6 ���دا�$ *�WJ �8) در �ب وان �

 
� ای�ان، در ��N�O از و�B�U� �)F�G �9دم 9� @�C �! ای� $�Tاز ��ز H�Jل ٥�� 
� ��ریN ��وم� A� H�;D� .ا�� �. هMی8� �H�;D -�ا ��دا����، ��ل ا��ز) ده�� 9

9� ا��ز) �� -
 ���$، ��ی� از ��رم ����0 $�T !Gد، و��   .-�CDر�B -�ا'
� ��د٥ی
 -�ت �! ا���"- �Bر�CD- ن و�� �Bر 
�� �ًC?8- د، .  ��ل�� va�- �)F�Gو
�ای
 ��د ) -F/0 '�ر�!(ا. یL ��ر ��ا. ��رش ��-� ��8ی�� و �3ش -����راL/CG  ه��

9� ��ش ���ر ��ا. ���ش  ا. یL ر�B ه0 ه���. �d ه0 @� ��ریQ ��ش �d ��8ی�� و �
!- �� ��ای6 -! ��-��Gء -!��@�8 ��@$، ا�z-ا HD- و او در � $@��" :�Bه� ". ر ��

�� ��ر ا:�G!  ��ل، وF�G(� در ��-� �اش -��/� را -�Wح �9د و ر�B ��ن ���{ داد 9
  .-�ا'0U، وG! اّول ��ی� �� �(�ان ���ی� و ��N از ای�ان ��ا. �A� H�;D ��ود

$�T ر �9د و�z�ن -�ا ا�� �Bروز ر Lی! : "در �(�ان ی�B�U� 
از ���م @��8م *�8
� -�� �C!! ا.؟ �9د)�U� ا�$ و ���- �اش -�$  دا�! در د��� 'dU یHc@ L و��د دارد 9
!C� $ز. ا����� Hc@ ن���ا�! ا����8ء ��@! و ��ی� ��دت را ��  �� هC� 0!! ارزد و 

!89 !'�F- .��'0!" دا��"�ة ا��T 3م دادن� 
CB 
��ر  @�د، ه�Cن ا��$2 -!: -
!- �
 روز یL ا'�� �� �9خ . ��@6 �-� و -��� �9د!". '�-�ی�� ا�$ 9�Cه �)aاز�F�

9� ه�8ز دا��"�ة ا'��. در �3�WFت �������! �Jار  !G�� و -�ا �� ��د ��د، در �-�
  .دا@$

 
  دا��"�) ا'��.*
 


 �9د و - 
� دا��"�) ا'��. 9� وارد @�ی0، �3'�:/� ا'�� -���ل ��Gس ����ز. ��

 �9د ���F� وه��ن را�T Lت �?�-! ��ه�ی�C�/F� (�"در -��ان دا�� 
- �� � . �/��- 
ای

� ��T $/ّ2د. ��6 از �� �� �08 زار � ��H @� و و�J! ر�B ��ن -�ا �� ای
 ��Gس دی�، 9
!- $�T ل @� و�D@�� !/�� ،س ��ب ا�$: "زد��G 
  ."!ای

Lوه�ن ی�T ن� دورة ر�C! دا��"�) ا'��. 9� @�وع @�، ی�T Lوه�ن ->;�ص، و در 
ا'��ان و دا���bی�ن ای
 �Tوه�ن -A<�8 ��د�� . د��V ->;�ص، ��ا. وA���� �)F�G داد��
ا-�8! . �� 2(�) دا@$) ��ادر د��9 2/! ا-�8!(و '�-���ه! �ن را ��وان -�CDد ا-�8! 

Nدا@$ و ��ری d/ّ�� 8! ��د و �� ا:�ل �?�م�� ��ا����د) ��د ا' H��J �ًFJدر . اش وا
� @�(ة ا'��. دو ��ل ��د �ن -�J_ دورة دا��"�'�Bًا ا�F� ( (���-�' دو ��ل 
و در ای

� در��T . Vوه�ن -� ه�Cن -�CDد ا-�8! ��د �� وF�G(� ا'�� @�� ،
او، -���8 -
 و ��ی�ی

 (در در�V ���ان ی"C! . �9د ���ان دو-! ر��� و از ه�Cن در�� ا����د) -!�� �9
 �Gر���)* !�h�� و ��وا�! دورة !C"د دارد���ان ی��از -�ت ��/! ���9ه! ) و N�

9� @�) @�، از در�V ١٣٢٠-�CDر�B �� ��ل . ر�B ��ن �� او ��'�_ داد و ��وان @� ،
  .�9د ��وا�! ا����د) -!


 �9د و او ��F� 6ار� H9 �82ان ��زرس �در دوران دا��"�ة ا'��.، ر�B ��ن وF�G(� را �
�9د و در ��Cی�8ت و  M9 ـ را ��زر�! -!�� وا��ه�. �?�-! -� ��M وا��ه�. �?�-! ـ ��6
 .داد �T'$ و د���را�! -! ��$ و ای�ادا�! -! C2/��ت �?�-! @�$9 -!

در �ن ز-�ن، ر�B ��ن @>;! را �� �82ان ���دان ->;�ص وF�G(� ا��>�ب �9د �� ��م 
!F�8: .!O�)� د ��د و از�T�� ن ز-�ن� او ��Fه� ��(�� @�. ه�. ��از اّول ��د :F�8! در 

:F�8! در ��Cم دوران وF�G(�. . و -��! وزی� �l8 و -��! -�;�. یL وزار�>��V دی�� ��د
 �Bر�CD-[ �D�:زر�! و ��! در [ ٥٦�� HO��- م�C� دان ->;�ص او ��د و در���

 �)F�Gو !:�;� !Tز��)!:�;� !/�� �� ���Gر9$ دا@$) ا��- . �-�/Cً� ر�B ��ن �
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� دا@$ و ای��� !F�8: دن�� !O�)��� در در��ر �(/�.، �/��-  6U� �وی�F� (jًا 9
� ا�$��� H��J ،ر ای�د. را ��اه�0 دی���C��.  

 
 

  د����) ا���23! ر�B ��ن
 

� ا��/��!�:�� �ه�، از @(����!  ر�B ��ن -��! �N از �� �Jرت ر���ن، @�ی� �
$�G�F' ��ّ�ت و @����)! ر�B ��ن �� . ه�. ����! -M�� (�ّz ر���T! �89 ��ا�$ �� �

ه�ی! 9� hزم ��د  @ّ�ت �� ای
 �9ر -��درت ورزی� و در ز-�ن ->��ر. ��! �� درون ����اد)
�8 9� ��ی� از @(����!، ��. ���ذ �9د�'�T ی�د !��� �Bل ر��ر ،A���� 
�82ان یL  ��ی
� *�M را از @(����! -!. ���ب �����" ->�ف"د����) Cه ���Cن ه�� �Bا�$،  ر��

�� ا��23ت از ��ی  fGا ��9 . .6�A ا��23ت ��ز-�ن ���'�� ��دوG! @(����! ��ا
�� او -! ���ر�>��� �  .ر��� ه�. ای�ان در ��9ره�. -�رد �?� و از ���9ل وزارت ��ر�

 
� ا��23ت و �B ا��23ت ا��bم -!٢در ���د ار�6 ه0 د����) ر9��aداد  و . 
، ٢ر9
� و��" ه�ف"ا��23ت �?�-! را از ��9ره�. ��در . �9د ه�. �?�-! دری�'$ -! /� وا���

 
� '�-���) MT �"�Gارش -!�G٢"�ه� ر9� �� ر9
   و��د دا@$، 9� � ���د ٢داد�� و �
� ر9
  در هl8. ار�6��aو ��   را ا��bم -!٢ه� ه0 یL ا'�� و��د دا@$ 9� !Gداد، و

!C� (م ��ا���� 
  .�Tدی� @� و �Mء ا'��ان هD- l8��ب -! ای
ر�B ��ن، ه��$ �?�-! ا'��ان '�ا���.، 9� از �>���ن ار�6 '�ا��� ��د��، در دوران 

� در دا��"�) ا'��. و *� در دا����) �l8 در��رة و�aیv و ��ز-���ه! ا��23ت و *
!- �� د���ر �ن �Bا��23ت ��ریN و ����� M�� اد. ��9ب�F� �9د�� و �@ �C��� ه� .

9� ���8ن -!. ی�ان را ��k �9د��ه� H�J !C9 از @�وع �l8 �(��! دوم ا �ن $�T ار  ��انfT
ه� ����Cم -��� و ا��ا  ه�. �ن د����) ا���23! ار�6 '�ا���. ه� ��د��، ه� *�8 ��ح

���.  
ر0g ا�Jا-�ت ��
 @(����! و T���ش �ّ� و��$ از �ن، �6U ا:/!  �� ه� رو.، 2/!

N�/ا���23!، ا��23ت ا�� HO��- در -� را در �ارد -(0، -���8 ��ی�ن ه� دا@$، 9
!- LC9 ن�� �Bر �  .ر���� ���Cر��ش، �

 
  ه� ر�B ��ن و ا��/��!*
 

 ا��8د. 9� �9١٢٩٩د��. . ر�B ��ن یH-�2 L ا��/�N ��د و در ای
 ��دی�. ���$�� ،
ام، در -�J3ت ژ��ال �ی�ون ��ی� ا��/��! �� ر�z� �� ،�Bر  ام و ی� @��8) دی�)

� ،!O������ 
� �Q8 ��ل ��ل  ���-������Bءا�Gی� Aی�J 0از �9د�� ه N� و �@ .Mری
در ای
 -�ت ر�B ��ن، ��دار��� و وزی� �l8 و . ���9 �� ر�B ��ن �� �/8W$ ر���

  .وزی� @� �>�$
���-�D- !، روز. ��9ب�د  @���ر�� (�@ ��ن ��@� �8� Lدر ی �
 ���ن داد 9- �ا. را �

Aی�� �8� ه�8و���ن -! 9W/�Gا�$ '�د - ا�� ����8! را ��ا. ادارة ای�ان ���ا �89 و �
Aی�� �8� -�C� !'�Fد د���ر او ��ر @���ر�! ای
 '�د را، 9� ر�B ��د، ���ا �9د و �W/�Gا .

$8 �(/�. �� د�$ ��ر او �N��Y @�) ا�$W/� �  .@���ر�! -8?�رش ای
 ��د 9
� �/8W$ ر���، '"� -! ه� �N از ای
 ��ل� �Bر�CD- ��د 9� ه�ی! � 089 ��ل 9

-�CDر�B '�زی� را �3ق داد) و ه�8ز �� +�ی� ازدواج �"�د) ��د، ه� از *�8. '�د. را �� �9خ 
� و ا���ام . او ��ن ا��9 ��م دا@$: �9د د�2ت -!J32 6 -�ردT�- د �� ز-�ن�' 
ای

�ورد و  �� ��دش '�د دی��. را -!] ��ن ر@�! -��زا �9ی0[ا��9  ��ن. -�CDر�B ��د
��ردی0 و ��F ��ز. ورق  *(�ر���. �� ه0 @�م -!. �9د ا ��� -!-�CDر�B ه0 -�
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او �� 9ّ�ات �� -�CDر�B . �9د ا�D: ��9$ -! در ای
 -NG�b، ا9��ًا ��ن. �9دی0 -!
!- $�T" :09 
- �
 ه�Cن ���دم . ���
 �9د �WG! �9د 9� -�ا ���� ��ر��ن ���$ �- ��-

 $8W/� از �F� N�� از �9د�� و N� �/:�'3� �ا.  ه� �N از �/8W$، ه��� و ��ل9
� در  *���8ر او را -�J3ت -!��Cدم و ه�� �Wوا� �Bو ر N�/رت ا����� 
�9دم و ��

!- 
�-Y� را �B�9دم؟ ���رت �?� ر "!!- }��� �Bر�CD- داد" : �C@ رم ��ره� در��رة��
��C �9د 9� @ @�ی� وB_ ای�bب -!. ���� دا@$ ���! �� :�D$ �9د) و ز��Cت @�C را �

��@��� �8D: ا��9 -! ��ن." دی�� در !C� _��J !Gدی��  @��8 و V�/� دًا در�b- و �@

 -AG�W را �"�ار -!�Cود �9د و -! هM'دی�ی�: "ا �C@ �او �� یL �2) . ر�B ای
 ���د 9

 ه 0�Mء �ن- ���ز. و  ه� ��دم ��/! ��د-��! ��د و ا9��ًا *�8 ���. �� ه0 �س -�Fود 9

  ".�9دی0 @��! -!
� از ای
 -�ارد -!W! وا��ت ا��/��-�U- و �Bر �9 ��C)' ی"! از  ��ان �ه�ی! دا@�9 �8

��دار ا��F �>���ر.، 9� -��! وزی� �l8 ر�B . ا��9 و دی��. ��ر @���ر�! ��د ه� ��ن �ن
�Wوا� 
�Cس دا@$ و @�ی� او ه0 -��! از ه�C� N�/رت ا����� �� M�� ،ه� ��د)  ��د

� ��ر 8/2! �� ا��/��!  دJ$ -!ا�FGد) ر�B '�ق. ا�$� �ه� ��Cس ��ا@�� ��@� و  �9د 9
!��C)�- در !�� !C� $9�@ $. �9د ه�. در��ر�د، �>�� !C)- !Cر� A/W- �Tوزی� را  ا

!- N�/ت �� ���� ا���J3- ر�-Y- $. �9د�ت �>�J3-  در N�/ن �� ���� ا���� �Bوزی� ر
  .-$�� HO��HO ��/! -(0 ��د، -���8 �(�� �3ح و -��

� ر�B ��ن �� ا��/��! ی"! از -(�)Wوا� �9 !C)- .ه� ���-�D- ا��ار  ه� ��د و از 
��ی
� ا��ازة او در��ر) و�Jی_ ��$ ر�B ا�3ع دا@$ و ه��� ���د)  N9 دی�� را ��اغ ��ارم 9

�. �"�-$ ر�B ��ن -�C�/� ،�@�� _/Wن �(��د. ��د� �Bز ا���ار ��د و ر�g��82ان  او در 
�@�CTورد� 6Gاو ���� �� � .���ری�D- Qم @� و از ��ف رY- �B-�ر ��-$ �� زن  �(��د. �
��� ->�و�� L*�9 در �9*� @�Cل. ه�ی�T 6دی� و ���� Lن، ی�� �Bاّول ر ����  !J�@


� �(��د. ��ی� و �(�� -�ادfgای! ��د در �ن. ���د ��د -��ان ����aو ،�� . L32و) �� او، ی
$<� ��@�M ه0 دا@$ 9 !- M�9د و� .�� ر�B و ����اد) �(��د. �� Qو  ��ری LدیM� اش

LدیM� �@ �� .09 �Bاز �9د��، ر N� !- ���� �� �/8W$ ر��� در ه���  �� �� !�Jو و �-�
���د، �(��د. را -���ل ���� ��د -!�F� د، �9خ @(� ی��� ����)د. ه� -�va�- ( . �9د 9

� را ه� ��د -�Uار �8J و *�. -;�'! و در ز-���ن���M�@� وزن ه�Mم و ��ی� -�اد -;�'! 
� *�M را دا@$ و ا3ًJ ه� . �� رMT �Bارش ده�Cب ه��� �ًU�Jن د�� �B٣رLر ��   -�) ی��

!- !���;2 N8� ن�زد، �� ��D.  @� و �(��د. را L�9 -! �� زی�د @�ن -;�ف ای
 ی� 
>��� و دو -���� � وN� !G از یL -�) او را -!! @� 9� �T) در ���Cر���ن ����. -!

� ��bی� -!-���� 
�Cه �@.  
��ی
 '�د ��د و �� ر�B ��ن  �(��د. �� ��وج ر�B از ای�ان در ��ی0 ز��T! �;�:! او -�Dم

9� -�CDر�B ��ا. هMی8� ر�B ��ن و . �� ����F ر'$ !G�� از دو -�/��ن ��-�ن M�� ��F�� در
��د، یL -�/��ن و دوی�$ هMار ��-�ن را در ا����ر او fTارد) ) 9� د) ��� ��د��(اش  ����اد)

N� ل�� Q8� !� �2دت داد �Bر�CD- �� �در در��ر -�CDر�B، �(��د. �� . ا��از �9د، 9
ی� (��� �(��د. ��M *�8ی
 دور) �� LC9 ��رش از ��و) . -�Uم -�Fو�$ در��ر ر@� �9د

  .��CیN/b- (�8 @�) -3ی�؟
ه� 9�! ���د 9� او را   ��د و از در��ر.�/��Cن �(��د. در در��ر �(/�. '�د -�Fو'!

�او �� *H�J .�8 از ا�3Uب ز��) ��د و �Tه! �� دی�ن -
 . اش را ��ا�� �����8 و ��! ���
!- �-� . ���)- �"�G�� م�� �9� رN�O ) ی� -(��� ای�وا�!(زی� �?� او '�د. �Jار دا@$ �

  .J�C$ ��2ی�. در��ر ��د
.�8C�- ��9اد  دj�)(�"دا�� N�Oر�9� �N از ا����Fء روز��- !"@M�-و   دا �@ Nی��

��@$  �9د و در �ن ز��T! ر�B ��ن را �� :�رت ��ورJ! -! ���ی� ر���
 �C9ن را *�پ -!
�ن �� :�رت ��9ب *�پ @�) �/� Lی� ی�T و ( !Tاز ز�� kوردن ا��8د و -�ار���ا. ���$ 
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  .ر'$ ر�B ��ن �� 9ّ�ات �� -M8ل �(��د. -!
�ی"! دی�� از وW! ا��ن و ا��/��� �Bن ه�، @�ی� -(0 ه�. -(0 ر� 
ه�، -2�CD/!  ��ی

 !gذ�9ء('�و L/CGش ) ا��د ��F: در N�� 8$ وW/� �� �Bد ر�F: در ���د، 9
در��ر) �Jام . ��Fًا در��ر) '�و�D: !g$ ��اه0 �9د. -�CDرC)- 6U� ،�B! دا@$

�ن 6U� 0 و�د �CD- دادم @��از. و y�B�� 3ً�J 0ه� ه.  
 
  ه� ر�B ��ن و روس*
 


دار. در وا�� MJاق @�وع �9د و �� در�� -���b8!  ��ی
 -�Uم در�� ر�B ��ن از ��ی�
)!/F' ����� ($'اق. ��'�_ ی�MJ ان روس ��-$ -! *�ن��ا-� ا' $D� ه�  �ًF�� ،�9د��

�����G�2 �� ،ر���) ��د �� ای
 در�� �9 M�� �Bدا@$ و  ر H-�9 !�8ی@���ی
 ا'��ان روس 

 . ده� ه�. زی�د. -���د ا�$ 9� ای
 ��ا� را ���ن -! ���Gم. ه� دو�$ ��د  �ن��-

���Gم 
���Gم @>;ً� ای �/C� رت او را  ه�، از�J Hدوران �9د�� و اوای �ه�. ����ادT! -���ط �
  .ام �Mد �/��Cن �(��د. دی�)

� ای�ان ���ذ ا��/��!F-�� .h�� ت�U�� ن، در�� �Bاز ر H�J !/�� دا@��8ه� از �C2  .
ه� در -��ن �>�! از ا@�اف ���ذ دا@��8، 9� �N از ا�3Uب �/��ی"! ای
 ��ی��) را  روس

� و��/V ���وه�. MJاق ا�C2ل ���ذ  وG! در ه�Cن ز-�ن ��M ��6. از د�$ داد��� ��
!- �8�'�T 6�� را در !�M� ن را) ���ذ �8(��! و�@ !�����C9 از N� �9د�� و.  

� ر�B ��ن در اوایFJاز وا N� !Gدا@$، و !��� dروا� !�����C9 ��J Hرت �� رو��
�@ (��� dروا� 

  *�8ن. ���Cر��ش ای- �� N�O�� از $�Tاز ��ز N� �Bر�CD- �9

!- $�T" :$����C9 ی� ه� ��/! ��ش -! ��رم از� ". �"�@ 
در ز-�ن او *�8ی
9� -�Fوف ،�@ v�9 !�����C9  ن� 
�نره�� . ��د"  ����T٥٣و) "��ی  !U� ��9ه�، د

� ز��ان� ��U� و �@ �در @(�ی�ر . اCGّ�ت -D"�م @��� ه�. ��یH ارا�!، در ز��ان ��9
٢٠$����C9 ، ���� �� از ز��ان �زاد @���، 9Cن ه� ه�� vFB $/ّ2 . ه� ��د ور. ه 0�Mء �

� ا�FGد) د����) '�ق"�@ hً�C��ن، ا�� �Bه�. ه�. ا���23! ار�6 و @(����! در دوران ر 
6�� !�����C9 ��� v�9 �  .��. و��د دا@$ 9

 
  ه� ر�B ��ن و ��CGن*
 

ه� در ��CGن، �� د���ر ر�B ��ن در ای�ان یV8���9 L ��ان ��  در ز-�ن اوج �Jرت ��ز.
�٤٣[وزی�. د��9 -��
 د'��.  �>�$G��  [ �-�١٣١٨���ن [رو. �9ر  .[ �8���9 
� ای��aو

��CGن ��د �� ی�'$ و M� . M�� 3ًC2دیL @�ن �F��� ن�CG�
 ای�ان و �� !�F8: ر. و�b� dروا�
���CG! در ��ل �l8 �(��! دوم در ای�ان زی�د @� و �� ردة  
��Fاد -(���8
 و -�>;;�

ه� ��  ه� در �l8 و �MدیL @�ن �ن �� ����'$ ��CGن. ه�، ر��� دوم، �N از ا��/��!
(�9  �)F�Gو !���C� ،ز�U�J .ه�)�Bر�CD- (ن�CG� �� ه�  �� (�T 0ن ه�� �Bزی�د @� و ر

�  ه�Cن. �T$ ه� ���Mا -! ا��/��!Cه ���ر 9� ��Fًا ��اه�0 دی�، در در��ر ر�B ��ن، 9
�� @�وع @"�$ ��CGن در . �Cّ2ل ا��/�N ��د��، ای
 �h�Dت از دی� �8Gن �8(�ن ���د

�ه�.  (�)، 9� از -)��ر ��F8/! -8;�ر(ه�، ر�B ��ن د����*� @� و -8;�راL/CG را  ��(
� @�Cر -!� N�/$ ا���وزی� �9د ر'$، �> . 

 از و��د -(���8�U��- �9 $�T �Bر �او �

!Bدر ای�ان ��را !��CG� 
 �9ر@�8س ٦٠٠ا�� و ر�B ��ن �3'�:/� ��6 از  و -�>;;�
�9� ��DیH داد٢٤���CG! را �aف �� ��9د 9� �� ای
 HC2  او �;�ر -!.  ��2$ �� �9-��ن �

�9د و  وG! ا@���) -!. �889 ه� �� ��U. او -�ا'U$ -!  ا��/��!-��/� �H @�) و

 ١٣٢٠ @(�ی�ر ٣ :�y روز $2��٤ �U��- .و��� �وارد ) ا��/�N، @�رو.، �-�ی"�( ه� �

� ا��رت  او دی�� ��ی��ه! ��ا@$ و fGا ��/�0 @� و از ��س ای
. ��k ای�ان @���� �9
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$2 �� ��رج �Tی>$ روس�� �  .ه� �����، �
 
*��  ه�. ر�B ��ن و ا@�cل ای�ان �ی
 �3ش
 

� ه�Cن��C�C: دّوم، -����8ت !��)� l8� ن ��ز. در�CG� $'���� �� ،0��T �ا.  ��ر 9
�
 ر�B ��ن و ه��/� ��� �-�ه�. �U�Jز ����و. �9د) ��د و ��  ار�6 ��CGن �� �9). و��د 

!- LدیM� و��$ ا'��د�� و �� ا��23. @� -�زه�. ای�ان �� 
�U��- از درون در��ر �9 !�
9� ا�T ار�6 ��CGن ���ا�� ��د را �� -�زه�. ای�ان  ���@ 
�CW- ،�8�@ن دا�� �Bر

ه� �Jار ��اه� �T'$ و ��CGن ه��/�. از ��ی  ������، ر�B ��ن :�در:� در ا����ر ��CGن
9� ه�8و���ن  ای�ان -! N�/ات ا���CF��- از ��ی! و �� ��ی� ���ا�� �� ��ور-���

�ن�� -(0 
  .ه� ��د، از ��. دی�� ا�C2ل ��89ل �89 ی
 ���CGن ��ز. �����! ��د ی� وا�FJ$ دا@$؟ ��ی� ���ی9 0 ��ی� -��/� �Tای6 ر�B ��ن �

�ن ه� M� ،H�Jدی"! از -�ت. �9-3ً وا�FJ$ دا@$ 
ه� ای�bد @�) ��د و  ه�. ����! ��

 �2ا0G ��د و در وF�G(�. ه�. او هG�C! دا@$ ر�B ��ن �� ه��/� و �/���8واز.�Cه0 در ه 

$�D: !- �:ن را :�در�CG� $�U'�- 
�. دا��$ ه�ی6 �� -�U� 6Jاو در ا��  A;� .ا
��CGن d��� �او . �9د fTار. -! @� را 32-$ ه� ا@�cل -! �9د) ��د و در �ن @(�ه�ی! 9

� �l8 را د?DG �� �?DG $'���� ق�b8� V/و�� �
 د���ر داد 9� از ��ی رادی� �- �ر �
089 N"F8- ��U� . HO��- ا@$ و�� L��39 !-�?� اق ��د و ا��23تMJ Lن ی�� �Bر

� fGا -!. دی� را ��د) -!� M�� او !�� �9 $�T ف ��ان�� ��+Y� $D� د�� �ه�. ���ش  ���
  .�J $'�Tار -!


  ای
 روی�. ر�B ��ن -�ت زی�د. ���ی�� و �� @�وع @"�$��- H�'���CG� �ه�. ��CGن 8���9
8���9� �9د ) -8;�راL/CG(�. را �89ر fTا@$ و 2/! -8;�ر د'� H�"�� ر�-Y- را] ���

١٣١٩ .[ N�/ا�9) �� ���ا. ا��f- ا'��د و ه� روز در ��ل ���"� �و ) در در�� اّول(-8;�ر �
-�J3ت ) دری��س(و �-�ی"� ) ��ری�ر ��hرد(�� وزی� ->��ر ا��/�N . رو��� و �-�ی"� ��د

را �� �8(�ی! ) ا�����Cف(�T) ����8م 9� ���� @�رو.  ���;�:! دا@$، وG! ه
ر����� و  -8;�ر -��;f- Hا�9ا�6 را -���ً� �� ا�3ع ر�B ��ن -!. -�J3ت �9د) ��@�

� @�C �2م ا�C�2د ���ا �9د) -!� $��� 
�U��- �9 $�T ن �� 2;��$ ! ا���� �Bر
9� ای
 �2م -! $�T !� د�C�2ن ا� �� ،$��� y�D: ا�$ و ��  y�D: �ه� ا��8�Cن ��) 9

$���!  
ه� 9� از درون در��ر او ا��23ت  �� ه� ��ل، ای
 ا�C�2د @��ه! ر�B ��ن ��ا. ا��/��!

 دا@��8 و از �Tای6�J�8 دا@��8، �9'! ���د د��- kن -�ار�CG� �-8;�ر در . ه�. او �
 �F� ت�J3-) (�- دوم -�داد �C!) ��٢٠�ا��/� �9 $�T !- ه� Tا �� @�) را�$ �Tی9 �8

!- 
ه�ی��ن �aف   �9ر@�8س ���CG! را �� ����اد)��٦٠٠$ ��د ای
  �Tی� ��ا. ا��از ُ��
 ��2$ �9ر@���8ن ���CG! را، 9� در ٢٤ر�B ��ن ���a Mف !  ��2$ ا��اج ٤٨�89

�ور. �9د و �� ا����س از را) ���9� ا��اج �9د و از  �9د��، �C_ ه�. ->�/v �9ر -! ا���ن
�
 ه0 ��ا�$ 9� �� اM2ام ��Cی�8) �� ��وج �نه� ���ر�>���U��- . �889 ه�ًا ! ه� �?�رت�a

� �H @�) ��د و ر�B ��ن �;�ر -!/��-  (�@ !��8- 
�U��- d��� ل اوM2 �W� ��9د 9
9�  وG! در -�J3ت ��F، -8;�ر -��/� LC9! ا�$ $�T ح �9د و�W- رو. را�@ �ر���! �

�� -! ���ا. ���T ی"�ی�-���اه�U- �8دی� زی�د. �3ح �� @�رو.  ه� -! !�Tی�8 *�ن 
ر�B ��ن . ��9ر �Jار ��Tد �ه
 ای�ان در ا����ر �� fG ،�889 LC9ا ��ی� ��Wط ار����! و را)

� 'dU ای
 �9ر را ا��bم -!� 
- ��ن ���{ داد 9 �� M�� 
ه� هC"�ر.  ده0، �/"� ��6 از ای
�دار ��اه0 @ ه� را 2(�) 089 و -�ا�J$ ای
 را) -!G�CD- H-�9 $a��� و �  
�U��- .ه�
�ن! 089 -! �
 ا�3ع داد و *�8
 ��اب �ورد 9�U��- �ه� ��د  -8;�ر ���{ ر�B ��ن را �

 ای
 -fا�9ات را -���ً� وF�G(� ��ا. (د�$ دا@�� ��@�8  ه� را �� ��اهa��� �8$ را) -!�-
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!- HU� 
�8
 دی� ��ری�ر ��hرد وزی� ->��). �9د -* �ر ا��/�N و ا�����Cف ر�B ��ن 9
�ن !FWJ �?� ر �9د و�z�د ا����F� �9خ ����{ ه�Cن . ه� را ��ا�$ ���� @�رو. را �


 ��د) ه�. �� ��د 9� ار�6�-Y� وارد ای�ان ��اه�8 @� و �� دو������T  ه�. ار����! را
�� ��د -
 . د�$ ��اه�T �8'$ رأ�ً� ���T !��ن �� ��را�� �Bر �9 $�T 
وF�G(� ��ا. -

��� 
9� *�8ی
 ��ل ای
 -C/"$ را ا- !C� ���ا�0 *�8 را) را ��ا. @�C ا-
  دا@�0 *���
�ه� ���{ داد) ��د�� 9� ��ح ورود ار�6 �� ��9ر �� ای�ان �;�یA @�)  دارم؟ �ن ��

!C��� .ی� ا�$ و از د����ن �9ر�!  
Lرت ی�J�� ن -�د�. v�FB و ��g ��ر) '�و ری>$ و �� '�د �N از ای
 -fا�9ات، ر�B ��ن، 

� و ا��ا-6 �@"�را ����� و '���د)'��J ف *�8 روز�a و در �@ H0 ���یCّ;- دی��T ��.  
ر�B ��ن . ����h) ���وه�. �� ��9ر ا��/�N و رو��� و �-�ی"� وارد ��k ای�ان @���


 از �/8W$ ���89ر ��اه� @� و  -!�U��- 6ورود ار� �� �دا��$ و ��ای6 -�ّ/0 ��د 9
  .داد" -�Uو-$"�6 ��د د���ر fGا �� ار

!C� ن�� �Bی� ر�  N�/دة ا������� A/gو ی� ا �Cن ه�دا��$ ار�6 او، 9� ��ان 
!C� ،�8��و-$ �89؟ ه�U- ��9ر �� �8Cر��J 6ار� H��U- $ و  او -!! ��ا�� در�دا�

9� ��ر. �� وF�G(� ��y�B داد) ��د" -�Uو-$"ا���M) ��د را از  $�T 
- �� �ًU�Jد �Bر�CD- م
ده0 9� ا3ًJ ���ی�8 �� ��Jن  -
 دی�� �9رم ��Cم ا�$، د���ر -�Uو-$ -!: "�Tی� -!

�. ��ر�! ا��ز) ورود داد) ا�$b��� ه� ���-V  ا. ���� ��ا. -
 و ز��T! ای
 -�Uو-$ �

 �(�� ا�$- ".��3J�2 

 ای- �?� ���ی
 �;0�C ر�B ��ن ��د و �� ای
 ����A، او 9� از  �

��ا�$ از �?� ا'"�ر �C2-! @�ایW! ای�bد �89 9� ��اوم  M. ��ا@$، -!�T .��Tی �89ر)

 @�د�Cz� ش��� d��� .�/)� $8W/� .��:�� 
ه� در  ا. ��د 9� ا��/��! @�ی� ای

وG! ای
 -�Uو-$ ����ر ��"! و ��Cی�! ��د، زی�ا در ! ���ی
 DG?�ت �� او �9د) ��د��؟
 �9 !�"/C-"ل��د��" ر�� N�/ا�� H-�2 �Cن ه� �ً-�C2 ن�، و در ار��! 9� ا-�ا. 

!- �Cه �دا����8 �� و��/� ا��/�N  �����دة دی�یV8 ا��/�N ��د��، و ��ا. @�ه! 9
  !دار ��د در -H��U ا��/�N و -��Dی
 او ��U- "(�8و-$"�� �Jرت ر���) ��د، 


 وارد ای�ان @����U��- .ه� رو. ���وه� �� ه� از ��8ب �-��� و در ��-�( �-�ی"�ی!. �
ه� در  روس. ���د) @��� و در یL ���ن در ��ز���ن، -�Dر اه�از ـ دز'�ل ����و. �9د��

� -�Dر ��ا��ن، ��8را�GM! و �ذر��ی�bن @�J! وارد ��k ای�ان @��� و �� ��د ���و. �
ه�، 9� ���وه�ی��ن در �2اق -���U ��د، از -�Dر J;�  ا��/��!. ز-�8! -�;/! �ورد��
�ورد��@��ی
 ـ �����ان وارد .M)b- !و �� ��د ���و. زره ���@ .  

 
*�)F�Gدر ���د �;�:! و  
 


، ر�B ��ن -����G$ ار�6 و '�-���ه! �U��- 6از ا�3ع از ورود ار� N� $2�� �8*
�� ٤روز . �;�ص د'�ع از �(�ان را �� و�D- �)F�Gل �9د �J H9ا و �� �Bر�CD- ،ی�ر�)@ 

) ) ا'��. '�-���) �Tوه�ن -�CDر�B و -
 ��د9� 3ً�J در دا��"�(����� -�CDد ا-�8! 
 ���G"� و ����� و ١٥او ه0 ه�Cن روز، ��ود . د���ر ��"�H یL ���د �;�:! داد

��هl8 را د�2ت �9د و -�ا ��M، �� در�� ���ان ی"C!، د�2ت �9د و در ������C! در �9خ 
���د -���U @�ی0�F� . ط�W� ن روز، ا-�8! دو ه��$ ��ا. ��زر�! از�Cار ه�Uا��


 �9د��F� و دو Lه�. ی�"�G . !2�'ط د�W� ا. ��زر�! از�� 
-�ا �� ا���ق ��هM- l8ی
089 _/Wّ- را �Bر�CD- را ���08 و _Bد��، �� @>;ً� و����' Lی �"�G.  

�-�) ا����ط(و ��Wط دوم " ��(�"از 9/�� ��Uط  HC2 �وا��ه� در د@$ و �MدیL . ��زدی� �
9� در �9ج، �� M� $/2دیL ��دن ار����2ت �� ��دة  �G!@(� -���U @�) ��د��، در �

وا��. 9� در -(����د ��د، رو. ز-�
 :�ف -���U @�) ��د . @� د'�ع �9د ا:/!، �(�� -!
.M�9ی�� �
 �����م 9� *�ا ای
! و �� ���8. دا@$ و �-  ���ر ا�$؟ یL '�-���) د��
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 $�T"؟.M�9ی�� �* ،.��8� �* !
��6�8 را �T'�0 و ���) !" ��ر ا�$ وl8�� _B -� ای
�ه� در�$  �9دم، دی�م ��U�- l8! ا�$ 9� ��ا. ��l8' 6 و ��'l8 در ����ز���

ای
 ��د+� �aه�ًا �� ���ب ا@���) . �9د�� �� �� ��ه�. �- !�8��HCF ���د -!
�D/ا� �@ �� fTا@���� !�ه� *�8ن ��زل ��د 9� ای
  اّ-� او�Bع *�8ن ����c �9د) ��د و رو��
  .ا. ه0 ��ا@$ ه� '�ی�) !��زر�

� �?� ! *�ا ر�B ��ن در �ن روزه�. �ّ��س '�-���ه! �J H9ا را �� -�CDر�D- �Bل �9د؟�
 !C�� �89ر. ��د را�� �
 H-�2 ا:/! ه�Cن ا�$ 9� 0��T 3ً�J، ی8F! او 9-

دا��$ 9� ای
 -�Uو-$ :�ر. و ��Cی�! ا�$ و �l8  دا��$، و در �2
 ��ل -! -!
ا. '�اه0 �89 �� او�J hًرت �� وHU�8- �)F�G @�د،  ��ا�$ ز-�8� ��$، -!واFJ! در �9ر �

�H/2 دی��. ��M در ای
 . ��ز. ��Cی� ا. در�$ �89 و ��ری{ +���ً� ��ا. ��دش و وF�G(� و�(
� ُ'�م ��ی�  ر�B ��دش ��ب -!: �;0�C -,+� ��د) ا�$� !-�?� HO��- از �دا��$ 9

"�) ا'��. را �! �9د) ا�$ و -�Uار. -��HO ا�23! ��ارد و ���ش hاHJ دا��
� ا�$�'�T د���رات ا@���) ��ه�، . ����9"! را '�ا �ر�B ��ا. ��� �����j ��دش، 9

در -�CD- ،H��Uر�B ��ان ��د و 9�! از او ��J_ ��ا@$ و ا�T د���ر . ��د را �89ر ���9
او را راه�C8ی! ر��� ��د��،  داد ا�z2. ���د �;�:!، 9� ا'��ان G�2! ا@���ه! -!

32و)، ر�B �>$ د*�ر  ��. ه� ��ا. وF�G(� ��@"���! ��ا@$ �9د�� و راه�C8ی! �ن -!
!C� د و�� ���ا�$ ��6 از ای
  vFB رو�! @�) ��د و �ن ا�($ و ی�ل و ���9ل '�و ری>�

0�C;� در .��T  6ا-�ای H��U- د را در�� vFB ،$@ز دا��� $�F��J د. و����� �� �ه�، 9
9� او @A ���>�-$ ->;�ص ر�B ��ن -!. ����ن ده $�T !C� در  ه� �ًCOا�� و دا��

�ی�T�� (�8ار. در  � ه0 دا@$، زی�ا -!. �89 ز�� و '"� -! ا���J 6Jم -! �دا��$ 9
  .ا��?�رش ا�$

�� �)F�Gد �;�:! و��� _Bن -! و��� !���  �ا�T ر�C� . �Bی�! ا�$" -�Uو-$"داد 9
!- �ًFJو-$ 89 وا�U- $ا���!- H�"�� .�J د��� Lان �� :3���!  �، ��ی� ی��داد و ا'


 ��د �����دة ا��/�N �����8 در �ن -!�CW- �9 $@�CT .!G�� در �9� ��د او �  !���
!-  H��U- در �9 �8���� !���9 �Bر�CD- !:�;� د��� �z2 ان��ا' �دا��$ 9

�889 !Tد���ای N�/ا��.  
 

 و ��Cی6 *�U��- و-$"ورود�U-"  
 


 دارم، دی�)" -�Uو-$"�ا�! 9� در��رة ����U��- 6ورود ار� H��U- ه�ی!  ه� و @��8) در
� ا�$��6 �U� 08ن روزه� در ذه�Cاز ه �� در . ا�$ 9��Cه 
در ���د �;�:!، -
�3ً -!. �89ر -�CDر�B ��دم و د���را�6 را ا��bم -! دادم- $�T" : 
� رN�O ���د �/��

!". �� '3ن @(� ��Cس ���� و و�FB$ را ���س"ی� " !9
 و ���س وB_ از *� �Jار ا�$
� �9خ -�CDر�B �� �9خ ر�B ��ن در ��ود :� (زد  ه��T) -�CDر�B �� ر�B ��ن �Jم -!/:�'


 �J($�� !C9م ��د- ، !- �)F�Gر -! �� و�z�ا ا�- (�T دم و����9د�� و د���را�!  ای

 ا�$ ای
 ا��23ت ��! C9! ه0 ا�gاق. داد�� -!"C- اfG  .ن ا-�ا�* ،�@�� M�-�

�. �9د�� �G"�ه� در ��Cس �/��U- �ًF�� !8ار. ��د��Cی! -!� !Gه� ��ل، ��ادث  و 
  . �� ��ود. رو@
 ا�$ و ا��8د و -�ارk و ����ات زی�د. ا����ر ی�'�� ا�$٢٠@(�ی�ر 

 ��'�T .�� و-$ را�U- �در ��8ب ��9ر، '�-���) ���و. دری�ی! �� ��م ����� ��ی�8ر، 9
ه� ��و او را �� ��پ ����8 و �gق  �-�ی"�ی!. د، در -H��U ��وه�. �-�ی"�ی! ای���دT! �9د��

� رو���ت -���م ��ی�8ر . �9د�� و ��ی�8ر @(�� @�� �ای
 �8(� -�رد -�Uو-$ ��. ��د 9
!C� �Tدا@$ و ا !���� !C� 6)���- .�W� $ی"�ی!. @� ��ا��-�ه� در ��-�(�  

9� در  .�"�G ن���د) @��� و�ه�.  ه� در دو �� -HD ���ا��از. ��ز���ن ��د، ��Fاد. از 
�-�ی"�ی! .�� �9� ���وه�.  ه� �9د) ��د، وG! در -�Cbع -! ->�;�. � $�T ان��



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 27

�  .���. ���د" -�Uو-$"�9د و از  را��! در -�Dر دز'�ل ����و. -! �-�ی"�ی! �
�ذر��ی�bن، در -H��U @�رو. �UW8- در �و-$ �U- �8* از N� ه�، از ه��"�G 0)-��g و !OM


  !ه� �Tی>��8 ه� را ز-�
 ری>�L�� �� �8 ��ر�� @��� و �� �9) ��ی
 �� ����hی
 رد)، ��l8 ��ی�
� ��پ �� رو. روسG�/T �8* ر�J ����� !ه���-�' �ه� @/�L �9د و �Jر  3�T �"�Gن �

[ �D�:٩٣ ]�
 ��Fه� ��Cه ���� �9� در ه�8!. @(�ت ی�'$" ا'�� @�bع"�82ان  � 
� '�-���ه! ��ذر�C(�. ��د، در   -�زن� Lی �"�G .ء وا��ه�M� د، *�ن�� �U��- د���

  .ه� �� �9) زد و ��د را �� �G"� یL ر���� -H��U روس
���C� _Bو �)�- �"�G $@ح دا�z�'ن! ا. از �?� ا�ه� �� و��یH -���ر. 9� دا@��8  

ه� �� ��D. ��د 9�  ��2$ '�ار �ن. زد���Tی>��8 و ��ون ه�� �?0 و �����! ��د را �� �9ی� 
وا��ه�. �/�دار@�ن ��! �� ��8ر��2س ر����� و -� -W/_ @�ی0 9� ��Fاد. از 

ای
 32و) �� ��
 '�-���ه�ن �ن، !! ا�� وا��ه�. �G"� ��ا��ن در ��8ر��2س ���ا @�)
ه�  ه� و J��وت �ن ��@! از ��س و و��$ ��د 9� در وا��ه�. �?�-! ���$ �� روس

  !���ا @�) ��د
� *�8 ��� ��پ  �8(� در ی"! از �Tد��. ه� ه�U- 0و-�! ��� در -H��U ا��/��!UW8- .ه�

 ��vJ�� $2، ٣ ـ ٢ه� �N از  �� رو. وا��ه�. زره! ا��/��! @/�L @� و ا��/��!
-�وM�� _J از ای
 �Jار ��د 9� �G"� �9د���ن �� '�-���ه! . -�bدًا ����و. �9د��
�Cم ه�U- �"�Gد���� (���- HD- ر در����� Lن.  '�ار �9د) ��د�� و �8(� ی�ه� �� ا��"�ر  

  .��د ���ا��از. �9د�� و و�J! دی��� وB_ و��0 ا�$، �����ر را ره� �9د�� و �Tی>��8
9� �J. ه�Cن ،�"�G 0، د'�ع از �(�ان را دو��T ���ی
 �G"�ه�. ای�ان ��د��، ��  ��ر 9

� ��د و �G"� یL در �gب و J. 2(�) دا@$�'�T _B�- �8ب �(�ان�ل و �C@ از !�C�
�. �G"� دو در @�ق و J��C! از @�Cل و ��8ب �(�ان/:�' ���Gن از �(�ان زی�د ���د و  ا�@

9� -��ه�) �9دم، وا��ه�. �/�دار �� ��ود �9ج ����و. �9د)  در J��g $Cب، *�8ن
  .���ن ��د، �Jار دا@$��د��، وG! ��د �d در ��ود ��@$ و -(����د، 9� در �ن ز-�ن ��

 
  ر�B ��ن، '�وg! و '�ا-�����.*
 

ه�  ا. @� 9� از �Jرت و ���ذ او در ا��/��! در ای
 روزه�، ر�B ��ن د�$ �� دا-�ن *(�)
  .(ذ�9ءا2�CD-)L/CG/! '�وW- : !g/_ ��د

9� در ��ل ،!g2/! '�و�CD- !��/او �� ا�� �Wن وا��� �Bرت ر���ن ر�J �ه�  ه�. �
ه�. -(0 ای�ان و ر�F:  N�Oد �/C)- 6U� .�/)� $8W! دا@$، از '�ا-���ن��د و در 

'�وg! دا���8C. ��د و در -h�� H'�D. ای�ان ا���ام زی�د. دا@$ و . jG '�ا-�����. ��د
!zF� 3ف��� !C� ا-���ن ��دن �?�ه��' �� �)8� ��9د  �9ر. -! �9د، �/"� ��ًا �8(�ن ه� �

� ای
 ��م @(�ت ������ �ه� از -��FJ$ او ��ب ��� دا@��8 و از او  G! '�ا-���نو. 9
� . @�8. و ا��2$ ��. دا@��8 ��ف� N�/وزی�->��ر ا�� !�� �'�وg! '�د. ��د 9
�� �� . fTا@$ ر'$ و �� او ا���ام -! اش -! ���Cاز ه �ر�B ��ن در ���ی
 DG?�ت 9

 $8W/� ء�Uا. ا��� HJ8$ ��د و ��اW/� ��� .ا-�� �9د، ��ا _WJ �(/�. از ��ی
�@ H���- !gو�' �� ،�Bر�CD-.  

روز *(�رم @(�ی�ر، از ��ی وW- �)F�G/_ @�م 9� ر�B ��ن ��ون ا�"�رت، �� ��Gس 
!G�� در ،!�� H8@ ن�Cو ه !���Cدق ه�: dU' �اش، �� او ��د �� -M8ل  ��ن، را�9 (�8

!- !gاو *8. رود '�و �
 ��ر در ��ل �"�-$ ر�B ��ن ��د 9���<� 

 ��vO و در-���) ای�
� 9�! ��ود��� �� �@ �B�� .���� ،!gو�' �� . ا. �JیC! در -�M9 @(� ��د ���� �Bر

-�CDر�B ه�Cن @A ��ی�ن را ��ا. -
 . �� ر'$ و *�8 ���2! �� '�وg! �/�ت �9د �ن
�9� ��رم �� '�-���) ا�"�رت د���ر داد 9 $�T �9د و vی�F�" :!ی��� 
"! ���ی� �� د���ل -

  .ا. در -��� او را @���8� ��د��  �� ��Gس �/�8W! ر'�� ��د �2)و *�ن
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!- !gو�' �� ����C�/- ت�J3- 

 از @�C را) ��bت -! ر�B ��ن در ای- �. ��اه�T 0ی� 9
!- }��� !gو�' !- �Tا !Gار.، و�� !��b� (دت را�� ��� �gق  ��اه! ��6 ده� 9

ه� وارد  �N ��ه! 9� روس  د���ر ��6اّول، ��ی� '�ر.: ���. ��ی� ای
 �9ره� را �"8!
� ��اMJ !Gوی
 ر���) ��د�� روس(�(�ان ����� � _J�- ن�و ا�U- �Tو-$ 89! ) ه� در 
�ن -�/Cً� روس d��� ل ��اه�8 �9د و�c@اه! @� و  ه� �(�ان را ا�� ��'�T ا��رت �ه� �

!C� !8�Cz� ه�� 
9�، ه�� راه! �� دّوم ای
! ��ا�0 �"08 دی�� -  k�� M�.ای�ان ��ار . �Bر
dU' ،089 ��اه�! دارم و �ن ای
 ا�$ 9�  ده� 9� ا-� @�C را ا��$2 -! ���{ -!

��89 
�Cz� را �)F�Gو d��� .�/)� �
 �3ش : "ده� '�وg! ���{ -!. ��اوم �/�/-
!- 0���� 
�CW- !Gن -!!" 089، و�� �Bی� ر�T" : �hاHJ یL ا��8�Cن ���! ��ه�� 9

@ ،�Bر�CD- 
@�د �Jل  �� ه� ��ل، ر�B ��ن -�' -!." �) ��اه� @��N از -
  .@�د -���2. از '�وg! ����د و ����ر راB! و ��@�Dل از ���� '�وg! ��رج -!

 �C�9د و او ه vی�F� �Bر�CD- .ن ��ا�� �Bر �ّ�. را ر���و � ���-�D- ت�J3- 
���OMت ای
$�T 
- �� را �Cدق. و ه�: �0 9� )را��8) ر�B(��ن  -
 ��Fًا ���T رو د�$ زدم و 

�  ��ا��$ دی�� او ه0 9� �C!! ای� �� ��د) دا�0 '3ن -!C8(�ن �89، ه� 
*�M. را از -
$�D: .�)8- ،ا را��ا�9ات او  -�f- _J�- �9د، *�ن در vی�F� 0ای�� ،!gن و '�و�� �Bه�. ر

� -�اva ا��-��H ��د) ا�$*�9��.  
 
  @�د ر�B ��ن ��/�0 -!*
 

 �0b8 @(�ی�ر ر�B ��ن �� ��Cم وا��ه� د���ر �2م -�Uو-$ در ��ا�� ��ی
 ����A، روز

 را داد�U��- .وه����.  

���6 �0 @�) ��د و . در ای
 روز، ر�B ��ن �� ��. �gh @�) ��د 9� �C� 3ً-�9ی�ن ��د
!C� �;2 $ ��9$ �89 ��ون�ا��� .
� -�D ای� !- �9 !- �زد و او  ای���د �� در�$ �"�

�� 3ً�J �� �Jم -! ��رت در '�z. ��ز -! 9��C$ و ه�وری� زد، -! ����� !G�8: $�T !
�T$  زد و ه� 9� ه�*� -! ه�. �B و ���U -! اش را از د�$ داد) ��د و ��ف اراد)

!- Aی�;� �@!  
9� ��� او ��Fه� در ���و. ( @(�ی�ر، ���G"� ا��b<� �Cان 2٥;�  ،l8� وزارت H��9

�@ �"�G�� !ه�ای (و ����� ری !B�)6دای�ة -(��8! ار� N�Oت �� ) ر�J3- .�B�U�
ر�B ��ن در -V��D ��ز����� ��د، -�CDرM� �BدیL ر�B ��ن ��د و -
 ه0 . @�) را �9د��


 از :�J  .$�D-! ای���د) ��دم٦٠ ـ ٥٠در -  �ه� *�M. ����8م، وT�� !G(�ن دی�م 9
ا'�� را �"�8 و ���8ازد@�ن ز�� 9� یL ا'�� �Tرد ���ی� و در�� ای
 دو  ر�B ��ن داد -!

9� ای
 دو ��� �-��� و �� ��رم �8��T ! ز��ان $�T د؟�� ��� �* ���Fًا از وF�G(� �����م 9
!- 
�U��- �9 ���� �� ���رم ه0 از . ه�ی��ن ��و�� �Tی�8 دو �G"� �(�ان را -��� 9 ��89


  .��$ دار���Tی�8 و �?� �� ه� از ��د@�ن -! ای
 ��ف ��ش �-� و '"� �9د 9� ای
���د ا��J"! ا�$ و ه� دو ��� را در ای
 ا����D- LJس �9د���F� در . �� !Bان و ری��b<�


 �3م و L�/2 دا@��8 و ه� *�8 �ن- �� !Gو ،Lان ی��� 
����  ه� ا-�� ��د�� و -

 ا���ا-0 را دا@��8- $�FJ�- . ن��)�� Lن ی��MدیL ا��LJ ر'�0 و دی�م 9� �/�. در 

�. ه� ه0 ��ز ا�$ �b8)ای���د) و ����89) �� ��� -�ا دی��� ! ا�� �>�bان و ری�M�� !B در�
�8��T و ���-�� د���Cن �� دا-8$، در ای
: "��$ ��د) * �- �� �8�  �9ر 0�89، ���T (32و
!C� اfg �- �� ��ا�Cgن �C! ده�8 و ه�� ه���0 و �� N9 ی�� !
�Cه  H�J ر در را��

9� -� را ��bت ده�، -� 9� �8Tه! ��اری0، 9 ��اه6 -!. �9د�� و ر'��8 ��� �)F�Gو �� 0�8
� -� داد�� و -� هHU� 0 �9دی0� !-�c�� .!- $��+ �- !�89، ����8ه �UD� ًا�F� د�@ .

� در��UD� �9ر را �9د) و ��ون 

 ه0 !" -�ن را �89) ا�$ ا�zD�/2ت ��ون �zJوت ای-
0��T �Bر�CD- �� ا'�� ��(��ن د���ر ��) د���ر د. ��0��T و -�وJ_ را �� �/:�'3� �اد 9
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� ��د -
 ��ای��ن -��fg Aا ��������M�@�9� از �(��ی
 fgا.  . �
 ه0��T�� 0 و �-
� -���F� HOًا �H @�د�U� �� �@�� $�ن را��G��� 0"@ �?� 3ً ازF' �9 0��T !��@ .

� ا�zD�/2ت زدی� از ��د�� ه� �����م، ای
 ��ف 8CBً� از �ن� �ن ��د ی� وا�FJ$ ه�ی! 9
  .J�0 ��رد�� 9� وا�FJ$ دا@$ و ��Fًا -F/�م ��اه� @�! دا@$؟

�-� L/CG!. روز @�0 @(�ی�ر، -8;�را�ا��/� �: ه� ���d او ���cم '����د) ��د�� 9
� روس��T ده����ن ��و�� -� �(�ان را  ه� �ا�� ا�T ای
 دو �G"� -��� ����� و ����زه� �

� ��د�� �� ر�B  ر�� 9� ��CFًا -��/� را از �Jل روس !�?� - ��! �;�ف ��اه�0 �9د��T ه�
  !�� ����� ��ن ��6

� دا@�� !Bان و ری��b<� �ا��، وG!  ا�� و 'dU راو. ��د) �� ���cم -8;�ر، -F/�م @� 9
� د���ر داد . '"� ر�B ��ن *�8ن -��cل ��د 9� دی�� �� ی�د ای
 دو �����د/:�'3�

دو �G"� �(�ان �N از . ه� �� را) ا'��د >;ً� �� ��ف ����ز����ا��-��/6 را ���ور�� و @
� ��د�Tن� �C:�<- k�� د�� د���ر�� (�-�. ر�B ��ن وارد یL ����ز���� �G"� یL @�. ه� 

�� -��� ه���8 و ��  ��ای6 ا���ام �?�-! �Cه ��ورد�� و او د���ر داد 9 ��
�� �G"� دو ر'$ و ه! ه�ی��ن ��و�� ���� �ً;<@ Nد���ر را �"�ار �9د�� 
�C.  

�� �N از ای
 د���ر ه�ج و -��! @� و ا'��ه� و در�D/داره� و ����زه� ا�  L�� .ه�
9� ا�T یd� L روی6 -!. و ���8
 را ره� �9د�� و ر'��8 .���� l8��  Lا'��د ����ز را ی

� -�) ��زدا@$ -!@�T ��ر -
 در ��زر�! ��دم و در ��ی�ن د��! ا. ����ب @� �9د��، �
0 9� ��ب ا�$ ه���! �� �G"� یL و دو �������J . ،0ار دا@�0��T !زر��� N�Oر ��

�-�) ا�$ ا3ًJ ���0�8 �� �� �3ح �����ر ��ب، دو ��� �� : "او �fی�'$ و �T$. ه� *
� �G"� یL ر'��G "!0"� یL ��وی� و دو ��� �� �G"� دو� l8ه�� Lا���ق ی �� 
- . 
-

�G 
�Cل در ه�� L3ً ی�J 3ح� 
� ای� ����* �"� '�-���) �Tوه�ن ��دم و دی�) ��دم 9
�9د�� و �8(� ��  ه� ���ا��از. �C! �9د�� و ��! �� �ن ر�����، *���� -�ا�a$ -! ه� -!

l8�� !- .ا��از��� !/CF��- ه�. -�>� و �@ .l8�� �ه�.  ه� و -�/�H دی�م 9
!- �"' �9 ،
 ��د، رو. ز-�
 ری>�� @�)،  هMار �3ح ->�/089٢٠v ��ود  ��L و ���8

� ه� ره� ا�$، و ��. در -��انD/ب �� ا�$ از ا��دره� ��ز ��د و 9�! ���د 9� از ! ه�. 
��! ای�؟ �9ر) -� ����� *D/. ا���ب را ره� �9د)  ه� را در �ه�. �ب ا��ا��� ��د�� و �CFّ�ًا 

'��د) ��د و �3:� -8?�) ه� دره0 و ��هl8�� 0 ا در �����ن! ��د�� �� H��J��g ا����د) @�د
8�،  ه� و �����ن ��د). �gی�! ��د��T ون ��ل و�� �ه�. �(�ان -C/� ��د از ����زه�ی! 9

  .ر'��8 ���د) �� ��. رو���ه�ی��ن -!
��ری�ر ��hرد، وزی�->��ر ا��/�N، از . ه� ��Cس �T'��8 ی"! دو روز ��b- ،�Fدًا ا��/��!
9� ا�89ن �>�$ ،!gو�' ه�  �د، ���cم داد 9� *�ا �G"�ه� را -��� �9دی�، �نوزی� � ��ی

_C� �ًFور. ��89 را ��ی�ه� �� را) ا'��د و در  ر�B ��ن ه0 ا��9ًا د���ر داد و �9-��ن! 
� ��ف ده����ن -! ر'� ،�8�C_ ��د)� ��ور. �9د) ��  ه�. دور ��Fاد. از ����زان را 9

�داران 9�  ا'��ان و در��. ه� ���Tدا���� ��د�Tن��� ��  �F�د��، -�ا�� �ه�ی��ن در �(�ان ر'�
9� در ���د �;�:! وF�G(� ��دم، ا�3ع داد�� 9� . �"�د�� ،
- �� �"�G دو 
�G���-

��ور. �889 و در  دار و ����ز، را �C_  در:� ���H8، از ا'�� و در��٣٠ا�� ��ود  �8(� ��ا���
�ور. �889 ��. را ��F _Cاد ��6ه�. دور�� � ) �3ش ه���8 �� �� اM2ام �9-��ن �� ��د.  

 
 

 .�F� $@���� 
��F� �� ���� �/8W$ ر�B ��ن، -
 در- ��T��O/! ��دم 9 �دو ه��
�. �"�-$ �(/�. ����� FWJ! دا@$� �;D8- !و دو�� �)F�Gو �� 
'�د او ��  �Mدی"! -


 �2-/! ��د 9� ��A @� �� در ای
 -WU_ �ّ��س �6U را�d او را �� -�U-�ت ا�23- !��
  .دار @�م ا��/���ن 2(�)

ار��$ ��ون ی"! دو-�) H�J از . در ای
 روزه�، -
 �8(� ی�ر -�Dم و :�CD- !C�Cر�B ��دم
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ام را ���08، ای�ان را ��k �9د و ��N،  ��اه0 ����اد) ، �D$ ای
 �82ان 9� -!٢٠@(�ی�ر 
$�T8$ او، ��زW/� و �Bر�CD- $-�"� 0�"D� از N� . �ًFC� او ��� 
 -�) ��ل ٦ـ  ٥ای

� ��د 9� '"� -!('�زی� ه0 �� ا���ق د���ش @(�8ز . ���9G089 ی"! دو�� ( d���
� -;� '����د) @�، �� از ��ی���ت ��را�$ ���د� �Bر�CD- . �Bر�CD- ّ�ت- 
fGا، �! ای


 �8(� ��د- ��.  
$�T 
- �� �)F�Gی"! از روزه�. �(0 ی� ده0 @(�ی�ر، و �)aاز�F�" : �
 ا-�وز ��Cه

�
9 �F�ا�- N�/ن. ��رت ا����� '�د. ا�$ �� ��م ��ات 9� رN�O ا��23ت ا��/�N  در 
9
. در ای�ان و ��� دوم ���رت ا�$ $�D: او �� 
- _Bی�ن ا�$ و در��رة و��او در  ".


 ا-�وز ای
 �9ر را ا��bم ده0�Cه �دا�0 ��م ��ات و ��Cس ��  ��CD- .!Cر�B ا:�ار دا@$ 9
CD- �� !�9 �� �9د) ��داو را *�:�� �Bام @��از. و @�ی� . �ر�J ی��@ ،!gی� '�و�@

  !N9 دی��؟

 �9دم و 0��T �� -�����ات �9ر دارم�/� N�/رت ا����� �� 
� او ا�3ع داد. -� !�8�/� .

0 9� از ��ف و�c�� �)F�G-! دارم��T �9دم و !'�F- ل �9د . ��دم را��Uع ا���B�- 
از ای
$�T و" : �ًU�Jد A�-ا 
�C٨رأس ��2$ ه��� L)/J �9� ������ن ��د، !" ( � ،_J�- ن�در 

��، در -H��U در ���رت �H�8 �9*"! ا�$، در  در �ن) "���رت در �J L)/Jار دا@$

 داد، 9� �Jش !" �� -�8?� -
 ��ش �ن- � ���$ ا�$، N��١٨٠ -�>;�ت ��د را �

9� ه�Cن٥٠ ـ ��٤٥ریL ا��ام ا�$ و ��ود  $�T و �G��  � م�J �� 3ً�J ا�- �0�M و او، 9
� ! ��ا�� -�ا �����8 ��ی�) ��د، -!� !Gّ�ر ر���م، وU- �2�- از H�J �U�J�8 د* 
-

� -�J HDار ر'�J٨0�C$ -��2د ��'�0 و �J ��h�� !C9م زدم و رأس ��$2 �  . �دی�م 9
�9@��  از �H�8 ���. ���$ و �8(� یL ز-�
 �v�/"�3 ا�$ 9� ��Fاد. در�$ در �ن ��

 '�د. از در ���رت ��رج @� ٨دU�Jً� رأس ��2$ .  -�� -���$ دارد٢٠٠٠ و ��ود @�)
 ��W� ات�� ���ت او �� -�;<�- ��-�، دی�م 9 
و از �ن �C$ �����ن �� ��ف -

!- �89.  
$�T N�/� !ر��' �!". '�دو�$: "0��T!" ا���Cن *��$؟: "�� ه0 9� ر���ی0 �

$�T" :ه0 ��ات 
0 9� �. و د�$ داد!" ��ب، -��T $؟�ع *��B�- �9 ����� �/:�'3

 داد) �� �� @�C� �Cس ����م و ����0 9� وB_ او - �وF�G(� -�ا '����د) و ��م @�C را �

9� -�CDر�B ��'�ار  $�T �9د و $�D: .ار�U- $؟ ��ات�اه� @� و �"/��6 *��� �*
 و -�ارk -���8 دار @�ی� ��CGن�Jه� ا�$ و -� از درون �9خ ا��23ت د �� �ًCOاو دا �ی9 0

ه�. ا��/��! و '�ا��� و '�ر�!، �Tش  رادی�ه�ی! 9� در ار���ط �� �l8 ا�$، �� ز��ن
!- ��U� ده� و �� ��  ا. دارد 9� ��د �� ����'$ ��CGن در ��(�U� ن�ه� را ��ای6 در 


 :�'ً� ���م! �b8� !89ق -�>ّ� -!- �9 0��T 
�ور و ���م -   �9 !�G�W- 0 و��ه ��
�-�'!- N"F8- �Bر�CD- ��-�د) ه��0 9� ه� : "��ات �T$! 089 دی� را � 
� ه� ��ل -�


 -�J3- �C@ �� HDت 089�C2$ و در ه�� 
�Cدر ه ،A@ ه� !�� ،�?DG . 0ه �C@
 �?DG $ و ه��ح ���W- .M�* 
ه�� ���ان وJ$ ���ش، 9� -��دا -Mا��8* ،!@�� 0


9 
  "!�9ر. دا@�! �/�
��Tد ��ز����F� �� 
-0��T �Bر�CD- �او @�ی�ًا �� ��رد و �AbF �9د 9� . 0 و ��ی�ن را �

!- �b9 ش -! از�T رادی� �� 
- �� دارم و ��g) دا�� 9�U� 0! ده0 و ی���T 
��ب، : "-

ه�  ��Cً� �9ر ای
 ���>�-$: "-�CDر�T �B$!" @�ن *��$؟ ه� را ��ا�N� �8 '�ی�) ا�T ای
��دا@$ @�C از  � �� ای
 �9ر. ��ا@�� ��ش، ��h �9ر ه� 9� ا�$ @0��T" :C!" ا�$

� *��$؟/��- H:ا "!$�T �Bر�CD-" : ار�J س ���� و �� او�C� ات�� �� $Jدا اّول و�'
 
� را از ���U� �9 $�T �9دم و $�D: �Bر�CD- �� A@ ن�Cه �-�J3ت ��fار و ��� 9

!- !C� ش�T م و رادی� ه0 دی���� ��د@�ن ا�� �ه� را  ز) ده�8 �ن089؛ -�� رادی�ه�ی! 9
  "!���8م

� ه�Cن ����A، ��ات را در ه�Cن -HD دی�م� ،�F� A@ .ت�J3- در  ���Cه 
ه� �� ��ات -
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� زود�� -!٦ ـ ٥U�Jد  !- ����D- M�� در را) را H��-ل ��ا�! ا���C���9دم ر���م، *�ن ا .
� ه�Cن رأس ��$2 ��Cات ه�� !G0 . @�  از در ���رت ��رج -!٨و��T ات�� �� �9

��U� �9 ���T �Bر�CD- !- (ه� را ��ر !C� ش�T 0ه �ده0، -�� �ن  089 و رادی�. �����
�@�� �C@ (ز��ا �� ��ی� او در ای
 ����6، : "��ات �T$. رادی�ه�ی! 9 ���ب، ���9 0�8


 �C@ !9 را ���08؟: "0��T!" :�اJ$ دارد ی� ��؟- "!$�T" : اه!، '�دا�<� �9 _J�- ه�
�T)  ��ات ه��. ای
 -�J3ت ���9) ��د." ، و3ًF' !G ��ا�! �M ای
 ��ارم��ا�! ���8! ه0 -!

!C� !'�Bا $�D: (د ا���23! ورزی��' �در �2
 ��ل . ا. ا�$ �9د و -�>� ��د 9

 -�رد. ���د 9� ����$ ���ن ده�، وG! از *(�). ��
 ��M ��د- �� ���Gاش -�>�  ا

  .��د 9� '�د ��8! ا�$

 ��ی�ن -3- A@ ن�C0ه��T �Bر�CD- �او �3'�:/� رادی� را �89ر fTا@$ . �Jت دوم را �

� و ری��Cن و ��b8ق و�U� �9� دی�� در ا��ق  را �C_... و د���ر داد 9 $�T ور. 089 و�

 از ای
 *�Mه� ���@�- !!089 
� ��ات �/�� ���/! د�Gا�N ! او �3'�:/� از -
 ��ا�$ 9

د�� �"/��6 رو@
 @�د و در �2
 ��ل از �B��/2 ��ا�$ ه� *� زو -!. زد ��د و @�ر -!
� ! ه� او را رو. �9ر ���ور�� ����� 9� ا��/��! و��$ دا@$ و -!) اش ��ادر �8!(� 
-


 '3ًF �� ای
 ��2$ �9ر. ��ارم، و�C@ !G ه� روز �/�
 . ��ات �/�
 �9دم- �9 $�T او

9 !!- 
  .زدم �� ه� ��ل، ه� روز �/�


 -�J3ت ��د 9� ��ات �T$089 *(�ر ی�  '"� -!�Gاز اّو N� روز Q8�" :ن�Cه A�-ا ��� �� "!
� : "��ات �J �� .$�Tار ر'�0��Gب ا�$، ا�� 
-�CDر�B ����)8دات -� را ا��bم داد( و ای

!C� �-  ،ش ��ه��T $6 ��ا�Gه� رادی�ی! د �� ه�� رادی�ی! �Tش ��ه�، �� ��Tی�9 0
� ��ا. -� اه�C$ دارد 9�U� �/��- !Gو�J32 �* 
� ای  $'���� �ا. ا�$ 9� او �

ه� :�ا��ً� ->�8W/� vG$  روس. �(� ��ل یL ا@"�ل ��6 �-�)! �Jا. ��CGن دا@$
���و��8 و  ه� ه0 �! �-�ی"�ی!! ��@�8 ه���8 و ��ا���ر ا���Uار رژی 0�C(�ر. در ای�ان -!

!- !C� !J�' �- .ی�8 ��ا�T  ،$8W/� ر. ��@� ی��)C� در ای�ان ��� ه0  و ��9 �896
�ن راAg *�ن رژی 0�C(�ر. را -! �وG! ��د -� �� �/�8CJ32 $8Wی0، �� . ا�� @�8��8 �

�-�ی"�ی! ��-�ی"�ی!! ه� دU�Jً� -���(�8 ه� -���� �����8، وG! روس دhی/! 9 !C� دا��8  ه�
�ن 9� در �C(�ر. ای�ان ��ا.  �-�fGا -
 ��ی� �>�$ �� . ه� -�"3ت ��ی�. ��6 ��اه� 

�ه� را ����� 089 و ز-��! 9� -���ل -����� ��J_ @�، وز�V  ه� :�D$ 089 و �ن -�ی"�ی!
!- 
ای
 �F�� �Dً� *�8 روز. . ه� ��اه�0 ر'$ @�د و دو ���. �� ��اغ روس -� ���8

9
 ��ل -! 
 -�CFل ه� روز �/��� �C@ !G��9، و!"  
� ا�3ع -�CDر�B ر���� �ًU�J�8ن ��ات را د<� A@ ن�Cه 
- 
�م و ه� روز �� ���رت �/�

9� -A/W ��ز) �� *�8 روز -!. زدم -! $�T 0��ه ��zJ . د���ل��ر �� �� . ا. ��ارم و ��
: �T$.  روز -�bدًا او را در ه�Cن -HD و در ه�Cن ��2$ دی�م٥ ـ ٤ه� ��ل �N از ��ودًا 

�-�ی"�ی!" 
- ��8- $8W/� 0د و رژی���- _Bدر ای�ان و ��� از  Aه� را ��J_ �9دم 9
�ن. �C(�ر. ا�$ ���b� �� ن ای�ان�* !U��8- در �C@ �9 �8��T ی�'��8 وf� 0و  ه� ه ��

_/W- 0ل داری��J را �C@ و ��ف ����ه �� . 
0 9� ���، ای
 ��Jل دا@���T 0ه 
-
ه�، در �89ر -� ��ی���� و  ا. ��ارد، @�C ��ی� در -H��U ر�C9���- A�Jن، ی8F! روس '�ی�)

� در -�J3ت �ن روز، -8?�ر ��ات ای
 ��د 9� ��(���C ��ا���� ." �ع ��89از -�B_ -� د':3�
�-�ی"�ی! $U'ا�- !- ���G�89 و ا A/� ی"�ی! ه� را�-� �9 $�T !� �ً8��� M�� وت  ه� ه�8ز���

���8 9� ��ا�$ ا��/��!CJ32 !G�8، و��ل داد) ه�J ا @�د و��0 در  ه� ا"D- �ا�� 9
� �H @�) ا�$،: "ت �T$��ا! ه� ��ی���8 �89ر �ن/��- 
- �?� �ه� �� LC9   *�ن روس �

�-�ی"�ی! ��;�ص از �?� و��یH ��8!، ا����ج دار�� و در -fا�9ات -���k -� و  ه�، �
� ��M ��ل -!. �-�ی"� �� ��Cی�8) @�رو.، او -��bر ا�$ ��/�0 @�د/��- 
��9،  ای


9 
�/� ��8 ��� روزا���- �� !Gو!".  
� -� ���ا����0 روسی"! دو روز �����Y�- �9 $�T ر ��ات�� 
ه�  �F ��ز -�J3ت رخ داد و ای
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0�89 �Bر�CD- ی�شf� �� �B�� ن ! را�CWدر روا� �- ���Cی�8ة �-�ی"� �(�ی� �9د) ا�$ 9
� �/�ف ��د(��bی��?� ��اه�0 �9د ��Gا �و @�C ��ی� از -�"� ا����رات H-�9 و د���رات ) 9
  !32م ��89 9� ��ا�$ دو دوG$ ��ی����� و �-�ی"� ای
 ا�$:�یy و واyB ����ی� و ا

!C� د؟ دا�0 ��ف�� �W8- $�FJوا �� �� ��8
 ��د و ی� ! ه�. ��ات �� ** �ًFJی� وا�
�"�V دی��. ! �� در ��س و ا�G(�ب و ا��?�ر @�ی� �Jار ده�؟ ��ا�$ -�CDر�B را ��6 -!

!- 
� ای
 '�ض دا-� �9 J !/2 k�"�- ام(�ام ز��، ر'��ر�J ���  از. و @�ه���@ L/CGا

 و -�CDر�B از او ->�! (ه�. -
 و ��ات  او هMC-�ن �� -�J3ت! ��د) ا@�ف- ���Gا �9

�-�  ه� روز �Mد -�CDر�B -!) �9دی0 -!) ����د ��د و او � دا@$ ��F� ش در��Cه
ه! 9� �T. �3ش �J !/2ام در دا-
 زدن �� ا�G(�ب و ��س -�CDر�B ��د). �9خ ���ی�

��اه� �9خ را  -!! ه� ه�ا���C. روس: "زد �9د، داد -! ه�ا���Cی! �� '�از �(�ان ��واز -!
� -�CDر��C� "!!C� �Bران �89� �ًC�U��- !- 
- �: �T$ �9د و -! �T$، وG! رو �

"!- �Tا ،
��اه! ���- .�W�)$ ���د، ��� ��وی0 در ���رت ا��/�N ��8ه(�8  ���
Jو ،$J�- (�8ر'_ @� ���ون -!@�ی0، ��8ه �W� !� 0ی��
 �9ر را ! �Cدم ه� روز ه�� 
-

!- 089 "!0��T 
�، �9ر -�"/! ���$: "�T$" ده�8؟ *�Wر؟ �ی� راه$ -!: "-��Gا .
� ه� ��ل، !" �ی0 روم دا�H و و�W� !�J ر'_ @� ���ن -! �89 و -! در��ن در را ��ز -!�

!- $�D: �8/� .�8د و �� ��ر�� M�� �Bر�CD- �ه�. �6��b  ا�� 9� ی"! از را)�9د 9
دی� از ��  �3:�، �J !/2ام �� ه�ا���C -!! ��8ه�8) @�ن �� ���رت ا��/�N ا�$

ای
 ���9ت 2/! ". ���
، ��و ->�! @�ی ،0����Cن در ��W ا�$: "�T$ ��ی� و -! -!
  .@�  @(�ی�ر ادا-� دا@$ و ���2 ا�WBاب -�CDر�B -!�J٢٤ام �� 
 (��hی�ر ��د ��٢٤�)@ $�T 
- �
 ا-�A���� A �9ر را ��) و : "9� ��ات ��Cه �/b2 ��

� -N/b ��ود و ���8T �>�رد و ����Y. در �9ر ���@�� �Bر�CD- زود�� �� ." ه� *� 
-
او ه�U- 0-�ت -����� را �/�8! ا��zر �9د، ���d '�و�CD- . !gر�B ا�3ع دادم


 �"/�v وF�G(� ��د��F� �?�8- �� ر�B ��ن، 9-����Fا�� �Bر 
، ��Uی� @� و -�U-�ت ر'�
� �/8W$ ��ارk دی�) @�� �Bر�CD- ن و ا��;�ب�� .�8D: 
. ه� ��zر ��ا@�0 -
 در ای


 �T$ �9ر ��Cم @�) و ������ت hزم داد) ١٢��ود ��$2 - �� �Bر�CD- � @A ��د 9
�٢٥� ای
 ����A روز . @�) ا�$ �� �Bر�CD- ن و ا��;�ب�� �Bر .��Fی�ر ا���)@ 

$8W/� ا32م @� و روز N/b- �� ٢٦ �ًC�8 ��رد و ر�T�� N/b- در �Bر�CD- ی�ر�)@ 
�@ (�@.  

 
  ه� و �B��/2 ا��/��!*
 

��CGن ��ز. -��/� واDB! ��د و �ن ه�Cن �� �Bر�CD- ن و�� �Bای6 ر�T 0��T �ه�  ��ر 9
� ه�8ز ه �N از ا@�cل ای�ان، ا��/��!. �� -��! ��دی� ��ا@��8 9� ه��/� ���وز ��اه� @�

9� ا���س �Jرت �89 ��د را ��  ��دی� دا@��8 9� @�ی� -�CDرN� �B از �/8W$ و �ن (�T
��ا���8 او را �9-3ً و :�در:� -�W_ و -(�ر  @"/! در ا����ر ه��/� �Jار ده� و fGا -!

�889.  
 ��ل ١٩-��B��/2 ،_J ��ود  در �ن. ه� ��د، �B��/2 ��د -(�ة دی��. 9� -�رد �?� ا��/��!

� ر�B ��ن دا@$د� !-�C� د. . ا@$ و از �?� �;�ل و @>;�$ @��ه$ ��م و�'
 ��د و ا��/��! �!W8- و ��ون 
  ر�0 و ���Jت او @��8$ د��:�;� 
ه� رو. ای

9� در @>;�$ او ��Fًا یL @"�'�ی! ای�bد @�د و��د  دا����8 9� ا-"�ن ای
 دا@��8 و -!
� ه� ��ل، . داد��  �� �B��/2��y -!��ارد و fGا -�CDر�B را از �?� @>;�$ ��� !Gو

��8� ��ا. -�CDرD- �B��ب -!� L! -���ره�. ��ات ی�ا@��8  @� و ا��/��� !Oه� ا��
9� �B��/2 را �� رخ او �"��8.  

� ��T �Dی�ی!، -!� !Gو �ًD8$ را -! ��ات، �/�یW/� �Tا �- �9 $�T  �)8� �Bر�CD- ،0ی�یf�
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� ! . را ��M در ����اد) �(/�. داری���90ی� -� ���$، -� ا'�اد دی��� �-8?�رش ای
 ��د 9
9� �� ��رت در �89ر ��CGن �� �9 ���C)�� �Bر�CD-  h�� ،.�9د $���� �- �ه� �Jار �T'�! و �

9� ا��?�ر دا@�� ��@! ا����د) $��� y�D: .��� 8?�ر �(�ی� ��د و ! اش را- _Jدر وا

 دادن �� ا��/��!�-� ��ا -�CDر�B ه0 ه� �9ر. از د��6 ��-!�Cz� . م داد�bه� ا� .

� دhیH رو@8! . ��د�� '�B��/2 dU ���د، از ��2ا�B�G ه0 ��م -!� �وF��� !G! ��د 9
��ی
 دH�G ه�Cن  داد�� و -(0 ه� �CD- �ً�/Jر�B را �� �B��/2 و ��2ا�� �B�G��y -! ا��/��!

  .�fی�. او ��د ���وت @>;�$ -�CDر�B و ا��WFف
�ه�  ا��/��!Wرا ره� �"�د�� و را� �B��/2 ه��F� ل . @�ن را �� او ��� �9د���� ��� دو �

� ��ر -8?0 در �9خ �B��/2 �� او ��Cس -!� yBوا !/�� �F�  3ش� M�� �B��/2 �8 و�'�T
�  ��ا��$ �ن او @>;��ً� ����$ ��ا@$ و �C!. �� �� ��ادرش -�ا�� @�د �9د �� 09 -!*

� �(�. ����C� 6م @�را در درو�6 ا�$ ->�! ��� د� 
�Cارد و ه.  
9� ��ات -�Wح -! !b��c� ن� �� ��-�ی"�ی!! �9د ���د �3:�، @�ی� -��/  �ه� در ��ور-���

� �� �Jن. ه� در �ن ز-�ن ا����ج -��م �� راه�C8ی! ا��/��!��b� اش، دا@��8 و �;�ر  ه�
!- �@�� 
�-�ی"�ی!. 089 ��! ا-�وز ه�8* 0 �� و ی� ��! ه� را  ���F! ��د 9�/� Lی ��

!- 
�/� L�889 ی _��J �8��رو. -!. ��ا��@ �ه� در �ن ز-�ن ���ز @�ی�  روس! ه� ر��0 �
!C� �ًF�� ی"� دا@��8 و�-� LC9 �9� -�ا'U$  ه� ->��G$ �889، *�8ن ��ا����8 �� �?� �ن �

� ای
 -ّ�ت ���h! و '��ر @�ی� رو�! ��! ه0 �9د��� �ًFJوا �ی� ای
 ��ا' !Gو �Bر�CD- 

 دارم 9� ا��/��!�Uدی� دارم و @�ی� ���ا�0 ���ی0 ی�� 
��ا���8  ه� -! ���ز دا@$؟ -

9� ه�� .�D� �� ،�889 0�)�� 3ً-�9 �Bر�CD- ��T) '�ا-�@6 ���د، 9� ای
 -� ��دی0  �
9� �� را @�) �9دی0 و ��Fً� ا��?�را�! داری0 و ای
 ا��?�رات ��ی� ا��ا @�د.  

 
  '�ار ر�B ��ن*
 

�-����Fن ا���� �Bر  y�: �9د و �z-�9د) ��د، ا ��)� !gو�' � @(�ی�ر �� ٢٥ا. را 9
  .��. ا:�(�ن ��9$ �9د

!- �B�� �-�- دا ��رم در �9خ�' �
 ا�3ع داد 9- �� �Bر�CD- H�J A@  د و �(�ان را�@
!- k�� �89 .�@�T �9خ -�-� ر'�0 و �� M�� 
 ا�3ع ���ی��ت در��ر ��یFً�. ا. ای���دم -


  ه� دور �� دور �Mرگ �ن. داد) ��د و ��Fاد. از ر��ل ��9ر. و �B�� .�"�G ��د��G�� 
��ی
�9دم، وy�D: !G ���د 9� وارد  -
 از ���ون ���) -!. �9خ -�-� �� ��ر -8?0 ای���د) ��د��


 @���. �N از -��! ر�B ��ن �-� و وF�G(� ه0 ��$ ��ش ��د. @�مG�� ه0 وارد �� .
�� �Bدر�� !�� H8@ و !-�?� H-�9 س��G  . 0@��� 

 ��ر. ای���دم 9� ه 0�Mء -��2ی-

  .و ه0 ���8م

 *�ن ��� و '���د) @�)- �� ر�B ��ن ای
 ��د 9��T ن�Cz-  را $"/C- $�G���- ،ام

 �� �)F�Gاز و ���ی� �� یL '�د ��ان، 9� وF�G(� ا�$، واfTار 089 و از @�C ا��?�ر دارم 9
." @�د ا���B��" :!- $2ی
 ه�8��T 0! �) ای�ان ��ا9�� �������! را �"�82��8ان @�) �ی8
-�ا�0 *�8ن . ر�B 2;�ی6 را �� 32-$ ��ا��'?! �/�8 �9د و ���ون �-�. و �F?�0 �9د��

�@ 
- AbّF� �2�� �� ��ل 089٥���9  ��ودًا '"� -!. ���9) ��د 9U�Jد !  
���-�-��H @�) را �� �/�. در ورود. �����Cن ا��. ر�B ��ن و وF�G(� و '�وg! ���ون 

� '�-���) ا�"�ر�6، 9� یL ��وان @(����! ��د،. �ورد) ��د��� 
�@�- .�/� $�T  :
" ���Tی��، و��� 

 دی�� 9�! ����0 9� -�رد �(�ی� واJ_ @�م و @�C ���ی� د���ل --

9� ��ا�$ ��ار ا��-��H @�د -�ا دی� و �T$." @�ی� -�bزت -! !FJ�-" :��� ازت ،

��2$ ��ار @� و �8(� ��  -
 ه0 ا���ام �?�-! fTا@�0 و او ��!" 089 ��ا��'?! -!

�  ����اد). ر'$) اش را��8)(��ن  :�دق/b2 0ن ه�� �Bد�� و ر�� �3ً �� ا:�(�ن ر'��J اش

  زی�د. دا@$ 9� ��ی_"C- �?DG ه� ��89، �� �� د�$ ��Jن روس 9 k�� ان را�)� ��
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�)� �  .ان ����8، �������د از �9ج �
�N از ��9$ ا��-��H ر�B ��ن، ��:���ن ا-����ر، '�-���) ا�"�رت، �� ��ر -���ر��اره� 

$�T" :!- 

 ا�$ دی�) @�ی� -"C- ی�� *�ن��� �C@ !Gروم و "! 
 ر'�- �� �او، 9
!C� 
- �9 $�T 
- �روم و�G از @�) L�9  ��ا�0 او را �f�� �)8ارم، �C�C: !- �)8! ��د، �

� ��د 9� ا�T ���ی�� -�bزات -!���T ن�� �Bن 2;�  >�رم، *�ن ر�Cزات او ه0 ه�b- ی� و�@
او �N از ��ز�T$ ��ای0 . �� ه� ��ل، '�-���) ا�"�رت �� -���ر �� �8(�ی! را) ا'��د!��د

�8 �9/�-��، �� ��ر. 9� دی�): "��Fیv �9د* �/:�' �� 
��   ���م �� ا:�(�ن ��$ -
�Cر'�0 و ه H��-ا��L�8"�  $�� !ه�T ا ����8، *�ن�- ���ش را ���)  ه� را �� �9ر ��دم 9

�. �9د -!� Lی �� 
�@�- ،0J دة��راه! ر���  در )�� hً�C��ن). راه! ��و) ا���،  در 
��ودًا یL ��� ��د و وارد ��دة 0J ـ �(�ان . �-� ار�6 ا��/�N از ��و) �� �C$ �(�ان -!

��ریM� QدیH��-��  L ای���د و -
 ه0 ��ا���0 ��دم را ��ا. ��د) را ���� ��د��. @�) ��د
089 .!G�2 ��'ا Lی ،H��-ا�� vJ�� از N� �U�Jی"! دو د  �Bن ر�* ،�-�-�Uم ا��/��! 

���8� ��د�� و �� '�-���) ��� ا�3ع داد) ��د��@ !�� H8@ س و��G �� ن را�� . ��� (���-�'
ر�B ��ن ه0 از ا��-��H ���د) . د) ��رج @����3'�:/� د���رات @�ی� داد 9� ���وه� از ��

��M� ��� (���-�' ،Nد ر�B ��ن �-� و ا���ام �?�-! . @� و �� در �ن �"�� داد) ��د
  ".fTا@$ و �� وا��ش د���ر ا���ام داد و ر�B ��ن �� را) ا'��د
� در��رة M2یC$ ر�B ��ن، ر'��ر ��ذر�C(�. ��د��� H��J ��9ی0 ��ذر�C(�. در : �"�

�zF�  (�8! -���8 یMدان. �� ��د اش ��ی�
  از ��ی� ا'�اد '�ج ر�B ��ن در���١٢٩٩د��. ��ت 9
 Q8���- ن ز-�ن��دم �!) �����(در  
��اد ��  ��د��، وG! ��ذر��T .�)Cوه��ن ��د و ای

��Cی$ ر�B ��ن �� در�V ا-���G"�. ر��� و '�-���) ی"! از دو �G"� -(0 ��9ر 
)Lی �"�G (�@.  

. اش را �� ا:�(�ن '����د) ��د و ��دش ه�8ز در �(�ان ��د C(�. @H�J A ����اد)��ذر�
 Lی �� ا:�(�ن �Tی>$ و '�-���ه! �G"� را �� -�Fو�9 ،6� M�� او �F� ی"! دو روز

  .����� ��د، ���د
� :�دق� $CیM2 از H�J ن�� �Bو ) اش را��8)(��ن  ر 
9 �F�ا�- .�)C�ذر�� �� �9 $�T

9
 و *A/� �8 ه0 در :�8وق f�� AU2ارا��-��H را �� 
��ذر�C(�. -���ل .  �M8ی
��(�ار. V�/9 ���$ دو - �"�G���U در -�M9 ��د و در �ن @�ای d�M8� M�� l8ی
 ��ی�ب 

�  �N از -��! :�دق. ��دF�ا�- .�)C�ذر�� �� �9 $�T و �-� �)F�Gن و�C���� ���ن �
� ����م '�Bا A/� را �� 089 و دو k�� �9� �C!�9دم 9 $�T ده0 و او ! �� �)F�Gو

!- �. دا��$ -�CDر�B، @�) ��اه� @�، �fی�'$ ��ذر��C� .�)Cس �T'$ و او ه9 0
9� ��ا. وا��ه�. �?�-!  
*�8 روز ��F ا�3ع ���ا �9دم 9� ��ود ه���د هMار �/M8� Aی

� ��م ���U!  در ��2س� $����C9 ��'ا Lد ذ���) ��د را ی�������ان دو ی� ���ان �( (
6�� 6��  .��ز. ��b2! ای�bد �9د) ا�$ زد) و 

 
*.�/)� k3-ام @��از. و ا�J  
 

� ا:�(�ن -!� A@ ن�� �Bم �9زرو�! �"8!  ر�� �� !G�C�- د�' �ر�� و در ���
�� او ��  اL/CG @��از. �� ا���ق د�b� ��9د. ��$ ه�Cن @�J M�� Aام. ��Tد -!

�ی� ا:�(�ن -!.  
Bر �9� ای�ان را ��k -! � ��ن -!�ن @A ا��اه��J 0ام � �C@ ��T  v�/"� ،��89ی� 9

!- ��ن -�یC/"��ن * v�/"� �اL/CG  ر�B ��ن �� �Jام! ه� را رو@
 ��89 @�د؟ hزم ا�$ 9
$�D: !- !�89 و -! ه�ی ����8ی� ��889 و ر�B ��ن دی"��  -�zDدار. را ��� -!. �Tی� 9

�ن -! �9 �89 �U8-��g ل و�U8- دارم، ا02 از ��Jام ه0 . 089 ل، را �� وF�G(� واfTار -!*
��N ر�B ��ن �� �C$ �9-�ن ��9$ . �89 ده� و ر�B ا-�zء -! �;��D�D! ا��bم -!
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� ��. �(�ان �Jام �89 و �Jام -!� L/CGدر  ا �F� .داد و او ه0 در روزه� !gو�' �� را �-��
  .-�J N/bاO$ �9د

� ��م ��د �9در�B ��ن در ��ل �/�C� 6�8Wم ا-�g�- k3ب @�Cل � (M���� زور �. را �
� ه� روز��-� �N از ��Uط او، �� -�ت��C� 3ت ��9ر �� ��د ازb- ا-�ال  ه� و Azg ه�ی! از

� �Tه! ��ل ->�;�. ه0 �� �82ان �(�. �ن -!. -�دم ���d ر�B ��ن��Gرا . داد ا k3-ا
�UW8- ��  H9 رد و�CT ��'ا Lی �UW8- 0 �9د و در ه���U� v/�<- .او را ه� k3-ا

��ل H�J از ر'�
 ر�B  یL (١٣١٩در ��ل . �9د ����Jن ��ذر�C(�. ادار) -! ���G"� �9ی0
� ا-k3 �(/�. ) ��ن از ای�ان���G�� �G�� .ب �2ی���D٦٢:�ر� � -�/��ن ��-�ن ��د، 9


� ایCد او �! هh�9د و ��ی� او HU�8- �Bر�CD- �ه� �� ر�F�  �Bه� �ن. �;�A -����� ه� را �
9� �9خ� $@�� �Bر�CD- �� M�� ن �ن @"�ی$ �9د�� و او� �ه� ا���Uل ده�  ه�. '�ز��ان را �

  .و 32و) �� �ن �� ه� �9ام یL -�/��ن ��-�ن ���دازد، 9� ��یFً� ا��bم @�
داد 9� *�ا هMاران هMار -�LG را  ��@$ و در �ن ��y�B -! ا�T ر�B ��ن ����ات ��د را -!

!� G�- �9د �� ��د L/-د�� AG�� او (Mا��� 
089 ا�T ����ا�6 را  �;�ر -!. L @�د، دا���
9� از �?� -/L ���. ��ا@�0 ��@$ ��ی� -! -! $�T ! �Bر �از @>;! 9� ��د ز-��! �

��ا���� ر�B ��ن  ا�T -!: "���{ داد. ��ن ���8(�د '�وش ا-693 را داد) ��د �����م
(�د. را �;�یA �89، �(�� ��د H�J از ��@�Dل @�د، در�� ��ه�، -�Uم ��ه� و ی� ���8

�ن -�Wح -! $C�J را �� -�>;�ت و L/- �8* �9ر��ن  @�وع ��م �
 ��دی� 9�CW- �9دی� و
 -�J3ت �� او را دا@��8 !" @� ا��bم -!� �� و ی� hا�F� HJاد زی�د. از 9���9 !Cه

�8
 ���8(�دا�! -!* �WU� 
ه�. ا@�cل ای�ان در روز. M� vFBرگ ر�B ��ن ��د داد�� و ای
9� ا��/��! ،
�U��- d��� !� ة�)- L�82ان ی �دا����8،  ارزش و -�'�ن -! ه� ر�B را �

� روز -��اG! در��رة ا-k3 ر�B ��ن �>
 �T$ و -!. �!.�!.رادی�. �!�  �9 $�T
9� ر�B ��ن �� -C/"�6 �9د)، V�/9 A;g ا-�ال -�دم @�Cل ا�$ �Mرگ !�-�� 
  !��ی

 
  ���ر'���م یL دی"�*
 

�� در -M8ل ����. �� ��م  اش از ا:�(�ن �� �9-�ن ر'$ و در �ن ر�B ��ن �� ا���ق ����اد)

 �9-�ن ��د، اMT $-�Jی��G�C�- از �@ّ�ت ��اب ��د و  در �9-�ن ��ل او ��. ه���.، 9

!-  A� �� ا���ق -�CDد �0 .  در�� دا@$�T٤٠ی9 �8� �F� �8 روز*)L/CGو ) -�ی�ا
���ان ر�B ��ن . ��8ر��2س ر'$ و �� یL ��9! ا��/��! ای�ان را ��k �9داش ��  ����اد)

)�� �Bر�CD- M� ( و د���ان او)�ه�. ر�B ��ن 'dU  از زن. ه�Cاه6 ��د��) �M ا@�ف �
 $C;2)�J32 رد�- �  .�� او ر'$، و�T�� �F� !��- !G$) اش ��د 9


���ان ر�B ��ن ��Fه� ��ای�F� 0یv �9د�� 9� او �� -�D ای  �9� ��ار ��9! @� �
�-� 
� �Mد ��ی�یB�2 .�9د و رو 
� �� Hس ���ی��G دش ر'$ و�� 
در ای�ان . ���9

� ��د�� 9� -! ا��/��!��T ن�� �Bر ���ا�� �� ���C! ��ود و ر�B ��ن ه0 از ای
 ا-�  ه� �
وG! در �Mدی"! ���C! یL دی�/�Cت ا��/��! �� ��م ا�"�ی
 ��ار �D@�� . !��9ل ��د

!- !- !'�F- ن�� �Bر ��Tی� 9� -Y-�ر ا��ا. د���رات و  �89 و -! @�د و ��د را �
 د���ر ��ی� ��  ا�$ و �N از -��! ��vJ در دری� �� ر�B ��ن ا�3ع -!�� �ده� 9

� . @�د ا�FGد) ��را�$ -! �� ر�B ��ن '�ق در ای
. ��9! دی��. �� �Mی�) -�ریN ��وی��
9� ��ا. او ��@���8� ��د، ��د��ه� ��ل، ر�B ��ن را �� �Mی�) - !/D- ،Nن. �ری���  در 

� �9د) ��د���)� !g�� و �  .@�د �� -���U -! ر�B ��ن در �ن. ��ای6 ���
زد و ��Uی�ً� ه�  روزه� در ه�Cن ��غ �Jم -!. در �Mی�ة -�ریN '�ز��ان ر�B ��ن �� او ��د��

!-�� ����M�@� �9� '�ا ). ��د) ��د����-�"�ر و �@�M را از ای�ان (زد  روز � �-�T H;'
� 2/$ ا:�ار . @�د ر��، �� 2/$ ر���$ و ��ارت @�ی� -�ی� -! -!� ،�F� !��-

 �� N�� �8ر دور��ن و� �@�ی� ر�B ��ن و ا�Jا-��! 9� از �(�ان @� او را ا���ا �
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!- HU�8- !��8� .�Uی�'�� '�ز��ان ر�B ��ن، ژوه�����رگ . �889 ژوه�����رگ در ��T ��
�ب و ه�ا -HD -���8! ��د و ر�B ��ن راB! ��داز  �?�.  

�ه� و ���ی�ت ��9ر �� ا'��. دوران �/8W$ او ��دا���8 و در  �� '�ار ر�B ��ن، روز��-
 �Bر �2/�� او -���8 @�، 9� در اوج ���Mا�Tی! � A/W- ارانMر) :�ه� و ه�C@ ه��:

9� �! دوران �"�-�6 ا��bم @�) � !G�C2ا ��ای
 �ّ� . �د، ا'��ء @���ن ��د و ا9
او . ��دم ه� را ��ا. -�CDر�T !- �Bه! -
 ای
 H��J روز��-�. ه� �� ��ل ���9 ��ل
���8! 9� از او دا@�0 -! ه�ی! -! دی� و ��ف -!@ �� �دا���0 ��ف ��دش  زد 9

(��b8� ر���؛ �$��� !UW8- د �� و�� �Bر�CD- $�;<@ او -!. �� از $�T" :
9� '3ن  ای
 ���v�J @�د ی� ��! ��9f داد) @�د، ه�� hزم ���$، ز-�ن ��دش -��/� را �H روز��-


 ای�bب -!. ه� ���� ��اه�8 @� ��اه� �9د و -�دم از ای
 ��ف- Hc@  HCD� �9 �89
0@�� �� *�M را دا@�Cس -!." ه��ل ا��� 
� در �2��Gا  Lی M�� در درون او ��9دم 9

�T د دارد و��رش و�� ��9د،  ) ��دش را �� ر�B ��ن -�Uی�� -!�N ���دت ���$ �
�f'�� ،��b8 ��دن دی�ش را �� ��'f ��دن دی� ر�J  �B-$ ��دش را �� �J-$ ر�B ��ن -!

!- �� از -
 *�Mه�ی! -! ��ن -�Uی�Wرا� 
@�ی� J/�ً� ��ش . ����� �9د و �T) در ای
!C� ح @�د�W- از ��رش �� ���ی�8 �� ��دش !-�C2 ا'"�ر �9 �-�.  

�� �Bد١٣٢٣ -�داد ٤ن در ��ری{ ر�- �در �ن ز-�ن ه�8ز @�ایd .  در ژوه�����رگ در ا+� �"�
��8ز) را �� -;� ��د�� و . دا�/! '�اه0 ���د و �ّ� @�ی� �B ر�B ��ن در ��9ر ��J! ��د

9� @�ایd ��9ر '�اهU- �@ 0ّ�-�ت  ��. �� ا-��$ fTا@��8  ��ل در �ن٦��ود  Qری��
را در " ���9" ��ا. ر�B ��ن �82ان ١٣٢٨در ��ل . ان ��ارk دی�) @���ز�Tدا��ن ��8ز) �� ای�

�را، 9� رN�O ���د ار�6 ��د،  رزم. -N/b �;�یA �9د�� و ��Fًا ��� او را �� ای�ان �ورد��
 -���ل ا���Uل ��8ز) �� �(�ان @� و �� -;� ر'$ و ��8ز) را �� ���ی��ت ��:! از ��ی

� �(�ان �ورد )دری� �� ��-�(� و ��N از ��ی را� 

 در ���ی��ت -�ّ;H ورود . �ه-

 ��8ز) ��$9 �'�� ���� ر�B ��ن ���B ��دم و �Mءا'��ان -�رد ا�C�2د. ��دم 9

� ای
 ����A ��8ز) ر�B ��ن �� -��U). �9دی0 -!�  
3ً �(�� @�) ��د �HC و د'�J �ا. 9
�@.  

 
 

  ه�ي ��CD- ¡��)8ر�J3- �Bت
8� آ� H��J ذآ� ا�$، -�J3ت وز£�ي �Jام $از د£�� ����ات درون �>�W/�Gا �اي ا�$ آ� -��ن -�CDر�B و  ه�ي ->����


 ����¡ :�رت -¡�G�F' ¡��� ت�J3- 
  .ه� -
 �6U را��CD- dر�B را �� 2(�) دا@��T 0'$، در ا£
� ��Dي آ� ورود او را آ�¡ ����8� ¡Gرا ���ور و ¡��b8� �
 �T$ آ- �� �Bر�CD- وردماو را �. روزي� �Bر�CD- دM� � .


 در :A@�� .$�D ��د و ��ر£¥ و ��ود دو ��2$ �� ه�D: 0$ آ�د��-  �ه� ��zر ��ا@�0، و�CD- ¡Gر�T �B$ آ

 ��ه� ��ش �� ا£��ن را �����¡�Cه . 
� د£�� او را �� دو ��� د£�� �وردم و ��ز ��ون ��zر -F'و د $'�£ �ا£
 -�J3ت ادا-

�ن دو ��� را . :�D$ آ�د��¡C� 0���8@ .¡- ي را��� �. ر����م �وردم و ��F از -�J3ت -¡ �Q8 £� @6 ��ر د£��، دو £� �
  .����رد -�CDر�B �� ا£
 ا'�اد ����ر دو����� ��د

� ه�Cن ����A و ->����� دآ�� '�£�ون آ��ورز را ���ورم� �. او را �وردم و :�D$ آ�د��. هMC-�ن، -�CDر�B د���ر داد آ
� ��د-
 در -�J3ت ���C�C: ر���رد@�ن ����� ¡Gر ��ا@�0 و�z .ت�J3- 
 ��ر �¦�ار @� و د'�Fت ��F ٦ ـ ٥ه� ه0  ا£


 -�F'¡ آ�د آ� دآ�� . �ورد آ��ورز دو ��� د£�� را ه�Cا) ��د -¡- �از دو ���ي آ� آ��ورز �� ��دش �ورد، £¦¡ را �
� ز£�د ���ا آ�د) ��. -��M£ ¡zدي ��دJ32 آ��ورز �� �Bر�CD-¥£ ¡�� 6 ��وم و او را از  د وGM8- �� �
 �T$ آ- ���ر �

اي ا�$ و او را  ر'�0 و آ��ورز ه0 در ��اب از @�) ���bC آ�د و �T$ آ� '�د '(��C). ���¡ آ08 ��ف ا£��ن ا��ال
� دو�$ -¡b��� ري �� -��$ و�¦Cاش را ��اه�8 د£� دارم و ��_ ا£��ن در ه.  

�نه� ��£
 @¦�D� �� H) ا£
 -�J3ت �� آ�خ -¡ ه� را ��-¡ د آ��D- وارد H��-د£¥ ��(��ن در،  دا@�0 و �� ا��M� م و�@
���8� ����� آC¡ ��@�ن را �0 -¡@ �� و -6�W . آ�د�� آ��� ��در�¡ آ� او داد) ��د � A���� در -�رد آ��ورز

)��� �Bدا����) �(�ان، در �����ن @�ه� H��U- (¡- ا:�ار دا@$ ��و ���C6 ر'�0 و او هGM8- د £¥ ��2$ زود�� در
� آ�خ ���0. ��@0� _J�-�� $در� �� �� را) . -8?�رش ا£
 ��د آ��Cدي را هM£) �-D/¡ آ� �� آ��ورز �Jار fTا@�
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� آ��ورز �-�) ��@� ��-¡) ��د��� �� �ه� ��ون ا����8ء در آ�خ ا��;�:¡ ا��bم  آ/�� -�J3ت. دا@��0 و �� ���� ��ارم آ
¡- �@ .�
 ا���ام -¡  -¡�� در آ�خ آ- �� آ�خ -¡ ر���£0 ��(��ن ���D- 2$ وارد�� �� 
ه� ��M  @�م و �ن fTارد و -

� ��2ر از -H��U ��(��ن �� ��د را �0 -¡?DG در 
ه�� -��J3¡ . ��اه�8 ��8 آ�6 ��د را �����8 آ� -¡ آ�د��، -���8 ا£

 @G�C¡ آ�خ ��ده� در درون �����Cن و در رو@�8£¡ آ�خ ا��bم ��� و آ/�� -�J3تD: ر آ0 .  در�� �
، آC* �UW8- در

� -�J3ت. زد�� ��د، �Jم -¡��Cم زدن ��د ه�J �8ء در ��ل�
 و ��ون ا��C* از �UW8- ن�Cو در ه 
C* ن�Cه� در ه .
و ا��b-��  ه� ��
 £¥ �� دو ��$2 �� ��ل -¡ -�J3ت. آ�د�� آ� رودررو :�D$ آ�T �88) ��8���8 وvJ�� (�T ¡G -¡ ه��

� -�J3- HDت �Mد£¥ @�د� �
 ا£���د) و -�اAJ ��دم آ� -��دا '�دي از �Tرد £� از ��-C* از ¡F/B در 
- . �در آ/�
� آ�خ @�) . ه� ه�ا ����ر -A��8 ��د و ��¡ ��د ه0 ���د -�J3ت��D- وارد �� -�J3ت، �� ه�Cن �����¡ آC��� از N�

�@ و�d را) £Mدي ���د) -¡. @�£0 ��د£0 ��رج -¡��� � ��ر د�2ت آ�د آ� ٣ £� ٢. ر����م اش -¡ � و -
 آ��ورز را �
� . اش ر'_ ����¡ آ08 و -
 ه��J 0ل آ�دم -��¡ در ���/F�- �U�� ن�Cه �£�� ��د، U�� �8* ل ز£��£¡ دا@$ وM8-

� او ��د £� آ/�� �����Cن، ا�23¡ ��ارم� .���� �� �£v آ�د و *�8
 '(���C اش ر'�0 �� و'�ر از @�) ��F در ا£
 *���8ر آ
�ن . آ� آ�-3ً در ا����ر او�$ 
�� �� از -�G�W¡ آC/د£¥ @�) ��د £¥ آM� ¡/�� 
- �آ��ورز آ� �¡ ا£
 *�J3- �8ت �


 ���$ و -�/Cً� �;�ر -¡ دو و -�CDر�B رد و ��ل -¡- �� �@ $�T ا�0 @�) ��اه��� 
. آ�د آ� اh �Tزم ��@� -

 ���$، ��ل �ن-�CDر�B ه0 ه�� ��'¡ در��ر) - �  .آ� در �ن دوران ��/¡ �Mد£¥ ��د£0 ا£
 -fاآ�ات �

� ��� ره��ان �Mب ��د) � �F� ه� ��ل، *�8ي �8� @��� و  �z2 آ���8� �Jام) آ��ورز، ا�¦�8ري، £Mدي(�W/�Gا
� ��J3- $'�£fتC��� 0از . ه� ه N� ديM£ از *�8ي -�رد ٢٨�2دآ�� N� ¡Gم @�، و�¦D- ار  -�داد د����� و�J (�@ �

 .او ���£���ه¡ دا@$ آ� ��غ ����ر �MرM� ¡Tد£¥ ���وران ��د. �T'$ و �زاد @� و �� آ�ر ��د آ� ����$ ��د ادا-� داد

 " '�ا��Oن ا�3م"��ور هj£� و *

� ����¡ ��ا@$ وG¡ ��د او را �T£� از ��ا�¡ ���ن . ه� ��د ه�ي -�رد ا�C�2د آ�-H ا��/��¡ هj£� از -(�)U��� رش��
� -��Hg -(C¡ دا@$ و �N از @(�£�ر . �د) و -Y-�ر ��Cد) ��د��آ��Cط ٢٠ه�U� از N� ر وز£� @� و�� 
£�8* 

وز£�ي او �� �G�<- $/2$ -�دم دوا-¡ ���ورد و �N از �ن ��  �>�$. وز£� ��د  *�8 -�) �>�$١٣٢٧آ���8� �Jام در ��ل 
 d��� $C� 
�Cن ا"د���ر @�) وز£� در��ر @� و در ه��O3م '�ا� "�@ �هY�- �£jهH ���د و '�ز��ي از ��د �� . آ��

  .��ي ��fارد
�FC� ا���ق �2) روز �� �Bر�CD- د ��د اي در '�ح اي ��د و���. ا�� ��Fازa(� ��� ر��� آ� هj£� را ��ور آ�د). -
 ه0 ��دم. 


