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  دا��� ���ا���ن رو�����
   ٢٠٠٨ د���� ٤ا��ن، 

  

 	�ِ� 	������ران����� ،����  
  

� او�د � ��در ه����.� '.�ر'�ۀ ا�, �+!ر در �*� از ده*�& ه�% ��$) "�'!اد& ا% $� د"��ان و #��ان "!د  � ز�
���!ر& '�م دا/  3, 2'�1��, :�� و $�د& $�ر% و در ���ل ا�, د"��، 8��'3*� از '� 7 ه!��ا��، در ��� و 4' .3*�6

� زا% ا�C�Dد%، $�ن '�B3 او . �A@ و $3?�ر;� و ��ر /�ق و =���� در 2=!ش ;�م "�'!اد& $��  � $�دEF  ع�Hاو
���  ���I  � ا'�ا"�7$ �$ J�3& $!د و ;�ه� هF� ر ز����7 را $�3ون��$� J1'2 او $�ر ;�ان . را زار و ;!'� ه�% ر"

� وا��, و "!اه�ان و $�ادران "!د $� $���1, :!رت  � ر��3ز'�;�'� "�'!ادۀ "!د را �" �.  $�وش  � ��3F و $
 � �*4L6 �3ر د��& و�� ;� � و ��د% د'�3 $� J3M' م�' �� ا% $�F� و ��ر ��! �ا'� 6!N &�*در ;!/ۀ د�.� 2ن ده

از �ID% .  ز'�;�'� دا/�روز;�ر �Qاوان �3F8& $!د، در 2=!ش "�'!ادۀ "!د در او�Hع و اP!ال $� �6 ا�C�Dد%
� ا�, دو N!ان را $� هJ ;�& زد و ه��� 2'�1 را در '3��� و ���316 #3!'� داد/!'�� RLQ روز;�ر . �'�Eه� ده�; J3M'

و��D ���� . و ز �'�  @دور��ر% و روز;�ر% $� � &�8��  �Cوف  � /� و از ا�, S��T $4!ر و '��3% #�3ا  � ��د
� را& و ;�ه� در �� �!8�  � د��م، او $L�� �Pف  � زد، ده�7 #�"��& و� ���ش ز�� 'J3M را در را&، �� در '�3

 �F# �$ �F3د��7 را ه� R� ،در ��� #3?�'�&  �3!د �6� اش را �4!.� �*'2 �$ ��FQر �8& ��� 8��ن "J /�& $!د �
�Q�; �  �1$�ن $!د. "!د  �� ��ر  � ��د و $� ه�F3زار ه� ��P ,ر&. او $� ا�!��� در "�'ۀ  � J3M' ���� �� ه�

� . /!ه� $� =�$� ��F3$ 2/�� ;�د��& $!د، 6���V3MH 7 و ر"��ر& اش زار�6 و  ����F3$ 73I ;�د��& $!دL:از و
� د'�3 2 �'� �� '�م �*� از ا�, د"�� ه�  3�� و $�ادرش �� �Q ,��"2ز'� $ ��# R� زد& �18ر د"�� و RLQ ا�, دو

��J3 '�م دا/D ،ن . "�'!اد& $!د@P ��� =���ر و =��� � ا��'!/�, ��3 ز'�;� ه� ��ام از ا��I% ا�, "�'!اد& دا���'3
 ��3  %� �  ��� /�ح  W+E  �C�4 �!�6ه� از ز'�;�'�  3��  � #�دازد �� از ز$�ن #$ �L�N ا'.3@ و '.�ر'�& از 2ن

�  ./��3& ا�
�  ]L!م �� $� از 2"��, د��ار '.�ر'�& $� ���� 'J3M دE3Dً� �� ��ل  � ;Yرد، �L  ,ار% و در$�ر% ا�!" ،\�N ل�� �

� و $� �A6وز Q�� ام!D ن���T غ ر��3 و $� 2 �ن!L$ �� ^!ر $Fه ��3C  �$ ،&ر 2=�ز ;�د��!^ �V!س ه��د�6%  !�
  . ا ��*� و '�6! ه�!ز ادا � دارد

