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 �	�ھ��� ����
  
  

  زرد��، وا��	� �� ا����؟
���� ���  

  
�	�� و او�� ھ�ف ا��-,!	� و+$د *(	(� و  ، ھ���)$�� '� &�ر ھ� �$�#� ��ه ا��،در �$�#� ھ�ی �!

وی. ز�6ا د�� در آ�8� ا67وز &� ��م &41� از آ/	2  �� د�2 و آ/	2 -�ر�1� زرد�� &$د، �� -0/	� ا�.�ر
���& �� را '� '�� �$اد و ھ6 ا��ن >���-6+�� ��ه ا��،  >�م �;� ��ر���7��ه و &� ز&�ن  زرد�#

� از 7�/?  را زرد�� 7� ��زد '� ���1ن  7#(�>��7<= دا�#� &��� �، '� ا�Bً 7<�&(� �	6ا7$ن @	
� ��ارد، 67دود و 7<6ود &�ا��.��   &� >(? و @6د ا�

�و زرد�#	�ن آن را G�7	E� F آ/	2، �� د��6�D� 2#� ا��، &�  زرد�� -!�	C '6د &$دن آ�8� 27 &� آ����
�' �)* ?	�&�و+$د  د،E ا>#(�د د��� �� &�ور �	��� داردر ا�#�1ب � زرد�#	�ن، �7��� ھ6 ا��ن د�)6 د

،I�2 آ���	د�2 �� آ/ E� >�$ان ��6#2 آن &�DJ� �#	� K�� '� &#$ا�� ھ6 ا>#(�دی ز�6ا .�17<$� �& 
، &� و+$د �.��� '�E� 2�6# و �!;� ای آنھ	M *6ف '� در  &.�4 @$د &� د�!�ل �آ�)$� 67د�7�� را

7� -$ان  �� '6د.  "د�2"�$>)��!�ً &�ون -Q.6 اتا�2 �$ع ا>#(�دچ�� ھ6-�R 6 ا�#(�دی.Q- 6ون و	از & 
6	R �� . ا�7،��	�ه 7� �$د، &$+$د 7� آ��@$ا��ه �� �!� &� آ�8�  د���)(ا�#�Tل، �7<=، آ�Sھ� و>

 E� 6'�رS ?	�G- �� =	)G7 ه �� د��ه�	�� �6 روی آ�8.Q- و &�ون �ر'$را�$' ?.� �& �' �و ��  ا�2 �	
�  �� از روی �;$د و ا�6اق، ، �� &�ون -,!	� ��ق و 'Dب آ�8� ��	�ه، @$ا��ه �� د��ه،@$ا��ه<$X$7
DJ& 6د. را�  

Y	چ �ا ھ��@  E� &6ای �ا�� ' �ا��ن ��*\ >(? و @6د و را &� @�ط�S" 6و" @�= '6د، *�6
Y	�-،ن ا67وز��.  &? �6�Dش&� ھ	M و+� �� ، �E ا�	�  

ار#7� [ز7	2] را @�= '6د -�  آ�7ه ا�� '� Y7دا �1� �Sو را آ���6 و آ�)�ه 47در &�� �$م از ���ی 
   &6ای چ6ا @$ار �Sو &.�ر آ��.

� او��ت ا��ن &� ا�2 &� ھ� ن آندر آ/	2 زرد�� &� ا��ازه ای ا�� '� &� @$ا��ا�S 2$�� ���1ن از `
��bG� ھ� از آ�8�  ، در >6aی '� �7 �6ار دار��،�� �	6وان ا�2 د�2رود '� آ �.6 �6و 7 E� 6ای&

��G و �	6ا7$ن  ،7� ����7 و @6د آن را >(? &� ا��4ن ا><�ء '6ده ا�� و �7 ا��ن ھ� �� ط!	�� @�ا
�7�? &$دن و �7�? �!$دن  �� �)��  ؟! ، �� @	76� S	6�� '�ر چ�	��1� 2�

ھ�� آ�8� در ز7	2 &� و+$د 7� آ��]  [و &� د�!�ل آن Y7دا ز7	2اھ$را � 7(�س ا��.�Sو در ا/	2 زرد�
7� '��.Sرا &� ��س  =�� و �.� در 7$رد �	�ا/�S fو چ�	2 آ�7ه ا��:  �و @	& ?a� �� ��& در

  »&@6	@6& ،Y	Y ای �7ه '� -�1� �Sو �6 در -$ +�ی �6S#� ا�� ...«
&6 روی �$�� دوازه ھYار �Sو  چ)$�� او�#� را ، ��� دا�� �	6وان زرد��&� ا�2 ھ�� 7(�س &$دن �Sو

 �#�$��7� �$د و�# �#QS او�#�  ا�.��ر ا��؟ gھ� �و را '�S ��$� ارY6 '6د دوازده ھ	1ا�<61 را -
f-آ �ه &$د، &�� �6 روی آن �$�#& B2'4 &� آب ط	و از & �	6د! &   

Bکدر د�2 ا�$@ ��$S *6ام @$ا��ه ��ه م �ی 'Y	از، چ I� ،ار و ا��Yل، ھ�$ز ھ�� ��چ;�ر  
�����ن از @$ردن آن ا7#��ع 7 ،*6ام ا�� �2 ا���ند�6Q� E ھ� &� ا�2 و &� �(	2 -� '�  ،� '���و 7

ا�7 در د�2 زرد�� ا��<$ر �	�. �Sو &� و+$دی '� 7(�س  �.� �از@$ردن آن @$د داری @$اھ دارد،
  د:��6ده 7� �$ ارزش آن از ارزش ا��ن و ارزش ز7	2 ��چ	Y-��6 از �7-� &ا�� 

(&�� �� �a? .» د6jات �	��ن &� ارزش �Sو را از &	2 7� &6ا>;� و �	��ن &� ارزش �E ا��ن، «
>;� و �	��ن &� ارزش �E �<�� ز7	2 آ&�د، ا6jات �	��ن &� ارزش �E ا��ن را از 7	�ن «چ;�ر). و 

7<�&= ا�2 &�� ارزش �Sو از ارزش ا��ن و ارزش ا��ن از ارزش  ;�ر �a? چ;�ر).(&�� چ» 7	!6د.
  �E �<�� ز7	2 آ&�د '�#6 ��6ده 7� �$د ـ �Sوی '� اھ$راY7دا ز7	2 را &�1ط6 وی @�= ��$ده ا��!
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&�T@6ه �Sو  �;�	�ه ��� �$د ��m147 و ���7	2 و l���#7 ا�� '��$�#� ھ� و �$ا�	2 زرد�� آ���8ن 
7(��� در 7$رد -(�س �Yد ز E� از �و اھ�	� رد�#	�ن دارای ارزش @��� &$ده ا��، �� ��. &� &�6

  در آ/	2 زرد�� -$+� '�	�: �Sو (در 2�X ��رت اھ2��6)
»��Sو (S$�$رون) از &��د. روان 7� �$د و چ�4 از +;�ن �6و  اھ2��6 &	��ر7� gا��S 2و &� *�

�$د و �IJ از ھE� 6 از ا>`�ی &���، @$ا�#�ر 7� 67دی را '� *�7� *	$ا��تاھ$راY7دا ظ;$ر
 2	#7� �S55و �1 f1&�Q� ه�	S و دوازده �$ع ��R ع$� � gرا از �<Qھ� �.$ه @$د رو��. ا�2 ر�#�

�7 2	#+�Q از  282آ�� و &� د�!�ل آن  S	6�� و از ا�Q>� 2� ��S �Q+ Eو �6 و �7ده ���� 7� �Sو �1
�b7ھ6 و +�$ه ھ�ی ا�<$رۀ �Sو در «�(? از 7(��g » �$��. ظ�ھ6 7�ھE� 6 از *	$ا��ت روی ز7	2 

   �$�#g ا���� �6ا+�.» >6a &��#�ن
��$�17 .�	� �و Q7	� و ز�!�؛ و  �	E ت &� دو د�#� -(	� ��ه ا��: �.�در آ/	2 زرد�� آ��S��6ر �.

