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»ل د  ن  »دو ۀ   و
 ه دی در یو رژی  ت

و د د 

  در  د  

  ب دۀ ین
     نی دٔه ب

ین و ن د ر   دم 
 ن وی   ص ه !٣د 

   در  د٢ 

  ــــ ِــ در ،دـ ه
ه  و دیر ــ ِ  ح

 
در ه  ِر ، ه  ٔـــ ٔـیـ ِی

 -  و دـ  ٔ ز یز رو 
  ل د ٔی وی تز٩- ده بز  

در ر  یـیــ نـزـ .ـد ــه و ه
  ِری ر ــ    ـیـ یــ

  ،ر  ٔ  ــ ن در رژی ٔ ی
 ــ ٔ وی و  .د  ، ه ه

ی  - نی ت ف ــ یه- 
 ز  هـ نز ه رو د. دو ر ز دور رو
  ،ر   ٔ در ش ر  هـوـ ِـو

ه  ٔو ر  د ٔ و در   ـ ـ
 د. دو ده م و ی  ٔی  ،ـ ی

 ور   ز درد!

   ،ـــ ،ــب 
 ”ی ٔ در رو رد  “ ٔـ در ر

  در ل  ١٨٩  ١٨٩٧ه  ل
 . ـــ در یـ ــب  ١٨٩٩

ی ر   ـ ر ــدر رو رد
ر د ر ده . هف  در 
 ٔـــ ـ  ، و ر ی
 زدهــ ن و در رو د ر

  و د  و ـّ رز 
یـــ ـب رر در د  ـ رد

 ورز  در ی  ت رز
 رهــــ ن در ز هـ ت و
  ن ر در ن هدر رو 
ز د.  در ی ــب،  ــف 

ن  ذهــ ن درـن ز در یـر یـ
 ن رت  ، وه  ـ ده

 ه ن در دور زدن  رو ـ 
یـ ٔ  و ــــــ ـ رد

 ـر ٔـدر     . 
 ـو ر ین در ز  و  زرژو
 ـ ن ضّ ف، و ز ی ر ٔ
 ،ـف دیــ ز ـرت دو م 

ـ ر ر ٔرو  ر  ــــ
 ر  و ر رد  ــ  .ده

 ـ و ،دـــ ر ز  ن
ــ ن لت  دـــ یـر ــ

 ـــ ـ د ر ن ز  
دو ــ ـــل ”   گ 

 .ی ر "ب د در د

ــ ــ ب ی و در  ــ
رژوـ ب- ـدر ر ــــد

 د در  ر یوه و ده 
در ن  ز ب   و ن 
 ـــ . رزی  م  ر

دو  ل دـ ”  در 
در ب د  "ورت یــد 
ده  (و ه ) ــن 
وهی     در ـر 
 ـ  .رد د  رز دی

ــ ،دهـــ ی   ،هـ
ه در ـــٔه ـب  ه، و ّض زش

ل دت رو ٔ ،ب و 
 .د ر و وی ن ر رز! ه در گ در 

   ١٠در 

  ٨و  ٧د  در ت  

ــ ِز رو ن  ی در  هــو
در  طر در    در ــ ه

در ی   هر ٔ ح و ری   ه
  و    ،د  رزه ز ی ی

 ِٔر هردر د  ـــ ر  ه
د، روید ــِ  روـ دیــــــ ــن 

  هــد ن وی  ر ه
ـ ،ــ در روزه ،د ن  ـ رود

ـه در ـ ر دــن ــ   .ی ـره
 ـ یـ روزهـ ز  ه ره ن

   ن  هـ ض و دردر ری 
ر    دو ِــ ف ، در ،

ور رت در ٔز ٔ ر در-   هویـ
ِم در ٔ در  ،ریـ در  ه

ـِن  ری درد. ر ز  -ی و ق

  ی ور ، ـِن ــد ،ـهـِف 
ز ِی هر ه ــ ِ ــدر ِــ  هـ

ـ  زد م د   ،ری  ـــد
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ه ٔ  دم ره ، هه   ر  در ره هن
 ب   ل در روزه ر و  ٨ه  ه  ١٠ ن

ب  ٨در ل،  ،ر . در ی  ین 
ر ن، ز  ب  ، د .  ٨ و ر ز 

  یدی  ،وز ن در   و د  ِه 
  یٔه ب   در ی  ر  ع 

ی  ن  ٔدم ز  ی ب  و ی ز رگ
ه د و   ن  و  ،  در  رت

 د . 
 

، ر ، ر  
  هدر ه   نو  ٔی ب   و ــــ ه

  ر  ده  ی ز . م و   ــ ـ ن ریدروده ی
 ی ] ل .٢٠١    /١٣٩ ـــ ــ نیــ دـــ ــدـه [

ه   ن،  هف رزه    . هد ل  ،ب
  مّ ٔ در ،د  و د  ر  ش و  وز
  رز و   ر در ر زد ،، و ــ در 
ن د د   .وز ژ   ز ن    در 
  ٔد. ب   در ـر هــ ٔـدم ــ و ـ ردٔه هـــ و 

ر  رزٔه ن رگ در ١ه  ٔـــ و ،ــرز ـورد و دـ ــ ــ
  هل و و  ل  ژ ه ــ ـ ن ره  هـ

 .د ب   ن ر دن  ِــ وزــ در ــ   ه
 ٔهرز ٔرو .دّوم د   و    ر  ه

ن در ره ر ، ــ ،ــ، و   ه ٔ در د ٔش  م
   ع   و ه ه د.

،ر 
  ی ر ع” هو  “در ر”یره   “ ـریــ یـو .

   وی   ن ، ه  ٔـه    ه
 ـ  ِّ رگ یز ِ و رؤی  ز د ه ودر ر   دم

.ی 
 ـ ــــــ نــــ نر  هدر ر   ب

وی  ، ه ”ر  دهر  “ ـ و ـ دهـ وی ر 
  .د  ر   یــ ــ  و  ح           ز        ب   

 در رـه  ه  ر ح د، ز  ن ـ در   ع
 ،ظ ز ه  و   ،ن  ر در ّی ،ت دن 

ـ یـ [  زی١٣٩٣  [٢٠١  و ی ط . در ه رس 
   ــن ـــ ـــ “ رهد  ر” ه ر در رب  ع

  ،ظ ز ه ّ   ن، و    ،ت  دن 
ـ  “ رهد  رـ” ده د. ی  ی  ط   و زن

 ٔ و ّ  در   ب  ٔ    هف ”  ردو هـ
)ن ١و رؤی ِ زی رِگ ] .  ّره  ( “در دو  د

    ــ  ب رد د  ظ در ز ه ّ 
)ی  ٔ   رن در  ـد یــد ٢، و (٢٠٢١در ل 

 ]٢٠٩ر   در ل 

 ن    ِفظ، هـــ ز ه 
ّ

 
.  دن رن     ف هــ  ی 

  ه در   ب  ٔه هدر ه
] د  و  دو ــ ـدن ـــ ١٣٩١[ذر  ٢٠١٢

، در ــیـ ـ ـل ّ ٢٠٢٠ و در   ل 
؛ ز و روز دن ر د؛ د ریـ و ٢٠١٠

 ن ر و ّ  ن د ؛زده   ؛ د
  ز  ن؛ و ـــد ــم ـــد ـزر 

.  
   ٔ و  ت  دن 

 ٔ ن    ظــ ز ه 
ّ

 
.  ٔھ      ه      ٔ م  ّ م  

  ه در   بذر  ٢٠١٣]١٣٩٢ ” [ ـــ
  ط ٔه  رد در  ٔ   دن 

هـف ـّـ ” ر ی د  در ن ه  ـ “  ت
 و ه  دن   ٔـــ د وـــ ،ت ٔ

وی    م وــ دن رن   و ، ه
 ن . ّ رد“ 

 ٔـــ نــــ ـ ن   
  هــ ـــ و  ظ ر ز ه 

ّ
 

ب د.   ــ   هــ ٔھ ه      ٔ م  ر   م  
  ه در  ٢٠١  ن]١٣٩٣ ” [ ٔـ 

 ــــ ــ   ط ٔه  رد در 
ی م ـــ ” ر ی د  در ن ه  “   ن

 یـ ،ـ رت م ی ، ی م ی ،
م  ، و ی م ح ٔه رت  ــر 

 در ی ن  ؛ ه  ّ ررد و رد
 د، و ر وز  ی ٔن ی ید د  در ن 

  ن بر در دو و ه  ه .“ 
ی  ط   ٔ ــن 

 ٔ .ـ ظــ ز هـ ـ
ّ

ـ ـ  ب  ــ
   ر در  ر  درد. ـب 

ــــن ـ درد، در   ، ٨٨ـ در ـود 
  ـــ د، و درــ در ،ی ح و در ،رد

  ر  در .ـوـت روّزه، و در ،رد یه
 ، ن و ر هّ ه ،ل    ،

. ه ر ب   د دم، و ز  

   ی هر  ش در 
و ی  ن  

  در  د ١١ 



 ١١    ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

...  ش در   د 

ر ّ  دروی  ز درد، ”ر  در  زد    ی، هن
 ر ی  ـد زه و د ،   م ن ٔ “ ،

هیّ  و ِ  ل ــط  ب    ّ  م
م ر ـر در   . ٨ز زن ر ٔه هه ب  ن 

ـ   ،٧ در ن   ه ن]  ه  وزرت ی ]  م
 ی   ّٰ و  ٔ ل٣  ـــ ـه . ده ر 

رهد ط ] ”٩  ٢٠[ ٢٠١    ٔ١٢ب  در روز 
  ب رو  “ و در ”ی م ٔ  ــــ ب  ه

 “ در ز ت رور و   در  د ی و ر ر  ــ یه
. ه وی ز رو ر ،  ، ر ،ر ٔه 

،ر 
وی     دون و  ه    و هو ه 

ل ده ـد    ب . ی  ٔــ در ـ یـهـ
  رت   ٔـــ ـ رــدٔه هـ و د دزی  رهد ه
 د ر    و    دن  . ده  

ش دن د وزه هــــ و ـ ه  ،ـ ز یـ .ـ 
  ل در ره ز در زی ه و ره  ،ـل ُر در 

 یـ . ش و ی ل ن در  در  ذ و  ّ ّ ن و
 ز ن و  زن در و د  ی  یــ ـ رت در 
ه یـــ ز  ه ذ،  رت ز، و ید زه درد.  ،ه

 ده د د و ر    ر    ده  و 
 ـ و   رده ود ن ، ده ّ ن   ن  در

 .ز  دی، د هــز  ل  ن، ی ره  دل  ن
 ]  ن  . ت٢٠٠٨ ـ ــه دزی  .ردد د زه [

   ی ن ر د زن  رـــ وزـ ن در  .
ـز ـرت، و   ز رد ِِل ــدـ ،ـــ . هز ر یه

  .ردد دزه و ی ه و ه  ه   ردد د. و  یـ
 ی  و ،ژ  ،ی    م و   هـ ـ

و ز و  در .    م در   ب   
 لد ر  ــّ  نز ر ل و ه ی ره ٔه ، .

