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���ت� ��ح��  
 

�#�� ا,�	ق ا�1	ده  �1809	�� /زم ا�% او/ �! .�اد-� ,+	س �(�م �! از �	ل (�'& %) $#� از ورود �! ا��ر 
 �.��:�! ا�%�� 
��ن ,	ر93 �8د را از و$�(�! آ$	ی ا45 ا�%، �3   

 
E دوره ��Dرت �	�� ,3�C! :�ه ا�%؛ و/3	ت 3	 ,��@ رو�	ی �?�'< ا=;ن ا��>;ل ا3 در�'& % �	�� 

�و 3	 ,��@ �(�! ھ	 ا:I	ل :�ه ا��. دو :	ه �	�� در ��ز�(E ھ	ی �(F	�!  و��ده � �
����؛ از  در ,#�(� �
@<1 �
��دۀ ا.+� :	ه درا�����L:�3�C,  M3 ھ�ات در �'�(% او/دۀ او �	$� �	��ه ا�%. اE3  ا��Kا,�ری 

ھ � ��,	��ی O3 �+'�% ھQ ��ز �	  در ، ز�3ا اI, E3(�ات �(	��ا�%,�O3�  !P $�رت ,�ا�+ � :	3
�N 	ن 
��-� �	:�.�(�  او:	�3 �	/ی ����:%   

 
 #"ل ��ه ���ع

 
 1809در �(�ان S P �(+'! در �	ل ی از ا��وس، 45 از =#�ر �	��رE3 ��,	��:	ه :C	ع ا�+'O ,?% �8د را 

. او از �(�ود,�رV3 رو �! زوال ! . $�رت او 45 از �>�ط وز�3 او و $�� �(�وا=T دو�% او ��(�ھ�از د�% 
�	8 4)Wن ر	8 X�1 	� !Y�	Dم  �ادۀ�	�	ر��ی �	د��رگ ��[)� !�)
و  �+�ده .+	Y�%3+�د ��ادر �8د از ، �

�% �	�� �	/ی ,?��ا�C	م او را �  %:���� ���F Pھ(\ �]	��. ھ� �� و �,/	)8 E) N  ده ا�%. ��رد�#�
: ا��م 8	ن وز�3 او �! $�� ر�(�ه �(�ود�! �(�ان S P ھ�ار ���ی  O315 ار,[ �	�; ��LC .�ود �	 :C	ع 

� �(]�دھ�ار ���ی :�
% داده  O3 @��,2 �(�وی  :C	عو � �ن . ���	زا��دد �! ,��@ X�1 8	ن ��1	��ھ
� QC
O3 �(�ان  د، 5(�وزی �	�� را در�: �ه و ا_�]	:(�ن �! ,��@ P O3 �ال ��Cب رھ#�ی ��]:	ه � 

� �	ھ+�ار �	�; W	+�� �)� اھ�ات و �8ا���P Q`=8(#� �1ار ��ده و �?[ ا %�'+� !� �FN	Kد�� 	ع �	C: .
 �$	� S P �8د را در �(�ان��	ه 45 از :�
%  . او LN	ر�(]�د�! ,��@ 1	Y,	ن �! _ (+% ���1!  رد�aا �

�	� � ,+	م ,;ش ھ	ی $#'� اش _(���1>	�! اE3 ا$�ام او ؛ ا�	 �(� �در � �ھ	ر ,;ش 3�8[ ��ای ا=	دۀ ,	ج �8د 
�:	#)�.  

 
 +*�د �()�د $� ت'& %�$�

 
�! ��ای :C	ع ��E3 و ��LC :�ه و ,�و�K% :�د  ��ار ��ذ ��د�3ه و �Y+�د �� 1('� 	?,ھ+	��وز ,Q)+D ا

� در $�ار�	ه N 	ن  د�F3 او را :	ه ا=;ن �� �	رھ	 ) �Kر:((C)�ا�% �! ,��اد ز3	دی ,	  ز3	د و ��رگ� �. 
�?#F	ن و ��1	��ھ	ن �Y+�د اط	=% 3�8[ را �! او ا��از ���ا . �	: � ���(?#� از ��(S P �C  اE3 ا=;�(!،

! =	�(��E3 �>	م وز�3 ا��Kا,�ری �+	:�! . X�1 8	ن ��  � ��دا:�! و ,��اد ز3	د در�	ر3	ن :C	ع �! او �(�% 
؛ ,+	م �+'�% اI1	ن �! ا��e 	ی �]+(� �! �'&� :	ه �	:� ����ر��اری N 	ن  ���8% او :	3
� �(]�د، ز�3ا

� داده، اY� . E3+�د �8د را �	�; در ا�8(	ر وز�3 �8د $�ار �(� ��Y+�د �(�% ����8رد او �! D8'% ھ�ز
,Y% رھ#�ی ھ	ی � �ی . P 	ح رد�aا +�ی ��ای آ�	3[ 3	 .���% �8ب �	$� �ا�1وده و ھ(��Ff! ا�(�وار شا


	دت 5(�ا �(� �$�ر,� �! وز�3 �	/ی �5رش  �3، ز�3ا او �	�h(در در�	ر ���Pد :�Lاده �	��ان . ، O:و ر
 �(�رزد.

