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	ر� ����ق   

03-02-2012 

  �اس�� ن��ح و ��ش�ه� ���� ���ش�ت

 ن��ح &)' ش�ه' �&�وس �%�$# از ��ی در "� !��ر �ه س�  یا �� �ز��ن �ید از
 را +�د "� ��
	� �س� او�0ت �/�	� .�-�. �وم	� $�و +�د در ش�م از (�ش
	� �اس��
 ����6� 5�ف دو !ه� �زن -�ن� و س/' و داد ش�ه' ت� دارم ن1� �3�وف !1�ید !��


 �%7# ش�ه' "� !��ر ه� راس/9. ش�د �ن8 ��	� ��	ه8 ه
 "�ر  یا �/�س�7ن� ا�� ن(�ش
 ��ی ! .=ش/� "� ��د	� ��>� -��8ن
 9	; در �86	$ از �ی ص%�� (�ش
	� �ن��� &)'
 ��@د�8 �%# در را �ی(�یز زن "� '	��	� �یت�3 �� را  	ن� &�ب !ه�  	س�ز� از
 �زن -�ن� ��ه
 Cوردن9 �'سB !��ا و��دان ��دن' .=اش/� 9ین�8 �� $�وش !��ا
 "� !@	- ا�� �'ا، اسE%�� B ن� �ی و دارن' B	وا�0 �ی�وت3  یا �یC ���یا ��دن'،	�

 F8G� 
 ه� �� ان��ن $�وش "� اسB  یا دارن' ت�ا$C Iن �� .�ن +�ان�'H ه8� "� ه�/
   .(�ش'	� زشB &8# ��ش' "� �ن��ن و ن�م

 اص�Gح �� !ه� ان��ن او�0ت �/�	� �%�$#  یا در "� اسB  یا در ت�سJ ��ر	� !��
 'ه�'	� #	ت�� را �زن -�ن� و ����6� 5�ف ه�دو ه
 �ی و 5�ف Kی �� ����� روش 

 ت�ا$� I� �� ��H�+N و ش�وع دال� ه@ار ه� ص' از دارن' "� �+�ص !ه����' �� "�
 ��د �(�رO 1�یه8' �� و دادH $��ر را 1�ی�'ی دسB �روی �ی دال� ه@ار -�' �� 'ن	رس
  .���'	� J	" ه
 �P6Q  ی��>� �	�) "� �'ی�1	�

-�8
 Cن�� از ��'  ا�� ن'اش/
 ��Qیا در را ��>�ع  یا 5�ح 30' .�-� �-�' � �68� 
 را ���Gل( .�8/7ن ص7%� در س�  ی�' !-�' از "� ا$/�د �دوس/�ن از ��ی ن�ش/� در !
 را ��Sن�  یا �س�ن'	� ن�� ��" زن �)�ق ��8Q&� "&��ان ت%B زن�ن �)�ق ��رد در


 درد  یا ��، "�ر ;� و ��ان دوسB  یا !��ا ! �68� -�' ن�ش/  !;�6S در ت� داد �'س/
  .ان' 0�ار  یا از ��8ت  یا. "�
 �G�ح ه
 را +�د دل

 �� �I��G "� (�ش'	� زن�ن �ش�& !ه� B	$��ل �68� از ش�ه� �� ���� ���ش�ت"
.  ان' 7�	وV  یا ان�Qم �� ��J6 ش�&ٌ� ��ی+�5� �� ن'ارن' را ا��ت ��Gل(� �B� Iیش�
 در "�دن "�ر ��ن�' �/�'	ن Cن ان�Qم �� ��J6 ش�&ً� "� �7یو�V 0(�ل در +�ف �� ا��

  ".ن�/�' Cن' ان�Qم �� ��J6 ش�&ً� -�ن دارن' را ا��ت ��Gل(� �I.. و �@ارع

 از "�دن ص%(B 1�ید 5�ف از و اسB �/�'د �)�ق !دارا ان��ن Kی X	� �� زن"
 Kی X	� �� شK YZی "� �د	1	� �� در را �)�ق ت�8م &�م ص�رت �� زن �)�ق
  ."اسB دارا ان��ن
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 (�ش
	ن8 �� دوسB  یا ن�ش/� ن)' �; در ��Qیا در "� �'ه
 ت="� 'ی�� را ن�/�  یا ال(/�
��6� �	
 ��د	� �س� H�.C +�د ن� ه
 �یو C.�ه�ن� -�1ن� "� "�
 اش�رH ن�/�  یا �� �Zاه
. "��' �	ت�� �.�ن�.�ن اش��ل �� را ����� در دوم در�� ان��ن &��ان �� زن ��J0 ت�
 و .�ن� -�' �	ت�7س ت� .�$/� اس�م ��(�	; Xیوا��د C�0ن �تیC از /�ان	� را ن�/�  یا

 !�SG� و ��/یش� -�ن �اس�� اص�Gح �� روش��7�ان !ه� �زن 60
 و ش��ا اش��ر
  . 'ید \	وا> ص�رت �� ش�ن �ا$]�ن �وان	; و 1�ید !ه� دH و !�از	ش و

 H�1ی��  یا �$/ ی;= ت� 'ه�'	� +�چ �� ن;�داز �ین[�  یا "� �ت�ش و �س� ه8� ��
 ان[�ر از اسB ش'H  	ت�ن� ش�ن 60
 و 60_ در "� را ����� در زن�ن !��ا دوم در��

 �ن	� #	دNل Cوردن �� ه
 �.�ه و !���و �ی .�ن� �� را زن�ن �)�ق و �I و �`�ش�ن�'
Sی;� �� و �ت�/ �� �	دان از �/��� H�6� ،'یا �'ه�  �ه� ن��نا  یا $�ا��ش ا�� ن�/! 
 دادH !ه� !Cزاد و �)�ق از ��/	ل Kی �� "� !�Q�د �� "� ��د	� @ه�ش	ت و �Oیز

H'زن�ن !��ا را ��دان 5�ف از ش Sت	�یارا و � �	��	
 ;� �یز را ش�ن �I  ی�@ر./� 

یا .=اش/� .I� 83ت	
 !��ا دارد و��د !1�ید #	دل -� 'ان
	ن8. را +�د !��ا !�	. 

 را زن�ن !ه� !Cزاد و �)�ق ��ز و �' ت� 'ه�'	� +�د �� را ا��زH  یا ��دان ���یا
  .�'ان�' ال�)# ن�Y0 را زن و ال�)# "��# را +�د ���یا �1� "��' 
	ت�س


	�Zان	� Cوردم ��N در "� ���8ت از ��ی در ��Eل ��Gر:  

 Kی X	� �� شK YZی "� �د	1	� �� در را �)�ق ت�8م &�م ص�رت �� زن �)�ق"
  ".اسB دارا ان��ن

 در س�ال ا�� �س'،	� ن[� �� Cزار �� و �-�. B&��0 9Z� �Vه� در �68�  یا
 Kی X	� �� شK YZی "� �د	1	� در�� را ��)�0 ت�8م زن�ن �)�ق ا.� "� ��QسBیا


	ه�/ ��/)' ه
 �راس/ ا.� و اسB، دارا ان��ن �" Hادف �� !��ا زن واژ�/� Bاس �� 
Hه�8ن ان��ن واژ �ن�. �" Hی;= را ��د واژ�یا �$/،
 P; یا  �ا ت�ش و �س� ه8��! �� 

 زن�ن !��ا -�ا اسB؟ �- !��ا از زن�ن !��ا �)�ق و �I ن�ع Kی و ه@ار ش8�دن
I� �0ان و �)�ق و	  �; و 5�ح را �ی �'ا.�ن	د�S�� �	��	
  �I؟ "'ام �� و 