�3$ ��` �C6دف د��وز �*� از $�درزاد;�ن  ��!ر& �� #��  � �%  3�� را د��م �P �$ ���� ال!Pا %��!N ر'\ از او
� زد& $!د، /�� ا% از $N %a�\ را �� $��% 2ن . 'J3M و "�'!اد& اش ;�د��مELP 7'��F8 �$ R/ا �*3�P او در

"�'!اد& وارد 2 �& $!د، $�3ن ��د ��  , از  �A!ع 2ن �6اژ��% �]J3، "!ا'��ۀ ;�ا � را $� ا �'� دار% bEQ در ���Nن 
  . ���� '�D J3Mار  �3هJ=��� ۀ  3�� د"�� دوم

  :او 8�3, $� �4, 2=�ز ��د . �D) از ه�� از #��  � �%  3�� N!��% اP!ال ���� 'J3M ;�د��م
��3ر �3EQ و '�6!ان /�& $!د، ه�� ا *�'�ت ا �ار ز'�;�'� "$ \�N ع�Hن د& ز�� �6^�3 او�;��/�$ ���� (f  �� J3M' ����

� $�ا�7 د�' �� ه�% . � ��3@  �'�& $!د و '� هJ #�% ;��@را 8��ن از د�� داد& $!د ���*F" ���' �'�Eو ده �زرا�
. ه�?�3, �8& ��� �� ���� 'J3M ه�� 2'�ا در $�ل ��� درد% دوا �ار 2 !"�� $!د، رو'S '�ا/�.  �!ا�6 ا *�ن #��Y '�!د

� $��g ��ر ) �T�4$ 2ن  �W ;�د��& $!د !*P ف�T زدن ه��ا& $!د، از `E' �$ �� ��� \�� ���$ &�AV�  اد!  �� 
��Q�3' ,ه���A  .رد!" ��' JF8 �� راه� �� $��D  �'�& $!د ر�\ ��F در . و ��ام  �رg د�.� ا �ار  �Mش '3@ $'�.�
��� در�� $!د$ . (3L�6 ���3ر $$ \�N ال!Pع و ا�H�1% ز'�;�'� و او�A�N ر و�N �3و�7 در' �� J3M' ���� 2ن �$ ��$

� $!د، $� ��ر ^3E) ر��Qر �\ ��F رو% 2ورد& و $� 2'*� ���ش ���3 $!د روزا'� ر�\ ه�% ^3E) را از �Dش $�� �6 $
�J و روح و N ن و�N ا=7 2 � و�� �$ (Nروز% ا � !�6  � ا'�ا"� و /��'� از درد ��� ���Qد  � ��3F، �6 ا��*

 !�6 ا'��� $��� $� �E` . & $!داو روز%  !�6 �ر% را #� از ر�\ ��د. روا'7 را از ز�� $�ر ;�ان ز'�;�'� ره�'�3
� ا% .  � 2 �[�� $!د "!دش را َ$h ���، در $3,  !�6 و N��ح در�� ;�3 ��د و در ����3ر '�!ا'$ BMH از �� J3M' ����

�Q�$ دش از  �3ن!Nو ��Pد& ز�j� ,��Q2 ن�N � �گ ���� 'J3M ز'�;�  ��!ر& و او�د ه��7 را $� 1N��N . Jن $
� �Nا;�'�وا�MD ���6) ��د& $����Qح 2ن د�/ �� �Q ,��"2ز'� ���� 'J3M $!د، . !د �� J3�D ���$ ع���Nا ����  Jر� �$ ��$

� ز'�;�'� $�و $��3ر ر��3& $!د، روا'7 . '�ن 2ور "�'!اد&  � /�Q2 �3& وF8 ا'�  �گ $� #�ر% را!N!' در �� J3�D
� $!د . از �Pل LN!&  � ��د6*�ن ه�% �N% "!رد& $!د �� $� ا^� 2ن �2��& در JF8 او $� �6 �/Y.' ��3C  ,% از ا���8

