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�ه و ���� ا�� و �� از ھ� ��ر���، رو�� و 
	ر.  ��دم ���: �� از ھ� ر
$، آ�	ده !"��.  �� از ھ� !�� ، ��	&"�  

  /� (	د��ی �39� داوود، ��8 (	د��ی �67"�2 و ��35"�2 و ازان �� �4"3"�2ی (�ام!!  1352/.-	ص از ��ط�ن ��ل ، ا�� ()	ر �� ط� ��ه ھ� 

��ی د و /  ادا�A آن ط�@��ِن (�ا�=�!! ازا
�2 �� <��=  ھ�ی 
>�ت!! و در ا�"� :�	�� ھ�ی :���(�زیB و ��C �/ ،زی �� ا:3D ا��!! و�)	�

�.  و@"H؛��دم �� /� !	�� و �	�� ھ�(�ام /  
	/A ��ن، �Fده ھ�ی آرا�E و آ�	ده :�@� ھ

�=�ن ز��I  (�د�J>�2ی ��دم ا�	را /  ! �
�!  3

 .��اد �	�=�
�=�ن را در آ�Eِ ا�=�J>اِن ا	K زن و��د و �"� و  ) �
23� �� /	دK ھ�ی �"L
� (  آ
F�  32ده ھ�ی ��ن، 
  ا:��س (�د

�نِ 
�=�	� ����ه، �&��ِر ر�)�
  و �� /���ه ��ِن ���> ، ُ
 O��� �/ .=  ا���	ع �"	Bن /  و�=�
�J>ا Q"در ��ز�  ) ��"����K ھ��R �3دھ��� از

� روزی /� @��2، ز/�
�2 ز��I  �")	د و /  زودی �ST ھ"�S ھ�ی ھIاران ا
��ن ا�Q �� ز�"Q (  /  و�"7  �67� ھ� (  درد و ر
$ ھV3	 :	ادث، 5

�، و ھIار
�؛ و ��35� ھ� در !	ر ھ�ی د�=   �W3K�L=  اW� ) 67� ھ� و ��35� ھ��ا�  ھ�ِی 	ا�  ھ� و (	
�ان، 
ان ا
��ِن د�&� (  /  و�"A7 <�ز

�، /  /�د <�ا�	�� ��8ده �� �	د.
�) /  S=B ر�"�ه اD �� 4"3� ھ�  از �

�ا�=  (  �Fدۀ آن، رو��� Q�Q= و��Z / در�Q روز
�E رو����) /  ط"Q اK ) م�
�ا�E را ز�� R د�&�ی E�K ،ی ھ�I)�� ت��Zن و ���� و�"��

  .��، ()	ر �� /��W�  500/�ق .]  ("7	 وات ��(3�=�ن از ��"� /��"�ن، R	رت /&"�د، 
  از راه ��@

Q� اِن�Kو :��"� ��:  
	! Qر ا�	() Qا� �
  /  :"^ <�ز

� Q� ��K ا�� (  از ھ�!	
  آرا��JK  ِEا<"�یِ
	ب ��K�� ب و از ��3ل�D �� از ��ق ،�2"�   
ھ� aC	 آن، ا:��س @`ت �� ��/� و از ھ�!	

�اً ز�3� ��ه /���، و��� و ���/ c"ز��ن، /  /�زوی د�ِ� را�� �� آ� H� �!ط� دا�=  /��"� (  ا��ا��؛ /   .�@"H در آ�"c آن ا:��ِس  درد �"�

9�� /  �"�نا
&)ِ� dِ5 �� ��ا�"�ه !� (	H5 وK	د دا�=  /���، آ
&�ه 
Iد دا(=� /�و��، آ�� اول از �R 3� ا���اً ز����اوی د�� �� (  �      

��)"�؟
�اوای آن �� ا� A�Iک ��ی؟ و�� /  ھ�
  �� آور�� �� از ��ا�"�ه !� ا

� ھIار ��@  دارد.  /��"�ن ( 5 A6/�� ،ی (  در د�� ا����ه !� و رو���� را دارد، ا�Q ا�� /� ���3 و ��ر�.� 
�4 /  �	اھ� رو��، در�)W�

 ِ�� / ��ھ�. زا���Q از اB-�ی Q"5 �� ھ"��� �� ��"Q آن �� ��/"� و /  اط�ا<E رو�K �/ �2ن ا�� (  آ<=�بK دای	/ Q��=!رI/ �ِ��  !	��ی آن �

 �ِ"
�
� د�&� B-  !	ی ��=��/ S9� �9ک  و ده ھ�g �2� 7  وJ7D �2� ،ش دا��	K و cK ،د	ا/��)� / �"�� ،���دت �� ر<=C �2K �<
ا

