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�ـ�� 	ـ��� �� ��دروان ا���د ا�ـ�
 	ـ����� � ��#اد در ه��� ! ��� در ـ�ـ
  . ا.��1ر دا,�0&�ان دا/( ا.-�,+��ن �'*������( در )� �'�'&�ر دو روز$

  
��#اد ا�6 ��.�'5 را �4ا�3&'�د  � ارا�'6 دو���، دا,�0&�ان و �8��'6 .4ه&7

 ه�3 ���( و د�47 دا,�70$ ه�3 ��0ر  دا,�70$نادا,0+��ن ا.-�,+��ن و ا���د
  .و 	��� و ا��4ا> �&&�!�ن و !4دا,&�!�ن ا�6 �'�'&�ر �*4> 	4ض �':&�

  
�، دا,�0&�ان، اد�<، �*�رز�6، =�ز��ن و ��	 ،����د��د از �1?'5 ه�3 �

�، .4ه&7� و �� - 3	�A4 ه�3 ��1�@ ز,�!� �1?'5 ه���'� ،�	���Cا 
�@ از ��ره�3 ,':� ا�5 �� در ا�4H و�D E'F $Gه&�7ن 	�A4 ه��1� 3

��3 ��دDور3 از �F ن درD رت �'7'4د و ه�ف�A ن��C @���0ره��1� 3
��ر,��� ه�3 ا�6 �1?'5 ه�، �M��0 �4دم و ��C �ُA�?1ا,�ن �� رو 

� و ��ش �4ا3 O� و �DF' 5.40وردن �� 	�Q و دا,E، ا�+�س و)6 دو��
  .�O��C و ��T ,�ا�'S و ا����ل ��0ر �'*���

  
� و ����#اد �:� از ا�6 �1?'5 ه�3 	 ����دروان 	��� ا���د ا��� 	

 ����0ر ��د �� 	�34 را �4ا3 رو�6 ,��دن ��ر�:� و �5'?1 �+��( �
� �� و �� ���Fن �� واF+'6 روزه�3 � �U�	 و M0	 �� 6(و Vه�3 ��ر�

��،ز,�!W�4� 4�+� در �X ��8&�3 وA 5Uدر و �X  در ز��ن �X ،
�X ر�5 و���� ��  در ��ل ��ز,7�0�� ��ون ��ام ا��'�ز ��Oدل �� ��ره�3 	

  . اش، �� ا��'�زات �+�و3 �� ه4 ����ر د�47 دو�34Y� 5 ,��د
  

� و �8�'���� و ����#اد ���6 و�'�� �� D!�ه� ���+�ت 	 ��&'�د .4ه&7
 Q'�� ن�� ���دا,�0&�ان ��0ر �'��4,� �� ��]4 ا�5 در 4Fوژ$ ه�3 	

D^�ر 	��� ��#اد، �� و�D $G^�ر3 �� ه&�ز �Xپ ,�0$  پ ���Xد و در �\���
  . ا�5، ه�:�ر3 ,����

  
� ا��*�ه��� هQ در !���ر و هQ در را�Fره� در ا�6 WO� ����U( ��دDور�+5 

��رد د��$ ��$ ا�5 �� ��ز هQ ا�6 �&'�د ��]4 ا�5 �� ���ل ا��4ام در ��رد 
�� 58A �� �����ت ه�3 ا���O� �� ����, 4_, 40 ����4*�دل, �� )�.  

  
,�7ر,�$ ا��a� 6ر �?4وف ���` ,���� ز�6�4 ��د �� از دو���ن و ر��,� 


 ا�6 ,���� از . ه�3 !4وه� D!�ه� ا�6 �\�'( را در��.5 �4د'6 ��4���
��#اد ���� 5*��&� 6��� Q	��U&�ان ار�C&� �'47دد �  .)4ف �&'�د .4ه&7

  
. 4��  #اد ـ�ـ��4ر �ــدا

�ـ4ه&ــ�د .ـ�&' �  #ادـ�ـ7
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 S'�>� 6 ��ل'��A Q4ا�� �� eU�� 6� ه&�«در �» د��Yر��&5 �����ن �&��
� ���C �� ا.-�,+��ن در �4ا�D Qن 4! ار �'�0د، �+4ورم �i'8 ,���&�ۀدر ده

4� ����C4 ا_, j'� در ,�'\� ا��4ا> ورز��$ و ��� از ,���k �#ر!� را /
 )��+� �� ��8�'��ت �����ن �&��� در ا.-�,+��ن �����D 5$ ا�5 و ار�*�)

Q&�  .�����ن �&��� �D'� دارد، ��دDور3 
  

���� /�)4 ,�0ن ��زم �� د��Yر��&5 �����ن �&��� در ا.-�,+��ن در ��و 
�'6 در ر��� ����?8� $�O:� ��ن �&��� C�S'�>� 5 �'*��� و در �6 ��ز!

�4ان �� ���ل ���@ اm��ر �'�ارم �� �&�. �8?'( �� /�رج ا	#ام !4د��$ ا,�
�??1� )n�+� در ه&�ز در �� ا�Aل ه����C 3 �����ن �&��n���&� و 

 �ا.-�,� ا��1ص ورز��$ ,�ار�Q، �'�ن ا	3�W د��Yر��&5 �����ن �&��
� �����ن��ل �'��ان !�5 از ^�4ۀ .��O'5 ه�3 ه'5p ه�3 ��4��&�  �Cر�/

�، ا�����3(n�:�4( �� ا��0ن ه�:�ر3 ) .4ا,+�3، ا������ ا	3�W ��زۀ 
5��� ��� C&*� ه�3 ��1�@ دا��� ودار,�، ,���\ ��D �رو�6 در   ��D$ و �

Dن �4اk���, 3  ا)�ع .� و � �'�D�C4� Q+�� دارده&,��دن ��ر�V و ^��.5 
� ,�1اه� ��دY+tاز د� ���/ S,4ا�&��'6 ا�6 ���.  

  
�� از �+��:���� در D=�ز ا�6 �'�,�ت �� �+4ت /�)4 ��دDور �'�0م ا�6 ا�5  

�� د��Yر��&5 �����ن �&��� ه&� �� ا�&j �� ��د��د ��A'6 ��ل �<�'D Sن 
4 ���m�8ت ه�\�ار3 و ا����د$ ه�3 � �&� ��� ا�5 ,�,�� ،Qا� $��D ا�&\� !4د

���ت .4ه&7� ا�4H ا���O. 6'5 ه� را درO� و ���	4m  4ن �'�ت /�دU j� ف
u*[4د$ و ر�:�رد�  )��U ��,�-.ا�6 /�)4$ ه� در �+'�ر ��ارد �4ا3 �� ا 

  .ا����د$ ا�5
  



 ،3#�4� 3�'�D �,���D د در�/ �� و ��ر�1n�'.4ا-C @U�� �� 4_, ا.-�,+��ن
3 �4�#3  ودر �'�ن ,'�U Qر$ ه&� و ا�4ان و /�ن ,0'6 ه��'�D 3ر�5 ه����C 

6'X ر را،و��X در  �� � و ��,'5 ه����4Cت هه� 4Uار !4.�� و 4Uار دارد 
  .��ر�V و دور$ ه�3 �\4 �� ا�4وز د��$ ا�5را از روز!�ران U*( ا�

  
 ��'OU�� ���0ر�+5 ��jX و� �'�D $ر�U <�/ 5Oا.-�,+��ن ,_4 �� و�

ه�3 �\�ور دارد �#رگ �� ��,&� دل در ا��U 6ر$ ,*� .4ه&7� و ه&34 /�> 
��� �#ر!�4 � j� 4دار�4ق و� �&��O� ان��'� �\,D ل .  در�� )�X در �t,�&X

)'*U از �: ا/'4 در ��4F �8�'��ت �����ن �&��� در ��0ر �� �4 �+��( �#ر!
��ر و ه&4 ��8ل .�+�ۀ  ��د�j،-�*�أ ه&4 !�4:� � 6'nD ا,��0ر ،�n6 ��دا'nD 

,�,� ���4)� اش �� �4ق �D'� و �D'�3 �'�,�، ا�:&�ر در �4ق، ���� ه�3 ��
� ه� در دو )4.� ه&�و�E، ��ر�ۀ ه&34 ,������/�34، ه��5 و ا���4ار 

� در �-�ن ,�������ت �4د��ن و  – در ���'�ن – در !&�ه�را –O� ،در ����را
 Dر��,�u��� �&�  3 ���&�!�ن �,D 4A�O�� ��Q��U ا�4ان، ��ورا�&�4 و ��زۀ

 =#,� و �<^'D 4ن در ، ���Oر3 ا���� در =�ر و ������4A�Oن �� ا.-�,+��ن
���ت ��زر!�,� ه&� و X'6 و روم و �+'�ر �+��( د�47O� ،�&ا.��د$ و ه � رو�&

� ا���Oم ,+*5 �� ���4 ه�+���7ن ��ر�V و .4ه&| ه&�  از �6 �8�'��ت �	
  .�'4�0 �+��'� ��$ ا�5

  
 ��=�ره�3 ��$ ه�3 از رو3 �8�'��ت ����� ,0&��� ه���ا !4د��$ ا�5 

  ه#ار ��ل U*( ره���70$ �4د��ن �:�ر503 و �30ن �'6 �4�#3 ا.-�,+�
� دو34F«�+�4 . ��د$ �� ��,'5 دور$ ه�Q��U 3 �\4 را ��'�ن Dورد,�n�� «

� ا�5 �� دو ��ل U*( در )� ��4 و 	�� �n�:�44 از �����ن �&���ن ا��&:�
� ����م �� �در ���ل » درۀ راول«��O��aت /�د در ���ل ه&�و�E در �8

دورۀ Mousterian(،  4\� Q��U(����34 #ار و ��اه� 	?4 .�ف اAدرۀ 
�Xن =�ره�3 ���8,� ا�6 در$ را ���t1�� /�رد$ و . را ���_� �4د$ ا�5

34���� 4?	 |&� �Xر�F ه� ��رز دورۀ �4د$، ه#اران�� �� 4� Q��U و Q��U 
  . �&| ا�5 �?�رت �'���3 ��4*� دار ا,*�$ !4د��$ ا�5

  
Y� و |&� ���C م در در دورۀ��Oا� ��ز$ ه�S�� 3 در دورۀ ��4غ 	

 ��,'5 ا�6 دور$ !+�4ش  �&� و ��Dرود/�,� ه�3 �#رگ ه'�4&�، ار=&�اب،
���ت 	���� ����4 ا�5. ��.�� ا�5O� در �6 ز�'&� از ,_4 ا.-�,+��ن و �t,D، 
��0'�ت »j7��&� « س و�+����ت ��,'5 ه�3 اO� ��ا�5 در ��زۀ ار=&�اب 
=�ن ه�3 /�ارزم و ��Y ه�3 ا�4ان را و 4U) و ه���F $4ه&\�د�4و (ا,�وس 

ا�6 ��,'5 در �&��j7 �� . در )� k&F ه#ار ��ل U*( از ا�4وز ^��5 �'+�زد
  .m��ر 	?D 4ه�C4� �F 6 ��,�$ ا�5

  
 ���� )�X �ه�t&'6 در ادوار U*( از ا��م در رو�&� �8�'��ت �����ن �&��

� و ���:5 در در ا.-�,+��ن �� 5n4C �'��ان !�5 �� ا�6 n6 ��دا'nD ا,��0ر



3#، �4�+��ن X'6 و X'6-ه&4 !�4:��4� 3�'�D در �nر��D $4د� 5��/ 
� ��Q ��رز دارد -�4:�&ُ� در ���Cد Dوردن �:�
 ه&34 !]�&. ا�5nدا��.  

  
در ��ود �:?�و�� ��ل U*( �4ق �&���ن =4ب در ه':( �4ا�� ه�3 

� ,��ذ ه&4 ��,�,� را ��.�&� و �� nدر !&�ه�را ��ا���6دا ���� ر 	�'�$ ر�'�,� 
 �� ��� �+��'�ُ� ز�4 ��^'4 د,'�3 ��,�, $��D د�C�� �n 34&ه»j'�+&�واeU »ه

� - ه&4 !�4:� از �4ور X&��6 ��ل �8�M' در �*�أ��O. !4د��$ ��دnدا�� 
)�����وش ه�3 �4خ  ��/4$ رو�&��،E� �mه4 !4د�� ، واeU در ���ل ه&�و

��
 ه&8� 4'�4� �� ��� D,4ا /4� �� �� و ��,�,nر��D » �:�4!–34�/��  «
 
� ه� �:�,����� در 	?4 &O� �/�ا,�$ ا,�، ���رن ��4Cن 4Uن اول �+'8

�4د Q+\� 8?�ل ز���ت . ه&34 در ��/�4ان� ���C �'[4. ا�6 ��:�ر$ و
در » ���م �4ژ$«د��=� رS'n ه'5p �����ن �&��� .4ا,+�3، ���'� 

���ۀ ا,��0ر ��^'4 ا�6 �:�
 ه&34 از ��زۀ ��D �� ��زۀ . ا.-�,+��ن �'*���
'�ن، !&�ه�را و دور�4 در $ و ��اه� ��1��� Dن �X در �-�ن، ��� ��د!&�7

� �0��د ا�5��#�� و ��� در ����را در C&�ب ده��.  
  

� و  »���م �4ژ$«�� ا��س ,_��4ت 4F ���Cو.'+�ر ,����
 ه&34 ��:�
�-��,�,�«ا�:�,� ه4 دو از �:�
 ه&34 nر��D  « 
ا���م !4.�� ا,� و �:�

�«ه&34 ,���� « �nو ='4 ��دا �nدر ه&� �_�ه4 ��دا �X در ا.-�,+��ن و �X
�4� . دارد و ��اه� Dن از �4خ ���( و ����را F'�ا ��$ ا�5��8�M' و �� 

  .,�0,�ن ا�6 .4]'� �:� از �+��( �-k,4 �����ن �&��� �D'� را �( �'&����
  

0���� از ���4)�ت ) �&�ر �Cم(�.�ت �4:0!�$، =#,� و .'4وز��$ ه�t&'6 ا
��0ر /4ا��ن �#رگ �'*��&�  ����ت ه&34 دورۀ ا���� �D'� رو�&O� در


 د�47 ار�*�ط ه&4 ا���� ا.-�,+��ن را �'�,�ازد و ,�C 4ف �� ه&� و ازa:�
��� دU�\��� /�اه�ن �8�M' �'4�0 ا�5 .  وا]� �'+�زدورۀ �p+� 6ا� �X4!
� ه'5p .4ا,+�3 �� در �4:0!�$ و n��, k���, ر�Fاز ,40 را )*U ان��'�,

����4ت ,��د$ ا,� و ��وش ه�3 ه'5p ا�����3 �� در =#,� ��4Cن دارد، 
� اm��ر ,_4 ,��دOaU ا,�از$ ،�?�رت �� � �� ,D�Q از رو3 ,_��4ت ������

��O� 6ا� �nت�� و .'�ض �ت را �'��ان �'�ن �4د و X&'6 اد	� ,��د �� از �4
� �+��'� !4د��$ ا,�U4� �?� 4�0'� نD 3�&O� . ��د3 و �	ا�6 �� �t,�&X

در �:� از را�Fره�3 ������� /�د ��]'� » ���م �4ژ$«را 4Fو.'+�ر 
� و ه&4 U�\�� و U*( از �U�\�� در �'6 ه&4 �*�4U ت �+'�ر���O� ���'�ارد 

 را &�و و �+���ن ه&4 ه�&0<]�&&ُ� �'��ان . ���Cد �'*���=#,�3 �4:0!�$ 
  .در �����D 3^�ر �4:0!�$ �4اغ �4د

  
�� در ا�4ان ��O از 4Uن  3�C�+� ن�F12 3ن داراD 68A ل !4د�� و��O� 

 در��.5 �� دو اD )A,4ا �'��ان از �Fن X$�!4:0� 4?U��ر ا��ان �'*���، 
  .4Uن از Dن �Uا�5 دارد

  



 ��� ا�5 �'A�?/ 3دارا Q4 �4:0!�$ ه?U 34 �?�و�4 �?�و�4 د��ار�
 دو �A ��ل �Uا�5 در ا�4ان ���Oل !4د��$ ا�5 ���0�13 /�د �� در 4Uن 

در ,�'\� �'��ان !�5 �� ه&4 دورۀ =#,�3 در ا^4 �10?�ت /�د . دارد
  .ا,���� ���Cد Dورد و �& j� �0	���C 4? در ه&4 ا���� �&�/�� �'�0د

  
$ رو�&� ا,�ا/�� در ��ر��t ا	��ر �+��C و �Fن ا�6 �&�ه� ����4ت �4:0!�

ا�5 و ��7,� �+\�3 �� U*( از ه\�م �-( �?�رت وا]� �Fن Dن ���5 
�&�ر �Cم �� در دورۀ =�ر3 ه� ه���D.  6'&t$ ا�5 �+\� �4:0!�$ ا�5

��
 �&�ر دهaU �� 5ر !4د��$ ا���	5 ,�'*���ا*��&� �� .  
  

 4�0'� �ا,�ا/�� �4ا3 ا�&:� ���O. 4'5 ه�3 �����ن �&��� در ا.-�,+��ن رو�&
 ���د ��aر ��Hل �8�'��ت د$ ��ل ا/'4 را �?�رت ��1?4 ��رد �4ر�

Q4ار �'�هU . 6در ا� �a�, �� در �� �د$ ��ل ا/'4 �8�'��ت �����ن �&��
#�  . ��د$ و در دو ,�D �aن ه&�ز ه��4C Qن دارد���4

  
  :ا�, �� 6��a 	*�رت ا,� از

����34 ���ل = -1'� $�\&F در ��زۀ ار=&�اب در j7��&ه�ر��&U 4ب.  
�4خ ���( در �-�ن در ���ل ه&�و�E در ,#د�:� ��4 ,� �&'�د  -2

34�1�F 

����C 34&�ب =4ب ���(، در 51���F ���ۀ 140در =#,� در  -3'� 
 .�4Oوف =#,���ن

  
7��&� �U�.D 5'اه� �� eCراj  4�0'F4د� �n $ا��ر�Q �� و �� ,40 را�Fر3 

Q��7'�, 3#'X 4�0'� 5ا� e*( 58�.  
  

�� در �:� دا,�0&�ان �4خ ���( و  E�=#,� �����ُ� در ���ل و C&�ب ه&�و
 دو 8A&� ا�+5 ،.4ا,+�3 و در د�347 	���3 ا�����3 �0-�ل ��وش ه+�&�

 k���, و �&&:'� ��� از .��O'5 ه�3 �����ن �&��� ا�4وز$ ا.-�,+��ن ,���&�!
�� از Dن �� دو دورۀ �#رگ  ��/�� ��� ا�6 دو �C را دو ��,�ن �#ر!A�� و

 ���� رو�&O�� و =#,���ن و ���ن و .4ه&| و ه&4 و اد�'�ت �,����در/�0ن 
ا���Uُ� ه4 دو3 ا�6 دو دور$ در ��ر�V ه&4 و .4ه&| ,'�U Qرۀ ه&� . �� ا,�ازد

  .د/��5 ��م دارد
  

� ه�3 �#رگ، ه&4 ,���� �� M�O�� )n�+� ��+�� j� 3از رو )����4خ 
&a��، nD'6، ا��4ام ���م دود��ن �,�����، ز��ن ��/�34، ا����Oل ا��*� و �

�&X 5ا� ���H� ،34�/�� 3ر��O� روش ،�,�,�� u1ا� Qن �:4 و ر�D ه�ۀ �� 
ا�ن ��ز$ ��د$ و ا.:�ر دا,�0&�ان !'�� را ��1د �0-�ل ��/�� و �� ��3 ه�'6 

_,4Q'�4� و )��O� د$ ا���5ت و .4]'� ه�3 ! ��� را��, .  
  



�nدا�� ���O� ر و�^D @0� � 6، ,���� ه�3 ��,+:5�4 ���4ط �� 4Uن در =#,
Oن ا���� �� �.��8�، F'�ا ��ن �&| ,*��0 ه�3 '+� 
��a� 3در ��ر .�ر�

ا���Dت 3���C در اذه�ن اه( 	�m Q��ر�+5 �� ���ُ� �� ادا�� ��ر ,�F'�ا و ,�
@��1� )��+� �7,�7X �� �(��4� 8?4 �� ا.-�,+��ن&� �� ���'� /�اه� �4د 

  .,�1اه� ��,�
  

t,D )��U ا.-�,+��ن �� در �6 د$ ��ل ا/'4 �'4�0 در ��وش ه�3 �����ن �&��
��'*� ه� و �&| ,*��0 ه� ا�+5 �� ��O از ��ل ه� ���C ا�5، ��]�ع  @0�

� و���� ا.7&�$��	 e��\� در �  . ا�5/����
  

��ز �������ُ� از ���ل و C&�ب ه&�و�E از �-�ن و از U&�ه�ر ��'*� ه��O�� 3د 
� و Dرا�� �:�0ف ��$و �#رگ و �',�,�� u1ا� Qر� �� ��3 �'. +���C 4ت

�� در ,'+5 �� ���4*ُ� در 	'6 ز��ن , ���ر�V ا.-�,+��ن و �م دو �Fد��$ �#ر!
� ��ز3 �4د$ ا,� و 	*�رت از ��� E�, �&0:�«ه'&���«و » ��D «�&��*'� 4� 

