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�ی	 ��ی��ن و          � � �
  آی� ���� �
��� و ��� دی�� ���
��دد                      �� �  ؟�#�وران زی�رت ھ� 

             �)�%ا'�ام ا�%ی���%                                                     
ت ��وری، ! �ی���ی��، ��ل ���، ���ورت زی�رت ھ� و ���ر زای�ۀ 
	�، ��ا��

��/� از آن ا.-. ا+� ! �ی� ��ی* و  و �	( !� از آن زادۀ �%� و ا
��رِ  ��ا��ت #�ی�ی
�1 زد و �� ا!	�م ���ور زی�رت /�ه دو /56�ه 341 �����ه د.- �1 د.
�8��ن ��آن �9ی(، ��دم را �1 ��8 او و.�.1 و !;�ی: �9د، �1 �%� ا��78دی و ��.

@1 آی� او !� ای? <� از �	( و � ��- دی�� �� آ+�ه و 
	� او از ا.=م �� �>5-. ای�
- .B+ ?C-، ا�� �� !�ان +B- 19 !�س و �>�ا�� او  D� 1� �8ان6�
�ھ� ��د، 
9��د ��زار ! �ی� ��ی�� و از د.- ر�8? #�ل ھ�ی ای? ��زار  E
از �����ه 19 ��

�1 ��د.   �� /�، وی را �1 ا���م ای? د.
>�دد 19 <�د1H �1 ر��8ر و 364@�د ده ھ� ��Bی ��  #�.G ا.�.� و ا�3F در ای?�

J از  ھ�I6ن <�ا��ت در��ه �1;F ن و درک�.�# L�� و ��ون ھ�
�ن �����ه ا�8
 G9ُ )8. ه را����� ،������، /��4 و �����
�ا و ��ون ھL ���ز ا�=��، ا��

 .��@�ش را آ!G زد# *O. و ��  �9د
ا��ی15 و ر��8ر ! �ی���ی��ن و ���وران زی�رت و ���ر  آی� ر��8ر و �9دار ای? آدم ھ� از
  ری15 و .�16Q �� +��-؟

��ن و ���وران ���ھ� و زی�رت ھ� �� !�ان �R�� ،ن���ن ���ط ! �ی���یQ�� �� آی�
� ��- و �64 دی�� 
�� 1 را اF=ح �9د و ���T ر��8ر و ا�64ل �1��5 19 �� �����ه 

  ا���م ی��-، +�دی�؟ 
��8ن �  آی� ��دم در��Vۀ ا� ��
��ن ��- و ��8ای دی�� ��د را از ! �ی��R�� ،ن����ی

��؟ �  و ���وران ��� ھ� �� +
�ر رو/? ا.-:#�.�  Y �1 ای? #�.G ھ� �


�� 1،  �	( و   1� .��8��? ھ� و ���وری? ��� و زی�رت، ��
T � ��- دی�� �R��
� 1��د و + �� �	��ن ���ط� ��- دی�� را از آQ�� � ان !;�ل�! �� �	���Z- در  آ

� ��- دی�� ��دم و ر��8ر ��/� از ای? � ��- ای��د �9د. ��
T و ���T ای? �	( و 

� ��ای �3\ هللا ��� ��- از دی?، �6R�4ن دی�� ا�� 19 از ای? آدرس در ����� �

( و � ���  ��4[1 �� ��9�، از دی? و ا<@�م دی? �� +�ی�� و دی?	B! را �1 ��دم
���8ن آ���Iن �	( و � ���8 ��� دار��Vۀ �8�ی? ا� ��
. آی� �6R�4ن �9ام ا.=م در 

از دی? !�.( و ارا^1 ��اھ�� �9د 19 دی>� ��دم �����ه ای را �ُ@�5� و �1 
�ی 
��؟ �<� )  /�ی - و ����ن !67

�1 �� !�ا��� از ی@�� �	( و �<Q �� �6ن دی�� �59رR�4 ن دی�� ��ای��� ��- ی@
 �4�68

�� 1 ارا^1 ��9� و از .�ی دی>� ای? � ��- ��8ا�� ا�@�ر و ر��8ر ��دی و ا

@�ی� �8;�ل .�زد؟ �� و � ��  ��دم را در �
ای? در <��R ا.- 19 ��ا^- و دی�+�ه �6R�4ن دی�� و ی� �	( و � ���8 19 آ�	� از 

19 ���ی� �38C_ ارا^�B8� ،���9 �� 1وت و <�8  �I�+�ھ� �8 �رض ا.-. ا�� آ
 )	� -	
�� را در ���� ھ� و ی� � a=تِ ��آ��ه از ای? ��ھ6���� !�ا�� ای? ��ھ6
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�ر ��Z- در ا�@�ر و ر��8ر ���64 �و � ��- دی��، ���H و �	�8 ���زد و ا�Hات �
 G%���8ن و �	�د ھ�ی ����ط ای��د �9�، ��4ی- و ��Vا� -Rدر ای? ��رد دو -Rدو

  ا.-. 
�6�� وزی� <c و او��ف #* از ��
 ۀ ��8 �����ه ا+� در ی: �����ۀ Z4 رات آ��ی�	اظ
 1����364 !�وی? و !�[( /�د، �� !�ا�� آ�eز در.- در ای? 
	- ��/�. او از ��


� در 
	- ��4[1 و !�3f دی? ���[� دارد. ��  ھ�ی .B+ ?C- 19 ��ای �
��ن .�زی ��ا���ن .�زی.وزی� <c و او��ف ��آن را �89ب ا��1 ا ��  

  ���	( و � ��- ارا^1 /�ه از ��آن و ا.=م را در آی� وزی� <c و او��ف �� !�ا
��ن .�زی ���زد؟�
�، �	( و � ���8 در 
	- ا���  

��ن .�زی ا.-، ��5وط �� آ�@1 ای? در.- ا.- 19 ��آن �9 !آری� ی(، �89ب ا
?8��. ���1 در  �	( و � ��- از ای? �89ب، �	( و � ���8 در � ،�/�� �	����ا

. -	

=ل اR�ی? ��C3 رو��: ��i�� 1 ��ل� .�	�  �زا��ن آ
��  زا�@1  از  ��آن  ���  +�6ه  /�
���/ 1Qَ  زی?  ر.?  ����  درون  

��� ای ��4د -��  ��  ر.?  را 
���د  i��  �.  ن  !�  را  .�دای�Q  

  
  
  
  
  
   

 


