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  م) ����1834	�� ا��
	��ر ���� (
��دان: د���ر ��� زاد��  

  2013���ن، ا����� 

	�� -م دو���  �� ��  

  
  ����� از ��	ور

  
از !2. ھ,/ .,�ی �),��ا�� د!�ا'�!� از �+*	ن �()� $	ن و '&	ور ر$#" �� �19	 ��	ر!  

!@ '	ر�4  ا در ا$�,	ر?	9 �< او را �8ک �,��,2، �	 ر �>,; زاده �	�89 �	�7؛���5	�4 ا!3 
او را �<  �$�دش �< �< $	ط� �	 �< �	�� ���B	ده ��د: او !@ �	� �	ر���ان، !�4 از ��Aده

؛ او �< ر�	�,�ه ��د �	�� را �< .��!3 ��� دراو د!�E �	�< ھ	ی ��ادرش در ���ھ	ر و !����اد 
 ;,8�8 3,F6  ورق 	4 ��!3 ��	$�د �5 �ُ $ 	داد 8 	ورت را �)�J رت�K4 < �در#L7 ھ�

ط�ر!�< �	 8#�ر �,��د!2،  <،� �)�ده و ��ھ,2. .�,3 ��	�+�، 'ُ آ7�	ی �< ���ا�� �)�4 �)	 ��
�	 �&�Qت ز!	د �8ا�
�2 �	9ی ر� 3� O,P	 �Kرت ���B< ا�"؛ ا�	 از اری �� �L	ط� �A	س

���,�V�T  4Wرا ��ا!U ��ھ2. �3 ��ای '
�ش !@ �5� 2	 �T @!ره �8�8  �SE	R	�; �7م 

�س $�رد. و4�X $	�داBر �3 ا	ا!3 � 	" ��اری او را �8ک ��د!2،  �دم و او ��	ای در ?��

و �,�Lا�" �< B	K+� ز!	دی �	 را ھ)�اھ4 ���، ا�� ا؛ �)�د $�ش �4�Lو  ',�وزیآرزوی �	 
�	 او �< �	 ا!&	ن آ7�	 �7ه ��د!2،  اط�اB,	ناL7	ص $�ب ز!	د ��د!2. ��8اد  �	 ا��Fاض �)4

�5	 QRم X	در و �,�F+2 دو '
� !@ X	4J آ، در�,3 �	ن ھ)�اھ4 ��د��اول  در �	رشرا 
  ھ�E	م اX	�" در '&	ور ��د!2.< � آ�5	�< ��!�ن $��	ت �,@  ����د�,� ��د!	�< 

  
  ھ	 ����ی

  
در!	  ��	رراه ��L+[ �< �	�� و�Tد دارد؛ ا�	 �	 راھ4 را ا��L	ب ��د!2 �< در  �5#�رت F	م 

�V,$ �8�� ور  ��د، ز!�ا	ی '&	V!ز �E+T 	� ؛ �^ا"
�L	ط� F	دت ��د�	ن �X 4	��ن آن ا�3 �,
!2 و او ه ��د��.�4 �8ک ��د!2. در�57 �	 !�4 از رو�	ی ��ھ
�	ن دو�" �K�7ب را �< 

�,�!2؛ ا�	 ھ,S�O �),��ا�� �	9ی !@ $,�Vی ا�F)	د  �,��دا�Kار  U,' را در �V,$ راه 	� >�
'�ل داد 8	 �VFر ا�3 او را از ز!	د �7. �	در7	ه !�)�Wار  �)4 '��ا�W� >�7ل�ا!3 �	ر و دا�7< 

E�8 _!ط��  	ط_ آ�5	�زد �< ?�ود �	� �
. �V,� 3	��7,� ط�ل دا�7< و �
,	ر �Xی  �18,
�&	ھ�ه ��2؛ ا�	 آ7�	4P �	 و آ�25 �	 !@ آ�5	 ?	�" ���4  ا!3 ��دم را در�< �
,	ر XQF< دا2�7 

 و �R9 ا��ام �� �a	X�!	�" . او !@ L7` �+�� ن ا�F)	د ��د�< آرO,P .,�ی ��Vد �< ���ان 
W*�� ل ��د. او��د �< ا�	اش ��ده و ��� >+,VX ی	bFن  �ا	,R	! 3,ز��� 	ن" !	�
R	!" د را�$

�	  او ازT	P,�< ھ	ی ��د!@ '&	ور ھ)�اھ4 ��دم؛  !�4 از �	غ �,�E". �3 ا!L7 3` را در
 ،4 �	 او !�>	 �7!2؛ ا�	 �	 او و ھ)�ھ	�U را�&�وب ��O+<� 7در !@  8	در$�ا�" ��د 

  .�< ا��ازۀ �	4B در��ه $� !	�B,2 ،��ون ��7,�ن ا���ل?�4 
  

��	
  � ر�	ه در�	ی 
  

��د!2 �< در �	9ی �&@ ('��") ھ	ی  �VFر!@ X	!_  �	 در!	ی �	�� را �	�89 از ��.�4 در
!	رد  �F .250ض در!	 gWB 3 ا�"�*)f,و �	  زود �^را��W	ل  ۀ!@ 7,� < و�Xار دا�7 ی�	د

�< �VX از ر�,�ن �< �	?� �,U از !@ �,� '	P,3 ��ده �7ه  ��دا�"، ا�	 ��F" آن .�	ن ز!	د 
��د��. ��.�4 !@ رو��	ی WF; ا�B	ده در  �VFردر!	 را  ،��د!2. ا�h ھ	 و !	�� ھ	ی ?	�� �	ر


,� $�!U �<  در 8��E وادی �Xاردارد �< در!	ی �	�� وارد E+T< �,&�د. '	P,3 �8 ازآن�
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,2 �,&�د. �VFردر!	 �	 ا!X 3	!_ ھ	 W8 >$	7 >� >� !@ ا��وس 	"؛ ا��	>�ل درا!�(�� �,.
زا!�!3 رو��ه �< ��< R	�V	 در ا��ره ��ار �7ه و از ر�� �< درا!�>	 .�� X	!_ د!�E ھ2 و�Tد دا

��؛ ا�	 �25 ا�" از ا!3 �
,� ���B	ده �),&�د ط�!_ ا��وس �< �(� �,����. �	ل ا��>	ره ھ�
�,(5B  @! >��,
  آ�4 از ��د!�4 �	�� 8	 �(� و�Tد دارد. �

  

