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��ل  �������ر ����دان: ��از ط�ف ا��ل ا�#�� ��ر��"��ال ھ�� د���ر  �  1836ا�
	���ر ���� در اوا

از �34'�  �� �3 �� ��2� �26)�د �1 " � �ر�0 ����" را �. -,�ه �)�د.  �*�ف در راس ھ)'�� ���ر�& 
2
. در ���  � �6د. در روز �� ��ل  0��513 ��ده و ���ر�& ��. �1�1 ر�)�ه و ���ر�&  1837د��34 وارد 

 �رچ از �)�:�ر 0��5  30"��ری �. 5)�رآ��د  � ر��. ���ر�& اول  �رچ �.  )���� ر�)�ه، ���ر�&  18
  ��4ده و وارد :�2ور  )�2د.  ��4ده و �. روری �
,� :)�2وی  � ���. ا1; را در  �ه ا�	0 -�3ر

  
وارد 6,� ���� �6ه، �� 6
�ه و "?ل ��رگ  ������1837  20در  �ه �=��34 �. ��>�ھ�ر ر�)�ه، ���ر�& 

�1�I ا��3��ن :	� ا )� دو��4H  0  �رد :��GاF� �Eار ���D. و دا�� ���B5Cر  )�2د. :A از ھ@0  �ه 
ا:��� �. "?ل آ��د ر�)�ه،  �رد  �130ک ��4ده، ���ر�&  6,� ���� را 1838ا����  26 ��دو��ش، ���ر�&

"�ن وارد Cھ�ر �6ه  ��G:17اF� ��م ا��3��ن �Eار ���D.، از ط��L در��ی ���� �. :�2ور ����2.، ���ر�& 
 .� 0��@��� N دوم او ا ،0(�Eدروا �Oارش �� ا�� Pا� .��و �. ا����Q(1،  � �ر�0 او در ���� �. :���ن  )�

0 ����" �1�I  1841در��ل �R#�
�  � �6د �. :A از "��ارش D و �����م "����" در ���ن �. ��2  � ر
�G در  �رد ا �رت ���� در آ�� �ن ���6: �  P��1 از �� ا-��3ر �
  ا�@�	��ن، �

  

. ھ�(�  "�P(� U ا�TDن ھ� و 

  
 � در :�رس،  �ر ,Z از �@)�) و ز ��)
. در د��ۀ �Wزی ��ن ��دم، �; �	�N ��و0E و �	)1837در اول "�ن (

�� "�ن  
�)� ��ا�Z ر�)�؛ روز ��� اط?-�ت �)��2ی از :�2ور ��ا�Z ر�)�،  �3� ��ا��
. "�>� درُ  P(�

. �. ��E ر�)�ه ا� .0�Gا  �#�م (��)�E�� �3ع :)���. �. درآن "��ال  �1�� Nھ� در دھ�� .
(�رA(F ���� و 

. ا�P دو  #4
0 ��ودی د��^�ش �� آرا � ھ�ی �	)�ر ز��د ��اھ�  )�2 �41م د��C ��ای �1س و"�د دارد �
 Uزی در��W زم ��3د �)��2 در د��ۀC ،دم�� �آن -�4   L��R  و Z�6دا P  .� �1�6؛ �� در�_�دا06 ھ�ا��

"�ن از ا���a 0��5 ��دم؛ در-)P ز �ن د���ر Cرد و �)����0 �)` �. ط�ف  #��ن  L��R  .Z��5 آن ���ر�& 
 ،���D�6ن درر bE�1 ،���6 .".  �ا� �1?

