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 ���	��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:

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

��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�' 

�2�I ا�����ن :	� ا�(� دو��4H� 1 ��رد :��Gا�E !Fار ���D/ و دا�� ���B5Cر �(�3د. :A از ھ@1 ��ه 
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� .��و �/ ا����Q)2، ����ر�1 او در ���� �/ :���ن �(�

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

 
���N ��اد �(Tو  ا1�#  

 
 P� ز ردر��� A)Fر T)� ا#�1 ��اد �� !U$ا� ;� /�E����)V !��H6�� �� ���� /� 13��� از P� .W�D�� 1اEو 
$4
1 2?ش داW�6 �2 دBX6 !�46! آ��� P�2-� �/ وز��ا��3ن ن �/ ا� /� P� :Wی و آ�6! دھ�<)Y��)� او،  را

���دم. � 1)�E�� P�����R! را �/ ز���! در�D م�): P)�� زر����ن�� Lاز ط�� �)� W��5 د��ای �� /
$� 
د ھ�ی ���ی او �/ �]��� د���ر #(�ارد و آ�Eی و�>�! ����ه ��دم، �Dا��ش �
�ده ام؛ ����ر �$4
1 او �(�

[W3 ا��از �=�س ��اری �/ C�5  و �/ 1 او �/ �]��� ارو:�F(�ن ��D !4و�\ ��ده���3 �/ 6�2! و ه��3ن داد
ا�
�3ف ��ده، آ��ده ���دم. ا�$P� �^��� !U ��ده و ���N ز�� را از آ�Eی ��د ��ا�2 W	W)$ ��د. ا�P ���/ .��ا�! 

��
�" 14
ر ����، ��D>! ا�>���" ���6/ �6ه و :A از ��32@�ت ������ن [�(P ادا�/ ��P�" :/�D از �46 و 5
 P���] از P� :ھ(=���ات (�]�اط) �3-�ر در5(`(1 �6(�م �/ �46  ����_��ر�! �/ �46 دار��، ز��د �6(�ه ام 

 �E�. دان�� P)ادررا دار����� . W� P� �6ه: ا�� -#�ان P)� )را � او �46 ���ا� P� ،�)�� 1 از �46 �2اوی��-�
���د. ا����ده �3
�ر �D Wاھ��ھ�ی ��ادر و او را �/ ����  W3] او����ر �/ .���1 �# P�  �6د، �46 ��م

�46 ��اھ�  /ھ4/ [(� را � )�(�زا ���_( ��ا�� ��2	��ن (�2�2ر) ��اھ(� دا16. ���5 ا�P ���/ ��ر�! در
$4
1 ����، ا.��4د  �@1 و ھ�[/ او �!� Pب ا����� ;� d)H�� /� را !=�و ��ط�ۀ ��د ��ای ��(�. ھ��U4ن ا

���ده ام، �D �46."����G=�  
 

T)� اب �/ ��اد�# 
 

در ����3،  �� آن روزی �/ ��ا ��Y� ;� d)Hم �^��ن �/ ���ز �!ه و ا�P در1X� �)f2 ;� 1[)[5 ��د

/ ھ��U4ن ��ای دو�1 ��د gE��2 ��د. �D C�5+�! :(\ آ��ه ��د �/ �2-� ��ای :���ن د6$� ،T)� �4! ��اد

����P او و از ط��L او، :(��3د :hوھ\ ھ�ی �� �5! �2 :��(� و ��[43/ ھ�ی ا�	�س. د�>� و�E! ��ای 
 T�6 ���دهدر� /�D�� W)4B2 او�2  و N��� ز�� �را  #�اب Q)2���W1 ���� �ھ)F�i�46 را �� ر N��� P�" :

W�Dی ، از��C�� �46 /� ن اظ-�ر  ا.��4دی�)F�:ن از �^� �$�� �46 �/ در ��رۀ دا�\ ارو��U4ده ا�� و ھ�� P�
�>Gاری �!��ده ا���=� ، W�� �46 ���. 1��-� 1 �/ �; ��ادر�1 �2�P� k ا��-� _��� Pا� . /�i��! 

��Y� ! P ��اھ� ��د �/ ا��Oت ا5	�س دو�� �H;؛ ا�� ا�1ه ��د��او د��  D ���-2]�ان �/ ��.��D��dر �6ه 
 ��ده و در �	! ا#�زه دھW از ��ف ھ�ی ھ��و�\ .��ر[�(P� P �/  دارم، ا�� �]��� �46 ا��از ���ا�W در

#	��Yی �4; ط�! �/ ���� �(���؟ ھ�4ای �P �; ط�(Q �3-�ر و ��ھ� در دا�\ ارو:�F! و#�د دارد: .?ج 
�2ا���، ھ(o  ��ای �46 �!�1، ا�� د���ر Cرد و آ�Eی وود از آن ����ت �� ارز6! �/ ا ��ض �/ د�1 ��ا

در��X� !fاھ�� ��د. ا�P آ���Eن ���/ ھ�ی 5
��1 ھ�� و ھ4	@�ان �P ا��: آ�-� ��ای �P �	(�ر .��� ا�� و 
!� �46 1�E1 و ��ا���آ�-� را �/  P� �6G� P� م �46، �(�زا ���_ و�H� 1�#ا P)� /U1، ��ای  /��4رم. آ��ا

 ۀ����3ھ�� ]��لھ�ی ��ر��ا1D � ا.�دۀ ��GVھ� و ���ب���! اده، �@1: و.�ۀ را �/ او ��ا�W د� ���اھ�46 
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 P� Pر �; ھ�4ط�O1، آ��;  در�/ ��ر��اری �46�1. ھ�R��4ر �/ �(��F! ��ادر�2ن ��ای �46 ��ان ا
$4
1 دور و�Dت ��4ده، ��ای �42م دو���ن و ا�Eرب او .���ا�1". د���ر Cرد و �����1 وود �Dرا ��f3ل �

�@� �Dق ا���ده د�U	Q �6ه و �D�� W)4B2/ �6  ھ� �42م آ��د�! Pز ا��Vد�/ ��ای آ��ده  آ�-� �� /��� P���5 ا�
��ای رA)F ����6. �42م ا�P 2�2(��ت ��ون ��X�@1 دو��4H� 1 ��ن ھ�ی ��ا��-� ھ��/ در #	��Yی و ھ��U4ن 

��Yم �f$�ب �6ه و ������Q)2 ���: �� آ�-W ا.��اض او ��ا ��ا�1 از�(; را �/ ���� ا�r5ر ا�X2ذ ��3ه �/ �!
 1�H+ ز�(�! ا������رگ" �-�>�م��" !�)� \):P� �Oآ P���در��رۀ آ " :�)��3! ��اد ��دن ���? �/ ا��Oت ر

".رام ��د���(T �� �; ����ر�1   
 

(��B+(1 و 5
��1 ��اد �(T) �(�زا ���_  
 

W-1 [ ،�� آ���5+$/ از �(�زا و��h! ��$���ت �� :(\ ازا��
/ .��14 ھ4	@�ان ��د را s)i�2 دھC ،Wزم ا
، و�! +�دق �/ ��رد ا.��4د ���� رA)F ���ز ا�1؛ ��ح -��5ف و ��ده���_ را ارا�/ ��W، �; از�; :ُ 

�1 آ��ه در ��$���ت ���ی و �	(�ر ازھ��U4ن �� L)Eف  د�B�� �� �)f2 @�م	دو ھ4 �@��6م. 4!�#���ن   
 

و �6ه ن ��6G>! و و�Dداری در �]��� �(�زھ�ی ھ�4ھ�ن �P ا�	��ده �(�زا +�د��E/ ��ا�W و.�ه داد �/ �� از #�
 ��رۀ �� B@2(� دراو . ، B@2(?ت داد�هاو �6]��� ھ4>�ن و �5! �	��(
/ ��E  _)Rی ��د دراز ��Xوت آ

�@�� را  15زاد ��3! �/ آ��D�(1 ھ�ی ��2(� ��د �/ در "[=�و ھ�" �� �2�1 و�2ز ھ�ی ��د ��3ن داده؛ ��Cی ��

�وز در ��� در�N  �r�� د ��3/ و��؛ در�ده�@� را �-�4ن � 1000  ���	�" P)	H2 م �6 �/ در�$�� _Eوا

ھ�ار ا�C��20  vی 6-�ت و �Eرت �	(
/ او .�6]\ ا�1. او �@1، "آ�Eی �P �(��ا��  ،���ز" ��H �6ه
روز �� �/ �V d3$/ و ھ�  انو #���ر انروز �(�ورد؛ و ��د ��40ای :(��3د ا���C! (�Vرت) ��ای را ��ب 

1��(� .�دت دارد ا�P ��دان را در �; ��H  ،". او �@1و#�د ��اھ� دا16 �
=�ر[/ ��ن �/ ا��ازۀ �k د
 P)4!آ��� A
U)و ھ /����$4
1 ھ�اره، ��د�; ���ھ�ر، ���6:  �	(� �2�1 و �2ز ��Y �!دا�� �/  ��ده �

�D�� �� 1 �6ه ���ر
���ز �E  1X(��4(�1>��/ ��د�! �/ در  ،وه ��د. او .?ھ��$'، درواز، ��f6ن، �$4
؛ ا�� �6ه ��4Hد Cزم ��ده ا�1 ��ای �>-�اری +$2s	X(� �6ه و ����$/ ���6، �	��! ��د�� �/ �$4
1 �6ن 

�(�زا . ��رد ��ازش �Eار ��1D، �6د ���(�ه �!اوCدۀ ا�
	���ر ��رگ  �/ ��ون ��ز#�F! {درواز؟} دور��ز
�46 در ���� ھ�ی را ��ار�W)�� /� W: �� ھ(U(; از �Y2رت  :13 ا�v ز���! �! � در���_ �@1، "�� از�(; ھ

����D  �� /� Wو6! ����6	1 ا�1؛ ا�� �P ��ا�\ �! -W��<� W��E �/ آدمآ. دو��4H� 1 ��ا�W �@1 �/ دار��
و�B  15�Eرتدرا����ی را �1���4 ��� و  -���H #��� ���\، �6ه ��Xرا �Gا��ه ��ده و او را �>��� �/ آدم

دو  �/ ھ� ��Xرا را �	�/ ��(W - ھ�ی ������روان  -����. �� �Eرت دار�� W	�D �)و6! ��ودی :���ن �! - آدم
دھ(W: �� #��/ ھ�ی ����ار  ا��Yم �!�� 42	�X �� آ��ا  .��H را +��/ زده و ��Cی �� �O�2 P���4(�ی ��ارد

 1

/ ھ4>�ن درا���Y [(1 ھ�ی ارو:�F! وV(�ه 5 �� و ��2	��ن ا�1، در��د �(=��BH� /� W)6ل �$4)��
:���6 و ا��ار ���ش �4��5ن ا��3ن �2 ا��ازۀ ز��دی از ���(�ت ا�P ��اد �����y)� 1: ��اد �(T ھ���  �!

