
  

�ار�� ����� و ���ن ده��� از زوا��� ���ن 	�ح ار����  ا��#" ا!� ��� در ا��ان ئ

  وا)� ان�$�ر �- '�, +*�(ن )�'ق %$� در ا��ان



  

س;�;, � ;#�ت ه�� ;#�� در س��� س� :$'ر 92'�8 در ���ان از 	��7 ن��د  ١٣٨6از اوا�2 ارد�1�$" ��� س�ل 
:, �'!� از ��A ه� و )��#, ه� را در ا%*�د  ، ا��#" ا!� ��� ��وع �� ����ار 	�ح ه�� ان�<��� و ا��#�� %� ن�م

  .رBC زددا2;� و �2ر!� 

از ا�F 	�ح ���� IنH, را :, ��دان����ن $" G8�, ا�F 	�ح  ، دول�� ه�� ��; � ا+��ر � '�� در س��, ) ��" رس�ن,
�C%�ن#�ن ا�F 	�ح از ��Gو����F (�, ه�� ا!� ���  �;� رBN ا���, ا:L� "��M;7. 'دن�س#�س� � ��K دا���� �J)<, ن 

 ا�F �- '�, �'+7 �� �� %� %�ز�$":, %, ه#OH'ن, ن��د ، �- '�, �� ���1'ن� %�ا� %#�ن )���7 دس��س� ن�ا���� ، 
�� �Q;�R �*�اد :M#�� از ا+�اد �C%�ن� ا�F 	�ح :, �� %I �#CJزاد ��ن� �� %� P �ن" %, !��*, %�ز�$��� و �� %, زن�ان ه

از %#�ن د��� ه� و ��#��  �8�C +���8 %�ا� ����� س�ز� $" G8�, ا�F 	�ح +�اهI Bورد و %� ا���, K���� ، B;C ��ن�
از )�'ق ا!� ��� اس" س*� �$�, اس" )�اKC رس�ل"  "�اسه�� و)$���U 8'رت ��T+�, �'سS ن��ده�� ���� )
  .ا+$�� ن�V )�'ق ان��ن ه� در )� �'ان 8'رت ��Tد 

  : ح �NIز 	�

  در ���ان  ٢و  ١ا��#" ا!� ���  �����O ه� و ن��د ه�� ���S1 در ان-�م � ;#�ت ار���

;#Y ا��#" و  ١٢:Jن��� ;#Y و  ٣٢در ا�F � ;#�ت  ��O��Z  ��O��;#Y و � �م  ����J	ا ���)'ز� ا8;� و �Cار
  .ح ذ�K ��:" دا����%, �� ه�� %�#\ در '�A س��ده�� ا�� %, �*�وف و ن�� از ����

 ٨+;�F#L ،  ٧ن��-' ،  �6#�زا� �#�از� ،  ��2Z$�� ،  ^ول#*�9 ،  ٣�س�اران ،  ٢%� ه�� ،  ١:Jن��� ه�� 
 �I١Z" اb س*#�� ،  ^١�ن�د� �2داد ،  ١٣ا%'س*#� ،  F��١٢ ، لا م�)� ١١#�وز� ،  ١٠%��رس��ن ،  I٩زاد� ، 



دهB +�ورد�F ،  ٢١ا%'ذر �cNر� ،  �٢٠�� I%�د ،  ١٩س��ر�2ن ،  ١٨'اد�, ، ! 2١٧�ان, %�Rرا�� ،  ١6هJل ا) � ، 
#�وز�  ٢٨+�!�م ،  �٢٧��ان �رس ،  ٢6س#�! �ل��F اس� I%�د� ،  ٢Z:�J دوز ،  ^�٢�#� %�ه�� ،  ٢٣در%�� ،  ٢٢
  �2وران  ٣٢+�اe#�ن اسJم ،  I٣١%�د ،  ن�ز� ٣٠ول� ��9 ،  ٢٩، 

��O��;#Y ا��#" %, ��ح ز��دوازد� ��ن,  ه��  :  

 ��O��٣��f� ��O � #�ان�ت ، ����O دو س#�2��ان ،   ��O�� 26'ا!, ن<�م ، ��Z  ��Oهc" )'ض ، ����O  ^ن#;'+� ، 
 ��O������O  )��#�ان  ٨ارگ ، ����O  �2٧واران ،  ،٩  ..... ��O�� ،١٠  .... ��O�� ،١١  .... ��O�� ،١٢ ....   

  ا	J��ت ن#�وه�� ان�<���  �-�Oن,)'ز� ه�� 

)'ز�   -Z)'ز� �Nب ���ان ،   -^)'ز� !�'ب ���ان ،   - ٣)'ز� � �ل ���ان ،   - ٢)'ز� ��:�� ���ان ،  -١
 ��ق ���ان 

 ��#Oدس� F2'رد در ز��ل�% �'Gن'ع و ن  

  :	�ح �O#�� در ���زل در روزه�� �NIز�F دس

   

 س�O#� ��� در ���زل %, ا�F ��ح %'د :, +���ن�ه�ن� ه H'ن س�دارنG'� دس�O#�� و %�2'رد :;� در �'رد ا+�اد د
و از د�'ار و %�م Iن�� و ه ���, ه�� %� ) ;, �� :�دن� و %, �2ن, ه� ;#Y ن��%�ار را %, ه �ا� دا����  �8ه��* 'ل� :, 

 ����92'�8 ا+�اد را �'رد B )��و درب ه� را �#$����� و ه �ه��O در ن# , ه�� �k %�( �� ر+���  ن وذاIن�� %�ون 
�;'ار �ر ، و ���-, �� دادن� �� :�دن� ��mوب  ،در %�ا%� چ$ �ن ه �� و +�زن�ان �-�وز �Cار �� دادن� و �ر را 



�� را در %�ا%� چ$ �ن ��در و 2'اه� ل�O ��ل �� :�دن� و ا+�اد  از �F �2رج �� :�دن� ،را در %�ا%� چ$ �ن +�زن�ان 
  . ل�1س 2'اب %, :'چ, �� �o -� KG ��دم �� %�دن� را %� �F لR" و �� %� 

 ودر ) ;, ه� و � ;#�ت و!'د ن�ا�" )�� ����F درب ���زل �� ا��ق ه�� :, در Iن ن'ا�#Y  ه#OH'ن, ��Gود���
 F# ��� ار دا���� و%+�زن�ان�C kن����س "#*Pو )��" و  � و B��( pc( ,�#ود��� در ز��G� ,ن'OH#و ه "#M#( و��%I

س�لR'رد� و )��  ا+�اد انو ��د �نزن '�A ن����سk %, � �'!, ه#OH'ن, �� و ر ��Gود� ���زل ��ا��ت ن �ا+�اد د
  . :'د:�ن ، د��2ان و ��ان P'� �% S1��� �#N'ع ن #$� 

 ، ���'ر�F ا:�Mا در � ;#�ت ه�� %�زدا�" در ���ل +�S %, %��ن, ا�-�د ر�k و و)$" و :$�ن�ن ه ���, ه� %, :'چ,
د�'ار و س�Q ���زل ��� #F %�زدا��� را %, �;'ل, �� %���� %�ون ا���, در ن<� دا��, %���� :, ا�F ن'ع  درب و

د��2 و �� �2دس�ل در ��Gود�  ، ��')$�ن, %� رو� روح و روان زن و ��د ، #� و !'ان � ;#�ت ه�� و)$" Iور و
  . ���زل چ, ��ث#�� �� �Tارد 

�#Oزلا+�اد %�زدا��� در ��);, دس���� � ، ��c#: و ���mC ,���ا از ا+�اد ����2, ��� و دارا� ���س�M:را %'د� ان� ا 
� �Pب و ��S#G� ,% B :'چ, و 2#�%�ن �KG س�'ن" ان���ل و %� �� :�دن� و Y از %�زدا�" % ا��O'ن, %�زدا�"

 o ! :�دن� �#�ان�از� ��دم را ����نI  ��#Oدر �'رد دس�B��� ، ت �� :�دن� و ا�r#;1� �% ,: و را وادار �� :�دن�
 ��'O% ا�  . اس��cد� از %;���'ه�� ا�'�K#1 ه�� ;#Y %, 2'د و ن'ا�#�A �'ه#F و ن�س

  : دس�O#�� ا+�اد در روزه�� %*�� 	�ح ار��� ا��#" ا!� ��� 

ا��#" ا!� ���  ئا:��M" ا+�اد� :, در روزه�� %*�� 	�ح ار���
ا��#��  چ�رچ'ب ه��و  دس�O#� ��ن� ه#OH'ن, ار��1	� %� ا�����ت

��c, ��� در ا�F 	�ح ن�ا���� و +�S  از !�" %�( %�دن : ##" 
� ;#�ت و %�( %�دن ��Iر و %#Jن � ;#�ت دس�O#� ��ن� :, ا:I �Mن�ن 

Y از ��ت :'��ه� از �f ال�  ���� از %�زدا��L% ��O'ر %CJ#� و  ^ن#
   .ن���%�ون ا���, :#�c 2'اس�� در �'رد��ن �8در �'د Iزاد 

، !'ان�ن  ���K��� ��� ,�2 �*��دان ��%;' ، J2+��ران �G;� ا�F ا+�اد
در )�ل �s��c و �- o :�د� در �- o :���� در س� :'چ, ه� ، !'ان�ن 

�رU ه� ، ا+�اد �$�'U %, +�وش �'اد ��Rر ،  �$�و%�ت ال�;� و 
ا�  و ول�Oده�� 2#�%�ن� ، دارن���ن وس��K ن�;#, �� +#;B ه�� N#� �-�ز

:, �'ل#� Iل'د�� 8'�� �� ن 'دن� و :�سk ه�� س���� �#�د�F و 
2#�%�ن ه�� � ��دد :, ��ا)k�: B و :�ر س��� :�1, و از ! ;, 

  .��rز� داران ��G'ب �� ��ن� %'دن�

و C�'� �2ن, ه� و ���ن ه��  ه F#�H ��� ا� از �$����ن س�2�cن, ه�
�G��c� :ا J � ,: ان��I "��Mن�ن ����o -� KG� k د��2ان و 

 o -� KG� ,% Y#;ه#OH'ن, !�م �c��*� K%�C ن$�� %'دن� و %� �'رش 
 Fو����و  B�� ب و�P �% ن�ن راI ا+�اد Fو :�ر ا� k�: �� و اس���ار
K واه� اراذل و او%�ش و %, ��<'ر ار��� ا��#" ا!� ��� %�زدا�" و %, :Jن��� ه� و �س��O ه�� ;#Y ا��#" ����

�*�وف ه���� :, در 	� 	�ح ه�� �Q;�R %�زدا�"  ��Iر� � ;#�ت :'ر%�زدا�" ه��  �O'ن, %�زدا��� ه� %,ا� ن 'دن� ،
 در�� �'ن� :, )�� ا�� 	�ح ! I oور� ��ا��ن ، ول�Oدان و �� س� �*�1 هB %'د �#$� ��� ا� را �KM ه #F ا+�اد 



ن ���� :, ا�F �*�اد %�زدا�" ����ن %, 	'ر :��K در %�ا� چ�� س��" %�زدا�"  2#�%�ن ه� +�S  %�ا� %�( %�دن ��Iر )��
   .د�� اذه�ن � '�� نO, دا��, ��ن� �� � ;#�ت ه� چ, %#$�� �'+7 و +�ا�#��� %�<� %�س�

 F# �ن��� ه� و  ار!�ع��J: ا��#" ��� از Y#;����O ه� %,  :  

��S1  در :, �� ���S1 %� 	�ح %'د و �� N#� �در 	� 	�ح ار��� ا��#" ا!� ��� ا+�اد� %'دن� :, %�� %, ا�����ت �8�2 
�ان %�زدا��� ه� ، 	71 دس�'ر ، :Jن��� ه� و ����O ه�� ;#Y ا��#" %�ا� : f %, ا+�ا�A %�زدا�" ��� ه� %'دن� و#� 

 %�ون در ن<� ��+�F �'ارد �Cن'ن� و ار!�ع Iن�ن %, داد��� ، ��� #F +'ق را :, در %�زدا����O ه�� :Jن��� ه� و ��O��
ا��#" ا!� ��� %, ;#Y ا��#" ��:� �K�'G ن 'دن�  ئ;�1ن, %, ��'ان ���F#L1 در 	�ح ار����ه�� ;#Y ا��#" %'دن� ��

� ا+��د�:, در ا��� ��( F#% F� k;! F# ، اJ�2+�ت �2ن'اد�� و در�#�� و �� د�'ا  A#در !��*,  �ه� روز ه�� ��د� 
 ار!��� %, �� ه��ال�1, ا�F %�زدا�. ن#� د��� �� �'ن�  ,: U����: u : ا��#" و Y#;  ����! K � ,ن'OH#ا�8ل�� ه

��ه�ن و�م ن�اد� %'دن� ��ه#�� %L'ر �L;7 از د�� ان- ���-k چ�#F %�2'رد�I ��� ,دا�� ,Oدور ن F#*;L�  ن� 2'د�%�C و
و +�S %;��� ل#�" و �*�اد  ا��#" ا!� ��� %'دن� ئ2'اه� ��� ا� ��ن� :, در )�ل '�A دادن � ;#�ت '��ل� ار���

��ن %�ا� ا�$�ن ��B %'د �� �#Oدس�.  

 U����: u : ,% از ان���ل K1C ن��  : �KG اس���ار %�زدا�" ��

  :ا+�اد %�زدا��� در :Jن��� ه� 

:, ��� :#k ه� و �#B ه� و ����O ه� و )'ز� ه�� ��c;�R در روزه�� � ;#�ت +*�ل#" دا���� ه �نO'ن, :, �*;'م اس" ا
��ن س�B %�(� از ���	7 %'دن� وز ��ا:� :Jن��� ه�� ا�� �#O;#�ت دس� �7 	را دا���� ، ���س��� ���  "��M:ا

�P از Y����O ه�� ;#Y ا��#" %�ان� ب و ��B ه�� اول#, و ه �ه��O ه� %%�زدا��� ه�  K���� �-�ان �#$�ن� :, �#
، B�� ب و�P ,% ,��% ود  ا�2#�رات�Gن�ن و�I ;#ودر )� س � �Oو ل  ,%�P ��م %'د� اس" �� , ، چ'��% �� K%�:.  

 "#* ! �  : ��زدا��� ه� در ����O ه�� 

  



! *#" %�زدا�" ��� %, 	'ر ����#B و �� B#���� �#N و %� ن<�رت ����O ه�� ;#Y ا��#" % ��٨٠ �'ان �A#% "c از 
 ��O�� Fدر ا� B�� ب و�P و K � ان ��ت� ا�k از :Jن��� ه� ���� �� و س�س��Rن, ��%, ��ه� %�زدا�" ��� ان� و �#

 �%'د و �#�ان ا�2#�رات ا+�اد ��KN در ا�F ن��د ه� در )�� %'د :, �� K1C از �K�'G %, %�زدا����O ه� و ;#Y ا��#" ��:
  .�� )� ����F دس" و � �� �'ان���� ا+�اد %�زدا��� را ���-, ن ���� 

 ,-��� Fد�� � ه� از ا+�اد �*�وف ا�J! ,% د ا:�1  : � چ'ن ه�� ن��ب %, 8'ر�'ان��س�وان ر�P س��c ، س�
��;#Y ا��#" و ه�د� ذا ��O چ��رم و ���CIن ز��cان� و �'س#'ن��G �� ، س#� �;� �G � )�#�� از  ��O��ل��ر از 

���ه�ن دا��, و س*�اد 92'�8 %:, ن�A ���92 در ���-, و �Pب و ��B ا+� دوم ا��#" ا��ر� :�د �  F�+��در 
  . دا����  را ا+�اد %� ���� از �ار ه�� ا!�1ر� و واه� �C,-��� "Gا

  

��   %�زدا��� ه�� :Jن��� ه� و ����O ه�� ;#Y ا��#":�� Y#;Y از ان���ل %,  :  

 oCوا ���#�ان  –در �$�ت I%�د ;#Y ا��#" ��:
%�زدا��� ه�� � ;#�ت ار���ئ  سo# -� KG� ��x � �م

: �����m+ F  دارا�:, %'د  ٢و  ١ا!� ���  
��Gود� Iن �KG  ا	�اف ،نO��ار� %�زدا�" ه� %'د 

�- o �2ن'اد� ه�� %�زدا��� ه� و �C%�ن#�ن 	�ح %'د 
:, در 	� چ�� ��);, و در ه� ��);, چ�� �8 ن�c از 

Iزار ده��� در Iن  و+$�د�  %�#�ر ا+�اد %, 8'رت
  نO��ار� �� ن 'دن�

,: KG� Fان در ا���� � ;#�ت ��G'ب  ���-, :��
�� �� ا�2#�رات %�(��� دا���� و�Cرت %�(� ��ن'ر 
�د� چ'ن  "$در �Pب و ��B %� ا���ئ %, ا+�اد 

  .ن�در �'رد ��� �ن %�زدا�" ��� رBC زد از ���-, ه� س�دار �G 'د� %�گ زر��� رادان و س�دار

;#Y ا��#" ��ن�c در ه� ��);, نO��ار� ��  I٣Z٠ن )�� �� در  ل�ن�c را ن�ا�" و ٧٠)�� ��-��A نO��ار�  ��:
ا:�M  ، )�� ا!�ز� %�ن��, ر��� و ن<B را ن � داد رو� ه�C Bار �� ��+��� و ا�F ازد)�م ! *#"%, 	'ر� :, ا+�اد  ن���

ن��c %, س;'ل ه� ) ;, ��  ٢٠ا+�اد ن��%�ار در دس�, ه�� س��� %�زدا��� ه� ان-�م �� �� و  %�ا%� چ$��B�-, ه� در 
y�;� �% دار  :�دن� و U'� و �� %��'م ه�� ��  . ن�cات را �Pب و ��B �� :�دن� ) �%�C(و %��'م و ل'ل, ه�� +;

ا+�اد را %�ون اس�M��ئ در ه �ن لG<, ورود %� � �ر� �c8 اJ8ح �� ن 'دن� و %�ا� %�( %�دن �#�ان  � �م�'� س� 
P در ز�� ��%�ت ا+�اد ;#Y ا��#" و ا+�اد ن��%�ار ����, ��� %'د و ر�k و و)$" در )�ل� :, �*�اد ز��د� دس" و 

 �ا� ��� س�دار رادان %, ه ، ا�F ا+�اد در )�ل ��P K G%�ت �#;�y و %��'م و �P%�ت � در � �'U ال������  %'دن�
J! و در�" و �از %�(���F �� ( وارد ��ن� و دC#�� %� ا�F :; �ت ��;#Q را رو�F :�دن�  دان دس" �ورد�ا� �p+�G ر�

�����ت :$'ر� و ا��#�� و ���mC دس�'ر دار�B :, ا��O'ن, � B#�: K و ���'ر�F ���� دس�'رات را ا!�ا �� :��� و در 
�س|  F� �� ,�$: ��: ��;#Y ا��#" �� �'�B :, %�2'رد :�#� و %�ن#� و ا Fس#� %�ز!'�� ه�� +�� %, � �م ���'ر�

Y از ا�F %�زد�� Iن) 2'اهB داد  ,: �cن F���د�� :, چ��H��ن �'ر�� س� O#�� %, %�زدا��� ه� در !�" ���-, ان-�م 
دس" و �ه��$�ن ���" و چ�� ن�c %, اN � ر+��� و �*�اد ز��د� دچ�ر %� ا�2#�ر� ادرار ��ن� و 2'د را �2اب :�دن� و 

'�#F رو� Iن�� ا��#"� هB ن# , ه'�#�ر و )�� %� ه'ش %, ز�� دس" و � ا+��د� %'دن� و ا+�اد ;#Y د�*�ا �%  Fا� ,%
  . 	�ف و Iن�Lف �� دو��ن�



Y#;ه�� �'رش  چ'ن ���ن :'چf %'د و %�زدا��� ه� ز��د و 
�� هد. :����Pب و ��B  ا��ق ه� راا+�اد I  �2Iورن�� ن � �'ان����

� %�� %,  ن�c را دس�, دس�, %, 8'رت :��J %�ه�, %� دس�1�� و
F#و رو� ز� ����% �O���� ن�ن %, س��� انI ا�2�� و از %�(� س��
ه , و چ'ن چ�ا�2ن %��'م سR" %'د %�زدا��� ه� ) ;, �� :�دن� 

K#1�'ه�� :'��� و �� , ه�� ا� K%�: ��نI  در دس" دا���� و %, ه�
  .!�� %�ن :, �� �'ان���� �P%, وارد �#��دن�

%#��  دس" و � ����, ه� انO$" و �'ن, و%, 	'ر :;� ان���ل 
�� ��ت ه� در ه �ن )�ل"  ن�ا�" و �%��ار� �c�'� %, ه� ����,

:, در . ;#Y ا��#" %'دن� ) �#�نF#O )�ود دو ه�c,( در %�زدا�" 
,�$: �cر+��� و چ�� ن � Nا ,% �cچ�� ن ,;(�� Fن� :,  ا���

��#�'%'دن 8'رت ه�� ;#Y ا��#" ا+�اد  ���س�cن, %� اث� 
ن�ن ���CIن ز��cان� و ��ن� :, در %#I FانO$" � �ر� ���س��� 

  .از ه , �*�وف �� %'دن� و !Jدان, �� � K �� :�دن� �'س#'ن�

� را �در ا�F#% F )�� ا+�اد K%�: ت�%�P و و)$" و k�ا��, و %� ا�-�د رT�ا+�اد %�زدا��� را  از ه , چ#� +�ا�� 
�'��� %�ا� J2 ن'ا�#Y 2'د ن�س�ا �� 2'د و وادار �� :�دن� :, Y از ا���, %, B�� ب و�P س�  ،�8 از ���-, و

را %, �#;, ه� �� %���� :, 2'د را  Iن��ر ا+�اد 2'د را داK2 :�س, �'ال" %�د� و س�y �'ال" را %;#��� و �� در �'ارد�
�ن از �P%�ت :�%K ��ن 'ن*9%�ا� �را �2اب :��� و )�� در �'ارد� %�زدا��� ه� را %, �#;, ه� �� %���� و س��� ا+�اد 

��دن س��� %�زدا�" ����ن %�ن�� :, دار �و �� , وا "$ ا:�Mا چ�#F ا+�اد�#��دن� �P%�ت � در � �$" و س#;� را 
��دن %� اث� ��ت �P%�ت وارد ��� "$%*�m از Iن�ن Y  ،%� ه'ش �� ��ن� و از %#�� Iن�� 2'ن !�ر� �#$�  %� 

  . از ��T" چ�� ��� ه�'ز دچ�ر �$�K س� درد و %#���� ه���� 

�+��    : ���-, �G"�ار ه�� واه� FC ا

:Jن��� ه� و ����O ه�� ;#Y در � ن�K و ان���ل %�زدا��� ه� از 
ا��#" �� 2'د ;#Y ا��#" ��:�� � �م ��ا:� +'ق %� ��Oده�� 
�ون�� و �ون�� س�ز� %�ا� � �م %�زدا�"  K#�$� در �8د Q;�R�

 ��Y از %�رس� ����ن %'دن� :, ��ت ا� F� K در ;#Y ا��#" ��:
 ، "+��و ه'�" ��Iر ا+�اد� :, �� K%�C �#N�C B; �اد ��� %'دن� ��ت 

��ت � ;� در 	� %� �'!, %, �#�ان ��ن'ر و ��r#;1ت رس�ن, ه� و
ن$�ن داد� ��� و �*�اد %�زدا��� ه� و ��Iره�� ا�Jم ��� و  ��%�زدا�

C ر��I ���% ��� 'ر	ت روزه�� %�زدا�" ه� �c;� ان ���8ت و�#� K%�
� J8ح و داد��� ه� و ا+��ر � '�� ار!�ع �'د در ن���" س#�س" 	�ح ذاز �-��#F %�زدا�" ��� %, ��ا:� 1C'ل� 
���� %�ا� �ار��� B: و ���� �ار %, ���ه�ن %�رگ وCا ا��#" ا!� ��� %, ا��-� B�2 �� :, %� ه� ا%�ار� از ا+�اد %� 

 F#O�از س ���% ��  �L;7 در ا�� ���-, ، ا�2#�راتاس��cد� �'د و چ, چ#

���� �� ��ن� ��� %�#�ر� . #c$�ن �$R{ %'د ���ت و اسB و رسB دار ��; س-��c#: K و دارا� ا+�اد س�%�, دار و  �%
 B�� ب و�P از Y���� :, %�ون ا��� %, س��� %� وارد :�دن ا���م  B: دنو�: f;+ 'ش از و %�ره��ه'ش %�دن و % 

   Iوردن ان-�م �� ،

  : (�� :, از ا+�اد �#$� %���C Fار %'د �- '�, س'ا



چ�� �� :'دU ر%'د� ا� ، چ�� %�ر س��G;�� "Cن, ن 'د� ا� ،  �� %, )�ل %, چ�� ن�c �-�وز :�د� ،
چ�� %�ر C , :$#�� ا� ، چ�� ن�c را :$�, ا� ، ��#��B در چ�� ��);, �-�وز %, ��Q دا��, ا� ، 

ا��O'ن,  س'ا(ت د��O :, در ا:�M �'ارد � :�دن �G;��ن %, :'د:�ن �-�وز �� :�د� و %�#�ر�
  .در ن���" ن�!'ان �د� ان-�م �#$� �ون�� ه�� واه�

چO'ن, اس" :, ا+�اد %� ���� و %� ا	Jع از  �ار ن � :���C)�ل� :, ا+�اد %, ��c;Rت واC*� ادر 
   .:��� �ارJC �*;'م ن#�" از :-� وارد ��� ا8%��� %, !�م و ���� و ا���م :, ا ا���م

;#Y ا��#" 8'رت ��+" و چ���F �'رد Cال�1, �'ارد %�#�ر� اT2 ا��m ا Fر�'��� Sس'� B��� ,*ل�L� ار ، %�ون ا!�ز��
 kC'ا�ز!'�� ن 'دن� :, ه�'ز ن���\ و �% �#cه�� س ,��% �mان د+*�ت  و ا+�اد را وادار %, ا��#� Fا� }R$� ارد'�

  .ن#�" 

��ارر�k و  ل��� س#�U'ا:�رن����r#;1 از 	��7 %, را� ان�اk��+ F�2 ا+��ر � '�� و %��� %�دار� 
  : و)$" 

%�ا� #$O#�� از ���" � ;#��� و ��r#;1ت � ;#�ت ار���� ا��#" 
را %, ا!� ��� ا+�اد� در $" س#�س" �Tار� ا�F � ;#�ت 	�ح ه��� 

���Iر و ���ن اراe, ن 'د� %'دن�  +���ن�ه�ن ;#Y ا��#" و س�داران
ه �اس�� ن 'دن ا+��ر � '�� %� � ;��د ;#�� %�ون در  :, %�ا�

ن<� ��+�F 2'ب و %� و ز�" و ز��1 و درس" و ن�درس" %'دن Iن 
:�ره� و )#;, ه�� :�c#M در �'رد %�زدا�" ����ن %��ر ر+" :, از 
! ;, Iن�ن ا�-�د ز�#�, ه�� ر�k و و)$" و %�رگ ن ��� � ;��د 

;#Y و ��c;Rت %�زدا�" ����ن %� ه Fار� :, ��� از ا��� ��+�� ا%
� در �G;, ه و �8ور �-��#" از 	��7 داد���:, %�ون اث�1ت ا���م ���B %�زدا��� %'د 8'رت ��T+" ر+��ره� چ��2ن�ن 

�� k;و س "��( fن�)دان�� �#$�ن� �� ه��� �� "#M#.  

را Y از س��" ه� �F %'د :, ا+�اد در ا�F راس�� و~#B#� ,c ه�� � ;#��� �-�� س#�س" ه� �'ام +���1 ا+��ر � '�� ا
رس#�ن %, ���ن ه�� از �C �� F##*� K1Cرت د+�ع در %�ا%� ���#�ت )�� و س;k :�دن ��+�F زه� چ$�P  Bب و ��B و

 f#;� ژ�� وI �2رج و %� �8ا� K#1�'و %� �*�اد ز��د� ���'ر ن��%�ار +�د %�زدا��� را از ا� ���+�� �� f�: د�% ,% ���
ه�ف ��دم را %, :'چ, و 2#�%�ن �#�$�ن�ن� و ا:�Mا %�ا� !��G, دار :�دن ا+��ر � '�� و %� انF�R#O  ه�� ه'ا�� %�

Y#;��c��و ن$�ن دادن ل#�C" و :�را�� چ�#Y(  F ان�!�ر و دادن )7 %,  ��.  

$-' زن�ن �'ه� چ���F د��2 دان%, ��دم ا�F +�د� :, �#1#�#� از ا��ار ���L, � �س"  %, ن'ا�#Y ��دم �-�وز :�د� (  
را از :��ر ه ��ش ر%'د� و �-�وز :�د�  و  �'رد س�C" و زور �#�� :�د� ، و �� ن'ع ��وس�، چ���F دار �-�وز :�د� 

  )  %, د��2 س, س�ل, ا� ن#� �-�وز :�د� و او را :$�, اس"

 Y#;%�ا� ن$�ن دادن ذات ����ر در %�ا%� ا�F ���#�ت و ��r#;1ت )�� ��F��� KC ���ون�ان )7 را %, ;#Y �� دادن� و 
K%��� 2'د در ، �% �% kرت ل�C ��( ,: ن�ا�" در )�ل� :, :;��#'ن�س�:$� ه� +�د �'رد ن<� را �از C , و  ز :�دن ن#

��C F#��� kار� و � $#� و چ��� ��( ,: 'C�B از و!'د Iن�ن �12 ن�ا�" را در %�#�ر� از �'ارد از $" 8��وق �
�Tا��, و ��وع %, �Pب و ��B و ����F دس" و �� +�د %�زدا��� %�  �ه�� ;#Y �2رج :�د� و %�ا A�� دم ن��

�ق %��, و در%�ا%� چ$B ه�� %ل'ل, ه�� +;�� در ���%K چ$B ��دم �� :�دن� و �� در 8'رت ���c9ن, �� و� را %, �#�
 Q$: دم���رت ن 'د�'   K%�: B#ق و �� %��'م و سJ� و ���  .�� , �� زدن� وو �� %�ون )��C Bن'ن� �*



%�زدا��� را وادار �� :�دن� %�ا�  )��
 ,>G�8 از ���-, ه�� :, ه� لJ2
 'm� Vن� �� \;+ k!'� "ا���ن دا�
�'د در $" ا�'�K#1 ه�� ;#Y +���د 

�ن� % ...2 F� �� ردم  و' ... Bزاد� ه��
�� +��P ���� S%�ت � در � س#B ه�� 

س� و 8'ر�A و  %�ق %�+�, ��� %�
  .o �'دLCل�O ه� �$" و 

ر �ا�F ن'ع �'ارد )�� %, چ� ال�1,
در �'رد %�زدا��� ه� ا!�ا  ��);,

 ,;G� ه�� :, �#$� و ا+�اد را )�� در
 J8زدا�"ا�% F# ��� ,% �� ن��

و ��دم Iن�ن را ن � ار��1	� ن�ا�" 
+�S :�+� %'د �8ا�  د،)�� ا�� چ��ر s18 %'. وC" و ز��ن �$K��� }R ا�F � ;#�ت ن #$�  ،�� ��دان�ن� ����2��

دس" Iورد ه�� دروF#N و �'ام +���1ن, و ن ��$� و و �� و �#�ان�از� ه� � � در � ��دم را %, :'چ, +�ار� ن ���� Iژ
  .+����$� 2'د را ن$�ن ده��

�U و اه�افن�K و ان���ل %�زدا��� ه� از ;#Y ا���: u : ,% ��  : Iن  ��#" ��:

Y از ا���, ���� %�زدا��� ه� �% ��ز!'�� و �Pب در �J: S#Gن��� ه� و ����O ه�� ;#Y ا��#" و ;#Y ا��#" ��:
�� B�� ود�" ن� و %� �'!, %, :'چ��و�G� ,��ا���ن س�ز��ن ده� %, ا� �m*% �2ن'اد� ه�� %�زدا��#�ن و  ���ن�

ن�K و ان���ل ��� #F %�زدا���  +��ر � '�� #O#� ���;, %'دن� و ��دد � در � 1�I'(نY و ا�'�K#1 ه���C%�ن#�ن و ا
%�زدا��� ه� را در ا:#k ه�� �Q;�R %�ا� Iزاد� � K %#$�� و س�ز��ن در ��Gود� ;#Y ا��#" �$�K س�ز ��� %'د 

 Sدر وس ����� U��U واoC در ��� س�y ��� ر� ن�د�I ,% fس��$��O س�ل ��ان :������: u : ,% ده� در :�ره�
  .%#�%�ن ����K ن 'دن�

+ "#*Pو U����: u : ����# :  

 ,% fد���U ���ن� اس" :, ن���: u :٧  �س�ل #A در 
� ;#�ت !���� در ��Gود� �U�2 ,;G سc#� !�" اس��ن 

 �� ��#�  .%�زدا�" ����ن ا)�اث و %��ر

 u : Fار دارد :,ا��C �2ل� از س��, و %#�%�ن S#G� Sدر وس 
 ، Fس�ل f� ٢ا��ق و  ٨دارا� ,�#Lن�C ا��ق  ���% �� Fا� ،

و ����� %, 8'رت  ���� �� %������ن +��C ا���ن�ت Iب 
، ���وU و %J اس��cد� %'د� و دارا� �;Fc و �� ��CJ� KGت 

� B��#س�ن � %��� و در  A�����'�, ، س#��B س����A و 
'ش ، �':" و �R" 2'اب ��12 ن#�" ،  �ا��ق ه� Q: ن ازI

� در��ن� در ا�u : F نO��ار� Y ه�� %��ا��� �c#� و ) �م و ��:س#��B ن'ر رس�ن� Iن %�#�ر Q#*P اس"  از س�و�
  . ا��#" ا!� ��� ��12 ن#�"  �� ;#�ت ار��� %�زدا��� ه��

  : Iب 



I U����: u : در �� ,�c��cد� از Iب در oLC )7 اس�س, ��� %, 	'ر  ب ل'ل, :$� و!'د ن�ارد و ا+�اد ��ه �نO'ن, :, 
�P%�ت � در � �;�y و %, ��ط :�f 2'ردن و  و �� در2'اس" Iباس��cد� از Iب ن�ا���� و ه� �'ن,  �'رد دس�$'��

  .��ن�� ه�� Iب رس�ن�  ��#, �� ��  : u از 	��7 %'د �� Iب ��'�, ن$�� :�%K ���ور

��زوK#e و %���I Fب �� ن'�#�ن� �7 ��لF ه�� NI$�,�	ه� �Cر :, Iب ن#�ز %'د ا+�اد از  الf� �� ,�1 ��ه, اول ,%  ,:
�M:اغا�cو اس �� �$�K ا�F در ��� ه�� �2I %�زدا�" : u �� )�ود� ، (زم %, ذ:� اس"�#$�  ا %��� )�ل %, هB 2'رد

