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ق ���وص وا���، �ر
� ���و�ت ����ی �وا�ن، و�
	 ����ی و �ن��
ش رو
دادھی و � 

م، �ود ��ور ا�
ر دھ# �ش از��
   وم� ��ش �

 &ور ��
د %رزاد

  
                                ده ���رم !                                                                                                                   ��وا�       

�ن) و �%ره ، �#و �!�دی ھ��ت ����ب رھ�ری ��زا ( ��ز��ن �دا���ن ز
�����ن ا������»ا��ر« ا��ره : ��ب �
�د ا�����ل 
ا5!. از ا�#� ���ده �4ن اط-��+ ا�
-ل آن ��ز��ن، �ط��1. را ( �ظر �+ �/�#��. ��. از وا��ن �-,��د �+ ��ر�* ��ش )پ 

، در ����وک �و�ش و )�د ���ت 7ر����ده �+ ��ر ر����د. �� آن را »�د��. « ا�������ن و رھ�ران آ�%�...) در �ورد �
�د ط�ھر 
  و ��. �+ ��د و ��و ھم 4ر���م.�ط�1:+ ��ود�م 

و �و��+ ھ�ی �ن ») ا��ر« در���ت �� از �/���= ��ن و �ط�1ب �>���+ �ده در ��رۀی �ر
وم م.ط. �د��. ( �و�ط ��ب م. ا.  
+!�����ن، 
/�ظر �ظروف، �دا��ظر ��5زاده،  �
�د ? 1طف، ���ل  - )�د از ا��د�����%� و د��رھ�ی ��ور �������ن از 

>زاد، ,��م ��ه ا���دروف، �و�ن ,���ت، وره ��A �ذری و ���ری د�>ر. ھ�)��ن ����5%�ی �5
ب 5-
�ت ��ری، ��
,!�. از ���ر 4ر��+ �� ������دار، �و���ده و اھل �رھ�B �����+ �دۀی ��ور ( ا�������ن )، 5رف �ظر از ر�ب �!�. و ا�م 

�ری، ���در Cور���.، رھ�ورد زر��ب،  �
. ا1د�ن �%دی، ,�#.  ���ون،  ھر �A، وا5ف ��� -���ل ا���ن، ����ن و ,��ل ,در
�ظ�ف �%را�.، ��د ���ر �و�وی، 
�در وودی، 
#رت وھر�ز، ��. �Cرت، ��وده -ل، �ظ�م �%��ل، رازق رو��ن، 


�وا�.، ��ن  5د�ق روھ.، ر�ول ر
�م، ا�!م �!�م، �!. �وھ. و ده ھ� ����5%�ی �5
ب ���ل د�>ر، را��. ھ�E ھ��وا�.�
را، �د�ت �وا��ده �4ن » ا��ر« و آن �5
ب �ظران ��د �ده، ������م. از ا�ن ���ت �وا���م �و��+ ��ب » ا��ر« ����+ ��ب م.ا. 

( آ���. �+ ,�-ً از �ظر 4زرا�ده ا�د �� ��ر) ���7ش ����م. و�واھ���د�م �� �زر4واری و ,�ول ز
�ت، در ز���+ ا�راز �ظر ��وده، 
ھن �� ( ���>�ن راه 
/�/ت و وا,:�ت...)  در��ره �و#وع �طرو
+ ��ش از �7ش رو�ن �ده ���د )ون ���ز �+ رو�ن ����ن �� ذ

  ذھن �ود دار�م.
��ددا�ت: ���د 4�ت، از ,�ل در ذھن �� �وا�H. �7را�ون ����ل ���!ف از �!+ ���!+ �طرو
+ وود دا��+ و ا
���ل دارد در 

�وع آ�%� را �� �وا��ده �4ن �ز�ز و ��� �5
ب �ظران �
�رم �طرح �واھ�م ���ت.  -ز �وود آ�د، 
���ً آ��ده �وا�H. د�>ر ���
ا��دوار ھ���م �زر�4ن، �� ارا�+ ��7�%�ی �و�ش، �� و�-,��دان �و�ش را از ��وض دا��+ ھ�ی ا���ن �����د 4ردا��د. ا��1+  ,�-ً 

