
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

  

  ٦از  ١ :�
	اد ����ت
�� ه���ر� د��ت �� ����	 ������"�	. ا&%�ن #"�� !� �� ��� را ��(��� !درس ذ�* �� �� ���س   �ً�-. de.german-afghan@maqalat 

�6�	،  � و ا��3ئ�ا� ئ.�1 0/��: ��ت ���� ارس�ل �	ار�	< �-=> �9اه8�3	����;� ه� �� دوش �9د ���80	7 � *��A ر�Bاز 	
�  . �9د را 

�������                                                                                                                         ٢٠١٠/ ٨/ ٢  
  

  �ب از ������ �� ���د ا��
  

���      ا���ن�ن زن ح��ق ���ه� و�   از	���  ������  �  $.-ارن�� و+��+*    �!  $�ن  * (��،'&��اد� ازن$#"�!   ����ن ��م �
وار (ن"! را در 60>* ���م ��! اس� *  از س�� �;  (:��  6&89 673! 4�5، �3ا4  * 3$�ن� و�� س��ه1 ��0دن /+����'*              

��   ،	�� دو@� را در�; 70? �0د4 اد<�  $=��� 0! �� ��1ی0 ز��ن، ای- ��, +�'� *�م(�  در ه�'�ر& %� م �دان  در ام�ش ��
��  �� ا <  �د را %  � 8;  �ان م(=  , ودا>�  � و �  �س وه;�م;  0 وت�ی9  �� و8'  �س وژور��     *�م(  �  �  5, %����  0 و�3  2 ر  

 ۀ�6ن�! ه�$E ن��D* در ا �� '�ل$�� و<��       �B� A��� !�0  . ا*����8  %;@� ش�ی���  ای?� >;; 0     ��ران�و>���9ت�دان  و��ی� <0م   
&� ��0ر ا ��ار  &��ش     وص�� @$�D! ور ده���ن و  و  وه#��ار4 از دس��6نI  ��0ر�3       ن&#�ت  �د� ��ا� ن��D� Gن�ا65! ون��ارد      

�0د��0ن :��د وج� &�!       $=��، ��! ا��O ن�$1 ج� &�! اج��ز4 ن#$�ه�� از :�ن�! @�� �$��ون �.�-ارد و ��! ر��M ن$�ز ������L :��د و                     
  . وزن�3* :�د را س� �ن �>�P��DAدازد

  
�1 ��زن و ��د  ���#�ن ���ض اس�� ول�*  دس��6ر�0ر�0د         > G$9�'  !	�3 !0 �اس Oر،ا��A67  �D Oا� G�/ن �=* از د

�$��ون  ���ود و دس�� ��!     از  ��Tل   زن در  �$�ون از  �Tل در �6ن ��L* ن$� ��4 و �������O ن>���� زن ���ون اج��ز4 ��5ه�                
���ون '�د���� ا���3در  �رد��0ر�0دن زن  دس���6ر� در ����! اس�� * ن$� ���U��@ ، 4 در ��رد ���0رن=�دن زن ن$��T     .��0ر� �Tن��� 

ح8 از 0���  $�ان��� �0! :���ن#* �0!  &�#��*  $=��� ���� ���!       ��� ص���ودر  ��رد اج���زۀ ��5ه�  . دس��6ر� وج���د ن�Aاه�� دا��5�  
�0ر'���L  *6�Pرت دارد واز ا�O  �رW  $�6ان�  &�5* ��س� (ورد وزن�3* :�درا س� �ن ��DA، ا�3 �5ه� دا6�5! ����5               

 :��د ��! ا��O ��0ر @�دا:�6! اس��، ودر Y$�� ا��O دوص��رت          @��ر �� ا�3 ن�ا65! ����5، ��! اج��ز4    ح6#ً� �! اج�ز4 �5ه�:�د و    
���0دI���@  W ��5?  �ص���ح8 ���! (ن :���ن#* ��0! ���5ه�ش را در ج���Z ه��� از دس��� داد4 اس��� و:���د  G��7=6  ن���ن دادن       

�#�* ، '��6��P*،    (س�ون$#��  $>��5، 	* @�سA* دارد؟  �ص�ح8 ���� �.��� (ن :�ن1 ن�7ۀ ا�O ا+�7ل را��ون ��0ر         &  �ً]� 
�3 :�ن#* �� داG$9�' O65 و'9A_ �0ر� دس� ��! ��0ر�    و	.�ن! ���� ��اه1 ن#���؟ (�� ا �5<*از  �0ام را4  ) +>���  

(�� ،ا���3ا�O �0د���0ن از �3س���.* �#$�ن���و����ا� @$���ا ���0دن ن���7! ا+���7ل نTن���، �0د���0ن?  از �3س���.* '���` ن�Aاه���� ���5؟ 
  �� در (ن ح�ل� :�اه� O#� �73 	! 0!  �دن�؟ O +�7ل را ���3دن :�د :�اه� ��3� �ص�ح8 :�ن ا�

  
��1          '&��رض �$��Lد4 و     "ز��<���و�O    ��ل! ��$�ر ���6ل و ����6     وداوا:�  ا�O  در> ��� Oار   (" و" ن>��د ��5م (ور د�� T���3 ���

1      0�$��� ب س$� ه�15 س��� @$�ا �ن ن��?  دل$� ا���ن ج��ن�����4   76=�واز س��    "وا&$�  #=O اس�؟  ��> ��� ����B در 
  76=��ان و  دان�?   <��G و 0�$��� در ��ا�� �$1 ��5ن   ارو@��  ��T0  وس�ان��م  '�     ه��  ودانD#��ان <��م '���* در �D0ر    

ن$� ن�� �0! س��ان��م <��1 و :��د ����D ح��ن$�� :��د را ��! اث>��ت رس��           4 اث���� ن#��د  و در (ن !  �6�5  ارو@��، ن   از ج�ن 3-65ۀ  
   و��ون��  و�0@�ن$�;   �3ل$��! :ازس���  76=��ان دل$��� 	��ن    دانD* ن#�د �0!     اص�ل� <�G و   �!و0�$�� را  �>�ر �! اح�6ام      

��� س���� در  ��ل�� د�.��� ���زه�L�5 ��� 1 �            (. ���د 4��5   ����! و ��Dه�4 و<$�$�� اس�6ار      �� '   ود4 ه� 'O د�.�    واسP$��زا
    ��$eرون� ودل$�� 10 ن !� G �='    Dو!  او @�دا:6  ۀ ان��ن وان��     f�g� و G��/د ��   *D���6س G��� اس��6/ل  ��* @���! ���دن    ،

