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  ا�ق ��، و ا�ق آن ھ�
  

��ار �� ��وری �� ���� از �در آن �#اھ$ ()#اھ$ �#'#&$ �� و%#د �$ آ�� ��  د،#َ ھ� �ُ  "آن"و  "��"در ھ� 
ھ� -	2ی �� ��  و �� ا�1 د0	/ �� (	*,�� ھ� آن ھ� و ؛ -#ن �� آن ھ� (	*,	����� �#%#د �$&�+� (*�� و (*�	� 

�	>,� و ھ9	�;#ر ��%*,:$ (���9ن  �	8	� �7,�، دارای ت456 دارد آن ھ� دارد از ھ� آن -	2ی �� �� ��456 ت ��	<	�
���� ت� $�=���ه و �#ب . �� د(	�ی �#د را دار�� �� <�ھ*� /B�*� و =� �#د، و آن ھ� د(	�ی �#د را دار(� �� <�ھ

���� و *��)  /B�*� ھ�و �	1 د(	ی�#د. ھ9 ��را ��  ا�ق، ا�ق �� و ا�ق آن ھ� &��D �� در ،�,�8وت ھ*,
�� و%#د آوردن ھD9 (*�� ھ� و (*�	� ھ� و اد($ و ا&5$ و%#د �$ آورد و E�� د ھ��	F $�  1و ت� ز��($ �� ا�

، �Fھ$ �� د(��ل �:# و �:# ھ� ھ� �� و ھ� آن ھ� وو%#د دار(�  ھ� (*�	� (*�� ھ� و%#د دارد، ا�1 " ھ�"��" و "آن
 ��  . ھ*,	� 9�$ و %�= و �#(��2ی�#�D �+#�� و د�

�� �#رت  �، و0$ زا�/ �� ��6وم ��ن آن('6	F I�د ھ� (*�	� (*�� ھ� و در اJ� 6'	I ��ن ��	� ھ� ا�����1 
� $6;L� �� آن �*�؛ �:	ع (#L#01 اN9� �%و O	را 0:�م ز(� و د0 ا(*�ن ھ P�#� ھ#ش و <�رغ از  $د�# درون��

ھ�  (*�	� (*�� ھ� و . و%#د ا��1را ��د ����ن �)P ����ن دھ �,� ���� و ز(�F$ اشھ	�ھ#ی �#د���,$ دا
�$ ھ�،	� �� T,$ در �	�ن�,�#ع -�  ا%,�9&�ت ��ور ھ� �� ا&,�Sدات د��$ �),I5 و در�	�ن <�ھ�= ھ�، %�7ن 

�� (8�ی ھ�ی F�وه��(#اده ھ� و - U-#� ر�	*�و  N8��اً ھ9و �T E,N�ف �$ ز(�� و ظ�ھ �� از �U ا(��>� ،
2	) �:��� F#�� ھ*,�� و ھ9*  U� و �و <5*�8رھ� E,N� �) /5� ور����Z� دار(�، �Fھ$ �� �N/ ��*#س و �	�ا  

�/ رؤ���L ا.  ا���	�  و �Fھ$ ھ� �� F#(� ای (���*#س و (�
 � %#ا(9�دو %#ا(9�د ـ ��^ از �U ا(*�ن &	�ر � �#[(� ادب را ��ط ��دی �$ دا(�، در U� �� $0�T ا(*�ن &	�ر

�� (	�ز���ان U9� 45 و� ��و (aاد و  را، ��ف (`� از ر(= و �,� د���Fن و ���و��ن وا6L$ ا�� ـ ر�	�ن 
 و ��دا(:$ ��ط ��دی و ��دا(:$ �$ �#ا(�؛ ��اد از ��دید�1 و �ZھE و L#م و... در �T وIL ��دن �#د 

�N5��� ����b و ��8ت (	U ا�� �� زن �#اه ��د�	��#اھ�(� و ا(*�($ �U ا(*�ن، �#اه &59$  ر0#%	� (	*�،  ،
����ۀ ا(* �	��#اھ�(�*��� او ���$، در  در و د�:�ی ��دی و ��دا(:$ را �($ آرا�,� ����،و  �7�آن �$ دا(� �� ت