.  �#� �ت  ,Z ز��دی "c4 آوری ��د��؛ آ�,� �� و"�د  2(F�" 

6
���1� �.  � در د��ۀ  P�6�<. آ�,� در  #��ن د���� و ��د��ه ا�� �1?
آ��a �. ھ)���E�(W ."�d �1اLD ��3د.  2
در  )��ن ��  � =��ن (C�5 �#���) و�� ���� �Wزی داZ(�6، �41 �  �#�ل -)P -#0 ��د. �D�� Z(4B1. �6ه ��د �. �

��  � در ا��وس ر�3W� ��2ن ��اده و او را در  ، ز��ا C �(6ھ�ر �� �1ا�)�	0د��ار ���: ا � او �4� �1ا��(�
�  b(E�1 د�� 0^���: .���  

  
���� �(	   

  
���(1�e Lو ��� از ط�� f<�� د در�� P��=4� از A: د�� .�@� ���� .
�. ��W� ر�D. ا�0، ��ا�Z  ��  �2ھ�ۀ ا��

���دم �1 ا�P  	)� را ��ر��  آ6
�ر�D )` را�0 ����� P  اG� �6 و�� .�D�� ور را�� �^��6 �. او ����  	)� 
���. او �. ��ھ,�ی :)�2وی  )
�� �. ���م "E#�. روه" ��د �6ه و ا�P  	)� را �� ? �; :)�ده رو ���D. �.  �رد 

#4
0 �#� �ت ���ی در��Z(�D �. ا�P  	)�ھ�ی �Wب ا��وس �)��2آزار و اذ�0 دزدان ا�0؛ از    �iD 0#- .� 
W)�-4#� ا�0، �	03 �. ا��
.  ���ط �. ��ی راه ھ� ���6. ھ��d4ن ��H �(Wط��. ��اھ� ��د ا�� آ�,� را ��ای 

آن از د�0  -�3ر ارf1 ھ� ا��@�ده ��د، :A از ا��
. ����  � ����، او ��1اد ز��د ا�j ھ�ی ��د را در 1?ش
.0�  داده ا

  

.  در(F�" ،�6د �0 �6ه و �. ھ�� *�در  D�� "�6ی����ور �
��ع ِ�� زرا-�� ���م "ِ��  �^�ھ4	��>� 

  �6د. ازآن در �45م ھ� ��ای 6	�P و :�ک ��دن  �ی ا��@�ده  �
  

C�� .� �@�  
  

 13و �,)�ی را ���ر�&  �11ر�& ، ���U را ��9در د��ه د�P :ّ�. ��>� ا��ا��)Z؛ �)� را ���ر�&  8 � ���ر�& 
�@� �5ود  16-�3ر ��ده و ���ر�&  ;� Q(1�1 Pا� .� :Z(����ن ��>� ا��ا �(-�4� )� را در  200در د��ۀ ا
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11  .� �3��W �  .و �� ر-� و ��ق ھ�4اه ��د ��4 ��را�	E ھ�ا .
روز ط� ��د�Z، ��د �	)�ر ��ب ��د، ��و"�د�
 ���i "���ن آب �@�  � ��د�Z و آ�,Z ز ��)
. آ�^)�ی در ار1@�ع آن  )� در ��-0 �.  5و  4��-0 �5ود 

�1��E Iۀ ��د ا��aم دھ)�e ،Zا �Eرت �^�ر ���ا��؟ :�����ن  IiD ر را�� Pا� Z(�	�1ا� �ع  –��د. ا��  �  �� ;�
 �Fھ�ی در����� )��6�3.  �. �#. وار در ��Cی ��ا�5 در�� :�واز  � ����، �,���P رھ��4 ��ای ��2)�ا�� –:�


. آ�,� �ا�P :�����ن ھ4)2. در ��د�
� ��iط� د��ه  � �6(F�" �2 ��4ده و�	د را 6��� �. در�� ���رھ�ی 
  5#�ون ھ� را  )>)���؛ �Gا �^f ھ�ی ���c "���ن را  )��ان از �; N#*�D دور  �2ھ�ه و ازآن دوری ��د.

  
U��� و �<��  

  
�)� ��ده و در ز�� ��ه  او�)P ��5). در �Dود آ �ن در ا�f^� P ا��وس، �*�5 �(	  ;� P0. ا����>� ا

 )� در �46ل د��ۀ �Wزی ا�0. آب در ��Cی آن �. وا�NR �; "���3ر از��ھ,�  50ھ�ی �Eار دارد �. �5ود 
 0�:�P(F �6ه و ��eن زرا-�� ا�f^� ;� .� 0 آن *�در  )�2د.  �>#�1� ��م ���ر ��>� و �1و�� رو���ی ا

 .� Zوف ��ر�)�ی ��ده و  � �5ود  9درآن.  � د����B  در ���ر L��E10  bE�1 �5�� )� ���1C ازآن در �; 
 �41 .� Zد����  ������4ی �; :�رک ا�>#)	� را دا06. در�0 ھ� از ��ع ���� ��د��، ا � آ��iر �#�� و ز�� آن 

��ا���  �iار وا�e �Dب �.  � �1ا�	�)�D Z*#. ھ�ی دور را از ��Cی ��4eار ��3  �2ھ�ه ��)Z. آ�,�  )��د 
�P( �1 0 ���� �. ���6 روزی �. درد  � �^�رد. در ���f(: .� U از ��>� �Eار دا�6. و �5ود �� )� از  4

 Z�Dد��، ا � در���� �d�C�� N#(3E . د��ن  � آ ���. آ�,� �#�چ ھ�ی� ��4a��6
� د .� P(-دارد، زار .#*�D در��

���اد  	#���4ن �Eر�2� و �
���اد ھ��و �)� و"�د �. ��E)���4ۀ �@�س آن -�1�4 "0 ھ�ی � �a�4ن ا��. در آ�#	 


. ھ� را  )��ان در �H  P���e د�� �. ��2ن (�
. ھ� ��ده و  ��3 ھ�ی "���ا ا-�4ر �6ۀ (� c��1 �,دار��. آ�
  ����د دھ��ۀ �Eرت آ�,��0.  �دم �� 1#^� از �)�ز :�ل 6
��0 دا�6. و "c4 آوری ������ن را از ��ا 0
#4

 �i� 0 :�ل��)�ون ��ده ا��. �4��5ن آ�,� ��ای "c4 آوری -��� �2
�  �BHل راo� ��3ده و ��Cی :�دا
6
��0 را از و0�C ھ�ی  P(- P  .0�ا*�ار  � ورز�� �. ��-p ا��aد 6
��0 ھ�ی "�ی ر-)0 �6ه ا

دم ��ا�E .� ���@� Z	04 ��رگ �����1ی �6)�م و در 0i(i5 وco �� -���  � ���6  ���ط ا��o�  Pع ���6.  �
N#W آ�,� از آ�)�ری �����q(  0؛ �. آ�)
. از ا��وس �2)�ه  )�2د، �#
. آ�� �. از ��ھ,�  )��q. ا��o�  Pع در 

�1�I وھ�وا آ�)�ری  � U��� .Z�@� ?3E .
�6د؛ رو �  #4
0 ��د�; د��ۀ  ��>� �)� و"�د دارد، ط�ر�
آن �� � -)�Bi  P را ا"�ا  � ���، ا � �41م آب آن �3E از ا��وس �. ا��4-)� را آ�)�ری  )
��؛ ���1C از

   �Bف  )���. W#. "�ت �6 � ���م، "� و "�اری ا�r��� :0 �1�)� �4� �6د.
  

��ن �(-�4�  د��ۀ ا
  

 )� �E3  .#*�Dار��ه  � ��ودی در ���ر د��ۀ ا��4-)� ��:� �6ه و Z��5  � را �. 6,� د-�ت ��د �. �5ود 
P ���ر ��د �.  � او�)P ��ر �; L��E ���م "ّد�." را د���Z �.  �@�وت از "زورق"  �ور ��ده و دارد. درا�

��ا��4ن �@�. �6 �. �>��. *��0  ���Q ��ای �^f ھ�ی ��>� در�� در ���1C از ��C ��غ ا�0. آ�,� دارای 
�5�� )�2د، ط�ر�
. �W��3  �; -�6. و -Qi ��رگ ا�� �. ��-D�H  p_0 آ�,� �. ھ�>�م را��ن �P2 �	�ی 

 .� �6�� P(i(�  ���� ،�4ل �� )�ن�����R، �. -�3رت  �رد ا P(- .� 0. �; زورق  �ا". ���6ه�ا��>��. ا
 ."��  ،Zدر ��د�; ���ر ��د� (�
e) >�دی�وف و�B  .
��د را  )2
��D". ھ�>�م �6م، در �5�) N�(�"

