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 ا, ! 4:;8ن  Aدر @رد ا?;>!ت ر1<2
@D+,ر در ا;B?C6ن
   :م  و  در ا ن در ل   '  و# $% &#اه !  .و +,ا'*ت  ./ ، -
ا ن و $دم  .123و 3ت  $2 415ن را دارا ه   .ا' و .3و زن  6%ا .7و !' ه& '$% &6
 1/$در %ر'$ 12  9دم ا ن $2ا;  :زاد; وا +3و ا< 7ل !ن . !2
<@-ر ,ن  F!< 2? ،Aر@D+, 1<2ر اH2ت ;2I? ،Gت @8د را در @رد ا?;>!ت ر1<2
@D+,ر در ا;B?C6ن 42  4J ،ا $ ! 4:;8روز!! ،ا @2L2@M-ن : NKا ا A2در ن
OPا ;Nا<  1ا ; S2در ا!  2ا  Q2R- +Nا< .1ان ='< $
<@ال :ا?;>!ت ر@D+, 1<2ر  2K +A2 -در ا;B?C6ن
!LPار @8اه ?! +N ،Nل  4->W Xدر ر@D+, UVر
;>\ ![ در ا;B?C6ن ه;B؟
<@-ر   :Aدر ا 2ا?;>!ت  ^?Kرا در د ]2ا?;>!ت
در D,ن @8اهن Kن ه@> ،Q;Bاه Qو Kن  16aNو `م B6د
و  \MR-ا< - ،1ه را ده  1:6دادن را را دا،N! ;N
 ر S2 UVا?@;;Bت !م ا?@;;Bت @D+,ر@>2اهن ! ا4MM+$
ه .Q;Bا 2ا?@;;Bت ه+ا ! د ]2ا? +bه !ا ?Iرت در
ا;B?C6ن @8اه !@د و 5dوت ! ا<س [ر ه ! ا4MM+$
@:رت @8اه .16P
<@ال +N 2K:از ام ? 4>W 2در ا 2ا?;>!ت 12+
A؟
<@-ر   QA A6  ،? :Aا e<@- 2! Q+- 2دم
اC6ن ا>-ذ Pدد.
<@-ر ,ن A
<@الh  A A6 2K:و< ا?;>!ت @-ن aNف و `د?H
!@د ا<1؟
<@-ر  45[!  :Aا?;Rدات را  Nا ،Q2و@i! 4$ر   QA A6 9ا?@+? 16Wh Dد ا?A6  .
 4A2  QAاز @`@jت  Mا 1ا< - 1دم !;@ا? در  eGا ?@@+? 4B2د و در روز
ا?;>!ت ! : hوق ه را !و? .ا MB 2در ![R? 45ط و !>@ص در @,ب و Nق l>W
? 1Bو وا@8 A+ 2K  1B? pjاه !@د  ،8 2و V! 4$اوار !  QNه ! Nدر ه  42,
ز?d A 4Pدر Pدد  -در  4iGا را !ه.
<@ال +N 2K:از  B` 1M!dاH2ت ; Gو اC6ن در  DN 1raه و dات  q+iه - ;Bدم !;@ا?
!;ر  Q;B! s2ا ! 1BPا+Jن  J8را !ه؟
<@-ر  :Aاوارم@8 9AW  QA A6  ،اه !@د Q,D-  .را در @,ب اً8ا اtز ?@+د ا.Q2
@Jر[- A2اد از  س زد !@د[- Q2اد aM-ت ;<+- !  .1<H! ?aم ; FJول ?ار Q2و 4$در
@,ب در ل  16Whه  .Q;Bدر !> Q;B? 1v ،46 1w: xو?@d 4$ا?ن  !  ]@ 2
ا?ن !  16Whه  4D,@- 9!dد< ;62 1ا?.
<@ال :اC6ن ه Aرا از B6د در  1@Aا;B?C6ن  4A2 yGاز wAWت ` +در ان @Wر2د ،A
اH2ت ; 2, 1@A 2! ?@]X Gرا !ا ر< ! 4Pا 9AW 2و دwAW ]2ت  F2@W-؟
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<@-ر B6 :Aد  , 9AW S2در ا;B?C6ن ا<  I!  1در <U$@h wv ،N 2N 4MG pi
 9Gاز دم   4+? 12+و ![ 45اوdت ; 4از دم <@ ا<;aد ?@>  .2+ Lاه1@A  Q
 2,ا;B?C6ن ! ا@j@ 2ع !zدازد@8  .اهن اL6ا x2ا` 5اردو اC6ن ه - Q;Bا?ن !;@ا? در
ا@+2رد   S+و در ا  8ا?B6  Qد و@,د دارد و  >@اهN Qه اوردن  1>Nه ارN
 9Nدر ا.QN! +AG ! 4i>- 2
<@ال L+, :رول اW yG 8ور  4A2از ر  dز +Pرد  Nا< +N I? .1در @رد ا2
ا?;>ب 1BX؟
<@-ر  :Aدادن @Wر ! ا6اد و 2? 2ان >; }Mدر ا?;>!ت  4A2از < 1ه ا 1<A2و  ه|
 ! 4MAWان ?ارم .و W S2ور دارا  !  .N 1w:او @ا Q;B? F6و 4$او در ر @8د !Bر
.1B!@8
<@ال:در !> D[- xاH2ت ; 1+B! Gا;B?C6ن  A A6 ،ا<;ا a 2, -وا@8 ~dاه N؟
<@-ر  q+i  :Aه  Q;Bا<;ا 2, -ر @8اه داد ا 46 B`  Pدا .QN! ;Nد 9$اA2
ا<;ا -در `اق  aوا N ~dا@! 2د   [-اد  46از `Bرا6 1D,اه Qاوردن ا 1در
 Riدا  QA A6  .Q;Nر@D+, UVر ! jR- ! 2ه ا 2در ا@+2رد  ، ,@-ا?^  از `اق
ا@ Q;8ا@! 2د   در  4-w!Rاز ا! ?@P 2ون [-اد ! B` 46ا اb2د ا@>? ?! 1اه.N Q
<@الO  ?R;[ 42 `:ا ! $Jن ;@ا? راه! 4ا اوردن ت ! ا;B?C6ن ! .Nا ! +N 2ا2
?@ 2IاR6؟
<@-ر ! :Aا Oاات @ 4?B2! +N ،را  ;[ ! Dا<<ت  N! !Wدا .N! ;Nز?A
$Jن در ا;B?C6ن A 1@Aد? @Rق دم از ا?ن @! N ;6Pد و از دم <@ ا<;aد @:رت
] .16ا?ن !@8 2I? 2د را در @رد ا;B?C6ن ! C-ه ا@8 Pاهن Oات @ ه .;BاS2 2
 [,ازاد  9R;Bو د@ا S-ا<@R !  1ق دم اC6ن و !>@ص ز?ن ا;ام .N 92d
<@ال +N:اه 1+زداh x2ه] ه $Jن را  در ;Bh 4M2d FJن وا N ~dا< X - 1ا?از در
!> xاوردن ت ! ا;B?C6ن  QDارزA 4!2؟
<@-ر   :Aدر ا@+2رد ?]ا? ،Qو 4$در @رد  1$[6ه ا;Bh 1@A 8ن و @5ر اردو در
<8 Riم .اh S2 2و< @8 9AWاه !@د و 4$دم ;Bhن و ا;B?C6ن ا<wن را  !د Pا !،N
رد د ا? و   q+iه  Q;Bز? 4دم در  < FJو +-م دم ا;B?C6ن و ;Bhن ا@? 2ع
!دPا 42را رد @8اه د  -ه@i?+ر A2در ;Bhن در ه ا?;>!ت ا 2ر را د? .و i8 4$در
ا$J  1<b2ن  A+از و 1[jو Q8و @Wش <@ ا<;aد  W? -ن ده  ? 2Iا?ن  D-را 9
 pM:ا Lا< 1و  ?@- 4+ا?O]! Qار  Q2ا@j@ 2ع اa-ق !.;6
<@ال:در h 8Kم ! +Nا دم ا;B?C6ن 1BX؟
<@-ر !  :Aر ه ! ا;B?C6ن < aدم و   QA A6دم ا;B?C6ن ! 2;Dدم در D,ن ه،;B
bNع و <<>@?8 ! D[- ! 1اد و @Wر NنR;[  .م  و ~jدر ا;B?C6ن در @Jل   Xا 2وQ8
 @8اه  .Nو 4$اH2ت ; 1@A ، Gا;B?C6ن و دم  1M!dو @dت  ! Mtان را دارا ه .;Bا 2و،1dزن  D[-ا< 1و  2Nه M 2- QD Qدر -ر M!R s2دم ا;B?C6ن !ا  \Bازاد وا 4[dو ا<;wRل
Nن !.N
2hن
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