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  � و�� 	�ر��دو�� •

ھ�� و ھ� / دو�
� و�� ��ر�� �  

 � ھ و   � � ھ  	  

  ا��اب"؛ ���� و دو ����� �� ر��ن "��ره
  اش و #"� ����� !���� ه

ی ا�- , �ب، �*(�د  )'رد. ������ه ا�%اب" �� ��ل از ا� ��ر ��پ ���� ر��ن "��ره ��٢٢ود 
�� در د� س  �0��۶٠دی ,� در ��ل /�ری ���� ;�، ا6:ا 9(�م ا�7ر �6د را از ط�4 ا�� 

  �6ا���)�ن و @?>(��ان اد<:�ت >ار داده ا��. 

  
ا�- ��� :- @�Fرت » ای �DE و >�<�B�?� C در ز�:�� ر��ن ��رن ��ر�� ا��. ا�%اب" ��د�7 ر��ن "��رة«

G�د �H� ،وری��ا��. ��را  � ;����ری @? < ا7 �*(�د ���0دی  �9I �, ا�� �JKL� ر�� از ��M و <

ار » ھ��Q از >C:F <�ف �Oر در ;(�ر دا� �ن«ا�%اب" را  از �� �Mان �;��س �6رج از ,��ر، "��ره<

ی �:R در<�ره دھ�. ��Mھ�ی 9*�:- ��G�د R:ر��ن  آ� �, �; T@�> �9و�L � C�Uه، ا�� د�; ی ا�- , �ب �� �

  .دا��� د��ه ���د اش �� ا�%اب" در /���Gھ� ,� �� �Mان ;��� � "��ره

����� ��  ا'ی اد�� در �� !%

� � <�د؛ اوا�W  ��رهG� CH; �:0F9 �� ت/�E� ی <� @��ان اد<:�تR:� ;� ,� ھ��ز � �� ��ا�%اب ز��

ون �� ھ�ی �:��� �9زه از ��ر��ب ی ;�K �6ر;:�ی، )وه دھ�:> �9?:H�9 ��9 ت  ھ�یU�M� �> و ��آ��

ان �(�ان,د��؛ ھ��ز <�:� اد<� و �ھ��G ا@ �� ��/�E� ب و  ری از� , ��ده <�د�� و H�ھ�ی �6د را <�ز 


��ن ,� ا�وز، رواج ��ا;�. <���:�� ,� ا�- ر��ن ��� :- <�ر در ��JY ا�7ر اد<�، آ �E/  "��ی "ز��ن 

����4 <� )وھ� از �U�0ن �Z ,� روا�� �� � ;�؛ J0 � ای CH�9 ا� ��:�� و D�:�,ھ�ی  ھ�ی ر�(� ��ر

��R,� �)� [L�9 ای ر;� و> �F���� ر را �\�ی�*� .��  د��

DE� و از ،�H� ���� ز��ن �� -�9 �� Z� ]F�/ � ;'( ل و�� �M�  ھ��� <�د ,� <� HL9 ایدا�6 �9 راھ� <I

د   �� CM و ا� �Mدی <G�����; .�� CH; ا� ��ر "��رهH�رو �, ��ا�%اب" ھ9 D(^:C و )�اھ� <�;� < دورا

ھ�ی  ج از ,��ر ��J �� C`��� �> �F_ د� ��ش %9::ا�9 /�ی <�د. دوری از �\�ی 9 ��9�CHا�ا�:�ن �6ر

ھ�ی ا�- دوران ا��. ز��ن ��، <� @��ان �a  ھ�ی �ھ��G از ����K زده و �F�/ �> �/�9 �:��� و �:���

���� DدھR:� از ;(�ره �):� �> a�دR�د<�، وا�I:- اش <� ا� ��ر �a ا7 ا ی @(��9 �:���، <� ا�K 6ص 
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 و <� %9::ا�9 ا���� در ;CH  روزھ�ی �:�ت �6د را ��:6�9 D:�)'را��. ھ(:- ;(�ره �:I R] از �a ��ل و 

ورد�- ��ل � ،�JY� ١٣۶٧اداره .�; � ��  

  ا��اب �� /�رت -,�ب +��*ه "��ران" و (�پ ��ره

�� و ده از اوا6 دھ�( 4� ا�ا�� در �6رج از ,��ر ��0ل ھ� � ی ;�K �6ر;:�ی ا� ��ر آ�7ر اد<� رو;�

 ��ان ا�ا;�� -�9F 0� و -�,�ر9I ن از��
 <�ران" در ��`� ا�� ,� ھ(��ان ";����. ��H از ا�- �;

 <�ران در ��ل  �زی <� ;(�ر �� <ون��)'ا;� ,� �:�9[ د�ی ��h�:�.  ای اد<� را �I�� �/�Rه ١٩٩۴رود. 

دا6 �� ,� �9 آن ز��ن در �6رج �� � ;�ه <�د. داوران ا�- /��Rه در ��� :- دوI ر�� آ�7ریره، <� <

��ری )';�، ر��ن <)R��ه ا�%اب ,� ;[ ��ل از ا� ��رش �� ��ره �9I �M�  ی داوران ا�- /��Rه ;�. > ?@

ر�� , �ب«�����JK  ١٣در ;(�ره  ١٣٧٢ا�- ر��ن �:�E> �, ،Rر > « �M� -� E> هR��/ ،ه <�د�; اد<� �� �

������ه i:K�  اش ,د. را 

 <�ران �� � ;�ه ا��. از ���0دی  ١٩٩۵ر��ن �*(�د ���0دی در ��ل �� W��9 CM �� �>� , ان��@ �>

�:R در , �<� ز�@��ان  �E� ;�ه <�د ,� آ� �� �� دو دا� �ن ,��9ه در ز��ن  �:I»���E�9 ی�Ek�> « از ��ی

 <� �6ا���)�ن @�l ;�ه ا��.;��ای ھ� �� ,� �9,��ن <� �mرت , �ب از  ھ� �E�9 آ�7ر دا� ��� ا�- ھ(:- 

  ا��. ���0دی �� � ;�ه

  #�45 از !���� ه �� ر��ن "�12 و ا�,����0"

ی <�;� ,�  ای از ���0دی در <:�� و دو ��ل )'; �، از @�J ;��� @�م ا� ��ر ا7 دا� ��� �9زهG�ھ�ی د

 �/  _:m�9��Gھ� ,� �� �Mان <ای آن در دا� �ن ھ�ی �اوان و ا�%اب <� رDk � ��[ ��رهm�0� �����

ده,  �H�
��ن ,� ;��� � ا�- , �ب @��ان ;�ه، ;��6 � ���ه <�;�. ا�- وا>0:� ,� اد<:�ت �� �:R <:[ از آ�ا��، آ

��F;�. �9ا�� در ا�- و0l:� <� ا��، ��» �*�ر ������ه«<�;� » ا7�*�ر« :7�9  

 

   �*(�د ���0دی

�:��:> �� ;�ه، l�� � ���ده، �� در , �F��K� ��ای ا�\� ,ده و �� در )وه و /(0: �  �*(�د ���0دی 

[H@ � � آ�7رش  @\� و ��0ل <�ده ا��. از او nL�ھ�ی ز��دی در د� س �:��. ا�- ������ه ���ن �6د را <� 

ا�[ �9 ��تG��� � از �H� �, ه�:�, iM@ ه������ -:�� ا�ا��  ی 9د�� ��ا ھ� در و/�د FY��- ر��د. ,

ای �- �*(�د «�����:  ا�%اب ,� I] از ا� ��ر ر��ن <� �mرت , �ب �� � ;�ه، �� در ��Mی < ��ره>

س و /�  ا�%اب ��� :- ,�ری ا�� ,� از او �� ���0دی ��م آ;���� �:�� و ��رهI �, Dھ ��اG�از د .D��6ا

ده, � ��:��Rد�a ��ام ,� ا ام، ,�� را  -:M� �> ا,�� ,� ���0دی ��م ��M:M  و را <�����. و ا�- ��س �

��ری» ا�%اب" �:��. آ�����ه "��ره B�از /(�J آ�7ر � ��p، «@? ,� ر��ن ���0دی را  او <� �9�:� ا�- 

�����:  <� ���ب آورده ��» �DE و ا� ^���� در �a دھ� ا6:»E�9 ��� در دھ� �- < ا�- <�ورم ,� ا�- ر��ن 

  »ھ�ی ���- و در�6ر �9/� ا��. ����� ا�ان، ,�ری <� ارزش ا6:، <C در ,C �9ر�q ر��ن
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»6�7� �8�9:    »#;�ر #� در �ا�

 ;� ,� ���0:� ��ره� �� ��ھ�ی اد<� در �6رج از ,��ر <ای اھC اد<:�ت ��,- ا�ان ز��د  ا�%اب ز��

�0> �, ���G���Fد. ر�� و آ��ھ� �:R آ � 6��;�)���پ ا�7ر ������)�ن ��,- �6رج  ھ� رواج I:�ا ,د ا��Yم  .�;

ھ�ی I:[  ی )'; � ���ن <�ده ,� �K9ر ��;��6 � <�دن ا�- اد<:�ت در ��ل و ���M:� آ��E، <� و�rه در �a دھ�

  از آن د;�ار ا��.

��F در ھ دوره د�� از ز���� ,� /��RهM9 ،�� �( �I ان, D��H از آ�7ر <)R��ه � 4J0  ھ�ی �� CM اد<� در ا�

ھ� در /iJ �9/� �6ا���)�ن <� آ�7ر اد<� �6رج از ا�ان  <� ������)�ن �6رج از ,��ر <�ده ا��. ا�- /��Rه

�M�� �DE دا; � �دا;�،  ا�%اب در ا�ان و/�د ��  ��ر ��رها��. دور از ا� �Bر �:�� ,� ا) ا��Hن ا

�;��� �� G�د.  اش د:G> ر�� ��:�� ,� < �ا�� در /(�Eری ا�?�� ��Yز ا ��;�. ا�� ا7 ���0دی ر��

ی را <� ��M �� ��رهHL9 اب ;���ده و <�:�د�� ا�ان �JF9ر و �0ف آن ا��؛ ا�-  ا�%��, ���H� �, ��,

� L( �> ری ر��ن��  ا��.» ;�0ر ;a در <ا< �(�>� �M:-«ی  �Jه@?، / ی 

  ھ�ی 	=�ت ��ز>�ا!� �6�7

  
;�ه و <� �k�� د>:4 ,� <:[ از آ��H �6ا��ه ;�ن را از  ��رهH� ا��؛ ,�ری ا�� ��U ��� ��ا�%اب ر��

ا�R:G ا��؛ د@��9 ا�� <� <�ز�6ا>HL9 ،��, iJه ط���ی ا�ا�:�ن �6اH� و ����9ر �:K�; �, ���Hا� ��

 د��ه و <�  ��زد. در U�� را ��G�ی دB�� از �� -E, و <�ورھ�ی ��ھ�ی آ;�Hر و �E�Iن ا�- ر��ن �9ر�q و ا���

�(��[ )'ا; � ;�ه ا��. "��ره �� ا���G�د ��از ا<�0دش روا �H� غ" و"  ی "�� ی ,?غ" ���0دی در�

غ" ا��. در ا���):���  �H�" و در �����:I �� G��H� �> �M:M� - ��� �I ن /� وا/�ر در�(��I ھ� /(�0 از

�� �M:M� �> "ن�; �� �M:M� ر��� و �@�)Y� ،n)/ �0دی�� ��در روا .��ھ�ی از د�� ر� � و  ی �د�� ;�

 را ��G��H� ز<�ن �� را؛ ��I -L, �H;:�ه  ���وش ,���� ا�� ,� G��H� ر� �ر ��ق �E(�� و � و >(� <

�� ی در �DE ا�- ,�ر �:ان ا�� و �� �G�د ،�>�, :���(  

»�� را �mا  و روش �6�� <�د و ,�L[ ھD ھ(:��uر. ,_ د� [ را �� ���, a� ،ش� D6زد روی ز

�� �)� ?mد ,� �- ا,  :D 6��;  

   ـ �:�ر، �:�ر... �Lmر، �Lmر...