�  3�� ر��3& $!د$ �$!' R�و ا� �Q�; �  د"�� اول "�'!اد& $��� /!ه� ��.  
� در "�'ۀ #�ر ه�;@ رو% 2را � '���& و د � $� ا�3F*' J& $!د، $� دل #� درد و ر"��رۀ زرد $� ا �Q �3دا% � ��3 

�Q�$ ۀ /!ه�'�" �� N@ از  ��� #�ر و  �در از ه���M' l3 در ز'�;�'� ��F' �3& $!د، JF8 و د. رو/�� $$ �ل  3�� �
��ت "!/� و ��Mدت �2��&  � �!"� و 2رزوه�% ز��د% را در دل  � #�ورا'�3P در ده*�ۀ . در �� ��3  ��ه�

� ه�% ا �3 را در دل  3�� $�ا% ز'�;�'� �Qدا 3#!��� �6ز&  � ��د?�= ،���.  �Aور  � ز�$ ��3  �� ا �3 2'*� /��� ه�
� ��Vۀ  �درش هJ $��@د، 3#!���  � �!/R��/ �$ �6 ،�3 ز'�;73 $ �'�' ��Eاو  ��ۀ ا �3 "�'!اد& اش '3@ /!د و /��� 
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��ن $4!اه�Pر ا�, اY� ��� . ه��از و هJ 2واز $�/� و ز'�;�'� /�ن $� :�V و :�3�3� $.Yرد و از ه� �D!ز از ا�ه
�  R� ش��� ه�F1$ در ��ل "@ان /� 3� �# ��V./ �' ز��ن 2 � و 2رزو ه�% او �� $!د �� روز;�ر $� او $�/Y.' &.  

�  ��!س "SL و a6 ،J8�#/� /!ه�ش را ;�3 2ورد& و $� N�\ $�ادر �����Q �Fد& $!د !*P ِل!�M  Jر� �$ . ��3 
�، /` و روز  � /��د و دS��D را $�Qو ر�Q ,3.�1� ۀF��'�4اش در ا��ب از ا�, �F3# � دP ه�!/ �$ �L:ا �3 و �

� و 4$� ر �3& $�ز ��2�Qو ر�@د و روز;�ر ر�Q ان�Aو "�ر ه �V.F$ (:و (; �LD`  3�� در .  � ��د، $� ا 2 �3'*
;�ه� ا �3 و ز �'� '� ا �3% $� روان  3�� .  ��� /!ه� ه�� �!"� و از �!دا% او د�1& ا% /��� $� دا/�� $!د

7�F8 �� ��P در �/ �  �!��� درواز& دو"�� $!د و JF8 $�ا& �@�@ش $!د $ �F3ار $!د و از .  ه���=�ق ا�, # ��3 
� ��د و  3�� در "����� '� ا ��Q�3$ %�3د و L:زۀ او  !ا��N &�;�' �� $!د ��/Y; روز R� و ��3$ bEQ ش��$�3� ه�=

�3*F4$ 7*/ر ز�ل ا�� ��F8 �6�  g�'در ا �� � �3 او $�ا%  �W+D �16 ;�د�� د�.� ا. $�ر =J $� ��ش 8��ن 4��$
� و �2��& /��/Y; اوان د��& و '� د��& از�Q %ه� J= &�.'�!N 7او در 8���ۀ ا'�و& 8��ن ;�3 2 � �� ره�3ن از 2ن . و د

� ر��3& $� ���4 ه� و .  F*) $!دQ2 J�N و ���*/ `LD و �C= �# ل ��6م در "�'ۀ #�ر /!ه� "!د $� روان�� R� ��3 
����V ه�% �Qاو"��$� ا^� ا�, ر'�N h'.�از �!�` ��Nل  3�� در 2ن زاو�ۀ �Qا !/� اQ!ل ��د و "!/����73 . ان $
�� ا'�Aم "��  3�� او را $� "�'ۀ #�رش �� 8�� ��ل �D) ز��  !�6 /�& $!د، $� ;�دا'�، $� ا �3 2'*� . ز��ن �Qاوان د��

4� $�  3�� ��ر% ��� و �� از '! :�P` /!ه� و 8!ن  3�� ه�!ز "N �L3!ان ا�� و �LVT '�ارد، /��� ا�, $�ر $
  .ز'�;�'� "!ب /!د

� و دل #�دردش را در F; �$ 6!دۀ  �در g�" �$ ��ۀ �]J3 ا'�و& از =�*�ۀ ه�!��  �$ ،� 3�� �M$ از �R ��ل =$�3
� و LD`  �در را دQ�; (o$ در J= %!'و $� $�ز �'�;�ن و وا �'�;�ن #�ر در  ��6*�& زا ��3� �B  �در ;Yا/C  ر

�3� . "!�7 "!'3��� '�!دC  � �در $�  ��� "�ص "!دش $� ;� � 8!ن دم  �3��  3�� را در 2=!ش ��3F&، ا�, ه�
�F*$ �3 �1�46% ا ��در دل #�"!ن  3 Jو $�زه ��� $� "!د دا' q/ از �/` و روز . ه� را P!اۀ ���E6 و $� "���

Iو ا� �/Y; �  اوان�Q ت�EF  �$ �F3ه� (f  &اد!'�" ���Q�; �  ه���.� '�3و ��% "�'!اد& bEQ از ;� � :�V و  ��
� ا�, 36�6` /` و روز در 38, . و ر'h ;���.� و �� �، و ��EQ ��4 و $� #�ر% را $� ه���.� '� ��  � ��"���$

 ���و /*, ���ب $@رگ ز �ن '� #���  � ;�د�� و  3�� $� "!اه�ان و $�ادر �!4L6 �$ 7*8*� � ه�% ز'�;�'�  � �!"
  .و  � ��"���

� #�واز /� و $�ر د;� $� ��  3�� �Qود 2 � و او �R $�ر $ �در"aل ا�, اP!ال و از ا���ق ا�, 4L6*� � ه�، ه��% 4$
�Q�$ ۀ /!ه�'�" �/!ه� دو �  �'�� ه��� او� ا'��ن 'R3 ��3ت و  �1$�ن $!د و $� 2;�ه� از 2'?� $�  3�� . د;� $

�F8 از R/ا �� $!د، 3#!���/Y; �1'2 �� �$ ��P�  و B+� و د��� از ��ن  3�� و "!اه�ان و $�ادر �!7*8  � /
�3F� �  . دا ه�% /��3, را در�Q �3 و ا �'�F� �  ���� "!/�3 از ه$ ���3' J�،  3�� و "�'!ادۀ او را در ���P ,ا�

  .��F8 !LNن "�'!اد& �Dار  � داد
� R� !ز�اد& ه!'�" %�IQ وت درaP از ا�, "!/� و �� $!د �� $�ر د;� ��'!/� $�ا%  3�� Q�6�� د;� ر�4�/Y.' ل�

���3� �]��3 $�ل و #� $.���ا'� و $� �� و رو%  3�� ���� اQ.�� و روز . و '�3'\ �6ز& ا% $�C  �و 2ن ا��*
� و از . رو/�7 را $� /` �6ر ���6) ��د��  @دور رو�� را '�\  � دا'�*�% $�ا% دو� � �" �/!ه�  3�� �

($����، ز'�;� '�3�  �V4 دا/�� . $� "!د $�د& $!د" د�Qع "!د%"ا�, $�ر ه���  3�� را '�1د .  $�2 �& '�� 6!ا'دو
را $!N!د 2ورد& " ���g ه�% D! �"و " د�Qع "!د%"د����F'�ۀ رو�� در ز �ن '3A` اr ز�� �FQر  �Aه��, a*F6ت 

����' ���F6 را �F� ادر�$ \�N �6 ه. $!د ��� $�ر د;� در  �aAب �6س و �ز د�� و #�  � زد و $�ز  3�� $�3= �$�
� درواز& دو"�� $!د$ JF8 Jاش $3. ه �'�4� ا% دل  3�� را $� :��ا'� از دQ�/ د و او را ه� :�ا و ه��� �  �A

