





 	�م �زاد�� 
 

 ���� : 
 

�ن ��	� ه�� ����ی� در ز	�ان اوی� 	����
 ا� از �%$#�ات 	!  ��� از &�'(� �#)� 
*+,� 
و -$��.
 ا� -

 از 	*���ن �� 8:رد ، 	�م 	�ی%#��8ن ای� -$�ب در 	2د ای� �)'�&
 ��60ظ اس3 �2ا01/�ر - ، ���� ��. 

 
� در ای�ان 8�د �ور� ��� اس3 و اس$�6د� از �ن �� ذ-� �#@? �,��	? ای� -$��.
 ��س< �)'�&
 �=�>ن +B� ق�!

 .اس3 
 

 :اوی� 
�� D%#�ی�ی? را ��
 و- �#- �� D)+ 
6Eوز و�����J از �HI -�چ(� از ��ریF ز	�ان اوی� 8�دد ا��	 
6K� ی��� 

� +�ادث و رخ�ادNا �� 
�� ه�� �I��ی� -'$� -%� ���� ه'.�ن �� در ��ریF ز	�ان اوی� -$OJ ه� و در8
 ، �#��� �
 ���� و ی� 8�دا	�$B8 اوی� را ��ی@� در �'�م 3 �� ��0ل �U 1376از �K'� س�ل س���س!� �� � دور

�ی� ز	�ان ای�ان در $��I� ه�� 

 �� 	�م ز	�ان اوی� �=�وف اس3 ��د� ام3س��K#1 و �#�ه� و دخ'- 
$�:8 
 . ده
 

�ا�� از � �$���از ��	�ه� و 8�وه�K و . اس3س�ل �2��ن ه2اران ه2ار زن و ��د ز	�ا	� ��د�  30ز	�ان اوی� �� 
�وف و ص�+X 	�م=� ��,ت س�س� و ����ی� �� س�ر)B�. 

 
 �0(��� س�س� و ا�#$�  ��د� +!�یZ و ا�%�	
 ه�� �8	��8	� �� س� 
� ZJ=$� �!�س� 
در ��رد ای� ز	�ان -

	 Zی�!+ �K	� ر� از�%� 

 �� ا\�اق و دروغ اس3ز��	�Kس3 -$I .�ب و �=[� ��
 

8�ا در +� ��ان �*�D1 ج�ر� در ای� ز	�ان را �� �'�م ز�$�K و ��ی�K و +$�  ?�ا��وز �� در �!�م ی_ س���ز وا
 D#- �� �!	 ب و�$)� Hو زی@�ی� ه�ی �%+. 

 
` �3 ��ار دل خ�ا	#��8ن �	�ا وادار �
 �Ha و &�ق س�د �=�
 ای� س#�  وا- ����D	�B#� ن���)6$� �	�B. 

 ���  )B� OJ$I� #�ه� و س��1 ه���د و از �� �� ���ی� ��cیD ر	�ان اوی� �30 	*� `#b ار-�ن �%$!  ادار
 .اس3

 �30 	*�رت و ادار� وزارت اU,&�ت و 	�Kده�� ا�#$� -�Bر اس2093�#� - . 
 �#�350 �#� X#در ج 
- �$
 اس3 -
 ز	�ا	�ن س�س�   و �#� 	%�ان �� ����209 -�ر8�� و ا�#!@U دارا� دو ،

� دارا� g�` 
!@U 
� ای� س�خ$'�ن �� ���#� -g�` 
!@U در �$� 6و ا�#h%$� ای� س�خ$'�ن ����ا��ق ��  
 �#� 
� 3B` ن و� �
 در ��0ود- ���� �� 2��� �� از �ج�� 
 و 	%�ان و �209)'�&
 س�خ$'�ن ه�� س�خ$

$���ار 8� 
 و �30 	*�رت 
 ا	� -
 ا1@$
 دارا� را� �%$!  از ج3K دس$�س� �� ���#���2aخ�	
 و خ@�زخ�	
  .ز��ن ز	�ا	�K و ��ی�ی3 ز	�ان اس3س�
 


 رو��و�1س��1 - 
#h	��  

 و ��0ی  ز	�ا	�ن اس3 و ز	�ا	�ن از �	)� � درب ورود� و �%'3 و وا+� او1
�ان �#$!  و ی� �
 داخ  ز	�ان اوی�K� اس$�ن �cدی ��K	ا�	ز�	��ه�ای3 ��  . 

� 500 و 300�#�ه�� iوی �
 رو+�	�ن �$OJI از 	*� 	*�م در �ن 	�Kcار� �� ��	� و �30 	*� داد�8- O1ا 
 3 .ادار� �� ��درو+�	

 
 ��Kرز�8ه�	ا  ��� 
- ��c�ز��� ��Kرز�8ه�	9و  8و 7ا � 8و ا	�رز�8�   س�6�1 دارا� 7 �� ���� -
 ا	�رز�8

 در �%$
 ا	6�د� -
 دارا� ی_ س��U �1>	� و `� از ا	6�اد� اس3 -
 ��Bر-$� �� 9و ا	�رز�8�   س�4�1دارا� 

 دارا� ی_ س�خ$'�ن 241 و 240س�خ$'�ن �[�ی ���
 5 ی� 4 �30 اخ$�ر  +3E�6 اU,&�ت - �#��� �� 
!@U 


 �2ر�8 از ا	�ا5  ی� �4'�م ای� س�خ$'�ن &�'(� 

 دارا� س�خ$�ر� 	=  اس@� �� ���#� -!@U  م�%�ع و ا
 
&�'(� OJ$I�  !�ط	ای� �)$'? دارا� چ#�ی� درب از  
  �� ده#� -
 ا1@$)B� اد� را�وا+�ه�� در�%$
 و ا	6

  .اس3



 �� 
- D-�+ 

 در 153 ا�1 151  +�-'3 دار	� -
 ���  ا�����K 5 ا��ق در س��1 �3خ�ی� دس$- ���� �� 
 ��ا ��  اس3 �30 	*�رت دادس$�	� دادس�ا� 	*��7ا	�رز�8n-و ا ���*	 ���)0� 
� ZJ=$� د و�� �� �� ادار

 .درج�ت ��> اس3
 �3I خ�ا�� �=�J 48در �خ� �#� 	%�ان ی� ه'�ن �#� ز	�ن -
 در `3B س�خ$'�ن � �#J��Kار� س��Z و �'�رس$�ن 


 ��2aخ�	
 ز	�ان و �#� � ��
 چ%@- �ز	�ا	�K  وزارت اU,&�ت اس3 و �30 	*� س�ز��ن 209ز	�ان اس$$�ر ��
  .ادار� �� ��د

 
 

 *** ��1�ا+  ورود �
 ز	�ان اوی� و ��زرس� و ا���3 در ا	�رز�8 
#h	�� *** 
 
 

 
� و ��0ی  �
 ز	�ان اوی� ه'�c$�زدا�� 

 ا	$!�ل �'J- �$68 3 و�زدا��و ی�  O��ار ��� �$� �$��	 �� �در داد�8
� ��ا� او1� �%- 
�ار ���� �
 ز	�ان ��ود و �	DK ز	�ان اوی� ��ج�ا ه� ��وع �� ��د و خ/�ص� ای#(��ر 

H از �  ��#8� و �� �#8 �� 
�ا	2ی �� 3��	�  �n, %95خ,ص� �K	ا�	ز �
 ز	�ان اوی� �
 س�ی#h	�� ز	�ا	�ن از 
 �	�� �� ��س$�د� �K� ان رج�ی��	012/�ر و ز� 
�. 

