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.�م�6 8	ی	 ا-�,�ب�ت و پ
7م	 ه�6 5ن ، ��د م3ا�� -��ی2	.�ن اروپ�ی� -�0ر/ .� ب� ا-�,�ب�ت را زی� ت�ب) '�د 
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  .�د -	ا��B #�8ی3 .�دی	ا-�ا ب,
وارد  ا��H-�IFن م�، ب� '� دی��<�ا��  … ��ار <�دن م�دم ای� .�و/ ا�Fاد  <# در �Eه� ب�ا6 '	مD ب# پ�و�#   


#  ا-�,�ب�ت  پ�6 م	ا'J# و ��-�	ار6 را پ
)  -��د/  و J�� در ��
K�Hب� زد/  و م �
8	/ ا-	  بL'�/ د�D و ا��
� را <# '�د�8ن  .3ی	/ ا-	 ب� .�دن '� دی��<�ا�� <Mای� '�د ب
�وی3-	 '�اه�ن ا-2	 ت� ه��ن م�9/ ی.!  

  
 �
DH <# تQJK در ا-�,�ب�ت =�رت .��F# و '�اه	 .�DF ام� �Oا �PFر در ی�K- A# ا��O ، Dا ای- �?8 �دری

ت ب��.� �8ن 8	/ ا��ی�ن ب�زهT ی?TPU �8ن را دو 2O	 م
��Pی2	 و دی��ش را -
�# ب�ز م
�Mار-	؟ و ی� ای2?# ای� ��د
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� دو <�-	ی	 
  در ای� ا-�,�ب�ت ، ا�Lن <�د-	 م��ح از ���6 8	ن 5ن  ی?��ر/، و بV	 از �9Eر ب�ت�6  و ت�Xوت  ب
� ا�D <# <# ب
��Pاز یA ب��9Oر  ا-Z,Pم 	ی	]  <�-X2ب  Tان ه \Jم� Dو ا<[�ی ، QJK# و ت�	ب� ' ��,�ب�ت م�2


� و6 ب# -�<� -� ا-	،  ا->� <# .�ی2	
Iد ب# دو: ( '�اه�ن ت�
  .. ! ). -�<� -�، 5ه� را .
  


�ن (  تQ<V اور ا�D <# مK	ار یA ب� �Oر ارا6 م���د در =2	وق  J
� -�م م
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T م�JKاز را  ت 	Vب T9-ا

D ا-�,�ب�ت KFbب� م �م
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 �<# ب�ی	 ا-�,�ب�ت بX2] <�-	ی	 م�رد �L�# '�د�8ن �O') پ
	ا <2	، و ب�ا6 ای2?# 9�8# ات�9م را از '�د ب	ور <22	 <�
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� !! را -
3 م
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� <�ره�ی) ا����ر '�درا '	#8
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�د، '�ب�ز/ از '�ب�ز/: دو �
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�م� ا�D ب��ش !  ر-j بX%�ا�i  6ب اB�h] م�9Pر  ادم از ادم پ2	 م

DHP- 	اه�' �2
	 و دوام ده
	 ب��F�� /�'Lن ب?��> ��= Tه ���9ر6 ای�ان <# 8�� Dا-�,�ب�ت ری�� �
i��Vم .
  ا��ی�ن <�وب� و م���6 را ب# ه��ن ا-	از/ ا��B# ای� <�ر�8ن -# ب,�h. �g رو6  م���6 و <�وب� ا��O  Dن ای�92 
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�6  ام�د/ ب�ا6 رد <�دن م
�Hز-	. w�اد�� و م� �
2O از رب] ا-�ا ب� ��P�9،  ب�و	در روز ا-�,�ب�ت و . در =2 �و��
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	-	  و ب��?c ه�9X- و 	2�H-ا	- x
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  ت�<# از م�Z ب�ی) را 8�
	�O            6ا  در �V2> /�O-) -	ی	6؟
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� ب�د/ ب�8	Jم [F�2ز6 ب� م�دم و م�HBق دل و د	م از =	<# ارزوم2  	<2 	2Jارب�ب�ن ب DH�8ی�-..  
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