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  ����دا  – دا�	ر زھره ا�رم

  

 در د��� 
�ر��� ا�
	�ده از ��در
  وا�����
�ن

 �ت �و��دن و �� ��و��دن ��در و ���ب در ��ن ����� ا��� ��� ���ت ���د ذ�ر ��م �! #�
و &��) ���ده ای ��ت �ل ا�ن  �ورد �وال و ���&�! &رار دارد و 	���ل ھ�$ �واب وا�د

زده ر��! ھ�ی ورق  ��ت 	�ر�0 راا�ت. �د�ن �.�وظ ,زم د�دم 	� +* �وال ارا(! ��ده
 ا���3وا�)  در و��,#ره �و� را در �وا�) �#	.ف ��در ا+. و 	�ر�#�� ����و 

 ��وده ��ردۀ آن را �! ��.	وری �رز��ن �� �! ��3ً �! ��م ا�����	�ن ��د ���ود، �رر
د�	رس #وا��د 9�ن &رار دھم:                                                                                                   

د�� 	ر�ن �را�ز 	�دن . در &�#�	�ن �وا�) �	�دن د��� &دا�ت طو,� دارددر ��در�و��دن 
ت 	ز��ن �ر و ر، �و��ن &د�م، و ا�ط� �� �و��دن ��در �رای �#�	�ن ��ر ���+ د��� ����د

 	��� ز��نِ  �! �دو�ود آ�  ��ارزشز��	 ����! �! �@ل �? و��.� ��	�زِ  ط�<�تِ  و=) ز��نِ 
 ی �ذ�ور، �رز��ن ھ� ا�راف و ��	�ر��دان  ��در را دا�	�د �!ا�	*�ده از 	وان و د�	ر
 و �� �	و�ط  ����!،  ط�<�تِ  از ز��نِ و��.! #ود را �������#	�د. ز��ن �Bر �	 ���ز �

Cوام و <� ط� ز� از ھر9�ه ، �.@!ا�راف �� ط�<! Cوام �! 	��� �ق �و��دن ��در را �دا�	�د
 ت و �وب &رار  	و��0  و�ورد 	ز��ن � �رد، �� ��در#ود را  �ر ��ب 	+�دف  ، �� �رده
 9رد�د. در�ن �وا�) �! �زا ��@وم9ر�	! �،  �������!  ���رھزار ��ل  �، 	<ر���ً ��در�و

                                                                              . &�ل ��ر�د

�رز��ن �زرگ ھ�د  واز��.!،ر&  ھ���Dو�! در ��� ? � ، �و��دن ��در &دا�ت 	�ر�# 
                                                                                                 طو,� 	ر دارد.و  	ر

 ��� و�ط �ردان ��ز +ورت � 	 ھ�د طق�و��دن ��در 	و�ط ز��ن و �	 در ��=
در �را�م  دا��د C���! 	� �! ا�روز ادا�! دارد. �����! �� �? �وع9ر�ت �! ��=�ً �Dو

 � ��د.و��دن ��در 	ز��ن �� � 	� �! ا�روز، #ودش را Cرو�  

دارد. �واھدی در د�ت  	! 	ر��در &دا�ت 	�ر�# �! �را	ب ���ر� ��ز ا�	*�ده از در ا�ران 
   ا�د.  �و#	!ن آ�و��دن ��در را از ا�را��� ، ��� ? Cر� و �رق ����! ا�ت �!  ��= از
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ن ��ودی �! �و��دن ��در &دا�ت 	�ر�# &ر��� &�ل از �� #�+! Cر��	� ،در ��� ? Cر�
�در �! �	ر �ردن �دن #ود �� & ،@! �ردم ا�ن �رز��نا�3م را دا�	! ا�ت. �! ��ض ا��

 9رد�د�دا���ج D	��ت و��ر �.�وظ��وا�ل ، ��C دن���و��  ط��� و ��را����، ���ور �! 
�����، Bرض �.و�9ری از�رارت ز��د  ا�	�ب و 	و��ن ھ�ی �ر و &��ت ھ�ی ��,ی 

 Dن �.@! �رد .9رد�د�د ر��ز� ���	ن و�! �! �ن �وا� ان، �ود��رب C ده از �?  ��ز�*	��� ا
	� �!  ا�ن رواج �! ،�نز��! ��ظور 	�!  �ر #ود را ����ظت � �رد�د، ا �	!  ،��ر�! 	@!