 
 ��Kه�cو `�س �Kی�
 ��زدا�$�K از -,	$�ا	$*��� -
 ��زدا�$� ه� را �� �ور	� `q از -�J ����ری� ا&2ام و ��ر

� و `�ل س@�2 و `�ز و 	�ن و ����  اه   و &�ل و ��� 
s زدن و 8��$� خ�ج را� و خ�ج 	�Kر و -�ای� ...
 
�	� و �ز �ن 01*8 �� ��'� را �
 درب ز	�ان اوی� �� رس�	#�  -
 `q از ��0ی  �
 ����ری� ز	�ان اوی� رس

 .�� س�ز��ن ز	�ا	�K �� ��ی���0ی  `#)
 ه
 


 و �� $I` و از ����ران �%� و �	ا ج�ان وج�د دار�n-ز ا���در ج��J درب ورود� چ#� ا��ق و چ#� ����ر و س
3%	 ��
 خ@��(�. 

 

 و ی� -�
 ز	�ا	� �K6'�	#� �� ه� 
�	� �!< ای� اس3 -�'�م �,ش -%�	� -
 �� را �
 &#�ان ز	�ا	� ��0ی  �� 8

� در ای#)� خ�ی�ار� 	�ار� و ��ا� رس�ن �
 ای� �!/�د و -���ن �F &�ا31 و �%J< -��  از ه� چ
 ��د
 .��زرس� ��	� ��وع �� -##�

 
 
� ��ا�? س���ز و ی� ����ر� -
 ��ی� ج�� 	�� ی_ ز	�ا	� اس3 ز	�ا	��K ��0ی�J را ���� از &(%�Kی� -n-در ا

� 3I1 ��درزاد �(##� و در ص�رت ا&$�اض و در 	�وردن در ��رد ا��\�یX دی�� ای� �	�K را در ��ا�� یcی�)
�ی� �!�و�$� $'- �1@�س �� ����ت `� در `� چ_ و �c1 و ����م �B(  �!�و�3 و ا&$�اض را +  �� -##� و ا8

 ���� ���� �$��8 ��دن ��ون در 	*- 3/I� ور�� �$B� و `��� �� ده#� �� از `�� در �ی� و ��ا� �B� ر�!	� 
�دن در ��ا�� س�ی�ی� و �K'�	�ن �2ان ��رت و س� و- �3 و +$� 	�ع ج�م �!< ��ا� �0!/I� س�ل و


 �� �!=� �� را - H)� ���U 
اخ$�رات �� �8ی#� از -'� خD �� و ج�ر� �� دس$�	�8 3���K$ ��س#3 را �
 �=!� 3Bc	ا ��ی� ��د را ��رس� �� -##��@#D و �=� �� در دس3 -�دن دس$(H `,س$(� در ��ا�� چDB س�ی�. 

 
�د در +� ��زرس� 	�Iاه� ��ج ده� �n, در � �H �� �ی�  و رخ �� ده� -
 ه` �=�� ��ا�? ای� ��ارد ��n-در ا
�ب و �$ D	�Bی� و ی� ا&'�ل � 
�? ��زرس� �
 �Uر &J#� �!�ار� از `���K1 �'� �� س� و ص�ا ��ا� ای#(��

!0��
 `q از �@<  ��2 ��> رخ 	�ه� �/�در� �� ��د- x�#� ر و�c
 ه'�ا� س�ی� ا�,م خ/�ص� س� 
 و ا1@$
�اف ��وخ$
 �� ��دUا ��K .از �'� ی� �� ����ری� �!%D و ی� �
 س�cر ��و�

 
 �� و اد-�J  �!��1 �/�در� �� ��د و �8� ا&$�اض -#� ��زh& ن و��و ص� �a��� و xان و �%�ا�	د �خ'

8�ا	!'3 دا�$
 xی#(
 ا8� +$� س�-�ره� ��وع �� ��د و &�ارض �ن ا H6- و �B`�- ار و ی��J� و ی� -3 و 

 و `�ر� �� -##� و )� 
)� s� �� 3	�'Bچ ��Jرا در ج �K	�  OJ$I� ه�� 
	�K� 

 ا� �*+,� y���� ��ون ه

 q@+  '0� �K1@�س �
 و 	'�ی� و ی� -H6 ات را �� -#�ن `�+Z ا&$�اض هD 	�ار�  خ/�ص� ای#(
 ��ی� �� ه'#�
�ی�ن -O �ن ��0ی  �� ده#��. 



 
��ز� `q از ا�'�م ه'
 ای� ��ا+  �
 ه'�ا� س�ی� ز	�ا	�ن `q از س�&$�Jh=� �K در وا+� ا	 3Bc	�cر� و 

�دار� و ا��ق � q)&16 از H� ?��� �#$!  �� ��ی�-
 در �=[� ��ا$� 50 �K	� اد� از�=� 
6� در +��1 -	 
$#� �##- �� H\ د ه�ا�@'- �Nا �� 

 ا	�رز�8� !  �� ��� �� ز��	� -�1h	�� ���  !$#� 
#. 

 
 ��ار دارد -
 ���  50 در 1ا	�رز�8��� درب ورود� $� �8 7�
 -�ره�� 	*��3 و رسJ- 
 ا��ق �2رگ اس3 -

���ن n-ا 
- 3I��� �	�{ا &�ه�� ا��	�
� �]=� �$+ 
  �� ده#� -)B� �#$%3 ه�زدا��ز �(� �\ 3��� ج�م ا
�K	� از از H%3 از �	�ن �� �8ر� �� 1 �� �	 3I)�م -�ره�� س	ا 
� ای#(
 -%� �B$�ق �Uخ� 
� >!� ��� 
�#B-. 

 
 �K#� �@ی�3 ����� ز	�ان اس3 چ�ن در اص  ��-2 	!  و ا	$!�ل ���3 اس3 و �!1�=� �Jا-2 اص�
 ی(� از �#h	��

�` 

 �Uر رس'� در �ن `�ل وج�د دارد �� ز��	� -� 
�K1 دری��3 ��د و �
 -�رت ا&$@�ر� �@�ی  ج�ی� اس3 -
�وخ$
 �� ��د از وج
 ز	�ا	� �� �@#�� �!�ار واری�2 ��1�ت -%� �� ��د. ��د� 
 .-�رت ا&$@�ر� -

 �
 از ی_ �X �� چ#� �X �� ��ا	� ����1خ,ص
 ا���3 در ا	�رز�8#h	��  . 
 .ز	�ان �=�$1� اس���3�� ��اد ��Iر و ه'.#� خ�ی� و ��وش و��6J� 3 از ه'
 ج�� 

  $��3 و �@� از �'�م ج�ایD �� ���#� از -,ه@�دار� و ج=  و س-��3 ه%$#� ��� ��c$�زدا��در ای�  
- �	�%-

 ه�از�8ه� -  
��B$� Dای�
 و �)�وز �
 &#O و ��چ�ق ��اد ��Iر  و ی� ��چ�ق دارو و س�ی� ج	�0J%� 3���� س

� ج�$(�ی�ن و ارازل و او��ش 'K$� �$+ و�	در �� �ور �2 ا�$@�ه� ��ا� 	!  و ا	$!�ل از �	)� س	 �$�ایD ا�#. 