	روان  

  
آ�	ده �	 آ�5	 �	 �&�ره از ��*�W �����ی ھ	 و 8)	م �
	!� را ��ای ',&�وی  ��23	ر!  �	 


�V,$ >� "Vیو?&" و ��V," آ�5	 �R >+,VX @!  >	ر�E8 د!���Eد!2، � !	
&	ن ا! �ھ	ی ھ)
�	 آ�W8 25	J	 ��د��؛ دو .�� آ��ا ی ھ� �
+)	ن �,2 رو',< و ��ای ھ� ھ��و �ا. آ�5	 ��)�� ا�"

ز!	د X	��V� iده و در��رد �8ز!i آن �< �&	�Tه '�دا$���. �	 �	رش $�!U را �	 QW8 از �	9ی 
j�� و 	ھ >A8  ،2!ز ��د	Rآ 	ھ	�7!2 ��ودی  ا� >T��� ل	اط� 	ان ا���ادی �< ��B	
!����اد �
  �	4B ��د. ا!&	ن ا��," آ�5	 ��ای  �gWB+,VX ��، �د$�!U ھ)�اه �

  
��	
  $#"�ه ھ	ی در�	ی 

  
 �	ر$�د را در�	9ی در!	ی �	�� د!�!2 �< �	!�  �	رش $
�< ����ه در�	9ی ���8 ھ	'O از !@ 

�E!ر �4 د�VF ازآن �k�� 9	? 	� .2!+4 از 7,� ۀ��د�	ت ���8 و  ۀ�Q�	',&�و�  	دا2,�7. �
ز!� آ�B	ب ��زان �< �	?� در!	 ر�,�!2،  ؛ و4�X در��دم ?��" �4 �ی�#�رت ��+),&< ھ

 دو��	ن �����ی $�!U را دو�	ره را4J �	ز!2. �	 در ھ,/ و�,+� �VFر ازآن ��ا2,�7، 8	 ا!��<
'	P,3 ھ�ار B"  2ھ	ی �< ار�8	ع ?�ود  دراز �&,�!2 �< از '�E8	ه یھ	 ��j !����ادز!� �	!� 

�Bدر! و در�ه ,ا 	� ��	W� از U,� ض آن�F ."7ن دا	!�T د	ز! "F�� 	� ��	� ی	رد  120	!
&@ آورده و �	 �< �VFر در!	 �7وع  ��د!2؛ ا�	 �َ  10!	  8ھ	ی ظ�5 ��ھ
�	�,	ن  ��Vد. ط�ف

F+[ ھ	ی ��ھ5	 آU8 رو37 ��د!2 8	 �< ھ)
	!E	ن و  	��	 �B ;7ا ر�,�ه و ���ا 'O از �VFر 
��T 4b	ھ	 ��F"  در!	 $
�< ����ه و د�7ار ��د: در ا��," X	!_ ھ	 اط),�	ن دھ,2. �^ر�	ه

��دا�4) �7ه و �	 را .�خ �,�اد و را4J ��د!2) ]�	L� "��? qF	� >� د ��د	ن ز!	�آب .، 
��ای �	 ���< �7ه ��د �< ا�� �)' 4	P,3 �8 ��و!2، !@ ��دا�4 و�Tد دارد �< ا�� در ز!�ا 

���ازا!3 ھ)< ��وز درآن .�خ ��Lر!2. �	 < و ���,>< !�دا!�ۀ آن �,� �7!2، �)�3 ا�" 
4 �
	�Bان '	P,3 �8 ��ده �7ه ه ��دز?)" رھ	 �7b�� >�!د�Tو 	ھ2 در ��د�� !2، � 	و �

دو �	?�  ��داب ھ	ی ��.��� .��!3 .�خ $�رد!2. درا!�>	 ��ام رو��	 !	 ��د�4 در ھ�
 7O; را?�4 را '�	 X	�4 ھ	ی $�د را در�	9ی ز�,3 ھ)�ار ��ده و !@  ؛در!	 و�Tد ��ارد

$�اب < از $
�4E روز V+X	 �^ت ��د!�K .2ای �T!	ن آرا�ULV آب ��ودی ا��a!" �	 را �
�	9ی  ھ�E	م �,)< 7; ھ,/ .,�ی 7�,�ه �),&�، �>� از �B!	د ھ	ی ��ھ
�	�,	ن �< در< ��ده و �

j��  ی رو��وی	ھ 	ار��X  >�74 داP	�7رو 	روز و 8 	د��. آ�5�� 	ظ� �	� 	�Xد�وا @! ��
���+�. رO,P آ�5	 �	2,7آ�5	 �W	�� �< $�د ا?��ام 7	ھ� ا�" �<  .�Wر T	�;و  ���k ر�,�ه ان

��دن �+�" ژ��ه '�ش ��ون د��	ر  @! hاو ��رد ��د: و ��ار �� !@ ا� U!	�� >�B���Xار 
��د�� �<  ��د!2 �< ھ)4E آ�5	4P را �
�Lه �4دور ���B< ھ�ا!	4P ��ا!U داده �7؛ ا�	 ز!	د و 
�&[ ��د، �
,�< ا�h  ��د',�د��< را �,��ان از !@  ���ازش ��ده ��د!2. رو?,آ�5	 را  �	

���م در ��	ر ��*W< ����� را��ه و �B!	د زد، "��Lر ?,�ان $�ب  >Fد را �< دا$� !@ ��ر�$

)" ا�t 2kFوت ��ا در ز�	ن 7	ن $�رده ��د��". ی�3؛ رذ!Qن �����X  
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&ھ%	  
  

�	F" در ز!� آ�B	ب ��زان، uVK روز ��� از ط�!_ !@ T	دۀ  O'8 از �Xار دا3�7 ?�ود 
 4P9	رو� �,
?�ود �< ��4E و د�7ار �< د�< ر�,�ه و 'O از ظ�5 �< ھ�ار�� ر�,�!2، !@ �

�	�� را از �,	ن  . �	 �	 ر�,�ن �< د�< �F UL)�ۀ �&�Qت $�!U در �
,���د �,� 20
3 �7!2، �
,	ر !� .2��kۀ از �	9ی !@ ���8 ��ه، X< ��د��دا�7,P	' ��	� < �< وادی��از ا! �V


,� و در!	ی �V,�,2  �,� 40را �< B	K+< ?�ود �>+� ��د. �	 �,��ا�
�,QT �57 2ل آ�	د � 	�
 4S,'ر	ر��VF 	� >� � ا!�  <$�د آ��ا�T 2 �)�ده ����د و,
W8 �,$ �K	?ج ��د	ه 8�� �,�� .


