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	ر�� �����
 - 4  
 ���	��ه: ا�
	���ر ����

 ����دان: د���ر ��� زاد
2014 ��������ن،   

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

��ر�1 ����" را �/ .-�ه �(�د. ��+�ف در راس ھ()�! ���ر�' ��از ��4)! ����� �� ��3!  �26(�د �2 "
�! �6د. در روز �� ��ل  1��513 ��ده و ���ر�'  ����/ �2�2 ر�(�ه و ���ر�'  1837د���4 وارد �3
/ در 

��رچ از �(�:�ر 1��5  30#��ری �/ 5(�رآ��د �! ر��. ���ر�' اول ��رچ �/ �(���! ر�(�ه، ���ر�'  18
��4ده و وارد :�3ور �(�3د. ��4ده و �/ روری �
-� :(�3وی �! ���. ا2; را در ��ه ا�	1 .��ر   

 
وارد 6-� ���� �6ه، �� 6
�ه و #?ل ��رگ  ������1837  20در ��ه �=���4 �/ ��>�ھ�ر ر�(�ه، ���ر�' 

��رد :��Gا�E !Fار ���D/ و دا�� ���B5Cر �(�3د. :A از ھ@1 ��ه  �4H� 1��2�I ا�����ن :	� ا�(� دو
ا:��� �/ #?ل آ��د ر�(�ه، ��رد  �230ک ��4ده، ���ر�' 6-� ���� را  1838ا����  26 ��دو��ش، ���ر�'

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

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

 
�� و�H� TUا�! 

 

/ ھ� در :-�ر:�ر (�4!)�:(Y از  �� C�5 ��د را در +X�# N�H و وE TU	�H� �4ا�! ��W)�D. ��ر��ون 

 3ر�(�ن ��) ��E .�م �6ه و ا�45 ��ن رA)F .(	! �(� از :�دا�1 ��ج و �(�1 �� ��ز زده، �; �(�وی 
��زی او ر�(�ه و C�5 در ���ر د�>� در�� در ز��  T)R�ھ�ار �@�ی �� ده �2پ از Cھ�ر ��ای ����ب و 

 َ� /<�� _�D ن���D� ���(��! را در �E Pار دارد. �� از ھ(` #���! �2س ��اW)�6، ا �)	�3
� ا�P ��د �2 �; 
 �4. ��:(b.�� /� W��)� Y ر�Ya ھ(` #��Q ��3د. .(	! �(� در ��ا�� ا��وس ��Rر �	(�ر +��4)4/ �� 

 ��
/ ھ� در��د����ده و �; ��2اد �6ن در �Eار�� )� ، در �5�(
/ ط�� ھ� و ���� ھ�، ���Eس ھ� و ��ق ھ�ی 
� ��/ +�ا درآ��ه و ����زان �6ن �f��� در ���ض د�� �� �Eار دا���6. ���ر�' �(P ��ھ-� و در ��Hودۀ �6(�ن 

19،  �
D ��
/ "�fز��ن" در #��Q د�>� ���E آ��ده ��د��، )F�aھ� �/ .��ر از در�� �6وع ��ده و از آ� /
)�
�� .W)6�� ن����ا145 در ا A��h /�2 از ھ���� W)ل دھ�i1 ا���ا���ه ���6 ��د�W �-�� ا�1 ��د را �/ ���5 را

 Wت ھ�ی را ��ھ�E T������� ���6 وTU #�ا�Q را در ا���a و ���2C از ا��وس درک ���، �Gا Cزم ا�1 �6ح 

/ ھ� در ����f �5! درا��(�ر دار��.)� /� 

 

/ ھ�)� �@�ذ 

 
 IiD 1، ز��ا +?5(1 ا��3ن در ��ه ھ��$4
1 ھ�4ار ا�
/ ھ� در آ��Rف در�� ��Hود �/ )��@�ذ ��3وع 

!���ز در�� ا��،   W!، �5! آ�-�ی �/ ھ���	ھ�ی ��ھ�)	� !l�� �6د؛ در /��i2 Y2د�1 �; ار�#���2ا�� �� 
!�$4
1  �6د، �	$���4ن �! ط�ر�
/ درا���a د��ه ��2ا��� :(�وز���ا�/ ��iو�1 ����. �/ ا����Q)2، ا��E Pت 

!� /� 1��! ا��3ن.  ا��3ن ا�n� ت�E /� ،��� ��
/ ھ� ��2)�$4
P)F�: 1 در #��Q د�>�، 1H2 �2ا�� �� �

C �4ھ�ر �Eار� دارد: د��ه #�ت ��ون �; �(�وی ��Wn ا�1 �/ ��ای #$>N :�3ور �(� �Uور 1)���2 

دE(i/) در ��زھ�ی  20در#/ و  28دi)E/ �46ل P)F�: �2  30در#/ و  34در#N .�ض ا��$� (از  6ا�1. در 
$4
�f 1ب در�� ر� !i)i5 1)
���
/ ھ� �� )� ،���. �46رش ��2اد دو�1 آ�-�ا دار�� و �� �
�i4ار �@�ذ ��Cی 

.1� ھ�ی ���H� /� ;h �-��ی ��3ن دھ��ۀ ا�P �@��را
 

 �)	�3
� از �; ����o�! دارد. ا�P دو�1  �� !����2 Q	� /� 1��46�E P��2 !$�4و ����ط :����ه ��ن ا
����ده و .��� ��N�C �5ود �; �;  �(P (��م ا��وس در ز��ن :
$! درا��h��- (�a; و �R� !�fف �6ق 