 O$��	 س�:106 س�اد وروح�ن$�ن �ن�! اد13 ان��?  و 6&89 را �� .  
ش �ن در  & � ����5 >�رم�';;0،��ا%�ی 0 روز  �% �ا&  > �  �� ���  :" �673! ���د   ا���� '=��ار�0$1 �0!    ا�3 �ل ول�6 را در    ج�ل>��  

�1 ��ل!: رW("زم�- و%���=ۀ %�;�ای�ن ت0ارC ش�د؟>�� Oد4 د��L$� از س��� ن>�د (  
�ت  ��ا� ار	.Tار�  ��/ت�@O$#س��� ه  �� ا @�����4 ��دن�، 0! ��:* از:�ان���3ن از �U (ن  ��/ت ر�� $��0 (

  .رزو�0د4 ��دن�(را در�D0ر از :�ا  �0ی0 ه� 0[�ت
 Oرن�� د��gم ن�� ازو <�م��اس Oر:�صد��g� ��$�0ر اوً/ .، �0ر(س�ن و�0ر ه��0* ن Oد��* وا� ���&  �>�i�

*#�0! در  روح�ن*و �  .3-ر�  * +�>� 0! ا�O ه1 در وج�د و'�ان ه��0* ن$�� از :�د دو ً� 5��<� و  $�Aاه� و <
 fg� ن ��ا�� اس�6/ل و�Dن 10  * (ورن�ج� &! ��5س�ن   76=�ان وود�3ان��) �� Oا� �D@�� رو�5.� رو7�5=�، ��رًا 

�ل ه�� �L0! و ون�@6A! �; دل$G  و روi�5#$� '�@ۀ T$  �70ن�� و �� هTار Gاه�� '=�ار� ون��A$  و�*  ��6ا O0 !6�:
�L5 � از :�د(�� س��� در 3-65! ن$T درا�O ز $�!  . �Lس=�ت �Tن��  (4�3  &�ص�G�>����L و5&�ر و �fg ان��ن

�1 وو (زاد���L  �ن* از ج#�! (زاد� �$�ن  ��اس�م س�ز�3ر�در  �رد <�م  ن�Dن داد4  و(زاد�  g>�<�ت و(زاد� <�4�$ 
   .زد4 اس�سOA  �� �دان دراس�م نو<�م '��و� ح��ق زن� ،
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�6�	،  � و ا��3ئ�ا� ئ.�1 0/��: ��ت ���� ارس�ل �	ار�	�9اه8�3	�< �-=> ���;� ه� �� دوش �9د ���80	7 � *��A ر�Bاز 	
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>G، از س��  ��:* رو7�5=�ان ا���ن �L'�  از Oح  س�ال ه� ا��g   �ا   ه����	*    �0!  �اس� M� درج�ا   G�$<�* از ���� 
�i$&<'         �$.$  ار� �$k�' ج��$6* و -ه>*، رس#ً�  �رد ، *'�$�> ،*�، ول* از د��4�3 ح��ق ��D  �دود و �=�م نت ح��

 �D$  !65*  #���ع  اس�6        ن@��ا �اس M و -ه8، درج�ا Oب د��A6و(زاد� ان _$AD' ا (زاد� �$�ن و<�$�4 و(زاد��	؟ ��� ،
   * (���؟ول* از د��4�3 ح��ق ��D، جTو ح��ق اس�س* ا��اد �D#�ر 

        �D�� ن* ح��ق�L$! ج �* �� ا< �ره�� اس�D0 ا�	١٩ ��9ب   (oوح���ق  ��ن* وس$�س�*       ) ٨ *���( و $[��ق ه��� ��$O ال#
�$! زن       ) ١٩qq �9ب  > r$&<' Mن* ر��L$! ج �١٩٧ �9ب  (وا<t (    زن�ن !$�> r$&<' ا5=�ل !$�0 Mو��0ان�$�ن ر�

    ��6  G�ارن�؟ و��/:�4 (�� در 	�ر	�ب اس�م س�6*  * '�ان ، س�س�ز�3ر� ن�)١٩٧٩ �9ب ( �#M <#� * س�ز �ن  
��G ��د 0! �! ان��ن از (ن ح$� 0! ان��ن اس�  �G�6 از د�O و��ه�Z وج��$� '&�f �.$�د؟ *  �! ح��

�&��* ���رغ ازد��O و �-ه8 از ه$".�ن�! ح���*       » ان��ن از(ن ح$� 0! ان��ن اس�� « ا0[���  �  $�ان$1 0! در اس�م س�6*     
ت��م ا��اد %�� % � ش Hن وح3 �ق %�ا% � % � د�� �           «�، درح�ل* 0! �����  �د4 اول ا<� $! ج�Lن* ح��ق ��D         ��:�ردار ن$� 

ه�>O %0ون ه�S���� تR�)1 %� ویKQ ازح�O;* P از ت��م ح3 �ق و�زاد& ه �& م N>�ر            « :و%;�%� م�دK دوم  » .م� �ی;0 
   ».در اT8م�� %�<�ردار ا��

 داد4 4���5 و���! او، ���! <����ان   - ال>��6! در�D��0ره�� @$��6��D! - ��6* ��0! ���! زن از ج���ن>* ه��1  درج���Lن  &�ص��� ��ه#��!  ح�  
ه#��و =#G زن�3*  �د در'G$=D :�ن�اد4 وا<#�ر �; ج� &!  ��! �! د��4 �رن.����D$  !6د، 	�ا درج�ا �M اس�� *           

ه��Dت ج���*   ح��ق وح$[$� زن @�O$k '� از  �د �اردارد؟ و	�ا درا�O ج�ا M  زن ��! <���ان ��; وس�$�! ار���B :�ا           
'�T6D�0 ��$kار   : �د �!  �ج�د� �* اراد4، ن�'�ان ون�_ و��� <��G و �5&�ر و��; ان���ن  درج�! دوم '���*  $��Dد؟  �[�ً             

��دن زن ���ا�  �دان، O6���3	��Lرزن ���ا� ��;  ��د در ��; و��،  ��Dوع ���دن �60; زدن زن��ن از س���  ��دان                     
ن  ���د در  $���اث ودر�L��5دت دو زن ��ا���� ���;  ���د،    و ���Dو<$� ( $��Tش ج����* ���� زن���ن ����د4 ، دو��ا��س��1L ����د    

 �Dو<$� ��(وردن :�اه�Dت ج��*  �د از س��� زن دره�ز ��ن* �0!  ��د اراد4 ���0،  ��6&�� �$"��ن و	��ا� زن از                    
از  �ارد� ان�� �0! �5}ن وح$[$�� زن را  ن��>� ��! �5ه����$�ر             ... و... �5ه� و:�رج ن�Dن از :�ن! ��ون اج�ز4 �5ه�و       

  .�@�O$k (ورد4 اس
، 0! در ���G اس� * د�60ا دارد و �'*  د>��ر م@�- >0ی�ر(از س�� �=* از اس�م ��5س�ن  �gح ا��ان      درا�O ز $�!   

