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����� ��	� 
�� ���رس در +*� �
  ٢٨)�  '٢ه�� در روز) IGFM(ا����� ح��ق �	�  � ���

ای
 �	�� �� ��ر�� و6�� ح��ق �	� در 5	�ره�� ای�ان و ��3 . ���1ن ��/.ار +-

 . ا�389ص دا+�

ه�� �?�8< ح��ق +*�و�-�، از ���� در  �5ر+>���ن و 5>	;�ا�� از ای
 دو 5	�ر در ح�ز:

  . ه�� دی>� و @��� �?>�ا�� �5د�- ��رد اB-ام، ح��ق ا@���

. ه�� �?�8< ��رد ��ر�� @�ار /��I وز �?�� �H<5ا�CF��� G ����ط �� ای�ان در C��Dدر دو ر

+>�س از �5
، د�85 ��+� ده����  ا�Nم» �8Dا D1*�ف«� ای�ان ا�Iاد� �Jن  در��ر:

، د�HT3� �85 1ز��یS »���1ن - ا)ح�د ��ا� ای�ان«��B ����ی� ���Pل    +>�س از ����
، ا�Nم

��� Sاح-� از ا �?>;�� دراوی �<�� ،Gری�D ام«�*� از-Bا ���B فN8Fا« 
، د�85 �*�

�ل �-�� از �����8 و د�85 �*�وز ��9وزاد: از    �Dر از �Iا��HVرت، ����I ،�-در زاه��


 +��5 دا+8>-;<�(�/ .  

��م و� در . NBو: �� ای
 B-:، رD �6*��� ��. �.و �?>�ا��ن روزه�� اول و دوم �	�� ��د

 S�D از ���*I:-+�	8<�  �»
�� �
 W��9 . @�ار �-ا+�» ا����� ح��ق �	� ����<Xه�

+-/�ن �� ای
 �	�� ��د ا�� ای	�ن �-��C ح�Yر از D��I �8��D  Sوه� �.و د�Bت

  . � ی�V از �?>�ا��ن، از +��5 در �	�� �9ددار� �5د �	-: اNBم

  �-ون �	�ر�5 ��دم ]�Zت ����� �Dی-ار ���� 


 �����*>-�� 1/�:دوی�X و�� V�� ]�8 و )�ری+^/ W*I ه- . ه��� 1ی>-: �-ون�+ ���*D �6ر

�>Z	� �5 ���;��� حD ���V*��� را در �D . ��ز ��د: ا�� دو �>W*� SZ و ����+�

�� S��J �� و�ی� را ���V�5 ح �	Z<� - دا+� و	5 .  



���*D �6ر �H/ و��  در �Xر�� دوی�I S?� 
و/� �� د�� �85	��I -رو@�، رF�G رادی� و N�1ی

و/� در ح�+�� �H<5ا�G  ای
 /�H. ه�ی� از ای
 )�ری[ �I �Dاز و �	�_ �;�ه� دارد �� درس


�� ���� �(�B�ZT� ���1ن ا�`�م 
  . +-: ا�� ا����� د�Iع از ح��ق �	� در +*� �

�Xو��  دوی :،���*D �61@�� ر   �H/ ت �� را ��ا��B�5 د 
��   ./.ارم و/� D^ی�8I��b� ،-س از ای

  . و/� را �� یD c��م �5)�: ��روز� +�وع �5د )�ان /�H )��� �� ای
 �5 ای�م ��روز ا��، ��

���*D �6ن: ر�/-��<+ �� Wدادی- )� ��8ا� 
�؛ او� از �Iص�5 �8 �� �T@ ن�(  ،W+�� ط�Z(در ار

ام �J در داC9 5	�ر و �J   ��*>�ن  ��ن را �� هW �`-دًا �Iا ر��-ن ��روز ������8. /.ارم ��bس

�� cی�Z( و ��ا� 1ن در ��)��� �*�ن Wی�/  
ه�ی� �5 در �9رج از 5	�ر ه�8>-، ا��-وارم ای

� �9د��ن  ر 5	�ر 1زاد +-:�91ی
 ��روز �� در �9رج از ای�ان ��+- و ��8ا��W ��روز را ��ل 1ی>-: د

Wی��;� 
	� .  