��Hوم ����/؛ ا�� او ھ��زھ��h N�$E Wر�! در ��Cی �; #���ه در ا��وس  Pھ� او را از ا� /
)�رو:(/ دارد. 
$4
1 �5ود  10(�5ود � ;� Wدر �46ل د����� وھ �)����T در ��ph �5) را در ا��(�ر دارد.  240 �)�

!4� 1��	(� ھ(` ��#! �� Pھ� ازا� /
)�  /<� �
3�
(1 ��د را �/ ��� �)� !E�6 �5��آور��؛ آ�-� �5! در 
�(�ار��، ز��ا :����ه ��ن ��Rر دوا��ار از ط��L در�� �2�1 و �2ز ��ده، ا�(�ان را �� ��د ��ده و از ��ن 
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�! ���. او �5ود  /��i2 د را��دم ���ن ھ�ار :(�ده دارد �/ ا�1��q آ�-� ���( 2ا�p و  �500-�ی آ�-� ��د و 

/ ھ� در )� I��2 /
�Gھ�! �(� ا�45 (�	( X�# ن ��ده و در #���ن����/ ��E ر�(�) در دا��  1831ھ��و

����دان ��ده ا��. 1
$4� Pا� 
 

$4
1 :����ه ��ن و در :�P)F در�����(���/ �Eار دارد �/ �5ود  ،در :-$�ی  N)5��15  .1��(� در �46ل ��2($/ ا
�	(� در��F! �	(�ر ;� �� �aرد ا��5ام  ا������h; در ا��(�ر �(� ا��� �Eار دارد، �; ��د رو��5! �/ 


/ ھ� �=�دازد و �/ او و ر.(1 ��Hودش )�$4
1 ا�1: او �/ ��#! دارد �/ ��ای � P���4ن درا�$	�ز��د 
�2�I آ�-� ��رد اذ��E 1ار�! �(�د (�����1 �(` �/ ���5 را�1 ا��وس در ����i د����� ر�D/ ��د و ��r� Pط� 

.(W6�� !���ت ��ھ�ن او �$�� Pا� 
 

�@�ی ھ��� 
 

در :�P)F ا�P ��اh�� !5; و در ��Cی ا��وس E$�4وی ���@�ی ھ� �Eار دارد، �; N$)�E :��@�س و �Eر��42 
$4
1 ھ�4ار �46ل ا2; (در�(P در��ھ�ی ا��وس و �
/ ھ� �� �; �(�وی ��Wn و �	��i در )�ا�oDن �/ آ�-� را 

.��� !�
W (���م #�>�ه) ��45/ �!  ����) ����ول H�	� /4)� N�$E ;� I��2 !�)a.ر�R� زان���� N$�� Pا�
�(� از ��H و+� آن �/ ا��وس �D+$/ دارد.  �65د �/ در ���5 �46�! در��ی ���� ا.�4ر �6ه و �5ود 

2 P)��� �-1 ز��دی ��4ده و �� آ���@�ی ھ� N$)�E ا�� �/ در ��رش ھ�ی C W��5ھ�ر �/ :�3ور ��iو�� X�# P��
ھ� را دا�6/ ا��. ��دار �5ی ��X �/ در #�X ا�(� #�4ود �/ ��E ر�(�، .�دت دا16 �/ ��C�� /�Cی 

 b)5 /� ال ا��3ن را���@�ی ھ� ھ�aم آورده، رو��� ھ� و ��ر./ ھ�ی آ�-� را �������ه، ا�p ھ� وf(�ه ا��
 14)�f /� اج����� ،!�)����ره و ��ی را Q��r2 ��4ده ��د ��د. او در او�Eت �s$�r رو���ھ�ی �2:!،  ،/2

�! ��1D: ا�� از دو ��ل ����	�، در  �60/ ����ط ���@�ی او���42ی ا�1. او �� زور از ا��-� �5ود  p�ا
��اNiD دو#���/، �; ��ج  ;� �O4ا !��6د؛ ا�� ھP)4 ھW ��ون  رو:(/ D! ا�p در ��ل ھ� ���/ :�دا�1 

ھ�ار رو:(/ ���t  60:�دا�1 �4! ��دد. �N.�4a آن ��l! او�Eت �/  ��#�د�1 �; �(�و ��ای �2���(�ن آ�-�
�@�ی ھ� �D_ ��ن ر��a�: A)Fر ا�E /� 1$�4وی او در �fب ��Hود �/ �� P)� در !����6ه ا�Br6 .1(1 ا

ا�p در :-$�ی ����زان رو���ی (و�	!) ��د دارد. او  200:(�ده و  1500��ات و ھ��3>� ا�1. او �5ود 

/ ھ� �! :�دازد و �/ �/ ا�l�� 1�# ھ�ا��ی )� /� !4n�����، ا�� �/ ��ج �D !�از �E(� ا�p ھ� و �6ھ(P ھ� 

$4
1 او �6د. ا�P رA)F و���� ��ر��� ��iو�1 �	�1 �/ ھ4	��>�ن #���! �2 �آ�-� ا#�زه �(�ھ� �/ دا�� 
5 /� Y��E���2(1 آ Nد، �� ارا��� P� �n��� /��� �� A)Fر Pد دارد (�; ا#�1 ا��� Y
�1 ����2(/ و :(3�


���ن �Eار دارد، :��Y ھ�ی �/ �D�� 1 آ�-� در :-$�ی
$4� /
�P �� در��1D ا�� .��:�دا�1 ��ج ���4�! ��ای 
 �
D /� ،د�� Y
3): �D�� وی #�ا��ن�	�ار��2ط آن ��دم و ا�D 1�#را ��2اد ��ج ا�p ھ�ی ��د را �� ��2اد 

��اد، �(��G: ���E ��3ش ���6) �))o2 /
. ا��  
 

 #$>N :�3ور
 

��ل �/ Cھ�ر ��ج  P���h 1 �/ ��ای�
/ ھ� در�fب ا��وس ا)� !�E�5ت وا��D P��2 !��46 �3ور: N<$#
و�E! �6ه �a6ع ا�4$; ��ای ���1 آوردن �$1�R ��د ��Cی  1834ا�p و ���u :�دا�1 ��ده ا�1؛ ا�� در 


/ ھ� ��Cی :�3ور 45$/ ��ده و آ��ا ا)� ،��� !��!���ھ�ر $45/  /�@� .���� !��6د �/ ط�ح �-�را#/  �o6ل 

(1 �� :�3ور �/ ��ط����1r2 �����3؛  ��q! ��دن �Eرت �6ه ��ده، در+�ر2(
/ او ��د را دو��ره �� در 

��ت ز��دی در  /� /<����دار �5ی  Wاو ز��د دوام �4! ��� و ھ !�)� Y): /
ا�� د�C$! و#�د دارد ���! ��ا��
��زد �/ ��م ھ�ی هر #�X ھ�ی دوا��ار �� �	$���4ن ��Bوف ��دا�E ;2ار��ه دا�6/ و د !� T��E او را ،

3
�ک ��ده: از اول �2 آ�� �/ ا��Oت ر�(�ه �/ ��1 ا�o6ل ھ3)4/ �)�ا�P ���?ف �lEوت ��د �>(�د. 
 1��)� ;� I����T �>�ا�! ز��د و در واN�#�D 1$. ;� ،1)�E #�ی ��ده ا�1. :�3ور ��E از ا�o6ل �2 ;�

��N�C �(��3 از 6 ���. ;� /� �3)��;  �8�N ����ادۀ ��ر��ی ���! �$�Rن ��4H ��ن و ��ادرا�Y اداره 
�-�را#/، آ�Eی  �	Dا I��2 /.�4a� P; ارز���! �6ه و ا��ھ�ر ده C 1)���2 ار در ز���i� Pرو:(/ دا16. ا�

��؛ �hن در ز��ن او����(� P)�2 ��د��ه ا�1. �� آ�-W� Yr� ;� C�5 W آن �/ +��وق �� ���)�
/ ھ� )� Nا�
�$�Rن ��4H ��ن و ��ادرا�Y #��(� ھ�ی را در ا��(�ر دار�� �/ ��iار  �U�54.5  رو:(/ از ��ھ�ت و ;�

$4
1 �$(� ھ� �/ �5ود �; �; رو:(/ ��(vور��.  1��� /<$# Yr� P��2 �)� �+�5 !��� ھ��3>� و دوآب
�4-����وک �6ه ا�1؛  ����i2 C�5 ،16�6د. .��� دا !�� ھ� �/ P). ����i2 ارزش داIiD ،16 �(4/ زرا.1 

Q)2ار  ،�/ ا�����i�:-$�ی �42م ا��-�، ز�(P ھ�ی و�(�! �/ ا�r6ص  �; �5+� �! �6د؛ در 10�; از  6
�Gھ�! وsE �6ه، �; ��ر��ون ��رگ درآ��a �>-�اری �6ه و ��Bرف اD�U! ز��دی ��#�د آ��ه ا� :1�Gا 
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���! (ز N)$r2 ;� �3:1ور���ا#/ ��دن در �; �B2دم  ،ھ
3!) ��ای دو�C 1ھ�ر ا !D�Uا xEا�� ��

/ ھ� در 6-� :�3ور �;  دا�����E �� !4 در��ه و از)�#�ن ��6G/ �/ �5! در �iDھW د��46ن �(�و���ی ھ	���. 


W ��ده و در #�X ا�(� �1nD�H ������6ن �Oو –E$�/ در ��B5C�� �Hر ا.�4ر ��ده ا�� H�	� /�$E P��42 ا�
را �/ .-�ه دا16. آ�-� ھ��y4ن ���E(1 ��د را �� ��:� ��4دن N�$E د�>�ی ���م �f _�D در #�ار #�4ود و 

��رد ��ده و �; N�$E ھU 13$�! را  �300/ در���(���ۀ �; ���T �5ود  –� �2�� ���i���i2 ��)/ ��4ده ا�� 
��T@2 4�2(�ا2! و#�د دا N$�� ;� آن �����! ��� �/ در  1nD�H� Pن دارد. ا����D 1 اط�اف
$4�رد �/ �� 

E$�/ وا�	�/ �/ #�����ت ��ھ! آب �! ���6 �/ ا�oDن ھ� �! �2ا��� در ���2C ��� �	�ز��. در ز��ن ��زد�� �� آ�-� 
!��! 1D ��ون ظ-�ر L4. /� �����170 آن �5ود  �; �hه  TE�2 ک��ت ��ر1D �/  آب ��د؛ ا�� از .?

