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  زرد��، وا���� �� ا����؟
�� اول�  

  
� اد��ن"���در  ،  /��4 23( ا01/ .-��،آ��ی ��ن *(. ��س، �&�%�ۀ #"�ب " �ر�� 

، در �&رد زرد�� و  6-/ات وی 1370، =�پ ;%:�، �9/ �-��8ن، ��ل 4567450 
:�%# )� �"�&�  

���&ل در #9&ر ا�/ان (آ�@« BھC���ری از �GرD�F و ا����9%�ان ��Eن *� ا�D *� از 
 H�"/ده  / از ا�/وز *&د و ��J ر��*�ور ھ"%� #� ا�/ان ��Lرن *� ظE&ر زرد�� *
 Dه ا��. =&ن ا��� )��&ا.( ز��دی از ��2� ���ل و M/ب و �%&ب ا��0�"�ن #%&�( 

�S"R *� و�&د .L�L( و  �ر��QR� )R"( *%�م زرد�� ا��، *%�ًء، و * T5* �# ای آن/
�8ل �� �&د، در  BU� د و/U� ی/Vت د��E�ا�F T5* D&د دا�%4 و��� دارد و �DR را *� 
��2&م  ���X�L�) ھ%�Vم ظE&ر زرد�� */  Dر��ه ا��V� م ـ/�V* اھ� *�ان  ��س&F )�� �:%ا�
�X�R] و ����� *&ده ا�� ا�"R/اج �( �&د و  �E�*� آ �زرد�"( # �*�%�ا��، در وا��، از 

�U3د. و ��\ از&� )��/دم �HU از آن ز��ن ا��ره #/ده ا�"%�Uط  D�^آ �در او�"� * �را ( #
42a  �ر�` ;/ & �&ری �( ا�R� �%V( #� ا�F/اً J [9#/د��ه */ آن *�_( #"�U� ھ�ی  �ر�

.�%# )� ��^b  ت #"�ب او�� را��   »و �BX�c و �%�ر
%* Dا� �ه �&د، آ��ی ��س 83وه */ و�"( *�V� د�� �آن� * �# �&د زرد�� و #"�ب وی، و

ی را �d/ *� ار �Uط  و ��E*�9 ھ�ی �-/ی و *�ور ھ� او�"� را رد ��( #%�، ا�D #"�ب
زرد�� در �%Lc�،  ����(  /ی #� �HU از ظE&ر �� آ^�D ھ�ی *� */F( از �CاھB زرد��

�( ����� از ��2� در ھ%� )�/��  . �� آ�&ر، و�&د دا�"� ا�� ��\ 
%�، و�f/د، و����اد، �9"� و F/ده او�"� ا�� و ا�/وز  %�E =�\ی ���e%; H  او�"�� :gR*
#� *� ��م "�E �J" ��د �( �&د و از اوD�X و ����(  /�gR* D او�"�،  ،*� �` ;%:� آن */ا*/

����ه ا�� ��%( �%� J/�"� ��ه ا��، )��* .  
HQ6���ت &2�� g�&F وف/���0 ���4 *\رگ و X در �E �J ا در *�رۀ�Rدھ  �دا�" �ارا^

 ���F ً8ت را ذ���&2�� Dا� D���/ف آن �( *��� و  /Vاز ھ/ #8م د� /"E* �# ا��
 :�%# )� g# g�; T5U� Dا� ���83%�ان *  

».�E �J ی داده (اِخ�� �%�����U #� در ���ن � �E �J �"او� ��� D�/"��L�) #%E�  D�/ و 
 `�����J و ���U��� آن ���Jن ����ه ا�� در F&د او�"� �m�J و در ;2E&ی �Jس آ��ه و 

7&QF ر&c* \�� 2&یE; در �E �J �* ط&*/�( ھ/ �/د از  /#�B 67"( آن ا�� ��%( 
��ر �Jسا���ر �E �J را (* )UھC� B"# در .���U�� �m�J ��2# Dھ� ا� ��/-) J&�%� در ���

�( #� در ���ن ��m�J .���* /nی &d%�#DE */ھ�%( و *&دا�( �U3 � �Jرت ا�� از ���cت 
 �E �J ،ر&*\� gR* �# زون *&دن ا��&� �U��%�او�"� ��\ اD�%= ً87 *&ده ا�� و *� 
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ا�� . از ز��ن *��ر ���� ، ا�/ا���ن �m�J را از  (��%( �/ود و ��d و ��/) �����ه ��ه
 H^�� ص */ای آن�F )��R%�ن �/F%�هٔ  F&د و9F&ر زر f� �9%"��ن ���ا�"%� CXا ا."/ا

��� �m*� #/ده ا�� #� ھ�*&د�� و�L�L5  )Xت دا��9%�ان  �%����/ودھ�ی �Em�J از  4
"�D ;�/وان او  4��� و از آن ���ن */F( ;/داF"زر �9 R� �E3 در او�"�ی ���U��

�&�&م *&د *� �"&ت ��9 ��ی دا�� در  �# `�����J `� D�"R� /� در � �J ن�������
"�D *�ر ;%�E �J eی "آ��ه :  8*%�  �57%�ی R� �# )�( �"�^�� �/F%�ه �/وش را، # ��

  " زر f� �9%"��ن ��Lس را */ود.
 �E �J  ٔ��2#17 HQ�) )"^ھ� H������U.  5560*�� و  896و  ��c� 238) ا�� و �� ��2#

D�9�; ر�Jاز روز �ری ا�� #�mآ D�/"���� ا���ر Dوز *�������ه ا�� ا�/�. */ای ��  � ا
 ��"�Eی او�"� �/ق دارد و ��\ *� /V7/ف و �5& و ز*�ن و �-/ *� د� T�. از �E �J

��ه و �s*�c آ��E را در ���� �E9R* /Vدر آن ا�"���ل ��ه در د� ��0 ( #X��� B"# D�/"
��. �E �J روزی �\و #"�ب *��ر *\رJ( *&ده و t*� ھ��ن ا�� �CھU( */ھ�%�ن *��� 

در #"B */ھ�%�ن و  . ���E �J )%��* /d�( ھ/��f&س از آن �DR را��ه ا��#� �&رخ �&�
�%n&ری  Q&ر #/د #� ا�/وز در  BX�c�*&دا^��ن �E �Jی او�"� را ��\ *��� در ���� �\و 

آور�� #� �/دم *"&ا�%� *�  */ای آ�-� �BX�c را �Q"R/ #/ده *� �-2( در. ��� د��
���9��. ا�D ط/ز ��Vرش *&�uه در ���ن ا�&ا /�� �* H�&"� ��/f* �d��. م ھ%� و

  . ارو;�^( �"�اول *&ده ا��
�� ا�� و *�%\�E �JXی او� e%; H��� �"�4  �E�د��ن آ&E� �# ب ا��6ر  &رات ا���"# e%;

�%d&ر دا را از F&د �E�7( */ای آ�F ا."/ام �"�&�&م ا�� *� �&�( دا� D�"R� .��ر
، =�Eرم �&�&م *� "�f%"��"، �&م *� ��م "ا�"&د"، دوم �&�&م ا�� *� "اھ%&د"
"/"9F&وھ" D��:%; و  �* �E �J"د ا�� "وھ9"&ا��\��� ،�%. ر�&ع *� �Jت �&د. (�\د�

 S7 D���  ی ;&رداود �&د. ). و ر�&ع *� 128�E �J -  127د#"/ 
�( &ر)#/�"D� D در �HQ �&م (آ^�D زرد�"( د�D ر��( 9#  :�ھ/ ��ه �( روز "�&�

�F�ٔ&ذ از ا���( ا�\دان ا�� ھ�6 روز اول ��ه *"/ �B *%�م اوھ/�\د و  .ا�� �E�م آ�� �#
�/"�  ٔ��F) ه�J روز ا��ر e%; /Fه آ��) */ ��g ا�E/ا�f%�ان �����ه ��9&د؛ *�� از 

��ل ا��1� ��-/د�� و ھ/ �` از ا�e%; D روز را *� ��م �-( از �J �ھ�ی روز 360
��R&ا����. ( /���ٔ  ا�/ان در ز��ن �������ن ص  ���V:%;110.(«  

