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٢٠١۵��ن ��ل  


	��  د������� ����ا��ی ری	ض از ���ذ ���ه �� ��ا� ا

 –"��-	ن ,	ط*"، �'	رز &�م ا��ی$� ��# ��"	ن در 	ور ��	�� -    

 درآ��: &�494ه ھ	ی 6��7�	ن ��3دی �� -�از 345	 . 1�0 ١

6��7�	ن ��3دی در @4'�ه ��وه �?�'� ��"	ن، <�ی� �1ش �	زه دم ٢       . 


	ر <DE روای� "ارB �C	ھ�". ٢٫١         ���"	ن، �	 "5'� ای���" در ا� #�� 

 ��&�� دی�4 �1�0 زای <DE روای� ��# ��"	ن . ٢٫٢         

 1	دB	ھ� ار"� �C	��H ��ای آل ��3د .٢٫٣         

         ٢٫۴. "�5	 ا�J?	ر ط�'� ��# ��"	ن �	 "B	ھ�اده ھ	ی 

��"	ن �	 �Kش "��د �� ھ� ,�"H" در 	ور ��	�� . ٣      #��  

         ٣٫١.  �L�	M 	� ض	ا��ی دو ��3ی ری��� ی �Oھ'� و �	ری�Nھ	ا

��"	ن �� �"  .٣٫٢          #�� "���	�� P4& "ا��ری �7ب�Rار "ا�� T	�� ���اث 

�� و -�,� . ۴     	�� یی"W در ��4  �'	رزات @U �4ی� ی 

��ز��W ا-6	��  . ۴٫١          ،W"یی   Xری	در درازی � 

         ۴٫٢. W"ی ��	�� -�,� زی�ی� �� �T	�� ���وی Y���ی در Y	رزار 

�� �3	�5 �1 راه . ۴٫٣         	�� در ی"1  W�Z و D �'	رزات 

     ۵ .         \�	]���ا��ی ��M�3 ری	ض در ^�داب 1�"	ن Y	ران �	 �� ا

1\ ���	ر: ��# ��"	ن، ,	-�� �	Uر Y	روان "ا��Rا��ری ���7 ری	ض ��Jر". ۶      

 روی�Eدھ	. ٧    
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�� و -�,� ی�. ۴	�� ی"W در ��4  �'	رزات @U �4ی� ی 

�� ی"W و N��� در 	"B ��N'B�"".H��� ی"W اN'B��� B"	 در N��� 

 (7'�ا�3bی� آل ��3د L	ب �� �61ا�0)

۴٫١ Xری	ی� در درازی � ��	ا-6 W�ز��� ،W"ی  .  

89% ی ی�5، �
ز��5 "�&�" دوھ$ار ��ل 2&1 از ��.د �
�$ -�	ن وی+ه در �(�ب '&% �$ی
ه 


ب =�ده ا�<. "�&�" در آن ز��ن @?�< ���9 دا'�% ا�<. دی	ار =>;�:@ �= �&� %B<� ،


 ��C�@ D8 -�	ن ھ��ن EF��= "�G= ان
H س ھ�ی زی&� و زی�ر ھ�ی�&C" �= داود 
JK ن���<�

 ����� Lب "-�ری��5 در �JM Nاھ�
ز��ن �
ز��5 ی�5 �9اF	ه �� '�د. د��
 5JM ا=


وت را از ط
یS ا�QRFر -�Pرت، =% وی+ه U 5=�ده و ای 	و-�(
U ر��J= �&�" %� 	Jی�F �� "ا�.م


وت @U ،	F	Fزا�� �� W-آ %= %X&M و 
Q� 	=�Y� ر، ��ده �9'� =�ی�  �% در�Z= و 
8


د آورده =�د".  (H ی ٢٧زی�دی�)= 
�$ی
ه @
ب =	وی، �% [�2	 زی %&' 
��-
) -�	ن ی�5 در �


ش �K	ا �
ده =�د.�JH $�F ،	Fوش =�د	= %F�9 %P��F و در �)�XF 
G' 