  را، ���ر��ً �رور ������م:    » ا��ر« 
�د ا�����لو���/�ً ���7>زار �واھ�م �ود. ا��A �و��+ �
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 ��ر
	 ���� ھ�ی  � ��� 
�� از ��ا��ن ��� �� ��اب در��ا�  !"� #
�0/. -, ا+*��()�ن و رھ�&ان آ�$� ���ب ا
1�&2� .�4�� (+�
 	� �4ه ا�/�وارم �� �7ی ��ا�26ن �5(4�� 

 :�2�  �=>� ط�ھ& ��
>? ��2ن @ ا
# و@/1 �=>� ذا@&���ر ��� �
Bن و������د ����2 ھ� �&@� +&ز�� و@/1 �=>� ذا@& از 7�C  ر (

 Dد را اوز��� B�7 ر �/�&د���E(+د ا�� �&ک ��دن � (4G? د ر دا�4. @ ا�6) �7ادث ا�/& ���  �4ه @ ھ> آ�$� @
�/�ا���. ����اده �5ری ����2 در و6(�ا�6 ار?� در �&
 ای � ��م L+�7 �*�ل ز��?� �� @&د�� @ از �&
 ھ�ی �Jرگ 

����اده ای ز�/��ار �=(�ب �� ���4. ا�� ����2 در N/+ &$4 آ��د �Jرگ �4ه و اB�<(7ً از ���  و6(�ا�6 ار?��� و 
 ��در ���D ��ده ا��. ز
&ا ��دش � ز��ن از��� �(!P ��ا�4. ����2 ز���� @ در +/N آ��د �)O!. ��ده در ?&وھ� �


� دا4) ا��. �&ار اظ$�رات �"!O/# ا
# ?&وه �T� آ��د ��م ����/��4/�ه ا�� در �/�ن �&دم ا+��ر ا�=�د، 2/5&+� ��م 
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 � ./!O� درس و 
�ه �&ای ادا��/� و �&و
�O� Xرف را ا�)�2ر دھ�. ��O و@/1 �=>� ذا@& 5(&ش را @ در او ا�)�Oاد �&�()
 &���� .�� ا��Yم ر����ه ا� /�/�7  @��1 �]1 ���ن داده و ���Z�C �2 ھ�ی 
�زدھ. و دوازدھ. را در 6/(�  ای @���

��دش او ��   ھ� دا
& �� �4ه ا4)&اک �� �>�ده ا��. �&ار ?<)���اد�/�ت دا4) در �=�+1 اد�� $4& @��1 @ ا@\&اً در 
 اش C=�� و ���ھ�4. �4
[ ا+��ی @ ��وه �& اد�/�ت �& روان ��4�� و ر4) ھ�ی از �!�م �C�O& آ��4 ��ده در 

 ]
 ھ>�2/�� �>�ده ا
# ھ��4 .4@ ��ا+��ی از �$��&
# آ�/�ی �/�� و �</& دو�Y(� �6د
# ��Eرای ��ان در @��1 ��ده ا
�2
D ھ� در @��1 ��5ھ��?� ا�)/�ر �>�ده و از ���  ا��ن هللا ��ن � 7/^ ��)0. ا��ر !� ����O از �]�ط آن دو�6 � د

��در ��ن � 7/^ رZ/6�� `/a و �&�> �]&ر ��Oرف ��زه �1/�2 @�2ر ��ظ/Z و ������ ا��Yم داده ��ده. ��O در ز��ن 
 ھ�ی از <�&� .�� ��Oرف را ���/` و در ر�4 �"����ت ا�)�C�b در ا+*��()�ن 5/� ���� دا4) ا�/aآ !Y� �4ه و

 �2& ر�/�ه ا��. ا+��ی ا��T� ًB�<(7/# ��زه را از � !Y� #
 اC"�ح آن ز��ن �!. ا6&وح از او در ا� �
 ��روان ��4

