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٢ ٣﹩︑︀﹑︮ا ﹤︖﹫﹎︣﹎ ﹢م ﹋﹫︍﹢ر

 ︨︣ ﹝﹩ روم  روز   ︣﹨  ﹏︓﹞
︋︀ر،   ﹟ا و﹜﹩  ﹋﹑س، 

زود︑︣ از روز﹨︀ی...

آ︀ ︑﹢ ﹁︫︣︐﹥ ای؟

 ︉︀ــ﹡  ︣﹠﹨︀︋ ﹝﹞︡ر︲︀ 
︫﹢رای   ︦﹚︖﹞  ︦﹫ر 
ا︨﹑﹝﹩ در ﹡︪︧️ ... 

﹛︀︮ ︡ای﹁ ﹚︮ا

︪︣ ا﹝︣وز  «︠﹢د︋︀︠︐﹍﹩»︋ 
︑︀ ︋︡ا﹡︖︀︨️ ﹋﹥ ︐﹩ در 

... ﹤﹆︴﹠﹞

﹎﹀︐﹞︀ن ﹡︀ب

ا﹝﹠︀ی   ️﹫﹨  ﹤︧﹚︗
دا﹡︪﹍︀ه آزاد ︎︦ از ۴ 

︨︀︻️ ︋﹥ ︀︎︀ن ...

︗︀︨︊﹩ ︻﹢ض ﹡︪︡

︠︊︣﹡︀﹝﹥ روزا﹡﹥ ︠︊︣﹎︤اری دا﹡︪︖﹢ - ︫﹠︊﹥ ٣ دی ﹝︀ه ١٣٩٠      ︨︣ی ︗︡︡ ︫﹞︀ره ٦٠

روز﹡︀﹝﹥  در  را﹨︊︣دی  ا﹝﹢ر   ﹤︐︧︗︣︋  ︣﹍﹚﹫﹚︑  ﹉
﹨︀آر︑︬ ﹡﹢︫️ ﹝︀︵︉ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ ر﹝︗ ︦﹫﹢ر 
︀ً ︤﹎ ﹤﹝﹨» ︡﹢﹎ ﹩﹞﹠﹥ ﹨︀ در︋︀ره ا︣ان  ﹝دا ﹤﹋ ︀﹊︣﹞ا

روی ﹝﹫︤ ا︨️»، ا︨︣ا﹫﹏ ا︨️ ﹡﹥ ا︣ان.
 ٢٨)  ١٣٩٠ آذر   ٢٨ دو︫﹠︊﹥  روز  اورن  «ا﹝﹫︣ 
د︨︀﹝٢٠١١︣︊) ︵﹩ ︀ددا︫︐﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀آر︑︬ 
﹡﹢︫️: «︗﹞﹙﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد ﹨﹞﹥ ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ ﹨﹞︙﹠︀ن 
︀ً ︑﹊︣ار ﹝﹩ ︫﹢د -  ﹝روی ﹝﹫︤ ا︨️ - ︗﹞﹙﹥ ای ﹋﹥ دا

︣ای ا︨︣ا﹫﹏ ا︨️ ︑︀ ا︣ان.»  ︋﹩﹞︀﹫  ︎︣︐︪﹫ ︸︀﹨︣ا︋ً 
﹥ ا﹟ ﹝︴﹙︉ ا︨️ ﹋﹥   ︋︣︸︀﹡ ︣︐︪﹫ ا︑ ﹟﹙﹫﹏ اورن︋ 
 ︀﹊︣﹞︣ان ︻﹆﹫︡ه دار﹡︡ ﹝﹆︭﹢د ا﹍﹚﹫﹚︑ ︀ری از﹫︧︋
 ﹤﹫﹚︻  ﹩﹞︀︷﹡  ﹤﹠︤﹎  ︡﹠﹋ ﹩﹞  ︡﹫﹋︀︑  ً︀ ﹝دا  ﹤﹊﹠ا از 
ا︣ان را از روی ﹝﹫︤ ︋︣﹡︡ا︫︐﹥، ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از د︨️ 
 ﹤﹊﹠د︨︣ا﹡﹥ ا︨️ ﹡﹥ ا﹢ ﹥ ا﹇︡ا﹝︀ت︠   ︋﹏﹫زدن ا︨︣ا
︀ً ﹎︤﹠﹥ ﹡︷︀﹝﹩ ︻﹙﹫﹥ ا︣ان روی ﹝﹫︤ ﹡﹍︡ا︫︐﹥  وا﹇︺
ا︠﹫︣   ︣﹀︨ ︠﹢د   ﹤﹛︀﹆﹞ در   ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︋︀︫︡.اورن 

:﹤﹚﹝︗ ﹟︀آر︑︬ از ا﹨ ﹩︀︪﹎ ︤﹞ر:﹤﹚﹝︗ ﹟︀آر︑︬ از ا﹨ ﹩︀︪﹎ ︤﹞ر

 ︀﹨  ﹤﹠︤﹎ ﹤﹝﹨   ︀﹨  ﹤﹠︤﹎ ﹤﹝﹨  
 روی ﹝﹫︤ روی ﹝﹫︤
  ا︨️!   ا︨️! 

﹥ ا﹝︣﹊︀ را ︑﹙﹫﹏ ﹋︣ده و ﹡﹢︫︐﹥ ا︨️:  ︀راک︋  ا﹢د︋ 
 ﹤︨ ﹤︋ ︀﹊︣﹞ر ا﹢﹝︗ ︦﹫د ︋︀راک و ر﹢ا ﹤︧﹚︗»

.︫︡︀ ︡ه︋  ︣﹎︤ار︫  ︻﹙️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 
 ﹉﹫︑︀﹝﹚︍د  ︀  ﹩﹞︀︷﹡  ﹤﹡︀﹞︣﹞ ا︵﹑︻︀ت  ا﹡︐﹆︀ل   
وی  ﹋︣دن   ︡︻︀﹆︐﹞ ︋︣ای  ︑﹑ش  ︗﹞﹢ر،   ︦﹫ر  ﹤︋
︋︣ای  ا︵﹑︻︀ت   ︉︧﹋  ︀  ،︩︐︨︀﹫︨  ︣﹫﹫︽︑ ︋︣ای 
وی   ﹤﹋  ﹩︀﹨ ️ ︮︣﹁ از  ︠﹢د   ﹩︋︀ارز ︋﹥ روزر︨︀﹡﹩ 

︡ه ا︨️.» ︋︣ای ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀︑﹩ ﹝︐﹆︀︻︫︡ 
 ﹟﹫﹠ ️﹫﹨︀﹞» :︡﹨︡ه ﹨︀آر︑︬ ادا﹝﹥ ﹝﹩ د﹠︧﹢﹡
﹥ ︑️ ︑︃︔﹫︣ ﹇︣ار دادن او︋︀﹝︀︨️.  ︗﹙︧﹥ ای ا﹝﹫︡︋ 
︀راک ا﹝﹫︡وار ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ او︋︀﹝︀ را  ﹎︣﹥ ا﹢د︋ 
﹥ ا︣ان در ﹝︀ه ﹨︀ی آ︑﹩ ﹝︐﹆︀︻︡ ﹋﹠︡ ا﹝︀   ︋﹤﹚﹝ ︋︣ای

﹨﹠﹢ز ﹨﹫︘ ﹡︪︀﹡﹥ ای از ﹝﹢﹁﹆﹫️ وی و︗﹢د ﹡︡ارد.»
روز   ﹩︐︧﹫﹡﹢﹫︮  ﹜رژ  ﹌﹠︗  ︣وز او︋︀﹝︀  ︋︀راک 
 ﹤︋  (٢٠١١ د︨︀﹝︊︣   ١٦) آذر١٣٩٠   ٢٥  ﹤︺﹝︗

︀راک او︋︀﹝︀ د︡ار ﹋︣د.  ︋︀ ﹀︣ و︋  وا︫﹠﹍︐﹟︨ 

 ︣︋ ︋︀ر   ﹟︡﹠ ا︠﹫︣اً  او︋︀﹝︀  ا︨️  ︀دآوری   ﹤︋ ﹐زم 
﹢د از ا︨︣ا﹫﹏ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣ده   ︠«︣︢︎︀﹡ ︤ل﹛︤︑ ️︀﹝»
ا︨️.︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥، وی در ︑︀ر ٢٦ آذر ١٣٩٠ 
 ︀﹊︣﹞︀ن ﹝﹆﹫﹛ اد﹢ ︹﹝︗ ︣ا﹡﹩ در﹠︨ ﹉ ﹩︵
 :️﹀﹎  (️د﹢ ا︮﹑ح   ﹤︀د︑ا ﹋﹠﹀︣ا﹡︦   (در 
«دو﹜️ ﹝﹟ ︋﹫︩ از ﹨︣ دو﹜️ د﹍︣ی در ا﹝︣﹊︀ از 

ا︨︣ا︀﹝ ﹏﹫️ ﹋︣ده ا︨️.
︑︺︡ ا﹝︣﹊︀ و ︑︺︡ ﹝﹟ در ︋︣ا︋︣ ا︨︣ا﹫﹏ و ا﹝﹠﹫️ 
 ﹩︀﹨ ﹤﹠︤﹎  ︀﹞ ا︨️.   ︣︢︎︀﹡ ︑︤﹜︤ل   ﹏﹫ا︨︣ا
در︨️  ا﹝︀  د︫﹢ار   ﹤﹋ ﹋︣د  ︠﹢ا﹨﹫﹛  ا﹡︐︀ب  را 

«.︡ ﹠︐︧﹨
اد︋﹫︀ت   ﹟ا ﹝︭︣ف  ﹝﹩ ر︨︡   ︣︷﹡  ﹤︋ ︀ل   ﹟ا  ︀︋
︎﹫︩ از آ﹡﹊﹥ ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹏ ﹝︪﹊﹑ت را﹨︊︣دی 
ا︨︣ا﹫﹏ و ا﹝︣﹊︀ ︋︀︫︡، ︻﹑﹝︐﹩ از ︑﹑ش ﹁︤ا﹠︡ه 
︵︣﹁︡ار  ﹢د︀ن   ︣︷﹡ و  رای   ︉﹚︗ ︋︣ای  او︋︀﹝︀ 

.️︨︀﹊︣﹞در ا ﹏﹫ا︨︣ا

﹡﹞︀﹠︡ه ︻︣ا﹇﹩ ︑︀﹋﹫︡ ﹋︣د:︋﹥ د﹡︊︀ل ︑︭﹢﹐ ︉﹥ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹡︧﹏ ﹋︪﹩ ارا﹝﹠﹥

 ﹤︋ وا﹋﹠︩  در   ﹤﹫﹋︣︑ ا﹜︖︤︣ه،   ﹤﹊︊︫ ﹎︤ارش   ﹤︋
︑︭﹢﹐ ︉﹥ ﹡︧﹏ ﹋︪﹩ ارا﹝﹠﹥ ︋︣ای ﹝︖︀زات 
︨︀ل  در  ارا﹝﹠﹥   ﹩︪﹋  ﹏︧﹡ ا﹡﹊︀ر﹋﹠﹠︡﹎︀ن 
 ︹︴﹇ ﹁︣ا﹡︧﹥   ︀︋ را  ︠﹢د   ﹩﹞︀︷﹡ ار︑︊︀ط   ،١٩١۵
﹋﹥ ︧︠︀رات ︗︊︣ان ﹡︢︎︀︣ی  داد  و ﹨︪︡ار  ﹋︣د 
︠﹢ا﹨︡  وارد   ︦آ﹡﹊︀را-︎︀ر  ﹤︊﹡︀︗ دو  را︋︴﹥   ﹤︋
 ︣وز ️ ︧﹡ اردو︾︀ن»   ︉﹫︵ «ر︗︉  آ﹝︡. 
ا﹇︡ام   ﹟ا  ﹤︋ وا﹋﹠︩  در   ﹤︐︫︢﹎ روز   ﹤﹫﹋︣︑
را   ︦︎︀ر در  ︠﹢د   ︣﹫﹀︨ ﹁︣ا﹡︧﹥،  ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اران 
دو  ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡ و ︑﹞︀﹝﹩ د︡ار﹨︀ی ︨﹫︀︨﹩ ﹝﹫︀ن 

﹋︣د. ا︻﹑م  ﹝﹞﹠﹢ع  را  ﹁︣ا﹡︧﹥  و   ﹤﹫﹋︣︑ ﹋︪﹢ر 
 ﹩︐︨︀﹫︨ ﹟اردو︾︀ن ︠︴︀ب ︋﹥ ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹎﹀️: ا
ا︗﹠︊﹩  و   ︰﹫︺︊︑ ﹡︥اد︎︨︣︐﹩،  ا︨︀س   ︣︋
روا︋︳  در   ︀﹞  ︡︺︋  ﹤︋ ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن  از  ا︨️.   ﹩︐︨︣︎
 ﹤﹡﹢﹎ ︘﹫﹨  .﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞  ︣︷﹡  ︡︡︖︑ ﹁︣ا﹡︧﹥   ︀︋ ︠﹢د 
 ︀﹞ ا︨️.  ﹡︡ا︫︐﹥  و︗﹢د   ︀﹞  ︀ر︑ در   ﹩︪﹋ ﹏︧﹡

.﹜︣︢︎ ﹩﹝﹡ را  ا﹝︣   ﹟ا
 ،﹤︐︫︢﹎ روز  ا﹇︡ا﹝﹩  در  ﹁︣ا﹡︧﹥   ﹩﹚﹞  ︹﹝︖﹞
 ﹩︪﹋  ﹏︧﹡ ا﹡﹊︀ر﹋﹠﹠︡﹎︀ن  ﹝︖︀زات   ﹤﹐
ا﹝︣   ﹟ا د﹡︊︀ل   ﹤︋  ﹤﹋ ﹋︣د   ︉﹢︭︑ را  ارا﹝﹠﹥ 

︑﹞︀م ار︑︊︀︵︀ت د︍﹙﹞︀︑﹫﹉ و ﹡︷︀﹝﹩ ︑︣﹋﹫﹥ 
︋︀ ﹁︣ا﹡︧﹥ ﹇︴︹ ︫︡

︋︺︓﹩ ﹨︀ و ا﹜﹆︀︻︡ه در ︎︦ ︎︣ده 
ا﹡﹀︖︀ر﹨︀ی ︻︣اق

از  در︮︡   ١۵ ﹁︣ا﹡︧﹥   ﹤﹋ ﹋︣د   ︡﹫﹋︃︑ اردو︾︀ن 
ا︨️. ﹋︣ده  ︻︀م   ﹏︐﹇ را   ︣ا﹜︖︤ا  ️﹫︺﹝︗

ا︨️  ﹋︣ده   ︡﹫﹋︃︑  ﹟﹫﹠︙﹝﹨  ﹤﹫﹋︣︑  ︣وز ️ ︧﹡
ا﹇︐︭︀دی   ﹤︐﹫﹝﹋ ﹝︪︐︣ک   ️︧︪﹡ ﹋︪﹢رش   ﹤﹋
٢٠١٢︋︣﹎︤ار   ﹤﹢﹡︣ار ا︨️ در ژا﹇ ﹤﹋ ︦در ︎︀ر
︫﹢د را ︑︣﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︨︣ان ︑︖︀ری 
 ﹩︀﹨ ﹩﹡︣ا﹍﹡ و  ﹋︣د،  ︠﹢ا﹨︡  ﹡﹍︣ان  را  ﹋︪﹢ر  دو 
 ﹩رو﹢ ﹝﹫﹙﹫︀رد   ١٢  ️︫﹢﹡︨︣  ︀︋ ار︑︊︀ط  در  را 
 ﹤﹫﹋︣︑ ﹋︪﹢ر  دو  ﹝﹫︀ن   ﹤﹡﹐︀︨ ︑︖︀رت   ︀︋  ︳︊︑︣﹞
︠﹢ا﹨︡  ﹇︣ار  ا︋︀م  از  ﹨︀﹜﹥ ای  در  را  ﹁︣ا﹡︧﹥  و 
داد.آ﹝︣﹊︀ در وا﹋﹠︩ ︋﹥ ا﹟ ا﹇︡ام ︑︣﹋﹫﹥ ا︋︣از 
﹝﹫︀ن   ︀﹨ ︩ ﹠︑  ︩﹨︀﹋ ︠﹢ا︨︐︀ر  و  ﹋︣د  ﹡﹍︣ا﹡﹩ 

.︫︡  ︦︎︀ر و  آ﹡﹊︀را 

﹎︣وه  ︻︣اق  ︎︀ر﹜﹞︀ن  ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن  از   ﹩﹊
︫︡ه   ﹏﹠﹞  ︒︺︋ ︤ب   ︣︮︀﹠︻ و  ا﹜﹆︀︻︡ه 
ا︠﹫︣   ﹩︐︧︣ور︑ ا﹡﹀︖︀ر﹨︀ی  ﹝︧﹢ل  را 
آن  ︗︣︀ن  در   ﹤﹋ دا﹡︧️  ﹋︪﹢ر   ﹟ا در 

.︡﹡︫︡ ز︠﹞﹩   ︀  ﹤︐︪﹋  ︣﹀﹡ ده ﹨︀ 
﹇︀﹡﹢ن  دو﹜️  ا︐﹑ف   ﹢︱︻ ا﹜﹞︴﹙︊﹩،   ︡︺︨
 ﹤﹊︊︫  ︀︋  ﹢﹎ و   ️﹀﹎ در  ︻︣اق  ︎︀ر﹜﹞︀ن  در 
 ﹩︨︀﹫︨ ︋︣ان    ﹤︋ ا︫︀ره   ︀︋ ا﹜︺︀﹜﹛  ︠︊︣ی 
︋︣ای   ﹩︠︣︋ ︑﹑ش  و  ︻︣اق  در  ﹝﹢︗﹢د 
 ﹟ا در  ای   ﹤﹀︀︵  ﹤﹠︐﹁ ﹋︣دن  ︫︺﹙﹥ ور 
︋︧﹫︀ر  ا﹡﹀︖︀ر﹨︀   ﹟ا دا︫️:  ا︸︀ر  ﹋︪﹢ر 
﹨﹢﹜﹠︀ک ︋﹢د و ︋﹥ ﹋︪︐﹥ ︫︡ن ︫﹞︀ر ز︀دی 
ا﹜﹆︀︻︡ه  ︎︀ی  رد  و   ︫︡  ︣︖﹠﹞ ︫︣و﹡︡ان  از 
در  ﹝﹩ ︑﹢ان  را  ︫︡ه   ﹏﹠﹞  ︒︺︋ ︤ب  و 

.︡د ا﹝﹠﹫︐﹩  ا﹇︡ا﹝︀ت  و  ا﹡﹀︖︀ر﹨︀  ﹡﹢ه 
د︨️   ︣︋  ﹩﹠︊﹞ ای   ﹤﹡︀︪﹡  ︘﹫﹨ ︑︀﹋﹠﹢ن 
 ️︀﹠︗  ﹟ا در   ﹩︨︀﹫︨ ﹎︣و﹨﹩  دا︫︐﹟ 
 ﹩﹡﹢﹠﹋  ︳︫︣ا  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋ و  ﹡︡ارد  و︗﹢د 
ار︑﹊︀ب   ︀︋ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹠︡   ﹩︠︣︋ ︻︣اق، 
آ﹜﹢د   ﹏﹎ آب  از   ،﹩︀﹨ ️ ︀﹠︗  ﹟﹫﹠

٣

٤

٤

٣

.︡﹡︣﹫﹍︋  ﹩﹨︀﹞
 ﹩︨︀﹫ ︣ان︨  ︻︡ه ای ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ︑︀ از︋ 
︋︧︀ز﹡︡  ای   ﹤﹀︀︵  ﹤﹠︐﹁ ﹋︪﹢ر،  در  ﹝﹢︗﹢د 
 ︣︋  ﹩﹠︊﹞ ︻︣اق  ﹋︣د︨︐︀ن   ﹤﹆︴﹠﹞ ا﹇︡ام  و 
 ︦﹫︀رق ﹨︀︫﹞﹩، ﹝︺︀ون ر︵ ﹏﹢︑ ︡م︻
ا︨️  ﹋︣ده  ︎﹫︙﹫︡ه ︑︣  را  ﹝﹢︲﹢ع  ︗﹞﹢ر، 
﹋︣د︨︐︀ن   ﹤﹆︴﹠﹞ ﹝︧﹢﹐ن   ﹜﹫﹝︭︑  ﹟ا و 

﹡︊﹢د. در︨️  ︻︣اق 
ا﹨︡اف   ،﹩︑︀︊︔  ﹩︋ ا︖︀د  و  ا﹡﹀︖︀ر﹨︀ 
آ︨﹫︉  ︋︣ای   ︀﹨ ️ ︧︣ور︑ و  دارد   ﹩︨︀﹫︨
︫︣و﹡︡ان  و   ﹩︨︀﹫︨  ︡﹠︣ا﹁  ﹤︋ زدن 

﹝﹩ ز﹡﹠︡. ﹋︀ری   ﹟﹫﹠  ﹤︋ د︨️  ︻︣ا﹇﹩ 
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﹝﹢ا︲︹  و   ︡﹠︐﹁︀ ︱﹢ر   ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  دو  در  روز﹨︀   ﹟ا ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح 
︠﹢د را ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︐︀︋︀ت آ︑﹩ ﹝︖﹙︦ ︫﹢رای ا︨﹑﹝﹩ ا︋︣از دا︫︐﹠︡. 
 ︡﹝﹞  ︡﹫︨  ︰﹇︀﹠︐﹞  ︹︲﹢﹞ ا︻﹑م   ﹤︗﹢︑  ﹏︋︀﹇ ﹝﹢ارد   ﹟ا از   ﹩﹊
﹝︣﹢م   ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  آ︾︀ز  در  ا︋︐︡ا   ﹤﹋ ︋﹢د  ︋︀ران  ︋﹠﹫︀د   ︦﹫ر  ،﹩﹝︑︀︠
دا︫️  ︋﹫︀ن   (﹩﹝︑︀︠ ا...   ️آ (دا﹝︀د  ارد﹋︀﹡﹩   ﹩﹚﹫﹚︠  ︡﹝﹞ ︀ج 
ا﹝︀   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞  ️﹋︫︣  ︦﹚︖﹞ ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  ا﹡︪︀ءا...   ﹤﹋
را  ︠﹢د   ︹︲﹢﹞  ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  ا︑﹞︀م  از   ︦︎ و   ️︻︀︨  ﹈ از   ︣︐﹝﹋ ︸︣ف 
︑︽﹫﹫︣ داد و ︋﹫︀ن دا︫️ ﹋﹥ «﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و﹇︐﹩ ﹨﹞﹥ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ ا﹟ ا︨️ 
﹋﹥ ﹡︀︊︡ در ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ︋﹊﹠﹫﹛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︫︣﹋️ در ا﹡︐︀︋︀ت ﹝︺﹠︀ 

﹡︡ارد.»
 ﹤﹆﹚ و ﹁︪︀ر ﹩﹝︑︀︠ ی﹢﹚︎ا︲︹ دو﹢﹞ از ﹎﹞︀﹡﹥ ز﹡﹩ ﹨︀ از ﹩︠︣︋

از   ﹩︠︣︋ و  دارد   ️︀﹊ وی   ︣︋ ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  راد﹊︀ل 
 ︡﹝﹞  ︡﹫︨  ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹝︴︣ح  ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ا در  ر︨︀﹡﹥ ﹨︀ 

ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  ︱﹢ر   ︣︋ ︠﹢د   ﹩﹝︑︀︠
︠ــ﹢د  ا︵︣ا﹁﹫︀ن   ﹤﹆﹚  ︣﹫︔︃︑ وی  ا﹝︀  دارد  ︲ــ︹ ︑︀﹋﹫︡  ﹝ــ﹢

︠﹢د را ︑︽﹫﹫︣ داده ا︨️.
ا﹜︊︐﹥ ︎︦ از ا︻﹑م ﹝﹢︲︹ ﹝︐﹠︀﹇︰ ︠︀︑﹞﹩ ︋︣︠﹩ از ا︻︱︀ی ا﹟ ︗﹠︀ح 
 ﹤︋  ﹩﹨︀﹍﹡  ︀︋ ا﹝︀  ﹋︣د﹡︡   ﹩﹁︣︺﹞  ﹈﹫︐﹋︀︑  ﹩︻﹢﹡ را  او   ︹︨︣  ︹︲﹢﹞  ︣﹫﹫︽︑

 ﹩︺︨  ﹤﹋ ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  و ﹝﹢ا︲︹  د﹇﹫﹅  ︋︧﹫︀ر   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︭︠﹢ص  در  ︫︡ه  ︨ــ﹟ ︧︀ب  ا﹡︐ـــــ︀︋ــ︀ت 

﹡﹞﹩ ر︨︡   ︣︷﹡  ﹤︋  ︡﹠﹢﹍︋ ﹈  ︹︲﹢﹞  ︣﹫﹫︽︑
ا︨︀س   ︣︋  ﹩﹝︑︀︠  ﹤︐︻︀︨ ﹉﹫︐﹋︀︑  ︀ و  ︵︣ح 
و   ︫︡︀︋ ︋﹢ده   ﹩︑︀︋︀︐﹡ا︠︐﹑﹁︀ت ا از   ︣︐︪﹫︋
ا︮﹑ح  ﹡︷︣ات  ︑﹀︀وت  ز﹝﹫﹠﹥ و  در  ︵﹙︊︀ن 

آ︑﹩  ا﹡︐︀︋︀ت  در  دارد.︱﹢ر   ️︀﹊  ︦﹚︖﹞
﹡︷︣ات   ﹤︋  ﹩﹨︀﹍﹡ ︣ه ︋︀  روزه   ︡﹠  ﹟ا
ا︮﹑ح  ﹝︴︣ح  ﹡︷︣ ﹨︀ی  ا︠︐﹑ف   ﹟ا  ︉﹚︵

﹝﹩ ︫﹢د.  آ︫﹊︀ر  ︫︡ن ︋﹫︪︐︣  رو︫﹟  ︋︣ای 
از   ﹩︠︣︋ ﹡︷︣ات   ﹤︋  ︉﹚︴﹞ ﹟ا  ︬︠︀︫ ︣ه ﹨︀ی 

 ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ا︫︀ره  ﹝﹢ا︲︹ ︗︣︀ن  از   ﹩﹚﹋  ﹩︀﹝︫
 ️﹋︫︣ ︋︣ای  ︗︣︀ن   ﹟ر ا د

