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�ری، آ��ز ��ز��� �� ا��	� و ا���ل�  و آرا�# "���ن  �د�
  

�ری �� را ,��ر ھ/� ��+�توا.- ��در و در ،,� �+# از ��+�ت ()	� ،ا�' �&%$�� ھ�ی  �د�
7�(# ا�� ,� د�26 �50 �# ��د، و .��#  ، $&�4#23دی، �2وھ#، �1ھ#0�2 ا,��28 .5�2 از 4)�

ا4+�ر از ا�' �&%$�، ھ2?�� از روی د$&�زی، ���04 ��4:� �/��4 ,�،  "�<�ن 4	&�. �ن ھ� �� ا3> �� ا;:�ق
و در ����   �د0�23# و �:�D در �2داب ,� �� را �	�2 از "	�A �� �>�; �4، Bل �� ��دی 4/# �@��

    23و �# �2د.  ا�2 ھ�,�
�ال د4	�، ��ا �D ودر ��1� ھ�A4)2 �� او�7ع و ا ، F;ر��, G� �� وز ،�وز�F; �� ���>; ��،  ًI�/J�

�ص 4&�0 4&�0 �� د�26ی 4)��# خ ,�	�ن .�رت �2;��2 �� �� ر ،4)��# ھ�ی�� ا�:�ده از 4	2وN@� ،
.�� #� #D/) ،ا��، ا�2وز �� ھ/&��� ھ� �>O راو�7ع�ط�ری ا�� ,�  ھ�ی ��ا �D �2ن و �	��� ,�

2 از 4	2و�	�D ھ�ی دا#، #���ردQ	ھ�,��ر �� �� ���� �+ �D �42 ��ا	وز .2ار ��F; �� امS)ون ا�� ،
�#  ا�:�ده �� �� �<��4 ھ�ی د�26 ،، و ��ون ا(�م ��U�Oان ,��ر �� �+T آ�+�ر ھ�ی 4)��#4	2و
�رت �# � ��د.V #4���4��ر ��8ل: ;�2;��T �� ا�' ,�ر از راه ھ�ی �X� .2د	2ی 	و �� ,�ر� �	

 2V��); آ��ھ# از �N�� �� #��و ;��N	� �	��# ـ ا��	# و �ان 4)��# ـ ا��	# و ا�@�0را;# �
�ردر ,�  4)��	#�, G� د�� #� �,� در "#  ، �� ا2Oای  �ا�� ھ�ی ,��ر ھ�ی ��ا �D �2ی�32

�د ھ&�� ـ  -3��� '	�%; '. ;@5�2 "�<�4# "�ن ا�' (��2V در رأس .�رت �� .2ار دادن �� .2ار �32
�رد�3(# �� ا4+��3# � ھ�ی�, G، ر� �D �2 از ����42 ھ�ی اV��A;#، (/2ا4#، ��ا آ��ه ��ن ,�

��4�ن  ،آن ، �����0ت �	��# و ار;�0ط�ت �	' ا$/D#ا.�Nدی ����42 ھ�ی ا#3��+4 ���ا��Fد �	&� ھ�ی �
�ن ھ� و ا4��ر ، ا��Fد راد��ھ� و ھ�,��ر �2ای ز�2 4:�ذ .2ار دادن 3\�ی ?�	' ا�2اق �/-�S��D;

و ، ��3ر ھ�ی ا.�Nدی در �	�ن �2دم آن �2ض �&2ش اھ�اف 23ھ�#6 ��Jد و ر�64رU4 �����42 ھ
;� د��  ,��رc و �2ھ� زدن �0bت و ا��	� در �&S) Dام 4	2و ھ�ی ھ2اس ا63' و �@2بِ ��I 2ه ا

�80ت و ��ا �D ھ� و ;�Fوزات �@:# و 4	/� �@:# . 4/��4 ھ�ی آ�+�ر ا�' 4�ع ;���3' ,��T �� آن
�� ی ا�2ان، "�,&�ن و (�2&�ن و ا��2+� و... در �Aل 27�A در ,��ر �� ا�+�$# از 4�ع �Oھ�,��ر

  ,� �� در(/T در �Aل 27�A ��ھ� آن ھ&	�. ا����ا �D و �� ;�Fوز 
0# �� �	�ن �	�ور��، ز�2ا �V T��, ل���ا4	� از دا�' ا�; #/4 �� #	J7' و	&� ,� �� ?�	4 #+�

�د و��d# ھ�ی Iزم �2ای "2�1ش ا���ل ,��T در .�م اOو و #D� �	ا�� ،#D� T�&� ���ول دا�' ھ
�$	� د�3ع ��2ک از ,��ر، �� (��ان ��D� G وا? .���� #� ،�A	Sی ,� �� ;f&� �3.� آن ً�J3 �� g�%

�ن ارو"�Q#، آ�$2	�Q#، ارو"�Q# و آ�	�Q# اش ;از 54�O ا��2+� و دو� �� ھ�ی 4)��#ھ&	�. 4	2و S	>F
�د. ��Nرف دو$�و � #� T�� "2دا � ھ� +��3# �� از 54�O ھ/	' ,��ر��د�O ھ�ی (�دی و ا4و  ;/

+# ا�� و (/T و در�&��# ��د. ,��ر �� ا�2وز در � #Oھ�ی  �ر G/, ��  �+�2ر ا��	در ا 
�د. �� ا�2وز ;�<� �� ا�2� #� '		J; �+�2ا� h��; �� ���+A ع��ر و 4>/O i	Qر #A .2ار دارد.�+� 

 T3�<; j��	�. ا�2 ,/# از "&	4 ��د را �	2ونو  �د0�23# وا�&   �&� �� �� #6,�	�،  وا�&
�ا4	� اد(�ی  �� 4)2  �اھ� ر�	�. ��ون زA/� ز��د ھ�ی O<�ن,��ر; #/4 �� #Q6# ھ��� ?�	' وا�&