  . ���K� �%  �� oc :�دن س� :#�, ا+�اد %�زدا��� 

��لF نQ9 %, ان�از� ال�1, Y از �f� "�T ��� از %�زدا�" در : u %� :;� زد و %��  f� �$#� ب داد�I ���#ر ل��و چ
�� ا+�اد 8'ر�$�ن را %$'��� و %�ا� ���'ران K G� K%�C %���� ، در ا�F وI ،  s#P'� "#*Pن هB دو ه�c, ا� �f %�ر

  . در �'رد ��9ف Iب در �'ارد %��ا��� K%�C 	�ح ن#�" 

ر س���ت از دس�$'�� و �'ال" س, دC#�, ا� Iن-� اس��cد� :�� ، %��� د اول %�زدا�" ه� :�� �� 2'اس"در )�ود دو ��� 
�B# 9� k 2'د را %O#�ن� و %� 2'ردن و �K%�: K G و %��'م و س#�,  s18١٠ و  ���١٠ر اس��cد� از دس�$'�� �*�� 

+��ان ا!�ز� اس��cد� از Iب %�زدا��� ه� را ا:�Mا  ،  #2� ر+�F و �رس :�دن �KM سy ا!�ز� اس��cد� از Iب را #�ا :���
����� ��%���ن و��ل �J�1 :�د :, ه�'ز Iث�ر و �BeJ ا�F %# �ر� را در �F و %, %# �ر� ه�� 'س�� و �I Axن هB در 

 .%�ن و س� 8'رت Iن�ن �$�'د اس" 

  :TNا

 K *و دس�'رال "#*Pو ��و�Tr� "#*P, در ��ت %�زدا�" چ, در :Jن��� و ���Oه��� ;#Y ا��#" و ;#Y ا��#" ��:
TNا دادن %, %�زدا��#�� �c�'�� ن�ا�" و از Y ��ن�� ه�� چ�� روز اول :, اTN J8ا 2'ردن و  ���8�2 ن�ا�" 

ن<B دردIور� را در : u  ا�F وTN "#*Pا:�ر:��ن %, )�ل" �ت :�دن داK2 ! *#" %�زدا��#��، TNا �� دادن� :, 
"+���U %, 2'د ���: . "c�Y از %�زد�� س�دار رادان :, در Iن �L2ب %, %�زدا��#�� :  

'�� و %� Iب و TNا نO, دا��, �� �'�� �� ان�از� �'ش �'�� و از �#�ن �#;, ه�� س;'ل ه�� Iن��ر ا��-� ���-, �� �(
��Oزدا���% ��'� �� K���� �Oو زن�ان د� ���  )رد �'�� و ��ز� ا�oC'� F اس" :, ا�� زن�� ��ن��� %, داد

�F##*� k  ٢١:٣٠ از~��%*�  ١6:٣٠و��� در س��"  ٢%� ا�F دس�'رات و+����s��8 A ا�$�ن، TNا� %�زدا��#��، 
:'چf �#�نF#O  �� :, %, 8'رت %�ور ن��دن� در ه� و��� دf� ��#C چ��رم ن�ن ل'اش %, ه �ا� �f س#k ز�#�� %�#�ر

Zم داد� �� �� ، ٠���� :�دن� و  ���#I ,:Bن هB %, 8'رت ��د� داد� ن � �� و %, 8'رت ���%� %#F زن�ان#�ن  
:, Q#*P %'دن� و �� %, Iن روز ا�S#G� F ه� را ن���� %'دن�، وادار �� :�دن� %�ا� %*�m او�Cت %�ا� �s��c ا+�دا� را 

�رس :��� و %� ده�ن س#k ز�#�� را %O#�ن� :, ا�F س'ء  ���+�F ن�ن و �f ��د س#k ز�#��، �KM سy چ��ر دس" و 
و��B، ا+�اد  چ�P F��� fب" :, K%�C �#N %�ور %'د و Iن ا���, %� :'��� چ��ن ��ث#�� �Tا� ^��Tr, در 	� ��ت 

%�زدا��� %#�'ش �� ��ن� و از )�ل �� ر+��� و ا:�M ا+�اد %�زدا��� ��%#f� F س'م �� �f دوم  وزن 2'د را ازدس" 
  .دادن� 

��� �� F'د ا��'ارض �$�و  BeJ� ل )�9ر اس" :, �;,از�C و Fو رن-'ر ان���ل� ه� %, زن�ان ه�� او� �N) ���ن�% ،
��T" ��ت BN�#;�  ���ان� و از ان'اع %# �ر� ,�$Oد� %�زن�� Sار�� رن\ �� %�ن� و ه� از ان���ل$�ن، ه�'ز %, ��ا�'�

 .دوا و در��ن ه�� %��ار���� زن�ان ه� در �'رد��ن %, !��� ن�س#�� اس"

 



F#در��ن و ��9و�: 

  

Nا KM� ار��LPا oCا� �'ا�% U����: u : در�+ ��� 7 � و %#�'�� 	'(ن� و ��:#�I ���� و Yن��  �L2 ,: نI ل�Mا�
!�ا)�ت و �L2 +'ت ��mوب %,  در �2رج از ��Gود� %�#�ر و!'د دا�" و در 8'رت ���� %'دن ��گ و!'د دا�" 

و دس" ه� و �ه�� ����, ا� :, از Iن 2'ن !�ر� ن � �� و �� . س��ن س-�د ن#�و� ان�<��� ان���ل �� ��+"%# �ر
:1'د� ه�� �F و%�ن و ا��Mل Iن ه#� �'ن, در��ن و ارس�ل �'!#�� ن�ا�" ��  ����F انO$��ن، �'ن, و %#�� و ان'اع

��+�F دس" و ز��ن� :, �R{ %�زدا��� درس" و )��%� %� اث� Iن ��mو%#" ���-, �'د ���  و Iن وS�+ "C %�ا� 
� ��ت %, ����O#�� دس" �1, در ا�F#% F ا+�اد ز��د� هB %'دن� :, %� اث� ��م رس#��� %;�ال. %, %# �رس��ن ا��ام �� ��

  .ه� �� �ه� و �� انO$��ن$�ن :\ !'ش 2'رد� اس"

  

K#2د K'ا��ت ���-, ه� و ��م و س���Cان'اع و ا:  

U����: u : ,% ورود ,>Gه�� ل ,-���:  

�ل Y از #�د� ��ن %�زدا��#�� از وس��K ن�;#, ان���ل در %#�%�ن ه�� ا	�اف : I ،uن�� را ���'ر�u : F و ���'ر�F ان��
 u : ,% ����'2 از و'$# Bدا��, %���� و ��اس F� �% ت�� f� ��ا!�ز� دا�� S�+ دن� و�: �� "R��8 :�د� و ل�G�
��وع �� �� و ا:�M ا�F ��اسB و ن�K و ان���ل، در اوج ���� و دا�N ز�#F و Iس�cل" �� در ��گ و �#�N Aوب ��وع 

 �� ��.  

-, و س#�, #2� %� رو� �F و ��س, و �2ر و U���2 و Iس�cل" را چ�اN��� رو�F ا�'�#1;��� ;#�G� ،Yود� ���
�$R{ �� :�د و %�زدا��#��� ����K ��� ��وع %, س#�, #2� ر+�F �� :�دن� و ��� ا� هB %� %��'م و :�%K و �;�y و 



� از Iب  ,: �#C �2ل� ,�$% f� ,: ��ا��T�%'د هB %#��ر )�� دس�, %#K %, !�ن$�ن �� ا+��دن� و )�� در ا�F#% F ن � 
�دن�#� u : ,% ان���ل� ���ن +�و �� %�دن� و %� س� و %�ن %�زدا�#I و �� , را در K%�: و y�;� ن� و� % .  

��دن س#�, #2� رون���ن، Iن�� را ث�%" نO, �� دا���� �� �ن� :, %� ��%�ن�ن : �%�� و +�ن'سال�1, ���'ر��� هB %'د ,% ,
��' و :Jغ � و ��� �� %�دن� �� س����F %�'ان�� %� �P%�ت '�#F و چ' F#$% ن��رI �� وب :��� و�m� را ��نI K%�: ب و

و Y از ه , ا�F ا� �ل . %�زدا��#�� از )�ل %�ون� و )�� �Cدر %, +�ار و )�:" و ��Y ال* K در %�ا%� �P%�ت ن��1��
  . ه �نL'ر ه , را لR" %, 	�ف س;'ل ه� و %��ه�� ا8;� �� %�دن�

� :, K1C از ��و� !��� Iن-� ه���� را چ�� %�ا%� :��� و %*� ل�1س ه� را �ت �� :�دن� �� ا+�اد لR" ��� %� و)$" ا+�اد
 ���'x% ��*� u : و� در�� F#زاد� اولI �� ,: دن�'% "Rورد� ��� و �� لI "Rا+�اد� از �2ن, ه� ل F#% ٨6/^/٢٠ال�1, در  

�Tران �� :�دن� و لR" ��  Z٠%, ��ت )�ود  "Rز!'�� �� دادن� �� روز ل�% "Rن� و ل�� �� ,-��� "R2'ا%#�ن� و ل
��و� Iزاد� ه� ل�1س ه�� 2'د را %, Iن�� دادن� F#اول ,: ��Cو.  

  

S#G� u : و ا��ق ه�� Fدا2;� س�ل:  

Fس�ل K2در دا  ،u :را %, ٨ ��ا��ق و!'د دارد :, %�زدا��# A��-�� ن�c %'د ٢٠ا��ق ه� )�ا:I  �Mن-� ����K �� :�دن� و 
��-�ن�ن� ١٠٠ال�  ٧٠:, ��  �� �'ش و �':" و �R" و ز��ان�از و روان�از ��12 ن1'د و ه , %, ��ت . ن�c ن# Q: از

� و س'سf و )$�ات در ا��ق ذ2'ا%#�ن� و %, را)�� )#'ان�ت �' ��� %�ون اس�M�� %� رو� �'زا�#Q: f ا��ق ه� �� ٣
  .��دد �� :�دن� 

%�ز ن � :�دن� و %�زدا��#�� در ه �ن �S#G ا��ق ه� ادرار و ��+'ع �� :�دن� و %� روز اول درب ا��ق ه� را  ٢٠)�ود 
����F���  ��� �� �'� f� ا �� :�دن� و )�� �� ���� در ا��ق ه� از�#�Pب و ��B ه� ا!�ز� اس��cد� از دس" �'�� را 

F*c ه , را ���V :�د� %'د و Y از %, ��'ان اسc�\ در �'ال" در ���%K د����ن �����O اس��cد� �� :�دن� :, %'� �
 "�T�٢٠  Q: د� :�دن� و�cب اس�I ن���� �'C ر�$+ u روز و ��ت ��+�F وP*#" و )�� K%�C ��دد ن$�ن ���'ر�F از 

�� U�ه F#�H �� ��ت ه� :, ا+�اد� ان���ل �'ن� و �CنL#�, %�ز �'د، ن�cات ا��ق ن'%�� . س;'ل ه� از ��+'ع و ادرار 
  .�� 2'ا%#�ن�

. دC#�� : �� از ن#B ��� !� %�ا� ه� ن�c و!'د دا�" و )�� ��Yc :�دن %�#�ر سR" %'د چ, %�س� %, ن$��F �� 2'ا%#�ن
در )�ل#�, � �م %�ن ه� ��mوب %'د و ا+�اد ن�ل, �� :�دن� و Y از %�( ر+�A#% F از )� ! *#" درب �CنL#�, ه� %�ز 

��c, چ#�� )�ود �� و ا+�اد %, Iن-� ان���ل #�ا :�دن� :, %� ,%�٧٣٠  ,: �:����: u : ,% ت %�زدا�" و�#; � Fدر ا� �cن
 �M:ن )�اI "#+�~٢Zن�  ٠�� K���� د'% �cن.  

u : Fا��ق ه� و س�ل K2ه� و ���-, ه� در دا B�� ب و�P:  

�M:�1ن� ان-�م �� ��، :, ا�Oا8;� و چ�� ا��ق ا+�� ن Fس�ل  S#G� در U����: u : ت ���-, در�#; � K8ا+�دا  ا
��، %, N#� از ��� ا� ��وه�1ن :, ن��ب %, 8'رت و ل�1س ن<��� %, �F دا����، ��%�� ���'ران �Pب و ��B و  ,-���
�د� دس�'ر ��  "$ K'ا��ا ����# � از �M:را ���-, �� دادن� :, ا ���9 %'دن� و %�زدا��#R� ���ل�1س �% ,-���

��+��� :, %��%, �'اه� در %#I Fن�ن، !Jدان�  ،�C�8د �P�#;� س�'ان ���;� ا:�1 س#�%, ن���و دس�#�رش %, ن�م �+��� 
%� ل'ل, ه�� +;�� Iب %'دن� :, در � %�زدا��� ه� : #K %'دن� :, س�د��ار ���-, ه�� ��')$�ن, و ����F دس" و �ه�

 F#% Fو���  ٢ا� Fر�'��� Y#e;#���، �-%�ر %�زد�� س�دار رادان %, ه �ا� س�دار �* 'ل�، ر �رو)#, ا� %�ا�  ���



�U و سR��ان� %�ا� � ��� %'د :, در Iن س�دار رادان ا��#" ا! ���ان ار������-, ���: u : Fر در س�ل'm( �%
  :%�زدا��� ه� و ���'ر�F چ�#�L� Fل�1 را ادا ن 'د� 

� د+B#�: F  و د %� � �ه� دار�I �� Bن )� :, �f� f � � را %�$#B و در ا�F %#�%�ن هر�� ا�2#�ر �L;7 در 2�%'( 
�8ا���ن هB %, !��� ن�س� و �� �F� L ن$'�B :, � ;#�ت ار��� ا��#" ا!� ��� %, اه�اف 2'د رس#��، � � در ا��-� 
 ,% "C'نI ر�� وTO% ه� ,;#� Fا� F#% در ا��-� ن #���، %��� ان�از� �'ش �'�� �� از ���سOR'� �� 2'اه#� %'د وا

رو %, ���'ر��P�( F ادا�, داد Iن��ر ا�F ه� را %�ن#� �� �8ا� سy در%#�ورن�، %, داد��ه�� �� زن�ان�� ����K �'�� و 
�سOR' 2'اهB %'د F� �� ,�$: �  )ان�از� �'ش �'ن� و ا�� :�� هB ز�� دس" و 

ن��c، %,  ٢٠ا��F#�H �-'زه�� �;�� در �'رد Iزاد� %� )� و )�9 ���-,، %��� �� �� :, ���'ر�F در دس�, ه�� 
ا��ق ه� ) ;, �� :�دن� و Iن��ر %�زدا��#�� را %� %��'م و :�%K و U'� �8'92 ال������ �� زدن� �� از )�ل  س�لF ه� و

 �� Fن�ا����، :$�ن :$�ن %, راه�وه�� س�ل F� �% ا ل�1س�M:ا� را :, ا ���در %, )�:" ن��1�� و %*� �C �� ون��%
�� د���O و �� د���O را %, دس" د���O �� %���� و  چ�� ن�c %, هB �� %���� و دس" ��� رانI �cوردن� و چ��  ,%

  .%� زن-#� %, �#;, ه�� س;'ل ه� و ا��ق ه� �� %���� �� 

%*� از %���P ،Fب و ��B در �����#F وP*#" ��وع �� �� و Iن �Pب و ��B %� س#B ه�� ن�زU %�+�, ��� %�ق، 
چ'ن دس" ه� و �ه� را از $" . از ه , %��� %'د �xCن� ودر ا�F��% F#% F : �ن�  و ل�O و س#;� � در � %'د،�$" 

%, هB �� %���� و �#;, از (� Iن رد �� :�دن� و �R{ را ��ب �� دادن� و %� ره� :�دن �#;, از ار��cع �R{ %� دس" 
ا+��د و �� %��, در )�ل#�, �KM : �ن از $" %��, ��� %� س� و 8'رت و �;' رو� :Q ه�� %�'ن� و �'زا�#�� �� 
�ه� %, �f چ'ب ث�%"، �*��� �#��دن� و �#�دن� �� ! F��% �% ا+�اد را %� اس��� �8ا �� زدن� و ���� :, و �� � در 

� �;��k و ��'رم �'د  Q:.  

سI Yxن�ن را �-1'ر %, را� ر+�F %� رو� �� ��'رم ��� �� ن 'دن� و �� %�زدا��#�� را �8ا �#�دن� و %� �P%�ت %��'م 
F#�'���%K چ$B س����F �� :�دن� و %,  'رت � ال������ وادار %, لR" ��ن و :$Q و 92'�8 وارد Iوردن �'U و 

 �2I دا�2�� و در�)�ل" ن ��$� از !�" ��G#� در ���%K چ$B ه , %�زدا��#�� %, اس�* �ل %��'م و �#$, %, Iن�� �� 
اس" و %*� ... اس"، زنB ... 2'ردم، ��درم ... �-, %O' � �م ��ن ��ا%;���' را %, دس�$�ن �� دادن� و �� ��c�� %�ا� 

"Cو. %�و ا�� K%�: م و'��% Bب و���P Bان��ن� ه Kاز �'ن F��T�س#B  :, %�زدا��� ا�F ا� �ل را ان-�م �� داد و Y از 
  . 2'د را %, ا��ق �� رس�ن�

� %� ن#� دچ�ر �$�Jت رو)� و روان ا�F �'ر���� و)$#�ن, %, ����, ��ن دس" و �� ��� ز��د� ان-��#� و �*�اد�
چ�� ن��c %� اث� �P%�ت %, : � و س� دچ�ر ��م :���ل ادرار ��ن� و �*�اد� هB ز�� اث� +$�ره� و ���-, ه� ��ن� ، 

دس" و � !�ن 2'د را از دس" دادن� و :$�, ��ن� :, %�� %, ���دت ! o ز��د� از %�زدا��#��� :����U و ;#Y ا��#" 
  .;Q :$�, ��ن��+�د �G" ���و�R� F ١٣،   ��٣٠/6/٨6 �'ر2, 

";� ،k��+ ا��% Fم ��  ، ��گ و :$�, ��ن ���'ر�J�ا "#��xن ه'H ه ����ر�� #% ,% J�%�1 و �� ا;C ن�ن را %# �ر�I
 ����� ���Rاز ��ر� ��� ��زدا� ٨6/^/١١:�دن�، :, ���% ,-��� k� د :, در'% u : و در �#:�� �cن f� Yن���I ،��#�

�ر� �� 7+� �cن f� . �	 و در �� ���: �Oزدا��� د��% f� ه��� Uز'C ،8'رت : �ن� ,% �در اث� دس�1�� زدن %, 
� و �ه�� ن�c ن#� :$�, ��ن� :, ال�1, در ا�F روز دس" ه ٣#'ن� �� و  د��� %, I " �Cس#k� K !�ا)� از ران �� او 
  .ت ن � �� %, %# �رس��ن س-�د ن#�و� ان�<��� ����K ن$�ن�ا�LPار ن�ا�" و ��-� %, +' %�#�ر� ���" :, چ'ن 

;#Y ا��#"  KM� Bه ,-��� ��+�� F��2I"R� ,% F��% �% ا� از ���%, ادرار %� س�%�زان %'د و وادار :�دن  ��زدا��#
"R� ,% }R� از ل#�#�ن، و ال�1,  %��, ��� %'د رو� ��دور %'دن دس�$'�# �	ا� %, �2 Y#;�#"، �'ال" %� J2ف 

  . %�زدا��#�� را �*�ف :�دن�



 KCرگ )�ا�س�ن�� ��� :, �'�� در %#�%�ن ه�� Iن ���L, زن��  ٨٠ن���c, ن �ن� ���'ر�F از س, JCد� س'س �ر �G8ا�� %
 �ن �ن�ن� و %� ان�اI F�2ن�� %� رو� 8'رت �� درون  K+�Nدر دام ا+��د� %'دن� �� از ���ن د�I ,% �Oن-� ����K ��� %'دن� ن#

%�ا� ه� چ, %#$�� ��س�ن�ن و� اس��cد� �� ن 'د�� :, ا�F ���-, %#$�� �س +�د� :, دس" ه� و �ه��A %��, %'د ل1
در �'s#P ن�� �F �#� ��� %�زدا�" و %, Iن-� ����K ��� %'دن� اس��cد� �$�, اس"  Zدر �'رد ا+�اد� :, K1C از ��ر�| 

7G و ا(ن�9ف در ���-, و �Pب و ��B و سc#� :�دن رو� � �م ��ت ا� �ل N#� ان��ن� ���� �� �'ان �J! "cدان ال
و��� ���-, �� ��ن� و )��  ^��� Y از %�زدا�"، � �م ا+�اد در  ��٢ . ���-, ��ان سsL !��ن س�y � �م �Tا����

 k�١٢ و  ١٠%*� از ~��،  ^s18،  ١٠ و ث�%" ���-,  %�ر +;f �� ��ن� :, س���ت ��<B ٢ا+�اد� %'دن� در روز 
  .�k %'د

  

#����F و !'ان ���F %�زدا��#��:  

#���د  ٢س�ل %'د :, #����F %�زدا��#��  �٣٠#�نF#O س�� ا+�اد %�زدا�" ��� در � ;#�ت ار��� ا��#" ا!� ���  �c6٢ن 
�ل، ٨٠س�ل, و �� ,% �9R� ل�1س Fورود ���'ر� �'Gاض %, ن���ا �	زدا�" ��� %'دن� و  س�ل, �� %'دن� :, %, �2�%

س�ل, %'د :, %, !�� %�ادرش  ^١%, ه �ا� +�زن�ان 2'د �'Q#C %'دن� و !'ان ���F %�زدا��#�� �f ن�c ن'!'ان 
س�ل, %'دن� :, در �رU دس�O#� ��� %'دن� و ا����$�ن ��ا) " و  ١6ال�  ١Z%�زدا�" ��� %'د و چ�� ن�c ن'!'ان 
س�ل %'دن� :, %�ون ه#� �'ن, س'ال و !'ا%� در  ١٨ن�c ن#� ز�� س�C Fن'ن�  ٨٠ول�Oد� %'د و �*�اد ز��د� %�ل� %� 

��� %�زدا�" %�ون :#�c 2'اس" �*�اد� %, زن�ان  ٣روز ال�  ٠^� �م ��ا)K، ���-, �� ��ن� و در ن���" Y از 
  . %, !��� ن�س#�����K و �*�اد� Iزاد ��ن� و �*;'م ن$� ا�F ه , ��ت چ�ا �Pب و ��B و ���-, ��ن� و �8ا�$�ن 

  

  :اول#F دس�, Iزاد���

�U اوا�2 �#���� ���: u : از ��زاد�I ,دس� F#زاد ��ن� ،) ٨6 ^/٢٠(  اولI  ا+�اد ٣٠دس�, ا� �M:ا ,: ��cو  ن ���� �%
� %'دن� :, %� اث� N#� :, ال�1, ��ا)K ���-, را �Tران�ا����1 دس�O#� ��� و :�k و :�ر دار و #O#�� �'ن�� %'دن� 

�C#!'� K%s  در8  %١٠٠%'دن F��� fزاد ��� %'دن� و )�� :'چI 2'%�زدا��$�ن �c#: اس" )�� %� و!'د � �8ور
  .�اره�� �G" ���-, و �ون�� س�ز� واه� و!'د ن�ا�"Cا

  

  :ا)#�� ��ا+" اس��J و ان��ن�

�c" در �'ارد� ;#Y ا��#" و س�ان Iن ن#� از �C+;, :�ا�" و ��ف %, دور ن �ن�ن� و ���%  ��cن'%" ن f� ٢%� دادن 
�ر�'ار� ��ا+�% Fس دا���� :, ا��#�� ��ا+" ان��ن� و اس��J ان, از !�" ا) ����د س#k ز�#��، ن# , �*�1ن را 

  .��� و س�xس دارد!�� ��

  

  :+��k ا+��ر � '�� و �'ام +���1 در ��'ل, ا��ام ه�



  

���ان و ��ت N#����<�� � ;#�ت :, در Iن �*�اد %#A از  ار��� ا��#" ا!� ��� %�(2{ در ٢و  ١در ��'ل, � ;#" ه�� 
��� %�ز!'�� و �Pب و��B و دس" و � ����F ه� و %'ق و :�ن� :�دن ه� و )��  ^ن�c دس�O#� ��ن� و 	�  ٧٣٠

 * ن�c از ه , ا�F �*�اد %�زدا��#�� Iن هB %� ه�اران �ون�� س�ز� ٣٠:$�F ه�، دس" Iورد� %, دس" ن#���، و در �'رد 
�ار��ت، :#2�c'اس" �8در ��د�� :, در ن���" %� I%�ور��� دا2;� و �2ر!� و � B#>�� اق و�Nو %1�� و ا �#O% و
�'ا��1��c و ��G#� و ���B ��ن %, ن�V )�'ق ���ون�� و )�'ق %$� در �-��F#% o ال ;;� و رس�ن, ه�� دا2;� و 

  .�2ر!� ��-� ��د��

� B#�����#N %, ��دم در �'رد #�وز���ان, %'دن � ;#�ت ;#Y ا��#"، 	� %�ا� �2وج از %�Gان و �'ا��1��c و ال��
س;�;, ا��ام ه�� دس�, ! *�، 	'ر� س#�س" �داز� و س��ر�' �داز� �� :, ا+��ر � '�� +�� :��� :, ;#Y ا+�اد 

در . ال*�د� ا��ام �� :��دس�O#� :�د� را %� ���و�F اراذل و او%�ش و �F#;R !��*, در : �� از �f ��� %� ا�2#�رات +'ق 
;#Y در ��'ل, ���"  "#M#( د���ا ,#mC ��)�ل#�, ا:�M ا+�اد ا��ام ��� س�ل��� 	'(ن� در زن�ان�� %'د� ان� و ���� ا
	�ح :Tا�� ا�-�د ر�k و و)$" در !��*, ن1'د، )�اKC ا�F ا+�اد %, ا�F زود��� ا��ام ن � ��ن� و ا��ام Iن�� %, )��ب 

  .ز���ان, :�ذب ;#Y ا��#" �Tا��, ن � ��دس��ورده�� #�و

%, ا+��ر  ا� اراe,و K%�C نR#O" ول� ���B و �-�م  واC*� ��1)� %�#�ر� را %�ا :, �8 ه� %�زدا��� دا�" و� ;#��� 
  .� '�� را ن�ا�"، )�اKC در �'رد ار���ء ا��#" ا!� ���

� ان���ل Iن�ن %, ا��ق ه�� �9R'ص چ�� دور%#�, و ����ن ذ:� اس" �*�اد� از �C%�ن#�ن ا�F 	�ح ن�K �� ن ���� :, %
� %, +#;B %�دار� از Iن�ن %, ا!�1ر 2'اس�, ��� اس" �� %� در دس" ��+�C F , %, س'� د�'ار�-�  f� ,��9'ر ا�� �%

�%�� :$� %, 8'رت +�د� %� ! *� ) ;, ن ���� و �� در ژس" ه�� �Q;�R %� ان'اع سJح ه�� س�د %, ���rز� اس" %� 
� IنH, ���'ر�F %� ���-, از Iن�ن 2'اس�, ان� %�xدازن� و ا��O'ن, G8�, ه� :, %� �-�#�ات و ا+�اد )�+, ا� ذ:



���1, ن#� ���ار �$�, اس" %�ود� :�ر:�د 2'د را %, �*�ض ن ��A � 'م  ٨+#; �1دار� و در %*�m �'ارد )�� �� 
  .2'اه� �Tا�" 

  

U����: u : �;*+ "#*Pو:  

 u : ل در�( K9+ از در �� : U�ن�c در )�ل )��P نO��ار� �� �'ن� و ��%�� ا+�اد �� %, زن�ان��� او�F و  ٣٠:���
�ل )�9ر و %�� Cزاد ��� ان� ٠^٢I �� ان� و ��� K���� Fاو� . k9در )�ل ن ���Lن#�و� ان� U����: u : در �ا:�'ن ن#

  .$�%�� در �I��� از Iن �S#G %�'ان� اس��cد� :��در� ;#�ت �� )�اث س;'ل ه�� ان�cاد� اس" :, LC*�:�ن�Y و :�ن�#�� و ا

  

  :��ح ن���� و س�2I FR در �'رد � ;#�ت %, اJL8ح ار��� ا��#" ا!� ��� 

�ارش ����� �*�وض� Fا� ����در ��ح ن  ,% ,�' -� Fا� Sار��ت ��<# � �'س���� دار�B :, � �م �����ات و 
#M: اد�*� �% B#�����#N �� و B#���� و 8'رت ار��1ط ��ح ار��� ا��#" ا!� �JL8س#�س� %, ا J��: ح�	ن#�ن �%�C از ��

 7#�G� ن� و رو)� ا+�اد �'رد� �! "#*Pد��، :, در �- 'ع %� اس���اد %, و���2ن'د� ه�� Iن�ن ��#, و ��دIور� 
� در �'ارض !� �ن� %� اث� �Pب و ��B و ���-, ه�� �ان رو)� و روان�  و%G ��س"، :, ه �O %�ون اس�M�� از

�  ن�، �س�, و �$�, نO, دا��F رن\ �� %�� و ا� �ل )�%, 

اس�F��� ����M و �P ان��ن� ���F �'ارد !�و ٢و  ١ت ار��� ا��#" ا!� ��� �� �'ان �o��-+ "c رخ داد� در 	� � ;#�
��� %�زدا�" �8 %� � در ن�V )�'ق %$� در ا��ان در 	� چ�� س�ل, ا2#� %'د� :, در 	� Iن ا+�اد %�#�ر� %, 	'ر �8

س�ل :'د�G� U'ب �� �'د و �*�اد ز��د� از ا�F  ١٨و �'رد اذ�" و Iزار �Cار ��+��� و %� �'!, %, ا���, سF ز�� 
	�1, س�� در 	� � ;#�ت +'ق در %�زدا�" %'د� و ه���� و ���-, ه�� K%�C�#N %�ور و درد Iور� را �K G :�د� و �� 

���:.  

%, چ$B د��� ا�B، %�ون اس�M�� از %# �ر���� �'ار�� و س'ء ��Tr, رن\ �� %�ن� و �f� f ا+�اد� :, در 	� ا�F ��ت  
�#�� ��� ان� :, اس��� �*�اد� از ا��C F%�ن��F  ��س %� �'رد %� اث� ��G#�ات دچ�ر س�2'رد�� و ا+��د�� و ,�'�و 

  :ار ذ�K ا�Jم �#�Oدد!�" ��'�� ا+��ر � '�� %, �C  ١١/٧/٨6%, ه �ا� �KG اس���ار +*;� Iن�ن �� ��ر�| 

  ا+�اداس��� 
  ـ �G � +�وP �#C �%  �N �ن" %#�ون ١

٢ Fاس���ار س�ل KG� o1	 �1�-� 6ـ  ���   ٧ان�رز

٣ Fن-�ر )�#��  اس���ار س�ل F#�( ـZ  ���  ٧ان�رز

^ Fن       اس���ار س�ل��'!J	 �;� ١ـ  ���   ٧ان�رز

Z  Fن,       اس���ار س�ل��   ٧ان�رز���  ١ـ ا�#� چ��ر

   ٠^٢%��    ٣٨ـ �#BM ل�cL            اس���ار س;'ل  6

  ٠^٢%�زدا����O   ٢^��اد�          اس���ار س;'ل  ) #�ـ  ٧

٨  Fاس���ار س�ل    �;*�JN �m��� ٣ـ   ���  ٧ان�رز



  ٢٠٩%��   ١٢٢اس���ار ا	�ق     �ار� ان'2 ن�ـ ه� ٩

�ل�9Gر  ٢ـ س#��f ا+$�ر    اس���ار وا)�  ١٠C زن�ان  

١١  F�1س ن<��     اس���ار  س�ل�٣ـ    ���   ٧ان�رز

١٢ e)'� ـ ه�د� F�٣     اس���ار    س�ل  ���٧   ان�رز

 ٧، ان�رز���  ^س�لF ، ـ ا:�1 �;#�اد�       اس���ار ١٣

١^e)'� BM#� اس���ار ، ـ        � F١س�ل، ���  ٧ ان�رز

١Z  ، ـ س*#� ! �ل�      اس���ار F٣س�ل، ���  ٧ ان�رز

  ٧ان�رز��� ،  ٣س�لF  ،ـ ��1س �$��� ر�P    اس���ار ١6

  ٠^٢ـ 	�ه� %�%� زاد�    اس���ار   %��   ١٧

١٨   Fس�ل  ��:�� F�G� ١ـ ،  ���   ٧ان�رز

١٩  U����: u : در �����  ��� ��' F#�( ـ  

٢٠ U����: u : ا%�اه# �    ����� در bـ روح ا  

٢١  Fا%�    س�ل��� ���ان�ر ، ٧ـ �  ���  ٨ز

٢٢   F٧ـ �-#� :'�����ن�  س�ل ،   ���  ٨ان�رز

٢٣   F٩ـ ) #� ا%�اه# �      س�ل   ،  ���  ٨ان�رز

�ـ )�#F ال# ^٢          F٩س�ل ،    ���  ٨ان�رز

٢Z   Fر�      س�ل��R� �#١٠ـ ا� ،    ���  ٨ان�رز

٢6  U����: u : ـ و)#� )�#��    ����� در  

٢٧ �	 �cL9� ـ F١٠ه��  س�ل   ،  ���  ٨ان�رز

  ٠^����٢ در %�� ـ )��� ا:��1     ٢٨

٢٩ U����: u : در �����  �e�Pـ   �-��1 ر  

٣٠   Fس�ل   �'Pر �Pر � G� ٨ـ ،   ���         ٨ان�رز

  �G � س;# �   زن�ان �'ه�د�"  – ٣١

  زن�ان �'ه�د�" Zا�r8 س;# �  وا)�  – ٣٢

  )در زن�ان او�F  ٧/٨6/  �١٩ر�| ا��ام ��� در �( ���� س;# �  زن�ان �'ه�د�"  - ٣٣

  

 

 ه F#�H ا�F �- '�, 2'اه�ن �$�#K : #�, ا� )�#�" ��ب و داد��ه� %#F ال ;;� %�ا� رس#��� %, ا�F !����ت �� %���
 ����ارش ����� را %� در ا�2#�ر دا��F ��ه��F و �����ات :�+� و اراI ,eن %, ه� داد� Fو �'ان��� اث�1ت � ��#" ا�    

�8ل�G در ه� ن�L, دن#� را دارا �� %���.

   ------------------------------------------------ 

*   ��9'د �ون�� س�ز� ه� از ا%��ا� 	�ح �� %���




