 و  و    اد  از  ن دا

 در اان

اﻳﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد!

د را ف 

اد    ١٣٦٥ا ،ﯾ ( ٢١ل دارد و *( )(م ا& اش ،ه! و "!
دا&23ﯾ و 1زاد /دو(ن در*ش -د ,ا.
اد دا& /23ا ا ر 65 7م ا( 5دا& 785 ,(93ا .از (ل ( ،٨٣ل ورود * 7دا&< ،,(93ب
(> ه( (> /و دا&23ﯾ  و )( ز(ن ا اج از دا& ,(93در (ل  ٨٥در @(? (> ه( /ه،9
ا( 5و >( در &(-ن ه( و &3ﯾ(ت دا&23ﯾ (> دا  * .از 1ن &> Bدر *  روز&( 7ه(،
82ت( ،ﯾ ه( (> / /و  / 75و*8گ &ﯾC >( 7* Dدا  7ا* .ا( 1 /ﯾ *>(* 3
او  )ا&> * 7و*(& (* F8م "زﯾ* HDا(* /ز bazgooftan.blogfa.com "HIFا.>- 7
 IFو/F
را  ا&>!.

Vو& *( اد

 در*(ر ,و >Uدا&23ﯾ(ن در * و )8ش ه( /ا&(2م

* ,ا /ره(ﯾ (&1ن

از "  !  ه     زاد دا ن در  ا م داد  ا ن 
ـ *( 8م  ( و ا&(Fن &3ﯾ 7وزﯾV Hو&.
* از *(زدا  ه(DF /د Y( 7* ,ا! روز دا& 23از Xود روز 1 ١١ذر )(-ن (> ه( I6Z /در
)(  75ه( *ا /د (ع از دا&23ﯾ(ن در* رت  . Fدر اﯾ(* Hر-() ,ن ا8Yع ر(& اوا& رت
 7 Fا ،ا( * 7رت ا( *9ﯾ! (  در ر(& روز * 7روز و و>] دا  7اﯾ! .از 1ن Yف از
 -Xه( /ا5ا&( Uاد ,ه(  /ر ^( /در*(ن (Xﯾ -د ,اﯾ!(V& 7* .ده(bD /ل دا  `X aا5اض
د ,اﯾ!(X .ﯾ ه( /و>] در دا 3- aر و (رج 3-ر را ] 1ور- /د ,اﯾ! .در  1ﯾ -X Hه( &> Bد ,اﯾ! در رد ر ^(() /ز(* ,زدا   ,ه> Hرو& را ادا 7ده>! و از 1ن Yف در رد دا&23ﯾ(& * 7-ا/(&1ن و 7^>cه(- H>>) H>9 /د ,ا&  * ) 7>Vاﯾ Hو 7^>cه(  ,اd .ن (H>9 7* 7) (* 7&(I
*دن اﯾ Hو 7^>cه( *  از (&اد ,ه( /اﯾ Hدا&23ﯾ(ن  7-اf-ا Bو (^Yت (Cﯾ> 7( Hه Dاز )1 H>eن
&()ان ه ( .Dدارد دراﯾ B>& ( Hاز ه 7دم *Zاه>!  7-در اﯾ Hرا ( ,را ﯾ(ر /ده.
 اوز  ٢١ژا ﯾ )اول (  ااد زاد  ا؟
ـ )( اﯾ) 7gh Hدو * 7از 7* Vjو@ )Vان( *ا H) ١١ /از ر ^( /ز&ا& در )Vان و ز&ان اوﯾ ٢٠٩ * Hو7^>c
ه(-() 7- , H>>) >9 /ن  H) ٤از اﯾ Hا اد *( )دﯾ] و1 7^>cزاد  ,ا& .در (ز&ران &>() B
دا&23ﯾ(ن در* 1زاد  ,ا& ،ا( در رد (Vن ه( /دﯾ-() 9ن  ﯾ /از 1زاد /دا&23ﯾ(ن &ا 7
اﯾ!.