ز  ��س �ردم �دام در �و��دن ��در و طر ،در ا�ن �رز��ن د�ن ا�3مو  ا�روز ادا�! دارد
                                                                                                                                                   .     	���ری وارد �@رد

.  

  

�و ��دن ��در و ���ب، �? و��.� د��داری ������د و �� د�ن �دام Cرض ����م �! ���د
: اول ا�@�ر ا�ت دو �ورد �.@! ��زی �! �! د��داری ار	��ط دارد، �<ط ،ار	��ط �دارد

 را �! �� دو د�ت ا���م � دھ�م �! ھر دو  ��Cود و دوم ا� درو� �� �! �� ز��ن ���ن �
  ���د �! �*) ��ر�ت ���د. 

�! �رد و زن ��.��ن ���د  ��س ����ب و ��	ور ��و��د. �! ا�ت در ا�3م 	��� ذ�ر �ده 
��د���ل �! و& ھ��ن ار	��ط � #واھم �	ذ�ر �وم ���رت در ا د�ن ا���ن ��د از �	

 را �رای �ردان ��.��ن ��	ر�ن  ��س ا ،��� ? Cر� C�زم ارو�� �د����3 در�� ارو�
ر��د �! �رد و زن ��.��ن و ا���ن �ط��ق ا�ن �	��!  و �! ��	ور و ��	�@م 	�#�ص داد

 در ا�	��ع ظ�ھر �و�د. ��� �� در�� و زن ھ� �� ���ت دا�ن ارو���   ��س ارو

 � �د�ن +ورت ��راھن��	���� ! 	و�ط ��د و��ن �3ن �و 	� 9و�! � دا�ن دراز ز���!و 	���ن 
 ���د، ون و #��? دو�39�	���ل �ر�ر � �ود و ��وی � !��� �!در وا&) زی در روی 

 ا�����	�ن در	و�ط �ران دو 	 درا�ن اوا#ر ���و  	��م ���ود �! &��ت دو�را�ر در�� 
 ھ�ی�   �ر��ا�ت و �!  �! ����ب،، �! ��	ور ا�ت و �! ��	�@م� �ود �و��ده ر

�3 و �! � ��	وا�د ���د. ا��                                                                                          ��س ر

�� �و��دن ���ب او��ن ��ر در �� ا�����  

���ب در ز��ن #.*�ی را�د�ن و�ود �دا�ت. در ز��ن ا��راطوری ���د �	ذ�ر �وم �! 
 اداره ���د، �! ����� ا�	��ر ا�3م، �! �رز��ن ھ�ی 	و�ط د����ن ا�3م دروا&)، �3م �! ا

��ت �#	.ف از ��.! ��,ی &، Dر�ت��+ورت  	�#ت و	�ز#و��ن ز��دی از ارو��ی ��و�
اCراب �	���م  ل �ور و ���و ا�ن �رز��ن ھ� �ورد ھ�ی و دارا� ط�ق ���ول ��ل و ��ن

 وا�ر�<�� �! و �و�وا��ن  ز��ن از آن،  3Cوه. &راردا�ت����ر�ز  ��ز از ��� ? ارو
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	*�وت ر�J و��#	��ن  ا�ن ز��ن را ورده ���د�د و �ون��راطوری ����د د��ق و �� ��داد آا
��#ت،  ذا &د ����! �� ا���  ا��@! از واھ�! ��.! 9ر،ر	��دان از ز��ن Cرب �	���ز �

،���اC	��ر #ود را در ��ن ا&وام ��.��ن Cرب از د�ت �داده ����د،  �دن ��رۀ ز��ن ارو
 ��ره ��ر روی آن  �9	�د �! �Dو�! �����ت #ود را از ا�ظ�ر Cوام �	��ن ��وده�و� در 
رده �واره �@�ر �ُ ن �����ت ��ن ھ. �����! �.�! �رده ھم �! ��ظور �و����د�رده �@��د

 ھ� �! ��د9 و ط�ق ���ول ���وس Bر� �د�ن ��ظور��ت �رده �و� از دزد�دن. ���ود
�3 » �	وا«	و�ط �ران ا��راطوری  و�.	ورھ��ن ����!،�+�در �د �! در 	��م ��� ? ا

	� �! ا�روز �+ورت  ��د . ا�ن �	وا و ا�ن رواجز��ن +ورت #ود را �� ���ب (�رده) ��و��
�3 و ��ور ھ�ی را�! در ��� ?�ور�و�ه �دون ا��@! از #ود �رق ����! ��روی 9رد�د ا

                                                                                                                                                                       .  و از د�Dران ��ر��د و از 	�ر�0 ��? �#واھ�د


�
  ن�ر��  ��در و ��دری در ا�����
�*��! در 	�ر�0N	� ن�	�در �ورد ز�د9 و رول ز��� در ا�	��ع ��	ر ذ�ر �ده  ���+را����

 �! در 	�ر��0! ��م ا�����	�ن ��د ���ود �� �! ��3ا�ت. در �رز���( ا�����	�ن �B�ر ، &
 ھ� ��راھن دراز � ز��ن در ز��ن �و��� �Dو�! �#	+ر ذ�ر �ده ا�ت، در���ر	�ر�0)

و �? ��ره �! 9ردن  ھ�ی #ود را دو �و	 ��وده در ��ت �ر � ا�دا#	�د �و��د�د، �و
ا�� ���و, از ذ�ری �! �Cل ����ده ا�ت.  درآن دوران از �و��دن ��در دا�	�د و�س. ���

 ھ�، �<�� ھ� و ا���ر����ود �! ز��ن در دوره ���ن �ردا�ت �  ��&����دها�طوره ھ�، ر
ن را � دا�	�د �! ��ظور ����ظت از 	 �! 	وان آ��د از ا�3م از ��در در +ور &�ل و 

   از �	و ا�	*�ده � �رد�د.  	ز(�� و �ردھ� ھم�! �<+د ��=�  وCوا�ل ���ط

د. �و��دن ��در و خ �دار طرز  ��س و C����ت ا�ن �رز��ن ر	���ری د �دن ا�3م �دام�� آ
�راطوری Cرب در �ر �دا�ت. �دام �*) و �<+ را �رای ����) ا� �� ��و��دن آن  

 ز��ن &�ل و ��د از ا�3م، � #واھم C��	ت و=) ا��� وآن ا��@! در ا���� 	ذ�ر دھمدر &
ز��ن در ط &ر��� ��م �! 9و�� ر���! ھ� � ��و�م و �� � #وا  ��=طر�ق ���و, از 

در �رز��ن �� ��@وم �وده ا�د و �� در #�رج ��زل ��ر �رده �� 	وا��	�د و �� �����ت و 
ا�	��ع   ا�	<3ل ا&	+�دی در ����ل و ا�	��ع �دا�	! ا�د، �! ���3 � ا��س و #3ف رو�د

ن �� �رز�� 	��م �وا�) ��ری از ��.! در �رC@س ز��� ھ���! در ا�ت.  ��ر�ت 	�ر�0 و
	�ر�0 ��م �! �را	ب ���ل 	ر از �ردان  طولو دا#ل ��زل در ���,�! در ��رھ�ی #�رج 

  ( دوران ��در��ھ )دا�	! ا�د.

 �وده ا�د�#�	 �نز�D��# و ��� در ط . ��.�ون ھ� ا���ن در 	��م �<�ط د�ن ط����ن �9�ھ
ا�ن 	��� 	و�ط ز��ن و,دت داده � �د�د و ، ��� 	� &�ل از ط���ت �درن،&ر��� و ھزاره ھ�
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�	�ن �را��ن ��ر�ت ز��ن در �<�<ت  �س ��	وان 9*ت �!  ھ�وز ھم ادا�! دارد. روش 	�#�
  �وده ا�د. 

	و �دات �� داری و  در ز��ن 	��م 	و �دات ����د9 و #��ط ���+ر �! ز��� �وده ا�ت.
 �#+و+�	Cن �@ل �دوی  زرا�ا�روز �! ھ� �	! ا�د �! 	ارزش دا��م ���در �رز��ن �� 

  ن ���ت. 9����ش ذ�ر آ#ود دوام دارد و +دھ� �P�ل د�Dری و�ود دارد �! 

��رھ�ی  ��ر �رده ا�ت و �ر3Cوۀوان 	�ر�0 ��ر�ت 	� �! ا�روز در #�رج ��زل زن از آ
  	و �د �+! دا�	! ا�ت. رو�د ھ���! در  ،�ل��زل و �رورش اط*

 ���د. 	���  20و  �19�ر #�رج ��زل 	��� ��+ول &رن ���ت �! ��ر �	��ت و د��	ر ر��
 و 	�و,ت C+ر و ز��ن �رق �رده ����ر 	@��ل 	@�� و� ��, �@ل ��ر #�رج از ��زل

ز��ن �� � #واھم ا�ت. �ن 	��� �? ���د�د #ود را �! ار	��ط ��رھ�ی 	و �دی ز��ن �ر
ذ�ر ��م و ��� �	و�! #واھ�د �د �! ز��ن �+ورت ���ر( در ����ری از 	و �دات 

  �� �! رول ��رت ا��Dزی دا�	! ا�د:=روری و ا&	+�د ��.@ت 

9��ن در د��Bم ا�ن �وال � #ر�دم. ��» �و�@« ��ف ����(  ،روزی از �? �رو�D�ه
�#+وص �!  ��� �ود؟ ��� � #ر�د�م و 	و �د ����	�ن از��  ��ف را در ا� #طور �رد �!

�	�ن�! �واب #ود 9*	م در 	��م ا��#ودم  ��N�  �دام ���ر�@� 	و �د  ��ف ھم �دا�	�م.....آ�� 
�*ر ���د �?  ��ف �رای #ودش  ھر آ�ز��ن �� �*وس ���زده 	� ���ت ��.�و� �! �د ا&ل

�ن ا�����	�ن �! �@ل ز� �+ورت ���ر( 	و�ط ) ��فا�ن �( �ورد ���ز( ،��دا�ت 
 �د.  ��#	!  ا�*رادی�  

 ا�	���ر ��د از �*وذ ،ز��ن ا�����	�ن ورۀ  	�ر�0 �راید���ه 	ر�ن  ا�� وا&��ت ا���ت �! 
د�ت �! ��رھ�  �� ��.! 9ری ھ��ش در �رز��ن �� آB�ز �د �! ا�ن &درت ا�	���ری ا�D.�س

 !�و 	�.���	 زد و اPرات �@ری #ودش را ��� 9ذا�ت. �#+و+N د�د�م �! ط ���	ر از 
 �	�دان د�Dر#و�ش ا���م �داد.	��د�ن +ورت،  دھ! ا#�ر، �! ��ز���� ��ود �! ��ھ�د

 ����� !� ���� ز��ن و ��دود�ت ھ�ی 	و �دی 	و�ط آ��ن، در اPر ���ر ھ�ی C��	و=) ا�
ذھب، �#+وص دردھ! ھ�ی ا#�ر �! �<���! �! طول 	�ر�0 و �	� ز��ن �دو�ت، د�ن و �

  و#�م 	ر 9رد�ده ا�ت �! در 9ذ�	! �ظ�رآن د�ده ��ده ا�ت.

  

���� ��Cق �.@!  ؛و �! 	+�د�، �! د�� ا�ت، �! C���وی ی���د �Dو�م �! �و��دن ��در 
 دا�	! و ��,ی ز��ن ا�����	�ن 	���ل 9رد�ده ا�ت.����  
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��J،  ��#	ن��د از �@�ت ا�D.�س در ��J اول ا���ن و ا�D.�س، �� و+ف ز ا��<رار �! ا 
 ��ا�D.�س ھ� ھ����� �!  ؛�ط�(ن �ود�د ! در ُ�رد ����ز�را �� 	��رب �#	.ف 

در د��� دا�	�د، در �رز��ن ھ�ی �#	.ف �� ��.! ھ�ی  #و�ش در ��	��رات �	�دد
را �! �*) #ود 	���ر داده ��  �	 د���#	.ف �را�ط �.	وری، ذھ�، C���وی و 

���روزی �� �رد�د. از آ���.! در ��J دوم ا���ن و  ، �<�ی #ود را 	=��ن��
   .ا�D.�س

 ،در ا�ن ��J �رد ھ� در +ف اول &رار دا�	�د و ز��ن و اط*�ل در +ف دوم و �وم. ز��ن
�!، آب و Bذا را �! ��ھ�ی ا�ن ا�	<�ل داده و 	داوی � �رد�د و��ز ا�. ز#� ھ�

 �رد�د.و اط*�ل �� آ��� ھ�@�ری � �رای �ردان 	��! ����ود�د  

�ت ھم ��#ور و&	 ا�D.�س ھ�ی  ز�رک و ��.! 9ر@� J�� در ��دان  د�د ،ا9ر در ��دان
�	�د �رد ھ� � ھم ��ت ھ���! �ر�ده �ود�د، �	و�! �د�د �! در ا�ن �رز��ن �رد ھ�

، 	د��ر ھ� ������د�ردھ����د  ��ری  &وای از �<ط! �ظرا�ن �رز��ن ھم  و زن ھ�ی
 #ود در & ��ت �<� ����د�د �! �طور �	وا��د ا&3����دم اول �! #�. آ��ن ھم 

 �! �+ف 	<.�ل �دھ�د. �را���ن �����ود، �*وس ا�ن �رز��ن را از طر�ق 
���زی �+ف �*وس ا�����	�ن 	و�ط ا�D.�س ��د��+ورت  T.� ت�ھ� طرح ر�زی �

���ل 9رد�د. ا��ر ��,ی �ردم ا�����	�ن 	��3 ھ�ی و  ط �رداران �*	#وار�د �! 	و
	� �� 	�.���ت زھرآ�9ن ���م د�ن و �ذھب  �د�! �3 ھ�ی ا��ر #ود وظ�*! دادھ� ا�D.�س 

��ت �ردم را ���وم ��#	! ز��ن ا�����	�ن را در ��ن �? #ر�ط! �! �ظ�ر آن ��ا�
�! ����داز�د 	� 	<.�ل �*وس ا�����	�ن  ،ه ا�تد��� د�ده ��د ھ�ی �رز��نازدر ھ�$ �? 

ا�ن 	*�وت �! ا�روز ا�ن  ادا�! دارد، �� �روز � �! ا	 و ا�ن رو�د 	�<ق ���د �+ف 
�ت ����	�ن 	�<�ب �ده  ان	و�ط ��راث #وردر ا�����	�ن ���  �Dو��ا�D.�س ���

 و �ر�	�دن �3ھ�ی  �Bر��	<�م� ازراه 	�.���ت زھرآ�9ن �ذھ�، ��� �	��ی ���و
  ادا�! داده � �ود. د�و��دی و 	رور��ت ھ�

��ل !رده ا�د��دری ا�
 ��  ز �� ��ود !  �ر 
 ھ�ی ھ�د د�زا���	����ن �د �! ا �	! ��دری �رای او �ن ��ر �دت �? و ��م &رن &�ل 	و�ط 

��ن ��ن را از ��رھ�ی ز �ون ا�	*�ده از ا�ن �و�ش،، ا�� �رای ز��ن #ود ��ن �ود
! &�3 ذ�ر �ردم  ��ز��دا�ت، �Bر=روری و �Bرا&	+�دی &.�داد �د #�رج ��زل �

ز��� �! �و��دن آن ادا�! داده �	وا��	�د و �! ��? ھ��ن  ،��د از �? �دت �و	�ه �!
 ھ���	�������  و�و�ش ا���ری ا�ن د�زا�ن ،�.D�د 9رد�د �! ا�������رای ا�D.�س ھ� 

��,#ره �! ��? �3ھ�ی ا��ر و دو ت ھ�ی  . ن را �زاوار ز��ن ا�����	�ن دا��	�دآ
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�و��  ھ���<در �و�ق �د�د �! ��دری را 	��� در دو �! ��ر �زرگ ���ول ��#	�د، 
�	! ا�� در ����ری از ��ر ھ�ی �و�?، دھ�ت و &+��ت �ورد ا�	*�ده &رار 9ر

  �	وا��ت. 

ا�����	�ن �� ا�D.�س ھ� در �دل ا��ر �Cدا ر��ن #�ن �! ����ری از ���ھدات را �! =رر 
 و������,ی را #ود �! ا�=� ر����ده �ود، 	ط��ق ��دری دو 	 &درت  	=��ن �<� 

  ، 	ط��ق ��ود.�ود�ده  �D.�س ھ� �� زور و ��ر 	���لز��ن ا�����	�ن �! �! ا��ره ا
��,ی  9و��د �! ا��ر ��C�&�ت ا�د�ش ��ت 	ط��ق �ر&)، ��دری و د,ق �����! �
 =ر��ت �ورد ،�� �رد�د �! آن را �C. را �! ز��� ���ن �دی �ودز��ن ��ور

ن �	�+ب �ود �� �? �? ��د��ه ��.�� ُدره و �3ق &رار ��داد. آ�� ا��ر �Cدا ر��ن
��ل ھ� ��د �! �وا�! اش ا��ر ا��ن ؟ ا��ر ا�D.�س  ����W #�ن �	و�! ��#ت 

��زی �+ف �*وس  T.� ت�����در�3ن � ��ز #ود � �ود و #ود ھم از 
��ت ھ�ی ���3� ،	�ن �وا�ط! ا�D.�س ھ� آ9�ھ دا�تا�������! =د�ت �د�د �� 

�� و+ف ا��@! �3 ھ�ی ا��ر ا�D.�س ھ�وز ھم  ا�D.�س در �ورد ا�����	�ن ���ن داد.
��ت  ��ران ا�ن ا�	��ه  ا��ن W #�ن &درت ��� در ��ن �ردم ا�����	�ن دا�	�د،

 ��د، �� !.�C �����*��!وزرگ N	�  ا����د. ا�� �� �� ��د �! ���� ��رش  � �
�ردار داوود #�ن  �رد  د�Dری ������� C.�! �! =د�ت  ��	����و �س  � ھ

 را �� #ود دا�ت	��ت �.، وطن �ر�����زی �+ف �*وس ا�����	�ن �ر =د  T
 از Cوا�ل �Cده �ر#��ت و �! �و�<�ت ھ�ی ز��د ���ل �د.  �وا�ط� ا���ب@�

�م �رده و �� 	ر��! �ده ا�D.�س &���ً �3 ھ�ی  ،�و�<�ت وی آن �ود �! در ا�ن دوره
                                                                                                                                         دا�� �+�ب ��ن 9رد�ده �ود.

�از ��د دھ!، ����! ��د � �����زی �+ف �*وس ا�����	�ن 	و�ط  T.� ت����	�ن و ا����ر 
�� 9رد�د و 	� �! ط� ��ن ا��ر و �زدور دو��ره ا� و ��دآ ���ھد�ن �ق از طر او,ً 

 ��م ���دد��و�ادC�ی  ! 	� �! ��ل �� و+ف ا�روز ادا�! دارد. �طور�@�دو ت  را
  ا�����	�ن،���� -�@ری  �. و وطن �ر�ت و Cدم آ9�ھدر اPر �<دان ر��ل 

�����ت #�. �دور ،�ردم ����!  �! �ظر � ر�د. ا��و ����@ن ا���ی ���ل ا�ن 
��	ظر �دام ا��ر  �	��ً  	���ر � ��د، �.ت =رور ���ت �را�ط 	�ر�# اC	<�د ��

  ! �	وا�د ر��! ھ�ی ا+. ��دری�<ط آ9�ھ �.ت =رور ا�ت � ،Dر ���دد�.���	
 �رده  ا�ن �د�دۀ ا�	 �ر ز��ن���زی  ���ری ��را در ا�����	�ن �رر T.� ت����
�	�نا�����	�ن 	و�ط  وس�+ف �*���از طر�ق ر���! ھ�ی �#	.ف و �3 ھ�ی  را .

                                                                                                       رای �رد�رد ا�����	�ن 	و=�X �����د.�رد� و +�دق و وطن �ر�ت �



www.goftaman.com 

)+���  #ود �� �! ��و�! آن   ��س ھ�ی ون ا�����	�ن � 	وا��د در Cوضز��ن در �وا�.�
ا�	*�ده �����د. ا�ن  د�د�م ، و �� ده ھ� زن د�Dر "ر�زه 9ل &�ر��ن "  ��س را در 	ن

 �! ھ��ن �� ت ��& ���ده ا�ت.�+ورت ط��� در ط &ر��� ا+�ل ا����  ��س 

در �ر را �	ر 	@!  5 آن ��ورھ�،  � �ود و ز��ن �! در ��� ? Cر� ا�	*�ده  ��دری 
 ��  ��ر�وب �.	ور و C����#�رج از �د. داده و در ��ت 9ره � ��و 	�ب ��$  #ود .�

 از #��م ھ�ی ا���ن در ��� ? Bر�=�� !��*��ت �.ب � �Bرآ9�ھ��! و � ���د �! �	�
 آن ا�	*�ده � ���د.از  د�Dران، 	و�!

ای ��م 	ر از ا�ن دارد 	� ا�	@�ری �#رچ  زارت ا�ور ز��ن �! وظ�*!�ن �� دا�م و •
دھد �! ا&3ً ز��ن ا�����	�ن �	وا��د از  ��س را�T ھزار ��ل &�ل، دو ��ره ا�	*�ده 

��زی �+ف ��وده #ود را از ا�ن ط.�م ا�	���ری طو�ل ا �دت �! �C�رت از (  T.�
�	�ن 	���ل 9رد�ده ا�ت، رھ���ده آ��دۀ ����*وس ا�����	�ن) �وده و ا�ن ��ر 	و�ط 

�	��ی �����ر و ��@�ر �ر�رازا�� ز�ده 9 �و�د. ���رزه �� ��دری، ���رزه �ر =د 
�	�ن در ا�����	�ن ��ز ��دا�	! ���ود. (����ن )���  

  


