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����   ��  $د�ت $وا��د��ن "ز�ز "رض �� ��م ��، ا�رم "!��ن و �� � �� �� �وا��م �� ا�رم ��، �� او
$��وادۀ $ود ار���ط� دا	ت، او در وا+* ���ر 'رھ�) ا'&�����ن و ��� �وزه ای �� �� در آن ز�د��  ��

���م �ود. ��    
و �ن ا'�$�ر دا	�م �� در » در �3ت و 3وی راه و ھ�ــراه«�1 و+�� ���0 ای را �طرح �رده �ود:

ا�ن اوا$ـــر در ��رۀ دا���ن  �	ر�6 ا��د، �� ����0� را ھ�را�ش �طرح �رد�م، و�� در   �4د 	��ره از
 ��ھ�ی �� ا�رم "!��ن �� ا�رم �� �و	�� �ود، �ن �� دا���ن 	��س ����م و�� دا���ن ھ�ی �و��ھ� 

، ز���� �� ا���د +��م �� ���ب »�ــرد و �� �ـــرد«�و	�� �ود، ����ر ��3ب ا�ت، از آن �0�3 دا���ن 
 9»����0�     �� $وا�د ��:  :�د	�ه و+ت در ارگ �زد او آواز» 

     �� �و�ت ز�ده ام ھـــر �3 �ـ� ھ��ـ�          �� +ـــر���ت 	ــوم ��ر�; د�ــ��                                    
    �>ر ��'ـر 	دی، �ت �� :ر���            �ـ� $ــود آ�� و �� $ط �� 'ر���                                  

د	�ه �ذ	�� �وده، ط�<? ��ن ���ب 9 ����0� 4ون �� ا�ن $وا�دن در �<ر�ف از ا��ن 9 $�ن �ــر�وم :�
    ا'�د و دا��، �	�د�� و �زاع �ود.   و ا��ن 9 $�ن ھ��ن ����0� �� �� � �6 �<دی: �����4

و+�� �� $وا�دن ���م 	د، ���ب 9 ����0� :�د	�ه و+ت �� ا���د +��م � �� �� 4ون �و ���وب �ردم   
$ودت اط����ن �� دھم �� �و رو�ش را �$واھ� د�د، ا�� او را ھ���، �ن �� �و ا��رام دارم ا�� �� 

�$	�د و �وازش �رد و �را�ش � ت �� در�ت ا�ت �� او و�� �<�ت �و �ود و ھر �س �� و�� �<�ت 
$ود 	��ر ���د ��	د، دو��ره ا�ن آھ�) ھ� را �� :�ش �ن �$ــوا��. و+�� �� ���ب 9 ����0� ا���د 

دا	��   9 ����0� �� اطرا'��ن $ود � �� ��: آدم ���د ھ��ن طور �ردا�>� +��م را �� �$	د، و ���ب
��	د �� و�� �<�ت $ود را ��د ��د و�و �� و�� �<�ت وی در 	را�ط ��) و د	واری +رار ��رد، و �� 

�� �ن ���	م 	�� �ردا�>� ا���د +��م را دا	�� ��	�د   �$�ط��ن $ود � �� ��، �ن اط����ن �دارم و+��
     از �ن ��د ���د.و 

 6B+ رم �� ھ��ن�دا���ن د�>ری    را در ھ��ن �ــورد �و	�� ا�ت.» �رد و �� �رد «ا�رم "!��ن �� ا
 �� ا�ت و��  ���ن �رده   �� Dرب ا��!ل �ردم ���ل را �� �و��B+ 1� 6» �رد ھ� ره +ول اس«�وده 

ا �� $ود ر  در ا�ن دا���ن ز�د�� ا�ت �� در �E�Eت» �و64 ��«   ��م �ر�ن دا����� �� �و	��، �� ��م
�رر�� �ر'ت. و ا�ن دا���ن    �Bو�ر �	�ده و ھ�وز زود ا�ت �� در ��رۀ ا�ن ا!ر +�Dوت �رد و ��

?��E� در آ��ده �3ی :�ی $ود را   �رد و ���ن �<��رات �� �و��در اد���ت دا����� ا'&�����ن ��ز $واھد 
     از ا�ن دا���ن Bورت �>�رد.

� ���� دم د�ت �ن �ود �را3<� و    � $وا��م در ��رۀ ز�ده ��د ا�رم "!��نآن �4 را  �������و��م �� 
"�وا�� را �� �� +0م �3و�د ��د ا�رم "!��ن در ��3و"6 �!ر دری �<�Bر درج و !�ت �رد�ده �� 

�� ���ی آن 0�$� ��ر �رده و    	�وۀ �و��د آ����� �� روش �و��د آ����� ا�ت �را3<� �ردم   "�وان
��� ��م    $���ن دا�	��د 'را��وی����وده �� آن را �� �رر�� �ر'�� ، طوری �� آ+�ی  �ور�س �ود

    �ظ�ف 	�را�� �� � �� ا�ت �� ھ��ن �ور�س Gود��� �� ا�ر��� ھم � ر دا	ت و �رد �� �ری �ود.
  ���ب "�وان ا��$4ــرا ا�ن   �� ھر ��ل ھ��ن طور �� � �� آ�د�م "�وان 	�وۀ �و��د آ����� �وده و ا�ن 

 ا�ت    	ده ، �ن از روان ا���د ا�3زه �� $واھم �� �>و�م �� طرز �و��د �� � �� 	ده، �� وا�ط6 آن
�� ��ر�س در ��Bد ا+�   �� �و�د ��: �و��د، �وز�*، ���د�� و �Bرف "��Bر ����ر ����  رو�در��

م �وز�*، ���د�� و �Bرف را ����� ا�د �� در ا�ن �����، �و��د �Eش �<�ن ���ده دارد و د�>ر � �ھ�
�	روط و �<�ن �� ��زد، ا���� از �و��د 	روع و �� �Bرف ����� �� �ردد. �Bرف ھم �Bرف 
�و�د ���د ��	د، 4را �� �Bر'� �� $ود ا�ر �و�د ���	د 4رخ ا+��Bد �<طل �� ���د و در ھ��ن ���ب 
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 �!�ت �1 +��س ��طE� را دارد�رو�در��� �� �و�د �� ��4ر "�Bر �و��د، �وز�*، ���د�� و �Bرف �
      �و��د و �Bرف و �د ����ن آن �وز�* و ���د�� ا�ت.  �� دو طرف آن

 ��ا���د را�ل �� ھم و�3 �و��د آ����� و �� طرز �و��د آ����� را ا��$�ب �رد�د و ا�ن ���� ای �ود 
     �وJ�D داده �� 	د.   ������

رز �و��د را �� �<ر�ف �� �رد�د، �� � ��د �� از و+�� �� �� در ���ل �3ن �ود�م، �	�ور�ن رو�� ط
دو "�Bر �	��ل 	ده ا�ت، را�ط� ���ن ��روھ�ی �و�ده و ������ت �و��د، ��روھ�ی �و�ده و ������ت 

رو�� �� � ��د �� در ا���د 	وروی   �و��د ��3و"? 	�وۀ �و��د را �� ��زد. ��3ب ا�ت �� ا���دان
�رده ا�� ��روھ�ی �و�ده �� ا�دازۀ �زم ر	د ��رده ا�ت، و در �	ور ������ت �و��د $�0� "�د��� ر	د 

ھ�ی Gـــر�� �ر���� داری ��روھ�ی �و�ده ر	د �رده و ������ت �و��د در ��ل ا������ و �Gر :و�� 
     ا�ت.

 "و ل تو��� ھر ��ل �و��د آ����� 4ـــرا؟ �� وا�ط� ای �� �و��د آ����� دا���ن آن $�0� طو��� ا�ت. 
ا���� » �ا���داد 	ر+«�رد و ����� �و	ت �� ��م  �1 ��ور��ن �ود �� �� ��ل ا�ن ���0L را �رر��

ھ��ن ا���داد  �� ��، �����0م ا�����ن �و�����ژ���ن �و	�� �ود و �<�Eد �ود �� را�ن ا!ر را �ر"��0 ا��
     	ر+� ا�ت.

از ر�	� �� �وت ا�ت، �!N در طرز �و��د آ����� و�ژ�� �� دارد، �� طرز �و��د �	ورھ�ی Gر�� 
�	ور ھـ�ی 	ر+� ز��ن "�Bر ا+��Bدی و �� �م �ر ا+��Bدی ا�ت، ا�� آب "�Bر ����ت ا+��Bدی 
ا�ت. و+� �� �دود ز��ن در �	ور ھ�ی 	ر+� �� �<��ر �و��د آ����� ا�دازه �ر'�� �� 	ود، �� �و��د 

��3 و Gر�? �� ��3 �� ر�د، �����Eت �دود ز��ن 'Nن �� ر�د �� راه "�م �� �� �وه '�N� �� 	ر �� ?+
د+�ق و وا�د ھ�ی �و�4� �� ا�دازه ��ری ز��ن در Gرب دا	��، در ا�ن �3 �دا	��، 4ون �� آب "�Bر 
ا+��Bدی �وده �� ز��ن ، و�� در �	ور ھ�ی Gر�� �� �����ز ا�ت از طرز �و��د آ�����، "�د�? در 

4ون �� ھ��	� ��ران ھ� �وده و Dرور�� �دا	��د �� ا�ن آن �3 ھ� "�Bر ا+��Bدی ز��ن �وده �� آب، 
      ھ� ����ل ��	�د و ز��ن ھ� را آ���ری ���د، از ھ��ن وا�ط� �<D� دو�ت ھ�ی �� ��

���طق �م «���ل دا	��م �� "وض طرز �و��د آ����� ا�ن ��م را �ذا	��د �� ��م
�� در �Bر ھم و3ود دا	�� و �� ��د دار�م، و از آن �0�3 طرز �و��د آ���                                      »��ران

$و	6 ��دم ��زه را �� $ورد، و ھ ت   $و	6 ��دم $	1 و ھ ت   $وا�� �� 'ر"ون �� ���د �� ھ ت
��و �Gر ھ ت ��و �4ق را �� $ورد، �Dرت �و�ف آن را �<��ر �� ��د �� ھ ت $و	6 $	1 ��دم 

ی از ھ ت ��ل 'راوا�� و �� ھ��ن +��س ا�ت �	��� ای از ھ ت ��ل +�ط� و ھ ت $و	6 ��زه �	��� ا
     ھ ت ��و �4ق و �Gر.

د�>ری �� ���د �� "��رت از 	�وۀ �و��د آ����� ا�ت. در   ا�روز �<��ر �Dرت �و�ف را � ��ری
ا�ن �	ور ھ� ھ��	� +�ط� ھ� و $	1 ���� و3ود دا	�� و ا����ل ا�ن �� ھ��ن �و'�ن �وح ھم در 

     آ����� ا� �ق ا'��ده ��	د. ھ��ن �رز��ن ھ�ی �	ور ھ�ی
در اد���ت "�����6 �ردم �� ������ را�; 	ده �� �� �و��د، ز��ن �� �ر 	�خ ��و ا����ده ا�ت، ا�ن 
���� �� ر���د �� در �	ور ھ�ی �� طرز �و��د آ����� در آن ھ� ���م ا�ت، �Eش ��و ����ر �<�ن 

ت آن را �� ا�ن �<�� �� '���م �� ���م ھ�ت و ���ده ا�ت و �� �<��ر ا�ن �� ز��ن �� �ر 	�خ ��و ا�
�ود �ردم، ز��ن و "��د 	�ن وا���� و ���� �� ��و ا�ت، �� ا�ن �� وا+<? ز��ن �ر �ر 	�خ ��و ا����ده 

     ��	د.
�� آب �� د�ت 	�ن �وده و » ��ر آب ھ�«+درت ھ��	� �� د�ت   در 	�وۀ �و��د آ����� ����� ��>�

طور �	ر و د��� �3<� �� ھم ��ر ��    ���د، ا�ن ھ� ھ��	� ��  ��د آب �����ردم �� ������ ��� �وا��
�رد�د و ��د �� ��$��د و آب را ���رول �� �رد�د.    

ا���ن 	ر+� و ا���ن Gر�� �1 ا�NEب او�� را �� ا'	��دن �� �ذر �$م در ز��ن �وده ھر دو �� آ����    
ای ا���ن Gر�� �� ����د ا�NEب او�� ��ل و آ��ن �وده، دو�� �ر   آن را �� ا��3م ر����د�د و ا�� ا�NEب

4ون �� ���� آب �رای وی �	�0� ��وده و ��ران و آب ھ��	� در د��رس وی �وده ،�>ر ا�NEب دوم 
 ���رای ا���ن 	ر+� ����ت د	وار و :ر از �$�طره �وده، 4ون �� آب در ا�ن �	ور ھ� ھ��ن طور 
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ط� از ھ��ن وا�   آوردۀ ا+��Bدی �� ر�; و ز��ت �� د�ت �� آ�د،� ��م "�Bر ا+��Bدی �وده و ھر 'ر
ا���ن 	ر+� �رای �� د�ت آوردن آب ��3ور �ود ����ل ھ�ی ���زد، ��د و ا���ر در�ت ��د و آب را 
از +<ر ز��ن �� د�ت آورد، و ا�ن � �وت در ا�NEب دو�� ا���ن 	ر+� را طور ھ��	>� �� $ود 

ت در ا�NEب دو�� �ود �� ا���ن Gر�� از رھ>ذر :�ش ر'ت و ��دن �ر �	&ول �� دا	�� و ھ��ن � �و
   ا���ن 	ر+� ��Eت ���3 ا�ت، ا�ن ا�ت ر�ز :�ش ر'ت �ر�* ا���ن Gر�� �ر ا���ن 	ر+�.

��د 	��د ��P0 �� $�ر، �1 و+�� �رای �ن � ت �� ھ��ن طرز �و��د آ����� را در �Bر ��� از "��0 
رض ا�«ه ا�ت، '�ر �� ��م ��م اش ا�راھ�م "��ر �وده و ���ب �� ��م ���Eق �رده و �� ا!��ت ر���د

را   ز��ن و دھ�Eن)و آن را �رای آن �ر�وم آورده �ودم و ز��ن او را �و+* �داد �� آن ���ب»(وا� Nح
    �ر��3 ��د و 'رBت �	د �� ���و��ت آن را ���م و �� از آن ھ� �:ر�م.

ر�� ھ��ن طوری �� ��3<� 	����ن راد���ل و 4:� �� ��� طرز �	��ل دو�ت در �	ور ھ�ی Gــ
و3ود آ�ده، ا�� درا�ن �	ورھ� �� وا�ط�    �و��د:اول ط��Eت و �<دأ دو�ت �� "�وان �1 +درت ��

Dرورت �� �1 ��ر د��� �3<� �رای ���6 آب اول �1 ��3* از ���0 ھ�ی ا����� و3ود دا	�� �� 
ورت ا���س �� �رده، ������ و3ود �� دا	�� و �<د $د���� را �� ا���ن 	ر+� آن را �� روی Dر

ا�ن ��3* و +درت �ـر�زی، !روت، ز��ن و آب را �رای �زد���ن $ود �� �$	�ده و �� �در�; +	ر 
ھ�ی ����زی را �� و3ود �� آورده ا�د �� وا���� �� +درت �ر�زی �ود�د. �و�� در طرز �و��د آ����� 

�ت �� و3ود آ�ده و ��3* �ر�زی +��ت ھ�ی از اراD� را ��3* �ردم �� $�طر ���6 $د��ت در �$
�� وا���>�ن $ود �وز�* �� �رده، �4���4 �� در ا'&�����ن ��ش �ر �ردم ز��ن ھ�ی را �� �ر�وط �� 
دو�ت �وده �� ���ی ا�د�� از دو�ت �� $ر�د�د و �رای $ود آ��د �� �رد�د و �� ا�ن �ر��ب �Nک ھ� و 

     آ�د�د �� ا�ن اراD� �ر�زی را �� ��م اراD� �0ط��� ��د �� ���د.ز��ن داران �و14 �� و3ود 
��ر ھ�ی �� ز�ده ��د، ا�رم �� �رده، وا+<? در ھ��ن ����E طرح 	ده، �<D� �رف ھ�ی �� �ن �� 

     Bورت 4ر�د و :ر�د � �م، $دا ��د �� روح 	�ن آزرده �	ود.
� �$�Bری �وده �� $�طر :��T � �ن، �� ا��$�ب �ن از �6��E 	�وۀ �و��د آ����� ���63 ھم آھ�>  

      راه و ھ�راه .   'را$وا�� در �3ت و 3وی
 ������ ای د�>ری �� �رای �$ت ��ران و ��<��Bن �ذھ�� :�د و ا�درز � �� �� 	ود ا�ن ا�ت 
�Dرت �و�ف �� $ود :����ر و :����ر زاده �ود از 'ر"ون �ط���6 $د�ت �� ��د �� ا'راط� ھ�ی 

د �� آن را �رای �ردم $ود �1 ���ه �Gر +��ل �$	ش �� ���ب �� آور�د و ��ر��دان ����0ن ����وز�
�� اBطNح $�ر3� را �رور و �� ���ت 	�ن $���� �� دھ�د و ا�ر �� ا�ن ���0L �و�3 �� �رد�د �ردم 

� ��� را �� �� $�ر3� ھ� ھ���ری دار�د �� +�ل و �	��ر و ��3و�� از ��ن ��� �رد�د، و ا�ن �� ا�ن �<
ا�ت �� �1 ����0ن �� �وا�د در $د�ت �Gر ����0ن روی �<D� ��3ور�ت ھ� وظ� � ا3ـــرا ���د، 

     ھم ��4ن �<�وس ا�ن ���ت، ��ز �1 ��'ر �� �وا�د در د��>�ه اداری ������0ن وط� � ا3ـــرا ��د.
��م "ظ�م را $ود  �� ھر ��ل ا�ن �و	��ر ز�ده ��د ا�رم "!��ن �رای ھ�6 �� ا�>�زه ای �� 	ود، �� ا�ن

د���ل ���م و �� دور از ا�د�و�وژی ھ�ی را�ت و 4پ ھم ��4ن �� �Nش و �و	ش $ود در ا�ن ز���� 
     ادا�� �دھ�م .

ا�رم "!��ن و �� ا�رم �� ���3 و �� آھ�) داوودی دا	ت و �ــرد ����ر ��واD*، �ق 	��س، و $و�� 
�� از �زد�1 �� او در ���س �ود�د �����و �� وی آ	���� دا	��د �Bد�ق �� ���د �� �ــرد  ھ�ی دا	ت، 

��د�� ��ر�T ز�   در ��	�6  ��واD*، $�0ق و در "�ن ��ل �� 3ر��ن ھ�ی ����� �� "N+� ��ود، �� آن 
�رد،(�� ھ�V �1 از ��ظ�م ھ� و 3ر��ن ھ�ی 4:� و را��� �<0ق $�طری �دا	ت) ا�� ��4س ان را  ��

�زرگ د�ن و دو�ت �زد�1 	ود و در ��ن ��ر�T �3ی �>�رد و�� دا	ت �� از طر�ق آ	���� �� ر�3ل 
�� B ت �1 رو	ن '�ر ���Eل و آ��ه ھ�V ��ه از �Nش و �و	ش �� آر��ن �و�را�� �1 دا�	��د آ��ه 

     $ود را �� :���ن ر����د، رو�ش 	�د و ��دش �را�� ��د .   و ��<�د ر���ت و وظ� 6 رو	ن �ری
�� ھم � ر، ��ر و ھ�راه �ن و » ��ر«�����ت �رای آ+�ی �ر�م 	�ه ا�ن �$�Bر �و��ه را �� ھ��ن 

د�>ر رو	ن '�ران ��<�د ا'&�����ن ا�ت �4د ���0 و �$�� ���� د�دم و ��ر ز�ده و ��Bت ��+�، �رف 
      ھ�ی در آ��ده ��ز $واھ�م دا	ت.
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