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 �� ����� �	
��در ��ود ی��ل�� �� �����1389 �����(    �����   
ن �� 'ین %$د 
�دی# �� )1390(�

� در ا*(ت 'ر-,�/(
 و �ز0 �� �� ا
زی�ا ای; ر6�7 . �ز0 �� �ر:�دان ا��9 8ن ر6�7 4,5$ر ��ز0 �$د . 2$د 

ت �/(
4,5$ر �$د �� �  ���? �ح�,� 0 وی=> ��ا0 ر���:� �� �2یت ا
ء وAB 04د ه
ز ��د و D8 ز0 را �����F دو ر�; ا��9 دو-E را در ای; �

ن '6 از ��  روز . :�و:ن ای; �ز�B 0ار داد (�
د*)� ری�E 4,5$ر0 ا*(
 G�� �� ��(�� ت�/(
��$ت در �$رد  ص,��H� Iد �,��$ن ��)F? ا

  E��K99 ����H�' ن ، روزی��:,
 6�H� ل��� 0Aل 30  ; اع ا�� �
ش ای; *�ص��  $�ط ر6�7 4,5$ر و از 'Pی�) E�:8 2011 25 (1390روان 

 �� �Tا ر6�7 4,5$ر '6 از ا� '��S ا��9 ای; ا�E. ا�5ا0 8ن %�� داد 
یU اعKن �2> از �$0 �,��$ن ��ود ی��ل(
 �� �� S�,�� دی� و�  

ت و ��ر��/(
> � ع,���د �,��$ن در داد:> وی=>��)F? اV(ی� ، د�AB 

� ��د ��B 0 �,��$نء را در 'AB W5�� ع�$ان ��ء AB E�,و اه SF
و از 

�T ؟ E�� E-و ع�ا Y� ی�4
��ود ای; ی��ل ا ر6�7 4,5$ر ��ز0 در 
 S�,�� ح�ان و�د و '6 از ای; ه,� ��ن را زی� �$ال ر-,' Eوع����

 W5�� ت را�/(
�? ار�ن �ZKZ 0 دو-E ، �,��$ن ��)F? اF  در ����
4ی�  ص,�I :��0 ای; �ح�ان �ع�
*� ��د ؟ در �-� �� �,��$ن ��P$ر 

ی��:ن ,
 6�H� 0 '��وزAو اع E2غ داK�ص�� 0 %$د را ا�* ?�B <� Eه�
 � ای; �6�H �ع�*� ��د �/(
  . ی و-�� �5:� را در ��رزات ا

هن و  ح����Vان او_ع ��ون  �دی� 
	�یت و دی�:> ه0 �/)�[� از:0$ 8� 
��ن در '(�
�� ا*(� �� `S��' ;ای  �4)� 8ن2ی�.  ارا�7 �� 2$د  ه

2� �  از دی� و ��ن ر6�7  را د*)� ری�E 4,5$ر0 '�` ای; '��S ه
 �
  . 4,5$ر �ز:$ ��� و �� �,W ��دم ���

ز0 �� ی��لای; ��ود �9ف 
	� از ای��� ا
��V> و دی�:> ر6�7 4,5$ر در � 
I4� 0 �(�
 ، �2� �T �
ت 'ر-,�/(
�? �حd و  �c? در ای; �� اB و 

<�
ز
�> و ��� S�,�� ح�ان و�ز0ز
�> 0 ا��9 . ا�E  0 ای; �� ��� �T 
4د0 ای; �ز0 را ��د
� ؟ای;
 ن و ی�� �T �2 و ���� �����   

ت �/(
��%� ه و 2ی� ری�E 4,5$ر0 ��$ر � �� ر6�7 4,5$ر در ا
_ 0
� ا%�� دی�:> ه
[� ری�E 4,5$ر0 و 'ر-, ر�5 :�*)� �$د �% �

 � %$د را ��
�> 0 ای; �ز0 ��ب ���� �/(
. *�ص�� 0 �,��$ن �2یت ا
ر�5 داE2 �� �,��$ن �2یتزی�ا % $A9 دو ع �]
  6�H� �5ی� $Aع

ت�/(
E��K9   $�ط �,��$ن ��P$ر رد ���� ��  ص,�I �,��$ن ��)F? ا
 �
ت  *�_�� 0 ��2); *�ص��) ا:�.  �2> �$د�/(
ر�5 ه در �$رد ا% 0 �


� ��گ ر-,'
�> 0 ای; �ز�F�  0 2$د ، �4���� ای; ��دن E��T ؟  و '�
ر�5 �)��0 را در ای; �ز% g$5 ��

	� �Bار ا*�ون �� 8 �� Eع�Bای; وا � 0
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ر�5 �)�� � از ادد% E-دو ��  g$
   �� h�'% Eیر�5  وا��)� �� �,
ز �$0 ا.  �Bار دارد �,یE و ع�م �,یEای; :�و ا�E و ��ت و �,ت 8ن در 

ر0 از '�4$ا
ن��� Eی$Aع �Vن و  �5ی� دیV�/
 Eی$Aار0 ، عPV
$
B د4
در 
4د 
��E �� �� ع�$ان ��گ ��
�> در �ز0 �$رد  �B �5$ار 
ن در ای; V(ی�2

  . :��د 

 ?F(�� ن$��,� 
iF و  �دی� *�ص�� 0 ا:� ر6�7 4,5$ر و ی ت ��/(
ا
 E��K9 رد �� ��(�� � �/(
0 �5ی� �6�H �9,��$ن �2یت اAاع �]
 

ی� و AB د4
ن ا��9 ای; �ز0 :�
ز� ، ��2ی��:ن ��
�> 0 ای; �ز0 �,

4د ��)F? دو-)� ا�E �� در رأس 8ن 
ن �� ع�$ان دو (�

PVار0 ا*($
B

ی� در ای; . دارد ر6�7 4,5$ر ��ز�B 0ار AB <V(د� �� Eر رو2; ا����
04د0 �� �� ���

$ن ا��� ��$ر � ا�)KFل�ز0 �� ع�$ان B  0ا$B از 

  . ��G ه$یE و �$5$دیE ����� ���9 0 ا��9 را �)ح,? �2 ا�5ای� 

ی��:ن �� ع�$ان  �:�5 و-�� ,
 6�H�  �6�H ا��9 و � E��K9ی

در ����� ���� ا'ر-,ن ت 'ر-,�/(
�� ��
.  �2ت _��� دی� � 

 E*�: رد  �دی�$� �
ت 'ر-,�/(
ر-,ن ی��ل '6 از ا' Eن . ���وع�ر-,'
یh ا��9 %$د lم وH
50 ا �� )E�$�� ع,���د ��رت 	

PVار0 و $
B ( در

رت �� 	
 0ای; ی��ل در:�� ��زع� 0 د*ع از ���وع�E %$د �2 و �� 5
  .ا��ار �ز0 ه�B �(�$�� 0ار :�*E E ، اع,ل ��$�

 �
ت 'ر-,�/(
���9 0 وارد ��8> �� ر6�7 4,5$ر و ��$�E و0 در �ز0 ا
 E��
 ����F� ی�� وAB 0ا$B ت دورت . �,)� از ��9	
 0 �]�lز0 وا:� ای; �

 �
��B ر وی� را �� اع)�AB د4
�� ��$�E را از 'ر-,ن :�*E و داور0 
4رم �%E ، راT 0ا$B رت	
 �� E�

� ه(> را 
)$اوت ��دم و ) ر�AB و

4د هF(�� 0? ا5),ع�  ����د 
 .  

 E��K9 G��9�]
ی��:ن از -حظ �,�E و 
صب  ,
 6�H� Eی$Aاز ع 
 ��� �,
و��Zc  6�H� . �(B ��[� �� ���وع�E *�ص�� ه6�H� 0 وارد 

�/(
9ت را ���� �� %�وج ر6�7 4,5$ر ��$ر  ص,�I �,��$ن ��)F? ا �]
 
6�H� 0 اذعن ���ارد ، از �P' �� 6�Hی�د و Aاع �B� Eوع���� ��

 Eا� E/�� از ای; ���وع��6 در ای; ��ت �H� 0. 'Pی�ش  ,م *�ص�� ه
 0�6�H در �-� �� :$ش �ح)�م ری�E 4,5$ر0 ��ا0 ���2ن *�ص�� ه

ی��:ن ��Tان �ز 
�$د ,
�` ر. ' �� E��
ء و �ع�$م AB �� 04,5$ر E�ی
ی� AB I�� ار و�B �
ت 'ر-,�/(
ی� E��T �� ��ا0 اAB 0 <=وی <8ن داد:

 E؟ �� را� ?p� ��� �T و Eا� Y��� �� ن9در ��د
� ؟ در ای; ��

� ا�E و $
B 0د4
��V$ی� و �� �)G�F ا�E ؟ �ر�T 0 ��� و ��ام 

iB4د هی� در  �

� و ��ام �� �T ام�Bا W5�� �:ار دارد ؟ ا�B ن$
B � 
 �
$
B 0 ه�
�E و ع�ا-E در ه� ��$ر و �� ���$
B ی�4
 ، <V(ی� د�AB

W5�� ;�2 ، این 8ن ��$ر �(�
4د ا�E ؟  در ا*(
  �T �6 و ��ام 

�3�د ')1$ !�/'�� ه� ���   

   ')7وا� از �ن روز .� ��3�د



 

 

www.goftaman.com

3 

  

 

  