�� ���� و �-، �� ا���H ا@D>�K  <�د��. ,?�k ھD <� او دم ��ھ� �ق �ش را ;��H �  دا�D؟ <�HJ ھ(�ن (

 �,�� D, ش ,� د��م، �*D>�H> DH �9ی �ق �:G> ] وم >(� را از د���ه <�د <�)���� ا��، �:Rی 

�� �9ی � �6دش...R> « ٣٠(ص(   

  »ھ�ی �� +� ��! ه از 	ھ��� �,وک واژه«� �< 
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�� ,� �6د را از  ���� ر��ن �*(�د ���0دی در و/�E از �6د � ��[���آن ھ(� دا� �ن و «ی ا���ن ا��؛ ا

ده» �9ر�q و ا����� و �CM و � C و >K:�ه و >�ل و Rkل و �^C و ��ره ��ره و آ�� ����, ]MJ� �> �,  رھ� ��ا

ف <� �6<� �ف«ھ��� ,� < �ا���  ,�� و �6ای �6د ;�د. ا���ن� a� .��) ٣٨(ص » ھ�ی �9 [او] <:�ور

�, ��دن ��ه، �WM ��«>�در <�;��  ,��, �M; �, ���, �6اب  <�ور a� ھ� از�H;�> و �F�ز ��*m � ���9ا

  )١۵۵(ص » ا�ار آ�:R <�ده <�;�.

�� _:m�9 ی راE; ]�ای  ���0دی در ر��> ]�ان �وا� �د)� �6د«,�� ,� ��,��F/«� ;'( �> ،  اش

د ھ واژه <� /� ����ه آن �9رھ�ی I:| «,� ای  ؛ )'; �»دھ��. ای ... ���F �� ,���ه @B(� ����س«( 
��ن <�آ

�� :F09 و :�L9 ح و
� از ;:I ری  در�K� �� ورود C>�<:k �)�وک � � �Gھ��F<�@ �, ���9 از �

6وج <� <�ر �� C>�< :k .��ر��ن ��ره) » ١۵۴(ص » آ �, ��:� �<�L9در  ا Dدر @��ان و ھ Dاب ھا�%

ای ا�- �6اھ�  ��6 �ر �6د ��> �J��>»وک واژه � �Gھ�ی  ارا`� ,�� �9 ��ل و )'; �» ھ�ی <� /� ����ه از �

  ا���ن ا�ا�� ��J(�ن ;�ه در آن ��H0] ;�د.

ا��. در  ا�%اب از ھ�� <�[ 9�C:H ;�ه ,� ھ <�[ آن <� �09ادی "آ��"ی ,��9ه و <D:�M9 ��J ;�ه ر��ن ��ره

ه �M ٢٣ی  ا< �ای ر��ن آ��MFه ,� ����ره ا��; C  :���(»> �
�;a  ا�D <� <��ه �6�[ ��زل ,ده ا) از آ

ای ����� آن <:�ر��. "��ره ,?غ" ���0دی اد@�ی ������ه در ھ(�وردی <� >آن �:��؛ :I���Eدی  ا��ر��، ��ره

-:M� ن از <�ورھ�ی و��)';� qJ9 و ا��وھ�Fر  ا�� <ای <� �, �k?, ه از ز<�ن�:����:��a ھ�ی ��� و 

د ",?غ" ���0دی ھ(��Rن از ز<�ن ��� ;�K:� ا�Jm ر��ن �:R ��-  >�م را روا�� ��H�ھ(:- رو �> .��,

�� .���(  

A��B �C! آ��ده E�B ھ�ی از  

�� ر��ن از ز<�ن ,?�k آ�kز ��U وح درY� ه �� ;�د ,� �6 � و�G��- «,��:  اش ��� �، �6د را در آ��� 

��ه�� -� WM� و Dk?, �����(D �6ن �� ام.  a� و از � �H; D��> a� ،ا�� ���9ی ا�-  . . . ر�Rد و ���Mرم �6

��(� ,� <� �6دم ��Gه �� a� ،و�(�  �� <� ,��JM:m ِ��� D رو< �, �<� ،�9 ��, �� D�:> . .  � 6�� ک ,�رم�I .


