

	�ن ا��وز �����ه� �� ������ ��� ر���ن ���� �� ��  


 ا	 ا���م داد������ ر���ن ���� �� روز���
 ��ب ��د ��
� �%ی���ت و ا��اب ()  �'��&% در$ ج �"�ر �!   اس
 ,�  .  �  ا�56', �&�ه  �
 3ن��12، ل/ا � .�����  از س�س'�ل'


 اش رااو ���
  :%ار داد� اس� �% ای� اس�س�� و �% .<%$ .% از  �%دس=�ن وج�د	 �=��ی�س'�ل'�=  در س�>%ای; 
 در ای� اس=H1ل دو ��Gل
 را �'; و	.  دل'F ای� ا�% را .�D'E دهC�  1; اول >A=&� در.ه�
 ���@? دی&% ای%ان دارد

1I�  � . 
� ای�5
 �<=�ا	 ���رز� >%ای; س�س'�ل'�=  �� >%ای�Iت ر�%6'�=  �=�Aوت اس� و دوم ای�5�C� در

 وج�د دارد�%دس=�ن!����<=�ا	 >%ای; س�س'�ل'�=  در �%دس=�ن ��  �% اس�س �C; اول اس=H1ل، . ج%ی��  �
 ��م 


 !!�<=�ا	 ای� >%ای; در س�ی% ��Lط ای%ان و د�'� 6%ق دارد=�
 6%ق ای� >%ای; �� ر�%6'�, در �%دس=�ن .�ا�� زی%ا 

 ای� 6%ق�
اس� 3ن را ��'�ر .<%$ �1IC، در ��ل  =� !! اس� (�'� �IL  را ای�Aء ��1 در س�ی% ��Lط ای%ان و د�'� �=�ا�


�C; دوم اس=H1ل�ً� ای� ��O   را �  ده1  CI� دس%�
 ��Aذ ای� س�س'�ل'�, در !��� �� ��ج�دی!R 
   در ���3=�ن �

 و ��ب در @%ح ای� �5=
 د(�ر .�  ��12!��� 	��%� 
='�� �TR 
� 1���R  �  د:=   � �2ی1 ��ا���1 .�ر 
� ا�� ای�،� اس�12  ��2=�ر	�'� 
1 �
 @�ر وا:O   ر���ن ���� . >����  � �ه��ن . از ��ع �O'�  س�س'�ل'�, ص<�
��
 در @�ل :%ن �'�=, در س%اس س�س'�ل'�در ج���WI	 ��س'���ل'�= ، د���%اس  % د�'�، ج��; ��ر>%	 ج��W  را  

�%دی��'=F>�� �W	 �L!  و ا��Yل ا@!���
، ا�X%ی�ل'�, س ��ت ای� س�س'�ل'�, ر���ن ���� .� اسCI� دش��  D'E�. را
�ً̂ 	 �C=![ در ج��; ه�اCI� ?6\« : داد� اس Y� ر>%ان�� دارد،  �
 .�د� ه�	 ....، .�د� ا	 وج�ا��ن، ز��ن، 

��1،  ا6? ج��W  دارد،  � 
'5. �� ��.W'1سL6ا�� �'Rر6%م  در  � ارزش �ر>%ان� ���_ ���R   �%ا	.ا�L^�  اس
`�:���ر>%	 و .�د� ا	 ،F اس F5I. رز��1ون  راای��د��� ?L>. F��:   �1�'�  � .ز���;C� aی 
��ر>%ان  از �O6ل'=; � 

@ 
5!����ر>% اس 
L���'� F`�: وت�A. ,ر>% زن و �%د ه��
 ���Tن( »  ، �'�ن � FL� (  

,�
 ی�O  در ��� �=  در   .�ص'[ �12 .�سeس�س'�ل'���ر	 و  1E س%��ی
 دا�%ف ه, .W  از ���Tن  ه�'� �

'!R ر>%ان��
 س%��ی
  ج��; .�د �  ��12، ای� س�س'�ل'�, اس�سً� رو�1 �%د>  ��د	�=F5I 12ن '!R %<ر��� ه�	 