. �����Xا��/ از [�(P ����_ �@�د   
 

$4
1 ��د را �/ :	�ش �6ه ��اد ��ن داده �/ او ��Rر��E_ در ���ز ز���! �!� !E�6 \X� :���  L)��2ا Q[�
!� 1��
�4Hد �(T ��ا�H� !5ودۀ ���: ��ای ��ادرش � ��ن را دارد و ��Cی ����3ن، �V��6ن و �2�]�ن 5

�=�ده ا�1؛ در�5�(
/ ��د او در ���ز، #��ب و �Vب �$4
1 ��د را اداره را ، �$Y(�ان وV(�ه �46�! ��د
�� ��r! �	(�ھ�ی �(��!  ل �2 ��د�; �$'�	��Dت ا�1، از ���E روز �50(
��. �42م �	��ۀ �Eرت او �5ود 

�]��ل �2  "����س" �� 46\ �]�ه �(>(�د: از [��ال ��د��ن �	(�ر 500. او از ��f6ن D]I ��� ���4 ��ا�$/ �!
�D�� ھ� �2ز�_ �! از T)� P)و آ�-� را در� /�D�� او ھ ھ� :����(>��/ را �/ �/ �$4
1  ���� و �� �/ ��Xرا �(@�

 /4��# ،��y)� ھ� �!او !F��)] !�5 ،��� !4�  ."���� 1 او .��ر
$4� L�2ا��� از ط�� Q)2را �/ ا���� !U$ا�
��ا�-�ی �-W ��د را ا�����ط ��W. او �@1 P� و ��� /BE دش��ای �� /� W�6اG�،  �D�� �� /� ��3د �6ه��4 	E

و از ��i�[2 P ��د �/ ��م �Dز�� دا�6/  ���5ب ��ب ��د را دا�6/ و دا�\ ز��د دار�W؛ او ا�Dود �/  ،���ده
!<��D ھ�ی ا��3ن را در ���ب  .W	���� ھ� �� !�Cط� N4��
� Pاز ا� A: !V�� 1 ��ندر��Eا �H�  /� Wم زد��E

�(�م �/ آ�� ��2	��ن ھP)�] W �3��4! دارد؟ #�اب او  �� ���: P� �6ه ��د؛ /��و�Eر ھ�ی ز��� و ر�>�ر�T آرا
����". �� آ�-W �(�زا  "I[D اL45 ھ� و D](�ھ� �/ [�(P [(�ھ� �2#/ �! ��ا16: او #�اب داد، ��ا�\ ![��ا�

1. ����@��/ ���� �>��W �/ او [�� ���:A از ا�P  ه���_  ا��Oت ��د �/ �; zX6 �-���ن و �� ارزش ا
/�5�B�، !� ه�����6د. �3
� و��E /� /��)35 ر  

 
�@� د���ر Cرد 



www.goftaman.com 

 
��� ھ� د���ر �/ �@� ���\ از ط��L :�وان (درھ�H� P)4 ��د �/  ����� د���ر Cرد و �����1 وود ���3ر�' 

 در ��>�ل ۀ، و�E! دو ��وه ��ارا��D از :� �! 2  �)���1840���P ا�Eام �� دو��4H� 1 ��ن ���ر�' Cرد در آ
دو دو�1 ��د، د���ر  D]�ان��. ���Y� Pر ��دم �6 �! !��ده و اD	�ان ا��3ن ����E �]��� [�43ن �� �Dار

Cان ��>�ل�)�Yت ����ط ا��Dاد�� .A1 ژی. ا������رد و  �	Dو �; ا�� -.��! را #	�W�� �Y) و ���2 
�! آ�-�  ھ�4ھ�ن�D�2 ;�  !r�� :���6ن ��ف �Dق ا���ده ��ا#/ �!/ ��C �6ن �ھ�>�م  ه واو��T �6وع ��د

�3/ و ��ا��Yم راه ���(�ن را �6د �/ ���� ��� �! د��/ ���Yر �Gا؛ A5 ���6 و ��2ادی ھW :�2>� و د��ا�/ �!

�ت ز�� را از ���/ ���G� 16Gارم �/  :(\ �(���. �P درا���Y ا��3ن را �! در� I[D ده و�� k���2 د را��

�/ ��گ 4V>(���/ ورم: آ�-� �� .?��4Eی .�R� L)4��/ ��اھ�� �6 و �� �; �2�y kھ�ی د���ر Cرد �/ ��دم �(
 ���	����ن :�ا��ژی و ��LD ا��3ن:

 
1837د���4  ���7ز، "  
 

��ه #�ری ر�(�ه و در �	(� راه �/ ھ(o  ���4ر�' ���� �?�1 �� ����� �2ک ��ده و  ��15 ���� را در 
 ،�/ ���(�ن ر�(��W و روز ��� دا�� E$�4وی ��اد �(T �6ه 3�21
$! ���E ��د آوری ��ا#/ �W��3. �� ���ر�' 
�2 ��م .-� ���D/ و آ��ا �/ �-���W^� P و �2#/ ا��Yم داد. �� ازآن �H^/ �(�زا ���_ وظ(@N �-���4ار را �/ 

��ای �
�وز درآ�kE�2 �Y ��ده و رF�i(1 آ��ا داW)�6 �/ �; ���/ از  ،�	�](W داW)�6 �/ #��(� او ��ده �	(�
1 ��  �3
?ت در از�(� ��W)�D، ���! �� ا��از �2�k او )F�iھ��و�\ و اظ-�ر ر _RE ط��X� !�2?ش او

ا��
/ �R� C�5ر �H@�ظ �/ �$4
1 او ر�(�ه ا�W. �; ���/ �(� از ا�42 د��ان �(>! ���i�[2 �� ،W)�Dی  �6(�ن
���ده و �>�W)F �/ [/ و1E ��اھ(W ر�(�. �P ��ا�\ �; ���/ ��W�6؛ ا�� �D د را�� �@� �4
ا��
/ ��$���ت �

�/ N$+�D دو ��5$/ (��د آ، �� �/ .$! ���او �/ ��E ازا��
/ ���/ را 2	W)$  /�	(� راه دا�E �6+� آ�]�ر در�T در

A ���د �/ �/ :(�3از  )از ���زU)ن �� �/ .$! آ��د ھ�)��(���، ط�ر�
/ در�^� �� ر�(�ه ��د� .W�Gا �/ ھ�>�م ر

 در�^�دا�D�� ) ��16/ �6ه ��د. �(�زا �2�k ز��د ا��از ��ده و از �� �i�[2 ��د �/ +�s ��� :(\ از �� ��ود
 �+�E /
�/ N$+�D �5ود [-�ر �(� از ���ز �2�I ��د د��ان �(>!  [��ن .�4 ��د، �Gا. او )���(�ه ا�1ا��

ا��]��ل W��6 �/ �� ا�G ��� ر�(�ن �� از �(�زا، �� ��2اد ��اران ��#�د ���\ ��ای :��GاY. �� !F$/ ��ده 
��$�م  �3از �P �(���، ا�� �Eار�/ :( ھ��Wادر �(� (���P� g)  �2در�^� ���D/ �6ه ��د  �/ . ���ا دا�	�(��Wد


/ �� :(�ده  درو�E! �(�زا ر�(�ه، او ��اب ��ده ا�1: �� آ�-W او )F�# ،�42ا N��� P��2 15ن �� در را�)��6م ر
���� از �(� ا�G آ. �� ھ��U4ن �; :(�م ���2; و ��ش ، �/ �?�Eت �� آ���� �Gا�6/ �6 ا��(�ر �6ه و ���? در

 /
3
\ [�ی و 6(���! د� ���ارا ���/ ���\ ��ا�(W: او �$4
1 ��د�W، �� آرزوی ا��): ��� s�+ ل ��د��؛��
 /� W��)�6 ن�] �� \��� �@�رو:(/  ��200ای �� �; ���س ���� از�
! �� او �W، :�6(�ه ��د���س ���! در 

���ده �D /@H2ن ا��از +4(4(1 ��3ن داده ��د��U4د��نز��ن ��(�! را ��ای  �2. او ھ P)�2 او  ;� �� ،W)��
 A: /� W�6ا�42 دا �� !�Cت ط��E?� ;� ھ�>�م Q6 .Wد��� P)�2 روز ��� را s�+ روز آ��د�! �(�ز دا�6/ و

��.P� �� 1 �3	1؛ در ��3ن Q6 آ��ه و �(\ از  ازQ6 Pا�\  ا��� /
)F�# �2 \ را���اھ�اف ����ر�1  P�
(�ا�! در ا��وس و ��42?ت �2�(A �; د�U	Q ��د، �6ح دادم؛ �^� 5
��1 ���\ در ��رد ���3\ ��3

�Q در ��ا�5 آ���� �H(�ر �ا�	اط?.�ت � Pدادم. او ازا� ��G2  ت ز��دیCا�����H6ل و ��H(� ��د��ه و 
��>/ ��G2 دادم � 1)Yر� N��H� از P� .ه ��4د�)V(/ و�اج و �����3!  20دارای  /در ��رد ا��ازۀ ��ج و �

!� !(�4� /� /� 1�5
��1 ���\ ���! �� و.�ۀ ���D(1 از �42م ا��اع ���(�ت رود و ��ا�\  ا W)4B2 از
�@�W.را #-L��32 1 ا��3ن   

 
���W�3، ا�42 +�ا ��ده و �� ��د ���N �46 را آورد �/ از ط��� L	 �)�W$ ر�(�ه و  I[D و�E! ا�D P]�ات را �!