 �'�م ا	�رز�8ه��K ز	�ان خ/�ص� �%'$�Kی� -
 در اخ$�ر س�ز��ن ز	�ا	�K اس3- 
	�c	�'ی�  ه���	 �J6��س

 ���J6 �� ����1دار	� ا	�رز�8�
 �#�سX اه'3 دارا� س� Dه . 
 

@�	� ا	)�م �� ��د از خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر �� ��ن ی��$�'�م -�ره�� خ,ف �
 ص�رت س�ز$B`ه�ای3 و ��و  

�6J� Dوش ��ی��دن و ی� �- 
%-� .خ�ی� و ��وش -�رت ��6J  و ی� س


 �@sJ ه2ار ����ن ��وخ$
 �� ��د5��خ� ��ارد � |I� �6 خ�دJ� رت�- �� DK	� �6J� Dی�� 
!� . د
 �1ا1@$
 از +Z 	@�ی� 8:�3 -
 ا	�رز�8h	��
 ارزا	$�ی� ��زار ��زی? ��اد ��Iر را در ز	�ان �
 �=$�دان دارد  #

 ���8 3'� �� xا� 40چ�ن ��اد ��Iر �� `�ل 	!� �=�و�
 �� ��د و �B(  س�ز 	%3 و �!�ی@� ه�وی� ی� -
 ���8 �� xی�� . ه2ار ����ن خ�ی� و ��وش �� ��د20 ا�1 14ه2ار ����ن و �

 
 ��4

 در �U  س�ل `H در ه#�cم ورود �#h	�� س�&3 ا���3 چ#�ی� �'�ر� را �� خ�د س�\��� �� ��د� 48 

��ی�ن �0#�ف �� دا	#�ش از ���ی�ن &@� و �@� و � 
- �B	 qJ(	� q1 |�و�1 �
 Oh1 �0'� خ�دادی�ن ���� ر
 �
 را س#{ -�ر� و ��ا� �3I خ�ا�1&'��
 `�ش ��ی$6� &'  	'�د  و �� `�داخ3 �@�1}�  ا	�رز�8#h	��  ��K

��
 س�6رش �B_ ا�#h	��
 اه�ا 	'�د -
 ای� &'  او �� ��0ل ��	��8ر ��	�� و  #h	�� 
60
 داد  و ا	�ا �J� و
 �iوی 
�ات س�وی% ��K��Kا�$� و \:ا خ�ر� ده� �
 ده� �� چ�خ� �'=�. 

 
� ��c�و�'� ��س< او1�� ا	�رز�8� ه�ای3 و ادار� و�!$%� 

 \�\� �� -#� خ/�ص� ای#(#h	��� ��د و  .... 

 ��K$'�خ��B1ن را+3 ه3% -
 ه'
 ا��اد ��زدا�3 ���3 ه%$#� و ص�ای�Bن �
 ج�ی� 	'� رس� و اج#�س و 

 �� ��د��& � .د�I1ا

 

 ا� د>>ن س� س3I �=�ل ه%$#�  -
 ا1@$
 اص�> و اص��$1 ��ا� ای� �#*�ر از ��ن -�ر چ���ق -� ه�� +


 ا	�رز�8ه�K ا	#h	�� 
 .ا&2ام �� ��	� $�Iب و �
�دن ص� در ص� � �%3 ی_ �X ا���3 �%�وی%3 �� ه'�ا	 ��
 از ��Kار� و د-$� و ��Kا�3 خ@#h	��در 

60
 ه� ه'.#� ��� 	D و -3��n و چ�x �� ده� و�1 در ه� +�ل ا���3 اج@�ری3%J� ه� و�$` Ha�. 
 

� اس6$�اغ `Nا �� �K�60
 ه� و و +$� ��-3 ه� � ا��J� و �K$I� �n-ا �	ا ��� b#B� دچ�ر 
� در `� �=$�دان  -
��� On- . 
- 
#h	��خ,ص
 ����� در ای� ��$6
 ��زار اس3 دی�	� و �#�	� خ/�ص� �@��K ا���3 در 


 �Uر دس$
 ج'=� -#�ر هD ه%$#�� �K�
 ه� در ا���� .ز	�ا	�ن از �'�م ج�ایD و �



 
�	�(� هNا �� ا��اد �n-ص@� ا ��K)2دی	 �� X� ه� و از اول 
ت ز	�ان و ��زدا�3 ��ار ه%$#� و در ��رد ا�%�	

� ه� و 	!  ���K1 ص0@3 �� -##�� .+$� +!�یZ و رخ�اده�� ز	�ان اوی� و دی�� ه� و ی� �#
 


 	*�م اس3  -
 در �ن از �$�KJ و J& sJ@� 3 و�ا	2ی3 ا�(�ر �� +�-'� �J2 اص-�
 ز	�ان اوی� �#h	��در اص  
c� ��ر -�د	��K دس$
 ج'=� و �)�وز �
 	�ا�q و دخ$�ان �=�ل س�س� ��س< `�س�اران و �
 ا&�ام ه� و ز	�

�ع ص0@3 و �0~ �� ��د ، دس$�ر � �'-�+ �� 
� ��ا�? ای� +���K ه)�	�ت دی�	� ای)�د �� -#�  -n-در ا 
-

 س�ان +(��3 و �خ�	� ه� �
 `�ی�ن �� رس�� H0�. 

 
)�وز �
 دخ$�ان و ز	�ن را �@  از اج�ا� ا&�ام ��س< ����ری� ��ح �� خ/�ص� ای#(
 -%� �� ج2ی�ت ��ا+  �

� را 	'� ��ان ا&�ام -�د ����ری� دس$
 ج'=� �
 �	�ن �)�وز �� -�د	� و �-�� �ده� و �� �8ی� -
 چ�ن دخ$
�ا� دخ$� ا&�ا�� &�وس� 8��$#� و �(�ر�H را ��دا�$#� و� 
�د	�  -- �� 
%J(ص�ر� ��K\ی� از دادن دو 

� س#�c و �
 ر8@�ر �%I$در اس �K	� دن�
 س�	�ل ��ا� �$  &�م ز	�ا	�ن س�س� و ی� ج'? -� 
$B\� م و�'
�##- �� Oی�
  �%$#�Bن �=- ��� OB- ان�K� خ�وران �و +$� &�� ا� �� �8ی#� -
 چ#� �8ر دس$
 ج'=� در ج�د

�ی�ر K� س���س$�ن ا&�ا���K س@� �@��ای� 	!  ��ل از ز	�ا(  . اس13673g�� ا�	� � و ی� 	�ن اس3 و 	�ی%#�
Xی:)� �#- �'	 (  

���   خ,ص
 دی�ن ا��اد در +�ل 	!  ��ل و �=�یO ج#�ی�ت +�-'3 در ز	�ان  اوی� +�ل 
�� دارد -cو ه�ا� دی
3%	 Oوص. 

