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�	�ن����ات �����را���ن ����� ���ن  �����   	!� از ا���ء 

  

 �دن �����)�م از ��د و ا$
#�ر �" ���را�

   را  � ا�����  و �� و�ن� ����� �� ����ن ����١٩٧٣ از ������ در ��ل ���

ار �"%� &�)$را� ����دا �� ا�'%�  &� &د%$�  �  #"�!د ����    ه� ار���ط �

�+�� .  �-%��&�"%�� و � ��وا&�� ا%$ و /ا  �"د.� �0�1�%   و ه�� ��ن 23

ان را در �3رج �� �%$  ا%$�   /0 و 789 ��زرَ� َد� و �" �و 5 و ��و/ ا

 .&��$�  %$ا�=� ��ش و ا; �" را از را. �$ر ��%-� �� &�ر /ات و &�ر

د%$ �ا راه���@در �%?� �.  �� �- زار�و&  ر�=�م�$&�  ����ن وارد&  �� ����  .�Aوم &�  �دا%8?"@3"ا��
� در ه��ن روز اول .�B)� رو/ �م ���$� و � ��$ و �� 3"ش رو@  �ار�$ �� دا��A. �"د &� در C "3"ان�ا%� ا

 �� 3"ا�0 &� ا# &�+  از ��"د��%�� D=از د� � � �EF� $G� /(H=I ه�/وزه�در ر.  ا%?�م ده$  �/ �ا$� �
 ا � از ا�+�ا%?�م �$ و در � � EF� ه� "A=(# �ا �� �ا J �& د"� /KF� ��� �5@� �� ارو� ��و. /� � ا  
 �"د &� در اL%�� ه!ار د�0�دو��;%� ) در �%!��ن (ان�HO�� ه� �"%$�  از �$ارس �3رج .�A8%ن دا"J و  �-��

D��?�#� �0� �  ه!ار %)� &� &��$�  ���G) ر�$�  ���8ن� &� د�=�8ن �� ��C%-�@ا��=� ��-� (را دارد ا�!ا�� ��
KF� �� در �3رج�داز%$�O�  .%ه����8  �� %�دا�� Qه� ا�ه 3"دم &� �KF"ل �L% د"� � ��� را رد &د. و  

د 3"���9$#�� ��� ان� در ا�$�"ا%�=�  �$��"د��  � �"دم &� ا#KF� �� �ه �$ 3"د ادا�� ده'ت�ا. � 7� ر� 
�� D�D از  �� �  �)-��%$ &� 3"ا��0 ه BJ$ر �� ��72 ��?�# .�A8%را %$ارد و 20دا  ه!ار %) 180 ه!ار %)

�%  �=-�  R=� ا#A�و%$د� .�A8%=�$ �� دا��دا�=� ����$، ��در % �ج �  %�� ر�0 ات ه �  �� �و�. �� 3
����-�T� �� ه� ���B2 و ��8R �-�� �% دم�  او را ��"ل %�/ �9"ان�� H�   $�J+� �� زور ه� �="�� �$م و،&

�%��!ا و ��DF و  �J  او را از ��$ار D�ر"U ه� ه������ �#)=  �ون ا%$ا3=�� ���Vان را ا�و/ ا�� �& $�=
$�� ��.  

$�J $G� .�� W�3"رد &دم و �=$ر� �@�-����  ��J �� ه�/ ����ن از �-A�� �X�� 0Fدر �+� د�Bد/ ر� �A  ار�
 &� در  ا/ ����B � ا�0 &� او��دم� '&�� .���� �$م C-�%�  "ن� ��ر �� ��%!د. �ذر ار#�ن &�)$را� �او�#�=� و 
� ا، �"دم� �  3"د ��Oه+��از �%?�@.  دا%D در رو�=� ه� �"د�ن��Oه%DB �در �"رد ا/  ����B ،%$م 3"اذر��%!ده� �  

 



 ���B� ،00 ا��Gن وا���دم � ��&� ا��Rس �� &Xدر �  ا�از �ن 9'�� ام �� ا� 3"��ر $G� دا�0 و �   ���� �=�"%
�د�ه� زB� و $� ��� $G� .�� D�  �&&�)$را� �ده!%�� .A�&�ا%+)"رت  د"ن� �� در3"ا�0 �#Zار �$، ر �-

�اوان  �� ا�ق��� ا�=  از ر��B و�+� �. ر�=� A�&  .د ���س �م $� را�=D را �I"اه، ه��ا%�ا�G$اد �اوان  $ن� 
ق �'U؟ %�#)=� %��%$ &� �  در �ن ز��ن ا ه�=�$�0� و &�"%� ��وا&�-��ا���  $م�5�� دا�=� �"د و از 3"د �� �  