�( ا�\ا��:آ��ی ��س *� ادا�R� 4%�ن  g�&F  
�/دم ا�/ان در آن دورۀ *��"��( 8�3ً ھ��ن آ^�%( *&ده ا�� « 4��3 Dد� �د #&� )���2&م 

�( �&د. ��%( ا#s�8F /n �&ای ط���U را �( ;/�"��ه ا�� و آ��E را  #� در �d.8�وداھ� 
 ��( �&د #�  : sUc%�"د�&" �( 6J"� ا�� و *� #4�2 "ودا" �C#&ر در #"�ب ر�x ودا 

.�%"���%� آ�"�ب و ��ه و �"�ر�Jن و �Fک و آ g و آب و *�د ھ )��Uو ھ�ی ط/��«  
�%�ر��ت آن را ��\ ��  %�E و�&د  ،ا�D ا��ره ��\ b9%�او�"� را 57� �( CJارد، #� ."( 

 ،g�&F /Q3 )�*�ز �( J&�� و �� را */ آن �( دارد #� *� ��Vھ( *� �� د�D *\رگ ��
���5 و ا�8م (�* /d�  �Lم  �ر�R()، ھ��ن ط&ر #�  ����X ا�D �� د�D در ��E&د�� و 

�&ارد *� ھ� �/ zU *&د��  )F/* در �����و ھ"%� و  �E*�9ت ���ن آن ھ� �%4Lc �/ق 
و دوم از اول  �C; /�mb/�"� ا��،  و اول و�&د دا�� و و�&د دارد، و #"�ب �&م از دوم
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���ن آ^�D زرد�� و #�g ھ�ی �HU از آن ��\ در �:� ا�/ان و �&ا.( و���  / ;�/ا�&ن آن 
   ا��.*� دt^2( #� ھ�� �(  &ا��� ا�/وز آن را .�س *\���، روا*c( و�&د دا�"� 

�\د�`  /��E*�9  Dت ا�D دو #"�ب اول ��م آن ھ� �( *��� #� �-( "دا�g" و د�V/ی 
"����L*�c  =�\ی ���%� "دا��%9 ��&J )�� �0X ( در ا��؛ و دو، ھ���V&�� #� دھ�Rا *

�CھU( */ھ�%�ن���� او�"� *� B"# D�/"،�رش ؛ و��V� ن او�"� ط/ز&Vھ�  B"# /^�� �*
   . م ھ%� و ارو;�^( �"�اول *&ده ا��ا�&ا د�%( #� در ���ن

#"�ب "زر �9 و  ����X او" �* �U�  �C; /�mb/ی  111آ��ی "ھ��� ر1(" ھ� در 4567 
�"( از آن ذ�8ً  ا�%` #� او�"� از ��^/ #"B د�%( �HU از آن �UX�c( ا*/از دا�"� ا���

�( �&د: HL�  
»R� ی/Vاز ھ/ �/�"4 د� g�* ،/E�D و �6J و J& ��ه ا��. �E/  � #%&ن در *�رۀ ا�\د 

��"/ا  ��Mithra   ن آر^����ن *&ده ا��. در����-( از �Fا��ن *\رگ ;�g از زر �9 
Vedas  در #�;� &#� وداھ� �( ا�� #� �9"U� x%� ذ#/ وی از D�/  ���� از وی ��د ��ه و

Kapatuka د� �8د *��� وا�� در آ���ی �07/ *�  �ر�� ھ\ار و =�Eر �� ��ل ;�g از 
 �* ��آ��ه ا��. ��"/ا در ر�&رم زر �9 ھ/ =%� آن ��Lم و F ��d3&د را از د�� داده، ا

��/�( ��ه ا��... �9�/E�  »ا�D و7] ھ� =%�ن دو��دوش اھ&را�\دا در 
*� ا�d� D/ ا�� #� �HU از  ، ��\ا�"�د #/�( ا�/ا�9%��( دا��V9ه ھ�رواردآ��ی ا�-�/وو، 

#� */ آ^�D زرد�"( اCJ /mا�"� ا��. او ا�d� D/ را *� ا�D آ^�D زرد�"( #�g ھ�^( *&ده ا�� 
�X�L�، آن را  S�2R ��&ده ام، *��ن �( دارد: Dر��ۀ ا��V� ،D�  �U3رت، #� 