�2�I [��4اس ا#�1 او ��ا�\ 2	W)$ داده �6. ا�P ���/ در :(\ ر4ھ /^H� P)ا��ه �6ه��ز و �� P� او  ،وی
 !�$E س�	از ا5 Wھ P� اری ��4ده وG� س�=���ا�\  �B��46رت آ6
�ر از ��42?ت دو��! ا��از �6ه �	(�ر 

�?م ھ�ی او را ��ای W��[2 �46 ��ده و ��ا���ن اط4(��ن  P���-� /� د�� �i�[2 P� اط4(��ن دادم: او در #�اب
، �2 ز���(
/ �� درا��W)6�� �Y، در ����E �� 1ار ��اھ� دا16.و�1ا�(�ھ� �/ ��د او و آ�U/ در ا��(�ر   

 
T)� اد�� �� �<�@� 

 
 Nادا� /� Wن����د����د���4، ر�D/ و ���^� �(� ��د�W. او �; آدم ���? ��ده و  ���6ر�'  ،روز ����� : ��د دا

�� را �/ دا�� د.�ت  �� د�1 داده،؛ �� آ��ه��از دروازۀ ��د �(�ون ��ای :��GاF! �� �6؛  �	(�ر :(� ��$�م �!
���3(�، در�5�(
/ ��دش در �; ���ر �3	�/ و �
���اد در��ر��ن او �/ (C�2ر) ��ده و در ��Cی +���ن 
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د�>�ان ����6: ��2اد ز��د�2ی �/ در :�P)F ا�	��ده  ��ر �r5ر دا���6، ا#�زه �����D �/ �3	�/ و ��Bوف
1 �� :��(�ه و  ا��Yم :�F(�! #�ا �! �FC! را از�2 �/ +���ن � / :����P)Fد��، [�� ز�H+ 1. �(� ���ا از���

 \ا���D /� 1>! ھ� ��ای �?�Eت او آ��ه ا��. �A: P از �
��N4 ا���!، ���N �46 را ��ا� #�ی ا�X�Dر ،�@1
 1Fا�E ،ده�� W��[2ھ و او در ��4ده !r�� �46 /� W�@� ا��� P� .16ن آن �-����! ���� ا��از دا���: !Fا���

���ده ا�� �/ �� و#�د�
/ ارزش ا��3ن را ��ارد، در��ا���G: 1ش �Dا دار��. او �@1آ��،  ���E�)V ?��� Pا�
�� دI[D !��� /#��� 1E آرزوی د��ن �� را دا�6/ و ھ��� در آرزوی [(� د�>�ی ���ده ا�1: او  ،E�2_ ��ده

�(�م �/ �	(�ر راi! ��ده ا�1. او ���ا �
��4/ ھ��; از ھ�ا�� ��ده، ���H6ل ��$�م �6ه و ���ا از �(�زا 6
ا��ازۀ �(�وی �� در ھ��و���ن :��(�ه  و ��رۀ ا��ازۀ �	�! ��D>	��ن (ارو:�) و ھ��و���ن را از �� ���D/، در

��ال ��ا�W ا#�زه داد �2 �6ھ��! را ��م ���م �/ �� 2]�.�  P(�: ا��از �� دارد �� �)f� آ�� �6ه د�>�ی /
 دادهو ا��
�W � PXا� Pاز �(�زاھ�ی او ��ا�\ �6ح دادو �� ا� !
�1 ا�>$(A ھ� ا�1 �/  ،	(�ر ��H(� ��د��؛ ��)� Pا�

$4
1 را ا�f6ل �!� ;� !�Eرا��ن  و _��� L��Rو#�د دار��، از ا�� �Yدرآ� /
���، ��ای �>-�اری �	��(
��� 1��
��زد. او ���ا :���ن  \ و+� �!��دم �/ ��س و �Dو�����! ��د��ه و �/ �	(�ر آ���! آ�-� را �/ 5


��ر�! )� (1���د �/ آ�� روس ھ� ھ�6(�ر�2 ا�� �� ا�>$(A ھ�: .(P �(�زا (�/ ���ا دا�	�W �; :�3وری ا
#�اب داد �/ ا�>$(A ھ� ھ3(�ر P��2 ��دم در ارو:� ھ	���؛ �; اد.�ی �/ ��Xا��W در gE��2 �� آن �Eار 

���ا �/ �?�Eت ���g ���\ ر�D/ و ��  ،� ا#�زۀ ر��D�� 1B/�(�م. �� :A از �]�ار ا���! �
���4ت د�>
� /� W��<� ���� k��2�
3 :1� W3] ;�18 و ������ ��ای  ��ل در ���8(��ی ���� ��ای  او 2]���� ���(�ا�/ ا


� ��/ [W3 د�>�. ��ا�\ +�دW�@� /��E  ��ه درDP و در ��رد دو�! �2 ا��ازۀ ا�(�وار /�Dر P)� ! ���? از�او 
 !��4. 1H+ ؛ ا�� �/ ار��2طW�	4]�ار ھ
و ��BXص �Eرت ھ��4iی او �/ �	(�ر ��اب ��$�م �(�3، �/ �

 Pا� �� P� .Wاو ��ھ !F��)� اب ��(�! در ��رۀ ا�4�5ل �-��دی�# /
ز��ن �(�ز دارم �2 آ��ا �-��د ���E ،W3X ازا��
 ��� /� W-D�NY او آ�Vز ��دم.

 
�/ در ��رد ��ر��ا1�H+ 1D او#�د�
/ ��Bرت آزاد �5�B/ �� �(�، ��#���ن � �Dا��ش ��دم �>��W �/ در

 ھ� و ��GVھ�ی او �>@1، �� ��رۀ ���ب ��ده و از دا�\ :�ر�! و ��2! او ��د آوری ��د، ھ(o [(�ی در
3
?2! در #-P)��2 1 آن و#�د  ،����H��+ �46 N ذ�� �6ه ��د. �A: P ازآن �6(�م �/ در و#�دی� !r��


�ت و ����6! او در آ��4رد ���6.دا�6/ و �2 �ھ��ز ���(�ه ا�1 �/ اC�4�5 �(��ا�� د�(�   
 

1838#��ری  13��ن آ��د،   
 

دارم �/ �2س و �>�ا�! �46 �/ اوج ��د ر�(�ه  ��E !$Hار در�P  ،�2ر�' ���/ �(��ا�(� درک ��(� �46 �4�5 از
آ���A��6 P ا��@�ده از  د�2 ��ای ���g �� ا�1 ا���Y آ��ه ام ����. �P [-�ر روز و �� ���H6�! :���ن �!

�	�1 �/ ���ز را ��ھP)[)�� ?��� C�5 :W �6ه ام �/ P� N)rE ���? ���(�ا�/ ��ده و ���� ا�P  :����ھ�ای 
/ ���g � ،. �� آ�-CWزم دا�	�W ���ا �>��Wوود و ��32\ ���13 او ��Xط� ���iع را �E? ا.?ن ��W، ا�� 

 W��40 �/ آ���P و P�����E در��ن ھ�ی ��د را �
�ر ��ده و ا�� در#���ن  �W�@�، � C�5 P�!� \6 ��د
��3)� Nادا� ،��
آن �(-�ده ��ده و او ���� 2	W)$ آن [(�ی �6د �/ در 2]���ش ���6/ �6ه  روز ا�Oا�2 !2�(� �

.1� ا
 

را���Y ��6\ ��اھW د دراھ-�ی د�>� �>-�اری �� در��رد�/ ا����Q)2 راه ھ�4ار ��د��؛ �P در.(P ز��ن 
��ه د�>� ��ز ��Xاھ� ��د. ��4د، ز��ا �	(� ���13 ��ای �5ود   

 
T)� اد�� �� �<�@� 

 
 �46 /��� ،W�
)��
Dی  �6وع�� Wا��� G�ا �� P� .1���ا�\  ه،���^� �(� ���� ،�/ ���ز آ��ه�46  ���/��اده ا

 W�@� /�� ات �46 را�
32 P���-� �2 ن �46 آ��ه ام���D /ط���X  /� ن�)��-����! �/ وود و ��دم از ز��ن ر
��[N43 ا�	�س درا#�زه دادن �/ وود ��Xط� �$4
1 او ا��از دارم، ��BXص  /� P�Dع �; ��/  ر�i�

��ا�\ اط?ع دادم  ،:�D��G/ �6؛ �P ���ا :(��3 ر�D/ ز��د �-����!ا�� �� . ا�P ا���D1>! ھ� Y42 ���E(� ��ای 
1 ����1/ ���ھ�ر از دو��! :�ر�(�ن ��
5 !���; Y)�� /� !<��D/،  �/ در ��رج �6ه و C�5 ���3ق دو

���ده �6ه ا�Y� 1آ��Dآن ��ا�\ اظ-�ر P�@� ازآن ��ا�\ �(� .�م  �ت��دم �/ ��ار6 . در A: 1.�� W)�
��د، ھ�R��4ر X� 1.��E\  �	(�ر. ا�P اط?ع ه ��دھ4/ #� آ�Vز ��د ��اھ� ر�(�، ز��ا X: /� �+�E\ آن در

���iع ��.d و#�د دارد: ا�P ز��دی از :�ر�(�ن �@�ت و �2س درا��P �Y :(\ �(�! ��ده ��دم، ز��ا ��/ 
�6ن �/ �@� ا�>(�ی ا��! �/ ��ه :(\ [-�ر ا���D P>! ھ� [/ ��دان QY�2 – 1@<6 و 5(�ت ھ4>�ن ��د��
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! از� C�5 1 آ����؛
$4� Pا� ��ا��3ن در دا Yا�� !
1، �
! در ���ھ�ر، ����[N43  � و �
! در���� ا
 م���� و �42 �! ��ا���: آ�-� �42م روز ��دش � و �/ �!���6 ��ر��، �/ �! ! آ�-� �/ �!هللا! ��هللا�	�س. و

��: او �@1، از او :��(�م ���	��! و�E! ا����D Pد ھ� �42م Q6  ،�6 ���ب �!�)� T�# �-� ھ�ی از��� /]
 ،o)ھ ،����)� v� وز درو��دم�
��ا��r�� W! ��$���ت  او �@1، �! :غ روز آ���ه ا�1ا�� ���ھ�ی �

 !�)(4R� W6�� /�6ش [/ �!دا����E ھ�ی T� Pدم �! �/ ا��� !r�� ف �! ����، ز��ا�Rآ�-� ا�� /� ����� 
 !4-� NR[� ھ�4ن Pدآ���". ا��� !� /�  Wھ P� د��او را �(�ورم، ز��ا  W��اط?.�2! ��ارم �/ �/ �46 ھ(o ��ا