ه� D ��@1  ،-�-�1*���، ز���� �5 ��دم ای�ان در ا�8Bاض �� ح���V �ح�- ر�6 +�: �� 9����ن

1ی� در 1ن ز��ن ا�Z9ر �J�5 و 9����ن �� �5خ ��T>�8 هW . ���� ��دی- ١٨+�� یc ��ان 

  /�8I�-؟  ر��-؟ ی� ای
 �5 +�� اصN در ��ی�ن ای
 ا�Z9ر @�ار ��� ��

8
 دیW�b �-ر��، �Bزم ��H �� ا��ی�V ��ا� I�/ ت وN�3ی�ن )ح�D از -
 در�� یc روز ��

و  m٧ای
 ��H در )����8ن . � ���Z�9 در ی�D cی;�: ����l در );.اس +-م /^را�-ن یc دور:

�5  �
 او��
 �YB ���9اد: ��دم. ح-ود +D :�� S�S از �9وج D-ر و ��درم از ای�ان ا)�Hق ا�8Iد

  . از ای�ان �9رج +-م و )� 1ن �ح�l، �� @�ل +��، +�اه- 9������ را �-ی-: ��دم

ه� +�ره�ی� را �B �� �5�� D-رم  1ن. /��J دو ی� �� ��: �- از 1ن، از �9اه� و ��ادرم +>�-م

ا�� ز���� �5 . �
 +?�3 در ��ی�ن ای
 )�lه�ات ��Zدم. �5د�- +-، ��	�8 حG �� داد: ��

  . ر���-�- م، ا�Z9ر و ا�BNoت را �� �
 هW در ا��ی�V ��ا��ی�V ��د

ا��وز ��دم ای�ان ا��، �� �>SZ 1ن    ا/� �?�اه�Z� SZ<� W. را SZ<� �5 ا�8Bا�6 و �-��

�  ا� ��دی- و ا��وز �� یc )`��� ���� ١٨روز ای�ان ���ی�� <5�W، +�� �5 در 1ن ز��ن ��ان 


 �� 1ن /^+�8 �;�: ���� ����� ،-�<5 �� SZ<� دو 
��>�- و  �J )	��*� ���ن ای

  )�ن از �>J .Z� SZ���؟  ارزی���

ای
 ا�� �5    +�ن ��	�8 ا��؛ ی�V از �85�Iره�� �*W ای
 )�Hوت ه�H(  Wوت ای
 دو از )	���


 ��lم و ا��N���ن 1ن ز��ن �� ٣٠ا/� �H��?� S�D ل��  �J W�<�Z� -N +�: ��ود �I -<8H/



/�ی�W �5  ا��وز �� �Iط ��� - � 1ن و6� +- �5 ا�ن �� 1ن ��ا�� ه�8�W �5 �8�`�- +�د  ��

  . /�ی�J �J �5 W�.� ��� 1ن ���ی- �9اه�W و ای
 ��lم ��ی- ��ود، در ����C �� ای
 ��lم را ���

�� �VI ا�� W*� ر��وت ���H( 
� ا��Nب  �Jن �*�� �>;�>� �5 ��دم ای�ان در �8�W<5 .�` ای

mا ٧�B دا89>- و�D��� �� �� ا��ز: را 
ده- �5  @_ 1ن )� ا��وز هW ��ا� ه�;�ن �	*�د ا��، ای

. � ����C ای
 ��lم J���، ح�<5 �5�W ح��ب و �-ون +>�89
 ای
 �5 د@��ً� /.ی>� ��ر دی;� ��

��ا� ای
 �5 را: ��ز/	� �� ����� �V��� �5 �� ��ی- دا+�8 ��+- ه��ار +�د، ای
 /.ی>� را 