 
و �,)�ن $� 0,/. ھ� ت�',� %-),�  

 
 �)+[� �)?
5
� وزC: �3	ع و/3% در ا�8(	ر اE3 . ا�%او�(E ھ�ف .���% , O3 ن	8 �+Y�	&=�:	#)�  !�

. X�1 8	ن دراE3 �]�;ت �8ا��	ر �+O ا�%��ده را دM1 آ�8 :	ه �]+�ل .+'� ,	 اE3 ز�	ن ,+	م .+;ت 

(� C 5	ب � j3زان �8د �! آن وادی ازط�	و =#�ر ��� 	! ھ�دد. او در�(�(�F  در�8ا�% و=�ه E3ا ��	<�

)�K
. آن ��1	��وای �>��ر و وز�K� �3دازدرا �! ر�. !F � %)C	�Q �(�! ھ	  �O رو5(! =	�3 �]+(� 9رد �! 	
 Q')P درو در  !Kا.� ھ(�ا��� Qھ 	�����  �18! ھ+�اھ� �(]�د ,+	م ��ادران �8د �	 �  �. X�1 8	ن  �;$	ت �

 �F+در��ده و ھ �� �k	. Qن ��ا�	3�P  	Lازآ� �l�� .� :	� !� 	3�$ ]�ره �(�ھ�� 	! ھ�ه �(	و $�� : !���
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3�P	ن �;$	ت �(?�اھ� ���	�� �8د را =+'� �	زد. ا�	 ا�k�� E3ع :	�� �(	�%  �L	 درآ3�� از�(]�د �! 
�ھ�ار  10ر�� �! ,��@ O3 �(�وی  :�د. �;$	ت �	 �	رش ار,[ �	/ی �]+(� �! 5	3	ن �� X�1 8	ن �+

3! ��-���ی �(�! ,Y% ��1	��ھ� �>	م�<, � N �#+)� �)
�F P -ھ	ی 5(� از ��ه ،را ���1! :�د. درا�� ھ	 �

	ز��، $#� ازا3 �! �(�! ھ	 ��� �. اE3 وا$�! در�	ل )� M)&� %��	?� و وادی را ��ون !�:a�رخ  1811

�(�ھ�. .	�Q �]+(� 45 ازا3 �! ��ای N � روز در ارگ �Y	�nه �(]�د، �8د را ,
'(Q �+�ده و �	 ا��(	ز 
� E3����ادر وز. o)Y� �3	�Q �]+(� �>�ر �(]�د.��	�'! �(]�د. �Y+� ا=`Q 8	ن ��ر  

 
 ��3& $� 0,/. ھ� و از د0& دادن ات2

 
�! �>	�� �(�! ھ	ی ���Y 3�8[ ھ(��Ff! =;$+ �ی �8د ا�Pای ,��Lات  ، وز�3 در,
'(Q �(]�دو$�� وادی 

5(] �  � �����ت ,�ک  	�]	ن ��اده و آ�L	 �+'�% را � O,ه ا��	ب از ��1	C 5 Q�	. ن	ز� E3درا . �L	د �?�
�ا�8(	ر 3�� از ��ادران .	�� Q	�j �]+(� $�ار دا:�! و  � �. اE3 $'�! در ��ای وا�aاری آن $'�! در3	%1 �

�� !�1�3a5 د �1را	L [)5 E3ا � %)C:�د. ر� 	را � 	L#ا��� %)�$�� E3ا !F � !)5رو O� O3 ON�� ��	��$ !
�]+(� را �	  ،E3 .�ادث �	=X�1 !P�, o 8	ن :�ه:�د. ا �3�P �8د �� د�% آورده و آ�	دۀ د1	ع از د��	ورد

 � �. او �	 ار,[ �(�! در F'P! ھ	ی N	چ �>	�� �� ا,O �	رش �� ! ط�فو ���ده ,+	م اردوی �8د ,�ک 
 ��,�یدو  �(� از $'�! �
�>� :�ه ا��: .�ارت ���L� Q	3% ��ز��ه ��ده و �(�! ھ	 از ھ� �2د �! .�ود :

. � 	ز=! �	 5(]�وی �(�د �	ر ���>	�� �?	��(E �8د  دراز .('�  �. وز�3 :�	 ����$�(% و آب ��Lه � � 
 ھ�ار ���ی آ_	ز :�ه و ,+	م ,�5?	�� �(�! ھ	 را ,�Dف �� 2راس O3 �(�وی  دو�% �Y+� ��ادرش در

�! ا�	 ���P! �(]�د �(E ��ده و ��:[ �(� � �! 5(�وزی �8د را �L#�د �?]�،  � �. او دو ,�پ ا3]	ن را از
� ا:?	ص  اE3ون 5]�(#	�� ��ده و ,+	م ���	زان ��ادرش �1ار ��ده ا��. در��l�� ن	8 �+Y� %دو� �'+.

��ارش 8	3 	� ارا)� !3� � ��Iض ��ار:� �! وز�3 E)= ,[ ا�(� :�ه ا�%؛	م $&�	,+ 	دو�%  !�! او � !�
� از �(E ر�1! ا�%. ��ای او Y� @<1+� 8	ن داده �(]�د �! ��ادرش  )[� v<= راه ��	+)� �او �	 ا�1?	ر  و�	$

� ,LC(�ات $�ار�	ه �8د را آ,[ زده و �?[ آ$#� از�(� �، ا�	 ا��وس را =#�ر  آ��ا ا�C	م �(�ھ�؛ اوl�� ن
N �F'P	چ، $�رت اI1	ن ھ	 در  . 45 ازا1 E3	�P! درت �(�! ھ	 $�ار �(�در��رد _	ا=`Q آ��ا �(aFارد ,	 

� ا��وس از �(E ر�1! و $�: v�	Pآ�ن �+'��(�د. % از آ���	ن در ز�3 �'&� ر�F � %)C! $�ار �  
 

 567 $� ��ر0,�ن
 

، ز�3ا :	ه 5	رس �8ا��	ر �	ج ھ�ات �3 � و/3% �(]�دLP% �?	�< �1ا�8ا��ه  �(�و و ,�ان وز�3 ��ودی در
 % &'� �� 1(�وز ��ده و ازاو ,>	k	  �Fدد. .���% آن :�L در�(_��P	. م	ه � 	ادر :�� O3 ر	د ا�8(�[)�

� ��	�'! � �؛ وز� �3	 O3 $�ه �! آن LP% �	رش W	 �=ا �,	 5	ر�(	ن را =>v  �(� ��! اE3 در�8ا�% را �	 �
 �F3ر د	#�ر�(�ن �! ھ�ات 3 	ن �	8 X�1 .ھ�ات �8د را ز�� Q�	. ی	آ$� ا�%،، �	و�Pد3�! ��ادر :	ه �	زد �

 �Wم دارا	+, 	L , !� ی	ھ @#k او را�� � � !�'� ،�5 �� ل �?	ط� ,;:���. �. او ���ا �(� ��! .�م او �(� �
 	)L� ن	ر�(	5 	'! ��	ط� �>	را �? 	ھ ��
(E  �	زد ��ھ�ات را $#l! �+�ده و ,+	م آ�	د. ��! ,Y% ��1	��ھ

� در )5
� :	ه( ='� �(�زاF P .5(]�وی �+�ده ��د�� � ����1! و ��	V3 آن $&��+ �:	� E)<3 ن �&�ر	ر�(	5 .
� ھ+�اه  �، ا�	 اI1	 ��(�1ار ��):	5 E3���� �(#	:ن ھ	 �(� �(�ان را �aا:�! و 5(�وزی آ�L	 �	 ��ر��� O3 .�

� رو.(! � ! Yn E3د�3ن ا 	زا�[ �	ا��1. ��� ��! روی وز�3 اn	�% ��ده و او �� روی ��دن ا�w �8د �
:�در�8ا��� 5	رس  � �، ز�3ا او �5دا8% �	ج اK+� E3	E3 را درو �� ��  �. �	 آ�QL وز�3 ��ر= �ه و �1ار �

 % &'� �را رد �+�ده و ار,]� را :�
% �(�ھ� �! ��ای M+P آوری آن آ��ه ��د. او ھ+f 	ن ��زھ	ی _��
�ا��از را � �، �	 و�Pد3�! او اط	=% �	�� Y� !� ]3�8+�د ��ادر �8د  را �	 ���1	ری .	�Q ھ�ات ,>�3! �

�	ر�3ون �]+(� �1ق ا��	ده �k(< �(]�د،  O3 دو�% �]��ک ��ده ا�%. ا�	 درا-� ا1S P E3>@ دا:�! و 
 ز�3ا �	�(	ت وMk :�ه ��آن �	=o ��ر��� � !� !��n E3	Y� M1+�د دراE3 �?[ �'& % او �(]�د.

 
 ت�8,9 وز	�

 
,�ا�
� � ���$E3�,  M ط��1اران او � �رت �� #(�E! �8: ه5	د:	ھ� �Y+�د ,	 اC 3	 �	 5(�وزی ھ	ی ھ+�اه ��د

� �]	��ه ,?�	/ی  �	: �: او در��؛ او �]+(� را ردد�F3ی $�ار دا آن در د�% [و�Pد ,+	م �+	3 �! �	 :�د �
=�ا�3 آن وادی -�و,+ � را ��ای �Y	1`% و/3	ت د�D� !� �F3ف ���	��؛ او  �و �(��ا� ردداا�8(	ر �8د  در

� ، F3	�!  ��(�و O3 .+'! از P	�v 5	رس را دM1  �+�ده�	�(	ت ��+�ل از ,	��Kرھ	ی � � را M+P آوری [?�
اE3 5(�وزی ھ	  ،8	��ش �#�ده ��,+	:	8&� و�Pد دا:%. ا�	 �8د :	ه N(�ی �(]�� از O3 �! از ط�ف آن 
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	ری و =(	:�  ا�%��ھ�ن وز�3 او F)� ه _�ق در	م ا��ر �'& % را اداره �+�ده و �8د :	+, !��:	#)� .
�(E ��ادران ����د �8دش ,>
(Q  را در X�1 8	ن از $�رت �8د ا���	ده ��ده و .���% ھ	ی �?�'< �'& %

�� ھ. او ھ(��Ff! ا.��ام و اط	=�� �! :	ه �]	ن �+(�� � �kد �(� را�+Y� ؛��� و :�د، ز�3ا  ��'�م ��ز��
 ��� �Y+�د $�رت او ��ھ�ن وز�3ش ا�%. ا�	 ا����. E) N ای�� M�	$:	� �5
�ش :�Lاده �	��ان �� ،
� �! ا$�ا�	ت وز�3�)W	kر	� E3���و ���	�! ���1! �! از �(E ��دن N 	ن :?x $�ر,+ �ی ,Q)+D  ،دا:�! ��ر

ھ	ی P	ه ط'#	�� ��ای �8د �(
	زد. :�Lاده �	/ی �5رش �	ر ��ده و در ا$ 	ع او ��j1 �(]�د �! .	/ �+'�% 
,+ �، او �
�Y�Q :�ه و �(��ا�� ��ون �+O وز�3 �8د آ��ا اداره � �. �aا او ,Q)+D �! از�(E ��دن آن رW(4 $�ر

�:�د. �	��ان �	 ا���	ده از  � %n�1 O3	�X�1 v 8	ن را در ھ�ات ,�$(< �+�ده  دو�% و و�( �+% �8د �
�(E �	�� و � �ھ	ر �	  �	ه وز�3 را در 36	  5و �1را ��1	ن �(�ھ� �! Q[N ھ	ی او �](�ه :�د. �	��ان 45 از 

��$�ع 5(���! و �	=o ا_�]	ش ,+	م  1818رk	W(% �	�� :	ه �! $�� �(��	��. ا�C= �+= E3/�! در �	ل 
 ��ادران X�1 8	ن �(]�د.