�#�ن،    -١ :	�ن  ����*  )ه1 �! دل$G ص�اح� k�3* :�د زن�ان* 4�5 ��د ��  ��$Yن و�#���  O$� *د�� r$&<' ٢-  r$�&<' 
 '���>&r در  ����رد (زاد� �$����ن و<�$����4 ،����� د������  -O$���� *o �����د4 و(زاد،'>&���$r ح�����-٣ج�����$6* ��اس����س زن و ����د،

در ا�Tم را زن و م�د ��%�ا%�& و �  از $�ن  ��ره��   6&�د '>&$�iت ح��*، '��L  ��ل! �ار6��3! ��رس*  �رد��ز،
  ؟@���ن 	G3 !#D!#D (ل�د اس� �� دردرا���� ��ز'�ب  $�ه$1 '� د��4 �5د 0! (��  (ب  از س�	

  
  :08م ت��و& ز��ن %� م�دان 

  ��. دو �$O  ���ر '&��رض اس��م '��ر�A* ��� ان���D! ح���ق ���D،<�م '���و� ح���ق زن و ��د اس��                     :"   $.����  > 0ی�ر (
در  �ارد  6&�دى زن�ن در  ����! ��  �دان از ح���ق       .������O ج��$� دو $�D�  Oء '>&$r ح��* در اس�م س�6* اس�         

��ً�  ��و �� ]ال>6! در  -ه8 5$&![�  �از @�1L  89�  I د�    . �0#�6ى ��:�ردارن g  م س���6 ��5ط اح��از    . زن�ن�در اس
���iوت، ز � ���اران س$�س��� ���� ا ���رت و و/���� ، ا � ��� ج#&��! و ����/:�4 ا � ��� ج#�<���     ،���$�ال>��6! در (  �ج&$��� '�

$�س� و �iوت و در اس�م س��6 زن�ن را ��� ص�ح$�  ����� 0�ن س.  �د ��دن اس� )ص�ر'� 0!  � �$O  �د ���5
زن در ا��O د���4�3  �ج��د    :  �$�ج! ن$�� ا�3 ���0 �.����      .د�! �� :�ن>�Lى زن ن9` د�!  �د اس�       . ره>�ى د���  $�ان��  

ا��3 زن  ���#�ن� '�س��  ��د  ���#�ن� <#��ًا ��! G�6 ��س�� و           .درج! دوم اس�� و '���L ن�9`  ��د ارزش ا�9�6دى دارد            
��9ص �A�                ����0اه�� و ��9ص ����0،     ) :�ن(اول$�ى او دم   UPدازن�� س��P� G�'�در د��!  .  ا���6ا �����  &��دل د��! زن را ��! 

ا<�iى ��ن ن$T ا�3 :�ن ���Lى <��iى �$��6D از ث��� د��! G� �0 ����5، د��! <��i زن ن�9` د��! <��i  ��د  ��س�>!                          
 .  $�Dد

  
��ً� ن#� @-��د   g  در  �ارد  6&�دى �k�i ح�ود ��5<� از >$�G   در ��$�رى از. اس�م س��L5 �6دت زن�ن را در  �=#! 

 ��ر�! ، س�� ، �5ب :#�، -ف، ل�اط، �ادى و  ��ح�! ، در د<�وى Y$� �ل� از >$G ن�8،  ��#�ن ��دن ، ���غ ،  
ج�ح و '&��G ، <�7 از �9ص ، رو�� ه�ل ، و�0ل�، وص�$� و ن$�T +��ق و :��M و ن$�T رج��ع در +��ق ، �L�5دت                     

در  �ارد ��اوان��  .  ه� زن در ا�O  �رد �! ان�از�L5 4دت دو  �د ارزش ن�ارد   �L5دت د4 . زن�ن ��� ه��3ن! ا<6>�ر اس�    
ن$�L5 Tدت زن�ن ��ون انi#�م �! �L5دت  �دان �� ا<6>�ر اس��، �&��� �L�5دت اس��6�ل� و ان��7ادى زن��ن در ا��O  ��رد                

���ى  �ل� و د��ن و ن$T از ج#�! ازدواح ، د�! ، 89Y ، د<�وى  �ل� ه#�ن�� رهO و اج�ر4 و و` و وص.  �#�ع ن$��
ح�6 در  �اردى 0! <��ً� ا+�ع از (ن�L  &#�ً/ در ا:6$�ر زن�ن اس� و �L5دت زن�ن ان�7ادًا و ��ون  . زن�،  ��� �! 5�ق   

ان���i#�م  ����د @-������6! اس����، �L���5دت ان����7ادى و ����� ان���i#� �  ����د ن$����D���$  !���6���-@ Tد، از >$���G و/دت و �$���5             
��ً�  �#�ع اس� ، ا � �L�5دت زن <��دل   .  :�ص زن�ن و �=�رت و <$�ب   ) ر�Bع(:�ار�3g  دت  �د <�دل�L5 O������

>��ل                      G����� اصً� �#�ع ن$�� �� '��L �� انi#�م �! �L�5دت  ��د @-����D�$  !�6د، و '���L در 	��Lر  ��رد ���ون ان�i#�م 
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���i زن ن�9`  ��د   �&��� در ح��ز�L�5 4دت �    . اس� ، ا � در ه� ص�رت �L5دت دو زن  &�دل �L5دت �;  �د اس�   
ا�3	�! در <��� ازدواج ، رO$���+ �$k��B ��! +��ر  ���وى        . اس� �� اصً� �0ل&�م اس� ، �0ن لO=� 1 اس� و ��� ا<6>�ر           

�5ط ص�� <�� اس� ، �! <�و4 زن  �ج8 و  ��د ���G  ����ب  $��Dد، ا �� در اس��م س���6 +��ق ��! ص��رت ��;              
         �$k�Bن$���     ا���ع �5<� از س�ى  �د ص�رت  $.$�د و ر G�$:ع زن در ص��� (ن د�د ه�4��3 اراد4   . و ح��6 ا+��� 