 �T$، ��� �� ه0 �� ���Cر���ن ��و0£- �� �Bر�CD- . (ر�C@ ر���ن�C�� در �£jار٢ه  ��6 ����ي ��د، آ� ��Fًا ��-6 �
$'�£ ���c� $£ر���ن ه�ا�C�� . ه� ����� @� و �;��ي او را از�F� ���اح �ن ���Cر���ن، ��ه��WG l8¡ ��د آ

� ���Cر���ن ر'�0. @(����¡ �� ��د �� ��واك ��د و رN�O �(�اري ��واك ��Cد� �Bر�CD- ا���ق �� . �£jوارد ا��ق ه (�@
�، . 6G@� و -
 ه0 �� د���� ،$�T ارد وf�� �Bر�CD- ¡Gاداي ا���ام آ�8، و �هj£� آ�-3ً ه�@��ر ��د و ��ا�$ آ

�-�. @�C ز�C¡ ه���� ا���ا�$ آ��8 M�� ¡��WG l8ه�� . �او آ� ����ر *���ن ��د، �T$ آ� ��CDا� �� ��ل آ
�را-¡ ���{ -¡ -�CDر�B �� ه�D: �£j$ -¡. و��FBن ��ب ا�$ �اد، -
 ��M از ��WG¡ وB_ هj£� د آ�د و هj£� ه0 �


 ��د @�) و ا��hً�C ز��) -¡. را �����م¦C- �@�) -��¡ ���$ و *�ن د£� ��ل ه�T ���- . �£j$، ه� �3@¡ آ
. ��� ر��� آ� هj£� '�ت آ�د) ا�$)  ��N� $2 از -�J3ت '�ق٦ ـ ٥(وA@ ¡G . ��ب ا�$ ���Cر���ن را ��ك آ�د

�� ¡���� H'�D- ن روز در�@�ت  �را �Jر�¡ ��د و �� در �ن ز-�ن رزم. �را ا�$ h @�£_ @� آ� ��ور هj£� آ�ر رزم'�داي 
�را آ� زر�l ��د و  @�£VF '�ق �� �Tش -�CDر�B ر���، وG¡ رزم. آ�د وز£�ي زد و ��8 -¡ ��اي آ��U- Aم �>�$

� را @��8) ��د �� -�CDر�B ا:�ار آ�د آ� '�-�د -�رد ا�C�2دي �� -�J3ت �Bرب �F£�@�8آ �UD� ا . �ود و�- �Bر�CD-

 آ�د و �� رزم��F�  �
 ��اه� �T$ و -���8 ا£
 ا�$ آ- �� '�3¡ ا�C�2د دارم و ه� *� �Bرب ���£� 8�2ً� �� ��را �T$ آ

�� -M8ل . �را از ا£
 ���8(�د ا����Uل آ�د رزم. ام ��دم ر'�� �
 �T$ آ- �� �Bر�CD- ،A@ �C�� از �F� ¥£ $2�� �ً�£�U�
� رزم
�را ر'�0 �� -M8ل رزم. را ��و و او را -�J3ت آ .�-�0��T آ� @�) د���ر داد) ���£0 و @�C . ��اب ��د و �� ��jا-� ���ون 

$�T $؟�ع *��B�- ،08��� ¡ د���ر : "را�آ �* ��Bرب هj£� در ز��ان دژ��ن ا�$، �� -6��J3 ��و£� و ������ آ
  " !6 را ���£� �زاد ��اه� @���ور هj£� را داد) و و�2) ده�� آ� ا�T را��

� ز��ان دژ��ن آ� در �����ن ��م ا���8 واJ_ ��د و در ا����ر رزم� _J�- ن�Cه 
ر�O�0 دژ��ن -�ا . �را �Jار دا@$، ر'�0 -

 ا-�-¡(�� �/�ل �Bرب ������ ($�T 

 ا�$ �Jي: "��د و در �Tش -¦C- د و  *�ن�� ����� ،0G�� و H¦ه�

¡- y���� �2د. ��ا��  -¡ا��ا�$ و د���ز ا£�C� �. ا�FGد) ���h¡ @� دا�0 *� ��Cزي ��د آ� '�ق �C¡. او �� -�ا د£� �

 ���د و -��A راز و ���ز -¡- �� ا��ق روي :G�8¡ ����0 و او ا:3ً -���@�T ر�_ ��2$ در �آ�د و ��  ��ود �


ز-��¡ آ� ��Cزش ��Cم . @�د 
 وC� _B¡د£�م آ� �� ا£. آ�د @� ��Cز د£�� را @�وع -¡ آ� ��Cزش ��Cم -¡ -�D ا£
� دارم/b2 
�f£�'$ و روي �>$ *��¡ ���$ و �� د£�ار �¦�� زد و . @�، ا@�ر) آ�دم و 0��T، ا£
 آ�ره� را آ�8ر ��fار -
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: �T$" @��8¡؟  -�ا -¡: "0��T" ��اه¡؟  *� -¡: "او �����. ��£6 را ��fT hارد و �� ����y ا��ا��
 ��دا�$
� آ�¡ �� @�C د���ر داد آ� هj£� را ��ور : "از او �,ال آ�دم! " � '�دو�$ و دو�$ @�) ه��¡�. @0��8 -¡"*


 @�C -¡ آ8¡؟ اU�U� �T$ را ���£¡ �>��د) و �زاد -¡-�B د�� 
@�م و  @�ي و ا�T ا£
 �Jل را ��Jل ��اري -
¡- 
�£0 ا£ ¡- �C@ آ�8ر �� ¡- �C@ ي��زاد آ�88 ���08، �� -�CDر�B -¡: " ��اب داد! "����C@ �� 08 را ��Gا  
��ا�� ا£

¡- �ًD£�: 
- ¡G¡ در��ا��¡ ��ارم آ�ر را �¦�8، و�م دادم و از آ�b2¡ ��د را ا��@ ���aو ���@0G�D آ� . �T£0 آ
� را ا��bم دادم و -�bزا�0 ه� *� ��@� ـ آ� ا�2ام ا�$ ـ ��Jل دارم��aو 
�را �� @�C د���ر �£� رزم: "از او �����م! " ا£ 

�را آ��$؟ رزم: "�����" ��اد) آ� ا£
 آ�ر را �¦��8؟  " !0��T" :¡C� 8¡ او راF£  داد" @��8¡؟ }��� �<�C� �� :

 د���ر رزم -¡"- �
 -���) آ�Cه ¡Gد ار�6 ا�$، و��� N�Oا آ08 @0��8، ��(�� ا�$، ر��را را ا�ه�  ا£
 ��ف! 

¡- �
 �T " !0��T£�� *��$ آ-" :Jا�$ و د£� و A@ h����@�� ���� �C@ $ا� 
¦C- ز) ده�� '�دا . $ و��ا �Tا
�-�ن @�C ا@¦�G¡ ��ارد، وG¡ �¡: "���{ داد. " ��b- 0£دًا �� د£�ار��ن -¡ $Jد و��  �Tا �C@ ،��8¦� v/� ��١٠ن را 


 ا�$�Cه 
�ز �� آ�Cل �AbF ������0 و در را �. و -�bدًا �����$ و �� ��Cز ا£���د. " ��2$ ه��8��8� 0 ���{ -
�را  رزم. ا�� ��ش رN�O دژ��ن و ��£� ا'��ان ا£���د) �را �� ��Gس ��(��ي ا£���د) و ��$ -��ه�) آ�دم آ� رزم. آ�دم

��£�B�- �ًFع را �� @�) . �U;��م د£�£� -
 �¡: "�T$. " ���8(�د را ��Jل �¦�د: "0��T" ا£
 '�د *� �T$؟ : "�����
���M� 
�/� 
- �� را �b��� و ��£���! "  

� را ���.  :�y ��د٤اآ�8ن ��$2 b��� و 
� ��د آ� ه� ���2¡ آ� آ�ر �� ��£�ن ر���، -�ا ���ار آ��T �Bر�CD- . �� 
-
� دا�H ا��ق ر'�0 و ��£�ن را 0��T و 0��T آ� �� �Bرب -�bدًا £¥ �Jار ��اي '�دا . ���>�-�0��T 6 و او را ���ار آ�د�

�را ���$ و @�£�Fت دروغ ا�$ وG¡ ا£
 رزم.  ا@¦�G¡ ��ارد'�دا :�y ��و،: "@�) �T$. ام :�fT yارد) " . 
�/� �را�_ �
� رزم� $�T ،را �,ال آ�دم�" :
�Cر ��ب، ه���او ��� � ��! "  

� ه� ��ل، :�y روز ��b- �Fدًا �� ز��ان ر'�0 و د£�م آ� �Bرب -��cل د�2 و ��Cز ا�$ و ��6G ه0 ��ب ا�$� .
� ه0 ���£¡ ���{ -
 ه�Cن ا�$: " ���{ داداو. -�bدًا -A/W را �¦�ار آ�دمF'د �: �T0 -¡. ا¦� 
� د8£¡ -��aآ�د  و

از ا��ق ��رج @�م و �Mد -�CDر�B ر'�0 و 0��T آ� *�Mي ! " آ� هj£� را �� H�J �����0 و ه�� در��ا��¡ ه0 ��ارم
¡C� $�D: ن�Cو ه �£�T ¡- را �¦�ار H�J A@ آ�8 ه�ي.  

��� $2�� �� �Bرب داد) @� و -�ت آ���ه¡ ��F، در ��N� $2 از ا£
 ��£�ن �Cآ�D- A�٢ ¥£ �� ،A@ �C�� از �F� 
  .�Tدان دژ��ن �� -��ان ��� ��د) و دار زد) @�

 
�Bر�CD- $8W/� .�)G�� 
���<�  

 
*�Bر�CD- $8W/� �� !G�C�ه! ا���  
 

و، دوران �/�CD- $8Wر�B �(/�. را، از �?� ��U- 0�"Dم �/8W$ و ��J M9�Cرت درد�$ ا
  :��ان �� *�8 دور) �U��0 �9د -!

 

 از ای�ان؛1�U��- .8$ �� ��وج ���وه�W/� ـ از @�وع  
2  �� 
�U��- .؛١٣٣٢ -�داد ٢٨ـ از ��وج ���وه�  

  .[١٣٥٧ دی�C) ٢٦[  �� ��k ای�ان١٣٣٢ -�داد ٢٨از  - 3
 

� ���وه�. -�/y ا��/�N و �-�ی"� 9� در ای�ان ��zر � �Bر�CD- ،دا@��8 ا�"�ء در دور) اول
 ٧٠��ود (��  ار�6 ای�ان در ه�Cن �yW دوران �/8W$ ر�B ��ن، و�F� �� !Gاد 09. دا@$

�  و�� ا���zط و رو��� ����ر ��ی�
 در ه�Cن ��د�Tن)  هMار ���٨٠ـ ��aو !Gد، و�� �U��- ه�
�;�ص در ���یM و  ه� ��د��، �� ه�ی! 9� در -��8 -�;�'! روس ��د�Tن. ��:! ��ا@$

O�Bر���@ ��9د �� ���Jن  �! ای
 -�ت -�CDر�B �3ش -!. ��، �� -�"�3! -�ا�
�-�؛ وG! '�-���ه! �J H9ا را ��ون  ��. ه0 از او �� �C! ا���! HC2 �89 و �9ر ��6

� 2/$ ر�2ی$ ���Jن ا���!، -8(�. -��/� ار�6 و . دا��$ ��دی� از �ن ��د -!�
��C� (ی�! از او دی��Bرت، �2م ر�J $ودی�D-�.  

 !Ca����g ا02 از �?�-! و !�"/C- .ر��ا-�ر  H� �� �Bر�CD- ،!FBو 
در *�8
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9� �� او -�J3ت -! -! !��-�U- د�� ��دا�$ و�� !Bر -!. �9د�� را�z� دم�- 
ی�'$ و  ��
!- $�D: ن��� �� �@��8$  ه�. ورز@! ا9�� ��ا��ن ورز@"�ر را -! در -��ان. �9د دو����

�;�ص ��  �9د و �� ه�. ا�"! ��
 :�ه� ��� ورزش -! و در ز-�
. ه� ��د-��! ��د و �� �ن
وزی�ان -��C- 0)- HO/"�! را �� -�CDر�W- �Bح  �>�$. @� ��ا��ن ��د-��! -!

!- 6�� ��8� ���ی���! دا@$ �9د��، 9� �� .
��ن ����C و ه� *�  وG! رو��� او ��ی
� ���ا  -�W_ ��6وزی�  @� و �� ی<� L�6FJ�� ،$@fT !- �� $ ��6 ز-�ن -!J32 ��


 د�J �� H�Gام. �9د -!�Cه �8� �� �� ��د->��ر. �ذر��ی�bن ا��3ف ���ا �9د �W/�Gا.  
�ذر��ی�bن �� ای�ان را '�M� yرT! ��ا. ��د -! $�T�� �Bر�CD- ،$ در دور) دوم�از . دا�

$'�T د�� �� ���C9�� ا���! در ر'��رش داد و روش ���c� �Bر�CD- ،}ری�� 
� .ایFJوا 
� ���F$ از � �B�� �F� �� 
�ذر��ی�bن �Y+�� ��. �� رو��� -�CDرfT �Bارد و از ای

8� ���ی� @� وزی� ��� و ا���J �� 6��'3ام �>�$W/�Gام . ا�J ط�U� از �F� ذر [او�
�را ه0 ��د  رزم. داد�� �� -�Uم ر���� وزی�ا�! را 9� ��د را -�W_ ���ن -! �>�$] ١٣٢٦

�� _�W- !/�� م ��وا و '�ق او @>;! �!. داد �ن -!را�U- (د�FGد و از ه��  ا�� $���
. زد ه� ->����� -���ط ��د و ه0 �� ا��/�N و �-�ی"� hس -! ا. ه0 �� ��د). *�M ا�� ��ا@$

��ا�$ زود ��  �b2ل ��د و -!. ا. ��د، ا-� ������Cار ���! ���د �را �?�-! ������ رزم
� . رت ��ده�ف او ��ا9�� �J. ه�'6 ����FJل ١٥وا�� 
C)� م @�) [١٣٢٧��ور ��'��� [

� ی�ددا@$ . دا��8، 9� ���F ���$ را -���ط �� و -!�@(����! -�2! ��د 9� در ���9

 ���ن ��اد�� رزم- �� !Gو ،�� و��د دا@�/��- 
�را �� -/! @�ن  رزم. �را ا@�ر�! �� ای

9� در �ن ز-�ن -��/� روز ��د در -N/b @�ی�ًا - $��!G�� �9د، در $�G�<  ن�Cدر ه �9
� روز) در -H��U در��ر د���ل Cق و ��'�ارا�6 -/! @�ن ��$ را �� �?�ه�ات ه�;- 
ز-

  .��Cد�� -!
��ا��$  -�CDرC� �B!. وزی�. -;�ق، ا��3ف -�CDر�B �� او ���ی� @� �� �>�$

.  ��$�� �� �� 9��J Aرت ��د �� -��/� -;�ق را �HCD �89 و ای
 ->��G$ او ��6
�ا. در  -�CDر�B دی�� �-�د) ���د ���Jن ا���! را ر�2ی$ �89 و ��د را -���ل ه� -��/

� ه�� �� �Jام و �� -;�ق ه��. دا��$ ��9ر -!� Lوج او را از ��9ر  ی�� �و�
!C� !- را دا@$، ��! �� -;�ق H�J 6-�� ن� �Tرا  ��ا���8 و ا dروا� 
��ا��$ �(��ی

�@�� �� �9خ  و ی-L�C/ً� ا�T ا. دا@�� (����* �� -M8ل -;�ق، 9� !���Gر ��ا. ا��ا��
ای
 دوران �� ��Uط . �-�  ��ر �� -�J3ت -�CDر�B -!٣ر'$؛ ��ون ��دی� -;�ق  ��د، -!

� -�CDر�B ��ی�ن ی�'$U/W- .ز دی"����ر�g�  .-;�ق ادا-� دا@$ و �� �9د��. زاه�. و 
Bر�CD- �U/W- .دی"����ر !�h�� (و . � ا�$دور) ��م، دور $Gدور)، دو 
در ای

� *�M -�دم ـ ا-�ا��Gن، ا-��93ن و ��! �$8Cار �9ر او ��د�� و هMا� 
��/b-  ه�ی��ن ـ
� *�M را �� ه0 زد،. و��ی/! ��ا. ��ز. @�) در ای
 -��ان ��دCاو ه  �� M�� را �F-�� ت�U��

$ hزم ا�$ �� ه� وJ ه0 ری>$ و �N از ��د یL ا���Cع �����-�ن ��fT !Jارد، 9� ��ل
وزی� و -N/b ��اد   -�داد �� ��F او دی�� -(/�! �� �>�$٢٨از . ه�. �ن ��-�0 @�د ��ا�!

: ��"� او ای
 ��د. دا��$ وزی� و -N/b را ا�Mار �9ر ��د -! �>�$. �� ا��از و��د �889
$�<� _�W- �وزی�.  ای
 وB_ در �>�$! �� �(�� �� �(��، -N/b ه� *� -�W_ وزی� ه� *

  .او @�ی� �(��ی
 '�د ��ا. ار�Bء و ا��ا. -�CD- �:�Uر�B ��د. ی�ا ادا-� دا@$ه�
در ای
 دوران -��/� ا:3��ت ارB! و �9ر�T. و ا:�8ف �"�� 39م @�) ��د و ��ون ��ح و 

�او -�2! . �9د ه� در دا�H و ��رج ��9ر ��/�� -! �� -8?�ر ��د��Cی! داCOً� در ای
 ز-�8


 �Jرت �(�ن ��اه� @�  ��ح��د 9� �� ا��ا. ای�Cb8� ه� ای�ان !$�D: 
ا��از)  ه� �! ای
!G�� ار @�، در�"� �b��� �� ��/�� ���ز ���د؛ �ن ه0 در -�ارد. 9Cه 
� ای� �9  H�J اش از

در ای
 دوران ا'�اد زی�د. از رو���ه� روا�� @(�ه� . -F/�م ��د 9� �� ا�$ و �� ه0 @�
�Jا Lو ��رم @�ت ی�'$ و ی ���@�� �� ��9ورز.  ;�د ���Cر و H�/2 ��ی� �fTارد) @�، 9

$F8: �� �  .-��8! ��د و �
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، -�CDر�B �(/�. از �?� ��J M9�Cرت در د�$ ��د وB_ ��رش را ١٣٣٢ -�داد N�٢٨ از 
@�ن در  ه� و ��ع ��دا@$ ه�، ���وت در �;�:��ت ا�J3! و �;/$ ���وت �ن. ی�'$


، . ا����د) از �Jرت ��د- �?� �او ���Uت . ��. از -�CDر�C� �Bد ر�B ��ن ا@���ه�ت �09
� را 09F-�� ه0 زد �� �� .�ه� در :�8ی_ در ��ود ا-"���ت  fTار. در دوران او، ��-�ی

�@� و ��Fً� ��رم  داران و ��M در ��ود ا-"���ت -���د از �?� -�>;� ا��bم -! ��-�ی
09 � �٣٠٠(�ان در ز-�ن ر�B ��ن ��ود . @� �� @/�غ -! �-� و @(�ه� 09 و��د -! ��. �

�� ��ا. ار�6 هMی8�  او �2ی�ات ��$ را ��6. هMار ��� ��FC$ دا@$ و @(� ���9! ��د
!- ��ن د�$ ���M �9د و � � ��ا@$ ��ون ا��ز) �� !-�U- د او ه���� M� . رًا���ا اfG

�� D- $/2 ه� از �2ی�ات �����g! ا����د) -! ��ا. ��ی� هMی8� �ًF�� ود ��دن @� و�
ه�. ���8
 ا:3ً ا��ا  ��وژ). ��. دا@$ ه� و�F$ 09 ��"�3ت ��9ر. ری>$ و ��ش

!C� �  .��ز. 9� از �?� ���یQ ����! و ا�J;�د. �ن ��د�ور ��د �M ��د) @�؛ �
-8?�ر -
 ای
 ا�$ 9� ر�B ��ن، در -�Uی�� �� ���ش، از �?� ا��2�C! و ا�J;�د. 

@� و ی� �;/$ ��د او ��د؟ �� ا�U�2د -
 -�/Cً�  ی! -!�ی� راه�C8. ��. �9د ا@���) 09
ه� در ز��T! �;�:! ای
 دو ���  ای
 ���وت �;/$. �;/$ او رل -(C! در ای
 ا-� دا@$

�9د و -�CDر�B در �aف  اش را وزن -! ر�B ��ن ه�Mم -;�'! �>�ر.: @� ��M دی�) -!
اش  ز��ان و �z2ء �MدیL ����اد)ه�. �Cb/! زن و '� ه� ��-�ن را :�ف هMی8� یL روز -�/��ن

9� -�CDر�B @�) ��ل ����ر  ��. در ��رج ذ���) �9د، در ��G! ر�B @�) ��ل 09. �9د -!
� ��رج  ر�B ��ن و�J! -!. زی�د. �� ��رج ا���Uل داد و ای�ان را *��ول �9د� H;D- $ا���

�رد MGوم، در ه�. - �9د و �ن ه0 ��ا. ر@��  ��� اM2ام -!٢٠٠ ��� ی� ١٠٠اM2ام �89 
!G��  ش��در ز-�ن � �9[ �D�:رج -![ ١٢١�� �ه�.  ر'��8 و ا9��ًا در ر@�� هMارهMار �

!- H�;D� زمh�� ن. �9د���� ای�ان ��ز-! ه� ی� در ��رج -! � �T�8  -����� و ی� ا��T
� . ا. �T'$ ا�FGد) ای
 ��ی�) و�F$ '�ق. دا@�M��g �8دT! ��د را ارزا�! -!� dU' �Bر

�9 Lن ه0 از ی��ر -��'�ت �9د و �ن ���9� ��د و �8(� از *�8 رN�O ��9ر د�2ت �9د، 
09 �� و �� ��اHJ ���ی��ت و هMی8UW8- .!G�� �8 ��9ر  در* �9� -�CDر�B ه� ��ل �

ه�. ه��8$ ��! از دور��ی
 ��9ره� ���C)�- Mن د�2ت  �9د و �� هMی8� -��'�ت -!

ر�B ��ن �3Cbت ���ی���! و ��. �9د -!���8 ��- �� ��ا@$٢٥٠٠ه�.  هMی8G��  . �Tا

�� �889، �;�ر  ��ا��س -�ارk -���د هMی8���D- را �Bر�CD- $8W/� (دور 
ه�. ای
0 �� د�$ �-�) را ه�� '�د ای�ا�! ��ور �"�8 -!Jو ر �b��� 089 ! �� !3ی� (�@ �Bر�CD-

  .�� �2ی�ات ��$ �ورد 9� ا����ج �� ���ن ��ارد
9� �� ارزش ��د زی�ا -��HO �ّ�. ز-�ن او  از ��د �� ��. ��fارد؛ �T ای
ر�B @�) ����ا�! 

�ن -��� ��6 �FG�W- �B�� H�� .د و ��ا�� �� . .�� �ا-� -�CDر�B *�8 ��9ب از ��د �
!- ه� 9� ��@��8  اش ��8ی��8 و �ن �9د 9� ������ران و ��ی��T�8ن در��ر) fTارد و ���ی

�او. @�ن @� ه�. MTاف �;�A ��ل���;- M�� از ��وج از ��9ر N�   م داد و�bد ا��F�- .ه�
!G�� پ ر����؛ در�* �� *�M را  ��ز ه0 ��9ب و ����ات �Cه ،�Cدر ز-�ن او ه �9

ا. ��ا. ��ری{ دا@��  ه� و ����ات -W/�! ���ن ��� 9� '�ی�) دا����8 و در ای
 ��9ب -!
� -! او �ن. ��@�Cه ��� از �ن را، در ����ات ��د �"�ار  دا����8 و ��! ��/! 09 *� را 9
  .�9د -!

�� در A;g ا-k3 -�دم، �/C� د زی�د. �9د، از��ن '�� �Bط او -�دم  ر�U� �� �9 .�D�
ه� �9د��؛ وG! در -�Uم -�Uی�� �� ���ش ��ی� �� او ر�N��  $C را��! �����9 و @�د.

�! '����دU/� ه� دو را ،�Bر�CD- و �Bو ا. از -�دم �! ا��اف ر �
 ا���� �9د) ��د�� 9�
و�
 @��) ��ص  ای
 -�دم �!. ه� ��ا@��8 ه�� ا���M) دی��. �M ا����د) از ��ل �ن

A@ د را دا@��8 و�� !Tز�� 
�9د��، ��  9� �� وی�"! و @�اب AG �� -! ه� �N از ای
ه�.  ای
 دوران -C/� ا�$ از ��ء ا����د). ��Cد�� ��8زان ارو��ی! و �-�ی"�ی! راز و ���ز -!

� -�CDر�B و '�ح و � LدیM� ا@>�ص �* ،f�8�- ا@>�ص V/و�� �� �-�G! 39ن، *
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ا����د) -�T !G���ش زی�د ���ا �9د و ا'�اد. از  در �>6 :�8ی_ ��ء. وزی� و وزراء �>�$
!G�� ر�����، در M�* �Cه �� ��M از �ِن �ن ه�� ��Gاو �9� ��! ��-�ی L��� ه�  ه� ���د و از

، -��ا@�ا'! )��رداه�از(، رO�B! )����! �9ج(�T'��8؛ -���U- �8م  ه�. 39ن -! وام
 6�� �0 9� زی�د��) در ا:�(�ن(-�ی� روز��-)G��� vFB دا@$ . و ا-WU� .�� �� �Bر�CD-


 دH�G ه�� ��9ر. �-�د) �Cه �9� -�دم ای�ان ���ا����8 راه! �M ��د او ���ا �889 و �
� ���B @��� ��-�زا را ��fی������د او را ��Jل �89؛ ��! ��9ره�ی! 9.  

 

 در �(�ان*�U��-  
 

��gز  ه�. �� دور) اول �/�CD- $8Wر�B �� ا@�cل ای�ان ���d ار�6 
�U��- ���T
� ی�د  �� �ن.  ���وه�. ��د را وارد �(�ان �9د��١٣٢٠@�د، 9� در اوا�� @(�ی�ر  -!� �9 ��

� ���و � 
 �?� ����رد و ر'$ و �-� �� -�دم از) ا��/�N، @�رو.، �-�ی"�(دارم، وB_ ای
  :-���وت ��د

9� ��Fًا رو@
 @�، ٨ه� از  @�رو. .�:�U- ���� ��ورد) ��د��، � �9 .�"�G را ٦ �"�G 
@���،  در �(�ان ���وه�. @�رو. در ا�?�ر �C2-! دی�) �C!. در �ذر��ی�bن -���U �9د��

��� V/و�� �ای
 . ! ارا-8� T/��ران @����M یL روز 9� در �����ن ��در. رژ) ر'��8 و �
�� '��U ار-8���ن @�رو.، ��9ورز و �9ر�T و �U�� از ��;�ص ��"�ر، ��د�� 9�  ارا-8

� �9چ �� �(�ان �9د @�رو. از ��ی ���رت ��د �ن� ه� در @�ق و  �ن. ه� را ���ی
�ا ��ریQ �9ر ���ا �9د�� و �� �� @�J! �(�ان ا�"�ن داد) @��� و �� @�J! و ��8ب @�Cل

LC9 �W�8 وا�* �ن �9دن �9ر از ��ی ���Fاد . @� ه� -! ه�ی! ���d ���رت @�رو. �
� ای
. ای
 -(���ی
 ��6 از ه���د هMار ��� ��د� �9� ���وه�. @�رو. در �gب �(�ان  �� ���

� ا�"�ن ارا-8� در @�ق  -���U ��د�� و را)� �ه�. ��g! را در ا����ر دا@��8 و �� ���
_Jن ��د�(�ان، در وا�  . ��)ان در -(�:�D @�رو. و �82:� 

�� ه� ��ل، �N از ای
 رژ) ه�� ����ز و در�� !C� @�رو. در @(� دی�) ��دار و ا' �@ .

 @��8م 9� '�-���) H9 ���وه�. @�رو. د���ر داد) 9� ه�N9 از �CW- _�8- Lاز ی

. �اه� @�ا'�اد او در -}�2م �aه� @�د �� @�ی���ی
 و��، ��! ا�2ام، -�bزات �
وG! وB_ . ه�. ��د ��د�� @��� و �G�gً� در ��@��) �� دی�) -! ه� ��M 09 ا��/��!
ه� در �����ن ا-�����د یL ��@��) دا@��8 9� ->;�ص  �ن. ه� �� 9/! -���وت ��د �-�ی"�ی!

�� �82ان ���) fgای! . دارا���ن ��د ا'��ان و در�� ���� Lه� �9ام ی �� �روزا�
�.  ��� �9'! ��د٦ ـ ٥ ���� ��ا. -;�ف داد��، 9� ه� -!��� 
ه� ا��اع و  در ه� یL از ای

�9د��، دو ��W. وی�"! و  اJ��م 89��وه�، ا��اع ��ن، وی��-�8! 9� ��ی� روزا�� -;�ف -!
�-�ی"�ی!. دو ���� ����ر ��ب ��د  Hی��� ��D' M9�- �ه� �� ��2$ ��@��) ا-�����د را �

� -�M9 @(� -!ه�. �-�ی"�ی! �9-��ن. �9د���  !- _C� و د���ه� را ���-�  ��9د�� و �
� ای
 او�Bع ��CیH دا@�v: �8 -!. ��د�� ��@��) -!� ������9 و -�8?�  د���ه�ی! 9

!- 
�-� و  ه�. رو��ز ار�6 �-�ی"� -! �9-��ن. 9� در :v ا����س ه���8 -�����؛ -�H ای
�-�ی"�ی!. ��د �9د و -!  د��� را ��ار -!٣٠٠ ـ ٢٠٠  
�Cه �� !Gه� ه� *�8 ��ل ��ا@��8 و

���� !- !B�9د�� ه� د���ه� را را .!- (��@�� �� �ر'$ �@�8ی!  -
 �� ی"! از 9���9 !
���� 
ه� روز 9� . ه� *��) ا�$ دا@�0 و دی�م 9� در ا���ر ���� او �� زی� �vU از ای

!- !- ��. �T'��8 ر'��8 یL دو ������ 
ی� و '�وش ه� �T $C�Jا�! دا@$ و �� ای
!- �@.  

�-�ی"�ی! �� �� -�CDر�B ��د 9� ا�89ن @�) ای�ان @�)  ه� -! ی"! از 9���9 !G�� ،$'ر

 �� . @0���8 یL د��� ار-8! ��د و ��رش یL �9ر�T ز��C"6 ��د '�د دی�� 9� -!. ��د-

0 9� ای
 �9ر :y�D ���$ و �C@ HC2 در @Yن ��T �9دم و $�D: دو ��� ��ره� 
ای
�� -�CDر�B ��/! رk و :�یy -!. . �89ر �����ن ا�$ه� '���G�� $�T :،���  .ا'�اد 
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9� در ��@��) ه���8 ه0 ��� -� ه���8 و ه�� ا@"�G! ��ارد!  
 
*�Bر�CD- $8W/� 
  روزه�. �>���
 

0 9� �N از ه�Cه�8! �� -��� ��ات،��T �� -N/b ��ود و �� �Bر�CD- ��82ان   �Jار @� 9
� �8T�� ر'$، ٢٦روز . >�رد��د@�) ای�ان N/b- �� �8T�� .ا�� �Bر�CD- � @(�ی�ر 9

(�2 !- �9 h�� (ان رد��ی�8،  ا. از ا'��� /C� �889 و LدیM� او ���ا���8 ��د را �
��ن *����) ��د�� و در ��ل -���  � �� _J�8 و در وا�'�T ا��اف ا��-��/6 را �'�D- �82ان

$ �� -�CDر�B ه�  ه�� �?C! در �����ن. دوی��� ���د) -!��! ��9 !Gد ��ا@$، و��و
�@�� .�W� �� $@ا�� !��G�<- .!C� دم�-  �دا����8 9� ای
 ��ان *���� ا�$ و *

H9 ر'$ و . ر'$ �Tرد ��ار) �?�م ���ی��ت از �/� و AU2 ا��-��H او -!. ��اه� �9د
 �Bر�CD- $�Tم . �� ��ل �"���  ��2$ ��٤6 ـ ��٣���- � -N/b ر'$ و ���

�8T��$�<� دًا�b- !g2/! '�و�CD- ا�0 ���دم. وزی� @�  ��رد و�- 

 در ای-.  
089 9� �fی�ش ��$ �>�$ �'�Bی� ا�� !g! در -�رد '�و�ا��/� H�CD� _Jه�  وزی�. در وا

�J32 م ��ا@$ و ��6 �� او ��د و ��د او *�8ان�U- و $�� �داد در ����  �� ����y -! ا. �
�89 �FG�W- د�;�:�$. ��8��8 و�� 
� ه� ��ل، �>�$.  ا�J3! او *�8�  !gوزی�. '�و

$�G�<- د و او را از�� _'�� �Bر�CD- .ا�� ��N از ���8T در . دا@$ ه�. ->�/v -;�ن ��
$�T 
- �� �Bر�CD- ،N/b-" :��82ان  ���
، *�ن -
 '3ًF ��"��3! ��ارم، �� �


 ا��ق �89ر د'�� -
 -���U ��ش و �Cدر ه 
�9ره� را �� و ��-��! ���دان ->;�ص -
(�� " !��ن  �9خ -�CDر�B در دا�H @(� و رو� �" �9خ ا��;�:! "رو. �9خ -�-� ��د و �
!- �8��T .$�ار�����ت را �� �@ �U��- �9خ 

 در ا��ق �89ر د'�� او . �� ��@� او در ای-

!- LC9 
- �-��HO ��/! �2د. ��MTار . �9د�� -���U @�م و دو ��� ���یH ه0 �
!- �@ .!- $J3ً و�J ،(��g و H�9ت، از وزی� و و�-�U- !- �8 و�'�T  
�-��� در ا��ق -
ه� �� ��ر 9/! از @�) را�J3-  !Bت �889).�ورد�� یL *�. ��ای��ن -!. �����8 -!

�8 9� ای
 �� ��رش ���وت زی�د دارد ��د�� و -!��T :!- �- ��Tی� ���8��8 و  -3ی0 ا�$ و �

 . 0�89 0�89 و در��ر) �?�ا��Cن ��D -! ��/! را�$ :�D$ -!ده� و -� ه0  *�. -!-

  .@� 0��T و او ���8د -! ه� را �� -�CDر�F� !- �Bًا ای
 ��ف
$�<� 
8�  وزی� �2ض �9د، �� ���$ �� دوG$ دوم �Jام در ای
 دوران، -�CDر�B *�8یW/�Gا

ی
 دور) �Tوه! ��د�� وزی�ان ا �>�$. ر��� 9� �� ��ادث �ذر��ی�bن و �9د���ن -;�دف ��د
�� �9� . ه� ��د�� ه� �82:� رزرو ا��/��! ای
. @(�ت دا@��8" ر��ل ����! "�82ان  9

ه�. �MرT! *�ن ���رت و  3ً�J ��ا�U! در وزارت ��ر�� و -��Hg دی�� دا@��8 و ��$
� ��د�� و @(��! 9�A �9د) ��د���'�T (��g . د) و�� N�/ن ا���Tد����� �ً-�C� ا'�اد 
ای

ه�  �zF! از ای
. ه� �C�/F� �889 HC2ت hزم را دی�) ��د�� �� �� ���ت و �?�ات ا��/��!
�-� و -�bدًا ���2 -! ر'$ و ���2 -! وزی� @���؛ �(�/! -! دو��ر �>�$  �F� ر'$ و

9� �>�$ ���! از ای
. @� وزی� -! از *�8 دور ��ز �>�$ !�J�82ان  ه� و �وزی� ���د�� �
  .�T) ��"�ر ���د�� @��� و �3:� ه�� ب -!وزی� در��ر ا��>�

 
  و -�CDر�B» �� ری�ر ��hرد»
 

�
 ��د، روا�d او �� ��ری�ر  ا. 9� در ��ل -��/- �ه�. اول �/�CD- $8Wر�B -�رد ���
ای
 را ��د . ��hرد �� -�CDر�B روا�d ���! ��ا@$. ��hرد، وزی� ->��ر ا��/�N، ��د

!- 
- �� �Bر�CD- و او را $�T" !� دم�9� از . �9د -�F'! -!" ����$ و ��.   $�T ه��F�
ا-� ��اب -�8! ��د و �8Gن از او ��U- . ��bC-�ت ا��/��! ��ا��� �� او را ا��zر �889

�ن �;�:��ت را ������8 : �9د) و ا'Mود) ��د �9 $��C@ �� ه� '�د. �;�:���! دارد و
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8� ��اه� @��� dروا� �b��� در �9 .8G ،ه� ��ل ��ن ��hرد را ا��zر �"�د �� دور) �
��ر �� ��ر -�(0 ��  یL: ام 089 �� ��ر ��hرد را دی�) -
 �;�ر -!. -Y-�ری��C� 6م @�

� �9خ، -�CDر�B و ��hرد �Jم -! ����م -!��D- در ��ی� 9 !- $�D: �9د�� زد�� و .
!��C)�- ن دو��ر دی�� در�9� و. -�د �� �?�م. 9� :��D! دا@�� ��@�0 ه� ��د، ��ون  �-� 

� �� @>;��! ا�$ و �� ه��� 
� 32و) @�ی� -�"�� و ��� ،$��� /C�- ��?�  و�
-�/Cً� ای
 . او '�د -�8! ��د و ر'��ر -�U-�ت -���CFا�! ��ی����� را دا@$. ر��� -!

� �� . ا�3ق @>;! او ��د و ��دا@$ -�CDرy�D: �B ���دWت در را��- 
در ای

 �����، یW- !8F/�! ���د زی�ا ا�CD- �Tر�B ه0 ه� -��/� ��:! ا��/��!- �?� �� 

!C� 
- �� !- N�/رت ا����� �� �
 ����ر :C�C! ��د و �زادا�- �� �ر'$،  �T$، ��ون 9
�� !- 
- �
 ���ی� ��ر ��0 �- �� �ا.  �� ه� ��ل ی� -��/�. �T$ و ای
 �2د�6 ��د 9

  .���د و ی� hاHJ -(0 ���د 9� -�Wح @�د

��9 089 9� -�CDر�B را ا��/��! در ایY� ی��� ��  VW8$ ������� و وا�W/� $<� �� ه�

�ن �� ��ات، -���ل ا��23ت ���رت ا��/�N در �(�ان، -
 ��دم . dروا� 
- �?� ��
 ه�� �-��  !zJ�8��h�� !;<@ �2رد �� -�CDCر�B، در ��. 9� ��B�U. ا��zر او را �9د،

� ��ارد/��- 
� �>$ ���. �� ای�N�/ا�� d��� �Bر�CD- د����) ا���23!  ��ن �ه� �
ه�. ا���23! �-�ی"� و @�رو. �� ��ر H-�9 ار���ط  ا��/�N و در هC"�ر. �� د����)

� -��HO ا�W- !��23/_ . دا@$Cا-ً� از هMGدر ��د ���رت ���� ا �9 089 �'�Bی� ا��
9�  �Jت���رت ا��/�N در �(�ان در ی"! از -�F� MI-6 3ه� -���ل. ���$ $�T 
- �ه� �

� د����) ا���23! در �8Gن ا���Uل � �ًC�U��- !��23ار@�ت �>6 ا�MT �- در ���رت
. ا�3ع ��fاری0 ی���، وG! د���ر داری0 9� در -��HO -(0 و �Bور ���� را �! -!

ر�� 9� ���ی� ����  �?� -! ��ی��0 9� در ای
 -�رد �� ه� -! ر0g ای
، �T) در MTارش 2/!
ای
 ��ع ار���ط در . -W/_ 0�89، وG! ا�B �Tور ا�$ 9� ���� را -W/_ 0�89، ا�3ع ده��را 

�� ���ر�>��C$ ه�ه� ه.  
 
*
�Gت �� ا����J3-  
 


، روزوG$ و *�*�H( ��ان �� �Jرت �Mرگ �(��! ١٣٢٢در �ذر �Gوارد �(�ان @��� ) ا���
 �ای
 ��89ا�N در -HD ���رت . را ��MTار �9د��" ��89ا�N �(�ان "و ��89ا��F- Nوف �

� ���رت @�رو. -!� M�� �Bر�CD- ار @� وMT�� .9$  @�رو�@ Nر'$ و در ��89ا�

 از ای�ان، " ��89ا�N �(�ان "ی"! از -�ارد -(0 . �9د -!�U��- .��٦وج ���وه� N� (�- 

� �l8، ��د و در -�رد دی�� ای�ان را C��� وز. "از��� H� "����-�� . ���G�82ان ا 
��ا. ای
LC9 �Tا �9 �8��C)�� ن�)� �� �ه�. �-�ی"� ��  ��"� از ای�ان ���د �/"� -8?�ر ای
 ��د 9

!C� ای�ان ���د @�رو. ���وز ، *�*�H و "��89ا�N �(�ان "در ��ی�ن . @� @�رو. از ��ی
� دی�ن -�CDر�B ���-��� و �ن� $Gروزو  !Gت �9د، و�J3- .ن ���رت @�رو�Cه� را در ه

<@ 
�Gا����-� �Bر�CD- دی�ار �  :-���ا از ای
 �Jار ا�$. ;ً� �
 �)�� !/2�C�رخ(ا�- �Gو�Gدر ��ل) ا �ه�. �>�$ �/�CD- $8Wر�B  از ا'�اد. ��د 9

��89ا��U-" Nرن �� . رل -(C! در ز��T! ����! او ��ز. �9د، وG! ��ا. -�ت ���9ه!

 زد و �T$" �(�ان �/� 
- �-M8ل . �ی��GM8- 0ن اhن -!: 0��T. " �9ر hز-! دارم: "��(� �

� �Mرگ ��D- �� و و��_ و H/b- !Gو ���(� در ��� @��Cان �Jار دا@$ و �����Cن 8)9
9� از دی�A ���89ن �� ���رت رو��� در ��Cس ��د) و �� . ��د $�T 
- �� -�D ورود، ��


 ه0 در ���رت ��د) وG! �. ���رت ر'�� و �� ���� *�J3- �8ت دا@�� ا�$�Gا��� �)�

 ���ی� 9� ای��ن : "��(� اa(�ر دا@$. او را ��ی�)�Gا��� �از ���� ��اه6 �9دم �

!C� دی�ن او �� $Gروزو �� *�*�H و �� �رو�� ا�T ای��ن  دی�ار. �� @�) �"�8، زی�ا ��ل 9

 ا�3ع داد و . " ا. �� رو. ��اه� دا@$ ا�FGد) ��و�� ا+� '�ق�Gا��� ����� -A/W را �
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 �fی��Gدی�ن @�) ��ودا��� �9� '�دا � $' .$�T �)�� �� @�) ا�3ع : "���� �� N�
�-�دة �fی�ای! ��@� �
 �Tرد . ده�� 9�Gن،ا����C���� �� �9خ ���D- .8ً� از در ورودCB

�� ��AG�W- $2 ��(� را �� -�CDرfT " . �Bارد و �Tرد @�) ��ی� ��دا@�� @�د ��د را -!
��N . " ��ی
 -�J3ت -
 ا�$ ای
 -(0: "ل @� و �T$ا�FGد) ��@�D او '�ق. ا���Uل دادم

�fی�ای! �� �(��ی
 ��D در درون �����Cن �9خ -�-� . د���رات hزم را �� '�-���) �Tرد داد
ا��bم @� و ��'�
 از ای
 -�J3ت ��دا@$ ���! دا@��8؛ ای
 -�J3ت ��6 از ��0 ��$2 

�@ �� ��ل ا��b-�� و *�8ی
 N"2 دو ���) ��دا@�� . $�D- 
� ای��Cه �Bر�CD-
�
 را �� ���� دا@$، ا-� ای
 -�J3ت ا+�. در ��وج ��Gوه�. @�رو. از ای�ان  ا������ _J�-

  !��ا@$
�
 :C�C! @� در��ر) ��(� ��ی� ���ی0 9� ای
 '�د �- �� Qری�� . 
- �او روز. :�ا��ً� �

$�T" :زم �� روس�b- 
ه�  . ا��/��!ه�ی! دا@�� ��@0، ا-� 'dU ��ا ه� -�J3ت -
� �9ر -!��C�C: !- ط���- 
9� در ���رت  089 و ای !�h�� �U��� و H�J !/�� �@�د �

ه� از  ا��/�N دارم، دو���ن ���! از ��� در ���رت @�رو. دا@�� و دارم و ا��/��!
� ��/! ه�8G�D@�� 0 زی�ا ه0 ا��/��!Wرا� 
ه� را ��ا��8 و ه0  ه� -�ی/�8 �?�ات روس ای


 دو ���رت  ه� �@�8 @��� و '! ���8CJ3 �� �?�ات ا��/��!ه� 2 روس�� �Wوا� _Jا�Gا
-��Bع '�ق را �� -�CDر0��T �B و ! " 089 ه� �9ر -! ه��0 وG! در ا:H ��ا. ا��/��!

9� -��� ا�$ $�T او.  
��(� دو��! دا@$ �� ��م @�{ ���
 8G"�ا�!، 9� داCOً� در ��Cس �/�8! �� ه0 


 -!  -8G!- $�D: !/�� _-�b"�ا�! در. ��د��<� $���� �. �T$ �9د و 'dU در ز-�8
� 8G"�ا�! ��د و �� او �@�8 �9د��� �8G"�ا�! از -
 ��اه6 �9د 9� . روز. ��(� -�ا �

ا. ��د و در ���� او ز��T!  او ��ادر. دا@$ 9� ��د). ر'��T 0ه! �� دی�ن او ��وم و -!
!- !C� }�@ !Gادرش ��  �9د، و�� �
 -�J3ت �89 و �"�د��ا�$ 9- .���ریQ، ��(� و  �

!- �Bر�CD- ت�J3- ��-��� 8G"�ا�! دو ���. � .�D�  !;<@ _�� !Gه� ����! ��د و
� �� �Jام ای
  زی�ا ��. در �ن -���� ��د/��U- (���! را)� �9 $�T �Bر�CD- �� }�@ Qری��

8� ��89 و ���J Nام را � ا�$ 9� ��(� را وارد 8���9� �JامW/�Gو ��(� را ا ��دا@�
ا-� . -�CDرf� �Bی�'$ و ��(� را وارد 8���9� �Jام �9د و وزی� @�. وزی� ��Cی�� �>�$

!- �Bر�CD- �9 !FJ�- ام�J ،اردf�� ام�J .�� ع  ��ا�$ ��(� را�B�- از �8W/�Gا
� ای
 ����A، . ����� @� و ��(� را از وزارت -���F! و د����� و �� �9@�ن ���C� ��Fد�

 !Tی�'$ز�� �C��� !8"�ا�G د'�� -!. ����! ��(� و ��-� و �� -
  ��(� ��Fه� �Tه! �
� و ��ری{ -�J3ت -!FG�W- �  .��ی�! را @�وع �9د) ��د �9د و ای
 در ز-��! ��د 9

 
  زاد) -���ا. د��9 -;��ح*
 

. زاد) دارا. د��9ا. ��Uق از ��ریN و '�د ����ر زر�l و ��ه�@! ��د د�W;- ��9! -;��ح
ه�  و از �?� ا�J3! :�اJ$ و در��! ��ا@$ و از �?� ����! @�ی�ًا �� ا��/��!ا

 ٣٠٠ا�J  L/CGام. اL/CG @��از. ��د زاد) از ���"�ره�. ا��اه��J 0ام ��ر -;��ح. -��CیH ��د

 ٤٠٠ـ �� �زاد)   ���"�ر �U��0 �9د) ��د و ��ر -;��ح٥ ـ ٤ ��ر*� -/L در '�رس دا@$ 9

ه� ��د و ��Fً� ��دش ه0 +�وت H��J ���(! ا��و��� ��د، در ��. 9� ی"! از ای
 ���"�ر
������ Nری�� �� H�;D� .ش را ��ا��$ ��ل  �;�ر -!. ��ا��� �C�� 089١٣٢٠ � ��د 9

� @�م -;��ح���- !- 
�89 9� �� @�C �9ر  �/"� و -��A در��ا�$ -! زاد) دور و �� -
0�89 $�D: H;�- �9� ا�T ���ا��� �� ا! دارم و و�J! ��ه�� 9 $�T �9دم و $�D: و

� او . �����! ��ه�� 9� ا�zD�/2ت را -�J3ت 089 �� ��/! �(�� ���ا�A/W- 0 را ادا 089�
0 9� A/W- AGُ را �����T !$�T" :���ز  A/W- AGُ ای
 ا�$ 9� ا�89ن روز��-� ا��23ت ی"

$��� y�D: 
� -��Fد. ���� ا�$ و �9رش ��bرت ا�$ . -��ان ا�$ و ای�
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��89 و ا��23ت  �� �� او ��ل ��ه� �� ��_ او �����ز. -! ه�N9 ��6. ���ر. روز��-
��b� !)Tر. ا�$ �"/� $��� ��8� ا��2�C!  در ای
 @�ایd ��. روز��-�. روز��-� �ا. 9

-;��ح زاد) (ام  -
 �� ��Fاد. دو���ن دا����ه!. و ����! دا@�� ��@� ��G! ا�$
9� ���B �����8 در روز��-� ا��23ت ) �9د ) ��Uق ��ریN -!در �ن -��T _Jی� در دا��"�

ا. در�$ 0�89 و ا����ج �� LC9 داری0 و ��اه6  ��اه�0 روز��-� -A/W ��8ی��8 -!
  ." !A/W- 0�89 را �� �2ض ا�zD�/2ت ������� -!

-�CDر�B از -��Fد. و روز��-� ا��23ت . زاد) را �� -�CDرHU�8- �B �9دم �>�8ن -;��ح
اB! ��د، زی�ا -��Fد. 9�! ���د وG! از �C� H�َJِی$ ر�B ��ن ��ا��$ از ��ی ��ر

�� *�M ���� رو��-Cه ��دم �N از @(�ی�ر . اش � 
�Cه !G١٣٢٠و �� �Bر�CD- از ��ادران 
� ����ر ��را�$ ��د" @�ه��ره�. �Gس و ��8 "�82ان /��- 
. ی�د �9د و -�CDر�B از ای

$�T �Bر�CD-" :او را ���ور  ا�$ -!زاد) ر -;��ح ،$��� ��Tی�، ای
 ا��23ت ا:3ً روز��-
6C8��� �� " !ح��;- �� �. ا. ��MTار @� ���) زاد) را �� �Mد -�CDر�B ��دم و �/�

زاد) -��/� را �� ��ر -���ل �� -�CDر�T �B$ و او ه0 -�ا'U$ ��د را ا32م  -;��ح
از �?� -�G! @�ی�ًا در : "زاد) در��ا�$ G�- LC9! �9د و N�� $�T -;��ح. دا@$

� �"�F� ،��8ًا روز��-� ��ج ��دش را در��اه� �ورد�Gاو LC9 .ار�U- ،0��ه �U�z- " !

 د���ر داد- �� �Bر�CD-" :(�� 0 �9د و -��� @� و -;��ح! " �����6 را�?F� 0زاد) ه .

� -! �N از ای
 -�J3ت، �� -;��ح* �9 0��T (زاد $�T 0"! ��ل : "��اه!؟��T :*��Jر؟  
$�T" : .ا-�ز�' 
C��Gا���ق ��2ا ��)�9� روز��- �U��� د و  ���ر�� �)@�� !Gدار. از اه�
0/J $@ب �9د)) روا�! دا��ای0 و را) �  �. " دارد  هMار��-�ن هMی8� ��-!٢٠٠ا��از. روز��-

$�T داد و 
- �-�/� را �� او ��) وG! : "-���ا را �� -�CDر0��T �B و *L ���9 و �
ر��� 9� ��ب : "�T$. زاد) دادم و ��B�U. ر��� �9دم ��ل را �� -;��ح! " ���ر��� �


 ��ا. ا��8�Cن ا�zD�/2ت روز��-� را �� :�رت @�$9 �(�-! +�$ - !Gو $���
ای
 �9ر را �9د و �9(�ن را �� +�$ ر���� و اوراق �(�م . " ده0 089 و �(�-6 را -! -!

�Jن ز-�ن در ور� هMار ��٢٠٠/! �Mرگ و زی�� *�پ �9د و -�Fدل ه�.  �ن را �� -�Uرات 
$�T داد و 
- �
 ��M �(�م ! " ای
 ه0 ر���: "��-�ن را در �Jب زی��ی! �Jار داد و �ورد و �-


0 9� �� ای��T دم و�� �Bر�CD- دM� زدم و Hc� را زی� ��'�T ب�J 08؟"� �ای
 : "�T$! ه� *
� ��D. ��?6 �"08، زی�ا -
 ��M �(�م را ��دا@�0 و در '! " �(�م -�ل ��� �"� ��دم 9

�Jر �Mرگ ا�$ 9� در :�8وق  �� ���L -/! ر'�0 و دی�م �ن. -�/� H��J ���(! ��ل ��د
!C� �� L��� د��T .���� 
� ��دم و در زی�ز-�
 fTا@�0 و ا²ن ه0 در زی�ز-���� �ام  ا���رًا �

  .-���د ا�$) �����ن و:�ل @��از.(در �9*� @(�8ز 

 ٩��ود .  -�) H�J از ا����ر روز��-� �9(�ن ا�$٩ -���ط �� ای
 ��ی�ن�Gاو �F� (�- 

[ �D�:ر) �9(�ن [ ١٣٢�C@] ١٣٢١ ��داد ٣در[ ���ریQ ��ا��$ از ا��23ت  -���8 @� و �
���<��* 
ر��J$ �9(�ن �� ا��23ت �� @"��b2 H! . ه� را وارد �89 ه 0���M� �/ و �(��ی

  .��! در �� د@8C! ��د
� �9د و ��ا���ر @� 9�  یL. ����! ��د زاد) '�د ����ر -�Uم ح-;��F�ا�- 
- ���ر دی�� �

� '�-���) ). ��ا. دور) *(�رده0(از ��8ر��2س وH�9 @�د � �9 $�T 0 و��T �Bر�CD- ��
زاد) ر'$ و '�-���) ژا��ار-�. را ـ 9� یL  -;��ح. ژا��ار-�. ��8ر��2س د���ر hزم را ��)

�ورد��هl8 ��د ـ �Mد  
� ��هl8 '�ق . �Tی� 3ً�J او را دی�) ��د و روا�d ���! دا@��8. -�
� ای��ن LC9 ��89 �� رأ. ���ورد� �0 9� د���ر ا�zD�/2ت ا�$ 9��T . 0ه l8ه��

$�T" :!- $2د دی��. را ���9ی� ! " @�د ا���' N�/رت ا����� _J�- ن�Cه�ًا ه�a !Gو
�[�9د) ��د /T در دور)زاد و -;��ح] دار. ��2ا� !Gو ،��� '�- (  ��:�� �� �F� .ه�

  .-�CDر�B ��ا��$ �� -N/b را) ی���
� دی�� *�M. ه0 ���$  -;��ح��G�8 و اCر��J 0�8 @� و هCر +�و����زود. ه0 � �زاد) �

او �� د��� ���F ا��Dدی� ازدواج �9د، 9� ����ر +�و��8C و -�LG 9/�پ ! ��د �ن �(�م ��اد
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��ا�$ ��دش  و دی�� ���ز. �� و���$ -
 ��ا@$ و ه��T) -!ا. ��د" ای�ان ��ان "
�9د و fGا ��اغ -
 ه0 ���-�، �� ز-��! 9� �N از  -���CD- �� �ًC�Uر�J3- �Bت -!

زاد) دا@$ و ی�  دا�0 ��زر�! *� ��د. ��ا. -;��ح �C!. ه� رN�O ��زر�! @�م ��ل
�Cواه �* �9� اش در د'�� ���ا @� و ا��از ا. دا@$ 9� ��و9/ /C� ن " ا��2$ و�Cه �-

089، ا�3ص  ��اه6 -!: -
 0��T! و ��g) و ��g)" زاد) �Jی0 ه���0 و ->/;�0  -;��ح
��ن -�b. اوا-�  ���، ��8) زی� ��ی�: "�T$! ای0  ��ل ا�$ *���)١٥ ـ ١٠@�C را -� ا²ن 

  ." !@�د ه��0 و ه� د���ر. ��ه�� ا��$2 -!
 
* N��Y�"وی�ان��رد �T "  
 

� ه�Cن� �Bر�CD- ،0��T ���ریQ ا�Jا-�ت hزم را ��ا. ���یH ��دش �� -��J M9رت  ��ر 9
!- k�9(�ن ��د ��ار ��ن ��Cس �� ��ا��ن �H�;D �9د) و را) ا��ا��
 روز��- V��C� �. دی�، 9

 N��Y� �� ی�T Lرد @>;! ���ز دا@$ و fGا �� �Bر�CD- ،ل�� 
" �Tرد ��وی�ان "در �2
  .د�$ زد
� �/8W$ ر��� �� ز-��! 9� ای�ان را ��k �9د، 9١٣٠٣� ر�B ��ن در ��ل از ز-��! � 

���د، یL  د���ر داد 9� ��ا. ���a$ او و ����اد) و �9خ�F� در �ه�ی6، *� در @(� و *
 ٣٠ د��� و ه� د��� ٣در �ن ز-�ن ی�T Lوه�ن ���د) از . �Tوه�ن ���د) از ار�Y- 6-�ر @�د
� و ی�T Lوه��ن د����aز و���� �)���"�H ) ا'��(و یL '�-���) د��� ) دار در�

'�-���ه! �Tوه�ن �� یL ا'�� ��د و �Jار�T (���-�' (�Tوه�ن ی�T�� Lوه��ن و . @� -!
�(دو �9ر-�8 ��aرا در��-!) ����ز و $'�T . د از�� H"��- (وه�ن ���د�T Lی N، �٤��ا' 

٤��؛ ی !8F�FCً� ٩٢دار و   در���aر.  ���١٠٠ ����ز و �Tو) ا�T Lدر �9خ @(� ��د ی �B
� و یL در��٩-�A9 از ��aد -!  ����ز و����F� از �9خ و ��غ $a��� ر�-Y- و  دار �@
N"FG�� . وه�ن -8(�. د) ��� ��(���! او را�T Lدا@$ ی $-�Jا (�@ �9 !/D- 8! درFی

� 2(�) دا@��8� .!- 
�-Y� �9-��ن V/و�� �� �����- �"�G وه�ن از�T .اfg �@ . ن�*
ر �(�ان دو �G"� و��د دا@$ یL -�) �G"� یL و -�) ��G �F"� دو �Tوه�ن '�ق را د

!- 
�-Y� ن . �9د���� ��د ��د و *�ن ����زان ����- �"�G در �9خ ���د در �Tوه�ن ا�T 
ای
� ��د�� داCOً� �2ض -!��aو ���@ .
9� ا@"�G! ��6 ���ی�  وG! '�-���ه�ن �G"� ��ا. ای

� �3ش -!��C�9د��  ه�ه�  داران و ا'��ان �J/! را اM2ام دار��، *�ن �ن 9� ه�Cن در�
�� !- �8@� (�@ �Bر �U�/� �� Qری�� ���@ . ���gز �/�CD- $8Wر�B ادا- �� _Bو 
ای

  .دا@$
ا-� '�-���) �Tوه�ن از �G"� . در ��ل اول �/�CD- $8Wر�B، ه�Cن ����H�J A ادا-� ی�'$

��ر دا0O در  �9د �� �Tوه��6 �� �3ش -!) �ار���� @(@� [ $U���F[یL ��م ��وان 
��M ) ����� @�(�9خ ����C و '�-���) �Tوه�ن اM2ا-! از �G"� دو �� ��م ��وان ��ی�8ر 

-�H ���د 9� ی�T Lوه�ن �� ��ر  -�CDر�B ه0 �!. ��ا. ��د ه�Cن '"� @�U$ را دا@$
���C� 0Oا. -�ت �. دا�� $U�@ N�� ا ��وًا -��! ��ی�8ر -��� وfG!�h� ���- .�� . ًا�F�

 .�D-)�@ ��)�� (l8رد @� و *�ن ��ه�T ل���دی� -�T وت او�F- $U�@ ،دو ��د .
-�D. ��(���! -�ام ی�T Lوه�ن را، 9� ��ا. ا'�اد ���� �889) ��د، :y�D ��ا��$ و fGا 

9� ه� روز ی�T Lوه�ن ��(���! -! ،$'�T �9ر �� �Tوه�ن را �� �Bر�CD- Aداد �� �;�ی .

9� ��م �ن را ��ی �@ �Bر�CD- $a��� ر�-Y- دان�T Lی ،A���� " رد�T دان�T " �� د�� و�)�

� �2ا-H �������! ��ود ���D-را در��-!٣٥٠ ���  $'�T . 
از ����F$ دو �T " �"�Gرد "ای
. ��- M��HU @� و -��D� �ًC�U$ ا-� -�CDر�J �Bار �T'$ و -HD ا�"�ن �ن ����g) ��د

 .�D- د9(��ز در ز-�ن�� (�@ ����� � ( A$ و �� �;�ی�دان را �9'! ��ا��T Lاو ی
 ��ن را � �Bر�CD-" رد�T l8وه�ن " ه�T Lی �'�Bا �� �Tدان �� H-�@ ����یH �9د، 9

!- L��� د���� ���aو �Cن ه�� . @�، وG! ����زان '�Bز-�ن ار�6 ا�� �ای
 ه�T l8رد �
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� ��داش'�Bا ��ن � �ا�FGد) �� هMی8� ار�6 ا'Mود)  �?V '�قه� و ->�رج H��J -3 @� و هMی8
  .�Tدی�

 HU��- ��وا Lی �9 $�T ر �9د و�z�ا ا�- �Bر�CD- ��N از *�8.، -
 ���Tد ��دم 9
 !Gده��، و H�"�� ���D- و درب ���D- و 
�� ��م ��ص ��ا. ���a$ �9خ @>;! -

 ��١٨٠ از  � 09ا'�اد ای
 وا�� از �DGظ J. ه� �� ه�Cن ه�T l8رد ��@� ��(���! ��ی� �9خ
ه�. �?�-!  ا�FGد) �J. ��@�8 و 32و) �� ��Cم دور) ���$ ���@�8، از �?� ��C! '�ق

ای
 وا�� ��ی� او����رم و 0O32 ->;�ص دا@�� . ه�. ->;�ص �9را�� و ��دو را ����88 دور)
� '�هl8 ای�ان �����ن -���ط ��@� و در -�J3ت �� ��ر�!� �9 �@��  dU' رد ا���ام�T از ه�

�Jار @� 9� ای
 وا�� ه�C! ا��>�ا-! ��@�8 و از ��Uق ��ز�����! . ای
 وا�� ��@�
  .ا����د) �889

 �� !Gد ـ و�� �� اول �� �?�م �9ر ���8
 و -�"/! ر��� ـ 9?DG د���ر در 
ا��ا. ای
(�)� �. ��T. ��ا9�� از -��رت ��د، �9ر را @�وع �9دم ا����د) از @��) :y�D -�ی�ی$ 9

 
�Gاو(�J د ��2س�T�� �9رم ا��>�ب  !g��)�� و�$ ��د ��د) ار�����F- �� .(�J  !g��
 ��ا@$، زی�ا از ��ل �UD� �در -��رت �� .  داCOً� �� ه0 ��دی��١٣١٥0ا. -
 ا����ج �

�ن. ه0 دو �� ��� ا'�� ���ن �9دی0 !������g و !���� ه� �� دJ$ ��ر�!  ��ا�
$ �� �zF! @���8ی! �9'! دا. @����0��@ .(�J ،
��g! و �� ا'�� دی�� یL ��ح  -

� ده�0C��� �WU� وع 0�89 و در �9ام�@ �WU� از �9ام �� �9دی9 0�)� �Jاز . د N�
 �9 �@ �<�- �FG�W-٣٠٠ !'�9 ز����  ] �D�:ن ]١٣٥� �� M�� ی� �9در را�� �ا�$، 9

� را دی�) ��@�8، از . ا'Mود��aا'�اد دور) ��-$ و �9 �@ 
ا'�اد ��2ی� ��@�J ،�8ار �� ای
�8، �� ه��@�� �� دا@�W���- م�� ��و�� @(�.  ��اHJ ��اد ��م ا���ای! و ��ا9

�'�� ،�8@��� �/T د) ���@� و زارع و�G�دار و �9ر�T ر��Dن دا@�� ��@�، �J ��اHJ  @�ن 
*�ن -hً�CF در ا'�اد. 9� زی�د �/�J�8 ه���8 ( ���$ و ه�"H ورزی�) ��@� ١٨٠

، )fTارد �89 و در ا���Uل ���9ت �W-�� ��+Y/�ب -!  �� زی�ن 3z2ت ر@� -!��8. ا��>�ان
9� ��-$ �9د) و ی� در ��
 ��-$ ا�$ دU�Jً� ��ر�! @�د و  .�"�G و. در ��ا�

، -�Fی8� �M@"! )��ا� ����! و ������g! ه�دو(رو��@$ �ن �� -�M9 ار��ل �Tدد 
9�- �� ا��bم و MTارش �ن �����- �"�G در �Jد(��g ار��ل @�د و M . 
�Jار @� *�8

�� ،Aاز �;�ی N� .ا'�اد !'�F- �� د را�� Qری��  !'�F- �9ر در �(�انf- ��درس وا� �� �-��
�ن !���� ا@"�ل ��د، ه�  ه� ��ر�! @�د و ا�C� !� �Tی�8 و در -��b- M�� M9دًا ��ا�

�-�زش٣٠ �@ H�C"� �� @�وع @�د  ��� 9-���� �� ��ری$ ا��>�ب ا'�اد -Y-. ه�. -����
(�J �� او داد) @� 9� در ��ا�� ��9ر  �� LC9 .ه0 ��ا ��ا' Lل @� و ی�D- !g��

9/�� ��د�Tن �� ��Cی� و �� ��ح و �� دJ$  -��'�ت �89 و �F�ه�. �?�-! و ژا��ار-�. -�ا
9� از �;�:��ت ذا�! او ��د، -Y-�ری$ را ا��bم ده� ،H-�9 . ح�� �� M9�- در M�� 
-

vی�aنو�C���� �� و و��یH ورزش و ا���دان ورزش   �(����M�@�ه�. �Tوه��! و ���د و 
���ا� ا'��ان و . دادم داران را �� LC9 دو ی� �� ا'�� ا��bم -! و ا'��ان و در�

�داران  @� و از -��ن �(��ی
 ا'��ان و در�� ا�FGد) ��ر�! -! داران �� دJ$ '�ق در�

 ��CدمرN�O ���د و ا2. @��� ا��>�ب -!��F� ء ���د او را ��ا��س -��رت�z .

�-�د) �� �9ر @� ����M�@�ه�. hزم ���D� MیH  �3ح. ه� ه��CF� 0 و �-�د) @� �����Cن. 
�@ ��'�T .(�J !- م�bا� $�U'�- �� د را�� ���aه0 در ��ا�� ��9ر و !g��  داد و

�� !- 
� �ا'�اد اM2ا-! . د���9 ��ریQ روز. *�8 ��� ��د را -�F'! و ��Gس �?�-! �
(�J !� !g�� 6 از ا��?�ر ��د�� !�� �b��� د�� و�� �U� . �� �یL ( ��� ٣٠ه� وا�� 9

�� و د���رات، '�-���) د��� و �T LC9وه��ن د��� @�وع  -!) د��-���� ر���، ��
�ن. �9د�� �� �9ر -! �9� ��ا.  ����-� ��(���!، ا32م ��W و ا�3ع -�'�ق و �3: �*

�-�زش ���ا��از. �� ا��اع �3ح. @�  �9خ �/h !�8Wزم ��د �-�زش داد) -!��(���! �ه�  �
ه�. �T���Tن ��  ورزش. @� و ه� روز ا'�اد ����-� ���ا��از. دا@��8 اه�C$ ��ص داد) -!
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در ای
 . و��یH �>$ و ��M �9را�� و ��دو ���d ا���د -����� �Mء �-�زش روزا�� ��د
 �"�G�� �� �ً;<@ ،��(�ر-�$، رN�O وJ$ ���د ار�6، 9� از ��ری{ ] -�CDد['�:/

� �9دم و �(��  �?�-! و 0O32 و او����رمF�دا@$، -�ا �Jه�. ای�ان �����ن ا�3ع د
9� ��6 از ) ه�Cدیv �����(او����رم و 0O32 را از او ��ا��0، '�د. ��د �� ��م �(�وز 

او او����رم و 0O32 را -�>� �(�ر-�$ �� ه�Cا) . �(�ر-�$ �� ای
 -��- HO�d/ ��د
 
� ه� یL را ��M ��@$ و -��9د و د���ر داد در ���د �� @"H ر��! �(�� �889 و ��ری>

� -�CDر�B ���ن دادم� M�� .را  او ه�� �C$ ��اد و ه�در ���8(�د �(�ر- .���c� ���T
� '�د دو دوز @�وع @� و ��ا. ه ه� �� و��/V �(��ی
 ���ط �?�-! �(�� ��Gس. �;�یA �9د

ه� 'dU ->;�ص -�اJ_ ��(���!  ای
 ��Gس. د�$ ��Gس H-�9 از 39) �� 6�9 �-�د) @�
ه� �� -�دم �� ای
 او����رم �@�8 @���، وG! در ����ز���� و  ��د و ی� -�ا�T _Jدش در �����ن

9� 'dU دارا. J�-  0O32_ ا���ا�$ و ��Cی�8ت از ��Gس �2د. ����ز. ا����د) -! �@
  .��د
�) �N از د���ر -�CDر�T ،�Bرد �-�د) -�F'! @� و �(�ر-�$ ��ا��س ��ری{ �?�-! - 9

� ����زان . ���8(�د �9د 9� �;�ی�T "�@ Aرد ��وی�ان "ای�ان �����ن ��م �ن را Cه
روز -�F'!، د��� -�زیL . @���  ��ل ��-$ ��ز����� -!٣٠داو�/A ��د�� 9� �N از 

 N�� 0*�� و �"�G" وی�ان��رد �T "د) ��د��-��-�. �ا. ��ن  ���D- �� �Bر�CD- .
-�CDرJ�- �B_ ��ن �� . MTارش ���9ه! دادم و �-�د�T !Tرد را ��ا. ��ن ا32م دا@�0

. ه�. ���9ه! ه0 دا@$ �9د و ��vJ �9د و ��/! �89 ��9$ -! ی"�یL ����زان ���) -!
!C� �� ��ن، از دی�ن ای
 ����زان و ای
 او����رم ���C��� از N� @� .ال �9د,� :

"
0 9� �J)" ای�؟  ه� را از �b9 ���ا �9د) ای��T  ار) ��ص از ��ا�� ��9ر ���ا�J �� !g��
� از ا'�اد ��2ی� ه���8C�9د) و ه .$�T" : و درب �����- ���D- ن و�C���� A�-از ا


ه�  ه� ��(���! @�د و ��ا. �Tرد ا���ام ���ا و رؤ��. -LG�C از ای
 ا:/! �9خ ���d ای
�8
 @�"����د) @�د ا* �9 ، .(�J N�� �9د او   .��g! را @�ی�ًا ���ی


 �T$N�٢ از - �� �Bر�CD- ،����D� !gیH ده��، *�ن :y�D  وا�� را �� �J): " ه��


 ��@! و ه0 '�-���) ای- !:�;� !Tه0 در ز�� �9 $��� ���ریQ  ه�، *�ن ����زان �

در �ن . �� دوام ���ورد ! ��g��6�� (�- �8* M وG! '�-���ه! �J)! " ��د-��! ��اه�8 @�
� '�-���ه! ���g�B �"�Gم  -�a��� _J$ �9خ� ���aو l8ه Lاز (ه� و @�) �� ی

� '�-���ه! �T "(�Jرد ��وی�ان "��د و ی�T Lدان H-�9 ) �>���ر.� !g��" . وی�ان��رد �T "
را��8) ��درو، ( در�� دار و �82:� �������! ٣٠ ا'�� و ٢٠ ����ز داو�/A �� ��ود ٣٠٠

� و���M�@� (... �ًFC� !8Fرا در ��-!٤٠٠ی H8���  $'�T .���ری�g�B �"�G�� ،Qم  �
(�J .وی�ان @� -�"�3! را ��ا��و  ���aرد و�T ورد و ��د او '�-���) ه� دو�. ��g! '�اه0 

 �9 ���aرد و�T د و�� (�@ LدیM� AJا�- �وG! او � ��ا@$ در و�aی�T vرد ��وی�ان، 9
��ری�T Qرد �;�:! -�CDر���c� �Bا�! �9د و  ��Fه� و ��. AJ ه� دو ��د، ����c. ��ه�-�ا

� ��م � A/دان داو��T از دو H"��-" وی�ان��رد �T " ��٧٠٠ �� ���aدان و�T و دو H8��� 
٧٠٠ �� Aی�J !CJودًا ر�� � ��� ٢٠٠ ���H8 و ی�T Lدان ���L و یL وا�� ه/�"���� @� 9

�ن -�'�ق �;�ر ��د�T'$ و  را در ��-! �  .هMی8
 �"�G ،!�از ز-�ن اوی �32و) �� ��"�3ت '�ق، در �(�ان یH-�9 �"�G L و��د دا@$ 9

و �G"� ی�T Lرد ه� دو �D$ ا-� " �Tرد ��وی�ان "��6 از ا�3Uب، ��� . ی�T Lرد ��-��) @�
� ��(���! �9خ. ا. �Jار دا@$ ��(�� ��ر)��aرد و�T Lی �"�G  �82ان ه� را ��ا@$ و 
ای

داران �ن از ��داش ->;�ص ا����د)  'dU یL �82ان ��د، وG! ا'��ان و در��" �Tرد "
  .�9د�� و H�J از ا�3Uب '�-���) �ن ���G"� ا-�8! ا'��ر ��د -!


 �N از ��"�H  ه�Cن- ،�@ �?�3- ���U! در T���ش و " �Tرد ��وی�ان "��ر 9
�ن ��ا@�0 و 'dU ���8ن �F��� ن ��د���ا���0 از ��ی  ه�. ا��� -! در ��ل. مfTار 

دی�م 9�  �6U دا@�� ��@0، وG! ه�� دC� !�/�G!) ��(��(ا.  ی� ��ر)) ���G"�(���ط 
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089 $Gن د���ه� از ��ی���ت درون �ن  وG! در ��ل ای
 ��ل. در �($ �v�Fz ی� ��Uی$ 
!- _/W- 8! ��د '�-���ه�ن -�اFدم، ی�� _/W- �ًU�J�9د�� و ا-"�ن -� د�ام -���د ��د،  ا�/

� ی� از دو���ن -
 ��د�� و ی� ��Fًا دو�$ -!. 9� �"�دمCرد ه�T ه�ن���-�' ���@ . 
ای
 $U�@ ار���� @�('�-���ه�ن ��2رت ��د�� از((�J ،  !g��)�@ م )ار�����g�B ،

)�@ �"�G��( .�D- ،)�@ ��)��( .��;� ،)�@ (، ���ط )ار�����@ �"�G��( ،
  .(��(�� @�(ا.  ��ر)

ه�ی6 ��"�3ت و��F! ای�bد �9د 9�  ��ی
 �����CD- ،Aر�B ��ا. ���a$ ��د و �9خ

�ن ��ر �8��8! ��د �� دوش ار�6، ��:� ای �� ��د���� �-���� ���ز. ه0 @�وع @�  9

��-��) @�؛ ی8F! ه� *� ���و در -�M9 ��د ��ا. ����T " $aرد "و �G"� یM9�- L ه0 
�ن را �>8�Cً� . '$ه�ی6 ا��;�ص ی� -�CDر�B و �9خ ���ای�U- 0ور ���$ 9� ر0J هMی8

رC� 0g(��ا�! 9� ��ا. ���a$  2/!. ��8ی�0، وG! در ��د�� ار�6 -���د ا�$
 v�9 ی�ن��و در  $'�T ار�J �;Jاو *�8 ��ر -�رد ��ء ،�@ ��'�T �9ر �� �Bر�CD-

�T "  �z2رد ��وی�ان"��ز-�ن �?�-! �Mب ��د) -�>� @� 9� دو ��� از ا'��ان -(0 
ام و از �?� -
 �(��ی
  ی"! ���Tد. ��د 9� ��-6 را '�ا-�ش �9د). �Mب ��د) ه���8

�a�� د�T�� .رد ��د و دی���T ��'دو . ا 

 وارد ��� *�ن از ر9- �در ای
 ��ی�ن ای�اد. �
 H8��� �� �,ال @�) ��د و ��ا��� ر9
 " �Tرد ��وی�ان "���د ار�6 ��9ً� در��ر) 9/���Tا��

� ��ا� -�z) ����! ��ار�� -�رد ای
 دو ��� ��9! ��د 9� ه��دو در ��T . ا بfG
 �UD� ع را�B�- ������ دیC�)! ـ -�Fون وJ$ د'�� �?�-! @�( ـ د���ر داد) @� 9

 ای
 ��د 9� در ��و��) ه� دو ��ا� -�(C! از -��Bع و��د دا@�� و . �89�UD� �b���
 
 ای�اد. �٢� رN�O ر9
 . ��Cد ����! ا32م -! ���ی� ���ن را ��ون ��ا� -�z) ٢ر9

�@�� (�@ _Jوا (fل ��و��) -�رد -,ا����ی� �9ر-�8 -�@ !Gوارد ���، و.  
!/2 6�� 
��8
 و ���H8  ��8! ر�C� 0gم ای� �9� -�CDر�B �� :�ف هMی8 ،!�a��� .ه�

� *�M -���8 ��ف در -H�� H��U -8?0 -�دم �Cدی�، ه k3ح  !زی�د ��ا. ��� ��د ��ار�

 ��ا����J 0رت . �ب @� و او -��bر �� ��k ��9ر �Tدی�- �ای
 ی"! از -�ارد. ا�$ 9

 .ا�3Uب را �;�ر 089 و ای
 ��ز) ی"! از �b/��ت �Jرت -�دم ��د
 

� در��ر� �  ا�Mاب وا���
 

ی"! دی�� از ا�Jا-��! 9� -�CDر�B ��ا. ��FJ�- 0�"D$ ��د و ��J M9�Cرت در د�$ ��د 
� و ار�6 ری��  ��ت @��  ��"�H ا�Mاب و د���ا��bم داد،F-�� در ��?�-! ��د، 9

  .��ی
 ا�Mاء رژی0 او @��� دوا���) و �82:� �ن ��Fه� ا:/!
!- 
�-Y� ن را� ���د، 9� ���d " ��-"� "�9د، �Mب  ی"! از ای
 ا�Mاب، 9� -�CDر�B هMی8

.  ه�Cی�ن @�9$ دا@��8زاد) را) ا��ا��� @� و در �ن ا'�اد. -�H داری�ش داوود -�8!

 -�CDر�B -��رز) -!��G�<- �� بM� 
. �9د��، ��! -��رزات ������! �>$ ا�z2ء ای


 *�Cق �ن��G�<- �� �/C� .���9) دا@��8 ه� ��ا �� هMی8� . ه�. ->;�ص د���
�ن ،�Bر�CD- �
 @� ه� ����-Y� در��ر d��� 0ه ���� Hر) �9د) ��د�� و و��ی��در . ا. ا

 ،���� 
. �9د�� ه� �/��ت �>�8ا�! -8?0 دا@��8 و �3Cت ������! را ��ا�! -! �نای
�ن �  .��ا���� -!" ���$  @�)"@�ت  ه� ��د را �

� @�ی�. �� ه��/� دا@$ و ��د را -���8 او در�$  -�8!J32 ،بM� 
زاد)، رN�O ای
 �3م ا���zط ی�د @�)، '�م ��Gس، '�م. ا�FGد) زی�د. ه0 دا@$ �9د و @��ه$ '�ق -!

� ��ز.��@ �Cو ه �C�8ا�! ه<� (�D� ،ه� ��د دادن . ���! M� $-32ب ه0 @��
 ��ل ��د�� و �� او����رم �� @"H وا�� �?�-! ٢٠ا�z2ء �Mب ا9��ًا ��ان و زی� . ه� ��د ��ز.

� @>;! -�8!. @��� ه� دی�) -! در �����نJ32 0از ه��/� ه ��/U�  .زاد) ��د و ه0 ��ا
��ی
 ار���ط ����!   ای
 @��ه$ ��8� �aه�. دا@$ و ���L*�9 �ً8.رA2 و و��$ ��د
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��ریQ رو �� �H�/D ر'$ و @�ی� ه�Cن �U/�� از ��زی�0،  ای
 �Mب ��. ه�. ��CGن ���د �� ��ز.
9� در ��CGن �� 9/! ����د @�) ��د، H-�2 ای
 ا-� ��د .AG�J ن در�ه�. دی��  وG! ا'�اد 

�  . داد����Cی$ ��د را از -�CDر�B ادا-
�ن " ��-"� "�Mب دی��.، 9� ���! �82:� ����! ��د را از  �"��- !Gو ،$'�T


 ار'_ ��د، �� �"�G��" ری��� �?�-! دا@$. ��د" �Mب ��@ Lب یM� 
ار'_ در . ای
�?�3- H��J اد�F� ل @>;! ��دM8- !- د�T ان ار@� را��ن ا. از ا'�ه� را ه�ای$  �ورد و 

9� '�ت �9د)(@��� �?�-! ����� دی(�C! ��د �Tدا��8) ا:/! . �9د -! ( �"��- Mc- و
�ن ��
 ا��. ).�F� �"�G�� (د�� . �
 -�8*(�. ��د، 9��� l80 دی�� ��ه)- �z2

ار���� (ه� دا@$  ��م ��د را �� �(�ام �ری��� ����c داد و -��! ��Cی3ت @�ی� �� ��ز.
.�F� .ری���� .(
و ��وان ی��Dی! و -�CDدارم ) ���F� �"�G.(زاد)  ا�z2. دی�� ا-�

).�F� �"�G�� (ء . ��د���z2اد. از ا�F� ًا��� ار'_ ر'�0، ا9��� �� �9 �)aاز�F� �8 ��ر*
. @��� ��. �M8- !- _Cل او ��د��، 9� -�/Cً� در روز ��Fاد ��6) ���یH و �?�-!(�Mب 

��- A��: �8ء، ی��9/�� ا�z2ء �ن ��ون ا�� �M� 0)- Hgب ار'_، ���FC! ��ا@$، �/"
ه�ف . ای
 '�م �MّDب ��8 �� ���8(�د ار'_ و �;�ی�CD- Aر�B ��د. @��� ��د�� و ی� -!

!- ���Gا ��3ً یL �?�ه�ات :�هMار ���. را) ���8ازد، 9- ���ا��$ *�8
  �Mب ای
 ���د 9

 -��Hg ���س �'�T ب در ا����رM� ه�ف �"/� ،�89 _C� v/�<- Hرا �� و��ی !��FC�

�?���g او �8(� ��٣د ار'_ @�ی� . -! ��د�?�-! و ���c� $/2 د ار�6 @� و��� N�Oر ر�� 
ار'_ رN�O . ای
 ر��J$ *�8 ��ر �"�ار @�. �را، دا@$ ای
 ��د 9� یL ر�J A�J.، ی8F! رزم

. @� زد و ��دش رN�O ���د -! �را از ��ق ->�/v ��ا. او -! @� و رزم ���د -!

 ����A ار'_ ��ر و . @�  رN�O ���د -!زد و -�bدًا �را -! ��N ار'_ ��ا. رزم�Cه ��

�را ه0 ��ر رN�O ���د ار�6 @��� رزم.  
!- H�"�� ن را� �داد�� �� د���ل ��� @Hc  ��(�ار. ای
 �Mب ���ن ��د، زی�ا ا'�اد. 9


 @Hc وارد -!�'�T و !J�� .ب . @��� ��د ��د�� و ی� ��اM� !/:ی"! از ا:�ل ا
� از  دوم ای
. د، 9� در در�� اول اه�J $�Cار دا@$���C9�B�$ ��دن @�ی� �ن ��Cه �9

�-�ی"�  �@�ن  ��Fه� �zF!. ��ا@��8) ه� در �ن ��ل(��'�اران ا��/�N ��د�� و وا����! �
�-�ی"� ���ا �9د��، وG! �� روز. 9� از -���دی$ �ن ����� ��دم، ا�z2ء ��ون  �وا����! �

� ا��/�� �� �?�-! . N ��د��ا����8ء ��'�ار ا��/�N ی� وا�����@ �ای
 -AG�W -���ط �
� د�����. ���d ا��/��!.�Mب ا�$U��� بM� ء�z2از ا !zF� �8�@ا از . ه� دا���-

� �(�ان، ��ود � N�/از ورود ار�6 ا�� N� � ��� از ا'�اد ��@�8س ١٥٠ای
 �Jار ا�$ 9
ه� ��  �/��!ا�. ه� ��زدا@$ و در اراk ز��ا�! @��� �?�-! و d��� !-�?���g ا��/��!


 دH�G  ه� *�8
 ��(��C� 0د�� 9� ای
 روس�Cه �ه� ��'�ار ����$ ��CGن ه���8 و �
9�  وN� !G از ��وج ���وه�. ������ از ای�ان ��. ا�� ��زدا@$ @�) �@ �<�- Qری��


 ا'�اد ��زدا@$ @�) ��'�ار ا��/��!�Cر. از ه���ن. ا�� ه� ��د) ��ه� 9�  ��Fاد. از 

داد �� H�J از ا�3Uب ه0 در -��- !�"/C- 0)- Hg����G$ دا@��8 و  -!@�ن ا��ز(  �

���!  ای
 ��ی�ن را ���G"� ا��. ��. ه�8ز ��M ��'�ار ا��/�N و ���C9�B�$ ��د��
  .دا�� -!

 
  در��ر) ���G"� ار'_*
 

6�� y�B�� ار'_ ��ی� �"�G�� (ه0 در��ر�� .�� .!Cی�J 
�� ا�$ و ز-��!  او ��/! از -

- �او در �� یL ���ری��
 �?�-! �D;�3ت دا����ه! .  ���ان ��دم او ��هl8 ��د9

!- �FG�W- A�9 ع�� 
� از ای��Cوا'� دا@$ و ه �J32 !-�?� }ری�� �. �9د دا@$ و �
�-�ز��)  ا���د د��2! دا��"�) ا'��. در ر@�� ��L��9 �?�-! ��د و درس �ًFJه�ی6 وا

� ز��ن. ��د� �� از  ��رش ار'_.  و رو�! ��/H-�9 d دا@$ه�. ا��/��! و '�ا��Gو�Gا
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" ���N "ر��ل دوران �J��ر ��د 9� در ��9! در ��8ب '�ا��� �"��$ دا@$ و �� �82ان 
��. دا@$ �� ��م ا��اه�0 ار'_، 9� از �?�-��ن �� ��اد  ��ادر L*�9. در '�ا��� -�(�ر ��د

او . ه0 زد �� و @(�ت زی�د. ���82ان '�-���) C2/��ت ��8 ه� در �9د���ن �� ��د و ��ل
 �@ �� ه�ای! در ار����2ت ��و) ��9D��� Lه� در ی�F�)!- �"'  �089 در در�

.�"�G��).  
ار'_ ��Cم ��-$ ��د را در ر@�� ��ار) �?�م در :fT vرا�� و در در�� ��ه�8! '�-���) 

٣�را  � رزم��ر 9� 0��T، در رN�� � $��J ه�Cن). ��د�Tن ����Cی�(هl8 ��ار -�M9 ��د  
در @Hc رN�O ���د ��J_ ��د و ��'�اران زی�د. در ��
 . ��ر رN�O ���د ار�6 @�

از ��"�ر. ���ت دا@$ و �N از . از �?� ا�3ق و ر'��ر �9-3ً �?�-! ��د. ا'��ان دا@$
�(��ز�����! '�G�F$ ��9ورز. و��F! را در اراج ���Jار ا�bCن. @�وع �9د) ه���  در 

�9� ا��اث �9د، ز-�
�M ��غ ���� � !TرM� 0 ر�� �� M�� ��8! ��غ را�ر  ه�. �;D- ردار��
ه�  �� *�8 ��ل H�J از ا�3Uب ای
 ز-�
. �9د و ��Fاد. در�$ �9@$ �� ��ی� -D��ب ���د

  .@�  ��-�ن -���. دا@$ و +�وت �39! -!��٥٠٠ -��. 
!- �FG�W- زی�د M�� !���و ��8ر� ار'_ در ��ز�� .�J د�9د و '�د�� !� . �ارادت ��:! �

هC�� . دادم -
 دا@$ و �Tه! 9� -�"�3! دا@$ از ��ی د'�� و �� ا'�>�ر ا��bم -!
او ا��/��! ��د �� ��م ه�/�ا، 9� ز�! �H�;D �9د) و �� ه�ش و ����! و زی�� و -�رد 

دواج از او د���. �� ��م 3�G دارد 9� �� یL ا��/��! از. ا���ام �9ر دی�/L���C �(�ان ��د
H�J از '�ت ه�/�ا، �� یL د��� ازT/! . و�-� ��د �9د و داCOً� �� ا�z2ء ���رت ا��/�N در ر'$

��ریQ او را در �yW یL زن  ازدواج �9د و ��)  ده! �MدیL اراج ا�$ ازHT(�9-3ً ده��! 
ار'_ ����ر ��������G�$ و . 089 ای
 زن ز��) ��@� ��g 3ً-�9! ����$ �9د، 9� �;�ر -!

�B$@ی� دا�@ 
  .���C9�$ ��د و در ز��T! �;�:! و ����ادT! دی���/�

 ا��. ��د 9� ا�89ن ��ی� ��ود  ه�Cن�� �"�G�� ،_'0 ی"! از دو���ن ار��T ���ر 9

٧٥�@�� �او �D;�6�3 را در دا����) �l8 ا��bم داد و �� دhیc@ H/! .  ��ل دا@�
� در -��Hg. ا��23ت ��8! ��9ورز. ه0 دا@$��Cا���23! �9ر -!ه   N�O�9د و ر

 
����$ را . ای
 اوا�� از �?� ���J !C. ���د و0G�� 3ً-�9 !G ��د.  ار�M�� 6 @�٢ر9
. ا. ا�$ '�د ����'?�. دو�$ دا@$ و از ����$ ا��/���ن ا��23ت زی�د. ا��و��� ��د

� ای����G و ژا�
 -��'�ت ر�C! �9د و -H�J .W از ار���b8! وزی� ��9ورز. @�� !��FG�
� ��9ورز. ژا�
 @� و fGا ->�vG ����0 ا:3��ت . ���ا-�ن ا:3��ت ار�C� !Bد���@


 دH�G از �9ر ���89ر @��Cه �او ای
 اوا�� یL @�9$ و��_ ��9ورز. . ار�T !Bدی� و �
�@ �8Cن ��د و +�و�� H-�2د و ��دش -�ی��� �
 �� و. . ��
 MJوی
 و �9ج را) ا��ا��-

اش �� -�"/!  و H�J از ا�3Uب ه� -�J_ در ��"�3ت ��9ورز.دو��! ���h! دارم 
!-�� !- �F�ا�- 
- �� @>;ً� -6��J3  ��رد ���Cاو ه ��9د و �� 2/$ ا���ام �

!- ��9د، وG!  از -�CDر�B �� ا���ام ی�د -!. دادم ه�. او را ا��bم -! �9دم و 9/�� ��ا��
� �T' ای
 اوا�� �� ����ر. از �9ره�. او ای�اد -!� �$ و ��! *�8 ��ر �?�ا�6 را ��@$ 9

�8� ا���Uد. دا@$ . -�CDر�B ��ه0� �� ای
 ا���Uده� را �� (ای
 �?�ات �� و��د. 9��Gا
!C� $��� �Bر�CD- داد (!C� _Jرد ا��2اض @�) وا�- �@.  

�@ �"�G�� �ارم در دا��"�) ا'��. �� . ی"! دی�� از ه�C"�ان ار'_، -�CDد ارم ��د 9
�� �� ه0 دو�$ @�ی0 و ای
 دو��! �� ا�3Uب ��� @�، وG!  ) ��د و از �ن-
 ه0 دور

�� ار��ل �9رت ���یL ��2 و �T) �9رت ���! . دی�م او را -! ��رت �� dU' M�� او
� -�ا دو�$ :C�C! ��د  ا���9ء -!) ا��ا���G! و �2ض �3م(��Cه !Gد، و�C�

� ا�FGد) زر�l در �9ره�. ا� ا'��. '�ق. �9د ��Wب -!J32 
�C2/$ ه ���23! ��د و �
 
� در ر9��C�9ر ��د  �9ر -!٢ه0 ه 
ارم از ��gز در ���� ار'_ ��د و . �9د و - 3ً-�9���F ای

� دا@$ و ا9��ًا او را �� �8(�ی! -�J3ت -! �� و. '�قJ32 (د�FG2/$ در  ا 
�Cه ��9د و �
�را وارد -��رز) @� دوران ری��$ ���د ار�6 ار'_، �� رزم .��;�ص  او �� �9ات �� ��رج و �
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-�CDد ارم از �?� . �� '�ا��� -��'�ت �9د و -��! ه0 در ��ریN وا���� �?�-! ��د
 
� در��   ار�6 ��د و ��Fًا �� ژا��ار-�. -HU�8 @� و در �ن٢'�G�F$ '�د @�Cر) یL ر9� ��

� او ��د و fGا -��Hg �� اوی�! از او ��ًا ���ب -!. �����! و ���G"�. ر���� !�
!- (�J !G�9د داد، و ���g! را ر��ا �9د  ارم ��M ��"�ر ��8�$ و g�� .(�J! او را ��ز����

�� او -! و ��-� M�-�
 -���H -! ه� ��ر �J). ��@$ ه�. �(�ی�- �� !g��  رام�9� او را  �@
089 .!- }��� 
- !/2 !G�9د) ��دم و �C@ �ر0g ای
 او را  دادم 9� ���رش او را �
� �9دی���ز����!  

�9د و -�رد ا��8�Cن زی�د او  ی"! ���G"� @� و ��ا. ه�ی�ا �9ر -!. ارم دارا. دو ��ادر ��د
�@ _Jا�$  �;�ر -!. وا�� ��ا' Lی 
089 او را �� ��زر�! -Y-�ر �9د) ��دم و ه�ی�ا از -

 ��N ه�ی�ا در��ا�$ �9د 9� *�ن او را �� ��ر دا0O. و -
 او را �� :�رت -Y-�ر دادم
!- �@ 
�8* �� داد) @�د، 9C��� !ر ��دن او در ��زر��-Y- �-�CDد ارم یL . ��اه� �

دا@$ 9� -�>� @� در در�� ��وا�! �z2 ��ز-�ن ] �� ��م -�8*(�[��ادر دی�� ه0 
  .�?�-! �Mب ��د) ا�$ و -��! ز��ا�! و از ار�6 ���89ر @�

!O��D. ه0 . و ا-� در��رة ی��در دا��"�) ا' M�� .د. دور) ��دم�� و�� !��D: 09 د�' .
M� �z2ب ار'_ ��د و . دا��"�) را �� ��ی�ن ر����، وG! در در�� ��وا�! ا����Fء داد

او ا��hً�C . ر0g ��وج از ار�6 در ���� ار'_ -��� �Jرت ��ز-���ه! �J. دا@$ و 2/!
*�8 ��ر در ��Fه� 'dU . ��/! ��ه�ش ���د وG! �ّ� ��(�ار ��د. ری��$ د'�� ار'_ را دا@$

�9د و ��د را �� ����$  �T) -�ا -�J3ت -!. او را دی�م" د'�� ویj) ا��23ت "@�وع �9ر 
� دا@$ ��CیN/b- (�8 @�د �8CJ32 ���ن -!J32 ون . داد و�� �ا���س �9دم 9

. ��اه�، fGا �� -�J3ت ��د �� او ادا-� ��ادم ز�C$ از -
 @�C� HcیN/b- !T�8 را -!
  .ه�. ورز@! ا@��cل دا@$ ر�6 ��د و -��! در ا-�ر '�را���ن��ادرش ��هl8 ا

 
  �Mب ��د) و ار�6*
 

� �� 'M� $�G�Fب ��د) در ار�6 در ��لWاز @(�ی�ر  در را� N� .اوان ١٣٢٠ه��' 
<� 
0��U� �� �)8� 
� @�) و -��T !- ن� �  :��دازم ��8. -�ا�H ����رد د����) �

� �N از @(�ی� ـ در ��ل 1*�G١٣٢٠ر ه�. او$����C9 �ه�. ز��ا�! �زاد @��� و �Mب   9
 
� د���ل v�9 ا'�اد ��د)��٢د) را �N��Y �9د��، �� ر9� !����)@ �ا.   ���د ار�6 و �

وG! ��"�3ت ��gر�D� !-�?� !C$ ا-� ���G"� ار'_، �� . در ���وه�. -�/y ���د��
�9د �� �82:�  3ش -!ا. ��د و � د���ر ���رت ا��/�N، در �! v�9 ا'�اد �?�-! ��د)

ای
 وB_ �� ��وج ���وه�. @�رو. از . -�"�k در -��Hg �����$ ار��J 6ار ������
  .ای�ان ادا-� دا@$

*2 ��را رN�O  ور.، 9� رزم ـ �N از ��وج ���وه�. @�رو. و ا�3Dل �"�-$ ��د->��ر ���
� ا'��ان  �H�WF @� و در ��٢ا. در ر9
  ���د ار�v�9 $�G�F' ،�@ 6 ا'�اد ��د)b�

  .ا. �� -��v/�<- Hg و ��! ���س ر����� ��د)
� ��ور -�CDر�B در ـ  3*FJاز وا N� ١٥ 
C)� رب ��د)١٣٢٧�B �@ ���T �ا. ا�$ و  ، 9

 
���8� @�، -�bدًا ر9@ !����J��g (ب ��دM��82:� �?�-! و ٢ v�9 .ار�6 ��ا 
  .$ا. �� �b�N ��دا� @(����! ��ا. v�9 ا'�اد ���g?�-! ��د)

وزی�. -;�ق، �� و��د ����J��g! ��دن �Mب ��د)، ��Fاد ا�z2ء �ن ��  ـ در ز-�ن �>�$ 4*
�� ��ر  ��2$ زی�د @� و �� �� ��د �/A �9د 9� �z2 ن :�ه���;�ص @��� ا'��. 

� ��. ار�6 ر��خ �9د��C8(��! در ه�.  
� و *�ن ��Fاد ا. v�9 و د����� @�� ، ا'��ان ��د)١٣٣٢ -�داد ٢٨ـ �N از �9د��.  5*
�٢٦ه� زی�د ��د،  �ن� �� ��D- N"�م 9� ��U� د) @���  ��� ا�2ام و��<� Qری��.  

*6  Lوا��ه�. �?�-! ی �ـ در ای
 ز-�ن، �-�ی"� �B ا��23ت ار�6 را ��"�H داد و در 9/�
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-��رز) �� ر��خ ���وه�. ->�vG @�) @�ت . ه��� �B ا��23ت -�M9. و��د دا@$
:�82 �� �82وی
  � -�"�k ی� 9���! 9� ��ا� '�G�F$ دا@��8، ��ی�'$ و 9/�� Qری��

�ن �� !���� Hc@ ،���@ ��T) �����  @�، ه�� ه� واfTار �v/�<- !C ��ز����
!C� !- �� ای
 ��ر�!. @��� @��� و در در�� ��ه�8! ��ز����Cه �ه�  ه� و �;��

و �0b �9ر ��ا. �T'$ و از �?� @�ت  �D$ �82ان -��رز) �� ���C9�$ ا��bم -!
  .�Bا��23ت دوران �>�! ��د

��"�H @� و �(��� ا:/! ) ��ز-�ن ا��23ت و ا-�8$ ��9ر( ��واk ١٣٣٥ـ در ��ل  7*
� ا����ر ��واk ��رج . ه0 -��رز) �� ���C9�0 ��دW�� در ار�6 از Hg�@ H8��� dU'

واk را ه�B 0 ا��23ت و ه0 ��. ه� �� �B (�)2ا��23ت ��د ��د�� و ��ر�! �ن
  .ای
 وB_ �� ا�3Uب ادا-� دا@$. ه� ��"�H داد�� �-�ی"�ی!

 
  ��ادث �ذر��ی�bن*
 


 ��ان �� �Jرت �� � �Jار. 9�� �9 0��T)�"ی�-�fTارد) @�، ) ا��/�N، @�رو.، 

 ��ی� �U��- .���٦وه�!- k�� ای�ان را l8� از ��ی�ن N� (�-  !. �9د���ه� و  ا��/�

ه� �� �8(�   ای�ان را �>/�� �9د��، وG! ���3ف ا��?�ر @�رو.١٣٢٤ه� در ز-���ن  �-�ی"�ی!
9� در��ر) ��Fاد �G"�ه�. روس -! !��U�UD� �@� ���ن  از ای�ان ��رج �����، �/"

�ن -! � ٨ �� ��٦ی�0 ��
  -!.  �G"� در �ذر��ی�bن @�J! ���و دار��٨ �� ٦ه� ��
  داد 9
 و H-�9 ���د و ��Jن ا��23ت د�* ،�"�G HJداره�ی��ن �� �٦ا�/� � �G"� -�/0 ��د 9

  .MJوی
 و ��9���ن ��- M���U ��د��
در . -�CDر�B ��ا. ��وج ���وه�. @�رو. -���ً� �� ��Cی�T�8ن ا��/�N و �-�ی"� در ��Cس ��د

$�D: !- م�/F- 0�@دا �Bر�CD- �� ��-�ی"�ی! ه�ی! 9� روزا� �ه� ا-��وار. زی�د.  @� 9
�ه�، -�CDر�B ��دش  در ای
 ��ل.  �Jا. @�رو. از ای�ان ���ون ��و���� او داد) ��د�� 9

ه� ���8(�د �9د��  �-�ی"�ی!. دی� -��C�Uً� رJ N�O�C$ ا���23! ���رت �-�ی"� را -!
ه� �� ا��ا.  ا. �� ��ز-�ن -/H ������ و -��/� �2م اM�Gام روس 9� ای�ان ��Cی�8)

W- ن -�8! �� ��وج ار�6 از ای�ان را�@�)F��89 ل . �ح��U8(�د ا����� 
-�CDر�B از ای
وزی� @� و �Jرت ���ن  �9د و ���
 32ء را، 9� *�8ی
 ��ر وزی� در��ر و یL ��ر ه0 �>�$

��ر  �ن. �J. دا@$ و ��/6W �� ز��ن '�ا��� ����ر ��ب ��د، �� ��ز-�ن -/H اM2ام �9د
�وG! در وا6U� _J . ��ده�. 32ء �� -�'�U$ ه�Cا)  داد، :�D$ ه� ���ن -! 9� روز��-

9� �� -�اB_ ای�ان  ه� و �2ا-H ��د -! ا:/! را �-�ی"� دا@$ 9� در ��� �� ��ز-�ن $�T
�889 $U'ی"� . -�ا�-�� ای
 ر N�O�C(�ر ���<�@�� �9 $�T 
- �� �Bر�CD- روز Lی

]
ه�  ه� :�D$ �9د) و ا���Cل ��/! زی�د ه�$ 9� ا�T روس ��/! -D"0 �� روس] ��و-
  .�"�88، وا��ه�ی��ن از ای�ان ��رج @�د��روی! 

�ه�. -(0 -���د ا�$  ه�. @>;�$ ��ی� ���ی0 9� در��ر) -��HO '�ق، ����ات و ��@�
$�D: !�� دی�) و 

 ��M -���8 @�) و -�Gا��� �� 
� ای
 ����ات و . ام ه�. ��و-� 
-

$�D: �� �ً'�: 0O�"ا��8د �9ر. ��ارم و ا�  �� �ام، *�ن  د @�ه� ��د)ه� و وا���FJ! ا�$ 9
�@�� �
 ا�$ ای
 �U- A�9ار زی�د. ��8� ��/���c! دا@�"C-.  

� @�رو. او���C��Gم � H/- ی"� در ��ز-�ن�-�� ه� ��ل، �9ر �� ��ی! ���9 9� ��Cی�8) �
9� ا�T روس $�T داد و  �ه� رأس ��ری{ -8�F! ���وه�ی��ن را از ای�ان ��رج �"�88 �9ر �

�-�ی"� ا�$ 9� ����! � l8�l8 ��م �(��! ���9) y��' l8� 
 ��اه� @� و در ای
� ا���س ��Cد)  دوم را ا���س �"�د)، ��ل �نCرا ��6 از ه l8� !���� .رو�@ �9

� -F/�م ���$ @�رو. 9! ���� -!(ا�$ ��Gاز  ا !C�� !���� ن�Cد، *�ن �� ه�@
� ا�Jا-�ت �-�ی"� ای
 !). ارو�� را ��>�� �9د و ���C9��C� $دb��� �9 �@] 
در '�وردی

 �G"�@�ن را از ��k ای�ان ��رج �9د��، وG! �"�-$ ٨ ی� ٦ه�  روس] ١٣٢٥
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  .@�ن را در �ذر��ی�bن ��fT !Jارد�� �����) د�$
��ذر��ی�bن، *� ��وج ار�6 ��خ و *� ��ادث ��F. و ��Uط ��� �/��-  �Bر�CD- ،.ور

�
 �T$ او یL. @�ت -��2ب �-�ی"� �9د را �- ��-�ی"�ی!ا: "��ر � 
ه� �J Ab2ر����8C و  ی
�ذر��ی�bن از �l8 @�رو. واFJً� ا�"�ء �� �ن �9 �@ A��- ه� �3ص @�د ه� " ! �Tا _Jدر وا

� �/8W$ ر�����CD- !- 6ر�B ا��/��!� H-�2 ی"�ی! ه� را�-�ه� را ���!  دا��$، 

 دH�G ��د 9� ��Fًا در ��ل  �ذر��ی�bن -D��ب -!�Cه �ت  -��'�١٣٢٨دا@$ و �

�-�ی"� �9د ��ذر��ی�bن � ���ا�0 ���ی0 9�  در واJ_ -!. ر�C! ��د را ��ا. ��"� در -��/
.�J رت�J .�� �� �Bر�CD- ��-�ی"�، رو.  ��ادث �ذر��ی�bن ����gز. @� 9 !8Fی ،��

�8�� dورد، ه� *�8 روا��  .اش را �� ا��/�M�� N ��� �9د 
k �9د��، وG! در �ذر��ی�bن �"�-$  ای�ان را �����١٣٢٥وه�. @�رو. در اوایH ��ل 

�� �3ح ��د->��ر ���z�J ن��/�- Lا@��8 ور. را �� ��6 از یfT .�� �. ه�. �� �
�� د-"�ات "ور. در ز-�ن ا@�cل �ذر��ی�bن  ���J�' " د->��ر و�� $Gداد) و دو H�"�� را

� "رN�O ���وه�. -�/N/b- . y و ار�6 در�$ �9د) ��دJ�' "دا����ن !�D3م یgد��  .
8�  وزی� �Jام در ای
 ز-�ن، �>�$W/�Gام(ا�J �C�ام. ��د) ا�J  �/��- �� �8W/�Gا" �J�' "

$CG��- ر���رد -! ����� M�-�9� ��د->��ر. *�C)- M! ���$ و -�  �9د و -!  $�T
�ذر��ی�bن ������0 و �Jرت -�M9. را در �ن -! �او . �� ���ن ��ه�0 ��ا��0 یL ا�����ار �

� ��دیL ا�����ارJ�' �� Hی�C�- �ً�/J و !��bذر��ی� �
 �9د 9�F- 0ا�����ار .  ه 

 ای-
ا�T در �(�ان . را ی"! دو��ر در �(�ان دی�م و��D: !G! ��ا@�0[ د��9 �3م ا� ��وی�]

ر���� �� ���ن ده� �� دوM9�- $G. ه0  ا. ��د، ای
 ا�����ار ��د را -! -�ا�C! و رژ)
�� �� -����G$ ��دش �Jارداد. ا-�zء  ! �� -�"� �9د و در �ن -��'�� �Jام. روا�W! دارد

��Cد 9� در �ن ��د->��ر. �ذر��ی�bن را �� ر��C$ @��8$ و �F(� �9د 9� ا-���ز ��$ 
8� ��ادر  �Jام: �� ای
 �,ال -�Wح ا�$ در ای
. @�Cل را �� @�رو. ��ه�W/�Gا

� و+�قGو�Gارداد  ا�J �� ه�   را �� ا��/��!١٩١٩ا. ا�$ 9UW8- دو �ا-�zء �9د و ای�ان را �
8� ���ذ �U���C� 0د، �JامW/�Gاز ��'�اران و ->/;�ن و *��9ان د����)  ا �ا. 9

ه� �� -�"� ��ود و *�8
  ��ان �;�ر ��Cد 9� ��ون �?� ا��/��!  �ی� -! ه� ا�$، ا��/��!
  !�Jارداد -(C! را �� -���H-�9 $�G ا-�zء ��Cی�؟

9� در ای
 ��ل �Bر�CD- !C� د�� �8� را  ��ا��$ ا��Jار �Jام ه� ��h�� 6FJ ر'�W/�Gا
�ذر��ی�bن ا��3ف  �/��- H;' و H� (��@ �� �� ا �� اوfG رت ��د و�J AG�� �89 و HCD�


 در ا��ق ��اب -�CDر�B ��دم �/�
 ز�l زد. ���ا �9د- �. �T@! را ��دا@�0. یL روز 9

 . ��ا�$ �� -�CDر�J �89 $�D: �Bام ��د و -!CB دادم و �Bر�CD- ��T@! را �

!- �
 ا�$: "�Tی� :�D$ دی�م 9"C-��g !!C� 
او �N از ��ی�ن ! " 089 *�8
 �9ر. را -
$�T 
- �� $�D:" :!- !- ��  �Tی�؟ -! دا�! �Jام *� ��Tی� �� ای
 ا'��ا�! 9

���� �8� از ��اب -�CDر�J �Bام! " ا�� ��ی� دو در�� ��'�_ ��ه! ور. �����W/�Gا !/�� 
�@ !B09. ��را �/��- ���Gع ا�B�- 
� ای��� �?� hً�C��د و ا�� !��Cاه  �� �ور. ��د 9

  .�Jام -HU�8 @�) ��د
�89 �� ه� ��ل، �� ��ح �-�ی"�ی! �/C� ن�bذر��ی� �دو . ه� �Jار @� 9� -�CDر�B �� ار�6 �

�ذر��ی�bن ��9$ داد) @� $C� �� �"�G :ا !C@ه! ����� ه����-�' �ز -�Dر ی"! �
Mـ ���ی �gـ -�ا �� ���یM و دی��. �� '�-���ه! ����� �Bا�! از -�Dر -������- . !C@ه�

 �� ���ذ. دا@$، �Bا�! ه0 اهH �9@�ن ��د و ��Fًا �� در�UW8- د و در�� Mی��� Hاه
�@ !����)@ H9 N�Oر .�"�G�� .!- $9�� دو ���ن 
9� ای !FJ�-  �Bر�CD- �9د��

��ا���0 ��ار @�ی0 9�  -!. ���C. یL -���ر) ��زدی�. 0�89از -
 ��ا�$ 9� �� ه�ا
� رزم. او در �ن -�J_ رN�O ���د ار�6 ��د. �را ه0 �-� رزم�U� �Cرا در ه�ا���ا. را ���ن  

!- �Bر�CD- Aی�;� �ای
 . ر���� داد و ��y�B داد 9� �;0�C و ��ح ای
 ا�$ و �
�را ���د و -
 و -�CDر�B �8(�ی!  � رزموG! دی�. ��زدی�ه�. ه�ای! ��Fًا ��M ادا-� ی�'$



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 55

�ذر��ی�bن ��@��) از ���ل ا�$ و *(�ر ر@�� �9) -(0 دارد. ر'��0 -! 