 
 ��گ وز	�

 
� X�1 8	ن �	ر��ی  _+ 	���:	�3 ��ون :#	ھ% �	:�. او �	 N]+	ن ��ر و �
�! �! در د�(	ی ��	�n 5	3	ن ز��

�او ا:	ره :�د، P	W(�! او ,	 اE3 اوا�8 �	 $�رت �&'>! .���% �(��د. :	ه �! � 	ھ	ن  در�	ر �Y+�د آورده �
��8اھ� �! �	 ا���	ده از ���ذش �	�M _'(	ن ��ادرا�[ :�د. X�1 8	ن ��ون ,�س و �	 ��د�	ری  ��ده و از او �

�� 9�	5  O3 /	. رۀ ا��رات دو�% ��ارد.  آدمدھ� �! او	در � �[3�[, !��Ff)ر ��ده و ھ��	د ��+Y�  E3ا
�nرت ! ,��@ �?#F	ن در�	ر � (f	رهE3 ��د �� �؛ ا �� �C	P% او ,?�3[ :�ه و ��1	ن $�� او را n	در

�� !Nر	! ,�,! و 5�	ھ	� :�د؛ ��ا��ام از ا��ام �Pا :�ه، ��ش ھ	 و �( � او ���3ه  و :�د؛ ���D از ���D آ
:� C! ھ	ی ظ	�+	�! اE3 :�د. X�1 8	ن ,+	م  �! ��ش از , � 5	ره 5	ره اش �Pا ��ده �� ا�%او ,	 و$�� ز��ه 

 �+Y, �� (� ��را ��ون آھ�	
� �8ن او ��د��  �! ,] �اھ�ا �(� � ؛ او ا��ام ھ	ی �?�'< �8د را �! �� E)= و
�� �5واو ,Y>(� ، ,�	و,��W �! �8 ��او _	�#	 ��ای د�F3ان �8د �! ھ+	�&�ر  رد،aFا�([ را �! �+	3[ 3ز��

� ���1	ده M+P آوری :�ه و �! _��(
! O3  در f	ره�]	ن داده ��د. �>	3	ی �8ن آ��د اE3 ��د �(��,	  :�د �
��دد.  در E1د 	Cآ�  

 
0��ط �()�د 

 
� وز�3 او �! 5	3	ن �(���. او $�� وز�3 را �! �L	�� ���8رد �	در�% در ��(��ان ��% �! �'& % :	ه �	 ز��

 !)P�, ھ�ات�� از �?#F	ن در�	ر �8د؛  ، ا�	 در� � �l�� �او و در.	�(�! وا$M �! ا�(� رk	W(% و �8:
�	 �Y+�د ؛ ردا:�#	ه ��د��. او .	/ .�� از �>	�'! �	 O3 د��� ��ON ا_�]	:(�ن ,�س دا ر5
�ش =+(>	 د

 S P ! در �(�ان�د3�Pار,[ �8د و و 	ھ�ات �1ار ا�%� !� �FN	Kد�� 	ون ھ(\ ,;ش و ��� ،�� � � E3ا .
ن :	ه را �	 �8د و�Pد3�! او ھ�ات و = �ا ، ز�3ا �	ا�%از $�رت او ا����	ی وا$�(% �]	ن دھ �ۀ  �1ار در

و$	ت ��ده و 5
�ش �	��ان  1829ن :�L در�	ل آ��دد. او در ��، �! O3 ر=(% 5	رس ,F� �3�#! �(�ارد
�! .	�Q �]+(�  ا�%�Q)`= �+Y 8	ن ھ+	ن . ��ر���E3 ز��ه 8	��ادۀ وز�3 :�د ��P	��Y� �&'� E)[ود او 

!���)5 	Lش ��ادرا�[ �1را �! آ�	ا_�] 	ه ��د. او ���	� ��و آ�	دۀ ��ا��ازی $	,� ��ادر �8د از ,?%  �	$� 
� در�	��ۀ �Y+�د �	�M ,�ا�(� �(]��  )[� v<= .دد���؛ =`(Q 8	ن �	م ھ	ی �1ق ا��	دۀ ��ای ا=	دۀ :�د �

و � �  ��. او ��ا3[ ,	ج �	�� را 5]�[ ا�%�! در $'+�وی ھ � ��,	��ی  دارد �� :C	ع ا�+'O از ,#�(� ��
���1 ��O3 $�آن �	 ��L �8د �! :	ه �	�j ا-#	ت �nا$% �8د  �&	�j �! = � � �+'�% و� E�1دۀ ر	ع آ�	C: .

.�(]�د�! 5]	ور   
 

 ا#�دۀ ���ع ا=)>2
 

�Nن :C	ع ا�+'O در �(+'! :�
% �8رده ��د، �O3 o)Y �1اری در �>	ط �?�'< $'+�وی �8د ����دان 
� ھ	�% ،ه :�ه�P O3وۀ ��D�, ON(� داد ؛ ط�ر3�! وا$�	ت او ,��@ �8دش در�(#	:�#
f�:�! از د	ا�# 

 �?
� O3 E�) E3وا�ا	�C � �-ر دارم �!  دررا  � اوا	�8دا�8( @��,  O'+�ع ا	C: ه	ھ�3! :�ه ��د: Q3ا�� .(
 ���ا��� ز3	د او 45 از �	را.�� ز3	د در � �ھ	ر ,��@ =&	�Y+� 8	ن 5
� وز�3 �8د ,�$(< :�ه و �	 �

و 3�#	ر :�ه �� �(]�د. ا_'#	 �(]��ی در �	/ی N]+	�[ $�ار داده ��,� در $'�� ا,O ز��ا ��ا�F)� !Pدد.
	#LF�	��)� �3 �! ��گ �1ری�L, !�
 �. ھ�ف اE3 ,]�د ھ	  �[ او را �! و�@ ا��وس ��ده و �	 د�% ھ	ی �

. در=(E ز�	ن =&	�Y+� 8	ن �&�ف رد�! در ا�8(	ر او $�ار دا ا�%��E�1 ا�+	س �]�Lری � 	م ��ه ��ر 
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�	 �>�ط آن وادی ,��@ X�1 8	ن رھ	 :�ه و �	 او وی ��ده و اE3 :	ه ا�(� را �	 �8د ا��>	ل �(�ھ�. �]+(� 5(]�
 8	��ادۀ �8د در /ھ�ر 3�C	 �(]�د.

 
��/�ی �>/? او $>6  

 
� � �! �	�M  �	 ,+	م $�ا ��:[ �� ،,�E3 �	��ی .�م او و �	 ���ذ �(��ا�Q او را و1	دار �( � QF	��Q'�� او �! 

