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  : ا���������٢٨ 

  �� ا���ا���ن��) ���(� �م��� �

�ی ا�� ن��د28 �  ن �( ۀ.ی�-�, ��� ا��رت *( ری و ن&%�"�، از اح"�س  زاد
�یت�ر � .�8دد� م�7 ا-�6ن �� مۀ �5� ه3ار ����2  زاد

3 �� 8�5یو  ��C�ر، ا�Bاب ۀ م@? ح��7<ی=رش;� و ح�:ت ت�ریه� �5� *(  
�%اش�(، ���ات م��G, م� F=رت ��-�( و تEث��( ��زم �H )� و م@�� را � ,C

 -�اخ=ر M ت�Gوت ن�."�( پ��2 ه��, رخ�اد ه� �یJ از ایم�دم در ��ا�� ه� 
 .اح=ال در ��ا�� ه� *�ام ن.�ن داد� ان�

C( �� *.=ر م� و �<S=ص از زم�ن�اخۀ2 �5� ��ی  نP( م"O7 ا��، ت�ر    
, ���� ی�� *( در ایU ث�� ��د��-�، پ� از -�از و ن.یT �(  ن را� �78 انMپ�
";� �( ��ب زور و تZ�G در مO� WX�Y ان��78=ان� ��G( ن�ۀV و3�H �( ه�ن

�ًا اش�6ل �� اخی  ن رول داش�( و ���� در \US ا��Y:ل ��<یم<�7] ت�ر
 از  ن � پTی رو�;� و ت=�^ خ=د رو�;� F=رت ��-�( و ۀ�7ا-�6ن"��ن �( و�

, ��ن=ش� ا-�6ن;� �� در ت_� \��M، پ�*"��ن، و *.=ر ه�� M��B*.=ر ه�
 .�ر ش�� ان���� ا`��ار و�FحU اخ�

, ی �( وH=د  م�� *( ا� -�زن�ان ن�خG7ۀ�7, ح�aت �( و�ی اۀ� ��G ه�ی�� 
�ان، ش�ه�ن و ره��ان �( خ�U"* �X `�رت و �امۀ-�زن�ان ن�خ7] در5;�

S>ش W-وپ�م����� ی ، رو�;� را ز������ ن�م یT ه� را ز�ان78 ش�ن � و 
 ه� ��انی ه� و ا� ه�، �Bب ه�، پ�*"��ن� \��� و ���ه��� و�ا��
ب ��ن�م 

� ��ن ا�
م���م� ن�م یرا ز���� و ه�  در ا-�6ن"��ن را� دادن��ن و �!�ت ب
 خ=د �"��� و �( M را �( ��دن ه��, \:م��� و ن�M� �8*�ام ��ا��=�( حY7( ه�

 *( �8Mی2 د-, ش�ن� و ��خ دی�� و ش�م"�ردر �=ر���ن ت�ر� �M روMن�=
�ن� *( خ=ب، در �C( زن�� ه"���، ا�� �( رخ ��8 ن;�C) .c.���ت� ح�ل نTG م

��# ��# ��"م  
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\��=Yف ).   ن ن."�, ا��ۀی� ��یو در ز... درخ� ( ۀ�  ن ه��ن م�X و ام�
 :( م�دم و م�7 ا-�6ن"��ن ا���e` �8ید

 � و ��V و`� F�ا`� ش�B�f، ��ور، پ�*�ن ه م�دم و م�7 ا-�6ن"��    
a و ن��.ی �ان �� در خ=ن و �, خF=Sیا.  ده��� خ=د را از د�� ن�اد

� ه��ا�X )* �G. , ش�� ا����*�ن �fBرگ  ن;� از ن�� Mص � اخ=S>� و �
�ه�P= اح"���ت پ�j م�دم � ��ل اخ�i از ��2 م_��F و ح=ادث �یدر ت�ر

��ن و ره����خ�( ��ن -��� `�ار ��-�  ش�� ��خۀم� م=رد �=ء ا���Gد )� . )�
 ش�ن را �� ۀ��نی, زم�م�اران و ره��ان -��� `=ل و `�ار خ�ی *( ا�, م_�یا
 ش�م  ور  ن�ا �( م�دم و م�7 وارون( CM, م��=ا��  �"���، ��8ن( ��ن پ�;�ن��

� دادن�=7H .*و ��م�7 در *��ل پ� �aار خ=دش�ن، خۀ��ی ودر  �.ی ا�ن� � پ��
3 `�ار دادن�؛ �� ن�� را F�ا`� ��ور *�دن� ودر �"� م=ارد  ن�ا م=رد ت�cه

� ی ه� ز�;� و پ���5 ��ان خMY7 م.;=د  ن�ا در ش_�ر ه���5MنP( ن�=ن( ه�
. Oی حn م7m=م، *�ر��، ده�Yن م:حm( ن�=دۀ، ا�Bد��=*�ا�ی، دMن�م  زاد

� ش� *( م�دم ش_�ر ه�ید�MY7ه� را ��ور *�د� ه� و پ���5 خ �خ . ن��
�ن� و ه�( زن�� ��د انY:ب و زن�� ��د ره�� ���G� ت�  نC( روز ت� �پ=ش

� از �GH،  زار، *.�, ، �"�,، وت� �� ح� ����د*�دن �روزحC=م� ش�ن �( \
 �( ارم�6ن �8Mی3 د�.�� م�M� �5 ،�C7 ه�Mو م"�B� ��خ�, ����د

�ن;� ا-��د، �� �� ز�) ا�:م در خ�o ا��(�ن ش_�ر ی, ��Hدر ه�. ن8%اش���
7�� خ=ن خ=د H;�د *�دن�، �o` ،��o` �� م�دم� O یرو�;� ورژ �O د�� ن.�ن�

� ش� ، درB=ض Zِ�H `�رت م�رو�;� ��5��mه��( م��ن ت� O� ,X*( و �ن  م�
 �� ا�HنU �( خ�*�ان خ�j م��ل M، 5=ر و5&�ول وم_�م7( ��Mرا �� دزد

) ش� و -"�د(=د را  خ��ت�، ا�:ف YB!!!��خ��� از  ن پ����X Tن *�ام 
 ۀO ح���، ����Xن را �( وح.� م�;O ��خ� و ت� دوری���G�، ت�  نC( رژ

 .  حC=م� م=H=د�یر�=ا

�8ن( � ا��رت ���8Pه�, م� ه� ��زمۀ���، *( م�دم  زاد� ���ًء �( اث��ت م    
 �, زم�م�اران \�ار و ره��ان -��� ان� *( �� �ی�-�( ان�، -Y^ ای��ن را ن&%

��5نP( ه�=ز . �8ن�8ن را م"�B� ��خ�( ان�� ت�fوز ��M( ه��� زم و خ�Gی��ح
� ا�B OهM ن( ه� و�;� �� =H )��- و � از ره��ان خ=ن  ش�م، -�وخ�( ش�

� ش�ن از اح"���ت و � ح�*�M<=اه�� �( خ���Y� �X م<�7] م�MنZ ه��ن
 و�� ی �=ء ن��M م�دم م� ا���Gد� ه�� و ز��ن�، `=م�، م%ه��B=اX] پ�j م7

 خ�ص ۀ� م�YoیJ `=م خ�ص، ز��ن خ�ص و ی� و *"U حY=ق ی ح��ۀ �;�ن�(
 ت_�M ،US( ه�� ا-.�ن�� ت� زم�] ش�ن م�زه� ا-��اق را �� د���ن و ز��ن *@
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��پ�ش � ا`��اردادن �( ۀ�� و در -��Hم زم�Z�H )f و ��ادر*.� و در ن���
 .(، ش;� و م��C7 ش�ن ،-�اهO �"�زن�ی�8ن( ��ن را �( خ�ن(، `���

, ی *( ��ش��، ا7M( ا��C(، م�7 و م�دم م� از ه� `=م، نuاد و `�ی\�-? ازا 
��C�، ��ن� م�, را دارن� *( د�� W�H از ذر�، ذر� خ�j خ=د �Fخ�7S ن�زن

ه��=ن( رنw و ز�H و شf�C( را ت��? دارن�، ام� م@?  ن د��( -�زن�ان 
�Gنین ��ۀ"��� *( ح�Y7, ش� � .3ن�ی�و� را در ��دن �� ا��رت و ���

 

  

  

 

  


