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

  2014���ن،  ��ری 
��را –��� ھ���   

  ����� ���س
  

#�5%" �4ه #��2 و �+	س ���1ل  	ورود �" �/	را .+	رت از #+�,� �+	س (�د و #)	�' � او�%$ #� " �	 در
�	(;، ا�	 ا,$ #��%� �)	�'  رھ	 �=,> در(�ا�; �" وز,� �	 را از :�ورت آن 4	,� �9ا�%$ آن ��7ر ��د. 

و ی ������ B� ;��C��ھ	ی  ھ	ی �	 �	 �Aه ا�5ل (�د �	 ��د و �	 ھ%@ #	(%�ی در #)+%' آن ���د,?. د��	ر
 دور ا��ا(�" �4.  	��" در4; �,> ر,
1	ن #+�,� ��د,�؛ "���1��" ھ	ی �	 در ��ل دا(� آن  دارای ��ی در
�%$ ,> در ��Jس �/	را  �B4 ؛ �Iن ا,�B	 GH/7� ?,A.�� �	 دور ��د,�و  �راب ھ	ی �	9" ��%�و�= ��7ر 


= ��M از �" ھ%@  دا�
�%?�	�L و ,> �
1G	ن ا�;. �	 ھK1�	ن ��	1G
 د,�ارھ	ی �B4دا(� �� در ��1%��ا 	ن�
=G)س دا	
N�4 و ,> ا	ار ��� ;�O%را:= (�اھ%? ��د� ، ��= ��9	�در ��ل I�%$ ��ای �	 ا 	زه داده �4د  ا

�7B; روی ز�%$ و �/	را را �9ت د,$ و ادا�" دھ%?. ,> دو�%�= �9�1�� را را (�د در C	,�/;  ��ل�	I%�ی �
  :ا�Aم �%�ا��

  
  �9�1�� �J%5 روی ز�%$ ا�;     �/	را �9ت ا�Aم و د,$ ا�;

  
K%و �= �9رت ��د,?، ھ �L	� 	� ن�I "��OشA# در "��M#  $%��	
	ه ظ	ھ�ی �" �N ا�9 از �O ��ا�4%?را = �

ا,$ ��7رھ	 ��ای دو ��ه SC  و �" در ��هآ�9آن �" در I�%$ (�اL	�G�� =#م �%���7. �+	س �" �$ R,�7# ��دم 
" �	,� از "�
1G	�	ن�����، ��د �" #�G) =V�� WX%�" ھ	 در اT%�+# �U و از C%	�+� و �د دا4;، 


1G	�	ن ��%Y.���4 H%/7#  
  

  ����ت � وز��
  
� "B4 "� م ورود	O�ت ھ	�	J� ،�=�N  	د��؛ ا���� �M�

� �SC	 را  Lا <, ،�Bت  از ظ	9A� را ��ای 	�

#W ر�\ ��ده و �1%��ا�
; ��ا ھ�1اھ= ���؛ �]ا �$ �" #�B	Z=  از��د. دو�; ھ1
�� �$ ھ��ز  وز,� اVN	ر
�%� =����WM �4م، #	زه در �J	�� (�د  ��. �$ �	 د,�ن 5^���" ارگ ,	 �X9 ر  ،?�L	Z%�" وز,� �	 4	ه ز��

9+� از ر�%�ن �" ارگ C%	ده �%��L $� .?%�Lرا �" وز,� و �%� از ط�,' ��I" ھ	ی �/	را  2ز,�ا �	,� �Nود 
 ��د، ,> ��د �
+�	 C%� و,	د �%(,	 �	aر #1	م �%` ھ	) ��	م �9ش �%O= را ���L= �4م، ط�ر,�" او (�دش 

7
�"  دارای ���ذ ز,	د در� <I�� ق	ان و ,,> ا#�%� <�X)روی (�د دا4;. او از�$  5= در d%C
 �" اL�	ر ��ا ��B و آ�	ن �	(;.و #� ��B� =B	�= 	ده رو ��7%�?، ا�	 �	 ,> ��ع �%�ون C% (�ا�; �" در


� او �" در" ��I =�/� � "XY= و L	G5" از وز,� ��ا �"C ا��ا(;، ز,�ا  "� ;+
� =�N ،ت آ��	9A� ن	,� 
�J� ;.	� <, $� .;
,> �+	س �17%�ی ��ا,d ھ�," دادم �" �" ا,$ ��XJ �	 (�د آورده و  ۀ�$ دور#� �7


; ��O ��د ،ا�	 ورز,�ه و ��; یI%� ��دم؛ ا�	 او از ���L$ ھ�%� =
��ای #�J,+	 دو ۀ 4	ه. او ���ا او �
ا��ر �$ و اھ�اL= �" ��ا �" ��7ر دوری �Iن �/	را آورد، ا���)	ق ��د. �$ دا��	ن ���1ل  ۀ�	ر �	.; در

را  )��ر�� ��ال ھ�� را ���" و C	��gرت (�د (داده �4ه #���2	رۀ C%�7وی �
�ی ��7ر ���= ام  ر(�د د
 ���ا ا�Lودم �" �/	را ,> ��7ر دارای I�	ن �B4ت در �)	��" ��د. =�7	ن دادم �" وز,� آ��ا �	 #� " (	5

#� I" ا�;"؟ �$  ��	 وظ%�. وز,� ��;، "ا1�N	 �%+��G� $%�? 9�4= ��ده �" �$ #^�,> �4م #	 #��
�	ن را 
 دا�d (�د ��O"، و درا,$ ۀ�	ر ار#d ھ�� ھ
�?. او ��;، "SC ��ا,? I%�ی در �	ر��� �اب دادم �" �$ ,> 

 ;1
�	رۀ رو�%" دا4;. و �/�Xص ����G	ت ز,	دی در .	دات و �%	�; اروC	  ۀ����.= در�	رiNA	ت �9
���L? �	، ا�N ��^�1� ۀ�	ر  �اب �" ��V= ��اaت او در در �iط را در�	%	زم �" �$ ,>  #	� 	�او را آ4

 ،��دم �" 1�N	 �	 را ��ر�= (�اھ�� ��د و aزم ا�; ذات ا�
�س (زاو," ��\) دارم، �Iن ا���+	ط �=
��	ره ھ	 و �	,� ا �ام آ�1	�=  ۀاو را �)� kG	19A. $� "� ?�)�� �7	ھ�H%/7# در�; �5رت �%�د. �]ا 


W ا�;. �	 4�%�ن ا,$ ��:�ع #� " وز,� ز,	د �4ه و �	 ,��J1ار  ھ
�?، ز,�ا ا,$ �
G> ��ا,?K�ر د	%
�
��ا,d  �	ل آ,��ه در ا#X	ل �%	رات و GY ;1%9" ��" در �	رۀ �J)در(�ا�; ��د و آھ�` �)%�	�" �5ا9; 

���?�ھ?�����G	ت  d,ا���و���=  ،. �$ ��ا d=) دا��	�ره 4	(�� 	� ��	4� =#	��G�� $%�I;
ن �" �	 4�%� %
?Bآ� 	د,�. �����1Mع از (5�X%	ت �	 را:= ���i ر�%�ه و از 1N	d,�) ;,  او در ،آن �
%	ر �	,�س 

�/	را از ا���1	ل G9? و ر�` �^�وم ھ
�%?، ز,�ا ا,$ ��(�رد �	  ھ�O	م ا9	�; در" ��	  ،��; اط1%�	ن داد. او

%� 4	,� ��ای 4	ه ��ئ #�	ھ? ا,M	د ��ده و �	در�; ���Gم �4د. او ھK1�	ن� "� ;��
g%$ از ط�,'  ۀ�^%� �
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�4" �
�ود ��ده ا�;؛ ا�� �	 �/�اھ%? دا(� رو�%" �4,?، �	,� ,	 �
%� (%�ه در[�14	ل �/	را را   �,	ن �	ل 
  .��و,?ا���ا�	د در �
g%$ ، �" د4; #��1$ در ز,� اور��\�	 .+�ر از ,	 و د�+	ل ��%? 

  
  �!رد ��  ��ن در�� و 

  
A� $,ازا SC ص �^����$ دو روز	د ا4/	#��اد ز, 	ر �4ه و او را �	VNت #��2 وز,� ا	د,�م �" �= =9 

�	 �	�A (	�= از ��ئ  �" ��XJ ��?#	 �	ور  (�ا�; ��ا ��ای آ�B	 ���L= ���. از �$ ط�ری ��C	ن ��7%
اول  �/	را ���,
%�". ازآ�M	Z%�" �$ �	ر ۀ�	ر " ��;، "�$ �Lض �%��? 14	 در�ظ$ �%
;؛ ا�	 وز,� ظ�,�	

�) =J%JN ن	دم، در ددا���� "�����,�ه و ��Xرت آزادا�" ���? �" �$ ا,�M	 آ��ه ام #	 #�	V9= ھ%@ ��رد  ا,$ را 
وز,� �B4 را دور زده و �	غ ھ	ی �%�ون د,�ارھ	 را د,�ه ام.  ,O	�"  ۀ�	 ا 	ز�+%�?، �$ د�%	 و .M	W, �/	را را 

4	م  ��ده و ��; �" او ھ1%7" (�ش ا�; ��ا در ک ��Z= �$ (�4^	ل ���i ر�%� وز,�X/4= �" �	 رُ 
��ای �7	ن دادن او در ھ�� ,	 ��7ر (�د دارم؛ ا�	 �$ #	�q و M. �%I%+= �+%��. او ��C%� �" آ,	 �$ ��ام 