 در � /!� J/ و ���ر و �!ن �-�در/ ��ه��8. زد. C!ء ;ت ��زان�از ا. $م�)-�� را %��0� و &�"%�&��وا
 راهوه�. %$ا�=����ا از �F_-�$ا� &=�ب �"د و �  از 3"دم %)ت 5/ ه�!� ���  5 از �/�J �& د. �"دم& / 

ا �  از د%.� در %�� �ورم !� TJه� ا%��%-�  �اJ ��� م�دم�  �`"ال � � �J$� ه دو�=از.  �3&G� �-%� و � 
 و �HU"R ا.  ده�a��5$ �  /را�D �� �`"ال ه�� و �� � �� 3"�&د%$� ��U� ، 3"دم� دو�=�ن در �"رد %�دا% 

0 �. �ا �� �b?G ا%$ا3=� �"د�G� دم و �� 3"دم"� .$� ا �  ه��=�دم� از 3"دم �=�)J �& �TJ �!�% � ؟��-� 
Oا�����0�J � 0؟ �"رژوازا�/J � 0؟ از &�"%ا��ه�0 �& �d��%  ��=�%دا .# e��&�W  �$. �"دم از ه�� �-�=
م و �� 3"دم ��م/ ���م &=��-�3"ا��0 د�� �I� را �?%�  .�+�G�"� �C"=� از دو�=�ن �ا�)��1 �  �$. �"د �� 0 

� �  #)0 &� اbHf �� �_� �" �"د�� / �H?9 %+   و در د�$ار7��  #)0 ر��  bB9 زد. و .�� �G��C و ه�� �� از
���%$. دار�� � �@�� .% KB� "��=ا�� �/ ا ��. و �3%"اد. و  -���د�+=��"ر/ را �0 &� در �L% �� �G��Cم �ر

 ��3=� و 7R &=�ب 3"ا%$ن را از �دم �bH %�"د. ا�0B=�� . و .$�B9 /7 �زادR �& 0م ��ه��8ه� ا��L% ا��س
J ا�0 و ه�� �=�5��$م �'%�. �! را ��%�"ر �� &�$���ن را # �B�از ر� �#$���$ ا9=اف &�� &� �� ��� 

� �د�+ا��G�J ؟�.  

3/�د� ز/&=��-� �.$A=�3 ه�/ رو� �"دم و از �H5 /A=�3 د"C�8=� �"دم و �� و% ��HC  ��� �F� Lاز /� ا 
�% ���f �G��2��� �_� ا3"ا��0  �$م د�� �ه  � �& � J ه�� �Bر� �!� �J � را �)-�� و ه=8 �G��2�  دم& ��

$� �� =8�� ���-8�دم و در &� �H5 ه� در �Rل ��G��2 �"دم / در رو.5& $�H� م را� .��"& �� �� ��8J �LF� 
د. و &8�$. زد. �"دم در ����ن  ورودم اول/ ا�=�د &� در �- زار�و&  در روزه��B�ه��ن ر�& ���F� /و �� .
 �����  از 3?��0 و �م ��ه���� ��%!د. �ذر را ��; �دم &� او �. &د� �=� �"د و �ا %�A. �%�8   /او رو�و

و   �ز�و در  �ب �8"م 3"ا��0 #�=� و از 3?��0 د�� ��ا �ا �ا�R  /�5ل 9ق �م  � 9ر و د�$��ا %��
دم &� او �ا %3��8=� . روم&  و/ &� $م� د �وردم �5@� "اش�� را G� �LF� $�J$ ��ه���و �F�"3ل �$م، اول �+

ا %�Lر. �ده�"ز %�8=� و دار�  �$�& ."HC دا�=  ��ه���� در �A% �5/از ��در  �� U"ر�� د�=� �3=� �$. �"د و �
م� ��3"ا��0  د�� �&� �%��dن از 3"دم �=�) �$. �"دم .ه�?�ن و 9ق �� �"03 �+�� 7� ر� ��� ا �?�/ ا

� . ���Vل�� �3 زه�و� .رودررو �"م�ف �  ��$، د�� 7� ��C"=� �LF �$م &� ر�V �� و $� $�H�  /0�رُهI 
 �@�5�5 ��ز� �$%� از �م و 3?��0 �/، �س �م دا�0، �H�5�ز�  �  و اD� ��$ 75�ر�. $ �$� "� �%i؟� �� 