��4د ��6� و از ��د  – �دم ��ای "���ن در�� :)2
f ھ�ی –�eاغ ھ�ی ��6ور :�P(F ���6ه در در�� �6م 
��6G>� �. ��ای �1�_H� 42e; زده و ��ای ھ4)2. ����د  � P  .���6 درا���a ھ��d4ن �; ��E N��4ی از 


� از  �د �ن ��د �ن را د��م. 5)�ان �� ? رام و � .� L#��  رد �; آھ�ی����د ��6G>�  �@�وت در ��
��د را �5� در در� Q5�* ،�#د، ز��ا �6ھ�  �"�دی اھ�� Q(a-ر�(	� Pد. ا��
� د��3ل ��4ده و �� او ��6  )

��6� �. ز��د از آب  � �1��، ا � ��eن رام �6ه و ا5	�س �� طW 0�(3#3. ��ده ا�0. ���ر �; *N�H 6#�غ 
��خ در در��ی  ��4ع ���f ��  –را �. �  f��4� �Gا06  0��41م 6,� درآن "c4 �6ه و ھ��و ھ� �� :�

��د��.  3E P? ھ��� �uادی را ����ه ��دم �. در  ���i آب ��eن آ �دۀ آ��3زی ���6. آ�,�  �رت ز��دی ��6  � ,
��د ��ده و �Gا ��eن �6د و �. و"� آ �ه ��د��. f���  از T1)� آ���Eن 

  
�(Fرت و -�ا�a1  

  
��ن از �>�ه اھA: 0(4 از د��ۀ �Wزی  �(-�4� �iم دوم را دارد؛ ا � ا��ازۀ از �41م 6,�ھ�ی ا�P ��5).، د��ۀ ا

�3، 6,� �1�I ا��وس  12آن �
	�م آن ��ده و از �>�ه  ��E)0، دارای ��34د ھ�ی ز��دی ا�0. �5ود E ل��
�1�I �; رA(F  63	�. �6ه و ������6ن،  �H "���ی را �5ود  ����. ا��. ا��H  P �1 ا�P اوا�� )� از در�� 



www.goftaman.com 


. ھ� آ��ا :A از �;  �iو �a6 0-��. و  �����ر  � �)���. آ�,� �
	�ل ا�TDن اداره  � ��د�(� .
�، �1 ا��
 P0، ا�(�Eدر وا .

)Z :�2ور، ��د را �� زور  ��; آن  � ��ز�� ؛ در�5�)H1 �<���� 0��3E ����)�د در��ا

��; "�ا �6ه �. �Eی و ��ھ	���� �� 0
#4  I��1�H  I?ت ھ)d>��. ار�31ط� �� ھZ ��ا�1 ،.�6 IiD ده و
 �(-�4��; �)�وی �Eی �@�ذ :��Gا�0، �� و"�د�
. �;  	)� �1پ از ط��L آن و"�د دارد. 6,� "��� د��ۀ ا
��ن �� �_Z و �E-�ه �Gا�6. �6ه، دارای ��e. ھ�ی -��w و �; ��زار ��ب ا�0؛ ا � ��1
4)� ��ده و ا�4�5ل 

��. �6ه ا��. و�E�  � 6,� �4)�ود �. �4��5ن #�D� ���� N ��)�د �Gار آ��ا دا�6. ����م  02����. ھ� از  .��6��
را  �2ھ�ه ��د�Z، �; ��4ی  ��وک دا06؛ ا � �@�.  )�2د �. ا���H  ;� �a ز���� �	)�ر �دZ5 در ز 	��ن 

 � ���6، و�E� �. ا�TDن ھ� از ��ا��ن ھ4	��N آن �� � ��د��. �; ��روا�	�ای ��رگ درآن و"�د دارد، 
a1 �,آ� .� �F�"زار�� Pھ��، ز��ا ا��(  f��4� را f��� N�� ل و ا�iد را ا����ا��2ن ا�0.  )�ۀ  6,� -�رت 

د��ن دارد؛ ا �  ���� د��ۀ :�F)�� ھ)` �1�)� �� �  ����518 �. و�Dت :)�ا �6ه و دارای �)@)0 -��� ا�0. ��زار 
�C���@)� در06 از :��aب �	)�ر ز��د ��ده و  �iار  N	3�ل ا�iارد. ا���� �B�2ن و ھ�(#  ;� .� �x�� آن N