���E(1 آ�-� �5! �� ا�P ��ودی �/ آب ����، ازآن � .!Dار���i� /� /� ���T$R �6م �/ آب ���1 آ��ه، ا P� ���
 /
)��/ زدن �/ �+ N�	��6 (��ی ھ� آ��ا�ی ھ� و ���D1، ز��ا ھ� دو ���! ا�3
$�ا�د�Dع ھ� (��>�ھ�) �(� 

!�دا���. ھ�   
 

 ��; ھ�
 

$4
1 ا�oDن ،در�(P #$>/ :�3ور و �$	$/ ��ھ-�ی �4; در ��C ��غ�ھ�ی ��; ھ� و ���fی �Eار دارد.  
�! ���6. ا��ره در �6ق #$>N :�3ور در ��Cی در��ی ����  W)	i2 ا��ره و 2(�ی ;h�� ی����; ھ� �/ رو

$4
1 ��د را �
/ ھ� �Eار دارد، ��ا�Y ا#�زه داده �6ه �/ )� 1�واTE ا�1؛ �hن رA)F او 5	P) ��ن در ��
��>/ �Yr� .��6�� !4 #���! در ز�� �>/ دارد. ا�� ��; ھ�ی ا��ره �/ در ��ھ 1)aر� T��2 ،ز���! دار�� �-

رA)F 2(�ی ا��i?ل ��د را �>/ دا�6/، ز��ا �2 ���ن :�دا�1 ��ج �	�W)i را رد ��ده ا�1؛ ا���/ �� :��Gش 
 �	Dد��، �; ا�� �)r	2 �3ور ��ر اول: !�E1. و�
/ ھ�)� N��� Wد او ھ��ن �/ ���4 H����2ی �$�Rن 


/ در )�4
P ��ده و ازآن ��� 1
$4� Pدرا� Wn� 1 �/ �>-�اریDاو در�� ���	��i ��د��؛ ا Y<�� ھ�ت و��
���L :�3ور �Gا�6/ ا�1: �/ ا��R� ���� Pر A)F(�ر ر��آ��ا در ا /�?E�. Q)2�2  �5ود ;h�� ج�� ;�

$4
 1���E ;ار دار��(��v �/ در�fب  1��� Y<�� N<$# ل از 2(�ی در��
-�ار رو:(/ در � P)F�:د. در
���f �5ب �5ود  1
$4�
/ ھ�: آ�-� )��	��i از  ?��� N$)�E ;� ،ار دار���E �f�� 30��; ھ� :��ن ھ�ی 

����i �2 ار5 N<$# /� !2�.�@2	P ا��ال آ�fز  �5���(� در ��Cی ����Cغ را درا��(�ر دار�� و ھ��y4ن در ���ر 
1��! �6د: آ�-� �h:���ن ��ده و ر�/ ھ�ی �6ن ز��د ا!�
/ ھ� از اC�� �2 ;2 ��غ ��2اد  . �Gا د��ه )��6د �/ 

�� ��Cروی L��E ھ� از ��C ��غ  #���ن �P��=4 ا�(��W �� ھ(` �(�وی در ا���اد �I ا��وس ��ار��. ������6ن در 
 Qi. �� اھ! ��ده و��ن 6@�.1 ���4 H��$�Rن  /
��iو�1 ��د�� �/ ��ای ا.�4ر �; :� �Uور ��د، �2 ا��


/ ھ� در #�4ود، ��; ھ� آ��ده ��د�� �2 در.Qi �3(�! آ�-� �/ ا2; 45$/ ����، و�E! آ�-� از  �3(�!)� ��3)�
ھ�ار �@� �	$_ ا�1  �28  ��6د�N �(�ر �f�! .��ر ��د��. ��2اد  N$)�E���B� ;رت ��@�وت �@�/ �6ه �/ از 

$4
1 ��; ھ� و ���fی ھ� .��ر ��ده و ��ا��س �� L1 وود از ط�������/ ام (�	�2ا� P� /� 1��ارش او ا
.(W�� /را ارا� �)	� Pا� I�6ا� L)Eد TUو 

 
 ��C ��غ

 
 A)Fر �� ;$ِ� ;� I��2 ����X �4; ��د 6-�ت ز��د دارد، C T��2ھ�ر ا�1، ا P�6غ �/ �� دا��C�� �-6

!��! اداره ��  IiD /�C���!ھ�ار T4# آوری  32ھ�ار رو:(/ �! :�دازد، در �5�(
/  �610د �/   .���
�2�I د��46ن �-�را#/ ��H+�ه �6ه و ���aر  Qن او در �42م #�ا��h 1؛���-W و ����Rک ا ;$ِ� 1)�E��

 P���4� ،��� !� !�)3� Qi. ھ�رC زان���� !�Eص و�Br� ،��� !ز��� /����ا�1 �� �42م آ�-� ��Rر دو
��# P)41، ز��ا از ھ�
/ ھ�)��-W ��ای  1)�E��1 �/ ارY2 آ�-� از در�� .��ر +��/ ��(��. ����Cغ �; 

 .W1 دار��H+ رد �6ن���! ���� �/ C�5 در  /$45 !$���E یC�� آوری ��ج T4# 1 و �2ز و�ده و ��ای �2��
.1� ��C�� 1)���2غ 2
4(� ا

 
�)� !	). 