��ا�,�ه ا�"؛ ��ر�,�  ی��ج �	��� 5	ی!�>	�; و ��ھ $�د را در� �E!د ;�	T در ��� 	!

�	ن�&
�< ا!�>	  ����W ا�� �< �&�4 ��ح 'O از B�8	ن درھ	 اwB	ن �	wBو ا!3 ��ه ارارت ا 	� 

 	W,Xع ��رگ آن د	!�ار�8	ی دا!)4 '�7,�ه ا�". �< ا�": ��)	ف ھ�� 	�  
  

  ور(&سا�#' 
  

4��<  و �د در �	�Tر �Xار دارد!	د �,& !@ ��j ���وی �S��ان دور از ا!3 �(� �< ��	م �	و
ور��س �Tاب �,�ھ� �< ��ون �8د!� درآن ا�	رۀ ��j �&�5ر  B�� �u,J�8 >� 3 آر!3 در

ازط�!_ !@ T	ده �X�,R �E	�� د���س ا�"، آن ��j �<  �7هدارد. ���<  ھ)
	!�X 4Eار
4 آب !@ �	ر!�ون را �8�,� و ھ)S�	ن ذ$,�ۀ �	V,� +R >�� B	�X�7ی و ��i�8 و آ��Wر ��رگ 

��ارش  	W,Xن در �(�ودادارد �< د	�S(اردارد؛  20 ۀور��س ا�". ا!3 ھ�X ر�T	� از �,�
��ای �	 ���< �7 �< �57و��ان �	زار!	 (�< �	!� �	�Tر �	�7) ��ای ا��," $�د در7; �< 

  آور��س �Bار ��د��. �3 ��ه �	و�4 را ��!�ه ام.
  

  ا�*	د 
&ھ%	
  

ھ	 ر�< ھ	ی ��ار�8 و�Tد دارد. در �
��  ی ��.���8�� 4�j ر!4E ا��: در �	��9ھ5	ی 
j�� ��	� ی	ا�," ا��؛ در در!��
�ز) د!�ه �,&�د  ھ	 � j��) 	�,� �,�&8 >ی د�	9ی رو��	�

�*F د. !@ ��ی�&,� iXدی وا�(F ت	WVارا �< در ط���. ,از F+[ ھ	 و ��< ھ	 �< �&	م �,�� 
ا �	 ��ر!	 ��دم ر �< V_ !	 ���3 ��د؛ د!�Eی �&	�< �� ز���د�
,	ر�&	�< T	روب  <!@ ��

4 ر!
)	���ای '	ھ	!&	ن 8	�,3 �,��� �< ��ا�*< (��'	4P) ھ	  و K��ل ��ای �	$�)	ن �+V< ھ	
� 	� 4E�
��د!� �< �	  �V� @!4	ت ��ع 7�8@ رiB 	 از F,3 ��اد �(�&8 .���&,� 2�4E و $

. .�ا�	ه $�رد!2 �4ھ	  در ��ه ھ�E	م �	9 روی< �آ��ا �
,	ر ��,� !	i(T ،>�B آوری ��ده و 
 >�	
ای ا!�>	 ��ای ������ان �
,	ر �*+�ب ��ده و ��7" ھ	ی ��ه دار '&	ور ����ط �

  ا!�>	�".
  

  $0/	ت �	 ر-�, $&$#+
  

 	V!ر دا2,�7، !@ ��د ز�A+�� ن	دت $	�� ،����� O,Pر 	48 �	XQ� >از �8ک د� �VX 	� دارای
!	 .	ر'	4P  �"�	9ی !@  ز!� !@ در$" �8ت در ر. �	 د�&�ب�ش � $�	ل و ,X	B 30?�ود 

"F	� 2,� 2 ��ای,�
8	  �< در!	 را �VFر ��ده و .�� روز �5)	ن او �	2,7ا�Kار دا7" ؛ او �&
$��< !����اد آن ��ا�*< در ?	�,�< (7	ھ,3) ھ	ی $�د ����م و $�ش �E< دارد،  �	 را �	 �	ز

U!	ا!3  ھ 	ل داده �,&�. �	Wت ا���F4 او د����	2  �را �< �5�
��� $�!�B�!^A� U,2. �3 ���ا دا�
 U!�$ ��!	" ط�	ن �< ر!	در ا!&	ان و ��T &�3 دو ��ادرزادۀ� 	2 $�د را �
V�� ����� 3!ا >�

  ارW8	 داده ا�".
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����ی 1� ��)+$  

  
ا ��ده ��د!! ،2��W(ار آ7�	4P در '�>	ب ',��	 او �	 در ھ�ار�� !@ $,�Vی را �XQ	ت ��د!2 �< 

P	T q,)� < او�د. او ',@ ,��,� "��$ >E�� ",<ن ��ای ر�	���	,' 	! �V$ ,�ن�د 7�<� >�
�	 '	ر�4 ا���K >� 4(V" و  K),)," �&	ن داده�	 �	، ',�ا �7ه و �	 ��3�B '	 و ر!U ر�,�ن 

�,��د، ��" �< �	!� �5)	ن او �7ه و �< $	�< او در رو��	 ��و!� >� 2	 �B�!^' 47�$< �7. او 
او .�� روز �VX از �!�T�� @! 3د �	 ا��وھ	ی '	P,3 و .&2 ھ	ی ��د (.�Wر) ��د: �� .�5ه 8

دو �	ر و�Tد!�< �	ل ��!�ه ��د. او �	  14را ��ای  ��ام�< ھ,S دو '
� دا7"�	 ر�,�ه ��د و 
و '��	ن  4 $�د �^�7< ��د، ھ��� X�8[	�< و رو��	ی ���و از �Tار $��ده �	�< ھ	 �< �	�� 

  ?	� >� 9�W*< $�د ���&�< ��د.���ده ��د. او 
  

  3	د2�
  

���� >�
'O ا��k	ر �< در آن �	� "F	�F< در �	9ی ز!3، �< �<  12 ۀ'O از !@ �	رش $
را �VFر ��د!2،  د!�ار �< QTل آ�	د ر�,�!2. و4�X �	 ��خ uVK26  در�	ن �#�ف �7، �	��


	رت $�د !	 !	 ��ای  �	 '	ر�4ھ	 ��b	 R	رت �,&���، رھ�)	ی  T	P,�< �	روانT ن دادن	&�
�	را�,3 $�د �	 $�ش دا7" �< ��رد ?)+� دزدان �Xار �,�د. او  ،?	�" ��,R�2k رو?4 اش

"Xو 	ده و 8�(� �,B  ات و د9وری $�د ر�,�ن�T �!ن ط�	د��، !@ دا���� ;WF در >�,�	
�
*�ی او !�4 از دزدان را �	 ��ک �8�j $�د �>	زات ��ده و از $ط�ر!�< 8�),� ��د؛ را 

�F	<7 >� ر ��ده ا�"! ',�وان او�VF ش او�� �U>	ت !	�B< �< ���4 د�K 3(7ا ��	ن از 
��+�م �,&� �< '	ر�8 >� 4�5	4P ا��a�	4P . ا!3 دا ��دم�[ زده و �3 ھ2 �25 8(
,3 $�د را ا

@ �bF �	روان u,J�8 داده �*�ر $#�g��8 4K !را د!�ه �	�7: ا�	 8)	م �
f+< رھ��	ن 
�7 >� Xد را ا!3 آ�$ "F	<7 ت�Vt "ا��L,� 	 4P	T ن دھ� �< در	&�	از $*� دور �7ه  �

  ��د!2.
  

  �	د �	م
  

�,
�  4E�� 3,د ازط�!_ !@ ز�	ل آ�QT 	8 از ھ�ار�� 	م  ��د '�35	�4 ازآن ��(
X >�
"د! ""7	 �E+T ��4 ��ت �	�,�ه �7ه و �	 دا3�7 �	د �	م !	 "�)�م" �57ت دارد �< در ���2 

ا!3  نھ	ی دا!)4 '�7,�ه ا�". ���,	 T	�; �	 ��ف ھ	ی ھ�دو در?	�,�< ��هوزد،  داغ �4
4� >W*��  ��!����!��  ��V5� >�، 4د !	�B< ا���
	�Bان  ا�	 �)�م �#�رت F	م �&��ه ا�". �<


	زد. ا��ا$�3 آب �	 �7ت  ?�O< ا!3 �	د ھ	 ��a !@ �	د ��د ?)+< ��ده و ا�
	ن را �4 ,�
آU8 رو37 در ��	رش �,� 8	t,� $�ب !@ و �L&,�ه را ��V5د دھb�� 3	 ��!}  درز!	د 

دارد. 7�� و آ��ی $&@ �L	را �,� ��	د دارد. ا�h ھ	 و ?,�ا�	ت �,� �	��� ��دان در ���ض 

,	ر ��م و ����3 ��)�م �Xار دار� ���&,� >tد	4 ا!3 ?�	��X >�,�	
� "7���؛ ���< �,&�د 

��ی آ�5	 �< �
,	ر آ�	�4 از ��ن 7	ن ���ه �,&�د. ا!3 �ه و ��د!ا��ام ھ	 از ھ)�!�T �Eا  ،�7ه
�(�ود �< �E+T ��4 ��ت ا�" �< gWB u,J�8 � �	7�	$�< ��ده و ��	د �	م در ار�8	F	ت �	
و4�X آ�B	ب در �	9ی 8	�
�	ن  در7; �,� �	��� روز $*��	ک ا�"؛  ��د!�. 8	t,� ا!3 �	د در

 ،�7	� _B4ا(� ��� ��B >� 4�? 4
 ��� ���ی gWB !@ 40!	  30!@ د���  . در�	�7 ھ,/ �

	س ھ
���. ا!3  )�3 ا�"�? 2,+Xا �,w8 >�����رد ?)+< �Xار �,�د: �< آ�5	P,�< در �W	�� ھ�

  �	د�8 4	t,� ?�ارت �	9ی !@ ?	�" ��,3 ��ن �	�7.< �,��ا�� �
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ھ	ی �	د و درا!3 �	رش �	 !�4 از B�8	ن �	 !2؛ ا�	 �د� �	 در ���2 داغ و �	د �	م ��� �)4
 ۀدر ?	ل ?	�J �	 !@ '�!�ا!3 ا�".  ��)�ل��$�رد!2 �< در �&�رھ	ی ��د!@ ?	ره  $4	�

 �	 ھ�W8 4�X4��� 2ب ��ده و و�	 ھL� ;*X 2	�[ $	ص ھ)�اه ا�": ا��ھ	ی ��د از �Tا�; 
��د�	د در �T�� >E+Tد!" ����. ا!3 را 7	!� ���ان د�,�  ت ���	وت را ا$�,	ر �4	5T ،$�ر��
. �	 در!	�B,2 �< دا�
"ھ	ی ��i�8 در ھ�T	�;  �,� �	 ��ه !15	  12	P,3 �	 و��" ?�ود ھ	ی '

  از آن �Bار ��د!QT.2ل آ�	د �Rق �	ر���4 ��ده و 
  

  آ2	ر �	�5	(4
  

در!@ ��ه 7)	ل در!	ی �	�� و رو��	ی ����ل {�5
�د؟} ��4b ?�	ری ھ	ی ��رگ در �	 
�	ر�< �< روز !�2�j ھ	 را �&	ھ�ه ��د B	وپ���ھ	  �ھ	 ر�g داده �,&�د. ا!w� 3	ره ھ	 در 

آ�5	 7	!�  .�	�7 ��ام �Tا ��ده و V!�W8	 �< ا��ازۀ !@ دروازۀ F	م �4 ��$� ھ� ،���ه �7ه
�، ز!�ا .�,3 ��+�م �,&�د �< در8)	م آ�,	 در .�,Q)� 3ت �در���,���ۀ .��!3 رو��	 �	7

داده �7ه ��ا�*< ��ر$,3 �&,�	ن  	ر��R؛ ط�ر!�< �	 از ��ارش �د� ����" ���4دم ?�	ری 
��2 �< �	 ���ا�,2 !@ ا����	4T �< ارV8	ط ��دم و ���Tد!"  ��L+[ �,�ا�,�B 3� .2ض �)4

ھ	ی ��L+[ ا���Lاج ��,2، .�ن ا!�J�� 3ع �< �+" ھ	ی �
,	ر  .�,3 ?	�" در �&�ر
9ی !@ �	 �
V+� @! >� "V< در، ��R @! j	ر در��ای آ�5	 R,����4 ����ط �,&�د �< 

