
 

  ٣ –د	�ار �� �رش 

  ا	� ��وار	�
  از ا���ق ��د� �� ���ورد

  �"�وش #%�ا	�» �رش #�� �"� « ��� ر���ن ه���� ��
  
  

ا��، �� 	� ���� ���            �� � و �� ��ل �� از و�دت او در ����ا��" 	�ز! � 	� �رش، 	
ا�� و 	�& از او 	$� %$#د �ر                  �� �	 �ش، �$�  ��ه� و ��ل ه�' 	�) از او، �� ادا' د��� ا�

          �� و �31$#ر'    . 	� ه�0 �1.&، در ه�0 ا�/ ��ل ه� .� -) ز��د' ,�+ ���)* ا�$$	ا�$/ ,
              $�	� ه�0ن ا�)از* �� در ;:�' ��	#�� ا�89)اد 	)��1 �� �0#د، در �ا�7 �� از ا�56ب، ,

        ��$?ل ر�$�)، و �<8$#ن %#اه$)              ه&� » �رش «'&� � =8��� و ��روا��، ا�56ب %#د 	$� �$	 
اغ� د و رد ��' او را !A ��)���) ا!�B� رش را� .  

  
�D ا�C#ر* 	$� دوش     % ��� �E )؟��ا E زد؟�رش �� 	#د؟ ا�/ .�)ر از �� ��� �)ام �#* �

  او ا�)ا%�؟ �)ام ���� او را �رزو �د؟
  

9�/ ���H را %#د �� ده)�I� ارد، ا��J! �� H�ر�. �& ه� را در 	ا	� /�9�I� ،K��:  
    9 Bب از �' ا��/ �د    ا?�� �#ر%�ن �� !Iاو را       . �ن ز� +MD ،Aرش را ��0 %#اه� N8� /�

  ...�� %#اهA، 	� ه�0 %#�� �� در �ن ;#ار* �� ز�)
�N �$�%�9 ا�$)، O$)ا              $P و *�+ �رش ��ا�� از ��8Q)' �� �#ر%�ن 	$ا' �ن �$86.	� ا�/ .

�     . �� �#د �$�دار �$	 ���$�' 	� ا�/ ه�0 ��دا	� و 1O& و ا���3ر، �#�R� 	$� %$#د   �$ . �K�
(�#! ��:  

-   Aاه#% �� 'B�رش د� /�   .           �$� /��ر�� �$� در ا;$U ه$�' ذه$/ �$/ ا�$+ �$� .$�زد، زو	$
            (3�! �0� �I�#ت .�ر	" .��ه� را ذوب �� ��)، در  A E ش�-�9 از . ا�)ازد، و 	ق �0 

�، .$/ او از      . ���� �گ �ر�? �� �#د  �$� رO?ه$��& �$��M1#ا�� او در ��ل و �#�$�ل و ��
� او ا;$����   . ا��، ا�� در رگ ه��& 	� ا�)از* هX�� �0 ه� %#ن واO �$� �$�D#�$)            	�د  $��

(�R� �� ا;���� ا' را 6� او � � ه�  .ا' ا��، ا�� -6
                 �$C6� د؟ ازاج �$I9$و ��د* ا' �� .#ان ا� ���� �E ?ار و از	)ام ا� �	را  �D#MI� /��E /�ا

 ���Dوا ���� �  ...و %��ل	%#رد .�ر� H	� P) .�ر�H، از 0%
9�/ ه� را 	�� �� ز�) و د�� 	� ��ر �� �#د�� K�� .�� (�� �� *رخ ا��ر#� �	:  

   .# ���ر 	و-
-(�#! �� H�.�ر �	ا��  :  
-#B	 /I� #. .  
  

	� �[�	� ��0د' از ��� ه$� و .A�$3 ا�$C#ر* ا' .$�ر�H، دا�$�9ن را                 » 0K# �#روز «	)�/ ��ن   
 ا^ار دارد �� از ز	�. �,�ز �� ��)  K�� 0# �#روزK ن»�_D «(ده � .   #$0K ب�$I9ا� Aه

D$_�، �$�' 	�$) 	$�     . �$� در O$�' -��0$� � $��9 ا�$�     » D$_� «�#روز .�0$)' ا�$� و ه$A �$�م      
�$X ا�$� �$� �K$�ن را در د�$� دارد، ا�$�                       I. �_$D در ،��$�� �ن !#�� �� وO$#د دارد ���Dوا