3 ��دا� �ن روز ا����س ه� و �#� ��س�K ���د� ا	$!�ل �� ��	�`q ا����دن ی_ �X ا- ��aز س. 
�ج  و &�� ا� را �
 ز	�ان رج�ی� �=�اد� ا�- ��c$ا��	 
� را �
 ز	�ان �2ل +/�ر و &�� ا� را �'K$� س���

� ز	�ان اوی� ا	$!�ل  و ی� ��0ی  �� ده#��c�ز��� 
�اخ�ر +�ل �� 
� و ���!� را �#� �K�. 
 

   **** ��c�ز��� 
 ****ورود �
 
 


 سqa ز	�ا	�ن را وارد اج�ا� ا#h	���ا+  � �U از q` �+و وا ��c�ز��� 
+(�م �(##� و �� �#� ��س �
� ��0ی  �� ده#��c�درب ورود� ���ز ��Jزرس� ج��. 

H از ورود ز	�ا	�ن در �%'3 ��زرس� `2�	�� �� 
 . دس$
 �
 ه� �
 ا	�رز�8Jه� و چ�ق و چ X�ه�  �
 ا	�رز�8� ��7ی
 داره� و دس3 �
 ج� �� ه� و �!� 
 ا	$!�ل 8 و-D ��ی

 �� � .��	�داد
 
� س� و-  �#� ه%$#� دس3 �*	 30� 

 را� �� ا�$� و  و-,� �#�ه� -� �K�و�� �
 ��زار ��دJ+���ز� در ای� �

 .-�ر �� ��	�

 ه�� ا��ا�� ���اره� را ��رس� �(##� و 8�8
 ه�� ��زدا�3 و 	�ع ا��Kم و �!�ار �و�=3 و س� و و�? و �

� 
�د� و دس3 �
 جX ه� را -� ��	�  را ج�ا و �
 س��K#1 � و �8وه�� ��� ز	�ان 6 و �5ی%� دو�c	 
- 
� رج��1 ��	#� 6اوی� ه%$#� خ/�ص� س��1 �c$���
 ا-  : 
- �##- ��  !$#� �O ��دU و از ای� ���ام ج2ایK�

�رد� ���#�J� Dای� .+$'� ��ی� دارا� اسD و رسD و ج
5در ر�@
 �=�� س��1 ��� 
� و �� ��ار دار	�1 و س��1 2 و س��1 4و س�X3 �1 س��1  �� ی_ درج
 `�ی� . 

در ص�ر�� -
 -%� ا�$@�ه� ج�ی� ه3% -
 	@�ی� ���� س�ی=� ��ا� 	!  و ا	$!�ل ای� ز	�ا	� رای2	� ا	)�م �� ��د 
 ��ا�X در ا	�رز�8� 
J%Jای� س 

 ا1@$
 ه'-3 8@%	 
�ا&�ت �� ��د و  ز	�ا	�ن را �� X��� �
 ه'� 2	 

c#س��1 س@_ و س X��� 
s زدن ��دن در س��K#1 ج�� �� ده#� ��  ��� و س��1 10 و س��1 7 و س��1 8#� و 

 �خ�ی� س��1 در درج
 �#�� اس93- . 
 

 ***و�=3 س��K#1 و ا�(�	�ت *** 
 

 
3 ج@�Kی�Bن و-,� �#�ه�  ��ز� وروده� را ���\�63 و �`q از �%�ی  ����ط �
 ��چ�ر� ز	�ا	�ن و -
� �I/�ص ��	� و�	
  س��K#1 ��	'�زخh�و را �#�  �یZ س� و-U ی3 و ری�س3 از  از�� در -�در ��ی!$%� 



  
 ا��ق و-� 3&��ف خ�J `�ل دار ��د و ���  دو��ن �
 سU �و�=3 ا��اد ��ز� وارد �� خ@� �� ��	� و ا8

 �#� ا	$!�ل �� ی��� �� ز��	� -
 ��زد� دا�$
 ���� و �$�ان �	�ا �s زد � ���� �و�1 ا8� -'� از درج
 �'$�ز -'$
� 1 ا��ق و در س���K#1 -�چ_ 2ا�����K ا��ا�2اد�8ن در س��1 �#$!  �� ��د -
 در س���K#1 �2رگ iا��ق وی 

�  ه%$#��� ��#� 

 	%@3 درج� �K�
 ��ز ���!� ا��- ���� ��. 
 

  �� ��د از خ���ت س��1 )B� �1س� ��ی� س��1 _ هE�	 _�_ و-  �#� س��1 _ �=�ون و-  �#� _ �K �%�ول ا��
س� و-  �#� س��1  -
 �)'�ع و�EیO ه'
 ای� ا��اد ای� اس3 -
 در ��� ه�� +�ص  از چ�aول ز	�ا	�ن را �30 

�س�	#�� ��ی� �I| در ه�م ��رت ا	�رز�8�<�� 
 .ه� &#�ان دری��3  و دس3 �
 دس3 چ�خ�	�� و �
 

�یZ و-  �#� و از 8��$� ه'�ر� و -'_ �
 	�م ز	�U زس�ز� از��س�ز� و �	ان و �'& 
ان  -
 �� &#�وی� ه2ی#

 �#�سX دری��3 �� ��د� 
- �c$6و ه 
 .س�و-  �#� اخ: �� ��د �� +Z  س��1 و ه2ی#
 ورودی

 
�ی� ز	�ان ای�ان اس3 و در و دی�ار �ن $'K� 
��ی� �%�ر� از ا��اد �(� �� -##� در ز	�ا	� �n  ز	�ان اوی� -

�د� -�ر� ��� و س�وی% ��K��Kا�$� ���X و�'2 وج�د `��` �K��  از س#{ و -���  و س�ا�_ و ی� ا���� ��
 �
 ه'3 دو31 �
 وج�د ���� �c'3دارد ه%� اس3 و�1 �$�س�6	
 ای#�hر 	�� 
 . و ی� س�خ$
 و `�داخ$

 
� از �� ��ان �� �س�د�8 خ�ل در ��رد �_ �_  وس�ی   و ا�(�	�ت  ��ج�د  در س�#1\ 
� 
�%D خ�رد  -  �K

  ��	  ��& �K	ا�	ا در ز�n-ار �� -#� و ا�
 `$�� دو�$1 -
 +$� س{ را زی� �ن ��	�از� از زی�ش �$I� �#چ
 �$+ 
- 3%
 �Uر دو1$� در اخ$�ر ز	�ا	�ن 	� ��c2 دی'�ر�  `�س$� و خ/�ص�  س  ��د� اس3  هy چ�


   و -#�ر 8:ا�$
 ا	� ، �'� در س��J� �K#1ی2ی�ن و ی را ج'? -�د�ز	�ا	�ن �ن `$�ه��K دو�$1- �#6J� ل و  ی��.I
�#� �'	 ���� 
�ا `�داخ$	� X/	 
 .دو31 ه2ی#

 
U ن از�� اس3 -
 ز	�ا	�� X/	 �K#128ا�� در س� s1�@� �$���یZ خ�	�اد� ه�� خ�د `�داخ$
 ���K#6J دو �$1�� 8

�یZ ز	�ا	�ن `�داخ$
 �� ��د ، 	�از�  ا�(�	�ت �'�م ه2ی#
 ه�� ��رژ و ی� 	/X و را� اا	� ، U از Z+ از 
ا1@$
 

 ��0ی  ا�(�	�ت �Jص�� 
� �� رس�  ا�(�	�ت خ�ص دو1$� در اخ$�ر ز	�ا	�ن 3	@�ی� 8:�3 ه�از�8ه� -�� 

 
'Kس 
�د و �ن ���  ی_ ���U `�در رخ�Bی� �� ��د -�ار �� 8��\�ب  	6� اس3 و ی_ ��X1 ص���ن2��	 
$+ 

 درد 	'� خ�رد-� 2�ا� �%$� دسq` 3 از ��ا31 	� �. 