>E+T، 3 در�
��ج  7. در ��د!�4 ھ	ی QTل آ�	د !@ T	��< �	 آرام ��ده ا�" ا�3!�8 3 �
" �< �u,J�8 3 دادم، �Bق دارد. ���< �,&�د �ارد؛ ا�	 �	$�)	ن آ�5	 از "ا���'��ور و�Tد د

W*�� ',�ا �7ه ا�". در 	4 در ��د!@ آ�5
 ��< آ�5	 �	��	�4 ��ده و ��< ھ	ی �
,	ر ��رگ �
����. ��w�  4b)	ن �,QT 3ل آ�	د و ��ھ5	 ��دم �< ��VWۀ �,��9م !	 �9,@، '�ر ��ح ا7	ره �4

ا!3 �<  را4J ا��ھ	 �(� را �< � �#F	�Bھ	 ر�T" �,�ھ��؛ ا�	 �
+)	ن ھ	ی $�ب �< ا!3 
  در روی ز�,3 و�Tد دارد.�VW� >� gWBۀ د!�VW� �Eۀ !@ ',�V(w ��ده و 

  
  08ل آ�	د

  
 >	�< �3 در �7ق د!�م. ا!� 4!�4 از �8Q)� 3!�8 ],a ،ر QTل آ�	د X�8[ ��د!�2	 .�� روز د

ھ�ار ��� ا�"؛ ا�	  2د�	ن ��ده و ���س آن ?�ود  50!@ �57 ��.@ و !@ �	زار دارای 
4� U!ا�Bا ��ده . 	در ���2 ��� 	، ز!�ا ��دم از ��ه ��8اد آ�5��	4 !� 	>�ی اط�اف �< ا!	ھ 

3�
�@ رو',< در �	ل  �7	ر��ی ا�" �< �Fا!� ?�ود  ۀ!@ رO,P $	��اد آ!��. QTل آ�	د �
+K	B >� ��	� ی	�7< �دارد. در!^��7< !	رد �Fض دا 150?�ود  ،!�5S	رم �,� از 7)	ل �57 

  X	�� �VFر �,
".و 
  


&ھ%	ی ���4  
 

T���4  �ھ)�!�E ا��. �+
+QTل آ�	د و�Tد دارد �< ��ازی ��ھ5	ی ��4B در 7)	ل و T��ب 
. ا��ازۀ آن �*�ف �7ق �2 �7ه و 7�	$�< �,&�دR	�V	 ��	م را�ET �,� �7ه و م ��,� ��ه !	د ��	

�VX از ر�,�ن �< د�< ��ف ھ	ی $�د را از د�" �,�ھ�. در �W	ط �+�� آن ��ف ھ),&< و�Tد 
ھ	ی  ھ�ار B" درا!�F 3ض ا�V,� �+V	�7. در7)	ل QTل آّ�	د ��ه 15ار�8	ع آن ?�ود �7< و دا

�,� دور ا�"؛ �*�ف (7	��wب آن  30ر�,� و�Tد دارد �< QVX ذ�� �7 و ?�ود �&�5ر ��
Uو���ھ i�8�� ی	ھ >+X د!�ه �,&�د.  

  
  �	: �	غ
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 ?	9 �,��ا�,2 �	غه و �< �	�9	غ ر�,� �)�ده،، !@ وادی را �VFر ��ده�	 در!	ی �	�� را �8ک 

ھ	ی �&�5ر �,�ا�< را و ا�	رھ	ی ���X 4Bار دا�7<  ھ	ی R�4 را L&8,` دھ,2 �< در ز!� ��ه

�	ن X�8[ ��د!2. 8	�5	ی ا!3  �8�,� �,��� �< �< ھ�� K	در �,&�د. �	 در�	8 @!>W*��  	! i*X

�	�9	غ در در$"  ھ	 �	9 �7ه و در اT	زه داده �,&�د �< �< �+���8!3 در$"&�ه و 7	$< ��ی �
< ا!�*�ر �8�,� �,&��� �
B "V" ار�8	ع دارد. ا��Eرھ	ی � 80ھ	ی ��وی �	9 �,&�د �< ?�ود 

4P	5ت �< آ�	ر!�ه و  �< در .��	ران �	غ �	9 �	در � .���

V" �(+� ھ	 �,�و!��، ���Rب �,� 	�
و ھ�E	م �Rوب < �>�Vر �7!2 �ھ),F 3+" < ��,&�� رو�	��,@ ��د؛  �	�7، ��اراا!��< �< 


�>�ی '�	�	ه �< T @! �<
  �V!2. '�	ه ��
  

�&رد $�دم��  
  

�< B�� �	 ا!��< م ��دم �	��w&� Qل ��ا�2 �^ھ4V و �
	!� د�,�ی $�!U ��د�� 8	 �Xار ��+�
!2: �	 و�Tد!�< ا��!�ه  �)+�"از ھ,/ �
4 درا!3 ��$�رد �	در�" �)��!3 ���ن �	7�� و 8	 


�ی ��ا�7آ�5	 �د!�X .2ار ��+�م �,ھ� ط�ف �Xم ,F @! ��	W� >� 4V#�8 3!��(� > 3� و
�	م �! j	 �	�B را �&�,�م �< �*�ر R	�; در آt	ر ��8اد ز!	د �,	?	ن &	ن ا! ھ��� از �; ھ	ی
ر��م $�!U را دارد"، !@ �Jب ا�)�a در�,3 ا!&	ن ا�"؛  �)+�"د!�ه �,&�د. "ھ�


�!	ن �
V" �< ھ��وھ	ی �57و�� $�د  اwB	ن�Xار��+�م �
+)	ن ھ	ی ,F >� ا?��ام �,&��ی
',�V(w  4، در?	�,�< ھ��وان را T	ھ� و ��دار��. آ�5	 �	 را "��دم K	?; ��	ب" �,�	��

  �,�ا���. 
  