ﯾ ااد د  01!2ه ! .%/
2ﯾ & 50ه ه 4در 0ن  ه"! ؟

 +, -دا*) ﯾن زادﯾ' ا و ا & $%ه"!  ﯾ از

ـ در >(ن *(زدا  (Fن  o>Yه(F(&F /ن دا&23ﯾ ود دار& .ا f-اﯾ Hا اد از  o>Yدا&23ﯾ pd
ه 7- Dدر >(ن ه> Hر ^( o>Y B>& pd /ه( o6Z /دا&23ﯾ *( Fاﯾ  pdود دارد .در )Vان اf-
*(زدا  (Fن از دا&23ﯾ(ن  pdه Dو ا 7دا&23ﯾ(ن -د و دﯾF 9اﯾ(3ت دا&23ﯾ * B>& (qدر
>(ن (&1ن *  !3d 7رد .در Vه(- /د(ن اf-ا (rن دا&23ﯾ -د *(زدا   ,ا&Y 7* .ر
 78ا(* f-زدا  ه( /ا > Xل دا&23ﯾ(ن F pdا  7-د  o>Y 7* s6ه(F(&F /ن  pdه،D
رت  7 Fا.
ا ا"ل  ١٦ 0!6 407ذر را "!<; :6ار 0 9؟
ـ * ( g& 7روز 1 ١٦ذر () 7* s6م دا&23ﯾ(ن دا& () ,(93اﯾان ا و ه -ام از Fاﯾ(3ت درون
 دا&23ﯾ دارا /اﯾ sX Hا*اﯾ و *ﯾ Vا 1 7-ن   7- 7&Fاه * 7رت ""!<?" 1ن را
*BFار -؛ 7dاز &>وه( /دا  7d ،>-(X aاز دﯾ>& 9وه(  (* >Z ( g& 7* 7- (> /ه(/
ا( 5دم اﯾان &ار& >>u) 7* (  7- &(&1 (v ،در هم *(rﯾ @رت و ( *( 7ﯾ @رت  7-(Xاز
را ,ه(ﯾ "> از )(>* >>uدﯾ(( Hت ا( 5ـ  7* ` )(^Yاراد() / ,م دم اﯾان   (vه(/
(ر ،/Fز&(ن ،دا&23ﯾ >6 ،ه( ! h) /و  ....ا(^5د دار& * .ا(س اﯾ a>6h) Hدا&23ﯾ(ن (ل *(Fاﯾ(3ت BF* *  o6Zار a^D /روز د (ن ﯾ روز دا& 23را دا  و اه(ن 1ن *د& 7-
(ره( /د را * hرﯾ ا )(>* >>uدﯾ(( Hت "> 1زاد و &(در ( 7( * !-(Xن و ا)(hد *>H
 ه( /ا(@ 5ار ده و اﯾ Hا ﯾ *BFار a^D /روز دا& a^D (v 23از &(Vده( و (ح
ه( o6Z /درون  >-(Xو ﯾ( *(j 7* (qه *>ون  sX (V) 7& ،>-(Xدا&23ﯾ(ن >( *( ه Fاﯾ،3
* 7`6ا&(Zب در دا&23ﯾ(ن >( *( Fاﯾ * pdد و &(3ن ده1 / ,ن ا  * 7-از &Bدﯾ7 7* y
ده- 7ب * 7ا `(ل  6D& ،o6Zدو*(ر ,از زﯾ (D-ه(- /ب ده ٦٠ 7و ﯾ? ده>* ٧٠7ون ,1
ا  7-را ,د را ا) از ((ت (- ?(-را&( / 7ح ه( /ر&(9ر&| دا  >-(X aو * 7ا{8ح * 
اCزﯾ>Dن ه>} (-ر  ,ﯾ.
 Aا @2ه دا*) ﯾن Fا '!Eا و ا & @"0 7'* $%و  Dوت هﯾ A  Bا@2
ه 2ﯾ 6و ه دا*) ﯾ Bدارد؟
ـ ا H 7د@>^( gر ( را از 5ا& (& 7-م *د ,اﯾ  ,3& 7ام .اg Fر ( دا&23ﯾ(ن *( Fاﯾ
 pdا در >(ن اﯾ Hدا&23ﯾ(ن  o>Yه( I6Z /ود دارد .اﯾ(* ( Hﯾ اﯾ -<) Hداد ,د  7-اﯾ&F(&F H
&8 * (V) 7ف دﯾ *  ا@ 7{^& H g& 7* 7`6* ،D>& DC(& /ت  دا&23ﯾ و o>Y (v
1 pdن ا (3& 7-ن از Cﯾ(ﯾ و ) ~hاﯾ  Hا .ه> 7* Hا(^5د 8 * Hف *دا  ه(/
Dخ  از  (> /F -و ا( !V 5وGت  !V 7`6* ،D>& %9اHد در  ?Fا
و اﯾ Hدو | ه( *( ﯾ yدﯾ(I) 9وت دار& * .ه>  g& 7* ( Hر *( ) 7* 7اﯾ Hا  )ان * 7ا(ل
ا دا&23ﯾ(ن را * hرﯾ ا دﯾ  9ه( /ا((-  (v 5ر ،/Fز&(ن و ه>H
 >6ه( ! h) /در اﯾان دا& .Dدا&23ﯾ(ن د را  Bاز دم ( 7اﯾان  دا& و ا(^5د دار&
دﯾاره( و دره(1 /ه> Hدا&) & ,(93ا& (&1ن را از *& / 7ا( 5دم ا  .-دا&23ﯾ(ن  a(Xا
ه((- /رFان *د&(&1 .ن د را ز&ان (- 7^Yر Fاﯾان  دا& >* .از &> از دا& ,(93را د ان دا&23
)  a>`3ده  7-ﯾ(د ا5اض * 7( * !-(X >D >) 7را در دا& ,(93ﯾ(د  ز& .ا
1زاد /ه( (> /و ا( 5از درون دا& 7( >6- / 7* ,(93ﯾ(د زد . ,دا&23ﯾ(ن  pdد را
ها ,و ه(9م *( دﯾ  9ه( /ا( / 7( 5اﯾان  دا& و دا& ,(93را *5 7ان * 3Zاز (7
)  7ا& در *>(ن ا ه(( 7( /ﯾ1 ,(9وا&(9رد و 3>Cو دا (DX 7*  (* 7ب  1ور& .ا 7در  1اﯾr Z* Hزم ا *9ﯾ! *( )(>*2) 7* 7ت دوران * 7ا{8ح "ا(X8ت" دا&23ﯾ(ن ﯾا از ه 7&Fرد
ءا(Iد@ ,ار  H Fاز Yف * Zه(ﯾ از (ح ه( >-(X /دورBF  /ﯾ  7-ا 7در  dا&(*(Zت

