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 ��ر�� ���� ��را
 

�! در  �&	ن ا2	�* #�د درآن �01�* /�. �
+� -	ر&, �+	را را ���* آوردم. ا&! ا�%�$ #	رج ���	�� �! 
آ�?	 ��ای �	�� ��6 �$ ���4ای  ھ1<�	ن ا=
	س �1;ا&! آ:	ر را -�789 دھ6 و �	��#�اھ� ��د �$ ���4ای 

#�ا���ه ز&	د د�<
� F	�B: �! آ�?	 را �$ ا�1E! -�1&� ����ۀ ����دان ھ	ی �Bق B�	��A� ;ده و از آ�?	 
اط81�	ن =	�J ��1ده ام �$ -Iش #�اھ�� ��د -	 آ�?	 را در ا#�8	ر دا�1G��ان �Bق B�	�; �2ار دھ��. �+	را 


	�$ &	 وا8�2* �	  در ��ه ھ	ی او�$8Lا M��- ه و�B ;�	&ز ھ6 در  �ار آن رد��ی �$ ھ�?B ،ه�B د	! &�م �8	��
;� $����Bد �$ �01�Q& * ��داب ��8ار ��ده و �	 &, و ��ف ذوب ���Bه  �	م �G?�ر ا�Lا�8	ب و�J ا�*. 

&��R ه و در	�! �R �4�	ن ��دا�; در ��ھ?	ی �2�1�� �G8� $&ST-ه ا�*. ���$ ��G8د �$ ا&�E	 B �4� Q&�	ر
 !8R ا-�ر�Aا� 	0; ��	ن ��ر#8! ���;. ���ا -�	8! ا�* ز��R .��� ر�%U ازآن $�
��ده �$ &��B Q ���81ا�

���2ار ��G8د �$ د#��#�د را �$ =	�6 �+	را ��8ھ�: ا�	 ا&! ��	�0$ �	 -?	 1	ت -��?	 د�%	ل �Bه و �2ار���0م 
���ا �$ �YU ا�Iم و -?	 ��U 6?	 �68��8 �$ دارای &Q �0�$ ھ� $G81	XU و&�ا�; ا&! �01��B *ه ا�*. �	 

 $�	8�	U ی	ھ Z�آھ M��- 6زھ��ر ��ده �$ ھ�?G� *�ا�U $� [GU ط� �* /���; و	ده �$ �+�� ;��-	# 	&
��G و و��U ;�2?	 #�د را در  ��ر��اB* و -�G8� �80Eد. /
� او د&! ا�Iم را �; /S&�د، ا�	 ازآن د�* �;

\�

�E ��رگ در�	ل -��
�	ن �� Q& ^+B !&.  ا���	ز��، او را �$ ��2 ���8	
م) ا1U	ر  716ق ( 8� �94
#�ا���، "�Rن ز�	ن �01�* ��ده ا�*". ازآن ز�	ن �%�� B?�ت و  ��1ده و ��دم �1	ز را �$ ز�	ن /	ر�; �;

�G?�ری �	���  B��&6، در���E8 ا1U	ل اB+	ص &	��؛ �	 از -E	رت و  8�1* ��رگ �; ا��	د B?� ا�Lا&` �;
 $��� $�B�L �8c�%  رۀ �2رت	ن در�	�ھ1< 	د. ��ای ��G8� �- ��1--� و :�و	ن ز&%	ن #I�8 و ار�B��رون ا	ھ

�	ن ا&�E	 را در روز 82	�* ��رد ��U �2ار ��8ھ�. ��G8د��B	� د	B ف��J $�  
 


���� �� �	��� از�� ھ� ��� از 
 

�8d�R $��&ا 	را -	ر&, او��8 �+	8! ا�* -�R  ل	ر #�د در �	-	�0 -�م) و&�ان  1232ق ( 622و&�ا��d آ��ا �	 
=\Q& *\8 ���� :�و-1�� و  �	�	ل ھ	ی آن دا�
* �$ در ���. ا&��ا ���8ان �$ ا�	س �	زارھ	، -��81ات و �;

G2�Z ��ده؛ ا�	 �+	را &�E	 �	 -��اد ز&	د B?�ھ	ی ��رگ د&�d /	�	ل #��Y* ھ	ی و&�ا��dا�� -	-	ر ��G8د، 
	
آن ��	م -�18ر  ����. ���ا �e0�* �+	را -��M ا�8� �8�� $	 6G# ��8=1	�$ از �
8A! -	 ا��وس را  	روب �;�

�Bد، &Q اوfدۀ R��8d #��+�ار �$ Fgh #�د �	fی ��0 ھ1
	&$ و دور را �G	ن داده و   ��رگ اداره �;
����ط �$ -	ر&+; ��G8د �$ �!  ز��8Eھ	ی �e0�* در ��ا�� آ�8	 را �$ ��زه �i8ورد. 01U��د ا&! 2?��	ن

=	� f	fی آن �	ر دارم؛ ا�	 ��L=	ت -�18ر و �?	دھ	ی روB��dا�� او، =�j� �L	�; و �8	�; او Q& M\L &	د 
�Sرا در *Bه و  دا�B ن را��ه	G&ری ا�/ *�e0� از �
� ��R از k/ ن او	�8G�	  .*اد�; ا� �YU !&ا

���، در ز�	ن �	�� د�  $� �8	�8G�	ن او ھ��زھ6 در دھ0; ز���; � ا��Aا-�ری ��رگ ��Tل در ھ�� را ا&E	د �;
;� ;� $1GR�� Q8ی از�	رھ	-	6 - 	ب آ#�ی از -?I\ا&! ا� .(*�e0� 6&����8د؛ 2%�08 د&�dی از  ���� (�1; 


	ر-�8{��8 در&	} را در�  $� �d�	TBآن ا $� $�
U%�ر ��ده و درا&!  �B16وع ��ۀ  �?�ارۀ R��8d و وا�

��ش دارد. از�Q8 ھ	 ا&! ��L=	ت ز�	ن -�1	م �1	�Q �	ورا��?� را در ا#�8	ر دارد �$ -	 2	�Uۀ ھ��و�` 

;� ;c	1� ش�
����. �	�� -��B M	ه /	رس ��G8� Q1د و 8B%	�; #	ن در  ��رگ را -��8B M%	�; #	ن و /

* #�رده و �$ ��2 ر�	��ه ��G8د.�B و�� Z�  

 
��اد � �	��� '�در&�ه و #���ن ! ��

 
��-�ی �$ �pاد از�Q8 ھ	 ���* �i8ورد، در �e0�* ھ	ی �+�o0 �	ورا��?� -	 -?	 6 �	درB	ه در اوا&� ��ۀ 

;� $�Bدا $d� $�BS�=X8 �1	&��ۀ $ �Bد. ���ا ا��ا��q8 #	ن �X84 ا��8 &	 =	�6 در �+	را =���* ��ده و � 
;� $�L�&S/ �8 ��رگd�R دۀfو او 	ھ Q8ر -18 ��8ا:; از�	د �$ در��B 	& [8�	-ود ��ده ا�*. ا�e� ر را�

وز&� او ر=68 #	ن &Q از�Q8 از � �08%2�� *T	 L	-7 /	رس -�ط8$ ��1ده و او را -	 درازه ھ	ی i8� �?Bورد. 

� او را �� -+* �G	��ه و د#�� #�د را در / Q& ،ه��	وز&� ا��8 را �$ ��2 ر� 	ن ��8ھ�، ا�	را را ا�	در �+	�

#	&! -��M  ; او را ���8� ��2 $� �8	��k/ . از ��گ ر=68 #	ن ا&! وز&� ظ	�6 وآورد. و� ازدواج او در �;
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;� !8G�	  (*T��) $08%2 !8U از Q8از� Z8� ل	ن �2ا�* دور  دا�8	# q8��ا��ا 	د �$ از ط�&] ازدواج ��B
fدۀ ا��8 دا�B$ ا�*. او ادU	ی ��ر��� از �2رت آ#�&! وز&� ��ا�B$ و �01�* را ��	م ا���T	زی #	ن &Q اوا


�ش ��اد �X84 وز&�  	�8G! او ��G8د؛ �	 ��	ر $ ���. � آ#�ی و R��8d اداره �;/ Z8� ل	م ��گ دا�8	d�ھ
�	ل =���*  7#�ا��. B	ه ��اد  �SاB !�B	ه �1	G&; /�رش ��	م او =���* ��ده و #�د را ا��8 �+	را �;

	- �B	 Q& =	�6؛ ا�	 �	م �d8;  	ن B?�ت � ���. او �S� Q& ��G8ھ%; �; وL	ت �; �1�1800ده و در =�ا�; 
 $���ز&	د داM��- ،$�B از�Q8 ھ	 �
8	ر ا=��ام �Bه و -��اد ز&	د دا��	ن ھ	ی ���L $� �Y4د در را�e$ �$ او 
�; �Bد. او  �Z ھ	ی ز&	دی �	 B	ه �	�� و -1	م دو�* ھ	ی ھ1
	&$ و ��1ور ا�E	م ��8ھ�. او B?� ��و در 

��رگ اھ	�; آ��ا �$ �+	را ا��\	ل ��8ھ�؛ ا�	 ا1U	ل او �?6 ا���; در B?�ت &	  دB* را و&�ان ��ده و �+`
 *�e0ن در�	�8#d�R ن ��د	8G�	  ه ��اد	B ن	ده ��د. از ز��� FYh دارد �$ او ;��e0� Q& زی	رگ ���

 ر��. ھ��زھg�� 6; از اgU	ی آن #	��اده در �01�* و �د دار�� �$ در L\� و ��%* �+	را �$ /	&	ن �;
 ز���; �; ����؛ -	  	8c�$ �! ��8ا�6 آ#�&! B	ه �+	را از 	�F �	در �$ أ�?	 �2ا�* داد.

 
)'���هللا(! ��� *��ر و &�ه �( )   

 

�ش =�8ر  	��G8� !8Gد �$ ��Yرت U	م ��	م ��8 &	 /�8 �	��8ه ��G8د. او در�	ر #�د را / M��- ه ��اد	B


%�8ن �4�6 او �$ �2آن در =	�8�$ او را در  ?	ن ا�Iم ��� -	 &B Q	ه  �Q& $� ��G8 رو=	�; -%�&� �;R و
��اc; در �01�* را ا�Lا&` ��8ھ�. او �\F #�د را ���L X84	��ه  �� 
�$ �G	ن داده و �B&�ا -�FY و ��8	د

�Sرا��. ا��  و2* #�د را در -Iش ��ای اIJح و �?%�د ا#82I	ت �YU #�د �; ز&	دد&! دا�
�$ و �+` 

��ش �; FB ز��ه داری�&	B ،*L	&� �$ �01�* #�د ��	د �;  ھ	 و دU	ھ	ی او �$ �8	�* ھ	ی #	ر ; اش 

م) ��ای اط�	ل #�د &  Q	�  !8G�E	�; و  �1825	�$ ( 27ر�	��؛ ا�	 او /k از &e0� Q�* دراز و �8?�دۀ 
�Sارد �$ از ھ� &e0� Q��; را �	2; �; IU $ و د�* درازی �2ار دارد. ��گ او�رد ط��� F�	  م و	82 ��


� او #�د را B	ه اIUم ��ده و /k از &e0� Q�   *�Z دا#0; در/ !8
روزه  8�50! اوfدۀ او ا�*. ا��8=
;� $�G�  �&وز 	& ;d8� �2ش M��- $� زھ� 	� QB د، ��ون�B�0ب ��8ا��. او  دادهe� ی را�d&ه و ��ادر د�B

	ر �; ��8د. ��ادر ��ر�` ��8Yهللا &	 -���1U M#	ن  	��B !8Gه و ادارۀ =���* و ���� را در ا8�#
�Bد، ��eر�+�; ���ذ �2ش �d8; را -	�8! ��ده (�	 و �د&�$ #�د  ط�ری �$ ��1U	 ��	م �?	در#	ن �	��8ه �;

;� �1U ار�Lرا  را ط� ��2�1� �?B م اول	���&�) و �8+�اھ� �2رت #�د را �	 -1	م اراده آ�	ده �	زد. او در 
��� و �	�	ل ھ	 و �	ر&�ھ	ی را -
+�8 �8��� �$ ذ#�8ه ����ۀ آب �+	را  �	رش �;-
+�8 ��ده و �	fی �+	را 

روزه �$ -��M �2ش �d8; در  50ا�*: او آ�?	 را �
�$ ��1ده و B?� ���* او �8	k/ ،��L از &4� Q	�Jۀ 
/k از ���. �1U �4%�س ��G8د، ا�	 او �Lار ��ده و  ا#�8	ر او �Sارده ��G8د و او را �X84 وز&� �\�ر �;

�Bد.  آوار�; در �G?� و �0, ��ا�E	م �$ ا:� ����ا در 2�2�� ��818د؛  
� او ��ای دL! �$ �+	را آورده �;
��� از ط��Lاران ��ادران #�د را �$ ��2 ر�	��8ه و  �8Y�30هللا ��ون �\	و�* �e0� $� ��G8�* ����8. او 

. =� )�8Bۀ ���1ل ا�Uام درا&! �1	���L���B $ )Q	ن ��8ھ� �$ رو�	ی �1Uه از دروازۀ / $� �Y2	8c! ا��ا#�
ا�2، ��	�0$ �$ ��ادر ��R�2 ��1� `	�� %8� $8 �-	�B: او آ�?	 را �$ ا��I; در ��ا=� ا�
�س ���L	ده و 