  �#+$1، $#	ط; ��د
  

 	�>�  @�������< �,&�د �< در !�>	�; V!�T	ر ا�"و ��د  ��م��ز �,3 ��	ط_ ر�,�!2 �<  .
��ف و در T	�; د!�E آن �	ران �,V	رد. ز����V� 4!>	ت 7�� �T!�ی دارد؛ ���م �< در QTل 

 �,� �)B25 4	U,� >+K از در?	�,�< ا�/ در ����@ ��د.  3د آ�	د درو �7ه ��د، gWB ?�و
��ھ5	 �U,� > از ده �,� B	K+<  ؛را �&[ ��د!2 ��وار!��	�7. �	 در�,�V7 3ر �+5	ی ��,� 

 �Xاراز �(�ودۀ ��ف  �8 ?�ود !@ ھ�ار ' "B	P,3 ه و�	 T��E ھ	ی �	ج ��د'�7,�ه ��ا�7�� 
��اw8 >� �k� >� >T,� ار�8	ع  �
	�Bان�,	ز دا2,�7.  ��؛ �	 در ھ�ای آزاد �< �V	س اJ	4Bدا�7

�W)� �3 را ر��د، !@ ���< ا�&; ا�". !	 ?	�" ا�Bاد ��اج 8	�&� >� ���&,� i�48Q  ا��اع
در?	�,�<  �,�Lا��2 آ��ا �Bو ��Vم؛ �3 ھ��ز ھ2 ا?
	س ����4E �	 �	ن و آب دارمدر?	�,�< 

��B 4�  ن ���4دم	� ],a� �+!$�رم: در!@ ط�  	آ�25 � 	4 ��	�3 �,�. "B	!د را در�$
 "LV7�$4� س	
$),� و  از �	ن ($&@) ا!� 3��� >W*	U! ��2 �< آ�5	�L,� .اھ2 ��د!2 ا?

4� >W!_ ذا�	3 را �*�L' .����  
  

  �	غ (��?�: $�+ان #8'
  

+K	B >� 	��  ر ��د!2  3?�ود�VF >+(,� غ	از � @�����L	ط� �,�ان T�4E  و آن�,� از 
!@  د�" داد. �	غ در از �1809< درآن 7	ه 7>	ع ا�)+@ 8	ج $�د را در�	ل �&�5ر ا�" 

وادی �	�Q ��روع و �(	ط �< ��ھ5	ی $	�4 واiX ا�". ا!3 !@ �(� ز!V	 ا�"؛ در$" ھ	 
��ده و ھ	  ا��اع �� ۀز!� آ�5	 در���,��� ��	! ،ر�8	ع i*X !	 7	$< ��ی �7ه!@ ا< 8)	�	 �

�O �< و�Bت �� ���*�ر ا!3 �(� �	و�Tد!�< P�8,�	ت ھ��ی دارد روP,�ه ا�". در�,3 آ�5	 
��ده ا�". !	 �	��,3 �	در��4 ��ای T�j ا��L	ب �7ه و �T "L�j �*�ر 4V,<F ھ��V	زا�< 
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4� "

V" �<  7>	ع 8	ج $�د را �	$�< و وز!� او از !@ ار7 4&8�� >V8�� رد �< ده�$
8)	م �Tاھ�ات و ز!�ا او ��Vده ا�"،  �ھ��� �< B�� .�,3 ��,>او ارU8 او �J,[ ��ده ا�". 

. u�B $	ن وز!� ه ا�"gWB �	 �>	ت ز���4 $�د $�ش ��دو �tوت $�د را ھ)�ای $�د آورده 
 �
ھ	ی دو��4  در�	9ی !@ از B,�او را ، زد
	�,�()�د �< ا!3 ',�وزی را ��ای آX	ی $�د �,

$,�V  ����. 7>	ع �< ��*�W,ی ادF	ی ',�وزه �7ه و �< ا!3 8�8,; آ�	د	�� �< ��ای 7	ه �&�4 
�Bار ��ده و از آن ز�	ن ���V در 8)	م Q8ش ھ	!U ��ای 8
L,� دو�	رۀ �+*�" �	�	م ��ده 

  ا�".
  

��	
  �C&ۀ (A%+اری ا�@ ھ	 در
  

< دھ� � را �,U از 7,�ۀ ��5Eاری ا�h ھ	!&	ن آزار �)4 �)+�"ھ,/ .,�ی !@ �,E	�< درا!3 
����،  '&" ا�h دور �)4 	 ھ��� ز!3 را در�T!	ن روز از5ا!��
V" �< ھ�� �
,	ر �Bق دارد. 

5	 ھ��� !@ ا�h را ��ای �Xم ا!�7; �,�ھ�. B���,���� آرا�U $��4 ��ای ا�h در.�ن 
!@ دا!�ه ��Eدد 8	 ��د  �^ار�� در ���7 !	 �4 !	 ��ار ��4+�< ����،  زدن �< '	P,3 و �	9 �)4

>+R) >ھ,/ دا� U!درا!3 ���2 ��ا 	اده) ��7د. آ�5��V� �T 	� 4 ی، او را� >!^w8  ز��ھ >� ����
!@ $g ��ازی �	  ���� �< در ا�h را در دو ر!
)	ن �
�< �4 10!	  ��8 ��&,�ه ا�". آ�5	 


)"5	 ھ),&< !@ ��ه در دم ا�h ا!�ار��. !��!�X �Eار دX زده و  	� "Xم و	را 8) h4 ا�VWF
� >� ���	7�A,� 4(&!7,� ا��	ک و ?	ف '	دا�7< �,&�د.  ��ا�*!@ ا�, >E� ردم	'�ی ا!	ز!3 ھ 	5

آ�5	 را ��ا! _B	�B< و ھ),&< ا���	ده ��ده ام.  ،از�,�4 ا���	ده �,���� �< �&	�< $�د �	ن ��ده
��اران 8	ز!	�< را �< ��� د�" $�د �
�< �,����. اwB	�5	 ��ا�T "VXی از ا�h ھ	ی $�د 

، ط�ر!�< در ھ�� ا�>	م داده و ھ),&< در ھ����,����، ا�	 آ�5	 را �	 �
	�< T	ت '�ورش �),
  �7ا!F g	�E� 4< �,�ار��.