� 
  . ��ن �5د��ی- N��5 رو+

W*� ان�<B �� -؛ +�ی.Z� SZ<� ��ه�� �l� �5  ا�� از .Z� SZ<� �5 Wی�;� W�85ر ��8ا��I 
)�ی

�� �I�در ����،   +�د، یc )ح�ل �B�t ����� ا��وز �� د�� ��C ا��وز� ای�ان دارد �

اش را در  هW از ��l ذه>��، هW از ��I �lه>;� و هW از ��l ه-ف ا�� �5 ه�u و@� �����

  : در �D -<Jرا�W89�<+ .>�8?� �8 ری[ ای�ان، �� �39ص �� �H*�م )ح��ت ����� ای�ان ���)�

او��
 �Dرا��8 ای
 ا�� �5 ��ا� �
 N��5 رو+
 ا�� �5 ا�x5ی� ای
 ا�Iاد و �� �39ص 

�� �5�+ SZ<� 
دا�>-  ا�-، ���V �� 5>>-، �� )>*� ارزش 1زاد� را درy �5د: ��ا���� �5 در ای

 
  . �Dداز�-، )� ��D ��ن ح�8 1زاد� ��ی- �*�ی� �Dدا�9 �5 ����ا� ای

/��� �B�-: را در داC9 �9د  ح��85 �5 ه��. /�ا� ای
 ��ی�ن ا�� �Dرا��8 دوم ��ه�� �x5ت

�9اه- ��ود و  ا�� زی� ��ر ه�u ح.ب، �B�-: ی� /�و: �9ص� ���. �D>-د و @�Zل دارد ��>-، �� ��

cح�ظ �9د را �ح-ود �� ی� 
  . ��>- ای-���Fژ� و ی� یc /�و: و ه-ف ��� از ای

�W ی� ��5 �5 ��ا�� ،W�@ �� ز���5 � ���ح��5، ح��85 � 
+�ن ���oر�  ��م ای
 �5 ای

�9اه- ��ود، ا�� ���ز�>- c�5 و D	8����Z هW  دا�- �� 5`� �� در I�Z� .�� C�B-، دا+�8 ��+-

  . ه��

� ����B را  /�ای�، در ��ب ای
 �5 یc �9ا��8 �9اه�، در ��ب �x5ت از ای
 �ح�ظ، در ��ب 1زاد�

� +��5  )�ی
 D*>�  گ ایW �5 در داC9 1ن �.ر ح�ل ح��85 دا+�VI ،-<5 �� �( W<5 �8 ��� ���ن ��

��VI و �B�-)� را ��8ان دی- �5 در یc ��6{ �9ص و در ����C ی� c	CV    ���وه�� �?�8<

Wه Wم 5>��� ا��، �� ه�l� ��م �5 ه���� ��ه�B �-<8�8 ه�� .  

�FNo -و +�ی 

، ای
 ی�V از �*�8ی� �l� �� ص��I 
ا� ��د  ه� ا�� و ح�B�� �� �8 ه-ی� )�ی

-<<V� د: را�H8ا� 
  . �� ��دم ای�ان �5 از ای
 �Iص� �*�8ی



�  /�ان �� ای
 ��ور�- <5 :-�B S?� �5�W، ���9 )ح��C ��ل D�S �;�: �� ٣١و@�8 �� +�ایط 

Nب ا���N و ح���V ��*�ر� ا���N، �ح�3ل �T9ه�ی� ا�� د�یC ح��5 �� ��� ا��

دار� �9د ��)V_ +-:  ه� و ی� ح�8 در )��م �-ت ز��م �5 �ح�- رD :�+ �6*��� در �91ی
 ��ل

  ارزی��� +�� در ای
 ��ر: J���؟ . ��د

���� ����
، ���9رد زی�د �� �l� �� ،
 ��P�� .��5�� را �Iط �� B*-: و /�دن ی�I cد ا�-ا89


 ��lم D-رم ��د�- و�H��?� ر� از ����5 �5 1ن ز��ن از���5 �� 
�� �39ص ا�Iاد� �5 در    ای

S?� �� ای�ان 1ن دوران @�ار ~J 8>-، �� ه�� �>�حI�/  �� ��;و ��ز� :�;� ���I�o  ا� �� 1ن

دا��8ن، ��8-�- �5 ه�� J�. را ��Zی- ���: و �H�- دی- و ��-ار� از ��ر ����P�� �� /�دن 

  . هW ��د: و ه��   د+�ن �9


 �� دور از ا��3ف ا�� � �l� �� ه�ح�ل �� ،Wی��;� �l�5 در� W�85ره�� �9رج از ای�ان را ه�I

:-*B �� ه���ا@_ و )�3�B م��( W�د: ا�� �5 �;�ی�� �H� cو )>*� ی �H� cی � . 
از ای
 �ح�ظ �

�8V� �5 W8��� -�8  . 5>�-، ��ور ا�x5ی� ��+- ا� B �5>�ان �� �

در ای
 �5 یc ���� )�3���ت /��8I +- و ی� ا@-ا��)� در /^+�8 ص�رت /��85�I �5 �Iر� در 

���� �xد، �ح�� ��
 هW در ای
 ��رد ه��8H��?� u �-ارم. �ح�ا�� +-ن و6� .  


، اه��� � �l� �� `� �� را �� 5`� ر���-: ا�� و�ا@_ و �8�B �5 �5 ا�� 
ا�� ����� ای


�� @�ار /��8Iا�� �5    ���6ع در ای@�� 
�9اه�<V� W�W؛  �5ر �� ای�J ،W ا��وز �5 �� در ای

� ای�ان �� ا��س )`����ت و  �9اه�W ���9رد��ن ��CF��� �� �Z ا��وز� و 1ی>-: 1ی� ��

�9اه�W ���>- ه��ن ز��ن ���9رد  ��ل D��V��� S ��+- و �� m٠و ی�  �٠، ٣٠ه��  در/���

�� �J�/ �5 ����ط �� +�ایط ا��وز ا��؟ W�8ز�>- ا@-ا��)� ه����5 � 
دا�<5  �5 W�W، ی� ای

���9 �I�/ ���`( �8+^/ �5 ��ی- از �H/ -<ر 9ُ_. ه� �9اه��ه��! �� W�8Iرا ی� �(����`( �� � .  


، ا��وز ر��-ن �� �l� �� ا���ا� �8Z>� �� ح��ق �	� و ر��-ن ��  � 1زاد� و ر��-ن �� ���

:-<<5 
��Y( -�5 ��8ا� ���l�  -+�� اد�Iم - � ح��ق و 1زاد� ا�l� cی �*<( 
�5 �� ا��8Bد �

�� ،���Vاز ح 
)�ا�- 1ن 1ی>-: را  د��Vا)���V� ��<Z� �� cری�W، ی>� �-ای� �	?� دی

-<5 Wاه�I د�-�� - ��ا� ��دم ای�ان  � �T�ر u�ا�� �5 ه ����ی���ت �?�8< ��� y�8	�

�� ر��T �� ح���V /^+�8 دارد و �� ح�8 . ��ل D��V��� S �-ارد m٠�� +�ایط و او�6ع 

. و�� <5�W � 5	�ر��ن ��� و�� و6��8 ا�� �5 ��ی- ��ا� 1ی>-:  .ر��T �� ح���V ح�ل



�Xح�ل از ه� دری �	ا�-ی �  :�;� W��5 �?�اه �Vژی���F-ا� و ایW�<5 .  