را  ﹝︖ــ﹙︦  آ︑ـــ﹩  ا﹡︐ــ︀︋ـ︀ت 
﹝﹩ ︨︀زد.  آ︫﹊︀ر 

از   ﹏︊﹇)  ﹩﹝︑︀︠  ︡﹝﹞  ︡﹫︨*
 ﹩﹚﹫﹚︠  ︡﹝﹞ ︀ج  ﹝︣﹢م   ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  ︋︣﹎︤اری 

ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  «ا﹡︪︀ءا...   : ارد﹋︀﹡﹩) 
 ﹜︣︑ ︀︋︀ت را︐﹡و ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن ا︋ً︡ا ا ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹋︫︣

از   ︣︐﹝﹋ ︸︣ف  و   ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  ا︑﹞︀م  از   ︡︺︋  ﹩﹝︑︀︠  «.︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡
 ﹩︧﹋ ︵︣ف  از  ︋﹠︡ه  «ا﹜︊︐﹥   - داد   ︣﹫﹫︽︑ را  ︠﹢د  ﹝﹢ا︲︹   ️︻︀︨  ﹉
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡  ﹤﹝﹨ و﹇︐﹩   ﹜﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁  .﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡ ا︸︀ر﹡︷︣ 
 ︀﹠︺﹞ ا﹡︐︀︋︀ت  در   ️﹋︫︣  ﹟︀︋︣ا﹠︋  ﹜﹫﹠﹊︋  ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در   ︡︀︊﹡
 ﹤︊︗  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︫﹢رای   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹁︣ ﹨﹞︀ن  ︋﹠︡ه  ︣ف  ﹡︡ارد. 
و  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا  ︣︋  ﹩﹠︊﹞ آن  و  زد  ا︮﹑︀ت 
﹡︀︊︡ در ا﹡︐︀︋︀ت ﹡︀﹝︤د و ﹜﹫︧️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی 

«.️︧﹫﹡ ا﹡︐︀︋︀ت   ﹜︣︑
 ﹅︋︀︨  ﹏﹋ د︋﹫︣  و   ﹤︐︧︗︣︋  ﹢︱︻  ︀﹨ ﹩﹠﹫﹢︠  ی﹢︨﹢﹞  ︡﹝﹞  ︡﹫︨*

 .﹜﹫﹠﹋  ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در   ︀︑ ﹡﹞﹩ د﹨﹠︡  راه  را   ︀﹞ رو︀﹡﹫﹢ن:   ︹﹝︖﹞
 ﹤﹋  ﹜﹫︐︧﹨  ︣︷︐﹠﹞.﹜﹫︐︧﹫﹡ ا﹡︐︀︋︀ت   ﹤︋ ورود  ︋︣ای   ︤﹞︣﹇ ﹁︣ش   ︣︷︐﹠﹞

د﹨﹠︡. ا︗︀زه   ︀﹞  ﹤︋
* ﹋﹞︀ل ︠︣ازی، وز︣ ا﹝﹢ر ︠︀ر︗﹥ دو﹜️ ا︮﹑︀ت :ا﹎︣ ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن 
 ﹟ا  ︀︋ و  داده ا﹡︡  ا﹡︖︀م   ﹩︀ر︑ ا︫︐︊︀ه   ﹉  ︡﹠﹠﹊﹡  ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در 

  ﹤﹠︮ در  و   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ︢ف  دا︠﹙﹩   ️︨︀﹫︨  ﹤﹠︮ از  را  ︠﹢د  ﹋︀ر 
﹡﹊︣ده ا﹡︡.  ﹩﹚﹞  ︹﹁︀﹠﹞  ﹤︋  ﹩︐﹞︡︠  ︤﹫﹡ ︠︀ر︗﹩   ️︨︀﹫︨

ا﹒ن   ﹜﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁ »  : رو︀﹡﹫﹢ن   ︹﹝︖﹞  ﹢︱︻  ﹩︴︋ا  ﹩﹚︻︡﹝﹞  ︡﹫︨*
︱﹢ر  ا︗︀زه   ️﹫﹝﹋︀ و  ﹡︡ار﹡︡  ︱﹢ر  ز﹝﹫﹠﹥   ﹩﹚﹫︠ ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن 
﹡﹞﹩ د﹨︡» ا﹜︊︐﹥ ا︋︴﹩ در ادا﹝﹥ ︋︀ ا︫︀ره ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︑︣﹛ ا﹡︐︀︋︀ت 
 ﹤﹀︧﹚﹁  ︀︋  ً︀ ا︨︀︨  ﹜︣︑» ﹋︣ده  ︠︀︵︣﹡︪︀ن  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ︳︨﹢︑
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا ︋︣ای  ﹋﹥  ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩  ︣ا   ،︡در﹡﹞﹩ آ ︗﹢ر  ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩ 
 ︣﹨ ا︨﹞︩  ا﹎︣  و   ︡﹠﹋ ر﹁︐︀ر  ﹝﹢︗﹢د  ﹡︷︀م  ︀ر﹢ب  در  و  درون  از 

.«️︧﹫﹡ ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩   ،︫︡︀︋ د﹍︣ی  ا︑﹀︀ق 
ا︮﹑︀ت:  دو﹜️  راه   ︣وز ︠︣م،   ︡﹝ا*
 ﹜︣︑  ︀ت﹑︮ا ︗︣︀ن  «ا︨︐︣ا︑︥ی 
داده  ادا﹝﹥  ا﹜︊︐﹥  ︠︣م   «️︧﹫﹡ ا﹡︐︀︋︀ت 

 ︳︫︣ا ﹡︪︡ن   ︀﹫﹞  ︀︑ ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ﹤﹋
و   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡  ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در 

ا﹡︐︀︋︀ت   ﹜︣︑ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا
 ﹜︣︑» او  ز︻﹛   ﹤︋ و   ️︧﹫﹡

 ﹤﹋  ️︨︀﹠︺﹞  ﹟ا  ﹤︋ ا﹡︐︀︋︀ت 
«︡﹠﹠﹋ ﹋︀ر  ا﹡︐︀︋︀ت   ﹤﹫﹚︻

 ︡︊︡ا﹜﹢ا︻  ︡﹫︨ ️ ا﹐︨﹑م  ︖*
﹋︪﹢ر   ︣وز ﹐ری  ﹝﹢︨﹢ی 

 ︡︀︋ ا︮﹑︀ت:  دو﹜️ 
﹋︪﹢ر  در   ﹩︑︀︋︀︐﹡ا ﹁︱︀ی 

﹝︣دم  در   ︀︑  ︡آ و︗﹢د   ﹤︋
ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ و ︋︺﹫︡ ﹝﹩ دا﹡﹛ ﹋﹥ ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن 

︋︣و﹡︡.  ﹜︣︑  ️﹝︨ ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︋﹢ا﹨﹠︡ 
︨︀ز﹡︡﹎﹩  و  ا︮﹑︀ت  دو﹜️  ﹋︪﹢ر   ︣وز ﹡﹢ری  ا...    ︡︊︻  *

 ︹﹝︗  ︀︋  ﹤︗ا﹢﹞ ︑﹠︀ در  و   ︡﹠﹋ ︨﹊﹢ت  داد   ﹫︗︣︑ ︠︊︣﹡﹍︀ران 
 ︡﹫﹋︀︑  ﹤﹚﹝︗  ﹉ در ︋︣   ︀﹨ ︉ ﹚︵ ا︮﹑ح   ﹤﹋ «︫﹠﹫︡ه ام  ﹋︣د: 
 ️﹋︫︣ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡.»ا﹡︐︀︋︀ت 

︠︀رج   ︦﹚︖﹞ از   ️︻︨︣  ︀︋  ﹤︪﹫﹝﹨  ﹏︓﹞  ︤﹫﹡  ﹩﹠﹫﹝︠  ︨︣︀  ︡﹫︨  *
 ︨︀︎ در  وی  ﹎﹀️: ︫︡؛   ︳﹆﹁ ︠︊︣﹡﹍︀ران  ︨﹣ا﹐ت  ا﹡︊﹢ه   ﹤︋
 ﹤︊︀︭﹞  ﹤﹚︮﹢»«.︶﹁︀︠︡ا ﹡︡ارم؛ 

﹝﹢رد  در   ﹜﹨ ز﹡﹍﹠﹥  ﹡︀﹝︡ار  ︋﹫︥ن   *
و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ︹︲﹢﹞

ا﹡︐︀︋︀ت  در  ﹋︀ر﹎︤اران  ︤ب 
و  ﹋︣د  ا︵﹑︻﹩   ﹩︋ ا︸︀ر  آ﹠︡ه 

و﹜﹩   ︡﹫︨︣︍︋ ︠﹢د︫︀ن  از   ﹤﹋  ️﹀﹎
 ﹤  ﹩﹠︺ ︠﹢د︫︀ن   ﹤﹋  ️﹀﹍﹡

.﹩﹡︀︧﹋
︣ه ای   ﹩︙︨︀︋︣﹋  ﹟﹫︧﹞﹑︾  *

﹝︖ــ﹙︦  در   ︣︐︪﹫︋ روز﹨︀   ﹟ا  ﹤﹋
وی  ︠ـ︊︣﹡﹍ــــ︀ران  ا ︠ــ︐ـــ﹛،  ر

را د︡ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︠︊︣﹡﹍︀ران 
︫︣وع   ﹤︑︀﹁ ﹝︣ا︨﹛  ؟ ︎︨︣﹫︡  ه ︫︡

و   ﹜︋︣و را   ﹤︑︀﹁  ︀﹞ د﹨﹫︡  ︋ــ︺ــــــ︡ ا︗︀زه 
 ﹤︋  ︨︀︎ در  وی  ا﹜︊︐﹥  ﹊﹩ ﹝﹩ آ﹫﹛؛  ا︮︣ار 

 ︘﹫﹨  ﹤﹋  ️﹀﹎ وی  از   ︨︀︎  ﹟︐﹁︣﹎ ︋︣ای  ︠︊︣﹡﹍︀ران  از 
.﹜﹠﹋ ﹩﹝﹡  ️︊︮ و﹇️ 

 ︡﹫﹋︀︑ ﹨︀︫﹞﹫︀ن  ا﹐︨﹑م   ️︖  ﹜︐︠  ︦﹚︖﹞ در   ﹤﹋ ا﹡︭︀ری   ︡﹫︖﹞  *
 ﹜︐︠  ︦﹚︖﹞ در   ︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ا﹡︐︀︋︀ت  ﹝﹢رد  در   ﹩︐︊︮  ﹤﹋ ︋﹢د  ﹋︣ده 
 ﹩﹡︀رو  ﹟︧.︡ارد﹡  ﹩︐︊︮  ︘﹫﹨  ﹤﹋ دا︫️  ︋﹫︀ن   ︤﹫﹡ ارد﹋︀﹡﹩ 

در  ﹡︷︀م   ️﹚︭﹞  ︬﹫︪︑  ︹﹝︖﹞  ﹉︥︑ا︨︐︣ا ︑﹆﹫﹆︀ت   ︤﹋︣﹞  ︦﹫ر
 ︦﹚︖﹞ ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︱﹢ر  ︋︣ای  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  ا︨︐︣ا︑︥ی  ︭︠﹢ص 
 ︭︡﹇ ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ︡﹡︡﹆︐︺﹞  ﹩︠︣︋  ﹤﹋ ︨﹣ال   ﹟ا  ﹤︋  ︨︀︎ در  و   ﹜﹡
ا︮﹑ح  ا﹎︣  ︋︀ور﹡︡   ﹟ا  ︣︋  ︤﹫﹡  ︣﹍د  ﹩︠︣︋ و  دا︫︐﹥  را  ا﹡︐︀︋︀ت   ﹜︣︑
 ﹟ا  ﹩︨︀﹫︨ ﹝︣گ   ﹩︻﹢﹡  ﹤︋  ︡﹠﹠﹊﹡ ︎﹫︡ا  ︱﹢ر  ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︵﹙︊︀ن 
︋︣ای  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ﹤﹞︀﹡︣︋ از   ﹟﹞  :️﹀﹎  ︡آ ﹩﹞ ︧︀ب   ﹤︋ ︗︣︀ن 
ا︣ان   ️﹚﹞  ﹏﹋ ︋︣ای  ا﹡︐︀︋︀ت  ا﹝︀  ﹡︡ارم  ︠︊︣ی  ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︱﹢ر 
ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︫﹢ر   ︣︎  ﹩︑︀︋︀︐﹡ا ︋︣﹎︤اری  ︋︣ای   ︡︀︋  ︀﹞  ﹤﹝﹨ و  ا︨️ 

.﹜﹫﹠﹋  ️﹋︫︣
︸︀﹨ً︣ا   ﹤﹋  ︤﹫﹡ ﹋︀ر﹎︤اران   ﹤︐︧︗︣︋  ﹢︱︻  ﹩︪︻︣﹞  ﹟﹫︧  *
﹝﹞﹠﹢ع ا﹜﹞︀︭︊﹥ ا︨️، ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ︋﹥ ︠︊︣﹡﹍︀ر ﹁︀رس 
﹎﹀️ ﹋﹥  ﹩︐︱﹢ر در ﹡﹞︀ز ︗﹞︺﹥ را ︋﹥ ﹊﹛ داد﹎︀ه ︣ام 

﹝﹩ دا﹡︡.(!)
دوره ای *   ︦﹫ر  ،﹩﹡︀︊︣︾  ︡﹝﹞ ﹩﹚︻

ا︮﹑︀ت   ﹤︊︗  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︫﹢رای 
ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩   ︘﹫﹨  ﹤﹊﹠ا  ︣︋  ︡﹫﹋︀︑  ︀︋
﹝︴︣ح  را  ا﹡︐︀︋︀ت   ﹜︣︑  ︒︋
 ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︫﹢رای   :️﹀﹎ ﹋︣د،  ﹡﹢ا﹨︡ 
 ﹤﹡﹢﹎︣﹨ از   ︤﹫﹨︣︎  ︣︵︀︠  ﹤︋  ﹤﹋ ا︮﹑︀ت   ﹤︊︗
 ︡وا  ️︧﹫﹛  ️﹁︣﹎  ﹜﹫﹝︭︑  ︀﹨ ﹩﹢︗ ﹤﹡︀︋ و   ︩﹠︑
 ︘﹫﹨ ا﹝︀   ︡﹠﹊﹡  ️︀﹝ ﹡︀﹝︤دی  از   ︀ و  ﹡﹊︣ده   ﹤ارا
ا︮﹑ ح ︵﹙︊﹩ از واژه ︑︣﹛ ︋︣ای ا﹡︐︀︋︀ت ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊︣ده 

ا︨️ و اً︮﹑ ﹝︀ ا﹟ ﹋﹙﹞﹥ را ز︫️ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛.
﹡﹞︀﹠︡ه   ﹩﹡︀﹫﹚︻ ﹇︡رت ا...  ️ ا﹐︨﹑م  ︖*
 ︦﹚︖﹞ ا﹇﹙﹫️  ﹁︣ا﹋︧﹫﹢ن   ﹢︱︻ و   ﹟︤و﹇ ﹝︣دم 
 ︩﹡︫︡ ﹋︀﹡︡︡ا   ︣︋  ︡﹫﹋︃︑  ︀︋ ا︨﹑﹝﹩  ︫﹢رای 
︫﹢رای   ︦﹚︖﹞  ﹜﹡ دور  ا﹡︐︀︋︀ت  در 
دو   ︣﹨   ︣ ︧︎ و  ︎︡ر  دا︫️:  ا︸︀ر  ا︨﹑﹝﹩ 
︠﹢ا﹨﹫﹛  ﹋︀﹡︡︡ا   ︦﹚︖﹞ آ﹠︡ه  ا﹡︐︀︋︀ت  در 

.︫︡
در   ︤︣︊︑ ﹝︣دم  ﹡﹞︀﹠︡ه  ︎︫︤﹊﹫︀ن  *﹝︧︺﹢د 
︨﹣ا﹜﹩   ﹤︋  ︨︀︎ در  ا︨﹑﹝﹩  ︫﹢رای   ︦﹚︖﹞
 ﹜︣︑ ︋︣ای  ا︸︀ر﹡︷︣﹨︀   ﹩︠︣︋ در︋︀ره 
 ﹟﹊﹝﹞  :️﹀﹎ ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن،  ︨﹢ی  از  ا﹡︐︀︋︀ت 
دا︫︐﹥   ﹟︐﹀﹎ ︋︣ای  ︣ف ﹨︀   ﹩﹚﹫︠  ﹟﹞ ا︨️ 
ا︨﹑﹝﹩  ا﹡﹆﹑ب   ︀︋  ︣﹇ ︋︣ای  د﹜﹫﹙﹩  ا﹝︀   ﹜︫︀︋

 . ﹋︣د.﹡﹫︧️ ﹡﹢ا﹨﹫﹛  و  ﹡﹊︣ده   ︣﹇ ا﹡﹆﹑ب   ︀︋
 ︡﹝﹞ * ︦﹚︖﹞ ا﹇﹙﹫️  ﹁︣ا﹋︧﹫﹢ن   ﹢︱︻ ︠︊︀ز،  ر︲︀ 

ا﹡︐︀︋︀ت ︋ــــ︀ ا︫ـ︀ره  در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  ︱﹢ر  ﹡﹢ه   ﹤︋
 ︦﹚︖﹞ ا﹡︐︀︋︀ت آ︑﹩  در   ️﹋︫︣ ︋︣ای   ︦﹊︙﹫﹨  :️﹀﹎

﹡︪ـ︡ه  ا︨️ و ا﹎︣ ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩ ︋﹢ا﹨︡ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹠ـــ︹ 
ی  د ا ﹡﹀ـــــ︣ ︋︀︫︡ ا دا︫︐﹥  رای  ا﹡︐︀︋﹫﹥ اش  ﹢زه  در 

ا﹡︐ـــ︀︋ـ︀ت  ﹨﹫︘ در  ﹡︡ارد؛  و︗﹢د   ﹩﹚﹊︪﹞  ︡﹠﹋  ️﹋︫︣
﹡﹢ا﹨︡ ﹁︣دی در ︗︣︀ن   ﹜︣︑ را  ا﹡︐︀︋︀ت   ﹩︊﹚︵ ا︮﹑ح 

﹝ــــ﹟  و  ︋︤﹡︡.﹋ــــــ︣د   ﹜︣︑ از  ︣ف   ﹩︧﹋ ﹡︡︡ه ام 
ا﹝﹫︣  و  ﹝︤رو︻﹩  در *   ️﹋︫︣ ︋﹫︀﹡﹫﹥ ای  ا﹡︐︪︀ر   ︀︋ ار︗﹞﹠︡ 

 ﹜︣︑ را  را︤﹡﹩ ﹨︀ی ا﹡︐︀︋︀ت  از   ︦︎ ︫﹢را،  ﹎﹀︐﹥ ا﹡︡:  و  ﹋︣د﹡︡ 
︩ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ︗﹠︊︩ ︨︊︤، ︋︣ر︨﹩ و ا︵﹑ع از ﹝﹢ا︲︹  ︋ ︀︋ ︣ده︐︧﹎
آ﹎︀﹨﹩  و︥ه   ﹤︋ و   ︡﹆︐﹠﹞  ﹏﹆︐︧﹞ ︑︪﹊﹏ ﹨︀ی  و  ا︤اب  د︡﹎︀ه ﹨︀ی  و 
 ︣﹫︾ را  آ﹠︡ه   ︦﹚︖﹞ ا﹡︐︀︋︀ت  ﹝﹢︨﹢ی،  و  ﹋︣و︋﹩  آ﹇︀︀ن  ﹡︷︣ات  از 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ا︻﹑م  ﹡︀︻︀د﹐﹡﹥  و   ﹩﹡﹢﹡︀﹇

﹝﹢ا︲︹ ﹝︐﹀︀وت ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن و ﹝︐﹞︀ن ﹁︐﹠﹥؛

 ︋﹫︀ن دا︫️ ﹋﹥ «﹁﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ و﹇︐﹩ ﹨﹞﹥ ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ ا﹟ ا︨️
 ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ︋﹊﹠﹫﹛ ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︫︣﹋️ در ا﹡︐︀︋︀ت ﹝︺﹠︀

﹤﹆﹚ و ﹁︪︀ر ﹩﹝︑︀︠ ی﹢﹚︎ا︲︹ دو﹢﹞ ز﹡﹩ ﹨︀ از ﹤﹡︀
از   ﹩︠︣︋ و  دارد   ️︀﹊ وی   ︣︋ ︵﹙︊︀ن  ︮﹑ح 

 ︡﹝﹞  ︡﹫︨  ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹝︴︣ح  ز﹝﹫﹠﹥   ﹟ا  
ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  ︱﹢ر   ︣︋ د 
︠ــ﹢د  ا︵︣ا﹁﹫︀ن   ﹤﹆﹚  ︣﹫︔︃︑ وی  ︲ــ︹ ا﹝︀  ﹝ــ﹢

︣ داده ا︨️.
ز ا︻﹑م ﹝﹢︲︹ ﹝︐﹠︀﹇︰ ︠︀︑﹞﹩ ︋︣︠﹩ از ا︻︱︀ی ا﹟ ︗﹠︀ح
﹤︋  ﹩﹨︀﹍﹡  ︀︋ ا﹝︀  ﹋︣د﹡︡   ﹩﹁︣︺﹞  ﹈﹫︐﹋︀︑  ﹩︻﹢﹡ را  او   ︹︨︣  ︹

 ﹩︺ ﹩﹩ ﹩﹩ ︨  ﹤﹋ ︵﹙︊︀ن  و﹑ح  د﹇﹫﹅  ︋︧﹫︀ر   ︡﹠﹠﹋ ﹩﹞
︭︠﹢ص  در  ︨ــ﹟︡ه  ا﹡︐ـــــ︀︋ــ︀ت 
﹡﹞﹩ ر︨︡  ︣︷﹡﹈  ︹︲﹢﹞  ︣﹫﹫︽︑
س ︀س  ا︨  ︣︋  ﹩﹝﹉﹫︐﹋︀︑  ︀ و  ︵︣ح 
و   ︫︡︀︋ ا︠︐﹑﹁︀ت︋﹢ده  از   ︣︐︪﹫︋︋
ححح﹑ح  ا︮ ز﹝﹫﹠﹥︷︣ات  در  ︵﹙︊︀ن 
آ︑﹩ دارد.﹡︐︀︋︀ت   ️︀﹊  ︦﹚︖﹞
﹡︷︣ات  ︣ه︋﹥  روزه   ︡﹠  ﹟ا
ا︮﹑ح  ﹡︷︣︣ح  ا︠︐﹑ف   ﹟ا  ︉﹚︵

﹝﹩ ︫﹢د. ︫︡ن﹊︀ر  رو︫﹟  ︋︣ای 
از   ﹩︠︣︋ ا﹟︷︣ات   ︬︠︀︫ ︣ه ﹨︀ی 

 ﹤﹋  ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹝﹢ا︲︹ره  از   ﹩﹚﹋  ﹩︀﹝︫
️﹋︫︣ ︋︣ای  رن  د

را  ﹝︖ــ﹙︦  آ︑ـــ﹩ 
︨︀زد. 

از   ﹏︊﹇)  ﹩﹝︑︀︠  ︡﹝
﹩﹚﹫﹚︠  ︡﹝﹞ ︀ج  ﹝︣﹢م   ﹜︐︠ ︣ا︨﹛ 
ا﹡︐︀︋︀ت در  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح  «ا﹡︪︀ءا... 

 ﹜︣︑ ︀︋︀ت را︐﹡و ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن ا︋ً︡ا ا ︡﹠﹠
از   ︣︐﹝﹋ ︸︣ف  و   ﹜︐︠ ﹝︣ا︨﹛  ا︑﹞︀م  از   ︡︺︋  ﹩﹝︑︀︠  

 ﹩︧﹋ ︵︣ف  از  ︋﹠︡ه  «ا﹜︊︐﹥   - داد   ︣﹫﹫︽︑ را  ︠﹢د  ﹝﹢ا︲︹ 
 ﹤﹋ ا︨️   ﹟ا  ︀﹨ ﹤﹡︀︪﹡  ﹤﹝﹨ و﹇︐﹩   ﹜﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁  .﹜﹠﹋ ﹩﹝
 ︀﹠︺﹞ ا﹡︐︀︋︀ت  در   ️﹋︫︣  ﹟︀︋︣ا﹠︋  ﹜﹫﹠﹊︋  ️﹋︫︣ ︀︋︀ت 
 ﹤︊︗  ﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︫﹢رای   ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹁︣ ﹨﹞︀ن  ︋﹠︡ه  ف 
و  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ﹤﹋ ︋﹢د   ﹟ا  ︣︋  ﹩﹠︊﹞ آن  و  د 
︀︋︀ت ﹡︀﹝︤د و ﹜﹫︧️ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡ ا﹜︊︐﹥ ا﹟ ︋﹥ ﹝︺﹠︀ی

«.️︧﹫﹡ ︀︋︀ت 
﹅︋︀︨  ﹏﹋ د︋﹫︣  و   ﹤︐︧︗︣︋  ﹢︱︻  ︀﹨ ﹩﹠﹫﹢︠  ی﹢︨﹢﹞  ︡

.﹜﹫﹠﹋ ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت در ︀︑ د﹨﹠︡ ﹝﹡ راه را ︀﹞ ︀﹡﹫﹢ن:

 ︣﹨ ا︨﹞︩  ا﹎︣  و   ︡﹠﹋ ر﹁︐︀ر  ﹝﹢︗﹢د  ﹡︷︀م  ︀ر﹢ب  در  و  درون  از 
.«️︧﹫﹡ ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩   ،︫︡︀︋ د﹍︣ی  ا︑﹀︀ق 

ا︮﹑︀ت: دو﹜️  راه   ︣وز ︠︣م،   ︡﹝ا*
 ﹜︣︑  ︀ت﹑︮ا ︗︣︀ن  «ا︨︐︣ا︑︥ی 
داده  ادا﹝﹥  ا﹜︊︐﹥  ︠︣م   «️︧﹫﹡ ا﹡︐︀︋︀ت 
︳︫︣ا ﹡︪︡ن   ︀﹫﹞  ︀︑ ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ﹤﹋

و    ︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡  ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در 
ا﹡︐︀︋  ︀ت  ﹜︣︑ ﹝﹢︲﹢ع   ﹟ا
 ﹜︣︑» او  ز︻﹛   ﹤︋ و   ️︧﹫﹡
﹤﹋  ️︨︀﹠︺﹞  ﹟ا  ﹤︋ ا﹡︐︀︋︀ت 