  
  A8+ل1

  
، از ط�!_ !@ '� �	 ��8اد ز!	د !�2	رش $�د را 8	 �ET�@ ادا�< داداز ��$�ود �^�7< و �	 

ر!�ا��. آ�5	ی  �4 ھ	 ��,���ه را �< ا!V!�T 3	ر ۀ�< ��ف ذوب �7�^V!�T 2,�7	رھ	ی ��.@ 
�L" و رX" �	ر ا�".  �ھ),F 3+" �	م آن ��$�ود ا�". ��*W< �": �8)	م آ�5	 ��j��$ ا

 �)� @! @��ETد دارد  ر�>�ر�T4 و+a(�ب ا�J 	<�!ا�". درا 	ر ��ای !@ رو��	R ��. 	�
 ],K�8 >� "�	?"�QB 4� 3�$�� >� �7وع @��ET 4 .�ب�Xو" :"
���، 7)	  �	ری آ�

 �!@ �,& ز!� / .��4 و�Tد ��ارد. �	 در��,�": .�ن درا!3 ��ھ5	ی 2R ا�Bا ھ, طQ ذوب �4
  ا�". �)�دن ز�	ن 7	ه !�4 از 7	ھ	ن �	�� �&�5ر در$�	ن X�8[ ��د!q,)� >� 2 �(� ��ر

  
�	(� ھ	ی ا$F�اE&رھ	 �5G�  

  
�,�  6!	  5ی را L&8,` دھ,2 �< درھ� و '
�< $	�< ھ	 �	 در �
,� $�!U �,��ا�
�,T 2	ده ھ	

�,3 دھ+4 و �	�� را ز��ه �E< دار��. آ�5	  ارV8	طه ��ده 8	 g��8 ا��Aا�8رھ	ی ��wل �	$�< �7
ا!	م  را ?�4 �,��ان �< ا���اد ��ھ5	 8	 �+  رد!	�4 ��د؛ .�ن ھ)	!�ن و اور��E!; ھ�دو در

را �,��ان از kF)" ا��Aا�8ری ��wل  �ا��!& ��د��. .<ھ	  �)+�"�Tا�U!�$ 4 ?	�)	ن آن 
 	� !"B��ت �,3 دور�8!3 و9!	ت را �#�رت د� _,X	��� V	ط	ار8!@ �,
�2 درا!�>	 ا�5	م 

  5	ی X,#�ھ	 دار!2.ا!
�E	ھ
  

  H?*4 ھ	ی آواره
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4<+R ی را د!�!2 �< ����ط������ �!@ VX,+ ��.4 !	ھ	ی  �	 در �
,� $�د �< �	�� ھ�اران 

را��ه و ط�ف ھ��و�U < ��ف از ز�,3 ھ	 ر�< ھ	ی $�د را ��	 دور�7ن ?	9  ده واwB	ن ��
  �	�7. �� ازآن�^را���. ھ,/ T	ی د!�Eی �),��ا�� .�ا�	ه $�� را �4 8	�
�	ن

  
  I�ا�	ھ%	 ۀ$#"�

  
��ھ5	 �#�وف .�!�ن  �آدم ھ	ی �Qن ������ ھ	 را د�V	ل ��ده و ط�ر!�< آ�5	 در ?	7,

+K	B >� 	و د$��ھ 	ھ >S� ،دو �,� در ���د�� 	ار دا�7< و ��'���4  ?�ود !@ !�X 	5آ� ;WF
و آدم ھ	ی �Tان ��ده آ�5	 آھ��5FU,'  jه دا�7��. !@ �� !	 ������ ',� < � ��ه ھ	ی �Tان را

آ�5	 را �	 F {!��8+[ �)@ �,��د��. !����اد اط�	ل آ��Wر ��.@ ��د�� �< �< �&�� 
T	ده ��8اد ز!	د  �در ?	7,�	 �,��ا�
��� راه ��و��، ا�	 $�47 ورزش �	qF 8&�!_ آ�5	 �,&�. 

ھ	 دارای $,)<  ��د��. اwB	ن T ،2	P,�< آ�5	 ?��" !	 �	ر���ی ��X4ار�	ه ھ	 را �VFر ��د!
,� "
، ��7ھ	 داده��ای �7ھ�ان 8��V $�د ا�>	م را ھ	 	ه !	 �#�اری ا��. ز�5	 8)	م �	رھ	ی '

�	 8)	م ز���4 دھ	48 و �4  ،��ده 4وا�X," �	��ان 8,�ه ر�E را �	ر ��ده و �,�ا����: آ�5	 در
ھ	ی ��رگ  �,  �	ھ	ی  �4 ��ار��. آ�5	 �	�Q '�7,�ه و دارای ��U!�$ 4+(<8U ز!V	4P .��ا

و ���< �,&�د �<  هآھ�4 در �[ ھ	!&	ن ��د��. اط�	ل �#�رت R,���)�ل K(�)�� و .	ق ��د
  ����. �	�4E �����، ازدواج �)4 20ا!3 ��دم آواره 8	 ز�	�,�< �< �3 

  
�	ن J5� ن	ن و دا�5	%Fا�  

  

" د!�E  ۀ�< ا�5A	ن ر�,�!2، !@ رو��	ی �< �&	��ھ��'O از �VFر از ��$�ود �	 �7

�	رۀ وز!� u�B $	ن ���<  دا��	�4 در .آ��< L8" را ���" �,	ورد 7>	ع ا�"، ا�	 ',U از
�W	م < �درا!3 �,�ان T�g��8 j ا�7اف زاد�	ن درا�4 ��8,�ه و  ��8!}�,&�د، �
,�< از 
در!@ ��رد u�B 4+VX $	ن را د7�	م داده و  ه،2 ��د	�ا!�B 3د �< �	�F�,� U وزارت ر�,�ه ��د.
. ا!3 ز$2 �	 و�Tد 8)	م ھ�!�ا4P ه ��ده ا�"ھ	ی ',U روی او را 7�
�	�� ?�4 !�4 از د��ان

 ��F دد، .�ن او  �4آن�� O'اھ� وز!� ازدواج  از�$ @! 	� O' 4آن� ��� gWB د	ا8( 	؛ ا�
�VX ;7 از او آ�	�4 ا�Tا ���. �L	ط�ی �Kرت ��u�B >� >�B $	ن ���ا�� �U!�$ �#W را �< 

j�� اد����! .��	��,� ��X >� و >�B��ھ	ی �< درا!�>	 ��	م  T�j �7ھ�$�اھ� $�د را ا�,� 
��X ا�". $�اھ� وز!� $�د را �	9ی '	ھ	ی ��ادر $�د  �K(� ۀ"�8ده" !	د �,&�د، �&	ن دھ��

!�، ".<!"، "�8 ا?��ام �< .�ا �7ھ� او را �< ��X ر�	��ه ا�"؟ او �,�E �'�� �4ا��ا$�< و 
�V� 3,3 و ��ان �<  �$�د داری. �< د��ان 7�
� ز!	دی �< �7ھ� $�د �
�F >� "Vت ��ادر

��د!�. ا�� �8 �	 ��گ !@ �7ھ� E(R,3 ھ
�4، �3 �8 را �< !@ را��� 4BQ8 9	? م او	�ۀد7 
ھ	  w	ناB 73,�ۀ $&از ا?
	س و  ی�� 8 >�2,��8�5	4P ��2". ا!3 ?	دX  >t	ط� �Fو�4 �4