�� '.Y/��'�& $!د �� . ه�ا��ن  � ��"�P ,را در ا� ��V!ز دو ه�ه �� در 6` ا �3 و �Pارت �6س  � �!"� ��3 
� . اP!ال  �گ /!ه� دو 7 از را& �Qا ر��3$ ،73.F3ه� ��3C  و J= %�3'د �$ ،73L:د'�3% ا �ا�, "��  3�� را $
 �$ ،7 �A'د'�3% 2وارا;�  ��� و $� ��ا �3MDوا �;��F'� و $�ر د;� رؤ��% زود /*, �1Nن "!/���4 را در 2'� $

� از ا�, /!ه� ه�LVT J '�ا/�، �R ��ل د;� در "�'ۀ /!ه� $� N.�% ���ب . N�\ و $� J��P ��4$ �!ض ��د� ��3 
��3� ه��� د;� در ا'�]�ر او�C  �8 �� ����3ر "!رد و '�� دا'$ J= را'� وY; ��4� ���  3�� .و ��F8 #� 2ب $" 

� د;� ا %�3 $� ز'�;� '�ا/�، $�ر د;� . ��  3�� را $��3ر دو�� دا/�، او را در ��E '*�ح #�� دوم "!د در2ورد� ��3 
�، �Pل و �2��& �*��& $3@ار . "!د را $��� �j� ���E6د و از '��8ر% ز��د در 2=!ش ه��� �!م ا��Qد�/Y; از �� ��3 

و� ا�, $�ر در ��J '� ا �LVT %�3 در 2=!ش  3�� د��& . !د و از =J ;��@% '�ا/�$!د، د;� �Pل و �2��& $�ا�7 �*� $
3� از �18& اش  � در"�3F، ا �3  !CM  وغ�Q �� (VT ۀ 2ن���2 �$ J� �$� ا�, �1Nن #� 2/!ب ;F!د و  3�� را د�

�. 3�� را $� ���2ن $L��  � ��دا�, '4��3, $�ر $!د �� #�6! رو/���� در 2ن ��Lu*�&  � �6$�3 و �!�`  . وار  � ��"
 ،�F� �  ابY� �� ا �3 2'*� "�او'� ;��ه�ن '� ��دۀ  3�� را �� ا�, ه�$ ���  3�� ا�, VT) را ���اVo!ر '�م ;Yا/"

J را از �� او $� دارد�u �� #�ر و در دا , #�  �1 و 2;��& از +B  �دِر درد ��F4�$ . &�3F و د�EV/ در ���ۀ RLVT
، $@رگ و $@ر;��  � /� و �IQ% "�'!اد& را $� وN!د �EQ و '3��� از ��ور ه���  �� �ل و از و �Yاب ر��3&

� =J . "!/� �� /�ر ��"�� $!د� ���س  � ��د و $��ء دا/Pدوا �ار را در ز'�;� ا �ً���' �/!" � 3�� $�ر اول $!د �
� د�� �Qا �j� �Fرد$ g�'ا g�'را ا ��/Y; %او ا�, "!/� ه� را #3. ه� ��  �در داغ د��& و �P �ن زد& و $$ ���!
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ا�, aPوت ز'�;�'� �� �6ز& در "�'!ادۀ  �در  3�� '3@ ر& . "!اه�ان  �� ��3F& و  ��� ر��3ۀ "!د ا'��Eل  � داد
 �� د�� و رخ $� ���2ن دا/���، =�Q) از 2'*$ �;F!د& $!د، 2'�1 را $� "!/� و ا�3�Pط ا'�ا"�� و $�ا% $�E% 2ن  �ام د�

 ���31�: ";�Vۀ ��رف $  �  ".ا'�ر #� ه� "��& �*� ;��
�  3�� و "�'!اد& اش ه�?! د& ه� ه@ار $�/��ۀ ��$) رJD د;�% "!رد& $!د/!'�� �ID در ��$) ا !اج . در ��ر"�'ۀ

� را�� و "��jر& و 2 3@& ه�% 762 و F3$ و �Q@ا���ۀ N�\ ه�% 6�J3[ ه�% ا�a � در Q!ران ا��Qد& $!د و از ه� ;!/
� $!د، 8��ن . ن �Qود  � 2 � و �Qدا%  3�� ا��3 د�� 2'�وز /�& $!د"!�Q�1 ر/ �1� ا�Nا% ��ر% $N �� ��3  ��ه�

��ش 8���, #�ر8� /�& $!دN �� �/ �� را��MT . �$ ��3�،  3��% ز'�;�  3�� $�ا% $�ر �!م /��$��& و �4C  ,ا� �$
D ل�� ��8 �$�ا%  3�� '� ه���  �'� و '� . �) $�M از Q!ت #�ر ا��Qد& $!د��\ $�"�� "!رد&، او را $�ا'�A #��6ب ��د �

� $!د، $�ر د;� $� ��اغ او �Q�; �Q��7 �� 8�� روز% از او  �  aل $� زوا*L$ ،�Q�; 7�6 #���ن�  Jه �� و ''�/��
�Q��/ .'2 �3 ا ��  3�� د�.� از ه�� 38@ $3@ار $!د و �.�'� ه��73 را در وN!د �Qز'� �!8*7  � د�� $/!' �� �*

�  �3ن 2رد و ا�, ه��  ��C` از �� او د�� $�دار /!'� و 2ن #��g در �IQ% #� از  �1 #�ورش ��$�$ �V+ .
����  3�� از ��1ۀ "�ج 2ن زن  ]L!م و 2ن #��CM  g!م $�2 �& '�� 6!ا'" �. او�Hع $� ا�C�Dد% 8��ن $� �6 /� �

�!س ز��د و P@ن $��3ر '��8ر Qدرد و ا �$ ���R ��ل $�M از /�1دت ه���  3��،  3�� و =V!ر را $� "�'ۀ #�ر  3�� Yا "
� aً�D ز��  !�6 /�& $!د، 2ورد& ا�, ه�دو را $� Q*� 2ن �� /��� ا�, ا�Dام را& '�Aت و  �@ل  �اد $�/�، $� 2'�1 وا;Yار �

� ه�% ���ن /�ۀ . ��د'�/ ��  3�� و =V!ر $� "�'ۀ #�ر $�ر ;�ان ا�C�Dد% $!د �F;$�ز ��د و  3�� �  J" ��F3$ در را� 
 h'&  � ��د و ر��س ;��Pا ،�Q�� �  ل�E�'در ا�  B3MH %ه� �'�/ �$ �� $�ر ;�ان ز'�;�'� او 3#!��� �3P�' ,از ا�

�3F� �  اوان�Q . د د�.� "�'!ادۀ�M�  `��C  �6 ا�, ز �ن ��  � 6!ا'� در را $� رخ �Qز'�ش $���د، $�C4!ص �� �و
=V!ر، 2ن CM  RLVT!م �� ا�, ه�� $�ز��1% . "��3 ��د& و  ���I  �در  3�� را /�ت داد& $!د 3�� را "�د و 

� و در ا�, او�Hع و اP!ال �ز'�;�'� را درg '�� ��د، در �1Nن #�73LVT g ;�ه�  � "���� و ز �'�  � ;��
  .$@رگ و $@ر;��  � /�

�J3 $�ادر  3�� �� �Q ,��"2ز'� "�'!اد& $!D �1'� ا�, ز �Tا'� ���6) /�& $!د!N د�  �و� از ا��*� '�  ���aت . د، $
� �� ;Yا/�� $!د، روح و روان او '�CEن ز��د د��&، 6�� "!% و در/� ;!% و �1$'� N! $�ر 2 �&، ه� F# اوا'� را�Q

�  3�� و 7LVT $�ر دوش "�'!ادۀ او ;�د��&، $�  �در *'2 �T�" �� و $�*/ �  Jه �� �"!د  � 8�� ;�ه� �!ز& و ���
� و �!ب  � ��د� و ز �'� هJ  3�� را V/2 . �� و  �در و "!اه� را $� �Pل /�ن ;Yا/�� و $Q�; زن J3�D م�A'ا ��
�� "�'!ادۀ "�� "!د 3#!�$ ��1$ ��6 ا�, ز �ن "!اه�ان  3�� ��'!/� $� �6 از  3�� را از �� ;Y/��'�& و . $�1'ۀ ا �3

