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 �ادو  ����ر ��د��� ���� 	��ان ھ�!�	 !� � � ا����"#��!��ان زده آ�"#   در ����
  

 *-�, +�*( آ 24��ان  )James Eagan Holmes( ھ��� )ا!' ����.�*� 	!��!��د ����ز /�0
� و ز�5	 ��دن  ��12�4 #2�3  1987د*��1�  13., ���دا
�'�ه -
� در !50 �� �* 6-
�در  ���7

 �-�ق ا>��د ا� 2012ژو:ی  20ا!) ��د� در ��ر!9 . در ���ادوی آ��!�� ا*(  )Aurora(آورورا0�
 �<2 ��>�ن *��'�) ���� آ�� ��!�15� /�ار!�� ط	 .  را !�?�ه #��زه در آورد 	���� � 	!�� ��


��ن ��,ھ,  �دا�5 , �+ �0 #� آب و ��ب >�اوان # ا!) �?�7B/ روز , C 4�?�* 3,ر �?�7:تC
�ای د!'� ���رھ�ی # ��
 اد��ی آ#  ای ����� ,
آ��!�� از C �) ��اد�	 در ا!) ���ر و��( دار

  .ا*(  ا!,�Fل���ن �,ل و 
 � �!Gا>��د C ,ان  ا�-�ق ���ادودر  ��د�Hو G�I��*, �Cن *�.� ��
 �J #� در �-

 ھ�اران 

 ��� 
�"�?� ��H و 
0 و � �ر ا!) ���ر �?�"��/,
ھ��اره ��0� 0,ه #�د آ
�� را #  و ����
 (���I� ه�K-.�# )1?
�م زاده 0,ه و  دھ ,I� �*�*ا ��ی آ
�� !� در ز
,ان ا*( و !� در /�0 و �
 ��,اد � �ر �#��5� ��

�0 از ��ز آB/ در *�ل ��ا*(  45 �0B/ 4ھ �-
 از ���ری � #�� ����ن 
از ���  ��ت ��M��Nا�� �
�4 ز
,ا
	 دارد و #���) ا
,ازه ھ4 در 
�#( ا!?��ده ا
, �� #و دو����ن 

 ���ر و !� #Iوور# 	
�
�O ��H م *��ه +�*( #�دن د� �ار �"�3� ��رد �!�� #�,ت آ�� در ����O
 ,
 در ���� �Pرت  دار� 	<Q5 �
 �	 رود و ھ��
 ��
دوران ز
,ان را /��د ا
'�( ا���م #?�ی آ

�ی �  ,R* )*ا 	� ��Tدف #� +�!�ن !6 ز
,/	 #� ا� �( ا�����.  
 *-�,%  210 ��,ھ , و � �� �!��ی :�� 	 ھ� �����!�� را *��ه +�*��ن و آ�ز
,ا
��ن آ%  90 

�ان ����(  ا!) �0ک آ
�4 از ط�ف .+�*( ھ?� , *  ����م ا*( ��?� �2 ��ده #�T"� 6!
�ار داده ا*( O 
� , ا!) 
�ع وV!�O در *�ا*� آ آ��!�� را در � '  �و ��س از آن دارد �� ��!

 ,
�ار �0د و ���� را # آ�0ب #�����.  
  �0 در ھ��) ��VO ��د�  ای �10B/ ل�* ��ده  ا*��آن در 0�� �وژ ا�-�ق ا>��د � ارو+� را ��0



�1د �� ��!	 � #�راک او#���  ا
,ازه # ن#�د و.	 #�ز ��ب آ ��!��ت ���د� آرورا ���ادوی آ�<�?
 , C ن  را دارد��
�#�O اده ھ�ی�
 ���م /Bا�0 و �"( � �ان ا! � TO, ھ�,ردی #� �5��
�5د را 

�5 � ,0 � در  د *���	 وارد ا!) 0�� )*��!�� �O#2 ا
��ر �0?�'	  *�?�4 آ��H ����� 
��

� را �"( � �ان د>�ع از �5-

 P,ھ� ��.�* ���Q* اع�
 ا# Y�?� �-
 ��
د #� ا*�" �	 آن ����



�ن ھ4 ھ��اره  ����د �5د�0ن 2��0 ا�]�ء �5
�اده ���� ,  � #�N	 از آ�O ��.G ا!) ا*( �
  .ط�ف  ا*�-�ده �  ,/�ن ا*�" را ��'��د

 ر*�
,د#��*��ن را #�R!�ن  #� �ان �0/�د ����ز 2006���� در 0�� *�ن د!'� ���., 0, و در *�ل  
�د ����ز در دا
�'�ه ��.	 >����  2010و در *�ل /�0 �! 	.���ه �
�"Q�Tت دا
�'�ھ	 �5د را #� 

)University of Califorma (  ��  )Riverside(ر!�ر *�!,  در 0�* )�+ �3( ���2<�� �#
B/0( ا.   
 ر!�ی  د���ای در دا
�'�ه ���ادو �"( � �ان 2011 ژوF)در  ��
 �
�م ��د و # اد��ی ا!) # )1�

��� دا
�'�ه �,�	 #�, #� O دن�� \
+��[ دا
�'�ه را ��ک ��د ا!) /�ار0	 ا*( � ��ی �5د ر
 , ��� ��� �?�7:ن دا
�'�ه اد!��ا ا*(  در!�>( ��دهاز طC  ا.�1 ��ی *�7ال >�اوان دارد ��

�ا # د+�ر���ن +��[ ا*��ن ا!) �?�7 ا! 3,ر #�ای �?�7:ن ا!) دا
�'�ه ��4 #�ده 
 #Qدر
\ آ�
 ,
�  ��1	 /�ارش ��ده ا�H ده و��ل ا>�اد �� � آ!� *�?�4 +��?	 آ��!�� ھ� �?�7:ن را وادار #


 �?�4�3 آ
�� را ا��1را وادار # ھ���ری #� *�?�4 ا� ��	 ��د��  ه ا*( � ���� C �) ا*( و/#
 ��ده ���� >M�N� 6! _3 را
 ,/	 دا�0 +��[ /�ارش ط1�
 )!���( ��Iز را ر�
��ن ��,ھ, * �
  .ا*( 



2 

 

 ���� د � , ��� �� ا*�" ��ه 21O و+��[ اد[1O ر��C  اه���#6000  \ �< 5�!,اری ��ده �
 �5د��ر #�ده ا*�" ھ�  !�	 از ��
 ���� در  
��ن ��,ھ, +��[  /�ارش   ��?O وع� دوم >��0)  4

 ���
 � ا
,ازی ��ده و���G ��د� ای 0,ه ا*( � ��<�( و  G0 ��ر!6ط��ع ��� #�ده 0�وع #
  .ا���1ر آ��!�� را #� #�د داده ا*(

�7 آا ?� (!
 � �� +[ از * روز ���� را �!�� از اھ��( #� �5ردار #�ده �3,ر #�ای �����) آ�
 	K!ا� اورا #� /�ار ��د
, آ
�4 در 0���"� �ه ���� 
��ن ��,اد  �#,اد/�ه ���
,ه و او.�) ��?�C

 ,
�ش آورده ا* � #Q!	 ط	 ا!) * روز #C� 	!�� �� ,0 و  ن/� هدر �5د داد/�ه ��?��ی ���
�و��ن راI� ��
��,ا #�ای >��ر # ا�-�ق �5
�اده ھ�ی آ ��ای ����� /�اری در ���� رو�	  #��#

 ��!��ار داده #�دآ�O در ��� او,
ر ا*� �1ط ����د � ���� #?��ر �1T	 �Kا! از ��?��ی داد/�ه .   
�5�ه 0,ه 15� /�ار!�� از ار���ش دا�F	 #,ن ���� /�ارش ��ده ا
,  ا*(  K3
 �,ام 6�# �
`�) آ

�ده ا*(�
 ��?��     .و ����	 #
 ��?�� �0 ھ� ،#�
  G.�K� ����!�� �روی آن ��	 ��[ � �, �� در!�#�, ���� آ و � C #

�>��ر / 	#QI آ��
�'C دم ا!) ���ر  ,ه ا*( و��� د!'�����!6 �� ������ و ���رھ�  #"�,
�� 
 در دا25 �� C ت �5د را در�!� � ��!� در �5رج آن آ�C و �� Y�� , � . در ���7� �� �* � 	��0

  رآ����ادو در ����C��ده و *�  ا�!�� ا!�Iد ��ده ھ� 
��J	 آ��!�� ر!?�,ه #�د + 1 	?��+ 4�?�
�د � ا!) >3_ *�.�� ط�ل �5اھ, ���, � V
�O دم را دو#�ره�و �0!, ھ4 #?��ر د!� 0,ه 0�#, � #��د �

 +�*�,ه آ در  .!6 ��د� #�ده ا*(����� ��!�2 ��ده و�� �T"� ��
 ا!) *� د����� ,
�4 را ?دار
�د آن ��1O , -.�Nل 
,ا���� . ر
, و #� � , ��� 	��ادو ا!) +��م را �,ا�� در �!�� آ�ر>�) او#��� #

 � , آ! ,ه ��� Q���  ��ا���ات و #�رو�� � �� V�K� ��O و,# ,

����ا.  
    

  

  

�وه ھ�ی ��اد �N,ر #�د ��4 ���ر�( و ھ���ری ا/� *��ه +�*( #�دم ا�� -/ �#  

�ک�!6 ��ا����4  ما/� آ��!��ی :�� 	 #�د -�K5 �د # و� ا��زه ور #�د �

  آ��!�� را 
,ارد 
�ور!?( #�د
4 #�د و 
 ��C د!'� ا/� !6 �?���ن #�دم ا����4  -�  
�وه >�ق ھ?�4 +[ -/ * ��# ��گ �) �����   �"��م #
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� را ���4 و  �12)   --
�ا  71� ��
� را ز�5	 ��دم ا/� �?���ن #�دم آ-

 ,
�ور!?( �K5ب ����د�  

  

�ب #�دم ��� ا
,ازی -� 6! ��ور!?�	 ا*)!6 اO,ام  ����  �(  ا/�  
� #�د  -�?'
   ما/� *��ه +�*( #�دم !6 � �!���ر و ��
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  و.	 �) !6 *-�, +�*�4  

 4�*�+ ,�-* 6! (� �#  

  ؟�!�	 
�?( ھ �) #���ریآ!�  
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