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�د، در ���ر �� �� �د؟ �  آن �� ��د و 
  

 ��� روزا���� ر و �	� ')� ���'� &%، ط#" ��!�ل، از ا���ا��� �)& ���ی 
� �� -�ر�� زدم.  �  ا������، از 3!�2 01/. ا������ 

� �� 6�3%� ��ا 523 ��د. �� از 4� �ا��ن آن 4#� ��گ 78	� -%	� در �1ر ا4#�ر 
4#�، @#�س ھ��� را <��	�ه � �(>ل �;� از دو����� �� در �>د�;� ��4. �� ز��:� �� �(� 

��4 از ����ل ھ�ی 26������� ا-���B را  �� دارد و �� ��د از ط��" د���Aه ��&;�
�، ر-��. -�:  

��ا�� در ا�D ��رد �#4 	���ی26��>��ن را رو�D  �!�ده � 73�C�ی ����@� ��م ��  
 �Eی �#�د، ا�� �(�. ارا�Fزاز 4#� ا�	> در 26��>��ن ط2�ع �	د �� ا-�ادی �� �Eدی دا�:

&(� در ا�H�I6 �Fی ���� �	>:�د در ��رد ز��:� 4)��1 و '!���، 3%�د و ��ر، 
 �� و اN4ق، و ��4Lه وطD دو��� و FK6	�ات وی در ار6#�ط 	(O� ���	� �:و ز��

  �SE�7 ا-7��B��ن ����Pت ��ن را ارا�E �� ��د��.آ�(�ۀ 3!�	� ـ ��رای ��Pر و 
�د �� 26��>��ن ط2�ع  ،6�3. ��ا 523 ��د:�د در ا�D �	>او@	D &	>ی ��  ��;� Dا�

3(#� ھ�ی ھ�-!(� و ھ��!(�ا�� 8)� آن را دا�� �� ا-;�ر '��� را در 3%�� ��ق �ھ� �� 
NU1ح 3%�د وی و ھ� در ھ� در ز��:� S#8 از � ا ،78	� -%	� �(�0 ��ر ھ� و ز��:�

 26��>��ن � ز�ن '���ن �6 از ا��Pر '��� <��	�ه !���. ،ه ا��� 3%�د ���	�ه ��� �ا���
در ��رد �X ا��7ن، �� �!� 6�ا�� ��ا�� 4�ب  N6ش دا��� ا�� �� ھ!. وا�8	� ھ�

،���ر 6!�م ا-�ادی �� د&�ا ��  �.�و ����P� �4ت در <�ده �A%�ا��� �� ؛:0�� ���د 
<	� �و �	> :�د  ،� و8� ا-7��B��ن ،26��>��ن ط2�ع �	�ز 5�9.3.2014  9:�د ��'

�د�� �� از دو��� ��،�� از آن Z!3 ��ه �د �1�Oن و ھ!;�ران و ا��)A!ن و ھ
�ن و ھ!]	!��� ھ!�UIران<�و [	� از ���6\ و 8%���ن  وی �د�� S/� �@�6 و ��د��ن 

؛ �ون ا��P/@ �� D ای � ا�D ا�� ��27 در�^ �((� ���زی و... &	>ی �ای :0�D ��ا��(
ا��ر �؟ ��ل �ون �� و ��7 و �I_ ز��:� �( �56 ا�����7 آ�� ا�;�ن آن و3�د دارد �� 

�)	��� �� D	��� ،X�� ،X@�A3و S	4اور�� ،�!	;�دو �� �� ��0  ، �2;���، وا8\ 
Aی �� ��م ھ�ی�د� �وا@� <�وان،  ���ان <�@	` ��8�� و ��@(�A، ؛��ن  �Oط�م �!���ه ا�

� وی 1/#� �� و ���� ����� ��P وی ر ���02	3��� �� 6 �	-% �	78 �	(O� ا در ��رد
�د�� �� از ط�ف 26��>��ن �ای ارا�P� .E در �ب 78	� -%	� د'�ت ��ه �:�د� ���7� ،
��Cب در ��@	;� ��ا��3 � ا-;�ر '!���، �ای ����P� 57ت '��� در ��ردی، ا .�د��

� ��ا-" و �X�،  X� \@�O ر���. ھ!X� ،���A د���Aۀ 4#�<�ا:(�آن را �� �(� �� 
� X� �� وه�: X� ،ت �-�د���P� ا��3 �(� و�� �ھ!�، از ھ� �� و P)6	� و �>ب و دو@

�ون �� و ���� و � �;S [	� 5��3 دارا�� � ��دم را  �>ب و �;�5 و ا'��Iد و �ور،
  ا���Iل �ھ�. 

 ،��2#6 S;� ���0�K	�6�B دا�� ،��ع �4�رد �4ص ط2��>��ن ط2�ع در ��رد 78	� -%	�
� د�2�L �� در ز�� �) cا��� D	)& ھ� در K-��� D	0@�O� �&�:د. ا��� از ا���Pر � دور 
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 ،�)�0: �� ���A��� �!� 4�ا��(� آ��d را �� ��  ��%	�ن �� ��د، �!� 6�ا�7�(� �� 
.�)��A  
Lد Dرت ا�� ازا��#' S�:  

O����، &(�ن1� ،�� .���3 �� �)�اق ا�DO� D " �� در ���ر  ـ �� ��7 ا�� ـ 2(4
��� ا:� ��ده در ز��ن <�� �� ��ده �� ��دۀ � و ز��ۀ 4�ب را ��7 ����ه ا��" ـ ،

��ف �ی � ،���  ز��. !� �	�f6 آدم �ی ھ� �ده 
 "gال ��د �� �;(�ر &A��� ا����7 �د؟��:�دان 4�د � از ��2!� از �;�" :�� :��(�

�� 5��1 �2��" :�دا�� �� �;(�ر &A��� ا����7 �د، ا�� �D  ��:�د �ون در�^ :0
".�>��. ا�D ��ر ا�8N4ً 4�ب �	7 j: ده�� �� �   �!� 4�اھ� <�

و �0@�O	D 78	� -%	� ھ� از ا�D ����3 و ا�D ��ع  ؛&(	D ا����:!(�ا�� اN4ق ���3. �� 
  اN4ق �3ا و �7�K)k �	7�(�.و ا-;�ر 

�3أت :0�D وا�8	� ھ� را در �!�� ��7 ا�� �� &(�ن  �P��� .���3 Zم و وH ـ ��4��ر2
 �)��� �1�Oل ��رد ا��!��>اری و  �� �	�ف و ،78	� -%	�ر��� و دار و د��. وی، 

�;!�	�ر و دو��� و ��Cدی و 	C� ��ط دا��I� از �� �!	P)6 ه، �� در 3(^ ھ�ی�	5[ ،
� ����ر ��دم و 5��O6 �%� ھ� زد��، O)�ص  �آ:�ھ��� و � �78وت �6م و 6!�م د�
� ـ ��رای 	�!3 ���!� �3(^ ھ�ی �	�ن �>ب و��ت �>اری و ا6/�د ا���N �	�ف 

   ��Pر، دارد.
7	�ری از ��ر �(���ن ا��ر �	���  ـ 3 ،�� ��K6 از �	�ۀ ��ر 4#�:>اری ھ�ی [�

� ادای  Z8 ـ �� ا����7ت �6 ��ودی f��O6 ��ه ا�� ـدر &(	D ��ا �� ���ر �)��� ��
ا���ام � ا-�اد، ��� ا-�ادی �� �7�/" ا���ام �	7�(�، و � '�م ��ر�د ز�ن 6(�، �2!�ت 

m��1، و  ً�#@�] �� ز����، %3� ا�21 ا-;�ر  :�ھ� ھ� &(� <%2�، ھ� و ����Pت 1/#
  <(%�ن �((�.��ن را 

�ا�D 26��>��ن ط2�)�ای �P6ھ� ھ� ا:� �� ��، ��� &(� ��0 از ����7 را �	�ز �ع ��� ،
� ا�D دو �	> :�د د'�ت �� ��د�� �� در ز��ۀ �0@�O	D �	��� �� -;�ی 78	� -%	� �8ار 

@U!� وارد �!� ��د��، و از ط�ف  f��4از �X ط�ف � ا'�#�ر  و � ا�D ��ر .�� دا��(�
�Aو  د� �ا:� در �	�ن  ،��د�(� �ای ��دم و ���را-;�ر '!��� را در %3� در�

  ��. ��ق �� داد ��'��D ��7 <	�ا �� �� �� � �3أت وا�8	� ھ� را ا�از �� ��د،
� ��ذب��Hر �	2�ب ���ن دادن،6�@U� 2�ب راU��� 2�ب وU��� 2�ب راU� از ط��"   ، و

��%3 X� ت�B	2#6 و S;� ر���� ھ�ی :�وھ� X!� �ه از �6-(� � ا���0د ،دھ� ذھ(	� ھ� 
و �U	Z �8رت و �Fوت و د��ان ��Lری �دن، � �D� _O� �P، ��ر  ،ھ�ی روا��(�����
�   .�� 26��>��ن ط2�ع �	�ز �ان د�� زد ��7�� ای �	7

  
   