  .�4 ز��,�� ا.��د$ ا,�
  

A Q', و �� 
�&'�a� �:0ر ���4 �� ����D ا�5از ��A�. در �6 �� و . � ��ل
�� از ,'�ۀ و�4U uن ��م ق ���� �A Q',.را در . م ��� ا/'4U 4ن اول �+'8

� ا.-�,+��ن روح ��,'5 ��,�,�  در ،�4 �'7'4د��51 �� 	���� و .4ه&| �8
� در Dن �D ����'F'#ش �'47.�� ا���5#وجn6 ��دا'nD و $�� .  

  
�� در ��زۀ ار=&�اب��D � در ��4 ��&� U&�ه�ر �� ز��ن �0@ .��4ن �&7

Dرا�� و ��,�,� و �� ر�Q ا�u1 ه�D 3را�� و ��,�,� در ��ر�V .4ه&7� و 
���ت �4ق و =4ب اه�'5 -�,+��ن و ه&� و ��0ره�3 �\�ور واد�� ا.O� u+� 

� داردA�/ . د�5 ه: ا�C�� 0:� در �&| ,*�0 �-�ن'&��0@ ,�م و ��Aت 
3 �4�#3 و ه&� از او ��ر�1� �Fد��ه� را �� در ا.+�,� ه�'�D 3ه� Vو ��ر� �

�&'0:� در ���4U4�  . Eار �'+�زد�� ا���م ,�م �4د$ ��$ در دل ا.-�,+��ن
� ����را . رو�&� ه��F ���C 3د��$ Dر��,� و �j .+�5 ه&� ا�5,����ه&4 

� از �-�ن از ���ل ه&�و�E ا���م !4.�� و دا�&� ��ر�� ه&34 �در C&�ب ده
��U �&,�� �,����� از ��زۀ ا�+�س �� ��زۀ !&�7 ,����4و ا�4Yا)�ر3 

� Dن ��1?4 ��'Q و nD'6 و ��اد در ا.:�ر �8Uت ا�'W��� �� ��ا,*+�ط دا�5 
� �8+�س ا�5nوت ه����.  

  
�� ز��,���a���� 3 /�,�ادۀ ا�+&� +���� ,�3 در �� 34�/�� Q��U 0@ ز��ن�

� �'�.#ا��nر��D( ز���ادب در � Q��	 ن درD 5'و اه�  ���3 /4ا��,�F 3ن ه���
� و /�ارز�� و �-�3 �'&���5 ار�C&� ا�5,���� 3���F و.  

  
� در ���ل و C&�ب ا.-�,+��ن,�,�� u1ا� Qل ر���O4 ا�����از ه�� � �� 

���\Oا� �� در )� �� و ,'4U Qن در �?4ف �� ��D$ وا]� �'+�زد ��اه� 	
 ���,�,�� u1ا� Qر� 
?O� ر��,� ��ونD ن�!�&��� ��� ا��اeU �+'�ر  را .



 �� �A�/ �&'� eUات !�,�!�ن ��د �� وا�Aادا3 ا )��U رو�6 و ��1?4 و
�?4.�ت �ز�� ا�Aات ز��,�� /�د F �4.�� و ,'�ز�&�3 اد�� /�د را �4.�ع 

  .��/�� ا,�
  

�� در 4Uون eU�� 4?�1� 6 را =&'�5 ��4د$ ���&''Qدر /���� ا� �a,ه�� 
 E'F ر��,�! ��� و ه#اران ��لD- /4ا��ن-  �ا.-�,+��ن و ه&� از ��^'4 .4ه&7

 �+��'� ��$ ا,�، د��Yر��&5 ه�3 �����ن �&��� ه4 دو ��0ر و ه&34 �:��47
 �� در رو�6 �4دن ��اه� �����,�، ه&34 و .4ه&7�و ��ز$ ه�3 ���( و ده
در ��0ره�E'� E��/ 3 از M.�� E'F و ���'�ب ���&� و �� ه�:�ر3 ه�3 

�'&� ه� از �+�	� ه���47 �+��'� ��$ و �+�Q /�د در �*�د�� ,��40ت در �6 ز
 ��+C4� رز و�� Q�� �'�D 4ق و� �رو�6 ��/�6 �+��( .4ه&7� و ��ر�1
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