# ا
�م +6�O/� اد�� ����B �&�� از اد�/�ن و ز�&���د ����2 او در آ (>? � #/�d<ھ .���ن �&@� �&�> �� �>�ده ا

 اد�/�ت دا4) ا�� �� او ھ>�2/�� �>�ده و از او در ز�/� اد�/�ت �� � ��� O4&ای ز��ن و از ا�)�دان �(/�ری از ��ا��ن @
 ا��. �&�� ��وه �& دا�� ھ�(���2 در �=<1 آ���� �
�T� ا�� .�� ا(� ���ان ��"[ �/J �� آ����� ی اد�� �

1 � او � �0& ��ان �()�O و ��ص �/�
�ه >=� #
��رف و �f 1��@ &��4م �&ور دھ]�ن ��0. �& و ��اوم ��ده و ا+&اد ا
 g/4�� �O�C �2 � ��م او ���6 � ��م �=>� ط�ھ& ��ن ��Jf 2]&ی� �+�C در -�پ ا��. �&�7م @ ���&وده ��ده ا

 ا�� ا
# Jfل در -�پ ھ�ی ��Oی G7ف ?&دد. @ در د
�ان ھ�ی (���ا ���)@ �
ھ�ی ��
>� �& ا�O4ر او ����د ��د ا�� �4
�2 �� �]�
�ی ����2 � ��م ا�=�د و �&�� @ در دوره ��� ���/� �>E� 6/� ھ�ی�O+ ی �/(�. �� 4&وع&jد او از آن ا����

�/&ی +�ر
���، �=>� �0& ��ا، ھ�ل ا�6
# ��ری و ���اBول ��ن ھ<� � ا4)&اک  bE4/� ھ�ی ���ر 4>�ل @�2ر از �>!
 �
�� ����
� 1C�7 @&ده و �� ا��م ����ن ا�T� ن�� ��م �&ا� ���/�
�2 و ��ه ای د
k& ا
�Yد ?&د
�ه ��د در ?&وه &�

�� دھ د��@&ا�� در �5ھ�)�ن @��1 ���/���ا���� @ �Gب ا+��ر ��ر@(/()� �4ه ��د�� ھ>&اھ�  و 4&وع +6�O/� ھ�ی 
 �# در ا
# دوره از +6�O/� ھ�ی او @ �����!O�.���>�ده و در رد
Z اول ���� -, ا+*��()�ن 4&وع � +6�O/� @&ده ا

 ا�)�bد ��ده ا�� و 4$& هللا 1b=� &l$4 زرا(1 +�@�6b=� ھ& دو ��، دارم او در �5ھ�)�ن �� �!"�ن �!� @2)>�� @
�4
� ��j/& ھ>/#  4&�� ��ز���� �=1b 4&�/�ت و د�)2Y�5 &/k/&ی �=1b اد�/�ت 7!] ای را �1/�2 داده ��ده ا��. @
��اھ& @2)>�� ازدواج �>�ده ا��. در  را�" ���  �4ه ���. او�6 را @ زن دھ��� و �� ��اد ��ده ط�ق ?<) و �� �>!/

)� .$� �2��� ]!� D/�ت ز��ن �1/�2 د��@&ا���E(در او6/# ا� J/� او /�ر +�Oل دا4) و در �/�ن ط&+�ارا�� �4
g ��د @
 #
 ا�<�ق ا� ]!� D/�ب د��@&اJ7 #/�در @�k&ه اول � �O� ��J7 �2�� ^/7 از �&@� و @�ر�E(�� 1  ?&د
�ه @ ��ر

��![ 6(� ا��Tی ��ز��ن �&ا D/�در د��@&ا �
�T� م�k�2 ھ���ن را �� ا���د �&ا�� و �0& را �&د
� �>�ده ا��. ��
 ا
# ا��ام او در �/�ن ���ر
# �(1 ��!� �&د��ن 4>�ل ا���Oس �(/�ر ��<� دا4) و @ �
�<� �� ./!)� �@&� � ا��س ���
�>1 او را د�k(4�<? &� 1/6 اش از ���  �4روی ��!/o �/�>�د�� -/J ھ�ی د
k& در ��ر
	 ھ�ی ��4) �4ه در��ره J7ب 