ح��6 در :��M ن$�T �0! زن ��� ��-ل  ���L! ��� ��$? از (ن ��!  ��د :�اس��6ر                . �0د،  $�6ان� ه#�� :�د را �5<ً� +��ق ��ه��         
ز در  >��رات ن$�T زن در ازاى �D�A? '#��م ��� ��#�6 ا       . ج�ا�D$  �kد، اج�اى +�ق در ن��L� در دس�  �د :�اه� ��د          

در  �#�ع ا��3  ��د  ���G ��! +��ق ن>���5، زن ���ون '�س�G ��! ح��10 ��5ع و             .  ��L! �� ر��B� �5ه�از او ج�ا  $�Dد      
در اس��م '��ر��A <��و4 ��� +��ق ،  ��د  �� '�ان�� از +���f            . اث>�ت <��و ح�ج ��5<� ا =��ن +��ق ن�Aاه�� دا�5�            

 . �! ازدواج @���ن ده�ا��Lر، ا��ء و ل&�ن �0 ً� ��:�ف ر��B� زن ح�g� �6ر ا��ى 
و ) @$����( �$#���رى ج��Tام ، ����ص . ����ز ���$O  ���د و زن '���7وت اس���   ) ����ون +���ق (در <$���ب  ����� ���! ����� ازدواج   

در زن ��اى  �د حf ��� ن=�ح ا���د  $=��، ا � وج�د ه#$O <$�ب در  �د ��اى زن 	�$O ح�� ا���د ) ز $�.$�ى(ا&�د
 . ن#$=��

    ً���g  ن�ارد fن ح�#��  �د  ��#�ن �� زن�ن اه�G ��60ب         زن  ���#�ن ازدواج ��0، ا � ازدواج  �  �$Y د�  �� )  ،��$�� 
  �6D'د و زر�L� (     �ز 5#�د4 4�5 اس����ب زن�ن '; ه#��ى اس� ، ا � در اس�م       .  g  ى و�g� م�eاس� 0! ن �&$<+

�� س��6  �دان  $�6ان�� در ز �ن واح� '� 	�Lر ه#�� دا�#� و ��gر ن�  ��ود ه#��ان �  )    M$D�' 8ص�$�! ��� در  �-ه (
�! <�و4 در ص�رت ا =�ن  �د  � '�ان� ازT�$�0 :��د ���ون ه�$E  ���ود�M�6#' �6 ج���� �>��د، ح��ل (ن=�!                   . دا65! ����5 

 . وا�B اس� 	�$O را�g! اى �$O زن Y�م او ��ون ازدواج  #��ع اس� 
�5ه� �� وج�د او/د �; ه16D '�0! و ��ون س1L ا/رث زن از . در ارث، س1L ا/رث د:�6 ن9` س1L ا/رث @�� اس�

در ح�ل� 0! س1L ا/رث �5ه�از ه#��ش در ه#$O �5ا�� �! '�' ;� 8$	�Lرم و �; دوم . او/د �; 	�Lرم '�0! اس�
�&�� د$�ً� ��ز س1L زن ن9`  �د :�اه� ��د، �! <�و4 زوج�! '���L از ا ��ال  ����ل و ا��$�! و در:��6ن ارث             . '�0! اس� 
 . از '#�م ا �ال ه#��ش ا<1 از  ���ل و Y$�  ���ل ارث  � ��د) �5ه�( از ز $O، ح�ل (ن=! زوج  � ��د، ن!

  
ا�3 زوج وارث  ���9 �! ��د ه#��  ����6? ���5، '#�م ا �ال زن �! او  $�س�، ا � ا�3 زوج! وارث  ���9 ��! ���د    

س�� و  ����� ��! <���ان ا ��ال ���وارث ��! ح��10         �5ه�   ;� �L�' ،�5�� ?����6	�Lرم از ا �ال  ���ل و ا��$�! ��! او  $�             
در ص��ر'� �0! وال���O وارث    . س1L ا/رث  �در �� @�ر در ا0[� ���وض  >���6 ��� <��م '���وى اس��      . �5ع :�اه� رس$� 

 ���9 �! ��د او/د :�د ����5، در ص�رت <�م ح�ج8 �!  �در �; س�م و @�ردو س�م و �� ��دن ح�ج8 ��!  ��در ��;                
    5 I�@ 1 و @�رD5   �$1 ارث :�اه� رسD .            ن�D1 ا/رث د:��6 ��� @���، زوج�! ��� زوج ،  ��در ��� @��ر ، ن�Lس !����  O������

                ̀ زن و  ��داز د���4�3 اس��م س���6 در س��Y) Oز ����ل$�       .  $�ه� 0! زن�ن ��� ن�9`  ��دان ارث  �� �>��� ��� 0#�6ازن�9
��غ �� سO  ���ل$� 0$�7ى، سO ازدوا    . 0$�7ى  �76و'�� � Oدى �=�� اس��    �! ل��ظ �5<� س��<> `$�=' Oج و س .  O�������

 س�ل! �! واسg! ص��س�O از  �١٤; د:�6ن! س�ل! ه#�ن�� �; �Tر��3ل  D#�ل اج�اى ح�ود �5<� اس� ، ا � �; @��          
��ً� ����� اح6$�ط ��ون اذن @�ر �� ج� @�رى در ص�ر'�  . !0	�O$  ���ل$�6  >�اس� و�� او  &� �! �0د�0ن  $�Dدg  �6:د

و/��� ��� �0د��0ن '��     . در ح�ل� 0! @�� ��اى ازدواج ن$�ز �� 	�$O اذن� ن$��.  ����5 ن#� '�ان� ازدواج ��0در $� ح$�ت 
��غ  6&�f �! @�ر و ج� @�رى اس�� Oس.  

  
               fغ ��5<ً� ح����>�G از ����غ و 	�! �&�� از � !�	 ��L! در ازدواج (ن�	! در ا �ر  �ل� و 0$��7ى ��زن��ان? 	در�  O������ 

در .  در ص�رت و��ت @�ر و ج� @�رى وص� (ن�L �� �در ن�>� �! ��زن�ان? ��5<ً�  ���م :�اه�� ���د        ح�6. د:�ل� ن�ارد 
ص�رت ج�ا�� وال��O ح�iن� @�� '� دوس�ل و د:�6 '� ه7� س�ل در ص�رت <�م ازدواج  ��د  �در، �� وى :�اه� ��د 

��� زن واج�8   . �ارد از :�ن! :�رج �5دزن ��ون اج�ز4 �5ه�ش حf ن  .  �د �5<ً� رU$k :�ن�اد4 اس�    . وا/ �� @�ر اس�   
��ً� ا+�<� و '#=$O ��0 و حf ن�ارد، ��ون <-ر �5<� از 'M6ُ# ول-ت ��دن �5ه� ج�� 3$��ى ���0            g  اس� از �5ه�ش .

