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�� ا��م $�L ا�N��O ح در�ون ��D� ازدواج 
  

�   ��	'U $� ���د* Tی �� DRم ���
  �Dار�U  �� ز�U'�� �� *D $� �رام 

 Uادرا��� U���VW ر�� U�����  :دو�!��U ه��&X��U ا
 Y� از DN� �%ر د��رم �� �� د�!�ر داد $� ��V$ �'<ا  A�اد هDو رو��ه *D�D� و �ی ه:Z�
و�LC در C_�ر ر���� ه� و �_<�R�ت $�Vر �^���ت و �'V&[�دات >��] را �Dون 

� و �&_�b ز��ن �aاد و ���D���ژA و�  .�'�ن �'Dارم....... .......��ح^�ت �
� و $��'&� 	O �$ D�D��N��] در ��Rز �'N� ت و���ن ا�!8�ا>'� در �'[� � A�اد هDرو�

� ه�A دو�!�ن �� ��V ر�'D* ��	� ��ن را �� >�د �N_�ف �'Dارد��Bو�.  
$�Vر ه�A $� ح�dر �^��ی در $�Vر دار�W �� D��] ه� A	V$ AD�D��DO *D'* ا�D و �� 

�'D* ا�D $� در ] در ��fر aTدم ه� در دا>�V$ eر و ��ران �&� D��D* ا�D و ��ر"�ر 
��م ا�� / در d�A ا���B!�ن و �:� ا���B!�ن در �_� �ژدار ه�ا���B!�ن و � U�O

 A�ل ه�ران  ������	و دو�[� �م $�م ح&�$Dار�D'� �O��  . را �
� e>C از ��ر�g و	�د داO!� و�'�D� ظ�f� د��� از�	و �ن ��!B����� �'��ی �ن $�!� ا�� ز��ا ه�'�V ��  اR ی

 �V'��'%��%�ن در د�ع از اراضی >�د ��د* و �� ا ��و ز�Z�ل �ن را �'Dا ���د* $� �� اراد* �:� ���� �T g�DO و ه
 D&��� [��� در ز�� ��Oو د ����د >�د را �Z�kTاO!� ا� �!Oدا l�� ��'DO e* و در ا>'� د�f� [�l�� رازدواج�� 

 "�ر ��ر �'<�DO و ز�T *Dی دارد  و�ی �� ��Dن از "�ر $� ه�'�V در ��ر ���ن ا�� "�ر ��رر!� �� . �';'Dm �� >�د 
� ��ر  ��ر�>'� e�V�DO ز��ا :n< و � �o@�n8 در 	&%e ه�A ا��b� و د�%� 	� ه� د�'� �� ��رT'�ان ��ران ا�

  :ا�%:'Bی $� وارد هD&!B رو�O ��د* 
 د�%�A را از �� ��ر���B!�ن $� �DارA ه�A را �ز���] �'�&&D $� �� ���� و دا��* ز�%ی واA �� ح�ل �:� �'m�ر* ا

D&&�'� *ر�و �^ D��V'� p�	 �� $D'V* و �� دور �ن از �Z<�ر�>� .D&هD'� Aرا �!  .و �� ��D&@ Aوق ه� ر
 DV'� *درواز Y5د�� ��'!Cو �� اح�ال A�'T �5د دو�!] ر]	 Aد�ت ز�D� از DN� یn8O Y� ر زرد�� �m;$ 

�ر� @Dا زد $� ��ی �'�Vو >��� ات ر�r دور ودراز  Dر را د��از � Aر�_C �� �'� �!�س دا>e $� رLT او *D�� 
� �!�س در >��� ����ن ��ران LT [!دو� D'��� ز�� D&!Bه �را د�D $� �� ر�r ه�A �!&�ع در روA ده:'5 در ح�$

 ���< A�در د��ار ه �$ Dد� ��  ��  د�%� ��رانرLT [!دو� � را ��راندر ح�$� هA�>< �W �$ D'��� D&!B ا�
د* اد*  �'�&U و ا�� 	� �� ����ن ز�T *Dی دار�< D��U @�ح< u��� ��D �'�8ا�� �� دو�� �Oه�ش د�� دهV'� D!� از 

� اد* ��ر در $��و ��ه��] در ح�$� ��د�D ��ز ا�� ��د ��ال $�د �� ا�� ��ر �LT ی او&�'� �W �ر ه�د دارم ��را � 
 Dا��!'�� v$ ره��� D&$ *را اد .  