�Wھ� P� اG� :ره و#�د دارد؟ ا���� P2! درا�?
3� /] ،W�@� !ر���
)� !� �46 !6�� d.�� Pا�  P� ،�6د
��W  �!�	! را �/ �(�4/ �D4ن ��ود و ھ�)��/ #���ن آن [(�ی را  Nو ا�� ��ا ��Xاھ� �E /� !�5ار��ه :�ر


� دا�16(�ز ��$���ت ز��دی (�	(
/ �/  . #��ب .��! �@1، �� �42م و����، ��ا��4ن �>���داردD /� ھ��� ،
1��G<� :1ار ھ� روز  �@��/، [-�ر، 6\ �� �42م و����،  !)،ا�P راه ��دۀ ���1 آوردن آن ���ده ا�@�

. �W�@� P، �/ ر��، ��ا در #���ن آن �>Gار �!ا�P ��$���ت و�E! ھ� و ��W)6 (:�X/) دا�6/ ��ب ��$���ت 

(W ا�P ا#�زه،H2 �� و W3] ��D ن را�� Q#ر s�+ ا��وز ،/�Dدم �/ اول �/ �$' ر���Yرب  درآ��Eا !r�� ��

ط��L آUE/،  و ���6 ��$���ت ���! دا�6/ ����6. ���ا ���� از��ده ھ�ات  دارای روا�R! �����\ آ��6 �6د �/ 
��:� و �V��6ن �/ �(�4/ /�Dر �	1 ھ�ی ��دو Pا� N)F�B5(�]� و ��[; در و ا	1 آورد.  ��از ��د را ��

��� و ھ��U4ن �� ��دش �(�E /�4+� د�>�ی �@� Wھ�ات ��ا� /� /� ���ر�D/ و آ��Y ��ود و �� �	! را �@�
�/ ھ���ه �-�>�م ���13، در آ�r�� �Y! دو���ن ��د را �>�4رد ���.  ��ر�!�Eار��ه :�ر�(�ن را ��زد�� و 


/ ادا�N آن  ،، �/ �2-� ��$���ت �D$!��� #���ی ���6، ��ا�\ ����	�: ط�ر�
/ �� ا�P 2�2(��ت و �2ا�(�$��)� 
�1 �! آ��، �� .W)6�� �Yدرآ� P� �� �46 /
در�5�(
/ #�T درآن �X\ #���ن دا�6/ و ��ون ا��  

 
 Pر��B2 در W�
)� /�5�B� در ،#���ن �42م T)� �6/ (�/ اورا  ��ادG� /� 1�	� !��3� ش��1 ��5 P���-�

از ا�42 �6(�م �/ او از �@
�رۀ آ��ن �P از  و#�د�
/ ھ4(3/ �-���ن ��د؛ �P ���ا دا16، �� د��ه ��دم) �Eار
.��د #-1 �?م �	(�ر ���H6ل �6ه و در��ر ��د را �/ ا�P ار��2ط �Dا��ا��ه ا�1آ��ن   

 

/ �2�]�ن N$+�D �4! از ��ن آ��د دارد �/ ا#�زۀ او �! ،��ا�\ �@�W ر�1B �6ن�P :(\ از )F�Yازآ�  Wاھ��

W�� W��[2. او �@1، [�ا �/، ھ4/ #� ��و و ھ� آ��Y �/ ��د رو��5!  ��ای �; Q6 �/ آ��Y ر�D/ و �?م ��د را
��د را �/ :���ن ر���(�ه و �	(�ر راi! ��دم، ز��ا �@�>�ی ا���Y  [(�ی را �/ ��ش داری، ��(P� .P در

.?ج ��ادرش �
�ده ام؛  ����6ت ����ش ��ا�W ر�(�ه ��د، ���! �� ����6! او �/ .$1 ا��
/ �4; ز��دی در
Pری  ا��)�� �)� o)ھ�ی ��ادرش �/ ھ W3] ھ�ی او در ��رۀ \���د ��ای آز���\ +1H آ�-� و :A از :�

از ا.?ن آن P)<4V 1[)[5 ���ا��E�� W(1 ��د درا��A: �Y ���/ �-��دی �5+� ��3ه ا� .1�Gا ا�(�وارم �5! 
ز���\ �Eار آ�ی آ��ا ��رد ھ�Gر را ���? ���E�)V د�Dع �(��W؛ �5! ���ا�W ا#�زۀ ��دش �/ ��ا�5 ا�	�س و

�ه ا�1.(�6د �/ وود �/ آ�-� :13 ��دا� دھW، ز��ا ��$�م �!  
 

 �E+� �2�]�ن
 

!� P	=���:A از آن �@�>�ی ��D]��/ و �; روز �=(� ��ده ا�1، ز��ا ����، د��وز ���42  ط�ر�
/ دو�(�! 
د رو��5! �2�]�ن" �/ ھ� �5ف از "�� �E ;�N+� و ���5 �����دم، �6م �� ��دی �?�Eت  ھ�>�م ���13 در

��ا�\ از ا#�زه ��ای  ،ھ�ی 6>@�/ در ��غ دو��! ��د. �P �/ ا�P ��د �� ارزش ��ش آ���� �@�/ آن ����� ��
�ن ��42م ��D>	 درو دو�1 �$1 �� �3-�ر  �@�W �/ او �; zX6 �	(�راط?ع داده و ادای ا��5ام �/ آ�Eی او 

1����دم �/ ���5 ����ش �; ��>! �	�/ و او را � ��؛ ا�D /��� ;� �  ھ�ی +� ����2! ����� �$-�ی �?ب
��E_  4(' در�$آ���ه. �P �/ ا�P ��د �d)H  [�� روز درو د��ن او �� ا.?ن ���42 ��ای ادای �?م ��د،  آ�Eی او
 /O/ �5د�	رگ  و�>���� P)�������/ �Gاری ��H2 �6@/ دادم��ا�\ �; :� 1  �2Eدر و�@�.  

 
�1838ری #� ���30ز،   

 
ا��BاD! �/ �� آن Q��X2 م؛ ا�� اد�6(�ن ا�g��� N)rE P� /� �)6�� P ��د را ���(�ا�/ ��ارش د ۀ�46 آ��د

�2�I ��ز���! �/ در را�R/ �42م ا�(� ھ�ی او  !F��)� اوT)� �4 ���6 و  �(���ادH2 ���E� ، /��3 از)� Q2ا�� 
!� P� �� �46 /
. �P ��راول .��! BX6(1 از�(; ا�1 وا�E(1 ����� و�Eر �2ا�	�(W)�� !�)� \): W و در آ�	�


! :A ازن ��دم �/ �Dق ا���ده �3
� ا�1؛ rE(/ را ا.?� P� �42م در��ن ھ�ی /� W�@� \م ��ا��Yا��� 
 ��د ی�6. ا.?ن آ�� د�>�ی �O���)V ��ده و آن ا�(�واری �P� /� !4 دا16G� �� ،W�6 ھ� روز ���4 �!

در 2]��� او ���6/ �6ه  ،: او ا5	�س �(
��م��د �� ا��4r� Pن :(\ �(�! �! �617م  رار��ل �; :(�م د�� را 
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4
P ��د،  ا�1 �/ �42م ھ�از ا�P او راF��)� /� ، !i! او �-��د �4! ����� /Uم داده ام، ا��آ��Yا� P�  �� C�5
�-��دی ��ارد. ا�E�2 P_ �/  ��اھ� �/ دو��ره �/ ���N ��د ��ود، ز��ا ��(](P �6ه ارادۀ ��ا راi! ��ده و �!

�2ا�	��X� W�@1 ز��دی داW�@� P� .W6�� /�6، ا�� او  ���R�!4� P]1 دا�6/ و 2]���� �� رP� ���� 1)F�i :(�م 
د�>� ھW �/ ا����4ل دواھ�ی �P ادا�/ دھ� و ا��  روز 20��اھ�ن ��3رۀ �P ���6، ا��	�
/ ���� ��ای ��ت 

�2ا�C�5 /�  W ��ود، �W)4B2 !4 دارداو  ھW ���(� ��اھW �6؛ ا�� ا�� #���ن آن f2(�اP� ،�3� �+�5 !2 در
 1@��X�W��4� ای ، ز��ا ا�(�واری�� Pر��)	� C�5 !F�-� 1 �-��د� ا�1 او در . �P ا�Dودم، �-���W �6ه ا


� ��ده و ھ�>�م +�W)4B2 s او را ���3م. �P �� ا�P �5ف ھ� D Q6 1 ا��3ن ھ()1 ا.�ا�! #���نB�را ر

/ ���ا ( �دم �/ ��3
� از ���! �	�ول، W��5 ��ن آ��د�)F�#ظ ،(Wد��� �Yا��راب و �; آ� W��5 ،ن��اب �-

 �(�زا ��د.
 

آ��ی �� �����gزد��   
 

 1.�	�8  �2 W�Dدش ر�� P� ،��
Q6 �6(�م ��ا��Yم �(� �D�� W)4B2/ �/ �(��3 در �]��� 2]��� ��د ���رزه �
��3ن داده و رF�i(1 �� �42م ���� از 2?ش و ز�45ت �2  P	W��4� 1)$. او ��ا D�5^! ��ده و ��ا�\ اظ-�ر


/ ��ا�W ا�
�ن ��E! ����ن در �Dا��ش �
�ده و از �P ��اھ\ ��د �2 ھ�آ��ا �@1 �/ �
$k ا�1 ھ��� )�Eو 
$4
1 و#�د دارد، ��د او �-�4ن ��ده و از ھ�� !� /� N[R��  ،Wاھ��او #4?ت آ .W��4� و ز��د زادا�/ د��ن

�! �	�ول ���Dن داده �/ �42م ��اھ�3ت �P ��آورده �6د. او ���ا �@1 ا5	�س �-������/ اظ-�ر ��4ده و �� /�
�� +�ای �$�� ��د  ،�/ وi_ ا�@��ک ��د ا�6ره ��ده، �42م آرا�\ ��د را از د�1 داده، ا6
-��\ #�ری �6ه

از . +�C�� / !�)Y. N�H\ آورده، ا.��اف ��دآ�U #�ا�k$�X� W ��ده و �/ �Eرت ��ا در #�ایرا ��-W �/ ا
 ;Hr� 1 ا�>(� وEت ر��و :	�ش (�; :	��NU  ��د�2ا�	�W +�د��E/ �� :(� ��د. �P �4!��#�د آ��ه ا5	�

�-(W ��د���/) �/ .4(]� درWV :�رش  15P-: ؛ ا�� ���ا �42م از�(; ھ�یW6�� /�6-، ھ�4ردی ��ا  ��روی دا
 A)Fاز آ�-� در ا�2ق �� د��ن ا6; ھ�ی ر !r�� ای  2?ش�� +�ای �$�� ���/ ��4ده و [-�ه ھ�ی ���ج��

 ��3ن دادن 4V>(�! د���E�)V �[)E �]�و�1 ��د.
 

