
 

ھ�ی �����ک ��د و در ���ض ���ر �� در آ����ۀ ی�
 از ������
�����ھ�ی ��( آ)�د��ی' ����&�ت ����
 $� ا��ی�� و ���#" 

ھ� ��( $� ر��0رھ�ی  آ�.�ن ای�ان ,�+" از ��ل
�6.7ری ا��5
 د+�ر ���,
 ا�4، ا�� ا$�ھ�ی ���ه �1 از 

دھ�� و  >�م �
 ایروی ��ر آ��ن دو)4 ��ا�: �&� از �9د8"
ا�9.�ل ���  .9��ی4 از و�Aع 0?�ی< $���� در ��9ت �=
 �� دار��

ای وی�ا��C، $�( از  �0و ر�0' $���� ���ر و ��د���( در �6=�"
D��Eع ھ�Fان او�C� ًی�ا�< ��. 

اH0ا $� �6.7ری  در وا>��C' 9=#ۀ ��ا��0ن ����4 ��(
.�����IدیH� "� 
��ی' �����ھ� �ارا�
،
��J�=E� >ی��K 9&�ن�K �$ را"IMآی"  
ـ ��ا0< دو)4 ����


 دار�� و $�O 
�P� رھ�یQد R9�K ـ و >��خ ��=��ردر T�Uا��ا
���V  "$��7م"  رو، راھ��ر ا$��لاز ای'
��ر7
 �6.7ری  " 4���� �$

ھ�ی ا>�C(�Wا�" آویH دو)4 د�4 را��
 ا��اT�U $�ای ���&�د ����4
 "$ ً5.O و '��در ��ز��' ھ�ی.��=X $" ��دم E=0��'، $" ���یX ا��ا

$� ا��اV��� T�U  "د>.�
" ����ن راه T9 دو دو)T#�E� 4، ��اوم و ���ی� ����4
Iای ای' دو)4، ی�$ 
آ�.��
  "��.4"  �6.7ری ا��5


� ���$.  

��د در  
��ر7 4���� Iای� ،Dن ���دی ھ��
A&�ل �6.7ری ا��5
 را $" �.��
 $���یۀ �T$�#�� 4��Y و H0ای��ه $� �6.7ری ا��5
 �Aار داده


��ر7
  .>�د ��ی ����ه � 4����
���ی $��Eر �7ی O=�" ���ر ��  
ا��5



 در $�ا$� ای�ان، �$�O ن $� ���ادی از ���رھ�ی��E$�O 
��ا�� $" یI ا��Jد  ا5�Uف ����

در�4 در ای' >�ایV �" ای�ان $� ��6ی�ھ�ی �7ی ��ا7" ا�4، �6.7ری ا��5
 ا�� �.���ن ����4

����4  .دھ� اش در ���رھ�ی ھ.�Eیۀ دور و �HدیI را ادا�" �

ھ� و د>.�
 $� ا��\�� H0ای
 ,�ی، ��(
ھ�ی ��Q�^E" در را���ی ��( ,[اری، �" �&�ی از �5ش


 $� �T$�#�� _(�Y $� ���رھ�ی ���#" ا�4��&� 
�.7 Dن   .�ھ���
$� ھ�ا\�M�"  4�$ 4ه �Aس"  ����4 ��ر7
 ���ر در A&�ل ���#ۀ �� آ>�ب ��ور����" $� �6Oۀ

 
��c� ا�4 $" در,��ی '�.� "cJ( ھ� "� ���Eوا�9ی ھ 
���� 
ھ�ی ��
��� $1 ھ��ار دھ��ه ا�4 و ��، در�4 $� ��یۀ +��' ارزی�$
 از او�Fع ا�4 �" در ا\' 

�و ���دت ��دم ای�ان دار��، $� ���ت زی� 


�7ی��" �6.7ری  �" $� وا��( ����?��ه و �05
ا��5
 ��H ھ.�اه ,�دد، �" ���6 ��6ی�ھ� O=�" ا���4 ���ر و ��دم �� را ���ی� ��اھ� ��د، $=�" 

D��E�7م ھ�$ dP9 اھ�ن�� ��.  

 !����� ھ�ی ��� ط����� را ���
م �� ����

١ 

���ر �� در آ����ۀ ی�
 از ������
�����ھ�ی ��( آ)�د��ی' ����&�ت ����
 $� ا��ی�� و ���#" 

آ�.�ن ای�ان ,�+" از ��ل .�Aار دارد
�6.7ری ا��5
 د+�ر ���,
 ا�4، ا�� ا$�ھ�ی ���ه �1 از 

روی ��ر آ��ن دو)4 ��ا�: �&� از �9د8"
9��ی4 از و�Aع 0?�ی< $���� در ��9ت �=
 �� دار��

�0و ر�0' $���� ���ر و ��د���( در �6=�"
�� >�ی�اً ��Cان او�Fع ھD��E  .ز��ن دی�Cی ا�4  ھ�

در وا>��C' 9=#ۀ ��ا��0ن ����4 ��(


 ا��5� T�.�� د�<. .�����

،
��J�=E� >ی��K 9&�ن�K �$ را

 دار�� و $�O 
�P� رھ�یQد R9�K ـ و >��خ ��=��ردر T�Uا��ا


 �DK�f $� �6.7ری ا��5
 ��ی �
 ��0ر���� �$ 
C=.7.'از ای
"$��7م" ����>��4E�� T.�J�. 4ا�: در +�� روز آ�
 +��ان ��

  .ا��5
 ,�ه ��رده ا�4

آویH دو)4 د�4 را��
 ا��اT�U $�ای ���&�د ����4 ��ی' د�4
در ��ز��' ھ�ی.��=X $" ��دم E=0��'، $" ���یX ا��ا��' و O.5ً $"   ھ�ی �?�وز,�ا�"

����ن راه T9 دو دو)T#�E� 4، ��اوم و ���ی� ����4
�6.7ری ا��5
 $�ای ای' دو)4، یI "د>.�
  .�6.7ری ا��5
 ا�4

DK�f� 'د را در ���ی� ھ�+" $���� ای��
 دو)4 ا��اT�U ��د �


 در ���#" و در راس آن$�O 4(ی' دو��+E$�O د در ھ��� 
��ر7 4���� Iای� ،Dن ���دی ھ��
A&�ل �6.7ری ا��5
 را $" �.��
 $���یۀ �T$�#�� 4��Y و H0ای��ه $� �6.7ری ا��5
 �Aار داده

��ی ����ه �
 ھ� ھ� روز $" ��_ �����کآ)�د $�' آن
���ی $��Eر �7ی O=�" ���ر ��  ��E$�Oن ���دی و >���ی( $� ��Jر �#�$=" $� �6.7ری 
ا��5



 در $�ا$� ای�ان، �$�O ن $� ���ادی از ���رھ�ی��E$�O 
ا5�Uف ����

در�4 در ای' >�ایV �" ای�ان $� ��6ی�ھ�ی �7ی ��ا7" ا�4، �6.7ری ا��5
 ا�� �.���ن ����4
"=�اش در ���رھ�ی ھ.�Eیۀ دور و �HدیI را ادا�" �
   �7ی��" آ��H و ��ا


��c� "$ ا��س �#�م دادن �$ 
,�ی، ��( ��ر7
 رژ\D �6.7ری ا��5

� D�c�� T�Uی از �5ش در ای' ����4 .>�د و ا��ا�&�,[اری، �" 

P� "$ و �" ر���ن 

 $� �T$�#�� _(�Y $� ���رھ�ی ���#" ا�4زدای��&� 
�.7 Dھ�
��ر7
 ���ر در A&�ل ���#ۀ �� آ>�ب ��ور����" $� �6Oۀ 4����


�� T&ای ا�4 �" $� ط "Iیiا���ا� X.O"  
� �$��.  

 
��c� ا�4 $" در,��ی '�.� "cJ( ھ� "� ���Eوا�9ی ھ 
���� 
ھ�ی ��
��� $1 ھ��ار دھ��ه ا�4 و ��، در�4 $� ��یۀ +��' ارزی�$
 از او�Fع ا�4 �" در ا\' 

  .ایD �� $� ھ.ۀ و�7د ھ��ار $�ھ��cJ(Dت ����، $� آن >�ه


 �" دل در ,Uا��ن ���وھ����و ���دت ��دم ای�ان دار��، $� ���ت زی� در +��' >�ای�
 �� F.' �0ا

�" $� وا��( ����?��ه و �05
 ا5Oم ا$��ل $��7م ���V ��ا�:، $" و\iه ا\'
ا��5
 ��H ھ.�اه ,�دد، �" ���6 ��6ی�ھ� O=�" ا���4 ���ر و ��دم �� را ���ی� ��اھ� ��د، $=�" 

��اھ� ��د ����
 ا��ی�� ��H ,��ده ���ان را $�ای ����4 دو)4 ��. D��E�7م ھ�$ dP9 اھ�ن�� ��

����
اھ�ن "!  ����م ھ$!  

����� ھ�ی ��� ط����� را ���
م �� ����
  

  

  


 �DK�f $� �6.7ری ا��5
 ��ی �
 ��0ر���� �$ 
C=.7
��ا�: در +�� روز آ�
 +��ان ��

ا��5
 ,�ه ��رده ا�4

D6� �C\ی' د�4از ��ی د��
ھ�ی �?�وز,�ا�"��زی و >�6ک

� 
����ن راه T9 دو دو)T#�E� 4، ��اوم و ���ی� ������4��=
�6.7ری ا��5
 ا�4

دو)4 ا��اT�U ��د ��د را در ���ی� ھ�+" $���� ای' �DK�f !ا�4


 در ���#" و در راس آن$�O 4(ی' دو��+
A&�ل �6.7ری ا��5
 را $" �.��
 $���یۀ �T$�#�� 4��Y و H0ای��ه $� �6.7ری ا��5
 �Aار داده

آ)�د $�' آن ����&�ت ��(  .ا��
��E$�Oن ���دی و >���ی( $� ��Jر �#�$=" $� �6.7ری


 در $�ا$� ای�ان، �
  .ا�4$�O ن $� ���ادی از ���رھ�ی��E$�O 
ا5�Uف ����

 �0ا$�وی���c�.  

در�4 در ای' >�ایV �" ای�ان $� ��6ی�ھ�ی �7ی ��ا7" ا�4، �6.7ری ا��5
 ا�� �.���ن ����4
Iی�J� ھ�ی "=�آ��H و ��ا


��c� "$ ا��س �#�م دادن �$ 
��ر7
 رژ\D �6.7ری ا��5

� D�c�� T�Uو ا��ا

P� "$ و �" ر���ن 
زدای
��ر7
 ���ر در A&�ل ���#ۀ �� آ>�ب ��ور����" $� �6Oۀ 4����

"���� 
�� T&ای ا�4 �" $� ط


 ھ� ھ."، ��)P"ای'��c� ا�4 $" در,��ی '�.� "cJ( ھ� "� ���Eوا�9ی ھ 
���� 
ھ�ی ��
��� $1 ھ��ار دھ��ه ا�4 و ��، در�4 $� ��یۀ +��' ارزی�$
 از او�Fع ا�4 �" در ا\'   .�0ا $�وی�

)�cJت ����، $� آن >�ه


 �" دل در ,Uا��ن ���وھ���در +��' >�ای�
 �� F.' �0ا
Dداری �����:  

   

ا5Oم ا$��ل $��7م ���V ��ا�:، $" و\iه ا\' -
ا��5
 ��H ھ.�اه ,�دد، �" ���6 ��6ی�ھ� O=�" ا���4 ���ر و ��دم �� را ���ی� ��اھ� ��د، $=�" 

���ان را $�ای ����4 دو)4

����� ھ�ی ��� ط����� را ���
م �� ����
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7=�,��ی از $�وز �7�0ۀ ا�9.�)
، در �O' ا��0ی ��ھ�4 �?�وز,�ا�ۀ ����4 ھ�ی دو)4 ��ا�:  Qز�ۀ -
��د در A&�ل  و ���Jان ���#" ای آن، ھ.��� R#O �����ن �6.7ری ا��5
 از ����4 
ھ�ی ����

,��ۀ �F ای�ا�
 در ��_  �4 ا�4 �" ا��0,�ی �K�#� "�=O ا5�Uف �"ای' در  .���#" ا�4
ا).==
 یI وظ�P" آ�
 $�ای ھ.ۀ $��یn�7�F 4 و از 7.=" و در در7ۀ ��6O �$ 4Efۀ ای�ا���ن  $�'


 و �J=Kو�4 ا�4، ا�� ����4 ا��0,�ا�" O=�" ای' ا5�Uف >�م �&�ی� $� وظ�Pۀ �� 467 A���

 ��دن ����4 ھ�ی ���7اp���6.7ری ا��5
 $� اO.�ل  .�7ی��ۀ �6.7ری ا��5
 ��ی" $���ازد


  .��زد �� $��ا��� ��ز ��د ��ک ���� ��د $�ای ای' ا5�Uف >�م 4K�0 و ��6$" �


 در ��ری" ��ارد  ای�ان -��P��.  و 
���� ،
�6.7ری ا��5
 $�ی� ��ری" را ��ک ,�ی� و ھHی�ۀ ��7

 ا�4 �" �6.7ری ا��5
  .T�.J ����ا�Y�Aدی $���� از ای' را $� ای�ان �&���� 4K�0 
روزھ�ی آ�

��د را $�ای ��وج از ��ر\" ا5Oم ��� 

 ��ارد .آ��د,��c� T9 ان ��ری" راه�J$.   در _=K dP9

��� �" ��EیT ��ری" از ط�یX �[ا��ه T9 و TY0 ,�دد، ھ.ۀ  ���#" و ���0< �=
 ای�ان ای?�ب �

��رج >��� و ����>4 ��ری" ���V ��دم آن در \I ا���f$�ت آزاد ���رھ�ی ��ر7
 د��T از ��ری" 

 $�ای ای�ان دا>�" ا�4 د��)4 و)
 0#�" و ��Mه در .و د���ا��I ر�f$ DAرد$�f� RAا�O "ای'  .��ری

4(��  .در�A n�< >��� $�ی� $
   ھ�د

ط=&��ۀ دو)4 آ��ی��، $" ا��0ء  ھ�ی n�7 در ای' >�ایV +: ای�ان $�ی� در J� '�O��م ��دن ����4 ـ

 "�������)�DE" ��ھ�4 ھ� ��ع از� I.� 
��� �� $� ��$��ن $�  $���Hد �" O.5ً $" �6.7ری ا��5
��د را  ھ�ی �7�0"ھ�، روی�روی
ط&T ��اوم ��( 
=� �F 
$�ر ���7د را ���7" ��ده و $" ا���ی آن، ��


، ره  X9 �$ 4P ��دم ای�ان $� ����4$� ھ.�' $��E �&�ی� ا�7زه داد ��f) .��( $&�د�E�(ی��Mھ�ی ا�
  .ھ�ی ای��U)�ژیI او $&�د ��=�ب �6.7ری ا��5
 و ���s" 4���� "�7ب ���Hی" $"

4���� "�=O 
=� 
C�E&.ھ�ی ��( ـ ��دم ای�ان ���ز��� ھ t��� ا وH0ا�0وزا�" ا n�7 ا��زای.   �$ ��

 در,��د $����ی' �RU�Y ھ� ��دۀ ر�?&� �.��4��A�� �$ H و��D ��=��نC�7 �,ا "� Dوم، $�آ���J� و

 Vدر >�ای 
��اھ� $�د �" �9 

 آن $
 ھ�� ��دی�ی ���7" ز9.�����O�.�7دی و ا�Y�Aا ،
����
'�C�� ن زی��<�.� H�� _=K D\�J� "� 
����ۀ  ھ�ی t=0 ��ی' ��0رھ� �D ا�4، +" ر�� $" ز���

���.���Eز $� +�6ۀ ��\"،  
C�7 دی و�Y�Aردا��P$ در ,�ی&�ن آ��ن $���ازد و ,=�ی��ن را n�+.  

•  Iو �[ا��ه $�ای ر���ن $" ی �C�P, "� 4از +: ای�ان ای' ا� 
�f$ ان��O "$ �� �6د����
 "�E�� ی �" در �.�' ���ر��� "�=O دن �&�رزه�� nک $�ای ھ.�ھ����� T.O "����$



 آs ا�4، $C4  .�ز >�دھ�� در�����0ا��ان $�ای ای' ھ.�Eی
، ھ.�اھ
 و ھ.��ری، در 
4Eھ H�� :+ >د و���Jا� X#J�.  Dی�< 
� �J�� "� 4ا� T.O در ��.  

 Iرا، ی n�7 و 
��c� در,��ی "�=O nھ.�ھ� 
ـ ��، ���ر�4 +: در ز���ۀ راه ا��ا��' �&�رزۀ �=

 وظ�Pۀ ��������[ی� در ای' �#�< �E9س از ��9ت ����
 ���ر� 
داریD �" ھD  دا��D و ا5Oم �

D��Eآن ھ X#J� آ��ده $�ای Dو ھ 
Cھ�ی  �� ھ.ۀ ���وھ� و �7ی�ن .��>��ۀ ای?�د +��' ھ.�ھ�
_=K  ط��0' ای' رو�� "�=O ،ن��H.ھ ���F�9 4 دار�� وP(�f� n�7 و 
��c� را �" $� ��6ی� R=ط

D��� 
�����ک و ���7ا�7ی��" �&�رزه ����، $" ھ.�اھ
 و ھ.��ری د�Oت �.  

  )/.ا-��ن $�,( *
رای ���(ی "(ب '& ا%�ان
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