� اس3 و ه'
 چ2 `��1 اس3$	,- �� �K� ان اوی��	ای#)� ز 
 !!!خ,ص
 
 

 ***دری��3 ��ج  �� 	�م هD ی�ر� و خ�د ی�ر� **** 
 
 

�د ��ز� و� �� س� 

 ای� �=#� اس3 -� 
- ��ارد در ��و ورود ی_ اصh,ح ه3% �
 	�م �J8ان زدن ی� زور 8

 و �� ص�وص�ا اU,ق ��Bد	���$0� ��
 ه'�ن ��ج 8� 
�ود -� b .چ#�ن �J8ان �2	#� -
 س�ش 8

 
�ار ص�در� از داد�8� و 	�ع ج�م`q از ��رس�K و �!�ار�
 �� ا	�ار	� و د&�ت  J� 
�  �#�  �یZ و-U اد را از� ا�


 ریH س6� �� 	'�ی#� -
 ای� -�ره� �� چ�اغ س@2 �1�$�ن  ا	�رز�8� ا	)�م %Jدر ج ,n� �	��ب ز��� ��د و �� چ
 :��ارا	
 ا� -
 ا��اد را ج'? -�د� ا	� ی_ د�$� �� 8:ار	� وس< و �� �8ی#� 

I� ش�� 
#�ا� +%� D��ی�ن �� خ�اه��D و ی� ��ا� #- ��یD و ی� 1�1
 -�B را �='I� �یD و ی� ��ا� س��1 `�د
 D
 س�ز� -#U�0� و ی� Dی�I� �1�#ط ص�D و ی� >��Ka را &�ض -#D  +�> از +#- _و ی� -O س��1 را س�ا�

D .�'� -'_ و ه'�ر� �� خ�اه
 

�داخ3 ه'�ر� �� -##�  و چ�ن` 
 �$�ا	#� �
 �Uر ��اوم �=� س� و-  �#� و ی� و-  �#� ا��اد را �� اسD د&�ت  �

 دار	� �'�م از ای� �8وc	 ن خ�د را را������#� و ار�و�� ��د�  3�ای� ��ا+  را �� وس�اس و ��Kرت و د



 
�ن �� رس�  -J� �خ�ص� ا	)�م �� ده#�  و �s ز	�K از چ#� ص� ����ن �\�ز ��� و در ��خ� ��ارد �
 چ#� د
� ا� ��	�ار و -�ر چ�ق -� اس3�& ���� ای� جJ%�ت س�ه(�ر�  ��ام �� ��زار 8$B�. 

 
�ت ده� �� را `�	/� ه2ار ���ن و ی� +�ج ��� �'� را ��1ن و ی� +�ج ��� �'� را +�ج ��� خ�ا خJ�ن 10 �J� 


 ایD خ,ص
 �� �3I +�ج �$��8 ��ن س�ه(�ره� و -�ر چ�ق در 	*%'- �s ز	� و -%� 
%Jاز ا�'�م ج q` 
- ��
8�دا	#� ��K& 
� اس3 ��� �K=$� s1�@� 3دری��   ��� 
�8ن -� ه�  و دس3 ا	�ر -�ره�� ج2  ���!� �[�ی�  -

�د `�داخ3  و �#$!  �� ��د و �ار �� 8�
 دراخ$�ر ���ی�ن -  
	���0� ��K��%+ �
 �'�ر� s1�@� 
اص�J اس3 -
� اصs1�@� �J دری��$� ه%$#� ا��ا د)1�� ��د` 3B`. 

 
 |I� ان�	ان ز��ی2ان ��ا� سJ8 
%Jاز چ#� روز از ج q` ه��	 q` D	 ورد  و�ا�� ا8� -%� زر	{ ��ز� در �

��م از ا��ق و-  �#� و ی� ا��ق ا��ا�� ه� �
 ا��ق ارازر	{  �ل �#$!  �� -##� �� +%��H را ��س#� و ذرا در او1
� 	$�ا	� D=U �یی(� دو�O- X خ�اب ���� و د��aی� �
 س�ش �2	#� و ی� 1@�س و سcد و دی�� D8 HJوس�ی �
ز و 	='3 در ا��ق ه�� ا��ا�� و ی� ا��ق �,��ت +[�ر� را �. �� �B�K6'� چ#� روز� -
 �� �'�م ا�(�	�ت و 	�

�U ا زی�د��دازد  ا1@$
 ای� ��جa� ه� را 
(�B  `�ن ��ایH س�6رش �� ل 	'و-  �#� ��د� ه2ی#
 دارد و ��ی� ه2ی#
 ?�� ��ا$B�داز� -
 در �a� ت��س$#� -
 ا8� �� خ�اه� را+3 ز	��8 -#� ��ی� +Z +%�ب و اج�ر� ات و ��1�


�ت ه� �J'& د و ای��� ��  �زی�د  
%�خ� ��ارد ای� -� 

 را �  �� -##� -%-�
 �� رس� و ا��اد س($	 

  و ��ه�ا	
 �� اس$�د� و ��20 	����ارد و ای� ا&'�ل و �s ز	� ه� � �0� ��ن ����ن ��ا� �I| خ�ج �J� 

�ا+� و اج�ا �� ��دU � .`#�K	(�ر� خ�رق ا1=�د
 

 **** 
	���J6 ه�c$6 و ��ه� ***س
 
 

�ا� ز	��8 	�ز �
 واری2 -�دن `�ل � �$B� 
�ود -
 ا��اد ه�چدر س��K#1 و ا	�رز�8� ه�� س�س� �
 -�ر �
�اهD �� ��د -
 ز	�� 
#�س�  -
 ا8� از خ�رج ز	�ان 	$�ا	� ��ا� دا�$
 ���#�  و �Uر� ز�� 
(ا	� �
 ای� 	$

�Iرد�� ��  )B� 

 �#@? اصX%- �J و ��I .0رج `�ل �
 ز	�ان �#$!  -#� �- s1�@�  دن ای��  اص�J خ�ج -
�ا� ����� ز	�ان اس3 چ#� �J8در��� �  �K#- =� -�ر چ�ق�ر  و �I� اد�� ����� Zی�U د اول از��0%�ب �� � 
1

