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  ٧/٤/٢٠٠٩                        م، 	��� ��رز

��ز�  در��ا�����ر  ر��� ����ر  
  ! داد.�	�ن زن ,+�*(')' 	&� در%" �# %����$�	#  ��" ا!�  �

 

�ن �# B(�1% ر,�'A و + اه< %��= ا�;�ن، .�	�	� از ,�� >�ر!��ن ا�;�	:%89 �67ان ا�5ال �123ۀ
��ر $;�)�%� �� .�	�ن ا,�,� ا!C�3�% #� . #+E ر��� ����ر ��ز� 	�* ر,�'A ا,8F$ ن�	�. B(�1%

G,ا)�ن ا�H 'ا3+# ز)�ا ���6د	ا!'E7 ،�	ن ��ه�ن ا!')" ر���I �$ #H�� #(�! در A��Jل ,��ف و�,�
. B(�1% "�5 دوم�� ر�P5 8(�7ق ��� A'3 در ��ب د$���ا,� و�	�ن ا,�,� �� %��# �# $B!�M ذ

�# $:�دA .�	�ن ا,�,� در	��:�� �ارد 	��دن و  G7وA از د,+�Qر� وA'3 ��د، %'و)"� از ,�
��ر%;���ات ز)�د، در $:�دۀF$   Tو� �� A'6(U دا در�E$ #Q6(ا �ه���3را	# و دور ا	')��	# ��ا

در ا�;�	:+�ن « ,8  $�دۀ ,�م �# A'3 #+VH ا،�P5ق ��� .�ا	�" ��7� �H B(�1%دد و ��ا,� ��)د
  .را درج 	��د	'» ." $P'س ا,Gم ��3'+�ا	' P+�$ Y!�2$'ات و ا�Q5م د)ه�X .�	�ن 	��

8 �5ل ه� .�	�	�Q# از ,�� >�ر!��ن $�د ,�[ر �# B(�1% ر,�'A دره�# $�� �3)��# ه��" ا,�س %�
 �3)�8 $'اران _�رت ��H+#  ارادۀ��2ا,8 و	�* ه�� دو!8 ا,G$� ^�ردA و ا��اUت در 	��د

� 	�:B�%�%8 از رU 8(�7زاد� ، د)����ا,� و �P5ق � ا,8، و �')"�E^ 6'انI :+�ن	در ا�;� ��. 
	8 در ا�+'ا از ��$a2< �b�2� a2E $`��	� از ا	+�$�Q" ��د >�و)*  ا�H ا)�M6ر 	�Eد �MIر

'ان ,�� �3)�8 $'اران �Q9$م �# ا7'ام و ��' TEb ��1 # $�ا��# و ,+��Q9$ A# �# ��:8 ,�ل ز	
�ً��_ ��d(دد و ��د د�H م�Q9$ U�. #���% �b�2ن و �� و��د� �ر ^�اهF7 و �	ا.�ار �# $: �� 

'�Q� ابF7 و e	'ان ر	در ز ��!�, #	�d	ه�� #� *�	.  
 T5 :+�ن	ا�;� �ن ا,�,�	�. #� 8��(F< را در $�رد زن و  و ��)' ا)�6ا �	�	�6" .�I 8�5G_

 و ر��� ����ر �d6:�[رUزاد� $�دم �# >�ر!��ن  B(�1% ه� .�ا	�6� را �P5 #� 7ق ��Eb� و
� از Uزاد� و دذ)+�Qران دادA ا,8، ا�H �6,�ز�Q3ر �� �����ا,� و �P5ق ��� در .�	�ن ا,�,� )��

  .د)'A $���د �gP ��ا� ��)B ^�ش ��وران ��Qر ر�+# ا,8
�� زن وا�B ا,8 %� در «  دوم .�	�ن ا�5ال �123# اه< %��= A'$U "�6I ا,8 و,� و  _'در $�دۀ

"�Q�% از او �رت %��)< $�د �# ا,+�+�ت �6:�_ �'6«  
$�دان T5 دادA %� $�	= ���ون ر�+" ز	�ن #  �،)Q� د)�d از $�دA ه�� .�	�	� $6+E� �� �Q9$$�8 زن

  .از ^�	# �3	'
��ر در ا)" ��_8 از ,�� د�6�3ن UزادF$ ن�	�. A'3 h7�� #I #Q6(ا �و در �P5 �� 8V!�2$ق 

+�2ب ر)�,8 ����ر� و  ��)' 3FH 8VH+# از %�U ��iن در $:�!# ا	،د U)'�$�د ��� و ��ا��� زن 
�+" 3(�87 و  ر�# U	j# در ,� ,�ل ا^�� �� زن ا�;�ن � #+3FH� ��i�% در ��[.�Eل ��د A��J ا)�6ا 

��# ��ع از �P5ق ^�)a دUن 	�EدA ا,8، ا5+��ً[ ه��" ��'ار� و 3(�87 زن در  ��'ار A'3 BE,
�H)�	# $�دان زن ,+�* %" در زن ا�;�ن د)3FH >l$ �d+# ه� �Iن $���د �� ارادA ��2ا,8 ه�� زور

Q���� �% ،A'3# $�دان  $�د ��>� و 	*اع ه�� �����ر� ��" زن  	'ه' و �3)' از ا)" ���8 ,� و _'ا و
ه�� ��د� 	+�ا	:+# ا	' وm= را $T��M د!�2اA �3ن ��وال B1�+$  #+3FH �� ه�# ���ر$+9(� و

 ^�د ون FHار� در)��+# ا	' �#  و .�	�.`��� ه�� 7'!� و د,+���dان 8 �6+�ول دا3+# ��63'، �%9�6
ا�5ال « ��mع 3+�ب زدA .�	�	� را ز)� 	�مدرn ا)" $ ا�;�	:+�ن I# $��2اه6'، �� ��$�# $�د ,�[ر

B(�1% 	��دA و ر��� ����ر ��ز� ه� ��ا� راm� 	�d'ا�b�^ "+3  و %'و)" » #�123 %��=
��دA ا,U 8	�� U #+:� ��I	�ا ا$`� .  
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F$ ن�	ر در ا)" ����17 _�رت .���� Hور، �`�!� و د^�!+� ا,8 در T�7 ز	'U 	��)8 �3م ،
��ز� �3ه� و , U Bزاد� و ارادA زن  123� زن و #Q6(ور%� اU اش و �3م A*(�J8 �# %" وE:	

��ر �� دا83 ه�# P+6$')" را از ا)" .�	�ن g J $�'ا	'، )�6� ا)Q6# در .�	�ن F$ ن�	در د��ع از .�
 B�7 Xو ه�  Aاز $�د �Q( #Q�!�5 ن ا,8، در�	از .� "('P6$ g J ��E�% در B�7 gP� 8:�	 �1P	

��دان T5 دادA %� $�	= ���ون ر�+" ز	�ن از ^�	# �3	'، و!� ا)�6ا ��Q _�ا85 �ه�� ا)" .�	�ن �# 
6Q��	6 #� (�:$ "�6I� �m #� #��MQ(ر زن در .�' ' �# زن ه� ا	:�ن ا,8 و ه�X !*و$� 	'ارد 

�# در 8�5G_ #M�5 $�د.�	�ن �� �(��H ،'(�، � دارد  ر�+" رااز ^�	# ���ونT5  زن در I# $�ارد
�# �'ون %�'ارد،)� 	 و '(U >��� �`P	 A�Hاه'  ه��^ �د)' ه� روز دA ه� ه*ار 	oP و ا^+Gف رو

)� �#  �3ه� T5 دارد ز	a را �*ا دادA !8 و��ب �6' و $:�!# U >5ن �dI	# ^�اه' ��د U)�>� داد، 
؟ $Gًl ا�H ز	� ��ا$�ش رت �# I# %�'اد > �� و .�m� 	��زا,U8	�1در> �� و .�m� $�ا��# �6'؟ 

��د از a(ر�8 �*ا '(�^ �  �m '6Iب G3ق ا,8 ؟   $�دش ا��زA 	�2ا,8 �# ��5م )� �# ��زار ��ا
 �'ا �د ��U '3)� ��+� 	�2اه' ��د �# ازه��A�H %� ا)" 5' $�د� 	:8E �# ز	n�Q�$ a و �� ا7+ه�

   �3	' ؟
 �I* %�زA ا� 	�:Q � 8# از .�	�� .E< �� زن Uن$�Mح ��دن ا)" $:�)< و در .�' .�	�ن در Uوردن 

  :روا د)'A'3 A ا,Gًl$ ،8� ,+� $: ��ن ه��j .�ا	�" و ��E و
��8 ^�د $� %�ا	�' وارد �3)'ز	�ن ��3 ��8 ��3)6' و دره�« A'$U "�6 ا,U٢٢٣I  8)# در ���«.  
 » #(U ��+$٣٤ 8,�6" اI ء�:	 Aاز ,�ر  : ���U$' 	8:2 ��ا�H زن ��3 در $�Pم 	���$�	� و ,�

 �Hز)' و ا�, a$�9و$  �dاز ه��2ا� '$��	 Aا�� �H' و�اورا >6' ده�'، ا�	د  �ز %: �� �Q	 87�bا
  .»اورا �*	�'

  .و��د دارد  $�د و ه���M6ر در ا,Gم $B!�M ز)�د� در %`�د $��ن �P5ق زن 
 ه���#�I* 	��ن دادA ا,8 �# �3)�8 $'اران و دو!8 ه�� ا,G$� در ��ا�� دو ر)��u ا)�96ل %�

��%�!�v در  �Hدن 	��دA ا	'، )Q� �iوت و ��:� � �6��	 BP7 نU ل�l$ "(�+�� #�� .'رت �d(د
 Uوردن د$��P< 	&�م ه�� ,��Q[ر و [��:�+# در ��ا$= ��J� و در ���ر %���# ا,G$� ,���و

  .�n و 	&�$� ه�� د)�dزور ا%�% ��ا�� �3)�8 $'اران در
، 6'ه�� ��" ا!�  � ^�د را �# ا_�ل د)����ا,� و ر�P5 8(�7ق ��� >��6' $�'ا	!Fا ا�H دول و 	��د

FHا6+3' �# �3)�8 $'اران در .'رت %�Q# ز	6' و در !�)# ��H# دوم ا��زA  ه��ن �JUز 	��از
	�. #�و!� B(�1% #� ]�5 ر,'،  �P5ق ��� %'و)" و د)����ا,� و %`�د �� �ن ا,�,� در	��'اد	' 

و   .�	�ن FHار�ه�� 	��د راسه�# دراز ���+� ��H+# و �� >�د دو!8 �# �3)�8 $'اره� دره�# %�ر و
���9$ 83FH و �6��	 BP7 #� را ��	U ان�+� #� 7'!� در .'رت %�Q# زدA ا	'، �:��ر د�3ار $� 	��)' 

��ر ه�# ر)�  ���+� ازز)�د وادا83،�� ��# ��  ا,U A�2:$ 8$�*�ز  #� w	س ه���E! �3'ن�<
G$ ه� �ه�H ورد وU �$ *��ن� �ق ��� ��5�P5 و �ا,�� ��7 را ا_GMح ����H 87ه� از د)��

 ��Q+(�6ران را از ز	'ان ره� $�6Q' ا$� ژور	�!�:8 را ��:8 ,�ل در �M^ *(*7ب $�6Q'،��ادر
;�ن را ��I �:+# ا$`� $�6Q' و روز د)�d در )v روز .�	�ن , �P5 Bق زن ا�ز	'ان 	���d'ارد، 

  .ا�i ���ر ��" ا!�  �  '(')% �Q5	U �&	�ا _�در $� 	��)'
 #_G^و��د �� �$G,�3)�8 ا T�EM% ��7ن'$ #Q(G� '6+:از%�د)'در .'رت ه  T5�� � Uزاد� _'ا

 و��ا B%  #+��H !�زA و��د �3ن را ا�;�ن،��" ا!�  � 7 �# .�	�ن , �P5 Bق زن  ^�اه�ن دا^ � و
�(FH�	 �6��	 BP7 #� '6+:ه.  

  >�)�ن


