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  ������ت ��� �� ��وری�م در 	�ور �����                    
���ا��ام ا��ی����                                       �  

ب �	ور 
�	��، رو���  و � 
� دو�� ھ	ی 
���	ن �ب و ��	�� �� ��	�در 
ک و 
$	رزه !	 آن را ھ�ف &'
�'.رھ	ی �!�، دا�- و �وری+م را د(�) 

�
ک &'
0/ �ی)  
 .�ک ��� ر�2&'
�.ا�2�، ا
	 در 
$	رزه !	 آن !� �.ا34 
 ک !� �2	78	ت ���3 و �5&ده ای !&'

9 ای) ��م د�&�� !� �.ا34 	�
ک !	 &'
��� ای) 
$	رزۀ 
 ;�&<
5دد �� از ر8	!� و �<.
� طف ھ	ی  �


ک �	(� 
� (.د. �@	ت 
0/ ای) �2	78	ت �$	رت ا�� از:&'
  د(�) 
� از � - 1�ی; واC� � 
$	رزه !	 �وری+م ! ���
�م �.ا34 ��	م طف ھ	ی 

�!وری+م و 5وه ھ	ی �وری�&�. �!� ھ	 !	 ���� و !�� �'.رھ	ی ��، 
 �
�+ب �	ر5ان �د�&	ن ����) و �+ب هللا �$2	ن را �وری�� )	� 	� �G


� ایان ای) 5وه H0.ری ا��I و 	روس ھ �� ��	�ھ	 را (	
9 �.ا�2�، در 
 .�5وه ھ	ی �وری�&� ��� �22 ���� 

2 -  /L	<&

&.ازن و ی	 ا�&>	ب ی@� از �� طف رM�8 و  9
	C� در 	ھ �!�

9 دو�� ھ	ی ��2 �ب، I$0ۀ (��C !� رھ$ی ایان و 	) �
Hا�
وری+م، �	5+یی ھ	 و د(.اری ھ	ی ���3 � 	! O2I رزه و	$

Cۀ �د ھ	 در 	I

�ودی� ھ	ی زی	دی در ای) 
.رد رو!و  � ھ	@	 و �!و �5&ده دار��. ا
یP
 	!
 ��I ،��R	یQ	ه و @R� 	! اب را
Cۀ ��2 ا�	I 	0آ� �� ��	�ھ�&2�. در 
G	یQ	ه ا��L ظ0.ر و �5&ش 5وه ھ	ی �&�+ه I. و ا4اط 5ای �وری�&� 
ی�ن از دو�� ھ	ی �ب ��2 ! 	! �
2	U4 �.د ��� �.ا�2 �! �I.� 	! ،��ا�2�



Cۀ �ُ در 	I ن	2W /و ھ �C�) لHان و ھ
� ایH0.ری ا��I ر	د !� �2
 .���Q! ار�2.ان د(�2	ن ا��L ا4اط�� ��2 و �وری+م ! �	�&� از آن 8
�.!� و �	!.دی دا�- و 5وه ھ	ی ا4اط� ��2، دو�� ھ	ی ��2 �ب �
2� و 
.MI �	را�&� !��	ر � �
 ;�C7� �C�) لHان و ھرا در !ا! ای

� از (Qد ی@� دی
Cۀ ُ�	I ی�.Y� .د.) �
�ی) �!� (	ن P&
ی� آن ھ	 از 
�ی) �ب �	ز5	ری P&
ب ھ	 و ���� !� �2.ان � U4	2

.اردی ا�� �� !	 
وی !	�Y.ه و �� Zد را ی
Cۀ ُ�	I 	ھ �!�ارد. ای) در �	�� ا�� �� ��

�
Hوری+م ا�ب  !	�9CR 8	!9 ا�&�	د در O2I !	 دا�- و 5وه ھ	ی ��
 آن ھ	 � 
	ی� 5+اری !�ا�2� و ��
 و �&�]�  ،در ای) O2Iرا ��2 �\



Cۀ �ب ��2 را در 	I 
	ی� 5+اری !� ،]@� ! 	
22�. ا@�
 �Y�� -<!
د آن ھ	 @��� .�2�ار�G �
وری+م !�'& !� 4	ی�ه و از د�� ر4&� � 	! O2I

�
 �� �	�� رو �.ا��ه 
� در ��	ی� ����P	�� از 5وه ھ	ی 
C	رض !'	ر ا�
�@	ی� از �]	رب �	
.34 آ�0	 در ای) 
.رد دارد و آن ھ	 را !� (�ت در  ،���)