 ره ٔه   ، یر ن  رـوـ رت، ی ، و ر ر
 دن رو د ، ر  ـ ـ ،ـــ ویـ و  ر 

 ره دی م ر، و هه  ه ، ، و ت ــن 
  ی ،دّوم .  و  ر ه   ره ٔ ه و ه

ّ  ،ری م ن ن در  و ـ م ب ن در ه
ه ٔ دن ر  ، و  ـّن ـ ز ره یـدــ  ره

ی ز ررد و   در یــ  ،مّ . وی و  ر یی ه
 ـ یــ و ،  و ی ی  در  ٔ ّ  

 در ره  ، ـ   و   ر و هر  زن
 در ر    زد یو و ه  ـ و ، و  یی  ن ر

. ره یی   ٔ ّ  دت 
] ٩ــ  ٢٠ [ ١٢ه  ٔ  ب   در روز 

  ٔ د ر ر د  ـــ ن ـ ـــر و ـزوـر ٢٧
         ب .  رن  دـ 

 ن ره ،د ز-  هـ هـ ـ  ز    
 رد- ـی  یی    ز  در  ـ ـ ـ ــ ز .ـ

 ـــ یــ و ز ،و هرو  و   ه  رد
هـ  ی ه  .ز  ب  ، ـح  ن دی ب

در  ر ی ح ـد؛ ــدهـ  ه د در م  و ف
  د  د ر ی   ل و  وق  ز   ه

 ٔ در  رت بز و ده   د ی ٔهده  ، ه
 ـ ؛ه  ر و ی ن  ل ه و در ره  و

 رده و  و  ی ره ـیـ ـش ـد؛ و  زب ددن زن
 ٔ ن و   ـ طـ   ر  ، د ی ر 

 ،ــــ تـــ ،ی  ،ی  ،ژ و []  
ر و ،وری ه ه   ن ر  .د و 

،ر 
ـویـ   ن ری در رو   ب  ـــ هـ

ه  ر  . در  ه زید  دل  و هر  ب
] ـب ـــــ ــ٩ و  ٩٣[یر  ٢٠١و  ٢٠١ه   ل

یه  ه”  ب و “  ـ د ر د ون دز ر
    ر ع ”بـ ــ : ی ت “  و

ـد. ـ ـــــرن و  “  دن ب:  ـب” 
 نردل د  ر  یه ی    ،دی تد ه
 درـرٔه ــ و  ه رد  ٔ ٔ در   ع

ز  ـدـــ، و  و ٔب   در روُ رن
ده ن ب ــــ    و  ی و  دل

 یــ ر ـ ن   و در  ن و در و 
.دی 

 در روزه  ل١  ١ ] ٢٢  ـ٢  ــ٩ بـ [
   ”ب ٔهوی   هن رـــ   ه

ی  “ ز   د ر رز  ٠٠ ــ ز هیب  ٠ـ
ورهـ ه و  ز  ین ر- ر ن  ٣٠ز 

-  .د  ن و  در هـــــ یه ی ن در
 ـــن ــع ــر ــــ  ه زه دل

 ” م :ی هزٔه ر زه ــ ٔـــ  یه “ 
.د 
  د “ ح  و ره”]  ن، ١٣٩١[ ٢٠١٣ز ل 

 ٔ ل رد د دهد  ،  ز  هوی٠  رـ
 . و ـ  ر   در ه [ره ی] و ه

ی  ، ـــ و ـر  ِر  “  ح  و ره” 
  ز ح ی  در  . ط ره ٔه 

 و   و ،  ، رت  لرو ،
  در ر  دو ی َو در ش  رور د، و

ــُ  .د ــ ـ-د ر  هِف  ٔ و هرُ د
رب هر ِدی در ره   ف، هّ ل،  هــ

 وی  ،رت و ،رد ، س  د زن، و
 رهــ ٔـــ دهــهـدن رـ زـه ٔ ی و

 ه دی  ،ح ی ه در ره  زه یه  ه
، و یـــرــ ـرهـُ  د، و  ر ، دل-ُد

  ه در”هو ر  ح“ .  
،ر 

 روز  ،م   ٔ ب   ــر 
 ٔ ده ن در    ـرـ و ـ رد ر ٔ

ر ، و  ع  ٔور، هه ، ،ــر، و 
 د ُ .د وم هـــر در ـرـب ـح 

 زه  . هــره    ز  “  ٔ و ره” 
 لد ر یه  رو ه دو  رــ ـ و در ،

ـیـــدر ه  وز ه وو ر ، ،ّدت و دو  ش
و ه ، د ، ،ّدت و ل دو  .  

 یر ر  و   هز ر  ه”هو ر  ح “ ـز  هـ
 ره  ،وزـ ورد. در د ه ر  ٔ و ی

ه  و رن ی  و ّر  ز وـ  ٔب
ری و  د د . ی د ه ی و  ه ـــ و 

ـــ    ـ زـن ــ ه د هر  ، یه
 ، و   در ر د  ، ــد 

دو رو--دم ن د دن  ،دو-- هـ ،دم
وردن ز  ،دـــ ٔـــ ـ ، دی ه

 ُد، و    د .-د  هرُ د
ب    وز    ز ـــ ـب و ـزـن 

ر ن س ر ده ـ .ـب  ١٠ در  ز 
   س ری ل،  ،م ــ، و 

ـب --م  در ر د یی ،ع ی ز ر ٔب
هـ ر   و  و هر ــن ـب ر ید ه د، دل

. ه  ٔ  د، و ه ی 
،ر 

 ــ و ــ-   ه و      زن
وی ی ،رو ،ی ، ،-  ه و  

در ره  ،، و   ـع  “ ل”   ود 
ه  و   م دری  .د ر دری  و ب

 ـــ ِن ، ر یی  و  ی ر یی ر
د  و  . ی ً  

 م. 
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ِ رهد  ِت  یــ  در رِط   ه ،ن
  ر ت رژی رم ٔدر ده  ــ ٔـ ٔی  .ده

 ،د ِزدز دٔه     ـــ ِح و ،ز
یــو ـــ ،ردر د   و ز ،ر  رژیـ هـ

یو  ندر دور -  رت یـ ـِن  -دیـدور“یــــ”،  در
 رزی ،م ِ  بر  .دد  ٔـــ ٔـیـ ِی

      و د ت  رـــ ــش در
  ِ ، ٔده    و  ی ــویـ دـــ هـ

دی  وق  ز ه    ل و   ـ د 
ه و ز ور  ر  ــ ، ه  ده در  ِز

 ــ د در رژی ِن دی و د دی  و ردی  
  .روه 
ه   ـ ــــ  زت ی  ه ،  در ه

 ِ د ع ،رت وت و دی ور و  هـــ رـ ه در
ه در  ٔت د زد. ـــر  ر  و د  ِل ح

د یو در ،ی  ز ، ی دهرد ز یز رو   ،ه
   د: "هرش د ، ل وزی  ــ ـ ِز

ـز  ه ه  ــ رم،  ز ی  دی   ز ه
  وزی  ".    دـ ،ـــ ی دهرد   د

ه      و ره ــیـــــ وـر  ه
 .د 

ری  ور ،ی ز    ـــ  ر ر و د
ی ز ر ":د ده م ،  ،دز ل ه ـ ل ه  ،ـ

د  ر  دـ ــ ز د و   و  ر د ه
 ی زی ، ون  هــ] "...دهـ ذ ر  م در ه

 ].٩یره   : ٢٢ن ن، در روز ٔق، 
ه رر ، ِد ،ر  د در و دزد ر  ن  ور

ی  ی ـً  و ن ریودر رژی روج درد. ی ِد  یه
ی ِلِ ز  د  ه  ،ــ ه  ی ٔی

" . ده و و ر "د ه   م ِ ز ر  د
و ل  ِن   .ی ری ٔی ـیـه ز ــ ب 

 . رد، د ر ن ر ر ٔو ز  ی  رد و 
ر و ری رو  ور ـ ر دز    ـ ــ

 ِ ب ور د -  ،ـــ رژیـ ــــ
یز  ِ و  د ِ  و  ،ه و  روــ ،د ه

 ِ ٔی ، ر رد. درد  فوق  هــ د ه
 و ر  د ،  ل و   و ــ  ر

 ی ، رو   ِد ً . وم ی ــن د  ،ـ
ــ ـــ ـدو  ود و  ،و د  ِد  دـ

 ز  در ی .د د و ر ی ز  ه هــ ِدر دو ر
 د- دو دی  س در ه-  ،ـ ــد و ژر ر

 دو دِن دی   د و ر ز ه  ر  دـ . 
 و  یـو رژی ِذ د ه  ِـ ِــ ـــ و ـــ

   . ن د ه  ه“ی “  د “وـــ
و” ق و  و ی ه . 

  هــ ز و ی رو د دو وزی ،  در ــ هـ
 ٔ ِوی و   ،ــ ــ ،یــــ ندور ه

 ن صدر  ـ ،یــــ ندور  رژی د ه
" :م د  ده    و هــن در سـ   ی

یو رژی]       [  د  ـ ـدر ــ
ی  در ـ ــ نه د، ی ده ...  ر

  ،ـی ر] " ه و د ه  هـریـــ
٩ د در  و .[ ـــ  د ر   " :ی  هـ

 ز ی و ی نده دورر د ، ده  زه ه  ی
ی ب ،فه ...ی  ت رد   .ـ  ر

ور در ر د یـ    دن ر د و ی  ه
  د  م در  یــ وم .در د رردر د ر رو

 رت  د ی ...١٠ه  هــدر یـ ز نــ ردــــ ره

 هــــــــدر]
 ـ [ و رز
 ٔیـ ی

ــــ ــــ   هــــ
".ص ی 

 هـــــــــ 
 یـ در ـ
 ن در

  ر و ن
ــــ   ِنــــ ــــ

ــــــ  هــ
د دورن 
 یــــــــــــ

   د
 ِــ ــــ  ،ــ
ــیــ ــر  
 ـــــــ ـــــــ ر
 ،ــریـــ

 د،  ٣٠٠دو ٔرد. روزد ه ن رد ره، در  ٢٢هری
ه ز رش  ً ر  ده د  در ـــ ز ن، 

هر رد ن ه درد   ٣٠٠ن ه : "دو ین 
 ب ر  ... . رد  ر ه ی دز ِن ٣ون  ٠٠ـ

 رد ه     ر دو ه ، ر٨٨  ه ررد د
ه  ... .  ز  دو ورد  ٢٠هـ د   در

  ــ ــ ــر وردهــ ــ رش وـ ی ی  ".د
ر   دو ِه ،  ل نی در در  ١٣٩٣ه ـر ی)

 ِر ل٩  ود  ٣٠ـ در ( د ر ر و  ١٠٠درهـ
ن  ٨٠ی در     دو ِه . ه ورد ن رد
 هر رد ن م دیه ِ٢ .  ١٣٩٣ل 

 ـ یــــ ندر دور ن، دو ِه   ،ی 
ــ ـ زد ود ر ه ی ًو  ر   م ز ده  هـ

ی  و دوم و  ب ــ رت ِی" ی   ِریــ ـ هـ
 ١٠د  ــ ـ ؟ ه    ز "ن رد ره

 ٔد ٔ   ور  ی  دن٩د-  ز   
 رو غ  و  ٔن  ز  ری ـزـن ـیـیـ و 

دی ن [ ] دو -  .ـــ ــ ـد ـ
 ـ هی ل ٔد ی وی ٔ" :م د  

ر [غ ه  ،ی ق رن  ـ ز  ه [ذ ده
هر ــــرد  ٢١٣در ه د...  د  ٔل یه  ١٠

ه ... ه ن یط ه  نز د  د م ...  هـ
 ز ر  ، ر] "ه  ٢٢ری٩.[ 

   ده ٩  : رو  در  د ٔل 
 ه"  ـد وی در] رد ٩ه  ِـن] ر ـــ و

   ِد ...ن د  ـــر ر ِی ر وو
] ـری ِء هر وم و ...[ز  ـ دند یــو و هـ

 ، ر] " ...د ِه  ٢٠دیری٩ یــ نه .[
 ــ ه، وـیـ لـ ٔـدـ ٔی ،د ِ ٔ ، د 

   ٔ ٔی ِی- ــــ وِنـ ه-  ـــ ـ
  .ی وی ه

   رو  ٔی  ِزـدز ٔـ ،ی ندور ه
د ،  در  ،ر  دم و در  ز  دم، ر 

     ی   .د زی ه  ر   
 ،ی٩ ق د نل ر ز ،ه  ٔ" :درش د ،زر د و ه

ـ هــ د ر در   ر و ن   ".ــ
   ِد" و "د م" ِز  "رو  ِزدز 

  ِـــ   أم  ،م د و، درید ِزدز ،ه
 . د ی رو ر   دو ،  ٔـــ ـــ 

  ،ن  ن  و [د] ی ــ و هـ  هـ

... ی ،د ه   د 

   در  د٣ 



 ٣     ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

  ب دۀ ین
     نی دٔه ب

ین و ن د ر   دم 
 ن وی   ه  !د 

 ًــ ــ  مــ  لــ ــ د ــ 
ّ م  ه و ی ب

ر ن ـد در 
 ــ ـ  مـــ ،

رو ٔ ه ــد، و 
  ـــ در روز دی ١١ 

 هــ س   ،ه د
 ه  ـر ــه ز 
 وری وه  و 

ـ ،ـــ  ـده  “ ـه” 
و ـ ــه و ــ و 
 رـــ ــــ وه

 ین  رت ن در ن و  ی ر در  ـــ ـدـ. در 
 ی نی ی ره ر در ،رد  هــ ز دهـ  نه ز  ،

 ــ   ن ر ی ز  ه و ردرت و ٔ   وه 
ر  س  .د رت ن ر د ل و و  وز  هـ ،ـه  ١٣ـ د

 ـــــدیـ هـّــ ـ   در  د م ن ٔر ر وزی ُِ دل
  ن ری  د دی ر رو ن ،ن تز دی و   ــ نی ه

  یه  ن ر  . ٨ در 
ی تر    بـرـ ز رجـ در  ،  م رد در    هـ

 و  ن در  ل در رو دی ید ، و  و وز  رت
ٔ ی ر  ه  ــ ـ   دی و  . وز  ی رت

 ب ر ن   وز ،د رت    ز د و  ـــ ز و 
زن  ّ م   .ی  د  ری ر و ٔه ـیــ ٔیـن 

.د د ن ز و ن د ف ن ر رت   
ه  ی  د     ن دو ر ین و ن د ری در ف

 رد در دو رژی ّ  نـــ رژی ، ه  رد. درد و ی ری د ه
د  ٔ  ز وز وه  و ّن   ،ـ ّدـ ریـض ـرد 
ی ین ه، ر  ً ی وز  د. ی م ن و ّـن ن در 

ر  ی  ،رد یـ    ز ط ر  “ر هر  رس” 
ی  تّ دن رو ل ِفه  د، و ضری  ـــ ــ   ـــر هـ

د رت . در رط   دــ ـریـ ــ ـــن ــد و   ّم
   ـــ تیـ و ـ  ر  رس، در   ٔ ر ه

ر ، ر ز رت ل نه ، ن  ره و ی  یـ ـ ر
 ی  ز   و وه  وری وه  ،ر  ن دری .  ـ 

 ن  ر ّ و  ز د  ٔر ـ   رن رو ،ق، و ب
 ی ری دو ر  و ن، رردو ر  .  ز ـو یـ  ر

ــ  د ـ ریـض، ــ ٧ه  در وم  وی و  در ری، در روز  ه
 م ن و   طر  نـــ و  .  در ّ ی و  ه

 ز د ری تّ  طر در ّ ره ف وه ی  ن درـردو .
ه د ز وت  دو ر در رد یٔه ـریـ و  ین ه ر د  م

ه در در  و ز  ی ـر دـ:  دهّ ت در ٔ دی ن زن
هی  ون در   یی (دی)،  ـــ، و ـریـ  "رو   م

 ــــ  ی ن درردو ". ه  ُّ وت و   ،د د 
 ر   ن ر رهّ  در رط  ری ر م د.

 ی  م ٔ تر   ی    رٔهـن دری ذ رژی ه
ــ  ــ و ـــ ـ ٔه  ه     و ر ــ رده ن

ری  ٔه  . د ن ر رژی  ه  ــر ،یو 
"   ،نی در    ی ت   ـدو ر ه

 "ـی"   و ". ده  د   م در  تّ و ی یز و د

... ی ،د ه   د 

 ، ده ،  هـ  و ه
  ر ه و  ودرت ری ،نر

ق ی   ـرـن،  -در  ن -و
 ه و و ی  نن، زل  ده

و ن ُد و  ر دیه  و ـیــل 
  ی .  ِدهر  ًد ،رههو ر ه

   و ی م و   ه  ش ر
  ده و لد  ٔــروز ،ـــز ی در .

ه  ن  ه،  ره   د١ د، 
هـ ــیــ و  ین و ن ـد و ـم

  ،ـرـ در ،ــ و   یره ِز
 ـ ــ  ده و زدهی دو" :

ن ق زر د ،ر ـ  ه ر   ن
   نره ... .رن  دیـ ن ٔ

 ــ ردو و د   د نیه   در
یــ ز ذه ر دهروی ی  ر ...ه  نرـ

".  ر 
   -  ــ ــر ره 

-  ه و ی ر در هدر ٔد زی
 ه  ی ره ی در ِ

. ی 
"   و   و  در "د ه

ر "  ر" ر  ــ ز ــو و 
   د و ی ی .  و  ه
ه  و  ه و ده  ر ـ ز  ده

 ی ر  ٔد  و ـد ٔــ" و ،
 "ده ذ ر  م در    ورد؟ ر

 ن ره  در ـر ریـ د   ده
 و  م د ِ-  رژیـ ــــ

یو  ،ی ر .رد ه، در  ٢٠ـریــ
ه  و ــــد  ر در ز  وم

  ، د  ،ر ٩ه  نــ رد ره
 ـدـ لـ یـ ه ر در  ت

هر رد ــن در  ٣٧ه  ز  ت 
هر رد ن در ــ و   ٩ت، 

هر رد ــن ـزرــ ـده  ١٢١ت، 
ــرد ــن و    .ورز  ود 

رد ـن ـ.   ٢٨ و ن  ز 
ـ ــت یـــ ـ ـــ تـ ی  

  ز  ،رد. دروص د  ٧ه 
در ز  ت  رت، وردت و ـــت 

 . ه   ٔـــ ٔـی و ی ه
 ، در رب رهِد  رژی ی هــن 

 .ردر د ،م    در دــ ه
ه  و ــ و ـوم   دی  ج

 ًد د  ٔ .رر د  ردی
  ر و ی ـ رـ هدر .  ــ

 د  ،دم ی  نن، و  زیه زوی
ی و    ـــوـ ذ و   ِ ه

   و ه  رزه .د  یـ ـ یـــ
  و  ردی  ر    و 

 ـز هـ ده  ید و دو  
 ه در ه   در   ر درد. ن
  نــ ـــو دی ر ٔر ی ن و

ـــ ـ ز ن ر وم و د ِرو  هـ
 د د  رزی د!