�� د�, ا���� او ـ ��ون T�ف و �)�$ ـ ���$ و اF� ت� d	ت $�ef�	� ���*�gرد 2	) $���� ش ، در ��ا $>�T
تE ��دا(:$ ت# ���#ط �$ �#د �� ا(�ازۀ ���� ZFاری و از �#دZFری ت# (*�� �� او و T/ ، ��از��ن (	�وری

�8$، ��5$ و (�ا�,#ار!� ����  ��ن �)+	� ت# در �)+	� وی. T,� اF� �#د او �)+	,$ دا�,� 
��" " و در ���$ �#ارد ت�S56ت L#�$ و ز��($ (8*�($ و ا%,�9&$ و <N�ی ��+#ل د�� و ت�S56ت ھD9 ا�1 ��ز ھ�

���� " ھ�و آن $���9�� و وا�*,� ا��، �	�و �U� U <�ھ�= ؛ -�ا �� �� �U -	2 �$ �#اھ	�، L�E,N ھ*,	�،  &
��ی ��،:�ی �� -	2ی د��#د را دار��، (j8 و '�ر �),i �,� ھ�ی�#ا ��(>*,� ��  ��56 د�:�ی� و درس  

�	� ی-	2 د�:� ,�ن و د�9��ن د�:�ی دار��، و آن ھ�دو� �$ آ�#ز�� و او از ، -	2ی را �� �� دو�� دار���$ (>	
�� <�ھ�= د� ،��9�� و وا�*,� ا(�، ��F�د�$ �#اھL�L دار(� �;�E,N�  E0 د�:�ی ھ*,��، ��ر�� و :�ی &&

��ی درس د�:�ی را �	��#ز(�، ��آ�#ز�Fر د�:�ی �$ (>	� $� Z95و از او ت ����و دو�,�ن و د�9��ن د�:�ی  
 ً]�9,Tا(���9، �� دار(�، �� ا�F ۀ��  !�#اھ	� �#د آن ھ� ھ� ���/ و ت#، �#ا(

 k��� ص در �#'#ع و#+� �� ،�� ��$ �	� و �eLوت ھ� و ر<,�ر ھ�ی �� (*�� �� آن ھ�، و از آن ھ� (*�� 
��ی ��ه از %���6 ت� %���6 و از  ـ ا(*�($ ـ <5*8$ $ا�� L�) ،	N$ و ��ی �� T*1 و m�L و ��B� �S#�0 ھ�ی���ز

�� ت� F�وه و <�د ت� <�د F�وه�و ھ� آن ھ�  �� �� ھ� ��$ �5	,ھ�ی �� ـ ا�1 �� &��رت از  و ھ�9 د�#اری <�ق �$ �
&>4 ھ� و ت��9/ ھ�ی �,�8وت ��ی ھ� (��$ �$ �#د؛ از �6	�رھ�، �S	�س ھ�، ھ9	1 ��ز�از ـرا در �� �$ F	�د 

   .�� ا(*�ن ھ� �)+$ و F�وھ$
�� �1ِ (#&$ �� �1ِ ا(*�($ ���ل (>#د؛ �� ���� ��ا ھ� از ا(�bم -�	1 ��ری، � �و(� واز �	�ن ( ھ�ا�1 ��ز ت� 1ِ �1

�	���ی � $,Lو !����   در �	�ن ا��، &�2% 
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 ^��T �,�#) 14 و ھ�ف ا�<&o8) �N5�ا&,��ری، �6�$  ��ا��ی  ا�ق ت�1,8F �7 ا�ST 1	�S ا�� �� (	*�، 
��ه �� -	2ی �و &S/ و ت456 ��ط�� &�م و%#د آن �*,� ا�� �� ذھ1  (#&	�و%#د و �6�$ �)i ا&,��ر �� �� ،

  .%���6 ت� %���6 و �>#ر ت� �>#ر ���r� و �,�8وت ا����q و %�o ا�ق از ا(*�ن ت� ا(*�ن و از  د�:�
k���� �+#ص �eLوت ھ� �� �� ا��ان و &��*,�ن  $ ،$,)�,��� �#ب ا�� و �� ��، در �e6$ ���� ھ�ی ا�

، ھ*,�� و ھ� دو �� (�#ی از ا(��ء دارای �+�5 ھ�ی �>��� دو در 4T �� %�8 (9#ده ا(�،�6#دی، �� آن �� ھ� 
 ����ا �� آن دا�� �� �N$ دو ���8 ای را �	�ه ��� و دردی را �� �� <���د ر�	�ه ا��، ا�1 <���د �1 (	*�، 

$��N$ �$ دا(��، �� ا����N و  L#ل �#[(�، <���د درد �1 ا��، �� �*�($ �� ا�1 دو �>#ر را از (`� �#�$ و ��ا
�>,	روس و ���*,�ن و -�� ت�ی د�:� را،  �� $N� ھ1 �$ در(�، و�	���($ ا�1 و د�:�ی �� ���9T آن �����,� و 

 ا(*�ن ھ��$ �� F#�$ &�ب و ���*,�($ و ا��ا($ و ا�����N$ و رو�$ و -	�$ و ت�ک و ت�ت�ر در �	�ن �:Zارم.
���:� ا�1 ھ� (9$ دا(�� �� ا��ان و &��*,�ن، ��(�� *�ن �uال �45 �$ �#د �� (ا ، (� ا<�rن؛ ت� �Tی �� ��ایھ*,

در (#�,� ای �� �5L ر'�  ا<�rن (	#ز ؟ط$ �� و �	P -�7ر دھ� �� �� -� %�8 ھ�ی (9#ده ا(�و د�:�ان  ���*,�ن
 qت�ر� ���6#دی (#�,� �+#ص ارت��ط دا&P و &��*,�ن در 7.9.1395��ر�� ��ر���س �*�B/ �	��$ ا<�r(*,�ن 

" :���:>��� و ا<�r(*,�ن ��ای �6#دی... �$ � ،=�ھ� &��*,�ن �6#دی ا��#ن در (`� دارد �	�ان %���ی ��ای %
�� د0	/$� �`) �� E���� I5,(� فھ�ی�N� 1	�w9ا�� و ھ I5,(� EاھZ� ن دارای�,*)�r>ا �� ا�ھ�ی ر�� -

�*,�ن  (9$ �:� ��دم �� �ZF,� از ا�F" 1	�ی ا��bد ��ه ا��.L#�$ و �Zھ�$ (	2 �� �#رت ->��& �� ���	�
�� ھ� ھ9#ط1 ��ھ� و ھ2ار  �� �� �6#دی و ا��ان����#رد دار(�؟ �� در ا�1 دو �>#ر ز(�F$ و ��ر �$ � �)#:- 

�	�9(� و �� -� F*,�دF$ �:� ا�1 ھ� (9$ دا(�� �� در ا��ان -� �$ ZFرد، �� در &��*,�ن �6#دی و ��[��ه  �- ��
�ST#ق  ،�<� �-� F#(در ا�1 دو �>#ر (F $� xS�دد؟ و �� ا5L	� ھ�ی د��$  و ST#ق �#دک +#ص ST#ق زن� �

  ر<,�ر �$ �#د؟ 
�7,� از ر<,�ر �>1 ،�	�� $��� ھ� �6	�ر و ��;S$ �� ارز�� ،$�و  ر<,�ر �>1 &��*,�ن �6#دی را �� ا5L	� ھ�ی د�

	*�. در &��*,�ن (	2 ���� �	>,� از ا��ان ھ�9(:#(� �� در f	�ا(*�($ ا��ا(	�ن �� ا5L	� ھ�ی د��$ �S	� ا��ان (
ا��ان �� آزادی ھ�ی �	��$ ـ ا%,�9&$ (>�رت �$ �#د و آزادی �	�ن و �5L و آزادی و%�ان و &S	�ه و ا(,)�ب ��0س 

 �NT ا&�ام اF� در ا��ان و �r/ و f	�ه و f	�ه �� ��ت ت�9م F#5%	�ی �$ �#د، ا�1 آزادی ھ� ���#ب �$ �#(�.
�+D ا%�ا در آورده � ���� (�م �L(#ن  �NT 1ان ا��ن ھ� و%#د دارد. در ا��,*�و%#د دارد، و �L(#($ ا��، در &�
�$ �#د، ا�� در &��*,�ن �� �	/ و �#اب د�� ��ه واZFار ��ه ا��. آزادی �	��$ �� �+#ص در ھ� دو �>#ر 