 . ��ز-��Gاو
(���9 L/' �. ر@�� H�J (�9 از -����، �J'3ن �9) ا�$ 9� �9ه! ا�$ 2?�0 و �� �

�د) ��د�� �� را) ور. �ن را �>�یH�J �9 A از ورود �� C�?2 H� ،(�9! ��د 9� ���وه�. ���
ر'��8  ه� -! دی�م 9� ����زان -� دا�H در) �fی� ���@� و -
 -! ��2ر و -�ور �� ��درو ا-"�ن

�� �889، �(��ی
 -�اB_ را دا@��8، 9� -(0 ور. -! و ا�T ���وه�. ���/��U- �8ا����  
��ی

 �J'3ن �9) ��د�Cن ه�.  

�ذر ٢٢روز  ١٣٢٥$�T 
- �� �Bر�CD- ،" : Lود و ��ا. ا-�وز ی�� Mی��� �ه�ا���J �Cار ا�$ �
9
 و وB_ را ��ا. ��٤٨ ه0 �� �ن ه�ا���C ��و و �N از . ار�6 ��ل ���د $F�2$ -�ا�� 

�را رزم(-
 و رN�O ���د  (
9 vی�F� " !9$ �9دم�� �Cه�ا�� �� 
- . �Cن ٥در ه�ا����/�- 
L��� ی�8) از�C� Lن ��ل ��د و ی�-�� .��� �� !C@ل ����� ��ره��� �- �د �/�
 �9د) ��د 9

 0����� !C@ره��� �
 ای
 ��ل را �- ���اری0 و @�ی�ًا �� ا�"�8س ���ز داری0 و �Jار @� 9
9� @�ی0، . �را MTارش ده0 و او�Bع را ��M ���08 و �� @�) و رزم Mی��� (�Tوارد '�ود

ه�  ��ن��Cم -��� و �yW ���. �� �9-��ن �� @(� ر'���C���� $��� .0ن �ن ه�8ز -!
� یL �3ح Cد و ه�� $�FC� از �/C-)l8�� (!- ار�6 �?�ه�ات _�� ��9د�� و  دا@��8 و �

!- !G�� !ه�ای ��� �ًCOدا �ه� را از  ور. ��د�� و �ن �9د�� و ��ز ه0 �� د���ل ��'�اران ���
�ه� ��� ا�2ام  در �89ر �����ن. �9د�� ه� ا�2ا-��ن -! ه�ی��ن ���ون �ورد) و ��د �ن ���
دhیH و .  ��� را ا�2ام �9د) ��د��٣٠٠٠ اG! ٢٠٠٠@� و ��ود  ه� زی�د دی�) -! @�)
(Mا��� 
� دH�G ای� !zF� �9� ��G! ��ه"�ر ��د�� و  ه�. ای
 ���9ر -���وت ��د؛ �� ��. 9

!- �ور. و 3gم ی�D! و ا�z2ء  ����! �9د�� -�J_ را -A��8 ی�'�� ��د�� �/�"�ر را ��/
� �U�Jز ر'�� و @(� را دوG$ و -N/b ��د-� ��/� H� � ا'�اد رد) ��h از ��یCر و ه��<

� اه�G! ���یM از ��س ���9ر �� ����ن. 3ً-�9 �>/�� �9د) ��د��b��� ل  در��Uا�� ����د �
���� �- �'�-���) �G"� . ور. را ���ون �9دی0 و @(� در ا����ر -��$ ار�6 �-�) ��د��، 9

)!C@د���ر -!) ه� � ��ده� 9J�' �ًFا. �ی !- �رو��  ه� را �A�UF �889، وG! ه� *
� �;�ف �ذر��ی�bن . ا�� ه� از -�ز ه0 رد @�) ���88 ���. ���$ و �ن -!/��- ،
����8ای

� -�ا�J _B'3ن �9) و �9)� ��ن، د) �G"� ه0  ��. ���د و ا�T ��. ��د �� ��� A�b2 .ه�
!C� ن�� ��Fاد. از ��ا��$ ��Gرا �;�ف �89، ا ���J�'  .ا �ه�. L*�9 ����8ار ��  ه� �� د��
(�9 Lی�* d��� ��ذر��ی�bن  ه� ر'�� ��د�� 9 !�Gه�. دو)!�د����� ) ه�. ذوا�U�Gر. ���8

  .و ز��ا�! و ا�2ام @���
 !C@د @�) ��د، ر'�0 و �� ��ره���� �U- �� �����Cن @(�دار. 9� 
� ه� ��ل، -�

 '�-���) دژ��ن د���ر داد 9� �D$ ا-� -
 ��@� و او ��. -�J3ت �9د) و ��ل را ��DیH دادم
!- � ی� ���Tد ��د و در ٢'�-���) دژ��ن، اهH ���یM و ��هl8 . ��اه0 ا��bم ده� ه� *

�. @(� ���ذ زی�د دا@$J�' �Cه 
- �9 $�T 
- �� �ًDه�ی��ن  ه� ��! ����اد) ا. او :�ی

 ا��س � را -!�Cه �� �� �9د) ��د 9�)� !���G را �����ران �٢٠٠٠ود @0��8 و ��� 

�. �9د) ��د����� N/b- ا���ق '�-���) دژ��ن ���د و ���6 زد) ��د�� � �. ور. را دی�م 9
��خ از ز��ا���ن �?�-! را . �� ��زدی� ز��ان ���g?�-��ن و ��F ز��ان �?�-��ن ر'�0

!- 0���8@ .�� !- 3ً�J ی��ن را�� '�T !Gژ��ا �� ��د��@0���8 9� در �ذر��ی�bن در�� .
� ژ��ال در یL ا��ق ز��ا�! ��د��� 
� ا����Jن ر'�0 و ����0 و �� �ن. ای�  $�D: ه�

�: "@����8؟ �8��T -�ا -!: 0��T. �9دم/� " !0��T :!- !- �. ��ن 089 ��ا�LC9 0 دا��� 9

 ���ی��، *�ن @�ی�ًا در و��FBن �Y+�� دارد- �� . ا�T از ای
 �����9ن ����Cن ه���� ��

� و ����c روی� دی�� -�(�م  ��، �9ر -� از ای
 ��ف: "�� ���) �9د�� و �8��Tی"�ی�@fT ه�
� -����J3ن ر'�� ��دم ��"� �9د�� ��N از ای
. " ��ارد� ��/�ل . �� ا��ق دی�� ر'�9 .0

�� ��د��  در �ن) ���Tد و ��هl8 دو و ��ه�C� l8م( ا'�� ار@� M�٢٠رT! ��د و ��ود 
!zF� (ور�Cد�� و �� ی"!ه�ی��ن ه�� 
او ���Tد. ��د �� ��م . @�ن '�-�H ��دم  -

.��)@ .$�T ش ��ارد؟��Cی� �9ر. و ���-! ��ا. ه� ��ر.، ���cم : "از او �����م 9
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-�Uار. �3 و . " ه� را �� او ��) ا. و ای
 ا�T هC��م را دی�. ���د 9� -�ا دی�). دارم
!- �Tا �
 داد و ��ا�$ 9- �� �در . �ا�C9 0"! ه0 �� هC��ش �"�08 و��یH دا@$ 9

� ری��$ دا@$ �U� �� ی��T د و�� 
9� ه�Cور) - !C��J 
ای
 -�T�� _J(�ن ���Tد ��
$�T و $�T��" : .اری� ه� �9رf�� ،��8"� L*�9 ��8 و ��د��ن را"� $�D: 
�� ای

ه� و ه0 ا'��ان ار@� ز��ا�!  ا���س -
 ای
 ��د 9� ه0 ژ��ال! " ��اه�8 �"�88 -!
� ���T$ او�Bع دا@��8ا-�� .�.  

9� در . ه� ��د -HD دی��. 9� ��زدی� �9دم، ->�زن �3ح د-"�ات $�T !C@ه� �����
 Mد-"�ات���٢٠ی �D/ا�$  ا���ر ا� (���- .�� �� 0G�� و y�D: ه� .��  �� ���C� �82ان

�. ه �����Cن �MرT! ��د 9� ��ب ا��>�ب @�) ��د و زی�ز-�
.  ا���ر ر'�٦0 ـ ��٥زدی� 
ه� از ��ر�Lb و ��l8 و -�/�L�� H و  ه�، ا��اع �3ح در ای
 زی�ز-�
. و��_ دا@$

� و ��g)، و��د دا@$�� در fg�9ه�. ->;�ص H��J��g ���ذ  �3ح. ���8
 و ����Cه� ه
��F� و در Nی�T .را ��ز �9د�� و دی�م. زد) ��د ه� ���C� �8* .��F�  در �D/ه�. ا�

�U�� ��� 8?0 و- .M/' .�8دور��دور ا���ره� �� زی� ��ق *��) @�) ��د� ���Fاد . �'�
 هMار ��د و از ای
 ا���ره� در @(�ه�. دی�� ه0 ١٠٠ه�. ا���ر @�) در ���یM ��6 از  �3ح

2� ����ر ذ.�Cb- د دا@$ و��و �� ارز@! را ���ن -! و $C�J !- $��+ داد و  ��9د 9
� روس-���� ��� Lن ی�bذر��ی�� د�G/! ��ا@$ 9� ه� ��ا. ��89ل �� ��Tد)، و�� !�h�� �-�

�ن ��889 *�8
 +�و�! را � HU�8- �� . �Bر�CD- �� �(�ان -��ه�ا�0 را �� $F�از -�ا N�
0��T .$�T" :رزم �ه� را �� �(�ان ���ورد و ا��bم �9ره� را  �را ���ی�� در ا��ع وJ$ �3ح �

0 �� رزم! " MTارش ��)��T را��ه
 �(��ی
 و� �T$، را).  LدیM� H� ن�* !Gا�$ و �/�
��  ه� �� �9-��ن �� �HC� H @�د و از �ن -���� �>�یA @�) ��د، د���ر داد) @� 9� �3ح


 ����A ا��bم @� و ��ود . �� و��/� �WJر �� �(�ان �ورد) @�د�Cه � روز ��ل ���9 �١٠
�D/ا� �MTارش ��د �را در  رزم. ه�. ا���ر @�) در �ذر��ی�bن �� �(�ان �HC @�د �� 9/�

��Fًا .  هMار �3ح ذ�9 �9د٢٠٠ه�. ار��ل @�) �� �(�ان از ا���ره�. '�ق را ��ود  �3ح
�?�3- H��J اد�F� 0Jر 
� ای� _C� در د�$ -�دم ��د و �� ـ 9D/ا. ا�  M�� ور. @� ـ�

�@ �'�Bا.  

 " روز ��bت �ذر��ی�bن "�82ان   �ذر ��٢١از ��ل ��CD- ،�Fر�B د���ر داد 9� روز ��

� @�د و ار�6 رژ) ��ود�'�T .!G�� 6 ا���!  درU� �Bر�CD- ا، ار�6 و���- 
9� در ای
� در واJ_ �3ش �-�ی"� ��د و ار�6 . ��ا@��8J�' $-و�U- وج ���وه�. @�رو. و �2م��

�@ Mو-�! وارد ���ی�U- ا:�ار . ��ون ه�� !/�� �9 ،Mن '�-���) دژ��ن ���ی�Cه !��
�ن دا@$ ��9د 9� -�دم ���یM، ��  ا��، ا��2اف -!  ه�U� 0! دا@��ه� ���ن ده� 9
���د �� ا����Uل ار�6 �-��� ُ����ن.  

�ذر��ی�bن @�J! و ��g! -��'�ت �9د و ��N وارد �9د���ن  �� �Bر�CD- �F� .�8*
� @�) و'�دار ��د�� ا����Uل @�ی��! ��Cد��. @�� ��Tی� �� او . ���! ��ان ای3ت �9د 9

� ��د�� 9� د��T�8���� ل��Uد) ا���-�روز. . ر -(���د �� 2/$ ا�2ام �CD- !B�J -�دم 
$�T 
- ��" :�@ H��-0 و ��ون را��8) و ا�"�رت �9/�-��ه� ! " ��ار ا���'�T ار�J �89ر او

ه�  در @(� از ��درو ���د) @�ی0 و �����ن. -� �� ��Gس �?�-! ��دی0. را�� و وارد -(���د @�
�ا-� از . ه�� '�د.، ��! '�-���ار، �� ا����Uل ���-�. ! ���Cدی0ه�. @(� را دو��ی و �9*

(�b8� $�� -�دم از ���ه�. - !- �@�C� (در . �9د�� ��د �9 ،�)@ �� ����ز���� ،N��
� در ��ل ا���ا�$ ی� ���یy ��د��. ه� ��د، وارد @�ی0 ا��(�. ی"! از �����نCه . (��h��

D- و �@ ����- ���D- ان در��/� ی"! از ا'�$ ـ ���دار داد و �را @��8$ و ای �Bر�C
-�CDرh $�T �Bزم . �-� و MTارش داد و ��N د���ر داد ا'�اد ��ا. ��ن �-�د) @���


�C$ ه�-!. ��ر �(�� ا�$ �� ��ا'  $�T ���ا�$ د���ل او از ��د�Tن ��رج @�د، 9
F$ در یL در -�ا�. ���C���� Nن �(�ار. را ��زدی� ��Cد 9� ��G! ��د. hزم ���$


 �T$، دی�. . ا�� -��ان L*�9 و ��G! دی�ی0 9� دار. �� ز-�
 '�و �9د)- �� �Bر�CD-
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 �� �CD- !B�J �در�-�ن دار ���د وG! در -�ا�F$ ه�$ �N ای
 ه�Cن -D/! ا�$ 9
(�@ � -F/�م @� :y�D ا�$ و ��Fاد. -(���د. در ای
 *�8 ! دار �وی>��UD� از N�

� ای
 �9ر را �9د)U�Jد. �ا� د�� �Bر�CD- ل -�دم -(���د از��Uا�� $�FBو 
وG! در . ای
�ذر��ی�bن @�J! ا����Uل از او ��ب ��د.  

�ذر��ی�bن �� رو��� -�CDرY� �B+�� ����ر @�ی� fTارد و او 9�  ه�Cن ���ر 9� 0��T، ��د+
� ���F$ از ه�� �>�$ �ذر��ی�bن -!" ���! "��د را � �B�� $، دی���وزی�. ���د دا� .G اf

  ا���J �� 6��'3امC2 ا��3'�ت ��ی� @� و 
8� ���ی� @� و ��Fًا �� -;�ق ��M ایW/�Gا
$'�T.  

 
  ه�. ��CD- !��)8ر�J3- �Bت

 
9� H��J ذ�9 ا�$، -�J3ت وزی�. �Jام از دی�� ����ات درون �>�$ �8W/�Gه�.  ا

�
 ����! :�رت -! ->�����G�F' !��� و �Bر�CD- ن��- �، در ای
 �T'$ ا. ا�$ 9
  .ه� -
 �6U را��CD- dر�B را �� 2(�) دا@��J3- 0ت

9� ورود او را 9�! ����8 .�D� �� !Gرا ���ور و !��b8� �9 $�T 
- �� �Bر�CD- .روز .
�وردم �Bر�CD- دM� �. ��@A ��د و ��ریL و ��ود دو ��2$ �� ه�D: 0$ �9د��. او را �

$�D: در 
- �T �Bر�CD- !Gر ��ا@�0، و�z� ه� ��ش �� ای��ن را ه��� 
�Cه �9 $
!����� . 
� دی�� او را �� دو ��� دی�� �وردم و ��ز ��ون ��zر -F'ی�'$ و د �ای
 -�J3ت ادا-

�Q8 ی� @6 ��ر دی��، دو ی� �� ���. را . @0���8 �ن دو ��� را ��D: .!C$ �9د��
  . ����ر دو����� ��د����رد -�CDر�B �� ای
 ا'�اد. ر����م �وردم و ��F از -�J3ت -! -!

� ه�Cن ����A و ->����� د��9 '�ی�ون ��9ورز را � �هMC-�ن، -�CDر�B د���ر داد 9

 در -�J3ت ��zر ��ا@�0 وG! ����رد@�ن ����ر . او را �وردم و :�D$ �9د��. ���ورم-

� ��د��C�C: .ت�J3- 
ا  ��ر �"�ار @� و د'�Fت ��F ��9ورز دو ��� دی�� ر٦ ـ ٥ه� ه0  ای
�ورد ه�Cا) ��د -! . �
 -�F'! �9د 9- �از دو ���. 9� ��9ورز �� ��دش �ورد، ی"! را �

� زی�د ���ا �9د) ��د و ��! یL. دz��- ��9! یMد. ��دJ32 ��9ورز �� �Bر�CD-  
- ���ر �
� -6GM8 ��وم و او را از ��ف ای��ن ا��ال� �9 $�T 089 !��� . ر'�0 و ��9ورز ه0 در

9� '�د '(��C)��اب از @�) � $�T �9د و ��bC !- $دارم و ��_  ا. ا�$ و او را دو�
�b��� ر. �� -��$ و�"Cاش را ��اه�8 دی� ای��ن در ه.  

�ن ��D) ای
 -�J3ت �� �9خ  ه� را ��-! ه� ��ی
 @"H ��د 9��D- وارد H��-دا@�0 و �� ا��
در -�رد . � ������9د�� 9� @���8 @�م و �MدیL ��(��ن در، C9! ��@�ن را �0 -! -!

 6�W- و ���� ��در�! 9� او داد) ��د � A���� دا����) �(�ان، در (��9ورز H��U-
��� �B2$ زود�� در  -!) �����ن @�ه��� Lا:�ار دا@$ ��ود ی ���Cر'�0 و او ه

0@�� 6GM8- .0��� �9خ �� _J�-�� $در� �� �� . -8?�رش ای
 ��د 9��Cد. را هMی
9� �� ��9ور(را)  !/D-د�� ��  ��-!) ز �Jار fTا@���� �� �دا@��0 و �� ���� ��ارم 9

�@�� (�-�� در . @� ه� ��ون ا����8ء در �9خ ا��;�:! ا��bم -! 9/�� -�J3ت. ��9ورز �
!- �
 ا���ام -! �9خ 9- �� �9خ  ر���ی0 ��(��ن ���D- 2$ وارد�� �� 
fTارد و -

� ��2ر از -H��U ��( @�م و �ن -!?DG در M�� ن �� ��د را �0 -!ه��� 
9�  �9د��، -���8 ای
ه�� -��J3! در درون �����Cن و در رو@�8ی! �9خ . ��اه�8 ��8 6�9 ��د را �����8 -!


 @G�C! �9خ ��د ا��bم ��� و 9/�� -�J3تD: ر 09 ��د، . ه� در�� �9 ،
C* �UW8- در
� -�J3ت. زد�� �Jم -!��Cاز  ه �UW8- ن�Cو در ه 
C* ن�C�8ء ه� در ه�
 و ��ون ا��C*

. �9د�� 9� رودررو :�T �889 $�D) ��8���8 وvJ�� (�T !G -! ه��. در ��ل �Jم زدن ��د

 ای���د) و  ه� ��
 یL �� دو ��$2 �� ��ل -! -�J3تC* از !F/B در 
ا��b-�� و -

� -�J3- HDت �MدیL @�د� �در 9/�� . -�اAJ ��دم 9� -��دا '�د. از �Tرد ی� از ��-
�J3-د و ��! ��د ه0 ���د ت�� A��8- ر���ن . ه� ه�ا ��Cه �� -�J3ت، �C��� از N�
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� �9خ @�) ��دی0 ��رج -!��D- وارد �@� و  و�d را) یMد. ���د) -!. @�ی9 !����� 0
���� �اش ر'_   ��ر د�2ت �9د 9� -��! در ����٣ ی� ٢. ر����م اش -! -
 ��9ورز را �

� -. ����! 089 و -
 ه��J 0ل �9دمU�� ن�Cی� ه�� ��د، U�� �8* ل زی��ی! دا@$ وM8
� او ��د ی� 9/�� �����Cن، ا�23! ��ارم� /F�- .���� �� �اش ر'�0 ��  در ای
 *���8ر 9

9� �9-3ً در ا����ر او�$ ���C)' 
��9ورز 9� �! ای
 *�8 . و'�ر از @�) ��Fیv �9د و *�8
� از -C/9 Lد ی�� (�@ LدیM� !/�� 
- ��ن دو و -�CDر�B رد و -�J3ت � 
�� �9 !�G�W


 ���$ و -�/Cً� �;�ر -! ��ل -!- ��9د 9� اh �Tزم ��@� -
 ��ا�0 @�) ��اه�  @� �
$�T .ن�
 ���$، ��ل - �9� در �ن دوران  -�CDر�B ه0 ه�� ��'! در��ر) ای
 -fا�9ات �

  .��/! �MدیL ��دی0
� ��� ره��ان �Mب ��د) � �F� .�8* ،ه� ��ل �8���9� ) ورز، ا�"�8ر.، یMد.��9(� �z2

8� @��� و -�J3ت �JامW/�Gی�'$ اf� �C��� 0از . ه� ه N� .دMداد د����� و ٢٨د��9 ی�- 
 �-D"�م @�، وN� !G از *�8. -�رد �J (�@ ��2ار �T'$ و �زاد @� و �� �9ر ��د 9

  .ن ��داو ���ی���ه! دا@$ 9� ��غ ����ر �MرM� !TدیL ���ورا. ����$ ��د ادا-� داد
 
  " '�ا��Oن ا�3م"��ور هjی� و *
 

� ����! ��ا@$ وG! . ه� ��د ه�. -�رد ا�C�2د H-�9 ا��/��! هjی� از -(�)U��� رش��
� -��Hg -(C! دا@$ و . ��د او را �Tی� از ��ا�! ���ن �9د) و -Y-�ر ��Cد) ��د����Cه

 *�8 -�) ١٣٢٧در ��ل  *�8ی
 ��ر وزی� @� و �N از ��Uط 8���9� �Jام N�٢٠ از @(�ی�ر 
وزی�. او �� �G�<- $/2$ -�دم دوا-! ���ورد و �N از �ن ��  �>�$. وزی� ��د �>�$

 d��� $C� 
�Cن ا�3م "د���ر @�) وزی� در��ر @� و در ه��Oا�' "�@ �هjی� . ��9
  .-�YهH ���د و '�ز��. از ��د �� ��. ��fارد

�FC� ا���ق �2) روز �� �Bر�CD- د ��د  '�حا. در ا. ��د و���
 ه0 ��دم. - . ��� �)aاز�F�

 �T$، ��� �� ه0 �� ���Cر���ن ��وی0. ا�� ر��� 9� هjی� را ��ور �9د)- �� �Bر�CD- . ی�jه

 ار�6 ����. ��د، 9� ��Fًا ��-6 �� ���Cر���ن ه�ای$ ����c ٢در ���Cر���ن @�Cر) 
 @� و �;��. او را از ��اح �ن ���Cر���ن، ��ه��WG l8! ��د 9� ��Fه� �����. ی�'$

� . @(����! �� ��د �� ��واk ��د و رN�O �(�ار. ��وا�C� kد� �Bر�CD- ا���ق ��
هjی� �9-3ً ه�@��ر ��د و . @�) وارد ا��ق هjی� @� و -
 ه0 �� د����C�� .6Gر���ن ر'�0

�، @�C ز�C! ه���� � ،$�T ارد وf�� �Bر�CD- !Gادا. ا���ام �89، و ���ا�$ 9
�-�. ��89ا���ا�$  M�� !��WG l8ا� �� . ��ه�CD� �9 $�T ،ر *���ن ��د���� �او 9

�را-!  -�CDر�B �� هjی� :�D$ -!. ��ل 9� و��FBن ��ب ا�$ ��9د و هjی� ه0 �

 ��د . داد، -
 ��M از ��WG! وB_ هjی� را �����م ���{ -!"C- ��T$، ه� �9 !@3

 و *�ن دی� ��ل هjی� ��ب ا�$ @�) -��! ���$. -��� @�) و ا��hً�C ز��) -!
��� ر��� 9� هjی� )  ��N� $2 از -�J3ت '�ق٦ ـ ٥(و�C�� . A@ !Gر���ن را ��k �9د

�را  '�دا. �ن روز در -h�� !���� H'�D @�ی_ @� 9� ��ور هjی� �9ر رزم. '�ت �9د) ا�$
 ��8 وزی�. زد و @�ت ��ا. 9��U- Aم �>�$ �را �Jر�! ��د و �� در �ن ز-�ن رزم. ا�$

� را @��8)  @�یVF '�ق �� �Tش -�CDر�B ر���، وG! رزم. �9د -!Fد و @�ی�� lزر� ��را 9
�89 �UD� رب ��ود و�B ت�J3- �. ��د �� -�CDر�B ا:�ار �9د 9� '�-�د -�رد ا�C�2د. �


 �9د و �� رزم��F� ا�- �Bر�CD-  رب ���ی��B �� '�3! ا�C�2د دارم و ه� *� �9 $�T را�
 �� �ً8�2��را از ای
 ���8(�د ا����Uل  رزم. ام -
 ��اه� �T$ و -���8 ای
 ا�$ 9� ��دم ر'�

� -M8ل رزم. �9د� �9 $�T 
- �� �Bر�CD- ،A@ �C�� از �F� Lی�ً� ��2$ ی�U�  را ��و و او�

�را ر'�0 �� -M8ل رزم. را -�J3ت 9 .�-�0 9� @�) د���ر . ��اب ��د و �� ��jا-� ���ون ��T

�Bرب هjی� در ز��ان دژ��ن ا�$، �� : " و @�C را ����B�- ،08ع *��$؟ �T$داد) ���ی0
 �Tا �� 9�! د���ر ��ور هjی� را داد) و و�2) ده�� 9* �-6��J3 ��وی� و ������ 9
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  " !را��6 را ���ی� �زاد ��اه� @�
� ز��ان دژ��ن 9� در �����ن ��م ا���8 واJ_ ��د و در ا����ر رزم� _J�- ن�Cه 
 �Jار �را -


 ا-�-!(ر�O�0 دژ��ن -�ا �� �/�ل �Bرب . دا@$، ر'�0������ ( 
��د و در �Tش -
$�T" :.�J $ا� 
"C- ن�* !- y���� د و�� ����� ،0G�� و H"ا��ا�$ و د�2  ه�
ا�FGد) ���h!  دا�0 *� ��Cز. ��د 9� '�ق �C!. او �� -�ا دی� �� ��Cز ای���د. ��ا�� -!

 ���د ��ود �� ر�_ ��2$ در . @�- �� ا��ق رو. :G�8! ����0 و او ا:3ً -���@�T

@� ��Cز دی�� را @�وع  9� ��Cزش ��Cم -! �9د و �� -�D ای
 و -��A راز و ���ز -!
ز-��! 9� ��Cزش ��Cم @�، ا@�ر) �9دم و 0��T، . @�د دی�م 9� �� ای
 وC� _B!. �9د -!

� دارم/b2 
 �>$ *��! ���$ و �� دی�ار �"�� �fی�'$ و رو.. ای
 �9ره� را �89ر ��fار -
: 0��T" ��اه!؟  *� -!: "او �����. زد و ��ی6 را ��fT hارد و �� ����y ا��ا��
 ��دا�$

از او ! " �� '�دو�$ و دو�$ @�) ه��!. @�T" :!- 0��8$" @��8!؟  -�ا -!"
! �� @�C د���ر داد 9� هjی� را ��ور 89!؟ اU�U� �T$ را ���ی: "�,ال �9دم�9 �* !


 @�C -! �>��د) و �زاد -!-�B د�� 
@�م و  @�. و ا�T ای
 �Jل را ��Jل ��ار. -
!- 
�ی0 ای !- �C@ �89ر �� !- �C@ .�� ،08��� �889 زاد���اب ! " ����C@ �� 08 را 
� -�CDر�B -!: "داد��Gا !- �ًDی�: 
- !G�9ر را �"�8، و 
� @�2!  ��ا�� ای��aو ��Tی9 0

� را ا��bم دادم و . از 9�! در��ا��! ��ارم��د را ا��bم دادم و ��aو 
0 9� ایG�D@��
�ی� رزم: "از او �����م! " -�bزا�0 ه� *� ��@� ـ 9� ا�2ام ا�$ ـ ��Jل دارم  �C@ ��را �

�را �9�$؟ رزم: "�����" د���ر ��اد) 9� ای
 �9ر را �"��8؟  " !0��T" : 8! او راFی
!C�  داد" @��8!؟ }��� �<�C� ��" :!-  6د ار���� N�O0��8، ��(�� ا�$، ر@


 د���ر رزم- �9 (���- 
�Cه !Gا 089 ا�$، و��را را ا�ه� *��$ 9�  ای
 ��ف! 

 �T " !0��Tی�� -!-" :��@�� ���� �C@ $ا� 
"C- و $Jا�$ و دی� و A@ h�� . �Tا

�-�ن @�C ا@"�G! ��ا: "���{ داد. " �ی0 ا��ز) ده�� '�دا -�bدًا �� دی�ار��ن -! !Gرد، و
!� $Jد و��  �Tا �C@ ،��8"� v/� ا�$��١٠ن را 
�Cه 
. "  ��2$ ه��8��8� 0 ���{ -

-��ه�) . �� �C9ل �AbF ������0 و در را ��ز �9دم. و -�bدًا �����$ و �� ��Cز ای���د
��ش رN�O دژ��ن و ��ی� ا'��ان  �را �� ��Gس ��(��. ای���د) و ��$ �9دم 9� رزم

: �T$. " ���8(�د را ��Jل �"�د: "0��T" ای
 '�د *� �T$؟ : "را ������ رزم. ا�� ای���د)
"!� 

 �U� .���M;��م دی�ی� -�/� 
- �� را �b��� ی�� و��� (�@ �  " !��ی�B�- �ًFع را �

� ��د 9� ه� ���2! 9� �9ر �� ��ی�ن ر���، -�ا .  :�y ��د٤ا�89ن ��$2 ��T �Bر�CD-
� را ���b��� و 
� . ���ار 9� 
� دا�H ا��ق ر'�0 و . ���>�-�0��T 6 و او را ���ار �9د-�

0 9� �� �Bرب -�bدًا ی�J Lار ��ا. '�دا :�fT yارد)��T 0 و��T ی�ن را��ام  .$�T (�@ :
�را ���$ و @�ی�Fت دروغ ا�$ وG! ای
 رزم. '�دا :�y ��و، ا@"�G! ��ارد" " . �را�_ �

� رزم� 
�/� $�T ،را �,ال �9دم�� او ��� : "�
�Cر ��ب، ه����! "  
� ه� ��ل، :�y روز ��b- �Fدًا �� ز��ان ر'�0 و دی�م 9� �Bرب -��cل د�2 و ��Cز ا�$ و �

� ه0 ���ی! : "او ���{ داد. -�bدًا -A/W را �"�ار �9دم. ��6G ه0 ��ب ا�$F'د �: �Tا

 ه�Cن ا�$- }��� .!- 0"� 
� دی8! -��a0 و ه��  و����� H�J ��9د 9� هjی� را �

0 9� *�M. ! " ر��ا��! ه0 ��ارمد��T ر'�0 و �Bر�CD- دM� از ا��ق ��رج @�م و
!C� $�D: ن�Cی� و ه�T !- را �"�ار H�J A@ .�89 ه�.  

� �Bرب داد) @� و -�ت ���9ه! ��F، در C9�D- A���� $2�� ��N از ای
 ��ی�ن �
� @A، �� ی�T Lدان دژ��ن �� -��ان ��� ��د) و دار$2��٢ C�� از �F� �@ (زد .  

 
  -��'�ت �� ا��/�N و �-�ی"�*
 

� ا��/���ن، ١٣٢٧از ����ات H��J ذ�9 ای
 دوران، -��'��! ا�$ 9� @�) در ��ل � 
�. '�ا���، ��N�O و ای����G دا@$� 
-  ��� 
�82ان ���دان �;�:! -�CDر�B در ای
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�. ��9ره�. ا:��CD- hًر�B در ��ل �/6�8W د�2ت رؤ�. �0، وزی� در��ر، ��M ��د. ��دم
!C� را رد !��g را ��ب -!. �9د �ا. -�/d  دا��$ و �� ا��/��! ه0 �� ا��از) او '�ا��

  .��د و دو�$ دا@$ در ای
 ���ه� ��دش را -�Wح �89 و ���ن ده�
 $Jج @�0 ��د@�) و��د�2ت  �� ،N�/ا�� ���)!/F' �ا�CD- $-�Jر�B . ��د) ��ر -/"

f� از او ��-�در ا��/�N دو روز ��د 9 HC2 �@�) ا��/�N ی��B L'$ @�م داد و در . ی�ای! �
 �Gز�Tا�J و 
�� -�M @�م، @�) ا��/�N و -/"� و دو د��� و دو ���دان او و -�CDر�B و -

-�CFل �� ای
 ��د 9� -�CDرM�� �B ��ی� یL -�(��C! @�م . ��دی0) رN�O ���ی��ت در��ر(
ه� یL 2;�ا�� ه0 در ��غ �9خ   ا��/��!.��ا. @�) ا��/�A���� N ده�، 9� در -�ا�0 ���د

@�F� A از @�م �� ه�Cا) ����اد) .  ��� د�2ت دا@��8�9��٢٠٠�8(�م داد�� 9� ��ود 
� ����� ر'��0 و ��� ر��C� !Cم @�� N�/�8! ا��W/� . و 
- ،!��C)�- در ��ل

� ه�Cا) -�CDر�B در �9خ ���8�9(�م ��9
 @�ی0، 9� ه� �9ام در ا��ق �� �Gز�Tا�J �)8� د�
� -�ت، -���8 ��ی� ه�Cاه�ن، در . ��دی0 و ��ون ا��ز) � ��وج از ا��ق را ��ا@��0�U�

!- !Tن �� ��� . �9دی0 ���رت ز����8� ���ی���! دا@$ و ���وت � 
- �?� �� ��� 
ای
�-�، ����ر ��د HC2 ��-�ی"�، 9� از او �fی�ای! @�ی��! � �� �Bر�CD- .�F� . از N�

� '�ا� ،N�/نا���� ��N�O ر'��0. �� در ه�H ��دی0 ��� ر'��0، 9� در � N�� . در
 N�O�� ��89را���ن N�Oر M�� A@ Lارد�� و یfT �Cوی3 در ا����ر ه Lی N�O��

)N�Oر ر�)C� (�9خ ��د د�2ت �9د �� -G�CF! ��د 9� ���ز�! �� . -� را ���� L�9خ او ی
��Fاد C9! ا��ق در .  @�) ��ددوG$ واfTار �9د) و از �ن ��U- N رN�O ��89را���ن

� دا@$Uرگ. دو��M�  ی6 ��6 از�b8T �
 fgا��ر. ��د 9G�� ن� ��� را ��٢٠ی
 ا��ق 
�ن �����) @� و ��اب داد�� 9� در . -�fg Mا��ر. �T 3ً-�9د ��د. ��ا@$ ���/'

. �� از دی��. ا���س �"�8 @�د �� 9�! ��د را -(N�O�� 0 از -��TMد ا����د) -!
� Hارد) ��دو��یfT .�� �� ���� LG�- زن��� ��ن ��6. ��� ��M دU�Jً� ه�Cن ��د 9 
G��  ��

� یL راه�و ��د و ه��� �� و��/� �Mی�8! ��ا@$ @����T . N�O�� م�"� !Tا. -� ز����
AbF� و AG�� ور ��د�ه� ��  �9د��، وG! در �����ن در -�ارد. وزراء �� دو*��� �HU -"�ن -!. 


 و��/� -�رد �Cی! ز��ن و . ا���ام -�دم ��د��ه��Gای�� Lن ز-�ن ی�رN�O ��89را���ن در 
9� . -�f- A;Fه�! ��د Hد�� و *�8 ��� ���ی�� l8ه�� �Bر�CD- 
�?'�D- N�O�� در

  .از �Tرد و ���ی��ت ���. ���د. �8��T از ��ز-�ن ا��23ت �ن ��9ر ه���8 -!
و ���� ای�ان در ��9ر ) �0( در��ر ه�. ����! -�CDر�B، وزی� در ��� '�ق، در -�J3ت

!- $9�@ �����- !��C)�- در dU' اه�ن�Cه ��U� ه� و -�ا�0 ���ی���!  �9د�� و
  .@�9$ دا@��8

 �� �82ان ���دان ->;�ص، ه�Cا) -�CDر�B ��دم، ���. ��د 9� ،
- �9 .�F� ت�'��-
 �F� [ ١٣٢٨]در ��لN�Oر ،
. �D) :�رت $'�T�C(�ر �-�ی"�، �� ای�hت -� �� د�2ت ��و-

N�Oون ر�F- ن��رد ��"��در ای
 ��� از -�CDرf� �Bی�ای! . �C(�ر ��د در �ن ز-�ن ری
!��C)�- داد�� @�ی��! @� و A���� ا'�>�ر او �� v/�<- .ه� .(����  ���� H��J �ا. 9
��-�ی"�، �� ا'�>�ر  ا�$ -�(��C! 2;�ا� k���- د��� N�Oر ، !Gژ��ال ��اد �ا. ��د 9

 �Bر�CD-داد A���� .!G�2 ت�-�U- ��ر��� ار�6 �-�ی"� �� ��Gس �?�-!  در ای
 -�(��C!، ا9
در �ن ز-�ن -
 ���Tد (-��2ی
 ای�ا�! ����G �� Mس �?�-! ��zر دا@��z� . �8ر دا@��8

  .(��دم
 �9 
- �در ��
 -�(��C!، رN�O ���د -���k ار�6 �-�ی"�، 9� ژ��ال *(�ر ���ر) ��د، �

�@�T در ���ا. ای$�T و د�$ داد و �@ LدیM� در ! " @����8؟ -�ا -!: "د) ��دم
!G�� !- !-�?� ا���ام �9 0��T اردمfT :!- �9 ���G0��8 ا@ !$�T" : را �C@ 0ه 
-

!- $��� !'�F- �� : "C9! '"� �9د و ���T N$! " @0��8 و ا����ج �/��-

 و ��ی� ا'��ا: "�T$! ا-� ���-�ی��: 0��T! " ����! و��د دارد- �� k���- ن ���د

!C� 0 و����8 هCJ32 (�@ !- �C@ ا ازfG و ���@ ���� (��bاه0  ��اه�0 ای��ن ر���
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��89 $�D: ای��ن �� 
� ��ر �;�:! از ��ف -� �9 " !0��T :!- �9ر را 
. C�� 089ً� ای
$�T" :���اه� 9�  ای��ن -!. �ی� ا. دارد 9� از 2(�) ار�6 �-�ی"� ���C! ای��ن ��ا��

�@ �Tار�6 ای�ان ���ی�ا LC9 �� �9د �-�ی"� وارد HC2 @�د و �/C� ای�ان ��8
 . رو. �*
!C� �"ی�-���ا�� در -H��U ار�6 @�رو.  �9ر. از 2(�) -� ����� ���$ و در ای�ان ار�6 

9� �>�اه� و از ه� ��ع وارد  ��ا�� در ���9) @�رو. -!. �Jار ��Tد �"�G �8* ت ه��- 
��ی
 �G"� در ��٢ا��   روز ��ا9�� -!٢٠ ـ 9١٥� ار�6 �-�ی"� �N از   ��k��!G ای�ان ��Cی�، در

� ای��ن ��(�0  ��اه6 -!. ��8در ���8! ای�ان ���د) �89� .�D� �� را �/��- 
089 ای
��89 9� از -� ر���b) �����، *�ن '�دا در ��T��8ن �� ای��ن �C9���ن -���9! داری0 و 

 _B�- ی�ن ��@� '�دا��در  A�-ا �Tاه� �9دا�� kا�$ . -� را در 
��ح ���8(�د. -� ای
او ا��-! (ه�. ��ا��ن، -�ز��ران، 3�Tن و �ذر��ی�bن  9� وا��ه�. ار�6 ای�ان در ا���ن

ه��$؟  -8?�ر��ن ای
 ا���ن: -
 �C@ .0��Tل ای�ان: دا��$ و �T$ ه� را �C! ای
 ا���ن
$�T" :0ر.، -8?�رم ��ا�! ه�-H��U ار�6 @�رو. از ! ") -�ز �� @�رو. ا�$ 
AU2 �8����� س�Tل زا��� �fGا @�C ��ی� . ���8! �889 و �� یL ��9$ ��د��M! ��د را �

 هMار ���f�� H8اری� 9� ���ا��8 �� ��2$ ٣در��ا�! -�ز. �� @�رو. وا��ه�. ��"! �� 
AU2 ��89 �U��- H�J س ه0 ���وه�. ��د را از�Tل زا���ی� . ���8! �889 و در �� 
����8ای

 � ـ ��٣٠٠ر. ��ا�! @�د 9� H9 ���وه�. ار�6 ای�ان در ���ل زا�Tس -�M9�C @�د، 9
��ی
 �����C@ A در -H��U @�رو. �� د'�- !2��C"D! ای�bد .  �9/�-�� �2ض دارد٤٠٠
!- !- vJ��- ار�6 @�رو. را !Oاfت ای��/C2 �� زی� ��89 و�� . �- �/:�' 
در ای
!- W8- ن در�Cدو���� LC9 �� �C@ LC9 ���ی�0 و ار�6 @�رو. را AU2 ��ا��0 �� �U


 ا�$ @�) ای
 ��ح را ��fی�د و ���ی� 9� ار�6 ای�ان ��ا. د'�ع ا�$ و ر'�
 . ��ا��0"C-
�H دو-! و��د ��ارد، ا�T ار�6  �� زا�Tس *� ��د. دارد؟ ���{ -� ای
 ا�$ 9� را)

� �� �(��0 @�رو. ����د @�د، دی�� د'�ع �Gاو V/��U- 8! ��اردای�ان درF- .!G�� در �در  9
!- �ًFJس وا�Tل زا���  $F�د -�ا�� ��Gاو _Bا�- �� �W� _'از ر N� ا�� د'�ع �89 و��

  " .��Cی�
@�C یL ژ��ال *(�ر���ر) ه���� و -
 . '�-�ی��ت @�C در رد) -
 ���$: ���{ دادم


 �9'! ا�$  @�C دا��"�) ا'��. را �! �9د): "�T$! یL ا'�� �Mء�Cای� و ه �9
��C)�� ا�- AG�W- . ؟������ 
 -�ا'- �� ��- "0��T :ا، ��ف�*  !UW8- 3ً-�9 �C@ .ه�

��h ای
 -AG�W را �� ��ر , ����0 دا��"�) ا'��. �9'! ا�$؟ ��ب: "�T$. ا�$
��89 0�)�� (�@ �� !:�;� " !0��T :!- $2د ا���@ ! ���ادG! از -
 ��"� �9د و -�ا �
  .) ��د�� -�F'! �9د �� �8(� ���@0*�8 ا'�� 9� �MدیL ای���د

ه�ی6 �9-3ً  ��ف: "-�CDر�T �B$. ه�Cن @A/W- A را ��ا. -�CDرy�B�� �B دادم
!C� �- ،$ا� !UW8- روس H��U- از �?� -ّ/! ��ب  ��ا��0 در !Gه� از ��د د'�ع 0�89 و

� ه� ��ل �. ه� '�ار �9د و @�Cل را �>/�� �9د ���$ 9� ���ی�8 ار�6 ای�ان از -H��U روس

 '�دا در ��T��8ن رو. -��/� ��D ��اه0 �9د- " . �b��� (در��ر �Bر�CD- ��N از �/�

 �/��- 0�)�� ���� �� 

 ���$، و�F� !Gه� ی"! از ا'��ان �-�ی"�ی! از -- �� .M�* ن�
9� -�CDر�B �� ای
 ��ح -�ا'�C� $Uد $�T �9د و �"�� �Bر�CD- �ای
 ه�Cن ���! . �

*(�رم ار�6 ای�ان را در   �-�ی"�ی! در ای�ان ���د) �9د�� و ��ود ��ا�$ 9� -����ران
Lدش داد�� و ��ود ی���T س�Tب و در ��ار زا�g  �8ب و�و  M9�- ل و�C@ رم را در�)*

Lی 
� ای��Gا ����وه�. �9-�ن . *(�رم ه0 ���و. ا:/! ���د @�ق -���C� �Uد��، 9
ا�T ا@���) �"08 در (وه�. ��ز���ن زره! �-�ز@! ��د��، ���وه�. ا:�(�ن ���>��� و ���

� ��ا. '�G�F$ وا��ه�. زره! ����ر ��٥ز���ن UW8- ن� ��� زره! ای�bد @�، زی�ا 
  .(-A��8 ا�$
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�را و @�) رزم  
 

���b2از ا $�<� ��را ��د وزی�. ر���، ��(�� ����F/! رزم ه�ی! 9� در ای
 دوران � .
ه�ی! 9� در  او در -��'�ت.  ��اد @(�ت دا@$�82ان یL ا'�� �� �را در ار�6 �� رزم

� ��ا�� ��9ر دا@$ � l8� (د، ١٢دا�����C� v�GY� ��9ب در��ر) ده�ت و ��2ی��/� 
� ��م ��cا'��. �?�-! ای�ان *�پ @�� ����$ ��د و ای
  ا�FGد) -�Uم �را '�د. '�ق رزم. 9

ا�FGد) @�bع   '�ق.����! ��@! از ا���Fاده�. ��:! ��د 9� در او و��د دا@$ -�Uم

 ـ ��ا. او و��د ��ر�! ��ا@$. ��د"C-��g �ًFJوا �Gـ و 
"C-��g �9ر . �دارا. ��'?

در ا�>�ذ �;0�C ��ی_ و ��J_ ��د و ��دی� �� . ا�U��hل ��د ا�FGد) ��ی_ ����ر �J. و '�ق
!C� (ه� *�8 رزم. داد ��د را ،
� ا�U�2د -� !Gب -! و��D- .اد�� �� ��را ا'�  ،�@

� و�(�ن وارد ���د و در -��HO ����! ا��23ت او UW8- ای�ان و $���� �� !Gو
 او -��درت �� ا��bم  �را '�ق رزم. �DW! ��دW8- �)8� ،$@ا�� W8- ل ��د و�b2 (د�FGا


"C-��g ه� ��د .!C� ب��ا.  از ه�� '�د. ��� dU' 0ه �Bر�CD- د و ا��2$ او از��
� ��ا9�� ��د. ه�. ��دش ��د و:�ل ��ی_ �� ه�ف��Cم . ه�ف او ه0 ه�U- �?� 3ً از�-

09 �ه�ی6 ��  ه� و :�D$ او در �>�8ا�!. ��J_ ���د) ی8F! ��9ر(�� از ری��$ �"�-$  �
ه�ی6  داد؛ *�ن از 9�! -3�?� ��ا@$ 9� ��ا��� ��2$ ای
 �;�:��ت را ���ن -!

�>�! '�-���)  "� @�)�9د، ���G  ��د و در �9د���ن ��-$ -!٢و�J! ��هl8 . را ���ی�
�� ای
 ا'�� در ه� در�� و در ه�� -�رد. �G L*�9"�، در ��و��) او ��-� ���ی
  ا. fTارد 9

!C� !��8�Cد ��@�. ��ان دا@$ ا����8 در ��و��) را�9 او ��ی� -�@�� �� را ����ا@�-�� �Tا .
�-��! '�-���) �G"� ��د و در ���د '. �را ��Cم -�ت در :v ��-$ �9د رزم� dU  �82ان

��ا��$ ا'��ان ار�6 و ���وه�.  اهH ������ز. ��د و �� -!. رN�O ���د ار�6 ��-$ �9د
� ��د او . �� در��! -�U�F ���د. ��Cد  د��� ��'�ار ��د -! ا��?�-! را �Mء��Gا

!C� . ��ءا����د) -! ��ءا����د) را رواج��ا' �Tا !Gاو ��د،  داد، و ��9د و �Mء د��
�b- زات ��د-��ا از . �وG! ا�T ا'�� '�ق �Mء د��� او ���د، ��ا. '�ار از -�bزات ��ی� �

9� -��_ ��J!  او �� -�'�U$ ��6 از ه� *�M �(�ء -!. ����$ �را -! رزم !���J3داد و �� ا�
دا��$ و در -��HO ا�J;�د. ��M ��اد  از دی
 ه�� *�C� M!. ��ی_ @�د ->�vG ��د

� @�ط -�'�U$ ���د وG! در ��'� ��د 9� �?�م ��@� ه از �?� او ای
. �DW! دا@$
  .��/H-�9 d دا@$

در . ارا '�اه0 �ورد ، ز-�8� �9-3ً -���8! ��ا. ��hن رزم١٣٢٠ه�. �N از @(�ی�ر  ��ل
��gز رA�J او ���G"� ار'_، رN�O ���د ار�6، ��د . $Jا�: �Bر�CD- �ار'_ در و'�دار. �

�ن ��د دا@$، 9� رزم �J�' را�ر دورا�! �� �� �;��A ��$ ری��$ ���د ار�6، -��ن د. 
�را و ار'_ ر��J$ ��د �� ����h) رزم رزم �@ $���ه�.  @�ت ��د را �� ���رت �را �� رزم. �را �

!- ������ !- !F� و �����* �@�� �� را دا@�Cس. �9د ه�ا. ه�C�  !/�� 0ه�ی6 ه
!G�2 
� ر��� ���رت 8/2! ��د و -Y-�ری��� �ز-��! -�Uار. . �9د اش د�2ت -! ه� را �

او . داد  �Jرت �Mرگ ���ن -!٣ه�.  �را را �� ���رت ��8 در ا����ر -
 ��د 9� روا�d رزم
� ای
. ��! �� �Mب ��د) و ا'�اد -(0 �ن ه0 در ��Cس @>;! و -"���� ��د�  �9

� ای
 ��ف� �U�F- 3ً:ا ،�@�� $����C9 ب ��. ه� ���دM� �د) وG! *�ن @��8) ��د 9
�ن در ��Cس دا0O ��د -! �� �89 LC9 او $�U'�- �  .��ا�� �

او . �9د �را در 9��U- Aم ای
 ��د 9� ا'�اد ��در�$ را زی�د�$ ��د �L��9�� !- _C رزم
Lدم ی� �9� �(��ی
 را) -�'�U$ ای
 ا�$ 9 $�T 
- �ه�. ��در�$ را زی�د�$ ��د  ��ر �

اش را رو  ��ا�! ��و��) ��را�$ را ا��bم ��اد، -!ر'��ر. �9د و د� زی�ا ه��T) او Q9. ���ور.
�دم '��� ��د �� '�-���ه! �G"� و ! 89! ���د او در -A;8 ری��$ ���د ار�6 ه� *

  .��� ر�����
�را ��Cم را) �� ه� ��ل، رزم $�<� �� را �! �9د و  وزی�. -! ه�ی! 9� او را �Cر����، ه
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0 9� هjی� از ������Cاران ��ه�ش *��9 . ��د�8(� یL -��_ �� �� را) او ��د و �ن هjی� ��T
هjی� . وزی�. و وزارت در��ر ر��� ا��/�N ��د 9� ��Fً� زود ��J! �9د و �� وزارت و �>�$

9� او ��ور @� در -C- .h�� H'�D/"$ و  �را -D��ب -! ر��J! ��ا. رزم !FJ�- اfG و �@
� را) ا'��د 9� رزمFی�@ 
�را ��یv را از �� در��ر ای A��8- او � را) ��دا@�� و ��ور را �

� ��ی� و . ��Cد��Fی�@ � @�م و -F/�م @� 9�UD� ر�-Y- 
- �
 دH�G ��د 9�Cه ��
  .ا��س ��ا@�� ا�$

� رزم� �
 ��١٥ور -�CDر�B در  �را -�8�A @�،  ��د+� دی��. 9C)� ن ز-�ن .  ��د١٣٢٧�در 
�را رN�O ���د ار�6 ��د رزم.  
15  
C)و ��٢٧ 
� ��دی0، -���� �Bر�CD- در . �ون در �9خ !Cن روز -�ا��در 

-Y-�ری
 ����a! . دا��"�) ��Uق دا����) �(�ان ���� ��د 9� -�CDر�z� �Bر دا@$
و ��M از دژ��ن دور -�CDر�T " �Bرد ��ودی�ن "و -Y-�ری
 ->;�ص " �Tرد ��وی�ان "زی�د. از 

� زد) ��د��U/� . .��'د �"�G�� ن روز����دان ) �را ��ی
 '�د رزم �ار و �MدیL��'� ا�(در 
9� -�CDر�B از ا��-��H ���د) @� و  �N از ای
. -�CDر�B ��د 9� در �89ر را��8) ����� ��د

 h�� �ًC/�- �9 ،
C* A�@ .h�� ق @�د، '�د. از�U� (�"ن دا���C���� ا�$ وارد��
� ��CD- $CرL�/@ �B �9د و ���ه�ی�C� 6م @�٥ه0 ه�$، � ���  .CD- �� �Bر�

� او ا:��$ �"�8، وG! ه� �Q8 ��� ا:��$ �9د) � ��� ����9ت وا�89! ��ن �3ش �9د) ��د 9
9� ٢٠ ��� از '�:/� ٥@/�L . ��د .�D� �9� دh $Jزم را ��ارد، � ،.�C9 3ح� �� .��- 
ده� 9� �Bرب ���ا��از -�ه�. ��د)   ��� �� J�h�� $C. ��ن ا:��$ �89، ���ن -!٥ه� 

� -Y-�ری
 ��د را ��$ در���ن ->�! �9د) ��د�� و fGا �Bرب در ��gز -��ه�) ا9�. ا�$
ز-��! 9� '(�B ����Cرب . ���G"� د'��. ه0 ��د را زی� ا��-��H ->�! �9د) ��د. ���

دی�� '�l8 ��ارد، �� ��. د�����. او، ���G"� د'��. د���ر داد او را از ��
 ����� و 
� او ه�bم ��د و *�8 � M�� ه� @�) و ��د�a ه0 از ��$ در���ن 
��� ��G! �9د و -Y-�ری

� ه� �9ام ی"! دو ��� �� او @/�L �9د��zدن �2ی��� !G�� .ا�� . Lی ��Bرب -��ل �
� ��� ��G! �9د) ��د. ��"6 @�) ��د� ��� Lی M�� او �  .'�-���) �Tرد @�U$ ��د، 9

!8�/� �.  ��ی�ن را ا�3ع داد��-
 و ��ون در �9خ -�8?� -�ا��CD- $Fر�B ��دی9 ،0
�� ��ون را ��دا@�0 و �� ا��-��H ��د �/:�'3�  _Jار�6 وا Lر) ی�C@ ر���ن�C�� �� $2��

vد  در ��� ی�����-�CDر�B را در یL ا��ق �Mرگ رو. -�M �����) . ر'��0) ��د) �(/�.(
� ه� ا-��. 9� -W/_ @�) ��د ��د را ر����) ��د و دور -�M را در *�8 ��. ��د���'�T ن�
���د. ����� �vb(د��9 ��اح . ��د�� (HD- !- ن�C���� و ��ون ه0 . �9د ه�. ز�0 را 
-

9� . ��اب ا���ام -� را داد. �MدیM�- L @�ی0 و �Y+� ��د را ���ن دادی0 $�T اح��د��9 
-�CDرN� �B از . ا����ج �� ��ا�! ��ارد، *�ن �z2 ����! از ��ن :�-� ��ی�) ا�$

� �����CنCد����C� $F��9خ -�ا ��  .�?DG �+Y� و ��ون از @�ت 
ا. از او ��ا ���ی0 و  -
A@ !- در �89ر �>$ او M�� ر . ��ا���ی0 ه��� Lو روز، ه� دو ��2$ ی A@ اح��د��9 
�-� �� وB_ را ����8 -!.  

�ی$ ��را  ا� �9@��! و �Mب ��د) -�8�A @�، وL@ !G و ��دی� ���$ �� رزم ��ور �
�را  �را ����� 9� @�C *�ا در -�ا�0 دا����) ���دی�؟ رزم  -�CDر�B از رزم.و��د دا@$

و�C@ !�J در -D/! ه���� -
 ��ی� در -HD �9ر ��د د���رات -�ا��J! و : "��اب داد
@�ی��F! ! " ای
 ��ر 9� د���رات @�C را ا��ا �"�د��: "-�CDر�a��� " .$�T �B! ��ه0

��Fه� .  �Mب ��د) در V�zJ ��ور -�CDر�B و��د دا@$�را �� ���! ��ان در��رة را�VW رزم
9� ��د رزم  
 ���د ٢�را ��ور @�، -�;�، 9� در �ن -�J_ رN�O ا��23ت و �b�N ر9

�را را در ��$ ار�6 ��د، د'�� ����ات رزم �9� . اش ���ا �9د و��. ��� $�T 
- �� �;�-

 - AG�W���G!١٥ه�. ��اG!  در ای
 �Mو) در ی�ددا@$C)� $و) را .  ا�M� �9دم �ه� *

� @�) داد)� $�T اد و�� 
- �� !- �Tاد) ا�$، ا�� N� اه! از ��دش ���� ام و او�� !
$�T 
�را هAb2 0  ای
 رزم: "-
 ��M از -�CDر�B �>�ا��0، وG! او ی"! دو��ر در ��zر -
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� �9���W! ��د��b2ا " !�� �>�8ن -�;� ��ا. -
 �9'! ��د 9� � ای
 ا@�ر) �� ���

 @�م در ����ات رزم�CW- $ا� ��را دhی/! �� �6U او در ��ور و��د دا@�.  

!- �را �� در ا����ر دا@�
 ار�6 و ���وه�. ا��?�-!  @� رزم ��ون ��دی�، ا�T ��ور -�'
 و �3-�8زع ای�ان -!/W- 09�� $@8! ��ا����� �Bر�CD- ن ز-�ن��را  رزم. �Tدی� و در 

�Cر�J �Bرت �/���T. از او را ��ا@$؛ زی�ا ا��/�N و �-�ی"� �� وزی� @� و -�F� Dًا �>�$
�را -���8 ��� ��/! HT و  وزی�.، رزم در دوران �>�$. �9د�� ��ر ��. ��Cی�6 -!

�ه�  �fی�'$ و �� �ن اش -! ��Tد و 8/2! ����ان ا��/�N و �-�ی"� و @�رو. را در ���
�را  9� رزم @�، ��ون ای
 ه� ��89ل -! �� د���ر -�CDر�B ای
 -�J3ت. روا�d 8/2! دا@$
�@�� �  .ا�3ع دا@�

� ا���ق ا��ا� 0/2  رزم[ ١٣٢٩ ا���8 ١٦در ]�� ه� ��ل، � ��را ز-��! 9)!/2 �9  0gر
�را ��د ��ا�! وزی� ��9ر ����9� و ����ر -�رد ا���ام رزم ( �b�- در !C���� N/b- ��

� " '�ا��Oن ا�3م "@�) ر'�� ��د، G�/T ه�ف�@ �  .�Jار �T'$ و ��9
 
  -�CDر�B و -;�ق*
 


 ��ر ��ود ��ل �Gاو 
����اد) .  از ز��8� @��8م١٣٢٦-��/� -/! @�ن ��$ ای�ان را -
ه�  ز��8� ����اد) و��_ و +�و��8C و �� ���ذ. در �����ان ��د 9� ه�ادار ����$ ا��/��!

ه� �� در��ر ر'$ و  ا@$ و ��لای
 ز��8� از ��ان ای
 ����اد) ��د 9� زن زی��ی! د. ��د��
!- �-�ز��8� ��CیN/b- (�8 ��د و *�8 دور) ��Cی�8) @� و ی"! از ���رش . �9د 


 ��دم- 6��T�889 .ا �9د) ��د��� !�J�'ر 
- �� $)� 
�Cه �ز��8� �� ���رت . او �
� و -�رد ا�C�2د ا��/��!J32 ران -�رد�-Y- دا@$ و از !C"D- dروا� N�/ه� ��د ا�� .


 دH�G ا��/��! ا. -D��ب -! �8� '�د '(��C)ز��Cه �ه� از ��ی او از وB_  @� و �
!- _/W- �UW8- ���@ .!ی"�ی�-� �9 $�T 
- �� !:�;� $�D: در �ه�  یL روز، ز��8

�  .ا�� ه�ی! را در ای
 ز-�8� @�وع �9د) ��'�ار -/! @�ن ��$ ای�ان ه���8 و ����
 ��Fاد. از ��Cی�T�8ن -M��� N/bده0 ١٣٢٨از -(�-�)  �� ه� ��ل، ری�� -���ا ه� *� ��د،

 ��� �/� �9خ -�-� �� ا���Cع ��دا���8، �١٠٠٠� ره��. -;�ق �� ا���ق ���FC! ��ود 
A@ �9  �9� ای
 ��Cی�T�8ن را . ر���  ��� -!٥٠٠ه� ��Fاد@�ن � 
��ا. -
 و ا-��ل -

� ای
 ��دT! ���$ و  -!� ��zJ ��� د�$ ���رت �-�ی"� در @�9�8���8-3ً رو@
 ��د 9
!C� �9! @�وع�� 
�8* ،�@��� �8D: $�� �9خ -�-� ��د و او . @�د LدیM� ق�;- ����

�����9 و او را رو.  �-� و ��FC$ ��ا. او ه�را -! ه� رزو 2;� ���د) �� �/�. �9خ -!
� �C$ دا��"�) ا'��. -! ��6. �9د�� د�$ �/�8 -!� �ر'$  �� ��FC$ در ������! 9

_C�b-د��  .!- $�FC� ن��- �� �Bر�CD- د���ر �� 
ر'�0 �� او�Bع را ���08 و �� او  -

 . یL روز -��ه�) @� 9� �?�ه� �T�889ن �� �gوب -�����. ا�3ع ده0- �� �Bر�CD-

!- �* 
9
 و در��ا��6 را  ��اه�8 و ا�T !- �T$، ��و ��� $�D: ا�! �� ��د -;�ق��

 �Mد -;�ق ر'�0 و ��د را! ���س- �* �0 9� ا�zD�/2ت '�-�د) 9��T �9دم و !'�F- 

�
 @�ی0 -� -!: "-;�ق �T$. ا. داری� ��ا��;D�- 0. " ��اه�0 در �9خ��T" : ؟�Cه "
$�T" : ود�� ،�9� ا�T ٢٠و ����h) -;�ق �� ��ود ! "  ����٥٠٠ $�T �9د و $U'ا�- ��� 


 *(�ررا) -!�Cر'�0 و . ��ا��0 را) ��ه�8 در ه �Bر�CD- دM�0��T ی�ن را�� . �Bر�CD-
9� در �����ن �>�ا��8، و �� هjی�  $��� y�D: 
د���ر داد 9� -D/! ) وزی� در��ر(�T$ ای


 @�. در�$ �89 �� �� دا�H �9خ ���ی�8�F- !ی�ایf� ر�-Y- �82ان �� M�� ار*! �9خ��� . 
-
0 9� ا�zD�/2ت -!��T ق�;- ��-��� و . �$'�-�ی�8 ���-�ی�� ��، ���V ��د��ن ا ر'�0 و �


 �9د��;D� در �9خ LدیM� ن�C���� در .�����- A@ دو ��U� ا��� و�� A@ Lق ی�;- .

 �� -�CDر�J3- �Bت �9د;D� از �F� روز y�: ق�;- .��82ان  ��ی
 ����A ��د 9� -;�ق �

  .ره�� �6�8 -/! @�ن ��$ -�Wح @�
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� -/! @�ن ��$ در -�W- N/bح @� و در ز-�ن دوG$ رزمDیh ،را��را �� �ن   دوG$ رزم
�9� ��د رزم. @�ت ->��G$ �9د � ،N/b- �
  در �/���D-3g ،$@ر دا�z� 0را ه�

$�T �/C� ن ��$ ای�اد �9د و از�@ !/- ��/2 !UW� ،او �: '�وه�، وزی� دارای! 8���9
"!C� ���ا�� یl8)G�G L ���زد، *���� ��اه� ��ا��$ ��$ -/! @�) را ادار)  ��9ر. 9

  " !��Cی�؟
�9� را�d او در " �ّ� "�82ان یL  در �ن ز-�ن، روز. ��ون، � $�T 
- �� 9�! ���ی0، �� �9

9� رزم ���T N�/را �� روس ���رت ا����z2 ���رت . ه� ��زش �9د) �� ��$ -/! ���د 
� اa(�ر �v�Y �9د) ��د/��- 

 ای
 -A/W را، �� �82ان . از ای- ���Gا" �ّ� " �Bر�CD- ��

C/�- !Gد����0 و�� ���T د ��ون�� �ً .
ه� ای
  UG! ��د و ا��/��! ا:�hً ��ون '�د ده
9� �� ���ب �;�:�$ او را -! $��� ��F� او زد) ��د��  @�8���8 و �ه�ی! ای
 ��ف را �

  .�� در در��ر @�ی_ @�د
� ١٣٣٠دراردی�(�$ ��ل � $�� $F8: ق �� ��ار @�ن �� -�ج -/! @�ن�;- ،

� ا��/�N ��د و ا:�hً ر�0 �� �?. وزی�. ر��� �>�$� �
 -;�ق از ��ا�! وا���- �
ه�. ا@�ا'! و در��ر. و وزراء، و �N از  دوران �J��ر *�8
 ��د 9� ر��ل و ����اد)

 N�/ا�� �� �-��و��$ ��Cی�T�8ن -N/b، ا�����اران، ���ا و ا-���C2 ،0)G-ً� وا���
 ���د) و ا�T '�د. از ا��اع '�ق �N ����اد) -;�ق و ��د -;�ق از ای
 ا-� -���8!. ��د��

 و ا:/! -!�Gد ����$ @�د، او�T ط، ��'�ار. از ����$  ��ا�$ وارد�@ 
��ی

� ��م -�(
. ا��/�N ��د� �9 !G��ر !��  (�@ !'�F- !���و ��ون وا� �G�� $���

C�,- �8��- د���� 
ه� ��M ��'�ار ����$ ا��/�N ��د��؛ �� ای
  اL/CG ������ و �?�ی� ای

ه�. -���وت در �?�  ���وت 9� ���! در �2
 ��'�ار. از ا��/�yG�;- N ��9ر را �� -�Mان
  .�T'$ ه� ��د 9� -;�yG ��9ر را ��M در �?� -! �T'��8 و -;�ق از �ن -!


  -;�ق یL. وزی� @� و دوران -�"�CD- Hر�B @�وع @� -;�ق �>�$�'�T .ر ��ا��
�- '�-�ن �>�$ �Bر�CD- ت�J3- �� و ی"! دو��ر ه0 در یL -�ه� اول وزی�. �

از �ن . �82ان 9��G$ ���-� اش �� ��ر ���ی���! �� -�J3ت �-� و دی�� �� وزی�. �>�$
32ء، وزی� در��ر، ه� روز :��C* �� yان : وزی� �� ای
 @"H ��د �N ار���ط @�) �� �>�$

�� دی�ن -;�ق -! ��و. ��-� v/�<- .رد و ��ل -! ه� HO��- ،$'و  ر �@ 
ا-�ر �� ای
!- A���� $@fT .!- 6ار� HO��- !�� ا-�ر �Cی�� -;�ق  هY� ���ی�$ ��وًا �

� . ر��� -!� ���� (�@ .�z-ا � ���Jن ا���! ��ی� ��� �9 
��N ���! '�ا-�
!- Hی�D� ء -! 32ء�z-ا ��T) . داد ر���� و '�دا. �ن روز �� -;�ق ��DیH -! @� و او �

9� -!-�G�W! ��د 9� 32ء @��هً� !-�U- ا�3ع �ای
 وB_ . ر���� ��ا�$ -!  �
�T$  ه�، -! �9د و �� ا��ا'��ن، ��! ���>�-$ -�CDر�B را @�ی�ًا -Yی�س و ��را�$ -!

� -8F! دارد و -����� -
 در ��9ر *� '�ی�) دارد* $8W/� _Bو 
در ز-�ن ! 9� �� ای

 ��G$ یYس در -�CDر�B ایb وزی�. �Jام �>�$�Cه M�� �8W/�Gد -!ا� �@ . !Gو

 6/CD� و ��ذر��ی�ن دی�� �ن @>� �J/! ���د ��6FJ ����ر ��h ر'� y�' از N� �Bر�CD-
9� �Jرت ��د را v�FB ا���س -! او �� -�D ای
. 09 @�) ��د  N�� �9د ��را�$ و

� -! @� -Yی�س و �� -���ن در ای�ان �!J32 .�� �J�8� 
و��د �-�) ��د 9� ��ی� ی�  در او ای
9 �Cد دا@$. �9ر) ��@� �ر) و ی� ه��ه��ه0 در او و H�J از �� ای
 ��ز ��"� و رو���W� .

AU2 ،$@6�8 ا-"�ن ��اW/� Hن در ز-�ن ��رش و در اوای� UD� ن�* !G8!  و���
�9د   ای
 دور) ���. @�) ��د و -�CDر�B ا���س -!�9١٣٢٥د، وN� !G از ��ل  -!

!- �� *�M "��ا�� و ��ی�  9Cه "�@��.  
!C� �Bر�CD- V��رو 
-;�ق -�' @�) ��د در �yW �(��! . ��ا�� و��د -;�ق �� ای

ه�. -"�ر ��  �� 9� ا�3ع دارم -�J3ت ای�ان -�F'! �89 و �� �ن" ��� اول "��د را �� �82ان 
�9ر . -;�ق 3ًC2 '�-���ه! �J H9ا را از -�CDرA/� �B �9د) ��د. ���� �-�ی"� دا@$

D8- 6در ار� �Bر�CD-
9� -;�ق ا-�zء  � ��د �� ا-�z. '�ا-�
 ار�6، �ن هN� 0 از ای



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 66

�9د و �� وزی�  -;�ق ����ر. از ای
 '�ا-�
 را ��! �� ای
 ����M�� A ا��ا �C!! �9د -!
-;�ق در . داد 9� ا��اء ���د، �� �Jرت ��د را �� -�CDر�B ���ن ده� د'�ع د���ر -!

!- H-�9 $G�9ر در��ر د��  �
 -!�9د و ��! هMی8��F� را �Bر�CD- ����M�@�� ��Cم . �9د �
� دhیv/�<- H از �����ار. و�� -�ه���� داد) -!� �� را ��ون ا����8ء  ا'�اد. 9Cه ،�@

�fف �9د و �82:�. را در در��ر �CTرد �� ه��T) �3ف د���ر او HC2 @�د �� -;�ق 
 یL -�رد ه0 وزی�. -;�ق، ��!  ��ل �>�$MT٣ارش ده�8، ��ی� ���ی0 9� در �aف 

��8(� ��د از -�J3ت �� -�CDر�B ا��8"�ف  ���3ف د���ر او در در��ر HC2 ���، -;�ق �
� ��. رN�O ���د fTارد) ��د(ورزی�، �/"� وزراء و ��! وزی� د'�ع  -!� �) ����� ری��! 9

!C� ت�J3- �Bر�CD- �� M�� �9د��.  
ن ��دم و در ای
 -�ت �CD- (�Tر�B  در ای�ا١٣٣١وزی�. -;�ق، -
 �� -(�  در دوران �>�$

� در ��ی�ن . '����د �� وB_ @(� را ���08 و �� او ا�3ع ده0 ه� -! -�ا �� �����ن/C� ٣٠از 
 ���١٣٣١ �Bر�CD- �� ر'�0 و ��ادث را دی�م و �Gو�G(�ررا) ->��ا* �� �Bر�CD- د���ر �� 

  .MTارش �9دم
� ا���ق '١٣٣١در -(�-�) � ،�Bر�CD- ز)��د��9ا. ) ��(�� @�(>� -�رس  �� ا fا. ا���

� د���ر . �zJی! �� ��ریN ر'�0� �� �9دم -���� @�م 9F�ا�- (�Tود�' �� ���ر اول 9
از : "او �� 32ء �T$. ��ی�ن را �� ا�3ع -�CDر�B ر����م. ای0 اG>�وج @�) -;�ق -�8Cع

 ��ل *�ا د���ر -;�ق �,ال ��89 '�-��! 9� :�در @�) �� د���ر و �Yی�� ��د او ��د)،

 �Mد ! " -F��C$ داد) ا�$؟- �b��� اد و در�� !<��� �Bر�CD- ال,� �-;�ق �

 ������ ری��!، وزی� د'�ع وJ$، ر'�0 و -���ا را �� او 0��T ری��! ��را�$ @� و �3'�:/
از -;�ق و�J3- $Jت ��ا�$ و �N از ��ود یL ر�_ ��2$ از ��د او -�ا�F$ �9د و 

$�T" :!-  �9د" ��وی� ��ا��� �'�Bز ا�$ و -!: "و ا��bG ق�;-  �9 ���C)�� اه���
'�دا. �ن روز �� ا���ق -�رس ! " ��ا�� د���ر �2م ا��ا ��ه� -��Y� HOی�� @�) را ه0 -!

� ��ریN ر'�0�.  
(�-� Nری�� �� �Bر�CD- (اد���� �� . ا�� �N از -��! 9� در ��ریN ��دم، ا�3ع ی�'�9 0�

���ر��Cن در ه�H -. ه� ر'�0 دی�ن �ن Lو ا@�ف و @(�8ز �� ه0 در ی NC@ ،�Bر�CD- در�
!- !Tب ��د. �9د�� ز���� �� LدیM� d���- ،$-�Jا HD- Hه� . ه��a رت�: �� �9 �8��T


� �9د�� @�) -� را روا�� ای'�B�9د) و ا ��ق -� را ا��اج �9د) و د���ر داد) : "�;- _Jدر وا
� دی�ن . ا ��اری��0ون ا��ز) او � ورود �� ای�ان ر� ����� ه0 �� از -� ا����Uل �9د) و �

� روز �� دی�ن -� Cی�ً� ه�U� ،$د��� ���رت ا� �� ��م �Mای�.، 9� ��� Lی dU' و (�-� �-
2/$ 9� �� -� دی�ار -! -! 
�Cه �  " !�89 �� او �� @�) �ی�، -�د ���! ا�$ و ���� �

� دی�ار �ن. @������8اد) -�CDر�B -���ً� �� او ��Cس �/�8! دا� A��- M�� 
ر'�0 و  ه� -! -
���! ����� و *�ن در ���2ت �9ر هM� 0د ����اد)  �� �?�م '�د ��ش. �Mای�. را دی�م

�. @� �� ��� ���ورد -�CDر�B ��د، �� ا���Cل زی�د از ��ف ���� اM2ام -!U� ز.  او '�د��
 او را ��رد) ��د� ��د و زن/C� A�8، '�ی��د) ه�� �Ca�9! ��م ����[�J�� ] ای�ان . �ه� 9

  .دا@$ و ه�ادار -;�ق ��د
��ر اول ��ای�F� 0یv . در ای
 -�ت، ا@�ف *�8 ��ر �� �(�ان ر'$ و �� -�CDر�J3- �Bت �9د

�9د 9� و�J! وارد '�ود�T) �(�ان @� -Y-�ران -;�ق -��_ ر'�
 او �� @(� @��� وG! او 
� دی�ار -�CDر�B و ه� رد @� و �N ا�8�2ی! از -��ن �ن �� �!� �ًC�U��- �)@ � از ورود �

� دوم و ��م ��ای�F� 0یv �9د 9� در �(�ان ��"��3! را ��ز-�ن داد) �� در . +�ی� ر'$���-
 ا�23! 9� دا@�0 . روز -��دا �� ��_ @�) '�G�F$ �889 و ��م ا��ا� ر@��ی�ن را ��د��

����8ای
، در . �/�N ��د) و ه���8دا���0 9� ����اد) ر@��ی�ن -Y-�ری
 ���رت ا� -!
��ا����� �(�ان ���ی� و �� -�CDر�J3- �Bت �89 و ��!  دوران ا��Jار -;�ق، ا@�ف -!

ه�. ا@�ف و  �ی� -;�ق از '�G�F$. ��ا. روز -��دا �� ��_ -�CDر�B ��"�3ت را) ���8ازد
� ��ر ��٣0ه�. او در ای
  -�J3ت� ،$�T ا�3ع دا@$؟ ��ی� ���  !* N� $C�اM- ا�
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�
 ��. ��ا. ای
 ا'�اد ��Cر@��ی�ن '�اه0 ���ورد؟ ا�(�م در ه (jا�$ وی ��ی� -;�ق از . �
!- H�J ی� ���د؟�� �* �  دا��$ 9

� �� دورا -;�ق �� یA/W- L ��ی� ���� @�دW32ء وزی� در��ر : در را� 
در ای
 دوران ���
8� ـ از �Mر�Tن  و ��� 32ءا. ه�. ��رز ����! ای�ان ا�$ 32ء ی"! از @>;�$. ��دW/�Gا

� ا��Cم ر���� و �� ای�ان -�ا�F$ �9د� �. ز-�ن �J��ر ـ ��د 9� �D;�3ت ��د را در '�ا��
 �� �ز-��! 9� ��ح �/8W$ ر�B ��ن در -�W- N/bح @�، 32ء از -�Fود ا'�اد. ��د 9

����ای
، ��T .8$ ای
 -W/�! ا�$ 9� ��د -�CDر�B -!. @�ت ->��G$ �9د �/8W$ او �
!- �� ��د�� 9)�� L32ء و -;�ق در ی 
�8��T ا�T ر8W/� ��  �B$ ر�B ��ن، ���


 ��$ ه0 -!�Cا�$ در ه $"/C- ���ا�� ��-$ �89 و ���ز. ��  -8?�رش ��-$ �
$��� (�@�C�ا _/� . �� �� 32ء و �� �� ،(�@ �B8$ رW/� 2/$، در دوران 
�Cه ��

وG! در دوران -�CDر�B، �� .  ��د٣ و ٢@� در رد) -;�ق @c/! داد) ��� و ی� ا�T داد) 
� او ��د و در ��$� /F�- Hg��- 
وزی�.،  ه�. �>�$ ز-��! 9� 32ء ز��) ��د، �(��ی

ای
 @>� . وزارت در��ر، ���� ای�ان در �-�ی"�، ��Cی�8) ای�ان در ��ز-�ن -/�C� $-�� Hد
دور) ��ا�! 9� ه� دو ��Cی�8) ��'�ار ����$ ا��/�N و �8CJ32 @�ی� �� -�CDر�B، از 

LدیM� ،د���� N/b- �9د) ��د�� $�G�<- �B8$ رW/� �� ق ��د و ه� دو�;- �. ��ی
 '�د �
0"D- �
 '�د، ��دی�. ��ا@�� و ��ارم، 9�Cرت ه��� �� �Bر�CD- 
�� dرا� 
ه�.  ��ی

0"D- ل�� 

 -�CDر�B و -;�ق ��د ا��/�N و �-�ی"� و در �2�� dرا� 
ة روا�d در��ر. ��ی
�-�ی"� -! ���� �
 �Jر ���ی0 9� ��! �Tه! 9�Cا�$ �� -;�ق  32ء و -;�ق ه��

�N، . �9د 9� در �/�� @��C� $9ی� -�J3ت �89 در -�ارد. -;�ق از 32ء د�2ت -!
ه�. ا��/�N و �-�ی"� و ه0 �� -;�ق در ار���ط  -�CDر�B از ��ی 32ء ه0 �� ���رت

ه� 'dU در رد)  ه� و �-�ی"�ی! ه�. 32ء �� ا��/��! �Jتا�3ع دا@�0 9� -3. -8?0 ��د
����8ای
 از �C2ة ا��ار ای
 . ه� در �����Cن وزارت در��ر ��د ���� ��د و -�J3- HDت �ن

  .دوران از �/�CD- $8Wر�B و ا��ار ��Uط -;�ق 'dU 32ء -W/_ ��د
و ��ل دی�� را در وزی�. -;�ق، -
 یL ��ل �ن را در ای�ان و د ه�. �>�$ در ��ل ��ل
� دا@$ 9� ا��ا'6 �/�ت ��@�؛ �� ٣در ��ل ای
 . ��ریN ��دمJ32 �Bر�CD- ،ل�� 

9� ا9��ًا @�م و ��ه�ر را �� �8(�ی! �� +�ی� :�ف -! .�D� �9د . 
ای�اد. ���د ا�T ��ون ی� -
از ��ی��ن . �9دی0 �9دی0 و -�ارد. ��د 9� @�9$ -! در :�ف fgا �� او @�$9 -!

�Bر�CD-از .  و +�ی� ه�� ���. ���د N� � -�داد در روزه�. �H�WF ��ود ٢٨ه�Cن +�ی� 9
�9د و از '�-�H و  ه� را د�2ت -!  ��� از �>���ر.٢٠ و در ��ی� روزه� ا3ًJ ١٥٠ ـ ١٠٠

 3ًJه0 ا �Bر�CD- ل١٠دو���ن�� 
�  ��� ��د��، در ای@�T د ه��� ��T.  
0 9� در ای
 ��ل��T 0)- ه�  dرا� 
� روز) رأس ���CD- . $2ر�B، 32ء ��د��یC32ء ه

 !8�F-)١٠y�:  (!- د -;�قM� د، (ر'$  ���د) از �9خ�� LدیM� !/�� ل -;�قM8- �9خ و
�ن).  �Jم٣٠٠��ود  !- �Bر�CD- �9 ��9د و �� -;�ق  ��ا�$ 32ء ی�ددا@$ -! *

� ا�T -�ارد. ر. @� �9د ا��bم -! *� ) -;�ق �;�ی�T !- A$ و �ن -!��Gا �Bر�CD- ا
�ن را -! Aر ��0 �;�ی�� �-;�ق ��Cم . �T'$ ا:�ار دا@$، 32ء �� ��اه6 از -;�ق �

� -�CDر�B را -!���M�@� �9� . ��ی�$ �;�یA �89 هMی8� در��ر و ��! هMی8 !J�U� م�C�
داد، �� د���ر -;�ق  -�CDر�B از ��ی �����ار. در��ر �� ��ی��ن و دو���ن ��د -!

�@ _WJ .D- 3ً�-!- LC9 ار. در��ر����ن از ��-�� �;��� �
 -�ه���- �� �Bر�C  ��9د 9
�@ _WJ .6�� 6ی��T 32و) �� -;���ت -;�ق �Bر�CD- �Tا�$ ��ی� از  ��. -! ا��

�ی� 32ء -!. �9د ��ل @>;! ��د ا����د) -! !FBو 
��ا��$ �� ���ا.  ��ل �� *�8
2 �� ا��/�N و �-�ی"� -�J3ت �89؟ �/!، *�ن -;�ق ���T �3ء ا��8�Cن H-�9 دا@$ 9

!- �Tق ��ز�;- �ا. ��د 9� -;�ق از -�8ی�ت دو  ای
 و��/�. �89 ���ا را ��Cم و �C9ل �
�ی� ��ا�$ �ن ���� ا�3ع -! ��Tی�8 و ی�  ه� ه�Cن ��د 9� ��zرًا �� و. -! ی�'$ 9

  .-AG�W ا�B'! دار��
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�Bر�CD- �ر0g یYس و ��ا-��.، �!  ، 2/!-��/� دی�� ای
 دوران، ��2��g HCDد. ��د 9
�  وزی�. -;�ق دا@$ و -!  ��ل �>�$٣� $��� �9 �@�� !��8�Cا�� ��@! از ا���

ا��اج ��Cم . �-�M -;�ق را �HCD �9د -�CDر�B رویV ��ه�
. اش �� او داد) @�) ��د �ی�8)
�� از  90� ��/! 9 ��ل �ن. �8(�ی! �� +�ی� را ��Jل �9د. دو����d��� 6 -;�ق را �HCD �9د

8?0 �� دی�ار -�CDر�B -! ای
 را در ز-�ن �Jام- �9 ،�8W/�Gا !C� HCD� ،�-�  �J32 �9د و
�89 k�� 8$ و ای�ان راW/� $@دا.  


  :���$ در��رة ����� �U! ری��! ��y�B�� M ده0 �� �� در ای

 ��ر 9� ری��! را دی�م در دا��"�) ا'��. ��د�G. . او��دا��"�) ا' .�bدا�� 
-

�����<��� l8د. دم و او ��ه�� �او در . �D;�3ت ری��! ����ر ��6 از ���ز یL ا'�� ���>��
ه�  �"L�8 ��ا. ��د '�ا���. �! دورة �/!. �"L�8 را �! �9د) ��د ��ریN دور) �/!

�"L�8  اH�;D�G دورة �/! ��ی
 ا'�>�ر ا�$ و در '�ا��� ���! رؤ��. �C(�ر '�رغ �Mرگ
 ��� ه0 ٣٠ @��889 $9) �J١٠٠٠ر �>$ ا�$ 9� از ه�  . �ن �نا-��Dن ورود. ا�� ��د)

!C� �ه�.  اH�;D�G ای
 دور) @� -(�8س و د��9 در ر@�� @�د و '�د. 9� '�رغ �fی�'�
�ور ��د 9�  ��ا. -
 �AbF. ا:��� ��M ای
 دور) را �! �9د) ��د در ای�ان :�!. '8! ا�$

��ا��$ -(�8س را) و  او -!.  �9د)ا. @Hc ا'��. را ا��>�ب ری��! �� �! *�8
 دور)
 $C� (د و ی� در دا�����@ L���"- �8س)- ی� Lو����"Gن و ی� -(�8س ��ق و ا�C����

 !8' $9�@ Lی N�Oوزارت ���� و ی� ر �� !8' Hg��- و ی� در �@�� �ا���د. دا@�
 ری��! در دوG$ -;�ق وزی� د'�ع @� و ا�T در. �T) د�G/6 را ������م از او ه��. @�د

�ن را ادار) -! دوران -;�ق ار��! ��د و ادار) -! �ری��! در . �9د @�، ری��! ��د 9
دا��$ و J/�ً� از روی� -;�ق ���$ �� '�م  دوران -;�ق، -�CDر�B را '�-���) �J H9ا -!

� دا@$ 9� ار�6 را @�) ادار) �89. ادار) ار�6 راB! ���دJ32 م -��! . او�C� ق در�;-
� ا�3ع -
 ر������ 9� . دا��$ ع ��د 8/2ً� ��د را -�ی�ن او -!9� ری��! وزی� د'�� �ًU+�-

� او . ا�T زی� '�-��! ا-�zء -�CDر�B ���@�، ری��! �ن را ا��اء �>�اه� �9د� �9 �Bر�CD-
L*�9 !- ا:�ل . �T$ ��ی
 -���C! �"�د) ��د 9� ��د را -�ی�ن ��ا��، �/"� ای
 را ��

� �9دم F�ا�- Nاز ��ری !�Jم @�)و�"D- دو��ل ز��ان �� �9 �8��T .0��T �Bر�CD- �� :
9� ��د �� -�CDر�F- �B'! �9دم و او را *�8ن! ای�؟ دا��� *� @>;! را ز��ا�! �9د) -! .

� ا'��، ٣در دوران -;�ق . ���! ����م ���$، و�T !Gی� �N از یL ��ل او را �زاد �9د �
��ر '�-���) ���و. ه�ای! و   �������� ری��!، ���G"�: �9د�� ار�6 را ادار) -!

. ��ر ���وت ����ر �� ری��! دا@��8 ا-�8! و ���. ����� -�CDد ا-�8! '�-���) ژا��ار-�.
�ن �2/�� -�CDر�B  ه� �� ���8د. و از رو. 8�9 !G�C2ی/! دا@��8، اhد Lه� ی ���ز.، 9

� - داد��، در ��G! ا��bم -!��aم و�bا� �Bر�CD- H��U- ری��! در �-;�ق از . �9د !9
!C� ب��ا��از) ری��! � ���ف ری��! ��ا. -;�ق د���ر ��د و ا��ا . ��د ه�� '�د. �

  .�9د و ��O$ ا��ا �"�دن �ن را ه0 ��ا@$ -!
 

�٢٥ -�داد و ��gز دی"����ر. �9٢٨د��. G��   
 

ری�U'�- ��   .M$ ا��ا @�، �� ����-�١٣٣٢ -�داد C2٢٨/��ت ��Uط -;�ق، 9� �� �9د��. 
� -�CDر�T �Bدی�٢٥-���k ا��/�N و �-�ی"� C2/! @� و ����gز دی"����ر. G�� .  

ا�  ��(�� 'Hz. ه� ��د  -�داد، �6U ا:/! �� ا��/��!�٢٨� ا�U�2د -
، در �9د��. 

 ا��.  زاه�. -Y-�ر ا��/��!�� �"�G�� ،اح �9د��(ه� ��د�� ( �"��- Mc- ! و�ا��/�
ه� -�' @���  و ����h) ا��/��!. ا��/��! ��د��ه� ه�T  0و) ار'_ ��د، ر@��ی�ن

 $G�889 و �9-�$ روزو A/� ط -;�ق�U� �� ی"� را�-� $U'م ���(-�ا�U- ( 
��ا. ��
  .ا��ا. �9د�� وارد �(�ان @�


 از ا��. @��8) -���ا. �9د��، �ن- �  :ام، *�8
 ا�$ ��ر 9
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ی"! M2ل -;�ق از . �89 :�در -!) ی� '�-�ن(، -�CDر�B دو �"0 ١٣٣٢ -�داد ٢٤روز 
$�<� $�<� �ریM.  ای
 یL �9د��. دU�Jً� ��ح. وزی�. وزی�. و دی��. ا��;�ب زاه�. �

  :@�) ��د 9� -�اد ا:/! �ن �� @�ح زی� ��د
vGد(ار���� �;��. : ا�� l8ه�� _J�- ن�وزی�.  '�-���) �Tرد @�)، '�-�ن �>�$) در 

  :(@�ای
 �9ر ا��bم (زاه�. را �� او ��DیH ده� 
�;��. '�-�ن M2ل -;�ق را �� او ��DیH ده� و دو )  @١٠A(رأس ��8�F- $2! : ب

 .��;� _Bو AJق ��9$ �889 و -�ا�;- �ا'�� �Tرد C9! دور�� از �;��. �� ��ف ���
�8@��.  

6�� $G�� 8! @�) ��د در ��ح دو��:  
وزی�.  � �>�$�fی�د، 9� در ای
 :�رت �9د�� -��8! ا�$ و زاه�. �� -U ـ -;�ق -! 1

  .رود -!
2 !C� ا -! ـ -;�ق��رت ��ح �9د�� ا�: 
  .@�د �fی�د، 9� در ای
� ا���Fاد یL ه�U� l8ی$ @�) از ٣:  -�داد *�8
 ��د��٢٥ح �9د��. : پ� Lوا�� ه� ی 


 @�) و �-�دH-�9 !T ��د ٣'�-���ه�ن .  ��د�Tن �-�د) ��@H�J٣�8 در ��F� $Jد �� l8ه 
 از �2م �fی�ش '�-�ن . ��را ا��از دا@�� ��د�Jا�3ع د �D- �� .��;� AJ-�ا ��دو ا'

ده� �;��. را �� ز��ان دژ��ن  9� در ای
 -�رد -;�ق �� -�D دری�'$ '�-�ن د���ر -!(
 '�-���ة وا�� �9د�� ا�3ع 0��٣ -���ا را ��  از ��ی ار���ط �/�8! و �!) ��DیH ده�8

�8
 @�(ده�8 * ����V -;�ق را -�D:�) و او را د����� �89، ی�J Lار ��د یL وا�� ). 9
 $G�� ا. د���رات '�-���) �9د�� در��وا�� ��ا. ا L) رادی� را �;�ف �89 و ی����وا�� ای

 وا�� �9د��، �/�8! از او 9�A ٣'�-���) �9د�� زاه�. ��د، 9� '�-���ه�ن . ا����ط ��@�
!- v�/"� د���C� .�;� .ا�3ع از د����� �D- ��. د���ر ا��ا. ��ح را زاه�. �

یL از وا��ه�. �9د�� از -HD ��د ��C� $9! �889 و و�J! ��ا.  ده�، وG! ه�� -!
�889 ��د او و ���دش  @�د 9� وا��ه�. �9د�� د���ر او را ا��ا �C! زاه�. -�>� -!

!- !�<-  �� �  .�T) ��د��  -�داد در ->�!٢٨@��� 9
_/W- _Jری��!، وزی� د'�ع، از -�و �����!-   � �T٣دد و وا��ه�. و'�دار �� -;�ق را �

در ای
 . �89  وا�� �9د�� را ��ون ����رد �/_ �3ح و ز��ا�! -!��٣د�Tن '�ق اM2ام و 
�. @�د ه� ���B -! ا�Jام، ری��! @>;ً� در یL ی�ز ��د�Tن�� �"�G��  (���-�' ،ر��

��م ����� -�CDد رود و در ��د�Tن  ���و. ه�ای!، ��ا. �/_ �3ح ��د�Tن دی�� -!
  .ده� ا-�8! ـ '�-���) ژا��ار-�. ـ �/_ �3ح را ا��bم -!

 !C��� ا) �� ار�����Cز-�ن، @�)، ه 
در �ن ز-�ن ���Tد و �/��ن ه�ا���C. (در ای
9� در �ن ز-�ن ���"�ر ��د و ��Fًا -�Fون در��ر @�(و �����. ) ا��;�:! ��د ( �و +�ی�، �

N"2 �?�8- و � -�داد @"�$ �9د�� �/�8! �� ٢٥:�y روز . H -;�ق ��داCFG ��@(� ر'�
!- �Bر�CD- اد '�ار -! ا�3ع�c� �  .�89 ر�� و او �

ز-��! 9� : "���{ داد��.  '�-���) وا�� �9د�� �,ال @��F�٣ه�، 2/$ �2م ا��ا. ��ح از 
 �)@�� � fGا. " ر'�� ��O$ ا��ا. ��ح �9د�� را در ��د ��ی�ی0] را-��['��C)ی(�@ 0 �

� وا�� �� ه0 ��ا' �9د�� 9� ��ح ا��ا ���د� . A@ ار ��د�J �9د�� Nا �٢٥��داد ا�- 
  . -�داد -�CDر�B در �(�ان ��@�٢٥@�د و روز 

  : -�داد �� @�ح زی� ��دH/2٢٥ @"�$ �9د��. 

 از �9د�� زی�د ��د 9� ��2رت ��د�� از 1�F/W- اد�F� وا�� �٣;��.، زاه�.، : ـ (���-�' 

 وا�� �9د�� 9� -�/Cً� ٣داران   ا'�� �Tرد ���د زاه�.، ��Fاد. از ا'��ان و در���9٢د��، 
� ا'��ء @�/��- �b��� د را ��ا��8 و در�� _Cb� $/2 و ��د���"b89.  

-A��8 ���د، ا-� در ای
 -�رد راه! �M ای
 ���د زی�ا )  @١٠A(ـ ��2$ �9د��  2
A��8-  ق ��د�;- �� 0"� Hی�D� .2$ ��ا�� 
؛ ه� *�8 ��ری"! ��ا. ���وه�. �9د�� ��ی

  .��Cد -�"�3! ای�bد -!
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و ) '�-���) ���و. ه�ای!(��ر  ، ���)وزی� د'�عHC2 (�D� !8��) ری��!  ـ �2م ��6 3
9� ه� �� از �F- H�Jوف �� ��'�ار. از -;�ق ��د) و )'�-���) ژا��ار-�.(ا-�8!  ،

�  .ا�� �/��ت -8?0 دا@�
� ) زاه�.( �9د�� ـ -;0C ���دن '�-���) 4��� �� �/C� ر�-Y- .زم ��د در وا�� �9د��h �9

� ��د را ا��bم -!��aوا�� و 
داد و -�/Cً� وا��  -;�ق ���B @�د و �� ��zر او��اHJ ای
� ��د را ا��bم و �9د�� ا��bم -!��aو M�� ر �;�ف رادی��-Y- �@.  

  .ی�ًا -�+� ��دـ �2م ��zر @�) در �(�ان 9� در HC2 وا��ه�. �9د�� @� 5
'�-���) �Tرد ���a$ از -;�ق، ��ه��C- l8ز ��د، 9� ر'� :C�C! �;��. ��د و 

� ��ف  �;��. *�8
 ��Fیv -!. ه� در دا��"�) ا'��. ر'�J$ دا@��8 ��ل� ،��9د 9
�-� و د�$ داد و . ���� -;�ق ر'�0 و -��Cز را :�ا زدم و او را �/�. در ��ا��0

�Tی�  -��Cز �� �;��. -!! ی
 '�-�ن را �� د�$ -;�ق �������ا: 0��T. ا��ا���G! �9د

���{ . �Tدد -��� و -��Cز ��ز -! �;��. -�8?� -!. �� :�� 9
 �� ��ا�$ را ���ورم 9� �� ای

� ز��ان دژ��ن ��DیH  �89 و �D$ ای
 ��د) 9� -��Cز �3'�:/� �;��. را د����� -!� ��DGا
��  ای
: "ده� و -��Cز ���{ -!! " ر'�J$ ی8F! ای
؟ ":���� �;��. از -��Cز -!. ده� -!

��J. د��9 -;�ق د���ر '�-�د) ،$��� $J�'ر $�D: ���T ا�� و  �ا�� 9� ��دم ه0 �
!- 
  " !ز�0 9� �;��. ز��ا�! ��@� �� د���ر +���. ��ه0 ری��! �/�

� -�D ا�3ع از @"�$ �9د�� �� ا���ق ه�Cاه��6 از ��� �Bر�CD- ،ه� ��ل �� �� �)@
در �ن ز-�ن . ����8 در '�ود�c� (�Tاد، ه�ا���C ��ا. �������. -!. �c� �89اد ��واز -!

 �Bر�CD- ل��Uا�� �� �)8� �� د���ر -;�ق �� ����� ای�ان در ��cاد، -?��ا0/2 ��د 9
!C� !- د���ر M�� ء ���رت�z2ا �Cه �� ��9ام � ��ار�� �� دی�ار  ده� 9� ه�� �ی�، �/"

� رم ��واز -!. @�) ��و��� �Cه�ا�� N�� �89 . م]���� ای�ان در رم�?� !/F-3g [
�. @� ��ر. از وا�����ن ����ر �Mدی�CD- Lر�B ��د 9� دا0O در �9خ دی�) -! ��ا�
�� دی�ار -�CDرC� �B! ��ا�� M�� .د.  ��ر�;�Jا ��ی� و از ا�z2ء ���رت �8(� یL ��� وا���

� دی�ار @�) � Hم :�دق در ه��� ���ر. �� ��. -�رد -�CD- $�Dر�B ��د  ��ا��. رود -!�
-�CDر�B در ه�H ا9�/���ر ا�J-$ �9د) و . 9� -��! رH9 N�O ���ی��ت در��ر @�) ��د

� :�دق -!� �� در رم دا@$ را از ��ا���Cه �. ��ر. ����د و ���ورد �Tی�، ا��-��/! 9
�! ��ه��: "ده� ر -!�89 و -;�ق د��� ��ر. �/�8! از -;�ق 9�v�/"� A -! ��ا�
 روز در ه�H ا9�/���ر رم ا�J-$ ٢-�CDر �B�FCً� . ده�8 و ا��-��H را �C!! " ��ه��

  .دا@$ و در ای
 -�ت -�U-��! از ا��/�N و �-�ی"� �� او در ��Cس دا0O ��د��
�� -�D ا�3ع از ��� '�ار @�)، �Mب ��د) در �(�ان �� !- HC2 د و  ��2$ وارد�@

�C�b- ر�CD- .ه�!- 
�ی� ای
 �Mب. ده� ��9 و @�Fر �C(�ر. -! �B را ��ی�  ���د) 9
�Tی0 �����!، زی�ا ا�T  -!! ��ا�$ ��09 @�د، �Mب ��د) واFJ! ��د ی� �����!؟ -!

y�D: ،د�� !FJب ��د) واM� 
9� -��A  ��ای
 ��د 9� �� -;�ق �89ر ���ی� و �� ای
N"2 م �9د�� @�د�bی"� و ا��-�ه�. واFJ! ��د�� 9�  ا.  ��ل، ی� ��د)�� ه�! اHCFG ��ی_ 

ه�. ا��/��! ��د�� 9� ��ب ��ز. �9د��؛ زی�ا ���2 @���  ا. �� ��ز. �9د�� و ی� ��د)
��ر  �ن. �T! ��د و ��ز�CD- $�Tر�B را ��fی�د و ��/�0 @�د -;�ق �� ��A ����، �89ر)

!�Jق و�;- ،�@ ���T 
- �� ای�ان �� $F�از -�ا N� 
�CW- ر�� �� �ه�   دی� �����ن9
ه��$، وB_ را ���ان �889) دا��$ و �� ���� �-�ی"� -�J3ت ��Cد و Mb2  ا. در �;�ف ��د)

���رت �-�ی"� �3'�:/� �� -�U-�ت �-�ی"� ��Cس . ��د را در -M� H��Uب ��د) ا32م دا@$
�@ �Bر�CD- �� ��Gی"� در ای���-�� -�J3ت ���� � �b8- �9 $'�T .ان را�)� _Bو ���� �� 

�-���٢٦ا�3ع -�CDر�B ر���� و در روز  �Bر�CD- ت�J3- �در .  -�داد -�U-��! از �-�ی"� �
 $U'او ا�3ع داد) @�، -�ا �� ���� �(�ان ه0 -;�ق �� ��Cم ��ح �-�ی"�، 9� از ��ی

  .�C� H-�9د
N�Oه� ر�F� MI-6 �)� �� $F�ا�- �Bر�CD- ،ا�9اتf- 
9�، در ��gز ای $�T 
- �ان ای�ان �



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 71

!C� ی"�ی! را�-� ��9د 9� یL '�د �?�-! را ��ا. ای
 �9ر در �?�  ه� ���8(�د -! �fی�'$ و �
دی��� و ا:�ار. در -�ا��CD- $Fر�B  ه� ��M �9ر را ��Cم @�) -! �-�ی"�ی!. ������

ای
 ا�3ع -���ط �� ��ل . ه� �� ��ز�CD- $�Tر�B ا:�ار �9د�� ��ا@��8، وG! ا��/��!
١٣٤٠� 
در ای
 ���، . ��. ا�$ 9� ��ا. �-�زش ا���23! �� ا��/���ن دا@�0 و دو-�
N�Oر MI-6  د�2ت MC�9! در رود ��ی Lدر ی _Jر���را�! وا �ای�ان @�! -�ا ��ا. @�م �

ه� واJ �ًFJ;� دا@��8 یL ا'�� وا��ا��Gایd را  �-�ی"�ی!: "او ��
 :�T $�D$. �9د
�ن �- !Gق �889 و�;- 
0 9� ه� *� ��$ه� را راه�C8 ��ی�Mی���T ی! �9دی0 و  ��و

� ار�6 ��@� و��د ��ارد و fGا �(��ی
 �9ر ای
  �9د)Cل ه��J رد�- �ای0 در ای�ان ا'��. 9
� ای�ان ��ز�Tدا���) @�د، زی�ا ه�� '�د. -��FJ$ او را در ��
 ا'��ان � (�@ �ا�$ 9

���A ��6�9 را �� �(�ان ه� �fی�'��8 و fGا در رم �� او ��Cس �T'��8 و � �-�ی"�ی!. ��ارد
�-�ی"�ی!: "او ا'Mود. " داد�� �0 9� ا�T  -� ��دی9 0���T �9دی0 و A�g�� م �9د���bا� �ه� را �

@�د و fGا ��ا. ��bت ای�ان ��ی�  دی� �0��8b در ای�ان یL �9د��. ���C9��! ���وز -!
� . " �8ه� ��M �?� -� را �fی�'� -;�ق ���89ر و @�) را ��ز�Tدا�� و �-�ی"�ی!� N�� او

$�T !��@" :!- ! ��ل�ا��/� �ه� ��/! ���8��8 و ه� �9ر. �>�اه9 !8��  �8
!- �889 " !0��T 
�، @��8) ��دم 9� ا��/��!: "-/� 
��  ه� ��/! ���8��8 وG! در ای

!C� !�8��� 08�� " !ا�! ��اد��او ��8ی� و .  
'�U$ را �� ���ب زاه�. ه� ای
 -�  -�داد *� 9�! ��د؟ �-�ی"�ی!��٢٨اح �9د��. 

�ن را ��دا�$  H�Gارد�� و دfT٥ !�� � دhر �ن را ١٠٠ -�/��ن دhر�� زاه�. دا���9 �8
� را �� ��A زدCد و ه�"� �ا-� در واJ_ �9د�� �� دH�G ��"�3ت و��_ و -8?0 و . هMی8

�@ او در ��
 ا��ا. ��ح ��د را �� . ��ا�! @�) �� و��/�G�� V"� ا��. -�'
� -!٢. زد و در ���Cر���ن @�Cر) ���CرG�� . @� و���ار�6 �  
9� در  �9د؛ ��ا. ای

�. :�رت @"�$، �9د�� را �� او ���$ ��ه�8/��- 

 ا�3ع دا@�0 و  ای- �ا. ا�$ 9
!C�  �Tا اfG 0 ا�23! ��ا@$ و@�� (�T� 
- �9 !2�B�- از �Bر�CD- ���ان �fی�'$ 9

  .ا. ��"� از او ��دا��. را ��Fه� وزی� ��9ورز. �9د ��
0 9� ���G"� ار'_ در دورا�! 9� رN�O ���د ار�6 ��د ��Fاد. از ا'��ان @�ی�ًا ��T

�زی�ا ��د ار'_ @�ی�ًا ��'�ار (�;�ص ��'�ار ا��/����C9�B  N�$ و ��'�ار �gب و �
�. را دور ��د �C_ �9د) ا��/�N ��د� _C� 
� @� و در ار�6 @��� یM� Lب  ای'�Bا Qری��

. �;�ص �� ا��/�N و'�دار -����� ای
 ا'�اد �� H�J از ا�3Uب �� ار'_، �� �gب و ��. ��Tدی
 
 ���د ار�6 @� و -��رز) �>�! ٢ا��. -�T �"��- Mcو) ار'_ ��د، 9� -��! رN�O ر9

!C� 
�Uی �دار ی� ا'��. �� ا'"�ر ���C9��! ی�  fTارد 9� در�� �� ا'�اد ���C9�$ �9د و �
g�@ !�����C9 ��@���C� H . و) ار'_ �9-3ً -��اول�T 0 در����C9 �� (رز��- �ای
 رو��

d� ءM� و) ��د ��د و�T 
 -�داد را ��ا�! �9د؛ ��ون ٢٨ای
 ا��. ��د 9� �9د��. . -�! ای
�ن �@�� ��'�T زاه�. ��@� و ی� از او د���ر _��� ���ح او . ا. ��د ا�FGد) او ��اح '�ق. 9

�U'�- ��9د -�'�U$ �9د�� �� ����  $ زاه�. -�T �b8دی�، 9� �;ّ�ر -!دU�Jً� ا��ا @� و �
!G�� او�$ در L*�9 �  .��ی
 ��U! ��ا@$ 9

 �� �� �D� ٢٨*�ن�
  -�داد و ا��. و �;��. ا�$، ��Cه $���  �9 !�U� �� ��

 د���ر داد یL : ا��. در ��J! �;��. ای��ء �9د ا@�ر) 089- �� �Bر�CD- !��-ز

089 9� hاHJ ��د)'�-���) �Tرد �� ا !'�F- د د�2ت . ا. ���@� و�� ���� �
 ا��. را �-
� ��دم. �9دم�'�T 6ان را از ���د ار���ا' $��G 3ً ��9ب�J . را �Bر�CD- ا��. د���ر ��

� ا��-! را در -H��U او fTاردم�ا. ����ر �J. دا@$ و  او ��'?�. ا�3ع دادم و ���9
 ��2$ ��ر�! ا��-! و ٤ ـ ٣ا��. �N از . �$@�8  در:� ا'��ان را -!�U�٩٠ی�ً� 

�ن 
�ن ��@�
 ��Fاد. ��م از �� N�� د) ��� ر��� و �� ،���Tا�� fg�9 .ه� را  ه� �� رو
��C� .�8د و ��Uط vFB و �Jت ه�  fTار. و ردی��� v�A او�Gی$ و -A��8 ��دن @�Cر)

$@�� M�� را Lو ��� دوم �;��. ��د. ی �Tاو ا��. در��. ��� اول ��ز �ر) �;��. ��@$ 9
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 $�� 
-A��8 ا�$ و ��gh، *�ن ا'"�ر ���C9��! ��ارد و �D$ ) ری��$ �Tرد(��ا. ای
@�د و '�د و'�دار. �� او ��اه�  ه�. دی��ان ��ا. ��ا��از. -�CDر�B واY� !C� _J+�� ��ف

 ��J  0ار دارد 9� ای
 vFB ��ا. ای
 ��$ -(٣ و ��٢د، ا-� از �?� ه�ش و ذ�9وت در در�
�;��. در ��ز-���ه! و ��ی� ا-�ر ����ر . *�8
 ��M @�. ���$ و ا:H و'�دار. ا�$


� ایCو'�دار. ه !Gد، و�� v�FB !- ان����9د ه� را .  
0 9� �� LC9 ا��. ای
 دو ��� ��T ر'�0 و �Bر�CD- دM� ،.از ��ا��'?! از ا�� N�) �Tز��

� دا��"�) ا'��. -�CDر�B، �;��. را از دو. @�د ���8(�د -!) و �;��.Gر) دو��
9� در �ن  ��ی
. @��8$ و او را ا��>�ب �9د ��ب -!) ا'�� دا��"�) ��د( .��;� A����

�@ �Bر�CD- رد�T (���-�' ،د) �9-�ن ��د��� l8ه (���-�' _J�- . ف�a 2$ او را ٢٤در�� 
� �(�ان �وردم و �� -�CDر�F- �B'! �9دم و -�CDر�B ه0 را�_ �� @c/6 د���را�! �

$�T د و�C� �"�� 
� @�وع �� �9ر �9د و از -?DG ن�Cداد و او از ه" : 
�� �C2 دارم ای
!C� را '�ا-�ش �C@ $�D- 089. "  

ه�  ��ر �ن. ��د��) ا�، ا��ا� ا�، �Jرت ��v(��ی
 �82:� �9د�� ��ادران ر@��ی�ن  از -(0
]A��� ا� ر@��ی�ن [� ��� ��د را ��Y- M-�ر از -Y-�ری
 ���رت ا��/�N ��د و ه� �

�. ه� �9د ا��/��!��� A��: ن +�وت زی�د. دا@��8 و در �(�ان���ای
 . ه�. -��Fد ��د�� 
��ی
 ��ادر،  ه� L*�9 �9د�� وG! از -��ن �ن ه� �9ر -! �� ��ادر �� و�Bح ��ا. ا��/��!