    در  د٨ 

 ١٠    ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

...   ود ز :ر د 

 ـ  ـد ـ  دده  ـزه  رـ  ـ  رــط درد،"    وت"   و
 ه  دو  ُدور  ر    .دو  یـ  ـ  ــــ  نــ 
      ز  ٧  در  ر  ن نر  ن  درــرـ  زــ 

 و  ـ  ر  درر    هی   در٢     ب.  درد
٠    ردر  ب  دی ه    ،ـ ر  ـــ 

هر    دن ح ن   ی ، ـ  ـ 
ر  د  ر   ر  ر ز  . ر ر   ـ 

  ری    ز  ل  ،[ر]   ــ ـــ  رـ 
رد  ه  د ” .    ی  ی “،  ری س  ـ ،  ـ 
ری ی      ی     "ی    د  هی 

 ''د. ر  هه دو در
 ر 

  ی  ،ل   ٔ      ٔ  تـ  ر  ـ لـ  ــ 
    .  ت  وی ،ه  رت  دو        ذــ 

 و  ــ  هـ     ده  ش  ، ر  در  ر [ر]  در
ه  ر  ر  ر    رد  .[رــــ]ــ   ز  ـ نـز 

 ـ  .ـ  ـده  ــو    "  "ر   ز  ل،
 ـ  رهن  د،  هد ن   ده   ٔی  ه ل
 ـ  ـ  ـم هــ  ز  رتـ هـ  ،یـــهـ  ــ  و 

 ـــ  رهــن  ــ  .  ِ  و  ز   هون،
   ت  د  دی    نوه-    رگ هـ  و 

  ٔده  ـ-  یـــ  ردِب .  دــ  ـ  ـــ 
د ه  ١٣  درو  ٧   َِ  یـ  تــــ  ١٣٩ ،ـ 

   د  زن     .ر     ب  ی  ه یِ  ِل 
دو    رو  دی   د      ر  د  .رو   

ل  در  ه ه     ٔده  ،ـــ  دـــ  ــ  دـ  ـ 
ده   در    د        ذ  د    ــ 
،  و  ،ن      ر در و  و 

 ٔ   ب ــ  ر  زـ  ــ  .ــ  ن  در  هـدور 
رد ه    ز      ن  ز  دـ  ـن  روــ 

ده  ن و١ی  د. 
ــ  ــر ریــــــــ   ِنــ   ”ــــ  ــــ “-  ل  درــ  ١٣٩٠- 

      ر  د  ر  ـ  دد  .ـ 
 در  ه،  ر، یت  ر  وزی ن، هر   ز

 ـــ  ـح  ن   ی  ر   دو  ،١٣٩٠  ه
  ”ن “  ،ر  رو  ه  ــ  ــ   مــ ــ
 ،    د  و  رو   ٔدو  ـن  و  وــره  یــدو 

 ـب  و  ــ  د   زن  ه ی ز ر .دی  ر
 هـ ــ  .ـد  رزیــ  "ــ درل  دِ "   ر  ر

،یی  یرو  و  ژ    یـ رـ  در  رـ  ـ  ز 
    و  و    ر نرز        رـــ 

زی    .ه  ی ه    م ز   ِـ   "هــ  ـ  قـ "
و   فه و دن  در   د  د  رود .
   نرگ  ه ی  یـــ رـ  و   ِیــ   رــ

 ش  و   [ز ]  زد ز   .ه   ر
   ی ه  ره  ن  ز  ،ده  و  و 

،  ل  ز و       . ِر  ،و  لژ    ،ن  در 
 ه  ه  ژ   وه  دوم  ،  دورن

 ـهـن زد  ز  ر  زن  ن  در.      ر      د
  نه   ” ر  “ش”   و  رـ  زـ “  ــ  ـ 

ژ رزهٔ  در ه  ر ه  ه د. 
---------------------------  

 “ رــن” م  ن م  ِی ر ر.   .١
 .د،  ی  ر ر (ی ٔ ) د

 د»ل د  دو«... 

  :د م ت دم در  ر   در   " ـــ نه
هـ  ر دری  ه   ّ ،م ر و ره ر ل ر ،ـ ــوق

."ی   رٔه  ردـ در د وــرهـ ه   " نه"  
د   ز  رت رن  رو، ر ن ـت ر  ١٣٩٢ت 

ن د ت ی .  ن و   ت ،ی  ــ
هی ر در ـ و ــیـ روــ ه رت  و  ن د و ر ح

 ّل ی ی ت در زی ـیـٔ دیــــر ویـ     د.
د. ه ه د ز  ر   و   ه 

  د  در رزه  دیر و  ید " ٔ   "ر ی ز 
ه    ،  دن در رزر ت و د ت، ی ی دن 
 ـــ و ـــ د و ٔه ه  ر ت در ر  ن، و

 ه ع ن و ــ  ًّ  ز  ،ل و رد دن ّده د. 
ٔه ت زی یٔ و ــ و دــرهـ و  ّٰ   رو ود و ل

  در  وه  و   . دی  وه دم و  
 ِت ه  ی در ر  وه  و  ــ ــن 
 دهـــ دهــ رد   عر ن ر و یذوب در و وه د

و ه دن  ی ٔزن ده رزه ـ ـ   و  ت 
. دم ده ه ن   و د د ه 

 ی    ل درـ ـ د و در د ""  رزه  ن
ه   ت "ه" و "" در ه ت د، و  رد هف

 ـ ـــ یو رژی  و  ب و د ِر زی  د ن در
ه ـم  ه و   و ن  ه  ی ّه ر  ود ورد   ه

 و د . ه ورده   ن در 
 

 در گ در
 رز! 

 ـــ ــ هــ  ی 
  ر “ در ” ندرـ ـ ز  ،

  نور  دش درد ن و یز ز 
 دهد  ٠ ،د ه مه  ١٣ـ د

 . در: ش   و در ز ،   دــ هددر د
  د  در رد ز رو د د .و  ز ر ده ز ش ر در 

  د  و  د و   ز د.
در  در ر  ی  درن ر   م دد  د، درـره 

، زه ر یـر ز  د:  ر  ل  ، ر  ه 
٢ ردی ر  ،ر  ٤ی ر  د و و  م رــ   .

  در زن ه   ،ت و در رن ه رم.
 ه م ز  هی ر   د. دغ ـزـ ـــ  و  دده د:

 ــ ـ ن هـ .  د دمد  ،   دو  ی  ن ه . 
 ـ ر ــ د و . دم رد روز  رمد  ... ز ز ی ی ،یه
 ،ز  ه    ر دد و  و هین ر هـ ـدـ و 
 ره ده ی. ه  ید  زدم، س  دم، ی  ن ـده 
  زه   .دم ند زه  و وی هدر ر   . ؟ی
ر   وی ز وی  .   وی  ر  ــــ ـویـ ز 
 ـ لـ ـ د زه  ره ز ی ، .د    زه 
 و درس ورن ر دد   هم  ورن ر ودیی    ــق 

ی ده   م ه،  و ی ز ـــ هـ  زه”     ده...
 د.درن ورن و ده ه م ن  در ین 

 ید ی  زن د  د! 



 ٩٩٠رۀ 

ویـه  ـ -ده ِری ژرف زن ر زن
ی نز ــــوم و ز م و  -هـ

 ـ  نز ن، یز ی ر . 
ه وم  ،ی ـــ زـن  ده

د   و ق ر  ی  ِیـــرــ
ــ ـدر هـ  و  نز  هـ

ـ یــ ر ، ون  و و رژیـ دهـ
ـ ریــ هـ  ـ ر ـ و یــ

  ردو  . 
ـ ـــ رزٔه ن  ِ  ِـ

 د ه-   ِفـ ـ 
ری  ،ه ـــ ِزدز ،ز  ،هـ

 ِــ  ه  ،رزه  زدی، و  ی رت
 زن و ه   وجـ ن  

 ،ـزـ ــ  ،ر ی ه زٔه  نز
 رث، ق و در  ر و ،ب ر ،ــــ ـــــ در 

هـ زن ــ، زن   و  و ِر ـن ه و درت و ه،  ده
 ز ی َوَرد و ن  ن رو ده ر ر، زن  ر وو  د یـــ  

 ـ رزهــ در ـدـ ـــ  ٔ ز دی دد و نز  م
 ر ردی !ده ی ن ر ر رت زد و ل   

  ز  ِ  ون ت و ه  ـ ـ رهـه ،یو
د ت    ده-   ِدـــ .ـ ــوم د  

 ٔ ، ری ِه) د ِزدز و ز  ِـ  وه ،(ه
ه زن ز  ،  ی و وم  ـــ یـر    ز ن

   ن ی دو ــ ٔــرزه و   . زن   و  ن ده ره
ه دو در ر   ِ  ر ِ  ِ  ق  و و  ی

  یل و رز د وی ه- ریــ ع ور ،  ر ـیـ
 فد ه  ه   ،د  ٔ د و   ــ  و 

 ودرد!
 

  ِ ِد و   ،؟
ی  ،د ِ ٔ ِ  ـــ ، ه د  دوـــ ِــ هـ

ـ ، در . ه  دٔه و وی دو  ز  و  ِــ هـ
“و د “ و  ،  ز ،  ٔ ٔه“دــ ِ” ـ- 

 تر و ر ٔی ب و   دند یو ٔه در زن:  ویــ زیـ یزد
 و  ن وت  رد. -ن ه   ف ی ِ، و  وم

و د ری ،   در ، ّول ری ون  ر،  ی   
  " ب ت ف .د ز ر "و د  ٔه  ه

  و رژی ه  ه ر ِ  ی  ، ره نز
  ه  ِبر  رد. رو  دو د  ه 

 ز و د ٔ  ی ص در   :ز ر ،و د ح
 ...ـو د ِد؛ "روی"   ٔ ز  ی و د ٔ"

ت ( ین دو  ه و هف ه   وژه زی وی ..."؛ "زن درون
 (ـرت  ِز  ت (ین  ٔ) و ت (  یزده)، ن

"  و ،"ی   ِر  و  ر  رد ...ر ه  ــ ه
    ، ر] " دو ن ١٩ه  ه٩.[ 
 ی  و  ره و رد ر   در ًد ، دـــ - 

 و د ِزدز ٔ  هو ه رد و هر د رژی ِ  ز
 ل د و  ِفه  و   ــی ،ت رژی ی در دورٔه  ٔی  

. ،ی  ت ِ دورٔه  
  ،  ،نر ٔ  و  ،دو د ِ ٔ ، 

ر   ٔ دٔه ـو ِـــ ،یــــ .ـ ـ  ـ ـــ
 ،"   ٔ ز  ی و د":ی  و ـهـ  

 ن   ه“و د “   و  ز    و ـن در دیـ
 د. و  ،ن   رج ر،  ق

    ز ی در  ـ دـــ ـر ورـ ، د ِ
و ِو د  در ز  ،  ،رو ی    ده وـ زد

ه ین . یـدور یـ  ز ِو ،" ز ع ِن "ِد و، درون
 ز  د ،  هی ز     ـــ  د رد ه

 در  . ور ٔ ن وی در " :ن  ی  ـد دور ِ ه

      ه  ٢١دو ١٣٩د  

ه  ِِن رزٔه   ِ و 
 ِ رزٔه د ِه-  

 ــ ،[هـ در] هی  ت ٔ در
 ن دره زی ن وِق ز  ن  رـــ ه

 د    . ، د ٔده
ون ری  ـــ ،دهــ ن وـر ز ر در

ه دو ،م د ،  ـیــِه زـن و  وه
 هـ ی ،  ٔ ع، در ن در 

 ن ت در ی .ی ه ر و   ــ
  ٔ ِبر -  د "ی" ٔ 

 ر دو  ی د ن و ی ز ی  ـــ ز ـــ
  یورد ه ر-   ت   نِن ززی

 و  ر و ی ه  ِیـ ِ  ز رو
 ،ر  وق ن  ،ـ  ل و 

 . ده و  ی  در :  ی   ،
 ِبر ـ و   ن   یدر  ه ـــ

   ـ   ِو ژر   ِـ
  نه ز  ن ر     ،

ر ــیـ و  -ً زن ــ- یه و  زن
 ،ر    دی   ون  هــ  ،

ری  ر  ـــ یـ   ز ی در !ری
 ٔ ،  هی ز  لِ ه  هـ

 ِـن و رـه زی ِ  نه   ز
    ه  و دو ـ ــن 

یدر ـ .ـ دهـ م  م ره  ،لــرـ
ه دز نز  ـ ـ ـــ ــ ه و  ـ

ِر  و  ِن ر وج زن ز ر ه 
ــرو ـدو ر ن ،د-  ونــ ـــز

ده ریــ ن ور ز ر در-  و ـدـ وردیـ
 وردن  یـ  ،ده ن ی ِ " :

ه زـن ـ." در  ِح ی ن   ز وه
 ـ ،هـــ ـو در ،ـی ر ،ص ی
ر  ،د: "ِح ن ـزٔه ـوج زـن ز 
 یـ ـ ـ ً ... .ن ِ  ،  ر
ده   هٔ زن  ون زه هـــن ز 

ـیـ رد در و ". رج ر  یـ ـ یــ
ی ،ن  ـــ ٔیــ ـ ،ـ ر نز  ی
 و ر ـــ وه ر ِِذ  دـــ ِــ

ه ، ــوـ ـر زـن و  ه در ده
 ِــ ـ ــ و    در ده

ه زن م ده  ،ر ـ در ـویـ و  ن
  د ه- ــهــ و ــ  

ـِد  هی ــ ـ ب  ،  ٔ م
 نق ز و ؟د  

  ر در د م در ،  نز 
 ِوـ ،دز ،ــــ     ،د

ـ ،ــ ِـــ ل و ِ ن وق ز  ِهـ
 ـ ،ــ ن رزش ه  ــدر ر یــ

   رود ن

 ٩    ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

    ِود ز ِر: 
 

  ر ت  ر  در  ه  ن  ١٧  در ،ه  ب   ”  ـ 
  د“،  ره  ”  ن   “،   ٔه   ٔهی    ،ـ  ـ 

وز    د  ی  .ی    ت  دز    ز  ـــ ــو 
 در  ـ-  زد  ــت  ی  در   .ر ر   در  و د   ل
 ــوز  ـ“  دـــ   ”      ب -دی  ر  ١٣٧٩  ل

  د  د  ی  .   ــ  ـ  رـ  ن  در  ،نـز  ز 
. ـدـ  ـــ  ب    زن   و زد ز ت    ٔیِش 

 ” “ل در ١٣٨    ر    ـــد  ـ  .و  ـ  رو در  هـ 
 ــ  و  ــــن  ز    هرن.  ر   در ر ل ١  ود

 .د  زن در ر ر ن
 ــ ،   ”ـب  د  م  ه ن  ٢٢  ر در  ت  ن

    د  “ی    ر  ر      رت  ـ ـورده  د 
  .  د    ز  ٨٠  در   ه  ـ بـ یـ ،نـر 

  ،ه در دو ،ل د  ردر،  در.  دــ  دو  ـــ 
رو ه ر    رد .ر   ر  ١  هی  ز  ر  ــ 

وه           . ٔدوره  ـدو  ـــ  ن  دریــ  لـ 
د  ] ٢٠١[  نی و ر  ی  ه  درـ  یــژ  ـ 
 ـ  ر  ی. دد ه   یه ر ر  ب

  نی  دم    ز  ل  ١٣١  ــر رـــ  رـ  ب  رـــ 
ه د. 

 ِره     ٔ  ت  ر  ــیـ  و  وزــ  ــ  ر  ـ  و 
ی      .ب     ”و  ه   “-  ـ  ز  ـ  ـر 
ی   دد-    و”   درـی “،  ــیــ  رد  ـ،رـ  ــ 

  ده ن  ه  ن  ودی ــ نر  تــــ در ،ـ 
  رد  .،درو   ٔه  یـهـوزی  ـ  ـ ــیـــ  ز  ـ  بـ 

 ”و  ه   “  ت  در    ده  ،د  ـــ  ـردـ .
 ـ  هی    و روه ه، در“ د  ”   ب

 ه   ن در ه ی رب  و  د ه  ـ  وزــ ـ ـ
 ــ   ”ـر، ر  .ورد  د   ر    وز    ور د  ،ن
 “، ون در   و  "    ـــــ  دمـ "

ی   .ره   ر  م  در  د  م  دـ  ،ـ  ـدو 
 "  ب  و    دم  م    ز  و  ن  ـ  هــ  دـ  و 

  ل   ،رت    س  ول  ز  ـ ،هـ  مـ 
ه .د" 

 ٔی زدر ر 
ه  ر   ِرو  ری  ر  ر  ی  ،     ٔی  زن  در 
 ه  د     رِ   د  رت   ر      هن

م.  د در ،   ِزع  ره  دم  ،ر  ز    ـ  ز  زـ 
ری  رـ  ــ  هدیــ  ـ  .ن  درــ  ــ  ـــ-  ـ 

د   ر - ه د یرد ود  ر و  ــه 
ر  و ی  ز     ٔر  ر  رز  د  د  ی    م ه   

   د  .ی  ه   ر       ِزد    ز  ر 
 دــه  ــد  در ٔــ  ه  .د  ه  و    ر  در

 د و دو  و و ن ر رد. 
 ز  و  ه   و        رِت   ه  ،ن

ـرو  ــدو  ر  ـ  ـر  ـــ  ـ ــ  .ــر  ـر  ـ 
ر ر      .دو    ـــ  ـ  نــ  ــ  ر 
وی  ،د  ن  د       ِییو  لـــ  ز  ـــ ـــ  ـ 

د  ر ر  .و زه ه    ی  ــــ 
  ر ر ز د ید  .در  ،  رش یـه  ـدر د  ـ  ـ 
ر  و   ر  در   دِند   ”  ودووی “، ـر، ریـــ  در 
 .    رت

ر   ِل رد رد یدر    ن  هــ  ــ  ـ  ـرد  ود .
  م ده  ،  ردد د   ح  ن     .

    یـــ 
 ـیـــن 

 ــ  ــ   ”ب
ــ  ــــــد “

 ره    در 
 ـِ   و  رن
دم ز و،   دهٔ 

ــ دنـ  
 ِـــــــــ  ـــــــــی

ــــــ هــ 
ـری  ن  درــ 

   ن  ٔ ر رد ه د .ف  دو    ده     ـ 
 ــ ” .ـــ  ر   یه  و   رد  در  ،  دو    ز

و  یهٔ  ،“ه   ،    ز    ت      بـ ـ 
 ”   ن“   دی ،م ی ، د وه  " ـ 

 در  ـــر، ر “،   “دو" دد. ه د  د  م
 ـرزر  ـ  ـ  ـ  دده  ـزه  ـزیــن    ،    ه دو    س

     زد و ر ز  نز    هـ د  رز  دهـ 
. 
    ز  ره      ز  تی ه  و   ٔدی  رو  زه  رت    رو 

 ز  ــ  هـر  ه  رأ  ِ    ود ر ،ت ن. د ه دده  ت
. ـدـ  ـم  ـــــ  و  زد  رـ، ه رو  ، رأ  ز  “  روه   ”م

ر  ز  ده  ن   ز  ن  ،ت   د یـهـ  ،هـز  و 
  ت در وم    .ه  ر  ز  ودی   ه  ر هـ 

د  ه  ،د    دو    ررز  م د زد  ه    ی  ـ  ـ  ـ 
 رـ  .ورد  ـد  ـ  ر    ش ردر    ز      ب
  ه   ز    ،  ز  نز  لـدیـر   ِـدـ   ”ـــ “   )ـــ 

 ن  ر ( در ه  م رویروی   ”ــروه “  ــ  دهـ 
،    .ی نز  د   ب ز   ”      ــد “

    د  ی  ن  در     ش  دـو  ،ــ  یــ  یـ 
 ز  ــر  ــت  و  ــ  رـ ــ ،ـ  در ذهن .  ر   ب

 ـــ  .ـ  ت  “ روه”   دررهٔ   دد   ،  و  ن
،  وه  ق      در  ،  در   م  ی  :د   "ون  یــر 

 ."د م   د ،  ق
ری  ،  د  دز  ِه  س ی  لژ  و  ،نـ  هـهـ  ـ 

  ی    ،د   ٔ  ر        رتـ  ز  ر  یــ 
  د .      ،    ز    ن     رت  ــیـ  

 ـ  و.  ـیـ  ـهـ  ـ  ــ  ـ  و  ز    ر “  ر ر   ”و  دد،  ح
ر ه   " : ر  د    ر ر    ه  ـ  ـ  ـ  یـرهــ  ر 

   م  .و"  ده   " :ن   ِب  ره  وز  تـــ  ــه  ـهـ 
 ه   ٔه  ه د". 
  دهٔ   ر ٔب  د ِوز   ”      ـذ  ،“ دــ  ـر 

    ه    م  ر  رد  .نی  ر  ٢  در  ــ هـ 
  ١٢ ی  ِ ن ل ر ه د . ن  ــ  ،ـــ  یـ 

 یـ، ر ر ر ون دو ز ی  د ه ن ر   ین
   ل نو ز ن  نره   ٔی  هی ر  ه    .  ی 

  ب نع، وزیر د -   ه  ی   زن  - و ه 
 ــد،  ــ  ـن  س   ،  ه.    ر  ری    زه  ،ل

 ر  ـــ  هـ وزرـــ  یـ  ــل  ،“ د      ”   دو ِب
 و“  هـ ـــ   ”ـــ  ـهــ  هـ ــ  ز  ر.  د  ه  درر

 هـ ـــ  .ـ ـده    در    دو      ل    در  ،“ ه ن” 
ه   ی د  ر ر  .ن ه  ر   ـــ  ،ریــ 
  ز  و  ه رت ر  .ن ه    ز    ر  ذ   رـ ر درـ

 .د ه  ی  ٔ  ورود و ح ِ  ز  درد، ر
  ”ر  ع ود  “،  نر   ٔهود  رِت   دی  دو  ــــ 

ر ،  ،     ٔه  ی  ن  وـر  رـ  ردد  .یـ   ”رـ “  ز  زدهیـ  ـ 
  ی    رت  دِن   رد   ه  دو  ـ  رد  رد  .ـ  ـ  ز 

ی  ”ر“، ر .  ز  ،س  هـ ـ  یـهـــ  ـ  ن  درــ 
"      "   و  ه   ه

  در  د١٠ 



٨    ه  ٢١دو  ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

 ه و  ن،  ر  رو-  ی ِن  -دو ر
ده دی  ً ن ری  ن  و  ن دری دو .

 ـ ی  ض رری ،د ن   ز دی ر ِ  هـ
 ـرو  ِی ه،رو ِ ، د  د و   در

  ز ر   د ن .د  در ر دی  ، 
 ٔد و در ه  ه   و    ـد ه  ـ ش ر

ون در  .م ن، ز  ره ه  در ـن، 
 وه  ز ن رت     نــ در  ه

 ر [ و] و در ل دن  دـــ ـ نی  دی ه
 ت در رو ،دی  ر  و د ـ ــــر د 

ــ ” ــ ــر ـــ .ـوه   یر  ن ری  ره
دوــ ز ــ روـ-  د  ز  ن  “-   م

 ـ ــ د وـ د ر د ن ن وی ن دی
 ”   ر   نی  .زد  “... روز  ر٢  ی٢٠١ژ  / 

  ه١٣٩ ـد. وـ زـ ت در ژ ری ن و رژی  ،
ن دی  ین و ن و ه ٔه ـــ ن، 

  ــ نـزـ  ،رن دو  . ض ر ی 
  روز ،ری ت در ١٢ ه / د٢    د م ،یژ

  ” در ر   ت وع٢ .ـ دهـ یـ ر یژ “
     ر ” [ٔـر] ــــ و   ن   

 وه  . ه ه در“ 
   روزه دهروی   نــ در  م رو لد
  ر ری  ت رو   ـــ رویروی  .زد ه

  ن ن وی       دی رو   ،ر
 نی و د ن نـ    ر وـ دو ــ دــ هـ

ن در  ز  ه ـ ق وـ ،یـ ،ن در ص در  هـ
ری و ی ر  د . ین، ن د ر  ی ن در 

. ده  ور 
 ،(ور) "ی ل" وف ٔی١ ه /  د    ،یژ

 ر ،د هد ،ن ن  ع ود ن، وزی    
 و  ٔه ی ن در  د  ـــ رٔهدر د ٔ  هـ

 ر ده  .زم        یــ، در 
 رتدر وز  ز  روز  در ، ه  و ـرـر ه

ر ،د عد وزی . ز ،د ن عد  ن ری 
 ل  ـ  د ره و ر د دو  ن در رو ن دو

 ی  ـــ ن ر در ی ر  د و م ی د
و در .د  و ـرو  ز و    ر رو  

 :ر د ،ر د دو   ِن و ” دریـ ــ ــ
ن د ز ی ٔ رگ در  ه د،  هـ ن 

. ه  ن ط و دی  ه“  در ن، در  ،ـ ه
 رهز در-  ت وی  رز ه دره وی-  هـیـ ل

! ده رد رده رزش   ن 
  

----------------------------------------- 
١.  ”ری د ر“ ١٠، در  ٢٠١د   /ه  ١٩ـذر١٣٩ در ،

 ــ در ،ری ر ب و ،دُ وه دوروزٔه  نی ”دیـ “- 
()- تد ،ر ی در .  ــــ ،ــ هـ  هـ

 ،ت د  رو  ه رـ بـ ، ه
 ریــ ــــد وه و ه ری ند ٔ دُ ب

ـ. ریــ  ن ب)، ه  ه ه  ز ُده و ) وه
 ،ر ر ی   ، رت ”ع ه “    و ”ــ م “  ـ  هــ

.رد 
٢.    م وه   ضری ِ ”ریــ  ف “ ٨، در 

 ٢٠١د  /ه  ١٧ذر١٣٩ در . ر ،ن ی ،ضدر ری  ،
  د “ .ه”وه  و ز١  ی ، ین 

 

 د   ب دٔه ین... د  ور   ز درد...

درد  ن د ز   در ی  ه ـرد. 
ر ی ٔ نی  رد  هـ ن دررــ هــ ـ
 ز م   و ی  ددِن    ی   م

 ـ  نی  ر ر .د  ر د ن
 ور  ِنـز" :ـ ــ ده و م ر   م 

 د ره    ". ددن  یت ل
ـــ دنـ م  نی دٔه ب  و ـــر هـ

د  ن ـد ـــ ـــ ـد ر ز 
رویده روزه  و ی ّ ـ در ــــ ـم 

  ٔیــ ـ و ـ رت   ش ل ِن در ی .
  و ّ   د یی ن هـ رد   ردـ

  ــدر ـ د وـ ر ف دو   یــ هـ
ــ وی ه شد ر   دم و ،  ر وـ

ب ٔه ن   .ن دّ ـ ـ ـ ز 
 ــ ـ نیـ  ر رژی  در ّ  ه
 ـ نیـ وـ شــ و ـد و  د در  ی

یه هـ د ه  و د و ه  .ــ ــ
 و ر   ــ ـــ یو رت رژی ر در 

 ه    ـــ ـ ،ل در و ّ ّ ز 
ر ر در  ٔرزت     د  دهــ و 

رد  ن ری ی ز ی و دور ی و  هـرو ــویـ ه
ز. ه ی  و وع ه در ــ ـیـ در 

   ه   تّ  ــر دـ ٔهی  ر
.  

ب دٔه ین  ز ن دی   د ـن 
ی م ، ده  ق ٔن در ز ر و د  

 م ر        و   ـــ ــ
« نز  ق ر»  ــــ ٔـد  ّ رد  ر

 ر ی در  ق   ه .     ،نز
 و  ن ــد در یـن و ورد وردن  رت

 م ر   رت  ـّـ ــ ر دو .
    ــوـ ل د در ه ــ هـ  ــــ

 ـّـ  س  نی دٔه ب .  ًد دی
در رد  دم  و ه در ر  ــر ز 

ی  ین ددن  هـ  ٔ و  ،    ره
ه   ی ٔر زن ـ ـّــ و  ه و در ف

 ــ لـ در ور .ره دم دٔهر و   م
ــوع در رت در   رو ٔ نه  یــ هـ

     دم  ن و  ز   رـ ـ ن هدی
  ورد.

 
    ٔب دٔه ین

 ١٣٩د ه  ١٣

زب ده ۀ ب در یت ب ر و 
  ن

 وه ل و    عو رهب در 
 ،ــ ن هز    . رو  ن رو 

و روز» «   و     و ون  ر در 
ـیـت ـب  ،  در ــر ز »ر ر« زن 

ر  ور ز    در ن رن ه  ب 
.ر ی ز  ند  

     ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

 د رویده ین ...

 ُور  ز درن"،  ز   ٔ ـزش 
 و یی وه و  ــ ـ ،ـ ر ی ری

 م ه د ده":  ٔهــ ـ طـ ه
 ن  د ر  و ده ـــ ــ  ِرگ

ن ذ  ِشُِ  ٔه  ط  ــ ن رـــ
  ــن، یـی د د رگ ِ ن دو ز ... .

 ًــ ر  ِ ...ر ِ و  ِد
 ـ ـ (نیـ) د   ... د  رد
 ی ی ... رده ه [ر ِ ] دّوم ِ
 ــــ ی   نز و در ر  ِدورٔه در
 د، ز []. ه ی   ه ـدن ـیـ و 

 ِ  ِدورٔه در  زم ت ". رو 
 ی ِ  و رو ً    ز ه ز

  ٔ ِن .  و-  ــو د 
و ـ ه و ظ ن  در  دـ-  ــدر هـ ًـــد

 :ب، یر  ــ ی   ندر ز در
ـــ  ، در . هدی  ، ه  هـ

و ـــ ـ در دو  صدر   ــ هـ
 ِـــ ـ ـــ ـ ، ه ن و د

و  ِــ ـ ش وُِ"   ،م ِر م در ،
ن ذ د ن"[!]. و نـ  و    هـ

 ،ـ  ن رژی و و دی  ،ردد در رت ر وت و
د   ،دم، ل و ـــد رزش و 

ه . ر ن ِدر   وت، درـ رت وـ ه
ـــ ــ   .م ِ  ِر  هـ

و !و د     
 

 ـ ـــ ِ دِنن، در ز ت ِ
 درن ی ن

 
و  در ـرد ـــ ِــ   ده 

ی   ِ ی ره ه  ،ـــ
 ــ ٔـــ" ِـ ِ ی ز نر  رشی  وه

یو رژی ،" ه در ،  ن وـرـ ِ  ، ه
. ده رشی  ت  ی ز نز 

رد" در"  ـــً و  ٢   ٢٠ره   ق "
 رت ه  د ز ً ،قـ ــد"، روزـ١٠ 

د  ،ه ز ری   ودـ" :ــ ، نز ٠ 
)   ر ر د و  در (ـــ ِ٢٠د 

 رژیـ ،ـیــ  رد." درد   ر  در
یو  ـ ت ِ ی ز ن رز  ر م 

  دو ی .  ــول: در ٔ .ره ی ز  ـ ـ
د و ــ ـ  هر رن      ٧١٢د 

 ، ر رشن  ١٣ـ ت  ن" :هذر
ن ر    ه  ،"یـ ـــر در 

" : ،د نر ن ت ز رد در ی  ـ هـ
 ـ تـــ ،ـ یــ ق و ه ن ی  

 :دوم ٔ "!د ر ،یه، ٢١ری   رٔهد":
[ز] ه ر ــ  ٩١و  ٩٠ه  ت  ن  ل

د و  ٔ در   ٠٠  ن  ٠٠ــ رهـ
ــدر ".ـ ده   ت  ن رژیـرـرـ ـ

یو  ــ لـ ِدی و د ِ ز ی ز م 
 م ی  وه ،ی   ِ ٔیور ه  ــد

ری ه"  م ی  ،"ه  ِـــ ِتـــ ور
   ن رر ر ،د  .  در ،ـــ ر

 ٢٠٠ و ر  ـ ر  رٔهد  در ر رِس
ه ـــ  ن ، در ض " ود ن ب

 " نر دن د د و "ر ی  ـ نـرـ ،"ـــ هـ
 ،ی ر٨ و ": ،ه ذر  ــــ ً  ل رس در ده

ود  رد ن ت د ده []. ... در ل  ن ـت 
رد و ه  ود ر  ر ی  ی ، ده ًی ،ن ن 

در ". ی ـ   م ی ره   ـ ،ـــ
 وده ر نو ز د ِ ت ــد. در  ،ـــ وزیـ ـ

  ِ" ز ،دهز٠  ـ "ـد  ن درر ر  ت در
 ، ر٢٨  رش ،ه ی  ،ن  دهرـ ٔدی د، ر

 و ر  ـ تـــ ـــ ر در ر  " :ی م  ،نو
ه، " :ـدم در  ردی ٢٨د"،  ر ی  ،وده دری  رزِش 

 ر ِی ن٣ز  رزِش  ت در  د وده ". 
یو رژی ی ب و   ،  ،ر هیــ ِــ ـ هـ 

ی ره   نو    :  ـ ،ـ ده، وزیز
، ر٣٠ ه    ز" ه  در ـــ ـ هو ٔ

 د ود  "د ٔهوی  ــ" ــیـ م  ،د وزی ،  ز هـ
... [و]   ـو یـــ ــم ــ  وده ف ه ت  رزِش 

 ب رزش  ت" ِف ِنه "د ــــ رض وده و  ـ هـ
 ،ی  و  " ١  ورود  ی": ،هذر  ــ هـ

  در ی و " ه ه   -  نـز  ر    
درـ ـــت  ٢ـه، ز "ـیـ  ِـوردیـ  ١٣ر ـ-  ،ود  

ر ـهـ رژیـ ـ   ه وش"  دده د.  ه   وق و ده
 ١٣٩ه،  " یر  د ١٠ب ی ٔر   ،رِش روز ٔق، 

  ِــ ـــ زیـ ،"د ه دم و د ِ ِر  ه
ــد  ِز ده ، ی ٔرگ ر ،ه ی و ق ز "

د و  هی ِ  ،" [ِأه] ـ ب رژی ه  .ــ
یو د رژی ــ زهــ   ،  ن وـرـ ـ رـ ،ش

هـ  ی  و ــــ ـ ـــ زن ر ی ه دد.   رزه
د-  نز ،رژی ِ رشیـ ــ د درـ  ز   هـ

. عع در 
 

ه ِ یو رژی ِ نِق ه ن لی و  
یو رژی  و  ب ِ   ،  تــ نـــ ه

  نی دم  رو  یه ریـ  ز و دی رو  ـ نـیـ
 ز ی ه ٔ . ه ی  ن ی  ز  هو

و  و ـــ ـ ،   ،د ب روزه  نز ه نی
 وزه د. ش، دِر ی  ی ه و دیه

 ـ ـــ هز ر رـ  ن  ز ده  ز    ی
هـ و  ـز ه د ب،  ٔه   ـهـ ـوم دـ رن

 و   ون ه ویـز ی ز ه .  ی در یو یـ  
 ه ز   ر ه ت ه دردی  ر و و  ه ی

وی ن در ن ه . هن رن، در   ٔدن  ون
 ،و ی  و  ظ  در ـــــ و دـ  ز  و و ه 

  رد   و ،ز ی در . د  ِر  ب ر ه 
 و  ر ُ ه ِو در ر ه ه ر ت ی-   هوی

ه ،ه ر در-  ن   و ورد   و  ی 
 . هد رو  ردر دی ،  ،  تـــ و ــ ،ه

 ،وه و  زش  ری ژر  د یه  و ی  ِرـــ
 ر ر  م .زد 

 :ـم دـ ،رژیـ رد ه بر   ،ه ص و در
 ه  ردوه ت و  ر ه ر "  رـ ــ  و 

 د  هــد ــهــ  ... . د ی نید ،ی  هـ
    مـ ...ردو ... ن   ی  ه ر ،

هـ ...ــ  ، و در ت و  دی  ...د... ی ـ ـن
 ،ه ن ...ی ،ش رو  ن د     ٔــروز] "ــ ه

 ].١٣٩ه  ن ٢١ق، 
س وه  ن وه ،ن ی نـر نیــه و دز د   و ـ

 ن ر د  در ر   و ری ،ده  ــ ر ــهـ ه
 بز ـ در   ،  ن     ،ده  ــــ هـ

ت  ،ه ، و د ِِ ی د. ی  د ، در 
 ه ه   ده  .ی ز   ن



 ٧    ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

  و ر ه  ن ر در   در ــرـ د و
 وه ردر ر ز ی  ه   ـ ،ــ ٔــ رد. در

ز  . ه  ور ِ ن ه 
،  ـــــ١٣٩ ٔذرـه  ٢٧/   ٢٠١د  ١٨در  ، در 

 ” ر “  ،  نز م هِر ه  ــ ه
 ،ق و ری در د ِد ن ز در  ر ق  یـ .ر ی

 ،  ٔیــ ـ و ،ـیـ و رو ٔر نوزی  ز ِر
  ه د  ِ  ِ ه دردر  ١٧ ــ در ــر در

ری-  ی   م ه ”وی “-   ٔـ ٔهرده و در وی
ی ز ِر  در ـریـ و ـهـِف  ره  در   ِ دوره

 و  ر ِن درن ری  ٔـــــ یـ  .ه ” رـ
 “  ر ،  ـن دوــزی وه و ری رژی  هو

 ، در ژ ز ١٣٩.ه  ٢٠١ / ژی٢  ر  ،ز روز 
 ٔ ” ر  “ن ،  نز  یـ ِشیــ ٔهـدهـ

در :   هر ه ری ه  ــرد و هــ  ِ
روـ ،ــر   ِه  ِ  ، ِ .  ره

 )   و ـــ وه  ه ه) و  و د  
 ، ر ی فه ،ر ری دو   . 