�$ ر9T$ و �� ��ت ���#ب �$  ���/ ت��9 (	*�. <�6[ن �	��$ �L دو �>#ر از <�6[ن �ز(�ان ھ� در ھ .�)#�
�*	�ر ا���8ری ST#ق ا(*�($ و ST#ق ��($ و �	��$ آن ھ� ����ل �$ F�دد.  j'و �� �� ���� ھ*, $	��	�  

 �<� D��k� ��&oN ز�� F#�� ای از �	�اد دو�0 &��*,�ن را در �+#ص ز(�ا(	�ن و ز(�ان ھ�ی ا�1 �>#ر، 
  (D)#9 ��وار، (>�ن �$ دھ�:  
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&oN دوم ت�ا�� T	�ت ا(:	2 ز(�ا(	�ن را در �N$ از ز(�ان ھ�ی د�:� �>#ر &��*,�ن �6#دی، �N$ از ھg9	�9(�ن 
�*	�ر (2د�U ا����N، ظ�ھ�اً �2رگ ت��ST $��T 1#ق �>� در %�7ن، ط�<�ار آزادی �	�ن و آزادی �;�#&�ت و 

  ��T	�ن د�#��ا�$، (>�ن دھ�: 

 

�j آ�Fه و <�6[ن��ا�1 �>#ر ��ا�} ز(�ا(	�ن �� در ز(�ان ھ�ی د�:� در  �� ا�1 (`� ھ*,�� ST#ق �>� تS����ً ت�9م �
��b ھ�ی F�)#F#ن  2Fارش ھ�ی ز��دی از �	$5 ��ت� از ز(�ا(	�($ ا�� �� در ا�1 ت+#�� (>�ن داده ��ه ا��.N�

�� ��رج &��*,�ن �6#دی�>#ر �	��$ و f	��	��$ در ز(�ا(	�ن و �>#(� ��ر ����/ ت>#�P  درز �$ ��L ��
�	1 ا$5590 j؛ و0$ %#ا���ت� �Tل f	� از T�ف، ھ	ST $)�7%  O#ق �>� و �>#ر ھ�ی ظ�ھ�اً ��T$ ا&�	D ھ*,

  (N�ده ا(�.  �� �Tل ا�1 ز(�ا(	�ن یو �8	� &59$��ر
 (� و <	�5(`�رت L�ار دار ی &��N$ ز��9�ه ھ��ن ز(�ا($ �	*� و -�7ر ��&� �� �8F,� �$ �#د �� ات�ق ھ�ی ز(

�	� �� ز($ �� '�ورت$ �	�ا'�} �$ F�دد ـ ت+ ھ�ی آن ھ� �� �N/ ��اومN��� #ر آن را  ���	1 �#%#د �$ �- ��
�����,� از ا&,�Sدات��م و �� (#ع ���$ از  ت7	� �$ ���، 9�ه ای �� از وی <�5 � $��	T ـ $,�� ،$��� -�   د�

   �>5N$ رو �� رو �$ �#د! 
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، T,� از ت�	5& x6	D ز(�ن، در ز�	�D دی د�� �� از ا��ان (	*�&��*,�ن �F#6*,�دF$ ت�6	x ا%,�9&$ در
��، ز(�ن 4T و ز(�ن و ��دان �,{ھ/ %�ا (	*, ،��دان در ا��ان <�و�:�ه ھ� ��ای ز(�ن، ا��ان ھ� ��ت� ا��؛ ز��ا

��ن د��ه �$ �#د و ت� �Tودی �� و �#ی و روی �#د را ھ� آرا�P  �� �# ھ�ی ی%� %� و آن را(��F$ دار(�، ا�1
$5B�*� 1	�- �� $0�Tدر ،���در ا��ان ز(�ن ت�  د��ه (�b� .�)#� $9ز (	*� و L;�6ً  در&��*,�ن �6#دی �$ �

را  �� ت56	� و ت��	� -� در T#زه ھ� و -� در دا(>:�ه ھ� د�,��$ دار(� و �$ ت#ا(�� ت�+	ت ��ن�Tودی ز��دی 
���(� ت� P	���، ا�� درو �� ت+�ی ���$ از  در%�ت &�$0 � $،ھ�� 	2&��*,�ن -�	f�<�- 1/ ��7 (	2 د�� ��

ت� دو ـ  (	*�. در &��*,�ن ز(�ن �;�#&�ت <97	�ه �$ �#د، ��ای ز(�ن �	*�ط#ری �� از 2Fارش ھ�ی ��,>�ه در
���� آن ھ� از روی ت�Z�ه و �7�ت ��ر�� ـ -�7ر ��ل �	P"ت�Z�ه" (�ا�,� .��ان ��ن، ت� وL,$ �� &�و�$ 

ل ز(�ن ا��ان، �� ��ن �#رت �$ F	�<�ه و �7�ت �#ھ�ان (�، و ��6 از &�و�$ از روی ت�Z�N)�ده �#دS,ا� .
�*,�ن �6#دی ،و ز��د و%#د ���ود�� ھ�ی �,�6د و �,�#ع�& ���	>,� ا��. (*��  �	:9<- /N� ���� ��اتE و  

�� 2Fارش ھ�ی ر��(� ھ� �`) m;� ل ز(�نS,1 آزادی و ا�	B���$ ,�ن �6#دی&��*را در #� ��ت)9	1  �$ ت#ان 
,	�آزار  در ��(� و �	�ون از ��(� �#رد����Nت ز(�($ ��  ��#دی &��*,�ن �6ـ ��eL$ �>#ر $(9#د!! ����Sت ا�

��. آزار و ا�,�9kر %�*$ از ز(�نو اذ�� ��*,�ندر L�ار�$ F	�(�، ت#%� ($9 ��& و%#د دارد،  در �T ا&
��. ازدواج �� ��ر � ی �� در ��(� ھ� �� ��8 (#�� و �	P ���� و ���,�ر�)+#��ً در �#رد ز(�ن �%�7��� $

از ھ� را در &��*,�ن �6#دی ھ�  ه<�و�:�د�,�ان �#رد ��ل در ا�1 �>#ر �L(#($ ا�� ـ �� L �NT E*T�آن. 
 ت��7 �*�($ �� ھ� در د�:�ی ت��7 ��دان و د�:�ی ،4T د�#ل و ���� دار(� ز(�ن . در �N$ ت���7%�ا (9#ده ا(

�} ��ر ��ای ز(�ن �*	�ر د�� و ��ا �0#	o ��د را (�ار(�. و �,{ھ/ ھ*,��. ز(�ن 4T ���� ��دن �� ھ9*� دار
���� ا%�زه ر�9$ ��ر F	� ا��. �� ط#ر ��kل �7��� ا%�زه ر�9$ �#ھ� و زن ت ،���� و0$ و L	�، اF� ازدواج ��ده 

،�����	1 ز(�ن 4T (�ار(� ��ون ھ9�ا�1N9�$ ا��.  ر�$9 ��ر، ��ادر �� �*�، ا%�زه �� اF� ازدواج (N�ده w9ھ 
��و(�.  �N$ از �8� ���� ز(�($ �� اT,	�ج �*�($ �� (����ده ��  .��زن ت��7 ا%�زه دارد در ��	} ھ�ی ز(�(� ��ر �

 ����4T رآی  2015ز(�ن در &��*,�ن �6#دی ت� ��ل  �#رد د�:�. �1�#ل (�ار(�، 4T ��ر داده (9$ �#د و -
.��4 �)��ا(�� ا��س ���$ از (#�,� ھ� &��*,�ن ت��7 �>#ری ا (�ا�,T دان را �� �� ز(�ن�� ��$ در ��ا

�� د�,�ن (�ار(�. �� ا��س (#�,� ای ��ای (:�7اری ز(�ا(	�ن زن در ز(�ان ھ�ی &��*,�ن �6#دی & ��وه �� د�,�
.���� �$ ز(����� ھ�ی آن ھ� (	2  ���$. �$ 2Fارش داده �#د �� �� د0	/ ر<,�ر �� و �uا�,�8دۀ  ز(�ن،  .$���ری، 

��DN ا�0�60،  (�ن در ز(�ا($ در �7� ��N، ز(�ن ا�1 ز(�ان د�� �� �#رش F*,�ده در ز(�ان زده ا(�.%�*$ از ز
�N$ از ��رزت��1 �#ارد : "*�&��*,�ن �6#دی" �$ (#�&�#ان "��ر�$ و'6	� ST#ق �>� در در 2Fار�$ ت��

�	5& x	6و ت� �<� .ا�1 �>#ر ا��� ز(�ن درھ�ی F*,�ده ا%,�9&$ &5	و ���و�	�  ���ود�� ،ا<�اد (ST xS#ق 
�6�ض %�ی ت��1 ت�6	�eت %�*$ L�ار دار(� �� ا�1 �#'#ع در (`�م ��eL$ و �	��$ ز(�ن �6��% &��*,�ن در

� ���#ان (9#(� ز(�ن در�ه ا���>#ر (�7د�& �� ،ا�,�rل و ا��bد �*E و ��ر، ادا�� ت�+	/ ،�8�&��*,�ن ��ای . 
���� ��د �#د ���/ ��ر، ھ9*� �� �*E ا%�زهازدواج و ا(�bم &9/ ھ�ی %�اT$ ��ص (	�ز��� �� �	L ادر و�� ،

�*�! �#د �$ $,T ا�1 ���ود�� ھ� ��وه & .�����، آ(�7 از 4T را(��F$ و ا(�bم <0�6	� ھ�ی ورز�$ (	2 
   ."���وم ا(�

#�	S$ �$ ز(�ن در &��*,�ن �6#دی 4T د�#ل در <�و�:�ه ھ��$ را �� آ[ت و ا�2ار ����6$ د�:� �$ (#�*�: "
�	4T 1 د�#ل در �L��,�ن ھ� را (�ار(�.w9؛ ھ��       و... "<�و�
5�� دو0,$ د�,��$ (�ار(�، درھ�9ن F#(� �� در ا��ان ا5L	� ھ�ی �Zھ�$ �� ��Sم ھ��*,�ن �6#دی (	2 ا5L	� �ی �&

��.ااز ر�	�ن �� ���$ ھ�ی وزارت و ر���� و ��رو ھ�ی �Zھ�$���  0$ ھ� و ... ���وم �$ 
��� �NT ا&�ام، -#ن �L(#ن ا���$ ��ون در ا�1 �>#ر و%#د (�ارد، ��ه 4T دارد �� �#اب د�� �#د در را �;

�,�S ��ه و (`�م ��د��ھ$ در&� .���*,�ن �6#دی، �� و<2F 4ارش �NT ا&�ام ھ� ا(*�($ را �� [زم د�� ��در ��
  ��N#م �� ��گ �$ ����!  و ر��(� ھ� ھ�ی آ�Fھ�ن

�	4T 1 �>$ ھ� و �- ��و  ،�� در &��*,�ن و%#د دارد >#(� ھ�ی آ��Nر &5	� ز�)ن و ا5L	� ھ� و ��80�(ن �	��$
�� ا�1 ھ�9 ت#ط�� ھ��$ �� ا�1 �>#ر �>,���ً �� �>#رھ�ی ���*,�ن و ا(:5*,�ن و ا����N و ���$ از �>#ر ھ�ی 

$��B� د�	*� ھ�ی آ��Nر و ��و%#د ���وری &��*,�ن و دا&P &5	� �>#ر �� (9#ده ا��، ��و%#د ط�E0  د�:� &�
ن ھ�ی �#م �ن ھ�ی �#م آن &5	D ا<�r(*,�ن و ا<�r(�ن، �� در ���$ �#ارد ���� <��� ت� از ���7ن و �و و 

�N$ از ا<�r(�ن ��، �� ��ت{�I دا(� ای از �U ���1 ا��ان در را�,�ی ا<�rن و ا<�r(*,�ن �,	2ی ����، �)�ب 
��: ، (#�,� �$ �	8,� ھ�ی &��*,�ن ا�� �2رگ�  
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"  ����� �� ت�bوز �	>���(� اي <�ھ�:$( اد�$، ت�ر�)� و �Zھ�$ ا��ان ) ت#ا<4 (`� �#%#د ا��. ا� ��ا�9�0 � 
��ه از��>�ن �#ده ا��، (`� 5�L$ �>�ن و �� ھ� �#دم، (��� از د�L و �� &�م آن در (#�,� اي ا آ�� (#�,� و �#ال 

E)�b�اF�-� ا�1 ت�+�ه ھ� ���� در در��w اي  #د��ن ھ�دو درج �	�����.در در��w اي د�:� و ��0�S اي %��ب � ا�
����� �b��#'#ع � دا�,� و ان ��هللا ��رج ��ن ازد�:� �#رت �	:�<�، ا�� (#�,1 %#ا�	� اي ا�>�ن در�

��ن �#ھ�,#($ ()#اھ� �#د.- 1,��� ��(��اد �#ھ�,#ن ا��	$ ا�� �� L�ار ا��  �+#رت وا'm &�ض ��ارم 
�� در  6#دی در %ل آ��د ا&�9ر ��� ـ س. ھـ.)&��*,�ن � ،�*���� 1��7,���ل ا�	� ت� �Tل ��	�ه ��ه  ١٥

 �70�kھ�ر و ت)�ر و ا���L ،ات، �2ار�ھ ،/�وه اي %ل آ��د، ��ھ� -�	1 آ��د��7 در ��& �� ��ا��. ا�	�وارم 
�	���٠ �*	Nو %7/ ت�ر� �*	���<j اL,+�دی و �	��$ آن در % ٠دا(P رو��P��".   

و  �#اھ�ن را�� ��ن و ا�,�7ر <�ھ�=، ز��ن�� ��د��($ و ر'��� ا�1 -�	�eL 1وت دارد و �� ھ9#ط1  -�ا ا�1
�	��6#دی در ا<�r(*,�ن  &��*,�نت#�} �>#ر �� L�ار ا�� &�0$ آ�#ز�$ ا��2�از ط��4 ت{�	o  تN8� وھ�

و �b�ی �#ا�,� ھ�ی �� �= ا��ا($ ا��ان و <�ھ انط�<�ار �� از %�59وھ9#ط1 د�:�ی  ���,� �#د، ا��؛
  ؟  �eLوت و (`� د�:�ی �� آن ا%	� ���*,�ن و...دارد؛  �$ ���� �eLوت د�:�یدر ا<�r(*,�ن  �)�ب ا�1 �>#ر

ی ھ9#ط1 ��ا<j <�ھ�= و �eLوت ھ���ای ا�1 �� %#اب رو�1 ا��: ھ�9ن ا(��>D �)�ب "��" و "آن" ھ�! 
�*,�ن �6#دی�& j>���� �	F �6�ی و و �وھ��	 و ��"ی اھ/ ت*�1از �#'j " �	��� و � $��eLوت  ا��ان ود�9

�� �ی اھ/ ت>	6ھ� ""آناز �#'j  ی آ�#(� ھ�ی ا��ان�	�وھ9#ط1 آن  یھ� $��$ F�ی و و �	F �6�ی و د�9� 
��ام ا�� ���وت ھ� از ���� "��"ی ا
	��� ����! !��ا &��*,�ن ��#د، ا��Nن (�ا�� ��  ھ� $� 1	�- �Fا

�� ا�1 و د�:�ی �N$  ھ	O ا��Nن (�ا��و � �,#%� ���,� ا(� �,#%� (9$ ��(�را �� ا�1 دو �>#ر �� �آ�	E ھ��$ 
���� آن �	�و�2د و �#د و وط1 �#د را <�ا�#ش � I�}ت��    &9	4!!ا(�ازه و ؛ 

ا�1  2(	 در ا�	� 1,8F ا�N) 1,� را ھ� '�وری �$ دا(� �� در �	�ان �*���Sت ��ا�ت در ا�#ر و �*�B/ د�:�ان
��؛ اF� �N$ در �0)�� $9) ES& �:��9دو �>#ر از ھ���ا��5 (`��$ و  ،�ن و �#ر�� و ا<�r(*,�ن، �� �k� D)#Fل

���	1 در ، د�:�ی در ����1 و �19 و ا<�r(*,�ن، ھ9و ��E �>� و �#ن و و��ا(:�ی �$ F�د(� �	��$ �$ �w
��    !و ��>�ی را �� و%#د �$ آورد �#ر�� ��ا��5 �$ �


