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�ن 
	� ����دا�� �  ��ان ا���ن �
� ا������ در ��
�� ��ه��� ا����+�ر ت *�( )، 
	  �،��� ، ر�& . ورزش ���د ! �ت ��


-ه, و� ��� �� ،���. �/���0.1
� در
 /ان � �2 ان �42ت ا�� �� ورز�30ر��+�رت ر���2 ��


� رز  �2� 
  ./�� �و وه�� �7د �2 
��6ر �1, ا���5رات و��

��)7��

�ن 
	�  ا���ن �� ��ان �2 >;  در را2:� 89(�� دارد�ر � �� ��م �7د را �2 ا���ان �

���� �2 ��0 �@> ����دا ?(� ���د< ا�� �2 �  .@ �7ا��/< ��ار 
 /ه 

  .��0 �7د را 
���� ���> /: 7(����ر

�ا درا>D �� ��2م �	 ��ن ��� 
��ف 
 ����B/: ورز�30ر ���  ��ل 12. 
� �	 ��ن ه1	��
دارم و

,�3
0� وا��3ور در ��! � Hر�� �0�) 
 .  
� /؟: �	 ��ن ��ن ��ال ��J ��K� و�� و�2 ورزش *�3ا�/و �L ��0   

 3�دم و�O52ص �2/ : ��اب  D<��* >ه�� روز ، ����J ��K� ورزش D<�2 ا ����� P�. از D


3�, 0/م
 Q

�د< 0/ 2�ا>� ه�� 0�ا>R D<��* Sاز ا��0 �3R �2 D
 �
/</� Hه� ; ���* D�در ه�� 7
��2� وورز�0 *�3ا�/و�
 D</�
�ز�Jران ورزR �0 وا
� ام را ����� �7د ��7.R  �
�ا در>D را �

�� 2�ا>�*T<�B ���د< ه�� 0�ا>
TB *�3ا�/وS را 2 Hدر ا��ا R /د< ��د��
.  
  U ���د>/؟ا�� ا0اول در 
�42�1ت  �� �2ر  و�L:��ال �	 ��ن ��ن 


D �2 �:��اب  D9����� ,*�3
 D 2 �42�1ت
�D ��� �2/ � �< *�3ا�/و در ��J �2  ه�  �<Wدر و
� )�	� X *ا2�ا���U  ا0�
���H ���د< دره�� 
�42�1ت 2��/< 0/< 
/ا� در �:Z وKY  �<W و�
� )�	� X*ا ه��ا< �2 2�ا��
��4 � ه� 2�ا>� 0�ا>S ا0 D<وا  ����J �
4/>� ��
� ود.	�*U در 
�	

�د< ��R �7 � @ را ����دا
�42�1ت .  

  ؟�L و�� در ���42ت 
	� ����دا ا0��اU ���د>/��0: ��ال 

200642�1در ��ل : ��اب ;< �@2 @J�2 31[�ان ����دا� �<W�2 رگ *�3ا�/و در و D
ار 0/ 

 �	

�ن �� ,4� KY ال/
 D���J �2 ��
�42�1 !�>_ �7د را 
�	�ب ��7 D<�7د در ا Uا��ا0
�� در ر 
�42�1ت 
	� *�3ا�/و  دU ���>� ���د< وا>D ا���5ر �7د را �2 ا0��ا اول �2ر����دا را

�2 �<Wار 0/< �2د �2 �130 دادن !�>_ �7د �� 2�و-JD���J �2 ���
��KY H و�� دو�2ر<  
/ا

�ن 
	� ����دا ���دم� 2007ل  در 
�42�1ت 2@رگ *�3ا�/و در ��نه�[��.�7د را ?(� ��م �


�	�ب ��7�� ا�(�*� � @ در وW>2008و �2  D _<�!R ��/2 �42�1 را
 KY ال/
  .ردمو �7د 
  �	 ��ن ��ن در 
�42�1ت �7رج از ����دا ا0��اU ���د< ا>/؟: ��ال

0��� در ��ر>�>� � �<  �B� D 2ر ه�2008R H/و �� در ��ل 2	� در 
�42�1ت *�3ا�3: ��اب 
ن 
�42�1 2�زگ ���د< و
/ال ��R KYدا ا0��اJ�2 �2���� U-ار 0/< �2د �J >/�<��� �2 از ��Bر �

fJ س و 2@رگ *�3ا�/و در 0� Wدر 
�42�1 نوه�[��. وردما cd� �2 ورز�30ران ����دا R ��/2ر
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�8/< ا
�>J�2 �3-ار 0/
 ��
/ال R �<KY �2 ا0��اU �7د< �2دا>� >/��2 ����R �2  ��7��0 �42�1
ن 
  .0/م

  �	 ��ن ��ن در 
�42�1ت �7د ه P �7�2 دار>/؟: ��ال 
�5 � *� �82ل در *��م 
�42�1ت *�3ا�/و �� ا0��اU ���د< ام !�>_ �7د را �130 داد< ام : ب��ا

�KY H و�
��� ود.	�م ه�H ا���5رH و*g�/4 ه�H و 
/ا�� _<��� >� ه�و *��J �1و�� H/4� 
  ..ام

  ر 
�42�1ت ���� را ه� دار>/؟رزو ا0��اU د �R	 ��ن ��ن: ��ال 
 در ����.�ر J�2@ار �0د 
D 20010 ��ار ا�� 
D 2 �42�1 ا��		� *�3ا�/و در ��ل  2	� :��اب 

RUا��
 ��م *� �2 ا0 �J >د�
Rرا در ���
�� ,4��KY H و �
/ا �42�1
�نن � Z:� 2/��  در 
Rورم.  


�	 ��ن ��ن ��1 �3 ��0 در ا2�/R: ل��ا �	��
 / �dJ  >د��� Uا��3�, ه1� / و در 
�42�1ت ا0
3�, �7د را �L و�� 
 �5ا� /؟. وه�� روز< *��>D دار>/
 H�  در�

�Hدر�: ��اب ���7 _<�hدارم و ��B 2 ��K� �7د ,�3
 H�3�, و�d h اول 
D ا�� �2 در�
 
3�, ���ات ا�	� دارم 
 D 
�i
�3� و*� �2 !�ل در *��م  
  .�J �7د را �2 و�� ا��ا 


 �5اه / در 
1(�4ت ا0��اU ���د< ا>D ا���5رات را �5� :ال�� ��	 ��ن ��ن ��0 از ��م ا����
  ��Bر ا����1��ن ��ز>/؟


 �5اه� از��مدر ا����1��ن: �اب � D
 دارم  ز�/< �Jن �� در�B� Rر 9	Z ه� �B ��& ا�� 
 �<��� �42�1
.  

   �3/ ؟ 
�3ر�>_ ��0 �� �2 ��0 ه� �	 ��ن ��ن در>D ه�� وh:��ال
�  ،م 
�2 �ن �7ب ��
�� Rرام ز�/< �J دار30� در:��اب )�3
��2� �� ه��  در �
./ر و
�در 


 ��2 ه�>� ?��< *�	 ��ت و��R X0������R D
� را دو�� دارم �R /�<��� 
 Hا ه��3ر�
 ��.  
� و
/ارU ا���5رH د�� دا0 و� �3 از �	 ��ن ��ن در را2:� :ار���/ �7ا��/< �
/ا �2�� اش از 

KY ه�� �� H��
���  �g ه�H  وا��
�42�1ت *�3ا�/و .�� /م f32 از 
/ا�ا< �2  ه��ا���
H�5ر�
� ه� ود.	�م ه�H ا��� T</O*1
 Hو��*� ه� در !�ل ا��ا �	� ��42R دم@�  ����
ورد �� از 

R �*�� /�L ل�j
 ����� ��0-J  نR Q Od* �2ا-� 
 ��0 X<��� �2  ن ����ان را�
�  .رمن �
�
��2 ه� ووا �	 ��ن ��ن را�رات و��
 �5�2 ا� H2�ا �X��2�
 D</ DYه�� H2�ا  ��dJ Uر�)
 


�ن 
� .�واز 2��	�/ در ���Rن ��Rان ورز�30ر �)	Y �
 DB<رزو ه�.   
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 �
 DYش و�� HاR ن�
�
�ٍنرام �0د وه@ار ه� �� l�ور ه� >�3  ا���5ر، ه�[� �	 ��ن �
DYاز ��م و ���
�H 2@رگ D 2 ا��		� 2 �ق  ا0��اU ���د< در ا����ع ه
�42�1ت ورز�0 در 

�
  DY/ ���>و�	�5ر 2�  ./�را �2 ا�
�0��
  ا
�ن 

   
   
   
   
  