دد 
� �	زد. &
 ای) ��	�� 
ای را��ن  - 3! �� (�
�ون O2I در ز! ��	�
O2I !	 دا�- و �وری+م در �	ور 

�ه �.�` آن ھ	، ) ا�4	ی ��>�aI از �!	'
دا�- و ��	م 5وه ھ	ی 
!� ھ	 اراده و � �� ��	�وزی ��� ر��. در �G ا��، !� �&�]� و �
ا�+ا

�2 ��ار��، ا�&R	ده از ��و�

� ای !ای �G	ده �	�&) ��وی ز	�ھ	ی !
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 ،��	�

� �	ور Hو ا� �!� /L	<&
ز
��2 ھ یZ از ای) �� طف رM�8 و 
�ه ) 	� �2�! -�G ت	C$� و �
	�Gدر دارد ��	و �� �
	b� ازن.� �a� .

 UR� �! ،�2� ی.I ی �&�+ه	وه ھ
G �Yc2[ از (@�� �	
9 دا�- و 5
ا��ایQ� ی@� از �C�) لHان و ھ ا�� دول �Q� (ا��. ای 	ھ �!�  ،�!

 ;�C7� د، از+�� �
 ب آن ھ	 !� �P&
ا4+ون ! آ�@� از �	را�&� دو�� ھ	ی 
5ا�� ! ای) 
Yc2ۀ !��	ری ��	�� و  �c�� ی	زی ھ	در ! 	ذ آن ھ.R� و -Y�


� (.د �)	� Zیeا��.ازن 
�	ن طف ھ	ی  . در �	�� �� !�.ی ادا
ۀا�&

� در �	ور 
�	�� !� �2.ان !>'� Hا� /L	<&
از اھ�اف و 
2	U4 رM�8 و 

 .�22� �
 �.د �Q	ه 
�Y.ی� روس ھ	 در �&�]ۀ ��C7; و (@�� دا�- و 5وه ھ	ی �وری�&�  - 4

وری+م ا��. � 	! O2I ب در�ودی� ھ	ی �P
ا�� ھ	 و Q� از Qی@� دی
 �2�
�ی �� ز�!� ھ	 آ�- O2I !	 دا�- و �وری+م را در �	ور 
�	�� در آن �

� �!ھ	ی �Y.ی� و �\$�� رو��� را �	�
2�، داغ و � �2.ان 8�رت !�) ا����� 
 .�
'&9C ��� �	ز� 

ای �	!.دی دا�- و �وری+م  - 5! Uط	8 O2I رزه و	$
رو��� ��� ر�/ آ�@� از 
�ه ا��، ا
	 !� ھ�L i.رت !� ) ��C

� 5.ی� و ��Hً وارد ای)  (<�

�.ردا! O2I (وزی در ای�G ی�	ان، از �.ا�
'	ر�� ای 	! �&�ر �02	ی� و 
وری+م  در �.ری� و �	ور 
�	�� در ��	ب �ب و � 	! O2I در 	روس ھ .����

 �@�! ،�وزی ��� ر�2�G �! �� 	02� �� 	ر�� آن ھ	'
�م � &'�! �W ھ
4و 
� رود. در G	ی (	ن  O2I (ق ایH�	! 


�Yc2 و 0I	ن !� �<.ص �ب و رو��� در 
�	ن ای) ھ��  ;�&<
آی	 دو�� ھ	ی 
�وP
ک �2	78	ت و &'
دی� ھ	ی 
$	رزه و O2I !	 دا�- و �وری+م !� �.ا34 

د�� �.اھ2� ی	�4؟ ��3 و �5&د�5 ای) �2	78	ت و �7	د 
2	U4 طف ھ	ی 
 آ�@� Q
 .��	'� �
2�د و !� !) !�� ! �

>&�;، راه �0	ی� را !� ای) �.ا34 

ی !5+ی22� و !	 اراده وQراه دی ،/L	<&
��	��ِ   ای) !	زی 5ان 
>&�; رM�8 و 
o�L و آرا
- !� I	ی ر8	!� و �<.
� وارد (.��. در �� آن، آ�- ای) O2I در 
 �8	! 9C&'
ان !� ر�/ و !� �	ط�R، ھ�2p	ن Qزی	زی �\�; ای) ھ�� !	ن !	�


 .��	
 �  �.اھ
  

 
    

 

  
  
  

 