 
$4
1 ا�oDن ھ�ی .(	! �(� �! ر�(W �/ �5ود ��	(� ا��وس �/  Q)i�2 ��30  ��در دا �)�و1�C د��ۀ 

�	(� �; ز�(�E Pی و ��ھ	���! ��ده، وادی آن آب وا�D دا�6/ و :ُ��@�س  Pار دارد. ا��E ن���4.(� �ا

/ ھ� از :-�ر:�ر در �14 #��ب و ھ��y4ن از ��C ��غ �/ آن ��رش ��ده و ���R� /�Cر )� W-1. �� آ��ا

�! ����. آ�-� ��ل ��6G/ ��ا 34��Wn �; ��ج  G�را ھ�ار رو:(/ ا /�RE ;� �aدرآ� Y��� رت�E N��i2 ی
!�������: ا�� �42م د��N آ�-� ط�ر�
/ W�@� ?�E، در #���ن �; E(�م .�4�! ��E .�م  �i�	����6؛ ا�45��ن  
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�! ر�D A)F$! آن �/ �; xr6 ��ب ا�1 در 1���iو /�RE ~���2 �42م 2?ش ھ� ��ای ���i� �� ،��� 
�D��G: ھ�ر راC /� داری�Dو /
/ و �/ :�دا�1 ��ج �2اLD دارد. ��ه ھ�ی .(	! �(� و �	�ر ��hن و#�د�

�� !�$4
1 از #�ا�Q د�>� ���E د���س �4! ��د، ���6 �!آ���-��! از ا��وس � P1  �� �/ ا�� ا�	�2ا�
�2 ��د را ��ون �;  ه��iو�1 :(�وز���ا�/ دا�6/ ���6؛ در1i)i5، �/ .(	! �(� ھ� درا�P اوا�� ا#�زه داده �6

ون اداره ����.��ر��  
 

 /����در#��Q د�>� .(	! �(� ���E ��� N)5ار دارد �/ �2�I در��ی ��م TRE �6ه و آ��ا �f! و �5+� �(� 
!�
/ ھ� )��f��� دا�� ��5(/ �6ه، ��ل ��6G/ �(�  �6د؛ ����زان Cھ�ر ا� .1�Gا ��.��H2 b; �5ص و آز 

�! آ�-� ��ج �; �; رو:(/ ا�P)�hG ��ده و از  �� آ�-� �4! �2ا��� ��ون �; �(�وی ��رگ h(�ی ���1 ���. ا
!����ده �D ل���6د. در ز��ن �6ھ�ن، ��� ��ج ���C/ �; �; و  آور�� و ��Bرت .�م ����زان در ھ� دو 

40  P��2 ��42ر�E /� �6ه b.�� /3)41 ھ
$4�ھ�ار رو:(/ :�دا�1 دا�6/ ا�1؛ ھ�4اری و �! د�D.! ط�(�1 

/ ھ� از ط��L رو���ی �r! دا�� ��� �! ���Gج ازآن ارA)F ھ�a4ار آن �
�i4ار )��، ا�� ھ(` �Eۀ ��6 ���. 

 دا�4! درآن �G� !4ار��.
 

28��وت در #��ب ��� واTE ا�1. �; ��ج  !� G�5(/ ا�� Pھ�ار رو:(/ از ا�  ;� /� ��� ����� ����دد؛ ا
$4
�! ا��f 1! در P)F�: /� /� /$f ا��وس� P1. ا�����ده  �(�وی �	$_ �(�زا�D ن���4.(� ����! �/ د��ۀ ا

!��6د.   
 

;2 N)5�� 
 

 ،�U�5 1. در�5ل����B و1�C د��ۀ ا��4.(� ��ن و �3r! از #$>N ا�C T��2 /� 1ھ�ر�6ه ا ;2 N)5��
ھ�ار رو:(/ ا�1؛ ��iار P)�2 �6ه  20ا�3r� /)5�� P! از #��(� 6-�اده را 32
(� داده و ��ج آن �; �; و 


/ در از �; ��ل �2 ��ل )�د�>� �Dق �! ���، ��و#�د�
/ ��l! :�دا�1 ھ� ��(P ا��h ،1ن �; �(�وی 
��ل، �; ��ج  ��h ای�� ��$4
�E 1ار دارد. رو�$4
1  ��625 و  100� C�5 ��ھ�ار رو:(/ �! :�دا����، ا

!�
/ ھ� )���ی ھ� �6د، وز را �2ک ��4ده و �/ ���� �Dار ��ده ا��. درا���a �>��/ دb.�� /� !�46 �2س 
$4
: 1	P)F�: 1 �6ه و �ا��؛ �; N$)�E و35! ا�oDن �/ ������6ن ��ه ھ�ی ط�ف �fب ��ده، ��l! او�Eت �/ 

.���� !� ������6ن را �fرت 
 

د#(� -���5   
 

�� �� :�P)F روی از ط��L ا��وس و .��ر از د��ۀ ا��4.(� و د��ۀ �fزی ��ن �/ ھW ا���ن �6ح داده �6، �/ 
ط�ف د�>� آن ���5 و دا#(� �Eار دا�6/، ا�(�ا از ��اھ�ی ھ� ���D/ �6ه و �/ ��ا1�E  ر�(��ن ر�(��W �/ د


/ ھ� در)�$4
1 اھ4(1 ز��د دارد؛ ����1 �� ���ب  #�ی �(�ز دارد. در .�+/ ھ�ی د�>�، 1)4��5 � Pا�
���nر ا.�4ر �6ه ا��؛ ��و P�6د �/ �/ ا� !��; 5(�ان  ��iس آ�-� در �	�#� و ���l در �����ی �Gا�6/ 

��iس ا�1؛ ھ(` �	L5 !��4$ ��ارد +�ای ��د را در ا.��اض �/ .��دت او �$�� ��� �/ روP��2 P6 ا��Oت 
+�رت و�Eع �; ���13 در�fب ا��وس، ��دم  ا�o6ل ا�1، ا�� در.(P ز��ن، �; ��ا�$��h Nن �(�a �/ در

