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���� ����  
��	
ن��د ��� ه� آ�� �� را ن�س� ��	 ان��ن                     ن��د ���� �	ه�� آ� ��د 	ا��ت   

   ���� � وه* دان��( وارد ن'�م در را ��%                �$#�� د��ر در ��ل آ!��  ����
��#� 

��2د ن��ن- دن�� دس�/	 �� و ����                   ��1د از  /. س�ل ه#اران  -�* ت+��* در     

ز��د ن( 5�3 �� و ن�د و س- س� ه#ارو                     ��1د �4- ��3- س�� دوازد� ه#ارو دو     

��� و ن�ن،7�3 ��                    وآ�ر�� �	ان5 ، ا�	�$� در س�د� �	دم  ا �ج��� 3-ن- را ����  

�  ��9 ج��( �	د   �اب آ�- 2رام ���ن-، س�:* ��ج�4 در ت�             2ب و ز:#ال �	ار در س�  

� �3ن �	ن- آ	ات <9 ن� ?، ��ور ��          <+!� 3-ن- ج�7 3�	��'� روس��ى در ت	ك در   ��  

و��* ت	س از ن'�ت در آ	د ا�'�ر D	وت اه.                   -�* �!- از 3�دا زاCْ� ص@	� روس��  

سG��� و س��رات ا��- �� �2- ج�7 <9                  ��	ن�  آ�� در  ��آ	اش در �	ان�� در      

س���- س�زش و I�<� ج�ن ن'�ت �	اى از              �	دا��- ن���% �� ز��H اى زاو�� ه	 در      

 �( ����ن ارض در او -ا��ن از �$(     �3د �( و�	ان اس� ز��H در ج� ه	 داد 3	ح ����    
 �3د

  2ورد �( 	ا��ت از ��رى �Dن( ج!�ن                 2ورد �( ���وات و ن�$( و داد و �-ل    

� �� ز��ن ا���ى آ�- ت�    Iدو را زن-آ(                      زن-آ( را �آ�-آ( �( �-در��� ��ر  

را �@<�ق ���ن در دا�* ن/�3- 2زارى              را ��L4ق آ�L- �$�م ج�ن س��� ��3+�ن      

� ��%، �O�N در ��	و��ن    �L� دازى	و ��ن�-        آ��- �	ا��ن س	 �آ��- ا�	ازى  ��  

زن�- �3ن� ه�را ���LG دار ت�ب ز:Q                  زن�- ت	ان� س�زو 
	ب ��غ در �</1ن      

"��زى آ�- �LO	 در ���� ا�H �� �� ��-ل               ��زى آ�- آ�ه	 ��ج �� :S ه�ى ت/�*    "  

آL�- ���- س	 �@H �� از  �ى و 4U�L� -�2 -�-�                  Q	ت و �-ل ج!�ن ا:+��      

آ���- 	ا��ت ��O از -ان 	ا�( �$�	         آ���- ازا���Uت ����ن 	ا��ت ا�H دوس��ن،      


L�              ���� .G	 �	داى ا�	وزو �<*  اآ/	 �4<* ن#د     �در I<+ْ� �� ��دا اش ��زى اس  

�43ر ����ر اس� داد� �4��3ت ا�H رد در                    ا��$�ر و �<�م و ت'	�� �	آ# ن�س�       

C�	ا:Vا:� و ��:�5 ن$�ر، ن��� و دان��L-                    ���:� وادارات ��:* روG�3$	ان        
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انG$�ك ��$	دن- دان��L- از را 	ا�(              ان!��ك دا��3- �4��3 ا�H رد در ج�<�        

��Iب �( آ	د� ج� 	ا��ت ��وره� ه�� در     درآ��ب ن��� را ���� ت�!� 	ا��ت ا�H !��ران        

	ا���ن از��ل �با:$� ام :��،       ��-اس� 9I ا�	 ن#د 	ا���ن ه�ي �����              ج-اس  

��دى �4-وم ج!�ن از ��2دى و ت1ش آ�رو      ��دى �4<�م  ���� س�ل و روز و س��� آ	        

آ	دى ن��را آ<��(،ه�-و،ه* و ��<��ن           آ	دى �-ارا دارو آY زن-آ�ن( در ه	��        

      	2 H�ز� 	!�ن ��، و و�!�رد ور         آ��- ر�#ش آ��% �� س�ل ه� �<�دش ج!�( در �	آ 
 آ��-

���Lد آ* �� ز��د د�$	 ا�Iال �� ت/-�.     ���Lد �+.،�-م  ���س در 3- ��ج�د ه	ج�        

2د�( ���ن و ز��ن از ا�* I�	ت در                2د�( ج!�ن 	ا���ن از دوس��ن :��        

�#ود �4��3 �	 ان�	ن� ان$�Lف آ� ��       ؟ ��د ج� �!	 از دن�� در واه�� و 	ست ه��       

����	 اس� آ����ت در د�- و وتG$	 آL�            QL	 �<* در را �#ون(  ��-ان�*  	2ن از        

�	وز را ���� س	 ن$�� ه#اران ��-ه�-               ا�	وز ج!�ن ان��ن ن/�غ �� �\#ه�ى        

���4ى س	 �L$���( ��دى ��:�ى آ�ش      �_��ى ان�Lء در آ	دم [� آ	 ت+��	، �Vر        

      H� �� `�I ?>@� ��د �!*  -ر ه�ى I	ف      اآ	ام �ان �ار ور�# ،*�Gام �� آ	�Iا  

دآ�� ���<� ت	 3�	�O� H` ا�H ���ن در ت�            اس���د دارم a��I �� آ1م �* در �	وغ        


���ت �$( ��- �( �+. از �$(    "  )� -���          ��� H�% �� را ه� داورى آ�ان-از�* داور �"  

  ��: -  

"   `�-I ب از	راز و آ� �( و �[ 	ده 	د آ5 آ�     ج� آ���L$و ن -��L$ن �� ��$I H��4 ا�� 
"را  

   ��ص�ء �3د؟  ��* آ(  ��� *>� �-اس  

                           �	وغ  ش م

 