����ر ا:�8ف �(�ان در ا. ر'$ و �� ا@�ف -�F@�ت دا@$ �� �� �9خ -! ی8F! ا��ا�، ��6
�� ���L ا:�8ف 9� -��! ... (ا��ا� ��د و او ��Fه� ���"! �N��Y �9د �� ��م ���L ا:�8ف

��g�B �"�G�� . Hم -�ی� �2-/6 ��د ا@���) ���د- �'�Bا �C/9 Lر@��ی�ن ی L���

 ر'�� ی"! از ����). دا@$" ��زی_ "ی� " ��Fو�! "- �ام �MدیM8- Lل �WJ!  ه�. ا��ا� 9
ه�، ��ادر  از -��ن �ن. ���د واJ_ ��د و ���V ����ر -b//! ��د  ��د) �/8W$در �gب) ��ر(

ه0 ر'�� ه� �� ��ادر �D;��3!  �� ��د، وG! رو. �� و -,دب '(��C)) ا� ��M�  ��)vرگ
� ه��� $J�8ن ���د�� ��ا@��8 و از �?� در��"�ر. و :�ا�Cرد ا��- ��6U ��ادران . و�

� د���bت ���g?�-! و ا:�8ف را �� �����نر@��ی�ن در �9د�� ای
 ��د 9 ��Mن. ه� ��ی�ه�  
ه0 [ -/"� ا�z�2د.]ز�! .  هMار ��� را را) ���8از��٦ ـ �a٥ه�ًا ��ا��� �8���FC! ��ود 

� و رو. ��� ��� �C9 ����ا �9د) ��د�� 9� -�>;� ��DیL و �(��Q ��د و *�درش را �
� ��ف ���� -;�ق ��9$ �9د��د��� '�ق از �����ن ��در. �. �9د �>�8ا�! -! . �د��

��(�� و رN�O ����$ ���! (دی��، ورز@"�ران ��@��) ��ج ��د�� 9� ����� ���وا�! 
����زان �Tرد ��وی�ان، . ه� را �� ��9$ در�ورد -{ �ن ��ا��$ �� ره��. @��Fن �!) @�

 A@ ری��! در d��� �9٢٥�8����� $�FC� �� M�� ،داد �/_ �3ح @�) ��د���- .  
  : -�داد �� @�ح زی� ��د��٢٨ح �9د��. 

1 $�FC� ،د�� (�@ �<�- �ًU�Jد �9 ،�)@ v/�<- ط�U� د ـ در�@ H�"�� !اد . ه�ی�F�
  .��Uی�! ه� ��FC$ و ره�� ه� �Tو) -�>� �Tدی�

2 $�FC� 
� -U;� �����ن @�) ـ ��در. ��ر.  ـ ه� یL از ای� (�@ 
��F� ���- ه� در
�8��$9 �889 9� هMC-�ن ���� �;U- �.  

ه�. ورز@!، -���8 ��@��) ��ج و M�� ،(��g ��ر. ��$9 �889 9� هMC-�ن ��  ـ ��@��) 3
�8��� �;U-.  

4 $�FC� �  .ه� �/�CD- $8Wر�B و ا-��ل �ن ��@� ـ @�Fره�. 9/�
5 ���@ y/�- و �������� $�FC� �  .ـ ��N ا'�اد �Tرد ��وی�ان �
�-�د) ���ا��ا 6 L��� وه�ن�T Lدـ ی������ $�FC� �� H�/�- ز. �� ��پ و.  
7 $�FC� ره�.  ـ�F@ �� ه0 �������� و �ه�. '�ق در �����ن @�) ـ ��در. �� �?0 ��ص �

  .��'�ار. از @�) �� ��ف ���� -;�ق ��9$ و ���� را -�D:�) و او را د����� �889
  .ـ وا�� �?�-! M�� !"*�9 ای����) رادی� را �;�ف �89 8
  .;�ف ���� -;�ق، د�����. او از رادی� ا32م @�دـ �N از � 9
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10 $�<� �� L��� وه�ن�T Lا) �� ی�Cار ��د را ا32ن و  ـ زاه�. ه�Uوزی�. ��ود و ا��
�89 !'�F- را �8���9.  


 -�ا�F$ �89 و �� ���ی��ت ��ص �� �9خ  11)�- �� �ـ ��N از -�CDر�B�U� �B @�د 9
  .��ود

2/�� �9د�� �"�د�� و در ای
 ��ح ا��ا @� و وا��ه�. !�Gار -;�ق ه�� د���'�� !-�?� 
� -;�ق ر'$ و ��ه�8! �� ��م ر��C! وارد ی"! . ه�. ��د -����� ��د�Tن��� �� $�FC�
L��� از  از �@ ه� @� و �����Cن ���� -;�ق را �� ��پ ��$؛ وG! -;�ق -�'

� ی� ��مC��� !Tد�� �� هC��ی� '�ار�89 و -���ا ���� �� ����$' . �� �9 $�T ی��� ���Gا
2/$ �2م ��zر ا��.، ��ا. ��FC$ ا:/! �?�ه� �889) 9� ��ی� ���� -;�ق را �;�ف 

!- !� �� $/2 
�Cه �
 ���) ��د و ���F� !:�� ل���9$ �9د �9د -�� !C?� . در -�رد
�-�ی"�  ا. -! �2):  ر0J @�ی_ ��د٢هMی8� �9د��  �9 �8��Tر در ا����ر زاه�٥hن د��/�-  .

 0Jارد) و �2ة دی��. رfT٧٠٠!- �9ر را ذhار دM�9د��  ه . �� ه� ��ل @�ی�ًا @�ی_ ��د 9�
 0Jن ر�Cرا زاه�. ��ا. ٥ه ��U� و (�@ � -�/��ن دhر :y�D ا�$ 9� -�/� �OM! هMی8

��ر 9� -�Fوف ا�$، یL ه��$ �-�ی"�ی! ��  ه�Cن. ا����د) @>;! ��دا@�� ا�$
� M�� $G�9-�$ روزو $�G���-$ا� � �9د�� �?�رت دا@��Jا. د��ا �.  

$�Tای�ان ��ز �� �Bر�CD- ،A���� 
از ه�Cن ��gز -�>� @� 9� او �HCD زاه�. . �� ای
��) ��� زاه�.(�;�ص 9� ارد@��  را ��ارد، �Cد و ��رش را  ه�� ��6  ��ج"<� "

از �N . ���$ ر��� و او را �زرد) -! ه� �� �Tش -�CDر�B -! ای
 hف. ��ا�� -!
9� زاه�. �� ���ی��ت �� ا����Uل -�CDر�B ر'�� ��د  (�Tای�ان @��8م در '�ود �� $�Tز��
و �� ا���ام ��:! او را وارد ��9ر �9د ز-��! 9� -�CDر�B �� �;��. د�$ داد، -��ه�) 

ات را -
 ��ی� ��ه0،  در��: "او �����. در�� �����! دارد) 9� ��هl8 ��د(�9د �;��. 
 ��8. �� زاه�. �9د ! " زاه�.: "�;��. ���{ داد" داد)؟ 9! �� �� در�� (��� �Bر�CD-

 ��ا@�! ��ون ا��ز) -
 در�� ��ه!� �9� -�8Fی6 ای
 ��د 9.  
 �در دوران دوG$ زاه�.، ا��ا� 0/2 را�d ا:/! -�CDر�B @� و -���8 دوران -;�ق 9

�) -�J3ت و �?�ات و د���را �9د، ای
 ��ر 0/2 ه� روز ��وًا �� @ 32ء ای
 �6U را ��ز. -!
0  ��. داد او را �� زاه�. ا���Uل -!C;- $ ��د�زاه�. در ��� � �9 �@ 
زود. رو@

ا�8�2 �� -�CDر�B ا�$  ه0 در �89ر او ای���د) ا�$ و ��Uی�ً� �!) ���ش(ا�$ و ارد@�� 
U/! ��ون ��دی�، ا�T زاه�. در -�CD- H��UرB�- �B_ -��. رود �� �� -6��J3 -! و 09

رو. ���د  �را دارا. �;�:�$ �L ا�>�ذ �9د �� ا@�ر) ���رت �-�ی"� ��د زی�ا زاه�. -���8 رزم
�� ��د 9� 6U� 0/2 را��CD- dر�B را ��  در ای
. @� و -�/Cً� از ��ی! راه�C8ی! -!

� �?� . ه� را �� ���89ر. زاه�. �C� _��Jد ه�. ا��/�N و �-�ی"� @�وع �9د و �ن ���رت�
. ر ای
 دوران �C)- 6U! در ای�bد دی"����ر. -�CDر�B و �fف زاه�. ای��ء �9د-
 0/2 د

0/2 از ای
 ��ری{ �� ز-�ن '���FJ�- 6$ ��د را ��� �9د و از دی� -�CDر�B '�د اول ��9ر، 
  .�N از او، ��د

N�O�8ن ر<� ،
- �?� �� MI-6  
- �� ای
 -8?�ر ��د 9� N�/ا�� �
 در ���م �- �ای�ان �
CD- �� ��. ا���Uار یL (ه� ��ز�T$ او را �� ای�ان  �ر�B ���ی0 �� ��ا�� 9� ا��/��!��

ا�T . ه��$ ا�� و fGا ا�2د) -�bد �/6�8W را ��M -�ی�ن �ن ���8(�د �9د)) دی"����ر �?�-!
ه� ا-��ل زاه�. و ���Cر �>���ر را �� -�CDر�� �B��y  ه� ���د، �-�ی"�ی! د��G$ ا��/��!

 ��ل �N از �9د��، زاه�. �89ر زد) @� و -��bر �� ��k ٥/١��ل، ��ود �� ه� . داد�� -!
�� او ه�� �9ر. ا��bم  در �ن. �� ژ�� ر'$" ����اG���اء "ای�ان @� و �� �82ان ���ی���! 

!C� !@��2 و �  .داد �M ا�f و��ه�ت MTاف -�ه���
�� !D�B�� ی��� M�� در دوران -;�ق �Bر�CD- LدیM� 6 دو���نU� (ه0در��ر . �9 0��T

در ��ل اول . ه� -�CDر�B و +�ی� ز��T! �8(�ی! را ا��>�ب �9د) ��د�� در ای
 ��ل

 و ��ون و  �>�$- hً�CF- ،وزی�. -;�ق]y�' ا� [ !O32 ��-ا)Hه� ��� N�Oه�.  ر



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 74

9� ��ون �� -�CDر�F- �B'! �9د) ��د، و @�ی� د��9 ��2اG"�ی0 ای�د. )���8د �(/�. ،) �Tا
� ����A و �� �Jار ��
 ��د-�ن در ���2ت ) 08ا@���) �"� ��8(� ا@>�:! ��د-! 9

!- �Bر�CD- دM� $gی0 '�ا�-�� ��ریN ر'�0 و �N از �9د�� در ��ل ١٣٣١-
 در ��ل . � 
١٣٣٢�����- �Bر�CD- دM� دی��ان !G0، و��Tای�ان ��ز �
 ه��0، .  ��CW- در -�رد ��ون

!- ���ون، �� V��T ��دش، . داد @�0 و او ���{ -!�� *�ن �Tه! از ��ریN ��ای6 ��-
  .اش ->�! ��د  -�داد در -M8ل دو�$ ���O�!٢٨ �� ٢٥روزه�. 

 
  @�)، در��ر و رژی0 �(/�.

 
  ز��T! و -�گ ار��$ ��ون*
 

� و��/V ا'��ان روس ادار) -! ا��/��!� �@�  ه� -�ت ���h! رو. ا'��ان MJاق 9
�� دا@�FG�W- ن� 
 �>�bان ه� ا-� ا�� و ��+�- �) !8Fن ز-�ن ا-�� ��-�ن ی�9� در 
را ا��>�ب �9د�� و �N از ) 9� -�� �Q8 ی8F! ����� ��د(و ر�B ��ن ) ���G"� ��د

�Jت د�FG�W- !- �و�J! ای
 . ��ا���8 ر�B ��ن را ا��>�ب ��Cد�� �� ��ا. -8?�ر. 9
ه� از   9� ا��/��!-��� @�د، ��دی�. �C! ه� -��ه�) -! -��HO و -�Mان ���ذ ا��/��!

��� و ای
 ���ذ  ز-�ن �9د�� رو. ر�B ��ن و در ���� و در -HD �9ر او ���ذ H-�9 دا@�
� �����U� Aم، ا��/��!. ��g-�(�د �� ر'�68 ادا-� دا@�� ا�$� N�  !Tه� در ز��

�
 ا��bم و�aیC- v/"�! رو. ر�B ��ن و ا��ا'��ن �MدیL او ���ذ دا@�CB ا��،  �;�:! و
ه�. ر�B ��ن  ا��، ��N رو. زن و ا��ا'��ن او ���ذ دا@��) و�CD- )�)F�GرN�� �B رو.

�� ��F رو. ا@>�:! 9� �((� ��A  ا�� و در ���$ ه� ���ذ دا@�� ه�. او و ا��ا'��ن �ن و �
����ن ار���ط و -�J3ت دا@� �� �در ز-�ن ر�B ��ن ای
 ���ذ D-��g��س . ا�� ا��، ���ذ دا@�

- 
� 'D- dU��س ��د �/"� 8/2!  !��د *�ن او *�8� �Bر�CD- در ز-�ن !Gا�$، و��
  .�9د ه� را -! @��8$ و ر�2ی$ �ن ��د و ��د -�CDر�B ای
 ا'�اد را -!

ه�ی! *�ن �/��Cن �(��د.، 9� ���9 ->;�ص ر�B ��ن ��د، -�/Cً�  �?� از -(�) :�ف
���� �Wی� �� وا� �ًC�U��- ،�Bر�CD- $�G��� 0 ار'_ از دوران��� �ادT!، ا���23! �

� زی�د �� �C_ ��ان �fی�'$ 9� ا��/��! �ی� -!. داد ه� -! ا��/��!J32 ��ور.  ه� 9
ا��23ت از رو���ت و ز��T! وF�G(� دا@��8، �� ��دن ای
 ���0 در -�Uم ������! 

�9د��؟ -�/Cً� ���0 ار'_  ا�� و از ای
 ��ی ا����د) ��CD- !Cر�B در �(��ی
 @�ایd ���د)
ه� از وB_  رو@
 ا�$ 9� از ه�Cن ��gز، ا��/��!. ه� �9@�� @�) ��د �d ا��/��!��

 �ًC/�- داد) و H�"�� ���Tا��دا@��8 و ��ای0 ��و��)  �Jا�3ع د M�� �Bر�CD- دM� 
-
�. ا�� @���8� -�ا W- �;82/�ب ��ا. ��د -!� �;D8- �Bر�CD- دM� 0FBد  *�ا؟ *�ن و�'

 �Bر�CD- (د و �� ����اد�� M��) در �9١٠٠!- !Tز�� �Bر�CD- رت�C2 !-�J  �9د�� (
  .��Cس دا@�0

�Gُ در H�;D� زن ه� دو  در دوران ��-�ی"�ی! ��د و دو -�Fون دا@$ 9 �روز)، زن -�ی� -�ر�
ه� ��د زی�ا در �ن از -(�را��  ای
 -�ر�� -HD ���! ��ا. ا��/��!. ا��/��! ��د��

!- H�;D� !ی"�ی�-��ن. �9د�� ه�8. �� -�/��ردر  ��  

 ای�/;D- ی�د دارم @�ی� از �� �9 ��
9� ���O�! 2/$ ای
. -�ر�� 'dU ی�O�� ��� L�! ��د !C� ��-���  ه� �� ای
 -�ر�

� ـ ��ون �3�WFت ������ن ـ ���G�� ن ��د، زی�ا� -�ه� -�ر�� ٩ '�ا�L هMی8� �T٢٤٠٠ا�! 
� ��خ ��ل � � ���F! ا�$ 9� 'dU '�ز��ان fGا. @�  ��-�ن -!٤٨٠٠ -�Fدل ��١٣١٠د 9

� ��ص -!U�� ن� -�) H�J از ورود ٣ه�  �� ه� ��ل، ا��/��!. �� �H�;D �889 ��ا����8 در 
�82ان -��>�م �9@�� ��د�� 9� رل ��د را ����ر  �� �� -�CDر�B، ار��$ ��ون را در �ن

 �9د، ��@�� و در fgا��ر. ��-$ -! ��ون 9� ��Gس -��>�-! -!. ��ب ��ز. �9د
�89 A/� د�� �� -�CDر�B را �J32 $�ه�ی! -!. ��ا��F@ او  v:در و �9 $�T
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� ���J !:�� Lا�CD- !- $Oر�B ��د و ر-�ن� v/�<- .ه�  �Bر�CD- .ا�� ��9د 9
. ا�FGد) دو�$ @� و -
 ه0 �� او :C�C! @�م ا�FGد) دf�Gی� ��د، ��ون �� -
 ��M '�ق '�ق

CD- ر -8?0 از�� �� ا��/��!رو@
 ا�$ 9� ��ون �� 
داد) و  ه� MTارش -! �ر�B و -
ا�� و fGا ��ون ��Cم  @���8� ه� -�ا ��ا. ��� ��ون W- �;82/�ب ��د -! ا��/��!


 �� او ->���G! �"08 �3@6 را -!- �ه�  در یL دوران، ��ون ��ا. ا��/��!. �9د 9
��FJ�- ی$ �9دم و�C� از او ���Cه 
- �6 را �Mد اه�C$ ��:! ی�'$ و ��ی� ���ی9 0

���$ ��Cدم� �Bر�CD-.  
� ای�ان، ��ون -�zcب ر�B ��ن ��د� $�Tاز ��ز N� �9 0��T . او �Bر 
وN� !G از ر'�

� �� -�CDر�B ��د��Cه $gت '�ا�Jدر او N� ن�در ای
 . دی�� -�Dودی�! ��ا@$ و از 

 و ��ون �� ه0 ��دی0 و ز��T! -���9! دا@��0- ،�Bر�CD- hً�CF- ون . ���2ت�� ��

!C� دت��� 
- �
 ا���ام زی�د -! �8(� ���$ �- �� �: fT $�Tارد و �T) -! �9د، �/"

 -��Oس �� ه��0"- .(�� �9f� �-��� $@�� �9 
ای
 ر'��ر ��ون ��ا. ! " از ه� �9ر -

� ه� ��ل � !Gز. ��ا@$، و��� M�� 
�/A ر�Bی$ -
 ��د و @�ی� �� �/A ر�Bی$ -
�8
 ��د* 
او . ��وا و ��
 ��د  ���3ف -
، �� -�CDر�B �!��ون. ر'��رش �� -

. @� ��ا�$ ��ی� ا��bم -! �9د و ه� *� -! ��B�Uه�ی6 را �� ����$ -�Wح -!
!- !���;2 (�T �Bر�CD- !- او را از ��د �ً�J�- و �@ !- �)J .�9د را�� و *�8 روز .

!- $2��@ 
- N�� !- �9دم و از ��ون د'�ع �F� دم و او ی"! دو روز�C� دی�� �D� �� 
در ای
 دوران، ��ون ر'$ و �-� . ��ا��$ و�J _B/! ��د را �Mد -�CDر�b� �Bی� �89 -!

�8/2! �� ���ر�>��  N�/ه�. ا��)�� (jرا @�وع �9د)وی �او در . ، ��N�O و '�ا��
$�D: $�D: در M�� و �Bر�CD- �� !:�;� .ح  ه��Bو �
 ��zر دا@�0 �- �ه�ی! 9


 -!. �T$ !ه� را - �?�ات ا��/��!- �� -�CDر�B ���ی0 او  �ً-�C2���OMت را �� �� $�T .
!- 3ً�- $�T" :ا @�د��ی� ا�� �� �9دم و *�8
 �?�ا�! دار�� 9F�رت -�ا��� �� 
- . �?�

  " !ه� را �� -�CDر�B ��� ای
... ه� *�8
 ا�$ �ن
!- ���T �Bر�CD- �� 
- �Wون و �� وا��� 9� �?�ات ���رت از ��ی (�T �@ ی�شf� و 


 در او -��ه�) -!�"C� ل و�Fا�� $G�� Lارد. ی�- 
. �9دم �ن ��ایH�U+ 6 ��د، در *�8
�. ای
 ��G$ ا���Fل �� ر'�
 -�CDر�B از ای�ان در او و��د دا@$/��- �Bر�CD- (�Tا.  ه�

!C� را !- 
- �� 0"D� $G�� �� و �� او ���ی0 و ��3C! از  �fی�'$، ��ون �-�ا�� �� $�T
J 
��ون �T) ��! در ��zر -
 ! " ��اه0 ای
 �9ر ���د -
 -!: "��د ��H را �� �9ر -!ای

!- $�D: !8DG 
�8* �� �Bر�CD- �� M�� !C� او -�رد. را �Tی�'$، -! �9د و اf� $�T :
�ن را ��اه! دی�" Qی��� ���Tی� �"8!، و�� " !
9� از @� ��ون �3ص  -�CDر�B ��ا. ای


96� ��ه @�د و ی� ��ا. ای�� 
ه�، ه�Cار)  ر0g ای
 ��ه�
 �fی�'$ و 2/! ��. ���8د -! �
��/d ��ون �� -�CDر�J �Bرت او ���د، �/"� vFB . در -H��U ��ون ��G$ ��/�0 دا@$

-(�CD- 0ر�B ��د 9� در ��Cم ��ل �/6�8W و��د دا@$ و -
 ای
 رو��� را 3ً-�9 
!- 0���8@.  

 
��ون ��ا. . ��ا��0 ��د 9� ه�� *��FJ��!C� Mت @>;! ��ون از -�CDر�B ���3ف -
دا-8� د���رات ��ون . ��$ �T'$ و ��ا. د@k�� 6��8C اش ��$ -! دو���ن ای�ا�!

�:�2 �Cه� را '�ا -! ه $'�T : د���� A�UF� $D� !ی�zJ _�در -�ا �9 !C)- ا@>�ص
)0)G����ن ه�ی �T) ��ون ��ا���ر را�9 @�ن و ��vJ ��و��)) در رد) وH�9 و وزی� و ا-

در ا��;���ت -�ا�/� ��. دا@$ و �9ر �� ��ی! ���9) ��د 9� دی�� ��ا. M2ل ی� . @� -!
� -�CDر�B ا����ج ��ا@$ و رأ�ً� ا��bم -!� H9ی��- Lی A;�  داد و �8(� ��ا. ا��;�ب

!- �F�ا�- �Bر�CD- �� N/b- ن�T�8ی�C� H�CD� ا�6  وزراء و ی��?� �Cه �ًU�UD� �9د و
� در �� ا32 در�� �Jار دو. @� ���ورد) -!��C8! ��ون �� ا@>�ص هC@ی� د !��

  .دا@$ و ا��2اG! در �9ر او ���د
ه�. ا@�ا'!  ����اد). ه�. در��ر. -�9 !��b2 $�FJ�A �9د) ��د ��ون در -��ن ����اد)
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� ای
 ا-�9
 ا���ر را  �9د�� 9� ��ون �Mد �ن دار ا'�>�ر -! ا�0 و ر�0Cه� ��ود و ��ون از ه
!- _C� !- N�/رت ا����� �� �� . داد �9د و �Cه�. ��ون ه�-�. ��د" هMار '�-�H "ر'$ و 


 -!. اL/CG @��از. و ��g) ه�، �Jام -����O�-����-�' �8ن- �� (�T او  $�T" لM8- Aدی�
! " '�3! ��دم، -�"�3! دا@$ و د���ر دادم -�Uار. از �T'��ر. ه�یH� 6 @�د

� -��FJ$ ��ون � !�"/C- ت�-�U-!�  6�� !/"�- وزی� Lا. ی�� �Tد) ��د�� و ��! ا��
!- !- �F�ون -�ا�� �� �-�او 9� �� -�CDر�B . ر'��ر ��ون �� -�U-�ت ����ر ز��8) ��د. �9د 

!- $�D: 0"D� �� 
9� از �?� رد) ��/! ��ی� !��-�U- �� ��� ��د��،  �9د، -�>� ��د 9

 @�دده0 *8 د���ر -!: "�T$ -!. �9د *���� ����رد -!� " !!- M�� 
ا9�� . @� و *�8

  .�9د و �� ا��ا. د���ر ���رت ای
 �9ره� را ��ون ��ا. ار�Bء ��د -!
!- 
��F� ون�� M�� را �Bر�CD- �9د دو���ن ���ا-�ن . !COز در رأس دو���ن دا�g�در 

در ز-�ن '�زی� در �� -�fg Mا -�CD- . hً�CFر�B، ا���ا -
 ��دم و �N از -
 ��ون
ی� (@�8. دا@$  �����0 و ��ون @�ی�ًا از -
 ��ف �B و '�زی� و -
 ��ون -!-�CDر

�). �9د *�8
 وا��Cد -!� !Gو  ���ریQ، ��ون دو ��� دی�� را وارد ز���CD- !Tر�B �9د 9
� �(�ان از ��ی��و��ان �����
 ا-�-! ا-�م(ی"! �U! ا-�-! FC� (y�' ا� ا-��  و دی��


 از ای
 ا-� ��@�Dل @�م زی�ا . ه�. ���8د �(/�. @� O32H! ��د 9� ��Fًا رN�O ه�-
ا-��O32! @�ی� . ��ا��0 �>�! از او�Jت '�اg$ ��د را ��ا. ��د :�ف 089 -!

او *�ن . ا���Fاد hزم را ��ا. �/�CD- Aر�B ��ا@$، وG! ا-�-! ����ر ��یv ��د

�8 و -
 ه3ًC2 0 ه�. ورزش ��د را �� -�CDرM� �BدیL 9 ورز@"�ر ��د ��ا��$ در ز-�

!- (�T�9دم و ه� !G�� !-�-را ��ا. ا ��د���ل �9ر   �دی�م 9� ا-�-! �Mد -�CDر�B ا�$ �
�D$ ای
 �82ان 9� وG�- _B! ) ا-�-! و ا-��O32!(��ون �� ای
 دو ��� . ر'�0 ��د -!

LC9 39ن -! -���8! ��ار�� !G�- .ن ه��ه� ��ا��� ��د 9� ���OMت  �9د و در -H��U از 
  .ه�. ��د را �� ا�3ع اوو ������8 دی�) ه� و @��8)

!� �Bر�CD- �� ر'��ر ��ون �9 0��T ر ز��8) @�) ��د���وا و ��� . �
 :�ا�$ ��Cه �� (�T
!- �Bر�CD- $�T" :089 $�D: �� �� 
- �
 ا��?�ر دا@�0 9� ! " �� ارزش ��ار. 9- Hاوای

�8
 ��ه�G�b� !8$ �"�� و د�* H��U- در �Bر�CD- �889 �Cاو را ��ار ه�ا�� ���ر ده� 9
!- AbF� �� !G�8؛ و����� N�O�� ��9د و �T) �8(�  دی�م 9� -�CDر�B �"�ت -! و �

!- �)J .ارد و . �9د *�8 روزfT �Bر�CD- !�رو $Gب ذ��� �
 و �HCD را ��ی� ��"C� 
ای
�� �Bر�CD- د�� �
 �T) ��د را �� -�CDرU- �B. را��! ای
 ذG$ را �fی�'�-!- ��9دم و  �ی�
� ��د -!�  �� ��. -�CDر�B ��دم �� یL د���ر 9� �Tا �9 0��T" از ا��ق ��و ���ون و

 $C8�9دم ��د را از @� ��ون �3ص -!" دی����� .!C� 
�8* �Bر�CD- !Gدر ��ل . �9د و
AbF� ای0 �2د. @� و دی���� �Bر�CD- ر'��ر ��ون و 
�ور ���د ����Gن -��Cد. ای.  

2� ر'�Cb-�� �9 �@ A�� ! ��ره�. ��ون�د ا��/�M� ارزش ��د را Qه� از د�$  ��ری
 را ��ا@$��� $�Cاوا�� دی�� اه 
ه� �� @��8$ ا@>�ص  ا��/��!. ��ه� و ای

��9د�� ��  @�ن در ����رده� -���وت ا�$ و fGا �� -
 ��/! �� ا����ط و �رام ر'��ر -! روی

9� ��ا. -
 ����ر��) و ��ه� .�D�  M�-�yون ����رد :�ی�� �� �9 !G�� و  ���@�، در ��

yBوا � ��د و fGا  9� ��ون ����ف و ده
 32و) ای
 �� و -�A��8 �� @>;��6 دا@��8، �G
  .ه�. ��ی�
 ���رت ��د ای
 اوا�� روا�6W �� رد)

در ای
 ز-�ن . ای
 وB_ ��ون �� ی"! دو ��ل �N از ازدواج -�CDر�B �� +�ی� ادا-� دا@$
9� �� 2;� را) -!��ون د .�D� �9/�� @� و ��. را���T Q/' 6دی�؛ � l8� او . ر'$ *�ر

� -��bر @� �� ��N�O ��ودbG�F- .�2) ��6. ��ا �FC� .از  در ز-�ن +�ی� روزه� .��
� ا'�اد �/�
 -!. �9د�� دو���ن -�CDر�B را �� �9خ د�2ت -!� ��8�b8� زد�� و د�2ت  روز

� را �� ا�3ع @�ن -!FC� ر������ .�FC� د ��دی0  روز����F� ���� ن (ا. ��د و در �9خ�
���>�-$ ). ه� �� �9خ -�-� ر'$ و ز-���ن ه� �� �9خ ���� -! ز-�ن -�CDر�B ������ن

$�T 
- �ه�-�J MیA، ���� ای�ان در . ��. �/�
 ر'�0! " �/�
 �� @�C �9ر دارد: "�-� و �
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9� ��8ب ��J. ار��$ ��ون در �� �C9ل �v�Y ��ی� �2ض N�O�� .$�T" :089، ��د 
�-�م و -��Bع را �� -�CDر�C�� " !0��T �Bر���ن '�ت �9د) ا�$ .N"2 و  ه�� HCFGا

�-�  @�ی� ���8ً� ��ش �C!! اش ��ی�م؛ �� 0g و �� ا��و) و �� ��! �Y� AbF+��. در *(�)
9� از @� ��ون �3ص @�) ا�$ .N"2 �)8� 9 !���9 �� �� ا�CD- HCFGر�B ای
 ��د 9

$�T ،ی��+ �/C� د��، از�� ����� M�- ��" :$ون '�ت �9د) ا���! "  
2� ��ادث -���ط �� دوران ��ون �;�ر -!�Cb- از �@�� $�Cاه MO�� �/��- �اول، : 089 �

�6U ��ون در '�ا-�����.؛ دوم، �6U ��ون در ��ای! -�CDر�B از '�زی�؛ و ��م ���� 
  .د��ز. 9� ��ون در در��ر ��"�H دا �N8 ه0
 
  ��ون و '�ا-�����.*
 

 ��د 9� یL 089١٣٣٣ در ��ل  �;ّ�ر -!.��د" fT" .�/)� jGاران '�ا-�����. و  ��ون از ���8ن
���� � -��. '�2! واJ_ ١٠اش در �����ن ��در. در یL  روز ��ون -�ا �Mد @>;! ��د 9

داد ای
 @>� رN�O '�ا-�����. ا�$ و و�J! د�$ : "H�J از ورود، ��ون �T$. ��د
� ��د . �� ا��ق وارد @�ی0! " د��6 را ���س���� 
'�د �/�J �8 و ��8-�8. رو. �����

��ون �F?�0 . ���9 و ا��اف ا��ق ��Fاد. ���! و *�J !G�8: �8ار دا@$ و J/��ن -!
� او HC2 �"�دم و 'dU د�$ دادم�:�� �� 
- !G�9د و د��6 را �����، و . N�Oر

�@��8$ و *8 '�ا-�����. -�ا -!/C� �  �9د $�D: 
-�/Cً� ��ون 3ً�J -�ا ��Cم (ا. �� -
ا��  ای��ن �fی�'��: "��ون در ��zر او �� -
 :�D$ �9د و �T$). و �C9ل -�F'! �9د) ��د

9� @�C '�ا-���ن @�. و ای
 �Mرگ  $��� N��@ 
و ا'Mود 9� ا@>�ص -(C! از ". ��ی
� ����ر. از وزراء -�' در ��ز-�ن ای��ن ا�0 ��/C���WJران ��  ا�� 9� از ه0 @�

� -(�ی�U- .�/2 !/Uم را ��م ��د ) �?�-��ن(/C� �8 و از��م(ه0 ه�U- .�/2  ه� دو ��ادر
-(�یU/! ��(�� و رN�O @(����! @� و ��:� ��(�� و رN�O دادر�! ار�6 . ��د��
�@ .(6�� y�B�� رج @�ی0، ��ون�� !�Jو �� $�T داد و ." : N�Oا�$ و ر !Jای��ن �2ا

ده� و  ه�. ��ور-���� ا�$ و ه� �9ر. د6G �>�اه� در ای
 ��9ره� ا��bم -! �ا-���ن'
��Fه� -���� @�م 9� ! " ��/! -A��8 ا�$ 9� �� ه0 در ای
 ��ز-�ن ا�0 ��8ی�!

 N�Oاه�. ��م دارد و ر�� H�/� �CD- د�' 
ا�$ 9� �� ا��ز) -�CDرjG " �B �(/�. "ای
@0��8 و ��ب  او را ��ب -!: "او 0��T �B .$�T-���ا را �� -�CDر. �N��Y @�) ا�$

��. HC2  ��ی�! -��bر ����! و ه� ��ر را�$ ا�$ 9� �� ه�z2 0 @�.، ا-� ��ا. ��م

� ��د HC2 �9دم و د���ل -��Bع را ���'�9 " !0U�/� �� M�� 
��Fه� 'dU یL ��ر . -

9� ای��ن  $�T ا-�����.(��ون�' N�O8! رF�9د) ی !���Gون از . ��از �� ا��ا�� N��
 !��T �Bر�CD- �
 T/�! �9د 9� *�ا -��Bع را �-) �
 -��Bع را �- �او ا�3ع دا@$ 9

���T �Bر�CD- ام (���C� !�<- 3ً-�9 �/��- �  .و از -
 ��ا�$ 9
 
*�  ��ون و ��ای! '�زی
 

�C@ 3ً�J �@�T ر���او � �. ��T و ��bل ��د ا. در��ر) '�زی� 0��T و ��y�B دادم 9
�: ��ا�0 اد�2 089 9� '�زی� زن ز��T! ��د -!J32 �)8� و زی�� و v��2 !Tز�� �اش  اش �
�. ��دJ32 او �� �Bر�CD- !Gخ و �ّ�اف را دو�$  او ذا�ً� زن. ا. ��ا@$ و���T .ه�

!C� !Bب او را را�bD- �� ای
 ��D در در��ر ادا-� ی�'$ . �9د دا@$ و '�زی� �ز��T! '�زی

ه� �2ض @� و ��ای! -�CDر�B از '�زی� در د���ر �9ر@�ن  /��!9� ����$ ا�� �� ای

$'�T ار�J .!C� را H�Gا؟ د�* !- !Gدا�0 و  H�Gد �0 9� @�ی� در �ن روزه� ��M� ا�0 ��س��
��ا���8 9� ��  �9د�� و -! ه� ��ح ���89ر. او را �-�د) -! '��د -/L '�روق ا��/��!

 ه0 ��ا @�د و ا����ً� �8W/� .�W$ ��ای! -�CDر�B از '�زی� -��HO دو ��9ر از
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� ه� ��ل در -���ا. ��ای! '�زی�، ار��$ ��ون �6U ا:/! را . -�CDر�B را �(�ی� �"�8 �
  :دا@$

� در ای
 ��لJ��F- �Bر�CD- ر ه�hدی��� !Tم ����اد�� �� و �� . ا. ���ا �9د) ��د ����*
9�؟ ا�3ع ��ارم وG! ا���Cل -! �� و��/� -�در د��� 9� ده0 9� -��C�Uً� � و��/

�zز @�) ��د �2ی�g� �Wرا� 
ای
 د��� . ا. ��ا. ��Uی�z� 0ر. �� -�CDر�B دا@�� ای

 او را در . �T$ و �9-3ً زن -W/�ب -�CDر�B ��د ����ر زی�� و ���G ��د و @�F ه0 -!-

�-�ی"� -F/�م @� 9� دی���hر در �Gس١٣٢٨ای�ان ��ی�م، وG! در ��� ��ل  ��   N/b��

 �9د) و ��اه6 �9د او را ���08ا�/� 
- Hه� �-��Bع را �� -�CDر0��T �B، . �$، زی�ا �

$�T" :
9�  ر'�0 و زی��ی! و �ّ�ا'! او را در �ن! " ��و و ��Cً� او را ��� !G�� دی�م، در ��

 . ا��ام، ����ر �fاب و @��2-68 د���. ��د ����، ��ش. *�8 ��ل ����� @�) ��د-

� �� او �@�8 @� و او ��M ه���T) از -CD ه�����* �
 ���$ �ر�B ������م 9- �� (�T.  

 ��ر 9� از -���ا -W/_ @�م ���d ��ون ��د�Gاو .$�T ه�� -!: "روز. ��ون  �دا�! 9

� دارد؟ -�CDر�B -�ت��U@�2 VWر را�hم دی����� ��، ه�� : 0��T! " ه��$ �� د���. ��
9� ��د) ا�$؟ � �Wا�23! ��ارم، وا�!C� M�� $ �ون�دا� .$�T ون��" : 

 �HCD ای-

�U��2 زن 
�8* 
! ای
 ر'��ر را دا@�� ��@�) '�زی�(ا.  وB_ را ��ارم 9� -�CDر�B �� دا@�
!- !����� 
! " ده0 9� '�زی� از او ��ا @�د او ی� ��ی� ���� �89 و د���ل زن ��ود و ی� -

�T �� ��D) ر'��ر ��ون �� -�CDر�B و در�/��- 
�Cه����! ���ن  ���! او را �
  .ده� -!

 ��، ��ون �� '�زی� ا�3ع داد 9:3�"!- $���� �C@ �� و ��'�T �U�'�89 و  @�ه�ت ر

� را ��ون ! " 9� اد�2. -
 +��$ @�د ��ی� @>;ً� ���ی�� و -���ا را �����8 ��ا. ای�U� 
ای

!G�� �9د در !�<- 

 ����ر �MدیL ��د و �9* �9-3ً از -- �� �9L  
��ی
 -��HO را �� -
� از ��. دی�� ��ح �9ر. ���ن -! ای
 �8(�ن. �9د -�Wح -!�U� �ریM. @�) ��د و  ده� 9

�ن ��د و �� او د���ر ا��9 داد) ��د�� 9� -�ا در ��ی�ن ��fارد .�b- dU' از . ��ون �F� �)8�
 دا@$�� ه� ��ل، ��ون ا�3. ا��ا. ��ح ��د 9� ��ون -���ا را ��ای�F� 0یv �9د�J�2ت د .

� د��� -!��� �� روزه�ی! �* �Bر�CD- �رود، �درس -M8ل د��� ��b9$،  او -W/_ ��د 9
�889 و �>�>�اب  @�د، در �9ام ا��ق -�J3ت -! *� ���2! وارد و *� ���2! ��رج -!

� ا��ق واJ_ @�) ا�$ ای@�T در �9ام �د�$ �ورد)  ه� ا���23! ���$ 9� ��ون �

U�Jد ��ن��@�، �/" d��� ��U� او داد) @�) و �� N�/رت ا����� d��� �ًFWJ ه�  ً� و
  .��ا�! �Tدی�) ��د

دا��$  او ز-��! 9� -!. ��ون دو��! دا@$ �� ��م ر'���Fن، 9� ��هl8 ار�6 ��د
-�CDرM� �Bد دی���hر ا�$، '�زی� را �� ا��-��H ��دا@$ و �� ��. را��8)، ر'���Fن را 

��� .�/� �9� @�C -�اAa ��@�� ��  در �ن. � دی���hر ر'$��ار �9د و � $�T �� '�زی� ��


 @�ی� -�CDر�B ای�CW- $��� . Lی .�C9 �D/ا� �� �� ر'���Fن د���ر داد 9� N��

�89 ��� �� درون ا��ق L�/@ د. ��اب�C� $��:ا��ق ا vU� �. ر'���Fن @/�L �9د و ��� �
�-� و ��F� !��- (�b8، د��� 9� ���ان @�) ��د، و ��h د�� (�b8� �/� ،ر. ه0 ��د��� �


 @�د 9�! در �����ن ���$ و -�CDر�B ���ا�� ��رج �CW- �� را ��ز و ���ون را ���) �9د
��ون و '�زی� و ر'���Fن در ��ری"! -�8?� -����� و -��! ��CD- �Fر�B �� ا����ط از . @�د

!G�� ن ��رج و ��ار ا��-��/! @� و در�C���� 8دش را��� �9!- !T�  �9د، ��ون
8�. ا�"�رت، ر'$D: 
� ایCه �  .ه� را دی� '�زی

وG! ه�Cن @A، ��ون . �T) ای
 -���ا را ��ای�F� 0یv �"�د  ه��١٣٥٧-�CDر�B �� ��ل 

 ��را�$ @�م و . و��ب N� $�T از ��ز�T$ -�ا �� ا��6J ��د و ��ی�ن را دU�Jً� و �� �ب-

0��T :!- (ز��دت ا�� �� او ده! �� - *�Wر �� �G�/T �Tر'��ر. 89!؟ ا 
�8* �Bر�CD
!- �9� �>�رد) و -
 و�J! ا������0 �� g/��ن : "@�؟ ��ون �T$ ��رد) ��د * h��

!- $��� 0�G�� ه�M�* 
�ی� ای " ! �� اوG! ���د 9F'دم زی�ا د�"� AbF� از ر'��رش
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!- �Bر�CD- �� دی�م ����8ی! و ����$ او را.  

 و ��ون-: �ن @A @�م �� ه0 ��دی0- ،��ن  '�زی� ا:�CD .09 3ًر�B، '�زی !Gف ��د، و��

!C� !��D: دره0 ��د و ه�� !���D- H"@ �� A@ ه0 ��ل �2د. . �9د �Bر�CD-
$�D: dU' ا@$ و�� !- !G�CF- .ا ��@��ن -! ه�fg 
�ی� از ای ��ی� ی� از �ن fgا �9د 9 !
!C� د و�� Q�T ه�ًا�a $��* ع�B�- $�دا� .
�8* �ً�F���
9� -���ا ��   ��د -�� ای

� ��دم���� .M�* M�� 
- �� fT@$ و �!  یL. ا�623 ر���) ��@� 9FJوا 
-�) از ای
� �� -�CDر�D: �B$ �"�د و C/9 Lی 
G�� در �� در �� -�fg Mا و �� �ای
 -�ت '�زی

� -�Ccم ��د و ��6��C6 را ����8 هC��� دا@$ ���� -;� و �J32 �� . !��- از N�
@ ����-!- �از او �����م 9� -��Bع *��$؟ ���{ . ��اه� �� -;� ��ود �م 9� '�زی

(�@ ���� �� -;� ��وم و ا���ا�$ 089 و ��F از یL  ام و -! داد 9� (�- Lاه0 ��ا. ی��
� -;� ر'$. �Tدم -�) ��ز-!� �� fT@$ و @�ی� �F-  ��+Y� $D/�م ��� در �ن. '�زی* ��

ت ���9ه! �� ای�ان ��ز�T$ و ��� ��ون �� �D�;� l8$ -�در و ��اه�ا�N� ،6 از -�
  .��رد

� دی��. را ا��اء �9د�U� ون�� ،��U� 
0 9� او �� ا:�ار A�b2 '�د. . �� @"�$ ای��T
 H�Gد �� M�� !-�-�9د) ��د و ا �Bر�CD- !:�;� H�D- ا-�-! را وارد �9خ و !U� م�� ��

�! �N از ��ز�T$ '�زی�، روز. -�. ورز@"�ر ��دن ��ا���� ��د �� -�CDرC�C: �B! @�د
$�T ی����! -!: "��ون -�ا :�ا زد و��در �9خ   dروا� �fTرد و ��
 �U! ا-�-! و '�زی

� ��'! ا�$ 9� -!: 0��T! " ��-��وع ا�$* 
را��8) : "ز�!، �9 @�ه�ت؟ �T$ ای
� -�CDر�B ��اه0 � �'�زی� @�ه� ا�$ و -��/� -�Hb ا�$ و -��Bع را �3'�:/

$�T " !و��$�T �Bر�CD- �-�CDر�B -�ا ��ا�$ . ن -HWF ��� و ه�Cن روز -��/� را �
$�T �8ن : "و�Cاو ه0 ا� ���و را��8) '�زی� را ���
 و �� '�:$ H-�9 از او ��U�UDت 9
 و �

9� ا�T دروغ ���ی� -�ارk دی��. ه0 ه�$ و -�bزات @�ی�  
��) و ه0 �(�ی�ش 9
� :D$ دارد و : "او �T$. �) '�زی� را دادم-
 ���J3- A���� Mت �� را�8! " @�د -!/��-

�ا-�-!  ا. دو @A و �Tه! یA@ L در -��ن و �Tه! ه� @U� A! -��! ا�$ 9� ه��
��� �-�CDدی� در �ن ز-�ن �����ن ��د 9� ��Fًا �����ن (��م  ه�. -�CDدی� -! و '�زی� را �

�@ �
 د���ر -! در �ن) ���ا��- ���N . " م �� ���م �889ده�8 9� ���د) و دور @� �� �
 �
 د���ر -! -
 �8Tه! ��ارم و 'dU را��8)"را��8) ا�C�Gس �9د 9- �� �ده� و  ام و -/"


 ��ی� ا��$2 089 - !"$�T ،�9دم HU� �Bر�CD- .رد د���ر : "�>�8ن را��8) را ��ا�T ��
� د���ر را ا��ا �9د! " ��) 9� دی�� �U! ا-�-! را �� �9خ را) ��ه�/:�'3� 
م و ز-��! -

9� @�b- �Cز ������ وارد @�ی� و دی��  $'�T /�ی6 را�رد �T �9د �F�ا-�-! -�ا !U� �9
� �"��8 �� د���ر ��ه�8F�ه0 -�ا .!C� �9خ �9� دی�� �U! ا-�-! � �@ ����- ��ی�  '�زی

$�D: 
� �T@6 ر��� 9� در��ر) او *�8� ��ن . ه�ی! ه�$ و �� ه� :�رت -��/ ��
9 !J3ت ا���:�;��� دا@$ ای
 @�ی� �8(� -��/  HCD� H��J��g �ا. ��د 9� ��ا. '�زی

 روز ��9$ و -�Ccم @� و ��N ا32م �9د 9� ��ا. ا���ا�$ �� ١٥ ـ ١٠او -�bدًا . ��د
� -;� ر'$ و دی�� -�ا�F$ �"�د و �N از -��! -/L '�روق، ��ادرش، �� . رود -;� -!�

����A ازدوا�! 9�  او ��M �3ق داد و ��ی
. �ه!-�CDر�B ���م داد 9� ��ی� '�زی� را �3ق �
 �
 -;�yG و �� د�$ ار��$ ��ون ��Cه �� ��د، �� ��ی�'�T ن :�رت���ا��/ yG�;- ��� ��ی

 ٢٨-�CDر�B از '�زی� دارا. یL د��� �� ��م @(�8ز ��د 9� ��F از . ��ای! ���9) @�
ازدواج [ ���و](�����! -�داد زن ارد@�� زاه�. @� و ��N �3ق �T'$ و ��Fًا �� �

  .�9د
 
  هN8bC ��ز. ��ون*
 


 2/$ ز-��! 9� ر�B ��ن او را �� �82ان -���ل �Cه ���ون رو���ت ز���� دا@$ و �
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� ��ج داد� �U�/� �ًFJدور �9د، در �9ر ��د وا �Bر�CD- از ��ر. ��غ را-�"/T . �2�@ او
� واJ32 ی��8تM� ه�8ه�. زی�� و ����� و �داد و ا���Fاد �ن را ��M  '� ���ن -!���� ��د و �

دا@$، وN� �)8� !G از �� �Jرت ر���ن -�CDر�B ��د 9� ��ون �� ��ر :�یy ��د را 
�� N8bCه Lرل زن را ��ز. -! �82ان ی �او ه� روز . �9د، 8/2! ���$ ��ز ��Cم ��2ر، 9

�ن y�: !- vی�F� �Bر�CD- .ای6 ا���ق ا'��د) ��د ��ا�� A@ در �*�ن ا9��ًا . �د9 *� را 9
و��ب ��Fیv  @� و ��ون �� �ب ه�ی! ��أم -! ای
 ��ادث @���� �� درد��ه� و �T'��ر.

� �Tش -! -!J32 �� �;J L�8 ی��- �Bر�CD- ،ا@$ . داد �9د�� �W8! را��F- ون �� '�د��
� و �9ر�T ���ا -!/C2 yW� را در ��� Lی A@ او -! و ه� ���ون . داد �9د و ��ل �39! �

����ای
 '�د رJ N�O�C$ . ا. ا��ر) �9د) ��د 9� در �ن �� ی�O�� L�! دی�� @�یL ��د 
، ی8F! �� ١٣٥٥ �� ��ل ��١٣١٥زر��T! ���رت ��N�O در ای�ان ��د و از ��ود ��ل 

ای
 . ��ز ��د �9د، �� V��T ��ون او ��M ه6T�- N8bC، در ای�ان ��د و در ه�Cن @Hc �9ر -!
�U! ا-�-!، 9� ��ون او را �� در��ر �ورد و �� . و ازدواج �"�د��دو ه�� �9ام زن ��ا@��8 

N8bCه ،
- �� ��ون ���T �� M�� ،�9د LدیM� �ی"! دو ��ل . ��ز ��د -�CDر�B و '�زی
 !�8� 9� و. ��M ر'� $�T 
- ���F از ا-�-!، ��ون ا-��O32! را �� در��ر �ورد و ��Fًا �

  .او�$
ه� �Mء  -�د و د��9 ��2اG"�ی0 ای�د.، 9� -�ت] ��١٣٤٠ل در [�� ه� ��ل، ار��$ ��ون 

$'�T . او را��د، �� �Bر�CD- ی�'$. دو���ن �  .�6U ای�د. �� ا�3Uب ادا-
 
  ای�د.؛ را�����
 در��ر �(/�.*
 

 !�U� ن�Cه �Bر�CD- ی0 ای�د. در در��ر�"Gر د��9 ��2ا��C�� ،$ ��ون�از -�گ ار� N�
� 3ً�J �9 $'�T (�)2 � ��6 از ��ون �� AUG  �ون 2(�)را �� �را�����
 "دار �ن ��د و �

���وت ای�د. �� ��ون ای
 ��د 9� او -,دب ��د و -���8 ��ون �� ����$ . @(�ت ی�'$" ای�ان 
!C� ر.. �9د ر'��ر���<� .�� ���  ه� �� در��ر ��ز @� -��! ��zر -
 09 در ز-�ن +�ی� 9

 $��- �?� �@ +�ی� را �/A �89 و ��د را �� ��ز �T 3ً-�9دی�، وG! ای�د. -�'
$�U'�- .ر���<� _C� در .M�-��N از �ن، ای�د. ه�Cار) در ز��T! �;�:! . ه� �� ده� 

!- A�9 د�� 
"C- ��9د و  -�CDر�B و ز��ن و ا��ا'���6 ر��خ دا@$ و ه� ا�9 !23
� در ���� -�CDر�B ر����ن �ن ه0 �� ا��/��!* ���Cن ��د، زی�ا ه��� و *� در ه� 

!��C)�- دو���ن ای�د. و در ���� N�Oب ���رت و ر�/W- �;82 ه� MI-6  ر�z� رت���
�����8ای
 در دوران ای�د.، . 32وة @���ر�! 9� -"HC ا�z2ء ���رت ��د دا@$؛ �

 ���ز ��ا@��8 و ار���ط ا��/��!- �� �Bر�CD- !:�;� !Tن ��  ه� ��ا. ا�3ع از ز���@

� ��� A�9 .ی� ��ا 
- ���- 3ً-�9 
9� ��ا. - ��� A�9 .(�3ت ��ا�د ��bد و ی� ای�
� ای
 ����A . �9د ه�ی�T 6ه! ای
 -��Bع را �82ان -! @���ر�! در -�J3ت. ��د�

0�8 9� در ز���CD- !:�;� !Tر�B، از �9د9! ا���ا���0 ار'_ و ��N ار��$  -!��
Tر دا@��8 و در ز���z� ت��OM� م�C� ای�د. در �F� ه0 ��ون و (�@ �Bر !:�;� !

� �/��Cن �(��د. ��zر دا@$��Cه.  
 
  ای�د. 9! و *���� وارد در��ر @� و -�Mان ���ذش �� *� �� ��د؟*
 

�B��/2، ��ادر ��CD- !8ر�B و �8(� ��ادر �8! او، یL '�د و��ا�! و -M8و. از ����اد) در 
!C� �در . دا@�� ��@���ی
 9��ن ��د -�اود)  ��ا�$ ��! �� �MدیL �� -�ی� ��د 9

�9د و ا�T در -�ارد. hزم ��د 9�  ه�، ��! �;�:!، @�C� $9! یL از -�(��C! ه��
!- k�� را !��C)�- �U�Jاز *�8 د N� ی��C� $9�@ از . �9د ،!����)G ��U' زن Lاو �� ی

 ��� Lازدواج �9د و از او ی Nورد��، در ��ری�ه�Cن ��ع 9� در ز-�ن ��F� l8د. را �� �(�ان 
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9� �;�ر -!دا@ Lم 2/! ����ی�� �� ��د را . 089 ه�8ز در ای�ان ��@� $ ���Cه �B��/2

 ��G$ در -�CDر�B ه0 ��د -�ی� �;�ر -!�Cر -!. �9د و ه�;� �?DG ه� M�� او  ��9د 9

!C� �?DG Lی L@M� �9د) و ��ون �/C� او �� !��"�-  ���ا��$ ز��T! را��! دا@�
-�"�و��'�� "��ان �ن را  و دارا. یL -�ض ��د�� 9� -!��CD- ،Nر�B و �B��/2 ه� د. ��@�

"�در . روز و ��ا. ��Cم �C2، ��-�� ، ی8F! ��س از -�"�ب �� ��ر دا0O و در ��Cم -�ت @���
�9د و �� د��9 ���� از  *�8
 -�ا�CD- ،!FJر�B ا�z� L@M� �Tر ��ا@$ او را ا��zر -!

��Cد و  ه�، �,اhت �T���Tن -! �-$-
 و از ه� '�د. 9� در د���س ��د، ��! از ���>
� ه��� �� @�د 9��T او �� �"�د) hزم ��د �/C� �C@ �� !��"�- 
�8* ��� ای
 ��اب ! و�

@�، وG! -�ت �را-�6 ���9) ��د و دو -���� ��را��! @�وع و  ا. را�$ -! او �� ا��از)

 -�ض را دا@$، وG! -�ض او �� �2. @� �,اhت ه0 @�وع -!�Cه �B��/2 ت�@�F- م

fTرا��� و 'dU یL ��� را  ه� �� @"�ر -! او ��Cم ز��T! ��د را در H-�9 .(�9 ��أم ��د
دو�$ دا@$ و او ��
 @"�ر*!، از -Y-�ری
 -�اAJ @"�ر�8W/� (�T!، ��د؛ '�د. 

!� $2�� �J32 �� �ه� :�D$  ��اد 9� ��ی� @A و روز �� �B��/2 ��@�، �� �8(� '�د. 9
!- @ 
�� 
�Cر*! ��د�9د ه�".  

9� 0/2  در ��@�� ��ی� ���ی0، 2/$ ای
. ���Cر. -�CDر�B و �C�� �B��/2ر. روا�! ��د
 ��ارد، �2م اa(�ر ���Cران  �M@"! از ���Cر.�Jر و @��8$ د�-�ه�. روا�! و '"�. 

دا��، اa(�ر  ����ر. 9� د*�ر ا-�اض روا�! ���v ه���8، *�ن ا���Cع �ن را �� -!. ا�$
!C�  ا��ا. -!�889 و �ًFی�� !C�� ا-�اض �
 2/$ در ز-�8� . @�د ��ل �ن 9�Cه ��

�-�ر ��  ���Cر. �در:� �� واM� $�FJدیL ا�$، ٥٠ه�. ��C!، در ��9ره�. ����'�
� اa(�ر -!Cر. *�ن ه�C�� در !Gر ��  �889، و�-�ه�. روا�!، �� 2/$ ا����ئ -�ی�، 

٢٥ !Gا�$٣٠در:� ا LدیM� $�FJوا ��، در ��ل -
 در . در:� �J32 $/2 �� ،���@ 
ای
ه�.  در *�8 ده� ا��� ����'$ 0/2 در ز-�8� ���Cر.. ام ه�. ا��� -�FG�Wت زی�د �9د)

� -!% ٩٥ا�FGد) ��د) و ��Uی�ً�  روا�! ��رقbG�F- ران�C��  ٥@��� و در M�� ��U� �:در
!- v��<� .ر�C�� ا-�ا. ی��� �2/$ �� ��D -���ط ا�$ 9 
ض '"�. در -��/� '�ق �� ای

$�;<@ ��;�ص در @>� اّول -C/"$ ا+�ات A�b2 و و��_  ه�. دارا. -�U-�ت -(0 و �
� دارد����- �F-�� ع دوران . در�C��در ا !FWJ ا+�ات �Bر�CD- !ر. روا��C�� ،���C� .ا��

� از �2اAJ ای
 ا+�ات �3ص F-�� �� $زم ا�h �او دا@$ و ��ا. ���ان ای
 ا+�ات *�8 ده
� �� ��Cم ا���6G،  ) ����اد) ر8��T �B! ا�$ 9� در ��Cم �ندر��ر. @�د�'�T ه�، از ��د او

 ��ن در زن ه�. ر�B ���د، �/"� در ��د او ��د 9 ���2! -�ض روا�! و��د دا@$ 9� ری�
!- 
  .��ا�� ��د -��Bع ��9ب -�;/! ��@� ای

� ای�د. ��-!/��- �ا����ج �� ��B��/2 ،N د*�ر -�ض رو�! @�ی� ��د و . �Tدی0 �
� ��ر -�ام �� او در ��Cس ��@� �� ��را��!� �در . ه�ی6 را ��"�
 ده� �M@"! دا@$ 9

 �B��/2 ��ن ز-�ن �B��/2 ��اه�ن �(��ی
 �L@M ار�6 @� و *�ن ای�د. در ار�6 ��د �
ای�د. در ر@�� ��د یd���- L@M� L ��د و �>;;! در ا-�اض روا�! . -�T !'�Fدی�

!C� $ 2 ��ا@$ و�ا��� �B��/2 !Tدر ز�� L@M� Lر ی�z� !G�89، و �bG�F- را �B��/
� ای�د. ��  ��ر ای�د. از ره��ان -fه�! �(�O!. ��ا. او ��"�8! ��د� $C� 
ه� ��د و ای

9� او از ��gز ���d ��ویN ا��/�N ���ن @�) . ارث ر���) ��د $�T ا ��ون ��دی� ��ی�fG
9� . fGا او را �� در��ر -�F'! �9د����د و وا�� @�ایd یL ����س ��از اول ��د و  !�U�
  .ه0 ��ا@��8 ه�. �gب رو. ای�د. �� ا�3Uب ��ا. �gب دا@$، -�Cbع -(�)

ا��hً�C در دورا�! ��د 9� '�زی� J(� ��د و ی� . ��ری{ �@�8ی! -�CDر�B �� ای�د. ی�دم ���$
وز. -�CDر�B ر. �� ه� ��ل در �ن ز-�ن ای�د. ��هl8 ار�6 ��د. N� !C9 از �3ق او

�M� ،$�T �B��/2@"! . �9د و -
 و �z� �B��/2ر دا@��0 @�ت ا��از ��س از -�"�ب -! �
�H ه�Cن ��
 @"�ر*! 9� �!(�?�� ا�$  @���8 9� �! را -!- ��h و از !) �?�� ��د

�89 �-�CDر�B از @�ت ��س �3'�:/� . -�CDر�B ا��ز) ��ا�$ 9� ���ی� و او را -�Fی8
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 ��ر ای�د.، -�CDر�B را -�Fی8� �9دا����Uل �9د و �Gز) داد و ��ا. او��ز . ا�g�از ه�Cن 
9� ای
 '�د، 9� دور) �M@"! را در '�ا��� �! �9د)، یL 3ّ9ش و  �@ �<�- 
��ا. -

�U� $��8F- م�C� �089 9� ای�د. در '�ا��� ا���ا دا���b. دا-�M@"! . ��ز � �'�Bی� ا��
� ��ل از ��٢ر ���J، زی�ا  �Tی0 �� ��ا��؛ -! � -!��ر ��J ��د) و ��M� N@"! را �

�
 '�د �� . �82ان دور) -��J !"@M� !��-�Uل �9د) ��د�� دور) دا-�M@"! او را ��Cه !Gو
�� ٣�89ا.  ��CD- .�Dر�B را -��Dر ��د �9د 9� �Jار @� ه��F�ا�- �Bر�CD- �.  ��ر �

-�ا ��/! دو�$ دا@$ و *�ن �B��/2 . ای�د. �� -�گ QG�F- L@M� �B��/2 او ��د
$�D: 
� ��ر �;�:! �� -
 :�D$ �89، در ای� �ه� ��ا. -
 رو@
 @�  �8CJ32 ��د 9

� او ا��اع 9١٠� ای
 ای�د. 39ش، در ��ل ��6 از � dU' (د�� �B��/2 L@M� � ��ل 9

� -C/� از ا��اع ! ه�. �(�ن را داد) و او ��M -;�ف �9د) ا�$ وی��-���Cه �B��/2 A��


وی���- !C� �bG�F- 8(� -�ض را� �� ���Gا �� ه� ��د، 9� ،M�� .ا-�اض دی�� ��;�ص  �9د �/"
  .ا'Mود  �ن -! ا-�اض �/�. و �Gزش ���! 3z2ت ��ن، ��

 روز �� ه� روز) ٣ا.  دی�ار او �� ای�د. از ه���. -�CDرM�� �B د*�ر ای
 ا���2د �� ای�د. @�
2�� ��/9 �ه�، ه�8ز -�CDر�B ���ار  :�y. �ت '�اg$ ������9یH @� و دی�ار ه� روز) �

A@ د و�� �B�� .اب در ا��ق او -! ���)، ای�د�� $Jز-��!. -��� ه� �� و  �Bر�CD- �9
ه�. -�CDر�B ه0 ��د-��!  @� و ای�د. �� زن �9د، ای
 �2دت ��C� k! ازدواج -!

!- �@ .
او . ��ریQ �� ���ذ��ی
 '�د ��9ر @� ����A ای�د. �� ���ذ��ی
 '�د در��ر و �� ��ی
� -(0 و ��٨٠ا. ��د ��ود Cه �9 !/g��- ��9ر در�$ �9د) ��د؛ yW� در Hc@ 

ه�. ار�6  رN�O �(�ار. H9 ار�6 ��د و در ای
 ��$ �����Cن ���Cر���ن! ��G��ز ��د

ه� �� ا-� او ��د، وارد �9دن داروه�. hزم ��   ���Cر���ن�� ا-� او ��د، وارد �9دن و��یH ای

ا-� او ��د، دادن در��ت ���H8 �(�ار. ار�6 از �Tوه��ن �� ��(�� �� ا-� او ��د و ه�� 
!C� ����� .ه�8! ��ون ا-� ای�د�� L@M�  �� (ا�Cاز اوا-� او ه !W<� ���Tو ه� �@

 و ���وه�. ا��?�-! ��د و در ای
 ��$ ار�6" ا�"� "ای�د. رN�O . ���89ر. و -�bزات ��د
9/�� ���ز-�8. !- ��9د، و�G در ��9ر -���د  ه� *� اراد) -!. @� ه� ��ی� �� د���ر او �(�

�� و :�ه� . @� ویj) ا��/�N و �-�ی"�، وارد -! ��د، ��ی� ��ا. ار�6 از ��رج، ��C)� 
��F�
�ن �� او  H8��� رؤ��. ا�"�ه� و 
��F� !�� د�9ر دی�� و�� . M�� ز-�ن داروی! ��9ر��

�D� �ً-�C$ ا-� ای�د. ��د، *� داروه�ی! و �� �9ام -�Uار ��ی� �(�� @�د، از �b9 ��ی�ار. و 
� -�Mان داد) @�د، *� داروه�ی! ��ی� و *� داروه�ی! ���ی� وارد * �� �9ام '�و@�8) و ��

� ����O�)� yG�;- ���8. داCOً� در ����c ��دCو ه �C�8ب در ا����ر ای�د. @�3. @�د، ه�ت 


 ای��F� �9ام ��9ره� و @�9$ ��د و �� �ه� ا��ز) :��د. داد) @�د و �� �9ام داد)  9

� ����$. ���د در ا����ر ای�د. ��دb��� 3ب، :�� ای�ان �� ��و. درUه�. او �� ا�  
��ی

 رN�O و ���H8 @�3ت ��M �� ای�د. ��د. @� و��یH ا��bم -!��F� .�� Lی 
- Hg��- ر

 �-�CDر�B در ��zر -
 از او . �� -�CDرMT �Bارش �9دم.  ر���٨٠او را ��89ل �9دم و �
 �9 $'�T ٨٠ای�اد!- �: ��اه!؟ ای�د. �� @��! ��اب داد و Hc@  $�T را ��ا. *

"!-  �� �9*"! ا�$ از @��ة �"�-$ ! "  �������١٠٠0اهg��- 0/0 را ���C� د�� 
ای
�Bر�CD- !وزراء ��ون در دوران ه�ی� 
ا، ای�د. �� ��ا��$ وزی� �(�O! وارد 8���9� �9د و ای

��ا�0 اد�2 089 9� یL هMارم �9ره�. ای�د. را  -
 -!. ا��ز) او � ه�� �9ر. ��ا@��8
!C� (و���� �Tا !Gد ار�6 و ���وه�. ا��?�-! و ��ز-�ن دا�0، و��ه�. -�  !�Gه�. دو

� �?� ا'���� -!�Tدد ��ر�! @�د -�ارد -���8. -��ه�) -!� �9   
ر�� و �� ای
�ی� ای�د. �(�O! �� ای�ان �/8W$ -!: ��ان ���9! ��@$ 9� ا��س -!  �Bر�CD- �9د ی�

� در ای�ان ��@�8 و *� در ��رج، ��اهf� �8ی�'$ 9� ! �(/�.؟* ،h�� م ای�ا���ن ردة�C�
�9� ��6 از ا�3Uب ��O$ ���ن  !�U�U� ای�ان ای�د. ��د؛ !FJن وا�W/��8�@در . ن را ��ا

!O�)� �ه� در -���J 0)- Hgار �T'��8 و در ای�ان �(�O! ��"�ر  ز-�ن ���C9$ ای�د. ��د 9
����ر. .  ��ا�� ر���٣ه�. ای�ان ��  در دوران �Jرت ای�د. ��Fاد �(�O!. و��د ��ا@$
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!O�)� !- Aهf- H��U- ن "��@��8  ه� در�C/�- "ن� یL ��ر ��$9. 9� �(�O! ��د�� و ��ل 
!O�)� �9� ) وا�2 -�(�ر(ه�. '/��!  ه� اوج �T'$ و �>�8ا�! -�دم 2/� �@ A��

در ا+� ای
 ���F� $9اد. از . ه� در �(�ان ـ �>�یA @�د ���zةا�UGس ـ -�U- HDس �ن
!O�)�  �Bر�CD- د���ر �� M�� .٩ه� از ای�ان ر'��8 و ای�د 
� ای����G ر'$، وG! ای� (�- 

  .��9$ د���ل ���
�8
 ��د" را�����
 ای�ان "(�ر �� ای�د. -�* �ًFJه�� زن زی��ی! از زی�د�$ او . ��د و وا

!C0 در�G�� ن� H��U- در ���G0 -! ر'$ و ا)- Hg��- �ر���� و ی� ��ل MTاف  ه� را �
-�J3- HDت او �� . داد ه� را ��ازش -! �9د �� د�$ زن ز-��! 9� هC>�ا��! �C!. داد -!
-�>;� (ه�، -M8ل د��9 �����ن  -HD ��م -�J3ت او �� زن. 6 ��ده� در در��ر و در -�W زن

� �� زن �� ��. . ��د) �Tش و �/ و ��8!Wدر را� !FJوا 
-�/Cً� @�ت HC2 را�����
!C� .$ ای�د�ذ�9 �� H��J ل او�C2ر��� و ا.  

��M @�ن � از ز-��! 9� ای�د. را @0���8، او �� د��9 �����ن ر'� :C�C! ��د و -AW و ���
� را) ���د) ��دM�١٠دیL ه�J 0ار دا@$ و U�Jه0 ��د�� و ه� دو .  د �� A@ دو ه� 
ای

� د�$ زن. ��ز ��د�� @�ی�ًا ���0J���- و AW- ه� را از -���ی�ن !- 
�9د�� و �� ه0  *�
!- �Bو�F- د���C� .�9� ای�د. -(0 @� � Qًا ��ا. . ��ری��-6�W ����ر @/�غ @�، 9� ا9

� -!ر'_ �T'��ر. و �F�ا��23ت و ا���ر -�ا �Oو ی� ارا Hc@ ی�ن او % ٩٠. �9د�� �ل و���-
ه�، در ����2! 9� �Mد -�CDر�B ���د، ��ا. ر'_ �8(�ی! �Mد د��9  ای�د. ا9�� @A. زن ��د��

089 د��9 �����ن �(�O! ���د، وG! دی
 و -fهA  �;�ر -!. ر'$ �����ن و ����اد) او -!
. دا��$ @$ و �"�ی�ت ���Tم �889) و @��! زی�د -!�� او ��ب -!. ����! ��ا@$

� و -6�W ��$ ���39. یL �(�ان ��د و ���� و . ای�د. ازدواج �"�د و '�ز�� ��ا@$���
� ای�د. ا�$��� LدیM� ���Fه� ای�د. و . -AW د��9 �����ن در �����ن ��ریN ��د 9

$8W/� ل�C@ در !g�� 6 از  �����ن�� �در �ن . Mار -�� -��_ ا�$ ه١٠���د �(�� �9د�� 9
!- !Tن د��9 �����ن و ز�6 ز���� ای�bد @� 9� در U�� Lی !��C���� غ��  ��9د�� و �

� د��9 �����ن از -6�W ��ا @���� A���� 
�T) وارد ����$ ���د و  د��9 �����ن ه��. ای
�9د �� ���ا�� را�$  او -��- �� Hg�����J $�Gل �C!. ����$ را ��M دو�$ ��ا@$

� �� �W2'�! �� ه0 دا@��8. �@��Wا�$ و را� yG�: �CD- ن ��ر زن ��(�� ی�ر����� .
 H�;D� �"ی�-�� ��م �(����� دا@$، 9� در � ��� Lی yG�: �CD- د��� د��9 �����ن از ی�

  .و. �� ���م @�ه�خ ر'� ��د. ��Cد و د��9 ا�J;�د @�
_/W- ب و�g رگM� س�����8_ ا���23! ��و ای�د. - 
ه�. �-�ی"� و ا��/�N در  ی��Nی

�;�ص ه�ی�ا،  وزی�ان، �� �>�$. در��ر و ��9ر ��د و ���ذ او �� ���ذ -�CDر�B -��و. ��د
رؤ��. ���د ار�6 و 9/�� -�U-�ت -(C- 0/"�! ا02 از وزی� و ��Cی�8) -N/b و ا-��ل 

!C� ا��ا �Tم ��اه6 ��د و ا�' �� $�<� ��ا @� �� '�م ا-�، ا� د���رات او را، 9
ه�. ��رج ه�Cا) -�CDر�B ��د و ���F! ا�$ 9� -�رد  ای�د. در 9/�� -��'�ت: �9د -!

� �� ��9ره�. ذ.J32 $ای�ان ��د) ا� �� �W١٣٥٧ای�د. در ��ل . ��_ در را� H�J !C9 ،
  .از ا�3Uب، ای�ان را ��k �9د

 
 

  -�CDر�B و زن
 

� ��Cم -�8F '�د. -�CDر�B در ��ل ���ت ��د ز��T! ز��@�ی! ��CG! ��ا@$ و� 
� ��ر ��ا�89) در��ر) روا��CD- 0G���� dر�B �� ز��ن �>
 0��T و . ��2ش ��د� 
��6 از ای

�Gُ �
 ��ر �� -��>�-� -�ر����<� �روز)، 9� ���d ��ون �� -�CDرy�B��  �B دادم 9
� ا'��zح ���9) @�� �� دا@$ 9W�8 @�، را�@�.  

� ای9١٣١٥� در ��ل  ز-��!� �Bر�CD-  �� ��ان -�ا�F$ �9د، ر�B @�) -�اAJ ��د 9
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� ���ا �"�8 و fGا �� -�در -�CDر�c�� �Bم داد 9� زن -���8! ��ا. او ���ا  زنWه�. ����ب را�
�889 .�� '��وز) را �Cزن �(�ان -! در ا��رون، ه 
'��وز) یL ��ل . @�8���8 �82ان زی����ی

� ��د و �� ا���ق ����)، H�J �� یL@M� L ار�6 ازدواج �9د) و *�8 -�) ��د�'�T 3ق� �9 
�C2 دM� ،اه�ش�� !- !Tد، ز���� �/��J �ه� *�Uر '��وز) زی�� ��د، ��اه�ش . �9د اش 9

� '��وز) یL د��9س . ����) ز@$ ��دC2)ز�U�J (د�"/�;D� ( 
و -���ل ادار) ز��T! ای
�. دو ��اه� ��دgوز)، ���2 -�ا��' .�C2 $�<� ه��F� �3ً�J از ��ف .  @�وزی� ا. ��د 9

� '��وز) :�D$ @� و �N از -�ا'U$ او �Jار @� -
 '��وز) را ���ورمC2 �� ا��رون . �� 
-
�Gh وز) در �����ن��' �C2 AW-  از N� (د) @�٢زار ر'�0 و '��وز�-�او را .  ��$2 �رای6 

�وردم �Bر�CD- دM� .�Bر�CD- رت�C2 وز) در��' ،N� ن� ��/! زود �@�8 @��� و از 
!- !Tن، '��وز) را -!. �9د ز���� �Bروزه� ر !zF� !- !���G�9د و  ��ا�$ و از او ا��ا

� ر�C! ��ه� او -!. زد�� �� ه0 در ��غ �Jم -!C�� �8CBً� . ��ا�$ �� ای
 ار���ط ��8
!- �Bا�$ �;�:��ت '��وز) را �����8 ر�� . �ار���ط -�CDر�B �� '��وز) �� ازدواج �� '�زی

� ��:! ��M -!  ��-�ن -!�٣٠٠� او -�ه���� ادا-� دا@$ و ��Gا �Tا�$  ��دا�$ و ا��
ر�B ��ن از . �9د  ��-�ن در -�) ��bوز �C!�T٥٠٠) از  داد، وG! ای
 ->�رج ه�� ��ل �ن را -!

�ن ��دش ��د ��/! ��@�Dل ��د و ا���س ر�Bی$ -! A��- �9 _Bو 
ای
 . �9د ای

� ازدوا وB_ ادا-� ی�'$ �� ای/��- �9�-� 6�� �
 �T$ . ج �� '�زی- �� �Bر�CD- روز Lی

� ��دش ���م و دی�� �Mد او ���ی���� �د���ر را ا��ا . 9� ه� *� '��وز) در �C2رت او دارد �

 @� و ��اه6 �9د 9� از ای�ان ��ود. �9دم��Cg ر���ع ��B�- 
-�CDر�B . '��وز) از ای

� ��اه� و ��ود FWJ �8* �9د و $U'ار ��-٢٠-�اMارزش  ه �� �ًFC� �� او داد 9� �U� ن ��ل�
9� ��Uق -
 . ��اه�ات ��ود ���;�هMار ��-�ن ��د _J�- ن� ٥٥) ���٢ان (ای
 ��ل ��ا. 
ر'$ و *G�� �8! -��� و ) رم('��وز) �� ای����G . @� ��-�ن ��د ��ل D- !�39��ب -!

�@ !��3ق �T'$ و �N از -��! از او . ��N -�ا�F$ �9د و زن ����. �� ��م ای�"
� د���ل '��وز) ��د، �� او ازدواج �9د� NC@ ای! از��از  N� �ه� ه0  �ن. '�ی�ون �9 ،0

!- !Tن �� ه0 ز������8 ا�89ن در ا��/��. ه��ی�ون و .�889 و دارا. ��' �� M�� (���� و
!- !T�89 '��وز) ز��.  

��T دادم و y�B�� 3ً�J �� در��ر) ز��T! ز��@�ی! -�CDر�B �� '�زی����<- �Bر�CD- �9 0
� ���ا �9دWر را�hم دی����� �� دی���hر ��ل MTا'! داد) . �� د���. �� �Bر�CD- �ًC/�-

9� او را دی�م، در �Gس) ���١٣٢٨ ��ل (زی�ا در �-�ی"�  ���� N/b��ا. ����ر و��_ و زی��  
� ��دش ��د و ��دی�. ���$ 9� *�8 ��ا�� ا� /F�- �رزش ���� �� و��یH -�رن دا@$ 9

  .��ل در ���L و ��اه�ات دا@$
دی���hر �� (-��! �N از ��ای! از '�زی�، -�CDر�B از -
 ��اه�ن -�F'! ز�! @� 

د��� . -
 ��M در یL -�(��C! ��@��) ا'��ان -�در و د���. را دی�م). �-�ی"� ر'�� ��د
� و -���ر و زی�� و �/�J�8 ��د١٧ ـ ١٦��ود G��  .دM� او و -�درش �یL @�م و ��د را �

. ام �;�ر �9د�� 9� ��ا. ازدواج �� ��دم �-�). @�8���8 و ��/! �Tم �F- .�8�'�T'! �9دم
0 �� ه� ��ل �درس��T �Bر�CD- �9� -�در و د��� را �� . @�ن را �T'�0 و -���ا را � $�T

�-� و �N . �;�ر ��دم ه� را �� ��خ �ن. �;�ر ���ور ��خ �Bر�CD- !از -�ت ���9ه N� از

، -��! �� د��� �Jم زد- d��� !'�F- .ر. ��د��g .�� �2! . ��م د����� Lاز ی N�

9� �� ��. �Jار fTا@�� ا�$ $�T 
- �� �Bر�CD- و ���-�
 ی"! دو ��ر ��. را . �Mد -� -
-�CDر- �B��G��- �ًC/ . داد �� �9خ ��دم و �N از �ن را��CD- (�8ر�B ای
 �9ر را ا��bم -!

 �� ����ر ���! ��ا. او زی�د. ��ل ���� �او داد 9� در ��ی�ن ���دم، و�F� !Gه� '(��Cم 9
� ای
 د��� VJ32 زی�د دا@$، وG! ��ا. ازدواج �� . در �(�ان �(�� �9د) ا�$� �Bر�CD-

�Wازدواج را� 
  .ا. �� ��. ��gر. ��ا@$ +�ی� از او ��ا @� و �N از ای
� @�م 9� و. J;� دارد �� یL ����اد) 9� -�CDر�B �� +�ی� ازدواج �89 ��6 از �ن���- ،

ه� ا9��ًا زن ه���8 و  ه� ��د، زی�ا �ن -��! �� د���ل ه/�8W/� ..�8! ارو�� و:/$ �89
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از ه/�8 9� ��ا-�� @� �� د���ل ����اد) �/�8W! ای����G ر'$ . ���8��3ن ه0 زن ه���8
 -���F! ای����G را �� ا���ق او د��� ��د@�). 9� در �ن ز-�ن از �/8W$ ���89ر @�) ��د��

-�در -�CDر�B و @NC و ا@�ف از ای
 . ه� ه0 �-��� ��ادرش �� �(�ان د�2ت �9د و �ن

 ا�$ -�CDر�B �� یL زن  -��/� @�ی�ًا ��راB! ��د�� و -!"C- ����* �9 �8��T

�(-��D! ازدواج �89 و او -�در وF�G(� ای�ان @�د ��)� ���Gا 
ا�B�G زن ��2)! @�ن ��د 9� ای
یA@ L -�در -�CDر�B ای
 د��� ای����Gی! را �� 6��9 در . زن ����ر '�zل و ����'! ��د

� . -�د���د �9ج د�2ت �9د) ��د و در ��ل را) زن ��2اM�� �B�G �� او ��د� �/:�' 
ای
 زن در ای
� ��د��T �9د) و $�D: د��� �� H;�- ی� -!: "��ر�  �� ���>�! ا�$ 9* 
دا��� ای

زن @�) . �� ��ا. ��د در�$ ��89؟ @- �� �C��HO در��ر ای�ان �@�8 ��������اه -!
9
 �����8 و @�C را اذی$ ��اه�8  @�ی� و ��F ا��� د�$ ا@�ف و -�در@�)، 9� ول -!
او . در ای
 :�D$، ��ادر د��� ه�z� 0ر دا@$. و �3:� @�ح -�;/! داد) ��د" �9د 

� ���س -!�zJ �� $��� �� 6��� ���دازد و �� ��اه�ش :�D$  �� -! 6@�د و �
���ن در -�(��C! -�در -�CDر�B . �89 �89 و او را از ازدواج �� -�CDر�B -8;�ف -! -!

!C� .M�* !- �Bر�CD- دی�ن ��Tی� 9� ��اه�  رود و -! �Tی�8، وG! '�دا. �ن روز ��ادر �

 ��ا. ای
 ازدواج �-�دT! ��ارد- .!- �Bر�CD- ����" :$��* $/2 ؟ *�ا؟ " (�@ ���

-�CDرb89 �B"�و ! �Tی� 9� - $/2��HO ����اد�C@ !T ا�$ ای��M�� ��G :�ا��ً� -!
!-  �T��8) ��ز@ �B�Gاز زن ��2ا �@�د و ��ادر د��� ه0 از رو. ��د�G�W- !T! را 9
9� �� ای
 ��ف -! �. ه� *� �3ی! �� �� ای
 زن ���>$ ��اه� �ورد �89 و ���� ��ا@�

� �!د��� و ��ادرش '��zJ 
�(�ی$ 2;���! @�  دا. �ن روز از ای�ان ر'��8 و -�CDر�B از ای
�� ��دش و �Mد @�ه�ش  و �� ��ن زن ��2ا�B�G ا'��د و �� �Tرد د���ر داد 9� و. ���� M�

 ٣٠ای
 وB_ ��ود . � ��ارد وارد ه�� ��9! @�د و ���ی� در ه�� -�(��C! د�2ت @�د
� ه��. ��ل ��ل ���9� �B�Gزن ��2ا!C� د�2ت !��C)�-  ول M�� �Bر�CD- و �@  
9

  . ��ل او را �>���٣٠-��/� ���د، �� ����h) �� ا�C�Gس ��2اN� �B�G از 
وG! . ه� وارد در��ر @��� و ا��اف -�CDر�B را ا���� �9د�� �N از ازدواج �� +�ی�، �>���ر.

�ن  �ای
 -���ط �� ��. ��د ه� -���8 ا��ا'��ن '�ح از -��FJ$ ��د ��ءا����د) �"�د��؛ 9
0 9� . ه�. ا��اف +�ی� یL زن �>���ر. �� ��م '�وغ ��a ��د �Tدا��8ة �>���ر.. +�ی� ��د��T
� دا@$ 9� ا��ا'6 �/�ت ��@� و fGا @�م و  در ��لJ32 �Bر�CD- ،ق�;- $Gه�. دو

�ن ��ه�ر را �� �8(�ی! �� +�ی� :�ف -! �� M�� و ��ون 
- ���Gه� ��ل و. ه� ��دی0 �9د و ا �� !G
 ١٠٠ -�داد در روزه�. �H�WF ��ود ٢٨وN� !G از . از ��ی��ن -�CDر�B و +�ی� ���. ���د

 !G�9خ د�2ت -!  ��� از �>���ر.١٥٠ا �9� �8(� ٢٠@��� و در ��ی� روزه� ��ود  ه� � ،��� 
ه� �8(� 9���! د�2ت  در ای
 -�(��C!.  ��� از '�-�H و دو���ن -�CDر�B ��د��١٠��ود 

-�در -�CDر�B و @ NC�M ��ل اول، دی�� +�ی� را ��ی��� . داد @��� 9� +�ی� ا��ز) -! !-
�ن �
 د@�8Cن +�ی� ��د��، زی�ا +�ی� ��G�8 و او��T !- اM��� او �fTا@$ و  ه� -C� HD! و �

�@�! ���د Hدا@$ و �9خ -�در . اه �
 -�8ال ادا-�Cه �ای
 ��ال �� روز ��ای! �
G�<- ���9ن �Bر�CD-�9ر دا@$، �� زر��! . �$ �� +�ی� ��د �Bر�CD- �� ا@�ف، *�ن !Gو

� �>���ر. ه� ��. :�C�C$ ��د را �� +�ی� ��� �9دCدو ��� را از در��ر  در ز-�ن '�ح، او ه M�
��Cی�8) (و دی�� ��a �>���ر ) رN�O ���ی��ت(��د �9د و ای
 دو ��� ی"! ر��0 �>���ر 

N/b- (د����.  
�
 ��دا. 9� در را �"�- �� �� ��دم H��J ذ�9 ا�$ ����رد +�ی� و ا��ا'���6 �W� . ن�در 

-��! ��د 9� '�وغ ��a ��م -�ا . ز-�ن -
 �� در�� ��ه�8! در دا����) �l8 ا���د ��دم
!C� 
. ��ر ��ون د�2ت ر'�0 یL. ی�'�0 ه� ��zر �C! ��@$ و در -�(��C! در �G�$ -��2ی

� ��د و -��2ی
 ا9��ًا �>�FC� ر. ��د��روز�� . �� ��zر -
 @� و ����� 9���- �Bر�CD-
!��C)�- ا در�* !C� ر�z� 0. ی��0 ه���T 2/$ را . �� ���را�$ @� و ��-�fg Mا ��b8ل �

!C� ا�$، *�ا دو�$ -�ا د�2ت !FBو �* 
�  �9د 9� ایCا�$ ه 
��89 و ه� *� دور -
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� ای
 ��b8ل. او �� �82ان ا��2اض fgا �>�رد. �>���ر. ه���8Cه �b��Cه �9 �@ A�� 
9� -��A ای
 �9ر ��د �� f2ر��اه! ��دا�$ ��a و ��! '�وغ ���@ _C� 
��AG . دور -



 د�2ت �C! ای- �9� در دورا�! 9 ���ری���c� Q �9د و  @�م در دا����) �l8 ����رده� �
!C� ا���ام 
- ��  
- �� $��� l8� (دا���� _Bو �FJوا 
fTا@��8، وN� !G از ای

9� �C! @� و ��! ��ه�2l8ض  ،
دا�0 از W- �b9/_ @�) ��د�� *�ن  ه�. ار@��� از -
!C� را HO��- 

 �3م -! -
 ای- �� ،0��T د�2ت. داد�� �U���- ن�)T��  از �ه�. @���

� -M8ل -�8��T" : �- �UD ��ف ا���دان دا����) @�وع @� و -!� �ًC�� ا'�>�ر ��ه�� و
9� -�UD ه0 ". ���یv ���وری� �  .ه�. ����ر -b//! دا@��8 ���د و ���

ه� ��ل  ه� -�ت ازدواج �ن. ا�FGد) زی�� ��د وG! در �9ره�. ا���G�b� !2�C! ��د +�ی� '�ق
��0 @� 9� +�ی� �/�- !G���9 و !C� ن ��ل. @�د دار�� -�CDر�B ه0 در ��Gه�  ا

�J32 !- ا@$، زی�ا�� ��� 

 او را ا. �� دا@������ 
او یL .  ��ور ������889 �� دا@�
9� ) ���ش(��Fه� ��M از و��د ر�B . دا��$ �����
 ���G را ��UG�� �W) ��ا. ��د -!

� �/�غ ��د ر�Bی$ ��ا@$� LدیM� . �Bر�CD- د�� hً�C��0 و ا��ه 
�CW- A/W- 
از ای
Lی M�� $@ا�! ��د را ���ن دا��� 
- �� $�D: 
CB ا . ��ر��از +�ی�  �Bر�CD- ،ه� ��ل ��

�@ . ��9د و در ��CGن ز��T!   هMار ��-�ن دری�'$ -!٣٠+�ی� +�و��8C از �9خ ر'$ و -�ه���
  .-�'(! دا@$

� ���ا �9دWرا� ��W� !��T م�� �او ا����ج �� . �N از ��ای! از +�ی�، -�CDر�B �� ز�! �
!��C)�- دش ��د و در�� H�-�' ف ��ا@$ زی�ا از�F- $@ر دا�z� او @�ه� . ه�. در��ر

� ��د�9د)�'�T دا@$.  و �3ق �� �� ��T! �� ازدواج �� '�ح ادا-Wرا� . !FJ�� 09 زن !��T
 M�� او داد و او �
 ��ود ��اه� ��Cو ه �U� ن ��-�ن ��ل��/�- Lی� ��ود ی�@ !Gد، و��

  .راه! رم @�
!Cزن ر� �� دا@$ اش ��د، �� زن -�CDرH�J �B و ��F از ازدواج �� '�ح، 9Wه�. زی�د را� .

�ر'U� Lن ه�. ی�و ) ��اه�ش(ه� ا@�ف  @�� و *�8@�� '�اوا�! دا@$ 9� -�Fف 
 �B�Gادرش(��2ا�� (
. ه� ��د�� �� از رد) -�(���Cاران ��ر�! ه�ا���Cی! ه� ��6 ��د�� و ای

�-�ی"� ه0 زن در -��'�ت �� او -�F'! -! ه! -��Fد. را -! ه�ی6 �� �Gدّو ��9د و  دی� 9
- !Gی�ن ���دم و��در  
-!- _/W ر 9/! ��ل�� �  .داد ه� -! ه�. �39! �� ای
 @�م و �


  در -��'�ت- kی"� در ���ی�ر�-� �ی"! �TیN .  ��� را �� -�CDر�F- �B'! �9دم٢ه� �
 Lو. ی �� �Bر�CD- ت �9د و�J3- $ ����� ��د و دو��ر �� او�ر���9/! ��د 9� در �ن ز-�ن 

ای
 زن ��Fًا هC�� ���N -����9 @� و . داد��. ��اه� �� ارزش ��ود یL -�/��ن دhر 
$@fTدر H��-دف ا���;� Lی"�ی! . ا���ًا در ی�-�� ���١٩ دوم یL د��� "/- �� ��د 9G�� 

-�CDر�B -�ا '����د و او را �وردم و *���8ر �� -�CDر�J3- �Bت �9د و �� . زی��ی! �(�ن ��د
�N از ازدواج �� '�ح ��M . ش دا@$او ��M یL ��. ��اه� داد 9� ��ود یL -�/��ن دhر ارز

دا�0 �� یL د��� ر@�! -���ر و زی�� �� ��م �3 �@�8 @� و -�Fف او دو�G  -���8ًا -!
ه�ی! ��ا. د��� '�اه0  '�ح -��/� را '(��C) ��د و M- (�Tا�C$. ��د) �/�Wن ��وی�ر(

�ورد -!.  
  ����اد) دی�� و در��ر �(/�.


ا�G ��ر '�ح یL ا'�� ��ان '�رغ� H�;D  ض�- ���� '�ا��� ��د 9� در در�� ��وا�! �
�N از '�ت @�ه� ) -�در '�ح('�ی�) دی�� . 089 اهH ���یM ��د �H درfT@$ و �;�ر -!

ای
 ��اه� و ��ادر . �9د ز���WJ (!- !T![-2�CD/!]-(�8س (ازدواج �"�د و �� ��ادرش 
�9د و M�� !�WJ ز��T! او را  !*�ن '�ی�) '��U ��د در ���� ��ادرش �9ر -. اهH ر@$ ��د��

!- 
�-Y� ج او را . �9د�� !�WJ �'�ی�) �8(� '�ز�� ��د �� ��م '�ح را ��M ه�Cا) دا@$ 9
� ��/! '��Uا�� ه0 -!��Gن. داد؛ ا�� ��م M�O�G از ایH �>���ر. ��د و � !�WJ ��Cه�  ه

� ��م ر�B ��د��� ��� Lاز '�ت @�ه� '��) �� ازدواج '�ح. دارا. ی N� 
 �� -�CDر�B، ای
!- !Tه0 ز�� �� _C� !- H�"�� را (اد���� Lر : داد�� �9د�� و ی�� !�WJ)ور  �8(� ��ن�
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@� و در�-�  ����اد) 9� @Hc او -(�C���� !��8ن ��د و �Tه! �9ر. �� او ر��ع -!
� ه� ��ل �� در�-� 09 ��ی� -!� !Gدا@$ و !C9 $���( M�O�G م�� �� !�WJ زن ،

�WJ! ���ش را ��ا. ). د��� '�ی�)(، '�ح دی�� )ر�B( دی��، ��� �WJ! �>���ر.، '�ی�)
!/2 �Bام �9د و رM2ا Nری�� �� ��G�2 3ت�;D�  �@ ر0g ��ل 09 �� �>�! -�'

� ��ی�ن ر���� و ) ه�. -�"H '�ا��� از دا����)(�"L�8 ��ریD�  N;�3ت ��د را در �/!�
او در ری���Bت . � ری��! �! �9د) ��د��ا:��� و ���� ا. را �! �89 9� :�! ه�Cن دور)

� ��ریN '����د و و. در دا��"�) ه�8ه�. زی�� �� ��J . H�;D. ��د� M�� ح را�' ،!�WJ
  .��دا�$، و�WJ !G! از 2(�) هMی8� او �����-�

در �ن ز-�ن، '�ح 9� د��� '��U. ��د ��Cی3ت *� و ���C9��! دا@$ و �� ��Fاد. 
��د -
 ���! از دا���bی�ن . ه� �G/! ا-��ار��8C ��د ! از �ندا���b ر'�J$ دا@$ 9� ی"

�ن ای
 دا��"�) را در ��ریN دی�) �Cه ���Fه� ی"! از . ه� ا'"�ر ���C9��! دا@��8 ام 9
��Uش -�ه�. ��د و . ام، در -M8ل '�ی�ون �0 دی�م ه� را، 9� ��-6 را '�ا-�ش �9د) �ن

�ر�T) دا@$ و در -H��U ��ل زی�د :�رت ز��ن ���/�ه�ی�F- 6وف ا�$ و H�J از ا�3Uب ه0 9
�ن را -! �C�b- ���9 و !- �9� او -!(�9د  ه� را �(� !FBدر *�8ن و �Tا ���Gا�$  ا��

� �� : "�T$. اش �����م از او ��M در��ر) وB_ دا���bی�ن دا��"�)). @��� �-�د) -!Cه
� *� �Tای6 دا@��8 و ا�T '�د. *�8
 ���د او را �� vFB ا . " �9د�� �ی"�ت -!@�ت وfG

�8 *�8
 �Tای���! دا@��8C�ار��- !/�G 0ه0 '�ح و ه . _Bو �� �در -�رد '�ح �� ���
�8
 �Tای�! ��M و��د دا@$ ز��T! و '�U -�د.* �� ه� ��ل، '�ح ای
 '�هl8 . اش ز-�8�

 l8ع '�ه�� 
*� را در دوران ز���CD- �� !Tر�B ��� �9د و د'��ش را �� -�M9 ا@�2� ای
  .�� �C_ �9د ��ی�C� Hد و ��Fاد. از ا'�اد دارا. ��Cی3ت ���C9��! را در �ن�

!C� ��8
 د���. 9* L�8 ه�� -�د. ��@�  ی�$ -�رد ��اد�2 �9'! (��ا� 
��ا. درk ای
� @�دF�ن دوران '�ح -�ا����Gم  �� ��اغ  از '�ط ا���;�ل ��ا. LC9) ا�$ �� !G�-

!- k�89رود ��  ارد@�� زاه�. در �;�ر !Tو ز�� H�;D� Nا��0 . ���ا�� در ��ری�� �Tا
در �;�رk وی3ی! ��د 9� ارد@�� زاه�. �� . �;�رk *��$، @�ی� -��/� -�(�م ���د

� �889) از  ه� -! ��Fاد. از ر'�U. ��ان او -�8?� @"�ر د���ه� و زنF��8 و ه� -�ا����
!- _J�8 زاه�. وا�رد ��- �Tا ��,- N8� ا�� �� �ر'��8 و ا�T  ��اب -! ق@� �3'�:/

�ن -�رد ���8 زاه�. ���د او را �� ی"! از ر'�Uی6 9� ��zر دا@��8 -! �ه� ��M در  داد 9
� ا��ق� kن �;�ر�Cدو���ن . ر'��8 ��اب -! ه �� ���Gزاه�. و ا Hc@ د �9ر و�� 
ای
��ل ای
 د��� �� ا�3ع از *�8
 وFB! . ر��� اش هM�* 0. -! ا��/��! و �-�ی"�ی!

��!- kاغ زاه�. در �;�ر�� �9� ��د را ��Uی0 زاه�.  رود، ی8F! ای
 ا. در��ا�$ ��ل �
�89 .!- 
�/� �Bر�CD- �� �ز�� 9� د���.  ��h زاه�. از ای
 د��� ��@6 ���-�) ��د 9

�-�) و ا�T ا��ز) ده�� او را ���ورم ای �� .!- �Bر�CD-  او �9 !/�J �UD� ی�د و ��ونf�

� و. ���8(�د ازدواج  و *��$، او را �� '�ود�T) -!�9�$ و ����اد) ا� �Cد و در ه�ا����
� ��Jل -!. �89 -!/:�'3� M�� ح�' �د���. 9� �� یL ��2$ ��6 از . F- �89/�م ا�$ 9


 ا�$، ��ل �Jار @�) 9� �� @�) ازدواج �89 و  زاه�. ��ل -!�F- 6-�)�- ���ا�$، 9
!- �89 .
@�د و در -�ا��� 0��fار. �� �ن  -!" ی�ان -/"� ا"����A '�ح �;�رk  ��ی

  !fTارد ای�، ��ج �� �� -! ���ی��ت و �3Cbت، 9� از �/�یMی�ن دی�)
9� '�C�� $��8@ �� dUر. ،A�b2 A���� 
� ای�  H��J �Bر�CD- !��;<@ ه�. رو�! و

Lاو @� و ی ��Cا�$، '�ح ه kن @� در�T�Tد ��U' (اد���� 
از ��ا�� . ��ر) وB_ ای
� را �� ��د �� @�b)" دی�� " ه� *� ��9رCه M�� �9د�� و او �F��9خ -�ا �� �دی�� "�82ان  ��-

� �9ر.) ��ر(f� ! !�WJی�'$ 9� ��Fاد. ���د��" F��U- ه�. ��ز-�ن  �� �;D8- را �-����
ا����د) �� % ��٢٥  ��د �9د و �� LC9 ا:���، 9� در �ن ز-�ن رN�O ��ز-�ن ����-� ��د،

.  ��ل +�وت او �� -�/��رده� ��-�ن ر���٣ ـ �٢� ای
 �����a Aف . �9د fTار -!ا'�اد دی�� وا
� *��ول �9د�� و ��Fاد@�ن در �(�ان، "دی�� "'�ح ��M *��ول �9د و C�3! هJ و !FJه�. وا



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 88

0)- �� ه�. �ن 9FC� �9خ د�2ت -! ه� ��د�� و �در ( ��� ر��� ٢٥٠@���، ��  ه� �
!G��  (از ����اد �� ). �9د  ��� د�2ت �C!١٠٠ا:�H و ��@��8! ��د ��6 از 9� +�ی� 9Cه

�"دی�� "F��U- $'و دری� �ه�. �Mرگ رو. �ورد�� و ��ا. دی��ان *�M.  ه� �� ��ز-�ن ����-

�" دی�� "�� ����اد) % 9٢٥� �� ��دا�$  � ���C�M ایF��U- ا. ������ د�$ و ��ی! �889 و .

) ام ��م �9*"6 را '�ا-�ش �9د)(�م -(�8س دی�� �;�ص '�د. ��د �� � ه� �� در -��ن ای

9� وا�g�g �ًFJ �9د .�Bر !Tز�� HD- او [ @�)ِ['�ی�) دی�� ه0 در ��"��$ دا@$ و '�ح �
�ی$. داد ��ل و ��اه� -! �/U- ه0 دا@$ و 
[ ���ا��C]ا�  او در �2
 ��ل اد�2. ��ی

  .ر'$ در -��b -!��ا���ر. ��د و ه� ه��� �� ��bب �� دی�ن او در ���� ی� 

9� ا��ار  در دوران '�ح، -��� و -��ور او �G/! ا-��ار��8C ��د، 9� '�ح ��ا. ای

��@fT او را ��� �9د �� LدیM� !دو�� ���C� ظ��D- اش . Lی A��: !/�G اّول ��Cه
!- �?� �ر��� وG�- _B! ���!  �9ر���� ��� در ��د) �Jی0 �(�ان ـ @(� ر. ��د و �

�9� �� ا-��ار��8C ازدواج �9د ! از او ��ا @� و -��! �8(� ز��T! �9د �� ای
�G/. ا�� دا@� .
�N از ای
 ازدواج، ا-��ار��FJ�- �8C$ ���! در ز���CD- !:�;� !Tر�B و '�ح ���ا 

ا-��ار��8C در �>M�' 6یL ا�C! دا����) �(�ان رN�O ی� ا���د ��د و �� ه� ��ل در . �9د
 !G�2 !/�;D� kا�! -�ر�� 
او در روز��-� ا��23ت �� ه�Cا) ��Fاد. از . دا@�2$

�G�U- ���واk . *� دا@$ ��دا�$ و �aه�ًا �Tای6 '"�. ��ی�! -! ر'�U. ��ان ��د �
�9د، روز.  9� روزا�� ��8�G! از �3:� -�2��Wت ای�ان و �(�ن در ��
 -�U-�ت ��h ��زی_ -!

�G�U- زی� ی"! از  �� ا��Dا'! : "��د ��@$" ت -��>��� از روز��-� ا��23"ه� 9G�U- 
ای
$����C9 و (�@ ��)� �8C�ا-��ار d���  !وه�T ا��23ت ���ذ �9د) و �ه� در روز��-

ه��$ و ��ی� �����! داد 9� ای
 ��"�3ت از ای
  ا�� 9� ا-��ار��8C ه 0�Mء �ن ��"�H داد)

9� -�Dودی$ k�� �:�82 @�د ی� ای �b- �� �@ HO�J �� �82:� ه�ی! ��ا. روز��-��;� ��ر �

  :و ا-� در��ر) '��د -�G! '�ح و د'�� او! " ��-W/�ب �Tدد
9� @�) ١٣٥١ ی� ��١٣٥٠ل  $�T 
- � روز. ��(�� '��وز-�8، رN�O ��زر�! �?�-!، �

�ی�) �� ا:3Wح ��دش" (��زر�! ا:�G! "د���ر داد) 9� از د'�� '�ح  HC2 �� .
ا:�hً ��زر�! از در��ر و وزارت ��ر�� از ��gز (ر�! �9د ا� را -Y-�ر ای
 ��ز  '��وز-�8، �;�ت

9�  �;�ت). �� ��زر�! �?�-! -�Dل @�) ��د و �� ا�3Uب *�8
 ��د $�T 
- �ا� ��Fًا �
� ��ع دارد 9� ��Fاد.٦٠٠ای
 د'�� ��ود Cدار��  @�ن ه0 در وزارت  �9ر-�8 از ه Hc@ ����

ه�   و �9ر@�8س دارد 9� در -�ارد MGوم از �نو ه0 در د'�� '�ح، ��Fاد زی�د. ه0 ارزی�ب
� ه� ��ل ��Uق ا����د) -!� !G�8 @�د، و��د'�� '�ح ه !COدا ����.  

� �9ر-�8 و ��UقCه 
ه�.  ه� �� J�C$ �9د؟ �ن ���� *� -! '�ح �� ای
 ��"�3ت و �� ای
F' 0ی�J و �:�F- .ه�8ه�. زی�� ��ل ->�/�! �U��0 @�) ��د�� 9� ه� J�C$ در ز-�8

�ه�. �JیC! دور)  ا:3Wح -�>;� ��د��؛ -�3ً یJ L��C���� �;<�- $Cن -�ی��ء و �
�8��T و  �9د�� و �� د'�� '�ح -! ه�. �JیC! را ���ا -! ای
 ا'�اد �����Cن. �J��ری� ��د

� �;�ف د'�� '�ح در-!� ��ن ��� ،Aی�� و �;�یY� از N�  3ً�- ��-�؛ *�ا 9� در �ن ���
@� و  ه�. �ن -���ط �� دورة �/�/� �J��ری� -! �9ر.  9� �C�!@�9-! و��د دا@$
� @�Cر -!� �U��2 $'ر ! Lی �9 $@�� 
- �روز. ه�@l8 �(�و��.، رN�O د'�� '�ح، �

�� ارا-8/D- را در !��C���� ر�CF-  ان�)� 
�درس و -�>;�ت را داد) ��د(��� ( �@�وع �
!G�� د)، در�C� v�9ر@���8ن د'� �>�ی �?� �� �9!@�9 ���� 
 ٢٠٠ه�.  �9ر. � در ای

� @�د، -�CFر �A�UF و ��و��)�'�T ن� .�/� �ًFد دارد و ��ی� ��ی��و H�J ل��  �اش �
د'�� ویj) ا��23ت " ا'�� از ٢-
 . -�ا�_ O�zJ! ار��ع �Tدد و �����Cن ��DیH د'�� @�د

� �����) و �� �Jل ��دش" ��� Lر ی�CF- 
را از " �8/9!  "اM2ام �9دم و -F/�م @� 9� ای
 .�8� Lن ی�� -��gب @(� واJ_ ا�$، در /D- ن در�* ،Aاز �>�ی N� � ١٠'�د. ��ی�) 9

���ر���C! ���زد و ���و@� �U�� .!@�9 HD- ا-! ازM2ان ا��ه� ��زدی� �9د�� و  �9ر. ا'
�8 9� ه�� -!��T ر�CF- �� !- ��  �9ر. ای
 �9@!! 89!؟ دا�! *� /F�- ل ٢٠٠ه��� 
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دا���0 و -���ل  -
 ��CF-" :!Cر �T$! و ای
 �����Cن ��ری>! ا�$H�J ا�$ 
� @� و او ��Cی�8) ��د را اM2ام �9د . " ه�. ��د ����0 ��ا���8!��T .و���)� �� A/W-

�9ر@�8س و ارزی�ب اM2ام @� و . �� ه� ��ر -;/D$ د'�� '�ح ا�$ �� ای
 -�CFر �89ر ���ی�8
 ���� 
9� -�CFر ��ا. ��ی� ای !G�� ء -�;�'�ت د'�� '�حM� �داد) ��د �� او داد�� و ���

�-�� از ��ف د'�� '�ح ��دا�$ -! از ای
 ��ع ����. درCر ��د و ��ل ه���ه� در ��9ر �  �@
� در ��ر�!. �T'$ و در ا����ر د'�� '�ح �Jار -!� 
U�- Hیhد 
9�  ه�. - �-�د�$ 

� ه�. د'�� '�ح �� ��ر �C2م، در ه� و ارزی�ب �9ر@�8س/-�F- ٣ ی� ٢ ه�$C�J ار.   ��ا��fT
!- Lی �  .@� @� و دو��م �� ��A زد) -! ��م �� -�LG ��دا�$ -! �9د�� 9

$C�J 
یL �>6 ��ا. �C/Jان ��د، یL �>6 ��ا. ���/�، . ه� در د'�� '�ح زی�د ��د از ای
� ر���)�@fT 0)- ت�-�U- ء�z-ا �� � ی"! ��ا. W� A�9!، ی"! ��ا. ا��8د ��ری>! 9
��د، یJ L�C$ ��ا. '�وش 9� ����ر و��_ ��د و ��ءا����د) در �ن ����ر زی�د ��د، و 

(��g و (��g.  
� -��HU ��ا. ای
 �9ره�، 9� در ���ل  �ی� 9� �� و��د یL وزارت ��ل ای
 �,ال ��6 -!���

6<� 
داد و ��ل  ه� در د'�� '�ح *� -8F! -! -(�داد �(/��، @�ه� @NC، ��د، ای
@�، و ->�رج  fTار. -!  ��ا�� ��ا. ��ءا����د) C�J$٣ ـ ٢ای
 ا3Jم، 9� ��دا��! 