�" (	�"، L�� ��دم وز,� ��M�	و  ;ھ�O	م ���7" �	#�ا�= (�د را ��ای ا �ای (�اھ7	ت او ا��از دا�4?. �
	1� W(9 د,�ن 	,� �	زی ی 4	ا��%@%C ،	4%7" ھ 	ب  �	ز#	و � 	دھھ 	ه ھ��دد؛ ���	 دا�4$ ,	 �1�$ ا�; (�4^	ل 

 $%�IG%ط�ری  �و� =�%�	/%� 'Gr� ��� ��L "� د	ز,?Bآ� 	�4. �	ب �+�G(�، $�  "�را ا,$ آ W%  د در�)
���?،. �" �9A	ت او ر�L?ھ?  �	ز�]ا�4" و  d,ا��  ��L $� ?��%� <, W%M. �%I	4 "� ل دارم	او را (�4^ �,

و ��ده آ��ا R,�7#  ۀ�	زد و W(9 �1	 را �7	ن دادم �" �	�A  �,� و �
%	ر 79�` �	(�" �4ه ��د. �$ ا���	د
4	ه �+�ده و  ۀ"او �
=  � ��د ،79�O= آ��ا �7	ن دادم #	 ا,��" وز,� آن �Nف (�د را �Lا��ش ��ده ��د �"

�$ �Nف #	 ا,��" 9%1; آن I�� ا�;، �" ز�= �4وع ��د �" �" I	J%JN;  #�ا�� I%�ی را �g],�د"، او در �1=

	,�  �"او #	 ��ا,d ھ�," دھ?، ز,�ا �$ C	���ی او را �	 اط1%�	ن k(9 ��دم �" �$ آ��ا از ھ��و��	ن آورده ام �


	 � ا.� <1� ?i�� ��J�G+9" Rس و #X^% ��%��ا�� او را در در,	L; ��آ�" �]ھ+= را 4�%�ه ��دم و ا,$ � "
#� از ھ�  (�اھ� در �/	را ا.1	ر ���. �]ا �$ ���7; آ��ا k9�# ��ا�4?، ز,�ا �	 ھ? ا���ن ز,	د او �=�" 

W(9 �1	 را �	 #1	م .GM" و ا:)�اب ��دا�4" و �	��� ,> ط��، . �9ش �%O= �%	ز دا1N?%�4	,; او �" ، �1%9=
;��، =� R,�7# را 	� ;G� =�	. وت	ت ��ده و ذ��V^%G." ا� 	.  آ��ا را���" ���ا,W%#��  W(9 از =�,

 �14	��	��ر ��د، ا�	 �$ ����1	(�" �4ه �Y�� 2��#ب  �,> آ�9)W �1	 ا,$  .��د ا$ �	ر (�د ر�1	ھ	ی �
��L (�د دا�4" و 	آ��ا � �O,= ��7ه ا�;��دم د�	ده ��9�B%� "� ;L�,[C �,	� ،در 	���,> N	�;  �/	را در . ا


	س �	 �
%	ر ���	وت از آن I%�ی �%+�د  م آدم �L:= را �=C�B	ن (#%9�%r	L") ��ده و X/4%; ��اNا ،?%�L��
�%�ون ��آ��ه �	 در آ�L	ب I	N ;4	دN "� "U	a دا� .?%�4	���  �rھ	 2JL در �C W4,�ار �%�7,?؛ ا�	 SC ازا,$ 

  .�	زد,� ��د,?#1	م �B4 HXN را و 
   

  ر�%$��ن �� �زار #رگ ��را
  


�	ن �/	را ر, ،�%�	د�	ه ���1ل �$ در4	مO	, در k%ان و��%� <, �B4 د�� "� �X9 <,�9ار دا�4" و  ��د ��
ۀ �C از آب  	�BI W	رم ,> �Lار دو 	�W آن #�1%�ات ��رگ، ��ارس آ��ز4= و در . درروی آن �	ز �%�7د
= آ�%	Z= و اروC	Z و�	,�ھ	ی �G�� و �د دارد،  	Z%�" �%�	ران و (+�I%�	ن ��ور  در(; و �	," �4ه ��ا�)�

JL "�	O%� <, .���7%� "�4ا[�
�	ن  �	,� در k1 2 �%���7 �" درا,�M	 ��ای �Lوش O,ر =��I ی ,> درازa	�
ھ	 و ��دم �/	را را �7�	��. او درا,�M	 �%��ا�� �	 ���%	ن C	رس، #��%"، رو�%"، #	#	ر، I%$،  ��7%�� #	 از�%>

ھK1�	ن ���%	ن  و �9اق ھ	 از د4; ھ	ی اط�اف و ھ�� و �	�� ����O ���. او �%��ا�� �	 #��1$ ھ	، 1G9	ق ھ	
ر.%; "4	ه ��رگ" را �	 .	دات (7$ ,> #	#	ر  (�بھ	ی ��(�رد �+%��. او 4	,� (�د �)�Gب ��ز�%$ ھ	ی 
��دان در��  ��	J#��	,در 	Bۀ آ��BI را د,�ه و از �B��ورا	ت �a	,م ا	ی #1	,� از�%> ھ	ا#=  . او 4�%r# رۀ	�
.�G/� ;Gط �4ن �	 " . از�%> ھ	ی �/	را را �ا�U �%��� �	ن و ��	ن �	aی �tاد ا�
	�=زI)�ر �%	��,�7 �" 

J(�� ی	د. از�%> ھ�� H%/7# ر	#	# 	ک ,�# <, u%^� %��ان� ��ر�= �" �7	C ن�)�  ��1� ��ار 9�9�M1ھ
��. آ�B	 را (	ص (�د 4	ن را دار(�BI  $7ۀ(�ارزم �	��	�= ھ��ز ھ? ,> ���%	ن اور��\ ,	 #r%� (�رده ا��؛ 

���C= ا,7	ن H%/7# داد �" ��	م "#%gG	ق" ,	د �4ه و #+,�J	 L <,;  ۀھ	ی #%� �%��ان از د,�Oان ��ا�)" �Aه
,> #� " او را �" ,> �%O	�" ��ده و  ۀ. ر,d ��خ، 7I? ھ	ی (	�
��ی و  �Y�� �Gب �7	ن دھ��ار#�	ع دارد

درا,�M	 ; داده و ,> ز���= J7��C; ��د�= را �" ��7ر و آزادی (�د را از د� WG �%��� روس �%K	ره 
(��O=) د��	ر  و��ھ	ی #�ا4%�ه ا,�M	 و آ�M	 در.%$ N	�; ا���	ک،  ��gی �%���. ,> ���= I%$ را �%��ان در

و رو�= �/7= از �
1G	�	ن ا��. ���ا ,> ھ��و ���+	ل �%w,�، در ,> %I�	Z= دو ,��=  د,�، ز,�ا ھ��� �� 
.�ض ���1��، او را از " � ��I> و ر,
1	ن �" ا�;. ,> �Aه ����7kرش �%O	�+	�= �" �	 (�دش و �

 H/7� ن	�	1G
���$ ��وج در و ط�ر,�" (�د �
1G	�	ن ��ا,; �%,�O��� ،	�A� =���N =� kم  �%
	زد�
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ز1N; ز�	ن آ�B	 ��ای ,> �; ��C; �%�7د. ��ون ا,$ #1	,�ات ���%	ن ھ�� را �%��ان از N	��L ;و#�	�" و 
=7� 	Bد �" از  آ��� H%/7# "(م دوری �=را�	Nازد 	"  ��	�7د �" �7%� 	M�, ی��� ��I 	� 2JL او .����

�]اری �=ا�;N	�; (�د او  "�A. وان��ھ ���	دان ��B, .  :���4 	ا��ازا� 	ه  ۀ#A� <, 4%�ه و�C وت	س ���	+�

%	ر �. �	 آ�B? ھ%@ .��A ��/�وط= دار� H/7� ۀ�BI (�" ���4ای	�در و �د ��ارد��دم .+�ی  ۀ4 	Bآ� .

ا�^	ق) را در ��د�O4ی (�,d د,�م.  ��J+�ل ��ده و �$ �%d از ,> ر�%�	 (زو �Lق ا��	ده �/	را ,> �tاد 
دان در �/	را �Nود ط�ۀ ��ھ	ی 79�` آو,�ان �� ر(
	رھ	 و ��دن آ�B	 �1	,	ن �%�Oدد. #��اد ,��B	 آ�B	 �BIۀ 
��Xوف ا��.  ) �" ا,�M	 آ��ه و .�1#	 در ر�` آ�%�ی �	Ca	رس(��B7  از= ا�� �" �B	 �,���� ��ده،  4000
� 	Bآ��y ��ن دھ	وت �7	س ���	و �د �+ 	د ��O�= و����7. ,> ار�%� "G�	�� 	و ھ��ۀ ھ 	آواره ا�;؛ ا� ;G� $,ا

,> دارای ,O	�" ��دم I	ق و  ،�%O	�" ھ	ی �	زارا,$  یا��y�	" #��اد �1= از ا,7	ن در �/	را و �د دارد. �
,> د��	ر ��%� ��رگ و ,> ", ""Y�I	 �	�Caش ((��Y��.  "9ب، �
1G	�	ن #��
�	ن ا�� و �	 و9	ر�+	س 


�	ن �" ��دم �+	س .��1=  �+	س دارای .%$ �X/7	ت، ,4	  �3	aی  در#%�ه ر�` ز�	�") O,ر 	ا�;؛ ا�
+	س (	��ار ا��,17= ��	م ",�دروس" ,> � �J	�� 4	ه (�د در ھ	 .9A" دار�� �" در �X9 ھ�ا,; �4ه و از�%>