ظ	�1	���L $	ن ��8ھ� �$ �$ ��2 ر�	��ه ���B، -	 ا&��$ ��#Iف او �1U �����؛ ��8Yهللا &d	�$ ز��ۀ B` ط�� 
e0� را	در �+ f	= 	! ا����ر �6 ا:� �8�\R #�ش	ل �	ی اط�f	� FY��� رب	ا2 M��- ل #�ب	1U. ا���8� *�

 ��8Yهللا -	 ا��ازۀ (ا�� R��8R !8ی �1�� !	�B) #�د را از ا1U	ل �	در�* و �	ط� �	 -	�8! -+* #�د �;
=���* #�د  م دررھ	��: او =	f رU	&	ی #�د را ��Yرت U	د�f$ و �8h 	�%�ارا�$ اداره ��ده و �$ ظ60 و  �

=	ل ا�Lا&` دارد. /	&	ن داده ا�*، ز&�ا او ھw8 ر82%; در ��8ان ��ارد. او &Q #	��ادۀ  �ان و در  
 

��را (� در�رۀ ��رت !��!) و ',�
 

��را ��� ! � اھ/�
 

اھ81* �+	را �$ در و��* �102و، �0�$ در ��8�2* آن ا�*. B?�ت آن �e0� Q& X84�* را �	&� در روزھ	ی 
	�TR 	- �8-ر	
ی  
��E ��د. ا&! �e0�* ���ا B	�� -1	م �	ورا��?� &	 �1	��* �8! در&	ھ	ی ا�
�س و  �

ھ	 �A� �%2ی �Bه، ا�	 ��0e� �4ب  #�ارزم، �
8A! و #�ا�	ن ��ده ا�*. آن B �YU��ه و  Iل ��ت
�h !8�;  ا�B x2ن در/	&�+* ھ��زھ6 ���ذ ��رگ #�د را در�8! ���8	ن �	ورا��?� �d$ دا�B$ ا�*. �+	را �	 و


�8 �4	ط �	 �4Jا ھ	 و دB* ھ	 �$ آ�	&dG	ه �	زر�	�	ن و ��د�dBان و � Q& و در 	و آ�8 	ط] ارو/	�� !&�-
���� -E	رت ��رگ -%�&� �Bه ا�*. ��8�2* آن از ��j� �j	�; &	 �8	�; در  	&d	ه ��L	��ھ; �2ار دا�B$ و 

	�J #�8 در &Q ��ز�� !8	� �&	XU -� $ ��0 دور و �Lق ا��	ده �	 ارزش ا�*. �+	را �	 دا�B! #	ک =
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��د&�B Qه ا�*. �+	را در ز�	ن �	��	ن =�ص و طx1 &��	�; ھ	 و #�80$ ھ	ی �Uب را �$ #�د  Sب ��1ده 
آن �Q& X84 ����، /�8وزی  ��د. �+	را -��%2 M	1B �&	ل ��8 ��رد ھ�Eم �2ار ���L$ و -�18ر �G?�ر از

�	�; از ا��Aا-�رھ	ی 8R! و  ز�	ن���. در  آ�8	 را رھ%�ی �; ھ	ی �e2	ت #�د در�1	�Q دور��&	�9 �1	=
 Q8ن از ��-�ی در�8! ��0 از�	�را ھ1<	ا�*. �+ $�L�&S/ را ��	رس و �	ن /	ھ	B 8$ و�e�e
رو�e0� ،$8	ن 2

�E	ور ��#�ردار ا�* �$ آ��ا �%2 ���� X84	�Y- `&�# �&ر ��ده و ��Yرت داوط%0	�$، ��R$ ا�1;، 
8* #�د را �$ =	�6 آن را ارا&$ �; ����.-	��  

 
 ��رت و �01�2� &�ه

 
e0� Q& X84� ;c	8&� ��0 آ�	� ���	را �	ه �+	Bن	�2رت   M��- ;01Uآ�?6 او درھ� 	؛ ����8� *���= �%�
�

�Bد. ا&! ���9ع �$ از �Uم -�ا�	c; او �+	ط� -�814 �2ر-`، �0�$ از 2	��ن  �Iھ	 &	 رو=	��8ن ����ول �;

%* �$ ھ� �01�*  ا�	�;� 	E�&د �2ا�8! �2آن ا���ار ��ده و درا	8�ده �����
��e0�� *	�G8� ;Bد �$ ��eر 

ا��I; د&�dی �B&�ا -�G8� [8%eد. ��8Yهللا B	ه �+	را &	 ط�ر&�$ �?	در#	ن �	��8ه ��G8د، &Q  �ا�; دارای 
=�gت #�ا��ه ��G8د �$ M��- M\L  �	ل ا�*. او �\F ا��8ا���1�8! را ا#�8	ر ��1ده و ھG81$ �	 �	م �27! 

4J%* �	 /8	�%�ان ا&G	ن �	ر��د دارد. �	م B	ه ���رت در ا��	د ر�1; ��	ر ��8ود؛ ا�	  �
10	�	ن -��
�	ن در
�Bد �$ �Jف ا��8 و ��ون "ا���1��B $�B�� "!8د، �\%; �$ -�18ر و  	�8G�	ن او -	 روزھ	ی  -� 78 داده �;

�	زد.  �\Q& F اھS� *81ھ%; دا�B$ و ��eر #	J; آ��ا �$ B	ه �+	را و�J �; �	�� ا#�8	ر ��1ده ��د��. ا&!
 X84� 	E�&د، ز&�ا او در ا�G8� 8$ ا=��ام�e�e
او #�د را &�; از ��ان د&! ا�Iم ��8ا��. �	 آ�?e0� $� 6	ن 2

.�B	� $�B%�دار او را دا�	1� F\� $� ر دارد	+�Lرا ا	ه �+	B ه و�B $�#	�B ��80 روم# 
 

���. او ��Yرت طU ;�8%	دل و �8%�ال ��ده و �B&�ا /�8و د&! ا�*.  0�L; ھ�* �	ل ا�* �$ =���* �;B	ه 
دروا8�2* د&�ه ��G8د �$ او ���ر&. درU	دات ���Y%	�$ /�ر #�د �hق ��G8د؛ ز&�ا ط%�8* =���* او �G	ن 

 �	#�$ و ا&! ا�� ��8ھ� �$  �0��8ی ازآن �G�� ا�*. او #�د را از -1	م :�وت #�دش و /�رش ��4وم
-1	م 01U��د ھ	&` -��M 2	��ن رھ�1	�B ;cه و ��دم  �8! ھ�1ط�	�` �Bه ا�*. او در �	XU ا�U%	ر �0�� او در

���، ز&�ا  ���� �$ �Y	رف Y+B; او از �	��8 ��ا�� ���* �i8&� �$ از &?�دان و ھ��وان ا#S �; وا��1د �;
!8�R ;�2ان وا��ور �	ل ��/ ��ا#�Y	ص &	��. او ط%�8*  	ه ط0%	�$ و  �d; دا�U ،$�Bا&�  ��	ه #�اھ� ��د ا

 #�د را در �	زش �	 ار-` #�د ���* آورده و #�د را �	 �+G` ز&	د �U&� ��ده ا�*.
 

 �1ش ��) �� وز��
 

�	�B،  و �د&�$ B	ه �1U-	 ��ھ�ن او ��ای -+* #�د �; وز&� &	 �2ش �d8; ���ذ ��ر�; �	fی B	ه دارد، �	
�$ U?�ه را �2رت او ��ارد. B	ه ھ��� ارگ را -�ک �1; ��� -	 وز&� =	�9 ��ده و ر&	�* ھw8 -��; از 


%�	 �	�+�رده � ^+B !&�8د. ا���8د. ا�g480Uت Shای #�د را از د�* ھ8<�
; ��E از وز&� #�د �1; 
و در -E	رت �	ل دارد. او &Q از�Q8 و از 2%�08ه ��T* ا�*، �	 ا����اد و ��Eب ��ده  ��60ده و ���G8 از 

/�G�	ر ز&	د دارد. او ھ1<�	ن -E	رت و��8; دا�B$ و U	B] /�ل ا�*، ا�	 در ا#� S	�E- �8	رت �B&�ا U	دل 
�Bرش ھ81! وظ�8$ را دا�/ :�B	� ;:ادۀ او ��8ا��	در # �&	B �&م وز	* را در $ا�*. �\���ادرا�` دو =�� ،

&	ت �+�o0 وظ�8$ دار��. او &�; از آ�?	 را �X84 ��� ا��، در ��ا=; &	 وf 13ا#�8	ر دار�� و /
�ا�` �$ 
 	�8G! #�د -�8! ��ده ا�*. در #8J�Y	ت ا&! وز&� �+�0ط; از =08$ و ز&��; و �د دارد، ا�	 او �8%�ال 
��` ��ده و در �\	�� ارو/	8c	ن و �+�Yص ا�k80d ھ	 ��#�رد #��; دارد. -1	م :�وت و �2رت �e0�* در 

��8د و ���8ا�� در�\	�� �
	�8�$ ���4م و �	زB�	را�*، ���	ن  � را او �;ا#�8	ر او ا�*؛ ز&�ا �Uا&
 رو=	�8* ���.

 
 &�ا�4 !��!) از�� ھ�

 
��د�dB در -��
�	ن �
%* �$ #�اھG	ت رو�	 &	 ��داران ھ�� و �	�� 2	�� -� $ � Q& �8ی ��ایR w81; ھ

�B	8! ��دان ��رگ و��R ،�8ن�	ر و رو=	ی در�	�zا�� $� 	E�&ادی و �د ��ارد.  . درا�Lن و ا	d%+� 	& 	ن ھ	#
ا#�8	ر ��د�	ن &	 وا�
�d	ن وزرا ��ده و ھ� B?� و رو��	 -��I� Mھ	 &	 #�ا $ ھ	 (اوfدۀ  -1	م =���* در

(&	 �	&� �%8	�B �Bد. ازآ�E	8c�$ ا�	س =���* �+	را �2آن ��ده و -1	م  1	S� *Uھ%;  #�0	ی او�8$) اداره �;
 ،(��B	� �&	
���G8� $�Lد�$ ا��z�	ی آ�<$ ��0eب �80
	 ا�*-1	م � �j��� ��	� ر�e� ،.  *�د&! و دو !Eا�

در -��
�	ن �\` F02 و د�* را �	زی ��1ده و /8�G%	ن ھ�d&�1 ا��. درا&�E	 �	&� ھw8 =���* ��د�; 
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81* �8
�68، �	 و �د�	6 =�
8� !8�R �&8* در زc	9م ر�U ھ�	B ،6زھ��ھ 	(�4%�ب) و �د ��ارد؛ ا� w8ھ $�&

�\68 �2ار ��ارد. �	 �	&� ا&! ر9	��1U *8c;  	��$ را ��ھ�ن � ;�Ih در 	ھ Q8از� $� *%
��د�; �

�8 �8
*؛ �	 \L ر ��رگ�G�� Q& از ��G8� �8یR *�	= !&��?� ب در	�2ا�8! �2آن ��ا�68. ا&! �� �&�B [8%e-
آورد �$  	ور را ��ای ��دم �� �د �;��8	د ��8�; ا���ار �	#�$ و ��ون QB ا&! � آ�?6 ا�Jل L\$ را ��

رو=	��8ن �?��&! ��اxL آ�?	 �$ �\	�� �2رت  	ه ط0%	�� =���* ا�*. وا�
��B ;d&� آ�?	 �$ �2ا��B�� !8	ری 
ا��. ھw8 ���	�� دو��; ��ون 8��182* آ�?	 �Jرت ��L�d$ و  A� *0U	��dاری ا�* �$ ا&�?	 ازآن ��#�ردار

%8�G/ ا&� ��ای�U رگ�� `+� Q& �&ا�U ;�= .���8� ف�Y� $� ;Bی آ��ز	0; و ��ر�$ ھ� FھS� از ;�	
�Bد و -1	م ���	�� اداره �
%* �$ ھ�=���* د&�dی B%	ھ*  ا&! �8Bه -�ز&x �; ا9	k/ �8� ���� ;L از

;� x20�2; وا ��0
0$ ��ا-F رو=	��8ن) دارد. ا�) ;Bدی �$ ھ�8ار	رت �; ز&�J دزدی 	د &�B  	& �8د�
�Bد، ز&�ا B	ه ��ون آ�?	 �
|��8* ھU  w8; رخ ��8ھ�، �Lرا �$ رو=	��8ن ر �* داده �;��	�G2 در ���9

g2	و-; را �	fی #�د �1; ��8د. �! �1e|8! ھ
�6 �$ ا&! �8
�6 در �+	را از �YUھ	ی او��8 ا��I; و �د 
U\�8ۀ �
8	ر دا�B$ و ھ1
	�; �	 -?	 6 از�Q8 ھ	 ��ارد، �	 و �د&�$ در �e0�B *	ه ��BS$ (=�8رB	ه �$ 

 ;01U 	&�2 (*Bدا $�	%Y���8� ا�&�B و�2; �2ا�8! آن ،�B	%8� $R مIت د&! ا�	&�j� $��&از ا �j�L�J .دد�d
;� *�e0� Q& رگ ��ای ادارۀ�� xL	�� ۀ���د، -���8 ��B ;01U  را  �ی و	+� *�e0� و �?B k8��/ .�B	�
���FB ،6 ھ�d	م �
�$ ھ	ی ��رگ ا�� I%2 $�&ه و ��:� ا�*: ط�ر�B $�BاS� �e# ز و ��ون	ی �	gL ال در