�; رو:). ��ده و از ��د 6,� و  4.5ھ�ار ��ر ��6  )���. -��� د��ۀ ا�f(� �(-�4 از  3ھ�ار ��رد �� 
 �(�
� �1 ا ��اد :,�ر:�ر در �46ل و د��ه ��� در �Wب ��42ل ��F�d�C�� ،� و ��ا5� �6��ی -)	� ��4 

�. د��ۀ �Wزی �	)�ر E)04 ا�0، ��و"�د�
. �1ارک آن از ط��L ا�i�6ق  )�2د. W#. و  ����Hج ز���� �	03 
.0�  در�� از  �وت  )�6�3 �. �;  #4
W 0#. در �46��Tب ا

   
�@� در ا��وس  

  

�a �6ه و �� او  
���4ت ز��دی در ��رۀ  ���20ر�& � P  �� ا"�0 �����1ی در ��و�� ا��وس P	(
"�ن �=��ن  

 )4o1)4. (��34  د �5*#. از ا��aد ���رھ� در ��ا�5 آن داP  .Z(�6 دردور��4ی �a1ر1� از ط��L در�� و  @�
��اھ�ن  P  داده ام �. از د�� Z, )�ر	ع ��o�  Pد در ��رۀ ا�����)u: Naوھf ھ�ی ���f را �
�a �� �_�ات 

�,��D Z���ی در 1 �3E ل�� ��e � 0. ا�����N �1". �.  �اQ1 �)��2 از آ�	0 �. �1 ���ن در ا�P ��ره �6ه ا�
روا��a1 Iر1� ���f درا�f^� P ھ�  G3ول  � داZ(�6، ���6 از ط��L �1�)�ات ����R� ،fر :)�وز ��ا�. �� 

د��46ن ��د  �� #.  � ��د�Z و �)�ز ا��@�ده از 1	�H(#ت در  �ورای ا��وس را ��اZ(�6. �� آ�,Z دی ا���� 
و �� ا�Dا�f دا��T" fاF�(D�  �  �T"اD). دان ��رگ -�دت دا06 ��د را �^�ط� ا�4�5ل "�U ھ�ی دور

��31; ����؛ ھ)` 6
� �4)��ا�� و"�د دا�6. ���6 �. ا�T6ل  �4�; ��ر"�  )��ا�� ا�P ا�Oات را �	03 �. 
������ ا��aد ���. Q1رت �.  �ا�a1 N�	ر�6 آھ  

  
� . �� Pا� .�(���>. �� �; :)�م �,��0  ,������. ��ا��4ن ر 0(aر� Q��" از �*�E ;� �a�6ر از درا���

 �x�� Q��" اط4)��ن  � در��رۀ  �اظ03  � �. �1 ���ن از �� ��2ت ��د  �3�� �D ت و �; ��1اد�D��1ر
��د در  N �� ت �. در�xH(#-ا f��4� � رو ��اه ��د؛ ا �(e .40. �1 �5ل ھ�ر-���ی او *�رت �>��D. ا

��د �)�ن دا�6. ��د �. از ��ک �1 او ���ت �	��ش د 0�R#�ارد، ��2ن دھ��ۀ �1س او ��د �. ��رۀ �	��ۀ 
5
� 0 ����1). ��41?1�  �3� �� ���1ه ��دن ��ل ھ�ی او دارد. ا � ا�f��21 P ھ� �� ? �� ��)�د ��د��.  

  
{Eوه ر��  

  
"�Cی د���ر Cرد و �����0 �)` دو��ره از  #��ن ��  � :)�����؛ ��وه رE} از د��ۀ ا�P(F�: �(-�4  ���2ر�& 

���f را ��ای آ �ه ��د �1 از   �F�4ان "�ان  �5 ��ر��ا06 ��4ده و ھ������� P�2ن دھ�. ��1اد ا�� �<��D
 Zد��� LD3? ����ه و  � ھ4. �1اE P  .� ���6اG� f��4� .� را �ت ز��را1�Dن و��e �,�1". ��ده و آ� ���E ر�(	�

�� . در Z2e ھ�ی ��د ا��@�ده  � � U����� �. ا�Oات آن �)�ون از �. ذوق ���� ��ا���6. ا�P ����ان از 
 Z2e" 0 ���مi(i5)�ھ�: در  �دا �� �
��دا �" ��د  � �6د؛ ط�ر�
. �)�ن  - Z2e ھ� �	��ش ���D. و �. آ�,� 6

��، ا�Oات �1�)�ی آن ��ب ��د. ��x� ازآ�,� ��د���3 ھ�ی  )^; :�6)�ه و �; ����ی �(  �_� .� Q(a- آن
آرا��. ��د. او اCھN د��ه ��ده و  #f^� Z ��م دا06: �� و"�د�
. "�ان ��دن ��د را �� W?ف ُ 2;، دم آھ� 

ر�U 1)�ه دا�D ،06ق ا���ده U�2E ��ده، ��-b� p زدن 6,�و��ان د��ۀ ا��4-)� �6ه و ھ4>� او را "����ی 
�41م ا��وس" *�ا  � ��د��. در�)P ا-�xی �o�5 :	� "�ان Z��5 �)�  �"�د ��د، ھ���46ی و �)�4ی 

  ���i2� �. *4)��4. ھ�4اھ� p-�� ،�6 د�d	3� �41م  � ��د��. ز��3ی او در
  

�@� �. ��C ��غ  
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"�Cی ��زھZ در  P 3 از ا���a ��ای رZ�6�� . �� ;� ���� A(F، �� ��1)�ات ز��د ��Cی  @�د *#|؛  � ���ر�& 
 0-�� � �. ��ون وا��C�� .� ..�Eغ ر�)��Z، ا A:13 از ظ,� �1ر�&  3ا��وس �. ��2� را�� آ�Wز ��ده و �. 

 � در روز ��م :A از -��04 از  #��ن �. ��ه ھ�ی �	�ری در ز�� �)#�1� در ���5 را�0 ��د�; �6ه و 
��3ه از  NH@* ;� را �  C�5 .
(F�" .Zد��� bE�1 .
(F�" ،Z(�6ۀ �)�ی دا�-�E رو ���); �. ا ��اد �@� ;�

ھ�.، ��Bاری و 1)�ه "#>. را  � :���6)�؛ E#. ھ�ی ��>,�ی �� -ا�P ��ھ,� "�ا  � ��د.  �_�ۀ -a)3� ��د 
آ�,� ��  ^�و�. ھ�ی E#�. ھ� G<"�1 (.�#E �D��)اری �6ه ��د؛  ^#�ط �6ه �� �
���اد ��
�ه ھ�ی ھ��و ھ� �. �� 

 Zد��� �
D ده و�� �����4ن ھ� را ��ر�� Pا� ،.�Dر .
2��06G ز �ن �)�ه و C�5  ��وک �6ه ��د��.  � �. 
�� �H  Pا� Z(^o �(��D �4ق وie ھ�ی .���: �� .��e U��ای  �دان  ��وی "�ی  ���3� ا�0. ��ه ھ� از 

��. �6ه و ��x� از آ�,� �	)�ر��-Q(a ��د، ز��ا -#b ھ�ی ��Hی را  )��ان در ��Cی آ�,� ��Bرت  
�@� در��F� در�)P در�0 ھ�ی �� �: 7 2^} رد���� ��د.  � روز ��� ( ،Z(�6G� ��(6 .� (یC�"  ��1اد

 0#- P)�آن �. ا�	ت  ?
ز��دی از آ�,� �. -#0 ھ�aم "���ن آب از ز )P �)4. "�ا �6ه ��د��؛ ز045 و  2
 �  .��i1 داغ را �(@��Dق ا���ده ��رگ ��د. �5ارت روز �Dق ا���ده ���6 و ��ز�1ب ��ه ھ�ی �^0 ا�O ا�41

��اب ��)Z. در *�H3م ��د؛ �5� در "���ن Q6، در". �5ارت ��eن �#�� ��د �. ھ)` ��ا Z(�	8م  � ���ا� ،

. ��ه ھ�ی �	�ری  �190 � )�� (F�" ؛Z��6 را��ه ���i  �5��را ��2ن  )�اد.  � �)
�3ر�� در"���ن روز �. 