,����اد ھ	 9	�� #^�1 �%
;.  ��ای ھ%@ �
=  � از�%>�"  ���4ھ	 ظ	ھ�  رو4$ #�,$ ر�`و دارای 
�%� �S+G ��ده و �%��ان در " ���ی رو�	 را (زر��;) ��Gار ا��,J� =17	م در �+	س ھ	ی ا4/	ص .	�= 

#1	م %�و�� و د,�Oان در دروازه C%	ده ��J# .���7%,+	 ��ار �� ارگ �.	�= �J	م د، ز,�ا ا4/	ص H%/7# دا
9
1; ا.i? ا,$ ��دم  و �د,�"�؛ �	 ��	A 4م (�,Y=� d =�� ھ�1اھ��" 4	ه را �9A	ت �%�ا4/	5= 

 	Bدۀ آ�aاو 	ن ,	ر�%	Cۀدارای ,> ، ��ا�BI  ص	=(� ��4	�7د �" در�%� "����" BI	رم ��دم  ،وا%�9; . 
�= ا��؛ 9
1; ا.i? ا�%�ا�= �" از C	رس �" #��
�	ن آورده �4ه ا��، #��اد �1= ا 	زه �/	را دارای ��7	ی ��د

�. �/d ��رگ ��دم �/	را را ����,$ �	ر �	,� �%
��� ا، #��اد ز,	دی ھ	 و �" ا�	س ��ارش �د��,	�L" ا�� �" ��
ھ	 (��زه) �S+G ��ده و  تاز ا,��" ��اره ,	 C%	ده ا��، ھ� =O1	 �� �	aی ا�z ظ	ھ� �%���7؛ ا�	 L�5��i در

 C%	ده ھ	 �" �	 C	4�" ھ	ی �G�� و ��I> راه �%�و��، ��ای �$ C%	ده ر, $�L	 �N= ا,
�	ده �4ن �	 آن �7�� ��د.
�م ا�@ 9)� دار��. ا,$ �+	س �G= از�%> ھ	�;. �" و ��ک آ�B	 ���1 از ,> ا,�B	 �Nود ,��%? ا�@ ار#�	ع دا�4
. �$ �+	,� آ��ا �= �7��ھ�O	م ورود �" ا#	ق " 4�C�� ��O � "ی روی ��زه �=,����اد ��دان در " دار ��d د,

�	aی ا�z ظ	ھ� ��y� "� ���7% ��دان  14	رش �	4���	ن �Lا��ش ��?. آ�B	 ��Xرت .	م در ازرا  ز�	ن
�,' ط �	4��7� .�Aت د,�ن از ����؛ ,����اد �? C%	ده ر�L" و #1	�	 �	 ,> رو��ی �%	ه 4�C%�ه �= ��اری �=

ا,�M	 ھ%K�S �+	,� �	  �4د. �	 آ�B? در �+	س �+�ل �=,>  �S در آن �	.u (%�ه ��Oی ز�	ن ���Yب �" ھ�
 G� ?,�N)	ن �O]رد، 14	 �M+�ر,� �" �1; د,O� �O	ه ��1ده و درز�= از ����ط	ت  آ�B	 5^+; ���؛ ا�� ھ�
�" ا,$ ی ��Jس" ا�Yب "�/	ر�4,�. (��	ن �� ,> :��" در ��#	ن ��ا " �=�	 ، �5رت N]ف ا,$ د���ر

  ��Jس ا��. ا��ازه
  

  در �زار &�ر
  

 ،�	4��. از # R+5	 N W4	�5 ��1دهاھ� �	4���	ن �/	را ��$ 4	, �,��J1ار ����G	ت در �	رۀ ظ ۀN	a (�ا���
�,w%� د� �� "� =�	N7 ،ازد�د  =��و �5ای د�	M,آدم را ا "� ���%�G�� ;��N 	ن �ی�	
�+�Bت �%�7د.  ھ	 ا�

�	aی ,> C	C <,  ",	ر�I ��1ی ����L kو(�" �%�7د �" در �ز,� �	, �2 �%�ان، �%�ه ھ	ی ���? درو در
C	,	ن �%�ه �Lو4	ن ا��Oرھ	، (���زه ھ	، زردا��ھ	، �%W ھ	، ��4	��ھ	، �= �	رھ	ی آدم �	 د,�ن دارد.  �9ار

G�� <, ای�� 	و آ�� ھ 	ک ھ	ت  ��A�7� 	� .�7د%� WM��� دوا��ار (�,�اران "I�� ',ان ��+�ی از ط���%�
(� �	aی ا�z و ,	 (� �%
� �4د.  ��V= ھ	 در �%��ا�� � 2JL	 �i^� �()ی .+�ر�	��ل و ا,$ ھ	 C%�ا ��د 

�	ری ,	 (�ب، ,�رY" و N%�ان �Lق ا��	ده ھ	 ,>  .�4	+%� 	Bی آ�	رھ	ن و �	�	ی ��اI= ھ��,k �	 ��ار ���4
دھ�. �N "� �� =1	�� ھ	ی �I(�ار را ا 	زه ا��I" ھ	 آ��Jر �	ر,> �ا ز,�+> �%� �	a و C	Z%$ را��ه ����7%، 

%B# وف�X� =�	زار ��د�	1; �
.�ض �4ه (�" I	ی ا�� �" در ��زه ھ	ی اروC	Z= ��رگ #%	ر  �درھ� 9
دا�4" �%���7. �$ �	ور دارم �" .7' �/	راZ= ھ	 ��ای I	ی  ��م �O" ،ھ	ی �GLی و I( �� 2��#	,�> ھ	

,	 ��ره ��4��: �	  ھ1"  	 و �" ط�,J" ھ	ی �/�qG �= ا�;، �Iن ا,�B	 آ��ا در #1	م او9	ت و در��ون ا��ازه 
 ، داغ ��GBCی �Lو4���	ن ا,$ ��4	� در#�ا��  ا�Lاد �=، �	 9%1	ق، �	 �1> وY%�ه. آن��ون 4%� ,	 ، �	 آن��ون 

�Lت ,} ,�= از ��ر���,$ ا,$ و .(�,�اری ����	 #�#" ھ	ی ,} را �4ه ��4; ا��Oر �/�Gط  ,	"راN;  	ن" 
���?  در��ف �	زد.  �� �د �	�4 �" آ��ا Y%�:�وری �= �	�/	را ��ده و �%��ا�� #	 ���? ��#A1Mت 

1%9; �
%	ر �? و 9	�� د���س ��ای JL%�#�,$ ��دم �Lو(�"  وI	�" (I	ه) ھ	 ��BOاری �4ه  ز�
�	ن در 	�
��ا را �%��ان د,� �" ��Xوف �N=  ،�ون ,} L�� �1%�����4%�ن آب � ۀ�	ر �/	را در �%�7د. ھ%@ �
= در <,

	�Lان �= (�,�اری آ�
;، در� �VL ن 9�5" و	ر زده و (�اھ	د را  �) �JL "�%�	N  d,	1� <, $,�4. ا	�

 �ر�O"، (�ا4%�ه و #�ده ��7C �y �" 4��در "  90در #��	�%�� ��ف �/d ا�; �" ��G" ھ	ی .i%?  آرام
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 ؛ �	L= ا�; ���" �4د �" ھ�، دا��	ن �= C	,	ن (�اھ� ��د1	م #��اد #	 �ان R,�7# �4دا�� #د,�ه �4د.  ��ف

�	ن (�,�اری ��د:  �اھ�ات و و�	,� آ�g4ی اروC	 (�	 و �دیO,ی را �%��ان در ر�%I  "� ب�Y��

���

	�"  �ھ��، �
	� ۀ)، I	ی I%$، ��ر�%L= �%� �%��ا�� در ا�ه. ,�%Yه و�%Yو A%�	�	ت ھ	��9= (�د  و روا,
�	aی  ��	ب ھ	ی #��= و C	ر�= را در L�Y" ھ	ی ��	ب .Aوه ���،  	Z%�" آ��(�O	ن ,	 .19A��ان آن در

�B4  ۀ4	م ازا,$ ھ%	ھ�ی ازدN	م �" �/d ھ	ی دورا�L	د آن q5 �7%�ه ا��. و�9= �
= در ۀ�5^	ت ژ��
ه و از �
�M ھ	ی �%O]رد �" دارای �%�ود، راه (�د را ازط�,' �	زارھ	ی �1	��اری ط= �%��� �" (	�= ��د

��,$ �4ه ا�� �" �
1G	�	ن ا 	زه �%�ھ��. SC از �	.	ت �	زار، ا,�M	  ۀ��+� ھ	ی �J+�ل ��ده و �	 #�Z%�	ت �	د
 � ا�;، ,�= �%��ا�� �+%�� �" 	�
 در ��	ر��ای �1	ز4	م ازدN	م �%�7د. در دروازه ھ	ی ��ارس �" .��1	 

#��اد ز,	د  Z= ��آ��زان دا�O7	ه ھ	ی اروC	G� ،�"زا�" �1%�ه ا��؛ ا�	 �" �" ز,+	دا�d آ��زان SC از ز1N	ت رو

' و �MLر ا,7	ن ا�� �"  آ�B	 ��دان C%� ر,	�	رL� "K%ن � " ���1 از ھ	ا�� ;
. �	 �/d ھ	ی د,B  �O	ن �%


�" �%�7د، � ��دN? #	ر,> �4ن ھ�ا ا,$ 5^�� aه ��ا(�" �4ه واو	,�#��2 ���ا  ط+� 4	ط ,$ �	J� م	در #1
�#%+	ت ار,�%$ از (	�" (�د �%�ون رود. #�	.; ��%$ ھ%K�S ا 	زه ��ارد ��ون SC از �B4 ��ا(�" �%�7د،  


" ھ	ی ��رگ �	a در ھ� �B4 S%��C .	�= ��ده و در%� "I�� � 	ھ "L�Y یa	� " W4 م	O�%; و ھ�ا� 	� ��	�
 R+5 	# .ا�4" �%�7د[� 'G(� =4��	) 	# ;�	��L ?�N"��,ز ا	Yن آ	�
O,در ر =Y�G4 =�  	� �4د. روز

 =4��,	I و "�	O�4%� در �4وع �4ه ھ .����%� "GM. م ��دم	N4%� �" ازد 	ر�4ه �	ی �	و (�ھ �
C 	و �5 ھ
دا�� آ��ا �"  30,	  �20	�" ھ	ی ���L <Iو(�" �%�7د �" در �	aی آن 9%1	ق 4�	 �%���: ,>  �ان �Nود 

�	aی 4	�" ھ	,d آو,�ان ا�;. L�5��i ازا,��" �I  "Iب (�%}) درھ	ی ,>  L�Y" �	ر�%; �%wورد �" در
  �%$ ��دم I	,��ش ا,$ �B4 ��رگ �	�C,� �%�7د. #��ادی �%	ورد، �
�.; در

  
��را '(��)  

  
�"  ���?�	زر�	�	ن I	ی  �" �/	را (�ا��? ��ی �" ھ�1ھ	ن ��� آ(�ی (�,d ,��=�$ ��ودی SC از ر�%�ن 

���L"  ,> �	روا�
�ا در $�

= را و �� 	Bی (�د ��د��. آ�	ی ھ	I وش�L و d,	�� ،= ��1دن�	وف (�X�
��د �]ت ��د,?. ,�= از (�,�اران ��ا �7
�" و ,�M	 �	  ، در N	�%�"�" �	زار ���L	د���/	ط� ,} و زردا�� 

او �	.u �" �$ درآن ��ده و از ���	," �]اری �$ ��C	ن ��د. ��C	ن � ,> �	زر�	ن I	ی ��د، از  	��
��د,�؛  �����= #	 �ان و $� $� =�	�و �	 �" ��	�, "1�M	Z= او را ��ل زده آ�B	 را 5�X) "� k%	ت �	زر

��B4+� و #C �G1N �,�B	ر�%	ن �" �/	را �/$ ��;،  (�,d ادا�" داد,?. او از ا(+	ر روز، N��L	ت ا(%� در
,�ی از ا,$ �	زر�	�	ن و ا4/	ص ز,	دی �	زد�	ز�7;،  ��ون ا,��" �1	ن ��� �$ ,> Y%�آ�%	Z= ھ
�?. در

. �	 ا 	زۀ ���4$ ��ا�4%? و ا,$ ,> 4%�ه �]را��ن و9; ��د، ز,�ا آ�B	 �	 را:= ��د�� �از ��	�Gدا%�4? �" 
ھ
���، �	 آ�B	 �" آ�	�= �%��ان آ4�	 �4، �	 و �د,�" آ�B	 �	 ,>  ۀ�
%	ر ��	�4#= ��د��. از�%> ھ	 ��دم �	د

 =+%M. $^����%� ;+^5 �%��%� ��L "� ،ت دار������ 	از 14 � 	� 	� ��	 #�	رL	ت و ,	 �	 14	 �B9 ا��. آ�B	 ھ�
�; ز,	ده" ,	 د,�Oی دا�4�� �" ���1ل #�,$ آ�B	 "دو �9ار ���Gم اL	دات��د��؛ " �Aم �
1G	�= ��(�رد �

	 د.	ی "L	#^"" از �9آن را ھ�O	م ,�M	 �4ن �	 �	 و 9+� از �7
�$ �	 �" ھ1%7" �آ�B	 �	 آ�B? ".�1دراز" ��د. 
��رد  (�ا����. #��اد ز,	د �	زد,� �����	ن �	 در آن ��ور ر,d ھ	ی (�د �=�	�%�ن �	 �G�� ��دن د�; ھ	 و 

���" �= .O9A= در ��	�� "1	aی #1	م �
	,�، از �%	�;  (5�X%	ت �	 4> و #�د,� دا�4��؛ �	 آ�B? ھ%@
,>  	��س �	,� �G9" ھ	 و �" �اد��. ��دم �	ده! آ�B	 L�� �%���� 4	ه (�د #	 و:k �	ر�%; ھ	ی (�د �7	ن �%1

. �	 I�%$ �	زدھ= �1B	ن ھ	، ��ار��ارزش �����G�� �O	#= در �	رۀ  د,�ارھ	ی آ�B	 را ا��ازه �O%�د؛ آ�B	 ھ%@

	��ای ��ای �$ ھ? (
�" ����ه �+�د �" ا���	ده و �	ر��د اروC	Z%	ن را R,�7# ��?؛ ا�	 �O]ار,� � <, �L

���  . ,>دا�4" �	4��ا,$ ��ع ����G	ت از  =(�� ۀذ(%���7ره دھ? �" 9+� از ��� �" ��7رھ	ی 9�4= �	,� 
وا�9%; ھI "1%� دا�4" �	�4؛ ھ�  #M	رت، ھ��، .G?، �]ھW، طW و در ۀ�	ر �	,� ,> ��Jار دا�d �)^= در


%� �%�7د.�X9ی 14	 وا�9= ,	 ری C�B	ن �	��ا�
�$ ,	 �	دا�= 14	 �" ز,�ا ا�;،  �" ���$ �ا�= ���B از �#  
  

  ��ر&+* �د �ن در �زار
  

5�L; �	زد,� از �	زار ��د�	ن �/	را را �1	Z= ��دم �" ھ�R+5 4�+" �%+	�4. از�%>  ،�$ �	 ا���	ده از و9;
آورده �%���7. ا,$ از C	رس ھ	 #1	م ا��ر (�,d را #��2 ��د�	ن ا�M	م �%�ھ�� �" .�1#	 #��2 #��1$ ھ	 

	K%ن ���/; در�	����%O%�د،  	Z%�" آ�B	 �	���  L�Y" را در 40,	  30ا,�M	 ��ای �Lوش �]ا�4" �4ه و �Nود  ر
N%�ا�	ت ��رد ��ر�= �9ار �%2JL ،���%O �	 ,> #�	وت �" آ�B	 �%��ا��� ��ارش (�,d را "�4	ھ	" �%	ن ����. 

و �$ 4%�ۀ را 4	ھ� ��دم �" آ�B	 در  �� �د ���/; ��د�� d4ا,�M	 R+5 $�  2JL ھ�O	م �	زار را د,�م، در

1G	ن �	4� ���، از ��= ��دن ا,7	ن ����ض �Lوش �9ار دا�4��. آ�B	 اوa �" ار#+	ط �
W و ا�	رت 4	ن و ا
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��ای آ�B	 ھ1	��� را �
1G	ن وا�9= �1%�ا��؛  %	نھ	 4%� از�%>ا,�
��" ��ال د�%� ا,$ ا���)	ق ����7%. 
��دن ��ده  از �	�L ا,��" (�,�ار ا�;. SC از #W ����ر#� از ,> �	���Lا" � �%4"، ,> .%
�,	ن ��وی


�	ن �
%	ر.	م ��ده و ���ا در �"  ]ام ��ا�4" �	�4 �" در)�ر (	ص را:= �4، ��ن او را ���= �%���، ���# 
�
C "� .���%� =ز� "�	I ر�= ھ� ��رد 9%1; او	C  ;1%9 "� ��30ام ) A200ط  "%Cای  �%�ه) 20 –رو��

�L ن	�7
�" ا��. �$ I4وش N	:� ��د؛ د,�ن آن N%�ت آور ��د �" ا,$ �%K	ر� k�	9 %�م )�ر�از =�,  	Bآ�
�4�%Oد�� �B7� ب��ر در  �(I "� ;�O%د ��د ، دره��) ان������ه N	�%��X� "وف ر�%��= و ��ا9+; 

د، اط1%	ن داد �" آن ���? �� 9^)= ��د�	ن در ��Xوف ����O در ��رد�%$ 1#	4	I%	ن  . د,�Oی �" درا�;
=� ��L $%�I �#2 �$ وJL" ،;4ا��از دا =�	
Nا $%�I 	� d�4ه ا�;. دو�� �%Oدی د��	اد ز,��#  ،?%��

در  ز,	دی�%� و �د دا4; �" ��ت  ا,�M	 ,> د(�� �%K	ره �/	ط� ���/�= �	ن؛ ا�	 ا,$ ��دم ���B �%�ا���". در
 d,	9آ a	N او را (��; ��ده و ،�JL ;G. "وش��L "� دی در  آورده	ی ز,	س ��دم ا4> ھ	
Nا,$ ��د. �$ ا

�%�ان ر,/�" ا�;،  	Z%�" �$ 5^�" را ��ر�= ��دم؛ ا�	 ��ا,? اط1%�	ن داده �4 �" �	 ��د�	ن ��Xرت 
��Z%� ا,$ SC،  ;J%JN ازا,��" آزاد �4ه ا��و ��7ر  ���B	�	�" ��(�رد �%�7د؛ و:k #��اد ز,	دی از آ�B	 در

ا .�1#	 از اور��\ #	�%$ �%�7د. ,����اد �? %I�	Z= ھ	 و روس ھ	 �%� �" �Lوش �%���. . �	زارھ	ی �/	را�;