�Bد و  آن ��+8�0! ��	�0$ �; ھ	ی �01�* از دزدان و رھ��	ن U	ری ا�*. �8Bۀ ��ون �Y	��4 �$ در راه
;� [8%e- 	?ی آ�f	� $� ;-زا	E� ;� 6�	�	� اد�Lی ا	ھ�T� در ��د��� *G=و Q& ۀ���دد، -�ر&] ���  .�B	�
ھ	ی �+�ف ��G8� [8%e- �8د، ا�	  �گ ا�*:  �&1$ و =%k در �8	ه R	ل�E	زات ا���اo0+- !&�- ;c ھ	 �


8	ر �$ ��رت. �2ا�8! ا��I; در =�gر او &�2	 �B ;01Uه و ���Y$ ھ	ی �$ �Uب ھ	ی آوارۀ �4Jا را �
;� [8%e- ;�	ی ��د�f	� �88T- 	& د�%?� $��d>8#�$ ��د، ��ون ھ	ن  ���4 �	، ر��م و ز�	�8ه ھB د �$ در�B

�د ���	وت ��ده و در &����اد �
	&� -�e� ;��1ر 2	�� ��L�G8/ �j=I$ -�ا��.ھ	ی #  
 

�1ا�� ��را 
 

�Bد. &Q �	زر�	ن &R Q?60 درآ�� ا��ال #�&`  �Uا�� �e0�e� �8� *	�8U $� [! ��8	ر �2آن  x1 آوری �;
;� $8�	� X84� ه ارا&$ �; را	B $� د را�# *G� رم	?R Q& ن	دھ\ Q& ،: ا� /�دازد��� 	رگ ز�8! ھ�� `+� 	


	ت آ�?	 و�B o2ه و -��اد ز&	د ا&�?	 ���G8 از �$ دھ0h 6$ را �;  ا�Lاد �Sھ%; و �در �01�* ��ای -\�&���
���. ز�8! در -��
�	ن -��M �\�ار آ�; �$ در آن  ا&! �	��8 ��اف B��ه �1; /�دار�� و ھG� w8	ورزی از

����،  � ز���; را �$ �	�	ل ھ	ی �+�o0 در ���� -�ز&�B;� xد ارزش دارد و ا�Lادی �$ ا&! ا��� ��از&� �;

�	ن ھ	 و #���زه زار ھ	 ��8 وx9 �; دارای �\	�	ت �0�� در دو�* ا��. �	��8 /��; �� �	غh	� ،	م  ھ	د. -1�B

;� $�f	� �8 ( �&$) ��ا���	� Q& ن	�	10
�	ن �01�* �$ ا��z�	ی ���B	�  8$ از�	� Z�  ن	داز��. در ز��/
�Bد، ا�	 �	 ا&! ا��z�	ی وا=�، -1	م �Uا&� از ز�8! ھ	 �� �د ��JI# .�&i8 آ�?	 در  �+	را ا�B\	ق �;��1ک 

 ز&� داده �Bه ا�*:
388 

Iرا                                     ط	ھ�* -��! �+ 
4000ر��8	ن                                                   

6000                               ز��ا�;                    
                                                  ���L3000و  
3000ورد��ی                                                 
  4000#�8ا�	د                                                
6000و��dی                                                  
p8�6000دوان                                                 

 
��2�1� !��- .�/ 

�8B6000از                                                   
��4000ھ�د                                                  

\�8Lا                                                 ��6000  
5000ا�?	ر                                                    
�B12000در                                                   
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 ��ا=; ز&� �2�1��
                                                  ���E�/4000  

2000                 ��8	ن                                 او  
2000                /	ن                                         
                                 *�6000               اورو  
                                    $A- 2000              �2ه  

 
��$ �2رh	ن در�8! �+	را و �2�1���8	�+�8 &	   

12000            ��$ �2رh	ن                                 
                                      ;B���           6000  
                                      $%�GE�/           5000  
4000            ��8	ن                                          

5000         ��را-�ر                                         
6000        ا&�E; �2رh	ن                                  
                                          Q��R        5000  

 
                                          	�8��8�       12000  

15000      زود&!                                              
 

8000       �8ک                                              
 

;B�2 
                                              ;B�2     12000  
6000     #�زر                                                

�8B                                                5000ا��8   
         4000   ���ا�	د                                               
                                             ;>hا�R   5000  

 
 ��ا=� ا�
�س ��	م �F آب

5000                 �	رازی                                   
                                     ;�	�                4000  

R               8000	ر �ی                                   
5000              او-	ر                                         

 
15000              �2ه �2ل                                      

 
B              50000?� �+	را                                   

 
U�1E�18                            (Q�277000$ طIھ	 (&	 رو/$8   

 
 آورد؛ ���$ ��G8د �$ �Uا&� �$ 0U*  8�1* آن ��B 6ه و �\�ار �1; �$ از ���* �1;از �0, ھU w8	&�ی B	ه 

�Bد �$ آ��ا =�	ظ* �8���. �0,  طI ��ده و �$ رk8c آن ا&G	ن #�ا $ اھ�ا �;ھ�ار  20آن ���* �i8&�، =�ود 
و  �8اک دو �	=8$ ا&
* �$ ا#�8ا �$ �e0�* و�B �Jه ا�*. -	  	8c��j� Q& $ در ��رد R�U�9�� !8	ت 

�Q رو/8$ &	 دو R�� آن  36ر�U $� 6	&� #	�^ ز�8! ا&! �e0�* =�ود  �Bد، �! �$ ا&! �	ور �; ا&E	د �;
80
	 ھ	�*. -1	م �	م ھ	ی ����Sه در 1B	ر  ا�* �$ �$ #�ا�$ B	ھ; ا��ا#�$ �;� o2و 	د، ز&�ا �68 ز�8! ھ�B

�Uا&�، B?�ھ	ی �	ر�& ;�8	 �I4ت ا��، �$ ا��z�	ی "-��!" ھ	ی �2�1��. ا&�?	 �	م ھ	ی �	�] ا��. ��داB* ھ	ی 

�	ن �8	ز دارد. &Q �	زار &	 �	ر�g�� *8	 �$ �	 از B?�ھ	 و رو��	 ھ	 دار&6، �$ دا�` ز&	دی در �	رۀ -��

$0 �
��ن ��ده و در J	L Q& " در	ط ھ	درآن در "ر� ;��	ن �$ �Uض ز����B	� ده و�� QR�� ی	رو�� Q&
��8 �$ آ�E	 ��8و��. �	زارھ	ی �01�* در روزھ	ی ��� !8	 �6j ��ر�;  15&	  10روز ھ	ی �	زار از اط�اف 

 �	��� ارو/	 دا&� ��G8د.
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�) و��5ه�1ت '�,  

 
 ��G�� 	ط; ��ار��. ا&! ��8وھ	%jا� $��d>8ه و ھ�B �8�G- *�e0� o0�+� ;=را از ��ا	+� ;�	j� ی	�8وھ�

�	�B. درا&�E	 &����اد ���	زان ��	م "ا&E0	ری"  �Uد ا��40 -�/<; �; 41ھ�ار /8	ده �	  4ھ�ار ا�� و  20از 
ھ�ار ا�� (��اره) ��G8د �$  �50* ��ده و =�ود &	 �G80$ و �د دارد �$ ��G�� از �
�d	ن و ��د�	ن =��

10 
از �8! -��1! ھ	 ا�Lا&` ���G8 �	 ا��+�ام �س ا�*. ا&! -��اد ���8ا�� ھ�ار آن از �0, و �1	�Q  ��ب ا�

	�; ��L	��ھ; �Bد �$ آ�?	 را -	�8! �8���. -��اد آ�?	 �
8	ر ز&	د � M��- ��8ا��� M\L $08%2 ت آن	#�� 	ا� ،��	&

 	8c�$ -\�&%	 ھ� �Lد h�& ;	 � �8\L��J ;U	Q& F= ا�� ا�*. ا&! ���	زان ���رت &	 ھ���  	�B، در� �1;

�4] /�دا#�; �1;� ،���B ��	B $� ;�2ه و و�G� ی"  ��ای #��* #�ا��ه��L"د 	ه &�B *%: زان	د��. �����

�+	را ��8d8د  ����0h !� *G	ز �	�f$ ھ �	B��. ھ� -��0h M$ /�دا#* �Bه و رو�	ی آ�?	 �
�4] ز�8! �;
���م،  �،  �اری و ارزن ا�*. /8	ده 8U!  �256$ ھ� �! آن �
	وی �$  ��	B $0h !&ا�*. ا ;
80dا� ���/

;� S#ده �; �\�ار ��اره ا	ا�� دا#� ��8ان آ��ه و ���ا /8 	� 	د ا�*، آ�?�L $� �Y4�� $�&�8R و ���  .���B
"#	J$ ��دار" &	د ����G8. ا�� ��اران دارای �8G1Bھ	 ا��، ��g	 ا&�?	 دارای -��Z ھ	ی �08�L ��ده و ��	م 

L* و �	 &Q -�8 ��-	ه. ا&! ��8ه ھ	 از -�-$ ھ	ی  20دارای �	رد ھ	ی دراز و ��8ه ھ	ی ��8d! �$ ط�ل -\�&%	 
�� �، ا&�?	 ھ��� در ا-Y	fت �B ;1����. از�Q8 ھ	 �R M\Lو=8G	�$ دار ۀ�Rب ��1U)	 �� (�8	�B $�#ه و �2ار

رود، �Q& .����  �d ھ��ی &	 &Q اTL	ن ھ��� �$ ��� �I� ;1ح آ-G; دا�B$ و آ�?	 را �; -�	و-	�$ ��	ر �;
ا&��$ �	 �Iح �%� �?E	�B. از�Q8 ھ	 از  	�F د&�d ا��zا #�د را �	 &Q ��8ه &	 �	رد -E?�8 �8���� �$ آ��ا 

 در ��1 #�د �%8����.
 

از�� ھ� 6رو*�  
 


��$ از از�Q8 ھ	 �%	&� �X84 د1B�	ن ھ�اس دا�8B .*Bۀ  �Z آ�?	 �8	ز��� رو=8$ و B��م ا& آ�<$ �! �;�
-�G&] ا�*؛  آ�?	 �	 �Jای �0�� �L&	د ��ده و ����4� *B	jL	ن /�G8و -�8! ����ۀ ����B* ا�*. آ�?	 دارای 

B $�L���ه ا�*، ز&�ا اوJ	ف U	�; ��ارۀ ��8h�6j، و�; ���	زان o8�9 ا��. ��8ان -�/?	 در ارگ �	د&�ه 
�Bد. درا&�E	 ھw8 ��د  از�Q8 ھ	 ارزش -�/<; را ��Yرت در�* ��ا�
�$ و B	ه M\L �	 ا�� دا#� ��8ان �;

ھ8<� $ ��:� $ ���; -�/<; و �د ��ا�B$ و -�پ ھ	 از ا��\	ل دھ��ۀ آ�?	  �ا ��ده و ���8ان -�Yر ��د �$ �
���& M��- ;�	را ���8ان �$ آ� 	ا&! -�پ ھ 	ا� .���
�اد ��د�	ن رو�; -�68j ��د. -1	م -�پ ھ	 ���E; ا��، �8

�Bد �$ �$ R?	رم آ�?	 دارای �	�R QR�� �%8?	ر و B` /���ه ا��. درا&�E	 R?	ر ھ	وان و �د  ���0م �;
�	182	��ه -�پ ھ	ی ��رگ ا��. /�در �01�* 2	�� ا���	ده ا�*. دا�B$ و  

 
(� ����8ت '��وھ�ی ',�

 
 ;�	j� ی	ت ز&� ��8وھ	8c�  ۀ��ن دھ	G� ن	�8$ ��ده و ھ1<=	� !&��R ھ; �$ �2رت	d� ���8ۀ��e0�* در��

2%	&� ��رگ از�Q8 در ز�	ن =	�9 در �01�* ا�*. L?��* او�; ��G�� از ��اره ا�*، �! ھ1<�	ن �	م 
 ارو/	 ��	م "�	ی" B�	#�$ ی" &	د ��G8د، &Q واژۀ -��; �$ در	رو�	ی آ�?	 را ا�Lوده ام �$ درا&�E	 ��	م "�

 ��G8د.
 

 2%08$                         -��اد                  رو�	                         �	=$8
��اد �	ی                     �1000                ;B�2	��dاد                      
U	�Bر�	ی                ��1000ای                        

��14 ا���8	ی                2000      &	��                     
&	ر�; �2رh	ن     =
! �	ی                                500#�8	ی                        
��14د �	ی                R	fک                  A82500<	ق                        
��رh	ن    �د �	ی �	ت     اد&�ا�                 ��800خ #�8	ی                 
-\68 �	ی                     �8Bاز                 �2400ه A02	ق                     
B	دی �	ی                   �8اک                 �500	ر#�8ز                     
/�8E�	د       60U �	ی د                             600د&	0#;                        
                       Z�8�2000                                ی	ت �	�    *h��او  
2
	 �	ی                           18�500	ن                        ��&I2    !&ز&�د  
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                       ;&I 400                 �/                   ی	ر��6 �$%�GE  
U%�و %	ر �	ی              ��8	م                �8�400�	                            
                       !&�4�500                ;B��2                     ی	د �	2%  
U%�و %	ر�	ی               ��را-	ن               ��500ر��ت                       

U%�ر��ل �	ی              �8��8�	               600                       �02غ     
U%�و %	ر �	ی              د&��               300ھ�اره                          
                         !Te2300               ز��ی                  د&�� از �	دو�* �  

            ;B	��U         400                         ی	د��14 ����2ه �2         
د&��       دا�1	س �	ی                          R400��ر                           
��ا=� ا�
�س    ا&z	ر �	ی                              800-��1! ا�
�س               
�+	را      رودا&�	گ                         1021000	ق ھ	                       
�+	را      B	ه                                 22000%	&� �+�0ط                  

