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 د ،ر و ر یهر در

ز ار

 .دار رت د     ا وه ق ع ازد ا یه و ا ی  از 

 ب  ۲۰ا ۱۹۸۹  از  ادی
1
  نز دک ق نا . ند ،وه ا  از

ا  در زن   ای  از دن د ا .ا از ا ن، ود ز ن وق دن

زن   () و     ر دک در قی ب ا زن ن از ا ع دک

و  ر  ر دک دارد.

ط  ۵۷ ل در ب ااز ا  ا یه ارد د ر از  دک ر ع  رد  اندر ا

. ورو   را ٓن ا اا ا  ه ا 

ری ا از ل  ۱۳۷۲ان ق دک زن   را  ا   از ق دن بد

ری ا دو  آن وا   هایده وا در رای ا  ا .ه ا  ای آنا  ده و ا

 ا ان «وط
2
ازه   ان  ق دک را داده » » ا ده ا . اس ا ده واه

ری ا ف دو د، از ار   ا از و دا ا  رض ن درز  رد و  د آن در ٓا 

اان زم ا « رد ش ار د.

 ا زات ای ر»   ه» از دن اام
3
 ا ل   دا   اس ده  ۱۷۶ن ر

.ا   در  ۱۸۰ روز  ۹۱ ار رت و در ر  د روز ا ا ۲۰  ۱۰ ،

 ا ا ٓا .    ه  د ه «ر ند ان» اندر ا ٓا  ای

:ا    از

 ی ه آد را     ز  ر  ی  ا رهی ز، ن   وزارت

 د ای  هر ؛ ا را  ن زر و زد  از  ای و دار ر ۱۰ ز دها مر ا

  د .زی اي   و ن دارا اي درس    د . دهدك ا و  انر از

.ه ا نش    و ا  د را دران د

،ار ره در ، ٓا . ری  ل های اش   و  ، ا ی رآه ار  

   د و د آ ر . اول  وارد ره  د ۲۰ دك ز ۱۵ ل  ام رد، ا ن

ن آب  و  ز ور. ار درسن را از  ب  د » . وارد ره       و

ر   .«دی   ا ره   ر ،ف ز . ود د در ره د.    ادهی

ا  ا . ك دهای ز  از   را 16  ن ی ،  روم و و راه ٓا

و  ا  ره     ف ز  از ر رش  . ا ل  س و ز اب  ا را

د. از ۱۰ در ا ره ر ده ا .: «دو دارم درس ا ا  ام و؟» رش دو زن و  ۱۷ دارد.

 ا و ادرا   ا ٓا راه و  ر دن را وع   .ل   نن را دن درور. او

 از  ر دن را وع ده ا. اوا د ط ده و از 10 آه  ا ره آی.
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و ا رش دد دی را ن داد  ر ا ره د. از ر ره م: «ا دن را اي

  . امه ار را ر . ر ول ا » : «؟ اما  ا  ری

«.  ر    ا ا

ن     اد، ی آ را روی دوشاش ا و از   ی د د.    د  ق

.د رش   هر  اش راار ۹۰ 

 ، ر آرزو   هر ه. درا ن درسم د س  و ا  ۱۳ .ا  هر  ر آرزو

د د۱۵  ۱۰   ل دار ، او ر  .رن  د ان ا   یی رگ ارداد دارد. آرزو

 .ا را  رش رود. آرزو از ی دی  ای دو س .ز ش را ر  را و

 ید  او و ده ا ز ه رار د آا  از و ا و ل ن در ، ه اور  ٓاز ا 

.ب ا  نا  ن دان   ا ا  ول ش ازٓدرا  .وٓر ا   هآا

   م  ا ٓد   ر .  ز ال اول را ه دم  ا ٓد  ار » :ر دن

م ، ار  دارد ن از  تن د. ا  ن ا د را   ،ا ٓنن را ؟»

آد و  ري د ا را ح د   ا اي آن ا ؛ «ا ا ره  ، روزر

ا   از  ا ؟»

ر  نا ي د و از ج دارن آدرا   و   ن  وع دن را زود ر نن اد

. ول ن در   ر ا   ل و در ل  ا   ،ار ر

ل و  دو ادر ۱۰ و   ، ۸ام در ر ر ، ا قن را  رن آ و از ره

 د.

ل در ا ۱۰ ٓ، در  ره ورزی ر  . از  ، ۱۲  ۸:۳۰ای ق   ارن

. ر او     دارد ا ر ادر و  ل . ر

 »   ،د ن را اداا درس ا د ٓا اب ا د و در ه اوٓدارد در ا دو  او

.رو     ای او نا درس ، ا    ا دش  ر اد». ا

  ایر . م ب ر  د و در  س و آن  ، ل دا ن  ا  ل

رگ و ز ل دا  و     ر  د.

.ر ا  ل س ی هر  در ،   و ا  ،ل ادر 

 و  ،ه ا ا ر هر ای از در    . ا در ر و ذرات ه ا هر ای

ا  ا و   ه  ون ز د.

او  از رر ران و رش را ا، ا ر اش او را  زده ا   . را  در

ا ر آن  ، ا ل از    روزی ا  دارد. از او دش اي  را  ده و  رش و

د؟ و او اب د    ا و  ا  و  از  ۱۰   ارن  ر و  ۵۰ارن  درش

.ا  ل ا    و    د ٓا     ل را   .داد ا
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()   نز دک ق نا 1

() دک ق نا  انا ری ا ق دوزه ان ا2

() انا ری ا ر ن 3