!- �b9 ؟ ه��8$ د'�� '�ح از�-� ! !-�T�� .ط ��ا��� 
� ایCه ����{ ای
 ا�$ 9
!- �@� �� ای
 زن، ه�Cن '�ح  ���0 '�ح ��د و -�/��رده� ��-�ن از ��د�� ��9ر هMی8

9� ��ا. هMی8� �D;�/6 ��د را �� زا kر�;� !Bی0 �9د) ��د، ��"�ر ���@� و را�U� .ه�
  !@�د

� دا@$ و 'dU  هMی8� @>;! '�ح و ��اه�ات و �fل و �>�6��Tا��ب ��� M�� ه�. او
-�ردش �! *�8 ��ل د���ر ��دا�$ -�/��رده�  ه�. �! �� �G/! ا-��ار��8C ��ا. ��ح

�. ��-�ن را داد�� �هMی8� . ا. دا@$ ا�FGد) ه�. '�ح ه0 -�(�د ��د 9� ر0J '�ق هMی8
ا. را  ا�FGد) در ���وران ر0J '�ق[ :����Uا���]ای�bد �9خ ���وران و -�-$ �9خ ز-�ن �J��ر 

!- H�"�� داد .�ه�. ر��CD- !Cر�B و '�ح �� د�2ت  ه�. ���8
 -��'�ت هMی8
��ی
 ا@��ء �� رC�J  N�O$ ه� �Tان در ای
 -��'�ت. رؤ��. ��9ره�. دی�� �2د. ��د

@� و �N از �ن هMی8� �fی�اO! و �W2ی� �� -�U-�ت  اش ه�ی� -!  ����اد)��9ر -���Mن و

. ��9ره�. -�(�Cن '�ح و -�CDر�B ��د�� �� و ����fار. و ٢٥٠٠ه�.  هMی8G�� 

 !-�Jد ار�@ ����D- �Tح ��د، ا�' �U�/� �Cه �9 ،(��g و (��g ه�8 @��از و 
��
�" دی�� "�ن در:� ��hی! �� ��A ����اد) �ی� 9� از ای
 -� د�$ -! A�b2 و H��J��g �;�ر �

  .ر'$ -!
ر0J ��د�� (�9د��  ��C� !8! در دوران '�ح، هMی8� در��ر *�Uر ��د؟ رCJ! ��ا. �ن ��6

�
 -!). ه�. ��دا�$ ��Uق و ���ی��ت -G�CF! ��د @�-H هMی8�-Y� �b9 از ��U� ؟�@ !
9� از *��ول ��$ 
� '�! ا�CGل ��ی� �2ض 9Cح و ه�' �ًC/�- �Cاو و ه LدیM� دور و H�-

� ا'�اد. 9� در ا��اف او @�Hg ��د�� Cد�� و ه�� LدیM� او �� �82ان دو�$ �� �ا'�اد. 9
از ای
 ار�Jم ا�23! ��ارم، وG! '�د. . ا�� ه�. ��رج ا���Uل داد) ه�. MTا'! �� ���L ��ل

 
�� ��-�د) ا�$ 9٢٥٠٠� ���B ا�$ -�/��رده� ��-�ن هMی8 ،�89 �G�� ن را  ١٠���ا�� 
�ن. ه� -�/��رد ��-�ن ���� ه�. ��ر�! ��د واری�C� Mی� و ای
 ر0J ��ی� �� د) �� ���ب  �*

!C� د او�� �� هMی8F��U- در �. �T'��8 ه� -! @�، '�-�H و دو���ن او از ��ز-�ن ����-
�F��U- م�C� ،� از ه� را �� ����اد) '�ح ا��;�ص داد) ��د و �N ا:���، رN�O ��ز-�ن ����-


 روی� ادا-� ی�'$�Cه ،�@ � دارم 9� . او، 9� -��b. رN�O ��ز-�ن ����-�Jا�3ع د
 !�WJ �8س)- dU')!�WJ �Bر ر��(ا0/2 ��b- ،)�Bر�CD- و روز A@ $و -(�8س ) دو�

�٣٥یL ��ان ��ا9�� (دی�� G��  ( ٨٠��ود %�F��U- رگ ��9ر را از ��ز-�نM� .ه�  �-����
!- .��b- �8 ا:��� و�'�T �� دی��ان -!% ٢٥ و �از ز-�ن . داد�� � و ���ب �

� *�C- M/"$ در  �>�$Cداد) @� و ه $F�ر ر���J دوران �وزی�. ه�ی�ا، در��ر ای�ان �
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$'�T ار�J و '�ح �Bر�CD- زی�د -!. ا����ر �� ا��ا� 0/2 ـ وزی� در��ر ـ  ه� *� /F�- �-�
������ و در ���ر@�ت ��'����ن، * ه� -! ه� و ا��/��! ار�6 را ه0 �-�ی"�ی!. ��د

��8(! �� ����6 در ��رج ری>�� -! -�CDر�B ه0 �!�F- �G��- د و��� A�;� �@ .
����8ای
 ا�T دوران '�ح را اوج '��د و *��ول و �gر���. در��ر �(/�. �>�ا�0، �>
 MTا'! 

�  .ام ����
 
  -�CDر�B و ��ل*
 


 ��ا. -
 د@�ار ا�$؛��T 
 زی�ا -��C�Uً� در ��ی�ن -��G�- HO! در��ر) +�وت @�) �>
 ���از +�وت -�CDر�B ا�3ع H-�9 089٤  �;�ر -!. در��ر ���دم و �-�ر در ا����ر ��ا@�0

�8@�� �  .رام، �(�(����ن، ��'����ن و @�یv ا-�-!: دا@�
 �� /F�- �-;J !�W/! رام رL��� N�O -/! ��د و ��N ر�C2 L��� N�Oان @�، 9

رام از . (��g kب را از ��ی ����C2 Lان '�و�$ و �� +�وت ���L ا'Mوداو @. -�CDر�B ��د
ه� از ��ی او �� ���ب   از ��ل ه�. -�CDر�B در ��رج ا���23! دارد، زی�ا ����ر. ���ب

�(�(����ن، -�Fون -�G! در��ر، ��M از ا-�CD- k3ر�B در ��رج ] �fT �@] .��Fارد) -!
(�889 �از -�Uار ��ل و ) رام �(�(����ن( ��� ٢ای
 .  ��د او ��دا�3ع H-�9 دارد *�ن �(�

��9ره�ی! 9� +�وت -�CDر�B ا���Uل ی�'��، ا��23ت ���! دار��،  ه� و ��م @�Cر) ���ب
!C� �Bر�CD- وت�+ �Cاز ه !G�8، *�ن ��'����ن و  و@�� ���ا��8 ا�3ع �9-/! دا@�

� . (C! از +�وت -�CDر�B ��د��@�یv ا-�-!، رN�O ���8د �(/�.، ��M در ��ی�ن �>6 -�
 
ه� و ��9ره�ی!  در:� +�وت -�CDر�B و @�Cر) ���ب٩٠ ��� در -�Cbع از ٤ه���ل، ای

9� ��ل �� ���ب fTارد) @�)، ا�3ع H-�9 دار��.  
0 9� در -�J_ ��وج ر�B از ��9ر، ����J dام��T  ا-�ال او، ا02 از �اL/CG @��از. 9/�

�CD- �ر�B ا���Uل ی�'$ و او �� ��ی� '�ز��ان ر�B ه� �9ام یL -�/��ن -�U8ل و �U8-��gل، �
9٦٢� �2ی�ات ���G او 'dU از ا-�C@ k3ل ��G!  ه�ی��ن را داد؛ در ��G! ��-�ن و �9خ 

� ��ا. . ری>$ از ه�Cن ز-�ن، او ای
 +�وت را واFJً� دور -!. -�/��ن ��-�ن ��دJ��F- Lی ��

 ��د یL -�/��ن ��-�ن ��"C- A@ Lارزش ��د در -�) ی �� �J��F- �Tن ١٠ه� و ا��/�- 

�) ا9��ًا �� '�م ��اه�ات(داد  ��-�ن -!� 
ه�.  �M در�-� دو�G! ��د، زی�ا ا9�� هMی8� و ای
��;�ص در ز-�ن 0/2 و  وزی�، �� ه�. @>;! او را، وزی�در��ر و �>�$ @�)، ��! هMی8
!- 
�-Y� $. �9د�� ه�ی�ا�وزی� -�/��رده� ��-�ن � �>!- A���� ����G�� .�� �داد 9�  �د�

� ��ا. ��د و *� ��ا. ����اد)* �Bر�CD- د���ر �اش و *� ه� '�د دی��.  دو��م �ن �
9� د���ر -! !- �  .@� داد، هMی8

� -! ��ءا����د)��C� �8* �� 
  :��دازم ه�. -�CDر�B '�اوان ا�$ و -
را �� '�-��! رN�O ) ر��G��6"� ��ز����� ا(-Mی
 ] -8;�ر[-�CDر�B '�د. �� ��م 

 ��ل و @�ی� 089١٥ ز-�ن �ن ��ود  �;�ر -! .ا-k3 ���8د �(/�. در �T�Tن �9د) ��د
�ن . �� H�J از ا�3Uب ��@� ��6 Hو ���ی k3-ا 
� '�وش ای� �Bر�CD- د���ر �� 
-Mی

� ��ل ��U ��دا�$� .!- �Bر�CD- �� !c/�- در��ر  او در ��ل !G�- ون�F- �� �داد 9
در . دزدی� ری>$ و -���G ه���8! ��دش -! @� و او �� ���ب -�CDر�B -! �دا�$ -!�

 !'�Bل ا�� �� -�U-�ت �G"�. و ��9ر. و -�f�8ی
 و ��bر و 9/�� ا'�اد. 9Cه ،�b���
�. دا@��8 �� �T�Tن رو. �ورد��� 
��ریQ در �T�Tن ��ز-�ن -�;/! ��"�H داد و ه�  -Mی

� ز-�
 -��gب دارا. -�LG و *!- A��: 3� (�. و زرا2!، دّر) و �9) و  ی�@ 
دی�، از ز-�
� را �;�ف -!Cه ،H�8� و �� @�) ا�$ و '�و��� ��اه�  �9د و -! ��� /F�- �9 $�T

�9د�� و  ه�ی! 9� ��8. و -�ر9! دا@��8 و -�f�8 ��د��، �� -�M9 @"�ی$ -! �ن! @�
k3-ا 
�ن. �T'��8 !@�ن را ���h�� - N) �� دادن � و ���ب �� -Mی !Gو  �ه�ی! 9

!C� ا@��8 و زور@�ن�� !C"D- kا@��8 و ی� -�ر�� !FBو !Bر���، ارا  _�� �@�ن �
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!- �و ��زر�! :�ه� @"�ی$ �� د�$ -
 " د'�� ویj) ا��23ت "در . @� -�CDر�B '�و��
� @�ت @�9! ��د�� و @�ی� د) -!� 
ه� ��ر از ��ف د'�� ویj) و  ر��� 9� اه�G! از -Mی
� دادم ر�! ا'��ا�! را �� �T�Tن '����دم و MTارش �ن��زOارا �Bر�CD- �. ه� را �

ی8F! ه�Cن 9�! 9� از او @"�ی$ ! " (��ه�� �� -Mی
: "داد -�CDر�B ه� ��ر د���ر -!
ی"! *�8 ��ل ��6 از . ه� �� -Mی
 ��ف @�م -
 در ��ی�ن ای
 @"�ی$!). @�) ��د

 -D/! �89 و �� -Mی
 ��Cس ����د 9� -�� ا�3Uب، یL ا'�� را از د'�� '����دم �UD� ��
 �C@ �-Mی
 ! '�و@�� و ه�8ز ��Cم ���)؟  ��ل ا�$ -!١٠ارا�U* (�@ !Bر ��د) 9

 -D/! ! " اراB! @�) �� -�ز @�رو. ا�$: "���{ داد) ��د�Jت د�U�UD� �� ��'د ��ا'
 
 ه�. - را ز-�
  ��ل �ن٩ ��ل، ��اHJ ١٠-�>� �9د 9� ای��ن در ای�� ��ات، 9

� دوG$ ا�$، -!� /F�- و !F��� _��8- ءM� ن���J �@و�' . Hی�D� �Bر�CD- �MTارش �
ا'�� د'�� ��>�د : "-Mی
 @"�ی$ -�ا �� -�CDر�B �9د و �T$. @� و او -Mی
 را ��ا�$


� @��C$) ا:3ً ��8 ��ا@$(ه� �� ا��8د -MT  ���Fارش داد) و ز-�� /F�- " ! 
-
�  !Mی
 ��ی�م 9� در -��U/0 ��ی��� و از -
 @�9! @�د�M - '�د. را �

�  داران -D/! ��د�� و ی� از �(�ان -! -���ی�ن -Mی
 ا9��ًا ی� ��ل� Lه� ی �ر'��8 و او �
!- 
 ه"��ر ��د و ١٠٠ ه"��ر �� ٥٠ه� از  �Jار). '�و�$ د�G>�ا) ��د -�Uار. ز-�

�UW8- ب �� . ��8. @�) ��د�g�- 
ز-�
 در�� دو، . �ب رود���� ��دز-�
 در�� اول، ز-�
ز-�
 -��gب در -U��8! ��د 9� ��ر��T! �9'! دا@$ و ��ی�ار ز-�
 ��ی� در �ن *�) 

!- �C2 زد .
ه� ��C�J  M$. ��ران ��د ه�. ��-��gب در ��ا�! 09 ز-�
 در�� ��م، ز-�
�UW8- ا��س�� !- 
��F� .�8� !Tد�� 
� ای� �� !Gی. @�، وM- �
 ��ی� :�ه� ��ر �

!- �F�ا�- !- !�"/C- ��G�2 ت�-�U- دو���ن و ! ��د �� ���و@� @� و ���رش از �او �

 ��ل 3�١٠:�، ��ود . '�و�$ ه� -! ��ی
 C�J$ ه� را �� ��زل �Mدی"�ن ��د �(��ی
 ز-�


او . ه�. ��8T را @�وع �9د ه�. �T�Tن را '�و�$ و و�C� !�Jم @� '�وش ز-�
 -Mی
 ز-�
� ��اغ ز-�
ه�*� ز-�
 -�ات و -� N�� د '�و�$ و�� �UW8- 
ه�.  ��8_ -/! در ای

� در��ر ��DیH -! ��ل. -�ات و -�ا�_ @(����ن ��8bرد ر'$� �Cاز  ه� ه �Bر�CD- و �@
��C! از ارا�8b� !Bرد '�وش ر'�� ��د 9� ا�3Uب @�وع @� و . -Mی
 ر�Bی$ H-�9 دا@$

 A/� .ن ��ا�T�T �8ی�C� !-�-ا vی�@ $Gدزد.در ز-�ن دو �ه�. -Mی
 ا@�ر)  �?� -�دم �
� ا��zر و ��و��)UW8- و. از �ای
 در . اش �� دادT����D� .یH @� �9د و ��ا���ر @� 9
  !��G! ��د 9� -Mی
 -��! H�J ای�ان را ��k �9د) ��د

� از ��ءا����د)��C� Lی 
ا�3Uب "9� �� ��و:�ا در  ه�. -�CDر�B ��د، 9� در ��G! ای
��ی
 اراB! -�ات و -�ا�_ را  ت و -�ا�_ را -/! ا32م �9د، ��د -��gباراB! -�ا" ���� 

  .�>�یA �9د و '�و�$ و ��ل �ن را �� ��رج ا���Uل داد
� ��د)، 9� ��Fًا در  ا����د) ی"! دی�� از -�ارد ��ءD/3ت ا�-�F- در �Bر�CD- ه�. 39ن

� �� -���ا. '�ی�ون �0 W6) ار����(را��� y�B�� اه0 داد�� ��.
� ذ�9 *�8   در ای� ��
  :��دازم -�رد -!

 �� ای�ان @(�ت �(��! ی�'�D/3ت ا�-�F- 6 او درU� $/2 ���م ار���� ��
 ��'����ن �
�١٠او ��6 از . ��د� �;D8- ر�-Y- ن ��د  ��ل�)� v/�<- .د ��ی� �3ح از ��9ره��' .


 ��'����ن را دی�م در دا����) �l8 ��د- ��b. دا����) ��دم و -
 دا��. �>���
 ��ر 9
او ا���د د��2! از ���و. ه�ای! ��د و ا:�ل ��L��9 وا�� ه�ای! و ��M ا-"���ت 

!- N(�ن را ��ری�وف �F- .ه��Cاد. ه�ا���F� �8! ای�ان و�ه�. �Cن . �9د ه�ا���او در 
ز-�ن ��هl8 ���و. ه�ای! ��د و -F/�-��6 از ���و. ه�ای! در �yW ��/! ��ب ��د و 



 ایCB �9!- Nرا��! ���{ ده� �9د -!  ��ب ��ری �9/�� �,اhت � �. ��ا��$ �

 ��ریN ا:3W��ت  �;�ر -!CB دا@$، زی�ا d/�� !��/ز��ن ا�� �� _J�- ن�C089 در ه

�� ا���دان �-�ی"�ی! ��د، 9� . ��د �9ر -! ا��/��! را �� و'�ر �� ���@ M�� 6�ری�� L��

 ��ریN ��ا. ر'_ ����! دا���bی�ن @CB!�� !- !دور) دا����) . �889 ه�ی �ًC/�-
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�l8 را ـ و �� ا���Cل �J. در �-�ی"� ـ �! �9د) ��د، زی�ا از ���و. ه�ای! ا'��ان زی�د. را 
�-�ی"� اM2ام -! �ه�. ر�C! @�9$  *�ن در -���C)!. دا@��8 ��ا. �! دور( �

!C� �9رم �� او ه�� HD- ه� او را 09 �9دم و�F� ،ی"! ���د (�T - ��! دی�م.  
!C�  ،�@ 3ح ا��>�ب� �� �82ان -Y-�ر �(�� �Bر�CD- d��� �دا�0 9� ��'����ن *���

� 2/$ �! دور) �?�-! در �-�ی"� و �@�8ی! زی�د �� -����ران  وG! ��س -!� �ز�9 0
�ن ه� �� -�CDر�F- �B'! @� و از �ن �N ��ی�ه�.  �?�-! �-�ی"�ی! در ای�ان، از ��ی

� ای�ان رD/اف ا�MT!- A���� ع �3ح. داد ا�� �ه� و ��9ر و ���C9!  ا-� ای
 �;�ر 9
!- 
��F� ی�ار را ��'����ن�� $��� !D�D: اد، از . �9د، �;�ر�F� �* �� ��ع �3ح، �*

!- �� ����CD- dر�B دی"�Cو ه �Cه ،�b9 ر ���! ��د���� .�b- �)8� و ��'����ن �@ .
؟ روی� ای
 ��د 9� رN�O ���د ار�6 از ��ی @��8$ ه� را -! -�CDر�B از �b9 ا��اع �3ح

�;�ص '�-���)  و ��) ز-�8!، ه�ای!، دری�ی!(-�>;;�
 ���د، '�-���ه�ن �� ���و 
���و. ه�ای! در دوران '�-���ه! ار���� ���C!، '�-���) ژا��ار-�. و رN�O @(����! از 

� ه�، و در -�رد �3ح رو. �G���9گ��C� .از رو L�� .ه� !Gاز @�9$ ��ز��)، ه�. ار�� 
!- ��)� .�B�U� ن����'�� �<@ 
�8�Cو ه  �
 -�U-�ت ��Cه M�� اد را�F� �9د�� و

��د �3ح و : �� دو -��Bع -�رد ���� -�CDر�B ��د در ای
. داد�� -�CDر�B ���8(�د -!

 �889ة �ن�-Y� ��9ر . M�� (�889 
�-Y� د و @�9$ و ��9ر�� او ا�T �� ��ع �3ح -�ا'

��G ءM�!ی"�ی�-� ��9د��، ���رش را  ه� دی"�� -! ه� و ا��/��! $ -�رد �?�ش ��د، 9
!- A�889) ��'����ن ��د �;�ی �ه�. ���8
 ی� و��یH ��8! از  در -�رد �3ح. �9د و �(�

ه�  ��ش ه� و زر) ه� و ا��اع -(�Cت -�����، ��وه�. �H��J L��� ،!�8 ا��اع ه�ا���Cه�، ��پ
� و ا-��G(0، در -��'�ت��C� !��g .ی"� و ارو���-� �� �Bر�CD- .ن ه��ه� ��  ه� و ��ز �9ر 

�3ً یL ه�ا���C. @"�ر. را از �?� '8! و ا-"���ت و ��ز �9ر در . @� و. ���ن داد) -!-
� او ���ن -!� HC2 !- ن ا�3ع����'�� �داد  داد و د���ر -! داد�� و او ��ع و ��Fاد را �

� @�د�)� �>;ً� ���رش ده�8) ا:/! ���د، ���رش دهN� �<@ (�8، ��'����ن @. 9
� �?� ��'����ن ه0 -�+� ��د��Gد و ا�� �Bر�CD- . �Cه �@��ة �9ر ��'����ن �� ��D. ��د 9

� دا@��8J32 .و ���ی
  در دوران ���h! ای
 -Y-�ری$ L*�9. از او -��"� ��د�� و �
-�ّ/0 ا�$ 9� '�و@�T�8ن . ���ر�Bی�! در ��
 '�-���ه�ن �?�-! از ��'����ن دی�) ��

ای
 ی"! از ا:�ل -��اول �(��! در -�F-3ت . داد�� �3ح �� ��'����ن � و ���ب -!
 در:� ��دا�$ ٥ در:� و در ار�Jم L*�9 �� ٢در -�F-3ت �Mرگ �� . ��/���D! ا�$

� ��'����ن �� . ری��M @�د 9� '�و@�T�8ن ��ون �,ال �� ���ب -���ل ��ی� -! -!��Gا
�D�!C� HC2 . �89 ا��� $����� �Bر�CD- � ��ر�����ژ را �� . �9د 9�Jم د�Jاو ار

!- �Bر�CD- !- دش�� �� -�/� د���ر -! �T$ و او -�Uار. را ��U� داد  داد و در -�رد
� -�/c! ��دا�$ @�د* �� �9ام ا@>�ص و �� �9 .(��8@ +�- _�8- Lرا از ی 
ام 9�  ای

�، . ا. دا@$ �8
 روی���'����ن در -�رد ��ر�����ژ */-�F- در ه� �Tا �رو@
 ا�$ 9
0�� �Bر�CD- !- ن����'�� ���'����ن . @� ه� ر0J �39! -! داد در ��ل ��ل در:� ه0 �

� ا�U��hل، '�ق '�د ����ر ��ه�ش، ����'?�، ��ی_'�� �� d/�- (د�FGاش و از �?� ر'��ر  ا
� ری��$  ��C� $�G!او ا�T دارا. ای
 -�. ����رد و @�خ -Mاج ��د ��ش� �ًC/�- �@

  .��ی
 -�Uم ار��! ا�$ ر��� 9� G�2! ���د ار�6 -!
ا� �N از �زاد. از ز��ان ��ای�F� 0یv �9د  �;�ت. در ��ی�ن ا�3Uب، ��'����ن ��زدا@$ @�

� �GیMان ��د��  9� روز. �2)� �;J و ��'����ن را از ز��ان ���-�� (ا. D/3ت ا�-�F- kار�-
�� ��'����ن -�ارk را �� یL '�د �-�ی"�ی! ��Dی�a  Hه�ًا در �ن). @�  ��(�ار. -!در �GیMان

� ا���ق او از ��9ر ��رج @�) ا�$� N�� ن. داد) و��-�ی"�ی! در  �ه�  -�J_ @�ی_ @� 9
-�CDر�B در ��ل �/8W$ ��د ا��ز) داد 9� ! ا�� ��'����ن را �� ا���ق -
 از ز��ان ��د)

 و ���ب ه� ار�6 را  �-�ی"�ی!� �Bر�CD- ،در ���ر@�ت ��'����ن �ًC/�- �8 و����
� دری�'$ -!��Tا��ر �� �ه� �N از ا�3Uب ��'����ن را '�ار  *�ا �-�ی"�ی!. دا@$ �39! �
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داد��؟ زی�ا ا9�� -�U-�ت �-�ی"�ی! 9� ه0 ا�89ن ��M در -��J �8رت ه���8، در ای
 *��ول 
� -!ا�T ��'����ن و ا��8د ��ی. �(0 دا@��8D/ن � ا����ی
 ا'��zح  ه� �Mرگ -���، ا����ر 
�@��� و  ر'$ و �����ن -! ه� در �-�ی"� ���وی��ن -! �9د و ��/! �� -! �(��! را �

� �� -!" وا���T$ "-���ای! @�ی��� از � �@.  

 ��ا. ای�Jد �9  ،$'�T م�bا� �Bر�CD- در دوران �D/3ت ا�-�F- در �9 !Gو��* �� ��

�8@�  :��دازم �� ذ�9 یL ����) -!@�ی�  

 �9د و �T$ روز. ه�ی�ا، �>�$.  ��د٥١ ی� ��٥٠ل �/� 
- �'�دا :�y ��2$ : "وزی�، �

� ��ز-�ن ����-� ���ی��٨�  " !!- �� ��ز-�ن ����-� �ه� *3ً�J �8 �� . ر'�0 ��ر اول ��د 9
$ �MدیL ��دم ا��(�ج، رL��� N�O -/! و ��N دی"����ر��ی
 رN�O ��ز-�ن ����-�، دو�

� -�H��U و یL و �N از او �� :�!���� ���ا��! در �� ��"� -� را ��  ا:��� دو�$ ��دم 9
!- LدیM� 0ا��(�ج ��د(�9د  ه H��U- �WU� ���:دا@$ و '�د : ا �� در '�ا���G�2 3ت�;D�

� ��دم ، وG! ه��)-3ی0 و -��اFB! ��د�'�� �� ��ز-�ن ����-� (�T.  
در ( :�y روز ��F در ��ز-�ن ����-� ���B @�م �٨ت ه�ی�ا رأس ��$2 �� ه� ��ل، �� د2

�-�ز�Tر(-
، ا:��� و وزی� دارای! ). -�J_ رN�O ��زر�! ��دم �ن ���C� ( (�@ د�2ت
 .��b- �� 0دی��)�
 -(0 در ز-�8� �9ر ��د ) رN�O ��ز-�ن ����-�G���- و ��ی�
  :��ر �� @�ح زی� ��د�Jر 9� ی�دم ا�$ د�H و ��ج 9 �ن. ����D�B! ��ه�8

 
  :�2ی�ات**

  -�/��رد ��-�ن: �2١٦٠ی�ات ��$
  -�/��رد ��-�ن: ��٦٠ی� �2ی�ات

*_C�:رد ��-�ن٢٢٠��/�-   
 
 

**�  :ه�. �?�-! و ا��?�-! هMی8
  -�/��رد ��-�ن: ٥٦هMی8� ار�6

   -�/��رد ��-�ن٨:هMی8� ژا��ار-�.
!����)@ �   -�/��رد ��-�ن٥:هMی8

*_C� :رد ��-�ن -�/��٦٩  
 

Lاز ��ود ی N� ��9ر ->�رج ار�6 و ���وه�. ا��?�-! ��د �ا�T ار�6 . ��م H9 هMی8
، ) -�/��رد ��-�ن٣٠-�3ً ��ود (�9د  ��ود ��C! از ��د�� ��د را :�ف ��/��Dت -!

!-  !G�� ��� �>�د��٥ا��$ ��ا9D/ر ا�hد را .  -�/��رد د�� H8��� yW� 6ا-� ار�
٤٠٠ ��'�T ��� ارMد، ه�� !G�� 3ً   درC2 �9١٨٠ 
 هMار ��� ���H8 دا@$، 9� واFJً� از ای

-�ارy�D: k در ���د (�� ��@�   هMار ��� ��ی� :��١٦٠y�D ��د و رCJ! ��ود  ر0J ه0 09
 -�/��رد دhر ٢ ـ ��١ا��$ ��N�  !G، ار�6 �� ای
 �C(�� -!). ار�6 -���د ا�$

6�� !CJا رfG ت �89 و�D�/�� ٧ ـ ٦ ��ود �� :�ف ��ی���82ان هMی8�   -�/��رد دhر �
�@�� _Jت ار�6 ���ی� دور از وا�D�/�� ��h�� . _ف :�8ی�: �/�- 
-�Uار C9! از ای

�ن ��M در وزارت �l8 و ���د ار�6 -�>� ا�$(@�  �?�-! ار�6 -! 0Jر �9 ( ��U� و
  .@� :�ف ��/��Dت واردا�! -!)  -�/��رد٥/٦ اG! ٦��ود (

- �� �Wدر را��� ��Bع '�ق، *�ن ز-�8J32 د و��� 
ا. �� دا���68 ��ا@� 0�M ای
  �9ر. -
 ��/! ��د) ��د و . 9/��ت *�M دی��. ����م ���$�Jا��23ت د A�9 
� ��ا. -��Gا

�� *�M را ��ا�0 �;�ص از ��ی ادار) دوم ار�6 -! �C0 ه��م ��ز-�ن. ��ا��Jن ار�  �-����
� ��د، وG! ��د�� ��9ر در �Jد .�� �� 3ً� ٣٠٠ -�/��رد ��-�ن، ��ود ٢٢٠ن ��ل -

@�، زی�ا *�8
 -���م ا�$ و -hً�CF ��6 از  -�/��رد ��-�ن �� -N/b ���8(�د -!
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!- �Oارا N/b- �� !FJ�2ی�ات وا  .�� � -�/��رد ٥٦@�د و در ای
 وB_ ��د�� ار�6 �
 �
 ��د �"C- ای6 ی�����٧٠-�نM'رد ��-�ن ا��/�- .  

 �� 9�! ��ج -!ای
 ��د�* d��� $��8ه �Bر�CD- �<@ d��� 0 ! @�؟�C;�
�-�ی"�ی!. ����T) دی�� و��د ��ر�! ��ا@$ �� M�� ح -! او�W- ی"�،  ه��-��9د و �� �?� 

!- �<�- �Bر�CD- .ی"� ��ا�-��-�ی"� . @� �(0 �-�ی"� و ��ی� ��9ره�. -�رد �?� 
� دا@$ 9� ای�ان �� دو���ن �-�ی"� J32)���M ���ر@�ت ) �/�N و ا��ا�H�O;�ص ا� �

9� در ����cات، ����$. ��/���D! ��ه� $��� 
ه� و �?� -�CDرY� �B+��  -8?�ر ای
!- � ه� ��ل ��ا'� !Gدا@$، و ��+Y� ،$@�9د�� ��ا.  

یL -�رد . ه�. -�d��� !G ا-�ا. ار�6 '�اوان ��د در دوران -�CDر�B، ��ءا����د)
و. از ��'�اران . ���) ���و. ه�ای! H�J از ���C!، ��دا� ���3�T)، '�- ��(�� ه�ای$

در ز-�ن او، �� . �9د -� ا��ا -! ه� را -��� @�ی� ����$ ا��/�N ��د و د���رات �ن
ه� ��Fاد. ه�ا���Cه�. @"�ر. �� �FWJت ی�9!  ���8(�د او و �Yی�� -�CDر�B، ا��/��!

� ��د��، زی�ا ه�ا���Cه� -����� �� �T $C�Jان �� ای�ان '�و���8 و ��_ زی�د. از/-�F- 
 ای
� ��د، . 9(8� و '���د) ��د����C� !ی"�ی�-�9� یL ا'�� -�ل  ،!C��� d��� (���3�T

و. *�ن �CJر��ز . �89ر fTارد) @�، وG! او �� ��ل ه���8! از ���و. ه�ای! ��رج @�
� J $C�J(�ر. ��د، ا9�� ��ل ��د را در �CJر ���$ و -��bر @� ���� ��د را در ز�2� ��ا��

� .  هMار ��-�ن �� ��واk ���و@�٧٥٠��� 
� ٣ -�� ز-�
 دا@$ و �����Cن ٥٠٠٠ایU�� 
�ن از ای����G وارد @�) ��د yG�;- ���ن هb- . 0//! دا@$ و ا9 
ای
 -�/� C�J$ ز-�

!C� �@ .0O�J ����3) ���� ��ز-��!  در ز-��! 9�T -�Uم ��واk ��دم، ای
 -M8ل ���
!Gو ،�@ 
ه� H�J �� زن ز��8� -�Dم @�  ���3�T) از ��ل. �T) در �ن ز��T! �"�دم  ه��-

�M. و  ��Fًا ���3�T) و زن ز��8� �����ق یL @��ی8!. و ز��8� ه0 �9-3ً -�ا' ای
 وB_ ��د
  .�9د �9'� در�$ �9د�� 9� �� ا�3Uب �9ر -!


 و��C"� _B-� ��د�Cه M�� !و. دری�ی! ای: در ���و. دری�ی��� (�@ �Bان در ز-�ن ر�
�@ H�"�� .�داران  در �ن ز-�ن 9/�� ��وه� ���$ ای����G ��د و ا'��ان ���و. دری�ی! و در�

!- ��Gرا در ای�� �در یL 39م، ���و. دری�ی! ای�ان را ای��fT . ��Gرا���� '8! دور) -����
H8��� زش�-�H ا'��ان �� ای
 دH�"�� .�G داد؛ *� از �?� ���$ ��وه� و *� از �?� 

� ز��ن ای����Gی! -�/d ه���8 و ��Fاد. ��M �� زن� !�Cو ه��� 
ه�. ای����Gی!  ��� ای
�-�ی"� و  در ز-�ن -�CDر�B ای
 وB_ ادا-� دا@$ �� ��. ا�� ازدواج �9د) ���ریQ ���ر@��! �

�-�ی"� و ا��/�N اM2ام @��� ��ی� ��9ره� داد) @� و �2) �د'�� . "ا. ��ا. �! دور) �
� -�CDرj " .M�* �B) ا��23ت ویWرا� 
� ���و. دری�ی! �9ر. ��ا@$ و در ای�

!C� $ا��� . AG�W- $د� 
را�VW د'�� �� ار�6 �8(� از ��ی ادار) دوم ��د و �ن ه0 از ای
!C� ی�6 ���د�aء وM� 9/! ا�$. '����د *�ن 
�ن. fGا ا��23ت - �� !Gو  �9 ��
 هMار �
 ��د 9� در �-�ی"� ��وه�ی! �� ای
 وزن را ٢ز دا�0 وزن ��وه� ��ا9�� C9! ��6 ا -!

در وا�T . _Jی�8 ه� ���و. دری�ی! �C! ده�8 و �� ای
 در �Tرد ���/! -�رد ا����د) �Jار -!
�ن M��  م�� �و��د دا@$، ��ا. ���a$ ��ا�H ��د و �Tرد " ���و. دری�ی! "*� در ای�ان �

 ��م �� �١٠ی! �J. دار�� @�ی� ��ود ��9ره�ی! 9� ���و. دری. @� ���/! -D��ب -!
ه�.  ا�� 9� ه� ��ع و�aیv ��ص دارد و '�م و ��8ژ و و��یH و �3ح ا��اع ��وه�ی��ن داد)

در . اژدرا'"
، ��و@"
، رز-�8و، ��و ه�ا�����C و ��g) و ��g): ه� -���وت ا�$، -���8 �ن
� ه�Cا) -�CDر�B در ��8ر �/��Cت ا��١٣٢٧ل � ،N�/رز-�8و ��زدی� �9دی0  در ��� ا�� Lز ی

در ای
 رز-�8و . ��ی
 رز-�8و ا��/�M�� N ���د  هMار�
 ��د و ای
 در �ن ز-�ن �Mرگ9٨٠� وزن �ن 
 ٥٠٠یL ��و ه�ا�����C ��ی� ��ود . ه�. ���8
 �9ر fTارد) @�) ��د ه� و ��پ و ا��اع �3ح

�@�� �@�د 9� ا�3ق ��م رو ا�$ 9� رو@
  ذ�9 ای
 -��HO از ای
. هMار�
 وزن دا@�
� د���ر �-�ی"� ��ا. . در ای�ان *�Uر -LDz ��د" ���و. دری�ی! "� �Bر�CD- ًا�F� ���Gا

Q�/� 6 ��6 ���و. دری�ی! ��ی�ه�ی! �9د �� ���ا�� درU� ن�C2�D� رس و�'  ���. دا@�
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9� -HD ا���Uارش در . ��@� �@ �'�Bو. دری�ی! ا��� ��، یL وا�� ه�ور �9ا'$ �/C� از
(�) ��رk ��د و @(�ی�ر @�� �Mی��@ �C�ا@�ف از ا ��2(�) ) � �'�-���ه! �ن را �

�-�ی"� و ا��/�N ���ز. �� ای�bد یL ���و. . دا@$ hً�:د و ا�� M�*�� ا-�ت�Jا 
وG! ای
  .دری�ی! �J. در ای�ان ��ا@��8

� ه� ��ل، ای
 ���و. دری�ی! ���U، �� ای
 -�Dودی$، یL '�-���) دا@$ 9� ار�� ���
 ٢٠، ��ود )دری���ن( ���G"� ١٥، ��ود )دری���hر( ��(�� ��١٠د و ��اHJ ) دری���(

و ���Tد ) ����ا دوم (٢و ��هl8 ) ����ا ی"0(، ��Fاد زی�د. ��هl8 )دری�دار(����� 
ه�. ��b2!  ای
 ا'�اد �� ای
 در��ت ��v�� h و -�H. �9د�� در �ن ��-$ -!) ����ا ��م(

 ��د) ��د   �� ای
 ا'��zح در��ت در *�8
 ���و. L*�9 و -�Dود. �!-�CDر�B. �9د�� -!
� ���ا @� و در ارو��رود ا��3'! -��ن ای�ان و �2اق ��6 �-� و . و �� د���ل �(��� ��د��)�

9� '���C) ��و ��د، �� ��وش وارد ارو��رود @�  ،!O�W2 .M-م ����ا دوم ��2س ر�� �'�د. �
9� O�W2! دو در�� ��'�_ ����د و �� " @2�b$ "ای
 ! و �� �/�T�8 -��رز �/��� �@ A��-

'�-���) ���و. دری�ی! @�د و ه� *� ار���� و ��(�� و ) �����!(در�� دری�دار. 
���@ �ا9�� ا'��ان ���و. دری�ی! یL ی� ! ���G"� و ����� ���و. دری�ی! ��د ��ز����

 l8د و ��ه�T�� .اد�F� �8 و�'�T $J�- ��C� lم -�J$ @���، وG! ، ��ه٢8دو در�
). دری�دار ر-O�W2 .M! '�-���) ���و(���و. دری�ی! در �ن -dU' _WU یL ����� دا@$ 

��Fه� ���و. دری�ی! ی"! دو ����� دی�� ��g از '�-���) ���و ���ا �9د 9� دری�دار -��! 
�9"�� و د���� '�-���) ���و. دری�ی! @� �� . ه� ��د ی"! از �ن 
9� �� ای !O�W2 رت�g

� ادار) دوم ار�O�W2 ،6! و b��� 2;���! @� و در �Bر�CD- ���b2! ��دا�$، �� ��. 9
ه�  �ن.  ��� دی�� را �� ��م ��ءا����د) در ��ی� ��/��Dت از ��رج د����� �9د١٣��ود 

 !�Cم @��� و ه�"D- .�U� �Cی��ز��ان و  �� از ار�6 ا��اج و �C9�D- از N� !�Cه
 ���N از -�ت ���9ه! �Cی�� ��زاد �Tدی��� و 9/� �Bر�CD- د���ر  .�U� .٣٠��ود (ه� 

  !�82ان ا-�ر ���ی� ��DیH '�ح @� �� د���ر ه�ی�ا ��) -�/��ن ��-�ن
�D/ت ا��bاول �9ر��� �� ���ب ) ��ز. �gب ���د -�CDرdU' �B -���. در�� ���Gا

� را ای��ء -!)-/$ ای�انW6 وا�U� !�� او �� ذ�9 یL �. �9د ، �/"�!- ���C دازم��:  
��g! در �yW ���!   ��د 9� روا�d ��2���ن ��Fد. و ��CGن089١٣٤٣ در ��ل  �;�ر -!

ه� �� ��Fاد. �FWJت و��یH ��8! ���ز دا@��8 و -�Uار. ه�J  0ار ��ا@$ و ��Fد.
ه�  ه� ��اب رد �� ��Fد. ��ا���8 و ��CGن ه� -! ه�. ا���اد. ��L از ��CGن �3ح

ت ��Fد. از -�CDر�B ��اه6 �9د�� 9� او ای
 و��یH را ��ا. ای�ان �>�د -�U-�. داد�� -!
-�CDر��J ���� A�� �� �Bل �9د و د���ر داد 9� . ��Fد. ده� و ���D� NیH ��2���ن

� �889) ه0 '�3! /-�F- د و�@ Hی�D� و ��)� Hو��ی !Gار�� $��G ��)
- (�@�� .

 �� �G�$ در��ا�$-  �/�- �� L* Lر  ٣٢ه� و یhژ�� ��د(-�/��ن د L��� در �� ) و��

��9، 9� رN�O  در ژ��، ����� N�O�� ..�/2 ر'�0 و ���z�F- �"�G را �� ��د ��دم
���CG! -�8?� ورود -� ��د���C�٢یT�8! ��واk @�) ��د، و  �Wدا .  ��� وا��' y�:

��/� �@ H�"�� ژ�� L��� ون او . ا. در�F- و ی"! دو L��� N�Oر ��/� 
و -
 و در ای
��z� !��CGر دا@����9٢0 و  -�z�F و 2/�. �Wوا� ���  .$�T L��� N�Oدر : "ر L* �و�

!- dU' د ا�$ و���- L���  ؟$��* �/-�F- ع�B�- �� ���{ " ��اه�0 ��ا��9 0Wوا�
� د���ر '�3! : "داد� �� ه���� و ) -
(@dU' �C -���ل در ا����ر fTاردن و�Wوا� ��

�?8� L��� ارداد. در�J��gh ای�ان ا�$ و �� Hو��ی Hی�D� ل���- L��� �. " 0 @�د 9
$�T دًا�b- L��� N�O؟ : "ر$��* �/-�F- ع�B�- ".�/2 $�T 
- �� ��ه�� ��9" : �C@

� �82ان رN�O ه��$ ���ی�� 9� -�Uار. و��یH ی�9! ��8! ا�$� " ! L��� N�Oر �� 
-
0��T .$�T L��� N�O3ح ا�����: "ر� �/-�F- ع�B�- ور *�نfF- �/-�F- م�bاز ا� L
� ! " ا�$� �� رL��� N�O ���ی�� 9� ��Cم و�� N� ����CG! از -
 ��اه6 �9د 9 �Wوا�


 ا-�وز �/��ا'! -HU�8 @�د�Cه 
/9 ��F@ ن�CG� L��� .0��T L��� N�Oر �. -A/W را �
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$�T L��� N�Oم '�3! : "ر�� �� 
/9 ��F@ در ��-�د) ��دا�$) -
(�� یL ��2$ دی�� و� 
  " !ا�$

� ���L ر'��0�F@ N�Oد'�� ر �
 وارد @�ی0 و �/9 �� ا:3ً . '�دا. �ن روز ��F@ N�Oر
9� ��ی� یL '���9! از �G�$ ا3Jم در  $�T dU' ال �"�د و,� �/-�F- ع�B�- �را�_ �

�@�� L��� .اب داد�� �Wد) ا�$: "وا��-� " ! ����� 
رL��� N�O �9! را ا�f �9د و از -
 
�ی� ای �9٢  }��� 
� ��ای��ن -�Uور ا�$ ای
 ا3Jم را �� @�D� �CیH ده�8؟ -Wوا�
� را ����� 9� �9رت @�9$ را �� رL��� N�O داد��. -��$ دادمWن دو وا��. او ��م @�$9 

$�T �8ن دارم: "او�C9$ ا��@ 
و��/� �N��" : �� HC �,ال �9د. " -
 ه0 �� ای
�" �9�$؟ W�8 وا���T ه�" :��- �� HC� A�����@ اه��� HC� !ر��b� !��9 �� و $ .

رL��� N�O از . " -��أ ه�-��رگ و -U;� ��-�(� ا�$: "�8��T. -��أ و -U;� را �����" 
����� 
-�bدًا ���{ -��$ دادم، زی�ا در �G�$ " را�_ �� C�J$ ��ا' @�) ا�$؟ : "-

 روز و��د دا@$ ��Fد. C�J$ ���رش وزارت �l8 ��2���ن�Jه�.  در ���ن. ه�. د
�، : ��ول، ا3Jم -�رد در��ا�$ �� �?0 ��ص ��@�� @�) ��دFWJ �9 ،vر) ردی�C@

��CGن kر�- �� H9 $C�J وا�� و $C�J ،اد�F� . ار��ل �ای
 �G�$ از ��Fد. در دو ��>
 �/-�F- H9 _C� ر ��د٣٢@�) ��د وhن د��/�-  . $�T L��� N�Oت، رhا,� �C��� از N�

دوG$ ای�ان ��ی� �N از .  ��>� داد�٥ر ��J 0�?8ارداد را در 9� دی�� ا@"�G! ���$ و د��
� ���L  و:�ل ا��8س از ��ی ���L -/! و:�ل و :D$ و:�ل را ا32م -!b��� �9د و در

��CGن ��ل �Wوا� �� و ٢ذی�J Hارداد را ا-�zء �9دم و ��N . ��دا�$ ه� -!  را �Wوا� 
ه�C! از رL��� N�O ��"� �9دیN� ،0 از ا-�zء، . ����h) رL��� N�O ا-�zء �9د��

�9� �� رL��� N�O ه�C(�. ��د�� �(�ی$ ��"� را �9د�� و  � !��CG� �Wص دو وا��;�
� را �� یJ L(�) د�2ت �9دCه L��� N�Oا���ق 2/�.. ر �� 
-  
��9 و -�z�F ��ا. ���

� ���L ژ�� -F/�م @� 9� . ���ب �� ژ�� -�ا�F$ �9دی0� �F�٨٠٠در -�اLار '�ا�Mه  
� ���ب ری>�� @�) ا�$� N�O�� ..�/2 از $�T $؟�ع *��B�- ��ن : "��9 �����م 9

�� ���ب @�C ری>�� �Wدو وا� 
� ای�ان �� . " اCG//! ا�$ ا�� و -�CFل ��� $F�در -�ا
 �� ���ب -
 ری>�� M�� !c/�- 
-�CDر�B ا�3ع دادم 9� �9ر �� ���! ��Cم @� و *�8

�@ .$�T" :�� .��;� �
 �!��ل را ��/;D- �
 ��2�z� " ! !� M$ �89 ه�� 9� هMی8-
*L و�� را �� ���ب �;��. ری>�0 و �! ��-� ���ب ��د را در ���N�O�� L ���0 و 

!� 
�/;D- ���Fد. ��DیH  ه� �� ��2���ن �3ح! �2�z$ داد ��h �;��. ه0 �ن را �
�@.  

 
 

� ��م ا@�ف �(/�.� !��W�@  
 

 �?� 
وا�� اه�C$ ا�$ 9� او در دوران �/�CD- $8Wر�B ��ر�! @>;�$ ا@�ف از ای
� در ����$ دا�/! و *� در ����$ ��ر�! �6U ����ر -(0 و ا���! دا@$* .

!C� 6/��U- در �Bر�CD- �. ا��ام �89 ��ا��$ �2ض �Jرت ا@�ف در ��. ��د 9
�9د و در -H��U او  -�CDر�B @>;�$ ای
 ��اه� را -"HC @>;�$ ��د ا���س -!

�Jر 9� -�CDر�B ���ن ��د، و در ��ل ز���h�� !T! �� او ای
  ه�Cن. دا@$vFB رو�! 
�
 و �W' vFB. او را ��� �. ام، �� N"2 ا@�ف ���ر و ���س ��د ���! دی�) و @���8

!- �@� ی"! از -,+���ی
 ا'�اد در �H ای
  fGا، ه��CD- (�TرH"�- �� �B ا���! -�ا�
  .-�"H ا@�ف ��د

8� -! ا. از دوران دو�J $Gام $ ا@�ف �� ذ�9 ����)��ا. �@�8ی! �� @>;�W/�Gدازم ا��:  
� دی�ار -�CDر�B -! ر0g ای
 ام، 2/! ��ر 9� ��y�B داد) ه�Cن� A��- ام�J ��-�، -f)Fا  9


 و در '"� ��د��Cg ���Cرت او @�ی�ًا ��را�$ ��د و ه�J از �Bر�CD- .A@ !- دی�م  ه�
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 $"C�� �@�T .از :�ف @�م رو N� �9!- !- M9 ،�8��� !- و�' �"' �او از . رود �89 و �
�9د و ���B ���د ��fی�د 9� '�د. -��Uر�� از او و��د  �9ره�. �Jام ا���س ��ر�Bی! -!

� �9ره�. �Jام ای�اد -!� ���Cا هfG 3ل رأ. و �?� ا�$ وUدارا. ا�� �*�ا : �T'$ دارد 9
9� ��$ @�Cل را �� روس �� -�"� ر'��، *�ا �fی�'��  
- �� �ه� ��ه�، *�ا در '3ن -��/

(��g و ��'�T 0�C;� �ًد) و رأ��"� $�D: .��82ان ی�C����� Lار  ���F! ��د 9� �Jام �
� ��@� و -���8 هjی� ی� �(�/! ی� 2/! -8;�ر  �9ر��9� ���B ���د ���_ یL ��ان �!��b�

رH��J��g �B ای
 -��HO ��ا. -�CD. @>;�$ ه0 ���د 9� *��/��! -�CDر�B را �"�8 �!
  .�HCD ��د

���د �Mد -�CDر�B ��دی0�F� ���� در �9خ �B�Gو ا@�ف و ��2ا 
- A@ Lی . M�- �� ��
� �/�8W!  @�م -�CDر�D: �B$ را @�وع �9د 9� ای
 و�FB$ دی�� '�ی�)* 
ا. ��ارد، ای

��'�T ء��Fا�� �� 0�C;� 
ا@�ف از ای
 ��ف -�CDر�B 2;���! @� و �� . ام ا�$ و -
 .�8�$�T" :ف�� 
� :�D$ �9دن ��ا. @y�D: �C  ای
. ز��� ه� *��$ 9� -! ای��T
� -�CDر�B را د�Gار. داد 9� ان! " ���$��FBا��- ���G�9د و ا $�D: 0ه �B�Gءا�  ��2ا�@

�� ��@�� و ��ی��Cه $�D: 
وG! ! ه� ���-�ی�� ��ن از �� -� 09 ���د و دی�� از ای
;� 
- ،��� ��-�CDر�B ���{ داد 9�'�T 0 را�C ء ��اه0 داد��Fام و ا�� . !�G�� �� و

� . -� ��M از �9خ ��رج @�ی0. ��ا�6 ر'$ ا'��د) �/�8 @� و ��ا. ا���ا�$ �� ا��ق�
� ���ون �9خ ر���ی0� .��� .��-�ی0 از �/ 
� واJ_ . ه� ��ی���D- در �در -H��U ا��>�. 9

$�T �9ر دارم: "ا�$، ا@�ف �C@ �� ����و 2! " ��ی 
ا@�ف �� . ��ا�B�G ای���دی0-
$�T $����;2" :
د�$ �ورد) و  ��رم ز�C$ ���9) و ای
 �/8W$ را ��. @�د 9� �C! ای

� �HCD . ��اه� �� ���� ه�� و ��چ �ن را از د�$ ��ه� ��h ای��ن -!� �B�� دی�� 
-
0���� _Bو 
ل �� �/8W$ را ��J: "او ��T �� N����! رو �� ��2ا�B�G �9د و �T$! " ای


9 " ! �� �T'��ر. ��b2! ا�$ 9* 
��2ا�B�G از @��8ن ای
 ��ف �� ��د �Gزی� 9� ای

 ا�$ درز �89 و �� �Tش @�) ���� ا@�ف ��ای6 در�$ -!"C- ف�� 
ا�T . �89، ای

fGا ��2ا�B�G رو . ��د او '�دا :�y ��ود و ���ی� ی�T L'��ر. ا�$ و ا����Tی� �T'��ر. دی��
$�T ا@�ف �9د و �@�C �(�� ا�$ �� ��. ای
 ! ��89؟ ه� *��$ -! ی
 :�D$ا: "�

9� �>�ا�� او را �;�D$ ��89 و از ای
 �;0�C  ه� �� ا��ق @�) ��وی� و H�J از ای
 ��ف
. �89 ه� را ��ره��$ 9� -�Wح -! ���، ای
 :�D$: "ا@�ف ���{ داد! " -8;�'6 ��زی�

fGا *�ن . ا. ��ا@�� ام و '�ی�) در �8(�ی! ه6�D�;� 0 �9د). او @�ی�ًا در ای
 '"� ا�$
� ��ه�شCز��ان ��رم �� از ه�' 

 در ��- �?� ��� ه��!، �� را ��ا. �/8W$ ا��>�ب  �

� @�م 9� �� @��8ن ! " 089 و ا�T �� ا��>�ب �"�D: �B�-3g �� !8$ ��اه0 �9د -!���-
N"2 ن�)T�� �B�-3g م�� $�T ا @� و��� �B�Gدر ��2ا !/CFGا" :g HCD� 
�B�-3 را -

. " روم ه� ��. ا�$ و �Jار ا�$ او @�) @�د -
 از ای�ان -! ا�T ای
 :�D$. ��ارم
��2ا�B�G ! " ����ر ��ب، ا�B�-3g HCD� �T را ��ار. ��دت ��Jل 9
: "ا@�ف ���{ داد

د���ر -
 : "ا@�ف �T$! " ه� ��ر @�C د���ر ده��: "وِ-
 �9دن N� $�T از -��! ِ-


 ا�$�Cی� -!. هf�!- ؟ *�ن�: ��2ا�B�G ���{ داد! " ��اهA���� 0 �9ر را ��ه0 . ی� �
"0�*! ".  

$�D: 
او �� ���رت ا��/�N ار���ط ����ر �MدیL دا@$ . �9د ه� را �C! ا@�ف ����د ای
�! ��د و . �-��� و �� ��ر -8?0 از ���رت �� دی�ار ا@�ف -!G�+ �-�J3- HDت در ���

!- �� -�U-� ا'�اد. 9Cه ���-�ه�  ر�� 9� ا��/��! �?� -! fGا ��. ت -(0 ���رت ��د��
  .ا�� �9د) �� LC9 ا@�ف رو. ��ح ���89ر. -�CDر�B، در :�رت vFB او، �9ر -!


 و ��2ا�B�G ه0 از . ا@�ف ��ار ا��-��/6 @� و ر'$. �� ه� ��ل، ��2اf� �B�Gی�'$-
���د -GM8! دا. ی"�ی�� ��ا @�ی0�F� در �9خ 
- �د) ��د�� 9� ��. ���! در �ن ز-�ن �

��ا��0 از �9خ ���� �� -�"08 ��وم، ��ی� از �/�.  -��� -
 ��ر. ��د 9� ا�T -!. ��د
ای���دم . �� �/�. �9خ ا@�ف 9� ر���م دی�م ا��-��/6 ���$. @�م �9خ ا@�ف رد -!
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و از 9/�$ ا@�ف 9� ���ار ����� ��د �� او ���ی�، �����م 9� -�� ���-�)؟ ���{ -�8! 
� دی�ار -�U-�ت ا��/��! ر'�� ��@�. داد� �ًC�U��- ا@�ف ��ی� �*�8 روز. . ��س زدم 9

!- �Bر�CD- دM� A��- ا@�ف ��ی� و '�T dUش -! fT@$ و -
 دی�م 9  ��89 9� او *
��h ر'�� ��د و ����A �9ر را داد) ��د 9� ا�CD- �Tر�B ا����Fء ده�، ��2ا�T . �B�Gی� -!

دی� 9� از ا����Fء  �9د و -! �-� و '�T dUش -! ل، ا@�ف -!�� ه� ��. �����
 او @�د
�Jام ر'$ و -�"�CD- HرH� �B @� و -��/� ا����Fء را دی�� -�Wح . �>8! ���$


 ��ر ا�$ 9� -�Wح -!. �"�د�Gرا ��ا. او (���� 
�  -�J_ و �N از �ن ه�� 089 و �ن ای� (�T
�89 و در ای
 -��ن  ادرش را ره� �C!دا���0 9� او ��اه� و �� -�CDر�B ����0، زی�ا -!


 ��ز��) ��اه0 @�- dU' .!- �@�د و دی�م 9� ���. ��� و  'dU -�8?� -���م ���08 *
  .-�CDر�B از �;0�C ��د -8;�ف �Tدی�

0 9� او �(C)- 0! در ��Uط ��T 0 و����8 ه@� M�� 6 ا@�ف در دوران -;�قU� ��
�در -�CDر�B از ای�ان ��رج @�) و �� در دوران -;�ق ا@�ف و @NC و -. -;�ق دا@$

�9دم و روزه�.  در �ن ز-�ن -
 در ��ریN دورة د��9ا. ��Uق را �! -!. ��ریN ر'��8
� دی�ار@�ن -!� H�WF� !- �C8�� دش و�T �� (�T ن ز-�ن، ا@�ف . ر'��0 ر'�0 و� ��ر ٣در 

� ��ز-�ن داد�� �(�ان �-� و �� -�CDر�J3- �Bت �9د و ��ا. ��Uط -;�ق ���� و د�� .
$�G�F' از !����)@ ه�ی6 ����� ��د وG! ا�Jا-! 2/�� او  -;�ق ه- 0�C/ً� از ��ی

ا@�ف در ��ریN ��ا. -
 ��Fیv �9د 9� در ��� �� �(�ان �� ���وا�! -�J3ت �9د) . �"�د
� ��_ -�CDر�B وارد HC2 @���" ��ج "و �����! داد) 9� او و ورز@"�ره�ی6 در ��@��) � .

9� در �(�ان �� ا��ا� ر@��ی�ن -�J3ت �9د) و او �Jل داد) 9� ��د ا@ $�T 
- � �٣٠ف �
� �����ن٤٠ـ � �Bر�CD- _�� ��8
 ��� و �ن  هMار ��� را �* ���Gا �ه� �8(�  ه� ��یMد، 9

.  هMار ��� �9د�� را ��6 �����٦ ـ ٥ هMار ��� و ��ا9�� ٣ ـ ��٢ا����8 �� رCJ! ��ود 
� ای
 ��Cس-�/Cً� -;�ق از هC 
9� �/���T. �"�د از �b2یA روز�Tر  ه� ا�3ع دا@$ و ای

@� و ا:�hً  ه� ه�ای$ -! ه�. ا@�ف در دوران -;�ق ���d ا��/��! '�G�F$. ا�$
�-�ی"�ی! ه� ��د و �� ه�� ا@�ف از اول �� ا��/��! �� �ه� ��Cس ��ا@$؛ ��ل ا�T  و�

  .�9د��، -��/� دی��. ا�$ ه� ه�Cهl8 -! ه� ��د@�ن �� �-�ی"�ی! ا��/��!
� ����! ای�bد �9د) ��د و ��Cم ر��ل ��@ L3ب، ا@�ف ��ا. ��د یUاز -;�ق �� ا� N�

وزی�، وزی�، ا-��ار�6 و  @��� ـ -���8 �>�$ ����! 9� ����CD- dر�B از �9ر ���89ر -!
!- _C� را ���ا-�ن ��د �C��2رت دی��، ه� '�د. 9. �9د ��ی� ا'�اد -,+� ـ ه �� d��� �

�T) از او ای�اد  -�CDر�B ه��. @� @� ���d ا@�ف �fب -! -�CDر�B د'_ -!
!C� $ورد) ا��9� *�ا ای
 ا'�اد را دور ��د �Tد  $'�T .�ا. یL ��ر  ���! از ای
 ا'�اد ه��

� -�J3ت ا@�ف -!� ���-�ه�. روزا�� ا@�ف ��ر�! @�د -��ه�)  ا�G �T��J3- $ت. 
!- HJدر روز ��ا �در:� ای
 ٩٠.  ��� از ر��ل در�� یL ��9ر -M8ل او ��د��٨ ـ ٧ �Tدد 9

� ا��/�N ��د��� �ای
 ا'�اد �N از -��! -�bدًا �� -��Hg . ا'�اد �82:� @�ی�ًا وا���
��! ��ز -! ر����� و -�Fون وزی� ی� ���� -! -(0 -! !J�� .و راه��ن ��ا ���@ �@ .

ر��� و او  زراء �� ا�3ع -�CDر�B -!در��ا�$ ا@�ف ��ا. ا��;�ب ای
 ا'�اد ���d و
��8. ���د -N�  HD، �9خ ا@�ف -HD د���! " ای�اد ا�$ ا��bم ده��، �!: "داد ���{ -!

3ً، -��! �� . داد او ه� *6��G�F' (�T �8 را �� '�د -8�F! ا��;�ص -!. ����$ ��د�-
�C�� !��- ،ا��(�ج 
�DGد���ل ا��ا �ر �>���ر، -��! د���ل -�8*(� ا��Jل ��د، -��! �

  .�9د ��F8/! -8;�ر و ��F از او ��M از ه�ی�ا ��ا9�� ��ءا����د) را -!
� ا+� روا�! /��- 
� ��رش ���د و ایJ32 رد�- k�9د ،�Bر�CD- و NC@ ا@�ف، ���3ف

�. ��b2! �� @>;�$ او fTارد� �� !Gا�$  @�ت -! 32و)، ا@�ف زن زی��ی! ���د و��
� . � و ای
 رو��� در او �U2) ��:! ای�bد �9د9� زی����ی
 زن �/�) 89� NC@ ،ه��F�

N"2، ه�Cار) �3ش  وG! ا@�ف، ��. ز��T! �2د. ��د ��دا�$ و �� ��ی0 ��د ��J_ ��د
��6 از ای
 در��ر) . ه�. �2��gد. ���ان �89 �9د �� ای
 ا���س ��Uرت را �� ��$9 -!
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ر�B @�)، '�ی�ون .  او هA�b2 0 ��دازدواج ا@�ف �>
 0��T و ��ی� �"�ار 089 9� ازدواج
9� �Mرگ NC@ ،$�T ا�$ و�� M�� و ا@�ف را NC@ ر �9د و�z�ام را ا�J !/2 0 و�  ��

� ��د، ا��>�ب �9د و  او ��M �0 را، 9� ��ش. ا�$ اول ی"! از ای
 دو را ا��>�ب �89'��J
�ا���Fاد در ��C_ �(�ت �Jام -��� 9� ه0 ز@$ ��د و ه0 �! ��ا. ا@�ف 2/!�   dروا� M�

� �C2ش ا+� @�ی� fTارد. �8�!�U� ا@�ف ��د و در !Tز-�ی6 ��. در ز��� 
ا@�ف . ای
�Jام، 9� �� ر'�
 ر�B ادا-� دا@$، @�ی�ًا از او -���8  در ��ل ز��T! ز��@�ی! ��د �� 2/!

� ���V ��د یY�8- L  او از 2/!. ��د� ��� 
� ��م @(�ام @�، 9� ای� ��� Lام دارا. ی�J
  .د در ��9ر ��د'��

ا@�ف ��ا. دی�ار ��ر �� . �� ر'�
 ر�B، ا@�ف و @NC ه� دو از @�ه�ا���ن ��ا @���
 یL '�د  او در �ن. �'�ی�U. ���8! ر'$ و �N از -�ا��J�� $F! در -;� دا@$@�2 ��
 @� و ��ا���ر ازدواج �� او �Tدی���@ �C�م ا�� �� .�;- . �� ای�ان -��/� $�Tدر ��ز

D- �� را ����8را ��@ �او �� ای�ان د�2ت @� و . �Cر�W- �Bح �9د و -�CDر�B ��ا�$ 9
 دارا. دو . او را ���8ی� و -�ا'U$ �9د. �� -�CDر�J3- �Bت �9د��@ �C�ا@�ف از ا

9� ا'�� ���و. دری�ی! ��د و �N از ا�3Uب در : '�ز�� @� � ��م @(�ی�ر @��� ��� Lی
�� �9� '��د و ��)��ریN ��ور @� و یL د��� � �/�! را از -�درش �� ارث  م �زاد) @��

، ا@�ف -��! @�ی�ًا �2@ . ��د) ا�$��@�C�از ازدواج �� ا H�J �9 089 �'�Bی� ا��
ه�@�C�� l8ر��ش، ��� ���Cر��ش وزی� در��ر ر�B ��ن، @� و از -�CDر�B ا��ز) ��ا�$ 

� 2/$ ��ا� ��ر. 9� �� ���Cر��ش ازدواج �89� �Bر�CD-�@�ت �� ای
  ش و ���Cر��ش �
� ه�@�C�� l8ر��ش، 9� ��ان . ازدواج ->��G$ �9دJ��F- 0ه� ��ل، ا@�ف -��! ه ��

  .���! ��د، @� ��ش
�'��J از ازدواج ا@�ف از N� �@� و  @�ن ��Mار -! ���>�! @�ه�ان ا@�ف ای
 ��د 9

 ��د و ��N از او . @�ن را ��ا@$ �HCD دی�ن��@ �C�ا @� و در او -��! زن ا��
 '�د. �� ��م -(�. ��@(�. �Tدی�@�2 Nری�� �-(�. . ه�Cن ز-�ن در -��'��! �

ا@�ف �2@ ای
 ��� @� و �� . ��@(�. از ����اد) �Mرگ و +�و��8C. ��@(�. ا�$
9� ��Cً� ��ی� �� او ازدواج 089 $�T �Bر�CD- �وN� !G از . -�CDر�B -�ا'U$ �9د. ا:�ار �

9� دی�� �HCD ری>�$ را ��ارم و ای
یL ��ل از ��@(�. � $�T او ���ه�  �Mار @� و �
��@(�. زر�l ��د و ه� *�8 ا�Cً� @�ه� ا@�ف ��د وG! �9ر. �� �9ر او ��ا@$ و ! ���ش

�� در  -(�. ��@(�. �� ��ریN ر'$ و در �ن. ره�ی6 �9د و ا@�ف ای
 وB_ را ���8ی�
� را) ا��ا�$ و �� ��د را �Tم @�T !C)- Hc'$ و */����9! و 2"��" ای�  ای�ان"� !

�. �9د��)� � ٢او در -�) . �T'$ �9د و از -�CDر�B -! ه�. ->�/v ��ل زی�د. هMی8� -! او �
� ��h. �9خ ا@�ف -!  روز �� �(�ان -!٣ـ U�� �� �ًC�U��- و �-�ر'$ 9� -��دا ���0 او را  

6 �� ه0 �>�ردG�� 3ب! ����8 وUا� �� ��)C� 
 @�ه� ا@�ف -��� و �;�ر ��@(�. �� ای
!- !Cه� ا��@ M�� ا@�ف از ��@(�. '�ز��. ��ارد. اش ��@� 089 ه�8ز.  
� 0��T در��ر) @�ه�ان ا@�ف ��د و ا-� در��ر) روا�d ��-��وع و '��د ا@�ف �ن* : �Tا

�>�اه0 در ز-�V8 روا�d �8�! ا@�ف وارد ���OMت @�م، ��د ��9ب -�;/! ��اه� @� و 
0)- �� dU' اfG !- ارد�- 
در دوران ر�B ��ن، 9� ا@�ف ازدواج �"�د) ��د از �?� . ��دازم ��ی


 �� او -���8 ه� د���. �2@ -!. �8�0G�� 3ً-�9 ! ��د�Cدر ه dU' !Gو �@ . ،!Gو
!� dاو روا� ،�Bر 
ا�J �Tار @�د . -���8. را @�وع �9د ��8و��ر و از �?� '��د N� 09 از ر'�

� دا@��8 �(�� ٣٧ن �G�$ -�دا�! 9� در دوراWا@�ف را� �� �Bر�CD- $8W/� �G�� 
� را  @�د، 2/!Cا�$ ه 
"C- M�� دن �9ر، *�ن ��! ��د او�� 
"C-��g 0 د@�ار. وgر

� ی�د ���ورد، -�/�G �ًC�$ ��ی/! ��اه� @��.  
!U� �J��F- ا@�ف !��- ،�در -��'�ت �� -;� -��! �� . ا-�-! @� در ز-�ن '�زی

L/- دی�ار ا@�ف -!١٣٣٢ ـ ١٣٣١ه�.  ر ��لد. '�روق ��د �ر'�0   9� در ��ریN ��دم و �
!-  �� � ��� اهH ��ریN ��د�� و ی"! ا'�� ��ان اهH ٢.  -�د ر'� ا�$٣دی�م 9
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� @�) ��د F�� �8ه�8) و� �ی�T�3و. ��د 9� �Tی� ���دان @�) ی�T�3و. ��د) و �� '�ا��
!� hً�C��و ا N! ار���ط �� ��وی�����ا@�ف از -�در و ��اه�ش .  ���ده�.  ،Nدر ��ری

� ��د�'�T ���Tا��ا @�) و ��ا. ��د ا��ق ��دی�ارش -!.  �� (�Tه� 
-  
ر'�0 ی"! از ای
٣!- 6J3ً ��2$ . دی�م  -�د را در ا���� دی�ار ا@�ف -!٩-� y�:  !- ر'�0 و  �دی�م 9

اب ��ا���) و ���Cز) ��اب در ا��ق ا�$ و ا@�ف در �>�>� ��G �� $�/9س یL -�د �Tدن
!- ��9 .!- !'�F- ن ��ل�C3و.  او در ه�Tدان @�) ی�����9د 9� ای��ن ��وان 

�-�) �� ��8ه�8) @�د Nری�� �� دی�� -!! ا�$ 9� ��ور @�) و ای��ن �F'ر'�0 و ��2$  د
��اب در د����ی!  ��� '�ا���. �� ��Gس دی�م 9� ��� �/�J�8 و ��ش  :�y -!١٠ ـ ٩

�ن  روی6 را -!ا�$ و د�$ و A@ �ا@�ف ��M �� . �� ��د) @�ی� و -�>� ا�$ 9
!- !'�F- �9-3ً �2د. او را $G�� �9د.  

 �
 �(����ه! @�، 9��D-3g ��9د در دورا�! 9� هC�� ��@(�. ��د، -��! �2@
9� از وزارت ���89ر @� او را رN�O د'��ش �9د و  �N از ای
. در 8���9� 0/2 وزی� ��زر��T! ��د

�درJ��F- ل�� 
� @�ت ��ا@$  �2J32 
*�8 ��ر ��M ذوا�U�Gر . اش ه0 ��د، وG! ای
9� در �ن وJ_ وزی� ��ر�� ��9���ن ��د، �� �(�ان �-� و ا@�ف �� و. ��د 2/! ،���� . 
از ای
���C�  �  :��دازم  -�رد -(0 -!٣ه� زی�د ا�$ و fGا �

!/J !�W;- !��-ز CD- ��ر�B @"�ی$ �9د 9� ا@�ف ��ا. رام، -�ی��C2 L��� H-�2ان، �
� و ��h ٣٠٠ه� 9
  ا��اث �����Cن�'�T اه�  -�/��ن دی�� -!٣٠٠ -�/��ن ��-�ن وام�� .
 �9د 9� ��ر�! @�د  -�CDر�B، �;�ت�UD� ر�-Y- د'�� ->;�ص، را N�O��8ن، ر�F- ا�

9� ای
 ��ل !C� از ��اه�ش �ًC�U��- �Bر�CD- $؟ *�ا�ه� ��ا. *� !C� ،����� 0دا� !
 @�د�UD� (�@ د���ر �� �9 $@�� 
- ������ و  -��8�Fن از ا@�ف -!. -��8�Fن �

�89 �UD� �ًC�U��- �
 �(����ه!، رN�O د'�� ا@�ف، را ��ا�� . 0��O$ ��ا@$ 9-
0��T ل: و�� 
�(����ه! �3'�:/� ! ه� �9ر @�C ا�$ ه�. MTاف و ��v و -���h H ای

$�T" :!� 
��ز. 9
 را �� ��ا�! داد) و �(�� ا�$ او  ف ��ح �����8T) ه��0 و ا@� -
دی�م . �ن ��ان را �ورد! " را ���ورم �� ��دش ��y�B ده� و -��/� ��ای��ن رو@
 @�د

� و ����ر ��@�٢٣H ـ ٢٢��ا�! ا�$ G��  .$�T �9د و !'�F- ه! او را����)� :
� �b9 ر���) و ��: از ��ا�L �����م! " ای��ن ه���8"� �C@ �9د)��ح �ای�؟   �� ��ل *

$�T" :d� 0 در ��ل���0! " �9! ه��T :d� .ا�� dU' �C@  !�9ن ��-�ن ٣٠٠��/�- 
��'�T  h�� $!��اه��  -�/��ن دی�� ه0 -!٣٠٠ای� و�ی�ن *��� �. ؟ '(��Cم 9

 �� و ��'�T ل را�� �Cه 
9� ��ی�ن ای
 ا�$ و ای $�T ،k��� 
�(����ه!، �N از ر'�
� : "�(����ه! @�ی�ًا ا��از ��را��! �9د و �T$! ن @�) داد)ای
 ��ا�L '3ن '3* 
ای

� ����! ا�$، -
 ا����Fء -!* 
�، ا@�ف ای
 ��ل ! " ده0 ا'��z�! ا�$، ای:3�

 ��ی�ن را �� ا�3ع . *�ا؟ *�ن �2@ او @�) ��د. 39ن را �� ای
 ��� داد) ��د-

 �  .�دا�$ ���د 9� ��دا�$ ��� -�/��ن دوم �٣٠٠-�CDر�B ر����م و د���ر داد 9
���!  ��ویM، ��� د��9 را�!، ��ان ����ر ��ش. -���ا. دی�� -���ط �� ��ویM را�! ا�$

� ��ص ه�ی�ا �Jار �T'$ و ه�ی�ا او را رN�O د'�� ��د �9دJ32 رد�- �� از . ��د 9J32 
ای
ویN�� �@ M، ا@�ف @�ی�ًا �2@ ��! ز�0 *� ���$ ��د، ا�23! ��ارم وG! ��س -!


 دH�G را�! در �
 09 . و واFJً� او را 39'� �9د�Cه �-���G��  ( Hg!٣٥ ـ ٣٢@�ی� (�
 
�Cر در ه���<� $Gن @� و �� ز-�ن دو���اوا�� ���� ای�ان در ا��/ 
���س دا@$ و ای

  .��$ ��د
0O�J 
��ا. یL -�) ای
 : "روز. ا@�ف �/�
 زد و �U- .$�Tم ��واk ��دم در ای
 دوران -

�!- A�UF� ! را�را Mش -! �وی�T ن 89!، از زن 89!، �/�68 را� �� �� دارد  ه�ی! 9Wه� را�
!-�� N"2 ،$در �89ر@�ن ا� �9 !�G�� در �ً:�;<-  
- �� را -���ً� �Cدار. و ه

� @�ی�ًا �� ��ردم! " ده! -!/��- 
رو@
 ��د 9� ا�T د���ر ا@�ف ا��ا @�د، . از ای
!- ����� kوا�� �Cه ���@ . 
� -�CDر�B ��@�0 و ��y�B دادم 9� ا�T ای� !��@
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@���، ی�   ���W- H8/_ -!٣٠٠ ـ ٢٠٠در��ا�$ ا��ا @�د، از ای
 C2/��ت ��ود 
� -! -��C�Uً� در ��ی�ن �Jار -!FG�W- ار@�ت راMT و ی� ����T �889 . �C�9-/! از ه y�B��

0�@�� �Bر�CD- .ا�� �� و �� �Mد -
 MTارش �� رؤی$ -�CDر�B ر��. ا��Fد -��/
$�Tا�$. ��ز �� �8(� ! " ا��bم ده��: "�� �C9ل ���ت دی�م در زی� �ن ��@�� �Bر�CD-

!C� $�Cاه !- �� اهC� $�C! داد 9� ��اه�ش *"/� �89  dاز روا� M�� م ��9ر�C� �داد 9
���@ _/W- ا @�. ��اه�ش��ه� ��ل، د���ر ا@�ف ا �ه� روز یMT Lارش ��ی� @�) . �

9� �>6 '8! ��واk ��د(�T! از ادار) 0b8� H9 ��واk  �٣٠٠ ـ ٢٠٠ ( �Oارا 
- ��
!- �@ .
ه� ��N"2  M. روز را�! ��د ه�. @���� و�-�ه� و :�D$ ه� و ر'$ ای
 MTارش �/�

� را ��ا. ا@�ف -!Cه 
�ن ��د و - �C�CB د) ��@�8 . '����دم��� 
ای
 ا��8د را ا�T از ��
�ن �<�� Lد ��@�، *�ن ی��ی� -��� �9� ��ی� در  ار��ل -!" د'�� ویj) ا��23ت " � �@

� ه0 در ادار) 0b8� H9 ��واk ��(�ار. -!<�� Lا��8د . @� ��ی���! ��@� و ی 
ای
9�  �� ای
 A�b2. �?�� ا�$ و @�-�CG�"- Hت �/�8! را�! ا�$ ����ر A�b2 و @�ی� �!
!- ���د �� ��ویM ادا-� @�د �� -"��CGت  ه� ��89ل -! دا��$ �/�
 ا@�ف �� و��د. 9

!- !C� !��Cداد و ه�� اه !- _/W- kوا�� H8��� �ه� �Mء  @���، �Tی! ا:3ً �ن داد 9
�3ً، ادار) MT 0b8� H9ارش -!! �دم �����- $�T زد و lا@�ف در ��2$ '3ن ز� �: داد 9

ه�. A�b2 و �gی�! 9�  و :M2 "$�DیMم، ����J$ ��وم، دی�A از �2 �� ��ا�0 ���د "
��J $2�� $، و ی��ذ�9 �� H٤!- l! ز��را �� y�:  ن�
 دارم - �را�! ! �ی0 �� -! زد 9

: �T$ و ا@�ف -!. " ��اه0 �>�ا�0 ام، -! ����! ا. ����: "داد ��Gد ��اب -! ��اب
��2$  @� و �� و ��ار ا��-��/6 -!! " ، -��دا از ���� ���ون ��و. ��اب، �-�م ��اب �!"

8�. ر���� ��د را �� ���! را�! -!D: �Cه0 از ه k2"�س ��وا !- N"2 و  ه� $'�T
 :�y وا�z� hت ا@�ف وارد @��� و ��$2 MT $@��" : $2��٤ا@�� ��واk ه0 -!

ه�ف ا@�ف ای
 ��د 9� -W/_ . ای
 -���ا -��! ادا-� دا@$. "! '3ن ه0 ��رج @���
� دارد ی� ��، و ا�T دارد �نW! �� زن دی��. ه0 را��ی� را� �ه� 9� ه���8 و *�   زن@�د 9

$�D: !- !ه�ی N"2 ه�ی��ن را ����8 �889 و.  
���ر ��  ا. یL ای
 اوا�� 9� را�! �� '��ر ا@�ف ���� ای�ان در �8Gن @�، ای��ن ه��

را�! ��M در ����ا��T 6) ا@�را�! . ر'$ و ه�'6 ه0 :�'ً� دی�ن را�! ��د �8Gن -!
9� وی3. ا@�ف !/D- ،
�Gُ ژوان �� � در ��8ب '�ا��� در �ن واJ_ ا�$، ر'�0 و دارد 9

!C� (ا ا@�ر���- ��U� �� ���Gر'�0 و ی� -!. �89 ا ��را- �� ا���ق ا@�ف �� �. ��ی�� 9
! 9� -W/_ ���@� �;�ر -!�0  9F/W- �9 (�8� !Gدی�اره� �2د. ا�$، و 
�89 9� ای

� ��� ا�$ -!* �  .دا�9 0
� �� ا@�ف H��J ذWدر را� ����ن ا�$-���ا. دی��. 9�h�� _�b' H�J ی�ن���9 ا�$ : 

���ن را ��ی�)�h�� 
� ر'�. ام ام وN"2 !G او را -��ه�) �9د) -Cه�. ا@�ف ��  از ه
��� و  �J ر@�� و :�رت زی��ی! دا@$ و ����ر ��ش. ��د و ای
 را�! در -H��U او :�� ��د

���ن از ����اد). ه�"H ��د ��ش�h�� ا �دا�0 9�  ی�ان ��د و �C!ه�. ����ر -��Cل ارا-8
�@ 6U@�2 ت�@ �� �
 ��ر او را در �b9 دی� 9�Gا@�ف او.  

0O�J ��T) -�ا  �;��. ه��. -�Uم ��واk ��دم، روز. �;��. -�ا ��ا�$ ز-��! 9
!C� 0دی�� HU��- ل، روز. -�ا . ��ا�$ و -� در �9ر-�ن�CF- ه� ��ل، ���3ف روال ��

$�T ا�$ و�� :��b2 .ر��'�T ،!�3'(ی�ن را �����م. ام ! ���ا �9د�� .$�T" : ا@�ف
���ن را ��ی� د����� ��89 �/�
 زد) و -!�h�� ی��T ! ا؟�* ���� �;��. ��وای! ��ا@$ " ��Gا
� '�ق -! ��ا�$ د����� -! و ه�N9 را -!�zJ 
�9د و �;��. از ای
  �9د، وG! ای


- �� ه� رو. .  ��8ه�8) @�و��$ دا@$ 9� -�رد ا��2اض -�CDر�B واJ_ @�د و fGا ��
���ن ���d ��واk د����� و ز��ا�! @��h�� و �@ A�9 �Bر�CD- (ز��2/$ . ا

�2 ا@�ف  ����ن ��h�� ����ن *� ��د؟ ��ر�! �9دم و -F/�م @� 9�h�� .د�����
�رود و ا�C�Gس  اش -! ��اب -�8! داد) و �9ر �� ��ی! ر���) 9� ا@�ف �� در ���
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���ن �� 2;����$ او ١٠ ��) �89 9� 'dU ا��ز) -!�h�� وارد @�م و �(/�ی$ �08��8 و �U�Jد 
� از ���0 -! را رد -!* ،
9 0Gو ����8  89!؟ ا@�ف 9� -! ��اه!، *�ا اذی�9 �89 !- 0

ده� 9� @�ی� ����� و رام  ا. ��ارد �� ��واk د���ر د�����. او را -! ا�C�Gس '�ی�)
��h �;�ر �9د) ��د . �) �� د���ر ا@�ف �زادش �9د��fGا او را �T'��8 و �N از یL -. @�د

��8� @�) و دی�� د���رش را ا��$2 -!� �9 �89.  
���ن �h�� �� ی� ��د و�+ H�-�' ��N از ای
 ��ی�ن، ا@�ف �� '�د. �� ��م -��b �>���ر، 9


 در ��@(� ی�C�C: !- !��C)�- L$ دا@$، د���ر -!- ����ن را  ده� 9�h�� �� ده0 و
�
 در -�(��C! ه��0  �ن�- �9 ��� !Gور، و��� ��دو-���ر) .  .�Cه�ا�� Lن دارا. ی����h��

!- �)@�� �� ا���ق -��b �>���ر �� �Cه�ا�� 
در -�(��C!، ا@�ف . رود @>;! ��د و �� ای
!C� ا���ق �2) ��دش را ���ن ����ن را  ده� و �� د���ر او، -��b �>���ر ��h�� ا. د���

!- $�- �889!- h�� �U�� ا��ق �در ا��ق، ��T(�ن ا@�ف �aه� . ��د  و ��N او را �
���ن -!. @�د -!�h�� �� ! از��ن -!. ��د �� دی�ن او -����h�� .�� �ا'�� و  ا@�ف �

!- �
 ر�0 9
، دارم از �2 �� از ��
 -! ا�C�Gس و �Tی- �� ����ن . روم 9 �89�h�� !Gو
@�د و �� ��G$  ا@�ف ه0 2;���! -!. ده�  ��اب رد -!�89 و ��ز او را از ��د دور -!

و از ا��ق ��رج ! " ����ر ��ب، دی�� �� �� �9ر. ��ارم: "�Tی� ��0 از او ��ا -! @�د و -!
� -Y-�ری
  رود و در �ن ا�� -!  ��� از دو����6 ��د)٣ـ٢او �� ا��ق دی��. 9� . �Tدد -!� ��

� ��واk د���ر -!�h�� .�Cه�ا�� �ی"! دو ���F� $2، . �9ر. �889 ��ن را د�$ده� 9
���ن 9� ��درد دا@�� -��b �>���ر را ��-!�h�� !- �89ر دری� ���د  دارد و ��ا. ه�ا��ر. �

�89 9� ��ار ه�ا���C @�د و ��T(�ن ه�س -! . d��� ن����h�� .�Cه�ا�� _J�- 
در ای
! �;�ر ا@�ف ای
 ��د �9ر. @�) ��د و -��b �>���ر ه0 ا�3ع ��ا@$، وG ��واk د�$

� �(�ان ��واز ��اه� �9د و در را) �� �9) �;�دم ��اه� ��Cد و � y�: ن '�دا����h�� �9
���ن ه�Cن @A ه�س ��واز رو. دری� -!. -�F��� 6T! �/�) ��اه� �9د�h�� !G�89 و  و
� ا���ق -��b �>���ر ��ار -!� ���@ .�U� ن�)T�� از *�8 �9/�-�� ��واز N� �Cط ه�ا��

!- !- �  .@��� �89 و ه� دو ��9
� �� ا@�ف ا�9ا) دا@$Wا��8) ��8 �9د) ��د و او ه0 از را��� 
� وی�� M�� !��- ا@�ف .


� یL ایC) ه� ه�C2 (�8� $ و�اه�. ا@�ف ����ا�89ن در  :�م -� ���ی
 -�ارد. ا�$ 9
  .ذه
 دارم

او �� .  او ��ا@C9$! از -��HO �8�! در ز-�8� -�M�� !G �9ره�. A�b2 ا@�ف د�$
� ��ا@$ و در ای
 را) �� ��انJ32 6 از -�د و ��ل�� M�* 8/2ً� ��  ه�� ��� ر'�� ��د 9

داد، از  �T'$ و @Hc -! ا@�ف ر�Cً� ��ل -!. fTا@$ �CD- (!- (39ر�B(��ادرش 
داد 9� در ز-�ن  ��N د���ر -!. وG�9$ �� وزارت و ���رت، و ه�� ا��ی! ��ا@$


 ��) . -!ا@�G�c$ ه� �9ر- �ی"! از -��8_ -(0 در�-� ا@�ف ! ��اه! �"
 و ای
 �Jر �
در ای
 . �T'$  -�/��ن ��-�ن � و ���ب -!٥ـ٤�ز-�ی! ��د 9� -�ه����  ه�. �>$ �/�$

 !��Cل اه�CF- � او ����Gارش �9دم و اMT 0ه �Bر�CD- �
 -�رk دا@�0 و �- �/��-
  .��اد

��9د و وارد  ا. را �C_ -! 3ء ��د و �CJر��زه�. ��'�ا. در �� ا2 ا@�ف ی�CJ Lر��ز ��'
� '�د. �� ��م ا�"�8ر. را ��� �9د) ��د 9� . -�CD- !:�;� H�Dر�C� !- �Bد/C� او از

ا�"�8ر. ��ا���� ��د �� دوز و L/9 . ��ی��و�� �MدیL ای�ج ا�"�8ر. ره�� �Mب ��د) ��د
���د را، 9� دو�G! ��د، �� ��م ��)- (�Tود�' !Bارا $C�J �� دًا�b- N�� د +�$ �89 و�

� ه� ��ل، ا@�ف -�CDر�B را �� -�CJ NG�bرش . 39ن �� دوG$ ���و@� و -�/��ردر @�د�
�9د 9� در ���9 از �N ا�"�8ر.  �9د و ��N او را ���ی و ��DیL -! د�2ت -!

!C��� !ی� .!- QG ور�g .ه0 از رو �Bر�CD- !- ن�gاو را دا 
- �089 و '3ن  �9د 9
ی"! دی�� از ا�z2ء ���� �CJر ا@�ف '�د. ��د �� ��م . ��دا�$ 089 و �� ��ز. -! -!

9� از -Y-�ری
 ای�د. ��د  ،!����) �ای�د. *Y- �8-�ر در ا��اف -�CDر�B دا@$ 9
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�). @�ن ����! ��د ی"!U� ر��زه� و�CJ ! از��دو�$  �� ���زه�. در�� اول روز�Tر ��د 9
� ه� ��ل، -�CDر�B �� ا�"�8ر. و . وز در �89رش ��د:�CD- !C�Cر�B @�) و @A و ر�

ای���د و د��6 را  ا@�ف ی� ��دش ���CD- �� .hر�B -!. ��دا�$ ����! �� �CJر -!
!- !- �Bر�CD- �� .h�� و رد �9دن ورق  ��ا�� و ی� د���. را A/U� �� �fTا@$ و �3:

�ف *�8ن -�CDر�B را ��DیL ه� ا@ در ای
 ��ز.. ���89 از زی� -��CD- L/9 Mر�B را -!
� در یA@ L   -�/��ن -!٣٠ -�/��ن و ٢٠ -�/��ن و �9١٠د 9� ��پ  -!b��� زد و در

 3ً�8� را �� ��D. در�$ . ��د  -�/��ن ��-�ن از -�CDر�B -!٥٠ا�"�8ر. -D: ���Gا
!- �� ی� 2;���! -! �;�ص ز-��! �9د�� 9� �Tه! ه�CD- 0ر�B ���د، ���� �9  ،�@

� ا���2رش . ���$  -�/��ن را -!٥٠ ـ �Cb٤٠ع در ی�CD- �ًC�� A@ Lر�B وG! در -��Gا
�ورد و �� د��6  ه0 زی�د ��د و �N از ��ی�ن ��ز.، ا@�ف د��� *�CD- Lر�B را -!

!- !- L* M�� ء -! داد و او�z-را ��دش . �9د ���9 و ا (�C2 $C�J ل، ا@�ف�� 
از ای
ی"! دی�� از ا�z2ء -H�D . داد �8 -�/���! -!دا@$ و �� ����! و ا�"�8ر. ه0 * ��-!

�U� ا@$ و *�8ن�� LC9 ���ز ��د  �CJر ا@�ف '�د. ��د �� ��م �;����ن، 9� او دی�� ���ز. �
�ورد 9� از ����68 ورق در-!!  


�� !�J�*�J ی"��$ ا@�ف�-� .��'�- �z2 Hb�- ر�� �او �� ه� �� 9� . اCG//! ��د و �

 �HC -! ر'$ در ی"! از *�Cان -!�Oه�ی6 ه�و !C� $O�� 0! ه�ن را  �9د و 9��9د 

� -�CDر�B . ��زر�! �89� M�� 

 MTارش @� و -- �� 
� ���Y- !zF� d-�ری/��- 
ای
� او ���ی�� 9� ای
 �9ر . �89 ا�3ع دادم 9� ا@�ف *�8
 �9ر. -!� �-�CDر�B د���ر داد 9


. را �"�8�C9! ه !FJ�- ؟
! �� ا@�ف ���ی�، -�9 �*!C� �Bر�CD- د�� ���ا��$ ی�  
!C� !- �9� ��دم و *��� 
� ه� ��ل، ! ��ا���0؟ ��ا�$ �/�. ا@�ف را ����د، -�

�� ا@�ف �� -�'�� �Wق -�اد->�ر و را��*�J ���ریQ 8/2! @� و *���8ر �� ا'��zح  -��/
9� ا. ��د  ��ی
 ای
 ا'��z��ت ��د+� -(0. ���9) @� و در -�2��Wت ��ر�! ا�F"�س ی�'0

:�y زود ] ١٣٥٦در @(�ی�ر [ی"! دو ��ل H�J از ا�3Uب، . در ��N '�ا��� ��ا. او رخ داد
� وی3ی6 ��$9 -!� H��-ا�� �� ��9د و در �89رش دو�$ :C�C! او ��  ا@�ف از �CJر���

�89 و '�وغ را  ��T(�ن ا��-��/! �/�ی��ن را �� -!. ����� ��د[ ��ر. ��ا��]��م '�وغ 
��Fه� -�>� @� 9� . �89 @�ف *����) ��د �� یL ر��Tر �3ص -!9� از ��س �� ا

*�ن '�وغ ��ا. ��د -�8'_ ��6 . ا�� و ه�'��ن ��ور ا@�ف ���د) ا�$ ه� از -�'�� ��د) �ن
� را �� ا@�ف ا��bم داد�� از �� -!/-�F- �ًC�U��- او را �3ص �9د�� و �ا@�ف از . ��ا��

  .! ��ا. او ���� �889) ��د��د و ز��G�CF- !T ای
 -��fG HOت -!
� ذ�9 یL -�رد . ه�. او هA�b2 0 و �2��gد. ��د �-� و @��! از ا@�ف ه� �9ر. ��-!�

  :��دازم -!

 ا��(�ج دی"����ر��ی
 رN�O ��ز-�ن ����-� ��د و 0O32 یL دی"����ر را ه0 دا@$�DGا��ا :


 و -D"0 و ������ و ز�0)� ���* (�F- .(��C)' ر���او  او زن � A�2 �)8� �ا. دا@$ 9
در دوران -�CDر�B د�2ت از ز��ن زی�� �� -NG�b . ا. ���د) ��د ای
 ��د 9� از زی��ی! �(�)

 $��G در رأس ���G ز��ن زی�� و ���Cان ه�)� L���C/دی� H'�D- م ��د و در���- !��C)�-
� ای�ا�! ه�. ���ا �� دا@� A�� �� �8�A/ دو�C�Gدان ه� و -�(��C! -��2ی
 ���ر�>��

���@ .!- ���ا�$ از ��ل ��ز-�ن ����-� ��ا9�� ا����د) را ��د، �� یL زن زی��  ا@�ف، 9
� ��م �ذر ��ح دو��! ری>$ 9� @�ه�ش در ��ز-�ن ����-� یL �9ر-�8 ��ان و �2د. �

�ذر در �2
 ��ا�! و زی��ی! د��9 د��ا��L@M ��د. ��د . Hا@�ف در ه� �9 !��C)�- Lدر ی
 H�"�� �8د�2ت @�) ��دمدر� M�� 
ز-��! 9� -����C)ن -��cل :�ف . داد( ��د، -

 
- �-��وب ��د��، ا@�ف -
 و �ذر و ا��(�ج را �� یL ا��ق ��د و در ��zر �ذر و ا��(�ج �
$�T" :$�زی��ی! دی�) ��د.؟ د��9س ه0 ه 
ا�T د��9س ه0 : -
 0��T! " زن �� ای

�?�م . h�� �89 ای
 ا��(�ج ��ا. ای
 زن ��ز -!": �T$! ���د، ز�! �� ای
 زی��ی! ��ی�) ��دم
�ن 9� ه��: "�T$! ا��(�ج زن دارد: 0��T! " ای
 ا�$ 9� ����A و:/���ن را ��ه0 " !
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0��T :ذر ه0 @�ه� دارد� !$�T" :ه�� �
 �Mء ! " (ای
 ه9 0G�� ذر در�زن ا��(�ج و @�ه� 
fTارم 9�  ��� را ��C@ h��!- �)8 دو : "��N ا@�ف �� ا��(�ج �T$). -��2ی
 ��د��

��Fًا ا��(�ج . ا@�ف و -
 از ا��ق ��رج @�ی0 و �ن دو �A���� " !�����- �)8 �9ر را ��ه��
�ذر -! ���� �� A��- �8�@! @�ی� دا�8� dذر . ر'$ و روا�� ���� �ا��(�ج ����2! �

!- !- �ا��(�ج ی"! از ای
 روزه� 9� . دا��$ @�ه�ش در ��ز-�ن ����-� �9ر دارد ر'$ 9

�ذر �-�) ��د، ��ون ای ���� �� !- 
�ذر �� @�ه�ش �/� ،�C)�� ا��(�ج �9  ��89 9� زود �

�ذر در �>�>�ا�6 . ر���� @�ه� ��ی_ ��د را �� -M8ل -!. -M8ل ��� �9ر دارم ،�/:�' 
در ای
� @�وع -!��U@�2 ر @�ی� و�� �@�د  ��اب -! @�ه� وارد ا��ق. �89 روا�d را �� ا��(�ج �

8� را -!وD:  �8�� .!- ه��@ �9� �� �9ر-�J �8*�ق ه��! و در ای
 -�J_  ا��(�ج � ����
(�-� $GM8- �8� ��A -!! ا. *�ا �D: 
@�د 9� @�ه� �ذر را �3ق ��ه� و ا��(�ج  ای

� ��zر �!. -��bر @�د �� او ازدواج �89�U� !/:اح ا�� �-�J_ @�ه�  ��دی�. ���$ 9
�ذر، ا@�ف ��د) ا�$ .�A��: (��2 !/2 . ذر �� ا��(�ج ا���9 �"�د و ر'� ��2) @�ا-� 

��2) زر��! �9د و . ���F- l8�Gوف @��Cان ��د و �ذر ا��(�ج ه0 یl8�G�� L در و�L دا@$
���T ا@$ وfT ت�: d�B ذر زی� �>�>�اب� �� �U@�F- _J�- در  d�B ذر را� !U�2 .ه�

�ذر را �(�ی� �9د 9� اl8�G�� �T ��د . �9د N�� ه�ت او�@ �را �H�WF �"8! ای
 ��اره� را �
ه�. @�ی�. �� ��2) وارد  ه� ز�69�J�* ���  0 '����د و �ن٧�ذر ��M . ��اه0 داد) ا��(�ج(

��2) �� دادT���. @"�ی$ �9د و �ذر ه0 از ��ی ا@�ف �� -�CDر�B @"�ی$ . �ورد��

 ار��ع @� 9� دو����� �H 089. �9د- �9� از @"�ی$ ��2) را راB! �9دم. -��Bع � 

� ی�'$ ��د :�فC��� ع�B�- �9د و �9 �89 �?�) .
�Cذر ا��(�ج  در ه� �9 089 �'�Bی� ا�� ��
�8_ 9� او ��M -���8 ��اه�ش '��� ��د و از : 
اهH��� H ��د و ��اه�. دا@$ �� ��م -(�

�@ N/b- (�8ی�C� !�8� ��@! @(�ت  -(�
 در -H'�D در��ر. �� @�L. ��ی
  (.دا@$

� 
ز�! 9� در ه� ز-�8� در ! �د *(�) ا@�ف، دو-�
 '�د ����اد) �(/�. �N از -�CDر�Bای
  �� ا32. ا'�اط و T����! ا�$ و -!� �. ��8-0" '�����ی
 زن �(�ن "��ا�0 او را �

�! : در ��ری{ ز��ن '��� �(�ن، ��G! ا@�ف ی� ���$ و ی� ��در ا�$J�*�J ،د��F-
�-�ی"�، � .��'�- �z2 ،اد->�ر�- Lی A@ ه� �Tل ��دش ا�J �� ���Cر �8�! و ز�! 9

!C� 6د -�د ��ز) ����8 ��ا���!  
 
*�Bر�CD- (اد����  
 

9� 3ً�J داد) !��D�B�� �ه� و وB_ درو�! ����اد) �(/�. را از دوران ر�B ��  ��8. ام، د��
ه�. ا:/! در��ر �(/�.، "���� "در :��Dت ��6 در��رة . ��ود زی�د. رو@
 �9د) ا�$

- !FWU- در Lه� ی ��CDر�B و -H�D و ا��ا'��ن -�f�8 او -���8 ��ون و ای�د.، 9
@���، ا@�ف و ���� '��� و �Jر��8C او در در��ر، '�ح  �Jر����8Cی
 ا'�اد در��ر -D��ب -!

�� �� �gرت ��9ر -��cل ��د��،  و ���� *��و��G او 9� �ویj) در د'�� '�ح و در ��ز-�ن ����-
���T 
�ا9. ام �>?'�� ��9@0 �� �� ��ی� -��HO در��ر  ام ی�ر. ده� -! �8ن در ��. 9

  :���دازم
. ه�. �Jرت در در��ر ��د اk�/CG، -�در -�CDر�B، در ��ل �/8W$ او ی"! از ���9ن �9خ ��ج

9� در دوران  ��8. @�ی�. 2/�� او �� را) ا��ا�$، در ��G! اk�/CG د��� در دوران +�ی�، ��ج
dروا� 
�ن ��د 9� '�ح، �� زی�9!، ه� .  -��ن -�در -�CDر�B و '�ح ���Jار ��د'�ح �(��ی $/2

!- 
� ��. ���C� . 6د �-� و ا��ا���G! -! �9د و ی� @>;ً� -! روز �� او �/�� dروا� 
ای
در دوران -�CDر�B، . �� دو�$ دا@$ اk�/CG، '�ح را از د���ه�ی6 ��6 ر'�� ��د 9� ��ج

�ن) ����اد) ���a(ه�  -�(�.اk�/CG دی�� از  در �9خ ��ج .�� �ه� 0/2 ی"!  ���. ���د و �
 
�W�9ر) �9خ @�) و ��ا. 0/2 و را� �Cه �دو ��� از �2ا-H @��از. ��د را وارد �9د) ��د 9
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�� و :�ا ��  اk�/CG �! -���ا ای
 ��د 9� �� و���$ 0/2، ��ج. ��د�� ��ر�! او ��� -!
د��� �Jام (9� ��ی��و�� زن 0/2 ) @��از.'�-��J Hام ('�د. �� ��م :����ی�ا�! 

� �9ر) �9خ -�در -�CDر�B  ��د، ازدواج �9د و ��اه� او �� ��م ا���ام) @��از.Cه k�/CGا
�@ .�@ N/b- ی�8) @��از در�C� !��- �ا���ام، �� . ا���ام @��از. زن ذوا�UGر ��د 9

��  2/$ ���دت، �C3ب هUزی���. ��ادرش را رو'$ و �� ا� Qد ج �9ر) �9خ ����ری�� k�/CGا .
� . �9د ��ا�$ رد -! داد و ه�N9 را -! ��ا�$ را) -! او ه�N9 را -!Wا���ام در را�

!C� $O�� 
����8ای
، �9خ . داد �9د د���G! �89 و �aه�ًا ��د را دو�$ -
 ���ن -! �� -
�ن. -�در -�CDر�B زی� ���ذ �J 0/2 H-�9ار دا@$ �� �� ا'�اد. 9/C� ر'$ از �� �-� و 

 ��ادر �� ��م '���! ��د�� 9� ه� دو د��9 ��د�� و ه� @A �� هC��ا���ن �� ٢دا@��8، 
� -�CDر�B ه0 -!. �-��� �9خ -!G��  �-�)�Wی"�ی! در  در��رة او و را��-�اش �� ا'��ان 


 ��bز. ). ام ز-�ن ��D: 3ً�J l8$ �9د)�D- ��Cه �Bر�CD- �G��)A� ��9د ( ���د 9
�
 ��bز. �� 2/$ ��ی��و��. �� . ��د �� -! �CGن و ز�6 در ای�ان ����Cم �C2 در �D-

  .ارز@! ��د -�CDر�B ����8ر @� و '�د �!
*�8 زن -�(�. 9� از اول ��د�� �� ا�3Uب . �9د �T) دو���ن ��د را �2ض �NC@ !C ه��

وان و زن -�در ���G"� ���9. �� �� ای
 ا'�اد ر'$ و �-� دا@$ در �9خ او -����� و او ��6
 !/�)�)$�<� �  @M�� .!- !F� NC ا9��ًا �Mد او ��د��) وزی� ���Cه �� ��9د 9

��9د و ���Tم  او در ����$ د��C� $G!. ��ت و ����ه�. در��ر ��ب ��@� د��
!Tو @�ه� . اش ��د ز�� NC@)��/)� (د���� (�@ !D��- �Cو '�ز��ا�6 ه . �Bر�CD-

��ه� *�8 از ای
 �9ر ��@6 ���-� و WU� ن را  !U/� 8$ و ����اد) ��دW/� .ا�� !�FB
� ->�! �f)F-  ���Cا N"2 �9د،/��- �ی"! از . اCFG/! ���ن ��اد، وG! ا:�ار دا@$ 9


 ��ی�. ��د 9� @�ه�ش �)- ،NC@ ی�.(دو���ن�� (�@ M�� .ون وزارت ��9ورز�F- .
� ��ءا����د) او @�م و ��و��)���- 

 ا. ��"�H دادم و از �9ر ��9 -�)- !Gدی�، و�T �8ر

���- !J�� NC@ $�9ن دو��C9 .!� و !G�CF- زن 
ا�23! ��د و از ����$  -(�
!Cورد ��در��ه� ��ز-�ن  @M�� NC -���8 ��ی� ��اه�ان و ��ادران -�CDر�B، رN�O د). 

� @�� و ��ر@�� . ���ی� و ��g) ��د 9� -�اM9 ��ء ا����د) ��د���G�2 $ری�� ،�/C� از
NC@ �� خ�� d��� �ه�. 39ن  @� و او ��ءا����د) ���W! ادار) -!] ���
[ ��د 9

  .ارز@! ا�$ -�Fون ���W!، د��9 ��2س ����! ��د 9� '�د �!. �9د
� و ��g)(ه�. -/"� NC@  $C;2 ��اه�زاد)C��' و �B�Gو -�در ��2ا �Bدر ) زن ر M�� را

. ه� داد "! از �ن��8) ��د دا@$ و د���. را 9� از �9دM� !9رگ �9د) ��د �� ی
���دان ] ای�ج -���[ ��ادر ��د�� 9� -��� ��م دا@��8؛ ی"! ٣ه�. C;2$،  ��اه�زاد)

�9ر-�8 وزارت ] 2/! -���[��9ر. -�CDر�B ��د و ه�ش -���W! دا@$، دو-! 
 NC@ (را���ن '����ل ��د و �� د��� ��ا���' N�Oوزارت را) و ز-��! ر N�� دارای! و

� ��ادر در ]. ا-�� ا�M]���- �C �9ر-�8 ��واk ��د ازدواج �9د، ��-! ��� 
� ای���
  .ز��2ا��� در �89ر ه�J 0ار دا@$

زن دو-! 9� �Mد @M� NCرگ @�، د���. �� ��م -(��! ��د 9� او را از ��ور@��) 
��ر د��� یL ��وان ��د 9� '�ت �9د) ��د و ����اد) د��� 9� از 2(�) هMی8� . ��دا@$

ا�FGد) در  او �� 2/$ زی��ی! و ه�ش '�ق. ��� او را ��DیH ��ور@��) داد��-G�CF! او �����-
!��C)�- و در �@ N@ �C/�) �9د و ��ی�د�2ت -! در��ر  ���Cه !Cو  ه�. ر� �@


 در �ن -�J_ در C/J���ن . �Tدی� ه�. @�L و زی��. -�(D- !��C��ب -! �Mء ���0-
� ا���ق ����اد)� M�� !��)- دا@�0 و �� �"��$ دا@$ و ���� او اش  ���/D- 
�Cدر ه

� دا@$٢٠٠/:�' 
- �� fGا، -
 @�J  .Aم �� ������ �� او را از در��ر �FC� .اش  ه�
� او ه��. ر����م -!��� �
 ا���س -!. اش د�2ت �"�د وJ$ -�ا �-  
�9دم 9� 2/$ ای

!C� $�Cار�� و اه�� !��� !Tز�� �� -(��! در �. دادم ا�$ 9� 
- �J32 $/2 ن
!- !F� 0ا در ����رده�یfG ه0 ��د و ��9دم 9�  ز-�ن، @��ه$ ز��T! -� دو ��� �
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(�U2 د ���د�bن. ا. در او ای�
 در��ر) وB_ ��د در در��ر ا���س -! - �*  M�� �9دم، او

 ا���س را دا@$ و fGا -�اAJ ��دم 9� @�ه� ���! �"�8�Cد.  ز-��!. ه�' 
�8* �9

U�UD� ن���ا @�، در ا��اف او� ��ل از 6��٣٠ از . ه� ازدواج �9د�� �ت �C� H-�9دم و 
9� ا�3ع دا@�0، زوج ��@�>�! ��د�� fTرد و �� �ن ه� -! ازدواج �ن ��.  