�%��9ن«�Rھ �آ�� د�%( # �ا�� # g�/; Dای ا�/* )R��; D"��� ،)ر�/* Dھ�ف از ا�،  �*
د�D زر 9"( ا��؟ ;/�9( #� ھ��ن  ،;�/و آن *&د�� و J&اه آ��D ھ��( #� ا�/ا �( #/د��

2a� ;�@��ه د�V/ی راه �( */د: د�D زر 9"( =��؟ زر �9 #�� و را*c� او �F&د *� 
�7 �6J ان *� اط��%�ن&  )�ھ� ��ل ;�g از او و�&د دا�"�  *� د�%( #� *� J&اه او�"� 

�؟�=«  
، �R( دا�"� ا�� �ر �� �zL و�&د�ل اط��%�ن �(  &ان �6J #� او�"� از ا�D �&�"� ھ� *� #�

�CFb */ای ;uوھg و �%��F ��^/ اد��ن �HU از F&د ��\ *&ده ا��. و =&ن او�"�  �#
  و�&د دا�"�، ;| زرد�"( ھ� *��� و�&د دا�"� *���!

 s�L5  �* ارو;�^��ن )���و ا�� ا�D ا�� =V&�� و =� و�� �/ از ارو;� #��9 و از =� ز
  ;�/ا�&ن ���QR زرد�� و  ��g��X ;/داF"%�؟ 

;%:�Q ��ل، از ز���( #� ;�ی *�_( ھ� */ ا�D ا�L"3د ھ"%� #� ارو;�^��ن از =�Eر ـ 
، 7�F"�ً *� ھ%� ر���، ا�/ان و ا��0�"�ن ��2� *� ھ�ی ا�"���ری ارو;� *� آ���، از#9&ر

 )���^( #� ;�ر���ن ھ%&ز *� آزادی *� ا�/ای �/ا�� و �%��` د�%( ��ن اھ"��م 
  ;/دا*  .�%"F�  s�L5 ;�/ا�&ن  ����X وی �%� ���� و� ��م زرد�� آ* ورز����،

، ز�/ا ارو;�^��ن، از آن ���ن �&�����ن و *��اً رو�( ھ�، *� ھ�{ و�� �57 ��اردا�D ا�L"3د 
��ری در =�Eرـ ;%e ھ�ی ا�"�;�g از ز���( #� �/�"�د�Jن #9&ر *�9"/ از دو ھ\ار ��ل

�* /�Fوی ��م زرد�� �7 ��ل ا ��X��  داری  ��آ�%� �& و �%�و ;�/ا�&ن آن *�  s�L5 دا
در */ای اوD�X *�ر آ��ی ��س در �&رد =V�&V( رواج ا�� زرد�� *f/داز��، آ�%� *&د��. 

�( #%�:  ،ارو;� �"�&� D�%=  



www.goftaman.com 

»&E9�� �&���( #� ر ��ه) ا��... ��م او زوروا�"/ ( 62~ �&���( #�2� #� در ارو;� *�%�در 
رده ا��. 6J"� ��ه #� زرد�� ��ت ھ�6 ��ل [در #"�ب و *�g در *�رۀ زرد�� روا�� ( آو

�X�L�] در *�M Dری  Dر��ۀ ا��V� ه ا�� ـ�� �6"J ت ده ��ل�� Dاو، ا� ��X��  زر �9 و
�( CJرا���... s2c� )�&��F �* ،/ آورده� �453ھ��ن #"�ب ص.  »درون #&ھ( *.  

�9/ق ز��D، �/ا *�ور */F( از �/دم ھ� ا�%� #� �&�����ن در ز��ن .�2� ا�-%�ر �* / 
�"�ن #%&�( واز آ���ی �07/، *� ا�/ان #%&�( و ا��0�"�ن و �-�ھ%�، *�  � ھ�^( از  �

��%�طs �� �&ا.(، و *� ���L3 و #�g و آ^�D �ن�/د Dد ��\ ا��L"3ا Dآن ھ� آ�%� ��ه ا��. ا� 
���%� "زا�"&س" �&���( ��ل ھ� �HU از .�2�  )����(  &ا�� �57 دا�"� *���. ز�/ا #