  ی ِی  نــ زـ نـز ز ر   ،ر ق
  (و  ) ز د.  ـــــ  ٔری، ره ر در  ره

ی   ز ه١ ” ر“ز  ،  (ــــــ) رو
 ز ،ه در در ٣٠ه  ،١  و ،١٨  ٢٠١د 

 ١٧  ر  ه در د  -هـ رـ ــ ) نی ز
 تد (-  و  ِرـ دورٔه ز یـ ــ  ی .

  ر   ن     یـ  وت .د ه  ر
  ]    ِیــ ز ــ    ی در [دی ه

 ٔ” ر“ــ ر  ِر  و ِط  ، وـ
 ر  ه .ور د  ر ی ِ  ،و درو ،دد 

 ٔ  در” ر“": ه  ،ھر    ری 
.ـ ریــ دمـ ــ ـــ ی دن ی ری ن "

ی  رتــ زیـ ،ـ  ٔی   ر دوره  ی ن، در
 ، نز ـ"، ِه  ل در : ه   در ـ

 و "ری ر  م  یـه ژ ت در ،ن تز٢٠١  ــ
" ری ن دوی ن و ِــ رتـ   دو ی و

ــ ـ ـوم    ،س ری  و در ی ـن
"دو ده    ل   ن نیــ و در ،ی   "

د د وز  ِر ل ١٨" در  ـی دی  ٔ .هی ه
 ی     هــ  و د  ت  

 (ه ر ٔ) هـی دن  ز نه د و  ن درـ هـ
 ری .د 

 
   !ِن  در ری ش

ـر ” ر ر د ری، در رد  ، “ ه ع” 
 “  در ً ،ری دو  ه و  ــروز ـ ــ ی

 ”و “ـ ــــ   ب  ز  ،  ـــ ،دـ
 ر  : 

 ”  د ی  ول .    ـه و دیـ ی ر ق
ری ن  ی   ن در ده هـ ری ز در ه  ـ

  ر ه   ل  ق ٢٠١١ه ی .رد  یـ  ر
 ـ نــر ـ ـ  د. رود    ی   م

 ی   ز  ز ،ه  ه  .ه   یــ  ی
 رژی ری و دو ری وت  . ی  ـدهـ دوــ و 

د. و در  دو ٔد مد  ل، در د  قـ و ــ ه
   ی ر ورده  در د.  ه   ز ن دع ده

 دزی  ر  ن ز  ـــ دنـ رژی ِه  دن و ی رو
 هر ... .د  ز   ِ٢٠  ــ ـوریـ ده ود  ره

ن ر  یـ ــــ  ی م و ی ی ، ودی ،ه

  د     رود ی  در ـــ ـ ِ ، .ه دی
  ِم    ــ ـ  ر د . ره

 ه  و ی  ،د ن  ز  ی زه  د. در
رد   رژی ،یه زن  ی  ،  ز ــــن 
  و  ن ت  در  .  ه ر در  

ر ر وُرف در  ،  و ه    ـ ٔی    ی
 ه وه ،ضری ِ- ن   ی-  هــ ـ

ه  د،  ـ  ر  ن " ِ ه  . "ورف 
، روز ی ِر د ری، در ه٢٠١ ،د  ١٠، در 

 ــ  -ه  ی  وه ریض زن ددی . دت
-  ز ـ ـــه ن دوه  ... .ده   ه

 ــ ـ . ه ی  و ه  ٔر، ر  نه
دو ه   ه ون ق ی در د،  ـد 

ه ی  ،ن ،ر د ی ب ی ،زن   ــ ،دی ه
در رد ری ر  .هن رژی ر ه. در ی ــوده 

ــ   ی  وه ریض ه   ده   ... .ـش
    ری  ف   ل ر .ه   

  ِوز و ده  ر  زن  ــ فــ ،ی .ورد د
   ز ری هز ر  رزم د نز ،د  ـ ـــ ِ

  ن ن ـــــ .ـوردر ـ  ن نه   هـ
  ن وز .د د  ر  و  ره ،ه  یـ ه

 ،ــــ ، ه ،  ی  ز .  ه در
 .“ِر دو یٔه ری ر  ه د ر و ره

 
  ِ  ز هع، هر ! 

ی  ٔ ،ل ”ـ ر  “ــ ِــ ـ  ز ــ هـ
 و ری در در    ره  ،وری وه  هوی

 ، ر ِ  زه و  ز ی ی ر یه  ی  ره
 ٔـــ و ــ ق (ِ) ِو ِهر  و د وه

 م ، وری وه و د ــ ـ  .  هـ
   ره ره د رد. ه ی 

  ”ری د ر “١ ٔ ی ز ”ـــ رـ “
 یر ر ن  ز   و ،    ن

  رس ر  ی ز ،  ،ـــ ن ز ، ” ــ
 “ ره ، ”ری  ف “ضریـ ِ در  ،٢  ــد ــ

 ر  ی ،”و  “  ـرـرـ س، وزی نر و د
 د ر  ،    ٔ ز” ر“ ر  نز

-  ر   ز م ی ر  -درــ  ، ده 
ر ر  ری ر” “  .ه 

 ر ل ،ر ی  رٔهـدر ،ــ ـ ب 
 ر  ،رد ی در   ِ  : ” ـــ ِ

 ِِء ز  ١٣ ]  ه١٣  ـ٢٠١   /ن ٢٢ـ  هـ
١٣٩   ،ریـ در    هه  در وری  ه

  دین  ٠٠ـــ ت    .د و ز  ر 
 (ـد) " دو" وری وه .   ر  ی

 ی   [ ه  ر ه ـ ـ رو  . 
ـ  ه د در ری  و ن د و   ،ن وه

 رد و در  د   ه    ـدو ـــ دٔهر ،
 ر د   رزٔه در   ر ردر .  ـــ در ـ

 “ی   ی دون ی ر ب د.
هـ ز   ن د و  ، در ل ـ یـ ـل

در  “ ـزیــن” ده    و  زن    ِده ره
 ضری  رو   ِر  ــ ِـ رد در هو   ــ

، در درزت، “ ر ، “ ی ٔ  ٔ ِری  ده
 دل ه د .ن ر  ه ده

 ـ ـــ م ره  ن  ی :  ح ل ی
 ٔ ”وری “ی  ، ون    ز  رد ی ز ر

  ی” ر “  ؟ ده  نــ  ، ی لد
 ضن و ری ـ رـ ـــ  

 ــ دی رو ،ی ی

 د  ور   ز درد...

   در  د٨   

     ه  ٢١دو ١٣٩د   رۀ٩٩٠ 

 ٔـــ ب  ل   ، ن ٔر در 
رژو ب ب در ن دن  ع ،ر- د

 ـرو ـّ و  ٔ در ه " ده" ه و
ّل  ر ز   و زین  رد  ر 

 . ده 
 ـر  ٔ  رٔهدر  رزی و  ٔه

ی  و در  وه  و رد  ـ 
 ی ر و در      وه و رد

 ردــ هــ ی .     ی د در
و ر   ه هی   ،د ر روزد   

و د   یو و  هی ز َرو  .  ه
 هـ و هی  در ه ،  ٔه ی ی

ه   یده و  ـــ و  وه ن نز
هـ و   ٔد زیــٔه ــن   -در   ود درد

ده   .  ی  د  ـ ــع 
ی  ر ٔ د وم  و ــ ــ در زرژو ز یه

 ر ر ر ٔ  ب  و  ل 
 . ح 

ی  ، ر در رو  د  ه  نی ز  هوی
 زه در   ـن،در دوـ ه  ــهـ هـ

 د ،  ،ر  ـن در دو د، و
ــو ـــو  در    ،رو   ـ ـ

ی  ــ ٔدر دو ده  . ه زز  رد
ی زز رو ی ن در دوی در رد  ز  ه  در

 و  یـ در  و ، ده هه د و  یه
ه رو ی ّ ه  در ّ رد” د“  ر

  ده و  ّٰرد ل ر  ً . ـــد 
یــ  من هی ّ  ـــ ـ ـ ـــ رد

ی  . ه دهق د (ّ) رن ر و  ه
ی م زز ن ه  ر در رد  ر ر ه

 هه د و ه د ،ن در ه ـم، ـ ـ ـن 
 ”ی “  دم و ی  ن د ، د ه

  یو رژی  و  ه    .د 
ه یـ ه  د  ی ،ر  ،نیـ در رد

ـ در ن ــ ـ  ع د ن، ی  ی رزش
ی  ر ر و  رد  و ی  ـی و ، 

 یـ  و ّ ل  َ ی ز ی ّٔو 
 ی ز  ــ رت  ر رت، ی ر ،دزد

ـــ رهو ر  د در ه ،- ــــ
 ــهـ ـّـ ـــ و ـــل دـ ن دری زرژو

 ه   .رد  
ی د زز  ـــ ـــ  ٔدر دو ده رد

ّد-ه  ن ر  ت   ده ی 
    ن در  ین درد در ـ ّــرزه  .رزه

ه ود و د . ی در  ه و ی ر ن  م
 ـــ وــ زن ، ردی ٔی زی   

ی  ه   ً  ـ روز و ه  زرژو ه
ی ی رت وت و ـ ودهـ ــــ د د،  هـ

  در ـیــیـ ـ د  ،نی زرژو ن ه
ه،  د و  ه  و  د ٔ ی 

ی در ر یی  وت  ـ ن ر بز  ،  ن درـ
ه  ن ی رژوز هـه  ه ح ی ع
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