�(��ی
 '�د ����اد) -�CDر�B  اk�/CG و @N� 0)- ،NC از ��ج� ���Gب  ا��� ��M ا@�ف 9
� دا@$��Tا��د) �� �B�Gر ��د. ��2ا���J ر او *�ن از ��ف -�در���J ان���� ���Cه ،

 ��! ای
 �;�ر و��د دا@$ 9� ا�T ١٣٢٠ه�. �N از @(�ی�ر  ��'�ار او ��د�� و در ��ل
ه� ��M  در روزه�. ���89ر. ر�B @�)، ا��/��!. -�CDر�B �89ر ��ود او را �����
 ��Cی�8

/�م اH�;D�G دا����) ه�روارد در ر@�� 2 ��2ا�B�G '�رغ. *�8
 ا��G�C! را -��?� دا@��8
!- 
- �-f)Fا، . fTارد ����! ��د و در ��
 ����اد) �(/�. @��� ��د و ا���ام زی�د. �

lس و  او زر���و. � ��� از �ن ��د 9� -�CDر�B ���ا�� از او ای�اد. ����د و ی� ���$ �
  .ه�. زی�د. �� او واfTار �9د �� �CD- ،N"2ر- �B����CT�� .$�Gن @�د

ه� ��   ا��/��!��١٣٢٠ر 9� 0��T، در روزه�. @(�ی�ر  نه�C. و ا-� �B��/2 و -�گ او
� ��د�� و �� �'�T �?� در �Bر�CD- !G�C��8! ا�����س دا@��8 و او را ��ا. �C� �B��/2

ه� ا�3ع دا@$؛ ه�CD-  6@�� 0ر�B از ای
 ��Cس. ه�. -��Fد دا@��8 و. -�J3ت
!C� !C� 0و ه �-�� ��F. ��ا��$ ا��2اض �89 و fGا �"�ت �9د D��� Lدر ی �B��/2 ه�

�� �Fی�@ 
ای
 . ه� ا'��د 9� �9ر -�CDر��B$ ��2$ �� ز��ن ه�ای! از ��
 ر'$ و ای
!- �;U- را �Bر�CD- ،(ء ����اد�z2ی_ @� و ا�@ M�� در در��ر �/��-  �Bر�CD- �8 و��دا�

� دا�0، و ا�23! از ��CD- 6Uر�B در ای
 ��د+ وا�FJ$ ا-� *� ��د؟ �C!. �9د �"�ت -!
� ه�ای! را ��. ��ارمD��� �����! و �� د��"�ر. ��د)  وG! ��ی� ��y�B ده9 0 

�� _C@ ص در�;� k�� ه� و �9ر��ا��ر و !- ،�Cه�ا�� 
���ن . ��ان ����A داد �M8ی�h�� در -�رد
� ����م ا�$ ��M @�ح -!. *�8
 -�رد. را @�ح دادم� �  :ده0 -�رد دی��. را 9
� ��زدی�� �Bر�CD- !��-دز�� �
(ه�Cاه�ن او .  �� �9ه��l ا:�(�ن ر'�- �/C� 3ً ) از�J

� -HD ر����) ��د��� H��-ن. ��د را �� ا���
 '�-���) ه�ای! ا:�(�ن را دی�م 9�  در - ��
او در دا��"�) ا'��. �� -
 هC"3س ��د و . ا'��. �� ��م ���Tد ه�ای! -���. ��د

�8
 ��را�$ @�م 9�. ا. ��دن @(�ت دا@$ �� ��د)* �U��� 
� او ��ا���� �� ای���* 
�@�� �در -�ا��CD- ،$Fر�G (���-�' �� �B"� ا:�(�ن در ه�ا���J �Cار . @c/! دا@�


 و ��ی� ه�Cاه�ن �� ا��-��H و �� ���T . $2'��8 و �� ��ف ا:�(�ن ��9$ �9د��-
�ن ه�ا���C. و -���� را)، در دا-8� �9) و �MدیL ��د)، ��T(�. ��ف ا:�(�ن ��9$ �9دی0 �

و�J! ��ا���0 �� -HD ��د+� ��وی0، یL . واژ�Tن @�) -�CDر�B را �� رو. ز-�
 دی�ی0
� ��ف ا:�(�ن � �9� دو �����
 ه�ا��0G�� �C ��د�� و �� یL ا��-��H �9ای $�T !ده��

� ا:�(�ن ر'��0 و ه� دو را 0G�� 3ً-�9 دی�ی0. ��9$ �9د��� �ًFی�� �- . �9 $�T �Bر�CD-
� -���ر ����� و -���ر از �9ر ا'��د و او �� 09 �9دن ار���ع  د٦ ـ ٥� 
� �N از ��واز، �M8یU�J

9� ��U از . ��ا��$ ��د را �� -- HD�DW! ر����) و '�ود �ی� $�T �Cه�ا�� 
�����"-
0 @� 9� �9ر، �9ر ه�Cن . �9ر��ا��ر ��د) و -�Uار. ا���م ��م از �ن ��رج �9د/�- 
��ا. -

�N از ورود .  ا�$، وG! *�ن دH�G ��ا@�0 ���6 را -;/D$ ��ا���0ا. -���. ��د)
$C�J �  .ه�. ادار. دادم �� �(�ان در ��Cس �� �Bا��23ت ار�A���� 6 ا���Uل او را �

� @�د ا�B'! ا�$؛ *�ن �@�� �C/9 Lی �Tا !�� ،(�@ �Bدر��ر) ��ی� '�ز��ان ر
�'�ی�) و اهH 6�2 و ��ش و �� ا+� و �! -���دا�! �!B�2 ا. ��ا@��8  ءا����د) ��د�� و

��3ً، . ��د�� ا. ��د�� 9� از و��د@�ن ��د -! ه� �2) وG! در �89ر �ن. ��8. �889 9� د��-
!�����)� �� �B�-3g  !�����)� 8;�ر- �"�G�� ادر ��(�� (ه� و:/$ �9د) و د�����

� ��د) ا� �(�����! ا-�ن�'�T را . N�/� N�Oر !��- �B�-3g را)��رزن  N�� د و�� 
�ه
دار و د��� �(�����! ��M در در��ر و ��9ر ���ذ دا@��8 و -�درزن �B�-3g ای
 . ����8ر @�

�@ N/b- از در��@ (ی�8�C� !. اوا��������ذ ��� M9ی"! از -�ا  N� �8ز)@ ه� @��از ��د و
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ه� در  ذ �نازدواج �9د و ���[ ���و]ه�  �� ی"! از �(�����!] زاه�.[از ��ای! از ارد@�� 
  .�� و ��:��! ��د �� ه� ��ل، ��د �B�-3g '�د �!. در��ر ا'Mای6 ی�'$

���C!، @�ه� [ -�CD]از ا'�اد -,+�. 9� در یL دور) در ����اد) -�CDر�B ���ذ دا@��8، 
�، ��د 9� ار���� و '�-���) ���و. ه�ای! @� و در ار�6 ���ذ و ا��Jار '�اوان ی�'$C��' .


���3)9� �/ �N از ای�T ،$'ر 
� ه�ای! از ��D��� Lدر ی �Bر�CD- ن�� . ����C! را، 9
ای
 '�د ����ر زود ��د را �� -�CDر�T�� . �Bد ��د، �� ��. او �� -�CDر�F- �B'! �9د

����C! در . 9� ورز@"�ر ��M ��د و �� -�CDر�B و�� ا@��اk دا@$ ویj) ای
 �MدیL �9د، �
�،  و. ��ی
. /��ن او ��د -�داد و '�ار -�CDر�B �٢٥و�Jی_ C��' �� در��ر را) ی�'$ و �� A����

!/�J از @�ه� ��-�ی"�ی! . اش ��ا @�) ��د، ازدواج �9د 9 Lی �C��' !/�J م [@�ه��� ��
� از او دو ��� ] وی8�8$ ه�/�C��' م[��د و�� �� از . دا@$] ه�. ��9ان و داری�ش �C��'

�@ ��� Lی A��: M�� !C��� .
او . ����z2 !C -�+� ����ادة �(/�. �Tدی�����A،  ��ی
�N از *�8. �� در�� ��ه�8! '�-���) ���و. ه�ای! @� و ���3�T) را �89ر fTارد و �� 

6 . ��$2 �� در�� ار����. ر���U� ء�Uار� 
-�/Cً� وا����! او �� -�CDر�B در ای
�' Lی ��8
 ��د 9* M�� !ن ���و. ه�ای���J ه� ��ل �� !Gن ا:/! دا@$، و��/� �9 ،(���-

�3ً  ه0 ��@�، -!- ،09 
� در�� ��(��. و ار����. ��٤٠ا��$ در �� ،!�G�� 
���� .09 $�FJ�- 6$ در ار��ا��� !C9 در -�ت !C���  ل�� 
�?��. ���ا �89 و در �2

�-�ی"�ی! .�� � ��ل '�-���) ���و. ه�ای! ��د و ١٥او ��ود . ه� �Jار ��Tد -�رد ���
�� Lدر ی (��h���@ �� ه�ای! ��9D�.  

 
  ار���� �0 و ��fT@$ او*
 

�� ،���9 !C��� �� �D� ����$ در��ر) '�ی�ون �0 ه0 �>
 ���ی0؛ ه�*�8 او  ��ل 9
  :در ای
 دور) دی�� �z2 ����اد) �(/�. ���$


 از ��ل . ام اش و ازدواج او �� @y�B�� NC داد) 3ً�J در��ر) '�ی�ون و ����اد)-١٣١٦ �9 
� �(�ان �-� �� او دو�$ :C�C! ��دم و ای
 :�C�C$ �� '�ی�ون ��� NC@ �� ا. ازدواج

9� @�ه�خ . H�J از ا�3Uب ادا-� ی�'$ M�� 3بUاز ا� N�)م��ی"� *�8 ) ��-� ���ا. ��� �
  .روز در ا��/���ن -���، �� د���ر -
 �� ��J3- 0ت ��Cد


 �?�م ��د و ��Uی�ً� �C '�ی�ون از ��ی�@�2 �� A�9 ��ی
 در�FG�W- ��م وJ$ ��د را �
!- !-�?�  �
 ا:/!، *�ن �� ا��/��! و '�ا���- �FG�W- fTرا�� و �ن ه0 از ��ی

 d/�� M�� !Gز��ن ا������ ���/H-�9 d دارد و ��Fه� 9� ���� ای�ان در ا������ @� �
� � ا9�� �H-�9 .�D ���ا �9د� ��. ه�. او ��M در��رة -��HO �?�-! ��د و در ای
 ز-�8

!- ��� . ه� �� ��ر -���8 از ار�6 �-�ی"� ا���Uد �89 ��ا��$ -�� $2�� 3ً�d/ دا@$ 9
� -�J_ ���ن -!� �9� دا@$ ا@�Fر زی�د. ��� �9د) ��د 9 !��� �ه��T) . دا@$ ��'?

!- �� وا'� دا@$ @� �� @�F و اد���ت -! ���J32 M�� ن� �� �'�ی�ون . ��دا�$ 9
در ���� او د���ر ده�8) زن و . �� و ز��T! را�$ ��د ��د�2@ زن و '�ز�� و ���9>�

� ��ز ��د و ه�N9 -! در ����. �9ر) ��د '�ز��ش ��د�� و او ه��Cرو. ه ���ا�$،  اش �
!- ،�� -�Uم و در�� �
 وh !/�J $Jزم ���د ��ون �����F� و �-�در ای
 �/��ت از . 

0)- �82 yا��اع @��! و ���ی �� !�"/C- HO��- 
�� از  ه�� روز. 09. @� ان -!��ی
!C� او ���� �� ����: ���-��-� و ر'$ از ��$2 .  
.  @A ادا-� دا@$٩ ��Fازa(� �� ٥ای

�9د، در -�J3ت ��  روی! �fی�ای! -! '�ی�ون در -H��U ای
 ا'�اد ��/! را�$ ��د، �� ��ش
ر -H��U ��ا. زن و ه� د �ن. �fی�'$ ��$ در��ا�$ ا'�اد را -! رو ���د و �� ��
 ا@>�ص 09

�ورد�� و او ��"� -! '�ز��ش �9دوه�. ���! -! !C� �9د �9د و رد .LدیM�  دو���ن 
��ی
� -�ا در �($  در � .�D�O�U�J ،0a�� �"�G�� ،0!، @���ر�! و -
 ��دی0��Cه� ه

� ��ی�ی
 -! ->�vG ��د -!� 
- .�/� ���Cدی� و ه $�T" :$�3J�� !/�� 
! " ای
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�� از  ��د را 09. �9د 6 ��دم و -�ا �� ه�� دو�$ دی��. -�Uی�� �C!وG! �(��ی
 دو��
�8��T  ه� *� ��ی�ی
 -!. �9د ه� ��D �?�-! -! دی� و �� �ن ه�. -(0 ��ر�! �C! ژ��ال
! �� او دروغ -!. �fی�'$ -!�9 �Tد ��ا@$ و ا�U�2دروغ ا �'(�T  ��C$ و -! �

N"2 !C� ن��� HCFGداد ا .C� �)J !U�'از او . �9د !�� ه�� ر !Tد�� �زی�د����6 �
� او -! ��ءا����د) -!� �T�8، -! �9د�� و ا��T (ا@���) �9د �ًC�� $�T ! �'�ی�ون �

� �8CJ32 ��د و ا:�T 3ًی! �2@ او ��د��C6، هGزن او ،NC@ . NC@ ��� و��د. 9
�د، �T) ا���س ���دت �"�د و *�8
 ا����! در و��د او �� او را �3ق داد) ��د ه��

M�* ه�� �� $��� .!- Hc� د ز�6 را�- Lی �Tن -�د -! ��! ا� �-��! : "�T$ �9د، �
� �� او دو�$ ��د��"! Cد و ه�� 
C@د �J�' ت��:�;� 
�� ه� ز���C� �� . !Tم ای

� ��ش ��د -!��Cو ه $��� .!- _Jوا ��+Y� $D� ی�ًا�@ �@ .Lی �Tد.  ا�' H�J $2��
� او -!� .M�* !- ن را� $�T f�Lن را  ی�'$ و ی����F� $2 ا�T '�د دی��. �3ف 

  .�9د �T$ ای
 را ����J Mل -! -!
��ا�$ �� '�ی�ون @C)- Hc! در  -��! ��د 9� -�CDر�B -!.  ��د١٣٤٠��ود ��ل 

 ای
 -A/W را �T$ و ا'Mود 9� او ��ی� -��! در ��رج از -�M9 ��-$ �89 . ار�6 ��ه�- ��

� او @Hc -(C! داد) @� �Tی�8 �� ا��� �" 
G�� ��'0. ا�$" ا��T 0� �. -��Bع را �
� -(���د اM2ام دا@$� �"�G (���-�' �82ان �*�ن ����اد) ��د را . -�CDر�B او را �

!C� ن��;�ص -(���د را از �?� �(�ا@$ ��ا.  ��د و �� ه� ر�Q -! ��ا��$ ���د، از دور. 
!C� A��8- $ ��د�ل در -(���د -�. دا��� Lه� ��ل ی ��� و �� -
 ��Cس �/�8! �

9� -� را '����دی� �� ���ا �C! ��ی! �(�� از ای
: "روز. �� دG>�ر. �T$. دا@$ �@ " ! ��
$�T ،0��T �Bر�CD-" :!- اه��<� �Tاز ��ود ا��@ ���D@�� 0ل @�، *�ن . " ��ا�� �

�د �� وG! و�J! از -(��. ��ا��$ �� @��از ���د را -!) '��وز) و یL '�ز��(����اد) ��د 
در �ن -�J_ رN�O ���د �(�ام �ری��� . �(�ان �-�، -�CDر�B او را �����
 رN�O ���د �9د

رN�O ���د ) ���وه�. ��8ب �� �82ان '�-���)(��د، 9� �N از J/_ و CJ_ ��2ی� ��8ب 
0 �� ���89ر. �ری��� دا@$ و *�8
 ��M @�. ار�6 @�) ��د�C;� �Bر�CD- ��h . از N�

 .�� ��ری��� رN�O ���د ار��T 6دی�-��! �0 �.  
�-�ی"�  !-�?� �
 رN�O ���د ��د، یL وا��������0 � � ���و. ��٢هl8 (ز-��! 9

� ه�Cا) ��د . �� و. دو�$ @�) ه�ای!��Cه �ای
 وا���� زن دf�Gی�. دا@$ 9
�ورد -! .!- LدیM� 0� �� د���ر @�ه�ش، ��د را �� ��h ،زن 
�9د و �0، -���8 -
،  ای

�-�ی"� د�2ت @�د و . �-� ��@6 -!از او  �� 0� �� ه� ��ل، ای
 وا���� �����! داد 9�
�-�ی"� ر'$  � -�) ��ل ���9 ٤ ـ ٣ای
 -��'�ت ). '��وز) ��'$(او �� ای
 وا���� و ز�6 �

�-�ی"� دی�ن �9د و از '/�ری�ا، 9� در ';H �(�ر ����ر زی���$،  v/�<- ط�U� و '�ی�ون از
�-�ون، �N از ��ز�T$ از �-�ی"� رN�O ���د ار�6 @� و ازه�ر. را '�ی�. ��/! ��@6 

) !Tی"� ز���-�9� ��(�� ��ز����� ��د و �� ���� د���ش 9� @�ه� �-�ی"�ی! دارد در 
�N از -�ت ���9ه!، ازه�ر. ار���� . �� ار�6 �2دت داد و �����
 ��د �9د) �9د -!
�@ .!-�?� ��ون و�J $J/! و ��/! ��د-��!، ��Uی�ً� ه� @6C��� �� A، �. ای
 وا���

!- 0� ���� �� ���C� گ �3ح و در ���! -�ارد�G���9 Lی A@ و ه� �-�  Lه�ی! از ی
� ��L را �� ��د -!D/ورد ا��� د���ر -�CDر�B، ���رش ��ی� �� ��'����ن . � ،M�� 0�

  .ای
 -���ا ادا-� دا@$. داد -!

 "در ���L . داد" *���
  " �����h��٢٠٠٠L)، روز. -�CDر�B د���ر ���رش ���* " dU'

!���C9 را L��� ر���- !- ��9د�� و ���� ���L را، 9� ا:C�J H$ ��د، ��د  ه�. �-�ی"� �(�
. ر'$ ه�. ا��/��! -! �����8 و fGا ��د ا:/! �� ��A @�9$ ه� -! ا��/��!

 L��� Aی�F- $ و از�0 ���ی"� زی� ��. �-� !-�?� �
 "وا������* " 
داد و داد �>
� @�ح ��2ب ���L . '�ی�ون را �� ��د ه��U2 0) �9د� �Bر�CD- �� در دی�اره� M�� ی�ون�'

" 
و�CD- !Gر�B در د���ر ��د ������ ��د و . ��دا�$ و �� ��ی� �ن ->��G$ �9د" *���
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!- $�T" :اه���<� �� ا��bم ��اه� @�، *� �>�اه��، */-�F- 
داد  و �0 ���{ -!! " ای

� '�ی�) 9� ا�T ای* $�� 
'dU ای
 یL -�رد ���د و 3ً�J ! ا. دارد ��ر ا�$ و��د -
 در ای

!- $�G�<- �Bر�CD- �� .0 در -�ارد� M�� 
9�، @A �9د و ���� ای  � ��� از ٥٠ ـ ٤٠ه� 9
!- _C� او �� :A��9  $�D و ���� و ��وان و ��هl8 و ��(�� در ���� ،���@

!- �D� دا�$ و�� Bر�CD- �� ه�. ��د!- vی�F� 6 راGا��ی�ن ���9د � و  ! 
-�/Cً� در ��
�١٠ه� � A/W- ادار) دوم ار�6 ��د و �$2 �� �Tش   ���، یL ��� ���ده�8) ���

!- �Bر�CD- 0. ر�����T (وز��' �� ا@>�:! *� -!: ��ره� �* .�/� 0� 
! �Tی� ��و ���
دو�$ دا@$ در '�ی�ون . ا. ��ا@$ �9د وG! '�ی�) ر'$ و در �T@! ���رش -! او -!

���� !- �  .��اه� ��@� اش �زاد :�D$ �89، در -H��U ه� 9
 H"@ �� �
 ا+�8ء، ا���ق ��b2! ا'��د 9� @�ی� ����� ��ا. ���89ر. �0 ��د، 9�Cدر ه

�G$ د�$ �ن �-�ی"�ی! @�) ��د !��b2 . داد) ��د !��Cل ��د -�(M8- ان در��ی"! از ا'
در ای
 -�(��C! . ه�ی��ن ��zر ی�'��8 د، 9� �� ���0و از ا9�� ا-�ا. ار�6 د�2ت �9د) ��


 �� *�8 ��� در . �� ��د�� ی���g L?�-! ه0 ���د و ��Uی�ً� ��Cم -�U-�ت G�2! ار�6 �ن-
0 9� دو�$ ��ا@$ ��ز. �89، �89ر ��ض �����  �89ر. ��ی� ��ز. -!� !G�9دی0، و

!- .�� $�D: 00 ه0 در �89رش ��د و �� هa�� 0 ٣ ـ ٢ ی"! از ا-�ا .�9د�� ��د و� .��- 
�-� و . و ��0a �� دی��. ����� ��د 
و�D: !�J$ �0 و ���C� 0aم @�، �ن ا-�� �Mد -

$�T" :دارم !C)- A/W- ." !د�� (��� �� �89ر. ر'��0. �ن -�J_ ه�8ز ��0a ��ز����� .
$�T" :!- 0 ا:�ار� �� 0a�� �ًCO3ً ��0 ��2$ داJ�9د�� ا 
 �"08 و �9د 9� ا��ز) ده�� -

� �9ر) ��اه�� @� و -
 هD� 0$ ا-� @�C ��اه0 -���Cه �C@ �F� " ! 
<� 
�0 از ای
ه�  �� 9� ��. ای
 ��ف ای
: "�9د، �0a�� $�T 0 ��0 دا@$ و *�ن ��0a زی�د ا:�ار -!

�F� .ا�� �@�� ،$��� " !�@0���8  ���! -! از ای
 ا�3ع ی"� ��ردم، وG! *�ن �0 را �
� را ��. ���'�0 و  � ���$ و رو���ت ��0a را ه0 -!ه 9� اهH ای
 ��ف/��- ،0���8@

0���� �Bر�CD- �� را �� ادار) دوم MTارش داد) ��د، . �/��- �ًC�U��- ا-�� '�ق �ًC/�-

9� ��ان ��د، ��ز����� @� و '�ی�ون ��M از  زی�ا -�ت 0a�� ،�F� !C9، �� و��د ای

� را ��. ���'$، -�/Cً� -. ری��$ ���د ار�6 ���89ر �Tدی�/��- 
- �8��- M�� �Bر�CD
N"2 ی��� ���Tی� ���ن -! و�@ HCFGداد ا.  

0��T �Bر�CD- �@�C �0 را 9� ��ب : ی"! دو روز �N از ���89ر. �0، ��ون ا�3ع او، �
�8 �� @��C$ و �?� ��. ��ارد. @����8 -!CJ32 و ا�6J3 را ه0 9� . '�د hی
� او واfTار ��89��ل 9� ���89ر @�. دا��� -!� !/c@ ( !$�T �Bر�CD-" : ؟!/c@ �* "

0��T :!��9ر ارو��ی Lاب داد! ���� در ی�� �/:�'3�" :0U'ا�89ن از  ه0. �9-3ً -�ا
: از وزی� �����م و ���{ داد! " وزی���ر�� �,ال ��89 9� �9ام ���رت ��3;�. ا�$

� ا�3ع -�CDر�B ر����م! " ا������"� .$�T" :-�' ء ���ورد'�دا�z-6 را ��ا. ا�� " !
� �0 ر'�0 و -��Bع را ). �� �� ���� '��وز) �9د -�CDر�B ای
 �9ر را ��6(��� �� �/:�'3�

0��T .د��� v:و H��J � ��ل N�٤ از fT@$ . �0 و '��وز) �� ��. ��@�Dل @��� 9
A�� �� �Bر�CD- � ���� ���رت در ا������، '�ی�ون از -
 یL ��ل ��Cی� ��ا�$ 9

  .�fی�'$
 �F@ ز��ن 
� ای� �در ا������، '�ی�ون �� ز��ن ا������� !G�H-�9 d/ ���ا �9د؛ در ��. 9

!- $�T . �� �� @�ی� ژ��ال '�ا�"�، دی"����ر ا������، ��د 9J32 در ز-�ن ���ر�6 ه0 -�رد
�D� ه�. �?�-! -! او  �D� �� @�ی� دن �9ر�Gس، @�) ا������، 9J32 �9د و ه0 -�رد

� -�bز ��د�� �� �9خ ��و�� و �� دن. �9د�� �! -!�����Cس و ز�6 و  او و '��وز)، ه�G�9ر
در -�k�� _J ا������، �9ر�Gس از او ��ا�$ 9� در . ا�z2ء ����اد) �/�J3- !�8Wت �889

داد و  و !G���h 0 ز��T! در ا��/�N را ����y -!. ه� ادا-� ی��� -�دری� ����C و ای
 -�J3ت
�9ر�Gس ا����2 �9د 9� ا��ز) ده�  fGا از دن.  ��اب رد دادن ��ایH"�- 6 ��ددر �2
 ��ل

 �� ا��/�N ��ود و ه� -�h _Jزم @�د او را ا��zر ��Cی� و �b- �ً8CBز ��@� �Tه! ��
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�9ر�Gس -�ا'U$ �9د و �� او یL �����رت ����! داد و در �ن ��@$ 9�  دن. -�J3ت ���ی�
� ا'�>�ر. ا������ ا�$F�� 0� .!- ا'�>�ر !/�� 
�9د و ��ون @L  �0 از ای
 ���$ �Mد -

  .و�-� دارد ا�89ن ��M �� ����اد) �/�8W! ا������ ر'$
Nوی�� �ه�. ا���23! ��ا@$ و از �?� @>;��! *�8
 '�د. ���د،  �0 وا����! �

� �0 ر'$ و �-� . وG! @���ر�! �� او ر'�J$ دا@$��� �� �ی"! دی�� از 9���9 !
ز-��! 9� �0 . �� ��اه0 داد اش ��y�B ��6 اژدر. '�ا-���ن ��د 9� ��Fًا در��ر)�9د،  -!

� �9د 9� ��ب ا�$ �0 '�ا-���ن @�د و ا�T او F�ا�- 
- �در ا������ ��د، اژدر. �
: 0��T! وزی� ��اه�0 �9د ��fی�د ��ای6 ��/! ��ب ��اه� @� و ��Cً� او را �>�$

9� وH�9 او ����0دا��� 9� '�ی�ون اه�U- Hم ���$، -!" 
��وی� ا������ و �� او .  ا-� -
��89 $�D: " !$'ا������ ر �
 @��! �9دم، وG! اژدر. ��ورش @� و �- . �� $F�در -�ا

$�T 
� ��اه� : "-����8
 -��g/! ��ا. او در * �Tا �9 $�T �9دم و $�D: !/�� 0� ��
�ن را ��ه� �� '�ا-���ن @�د A���� د�� " ! vی�@ �b��� ا-�����. در�' N�Oا-�-!، ر

. ای�ان، �� -�CDر�D: �B$ �9د و از او در��ر) �z2ی$ �0 در '�ا-�����. ا�����ر ��Cد

� ی�'$ -�CDر�B :�یDً� ��اب رد داد و ��یC��� 0� ا-���ن @�ن�' �/��- A����.  

 
 

   دو�C�Gدان �(/�.
  

 � اول، از رو. �9ر�-�ن دور): ��ا��U� 0��0 0�89  دور) -!٢دوران �/�CD- $8Wر�B را �
 �� ا�3Uب و ��Uط ٣٢ -�داد ٢٨-�CDر�U� �� �Bط -;�ق و دور) دوم، از �9د��. 

   :��دازم  دور) -!٢وزی�ان -�CDر�B در ای
  ا���ا �� ��ر�! �>�$. -�CDر�B ا�$
� ��ر ا��Cل ��ی� . ام وزی�ان دور) اول �/�CD- $8Wر��D�B�� 3ً�J �B! داد) در��ر) �>�$�

� :�ارت -!���ی0� �ر����� وا�����ن ا��/�N ��د��، 9� در   9� در ای
 دور) ا'�اد. 9
� ���وت -��ن �ن��Gد دا@$ ه� ا��و v/�<- ت��ه� *�8 . ه� و در !gو�' L/CGذ�9ءا

او 9�! ��د 9� . @>;��! ���د  وG! '�د �! '�ا-���ن و -Mc -��"� '�ا-�����. ��د،
� ��ا@$ و ��N�6 از. -�CDر�B را �� �/8W$ ر����J32 م�U- �� �9 !gدو�$   '�و ��

� �89، 2/! �(�/!  دا@$ �� �9ره�. در�N ��د) ���دازد و در ���9>���UD� اش
�  ��ورد) ا��/�! وزی� @� 9� د�$ �>�$� (�Tو ���� ��د را دا@$ و ه� �ه� ��د و د��

. �ان در ا��/�N @�او ��Fًا ���� ای. �ورد ر��� د��� ��د را ��M رو. �9ر -! :�ارت -!
   .089 '�ز�� ��ا@$ و. -�YهH ��د وG! �;�ر -!

8� �Jام(ا��J �Cام W/�Gد ) ا�� ��-�ی"� وا��� $���� �ه0 �� ����$ ا��/�N و ه0 �
8� در -�CD- H��Uر�B '�د -��U/! ��د و �� و.  �Jام. �9د ه� �CJر -! وG! �� روسW/�Gا

!C� !��Cه� �9-3ً - اه�a دی�ارش  �ا�2ت @��ن او را -!داد؛ ه� *�8 در �� A��- �9د و
!- �-�� یYس ر���، �� ��ی! 9� ���ل ا����Fء . � �/��- 
0 9� -�CDر�B از ای��T

8� دو�C�Gد 2(� �J��ر ��د و از ه�Cن ����0 �"�-�! ا����د)  �Jام. دا@$W/�Gا
   .�9د و د��� و ���� و��_ و ��:! ��ا@$ -!

�g�2 -�ا�� �CD- �� �� 2/$ ای
. ه� ��د  ا��/��!ا. وا���� !Gل و�� �ه� در �U�Jز  9
� -! ه� ��M ��د و �� �ن ز��T! �9د) ��د -�رد ا�C�2د روسGز�c- ا روس. �9د ه�fG  ه� در

ه�   �� او �?� -���2 دا@��8، و�F� !Gه�، �N از -���ا. ��$ @�Cل، �?� �ن٢٠@(�ی�ر 
   .���2 دارود��� ��:! ��ا@$. ����c �9د
J !z��-!/ (�)- از M�� ر�: 
�D- و !C�"� 0ت و ا��اه����  �ه�. -(0 و ��ورش ی�'�
    .�"�C! در د����) '�ا-�����. -�Uم -(C! دا@$. ه� ��د�� ا��/��!


 هjی� د�$��DG! ��2ا�د ا��/��C�2ورد) و '�د -�رد ا��  Hg��- !ا���از  �ه� ��د، 9
� -U. -(0 دا@$� (�Tدا@$ و ه� !:�� �ر��� ���� ��د را رو.  �-! -!او دار و د��



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 111

   .هjی� -�YهH ���د و '�ز��. از ��د �� ��. ��fا@$. �ورد �9ر -!
-���8 ��ر ) ��F8/! -8;�ر(���ش . از -Y-�ران ��/�N ��د) -8;�راL/CG(2/! -8;�ر 

�-�ی"�ی! ه� ��د، ��ورش ی�'�� ا��/��! �� �او *� در . ه� و:H @���  وG! از �ن �Tو) ��د 9
")* H:ر ا� "$�<� �. @� @�ت ��Uی$ -! وزی� @�، از ��ف �-�ی"� �� و *� ��Fه� 9

�را y�B�� 3ً�J داد) در��ر) ����F/! رزم ���T M�� 32ء را 
��� 6U� ام ام و.   

9� -;�ق از ��ا�! '�ا-���ن ��د و  در ای
. ر��0 ه�، �� د�CD- ��9-;�ق -! �N از ای

9� . ارمه� ار���ط دا@$ ��دی� �� �� ا��/��! ،!:�� yG�;- �
، -;�ق ��8 �- �?� ��
او �J��ر ��د و ���$ �� . ه� ���9ی� @� 9� ��$ را -/! y�B�� �89 دادم، از ��ف �-�ی"�ی!

�9� �� -�CDر�CD-  �Bر�B و ����اد) �(/�. 8�9 �@ A�� �-ا 
�Cدا@$ و ه !:�� 
6 �� ��ی�ن ر��� و و��دش �!. در��T @�د�U� �و ��! -�C+ �z  وG! ز-��! 9

د�$ ������، -;�ق  ه� �Jرت را �� ا. ��>�� داد) @� و ای
 ا-"�ن -�Wح �Tدی� 9� ��د)
�ا.  -;�ق د��� ��ص و از ��6 ����� ��ا@$؛ �2). ���
 @� ���89ر @� و ���

� ز-�
 زد��� N�� و او را �/�8 �9د�� و ���@ _C� ا-�ن او���.   
 -�داد ٢٨. ا��/��! ��د و در �9د��. زاه�. ر�� �N از -;�ق، ���$ �� زاه�. -!

ه� ��ا. او ��D- 6Uود  ���9ی� -���k ا��/�N و �-�ی"� @�؛ �� ای
 ���وت 9� ا��/��!
�-�ی"�ی! HO�J ��د�� و ��� �/8W$ و -�CDر�B را :3ح -! !G�8، و��دا�  
ه� �� ای

� ��ا@��8 و -��! �� ای�bد یL دی"����ر. �?�-! ��� HO��-)9 !2�� ن�� در ��ا�� از 

 �;�ص در ��8ب ا��ا���8، �� �(�ن -���ً� �� را) -!��h .�"ی�-����� و در  !J�@ ( در

�-�ی"�ی!. ای�ان ��CیH دا@��8 �ه� -�ت ���9ه! �F! �9د در -H��U  زاه�. �� ا�"�ء �
ا��اه��CD-] 0ر- �B��HU ��@�، وG! �� و���$ ا��ا� 0/2 و ��F' 6Uل او و ��رز�6 

� �C2 �� ��ل  د����) ا��/�N و ��J_ �9دن �-�ی"�ی!در ] �Jام�U� ه� زاه�. ���89ر @� و
� ��2@! ��دا�$� N�O�� ورد) در�ا�، 9� -���8 ��ر ����ر  ارد@��، ��� 'Hz. ��د

��ز ��د، -��! وزی� ��ر�� و ��N ���� ای�ان در ا��/�N و ��Fًا ���� در  ��2ش و ���0
�-�ی"� @� .�ارد@�� . -�ی"� ���� ��د و ��ا. ��د ����! �� را) ا��ا��� ��داو �� ا�3Uب در 

در -��ن -�U-�ت ا��/��! و �-�ی"�ی! دو���ن زی�د. ���ا �9د و �� ����hی
 -�U-�ت 
ه�.  او �3ش '�اوان �9د و ��ل. و�-� دا@$، وG! در ����$ -�'9 !��U�A �"�د ر'$

را ����د وG! ���ا��$؛ زی�ا @��) ر'��ر و �39! ��ج �9د �� @�ی� ���ا�� ��. ا��ا� 0/2 
 good" (��� ��ب : "�8��T ���8ی��� و �� او -! ه�. -HC2 (�D� !C� 0) او را ��ر�!

boy !(�وزی� و  دارد و ��د �>�$ ارد@�� در ز-�ن ا�3Uب، �3ش زی�د �9د �� -�CDر�B را ��
   .�ر ��'$@�د و �6U ��رش را ��ز. �89 و�CD- !Gر�B زی� �" �>6  ��ج"


 -�U-�ت �� �-�ی"�ی!٣٢ -�داد N�٢٨ از ��F� در ����$ ای�ان و �UO�' 6U� ،  ه� ��د؛ ه�
� 8g! و و��_ ا��/��!��b� �   .داد�� ه� اه�C$ زی�د -! *�8 �

او �9رش را از @�9$ ��$ @�وع �9د و �� وزارت ر��� . �/A ��د -�8*(� ا��Jل ����ر ��)
�-�ی"� و:H  او ��M از ا��/��!. ی� @�وز و ���C� �� Nی$ ا@�ف �>�$ �� �ه�ی! ��د 9

� �M *�8 (��ا�$ و د��� ��:!  @�، وG! ��6 از ه� *�M ر�Bی$ -�CDر�B را -!�
 ١٣٢٢ ی� ١٣٢١ا��Jل از ��ا�! وارد �Tد ����$ @�، @�ی� از ه�Cن ��ل . ��ا@$) ���

ا��Jل در ز-�ن . � �(�ار. @�زود. وزی او ��. '����د 9� -�CDر�B -�ا ��ا. -�J3ت �� او -!
$�<� !� 62�B�- از �9 �@ !W�� دی� و . ا�3ع -���م وزی�. د*�ر�T �89ر�� �b��� در

� '�ا��� ر'$ و در �ن� !- !Tز�� !G�- �� _Bو �� ��ی6 در . �9د �U'و���$ ر �� ،(��h��
� او داد) @� �� ه�T�� 0م ��@� و ه0 ��ل �9'! �� او ��� !/c@ �. ��ه�Cن '�ا��


 @Hc ��د�Cو �� ز-�ن '��6 در ه $'�T ار�J $�� $9�@ ًا در رأس�F� . در دوران او در
*�8 ��� . ه�. '�اوان @� و -
 -�ارد ��رز را �� -�CDرMT �Bارش �9دم @�9$ ��$ دزد.

 ���� .���T�8، ا-� ��و��) در داد�'�T ار�J A�UF� $D� از �9ر ���89ر و !G�2 ت�-�U- از
داCOً� ) رN�O ���و@�C!(ری��$ او �� @�$9 ��$، ��
 ا��Jل و -���'! در دوران . @�
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دا��$ و -���'! ���و@�C! را ��ز-��!  ا��Jل ���و@�C! را ���_ ��د -!. ��ال ��د
!- HU��- $�دا� .!- 
�-� و �� و��د. 9� ��د ��  -���'! ا9��ًا �� د'�� �Mد -


 .  ��ی د'�� �� ا�3ع او �������9د، -�H دا@$ ا@"�6G را از -�CDر�J3- �Bت -!-
!- LC9 او �وG! د��9 ا��Jل �� ای�bد . �T'$ �9دم و -�CDر �B���A -���'! را -! �

!- �ه�ی! 9� �� ���و@�C!  ��ر -�>� @� 9� ژا�8! یL. داد ��را��! ��ا. او ادا-
 y�W�� �-ارداد دا@��8، در ا�J)k�� ��9دار. و�� .M�9 -�/��ن) ری AF"-��- م ه��bر را ا�

� �9د)���D- د�� A/� ءM� �889) . ا�� ��اد) و �UD� ا��23ت "*�ن (jد، " د'�� وی��
� �Tدن ژا�8!� !Gی�'$، وf� ءا����د) را�� �ًDی�/� !'���-  �ه� ا��ا�$ و ا���hل �9د 9

� -�Wح @�د، �Jارداد را �� ه0 ��اه�8 زد و �� زی�ن ای�ان ا�$/��- �Tا . �Bر�CD-
� د���ل ���ا���hل �zJ ی�'$ وf� را !'���-.   

� -��C)- Hg! *�ن �>�$��Cه �و ری��$ )  ��ر٢(وزی�.  ���F @�یv ا-�-!، 9
ه�  ه� و د) -N/b ��8، -�ی�H-�2 ���8د�(/�. و رN�O ��ز-�ن -(���8
 ای�ان و د)

ر -��Hg ��8! دی�� دا@$، رN�O '�ا-�����. ای�ان ��د و ای
 ا���2ر و ا��Jار ��د را د
او '�د. �� ه�ش و ����'?� و -�/d �� ا2;�ب و . ه� �� ا�3Uب ��� �9د د����) ا��/��!

. ا�FGد) ������Cار و از دو�C�Gدان در�� یL دوران -�CDر�B ��د '�ق. �9ره�. -C/"�! ��د
ا. �� :�ارت ر��� 9� �6U او ه0 -�رد ��CیH ا��/�N و ه0 �-�ی"�  @�یv ا-�-! در دور)

8� دا@$��د و �� ه� د�� dو ����$ روا�.   
�@�8ی! H-�9 ] ١٣٤٠ ـ ١٣٣٩ه�.  ��ل[اش  وزی�. �� @�یv ا-�-! در دور) اول �>�$

: -�CDر�B ��ا. ا���ا�$ �� @�Cل ر'�� ��د و ه�Cاه�ن او ��2رت ��د�� از: ���ا �9دم
 �C��' ،.��������( !C��� ،)اه� ����CD- !8ر�B(ای�د.، C��' ه��@(
. ، ����! و -

 ٢ا.  وزی� ��د، ه��� در �ن -�J_ *�ن @�یv ا-�-! �>�$. ود یL -�) در @�Cل ��دی0��
� @�Cل -!� �Bر�CD- ر ��ا. دی�ار�� �-�وزی� :�ف  ه�C! ��ه�ر را �� -�CDر�B و �>�$. 

وزی� ���{  �9د و �>�$ -�CDر- M�-�� �B��C- HO/"�! را -�Wح -!. �9دی0 -!
 ١٣٤٤ '�وردی
 �F�٢١ه�، در @A . @�  :�یy ���ن -!ه�ی�C@ 6د)، �رام و ��اب. داد -!

�ن روز �� -�CDر�B ���ا��از. @�) ��د. او را در -�(��C! ر�C! �9خ -�-� دی�م y�: .

 �MدیL @� و �����- �ا��8�Cن : �B�- "0��Tع ���ا��از. *� ��د؟ : "@�یv ا-�-! �

ی� �� ��د او ->��8�G و �ن ا'�� ا�� 9� �� رژی0 @�) و  دارم 9� ا'��ا�! در �Tرد ر��خ �9د)
 ��� .�W� �9 !/D- رد)، در�CT HD- ن�� را در ��aز و���� 
و �/�/� -�ا��! 9� ای

v�9 H��J !���� �
 ا�$، �"C-��g ا�� .$�T !-�-ا vی�@" :!C� ��89؟  *�ا د���ل "
0��T :�8ی� د���ر ده�� .$�T" :!C� �UD� د���ر �
  A�b2 ا�$ 9"C- ده�8، *�ن
� ه� ��ل، �N از یL ه��� -�CDر�T " ! �Bی�� �"�ار @�د  ��ی
 -�8ال 9� -!ا�$�

ا. را �CTرد و د���را�! �� او داد و ����cات  '�-���) �Tرد را �2ض �9د و �� ��. او ��ر)
دی�� @�یv ا-�-! را ��ی�م *�ن در . �9*"! در �9در ا'��. رد) ��ی�
 ا��bم @�

!��C)�- 2�- از ���Cاو ه ���Fه� �� ���8(�د . �9دم �ی
 ��از اول ��د، @�C� $9!ه�، 9
 �داد) @� 9� -����G$ ادار) �ن �� " ���8د �(/�. "0/2 و �;�ی�CD- Aر�B ��ز-��! �

�� و ����h. از @�یv ا-�-! دا@$ و �Jار �� ای
 @�  Hc@ 0/2 -(0. @�یv ا-�-! ��د
 �9١٠ �Bر�CD- ب��� �� ����G�� ،�8'_ ���8د- �ای
 ��ل �� ا�3Uب . ری>�� @�ددر:� 9/�

!- M�8! ��د و او د). @� واری� Hc@ Lا-�-! ی vا. @�ی�� Hc@ 
ه� @Hc ��در�-�  ای
!- kی� M�� ���9 دی�� را.   

$�<� �وزی�. ر���� �� ای
 ا-�� 9� @�ی�  -�CDر�B در ز-�ن ا�3Uب @�یv ا-�-! را �
� او ه� *� در *�8� دا@$ ��. ���ا�� �9ر. از ��6 ��د� �Bر�CD- ط�U� از .��T�/� .ا

،$'�T د �9ر�� ��: �b��� !Gو  . _J�- !-�-ا vی�@ �9 $�T 
- �� !����@ !/2 �C�ا
@�یv ا-�-! ����ر .  -�/��ن دhر �� ���ب ��د در ��رج ری>�� ��د��١٧وج از ای�ان 

HD- �8 ��د و ازCق و ��داش +�و��U� v/�<- .ل ��ا ه�. زی�د -! ه��� A�9 و $'�T 6ی
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د��9 ا�J;�د 9� -��! رN�O (�>6  @����! ا��hً�C ای
 -A/W را از ��ج. اه��C! ��ا@$
� ��دC�� د(ی� ���9زی�ن )�� �C�� N�Oد و -��! ر�;�Jد��9 ا M�� ه� ��ل -�8_ ) او �@��8) و �

   .ه� ��د�� ا�3ع او '�ا-���ن
ا�� و ����اد)  �وف����اد) ا-�F- !8. وزی� @� �N از @�یv ا-�-!، 2/! ا-�8! �>�$


 ��Fه� ���! از  ا. ه���8 9� از ز-�ن �J��ر �� ا��/��! T���د)"�G ،�8�@ه� زدو��8 دا
9� ����'$ �9د ���- !J�� !8�-د ����$ ���89ر @��� و 2/! ا�T اد) از���� 
. ا�z2ء ای


�-�ی"�ی! 9� 2/! ا-�d��� !8 ا��/��! در ای �2/! . ه� و:H @� ��دی�. ���$ ه� �
را �� " ا-�8! ـ ��Q "ا� زاه�. وزی� دارای! @� و �Jارداد -�Fوف  �8! در 8���9� 'Hzا-

. 89�����م *�8 -/��! ��$ و �� @�9$ ��$ ا��/�N ه�g 0ا-$ H-�9 ��دا�$

�-�ی"�ی! ��ی �9 !��� A����  �8�@ن دا�ه� ��ا. �HzF- H ��$ ای�ان و �(�0 @�ن در 

� -W/�ب ر��� و ا��/��!b��� �� �h�Dت ه �b��� از M�� ای�ان �١٢ �G�� ]١٣٣٢ ـ ١٣٢٠ [
���@ _��J و !Bرا : 
� @� و ه0 �� ر�Bی$ ��'��'�T 0 در ای�ان����C9 /�. ���ذ�ه0 

�ن 
او ��Fًا . ا-��b- (�)- !8. ��ا' ای
 دو ����$ ��د. ه� �U��0 @� ��$ ای�ان ��
9� ->�vG وزی�. �89ر) T ���� ای�ان در �-�ی"� @� و �N از �>�$ !���/� dU'و $'�
!- H�"�� 6GM8- ه0 ���د در �Bر�CD- د . دادM� ���C3ب هUا-�8! در ز-�ن ا�

   .-�CDر�B ��د و ��Uی�ً� -��ور او @�) ��د، ا-� @c/! را ��fی�'$
  
   0/2؛ -�د �Jر��8C در��ر*
  

 و وB_ ��ر ام در��ر) ��D�B�� 3ً�J 0/2! داد). وزی� @� �N از ا-�8!، ا��ا� 0/2 �>�$
�0/2 در . �82ان ��ی��) -0) ا��/�N در @�ق ای�ان ��Fًا ��y�B ��اه0 داد و ����اد( او را �

یL ����اد) ا��/��! -���G @� و ��ورش ی�'$ و �� ����ان -��Uر و ا��/��! �Jام 
� روا�6W �� ���رت 8/2! ��د��C0 ��رز�6، ه��ا،. @��از. و:/$ �9د و -���8 ��fG  

� -��Hg -(0، در �� وزارت، )  و *�G�� �8!089٣٠ از  �;�ر -!(�! او از ��ا��Cه
   .دا@$

�ه�.  �82ان را��CD- dر�B �� ���رت �6U ا:/! N� 0/2 از �9د�� @�وع @�، 9� و. �
ا��/�N و �-�ی"� ��ا��$ �6U در�� اول را در ��J 0�"Dرت او ای�bد �89 و �� ز-�ن -�گ در 

ه�. ا��/�N و �-�ی"�  ��ی
 -(�) ا�J �Tار ��@� -(0. ء ��Cی�ز���CD- !Tر�B رل -(C! ای��
ار��$ ��ون، د��9 ��2اG"�ی0 ای�د.، : ��م  ��� را ��م -!٤را در در��ر -�CDر�B ��8ی�0، 

� در ز-�8� �����! و در -��HO ��$(ا��ا� 0/2 و @���ر�! ��Gًا در  ا�F� ���د) 9
ام 9�  ران ز��T! ��د 'dU یL ��� را دی�)-
 در ��Cم دو). ��. ��د ��y�B ��اه0 داد

0 9� ارد@�� . اش �� او ا����ج دا@$ و او 0/2 ��د وا�CD- �ًFJر�B ��ا. روا�d ��ر�!��T
زاه�. �3ش '�اوان و ��ج زی�د �9د �� ���ا�� ��اN� HJ از -�گ 0/2، ��. او را ����د، 

   .وG! ���ا��$
 ��8� Lی �� dU' �Bر�CD- 6 0/2 در در��رUود ���د��D- .0)- در  او ���ی
 '�د. ��د 9
داد و  �9د و ��ا. ����cات -(0 �� او �- !- d��HO دا�/! ��9ر -�CDر�B را ه�ای$ -!

���F! ا�$ 9� . -��� و -��ور ا:/! -�CDر�B ��د و در ای
 �9ر �>��! hزم را دا@$
$���� .�b- 0)- HO��- ی"� ��د و ��ح 0/2 در�-���ن را در ه�. � ه�. ا��/�N و 


 �($ در ��ح -��HO دا�/! ��9ر ا���Uل -!�Cه �ریM. و ا��ا. �� ا:3Wح  داد و �
در ����$ ��ر�! . و در J/_ و CJ_ ��2ی� '�رس �6U ا���! دا@$" ا�3Uب ���� "


 و  ��ی
 را��CD- dر�B �� ا��/�N و �-�ی"� ��د و از ��. �ن 0/2 -(0�CW- H-�2 M�� ه�
�-�ی"�ی!. @� در�� اوD- !G��ب -! H-�9 د�C�20/2 -�رد ا �9 $��� L@  ه� ��د و ��ز

fGا، 0/2 . ا�� اش �2ا-H در�� یL ا��/�N در ای�ان ��د) ��دی�. ���$ 9� او و ����اد)
���C� 
ه�  ه�. ا��/�N و �-�ی"� در ای�ان و ا����د) �ن ا. ا�$ 9� ا���Wق ����$ �(��ی
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� ر�C! ��د، ���� 0/2 را -���8 @��. ده� ه�. وا�� را ���ن -! از -(�)Cه �� ��ر�!، 9
0/2 ��� ��ا@$ و (دا��$ و �� ���0 و د���ان 0/2 �9-3ً ��د-��! ��د  ���� ��د -!


 ��د @A). �8(� دو د��� دا@$"C- 0/2 را�$ ��د و ��� �>�ا�� و  ه� در �ن او در ���
�نروزه� �� د���ه�. N�8� 0/2 ��ز. �89 و در ';�T H-� در ا��> � ��ه�  �� @�8 �89 و �� �


 @���ر�! را �� ه�� -�Uم دی��. *�8
 . و ���0 0/2 ورق ��ز. �89 و -��وب �>�رد-
   .ام ��د-��! ��ی�)

�82ان وزی� در��ر ��89ل H-�9 در��ر -�CDر�B را ��  ه� �� �D- 0/2م -�CDر�B ��د و ��ل
�9د و ��   دا�H زن ���ا -!��ا�$ ��ای6 از ��رج ی� او ه��CD- (�Tر�B -!. د�$ دا@$

�   .داد ه�. MTاف ����NG�b- A هC>�ا��! -�CDر�B را -! هMی8
��  0/2 و��_. ��8. و ا-� از �?� ���� و د��Cد �9د و در ه�bرا در ��9ر ای ���� 
��ی

�ن ه� و �2ا-H ��د ��د، ه� دارا. -(�) ا���ن �9   !G�2 ت�-�U- و ی� $G�9و �ه� را �
�ی
 ��ی��) 0/2 در ��ا��ن و @�ق ��9ر و '�رس ��د؛ در ��ا��ن و � -(0. ر���� -!


2/$  9� ��ی��) ا:/! ����اد) �����ن و �/�*���ن �� 2/$ ای �اش ��د و در '�رس �
� M�� 0/2 از ا'�اد . و:/$ �� ����اد) �Jام @��از.CیM� 
0/2 �� ��م ا-����� .�C2 ���

Tن ��د و ه����ن و �/�*����� �UW8- f�8�-!- ی� ا�����ار و  �) وارد زاه�ان�� �@
!- �B�� (�Tدر '�ود !-�?���g ت �?�-! و�-�U- !C� �B�� از �9ر  @��� و ه��9ام ���@

� 0/2 و�J! وارد زاه�ان @� . �Tدی��� ���89ر -!CیM� !��-���8ر ��د(ز� _J�- ن�) در 
� ا����Uل � (�Tدر '�ود !-�?���g ت �?�-! و�-�U- �او �-��� و �8(� '�د. ا�����ار و 9/�

9� ��ون f2ر -��� در '�ود�B�� (�T ��� رN�O ��واk �����ن و �/�*���ن ��د .
� ا�3ع 0/2 � ���8� او را ��Cد) 9� وزی� در��ر ��د(-��/� .�B�U� ر��� و . .��;�) N�Oر

kوا�� ( N�Oر �� را در @�را. G�2! ه�Cه�W- !�8ح �9د و اa(�ر دا@$ 9/��-
� ای
 HC2 �;��. . ی
 دH�G ���89ر ��Cد) ا�$��واk را �� ا� ،
- �/C� ء @�را، از�z2ا
� دhیH دی��. ه0 دا@�� : "�;��. �T$. ا��2اض �9دی0��Gا " Hیhو ی"! دی�� از د

� ه� ��ل، @�را �?� داد 9� *�ن و. -��Oس �;��. ��د)، . ���89ر. و. را �82ان �9د�
��ا�� �"�8 و ار����! �� @�را  9� �>�اه� -!M2ل و. �� ��دش -���ط ا�$ و ه� ���8(! 

� ر��C$ ���ا �89 و ا����ً� ا�T 9�! از . ��ارد/��- �وG! در واJ_ -8?�ر �;��. ای
 ��د 9
�8?� ���8� ��@�8 ��ی� ��ز-�ن- ����� �B�� 0/2 �CیM� ل 0/2 ی���Uه� در -�ا�0 ا�� .

2 �� ��د 9UW8- در N�/ا�� !Cی�J $���� ن�Cاوم ه�� 
� 0/2 -�رد ایCیM� 0 ی�/
!G�2 اد)  ا���ام���� 
� ���ب �9ر ��د را �"�88 و �� ا��Jار ای�U� �� �8@�� ت�-�U- 
��ی

L*�9 �@�� 
در واJ_ *�ن 0/2 ��� ��ا@$ و ��د ��M در �(�ان . ا. وارد ���د ��ی
� 0/2 ���د) ��د 9� �� ا�3Uب ����8ر ��د و CیM� �� را �UW8- $�G���- ،ل ��د�c�- 0/2

  .�>$ -�اAJ ��� ا��Jار او ��د

 ا�$ ای
 ����W- 6ح �Tدد 9� در ز-�ن -�CDر�B دو�J .M9�- $G. ��د و "C-

� @�ق ��9ر ���د، ���- !/F�G�� دا@$ و �(�ی� �8�� dرژی0 �(/�. روا� �� M�� .رو�@
0/2 6U� ��� N�  0 در)- ��"� �� -8F! دا@$؟ ��ی� ���ی9 0* �UW8- 
ه� در ای


 ا�$����$ ��Cن ه���ن. �8! ا��/�� ا:�ل �9ر دار�� � �. ه� �� ز-�ن �9ر ��ار��، �/"
ه�. دور ��ا���� ����اد) 0/2 را �� �Jرت ������ و ��Fاد. از ��ان  ��ل 9� از ز-�ن

��2ی� ��ا��ن و �����ن و �/�*���ن را از ��ی ����اد) 0/2 �� ��د -���d �89 و ���و 
�ن����$ ��د ��Cی�، ه� *�8 د �� �6U  ر ز-�ن ���B ���ز. �UW8- و در �@�� �ه� ��ا@�

�ن 6U� �� �� د�G/! دارد 9* ،�8@�� �� ده� و روا�d ��د را  ی� -Y-�ری�! ��ا@�C��� ه�
�-�ی"�ی! WJ_ �89؟ ا��/��! �ه� ��M  ه� ی�د داد�� و fGا �-�ی"�ی! ه� ای
 ����$ را �

� ��حUW8- و دراز-�ت !G�:ه�. ا T 6�� ی$ از ����اد)ا. را�C� �ه�.  �'��8 و �

 دH�G، 0/2 ه� ��ل ��ود . -�>;! ��دا���8�Cه ��١٠ �8���� � روز -�CDر�B را �

� ���� -! �9د و -���8 ز-�ن ��:�ا�Gی
 د�2ت -!C�� ط *�در و���9د و -(0 @�) �  
��ی
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�ی� ��Cد �� �� -�CDرb� �B رؤ��. ��JیH �����ن و �/�*���ن و ��ا��ن را د�2ت -!
�  0/2 ��ا. ای
. دی�ار �889�"� �� �� �@�� .M�* ���Cر ���@�8 و ه�"�� Hی��J ان�� 
9� ای

6 �� ��DیL �/�چT�- ر�6 را ��� �89، �� ز-�ن�J ن�ه� در ای�ان و ا'��c���ن و  �� 
� ای�bد راه�M! و ��ا-8! ��9���ن د�$ -!UW8- زد و در !- !FB�- .ز-��! . �9د ه�

� را '(��C و �� -�CDرMT �Bارش �9د 9� ای
 راه�M!یL '�-���) ژا���zJ �ه�  ار-�. ����
� ��Dی"�ت وزی� در��ر @�C ا�$Cه .$@�� �Bر�CD-" :0/2 ���ی�� ���دش ! " (�

!C� $�T .(!���)� ��ن '�-���) ژا��ار-�. � �� ای
 ��د 9b���  ن�Cی� @�د و 0/2 ه�F� .ا
   .��g! ا'��c���ن ادا-� ده� ���ن و ��8به� در ���D� 9�� kی"�ت را �� و��/� �/�چ

�N از @�ق، . ��ی��) �D- 0/2ود �� @�ق ��9ر ���د و در هVC ای�ان T���ش دا@$
در '�رس ��M 0/2 دار و د��� . ��ی
 ��ی��) �Jرت 0/2 ��د ��8ب و ا���ن '�رس -(0

9� دا-�د �Jام @��از. ��د، در واJ_ وارث و ��� او �� 2/$ ای
. -�;/! دا@$ 

 ای��
. ای�د. 0/2 در '�رس در در�� اول ��ی��و��ان هC��ش ��د��. @� ����ان -D��ب -!

� 0/2 ��د�� ����اد)� �� وا���Cاول '�رس ه �� 32و)، 0/2 . ه�. ا@�ا'! و -�93
 در��
ی"! . ��Fاد. از ��ان ��� �Mب ��د) @��از را در ��-$ دا@$ 9� ا'�اد -�Fو'! ��د��

. @�  ر��ل ��ویM. ��ی��F- (�8و'! ��د 9� از ��@(� ��Cی�8) و ����8ر -!ه� �� ��م از �ن
" ه�. ا��/��!  ا. ��د)"ه� ه�Cن  ای
. دی��. @��F- �2و'! �� ��م '�ی�ون ��G/! ��د

 ��� 
ه� �� ��م  ی"! از �ن. در ا��ا'6 دا@$" ا. ا��/��!  ��د)"��د�� و ا:�hً 0/2 از ای
ی� دادT���. @� و ��Fًا در وزارت در��ر -�Fون اول و �����
 -���CDه�. در 8���9� او وز

در '�رس ���F� 0/2 Mاد. از ��ان ��JیH و ��2ی� را دا@$ و -���8 �����8 . 0/2 ��د
� �� -! ه�از�CD- (�Tر�B را �� @��از -!� (�T�� و �C�� 6از . �9د ��د ��ای N� ،�/C� از

 و در �! �����ران ��ان ��2ی� ]٤٢ ـ ٤١ه�.  ��ل[��ادث @�رش ��2ی� '�رس 

� در -�2��Wت ��ر�! �� و :�ا �9د، 0/2 ��ا. ای/��- �9� ا-�8$ '�رس و  @�ر@! 9

و'�دار. ��2ی� �� -�CDر�B و �J �ً8CBرت ��د را ��Cی6 ده�، @�) �/jیL و هC��ش را 
� ا���ق -�CDر�B و '�ح �� '�رس ��د و در *�دره�. ��2ی�. از �ن� /b- !ی�ایf� ه� !/

�ورد �Bر�CD- دی�ار �ای
 -��'�ت در -�2��Wت . �9د و ��Fاد. ��ا��
 ��JیO�U�J H! را �
   .�gب ا�F"�س ی�'$ و ا-�8$ '�رس و ���ذ -�CDر�B را ���ن داد

0)- _Jدر وا �ه�.  ه�. �/�CD- $8Wر�C� ،$��Bی�8) ��ی
 ��ل در دوران �Jرت 9 ،0/2
!- 
��F� او �?� �� N/b- ���@ . $در ز-�ن�د���ر  �> �Bر�CD- ،0/2 وزی�. ا��ا�

 ���) ��ا. ا��>���ت ��Cی�T�8ن -H�"�� N/b ٣داد 9� �� 0/2 و -8;�ر ی�C9 L���ن 
ه� روز -8;�ر �� یv�9 L �� از ا��-! �� . @� �C9���ن در -M8ل H�"�� 0/2 -!. ده0

�ن !- �� �-� .!- M�- 0/2 در رأس $C� را�$ و -8;�ر در $C� در 
- ،$��� �* 
�9د و  ��ا�$ �Yی�� -! ��ا�� و 0/2 ه� 9� را -! -8;�ر ا��-! ا'�اد -�رد �?� را -!. او

!C� را �� . داد ��ا�$ د���ر �fف -! ه� 9/C� �� ا���ام " @�د  ا��2$ -!"-8;�ر ��
� ��ون ا����8ء وارد �G�N��  $، 0/2 ا'�اد -�رد �?� ��د را -!. �9د �fف -!Cداد و ه

!- �@ . 
- N��!- �?ر��)aدر��رة :3��$ ����! و ا-��8! ا'�اد ا  $��G �9دم و
� ��واk -! را �� ��د -!� �N از ��ی�ن �9ر و �;�یA . دادم ��دم و ��ا. ا��>�اج ��ا�

'dU ا'�اد. 9� در ای
 �C9���ن �;�یA @�) ��د�� . A���� 0/2 ا��>�ب ای
 ا'�اد داد) @�
��gh ورد�� و�
 . �� از :�8وق �راء در�Cه N/b- ا��>���ت _Bرت 0/2 و�J م دوران�C� در

!- 0/2 ���Cرا ه ���   .زد ��د و در ز-�ن ه�ی�ا ��M ��ف 
�. از �?� +�وت، 0/2 از +�و����8Cی
 ا'�اد ��9ر ��د� !Fو�� k3-در ��ا��ن و  او ا (jوی

!- !������ M�� ام @��از. در '�رس را�J k3-ن و '�رس دا@$ و ا���ی"! . �9د ��
� و��F! ��د �� ��م رودان �MدیL -��8ب �;J k3-ا 
 ) @�Cل ��8ر��2س(از ای/F�- �9

ه�. -��gب @�Cل -��8ب را ��  ��Fًا 0/2 ز-�
. �9د اL/CG ��د و 0/2 �ن را ادار) -! �� �Jام
!- �ه�. ��رج و �3 و  از �?� -��3cت و ��ل در ���L. ��ا��$ �;�ف �9د ��ی! 9
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�U��2 اه�ات و�� ��ب ��د ت +�وت 0/2 و ��رز�6 �!���.   
 ٤او در وزارت در��ر . 0/2 ��6 از ا�3Uب �� -�ض ����ن -�د و روزه�. ا�3Uب را ��ی�

@� و در ��gب �U-  0/2م و �����
 او -D��ب -! ه� �F- 0O�Jون دا@$ 9� ی"! از �ن
�8
 ��C! در وزارت در. داد و�aیv او را ا��bم -!* �
 ��ر ��د 9Gاو 
. ��ر ای�bد @�ای


 0/2 ه�Cن ��ه�. ��د 9� ��y�B دادم����� .!C� .ه��� �ًF��  �Bر�CD- �� $�ا���
ا:�hً . �9د �� ه�ی�ا وزی� در��ر @� ��D ����! �89 و �� �;�ی- A��HO ادار. ا���9 -!

 �Bر�CD- ا�3ع �� �ًC�U��- د را�� AG�W- ،
��L 02 ای
 ��د 9� ه� یL از -�Fو��
� ای
 �9ره� را ��ا@$������8 و د/:�� 0/2 �-�Fو��
 -AG�W -(0 و . H�G ای
 ��د 9

���وت ��د  0/2 ���$ �� ای
 -��HO �!. ر������ د���رات -�CDر�B را �� ا�3ع 0/2 -!
!- $U'ا�- M�* �Cن -! و �� ه� �B !�/W- �T�9د) ��د، ��  �9د و ا $U'3ً -�ا�J �9 �8��T

!- $U'ا�- M�� ن�
 ��Wط -C/"�! او و6�J. �9د ��F� 0 ����! و)- HO��- را در 
!- !C� �   .�9د fTرا�� و ��د را در -��HO ادار. ���

ا� -��8�Fن، رN�O د'�� ->;�ص -�CDر�B،  ی"! دی�� از د����ران 0/2 در در��ر، �;�ت
ل 9� ز-��! وزی� را) @� و در �>�8ا�! روز او  �� ای
 او 3ً�J *�8 دور) وزی� @�) ��د،. ��د


�ن ��ا. -�U-�ت G�2! وزارت را) �� @"H ��ه� �� .M�-�� �9د /C� �2). ه�  
ا. ب ��ه�

 را ��k �9د��G�� .اد زی�د�F� اب داد�� و��ل ��ود و . او M8- �� �9 �@ A�� �-ا 
ای

-��8�Fن ی"! دو ��ل ��"�ر ��د �� ����h) . �� دوام ���ورد ��Cرض �89 و وزار�6 *�8 روز ��6
او در ای
 @M� !C)- $�FJ�- Hcد -�U-�ت -C/"�! . را رN�O د'�� ->;�ص �9د0/2 او 

9� �/��ت �ن را �/�یMی�ن ���ن  ،�@ M�� !ن ��زر�����C9 N�Oر N�� �9د و A�9
� ه�Cا) وزی� . داد و ه��ه�. زی�د ��ا. �9ره�. L*�9 ��د -!� �-��8�Fن �8(� '�د. ��د 9

� و @"�ی$ �� دی� در��ر ��ی� ه� روز -�CDر�B را -!zی0 *�8 �2ی�U� ًا �9رش�� و ا9
� وزی� -����� ار��ع -!� ���  @� و در واJ_ �9ر @�9! :� در�� ��اب -�CDر�B ��د، 9

!- �@ . _Bاز �;�. د'�� ->;�ص و H�J و -(����! ��د و �-��8�Fن '�د. ��G! از ���2
�@ �8Cًا +�و��F� !Gی! ��ا@$، وh�� !G�-.   

ه� ��  ه� �� ا��/��! 9� وا����! �ن(اد. -���8 هjی� و �(�/! �� ا�U�2د -
، ا'�
�� از 0/2 ��د��، وG! ���وت 0/2 �� ����ر. -�U-�ت -(0  �� ه�ش) ا��D"�م 0/2 ��د

�82ان ��ن �����8 و  ه� و �� -C/"�! ای
 ��د 9� و. �� 2/$ روا�d ��رش �� ا��/��!
��ن از یL ��ف و �� 2/$ ازدواج �� -�ا'_ -�8'_ ا��/�N در ��ا��ن و �����ن و �/�*�

� �82ان �����
 و وارث ��ن @��از و -�ا'_ -�8'_  د��� �Jام� _Jاز. و در وا��@ L/CGا
�، �Mد ا��/��!W� 
� ا��/�N در ای� �;D8- م�U- !. '�د دا@$ ه��ه� او را  ا��/�

� -(0 و ا���ا�jیL ای�ان -! -(0UW8- دو 

 @�8���8 ��ی
 ��ی��) ��د در ای�Cو �� ه 
�-�ی"�ی! �، 0/2 @��) ر'��ر �� -�U-�ت  �� 32و). ه� -�F'! �9د) ��د�� �;�:�$ او را �


 در�� اول در -�U-�ت -(0 �Wد و را��� ����-�ا��/��! و �-�ی"�ی! را از �Jام @��از. 
�8 ���� �Jام . ����! و ا���23! دو ��9ر را از او �� ارث ��د) ��د��- M�� 0/2 ����

ه� ��د، 9� ا9��ًا ��/! ��د-��! ��ا. fTران او�Jت  ه� و �-�ی"�ی! از.، ���� ا��/��!@��
�ن �� $g-! '�ا ��ط ��د �/<- HO��- !Tاد���� ��8� ر�C! و��8� ���Cر'��8 و ه .

 ��3ً، ����اد) یL �9ر-�8 ���رت ا��/�N �� ����اد) 0/2 روز �H�WF �� ه0 ��د��، �� ه0 �-
در -�U- �� 0/2 ،H��U-�ت ای�ا�! ����رد . ر'��8 �� ��� �����8 -!-��'�ت '�رس و ی� 

!- !Cو ر� L�� �9د.   
وزی� و ��N وزی� در��ر و �����
   ��ل �>�$١٣ر�� 9�  �N از 0/2 ���$ �� ه�ی�ا -!

� 2/$  او در ��و �>�$. 0/2 @�� !Gود، ��ا@$، و�D- اد�F� M� ،!:�� �وزی�. د��
� ا��/��!.  ای
 د��� ��"�H @�اش وزی�. ��ل دوران �>�$� �ه� ��د و  ه�ی�ا وا���

�ن d��� !ی"�ی�-� �9� H-�2 ا��/�N ی� �-�ی"�  وG! او ��6 از �ن. ه� -�F'! @�) ��د ه� �
� د���رات -�CDر�B ��د و �� ای
 ����A ��د را -���ل ه�� C/9 �� �C/9 .�b- ،�@��
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!C� .د �9ر�� 
�8* M�� 3ًC2 $ و�ا. دا� ���Gو -!ا  �Bر�CD- ���ا��$ �?�ات ��د را �
!C� �Tا !Gو ��h��U� ی�'$، :�فf� !- �?� در دوران ه�ی�ا،. �9د  M�* �Cو ه $Gدو � ��د�

ای
 دوران، . @� -C/"$ در ا����ر -�CDر�J �Bار دا@$ 9� ��د �� و��/V 0/2 ادار) -!
� ��ی
 و -��yz ����م� �Bر�CD- $8W/� دوران 
 در دوران وزارت در��ر، .رود @�Cر -! ��ی

در رد) 0/2 ��د، و�CD- !Gر�B ) �;�ص ا��/�N و �-�ی"� ��(ه�ی�ا از �?� ��Cس �� ���ا 
!C� �8ن ��ص دا@$ و ه�� '�د دی���C0/2 ا� ��  !U/� ل او�C9 م و�C� 
��ا��$ �����

   .@�د
� ��دازم،  وزی�ان، �� ��ر ��ا�89) �� دو�C�Gدان در�� دو -! �N از ذ�9 �>�$� �ا'�اد. 9

� ای
 : ر����� ��ز -! وزارت و وG�9$ و ���رت و ��ی� -��Hg -(0 و ��لCدر ه H:ا
�� دا@��8 9�  ا'�اد وا����! �� ����$ ا��/�N و �-�ی"� ��د و ��Fً� 9���! ر@� ��6

9� ای
 وا����!،  ��6 ��)� �� ویj) "�� وا���� ��د�� و *Wرا�) " �� �W8! را�Fی
Nاد و ��ا��ی!. ��@�) ��!ه�. ا�23 ��وی�Fا�� ،H:ا 
ه�. @>;! ه0  32و) �� ای

��.  ا. �� ��د، ر@� ��6 �� و �� ا:3Wح ��'� @�ط ��د و ��Fً� ه�N9 وا�� ا���Fاد ��6
   :ده0 ای
 ا���Fاده� از *� ��ع ا�$؟ @�ح -!. دا@$

�(�ج و ا-��G(0 در -�رد ا�. :�ا�J! در �� ا32 ��د ی"! از ای
 ا���Fاده�، ��در��! و �!
���C� اد را @�ح دادم�Fا�� 
� دی�� ����اد) ��ن. ه�. ������ ای��C�  ل��ا��9 را -

� ��د، ادب �aه�. و ه�ش و  ا��9، 9� ز�6 د��� :�رم ی"! -���8 ��
: ز�0 -!Gو�Gا
�� ����8ر -! ��'?��Cارد) ��د و هfT !ادرش . @� اش را در ��-$ ��در����

�8
 ) -�CDا��9(* M�� H�2�Cم ا��� ���د و رH9 N�O ���ی��ت در��ر @� و ��� او �
9� ای
 ��bی�. ����ادT! را �� ا��9، N/b- H�9ارث ��د) ��د، و ��8
 ا'�اد. ی� . ���! �*

!- !F��� _��8- وزی� !���/T �:�� �8��-  .39ه��دار �@��� و �� ا���ق �ه8���ن �
��ه! �N از ��ز�����! رN�O ���9ن ��دا���8 و ی� -��J ��)�� �8(�رJ/! @�ه�� -!

   .�Tدی��� ��ز������ن -!
�U� ،اده��Fد ی"! دی�� از ا���� !���hد ی� -���8 2/! د@�! . ��ز. و @�ر�' ،�b��� در

�U� ،.ر�/� �C�و ی� -���8 ا !Bو ی� -���8  �?��، ����8ر -! ��ز 09 ����8د و از ��درا �@
ا�Gی
 @�د-��!  �Tدی� و ی� -���8 �3ل ��ر -!-;�b� !�Wد رL��� N�O ��زر��T! و ��8

   .-�Fون -�G! وزارت در��ر
��ز. و زر��! و �Jار دادن �J) ���ن در ��-$ -�Uم ی"! دی�� از ای
 ا���Fاده� ��د، 9�  زی�ن

� یL ��ه- l8���F! ار�6 -���8 ه�93 را-�� را، 9� ���C� Nی�8) ه�ا���Cی! b��� در
" ��Gال ای�� "-�U- �   .ر���� �ت G�2! و وزارت -!@�، �

!- M�� 0 را/J ،ار داد و -���8 -;��ح 32و) �� ز��ن�J م و ��ل�U- $-�� زاد) و ر��ل  @� در
   .��ویM. و ��2س @�ه�8) و ���F @�ه�� �� در��ر و:H @� و �� ��ن و ��ای! ر���

� ا�T ��ف زن ��د، -!��C� ذر ا��(�ج، و�ه�. دی�� از  ��ا��$ -���8 -(�
 :�8_، ��اه� 

 ��ی، -���8 ��ویM را�!، �Cد ��د ��ز از ه�- �Tو ا ���� $G�9و �� !�8� dروا� ��ی

� ���J !Jار ده�! �� ���رتWو ی� د��� زی��. ��د را وا� ��Cه ،!zF� �8��- و ی�.   
 ه0 ��د، ��ل *� -���8 ه�د. ه�ای�!، ��د)/C� ،!J�� 
ا. ا��/��!، از ��ی  hز-� ای

!� /C� (و زی�د �� �دارد، و *�  رو. در *��/��! �� -�CDر�B ��د را در ��$ وزارت ��
 !/Uه�ی�ا(-���8 د��9 @�ه QG�F- L@M� (س�G ��  .ار�)� از ه�ی�ا وزی� /C� �9دن ��د و 

���9 (ارزش و ���C�/� �8��- !��-�9ن �(��د.  در ای
 -��ن ا�T '�د @>� �!. @�د
�Bا@$) ->;�ص ر�� !��Cد اه��!� ��� از او ه0 9� ا���ب ��Cم ���0  ارزش ، *�ا 9

!- HC� ری��� را�� وG�9$ ر���  ار���� � M�� ت(�9دM2 �"�G�� ا� ای/>��! ��ر.(   
� از ای
 H��J ا���Fاده� و از ای
 د�$��C� $ه� زی�د ا� .���T 3ً�J  0ًا ه0 ��اه�F� ام و

$�T.   
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   -�'��. -�اد->�ر در در��ر*
  

ا.  �CDر�c�/�� ،�Bت �� ��و:�ای! 2/�� �J*�ق -�اد->�ر �� را) ا'��د و �2)در دوران -
�! ��د)J�*�J ���@ ت ا@�ف در . �� ا�2ام���z�'ره� و ��ره� ا�� �ای
 در ��G! ��د 9

در ز-�ن . ی�'$ @� و در -�2��Wت ��ر�! ا�F"�س -! ز-�8� �J*�ق -�اد->�ر �>6 -!
رز) �� �9$ ��>�ش در ای�ان �� ا��ا در�-� و ��ل وزارت �(�ار. �(����) :�yG، ��ح -��

9� ای
 یL ��ح �-�ی"�ی! �� ��د ���9� و ا'��c���ن ��د 9� ی"! از -��8_ ��@�ر  �ن
�(در�-�@�ن � �� ��ا. -;�رف داروی! و *� ��ا. )از '�وش ��ی�k ا�$ ( �;�ص ���9*

. د رواج @�ی� دا@$�� ه� ��ل، ای
 ��ح -�"/! را �H �"�د و ا���2). -;�رف �>�ی�.
 !'�F- ����ن ای�ا�! -�اد->�ر، 9� �6U ا:/!   �
 از �Mرگ32٣و) �� ا@�ف، �J�*�J 
��ی

   :��دازم در ا@�2� ا���2د دا@��8، -!
��Jی�ن �Mرگ N"�/' ��9ای�ا�! -�اد->�ر و ی"! از -(0 ��ون ��دی� د !�J�*�J 
��ی
  ��ی


���ن ��J�*�J $�د) و ه�� !//CGر '/�. ا�� Lر) ی�C@ د�- ���Jی�ن در ��
 ارا-8 N"
�� ارا-8� ای�ان او را -! @�Cر -! �Cب -! ر'$ و ه��د�� @�8���8 و @�ی�ًا از او ��� .

در . ام را �����B�U� A. ��دش ی"! دو��ر در -6GM8 دی�)) ��ر '/�"N(اG"����ر ��Jی�ن 
� -M8ل او در �����ن ��م ا���J �8ا. �ن ز-�ن در�� ��وا�! دا@�0��� L٣ر دا@$ و ی 

!Cی�J �U��  ود�� �� ��ود ��٧٠٠ز ��د 9U�� $ و ه����زی���8 دا@$٣٥٠ -�� - ��-  .
� او  �F� 089اد. از -�cز) �;�ر -!� /F�- M�� �8ن ��م ا������� !G�C@ $C�J .ه�

 ا����د) ��د و در ��
 ارا-8� ای�ان رA�J ا�FGد) ��ه�ش و زی�k و اهH ��ء و. '�د '�ق. ��د
@� و  وH�9 د�2و. ��د و �� ز��) ��د ��Cی�8) ارا-8� ��8ب در -N/b @�را -!. ��ا@$

9� او -�د، '/�"N ـ ��� �Mر6T ـ �� ��ر -�اوم . -�رد ��Jل �CD- H-�9ر�B ��د !�Jو
!- N/b- �8ب در� �� د���ر -�CDر�B ����8ر �Tدی� @� �� ای
 ��Cی�8) ارا-8� �9 .

 N"�/'١٠٠kر ���! -3�?�ت را ر�2ی$ -!�� از  ��ا�� زی��� �Tدر   ��رش ��د و ا ���9د، �
!Tز��  VC/9 3ً:اش ا" �را ����8) و ه� �9ر. 9� در ->�/� ا���ن ���b8، ا��bم " -3�?

   .داد -!

��Jی�ن در �� ��b2! از -��HO ای�ان و ����$ �� N"�/'  V��� و ��"�3ت !//CGا

ه� �(��ی
 ر'�U  ه�. ��h. ای
 ��ز-�ن ، زی�ا در رد)�. و -�'�� ا�3ع دا@$. �!. ��� و اف
�-�ی"� در  را �� �Bب ��ل .�� !2�C��ورد) ��د و در ��"�3ت ا�ه�. 39ن �� د�$ 

او 9�! ���$ 9� ��6G را دور ��یMد و ا�T یL -�/��ن دhر �� . ����hی
 رد) د�$ دا@$
'/�"�z2 N �/�8 . ��د و ا����د) -! -�/��ن دhر از و��د ا١٠داد،  یL ����8ر �-�ی"�ی! -!

�-�ی"��$ .��'�- Vه�� . ��ی �او در �J*�ق -�اد->�ر رو. د�$ ا@�ف زد) ��د، وG! رد �
!C� .داد '�د .L*�9 ی"�.  ��ادر�-�� ��زی_ -�اد ->�ر در ��Oء ه��$ رM� N"�/' ��

ر او را د. �� ا�$ �� و �k���W او از '/�"N ��/! ��ان. -�M9. و ���8! ا�$
!��C)�- !- A���� �Bر�CD- .ا�� N"�/' �� . ام داد در ���� '/�"N دی�) ه�ی! 9��� 
ای

�8 . 9� ����ر -H/b ��د در �����ن @G�C! ���رت @�رو. �Jار دا@$�� ،N"�/' ��Cه
   .��ا�$ �3ق ����د وG! ا@�ف ��fا@$ د��� ا���(�در ��د، 9� ز-��! -!

LدیM� ی"! از N"�/' CD- دو���ن 
�ر�B ��د و در ا9�� ���2ت '�اg$ او ��zر دا@$ ��ی
ه� ) ����C و -��b ا0/2، ��و'��ر ی�D! �2ل(و �� ا���ق -�CDر�B و *�8 �
 دی�� 

� ورق� A@ �C�� و دو Lی �� A@ !- .ه0 د���ل . ��دا���8 ��ز H�WF� .روزه� �-���� 
ای
 و �� �� �9'! ورزی��J (���9 !T و ��س. ا�FGد) ��ه�ش و ����'?� ��د '�د. '�ق. @� -!

. ��رد ا�FGد) �� ��د -�/d ��د و از ه�� *�M و ه�� ���. �"�ن �C! '�ق. ��C! دا@$
ه�. ���9ر)  -�د ه�ز) و @�ه� ��. ��د و �8(� �� زن. ا���M ��د ای
 ��/d �� ا2;�ب او ا�b2ب

��ی
    �Mرگاو. ه� ���_ -�D او ��د�� ر'$ و �-� دا@$ و ا9�� :����ن و -��>�-�
 ���9ر)
ه�. �(�ان و ���دان و  �9د و از ���9ر) ��ز-�ن ->�! ���T���. را در ای�ان ادار) -!
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 و ���ب -!� )��g (� و�-�� $'�T.   
او �� ار�Jم ����ر در@$ �� . رود @�Cر -! *! �Jن �� ��ی
 ��ءا����د) د��9 ��Jی�ن �Mرگ

در ز-�ن �l8 �� یL ��(�� . ���د -�/��ن ��-�ن ��ای 6��AG ��١٠ از  و �9ر دا@$ و 09
�-�ی"�ی!، 9� '�-���) bG���"! ار�6 �-�ی"� در ای�ان ��د، �89ر �-� و �ن ��(�� �� 

!- �'�Bدر ا���ر ا �� -! ه�T �8* !���Cوه��ن �-�ی"�ی! ه� */-�F- ی�ن�J� �� �-�. �9د 

ه� ��J!  ه� هMار L���h ا��-��H، :�ه� هMار ��W. وی�"! و -�/��ن ��ی، د) ��ی

�@ �/-�F- !ایfg ت و -�اد��C9 .ن ��(�� ا����د) '�ق�ا�FGد) ��د و ه0 ��Jی�ن  ه0 
ه� -�/��ن ��-�ن  در ز-�ن �l8، از ��� @"� هf�� 0@$ و د). -�/��رده� ��-�ن �� ��A زد

@� و  در ا9�� -�F-3ت 39ن دوران -�CDر�B، �� ��@6 وارد -!. �8J و @"� را دزدی�
� @"� �� ا��/�N را او �� �A/U ����9 و . ��د  -!��ده�. ه$��8/-�F- �/��-

� را 3ً�J �� '�ا���./-�F- 
ای
 را ��د . ه� ����A داد) ��د @���ر�! را ����م �9د، زی�ا او ای
��Jی�ن ��ون @L :�ه� -�/��ن . '/�"N در -�J3ت �� -
 در د'�� �T$ و ��J HUل ���$

��ون ��دی�، او ه0 ا�89ن . �� �Tرد -�D'� -�;/! دا@$او ه�C. دhر در ��رج +�وت دارد
 �Bدر �9ره�. ->�! ا@�ف و '�ح و ر M��)�Bر�CD- ��� ( او ��ی� ���Gدارد، ا $Gد��

!C� �ن ای�ا���ن را hی �� �در ز-�ن -�CDر�B رN�O '�را���ن ا�"! . ه� �9ر �89 دا�� 9
� ه� ��ل ای
. زد ه�. '�را���ن را �� ��A -! ��د و ��Cم ��ل� !Gل ��ا. او 09 ��د، و�� 

��ون . ����$ او -F/�م ���د و در واJ_ در �! ����$ ��ل ��د! ای
 ه0 یG�� L! ��د
!- A�� 0 را در)G��� ��د. fTا@$ دی�ن دور) ا���23! +���! و ا-c��� ر��ز . در �9ر ��د�CJ

��ی
 ا���س و ���2�،  ��ر در �� �3-�!، ز���ر) در �� ���ز، '��J 09 در�� یL، -��وب
� وG! ری�L ���ب @�) و  اهH ری�L ��د،. ام در��ر) او ه� *� ��8ی�09 0 ��@�


�CW- .!-ر در��او  از ه� �?� �� ا@�ف  H��U- در ���Cا@�ف ه ��-�؛ �� ای
 ���وت 9
����! ه0 ��ز��) ��د �   .��ز��) ��د، و �


 ���ی0،[ ا-��ه�@l8]�N از ��Jی�ن ��ی� از <� �Gدو �� �@(�ت " �/�Wن ��وی�ر ای�ان " 9
� ا��ق. دو�G از ����اد) �J��ر ��د. دا@$� ���اب  ای
 -�د از روز. 9� ���ا @� �3'�:/

��ا��$  @��8$ و -! -�CDر�B را) ی�'$، زی�ا د���ه�. زی��. ای�ا�! و '�ا���. را -!

 �9'! ��د�Cو��_ . ���ورد و ه !Gو !Cی�J ��M8ی
 ��د)  �C� H��U-(دو�G ��غ �Mرگ و ���
�. دا@$) @��Cان، �Mدی�b� Lی6��� �اش  او -��! �� -
 ��ب ��د و *�8 -���� -�ا �

��ی�9! @�ی� ��د و �� د���ر -�CDر�B �(��ی
 ��ی�k ای�ان �� و'�ر و ��ا. ��د . د�2ت �9د
� -��b! در ا����رش �Jار -!Cو ه $'�T .!- �Gدو ���� �� !C)- ت�-�U- ر'��8 ه� روز :

!- �9 !�9 !- ���ا�$ ����� ی�  ��ا�$ وH�9 ی� ���� ی� وزی� @�د، ا'��. 9
��ا�$ از -�bزات -�Fف @�د و  ���G"� ی� ��(�� @�د، '�د. 9� ��و��) دا@$ و -!

0)G����اب -�CDر�B  ه� را -��C�Uً� در ا��ق او ��Cم در��ا�$. ی� ��ف را -D"�م �89 و ا-
� �;�یA -!ر���� و ��ون ا�� �� ا�623 -!C�8ء ه�� دو�G رو . @� ��� �� �Cا هfG

�ورد�� -! .!C� دت��ای�د. �� او ��ب ��د و � y�: �9د، *�ن  �ه� ه� دو �� ه0 �
�9ر دوM�* �G دی��. . دا��$ ر'��8 و ای�د. او را رA�J ��د �C! ��اب -�CDر�B -! ا��ق

� در ��. ��د و �� -��HO ا���23! و �����! �9ر. ��ا@$��Cه�اش ��ا. -�(���Cن  �
ه� را ��  ر'��8 ی"! از �ن ��د�� و ���! و�J! -! ���! �� �;� -!.  د��� زی�� ��د٤ -  ٣

� �� ا��ز) دو�G. ��د�� ��د -!��Gا .�� ������ت ��ا. �fب -�U-�ت -(0 در ���Cه ،N�  اش
���9 و 9���! 9�   ��2$ ��ی�k -!٤ ـ ٣در ه�Cن ا��ق �� ه�Cاه�ن . '�اه0 ��د

�!C !- م�Cن را ا������ریQ و�J! او�Bع را -W/�ب دی�، در ��غ  ��. �9د�� �����9 دود 
 Hم و��ی�C� . ��د و��ن '�ا��9� -(�8س  $��� $C?2 �� �9خ L6 یGM8- ار�bCه

!- 
او 3ً�J در ��ریN . �9د ���� از '�ا��� وارد @� و یL د�9را��ر '�ا���. ���� او را �Mی�
-�/h�� �ًC ه0 در ��ریN ا�$، زی�ا @(� دی��. را دو�$ ز��b- !T//! دا@$ و 

اش ����ق  و�-� دارد و ���� ر'$) �زاد)(ا�89ن ��M �� ا@�ف و د���ش  او ��ون ��دی� ه0. ��ارد
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   .ه� ا�$ �ن
��اد. ��د و  اوی�! از ��gز ا'�� 09. و ����h) ��ی� از ار���� F-3g/! اوی�! ��م ���م

� ���د �?�-! ��09 ��ی�ن ��F- M/�-�ت FG�W- Hاه �ًU/W- دا@$ و d���- در . �� از !��
!C� $9�@ ی�8ت�C� از دروس و L. در ه�� ی��ل �9٢د و در ��ل  دور) دا��"�) ا'�� 

وG! او ��ا��$ �� زدو��8 و �MدیL �9دن ��د �� -�CDر�B . دا��"�) ا���ردار �Tوه�ن ��د
���� 0)- Hg��- ��ن ز-�ن دا��"�) ا'��. اد�2. دی��$ اوی�! از هJ�� .C! �89 و �

� ه��� !Gر ��د ���9ه! �"�د دا@$، و�� 
�8
 ���د و از ه�� �9ر. ��ا. ���* �. و�
kژا��ار-�. ��د، �(0 ��د را از ��ی� (���-�' �ه�. وارد) از ا'��c���ن و ���9�  ز-��! 9

او . @$دا@$ و ز�6 در �9-�ن ��"�3ت ��ز-���ه! '�م ��ی�k در ���� دا ��-!
k�8 -! ��ی�/� M�� را ��3ً در  ه� -! �T) روز��-�. '�و�$ �9د و -! ه�. -"��'- �9 �8�@��


 ��ی�v�9 k @�) ا�$� L6 ی"��� Lزی���ز. ی .kی��� 
ه�. -"��'�  ��2�Jً� ��ی� ای
!- Hی�D� .���Tز-�ن ��ص در داد�� ��9د و ��  @�، وG! اوی�! �ن را �2ض -! �

. داد 9� ر�l و ��. ��ی�k دا@$ >/��! از *��T �8) ا�$ ��DیH -!ا. 9� - ��ی6 -�د)
kی��� �
 ->/�ط  ��ی� ���ی9 0�Cن از ه�ه�. -���د در دادT���. ��ی�k ���د و دو ��م 

�ن یL ری�ل ه0 ارزش ��ارد .�/�9 Lی �9� در . ��د 9 !G�� �8* !� اوی�! از ای
 ��ی
 HJرج ��د -�/��رد ��-�ن دزد٥ژا��ار-�. ��د ��ا�� �� را دhر �9د و �Cی� و ه.   

  
   '��د -�G! و ا��3س در رژی0 �(/�.*
  

و ��زر�! @�ه��8ه! �� هMاران -�رد " د'�� ویj) ا��23ت "ه� ��zر در  �! ��ل
!G�2 ت�-�U- yW� ور.  ا��3س و ار���ء در�� ی�د����Y�- �ر��� ��9ر �@�8 @�م، 9

�ن �Cر. ا. ه� ��ای0 د@�ار ا�$ ه���ارد در ��و��)��- 
ه�. -���د d�B ا�$ و  ز ای
�. ��ان �� ه�Cا) ��8 و -�رk و �� ذ �9���OMت -3�?� �9د -!�h ی�ددا@$ در 
ه�  h. ای

���C� �� !����8- ��  ام و در ای
 ه�. -�G! ا@�ر) �9د) ه�ی! از ��ءا����د) ه� �� �� ��
���C� !��� �9ح ���) -! ذ�W- 3ً�J �   :��دازم ه� 9

 H�- و v�� ارد ��ءا����د) و�- hً�:ا �در دوران -���0��G در ��زر�! -���� @�م 9
� �>�$١٣در دوران . �(�ی$ ��اردG��  !- �C$  وزی�. ه�ی�ا ه��و ه�ی�ا �9-3ً � ������*

!� _Bو 
��ی
 و�aیv رN�O دو $G���T�/. از  ���وت ��د، در :�ر�! 9� ی"! از -(0 �� ای
H�- و v�� د و��ا�$' !�Gد .  ا-�ال دو��ا��از) دوران ه�ی�ا ' �در ه�� ز-��! �

��ا�$ 9�! ـ و در  �/���، �T !C���د) ���د و او *�ن �/A ر�Bی$ -�CDر�B را -!
�@ !�h�� ارت او�: M�� H�Gد 
�Cه �از . �(�ی$ -�CDر�B ـ را از ��د ��راB! �89 و �

�نJ��UD� $C( �8(� در ��زر�! ١٣٥٧ �� ��ل ��١٣٥٠ل   ��و��) ��ءا����د) ٣٧٥٠) 
� دادT���. ار��ع �Tدی�� �ً-�C2 �9 �@ H�"�� ه� . 39ن 
-٢  -�) یL ��ر از ��ی

9� -���ل �! ،(jد'�� وی ��و��) ا'�� .��T !- ا:3ً . �9دم ه� ��د، ����'$ �9ر را �,ال
� وزی� ه� �� د���ر @��ه! �>�$ هVC ��و��). ����'�! و��د ��ا@$ و :�� ��د� 

� ای
 ا-� �C! وزی� دادT���.، ��ی���! -!� !��Cاه M�� �Bر�CD- داد و از �?� او  @� و
   .ای�اد ��د �!

او . ��د) از ����اد) '�-����-���Oن(ی"! از ای
 -�ارد، ��و��) @>;! �� ��م '�-����-���Oن 
��ل -����� -�. ����C"�ر. ��د 9� ا���دی�م ی";�هMار ���) �(�ان و -��U/Fت �ن را ���$

� ه���! از . @�د �� د'�� ا�3ع دادم 9� @"�'! در یJ L�C$ از �! دی�) -!/:�'3�
9� یL -(�8س ��از اول را اM2ام  �@ ���زر�! اM2ام @� و از ��ز-�ن ����-� ��ا��


 دارد، 9� �;�ر -!�F- .�J�ه�ی! از  او l8/9 را ��دا@$ و J�C$. '� را '����د�� 089 
� ای
 C?2$ رو. �! ����! �! را ��اب �9د� !��C���� ن�* � و اa(�ر دا@$ 9

او ��N �� . ریHCD� !� ،(��� .M ���ورد) و دور��دور �ن @"�ف ای�bد @�) ا�$ @��Gد)
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$C�J l8/9  ار ��� ��ی� ��88��8(ه�ی! از �"�ه� راMی";�ه �9 !/D- !8Fاب �9د و ) ی��
$�T ء ه��$ ���ن داد و�z2ا ��" :
ی�U- �� !8Fو-$ (��  �� *�C� �8) 09ه� را ه0  �ه

�ر-� ��M ��د) �9ر fTارد) و �� ��. ���ن) �� 09  ���� ری>��، fGا �� @�ه��8) ���ی�� 9
�
 ا�$ در ی"! از روزه�. -����Uت ��د+"C-  HJا�� �?DG Lار ٣٠ا. رخ ده� و در یMه 


 �MT �Dارش @�. " ��� از ��
 ��و���Cه �� � روی� -�CFل 9� -�CDر�B، ���3ف. -��/
!C� ار@�تMT �� !FJع ��@$ ا:3ً و�B�- $�C2/$ اه �'3ًF �� د���ر : "fTارد، ای
 ��ر �
ا:��� �N از 9�A د���ر ی"! . " ا:��� 9�A د���ر ��Cی� +���. ا����د) ���د و :�!

�ورد از �Mرگ HC2 ����8
 '�ا���. را �� ای�ان د�2ت �9د و او ��زدی� �)- 
وG! . ��ی
�-�'!C� ن او را ره���O�-��� �� ای
 -(�8س ��@$. ��. او د���6G ��د �9د و ���b��� در" : ��

 (��� �� را ا'Mود" ����/C� 
� ایC��� در !Gو" : 
"C- ت�U���- .در ی"! از روزه�
ا�$ ��T(�ن J��C! '�و ریMد و ا'�اد. 9� رو. �"� ه���8 �� ه�Cا) ��� و �ه
 رو. 

 

! " ه���U� �8ط ���889 ا'�اد. 9� در ��ی��F- �?� 3ًC2 A���� 
. '� �Yی�� @� �� ای
� ��. ��J A�UF� $Dاردادن '�-����-���Oن د���ر داد 9� او ��دش � �Bر�CD- �-ا

�89 ��CF� ا���دی�م را .�@ _Jل وا��J H��J �� ���CF� .�D �9د 9� M�� او.   
h�� ت�@ ��ن � $C�J 3ت ��9ر ��د وzF- ن از�C�� د��C9!-  $'د���ر . ر �Bر�CD-

 @�د�UD� $/2 �-F/�م @� 9� ار��U- 6ار زی�د. از ���Cن �9ر����bت ���Cن . داد 9
�ن  $C�J ن 09 و�C�� زاد�� در ��زار b��� د �>;�� داد) و در�� �را ��ا. -;�رف �?�-! �

، یL ا���ر �Mرگ ���Cن v�9 @� و در �!. �Tان @�) ا�$�UD� 
CB !Gو  .��T
 �9� در �ن-��/ �-�� د�$ � M�� ن ا��"�ر @�)  *�8 ا���ر دی���C�� �ه� :�ه� هMار �9�

� -��b اF-  0/2/�م @� 9� ای
 ���Cن. ��د� /F�- ه�)!� �9 �Bر�CD- $ه�  دو� ��Jو
� از ��ز-�ن ����-� . ا�$) @A �� او ��دF��U- ا0/2 :�ه� ��b- �9 �@ �MTار@! �(�

� و �N از�;�یA ��وژ)�'�T  ،و ا��"�ر �9د) و ه� fا� ����Cن -����� را از ��ز-�ن ����-
 fا� H��U- ن را در�C�� وژ) ��ون�� Nوژ)��٢٠�� H9 ار  در:� ارزشfTدی��ان وا �ه� �


در:� ارزش A����٢٠ هA��: 0 :�ه� هMار �9�� ���Cن @�) و ه0  �9د) ا�$ و ��ی
 ری�ل ا�f و �� ٧٥ا.  �! �9��او ���Cن را �� C�J$ دوG. ه� را ا��C� fد) ا�$ H9 ��وژ)

 $C�J٢٥٠ !Gزاد -!٣٢٠ ا�MTارش �� ه�Cا) ���Gم N"2 از . '�و�$  ری�ل در ��زار 
ا���ره�. ���Cن �� -�CDر�D� �Bی�T Hدی� و '�دا. �ن روز ��ون د���ر �Mدم �2دت داد) 

�@ .���ی���! ��  ا. �� دادT����D� .یH دادم، وG! در �ن -
 ��M ��و��) را ه�Cا) �� ��-
�@.   

32و) �� -�رد '�ق، -�>� @� 9� ��ود یL -�/��ن �
 ���Cن ��M از ��رج وارد و در 
 !C�� ود�� !Tر���� Lاز ی N� و (�@ ���8ر��@(� �>/�� و ��ون ����8) رو. ه0 ا���@�

� -�>� @� و ��و��) . از �ن �� �l8 ���ی�T Hدی�) ا�$����- �-���ل ا-� در وزار�>��
.���Tداد ��!� !Gدی�، و�T �G��ا  ���- �b���.   

!C� ود�D- ن�C�� 
� ای
 یL -�/��ن �� dU' رد '�ق�- �@ . �� LدیM�8م �٢T 
 -�/��ن �

 ��D در ��8ر��@(� �� -�ت ���h! -���) و ����د @�) ��د�Cه �� M�� !ل . واردا����-

� -�� اش در دادT���. �!  وG! ��و��) ای
 ا-� ��M @���8ی! @�،b����.   
� دی�� در وزارت را) ��د��C� . و�$ وزارت را) را�F- م او -���. ��د و�� hً�C��ا �'�د. 9

��  �� Aی�J ارزش �ه�. �-�ی"�ی! ��$   -�/��رد��-�ن �� @�9$2٣(�) دا@$، �Jارداد. �
 هMار �9-��ن و ��ی/! و �FWJت ی�9! -����� را در ای�ان ��Dی�T H'$ و ��N در ٢٠و 

�9 �WU� �8*د  �ر و در �����ن���� �Cت ����� و هh� 
ه�. �Tم در زی� �'��ب ا���ر �9د �� �ه
�. MTارش �� -�CDر�D� �BیH @� وG! د���ر. ��اد. @�-�� !� M�� .���- (ا.  ��و��

!� M�� 
� دادT���. ار��ع @� 9� ای� ���- �b���.   

 �����. @�، دزد- d��� �ه�. ��(�� ��ویM وG! @�ی� ی"! از �Tی���ی
 -�ارد. 9

   :���وا�! و دارود��� او ��د
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��ل  اش �! ��ویM ���وا�! ز-��! 9� دا���b. دا��"�) ا'��. ��د، ��دو ����اد)
@�ن را �� ا���ق @�ه�ش  از ��اه�ان او �8(� ی"!.  ��ادر و *�8 ��اه� ��د��٥ه�  �ن. ��د��

@(�ب ]وN/b- H�9 @� ی"! از ��ادران ���وا�! . ام در -M8ل ��(�� ���وا�! دی�)
���و ]دی��. . ��م �W2ءا� ���وا�! وزی� �9ر و وزی� ��9ر @� ��ادر دی�� ��[ ���وا�!
-��z! ���وا�! ��M �� در�� ��(��. رN�O دادر�! ار�6 . ���� @�[ ���وا�!

ه0 ا��از ��د و �ن ی"! 9� ���� @� ����ر  �ن 9� وزی� @� ����ر *���ن و ��$. @�
��ویM ���وا�! از ز-�ن دا��"�) ا'��. �� د���ل زن ���Gار. ��د 9� . ر-�W_ و ��ز@"�

�� ��م  ���d او و6FB را رو�� !O�)� (اد���� Lار از ی�G�� .د��� (��h�� �� ،�89 (را
9� -M8ل -
 در �ن واJ_ ��د(�C�F! ���ا �9د 9� در ا��(�. �9*� @(�8ز  !/D- (

!- �8���� .)� �J�' ن�TرM� غ ��ر د��� از�� Lل ��د و در ی�C�- ر���و � !Oار -��. �٥Mه 
��ویM ه� روز 2;� �� دو*��� از دا��"�) ا'��. را) . �� �����Cن -H/b �"��$ دا@��8

!- �� د��� -! �82ان ��Cی
 دو*��� ا'��د و ���� H��U- ار. از��  ���U@�2 �fT@$ و ��-
� �C� $/2�$ ��ویM ای
 ����اد) د��� �� ازدواج ای
 دو ->�vG ��د�. �9د رد -!� !Gو ،�

�� ��غ د��� �9*�� ازدواج ا��bم @� و ای��ن �� ���ر د��� در ! �82ان دا-�د �����
�� . �9د�� �� ز��T! -! ا. ���$ 9� ���وا�! و ز�6 در �ن ��ار���� ��د ������ 
ای

� ا��ر) داد) @� و ���و��aادار) �?�م و �ا�! و ز�6 در در �89ر ���Gار واJ_ ��د و ��Fه� �
Q8� ���D- �� H/b- ���� ��)Gن ا��� ز��T!  هMار -��. در�$ �9د�� و �� ا�3Uب در 

�N از '�ت ��ر د���، ارث ه���8! �� زن ���وا�! ر��� و :��A *�8ی
 ��غ . �9د�� -!
���د و  ه�. -��Fد در ��� ی��v و ���� در و�L و *�8ی
 وی3 در ��8ب '�ا��� و ���ر��Cن

� _C�b-�@ (��g ن و�-�.   
���وا�! در ز-�ن -;�ق ��@��) ورز@! ��ج را دا@$ و در �ن ��Fاد زی�د. از ورز@"�ران 

او ه� ��ف 9� ��د . را �C_ �9د) ��د) -{ -����F@ �8ن �!(����ان ��@�8س �(�ان  و ��ج
ورز@"�ران را �� )  ���٣٠ا�T ا@���) �"08 در (در ز-�ن -;�ق . ر'$ �� -! �-� ��ان -!

 -�داد ���d ا@�ف ٢٨داد، و�F� .�8* !G در  �����ن ری>�� و �� ��_ -;�ق @�Fر -!

 ورز@"�ران را �� �����ن ری>$ و 2/�� -;�ق و �� ��_ -�CDر�F@ �Bر �C@� و ه ���ا


 -��Bع را �� -�CDر0��T �B یL. داد�Cداد. ��ر ه }���" :!�  �� �ا@"�ل ا�$، ��ل 9
!- HC2 
- _�� �89 " !� !Gو$�� 
�C2/$ ه �� ه0 U� د  ��ز. ا��از. و�C�2اش -�رد ا

   .���د
ا'��د  او را) -!.  -�داد، ���وا�! و ��@��) ���6 �� �3. ��ن -�دم ���یH @�N�٢٨ از 

!- !��g�- .�)@ 
� -! و ه��� 9� ز-�F�ن -�ا� LG�- �ا�T ��ف ���B . �9د دی� �
� ی -!��Tار �89 '�(�، وfTاو وا �� ژا��ارم -!@� ز-�
 را ���� L  0*�� Lر'$ و ی

�9د 9� ز-�
  �9د و ���وا�! :��A ز-�
 را �(�ی� -! �/�8W! را در و�d ز-�
 '�و -!
�8 �� ��م . �9د @� و ز-�
 را واfTار -! ��ف -�/Cً� ��/�0 -!! ��ا. @�ه��8) ا�$�

�د-! را ه�ی�ا �����$ ��ز-�ن ��. @�  د���ش :�در -!�٢��وا�!، زن ی�  
�8* $��
� ����ر ��د @� ��. ���! �9د) ��د/��- ،Qری�� .!� 
-  ���T. �9دم و �(��ی
 و��/

 را ادار) H9 �(0 ��واk ��>�� دادم�UD� . را ،k0 ��وا)� H9 ا�!، -�ی��B l8ه��
� [ ا��zر و �� او د���ر دادم در��) ا-�ال ���وا�! � � �89 و در �yW ��9ر ه� *�UD�

 -�) ٤ ـ N�٣ از . ��� او�$ و ��8 :�در @�)، MTارش ��Cی� د��٢م ���وا�!، زن و 
�@ Hی�D� ارشMT .!/�J 6 از �;�ر�� �b��� �در -�اM9 : ام ا�$ �� �C9ل �AbF دی�م 9

ه� یL ز-�
، در ���! -�اM9 �>6 یL ز-�
  ا���ن یL ی� *�8 ز-�
، در -�اM9 @(����ن
� ����ر -��gب و و��_ ه� ز-�
، و در �(�ان د)Cه �اش   ��د، �� ��م ���وا�! و ����اد)9

��ری��Y� Q��ت ورز@!  ه�. ورز@! ��ج، �� ��د ���وا�! 32و) �� ��@��). ا�$
ی"! از ای
 ���Y��ت در �����ن �>�ر�$ و . دی��. �N��Y �9د) ��د 9� ����ر -�رن ��د

�١٠دی��. ��اG! و�L ��د، 9� �����Cن -b//! �� ��6 از ��D- در N�8� 
ا.   ز-�
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����Y� M��ت ورز@! -(C! ا��اث ) ���9�(32و)، در ��"�را  ��.  هMار -��-��_ ��د١٠��ود 
�8 �� ��م ��دش ��د� �ادار) 0)� H9 ��واk در MTارش ��د �G�$ �9-/! از .�9د( ��د، 9


� ��6 از  ز-�� �� داد 9O��9ر ارا yW� وا�! در��ت �����Y� 0 ٢٠٠ه� وJر 
9� -���ل " د'�� ویj) ا��23ت "�Bا�! ��ی� �Mء -�ارk ای
 MTارش ��هl8 . ر��� -!

�ن ����� ���b! ��د، -���د ��@� $a���.   
� 0/2 ار��ع @�د: "ذیMT Hارش ��@$. �� ه���ل، MTارش '�ق را �� -�CDر�B دادم� " .

 0/2 �0/2 و ���وا�! �� ه0 ��ا' �9د�� 9� و. �aه�ًا 9/�� . ار��ع @�) وزی� در��ر(�
� را '�;/� ده�ا-�ال ��د�zJ 0/J �8* 3ً �� اه�اءC2 !G��8د �(/�. ��>��، و� �.  را �

� در �(�ان را �� ���8د واfTار �9د و در ��-�٨ ـ ٧*�8
 @� و ��ود FWJ   �Bر�CD- �ا. �
-��! fT@$ و -
 ! " ��ن ���ر ه� *� دا@$ و ��ا@$ �� ���8د واfTار �9دم: "��@$

� را -���� @�م و MTار@! ��zJن� �� ���وا�! �� ���8د واfTار  � -�CDر�B دادم 9*
 J/0 ا-�ال او�$ و ��ز) ا����د) از �ن را �� :�رت �aه� ��ا. �9٢٠٠د) *M�*�� 0/J �8 از 

� �CD-" : 0/2ر�b- �Bدًا ��@$. �89 ��دا@$ -!) و در واJ_ ��ا. ��دش(��@��) ��ج �
 ���وا�! '�د ����ر زر��! ��د و از .ار��ع @� و ای
 ��ر 0/2 ا�Jا-! �"�د! " ار��ع @�د

��ی -�(��C! و ر'��U- �� $J-�ت -(0 و ��Cس -���CD- �� 0�Uر�B، '�ح، 0/2 و 
   .��د -��8�Fن �9ر ��د را ��6 -!

