
 

���رت ��ه و  ��� در ��� از ��� ا�
�ن ���ر ��ری
�ا�
� ا��
�،  ۶٢ ای! ���  ����ن. �� ��

ھ)ار  ۵٠٠  ��+*�ن دا�
� و ز�*& و ھ)اران آواره و �&
ھ/5�� ھ��ز �4/ ��� . وا�3 �1�2+& را  0/ی. +*�ده ا�
.  �ری8 ���
� ��ه ا� �7ی�ن +��6
� ا�2 از ��ت  0/ی. آن ��

2
��� +�9ت ��ن  ر��+& /
ھ� ���
2?��<� �� ا=/ات و >�ا;. زی�+:�ر آن �/ 

2/دم ���ر�2ن . زد��ن، A�2<� 2?�م ا�
 &B
ط& ای! �2ت در �/ی�ن ���، ھ*��ری و ھ*:�

��+� �� ��ی�  ا�2 +� 2�13 آن. ا+�
 ،/Bودی ���رھ�ی دی�D2 (� �+ و ا�

6
� ا��
 .���ری �� ی�ری 2/دم ای/ان �


/ده ��زی� را  0/ی. +*�ده و ��2. 
��ی �� ��2ان آوردن و��G و  F7 از و;�ع ��� +�) ��

� و دی�H+ /Bدھ�ی 2�13
& �/ای ���
! از دا2�� ���رات ���، ��  �Hی� 2/دم 
رژیM ��3ب . �K�2ل �/دی�ه ا�  � �*1& ��رج از �2ار +�Hدھ�ی ;�رت �� د� 2/دم +/��

ر��+& �2
?�M و �2
?� 2/د2& را �/م ا>Oم 
  .اP*<<& ا+�9م +�اده ا�

. اP*<<& را د��ار �/ده ا� ر��+& ��!
ا+� و ا��/اً +�) �AQ*7 وزی/ ا�2ر ��ر�� ا2/ی�1 

S*� G+�2 ًO*< ،ده/
��ر��+&  ھ�ی 
�)  /��� و اP*�ن، ���رھ�ی ����ری در ار :�ط �����، �� ھ*�ردی 
ا>
���H*� &Tری ا�2O& رو�/و 

ھM . وط��ن ��د از دو �� ��
� ��ه ا�
S+�� U�7ل از ط/ی �Pراه  ھ� �<���  آوری و �3ا Mو ھ ��ه ا�


*�ان 2/دم  ���H*� Vری ا�2O& ��2ود ��ه ا�D2 Uل از ط/ی��دی . ار�*
ای/ا+��ن >*��2ً ا>

� ��رھ� ا�:�ر دزدی، ��6د و �&���
&  در�P�A�2

� /
/ ھ�ی �*�Hری ا�2O&، ��6ر ���

�*�Hری   ب02/  ھ�ی ز�2ن ����
M�1م �/ده، از  *�2& ھW2 دھ�ی 2/د2& را�H+ دن/� �DX�2 2& درO�2& ا �Y�?  ن��ھ/  وط �� ���

ا;�ا�2ت �W2ود����ه 2�13
& را �2ج +�/و2�� 

/ده و ھ*:�
� 2/دم ��  �ا+� 3/�

��� ���� 	�
ر���	 ����ده ��  ھ�ی ����ری ا�

١ 

 

��� در ��� از ��� ا�
�ن ���ر ��ری
�ا�
� ا� ����ر زی�دی ��� ��

ز�*& و ھ)اران آواره و �& ۵٠٠  �3ود
وا�3 �1�2+& را  0/ی. +*�ده ا�
�7ی�ن +��6
� ا�2 از ��ت  0/ی. آن ��

S*� ،روز ��در ای! 5 /�ر��+& ا
2?��<� �� ا=/ات و >�ا;. زی�+:�ر آن �/  F7 زد��ن ��د، ازای! ���

��� &�زد��ن، A�2<� 2?�م ا� V�W2 ز+�
 &B
ط& ای! �2ت در �/ی�ن ���، ھ*��ری و ھ*:�

ا+� ]/ورا+�B)ی از ��د +��ن داده
ا� و +� �) �D2ودی ���رھ�ی دیW  ،/B/ک +��ن داده 

6
� ا��
���ری �� ی�ری 2/دم ای/ان �

 ��7:/د���� V�W2 ده  ھ� و ا;�ا�2ت ��د/
��زی� را  0/ی. +*�ده و ��2. 
F7 از و;�ع ��� +�) ��. ھ�ی ��� ��ه ا�

� و دی�H+ /Bدھ�ی 2�13
& �/ای ���
! از دا2�� ���رات ���، ��  �Hی� 2/دم 
�K�2ل �/دی�ه ا�  � �*1& ��رج از �2ار +�Hدھ�ی ;�رت �� د� 2/دم +/��

S*� ان 2/دم را ��2ود �/ده و�*
D2 م  ����ری ازO<2/د2& را �/م ا �?
ر��+& �2
?�M و �2
اP*<<& ا+�9م +�اده ا� ھ�ی ��! �<. ھ*��ری +*�ده، ا;�ام 5��ا+& �/ای

Mی/W  ا2/ی�1 ��  ��ی� /Bی دی��از  S*� ا�12ن ًO*< +& ��! ھ���ر
ا+� و ا��/اً +�) �AQ*7 وزی/ ا�2ر ��ر�� ا2/ی�1  از  W/ی�D2 Mف ��ه &]�اT ظ�ھ/ �2اد داروی& و


/ده، >*S*� G+�2 ًO ا3*/ را �/دا�، ا�2 ��  �اوم  W/یM ر��+& �� ھOل��ھ�ی 
�)  /��� و اP*�ن، ���رھ�ی ����ری در ار :�ط �����، �� ھ*�ردی  ��. اP*<<& ��ه ا�

ا>
���H*� &Tری ا�2O& رو�/و  ھ� �� �& ا+� و ا>Oم آ�2د�& �/�& دیB/ از آن �/ده
Mھ �� S*� ای/ا+��ن ��رج از ���ر �/ای وط��ن ��د از دو �� ��
� ��ه ا� د�

G*� ھ�ی ا2/ی�1 ا�12ن S+�� U�7ل از ط/ی �Pآوری و �3ا

*�ان 2/دم  ���H*� Vری ا�2O& ��2ود ��ه ا�D2 Uل از ط/ی��ار


� ��رھ� ا�:�ر دزدی، ��6د و �&. �� +�Hدھ�ی وا��
� �� �*�Hری ا�2O& +�ار+����در

�W  �9/یM. ھ� �/O2 ��ه ا�+ ھ�ی �*�Hری ا�2O&، ��6ر ���
/ � ھ�ی ا2/ی�1 و ����
�+�� ��   .ا+� ��+*�ن ��ه �/اب و آواره و �& 2/د2& ا�

U>� ن��T�6ا (Mا2/ی�1 و ھ Mی/W  ���� ز�2ن ����
M�1م �/ده، از  *�2& ھW2 دھ�ی 2/د2& را�H+ دن/� �DX�2 2& درO�ا

ا;�ا�2ت �W2ود����ه 2�13
& را �2ج +�/و2�� . ه ��
����زد  �ا+�� �� ی�ری 2/دم ���

/ده و ھ*:�
� 2/دم  2�13 +*&. ا=/ ��اھ� +*�د 3*�ی و��G و �2
?� 2/دم �&��  �ا+� 3/�

  .�/ای ھ*��ری را �� ���

� ای�ان �  ),+ا"$�ن *()(ھ$&% �$��	 ـ ا��ا"	 ! ب 
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ھ�ی ����ری ا�
�	 ���� ��� ھ�ی ا��ی:� و �$��%
 !زد��ن �;�ر ا�% �6$

 

�� &2O�ری ا�H*� ��7:/د
ھ�ی ��� ��ه ا� ��ن دا2�� �/ا�&

� و دی�H+ /Bدھ�ی 2�13
& �/ای ���
! از دا2�� ���رات ���، ��  �Hی� 2/دم G;�2 +�/وھ�ی ار  ��
�K�2ل �/دی�ه ا�  � �*1& ��رج از �2ار +�Hدھ�ی ;�رت �� د� 2/دم +/��

S*� ان 2/دم را ��2ود �/ده و�*
D2 ری از����
+*�ده، ا;�ام 5��ا+& �/ای

Mی/W  ا2/ی�1 ��  ��ی� /Bی دی��از 
ظ�ھ/ �2اد داروی& و ھ/5�� ��
S*� G�2 لO+& �� ھ��ر

!�� G2�92 اP*<<& ��ه ا�
�/ده ای ����ه ��ده

د� ای/ا+��ن ��رج از ���ر �/ای �*S �� ھM. ��ه ا�
Mی/W  �9�
ھ�ی ا2/ی�1 ا�12ن �*G در+


*�ان 2/دم  ���H*� Vری ا�2O& ��2ود ��ه ا�D2 Uل از ط/ی��ار
�� +�Hدھ�ی وا��
� �� �*�Hری ا�2O& +�ار+�

ھ� �/O2 ��ه ا� آن
�+�� �� 2/د2& ا�

�6ا��Tن �<U(3)ب 5` ای/ان 
M�1م �/ده، از  *�2& ھW2 دھ�ی 2/د2& را�H+ دن/� �DX�2 2& درO�ا

&2 �� Uط/ی ���ی�ری 2/دم  �� ��ا+� 
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?� 2/دم �&

�/ای ھ*��ری را �� ���

   

� ای�ان �ھ$&% �$��	 ـ ا��ا"	 ! ب 

,�ورد/.  ١۴���ر@?<� 

  

 

Bی�CD %��$� ھ�ی ا��ی:� و