���E(1 آ�-� در �;  �! T��2 و .��س آن �(
��ر�! و ��Bرت ��$�ی ��Cی �-�P)4# ��ک ��د �=� /� ���)�
�R� /� ��3)� ی ا��وس�)rل ���! �� آ��� Yr�  /� 1 �4! �2ان :$! ا.�4ر ��د وEو Pن درا��h ،��Dا !�

�(��ان �; ارY2 ازآن .��ر ���. �
3� 
 

 ��Cروی در ا��وس
 

!���4�; .��ر  Pا� !
��D ی�)Dا�o# /� !��)� Yr� از C�5 P� �6 /
ح دادم، ��Cروی ��W. ھ�ف �� ط�ر�
�1 آورد�W از ط��L ا��وس �/ ا2; و �5! :�3ور�� �� /� !2���$�� P���آ ���-��1 ا���! ��ای  ،ا�1، ا

�� ���ر�'  W-ل و#�د دارد: �� آ��� W��� Pدرا� ��#�Cی �� �; ��د #���! �/ �@� آ�fز ��ده و ��  216?ش 
�1، ��د را از د�1 داده و (: ! در�� را �/ ��ی �!.��ر از ����Cغ و +�rه ھ�ی رو����(; آن �/ �� ��6�

�)	�W��6 �/ ����د�W. در�� ��م ��د و در  ر�	�4ن �	(�ر ���T ��ده و ���aر -در��W)�D �/ #���ن ��ای 
�(�� در#/ �5ارت آب را  E P��2400	14 �5ود  ��ر�;���2 /
��3ن �(�اد،  ��72رد .�ض دا16. �� و#�د�

6
��L��E 1 ران �	(� ��د��؛ ر�	�4ن �/ ��l! را �/ دا�� �; ا5	�س �	(�ر ��د �2 b.�� /� د�� !� �)�
�! �4! �2ا�� �; ��3! ���� ;� W-/ ��د. �� آ��	�و  A5 !� ،�6 از آ�-� �/ �(�ون �3(�ه !
� ،�)3� !�آب 
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�@����Y را از ط ران �����2ی ��q �����1 وود را رام ��زد؛ �� ���� �3)���$�م  C�5 /
3
/ و#�د�� L��
 L��E ;� �� ا اوG� :��� وزی را :(�ا�): A��6 ن دارد�
�
/ ا)F�# �2 1 ��ده و���iو /� W)4B2 او ،W)م دھ�aا�


���اد .4$/ او � !�Eو ��دارای ا�Dاد ��ب �3	�/ و �/ ��H ��6! ر�(�، ���! �5ود �
	�م �D+$/ از ا2;؛ ا
!��6د �/ آب در �; ��aای ��X #���ن دارد،  #/ �!�6د �/ ����دد. او ��� ���، او ���aر �! را �2ک 

���ن ھ�ی ��زا��! (��X ھ�ی آ��3D Y2!) ا�	��ده ��ده،  �q�در�5�(
/ +�rه ھ�ی #�ا در و�I #���ن 
1D از �	�� در�� ا�1. �� آ�-W درا���a  70و  C�� !4�?.60ی آن ھ� و#�د دا�6/ و ��3ن دھ��ۀ �; ار2@�ع 

�!��ای �/ �� h-�ر��ه ��3!  TRE ی ا��وسC�� ف�R� !1:  را���	(� :�F(�! ��ای �42م ��ل ��ز ا ���6د؛ ا

/ ھ� در )� .1Dر P)F�: در�� /Ri� Pا2; :(�3وی ��ده ��د، از ا� /� P)��hن �����1 وود �/ از ط��L ز

��  �15 روز � �622وع �! �D+�! ��ای .��ر L��E ھ� �� 2
4(� :� در ا2; دا���6 �/ �2ا�	��� آ�-� را در 
����: �� آ�-W از آ����ن ���� �6ت #���ن ا�Dا��D�� Y/ و  20�@� C�� /� غ��C�� ا��3ن از N$4. از !D�Uد ا��

 !�3� !�y��� از ا2; از ط��L در��ی ���� �2 :�3ور و  .1����T، :�ھ(�ھ� و ����Rک �6ه ا C�5 ا��وس
: �H� /� 1 وود از #?ل آ��د�����م �aا����!را�! ��د�W؛  P)F� و �2ا��ی ر Q	y�ر د�)	� �Oدر ا /
ود، ط�ر�

.1� ��د ذ�� ��ده ا
 

���دن ذ�fل 
 

���ی ھ�ی ���ا�! ����Cغ ��f–  ر�@$���X �4;، ا�(�م (زاچ �@(�) و –  W-� ���UورU�2 /� !2(_ ��ار��؛ ا
� Yم داده و :�وھ�aا� X���$	$/ ��وش ھ�ی ��rط� ذ�fل  ;� �aدرا�� �� /� Wدھ ��G2 1�� �� :(�وزی ا


� و ��ا��aم در �/ ���4 از  ���� ارج�6-� 6
�دره و  !
���دن در ��د� Pاری �6. ا�G�12  1-# در �H�
 .1���ھ�ت ��Rف ��f! در ا���اد ��ھ-�ی �A: ;4 از TRE ا��وس و :�P)F �2 در ���(>�رام :(�ا �6ه ا

�6 �5�� �H� /�#�ا، �(��! و ��4 در �(P :(�� دادن  –E! �����1 وود �(� ز��د ��ش A��6 ��ده �/ آ��ا در 
 /$+�D /� غ و��C�� ن و��درھ� �250  25 .��� s3� از در�� �)�  1D�� X�����E(1 ھ�ی �/ ذ�fل  �5��دو 