Lح ���9 ی�z�'ا �-���ا از ای
 �Jار ��د 9� او ه�@A در . ��ر دی�� ��M �9ر ���وا�! �
�ه�ای$ ای
 . J_ �/��ت 39ه��دار. ه0 ��داش �/��ت �CJر 39ن دا@$، 9� در وا ���

�ه8���ن ���� -�Fوف ��زار ��د و ��زاری�ن �C2) . �/��ت را �3ل �ه8���ن �� د�$ دا@$
در او ��! یL �;/$ . ��دش -�2! ��د 9� در ��زار ���ذ زی�د دارد. ��ی� او را ���8��8

!C� $'د �� ��د ��ب ه0 ی��� �� -H/b او�;�ر . ���ب دا@$ +�وت �!. @� و ه� *���
� را در ی"! از -�(��C!. 089 در دّروس ��د -!��� 
. ام ه�ی6 9� �Mء -��2ی
 ��دم دی�) ای

� او دو�$ :C�C! ���وا�! و ����اد)� ،�ًCOو  اش ��د و دا $gت '�ا�Jص در او�;�
داد 9� در  او در -M8ل ���وا�! �/��ت �CJر ��"�H -!. روزه�. �H�WF، در -M8ل او ��د

، )وزی� ��9ر ه�ی�ا(در ای
 �/��ت �CJر ��
 زاه�. . @� ه�. �Mرگ -!  39ه��دار.�ن
 !���/T �:��)!F��� _��8- وزی�( ه�ی�ا .���Tوزی� داد ،)(ام ��-6 را '�ا-�ش �9د( ،

� . �9د�� یL ی(�د. +�و��8C و -�Fوف، �3ل �ه8���ن و ��ویM ���وا�! @�$9 -!��Gا
�9د��، �/"� زی�ز-�8! را �� ای
 �9ر ا��;�ص داد) و ه��  . �C!ه� در -���C)�- H��Uن ��ز �ن

!C� (ن را� �
 -�ت. داد�� '�د. را �- !C� ه� 
�  دا���0 9� ای* 
ه� در ای
 زی�ز-�
�3ً ورق را-! ی� �>�� �889، زی�ا ��ر. وا��Cد -! -!- ���Fًا . �889 ��د ��ز. -! �9د�� 9

   .@�) ا�$ ��د و ���$ -!ه� ��-�ن  -F/�م @� 9� ه� @A -�/��ن
�ه8���ن �� T/���!، وزی� -��8_ : ��ی�ن 39ه��دار. *� ��د؟ -���ا از ای
 �Jار ��د

!- ،!F���  دارد �UW8- در '3ن 
9� '3ن ��زار. ی� -�LG یL -�/��ن -��-��_ ز-� $�T
 .��- ���رد ارزد و ی� *�8 ه"��ر ز-�
 در '3ن رو��� دارد 9� یL -�/  ��-�ن -!9١٠٠٠
�T(! ده�� و ای
 ز-�
 را �� ا���8د -�د) . ارزد ��-�ن -! �ارا   !B�Mء �9٥٦'! ا�$ 9

 !F��� _��8-)!/- (��89 ا32م . 
�ه8���ن(- ( 
 -�/��ن ��-�ن ��ا. ٥٠٠از :��A ز-�
 �C@)!���/T (!- fا@���) @�) و  ا� �089 و یL ه��� ��F ا32م ��89 9� در روز��-

�ه8���ن ��ود �;v -�/� را از /T���F� .!- !! ���$ز-�
 �Mء -��8_ �� ���Gو  ا $'�T
ای
 �9ر �2دت �ه8���ن و . �9د از :��A ز-�
 ��M -�/� �39! ��ا. ��د دری�'$ -!

:��h�� . $D) روز. -�CDرW- �B/_ @� و از -
 ��ی�ن را �����. T/���! @�) ��د
�����$ ����$ ( وزی� و ���وا�! ٣ ه�Cن روز. �/��ت �CJر و 39ه��دار. را �Yی�� �9دم

 �� *�8 ��� از :����ن . -MFول @���) ���!�UD� ر�-Y- ��'در -�رد 39ه��دار.، ا
ارا�D: !B$ �9د وG! *�ن �9ر@�ن در�$ @�) ��د -��Bع را ا�"�ر �9د�� و *�ن 


 زاه�. . T/���! ���89ر @�) ��د، -��/� د���ل ����� �F� .�8* .ه� رو �� !Gو
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-F/�م @� 9� 0/2 ! @� و وزی� دادT���M�� . ����8ر) ا�T ا@���) �"08(�ار ��ا��ن ا����
   .ه� را �� -�CDر�B �9د) ا�$ ی� ه�ی�ا ���رش �ن

��ار.  ���وا�! در ��ا�! *�8 ��ر J(�-�ن دو*���. و ا-� �fT�� V�U@$ ���وا�!
�ن �����ن @G�C! �(�ر� HD- ��Mدی��) Lن @� و ��(��@�� N ��ج را �N��Y �9د، 9

� . -HD ��-$ ���وا�! در ژا��ار-�. ��د. ��د) ��غ 2/! ا-�8!���� (���-�' !��-
�9د و در ز-�ن ه�ی�ا  ژا��ار-�. ا���ن -�M9. @� و زی�د�$ اوی�! ��-$ -!

� -��Hg �9رش ��أم �� 39@! و . �����$ ��ز-�ن ����$ ���! @�Cاو در ه
�  ت -!�Tه! -�ا �� -6GM8 د�2. ��ءا����د) ��د� ��9د و در ای
 دی�اره� -���� ��دم 9

�. و�� :�اJ$ ��ارد ه��U�'وا�! ر��ز�6 -! � �او ��CیH دا@$ . دا��$ ا. دا@$ 9
� ه� ��ل، زن ���وا�! . ��ا�$ از او ��ا @�د 9� ز�6 را �3ق ده� و زن ه0 -!�

� ا�����٥�B! داد 9� ���وا�! او را �3ق ده� و � �� ��اه�ات و  -�/��ن ��-�ن -(�ی'
� ����ر �Tان��G�89 ا fا� $C�J .$@وا�! ز�! ��ا��3ب �U6 از ا��� ،_Jاو در . در وا

� ا�3Uب ��ود ������D;�3ت و. ��M .  ��ل �
 دا@$، وG! ��ان و ورزی�) -���) ��د٥٨
*�8 روز ��6 از ���وز. ا�3Uب، ���وا�! ��ا. . ��ا9�� ه�Cن دا��"�) ا'��. ��د

� 9/�پ ��ا��'?! ��� 
9� -!" ای�ان ��ان " - $�T و �-��9� ��ود �� �وG! . ��اه� �
� و. و ) ��ادرم(ا�  ��Fه�، �;�تU��� زن !Gو ،(�@ �U��- در ا������ �9 $�Tد��� و ٢ 

!- !Tز�� ��)Gدر ا _Jوا �� ��م . �9د�� دا-�ده�ی6 در ای�ان ��د�� و در ���� �*�ن ��8 ���
�ن" ���8د -����Fzن "ز ���وا�! ��د، *�8 ��ر ا �� �� @�) ��د ��ا. �>/�F�ا، . ه� -�اfG

9� در��ر) -
 ) ��ران(روز. زن ���وا�! �� ��اه�م !��F�9د و ��ا��س @�ی �F�ا�-
�@ 
- LC9 د دا@$، ��ا���ر��و .!C� �� ��د 9��T ت در�$  ��ران�Fی�@ 
دا�0 ای

�B�U� $'�T س�C� !8�/� (�Tه� ��ل ه� �� ،���اه�م . . @�C را ��اه�T 0$ا�$ ی� �
$�T 
- �� �9د ���ی�� �� ��ل �/�
 �"�د) و از -HD او : �B�- .0��Tع را �F�ز -�ا�� �Tا

� �"�د. ا�3ع ��اری0F�اب را داد و دی�� -�ا�� 
�C�9د و ��ران ه �F�دًا -�ا�b-.  
 
 

�ن HO��- ـ و �Bر�CD- $<ان ـ ��ی��)�  
 

� -�CDر�B در ��ل �/8W$ ��د ��'$� !Cو�� AJا-� �2ا 
� را �� ه0 ری>$ و ایF-�� 
ا�3Uب "�� ه0 ری>�
 ��'$ ا��2�C! ای�ان ���d . ��ر �ورد 9� *�ر) �ن ����ر د@�ار ا�$

 ���� "�9� ���d �89.، " ا:3��ت ارB! "وی�CD-  (jر�B و � $'�T او :�رت
N�Oر �@ �  .�C(�ر �-�ی"�، دی"�

ه�. -��2��W! در ��رج،  �;�ص در -;���� �ی"� و ��ه�. ارو�� و �- ��Fه�، در -��'�ت
� 39م -�CDر�B ��د و ا:�ل �ن را :�ه� ��ر �� -�U-�ت ای
 ��9ره� و �"� !Bا:3��ت ار

!- y�B�� �2ت��W- ن�T�8ی�C� رگM� ن را���ی
 ���وز. ��د ��ا. ��bت -/$ ای�ان  داد و 
!- v�:�� ی"�ی!! �9د�-� �9 !D�B�� دا �Bر�CD- �د) ��د�� ای
 ��د 9� و�J! ه� �

9� ا����J (M.  -��� و 32و) �� ای
 ��9ورز :��A ز-�
 @� از ���C9�$ @�ن -;�ن -!
�89 و �� ��ا. :��L/- A، از ز-�
 ��د ��M  @�د، زی�ا ��ا. ��د �9ر -! �9ر در او ���ا -!

ن �?�ات ه� ه�C ای
! د'�ع ��اه� �9د و د'�ع از ز-�
 -�(�-6 -��رز) �� ���C9�0 ا�$
� ��ر -�اوم و � !Bا. ا:3��ت ار��از ا �F� و H�J م دوران�C� در �Bر�CD- ��89. ��د 9

9� ��ح ا:3��ت ارB! �89.، ��9ورز. ای�ان را  در ای
. �9د در ه� -���FJ! �"�ار -!
�ی� �-�ی"�ی! !G$، و�ف دا@��8؟  ����د �9د، ��دی�. ���Jو �/��- 
� ای� $��� H�J ه� از

��ا���� زی�د  ه� از ��'$ ��9ورز. ای�ان �C!  ��ی� ���ی0 9� ا��23ت �-�ی"�ی!در ���{
!G�� ! ��@�، در�ا��/� N"2 �� ��-�ی"�ی!. ه� و�Jف H-�9 دا@�9 �8 hً�:ه� از ��'$  ا

 �Tا ���ا-_ @��8$ �9'! و در -�ارد. ��! @��8$ 09 ��ا@��8 و fGا ��دی�. ���$ 9
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� ����د. ��9و �ن� H�J ف دا@��8، ه� از�Jو !Bا. ��ح ا:3��ت ار��رز. ای�ان در ا+� ا
�ن ای
 ا�23! ا�$ 9� ا��/��! ��-�ی"� در ��Uط . ه� داد) ��د�� ه� � �ا@���ه��! 9

!- A"��- ن�)� v/�<- $ا-_ ا��� $'�� H-�9 $��8@ ن �2م�Cد، 6�/2 ه�@.  
9� �gب ا��?�ر دا@$ از �ن �� د� !bو ���ی !Bز اه�اف ا:3��ت ار�g��ورد، از ه�Cن  $

!- (��C)' ح�Bو �� �Bر�CD- در �>�8ن �@ .!- �ًDن  او :�ی�@ (M���"- �� �9 $�T
�  ��9ورز.، �� ��Fاد 09� !'�Bاه� @� و ��9ورزان ا�� H�J ل ��6 از�;D- ،��9ورز ��

 �B�� 3ً در ��ل�- �9 ،$�FC� H9 ورد و در:� ��9ورز از�� رو ��اه�8 F��� �8ی_ در ��ل:
٦٠ 3ً�- �9 !�F8: �T8! ٢٠در:� ا�$، و در:� �9رFاه� @�؛ ی�� N"FG�� ،$در:� ا�
وG! . در:� در �>F8: 6$ �9ر ��اه�8 �9د٦٠در:�  H9��FC$ در �>6 ��9ورز. و ٢٠

6�� ��G�� و (M���"- ��9ورز. ای�ان !Bاز ا:3��ت ار N� ی��� @�؟ * 3ًC2 ؟�@ ��  
�
 ��ح، -�CDر�C� �Bم در�Cه��8$ ��$ را :�ف ��وژ)��ا��س ه �-  L*�9 رگ وM� .ه�

$9�@ A�� ��ن � (�C2 6<� _Jدر وا �ه�. �-�ی"�ی! و ا��/��! و ارو��ی!  �9د، 9

 ��د ر'$ و ه�ف �ن -!�C39ن ���! در ��9ورز. . ه� ه0 ه �-�9� ا�T ای
 در !G�� در

�$ و :F8$ ا�T ه�. 9 ��وژ). �Tدی� @� -�/Cً� ای�ان ��9ر. ��د��9 -! ای�ان ��ج -!
� @� *�8ن �! ا��ا -!� �ز-��! 9�  . �z2�M زی�ن ��د دی��. ��ا@$ -��D. ��د 9

$C�J ن����C9 $�<� $ری�� �� �. در �ن -�J_ رN�O ��زر�! ��دم(وزی� @�م  ه�. ��ی
�-�ز�Tر، ه�@l8 ا�;�ر.، :�! ���C� ء ��2رت ��د�� از�z2ی� ا��  !T�8دا��T �� ا:��� و

 ��وژ) ٦٠٠٠-���� �Tدی�م 9� در �ن ز-�ن ��ز-�ن ����-� ) -�ن ����-�-��b. رN�O ��ز
ه�.   -�/��ن ��-�ن در ��ا�� ��9ر �D$ ��89ل دارد و 32و) �� �ن ��وژ)��h��١٠٠ از 

زی�د. ���d �>6 �;�:! و �>6 دو�G! در ��ل ا��ا�$، 9� �>H��J 6 ���(! از 
�ه� و اه�اف �ن  ا�T ای
 ��وژ).  ا�$�;�ص در @(�ه�. �Mرگ �ن ای�bد ��8ه�. 0�?2 �
!- 
� ��-�ی� C�?2! :�ف @�)، *� *��ول ه���8!  ��ر�! @�د رو@* ��Tدد 9

$9�@ d���  $'�� .در ����د !��b2 Qی��� �� و *�'�T و ای�ا�! :�رت !��g .ه�
  .ا�J;�د. ��9ر دا@�� ا�$

ه�. ��9ورز  )ا:3��ت ارN"2�� ،!B اد�2ه�. -�CDر�- ،�B�����U' A @�ن ����اد
���٤ر -���d  زن و @�ه� و ��(�Tدی�، �� ��ر. 9� یL ����اد) ��9ورز ��  ( 
��١٠٠٠ 

$2 �� @(�ه�. �Mرگ رو �ورد��  fGا، ��9ورزان ��.  ری�ل �2ی�ات -�ه���� دا@$��١٢٠٠ ��
ه�. @(�.،  ویj) در �>��C���� 6! دو�G! و �;�:! و ��وژ) ه�، �� و �fب ای
 ��وژ)

�� �� و'�ر �� ���و. �9ر ���ز دا@$@���، 9�  . Lی �� !8����)@ HzF- ،�b��� در
� ای�ان ��ل @�F-�� !ا��� HzF- . ت ١٣٥٥در ��ل�U�UD� از N� ،" ا��23ت (jد'�� وی

٠٠٠/٥٠٠ ��� �� ��FC$ �(�ان، ٠٠٠/٧٠٠/٢ ��ل ٥-�>� @� 9� �aف "  �� ��� 
 ،�)�- $�FC�ا:�(�ن و ٠٠٠/٥٠٠ $�FC� �� ��FC$ @��از ٠٠٠/٣٠٠ ��� �� ��� 

9�  ای
 ا'�اد در اراB! -�ات ��-� @(�ه� در ��9 ی� ����. ا'Mود) @�) ا�$ !/T .ه�
�����9
 ای�bد @�) ��د و ١٣در �(�ان . �9د�� �����8 ز��T! -! ��د -! k�)@ 

!- Aوزر �>�ی�G�� �� ��9د 9� �/���! ه0 وارد  @(�دار �(�ان در -�ارد. ای
 ��9ه� را @���
�-�، وG! دو��ر) ای
 ��9ه� ���� -! -! �@ !
وی ،A����  (j��FC$ @(�ه�. �Mرگ، �� ��ی

�ا. ��ا. T���ش @(�ه� و��د  ��ر ��g-�8?�) ا'Mای6 ی�'$ و *�ن ه�� ����-� �(�ان، �
� ��ا'�L و ��GدT! ه�ا. �(�ان �� یHzF- L . ��ا@$، �?0 @(�ه� �� ه0 ��رد/��-

� ���و. ا��/! و -;�'! 9� ا���! -C/"�! ��ل @� و ���� �F-�� �G�- و. �9ر -��� و
�@ Hد، ���ی�� �  .در �(�ان و ��ی� @(�ه� ا���@�

�� ،v/�<- 3مJا �وی�8T (jم و  �9ه��G�� 6ات ��9ورز.، از ه� ��ع، ���T Aدی� 9
!  -�/��ن �
 �8Tم �� ای�ان :�در  ،$@�T٢�89�Mء واردات ا:/! @�د و ه� ��ل �-�ی"� 

ای
 . داد زد) از ا���ا��G و �رژا���
 و M�� (��g رM� 0JرT! را ��"��T !- H@$ ی{واردات 
����C)- 6<� ،A! از در�-� ���!  ��ی
. وB_ در -�رد ��ی� ا3Jم ��9ورز. ��M :�دق ��د
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� ای�ان :�ف ��ی� -�اد -;�'! -!D/و �>6 -(0 دی�� :�ف ��ی� ا� �@ ! ���Cه
  یL. ر ���$ �>/�� ��د����Fاد زی�د. ��9! در ��8ر��2س د�UD� .ر ه���! را ��ا��

 -�) در ا��?�ر ٦ ��9! در ا��?�ر ���$ را @�Cرش �9د��، 9� ���! ٨٠٠'����دم و �� 
�9د، *�ن او هMی8� ��د را �� ��م د-�راژ روزا��  ��ا. :��A ��9! ���و�! �C!. ��د��

�دا@$ و �Bر -���� ای�ان ��د، 9� ا9�� ا��8س و دری�'$ -!G�CD-   !��@ ���' .ه�
� از او . @��� ه� '��� -! ��9!�/<� _J�- ��9!، در A��: ��N از ��دا�$ د-�راژ �

!- �B�U�  د ��د راM- M�� �9� �N8 '��� @�) را در دری� �>/�� �89 و او ��ا. �>/� �@
  .ه� در ��8ر��2س ��د ای
 روی� داvJ�� !CO ��9!! دا@$ دری�'$ -!

� �W3وا�� �b��� رگM� HzF- Lی �� ����CD- dر�B، ���یH �(�ان �F-�� $'�� Aی�<
�ن -!. ا�J;�د. و ا��2�C! ��د HO��- ان ��9ب در��ر) �(�ان و�� 
��  ه� ��@$، وG! در ای

�ن �@�8ی! دا@�0، ا���9 -! �� �9 ،�8(� �� ذ�8* �9 �"�� 
- 089:  
 
  �(�ان و ��(�. زی�ز-�8!*
 

 �� �9 �@ H:�� �Jا�3ع د
��T واJ_  ه�. -���_ ��ف 9� �(�ان در دا-8� �9) 2/$ ای
�?�3- H��J ار�U- !در ';�ل ��را� M�� ب در زی� @(� �(�ان ذ���) -! ا�$ و�@�د و  ا. 

��ب رود��� !- �'�Bن ا� ��-�) و ��W.  ه�. ����ود و �9ج � h�� �)@ ب زی�� yW� ،دد�T
س �� @(�دار. و �� ��zر -�>;;�
 در ��C. @�د ه�. �/D-�8��ب -! ��ا. �����Cن

� زد) @� و -�>� �Tدی� 9� در ���!  �ب��CT �)@ v/�<- ط�U� ه�. زی�ز-�8!، در
�� ،��8- !- h�� !/�� ب��ی� �� ��ر. 9� ��ا.  �;�ص در ';�ل ز-���ن و �(�ر، 
��ح @(�دار. ای
 ��د 9� در �yW @(� و در ��اره�. . ه� ��UG�� .�W) ا�$ �����Cن

!J�@ ود�� !��g �8ب و از ٤٠٠ ـ� � زد) @�د �� �ب ا�B'! و�d @(� را ��C2 (�* 
�ب 
ه�. ا�B'! را �� '�م رود���� در �gب @(� ر.  ��8ب �� ��رج @(� ا���Uل ده� و ای

�� یL ��رk ��8/! ای�bد و از ای
 رود���� در درون �ن و �� ��"�H  ��ر. ��زد و در �ن
�� ��ف ز-�
ه�. -��Fد ا����د) @� دری�*� kاز ��ر N� !'�Bب ا�ه�. زرا2!  د و 

�. ورا-�
 ه�ای$ @�د��CT _J�- در  �زدن -�>� @� 9�، ��ا. -��ل، زی� �����ن ��
 ��ب زی�ز-�8! � yW� �ب -;�'! @�)، در !  -��. �yW �����ن ر���( ��د���٢

� و دو��م �ن �� @�د ��م ��>�� -! ه� و ��g)، ا��hً�C یL ه� و ��رk ه� و �����ن ���
�ن �ب زی�ز-�8! ���! �9) زی�ز-�
 '�و -! �� �ه�. @�Cل �(�ان و �ب ��ران  رود 9

�ب. درد@$ �(�ان را ��ی� ا'Mود 
) hی� -�رن(ه� �� �J��g ��Jب ���ذ زی� �(�ان  و�J! ای
!- !- h�� ی� ر��، ذ���) @�) و��ب.  
ه�. زی� @(�ه� را ��  در @(�ه�. �Mرگ ارو�� ای
 زی�د  �/V ���9لو�C2 ه�ی! در)�T) ِا_C� !- ور. و از زی� @(� ��رج���ز��، وG! *�ن  

 �J�' ان�)�" �Tب" ِا� 
�ب ��h -! ا�$ ��Fً� ای yW� ی� و  ه� در زی� @(� ذ���) @�) و�
�ب ��. �W� �89ا�! ای�bد -! 
ه�.  ویj) در ��8ب @(� و در ';�ل ز-���ن و �(�ر ای

�UG�� �W� !8�-زی�ز��ب از v9  در ��8ب �(�ان ����. رود @�Cر -! ) � �ه�ی! دی�) @� 9
9� در  ���G-! از ای
 HD- H��J. ��@�� ه� -! ا��ق ،�@ �" د'�� ویj) ا��23ت "ه� �(�

  .-���د ��د
 
*L�'ان ��ا�)�  
 

 
) �� ای��h�� (�ان ��د و� L�'ا�� ��ن ��و�9ر دا@�0، -��/ �� �از -��HO -(0 دی��. 9
� hیHD8 ا�$ و ��اه� ��د���/��- 
� ر���م 9� ایb .ن�����  yW� .ه�. �(�ان دارا

(��� �
 و -�Dود. ا�$ و از ��gز ��ا��س ا:�ل @(���ز. �����F- . درو�� Lی
 ��T٨٠د، یL ا����س در ��9$ ��ود   -��-��_ از �����ن را -!��٢٥ار. در ��9$ ��ود 
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 ٦٠ -�� -��_ و ا���س در ��ل ��vJ ��ود ٢٠ -��-��_، ��درو��ار. در ��ل ��vJ ��ود
� �yW �����ن. �89 -��-��_ �����ن را ا@�cل -!� �ه�. �(�ان و ��Fاد ا��اع  �� ���


 را ��ا@$�@�- �Cه 
��ی� �/�. ه�bم . ��دروه� �� ��ر -�>� �(�ان �b8Tی6 ای
H��-واردات ا�� �/� M�� ان و�)� �� $�FC� !/! و دا��ر�� lه�. ر���ر�!- ��'�T   و �@

� '"� ��A ��د ��د�� و از واردات ا��-��H ی� . 9�! �� '"� ای
 -��HO ���د� �Cه
 ��ل ١٠. زد�� ه�. 39ن �� ��A -! �9ر����bت -����ژ ��درو، -���8 ای�ان �������ل، ��ل

� �� �� �(�ان ���ی�، ��ا. �ن* �F� ه� -(0 ���د.  
�b2 ان�)� L�'ا�� �ویj) ��(�� -�;�، در ز-��! 9�  A ��د و ����ءا����د) از -��/

L�� د، و�� !����)@ N�Oزد�� �!، @(�دار �(�ان، ��ل ر A�� �یL -�رد . ه�. 39ن �
  :ده�F- 0-3ت -�;� �� ��ادزاد) ��د، 9� @�ح -!

��ادزاد) از ا'�اد. ��د 9� در �/��ت �CJر -M8ل ��(�� ���وا�! @��CD- [ $9د]
!- �9� '�ت �9د)، 9� �;�ر  -!) ��ادرم(ا�  �N از ا�3Uب �;�ت. �ددار � �9د و �9ر��� $�T

!C� 0 و @�داب ��دG�� 3ً-�9 زی�د. ��ا@$ و 
. y�D: 089 ��@� زی�ا H�J از ا�3Uب �
�T'$ و �� �9ر����  ه�. 39ن -! ��(�� -�;�، رN�O @(����! وJ$، از ��ادزاد) ر@�)

ه�. �(�ان �FWJت '/J�� .M!   ��ر و�d �����نیL. داد -�رد -! او ���ر@�ت 39ن و �!
! ه� از ��
 ر'$ ��'� @�د، ا9�� ای
 �FWJت زی� *�خ ا��-��H ه� یfT H"@ Lارد 9� �����ن

� دی�� و�d �����نF'را�$ و *� �����ن د �ه�  ه�. و��_ @(� ��ر-! ��ر. fTارد 9
Lد ی�@ �'�� .
ه� را �� M�C_ �89،  -�;� ر@�) 39ن ��د را �T'$ و ���b- �Fر @� ای

��ادزاد) در �2
 ��ل ��CیT�8! ا��-��H ��ی��� و . وG! ��ا. ��ادزاد) ��_ زی�د دا@$
ه�. او 9�  ی"! از ��غ. ����ر. �9ره�. ��8! دی�� ��M دا@$ و +�وت �39! ا��و��� ��د

�MدیH� L ��غ ���رت ���9� در (�9د در B/_ ���8! 9/�پ ای�ان  �Tه! -�ا د�2ت -!
�C@ن ��ود ) �ان� هMار-��-��_ در �� ��د) @��Cان ��د و در �ن �J٥ار دا@$ و -���$ 

� ��د���� (��g و �
 ��/! �3ش �9دم 9� . �����Cن -M)b. �� ا��>� و �;��-
�� د��� اول ی� دوم او ازدواج �89 وG! @�ه�خ ��fی�'$ و -
 @�ی�ًا از او ) ���م(@�ه�خ 
  .ر���bم

� HzF- �(�ان �� �82ان ��ی�>$ -�CDر�B، ��د �� �8(�ی! �Tی�. وB_ �/��� ��ی� ���ی9 0
� ا�$�@fT 0د رژی��٦٠ ـ ٥٠ه�. ارو��ی! ��ود  در ��ی�>$. و ' � ��ل ا�$ 9

 ٦٠ ـ ٥٠*� دار�� -���ط ��  ه�. �>$ ای�bد @�) و @(�ه�. ����FC$ ارو�� �ن -�Dودی$
! �� '٦٠ ـ ٥٠در �(�ان �� . ��ل H�J ا�$�9 H�J در  ��ل �"� ای
 -��HO ��د و �

 @(� ��١٣٠٠ا. -��ل، در ��ل .  9� دوG$ ��ل �9'! در ا����ر دا@$١٣٥٠ه�.  ��ل
0 �� ١٣٥٠ هMار ��� ��FC$ دا@$ 9� در ��ل �G٨٠زان ��N�O ��ود Jر 
 هMار ١٠٠ ای

09 ��� 9�! ا��ز) ا�J-$  ��� ر��� و �ن ه��C2 0ً� از -�ا��G اه�G! ��د @(� ��د و �
��ی
 -�ا�b� M9ر.  ��ی
 @(� ��N�O، زوری{ ا�$ 9� ی"! از �Mرگ �Mرگ.  داد) @���ی�
�� M�� !- ر�C@  ن ��ود� $�FC� ار��� ا�$٣٠٠رود وMرگ ��ود .  هM� N٥@(� ��ری 

 �. �889  -�/��ن در ��-� ز��T! -!٢ -�/��ن �ن در @(� و ٣-�/��ن ��� ��FC$ دارد 9
b- را *�8ن �� ��ن و ا����س �� @(� وارد -!  ا�� 9� M) 09 �9د(��-� ��� ��دروی! از ��-

@�د و ��د @(� �� *�8ن @�"� -��و و ا����س -M)b ا�$ 9� روزا�� ای
 دو @�"� ��ود 
٥�� �M ١٦��! @(� ���ی�رk �� . �89 �� -!  -�/��ن -��'� را ���� ،$�FC� ��� ن��/�- 
�"! ا�$ و �� 2/$ و��د �?0،  -��� و �ن ه0 در ���2ت ��ص، دارا. ��ا'�L �٣ ـ ٢

!C� !��د ��را�bای L�'و �! �!. �89 ��ا !C?�  در �(�ان ���:/�! �3. ��ا'�L ا�$ 9
�� ا:3ً ���ی� را�T�8!  �?0 و �! @�ت و��د دارد و در @(�ه�. ارو��ی! '�د �! �/:��

�89.  
 ٥/٤! -�Fدل  دارا. �١٣٥٥��FC -�/��ن ��� ��FC$ در ��ل ٥/١ �� ١٣٤٠*�ا �(�ان ��ل 

��ان ��. داد؟ ��ی� �2ض 089 9�  -�/��ن ��� @�؟ ای
 ��ی�) را در �9ام �Jار) �(��! -!
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�ن �����$ -��A ای
 ه�ج A�b2 AJو-�ج و �2ا  �Bر�CD- .د�;�J2! و ا�C��ه�. ا
N� د و��.  

 
  -��و. �(�ان*
 

A�b2 . ! �����در ز-�ن -�CDر�B، ��ره� و ��ره� -��/� -��و. �(�ان -�Wح @� و �� ��ی
ا�$ 9� @(�ه�. �Mرگ، ��! در ���! ��9ره�. ����ی!، دارا. -��وه�. ��ب ��د�� 

�ن �J�' ،!��� �-�� درCن ه�ا.  ه� ��وژ) در ز-�ن -�CDر�B، '�ا���.! و ��ی�>$ ای�ان، �� 
k���W� ن را دی�) و� ���ی
  +���Cی
 و �Tان �! ��ی
،  ��ا. ا��اث -��و. �(�ان داد��، 9

ه� �Jار ��د ای
 -��و را ��د@�ن در�$ �889 و  '�ا���.. و. �(�ن ��>�� دادم-��
� ژا�8!. -��! ادار) ��Cی�8 و ���D� NیH8��� H ای�ا�! ده�8�U� M�� ا. داد�� و  ه�

� ژا�8!. -��و. ه�ای! را ��ا. �(�ان ���8(�د �9د���U�  ��U� �� $�: ه� دو
  .+���Cی
 ��د ��ی
 ���د، وG! �! ��ی
 و �Tان �9د، یk���W� !8F ه� را 09 -! '�ا���.

� -��و. �(�ان '�ا���.�U� ا�* k���W� ،ن ه��ه� ��ی� از زی� @(�  ��ی
 ��د؟ زی�ا -��و. 
@�   -�� زی� �yW @(� ���9ل -��و ��2ر داد) -!�9٢٠د و در ���! -��8 ��ود  ��2ر -!


� *�) و ا-"�ن ای� ��ب 9 M�� ���9ل ه�. زی�د ����رد �89 و 
ه�  ه�. زی�ز-�8! �� '��ر در ای
� '8! ا�$ و @�9$  '�ض را �� ای
 -!. �C_ @���، زی�د ��د/��- Lی 
fTاری0 9� ای

�ن را -! $�G���- .��ا��' !- !J�� .دی�� �W� !Gی�'$، وf� ���- . ض 0�89 ��ق در�'
�UW8- ی� �)@ yW� �� !G�CF- �/��- Lدر �(�ان ی �در ای
 . دا. از @(� WJ_ @�د، 9

� *�M -��و، از ��ن Cه _J�-)ن دره�. ��ن�@ �ه�  ه� و *�اغ �� ه�ا69) ��! ��زو���
� د)١٠@�، *�ن �J�� �ً-�C! ا�$، و در �aف  ��-�ش -!U�Jد   
ه� هMار ��� در زی�ز-�

!- �� ��ق . @��� ��"�@ Lی HzF- 
ه�. ��ق @�Cل  ��0(در ارو�� و ژا�
 ��ا. �H ای
9� ا�T ه� یL از ��0 ای�bد �9د)) . ��ق @�ق ـ �gبه� ـ ��8ب و ��0 .�D� �ه�.  ا��، �

Lف ی�a ر ��د�9ر در�� ��ن ��ق -! @�"� ��ق WJ_ @�د، � �� �ر��، �N  :�م +���
�. �J�' (�T ��ق ���$ @�"� ه��"�@ 
� . ا. و��د ��ا@$ ا-� در �(�ان *�8� �/��-

� @� و �fی�'��8 9� در ��ن��T .��)ه @�9$ '�ا������9ر  ه� ����. � و ای !TرM� .ه�
!- _WJ ق�� !�Jو �@�د، @�وع �� �9ر �89 و ���$ ای
 -��Bع -�/� اfT  !'�Bار�� 9

!� �� ژا�8!. ا@"�ل ��د ��ا��9 ،�8�U� د ��ا@$ در��و �W� 
  .ه� ای
ه� -�/Cً� -���د ا�$ و ر0J �39! را در  ��ی
؟ ���8(�د '�ا���. و ا-� *�ا �Tان

!-�� �T$ان ا��T !8�-و. زی�ز��- hً�:ارم و ا�� ���� �� �ًU�Jد �ا-� -��و. ه�ا. . '$ 9
  .�889 ه� ارزان ��Cم -! 9� ژا�8! �� ا�$ و �� ای
 ارزان

� @�د، -��ه�) -! وG! *�ا �!F�ا�- Nو. ��ری��- ��U� �� �T؟ ا
�Tدد 9� ه�  +���Cی
 ��� @(� �9'! ا�$ ��ا9WU� م و ��٧٥٠'�د. در ه��J  HJ٢٥٠ا d���- ر�� � �Jم و �

�8
 �����J  . !Cم را) ����Cی� �� �� ��ر ��0 �� یL راه�و. ورود. -��و ����٥٠٠*
 3ًJ٦٠ا!- A/� د�� �@��� و �8(�  ه� -! در:� �fب ا����س�89٣٠،  در:� -��'�ان را �

 ا�$ از ��درو @>;! ا����د) ١٠�889"C- �:در . 
� 2/$ -��'�ی� Nدر ��ری ،N�
�8
 -��وی! .  ��Fازa(�، -��و ��د�ور ا�$٦ اG! ٤ :�y و ١٠ اG! �٨;�ص از  �د، ��زی*

H)� !- A/� د�� �� را �Cل ا�$ و ه�:�G.. �89 ا��ا��' ��U� ه� در -��و.  ��ل
او ا�T در ��-� . ��اه� ��د را �� -��و ������ '�ض 0�89 '�د. -!: �(�ان را ��ر�! 0�89

 �9/�-�� را ����Cی� و ا�T در @(� ��@� ��ی� ١٠ اG! d٨ ��ود @(� ��@� ��ی� �� ��ر -���
���F! ا�$ 9� ����ر. .  �9/�-�� را ����Cی� �� �� -��و ����٤ ـ ٣-��'�! ��ود 

!- y���� 
� را) را �! �889 و  -��'�یCه 
ده�8 از و��/� دی��. ا����د) �889 و �� ای
'�. �Mدیd� L -��و ��@�، وG! در -U;� ��ل ا�T در -��أ، -��. ��د را �� -��و ������8

ده� از و��/� دی��.  ���Cی! �89 �� �� -U;� ����، ��ز ه�� 0��y -! ��ی� -�Uار زی�د. را)



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 129

�9د�� 9� -��أ و  ه� ا����د) -! �N �8(� -��'�ی8! از -��و. '�ا���.. ا����د) �89
 ��. �T'$ ا در ��-!-��'�ی
 ر% ١٠-U;�@�ن در �89ر دو �d واJ_ @�) ��د، 9� ��ا9

09 �� ��ا'�L �(�ان ١٠@�ن  رو@
 ا�$ 9/��- H� �� !"C9 
در:� -��'�ی
!C� �9د.  

9� ا�T ا��اث -! ،�Bر�CD- د ��ح -��و. �(�ان در ز-�ن�� 
@� �8(� و �8(� ��ل  *�8
$9�@ A�� �� ->�رج �8��8! را �H�CD  ه�. ��ر�! -! MTا'! را �G�� ری>$ و ه�

!- �b��� ا. ه0 ��ا@$ �9د و ه��.  
�� �(�ان در دوران �/�CD- $8Wر�B و �F��� او ��د !Bاز ا:3��ت ار N� (jوی . 
در ای

� یL @(� 2?�0 و �! ��ل� !G�CF- ت و�/� �)@ Lان از ی�)� ��?0 و @/�غ و  ه� ��د 9
�@ Hد) ���ی�G�� '"� -C/"$  در ای
 ��ل. � �Bر�CD- �T�9'! دا@$ و ا �-�ه� ای�ان در

�  ��د -!F��� ی�>$ زی���� Lرت ی�: ���ا��$ �(�ان را ��ا��س ا:�ل @(���ز. �
�ی�8) ���د. ده� �"' �� !��Tدر رژی0 او ه�� ار hً�:د و ا�"� 
�8* �Bر�CD- !Gو . �F���
!� $���� (�C+ ان�)� Vروی �� ��د و  ه�. ->�ب -�CDر�B در �F-�� $'�� 
ه0 ری>�

$"/C- رز. از�� ���C� ل *�8. دار. او�� .�)@ �
 ��د 9� �(�ان ـ ��ی�>$ -�CDر�B ـ �
�J�' ،$د) ا��G�9� �� دری�ی! از �ب �Jار دارد، از �?� ه�ا -��Cم و  �@ L*�9  
��ی


�ن ���8 L�'ا�$، ��ا ��J��-��g y8! ��ا. ��ا�Cا-"���ت ای L�'ا�� 
ه�. د����$،  ��ی
�  ��ی
 و ��Gد) �?0 �!Gور. ز���� هMی8���ی
 @(� د����$ و �Tد���G�� !8(�ی� �ه�.  �ن �

!- H�CD� ا'! راMT �89.  
 �)@ �Bر�CD-٣٠٠ �9� ��ح   -�/��ن ر���� و ر�Cً� -!٦ هMار ���. �(�ان را � $�T١٢ 

�� و ��FC$  �9د ه� *� ��ی�>$ �Mرگ او �;�ر -!. -�/���! �9دن �(�ان را دارد، 9� دا@$
ه�. ��رج �� -�U-�ت  او در -��'�ت. �د@ �� ��@�، ا'�>�ر. ��ا. او -D��ب -! �ن ��6

9� J;� دارد ��FC$ �(�ان را ��  -���Mن -! $�Tت ١٢�-�U- ن� ��h ن ��� ������ و��/�- 
� ای
 ��ف �Tش -!� AbF� �� ن و در�$ . �9د�����ای
 یL ا:H ا�$ 9� ��اب �9دن 

�9ر ���ن را -�CDر�B ��'$ ا���Cع ای�ان را ��اب �9د، ی8F! . �9دن ����ر -�"H ا�$
  .ا��bم داد

 
 

  رژی0 �(/�.؛ ��ی��) �����! �gب
 
  �C2ل ا��/�N و �-�ی"� در ای�ان*
 

H�J از ورود �� �h ،�Dزم ا�$ در��ر) دhی�g VJ32 Hب �� ای�ان و ��ی��) ای�ان در 

�� .jا���ا� �UW8- و !//CGرت ا�J ی"� و ��ی��-�  .ه�. �(��! ��y�B ده0 ا. ا��/�N و 

9� ه�8و���ن �Mرگ از ز- !��)��C�9 ن، �3�8دش و���ه�8و���ن، ��9 H-�@ (
-���CF) ا��/�N @�، دو ��9ر ای�ان و ا'��c���ن 9� -�ز -���k �� رو��� �Mار. و 

 !Cاول ی�'��8 و ��ی ���Fًا @�رو. ���C9�$ دا@��8، ��ا. ا��/���ن اه�C$ ����! در�
�F��� از .��T�/� .ا�� �@ !U/� �9� -�Fوف ا�$، ��W ���9 در  *�8ن. ���/�! رو��

 ��  �/�Q" ه�. �Tم  �ب"و:�$ ��د و:�ل �F��� 9/��. در H-�2 ن را�C2�D� رس و�'
�T. و:�$  ه0 ای�ان و ا'��c���ن ه� دو ��اب. �(��! ا-��ا��ر. رو��� ذ�9 �9د) ��د

�ب �رس ���و�! '� ه�. �Tم ��د و ��C2 �Dن ی� �/����9�W� Q ��د��، زی�ا ا:H د����! �
!C� �9د .�F��� از .��T�/� .ا-��ا��ر. ��ی����� ��ا H�Gد 
�Cه ��/�! رA�J روس ��د  �

  .�9@�� �� را) ��9$ رو��� را �� ��8ب �� �89 در ��ل ��ری{ -!
!- ،0�89 �F�ر ��ی����� -�ا�CFری{ ا���� �� �Tرت  ا�J !ه�T ل ای�ان�C@ در �Tا �9 0�8��

ه�. @�J! و ���8! و -�M9. و �(�ان،  *����، در ا���ن !ه� �� رو��� �C ا��/��!
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�� ��د 9� �"�م -D/! و  در ای
. ������ت -C"D! ��ا. �/���T. از ���ذ رو��� داد) ��د
در . رؤ��. ��2ی� اه�C$ ��:! ��ا. ا��/�N ی�'��8، *�ن ��'� -�8'_ او در ای�ان ��د��

�ب ��fی� ���د، �/"� در �Tم اول ��ی�  � ا-"�نه�. �Tم در یL -��/ -�رد ا'��c���ن و:�ل �
@� و در �Tم دوم �/�*���ن و �� ای
 ����A رو��� ار�6 ��د را ��  ا'��c���ن �;�ف -!

در ز-�ن �/�/� �J��ری�، ا��/���ن در ای�ان و . ر���� -�زه�. ه�8و���ن �Mرگ -!
ا در ا'��c���ن و ا'��c���ن ����ر '�Fل ��د و ��ری{، -�Mان و @�ت '�G�F$ ای
 ��9ر ر

� ای�ان اه�C$ ��6 2/$ ای
. ده� ای�ان �� ���! ���ن -!� N�/ا�� �9 !- .��  
داد، ای
ه�. ��ا��ن و �����ن و  ا���ن(��د 9� �� �;�ف ای�ان، ��! �� �;�ف @�ق ای�ان 

ویj) ه�8و���ن �Mرگ در -�Fض  ه�، ا-��ا��ر. �(��! ا��/�N و �� ���d روس) �/�*���ن
�  fGا، ا��/��!. �J .� $'�Tار -!->���) �� Aی�J در ��ل ���@  ��ل ١٠٠ه� -�'

�F��� ن  �/�! روس�����c'�8ب ا��889 و ���ذ ��د را در  vJ��- 69ل ه�8و���ه� را در 
���$ ��Cی�8�.  

 �Jا��23ت د � اه�اف ��د در ای�ان و ا'��c���ن �UD� .ن ��ا���ا��/ ����F! ا�$ 9
Cو ه �C2 $��8@ و� �� و @�"���� �32و) و  ه�. �����! T���د) ���ز دا@$ و �

��  A/� را ��8- 
�;�ص ��ی� ��Cی$ و و'�دار. �"�م -D/! و ��ان ای3ت و ��2ی� ای
 �Jار داد، �� �ن ��Cد و fGا �ن -!�Jد �ه� را ��ی� و  �� 9� ��ا��$ �ن ه� را -�رد ���

�� �  .ه� را از ��
 ��د و ����د �9د  ���ا��$ �ن@�ت ��Cی$ و +�و��C� �8Cد و در ��ی! 9
9� �"�-$ ��د->��ر  ه� ��ا. ��ل ا��/��! (�CD- }�@ ـ H2M� }�@ ه� در ��ز���ن

ه� ز-��! 9� ��ا���8 �� و��/V ر�B ��ن ای�ان را  �ن. ��"�H داد) ��د ـ را دا@��8
Lاز  ی ��889 �� @�{ -�CD) ا@�ر) �9د�� 9 M9�C�- و �"�-$ را �ر�F�� �B$ �89 و او ��ر*

�زاد ��د 9� ه� *� +�وت دارد در ای�ان �� �9ر ا��ازد و ی� �� ��رج . �� �(�ان �ورد) @� H2M�
�، را ��ون . ا���Uل ده�U��2 اه�ات و ا@��ء��ت و h�او ه� *� HC� H��J ��د، -��3� �8

@���ر�! . -�Dودی$ �� ��رج '����د و ا-�ال �U8-��gل را �� '�ز��ا�6 واfTار �9د
� در -�رد �Y- (�T . H2M-�ری
 ��د را ره� �>�اه� �9د �T$ ا��/���ن ه�� -!��T 
ای

� ��م . -;�اق دا@$� H2M� }�@ ��� ،�Bر�CD- ]در ز-�ن�C�دان [ @�{ ا��� H2M�
�ه�. ��رج  ر'$ و در ���! -��'�ت @�Cر -! ��9ر. @�) ��د و از ا'�اد -�f�8 در��ر �

  .�9د -�CDر�B را ه�Cاه! -!
��� (ر�B ��ن، �J !/2ام . اL/CG @��از. را دا@��8 ه� در '�رس ����ان �Jام ا��/��!

اL/CG  ر�B ��ن �� �Jام. را �� دا-�د. ��د در �ورد و �� ای
 ����اد) و:/$ �9د) ا�J L/CGام
ه�. ر�B �� ���رت ا��/�N در ��Dان  ��ی
 را�d �9د و او ی"! از �� ارزش ��/! �/�ت -!

� ��د ��د و -!  ��د 9� دا�c�� �ًCOم -!١٣٢٠ @(�ی�رb��� ورد، ا-� ��ون����ش، 2/! . 
�Jام، در -�D:�) �(�ان �� و��/� ���وه�. ������، ا@�ف را �fT �)8ارد و �� ���رت 

0�'�� �  .ا��/�N در L)/J �(�8 ��د و ا:�ار دا@$ -�ا ه0 ه�Cا) ��د ���د 9
اL/CG 0/2   �����ن و �/�*���ن، را �� @�9$ه� @�ق ای�ان، ��8ب ��ا��ن و ا��/��!

� ) ��ر ا-�� ا��ا� 0/2(��a ! و ای�ا�! ->/�ط ��د و�ن ا��/���J .دارا ����د�� 9
ه� ��  ه� -��Dظ ���) دارد و ��fارد روس دا@$ 9� @�ق ��9ر را از د����د روس

�8، 9� -�Uش اL/CG در ز-�ن ر�B در ���� @�9$. ه�8و���ن �Mرگ و ��C2�Dن د�$ ی���8
ا�F�  L/CG از او، ���$ �� ���ش ر��� 9� دا-�د �Jام. ��د، -��� و -�رد ا���ام ر�B ��ن ��د


  .����A دو ��ی��) �Mرگ ا��/�N در @�ق و ��8ب ��9ر و:/$ �9د�� @��از. @� و ��ی
� �CTرد�� ه� :�رم در ا:�(�ن، ا��/��!W� ن�� را �� ����رات ��م در Gو�Gا .��- M�� �8 او

ه� و -�f�8 ��از اول ا:�(�ن ��د و در ز-�ن  اL/CG @��از. -Y-�ر ر�C! ا��/��! �Jام
ا�����اره� در -H��U او . ر�B و -�CDر�9�C9 �Bن ���ذ ��د را ��� �9د و -�رد ای�اد ه0 ���د

� ر�c@ �ًC/! ��ا@$، ا-�  :�رم. ��ی�$ �� او �89ر ���ی�8 ا. ��ا@��8 و -! �/�)Gو�Gا
او ����ر +�و��8C ��د و +�وت . ��ا���8 �9ر@�ن را در�$ �89 ی�د دا@$ 9� -!-�ا��Fت ز
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Ha ،د را از ��رش�� 
� ارث ��د) ��د اG��W/ن ��� ��:�ا�Gی� ،(�@ . ،�Bر�CD- در ز-�ن
���دان ��9ر. @�) ��د و او ��M -���8 ��رش ز��H/b- !T و -�'(!  ��� :�رم �Gو�Gا

  .دا@$
ای
 ����اد) در �� �Jرت . ا��9 را دا@��8 ز ز-�ن �J��ر ����اد) ��نه� ا در 3�Tن، ا��/��!

 ا��bم ١٢٩٩ ��ت ٣ز-��! 9� �Jار ��د �9د��. . ر���ن ر�B ��ن �C)- 6U! ای��ء �9د
ا�Gزراء �9د�� و او را) �9د�� را  را رN�O] ��(�ار ر@�![ا� ا��9  ه� '�y @�د، ا��/��!

��د، 9� ] ��ن ر@�! -��زا �9ی0[ا��9   ����اد) ��نی"! دی�� از ا�z2ء ای
. ه�Cار �9د
� -��ن ر�B ��ن و ���رت ا��/�N ��د -(0Wوا� 
� را :�ا��ً� در ��zر . ��ی/��- 
او ای

!- 
ی"! از '�ز��ان . �T$ و �� ��� �C2 -�رد ا���ام @�ی� -�CDر�B ��د -�CDر�B و -
�ر ��د و ��ادرش، -�CDاM�� ،��9 ��م ��
 ا��9 در دوران -�CDر�B ����8 ای
 ����اد) �

�  .��م ا�H�2�C ا��9 ���دان ��9ر. @�) ��د رH9 N�O ���ی��ت در��ر @� 9� ���ش �

 ����A، ا��/��!�Cه �ه� ���ذ H-�9 دا@��8 و ا'�اد. -���8  ه� در -��ن �>���ر. �

�N @�ن و ��د@�ن و اوhد@�ن در ا����ر ����$ ا��/ ا���F>���ر، ��a �>���ر ��ران
ه� ��  �9د و در ز-�ن +�ی� �Jرت �ن ه� را �A��D -! ��ا��$ �>���ر. -�CDر�B �� -!. ��د��

-�CDر��a ،�B �>���ر را ��Cی�C� N/b- (�8د و ر��0 �>���ر رN�O . اوج ر���) ��د
  .���ی��ت در��ر ��د

. ه� را ه� در ه�Cان ه0 ����اد) و��_ و �Jی�J !Cا�Tز�G را دا@��8 و ه0 زاه�. ا��/��!

 ����A، در ��ی� . در ز-�ن -�CDر�B، ای
 دو ����اد) �(��ی
 -��Hg را دا@��8�Cه ��

� -�f�8 و +�و��8C  ه� *�8
 -(�) ��Uط ای�ان ا��/��!Cه �ه�. ریM و در@$ دا@�9 �8
ه� را -�f�8 �9د و ی� -�f�8  ای
 ا'�اد -�f�8 ی� در ��gز -�f�8 ���د�� و ا��/���ن �ن. ��د��
  .ه� را -���f�8 �9د�� ه� �ن  و ا��/��!��د��

�ا. ����$ �9د) ��د 9� ا���Fاد وG�9$ و  در �(�ان، ا��/���ن ��Fاد. ������Cار ��'
$�� �Cد ا��;�ص -! وزارت و :�ارت دا@��8 و ه�� �ه�  ��Fاد �ن. داد�� ه�. 9/��. را �

0� �CD- H��J ر زی�د ��د، از���ر '�ی�ون(���(g و L/CG8;�را- ،(��g و (�� . Lه� ی�F�
وارد از ��H ��ان -���8 ا��ا� 0/2 و ��F8/! -8;�ر و ا-����2س ه�ی�ا و  ��. ��ز)

ا��از ��د 9� @�9$ ��$ را �� او  'dU -�8*(� ا��Jل در ای
 -��ن ��g .d/g) وارد �Tد @���
  .���د�� و از @�ش را�$ @���

� ����8ای
، ا��/��!� �Bد ر�F: ر ��6 از���ای�ان ه� � .h�� ر���ت ��U�� 8$، درW/� 
 دا@��8�C2 اق ���ذ ��د را  روس. ���ذMJ .و��� �� و��/� !�����C9 3بUاز ا� H�J ه�

ا�3Uب . �9د�� و �N از ���C9�$ @�ن را) ���ذ �8(��! و ��M! را ���T 6'��8 ا�C2ل -!
 -��FJ$ را ه� �� -��HO دا�/! ��د �(��ی
 �/��ی"! در رو��� و -��cل @�ن روس

����A،  ��ی
. ه� '�اه0 �ورد �� ی��U- $-�"� Lر �?�-! در ای�ان ���Jار �889 ��ا. ا��/��!
���C� ظ��D- ن���ا��/ Lیjای�ان ��� �3. ه�8و���ن @� �� -�8'_ ا���ا� . 
ر�B ��ن ای

@�ت v�FB @� و  �N از �l8 �(��! دوم، ا��/���ن ��. رل را ��ا. ا��/�N ��ز. �9د
ه�، 9�  ه�8و���ن �Mرگ -��HU و �U��0 @� و �-�ی"�ی!. اش را از د�$ داد ��ر.ا-��ا

���@ �9�F- د��، وارد�� (�@ .�J ر���� l8� !. در ��ل�ه� �� -��! �9@���� ��  ا��/�
�� !Gا-"�ن  @�ی� ا-��ا��ر. ��د را ��� �889، و �Cه ��� �9 �@ 
��ریQ ��ای��ن رو@

، ار�6 ا��/��F� Nاد. ا'�اد ١٣٢٠در @(�ی�ر . @�یL @���ه�  ��ارد و fGا �� �-�ی"�ی!
!G�2 ان��س، ا'��� Hg��- .را -��! د����� �9د دارا ،(��g و وزراء و �� �?� . ر���

 !Cی�J ن����از وا� �ً-�C2 �
، ��ون ��دی� ه�ف ای
 د�����. �W(�� ای
 ا'�اد ��د، 9-
J�- !/- ��ا��/�N ��د��، �� ��Fًا ���ا��8 �� و�(� .��)� $�F ور����8
 ��M @� و . د�$ *

ه�،  ��. ر����� و ����ر. از �ن �ن ا'�اد. 9� -(�) ا��/�N ��د�� ��Fًا �� -��Hg ���س
�-�ی"�ی! �� N�/د���ر ا�� �  .ه� و:H @��� -���8 زاه�.، �

 ه� ��'�ار -/! @�ن ��$ ای�ان ��د�� �� ���ا��8 از -��J _Bرت �� در ای
 دوران �-�ی"�ی!
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�. ه� @�یL @��� و �(0 ��د را ������ ا��/��!�  !/- �� �9 �@ _��J N�/ا�� Qری��
 l8� از N� �@�ن ��$ ای�ان �
 ده� و ��ا. ��� ��Uی�. -�8'_ ��د از ��W @�رو.، 9

� ��zر �?�-! دا@$، �� @��9ء -��Uر. در UW8- ا�8�2ی! ��د و در H��J رت�J
 -�داد -�CDر�B را ٢٨ه� در   ا�T ا��/��!.��_ @�د ذ.) ه�$ ��اه�ان(89�����م 

 �z�J �"ی�-� d��� رت�J م�C� �-�bدًا ���8(�د �9د�� و رو. �9ر �ورد�� ��ا. ای
 ��د 9

� دH�G @��8$ ��6 ���د، 32و) �� ای� ��� ای�ان �/�CD- $8Wر�B را :3ح  9

  .دا����8 -!
��-�ی"� -�F'! �9د�� و �� ��د �� ��. از �2ا-H ��د را � ه� ��Fاد ��6 ��ریQ، ا��/��! � �

� ،0/2�F8/! -8;�ر، ه�ی�ا، @�یv ا-�-! و : ه� ا����د) ��Cد��، -���8 ��_ �-�ی"� از �ن
(��g .!- ،از �9د�� N� $�<� Lی (�T �� ا��/�N ���9ر -! ��9 0�8� ��ی�،  وزی� وا���

� ��ف �-�ی"� ��ق ���ا -!� !Gی"� در ار�6 و ���وه�. ا� و�-�رA�J  �?�-! ���ذ �!�89، 

  ���ا -!�-Y� !��� .ره�hا���) د H��U- �89 و �3ح و ��ز و ��گ ار�6 ای�ان را در

�. ای
 وB_ �� ا�3Uب �� ��ا9�� @�ت ادا-� دا@$. ��Cی� -!U�� دوران 
�Cا. ���ا  در ه
�-�ی"�ی! �� �ًC�U��- ��ه� � �ن. ه� ��Cس دا@��8 و Y- 3ً�J-�ر ا��/�N ���د�� @�9  Qری��

$�� ��� �9د�� ا9z�J ه� را.  
در ای
 دوران، در -��ن ا'��ان ���ذ �-�ی"� ����ر زی�د @� و ��F- (�2 �)8ود. -���8 -�;� 

�-�ی"�(و �;��. و -�z�F ��'�ار ��. ����$ ا��/���ن  �� �Wرا� 
در . ��د��) در �2
�د�� و 3ً�J وا����! �� -��ن ا'��ان ��M یL ��� �� ��ی� @� 9� �9-3ً ��'�ار �-�ی"� �

، )دری���ن(���A اG/(! ). ��(��(، ر��F! )���G"�(���وداد : ا��/�N ��ا@��8، -���8
ای
 ��� ). ��(��، زر���! ��د(، ���@��N )��(��(، ی�ر -yG�: �CD )ار����(ازه�ر. 

�-�ی"�ی! ر���Cن ای
 ��د �� :��;�ص -����ران  ��ا9�� هC"�ر. �� �-�ی"�ی��ن و �
� �-! و د�2ت �ن�?��� �ه�ی��ن و د�2ت -�H��U -����ران از ای
 ا'�اد ��  ه� �

���� (��@�� �ای
 روی� . ه�ی��ن، روزه� ه0 9� �� ی"�ی�� -�J3ت دا0O دا@��8 ه�ی��ن ی� �
�ن را �� �82ان یL وf� !F��� _Bی�'�� ��د�� �Cا@$ و ه�� !D�J �2د. @�) ��د و .

 !Fر�� N�� وداد و��3ً ��را �-�ی"�ی��ن -���F- �ًC�U'! و در -��Hg ���س -
ا-� در ��وا�F� kاد. ا��/��! -�����، -���z�F- �8 و ����� ه�@�CT . !Cرد��

9� در �(�ان ��د�� �� ا��/��!. و �ر@�م) -�ی�H9 ه��0( kت ��وا�-�U- ن�ه� هC"�ر.  
9� در دوران -�CDر �N -!. �9د�� و -�bز ��د�� -! $'�T �b��� ان�� �B)از �9د�� N� (

�  ا�GاJ_ ��ا. �-�ی"� �9ر -! ��Fاد. ��'�ار ا��/�N -����� و '!� N�/اد. را ا���F� ،�9د��
� �9ر ��ا. U��� ون�� ���@ H:ی"� و�-� �� �ًC�U��- 0اد. ه�F� ی"� ��ق داد و�-���ف 

  .ه� ا��/��!
� ای�ان ���$، �/"/W- 09�� دی�� N�/دوران ا�� 
� @�د ����8ای
، در ای��T $ا� ��)� 

�-�ی"� ذ. _B0 -�ا�"D� در ��-�ی"��$، 9 Lو @�ی �/-�F- ف�� Lا�$، زی�ا ��د  ی _��
�8
 ���و. -�G! و * ��-�ی"��$ 9 
� را ��ارد و ایUW8- $�8-رت ��� ا�J !8(�ی� ��

� fT H��J@$ . �?�-! دارد��Gا �����8ای
، ه� *�8 �-�ی"� و ا��/�N ���وت -F'�8! دار��، 9
�ن �Wرا� H:ا !Gا�$، و H;' و H� ا�$ و �
، . ه� ا��Dد H-�9 در ��ور-���- (��U2 ��

�-�ی"� ا-�وز) �� �82ان یL ا���Jرت در �yW �(�ن -! ��89، ��ون LC9 ا��/�N  �9ر. 9
�. �fی� ���$ �� ای
 ��دT! ا-"�نGد��� 
�Gدر ه� ���9! ��د را او ���Cه N�/رو  ا��

�-�ی"� ���ن -! �
 ��9ر. ا�$ 9� -�8'_ ا��/�N را در �yW �(�ن ده� و �Gاو M�� �"ی�-
!- ��� �89 .��ن  � �32و)، ا��/�8�CW- H� N! ا�$ ��
 دو ا���Jرت، 9� ه� دو �

ه�. �(�ن و اa(�رات -�U-�ت  ای
 ی��U2 L) ا�$ و ��/��cت ر����. ا��8�Cن H-�9 دار��
�  .ده� و�Bح ���ن -! ا��/��! �ن را �

�-�U- �� ا!- 
9� 0��T رو@ . (�)- �ه� و �2ا-H ا���23! ا��/�N و �-�ی"� در  @�د 9
�8���� L�"�� H��J ای�ان زی�د .�� ���ر ��ص ��ا. �-�ی"� ی�  ه� *�8 ��د�� 9 .�:�82
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� �� @>;�$ ا��/�N �9ر -!Wدر را� !Gه�. -(0 در��ر. و �?�-! -! �9د��، و  �9 0�8��
9� ��ا��ر�� H-�2 ا��/�N ا�$، -(0-�3ً '�د. -���8 ا��ا� 0/2،   �Bر�CD- dرا� 
��ی

  .ه0 �� ا��/�N و ه0 �� �-�ی"��$
 H�"�� ���ی
 ����A ��د 9� ا��/�N و �-�ی"� -���9ً� �� ای
 '"� ا'��د�� 9� در ای�ان �

� ��د  ��ز-�ن� /F�- �ًFWJ داز��، زی�ا دی�� ای�ان را��� !Cb�8- !��23ه�. ا�
 . دا����8 -!�� H�"�� $ری�-Y- ،N�/ی"� و ا���-���ا' -��ن -�U-�ت ا���23! 

� ��ز-�ن � kوا��" ��� " H�"�� $�G���- ار @� وfTا��23ت "وا (jد'�� وی " ��
�، �(�ده�. ا���23! ای�ان @"H ��ز-�ن ی�'��. ایN8b�/�8 ��ویN ا��/���نb��� ا.  در

�! �gب �� 'T $�G�F���د) در دا�H ه�. ا���23 ه�ی! از ��ویN �82ان @��� ی�'$ و �
� ��دا�$UW8- ��9ر و در .�-���� �� ،�F� ��-�ی"� و  در -��/ Nدو ��وی k���- .Mری

�� N�/م  ا���T و Qی"�ی! ��ری�-�� ی�'$ و F��� در ای�ان H�Oا��ا Nم ���ذ ��وی�T �ه� و  �
�واk ��ز �9د�� و ه� ��د را AU2 �����9 و �� را ��ا. �6U ا:/! ا��اH�O در � ا��/��!
  .ه� ���� در�� اّول ��د را �� ار�6 و ادار) دوم -�WFف دا@��8 �-�ی"�ی!

 
  " د'�� ویj) ا��23ت"ه� و ��"�H  ا��/��!*
 

� ذ�9 دو ����) -!� �D� �  :��دازم H�J از ورود �
!��C)�- �Bر�CD- ،.زاه� $Gدر ز-�ن دو �C�� .ن ��ود  �;�:! -! ه�� -١٠٠داد 9� در 

ه� یL ��� ا��/��! ��zر دا@$  در ای
 -�(��C!. @���  ��� ��ا. @�م د�2ت -!١٥٠
N�Oر �9 MI-6 رت در ای�ان ��د��� .!��C)�- او در ی"! از  �
 �MدیL @� و �- �ه� �

����� 
��89؟ در �ن  ه� در ای�ان *� '"� -! را�_ �� ا��/��!: :�D$ ��دا�$ و از -

 ��/- �� !W��HO ����! و- _J�- .ه� ��ل دارا �� !Gا���23! ��ا@�0، و 

�A�2 : ��وا fG 0��Tا، �!. 32و) -��وب -�;/! ��رد) و ���Tم ��د ا�������8! ��دم و �
��89 و  ه� ای
 ا��"� ا'�اد. را 9� ��ا. -��v/�<- Hg ���8(�د -! @�C ا��/��!

�� Hًا ����م و اه��. ءا����د) ه���8ا'�اد. 9� �� @�C� �Cس دار�� و ��'�اران @�C ا9
�8
 ���$ *�ا از * �Tا !Gو ،$��� !'�� �ا�T ای
 ��اص از �Bوری�ت ای
 ا'�اد ا�$ 9

!C� ا'�اد ��@�8م ��ا. ��د ��'�ارا�! ���ا 
�� $�T ن را دو�$ : "��89؟���ا��/� ��-
او ��"� ! ای�ان و ا��/���ن روا�M� dدیL دار��، *�ا دو�$ ��ا@�� ��@0؟: 0��T" داری�؟ 

�9$�D: !8CB ر�� � -�) ��F در 089٦  �;�ر -!. -��! fT@$. ه�. -�ا �fی�'$ د و �
� ای
 -�(��C)�- .!��C! -���(! او را دی�م� �ه� د�2ت  او @�ی� �8(� ��ر�! ��د 9

� :�D$ و @��! ��  *3�T �8س -��وب ��رد) و �Tم ��دم و ��6. @� -!� �J32 ��

 ا�$ : " �-� و �� -
 د�$ داد و �T$���رت �/� MI-6 رN�O. ه� دا@�0 ���0"C- �Tا

��ی
 '�د �� -�CDر�B ��دم و @�م و ��ه�ر  -
 در �ن ز-�ن �MدیL! " �� ه0 -��و�! �>�ری0
� ه� ��ل، ��$ ��ر ر'��0 و دو وی�"! . ه� �� دی�وM� $Jد او ��دم ��ردم و @A �� او -!�

 �� @��C$: "او �T$. ���رش داد) @�� .�D: (در��ر 
� �C@ H�J زی�د '"� -F'د $
� در ا9�� -�ارد *�8
 ا�$����Y�- ،دم�C� �UD� ن. �9دم و�� از ���! از ��Gا  �Gه�، و

!C� ،�8@��� ن ��ب� ����ان ��bی��?� �9د و ا'�اد دی��.  ه� -! ��ا��f�� 0ری0، وG! در ا9

�� �او ��ز از -
 . " @(�ت دا@�� ��@�8 و ای
 ��ا. -� ه0 ��ب ا�$ را ا��>�ب ��Cد 9

� ���� ای
 راه�C8ی! ��"� �9د�.  

 ز-�ن ا�$�Cه �  :����) دوم ��M -���ط �

���� �� ���ط . اش د�2ت �9د) ��د @�! �CD- ،0/2ر�B و +�ی� را ���C�8 ه��-

(��ار. ���Jار ��د و -�CDر�B و +�ی� و ��ی�ی
  -��وب- �/C� وب زی�د. ) از��-
+�ی� -�ا . �ر�B در �89ر ه0 و ��ا از دی��ان ����� ��د��در �ن @A، +�ی� و -CD. ��ردی0

�. :�ا �9دC�� �9 
-�CDر�B و +�ی� . -�$ ��دم �/� ر'�0 و د��6 را �� :�ا �����م -
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9
: "+�ی� �T$. ��/! ��8ی��� $�D: !C9 و 
- .�/)� 
��8� " !�@�ت  ����0 و �
�ی!؟  *�ا �Mد -
 �C!: "+�ی� �T$. ه� را ��8ا��م �ن "- !��� ���! ��د '�وغ ��a -�ا �

!��C)�- !C� ر ��دم ه� د�2ت�<Gد �ً�/J 0. �9د و��T اfG : $ا� ��a وغ�' 
��Cم زی� �� ای
9� در �Mدی"! ��د، @��8 و ! 9� در د�2ت �9دن ����$ ��ص ��د را دارد ،��a وغ�'

$�T" :!- 
�/� �� C� 089! ای
 :�D$ ای��ن :y�D ���$ و ه� *b��� ی�8 و در� 
- 
� ���ی��FC� ه� �FC� 
@��8م در : "+�ی� �T$! " ه0 دی�� �/�
 �"�دم، ��h ��ی� از ای

!- �;J �Bر�CD- .ا�� $�G��� !��T " !0��T :!- از ��دم ا���اع !Gو ،��9دم و  �/
�;J �Cن ه�-�)J !- �Bر�CD- ه� ��ی� !C� ن��@�� ���Tد و�� �-�J(�-�ن �9دن در . 

� ه0 ���! ��ارد;J !ی�+$�T �" :!C� !Gو ،��� �;J 0ه 
�  ��� و ��ا. -��Cاه0 ه��
  " .J(�-�ن ��@0

$�D: 
� دور -�ا �T'��8 و . ه� -�CDر�B و +�ی� -�ا -��� �9د�� �N از ایCه 
G�� در
��$ -�M . �9د�� *�ن -�رد ���� @�) و -/"� واJ_ @�) ��دم ه� �9ام *��F� .Mرف -!

� او �MدیL @�م و 0��T.  را ���) �9دم �G>�8. زد-�د -�-�ز. ای���د) ��د و و�J! او� :
� @�C در -NG�b ���د): "�T$! ام @�C را 3ً�J ��ی�)Cو در ه ���Cه 
- ���Tای� و  ��

� �9د" ه��0 '�Bار��ب : "و ا)�Bر�CD- ( ی���Cرا ��/! دو�$ دار�� و ��ز ه �C@ 6و ز�

 دی�ار -
 �� @���ر�! �. " را ��اه�0 دی����<� 
  .�د 9� ��! ��-6 را ��M ������مای

روز. .  ��د و ا���د دا����) �l8 ��دم١٣٣٨اردی�(�$ . ه� fT@$ از ای
 -(��C! ��ل
� �9خ . ا'�� �Tرد �� دا����) �-� و ا�3ع داد 9� @�) -�ا ا��zر �9د) ا�$� �/:�'3�

6�� �/C� �8* �Bر�CD- ر ���9) ��د و���ت ��J3- ،0�'د. در ا��ق ': "�� ���$ -�-� ر�
 �� MTارش ��) و �� 
- ��، ��و او را ���
 و ه� *� �T$ ا��bم ��) و ����� .��;�

���ون �-�م و �� ا��ق �;��. ! *�0��T :0! " ده! د���ر �>�ا)، ه� *� �T$ ا��bم -!
� دا�H ا��ق . در �ن ز-�ن �;��. '�-���) �Tرد ��د. ر'��C���� (0ن �MدیL در ورود. �9خ(�

� ا�$ر'�0 و د���� Hی��� Lا���ق ی �-�ا : "او �/�8 @� و �T$. ی�م �;��. �
9� ه�Cن '�د. ا�$ 9� در -�(��C! 0/2 دی�) ��دم" @����8؟  -! �-�: 0��T. ی�دم 

در ای
 -�J_ . او @���ر�! ��د. ��د را -�F'! �9د. دا�0 ام وG! ��-��ن را ��C@ !C را دی�)
او *�8
 ��y�B . � را �� ا�3ع @���ر�! ر����مد���ر -�CDرB. �;��. از ا��ق ��رج @�

� ا'�>�ر او : "داد� N�/ا�� �"/- �9 !��C)�- در 
در -��'�ت ا��� @�) �� ا��/���ن، -
� ��دم���� �� . داد) ��د ��zر دا@�0 و ��
 ای��ن و -/""/- �@�) :�D$ �9د و �

- �� از ا���ر -C/"$ ��د و د��� �� ��ر روزا����* �C@ �9 $�T!- _/W ودM'ی�؟ و ا�@ :
'����8، در روز 9� �9ر دارم و در @A ه0   ��گ MTارش ��ا. -
 -!٥٠٠ ـ ٤٠٠ه� روز 

� ��ارم، fGا د���ر -!FG�W- $Jارش وMT 
ه� را در �>�ر.  ده0 در ��zر ��دم ای
� ����ر ��د) ا�$ و -� ��ود . ���زا��8/��- H� � ��ل ا�$ ٧٠-/"� ��y�B داد 9

 
9� ��ا. ای(j�9ر ��ز-�ن وی  
�Cه � ��گ ���یH ٣ ـ ٢ ��گ را �� ٥٠٠ ـ ٤٠٠ا. داری9 0
� ا�3ع -
 و �>�$ -!� �� @�) . ر����8 وزی� -! �89 و روزا�� 'dU در دو ��>� �"/-

ه�. hزم را �� او ��اه�0 داد و ای
  ���8(�د �9د 9� @�C '�د. را ������� و -� �-�زش
� . اه� �9د�9ر را ��ا. @�C ��ز-���ه! ��b��� د و در�C� ل��U8(�د ا����� 
@�) از ای

 
- �� �. " د���ر داد 9�، @�C �����! ��ه�� 9� ای
 �9ر ا��bم @�د) @���ر�!(-/"
� �(�ان، -�CDر�B از �;��. -!� $�Tدر ��ز ���اه� 9� دو ��� را ��  ��Fه� -W/_ @�م 9

�89 !'�F- ی����ر . او�C: M�� .��;�) N�Oرا ) @(����! @���(�� و ر !U+�- l8و ��ه
!- !'�F- �89 .!- �Bر�CD- !- ار�J ی�د وf�  .ن دو ��ا. '�دا� ��� A���� �@�د 9

� -!. روز. 9� @���ر�! را دی�م داد) @�دF�! -�ا�ر���@ !- �@�د 9�  �89 و -���
� ���8(�د �;��.، '�د دی��. را در �?� دارم ������� �Bر�CD- .$�T !�6 : "@���ر��

� او 0��T ا'�اد . 9� ���ی! �Mد @�) ��دم و -W/_ @�م 9� '�د دی��. را در �?� دارد ز ای
ا�

(:3��$ ای
 -���M� $�Gرگ را ��ار�� و '�C: ( !�3ی����ر و -�+U!('�ق - ( 
��ا. ای
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�، را��! *�Wر ه�� ی�دم : @�) �3'�:/� -�ا'U$ �9د و �T$. �9ر -A��8 ا�$/� ،�/�

���د، او دو�$ -- H-�9 د�C�2ا�$ و -�رد ا 
�، ! " ����ر -A��8 ا�$. b��� در

�� د���ل -
 '����د و -�ا �� �Bر�CD- �/:�'3�  H�"�� ر�-Y- ا��23ت "�82ان (jد'�� وی "
� @���ر�! -�F'! �9د� .$�T !��8ن ���ی!؟  9! -!: "@���رG �: 0��T" ��ا�! �

" د'�� ویj) ا��23ت ") �-�زش و ��"�A���� H، '�دا. �ن روز ��ا. �! دور ��ی
! ���Bم
� �8Gن ��واز �9دم�.  

 
  ِ��@���ر ری��ر��، َ�� ����س �gب در ای�ان*
 


 ���d ا��/��!- A���� 
���9ی� @�م و " د'�� ویj) ا��23ت "ه� ��ا. ��"�H  ��ی
� -�CDر�B ���8(�د �9د � $�� 
��Fه� -�CDر�B در دی�ار (@���ر�! -�ا ��ا. ای

روز. از @���ر�! �����م 9� ). �Yی�� �9د 9� @���ر�! -�ا -�F'! �9د) ��د�;�:! 

 �8CJ32 @�ی�؟ @���ر�! ���{ داد- �� �C@ را ��ل: "*�ا �C@ !- $0���8  ه��@

و �� 32و) �Q8 ��ل در دا����) �l8 ا���د ا��/��! ��دم و در ای
 -�ت از دا���bی�ن 
!- �UD�  !Bاز �9ام ا���د را �و از �9ام ��راB! ه���8 و -���� @�م 9� ا9�� �9دم 9


 ��ا. �Cداری� و ه $����D- و �دا���bی�ن از @�C راB! ه���8 و در ��
 ا'��ان و�(

 ���ن داد 9� و. در �/� و ��ود . " -� �9'! ��د- � ـ N��٣٠ @���ر�! 2"�! را �

� دا���bی�ن ه ای
: "�� او ای���د) ��د�� و �T$  ��هl8 و ��هl8 دوم در ��$٣٥
  " .ا-��ل -
 ه���8

� ��دش .  ��ل دا@$089٥٥ ��ود  @���ر�! در ز-�ن ا�3Uب �;�ر -!��T ��
� ای�ان -! اش در ه�8 ز��T! -! زر���! ا�$ و ����اد)� N�� ی�8 �9د�� و���رش . 

 fTاران '�ا-�����. ای�ان و ه�Cن 9�! ��د 9� ر�B ��ن را ���ا �9د و از ���8ن[ ارد@���!]
 ���$، ١٨٠'�د. ا�$ �/�J �8، @�ی� ��6 از . ه� ���8(�د ��Cد ��ا. �9د�� �� ا��/��!

.�J �'��J �� ،و -�زون H"و '�ق ه� f'�� !��C�* ،رام ا. �9-3ً '"�ر��D;�3ت او را . ا�FGد) 
!C� ن� !Gدا�0، و �� �* �� $�D: س و�C� (�D� ،!��233ت ا�-�F- م  �82ان�U- L�82ان ی

��ی
 رد) ا�H�;D� !��23 �9د) ��@� و او ��6 از ��  ام ��ی� در G�2! ! از او دی�)ا���23
ام در -H��U او  -Y-�ری
 ا��/��! 9� در ای�ان و در ا��/�N دی�). hزم وا�� ای
 -F/�-�ت ��د

دا��$ 9�  اش در�� یL ��د و ��ب -! ه�ش و ��'?�. v�FB و ����ر v�FB ��د��
�� از دا�6  �9و واFJ! ��د و ��ون ای
 یL روان.  �/A �89ا�C�2د ا'�اد را *���C/9 Lی �9

����! و در ا�C2ق و��د او  ��د در ای
 ز-�8� ���ی�، -�(�د ��د 9� ��ف :�D$ را �
ه�. ��:! را �! �9د) و  ��ون ��دی�، 32و) �� ا���Fاد ذا�! و ژ�! دور). @���8 -!

� در��! و :�اJ$ و ا�C�2د، را در او �;�:��ت ا� 3ً-�9 .8��- ،!J3�fب �9د) ��د
!C� 
� 2/$  ر0g ای
 2/!. ه� ��ا. او -�(�-! ��ا@$ @� ��>�� داد و @�ی� ای� �9

9��ت دی�اره� 2/! ��8
 ���$ و  ا�2�UG) ��ی� او را �* ���ب ی��0��8، ��ی� اذ�2ن 9 089
 و :C�C! ���ن در ����رده� ��د را دو�$، -(���ن. �T) او را �� در��! ��0���8  ه��
� ه�� -!� !Gداد و !- �fGا، . �9د ��ا�$ ��@� ـ ��/�C� 0! و�� ��د را �� ��ف ـ ه� 9

!C� 0��8�� 0 او را��ا��� .!- $�D: �9�  در -�J3ت ����ر �رام و �ه�� .�D� ��9د، �
�  �3Cت را �� '�م ر-M ادا -!. ��ا. @��8ن ��ی� ��ا�� �Tش ��د/C� Lاز ی �C/9 �9د، دو

� -! ا -!ر/C� را وارد !'�Bا �C/9 Lی N�� و $�T  دی�� �C/9 ��9د و ��N دو �
� را -!/C�  3ت و -8?�رشC� 0)' ز ���ن او ���د�� �� �8@�� ��ر. 9� ا�T '�د. � ،$�T
 ��ر �"�ار ٣ ـ ٢@� 9� -8?�ر *��$؟ و �N از  fGا، �� ا���ر �,ال -!. @� د@�ار -!

!- ��C)' 8?�ر او را- �@ .
� ای� CF� و .�"' M9�C� .�9'! ��ا $:�' �ًF�� ن��� (��@ 
� ��دش @�وع �� :�D$ -!. داد او -!��Cا��?�ر  داد و 09 �9د و *�8 ��� -! ه ��

� @�د��T او �� .M�* $@را -!. دا !�/W- �Tد  ��ا�$ �,ال -! ا�Cوا� !G�9د و
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�3ً در -��ن ��اب ��ف -!. �9د 9� ��اب ��ای6 -(0 ���$ -!- � }��� !8Fورد، ی
� -!! اه��C! ��ارد��T 0اب ه�� ��U� ����و�! �Tش  @� و او ��F��� !� �� M! ��د 9

� را �� ��'?� �J.! �9د -!Cه ،_Jدر وا !Gو !- d�B اش  !Gاز ���{ �,ا ��9د و �3'�:/
� �9-3ً �2د. را -�Wح -! 9� -�Wح �9د) ��د رد -!/��- L�9د @� و ی . �در *(�) او �

�D@��!C� را��! و �����8د. را�� �@�  �N از -�J3ت �� او ��G ��C)' �@ .!C� M! و �
9� -8?�ر او از ای
 -�J3ت *� ��د) ا�$ ��C)' . ل�D@�� ر���از دی�ن او � ���Cه 
-

!-  
- �@�م، زی�ا ا��23ت زی�د. را�_ �� ز���CD- !Tر�B و ز��T! �;�:! او �
!- !C� ��. �ا. -
 ای
 ��د 9� �� او :�اJ$ دا@�� ��@8�0(� را) �. دا���0 داد 9�  Qری��


 :�D$ . �?�� ا�$ '(��Cم 9� @��8$ او از ای�ان و ا'�اد -,+� ای�ان �!CB ،ل��� ��ر -�
!- 
@��8!؟ -8?�رش ای
 ��د 9� از دو���ن او و '�د  '3ن @>� را -!: ����� از -

8ً� ��. -,+�. ا�$�CW- ،!��23و ا� !-�?� HO��- M� در ��ی� @��ن ،HC2 در ���ر. و 
� ای�ان -W/_ ا�$� $��� !��)� $����� vای�a و   .ای�ان ��H-�9 �D دارد و از د�Jی

�� �� ای�ان ��د ��ی
 و -(0 @���ر�! ��و ��دی� �����Wدر را� N�/م ا���23! ا���U- 
. ��ی
از ای�ا�! ��دن ��  ه� ���$ و ��Hc@ (�T 6 و �C$ ��د را در د����) ا��/��! او ه��

!- $�D: و . �9د ��د $�� ���� �وG! رو@
 ا�$ 9� اه�C$ و -�Uم @���ر�! �
� ���� �;�:��ت ��د او ��د� �ام  -
 در ��ل ���ت ��د 9�! را ��ی�). �C$ ���د، �/"

9� -���8 @���ر�! �Mد ا��/��! �@�� ���F- م و�D- ه� . �� ��دش، �� -/"��T ��

 ���دم(��د و ای�د. در ی"! از ���ه�. -�CDر�B ا��/�N ����ر ��د-��! - �و. را ) 9

$�T 
- �� . در ��zر -/"� ا��/�C�C: !/�� ،N! و ��-��!، دی�) ��د و ���T ��ز ��
H9 N�Oر �� �Bر�CD- ��h�� ت��/�دش، در �� MI-6.ز�� _J�- �Gه��� �ه�.  ، 9

ه� @�9$  ه� و ��J3- �Dت@�، ��zر دا@$ و در ��Cم  ز-����! در ��MT�� N�Oار -!
9� رH9 N�O) ا�T ا@���) �"08 (١٣٤٩در ��ل . �9د -! MI-6  دم ��دم�� (�-�� �(�ان �


 ه�� *�M . ���$ و @�ی�ًا -�رد ا���ام او ��د @>;ً� دی�م 9� در �89ر او -!- �?� ��
� ا��ار Cه �� �� ای�ان ��ا. @���ر�! ->�! ���د و او �Wدر را� N�/ا�� $����

  .���! دا@$د�
��ا���� �8�d/ @���ر�! را دا@�� ��@�8 و او �6U  ای�ان �- MI-6 !C�C/ً� رؤ��.

9�  @���ر�! �� ��ر -�ام در ای�ان ��د، در ���T .!G'$ ه� را �� 2(�) -! ه�ای$ �889) �ن

�G���- MI-6  (دور Lدر ای�ان -!���٤رت ی �G��   M9�- �� N�� و �����-

�  ��ز-!��G�8 و ا��T
"C-  (دور Lا. ی�� M�� ه��F� ام @�����٤دM2دی�� ا �G��  .

دا����8،  �9د و ا�J3- �Tت �� '�د. را hزم -! ه� را ��(�H -! @���ر�! �9ر ای

ی�'$ 9� -��دا '�د ا��/��!  داد و ��د ���z� Mر -! @���ر�! ��ی�J3- A���� �ًFت را -!
  .ا@���) �89

 �Bر�CD- از ازدواج N� !�ر���@� ��ر در �9خ ٣ا.  �� '�ح، -F/0 ا��/��! '�ح @� و ه��
!- �B�� !- ! درس�او ا��/� �) ر�B(داد و ��F- N/0 ا��/��! ��� '�ح  @� و �

�ن. @� �Wرا� 
�، ا��/��! '�ح ��/! ��ب @�) ��د و �� ا���Cل زی�د ایb��� ه� ��  در
� و�Jی_ . ا�3Uب ه0 ادا-� دا@$C! از ه�ر���@ �در��ر ا�3ع دا@$، در �� و��د. 9

� و ��ل -�CDر�B، ز��ن و  ه� �� -
 -! -�J3ت�@fT !:�;� !Tاز ز�� ���ا�$ 9
� وا'� ���ن -! �� و ��6 ا��ا'��ن او ��6J32 6 از ا���ر<� 
��L . داد �� ��ا�� و �� ای

!- $�D: � و د�$ او ای
 ��د 9� ��دش @�وع ��J8! از  �9د و *�8 ا�3ع د�'���
- !Tز��!- 
- �
 ��CD !Cر�B و ا��ا'��ن او �- �دا���0 و ��ای 0��AG ��د و  داد 9

9� :y�D ا�$ ��Fه� -F/�م -! �@ .!- N�� $�T :ن� M�� 
� ��� داری�؟ -* �C@  �*
� *��T  M$ ا��/��! روش @���ر�! در ��D ای
 ��د 9� -!. 0��T دا���0 -! -!Cه� ه

� از �Jرت ا��/���. دا��8 را -!��Cاو ه!- $�D: از  ن N� !�� ��9د و -�2! ��د 9
  .�l8 دوم ���J Mرت ��د را ��� �9د) ا�$
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��ون ��دی�، ار�����ت @���ر�! �� ���وه�. ->�/v @(�. و ��2ی�. در ��ا�� ��9ر 
اش از -�CDر�B  ه� *�8 -�) یL ��ر در ����) وزی� در��ر(�� ��ر -��ل، T . 0/2���د) ��د
. @��� و @���ر�! ه 0�Mء -��2ی
 ��د  ��� د�2ت -!٣٠٠ �� �9٢٠٠د و ��
  �fی�ای! -!


 ��ا. او  ��ر 9� 0��T، @���ر�! �� 0/2 و ����اد) ه�Cن�Cد و ه�� LدیM� !/�� اش
زن 0/2 �� '�ح ����ر �MدیL ��د و . 0/2 �� -�CDر�B ����ر �MدیL ��د. �9'! ��د

� زن 0/2 ا���Fاد زی�د ��ا. ا. د���ه�. M�� 0/2 در ��Cم -�b-_ در��ر. @�9$ دا@��8��G
. - 3ً-�9���F ��د) �ن 9� @�ه� ا��/��! دارد(�����! ��ا@$، وG! د��� 0/2 

 دا@$ ای�د. ��M از ز��T! درون ا��ق�Jا��23ت د �Bر�CD- م�C� ا0/2 . ��اب و ��b-
)�Bر�CD- $دو� (���� ��9د و ��Fاد  اش د�2ت -! ��G�� M! یL ��ر -�CDر�B را �

او در ��ل . �� ��zر دا@$  ��� ��د و ��ز ه0 @���ر�! در �ن٣٠٠ ـ ٢٠٠ی
 ��ود -��2
!��C)�- 
� ایCو ��ان ��2ی�  ه H�9اد. وزی� و و�F� �� $�D: د را در�� $Jو ��ه� ا9

� ی�د دارم 9� �� ا��ا� ر@��ی�ن ����ر �Tم ��د -!� �/C� را��، ازfT.  
 زی�د. دو��! و ��Cس دا@$، 9� ���! را ذی3ً 32و) �� ا'�اد '�ق، @���ر�! �� ا'�اد

  :��ی�0 -!
 �z�F- !/2 �"�G��)0O�J  3بUاز ا� H�J �-�Uم ��واk و -���ل ا��23ت ��ر�! 9

� ��د) ���� ای�ان در ��ری� ��دW! در را��ر���@ �� .!C� ز-��!؟ �وG! �� . دا�0 از *
!C� 0! ه�ر���@ �Tدارم ا �z�F- از ا�3ق ���ا�$ �� ��Cس ادا-� ده�،  @9 !���8

!C� ! را ره��ه��0 . �9د او @���ر H9ی��- ،!C@ه� ����� ،kدر ��وا
)!������B(!��/ا�� �� M�� ، ��;�ص �ر@�م، رN�O ��واk  ه� -���ط ��د و �

�ن �� ��اه6 رN�O ��ا��ن، -�رد ���� � MI-6 ه� ��د، �ر@�م �� ��. -�رد ���� ��د 9
!- �و @Hc -(C! داد) @�د، رN�O ��واk ��ا��ن، ��N ��ا�$ �� ا ���رت، 9

� ��رج  �����ن و �/�*���ن و ��F ا���ن �9-�ن @� و ا��hً�C در ا�3Uب از �ن� Q8G �� ��
ه� را در ای�ان  او ����$ ا��/��!. ��(�� -�;� ��M �� @���ر�! در ��Cس ��د. ر'$

 ���د �9٢د، -��! -�Fون ر9
 ه� در -��Hg ا���23! و �?�-! �9ر  �9د و -�ت ���د) -!
�@ !����)@ N�Oه� ر�F� ل و ����� 2/�.. ار�6 ��د و�C9 ��)�� ،��9  از -��ن �?�-��ن

� دا@��8W! را��ر���@ �� M�� .(��9ر -! از -��ن ����اد f�8�- .!  ه��ر���@ �دا�9 0
 �� HJدا@$٣��ا �Wرا� !O�U�J ن و �>���ر. و��O�-����-�' (در -��ن.  ����اد 

��Cی�8) (ه� -/"��) ��a �>���ر  در -��ن �>���ر.. ه� دو����! دا@$ '�-����-���Oن
N/b- ( و ر��0 �>���ر)ی��ت در��ر��� N�Oر (!O�U�J و در -��ن L*�9 ه� ��ادر  ��

[!O�U�J $G�: 
����CD-) ]د�� .�U� �"�G�� ش د�����Cه ��� @���ر�! ) 9
� . �0 ا���Fاد و �-�دT! ای
 ��ع �9ره� را ��ا@$'�ی�ون . ام -���ط ��د�� 9� @>;ً� دی�)�

�-� و �� ��/W! دا@$ ��@6 -!.  
 ی8F! ز-��! ��د ١٣٥٢ ـ ١٣٥١ه�.  �8(� ��ر. 9� @���ر�! را ��را�$ دی�م، ��ود ��ل

 �� @"� �� یL @�9$ ا��/��! در روز��-/-�F- (در��ر 
9� -�CDر�B د���ر داد MTارش -
� @� ��ر�! ��ا��23ت *�پ @�د و ��م @��@�� �/-�F- 
� ایW�82ان وا� . y�B�� 3ً�J

��Jی�ن ��د 9� @���ر�! را ����م �9د N"�/' �� ا زی����- H:ا ���ا. -
 ای
 . دادم 9
AbF� ر���� �Bر�CD- ام�Jور ��د ا�� @"� �� ا��/�N ا��hً�C ��ود . /-�F-ن ٣٠٠��/�- 

� ای
. د ��-��! *�M. ���د��-�ن ��د و در -�Uی�� �� -�F-3ت *�8 -�/��ر:��  $C�J �9
� ��ی�)  @"� در روز -!Wرا از وا� N8� $9�@ د�� 
"C- (32و ���ا��$ ����c �89 و �

� ای
. �� '�و��� ��@� و �T !C9انCه !- �Bر�CD- �9� . دا��$ ه� -��O/! ��د 9 �ًB�'
 ای
 -��HO ��ا. در:� �� @���ر�! داد) ��د،��٥ '�و��� و  در:� �Tان١٠@�9$ @"� را 

�@�8 ��دم و -!. -�CDر�B اه��C! ��ا@$ �Bر�CD- �9� �� روی 
دی�م 9�  ��ا. -
��ود یL -�/��ن ) دو�$ -�CDر�B('�ی�) و ��b- �8��- !������g ا0/2  -���د. �!

� ���Cن را ا��"�ر -!��9 N"2 �89 و او !C� ن��� !/CFGا  �� �Wاو در را� HC2 ،ده�
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�b2 �ًFJ! وا�د@���ر�� A.  
�-� و از -�CDرT �B/�! �9د 9� *�ا د���ر  
�، @���ر�! �� د'�� �Mد -FJوا 
�N از ای

دا�0 *�ا -�CDرC�  �B!: "او �T$. *�پ MTارش ��زر�! را در روز��-� ا��23ت داد) ا�$
ده� وG!  ه�. واFJ! ��ءا����د) *�8 -�/��رد. دو����6 را �C! د���ر *�پ ��و��)

�اa(�ر �AbF و �v�Y و ! " �89؟  ��ءا����د) ���$ -���8 -!ای
 ��و��) را 9
ای
 ��9ب از �T" : A�9$. @���ر�! ���9! را �� ��د �� د'�� �ورد) ��د. ا�23! �9دم �!

�U�� ا��8د �2�Cb- !8F�8 ی��در ه�8و���ن ا�$ و -! - N�/�8. @�) ا���  �دا�! 9
ده� 9� ��ر -
 ر�B را   ��9ب ���ن -!ای
. @� ه� ای�ان از ه�8و���ن ادار) -! در �ن ��ل

Aی�� �8� ه�8و���ن -�F'! �9د ���ا �9د و �W/�Gه0 ��دت �(�� . ا �Bر�CD- در -�رد
ه�. -
   و -�J3ت٢٠اش �� @(�ی�ر  ا@�ر)! " (دا�! 9� او را ��ا. �/8W$ ا��>�ب �9د -!


 داد �� �JاO$ 089). �� -��� ��ات ��د- �� :0��T. @���ر�! ��9ب را �* 
 از -
!- $�T ا��'?! �9د و ر'$! " ه��: "��اه��؟�� . 
- �وG! در واJ_ -8?�رش ای
 ��د 9

9� @���ر�! ورق ��9ب را �� -�CDر�B ��ه0 و ��ف �C)�� �� 089 HU� ه� را رو  ه�ی6 را
�8
 ��M @�. ��اه� �9د* . AUG !/;�- 0! در -�ا��از -�ت ���9ه! @���ر N�"��ِ " 

(Sir) "/- را از ��ن �� ا'�>�ر در روز��- ��� �Bر�CD- د���ر �� ا��/�N دری�'$ �9د و �
� �A/U ی8F! ه�Cن روز��-�(ا��23ت *�پ @� /-�F- Lی �W! را وا��ر���@ ��-�M  ا. 9

� �>�$" ِ�� "�82ان !) -�F'! �9د) ��د� dU'  .�9ره� �وزی�ان ا��/�N ی� ا@>�:! 9
9� یAUG L ����ر  �G " (Lord)د"د و ��F از �82ان @� ا��، داد) -! ����ر -(0 ا��bم داد)

��ی
   -(0 ه�. ا@�ا'! �JیC! ا��/�N و��د دارد، -�Dود -�رو+! ا�$ و در ����اد)
ه� -D"0 ��$ �� @���ر�! ای���د�� و -�CDر�B ه0  �3:� ا��/��!. �82ان ا�$

�L روز��-� -���F ی. ه� را رو �9د @���ر�! �� و�2) ��د و'� �9د و ورق. ��2$ �� زد �

 درج ��� اAUG .�W2 [ دی/! ا9���س]ا��/��! CB" �� " !، ا'�� �9د�ر���@ ��

  �;�ر -!. ر�B ��ن را �� ��ج و �>$ ر����) ا�$) ی8F! ارد@��(9� ��ر او �Gاو 
089 ای

� ��ر -���8 ا'��ء -! ��ر ��د 9� �6U ا��/��!� .�/)� �  .@� ه� در ای�bد �/�/
 
  ��23! در ا��/���نه�. ا� دور)*
 

ه�. �-�ز@! 9� در ا��/���ن  �N از @�ح ��h در��ر) @���ر�!، �� ��y�B در��ر) دور)
ام 9�   دور) �-�ز@! در ایN8b�/�8 ��ویN �! �9د)٣-
 در -�Cbع . ��دازم ام -! دی�)

 H�"�� .ن ��ا� 
  .��د" د'�� ویj) ا��23ت "�>���
 �Bر�CD- د���ر �� �� -�8G �;Uن '�دا. روز. 9� �Cم، �� ه�ا���@ d���- !�ر���@ ��

9� ��د �ن. ��واز �9دم $�T ارد وf�� در ا����رم !��C� درس�ه� -�ا ���ا  @���ر�! ه�� 
� �����رت، . او �8(� از @�Cر) ��وازم ا�3ع دا@$. ��اه�8 �9د��� LدیM� �8نG (�Tدر '�ود

�-� و ����� 
0 �� ��ف -�U��- !8�- د�' : l80! '�دو�$؟��ه��T :!/� ! او ��د
���Fًا '(��Cم 9� و. �9ر-�8 . �82ان -�(���Cار -
 در -�ت ا�F- $-�J'! �9د را �

�از ای
  MI-6 �889 و ا:�hً ا�$ و از او ��ا. ای
 ��ع �9ره� ا����د) -! MI-6 ��ز����
����A،  ��ی
. ����T ا'�اد ��Fاد زی�د. در ا����ر دارد 9� ��ا. ای
 H��J �9ره� ��داش -!

 �� �9ر در ��ویN دارد و �� ر-�ز �9ر �@��8$ -�رد ا����د) �Jار ٤٠'�د. 9U��� ل�� 
!- !- M�� !G�- LC9 .و �
 درس ��ا. -
 ��د و دری�'�0 9� ای
 . @�د ��Tد و ��Gاو 
ای

-�(���Cار '�ق در . ه�. �?�� ا�$ و ��ز-�ن MI-6 @��) �(��ی
 را) �� ��اHJ هMی8� ��ا.

 در �8Gن، �Tه! در ���2ت '�اM� $gدم -!��٤ل - $-�Jر���ران و   -�) ا ��-� و -�ا �

!- ����� ���� �  .اش ��M د�2ت �9د ��د و �
 �-�(���Cار '�ق -�ا �� ���ی��ت ��ی_ از '�ود�T) ��رج �9د و �� ه�H در�� ی"! ��د 9

�A و را��! �� ��Cم ا��ق -�8. ��$ دی�ار یL �9خ واJ_ ��د و 9/�� ا��ق را �� د��0 داد
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� ��ل ا��ق از @�C ��اه�8 ��ا�$ و �� ��ل . ای
 -HD ا�C@ $-�J ا�$: "�T$. ��د�
� 9�fg . !ا و ه� *�M دی�� 9� ���رش ده��* �'dU ا��Fم -���م ا�$ 9� ��8ی��� �

 A��8- م�Fم داد و ا��F09(��ی� ا� �در ا��اف ه�H و ��رk . داد) ��اه� @�) �� زی�د و �
 H��U-!- ه�� �9خ �� !Gو ،���M� م�J ��8 ��ا���"� �F�رت ای�ان -�ا��� �� �� ! " و�Cاو ه

� ���ن  �T$ و ��D) ����6 او را یL '�د ��'� د���رات را از رو. ی�ددا@$ -!U��� �� .ا
  .در ��ی�ن ا'Mود 9� روز '3ن �� د���ل @�C ��اه0 �-�. داد -!


 @�) ���B ��دمروز -��2د یL ر�_ H�J از و�U- $Jر، در ��F� HD- و در Hه� . �U�Jد Q8�
 �H�J از -��2د -�Uر �-� و �� ا����س �� -D/! ر'��0 و ��C9 N! ���د) رو. �9دی0 و �

���ر��Cن .�� Lن ٢٠��ود . ه�. ����ز ر���ی0 ی�C���� ١٠ 3ًJا �U�� ه� �� ��د 9U�� 
������ر . را ���ن داد-�(���Cار �� -���ل �����Cن �9رت ��د .  ���ر��Cن دا@$٥٠ ��

���ر��Cن ای���دی0 Lدر ی H��U- ت�U�� و در ی"! از �� : "-�(���Cار h�� .$�T ر'���� 
در ای
�
 ��ز�����- 0��� Lی MI-6 !- !Tارد ز���� ���� ����ر��Cن و  9 $�G���- �89 و

l ز�! " 8CB �89ً� ����ویQ ه0 دارد و J(�) ����ر ���! در�$ -!. �?�$ �� او�$
���ر��Cن را زد .$�T .M-ر �C/9 $؟��9 �در . در ��ز @� و وارد @�ی0. زن ����� 9


 ����ر �M�C -�ا�� @�ی0�- 0��� Lن، �� ی�Cر����. زد ���� از �?�'$ ��ق -!. 

 ه�س �9دم- �ه� �2@  ا��/��!. -�(���Cار ��ر. از J(�) ای
 ����F� 0یv �9د 9

���@��8 و �� ه� ��2� ا:3Wح  �*L و �� fGت -!ه�. J 9(�) ه���8 و �ن را �� ��2
2� . �Tی�8 را -!" *�Uر ��ب در�$ @�) "��h 
�ورد و - (�)J ن�Cه� ��ل، ��ای ��


 را �/�. -
 �Jار ! ��@��م 9� W�� HC2! ��د�@�� Hار د'�� و و��ی���C)�- ،N��
M'ارد) @�) ا�$، و اfT (د�-�9� ��ز ه0 اM�* �T. ��ا����  $�T داد و kار�- 
ود 9� ای


� �9ره� �"0. @�د �� ��رج �C! از ایCز��) ��د �?0 و �?�'$ در ه�-�. '�-� و ��ای0 
� ا���ق ���زن ��ا��'?! �9د) و ���ون ر'��8� ،N�� . 
��T �� زد�� و lاز -��! ز� N�


� ر-M، ا���د وارد @� و ��یC/9 �@ وع�@ 
�-�زش - A����.  
 d��� 
� درس را -! روز -! 9� ه� یL یL ا���د ��د ٣�-�زش -Gو د��� ���-� �8�'�T . ه�

روزه�. . �ورد دا��$ �� ��د -���0 -! دا����8 و ی"! 9� '�ر�! 09 -!  '�ر�! -!٣
39س :�y .  روز در ه��� :�y و ��Fازa(� 39س دا@�٥0@�8� و ی"��8� �H�WF ��د و 

د 9� �� ا���د :�ف a(� یL ��2$ وfg $Jا ��. @� ، @�وع -!٩دی�، از ��$2 
� @�-H ی�b8' Lن ��پ . �9دم -!��Cا هfg٥٠ $@�T م�T )!ًا -�ه��و یJ L(�) ) ا9
� ه�H .  ادا-� دا@$٥@� و �� ��2$  از ��2$ 9! درس @�وع -!. ��د� N��

 �Mو) �١٠! دورة �-�زش، ه�� ��8. در ا����ر �Jار ��اد�� و -
 ��ود . ر'�0 -!
ه�  ��Fه� در �(�ان ای
 �Mو). ز) ��دن �ن �� ��دم را ��اد��ی�ددا@$ ��دار. �9دم 9� ا��

�@ Hی�D� 
- � ا���د د��2! ٢ ا���د، N�٣ از ��ی�ن ��ریN ای
 . ���d @���ر�! �
��ریN را @�وع �9د��، 9� ی"! -�>;� ���C9�0 ��د و دی��. -�>;� -��HO ا�J;�د 

  .ای�ان
 �8��T�Mء -�Fود -�>;;�8!   -!ا���د -�>;� ���C9�0 '�د ����ر �� ��اد. ��د و

او . ��دار. ��دم -�C� 6�G�W-ً� @��ه! ��د و -�bز �� �$. ا�$ 9� در �(�ن و��د دارد
��ن را � dU' د �"�د و�U0 ا������C9 د. و  ا:3ً از�;�J2! ـ ا�C��0 ا���� L�82ان ی

� را -!. ای��G�OژیL ���یy �9دCه �-�����C)' 0م و  در�6 �� ز��ن ا��/��N ��د 9
� . �9ر. ا��bم ��ادC��� �� '�ا��� �9 $�T رش �9د و��� �FG�W- .���9! را ��ا N��

� ��89 و ��م ��9ب�)� Nاز ��ری ����ه d/�- �. '�و@! را ��د @�) و @�C *�ن �� '�ا��

 ��M ای
 د���ر او را - �� �9د 9� *�8 روز در ��ری����C� N و fGت ���ی�، 9�:�� N��

� �9دم و �� ز-�ن . دمدU�Jً� ا��ا �9FG�W- �ًU�Jورد) و د�� �9د) و �� ای�ان �)� M�� ��9ب '�ق را
  .ه�ی0 ��د ��زدا@$ �Mء ��9ب

داد 9� ی�a  Lه� و ر'��ر او ���ن -!. ا���د د��2! دوم، -�>;� -��HO ای�ان ��د
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 ��2$ درس ��٤ و. . ��@� @���8ن ا��/�N -! @>;�$ دا����ه! ا�$ و از ای�ان

 و ��8. ���$ �� -�CDر�B دا@$٤و در ای
 دا@�0 �� 
DG $2��  . ار و���C)�-

ه�.  از �ن ا��/��!. fTارد�� و ر'��ر@�ن �� او -��CیM ��د -���0 �� و. ا���ام زی�د -!
9� -�CDر�B ��ی� ��  �9د و -! او @�ی�ًا از وB_ ای�ان ا���Uد -!. ��L و ��8! ��د $�T

��M� $. در ��9ر د���د ���ی� ا:3��ت �� �� �T6 دوام �>�اه� ی�'$ و ا�-�"� ���Tو 
ای�ان در در�� اول یL ��9ر ��9ورز. ا�$ و در . و ا:3��ت �"�U� �8ط ��اه� �9د

 �� ��د را ��دش ����G �89 و ���ز. ��Gج او��D��9ر -�ی Lی �د���. -� ه�� ای�اد. ��ارد 9
�@�� �ه�. L*�9 و -��Fد ��@� �� در  ��وژ)ه�. :�F8! در ای�ان ��ی�  ��وژ). ��رج ��ا@�

ا�T . زا ا�$ ه�. -�M9�C و �Mرگ 9� ��رم ��ا�� ��9ر ا@��cل ای�bد ��Cی� و �� ��وژ)
ه� هMار ه"��ر ز-�
 را  ��ا�� د) هMی8� در ��ا�� ��9ر ای�bد @�د -! ��ه�. L*�9 و 09

 �89 *�ن -�"H ��9ر @٢����ر. �89 و �N از �-Y� د را�� ���!  �C 09 ��ل هMی8

�ب �ن رود����. ا�$ ���ا�� ��Cم ��ل  ه� ';/! ا�$ �� ای�bد ��ه�. L*�9 -! ه�ی! 9
�89 
�-Y� ب رو���ه�. ا��اف را� .���C� او !- �O6 ه�. -�>;! ارا�� ���  داد 9

�9� ای
 ��ف. ه�. -�M9 و ��8ب ای�ان ��د رود��� $�T �ً��ه� را -! او :�ا  (�@ ��Tی0 �� �
  .���ی��

�  @�8س ا��/��! ��ا. ا:3��ت ���8(�د -! ه�ی! 9� ای
 ای�ان ���$�Cو ه �C�9د ه
" ا�3Uب ���� "ه�ی! ��د 9� -�CDر�F� �B از ��ح �89. و   در�� -�cی� �� ��) �/�!١٨٠

 M�� �Bر�CD- ا-�ت�Jی$ از ا�C� ی"� در�-�از ��د ���ن داد و در واJ_ ����$ ا��/�N و 
�-. -�cی� �ن ��د $���� ��� ��$   �gرت ه� *� ���١٣٤٠6ی"� و ا��/�N در ای�ان ده

6�� �" ای�ان �������ل "-���8 �9ر���� (�� :F8$ -����ژ �� ای�ان  ای�ان، �Mری ه� *

 ��وژ))ه� ا��/��!�'�T ،  .در ای�ان و ����د �9دن ��9ورز �ه�. ����ر �Mرگ و ��هMی8

 ��Gا���ا $@�T ی"� و�-�  .در -H��U ��ل ��$ �� ای�ان :�در @�دای�ان ��د، �� �8Tم 
��-�زش � M�  ا��8د M9�- زدی��� �� . ��د�� MI-6 (��ی���! را�9(ه�. '�ق، روز. -�ا ��

������ر ��ی�
 ر'$ و -�ت . ا���ق '�د. 9� -Y-�ر �-�زش -
 ��د ��ار ������ر @�ی0
�@ vJ��- �� ���9 ار زی�د. . زی�د. ��ل�U- م ��د�/F-)٥٠ ـ ٤٠��-  (�. ای0 زی�ز-�
 ر'�

� ��M �� �/"�ن ��ی�
 ر'��0U�� Lر، ی������� ����! ��د . �N از ��وج از "� Lن ی�C����
��ر و ه�ا *�8ن ��د 9� �� ه�ا. v�WG و . ه�. زی�د و �0�b و ��U! ����ر �/�8 �� ���ن

�زاد ���و�! ��ا@$ .���J �ً-�C� �� ����ر و��F! وارد @�ی9 0��D- �� h�' .�8� .د
� -�"�و'�/0��J ر -8?0 *��) @�) ��د ��د و در ه����ل ��ی���! . ه� ����- �ز-��! 9

!- y�B�� 0ای�� !C� �9 
دا���0 او در �8Gن  داد، ��T(�ن ��و9/� @���ر�! ���ا @� و -
��ا���8 '�رًا  ����0 ��ی���! �� ��D. ��د 9� ه� *� -!. ا�$ ����ر -�AbF @�م

!- �B��  !'�9 dU' د@� و�@ ���T �����0 را ��ی�م، *�ن در . ��د �� -���ل -����

 ���د- LدیM� ار دا@$ و�J .دی�� HD- . م�C� در -�رد �@���ر�! ��y�B داد 9

 
��9ره�. �(�ن و ��د ا��/���ن از ��ری>! 9� ��8. -���د ��د)، '�/0 و -�ارk در ای
�8� ا���23! و ����! ��ار� dU' kو -�ار (�@ _C� !دارد��ی��� M�� !<ری�� �. د، ��8

9� از ز-�ن @�) $�T در -�رد ای�ان  N�� د ا�$ و����2س ه� -�ر9! �>�اه! -�
$�T" :!- ی��ه�ی! از ر�B، ����ر H�J از �/8W$ او، و �N از �/6�8W و  ��اه! '�/0 

@���ر�! رو. ��د) ���C8 . ا��از ��CیH �9دم" '�/�G��� 0$ و ز���CD- !Tر�B را ���8!؟ 
 �9� یMJ Lاق ��د) ��د و � !FJ�- دا�$؛ از�� (�@ �Bر !Tی6 �;�وی�. از ز���C�
�ه�. ��ی�ب و �"�. از دوران �/8W$ او 9� ه� یL -���ط ��  ��ری�T _�'�� Q'$ و '�/0 �

���C� د دورا�! از ��ری{ او ��د و�� ���� �9 !C)- .ارداده��J او و d� از . ه�ی! از N�
0 9� '�/�CD- 0ر�B را ���ن ده���ی�ن '�/0 ر�B @�)، ��ا�� . �@���ر�! �� و��د. 9

$�T ،089 زود ا�$ '"� -!: "��دش ���8(�د �9د) ��د! "  
��8ب ا��/���ن 9� ( ��2$ در ��اG! ��8ر �/��Cت N�٤٨ از ��ی�ن دروس @��ه!، -�ت 
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 از ��8ر -�ا �� -D/! ��د�� و �Jار. �-�زش C2/! دی�م) -�M9 ا:/! ���و. دری�ی! ا�$
� -8�F! �� ا32م را��8) ا��اف ��د را ���) 089WU� زش . @� از�-� HD- �-8?�ر ای
 ��د 9

! " ��ا��� ���) h�� ��89 -!: "و�J! وارد -HD -�رد�?� @�ی0، را��T (�8$. را ��0��8
� و��F! ��د 9� در . -HD -���8 یL ����ز���� ��د��D-٣ �U�� ن دو�C���� ن� v� 

'��C���� �Jن ��د و در �/�. �ن '�z. ����ر و��F! ��ا. ���! ی�J . _/B Lار دا@$
��اب  '�د. -�ا �� ا��ق. '�-� ��د �� ای
 ��ی��) ا���zط @�ی�. �"C2 .0/��ت واJ_ ��د

$�T ی! �9د و�C8راه" : lوج از ا��ق را ��اری� و ه� �9ر. دا@��� ز��� ��ون ا��ز) �
���M� " !اد ا��ق�F� ،!ی��U� ����D- �� ود ٣٠٠ ��ود ه��� hً�C��ا � ��� -���8 ٢٠٠ ��د 9


 و @�ی� ا'�اد. از ��ع دی�� در �ن-  ���D- ن و�C���� ه�� :�ای! در !Gد��، و�� ��
!C� (��8@ !- ر @�ی��bا. ا���: (�Tه�از dU' و �@ �-�دو روز ��Cم در ای
 ا��ق ��دم . 