حf �5<� زن در ا�O ا �ر ه� 	�Lر  �4 ��;  . ا � ��  �د واج8 ن$�� �! '#���ت زن ه�4�3 0! وى :�اس� @�س� ده�   
�� ه� 	�Lر  �4 �&� حf دارد �; ��ر �� �5ه�ش �! س=�P� Uدازد ول�  �د ه�و� دل? :�اس� �&�� زن �.( ��ر اس�

زن ��ون اج�ز4 �5ه�ش ح�f س����3 ��5<� را    )  $�6ان� �� زن :�د �� زن�ن ص$�! �� و �� T$�0 :�د س=U دا65! ���5؟            
��� زن ���ون اج��ز4 ��5ه� ��� ���      ه#"��ن 0! ن-ر زن در  �ارد  ���� �� حf �5ه�ش ص�$� ن$���، روز4 اس��6>       . ن�ارد

زن در �9 جL� ن#�ز و روزM��' ����  4 . ا<6=�ف زن '��L �� اج�ز4 �5ه� ص�$� اس�   . ن�L وى g&ً� @-���6! ن$��    
 ص�ر'� 0! زن '#=$O ن=�� و ن�4T5 �5د، ���5ا��g  �د ح�f دارد ���ون  �اج&�! ��! داد4��3 او را �60;          در. زوج اس� 

در ص�ر'� 0! ا�3  �د �! و���` �5<� :�د <#�G ن=��د، زن '���L  $�6ان�� از او ��! دادT� .                ���=�5 4��3ن� و '�د�8 ��0   
 . �ن�سTا O673 و ��? دادن از س�ى �5ه� �! ه#��ش �5<ً� ح�ام ن$�. ��0
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ا�3 ��0 '�س� @�ر �� @�ر �Tر3? �! G6 ��س�، �'G از �9ص  &�ف اس� ، ه� 	�� �! @�دا:� د�! ��! ورث�!  �=��م     
ا��3 زن�� در Y$��    . ا � ا�3 ��0 :�اى ن=�د4 '�س��  ��درش 6D�0! ��5د، �'�G از ��9ص  &��ف ن�Aاه�� ���د                   .  � �5د 

د�! ج��$O �0! روح در (ن   . �� 4�5 را �! �5ه�ش ��Pدازد �ارد ا�gBارى ج�$O :�د را س�� �0د،  � ���� د�! ج�$O س      
1 @���4  �د<�دل . د $�4 4�5 در @��  &�دل د�! G �0 و در د:�6 ن9` (ن اس�        � ��&� ! �� �� �#> G6در �رد ل�ث، 

ص�ح8 ث���  $�Dد، در ص�رت ن�س$�ن '&�اد �! ح� /زم ، ه� �دى  $�6ان� 	���O ��ر ��A� 1رد، ا � �� وج�د  �دان    
�� !  ��و �� f�5اط، زن�ن از ح . 

'} G در اح=�م ��ق '�د��ى ��� ن#$.-ارد0! از د��4�3 اس�م س��6 ، ح��ق زن�ن در  �ارد  6&�دى 0#�6 ازن9` ح��ق      
در .  �دان اس� و اس�م س�r$&<' �6 ج��� را در  �ارد ��اوان� @-���6! و '��وى ح��� زن و  �د را �� ن��6$�4 اس�

  .:�ن�اد4، ح��ق  �ن� و ح��ق ���i، زن �5<ً� ان��ن درج! دوم  ���ب  $�Dدح��ق 
  

 f���g  . ��  �اد اول، دوم و ه167 ا<� $! ج�Lن� ح���ق ���Dاس�   ) '��r$&<')r ج��� در اح=�م ��5&� در '&�رض     
�i �! و��4 از ح$� ج�U از ا�O  �اد، '#�م ا��اد ��D �� 5}ن و ح��ق ��ا�� �! دن$�  � (���، ه�U0 ��ون ه$".�ن! '>&$

ه#�! در ��ا��� ��ن�ن  ���وى ه����6 و ح�f دارن�� ���ون ه�$E �3ن�! '>&$��i از            . '#��م ح���ق و (زاد���L ��:��ردار اس��      
در . ح�ل (ن=! در اس�م س��6 زن�ن �� 5}ن و ح��ق ��ا�� ��  �دان �! دن$� ن#� (���. ح#��� �=��ن �ن�ن ��:�ردار �5ن�

در  ��ارد  6&��دى از ح���ق :��ن�اد4 ، ح���ق  ��ن� و ح���ق         . � زن�ن �� '>&$r ح���  �اج��L     ��$�رى از اح=�م �5<   
از س���ى د�.��� اس���م '���ر��A ����  ���د4 ���5نTده1 ا<� $��! ج���Lن� ح����ق ����Dن$T در  . �����i ، زن و  ���د ن���  ����وى ان���

0ت ز��ش �یى و در � �V �ن از   م �د و زن در ازدواج ، در م   « :در ا��O  ��د4 ( ��4 اس��      . ص��� اس��    ) '��r('&�رض
���!  ���دو زن در ا ��� ازدواج از ح����ق  ����وى  ».ح3 �ق م  ��وى %�<�ردار�  0 #� ح�/ن=��! در اس���م س����6 ا�3	�! ���� ال

>ً�د�60 ���0ر 673! ��د0! د:�6 ��ون اذن @�ر و�� @��ر @��ر ح�f ازدواج ن��ارد، در ح��ل� �0! @��� ���ون            ( ��:�ردارن�،  
ا �� در  ��ت زن�����5 و ��! و���4 در ���� (ن g&�ً� از ح���ق  ���وى             ) ى 	��$O ح��� دارد     اج�ز4 @�ر و @��ر ��Tرگ @��ر        

از س��ى  . زن در ز �ن زن�����5 از ح���ق 0#��6 و در  ��ارد ج��ا�� '���>�ً� ���� ح���ق ��5<� اس��             . ��:�ردار ن��6�$ 
 در » ت �'�� < ���ادK ده 0   ه�م�د و زن %��\ى ح] دار�0 %0ون ه�Z م@ 0ودی�ى از ح� P دی - ازدواج >; 0 و               «د�.� ا��=!   