زار�و&  %�"دم، #)0  #)=� %� �  در ؟/ &� در زار�و&  �"د�i%� �" �7��+�0 ز��ن #)=� %� �  �-وزم، #)0 ر�
  .از و/ ا�ام و از �  ا%+�ر. ��� را درد � %$ه�  �  ��+ �$م. �� �"د &� �� �� ه� �"دD� �D ��. 5 � ه�7�ر�

 0�FU �=�Z# 3"اه$ در �"رد ��% 'U0 و ا��م %�B=%ا &�ت و/ �="�C �$م &� و/ در �+R و  F� و�� �  از
د�  ��&د و �G �� ا�� 3"دم U$ا ا او �J$ ��ر �.&�$&%��-� �� �U"KI� �$�+� 0�FU  � ��  . �& د"�  �ا

�G� ��9 %�����?�"ر �$م 3"دم را V�3 �� و ه!ار ��ر ��& �ا �� 7� �D- #)=� ر�. Z9ر �I"اه��=�� 
 و ��%���_� �Q 85از &د. 3"د  3"دت ��DI، �  %)-� �"دم، �  %�دان �"دم ، �  ا7�R �"دم، �  /�!ر#"ار

Gام و %��وا� .$�� ���%D %0�8 و/�3$. ا.  و از د�0 در�رم �+��� �� U �J"رت از �" Z9ر 3"اهدا%��  ��  
ا � �=�  . از �0�F و/ �A)0 زد. �$م، و�$م�  �"ا%���=� دا�  د. $��"�در �f"ش #

��+� د%�� را �� �   �_� ا��F�"3�از د�$ار �" در ا��?� �  BJ$ر %�� دا%� &�  7� ر�:و/ %�Aه� �� �  &د و #)0
  . داد. ا%$

م 3اب �$� . 3"ن �� �k!م زد. �"د و از ا�  ه�� ا��Rس ا%��%� ا��Rس �ا�+�$#� �� &دم. د%�� �"د &� �
� �� د�0 و 3�5"ا��0 د�� �D� ��=( .l+9 �F�"3ل �"د &� �  ه� و/ اU' ا%=�Lر Z9ر3"اه� از �  %$ا�0 �

درِد &8�$. �ا�"ش �$. �"د و درِد �8=1 .  �� و/ در �C-� واR$/ ه�=�ام و �Rل �$. �"%��_� او &�)$را�



$� �� �=�C داد، �� �  �!ر#�او �� �  درس .  �"د�"%��0�F &�)$را�  �- و��H" از%�"د ، ا/  ���در او &. �
   .و �HU"R ����� را ��"03را�D �ادب و %!ا&0 و 

$G�  � اC�� از �ن ���$. �"دم و ه �J �دا%�=  7��9   و&دم �n� �G��2و �� ��ل و %�و�0 3"د را =8 
� �G��2� دم�دم�  ا��Rس �&&�   و ه�"ز ه� &� ه�"ز ا�K� �� 0$اق دا%��  &� &�=G�9��:   

   � D%$ دا�ا%?� ر�$� ��  

  �� �$ا%� ه�� &� %�دا%�

ا ز"ن�&�)$را�� �ا �� 3"د �ورد، و رو &د�  .����9 � �ا �� را. � ز%$#��=C0 ا���Gه$ا�د0& ،  � �� 
/ �$م�    .... داد و را. ���رز. را ��"03 و �دا%�@A� را ��ز%$#�  . �G$ از ���G�0 در &�)$را��"ن ا%��ن د
$��� در ��ر$� ��"ن�%�م &�)$را�.  ه�=�"ن� &�)$را�"نaا �� ��ر � از ا�ن �J "8I، ن 0�X �"داa DI� ا�0 و 
  .  در�83ن �ن�ر���

��ز��ن دا%8?"@� در  /&�ردار��`"��0  دور. و دو ��� �"ن� &� o9" &�)$را��=� را دا ����F� و ا�=�Iر ا 3"� 
 l%�=��& م و�-�ZO� ر را�I=ا� ��  ��� رژ�� H9"ن�&�)$را�ا9=ا�p &� در ���م ��Lهات �� #"� .�� D�� دد 
&0 دا�=� ام�.  

iن�  ��"%� &�)$را�/�� دروده�  =%'& � �ن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

���را���ن ����� در ��� 	�د�3ن ���2ه��0 ��/.�د -,��+ـ  �٢١��	ط � ز�� 
	�� ���ر�   ـ * �����3
� �#��ا�� ه�45 د���ان   
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