«︡﹠﹠﹋ ﹋︀ر  ا﹡︐︀︋︀ت   ﹤﹫﹚︻
 ︡︊︡ا﹜﹢ا︻  ︡﹫︨ ️ ا﹐︨﹑م  ︖*

﹋︪  ﹢ر   ︣وز ﹐ری  ﹝﹢︨﹢ی 
 ︡︀︋ ا︮﹑︀ت:  دو﹜️ 
﹋︪﹢ر  در   ﹩︑︀︋︀︐﹡ا ﹁︱︀ی 

﹝︣دم  در   ︀︑  ︡آ و︗﹢د   ﹤︋
ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ و ︋︺﹫︡ ﹝﹩ دا﹡﹛ ﹋﹥ ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن 

︋︣و﹡︡.  ﹜︣︑  ️﹝︨ ا﹡︐︀︋︀ت  در  ︋﹢ا﹨﹠︡ 
︨︀ز﹡︡﹎﹩  و  ا︮﹑︀ت  دو﹜️  ﹋︪﹢ر   ︣وز ﹡﹢ری  ا...    ︡︊︻  *

︹﹝︗  ︀︋  ﹤︗ا﹢﹞ ︑﹠︀در  و   ︡﹠﹋ ︨﹊﹢ت  داد   ﹫︗︣︑ ︊︣﹡﹍︀ران   ︠
︡﹫﹋︀︑  ﹤﹚﹝︗  ﹉ در ︋︣   ︀﹨ ︉ ﹚︵ ا︮﹑ح   ﹤﹋ «︫﹠﹫︡ه ام   ﹋︣د: 
 ️﹋︫︣  ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡.»ا﹡︐︀︋︀ت 

︠︀رج   ︦﹚︖﹞ از   ️︻︨︣  ︀︋  ﹤︪﹫﹝﹨  ﹏︓﹞  ︤﹫﹡  ﹩﹠﹫﹝︠  ︨︣︀  ︡﹫︨  *
 ︨︀︎ در  وی  ﹎﹀️:︫︡؛   ︳﹆﹁ ︠︊︣﹡﹍︀ران  ︨﹣ا﹐ت  ا﹡︊﹢ه   ﹤  ︋ 
 ﹤︊︀︭﹞  ﹤﹚︮﹢»«.︶﹁︀︠︡ا ﹡︡ارم؛ 

﹝﹢رد در   ﹜﹨ ز﹡﹍﹠﹥  ﹡︀﹝︡ار  ︋﹫︥ن  *
و ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︵﹙︊︀ن  ا︮﹑ح   ︹︲﹢﹞
ا﹡︐︀︋︀ت در  ﹋︀ر﹎︤اران  ︤ب 
و  ﹋︣د  ا︵﹑︻﹩   ﹩︋ ا︸︀ر  آ﹠︡ه 

و﹜﹩   ︡﹫︨︣︍︋ ︠﹢د︫︀ن  از   ﹤﹋  ️﹀﹎
﹤  ﹩﹠︺ ︠﹢د︫︀ن   ﹤﹋  ️﹀﹍﹡

.﹩﹡︀︧﹋
︣ه ای   ﹩︙︨︀︋︣﹋  ﹟﹫︧﹞﹑︾  *

﹝︖ــ ︦ ﹙︦  در   ︣︐︪﹫︋ روز﹨︀   ﹟ا  ﹤﹋
︠ـ︊︣﹡﹍ــــ︀ران  وی ا ︠ــ︐ـــ﹛،  ر
را د︡ ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡، ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︠︊︣﹡﹍︀ران 
︫︣وع   ﹤︑︀﹁ ﹝︣ا︨﹛  ؟ ︎︨︣﹫︡  ه ︫︡

و   ﹜︋︣و را   ﹤︑︀﹁  ︀﹞ د﹨﹫︡  ︋ــ︺ــــــ︡ا︗︀زه 
 ﹤︋  ︨︀︎ در  وی  ا﹜︊︐﹥  ﹊﹩ ﹝﹩ آ﹫﹛؛  ا︮︣ار 

︘﹫﹨ ﹤﹋ ️﹀﹎ وی از ︨︀︎ ﹟︐﹁︣﹎ ︋︣ای ︠︊︣﹡﹍︀ران از

︐﹡ا ︋︣﹎︤اری  ︋︣ای   ︡︀︋  ︀﹞  ﹤﹝﹨ و  ا︨️ 
.﹜﹫﹠﹋  ️﹋︫︣

︗︣︋  ﹢︱︻  ﹩︪︻︣﹞  ﹟﹫︧  *
﹝﹞﹠﹢ع ا﹜﹞︀︭︊﹥ ا︨️، ︋﹥ ﹨
﹎﹀️ ﹋﹥  ﹩︐︱﹢ر در ﹡﹞︀ز ︗

﹝﹩ دا﹡︡.(!)
 *﹝﹞ ﹩﹚︻

︫﹢رای
︡﹫﹋︀︑  ︀︋
︑  ︒︋
﹋︣د، ﹡﹢ا﹨︡ 
﹋ ا︮﹑︀ت   ﹤︊︗
︀﹨ ﹩﹢︗ ﹤﹡︀︋ و   ︩﹠︑
︤﹞︀﹡ از   ︀ و  ﹡﹊︣ده   ﹤ارا
︣︋ ﹜︣︑ ا︮﹑ ح ︵﹙︊﹩ از واژه
﹤﹝﹚﹋ ﹟ا ︀﹞ ﹑ً︮ا︨️ و ا
﹇︡ر ️ ا﹐︨﹑م  ︖*
︱︻ و   ﹟︤و﹇ ﹝︣دم 
ا︨﹑﹝﹩ ︫﹢رای 
ا﹡︐︀︋︀ت در 
︸ا ا︨﹑﹝﹩ 
آ ا﹡︐︀︋︀ت  در 

.︫︡
︀﹫﹊︫︤︎ *﹝︧︺﹢د 
ا︨ ︫﹢رای   ︦﹚︖﹞

 ﹩︠︣︋ در︋︀ره 
︨﹢ی از  ا﹡︐︀︋︀ت 
﹩﹚﹫︠  ﹟﹞ ا︨️ 
د﹜﹫﹙﹩ ا﹝︀   ﹜︫︀︋

 . ️︧﹫﹡﹊﹡  ︣﹇ ا﹡﹆﹑ب   ︀︋
︡﹝﹞ *︱︻ ︠︊︀ز،  ر︲︀ 

︱﹢ر︋ــــ︀ ا︫ـ︀ره  ﹡﹢ه   ﹤︋
 ︦﹚︖﹞ ﹨﹫︙﹊︦آ︑﹩   :️﹀﹎
﹡︪ـ︡ه ا︨️ و ا﹎︣ ا︮﹝﹠ـــ︹ 

ی  د ا ﹡﹀ـــــ︣ ا﹡︐ا ﹢زه  در 
ا﹡︐ـــ︀︋ـ︀ت  ﹋﹠︡در   ️﹋︫︣
︵﹙︊﹩﹁︣دی در ︗︣︀ن ا︮﹑ح 
﹝ــــ﹟ و  ﹋︧﹋ــــــ︣د  ﹡︡︡ه ام 

ا﹝﹫︣  و  ﹝︤رو︻﹩  *︀︋ ار︗﹞﹠︡ 
﹜ ︑ ا ﹎﹀︐﹥ا﹡︡ا﹡︐︀︋︀ت و د﹡︡ ﹋

!﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹤ ︦﹚︖﹞ ︀︋︀ت︐﹡دا﹡﹫﹛ در ا ﹩﹝﹡
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︊︋︪﹫︡! ︫﹞︀ ﹁︫︣︐﹥ ا︡؟!

︨︀دات  ا﹡﹢ر  ︻︊︡ا﹜﹠︀︮︣،  ︗﹞︀ل  ﹝︣گ  از   ︦︎
 ﹩︀﹊︣﹞︣ب، ﹝﹆︀﹝︀ت آ︾ ﹤︋ ︩︣ا﹎ ︀︋ ﹤﹋ ︡﹫︫﹢﹋
را ﹇︀﹡︹ ︨︀زد ﹋﹥ ا︨︣ا﹫﹏ را وادار ︋﹥ ︑﹙﹫﹥ ارا︲﹩ 
١٩٦٧م. ﹋﹠︡. ا﹝︀  ١٣٤٦ش. /  ا︫︽︀﹜﹩ در ︗﹠﹌ 
را   ﹤ر﹢︨ و  ا﹇︡ا﹝︀ت، ﹝︭︣   ﹟ا ︋﹢دن   ﹏︮︀ ﹩︋
ا﹋︐︊︣   ٦  / ١٣٥٢ش.   ︣﹞١٤ در   ﹤﹋ دا︫️  آن   ︣︋
در   .︡﹠﹠﹋  ﹤﹚﹝  ﹏﹫ا︨︣ا  ﹤︋ ︾︀﹁﹙﹍﹫︣ا﹡﹥  ١٩٧٣م. 
در   ﹏﹫ا︨︣ا ا︫︽︀﹜﹩   ﹅︵︀﹠﹞ ا︻︣اب   ،﹌﹠︗ آ︾︀ز 
 ،︡﹠︐﹁︣﹎  ︦︎ ︋︀ز  را  ١٩٦٧م.   / ١٣٤٦ش.   ﹌﹠︗
︻︣ب   ﹩﹞︀︷﹡ ﹡﹫︣و﹨︀ی   ﹏﹫ا︨︣ا  ،︡︺︋ ا﹡︡﹋﹩  و﹜﹩ 
 ︩︋  ﹩︐ و  را﹡︡   ︉﹆︻  ﹟﹫︪﹫︎ ﹝﹢ا︲︹   ﹤︋ را 

﹨︀﹩ د﹍︣ را ﹡﹫︤ ︋﹥ ︑︭︣ف در آورد .
︫﹢رای   (﹅︋︀︨) ︫﹢روی  و   ︀﹊︣﹞آ ︎﹫︪﹠︀د   ﹤︋
 ٣٣٩  ﹤﹞︀﹠︺︴﹇ و  داد   ﹤︧﹚︗  ﹏﹫﹊︪︑ ا﹝﹠﹫️ 
 ٢٤٢  ﹤﹞︀﹠︺︴﹇ ا︗︣ای  و   ﹌﹠︗  ︿﹇﹢︑ ︋︣ای  را 
 ،︦︋ آ︑︩  ︋︣﹇︣اری  از   ︦︎ ﹋︣د.   ︉﹢︭︑
و   ١٣٥٢  ﹟﹝︋ در  ︗︡ا﹎︀﹡﹥   ﹩︀﹨︣ارداد﹇
١٩٤٧م.   ﹤﹞ و   ﹤﹢﹡ژا  / ١٣٥٣ش.   ️︪︊ارد
 ﹤﹋ ر︨﹫︡  ا﹝︱︀   ﹤︋  ﹏﹫ا︨︣ا و   ﹤ر﹢︨  ،︭︣﹞ ﹝﹫︀ن 
﹇﹠﹫︴︣ه   ︫︣ و   ︤﹢︨ ﹋︀﹡︀ل  از   ﹏﹫ا︨︣ا آن،   ︣︋︀﹠︋
 ﹤﹞︀﹡ ﹝﹢ا﹁﹆️  ا﹝︱︀ی   ︀︋  .️︧︪﹡  ︉﹆︻  ﹤ر﹢︨
﹝﹫︀ن  ١٩٧٥م.   ︣︊﹞︀︐︍︨  / ١٣٥٤ش.  ︫︣﹢ر 

ا﹝︐︡اد  در   ︣﹍د  ﹩︀﹨ ︩ ︋  ،﹏﹫ا︨︣ا و   ︭︣﹞
︠﹙﹫︕ ︨﹢︤ ︋﹥ ﹝︭︣ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ه ︫︡.

 ،﹌﹠︗  ﹤︋ دادن  ︀︎︀ن  ︋︣ای   ︀﹊︣﹞آ ︑﹑ش 
︎﹫︀﹝︡﹨︀ی   ︩﹨︀﹋  ︀ و   ︿﹇﹢︑ ︋︣ای   ︣︐︪﹫︋
︋﹢د.  ︾︣ب   ﹤﹫﹚︻ ا︻︣اب   ﹩︐﹀﹡  ﹜︣︑ و︣ا﹡﹍︣ 
از  ﹡︀︪︠﹠﹢دی   ️﹚︻  ﹤︋ ا︻︣اب  را   ﹜︣︑  ﹟ا
در   ﹏﹫ا︨︣ا  ﹜رژ از   ︀﹊︣﹞آ ﹎︧︐︣ده   ️︀﹝
رو،   ﹟ا از  ︋﹢د﹡︡.  داده  ︨︀﹝︀ن   ،﹌﹠︗ ︗︣︀ن 
 ︀﹊︣﹞︣ی ﹋︧﹫﹠︖︣، ﹝︺﹞︀ر ︨﹫︀︨️ ︠︀ر︗﹩ آ﹠﹨
︨﹀︣﹨︀ی   ︀︋ ﹝﹫﹑دی،   ٧٠  /  ﹩︧﹝︫  ٥٠ د﹨﹥  در 
﹋︣دن   ﹉︤د﹡  ﹤︋  ﹅﹁﹢﹞ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥،   ﹤︋ ︎﹩ در ︎﹩ 
﹝﹫︀ن   ﹚︮ ا﹡︺﹆︀د  و  در﹎﹫︣  ︵︣ف ﹨︀ی  ﹝﹢ا︲︹ 
آ﹡︀ ︫︡. ا﹟ ︎﹫︣وزی ﹋︧﹫﹠︖︣، راه را ︋︣ای ﹇︀﹡︹ 
 ﹏ راه   ﹉  ﹤︋ د︨︐﹫︀︋﹩  ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︋  ︭︣﹞ ﹋︣دن 
︣︐﹝﹞ـــ﹟  .از  ﹋︣د  ﹁︣ا﹨﹛   ﹏﹫ا︨︣ا  ︀︋  ﹩︨︀﹫︨
 / آ︋︀ن١٣٥٢ش.  ︗ـــ﹠﹌  آورد﹨ـــ︀ی  د︨️ 
١٩٧٣م. ﹁︣ا﹨﹛ آ﹝︡ن ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉  ا﹋︐︊︣ 
ز︣ا  ︋﹢د؛  ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥   ﹚︮ ﹝︢ا﹋︣ات  آ︾︀ز  ︋︣ای 
او﹐، ا︻︣اب در ︀﹝ ️﹚︻ ﹤︋ ﹤﹋ ︡﹠︐﹁︀️ ︗︡ی 
︮﹀﹢ف  در   ﹤﹇︣﹀︑ و︗﹢د   ︤﹫﹡ و   ﹏﹫ا︨︣ا از   ︀﹊︣﹞آ
.︡﹠︐︧﹫﹡  ﹏﹫ا︨︣ا  ﹩﹞︀︷﹡  ️︧﹊︫  ﹤︋ ﹇︀در  آ﹡︀ن، 
دوم، ا︨︣ا﹫﹏ در ︎﹩ ﹠︡ ︋︀ر ︫﹊︧️ از ا︻︣اب، 

︎︀︑﹢ق ︫﹫︪﹥ ای

︀﹎﹀︐﹞︀ن   ﹡ـــــــــــــــــ︀ب ﹋︀︾ـــــــــ︢  ﹋︀ ﹨﹩
 ︗﹠﹌ ﹢م ﹋﹫︍﹢ر 

﹝︀ «︠﹞﹫﹠﹫︧️» و «︋﹠﹫︀د﹎︣ا» 
﹜﹫︐︧﹨

︗﹠﹌ ١٣٥٢ش. / ١٩٧٣م.

٦٠½nIμ{

︋︀ر،   ﹟ا و﹜﹩  ﹋﹑س،   ︨︣ ﹝﹩ روم  روز   ︣﹨  ﹏︓﹞
زود︑︣ از روز﹨︀ی ﹇︊﹏.

︵﹙︊﹥ ی  ﹨﹞︀ن   ︳﹆﹁ ﹡﹫︀﹝︡ه ا﹡︡،  ر﹁﹆︀  ﹨﹠﹢ز 
﹋﹛ ︣ف  و  ﹝︖﹢ب  ︠﹢ش ﹜︖﹥ ی  ︫﹫︣ازی 
﹋︐︀ب   ﹤︋ و  ﹋﹑س  ﹎﹢︫﹥ ی  ا︨️   ﹤︐︧︪﹡

رو︋︣و︩ زل زده. 
 ﹅﹫﹫﹫﹫﹫﹫﹝︻ دارد  و﹜﹩   ،﹩  ﹤︋ ﹡﹞﹩ دا﹡﹛ 
 ﹟﹞ ورود   ﹤︗﹢︐﹞ اً︮﹑  ﹢ن   ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ︣﹊﹁

﹡﹞﹩ ︫﹢د!
﹝︪︽﹢ل  را  ︠﹢دم   ﹜﹫︫﹢﹎  ︀︋ و   ﹜﹠﹫︪﹡ ﹩﹞

﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︡﹠ .﹜︷﹥ ︨﹊﹢ت و ︋︺︡... 
﹝﹩ آورد   ﹐︀︋ را  ︨︣ش   ،﹤﹞︡﹆﹞ ︋︡ون   ﹑ً﹞︀﹋
 ﹩﹝﹋  ﹟﹞ و  زدن  ︣ف   ﹤︋  ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︫︣وع  و 
︑︺︖︉ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥ ︴﹢ر ا﹟ ︵﹙︊﹥ ی ﹋﹛ ︣ف 
﹝︖﹢ب، ︠﹢دش ︨︣ ︣ف را ︋︀ز ﹋︣ده ا﹝︣وز!

︫︣وع ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︋﹥ ︣ف زدن، از ︲﹫﹅ ﹝︺﹫︪️ 
﹝﹩ ﹎﹢︡ و ︑﹠﹌ د︨︐﹩! 

از  و  ﹝﹩ ا﹁︐﹠︡   ︣﹫︠︃︑  ﹤︋  ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︳︧﹇ از 
 ︣︎ را  ز﹡︡﹎﹩  ︀ه ﹨︀ی  و   ︀﹨ ﹤﹛︀  ﹤﹋  ﹩︀﹨ ︣ض﹇

 !︡﹠﹠﹋ ﹩﹝﹡
از ︫︽﹏ دو﹝﹩ ﹋﹥ ︋︣ای ︠﹢دش د︨️ و ︎︀ ﹋︣ده 
️ و ︎︀﹎﹫︣  ️ ﹎﹫︣ ︋︀︫︡، د︨ و ︋﹫︪︐︣ از ا﹠﹊﹥ د︨

ا︨️! 

﹨﹞︧︣ش  و  ︠﹢دش  ︋︣ای   ﹤﹋  ﹩﹛︀︨ دو  از 
︣ای  ﹫﹍︀ه︋  ︣د و ﹁﹆︳ ﹎︀ه و︋  ﹨﹫﹫﹫﹫︘ ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹥︋ 
ا︨︊︀ب ︋︀زی   ،﹩︨︀︊﹛  ،﹩﹋︤﹫ د︠︐︣﹋︩، 

︣︠ ...︀︡ه!
از ︮︡ و ︫︧️ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ︫︣﹥ ای ﹋﹥ ︑﹞︀م 
 ︩﹡︀﹞﹢︑ ﹨︤ار   ︡︮ و  ا︨️  ﹝︀﹨︀﹡﹥ اش  درآ﹝︡ 
︀﹡﹥ و ﹏ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀﹡﹩  ︣ای ا︗︀ره ی︠  ﹝﹩ رود︋ 
﹋﹥ ︋︣ای ا﹟ ﹇︧︳ و ︨﹩ ﹨︤ار ︑﹢﹝︀ن ︋︣ای آن 
﹇︧︳ و ︋︺︡ د︠﹏ و ︠︣ج و ︧︀ب و ﹋︐︀︋﹩ ﹋﹥ 
﹁﹆︳ ︠︡ا ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ازش ︨︣ در︋﹫︀ورد ﹋﹥ ︎︦ 

﹜︤وم  و  ﹡︢︎︀︣ی   ️︧﹊︫ ا﹁︧︀﹡﹥  ︋﹢دن  وا﹨﹩   ﹤︋
ا﹞︀ن   ︩﹡︀﹍︀︧﹝﹨  ︀︋ آ﹝﹫︤   ️﹝﹛︀︧﹞  ﹩︐︧︤﹝﹨
 ︹﹁︀﹠﹞ دارای   ،﹢︨  ﹉ از   ︀﹊︣﹞آ .︨﹢م،  آورد 
 ،︣﹍د  ﹩﹢︨ از  و  ︋﹢د  ︻︣ب  ︗︀ن  در   ﹩︑︀﹫
︀︎﹍︀ه   ︀﹠︑ ︻﹠﹢ان   ﹤︋  ﹏﹫ا︨︣ا  ️د﹢︗﹢﹞  ﹤︋
﹡﹫︀زی  ︠﹢د  ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ ای   ﹉︥︑ا︨︐︣ا  ﹟﹝︴﹞
︋︣﹇︣اری  ︠﹢ا﹨︀ن  رو،   ﹟ا از  و  دا︫️  ︲︣وری 

︮﹙ در ﹝﹠︴﹆﹥ ︋﹢د.
  ︀﹆︣﹁آ ︫﹞︀ل  و  ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥   ﹩︨︀﹫︨ ︗︽︣ا﹁﹫︀ی   *

 ٣٩٧ ﹤﹀︮ ،﹉﹫﹚︋ ،︧︡ل واچدرا
︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥،  در   ︀﹊︣﹞آ ︠︀ر︗﹩   ️︨︀﹫︨  *
٢  ﹤﹀︮ ا﹞︡ی،   ︡﹫﹝،﹩﹊︧﹠︋︣ژ ز︋﹫﹍﹠﹫﹢ 

 ﹩︐  ﹤﹋ ︋︡ا﹡︖︀︨️   ︀︑ ا﹝︣وز   ︪︣︋ «︠﹢د︋︀︠︐﹍﹩» 
﹡︤د  در  ︋﹢︥ه  ا︣ان،  در   ً︀ ︱︺︋ و  ا︨﹑﹝﹩   ﹤﹆︴﹠﹞ در 
ا﹊︀م  دا﹡︪﹍︀ه،  ﹋︣ده ﹨︀ى   ﹏﹫︭︑ و  رو︫﹠﹀﹊︣ان 
 ﹅﹚︴﹞ «﹝︺﹫︀ر﹨︀ى   ︀︋  ﹤﹋ دارد  ا︻︐︊︀ر  آ﹡︖︀   ︀︑ ا︨﹑م 
 ﹤ و   ︫︡︀︋ ﹡︡ا︫︐﹥   ﹩︐﹀﹛︀﹞ ︾︣ب»   ︣︮︀︺﹞ ن  ّ︡ ﹝︑
︠﹢د︋︀︠︐﹍﹩   ︨︣ از   ︤﹫﹡  ﹟︣﹊﹀︐﹞ از  ه اى  ّ︡ ︻  ﹤﹋  ︀︧︋
 ﹟﹫﹫︊︑  ﹤︋ ︾︣ب،   ︣︮︀︺﹞ ن  ّ︡ ﹝︑  ﹤︋  ️︊︧﹡  ﹩﹍︐﹀﹫︫ و 
و   ﹩︋︣︖︑ د︨︐︀ورد﹨︀ى  ︋︣ا︨︀س  ا︨﹑م  ﹝︺︀رف 
«﹝︭﹢﹐ت   ︀︋ ﹇︣آ﹡﹩»  «آ︀ت  ا﹡︴︊︀ق   ﹤︋  ﹩︐  ︀
︨︣︵︀ن   ﹟ا و  ︎︣دا︠︐﹥ ا﹡︡  ﹝︽︣ب  ن  ّ︡ ﹝︑  «﹩﹊﹫﹠﹊︑
و   ﹤︪ر و  رگ   ﹤︋  ﹩︐  ﹤﹡︀﹀︨︃︐﹞  ﹤﹋ ا︨️  درد﹡︀﹋﹩ 
﹋︣ده ا﹡︡   ️︨︣ا  ︤﹫﹡  «﹩︊﹨︢﹞ ︋︣︠﹩ «︑︃﹜﹫﹀︀ت  ︎﹫﹊︣ه 
 ︣︴︠  ︀﹠︑ ا︨﹑م   ﹤﹋  ️﹀﹎  ︡︀︋  ︀︗  ﹟﹫﹝﹨ در  ا﹜︊︐﹥ 
ن  ّ︡ ﹝︑ ا︻︐﹆︀دى  ﹨︀ی    ﹤︀︎  ﹤﹋ ا︨️   ﹩﹝︐ و  ى  ّ︡ ︗
 ︀︋ ا﹋﹠﹢ن  و   ،︡﹠﹋ ﹩﹞  ︡︡︑ را   ︪︣︋  ︣︮︀︺﹞  ﹩﹡︀︴﹫︫
ا︨﹑﹝﹩  ا﹡﹆﹑ب  ︎﹫︣وزى  از   ﹩﹨︀︑﹢﹋ ت  ّ︡ ﹞  ︤︗ آ﹡﹊﹥ 
و  ا︨︀︨﹩  ﹝︺︀ر︲﹥  و   ﹤﹚︋︀﹆﹞ ﹡﹞﹩ ﹎︢رد،  ا︣ان  در 
ر︪﹥  اى آ︾︀ز ︫︡ه ا︨️، ︑︀ آ﹡︖︀ ﹋﹥ در ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀ - و 
ا﹡﹆﹑ب  ︵︣﹁︡اران   - ا︨﹑﹝﹩  ﹋︪﹢ر﹨︀ى   ﹩︠︣︋  ﹩︐
«︋﹠﹫︀د﹎︣ا»  را  اّ﹝️  ا﹝︀م  ︱︣ت  ︎﹫︣وان  و  ا︨﹑﹝﹩ 

.︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞
 ﹅﹆︑  ً︀ ︐︀﹡ ا︨﹑﹝﹩  ا﹡﹆﹑ب   ﹤﹋ ﹝﹩ دا﹡﹫﹛   ︀﹞ ا﹜︊︐﹥   
︨︀ل  ︀ر︮︡  و  ﹨︤ار  در   ﹤﹋ ا︨️   ﹩︐﹆﹫﹆ ﹨﹞︀ن 
داده   ﹤︖﹫︐﹡ را  اّول  ︮︡ر  ا︨﹑﹝﹩   ️︱﹡  ،﹏︊﹇

ا︨️.
 ︡﹠﹢﹎ ﹩﹝﹡ ا︨﹑م   ︤︗ ﹫︤ى   ︤﹫﹡ اّ﹝️  ا﹝︀م  ︱︣ت   
 ﹩ِ︨︀﹫︨  ﹤︗و ا︨️  ﹝︪﹢ر  ا﹝︀م»  ︋﹠︀م «ّ︠︳  آ﹡︙﹥  و 
 ﹤︋ ﹇︣آن  ︋﹫︀ن  در   ﹤﹋  ︫︡︀︋ ﹩﹞ ا︨﹑م  ا︻︐﹆︀دى  ﹡︷︀م 
«︮︣اط ﹝︧︐﹆﹫﹛» ︑︺︊﹫︣ ︫︡ه ا︨️. و اّ﹝︀ ا﹎︣ آ﹡︀ن ﹝︀ 
ا︫︐︊︀ه  د︀ر   ︡﹠﹞︀﹡ ﹩﹞ «︋﹠﹫︀د﹎︣ا»  و   «️︧﹫﹠﹫﹝︠» را 
د︡ه ا﹡︡؛  را   ️﹆﹫﹆ از  ︸︀﹨︣ى   ︳﹆﹁ اّ﹝︀   ،︡﹠︐︧﹫﹡
 ﹟﹫﹠︙﹠ا ︑︺︊﹫︣ات   ﹟ا  ﹩﹆﹫﹆ ﹝︺︀دِل  آ﹡﹊﹥  ︀ل 
 ﹩﹠︺  (﹩﹠﹫﹝︠ ا﹝︀م  (︎﹫︣و   ️︧﹫﹠﹫﹝︠» ا︨️: 
«︋﹠﹫︀د﹎︣ا»  و  ا...»،  «︤ب  و   «﹩﹆﹫﹆ «﹝︧﹙﹞︀ن 
در︋︀ره   «﹩︀د﹎︣ا﹫﹠︋»  ﹟︸  .«﹩︊︐﹊﹞ «ا﹡︧︀ن   ﹩﹠︺
 ﹩︺︨ ﹨﹞﹢اره   «﹩︊︐﹊﹞ «ا﹡︧︀ن   ﹤﹋ آ﹡︖︀︨️  از   ︀﹞
ا︻︐﹆︀دات  ا︮﹫﹏   ﹟ِ︐﹞ از  را   ︩﹢︠ ا︻﹞︀ل   ︡﹠﹋ ﹩﹞
︋︣ا︨︀س   ً︀ ﹞︀﹝︑ را  ︠﹢د  و   ︡︀﹝﹡ ا︨︐︣اج   ︩﹢︠
 ﹩﹠︐︊﹞  ︤﹫﹡ ﹡︷︀م   ﹟ا و  ︋︧︀زد  ا︨﹑م  ا︻︐﹆︀دى  ﹡︷︀م 
︋︣ ︀﹆﹆﹩ ا︨️ ﹋﹥ از ﹨︤ار و ︀ر︮︡ ︨︀ل ︎﹫︩ ︑︀ 
︋﹥ ا﹝︣وز ︔︊︀ت ︠﹢︩ را ﹀︶ ﹋︣ده و ︑︽﹫﹫︣ى در آن 

ا︨️.»  ﹤︐︪﹍﹡ ︀دث 
 ︉﹚︴﹞  ﹟ا  ﹤︋  ︀﹞ ا︻︐﹆︀دى  ا︮﹢ِل  در   ︣﹫﹫︽︑ ︻︡م 
وا﹇︺﹫︐﹩  داراى   ︀﹞ از  ︠︀رج   «﹅ّ»  ﹤﹋ ︋︣﹝﹩ ﹎︣دد 
︋﹫︀ن  در   ﹤﹋  ︣﹫︽︐﹐ ا︮﹢ل   ︣︋  ﹩﹠︐︊﹞ و   ️︋︀︔ ا︨️ 

ا︨️. آ﹝︡ه   «...︀﹠︨» ︣﹫︊︺︑  ︀︋ ﹇︣آن 

﹩﹠آو  ﹩︱︑︣﹞  ︡﹫︨

︴﹢ر دارد ﹝﹩  ︡︠︣︣خ ا﹟ ز﹡︡﹎﹩؟!
﹝﹩ ﹎﹢︡ و ﹝﹩ ﹎﹢︡ و در درددل ﹨︀︩، ︾︣ور 

و ︻︤ت ﹡﹀︦ ﹝﹢ج ﹝﹩ ز﹡︡!
 ︩﹨︀﹍﹡  ︳﹆﹁  ﹟﹞ و   ︡﹢﹎ ﹩﹞ و   ︡﹢﹎ ﹩﹞
 ﹩︐  ︀  ﹜﹡︤︋  ﹩﹁︣  ﹤﹊﹠ا ︋︡ون   ...﹜﹠﹋ ﹩﹞
︨︣م را ︋﹥ ︑︀﹫︡ ︑﹊︀ن ︋︡﹨﹛... ﹁﹆︳ ﹡﹍︀﹨︩ 

!﹜﹠﹋ ﹩﹞
﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ ﹜﹡ ﹤﹋ ﹤﹡ ،﹜﹡︤︋ ︡﹠︊﹢ا﹨﹛!

﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹛  ︴﹢ر  و   ﹜﹠﹋ ︑︃﹫︡ش  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ 
و﹇︐﹩   ﹜﹨︡︋ ︑﹊︀ن   ︡﹫︀︑ ﹡︪︀﹡﹥ ی   ﹤︋ را  ︨︣م 
 ﹜﹋ و   ﹜︫︀︋ او  ︗︀ی   ﹜﹠﹋ ︑︭﹢ر  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛   ﹤﹋

﹡﹫︀ورم!
آ﹡︙﹠︀ن  ﹁︪︀ری  و︗﹢د   ︀︋ و   ﹜︫︀︋ او  ︗︀ی 
 ﹜﹠﹋  ️﹝ّ﹨ ﹨﹞︙﹠︀ن  ﹝︣دا﹁﹊﹟،  و   ﹟﹊︫︣﹝﹋
دا︫︐﹥  ︫﹢ق  و  ا︨︐︀د  درس  ︎︀ی  ︱﹢ر  ︋︣ای 
از  ﹝︺﹠﹢ی  و  ﹁﹊︣ی  د︨︐﹍﹫︣ی  ︋︣ای   ﹜︫︀︋

︋﹠︡﹎︀ن ︠︡ا!
︗︀ی او ︋︀︫﹛ و ا﹡﹍﹫︤ه و ︀ل و ﹢︮﹙﹥ و دل 
و د﹝︀غ و ا︀﹨︤﹫ ﹟﹛ ﹨﹠﹢ز ︨︣ ︗︀ی ︠﹢دش 

!︫︡︀︋
 ﹤﹋ روزی  از   ﹤﹋  ︡﹠︊﹛  ﹟ا ﹝︀﹡︡ه ام   ﹟﹞ و 
د︡﹝︩، ︋︣ ﹎﹢︫﹥ ی ﹜︀︊︩ ﹡︪︧︐﹥، از ﹋︖︀ 

!︦︎ ︡آ ﹩﹞
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﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ ︫︣ا︳ ﹝︀ده ٢٨ را ﹡︡ار﹡︡
 ︔︊️ ﹡︀م ﹡﹊﹠﹠︡

﹁︡ای  ︣ ﹇︊﹢ل،  ﹫︾  ﹚︮ا ﹁︣د 
︀﹜ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل! ﹁︣د︮ 

︫﹢رای   ︦﹚︖﹞  ︦﹫ر  ︉︀﹡  ︣﹠﹨︀︋ ﹝﹞︡ر︲︀ 
در  ا︮﹢﹜﹍︣ا︀ن   ︡︐﹞  ﹤︊︗  ️︧︪﹡ در  ا︨﹑﹝﹩ 
  ﹜﹡  ︦﹚︖﹞ ا﹡︐︀︋︀ت   ﹤︋ ا︫︀ره   ︀︋ ﹋︣﹝︀ن  ا︨︐︀ن 
﹎﹀️: ا﹟ ا︑﹠︀︋︀ت ﹡︧︐﹫﹟ ا﹡︐︀︋︀︑﹩ ا︨️ ﹋﹥ 
 ﹉ از ﹁︐﹠﹥ ︋︤رگ ︨︀ل ٨٨ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د و ︡︺︋

ا﹡︐︀︋︀ت ا︨︐︓﹠︀﹩ ا︨️.
 ︀ آ️ ا... ︗﹠︐﹩ ا﹝︀م ︗﹞︺﹥ ﹝﹢﹇️ ︑︣ان︋ 
 ︦﹚︖﹞ ﹜﹡ دوره ﹩︧﹢﹡ ا︫︀ره ︋﹥ آ︾︀ز ﹡︀م
 ︦﹚︖﹞  :️﹀﹎ ا︨️،  ا︨﹑﹝﹩  ︫﹢رای 
ا︗︣ای   ︣︋ ﹡︷︀رت  و  ﹇︀﹡﹢﹡﹍︢اری   ﹏﹞

﹇︀﹡﹢ن ا︨️ و ﹝︧﹢﹜﹫️ ︨﹠﹍﹫﹠﹩ دارد.
ار︑︊︀ط   ﹏﹞ ا︨﹑﹝﹩  ︫﹢رای   ︦﹚︖﹞
 ﹤︋  ﹤﹋  ﹩﹡︀﹎︡﹠︀﹝﹡ و  ا︨️  ﹡︷︀م   ︀︋ ﹝︣دم 
﹝︖﹙︦ راه ﹝﹩ ︀︋﹠︡ وا︨︴﹥ ﹝︣دم ︋︀ ﹡︷︀م 
و  دار﹡︡  د︨️  در  را  ﹝︣دم  ︎﹫︀م  ﹨︧︐﹠︡؛ 
 ﹩﹞ ﹝︣دم   ﹤︋  ︤﹫﹡ را  ﹡︷︀م  ︎﹫︀م  ﹝﹢ا﹇︺﹩  در 

ر︨︀﹡﹠︡.
ا﹜︺︀ده ای  ﹁﹢ق  ا﹨﹞﹫️   ︦﹚︖﹞ رو،   ﹟ا از 
﹋︣د.  ︋︀ز   ﹩︋︀︧ آن  ︋︣ای   ︡︀︋ و  دارد 
و  ا﹨﹞﹫️   ﹤﹋ ︋︣و﹡︡   ︦﹚︖﹞  ﹤︋  ︡︀︋  ﹩﹡︀︧﹋

﹝︧﹢﹜﹫️ ︨﹠﹍﹫﹟ آن را درک ﹋﹠﹠︡.
 ︡︋︀  ﹩﹞ راه   ︦﹚︖﹞  ﹤︋  ﹤﹋  ﹩﹡︀﹎︡﹠︀﹝﹡
 ﹤﹋  ︡﹠﹠﹋  ﹏︡︊︑  ﹩﹡︀﹊﹞  ﹤︋ را   ︦﹚︖﹞  ︡︀︋
﹢ا︨️ ︺﹠﹩ ︲︡ ا︨︐﹊︊︀ری،  ﹝︡رس ﹝﹩︠ 
﹝︣د﹝﹩، ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ ︋﹥ ارزش ﹨︀ و ﹝︖﹙︧﹩ 
دارد  ﹇︊﹢ل  را   ﹤﹫﹆﹁  ️﹐و و  (ره)  ا﹝︀م   ﹤﹋
ا︨﹑﹝﹩  ا﹊︀م   ﹤︋  ﹏﹞︀︻ آن  ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن  و 

.︡﹠︫︀︋
 ︡﹠﹠﹋ ﹡︀م   ️︊︔ ︠﹢ا﹨﹠︡   ﹩﹞  ﹤﹋  ﹩﹡︀︧﹋
﹢رت ﹡︡ا︫︐﹟  ﹇︀﹡﹢ن را ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹋﹠﹠︡ و در︮ 
︫︣ا︳ ﹝︀ده ٢٨ ﹇︀﹡﹢ن ا﹡︐︀︋︀ت، ︔︊️ ﹡︀م 

.︡﹠﹠﹊﹡

 ﹩﹝﹡ ا︗︀زه  و  ا︨️   ﹜﹋︀ ﹇︀﹡﹢ن  ︋︀﹐︠︣ه 
 ﹟﹫﹠  .︡﹠︀﹫︋  ︦﹚︖﹞  ﹤︋ ا﹁︣اد   ﹟ا د﹨︡ 
و   ︡﹡︣︋  ﹩﹞ را  ︠﹢د   ️﹫︓﹫ و  آ︋︣و  ا﹁︣ادی 
را  ﹡﹍︊︀ن  ︫﹢رای  و  ﹋︪﹢ر  وزارت  ﹝︣دم، 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹏︴︺﹞
 ︡﹠︀﹫︋  ً︀ ﹝︐ دار﹡︡،   ️﹫﹑︮  ﹤﹋ ا﹁︣ادی 
و ﹠﹫﹟ ا﹁︣ادی ︋︣ای ︱﹢ر در ا﹡︐︀︋︀ت 
 ﹟﹫﹠  ،️︧﹫﹡  ﹟﹊﹝﹞  .︡﹡﹢︫  ﹅﹢︪︑
 ﹩︀︗  ︡︀︫  ،︡﹡﹢︫  ️﹫﹑︮ رد  ا﹁︣ادی 
︠﹢د︫︀ن  از  ︠﹢د︫︀ن  ا﹝︀  ︫﹢د  ا︫︐︊︀ه 