�![ و � D/�د��@&ا ،��/()E� ف ھ>&اھ�ن����2 در ا��O2ب اول �&�� ��
��� دھ د��@&ا�� آ��ه ا�� ا�� ا
 �� @ �)/

�� د
k& از ��ال ھ� (�2Y�5/&ی، l$4&، @2)>�� و 4&�� @ �� @�ر�1 ھ>&اھ� @&د�� � ?&وه �&@� 5/�

���2ک �!]� �>�ده و 7)� آن را در  �7ل �� ��اب ����ه و ا
# bE4/� ھ� از �>! l$4&، 4&�� و 2Y�5/&ی ا
# ا�& را
  آ�$� -�ن @�ر��bE4 1ً �� در��ر را�"(>? اj& ا�)�2ره �=>� �!� ��ن 
<)!� وز
& در��ر ظ�ھ& �4ه ��!/o �� �>�د��. �

 #
��� �O)�&ی �&ای ا �$�
 ا�� � �=�ی از +6�O/� ھ�ی ?&وه �&@� �/g!"� J ?&د��. ا�6) ا(�دا4) و در��ر
�ن �/�Eا
 ��&ده ا��اaو ارا ��2 از �&@� ��ا �4 و ����& اظ$�رات ��ر�/# �=<1 ا�)�0ر را �1/�2 داد. . د��
�2ن ��ا4)�� @ �O�

�![ اC"�ح ���رزه �� �). �!� ��j ?&د
�ه ��د ا�� @�ر�1 و  D/�در �&ام د��@&ا ا�)�Bل ��د ����2 در ا�)�ا آن ��د @
��� �&ا�� �()�ل �!]� @&د ا�� �&@� ��ش �>�د�� آن را �(��ت �Jkار ��. �� ا
# �7 �/)�ان ا�)�Bل ����2 را �"��[ �


� ��ر@(/()� �� آن �Z6�E ��د�� و � ط�ر ��&ر �[� &���� �Tا� �
��O از آن @ ?&وه � ��م �). �!� �O&وف �4 و ا@\&
�� �2�
  ا
# ���ان � ?&وه ��G�� &� ���� ای در��ا�� آ�$� ��ا+]� ��&د. �=�ود
�  و ��اوم ��اھ�ن �2& ا���/

 �� و ��2/��� ?&وه در 4>�ل ��p�6 ��د @�/��)# +6�O/� ھ�ی ����ال �&ا�J/k ��د �=�ود  �2��� �/6�O+ در @ &k
د
��زا ا�=�ق @�وه و �f �E/&ت را � 7/^ ا��Tی  ��ال ھ�ی ��&ر ا��T در ا
# ��رد �/�Yاب �� ����. ا�6) ��O ھ� @

��د �O&+� @&د�� از ا�)��رات @����4 ��د @ �� آ�$� در دوران درس در �4روی آ��4 �4ه و را�" اش را L>7 رھ�&ی 
@&ده ��د. ا�� �� ز��ن 4$�دت ����2 ھ/q @` از را�" آ�$� �� ��ز��ن اط��� ��ا4)��. ����2 در �/�ن �&ان ?&وه ھ�ی 

 ھ�ی از دا�� ھ�ی اد�(�� از دوره را�" اش �� �=�+1 و bE4/� ھ�
� ��د @ ���ً در -, ا�)/�زا�� دا�4 و آن ا��و
 � �
 ���رزه ط�]��� او6/� �/�ھ� � @ #
��ره �4ن 
�دآوری @&د
.. ا�� در درون ��ز��ن ��kOr/&ی ����2 در ��ره ا