� و � و uO در �B!� >�اب رVT �� >�د ���ر* �� >�دو � D'O�� را A�W ر* �� �8!ی�m'� ن �^:�م و�� ��را�ی�[
� YV$ DC او ود�%� ش در ��ح'� ران و د�%�A �� >�د را از ��8 �BC در �$ D�� [د در >�ا��� *Dرا $� روز د�

] �&Z':� زد* و او >�اب �'D�D و �'!��'D و �'!��'D ا�� �^:�م �'�� ��BC در A�%و د� D�5'� Y��O ون $�د* و�
!� ��د �� و	�د��� �T �	 س در ��5ش�� Uز ه�و � DO ر��>�* از >�اب �'�ون�>� �� �5د و �'� x'W Dی د�� را �

 [��< ��Rر�ورد�o'� �X�< �� را .  
�'e  ا��رانا$&�ن ��و $�ر ��دم �� �� f� رج�ی و "'�* و"'�* $� از >Xا�� ����DژA ه�yW A را�� وه��'� ا�

 �Oدا �� و ����] �B<ی $� �:OاkT A�	 �� ی:� Dی و ضL&� �Z'!� و D�� �� ن از �ب�O م��DO در ا>'� W:�@�ف �
 ��  . و �Dار A�T A	eN و ��u ��د ��ر ��زAاز د�!] دزدDO A و "�رت �Tد�D ه�� و ه

ی $�د �� �� ������ 	<[� و�'p او�'� n8Oی $�N�  Aر�]�	 �� در ��و�� ا�!8���ت >�د را $��b� �� D�D�م ر���
 ه� ��ر�!Df �:ی  $� �رزوA و اراد* ��دم را ا��N�س �'Dاد در f� �'&W^�ط ��ر��V$ gر ا�� را �� >��X �ز���] 

اف "�ر از ��رYT �W �� ��س و ه�اس از  در ا��X�رانDCم kTاU!O و از ز�T *Dی R�دA وداع ���د* ��دم و�ی ا�� 
  .و �رزو ه�A �:ی �Z�A >�د ��Cی ���D.  را* را ��و�� D&� U�D&!< $� دا>�V� eم ��رد �%�

� O�هD ��ران�� ه� @�رت :� Dو �� �'�8ر� D&m';'� >�د �د* ��! دور* ��ر ��زA در ح�ل ح�ض� �� 	�ن هU ا
� ��د ه�� وه�� د�� ا�!8���ت ��د�D �� ا�!8���ت ��د �� د��$�ا'��Bد �� ا��� ���ر T'�ان و ��ر �ی ��د �� DRا�

  . ��زA ��د"�ر ��زA و ��ر  O�ن ��د و b} ��وران
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 u:b� �� �_در را� o@ �n8� �ه D�D��$ یdN� �� ر�Vح�dر $�Vر ه�A >�ر	ی در @f&� ا�!8���ت و ا5ا�] 
��رش ح�dر �DاO در �:� *D&���� و در ����] �:����5ن �V�ن داد $� V�ر >�ر	'�ن �� BT!�د* $� ��د �� �<�د �O

�'e �� دور دوم ا�!8���ت W'5 �'] �<�د  ود�%� $��D�D ا��nا] را ا�Rن ���د و ازدواج f� و Aم $�ز�!f� ب�&	
 ��T د @�رت�V'� �!OاD&� �L$ ا��م �N��O ح $� در�ون ��D� و ازدواج ��| @�رت �%�R ت���ی ا�!8&N�

DO e'�fی ارزد��� [:B" �� �$  Aز�ی را ���ا� [b� ر�V$ ی��و � Aد ادار�B ا�� $�Vر ه�A >�ر	ی ا�� $� در 
 �� �� ه� را در د�!%�* دو�Bره5ن و ��ور� }��Xا �_C [$ م �دم�� D� ص�8Oد ا�	ن از و� U'�N� �X�< �� و D&&�'�

� O��N�ت $��'&� $� در ح��� ����ن اB� D&هD'� �	 �� ���D از 	����B� u'� دo&b'C ��رد �< D�DZ��X �� $�ب �:�
�p $�د�] >�رج از ��nر �� 	 �$ �b_&� در A���� �� ان�f� Y� ف�X �� ر�V$ د در "'� �ن�'T ار�C دDZ�

>� o��D �� ز>U ه�A ��دم ا���B!�ن �'V!� از ا�� ��� Y�Oی @�رت �%'�د�nو ا� DO�>'�.  
  