 P0 وود ا������ Z,ار دا���6. �� آ��E ی در��C�� �4دی در- �
2� �3��i1 ھ��" �x�� )�ر ��1 ��ده و در	در آن �
ا�TDن ھ�ی -)	� �)� از  )�ن ��دا���6 �. در را�R. ��  � �	)�ر *4)��4. ��د��. از   2
?ت را �. �4;

 c(�
�م در ر�Fس آ�,� ��4ی �; N�#E وH��"��E�6 Q� در�� ��4ی ا�P ��ھ,� �	)�ر �� ا�,0 ��ده، -�م ا
  ا��aدی �1�I ط3)�0 را �. آ�,�  )�اد �. ا��وس 5){)0 ���ق آ��ا دا06. 

  
 0�0D �� رو��� ھ�ی 0��O درآن و E#�.  40در�� �; ��P('4R  �5 و دا�4� �. ار1@�ع �5ود  � در "��Q را

ھ�ی ��e;  �@�وت از ���. ھ�ی �� در:��'P آن ��Z(�D. �#. ھ� و ر . ھ� �)�42ر ��ده و ���@��ان �� �)�ھ�ن 
�2; ر�6  � 0
��� ��د��.  � در  #4 0D�2(: ،�6ه ��c دا�6. و از �; �6�N ا��وس ���م �34)�واه دا

�)#� :)f از آ�
. �. آن  �  .Z��(�رو���ھ�ی ��C، ����ی، رو��ی، ُ �"� و داود �)� ��6G. و �. ����Cغ ر
��6
�ف ا��aد �6ه �1�I ا��وس را د���Z. ��ه ھ�ی �4
� ��Rف را�0  � �. در ا���a ���م " ،Z(�روه"  -��

و ����4ن در آ��4ن 6@�ف ا�	��ده ��د �. �1�I ��ران �� )�ه  � �6د، �^���  �#�م �6ه و �� �; راس در06 
-Qi  � ��د.  �دم ��ور  �  ھ�ی ا�)� *�ف �6ه ��د. 1^0 �#)�4ن �� N#E  )� ���� آن �)� �; ھ�ف ��رگ در

�  �o�i1 �  ی ��ون رو:�ش از�E ق و�e ���2؛ ز��ن(  c4"  اری������د�� �. ����زه و ��a��3ت آ�,� را 
ز��ن 6#�ارھ�ی ��2د  –ن �)� ز��د ��د، ا��^�ا�� و -x#�ی. ��3س ھ� �)� ���31 �6ه ��د�� ��)Z. ��1اد  �دا


�وی ��ص ا��2ن a�� �4نx  �  .ھ�ی ��1)�ار ��د ��3س ��1��1ار :�6)�ه ��د�� �. ��دآور �E و P(F�: �1 ه�(�Dا
ه <��D� �� Z��4o آن �. �6ه ��د��e ،Zن �; "�ره L��E ھ��� درا���a د��ه ��2ه ��د؛ ��E ;� f��4ار��

6; دارم �1 ھ��ز �; -�Bی را در D�5_. ا�P  �دم  )	�زد. آ�,� �41 �  ����  �"�دات ذوP(1�(5 دا�� آب 
و ����ار  �  � آ ��� �1 از ��د�;  � را �3)���.  ه�6ه و ��ور L��E ھ�ی  � در ��Cی :��0 ھ�ی ��د�6ه ��6 ��4د

در�� �	)�ر *�ف �6ه و �3E ازا��
. �. 6,� -�3ر ��)Z،  � �1ا�	�)Z  و�E�  � ���C�� .غ ��د�; Z��6، آب
��>�d ھ�ی ُ��د در ز�� آب را �Z(�(3: �; ا��?ف �� ���E ���i1 �1اLD �� ا��وس ِ�� آ��د  �4� ��(F�: ;

 .4(4o ،ب��� Pا� �(� ��)2ارش �Dق ا���ده �� ارزش �����0 وود در ��رۀ در��ی ا��وس را  ��(ان در ا
  �ھ�ه ��د). 2
  
 
 