�%� �6/ #/ده و =����9  ا�-%�ر *� �%�طL( #� ��8ً آن ھ� را ا�/ان و ا��0�"�ن�� )�و... 
  .g�&F را در *�ز�9J *� �&��ن *�ز 6J"� و �&�"� ا��
��ل  #450�  �Xantus "ا#��"&س" ز��ن ;��ا^g زرد�� و ظE&ر د�D وی را زا�"&س �

�Gرخ �&���( ;%�ا�"� �( �&د، */  D�/  )���� د و/# )� )J��ز ���;�g از ��8د 
��ل ;�g از �%x  600ا��س �&�"4 ھ��� ر1( در #"�ب زر �9 و  ����X او، 

 #"�ب �45 ر1( در ا�D *�ره در ���9F 4567ر��ه *� �&�����ن، �( دا��.  *� آ�@� ھ��
� و  ����X اوزرد�� �&� )���%# )�  : ، */ای رو�D ��ن *�9"/ �&1&ع ر�&ع 

�%9( *� ��ل «�Rه ھ�� D480ا�  D9-/ #9( #/د ا�� و *� ا�X &��ن� �8د *��;�g از 
�U/ *\رگ ا�� و... 1080.�ب ��ل ��; )J��ز )U�/L  دوران  «  

*� ا�/ان ر�"� و  �ر�� ��Vر �C#&ر، اھX H&د�� و در ز��ن �c2%� #&روش و دار�&ش  
  *%�*/ ا�&اX( ا�D دو ��ه ا�/ان دوران F&د را از �\د�` د��ه ا��. 

از .�42 ا�-%�ر  *� �%�ط�U�/L  HU� /"9�* )#\�= ��  )Lً �` �/ن *�  �B�L وی ھ/ودوت
��ل،  750( ��  270در �:� ا�/ان �6/ ��&د. و *� د��Uل آن ا�-%�ر #� �zL، �� در .�ود، 

�HU از ��8د �U&ل #%��) ��ل *�� از  1080ا�"&س ا */ ا��س �&�"4 ز�X&  /J زرد�� را
"�ن و ھ%�  *� ھ\اران �&���(ظE&ر زرد�� -�*� �/ز��D #%&�( ا�/ان و ا��0�"�ن و  �

Dدم ا�/���ن آ�%�  ھ�ی ا�-�ر و �/ھ%x �/ز��D ھ� و ا���9� ھ� و  ر���، از �\د�` *� 
  . ��ن و �&�����ن ا�"�Lل دادو آ�@� را د��ه و �%��ه *&د *� �& ��

��ت  ���U� ،ر زرد��&Eت، دو �7 و ھ6"�د ( �� ھ�6 �7 و ;%:�ه ��ل) *�� از ظ�� Dا�
درازی */ای از *�D ر�"D �` ا���49 د�%(، *&�uه و�"( د�D �� ا���49 �&ی د�V/ی ��\ در 

�&د �U&ده ا��، *���. &�#� *� وی *%�*/�D ا�-%�ر و �&������( */ا*/ آن در آن ز��ن 
 Dوران و ا� �ا���9 Dاز �\د�` *� ا� �# �%"�%�*�( ھ ،)��d�/�M �= و )��d� �= ،��د&*
ا���9� آ�%� ��ه *&د�� و ا�UFر آن را *� �&��ن */د�� #� *�� ھ� *� ��9ھ�ات رو���ن �-:� از 

  ط/�s ا�D دو #9&ر *� #9&ر ھ�ی ���ل ارو;� ا�"�Lل ����.
در ھ%� ��ھ� و�&د ��ل ھ%&ز ز��ه ا�� (و�&د ;�ر���ن  �� �� ھ\ارا���9� ای #� دو 

D"دا�  )Rا�� *�� از دو �7 و ھ6"�د (�� و  �ر�&  )�*&دن  ����X زرد�� ا��) =c&ر 
، و�"( #� ا�-%�ر *� ا�/ان و ا��0�"�ن و ھ%� �( ر��، *� #2( ھ�6 �7 و ;%:�ه ��ل)

�5& ��ه *���؟   
"ھ/��f&س" ��م �( */د #� �d/ی در *�رۀ �E �Jی دھ�Rا ھ� از �-( از �&������( *� ��م 

�( ;/دازد،  �E �J )%�� [�/�  �* �# )^��زرد�� ارا^� ��&ده ا��. او در ا�D *�ره، در 
:��&� )� D�%=  
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��( ھ/��f&س �E �J روزی �\و #"�ب *��ر *\رJ( *&ده و t*� ھ��ن ا�� #� �&رخ �&� «
  ».از آن �DR را��ه ا��

�X��  ن�� د�D زرد�� را *� ا�L"3دات �/د��ن *�*H و اور و اوراک و آ�&ر و و�"( ا�
�( #%� و �( *�%� #� ا�D ا�L"3دات ��ت ھ��� #� #8ً *� د��  ���L��/ و... &�

�( ر�� #�  ����X زرد�� در �:�"� Dا� �ده ��ه ا��، */f� )�&�ز��ن .��ت و *�� از  �/ا
 !!&ا�%�  � ا�/وز *� .��ت g�&F ادا�� *�ھ%�#� *" *��%� �/گ او =�Lر �(  &ا�"%� �&ی

 [XG��R� )L  ��5/ دا8�J )3�(، ژ�/ال �/ ;/�( ���-|  ��� 4��" �ر�� ا�/ان"،  /
��2 اول، ��ل  ،g*�  / */ده ا��، ،1370=�پ� �ن درازی را در ا�/ان *��X�� �#  در

�_�&ن از �Gرخ ��/وف �&��ن ھ/#"�ب F&د  4567133  Dا� �* )X&� HL�:ودوت دارد  
6�  /�D #&ھt�* �E ر�"� در آ�:� */ای رؤس ر^�| « /�آ��E (;�ر���ن) ر�� دار�� #� */ 

ار*�ب ا�&اع �/*��( ��-%%�. 83وه */ ا�D */ای F&ر���، ��ه، ز��D، آ g، آب، *�د، ھ�ا�� 
��%�&د��، در ا*"�ا �zL */ای ھ��D ھ� �/*��( ��-/د��. (ھ/ودت .  ���L 1  .131ر )  و د

�_�&ن: D��* ؛�%# )� HL� ی د�3^( را از زرد����* �%*  
�/د��ن « ���/ا از .�L�L ا�D آ�Jه ��زی #� ;�g از روز ��� �# �%-�� �2a�ای اھ&را، 

   »*�fداش F H�3&د ��/�%�؟
��ددا�� ھ�ی *�V������ t/ آ�� #� ھ/ودت .�D �6/ *� �/ز��D ا�/ان و ا��0�"�ن 

��"�Lات د�D زرد�� ز��#%&�( �/د���( را د��ه  �* s*�c��( #/د��. و�&د ا�� #�  )J
�/د��ن *��� ��9�4 و�&د زرد�� *��� Dا� .  

�/د�( و = D�%= /Jا�� و �/ود ھ� و %�ن ا/�*� د�3 ھ�^( و�&د ��( دا��، ھ/ودوت 
 ��  در ا�D *�ره ��6J )�� DR. ھ�{ و

�%�طL( #� زرد�"��ن در آن �&�����ن  %�E در *�ره  ����X زرد�� و ;�/وان وی، از �6 �* /
�( #/د�� و از =��X��  )V�&V زرد�"( J\ارش  �E� �-/ده ا��، *H در *�ره  )J��ھ� ز
�E/;/�"( و وداھ� در �/ز��D آر��^��ن و در �/ ز��D ھ%� آن ز��ن  �%��� ،/Vاد��ن د�

  ��\ J\ارش ھ�ی  �E� ��&ده ا��. 
�&رد د#"/ ���D در �\د�%�، در 67 D128و  �5127ت در ا�  :�%# )��E �J از  «�&�"� 

 �# ) �0X ��"�Eی او�"� �/ق دارد و ��\ *� /V7/ف و �5& و ز*�ن و �-/ *� د� T�.
��ه و �s*�c آ��E را در ������� �E9R* /Vدر آن ا�"���ل ��ه در د� )UھC� B"# D�/"

��   ».*/ھ�%�ن *��� 
�D در ��ی د�V/ی آ��ی ���-| *� دو �-"4 ��BX ا�� /d� �* ،ز از آن��Mا �# �%# )�ره 