ا > &>( Bه ا -دن (DXب اf-ﯾ (rن دا&23ﯾ r( (vن  pdاز (ح ه( /ا8ح ?6Y
* >-(Xد ,اﯾ! * ( .اﯾ(F Hن ه- 7- !>Dب ه( 6 /هBﯾ / 7ا^8ل  65ا  ( 7-از (ح
ه( >-(X /دا  7اﯾ! .هBﯾ(`6C (* ( I(Z / 7ن ن *ا*  * /ا  H F /ه(62 B /
در  / 7&(1ا&(*(Zت ا > ا 8X 7* 7) (* 7-ت ا > (>5ن ا8ح  6Yاز >خ (ن () 7 F
ژور&(> Dه(( /ن و )bرC /دازان (ن ﯾ اﯾ Hا ا.
در  @D6و  6رادﯾ ا"    !D6وزﯾ ا&;Fت  Iاژ ا  9دا*) ﯾن د01!2
را !  4ر  @"0"9دن 9د ،ام  Aا اﯾ  Kاﯾ  Jدر و;!6ن و 2ﯾ  00ه
دا*) ﯾن زا Bرا ر< OA Pب  .0 J0از  B D   P  Rا@2؟
ـ در اﯾ !V 7`& ( Hو {> /ود دارد .ﯾ yا&(Dن )در اﯾ( ( Hل دا&23ﯾ(  )ا& در اﯾ 1زاد *>ون
از ز&ان *( اراد ,و (F1ه ﯾ *ون ه>} (3ر * /ا(س * sXﯾ Vو ا*اﯾ ه ا& &(Dد را *( ه
ا *Zا& و *(ﯾ اﯾ1 sX Hزاد را دا   (* 7و @(* aاXام و د (ع &> Bه .Dدر اﯾ B>& ( Hه  sX D-دارد
در اﯾ 1زاد و *( اراد ,و (F1ه د در *>ون از ز&ان د را * 7ه ام و * s6 `6Dا& ،ا( اﯾ درون
ز&ان (Iوت ا .و@ وزﯾ ا(58Yت  >( sX X 7- `Xدر @(? ه>} ام و  `6Dـ "> از 1ن
 7- /B>dد   &DCـ * & D- 7ده ،اﯾF  HZ 7&F Hﯾ و )اد زﯾ(د /از ر ^( B>& ( /در ز&ان
در اﯾ{ V9& D>& Z3 7-ار(* ،&  /ﯾ در ^(*1 aن اﯾ(Dد (* .در & 7*2) H F gه(/
)(رﯾ 7- Z6) Zدارﯾ! .در  B>& 7 <Fزﯾ در  ه( ?> /در * از Vjه( /ا*(C /ﯾ>(C /Bرﯾ * 7IFد&
( X" 7ر D>D-ه( &>1 Bزاد ه ،"Dا( )(D*() 7*2ن ه( ٦٠ H>& /و  ٦٧ا دﯾ /9را &(3ن داد* .ا(س ) 7*2ا 7- /در )(رﯾ ( اﯾ 7 Hده 7دا  7اﯾ! *(ﯾ ا@? اﯾ* a(D a>@ Hد ،ا( در رد *Z
*b /ال ا(9* rﯾ! از &)  pd ( gا& (&  I6Zدا  . (* 7ه(ن Yر (* 7- /ا7* 7
اد*>(ت  y>8-دو @ن ا >  )ا&> *>> .در اﯾ- (  * h* ( Hدن واژ ,ه( &>?F  * h* ،D
6ه r( B/-ن  75ه(  /ه( /ا( 5از   76دا&23ﯾ ا .ه د  )ا&
د *(  Z3 a5و *( Cا)> yد (1 /ن   "pd" 7- /B>dدا& را در .3Z* >>5 7( / 75
در اﯾ (2ه>} ^( @ 7-رت د را از -ب و ز&ان و >F  ....د 1 >X8ن را &ارد *ا /دﯾ9ان 5ان
و ا)>` ا&(Zب  .-در 9*  1ﯾ!  )ان *( ا- 7دن *r( ) , 7 & ?({ 7ن دا&23ﯾ و
`65د (&1ن در "ا 7اﯾ *>ون ز&ان" در رد (&1ن @(qوت -د  7&(Z  7-در (Vن  (* &-ر  75
ه( /ا8Yع ر(&  o6Zاﯾ Hا * V 7ا&(2م  >Fد.