 . اس�م س��6 @-���6! ن$��
�#�M <#�� � س��ز �ن  ��G  ��6'����9 4��5 اس��        ١٩٧٥در  ��د4 اول ا<� $�! ج��Lن� ر��r$�&<' M از زن  ��9ب          :

�ارى ح��ق  ��6وى ��اى زن�ن و  �دان �3دد و �� ا��O '���وى        «�� Mن�  !�'>&$�i'� 0!  6=� �! ج��$� ���5 و ��ل�$6
در  ��د1D�5 4 ا��O    » .د ��0، ا ����� Y$�� <�د/ن�! و '���وزى اس�� ��! ح���1 �5}ن و  ���م ان���ن$� وارد  $��Dد                      را  ��و 

    ���� O$��"#زادى ر�� و ( � و ان��6ل زن�ن، ح��ق  ��وى زن�ن ��  �دان در ان&��د ازدواج و ه) fح �� !�ا<� $! از ج#
روO�5 اس�� �0!  ��اد ��د4��5 ا��O ا<� $�!        . � 4��5 اس��   (ن و '��وى وال��O در  ���G  ���ط �! ��زن�ان :��? '���9     

 . (5=�ر �� اح=�م اس�م س��6 اس� ) '��r( ج�Lن� در '&�رض
  . '; '; اح=�م اس�م س�6* 0!  >��6 �� '�7وت ح��� زن�ن ��  �دان اس� �� ا�O ��0ان�$�ن در '&�رض  ��6$1 اس�

در ا��O ن��eم �=��ى ن#$��6ان از ح���ق ذا'�� ان���ن              . ���� ا� �  در ا�Tم �;�ى *; ��� م3 0م %�ا� �        :" ���0ر  * ا�Tا��  
   �73 OAان��ن زن اس� ��  �د '� (ن.�4 از ح��ق او ��ا�� �.���1          . س Oم س���6 ح���ق  ��د و ح���ق زن      . �.� ا��در اس�

  . دار�1، ا � ح��ق ان��ن �� ح��ق ��D ن�ار�1
 ����L اس� ، '�7وت ح��� (ن�L ن$�T ��! ه#��ن  $�Tان     م�دت?�وت ��^ی���ژی[ زن و در�اk� س��6 از اس�م ه#"��ن 0!     

. در اس�م '��ر��A ��! ل���ظ ح����  ��د ان���ن درج�! اول و زن ان���ن درج�! دوم  ����ب  �� ��5د                     . از ��اه� اس�    
ل�-ا +>$&�� اس�� �0! در ا��O د���4�3 زن��ن ���$�رى از         . ان��ن� �0! ���ون '��&$�� و ا'=�� ��!  ��د زن��3$? س�� �ن ن#�� �����                

>  G��$<ز<� ��� ، ���iوت و  �ج&$��� و ا � ��� و +���ق و و/���� ����زن���ان و �L��5دت در   : �ص��! ه���ى اج6#���<� از 
   G$< در ا �ر  �ل� ن�9`  ��د ���    ارث ودی� و ش�5دت��$�رى  �ارد اص�ً/ �! ح��ب ن$���� و در ��$�رى  �ارد ن$T از 

�#�اد �5ن�، �! ه� ح�ل '>&$r ج��� از ���L$�ت �       >�$� و    ن$#! ان��ن  ��L�' !را ن� r$&<' Oم س��6 اس� و ا��در اس �L�
ا � '�د���ى ن$��� �0! اح=��م     . ز5� ن#� 5#�رن�، ��=! /ز ! ��gت و +>$&� و از 0#�/ت ��5&� �! ح��ب  � (ورن�         

 ،٢٧ �ه�� ! (��6ب، در5#�ر4 (  ».��5&� دال �� '>&$r ج��� زن�ن در '&�رض (5=�ر �� اس��د  6&�د ح��ق ��D اس� 
 )،  �9ح>! �� دO��  �60 ���0ر١٣٨٢'$�

  
  :� حa�3 م@�ر-%�ایم'`� 

���0�60ر در  �رد <�م '��و� ح��*  $�ن زن و �د در ��! ج&���D'  ��7 �0د4 ان�،ه�4�3 در ��! اه�G          (ن"! را ا�� د   
�#���    ، ن�Dن ��ه� از (ن"! '�6D$�   �5 ���D   �د  �� ح��ق زن را   '��O،ن=�'* ���5 0!  >        O�6ان��� :�ان����3ن ا��$  O���' Gاه�

�ارده��     fن=�ت را  $�6ان �! ح$� <        . ��� را درج���ن ح��� O$#ن ه) �$Y* در ���ر4 ح���ق ز   در �ن در �9ر4 ��! اس
  .اس�م '��* �0د
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� . �9د را 

��� زن�ن دان�6! 4�5 و اس�6/ل ا       ��ر��L*ا�O  در : �&$<+ !�س��م  ، '�7وت و ن���ا��ى ح���  $�ن  �دان و زن�ن، ن$6
و '�ج$�! اش از ن�eا��� ����0ر	�$O    . ��  >��ى '�7وت ه�ى ���Tل�ژ�=� زن و  �د �; ا ��  ����g @��ا6�5! 4��5 اس��                   

ا����ى > � ���ا� 0 از K0 58 >�ره �ی2 %�ای 0 و � �خ ز� �0ى را % � + �2 ه 0ای� >; 1c ،0( ً� ازح ] م ��وى % � م �د                  : اس�
  . %�<�ردار شK0 ��ى ت�ا�0
 ١٤ �دان، �! دل$G '�7وت ��T=� �� �! دل$G <�م '�ان��� 'L$! ن�7! و @�W�5 و س�@��4  ���ط ��!    ان��D! ن���ا��ى زن�ن ��     

�ن 3-65! در س�ز $O ��$�و ن$#! ص��ا�� <����6ن اس� 0! در (ن ح�6  �دان ه1 ��اى 'L$! و '�ارW ��; ل�#�! ن��ن               
 ا��6دن��� و دس��� ���! راهTن��� و ���Yرت ����� س��$��0دن ��5=1 :���د و:���ن�اد4 :���د وح��D$�ن! �����ن �0روان���Lى '����ر'�  ��� 

      ����#�� ن$���6، ن#� ���� ا�O +�ز د�� در  ��رد (ن��L  ��9اق '�> ����gع ال�g $Tدن�، ول� زن�ن ��g'ً� �! راهTن� و 
ا �وز ه� زن ا�3 �5ا�� �0ر و '�G$9 ��ا�?  $�� �5د،  $�6ان�  [G �;  �د �$� �زد و��0ر ���0 و از دس��6نI            . �5د

  . ��Aرد، و(زادان! ��ون 0#;  �د� زن�3* �0��0ر :�د ن�ن
     G$9�' و �5ا�� �0ر و *�ى ���0ر، ح6#ً� از ا�O وا&$� ا+�ع  دارن� 0! در�D0ره�ى @$6��D! ج�Lن 0! '��و� ح��)

ص�را<1e (  �ر��3� '�	�. و (زادى ��اى زن�ن '} $O 4�5 اس� ، زن�ن در ه$E <�ص! اى از  �دان <�8 '� ن#�ن�4 ان�            
���( ،'�ن����	$��)ص���را<1e ه��وس���6ن(، ان���ا�3ن����)ص���را<1e اس���اG$k(، �3ل���ا  �����) ���ن �$����6�٨٠16ن در ده��! ان.

