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  ���ب ا������� و ��
���ر دا��� ���� �� د��ی
	�ھ� �� �� 
���  ر� ل ر

  
�ر��ه ز��ن، از ���ه ����� آ����� در آ��� �� ���ا���م ���
 در ا�����« �#!�ب ا�! ���� و  ��م  ،»در 

0$ ا�! �/ی .��ب ا��هللا ا�, ��دا���ه �+*�ل ���&  ������ر دا#!� )��� ��د��ی ا�& #$ �!��%��$
�%!�2ن د��#�ا�� �0ای ا�89�+!�ن و �!�., 7���
 ا�6 ��ا�+�5 از ا��34+� و آ��2�� و .��ب ���1ر 
����1 ��ر�? ��4ر ��9ض و ���+��ه ����ار #=�ر، �
 �>� و ��;�ه ای از #: د��4ی در ��رد آن 

0$ د��E $0 �!=�0 �#�2� F�ادث داغ روز��ه و ��.$ B� �  $0 �!2#�ا��ه ام. ���� 9��7@�2ن #=�ر�
آن  ��9�I 0$  �&ا، ��#��ن 7��ن #$ ��0+!$ از ا�
 د�& �/��H، ��.2$ و �>� آ�6ر ��ا���ر ��Gی

  .��KداJ!$ ا��
  

 F%L� ب�!# 
��د��ی، رو��%�� ژرف ا���M، ���رز �+!�ه، دا#!� �0ر��ا�& از #�ر���$ ز���� و ا�
ت #���ھ� 0$ اار.2��، �0ادر �0ر��ار و دو�& �@��0ن و .�ا��2دم، Q�9!� 0�د، �� ا��رھ��2ر 

  �Uورت و .���4ه  ھT2� #!��0 در ��ا�S ��ر��B #���� ا�89�+!�ن 0���2,. 
  

از ;J��Q ��زی ھ�ی ر��4ر�Y�# 5 ھ� و ���Jت )��$ در  �٢٠٠٣=�ھ�ات �
 در اوا�F ��ل 
��!\ ھ�ی ا�Z����J�%� ،�$ ھ� و #�3�] ھ�ی ا�Z������J ،ت ����G : دا�89�+!�ن �0ا�, ���ن دھ��ه 0�

و ا���!� ای #$ ��#& ھ�ی ;J��J �Qر.� و ���Iت دJ!�ی ��ن در ا�89�+!�ن )�U$ �� #�د��، 
، �30$ �0ای 0+��ری رو��%��ان ��� ا�4�ی .���ی 1��ا�!$ ��د���$ ��@� ���$ J��� ��دم )�دی �� 

و �� ا���$ آن را .�ی ��2 ��!9��F�=� $0 . ا���ن دا�&  داده ��2 �� ن �� ��Zل�� و 0$ ا�!>�د از آ ��
�=�ط ا�
 �@��& ھ�ی �0د آورده را 1: از دو دھ$ ��Lو��& �^3[ �9و�=��� و ز���$ را �0ای �] 

.&J�� ,ر��ل �9اھ�� MZ��  $�� د���0�اب ����� ��Eا�!@� و ط�ح ھ�ی ا�J ظ�ان ��0و�� ��� از��
، 1: از �M��@��de �0 رھ��ان ��وه ھ�ی . �] )c� ��L� �#>�>�ت ا�!�ا��b] �9ا�+$�� J�رد��

از ا�!��ق ��� از رھ��ان .�ان ا�Eاب ����� .���  و �I�� داری  �0 1�زJ�� �3? ����� ا�89�+!�ن، 

 0$ ���ن �� آورد.B� د �0زار آزاد�;!d0$ ا  

 

 0$ آ�!J#$ �1دا ��د دا�!�د �9اوا�� و.�E F��+�.&& دا���ا��@� او� �ر���$ �� ��ه  �&ذھ $��

و ����$ J��0 ��ا�& �$ ��@� از J�ا��ن #!�ب و ر���$ ��0ار 0�د، �30$ �0 روز���$ J�ا�� ��� ��4�Bن 
  0�د. دوS<9 $!J 7=, 0$ دھ
 #�ر�����ن �@�ت ��9!$ �3�����

�J!$ ��ه ".@��� ��ن" 0�د #$ آ�T$ 0$ ا�
 ��Y��� �0 ھ� �0=!� دا�
 �� زد، واژه .�دو�h  و2#!� ��
 �� �B+2� $0 م��L� ا�=@�ی ��ر�? زده��دو�& و ھ2$ �=� �ت ��0�ط 0$ دو�& را $0� � $0 
دا�+&،LQ& و�>,  ھ����1ه و و���ه �����، ا.!�2)� و ���� را ���ط ��h�� $0 و �� )�م ����h آن 

داب ��4�3ا��، ".��� $I��S ��4�$ ا�d�0رت ��ورای �L0ر �� دا�+& #$ J�د .@& ر)��& آ
.@���"اش �� J�ا��. در ���E #$ .���ن �!�Iرف رو��%��ی، .@��� ��ن را �] ا�� ��0@� �� 

» دھ��ه .@���«1��ا�& و ��ھ�4ھ� از 0�ل ا���U�9 ����� �9ا��� ��ن ��اeQت و ار���ط�ت و 
��ن J��=!��ار، F�� �0 ���د�� #$ از ��+��� �J�0 .�2 #�د� $<��c� »���@. ���+�ن �0 7@�ه ا�� «


 40����. ��� دو ��ل �I0، .�2)& رو��%��ی #=�ر ��ھ� ا�!>�دات ��3�3L د�d>� ز�� )��ان B� آن
.@��� ��ن �����$ داری ������ال ��  #$ .��$ ھ�ی ;J��Q ��زی و �d��ن زدا�� را �0.+!$ �� 

��دا��� و در � &2+d��J& و �>� اd!;�د �E#, �0 ا�89�+!�ن $0 # �� $# ���Z�ر �� 0+&. ا�� از آ�
ر�=$ ھ�ی �+/�$ �0ای 0+��ری J�ا�����ن  #��eً رو�
 ���د، در �@��& �0 �] د�� ا#�����+!� $0 .��$ 
ھ�ی �9�Qً 9�� و اd!;�دی آن ��.$ �� #�د�� و در ��d\ �] اd!;�د �����،  �I�� ����6ات آن �0 

  .��I$ و ����& ھ��ز ��2 ا���=����.
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��9!�� ھT2�ن �Jک J=�� 0$ د��ار �.  �0 .����K+7 �2� �E#, ��9ی را ��د�� ��ا�
 �=�ا�� #$  
ھ�2اه �E �3�� �0 �0#, 0$ آ�6ر )�2[ و ��1م دار، آ�!��$ �9ا  ،ر�>� ���
 #�ر ��9ی در �0
 رو��%��ان
��Y�ر�] را ط�ام .�ی ���dر���ن �] ا .&J�� �� ��  

  
ن �bده ا�!=�ر #!�ب .���ی از دا#!� ��د��ی را $0 �
 داد. 0�د #$ ��� از دو�!� ٢٠١٢در ��2$ ��ل 

او ا�
 #!�ب را ��د #: د��4ی د��ه 0�د و )��ا�M را �E �0س و ��2ن ��د�] 0$ آ�T$ ھ�2
 ا#��ن 
  ھ+&، $0 �
 �0ز�� �2�د و و)�ه #�د #$ 0$ زودی �] .�3ش را �0ای J�ا���, �9اھ, �� #��. 

  
�ر��ه ز��ن، از ���ه ����� آ����� در آ��� �� ���ا���م «   , �0 #!�ب��� دو ھ%!$ �4��!$ 0�د #$ 7=2�در 

��د��، #$ در ز�+!�ن » ���
 در ا����� 
0$ اھ!�2م  L�٢٠١١>�[ و ��4رش د#!�ر )��� ��د��ی رو�
2
 �9ھ�5 ا�89�+!�ن �I� $0اد Z�ا�!=�رات ����0ن ا S��� ���( ب )�رف���3 در �9ا�+$  ١٠٠٠..

  L%Q$ دارد. 0۵۴۴�د. #!�ب o^d $0 وز��ی 0�ده و  ا�!=�ر ��9!$
  

#$ ��� ���ه ����� آ����� و د��4  رد��7$ ظ�ھ�ْا )��ان #!�ب �0 دو ��U�ع �H3!B �� و #�ر دا
، ا�� 0$ زودی در �>��$ $0 .@��� ��د��ن ������ت �����$ داری و آ�@, ا�&���ا���م آ������� 

J�اھ� �%@�م .@��� ��ن را  دھ� �H�t �� ا�
 J�د �=�ن ��#$ �� ��د #=�رھ�ی ��1ا���� ا��رت 
  از زاو�$ ای #$ J�د 0$ آن �0ور دارد �%+�� ����2.