	س ,> اروC	Z= �	 ا,$ #Nرتا	M  ور	ری ��ا�4" و ��X# $%�I 	$ از�%> ھ�؛ �%�,w%� ش�  "� �%Oت ا����

را (�,d  ��د#�ا���%��� �" او ��i,	ت  دار�� �" آ�B	 و�9= ا,7	ن را �%/���، ��	دی �" C	ر�%	ن �%��	��� و �=
.���%� =��  

  
  ا/�م ���-�+,

  
�" �" 17I? (�رد �7	ھ�ه (LA�	ران  ۀاو�%$ ���iم، R از �	زار ��د�	ن �" �	زار ��رگ .+�ر ��د+�$ آن 5

,>  �4ه و 9
? (�ا�%�ه د��O%�" ��� ��د�� �" در و9; �1	ز � 4 ��1 �]�4" ��د. آ�B	  �J	�� ا�Aم در روز" �
��د,�ه و �
%�" #�+	�� �7%�ه ��د،   �ان �" در "�
� �O,�1ھ 	� 	Bل ��ده ا�;. آ�	ت ا���1	%�	م د(	. �V^�


� � "� S%��C	 A4 <,ق :/%? ���+	ل آ�B	 ��د، آ�B	  d%C �9ار دا�4" و G9%	ن را در درLدا4;. ا d,�) ;د�
�%��د��، "ای C%�وان ا�Aم،  �ای �
	�= را را #��%} و A4ق �	ری �%��د، آ�B	 ��N; ��ده و �G�� �5ا 

 ��
IG�%$ �+%�%� �" 9	��ن را �TJ �%����!" �	 آ�B? ھ�G� <,�  در Wھ[� �i� در .�1 و =I�C و T9	�#
�/	را و �د ��ا�4" ا�;. 14	 �%��ا�%� ��Xرت آزاد #�+	�� و #1	م و�	,� #W,�X �4ه ا���7	ق را (�,�اری 

,	  ،��د 9	:= ��ده �4ه و A4ق زده �%�7,�" .	م #�+	�� دود ��%�، �)�ر �
�J%? ���%�؛ ا�	 ا�� 14	 در �Aی 
��^%u ھ�7ار ��ای د,�Oان. ا�� X/4= د���V^�  �%O .	م �	 روی �%	ه در �	aی (� ��دا�%�ه �%�7,�، در

ی ��4 �7	��ه �	a ��ده �� ��د�d در ۀ���Cآو,�ان ��1دن روز  �1" �+�#� را �Cواز �%�ھ�، او �	  �4د �" در
ھ�O	م �1	زھ	 در ��I" د,�ه �4د و �^��م �" N]ف آن �4د،  �,1" و ز��ان �" #�W%J دارد؛ �	 " . ا�� �د��7%

. ھI "1%� �4د د,�ه �=4	م " ھ�O	م #�	T9 �	 �9آن � آ�B? درا,�M	 د��" ھ	ی از زL $,�# ;4	��ان .�1ی در
�" �	 #1	م �+�د  ��M	�M�=	زات �از  �%����7ای �$ �ی ��	T9 ا�;؛ ھ%@ � <,�%I	L;  ۀوا�9%; �7	��ھ�� در

(��ون   ، <4	Z%�" �� �دات ا�
	�= ��د�� را .+�ر �= در�	ر ۀدرواز و #i	ھ� #+r%G	#= �	رش ��1ده
 (=�A�9ا�%$ ا� 	; ���	در �/ 	,��  .���%�7ھ? �)R د��	#�رھ	ی ز�%$ �	 ��(Aف �9ا�%$ ا�
	�=، ا�	 

  
  ھ�0وھ�

  
�	 ��د��، �Iن ا,$ ��دم ���Gم �%�7د �" �" ا�S%GO ھ	 �^%u آ9	,	ن ط+%�=  ��1B	��ار  	�� ھ��وھ	ی �/	را

�M� ی�O,ن د	ھ%@ ز� 	آ��ه و � 	�4%?، �" د,�ن �[O%� ازآن 	درھ� ��7ری �" � 	Bآ� .���O�%� از  (�د
 ;�	1: <, u%^� "� د����= 5^+; �1%�	و����تھ�Nده ا�;. در  و�� 	Bو آ� 	�9ار �%$ � 	Bم آ��G�� $,درا

�	L= #^�1 ��ای ز���= (�4^	ل �]ت �%+���. 14	ری از 9%�دات ا,7	ن 4	,� آ�B	 را ,> �tاد  ���7ر از در 

1" ھ	ی (�د را �
	ز�� ,	 �)�ر د���1M=  ��رد اذ,; وM� 	, ��	�� زه ��ار��	ا  	Bن دھ�. آ�	آزار �7

و �	,� ,> �+	س (	ص �4�g��. آ�B	 �g%� "",� "داز��  ��اری ��ا�4" ۀدا(� د,�ار �B4 ا 	ز ��Oد��: آ�B	 در
. آ�B	 	ن�Cداز��، �" �
1G	��2JL = ا,�B	 و �	,� �	�Lان ا,$  �," را ؛ ا�	 �%+	�4رو#8  "%C	  � "�4	�a" از 

ه ا,7	ن �%O]رد، آ�B	 �	,� ا,
�	ده d/��4 ھ��� ا 	زه ��ار�� ,> �
1G	ن را #�ھ%$ ,	 د4�	م دھ��. و�9= 4	ه از 
�	,� C%	ده ا.�V^%Gت ,	 9	:= �	 د,�ن ��اره �	4��، در (	رج �B4 و ��ا,d 5^; و آ�	,d #1�	 ����؛ و�9= 


1G	ن را آ��ده �%
	زد؛ ھ%@ ��ام ���4� <, �L	� <, ن�I ،���� ن زن (�,�اری	�. آ�B	 ا 	زه ��ار�� �" ��د
��ون آزار  یوھ	ی �/	را �	 ا,$ ��9	�= ھ	1%��ا�� (	��اده ھ	ی (�د را �" آ�)�ف ا�
�س �%	ورد. ھ���4	ن 

�	1G
��و,�ن  	نز���= ��ده و در #1	م �^	�1	ت و ��	�+	ت �	 � "��OK%" ��(�رد �%���7. �$ ھ�	و,	
�
ا +	ری �" ا�Aم را �7�%�م، �	 و �د,�" �" ,	 BI	ر ��� د,$ (�د را در I��,$ �	ل #+�,� ��ده ا��. ا(Aق ا,$ 
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 	ذ�� ا�	س " ا��او � ��� �" JB9 "G%+9" را ��ز�d ��ده،#�Xر  �	,��= , -i? ا�;؛ ��دم �
%	ر �A,? و ��
L	%9ن	ی 4	وت  " ھ	V9;ن از ا�4ه ا�	د 4�) 	Bو . آ� "��� $/� 	,�9 d,�) زات	%�� "� ���
9	�k و را:= ھ

 �د دارد �" درھ��و و  �300/	را �Nود  . دردرN	�%�T%�+# ;1%9 "� " آ�B	�;�%��ا��� �Cل ���; �%	ور��، 
,> �	روا�
�ای ����ط (�د4	ن ز���= �%����. آ�B	 .�1#	 ���%	ن 4�	ر�Cر در ��� ا�� و #��اد 4	ن در 

، �ا� 5��; ا,$ ��دم��Grب ھ�� و وا�9%; #1	م �
1G	�	ن  ھ	 و در �	�%	ن ا(%� ا�Lا,, d	�L" ا�;. از�%>
 "�%�	
�[O%� ر	د �? �" 19	ل را در ��ل ���C د	ار ز,�Jار���.  

  
  (�/!س ھ�0ی�� /� �دان �� 

  
�Lاری از ار#d ھ�� در �1+~= دا�4%?. او �" #1	م ز,	ر#O	ه ھ	ی  B	ن ھ��و و  ۀ�	 در�%$ ھ��وھ	 ,> �	زد,� ����

 "�Lر $%g

�ان 9)�" (ا�;���ا �" ��	�� آ#d در ��	ره ھ	ی �Lدی از ا	) را �= 24! �$ #��اد ز,��ل ھ	14 

	س (�4^	�= ��دم.  ? �" ا,$ H/4 �" آن(�4�	Nدورد�; ا �B4 $,درا 	�ی آ4	م ھ	%�ن ��4 	دا�4" و � 'G�#

ا,$ �$ 4	,�  دادم، او ھ%@ #7,�7= ��ا4; �" �$ �	 �1	ل .19A��ی �"  �Z%	ت �	 �ا ھ	 و ���ھ	ی او ��ش

�"ار �J	�� او ا���	ده ��? و �	.u د��O%�ی او �4م. �$ �" او ��^%u ,> ��ادر در" ����G	ت را �,�O� d# 

�" او را در �g1	,$ ھ	,d د�+	ل  ��اد �%` ���ز ����م �	(; ۀدر �	رو ��ا �	 دا��	ن ز,	د از  G1" ,�= ھ? 