� ��ر -��8د و �� � ���Cه �9 ،��  ا���د -����� ا��bم -!و 'J�- dU_ ا��ا. ����-� �@
� و ی� ا��ق دی�� راه�C8ی! -!��D- م�@ .Aا��اع �>�ی ��-�زش C2/! را�_ � Lه�،  ی

6��  v/�<- Hر.، دی�م؛ -���8 ����ب �� و��ی�bزا ی� ا��)Lb6 ��ر���9� ) زا و ا���bر. ه�. 
$'�T رت�: �C2 .و��_ دارا. ���8ه� ���D- ر رو. -���ره�. . در�bرگ �� ا��M�

-���ره�. �3ا����د) زی�د. و��د دا@$ 9� �N از ا���bر دی�� �� درد . '�hد. ا��bم @�
!C� در . ��رد !/C2 درس 
� و ه� �/�� ��ود ٢ای�/� ٢��-�bل ا��� �� $2��  . Lی

� ��M �� '�د دی��. �-�زش دی�م 9� او 'dU ا��اع �3ح�/� 
 را  ه�. دور���Jر د���دار �
: داد �T$ و ��y�B�� N -! �9د و �;�:��ت ه� یL را -! ه� را ��ز -! �ن. داد ���ن -!

"
ده�0، '�د. 9�  �� !- �8�� �F/�0 -! ای
 �3ح را �� د�$ یL ���ا��از -�ه� 9� در ای

0 �� ��ور  �� �-�زش -! ��ویN ��ی� از او ا����د) �89 را در ای�C;� (�Tه� N�� ،0ده�

��'�T !��;<@  ر�J $@�د، او ه��در ا-�ن �� �@�� �-��! '�ق ! " ه�D- 0'� دا@�
�-�ز@! ��M در . ا�FGد) �� ��'� ��د ��/d دا@$ ا. ��د وG! '�ق '�د ��د) ،
32و) �� ای
!� �ه�. ->�! دی�م، 9� ��D) ����ز. و ا����ء و *����! ا����د) را 3ًC2  ��0 ز-�8
0�'�T ا�' .Lا ��  ی�- M�� ��٤ر��G و L��- .دری�  -�د دارا �س �J �� !"���hی -���ر. �

�ن. ��د�� 
�ه 0����9!  Lی � زی�د �C2 ب ر'��8 و در�ر��ی!  ه� �MدیL یL ��9! زی� 
. را و:H �9د�� و -�ا��C� $Fد) و ����D�B�� N! در��ر) ��D) �>�یA ��9! داد��

� ی�'$ و �� و��د. 9� ار���ط -��C�U! �� �9ر C��� !/C2 زش�-�" �23ت د'�� ویj) ا�"
-�>� ��د 9� در ای
 -"�ن ا'�اد زی�د. از ��Uط . ��ا@$، ����ر ��AG و �-�ز��) ��د

@��� و ی� ��  �9ر. اM2ام -! ���88 و ��ا. C2/��ت ��ور و ��اب ->�/v د��� -���ً� �-�زش -!
�ن �Tد�� و -�8?� ز-��! -! ��9ر ��د ��ز-! �� �
 . ه� د���ر C2/��ت ���� @��� 9"C-


 ا��?�ر ����ر ���h! ��@�ا�$ ای.  
 N�O8! رFد، ی�� .��Cار ا�$ �� ه�J �د'�� ویN�" (j از ��ی�ن �-�زش، ا�3ع داد) @� 9

� -�J3- . !8�Fت 089 (Special bureau) ا��/���ن" ا��23ت WU� از �9 $�T ار���C)�-

 ����A وارد -�M9 . ���ون را ���) �"08�Cه �ا��J! -�8?� @�م و در " ا����H ��رو "�

�-� و ��د را -�F'! �9د و د���ر J(�) داد و �T$. -���م (jد'�� وی N�Oاز -��! ر N� :
�-�زش" �Cه �C@ (0 ه� را دی�)- ادار) د'�� را '�ا  ای� و ا�89ن ��ی� (�D� !8Fن ی� 
��ی

�-�زش.  روز �Mد او ��دم و و. @>;ً� -�ا �-�زش دادA����٢،  ��ی
. " ����ی� �- �Cط ه� ه��
� ��D) -�ی�ی$ د'�� ��د�.  

(����  $�D- 
- �� �ا. 9� از ای
 ��� H��J ذ�9 ا�$ -���ط �� ی"! از ا����� ا�$ 9
� �Tدش ��د و �T$. داد زی�د ���ن -!� H��-ا �� ا���- H�WF� روز Lن : "او ی���در ا��/

;- 0����C9 �� $��� �- �F-�� د @�) و�bای !TرM� تh�D� ا��� ����$ �! *�8 ده

 ���ن ده�. " H-�9 ���ا �9د) ا�$- �� را ���C� Lی �� �/�. �9خ . ��N ��ا�$ 9�

�M�) 3ًرT! ر'��0 9� در ��$ در ورود. �ن ز�! ����� ��د و �/�$ �� �(�. ����ر ارزان -
�Gُد. 9� : "�T$. �� ��ی� �/�$ �� ��C@�. �9خ ر'��0. '�و�$ -!)  ��-�ن٢ه� �/�$ 
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� :��A ای
 �9خ ا�$، � Aی�J .و ١٠روز �"�G�9 ا-�وز ١٠٠ !Gم دا@$، و�<��- 

9� ���ا�� �9خ ��د را ادار) �89، ��د و ����اد) *�M. ��ارد و ��ا. ای  .h�� اش در *�8 ا��ق

!- !T�9خ ز�� !- 
�-Y� ن را �� '�وش �/�$ ��زدی� از �9خ�. " �89 �889 و هMی8� ��(�ار. 
0 9� ای
 �9خ ��د +�وت ه���8! ��T�@�� 
��y�B داد 9� ای
 �9خ و . ا�$ و ���ی� *�8

��ن � Hو��ی !��  $Gدو ��g �� +�$ @�) و ���Jن ا��ز) '�وش �ن را �U��2 �82ان
!C� ده� .Lه0 @�ی� ی $Gدو $C�J $ن ا�� !FJوا $C�J �9خ زی�� و �!. :�م kا��(�  ��ر

!� �Cو ���/�ه�. درون �9خ ه Hان و و��ی�T وش �(� ��د��، و �?�� و�' A��: !G �9خ �
�ن را �� ��g دوG$ ��ا@$.  

$�D: ! در�ا���د، ��8! ��دن ا��/� 
��ر  ��. ه� �?� -�ا �� ��د �/A �9د ه� �� ای
9� در -N/b �2ام و -�Gُ N/bده� ه�Cن ���ی��ت  -��ل، -! $�T٥٠٠ !J�� 6�� ل�� 

�6 ا�$ و ��  ��ل �٥٠٠ا�$ و ��Gس رN/b- N�O و -�Fو��
 و -�8! او ه�Cن ��Gس 
$8� 
� ایJ32 $8� 
� را  ه� را ��� ��اه�0 �9د، *�ن ایF-�� دم و�- 
�� dه� روا�

!- H�)�� $8� 
�ن  ه� �"/�v -�دم را از �Jن �89، ای ه� ��6 -�>� �9د) و -�دم ��
!- HC2 !- د) �889 و �8(� در -�ارد. �2ض !� �ه� ��ل -��اM- !Gا�0 و  @��� 9

9� �! �l8  -!او. �زارده�8) @��� $�T !ی"�ی�-�ه� -�Uار. از �8
 ��ب  �(��! دوم، 

  ا��/��!. ��Cی�8 ه� -! ا�� 9� �3ش در ��ز��ز. �ن ه� را �v�Fz �9د) �ن�C2/$ ه �ه� �

��8! ��دن، �Jا��
 -�ون ����ر C9! در 9/�� @��ن دار�� و ��! ���Jن ا���! -�ون 
�Jا��
 �Mا. -�ون . �889 ه� �H و ';H-�9$ !- H ��ار�� و ��ا�J �Jا��
 را از رو. �8

�ه�  ه�. 'O�z! ه���8 9� �! �Jن ه0 ��ار�� و hاHJ در ����ر. -�ارد -�"! �� روی
!G�2 ت�zJ (رأ. داد v/�<- ر -�ارد�-�U- ن '�ق. ا�����در ا��/ !B�J د)  ا����رات�FGا

�
 2/$ در ا��>�ب �zJت روی�Cه �ا�FGد)  د-! '�ق-�. ه�. �>�! و��د دارد ا�$ و �
�دوز�� 9� دوام  ، ��� -! -�U;� ه���8 و ��ا. -��ل در -HD ��ی����G !Tس، رو. ��ر*

6�� �@�� �� ��Gس زن. ��. دا@�� M�� �889 ه�. ��/! ��د) ا���9 -! ه� .�@�ن  ���
_C� !- (د ادار�;�Jر و �� ا��د و�@ . (�@)�"/- (
9� '�- �J����G$ ا�$، وG! از  �T ای

� هMی8� MTاف �/8W$ ��دا�$ -!ا���امJ32 �� ص ����ردار ا�$ و��   ��ن � �@�د و �
!- ���� $/- !-�T�� !2�� د �82ان�@ .H"�- (�@ د��و ���G$، زی�ا  ا�ه0 ه ��T

!G�2 وری8! در��- 
����. -�"3ت دوG$ و  ��ا�� �� ری6 ��ی
 ��Wح -! �� دا@�
�89 H� !ی�C8�82ان راه $D� را 
��/b- .او ه �� -�رد ��Jل ا�$، وG! ای
 -�ا�/��C

!C� �b8- $G8$ در دوW/� $Gد�� �����0 دو ��M! و ��D) . @�د ��و-� دارد و �
ه� -/$ ��:!  در -�Cbع ا��/��!. ه� @�) ا�$ وزی� �� M�Mء �8$ ا��>�ب �>�$

  .ه�. زی�د دار�� ه� از �?� '�ه�8! ���وت ه���8 9� �� ارو��. ��g! و �-�ی"�ی!
�-�زش -!�! دو HD- �� Hزش، ��دم �� ا����س از ه��-�� ر-M، ���زن  ر) C/9 �� ر'�0 و

ه� ������  089 اJ �T(�) را از ا��/��! �;�ر -!. �ورد �9د و J(�) را -! در ���ر��Cن را ��ز -!
�� !G�b8� ن�Cن را از ای�ا���ن ������ �� -! ه�� �� دی�ارم -!! @�د 9� M�� ار���C)�-  و �-�

 �8* ����� �� 6C��� �8ن ��د و ی"��ر ه0 �� اوG ر���ران 
��ر -
 و ���6C را �� �(��ی
! ا����ر داری� @�C)�- �Cن -� ه����: "�T$ ��ا��0 ��ل ��ه0، -! ه���ر 9� -!. ر'��0

 " �� �(�ان �-�م -���� @�م 9� ->�رج ه�H و fgا و ��! ����� و ر���را�! 9� !�Jو
�ن ای��ن ��دم، ه�C)�- "Cن " 0Jر �� �! یL :�ر�D��ب ار��ل @�) 9Cو ه �٣٠٠٠ 

!- ���� �@ ! �<@ �� د���ر -�CDر�B ای
 :�ر�D��ب را از ا���د ار�6 ا�f و ��
د�2ت �� : ��ی� ا�0 ای
 را fTا@$! @���ر�! ��دا��0 و او ���C@ Mد و در ���fT 6ارد

  ! ��L ا��/��!
� �(�ان، از -�CDر�B و�J3- $Jت �� $�Tداددر ��ز �را�_ �� دور) . �ا��3� ،0'�:/

� *�M را ی�د داد�� و ��/! ه0 ا���ام �9د��Cه ��-�زش 9/��ت را 0��T و ��y�B دادم 9 .
$�T" :!- (��9ر ��/! ا����د 
ه�*� ��ا. : "���8�a�- ���� " !$�T N، از ای
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�� �T$را�_ �� درس ���C9�0 و ا���د -���. " ام ای� �;�یA �9د) ��"�H د'�� ��ا��� :
"
ه� دی��  ای
: "�T$. @�8س و �U2ی�ش 0��T را�_ �� ا���د ای�ان! " دا�0 ه� را -! ای

� ���CD- �� Mر�B . و -�ا -��� �9د! " 'G�z! ا�$ و ا:3ً �� او -���ط ���$FC� روز
� ��"�H -!. دی�ار دا@�0���* �@�د و 9!  او -�bدًا �,ا�h! را�_ �� د'�� �9د 9


 �?�ات ��د را @�ح دادم @�وع �� �9ر -!- �9 ،�89.  
0O�J $�G���- .�;� از N�  در ��ل kوا�� !-�U-از . ١٣٤٠ kوا�� �-��ه�) �9دم 9

� :�� ا�$� LدیM� !@ز�-� kی� . �?� -�ار� �-A/W را �� -�CDر0��T �B و �����م 9
'Mود ه�. -���� ا��/��! ا����د) �-�ز@! �9د؟ ���{ -��$ داد و ا ��ان از ��ز-�ن -!

ای
 ��ر ��M . ه� را -��ه�) ��89 9� �(�� ا�$ �� -HD ��وی� �� از �MدیL�� L �9ر �ن
 M�� (دور 
9� "د'�� "���3ف دور) .  -�) �� ��ل ا��b-��٤@���ر�! ����A �9ر را داد و ای ،

ه� در �yW ��ز�J !Gار دا@$ و -F/�م  ه� ��6 از ا����ج ��د، در ای
 دور) �-�زش �-�زش
��-�زش ده�T�8ن در رد) ��ی�8! ه�����8د 9  .Lی �@ ���T .��h�� م�U- �. �� را@"�ل �


: "���{ داد�Cه dU' !- �ا'�اد ا��/��! 9� در ای
 ! " ��ان در ا����ر fTارد ه��$ 9
ی���C)�- Lار، دو ا���د -��HO ��ی���! و �9رMTی8!، دو ا���د : ��� دی�م، ��2رت ��د�� از

9� ی��C)�- L! 2;�ا��  �B  MI-6�����!، رN�O ��ور-����و��یH '8!، یL ا���د
[ ��دیL وای$]و . داد و ��Fاد. د���ان ��ویN و ��Fاد. از �9ر-�8ان @�9$ دا@��8

H9 N�Oر MI-6 د�C� (ی$ از �! دور�Bر ر�)aت �� او ���9) ��د. ا�J3- . �� 0��� ��F� Lی
�z-ا ���T��9ب، ��ون ه� Lی M�� دادم و او �
 داداو ه�ی- �-�(���Cار -�2! ��د 9� . ی! �


�� از او � -�J3ت  در رد) ��ی�
 ��ز-�ن ه�� '�د. او را �� ��ل ��ی�) و ��)8 یL رد( ��ی�
 ��ر در ای�ان دی�م، 9� ٢او را ��Fه� . دا�0 �� *� �� :D$ دا@$ �C!. �� و. را دار��

  .��y�B ��اه0 داد
ا-�ر ادار. -���8 ��ی���! و ��D) ��(�ار. اوراق  یL زن -�
 و یL -�د،: ه� و ا-� �-�زش

�U�� ��82ان  ��8. @�)، ا-�ر �9رMTی8! و ��D) ا��>�ام را ��ریN �9د�� و یL ��گ ه0 �

 داد�� 9� H-�9 ��د- �� ��گ ا��>�ا-! ���C� . 
ای
 �/��ت -��� ��د وG! ��ا. ای

� و ��ز�9ر و ->�;�ت �ن را �ورد� ا����� '8!، ه� روز یL و��/� '8! -!. ���-�) ��دم
� داد) و ��ز�9ر �ن را ���ن داد�� و �8��T  ��ر یL �! یL. داد�� �-�زش -!Oارا .�J 0��

.�J !� 
��ر ��M یL  ��ر دی�� یd�B L :�ت و یC�� .L! ا�$ 9� در ا����ر@�ن ا�$ ��ی
�ورد�� .�J ر���2"��! � 
�8 9� ه��T) �� . دور����T !��"2 
*�0 در -�رد دور��

 �
 ا�$، وG! ٥'�د. را در '�:/"C-��g او �'��J ��<�� ،��8��� $9�� �9/�-��. در 
در یN� . L از 2"��! �� ای
 دور��
 �9ر��د �ن ��ای��ن -�>� و رو@
 ��اه� @�

� �89ر دری� ر'�0 و از ��9!�/� 0�'�T N"2 ر دور���ق. ه� و ا@��ء ��' �b��� د) ��د�FGا .
� �(�ان �� $�T�9دمدر ��ز $�D: k0 ��واb8� H9د����) ���رش داد و . � -�ی� Lاو ی

� ��B�U. ��دم، . ��. در��ا�$ �9د، 9� ار��ل @� ��Fًا ���F� Mاد ��6� ،M�� �دو �/�
�-�زش داد 9� -A/W ��ز) !������B �;<�-  ���- ��9Y� ی�� وY� �?� ا. ��ا@$ ا-� از

� ه� ��ل، �ن. ��د� �� �@ ���T (دور 
� در ای* H9 اداران �@�0 و -�ارk را در �(�ان �
  .ی"0b8� ،0 و ه��0 ��واk دادم و ��ای��ن ���D�Bت H-�9 دادم 9� -��� ��د

N�Oر MI-6 Lی �. ��ر -�ا �� �8(�ی! �� @�م د�2ت �9د ��ور-����، 32و) �� -�(��C! 2;�ا�
!- $�T" :!- �� -� و�J! ��ز����- ،0�@�� �� �9ر دا@�� �J32 �Tی0 ا�@ L3ً در ی

!- !C)- Hc@ .ر�b� !��9 !��9 ���- ی0 و در��T  !�<- 
ه� در ��8در �� -Y-�ری
9/�� ا��23ت را در ا����ر ��وی�J Nار -! ��د -�J3ت -! $�Tده�0 0�89 و در ��ز . ��


 ا��bم ا-�ر CB $9�@ 

 ���8(�د @�) 9� رN�O یL @�9$ در �����8ر @�م و ای-
 !�<- 
� ای
 . ��T  �89د و ی� -Y-�ری
 ��ی� ا��>�ام -! ��Cس -!��bر. �� -Y-�ری�


 �9ر و ا����د)، ازCB A���� MI-6 !- داش�� M�� 0ی��T. "  
N�Oت ر�'��- 
� یL.  ��ر -�ا د�2ت �9د٢د�L ای�ان ��M ��د و  MI-6 در ای��� �اش  ��ر �
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� او ا��. او و ز�6 ��د��. د�2ت @�م� �9 �-��ام زی�د fTارد�� و �N از -��! '�د دی��. 
� ��h ر'$ و -� . ا�$ F- MI-6/�م ��د 9� -�Uم ��hی! درU�� � N�٣ از @�م، هC��ش �


 -��وب ��رد) و ��م �Tم ��د. ��� �� ���ط ر'��0- .$�D: �@ �J���- .ه� .��  Qری��
�ن @>� ��ز) 
�ن وارد :�D$ را �� ای ��ی� ���Bم ا���23! � �ر ه� ��ه0 و د �� 9 ����9

� ���د؟��T �Bر�CD- �� @�م 9� J;� ا��>�ام -�ا دار�� ! -�ارد. ����- �/:�'3� 
-
9/�� ��ز-�ن: "0��T. و �����م �� �Bر�CD- !- .��� ه� ���اه�� در  ه� ا��ز) داد) 9


� ���د -�Dل ا�$ ا����ر��ن ��fار��، وG! ای��T �Bر�CD- �� �9 " . $�D: �او �3'�:/
$�T رد را دی�): "را �2ض �9د و���9��: 0��T" ای�؟  دا����) � ! �9 $�T 6��O�- ��

�9���رد . '�دا ای��ن را ���ی� و دا����) را ����8 ���ی
  �JیC!('�دا. �ن روز �� او �
N�/ر'�0) دا����) ا�� .�Cدی�م ه ��ن و 9/��C���� و kرا از ��ر �� . !Cی�J .���/9 در

���b. ��د ��ای0 �ورد Lرد 6��9 ی���9�N�Oو ر  MI-6 $�T ر�0 : "ای�ان 
ای
!- 0)- $�;<@ !�Jو ����b. ��د -! دا����) ا�$ 9 Lی� ی��ور�� . "  

N�Oر دی��، ر�� MI-6  _Jوا MCی�� �ای�ان -�ا �� ر���را�! 9� در یL ��9! رو. رود���

 :�ف @�م و -��وب ��y�B داد 9� -�  در �ن. ��د، د�2ت �9دCB ��)!��/ه� ا�� (

�-�ی"�ی! $����C9 .�9د�� �W� ن�* �9 0���T �9دی0 و ه� ا�$  ه� را �� �9د�� ���ی
� �9د و ای
 -� ��دی0 9� در /��U- ن� � -�داد ���8(�د ��٢٥ی� �� �9د��. �?�-! 2/�

!G�� ��9ر دادی0، در ��-�ی"�ی! ��ز�CD- $�Tر�B را � ���ا���8 یL ا'��  ه� -! 9
9�   ��'�ار �/�CD- $8Wر�B ه���8، در ��G!ه� ا��/��!. �?�-! را ���9ر ���ور��

� @���8! ��ار�� �-�ی"�ی!/��- 
� . ه� ���$ �� ای/��- �ا��hً�C -8?�ر و. ای
 ��د 9
� را در ��. دی�� ��M ! �� -�ی�ن �Tدد �� ا�3ع -�CDر�B ر����) @�د و او ��6/��- 
ای

  .ام ��y�B داد)
 �� د�2ت ��د ١٣٤٢ ی� ١٣٤١ن دی�م در ��ل ��-�
 و ���ی
 دور) �-�ز@! 9� در ا��/���


 وJ$ (و :�Cی����ر ) -�Fون وJ$ ��واk(����� -�ه����ن  ه� از -
، ا��/��!�����
ای
 دور) . -�J_ ارد@�� زاه�. ���� ای�ان در ا��/�N ��د در �ن. ��د) ری��$ @(����!


� ای'�Bا �
 دی�) ��دم �- �� ���� :�Cی����ر 9 3ً-�9 -���� دور) �J/! ��واk ��د 9� �
� دی�ار @(����! � M�� ر�� Lو ی �����b8T �-�G�W! را�_ �� @(����! ا��/�N در ����-

!- �C��� ی����ر�C: .ا�� 
  .�9دم ر'��0، 9� -AG�W را -
او ��y�B داد . در دی�ار از @(����!، رN�O @(����! ا��/�N -� را �fی�'$ و �fی�ای! �9د

9� در ا��/���ن، @(���� N�/� ه�8! -��ن�Cی! و ه�C8ت و راه��/C2 ��W� M9�- !
�89 و دارا. ا��3Uل  �/�N ه� ا���ن را ا���ن -����� ا��>�ام -!. ه��$ ا���ن

درو�! ا�$ و ��! در '�م ��Gس �/�N ه� ا���ن ����cا�! و��د دارد و در ��ا�� ��9ر 
� N�/� HC2 ا���ن 'dU ا���ن -����� ا�$ . ی"�8ا�$ ���$W�� !����)@ اfG و

 v�9 0Oا��ر. از ���ه�8! ��Cه 
-�M9. یL ار�Tن ه�Cهl8 �889) ا�$ 9� ��ون ای

 ا�$ -�bم از یL ا���ن �� ا���ن دی�� ��ود"C- ا���ن. �>�اه� @� زی�ا N�/� N�  ه�

 ،$�� 
��F� در .M9�- !����)@ !Gا����ج دار�� و .M9�- !����)@ �در -�ارد زی�د �
- ،�رN�O . �89 ه� د�� !C� $G��HO �9رMTی8! و ��g) در ا-�ر �/�N ا���ن��'�_ و ���8

. ��@� @(����! -�M9. ا9��ًا ���یH ا�$، وG�2 �;<�- !G! در ا-�ر @(����! -!
�  ر�D�B�� dU' !����)@ N�Oت 9/! داد و ��ی� ���D�Bت را �� رؤ��. �>6F��� .ه�

�ن. واfTار �9د �� �/C� ت �9دی0 و از�J3- M�� ه� N�Oر " (jادار) وی " _Jدر وا �را دی�ی9 0
9� در ا��/�N�/� . N ����! ا��/�N ا�$ �@ 
�/�N :  ��ع �/�N و��د دارد٢رو@

 !-�?���g س��G �� �9 ،!�<- N�/� و ،�@�� y/�- او����رم ا�$ و ���ی� �� �9 ،!8/2
��ی� . �! ��د�� دی�ار -�ز) �O�8! ا�"��/�8ی�رد ه0 ر'��0 و واFJً� دی�. و- !G�y/ ا�$

�ن N�/! در ا���8�وز �b� ارد�- �� ��:! را  ���ی9 0�F@ !����)@ ��Jر زی�د ا�$ 9
� ��ز ���ا �9دن �����ن را ���ن داد و . در -�M9 ->;�ص ای
 �9ر ای�bد �9د)�F@ 
رN�O ای
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� -!. �;�وی�. ��Cی6 داد 9� واFJً� دی�ن �ن -�M�C �889) ��د�F@ N�Oدر  ر �9 $�T
� �9دن رخ ١٠٠٠ ه� @A ا��/���ن/� -�رد ��bوز �8�! و ��H�J N و در -�ارد. -

!- �
 -��cل ��ر�! H/2 و ری��UUD- �  .ه�. �ن ه���8 ده� 9
 
 

  ایN8b�/�8 ��ویN و ��ز-�ن �ن
 
�ه� را ��ار�� و  ه�. ا���23! و ا-��8! ا��/�N :�ا�$ �-�ی"�ی! ��ر 9/! ��ز-�ن �

!�<- ����8@�� �� �J32 ن�9ر. و�
 دH�G ا�$ 9�. ه� زی�د ا�$  -���ن در �Cه �� 
C.I.A ی� F.B.I !�� و ی� N.S.A ��-�ی"� در �yW �(�ن @(�ت ی�'� Nوی�� !Gه�.  ا��، و

�ن �� @���8� @�) ا��/��! 09 �ً-�C2 ه� را �� واژ) -�(0  ا�� و" Nوی�� N8b�/�8ای " �9
08 ����ات ��-F! از 9 �;�ر �C!. @�8��8 ا�$، -!" ��ویN ا���23! "ه�Cن 

Nرؤ��. ��وی !G�2 ت�-�U- !�� و ی� N�/ن -���8 @�)  ه�. ا���23! ا��� �ر��
!G�� در ،�@��  و " ��� "9� از ای
 د�$ ����ات ��Fاد �� H��J�d��� !) رؤ��. ���

�ن -���8 @�) ا�$ .h�� (رد 
  .-Y-�ری

 ��ر در ز-�ن اM�Gا�$ ��ی
 ��ویN ا���23! �(�ن را دار��،  ه� �JیC! ا��/��!�Gزی�ا او

��ویN "اول، -/"� ا��/�N، ی8F! در �Jن @��Mده0، �� ��"�H یL ��ز-�ن �� ��م 
ه�. �l8 دوم  �� ��ل. د�$ زد�� �z���/2 !�<- " (Her Majesty's Secret Service)ت
��ی
  ��ی
 -���CFات را در ��ا�� �(�ن دا@��8 و fGا و��_ ه� و��_ �(��! ا��/��!

ه�. ا���23! را در ��ا�� �(�ن ای�bد �9د�� و در ����ر. از ��9ره�. �(�ن  �ز-�ن�
�  ه� را �� -��FJ$ �2ا-H ا���23! ��د را ��ورش داد��، �نWه�. -(0 ر������ و را�

 �Jن در ٥/٤ه� �! ��ود  ����8ای
 ا��/��!. ه� -�رو+! �9د�� ا���23! را در ����اد) �ن
 �"�@ L(�ن ی�ا@�ا'�$ " ا@�ا'�$ ا���23! "��ا��  
ای�bد ��Cد��، 9� ا�z2ء ای

�� �Jن ��زده0، ��"�3ت '�ا-�����. . �U- �ً-�C2-�ت -�f�8 و +�و��8C ��9ره� ��د��
 
��ی
  دا@$ و fGا -(0" ا@�ا'�$ ا�" !��23�6U� !��) در�� اول را در ��"H ای

C! -���8 ه�8و���ن �Mرگ و ویj) در -���CFات ر� ��(�2ا-H ا��/�N در ��ا�� �(�ن 

 '�ا-�����. ��د��) ��gر�C! -���8 ای�ان�G�F' و 
وG! در �Jن ����0، . -,���

�ه�. ��د را از  ه� ����y داد�� 9� �2ا-H ��ویN �;�ص �N از �l8 دوم، ا��/��! �
�� �6U یL ��ز-�ن ����! و یL  �2ا-H '�ا-�����. ��ا �889 و fGا '�ا-�����. ��6

��� A�"-!��/ل را ��ا. ا����دان و ر�C�G�9د ه� ای��ء -! ��! دو .���C�  
ه�. ای
ه�. �Jام @��از.، H2M� }�@ ،0/2،  در ای�ان، -���8 ����اد)" ا@�ا'�$ ا���23! "

�، �Jا�Tز�G، و ��g (��g) را ��y�B داد) ا��9، :�رم �>���ر.، ��نGو�Gام ا . ��� ز-��! 9
� �(��! ���d وزارت -���CFات ا��/�N ��د ا��/���ن -���CFات دا@$ ادار)"�@ 
 ای

8� ه�8و���ن ه�ای$ -!W/�Gا Aی�� d��� N�/ا�� H-و در ای�ان �2ا ���@.  
 ه� �� ای�bد یL ��ویN وی�F' (jل د�$ زد�� �� ��م ه�. �l8 دوم، ا��/��! در ��ل
S.O.E ((jت وی��/C2 Nد)��وی�� N�/ز-�ن ا��23ت �?�-! ا���� _��� �9 ،. 
 �9ر ای

�ه�. ا���23! و ����! و  ��وی�G�F' N$ در ��ا�� �(�ن �� -8?�ر ای�bد ه��
��CGن ��;�ص در  ای
 ��ویN در ای�ان '�G�F$ در�� اول دا@$ و ��. ه� ��د ��ر��Mا�! 2/�

��8 ��2ی�. -)!O�U�J .ن)ه� و ��ز���ن ه� و �>���ر�CG� �9 ،  �ه� �F! در ر�8
��وردد� دا@��8، ���ذ ��. � $ .�
 ���ذ ��ی�Cه $�G�F' .ا. @� ��ا  Nوی�� .�F� .ه�

  .ا���23! ا��/�N در ای�ان
ه�. ا���23! و ا-��8! ��د  ه� ��ز-�ن ��ی�. ��ا. ��ویN� N از �l8، ا��/��!

ای�bد �9د��، زی�ا دی�� @�ایd ��8! و��د ��ا@$ و ��ی� ��د را �� @�ایd ��ی� ����! 
!- ��W� (�ن�داد��  .G$'را ی� !/F' H"@ N�/ا، ��ز-�ن ا���23! ا��f . ن���در ا��/
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ه�.  ه� �� ای�bد ار�Tن �N از ��� ،l8��M9�C�- 0 ا���23! ای�bد ���، �/"� ا��/��!
 L�"�� !/ا-��8! و ا��23ت دا� vی�a! از و�ا��23ت ��ر vی�aا�89) د�$ زد�� و و��

�@:  
� 2(�) یL ��ز-�ن �� N�/ا-�8$ دا�/! ا�� vی�aو l8� در ��ل �9 $'�T ار�J ص�

�2(�) دا@$، ی8F! ادار) �0b8 ��ز-�ن ا��23ت  �B�����! در دا�H ��9ر را �
�� Nوی�� 

 ���� ای�Cه �� �9 ،!-�?� MI-5ن�
 -W/_ @�، ��ز-�ن  ، - ���ر 9

� �H�;D �9د)Cه �ا�� و ��اHJ -�رD� k;�/!  و��F! ���$ و ����D- H8ود. دارد 9
9�) ��� اول" (د'�� ویj) "در -�J3ت �� ر�G . N�O���N ا�$ا�z2ء �ن  $�T او MI-5  ��

!C� ن را� N�/دم ا���- �
 0��T. @�8��8 ��. �8(�ن ا�$ 9- : N�/8(� -�دم ا��� ��
!C� ن را� M�� دم د����- �
 ��ا. او ����ر -��ح ��د! @�8��8 �/"- }��� 
� ه� ��ل، . ای�

MI-5 )8� 3ً-�9 ز-�ن�� L$ی�زی� �?� �> �� ��89ل  ��! و -�Dود ا�$ 9��aوزی� و
$�G�F' �ه�  �9ر. ا��9 ا��/��! ا:H �8(�ن. 2(�) دارد ه�. ����! 2/�� �"�-$ را �

�89 9� ای�bب -! MI-5  N�/� 6@�� در).M9�- !����)@ ( �9ر 
HC2 �89 و fGا ��ا. ای
�� _Jدر وا �زو. ا��ای! و ��@6 یL ��ز-�ن ��ص در @M9�- !����). ای�bد @�9 (

!8/2 MI-5 $ز-�ن . ا��� 
  .��م دارد" ادار) ویj) "ای
" (jوی (ا�$" ادار �U��- در ا�"��/�8ی�ر !����)@ . در ��� ��م) ا���ق -�ه����ن و ��

�ن دی�ار دا@���C: (0ی����ر N�Oدی�ار زد) ��د و از . �� ر �� N�Oرت ��ز-�ن در ا��ق ر�*
� دارد، 9� در واJ_ ��@6 -�>� @. رو. �ن ��y�B داد�F@ Lدر ه� ا���ن ی �9 �

ه�. ����! 9/�� �9ر-�8ان دوG$ را��M ��89ل  '�G�F$" ادار) ویj) . "ا�$ MI-5 ��ا��.
!- !- HC2 !�<- N�/� �8��- ی� �89 و�C� . ود و ��ود�D- ن� H8��� �9 �@ ���T٣٠٠ 


 ����0(��� ا�$ �CW- 0 راJر 
ر�C!، -���8 و در -�ا�D: ( 0$ و �0U ای
وزی� و ��g) در دا�H ��9ر، -Y-�ری
 ای
  ه�. رؤ��. ��9ره�، -/"�، �>�$ -��'�ت

�ن *�8
 ��y�B داد) @� . ��ز-�ن �� ��Gس ���ی�z� Hر دار�� H8��� ود ��دن�D- $/2
9� ��6 از ای
 ���ز. ���$.  

 F.B.I  و�aی2�Cb-vً�" ادار) ویj) @(����! "و  MI-5 ��ر 9� -��ه�) @�، در واJ_ ه�Cن
�-�ی"� ��ارد را ا��bم -! �در واF.B.I  _J .ده�8 و fGا ��ز-�ن ا-�8$ ا��/�N @��ه�! �

$Gای� N�/� !�8ه�Cه ���aی"��$ و و�-�9� 2(�) دارد، در ��G! ه� را �� �/�N '�رال  
MI-5 !C� !�Gه�� د�� !��/� vی�aدر و  (ا�Cرا ه !����)@ ن �9رت� .�z2ا dU' �89 و

9� در . �889 ا�"��/�8ی�ر HC2 -!" ادار) ویj) "در ��@6 دار�� و  (�@ A�� �-ا 
�Cه
  .-�Fو'�$ ����� و �����$ -�دم را �� ��د �/MI-5 �8��- F.B.I �8"� A ا��/���ن

�2(�) یL ��ز-�ن ��ص ا�$ 9�  در ا��/���ن و�aیv ا��23ت و �B ا��23ت �?�-! �
.  در واJ_ ا��23ت و �B ا��23ت ار�6 ا�$@�د و ��-��) -! (D.I.S) ا��23ت د'�2!

9/�� ا'��ان و در��. ای
 ��ز-�ن ���_ ���د ار�6 ا��/�N ا�$  d@�ای ��داران وا
�-�زش ا'�� �Bا��23ت -!٢ا��>�ب و �N از �! دور)  �G��  ���@ . 
��N از ای

��ن ��ی
 وا @�د 9� �Mرگ ه�ی! ��"�H -! داران �Bا���23! ��ز-�ن ا'��ان و در� ��
L*�9 (ا��23ت، رد�B وه�ن�T L*�9 (ا��23ت و رد�B ��� �Tو) �Bا��23ت  �� د��

� -HU�8(@���  ای
 وا��ه�. �Bا���23! در وا��ه�. ار�Y- 6-�ر -!. ا�$� .( Lی ��
ار�6، ی�T Lوه�ن �Bا��23ت، �� یL ���) یL د��� �Bا��23 و �� ی�G L"� ی� ��� 

ای
 وا��ه�. �Bا��23ت ه0 �� '�-���) . �Tدد Y-�ر -!-��HU ی�T Lو) �Bا��23ت -
از . ای
 و�aی�B v ا��23ت ا�$. ده�8 و ه0 �� -��B M9ا��23ت وا�� ��د MTارش -!

�-�ز.  ه�. ��ون �?� ا��23ت ��ر�! ��M ��ز-�ن ا��23ت �?�-! ا��/�N دارا. @�"
  .MI-6 !- HC2 �889 ا�$ 9� از ��ی

ن در دوران �l8، ادار) @�0 ا��23ت �?�-! ��د 9� �N از �l8 ای
 ��ز-� .MI-6 و ا-�
�� :�رت یL ��وی- N��HU ��ز-�ن ی�'$ و fGا �� MI-6  ن�Cه �-�Fوف @�، 9



 فردوست خاطرات ارتشبد سابق حسين

 147

" Nوی�� N8b�/�8ن ا�$" ای���! زی�د دار�� . ا��/�ر�� $�G�F' ����! ��9ره� 9
)0)G����23ت ��ر�! -��HU ��ز-�ن ا) -���8 �-�ی"�، ا��/���ن، '�ا���، ا��اH�O و ا-

� �C_" ��� "دار��، -���8 ��aو dU' ��ور. ا��23ت را دارد  �-�ی"� 9� در �yW �(�ن �
�ن  ه�. ����! ��ص را ��M ادار) -! �/"� ���! ��ز-�ن HC2 .32ا �� �9 �89

�-�ی"��$ ��ا��از. �"�-$ $���� vG�� .ه� . 
در -�رد @�رو. *�8
 ���$ و ای
-���ل �Bا��23ت و ا��23ت در ��k @�رو.  K.G.B :��23! دارد��9ر دو ��ز-�ن ا�

-���ل ا��23ت �?�-! *� در ��k @�رو. و *� در  G.R.U و ا��23ت ��ر�! ا�$ و
-�ز. را ��أ-ً�  ����8ای
، ه� دو ��ز-�ن و�aیv درون -�ز. و ��ون. ��@� ��ی� ��9ره�، -!

$�G�� �?زی�� k���- ���C9 Lی d��� دار�� و ��!- l8ه�C2/$ در . @��� ر و ه 
�Cه ��
�� ه�F� 0اد زی�د. -Y-�ر ���ر�>����Cه�. @�رو. ه K.G.B ر�-Y- .اد زی�د�F� 0و ه 

G.R.U د دارد��و.  
ا. 9� ��ویN ا���23! ای
 ��9ر، �� 2/$  در -�رد ا��/���ن، �� دH�G ���ذ T���د)

�� �� -���CFا�! در ��ا�� �(�ن دا@$، ���F! ��د 9U��� !�ز-�ن ا��23ت ��ر
�@�� HU��- ،و ��8ع �9ر $F2/$ و� �ه� *N� �8 از �l8 ا��/��J Nرت ��د را . �ن، �

��;�ص در �'�ی�U، ��9ره�.  از د�$ داد وG! ��ز ���ذ �ن ����ر زی�د ��د و �
k���-  _'�8CGا)ه�. ا�T !��23���د)  و ��ور-���� �2ا-H و @�"�) -���CFات ���

ه�  ا��/���ن از ز-�ن 2���C!: ز ای�ان �� �2اق ی� اردن ی� -;� ���� @�د�?� ا :�ف. دا@$
���ذ ��:! در �2اق دا@$ 9� �N از ا��3Uل �2اق ��� �9د و ����ر. ا'��ان 

!G�2 د���� N�/ا�� H-از �2ا vاران ��از اول، رؤ��. ��2ی� و ��ای�C����� ،م�U- . �;-
 hً�:را دا@��8 و ا _Bو 
�Cه M�� !و اردن�ذ ا��/���� �U��� !��2 .ه�  در ��9ره�

  .C9! از ای�ان ��ارد د�$
را ��ز-�ن  MI-6 ی�" ایN8b�/�8 ��ویN "ه�  ����8ای
، �N از �l8 �(��! دوم ا��/��!

�"�@ �� . ه� و �2ا-�J HیC! ��د را زی� ��@6 �ن �T'��8 داد�� و 9/�� ���� �� !Gو
�<�- l8� ن در ��ل���د ا��/�;�J$ ا�ور@"�ه�   @� 9� ��� ای
 ا���) 0�?2 @�"

ه� از �?� '�ه�8! �� ��ر ��8!  ا-"�ن ��ارد و ه� *�8 ا��/��! MI-6 و �2ا-H ��ا.
�-�ی"�ی! �� $��� �� !Gر) دی��.  ه� �?� ��@! ��ار��، و�* �9 �@ 
��ریQ رو@

$��� .��-�ی"�ی! fGا، �>6 ا0?2 @�" �H ه� و: ه� و �2ا-H ا��/�N در ��ا�� �(�ن �
���@ .N�Oز-��! ر MI-6  
- �� 6GM8- در !:�;� �D� 
CB در ای�ان N�/رت ا�����
$�T" :�"�@ �- �����Y�-  ر���� �ه�. C�?2! در ��9ره�. ����ی! و �'�ی�Uی! داری9 0

�. ��هMی8� ا�$"�@ 
  ه� ��ا. -� :�ف -! ز-��! ��� ایO32 �- (ا-�وز !G�9د، و
����ی! و �'�ی�Uی! ��اری0 و fGا ���$ �� ��� ای
 *�8ا�! در ����ر. از ��9ره�. 

�"�@ !� M�� ی� 09 ه� �J32 (�@ �J32 0ا �� . ایfG" ��� "!- ی�� �9 �@ �D�  اه�� از��
�"�@ 
ه� �N از ��ر�! ��اب داد��  ه� -��C�Uً� و ی� از ��ی -� ا����د) ��89 و �ن ای

!- �ًC�� �ه�. �ن را ��H�U�- M  0 و 9/�� هMی8���اه�0 و T���ش ���! را ��M ��اه��� 9
�، در ده�. " @�ی0 -!b��� ١٩٥٠ه�.  در���١٩٦٠;�ص   و ��  �ه�  ��ریQ ����ر. از @�"

�-�ی"� و:H @��� و ��2! ه�Cه�8! و ه�C���! ا���23! و  �� N�/ا�� H-و �2ا
�! ��Fه�، �� '�Fل @�ن ��ز-�ن ا��23ت ��ر. :�رت C.I.A $'�T و MI-6 ����! -��ن

�ن ،H�Oا��ا �ه�. ا���23! ا��/�N را -�H�U @��� و �� :�رت یL  ه� ��M �>�! از هMی8
�از �?� و�aیv @��ه$ زی�د. ��  MI-6 .�;�ص در ای�ان، در�-��� ��ز-�ن ����ر '�Fل، �

" ��� " 
�ن �9-3ً ->�! و �8(�ن ا�$ و در ا��/���ن �� �M ا�z2ء ای $�G�F' !Gدارد، و
9� ����A و�aیv �� ای
 ��ز-�ن ��Cس دار�� ی� در ��ز-�ن و ��Fا h�� (ت رد�-�U- .د

� -�دم ا���23! از �ن و -HD �9ر و '�م �9ر �ن ��ار�� ��ی�ن �9ر �ن �Jار -!�U� ،����T . 
ای
ا�$، 9� ��! �����Cن -�M9. و ��م رؤ�� و ���! " ��� "��  MI-6 ���وت ا���!

�ن 8/2! ا�$ �ه�. -Y-�ر در  ای�bد @�"�: ��2رت ا�$ از MI-6 �یvوY- .a-�ری
 �/���8ی
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�� ا��23ت، ���Tه� A�9 ،د. و ����! و �?�-! و  ��9ره�. ه�ف�;�Jص ا�;�
$�G�F' !- رد �?� :�رت�- $-�"� _�� �� زی�ن ی� �� ���Tد از ��ی -Y-�ری
  ه�ی! 9

$Gدو ���c� ،�"���ت -���د و ه� در ��9ر -�رد�?� �� ا����د) از ا- ه� و �"�-$ -����
Nوی�� �  .ه�ی! از ای
 ��ع �� 2(�) دار�� �3:� ��Cم و�aی�! 9

.M9�- ز-�ن�� MI-6 !- �9ر ����3ف . �89 وG! ا��3Uل دارد زی� ��@6 وزارت ��ر�
وزی�  ه�. -���� و ���d �>�$ از درون ��د ��ز-�ن و ی� ��ز-�ن MI-6 رؤ��." ��� "

!- A;� !- و ��!-�� @���، ��-��ن �8(�ن � !C� ���c� ور�UCG�889 ا.  
MI-6  ��9ر $�C0 �9ر و اهb� �در ه� ��9ر ه�ف یL ی� *H8��� �8 دارد، 9� -�8ط �

� ا�$����- .H8��� MI-6  3ف��� ،M��" ��� " ب .گ.�9"و " �9 !G�� ود ا�$، در�D-
���ا. . ا�� -�/Cً� در دوران -���CFا�! ���H8 ����ر زی�د. �� ای
 ا-� ا@��cل دا@�

!C� ل، �;�ر��.  ��� ��د) ا�$���٥رت ای�ان رCJ! ��6 از  H8��� (�T MI-6 089 ه�� -
!G�� 6 در�� ��ن وا���ای�ان ��ا. ا��/ �9  �� ���ی
 اه�C$ ��د و ای
 در ��G! ا�$ 9

 G.R.U و K.G.B ه�. ادار) H9 ه��0 ��واk، د����) ا���23! @�رو. ا02 از MTارش
ای
 ا��ا. ه�Cن ا:�F- Hوف ا��/��! ا�$ 9� . �F' Hل دا@$ ����T٥٠8) �� ��ود 

" ���Fه� -
 ��M �9@��م �� ای
 ا:H را در ��ز-�ن ". ��ا9�� �9ر �� ��اH8��� HJ و هMی8
� دارد در 9/��ت  H8��� MI-6. -�ا�2ت 089" د'�� ویj) ا��23ت "��aو dU' رت���

$�G�F' ت��OM� در �@�د 9�   در ���! -�ارد ��! hزم -!.ه�. ��د ���� را -W/_ �89 و �
@�د  fGا *� ��� دی�) -!. ���� در ��ی�ن 9/��ت ���J Mار ����د و -��/� از او -"��م ��@�

9� �Tه! MI-6 وزارت $���� $)� vG�<- ���ر�� و دوG$ ا��/�N  راه! را ����Cی� 9
 و د��G$ در ا-�ر ��. 9�A ا�3ع: "ه� ای
 ا�$ ا:H ا���! '�G�F$ ا��/��!. ا�$

در �� �Bورت، ای�bد ��(�3ت در ��ا9�� و ��ون ����8! ���$ �� ��ا��B�- !G�- Aع، 
�UD� ارش زی�د�$ ��ونMT ���ا��س ای
 ا:H ���ا. ا��/�hً�CF- M�� N ! " ا�C�2د �

� ��ارد د���رات ���� را ا��ا  MI-6 .�889 ���رت د��MI-6 !C� $G در ا-�ر��aرت و���
9� در *�8
 -�ارد. د���ر داد) -!�89 -�� از ��ی ،.M9�- ز-�ن�� @�د 9� ���� را  

MTار@�ت ��- M��C�Uً� ��ا. ��ز-�ن -�M9. ار��ل . -W/_ �89 و ی� د���ر او را ا��ا ��Cی�
!- !G�� د، در�@  $�G�F' �9� ���H8 ��رج از -�D� M9$ �82ان �9ر-�8 وزارت ��ر�
!- �889.  

�'�یM9�- ،!G�C@ .�U.، ���8!(ز �(�ن در ��ز-�ن -�M9.، ه� J�C$ ا 3ً�دارا. ) -
�'�یG�C@ .�U!(یL رN�O ا�$ ه� J� $C�Mء  3ً�- ( _��� ���M دارا. یL رN�O ا�$ 9

�"ه� ��9ر دارا. یL . ��@� '�د '�ق -!�F@ " (Desk)  و L*�9 ��9ر �Tا�$ و ا
!�  L�8 ��9ر دارا. ی* ،�@�� $�Cاه" ��F@ "!- �@�� . ه� H8���" Lد� "

� ه���8 و ��ی� �� ز��ن ��9ر -����� ��/d ���ا " د�L "�9ر@���8ن ��از اول ����-
fTرا�� و �Hc@ ���c  -!" د�L " ��ل از ��-�6 را در �U�٢٠ی�ً�  MI-6 یL �9ر-�8. �889

(Mر د@�ار ا�$ و ا������د -! ��ا. او ��bای M�� زمh .ه�  �. را ��k �"�8" د�L "@�د 9
�� ،
ای
 ا:H را ��M . ی��� ��ی
 �yW �>;� -! ��ریQ '�د در ��ز) �9ر ��د در G�2! ����8ای


 ��Fه� �9@��م در -" (jر " د'�� وی���و ��زر�! ���د) 089، ه� *�8 در ای�ان � kو ��وا
 ��ل در ��9ر -����� ٤ه� ��ر " د�L " ��ل ��-$ ��د در �9٢٠ر-�8 در . د@�ار ��د

!- $-��  �89)�8D: در H8��� ( .M9�- در ���د !��- N�� و" L�89 �9ر -!" د� .
� ��٤ا. -��ل، یL �9ر-�8 د�L ای�ان یL دور) � $F�از -�ا N� در ای�ان ا�$ و �G�� 


 ا�$ -�N� 3ً از . ��@� ا��/���ن -HD ��-�6 د�L ای�ان -!"C- دًا ٦او�b- ل�� 
� دی�� �� ای�ان اM2ام @�د��٤ا. یL دور) G��  .،A���� 
� ای� Lد� HO��- �� 3ً-�9 د�' 


 ���� ���! از �ن. -����� ��/d و از ��C_ �(�ت @��8$ دارد�Cه �ه� �N از  �
-�ارد ار��Uء ا����8ی! . �889 ��ز�����! -��G�2 Hg! دا����ه! و �U�UD! ���ا -!


 ا�$ '�د �N از "C- ٢٠ا�$ و � ��ل ��-$ در د�L ای�ان رN�O ادار) ��ور-���
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ای
 ا����8ی! ا�$ و -hً�CF ��ا9�� .  دی�� ه0 در ای
 ��$ ��-$ �89 ��ل���١٠د و 
9� یL �9ر-�8 ��ز-�ن -! !-�U-  N�� ا�$ و Lن ���� ری��$ د�� ���ا�� �

!- �����8ای
، �9ر-�8. 9� رN�O د�L ای�ان ا�$ ی�U- Lم -(0 . @�د ��ز����
  .@�د و ا'�>�ر �MرT! ��ا. او�$ -D��ب -!

 رH9 N�O، رN�O ادار) H9: م رؤ��. -���ط �� ای�ان -�J3ت دا@�0-
 �� �MI-6 �C در
(Department) (ادار N�Oر ،!J�@ �8ب� .���� (Section) ��ور-���� و ��ور �Mدی"0 و 

 �9� �Jار ��د ��ز����� @�د(��ور-��� .( N�Oر"��F@ " (Desk)  م�C� ی� ��ای�ان و ا9
 H8���" Lای�ان" د� .M9�- ای�ان در ��ز-�ن. MI-6  Lی" Lد� " H8��� م�C� �دارد 9

� �2ض �C! ا���23! �ن �� ز��ن '�ر�! ��/H-�9 d دار�� و ه���F@ H8��� (�T د�@ .
 HJا�� ���C٢ه �8D: در ��F@ H8��� �9ر -!) ای�ان( ��� از N�Oی"! ر �9 ،�889 MI-6 

�2ا-H ا��/�N ه� و   ��� �� رؤ��. @�"�٢ای
 . ���رت در �(�ان ا�$ و دی��. -�Fون او
��Cس دا@��8 و ) ��واk، ادار) دوم و ��g). -���8 د'�� ویj)(ه�. دو�G!  در ای�ان و ار�Tن

� ای�ان در ���د -�M9. ار��ل -!�F@ �� dU' ار@�ت ��د راMT ��/9 ��gh در . دا@��8 و
 �� ای�ان و رؤ��. -�����F@ H8��� dU' M�� .M9�- ز-�ن��)H9 N�Oاز ) �� رد) ر

�H8��� 3ً د�L -;� در ��ی�ن -��HO ای�ان  ت -MT!- _/Wار@�- �@��� و *�8
 ���د 9
� '�G�F$ ا���23! ا��/�N در ای�ان 9٣٠٠/�� ��ی���! . �Jار ������G�� ) �� 0/�'از -�"�و

� ای�ان ا�$) ه� ��و��)�F@ H8��� در ا����ر M�� . از N� ای�ان ��F@ H8ل �9ر، ���٢٠�� 
9� دی�م �N از و در -�ارد ا����8ی! � ��ل، ��ز����� ٣٠ -���8 رN�O ��ور-���

. ����T @��� و -hً�CF -�رد ا����Uل -�b-_ دا����ه! و �U�UD! ا��/��J Nار -! -!
ه� �N از ��ز�����! در -�ارد hزم �����bت ��د را در ا����ر ���H8 ای�ان �Jار  �ن

9� ار���ط � ده�8 و هC"�ر. -! -! $��� 

 . ه� WJ 3ً-�9_ @�د ن�889 و *�8�Cه ��
$�G���- Hg��- ی� ��ی� �� در وزار�>���@fT در �ه�ی! دا@�� و  ا:H، ا'�اد -�Fود. 9

�� �� ای�ان دو��! ه� و ار�����ت ��:! ی�'�Wای�ان  در را� Lا�$ �� د� 
"C- M�� ا��
�8@�� �  .هC"�ر. ا'�>�ر. دا@�

�ن�٣! . � ا�32$در � MI-6 �9ر. در ه�Cن ��ر 9� 0��T �8(�ن N�/ا�� �ه�   -��'�ت �
!- $�D: 8(� در 9/��ت� 
ه�  �ن. �9د�� و ���! -AG�W '�ق را ��Fه� -���� @�م �� -


 -�C���� HDن -�M9. را ی�د ����م- �
 . ��! �����! داد) ��د�� 9�Cه ���� ��
ز �ن راB! ا�23! ��ار�� 9� ا MI-6 �9ر. ا�$ 9� -�دم ا��/��C2 N-ً� از و��د �8(�ن

!Bت! ��@�8 ی� ��را�'��- 
�Cی"�ی! در ه�-� �9 �@ �<�- 
ه� در  ه� ��ا. -
 F.B.I و C.I.A ��ز-���ه! و ای�bد ��واk ����0 8/2! ��د را ���د) �9د) و از �/��

ه0 ری>�
 ای
 �����Cن  ��ا. -
 ا-"�ن ��. ا�� ��ویN -���(! در ای�ان 0/2 �9د)
�9� �?�ه� �� �Jرت را �� 32و) -�U- -��� ���د و � ،kد ��وا��0 -����� M�� !ت ای�ا��

  .���8ی��� �� -! ه�Cا) دا@$، ��6
 M9�- " (G.C.C) ار�����ت دو�G!"ار�Tن ا���23! -(0 دی�� در ا��/�MI-6  N 32و) ��

 ����- �ه�. '8!  �� ��8� �9ر ای
 ��ز-�ن ��6. ��@� �-�ی"� -! (N.S.A) " ����"ا�$ 9
و ا���اق �C_ و ��g) ا�$ و یL  ه�. رادار دا�/! و ��ر�! و ای�bد @�"�ا��23ت 

  .ا�FGد) ��. ا�$ ��ز-�ن '�ق
 d��� !��230 ا����� 
� -���k ا��C�"!��23م ای��C9 " (J.I.C)  l8ه�Cه

� ��م  -!� � د���" د'�� ویj) "ر�J . N�Oار دارد" د'�� ویj) "@�د 9� در رأس �ن یL د������
J.I.C ا�$ . N�Oر �
 داد -�>� @� 9� ��Cم ���H8 " د'�� ویj) "در �-�ز@! 9- ��


 �T$. ای
 د'�� ��ون ا����8ء ا'�� ه���8- N�/ا�� .��Cل: "ه�� !� �-  
ه� �� ای
� ر���)b��� !-�?� ����یH ) رN�O د'��(�889، وG! ��د -
  ه� �(�� �9ر -! ای9 0

�8
 ا�$ و ��!. ه��0* ���Cه N�Oور ر�UCGا!C� Hc@ ���c� ��'ده�  د " . y�B�� او
� ��ز-�نCه �. @��� ه�CهJ.I.C !- l8 ه�. ا���23! و ا-��8! ا��/���ن ���d داد 9
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9� �/��ت �ن ه���! ا�$ . d��� ���C9 
� ای�/bر��:" (jد  �/>�� -!" د'�� وی�@
!- �Cه .�z-ا ��ن ��ا. �>�$ و � �<�� Lر�� و ی  �� ��ا. -/"<�� Lوزی� و ی

@�د،  وزی� ا�$ و fGا MTارش اول ��ا. او ار��ل -! وG! -���ل �>�$. �Tدد ر��ل -!ا
� '�ر. :�رتFG�W- �� va�- ا�$ زی�ا �ار��ل . �/��ت و د���ر hزم �� -�U-�ت -����

��Tه! و �D� (�T و -��رت �� �>�$ $)� �او �Jل داد -�ا . وزی� ا�$ MTارش ��ا. -/"
��/� 
�Gدر او J.I.C و�2) ��د و'� �"�د و @�9$ د �� !G�8 @�م، و@�ه� �� �� '�م �9ر 

در ای
 �/��ت ه���! رؤ��. . ا��hً�C ��ی� -�U-�ت �� @�$9 -
 -�ا'U$ �"�د) ��د��
� ���d رN�O . �889 ه�. ا���23! و ا-��8! @�$9 -! 9/�� ار�Tن�/�" (jد'�� وی "

ه�. -����� را ه�  �8 و ��و��)ه� در �9ر@�ن ��. ه�� �ن. @�د ادار) -! (J.I.C د���(
� ��ا' ����8 و ا�T در  �ور��، ��������ن d�B -! ه��� �� ��د -!� HO��- د و ��ی� در�@

!C� � -! ر�����، �>�$ -�ارد. �� ��ا'/;�' .�D� �� ��ا'  وزی� -��/� را �� �داد 9
�ن ��ا. �> ���د) -!" د'�� ویj) "��ار �/��ت در . ����8 �وزی� و -/"�  �$@� و �3:

�/��ت  �/��ت ه���! :�رت از ای
 :�رت" د'�� وی�T . ،N��" (jدی� ار��ل -!
 !U��W�٣ ،�� -!  -�ه� و ی٦L -�ه�)� �G�� � J.I.C �9د، 9� �N از �Yی�� �ن در �/�

9/�� MTار@�ت -(J.I.C 0 در '�:/� �/��ت. @� وزی� و -/"� ار��ل -! ��ا. �>�$ M�� ،
ار��ل و �N از �/>�� در " د'�� ویj) "��2! و ا-��8! ��9ر �� ه�. ا�3 از ار�Tن


�G�� $�<� ا�3ع �ا��/�N " د'�� ویj) ا��23ت "رN�O . ر��� وزی� و -/"� -! ه�ی! �
�-�زش M�� ��'در��ر) �9ر روز-�) د 
�8�Cه  ����* � ـ ٢٠٠ه�. hزم را داد و ��y�B داد 9

� MTارش در ٣٠٠D�: ٣ ـ ٢- ��</� �D�: ! (ار@�ت ��م و  @�د و ��و��MT .ه�. ��و
  .MTار@�ت �9ر @�) را ���ن داد

9� در �/��ت ه���! 32و)  $�T ن���ا��/ (jد'�� وی N�Oر �� H��J ذ�9 ای
 ا�$ 9�"�
!- $9�@ M�� ات�CF��- و �. �889 �� رؤ��. ا���23! و ا-��8!، وزرا. ��9ر و ��ر�

(�CF��- �C@ ��8
 -�����G! ه�$ و و. -���T " : HO$ا. ��اری�؟ -
 �����م 9*
�8
 ��y�B داد 9� در -�ارد ���س و -(- �89 " . 0���CFات ��� را �����. -!�Cاو ه

!- H�"�� M�� $ @�را. ا-�8$ ��9ر�ن �� �>�����8ای
 در . وزی� ا�$ @�د 9� ری��$ 
ا����H " ( ویj) د'��"و ار�Tن ادار) �889) �ن  J.I.C ا��/���ن -�M9 ا���23! ��9ر ه�Cن

�ن در . ا�$) ��رو � ای�ان ����0 '�ق �� ا�3ع -�CDر�B ر��� و ��� $�Tدر ��ز
�" (@�را. ه�Cه�8! "ای�ان ���- J.I.C)  ) ا��23ت "وj(د'�� وی " �ا����H ��رو "-���

 ("�� 
- ���M " @�را. ه�Cه�8! "د��� " د'�� ویj) ا��23ت "�82ان رN�O  ای�bد @�، 9
� رؤ��. ار�Tن. ��دمCرا ه�@ 
ه�. ا���23!، �?�-! و ا��?�-! @�9$ دا@��8،  در ای

  .و�CD- !Gر�B @�9$ وزراء h hزم ��ا��$
 
*Nوی�� N8b�/�8زش در ای�-�  
 


� ا��/���ن در ایN8b�/�8 ٣ه�ی! 9� �!  �9@0 �� ر�Oس �-�زش �� -! در ای� ��� 
  :��ویN '�ا �T'�0 را ��8ی�0

�-�زش ���d ��د رN�O ": د'�� ویj) "���ه! ـ �-�زش ��ز- 1 
" د'�� ویj) ا��23ت "ای
او �>�$، ��ز-�ن و ���H8 ��د را رو. *�رت ���ن داد و . داد) @� J.I.C ا��/�N و د���

 H-�9 ق��Wا�$ ا� 
"C- �C@ م در ��9ر�' 
9� ای $�T N�� ز) ی�ددا@$ داد و��ا
� ��9ره�.  089 �� �;�ر -!. ����D�B! ��ا��0 و ���{ داد. ���ا �"�8�F@ M�
k���-  _'�8CGد دا@$(ا��و N�/در ا�� �� *�رت او �� ای�ان ا���Wق دا@$) 9�U� : ��F@

� ا���ر وا:/� از ار�6 و ���وه�. ا��?�-!،  ا���ر وا:/� از ��ز-�ن�F@ ،.ه�. ��9ر
� ا-��8! �F@ ،!G�- ادار. و ��F@ ،�UD� ��F@)N�/در ا�� �9 MI-5  ادار"و (jوی ( "

� ا��23ت )@(����! ��د و در ای�ان �� ��واk ا���Wق دا@$�F@ ،)N�/در ا�� �9 MI-6 
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 J.I.C او ��N در��ر) �/��ت ه���!. و ��g)) ��د و در ای�ان �� ��واk ا���Wق دا@$
 N�Oادار) دوام ار�6، ر N�Oد ار�6، ر��� N�Oن در ای�ان �� ر�:�D$ �9د، 9� ا�z2ء 

�)@ N�Oر ،kق دا@$��وا��Wوزی� . ���! و '�-���) ژا��ار-�. ا� 
در ا��/�N 32و) �� ای
k���- .ز-�ن ��9ره��� N�Oو ر ��9د��، 9� در ای�ان  ا�8CG'_ ه0 @�9$ -! ��ر�

$�T �Bر�CD-" : �ً;<@ را AG�W- �Cرا د�2ت ��89، او ه �:y�D ���$ وزی� ��ر�
�8
 در. " ده� MTارش -!�Cه N�/ا�� (jد'�� وی N�Oر d��� را�@ ���ر) ��D) ادار) �/�
� :�رت") د'�� ویj) "رN�O (د��� @�را �)� (�D� زش و�-�  .ه�ی! داد �/�� @�را 

�-�زش -��8. �9ر : ـ �-�زش �/>�� و ارزی��! ��� 2 
داد 9�  را ��"�H -!" د'�� ویj) "ای
@� و  ) -!ه� ارزی��! و �/>�� و '��د ��ا��س �ن ��ی� :�ه� ��گ MTارش روزا�� ار�Tن

 �Bر�CD- ا�3ع �� N��)$�<� ا�3ع �� N�/در ا�� �  .ر��� -!) وزی� و -/"
� " د'�� "ا:H اول ای
 ��د 9� MTارش � ،�@�� �9/�� MTار@�ت وا:/ ����ا�� *"��) و �3:

9� ه�� -��/� ا���! �fف ���دد .�D� .�9�  در �3: $��� 
��ی�! -8?�ر ای
 �
 �/>�� @�) دU�Jً� دارا. ��Fاد. �3Cت �fف @�د، �/"�- �-8?�ر ای
 ا�$ 9

. ��ی�! ���$ ا�T ای
 ا:H ر�2ی$ ���د ��م ای
 �9ر �3:�. -�(�م -�
 ا:/! ��@�

 داد) @� و '�:$ �9'! داد) -!- �� �� ���d ا���د -������C� 
@� �� �/>��  *�8ی

�-� ر'$ و -�bدًا -! �Tه! ا���د -!. 089 .!C� ! ��ب�دا *�ن ا��/� !��cG 3ً�J 0���
!C� ��N از �/>��، ا���د -�
 -�ا �� ��ا�! 9� از H�J . �����م دا���0 از او -! را 9

!- $U��W- $@داد دا .!- y�D;� ���8ر* !- _Jل وا��J رد�- (��h�� �� در . @� �9دم
 N��Y� ای�ان و �� $�Tز��" (jد'�� وی"�ه� ��/d  ��ریQ ا'��ان د'�� در �/>�� MTارش ، �

 Lن ی� �:3� ��Gاو �9� ��ون ����c در -�(�م ��> .�D� �� " و "G�2! ���ا �9د��، �'�Bا

 دو . �9دم � درج �ن را در MTارش روزا�� ��ا@��8 �� و��د ای
، �� �;�یC� A!. ��ا@$-
� را �3:�: �9دم �9ر -!:3� (�T !- �� !- فf� را ��9دم �� ا���ر  �9دم و �Tه! �3:


 درج @�د�� در �� -(0�G . d���- ر�� �-��� و ه�   ��ل در د'�� -!١٠ه� ا'�� د'�� �

. �9د  ��� را �3:� -!١٥روز ��ود �G�� (�T kد'�� ار��ل -! ��وا �دا@$ 9�  ه�ی! �

 �� -!٥٠ ـ �٤٠D�:   �� ���یH -!٥/١ �� ١ر��� و ا'�� -���ل �ن را �D�:   
�9د و -
�� را �3::3� M�� !- �� �9دم.  

ارزش  ا���د ا��/��! ���9Y دا@$ 9� ��� ��ون ارزی��! �!. ا:H دوم، ارزی��! ��� ��د
در ) :y�D ا�$، :y�D ���$(����0 ا��/��! دو ��ع ارزی��! را ��Jل دارد . ا�$
!G��  !ی"�ی�-�y�D: 3ً-�9 ا�$، �� ��. :y�D ا�$، ( ��ع ارزی��! 9٤� در ����0 

$��� y�D: (د دارد��و .
 در ای�ان یL ����0 ��8���8! را ا��>�ب �9دم و ��Fه� -
 �� وB_ ای�ان �� �?�م ������W8- ،!��/0 ا������ .�9� رN�O یL ��ز-�ن  * ���

�9د و ا�T د'�� ������د) ��د ����G  در -�J3ت �� -�CDر�B ا@�ر) �� ��� ار��G! ��د -!
�8
 -�"�3! ����رد. ��Cد ا@"�ل -!* �� �9 �-� �9دم زی�ا ه�9�! -�ارد. ��6 
!- �� ه� ��ل، ا���د ا��/��! . '����د ا��?�ر دا@$ �� ا�3ع -�CDر�B ���� ه�*�

'����  -!" :y�D ا�$ "��ز-��! 9� ���. را �� ارزی��! . ���OMت ارزی��! را �-�زش داد
� �9د)FG�W- ی� ��د او دی�) ی� @��8) و ی� -�ر9! را�؟ ا�T ��ی� ��ا�� 9� ای
 ��� را 9� داد)، 
 y�D: ��� A�9 dی� @�ای�� ��� ا�$ *���� ��� را 9�A �9د) و �Gد او -�8_ او��

Lی � -��.؟ ١٠-��. دی�) ی�  ��د)؟ -�3ً ا�T @!ء ریM. را دی�) دU�Jً� دی�) ی� fTرا؟ از '�:/
و ا�T ��� را از ر'�6U @��8)، �;�:��ت ای
 ر'� *��$؟ -�رد ا�C�2د ا�$ ی� ��؟ 

� ا�$ ی� ��Jد(��g ؟ و .!- 
fTارد و -
  ا���د ا��/��! ��N ا���ر. را در ا����ر -
�-�ی"�ی! 9� در . ��ی� �� ���6 از او ��� را ارزی��! 089 0���� �9 0��T .و �یL روز �

!- Nای�ان ��ری l8� (دا���� $��� 
. دا�0، وd/g !G ا�$ -!: "�T$. @�د، *�8
!- �"�G Lی (���-�' !�Jل، و��� �89 و از ��ز-�ن ��اه ��ا. -/C� �WU� 3ن' �� �

!- ��h�� (ا���23! ��د و ی� رد  �WU� در '3ن 
C@اد ���وه�. د�Fا�� �9 ����
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 �9 �@�� 
�ورد) -!"*��$؟ ا�T ��اب ای�� �ا-"�ن "�� ارزی��! " @�د  ��ود یL د��
یL ؟ ا�T او ��fی�د 9� !، در *�8
 @�ای�* �"�G (���-�' v�/"� !W�D:"$$ دارد 

 6��� ������ و �N از ����و. از /C� .ی$ @�) ��ا�U� وه�ن�T Lا�$ و ی �د��
� ��ون /C� ،$وه�ن ا��T Lی �"/� ،$��� �
 -F/�م @�د 9� یL د��C@3ح د�

�-�ی"�ی!. -��� -�'�U$ و �� �/��ت ���8
 ���9م -! �ه� در �l8 دوم  ای
 ا@���ه! ��د 9
 ��د�� �9ات -��"A @��� و 2/$ �ن 'dU ارز�Jی��! ��د . ��N ��ا. �;����T 0�C) ��ی� �

$��� y�D: ا�$ ی� y�D: ��� �9 $�T $�ا�:. "  
3 $a��� زش�-��-�زش، ���H8��� $a و ���a$ ا-�9
 و ���a$ ا��8د را : ـ  
ای

�ی� '�د در ه� رد)، و�G ا���Jار، ��ا� . �T'$ در��-! ����H8��� $a ��ان -8F! ا�$ 9
��ان �� او ا�C�2د �9د ی� ��؟  ی� ��؟ �;�ل و :��ت �� او �9ا-�8؟ �ی� -!-�z) ����! دارد 

 *�پ -!�UD� ا��23ت در '�م 
� ایCی� �� �89 ه�� �����- �UD� ل���د و -�@ .
-�/Cً� ی"! از . ���a$ ا-�9
 ��ان -8F! ا�$ 9� ��ز-�ن *���� ��ی� ��د را ��� �89

�ا��اع ���a$ ا-�9
 ���M�' $aی"! ا�$، /�- A;� �8��- (�b8� $�� !8ه�ه� و  ه�. 
��م ���a$ اG"��و��"! . دی��. ���a$ ا����! ا�$، ی�CT !8Fردن ��(��ن. �?�ی� �ن

در ز-�8� ���a$ . ه�. ->;�ص و �/�یMی�ن -�ار���� و ��g) ی8F! ا����د) از د����)
� ا��8د، ا���د ا��/��! �-�زش -!U�� ا��8د ��b ��(�ار. ��8. @�) ��ی� در 9 داد 9

:�8وق �هH�J �� !8 ر-M �(��ی
 و��/� ا�$ و ای
 :�8وق ��M ��ی� در ا��ق -��Dظ . @�د
9� -���ل -����� ���$ ��ی� در  !FJار. @�د و در -�ا�)�� (�b8� !8ه��� درب و ���ظ 

(��g �8وق �2ض @�د و: M-ر M�� �  .ا��ق H�J ��@� و ه� ه��
4 �UD� زش�-��-�زش داد) : ـ  
�8*!- !�Jو �9 �@  ��89 �UD� 2! را�B�- اه����

 را �UD� _��8- گ -�ارد و�� Lا��� و �� رو. ی�<� �C/9 �� �C/9 ،�ًU�Jع را د�B�- $�<�
� "��ی
 ����A، . ��8ی����Gح او�� "�� �UD� !- $ی� د��. 
� "��ا��س ای�Gح او�� "

 را @�وع -!�UD� !- ��8، �� ا@>�ص -3 ��89، ا��8د را��!- ��J  ،��89ت و -;���
 �,اhت ��ی�. ��6 -!. ��89 و ��g) ا-�9
 را ��زر�! -!�UD� از �/��- 
�ی� در ای .

�ن ای
 �,اhت و ا�(�-�ت را ی�ددا@$ -! A���� 
�Cه � ادا-�  ��89 و ��UD� ��Jر �
!- ���C� !J�� !C)�- � "����A،  ��ی
. ده�� �� ه�� �"��UD� !ح �(�ی�� "�د�$  �

�ی� !- . !Gارزش ا�$، زی�ا ه� �,ا �� !Gد، و�@ !�h�� ر���را) � 

 ا�$ ای"C-
� . "-�8رج ا�$" ��ح �(�ی! "@�د ���{ �ن در �Gح او�� " �C�CB ی��� �UD� ارشMT و

  .��(�ار. @�د و�G از �ن ر'_ ���ز @�) ��@�" ��ح �(�ی! "
�-�زش داد) @�: ـ MTارش ��ی�! 5 
�8* ����د ا��/��! -�G�W! را�_ ا: در ای
 ز-�8

9� ��ا��س ای
 -AG�W یMT Lارش -�;H و ��-_ �(��  داد و -! �� ی�B�- Lع -! $�T
��89 .!- �9� MTارش ��ا. او �(� !-�U- �� ���� N�� ی���C� ��</� ن را�. @�د، 

 ��3ً ��ا. ار��ع �� -�U-�ت O�zJ! ��ی� ���OMت در MTارش ��@� و 9/�- ���y�B داد) @� 9
!- �� @�د ا��8د. 9C�CB M�� د��T ار�J !O�zJ م�U- (ا�� -�رد ا����د��.  

6 ��-�زش و ��y�B داد : ه�. �8(��! ـ �-�زش @�" N�/ا�� (jد'�� وی N�Oر �در ای
 ز-�8
 �Cو از ه �F-�� از HU��- ر�� �9� د'�� ویj) در واMc- _J ا���23! ��9ر ا�$ و ��ی� �

��23! و ا-��8! ��9ر و ��! �Bا��23ت ار�6، @��8$ و ه�. ا� ه�، ��! ار�Tن ار�Tن
ارزی��! دا@�� ��@�، �� ���ا�� -�M9 ����! ��9ر را در ��ا�� ��Wات ا��G�C! از ��. 

����8ای
، د'�� ویj) . دارد ه� و ��M '��د و ی� ا��Dا'�ت و W- (��g/_ و -;�ن ��� ای
 ار�Tن
 M9�- L8(� ی�" v����) "HF�8- (� .ور�� در �2
 ��ل ی�T M9�- Lد"/� ،$��� ��" v��9�

ه�. �Bور و ��ع ��ز-���ه! �ن �-�زش داد)  �� ای
 ا��س ا��اع @�"�. ا�$) '�Fل" (
� ا�3ع -�CDر�B ر��� و ��ی
 ����A در ا��اف . @�� Aای�ان -�ا� �� $F�د'�� "در -�ا

�b . �ً��2�Jد @�ای) -���8 @�"� :����ر(ه�. -��HU ا���23!  @�"�" ویj) ا��23ت 

 ����0 در ا��/�M�� N -���د ا�$ و �� د����)�Cه�. �?�-! و ا��?�-! و  ه
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�ه�. �8(�ن �?�رت دار��، زی�ا �� ا:H ا���23!  ا���23! و ا-��8! ای
 ��9ر @�"
�-�زش داد) @�،  ا��/��! ��ور. ا����23ز یL ه�ف از یL را) H-�9 ���$ و  �C_"ه�، 9

ه�. '�ق -���ط �� ��� اول ��د  �-�زش. " �� ��اه� ��د ا) ا��bم @�د H-�9 ر٣ ی� ٢ا�T از 
9� دور) " (jزش. را دی�م" د'�� وی�-� M�� ذی3ً  در ���ه�. دوم و ��م �ه�ی! داد) @� 9

  :��ی�0 -!
�-�زش ���d ی�U- Lم �9رMTی8!: ـ �-�زش ا��>�ام و �z2ی��! 7 
در دو �/��  MI-6 ای

��دار. ��ا��0 و �� و��د. 9� ���! -�ارد از ا��ار د����)  ددا@$ا��ز) ی�. داد) @�
  .��د، ا��ز) داد

�-�زش داد) @� 
 ��ل ��٢٢ از  در -�J_ ا��>�ام �
 ���ی� 09: در ز-�8� ا��>�ام *�8
�@��.  

��  @�ن 09 ه� ���ی� -�Uم  -�Fف از ��ویN دا@�� ��@� و -�Fوف��٢ا. ا��>�ام، '�د ��ی� 
��ا��8 ���8(�د ا��>�ام  �� از رN�O ادار) -! ا'�اد ��ی�
. ��@� (Section) ر)از رN�O ادا

 �� ده�8 وG! ��ی� او را �� رN�O ادار) -�F'! �889 و او�$ 9� '�د را �Oد. را ارا�'
  .ده� ��ویN ���8(�د -!


9� '�د -MO�� (�@ !'�F @�ایd 9/! ارزی��! @�، �9رMTی8! د���ر ��U�UDت  �N از ای
-�9!- !������g و !���� H در. ده� MI-6  kرم ��وا�)* H9 (ادار) 9/! -���8 ادار

 '�م *��! ا��bم -!. -���ل ای
 ��U�UDت ا�$�� $U�UD� د�@ . L! ی�ا���د ا��/�
!���@ A��- �
 داد 9- � را ��UD� از '�م ���C� !��/ا�� hً�CF- ه�  ام @�، زی�ا

!C� .�9ر 
�8* �ا�FGد) H-�9  ای
 '�م '�ق.  -�bز �� ��DیH ��د) ا�$�889 و -F/�م ��د 9
� ای�ان �ن را �� ��وان . ��ریH-�9 Q @�) ه� ��ل �� ��د و -F/�م ��د �! د)� $�Tدر ��ز

�ن '�م ا��>�ام @�د �� �� . ��اداد، -���ل �9رMTی8! ��واk دادم و ��ا��9 0�
�9د و fGا در '�م  ��/! -�"H -!���� دارم 9� ��Fاد. از -�اد -�Uور ���د و ا��>�ام را 

  .ا:H '�م در �9رMTی8! ��واk -���د ��د. ��واf� kف @�
�Tدی� 9�  @� و :�ا��ً� اa(�ر�?� -! '�م -�9fر �N از ��U�UDت �� �9رMTی8! �2د��اد) -!

اH��J �T ا��>�ام ��د، '�د �� �9رMTی8! ا��zر و ". H��J ا��>�ام ه�$ ی� ���$ "
-�Uم �;�یA �889) ا��>�ام -���T . �8دی� -!" ا��>�ام �ز-�ی�! "-�ارh kزم ا�f و 

�ن، یL ��ل ٢دور) ا��>�ام �ز-�ی�! . -�ی�H9 ی"0 ��واk ��د !� � ��ل ا�$ 9
� او ار��ع -! �-�زش -!� �J���- .�9ره� M�� ل�� L�8 و ی��  �@�د و -�U-�ت -����

 ��ل ٢'�د در ��ل ). /! ��ب��، -���d، ��ب، ��(ده�8  در��ر) ��D) �9ر او �?� -!
 ��2$ �9ر در روز ٨�ز-�ی�! -�va ا�$ -���8 یL �9ر-�8 ر�C! در ادار) ���B @�د و 

� را ��M ا�f ��اه� �9د����- �  .ا��bم ده� و ��Uق H-�9 ر��
�، ��و��) '�د در @�رای! -�Wح -!N�٢ از ��ی�ن دور) G��   ی� Aد و ا��>�ام او �;�ی�@

� ای
 ا�T ر. �Tدد رد -!���D- �� �@ ٢د!- !'�F- .ز-�ن دی���� ��Tدد 9�   ��ل '�د �
� ا��>�ام دا0O '�د ه���8� va�- . �� اfG د و��� !/C2 !ز-�ی��در ��واk ای
 دور) 

  .G�2! ��واk ا��ا ��� �;�یA @�را.
  :در -�رد ��ز�����! *�8
 ��y�B داد) @�


 @��N  ��ل ا�$، زی�ا ��ز��٦٠، �
 ��ز�����! MI-6 در� 
���! ���H8 در ای
��Uق ��ز�����! دو��م ��Uق ز-�ن . �ورد ��. ��ا. ا��>�ام ��ا��ن '�اه0 -! ��6

��U� 3ًق . @�د در:� ���$ -���Gت 9�� -!��١٠-$ ا�$ و از ای
 ��Uق - �Tا 
����8ای
� و. ٥٤در ز-�ن ��ز�����! �� 9�� ��G�-ت .  ���� ��د٩٠'�د. در ز-�ن ��-$ � ���� 

-���8 و �� LC9 ��ویN  وN� H8��� !G از ��ز�����! C� H��2!. @� �دا�$ -!�
!- !G�2 Hg��- بf� ���@ .��  M�� Nد(32و) ��د ��وی�' Hی�C� در :�رت ( !���
�� -Y-�ر در یL ��9ر �� ��@6 ر�b� $9�@ N�Oر. : �89، -���8 ��-�ت �� او -�Dل -!

(��g ارم در ��� ا��/�. و���C)�- در -�رد�� -Y-�ری
 ��ر����Cه �-y�B�� N MI دادم 9
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 ���� ��Uق ٥٥'�د '�ق . �9د�� ��د�� و در -���C)�- H��Uار. ��داش دری�'$ -! 6
fGا . -���  ���� ��ای6 -!�9٥/٤٩د 9� �N از 9�� ��G�-ت  ��ز�����! دری�'$ -!

� ��ی اش �-�زش ده� و ��د -�د ه0 از هC�� او -��bر ��د ��Fاد. �9دk را در ���
 ٢٠ا��hً�C ��ا. ه� -�(���Cار. -�/c! ��ود . در�-�. 9����C)�- MI-6 �89 Aار. ��ا.

� ��ی� ��y�B ده0 9� . @� و در -�Cbع از ز��T! ��د راB! ��د ���� �� او ��دا�$ -!��Gا
�C�� N�/در ��9ره�ی! -���8 ا��  v/�<- .ه�)�� !"@M� �C�� ص�;� ( LC9


 دH�G -�دم -!ا. ا�$ و �� ه ا�FGد) '�ق�C �889 !Tق 09 ز���U� �� �8ار . ��ا����C)�-


 -Y-�ر رد) ��ی�- MI-6 !G�2 م�U- �9 ،�@�  ر��� -D��ب -! ��د، وG! رN�O ��ور-���

!- !G�D@�� �� ،! ��د���ز���� ������9� �Jار ا�$ رN�O یL @�9$  و در  $�T

 ��-$ در. ��زر��T! در �����8ر @�دCB �ا. ���ا  -F/�-�ت T���د) MI-6 ا'�اد. 9

���0 . �89 ه� ا����Uل -! �;�ص �9���رد از �ن @��� و �� ه� -!  �889�fب دا����) -!
� -�Fو'! ا�$ 9� �Mرگ��C� ن���CG ای�ان 
  .@�د @�8س ا��/��! -D��ب -! ��ی

ا:H . @��� ��ا��) -! " eminence grise" ه�. -(0 و �8(��! ��ز-�ن -(�) MI-6 در
� د���ل ا'�اد �ز-�ی6  ه��$ و 09 یL ا:H -(0 در �fب ای
 -(�)" ! ��دن -�رو+"� ��

�889، 9� ��h '�د -���8! ��ا.  ه� '�د. -���J �8ام @��از. را ���ا -! �ن. رو�� ���) -!
� او  ����$ روز ا��/��!� �9� '�(� و ا�T ��ا@� �ه� ��د)، ا�T -�ل و -�Uم دا@�

'�-����-� را در �?� ����ی0 9� . @�د ر ای
 ����اد) -�رو+! -!�T) ای
 �6U د ده�8 و �ن -!
 '�ز�� دا@$ در دوران -�CDر�B ٢ا�T ه� '�ز�� او �� ��ر -���d .  '�ز�� دا@$٣٠��ود 

 HJ٣٠+٦٠ (٩٠��ا ( f�8�- �Cه �-Y-�ر -�
 و ��ان ا��/�dU' N از ��H او ��د 9
 او ����س رد) اول ا��/�N و 9�! ��د و ی� ��د @���ر�! را در�?� ����ی0 9� ��ر. ��د��

ه� -Y-�ر.  ا��9ه� را در�?� ����ی0 9� ��ران �ن و ی� ��ن. @� 9� رو. �?�ا�6 ���ب -!
� ا��/��!. ��از اول ا��/�N در اوا�� �J��ری� ��د����Gا'�اد  ا !'�F- �� ـ M�� ی���ر �-Y- ه�

!- A/� د ـ�C�2رد ا�-  $��G �� -!" ! ا@�ا'�$ ا���23"�889 و �'�B3ً، . �889 ��د ا�-
9� او ���� در ژا�
 @� . ه� وزی���ر�� ��د ��2س �رام از وا�����ن ا��/�N -�ت !FJ�-

�رام ��>�� داد 9� ا�;�ر. '�د . ه�@l8 ا�;�ر. �9ر-D- �8/! ���رت ای�ان ��د
����A، ا�;�ر. ��T(�ن وزی�  ��ی
. ه� -�F'! �9د -���8! ا�$ و او را �� ا��/��!

��23ت، ���� ای�ان در �-�ی"�، وزی� دارای!، -�ی�H-�2 @�9$ ��$ @� و �Mء ا
 ا���د ز��ن ١٣٣٣@���ر�! از ��ل . وزی�. ��د 9� ا�3Uب رخ داد ���9ی�اه�. �>�$

*�ا او �� ای
 �9ر ا@��cل دا@$؟ -�/Cً� ��ا. @���8ی! . ا��/��! در دا����) �l8 ��د
 Lاو ی 
دار  او �� ا'��ان -���F و �ی�8). در�� اول ��د" ���� ��"ز���Tن ار�6 و ����8ای

�-�د) -! �9د، ��Cس -! درد�>�ره� را ا��>�ب -! ری>$، �� ��ح دو��! -! ،$'�T  ،�9د
!- �UD� M9�- Aاز �;�ی N� �9د و MI-6 !��/ر ا���-Y- ��'ن ا���ریQ  @� و �� ه� -! 

!- !G�2 ت�-�U- ���M از ا:�ل ا���! '�G�F$ " ���ن �9دن "����8ای
، . ر��� �
��T. از درون  ه� ا�$، وG! ��ا. ا��8�Cن :�در:� رویV ����ادT! و -(�) ا��/��!

0 �� ای
 :�ا�$ در �-�زش �ن. ده�8 ��د را ����y -!" ا@�ا'�$ ا���23! "��T �* MI-6 
$�D: H:�� ����رت و ��ی�ی
 و +MI-6  (�C ه�. ���h! �� @���ر�! و رN�O ���د �/"


 ا�$�- �G�� (د 
� *�8ی��b.  
�-�زش ���d یL ا���د ا��/��! داد) @�: ـ �-�زش ا��23ت و �Bا��23ت 8 
او . ای

9� 3ً�J -��! در ای�ان �9ر -! -! $�T  س�C� kه��0 ��وا H9 (ادار �� dU' �9د) و

 ر@�� �>;� دا@�� ا�$ دا@�� و -!�Cز در ه�g�9� از  $�T . ��-�زش � 
-��د ای

  :زی� ��د@�ح 
 �C/9 �� �� ا��23ت ��ر�! ا�$ و ه��T) " ا��23ت "ه��� 9��Cرد @� -8?�ر ه����

. رود �� �9ر -!" ا��23ت �?�-! "ای
 ا��23ت 'dU در ز-�8� �?�-! ��@� ا�;3Wح 
از ��ی ��ون -�ز. و از ��ی : @�د از دو ��ی ا��bم -!) ��ر�!(9�A ا��23ت 
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ه�. ��ون -�ز. ا��اH�O در  ��ر) ��ون -�ز. در ��D ���ا-�ن ��ی��)در. ��ی��) در ��9ر ه�ف
��ی��) در ��9ر ه�ف ��Uی�ً� -���8 ��ی��) ��ون -�ز. ا�$ و ��ی� . ای�ان ��y�B ��اه0 داد

�8
 ��ی��) MI-6 دارا. ��@6 ��@�، -�3ً ی�c- Lز) در @�Cل ای�ان*  $Fو� �ه�ی! را �
���ا��  ای�bد ��ی��) در ��9ر ه�ف -!. یy�B�� (�8 ��اه0 داددر ای�ان ای�bد �9د) ��د 9� در 

�3ً (از ��ی ���رت ه0 ��@�، -�3ً یL وا���� �?�-! ��9ر دو�$ ا��/�N در ای�ان -

 ا�$ �� ���د ار�6 ای�ان د�2ت @�د، �N او -�C���� HDن را ) ���9� ی� ��9���ن"C-


 ا�$ �� -�U-��! در ���د -�J3ت 9. ���8 -!"C- �� و �N� ،�8 ��م و -�Uم و در�

 ا�$ در رژ) �?�-! @��F� N� ،�89 $9اد . @���8 ه� را -! ��ود. رو���ت �ن"C-

او . ���8 ه�، وB_ ا'��ان، ����زان و ��g) را -! وا��ه�، ��Fاد ��Uی�! ���ات، ا��اع �3ح
� ی��C)�- L! @�م د�2ت -!� $�T .ر���ی�ن ���در  !��C)�- !� N� ،د�@ �Tه� و و

�D� !- ار�J د ه���T .
� ایCه  !-�?� �@�د،  -D��ب -!" ا��23ت "ه� ��ا. وا���
!- A�9 !8/2 �. �89 وG! ا���23! 9� از ��ی� �ه� و -�دم  32و)، -�2��Wت و ر���

 �Cو ه �Cه �ا�$، وG! ا��23ت " ا��23ت "�9*� و ��زار هAG�W- 0 زی�د. دار�� 9
 ا���د ا��/��! �� ا. 8/2!�� !�� �9 $�T ��9 �9د وY� !8/2 ا��23ت 
ه�C$ ای

 .h�� از�� 
�;;<�- ���T" ��� "ا��23ت " ��� "ا��23ت -�رد ���ز % ٩٥ 
�Cاز ه
!- 
�-Y� !8/2  �)8� ٥@�د و %�U�� �8. @�) ا�$ ا��23ت� . �
 وا����Cه !Gو

�U�� �8� Lی � د�$ ���ا ��8. @�) ار�6 ��9ر ه�ف -��وض �?�-! ا�T �>�اه� �
�89 و -�3ً یL ا'�� ��-! را �� ��ل ��CW_ �89، ای
 HC2 او از دی� ��9ر ه�ف 

" !����� "�U�� �8� و @�ی� ارزش ،k���W� ر���ن �� 
��8. @�)  ا�$ و�G ر'�
����8ای
، ر��دن . �89 �� از ارزش ا���23! ��@� 9� او از -�bر. 9 !8/2�A -! ����ر 09

g ا��23ت A�9 و kد-�ار��T 0 :�رت)- !/�� HO��- ی� در�� dU' !8/2��.  

ه�.  9� در ��@6 وا�����ن ���رت ا��/�N ی� ���ر�>��� MI-6 ����8ای
، -Y-�ری
دور) ا��23ت . @���، ��ی� دور) ا��B ���23ا��23ت را در ار�6 ����88 دو�$ اM2ام -!

� '�م �" �ه�. �?�-! ی�  )ی��!، @�9$ در رژ ��D) ����رد و دو�$: ا�$" ����
!��C)�-  �Jت ی� دو���ن، ��ر�! د�-�U- و د�2ت از !��C)�- 
ه�، �� را) ا��ا��

�ه� و ��g)  ه� و -3bت و رادی� و �/�یMی�ن، ا�3ع از -��HO -�دم �9*� و ��زار و ��D روز��-
(��g رت ار���ط. و�J و .�J 0@ .و دارا kل و زی��F' ر���ر ��ی� ��-Y- Lی ،�:3� ��T .

�@�� h�� . ا��23ت در ���! ��9ره� A�9 ع�� 
�Cه ���Gو (ا !J�@ .�8 ارو����-
� *�M. �2ی� -!) @�رو.��Cه !Gا�$ و H"�- ر���� M�� د�@.  

9٣� ا�T '��د) و �;�:! ��@� (در دور) �B ا��23ت   -�) �9'! ا�$ وG! ا�T از ��ی
، �����! ��ا. )�Cن���H8 و ا��8د و ����(���a$ )  -�) ا�$39٩س ��@� 

��  .�� kوردن -�ار�و��، ���ن �9دن، ا��>�ب، ا��>�ام، �����  @�-H ��$(د�$ 
!/C2 
�-�زش داد) -!) -Y-�ر و ��Cی !������B د و�@.  

و  Intelligence ه�، ا��23ت را ���وت �B ا��23ت و �B�����! در *��$؟ ا��/��!
 و �B�����! را Espionage ! را، ������B Counter-Intrlligenceا��23ت را

Counter-Espionage !- �8-�� .!- A�9 !8/2 � ��ی� �� ا�9 !��23C�8 (@�د  ه��-
!��C)�- ه� و رژ) @�9$ در �" ا��23ت ) "ه� ه� و 9�A ��� از ا'�ا) �C2-! و ر���

�ن ��ی� �� -9 HD�A ا��23ت ��8� �(��C! دارد،. ا�$ A�9 .8! ��اFه�ی! ر'$ و   ی
2� ا�Jا-��! ا�$ 9� . -��ه�ا�! ��Cد�Cb- !8Fدارد، ی !F'ا�� �و�B !Gا��23ت ��8


 :�رت -!C@د ���اه�  د����ه! ا�$ 9� -!. ��Tد ��ا. �/���T. از درز ا��23ت �
 �89 A�9 م(ا��23ت�bه (!- ���اه� -��_ درز ا��23ت @�د  و د����ه! ا�$ 9

�����!، �Bا��23ت و �B�����! ا�$؟ ��ل *� ���و�! -��ن ا��23ت و ). د'�ع(
�  !/C2�����U/� !! @�د ���وت در ��-�fار. ا�$ و در ای
! در HC2 ه��* �9 . �*

 Lی N�Oرات ر�)a3ً ا���� 9�A ا��23ت M�� !8/2 از دی� 9! ��9ر �����! ��@�، -
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��9ر، 9� در -�2��Wت *�پ @�)، ا�T ��س -Y-�ر ���رت ��@�� @� و �� د�$ 

 ا�$ �����! �/U! @�د-Y-�ری"C- او HC2 ،��9ر ه�ف ا'��د 
.  

�T$  او -!. �-�زش دی��. 9� ���d ا���د ا��/��! داد) @�، �-�زش ���Bا��از. ��د

9� ��وًا ��ی� ��ر�Bی�! �C2-! را در ��ی� ��� 
"C- yW� 
دا@$ �� ��Fاد ا'�اد. 9�  ��ی

���N . ا��، �� ��اHJ ����8  @�)ه�. -�D8ف ه�. ��ز-�ن �� 2/$ ��ر�Bی�! وارد @�"
ه�. -�D8ف ���ذ ده�، �(��ی
  د����) ا���23! ��ی� -Y-�ری
 ���ذ. را در ��ز-�ن

� '�G�F$ دار�� و �� رو���ت و U��� در ��ز-�ن ه�ف �-Y-�ری
 ���ذ. 9���! ه��9 �8
ز ه�. دی�� -��A�UF� �8 و -�ا�J$، ا����د) ا روش. '�هl8 ا�z2ء ��ز-�ن �@�8 ه���8

  .�C_ و y�B�� M�� (��g داد) @� ادوات '8! و ا���اق
�8
 ��y�B داد 9� ��ا. ��9ره�ی! -�H ای�ان 9� ا��23ت ��ر�! �C! ه�ا���د ا��/�


 -! MI-6 ی�" ��� "ه� را  �ن�-Y� ور�! ��ارد�B !�ا��23ت ��ر HU��- �89، ��ز-�ن .
 �)8� kا در ��واfG٢T �?� �9ر در 
� @�  ادار) H9 ��ا. ای�'�) A�9 .دوم ��ا H9 (ادار

  .(ا��23ت ��ر�! و ادار) H9 ه��0 ��ا. ��ر�! ا��23ت ��ر�!
�l8 روا�! "�-�زش . ��د  " (Psychological War)�l8 روا�!"ی"! دی�� از -��د �-�زش، 

 "
� از �����bت �l8 �(��! دوم ا���Jس @�) و �� :�رت �ی�-��  N�/ی"� و ا���-�ه�ی! در 
 Nروا�! "-8?�ر از . @�د -!��ری l8� " ،�2ت��W- ،رادی� 
 از ��یC@د v�Fz�

�"�@ �Fه�. @�ی A��� 
 و ��g) ا�$ ��ا89!، �>6 ا32-�� �� رو. -��8C@ی� دf� .

 �v�Fz @�د"C- ��� ��ا9� 
C@د �9� در �l8 . ه�ف ای
 ا�$ 9� رو�� �@ ���T

 ��� ��9د و fGا در  ت �?�-! ای��ء -!��. از C2/�� اه "6�� $�C�l8 روا�! "دوم *
0 -�>;;�
  ار�6�/F� ه�. ویj) ای�bد  �� "0�l8 روا�! "ه�. �-�ی"� و ا��/�N از ��ی

 .@��� ��M وارد  "!- HC2�l8 روا�! "@� و -hً�CF در رد) ار�6 و ���) یL ی� *�8 ��0 
MI-6  و" ��� "$�G�F' ت را وارد����b� 
� و �� �-�زش ه�. ا���23! و ����! �9د� ای

 
�;�ص در  ��. ����T در ار�6 از �ن در C2/��ت ��د �(�) -!" �l8 روا�! "-�>;;�
ا�FGد) ���ا �9د و ��ی��) ��:! در  اه�C$ '�ق" �l8 روا�! "�� @�رو. " �l8 ��د "

Nد ��وی�C� A�9 ه�.  
 �/���ن ا�� B.B.C ا�$، -��� ا�$ 9� در��ر) � "(��8�l8 روا�! "��ل 9� ��D در -��/

  :هy�B�� 0 ده0
در *�8
  MI-6 @�د و ا:�hً ادار) �B.B.C d��� MI-6 !C ���3ف �;�ر رایQ، رادی�.

یL ��ز-�ن -�Dود و �>;;! ا�$ 9�  B.B.C .را ادار) B.B.C �89 ا. ���$ 9� رد)
��ی
 �9ر@���8ن  در ای
 �C9���ن ������. @�د ���d ی�C9 L���ن G�2! ادار) -!

� . �z2ی$ دار��) ا9��ًا در رد) ��Cی�T�8ن -N�/�)N/b ����$ ��ر�! ا�� 
وF�� !Gً� ای
� د�8F- �ًU�J. ا��3Uل ار�Tن '�ق ���$،/"�  B.B.C $���� 0)- ن�Tار Lار در  ��د یMT

2� �(�ده�. ����! ا��/�N ا�$ و -�/Cً� در ه�Cه�8! ���Cb- MI-6 !- HC2  �89 و
�ن یL ی� دو ��Cی�8) !G�2 ن����C9 در MI-6 ر دار���z� . �� �� ه� ��9ر. 9Wدر را�

!- 6<� �-���� M�� د�@B.B.C $ن �>;;! ا�����C9 .رض ی� . دارا�F� (�T �Tا 
����8ای
$�G�F' ،$Gدو !Cه�8! -��ن ����$ ر��Cه�. ��ه MI-6 _Bو -�ا B.B.C  (ه���-

� -�8F. ���وت �?�ه�. �9ر@��8! ا�$� 
ا:�hً ����0 ا��/��! . @�د، ای
��g 3ً-�9 0���� �� �9 $��8F- 
�Cه �-�M9�C ��دن و در �� ا32 �>;;! ��دن، �


 وB_ را دارد و یL ار�Tن " :�ا. �-�ی"� "رادی�. . ه� -U��W$ ��ارد -�M9�C روس�Cه M��
$�h�� yW� !;;<� .
� دی��، 9� در *�ر*�ب �ی���� H��J ��"�  �" �l8 روا�! "��-

�ًC/�- � B.B.C  در @�ایd ��ص و در -�ارد-(�C9 0���ن �J!G�2ار دارد، ای
 ا�$ 9
ده�، *�ن در �yW �(��! ای
 ��ز ��"� را ای�bد  ا��ز) �>6 ا���ر �����! را -!

�  ا�� 9� -�2��Wت و ر���� �9د)G�U- (�8�ی� ��ی �ه� 3ً-�9 �زاد�� و -���ل -�ی� روز��-
�����- $Gدو �  .ا�$ و �
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  �! ه� و �9د��. �J) ا��/��!*
 

 �� Aی�J م -�ت�C� در �ً;<@ 
در د����) ا���23!، ی8F! از @�وع   ��ل ��-$٢٠-
� از -�U-�ت ١٣٥٧ �� ���وز. ا�3Uب در ��ل ١٣٣٨در ��ل " د'�� ویj) ا��23ت "�9ر � ،

�-�ی"�ی! ����8) �
 و��ی�  ام 9� '�د. را �� ا��/��! و �- �� �Bر�CD- vG�<- �82ان
 رN�O ��واk، رN�O ادار) دوم ار�6 ـ و ��! �� ��د -�CDر�U- �B-�ت ا���23! ـ -���8

�. -�F'! �9د) ��@�8� 
ه�. ا���23! ا�$ 9� ->�vG  ��ر -�Hbّ روی� ��ویN� N ای
�8(� -�رد. 9� @�ه� . رN�O ��9ر را �� او -�F'! �"�88 و ��د از و��د او ا����د) �889

G�� .ا��دم، در -��� �Bر�CD- vG�<- Lدادن ی �G(�J �"� d��� �MI-6  �G �! ��د 9
  .ر'$

(�J l8در �9د��.  ��ه �� 2/$ ٣٢ -�داد �٢٨! از ا'��ا�! ��د 9� N�� 9$ �9د و�@ 
در .  ���د ار�6 @�٢ه� �� او �� در�� ���G"�. رN�O ر9
  ا�FGد) �-�ی"�ی! ا�C�2د '�ق

در .  v�FB ��دا�FGد) �ن ز-�ن، ��واk و��د ��ا@$ و @(����! ه0 از �?� ا��23ت '�ق
 
ر'$ و  ��ی
 -�Uم ا���23! ��9ر �� @�Cر -!  ���د ار�6 -(٢0ای
 @�ایd، رN�O ر9

���ر 9�  ه� ه�Cن �-�ی"�ی!. ��ز -��ان ��د از �?� ا��23ت �?�-! و ��! ���g?�-! ی"
 
'�-���ار. �?�-! �(�ان و ��N ��واk را �� ���Cر �>���ر ���د��، �� رو��� ��د ر9

� د�$ '�د. ���د�� 9� '�ق را ��٢� M  ه�ش و�� ،!Tر �� ز���CJ (د�-�ا�FGد) ���ر و 
��Cس �� �>���ر و �Y+��ات او . اهH ای�bد ���� در ار�6 و ��gار�6 ��ا. و:�ل �� ه�ف ��د

�! را ��ا. ری�M� Lرگ ز��- 6�T�����F  @� و �J) �! ز�� ای
 رو���ت -Mی� -!
!- $���.  

�! -��cل ��ر�! ��ح یL �9د��. �?�-!   @� 9� N�(�J از v�9 -���ا، -�>�
ه�  ای
 ��ح از -�ت. ��د)، 9� -�CDر�B را ���89ر �89 و یL �"�-$ �?�-! را �� �9ر ���ورد

!- �� ��ر 3ً-�9 �ّ�. �(�� AJ (�J Hc@ �� �. �! ا����ر �ن ���ن ��د @� و �� ���
(�J !ی"�ی�-� $U'ا�- � @�) ��د 9'�- !� � �ای
 ��ح ���d . �د �/A �89ه� را �

!C� $ی"� در �(�ان ه�ای�-�
 در ��ی�ن �ن ��د" ��� "@�، �/"� ای����)  ���رت ��. در 
�!، *�8 ا'�� -�رد  �J): ا'�اد. 9� -��C�Uً� در ��ی�ن ��ح ��د��، �2) ا��9! ��د��

(�J د�C�2ا  �)CTرM� ا���8ی�ر ،!�)!-�?���g (ت ��د�c�/�� (ادار N�Oر !��- �ه�Cن  (9
�@ H(����د. ���ی�وزارت ا��23ت و  �
 �J)). ��ز-��! 9� ��Fًا ��� �Wوا�  ،
���! و 


 ا��bم -! �MرCT(� ��د 9� -��'�ت��  .داد ه�. -��Fد. ��
 �(�ان و 
(�J �9 �@ HC2 �8ن* !U�Jد A���� �� ر��� و �Bر�CD- ا�3ع ��! از -�وJ_  ��ی�ن �


 -�ا�M�!- $FرCT(� در ی"! از. -W/_ ���دد��9� از  !��F'د�����   د (�T�9د، در '�ود
�9� د�����. او ->�! ����C @� و � �@ HC2 .�D� . ��� ا���8د �� -�ار9 !9

ه� در ا����ر fTارد) ��د��، �MرCT(� ا��2اف �9د و ا��-! ا�z2ء @�"� را در  ا��/��!
�. �! و ��ی� ا'�اد د����� @��� �J). ا����ر fTارد� �Bر�CD-!ی"�ی�-�ه�   ���� و���$ 

0 �٣! ��  �J). ����رد @�ی� �"�د��� �F�از -��! �� -�ا N� � ��ل ز��ان -D"�م @� 9
(�J ،�@ (د��<� �Bر�CD- از 
- .�B�U� و 
- �دا��$ و  �! ��د را -�ی�ن -
 -! او �


 fG٢٢ا در روزه�. ��F از C)� د را ادا �9د١٣٥٧�� 
  . دی
� �N از  �89 9� در ��ل -!-���ا. '�ق ��ز ه0 روش �Gه�8ز ٣٢ -�داد ٢٨ه�. او ،

ه�  9� در -H��U، ا��/��! در ��G!. ه� ��ا. -�CDر�B اه�C$ *�8ان HO�J ���د�� �-�ی"�ی!
� �/8W$ در @(�ی�ر � �Bر�CD- د�F: در � �������ن ١٣٣٢ -�داد ٢٨ و *� در ١٣٢٠*

ه� �� -�CDر�B در  ی! �-�ی"�ی!ا�8�2 ای
 �!. در �($ ��� و ��J 0�"Dرت -�CDر�B ��د

��ر ��. از ز-�ن ��"��ن  �8(� از ز-�ن �����ن و ��. �� @� -���ا. دوG$ ا-�8! رو@

�-�ی"� �� اوج ا�C�2د و �Mدی"! �� -�CDر�B ر��� و او را -(0 ���ی
 ��ی��) و  ��د 9
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LدیM� $@ب دا��D- �UW8- د در�� �D�- 
  .��ی
(�J .ا���- ،
9� -�CDر�B �9@�� �� ه� *�  اّول ای
: دو �Y+�� دا@$�!  �� ا�U�2د -

��  ه� را �� ��د �/A �89 و ار���ط ��د را �� -�ا�J M9رت در �ن �� ا�C�2د �-�ی"�ی! ��6
6�� 
�-�ی"�ی! �� �89، دوم ای �9� ��ون -�ا'U$ ا��/��! 9 ����C)' ه� در ای�ان ه��  ه�

!C� .ر. ا�3 �9ر�"Cه � �� داد�� ه� اه�C$ ��6 ��2! �� ا��/��!��ا��8 �"�88 و fGا �


