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���ال دو��� از��ا��ن ا��ف ��� �� ��ر��اھ� وآ��� ��   
 ا��ف ��� !

_______________________________________________________ 
  دا#�� ��رف آژی�

  
+�5 ای4 دو��� �3�د و �012 #/ از ھ� .�ھ� �� .�وپ ھ�ی +)�*( �)�ط� &%$ 

#�د و +2:�� و ��#��3ر ھ�ی ��ی( در +�6+*/ ھ�ی ����2 9�#� و �8رت +�6+*/ 
��ی? �/ .�و.�ن .�>�/ ا�0. +�5 ای4 دو��� �012 #/ �=��ی4 >�ز��ان اوز�2; را 

و �B2CD ی�>�/ و ����اد ��د�� �031   �/ ��م ھ�ی +)�*( از �42 ��د؟ 9�ن رو��%:�
  �/ دو���.

� E25�2 �5%0 ا�FC� ھ� ا+�وز در ر���/ ھ� از G�& ال دو��� از آ��� �� ا��ف��
��� .%�/ �� در &�2H:/ ��9ی �2? ���ال دو��� از ��ا��ن ا��ف ��� از �8رت 

  را ���Eن آورد و �=�ی� از ��#��ری ا��ف ��� و J9/ #�دن &:�+0 #�ده ��د.
  

  +M2ی�.  &�ل ی:�3ره �9 �� #/ از در K*L �� ا��ف ��� �2?
  

���ال دو��� ��ی�5ھ� � N*ن ا��F. /� د را در �42 +�دم اش در ����3ن در�
�EHEل +��232 ا�3H/ ��6 از ا���Sف ا��2�R ا&�F ای�PQ. دو��� &�G +2)�اھ� ای4 

    ا���Sف را �:B ��8��� ��ھ� و دری4 #�ر �/ #F; ا��ف ��� ��2ز دارد.
��>B ازی�:/ ارگ �E2 در #�1Q� 42F/ و ا���Tر و آرزوی ����دی دو��� دارد #/ ای4 

��د را &�C� G�رت ��21ر ��ده و آرام �F*� ��اھ�� #�د 9�ن ���ال دو��� آرزوی 
د.� ��ی�5ھ� +�د+� ��ارد 9�ن دو��� ��د�? را در ��ز+42 ا��ی� اش ��ز��ن در 

��S دی�ه >�ار را �� �8ار ���V2 داده روا�/ #��Q2+ B�د و �� ��زش و K*L را �� 
/ ��د�? در ����3ن �� ��وع ا��ف ��� در �2? .�>�/ ا�0. دو��� +�2ا�� #

ا���ا�Yت +�د+� +�دم ��دش �*2/ او ��ی�5ه اش را روز �� روز ��X �� و از �8رت 
اش +2:�ھ� و ازی��و +2)�اھ� ��ی� ��د را در ارگ &%$ #�� 9�ن ��2 از �� ��زس 

�� ارگ �9ره د.�ی را ��ارد. ازی��و �� ��ا�F2/ .� در �Lد آن ا�0 �� ھ� �9 
B ��.�دد �� ارگ از #�ھ? �8رت اش ���] +�دم ��ش آ.�ه �Q�د. ارگ زود�� �/ #��

��T��+ E2 او ا�0 �� �� دو��� �C%2/ &�1ب #��. ارگ &�G از زوال ����2 و 
��T+� دو��� آ.�ه ��ده و +�2ا�� #/ د.� ��دن �� دو��� #�ر ا���3ه ��اھ� ��د 

دا�0. ���ال دو��� ��  9�ن د.� در و��د دو��� رای ��#��3ران را �� ��د �)�اھ�
��ی�5ه  �PQای �F&�2 ا�Rف ا��S���6 از ا� �L�C� �8ار .�>�4 در ��ا�� +�دم اش

اش را در �42 ��#��3ر ھ� ����/ و ��د را #2; ��ی�ه ��ه �)�ط� �*V #�دن ��ای 
  &�ی%�ن ��ی? ی��6 ارگ ���2Q12ن #�+[ آ+�ده ����/ ا�0.

ھQ2F/ ��ر �2T�� �Q9 ھ�ی �=�دی �� .%�/ ��3ی� .�ا�0 #/ ���ال دو��� 
��ده و ھ�5P2ھ� ھ� �)�ط� �Lف اH:�ل و ����2 ھ�ی? #/ +_�ی�ت �� �^�2ه 
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ا�[+� دارد ��ی�5ھ� در �R+ 42=�دی4 ��ا��/ و ��ارد. ازی��و ���2T ھ�ی �=�دی 
��T��+ E2 �/ ھ�ف ر��2ن ���Q/ .�2ی ھ�ی دی�ی�/ ��ی? ھ���1 و �/ ای4 ��ور 

ر �/ ھ�ف ��اھ� ��رد و �/ ��ط� �/ ھ�ف ر��2ن ��2 ��د ھF/ ر����2 #/ ای4 ��
�[ش ��د را ��اھ�� #�د. ازی��و ���ال دو��� &�Fی0 �=�دی�ن را �E2 �� ��د �)�اھ� 

  دا�0.
�/ .%�/ +�دم +� و��8 �/ +*02 ��د �0Q #�دی ھ2` #�1 د.� ھ� ��ا 

    ��J2Fی���.
���ال دو��� #/ �� ��د��اھ� ھ�ی? 0H�& 00  ای4 ا���د ����0 ����

   ��=�ی و ا�Eوای� ����2 ��د را ر�8 زد.
ا.� �� &�ل ���ال دو��� +*0 ��#��3ر را در +�6+*/ ھ�ی ����2 �8رت د�0 

 /F��� �.د G�& #� اش�و &%$ 9 �C(� V<��+ 0 +2:�د و +2%�و�0 �)�ط����
:/ �/ ی:� از �E52+��2ی��� و   ی�>�/ و +�دم ��#��3ر رھ�3ان وا�68 و د1H�ز ��د را ��د

 داران 8�S^� �+/ ��ی�ن +�2ھ��.
  ����/ یدا�
� 	�رف آژی�

 
 