�اد :�(3"� ��ه ھ�ی ا�"�، /��"�ن و �� /2=� ا�� /&	�"�؛ B	ِم ھIاره را 5�ن �	رد و�3"� در�)�ن �آن ا��. ا�� /  دO7=.� S�Z و از 73K  ا�=

�و و ���37ن �Bار !�<�، ھ�=�، دارا�� و ��طi ��ن ���=  /	د (  ازا�B Q	ِم �74	م،  (7  ��ر ھ� ���=  ��. ز
�ن و د�=�ان ��ن /  ("Iی ھ

.�
�2�ا�=  �&
�، �")A ا(���T ��ن در ��2 ھ� ھ�3
� :�3@�، (�ا5� را
�، /�ر ()�، دوره !�دی و �Iدوری /	د. از �	اد و دا
E دور � c-D  ��

  ) ���4
 E./ ا��. در�
� ���"Q ر��A دو@=� از B	م ھIاره وK	د � �� د�� و �� (�ر�ِ� ظ�ھ� ��ه، ���� /  ��3ر ا
&)=�ن 5k7� ی ھ�ز��ِن�K I!

 .�=��3! �� �=��� E"�  / م را	B Qدق و �"� ��ک ا��R اِن�
�. و ا�� ا<��ان 
��4�، <�ز�ا�=
  

E�K !د�&� در ��ر���  آری  ) �� و /&	�

�=�ن را /  !	��2 /����J>ا A
�رو���� (  :�Z /  راه ا<=�ده، �	ا�=  ا�� (  <���ِد ز�� �	
"Q از /

 ِSW(� .�"
�Eِ  د�� و �� 
3� زK ،�"�ا A�5ر دھ  / Hد�I
�. :	ادث �l7 و ��!��ِر �ان ��ن /  در�)E !`ا�=
دا
E و ��W<� را در (7  ھ�ی <�ز

�، در R�C  ھ�ِی �.=Oِ7 دا
E، <�ھ[، ھ� و=�
 37C� و <�ھ&� �	دی را در �"�ن ا�B Q	م ��K  R	ا
�ن آن /  وK	د آورد. K	ا
�ن آن �	ا
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�. ا�
���3�W �25ه /R��	��("� ان و���Q ا�="�زات را رھ
�اده ا
. /� �Rا:� �"&	��: ھ��H از رھ��ان /  
9	ی /�Zی ن �"��� /  آ
�2 ار��Jن 

�رت و ز��
� /  ��ط� ار�gی �	ا�=�2 و �Dور ھ�ی ��ن /	ده ، B ل و	ط� ���رت ��ن !�ھ� /  �<� .�
ا�B Q	م ���O �>�رت �"��� (�ده ا


V  از (	د��ی m	ر /  �� و 5�ادی /  
�م رھ�� و �� ھ� I"5 د�&� /� ا�="�ز ��/� از 
�ِم ھIاره، ا�B Q	م ���O را /  /"n و ��اع !`ا�=W� ،	� Qا�

�� و آ���Q ھ�ی آن (  !�ھ� ا�B Q	م ���O را /  !73=() �7W
�k7� �3شB اره ھ��� ازIھ A7"ز آن /  و��Dآ .�
�
��Q و د�� /  د�� /  <�وش ر��

�. ا(	ن 
"I ھ�3ن ��دم ھIاره و 
"�وی ز��
� /  ط�
�ح ھ�ی �.=O7، د�� /  د�� (�ده اK  / ر�/ Q��@c و از ز��ن :�(3"� (�زی ��/  :�ل 5

��E از �IJ و (A7 رھ��ان �"��� ھIاره /  وK	د آ��ه /��K Qا�  �

  آ ،�
�E رو���� را /  
E��3 !`ا�=  اK  ) ن آ!�ه آن ا���
. ا�� د��ه K	ا


� B	م ھIاره، �"�� د�=  �� آ
�2، �� و (A7 ��ن را، از �"�ن �"=[ ھ� ، !�د ھ��3� ھ� و ھ3	ا�� /� اC=�ا�gت �/"�ون )	د (  رھ��ان �"��� 5

� و داB A"C	م ھIاره را از :>�ه ��ت ��ن �"�m �/ رج �� ھ�ی���)B �� ل	� Iِ��رت . /�ور �Q ا�Q ا��؛ ھ�!�ه :�	�� و:�ت �7�!! �5اغ �

Qان �� را /  ا����E رو���� را،   رھK د��ن�� ،�
��� را، او/�ش و /�زاری ��kب (�ده /	د� E�K  ر��	k
داC"�ن �"��� �>�ر�� 
)�ن /�ھ�، ھ�3

� (�د.37�اد �	اھB ���� E�K از �� �/  

�ی ��ن ��وژه �� را در �H ()	ر �"�ات �	ر (Z  H3زم / C �4 دا�� �"��=�2ی
�ه /� ��د آور���؛  وB=� ()	ر ھ� �� 
�2د ھ�ی �"�ات دھ