� :C	ع �! ر�F � %)C! :�د، ا�	 او �]�ره ھ	ی اE3 �	�� را در�`� ��1�F! و در+)'
,  �5	3	ن د/�3 �1اوا�
�. ا� E3	�� O3 زن �
(	ر $�ی و دارای n�D8(	ت $	طM دارد�]�ره ھ	ی او �	د�3ه ��E�1 ��ای ,	�< از � 

��ا�#L	 �؛ _	�#	 �]�ره ھ	ی او ��ای :�ھ�ش ھQ در روزھ	ی $�ر�	:� !�P	1 ی	در روزھ Qا�%.�ده ت و ھ  
 

ز�	�(�! در ا�8(	ر �(�! ھ	 و دور از :�ھ�ش ��ده، ھQ =�ت �8د و ھQ =�ت او را �	 و در/ھ�ر اE3 زن 
$��L	�	�F� !! دا:�! ا�%. ر�F � %)C! او را 1]	ر �(�ھ� �! ��Dرت �1ری ا�+	س ��ا�#L	ی ��ه  ه ھ	ی:(�

 ,�	�5ی �]	ن �(�ھ�. او ھ+f 	ن در�(� ,+	�3 ��E�1 آن �! زور را  ه، ,
'(Q � � واو ��دا�8(	ر  ��ر را �! در
� �. او  را ,�$(< �+�ده و �]�ت , #(! ��او �	:�. �'�! 5(	م ر�	ن  �! .�م �8د �� (f	رها��>	ل د��8ان :	ه �

 f+ھ �����3 �! ا �� !Pرا	L� !� ن	س را 	�8د ادا�! دھ�، ا�+ ����. � ،O3 ھ	ون ���(�ه در�! ,>	k	ھ	ی �
�� �(�ھ� �! ,Y% .+	3% او ھ
� � و ���ا �8دش آ��ا ��	
�8رد، �	 ا�1ودن ا3 �!  او/ �! د��8ان �8د و �

��j1 �! �1ار از  ووردن �8د �O3 o)Y ھ �آاE3 �	�� ��ا�C	م �	 در !",	 �8ن ,+	م �	 �! ��دن :+	 �	:�"
�د �! �+� ���,� ا,�	ق �(	��1. ا�	 اL 3	 1>@ در ��ل ا�+	س ر�3 :�د؛ ���	�� �1ار :�ھ� �8د را �� /ھ�ر �

���ارش آ ��رگ ���% � .�3�F��FN  ع�k�� رج	8 	C 3ی ط�ح آن درا	P 	ا�%، ا� v
f�آن د �+)'
,
� �v)D اE3 :	ه ���?% ��ده ا�%. ا��eاا�%. �	1� ا�% ���! :�د �! F ��� �ا�	رت ط#(��، ,�ھ(E و .�  

 
 ��ار ���ع از Aھ�ر

 
,�ان و ا��ژی  ھ� �	=O3�Y, o و ��ا��8��E�?)Fرد ھ	ی ظ	�+	�� �! :	ه �(�! �! �>	�� :�ھ� او ا�C	م �(�

�C	 �+�دن ا�w ھ	 در P	 د �! �8د را در $�ار�	ه ��,	��ی ��د3	�! �
�>� �	�8! ا�%. او ,�,(#	ت ]��( ��'�
�� 	)L� /ی راه را	م ,�ان �8د در /ھ �	ع و ا�1ادش ,+	C: زد؛	ی �	! ھ�	م 8	+, 	Lاز��. آ���	ر �(	�ر را ��

راه �	ز =+��� ط�j3 ھ�% د�3ار �! ��ک  و �	 $&O3 M ��#� از �(��� د را �! ��ا3! ���C	ور ����% �8
���راخ �(�ون :�ه و �	 O3 �#	س ����  ط�N j3 � �	=% �! ��دم ا���ا.% �(� �، :	ه از �  �. 45 از �

� داN�� �8! �(]�د. �	C 5 ر �ھ �ز�#= �L: �3 از د�3ار	ای  ��C� j3ع از ط�	C: .ا�� !�
� و دروازه ھ	 �
� �F3ر د	#�3 	C 3. او درا� �ار �1ار �(��[)� ��#1!  O	k;ب �3�8ه و �	 دو 3	 �! ��8! �&�ف � 	طj ��ھ

�� :	ه درآ��ه و ���	�� .+'! �	/ی �]+(� را ط�ح �� O+� ی �(]��ار	Pرا @��, !� � �  QP	L, .�3 :�د	�
 o=	� %$و �� Q��� O3 	ی ��زی �8د را ,?'(! ��ده ا�%، ا�	ه ھ	F�	5 �)+[� Q�	. :�، ز�3ا	! ��	1>��

و �	ر د�F3 ا�(�ھ	ی :	ه :C	ع =>(Q �(]�د. :	ه ��ا�C	م  ��د�3ه�L+	ت $&M  ۀ� �ش راھL	 �	 ��ف :�ه، ذ8(�
� ر�(�ه و از آ�C	 O3 �+'�% ,(�ه و _+E)F �! $�ار�	ه ��,	��ی �#	, �	 ����دا�� درPر	ی 8	(�	در ھ(+ �
�آ���	ن ��رد �?][  او 5 	ھ �ه :�ه ا�%. او درآ�C	 �! آ�L	 5(���! و از ۀ:�د، P	W(�! 8	��اد وارد ��د3	�! �

3
! �	 :C	ع ا�+'O  و �?	وت .���% ��,	�(! $�ار �(F(�د. ,��اد ��Yود :	ھ	ن و ا�1اد در	<� %?� E) N 	�
� او ا��از دا:�! اQ3.را�&! �!  و �	 ھ+�ردی 3�8[ را در ���]�! ��اP! :�ه ا��
�	N ��  

 
 +*�د ��ه ا	�ب

 
� ھ	 :	�3 �(��ا�
% ا=	ده �?��� !+L 3ع 45 ازا	C:د�3ه��و ,?% ا�Pادی �8د را ���% آورد؛ ا�	 $#� از  

� �	رۀ $�رت :	ھ� را �	 د: 	 �8د در ا1�	رو$%  از 5([ا 3�Q)`= ! 8	ن �! 5]	ور ����، او l�� !� م دادن
3[ ��! دو��	ن و�( �+% �8د �	+� 
�aارد، ��	�دا��. ,+	م 8	��ادۀ  � را �! او ����ض �! ��ا�% �8د �

� �'+. E3ا 	ر��ی �	��� � او�;.` � Q)+D, ی ��ده و�)F�k��  O3 ���)�$	ی �	ز�	ر,� را در �	/ی آ
.� �	[ � %?, 

 
� 	)L� ع	C: ب ��ای ا�3ب ��ادر�'&� %n�1 O3�:�د. او دا�8 $�ار�	ه =`(Q 8	ن :�ه و ,>	k	ی ,?%  

���! � 	م ��k Eب زده �! � �. او �(�3�F، "��ا :	ه �	ز�3 و اP	زه دھ(�  را �E3�,�)<. o)Y _;م ارا3! �
�و ،:�د� �:�د".  ,+	م $�رت و � 	�M �'& % در ا�8(	ر :+	 �	:�؛ P	ه ط'#� �E �	 �	ن و �>v :	ه ��آورده �

�1�3a! �(]�د؛ اE3 :	ه د�% �]	��ه ھ��� :�ا3@ �8د را �	 ���% آوردن �	م و ,C+;ت :	ھ� �! :�ا3@ او 5
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 �&?,��3 ��و �! ,;:� در LP% �>| آن  � � �	+� ��. ا�3ب �O3 o)Y آ�! در د�% ھ	ی =`(Q 8	ن �	$� 
! ھ� �#	س =�,� � :�د ��وMk در�	ر :	ھ� �	�� N 	ن Y%  >)�k	�درا3 . �	:� ���	�� �! ر�+	 وز�3 او 

��nرت ! � �!�	ل او ��ده از  ��?] ،ا��Kا,�ری �� �5:	�� ارت�! وز�3 �! وزرا n�D8  ل	ه ار�	: !�
 ،�Pان �! آرزوی ,?% دا:� � ۀ�. �L: E3� Nاد او آ��ا �	 ,+	م :��ه و �+	3[ :	ھ	�! �! وز�3 ا=&	 �(� :�ه و

�. :C	ع �1را از 5:��� ���! ا�3ب ��Kده :�ه و ا=�ام � � )[� v<= � � ر�5ر	�ور را��ه :�ه و �! :	[  � �
را �C#�ر   �. 3����اد د�	43 ,��@ د:+ 	ن او N(�ه :�ه و او � ���! ا�(�ان آن �+'�% آ��ا ��ای او وا�aار 

�� 	C 3از ا � )[� v<= !� راه j3! او از ط��! �1ار  � �، ط�ر3�	د3�� !� �)+'
)P د:% و Q)<�
ھ	ی _(��
�در را �?% ���]�! اش �� ��ده ا�%. او ��ا�% O3 :	ه  ��رد :C	ع در :�	ر�5ر ��ای ,>�8�� .� �3 �

 ON�� 43	را�&! �! د� 	ر=(% �8د �1ا��ش ��، ط�ر3�! ھQ =�ت آ�L	 و ھQ =�ت �8د را ��! دار � � �
�و $�3	 . �	ز�	ری :C	ع ا�+'O ��ای �>	م �'& % $	�� ,�د�3 :�ه ا�%. ���8رد ھ	 و ,+	س ھ	ی ا�	زد �

���د، �	 .	/ او را در  n(>� :�ه؛ ا�	 $l	وت او از .� و�@ �	/,� �+� رود. ا�� $l(! ط�ر د�F3ی �
$#� ازا3 �! او �! آ�QL و  دQ3�3 �	ل �+� ��20ون ا�(� ا=	دۀ آن 45 از _(	�%  و ,#�(� از �]�ر و ,?% �8د

 E�50  .���� �8د �F�	�  
 

آ��D ت�',� %-),� ت�C0 0,/. ھ� و �,-��&  
 

 o=	� !� ن	8 X�1 و:�ن ��ادر او �(�ون ��گ  �)+[� زان او از	��� Q`=ا ]?د��[)��را  ، آن و/%3 _ 
 %`1	Y� ز�(��ون	
ده و وادی را ��ده، اI1	ن ھ	 را ,	رو�	ر �+�. �(�! ھ	 از ا�Y� %)�$�� E3ا�� ا���	ده د

 �)?
,�
�	ن ���Pد  �! دراS3 ھ	ی دا8'� آ���	ن ,	� �ن در ا�8(	ر �8د دار��. P  �! از �  � ��	I1ا)�h3 �
�اE3 �	� � ر�F � %)C! ���ا�� از  �,�ان �1ض ��د �! O3 ���	ز �1	� $�رت دو��� را از �(E ��ده و �+

�'�	ن،  :�	�� 3�� 5]% د�F3ی ���% او �(	��1(�'& %) �� �. و/3	ت  �ه ��داری�n�1 L% ھ	ی ��رگ
 :	8! ھ	ی :�$� آن او را �1 O3 o)Y	X, و��ا.� ا��وس  	�O+	م �+�]+(�، �(	 و د�3ۀ _	زی 8	ن �	 ,

� در3	ی  �1823	ل  �]	ن �(�ھ�. او در ��رگ�	+: v�	P ه در�L:�� S P ا��وس را =#�ر ��ده و وارد
 	� !�)W	P ،(]�د� ��	���	د  %�?	دم ز3�� !Pدر��ا 	Lن  �(]�د. آ�	�	��L$ 	3 	زی" ھ	_" o)Y� S P ان�)�

�ظ�Lر دE3 ا�;م � �  � %)Cر� %=	C: 	� م	Cده :��3 ��ده و ��ا�	�1ق ا�� S P . !�3م �(���، ط�ر	Cا� !�
hورد �! ���	زان او �! �	ر را��ه :�ه ��د��. =`(Q 8	ن و ,+	م ��ادرا�[ �(او �Y	E)`1 �8د را �! O3 �' �ی 

� در3	 ��ده و �+�	=+اE3 ا:	ھ� �� P v�	P را =#�ر ��ده ل از 	،  ,�ا� � در3� �	ری ر�	ن �8د را 3	و ھ+�ط 
 �Nن در3	 $	�� =#�ر �#�ده و آ�L	 $	j3 ��ا:� �.

 

% ,	 ا��ازۀ ز3	دی در �	�	ز�	ری �	 ا�(� درا�� ھ	 �: E3م �1ار ��ده ا�%ا	F ھ v: 	L4 آ�)W، �! ر 	پ ھ�,

. زا� ��� ��آ��ا  �! آ�L	 �! 5]	ور 5(]�وی ��ده و $�D رد�aا ���(�! ھ	  ا�8(	ر و 8(+! ھ	ی �8د را در
� ا��وس �]	ن داد، اE3  ھ+	ن ط�ر3�� S P !	 X�1 8	ن در$�: v�	P را در 	! ھ�چ ,��ق �(	N ی	ھ !F'P

�8د را �! ر�C(%  �آ���	ن �	ج �	/� . آن :�L اززد�	 ���(E در3	 و 5]	ور �
�>�  �+K	E3 $�رت آ�L	 را در
�� !F �  ھ�اس 	ن �	8 Q)`= !� د�[)� !����aا:�! �5دازد.  � f� ! �8ا�� �8د را در�از (ا3  �,/	� �+�

S P ان�)� !� %#
� ،)در3	 �� � )[� v<= !� ر�#C� �FN	Kد�� 	د �! او از :�د ��[)� !���. ھ+f 	ن 
� L5%'�ی آن از ا�1ا3[ ار,[ �(�! ھ	 ,�س دا: و1	داری ��ادران �8د �&+{(E �#�ده و در+)'
, �Wر��ا .

 �)1 O3 �1ان ��ون	� !��
(� راه �	�� �(+	ر  ,�ا�� ز��ه �+	��: او در ���� �	/ی ��I او 1]	ر آورده و �+�

�� ��گ ز�	ن �8د را �1ا�8ا��ه، �Pاھ�ات آ�L	 را ���1! و  �(+(�د. او در �	��:�ه و �! ��Cد ر�(�ن �! �

�
� را از �	م �5ر ! اE3 ر���3 � ��رگ �8د �(�ھ�. ���ا �! او �� ,+	م آ�L	 را �	 ا��ال �8د �! .#(v هللا 5Wا��
,[ و :+](� را �! $'+�وی �(�! ھ	 ا��>	ل دھ�. O3 �8ا�� .�ود �! �'(�ن ����( S :	�3 آو  �8د 5	ک � �

� ��ای 8] �دی ,>	k	ی O3 �5ر در�از ز�	ن ,
?(� �]+(� �(�! ھ	 �(� .	ل ��گ �	:�؛ ا�	  و�('� ��ر
 ���	 ,	رو�5د , S P	�E) �&�ر ��8� �:��L5(�وز. آ� �)� S P در �(�ان 	درک $�ت 3�8[   	/ �	ده و .��

 Qر $�ی ,#��3 :�ه ا��. ھ �زھ	)
ا3]	ن O3 � ��را�(�ن رو�	ی درا�� ���ا�� $�رت ��nدی :	�3 �! د:+ 	ن �
آ���	ن 5]	ور �!  �3. 45 ازآ ���Pد ��Q��� O3 ��	ق و ا�	ر:� ؛ ا�	 45 از ��گ �Q)`= �+Y 8	ن �]� �را 

 %�	.	, O3,	.��1 م	در ,+ /	. !F � %)C�1! و ر�	ھ[ 3	� M��$�ار ��j3�D, !�1 ��رد �! $#; ا�C	م داده،  
 ا�%.

 
 ��و���� %��� �/��& درا�� ھ�
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 �3�#, ��. .#(v هللا 8	ن 5
� او 45 از ا��اع ظ'Q و :�د ����گ =`(Q 8	ن �! =;�� ��ای ��اع 8	��اد
P%3	   !�8	� وم�Y� ]3�8 %?� از $�رت و�� !�8	� !
�8د را �	�O او دا�
�!،  ،:�د. �	�	ھ	ی او د�(

�
+% ز3	د  $#;. ا�P E3ان �ھ�,
'(Q �را ,��	� �، ا�� ,+	م �8ا�!  �	درش را �	 ,�3�L �5ا��ن او ,��@ ,�پ �$
� ه-�وت �8د را .(< و �(� �+�ده و �	$(+	��� Q)'
ا � �. :(�دل 8	ن �	 �8د .�ود �(Q �'(�ن ����( S ر را ,

�:�د؛ �	�� 45 از  � �؛ د�F3ی در 5]	ور ,]�(� �� ا��>	ل داده و O3 ر3	�% �
�>� را در � �ھ	ر ��5	 �
دا:�E3� N E آ$	 ��ا�C	م ���% دو�% �Y+� 8	ن ��دار د�F3 وز)� �3	E) N .��1 ��	ق �	=� o	E�: دا�! ھ	ی 

ا�3ب 5
� �8د را در اE3 �]�;ت از . :	ه د�% �]	��ه، :	ه :�د ���(E اE3 8	��اده  ا�8;ف دوا��ار در
�� 3	�1! و ھ �ز ھQ آ�C	 ا�%. در�	ر  د�% داده و �! C 5	ب �1ار ��� �، P	W(�! در در�	ر ��د3	�! 5 	ھ �

ا3 �! او �>[ :	ه را �	زی � � از�(E ر�1! و .	/ دO3 o)Y� �F3 �?[ �+	3	ن .���%  :	ھ� �	�� $#� از
 (\ھ �#�د.���% �(� �: � �3	ن �3غ �8د را در �
�>� از 3���n  �F3رت! و�Pد ��ارد؛ رو�	ی �?�'< �


��ش  �$�ر,� ��ای ,>�3�,#�(�ی �Y+�د ا�%؛ �'9 �! $'+�وی  ۀا�8(	ر 8	��اد ؛ ھ�ات در�(�ھ ��	ج 3�8[ 
���! �(]�د3�+>�ار:	ه �?	را k+(+! :�ه؛ ا�	 _ � ,�E3 و/3	ت �! د�% �(�! ھ	 ا�1(�ه ا�%. �	  j3	<.،  ��ا

�� �	�� ھ]+(� در ا�8(	ر �	�� �#	:�، ��� . =�ا�3 و � 	�M ا���e	:�دا:�! �O3 o)Y �'& % و�Pد ,�ا��  �+
و � � :	ھ	ن درا�� را ,�ا�	 �(
	8% ,	 $�رت �8د  �]+(� ��#
(�ی �	/�ر�(�ه و ن �! ��Dف آ و/3	ت در


��ش دھ �، =�ت �8د را �F! دار�� و �'� ھ+
	3! را ����	� �. ��45 از اv),�, E3 �'& % درا�� ھ	  !را 
. .	ل �! � � �>�ط �� 1747از ز�	ن ,	ج �aاری ا.+� :	ه در � �ھ	ر در �	ل �3 � �	ل  O376 دورۀ 
��?�'� 3	�% ھ	ی��ارش ر �
(Q :�ه ا�%. �<, % &'� !� Q3�5داز  

 
---------------------------------------------------------------------------- -----------------------  

� �! در�	ل . 1
)'Fا� �F:د��در و$% �'& % ,(+�ر:	ه درا�� از ط�j3 5]	ور،  و �P1783رج 1	��� 
�واژۀ م در � �ن، ��ای او�(E �	ر  �1798	 N	پ ����	�� �8د در �	ل � �،  �	��، � �ھ	ر و ھ�ات =#�ر �


�	ن" �	I1در ،��ون ذ�� .�ود آنرا "ا  M�	 ��W	5ا,�ری  ارو�K�3?% ا�	را 5 ��	ف ��n�� .� � �� �1���
 !�	���� E3�3 (ا�F)� ن	�
��دان و در �	�� دو �	ل $#� اI1	ن و �'9 را 5	�3?% از�(O ھ	ی ,���� E� @��,

. �! �]� ر�(�ه ا�%)  
 

:�د و ��	ب  �! در�	ر :C	ع ا�+'O :	ه "�	��" در 5]	ور �]�ف �� �1809	ل  ا�� 
��ن �! در 45 از او
را :	��  "�'& % �	��"ر�	��،  م در � �ن �! N	پ �� �L[�1815ر �8د را � 	م "��ارش �'& % �	��" در 


�	ن و �
(�	ن �	 �?]� از �8ا�	ن و ���ان، �'9 �	 ,��
�	ن و �(;ن، �	,�ر، � �ھ	ر، � �، �]+(� �	 �	I1ا"
ل �(��ا�Q .�ود f)5(�ۀ $'+�وی اI1	�	ن را ���ا �( �3
�: ".	 ا�	�?]� از /ھ�ر و �?[ ��ر��� �'�	ن" �(�ا��. 

��ھL	ی … �'
'� 5	رو5	�(� $�ار دارد. در :�ق آن رود � � وا$M ا�% :+	ل آن ھ �و�[ و ,�X)k دھQ: در
� $'+�وی اI1	�	ن �(#	:��� P ی	ۀ ��زھ�  � E)�, ن	ود �  �ۀ �(����Y� 	3 ن	ای … �'(+�� �اI1	�	ن �	م =+��


�	ن �! ��ار��، ا�	 � �8د $'+�و�	I1م ا	� E!�1ر ر	�رس �	ر اول در 5	�3 �	:… Qر �8اھ	�و ��+'$ E3ای ا�� ،
� �! ��Dرت =	م ,��@ �	: ��	ن آن �! ,+	م ��ز�(E … ��ار�� دآ�	ن �	م =+��� ��ای $'+�و �8… ��د�	�

 1376در�	ل = �ان "اI1	�	ن" ,��@ آn< 1��ت ����دان و  ز�3اE3 ��	ب  اط;ق �(]�د، �8ا�	ن ا�%".
� �! �]� ر�(�ه و �8ر:(�ی ��_ M�	 � در 	از � �
�	ن : 	�� 	� ,�E3 ا=�#	ر3��	I1ا Mب��
Y� !د�[)�  

 
�  ، �	45�3 از ا�� 
��ن
)'Fی ا�	ھ % Pو...) ا E
�(	ح، �	زر�	ن، �! در �#	س (�	� � ��ر��ا1%، ����، و3'

�F:د�� ".�	م اI1	ن ��1	نھ	ی ز�3 "$'+�وا�� 
��ن، �	 5(�وی از ، :�ه ا���	  یھ	 دا�8 ��ز�(E �+	3 �ه 3	 

�	ن" ! ��ار:	ت �8د �را در �	I1م "ا	(�ه ا����	از ، در� O)f)! ھ�(�	م  .	�ن .	I1ا E+.��ن ا�(�=#�ا	ز� 	,

�	ن" ,��@ ا�F'(4 و روس)، 8	ن �	I1�3 ا	د "دو�% .	C3ا 	ه، ا�(��! �8د را (3	:  	و 3Q�	. ن	�
�	I1ا !�'� ،

 !�! :+	ل ھ �و�[ :	�� آن �#�ده ا�% �8ا��ه ا��و � �ھ	ر ھ�ات  ،.	�Q �	��، 5]	ور3	 و  رW(4، :	ه، ا�(�
 �D1 ای��Y� �k	. و !� E3ی ا��� �D1ع�k��  را� ! ���8 E:زدرو	� ��.  

 