���D/  دآ��(P ��د دا�� ��4ده و ا�(�وارم ا.���ری ��Xط� ����ن � W�� ���Y� Pر ��دم روی ��د را در
�@�W، او ��ون 6; / و دوش ���D 2	$! دھ��ه را �� ��1D، �]\ ن��A: .W6 ازا��
/ او�(P ا�@�Yر ���/ ھ� :���

ز��دی �(� ا��Yم داده ��ب ، ا�� او ��رھ�ی ���6 >�ن ��2
Q �!���ھ�ن ز��دی ��2
Q �6ه، ط�ر�
/ ھ4
در ز�� رھ��ی او �/ ا�1: او �^$���ن را ��ا�! دا�6/، .�ا�1 ��4ده و �W3] �� P ھ�ی ���\ د��م ��د�! 


! از ��14 ھ��\ [���P ��14 د�>� ز���! ��ده ا��، راi! و � P�D�� �� ا��ودم �/ �Dا P� .ل ا���H6��
1�دارد د��ه �6د، �/ ز�(P ھ�، ���/ ھ�، اط@�ل، �Oوت و �Eرت؛ �Gا ���� ��Cی [(�ھ�ی  :��ای او ا.�R ��ده ا

ت دا��f3� Wل او ���D/ �6ه و ���� 6
��Gار ���6. �(��3 ��ا�\ ��3ره دادم �/ ��Bر �/ از �/ ��Cی [(�ی
���Xن از #� ������/ و �(�ون �6م. و��ا��ن �Eآن ��ده  Pا� P�@� �� P� ن ���6؛�-# Pم :���اری ا��. /#���  

 
�): ��� s�+و  /�/ ���ز ����3 ��د P� !��� ،W�� ز�Vد را �� �; ��گ ����ه آ��زی #��� �� W����زد�� ��ا

را داW�6.ھ� آرزوی د���\  :(� �� �(� ��ر��ا1D �/ از ��ت  
 

�(� �2�]�ن 
 

ا�P� .1  دور�(�  30از ��ن آ��د و �Eار دا�6/ �(� در #��Q د�>� �2�]�ن  6رو���ی ��د رو��5! �5ود 
 1.��رھ�F�4!  �ار�; ���N ��[; و :�ک �E�(/ �/ آ��Y ر�(�ه و :A از :(�ده �6ن � [�A:16 از  �54ود 

�^��� ،�6 /�@� Wا��� /
)F�# ،6 �6م�� �)� ظ-� ���\ را �/ :���ن ر����. او W �2 او .��دات :A از�?�Eت 
 P� .1 آ��.�� W)� از�5ود A: �2 �6م W� 1 ھ�ی او�، ��ا در ��f او �C�� !4 �6هو  ����W/ ر�W 2]�س �را د

����ت او در �]���  ��Xط�ھ�  �� �42م ��D>!و �Eردا�! ��د را �
�Y ��دم �
$@(P� :1D��  1 ���ا ��6\
)� 1Dره ��ر��ا�U�4ده ا��از� ��� Pودم �/ ا��Dھ��� ����� ت �و اD دادم، . ��ا�\ ��2 �6د�ا��ش s)i� Pا�


�ر)� T)� �4وی ��اد$E /� ن�)� �2+��ا�/ ���^� �D+�! ��دم  �6ه و �! او�(P روزی ا�A: /� 1 از ر
�>Gار��ای او ���ا�W رF�i(1 .��4! �$1 ��د را �=��/ آرا�! ھ����/  �6، ا�� ��$�م �! W�� W��[2. او 

ا��Yم دھ�. او ا�Dود ��ای ��ر��ا1D ����ت �(��3ی  �2او �Eرت ز��دی ��ا16  ،��6	�>! را رد ��ده و �@1
آ����ن �/ [��ن ��3ر دور و ��ر�! �����  �/ [��ن �; ا�Eام �! اھ4(1 ��ای او درا�P �6ه  از ��H(� �	(�ر

�=�س �Gاری ��W، او �ھW ���� از C�� �46 1[@6ی ��دم  ��ا�\ �@��W/  �� ر�(�ه ا�A: .1 از �@�>�ی ا��ک /
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 /�D/ ر���ب ھ�ی :$� و 6(���!  ��او و ��ودی ��د��ن �[3����6 �i�5  \�	] !�Cاری ط����/ :A از 
 �Dاوا�! دا16.

 
�� �2�4. dH� .1	3� P� �� 1.���1 و �Y2رت ارو:�F(�ن و  او :A از ��ن Q6 ��ز آ��ه و �5ود �; �)� ��

ھ�اف ا��E_  �� ا��@�ده ازو �� دا�	�P �@�ذ او ��Cی ��اد �(��U P� Tن در را�R/ �/ ھ�� و :�رس ��د. ھ4
�د �5+$/ @��رگ در ��ا�5 ا��وس و � :��>�ه5
��1 �� ��ای ا��Yد �;  و ��BXص �������42ر�1 �46 

ھ��و���ن و ��2	��ن ا�P)�  .1 ر1D و آ�� در ۀ�/ �$4
1 او ��و�� �s)i�2�4. I دادم ��ای �(� را از آن 
��د �/ ��3ن دھ��ۀ اط?.�ت او ��د. او :���ن ��$�م �(�3 �/ او ا5	�س ��ا درک ��ده و ��اCت ز��دی 

�/ �4H� N)rEد �(T ���(�ا�/  �@��6Wن دو��رۀ راه [/ �����/ دارم (�P ��ا�\  ���ا :��(� �/ �P �2 ز��ن ��ز
�@� ��ده  Wدام، ا�� �(� ��ا� ). ��ا�\ #�ابه ام��ده و آ��ا �2ک ��د 1
$4� Pا#�زه دھ�، �4! در اط�اف ا�

�. /
و ��ر�! �6د، ��3ھ�ه  ��اھ�� �42م [(�ھ�ی را �/ در �	(��6ن :(�ا �! ت ��D>! ھ��1 �!دو ط�ر�

� �! �/ا���ا از ��ر��ا1D �6(�ه  ،����. او �@1D در !$
 H2(�د�>�  ا���4رد ��#�د ����6. او ��ر ��� �3

ا�1  (1ا�P وا�Eآ�� آ�U/ �� ��ر��ا1D ا��Yم داده ��د، ا��از ��د. او �@1، "را#_ �/ د را از ��$���ت �� ��
1��W را �d)H ؟�/ ا��i�� Pع در ��D>	��ن ��$�م ا�E �4H� �)�" �W�@� P، "وهللا، ���، ھ� ��د�! ��م 

 گرا :�-�ن ���. او �@1، "��ا ��ر��ا�1 رF�i(1 ��د  ��$�م ��E ."��� !4ار دو���D 1>! ھ� 2
�ار �!

��!! ا�� ��ا  ا�g�� !1 ��ا ا5	�س �!H��، �(�X� �4. Wاھ����". �W�@� P، "��ا را 6
�، [/ �Eرت و ا

�2ک ��د. �P ��ز ��د ���/ را "H2�D/" ��ا��ه و :(� ،ا�1". �� �/ ر�\ ھ�ی ��د د�1 �3(�ه��E! �46 ھ��ز 
W�3� !��� !�Eوس : او از، د��ماو را و��-  T��� 1.���P  ۀ. او و�E! از دروازا��f3�1ل .��دت  �29 

!�  ،16G� ،ده�� kE�2 /^H� ��]�4ده� \�و �� ����D\ آوردن ��4ده �i�[2ی ادو�/ ، ��ای [W3 ھ��\ :�
.1D�� 1B�ر P� ای�� s�+ ��6ی�� 

 
 �� P� ;� یC�� در �@���ا�P� /@H2 W ھ�ا��F!  �]��� �/ او ���Dن داده دررا د��م  !�3E>و ا�v #�ان  ،:�3/
��ا��W آ��ا ��(��i�5 �)� zX6 ;� . .W ��د �2 ��ا��H� W ���ن �4; را ��3ن دھ� �/ �!�6دداده   

 

� ��دم �-�� ��اھ� ��د �/ ��ای ا�2�T)� L) و�(�-� �(� �?م �����W، ز��ا �P در ��Yورت او D �-د��ن آ� ��

�42م در��ر���\ و �(�ون دروازۀ ��د ا�	��ده  در(���\ :�D��G/  �رھW ��ا �� .(P 6(�ۀ ا��(�زی :��دم. او 
 یھ�>�م .��14 ��ا�W �; ا�v و �; #��N ا�X�Dر/ در ��P��2C [��! ����3ه و � )،��د��#4_ �6ه ��ور او 

�Q ا�1 و1E را از د�1 ����ه 1��O �6ه دو �(��T او�! �/ ا����Q)2 ھ��/ داد. ��� C�5 دم�� �
D P� و
ز���y.Wآ��Y �( �/ ���ز ر�D/ و ����16 ��د را در ،ه��اد  

 
 ا�42 و �(�زا ���_

 
) W��)�دو ��ا�W اط��)4ن داد�� �/ وi_  #��ری( �� ا�42 و �(�زا ���_ �?�Eت ��ده و ھ� P�22 روز :A از ر

[�(P ��ده دو����N)rE NY)�� �� P� ���[� /� �)� N ��ادرش �f2 P���4((�ی ���4ده و �@�/ ا�1 �/ 2]���ش 
P��2 #4?ت ��د آوری  �P �� .��! ا�1. ا�42 �(��3 .?وه ��د �/ ��4Hد �(P� g��� T �� ر�1B �6ن از


/ "�� ������P 6(�ه $� ،W�	ھ !
��6 ��ده" و ��ا�\ �42م �2#/ و ��ا1�E آ��ده �/ �/ �2-� دارای �-�رت �	$
)� ���� /� 1�."C�3زم را ا��Yم داده ام. ا�P �42م آ�U(�ی ا  

 
+ + + 

1Dب ھ�ی ��ر��ا��� 
 

؛ ��E از .��14 ا��3ن، ���ب ���� ����د��از ���ز �/ ��اھ��  �!�(N4 ا:��� د���ر Cرد و �����1 وود  در
1 �� �
4]�ار ��GVھ�ی آن ��ا��3ن داده �!Dھ�ی ��ر��ا  Pرد ا�C :�6د N��� Q	U�د Wآ�-� ��ا� N4)4i را