���	ر  ."
و4�X !@ �	زش �L#�ص ���،  �4ا!>	د �,3 آ�5	 �8س �,&��ی  درد!�Eی �,
�,�د. ظ	ھ�ی ��ا�*< ازدواج ��W	�� �Kرت �4  

  

&�E ل5� �#+  

  
 B >� ،25	K+< �	�� �< ���8 ��< ��� ر�,�!2 �< از �	9ی آن �	ر اول �57 30در�,)< 7; �	 

 ��ورھ	ی �j �	9ی � �,� ط�ل دا�7< و T	ده در 6د . ���8 ?�وX	�� د!� و �)�دار �7، �,�
��ون و ��	م "�X�8 ">(&. @V[ ��ده و در!@ 7; ��د �(+4  �
" ادا�< �,,	��. �	 در

�	ه $�اب ��د!2. 7	ھ,3 	�' `L7� 	� ی	)�4 < رھ�,E(R qF	� و >�Bدی از �,3 ر�� "+F
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�L	ط�ی �< ا!3 �	م !	د �7ه �< از و ا!3 ���8 ��ده ���4 8�< !	 '	ر.< < ��رگ او ��د!�. ��< �

	�Bان!����اد � gWB  2ه ا�". در�����	4 �X	� �8�� 3!ی ا	ن در ��< ھ	س 7	V� ی	< ھ�8


,� را �
�ود �,
	زد. 3ز�
�	ن ��ف ا!�  
  

��	
  ر��+ن �� 
  

8	 ظ�5 ���ا�
�,2 �< �	�� ���,2.  ، ا�	�7وع ��د!2را uVK �,�ار �7ه و ��� $�د  ۀ�	 �	 ��	ر
�	زار ��VWل آن  �ا!��< $�د را در ز!� �	! �< ا!3 �57 �&�5ر .,�ی �,
" �>� از �W8ب

�B	! دم < و�� ��B >ار در��X ا�8ری�Aا� @! "L�!	' �,
$�د از رو��	ی  دارم. �	 در �
 >�,P	T ،2,�7^�4 ����< �,&�د، ��L	ک ��R < �()�د��از ھ "&�ھ��ی  ��>
) ھ�E	م �	ز

 ��	�� �*�ر �
�W,2 �< $	� . �	 در��� ، ز!� $	ک �4ر آورده ��د�< از ����	ت �&�5'��5	ی 
�< �	 را V+X	 '^!�ا4P ��ده و �Rض �	ن 7; �< �	زار  ',U ر�B,��2ادر ?	�2 ��اب VT	ر$	ن 

ا��وس $�اب �7ه ��د،  �VFر�K >� 3(�O' U از  ,S	رۀ���B	د �< �3 �^ت ��دم. ھ)�اه �
 Q�	� ت او�X 9	?د�� >�B�8د!�ی در ��رد �< 8(+,� ر .U,��8 ر	�  	د آ��، ا��T�� ک�(��	 در 

�^ا< U!�$ �WB را �ه و �3 �(�	ط	�< bX	وت ��د U!	(�	8 2�7  زه	Tی ��ا	< ھ�	ھ2 ���� >
��Vد!2؛ ��	�5	 و زاو!< ���  U,��8آ�	ده  و�Tد!�<�W	�� �tوت 4J�B �	 8&�,� ��ھ��. �	 �	 

آ�5	 �< �57و��ان �^ا�7< �7ه ��د. ���ض U,��8  در�3 �	 !����اد ��8+5	 و ��ازم د���ر 
��ون 7@ �	 را �(,O' q از �)	!U .�,3 و�	!� ',S,�ه و R	��J {ری ���	����، ا�	 
  �	?�ان ���4B ��د��.

  
K��C +�L$ 	�C ی	رھ#�  

  
رھ�)	ی �	 ارزش �	 'O از8
+,)4 ا�3 �	 �< ��اب اT	زه ��B" 8	 �	 را �8ک ��ده و از �57 

�	ل ��!�ه ��د. �()� �7![ �
4 ا�" �< �,��ان او را  8^ت ��Vد �< آ��ا ��ای ���4 $�د �
�	 7�	ر از ��ده و  !@ 8	�T �	 و�Tد!�< !@ ��د �Tان ا�"،او !@ دو�" $�ب �	�,�. 

�	 7	ھ,3 ھ	 و ا7	ره �� را uVK او  �)�3 ��د ھ�ه و او ��B< و ���رم ��د �,�Vد.7	ھ,3 �^ت 
 ی'
� ھ����5�E	م ورود �< �	�� د را �E� 4�L< �,�ا7". �3 $� ^^ا!U د!�. او �!	ھدر '	7�< 

�8ا�
" .,� د!�Eی در K�8,[ آن ��E� ،�!�E ا!��<  را �,U از او $�7(	ل ��!�م؛ او �)4
!@ '	ر�4 را �< ���4 و ا?
	س �&	�� ھ)�اه ��ده و  �
	5��B&" ا�". او !�4 از ���5!3 

 >tد	وده ��د. !@ ?�Bن ا	wBب !@ ا�$� > qF	� >� د	�Bق ا	ا�8 ��	< �� 	م ورود �	E�ھ

V" �< او ��د!�. !@ ��ا او را 7�	$�<� �E!4 ��دان د�	�57  ۀدر �,2 �,+4 درواز ،$�7(

. �()� �,�E"ش $�7	�� د$� �او را �	 �	م �< $	� و او ��ده از�7وع �< در$�ا�" $,�ات 
 �ا!3 �
f+درک ��Wار '�ل ��ه"؛  @$�د ��"، "��ای ا!WB 3,� !�< $��� ��  ۀ�7![ �	 ا7	ر

��ا �,&�� $�7(	ل ��د. رھ 	! �T	8 >� د�� ��&�,K�8 	� ،"��ا!��< �	  ��)	ی �	 ���ا ��رود 
 	9یز!	دی � داوط+; $��" $�د ا�F)	د ���,2، .�ن او اV�F	ر$��< ھ	ی �< ھ,/ �
4 �>� از 
	 او �	2,7 و �3 از او �L	ط� . او و�Fه داد �< �	 �	!� !@ 7	م ��ا7"� د�57و��ان وط3 $�

  K�8,< و T�8< اش 8&�� ��دم.
  
  

 


