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 ام��� ��@C � ��
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�و�$ ��.� �� D1� ��Fرچ ا� ای 	�د� ��د، 

 
 5ن روز ت#,� ���� ��ش�ن در �����ن �� ر+	#�

 دا�2 و ��رج �� ش���7=�ر� $ � � چ� ه� &@@&   
 ه� ��ا� +�وش����� ت��� و 	 $�� Iر�  ��ش�* ه� �

 
� C,�ن � ّ�� ش�د Kّ=� �ه� �واژ �� $ �
 5ن روز ��زه% �

���� و چ�اغ ه�� &�د  N.� ��  �� 5ن $ ��Fرچ
�� � �* ای 	�د� O#� 9�� 

 و $ �  ت-�م ز� 	�ن را در �� � و چ,�ر ���C �P� داد� ��د
 

��،����دش را ��ز� �� $#�، $#	�ل چ� و را�#�� ا $ ��د� ا  
�$9 را ت�Qن �� ده� و دره� را �� �#�د  �R�$ ،د�� �� �D@+ د و�� در ��ت� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 
 

�� ا� ا��� � ��9 ت
�Rه�� ر� SQP *�	 �� در 

���D1 ا � در 5ن ه� د���� وا��T $% ت$ 
 ت�ی���� 5ن 

 
Dچ� �	� �� ش#�$���د ��د� ا�از ه �� �  

 دی�اره� �  5وی�	
 در ات�ق ه� 

 
 �* ه- � ت�ام

�و�� ی> شU �=�1% �� ش�دP � 	 � �D� ��1س 
 ت� $�د$� را � �زی%

�ون ��ود�� ��� ه�&D از $ 
 

 SQP ه� چ
% �� دوزم� $ S� 
�� ه� �� ��#%O#� �
 چ,�� اش را از �

 $�د$-�ن � � �� ��د
 

�� ای* 5+	�بِ  �Cودا�� ا
� ش�
 ه� �� ت��� و او را +�ار� �� ده�� $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III 
 
 

 $ � $�دW را از ی�د ��د�  
 $�د$� را $ ��ب ش��

�وش� ����� ��د+ .�	P *ی� ه#�ز در وی	
 

�� دار� $�دن ���ز�#� ای�Xر اR� 
 

�و�� در اث� 5بِ  ���P  ِن���-,� 

�ن را از د�� �� ده#�P�Oارت ��@��� 


�ن��	
Rا���� چ�* و چ�وW �� ش�د�  
�اه#%�� ���Z� 

9ِ  &2 �� &��د.� 
�دZ� 9Rه� �� &3رد ت� ر�  ه�	

 5ب $% $% �D1 �� ش�د
 

�1 � ت���وِ یTC دم را در� ��� ��ه�� �
�� ص�ا� درِ  د�� چ�Zِ  ��ش�*ِ  ُ$�ش را در ��ار $�

 د$- ه�� �,	�ی* ���اه#9 را در ��/�ِ  +�@%
 

B�� را �ُش2 ش�  ِ��  ��R� �� دارم��
� �� S$ \ه� � �ا��از �Rدی 
��رد� W� ای* ���� ��زW ت

 
�ا��ش $�د� ا�� از $�دR� W,�ار� $##�+ 

�#$ �-� ���+ �Rدی B�7 
�� ��9 از 5ن $ 27 ش�د، ��م ش�� ا

 
 
 
 
 
 



* 
 
 

���� �� ت�ا�% � ت@.�*ِ  ا�	��ان ت
 �Pش.� $#%

]
P � #��� ��Rه� را �� $#% از $
$�D �	�ا��چ#�ن $ ت-  
 &�ش ه�ی� را 

 �� Bروه�� ��وا� � /�وو�� �1#�م
 

� �2 د����� 
 �Pش.�� �� ��زم

%��Zگ �� چ� در ��راخ ه�ی2& 9 �
S�� �FP ش�ر از�� ت�ز� چ���، 

%
 ده�ن ��ای� ات را ه�ا� ت�ز� �� ��
�
$ �� S�� $ ���ا� �* ا� 

 �� � را �#� �� 5ورم$ %#� 
 

 ا&� ���اه% C 2�$#�1ن
��ا�� 5را�9 ��9در ��  

�ت ��اه% �Dی�� ���� � زی
 

�دZ���اه�  *� ]
P ��د را � 
 دو�	% ��ار

�ار �� � دو�	% ��اش	 ��ش�� 
 دو�	% ��ار

 
 ام	��� �* ت� را 

 
 
 
 
 
 




 ت�
م ��زن ه
 
 

 ت-�م &�زن ��ل ت�
 

� را ��R� �� دارم� *� 
�دن ��� چ���  را& 
�� را���  چ
-�ن ت�@

 را&@�&�� ت.�ی1* در 5	+���ش &  
 را	� د	� &�ش ه�� �� از ��ه�� د

 را	 �  ��ز� � ���+
 ز��ن دراز را

�	�> راa� � X� 
 ش�خ ه�� ���2 ��\ $�دن را

 
 ا�� DPیDم

 ت-�م &�زن ��ل ت�
 

    