:روان ��ده ��د  
 

"!� Wاھ��1 ���ب��ای  ��-D �46  1Dھ�ی ��ر��اGV�� در�]��ل ھ� و /���X�6�� /� Wن  را ھ��/ دھ���#
 P���آ�@��/ ��2	��ن ���1 آورده ام. م  

 
���/ �P �2 ا��ازۀ ز��دی ��ھ�ن �(���4H ��اد �(T ھ	��D /� Wرا :A از ر�(�ن �P �/ ���ز، �/ ��ن ��ار 

 !F�:ان ارو�D�	� ر�Oاھ�ن �42م آ��ده �6د. در#�اب آن ���� �/  �6ه���6/ و ����D \را ��ا��D50  �$#رآ�O 
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ط�ف از �/ �/ ا�>$(	! و :�ر�! (�6د؛ ��E(���4ه ��43ل �]G� ،/3ر���N ��ر��ا1D  �!ار��ل ���Rع �Dرا 
 T�)�	وو �; #$� ا�6ه)  +�در��ر�(� ھ Aا� Wاد اوراق ا����
� �� Aا� W�  دم .�2�4 ��ار�6ت را�� W�	�2ا�

�زد�� �$W و ��ار ���1 �(�ورم.�/ ھ�>�م �  
 

�
D !� 1 آ�����16 ����4ه  ������E ��3ن �(�ھ� �/ ھ(o ��ه ��W ا��Oت ھ�ی �� �� �D�	� ارزش آن �� Aا� Wا�
 1��. آ��/ ��  

 
�P � !	1 ��دم؛ ھ4(3/  /�/ ھ����6/ �6ه ���6،  ،ما.?ن ��د����-�ی آورد��، :�ا�� /
��ای ھ�[(��

ھ� ��3ن ز���\ ا�� آ�(
�W؛ ��و#�د�
/ ����QE آن [���P ورق ا�W ا�A ��ا�W آورده �6، دو[�� آن را :�دا�1 
��ار�6ت اD�i! و �	��� روز��ه ���ده ا��. [�ن ���(�ن �2ا��z)X32 !F ��ار��، [(�ی �(��3 از �/ د دا

د ��GV ھ�ی �	(� ��د در�(P ��2ا����  ��� �� دو �5ا�E �;ا�� ��GV �-4! و#�د �(�ا16،  دا16، ا�
�ن
د.
�:(�ا �(را  هآورده �6  

 
�! ��ن ��ار ��
/ در آ��� P�H^�ت ���2(; را ��W،  را N��� P�!� /4)4i �(�زا 45(�ا���P ��3! ا)	�

���ده �2 آ�-� را  دو #$� ���Rع و �; ا�W ا�A در 6-� ��� ��#�د ��ده و او �; �/ ���� �!و د��ه �D را �@�

/ ���Y� P �(�ورد. از)F�Yو آ� W�� 1 را �2ک
در وi_ ��#�د ���� ���4
P �/  روا��42Iم ھW ر ��دم �$4

.ر���� /#�2!� W	��Dان ���ی �46 و  /�(���، ا�P 5](]1 را � �^�  
 

د�1 ��د او  /آ6
�ر � ��Rر ،��د �]3/ �; ��� �Dق ا���ده �� ارزش ا�1 �/ �5وی �	(� ��ر��ا1D ��ده

�، )�+$N �; ��5$/ از ا����ی�/ D( ر�W �6ه و �2 آUE/ ادا�/ داردD !�  /
$� ،�.�	��� W)$E1 ا$. /� /� W��

 /� 1$.	)��6
N �(��1 و دN و /�D�� ود�H� د را��ز�13  �/ �� _RE 3/ �6د. �!او[� Q[.ط�ح  ،در ;�
�)	� Aا� Wاز ا�  Lی �/ �(�4/ و ازط����1 ا�����:� �/ �$' ا  /� �@� N����� ���6 1 او�دو Pا� Lاز ط��

 ��32\ �>-�اP�6 ��د از و E	�4 ��ای دورآ�-�  �3-�ر ید��ن ا�v ھ�E	�4 ��ای  ،�ی ��[; �	�]�ھ
 !�R� ���[2ر�2ا�(W  . �/ ا�Q)2�2 P �!���6 از ط��E L$�4وی W��5 ���زا.�Rی ����رد �H@�ظ ��E�2ت �2 

، رد���! از د�1 دادهآ�U(�ی �/ ز���! ��د را Q)[�2  درو  ه��د �! او ��Rر ��f �/ دررا ف آ��ی اھ�ا
.W)�� 

 
��ز�� �/ �P در:-$�ی آن  در�i�[2 دارم  �Y
P)�/�  N�6�� ���5 �2دۀ ��ار�6ت :�ا���ۀ ��GV��  W�Dی را �

 .1�را ��3ن �(�ھ�: 1825�=���4  6ز�� �2ر�' ��N�6 ���2(; ا  
 

��ر��ا1D را ��ون 6;  و�Dت ��د". ا��i�� Pع و�Dت 27ا�	1 �/ �$' ر�(�م. آ�Eی ا�W ���ر�'  ���25ر�' "
!� �
D ن��U4زد؛ ھ�� !�  W�� در���(���ۀ N)i�D ���[� /� !@�� 1 �6اھ��و���� ��در��! �Dت  �/ ���6 ��ا

 ��4ده ���6.
 

��ا از �V�[6�2ن �2 ��ار ا�1. �(�زای �/ ��G2 ?�E دادم (از�; رو��اد �B2دD! د�U	GV�� P� �2 Q اا�� 
+�رت ��رۀ ����WV 16 ا�>(� د��N ��ر��ا1D  ط�(�! در �Rر/ �#���ن �@�>� � ، در)ھ�4اھ! ��د

1D�� /� 1@� ، ن، / �او��اھ\ ���4ه :(\ از
��وار��  �
���اد����اری ��ط� / � ��گ ���2(; �5ود �
D	�د�! �� ا، �:�� �!. ���2(; ��وار�� ھ� را ��3ن �(�ھ�؛ ا�� و�E! از E(14 آ�-� رود ��د او �! \�ھ�

6
	�/ ا�E C�5 :1(14 آ��ا [/ ��W"؟ 1�O آن  ر�]��� ھ�[/ �!�، "دھ��(#�اب  P� Q$E اھ(�، �>(���؛��
:1� �Eار ز�� ا

 
��ام �4Y�280./ در �' ھ� ...................   

�`]�ل ��4ام ��  �D�� ،131/ �6ه �2�I �(�زا............... 15ا�����   
�`]�ل ��1ام ��  �D�� ، 33/ �6ه �2�I د��ان �(>!.............16ا�����   

 
��ام ���D/ ��3ه ���6. �; �(>��/ در �;  �6د ھ(E o(�4! ��3ن داده ��3ه: اC�4�5 ھ(o ط�ر�
/ د��ه �!

 I���ز�(Q��V P، دور از +�ای ا�-�م �X\ و 2	
(P دھ��ۀ ھ�4ط��ن �� ����3و��ان، ��H+�ه �6ه �2
�3� ����E!  ف�B2 ب�/ او را �>��/ ���_ ��ای Nا����46ری �! !� ��   /� ���)��
D !�  (�ر در��د����ا 

�1، رو5(آ�-�N !� ق�V ده و��h: ز ��ده ��د، ��2-�  #�ا�! او�Vد را آ�� N@)�6د. د����ه رو�6! �/ او وظ
/�Dر P)� از ��E او در��د /
)F�# ات ��د، ر�� ؛G� ی�Y�	# !� \�)B� ا15  ھ����
/ او ���� ا)F�# �6د؛
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؛ ھ4	@� او ��د���/ ��ده ����4؛ ���r! ��2اد ز��د ھ�4ھ�ن او را �� ��د �>-���! �Rات ���، ���� در �]��� �
و ��ای ��Yت از �(�ھ�، ��ای �	(
/ در ھ� ��X!  و�E! رھ��4ی او و دو��! آ��6ی او را ��رد �E /$45ار

��ز�(P  ���� �/ �42م ا�(�ھ�ی ���13 �! او درو�E! ، ه��.?و��د؛  ھ� �3
$! �/ �4; او �>�ه �! /�
 �/ +�د�H��� !� /��Eودی �/ L���2 ا��Dده، Q$E او ھ�R��4ر ا�R� �Eر ���! اش، ا�� RE_ ��3ه ���6، �5

�6د. ��X� ���� Pط� ا��Hاف از ا+� ��V !F�-�  Q$Rق �! �; ��ر [�� ھ@�N ���2ه در ����، 6
	�/ و در
Wاھ�X� 4! ا.��اف �! ؛:�زش�4
P ا�1 #4?ت ���! را �W�� /� �)�3، ا�� �� � /� P�GV�� 1)+�B ر�

�2�I درآن �U)� ;)���2ره  P3� درذ�� �6ه، ���(�ن  P��2 L)4. س�	1، ��ون ا5�
/ او ��ده ا)��	� P)�
!	� 16����".��د #�ان و ھ��ز :� از آرزوھ��($! �/ ا��Dده ا�1، " ھ�4ردی در   

 

! دو ��رد د�>�� I[D 1���/  - NUرا ذ�� ��C ���� .Wزم ا�H� ارزش �� ���و �/ از #-�ت �	(�ری �; 

��1 ا#���-D 1  !در���(���ۀ�����اری ��ده و ��ای ا+?ح �@
�ره از آ�Vز �@����\ �/ ��ر��ا1D ا
ھ�>@1 ا��ال �� ��د ا��]�ل �(�اده ا�1. �� در�^�دا16 ��ار�6ت ا�W ا�A  �]�ار���� ھ�ی ��اD! �/ او 

�2ک ��Xرا �/ �Dوش ر���(�ه �6ه و �2  ز1 ا�P ا��ال ��E اھ�>@ ���1 �/ �]�ار ھ��U4ن �(��ان آ6
�ر
�
D ،ا#�زه �(�ھ� P� ت���$�� /
)F�# !�  W��  ھ� در او .�2�4 .���ات v�و و�B� !�Eف �6ه ����اری ا

.دا�6/ ا�1 ، [(�ی ���4 از �
�B، ��43ل �-���P ���4/ ھ�ی �	� از�(; و ���P4��2 و�Dت �!  
 