از HEظ   B Iاﯾاد  اIام  از  :0 @E" S) %-در دا* 1وارد ا@2؟
ا U Vات دا*) ﯾن د 01!2از HEظ  F B Iان  ا @2ﯾ  ؟
ـ در وا@]  * Xا(س @ا&>` Hب و &  , 7ه>V `X Hر /ا 8اﯾان  7-ا1 7* 7ن
&^ه((>D* /ر /وارد ا ه>} -ام از ر ^( /دا& ( /23و * ( g& 7ه>} -ام از ز&ا&>(ن >( ه>}
 )`? & ,3ا&BF* ( g& 7* .ار 7&8^D ]2) /دا&23ﯾ در دا& * X ,(93ا(س ه>H
@ا&> Hد ) B>& ^& a*(@ 7-ه (Dه>} ا@ام 8ف @(&& &>* sX 7`6* ،Dﯾ Vو ا*اﯾ )(
دا&23ﯾ(ن *( ه Fاﯾ >( ا * .اﯾ sX ( ( Hدا&23ﯾ(ن  pdو 1زاد /ا ,را *اBF* /ار]2) /
 B>1 (Dدر درون دا&h ,(93م  دا&>! و از 1ن د (ع   !>-و در * &(D- ،`5را 7* 7-
و> 76زور و -ب و *(زدا  و ز&ان و ر ?5و و 3Xو  ....در (ش -دن ا ( /دار&`h ،م
 دا&>! .ا( در رد ا) 7* 7- )((Vر ^( ( /زد , ,ا () .اﯾ (V) 7gh Hا) 7* 7- (Vرت ر
از Yف داد ,(Fا&^8ب *&( 7اد ,ه( /اﯾ Hر ^( ا85م  ,ا" ا@ام *  Uا> دا 3- 6ر" ا .اﯾH
ا)(Vم ا 7در اﯾ 7* 7( d Hه  6` 7* 7- D-د * 7ه &ع (> ا5ا Uزد ,ا ،وارد ,
ا .اﯾ Hا)(Vم 1ن (dن  !Vو  |Fو  6-ا  7* 7-ه>} 5ان @(* aا 7* (V) 7& .D>& (5رت ر
ه>} vا@ *ا /اﯾ Hا)(Vم {ح & ,3ا *-() 7`6ن از Yف ا] ر  >-(Xه>} />F ]U
ر و @(&& در @(ل د>(* aزدا  و ا)(Vم ر ^( /در* ( زد ,3& ,ا * .ه> ( ( Hاز روز اول
اه(ن 1زاد() /م ر ^( /در*(ن *د ,اﯾ! dن * اﯾ Hا<!Fد را * X 7- 40'2ا(س ه>@ Hا&>) Hا7
@(* ^& aد( &> Bه>} ا)(&1 7* (Vن وارد &>.D
از دا*) ﯾ 9 Bدر زدا@ در  2ج    !*9ا&; BFدارﯾ؟

