
  

 .ده� ��ی� ��ق زی	 را دارا ����

ر ����� �� و� ا��ز� داد� ��� ا��� ��. 
 ���و *&%#"ا*� (�$� از �#)�ر و '&%" �� �#�زه�� $#"ی!�، �	�

�� �	 ه�ف در 'رد �#� ه� و روی� ه�� در'��� ,-'

ر '0,�1# �� '0/.#� �	$� ا� �زش '�اوم �	$� ا� (� �� '4

دار، '�6ر(� (�'; در *:##9 78 '�6 ه�، �	��'� ری"� ه� و *5)1# 

دار، '�6ر(� (�'; در *:##9 78 '�6 ه�، �	��'� ری"� ه� و *5)1# 

.#� 4ن ه� �� �	�,�ر �>	د� ��� ا��/0'. 

�!	د �	�,�ر ا�� و ی� 'ارد� (� $	د در 'رد 4ن �� ا��از� (>
 .ی� و�Bی�A (� $	د '%�رت و ی� دا�? (�$� �	ا� 4ن را ��ارد

  و ا��ا'�ت '	�ط �� ادار� 'C#7 (�ر� و�
'�6ر(� در $:�.#� ه�ی� (� 'F��G �� دا�? �	$� ا� و ��Eوت و� 

*H#I6 �#)�را�� (� '0/.#� �4%� �� �	�,�ر �>	د� '� 

Jه�� اورژا� �#:� از <%�� �	4ی� '0/��L در '

 

ا�,	ام �� �#)�ر و ��ون *�� �� وM:#� ا�,�5د�، '"ای�� $	د� و 

 .�#6-	د ا�,���ارده� '�6ر(� دارد
 ��N8ا 	#O و P���ای)�� �#)�ر �� و�#�� $:�.#� ه�� �� '

 .�	ا� �	ا�� از �#)�ر و ��':� وارد <); '� �د
 و '0/ل ا��RI��� #)�ر� 	ا� ه	� ���. 

�� ای9 �	$� '�6ر(� دارد(>. 
 L�� �#A#) �� ,�ر��	�ا�-� 	' �Sا'� (� �� ارا�I,ا� P���'

 '�U$�C از ��':� در '���; ا�N<�ت و �TA �	�,�ری)0/ل

 ا�,#���ت �%�ا�,� �#)�ران �� ا<��E �	$� ه�� �"�!� ه)!�ر�

�د �#)�ران و '	ا�:� (� TA� ن�V��

�,� در �%� زی�ن ر����ن AO $:�.#,? <); ی� �	ی� در دای

�6I� د8د را �TA و �%-. 

  ����ر��ق 	����ران

�S,�ر� ای)9 �� �#)�ر ارا�	�ا�-� 	,�ر '�	�ا� ای9 (� 	را دارا ���� � 	ق زیده� ��ی� ��

ر ����� �� و� ا��ز� داد� ��� ا�� ا�&�م و�C' �� F��G' �A#Bود� ا� (�� ��
��  'C#7 ای)9 (�ر� (� ��ز�Vر �� '	ا�-��(�$� از �#)�ر و '&%" �� �#�زه�� $#"ی!�، �	�

. 
�>�� �	 ه�ف در 'رد �#� ه� و روی� ه�� در'���  �4����ز� '���P و 4'زش دا8; '&),-'

�G#� �� ط (�ر� '	�
��ر '0,�1# �� '0/.#� �	$� ا�  'Wا(	� �� (�ر$	'� در 'ارد� '���زش '�اوم �	$� ا� (� �� '4

د اش '	�ط '��. 
دار، '�6ر(� (�'; در *:##9 78 '�6 ه�، �	��'� ری"� ه� و *5)�NX  1##� رد ا$	اد �	$� ا� و

 .�� '	ا�-� و در'�ن �#)�ران '	�ط '� �د V#	� ه�ی� (�
�#�NX $� ا� و	اد �	رد ا$دار، '�6ر(� (�'; در *:##9 78 '�6 ه�، �	��'� ری"� ه� و *5)#1  در '

 .�-� و در'�ن �#)�ران '	�ط '� �د'	ا V#	� ه�ی� (� ��
�) ���.#� 4ن ه� �� �	�,�ر �>	د� ��� ا�� �)�ی� و ��B�A �#)�ران و �	�/0'

�!	د �	�,�ر ا�� و ی� 'ارد� (� $	د در 'رد 4ن �� ا��از�  رد ا�&�م و�Bی�A (� �8رج از '�Cود�(>
ی� و�Bی�A (� $	د '%�رت و ی� دا�? (�$� �	ا� 4ن را ��ارد (�$� 4'زش ��ی�� ا�� و

	#O م '�6ر(� در ا��ا'�ت�> F� �,0و ����ی ��N8ا 
و ا��ا'�ت '	�ط �� ادار� 'C#7 (�ر� و� �F دا�,9 راه�)�ه�� '!,ب 78 '�6 ه�

'�6ر(� در $:�.#� ه�ی� (� 'F��G �� دا�? �	$� ا� و ��Eوت و�  رد �� (�رV#	� و ا�	ا� *&ی"ه� ی�
��N> رد .�#)�ر �#�0 '� ���� و.� '

*H#I6 �#)�را�� (� '0/.#� �4%� �� �	�,�ر �>	د� '�  در �	ی�ن WVا�,9 �	�,�ر �0-� ��
H#I6* ,�ر ��ی0,� از�	�د � ��V4 ?را��(#�. 

 ار<�ب و د�8.� دا�,C' 9#7 (�ر� <�ر� از G8	ات،
از <%�� �	4ی� '0/��L در '�:#� ه�� اورژا�J �)�ی� �"�!� ی� �#1,0 ار��<� �	ا�

 ر��ی�� ���� ا��ق 	����

ا�,	ام �� �#)�ر و ��ون *�� �� وM:#� ا�,�5د�، '"ای�� $	د� و  �	�,�ر �8'�ت 8د را �� ر<�ی�
�' �Sده� �%�ا�,� و� ارا. 

ط ���	' ���'	C' ت�>N��� �	�,�ر ا) �' TA� ر را�(#�. 
 .�	�,�ر� ا�� �	�,�ر '�"م �� ��A) TAی� در

�#6-	د ا�,���ارده� '�6ر(� دارد �	�,�ر �	ا� �TA �	$� �	�,�ر� در
ای)�� �#)�ر �� و�#�� $:�.#� ه�� �� '���P و O#	 ا��N8  �	�,�ر ز'��� (� '	ا�-� �%�ا�,� و

�	ا� �	ا�� از �#)�ر و ��':� وارد <); '� �د ا$	اد دیR	 �� G8	 '� ا$,�
 و '0/ل ا�� �	�,�ر� ا�&�م �	�,�ر در �-�ل ا<)�لRI��� #)�ر� 	ا� ه	� ���

�)� و> [����� ای9 �	$� '�6ر(� دارد �	�,�ر در 0V,	ش '�اوم '(>
ب و�G' 7ای	ار� �	�	ر در ��,�	�  L�� �#A#) �� ,�ر��	�ا�-� 	' �Sا'� (� �� ارا�I,ا� P���'

د، �	(� '�� �' 	&�' ��). 
'�U$�C از ��':� در '���; ا�N<�ت و �TA �	�,�ری)0/ل در (�? ای9 �	$� �	ا�

ی� ��RI��� رU�ا�,#���ت �%�ا�,� �#)�ران �� ا<��E �	$� ه�� �"�!� ه)!�ر� �	�,�ر �� '

���� ا� <); '� (V �� �6#(ر ه�,�	� �,'N� و [$��' �) ��#)�ران و '	ا�:� (
. 

?I� د (� در� 9/(G' ,�ران ��ی��	�در �%� زی�ن ر����ن   �,�AO $:�.#,? <); ی� �	ی� در دای
�#� .�#)�ران ا�&�م �R#	د �� '��$] و '�:#� و ا'

8د را �TA و �%-د ��6I �	�,�ر ��ی� دا�? و �NX#� �	$� ا�

�S,�ر� ای)9 �� �#)�ر ارا�	�ا�-� 	,�ر '�	�ا� ای9 (� 	�

ا�&�م و�C' �� F��G' �A#Bود� ا� (�       �
'C#7 ای)9 (�ر� (� ��ز�Vر �� '	ا�-� �

P���.ا�� '
� �>�4����ز� '���P و 4'زش دا8; '&)

�G#� �� ط�	'
�       ��'Wا(	� �� (�ر$	'� در 'ارد� '��

اش '	�ط '�
� رد ا$	اد �	$� ا� ودر '

V#	� ه�ی� (�
� �#�NX $� ا� و	اد �	رد ا$در '

V#	� ه�ی� (� ��
� �) ����)�ی� و ��B�A �#)�ران و �	�

رد ا�&�م و�Bی�A (� �8رج از '�Cود�       �
زش ��ی�� ا�� و'4 �$�)

� 	#O م '�6ر(� در ا��ا'�ت�> F�
�F دا�,9 راه�)�ه�� '!,ب 78 '�6 ه�       �
رد �� (�رV#	� و ا�	ا� *&ی"ه� ی� �

��N> رد'� ���� و.� '
در �	ی�ن WVا�,9 �	�,�ر �0-� ��       �

د� .H#I6* ر ��ی0,� از�,�	�
دا�,C' 9#7 (�ر� <�ر� از G8	ات،       �
�)�ی� �"�!� ی� �#1,0 ار��<� �	ا� �

�	�,�ر �8'�ت 8د را �� ر<�ی� �
�' �Sا�,� و� ارا�%�

ط ��       ��	' ���'	C' ت�>N��	�,�ر ا
�	�,�ر '�"م �� ��A) TAی� در       �
�	�,�ر �	ا� �TA �	$� �	�,�ر� در �
�	�,�ر ز'��� (� '	ا�-� �%�ا�,� و �

ا$	اد دیR	 �� G8	 '� ا$,�
�	�,�ر در �-�ل ا<)�ل       �
�)� و �> [����	�,�ر در 0V,	ش '�اوم '
ب و ��G' 7ای	ار� �	�	ر در ��,�	�

د، �	(� '�� �' 	&�'
در (�? ای9 �	$� �	ا� �	�,�ر �

 .ا��
ی� ��     �RI��� رU��	�,�ر �� '

 .دارد
� ���� ا� <); '� (V �� �6#(ر ه�,�	�

.ی��� و �%-د
�       ?I� د (� در� 9/(G' ران ��ی��,�	�

�#���$] و '�:#� و ا'' ��
�	�,�ر ��ی� دا�? و �NX#� �	$� ا�       �



د � �A#Bدر ا�&�م و H�� \>�� او �#�NX در دا�? و �)

 .'C#7 و ا�&�م <)�!	د '�ه	ا�� *	 '#0	 '� ��زد
ر واM[ و 'HI6 ر$,�ر '� (�� و ا�,�Nل �و در^ ه� �� 

در'�ن و دیR	 (���0 (� در $	اه1 (	دن '	ا�-� ه� �1#% 
رت *#)� X �� �-ا�	' �) �'�R�',���; ر$,�ر '� (��، �� وی_� ه

 
���Vن را در �U	 V �'#	د و �و �`ن و '��م �#)�ر و '	ا�:� (

'	ا�-,� 4ن ه�، وی_�V ه�� 'Wه-� و �0-� ه�� ��5I و 

 ،��8د '6!�� ای&�د (	د� و ی� '� ( �$	� �� �Gو��ا�� در را�
���P و P��X ا8,#�ر V"ارش '� ده�' HI� �� ع و��	ا�. 

�� ی� �F ا',#�ز <)�!	د 8د �� �#)�ران و '	ا�:� b� ا8,#�رات

���Vن �ل ا�&�م و�A#B از �#)�ر و '	ا�:� (�اه)#,� را (� در 
 [$��' TA� و ی� ��Vر(,-� دادو *�%� در ��ی� (� ا��ز� �#)�ر، د�,

 ،�(0� cد �,�ی	#V �' ار	� �()�C' رد�!	د �	$� ا� '(>
���P و P��X ا8,#�ر V"ارش '�' HI� �� ن را�V��� .ده� '	ا�:� (

ر ای)9 و '���P �	ا� �#)�ر '	ا��-� ا�&�م ده� *ا�� در 4ن �� 

���55 '� �د، '�6ر(� '� (I* ه��V4 ]G� 9,$ر. 
ا�:� (� '	ا�-� ه�� 4ن ه� ' ;d' ا��ازد �' 	G8 �� ر را�(#�

���P و P��X ا8,#�ر V"ارش '� ده�' HI� �� ع راM'. 
ل '	ا�-� ه� ����Vن در �از� �) از ����(#� Pر و '	ا�:� (�

 .�ر(� '� �)�ی�و �%-د ا�,���ارده�� �	�,�ر� '6
ا����0 �#)�ران و �� ا�Nع از وی_�V ه�� $	د� ه	 �#)�ر، 

4ن ه� $	اه1 '� (�� و �� '�:#� ا�,)�<�، وM] ا�,�5د� و 
 .V	دد �Cود �)�'�#�، �_اد، 'WهP، ر�e و وM] و �`ن ا�,)�<� '

�� *� از ) �' �	#V�ظ '� دارد و از $�ش ��ن 4ن ه� �AC'

�!	ده�� $	د� �	�,�ر�، '0/.#� دارد(>. 
 ���� �' ����� 	#O و ��N8ا 	#O ،�$�)�

��ان '�ا$] �#)�ر <); '� (� .'� WVارد �� <
ان ��� و از �NX#� ه� و ����#� ه�� $	د� 8د �� <)

�� �	�,�ر� �� دیR	ان ا�,�Aد� �-ل '0/.#� و واWVار� $:�.#� ه

 �#A#) 9,$ر L�� �� 	&�اg-�ت و �R%�اری6	ای7 ا�,�Iام (� '

ت و �R%�ار� �	ای7 ا�,�Iام (� '�&	 �� ��L ر$,9 

 �#'�(* TA� ه� و �� ا��ی�6 و�V4�� از �:'�� �B�A�

�%�ا�,� و ��ی	 �%	و��ان ه)!�ر� '� (�� *� �	ا� �	�	ف 
�� .*Nش ه�� ا�,)�<� و '�� را *`'#9 �)�ی

 

�� '�Cودی� ه�ی��	�,�ر ��ی� �� V	د  ه� �A#Bدر ا�&�م و H�� \>�� او �#�NX در دا�? و �)
. 

'C#7 و ا�&�م <)�!	د '�ه	ا�� *	 '#0	 '� ��زد �	�,�ر �	ای7 را �	ا� ای)9 *	 �دن
ر واM[ و 'HI6 ر$,�ر '� (�� و ا�,�Nل  �	�,�ر �� �#)�ران و ��8اد� ه�� 4ن�ه� �� 

 .�WRارد '��م و �`ن ه)!�ران ا�,	ام
در'�ن و دیR	 (���0 (� در $	اه1 (	دن '	ا�-� ه� �%#1  �	�,�ر �� '	ا�-#9 �	$� ا� �%�ا�� و

رت *#)�  ه0,�� �� �J ه)!�ر� و *:�ونX �� �-ا�	' �) �'�R�',���; ر$,�ر '� (��، �� وی_� ه
 .)!�ران ا�,	ام �WRارددر^ '��م و �`ن ه ا�&�م '� �د ��ی� ��

���Vن را در �U	 V �'#	د و  �	�,�ر ����8 و ا�,	ام �� وی_�V ه��و �`ن و '��م �#)�ر و '	ا�:� (
'	ا�-,� 4ن ه�، وی_�V ه�� 'Wه-� و �0-� ه�� ��5I و  ه��Rم �	�	ف (	دن �#�زه��

 .V#	د $�(,ره�� دیR	 را ��دی�� '�
8د '6!�� ای&�د (	د� و ی� '� (��،  (� از .�Cظ�	�,�ر ه	 �ع <)�� را  �$	� �� �Gو��ا�� در را�
���P و P��X ا8,#�ر V"ارش '� ده� *� �4&� (� ')!9 ا�� در' HI� �� ع و��	ا�

ءا�,�Aد� از� ��V	,�ر از ه�	�ا�:�  	د �� �#)�ران و '�� ی� �F ا',#�ز <)�!	د 8b� ا8,#�رات
���Vن �	ه#" '��) ��). 

���Vن  �	�,�ر *)�م ا�N<�ت 'C	'��� و ���ل ا�&�م و�A#B از �#)�ر و '	ا�:� (�اه)#,� را (� در 
�' TA� ی� �� د�� '� 4ورد�(�  [$��' TA� و ی� ��Vر(,-� دادو *�%� در ��ی� (� ا��ز� �#)�ر، د�,

�:'�� �'(> ��رد �U	 ا�� 4ن را در �� �#�ز ا�6$ '� ('. 
�!	د �	$� ا� 'رد '�C()� �	ار '� V#	د �,�یc �0)�،  �	�,�ر در '�:#,� (� ا�,���ارده��(>

���P و P��X ا8,#�ر V"ارش '� روا��، ا�,)�<� �#)�ران و' HI� �� ن را�V���'	ا�:� (
�� وM:#,� را (� �)�V 	,�ر ه�	�ا� 	ا� �#)�ر '	� P���ر ای)9 و '�ا�� در 4ن �� *

 .ده� 
L�� \>�� �) ر در $:�.#� ه�ی��,�	� ���55 '� �د، '�6ر(� '� (I* ه��V4 ]G� 9,$ر
�!	د ه)!�ران،(> �) �'�R�ا�:� (� '	ا�-� ه�� 4ن ه�  �	�,�ر ه' ;d' ا��ازد �' 	G8 �� ر را�(#�

،�����P و P��X ا8,#�ر V"ارش '� ده� �-F ا�,���ارد �0#,' HI� �� ع راM'
ل '	ا�-� ه�  �	�,�ر ه	 ه�ی� و (�دو و ی� '#%)�ن����Vن در �از� �) از ����(#� Pر و '	ا�:� (�

 .رد '� (�� �� و� �6#�%�د '� �د را
و �%-د ا�,���ارده�� �	�,�ر� '6 ر�,�ر در *Nش ه�� *�55I �	ا� ا�	ا

ا����0 �#)�ران و �� ا�Nع از وی_�V ه�� $	د� ه	 �#)�ر،  �	�,�ر �� در �U	 V	$,9 �`ن و �	'�
4ن ه� $	اه1 '� (�� و �� '�:#� ا�,)�<�، وM] ا�,�5د� و  �	ویJ ه�� '	ا�-,� را �	ا�

�#�، �_اد، 'WهP، ر�e و وM] و �`ن ا�,)�<� ' $�(,ره�� $	د� از �-#;'
�� *� از  �	�,�ر ا�N<�ت '	�ط �� �#)�ر را) �' �	#V�ظ '� دارد و از $�ش ��ن 4ن ه� �AC'

ق �#)�ر �)�ی��� ��). 
�!	ده�� $	د� �	�,�ر�، '0/.#� دارد �	�,�ر در '���; ��Eوت ه� و(>

�� '� ���� �%�ا�,� و در'��� � �	�,�ر ه��R'� (� '	ا�-� ه����� 	#O و ��N8ا 	#O ،�$�)�
	#g`* ر�(#� �,'N� 	� و ��ان '�ا$] �#)�ر <); '� (�'� WVارد �� <

ان  �	�,�ر �	 �-�E� Fوت �V4ه��� <); '���� و از �NX#� ه� و ����#� ه�� $	د� 8د �� <)
ل '0/.#� و واWVار� $:�.#� ه ':#�ر� �	ا� *F#�C ، '�6ور�،-�

TA� ,�ر� را�	�ر �) �#�NX ر�,�	� ��) �'. 
اg-�ت و �R%�اری6	ای7 ا�,�Iام (� '�&	 �� ��L ر$,A#) 9#�  �	�,�ر در *Nش ه�� *�55I �	ا�

�� �8'�ت �	�,�ر� '� �د) �' �)	�. 
ت و �R%�ار� �	ای7 ا�,�Iام (� '�&	 �� ��L ر$,9 اg-� �	�,�ر در *Nش ه�� *�55I (� �	ا�

�� (#A#� �8'�ت �	�,�ر� '� �د!#' �)	�. 
��B�A ��':� از ���V4ه� و �� ا��ی�6 و �TA *)�'#�  �	�,�ر در *Nش ه�� *�55I (� �	ا�

 .'�6ر(� '� (�� �	$� ا� �	�,�ر� ا�&�م '� V#	د،
�55I* 1#* ء�E>ا 	,�ر �� ��ی�	�ف  	��%�ا�,� و ��ی	 �%	و��ان ه)!�ر� '� (�� *� �	ا� �	

*Nش ه�� ا�,)�<� و '�� را *`'#9 �)�ی�� (	دن �#�زه�� �%�ا�,� ��':�،

�	�,�ر ��ی� ��  �
�� ا<,	اف).

�	�,�ر �	ای7 را �	ا� ای)9 *	 �دن �
�	�,�ر �� �#)�ران و ��8اد� ه�� 4ن       �

'��م و �`ن ه)!�ران ا�,	ام
�	�,�ر �� '	ا�-#9 �	$� ا� �%�ا�� و       �

ه0,�� �� �J ه)!�ر� و *:�ون
ا�&�م '� �د ��ی� ��

�	�,�ر ����8 و ا�,	ام �� وی_�V ه� �
ه��Rم �	�	ف (	دن �#�زه��

ره�� دیR	 را ��دی�� '�,)�$
�	�,�ر ه	 �ع <)�� را  �

*� �4&� (� ')!9 ا�� در
ءا�,�Aد� از �� ��V	ر از ه�,�	�

���Vن �	ه#" '��)
�	�,�ر *)�م ا�N<�ت 'C	'��� و ��       �

�' TA� د�� '� 4ورد ��
�:'�� �'(>

�	�,�ر در '�:#,� (� ا�,���ارده��       �
روا��، ا�,)�<� �#)�ران و

�� وM:#,� را (� �)� �V 	ر ه�,�	�
 V"ارش '�

� L�� \>�� �) ر در $:�.#� ه�ی��,�	�
�!	د ه)!�ران، �(> �) �'�R��	�,�ر ه

،���-F ا�,���ارد �0#,
�	�,�ر ه	 ه�ی� و (�دو و ی� '#%)�ن       �

�� و� �6#�%�د '� �د را
ر�,�ر در *Nش ه�� *�55I �	ا� ا�	ا` �
�	�,�ر �� در �U	 V	$,9 �`ن و �	'� �

�	ویJ ه�� '	ا�-,� را �	ا�
ره�� $	د� از �-#;,)�$

�	�,�ر ا�N<�ت '	�ط �� �#)�ر را �
ق �#)�ر �)�ی���

�	�,�ر در '���; ��Eوت ه� و       �
�	�,�ر ه��R'� (� '	ا�-� ه��       �

	#g`* ر�(#� �,'N� 	� و
�	�,�ر �	 �-�E� Fوت �V4ه��� <); '� �

':#�ر� �	ا� *F#�C ، '�6ور�،
�' ��). 

� TA� ,�ر� را�	�ر �) �#�NX ر�,�	�
�	�,�ر در *Nش ه�� *�55I �	ا� �

�8'�ت �	�,�ر� '� �د
�	�,�ر در *Nش ه�� *�55I (� �	ا�       �

(#A#� �8'�ت �	�,�ر� '� �د
�	�,�ر در *Nش ه�� *�55I (� �	ا� �

�	$� ا� �	�,�ر� ا�&�م '� V#	د،
� �55I* 1#* ء�E>ا 	ر �� ��ی�,�	�

(	دن �#�زه�� �%�ا�,� ��':�،