�� ��ده ا�;. ا,$ ��د و�9= (�د را �7	ن داد، در �+	س ,> زا,� C�B	ن ��د؛ ا�	  و �^%KC�# <, u= �	ر�	�

  .�1%��ان ا�4+	ه ��دھ? �N= در �/	را را ,> ���	ز 
  

  ��س و �3!�2
  

 M	، ا�	 ��	�q �+�د,?، ز,�ا ا,�از ھ�  	�W 9	�� د,� ��د�" �	 درآن ز���= �%��د,? �Lق ا��	ده ��I> و � (	�
�5�L=  ای د,�ار را��;)	
%� �
��دش ��ده �	��$ ھ	ی اط�اف در ,�= از �"  ,> �	��ی ز,+	ی #��= �%

��,	 د,�ه و وا��1د �%��د  "�� <, =�N .;ار�7ه ا��L  $%Y#��2 ا,$ ھ? درو 	ی ز,+��	ف ��[N �7ه و
 	# �7%� ;.	� 	+�	Y وی او	�M�� <, =ھ	O� "د�دزدا�	#+ 	ن ��I .ازد��	%� 	ھ =O��L "��  "1ب دا�4%?، او ھ�)

�O� ،د�� �%I  	# 	� ر دور از	%
  "�	 ���%J= 4%�,$ �/$" �4(= ��%?. ,> ��اN? و �
  

  4�دت
  

 ����؛ آ�B	 ��ھ	ی (�د را #	ب داده و �%O]ار�� �" در �
%	ر �%	ه �O	ه �= �	��ان �/	را د��ان ھ	ی (�د را
4�C���  2JL ،	aی 4	�" ھ	,7	ن آو,�ان �	�4. �+	س آ�B	 �1= از ��دان �Lق دارد: آ�B	 � $%.	�Caش را �=

a	� ی آن در.�ض	در آ��%$ ھ =�N 	B���7. آ�%� "�
� WJ.ر � زده �4ه و در	%
G�� (	�" ھ? ��d ھ	ی �
%M. ت[� "I .���
+= ��ای �
	�%�" ھC "7%1�B	ن ا��، �	,� I�4�g%� =G1/� $%�� ��L "ق ا��	ده #�Z%$ �4ه ھ

	,��(�د د��	رھ	ی ��%� ���� �%����، ا�	 ,> �Cده روی  �� . آ�B	 ��ا�� ,> ��� ۀآ�	د��7= دا� "�4	4�� �" 
آن و�L ;9ق  �	��. �1	d, ز,+	Z= �" در�= �ه �	9= �	د,7	ن را 4�C%�ه و #��اد ز,	د �BIه ھ	ی دو�; دا�4�= ا,

(�د را  �:	,k �%�7د، درا,�M	 �	 آ4�	�;. ,> ��د �%��ا�� ھ1
	,�L�7%C" ��7رھ	ی  ا��	ده ز,	د ,> زن در
 G4%> ���، ا�� او را در �	��$ �+%��، درھ��	.;، ��O ا,��" اطAع داده �	�4. 4> و �1	ن �	.u ��7	ر


	دت ,> #�WX ا�; �9آن �" ار#+	ط ز�	 �Lق ا��	ده �/�O%�ا�;. ا�� �%�7د؛ �Iن �9ا�%$ Nدر "�  $%�
  #��,T �%�7د. ارزش �?، �	 ,> ��	ه و �د داردا,7	ن ���رت 

  
  5��م ھ�

  
�)	�' �" .	دت 9�4= ھ	 �]ت ��دم. N	a .%$ (7��دی  ،�$ در���ھ	,? از ط�,' �	�� Y	�+	 از #A1Mت 1N	م

ا,$ 2JL در ,����اد #�1%�ات �M	ز ا�;، �Iن روN	�%�ن #	�%� ��ده ا�� �" آب ,����اد را در �/	را دارم؛ ا�	 
1N	م آ��Jر 4�	(�" و  � �	 ,> زن ,	 �	�L آ��ده �4د. L�� �%��?،ا� ،1N	م ھ	ی ��%$ �" (�ن #+�,� �%�7د

 دراز �= �	����Xرت ��ارد، ا�	 .G1%	ت آ�B	 ���L "� �X^د ا�;. 14	  :�ورت�" #�:%R آ4�	�; �" 

" و �	�%�ه %� =Z�� ,> ��س 	7%�، �� kLر u.	� "� �,د�O%� ل	� �O� �4ه و ���ا �7; و%� =O�
د. �7(

,>  دارای. #��اد ز,	د �MNه ھ	ی ��+�ی ,> ھ	ل ��رگ دا,�وی ��1N	م ھ	ی �/	را �Lق ا��	ده �7	د و �Lاخ ا
و9; روز �" رو4�	Z= ا 	زه داده �%�7د �"  ��+� را اN	ط" ��ده و �	 در 	ت �/��N qGارت داده �%���7. در

��ای #1	م �MNه ھ	 �qJ ز,�  از 4%7" ھ	ی ر�� =O	aی ��+� ��رگ وارد �4د؛ در و�I <, ،W4 ;9اغ در

1G	�	ن #G1M=  �9ار دارد، �)�ف ��"�" �	L= ا�;. �/d دا,�ه � "�%Z	  ،�7د%� "�L��
�M �	ر � u%^��
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" �/	را � . در�%+�د �; C%	�+�ش �]ت  ۀN	�%�" از ��1	ت و.�ه �4 ��، درھ	ی (�د را 7%C�d �� د.	�%��ا��� 

%	ر ��رگ ا��، ا�	 ا��y,; آ�B	 . <,	� �,	�a"  18#��اد � 	Bاد آ�����م و �د دارد؛ ,	1N150 ) A1000ط 

 ("%Cا�; �" �%��ا�� دار��رو ;J%JN <, $,اد �^�ودی از . ا��# ;��) ن در	��BO+	ن  . ھ� �Lد �"�	��4	4��
�J	��  ��� �%��ا�� در 100آن ,> روC%" �%�7د. �]ا �Nود  �دا� �C "#�#135ل ����g%� =Mدازد �"  1N10	م 

ھ�ار �%�ھ� �"  �270ھ�. ھtده 1N	م ��1M." �ھ�ار ��� را 1N	م  15طA �%��ا��  150,> ط1N A	م ��� و 
�9ار  ا���	دهو در  �,	ن �	ھB	ی ��د ��رد ل #G1M= در �	ل �%+	�4. ا�	 1N	م ھ	 2JL ��ای �%? �	�%1; ,> 

���%O%�.دا(; آ��ا ��ار���C �9رت ��  ؛ ��دم JL%� ھ�
  

  ����ت � وز��
  

 $� �B4 دی در اط�اف�O�م و	O�ده و د���  %�ارد �" ھ�+� �L	Y �,ام �" وز��Nن  در�" از ادای ا	10 �, 
 ه ��1دنار#+	ط آ�	د" �%� �	 ��اب �	�� � ھ= ���. وز,���ا ھ�1ا" ��د، �%��ا�
; �	B� =L+�د ,	�L ۀا��از" روز �

 ��
GC وادو," و	�M�� ا�; د���ر  ازه و ��د�/%� "�� 	� ?Bآ� 	ت دھ�. �	��G�� d,ا�� "J(�� <,�  =��� ر	%
�
 "�
در #�Jب �" اروC	 د�; ,	�I ،?%�Lن وز,� ,��J1ار ��%$ و �	,� ادو," از 9
)�)%" ا(] ��د. �	 �	 وز,� �7

آزاد در ا,$ ��7ر  N	�%�" او ��Xوف ا��J	ل #M	رت و و:k �	�%	ت �	aی �	زر�	�	�= ��د �" �)�ر در ،د,?��
%� "G�	د����ا��اع ��.  a	� رت�X� 	Bآ� ?GBI <, #��%� �4ه و 	د,� ھ�O%� k:%" و�	د  �" �"�	ان��� 	# 

���L$ �	م C%	�+�،  در. ,> �
1G	ن را �7� =1���Cل ��J ز,�ا آ�B	 ��ا�C ;1Nدا(; ، �%+	�4 	� 2JL ;%�9وا
�JL مA.د و ا�) d,،�4ر دادن ر 	م �	ا�� از #1��%�" ،;��او 4	ھ� دارد �" �%	ت ��	ف ��دد. ,> ��د 

��� �/�ر، �	 4	ھ� �	ر��" ،;����ار,?". او  ��Jوض ��دن (�د را U	�; �	زد و �%��ا�� آ��ا �%	ورد". وز,� 
��;، "L	#^""؛ و ا �	س او ��ون ھ%��OK" �	�%"  "(�ا ��رگ ا�;"! و����� (�رد؛ ھO1	ن �5ا ��د��، 

$ �	 4�	(; ا,7	ن ���B و ��i,	ت � -آ�%	Z= ھ	 را �)�Gب V9	وت ��%?،  و:�=، �	 ھ�ا�� ��	ف ��د,�. 
�%$ ا,7	ن و �د  ا,7	��ا (	�= از دروغ �%	�L?. �]ا #�س دارم �" #��اد ز,	د ����� ھ	ی دروغ در -��د,�، 

 ، �,	ن �G)�; 4	ه آ(�ی در M# ',�7#	رت و �د ��ارد. دراز ��L	��وا,	ن �/	را د. ھ%@ ��د�= آزاد #� دار
��1ک ��#	�%"(�Cدا(; ��O%1د,�، �	�%" ا �	س #	 ز�	�%�" 1#	�	 �Lو(�" ��7%1،  =��	1: ?�
. وز,� )�	��� �%

ز,	دی ��ای  �ط��a= 5^+; ��ده و .9Aروا�M# 2	ر#= �%$ �/	را و ��#	�%" �)�ر  ۀ�	ر در ,��= ا,��1رد در
 d,ا�Lتا	ط	در  ار#+�%�� u%^� $� د �" (�د�� 	:	J# ا��از دا�4" و 	ر#= �" � �%$ ��7رھ	M# "�7�/	را ��

ا���ار �4ه ��د �"  ی�Lا��ش ���?. N	a ��	�+	ت �	 ����%	د ا��ای او ر و آوردن ,>  �ره .%�> (�ب
(�د را �" 4	ه �Cدا(; ��?.  ��" وز,� اظB	ر دا�4? �" �%/�اھ? �	�% kده از ��9ا�%�وار ����ه ��د: �]ا �	 ا���	

�G�� ن�I ؛?�L����ای  =�	 ��7%C =V�B	دا#م �%�7 �" وز,� ازا,$ #��%�ه �" �$ �" ���� �	ز�= #1	س 

	, �" از او C�B	ن ��ده ا,?. اودار,? ا.�V^%Gت � 	14 ��� #M	ر#= ��;، "�$ �" ا��ازۀ ا�%� (�ب ھ
�? و ا

�%	ن (�د را درا,$ �	ره �$ ��M�	وی  ��ار,� �" �	 4	ه �)�ح ��%�، ��د�O4ان I" �	ری �	 در�	ر دار��؟"
  �" �	 ا�L/	ر آ��ا دا�4" �	4%? و آن ��ای #�ک ��:�ع �	L= ��د. ���iر ���ددا�4?، ا�	 او آ��ا 

  
��ه  

  
#�1%� #%�1ر��` �" در ��	ر  =در �
�M ��ر� ���ی �روز  �1ظ�B 4	ه را �+%�?؛ �" �$ �	 آ�1X� ?B? ��دم 

�1	ز��اران د,�م. ���Gم �%�7 �" �$ 4	ه C%�7وی ا.�V^%Gت و در�	رش را �B�O	م .+�ر از �	(�" �4ه، 
,>  %9	�L  ]اب ��ارد: 7I? ھ	,I�� d> و �BIه اش �Ya و �= ��ر ا�;. او در �	ل ��ده و ��1�30 از 

�	 ,> د��	ر ��%� �S+G ��د. او ��V= او9	ت ,> �Aه �Cدار ��,$ �	  س"ا�+	س �	دۀ �7	د ا��,17= "اودر
� ��4�C. �9آن در d%C روی او �1N �%�7؛ او ��ا�) ا�1	س ھ	 �= ��	N دو� WJ. �7و و%C در =ZAز ط


1G	�	ن .	د�a" .�1 ا��1	س ��%� �" ��L	��وای  ��د��، "�" (�وا�� ھ�1اھ= �%���7 �" �" #��= �5ا �=�
ھ	ی #�Z%$  ��� �+�د��؛ ا��y,; آ�B	 دارای �+	س ھ	ی زر��; رو�= و 714%� 100ھ�1ھ	ن او �%d از ���"! 

. ا.�V^%Gت �� �د �
+; ا�;درا,$ ��7را��%	ز  �.�A)، �" �$ �	,� آ�B	 را �	رد ��O,?(�4ه �	 طA ��د�� 
�	ز�7; از ,> و ,> ��+�  در�" #1	م ا�Aف (�د دو�; ھ	ی ز,	د دارد؛ ا�	 او �%��ا�� ��i �" ��وم د,� 

ر,d (�د ��ای ���A= 4	ه  د�; �7%�ن �"ھ�O	م .+�ر او ��	ر ر�L" و �	 " ��دم �#�ا:k ���.  ��ا�? �]ھ+=
) در�%$ ھ�1ط�	�d .	�= ا�;: �B	در(	ن(����؛ �$ .%$ I%� را ا�M	م دادم. (5�X%	ت ا,$ 4	ه  (�د د.	 �=


	,� �]ھ+= �/�O%�ا�;،  او در ر.	,;. ه ا�;��Xف ��دا #/; #1	م �Uوت (�د راو در راه ر�%�ن �" �
وا��1د �%�7د �" �N= #1	م ��ارد �)	�' �9آن .�1 �%���؛  �%
;. او در )�%�N%�ر( �Cرشا�	 ���WX #� از 

��ای ��N و را �. ���" �%�7د �" .�ا,� ��7ر �و:k �4ه �� ,�Bدان و ھ��و ھ	 ز���= �%� ���ا� �او �	 �	�%



www.goftaman.com 

 8 

A� ;+9ا��
��ده و �$ �	ور دارم �
%	ر �M ؛ ا�	 ا,$ 4	ه  �ان  	ه طWG و  �O��� � ��Xف �%	ھ	 و �
  (�د را ��ای ��BOاری ���	زان و ا�Lا,d �9رت (�د ا���	ده ���. �او (�ا��" ا1�N	ل دارد 

   
  ز�8 7 ��ه

  
��C; (7�َ>) ھ	  ���4، از در,	 #��2 ا�;. آ�= را �" او �=م از ا��y,; ��در4> آور#� ز���= ا,$ 4	ه 


� آورده �%�7د. #^; ر,	�; و �ُ Lدو ا �B 2 ��دان او و ���ا #��2 (�د ���ا��# aز �4ه، او	2 وز,� ���#
.�V^%Gت �%� ھ1%$ ط�ر  ��B و �" 4	ه ���L	ده �%�7د. Y]ای روزا��	ره �ُ  او آز�	,d �%�7د، SC ازآن دو

آن V9	وت ا�Uات  ،اه و SC از ا��i	ر ,�
	.�"(�رد، او را �" ا�Lاد (�,d د ��ر�= �%�7د، وز,� �=
,> 5��وق ��9 و ار�	ل �%�7د. ا.�V^%Gت ,> �G%� و وز,� او �G%� د,�Oی دارد. �%�ه  و ���ا در ��د,�ه

�]�4" و �	 �
/�= �Lض �= d,	از .%$ آز� 	م (�را�" ھ	ت و #1	=  �ت، 4%�,	ه �^+�ب   	4 "� ?%��
 �]ت �+�د. زھ� �
%	ر.	م ��ده و ��5د (�د ا.�V^%Gت �� ه#	ز �م Y <,�/C]ای ��م ,	 4	 از�%> ھ��� از

�/#"�
7� a	N "� =ن	1�,> ��رد ��ا,? I�� ا�M%�  . ,> ���= درا�;��ده ����I =�4�%$ 4	��  ،، ��ون 
�J	�� I�%$ �=  او را �9ر ��دم. ا,$ H/4 در �آورد �" �$ آ��ا ���L" و (�ردم #	 �7	ن دھ? �" �$ ھ�,

�#=+X  ?,ا�� H%/7# .�م 	ه را �" او ,��ی ھ�," دھ	از ھ�ا, =V�� "7%1,� ھ	� 	14" ،;��ھ�7ار داد: او 
  او را د�+	ل ��%�". ���ھ%�؛ ا�� (�د او (�رد، 14	 �%��ا�%� �	 اط1%�	ن ���1

  
�د �ن رو/7  

  
 �7ر �" �Lوش�$ SC از ر�%�ن �" �/	را ��ودی �%/�ا��? ��V= روس ھ	ی �� �/�= را �+%�? �" درا,$ �

ا را ���%�. او ,> رو�= ��	م ��,�Oری ��a�Cف ��د �C	ھ	,? ا�L%�ه و آ��%����. ,> 4	م ,> I H/4	ق �" 

� ,> ���	ز ��ده و N	a  ھ�O	م (�اب در" ��	ل �N25  �+9ود �" C ه رو�= ر��ده �4ه ��د. او	�,> �9ار


M� <G	ری را د�+	ل �%��د. �$ او را �	 (�د �7	�%�ه و � k9�� :%�م�و �4ا,2 او را 4 =�	N ن	7,�C ارش��
 ھ�O	م ا�	رت ده �	�" ��ده،" ��د. �	 و �د,�" �ا��4اک  در (�ردن �GC �	 ،�	ن W4 ��د و �M	ر �%K	ره

 "�a	� دد. او���� d,�) 9" دا4; �" �" ��7رA.ر	%
طA �" آ9	ی  7ھ��زھ? ز�	ن ���= را �%	د دا�4" و �
او ا 	زه دھ� �" ھ�� (�د را d%C ��ده و ���ا�� #1	م آ�K" را �" ا:	w%� ;��� "Lورد " (�,�g%� dدازد، #	 �

,> ط�� دا4; �" آ�B	 ھ? ��ده ��د��. او ��;، "�$ #��2 آ9	,? ��^� (��=  ��ای (�د �O" دارد. او ,> زن و
و �dJ ,>  ��(�رد �%�7م، �$ �%��ا�? ھ� 	Z%�" �/�اھ? ��وم؛ �$ �	 ��دم �X	N+; و ��	�4ت دا�4"

�
د،  	Z%�" �$ ز�
1G	ن را �	زی �%��?؛ �$ (�4^	ل ���Gم �%�7م، ا�	 WG9 �$ �/	ط� ��ز�%$ ���= ام �%
�+�

	س (�د را �" ��د�? آ��ا  9+� از�%/�اھ? �$ $ ار#d �	 (�4^	�= (��; ��?. #�, �	,� در �Nا $� .?�%+�

(درا,�M	 ا,$ دو�; �%K	ره  ,> .%
�ی ھ
�? ھ��ز ھ	 C�B	ن �%��?. �$ 14	 ��O%,?، ا�	 �$ آ��ا از از�%>

	 ھ	ی ,��	�= ��J	طk �	(;)، �$ در�%$ ��د�= ز���= �%��? �" از # ۀ(�د را �" 4%�د�; ھ	ی %G��  دل از

. ا,$ 2JL �/	ط� ���A= (�دم ا�; �" �$ (�د را ,> ���4,�ا ���ت دار(.%
�,;) .J%�ه  آن ۀھ� دار��

1G	ن �%�ا�?". ا,$ ��د�  ?�
�%K	ره #1	م .	دات و 4%�ه ھ	ی ,> از�%> را ا(�%	ر ��ده ��د �" �$ �1%��ا�

� H%/7#��O� ،? �/	ط� 17I	ن آ�=، ر,d ��خ و  �Y�� �Gب او. او �	 �1	ل �5ا��C ;9	ن ��د �" آ,	 
 =Z	او ��ام ا�%�واری ��ای رھ 	؛ ا�"� 	, ;

�%$ �%��7ی ��ای او �" ��$ و دو��	�d ھ# ?�
�ھ? �r%� �%��ا�

 "� ;��از 4	,�	ت  	ری �" 4�%�ه ام ا��gا#�ر �%� دارد ا,$ #�اL%> را �	 ,> ار#d ����ب ���. او ��ا,? 
ھ	 در �/	را  آ(�,$ �1	,��ه �" �/	را #^; ر,	�; ا,?. �%�Oی ��ای ا,$ ��:�ع �	�	م ��د,�، ا�	 �Lوش روس

(%�ه  ���= روس در �G)�; و �د ��ارد؛ ا�	 در 180ا,�M	 �d% از  ��ای ده �	ل �]q9��� "�4 �4ه ا�;. در
#��اد 4	ن �%d از d%C ا�;. #1	م آ�B	Z%�" در �/	را ��د�� �	,� #��2 �1	,��ه رھ	 �%���7، ا�� ��V= ��	79	ت 


�,	ن �
1G	ن ۀ�	ر �]ھ+= در%. "� ;L�O%1� د��! ��ا��= �5رت���� =���C ;� "� ره	ا,$  �4ه دو� 	ھA�

	یا4/	ص %G� د,�ه ��د�� را در 	= ھ�	79 ،,��	�" �1%��ا��  �ھ%@ ���دھ� از ا, �%r# ھ� ا,$  �=آ��ا	4 �����

 روس#1	م ��	ت و �د دا�4" و  ��. ��Xرت .	م ا(�Aف ��i,	ت در%����C �" روس ھ	 �; ھ	 را �= ا�� ��ده
ھ	 ھ%��OK"  �	زی روس��ده  ۀ�	ر �. �
1G	�	ن در���ده داری دار ۀ�	ر در��iات ���	و#= �/	راZ= ھ	  ھ	 و


	س ��	ه �Nا���1= �=� 	Bز,�ا آ� ، O7,	1� "%د رو��) "� ��,���	�� ��7ر ��د�	ن ا�;، �/�Xص در 	ه 
 �+�
� ;���N =�	i�=� 	Bرا �/�,?، روس او. آ� 	روس ھ 	� ��ھ	 �9اق ھ	 را در ��زھ	ی �	  ��,��، "ا

،�,�B# 	� ا,$ ��دم را 	Bن ��ده و آ�	1G
(�,d را رھ	 ��ده  ۀ(�اھ�� �" .J%� ر�4ه و ا�%�ھ	 �= �%/��� �" �
 �O,���4. �" آن ط�ف د ;��C ;� و"�  ;Nآزادی و را ،=��%	ه و  	نو آ��ا �	 �روس ھ	 در �/	ر �+%�%� ز��


" ��%�". ��ا�M	م آ�B	 �" #+�%� ظ	�1	�آ�B	 ا��+�اد �= ا�	ن ��7رھ	ی ���= ,	J��  	,�+,	� "� ن	ره �=ا,7	ا4 
��V= ��ارد روس ھ	ی را��ه �4ه �)�ر  #���	ک 5^+; ��ده و �%�O,�� �" در��زش �" از آن �	  ����
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��ار,? �" در�%$ د��" ھ	 #O� ?%1X%�,?؛ �%�$ ا,$ �X9 �	ز��. �	  �/	راZ%	ن �= ۀداوطWG (�د را ��د

" �	 در � آزادی روس ھ	 �	ز#	ب O1Y%�	���:�ع �,	J ی	د ھ	B� ر	#	# ;�(G�;ب ا��: ، =Gy1�ا "� "���

 ?N�# %�7د�	دل� از�%> ھ	; { ��	ن ھ	rLنا��+�اد ا	rLا�B9 از�%>}. و ?Nر  
  

��را � 79�0�  آ
  

ا��y,; �	زر�	�	ن اrL	ن و  ،ا�Lا,, d	�L"�	 روس ھ	، ھ��وھ	 و از�%> ھ	 آ4�	Z= �	 در �/	را ��ودی  ۀدا,�

	س د,�Oی �M �	�� �"  	��" �	 آ��ه و �	 �1=Nا ?%�
 ۀ�	ر از �g	س و #��,? ��i,	ت �)�Gب آ�B	 در �#�ا�%

ا,L��� d= �4,?، ھ�1��ھ	�= �Uو#1�� �"  ھ	ی ھ�� دا�4" �	4%?. ,�= ازآ�B	 ��	م ��ور(	ن، ,> #	 � ��#	��ی
ادا ��د �"  	ی ھ%��OK"  ۀ�C�= را �" :�ورت دا� "�4	7%C ،?%4�d ��د و آ��ا �	 �J� �%4ار ��ای �	 ھ�

�	�� �1> ��%�ی  ل,> �	4�� ،�	م ��%4^��1�]اH/4 .;4 د,�Oی " (�Gص �%; را �#�د,� ��M از  4> و
ھ	 و �N=  ن اrL	��رد �	زد,� ار#+	ط #M	رت آ�%	ی ����ی ارا," ��د. �	 �)�ر U	�d��C " ; �$ � ۀدر�	ر

ا,�B	 �	ور  آ4�	Z= �	 ا,7	ن �	�4؛ �Iن ��7	� �"د��= ارا," ��%?  یھ	 ���L%? #	 ,	د دا4; ھ	 �9ار �= از�%>

= ا�;؛ و  دار��%GOدان ا��� 	د �	; ا#^�	1: <, S,��" ھ? �" د����آن دا�4$ ا,��ن دھ	ۀ�7  ��	ش 9�,[C

� "�%�	
�	  �%$ دو��	ن د,�O ��د,?. در �اJL;ا.�1	د �	 ��د��، � �ردا�L/	ر در ھ�� ا�;. �	 �	 (�اھ7	ت �
 �$ (�اھd ��د #	 او را در و �N�Cف �" از ,> #	 � �17%�ی ��د ��	م اZ�  �1N=، ,> دو�; ھ�4%	ر

 ;L	, "� ?�� <1� (d� �4اب) "ع ���9دا����زی ,	ده �	وردارم �" � �%�7دآ�	$ �� 	را " ا�	ا�� در �/��%�
 	M�,�4د. درا "%B# <,�%� ی�O,د د���%C ن را	B  "� وک�%� = 	N م	�و �د دا4; �  "%�(�(
از �	���ن #	 9

�ل ا�;. 4	,� �	 ارزش ����,	Z= آورد �" ��ای اروC	Z%	ن 9	�� 9+ا4%	ی ��" ھ	 و و �)�ر �/�= ��V= د,�ه 
�" �	 ,	ر���  در�%$ #1	م آ4�	,	ن �	 ,> #	 � از�%> ��	م �/�وم، �	�> (	�� �	 ��د15%1= #�,$ دو�; 

,> N	دU" را آورد. �$ �	,�  ��V= دو��	�d را �	 (�د �=ا��yا و از �	 د,�ن ��1ده #M	رت دا4;. او روزا�" 
����G	ت ��ده و ��ای �	 ����G	ت  �
%	ر �Cا,$ H/4 . ، �4ح دھ?�" ار#+	ط X/4= �" ��رد ا.�1	د او ��د

�� ;%1%15 d,ا�Lا 	دی داد: �	ت در%� ز,	��G�� ن	ر از او (�اھ	ۀ� �%Zا�.، k�	�� را ، و��; و �9رت	/�
7��د,�ه J� <, ر	+�ز  �و ,	�7ر را در �� �د,; او �� <I�� داد؛ {�	C $� ی	ھ d��C م	دم. او �" #1��

�	ره در �/	را �7	ن ��ھ?،  ���ا از �$ #J	:	 ��د �" �	,� �7J" را �
�" ��ده و ھ��� I�� $%	Y]ھ	ی را دو
�Iن درا,�M	  	��س ھ	ی �%17	ر 4	ه و �د دا�4" و 4	� �,	C u.%	�� ھ	ی  �ی ��ای �$ �	�4. او �	زھ? 

، �BO+	ن �	 ھ�O	�%��B4 "� " ر�%�,?�	��� �	�' ادا�" �%�اد. و ا �	 .%$ آزادی �9A	ت ھ	 و ����G	ت (�,d ر
و �"  ,?ھ	 ��ای �	 �5ف ��i ��د، �Iن (5�X%	ت �	 ���Gم �+�د �" �	 �" #	 � �	روا�
�ا از دادن ا#	ق

�	) =�	��B� 	� ا,$ ��د 	ه؛ ا���,	�9ار ��1 	ر �	, �داد. او ��ا�) (�د را در ا(�%	ھ ",	
d ��رد G1N" �9ار ھ1
N	a ��  د، ��ز,�ه ��د. �BO+	ن �	روا�
�ا�" 9+�ل ��ده ��()�ی ���L"، #��2 دو��	�d #��	�%�ه �4ه و از 

	B�C د ن(�د را از �4م��"  ،�%��" ازا,�	> (�	ن (��; و دا�4"15%1; ا��از �	اھ�) d,	ھ ",	
، ھ1

	.�ت ��ای �	 �4ه و  	����  "Kآ� "� ;+
  �%��7 در�	ری و ��رد ا��Nام �4ه ��د. �G��،�7م �%�	 �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