 ،T5U� Dر %� از:*�9"/ راھ-�9 ا��در ا��U3 �"-� دو Dو ا� .  
�CھB ���� ا�/ا�( ھ� زر �9 ا��. در QF&ص ا�� و ��\ �SR او «ــ  1 |�&�

���0/ *� ھ� ����U%� ."( ا�%-� *�_( �%-/ ��ه ا�� #�  �R� �# ر ��ه�Eی اظ���L3
��* )Rر��  )QR� �9 زر Dدر ھ�� �-����L3 �2��� ��%( و�&د .L�L( دا�"� *��� و از 

 ��اواF/ در *�رۀ او اظ�Eر ��-/د�� ا�%� #� آن �"�:4 ا���4 ط&��ن ا�� #� در ھ�� 

��	� ������ *&ده ا��  �� �و  ��� در ا	� ��رد ��� ����� ����� ��م آر	��� ��

  . 1� ا-���0/�.%-� 
,�ه +�*( )�ه ا&%$� آ�#� "� ا����� ا 
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��ری ا�%وز ��و�6د �8� ھ� و ا-���� ھ����� ��56 ا�#�م و 4%د	� در ��رۀ زرد)� و 

��	� او ��.�د �=��م &%د	� آن ��8? ��رگ 	=�� /�>,% ا	%ان ):�8 ا�� �4ر	:� و 

#� و 4%د	� ��	� �%ار ��ھ�.( )A� و�6د او را ���� ��	ا�� و �4ر ����+ «  
�1� "� ��F% ���% ):�8� +���� و �4ر	:� زرد)� ھ���1، (آ��ی ��س ھB �� ا	� �

 �-�Gع ا�Iا��J� ،K�	�� آ��ی ����� ،L	�F %M� �	ا)�ره �,�ده ا��. ا�� در ا��1اد ا
�� "�� "� �� ھ,� +%ف ھ� ا�%وز ��.����A� %1 و ا��	.,��ان �� ا	� ��ور ر���ه ا�� "� 

  زرد)� ):�8 ا�� �4ر	:� و +����!)
�� ز�«ــ  2�� BھC���( در �d/ ا��ن اھ��� 7�F( دارد و =&ن *�Rط/ ���ور�� #� 

g"�/; /7���*&ده و آن �CاھB �7 ھ�  ز��سو  آ��رو  �=( زرد�"( �CھU( ا�� #� 
 /�3 �# D�LL5� �Xاھ"��م و و ���ل ا�� #� �/ا�&ش ��ه و �CھB زرد�� ھ%&ز *���

s��L. [9# و BھC��b9% و ��Uدی آن  s�L5  د را 7/ف&F  ھ� ���از ���ن �SQ و ا�
.�������L&ل و *�3�Lه  �� /d� در �%%-��«  

�CھB  147ھ��SR� D در ��ی د�V/ی، 4567  /�mb  ب ��د ��ه اش، ."( از�"#
�( ز��. او  DR� ا��) �او �&�" �ی #\�= D�3ری (�Q� د و&E� BھC�زرد�� */ 

:��&V��  
�CھB زرد�� =� ا��ازه در �Cھ«  �# 42aE� B&د و ��Qری  �mb/ دا�"�  s�L5 ا�%�

�� ا�� #� *�ا��� اھ/��D زرد�"( *� &  H*�� D-�X ،���U���Fرج از g��:%J ا�D #"�ب 
 42a� ��^&V* ه�J /*��� ھ �0X�U� ���� �= /Jا ،���/�� 42a���cن �-( ا�� و... ا�%` *�

  »*�Lی روح را ا*"�ا زرد��  ���2 #/ده و *�� ھ� �E&د...
c&ر #� د��ه ��؛ �-( .�#( از آن ا�� #� *�9"/ �D�LL5 *� ا�D *�ور ا�� D� �d/ ھ���

�_( ھ� =%�D �-/ ��( #/ده ھ"%� #� زرد�� ��QR"( *&ده .L�L( و  �ر�R(، ھ/=%� *
��^( ��د #/د، آ^�D زرد��، �CJ"� از ا��؛ و د�V/، ھ����&V� #� ��Vر��ه ھ� در