دم ��0 ����)� ���� و ���Dوا ?O د زاد!�ه�#% �_D .� ا=5ق �	 K�� 'اO�� �	 �_D م�
��ن 	./ �رش �د* ا�)، %5ص �� ��)�� �� �� �B�. *د را از زر#% &��� �  :�رش، �

-A;�$$	 �$$0� ا' او$$	 '$$B�زر* د /$$�   .A�$$� �$$� �$$ن ره�$$R� زر* ز�$$�ن و ($$�D رش . او را از�
ار �� �#دR. *(��� �9 .�0م � )*، در�J! در ،��، ز���� ا���� ����6 �ز��6-...  



 

 
�/ �)  �9a#' د �1�$�ن          . !#��)* �ن هA  . ا��9ن .�D �$� ن�از  &��؟ ���ا�� ��I=+ و ��#�)* �

 !#�$� ا' از  . 	� .6)� %#د !5و�? �#د، A E ه� و !#ش ه��� 	��) او را ه0اه� ���)    K��
ون �$� ر�$?د   �6� %#د را در ا�/ ا��I9ب 	M% 0$# �#روزا�$)،      . رازK د�$�ن#� ،�_$D +$=�I�

د    ; �� �M�� از �M�ا از ���ن د�� ه�' ���1 �$� رو�$)، ا�$/ ه$� ���$)* ا�$) �$� 	��$) 	$ رو'             .0[
ا�� از � ._�دف، �0K �$8M$# �$#روز، ��?	$�ن ���01$�ن ��%#ا�$)* ا'              . ���� ه�' �رش 	����9)   

د* ا'، �! �9 در ���ن        : �� �#د � A! *د      «ررد «او از �$ �ن  . »�#�c دل ��$��9 و د�$�
اغ �8M$� �$� از دور �#�$#         «ف �Q$#د ا;9$�د* و       و 	 » رو' �Oد* Q<?ان  «�� ��   »��ه�$E «  �$�

ا�� از D)م » رد ��ه� رو' �Oد* Q<?ان«. �� ده)، را* را �� ��	)» ���م«ز�) و K�� 'ا �����
 را �#	�$$)* و !$$ #د* ا�$)    $C% '�$$از �$$� را* ه &�$� �$$� �� از » را*«ا�$$/ . ه$��� ا�$$$$Dو d�ه$$

�اغ ��8M«و . رو�)* %��Q �8#د* ا�E م����#( ا�� �� .� ا�"�)» �#�#' � #O و ��O و 
�  .ه��، ه�

د*  «� A! *ر «                 �$	 *$1E از ^$#رت او رو�$/ �0$� �$#د، و �$C% d��� .� ����ن ��e#�� ه
د!$�ن و از ��$� ا;�9د!$�ن را* ه��$�، ��!1$�ن در ��$�ر                          � A$! *ه0$� را �Kش، .$)ا(��6& و ��

  �	 �8M� درون +�fQ.& د�رش«�$�   » 	د و .$� #� �� ���� �	 ���%$#د 	���$) د�$� �$#زان و     �
د* %#د �� ��	)        � H� 'ه� �او در �!0K �� �9�J# �$#روز �M1� .    �$� X$6#ا�� او را در د�

(	��  .�رش ا�/ را* و ا�/ �6_) ا��. ��)، �6_) !0 )* را �� .#ا�) 	
  

� و ا���ن �وع �� �$#د     ��واژ* . -���0 �رش 	� ����Oت !#�� ا' در .#^�h و ��9�8= &
ز JO	$� و �$�0ع، 	$� �$�' �$#	� �$� �داز�$)، از %$#د 	$� %$#د �$� �$#�)، 	$$�             ه$� در -$��9Q ا  

� ز�8$$��� را در %#�$$� ه$$�' ��$$�ر       $$�ز��$$8�� �3$$)* �$$� 	�$$) و در -$$��9Q از �$$�)ا��، 	
  :درو �� ���)» ز�)!�«
  
»�  !��9 	#دم ز�)!� ز���8

 �  !��9 و ��!��9، ا' 	� ��9R ه� ������3
  ���0ن 	�ز 
  �;�9ب زر 

X! 'غ ه��	   
R�  د�� ه�' 	� در و �

  
ون �وردن !X از درون 	ف 	 �  
  .�ب �م رjD ��ه� در 	M#ر �ب 

 	�ران %#رد* و ���1ر CK c�% '#	  
  » %#اب !�)م زاره� در E �0 ��91ب

  
� و ز�jQ�$% �k�$8 ا�$�؟ ه0$�ن =$#ر �$� 	$�زارف دا�$ �0)                    $��اب =8$a� در � $������ ا�$/ �

��!:  
� �� �" �� ،(8	X ��ر!«��8=� ا��  »�ه� ا�� �� ه ا����� در �ن 	� ��ر' در!
  