حC  �9اه�W �.ی� از را: J�. ��8;� �� ای
 دارد �5 1ی� �� �� و �?�38، ه��   �>���ای
 N9ص�

� �������ط �� او�6ع  �D ا�8Iد: ه�� D�S �9اه�W �ح� ��+�W و ی� �.ی� از /��8Iر�؟ 1ی� ��

وز �Jن �3< ���� ا��(�V��� ���<5 را ��ا� ���� �5 اصN دی;� �5ر� �� 1ن ��ی�ن �-ارد 

@�ن  � ��Y@ W��   5	�ر �� ح�8 ز��ن ا��Nب �� د��� ����-: ��د�-، �J ���- �� ای
 �5 �?�اه>-

  ��D ���� �J ��1ن ا��، ��bدازیW؟  ��Tح <5�W ی� �� و6�� ��1 و 1ن) D�S را �oح 5>>-

��9اه�  �9اه� و د��Vا�� � ا��وز ای�ان ���ز�>- 1ن ا�� �B-� �5 ����5 �5 1زاد� ���

. ا� را ح��6یb� W^ی�یW �9اه�W ا�`�م �-ه�W و �J ه.ی>� �5ر �� -، �;�ی>- در ای
 ��رد �Jه�8>

�� �VI  �8	�� ،���<5 C�� ی� ��دم ای�ان، �� �39ص�x5�6ع و ��ال اص�� ��ا� ا�� W<5

-<+�� CF��� 
  . ای

ا�-ی	-،  -: ��5>- و �� 1ی> در �ح�lت )>*�ی�، و@�8 �� /^+�8 �;�: ��  در ����ر� از ��ارد، 1دم

�� �VI  ��8�5ره� را ح ��� cد، ی��;� W��3( -�8 ��د �5 ��8ا��5>- +�ی- ا/� �9دش در ��@

دا�W �5 ��ال �?�8 ا��، ا�� ا/�  ��. داد داد و یc ��� �5ره� را ح��8 ا�`�م ��� ا�`�م ��

�Tو در +�ای W�ز��ن را �� 1ن دوران ��/�دا� �<��8 ��دی-؛ ی@�� 
�<J �5 +�� دی;�  +�� در

� ����� ا��وز �� @-رت و +�ایط ����� ���� �;�:  ���� ���8�- و �� )`��� ١٨یc ��ان 

�� W��3( - و )�ان��5ره�ی� را ا�`�م �� 5> �J �ً�8و ا�`�م ا@-ا��)� را داری-، ح ���دادی- �5  /

�� �VI ر)�ن 1ن-D -�<5 � ا�`�م �T@ ��+ �5ره�ی� را �J ر)�ن در  ��ه� را ا�`�م �-اد و-D �5 -دادی

  1ن ه>;�م ا�`�م داد؟ 

��ال +�� ���8.م C3H� �ً8Z�� �?��D و ����o ا�� و �� ه�ح�ل ��ا�� �6�I ا�� 

� 5	�ر @���V( Cار ���� �5 �;�ی�Z� �� W>�� ه��ن +�ایط ��8ان  �5 +�ایط 1ن در 1ی>-:

�I�/ �(و�H8� ت���ا�� �5. )�3 �Tدا�-ن +�ای�/�� _�B �� ار را�� -+�Z� �3ر( C��@ -ی�+ .

�� 
� �B-: در 1ن ز��ن، ��ه��ه>;�  5>�-؛ ����� ال را �� ا�� ا/� ص�Iً� از ��P( �lریc ای

ح�ل ای
 �5 . ه�� ��	�8 ����� ��د D�	��I ا@�38د� �� ���Zا��.: +-ن ����، ی>� 1زاد�

�9 �l� ح�ت و�6�( 
� �� و��د �1-ن ای
 +�ایط +-، �B�� �85ره�ی��I �J در Nً3H� دم را

، ا��8Z �� ز��ن �Iا��� �>8	� +-، ���ن »ز��ن ا�8?�ب«@��_ �85�� �5 ��ل D�S �� ��م 

  . ام �5د:



رس ه�;�ن @�ار �9اه- /��I و �*�ی�8  ای
 �85ب �� �Iر�� ��. )���� +-: و �� زود� در د��

� را �5 از �
 )�� ��D[ ��ا� +�ی- ای
 �85ب �� +C3H� CV. ام �9اهW /^ا+� رو� )�ر����

�>��D . �*8�-ی-، داد: ��+- و �
 +>�د/�ن و �9د +�� را ��	�8 �� 1ن ���T_ ر��ع �9اهW داد

  . دهW، ا/� ا��ز: �-ه�-، )��� را ��	CF��� �� �8 ��1 و B�>� 5	�ر ��ZیW )���ح ��

ا�� . � دراز�-ت ��دم ا�� دا��-، د�-�� �oر �5 �� � ��� ح��ق �	� در ای�ان، ه��ن �����

����� -<J �6؛ از @-ی�� در ح�ل ح�W*�د و ����س را داری	� � ����ز�-ا�� � 
��ن،  )�ی

���( �Iی�^b� �5 �8I�/ م�l8ا���1@�� ا� ���� W5>- و ه �Yن )ح� ا� را ا��<J ا��، از 1ی� �l�  ا�

B>�ی�8 +-: )� �91ی
 /�و:  ��و��د� �5 در ز�-ان +V>`� +-: و ای
 ه�� �� او ��

��  ا�- و در و6�� ا�H>��5 �� �;�ران و ��Z9;�ران ای�ا�� �5 در )�5�� D>�ه>-: +-: ��روز��

  … ���- و ��

ه�� ��1 �
 ��	�8 ای
 ���CF ه�8>- )� ای
 �5 �?�اهW ��  اش را �?�اه�- د�-�� را��

�6�I اح����8 ی� CF��� د: ا���� CZ@ ا� ��/�دم �5 در .�� �VI 
W<5 �� ا�ن ��ی- ��  �

39W�<5 �@د CF��� 
  . �ص را�{ �� ای

��>W و  ام J���؟ ای
 ا�� �5 �
 �	��D �� CV�- در�� �5 �
 از /^+�8 �89��1 ا/� ��

�� 
/�یW �5 ا�Iاد و 1ح�د ���� و +*�و�-ان، �Iا)� از ���89ره�� ح�8��V و �Iا)�  ��ا� ه��

�H�8 و دو��8، ��ا� ح��Vده�� ح�*� �� �V(ا��، �*�ده�  از ا�Vو د� �� د��Vا)�c و )��

-<<�Z� �8 در �9د+�ن���P�� -ده�، ��ی�*� 
  . �Dورش ای

ه�� �-� ی�I cه>�  ه�ی� و��د �-ا+C�� �� �5 -<+�� �8 ه�/�: 1/�ه� ��Z+- و اه�م

�� و )�H<� �VH در ���� داWF ��1زش  ����� و +��:Z( از ����9رد را در �*� ���/�� �

  . ا�� و ح��ق �	� را ه��	� )t و�t �9اه�W دی-� د��V �-ه-، اص�� �� �����

�H*���    �-ون ح��ق �	�، د��Vا�� اصN. ا��س د��Vا�� D	8����Z از ح��ق �	� ا��

�>���ای
 . )�ان �� ح��ق �	� د�� ی��I از �oف دی;�، در ��Zد د��Vا�� ���. �?�اه- دا+�

>�� ح��5�� ��دم ا��، �Jن د��Vا�� �*�یW*� .� �ً8 �	�ر�5 ��دم و )�3�W ��دم ا��� �

و رأ� ا�x5ی� ��دم ا��، �6
 ای
 �5 ح��ق   /���- و ��.ان ص>-وق رأ� )�3�W را ��دم ��

  . ه� هW ح�H +�د ا@���


)�ا�- ر�Bی� +�د و  ه� دی;� ا���ZH د��Vا�� ا�� و اص��� ا�� �5 در )��م د��� �� ای



� �*��� ح��ق �	�  ا�NB�� �oر �5 ه��ن. ر��T ه�I �� Wه>� ی� )�-ن �9ص� �-ارد

ا�،  5>- �5 دی;� ���6ع ای
 ���� �5 ا/� �� )�8Z ی� و�.وNFی�، �5: ا���8-ارد� را و6{ ��

��F-� و ی� ای�ا�� ��+��o�9 �� ،W ای
 �5 از ی�I cه>� و �^ه_ �9ص� ه�8�W @�ا��
 �Iق 

-<5 .  


� ��C �9دم،  �� B>�ان ���ی>-: دهW و ا/� �?�اهW ه� را �� B>�ان اص�ل و �Dی� @�ار �� �
 ای


�	�D C�� �� �Z�� �5 �-دی ��  CD ،دارم �-� C�� �� �Z�� �5 ام دارم و �;�ه�

�o�Z(ح �� ار�ر �;^ارم، )����ت �9دم را در ا89��و )`�� W<5 دو��8 ���8ط ا��  ا� را ��@�ار Wده

� دو��8 �5 ����ر ری.� +-: ا��، ) دا++�� �8�W �5 �� ا��س �	�ر�5 ��دم �Dی�   �	�وع

  . �9ب C�B 5>-، ا�� ��دم در 1ن ه�u اح��س �	�ر�85 �-ا+�8 ��+>-

ر�W ای
  � .��B��J -<ن ا/� 1ن ��ر �	�ر�5 و �	�وB�� ��Z+-، ا���ً� ���� �9د را �-ا ��

-+�� �8I�/ ص�رت �V��� در 1ن W�5ره� ه ���ا�� 9 
V�� �5 .  

<5 :�;� 
�	�D م�l� �� زاوی� 

 1ن رژیW ��د: �W، 9���ا/� از ای�H��?� ا�-،   ه� �5 ح�8 �.و

��  ��YI د�Z� ا�� در ،�I�/ �5ره� ا�`�م ���9 �V��� �5 در 1ن W�8��� 1ن �V<� �� �5 -<ی�/

�� ���V، �� �9د را �-ا از ح����و �*�ی�8  ��ز � W�8I�/ 1ن @�ار �� �H��?� رًا در�Zو ا� Wدی-ی

   .ای
 ����� �� �6ر ����V )��م +-

ح�ل ای
 �5 )��م ��ر ����P�� �� D �?+-رم ��د: ا�� ی� ��، @�Yو)� ا�� �5 هW )�ری[ 

�5  �
 ��ا� ای
 N��5 �5 ���اح���� �� @Y�� ���9رد W<5 و )� 1ن. �9اه- �5د و هW دی;�ان ��

�� ��� ،W<5 :�;� c�(��/ا�D W5 )�ا� 
� /�یW �5 ��ر� از ����P�� �� /�دن D-ر �
 ��Zد:، ا�� ای


 دور از وا@�� و دور از � �l� �� ،G� د: و�� �H� cط �� /�دن ی�I ه���م )�3��( W�ا��وز �;�ی

  . ا��3ف �9اه- ��د

  ا� ا�� �5 ای
 و���Zx� .�H ا��H8د: <5�W   ��ن در �*� �� ه�ح�ل ه�;� �� ��ی- از )`����ت

:-*B �� ار دارد ا��وز�@ ،
� C�� �J و 
�	�D C�� �J � .-ر  ��1ن ��ی��ت �9د را در ا89����`(

ا� �5 از ز��ن ا��Nب �	�وo��  � دی�ی>� ��C ا��وز� ای�ان �;^ار�- )� وا@� ��8ا��W �� �9ا��8

�J �5  ای��� ،W�W و ��8ا��W 5	�ر��ن را در ���� )�@�، D�	��I، �-ر���8 و 1ن )� ا��وز دا+�8


��Y( :-<<5 Wدر 1ی>-:، 1ن ه �� ����ح��ق ا����� و � �  �I�B c�(ا�Vم د��l� cدر @��_ ی

W�ار �-ه�@ ،-+�� .  




 )�3وی� زی� را ا�VB ،����@ �89س و روز������ �ا����� ح��ق �	� )*��  �;�ر از �	�� ���

  : �5د: ا��
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