�(���  و�)� در ?&وه ا #
ف 5/� آ�� ���رزات ���� ���j ���د و �"��[ او�rع و د
� ��Eط  �*s/& �� @&د. از ا
�6�E</# ?&وه ط&+�ار ����2 را @ ا�6) ��O از رو
�اد �jر او ر�>�ً �� آ�$� �"g را�" @&د ا�5ر���(� �/�ا�()��. ز
&ا آ�$� 
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���ی از ���  آ�$�  J/� B�7 �� ل ��ر@(/()� ��ا4)��. و�Cا ]��"� D/�ا�]�ب د��@&ا !s)� #
&� �6�Cدر ا �(��j gr��

��2 ا�6) 7(�س ��دن ا�)�+�ت ���� را در ا+*��()�ن �/�ا�(� و � ط�ر ��ص در ��ر
	 در ��رد �k� &2&د�� .���ه ا

 �� B�7 در د��>��(� ��ل آ�& ا+*��()�ن 
��O د�/]�ً از ز��ن ���ا6&7>�ن ��ن � ��O اj&ی را �/J ز
& ��Z/6 دا�4. @ �C
��د  ا��Tی رھ�&ی ��Oی @@ ��را ��زا ���/��� ��4) ھ�ی ����2 را �5$�ن �>�ده ا�� @  رس �/(�. ��bر �# ا
# ا

 �>/)�ا��� آن را @ ��د1/6 آن 
� ��م �"��]� آن ��4) ھ� �� ��gr ?/&ی ھ�ی ��د�4ن و 
� ���2�� در ��د آن ��4) ھ�
 #
&� .�=()�  ھ�
� �/J در �"����ت @�2ر � �2& ر�/�ه @(�2 ��4�
�� از ���<� t/r�� �
 و �()�ل �&
# آ�$� ���/


�T� tد ط�]��� از �0& ��ر@` و 6/�/# و �� ا�4را�� � او�rع ا+*��()�ن در �&
�ه �![ ا��. در �]�� د
�ان �fم &2�
�"t �(/�ر  6�[� #
��2 دا�() ا�� ا�� &jا?�ھ�ن آن را ا �&ور دھ]�ن ��4) ای �� ا�. �()�Oر ا��ذر و
(� �2& �4ه @

 در��ره �/�ل در @��1 �2& �4ه �]�6 ای �=� ���ان �/�ل از ����2ن �)��P در اد�/�ت �&+@ ��B�[� ��<Y� دارد. در ���
 D
  ای �/C�� �2��� (4�� #
&�  6�� .���5
s# �& از �)��P ا �!� P���2 �2& �4ه @ آن ھ. �)��� .!� � ��ا

@ �
 ادب �2& �4ه و � �0& �� آ!Y� در @ ��
(��ه ��ان ا��  6�[� #
��Eط  آن ��� �0/>� ا��. �(>� �>�ه �)# ا
 #� .���/!� دا�)�ن �/�Eا��ه ا �2�از ��م ر��ن ھ� و دا�)�ن ھ�ی �Jرگ ��
(��?�ن �$�ن �&@/  ?&د
�ه @ ��2ن �/�ھ� ��

6 در ��ره ��2ھ/& ����2ن �[� D
 ا+*��()�ن و � ������ در آن از دو �]�6 از او 
�� در��ره ھ�4. �4
[ ا+��ی و @
 �� u!E� �!(>
 ��ن وز
& در��ر، 
�� از وزرای د
k& از ����2ن @ �!� �<=� ��2ن از �>!�� &C�O� ھ�ی �bE4


(��ه ای ��)�& و از او6/# �&دم ��4��ن @�2ر �� @ �2���ط&م �/(� و ھ>�d/# �4ه ���هللا ��ن �� @&د و �6�Y)�ً ��م او �
 �j�/f و ر7>� 
�دآوری �4ه ��د.��د و ��ه ای O4&ای ����2ن از �!<  ا
# دو �]�6 را �# ��دم ا�� �>�دم در �6�7 @

�bE4 �2/)� �� ا��Oد ?���?�ن �� @ ����2 �"�6  آن را �/k<� و �# �/���b[� ..(4 از 
�دآوری ا
# �"�6  ا
# ا��
 D

��6ژ�aو ا ���/� �/6�O+ &� دا�4 ��وه- �� �Or�� دو�� $. ��د و �"��[ او�rع ��O/& ھ�ی @ در ا
# ز�/�

 �
�� �/2)& �& �7ت ا�)�+�ت ���� در �/�ن ط&+�اران ��د دا�# �/Jد و ھ>/#  –?���?�ن از آن �>�# �/k&د�/�در 
 ا�&وز �/J ��ه ای آن را �&ای ��د ��6  �� 
���� ز
&ا ��gr ?/&ی ھ�ی ���� ���  �&وز +&�C ط!�� @ �� ا!s)�

 �!�  �&ای 4&@� در ��رت و!s)� ��
 د�� آوردن -�@� �4ه ا��. در ز��ن 7/�ت ����2 ���7^ ��ی در ��رد ا�

� راه 17 آن �/J ��2ن داده �4د و ار���ط� �� ��1a�)� &a ا�]�ب �� 7 ط&ح �=�ود �>��� �!���
� C&+�ً در ���

��ال ھ� �� �7ل �/J ��اب �/�+) ا�� #
 ا��>��(� . �>�# ا�� ��ه ای از ��ان ا�)�+�ت ���� د��@&ا�/D روش ?&دد. @
 �/�ارد و در k� ھ�ی ��زه را ز��ه O��+ وز&� �� ز�/��� ھ�
� را �b/  ���4 و�6 �7ت آن ��ون 
�+)# راه 17 ا<[6

 از ا��ام �0!�م و �=&وم ا+*��@ .
 ھ>/# B�7 �4ھ�d���- ���4 �� ل�<
()�ن �=!/1 �$�
� آ��ن @ Z/Or �& ا�� �/�5 &(2
 �/�ن �>� آورد. در �Cر�� @ ا+*��()�ن در 7]/]� � ��E� ����0 و ��p دا�!� ���رز ��ا4) ا�� @(� C&� در @

 �
�4 .
&/k� &0� ر�� ��ار�� در��@�2ر ا�!/� ھ��� ا?& دھ$� ��م @�-D و �Jرگ @�2ر را @ ��رت ����0 و ���7 

�. ��kر��ه ��) ط�J @>/� آ�$� �<�س ���1 ���$� از ��@��ن @�2ر را ��k/<� #E�1/�2 دھ� و�6 @(� از 7]�ق آ�$� 

 دوام ھ>�ن ا�)�+�ت !s)� #
 ��د ا(>? آ�/Jی از ��ر �=>� �&@� را در ��رد دا�# زدن �(��E� ���� 1aط& دارم @
g>� رت�� �
�Z ا�&وز �/J از ا
# ھ/�ھ� �/2)& ?&وه ھ�ی ��+/��� �� .���/�&�� و �O!�م �/(�  +�sدا�6 و �!�ک ا6"�ا
Z ا

  �� #
��اھ� �4. � ا �� ��7/�ن ��ر�� آ�$� �s*/& @&د �&دم ���5ل �4ه ا+*��()�ن �� - �a�b  د
k& ��ا��/�ھ& و�� 
 از @ �� آ���� @ ��Eط& ��ا�6 در O� �5]/  آن ا�� و � ��Eط& ا�)<�ده ��
� آن ا!s)� #
 ���ان ا��� � #� /C��

  bO� دا�# زدن #
 B �=�ل ����2 ��ر �� آورد �l&ھ/��J. ا?& - @(��� ھ. ھ()�� @ +]�E� Pط& �"&ح �4ن ��� �&@
��ا17 ا�# ��5ه �/�&��.   ا?& @�ر � زد و ��رد @2/� آ�$� �@ ���O4ر ھ� را در ا
# ز�/� �� دھ�� ا�� ��ط&�4ن �>g ا

