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�� آھ� �������ن و ا�������ن                                
����ا�ام ا��ی����                                                        

ن �م 	��ر ��� و 	�رگ در ��� ���ن و ا���������ن �� �ا���ح !  آھ
ن ���ن را . 	�/ر آ'��. ,��ده �# ,+د�+*(ۀ ا'�&دی و ا���$# ا�����ا��

� ا77�8# آ*� و56 �# ��/ و !  آھ�، ز���. و ����2ت �	 � ,:9ۀ !  آھ	
ن ��اھ� �# ���	�ر�# را 	�ای *��ی. �;اری ھی !ر�# و دا!7# در ا��
ت و ا���� 	� �# ��دد؛ ��=# :? �����DEF ای� اھ/اف 	. 'AB ��@ و  زد. ا�*

?���;ا ر��ی� �G+ر �. 	HI ا76# ریG. ھی �ن، 	�ر���ی� و ���J آن از
 #��������ھ��یۀ � آب �# !+رد. ھ� �N/ رL�M ���+ر �K# در ��ر ھ��ی 
م ھ��ی. ھیH را ��ن ���!+د '�	ن '7# 	�دی ��F/وف ��R �.: "ا��

  ,�یU ر�ه !+د �# دا�/ و 	 ھ�T ھ��ی. S/ی� �/ارد."
ن،  ���ر�� در ر�ه و ���A ا'�&دی از ز	ن رL�M ���+ر ا��G� ل+' آی

 .	 ،@�� H�ی ا,�(ل �/اوم آ� .	 �ب !+اھ/ ��د W� و /$E�� ن را���J
ن روی آورد؟ ���ی� از Y76 و ?:ت در ا���Z �*�*  

Uی� �/ارد و ھ�. را ,�ی/S .ی ھ�T ھ��	 .� #�K ر+��� L�Mی ر ای� اد$
ن 	� *� ��ز$ۀ دی+ر�/، ھ�I+ا�# �/ارد. ���J ا'5 در �+رد /Z /ه !+د �# دا�ر�
 �I* ن���ر�� آن ھ در ر�ه ا��G� ی. و8# از S/ی� 	 ھ�T ھ��Z او در
�# �+ی/ �. روز ��(ۀ �;,�.  وزارت !ر�ۀ H��+9Z در ا$2��. ای، ��زدی+ر�/ را 

���J ق��	 �ن را در �BEۀ �R6 ��زی �9F+م ��د. ��ز ��S# !+ا�/ و ا��ا,�
ر�� 	� G� از آن در .�ن و د$+ت دو*����J یۀاد$ی �/ا,�� S/ی� 	 ھ��
 �*ن، !+د یU اد$ و *����J #Sار ����� #R� ی ��زی و*� ر�ه، و اد$
ر�� در ر�ه و ?:ت G� +ی�	ن را �. ���J .� �*ا \'د و ���]��

+�	 L9$�	 ،ن����/.ا��G� #� ن���  ی !&+�� و ��Iی^ 	���G ا��
����، ا'�&د  Z ون��	�9ان او در درون و Rو ھ� #�K ر+��� L�Mا*� �. ر �9��

ن و ھ�. ���J ریو ���A ا'�&دی را، �G+ق و $�5 ا76# در ��� ھ�9
ن �E7# ���/ و و*+*ۀ ���ھ��ی=ن و �G+رھی �� .EB	Y76 . و ?:ت ا��

�/. آ�=+�. *+د ا'�&دG9	 ریز$ۀ دی+ر�/ 	. ای� ھ�9�� �Kن را $7# ر���J ،ی
  در ��� '�ن ا!�� ,59 ����. و یJدیۀ اروF� و اJدی اروزار ���Gک ا'�&	 .�
ر را $�5 رھی# �	N �9ان او، آ'��. وRر و ھ�+��� L�Mا*� �. ر �9��

ر G� لن از وا	��=# 	. 	�/ر ��اN# و اِ$���� ا��� /��� #	ن ارزی���J �	
ی/ :� ت و ارزی	# ھ:*F� �ا*2م آ	د 	. !+ا*� ھی �	5 ��دن ��/. ا� در ای
���� �7# 	�ای دو�8 یG� U+ر �. آن Z و #Sار �������ا�+ش ��د �. اھ��� 
 ،/,ن ���E و در��/ه 	���ن ھ��یۀ ��E/ر ا�+�# در 	�ا	� ا�����J �ھ

 	���G از *+د Jدی اروا'�&دی ا*�. ای� را ��� از ید �:�ی� �. 	زار ���Gک ا'�&
 �ی# ا$[ی ایJی ارو ز��# 	+�+د آ�/ و $�7# ��دی/ �. �G+رھJدیۀ اروF�و ا
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 م ا!��2ت ��زی و ارS# !+د را 5Z ��ده 	+د�/ و ��زھ��دی. F�زار و ای� ا	
 ./��!  ھ�/ی=� را 	. ر*��� �# ,�

 