 .!���	��6ه، ���3/ ھ��4>� ��ده ا��، ���! در �	(�ھ�ی آ�! .L)4 و �3; و ��aاھ�ی آr�ّ(�ی �� �(?ب ز
 (X��1 (�
��ع ذ�fل )��2��E I+�ان �P از #�4 در ��Cی h(��ب آورده �6؛ د���ر Cرد ذ�fل ا���ا �)�

��X را  در ���� در ���ر �46ل ا�	�س ���1 آورده ��د. �H2 P$(� ذ�fل ��s3� X �6ه �2�I �����1 وود 
�1 در�
��رد آ�-�ی �/ در��1D�� !��f �5 �6ه ا��،  را ����م؛ ا�� آ�Eی #(���: �4	p) در ��ارش �/ 5

�@� P)� ل ظ-�ر �(�ھ�ن از�
/ ا�h" ،1-�ر ���4/ در 1i)i5������P ��ع ذ�fل ��X ا�1 �/ درآن �42م ا6
ر�D/ ا�1": در �
! از ���4/ ھ� (�
��ع #(1) ��ط���3ن ��ده ا�1، "ا�� �/ ��iار ��1D�� !D �6د، �/ �2-� 

X��
/ �	�1 �/ �42م ذ�fل $� ،1�����rر از ��2�Q ��رگ  ھ�ی ��ص در N)-2 #�ا�>�ی ��ب �; ��دۀ 
 b.�� 3@(�ت� Pن آن دور ����6 �/ ا�����ز ����3 �/ در ا�Oا��5اق رھ� �(�3د، .��! �2 ا�1". ا�(� ا�1 ز

�1 ����2(/ �6د؛ �5! در ز��ن Yr� 1.��E �U�5 ا�1 در��1D �6د �/ �2#�ان �
��N ��ب ��ای 5�H�
�2�I ا��C�iت ز�(�! :�ر�! ��4)! از ا��وس �2�I ��3! ھ�ی ��rر ��C�� �2غ � /Ri� P�3(�ا�! ��ده و ازا�

.���� P)� ���ا��� �(�ز ���ی ھ�ی ���� را �2
 

�! �Dق ا���ده�� 
 

�� در sE�2 C�5 !�
/ #�ده �2 :�3ور ازط��L ��ھ�ت �2�I ا�@�	��ن :(�4ده  ����Cغ �/ :���ن )F�aو ازآ� ��ر
L ا2;، ���ر E�6! در�� :(�3وی ��(W؛ �Gا �@� ��د را �6ه و ھW :ُ� از دزدان ا�W)�D�� W)4B2 ،1 �/ از ط��

آ�fز ��ده، E$�� ��ش ��د�W �/ دور از ����Cغ ��و�W، ز��ا �5ارت آن را �(��ان IiD �� �; داش  ���22ر�' 
���i	/ ��د. �5ارت ��hن ���6 ا�1 �/ �42م ��دم ���/ ھ�ی ��د را �2ک ��ده و در ز�� در�1 ھ� در  Y2آ

��ا�5 در�� ز�!��! ا��. �; h-�رم ��دم از ��4fد  ��! �������� �/ ��Bرت دا�4! ��Bوف �h�Y و 
!� uر� (ر�f�#)  ن در�h ؛W)�D�)� ی��-� I�2ک ا��وس �6ا� �� ������. �� آ�-W �/ ار��2ط در#/ �5ارت، 

�(�� در �; �(N4 �; �@�ی �/ ����ن)، �2���� (در  sE�2 �H� P)�د�>� �/ 115او ;h�� N4)�ر  و در�-h
ر�(�ه ��د. �� �42م روز �@A ز��ن در ز�� �(�ھ� دراز �3(�ه و �/ ھ�>�م آ��Dب �3	1  �135@� ��د��، �/ 
�(�� از ����ا��aم �; ھ@�/ ر��D�2 ;� �� uن ر.� �/ :���ن ر�(�ه و ھ�ا را ��د�2100  �2 !1D4! ر� P)F�:

.1��� 
 

�)$. L)��� ی��:ِ 
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 !�# ،!
�� دھ
�ه ھ�ی �( sE�2 �H��L��R ��م ھ�ی داده �6ه در) �)$. L)��� 3/  و 2�2! و ���ا در ِ:��یi�
�	(� �4! � �51! ��ا��ه �6د. �� در �; Q)f -  N$+�D-ھ�ی ��) ��د، ا�� در�1 �2 ا�1 ا�� :(��ی �)� /

 در#/ و 33ط�ف �46ل دا�h ،W)�6ن �42م �3i/ ھ�ی ا�P ��5(/ ا���6ه ��ده و �� IiD �2ا�	�(W �/ .�ض ا��$� 

�وه �� را ��ا��aم �/ در��ی ��ان (����f!) آورد �/ آ��ا در  10��(W. دره ھ�ی .L)4 و راه ھ�ی �� /i)Eد

!���خ و :����ه ��د. ��$�م  ،T��� ���6د �/ ط�(�1 ا�P  ��د�; TRE !2�2 ��د�W و �2 ر��ب .L4 دا16: ا
ر�X ��م و ��خ در ز��  –دا�6/  آن در �42م #-�ت ادا�/ ��ا5! 6
� H��@2! (ورز6!) دارد، �hن ا�3Eر

�� �/ ِ:��ی  !E1. و���X ھ�ی ر�>! �Eار دا�6/ و ز��ن ��.b 6(�ری ��ھ-� �/ E$/ ھ�ی �! �Wn �6ه ا
$4
o2 1((� ��رد. �� C�5 �; ��ط?ق �$�� ��#�ار داW)�6 �/ ���! از �(�ھ�ن ���د�; H@+ ،W��6/ �� ��4ی 

!�32
(� ����ۀ �3r! ��ده و ��D Pض  W��  ن���-E از ��م L�3� ،1�از "�hل #?�!" �� د16 #?ل ا���P ا
�2�I دQ)i�2 Y���46 ��د��. ِ:��ی �; رو���ی ���4�6 ��$�م �6ه و در  !�Eا��وس را ��6 ��د، و /
)	� ��


/ روح �2زه ���D/ ��د �/ از ط��L آن ��ای و+� �6ن �� �(�وھ�ی )�ز��ن ر�(�ن �� �� و#�د ����زان 
��اره ����Cغ .� N�RE ;� ?�E ���� ��ده و �	(�ر ���! ��د:  �n��� /<�� 1)#������ه آ�-�، �D .د���� !��ر


(A (�; ا�>$(	! دارای Br6(1 .��! در ��D ن��=� I��2 /� Wان را د��ه ��د���در دره ھ�ی در��ی 
��دم �6ه و آ��ا  !<h�=���! ��.b د�n� ���5ت P�6. ا� !�����ھ! �D (ھ� /
)� 1���Oت ط�ح ھ�ی ��

 �-��! در آ��Rف ا��وس �! دا�	���.
 

�P درا�P ��ا5! ���E(1 د�
�ت را �q2(1 ��دم، رو���ی �/ �L��R ر��(�، 2(�4ر ا��وس را TRE ��ده ��د. 
 /$+�D /� !ه :�2>�ھ�� ;� I���م در�1 آن د��>�ت ا�1. ا�P �; دھ
�ۀ ��h; در ���f �5ب ��ده و �2

6 E غ��C�� یC�� در �)� T��2 ر��. �H��ار دارد. #�دۀ ��� از ��Cی آن �! �Gرد، �/ از ��Cی ����Cغ �/ 
.1� وTU و C�5ت آن ا

 
 5	P ا��ال

 
Q)� در ���! �/ .$1 ��ران، �@� ��د را د���ل ��د�W؛ �� .��ر از �2!، ��ت و  -�� :A از sE�2 �; روز ��

��ی ��ھ-�ی ��D! را د��ه و ��ر د�>� ��د را در آ�-� sE�2 ��د�W، در ��د�; آ �; از ھ� X�# _�D �/ در
 /$+�D) W��)�
/ در اول ا�	1 �/ آن ر)F�# ،W)�D�� ا��ال P	5 N�	
6 P)��(�). �2 ر�(�ن �/ X�# _�D،  52ز

 P	5 /� !�E! ��د. و�و #�دۀ آن .� /�	
6 ��4� 1
$4� ����X ھ�ی �E$! را داW)�6؛ ا /��� �)
.(P ھ�4ن 32
W��6 ;ا��ال ��د� ،X�3E غ ھ�ی�� P)� د را در��(� �در ا ��، �(�ھ�ن وا�D �6ه و 32
(� آن ����h X/ ��د؛ 

 ،Wد را در #�ار �; #����ر 6@�ف ��:� ��د���ار��ه �E �� :W)�D�� 3-�ر� �H� Pف �6ه ا�G5 ده و���D !�و
ودا�!) ��W��)6. :(��/ ھ�ی ��د را �� �����ی ُ:� ��ده و �� ��ط�ۀ ��ر��H و 6-�ت �2��س ��ر (�6.�#�

�� را �2 :�3ور ھ�4اھ! ��ده و ���ا #-1 �;  ،/���): ���1 ��غ ����2(; �/ �:�� ،���
��D د���ر �aدرا��
Y4! �/ �43(� :(�3وی ��د. :�وھ$.�@�
��� و �=��ن ��$2! ���ون �2ا���4 او در ھ(�4�(�ی  ��D ھ�ی د���ر

�D ی���i� ار���(�، ا��Oت آ�	�
/ آ�-� و1E ��د را در "وادی ��ش" :�P)F و :(�وزی آ�-� در ��ز�F�3! ا

�ده و ��دم ا�(�وار ا�� �/ از ز�45ت آ�-� �@�د Cزم �����.� T��U 

 
 ر�(�ن �/ ا2;

 
��.1 :(�3وی �P �/ ا2; ��د�� �/ ���ر�'  b.�� ،�)�1��5 ��ده و  4اط?.�2! �/ در 5	P ا��ال ��ا�W ر

��)�W.روز ��� �� :��GاE !F$�/ �/ آن ر  
 

�� در  1.��
/ روز اول sE�2 ��د�W، �; ز���N �	��� ���6 را �/ )F�# ،ا�5 �5ی��ظ-� وA:  1E از 3
 1.��دNi)E +�_ ا5	�س ��د�W. ا�P ز���/ �� �; ھ(�ھ�ی �$�� �fش ھ�4اه ��د و ز�(P  6و  ������10` �� 

�د و ��ران ��>(P ھ�4اه ��د �/ در ز�� :�ی �� اھ��از �! ��د. ز���/ از #��Q �6ق �� �46��3ق ��ده و �� �
�N ����م.�+ P� �� ا�O آن �(4/ ام ��Cی �P ا�D(�، ا

 
 
 