� اس3�c�و�
 �� س�و ص�ا ��ی� �0  دری��s1�@� 3 و ��ج�د� ز	�ا	�ن اس3 �-  � .و در دس3 �خ
 

�ا و-  �#�ه� �� چ�اغ n-ار� ا�� �
 -�ر د>�1 و �- �	�8 �� �س@2 س� و-  �#�  و ��> دس$�K  ا��اد� را در 	*
�ه� �ار�@�ط را ا	)�م دهE�	 و �#�  �وع �� ��د -
 از �	�K در ه� س��1 از س��1 -�چ_ �� #� -
 از -'_ و-

�ار �� ده#� و ا	�K را �4  ا�1 2�2رگ ��زار ��اد ��Iر را در اخ$�ر � � دورا دور ��رد +'�ی3 ا�#$� /�رت 	6
 
	�8��ار �� ده#� و ه��خ�د �$� �
 اU,&�ت ��زدی� و ��زرس� \� x�)B� اد�
 و ی� +$� اU,&�ت ا�@

 ��ی� �X و روز  و س�ی� زیE�	 
�ار �� ده#� و ���361�I �� خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر را در اخ$�ر خ,�(�ران 

 ا�#3 ا��اد- �##- �� 
�	� �� دس$�ن ��صc� ا01%�ب خ�د را Z+  ا� 
 �=�ل را �['� -##� و �
 �Uر ج�ا�8	

��J6 در ی��$�  -�ره�� 	!  و ا	$!�ل `�ل و ی� -�رت  �ای� اوص�ف س� و-  �#�  و و-  �#� ه�  در ��ا�� س
� �=��,ت ��اد ��Iر را +  و �/  Nا �� ��Kی��ی#� و +$�  �� 	'ا&$@�ر�  و ی� �B(,ت `H ا��� و +$� در8

� �� ده#� -
 +$� در ص�رت -OB ��اد ��Iر  �'�م �,ش ']� �Kری�I� اد�� �iوی 

 س�ان ����� ز	�ان ��
 �
 ا1@$
 در ��ارد اس$n#�ی� چ#- �##- �� 
]�
 ا� خ�د را ��ا� `�ی�ن دادن �� س�و ص�ا� ��	�
 ا� �� �J'+

� در ا	�رز�8� و رخ �� ده� ��� �$E�6+ ن�1�$� 
-�#	�'� � .س��K#1 �� خ@
 

 &'� اU,&�ت ����ط �
 ��زرس� را �
 �=[� از ا��اد �=�ل 	'� ده#� ؟و � Dدر ��ارد� ه 
 ا1@$

� ا	��� �J��� و ��� 
��ل خ�د��ن �#�خ$ 
� ا	� و ��� 
	�'در . ا��اد� -
 از رد� خ�رج ��� ا	� و ی� `� و `
O��ت  س�ر� ��J'& �+ا�U �� اد��یZ -�ر چ�ق -� ��ا�� ای� ا�U را از � و ی� -OB ��اد ��د از رد� خ�رج ��

 �cو �� دی  D)�ت دادی	را  �� �� 
�ن �s �� ز	#� و س�ش �#3 �� 8:ار	� -J� ��ن ��  چ#� دJه�  از چ#� �
�� 

 ری�2 ی� ���	�� ه%$� و ��ی� ��و� -#�ر و `q از ای� �[�ی�  ��د را �� ��� 
� ا� و �#�خ$�� �J��� �/خ

X ا	$!�H1 را �� ده#� �� �B(  س�ز 	�Bد���س$#� و ی� �� ��. 



 
�%�و1� ا��ق ه� ��OE ه%$#� ا��اد `��1ار و `#�Kن ��	�� از دی� س� و-  �#� و و-  �#� ه� را �=��� 	'�ی#� و 


 و ��ون +Z +%�ب خ,ف �� -#� ��ا� دری��Z+ 3 +%�ب	�6I� 
��	� و ا8� �x�)B ��	� -%� خ�رج از �
 �1�ت �=��� 	'�ی#� و در �@�ل ای� خ�ش خ��$� و-  �#� �� چ�اغ س@2 �1�$�ن ز	�ان �
 �%�و1� ا����K اج�ز��

� از ز	�ا	�ن خ/�ص� � �8��$� ا��ق ه�� ا��ا�� و درج
 `�ی ���ز� وارده�  &�ارض و +Z �� ده� -
 �� در 	*
�	�c� ب�%+ . 

 
� ��ارد $B
 در �- 

 +Z س��1 و ورودی- �'K6� ��  ��� 
� و ��-�ز	�ا	� ��ز� وارد -
 از ���ن �
 ز	�ان ��س


 اش �� -##� %-�� س�� � .چ
 خ@
 

 �8	��8ن در  ه2ار ����ن `H �� رود -
 �� اس���100 ه2ار ����ن در ه� ��رد �� 5ورودی��K س��1 و ا��ق از 

 `�ل س�وی%K_ `�ل ��ش _ `�ل `�د� _ �3 ی��3 �� ��د  `�ل 	*�� 
�� ��Kا�$�  و ه2ی#
 خ���ت  -
 ا1@$

���ط �
 ورودی
 و +Z س��1  ه� ز	�ا	� ��ون اس$n#� از � 

 اس3 -� از �s او1 ه2ار 40 ه2ار ����ن �� 3\
� �%�&� و چ�ا\��K س@2 *	 �� �K�
 �%�و1� ا��ق +Z ��رژ �� `�دازد -
 �%�و1� ا��� 
����ن در ه� ه$6

�د� `q از` 3B` ی��� وار او 	���ار �� ده#� و ز	)� �#�  � +Z +%�ب خ�د��ن  ���!� را در اخ$�ر و-%- 
1�ت  �� در��� خ�دش ���!� را �
 رد� ه�� ��>�� ��ی�ی�� �3 -##�� در ا	�رز�8� �0هq` D از -% 
�ی  ��ه� �� �

 
)@� �Jاص X+#ص��ر -��!	� D$%
 ا&$�اض �
 ای� س	�8 ��� ز	�ان ��س�  و ه��� 
� `�سF داد� �� ��د  -�
�ت �� 	'�ی�+ Z+ ب و�%+ Z+ 3داخ��ی� ا��اد را وادار �
 ا�U&3 و `$')0�. 