� I] از C)*9  در�� ,?غ ,� از ھ(�ن ا< �ا �)';� �6د را <� �6ا���ه در ھD آ�:� � <� ��J9 .» . . ا�����<� آ

��  <:�� ��M:M و@�ه داده ;�ه �:��: ھ�ی �اوان از �6د �� ر

 ...»�� W>ر �> �� �, �L( �� ا�:I �6د��ن را �Y��ا D:�ا �� آ�:I دارم �6دم را �Y, -� .D:�,  ��I ؟ �- دارمD�,

�Dh �6ن �� و رو ;�ه �6دم را �� D���� �6دم را. �- از  ،D�:>  -� :دR�ر  D ل را��> -� .D را� D��از 

...Dh�  »;�H �: �- <�ل 

  
-:M� ن 9(�م�:�, ]���9د�� در �MJ9 DE:�� و ;�0ری از وا>0:� و/�دی �6د، و <�  i:9ھ��� ,� از  <� ا�- 9

ای "�����"  ;�د. ا�- ��ره ای از ز<�ن ,?غ <:�ن �� آ�(�ن و ز�:- < ا���ن ��زل و C:)*9 ;�ه در >��i ��ره
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�>�u6 ده <�;�؛��زل , �,�H; �, ��:�ه MFره ا��� q��I �L�ھ�ی از I:[ آ��ده، و 9د�� و  ای ا�� در 

��� ا�� <�I �� ]�� � و � ��'I ه�:����:�  ;�د. ا� �E در <ا< 9(�م آن �:Rھ��� ,� 

  دا�,�!� -� -�2� !% ه

6[ در �م در 9(�م ا/Rای ر��ن  ی ,?غ از <�[ ھ� D آ�kز و در <�[ اول <� �I��ن �� ��ره�ر��. ا�- 

ار ��H9 R:� ��U ر��ن /���  ھ��� ا�� ,� )�ھ� <� /�<� ی ��/اھ� و روا�� ھ�ی در ھD �9:�ه ;�د. �ا�

�:K�; �� R:�ھ�ی ,��? � �Lو4J6 �9 ,�� ,�  �*-ھ� و  ھ�ی �� J_ ز<�ن ر��. ���0دی ���4 ;�ه در <�[ ھ� 


:�ه ��:I B� �> C:6 �ر ر��ن <� ھ(:- د��� .���� ز<���  در i���9 <� �\�ھ�ی )���)�ن >ار دارر��، )

ی ا�ان  ھ�ی �اوا�� <� و0l:� /���0 ا�%Rاب ا;�ره <�:�ر د>:�L; ،4ف، ��/R و 7�9:)'ار دارد. در ��ره

دن ز��E آ��ه: /��� ,� از ز<�ن ,:J��I] از ا�M?ب و/�د دارد. �^? ,�� در<�ره ��در ���I��  ��ز 

»�)���در، �� ا�- ,� آدم  �JH; �� �M:<ش د�:Rھ�ی ز� ��9 آدم را �9U�:6 و ���� <� ���� �� دا�> ،��,��.  ا
�E� ,�:D. �:_ ا�� ز� Dھ �� �, ��د��... ,�ش روزی <, از �'ت  <ای ھ(:- آ��Mر ذوق ,دم ,� ھ(� �

.��وم <��*� C:�9« ١٢۴(ص(  

��:- ا;�ره Dkه <� ر�9ا�� �J:6  ی �9ر�q ا�� و ��Hن، /��� ,� �� ھ���، ز��ن در ر��ن ���0دی <� )� 

  /�ھ� <�;�. ھ(:- و�r)� <�@T ;�ه ,� ��ره ا�%اب I] از <:�� و دو ��ل ھ(
��ن 9 و �9زه <�;�.

 ;� ,� Uا>C د� �� ����� ا�وز » ��I ��رن«ر اد<:�ت ��ر�� <*T در ��رد اد<:�ت ا�- ر��ن در دورا��

�(r�را از و �E�دھ��� ا� �Lده ;�ه ,� <�:�ری آG; - در ��6 �ر ر��ن از�ا Dkد. <� ر�F� n��; - ;:�ه�ی  ھ�ی ا

ه )� - از �M�� �6ا���؛ �9اK�; C6:� اد<� ��E> �9ا�� ز��ن، و W6 - ��ر Dای  ھ�، در ھ ,?غ <E; ی

���ن  R:� ]�اھ�ی ر��/�� CM�ی از ا�- ��ارد ا��. ���0دی در Y; u6 و�� ازm�9:_ آن �� �

وا>�0 و ���(H-«وا>0:� را <� رو��ادھ�ی :k «�� �'Iور�> R:�د  در ھD آ�:� � ,� ھ(� G; -�او <� ا .���)�

  ,�� ,� وھD و رو�� و ���:���:�ی ز��)� ا���ن ا�ا�� را <� ز<��� <:�ن ��B� �> -H)� ز<�ن -�9F 0�

  ر��. ��

  ی ��;�دی روی ا��,!� آ'�ر ��,% # ه

��Mی  �H� ه ا��؛�; 9/(� و ����M� a از او �� � a� �E�9 اI:[ از ا� ��ر آ�7ر دا� ��� ���0دی، ظ�ھ

]��)�<�زی  ، ,� ھ(�ن ��ل <� ,�ر)دا�� و١٣۴٨ھ��a ا��F-، در ��ل » د;(- �دم«����  ا�� < ا/ای 

ی ��uJ� �:0� ���MنG�ر��، و د ��*m ا���Y ,� �� ھ� :D، و آ��Y ,� «ی �:���  �Iر در ر;� <

ا�%اب I] از ا� ��ر ا�-  ی ��ره در روز���� آ���)�ن <� ��پ ر�:�. ������ه ١٣۵٧,� <E(- » د��,ا��

�� �، <� اG�رت د�F@ �> و ،�)/  ھ��[ ��Fدرت ,ده ا��. ر 9/(�ر��ن و دو دا� �ن ,��9ه، <:�  <� ,�ر 9

]��)� ]; ���M� �> [ِ J,ُ ر ��ری��دان �9زه ���� از <(������ه، < ��ز�:- «ای از ;0 <��J  ای در �0�

ای  ی ا�- ا7، و )R��ه ھ�ی 9/(� <� ��JKL� ���M در د;�اری» ارض <�ط�J«�9 اس ا�:�ت ز� @��ان » ھز

�� /� �ر از ژاک در��ا در<�رهاز ;0ھ�ی اِدُ�- ژا<ِ] <� دو �)� دا� ��� ���0دی  ی آ��E، از :k ھ�ی ,�رھ�ی

آن«ھ� ��. Mا�6ان، ا�ِد �(� �Lداِن ھ(> «�)/9 R:���  ی <�[ ��ھ��� از >آن ا�� ,� اول <�ر در 

 ،TH�١٩٩۵/ <�ران �� � ;�. ا�- ,�ر 9��ی ھ�L  (�، و ��Eر ��ل <�0 <� @��ان , �<� �� CM از ��ی 

  /Rء >آن، <� <دا; � � �Lوت از روا����ھ�ی ر�(� ��/�د ا��. ���0دی <� /R ا�- , �ب ,� از ��ی 

�:M> ،ه�;  �� و دو �ف«ھ�ی �6د را در  ی 9/(� <�ران �� ��� «����ده  و در , ھ�ی ا��ک �� �

ھ�ی �6د را از ط�4  ھ� و 9/(� ;�K ���� ;�، ا6:ا 9(�م ��; � ١٣٨٨ا��. �*(�د ���0دی ,� در ��ل 

) ���[ )'ا; � ا��.http://mahmoodmassoodi.wordpress.comا�� �(���  /) در د� س �6ا

 �Iر <REاد ,�(:ی
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  اش ����� !���� ه ۶٠ا��اب؛  ����� ��ره �٢٢%��� : 
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