  
.@��� ��ن ھ��ز در �F9�L )�23 و رو��%��ی v7 و را�& ��U�ع دا�u ا�& و از زوا��ی 

J�ا��ن ا�
 #!�ب �H3!B و �1��!$ ��زه و ������h $!J ��رد ارز���d �0ار �� ���د. آ�T$ ��ا M�1 از 
J $0�د �=8�ل #�ده 0�د، �7ا�� روی آوردن ��د��ی b1 $0وھM در ا�
 ط�ح �%@��� 7���
 �I0ی 

  0�د.
  

& او��$ #!�ب �=�ن داد �� �0 �] ا�6 0+��ر ھ�29�� و )�2[ �*�ر�] �� و#�ر دار�, و راھ���dh &9ا
  �H�t 0$ .@��� ��ن 0+��ر ا�3�ب ��� ا�&.

  
�<L� 
[ در ��رد .@��� ��ن اd!;�د �����$ داری 0$ ا�
 �%@�م ا�& #$ �H�t� ،&+B ھ�29�� 0�دن ا�

�0 رo9 ھ2$ ����$ ھ� در ��رد اروL� �1�ری ��2ن 0=�ی، اذ)�ن �� ����2 #$ اd!;�د �����$ داری 
��eدی در ارو�1 ظ@�ر #�د و در 7�� �dن �I0ی 0$ ��0ون از ارو�1 �+!�ش  ١۵٠٠.@�ن در E�ا�� 

ھ� و ا��Kا��ری ھ�ی ��.�د را .�ب #�ده، �0زار و ���$ �����  
 رو�� ھ�J $2ده ��+!,��9& و در ا�
را 0$ و.�د آورد #$ ��ا��Zم ھ2$ ��دم .@�ن را ��1ا��ن ��^[ J�د و در ��J!�ر .@��� وا�d �Eار 

�� ��د #$ S<9 در ھ�2
 �0+& �� ��ل اJ ای 1��ا�!$ ��2 .@��� ��ن ���1ه ،داد. در 7��
 ط�ز �0�=�
���$ را در  ۵٠٠#$ ا�
 �>��$ �0 �� ز�0�@� ا9!�ده ا�&،0$ و.�د آ��ه ���0، �30$ د�& #, �] �1و�$ 

�L�Yت اوا�d �Jن �0+!, و اوا��d Fن �0+& و ��, را ھT2�ن �] د��د�+� و �� ����8  او ��G دارد.
���د. H�t� ْ����6 ��!>� راد���ل ا�
 ��+!, .@��� ��ه ا�& و �� �G� در F��  0$ �26 دھ� ا���ل

.&+�� �<!I� م�G� 
  ر9�رم ��ه ا�
  

ا�3�ب ���ی �� �!�د�] 0�دن ا�
 ا�6 در آ�+& #$ ز��ن و ���ن ��1ا�M .@��� ��ن را ��رد �tال 
�dار �� دھ�،ز��ا ��Zرت از ���Kه دم ��ر�? 0=��& #$ 0$ ھ�اران ��ل �� ر��، و.�د دا�!$ ا�&. 

Mا�& #$ ��ر�? ��1ا� &@. 
�����$ داری در آ�uز wL0 #!�ب �^�ح �� ��د. را0^$ دو�& و  از ھ�2
.���2� �� 
  .@��� ��ن را ��] و ���4

  
��د��ی #�رش را از ��ر�? ��1ا�M �����$ داری آ�uز �� #��. ز�0ن ���E �ت او 9=�ده ���� ھ�ی 

ر�� #$ او ��� از .32$  ھ�ی د�d[ و 9�� ��0ن �� ����. I��1 �� �G� $0���& #$ در ا3u\ ��ارد �0 واژه
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$��. �d�� $# ���0 ���+# ر�Z� Mدن �����$ داری در ھ�2ن �0و ��1ا��او �0ای ا��6ت ات ھ�ی .@��� 0 .��
 MB0 
��Gا�M د����ه ھ�ی �����س ���
 �!%��ان .@��� و �d�� �cI0 را �^�ح �� ��زد. در ا�

&���( ��2E و 
. J �� �0�ر�, �� d F<� $0��@��� از ��ر#:، ��#: و�0، ��#+�, رود�+�ن، ���2 ا��
ارو�1 ��#� �0�� �� ��رو از ھ�2ن آ�uز و در �2Z�ع ا�
 ا�6، دu�u$ اH�t� �3Q ا��6ت e^0ن 

او #$ از ���I& و  �!, ا�!�2Iر .@��� در );� ��#��!�3+, �����$ داری وd�ف #��F  ��!��+, ا�&.
 F��d �2رI!& � �& ھ, �0ای ا����1 [� &+�� �U�E 
دارد، ����� �0ر��ن رو��%��ی �=�ق ز��

 &@. 
� $0�U�ع ار���ط ��ارد، ا�� ��� از ���wE د��4ی #$ در ��4ه اول �+!>��2ً ��د. از ھ�2
 F�7����$ در �>��$ #!�ب �H�t آن را ��� از �=38$ ھ�ی ��9ی �2��d اش دا�+!$ ا�&،��Gات و�!%�


 .�ا�I��. « �I$ آ��0ر« و » ���ه ����� آ�����«در ��رد ��$0 7 �Bظ ��ر��L� ���0.��ر#: از ��
0$ ط�ر QeJ$ �>;�د او ا�
 ا�& #$ 0$ در �7
، ھ��، ا��ان، �0
 ا��@��
 و �;� اذ)�ن �� #��. 

ی اd!;�دی #=�ورزی #=�رھ�ی ��د��ه آ��0ری در �>��س #eن 0�د و  دB=� F�Y;�ً .�8ا����9 $��1
ھ�2
 ا�� 0$ د�d &��Jرت �!�E �#�2��& ا.�زه �0وز داد.ا�!��اد ��L� �d;�ل 7��
 روا0^� 

ھ�ی ھ��ی ا�&.  ���� ��J!�ر ا.!�2)� دھ��ها�&. دو��
 #�ر#�د اd!;�دی ا�!��اد ��M�1 �d از ��0!
دا��.��ر#: در ا�
 .�ا�o  ����8 �� ی ھ��ی را J�د0+��ه و ا�!�ا#� و �0 ��ر#: ��Gم .�2)!� دھ��ه

�] ر�� ���ه وار و روح )��د�& و �+�3, ط��3 �� �0��.��ھ� ��ر��B ا�
 ا�� را او ����� ���!+��� و 
ا�� #$ از ز��ن �u��ی ھ� �I0 $0 در ا�
 #=�ر �1 ��9!$ ا��، و د ھF4، ا��Kا��ری ھ�ی ر��4ر��4 ��

 M�� د ا.!�2)� و�ر# 
�0 ا�
 ��G ا�& #$ ���� ا�!�2Iر ��0!���� و ر��خ �����$ داری 0!�ا��، �0ا�
  روا�� ���1ن �0ھ�.

  
�1=�
 �Eب #2���+& آ��2ن #$ 0$ د���ل ا��cی  �c( ،���2س آ���� $I��. F�#�رل او���& و�!%�

�0
 آ��2ن� y3Q ھ�ه�I  ن ��!\  ��زی�����و ��� از �3+3$ . &%�و ��روی ا�
 �Eب را ��ک 
ا�!��اد «H��/� �0 #!�ب  ��١٩۵٧ از ��ر#:، در ��ل /ا�!>�دی �9ا��%�رت �� ���0، ظ�ھ�ْا �0 �

�d��«ه���0 $0 �7
 و رو��$ ��� ��2I, داد ، ا�
 د���u ��u oا��رد .�و  ھ�ی او��$ ��ر#: را در �
  �E#�2& ����� آن #=�رھ� را #$ 1: از ا�>�0eت 0$ و.�د آ��ه 0�د��، ������!� و ا�!��ادی )��ان #�د.

   
ھ�ی او��$  آورد #$ 7��
 �0�=� د����ه ھ�ی �%;�3 �� ��د��ی در ا�
 ��wL �/#�� �� ����2 و �>d F�ل

ا�& و و�!%��F را �!@, 0$ د�9ع  ھ�ی ا�!�2Iر ��!�ا�$ روی آورده ��ر#: 0�ده ا�& و او �I0اً �0 .��$
  از ا�!�2Iر �� ����2.

  
�H�t �0ای آ��$ 0!�ا�� ��J;$ ھ�ی ا�3Q ��اFE ر�� �����$ داری �� ظ@�ر �3^$ ���ا��� م 
��دا��، 7���
 F��# F;9 را 0$ ا�
 ��U�ع اJ!;�ص �� دھ�. او در );�  
آ������� را ���ھ

�>M ا�!�2Iر را در ا����& �����$ �0.+!$ �� ��دا��.  �+!�ش ��#��!�Z� �� �!+�3ری �����$ داری،
����$ )�G, و ����ر �0 ����� ا�>eب Q�I!� را #$ از دھ$ �;& �dن ھbده �� دھ$ �� �dن ��ده را 

ظ@�ر از J�د  در �0 �� ���د، �0 ����1 ھ�ی آن #$ )��رت از #���Y ��ن ھ2$ ا��ر و ارز�@�،
ھ�ی  � و ��وه�ھ� ���S د��#�ا�� 0�رژوا & و �3\ اراده ا�+�ن�4�0��4 در ا�+�ن #�ر�� و ��Lود�

  ��0Y+& �� ��0��، در ��Iض د�� �dار �� دھ�. 
  

 ,+���!�1�# �3���� $3E�� 
در F;9 ��0�ط 0$ ا������K+, 0$ �>� و ��9�I �0دا�!@�ی ���ال و v7 از ا�
  �1اJ!$ �� ��د.

  
���م �� ���0، �0ای آ��$ ��@$ء ھ����$ ا�!�Bب �0
 �H�t #$ از ��!>�ان راد���ل .@��� ��ن ������ا

دو ���ه �����$ داری ورد ز�0ن �4�B� �J�0ن ا�89�+!�ن، �I�� اd!;�د �0زار �����ل و اd!;�د �0زار 
�1دازد  آزاد را در ھ�2ن آ�uز از �0
 ��0د، ��J �9�I� $0!�4ه ھ�ی و )F3 دو ��دل �����$ داری ��

J�اھ� �%@�, #�� #$ ����M ا�
 دو  او ��». ا�34� ��#+�ن« و » را��3��«#$ )��رت ا�� از ��دل ھ�ی 
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��د��ی در ا���Z  ��دل در زاد��ه ھ�ی ��ن وا0+!$ 0$ ��ا��J Sص ��ر��B و .�8ا����9 0�ده ا�&.
#��� 0$ ��دل را��3�� #$ در آ��2ن، �9ا�+$ و �J�0 #=�رھ�ی د��4 ارو���1 و.�د دا�!$ ا�& �]  ��

 �Bر ھ� و.$ ��ر��=# 
�0ھ� و آن را از �����$ داری ��ز�����9!$ �%��] #�� و ا��6ت ����2 #$ در ا�
���0.  �����$ داری ا�L;�ری دو�!�، �I�� ��Gم دو�!� ای �E#, ا�& #$ در ��J& �;�ی ھ� ��

�+!�ش �+!��J�$ و  F3(ن �� دا��، و�#+���ع ا�34�ه #$ ا��س �����$ داری آ������� را ���+���
�دا�� #$ در راس ھ2$  � �0 0�� و �0رش را ���� از �] �3+3$ وا��Idت ��ر��B و .�8ا��7�� ����9

$0 ���ار �+!>�, از �0د�  �����$ داری و ھT2��ن �>M ا�!�2Iر و .�5 در ا����& �����$ �� ���0.  
  

!eE $!J�� �#�2.� ���ا���م 0$ � �0$ ا������ژی ��Gم �����$ داری، 7��ن ��.$ ��د��ی را J $0�د �
  ا�& #$ �] 1��L%Q ,Zت ا�
 ا�6ش را وy��=� Hd ا��اع #��e] و ���
 آن �2�ده ا�&.

  
#$ در �%@�م �!�Iرف ��0@� و ر���$ �� آن ��رد �d�ل ��د��ی �dار ��ارد، E!� » .@��� ��ن«�>��$ 

.@�ن «دھ� اe^Qح  ���د و �y�.�� H�t �� از ��Lظ ��ر��B و 9>$ ا�83$ ��� ��رد #�� و#�و �dار ��
�ه ا�&. در �L%Q �Qت #!�ب 0$ ا�
 ����ل اJ!;�ص داده � ٢٧را �0ای آن ��0ر ���د. » �+!�ی

����1ھ�ی .@��� ��ن ��� ���ا���م ا������� و �>M آن �0 #�ر #�دھ�ی دو�&، �>M �0�] .@��� در 
�^��[ ���8ات ��J!�ری اd!;�دی، �@, ��ز��ن ��Zرت .@��� و �;��L$ وا��4!
 در ��و�~ .@��� 

oU �>�رات �0 ھ�ی J^���ک و ا�H ا���4ی ����� و ا�
 ���1ه، ھF�;%� �0 $2 ��0ن �� ����. ���1ه
 Mر #�ھ�G�� $0 م �;�ی ھ��uت، اد����� &Jان از �1دا��ان، �9ار �;��@� و �6و�2��� �U��o9 #�ر

ھ�ی ��2E!� 0$ رu, اد)�ی .@��� ��زی و ����& ھ�ی ���ھ�
 دوران ر#�د ھ2$ �0  ھ���$ #�ر، ����&
  .����ت در 7=�2س �dار داده �� ����.

  
�� 0$ � �0$ و��3$ �����& .@�ن �+!�ی ������ا���م �^�ح �� در ھ�2
 را�!��& #$ �Qور د��#�ا

�� $!%���د #$ ھ�ف ا�
 د��#�ا�� �=�و)�& B0=��ن �E $0��& ھ��� ا�& #$ آزادی �0زار  ��د. 
$Z�!� ھ�ی ���ا���م [��e# $0 د��#�ا�� �=�ر#!� را.�0 ا�!�$ د���، �$ ا���دھ �� &;Jی  را ر���

���0 و  ھ� 0�1��ی 0$ اQ�ل ���ا���م ��ط ��+& و �L!�ای آن ���3I�م �� ��د #$ در ا�
 د��#�ا�� ��
  S<9 ھ�ف �+!�ش �0زار ا�& #$ L� $��@0>[ د��#�ا�� را 0$ �26 �� ر����.

  
دو F;9 ���1�� #!�ب �J &���� $0ر.� ا��Yت �!�Lه آ����� و وoU ��.�د .��I$ و ����& در آن 

�J &���� ن�� ���G�.ص دارد�;!Jر ا�ح #=e^Qت 0$ اeJ0$ ��ا w�=� ،د �4��1ه ھ��Zر.�، ا�
���� #$ در �!�Z$ ر�� ��ط���  ھ��� از �] وا�Id& و.�دی �������ه �� 0=�دو�!��$ 0$ � �0$ .3�ه

  �] �����$ داری ��Zم �+B!$ �1ی ا�
 ھ��Y را در اd;� �>�ط .@�ن #=���ه ا�&.
  
  

ی ا�&، در ھ� L%Q$ اش �=��� از واژه ھ� و ���$ #!�ب #$ آ�h�$ � � ز���، روان و )�م 9@, ��د��
#eم ھ�ی ��رد +1�� �H�t دارد و از ��7��@�ی ��Iی دل ا���4 �9ر�� و 1=!� 0@�ه ��9!$ ا�&. 
��9!$ 0�د #$ 0$ اe^Qح �0  ,�2;� &<�<E ان در��( 
��د��ی �0 �9ا رو �dار دادن �/��H #!��0 �0 ا�

�ن د��ار ��9[ 0$ در آ��ه ا�&. او در �>�م �0 اE+�س �+*���& #�ه F80 �0ھ� و E>� #$ از ا�
 آز�
��د��ی،  ���
 ��د �J��اده، در د��ار ���
 ��GLت �2�0ری ھ2+�  
0$ #�� ز��ه ��دش  �J�, �1و�

در 1��Zه ��ل  �1داJ!$ و u �0�����ی ا�!�Yل ھ��M ا�9وده ا�&.�=@�ر و#�و در �Qھ� ر���$ و #!�ب 

�!+B� د��ی�� ،��Jا 
ھ�ی �0رگ در �^y .@���،  ��9 ���رز ا�89ن ا�& #$ در )�Q$ �*�ری رو�

.��# �� H��/� ب �+!>�3 0$ ز�0ن �9ر���!#  
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