 +�اس/  �'ون ه
 Cن و ��'	� ش�ه�ش �� ش'ن ه� �/�)8� ��J6 را زن�ن �Bیش� ���یا
  ه
 را ش�ه� �� زن ش'ن هC �/�)8ن�S "� -�ا. �'اران �Bیش� !�ا� 
ی1=ار	� ا��ت،

Vو	�!"�ر �ی و 7 �	در "�دن "�ر ��ن�' 'ان�' �ا��. �@ر& �یا ���ل  Bاس �زن�ن 0(�ل " 
 Iیت�ز 
ی�S� �1/� �ی و اسB ا$/�دH �� �� اذه�ن در -��ن دوم در�� !ان��ن�S &��ان ��

H'ش Bاس �ن "�دن دور "C ا�� �� !��ا Hاه' �ی س�د�Zیا �1� ��د، ن�ه� در �� �و "86 
 �- �یو 
	�1ئ	� �- 
	�	�( ت� 
	"� ��X �ان'" ��د	� �ون	� �� ز��ن از "� ! �68�

	'ه	� ان�Qم را �&68.  
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 �ی و �روی دال�، ه@ار -�' N�)0ن'ن !��ا �اس�� ن��ح س/' و داد �%�$# در زدن -�ن�

 +�ن
، &�وس -��8ن از دور �� و /��� !ه� در ;P در �)��# 5�ف !��N �ا$]�ن ه
 �'ون �	�) از ��6'ت� !�� در و (�ش'	� ��>� �%7# ه�8ن در ه
 ش+�د ��	��ل در

 Kی &��ان �� زن �I "�دن ;� �یز �B� �1	ن !1�ید !@	- اسB ن��/�  !-�در
 "�دن  	�� !��ا �'اران �Bیش� و ;�دزان �ین[� !ه� ت�ش "� .�ن� ه�8ن ��. ان��ن
  .(�د	� س�ال �یز را زن ��دن ان��ن ����� در زن�ن �)�ق ��ز و �'

 �یز ه
 را �" /�� B�S� C!ن�Gر 
،ی'ار	� ;�س را زن�ن ���B و &@ت �راس/ ا.�

،	�	(	� ��دران !;� P; ه	g /ا�	��� �یا �  �و دور ه8 ;	g ن زدن	،B� ن�- Hت��" 
 ان��ن، &��ان �� 
،	��	� اد&� "� Cن�1ن� را زن�ن "� اسB  یا Cن راH  یت� س�دH و  یت�

 س�+/�8ن از ن[� ص�ف �� ال(/� 
،ی�ی�`= ن'ارن' �ت�7وت g	ه ��دان �� "� �ان��ن
 و س�+/  �� �>�ورت 1�ید ص�رت Cن در "�. ش�ن �'ن ��ی�ل�ژی$@ ��ی�ل�ژ	�


 ن�Zاه' ����� در زن�ن !��ا .�ن� �'ا �)�رات و �0ن�ن ن�ع Kی و ه@ار !��' س�ه
  . ��د

 ���>�& "�' �$Bیدر ;�ل �)��# ��ن_ از �Zاه'	� اش +�ن�ادH �ی و �د+/�+�ن8 ���یا
Bاس �ط "���� �+�دش�ن � �	ا��. ��د �/S� '7# از 0(# @انی&@  یا ا.� ��د +�اه%� 
 ��0# �/�ع Kی سG\ ت� ان��ن Kی ��@لB و 0'ر ت� ��س�' ��ا$)K Bی �� +�د  	� ن��ح
 'یش� 
ی(�	� س� �� �
ی و �B	� 0�ن در "� ��N و. ن��د CوردH  	;�ئ $�وش و 'ی+�
B0ن وC رس	H' 'یا از ت� ��ش  

ی�	�1 $�ص6� +�د Cور ش�م و !�'و رس  .  

 