 !��$0�' 1e>ص���را (  ���'���$eو���* ن) 1  @��6���0نe>د���?  (، و ��5$� ح���$�!  )ص���را !���.�� 1e>ص���را ( G��0�  ���.وان )
�$O$�P      ( ،:�ن1 اورو�� )ره>��&�* (ل#�ن � *��وه�$�ر� 0�$���6ن،   ) رU$�k ج#��Lر�&�� ه���    G)@�'�  و @�ا'$>(  ��LرU$k ج#��Lر �&

از ا���ن��6ن،  از  $�$�ن�L  �د �3دن 0�7� زن سT$6در رو� 4�0  �ل* ج��� وز��:�رجۀ ا��/ت  4��6 ا ��=� و��/:�4   
وه#$O �3ن�! د4 ه�� '�O از زن��ن '��G$9 ��0د4 ��!        . :�0* �� ه�ش '� و�� دان? '� و��ا� ج� &! :�د  7$� '� ��د4 واس��6    

�>     �6L� س$�س*  واج6#�<* را �$g: را دارن� 0! و���` ��$�ر *kان��' Oب ا��Y ره���D0 4 در�$Yان وز�� :�رج! و�
  .از  �دان �! @$? �>�ن�

 در ج�Z دوم ج�Lن* �3وه* از زن�ن @$��ت ا ��=�k*، :� �ت ل�ژ��6$=* را ���ا� <��8 ج>�L! در ج��Z ��� ج�@��ن ��!                      
�! ���i ر���   )  اول$�i� Oن�رد �5رو�(ل$O زن ��iن�رد� ��د 0! �&� از �3�3ر�O @$?  * ��دن�، و:�نD��' 1=�وا، او  

 �D3ز�� O$ T� 4را در ن�رد�� ودو��ر O$ و دورا دور ز. 
             �gدر س� G$9��'4  ���� از دان�? و��L� ��� ن �$�16 ه#�ا4 �� ر�5 س�� ��! دارى ، زن��ن� Gاس� 0! از اوا� Oا� �$&وا

     �A� ره�ى س�� ��! دارى اس�س�ً� زن�ن�! 4��5 اس��        وس$&� وارد ��زار �0ر4�5 و�D�0 �6D�$� �'� ��: ب  . ? ادارى و��Y در
زن��ن ����$�رى ه����6 ��0! ن�! '����L در ��A? ه���� س$�س��* و<�#�* و��ه�.��*، ��=�! در���A? ا�9�6د�،  �L60���5ى ���Tرگ        

O :�ن�اد4 را ا<��5! و  ص�&�6 را ادار4  $=��� و  &�ش و ح��ق 	���O ��ا�� �;  �د را در����  $�#���� و  $�6ان�� 	���        
ا��'!  ��) ،���0	�O$ زن�ن� ��A+� ا��=!  $�6ان�� 	�خ زن�3* را :���6از  �دان :�د ه�ا�� ���0 و	���O :��ن�اد4 را ن��7!        
��ه��، ا�� /زم ه�اه� ��د0! �5ه�ان :�د را اج�ز4 �$�ون ر�O6 از  �Tل ن�ه�� ودر<$O ح�ل  	���O �5ه� دا6�5! �����5            

  .* 	�$O ح=#* ص�در ن#$=��؟ ه$G�> E س�ل#
  

 و� ef م� �اث و ش �5دت دوزن    دی� از ج#�! در  �رد  و،در اس�م ا'�ف ح��ق زن   ۀ   در ��ر  دره#$O  ��ل!    ��a& �0ی0 
دی � % � ح �:"     g	��O$  $������  و  $�ان�� <��G و �f�g   ان��9ف و وا<��6اض  $=��� و(ن��ا :��ف <��ال�           ،%�ا%� ی [ م �د    

����،  0! (س$8  �* �$  0! (س$8 د��4 �� �! (�ر�? �0*   �ل* اس� 0!  در ��ل (س$>* 0! �! �0*  $�س� ���� �!    ت(�یe دی-، 
ا���رب  ���د،  �&�iً� ه��1 ����ون   	��ن د���!  ���د در اس��م دو ��ا���� د���! زن اس��،  در ص���رت '�����B      - .@�دا:�6! ���5د 

 $��Dد ،  �� $�G زن  =��` اس�� '��       '����B ا�رب �'G  و '��L در اث�� ح=�1 ��B*، �0! ��! '}س�* از ح=�1 ��(ن ص��در               
      ��*، ��ا�  �د �'G، ��ا� �; ج���6=�ر� �P� G'.  �+�: !� !0دازدن9` ��* د�!  �د را >G از ا<�ام �'G �! ا�رب �

�ن�ن، ا<�ام  $�Dد و �! @�ر و  �درش (س$8  $�س�، ���� (س$8 @�ل* @�دا:� �5د؛ ول�* زن          ج���6?، �! :�+�     O6�=5
س$>* 0! �! زن و @�ر (!!  �! G6 ��س� وه1 ���� @�ل ��ه�؛ 	�ن G3 س� س>� ه��A� ،*6+� و� @�@�  $�Dد ه1 ���� ! 	!؟

و ا�3 ��ا����* در��0ر اس��، ا��O     ! و س��k ا�ر�? رس$�4، ه$E؛ 	�ن زن اس�، �;  �ج�د �* ارزش و ن���ا�� و  �در   
  !��ا��� '��L در <>�دت و :�ا��5س* و 6�k�5! ��دن اس�، ن! در ح��ق اج�#6<* 