اض -�	ن ی�5 �% =� وی
ا�F �	 آ ;Fاز ا �Bی �'�K و
] %= 
P)� ،ز��ن =�د Nب "��رب" ھ


دی	. ای5 �
ز��K 5: از آن JZF< د���Zش H %89 آن �F����=  ن ھ�ی	ی5 -�
�Hر$=


2% زی	ی% =� -&�ی5 و ] %<���M.ت ��Gن �XHی�F% ا�.م '	 و [
2% ھ�ی �Z�a< ا�.��، از 


 ا= ،SXاد و د�	b= ،%B� ا�.�� در a<�Z� $�ا
� �= �F�&-   .	Fده ا
 یNBM  %;8)� 5 روای� �


ا-�ری، در �Kی�ن �(c  ١٧۵٠ی�5 در ��ل dاز زوال ای5 ا� :K و 	' �F��e@ ا-�ری
dء ا�$�


[< و در ��ل H ار
2 ��F��ی
= ���
K
� >R- اول �F�G�ا��;.WC را =% د�< آورد  ١٩٢٢


د و �C در ��ل � �� >��BM "5ی =(�م "ا��م ی�
ی�5 =% ���Gری  ١٩۶٢�
د. در ی�5 ا��


 =% -�iوت ھ�ی ����� و وا=J��E ھ�ی -&�ری، ی�5 =% دو ?F ،. در ھ��5 ��ل	دی
H 1ی	&-


دی	: ���Gری @
=� ی�5 (ی��C��' 5) و ���Gری د���
ا-�j ی�5 (ی�5 H N�J;- WZ=

 �Bد، =% ی
� c)��� N��M ����� در ز��ن  %= 
?F ،ری< ھ��G���(�=�). ھ
 ی�B از ای5 


 دا'<. از =. ک �Bدی$F m=روا �F�G� ھ�ی 


 =� ��Kده �
دن   ١٩۶٢در ��ل   Q� ر�G��
، ری�: ��)Cا	ل @&���۶٠  >��BM ،
BJ@ ھ$ار


[�% و =% ط
[	اران �9د H ،	)�Jی% ھ	زی nھo� وان
�K %� ھ� �U�M از  �C��' 5را در ی�


د. در ا�9
 در ��ل d�١٩٧٨ 

وان [�K از %�  DC�� هللا	ال @>� @&
)�2% زی	ی% ا�<، د�< 

ی��C��' 5 و ی�5 �(�=� -R< ری��< @&	هللا ��DC  1990=% ��د-� زد. در ��ه �� ��ل 

�	ای� ط>&� در �(�ب آ ن ��Xر =
وز  1994دو=�ره ��R	 '	F	. و�C در ��ل  W&)�دو=�ره 



www.goftaman.com 

 3 

 


دی	. K: از �M.ت ھ
اس ا[B(� در H ب�� 
� ���?F �2ای m��- %� ،د
�١١ 
&���d� ام

٢٠٠١  %B&' ه ھ�ی�Eی�K %�<@ ت ھ�ای�.�M %= �Bی
در ��Fی�رک و وا'(E�5، ای�vت ��R	ه ا�

اC;�@	ه، �(�ح '&% �$ی
ه @
ب آ�wز ��Fد. K: از �9$ش =�Gر @
=�، @&	هللا ��P� DC&�ر =% 


دی	 و 2	رت را  در [&
وری H �)�XF n;@٢٠١٢   %�B- �= .د
=% @&	 ر=ُ% �(�Qر ھ�دی واoHار �

ھ�دی =
 اریB% 2	رت، -�zد ھ�ی �����، ��Q9< ھ�ی �oھ&� و ا9�.[�ت  زدن �(�Qر


ه  ای5 �9$ش ھ�ی �����، �oھ&� و -&�ری در ی�M jزه �JH .	)�]
H ری دو=�ره اوج�&-


وھ�ی �9ر�� �(8;�ی، =% وی+ه �F ا9>% روز ا[$ون	� %= 
P)� ،>اھ�� 
K ا[��ی�
b��9ص 


دی	 و در F��P% ی�5 =H دی�Y� ن��J=

 دو=�ره ��	ان ��رزار �(c ھ�ی @�X�= %F���K %


دی	. H ��=��F 

۴٫٢. W"ی ��	�� -�,� زی�ی� �� �T	�� ���وی Y���ی در Y	رزار 


زF	 @>� زی5 ا�YC=	ی5 ا=5�JM 5 ا=5 @>�) را ا��م ]) 
2�&Cا 	�R�  ،ن دوازده ا������Y�'

=
2
" از �>�% @�=" n;C }�X- 5�9ور  ��ر�= %= .	)Fا	�� NP)K "5�]�B'" �)Y� %= "
;=" �


[�% '	ه ا�<H . ا او "ا@��ق
�G�� =% ا��م ��Y�' NP)Kن داده '	ه ا�<، زی %= n;C 5ای

@��Jی  ٧٣٣ا��م =�2
 در ��ل ) ٢٨داWF را �� '�B[�% و ��XBف" �� ��9�% ا�<. (

&Cا >�C�Y] م	ن �% از @��Y�' وھ� از
H 
2�&Cا 	�R� ت��M در ز��ن .>iH �H	Fرود ز	= 
2�


دی	F	. زی	 در �&�رزه =� H }��
'�ر او K ادر
@>�% ا��&	اد ا��ی�ن �Fرا�� =�دF	، =% دور زی	، =


ا�Fن ا��ی  ٧۴١ھ�Xم ا=5 @&	اj<�C ا��ی در ��ل �BM .	' %�X� 5�'د 
@��Jی =� -�


ض -��'�ی @�م Y� و در 	Fد
� nQF �F��� 

ی	هء زی	 را =% �F=< در د�SX و �	ی(% == 
�

2
ار  .	Fداد 

 �� NP)K ای5 @>� را ا��م 	زی ،
2�= 	�R� ی% @�ض ا��م	2% زی

وان [�K n�-
=% ای5 -


9.ف '���Yن = .	)��)'١٢  �<P- و ��	ت �9ص 2�i�" ی%  =% ا����ن	2% زی
ا����، [

 >R- ا����ن" را >�Q@" %� ،%ی	ا���< زی 
�&Y- 5ای .	)�J�F 1�2ی "�&�w و ی�  @>�م �GCا

F
= �� W�
K).ا=< دارد
2 5)J- 1اھ W)�= �= 
�X�=  ،	٢٩  ( 	)F�� %ی	د آن �% زی��=� و


ی (iY� %2
]١٢  �Cو ،	'�= 
&�b�K ان	F�9 از 	ه ا�< �% ا��م =�ی	ا����)  =% ای5 @;�


 را =�Pی K	ر �
وری F% ��	اF	. ھ��(�ن =
9.ف JK �)�XF��
ی، زی	ی% iY�
وان �K 9.ف
=


ی، زی	ی% ا�1 "-iY� %2
] 
P)� %�BF 5د. ای
;�%"، ی�F�G)K �)Y دا'�5 @;�ی	 را oK �� %Fی


س دا'�% =�'(	 و  =�ی	 =
ای @;�ی	 - NX� 	ی�&F %ی	2% زی

وان [�K %� آن  �� '�د %=

 �= Wک و 7��9�4ی�J�  ن��Y�' %� ،ی�  ازدواج ��2< را "%b��"  %ی	2% زی
�&�رزه �((	. [


ی @�>� �� �((	، رد �� �(	.  =%iY�
وان  �K �= ری ��ارد��J= ی% در	2% زی
] n�-
ای5 -

 ) o�٣٠اھJ- n(5 در ھN آھ(�E دی	ه �� '�د. (
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ا���< زی	ی% در ی�5 در اوای1 �	ه دھ�J�@ Nی -��m ا�GCدی ا�C اSRC �% از ��ی 2&�ی1 

 >Z�ی�K ه"، را	Y�" دی�GC. ا	ه =�د،  -���: '	.[�ت  د@�ت '�1 ا9M ف	ھ �= �<R�


ب ی�5  از آن =% =Y	 =% @(�ان �Kی�Eه 2>�
وش 2
ار w در '��ل �F��Jه، �(8;% ��ھ	Y�  .داد


ز��5 � 
= �Fرا NBM ای
= 
��Y� ی% -� دوران	2% زی

وان [�K .	F�� �2�= %ی	و آ��زش زی 	ی�;@

2
ار دا'�(	.  ( �EXدر �&�رزه ھ�� �F��e@ ی�i<9 و 
Q� ی�i<9 �= 5٣١ی�( 


وھ� از [
2% زی	یH ،ھ� �U�M 5ی	Cرا	ب =%  =�J)� وه
H 5ای .	)�Jه ھ	Y� زه اداری�M در %