7$ذ��ن و و  �� و &�انY7دا 7� آ��6اھ$رارا  >���Q7 6	�و ز�!���ن و . �	.�نو 7`6 و ز�� &� د�)6ی
&� �(?  ،. &<$ر 7,�ل در &�� ���� �a? اول '#�ب و����اد او�#�ــ @Bف اد��ن ��7� را اھ2��6 ز�#�ن

آ�7ه  ،-g�+6 د'6# �$7� +$ان ،�$�#g دار7##6 "از '#�ب "��7$>� �$ا�	2 زرد�� �� و����اد او�#�
�� در آن ����� �� اھ�را��دا، دو��� ���ر �� ��ھ� �
 آ����م د�ا�� '� �
 ا��ام � ��!  ا

ز��ن �,+ و ��ای ر�
 و  دار��. اھ��*� %���گ �� )� آن آ�� �'& %��� آورد. ا�� آ�� ��ای "��ھ�ن
����� ���ر �� ��ھ� �
 �� اھ�را��دا &�� &�T آ�7ه ا�� '�  در &�� &�� از و�0ه ��.���.  �!�ران ��

���گ �� )� آن آ�� �9رت و ر�!�ر 73ف ادب در آن آ����م ��و �4ا�� و �3ش �'1 ا��. اھ��*� %
   %��� آورد.

&$د،  هدر چ;�ر7	2 '4$ری &� �Yھ�، '� اھ$راY7دای -$ا�� آ���6 "67ک�6"&� ھ�	2 -6-	\ اھ2��6 
� در &�s، 7$رچ� و �$راخ 7$رچ� را @�= '6د و...���  

و+$د دو آ��S��6ر، �.�  ر�� '� از� از ا�2 �!	? و+$د داد 7$+$د ا��، ���1�در ھ�� آ�8� &��م و����ا
6 7� دھ�. 6ای آ�f��6 7$+$دات &� و 7`6&6ای آ�f��6 7$+$دات �	E و Q7	�، و د�)6ی &!@  �.�

   @�ای @	6 و د�)6ی @�ای �6!
��-$ان ا��. ھ6 '�ری '� اھ$راY7دا 7� '��، ز&$ن و در &6ا&6 اھ2��6 زرد�� د�2  اھ$راY7دا در

را ا���م 7� دھ�. و�#� اھ$راY7دا روز را 7� آ����6، اھ2��6  '�ر ف آن@Bاھ�X 6& 2��6 اھ$راY7دا 
 �� را 7� آ����6، د�)6ی 67گ را. �.S��ز �در &6ا&6ش �6ار �6S#� �\ را &$+$د 7� آورد. �.

7� �$د، د�)6 >�7? &6وز &	��ری �#7B� و �G� \!� و و ر��$ری �� &;�ر و ز�!�/� و ��دا&.� .
� �1!��ان و �s�7u و و �6دی و  	K را &$+$د 7� آورد، و د�)6ی ز7#�نھ$ای �<�!Yه و S? و S6د

7�  اھ$راY7دا ا6S ا>#��د را .را و @�ر و &$ی &�&6ف و &�ران و آ���ن 7.�ر  و زردی S	�ه و �!Yه، و
و ��Sه &� -$&� و +�دو6Sی و �1$ت و 6Rور و �E و -6د�� و ا�v و  آ����6، اھ2��6 &� ا>#��دی

  را!����  �76Sی ،و در ھ�� ، -��وزات &	)��� و  د�$ �$S$اری و
� دا�� '� آ�� +� &6ای اھ$راY7دای زرد�� &� ھ�� دا�f و�� ��آ7$@#2 ���$ن وی ��@#� و آ�7ده >

7<��\ در  ، �� ����ا �@6& 2#ـ �7��� @�ا��ن &6@� از اد��ن د�)6 '� ��-$ا�� آن ھ� از د��ن و دا�
27 اھ$راY7دا «در &�� �$م �a? دوم '#�ب ��د ��ه چ�	2 آ�7ه ا��:  !ا�� 7#$ن د��� ا�2 اد��ن 47;$د

� ���$ن 67ا -��	� دھ� و *�7? ا�2 ���$ن #ای زرد��، &� وی QS#�، ای +� �6 د�$ +;�ن، آ�� ��7? ھ
�. +� ز�!�، ای زرد�� ���s داد '� 27 &6ای *�? ���$ن -$ و آ7$@#2 و -��	� دادن آن ��@#� و ��&

#�.آ�7ده 	�« a#7 �' �� @!6ی &���، و ��ا�� '� '�@�ا/& �& K ��$(چ �-$ان چ �و ھ�6ی و دارای چ 
    ! ا��، �.6 �.�� '� ا�#G(�ق آن را دا�#� &��� '� @�ا ��7	�ه �$د

-���	� زرد��  �7<�&= &�+ �&6ای *	$ا��ت ر�Y و  +�/� ، د�)6&�� از ��DS �� �� ��ل از ��د��ھ
� �7�� �6��ه و آ-f �6خدر�� و 67دم و �v و �� �6ای ر�w ا�2 . اھ$راY7دا &در روی ز7	2 &��

 :��$(	7 �+ �& ?.47  
دم و �v و �6��ه و آ-f �6خ 6ای +� ز�!� و �6 د�$ +;�ن، ز7	2 از چ�ر����ن ر�Y و در�� و از 7«

� �����ه ا��. زان �6 ��ه و &6ای �.$�� آ��ن +�یو �$��& ��D'$ر.)  و '#�ب a� 7? دوم 9(&�� » @�
و @'?
  و ط��= �3ر��� �>�ی ;�0ب %�+ �  رود در رو��0:  ھ�	a� 2? &�� دھ�7<�&=  +� ز�!�
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ای ا��0Dار�C «�رد و ز��� را �� �*��� ��راخ �  �*��� و �  "���: ���  ز��� �
 زر�� را 
Spenta Armaiti  � ر�� و در�� و 
در  �د��ن را�3اھ+ ���E0 �,�ط� دو�!  و ��ای ا��0
 ر�

.�� �F% د �� و��" E�4 ;�ی دھ   
7� 6Sدد! &;#6 ا�� ا�2 �21 را ھ� از ز&�ن او�#�ی  wر� �Xو '�!$د ارا �	47.? +�� ��$S 2��&

  زرد�� &��$�4:  
از ا�2 راه &$د '� +�4	� �E �$م &	4#6 از آ�8� &$د �4Sده -6 ��@� و چ�ر����ن ر�Y و در�� و «

  »� در آن +�ی �6S#�� و &��6 و آ�7 و �	6 و �4S �6دا@#��.67د�7ن &�	? @$د و &�	? +
ھ6 چ�� �� ��ل &��، &� �!� ازد��د *	$ا��ت  و����اد آ�7ه ا��،�4Sده ��@#2 ز7	2 &6 و�= آ�8� در 

(&�ر اول �� �� ��ل  ��ه �� ��ل	در ط$ل ھ +���ً �� &�ر ر�Y و در�� و ا��ن و... دو &�ر د�)6،
& ،�+ �و &�  ��ل &�� از &�ر دوم) &�� از &�ر اول، و &�ر �$م �� �� �� ��ل �ر دوم �f&�� از ��د��ھ

7� S	6دا��ازۀ �� &6ا&6 ز7	2 او�	� �$رت  .  
 �7 6	4�� g�� از دو�#�ن زرد�#� ا�2 ���1ن را *�? &6 -1	6 &	4#6 ز7	x�$- 2 +� &� و�	@6&

�7� @$ا��� ــ *�#�دا��� و آ�8� را '� در &�T آ�7ه ا��، -�;� �E &	�ن ��!$ E	  ����ی ھ6 د��< �'
 �6 7� @$ر��، 7<6ح 7� '���. &� ط6ح ا�2 7<�\ ا�7 ا�2 دو�#�ن �6ا7$ش و�#& \�'� &� چ�	7 2<�

7� د�2 را �E د�2 >�ری از @4$�� و + ا�2 ،7� '��� '� �	6وان د�2 زرد�� ��v و '4#�ر �6�7
7� ����� و ط��6ار @$��6 z�� C	�!- �' �7�E و Yی و '4#�ر و @4'���، د�� \aR و ��ت و ��$

#6ش ز7	2  �نو دارای 67د7 ز7	2 و �7لS ?7�< ���(� 6	4�� T�& ��& در �.	�د�)6 �	�؛ در*�
و  "+� ز�!� و �6 د�$" ��ه آن از +��\ اھ$را Y7دا  ا�� '� &)#6ش ���6وی&6ای +��	#� رو 

.�7�� ���ت، 7G7 دارای -��م  
� از >���\ د�)6 در آ/	2 زرد�� &6 7� @$ر�� '� ذ�Bً آن را در &�� چ;? و دوم ھ�	.� �& ?a� 2

:��' �  @��7 @$ا����Sن �(? 7
� و ای 7(�س &)$ &�ا��،  '	� '� د�Y7 2دا را در �Rر +� ��@#� &� @$د «���ای آ�����6ه +;�ن +

در ��ور��  »، ای زرد�� 7(�س.karshiptan *�? 7	.��. اھ$راY7دا ���s داد، 67غ '�6	J#�ن
�GQ� �' دھ�: در آن ا�2 &��  ای �7 z	X$- 2	6 در 7$رد ا�2 67غ چ�##ا�2 67غ «و+$د دارد، دار7

&6 ط!= ��7ر+�ت &�� ھf و 7	�$@6د در �Rر +� ��ط= و S$�� &$ده و 7	#$ا�� �21 &)$�� و د�2 
  »Y7دا را -!�	C �����. او�#� در ا��R 2ر &Y&�ن �R67ن @$ا��ه 7	�4.

� '� &� ��ی @$د �)� '6ده &� ا��ازۀ و ا�2 �S �& �+ ر را�R �& �' ��' ��E 7	�ان ا�\ دوا�� ا>��ر 7
7� �$د �	� '� در ا��R 2ر  .�� ��*	� -(��
 ��  &��� �E ھYار و ھ�a#4 ا��ن، زن و 67د، '�

�� 

 @ ا��ام از ;'�، �� ،G��� 
1، �
 ���4ان، �
 ����ر، �
 ���.��ر، �?H د �� ا��ام از�� 
>�د، �
و �
 دار��ه ھ� "��
 �7H� و ����
  ،د��ان، �
 ;Cا�  �
 ���� از د��Iان ;�ا"��
 ��FIاری ��د

� '��� ھ���Jام و;�د ��ا�!
 ���� ،اھ��*0 S��$ا��ت!، ز	ادی از *��- �& �#!�'�ر @6وس -�;�  ـ ا
2# -���	� زرد�� &6ای 67دم در �Rر ا��.QSا��ن او�#� و &�ز$@  

ا��ن �� �v در ز7	2 در آ/	2 زرد�� &� ھ��ن ا��ازه ��Sه &Yرگ و ��&$41�� ا�� '� آوردن د�2 
  �6ک در ا�Bم. 

 �&6ای اطBع از *.�  اھ$راY7دا در ا�2 &�ب &� &�� �� و ھa� �4? �$م '#�ب ��د ��ه 67ا+�� 7
� '� +��زه ا��ن «'�	�: � و ای 7(�س، &)$ &�ا�� '���و �� �T� �E را در ای آ�����6ه +;�ن +

ز7	2 د�2 '�� و دو ��ل &)Dرد &� آ�.� +� را از ز�6 @�ک &	6ون آورد +��6� �� �Q'ره وی چ� 
  »@$اھ� &$د و �� چ)$�� ��ک �� ط�ھ6 7� �$د.

��Sه وی &6ای ھ�	4� &� -$&� @$اھ� &$د. �� +��6�، �� «+$اب اھ$راY7دا در &�� &��ی ا�S 2$�� ا��: 
   »@$اھ� دا��.'�Qره، �� -<;	6 

�.;�S زرد�� ا�2 د�#$ر -�;� ��7? *�ل �	�را�� ا�� '� Y7دا�QS �� ����& ��6#� ����� '� &6 ط!= -��
   ا�2 د�2 -��	� ���#� &����.و در

2�6 ���، &�� ھ�ی چ;? و ��| -� �+- \�� '� 27 ھ�g آن ھ� را &6ای 7<���� و و �E ا� ه&�� ����
� �!$دن ا�2 آ/	2، &6ای -@$ا����Sن 6Sا7�  �`�وت��� &$دن �� ا���7� '��:�		2 ا� ?)�  
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� و ای 7(�س، &)$ &�ا��، ھ�S6ه �E زن در @��� Y7دا ���6 &�ردار  45���ـ ای آ�����6ه +;�ن +
�$د و �.��ه، دو �7، �� �7ه، چ�ر �7ه، ��| �7ه، �f �7ه، ھ�Q �7ه، ھ�4 �7ه، �� �7ه، ده �7ه &)Dرد و 

  ��	� &	�ورد Y7دا��6#�ن چ� وظ	Q� @$اھ� دا��.ا�2 زن '$دک 67ده &
46  Yر� �!��� ا�7 ر7	و ��ک 7 E4@ 2 آن	و ز7 �ـ اھ$راY7دا ���s داد و �QS، 7.�ن ا���@ 2� Y7دا/

  ��ر�� '�#6 از آ��� >!$ر @$اھ�� ��$د. و در��، آ-f اھ$راY7دا، ��@� ھ�ی ھ	Yم و 67د
� و ای 7(�س، & 47���  )$ &�ا�� (ا�2 @���) &��� از آ-f چ� ����� دا�#� &���.ـ ای آ�����6ه +;�ن +
� �Sم، از آب &��� �� �Sم، از ��@� &��6ـ  48� ���& f-از آ ،�QS داد و s��� داY7��6  اھ$را&]

 �7 �#آ�)$�� '� در 7#$ن او�#�/� آ�7ه ا��، ��م ��@� ھ�ی '$چE در@� ا�� '� &� �.��)6 &
g�Y�7 �& �!�7 د] �$�� و در آ-�4ان$� �� �Sم و از 67د  ھ	Yم �� &� ا�<Bح �7 "در6Sان" ا�#�Qده 7�
  ��ر�� �� �Sم ����� دا�#� &���.

ـ در ا�2 7.�ن ا�� '� &��� Y7دا��6#�ن ��a* Eر &�� '��� و ا�2 زن را ھ�6اه @$راک و �$��ک  49
  @$د در آن +�ی دھ��.

� و ای 7(�س، &)$ &�ا��، �1 50���#	2 @$راک و DRای ا�2 زن چ� @$اھ� ـ ای آ�����6ه +;�ن +
  &$د.
51  ،��)�ـ اھ$راY7دا ���s داد و �QS، ا�2 زن &��� �E 7(�ار @�'#6 آ7	1#� &� ��ش �Sو &���ازه �� 

�(�� 7	? '�� و در د@�� �.� @$د وارد �����. �� �� ��)� f�  رد و وی درD(& ���& \� �� ،�QS و ...
اھ� &$د. +�ا در 7.2، +�ا در @$راک و +�ا در �$��ک. �I از ا�2 �� �\ از Y7دا��6#�ن +�ا @$

ا�2 �� �\ ا�� '� -2 @$د را، �$��ک @$د را &��� &� ��ش �Sو آ7	1#� &� آب �#4$ دھ�، ��ک و 
  ).56ط�ھ6 @$اھ� �� (

� ھ� �!$د '� از اط!	�	زن چ	�  &��6J در ا�2 '�ر ��Sه و اھ$راY7دا�f �2 آ��� '� در آن ز�7ن '
7� �$د �!��� &6ای ھ	M ا67 7;�� 7$رد ا�#�Qده �6ار '� &��� چ�	D< 2اب �$د؟  �#� ھ� '� ���!�

  S	6د!
  -$+� '�	�: Yدا '� در آ�Rز �a? ھ�Q آ�7ه ا�� �	Y&� ا�f�6� 2 و ���s زرد�� و اھ$را7 

� و ای @6د �	.$ '�ر و ا 1���ی 7(�س، ـ زرد�� از اھ$راY7دا ��6	� و �QS ای آ�����6ه +;�ن +
&)$ &�ا��، دروج ���$ [��م د�$ ����'� '� -��س وی &6ای ا��ن &	�ر @<6��ک 7� &��� و >$ا�\ 

.��' �7 ��  و@	� دارد.] ھ�)�م 67گ ا��ن در چ� و�� &6 وی *�
2 Y7ـ اھ$راG�& �l ا��.� از -2 وی +�ا �� دروج ���$ از ��7ط= دا ���s داد و �QS، روان آد7

 I(7 E� ?.4& 2�6 ���ل- K	,' ����7 ���& ه�� �@ \)�& و دم $�� '� زا�$ &�#��G& ���4ک@
.��.	7 ���6#6ھ� (*64ات) و &� �6و��ای &	�ر &6 وی *�@  

ـ دروج ���$ در +� 67ده 7� �7�� -� و�#� '� چv� �4 &6 وی ا�#� و �� +� را �v ��ره '�� و ��  3
v� را �+ �&6 وی  د�� �� وی را ��ره '6د و �� ددان S$�#1$ار �6��ھ)�ن 1�T$ار &6 آن &#�ز��. و�#

� '� زا�$ &��$ و دم &�(\ @� ��ه &��� &� #��G& ���4ک@ I(7 E� ?.� �& $��� دروج ،��#@�-
  �6و��ای &	�ر �7��� ����ک -2�6 @�6#6ھ� &���ط= ���ل 7� 'Y�6د.

و �7ارک 7#��د و -G(	(�ت @�B' mم ا�2 '� 7$+$د�� -�ر�1� زرد�� ا67ی &$د '� &6 ط!= ا���د 
2 ��� �$د آن را ا�.�ر '6د، ا�7 آ/	2 او را &� آن ھ�� ���1ن >�	\ و �6R\ �7اوم 	))G7 ا������4ان و

� @6دھ$ش و ��6�D#2 7;6ی @$اھ� &$د '� ا��ن &6 +!	2  ،دور از >(? و l���#7 و�� و ��$ر ا�
   @$�f @$اھ� زد.

6S �7� ��، &�ون -6د�� �21 &� *�ی ز��د 7� �� '� �� 27 ��در ا6S -��م G7#$��ت '#�ب &� ارز��& �#�
 F	G�7 �� �#�$� �' را �دا��. آ�8 �&� �$�#2 آن 7� ��م و �� @$ا��� *$��� ای &6ای @$ا��ن آن 7

.��6�DJ& 6وار@ g�$�� �47  آورده ��ه ا��، 7$رد ��$�� F	G�7 T�& در �' �!��>7 �' ����� �#QS��
�	? �6اG- ام &6ای @$ا���ه!!'�.�ش و �ا�#DS را \�   ر �)�6#� ا��. -Q.6 �	6ا7$ن ا�7 2<�

�;��� د�FG&  2 27 در چ;�ر &f1 �	4	2 ا�2 7(��� ھ	8)�ھ� &6 �6 -,!	� آ/	2 زرد�� &� >�$ان د�2 ا
��و ا>#(�د �� ا��/$�$ژی � ?)< ��!$ده ا��. -�;� -,!	� و+$د -�ر�1� زرد�� و '#�ب او�#� &$د.  ز7	�

I& و !!  
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