��ادر  G زن  ��6ل ��ا� '=G7 @�ر و  �در و :�اه� و  $.���� 0! 	�ن  �د  G7=6 ا<�5! @�ر و  �در ن$T اس�، ���� �� $            
ان���ن* ��ن�ن    �� $G زن  ��6ل ����  ��ول$�  �د� را O6D�0 ��� !0      ! �! ج�  �ن�4  �د �'G، @�ل  �9ف �5ن را ��Pدازد         

 6D�0! ��5د وه�1    �5#� ان��9ف ��ه$�� �0! ا��O 	.�ن�! <��ال� و ��ا���� اس�� �0! ان���ن*، ه�1             ! را  * 5=��، ��وش �.$�د    
   !:��رت ��Pدازد؟

�f ن�ارد؛ �! ا =�ن�'* 0! ��ا�   <�G �! ج�U ":  $.���] زن ��ha ا�(�3 ا��0![ در ��ا�� ا�O ��وراس� *  (�� س��� &'
.  �G0 ص��را<1e (ل#��ن ��; زن اس��     . '�	�، ص�را<1e ان.���6ن �; زن ��د. د:�6 و @�� ��اه�D$  1د ��6.* دارد    
ه�$�ر� 0����6ن ��; زن    . ه���0ام  زن ��دن��   نe$� ��'� ص��را<1e ��$�� @��6��0ن    ان���ا �3ن�� ص�را<1e ��$� ه�� و �*     

�5، ه��0ام ن�Dن دادن� 0! ن! �1L �5ن، و ن! اس6&�اد  ز �ن$=! ��ا� ه��; از ا�O ه� ا =�ن�ت ��ا�� ��  �دان  $��  . اس�
�د؛  و ن�! ��0* را ���را� (ن ���د و     ن�>� �!  �دان 0#��6 ��   و '�ان�k* ه�� �5ن و ن! '��W و @6D=�ر و ورز��3* (ن ه�       



  
 

 

  ٦از  ٦ :�
	اد ����ت
�� ه���ر� د��ت �� ����	 ������"�	. ا&%�ن #"�� !� �� ��� را ��(��� !درس ذ�* �� �� ���س   �ً�-. de.german-hanafg@maqalat 

�6�	،  � و ا��3ئ�ا� ئ.�1 0/��: ��ت ���� ارس�ل �	ار�	�9اه8�3	�< �-=> ���;� ه� �� دوش �9د ���80	7 � *��A ر�Bاز 	
� . �9د را 

'�	� و ��'�، دو زن، در  $�ن ا�O س$�س6#�اران �0ر 6D0! از ج#�! ��0ن* ��دن� 0!  �� را ـ   ��     . ه�� 0! (ن ه� را ���7>�
T از ا���L ه#! وا&$� ه��� ه����6 �0! ���3       !!دو زن!! <��g$5 Gن$* 0! دا��65،  �! ا�O روز س$�4 ان�ا:��6 ا���ن ه� را ��  

 �6اوم ان��ن* �6D�$� !0 از ا��O�=#  O ن$��� و�      (نO=#  �L ن$��، ه#�ا4 �� وا&$� ر�5 و '��ل �1L و ادراW و 5&�ر        
وا&$� د�.�� 0! ��:* ه�  * ��T  ��5�0ح�ن! (ن�L  س�:�؛ وا&��L6$  �ن�� هTاره� و ص�ه� هTار " :�" را ����� �� 

  . ���0  (ن�L را  �Aوش را ن�د��4 �.$�ن� و �� �� سg�7! ��ز� ه�
ح����f، ���    @��5ن�ن 	�Lۀ وا&Y �� �L6$>�ر سOA ه�� سT$ ) !g�7 و  �Aوش �0دن س$#�� س�.$O، ��و�ر، ول*  ����`        

�1 �0 و زنZ 6��3!، و �� �$�Lدk�3 4* ه�� ��$? از ا��O�=#  O ن$���                 ا��O، ه$"���    ��! ن O ��e	��O$ ا ���،  �&�� از      !  
��k* رس�O=#       8���� !�0 4�$ و  $�� ن�Aاه� �5، ز��اه�ش، 5&�ر، <�G و �ۀ '#$T ان��ن     د�.� ��ا� ا���ن! @�دازان   �

   ) ج� O (ن��O، ��/ت ا�� س���-ا���ن. "(دادن و� �$? از ا�O=#  O ن$��
�ر اس� * ���� :�gر  $=�� 0! <�ال� اس� * 	$�� و در�0ام D0ه�� (4�3 دره�ح�ل ا�O س�ال در ذهO ان��ن 

 ���ان '��و� ح��* زن �� �د $�Dد؟ '���>ً� در'#�م �D0ره�� اس� * <�ال� در  �رد زن�ن �;  �L7م دارد و(ن 
'�ش ره>�ان  -ه>* . و ��9ر�0دن زن در	�رد��ار� :�ن! ون��O6 زن �! �$�ون از  �Tل ��ون  ��م �5<*  اس�

�  !� O6* ا���� 0! زن را از ر� �نرس! وح�0#�ن اس�L� !*،زن را در ۀو8�0 دان?  ��وم ���زن� و� �ب اس�� ح
ز��@�ر	! �* س$�4 و �� �70* ���م 	�در�  از'�U7 (زاد ور�5 �=��  ��وم  و از وج�د و� ��ا� ار�Y ��Bا�T ج��* 

ن�Aاه� �� �; ول* ا�3 زن* . :�د اس�76د4 ���0 ودر���  �ارد اG] �3 �; ح$�ان �� و� ر��6رن#���� ��0* ن�ا65! ����5
 �د  �O '� از :�د زن�3* ن#��� و دراث� '�ه$O ه� و ��ر��6ر��L از س��  �د :�د ��/:�4 در ا�O دوراه* �ار �.$�د 

���T3�� ت :�د�� ؟ وا�3:�د را ن��:� و را4 ��اررا (�� :�د را ���زان�،�� از :�ن! ��ار��0: 0! �0ام را4 را ��ا� ن
 �=�م �! س�.��ر $�Dد،'� <�ال� اس� * درحf و� اج�ا وزن���ا:�*  ! ا'�Lم رًا �����T3 ، ه#$�=! دس6.�5�$ ��

0! زن را  �>�ر �! ��ار �� س�:�6ن�ن? �0د4 ان�، ه�f��' T3  4�5 ���5، ول* ا�O <�ال� درحf  �دان  6��وزو��0ن*
  ن#* @-��د؟

�ب  درواla: %0ی;��ن دیK0 م���د >� .  ا���ن در*� دوم ا��، و ا���ن در*� اول م�د ا�� ،زن از ���K ا�Tم  <Tص�  
  +�ی�ن         .از ������ �� ا��د ا��


