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ل دوه�ارو ��ر ��د �� ���� را ز�	 �م ��
	� ��ا��م��"�ه �	ا�! رو�  �� �� . 
#�.*ن ��  ()'���& ر�ن ��
	� ��د$ ا  

ل دوه�ارو�� ��  ��- ر�ن ��
	� را ��,� (& از �پ و �'	 *ن� در .��ر� 
. از ��� ا��'رات �ه0�� �� د�# *وردم�)/د�  


	� 45ۀ د��	�#2 ��#�. �� ()6 از ,��9ش ���د �	د� از ده$�7 �در�6 ��$ ا
 
	ده� �	�5 �45 در �45 و *�):�  روا�# �� 	� �(7, � �	
���2��ۀ ر�ن ��

9=� *>	��$ ا�#ا>2�� ه و ا. ��?�ر$ .<�$ ه:  

 �	د�� � ،����B(� را ��C� D�� ه� �0��5	�  ,�0ن ز�	�'� �� ��ن در .��'����
$ �� *ور����ا.�� �Eان ��ر�(F و�&  �� ,�4ر	�و ه0)  .  �)'��� �� �	ا� ��,	 

 �2� �� #2(<� #�����E �	ا� ��7Iم ��ن ا�2�� در .�"� H	ق در �	ا>ت و 
در ���J !7F �Eد�ه� در �ر ا�# و �� . ('# ��  ��د�� را �:�ا�� و �� Eداد ��

.داد��اه�  

 �)�� را �� �	ا� �:�2)  �ر در ��0د�  �� �	(E ر�K ر�ن � *ن ��ا.� ��م �� �

	 �5رت، ا��5ار، �ه� و >	��	وا�� ا�� و . ��د�� �	دان �)��ن ��� در �- داً=�	M,

�� ز�ن >NM و >NM ز�������.  

د$ �)7�� و�  ���2��$ ر�ن ��
	� اC��ث ��� ��دش اPن ا�� ��ر< �ز ا�?�ر$ ه
B�9�':=(� ��(
�6 را ر�(� ��وت >رC�� �.� ه  

 Q('� از و	از > 	) N(I� و 	ه�� ��� , ��<	E دش�� ��E- ا>	وز ه�0 . از �
�	
م د�Bا�	� �� #�	H �� ون	ر �$  در وR�H6	�Q ا�# و *را از H	�# درد��) 

#��# �� �)	و�2	و در ا�	ان �� .	م ه)T ا�Sام �)'��� و ز��# در �	��. *ورد$ ا
�	���# ه�اران H	�Q و*وار$ E! �)'�د .)#2� �E	( �	
�� 	
 U'S، او. روا��

 �ز �)ن �� ��� و �	� �� �E�� هBا�وز و �'��# را �B, ،#و�M� ،V�.،رWا�
�M>?� !7F T(دش �)��� ��  ه�� �"�. X>�:� . �� �5م و �<# ��ب و �	
در ��

 ،#<و��
	�� �0)��ان �M� U>?� اان ��ب��  و���F  ��	EوزB, 	�2S�� U?�  .     
   



 ،#���! ا�  ��د �� 2Fا  �	��ا��!، رو�ZE  (ب را �� ز�و��5 (& از ��ا��ن، ��
د� ا���	� ��>�, ��
�- ا����9ژ�� ر�M, ه=� وZ� ت.�	ا>  
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