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  	��� �د دوازده�����ن د�و�را	�  
  

ھ�ی ا���رو��� ( در	�ش  �	�رز ���ت ھ�ی ا��ر��� �� ر��� در�ت در 	�	و�� �و��د و

ا()��#�ی ��رج از �&ور )، آ�#م در آ!�ز�ن  �ه ھ�ی �رن 	��ت و ��م 	ود � ���ت " 

�وی د�ت از  - د��ً  ��ز در رد�ف 	ر�� از ���ت ھ�ی د�*ر، " �����ن د�و�را	�

  ا�� 	رای ا()�����ن" در ارو/� �ر	رآورد.ا�در��ران " &ورای د و�ر

 ؤ���ن و 2ردا��ده �2ن " �12 �ن د و�را�� " ازھ �ن وھ�0 ���ت، ���ت  ورد 

�1 �ن در راه ر��دن ، /ر���پ ھ�ی �&را�� و  واز�ن 2)��ر��� –ا�5 �-� (4رورت 

 �ن " ��ر� � " 	رای �وا��ده و  رور ���ده را از  5رای ھ )�����ن درا( 	 د و�را�� 

 �&ر ر�� ��د�د.	  

رو 	 �و����  و - د��ً ( ��ر ��&� از ا�	� ����� 	ود�د دران ���#� � 	� ا��� 	 ��5رب

�&رات ا()��� در��رج از�&ور)؛ 2 �� ھ�ی دا&��د  	�� 	ر ا��� " �12 �ن "،  ا(ول

(روھ&��د،   د�� در�&�د�د و2ذ&� آ د�د و  ا�� �:ً ھ ���د ���ر �&ر� ھ� � در

	�&�ر�� دوام ��واھد آورد. ��ز	ود�د ا(رادی � 	�زھم 	ر	��ی روش ھ� و ��&#�ی -ده 

��طر->ده 2&��� ���ت �12 �ن د و�را�� &��د 		� �ود  �*��1د  �� از �&ر� داران،

��2 "��ر�	#� و ����ن ھ� ھ�ی &�?� و����� و 	  �ظور  ی " ��د روی ھ�و ی " 	@

 . . . ا��5د &ده 	�&د، ا �، روز �� روز �B	ت 2رد�د � " �12 �ن " �  " و ا�>A	�*را�

@��ن 	ود و @��ن &د. 	�0 ا�ن �&ر�� ا���رو��� ِ 5#��& ول، از روز �D��س �� ��ون 

 	�&�ر از ��دھ� /��ن را ا��وا  �� ��د، 	� د�ت روی ھ �ن /ر���پ ھ�ی  ���Gن &دۀ� 

،� 0-  ��ادا  داد، طور�� در ھر�2م،  	 �ر�ت �و�ش ژور������� وا�5 �-� ، �>و
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 ��#�  �Gداد �وا��ده ھ��ش (زو�� 2ر(ت ، 	�0 ھ ��ران �0 � 	�&�رو 	�&�ری را  ��ز �

 ا�ن،  	ر�وردار2رد�د ھ ز	���ن واز و��ر:زم در ���وادۀ ر��� �� 	�ود 05ب � ود�

ن ا����� و ارز&� را  �	��ن  ���زد. 	# �ن رو��رد،  	����� 	��ذات �&�� ھ�ی رو&

/��ن 	 ��ل  دوازده	�&�ر از ا(زود � ھر�2ه  �ن و  ط��	� را � " �12 �ن " ظرف 

آ�*�ه �واھ�م  �&ر ر�� ��ده ا�ت ،  د�ظر�2ر�م و �� آ�#� را در  5 و- �� 2رد آور�م،

�د � ��� �� �ن از I 5 ا����#�ی ?��ب ���Bت ِ �G �5 ا()���  �  ورد 	د2و�� و 	� د

�رار �*ر(� و 	 ا�د��ر�ن  و�� ->ده 2&��� 2ردا��ده ھ� وھ ��را�ش � و (��&��ر �

�� و �را ت ا����� Aا�دھ��5ر&��� ا� ��5 . ا�ن در�����ت � " �12 �ن "،  �و�ل �

ب ا?��A، ا��>�دی، -0 �، ����� ، ا��?�دی، (رھ�*�،  ���ل و  ط�� ا�	وھ� از

 @ون �0 در/��ر ط	و-�ت 	رون  رزی    دت  ورد �ظر،��>�>��� و. . . را ظرف 

  �دان�A- د ت�     �/رده ا�ت .  ���ده و 	

 ���آ�@ 	�&�راز ھ ، &Dن �&را�� ا�ن ���ت ا���رو��� را 	�: 	رده ا�ت، ا���ت � و

� و �?و?�  ��و	�ن و  �وو��ن آن از �وی 	ر�� از ا(راد و  ��	I ��� �ر�م &�?

،	� 	زر2واری و ��G ?در 	دان  �&را�� ( وط��)   ورد 	� �ر �� �رار 2ر(�

��ت ��	ل �و5 و ا�ت. ا�ن ا�	� روش 	�� Bل ?ورت �*ر(�  �و�ل 	  و �*ر��� &ده

  .  &�-ر@ �وش �رود : ا��	�ه ا�ت

���دی ���ت �      ���� دو�د���  وه از ��ی در دا�ن ���د���       	ر ِ	�"ب �ر	�  آ�د از

���� و	���ت 5#��� " �12 �ن " را  ورد  دوازده ن، ھر2ز �ِرآن �دارم �� ��ر�ردھ�ی 

 ا�ن ��ر��ده ا�ت و � ا�ن وظ��1 را دارم.  	رر�� و  و&*�(� �رار دھم، ز�را�

 و ر���� د�*ری، - Aً در  Gرض در-�ن ��ل، 	��د 12ت � " �12 �ن " و ھر�&ر�

���2 ( � در��  ��ط  �دود، 	ل در�را�ر5#�ن ا روزی) �رار  �وا�ش و �*رش ھ 

  دا&� �و	�ت 	���ده و �وا��ده،  �ود /�را ون ھر �� ازآ�#� داوری (ر ��د.

 �2 - رُ/ر 	�ر" �12 �ن " و 	�Gوان  دوازده�وا��م 	� ا�ن و��0 ، ����� را 	 ���	ت ���

  � از ھ ��ران  ��	ل �0 � آن 	Gرض �وا��ده ھ�ی 2را � 	ر���م و	س. ��
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	رای 2ردا��ده �2ن، ھ ��ران، �وا��ده �2ن ا�ن ر���� �وب و وز�ن  و 	رای   5 وع 

 ھم  �#��ن -ز�زط0ب 	#روزی و  و(>�ت دارم. (/���ن )