�ل ا�'  �رO# را �&f ھ�ی��$5 ھ/�ط��ن �� ,��ر دا�' ھ��� �D# و ا���ل ,��T �	��# را �+�	�.
�	c ھ� ����، �� "	/��4 ای V 2ر ا��N; 'ا� �+	$�Aر �# دا��4، در�ھ/� ���@# و gJ7 �� و ,�

�ر ا��؛ و آن ا��+� (��T ھ/� ���@# ھ�ی  /# .A �� '�2�	�� ا��. وا.J	� �i+)&	�ر ,N; 'ا�
3�2 و "T��) #4�� i ھ/�  �د، (��T ھ/� د�� درازی ھ� و ��ا �ت و ا4�اع ;�Fوزات �� ,��ر ��، 

 2; l	.و...، ا�2 د��1� ��'	&" jـ ?<�ر دھ �� mد  ی وا.- ��هو �� .\��� ، �� ;�ر���د،  � �&�264
�D� دن�� �F+� ت و�Aو  .�	�+# از �Sرگ ;�2'  ,� �50 �� در دوران �� اXV�ح O<�د �� ھ&
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0�ر �� 23ار  .�رت ھ�ی (2N را �� زا4� در آور��F� +� ،�&�ز��و�	د  ا�� ھ/�,�ر �� د��  �د �� ا3
ھ/�  ،آ��ز �� و �' و ;� و او و دوQ# �2ی ،در �	�ن آ��و �4م و 2bوت �	�j$%&� 2 و "�ی .�رت  و

�$	� ھ�، ھ� در �2ا�2  �ا، ھ� در �2ا�2  �ک، ھ� در �2ا�2 f&� . ;/�م ر��$� ھ� و�	از ھ� "�� S	?
  ق 23ا��ش ��.�2دم و ھ� در �2ا�2 ا�/�ن و و�Oان و ا �

�د ,� د�� ھ�� �O '	/رد. از ھ��ری ھ/� ?	S در ,��ر �� ھ�  �از  �2ای دو�	' ��ر �� آ��ز  �د�
Gد�S4 دور و،B	" 2 ازاز 4�، و ا�' ��ر ��  �� �� ��ی ,��ر �� دراز �� و ���@# ، ا�' ��ر �	�

�j4 د�26، آ��ز ���. �+� j	A6#، رودن، روA	j ا��8ر، # ��?2ا؟ ?�ن روA	� ای از  �د��1
وا�A در  ��2ک و و ;�ش ��2ک �2ای �2ز�	'2 "2�1ی، روA	�J; jون و روA	� ,�ر روA	j ھ/��6

�د ـ ?	Sی �@�ط2  �	�ن ��� �%b	? 2	Sی  �@�ط2 ز�2 ; ;5 �	/�ر��j4 .�رت و �<2ت و "�ل،از �	' ر3
از ھ/� �\2;2، �@�ط2  در  ��� آن ھ� .2ار �32' و ?	Sی ھ�،�ن ا�' �2ز و ��م ر3' و د�/�

�ب در �>S ھ�ی �� �O داد و �� را�O ل و �2ق و �2ب و�/� �, #�ری و ��	� و  �د���� ا�'   �د�
  .,�ر ��ن ��  ;�0ھ# ,���4

�V� �	J7��2، ���4$� و ، �2ای ا��+� ھ/� از ا�' و� #� q4ر ر�� gا�  �+D>; 'از ا� #Q2ای رھ��
�ری��د و در  �Q# ,� ����،، �2 ھDA �����0� 2�� ھ�ی  �د�� ��ر �� �+&�, jXی آن را��F�

�+� و "���ار �D# �2ای ;%�	' ا��	� و ;\/	' ���3-�د آورده ��د.  �2دم و آرا�# در �&O��ر ��,
�د در ,��ر ا;��د آ��ھ��D� G� j4 ��4�6 راه 4	2و���ی و ا(�0ر O�� #6و ھ&# آن ��D ا��. آ�:

���ی ا�' A�	�� ا�� ,� �2دم � #� �:D� 2ز�2ا ا� ،��&	4 �:D� #;�	A و �>� TVز �� ا�' ا��� ھ�
%2b ,���ه "���ن �# �@�	��4.� �$�A 'ل �� ا��A �; ،�4د��  

7�ع، ا�' ا�� ,� ��، 4)��2 (�م آ��ھ# 4)2ی و (/D# �2دم از ا�' ���;+	j �64ر�4ه در ا�' 4
�ر از�, '�$	�  4	2وھ�ی آ��ه، �D# و رو��:+2 �2ای �	2ون �� f&� 2ان ر��$� و�ا�' آ�:6# و �

ر�4 �2دم را # ,� در د�2س دااط�(�;	 �42 و �� ا�+��4ت ()	���6	' آ��ه �� ' �2دم را �Oی �6	
�ر �� آن �Aی از آ��ھ#،J� D��� ری را��� �D� �, ��4��2� #�ری  # و iA وط' دو���Oی  �د�

�� و از ���3-  �د و ;/��	� .2ار داده و در �2ا�2 ا4�اع ;�ط�f ھ�ی ;�ط�f �2ا��	�  #Oو  �ر #D ن دا
�ده  �د را از ھ/�/ار#7 ,��ر �� (Sم را�m و ا�2اک �&�(# د�3ع 4 ،#، ذ$�  �اری، ���@

�� آرزوی �232ازی، آزادی و ا���ل ا3>�4&�ن و  �F4ت ��ھ��.ھ/&��� ھ�  ا��رت و ";Gs ��ری"
  ھ/� ا3>��4ن.


