
 

  ٨ -�٧ درا
	�ب  ����٣

  ر�� ��� ���� رو	���� ���د
  �� رو	���� ����� ���� ��د

و	�� ر����� +ن ��د �" . رو�()'�ان ا&�ان، در ا���ا �#��� ��د�� �" از � � رو	���� ��ا ��� و ا����ب ��د��
�� و &� ��رس، �� ا��&�" ه�0 ����� و ��2�2�#�� در درون رو	���� ر�� �(� و �0�1 &/ ��. �- � ,����

,������ ه� و ��رس ه� رو��و ��د و ا&8، ��ر او را �#��ر د��ار �� ��د ز&�ا ار��6ط رو	���� �� �6د� ��دم �� 
ار�16ع "ه �8 �6س �" �- �ر�� ��� ��> ارث ر��2 و او �� ���ر . ار��6ط �>اق ه� �� �6د� ��دم ���: ��9&#" ���د

. ، �C'" �� رو	���� 6-�ل ,�ا�، �E�Fار +زاد0 و �Dا� �" �B� �� "��2�,�� "C��9هA و رو	����" �2خ و ���2
 ,�داد را �2&�� ���ان ��د و �0�1 ���)� �� ٢K+&� اI , �(� از ا&�H 8و� ��د، �" ا����� او�" ,�د در ����ا0 

  . ��داPQ	�ت ار�� و 	N را0 ��ا0 ز��ن، �"  <�6	 C" را ����" ����2L���Mن و ا���2اد ���
  

ا, +��'� در ��*�ار( ا�!�د رو)'&%� و  در #	$#� ا�" �!  �� اه��� و 
	� ��ر��� ���
�34( �12� .'�-. رو/�
� ا)�ر� .�د�-��5�6 &� �� ��$��� . ا.'2ن =زم ا:� �� ا�" 789#

� )'�:� ا�" دو اA@�ح B#�1 2م�&# �
ا:� .� #	26د در ا�'�C از رو)'&%� و رو/�
�9�
 . �D
� )'�:� و *�4�'$( ا31���G، رو/�
��ن 
�E +2د ��E1 از رو)'&%�ان از B#�1

� .#'2Dر #&�2م �H�G و روز#�� ا�" دو اA@�ح ا:�. )2
$ #!29ب #�. �
�9. �'B� 
�  ا( د�$� �IMس رو/�
�� �� �" دار
$ و �#2زش #Jه�I /2ز�� ��$�G �ا
$ و .�9
� ا:� .

�2
$ا
$ و E1و  
��و( .�ر H%�( +2د وا�39( ��
� ا��ان، .  N'A رو/�
� #!29ب B#�1
 ا�" دو  ��#�دم #� و /�3 رو)'&%�ان و رو/�
��ن #� +2د �� ا�" در�H�G O و روز#��

�# ��P
7�� �ن .''$ و �� �ن #� اA@�ح G و �:�'( �B#�1 2م�&# �� �
 $'4�$
  .ا
9- �
�ن در دو �Qو� ا31���G رو)'&%�C� ،س�IM2د 1$ا )$ن ا�" دو+ �Mن و��
ان و رو/�

��2ان Q&� ��  #�. ده$ ه�( و/$ت و �	��5 ا�" دو را 
�4ن #� ��ا( +2د ��ر��� دارد .� ر�4
��T از ��:�S د���:�3ن داراM&'2ن ا2A= *�4( �'�م رو)'&%� در #&�2م ا#�وز�" �ن 1$ا از 


2ع #$ر:� �B'� #$ر:� �PI7U و21د دا)� . رو/�
��ن و21د 
$ا)� W� ��'� در ا��ان �.
�$
� درس +2ا�� و  �	���I هI7U �G2
 �� �C�3
ه�( ا��ان �!5�6 .�د� ا�" #$ارس و در 

$
� �Hز
$ان .  �B'� ا�" �IMس را �� �" دا)3'$.رو/�
� �2دB#�1 2ادان:�� �Pر د���( O$
ا
�# E�
 �#�D
�7��ت B� �G2
7- +�
�P دا)3'$ و B# �34�� �. $
د�$
$ و  ا)�اف و در��ر��ن �2د

9. ���
��I3%# در �. �
� $
داراM&'2ن 
�E +2د . ه� از ا
$O :2اد( ���� #'$ )$� �2د
��$�� �Hز
$ان در��ر��ن و ا)�اف و �Yو��'$ان در �ن �!5�6 #� #$ر:G �.�د
$ و  ا( �2د .

�7��ت 
�D#� �2دB� و �Zو ر�� �B�IU 27مG رو( . #2اد �!�7�6 �ن �� �دره�( ا�" #$ر:
� �G�[� -. د( و�G 2د#�دم� ��Hرغ ا3M!��6ن ا�" #$ر:� را .� �B$ه� ��+� از �
�ن . 39

�# $'3Hر �Tارو �� �9
د��P . �2ان در ز#�� 
��39" رو)'&%�ان ا��ان در #&�2م ا#�وز�" دا

!2( در  ��:2ادان .24ر را )��ر( از .�ر�Qان و *�4ه�( 23#:@� �5�%4 #� �� �. $
دا

 �� �C
3:2� �2د
$ ��  �Qو�رو:�� ��7B- د�$� �2د
$ و در ��T روس ���	
ه�( :2:��ل د#%�ات ا
$
�$� ��:2ادان . �2:^ �
�ن �#2زش د�$� �2دG -�'. �D'H�A ���ر .( -. �G2�C# "از ا�

$
� ه��ن �!7�6%�د�Qن #$ارس �PI7U �2دB#�1 . �G��� *�4ه�( ا31�در #��ن ا�'�ن از ه
7� �&%�W رو/�
� از در ا. ��2_� *�4ه�( #23:^ و رو:���3 
�E و21د دا)�/�# "�

� ��H Wد �� �� ا
$از� ار��Iط +2د  ��aرو/�
� �3$ر�` ���34 �� ا�" ا:�س *�ار #�. �H�Q
� را �� /2ز�A�G د� ا:� �� در�. c&/ �'ت د��BM�@# و �IهJ# )ه�  ��M�BH �Pه�( د�

� �Qم JQا)3� ا:�B#�1 )�%H .  
��(�Zرت ر:�$ن ر$* �� 1$ا )$ن رو)'&%�ان ه�2eن �T W. ا�" وdZ ادا#� دا)� �� ���

$( �. �Qو� و:�d ا31���G از رو/�
��ن �2:^ ر�Z )�� �� ا��Cد �39Qد� #$ارس JQ �H�Gا)3
� رو)'&%�ان، ه�2eن ��Q Wو� و:�d ا31���G، از 
�D ��ر���  �$�'�9ن #�. �&Q 2ان�



 

��
� .  �2د
$ا
�B4�� در رو/��Mدر #�ا/5 او �ر:�� ا
�B4ب �� �ن �!7�6%�د�Qن /2زو( .
�� در #$ارس �H�G ر*�f #$ارس �.�د
$ و �IMس رو/�
� از �" در G �
�ن .� �ورد
$ و �

$
�� #I'�( ه��" وdZ �2د .� از ه��" ز#�ن #��ن �!7�6%�د�Qن ا�" . #Jه�7B� �I- د�$

�G2 ر*��� و �4- و ه- �4�� ��2_� از  #$ارس �H�G و �Uب /2ز� �IهJ# ���7G )ه�

��
� ا�" �4- و . د�$
$ ن �212د �#$ .� ا�" #$ارس را ر*�f +2د �1�#
f رو/�� E�
 ��(�Zر
�4%
$ زد و #� ه- �4�� دا#" #�� �P�$�  .  .2)�$ دو �Uف را �� رو��رو�� �� ه

797� .�دره�( ادار( و دارا( : W� ����� 2د+ �و�M ه$ف از ا��Cد ا�" #$ارس �'2�

 �C�3
&2ذ .�م رو/�
�� �� �2د� #�دم را 
$ا)3� ��)$ �!��6ت �2د .� �IMس رو/�
� و در 

�� ��:�$ از 
&2ذ . +@� ��)$  ��و  �� +��ل ر�Z)�� ��ا( رژ�- او
 ��
ر�Z)�� از رو/�
�. ��:�$ �IMس رو/�
�� �� �2د� #�دم #�B#�1 �4 :�  درT را �Uب #�4و�	
ا( .� دوران ا

�B#�1 2د، در�ن �#E�ا( .� �!� ����Y ا�" دو ا
	�ب اH%�ر  JQا)3� �2د و �� ا
	�ب ا.�I3 ه
�4�$
� و ا
3� �2ده�( :�M��:2 �زاد��2اه�H�� �4
 �B�:�6 )$ن �39 از دو:2 و!'# �؛ ادا#

�I7U ن و�P3+2#� �
� دا� �B#�1 :2ادان��ن و �Q5�6 .�د!�  �IهJ# ���7G ه�( #$ارس
�#� ا�� در ��س �2�2#�3ادف �2د �� �212د �#$ن �W *�4 و:�d رو)'&%� �زاد��2ا� و �


2Iد. رو	��� 5�� دار
$�Qن ��IM  Wس رو/�
�� ���$ #'!�6 #�. ا�" +@� *��5 �!� $(
� ه- �� را/�3 #�. �G�Cر ار��%Hا �797:  �)$ �ن را :�.2ب .�د و ه- در 
���� *�در �

3%�. ه�( #�دم 
2Iد ���ن #'�dH و J1ب �2د�
ز ا( ا:� .� رهE/ )�Iب �2د� ا��ان 
�E ا ا�" 
3� �2د. ا�Uع 
2Iد �ن ��&Q )�IU د ا/�9ن�� �$
��م ��س از ا�" ا:� .� از #��ن ": ز�


� د��T �P$ا )2د و از M'�" در ا��ان د�Hع .'$����+ $�!# l�( W� ن��
��م ��س ".رو/�� 
� و2M �2رژوا�� در 
ر�Z)�� ه- در ز#�ن +2د از ه��" �2د و از ه� دار
$� اH%�ر �زاد��2اه�


��IMس رو/� .�
����+ $�!# l�( ���C� ار #� ه� و /�3 #$رس�%� $��I
  .)$ ه� 
� T$�$� ا( �2د #��2ط  ��'�- 1$ا )$ن #$ارس �H�G از /2ز� �$�'�9ن #�. ،�IهJ# ���7G )ه�

� fM�a .24ره�( ا:�#�، در ا��ان ���ر ا �Y�Eرگ ���1( JQا)��:  
١-#�1 )$B� رو)'&%�ان �� �H�G ن #$ارس�P3+2#� �

$ دا$( 5�$I� �B . ا�" رو)'&%�ان

� و :�39�M��:2 �2د
$ در 

2Iد
$ و دارا( اH%�ر �زاد��2اه� �� H�U$ار رژ�- �2د
$ ؛ و ��

$ا)3'$ "� �� �Pد� ��
+@� �212د �#$ن �W *�4 رو)'&%� . ه� /�ل �IMس رو/�

�Hاز #��ن ر �
  .:�9�M��:2 و �زاد��2ا� در �IMس رو/�
٢-# ���7G وا #!�6ن #$ارس �. �
�9. �� $( �6!'# �IهJ*�# �B  �IهJ# ت���7B� $'3:2ا+

$
��Q ��T در �
� رو/�H�/ و $''�I� . $� )$� و���27م روز G و "H و �
ا�'�ن ��dI@M از دا
$
$��Q 2سI!# �M�: ارEت د�'� ه���7B� �4 . در �%�ار* W� 212د �#$ن��9ن +@� '�$�

�4�$
  .ا( 
�2" از ��" ر�H رو/�
� /�#5 ا
٣-# �� ،�7� �� ا�" *�4 و  رو)'&%�ان �� #�4ه$� #!2Iس )$ن رو/�
�� در اH%�ر .�'��	

�اH%�ر �ن ��+I7U از ���و /�3 �ن  ��
�2ع رو/�C# dZه�( ��� د:� و  �:3'$ و #2ا
� M!�ظ IU ��P��T	��� +2د #�� �4�$� ا�3Gا�Z �2د� رو:���3 را .
ه� �� Z$  �2ا
39'$ /�#5 ا

G �!� $'(�� -رژ�$

$� و #��dC و وا�P9Tا �]N�B .�د�# f	G 2ان'    .  
q- �G2�C# �� �7��	# � رو/�
�� �� #�4ه$� �H�4�T رو)'&%�ان و N�BZ )$ن ��P��T +2د �

 �9�M��:2: رو)'&%�ان �زاد��2ا� و ���ن � ��B*2# �رو)'&%�ان �Tدا+� و در ا�" #	��7

�P #�ب و�H 2ان'G �!� رژ�- را در #��ن #�دم $Z د� ووE��a ��  د�. N�B[� "د� .  

  
�# ��2ا
39'$ #�دم را  �$�'�9ن �W :�زو.�ر +2د�����I �212د �#$ .� �� ا�Y �ن 
��وه��� .

�# N�B[� را �P�$�رو)'&%�ان از . .�د
$ ��9` و ره�I( .''$ �@2ر #'D- و :�39����W ه
$
$( 5H�a �9` #�دم�در  ��

�نرو/�
�2ن . �2ان رو/�� )�Iا( ره��از �2ان رو)'&%�ان  .



 

� �!2ل �$ون . �M�/ 2د، در�212د �#$� �5 %( "�$� )�%H و W2ژ�M2r$�9 ا�� "� W�
�%" �2د#�
  .)%39" ا�" �" ��9 

  
3� در ا*��7 �2د ا#� )%�ف درون �	�9- IMا �
�2�s Eر .�د . )�Pد� $
در ه��" دوران رو

J# �� ،�
� رو)'&%� و رو/�� �B#�1 )$'��# �4ن
داد و �ن �T$ا�� �W  ه�I و J#��aه�I را 

��و(  W� 2نe�2
��9 ا��ان ه��B$اد رو)'&%�ان Z$رژ�- و �E/ ��M�BH �_�2ب .

2
��9 ا��ان �'�� . J#��aه�I و رو)'&%�( و در �G" /�ل Z$ ر�Z)�� �2د�3� /Eب .IMا

��و( رو)'&%�( 
2Iد �%7� �E/ Wب .�ر�Q( ه- �2د W� . 5/ا#� در #�ا �� �12� �� ��Mاو

�� دا)3'$�# �	
� .�ر�Q در ا��ان رو)'&%�ان در ا�" /Eب 	IU NBZ . `3$ر��ب E/ "ا�
� :�ا
�Cم �� ��ر و #�ر )$ن :�ز#�ن. �H�Q ده�  *�ار�P�T "��� دار �ه�( �ن و  #2رد دا#'


2ن Z$ا)�3ا.� �* f�26�١٣١٠$�#�C
2
��39 در  #�4ه$� #�.  ا�. �4�$
� ا��T �)2د .
� در �	��5 �� ا�$2M2rژ( ر�Z)�ه� ر��3� ا�
�ان و �!2ل و #�Iرزات �ن و2M �@2ر 
�+2د��Qه�

�# �� را �� رو)'&%� و رو/�
�، او�M #�3*� و #$اdH :7@'� و  )$ .B#�1 :2ادان��2ا:� +
$'. -�9	� �'@7: NM��# و dC��# �#�9. دو�
2�ه�( ا��ان و #�Iرز� �
�ن از ه��ن  و21د .

2د در �4- ا�" :��:� .� �B$ه� #!�$ر�Z)�� ه- �ن را ادا#� داد و ��ا( ��12� ا�3$ا +�ر( �
 ���u�7I� ���D
3� ه- ر�Z)�� و ه- . را 7G- .�د" ا�!�د ار��Cع :�خ و :���"�ن IMا

�4�$
�$ر�Z در #	��7� �� ا!#  5:23# �G�Cار� ��
� رو/�� �39�M��:2: و �
ه�( �زاد��2اه�
� رو/�
�� ار��G�C +2د  � ا�" .�ر �� )%�7 ا
�Cم #�)$
$ وM و �� �ن ه��Pم #�. $(

�4�$
� J#$Zه�I �2دن �ن  Z ��M289#$�� �� ا
��� �� و :�39�M��:2 را �
ه�( �زاد��2اه�

24د -:7@'� �3# ���3 :$�� ه� �'�Z �� د��Jw� .�7#�B# "ف از �ن  ا��U ه� دو �ا( �2د .

  . ��د
$ :2د #�
�9�
2�ه�( ا��ان از ه��ن ز#�ن ر�Z)��، )%�ف درون رو)'&%�ان و  �$�'�9ن �� #�Iرز� .

ا�" ا#� در #2رد رو/�
�� . �	�9- )$ن �
�ن �� رو)'&%�ان #2اxH و #��NM رژ�- �)%�ر )$
� ا)�ر� +2اه$ )$ �'�� ST از 2�sر ���%
�'� d*و در وا �H�Q 2رتA ��9ر د�����ا,  

  .    1$( +2د را 
�4ن داد+��'� �2د .� �	�9- �'$( درو
� رو/�
�� �@2ر
  

��M�BH در �ه�H )$ا���ن ا:�م و  �� :	2ط رH ��(�Z]��� ��ا2�s )ر #C$د #Jهf ��ز ($ .
� اه��� و 
	� �ن در ا�" دور� �� د=�N73�# 5 .- ���  ا, .�)�
� ��ز��ب #� ���� �Mو $���

  . داد� )$� ا:�
� :�ا
�Cم دور� . 5�Mا�" د �� �9�
 #�داد ���Tن ���H و �2ن ��٢٨(   �� .2د٢٠ -٣٢


��وه�( :��:� :�B دا)3'$ 
	� +2د را در ا�" دوران ا
$O و در  ��)%�9 ��3- ا:� ه
  . #	��E/ 5ب �2د� ا��ان را �Eرگ .''$ �� �وار )%�9 را ه- �� :� �ن +�اب .''$

$ا)� �rا( ارا��در ا�" دور�  )E�#��3ر اHان ا$'� �#�
��وره�( از . دوم ا�'%� #Jهf .�ر

��x �� .�د G را fهJ# ف رو)'&%�ان و�%( ^	H �H$ا���ن ا:�م #�
'$ ��ور ا/�$ .�9و( .
� �23ان �� �ن ا��3Hر  #�داد ٢٨ا, .�)�
� �� .2د�����ن  �� ه�%�ر( ���. �9�

2Iد و  ���%


  ..�د
� در ��ر:�%
� ��3%� :2م و )��$ #���3 از ه

��وه�( �BHل  ا#�  �	
� ه�( ��ر��� � ��$�G

�# -4� �# �3H�Q �D
�� )2د ��$ و در 

	� �2د� �BH��aل �'$ان د�$�  �%�M�/ در . )2د در
� ��ر�l را �2د� #�دم #�%�M�/ 2د+ ��M�BH م$G :%2ن و ��2 Mو $
��ر�l �� ا�Y ا�" . :�ز

� +2د #�� �3�: ��M�BH م$G 2د  :%2ن و+ �� �P�3 د����Qد .� ا�Q �2د� #�دم �BHل �2د :
#� �H�Q . ،-ا� �� �ن �Tدا+3� �# �. �
� ا
$O در دورا. �IهJ# �I9. زار��ن و�� E1

��M�BH ��� $'3(2د ه��� دا�ل �BH��a 2د�� W� �Iره ��$�G �

� در . ا, .�)��(�. �$�G �	

� .�د. �9�

� . �2ا
�9 ا
�Cم ده$ و 
%�د  �%7� در �ن .�ر��9 .� #�،�ن .�ر( �(�.



 

��9� �� ��ا( �BHل .�دنa��7G- ز#�'. )$G�9# رو:�3ر �7���ن ا��ان .� r ا�" �2د� و از 1
� دا)3" ا�" P
��م ��ش +2د را در :�� �BH��aل � S%G�� �(دا $
�!� ��J# ��Yهf �2د


	� ا
&�M�B را دا)� ز��ا ��T#$ ��ور ��rوره�( H$ا. �2د� *�ار داد� �2د "����ن ا:�م ه- ه

��وه��� ��aاز +2د �
�ن ا:�ا5B&'# =2A .�دن #�دم و ا#� 5�G ��Y�� �. $وار .�دن �
�ن �

12� �W دوران +�٢٠ – ٣٢�$�'�9ن دوران eه� �
��9ء � �IهJ#  . �%7� دورا
� ا:� .�
�$�� ا
&�M�B و ا
&�Bل زا داردG �	
 fهJ# در /2ادث �ن دوران . در �ن �M�B&
ا�" 
	� ا

�I'1 �(دا �$''. "��B� )ا .  
3� در ه��ن IMز#�ن )���6ا ��� $'
�# )�Pد� �IهJ# )ه�  �� �
�E و21د دا)3'$ . �B*�� ,ا

1�7A ��B| ه�%�ر( #� $

$ا)3'$ �� ا�Q دا)3'$ #� . .�د �
ا#� �
�ن �sه�ا 
	� #Jه�I �'$ا
7� )���6  ��از �ن�� ��ر�l ا��ان  +��I- ز��ا .� ��*�B از 1
� �Hا2#)��� �ه��� ا:� .

4�$��w: . ��2Qد� )$� ا:�

%�د�،  .� او ا�A و21د 
$ا)3�، f/�A ا �3�M�BH ،2د�I
ا( 
3� و (�P'
��'� دا
�Y� ...�9ر( + N7: 23ان�او را )��$  �. �M�/ در  .  


��وه�( #Jه�I در /2ادث :�ل �	
 #� ه'2ز �� T$�$� )%�ف ٢٠ -٣٢ه�(  �$�'�9ن و ��و21د 
-�39�
 �ا
$ ا#� رو/�
�� ه'2ز  :� �	�9- )$�رو)'&%�ان �� �{ و را. درون رو/�
�� #2ا1

�$� رو)'&%�ان �{، �� د*� �� x��s . -��2Pه�ا �%�wر�� ا:�G ��� ��%� از د=��7 .
� #Jه�I �ن ه��Pم )2
$ ه��" �2د .�  ا( �2د�I'1 -a��7G ب ا��ان�	
ه�،  :���B �2ا
39'$ �� ا
� Wد�E
��� �4T :� +2د  :�ل :��	� ��ر٠~	�9- رو)'&%�ان ا��ان �� �{ و را:� 

2
��9 ا��ان و /Eب �2د� ا��ان 
�Iد #��ن رو)'&%�ان �{ و . دا)����م دوران /Eب .�
��

�Iد رو)'&%�ان و رو/� �
� در :�ل . را:� �2د %�M�/ ا��ان، �٧در ��
 رو/�

�# �T �:و را }� �� -�9	� �7/�# �در وا*d رو/�
�� ا��ان .  JQا)� ��S%G، ��ز� دا)� �
7� �� رو)'&%�ان .�ر د��P( ا
�Cم 
$اد� �2د�� *5I از ��	# E1 �'��  .2�sر +


	� ا:�:� دا)� در ا��Cد )%�ف و �&%�W درون رو/�
�� 2�sر ��� �'��� در . ا, +�
 �I'1ب �١�	
3� ���. �٧ +�داد و �� �B$ه� در اIMا  dZ2# ن��ا, +��'� در ا�3$ا از ه

 �M��# �'B&� �� )�� را در ،� رو/�
�� )�وع .�د��ر��� رو/�
��، از ه��ن ا)��I3 ��ر��
� #'�:NBZ f /%2#� ��ا( . )M��# 5%&� �� ا�A/�ت ا��از .�دD!M ا�" ا:3&�د� از $��(

���ن #��M&� �� )�� �2د و�M ه��" #	$ار 
�E د:�3و�E =زم را ��ا( :�.2ب و #'Eو( .�دن 
� او #�. �4I'1 212د �ورد در ا+��3ر )�� *�ار�2د را .  داد+2ا:� + dZ2# ه� /�ل او ��

�: �3I9
d� 2ق	و / �P39�د�%2��3ر( و وا �� �&M��# � ����u داد و #��M&� �� ا�A/�ت را �
7� #�Bوف و ��ر��� +2د را . ه� .�4
$ .�23�T=:�2ن �#��%����در ا�" دوران ا:� .� او 1

� ����u درdZ2# او و dZ2# ��ر��� رو/�
��  ���ن #�
�4
 �ه�  #� �� ��*� زن: "ا:� .'$ .
-�&M��# �4!H �� �# ،-�39�
 NM��# .-�&M��# ^7a )ا�" .�ره� ��7%� . �#�P #�ده� در ا�" #

� زن. $
  !")2د؟ #�P �زاد زن و �زاد #�د �� c&M در:� #�! ه� دا)3� ��)'$؟  �زاد( دار
4�$� رو/�
�� در *�Iل ا�A/�ت ا��Cد
� �W ��ش ��ر��� در ا. �:�C'2د  #�از ا�( .

�4�$
��د و از �ن )�ا�^ �!	x  ا, +��'� �ن را �� ا
x@'# )��3 +2د �� ��T #� ا( .� ��� ا
��I'1 W� �7 و �W ا
	�ب را #�G و )�D
��'� در ا�" دوران . :�زد + �:��: �4�$
ا

�# �� x�*وز د��ز و/$ت رو)'&%� و  روز�: lد�" و ��ر���'� ���D
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،�
  .ر:$  /2ز� و دا
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