�&د�"g، *��� از �&ت *�9"/ی ��U *� ��^/ *�و&�ھ� در �E/ـ #9&ر ھ�ی ;�/ا�&�(  ر
*/F&ردار �( *&د #�  � ا�/وز در *� ��Lط ��Eن ھ%&ز ھ� دارای ;�/وان ��"�L، ;�*%� و *� 
ا���ن ا��؛ و �&م، =&ن *�ور *� و�&د ���cن و *�Lی روح از ط/�E� s&د���( #� در 

�( #/د��، *�� از * ��ر&�ز��ن  )J��آ�&ر ز D���ز�9J، *� دوم ;�د��ه آ�&ر در �/ز
�&طD ��ن، H�^وزی، ا�/ا/�� زرد�� �HU از �&�"� */ده ��، �(  &ان # �6J�  ���X ا

�&�( �&�"� ��ه  z�&  ب ھ��"# Dا� �ا�� # Dور */ ا��*) )�&� 4��V@%; ن #"�ب ھ�ی��
(gJ/� �و�D ��،  #� در .�ود ھ�6 �7 ��ل ;| از �/گ �&�( ا��؛ اUX"� ;| از 

Hوز،دو ھ\ار و ; ��%( .�ا�/����5  *� د�E� D&د و *��ا %:�Q ��ل ;�g از ا�از آن *� 
  و ا�8م راه ���"� ا��.  

*� ط&ر ��5ود ھ� از  و ر�( ھ� ھ�� ا�J D\ارش ھ� �&اھ�ی ھ"%�، ."( اJ/ �&�����ن
در  .�ا�H زرد�� و ا���49 وی ��د #/ده *��%�، دال */ ا�# D� D�%= د�%( در آن ز��ن و

D��8�( ���و�&د دا�"� ا��.  ان #%&�( و ا��0�"�ن،، ا�/آن دو �/زL3 و  )"�� �#
*�Cf/�� و  را در �&رد و�&د .L�L( و  �ر�R( زرد�� و  ����X ویاز J\ارش ھ�ی آن ھ� 

  *��X��  )V�&V= T5 وی، ا�� *T5 د�V/ی ا��!! ��"( را رد #%��!
ک، #� در .�ود دو �7 83وه */ زا�"&س و ھ/ودت، �-( از �&رD�F د�V/ �&��ن، ;2& �ر

��ت ز�/ را&2���( #/د،  )J��ا��:  ��دزردر *�رۀ  ��ل *�� از ا�-%�ر ز �دا�" �ارا^
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��%&ی #� ����g و �V��f\اری *��� �&d3�   زرد��« ���� �* zL� دا\�در�U3دت اھ&را
  (;&ر داوود!) .»  ��&د

�&د�� �&�` ا����M ،�%�9/ ا�D اH7 را *��� در �d/ دا�� #� و�&د �` ا���9� *�ون 
� */ای  b^�� و�&د *�%���*Q  H&ر ا��. *%�*/ا�D، �&�"� ھ�ی �&�����ن *� 3%&ان �-( از 
�( *��%�. ز�/ا  �%��� در ا�D ز*�%� D�/  /U"�� �ر�R( زرد�� و  ����X وی، �-( از 
�، *�ون و�&د ��^&؛ و�&د �&^��� *�ون ��ر#|؛ و�&د �ھ���c&ری #� و�&د ��ر#

�، *�ون و�&د �&زف �` #�ر (؛ و�&د  �^&��، *�ون  �^&؛ و و�&د ا���49 �` #�ر �
 )�� x%�# / &X D� ر��"&ی و m&رو و را�-�D و �J��ی و X&  د&���Uرزۀ �%6(، *�ون و

�Rر��  ��QR� زرد�� ھ� *�ون g�# د&�*%�م زرد�� ��(  ( &ا�� ��*b  H^�� *���، و
   &ا�� ��*Q  H&ر *���! 

�� �U�/L  )2�3ً �` �/ن ا�F/ ھ� اJ/ د��ه �&د، و�&د ھ/ "د#"/�%(" 47/3 ��� در
  .�H7 �-/ �` ����"��ار *&ده ا��: ���%� د#"/�D #%�ی و...!

  
  داد�� دارد


