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 م���	رد ان�	ن رو� زم�� ��٧ن ا�� ���� �ا� �
	 و د��� ا�: �8 � ����
��� ا���ا& �%ار�! ��اه# "م!  �� دس� ن�� '��( )� 	 .ه	� *�د را 

� )-ارش � ن� س.��%( �، ر�5' ه��4 م!��  م	��3وس	��، 01	ر��/
� ا�� م��9ر �8ا7. �!  �� ا�3	ر و� را  وب �س	��. را را  ان!از� ��د �

� ا���ا& �%ارد؛ از �	ره	� ��	د و�  -�1 �
 م���!ا ��	د �( و(در م�رد ه
'�� ت	 ا�3	رش در م�رد م�	5( د���� �� �	م) ان�ژ� و م<�= ز��� ه# م.( )��ا�� س	�� �� . ��ن! )��

»���ن	م دارد» ه	� )��' ن���	 ه	�. ن�- در دس� انD	م اس� ت ه	� *�د او را در � *�اه! دا��، و �ن	م� ، ن��
��� رو� م�H�I	ت م�Fح �!  در ن�� J>	 س..ه	� او، ام3	ن ��K ��د  .�	L����� ا*M( N� در '�ن�،  )�

� در زم	ن ر�	س� � م	��3وس	�� �د؛ ت�O �!  اس�� ��ا� �P7ر ��K	 در ا����ن�، "ن��ن Qدل �. اذH	ن ��د �
�M( �ل��«: و	U� �ا� �3
0���� واس= م� م�	��ت . � در)�� "ن ه��#ه	�. اس� �� م ا����ن�  �ه��	م. �

� م. م.���( '3H �د	اد ز�!Uد روم، ت��را�7  م�دم م..  .��* 	Dدر "ن 	ار دادن "ن0�V و *�ب !���/*�اه�! "ن0	 را 
�Xاه�! "ن ��	ب را �Xاه�! و �	 ا��3� اHW8	ت ��ت	ه. در . اس� .*��	ب �Xان#، م
�3 اس� � N� ا)� م�

� دس� �	ورن!م�رد "ن ��	ب «.��� ا�� س	�� را 	 ن���Mر در ه� ه	 �� روز  )��' در ن�9 دارد ت	 سه	� ج!�! 
��
�Z ��!، ن��H د��� .*��*. از "ن0	 )%را �د  و  �� م�	5( م! ن�9 و� *�اه�! �Kدا*� ه	�. �و� ادام� . ت� 

� ��رت م!اوم ل م� ��3 م.«: داد� ا���ا& )%ا��� م�	5(  �� دن/	ل 	ز*�رد ��# � ��%ت QX *�اه! �د، ال/
� م� ه# �
N و راه�
	�. م. � .»��! "ن0	 ه# *�اه# �د، �1ا�

 

� ا�� س	�� در 7	ل� اول�� *�د، م^	[ت. در م�رد ا�Wح ن9	م "م�ز�.، درس
��ان-ا� *��. ه	�. از هMو , )��� "ن

N در ه	�5�. را در *�د *�اه! دا��� �ه
`��� �N س�� K	د��� در "ن �Vار دارد �� در "ن0	 )��' در . ن�	ز 

Qل	ات "ب و ه�ا�. و 1���aدوس� م�رد ت b� م�	Uت�س �	ام�وز� ان�ژ� �</� د ه b� ن�/� م�	ار م<�= ز��� 
� م.. (��! م.�M( د���	K ا�� �� ��د ��� �8ر م��^�# از س	�� ن��( دان��د 	V �ه	� )��' ه���!،  ه	 WHو  � ا�� �

�" .�� رc# ا��3� م�	5( ان�ژ� و "ب و ه�ا ). در دس��س *�اه�! �دZuneت�ن- و ه# در  ه# در ��و��	  ا����ن
 � �!�!� �VWH '�� �8ر م��^�# رو� "ن0	 ت
��- ��د  	�!، ول. )� '���	د �( و م���!ا )� �� !���1-ه	�. ن��

�' م.. را ن�- ت�3d( *�اه�! دادTED"ن0	 دارد ت	 7!� �� م<�ر ت
��- س��Xان. "��!  او در ���Mان' �( !��( :
»Dم� در �7ز  ان�ژ� ان ��*. از �	ره	�. � � �VWH.م م	ن  " e��dت �� م� D��ده# *��. ز�	د �د ، و در ن

�.»*�اه# �Kدا*��� س�Mه	� )��' ا*�L	ص *�اه! داد، �� در "ن او  س	�� ن���. را 
�V ���`
ه	� )��'، ه
 !� ����( Q�	ه�Mن س	در ج�� �� ه�! رو� و�!��ه	�. �� او ��N . ان! س��Xان. *�اه! ��د، م	ن�! س�M س	ل )%�

QX د����� ن��� اس� ه	�. �� م. ه	� او در م�رد ��	ب � ن�- �QX د���، �� .*�ان! ا*�L	ص �	� N�»���M( «
�/7	Lم( ه# م	� 	!  ت�م دارد، �8ا7. 	�3ان  نM��. او 	 م�
	�! و ه# UFV	ت. از م/	g7	ت �8[ن. ا� '��( 	ه	�. 

QX� WHو   ،h��Xن. از س�ت م	��Ddدان 	 iس	K و Qس�K �	نه	س� ج0	روز . N� 'ن�ت '�رون
	�. از س	�� )�
� ت��5�� ��رت م. '��( ��U! از ��Kس  �>M� �ا�� س��H ت�ان��، �!ه	 ه-ار ه�ادار )��د، �� در "ن او 

!�� j�� رc# ا��3� وب.*�د ج ��� �	ره	� ��	د )��'، و ه
`��� �	ره	� و� در  س	�� ن�� '�ه	� )�
س	��  �Kدازد و 	 "ن0	 ارت/	ط دارد؛ ول. ا�� وب � رو� مa-ه	� "��!  ن	ت	ن م��ول!، م.م	��3وس	�� و س�م	�� )%ار

 .در ا�( ��K Nوژ  �ا� �	ره	� �LX. و� اس�


