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  �ـی�� �ه�����

22.07.2011  

  

���   ���� ��یز ���ا�� ��یز دل از �

  

 �,$� 31.04.1390  +یب$�ر ،*(��� ر)� ��'ی &�%�$�ن، ،!�را ����زاد �یراد ��ارش ب� ��

 ت� ب��ز�� �49 دو ���ا ��8ات ا6$�اد در 345 خ$� �با ت(��0 ب�ی� $�ن&�%� و ا.-���$�ن %� ا��

 ه�A8 �4$ را@ از *ب�; %;�ر دو:" �,� ه=>�4ن او .�;�د دار خ��� %;�ر دو ��6ن ��دب0 ب� رو رواب:

8ف ��AB;6." 49 از *ب�; �� Dه�* �ًFGر و �8ود ت=�م از  ��ر وا�-I 8 *ب�D�* ا�� ه�. � �6 �ی

� &�%�$�ن !�را �� �45ب از �یدار ا�5ز@Lر دو �ن�6 ب��0د ب� رو رواب: %�ام از �=� �% ��ب�;% 
��M! 6* 4%ب� �؟� OF(�6� �=�د@ �ر�اخ$ ا.-���$�ن باب در &�%�$�ن %� �ا خP=��� *�یت�ر �
  دا��؟ را %;�ر دو �ن�6 رواب: ب��0د ا�$��ر $�ان����O9 6 ا��،

 %,$�ر ب� �& ا�$F=�ر گ� اث�6 ۀب=�Rب ا.-���$�ن و ه�4 �ه� خ�Q از *ب�; %� *ز��6 از &�%�$�ن
ی�=� واFGً� %� *ا�Gا�X 6ه %� �یا از ��W$� ��، وا��0د@ ... و ��4Bر و �45ح �4��6 �ه�O�� $یا *دو�� 

د@ ب��� ا.-���ن و ا.-���$�ن ب� %;�رB� در ا��  �یت ب� ��@ ��6 ]یبا ZG�6 %� �ا ��MY ه
ب�ت %� ا�� ��ا@ ا6 �یا ب +یت�ر. ا�� �ورد@ وارد ا.-���ن و ا.-���$�ن ب� را )ب�ت(* �% 
 �ه� %;�ر. ا�� ���رد@ *�X $\6ه و %;�ر �Xه د�� از ا�� خ�رد@ &�%�$�ن د�� از ا.-���$�ن

 و !�-� را &�%�$�ن �زار *وY ا��، �زرد@ را �6 ��دیزIا   .ا�� ب�د@ �تی��&W �م�اY$ و درد��%$

 *ا.-�� �` و *ا.-�� *W6ه� PF$6_ خاب�Bر ه� ره�ا ���A و Aیت=� و ��ت^0 و �،ی8=� و 8[�ر
 خ�د �ن�ر��� �Gرت ب� �با ���Bر ت(ش و ا.-���$�ن ��Iت زدن به� و ��4ه�ن *ب %;$�ر �با

وخ$�. 6ت^Z �،یت  و ه� !� ۀروز ه تور و ا.-���$�ن در *ا.-��  �4! �ی�5ه\$ و �یت
  %;�ر؟ دو �ن�6  رواب: ب��0د ب� ور ت(ش ا�� ��ه= %;�ر، �یا در ا���ن ه� ه�ار

 و ا�cY �@ و *&�%�$�� ��Y�bن و *ا.-�� ��Y�bنD�� �% و ه� 8Mیتd و ه� �45] و ه� B;Y ه�� 
_PF$6 و ،�^O45 و@ �=�ل ب��ن. ا�� %د@ ��e &�%�$�ن خ�Q در ه=� ،*�$یتور �ه� � Dه�* �% 

 �یا از و دار�� ارت��ط &�%�$�ن *���6 *( �تاb �ه� fی�و ب� ه=� ���� *6 .�$�د@ ا.-���$�ن ب�
@�O$ور و 345 و 8=\� د�$�ر ه� و ���� *6 �ی8=� ه� ه� د� تور. ���� *6 ا.-���$�ن ب� را ت

Dدر %� *ه� Qد�� *6 !�رت &�%�$�ن خ� A6�  ن� ����� ب� %� ه���Y�b ��$�%�&* �4$ن خ�د ه� 
 و ه�4 �� %� �05ن ه� و دا�� *6 &�%�$�ن خ�د ه� را �6�Yh �یا. ه��B 'Y��6 �4$یا6 ��Gل در &�%�$�ن

 ]یخ� +یت�ر �bل در ه� %;�ر �یا ایز. ��ار�� د�� ه� تور �یا در ـ %�ام �Xه ـ ا.-���$�ن ��
�بو�46ا�� �دارا ت� ا�� �@�%�� ه=�ار@  *6 ه=�ار@ و ب���4 �05ن ب� و ه� �یه=�� ب� رواب: �یت
  .j,8 �44% ه�، �یه=�� ب� ب��Pص �05ن، ب� را ,���ی� رواب: ���� �یا %� �4��%
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 ب� ��ز�� و ��� �� ا6وز �� و ��W$� در �� ا.-���$�ن %� ا�� ا��Bر �Gبc8��c `�A �یا ��ه� �05ن
 ا� �یا ب�4ب. ا�� ب�د@ دارا را %�ر �یا ۀ4یه� تA=M ت�ان و ت^ب� �� و دا�$� �$�نیتور �ی8=�
O45* 6\ دارد، و�5د� ��یا ��8ات در 345 ف �ن kb�46 در %� ��، %;�ر دو �ن�6 �b :خ 
ار ب��� *6 &�%�$�ن $4%ول یز .Fً( %� �ر��یدG دارد ت(ش �0@�ب &�%�$�ن. دار�� �% \B;6* را �% 

 ا�. %�4 خ$� �6 �&� ب� ا�� �=�د@ خ\k �05ن و خ�د �با ه� و ـ *�Pc6 F6�4 ب� ـ �6 �با ه� خ�د،
 %� �ید �یب� ب���، �اخ �ه� *&ا�4 را%� *�(�� ���G ��46ر$Yاو  %�ام �ی��B و ا�$-��I و �دی.
ز 5=�0ر �fرD %� *ز��6 ��؟ ب\�4 راب�l �یا در %;�ر%� Yh�6ۀ .� ب� را &�%�$�ن از ه� را%� 
Qزردار �45ب ب� ا.-���$�ن خ��ور �دی �  =A ب� را eزم ت��05ت ��4ز6 �یا در %� %د خ�اه] ��@ 
 در *O45 ا�! بf و ��ه=. ��ارم *اb(  �Xه �6)�ع �یا از 6� %� ب�د �یا ;�نیا �5اب ر��،�و

د��؟ �دی را �ن و�G ه=�ن در 9ا دا��، و�5د ��8ات ا6$�ادB�  [از �6 خ�اه �G� �یا �زردار �
 %� *B;6(ت در �\� ت� %� �%;�ر. �WOار�� 345 را &�%�$�ن d ����5ی �ور �م ۀ8=\ ��م %� ا��
 درد ب� را خ�د  Ac و kl46 %�ام ب� و �,$� �9 ا��، `ق ��اD �=�د@ خ\k ]یبا ه� �=��� 

  %�4؟ *6 �.$�ر ـ 345 ب� ـ �ب�ر�$

  �4ان ب� را ا.-���$�ن %� ��اD �@�%�� �0د@�ب ه� ب�ز �=� %� ��د �,$� �یب� ت�ن �اخ ۀ5=\ �6رد در
 AB;6 %;�ر dی.�. �یF6* 4%در �؛� Y�8* �% ت�ان �� ا.-���$�ن AB;6 .� ت�ان �� و دارد را *4ی

A=Mت AB;6 .��6د@ �%;�ر دو از �=�! را ه� *4ی�� Dه %� ��ا�X ���� Z(�6 و Z,� ی���B* در 
یه=� ��8ات در خ�!$ً� %;�ر دو �یا در �5�6د �ه� *��را6O ی. ��ار��B* ب��G* 345 ور و ت

�A8 r\! 6 را@ dی ب� *�بی د�� خ�اه�ن %� ا�� ت��qb و�،� و ا�� تور و 345 �نی&� و ��ا46 
یدO� دیا !�د در�^ AB;6 ه� و و �,B* Zی. ا�� تور و A 345یت=� و !\r و ��ا46 زدن ب

ید و ��4ب *6 345 خ$� و !\r در را ��دشO� Z,� رام در را ��دش و� ه� �یه=�� ��خ$� ��
  .�ی�=� *6 $�5^�

 *ب�; �� ه�A8 �4$ را@ از *ب�;  ـ &�%�$�ن و ا.-���$�ن ـ %;�ر دو ه %� ��ارد �P6اق 8ف �یا
 &�%�$�ن و ا�� A8 را@ از *ب�; ا.-���$�ن *4Fی ،*Bی %� ا�� �یا و ب�د �یا در�� ۀAB;6 !\=5 از

  !�05ن و �cl46 و ه�4 �با %� ا.-���$�ن �با تAB;6 �� �04؛ از *ب�;

 