�، در ادا�$$� %$#د 	$�      $�� �$� ا�$/ �$$�   . �$� ر�$)  » �$�ر «و » ز��$$8��«�$ود و ��9$�8= &$$B�
»�� .�	m «و » ��ر، �E �0 ا-��س ز��8�� ا��I� �M-» ��ر ��د'«D#ا��/ ز��8�� در �

� ه�' 	 ' ا�� �� �XR� �O#9 دادن 	�              �Q��; از &I	 ن� ����وردن  » ��د*�	� ��e#ر 	$
��ن IE#ف   	 �	 ا-$��س ز�8$��� در ا�$��ن -$)ود و n<$#ر' ��$0       «���زه�' -��.� او��؟ ا!



 

($$���� «�� و �$$�د* ����9$$�ه� ا�$$$$��8= �$$� �� . از ��$$��3$$��و �$$�ر �$$� !هB$$�* ا�$$��ن و =8
ا. ا��، �,�ز و ;�Oم �)ارد�� ��#e�� ، در���8�و ز�)!�، و-)ت ��ر و ز ���8= (�#�� ��

و��) �� .اود�  :�� ;76 از ادرا�� ژرف، از ,�?* ا' �
  
  ��ر �دن، ��ر �دن،«

  �ر��)ن، 
  A E ا�)از 	��	�ن ه�' % " و . �� را د�)ن،
�)ن،�#� c�� ب�از �8#' .�ز*  ��ه� �KO  
!�ه�ن 	� �#' �#* را�)نa� ان را(���#!  

  ه ���0	� 	58Mن �#ه� �وار* %#ا�)ن 
 دادندر .�M ا;�9د* �ه# �  	�Bfن را �

0وز �B9�% را در ���* در* ���)ن��«  
  

اE �!(ا�� ز� ،���� (8�� ���8= .»���O	 �� *(�ف .  »ز�)!� �. �1B د�K ز�)!� در
    �ا�� و �رش �6)س ا��� :           �$� �� و .M#ءQ$#ء ا�$/ روان و ���$� ا�$$�و 	ا' د;$�ع از -

ورت �� زا�)  P /C	 )ل �� �#د، از	ز �� و 	� �[�ر ���X و 	� �j6 %#د 	� �رش 	� �" �
ورت O#اب �� ده)     P ز و���، ا�$� �81B$�ن �.$ � ا�$� �$� �p8$         . ا�/ ��$��رش، �و��$9 �

��ت را !م ��B �� دارد و %#ن را در ���ن ��#ج و �#�گ ه� !BM#ن �� ��)-.  
  
  -���ش '�د؟ » ��+��«ا*� «

  را #�ام  %/ �� دوش -�اه� #+"�؟» *.��«ا	� 
  
وز�)*ز�)!� را«; 	 (��	 �M��   

  ���M ه� را ه��0 �#ز�)*
  » �MB�O ه��9 .#، ا' ا���ن

  
ا' ا�/ �. �B ه�?م 	��ز'، 	 (��	 �  از !#�� و ا�I9#ان و �رزوه��

  
  »ور � -���ش ا�( و -���'� *.�� ���(«
  

�رش ��$$#* . دا�$$�9ن �رش دا�$$�9ن ه���B$$� ا' ا�$$� �$$� ا�$$/ �.$$ �B* رو 	$$� %��#�$$� �$$� رود  
� �� %#د در %��#�� �� رو�)در%�9 ا� .��) �0Mqت هA ه�M� ورد*، . او ا�����f او را �

  .	� او ��� �� �#د
%$#د را  » P$) «' �� ��	) �� 	��) %#د »P)« �رش، زا�& و رو�& �رش را در �ن       �ا��)*

وا، �$���Bه�ن 	$� �$واز در �$� ��$)       «	$� �$5م هX$B    . 	$� 	$�ر �ورد  $���رش دژ%$$�A » %�$�ش �
��، �رش دژ%�A دژ%�A ا����.  

  
  .روز!�ر .HM و .�ر' 	#د«

*�� �� E#ن رو' 	)%#اه�ن �� .I	  
 *�E �� ن�O   د���0ن 	

.................................  
ت ا�)ر 	�)ه�' 	�)!� ���fن �,  

0د!� 	� �OنQ�0ر' د�  »U K در 	



 

  
 �� �9و�� ا�� X_; / �)ام�ا»*(� A! ه� � BM! ��a^ « در ��9�8ن ه�' %��#��«و «

اود    » از !X ا�)� �  «. �� CK "� �1�. :»��#ا�ا�$� و  » 	�غ ه�' �رزو 	� 	گ    «. »;
	�ر���0ن ا�" ه«� �« .  
  
م رو �زاد!�ن در	�)«!  

د��ن در ��ر��� �rرو� «  
  

� �� -�;s از         ��� �M_; / ه�0ن�ا ���روز!�ر «و  » ��را��9 ��ر « Xو  » ,)ر اه ($Q�� �� ش
ا�BOه&            �%�1د ��1 - �� ���� �M_; رش؟ ه�0ن��  را �&�1)  از U0K �5ل -_�ر زه

�%.2 وز	�	� ��ر !X �� !�0ر�) و  اغ د�)!�ن رود�� » �/ا�+ E#	« را 	E ،(��� � ��
       �� ���� �M_; ار�)؟ ه�0نJ! �� /�زر ���وش را در = �   ارا &� را 	� 	�د �� ده�) و �

د* ز�$)!� %$#د �$� �$� !$Jارد .$� %$#د را از         روز���ن را E#ن �#�ان � �� � ) و      $! 	 
ون 	R )؟�  ز� 	9I" �ن 	

�d ا�/ ;_X ا�� �� از » �رش«�  :�#ر%�ن O)ا �� �#د» رش�«��ا�� در �
» �� .$$�ر�H ا�$$$$I9��� /$$� (_$$6� . ($$��� �$$�#�� '�$$� از ه$$O A$$)ا . ا�$$#اج و دوران ه$$� ز�$$

A�#�...«  
       �$1* او را 	$     . �رش �#ر%�ن در ز��/ و ز��ن %�ص ��RI#ب �)* ا�E ���9$$�ت او��روا

د* ا�) و او را   � A�� �$�9	�)* «���0ن ه� .�� 	$� روا�$�   �رش ��$��0 . %#ا�$)* ا�$)  » %)او�) .
�? �ن دور �$واز ا�$�؛                 » ا�$��)ار�J «���0ن از   ��a$� $�د �$� .$�! �$� ���$0� /�ا�$?د ز�$

د         «�0	 '�O �	 ،(�R��   » «RQ/ ه �ن �� �ن را 	$��رش 	� ا�/ �!�ه� ./ 	� �گ در داد و .
»Jا���)ار� «           ($�R�� �ن ا�$� �$�       » �X$03 ا9Q$#ار�H   «. »را 	ا' ��� و 	7�$ �$ز ا�$ان 	$	

د* 	#د      ا«�رش  � �0� را�R- و � را 	� ^���.�ر�H ا�ان « در  4"� "��+"�ا�3و�3» �/ .
' �را��9 ا��» 	���9نB�د X�  :دا��9ن �رش را 	� .�_

  
  وا' .$$#ران، ا;ا�$$��ب �$$�!?���$$�; �$$	 u$$�O &، از�ا�$$� %$$#0R- *دور 1 در �%$$E#$��

1 	$� ��ز�$)ران ��          . !د�)E#$�� $#د و	ب را ��� ,8M$� ا;ا�$�I�      �$� ($ن ��1د��$	 �r$� ،($��ه
ود ��)، �ز ا�ان و .#ران 	��); �' ! �د ده) و 	)ا��3 �� .��رش ��م، . د�ور' ا�ا�� .

�a$#ن                        O $� ��$�ر	و  �$;$0وز 	����R$) �$� از 	��$)اد .$� �	 '$��M1#ان ا�ا��، از �MD د��و�) .
�a#ن -) ����9% �)O ) و��ود ;.  

