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( روز ? <�(ا� ا� را 
� 6ن ا=	>� �(د� و ��ا�;/ و �!� ��ا�# �: 6.#� و 0	�!�/ ه	، ه
�٧	 ه( �C�!8 و اراد� "�د را ز( <�B: ا���
� �� .	��A;/ 6ن، ه!	ن 6ر.	ن ه	� �	ل  
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� �'E'ل ا>4	د	 

	زر�	ن در  /�
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 ��Gd �#  9B س و	د� 0;	5Eاز .���5/ >�ق ا �
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�د�#
# د	
ا4Z#ال ا& دو 
%R� �G ( روا�� و 4�8%B� �B Y�� .د
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� اه#اف  T5 � د�G	ل 6ن ��Gد�# �� �3/ ه( B(اK� از را� ه	� "R& و � # و �( ،/Bدا
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	5 � ه( دو �6	ن ��6#ر از �l( . "�د د�/  ،/Bدا ��	�� �G ( 4#الZا &
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�د�# �� .;	N ��	�/ دا"*� و )+	 �
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�� را در] �  # و ��: و =(ورت ��	�� 
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	ا.	 ا4Z#ال ه( دو ا 	ن ? رو� د1( دارد �� ه!	�	 �(�%4� و �	زش . ا�3	ده	 را در
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	زر�	ن در 
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(� "!� � در 
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�د،  	 ��? ��	�/ =#�Bرو�  &4<)�
	زر�	ن .#�45 
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