�	ه =�J�JZF Nُ<  =(�م ��ز��ن  "'&�ب ا���C(�5"  در  ٨٠ا�U�RC ا�<، �% در ��ل ھ�ی 

 ،�U�RCی5 ا	Cرا	5 =�JM گ
را���ی =�	ار ی و SM زی	ی%  =�وران  �&�رزه �� �
د.  K: از �


ادر  ٢٠٠۴ ��DC در ��ل   رھ&
 '&�ب ا���C(�5 در �&�رزه @>�% @&	هللا= ، �U�M j<�Cا	٣٣@& 


[<.  ا�
وز @&	ا�U�M j<�C در راس  "ا�QFرهللا"، H وش	ی ای5 ��ز��ن را =
��C% وی رھ&

 �Zری�- $�

وی از �(< دی
ی(% -�ری�Z زی	ی%، از ��K �= "5�)���Cه "'&�ب ا	ی5 '$Eی���GFد 

��?F ده ����� و
�JH رزه�&� %= 
5 �
Y�" >'�F	ه" [
ا-��Y- ی�5 در 
��-
� در �

 ��Xر'�ن وارد ��رزار '	ه ا�<. 

�� در ی"W.  ر۴٫٣	��  اه 1�Z و D �'	رزات 


ای �9د = 5B�� %<و�� 

دم ی�SM 5 �;�و�< در =
ا=
 �M.ت @
=J��ن ��Yدی را =� ھ�"

 ".	Fا	ظ ���iR� 

 ) ٣٢( @&	اj<�C ا�U�RC، رھ&
 ا�QFر هللا ) (


 دای�5 ?F در �= �'�F jا-+ی
�J��E ا��

ا[��ی� در �9ور ���F% و =b�'< ���Y2< �9ص 

از آن، از oH'�% ھ�ی دور =% ای5 ��، د���Zش [
از و n�XF ھ�ی �����، �&�رزات 

 ��زی* �4	�F�X9"*< =�ر F?��� و ��Q9< ھ�ی -&�ری =�ده ا�<. در ای5 �&�رزه �% در �(�ر "

 1zY�"��Uد	ی 7��� De�W;F =% �$ای� دارد،  ی�(� ھ� =� ��WC  در 2	رت �
�$ی "


ه ای5 ��	ان ط>&� ھ� ی �
�F'< ��ز =
ای �JH  .	)'�= �� %�ھ�ی �(	 vی% ی ��ا


 از آ��Y- %� >JF.ت �&�رزا-� �X�=  ،ب

د��ن ای5 �
ز��5 وا2{  در �(�ب '&% �$ی
ه @�

 %2
2
ا�< "[ �= NGFو آ  "��=��F ھ�ی c)�
و "H در �G)- و �G)-  ی% و وھ�=�" آن	ھ&� زیo� ھ�ی

       .	Fا��ه =	' %��
 و -��&Y-  "�)� و %Y�'" 
 و ی� =% ط�ر @�م -


اق -��m ای�vت ��R	ه ا�
ی�B در ��ل @ ���?F ل�b'از ا :Kت ٢٠٠٣�b�<&- �= ھ� �U�M ،

 %2

و [�K ی�5 �% �9د >Cر��: دو ،DC�� هللا	ی� �% @>� @&�PF. از آ	(�دا9
K ی��Bی
�	 ا�

ی	ی% �� =�'	، =� وا'(E�5 و ری�ض ھ��Eم =�د، در درون �
ز ھ�ی ��Xر =� �;�و�< �U�M ھ� ز


دی	.  �M-� ھ� در ��ل H و

�$ی ی���K jن آ-;@ := W	 ��FدF	. ای5  ٢٠١٠رو=� >��BM �=


�< داد -� در �9$ش =�Gر @
=� در آن ��Xر در   ��ل ] �GFن =% آ���Kت  ٢٠١١�=�Q�@در ا
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اک �
ده و ��ا�{ ����� و �Kی�Eه ھ�ی F?��� '�ن را ا���BRم =)XZ	��BM %�<@ .< ا�'


دی	 و =% ری�ض K(�ھ(	ه '	، �U�M ھ� در H ر�&P� �iY�ا� %= DC�� هللا	از آن �% @& :K


اiH :F��Eی �>�" در ی�5 ا'�
اک �
دF	. در ��ه �� i)�"ی �>�"  ٢٠١٣�E�iH :Fا
i)�"


و ھ�ی �NG ی�(� �F %اک ھ�

اF: =� اF��Xر �(	ی =% ��e=% =� ا'�i)� 5ی�[<. ای Wی�XH

 �Kی�ن ی�[<. ٢٠١۴زی
 =(�ی �F�2ن ا���� =
ای ی�5 در �(�ری 

 Lر ھ�دی =% -�ری�Q)� %=ر 	ی ��ز��ن �>1، @&
E�PF��� ا��س
در  ٩٩=�  ٢٠١۴ام [&
وری ٢٧=


�� ری��< ���Gری -�B% زد. =�W ا� 
در �	  ۶٠ز�	 آرای '
�< �((	ه ھ� در اF��Z=�ت =

 N2ر .	Fد
� >�

 ایBF 5�% ا�<  ٩٩ی�(� ھ�ی �J�SR رای در ای5 اF��Z=�ت 'EF��= 	در�


اiH :F��Eی �>� ا'�
اک i)� ھ�ی ����� �% در %;<M ر =% ��ا[;< -��م�Q)� ھ�دی %�


دی	. �(�Qر ھ�دی �% ی�B از H ب�Z�Fری ا�G��دا'�(	 =% ��e=% ی��F %F�E$د �
�� ری��< 


ان =>(J]د ا�R-و ا 
Q� ،��F��ی
	 �Kی% ��BM< @&	هللا ��DC، ری�: ���Gر و ��Yون او =�د، در =


ده ا�<. (� 1�QR- روی�' 
٣٣���ھ� . ( 


ای�، H ی.ت -&�ر��- ،��)� %Y����(�Qر ھ�دی =� د'�اری ھ�ی زی�دی �F'� از ��9��ر 

<��% �� -�ان از ای5 وا=J��E ھ�ی ����� و =�ور ھ�ی �Z�o� a<ھ&� ��ا�% =�د، از ای5 

 ��WC ھ�ی =$رگ در �;�=1 ھ�دی ی�د  �
د:

�	ای� ط>&� در �(�ب، � W&)� 

 �&�رزه @>�% �iFذ روز ا[$ون '&B% اC;�@	ه، �(�ح '&% �$ی
ه @
ب، �

�  ، W@ا�.��" ی� دا >C5 "دوB]اس ا

وه ھH روز ا[$ون W;F ر و�Gظ 


�$ی، �� >��BM از ���?F و ھ�ی
�F از �XZ= داری
&F��

وھ� ��J2ً   @	م [�F 5ای


ی &F��

وھ� و ���� از [H }]�)� ای
= ً��J2 ده و�= DC�� هللا	ھ�ادار @>� @&

 .	F	ب �� ورزی�)��
�$ی ا� >��BM 


 و زود-
 در -1��Y ����� ی��iF 5ذ �
ده و  ��X�= %� 
-.ش ھ�ی �	اوم  ری�ض -� ھ


وم �
دنR� ی% و	2% زی

وه از ا'�
اک  =� WZK آی�5 وھ�=�< در �&�رزه @>�% [H 5ای

5 �
�F'< ی�5 =�زی �(	.��Y- ی در	�<� W;F ����� 


ای اF�;�ل ��C�J< آ��$ 2	رت در ی�5 =�د. = ����� S]ی% -�ا�K 
اF��Zب �(�Qر ھ�دی =

 >G�
اiH :F< و �Hی �>� و[�دار ��F	ه و در i)� ات	GY- �= %B)ر ھ�دی در از ای ای�Q)�

�iF m9ذی ری�ض و از ای5 ط
یS در ھ��Jی� =� ی�K jر��X� �Eر �Hم =
 دارد، در 


ه  �JH ،��Cت دو	رب دراز ��P- د��وا'(E��H 5م =
دا'<. =% ای5 -
-��Q)� nر ھ�دی =�و


وھ�ی درون �
زی، از �F ی از
� jی ��ر��ی�F و ز��(% ��ز  %�iH ک
�RC�Q% �>� را -


دی	.    H ھ� �U�M %<�� 
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 ،���?F وی ھ�ی
X�K 
�J� ھ� در �U�M ری�)�9
ه در v�=٢٠١۵  ری�G����خ ری��< 

2
ار دادF	.  @>< ا�>� ای5 ا2	ام  �EF�9 
QM ر ھ�دی را در�Q)� و 	Fد

ف �Q- را �Y)� در

 �U�M ھ� در دو �X�� %�.9 %8;Fد:

 اظ�Gرات �(�Qر ھ�دی در 2&�ل -P$ی% ی�5 و �


 oKی
ی روز ا[$ون ھ�دی از ری�ض ��U�- 

 Lر ھ�دی =% -�ری�Q)و  �٢١

 ��9��F�&GEF 5ن، در �C�M  ��خ ری��<  ٢٠١۵ری [&�H 1]�w �=


وه و ی� M$ب ����� در ای5 ��رد اط.@� F	اد. H د �% =% ھ��
���Gری در �(�Y را -
ک �

K: از آن =� ورود در @	ن، در ��خ " �S'�Y" دو=�ره =% ��ر آ�wز �
د. در �C�M �% او 2&. از 

 �iY�ا� �Y)� ری در�G��
و@�< ری��< �
�� ری��< X�" 

ده =�د، در @	ن دو=�ره =�

���Gری" �9د �oH %Rا'<.  


وه ھ�ی ����� H �9
وا�C ھ�ی 'W وvی< �(�=� و �% وvی< '���C و ھ��(�ن =

XK���F�& �9یW را از �(�Qر ھ�دی ا@.م �
دF	. ای5 اM$اب ����� @&�رت اF	 از  M$ب 

  .�i<� ب$M  ی و
��F ب$M ،>J�C����� 

وvی< =% '��ل �(	 M$ب ����� =� �U�M ھ� ھN  ١١=1 از ��>% =�J< وvی< ی�5، در �;�


ه �>�، �
=�ط E)� ب$M 	)F�� ����� ل�Y] ب =$رگ و$M از دو 	Fرت ا�&@ �G)ای  .	F	دی
H ا	�

=% @&	هللا ��DC و M$ب "ا��.ف د���
ات ی�5"؛ ��ا�{ ����� "M$ب ا�.ح" ��$C$ل =�د. 

)٣۴ ( 

 n�-

ان ی�5 دارای ا=�Yد �����، ����، -&�ری و  =% ای5 -R= %� ه �� '�د	دی >Mو�� %=

 S�@ ،د��F ���?F %<9ا	ر ھ�دی از ری�ض در ��رد ��Q)� %� (؟) �-�@. د	ھ&� �� =�'o�

 ،>JK 5�E)'ر'(�س ����� در وا�� ،

ان ����� را  در ی�5 ژرف -
 ��9<. آدم -�>R=


 ا�
ی�Bی� �� �EFرد: "&�Y� %��Fان =%  روز�- ��F در ی�5 را c)�
 =% �(	 vی% =�دن او��ع، ?F

�	اF %<9?��� ری�ض �R(% ����� ی�5 را )  �٣۵(�ز@% [
2% ی� �oھ&� 9.�% �
د". (

  .>]
H "�<�" 	Y=ُ ری�ض =% �9د ���?F %<9ا	ی �% �;�و�< @>�% ��RF %= ،>9�� ن�H
Eدی 


وی ھ�ی WZ= ،���?F ھ"X�K 
�J� ر هللا"، در�QFاردوی ی�5 را، =% ا �E)��ی زی�د ا=$ار 

@&	اj<�C ا�RC-�، رھ&
 ا�QFرهللا K: ار �M.ت '��ل �(E(	ه ھ�ی �< =% د�< آورد. 

�N و�Y� %F��XMدی ھ� �ZFاھ	 '	." �G- N�<J- $H
ی�(� ھ�ای� ری�ض =
 ی�iH 5< �% "ھ

%� �@����
 =% �&�رزه  ھ� =� -��م -X�)� ،����� >	 �Kر ��B -&�ری و او��ع ر2< =�ر اP)�


 ��9	ه" در ��
 در P)9" �=  ،ه	دی
H ����� رت	2 N�J;- ود و	R� }=�)� }زی�- 
� 
=

 N��G- ����� دی و�Q�2ای5 ذھ(�< �;�و�< ھ$ی(% ھ�ی ا .	Fا ا	� Nھ� ھ ���;�=1 �9ر
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 و �
 ��م آور -
 �� ��زد. در =Y= WZ	ی =% =
ر�� �1Qi ای5 �X�= روز 
ری�ض را ھ


دا9K 1zY�.د�' �� %� 


