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*�(� و ��)'
 &%ار  $� #"
! 1357ا���ب ���� را ��ر�� ���وت ��اه� �
د، ���� �� +

  . ، 7"�. +�زر&�ن و ��را5��4 �'���ر.��� ا3 �/'12: در *"� $/� &'
. �ن دا,�
 ا�
ان، $� #"
! +?رگ درون ��د +=:�رت د�'> �
، دوران ��ار; *9:2 ا���+1 در


 و �@�ن ا�4 ا���ب را +
 ��د دا,(2� و 7"
 و �@�ن "7 A7�� ر�B+ �$ 4ورش داد �� ا�
D
1 7
دم ا�
ان +� ا�4 $� �4 ا*�ز! داد �� . زد���'? ��د را +
 ا���ب +��در وا�F *9:2 ا�

G,� 1 ��د راH�2رت ا��1 و �$�'$ .

I'� ه�. 2D"�ن و ��ان ره:J�ون و*�د . �ر $�ز��+
���7 17 1��+ �)��2,�� ��'/H و ��ا���1 ه��@�ن !
  .#2'4 *2:@1، ا�4 $� #"


! و ��9 ��ر�� ا'اه/"# �$ 4�K1ن در ا��� �$�L2 ن +� ,'�! ��ص ��د، در��� �$ 
� آ� ه
9��� !O1 و�K#�ر#�ب ��ر��1 ا�H�2+ ،��ان و #�ر! ا��2/@� �Pو

+� ��Q ا���ب 7@L� ن�@


> ' درك د�.2
و +
ا�از ا. �+�د� 7�1� د�G(���ر. ر1����R و $S7 TU/�ر�R ,�هو +

! +�� ا�W�K1! ��ر�*�"# �$ 4�
  .  +� دوران ��ارك ا���ب 7@
و�P ر�I،� +� دور�
   

�\ ��7�&� آ� �S� �QX�7ل ، �QX�7 ا�Y�Zت ، 1�D �QX�7از ز��7H �+ ان در � ا�1ن دادن


ان دWY�Zان و ا
W2,ذه4 روD 'وران�ح ,
P �Pو
@7�@، �+ ،!
` � ه/� ���ن +� �_ &

�� و ه/
اه/1 � در ا1ا�Y�Zت و �b�Sت ا*(/�a��2� :H رو+
و ,���Iان �'�ز +� �7ا


 ، دو �d ، دو . 7
دم دارد و 7
دم ز�
 ��cذ 7%ه\ و رو��Y'� ه�(2�GI دو ،�L2از ا�
Y و �Pو
و 
ان �� ا���ب +"/4 � در ا�1$'�ت $'&
ا�9 +'
ون �7� �� �/�م ��ر�� TD از 7@


 و ا�4 دو &
ا�9 �
ار &
TD 1)Y�I از �ن GI ذ ا�4 دو�c� 

 و . ز�GI _ا��
9 از �` &

ا. ا��Lم �b�Sت +��� رو��Y'� و 7%ه\ را +� $/� a��2� 4'7 �L1 �(�ا+ TD �� �I
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د� \Q* ت�Y�Zا. ا

 +� ا�&Wر$'4 �(�9 د� �L'ت�Y�Zم ا�Lا. ا�
 +��� ر�@� � �� +
 FB� دم

از و �@.�
د��cذ رو��Y'� و 7%ه\ را +
 ��د! 7I ده� و
\ ه� و ' از ��ل �:

D'وز
ا��(�د&A�I �', 1 ا3 ��ر. . 9 دوم Qf:� آ
د�، $
ا��Lم &
ا� ه� و ,��e ه.
J"�ر ر�R,�! آ� #2� . در+
ا+
 ا���ب 7@
و�P و $TU اH�ام و. �/�د ا�a��2� 4 ا$�

�Hاز ا TD 15�$ا�9 دوم +�د
& �:Qf �L')� gو ه ���@� gا3 +�د، ه A�I �', ام.  !�,�Rر

ان دوران 7@
وAG, 4�� �P ��د را در ��اوم ا���ب 7@
و�P، در ادا�7 ا��+�WY�Zا �@


ان 7(
�1 و ا�Zح QP\ و h# 1)Y، ر���Rن را +�ور . �@�ن دادGc2,1 از رو@K+ �G2ا�
�� ��,1 از ه/'4 ا7
 و در �('�L �ن +�د �� ���ن از *Q\  آ
د1 +� او ه/
اه�1
د�� و �� 7��

��د  ورو��Y'� و 7%ه\ +� $/� ا�Y�Zت ��ا7'� ,�! +�د��)Hورت �ن ا
R �+ �Zا �� 

7%ه:��21ن ر�+�. ��ا,(2�'f ف 7%ه:1 و�e, `� !�, �R7 ،'��Yان و  رو
ec2,ن را '�ن رو�

ان g از '�e, 4ف c& �e��2#(�ا. � &%ا,��
ان ��Dدر اWY�Zان و ا
W2,در ذه4 رو A:�

��� ا. ر�R,�! رو و15+�*�د �7�! +�د� Ae, و �ن را در �'4 �7ج $�ار ,�2+ g.:و 1 7%ه 
f':7%ه
1k+ 7(1 در��eY 1/$�5ژ. ر�m�ورد�رت �` ا� .$�� !�, �Rا'���5'ر gا���
 را 1

'4 ���� ا�#1,2�2+ g.:1 7%هf 7%ه:' و 
1L/� �+ د و
4 � از ا$�م +� ا9'
ان �D� از ا' آ

#/�ار �ن وا�/�د 7'���5'��$D آ� ��د را g�1f nد ر�
1
7%ه:' آ)Y 7%ه:1 و �R 1زد  .  
  



 


ا�
 ا'��)& 4�
eI 9.D و �Pو

 91 از �ن و 7"
 و �@��' دوران ا���ب 7@+ !�, �Rآ� ر 
در وا��7�eY F در .  ,�د��1 آ� ��kر �7?'�ر ژرف �
 و &�(
د! �
 از �ن #'�ن زد +�


ان در �/�م دوران TD از 7@
و�P ، #� در ز�7ن رS7 �# ، !�, �R/�ر�R و #� ا7
وز�ا- 

7%ه:�L1د � ا. +
 رو-� TD از ا���ب '+� *? #2� $�ل آ���! او5'f ف 7%ه:1 و�e, �+ 

Y'�$ان +� . �ت ��د ادا�7 داد! ا
���1 داد! ا$� و �ن را �e, 4ف �ا�7�eY در ا�:P ���D `�
'�$� و  �". +� ��د! ه�1دار. آ�#` d$�)7 �� Q7 و $
�7.ن �@
ه��'���د �k+7رت 


 R� د�e1، +�2م د�Iع از ز9e)/Y 7=�2 آ
د!+ �
W.7 ! وارد�ان ,�4 را � ا.، در دور! ا'

 �ن را +
R� ا� د.+
R� �ن و در دور! اW�
S� 4��$د! ا
�7�eY� 4 در D@� ا. ` آ

�� �Yآ/� و�� را '$:P �)ن و-�$� ��ا���e5�7 دال ه��XI . ،!�,�Rرگ در ز�7ن ر?+ 
�7
$�� �7

! اm(�ف $�b�+ و �Rر �/S7 7 ��دار. وا+�(� در ز�7ن�q� 1داران +?رگ ، 
  .  �L� d$�)7ت ده�.
 I@�ر *S)7 9:2� زe)/Y@�ن و �@
ه�� از ز- ا7
وز . و ��Lر1دو5(
  

ا+.:+ �e�� '2':ف 7%ه�e, !از�ا� �# �� g1f 7%ه:' و
1
ec2,در ذه4 *�7=� رو . �Pو
@7 

�e, 4ف +��د ��اوم �7�eY �@� دار &@� و #���W ر�R ,�! ��ا��� از ا�
ان ر�QP\ ا
رو,4 . ا,�ر! آ
د" آ@�LY sب"` �/��� $�د! و ,��2(� ,�! � ��ان +� ��1د ا$(�cد! آ2� 7

+'
� 4�

ان ا�4 و �&�! �ec2,ا4�7 رو�ب را ا��LY s@ان آ
 ز��ن . �زادg +2� در $/�' �1
 F��7 از 1
7%ه:' و 1f 7%ه:.2+ g��L' ا$�رت در ���'ذه4 ���ن در �(.   �ورد����Y �+1ب 7

 +�eQ ، ز��ن �:�د.g +2� در $/� �زاد' ��1ن ,� آ� درك آ22� آ@�LY sب �� �2"� ا��ا7
�ن آ@s �22� آ� ���� در *
'���ن �(�ا��(2� +:.  �/�م +2� در $/� ا$�رت ���ن +�د1ا��ا7

�ن ' +�د و ��cوت �LY 17+1 ,�ن +. +�eQ ا*:�ر، �LYب و �D,9 �:�د.�LYب ا��Lم ,� �زاد
 1 ,�ن +. +�,� ا*:�ر1 7(
�. ��ا��� ا7
�LY 1ب 7.ا&
 �زاد. 4 �� �$/�ن'4 دو از ز�7ا

+�LY1ا
W�Dآ��7 وا !�,�Rد� ر�+ ��� .�L+ !�,�Rا ر
 را �LY 1+1، +. �زاد آ
دن �LYب#
1
7%ه:' و 1f �ن در$� در ه/�ن ,�eف 7%ه:A' آ
د؟ د5.ا*:�ر�D د آ� او �ن را�+ � �

�+�ن ه� +� 'و*�د Z�ه� و ه?اران زن +� �LYب در �. ` �7�eY ��د �
ار داد! +�د���5�mژ�ا

اد ا.7=�2c�5ژ� ا��m�.ه�1 7%ه\ زدا�,�Rدر *�7=� +�د1 ر  ./� !�,�R4 � ��ا$� ا1ر


اد �7�eY و ا� ا.+
ا. 2�' +
زن +:.�+�ن ه� و آ�'ز��ن را در �cا� �e2�5ژ��m�. م�Q=7 ن� 
ر�LY 1 . !�,�R+1 آ
دن +.ا*:�ر: '�ا �@�@(
 D'` را! +�4 آ
دن ز�"� ' ���� �@.�@�د، +
ا


I(� ا��� را �LY 1%D+41 +� +�,� آ� ا�1ر �ن 2#� Z� ز�'�+�ن ه� �2"� در ا�(' ��ا$� �71 .
�d ا.�زادI �� ب�LY �7�� زن +41 �/'4 ��ا$(� را �Z�2# ر��Y �eQ+ د
 �LYب در 1 آ


اد �7�eY را +.آ�2ر ه?اران زن #�درcن 7' ا��@� 
 �LY 1+1 آ
دن +.ا*:�ر.  داد1@(
@�7=�.  7
دان. آ
دن آ�! �Q"D. را دا,� آ� ا*:�ر1ز��ن ه/�ن ��* 
� ��+�ن، +�'، ��Jه

�7�eY 4 را �9 ��د ا، +� �e2�,�D +� *��7 ��د �7�eY ر�R ,�! +�,� �� ا.��5�mژ�� ا�'��
 +� �ن رو+
و$� ه��ن "*()� آ& %�$�ر� ا#�"� ا"!وزدر$� . +� #�95 و 7:�رز! آ@���


ح 7��+�Q +� +�و ه
 روز P `1+�LY 1+�LY g1 و آ+�LY�+ ا 17 و
 و  آ2�1 را آ@s و ا*

$(�دن �D$:�ن ه� +
ا. آ@'�ن #�در از $
 ز��ن ا*
ا I رت�k+ ح ��د را
P ?'� !�,�Rر

 ا7
وز g"7 ا$� 1 ا$�7. ره:
ان */"�ر. رg"7 !�, �R +�د و �� +
ا.�� +
ا. آ
د17 
7 
eI �# 

ا.  آ22��D 1,2� و #���W رI(�ر 17، در ���� #� 17 آ22�آ� 7
دم در $+ ����. 

g"7 دو ���ن 
` ���5�mژ� �ن ا$� آ� 7
دم Y> ��ار�� +� *��7 ��د ا�(�ار ا +�د و ه��ه

 $�ال +��7�eY را ز:��

��QL� �Z+�ن +�'�. H �1ا ��ار +�,�4 ا�( .�+� !�,�R��2ن ر

7'Q'ا���ن ه� زن ا

وم آ
د �� ا�(�ار ا' �.�ن در ه�ا' را از �Tc آ@1S7 �5ژ��+�ن�m�� `

ان � آ� �7�eY در ا1ا5:(� +=�ه� و TD از $��ط ر�R ,�!، ز�7�eY .��7 ��د را )�+� آ2�


 اq� �5ژ�از�m�ب *�.` 7(?5?ل +�د �زاد��LY .+ 1+�LY 1آ� ��). ا*:�ر �I
1
ا�' را & 
�
 ده� آ� #���W ر�R ,�! 1 داد �@�ن 9.7 از �ن رو' ���� 1Dو5.  دا,�v71:� و 7(



 


ا�e1 $�ار ,�د و 1
7%ه:' و �e, 1fف 7%ه:.��ا��� +
 روW�Dاز وا �
� ����$ 4' �$�

ا.ه�+ �7�eY .@� ���� '7 دن

�1ان ا��ا7 را +=1�2
ا���ن ه� زن ا'Q'4 آ)1 7��?+ �*  .  

�+ !�, �Rر� Ae, 4ف ��ر��e, `�K17 ':�1ن 7%هf 7%ه:' و

ان و '، 17ec2,ن رو�
��Yه�'، 7'�نرو

 7ا��ك ا7('�زا�1 +�  � آ� +B$�)7 1.�ن �@D داد و ��د! ه����1ن +�ل و . 


وم *�7=� اS7د�
 �ن .� ه��
ان ه/� در ر��2 ه� و زاو� ا. +=�. ه�دو�5 آ� �L .I�e,1د آ

���b آ
د�� و از اP 4�7 �7�eY و �د�
�L2$� آ� 'در$� در ه/.  آ22��7�eY <1 آ

ه/� ���ن در ادا�7 �ن .  ,�د1 رو,4 7.���ر' ، +�زر&�ن و آ21' $� #"
! �/��K1 ��ر'اه/
 آ�,� 7%ه\ را +� ��ا$� ا�Y�Zت و 1 ا���ب 7@
و�P ه�(2� آ� 9�K17 ��ر�&
ا

ه
 .  ه�(2�1 و S7/� ر�R,�ه�1,�ه. رR��5�mژ�� ���ن ، ��� اه
 $.  ده�b�S�1ت �,(

 ' ��اه2� �e,ف �17! ��ص ��د 7'$� ���ن +� ,Ae و ,D دم را

ان و ��د! 7ec2,ن رو�


�آ22� و از اP 4��D <ت +�ز � ��ر�b�S� .ا
��7�eY 1K را در ا�
ان 7(?5?ل و را! را +
   .آ22�
).�=+ 9K+ ،!! را! ��د�در ,/�ر! ��2g'2� 17 
  ). ا�4 7��1Q'QS� �5 را 27(@
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