د﹁︀ع ﹋﹠﹠︡.
︑﹢ا﹡﹠︡   ﹩﹞ و  دار﹡︡  ا︻︐︣اض  ا︗︀زه  ا﹁︣اد 
 ︤﹫﹡  ﹤︐﹁︣︢︎ و   ︡﹠﹠﹋  ﹤ارا را  ︠﹢د   ﹏﹐د

﹝﹩ ︫﹢د.
د︫﹞﹟ ︨︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡، ﹋︀ری ﹋﹠︡ ︑︀ ﹝︣دم 
در  ِآ﹡︀ن  ︡ا﹇﹏   ︀  ﹜︣︑ را  ا﹡︐︀︋︀ت 

ا﹡︐︀︋︀ت ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡.
ا﹡︐︀︋︀ت   ︡﹠﹡︀﹞ ︠﹢ا﹨︡   ﹩﹞ د︫﹞﹟ 
 ︤﹫﹡ ا﹡︐︀︋︀ت   ﹟ا در  ︗﹞﹢ری،   ️︨︀ر
﹋﹥ ︋︀ ︱﹢ر ︡ا﹋︓︣ ﹝︣دم ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د 
 ﹤︪﹆﹡ ︡︀︋ ︀﹞ ﹤﹋ ︡﹠﹋ را ﹝︴︣ح ︉﹚﹆︑ ﹤﹛︀︧﹞

آ﹡︀ن را ﹋﹢ر ﹋﹠﹫﹛.
 ﹩﹐︀ ︀︡ آرای︋  ︋︀ ︱﹢ر در ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹛︋ 
 ︀︋  ︦﹚︖﹞  ﹜﹨ و  ︫﹢د   ﹤︐ر ︮﹠︡وق  در 
︋︐﹢ا﹡︡   ︀︑ ︫﹢د   ﹏﹫﹊︪︑  ﹐︀︋ ︋︧﹫︀ر  آرای 

.︡﹠﹋ ️﹞︡︠

︑︭ـــــــــــــــــ﹢︣   روز

︠

︗︀︨﹢س ﹋︩ ︨︀︠️ ا︣ان

︋︀ز ﹨﹛ ︗︀﹡︪﹫﹟ ︗︀︨︊﹩ 
ا﹡︐︀ب ﹡︪︡!

 ۴ از   ︦︎ آزاد  دا﹡︪﹍︀ه  ا﹝﹠︀ی   ️﹫﹨  ﹤︧﹚︗
︨︀︻️ ︋﹥ ︀︎︀ن ر︨﹫︡.

︋︡ا︫️،   ︣وز د︨︐︖︣دی   ︡﹫و  ﹤﹫︲︣﹞
از  ︠︣وج  از   ︦︎  ﹩﹊︫︤︎ آ﹝﹢زش  و  در﹝︀ن 
در︋︀ره  ﹡︷︣ی  ا︸︀ر   ﹤﹡﹢﹎ ︘﹫﹨ ︋︡ون   ﹤︧﹚︗
﹡︐﹫︖﹥ ا﹟ ︗﹙︧﹥ ا︻﹑م ﹋︣د ﹋﹥ ﹡︐﹫︖﹥ ︗﹙︧﹥ را 

︨﹠﹍﹢ی ︗﹙︧﹥ ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.
︡﹝﹞ــ︀ن،  وا﹜﹞︧﹙ــ﹞﹫﹟  ️ ا﹐︨﹑م  ــ︖ــ
در  ر﹨︊︣ی   ﹜︷︺﹞ ﹝﹆︀م   ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹡︀د   ︦﹫ر
د︋﹫︣  دز﹁﹢﹜﹩   ︣︊﹞ ﹝﹞︡ر︲︀  و  دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ 
︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹑ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹡﹫︤ ︎︦ از ︠︣وج 
 ﹤︋  ︣︲︀ ︠︊︣﹡﹍︀ران  ا︮︣ار  ︻﹙﹩ ر︾﹛   ﹤︧﹚︗ از 

﹢﹍︨︀︎﹩ و ا︻﹑م ﹡︐﹫︖﹥ ︗﹙︧﹥ ﹡︪︡﹡︡.

آ️ ا... ︗﹠︐﹩:

︋︀﹨﹠︣ ︑︃ ﹋﹫︡ ﹋︣د:

︻﹙﹢م،   ︣وز دا﹡︪︖﹢  ﹋︀﹝︣ان   ︡︺︋  ﹩︑︀︷﹛
 ﹟︤اری ا﹎︣︋ ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ ︀ت و ﹁﹠︀وری﹆﹫﹆︑
﹁︣﹨︀د  ︠﹢د  ︋︣ادر  ﹨﹞︣اه   ﹤︋ دا︫️  را   ﹤︧﹚︗
آزاد،  دا﹡︪﹍︀ه  ا﹝﹠︀ی   ️﹫﹨  ﹢︱︻ دا﹡︪︖﹢ 
 ﹤︧﹚︗ ﹏﹞ ر در ︗﹞︹ ︠︊︣﹡﹍︀ران﹢︱ ︋︡ون

را ︑︣ک ﹋︣د﹡︡.
 ۴ ︀︎︀ن  از   ︦︎  ﹩︊︨︀︗  ﹩﹚︻︣﹀︺︗ ا...   ︡︊︻
در  آزاد  دا﹡︪﹍︀ه  ا﹝﹠︀ی   ️﹫﹨  ﹤︧﹚︗  ️︻︀︨
ا︻﹑م  و  ﹋︣د  ︎﹫︡ا  ︱﹢ر  ︠︊︣﹡﹍︀ران   ︹﹝︗
 ️﹫﹨ دا︫️ ﹋﹥ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹡︷︣ ا﹝︣وز ا︻︱︀ی
︻﹠﹢ان   ﹤︋ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩   ﹩﹝︫︀﹨ ️ ا...  آ ا﹝﹠︀ 
 ︀︋  ﹩︊︨︀︗.︫︡ ا﹡︐︀ب   ️﹫﹨  ﹟ا  ︦﹫ر
︋﹫︀ن ا﹠﹊﹥ ︋︣ر︨﹩ ﹎︤﹠﹥ ﹨︀ی ر︀︨️ دا﹡︪﹍︀ه 
 ،︫︡ ﹝﹢﹋﹢ل  ا﹝﹠︀   ️﹫﹨ ︋︺︡ی   ﹤︧﹚︗  ﹤︋ آزاد 
 ﹤﹊﹠ا  ︣︋  ﹩﹠︊﹞ ︠︊︣﹡﹍︀ری  ︨﹣ال   ﹤︋  ︨︀︎ در 
ز﹝︀ن ︗﹙︧﹥ آ︑﹩ ا ️﹫﹨ ﹟﹥ ز﹝︀﹡﹩ ︠﹢ا﹨︡ 
 ︬︪﹞  ﹤︧﹚︗  ﹟ا ز﹝︀ن  ﹨﹠﹢ز   :️﹀﹎ ︋﹢د؟ 
ادا﹝﹥  در  آزاد  دا﹡︪﹍︀ه   ﹩﹡﹢﹠﹋  ︦﹫ر.️︧﹫﹡
 ️︨︀︀ی ر﹨ ﹤﹠︤﹎ در︋︀ره ﹩︀﹨ ️ ︊︮ :️﹀﹎
دا﹡︪﹍︀ه آزاد ﹝︴︣ح ︫︡؛ ا﹜︊︐﹥ ︋﹠︡ه ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹛ 
 ﹜﹠﹋ ﹩﹞ ا﹋︐﹀︀   ﹤︐﹊﹡  ﹟﹫﹝﹨  ﹤︋  ︳﹆﹁ و   ﹜﹠﹋ ا︻﹑م 
﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹫︤ ﹝﹠﹢ط ︋﹥ ︗﹙︧﹥ آ﹠︡ه ﹨﹫️ ا﹝﹠︀ 

︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.(!!!)

︨﹫︀︨️ ︾︣ب ﹡︀ا﹝﹫︡ ﹋︣دن  ﹝︣دم از و︲︹ ﹝﹢︗﹢د 
 ️﹋︫︣ ا﹡︐︀︋︀ت  در  ﹝︣دم   ︀︑ ا︨️  ﹋︪﹢ر  در 
ا︮﹑ح ︵﹙︊﹩  ︻﹠﹢ان   ︀︋  ٨٨ ︨︀ل  ﹡﹊﹠﹠︡.﹁︐﹠﹥ ﹎︣ان 
 ️︨︀﹫︨ و  دار﹡︡   ️﹫﹛︀︺﹁ ا﹡︐︀︋︀ت   ︒︋ در 
﹝︣دم  ︱﹢ر  ﹋︣دن  ﹋﹛ ر﹡﹌  ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن  ا︮﹙﹩ 
ا︮﹑ح  و  ا﹡︣ا﹁﹩  ا︨️.︗︣︀ن  ا﹡︐︀︋︀ت  در 
︵﹙︊︀ن دو ﹨︡ف را د﹡︊︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ︀ ا﹡︐︀︋︀ت 
ز︀دی  ﹡﹞︀﹠︡ه  ︑︺︡اد  ︠﹢د︫︀ن   ︀ و  ︫﹢د   ﹏﹠﹞
را ︋﹥ ﹝︖﹙︦ ︋﹀︨︣︐﹠︡ و ا﹎︣ ﹨﹫︘ ﹋︡ام از ا﹟ دو 
 ︣︀︋︀ت را ز︐﹡را ﹡︐﹢ا﹡︧︐﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ ﹁︐﹠﹥ ٨٨ ﹋﹏ ا
و   ﹤﹠︐﹁ ︗︣︀ن   ،﹜﹢︫  ﹜︖︧﹠﹞ ا﹎︣   .︡﹡︣︊︋ ︨﹢ال 
د﹨﹠︡. ا﹡︖︀م  ﹋︀ری  ﹡﹞﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ا﹡︣ا﹁﹩  ︗︣︀ن 
﹁︪︀ر﹨︀ی دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️، ﹝﹢︗︉ 
دا︫︐﹥  ا︮﹑︀ت  دوران   ︡﹠﹡︀﹞  ﹩︧﹚︖﹞  ︀︑ ︫﹢د 
و︗﹢د   ﹤︋ د﹜﹫﹏   ︀﹨ ️ ﹫︨︀︧  ﹟﹫﹝﹨  ،﹜﹫︫︀︋
 ︡︐﹞  ﹤︊︗ ﹡︀م   ︀︋  ﹩ا︮﹢﹜﹍︣ا  ﹩﹚﹋  ︣︐ آ﹝︡ن 
ا﹡︐︀︋︀ت   ﹏︊﹇ دوره  ︋︀︫︡.در   ﹩﹞ ا︮﹢﹜﹍︣ا︀ن 
ا︮﹢﹜﹍︣ا︀ن   ﹩︱︺︋ ا︨﹑﹝﹩،  ︫﹢رای   ︦﹚︖﹞
︋﹩ د﹜﹫﹏ ︋︀ ﹨﹛ ︋﹥ ر﹇︀︋️ ︎︣دا︠︐﹠︡ ﹋﹥ ︋︀︻︒ ︫︡، 
︑︺︡ادی از ا︮﹑ح ︵﹙︊︀ن ︋﹥ ﹝︖﹙︦ راه ︎﹫︡ا ﹋﹠﹠︡ 
و در ا﹟ دوره ﹡︀︊︡ ︋﹍︢ار ﹜﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹩ ︑﹊︣ار 
︋﹫︀﹡︀ت  از   ﹩ا︮﹢﹜﹍︣ا ﹡︀︊︡﹨︀ی  و   ︀﹨︡︀︋.د﹢︫
﹝﹆︀م ﹝︺︷﹛ ر﹨︊︣ی ا︨︐︣اج ︫︡ه ا︨️ و ا︻﹑م 
دارد،  ﹇︊﹢ل  را  ﹇﹢ا﹡﹫﹟   ﹟ا  ﹤﹋ ﹁︣دی   ︣﹨  ﹤﹋ ︫︡ه 
 ﹟ا  ﹤︋ ︑︀﹋﹠﹢ن  ︀︎︡اری   ﹤︊︗ و  ا︨️  ا︮﹢﹜﹍︣ا 

︗﹞︹ ﹡︍﹫﹢︨︐﹥ ا︨️.(!)
 ﹅︵︀﹠﹞ در  ا︮﹢﹜﹍︣ا︀ن  ﹋︀﹡︡︡ا﹨︀ی  ︑︺︡اد 
 ﹅︊︵  ︡︀︋ ا﹁︣اد   ،︨︡︣︋ ︡ا﹇﹏   ﹤︋  ︡︀︋  ︿﹚︐﹞
 ︡︀︋ ا﹡︐︀︋︀ت  در  و   ︡﹡﹢︫  ︡︡﹡︀﹋  ︀﹨ ﹩︖﹠︨︣︷﹡
︣ ﹇︊﹢ل را ﹁︡ای ﹁︣د ︮︀﹜ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل  ﹫︾ ﹚︮︣د ا﹁

.﹜﹫﹠﹋
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