��nر ��ن �'Dا�U $� در ه� $Z��ی $� هD'!B د�� �� D��>'� U:C و �<�رز* دو�!�ن و 5�5Rا�U از احB�س ه�� ��ن و از 
>�د را ادا�� �'Dه'D و�ی �� �� $ی ورق ه� و ����  ه�A ا�!��'!ی را ��nوف �%�* �'Dار�dN� Dی از �� ���� ��زان 

� �زاد�V$ Aر از >�د و����B'� �:����5ن ه�  در >�رج از $�Vر �� 	�A ا�� $� از O'�* ه�A در�� �<�رز* در 	[
� $&&D و ��د��ن �:ی را 	�Z!B و �&%� �<�رز* را �Tم �%�* $&&D از ا�ادA $� >�د �� ا��اع ���dی >f@ �اراد�
� را �:� �'&���&D و �� اnR�ب >�ا�ی و Cو و D&هD'� م�Zرا ا� �ح<� ه�n� *ر ��د�!�T Dی دا���'��ی $� >�د �

در  د�!��ی �'Dا$&'U و داورA ه�L� �$ A[�م اش �ی �!'� �Z�Cی �ی ���� D��DاحB����ی ��'!�ان �� �Y �<�رز* �'[&ی 
روش >��] �DZد� ��'�ا�ی را وارد ����'U و >�د در "&BV� �'< AD!� ه�� را ��رد ا�5	�ر و �bf'� و ��ه'� �Cار 

e��b� �$ یB$ و ه� U'���� را ده'U و  >�د را از 	�:� ره<�ان �'��ی ����Vی در 	��U:C �N داد �'NCد و وا�!B��� �� 
 ���!]� U'�����ل �N!را ا� Y'$ر A�و ح�ف ه U'ط ده�ار�< ��ر� �� �Y از اح5اب �D ��م yW و �� را� D&$ ح�_�

 �'����D ا�� �:����5ن ه� �'<�DO $� ��ر >�رو�':� ا��وز �� ��دم �� $� درد د�V�ن را و �واز O���ا �� >Dا ������ن 
�e ا�'D وار هDN� U!B از اf� �� دد و�T ��� �Dون ذه&ی A�T و �!unN ��دن در $�ر �� رو�'�'��� دو�!ی و @
 U'&$ اD'� دت�R A��5�. U'O�� ن�!B���� �'m�ر* ا:� �� را . و ����T g �� اراد* و >�ا���'� A�>Lاو�!� ا� ��و از ه

U��'T ا�  .���>!� ه&� �'��ی را 
':R p��V$ Aر �� هU در N| �واز* ه�V� A�ر$� �:ی �� �Tش �'��D ا�&� �X�< �� Uا�D'� زمl DO�� �'&W oNCوا �T

��f� Yر	<[� و�'Df!� p �:ی 	�U��O p و �� �Y �واز �V!�� و ���د �V!�� از ا�� رو�Dاد ا�!L�د* $�د* و 
$�ر �DN از ا�� اح�از ����&D از �%5ار� �$ U	�A ا�اد >�ش ��م و�B:�ی  را ا�اد �دم $] و �N���T �:و ��زش 

�'�ون �� $�د* در درو�] دا>U��O e ا�� �� هU'!B $� �� ا�اX'�ن و ��ور�� ه� �� ه� R&�ا�ی $� ��D&O در $�Vر 
 Y� و U��O p�	� داد* ا�U و >�د �� در DCم اول ��nb هU'!B و ���D اR!�اف $&'U ا�T �� در ��f� Yر �<�رز* 	

�&�ن ا���B!�ن ��ان �b�و�� را در ��ا�� �:� را �Dار�D از ه� �O�T �واز ه� ��e�V� l �:ی را �� و	�د Oو د Uور��'�
!� $� ا���B!�ن �'Y ره<� �:ی ض�ورت دارد و �'U��%'� 5 و �ی ا�� ره<� در ��زار و �� �b�ش ��Lوش �'��D و �T

�� D�D	 D��� Y� �$ U'O �� �^!&� �� و �� �� در و�!��� ه� ا�B!�د* ا���� U>�د ه �د ��< �$ �'�ن ��D ا�� 	��
� و�ی ��  ��'X�O	B�رت ا�� و�'�L �:ی را B'� ی�O A�	 در ا�� D'O�� D'ن ره<� �:ی �'!�ا��ام �D$ ه� U'!Bه
 �O�T در *D&Tا�� e�O �� ل�� *�Z&� D@ن دو�و�!D&دم ه�� D�DO اD'� �Z$ و از�]� eN� اه��	هی و D��T D'&$ �در��

 �� D&ه �O�T هی و دو�!] �[�و درD��T ��&ا� �� ���ر ا�C A5��%'�م ه� $�د�D و >�ن داد�D 	��ی را �%�N!ا� �':R
 Y����Y� e'�V 	<[� ��ا��A �:ی و ��DN ح5ب T&%�س را ���'v و در �Dت $�!� از D&W ��ل ��e د�%� �

��ر را !B�O��D�D و ا��وزN!ا� A�ه �'Zو ز� D�D�� e��� د�< Aزاد� �� *��N!B� �� رو A�ر ه�V$ ر�_C در D&ه 
� ��'T 5��AD و �[�و ���B� د* و�رز* ا@��ی و ��ن �<��ا��V�ف د�'� ���C >�د را اح�از ���د* ا�� و �!'�Z �ن ه

  .��د
و ا�T ���[� >�د را ��زA ده'� �$ U�DO ره<� �'Dا �Oد اO!<�* �:ی را �������Z� U��V'� u �ی ��ل 	&r ه�� ا�اد 

� ره<�A ا�� ودر و�X را �T�هی �8��	 Uار�D� �$ A5'W و�ی Uد�%� ره<�ان دار� �Cاز ه� و �!V� ا��وز �� *D'V
��L@ e هU'!B ����ا�ی >�د را �'� �$ U'&�'� [�V��D ا�� �D�D* را از و	�د >�د دور ��ز�U و ه� $Dام �� R انD'�

  .�[!��� ره<�ان ��&D* ا���B!�ن >�اه'U ��د
� ��D* ��ز lزم �'Dار�U $� �� دو�D� �ر ه�V$ رب�Z� ی و از�:R 5م'� ��'� Y� A�&>� �� �$ ی:� Df!� p<[� و�	ر 

 �Z!B	 و از �'� >�د ره<� �:ی را U'������'U و �<�رز* ا@��ی �Dون 	&r را �"�ز �&� Dو ��د� YO �!�%� U$ �د�
Dار�D� ر�V$ در A�	 �%د� �ه Ybا�� د� �$ D'ر� Dا >�اه� �Cن و� U'&$ ب�از �'%�ددو ا�!8�  . و�:� �� ا

��و ا���B!�ن ��راندر "'� �ن :C م�� و �Dور $:�m زد* �� ه Y� U	� D��� �_� *DOات O�ن ا5ا�] �'Dا $�د* در �
  .��fر دو�� ا���B!�ن �';'D&m $� $�ر را د�Oار �� �'B�زد

�� >�ب �'Dا�'D $� ا�� O �� ن�راندو�!��R �< �� U$�ح �� �O�� �� �� �را $ی ه  D'� �'� د�� �ه&%ی >�د ���Dم ه
� ���O ا���B!�ن >�V� �X�ن �'B�زم $� :� Aو ��ا DO�>'� *ز�� A�'T از �ب �Cهی را ه� و�� �� ا�Cو Uه&�ز ه
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� از $�ر �:ی ا�اد و ا8O�@ی را در @f&� �<�رز ��ر T'�ان و ��رN���� �X�< �� D&&'V� ی� ��وران �'��ر �
&$ �>f@ ی:� pL� �� �$ D&هD'� ر در�V$ رج از�ح!ی �� > �>!� ��[�د* ��ت و ���R�>_� و �ه ���و �واز در ر� D&

U'O�� ر�'Oه� �V'�و ا�� ��ع ا�اد را ���b_&� Dی و ��ر�8ی ��رد . $&�Lا�v ه� $� ���D دob'C �� را �Tل �D&�5 و ه
 U'ار ده�C �<�&O .�!�� D��� ی:'�� �W $�د* و در �ر ه�$ �W �!OkT ی $� در&N� �� D��>� DO�>� ر  $� ح�ا�ی�ر و ���

  . �� �>&Z����Dوران
  

�� �D� U:C!�ن $Z�هD'!B حDC�bان ه�O Uا���L&Oرو  U5�5ا�R U��!ن, دو��ح<�رران, دا$!� @�B', ا�Z'&'�ان, ��و
�u و O��Tدان ���, ا�!�دان ����u و ��ه&!�ن ه�A ا���B!�ن , ا�اد �� O&�س, روح��'�ن ��$Dا�� , ���T *D&B�ن 