��3)� !=	U�د ����NU- �H� /���1 ا6(�ی و ا�1 �/ در���(���ۀ د�A��� 1 ��د ��ر��ا�X� 1Dط�ی �-D
 /� 1�ازط�ف �6ه �/ �3X\ ���(/ ا#��س او ��رۀ  آ��ی در�/ �6ه ��Xرا ھ��/ داده ا�1؛ �; ��ددا16 ا

. �Gا ��Rر X� 1.��E\ �(��ان ا�Dود �/ [����X� �#�2 Pرا ا�1 ارزش 4X2(�! ا#��س ا��ازۀ �(��3 از[(�ی 
�ه، 6.��! �2�I �6ه �R  �)Y42رآ�3-� ��ھW +4(4(1 ز��دی دا ،/�6��B+(1 او � #���ن kE�2 او در در

���ده�D �@� 13 او: ����V /
از �Gت �1�5�B �� او �-�ه ��ده و ا��(�ز ��ر�! ��ای او ا.�R ��ده �/  ،�	(
�6ه �>Gرد. وازۀ �BE.(	�ی داده ��3ه �/ ��Bرت ��ار از ط��L 6-� و �5! از در ھ(�Eo? ھ��� �/   

 
���� Pا�NU - !� 1 �/ ��$�م��1 ا��ال BX6! او ا�-D ر2! در���(���ۀ�Y2 1 ا��ال��-D وۀ?.�� /���H� 

�1 �(�ا�(W �/ او  /�6د ��ر��ا��Y� 1Dر �6ه ��-D Pزد. ازا������Dن �Eش �(>! ��ای ورود �/ ��Xرا آ��ده 
90  1��� P� /� 1. ��2ادی را� ا�1. در 57ا�X�Dر W��[2 آ�-� �/ �46 را دارم و C�5  آورده#$� ���ب دا�6/ ا

�4.�  �30
�4 ����6، �5ود  �(P آ�-� �
���اد #$� ھ�ی ��#�ر و#�د دارد �/ ا��Y� �6ه و !D�i87#$� ا 
���y)� 1؛ �/ ا����Q)2 اC�4�5 �(��3 از دو �� �/ #$� و#�د ��ارد �/ �� ��Bرت ��L)Eد  ���16 آ�-� ����از 

.�م ا�4�5ل ھ����/ :(���ی را ��3ن دادم �/ ���_ :hوھ\ ھ�ی �� �6ه ���E.�6? ار��2ط ا�W ا�A ا�W� / A. ���ار  
 

#$� ھ�ی ���Rع ��2اد �(�43ر ��ددا16 و ا+? /� !2�5�I ��ر��ا1D و#�د دارد. در�(P آ�-� �/  ��ا�� در
ط�ح �6ه از ط��L �	(�ھ�ی ���13 او ار��2ط �5ادث و ��Rا2! �/ در �	(� او �Eار دارد �� �����/ ھ�ی 

 را �4(��ان ��ون ھ(�Yن ��R��/ ��د.
 

�����/ �Gار �������Y�16 ����ه ازا�P �/ ��ط�ات  ا�Dود���R� ����  /��@Bر :���ن در N����ای ، د
 �� !$� 1)+�B� !��. N#1. �/ در��R$�ب و د��Xاه ��ده ا  

 
P���زا 45(�ا�)� N��� 

 
(�ا���C !� !: /� Pرد:����دان ���N �(�زا 45  

 
"BX6 P� .1����ده ام �/ آ�-� را �(�ورد و و�E! آ�-� را �>(�م،  !دو ���ب و �; ا�W ا�A در 6-���� ا�D را

���د. در�D Wاھ��1  ��ا���ن H+ ھ4(3/ از �@R� .د�� Wاھ�X� ا��ش�D �42م ��ارد ھ��� �-����! �46 را
��W6. �2ر�'  ���� ��ور ��(� و �P ھ4(3/ �(���اه �46 �! �!���\ اط4(��ن دھ(�. �/ [(�ھ�ی �/ ا�P ��د 

ھ�Yی". 1254  
 

 ازدواج از�(; ھ�
 

:�Eار ز�� ا�P�� /� 1 ���� آن / ��دھ� ���6 ��رۀ .�دت از�(; در Nو�E! در ���ز ��دم، د���ر Cرد ���  
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�;  �ه، درY) �6-2	�� دو���ن .�وس و دا��د �� �
4]�ار ز��د آرد �X$�ط �� ��� ���اد"در .�و�! ھ� �
��/ ���Yر �/ �Dار �6د. : #$>N ��ز �?�Eت ��ده و ��f3ل ��زی ��ر�! �!�
آن +$s  ! از	�2 ���6 �

، r�� .���6! او�Eت ا�� د��f� N$�ب ���rVک ��دد �����! ��رگ �
�Y �! �6ه و آ�-� در ���Eار
��y)� ل :(\ �ِ$ �5ادث #�ی ��#�د���; PfRE از �E($/ (ری �(���G� � !6; ��ن :	� �(� �� د��. [�� 

���6، ��د  #�ال آرد ���م و .(P �]�ار ���	�� P)��2 �! ���21. ھ� د��/ ��  ازدواج �! )E(	���ر ��دش
درا���1E �6د؛  ��س از �(�ان Q)[�2 �! �2(� رھ��ی د��N ��د را �/ .-�ه دارد: او �f$�ب �6ه و �5ود 

 �)� 1�د��N ��د ���Dن �(�ھ� �/ ����3/ و �� 346(� ھ�ی ��د ��ون �P���4 �/ داده و �5+$/ ��د را از د
���� /$45 ���[� Q��# یC�� !3��32 �-آ� /

���اد ر�\ �@(�ان ��ا�$/ ��ا��Yم . ��د������ه ، +��D^� ازا��

���6. ��ده و ���_ ������ی �!  
 

ز��ن �Dوش  
 

 �Y/ ���6، آ�-� ��دان ا���	�د ��دا�� از زن ھ�ی ��V(����4ل  (�U#/ھ/ ����. ا��i�� Pع � ا �!را 
 \
3): 1�+�ر2(
/ ����ادۀ او  در����4،  زن�/ ����ادۀ �� �GاE P�6(14 را اول �(	1: ا�� ��د �
$k ا

ھ�>�م ��گ �; ��د، / آزاد ا�1 �2 زن ��د را �/ ھ� zX6 د�>�ی �@�و�6. � �6ھ�E(14 آ��ا �=�داز��، 
�6د؛ او �(��ا�� �� آ�-� ازدواج ��� �� آ�-� را ��دا ����4، ا���/ ����� ��E،  �!ھ�ی او �$
(1 ��ادر ���ی او  زن

. �(�د +�رت �!:(�3-�د او�! �/ ����ادۀ آ�-�   
 

(��ون آ�
/ ا.���ر ز��دی �/ آن ھ� +1�H ��دم  �Dوش زن رواج��رد  �/ در���م #���اد ���$!  �; .�Rر�� 
(Wی را �!��ھ�)] P�" ،1@� ، �� /� W����� ن آ��د��وز از �
� P� .1��W�3؛ ��  �! Cی ��دم واE_ �6ه ا

#���ن Q6 در ���2ب kE�2 ��دم �/ �/ ��س از ا���D �Y+$/ دارد. :A از �Gf2/ ا��D  vا ر�(�ن �2ر�
! در
�/ ��د را د��م �/ ��Bوف  ،/��� /� P�Dع �@�>� ا��؛ و ر�i�� ن���: ��dH�  !
� /� �6 /�@� Wآ�-�، ��ا�

��ا  ا�P و1E، ا�� آ�-� ��Cی �6ا�I آن �2اLD ��ار��. در��دا �����اھ� زن ��د را �/ د�>�ی  -� �!از آ�
T�)� 3?ق�?ن ��6! و ( �(�دیE( � آ��ه و P� \): P� � W)� Wا���� P� ل آ��ا �=�دازمز���/ ��د �/ ا���: ،

ه و (ھ��; �� ا�P� .1 ��اD]/ ��دT�3E  �	(�رآن زن زن را د��ه و  ���، ز��ا او ����اری �!او زن را 
زن درآن Q6 ھ�4ای �P �/ ���/ ر1D. و  رو:(/ ����اری ��د�W 70در ��ل رو:(/) آن زن را  35:�دا�1 

 s�+ ��� Pر ا��R] /� �)��: P� 1 �/ �6ا�1 در �; زن [(� ��ی ��ده و از@� Wا �(�دی آ��ه و ��ا���
�; ��ه �� �P ����ه و ���ا �/ ���/ او ��ود. ا�� او �� ا��i�� Pع را P� .W)�� �5 ��ا�\ �@�W �/ ا�P زن 

3E��� ،�6د ��ی �2���د �� �	د؛ ز��ا ا�� :��� LDا�� /$����N  /� L$��� /� اھ� آ����[/ �/ �(�ن �	1! �. ا
 W?+/، �� �2 ��ا���2 د 5او �@1،  W-�اده رو�=/ �@�د �(�ھ! و ا�P زن ��ل P). P� �� �6�� �2 �@�د را ��Cی 

 N���� /� P� .اھ� ��د�� P� /� L$��� او ز���!  دو�!و آن زن �� C�5 زن P�6م و ا� !iرا��
و ھ4>�ن  �(
."�(�ا���  

 
��� �2 او  ا�� �	! د���ی �/ �P ازدواج دارد، ���� �/ �(� اط?ع دھ�، او ��ا#N (ا��N) ار�6 ��د را �!�D

�2ا�� �/ zX6 د�>�ی  دھ� �/ �! آن، او ا#�زه �! درV(� ��د؛ را ��(��: ا�� T�3E ���6، او را �� ��د �!
 ازدواج ���.

 
دادن 6(�ۀ �?م  

 
�Gرد. �4��5ن  �(�ون ��(��، از ا�v :(�ده �6ه و ��ا�\ "�?م .$(
W" �@�/ و �! ھ� �	! �/ �(� را در

 :��. 6(�ه [�(P ا���1ه و �?م ��ھآ�
	�ل :(\ او  ��ا5! و �	�P)��X د�>� ����د �5ا�E [-�ر �� :�� ��ر در
�?م .$(
W"؛ ���ا :(��3 رC�� ،/�Dی زا��ھ�ی ����� �$�� �! ی+�ا�� �;  �/ دروازه ھ�رود و��Yد �/ " ،

��  �Gارد �� �! :(��3! ��د �! �(P د�1 ھ�ی ��د ���D/ و آ�-� را �� ��د �W �6ه و د�1 ھ�ی �(� را در��
د��ار ط�ف ���، "���D  /� ،(�)3X��) "�)B[2د �!(��R� Pر واsi ����م �/ ��ام �; در�1 ا�1) و 

��. او :A ازاو �/ 5
��1 در را�R/ ��اھ�  �! ����3/، ا�	��ده �6ه و �/ ھ� ��ا�! #�اب �(�ھ� �/ �(��=� 
1 �! �! �
�Y د�>�ان آن ��[Dردا�2ا�� �(�ون رود. درا���4 �6د �� در+�رت ��ا،  \
ه آورده �6 ھ�:(3

)�)Vھ�، ��د��ن و v�.ود��ای F�2(� �(� رژه �(�) و ها  
 

�����! از�(; ھ� 
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[�(P ��ارد،  �(P از�(; ھ��1؛ در �6د. ا�P ��ر����P3# P در ���/ �!���>!  ��10  7ر �P د�; ط@� 
ی �Dق ����. :ُ���ر روز ادا�/ �! ��20  �615د �/  و �-��4! ھ�ی داده �!+�رت ���B� /�Dرف ز��دی 


�رۀ ����R(ز��د ا�1، ا�� ا���ده @� L�(  را ���� ��@��� ;� �r�� ;)1: دو از���; �� ھ4(3/ ھ��U4ن ا
 :A ازآن ��ردن ���2ز، ����زه �� �(�ه ھ�ی د�>��؛ ���ر ���Q ����، ��ن، روPV وV(�ه �!� �]�ار

1��6د. در ��اردی �/ �P ذ��  ����� �/ ا��-� ھ(] o(�ی ���ده و I[D آب �H	�ب �! : آ�-� �!���4ل ا

! از �����! ھ�ی د��Xاه ��ده و ا�v ھ�ی ��ای ا��B� �B[� Pرت .�م ��ای دوا�! �	��]/ ا�v  ��دم،�

 20دوا��ارو ��^W  ش��ای �; دو�$
/ �; �� دو،  ���6N؛ آ�-� ا�P را �/ ��ای �	��] �!آ��ده  دو �� �/ ھ@�/
و ا�`�ا �� .��ر از  در��ھ� ،ھ� ط��L آ��وھ�، ��داب ا���اد �$4
�r�� ،1 از �(�) در ��45  ��40س ( ��25 

و :�6(�ه  )����� �-���P �	(�ھ�ی �	��]�2! ��(؛ �
! ازآ�-� ھ�4ار�(�ز دار�� �Y$� ا��3نو  #$>/ ھ�ی �	��ده
 ��� P4] �� و /� T�3E ����V دوش ���� /$+�D 1در���(���ۀ��Dق ا���ده ز��ه و  	��]�تھ�ی ا�P � ��^�ه. ا

د��N :�3(����ن �$
/ ، ���6 �!.�د  �B�20رت .�م �/ ��2اد آ�-�  ��]/ ������نھ(��Y! ا�1، ز��ا �/ �2-� �	

�Y �6وع ��ده و  500و �5!  100 �/ ��2اد آ�-� ���6 �/� ،��او�! �(�  ��4  3ا�E  آ�-� را ��ای ���5

���ده �! ھ�4اھ! �!�D ?�E (داور) !i�E ;� .���� ن ���رت �2 روز ��� ���! و �6د��)Eه ھ�  ��د��. ر���#
 ��E؛ در��4 ا��ارز6وا )�Eرد، و�� ;�/
او�! و #���ۀ اھ�ا ����ه �; ��د �Oو��42 ��د، �Eار ز�� ��د��:  
دو �/ ��ط� #Gا�(1  ھ�و �; دو6(�ۀ #�ان �/ ��Bرت .�م �; ھ�اره �� [��ا�! ��ده �?�(;  �	(�ر

[-�ر�!، �; ا�v؛ #���ۀ �; �U/؛ ���!، #���ۀ ���@��؛  50دو�!، #���ۀ ا��3ن �	(�ر �� ارزش ا��؛ 
�/ ����ۀ آن ر���X3 ��د��ه و از  ا�1 ھ@�W، �; ���2ز#���ۀ  و W36، �; ��و#���ۀ :�WY، �; ��6؛ #���ۀ 

�6د. ��E! �	��]�ت ��_ �!  
 

 ا�1: �; ��د �; �� را در ��Cی ا�v و :(\ روی ��د �Eار ����م ����ه �Eار ز�� �	��]/ د�>� و �	(�ر
��ار د�>� �Dرا �/ د���ل او آ�Vز ��ده و ھ��; از آ�-� �/  ��20  ���15؛  دوش ���� را آ�Vز �!�;  داده و

��.�! �/ ���D��  �� �r/ و �� آن �/ �; ���N$+�Dا�� �� را  .1���، �	�LH #���ه ا�� P������H@�ظ از 
�)f2 �3ن��� I�43
\ 2�2/ و :�ر[/ �!ا ���ه آور ا�1؛ ا�� 5(�ان �(�Uره ا�`�ا در ��رد �	(�ر �! �2� �O 

 �6د.
 

!���آ32! �(�ز ��ا�6/ و در5](]1 ��  - ا����4ل �?ح �/ �-�رت ا���! در �/ �6د �/ ���م ��Eش ��د �! ��زی 
T�@2 /� ه ��دن�<� $)�D ھ�یN !� د ا��]�ل��ر آ�-� �/ �� ��@�دھ��، �P 6; دارم �/ :(�وزی درآن ھ���  ا

 A��6 [(�ی �(��3 از�1 و ط�X�) (_ ; ��و� ��! را ���6. دا���ی �; :��/  و در ��ده� �� آرد :ُ ، ��4دهC��
!� QB� ���� !� /
�; +k ا�	��ده  ��اھ�� �-�رت ��د را �(�ز�����، در �/ دو �(�ه ار2@�ع دارد. �	��(


/ و�E( ھ�و دوا�(�ه �; �/ Q)2�2 ا�v ��د را �� ��.1 ����  +� ��رد و ھ� ، �/ �D+$/ �5ود [-�ر�6ه
���13 �� .��رت از اوج د1E آن؛ ا��  �����P :(\ از ،:�P)F آن ��ده ����. ا�`��D 1(�ھ� در �X� !� �)Dاھ��
s2�D ا�P ورزش ��ای :(�وزی ��ده و ��6ن ���6ه �N��3 رد :آ. D(� ��دن �-�>�م .��ر از آن ا�1ا�v و 

 ��Bرت .�م �2�I ��د �(� اھ�ا �!�6د. #���ه  �
�B رو:(/ و �; �$�1 (���س ا�X�Dر) #���ه داده �!
.)��6درا�P ��ارد �i�5 �(ا�� �BX6  �6د  

 
، م�5! و�E! از ��د از�(; ھ� :��(� �^� ���ده و >(�ی ��ھ�ا�/ در�6م �/ ھ�P)[)��D دE(]�� ���? �ن �� آز�

."1� :A��6 _��2 ?��� /� ���D��G ا
 

!���� :��2ی ��
 

W-آ� ��،  Q	U�ت د�)F�# P1 �5+� �2-� ا������ ز�45ت د���ر Cرد در ���ز �(	1. او ��Rر �B2دD! از دو
ا��(�ر ��د دو �3]�ب �]�ۀ �� :��2ی دارد �/ از  ���P� L ا�42 د��ان �(>! وز�� رA)F ���ز �6(�ه �/ او در

 /� /�D�� �3ن�ع ���$X� ی��اد.�ی �	Q ا�
	���ر دار��. دو��U)� 1رۀ �P ��ودی ا�P دو آ�-� ����ادۀ رو
Y�� /�) و /����
�س :(�وز +@�ف  ۀ��د. �
! از ا�P :���2-� ����3ھ�� داP�6 آ�-� ا�X�Dر �! ��را از ��د �

��; آ�Oر در  ۀ�@(	��/ ا�1: :��2ی د�>� ����3ھ��ظ�ا1D ��ری �����! و  P1. ا��6(� �2�I �6:�ر ا ��E
1 :��=��(A ��ده و �	�1 �/ ھ�4ھ�ن د�>�ش Dی دارد���4ظ�ا P� .�^در� �� /� !$H� آ�-� و �
دا6 16


���� ��ارم. 5
��! 4i(4/ از 1D�� ���B2 �6ه ا��، � �B. /� �-1 دادن آ��	�2د�� و در�>! در � o)ھ
P� 1�دوی  �	(�ر دL)E ھ� ۀا�o ا�W ��ده و ����3ھ�� �N 13=��ن ا�o و�� از �RE ،��دا�6/ �6ه �2�I دو

.1� آ�-�
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!����
/ ھ�ی ��� 
 


! از را ���E !4 از �Dت او ��ای �P ا#�زۀ د���ر Cرد � N�2یھ���: Pھ�ی �� ا� /
� !r�� ارزش  ھ� و/� 
��� Wز���N  W�D�� ھ��!� �Yدرآ� C�5 /� د�>� در �O(�ر ����6. ا��در ا �i�5 1. در �5ل�را�P�  /� /R ا


/ ھ� �(� �C 1Xرد �	(�ر�!��.  ?��� /� 1� ��D /� �BHد���ده، ز��ا از .(X� P\ ھ� �
! را ���D/ ا
 P1. ا���/ :���ن ��6! �� #4?ت ا��BD P ط��� ��د را �P و ��ده  �; �3]�ب در ����B2; در���(���ۀ ا
 W����)� k6�� /آن�،  N�)Y�� د را��ده�� s)i�2 1��B$�ب، ���$�ن �Y6ع؛ �� �! #�>(��W، �46 : "ا

�� �?ه دار در س���1 آوردم! �6ه ��رگ، ا����ا2(� س�P [��ن ا����ا���2 ���د��؛ ;� �� ،/
�(��ا  روی 
 13: ���6 Pا�� ا��)� ،(Wا��)� P� /� �6�� �6ه ��  در�42م آ�-�ی P). �<د� Q��# �4ی)�، 6;��ون �2 (اD	�ده 

ا����اA��)2، :	� ھ($��$(A و  Q��# ;�N، ��(� در�(W �2/ دو )، �� زن ��د ھ�4اه ا�1درا���1E [�ن 
در �6د �/ ��ا#�/ N �]���/ و آن �Dد �N$Y �/ ". و#�د دارد �	(v ��ای �N ��:�46]��در Cود�A. [(�ھ�ی 

.1����ده ا�D !F����
� �Oا P��2 ب���� Pا� /� /Rرا� 
 
 

 