ـ (  7&(Iگ  ~`3اﯾ Hدا&B5 /23ﯾ] Bا*اه>! { oا() [V6م ا&(Dن ه( (* /وان (Vن را
- 7-د .از ه(ن روز ه( /ا*ا(* /زدا  ه( ( *(ره(  -دﯾ! ا /ا5اض دﯾ 9دا&23ﯾ(ن (v
(rن دا&23ﯾ  (* 7-ه ) 6>6hد را Bو (rن  >6ه( و @> ه( >6 7&(V* 7* ! h) /و @>
(ن )ﯾ ،!> (* ،-  oا( ( 7* 7&(Iه د> 6ر(& 7ه( و دﯾ(V& 9ده( r >(DXزم &7* D
&  اﯾB5 HﯾBان از د &(3ن &اد& )( ز(&  7-اﯾ Hا)(Iق درد&(~ و *1 Vور رو /داد .اﯾ Hاو>(* Hر &>D
 7ﯾ yد ز&ا& >( *Y 7ز  -`3در ز&ان ه( (ن د را از د  ده و ا>وارم  1ﯾ(* Hر*(  .ه(ن Yر 7- /و a>-اﯾ Hدا& Z`>& ( /(@1 23و (&اد ,اﯾB5 Hﯾ Bاز د ر  7ا(ر رو H
ن  65گ و @ل 1 >bDن از Yف (-(Xن و  7- &(D-او را ز&ا& -د ,ا& , ،ا& B>& ( ،اه(ن
ه> Hه !>Dو ا ( 7دارد در اﯾ ( Hاﯾ Hه3ار را *ه>!  7-ه ا) 7* @(Iه د> 6و *( ه * 7&(Vا* /ا/
ر ^( ( /در درون ز&ان و ه ﯾ yاز ز&ا&>(ن >( دﯾ 7d 9دا&(- 7d ،23ر 7d ،Fزن و  7dه ا&(Dن دﯾ/9
*>(  1 !>^D >bDن *(  &(D-ا  7-اﯾB5 HﯾBان را * 7ز&ان ا ` ,ا& .ا>وارم ا*اه>! { oاV6
B5ﯾ 1 Bﯾ Hد( 7-  (* /ن د را * 7اﯾ h& Hاز د  ده .ا>وارم گ  ~`3اﯾB5 Hﯾ7* /96) B
) y) yا&(Dن ه(1 /زاد /ا ,و *( وان )( اﯾان و (Vن * 7* D& 7- ،&Bو() Z3(& >U
دا&23ﯾ(ن ز&ا& و ز&ا&>(ن >(  7- &(D- (vدر (Vن ه( و  (vدر -د(ن ـ (3 7-ر
و -ب *> 3از )Vان ا و ا8Yع ر(&  ) !-ـ ا5اض (* .-ﯾ &<9ارﯾ! زﯾ()ﯾ Hز&ان ( 1ب و *(د را
در ز&ان ه( ﯾ 7* yﯾ( yش .-
و;گ  ﯾ"ن   ١٠را   Fان روز Gﯾ@ از ر< در  ا;Fم 9د ا .ا  6ن زن
دا*) ﯾن زا Bزاد *  0Aل دارﯾ  اIا Bدر اﯾ روز ا)م ده0؟
ـ ا 7ه(ن Yر 7- /در و* !F8ه! & ! *(>Dر ا> دارم  7-در روز 1 H3 HV* ١٠زاد /ر ^( /در*(ن
را *BFار  ،!>-ا( ا1 () Fن روز دا&23ﯾ(ن ز&ا& از  76ر ^( pd /و 1زاد /ا1 ( ,زاد &1 () ،&3ن (ﯾ
 H 7ا8Yع دارم@ ،ار ا )(م و*8گ ه( *( ا 1زاد /دا&23ﯾ(ن ز&ان 1پ & و در ﯾ -X yو>]ه 9Dد را *( اﯾB5 HﯾBان ا85م  7* 7) (* .-اﯾ 7- Hدر اﯾ 7( d Hو*8گ ه( *5 7ان ﯾC yﯾ/ ,
ا( / 5و ﯾ yر(& >)(&1 / 7در ( / 7اﯾان {ح ه Dو  ( 7&(Zﯾ * ,(9را &>?D- B
د ,ا& ( ،ا>وارﯾ! اﯾ -X Hو*8گ &ﯾ(Dن در اﯾ Hروز *ا& rا@ >(DX aو ا8Yع ر(& در رد ر ^(/ز&ا& را و>] ) و  .`* ) s>5در اﯾ ( ( Hدارد از ه 7و*8گ &ﯾ(Dن و )( ر(& 7ه( و () 78
 /h& 7* 7- &(Dدر ر(& 7ه( /اﯾ& و دﯾ 9ر(& 7ه( qXر دار& در ا  !-در اﯾ Hا@ام -.-