� , �nf:'� ��ه&!�ن ه���Rا ز�W D'!�و ر �:L" ا در >�اب�W ر�V$ 5تR �� اد�����ر�� دو�� و د�%� ا
Dز��ی ���Wا ,  �Z�ت ��ی ده'�D�ران�Wا �:� ����ا از T'� , >��] را ا�!8�ب ��ی $&'�W Dا روح ا	Dاد ��ن را O�د �

 ���� ه$ �� N'>Xی ه� $Dام �� ا�Lا� �$ �Xو uا�� ح �� �ی �:� Df!� p'<[� و�	ح �X �� ا�W D'&$ ی�� �!B� را
D'&�'� رد�<�� Dو ��د� YO ,Dر $�د��ا ���ت را ا>!'�W �ه �B'د��ا$ . Al�� ��O A �!ی ه��	ی � ������ ا�� ه

 Aا>!� و ز�'&� را ��اDن �&%� ا��!B���  �['� ��>!� ا�� ا�T ��ل ه� �&%�ر�U �&%�ر�U و��ر ��وران و ��ران�:� ا
�e در C_�ر �>� �Cار �Z'!� U��'T ��ز ه�L@ U ��د* R و در Uر��%&� Uز ه��.  

  U��!دو� : e'nf� �	ام درD$ �� �$ د�O ا�ی�� �Tی ا��	و در  D�DO e'nf� uح�@ �:� ��� $� از >�ن و ���O
!� ام و �ی ا�T ��ا�ی در را�} ��T Aر�B'� دو$!�را دارم و ��وLT D&ر >�اه�8!� $�Vر �_�ح �Oد و ���د�D �� ا

 Dی د�!��ی دار�:�R A�ر ه�و روز در $ uO ��'��B$ D&!Bه �� ���:ی دا� �!O�O DO��� >��ی �'Dارد ا�<!� هR �>&	.  
دو�!��U �� �� ز��ن ه� ا�� $� >�ب ��ر�C g[����ی دار�l Uف �� د�'� را اح��X $�د* �OروA ه� را �� از >�� 

 D�� ا�ی �'] �ی�� v� Uروب $�د��	 v��Z� و e�f� و در �B'� ا�ی�	دارم  �'b� D'!�Wا ا��وز در ���ت �و ر
DO�� ی��Dاد �'&���U $� ا�&_�ر �:C ن���]C د را�< Dدار� ���� �د�%�ان $� � r&	 از.  

�| از >�د �<�رز R ��V� e�ن ده'U و اهDاف ا�B��ی را $� د�ع از ��در و�X ا�R ح��در � �$ � ا��وز �� ���
� $� �� را ���D داد*  ود�%�A $� ��را در و	�دش ��ور�� *D��D ا�n�ف داV�  U . �!O�ن ده'B�� ی�� Uدر دار��دو � ��

 Uو �%5ار� U'ار ده�C را �'5 ��رد اح!�ام [��< A�&N� در�و � U'O�ر���D&m';� در دورش �ه .  
� ا���B!�ن:�  �]&� �� �$ �B�� ی:� Df!� p'و� �]>	 *Dاز��� �:n< ی از��  �'T ران را از���	 ��:� DهD'� ت�Z� 

�|در $�Vر �_�ح R ن�O ی��ر �^�dح �$ A�ر ه�V$ و D&�'� Aز�5ا�ی را �B� ی رول��[	و  A�b_&� �در ا�&'
ا�� اهDاV�ن را �B'� �8V�زد و در ��&D* �'�زA �� ��	�د�� O�ن احB�س ��ی �Tدد $� ��[� ���D از ا�� �Xح 

 D&ن ده�V� ن را�O Aدار u��	 DO�>'� ن�!B���  .$� �ن ه��ن اراد* �:� ا
��اهی را ��_�ف �%5ار�D و �� ,�&� ��	� دو�!�ن >��] را �Y ��ر د�%� �'�8اهU $'&� و ��� را T و unN�

��س ���Cار ���د* در "'� ا�� � u��Z&رانا��� *D$� ز� �زد* ��س �ن � �:'Z&� ن�O �8� در ز�� �_:�ن و Aروز Y� 
  '<�DO �� اح!�ام �'C� D� �B<وA @�ح<5اد* ��D&O در ��O 5�ن �

� ا�� $� را ��ی T'�د �رام >f� +Dی >�اه�� $� ���د* Tی �B'$ �� �T و  
TEL:   ٠١٧٦/٧٦١١٣١٣٠  

 

  