. �&ا
�� و��د دارد @ �7ت دوره @���� �(�1a ���� ���4 از -�ن ��د را � 7/^ ���رز
# ��ا+g ��ا�6 �"&ح �>�ده ا��
 �=& ھ�� � #(+�
د�� ا��ازی ھ�ی @�2ر ھ�ی f  7�C&ض ا�� روس ھ� � ا�)&ا�/wی دوم ��د @ C&ف �0& از راه 

J/� ا�� ھ�&
 �&ز 4>�ل و ���ب آ�/� روی آورده ا��. ا��\� ��Eط& �!�  و ا��� � L>7 �<�ذ ��د �� @�ه ھ�
� ھ��و@� �
7>�
� �� @��� و در �/# �7ل د��وی ا
&ان �Jرگ را در  ���/� #
 ��زار ا�&ژی از ا� �
?/&ی از دا�1 �4ن 7&
<�ن ��
��د �4ت �2E/�ه و �&ا@�O(� Jدی در ا+*��()�ن ا
�Yد و از ا�$� �$&ه �&داری ��  �kھ�&+ �
�=]/<�ت ��ر
�E و +6�O/� ھ�


/� �/�ھ�.  @���. �5@()�ن �/J ا?& �)�ا���rا+*��()�ن ر  �](/. و �&@� �
��د 17 @�� در �$� g>�  25)�ن ھ� را �!s)�
��د �Gب  pی 7/&ت آوری از ���ع را در +&ھ���f و �)/E
�&ز�/# وا��Oً ��ر ����& ا
# �& +&ز��ان وا��O ا+*��()�ن @

�� ا
# @�2ر ط� -$�ردھ ا�/& ��ز ھ. �>�م ����  �>�ده ا�� ھ�4/�ر ����4 و �(�1a را در �"t �$��� و ��"] ای ��/�
 � #/� gو ا?& �)�ا�� �=�ری �!� وا� ����د ا+Jوده ا �E
 ��ر�&Y� &� افJ? �</� �� 2&ی را� ���/�
��6ژ
D و �aا

�$�  ار�*�ن �/�ورد و در ز�/��  را � @�2ر ھ�ی ��"]O� ��2ه ای از ���&Y� �4ن و��د آورد �/)�ا�� ��ل ��زه و ��
  +&د ا�� و �� &b=�� �E
7 �*&ا+/�
� و ��ر�� #
 @��. ز
&ا ���D(/6�5�/� �/O و �/�@!d& اr&� 7&ف ھ�ی ��زه


��O ���4ت و �&اق �/��f Jی آن را  ��&� ��ور �/�� �(0& 7� #
اذ��ن ��
��� ��رخ و +/!(�ف �Jرگ �&ن �/(). از ا
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��� آن را 5/��� @ &/� ا��.  ��ارد و ��Yرب ا(��� &�   �/�� ��&ده ��د ھ��ز ھ. ا
# ا�)/�ز ا+*��()�ن را �&�()
 آ�$� در ز���� وارد �/�ان ��>��(� �!� �)/� �� &C�O� 	
�� و رو�4<�&ی ��ر�/�ا�6) ���0ر �# �=]/& bE4/� ھ�ی 


& زJ?�� از آن ���ح ھ� D
�& �/�&د و ھ&  �&د � p�� 
�� از �"  ھ�ی ���رزه ���4 @ �$�ن در �&7! &/j�� &

 � 	
 �� از آن �)��</. و�6 ��ر@ �/���د � 4$�دت ر &0�k�� ن�>
&7 ���2 � د��� �$��� �&ار دا4)��. از آن �>!
 در �5 ا�"�ره ��زی از آ��ن �&ا
/. و � از ��ن و 4$�د��2ن � .
�]  7&@� �>/��� و �� ��
� از ��Yرب آ�$� �/���ز

D-�@ اض&fط& ا�E� ../�@ ده�>(���ء ا    و ��0�k&ا�

[(...�/Oن راه 7]/]� و وا��k�2� ) ]  

��ا 
6 �� ارا�)� #
  د���ل ��اھ� �4. ت��Bت : ا

 


