
۵#"!دو1C}+ ،j,eFوbGF آذر`(ه 

ا*!+/,

#/&اد-'ی #( ا)$
ei}`bh(ن،

اletن، Ad)mده روز از m{;ا F;ن u}m? +�4(ن `& `a7; ر+{�R، ا`(م jRa4ی h�eB(ی Gd)`?t(ه، jt در j}6)dی    

،19}ydب را +?اlFآرا`� و آ)d �4 ازl` رlGt ب?S 1 و درFدا �xن`?دl8 دی وl,t از �|)hjd)Gd دن?x  

  B)m;اران l4 وjt ،1G6 از اوجx{?ی bG8 و m?8(ش `?دم آuF(را +{ea(ک x?د|;ه +lدx�`.،jG}ah ;ed)` ،;d=رد

+lt?B jب m?داe08; و آ|{hf(ی 8(کnB(ری و lxlBاری ا|f روX�\)Q �d)6;ر را در h?iF(ی m ،)Gd)`?t(وه،   

.;d;|د?x ?}y0Bو د �a8و ز j0Gt �hl,dر ا)aF و ;d;}Gt نl8 j+ ?Cdود، و روا?dاl4
�`)P0d�0 و ا}e`ن ا)y0F)ax رهای از)m �x;|د-}Bآ`;ه و آ;|;m ی)hردl##8زدو �m در �`&Bری اlia4 د`;اران?B  

j+ jt ،�W5d ?,tا�]Q zeh?B 0(دنVدرا )m از A}d دروی اداری وl8 ن و)a08)B ;eo $V?x H/د|;ن و آ?x و و|?ان 

lBی `?دم /{?اd;ازی t?ده +lد، +( d ^}Cx{?وh(ی l##F;Lرش و |y(نh(ی و|rهی B)m;ار اYd&ب +j ا0B(ن  

;dدر آورد �`)Pd ل)TFا j+ ه را;Fد)| ?iF ر)io ،?0G}+ ،آن و ?Bا?B ن)h)Gd)`?t.

 از آن ie/ jd ،Dm( از +?x jdlx ?h �|)m?دah(|� ا0Q?اضآ`{A در jah 4(ی ا0B(ن h)Gd)`?t(ن xl]4{?ی و �06

+?ای ر1Vوآ`;h(ی Q(دی `?دم اuF(ل/?اt �F?دd;؛ +[aF ju(ر /(زهای را دy0B{? و +C{(ری از زh�a8( را از    

)+ ،)/ ;dها;F 0(دهB?V ان?i/ j+ A}d �B)eF?B ن)Ct ،)hارشAx f}Cm؛ و +?ا+? وا;dان +?د;dز j+ 0(نBر)a}+  

;dد?x ن)y0B)8)mj+ ?|)B ت?,Q یj|)` ،ن)G|ران ا)+?}/ ;|)F و j0C+ ی)h1 درGm در �G|)`?V ی)h�Bدادر    از.

j0C+ی وا)hj`)d1 روزC9d ؛ و;dی روی آورد?xآوازه j+ 1Y}Y6 ه دادنl]4 jdlxران +?ای واژ)tر;d1اBد ،?y|ی دlB   

+j دو\j`)eG9+ 1وار m{?ا`lن ا|a7` &` �,]X 1C; ر+{lx ?+ j}u/ )+ �Rاt �|)B?Vb]X �dld)X �uFAm �h?دd;؛ و  

.;e|)ad ار?u/ ای راj}Qدا f}eo 1WI�MlM )/ ;e0Fوادا bh �8 را?+ DnB 
در ا|f `{(ن، اTF(لx;eet(نh�B?t(ی�x;e|)ad `?دم h)Gd)`?t(ن +( y0B)8)mj+ �8)0Cx(ن MZ6[- را      ?y\&8ا« » 

d;}`)d; و jahروزه دارودhj0B(ی `Aد+y{?ی در h?iF(ی آن ا0B(ن +j راه اd;اB )/ ;d;F j08{^ دeF(م را +lB jی  

je7I روی j+ شآور را;eo ی)hH|)ad f|ا �m)}m bh ی?|lJ/ �d)yah ی)hjd)B؛ و ر;eet ?|از?B انA}0BjN]B    

�راد، jt زادهی زرF)+�` ;d; و +�eF Ä}h(�08 از l̀JR` f}C6;a7` م&B%5(م، 156اdا?B .;dآورد     

?iF ن در آن)x?,8 هی;|Ax?+ ?,hهی ر;e|)ad و jRa4 ان ا`(مleQ j+ H}m ل)B ;eo ه از)Gd)`?t ی `?دم)h�xr|و   

jR}F ازی `{(ن;dا08&فا j+ دl8 ی)hj,N8 ی، در?xر)J7dا|� و ا?xDmوا ?B 1، ازBه ا;F رده)ax ور?mن)`?iX    

و m �eB?دا18.
+h j? روی، lehز، در ا|jFlx fی lGtر، Wd?ت از زt1F(ریh(ی ز`(`;اران d(آx(ه و l/)dان رو +j اAVا|H ا1B و   

 l8ا�d)yah 1B رo j+ �x;}B?ا|� و �ydlyo `?گ a7` &` �d)ix)d; ر+{�R و اiO(ر uFAm ?Pd(ن `##lرد اa0Q(د،

�V)uF;,\)t )+ �06، و y}m A}d?د �dld)X دl##0Bردx;eh(ن /{?اd;ازی +lB jی `?دم و رjah �|)hی +(زداx;F1F(ن  

;F)+�`.

 `?دم ا0B(ن h)Gd)`?t(ن در A}8ش `G?وt �ّ]` H,e4 ،1}M?دن 1Wd 1ReI، و اYd&ب +{1Cودوم +lah faiاره



 yG}m HYd(`� داj0F و، در درازای B 1Gh(ل d,?د `{�ei، از Ä}h ا|2(رx?ی در|ld Åرز|;ه و اletن bh در +?ا+?

.X[;ری y+lt?B?ان دژlt l8/(ه l9dاeh; آ`;

�B)}B ی)hز`(ن)B یjah ن و `?دان +{;اردل، از)dی زjah ب `[1 ا|?ان ازA6   

B)d(زوار+(روju|;d/(زیlia4ریاl8�` �`&Bا�d),}0Gm j+ jt ;h از `?دم b0Bد|;هی ا0B(ن h)Gd)`?t(ن +?dA}8; و       

f}dl8 ی)hرو|;اد f|زان ا)B-,B دادن ?W}t 0(ده وVاjhراrtj+ 0(نBدj+ر)t ری)et?+ ،ن)x;F?}y0Bی دjah آزادی ?+     

GV)m(رd;؛ ز|?ا +jدرآوردن lGtر از ورjMی jt ،�dlet f}yaiB ا`h1C}\)|?n(ی i4(نl8ار lB A}dدای +i?ه+?داری     

از آن را در m�` ?B?وراie/ ،;ed( +( روی t(ر آ`;ن |v دو\Ax?+ 1|;هی `?دم و +t j(ر +hj`)d?+ $C(ی 5eB{;ه   

D+ 1 وBا ?|=mن)u`ا.

 B?د`;اران lia4ری اB&`� +(|; +;اed;، +( ا|tj,/ jah f(ری، اletن ie/ jd( ا0B(ن h)Gd)`?t(ن، B jt?اB? ا|?ان

را leG8)dدی lpah �d)yahن آ/H ز|?V ?0Ct)8?اj0V?x ا1B و h )C+jo? +{;ادx?ی /(زهای آن را j]RFور B(زد و   

vG8و/? را +lCزاd; و دور +j0Cای از t?دارh(ی iX?آ`{i` A(رm �d;Gd;|; آورد .

د+{?jd)8ی A6ب `[1 ا|?ان