5
 در ��H	 س%��ر>%ان دار	!� ��'� 1�� .��ی
 ج��; ��ر>%	 �
 ���رزات ز��ن، ��اس=�ر!!  �
 :1رت ��3ن ا.�5ء �  
� ج��
 ».�د� ا	« ، »! �« ج�ا��ن، Cو �1ا6_ س%سa'.ا%��� �% . .ای� ج��; ه� اس� ه% �1ام از   د��� ,�س�س'�ل'

��1، ه% .5
 را �� د���%اس  @!�  
5. 
��ر>% را در ای� ج��; ه� .5 
L�@ اول 
� � و ا�=�gرات ا:�Iر  3ن اس
��ر>%	 �'��1%'hiX; ده1 و س�ای�  ج� �%=���ر>% .  ���ی1س%اس%	 و رو�2 ارا`
د���%ا.'a ا6?   ه�	 در > 
�

��، ��اه�ن ��Lق �%ا�% �W�3س���ر ��� ��ور �
 ای� س�س'�ل'�, اس�س   �52لِا!! ��دن ز��ن و �%دان �'� �O=%ض �' 
� �  ده�1 و �F5I ��ز ����ر>%ان �%دس=�ن �'� �  ���. 

 ای�Iن ای� س�س'�ل'�, را �� ��، �FTO اص!  ای���س�'�

%. �1'l'� ,وج�د سه 	و 
� ��س'�ل'�=  در �%دس=�ن در  را دل'I'� $%>. F=% >%ای; س�س'�ل'�, �� ای� �<=�ا ای� اس

� �2ی1 �
 ه�'� !, :1رت .�د� >'% 12ن زی�د	 دارد�
 �'�ن دی&% ای� ��ع س�س'�ل'�.  �� س�ی% ��Lط ای%ان �  �'��L�1ی

O6 

 اش در ا�2ر� ����� %�3 ;C� در ��� 
� ���ل'� ��ر>%	 ا��Tر �12 �
 �'1اد>�ه�W	 دول� دل'F ه, ه

 �=�ل1 �%دس��  را ���ر>%ان .<� .n'LO رژی, �/ف ���د�  اس�=��رژواز	، ه%  ���، از ل'���ر �� ای� .�ن �' 

،	%oاوص p>� 	اه�%���  �'I=% وی�W'<q	 >%ای در ��ر� %>. %� ، =� >%ای; س�س'�ل'�=  در �%دس=�ن، ; س�س'�ل'
�=L', ای� eدر ایر� ,�
 .�Aوت �'�ن س�س'�ل'�, و ر�%6'�  �
 و �
 وی�q و� �% .<%L"�� �%=�W� ای� 
 .��م ای� 5
 از ه�

12��  � 
!���ً̂ در ا����م :%ار �  >'%د،!��ص'�ت ��=�ز �
 ی�� وج�د  ���
 >%ای; س�س'�ل'�=  در .  �و:=  

 اای%ان �� �O'�ره�	 ��� ج�ر در ��  3ی1س�ی% ��Lط �
 ، و:=  ) ً̂ ی� >%ای; در س�ی% ��Lط ای%ان �O6ل ��  ��12، اص


 ج��; ��ر>%	�
 (�'� اس� �i (%ا ��م، دی&% ��Lط  ای�دل'!  دارد �  �O6ل >%ای; س�س'�ل'�=  دا2=
 ��12 و و:=  
ً� و  ای� ج���3نCI�  �'5� ��� ��Rص% .<� �'&%د رژ ��م �<�ر���ن ���� در . ی, اس^�  �/ف ��Iد؟؟ از ل'

��.�� در .�ص'[ و �O%6  س�س'�ل'�, و ج��; 
��� س�س'�ل'�=  ��رد �g% ��ی; ���^ س�s .��م �  ه�'� �

 '�ل'�,س�س. >/ارد� ��Lق ص�A ،  �"�ل�
 �? و�
 ج��; ��ر>%	 �%��ط �  �2د، h'% از ��ب ای�Iن در ���3 

n��  ه't ، 3ن ه, در (�Wر(�ب ��ر :����  و 5I.  �!R'^ت از ��رژواز	 و ��g`% ای��W، ای��د  �?3زادی�W	 س'�س ، 

,I) 
��ر. ��  ��رد�5=
 دی&%	 � 
'L� 
���ر>%ان ��12 �2ی1  %'h او �  >�ی1!ه� �% دوش :  


	��ی� ا��"  ���د ��ای� �	ر و ز
��� ا��� روزا
� و ���ن �� ا�'	ن در ()	� دی'&	��ر� و %$#	. ��	رز!  �ا�  �
�2	ت و ر�	
� ه	 /'�� (�	.�� اح,اب ��	�� و� و 
�	ده	� 5زاد �	ر��� و ��د�� و4�د 
�ارد، 
/�ی	ت و �

 �&��زی� �	
س�ر =�ار دار
� و �&/'� ��ن 5زادا
� ��دم و ا �از 
;� �9:2 %	رج از �	
س�ر  	 �� و ��ا
6 ح'
D'A �� ��دد رو �و ا��، 94�C ه	� ا2&�ا�B و اA&4	�2 ه�@�9 �	ر و (�	.�&/	ن  س�	ر د��ار و  �)ً	 <�� �

 ���� �9
�ا� �A
�د! ح��� 4	���  � 5ن  9	 ��! ا��، .	� �� ��	#�E !رز	�� �
�دن رو  !�
ا�	  � یDA ز

� در �'�ن  	��9،  :'� دو 	ر!  � ���ان �� 5ی�9 و رودرروی�، �	! 
�	ن و �	! �5'	ر  	 
;	م ح	�F و دو.� G�E


� �'� ���A از ��	رز! و %�د �	ز�	
�ه� �	ر .ح	�� 5ن در �'� %$	 و �9:2 �4ی	ن �� ی	 ��
 �9:2 و =	



�#�  �ا� د(	ع از %�د در �#	 � ��	F4  � و=$� ���	ی� داران  � E Dا�� �� ای ��I9� ر�� و	� �#�E �
�5	ه	
K ���/� و ��ران روزا
� اش  ��	 �� ��99 و دو.� ح	�� 5ن را 
	@	ر �� ��9 ��  	 =�ا�2 5ن �D در ده�� . 	 

�ان �	ر�� را از ��	رز!  �ا� %�ا�� ����ب � �A
و %$#	ن �� ��ان 4:� (�	.�� یL ح,ب ��	�� را ��(�، ا�	 
�ا
� �4ی	ن ی	 �� �� �
�
�ا�� ه	 ا�� �� در @�	ر @�ب �9:2 و =	% Dای ��I�� ز دا�� و	اش   �
   "ه	� روزا

 	��%� 
='�� �TR »�5� «ا%< %=I'� $%>. دس=�ن از%�
 ��ی; س�س'�ل'�=  در � س�ی% ج�ه� �h3ز �%د� ��د در ��Lی

 ای� ج��; س�س'�ل'�=  �%.<%$ را از س�س'�ل'�, ��Lط دی&% �=��ی� �  و ��5ت �6ق @�'O=ً� �'�ن� ��ص'�.  اس� 

1���'1 :%ار �  ه1، ای� ��5ت در ه��ن ��ل . G. را ��رد ,�او ��	 ��1	 �R'? ر���ن ���� �
 س�س'�ل'�, و ا�=%��س'���ل'
�ًO:وا
�1ر$ ��'�ر ��ث?  ( ای��ن دارد س��=�ر ���5=  اص^ح o''% در :���ن ��ر ج��Wر	 اس^�  و ���رز� �%ا	 . �

� ��دن ای�Iن� �1ون ا.<�د س%اس%	 ��ر>%ان !و سiX ای�5
 .<L? ای� ه1ف ��رگ س�س'�ل'�=  را» !س�س'�ل'
� ��دن>�ا� ��. ( �%دس=�ن �� ��ر>%ان �F ای%ان L!. �5�� %'h  �  ���ی1�  ال�=
 او س�ا	)! ای�Iنرز ا�=%��س'���ل'
 �%ا	 ای�A	 �x� ;Lث% در  �g% دارد ور �%دس=�ن و ای%ان درج��; ��ر>%	 و س�س'�ل'�=  ج��; دی&%	 را ه, د

1�� ���رز�  .F'5I ��  �2د و �
 د�'�	ای� ج��; از ��ر>%ان.  ج��; ا�L^�  اس�،��م ای� ی5 . ره�%	 3ن .^ش �  
��'% و :W%��ن و   و �I'O=  و ����1 ای��W س�Lط ��  ��1،ا:=�د	 ?!� 
� ،�از H3ی�WI	 س�س'�ل'�=  ه, ���� اس
� ��م �'��W%ز��ن�  :او �  ��ی�1 . ا.�5ء دارد و ��'�ر ا�L^�  ه


�س� "  ��Nا� Fرژی �
�I
94�C ا
#N � ��د�&	ن  � �9�	ی� =	در  � �� �� F$&� ای� 	ره	  	وا=��� ای. � D
 C�94 �� �
�I
	Aس�، ه�
�ن �	ر ای�ان 
ا�� �� 94�C �	ر��� ��د�&	ن هF  � �9�	ی� =	در  � �P��� در =	

� �5	ر�	ی� 94س� 2:�� ز
	ن 
�س�P. �  در	ی� =	�9� �  Fان ه��� 	ن ی	Qی	ن در 5ذر 	
�P��� در �	%&	ر ح'��&� و . ز
    "� (�ا�ح:� و ���	��� ا��=�ا
�D  9�	د� و 
�	ی&ً	 �	=� ��دن ح	�A�� ا���N ا��

  

�
 روای� س�س'�ل'�, ��د را @%ح �  ��1 ا����  �� ص1ا:� اس�س�س'�ل'�, او و ��ب او . ��� ر���ن ���� .� ���3 
� روای� ��ی; را �
 >%ای; س�س'�ل'�=  درون ج��; ��ر>%	 �%دس=�ن �وا:Oً� ه�'� اس�، ا�� ر���ن ���� �<? �'


 اوHً �% .<%$ وی�q >%ای; س�س'�ل'�=  در ا���م ای� ��ر . .�O', ده1��� ر���ن ���� � 	1O� ر ا:1ام����%دس=�ن در 
�'1 دارد و ث��'ً� در :'�سG. %&دی 	ذ اج"ی� .<%$ ا�6و�=% را �1ی�ن ا �� ج�ه��A� R��=د�%=�
 و >!��� 
  و �'; از س

. وارو�
 �%داز	 را در ه�
 اذه�ن ال�Lء �  ��1 یa ، �  ��1ارد ..." و 3ن�ه  �C;>%ا�
 و 3> ده
 و �', ��ر س�ز��ن
��ر>% و ج��; ��ر>%	 �%دس=�ن ج%ی�ن دار 
L�@ در 

 ا	 اس�ای�5
 اس�سً� ه% (!��� س�س'�ل'�, !!د �
 .��م و ���ل 

��� ر���ن ���� اس� ,�
 اس� و ج�n و . �W�3 س�س'�ل'L"��  R��=ت اجH�>. n": 
� �ای� ��ب ر���ن ���� اس

 اس�ج�ش ج�ر	!�����ر>% ه, ج�n و ج�ش  
L�@ درون  .��
 ای�Iن �'�  =�W. �ًL!"� ر . ای���ی5 
� �او �
 ص%ا�


� ��%د� اس Dی%. ��.���'�ر � 
5
 (�1 ��ر در ه�'� ��2=!�:   

"  C'A/� در دل ��	�2 و ��	A&4د�، ا	رزات ا=&ص	�ایD �'� از ��	رز!  9�A	� ���� �N�'/ت �	 در �
��� .� ه	� 4	ر� و ر� 	  ��N�'/� �
� را �IV�رز! ه	�وزا
� در 4	��� ا��،  �ون ای�) �'9	D�. ایD �2ص� از �

��� �س	
� . دا�&�  	��9 و ا�� را � ا� هF و4�د دارد را � ��	�� و ��9�یس�� �
�
�	رز! �9:2 و =	�
�C  �د! ��/�د �� در ایD �2ص� ��	رت �سY ��د! و از @�9 و@�ن و ��X و%F ه	� ایD �2ص� ا�	! و ه�ای� و �

5
�	 . ایD ا(�اد @��! ه	� ���9	س و %��9	م و =	 � اA&2	د در ��	ن ��دم ��  	��9. ص	ح�Q� Y � هس&�9
�د ر% L�ن در ��ا�	
� �/'�Nت ���� .� در ��د�&	ن 
�س&�9، ا�	  س�	ر� از 5(2�9
��� .� �� دا� 	  �   "ا هAس

 
��ت ج�ر	 » ��� « .%ج�%>.  ���. 
�ای� ��را>%اف رو�2 اس�، ر���ن ���� و ���; �
 ��د اج�ز� �  ده�1 
�
 (�'� اس� �ر>%	 �%دس=�ن را �
 ی��درون ج��; � وج�د .5I'^ت ��ی; اR^م ���1 و �
 ه�اداران ��د  :�ل ده�1 


 ای� اد�R را ��Rل=ً� �
 2'�� دو�6�=� اR^م ���1، ای� ��را�� �%�  �^��gت ���  �5, � 1�� ��3ن را از ��'�ر	 �  
�
 ه� ره� ��اه1 س���C� ��
 ه'F5I� t ا��'=  �%ا	 �ً̂ ای�5
 ای�Iن اد�R ��اه�1 �%د  Y� ،
L"�� در �qی��  


 ��ب ��د را ه, �
 ��Rان :"n ه�
 .<�Hت ! ای��د �5%د� ا�1�
 ه�
 ��2س���1  در ���3و .o''%اتدر ه��ن ��ل � 
،� ا�=�Lده% >�� �O6ل'� ��ر>%	 �%دس=�ن در �F��L و	 ��ی�=�1 و او را �
 ��@% @%ح ای� اد�R	 ��درس� ��رد  و اس

����1 را _��: yار ده�1 ��ز ه, ��س%:
� 
� 1'I�. اد� اس� 3ب ��1	 Hزم را ا���م د، از �'[ ��ب ��د �'%ون ��اه1 
  و ��به't ا.��W  ه, �
 دا�� ��%ی�	 ای�Iن �"�ری5
 ،در ای� را�"
 �� یa .'% دو ��Iن زد� اس� ��Lل �O%وف
1'��  !!     ��Cاه1 (


�
� ا=�ا�	ت " : ر���ن ���� ادا�
 �  ده1 �I@ �
�
در ایD ��	ن ��F ایD ا�� �� (�	ل �2ص� (�	.�� �9:2 و =	
9�ان ���� .� و  و[�$� �	 هF.  ���وز� را 
/	ن �� ده�د��9A را %9\� و ��د! ه	� ��&�ض را �&ح� و را!�  



�ار ��دن ایD �س��  �ا� (�	.�D ایD �2ص�  �ون @/F دا�� �/'���N و Aه �  LA� س� ای�ان�
�A� ح,ب
�د! ا� �4ی	ن رادی'	ل و ا
#N � از . ح, � ا��� C�4�ا
	ن و 94 C�94�C �	ر���، 94�C ز
	ن، 94 Dدر  

�. ���� �:A4 #�  L��ی� و �س&�ش %�اه� ی	(� و او.�ی�  �ا� �	 �#�ی� و �LA  � ا�_	ذ ا�&�ا�^� رو�D و �
�2 ���� .� در��د�&	ن ایD ا�� �D'A و ا�'	ن ��/�و� در . �	ر در�� و ه/�	را
� ا��	A&4ذ ا�$
 �  �4�� 	 

  "ایD �2ص� و���ً	 و4�د دارد

�
 و ��ب . ای� R��رت ��و	 (�1 �5, اس!��� 
� @%16ار اول ای�5�'�����1�'�ر ج1	 �=��%ا	 .  ���رز� :����  ه
�F 6%ه�s و س��=�ر وج�د	 ��ب ر���ن ���� رج�ع �%د 
���ن ��د . ی�6=� .%ج��ن وا:O  ای� �%ف ��ی1 � �. 
!���

��	 3ن �%%� 
='�� �TR 1�x� اص%ار 	از ای� رو ،� را ���Oان یa ج%ی�ن �=5  �
 ���رز� :����  �O%6  ����د� اس

 س�� ���رز� 1E رژی�  �� 
!���
 ��ب و ��	 ��1 ه�=�1 ا�� اه�'� ای� F52 ���رز� ���Oی; �  .�ا�1 ای� ��12 


 ج����ر>%ان  � ���رز� �%ا	 ���`F اول'
 �I'O=  ل'�:� دی&%	 �1ار�1، �%و�1 و ���رز� :����  ���1، دوم ای�5
 درس

��ر>%ان ل'�:� �'; از ای� �1ار�1 ا�� � 
� � ه% ��ل وج�د ج��; �W�3 �%ا	 س%�&��  ��رد �'�ز ��ب اس�، �i اس


 ��3ن در R'� ��ل ���رز� �%ا	 .o''% دول� را از ی�د ��%�1، س�م ای�5
 در ه% ��ل ای� ��ب 3:�	 ر���ن ���� � �اس

 �h3ز و ��ی�ن .���  و:�ی_"L� 1ل ��د ر���.  ����12ی�: 
ن ���� ای��د ��ر>%ان �%ا	 �
 :1رت رس��1ن ��ب ی� �


 ج�	 ��`  در :1رت �'1ا �2د�� س% ��ب،2%ا`"  I� زمH _:�� 1 و ه, در��� س%�&�ن @!n ، ه, ���رز� :����  
 ��د�2ن �
 ��Rان ��ر>%ان در 56% ���رز� 1E س%��ی
 دار	 و �%ا	 �<� ه, ای�5
 در ای� �'�ن ی�د�2ن ��12 1��2 و 

  .   س%��ی
 دار	 ���1�2

 �zه%ًااو . رد  را�"
 �'�ن ��ب ��د و ��ر>%ان �%دس=�ن، �
 .�ص'[ ج�لn دی&%	 ه, �  �%دازد در ��ر���ن ����
1��
 �1ی�1 ا	 �
 ��م اR=%اف �  �� ای%ان«  �'������ر>% �1ارد، » ��ب  
L�@ 5'^.  و ���  ازI. �ه'1�I) tا2

 1: ً̂ 
 اص� �
 ��د ��	 ����O� 12�� 1ی; ای� اس=A< ای� 
�=F5I ���دن .�د� ه�	 ��ر>% را �1ارد، �!5
 ا>% ای�Iن �
1����  R��=اج 	; ه��اه1 در ج���  �  .�L�@ ج%ی�ن 6%ا aان ی��R 
و ���H%� !!  ز��ن، ج��; .�د� ا	 ج�ا��ن،�


 دارا	 ��Aذ اج=���W�  R  در �%دس=�ن اس� از �1WR ای� ��ر ،��ر>%	!��� 
���1 و از ���3  � �e رادی�5ل را .�Lی

 ه�	 :�!  او :%ار >'%د .� ���O	 س�س'�ل'�, ��ب !!  �  3ی1ه, �%=A< ر�����6  اس� ای� R��رت �3% ر���ن ���� در 

1 ��'�ر رو�2 .% �2د��
 و	 ���ی�1>  �  �  =�
 ��=W  یa ِا. ای�Iن و >%ای; س�س'�ل'� ���ر ای� اس ,W� �52ل
2����.�� �� .^ش زی�د  
���
 ر���ن ���� در اوایF ه�'� �L�@ و ج�ش درون nج� F� ً̂ 
 اص�'�1 اس� ث��� ���ی1 

�ر �%دس=�ن ��2  از وج�د��ر>% د�%� %� �  !! ��ب اوس

�
 �O6ل'� ��ر>%	 در �'1اد>�� س�L �%��ط اس���>� 

 ادا�� ��� 
���� ;C� ر . �3%ی��'�� F'!>. او ���در ای� :

 �O6ل'� ��ر>%	 !!, ج��Wر	 اس^�  �
 دس� �  ده�R1'? و اس=��Y`  از رژی���>� 
ً̂ ��اه�ن ادا�  ای� رژی, اص

���  �12 اس� و �<���=I�و  =C�1� د(�ر 
5!� ،��'��
 ��  .�ا�1 !!
 ای� �O6ل'� رو	 دس=; ����1 اس�
 ا	 ��< 
� 
ژی,  ر دل'F ای� ا�% ه, از دی1 3:�	 ر���ن ���� ��'�ر رو�2 اس�، در ای�!! از 2% ای� �^	 �a!W ���ت ده��1د را

���1!!���1ه�	 6%ا:����  وج�د دارد  �� �
 :�ا�'� دول� اس^�  را ر�Rی��2یW6 1, �&�رش ��'�ر !!  ی�O  ���1ه�`  
��, 3ن را س  �  Oس �� 
�� �%ا	 �%�  ه� �F5I ��12، در �='�� 
�د� ��,، او �  >�ی1 ا>% :���ن س"H�� D و ادی���


 رو	 دس� رژی, ��  ���1 و �'!  زود �O6ل'� .<� .n'LO 3زاد �  1�12 ی, اس^�  س%��ی
 اج%ا �  12، ای� �رژ���>
�  د�2ار س��=
 اس�ول  وج�د ���1ه�	 6%ا:����  ای� ��ر را �%ا	 اC�1� ,را !!ی� رژی 	دی&% F'ر���ن ���� دل ��� 

�'1 :%ار �  ده�I6 ،1ر دول=�W	 س%��ی
 دار	 �% دول� اس^� ،�'� G. رد�� 
� در ای� را�"'OEو 
 ای� رژی, را �
 
=A23 
� �
 ای� �<����ت �  ز�1اسA��ر	 ا�1ا�=
 اس� �
 ��ب �  12 ا>% ج��Wر	 !!وار دس) 
�
 راس=  � 

�
 �  >%دی1 و (
 ���=% �  12 ا>% دول'A�Iر ه�	 دی&% د�'� ای� :1ر �
 ای� رژی, 6 اس^�  از ���1ه�	 6%ا:����  .

 وا:Oً� زی%�
 ا�%ی�5 در R%اق ا���م داداز ��!! �I6ره� س%�&�ن �  12 ه�'� �  3ورد�1 l�3 ا�� ��!! ع �Wای� 
 ه�

'������1 اس {'< 

 ���1ه�	 6%ا:����  ��د؟  ��ی1  ��یI) 1, ا�=g. ���ت ��� �%ا	 ه�'A
 دول=�W	 ��رج   �ر .� Fس�.

 �I6ر دول=�W	 ��رج  .� رژی, را س%�&�ن ���1؟ �%د�
 و س%اس'�
 س�زد  ی� ��ی1 �&%ان ��د =A23 ن��l�3 ای� رژی, را 

��>� 

 ه�
 را ��� زی%ا ر���ن �
 �1��I5 و ����د ��1؟  �1ا�'aَ؟؟ � �zه%ًا ��ی1 �
 ه% دو را� �W� F, ی�د �12 دل �
�����x� ر>%1 اص%ار �5%ر و�� 
L�@  ����: رز���� ��  �I6ر. دارد �% اه�'�'�  ً̂ Y� %<ا �'� �W=ادول%R را  �'!'�ن  :

�
ا��در ای���  .����د س��=
 اس� ا�� �%ا	 ج^ل @�ل���  ه� �1 ���د� اس=5� aی ,W� �%دس=�ن �5=�م �   �%ا	 ��ر>%ان 
1، �
 راس=  ص��� 	��%� 
='�� �TR ���� ر���ن ��� 	�:3 F'!>. ای� n�� »
!���� ای%ان« و » �'����ی�  »��ب 

"A  ه�%	3:�	 ا��% >��  ��'��&/ار ج��; دوم �%داد� 	3:� �%�H�� دس=�نر ل'1 ی�%�م �1ا  ! اس�؟ ��ب د���%ات 
  ؟یa؟؟

ای�5
 او، ����Iن، ��ب ��nOI از . ��ر>%ان �%دس=�ن س�ا	 سxال �6ق ��W6%	 دی&%	 ه, �� 3:�	 ر���ن ���� دار�1
از .L^ ��ی1  اس�? و	 ب��ب س���ILن، ��ب ��nOI از ��ب ��:�F س���ILن و س�ی% ��� ه�، ��'%� ه� و �='�
 ه�	 ��



 رژی, ،; ��ر>%	 �%دس=�ن در س5� ��ز	، س�1ی�5 س�ز	، ج��; �! ، ج��; ا�L^�  �!?�%ا	 ��<F ���دن ج��
,�
 ���دHت درون  س='�	 6%ا@��L.  و ��س'���ل'�= ، د���%اس  ��اه  و سH�5ری� �=����'=�ل'�=  و دل �  �!@

ر>%ان �%دس=�ن از ای�5
 س�ل�W	 �1ی1 �
 �'�I%گ ج��; ��س'���ل'�=  و  �� دس� �%دار�1 زی%ا،��رژواز	 �'� ال�!! 
O. ?� و  L!�1�12 ا� F1ی�.  !� ��Rم ج�م �%د� ا�1  ��3ن .  �Rص  ه�=�1 و ��اس=�ر .1اوم 3ن ��  ��1�2،''� س2��%

e!�
 ا�52ل .'!� 
'!R و 	دار 
��ر>%ان ای%ان و ج�Wن �%ا	 ����د	 س%��ی 
 س%��ی
 �% ز�1>  .� دس� در دس� ه�
 ا6� و اR=^	 ج��; @��L.  ��3ن در س��1ج، .�%ی�، سW. ،1WI� ،�L%ان، درج
 ��1	. اج=��R  ��ی; �'�5ر ���ی�1

�%��... و�%ی�ان �ن، اه�از ، ر2�، ��W2%، اص�WAن،�'� �W�3 FTO� ف و%� �ًL!"� ,ر.  ه��3:�	 ر���ن  �
 درد ای� 
 
���ر>%ان �
 ��ب ��د و در 3رزو	 وص!
 و ���� �  ��رد   .�L�@ و ج�ش nدن ه% ج�%� 
 ی�6=� در .^ش�'�

�%دس=�نج��; ��ر>%	 .� �� ا��اب �%ادر .�  و ��.�  ��ی; اس�دس=��ی
 س'�س  در ��ر ر:�� C�  ی=��ا`  ازH ;
���ر>%ان  وا:O  و راس='�، س�س'�ل'�,ج��; ��ر>%	 ج��W  اسiاز ��ع و ج�  ,�ای� . ��  ��12 ر���ن ���� س�س'�ل'

,���ر>% .�!�ر و .�!  �  ی��1 ه�	 1E س%��ی
 دار	 .�د�در ج��; س�س'�ل' 
L�@  . ف^� %� ,�.F5I ای� س�س'�ل'
��1اره�	 ��� �"!Lً� ��وراء ج��; ج�ر	 ��ر>%ان و در .1ار$ س�ار 12ن �% ��ج ���رزات .�د� ه�	 ��ر>% و 

�C'% :1رت زی% ��م دروh'� س�س'�ل'�, و ��ر>%.12��  ��  .  
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