از اﯾا0ن Aرج  *9ر G @-ﯾ@ از  +, -دا*) ﯾ Bو دا*) ﯾن زا  Bا!Rر دارﯾ؟
ـ )(-ن B& 7-دﯾ ٥٠ 7* yروز از *(زدا  ر ^( /دا& ( /23و دﯾ 9دا&23ﯾ(ن ز&ا&  <Fرد در (رج از
3ر ا@ا(ت * از  76ا8Yع ر(& و (-ره( /ر(& 7اBF* ،/ار(g) /هات و >D-1ن ه(،o6Z /)(س *( &(Vده( H>* /ا 66د (ع از ^Xق ا&(Dن ه( ،ا)(hدﯾ 7ه((- /ر /Fو دا&23ﯾ ،اBXاب  pdو @
)( (Vن و (-رزار"ا@ام hا& 7در د (ع از دا&23ﯾ(ن  pdو 1زاد /ا(X ،",ﯾ هان اﯾا& ^>!
(رج 3-ر  7-در ﯾ 7&& yا@ام (? ) 7ا ان  /(@1اﯾج  ({5ﯾ ( 5و )ا& 7ا(X (& /ﯾ
DFد / ,دﯾ 9هان د از اﯾ Hا ان و د ,ه( ﯾ( (ﯾ ه(  a5دﯾ 9از اﯾ Hد C (* 7-زش،
 و )ان {ح -دن اش از Yف  Hدر اﯾh  Hود &> ،Dرت  7 FاY 7* .ر  ( 78از
)( اﯾا&>(ن (( H-رج 3-ر  7- &(&1 (vد"" 7ه((>* >>u) /دﯾ(( Hت &(در و "> ا&&(D
 / 7( * !-(Xاﯾان را دار&؛  7- &(&1د را  Bاز (- 7^Yر Fاﯾان B ،از  ز&(ن اﯾانB ،
از  ا&(ن و دا&23ﯾ اﯾان  دا&؛  7- &(&1ا& >&(Dرا ورا >@ /و  >6و &اد و  >Dو ز*(ن
و  ،>*  7^Yدر ا   7* !>-ه & H` hا /ا5اض دم اﯾان ،دا&23ﯾ(ن ز&ا&(- ،رFان،
ز&(ن و دم ) ! hرا *F 7ش (>&(Vن *(& )( دم (Vن *ا& در &^{ 7اu /ا >(ﯾ *(& 7م اﯾان *7
 | h* Bو ا&ژ /ه 7Dا /ا ه( /دﯾ{ B>& /9ح ا() () .م دم (Vن *ا&  7-دﯾ`()ره(
در ا `(ل (& o6Zﯾ(Fن دم اﯾان &>(& 7`6* ،Dﯾ(Fن وا@ دم اﯾان ا-ن در ز&ان ه( /ه>H
1 ،>-(Xن ه! در (& " 7&(1ﯾ ا& ")(*(Zدﯾ.&*   7* /9

 \2س از   9و!!Iن را در ا0!Aر و Z6ا!.0
ـ  Hه! * / 7*& 7د از   H 7* 7-دادﯾ (-ل (B9ار /را دارم.
* 7ا> ره(ﯾ )( ا&(Dن ه( در اﯾان و (Vن.