Qۀ /!ه� ر'�" �در ا^� N�\ ه�% 6�J3[ ه�% ا�a � "�'ۀ  �در  3�� ��46` /�& و . �� $!د'�ه� ��ام از 2=!ش  �در $
� '�!د'!*� ($�D ��F3$ . ،ء $�ل ��د& $!د��ا'� �Yا  3�� V= �$!ر �!R8 و  �در  ��} �� روز;�ر ا��!ار% �Dش را $

�����J3  � ز�D ��� ا% '@د�R "�'ۀ "  .در ���وا
� ز'�ن $3!&وWH ا�B ا'.3@ ا�C�Dد%  3�� �� ا'�Aم �درج  او را  �A!ر ��د �� در '�1د ه�% "��3� ا�J "!د را در 

 3�� $�ر د;� در . '���� �6 از ��R 2'�1 ا���Vد& ��د& "� �  �در  ��} را '�!د& و R8!� (VT "!د را #�ورش ده�
��س ��د، ��  �Eار% 2رد، ��� رو=, و $!ر& از �R ��ز �ن Pا �� ��S $�$��4 ه�، "!د را "!/�4Qدر�� ���3"

�'��/Y; �  روز;�ر ��3� �6ز& ا% در 3��2, . ��د& $!د و $� ا�, :!رت و ��C  �F3ه� (f  ��3  ��4�/!" ,ا� �و
� �P ��Pس 2'�ا $@'�� ���  3�� '�� 6!ا'� �  .دا/

ه�'ۀ "!د  �& د;�  3�� $� "!/� ز��د =V!ر �!R8 را $�  �در  ��} وا;Yار ��د و "!د روا'ۀ /�1 /� �6 ا����Eق  �
��� �Qدر�� �در ا�,  �3'� N�\ ه�% 6�J3[ ه�% ا��M$ � a از �18ر #�h ��ل �� د;� 38@% . را از 2ن ��ز �ن "��3

� ور LM/ �;را $�ر د \�N 762 ن���T ۀE��: �� ا'�Aم ر��3& $!د �$ ���� 2ه��$�ا% �D�$ `��46 '��'�& $!د، 2ه
�� از ��� '�  LM! � #���ار /� و $� "�g 6!دۀ  �در  3�� ا:�$� ��د و ه�!ز  3�� $� /�1 '���3& $!د �� را��. ��"

�/ ��L$ د و =��! و =!=�%  �دم���Q . &4!رد' �'��Lu %�3'38@% از ا�, د l3ه �� �.�� h�# ,� در R8!� ر!V=
�  3�� V=!ر �!8. $!د، از $�� ز'�;�'� 2زاد /� و  �در  3�� $� /�ت ز"�� ;�د��F;دم  �) �6 $�ز�  �D�$ �$ را R

� ا'��Eل داد& $!د'�'�"�V/ � 3��، ه�?!  �=� �� از VD| ره� /!د، /��$��& $� . �D$�'�3ن $� "��j� gر��& و  �در  3�� را $
� $�ر% از 2رد و رو=, $� "�g 6!دۀ  �در ر��3� د7 از ذوق 2رد و رو=, از "!/� N!ش  � زد $� . �!*3�P در

� �� =V!ر aً�D در �3�ۀ د��ن "�ا$� ه�% ا'�AVر را�� ��P ر و  �در را �� داد، در!V= د���Q از ��ش �!چ ��د و (E
3#!��� $!د �� ا'��Eل  � داد'� �� در '�3� را& $� ا$��'�"�V/ `'�N را ��د و  �در  3!$ ��V" &�3� g�" . !ز از�ه ��3 

�  ��} و را�� "!ردF3زۀ  �در ه���N �� $!د ��F.' رغ�Q ر!V= %!N و ��Nد�� �L:اش '3@  !ا & . �$�M از 2'*
� ه� �/Y; در � �در  3�� هJ رخ در '�Eب "��3F� g، $�ا%  3�� د;� �8ر& ا% '��'� N@ ا��*� '@د $�ادر "!د $�ود �

�� "JF "!د را $�  3�� �Qو  � ر�4Dو '� و �Dو".  
� زار  3�� "�� WH!  �$ ر ه��$ �دۀ ز��Vان ر��4� $!د، ا��R در �3, $� ا�, /�ح  �C�4 د��& /� �� �Pاث ا��م �

���'�& و �D �36ش را 8!ن */ �N 3, او از ه�'!" `LD رش را 8!ن��N!ا'� $�ف #�3% $� ��ش $�را'�& و 3�2�ۀ ر"
�� ه�!ز در �3P �3Dت ا�� . ���ن "��'�& ا�� %��  �L:!P و :�4ۀ :�� و � �Eو دژ ا�� � 3��، ا�, ا�+!رۀ  �Eو 

� و د��ۀ درد 2/�� $� رخ ز'�;�'�  � '.�د و $� N�\ ا�Qوزان و و در ��رزار ز'�;�'�  �"!� �.N �$ ،� رز �



 ٤

N����*�ران "�EL ـ #���8 و ا�aم ����3 �� �3Pت او و "�'!اد& اش را  �'�� ه@اران ه@ار "�'!ادۀ د;� $�ر $�ر و 
����Q �  ن���# �$ ,��V' ،�'ا �  .$�ا% ا$� $� ;!دال '3��� ا'�ا"�

  

�3� ه� �� $�  �دم  � وارد /�، "�EL ه� و #��13�8 و ادا � ده��;�ن 2ن ا�aم ����3  � $�/�2=�ز ;� ا�C  &!�'ا , .
� $� �� ه@اران ه@ار  3��% د;� در  �Q �  ,13ود 2 �، �� ا'�Aم ا�,  �3اث *L$ ،��3  �� �$ �1�6 �' ��3� ه� �C  ,ا�

��ن، '�6! و ']��T ۀI�D م ����3 درaا� ��/!م از د�Q�� ل�E�''�، /�& .  �3ن ا ��*� ا��ه�% �@�@ 2$�د /3 ��3  �*'��8
 �CDا& و ا�Q و ���Lه� و از #*��3 �6 ه ��.�ه�ر �6 ��ر از '!F� �.و :� ه� ده*�ۀ د� gه�ر، ��3 2$�د ورد��D ت!� �و

�  @دور در �8'� ز'� ر. '�Eط  13, /�ه� ا�,  ��������ن �� ا��R $� دو�T %ت ا'���رa�P ار�D ���3� رت�D %و
�����ن و . دار'�، ���� از N����ت ا ��*� و '�3' !6'�oQا � !*P و �;�N !'ا�F  و �;�N ��a6�Dن ا�,  3�� ه� در و

 �F  %�;4!اه� و 2ن د a\ ا��ا�, �*� � J!ز ه��3& ا'� و ه� �L  ,ۀ ا��V� �� �$ �LL� �L  W �A و $3, ا
� د�� '�N &�'�F ا'��'4!اه� $� �3��  � ز'� و 8� !*P ۀ�در ��$3 �� ���Nو  ��6 و '!�� ا �� رو/�V*� "!د �Qو"�

3, ']� �3ن اN��� Y;ا/�� ا'�، ���FرهJ  13��ن /�ن را $� �$ �$ �� �*3�P ه� در a  %ز�$ `/ �$�A /�& ا'�، در "�3
���� �  �Dو ��. ��$�ۀ د !��ا�� $�ر ��� ا'�Aم ا�, a6�Dن و ��$�& ��ا��ن $� ا�, ه� =�Q) از 2'�� �� �6ر�� '�� ا�

���Qد و�a ��� از د��!��ا�� ��ذب در  �*�ۀ  �دم $� �@ا% ا���ل /�ن  ��3�� و رو% /�ن در 3�2�ۀ �6ر�� $�ا% 
� 8!ن F3ن ��6"ه��" ���  �ــ ه��ن '!�� ����jدۀ ا'.��@ و "��,  �L در �Dن '@دهJ ــ ��3& و  �V!ر $��D  � " و

�'�   . 
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