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���ر 	�ه ����� �� 

 

���ران�ور در در��ر �� ا��ال،   

 

  در ����ی  آرا�� روا��

��� �� در د���ی ��ّف �� #��وا�" در ! ���ی &��در -�ود ,+�ر *� �ل ()' 

در دا��� �� #�ورد�5رش راز و ���ز ���، د���ی ��دی �23 و 	��� �� ری�  و �0رغ از 

ای< 	=> رو-��� �� �� �)�ا;���' ��م ر29 ا(��2 � 2.  "	�ه 7��ان"��ه 

�ف �� ��Aم وا@ی "ا��ا;�"  ا2،دا	2 و �� "	�ه آ(�" ���وف �5دی�ه  &B در

�ه 	�ه �� ای�ال 	+�ت � E ��ده ا2.  � ��م از ھ��< ��Cه �ر��ه ��د. �

���  50 -�ود7��ان در و; �ا;� ���9یG (��ھ�ر در � 	+� 	��ل �7بدر ���

�)���Gار ��  دره ایاز ��ه 	�ه 7��ان �� ط�ف #�ی�< 2 دارد.  �(��ھ�ر  �� ��

��!+2 	+�ت ی���0 ا2 �� در آن یM " از ک�B ای  ���م "	���، ا��ال �� ا���

�3� �B '*�-ک ھ�ی ا2 �� در  "�N� ر�Cع ا��دره ای<  .ای< دره ���وی���

 '��) Pو و(�ی �����' �����C دا��ن ھ�ی �B!2. ا  ����� ا

Mدر ی '��B ع�!�ی داده ��� در *�  ٨٠ ا-�ط� �Gار �� ا��ال �9;� از ھ� �

�ط� دھ' �Gر5	�ه و در���د �� ھ� روز 5�	� از ای< N���ز �S از �#� دی�ه 

 ���;�< �� *�ا در آ��ه و -��Tی< �� "	�ط� ��زی" ��V ی�U از �B �+ط

��� در !�ار �Gار �� ز���5 #�داز��. N��#��وان �� ا��ال �� ���م دروی�Nن ی�د 

 .���U��  

   ����� ا��ال در ���ف

�ف &B ال در�ما��A� 2��ودی از او;�� و �9*� ھ� �� آن  ��;� ا��� �B�اد 

�� ی����.  2��د 5��� ھ��� ز�ی ���9 >� W�5ھ� �ون ا��ده، از ای< ا��ل �)
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�د. ھ���Cه ھ� ز��ن �B�اد N���5ه ی�U  ای< او;�� ھ23 و �� روای�� ھ��3د ��35 

�ف  ��د. C، دی�Cی !�ی او را ������د از آ�+�&B ش" و�# ����N#" ���� �� �0�*

�ف از (�ن دوم ھ��ی �� ��� در &B .�	�� ����0 �5ی * M� ���م ط�ی�A و 

�ف ��ی 2 ��ای ر��ن �� -2A�A و و&B '. اھ�ی�� �5دی�	م Xا(��2 !+�ن ا

 2�ف د&B �;�� ارج�� �� �B ���� '��B و ز-��ت زی�دی را ��NU� 2Tری�

  ی����. 

�ت ��ه �&��د، �$#ی!  �ه ��ون آ'  

�رت ���0�C و�3Bی] �5ھ� 	+�ت ی���0 �� در آن !��ی2 ����Z  ��آ(� 	�ه * 

���ر و ��Aب و دی�N- �Cات ( ��G5 ارد. زا\�ان -�� از�د ����  در ا��ن 2 و!

در ا��9 �^� �� آب و ھ�ای 5�ارا، ��د��ن از ا���ف �=��[ در G9ان �ل ��	��. 

�3Bی] و ا(��2 ,�� روزه ���و��. �= 2 �5وه �5وه ��دان و #S  �ای�� 	�ه آ(� �

�,�U �� ��5دی�ه و در 	��� �Bک  �	�ه آ( از دو ھ��3 ز��ن و اط�3ل روا�� ای� �+

 ���ا�0ا	�� ���ار��. �� ���9 ھ�ی 	�ن را �U��، از ��ف ھ�ی 	�ه 7��ان B`_ی� 

� *�ف،�, ،M,��;�< در��ر 	�ه آ(� دیb ھ�ی �Gرگ و ��� ���Z� دروی�Nن �� 

A�U  ���رد ���ز زا\�ان �� ��	��، در ا���9ر �+����ن � �� ����� �Cو دی ��

��، دروی�Nن د��ن ھ�ی  �)���7ض � ��,�U دا	�� �� ��� 5_ار��. در !�ار 

����، ���9 و G��9ه ���ش  ا��ارB ،���"�  ��3و	��. 

 ���' دی� و ��زدی� ھ�� �+����ن ��د &A��� دا	�< ���یE ط)���، 	�ه 

�G� bرگ   M2 ��د؛ در ��< ی(��راخ" * b��ان از "B ����	�. از !��� 

V !�ی ����Cد. 	=> ��� 2��را�9 و!�د دارد �� در آن یM ��3 �� (� و (�

�ر ��ی 2 �_� ،��G� د � دور�N��ا�5 ای< 	=> "-�ام زاده" �)�	�، ��35 

�راخ �9رج �5دد.  ھf !��ن "�b !�ی �ا�� #S از آن ��ون �UN' از B ��

�	�� ���' دی� و ��زدی� ��ا��  ،���ز" B �� �3� Mی VA0 ،��C�B Mدر ی Mی ��

��*�0 �� �C� ،2���وف ا "MN=; b� ���ز ��� آورد. �b دی�Cی ���م "

�	�� ���' B��P روز ��Bم !�ا��ن �  . ,+�ر ��� و ��Xن � در!� 

����� یM ,�ه  �� "�(�) ��N," 2 =� آب دارد؛ P(��دھU�ه در��ر �� دو  

�ی)�ر ��,�U ا2  ھ���N دارای آب #�ک! ����)P دو .�	�� �� �����و آ	�
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�ر، �� از  	�ه 7��ان �� #�ی�< از 	��� �Bک ��C_رد. در !�ار ای< �+� Cک ھ�ی ا��B

���؛ -�*' ای< �)��Bت �� N��در��9ن ��� و ا( �م ��5ه ھ�ی طE ی����� دی�ه 

��2 زی����ی ز���5 دروی�Nن را �� �زد. در 	�ه 7��ان در��9 ���م "در29 �

�5ه ��واری� از در29 ���ه 	�د �X �0*�� �� آب  ھ���واری�" و!�د دا	�� �� 

ر��ر �� ا��ال دھU�ه ای و!�د دارد ���م "#�را B)�ی' ���Cدد. ()' از ر��ن �� د

�ر و G��9ه ای آن 	+�ت �0ا Cا��ر، ا� M,�,��ر" �� از ز-�2 ,�� ��9�اده ای �

���Ag ای دارد.   

 ،2و;� ,�Gی �� ����N �� 	+�ت !+��� �ز��< 	�ه آ(� ��M ��ده ا

9� [�( B ��N�� b��د �� ��	�. از آ���ی� �� از ای< &A��b 	�ه  ��

�زی در 	+� (��ھ�ر از 5_	�� ھ�ی دور �� ای<  [�( B و ��ر E � ،د�	 ��

�ر  N� ق از�,�) 'U	 �� ��N�� دی�&A�� رو�i �9*� دارد. B )�] 	�ه 

    �9رج ���Cدد. 

  

  

  و; �ا;� ���9یG در و@ی2 (��ھ�ر
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