 
� از $'- ���سX ا1#@�  و ی� �6%� و �� ا>رض و ��0ر�
 �� خ�ا  ا&$�اض در ��رد اخ: &�ارض و ��1�ت ج


 و 	� ��د و س�-�ب ��د �� در. �0%�ب 	'� ��د�ا� س�ی�ی� ��د و ��ا� و س�ی=�  ��&� ��ی� �#@� ���س &@
�ر� وج�د دار	� -
 در خ��3 ا��اد 	���ی� ه%$#� -
 س�-���K را %�  
اج�ا� ای� دس$�رات ا��اد خ�د ��وخ$

 .ه�ای3 و اج�ا �� -##� 
� در��	�� �� ��د و �� ا+$�ط و ��ت -'$� &'  �� 	'�ی� ��� ���� �� 
H �� �ی� -` Dدر� ه�	ارد �� 
ا1@$

 ��د -
 خ�J ه� �رزو� 	���د� او را 85 در س�ل � ز��	� -
 ��ت -���ه� -'�ل زارع  ریq ز	�ان اوی���	#
�ام ج2ای�� ��&~ �=�ی� -'�ل K� ار�� ا��6ق خ�او	� د&�� ����� ز	�ان را �%$)�ب -�د و �Nا �دا�$#� و �

 .زارع ��
 

��خ ��و��'��ت -ی(� از �	 ��� ز	�ان 	*�رت ���� 
� ه� و ل زارع �c� ب�%+ Z+ ب�-��cه�K و س
 
  ��	� 	�ا�$)B� و �	ص3 �@��� 
�ا� ای#(� �Kرز�8ه�	ا q� ریiوی 
ج��)�ی� `� در `� س�ان ����� ز	�ان �

 sJ@� 3در ی�� �$'K� 
� خ,ص 6���#� و از ه'� 3-��ن ����ن ��ا� �وردن خ�hط  س�	$�ال ��د -
 ای� +J� 
� در��� ��ی� �#@?` 
�� ز	�ان زد چ�ن در ه� س��1 �=�اد� ��6J ��د -
 �� چ�اغ س@2 رووس�� را ���� 

�� �� �1� `�ل اس$�6د�� �
 &#�ان ���� Hس�ی� 
J .ا	�رز�8ه�K  از ای� ا�(�	�ت ر��ه� ز	�ا	�ن �
 ج�� وس
 

 

 ا�  ز��ن ��6J ه�� ��ق ا3در س���K#1 درج!� 6 و 5 س���K#1  ��	#�1 ����ن و در س���K#1 در ج
 100ز د

 ا� !�� 300ز��ن ��K#6J �� د�##- 
 ����ن خ�ی� و ��وش �� �� -
 ا1@$
 -�رت ا&$@�ر� ��6J را خ�د �(�1'

�د- �� 
K�. 
� ��6J �زاد ه� -�ام 4در ه� س��1 �c$14 دس �� D-�+ ��
 �Uر خ�1| ��0ی  ���� 
 س�&3 ��زد� دا�$#� -

  +�> �'� +%�ب -#� -. ��ی�ی3 �� ��h=� را ���� ��K	�-ی(� از د Z�ی3 س��
 چ
 خ@� ��د� �� ز��	� -
 ��ی
�د؟-!! 

� و �� �[�وت -#� در ج�ی� -
 خ�J ه� �(� �� -##� ه'
 چ2 �)�	� و رای�cن اس3 چ
 زا�1 ه�ی� از در��	�8
�س$�  ا��اد و &�م 	*�` �� س� اس$�6د� 	'�د�سB� زرس� و +!�ق��ده�� �K	 �$-�6ی ��دم را +$� رت و � و �
�#B- �� 

 ص,�� �K	ا�	در ز. 

��ت هD از ای� +Z +%�ب ه� و �,� ��1���K �=�ف 	@�د	� -
 `q از ج�X1 ای#)�س3 -
 +$� ا�@�ع خ�رج� ���
� و -'�ل زارع  ه� دو ری�س3 س��Z ز	�ان اوی� ای� ��1���K +:ف �� و�1 �� ورود ��ی�ی3 ج�ی� و &�م خ��� زاد

� چ#� ��ه
 در �=��� ریq ج�ی� +%��� `�ل �
 جX زد� اU,ع او از او��ع و �@(
 ه�� ����ی� -
 در ��خ



 �Kا	� �=�Kات ��ا��ش و در �U چ#� ه$6
 �'�م ��1��X!& ��K ا�$�د� را از �'�م ا��Bر ز	�ا	�ن +$� خ�رج
�د	�دری- 3��. 


 -�ر چ�ق -#� و ورودی
 ا��ق و ه�c$6 و خ,ص
 ا���3 و ���ن �
 اوی� &�ارض و ��1�ت و +Z +%�ب و ه2ی#
 O- و ��دازی� و ا8� هD 	�اری�  ��ی� در وا+� خ���ت س��K#1 -�ر -#a� ی���را  

 و +Z ��رژ  دارد -
 ه'	���ه

�وف و 1@�س��K زی� و وE و ی� �
 را ��BیU�0� و ی� �K#1ی� ه� و س��B$ان ر رو�دس�	ی�ن رج�ل ز�� ��Bی� ا �
� و ز	��8 -#��� �$�ا	� ز		�'� ��. 

 
 **** ���� ��#a� XJ�� ه� و �=�و	� ز	�ان  �c�و�� 3 ****و�=

 
 


 اج#�س ��و��cه�K �30 اخ$K� ن و�� �%�ی  ����ط �
 ��ی0$�ج ز	�ا	�ر وا+� �=�و	� و �30 �� چ#� س�ل اخ

 و �� 	�خ �/ز�	*�رت س�K� زار��اج#�س را از  
�ب و �� -'$�ی� اس$n#�ی� �� �ن ز	�ا	�K و دو1$� ��د -

 درص� -�> ه� از 	�ع -�>ه�� ��\�ب و اس$�	�ارد ��50ا	%$#� در در��� دخ  و �/�ف دا�$
 ���#� 1:ا �H از 
�د	�- �� ��ی@� �� و�=3 &�د>	
 ز	�ا	�ن از ا�(�	�ت �ن اس$�6د!� 
� . ��د -�� در ��رد س@2ی)�ت و �iوی 
�

�'3 �#�سX در اخ$� 
� 
-�� �� 
�ص& �'- 3'��ار �� 8��3 و �� ��6وت � .ر ز	�ا	�ن 
 ���� �� -#�ر 8:ا�$
 ��ن �iوی 
� ��ر�و�1 در چ#� س�ل اخ$I�) �K	ا�	س�ز��ن ز Z�س� qgر� از )ر�%� 

�د� اس3- �1. �%�ی  �}�� ��c$دی� دس 
� �$DK و �0(�م و �)�م �� �
 ز	�ا	�ن &,و� �K	ا�	ن ز�1�$� �$B� �
�##- �� ��c	 ن�B$�ا� خ�د و دوس$�ن ری2 و در��وت و `�ل �N. 