C�B �� ،���3
 �� E�("� �--.� و /�"�ر �
�=�ن، ��(�=�ن ... ��وژه ھ�ی ��ن را /-	رت ��=�ل، ��=�J>ا ST� ر	�"�ات �ر 	()  ،��"� �

�2
�� /  ھ� ()	ر �"�ات �	ر د�&� ��ھ� �� و �	<6=� ا��. ()	ر �� �
�ه را <�اھ� /��زد. در�Q �"�ات !"�ی :�	�� ھ�ی ��(�=�ن ) H3) د


�=�ن ا��J>ا �=./ ��، دزدی ��ن /� ا
-�ف و ��ھ�ا
  ا��. ا�� /6�ار �	ل را دزدی �"�� H� �!ھ�ی ��(�=�ن، ا �=�	�:  ) �W� Qا�� /  ا� Q


�=�ن،  (  ده ھ� و�J>ا ���L) �/ ھ�ی ��	ا��، :� .�
�، اراt  (�ده �� �	ا��/ �� �
�2K ھ�ی H3) c7K i9=�� ه�&
�ھ� ��وژه را (  از ھ� R

	� ،��. ا:"�
�ً ا!� (�ام ��وژه �� ھ� /  وK	د /"���ه اراt  دھ) H3) nKو �.--� /  ��ا �=�� A
�، ��وژه ھ� را /  !	

=	ا
�=  ا u�	� ل آن

� /�ر �	/  �� ()� و �"&	�� (  /� ا��، /� ا��. @`ا ��وژۀ �	��ب 
"I ازھ�3ن ��وژ��R ،ه�) H3) �2د
ه �"O": Q و �"S �� �	د. در ا�"� 

<�  ھ�ی �B �73Cطn آن را /� 
�4 دا�� او@	�� ھ� و �gور��2ی ���م آن از آ�Dز /�K ،�

=	ا
�=  ا �D ھ�ی (�زی و ��	ھ��� ا�� (  :� �

 وV3ی و ھ	6k� ،�

�=�ن /� ده ھ� �	g	ع ا�=v<�ت B	��، ز/��J>ا  ) �="WB	� 	V3آن �� رود (  در ھ �"/ .�
�ن /� �Kی /�ای اد�Cی ��دم 
&`ار


"H� ^":  / I ��ا/�7 /  آن vCوه !�دد، �� ���"Q د ����E رو�K A@w�� ،ن ا����ا�7� و ��ا/�7 ھ�ی ا�"=�، اB=-�دی و اC�3=K� د�� و !��

 .�
��  د�3�ن ��رK� ازان �	د /


�ش 
	��! از ��، ��  

�ۀ
��رزه 7C"  <��د در n3K ��ان ()	ر ھ�ی �.=O7 در  �	ا� �
�ه !� از ()	رم، در (�Lا��3
� ا:3� زی /  D ی ا��ف�Bآ ��B !I�ICار �

�� در /�ا/� ���)�2 /  ��ط� :�	�� داری، <��د، /� ا�"=�، و ده ھ� �	رد د�&� �SR�: �">�W (�ده /��D ی�Bآ ���� .�. ا
&�7=�ن،��(� (

 / Q� Q�"@   ) د	/ �K�/ �� ا���/ �@�: Qز ا�	� در /�ره ()	رم K  5	ا/� �	اھ� دا��. ھD ی�Bم (  آ�"() �� �@�<� Q"ز� �� Qا� �
:"^ <�ز


�=�ن و 
��>��� را از <��� ���Q ()	ر ھ� ��د (�د. و در ا�"� د��J>�7=�ن، ا&
�ر ا�4C ا
&�7=�ن در �SL9� H /  ��7  اR ون���) ��ه �� (  د�	�

� در ار���ط /� ��"� /�ق از راه ��@[ �� /��"�ن در ا
&�7=�ن، آ
�2 در /�ا/� ژور
�@"�=�ن (  K	ان ھIاره �	ا�=  /	د، ر�D ��	�: �ا�	 d!


.	اھ� /	د.!!!؟ Qاز� E"/ �ا�	ار !�<� (  ر��B ب	رد @� و (	� �D ا��ف Q"4>�9� ی	از � ،�  ھ��� در�Q �	رد /&	�

�ه !� اش از ��دم I�IC  در ھ� :�ل���، :iِ �	د �	nB دارم (  ھV3	 ����S را (  دردش از �
�"&/ �4
��ن را /� �ik  ز��د �� 
)	د،  در

 .�
  ا�=	ار و /�2ه !"�ی از دا
E و <�ھ[ A=����  ) �@�C ��ن /���، /  د�� /"�ور

  
 