د&��     �J �14	دق �	ی                     1000     ��وی ھ	 (/	ر�8	ن)   
�2�1��    �8ا#�ر  ��اد �	ی �               500                                  

زورا�	د ��د&Z8� ;0U oe�     ;B�2 Q                    500(/	ر�8	ن)      زورا�	دی   
 

                 $U�1E�     19500  
 

�	�G�� I�� از -	 Q8 ھ	 &	 ط%\$ �	زر�	�	ن ا�*. ا&�?	 از ��ا=; ز&�  /8	ده �$ -��اد �
8	ر �6 ا��+�ام �Bه و
:���G8� ا��+�ام 

 
�1000+	را                                            
                                        ��2�1�1000  

                               ;B�2           200  
500           �8ک                                 

                                        	�8��8�200  
100	ت �2رh	ن                                 �  

                                        $%�GE�/100  
                                          � �#100  
�8B100ا�	ل                                          
�2100ا�	ل                                            

100ن                                        �	رازا  
100او��;                                            
R300	ر �ی                                        

 
                                       $U�1E�3900  

 
ز�Q8 ھ	 درآ�E	 ز&	د �8
���؛ �	 آ�?� 6	�B و -��اد ا �+` ���	زان  ��ب ا�
�س M\L ا�1	 -	�x �+	را �;

&����اد ز&	د ��دم �Uب ��ده و از 8U! ا�U%	ر ���	زی �	��� �1	�Q د&�d ��#�ردار ا��. آ�?	 در ا#�8	ر 
��� -?8$ ��د، ا&! ��دم را  3000&	  2000آن ���8ان &Q ��8وی  =���* �8
���. �$ ا��z�	ی �102و �0, �$ از

��L*، ز&�ا آ�?	 در د1B�� ;	 &���d& �2ار دا�B$ و B	ه ھw8 -��80; -�ان �X84 ���	زان آ�	 �1; �jده در�
.دارد �$ آ�?	 را �Y	�4$ ��� �+�د روا �1;  

 
��را!��!� �2ر�)   

 
 7e� ا��ر آن در 	دی ا�*، ا�	2; دارای ���ذ ز&I#و ا ;�&�L ه	d� ور آن از	E� *�ھ� دو $� *%
�+	را �

	B M��- ر	
��B ر	8

%* �$ &Q دو�* �� FھS� یf	� م -� $ #�د را	، ز&�ا او -1��	2; �18	ه ا#�8 �
 !1B�8 د� ��ن 2�2	او را �$ راه ا��ا#�$ ��د. # 	دا&1; � Z�  Q& �8ه# 	& .���8	�* ا��ا#�$ ��د. #	ن اور

اIUن �Bه ��د. رو�	ی B?��%� و =Y	ر ھ��d>8$ -	���8; ��ا�B$ و ��8 ���ز =�; �0, را h	رت و اTB	ل 
 �d&��& 	� 70J اری�?d� ه ��ای	B ��	��� ده، ط�ح و�� $L�� ��G8� �9	= ن	در ز� *�e0� د. ا��ر��
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#�ب ا�*. او ا�
	ل �	fی رB k8c?��%� -	#�$ و B` رو��	ی او را -
+�8 ��ده ا�*. B?��%� �$ �+	ط� 
&�- 6�4�
! B?� در -��
�	ن ��4 -��� -�18ر B?�ت دارد، �$ 0U* دا�B! ��داب ھ	ی ط%�8; ��ور #�د �

;� $�Bا��را  / $A- ;  �8ک �$ �18; اوران�; از ��ا=; ��زی آن &��ه و &�B $�
�B �8� ��2�2 د. �2رت�B
و �د&�$  -G��8 ��8ھ�، درا&! R?	ر �	ل ا#�8 �1819 �+	را �Bه ا�*. =Y	ر �B �8	�0T� �&ب ��دد، �	

R?	ر ��ادر -\
�B 68ه ا�*. �2ر-1�� -�&!  �8! ��ھ
�	�; ا�*، ز&�ا رk8c آن �Lت ��ده و �01�* او در
رود آ��ا �$ از -�س، �0�$ �$  دe0� !1B�*، رk8c ���ز ا�* و ا�� B?� �0, از او ���B $�Lد، �1	ن �;

�8! دو�* ھ	  �8	�* -
680 #�اھ� ��د. او �	م آن B?� �	��	�; را در ��� #�د �d$ دا�B$ و ���1&! روا�M در
	�$ ھ	ی �	fی ���ز دارد، ا�	 آن �01�* دور ��ده و �
8	ر QB و �د دارد �$ و �د دارد. B	ه �+	را ���

-�ا�� �I� Q1ھ	 و ار-` ��ر�; ��ای  و �د&�$ �\F ��رگ ا��8ا���1�8! �; ���ا�� �	fی آن =$01 ���، �	
$�8

�� #	ن #�8ه �	 ��گ ��14 ر=68 #	ن رk8c آ#�ی �$ /	&	ن ر��8ه، �= M. روا���8! ��	را -	ۀ  �+��&	1�

 �Z �	 ھ6 ��د��، =	f  �$ ھ�d	م ��گ #�د ���L	ده و -\	9	ی �+G` ��1ده ��د. /
�ان دو /�ر �$ ھG81$ در
���B �4ه ا��. ��J$ ھ	ی �$ #�8ه �	fی �e0�* ر�	��8ه، -�8! ����ۀ ���ذ او �	fی ����B* �+	را ا�*. 

&	Uرت ��ده، ر	h را 	روان ھ	�2رت �6 � Q& 	� *�آن دو k8cر o8�9 رت او را	E- ،ول ��1ده	AR ی او را	
 از ا��\	م �4	jL$ ��ده ا�*، �	 ارا و&�ا�$ ��1ده ا�*. ا�	 دB* ھ	ی ��&� او ر �	#�$ و �102وھ	ی او

و �د&�$ &B Q	ه ��8و��� ���8ا�� ��eر /�8وز���ا�$ �102وھ	ی او را از  	�F ا�
�س ��رد -?	 6 �2ار دھ�. 

��ش دھ�،  	8c�$ او  ا�� #	ن #�8ه �$ دو��; #�د�ادا�$ دھ�، B	ه ���8ا�� �2رت #�د را �$ ط�ف �Bق 

 ��ای ��ت ھ	ی ط��f; در /; &Q -?	 6 ��ده ا�*.
 

�9� و ��9) ،;�
 � 4 روا
 

 Q& $�BS�روا�M �+	را �	 8R!، �	�� و -��; دو��	�$ ��ده و -1	م آ�?	 ���8ان ���L	ده ا��. 8R! در �	ل 
#�ا��	ر �B Q1	ه در �d?�اری 70J در ��زھ	ی �hب 8R! از -	#* و-	ز #	ن #�8ه �Bه �1	&��ه ���L	ده و 

���، ا�	 /�d8دھ	ی �$ 8R�	c; ھ	 R�� �	ل 2%� در  ��د. ا�g480Uت ��eر U	�I2$ -1	م ��ا#Iت را رد �;
�	ن آن دو�* �$ راه ا��ا#�$ ��د، �1�! ا�* ا��Aا-�ر /�! را از��B	� یf	� � در �e# $����زھ	&` ھ�

�8! �+	را و 8R! در ���0e� 7e; ��ای ھ� دو دو�* �2ار دارد؛ ا�	 از�Q8 ھ	  �E	ت دھ�. روا�E- M	ر-; در
 *�e0� ;�2. و��ر ��%U 	?ی آ��#	B ی	ھ�?B و �TB	� ،��ر�	ورای &	� $� �d&از ��0 د ��G8� زه ��ار��	ا 

�د، �Rن اTL	ن ھ	 وf&* �0, را در ا#�8	ر در �	�� و �د داB*، -�	�� �8! آن �e0�* و -��
�	ن دو��	�$ �
�Bد. ا�	 ھw8  دا�B��. -��اد اTL	ن ھ	 در �+	را ز&	د ��ده و -1	م -E	رت ھ��ی ھ	 �	 ��ا#�0 آ�?	 �$ /8` ��ده �;

�B !8	ه �+	را و رو�	ی �$ در و&�ا�$ ھ	ی �e0�� *	�� ��Jد ��ده ا��، و �د ��ارد: از�Q8 ھ	  -�	�0; در
j� د	E&ط� ا	ر-; �+	E- 	?آ� ��	�- $�	d& .رس ���ت دار��	/ 	رس از دو��; �	دم /�� M��- �8آ� *U�� ت	&�

 $�8B $� ه��	2; �	ن �	و&�� 	ن &	ر�8	وف ��ده و ا&! ا�� �$ /�Y� رت	E- در 	-��اد �1; از آ�? 	ا�*، ا�
ھ	 �Bه ا�*، ا�	 �$  �8! /	ر�8	ن و از�S� Q8ھF ا��. �8%�ال ��دن وز&� 0�L; �+	را �	��G# ;��� XU* در

;� $&ST- را *��Y# !&������. /	ر�8	ن -	 ا��ازۀ ز&	دی ��ر���&!  �G�� ���8ان ��* �$ ��ام  	�F ��ر
 	- ;�	1zU ا-�ری�Aت ا��?B .����8� وش�L $� 	ده ھ�� �z� ه و�B �8* ا��	ر :�e� 	?را دار��، ز&�ا آ� ��G�

Y2	� ر	8

��ش &	�L$، ا�	 ��دم -�Yر ��; در ��رد o�9 آن در�	ر دار��. آ�?	 �	ور دار�� �$ �e0	ن �+	را 
B !&��&�2	ه  ?	ن ��ده و �! ا��zا در �	رۀ و��* �	 ; �$ �o0�+� �0 ارو/	c; �$ او ��A8دا��، ��رد /��` 

8	ر� Q�	1� !&ا 	68؛ ا��ھ%; درک �S� د	8�را را =�; �� �	ا&! -� $  �ی �+ �&f��8ا�68 د� 	ام. � $�L�� �2ار 

 دور �2ار دا�B$ و -�	�� آ�?	 ��4ود �$ اظ?	رات #	�; �Lا�	ری و وا�
�& $� ;d���d& ا�*. 
 

� رو!�> <� را
 

 �\	���8! �+	را و رو�8$ و �د دا�B$ و ا&! را�e$ ����8	د ��	د � از ز�	ن /�e ��رگ &Q را��e دو��ار در
ر ز�	ن �e0�* آن B	ه �	ز �Bه و در  �&	ن -E	ر-; ا���ار ��ده ا�*. �
�8 ز�8�; در�8! ا&! �1	�Q اوf د

روس ھ	 -Iش ��د�� -	  1820ھ�* �	ل ��BS$ ��ون ��ا=1* ��ده ا�*. در �e0�* ا��
	��ر و =�ا�; �	ل 
8! �
8A! �	ل ��BS$ ���ا�
��� راه  ���L��. آ�?	 در را��e ��د&Q -�ی ا&E	د ��ده و &Q �1	&��ه �$ �+	را �;�

�ان �	ور ��د �$ ��g; از ��jات ا&! �	��ر&* -E	ر-; ا�*، ا�	 آ�?	 �	 ��	&. �8	�; و #�8ه را �	ز ����. ��8
;� $�L�&S/ ���� �4 #��; در�ط دار��. ���8 �	ده  ��8 ار-%	���L * /��ز��رگ�; �$ ��ر&��	د. در ��ل، ��B

�; در �+	را ��x �; ����. ازآ���	ن �%�� رU	&	ی رو�8$ از �Lوش ��د �Bه و -��اد د&�dی ��8 آ��ا د�%	ل �;
���B؛ R�8! =�س زده ��G8 �$ ا&! �	��ر&* ھ	 در را�e$ �$ ا��ر #�8ه �	�B، ا�	 رو�Q1� $� $8 #	ر ; 
�8	ز ��ارد -	 آن ر&	�* را وادار ���. رو�?	 ھ1<�	ن روا�M دو��	�$ �	 رk8c 2�2�� ا&E	د ��ده ا��: آ�?	 -1	م 
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! ����B* -1	م ��0 ارو/	c; ز&� -	:�8 آورده ا��؛ ا�	 آ�?	 ھ��ز از�Q8 ھ	 را �	 �G	ن دادن �2رت #�&` در-�8
ھ6 �	&� �	 ��#�رد ھ	ی آ&��ۀ #�د ��j&	ت د&�dی را ��4 �	ز�� �$ ��Yرت U	م �� �د آ��ه و آ�?	 �$ =\8\* 
و �Uت در د/��0	�; #�&` �8	ز دار��. �	 ��	ر �Sا�B! ��ا��L x&�; �$ در راه روس ھ	 �+	ط� اTB	ل �+	را 
و �د دارد، ��دم ��eرU	م در د1B�; �	 آ�?	�*. =�; ا=�1	ل آن و �د دارد �$ �+	را �	 -1	م ادU	ی دو��;، 

�Jر-8�M��- $ -�ار ��رد =01$ �2ار ��8د، #�8ه را &	ری ر�	��. ا�� ا&! �1	�Q  �	زھ6 ز�	�; از آن  در
آ�?	 �
8	ر �G�� #�اھ� ��د.  ط�ف �� x8e	d� ،���B $�#?�اری آ�?	 &	 ����ول %2	&� ����دان اط�اف

�. �-�ا��� &p� Qادی را �x8e �	ز�� �$ ��4 ����* :	�* ��ار ���	زان ��6j �8?�ده ��ده و ��8h�6j ھ	 �1;
-�ان /�?	ن ��د �$ در�	ر ��* /��ز��رگ ��ای ��ت ھ	ی ط��f; ���	�$ ھ	ی درا&! �+` آ�8	  �	 آ�?6 �1;

/�ورا��. را �� �� �;  
 

 #���ن
 


