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	ر� ����ق 

19-02-2012  

 ��� �� ��ه��

��ور )15( �ی��ر ���� از ,+ را ا�*��()�ن �ش�رو �	%$�ه ا�"�د �ه� ��و	�) 1989 ( �ل 
��د :ی�89 �4 ��د	� 67)�. �4د�/ ��3 �دو ) ,2 �رو از ���ر ��  �ل د1 �� �ی�0 �/ت� :یا �4 
 ,2 9�?�ف �� <�	ز��� �4. ��د ه� �و	� :یا و0= �����/1 �7و��ف %;�ال �4د ��3 را :	 �ز�
���ا و �7)��/ ا�*��()�ن  $= �� را �8د �رو ش/1 :	,�@ �8د ���� از /	ر  /;A �B"C 8	1� /��� 
 ا�� 
،	/ا�	�$ ��ش/ 67)� �8د �� �D	A� A �ً�	د0 �4 :یا. �6=	� �D	A �8د �� �C �یز در <�	��C در
  : ��ش/ 67)� /یش�

��ز�/ان �� و �� ��  Jم! ,�ور دLور :	 �ز� �ا �� ��  Jم! �� ��  Jم"  Cد	ن �8ن �� �4 �ت�% 
 �� و �: �� ���8 درس �4 :	 �ز� �ا �� ��  Jم. �4د�/ د��ع �� 3�8 و%� و%� از �8د

�O$��/ را �� و ،�داد �<�م 1���4 ره��ان�  ."  �8= �8د Q	�? را ��P) ��د	�$ �	ش$� زور �� �4 

�ً$P)� �4 ;ش	ن /ن�R$ه A	D� ا�)�Tر و ��8ش  �� دش$: �8رد1 ش<(= �����/S 1ی ز��ن از 
  :��ش/ �B"C �(67 9ن در �7و��ف %;�ال �4 دارد و%�د ه
 ا�<�ن :یا ا��. ��د	� �� ه$�

 ره� A<��= �8ن و �ز8$ �: �� را، �� و. 
ی��د	� �� �8د ��9د و ��یز :	 �ز� �� ا4;�ن ��"
�	;>	
 �8دت �� �4 �;	 �ز� �ا �� و. ���ش ��ز�/ا�= �8د T):یر ش�ه/ ��ید  �ل ه� د1 �� 
�	C��	/��/ید ، ����A �� 3�8 =ی �8ن و�ی�4د <(�،
 Vی9ز�� /ان	� ����U �� را �� A���� و 


؟یداد �0ار ا )�6د1 ��رد �8د ���Cژی/یا و  Jح"  

 �8د �� او �4 ;/	�� �� 4;/ ���1 %;�ال :یا �*D دا28 �� )�ا�(=	�$ �Z )4	ه �4 ا = :یا =	وا�0
A� �	،=6� �� در9ن Q0�� و �� 
 و ���7): ه$�ن ��د /ید 2��0 ه$� ���ا �4 �D	A ا��. ا4;�ن ه
  .��د �4د1 <(�نی 3�8 �� �4 ��د �;	 �ز� �� %;�ال :یا ���/ن �1	8

 �ی9. ا4;�ن و 9ن از ��/ ز��ن، 9ن در 
؟یا �4د1 ���1 �8د ��� �� S �B"Cی ���ا ا20 �/ ه
 �� �ی9
�� 
��ری �ی9 
؟یا ا�/ا �(8��B از9ن ��/  �ل (=	� و  �خ ��0ا �� %;]  �ل د1 9ن �� ��7ه ه> 
 ا = T)�ی :	 �ز� :یا در �4 ��8� ه$� :یا و ��ا�یو ه$� :یا �� و 
یا ���7)��/1 را �8د �رو

 �یو�;�P8 �Oت در <�	ز��� �ی9 
؟یا ا�)�د1 ��ل :یا �� �Aا �4 
یا /1	,�  �8د از و 
یا �4د1 �<[
��;�O و  
ی��	 �� �� Vی�8 �O;� ()ه	،
 �دش$; �� را �� �/ارد�� �0ار �� �� و دور در �Z )4	وه 

 و��دم و^: ��O(� /;4 دو ) ��دم و �و^;/و ) در �ی و� �� S(4;/، ش A	D� شS 2��0 وا�4 �ً�0 

 رخ �� �4 �دو ) ا�(�ن و �و^;/و )  ,�د1 :یا �یز �� را �8د  � S �B"Cی ���ا)��ش/	� /یو��د

یا ش/1 و_2 �8د ا_2 �� و 
یا �4د1 دا28 
،یا /1	�4 �8د �� ��	;	
 /;A � ه� �و^;/و ) :یا `/	

 ��8اه �8د �4دن ,;�Oن ���ا �4 ا�/ �رو�4 ��شید `/	� A;/ و ا�/ �وا�0 �� �ه� �و��د�/و )
� ش�Oت و ه� �اه�8 0/رت ه�،P^� ه��
	<;	� ا )�6د1 �8د  .  
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 ا�7. �8د ا^�اف �� �یو %�P �� ه
 و�� 
،ی��/از	� ��B �8د ��� �� 
	)�ا�	�$ �یو 
	�Tاه	�$ �� /یش�
�D	A �� ا = :یا ��)���ا	� �b7 �>Pش)� از �7�): درس ���ا �� 
	<;	� را �4ر :یا ه
 ��7ه 1�7 
�Qر و �4دن ا�)�Tر ���ا 
	��	� را 
 �cف در �� ;<�یا. ��انید رخ �� /ن	�4 و �8د �;	� �8د4
 �و	� ��ز و ��8= ��رد) 
ی�ور	� �(�ب �� را ا���C/1 و ,�4()�ن �4 ا�7 (��ر  � b7ش)�  �ل _/
��ا��ش �� /یش�. ��ش/ �� �7 روز��1 و �7 /1	�ی��/	� �ن	� �8د /یش� �م	�	� �0ار ����	� �ه� 

 �� و 
یا �7�)� ا�+ ��ل ز��ن �� ��e و��. ;/1ی9 و b7ش)� ��ل،: دارد ��/  � ز��ن �4 
یا �4د1
 :	A; ه$<� 9���1 و 
ی9 ��$ �8د �� 
	�<; �+ را درد و �<;/ ���8رد ��ارید �� �� ����	, <�	ز���
 �ت	وg شV =��Oی�$� /ان	� در �� 
	<��	� �ارید �� را  ��8د ه
 ��ید ��ر دو � درد ��ط از ش/
���ید �ارید �� ��ز ;<�یا �� 
	/ه	� ادا�� �8د را1 �� _�رت :	ه$ �� ��/ و 
	��$� ��� ��انید از 


	4; ���8رد .  

 �ً�	د0 �4د �8اه;/ ��3 را ا�*��()�ن و�OAرد1 هDار دو  �ل در ه
 �را ) �ی<�یا�� �ه� �و	� ;<�یا
 :یا �روز Sی ��1�8L ه� �و	� :یا �4 ا = :یا ��ش/	�$ ا�<�ر 2��0 �4 �D	A ا��. (=	� ���Pم
 از ,+ ;<�یا. �P;/  � و �وز	, �ه
ی و و �ا��;/1، �8رد1 ش<(= �4د، �8اه;/ ��3 را :	 �ز�

 �4 (=یا�� �7�= �8اه/ �0ار ا�*��()�ن ��دم را1 �� � � ���ش) �A ه� �و	� :یا ر�): �ون	�
,	V �	;� 1 اش/Oیا از�: 
P0 �� $�� 9ا��. /ی A	D��ه� �و�	� �4 ا = :ی$�	�/ا� ه$� /یش� �4  

hP)� ��� 4$ در �7ا	()� :��/ �ی ��ز �� اS ید ��ر�� ��ه� ��ش�� �A$����ن ش��/،  �ار ��دم 
 د��Cن �4 � $) ه� �� و ا�/��;/�/ �4د1 �ون	� �ی��ر _;/و�R0 از <�	�ه	  �ه� ,�ر�A �� را

 در �4 را ��<)� ��ب A;/ �یو  �A �(� 3;/ ا20 �/ ��);/	� د = ا�� :یا �� ا�7 و. ��ا�;/ �8ا =
  .4;;/ �انیو ��ر1 دو ا = ش/1  �8)� :	 �ز� :یا ا�(�ن هDاران �8ن T):یر $=	0 ��  �ل د1 �^

�ه� 27 �68 در را �8د �4 روش;6<�ان ���ا ه� :یا ا�� �  /� ��دم 2	ا_ �7ن ;/1ی�$� و %����  

 A;/ان /یش� دارد�/ ه
 را ش/ن ا�)�ام �9رزو و �ور�/	� �(�ب ��O� /ش�� 9ن در �A �4ا. �

�ه� 27 :یا ���ا ��ید ده� Sی ��ز _�رت /��<� ��اد %����  � � O�	� /ی ��ز و �4د �8اهS 
 �8اه/ ��ز1 ��ش/، /1	�7ا@ � �د �� � /	� ��B �� �4 را �زر�7 �ه� %;] �4رV�9 1 ��ید ��ر
�)�.�4دCی�� ا/ ���iا 
�رو 4 �4; 
;T  �� 9ن �روش;6<�ا	یر �یز در �4 (=V ه وا <= و�� 

��ن �ا�)"�رC�^ �(ش�� د = �� را ��%�د ��Bم   ��ط و ;;/	�	� را ��8اه �9زاد و ��P ���و�= 
�ش$�ر روز ه� �و	� :یا �	/;;> .  

 ه�، روس د = از �4 �یه� ��7ش$�C ه$� :یا و b7ش= �4 �ا�/ و  �ل �  :یا �/ت در �)� �6��
 ���;/ /یش� و 
یا ��/1	� ه�ش �� ه
 �زه; 
یا �8رد1 ه� ���g و ه� ��ب ه�، ��ا�یا ه�، �,�4()��

��7ش�O  ��شی��ز ش��7دان �� 
 ،��8اه �8د ،�ا�)$�د �� ه
 ه;�ز. <;/	�$ �+ را درد ��ید ه
� 0/رت وP^� �� �� 
 �$�ش�ن از  �ل ه� د�J� �4 1	��< و ه�  �ز��ن ه
 ه;�ز. ا = ��4
 د1 :یا �/ت در و �و�/	� �7�)� �0ار ا�Dوا در و ش/A�4 1<)� و SA�4 روز ه� b7ش= �� �bرد	�

C� � �4 =شb7 /;()�)�ا�ی �4 S /2��0 2ی� C��. 4;;/ �یارا ��دم ���ا ه
 �� و �8د ���ا �� را �0
  T: از ه
 ه;�ز. ���دد �� �4م �� �4 ا�7 ا = %�Oن  �8);��/ن ش��� �0ل �� �� ه$� 0`/ /یش�

 �� ه
  ��7ه وا1�7�7 
ی�رز	� ا�� 6):7 ,� � واز ��6ت /ن	,�  از 
،یدار ��س ��ید Sی �� 67):
 ��ی/4/ی �رو �� C = �� �4�/ و ��= از �� �"<
 �� و%$Jت P4$�ت ;
یD	�  T: ��یه$/
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�	��>	
 V	�: /ی��	� �4 ا = /1	��R ه;�ز <;/	� وارد زدن  T: �4 را �����i �یدر ��ه�د /یش�. 
  . �Dن  D� :Tن �D�	� �Dن، ��ا د�7 :یا از

 را :	 �ز� :یا �روز �ش�رو �ه� �و	� ���;/ Vیش��4 و �ی<�یا�� �ه� و�	� _�رت ه� ��
�)� �4د، �8اه;/ ��3C�4 ا ��ی^� از j 2, ( ی^� از �4 �دوj از �<ی �	ه� /ان� و. �یه�ا 
 �1	8 �� ^�ف �� و �4د �8اه/ �ون	� را �8د  � $�	, ه�ا درواز1 از ش�ن ش�ن %;�ال :ی�89

�T;/ وه$�ا �C �یز در و ���/ �8اه/C�� /67= �8اه :  

 ه
 ��ز ش$� و 
ی9ورر �/ = 
	�Tا )	� را 9��R. ر�);/ ��انید �4 ه$������. 
ی�و	� ه
 �� ا4;�ن" 
�� �  �P4ی</ی و�� �D�	/ �� ید ��4ر ��ز ;<�یا���  ." �� / ��ن و0=  � �� 

  

  