  
       1E ه� و �8�U �0$� ��$)  ه�d �" از ا�/ روا�C. ��ا* ه�، 	 �رش �� .    &��!$#ه ا�$/ �;$

�� ���9وت ا�I�:  
  
١-�ورت .�ر�H ا�P ،�(6. ��� .   �رش ��ا�� �� � I� دارد و در /�او ر� � در ز�

�/ ��� ه�' ز��/، ���� در .�8ر ر�w و ��ر.:  
  
�)م ��+، «k#3�  

ز�) ر�w و ��ر;  
�?ان E#ن ��1ب از �+ !  

  »* د�)ارE# روز ���د
  



 

                   �$� ' از �ن ه$� 	$$B�د �($6. /9%�� �� � �#O#د در %#ر �Oن ه��� ا��(6. ��MK ن��>=
�� �1Oن �#O#د ا�$� .$�   » ��ر«. �ر��)* ا��» ��ر«ا�/ �8#غ و 	�رور' در  . ��)MK ر��#�

   (�� (�(� 'B��1ن دO .»ر�� «          Aدر ه ،(�� �� A% ،(	#� �� ن را�د، � �#رش �� 	��8= �	
 (f�� ��  (�� UM% *ر�	دو  �. ،(�R� �� ، .         ،($ن �$� ده�$O *د�$� �$	 ،���ر، ���N 	$� در�$x ا�$

� را 	� �1 و %��� �� �ورد و 	� د�� ه�' c�E %#رد*، !1#ار*     ��را .R$�ن  » ز��$8�� 8=»
  .�� ده)

  �Q5� ز�)' از�» ��ر«ا��I9ب ;��� را 	$�       . ._�د;� �$��8= �$� �و�$� ا�$��رش ه0$�ن �
�.�ر�H �8)ل �د* ا�    .       �او 	د* ا' ا�� �� ��X در ��X در 	�زار ;و%�9 �)*، ده���6 ا�

                            � %$#د ��$�* داد* و �$�ر!' ا�$� �$� ه$$�#� د* داغ %$#رد* و -$اج �$)* را در ز�$� ��
         &�#$% '^E N8#ن �" �د* �#�/ در ��ر%��� ;و%�9 �$)* و ;$دا دو 	$�ر* 	$� د�8$�ل �$ 9

    ��� زد* ا�� �O �0او از .�8ر    . ه»wر« و   »ر��� «�دم   . ا�$� w$ر� �� (�� �� و از او 	
  .را 	� MD+ ر�3)�)* %#د K#ض ��)

                  �� از �$دم وا�D$� ا�$$��0- �$	 �$�Dدم وا�  . ا��I9ب ;ز�$)' از ا�$/ .8$�ر، دK$#ت �$Q�$ر�
�  .�رش را �� �ا��)* �ن، .�ر� H	� 1K)* او !Jا��9 ا�

  
٢-،��$$�1 و ا;ا�$$��ب �8a$$#س �E#$$�� *در دور ��ا او در ز�$$�ن O$$�ر' ا�$$�،   �رش �$$�

    h6� او ���D»�9�J! «          (�R$� �� ان و .#ران رادر ه0$�ن -$�ل   . و د�#اره�' ��)ان رزم ا�
 �$$� ا;�R$$)، �$$��� او در ز�$$ !$$�م ه$$�'         $$��a$$#ن .O '#$$� �$$	 ($$د��و� �$$MD روز�&&��$$� در �$$. 

	�ران �� دود   �!�ه�ن .a� .        �;8) اQ�� از �� ،���� ا�/ �رش، .����I ��د' و �D	X رؤ�� ا�
� روز	$� �$� ر�$?د و از درون !$#ر روز	$�، ز�$)!� -$?ب او را در �,$#ش �$�                  �J!در �
و و ه3#م �� �#د و در ز�)ان ه� و ��3�R !�* ه�، �� ) و �ا��3م در A�O واژ* ه� %#د �
            �$� $	 ?$M; ود و� و .�8�)، در 	گ ر�?ان ا�0$�ن و �$�#ف U $K و ز��$8��، 	$� �$	در ,

#ازش �$$� ��$$)، دQ$$)ار' �$$� ده$$)، �$$هJ$$! �$$� Aارد و O$$��رت و     %�$$?د، �I8Q$$) �$$� ز�$$)، �$$  
 ( I	 �� �ا�/ �رش، ه�#ز را* �� رود و �واز �� %#ا�)، �� ;76 	� ده�ن ا;����، �� . ا���69

، ��e#�$� �رش                    �$� �$Dد!$�ن، 	RM$� در %� *;76 	� ��ه�' روز	�، �� ;76 در �N8 و %�=
�  .%#د ا��" �رش ز�)* ا' ا�

  
  
�  �رش ��ا-٣��دار' ��R و �M1#ا�� ._�د;� �� �� .�او . او �� �I8.�3&، �� ��3ت ا�

          A,$�MK ،��#ن ه$� در .$/ وا-$) ا�$M�ا��)!�ن ���^$ و �$[5 �رش     » �رش«�Oن �$� �$%	
 '$$$�nداد او�$$$�9 «ادم ا�$$$�، از در!$$$�*     » �$$$وش«;�$$$�9د* » �$$$1$$$� ?��، ر�%�9$$$�$$$��

;�9 ا��و از �از ا�0Kق .#د* ه� ����)*، » ا� ���r)ان«! �0 E�/ ���ل �ن ه� �. ���1:  
  
»�9��� 	 'a	 ن#E UM%  

  	� O#ش ��)، 
و��ن �)،%  
  	� �#ج ا;�9د،

� و �د' E#ن ^)ف ;B	 ش	  
ون داد�	 ���  :از �

  » ��A �رش-
  

ون �� ��)       �وار�)�	 UM% از ^)ف ��ا��  .     ��/ MD$�   . او .U$M% *?$3�� A�3 ا�$.($�M	 در
8ز %#د را در رؤ�Qا 1� � 	 ،� ز�)!� ا���ه��& �.& �� ز�) و 9���%ش را �� ا��



 

و' ���$#' 	$�               $�د* �� ���)، در 	�د و �#ر ��9  �� �#د و در �� U %#د از �" ��}�
و' �$$�د' ;$$ا �$$� رو�$$) $$�وز'، 	$$ ا;ا�$$��ب 	$$� 	$$�ر �$$� ��$$). �$" �$$�. در زوال A�$$O او �
  .' او��;��' �رش، 	�6. ز�)!� از ���9ن �گ �� �#�)

  
  
~-      ���� �M�0a. �8 وQ�D ن��1D ،رش�ارد   .  (� ���_. ?�E d� و �3$�ر      . ه! �9I�ر �	او را 

 ���رش �)اد* ا�)K�� و .�  از ��3؟ BE#��؟. %#دش ��)* ا�
  

  .ا��» ه8اران 7+6 *�	� و 53 -���ش» «4"2 ا�"�«�رش 
ود 	$� �$5م ,$A   �«و » D)رت U K و و;�' د9%ان«و » د�K' ��دران«را* او از %5ل      «
دم او را 	� Q+ ه�' �$#زان .$�/ �رزو' %$#د �* �$ �)* ا�$)               . �دان �� !Jرد  � .   /$. �$R. او
���9). %#د �ن ه���	 HM�� �	 �. (او را ��%�9 ا�.  

  
      (� $$I	 را �3$�ت ?$$�E �$0را داد .$$� ه ?$�E �$$0ه ($��	 �$$� � 9:3&&�«ا��$" �ن  . eaQ$� ه$$��� ه$�

ا' !ان .�/ �. ا��» �;�ر� *�ن 	 ($��� �� �8Q�C� را �0�D /�ان .! ،�0� .   �$� H�ر�$.
(�#!:  

 از ه �0���f �� دار' ��0 %#اهJ�  .Aرت را 	� .�0م ادا �/-. A� '?�E.  
او را » MD+«�رش را �� ده)، » X6K«. هA �� %#اه�) و هA ��0 .#ا��)     . ا�� �دم دو دل ا�)    

د�! �� ��:  
  
زان و دل � O#ش«Q �  ه?اران د�

دم، !� ��& �� را�)!�1 �� !�«  
  

��/ ز�)!� ا�K ،��#/ و�#اس و و��ا  
  .����Q ا����.  	#دن �� �8#دن-

 �� ،��»�  »و�#�� ا�/ ا�
  ��$��9)        . �رش و�#�� ���� �Q�$% ��#ت و و��/ �Oن ه�، از -�. x�در �	6$�  . -�9 MC�

  ...وO#د �)ارد
 
  

 ٢٨�٠١�٢٠٠٨ ~�١را* .#د* 