 و ��ا� ز	��8 �
 ز	�ان �#$!  	'�ی� K� ل�` �$'� �ز	�ا	� -%� اس3 -
 ��ی� در �Uل ا���$H در ز	�ان �
 ه
�� ای� ه�ف وا8:ار� �%�ر�c` Dی(� از &,ی 
�ان �
 �HI خ/�ص -K� در اس$�ن �iوی 
� �K	ا�	از ا��ر ز �

���  ��ور� را ��ا� ز	�ا	�ن ای)�د �� 	'�ی#� � .و `'�	(�ران اس3 -
 �B(,ت \
 

 qوی�
 �خ�ی� اخ@�ر �'�م وا+� ه�� س� �#� ��c�و�� 
�و�در �!�1� 
� 
- Z�س� �	ه�� ده� وا+� �=�و ��c
�وت N �1�� ���ان س�ویq �� داد	� ا��وز وا+� خ/�ص� -
 �#X=B از ���K� ��K	ا�	ز 
J- Zی�U از

 
	�
 ه�� ����ی�B در �@�ل �@sJ ��ه/�� و �� �#��� >J%�  3ن اس��ن ����ن اخ$�رات وا+� 80ز	�ا	J� 

 و ا	$!�ل و ��زی? ا�,م K�  ��� 
-  
$���ار 8��ان در اخ$�ر وا+� خ/�ص� K� اس$�ن ��K	ا�	ز Z�س� �	و�=�

 ���� �� �K	ا�	در ز �Kه�c�و�� ��و��cه� و ادار�
�  ��زرس�ن -iوی 

 ا�KEرات ص�ی� �1�$�ن ا��  و �� �#� 
�و��cه�K در � Xس�#��	 ��K$'�ز	�ان -
 در �@�ل ا&$�ا��ت &'�م ز	�ا	�ن �
 &�م س�ویq ده� �#�سX و 

� Fس�`HI� 
�-3 �=�و	� �� 
� و �HI خ/�ص� +Z ا&'�ل 	*� و �&� ه%$#� -�� � خ/�ص� اج�ر� داد

 در ��ی�ی3 ر!Jا&'�ل س sJ@� دازد و 80ا دارد چ�ن�` �� 
	��ن ����ن اج�ر� ��هJ� 80 Dن ه�J� 

�2 �� ده����ن �
 ��> هD ه2ی#
 ه��  ج�	@� دارد -
 ��ی� از 80و �H از ! زیJ� @�ِ Zی�U ن و از�  ز	�ا	
�و��cه�K و �=�و	� ��س3 �ورد و وا+� 	*�رت و ��زرس�  و +$� ��>��ی� �!���ت ه� ���در �
 دخ�31 در ادار D

 
���ط ��  �
 �h'�#� چ#� 	'� ��ا	� ���� چ�ن ص�ا+$� در ��ا	- �#$%���ط �
 �ن 	�  g�%� و �	ا��ر �=�و
 �
 ��اد و �ی� �#� �Kه�c�و�+Z و +!�ق ز	�ا	�ن و�EیO ریq ز	�ان در ��رد 	*�رت در ا��ر �=�و	� و �

- ��� Oی�Eح و�
 س�ز��ن ز	�ا	�K درج و ���	 ��K��%+ 

 ا1@$
 دس$��K چ�ب -
 س@�KJ را چ�ب �� -##� و �
�#B- �� �(1 
� و ��ا	� را ��/@� � .��6I `�ل �� ری2	� �'�م ای� ��د

 
� �چ�ن �%$�ج�ی� `'�	(�ر 	'�� وا+� �=�و	�ان ��ا� ای#(
 �'�م ه2ی#
 ه�� �%$!D و \K� اس$�ن � �K	ا�	ز 

 
]� 
�دازد و در �a� را  D!$%� �2�ارداده� ی(1�%
 اس3 `� �$B� 
- D- 3ص�� و �@#� و �c� 
'K#ای ��
�� اج#�س ��ی=��� و  �%�ر 	���\�ب از �وردن -�>ه��. ��ای�Bن �'�	� �
 ه� -�ر خ,ف و JE'� دس3 �� ز	#�
�ا� س,�3 ز	�ا	�ن� x�	�hو +$� خ �#$Iی� ! دور ری��(	ور ��ان�	در ز �##
  �	DK در ز	�ان س�ز�- �

� OJ$I� ��K$'=	 و ���ا ��\�ت �	� �
 ز	�ا	�ن ��ه��K��a'- �Kس�اس$���ا8 Fری�� 
	 
 س�خ3 چ� را -
�ف دارد و 	
 �=�Jم اس3 -
 ذا�� چ/��'3 8:ار� ���  و 
 ��اد \:ای� دارد و از -)� ���� و �� چ
 �@#�ی� 

�خ� او��ت �� �3K� اس3 را �	ا��ی� -'�aت ای$K� 3'� �
 و �/�ف �� -##� ��ا�. 
 

� چ#� و ��ی=��� اس3�� 
���خ� از خB(@�ر ��رد اس$�6د� و &� �$+!!! 



��	�	� و �,�� و  �\ ��K0/�>ت -�ر�8ه� �$B� -�>ه�� �/��� در ز	�ان �$B� ����  ��ج
 اس3 -
 ��ا	
 
�یZ �)�ر� ��	�	� و ���� اس$�	�ارد �� ���� -U از ��B	 �� ��Kا�$� و ��ی�وا	
 N@3 و ��Kا�3 \` �$+


 �� ��د��
 ز	�ا	�ن &� �J .	�ار	� و �!< از ج3K ای#(
 -%� 	'� ��ا	� در ز	�ان ا&$�اض -#� �
 �Uر �0'
�ف 	2دی_ �� ��س� ��ن /� Fاد \:ای� ��ری�� �$B
 �� 1 روز �� 1�- ���  D(#` _3 +$� �� ی'��ی� $#`�ی

'3 در ��زاره�� ��اد \:ای� خ���ن ��
 ه�� ��و��cه��K ز	�ان س� در �����1 خ�ی� و ��وش �� ��	� از \

 و ��س و ا	�اع و ا�%�م ص���ن و . �� �ور	�	�� �� 
$��از -�س
 �B!�ب و +$� 1�ا	��K ��ی=��� ��زار 8

 
� اس$�	�ارد و درج� ه�� \�  و ��ریF 	2دی_ و +$� ��ری3 F����K(� �aل ا�K1ی
 و ی� ا	�اع و ا�%�م ��'
 �� DK	�  
�ی� -�> 300 ا�1 �50/�ف 8:�$$��\�� 3'�در ز	�ان 	����
 از ه'�ن خ�	�اد� ،  درص� 8�ا	$� از 

���� ��
 �8ش -'$� -%� در ����ی� ج�ه�� ای�ان رس� H'ی� اس�� 
- Dی�� ه�ی� �� خ� .ه� و ��'
 


 ��ن $Iن و ری��اب �
 ا�(�ن خ*01 �� ��ر  -
 ه�� و ���ر را دار	� �
 ��ی=�ت ��زار �U دام و ��Jج

 درد رب . ز	�ا	�ن داد� �� ��د� >!� 
- ����  اس$�6د� و �8ج
 و خ�ر ه�� 8#�ی� �� و \�س@2ی)�ت `,س

 
� درج�� �1�/� 
�ی[
 خ��1 	@��� �82ج
 �� خ�رد ا1@$
 ه�از�8ه� �#� �&  � . هD �� �ور	� -
 +�ا
 


 	�م و �!�س  -�Jی� 	�1در ��و��cه�K س#{ ��ازو� � 

 1اریD �'�م اج#�س� -� �	�� �� ���J س#)- 
� �� ��د و -%� هZ+ D ا&$�اض 	�ارد از ��-$�ر و 850 ا�1 700 !��!�س +!��J س#)- �8�م �
 ج�� ه 

 �� 3%� �'�� ��Bه�� �ن �$�ا	� ا&$�اض -#� و ی� ��ر-� ��ا� ا&$�اض 	 ���ا� خ�ی� خ@� |IB� 3%1
��� 
�دا�$. 

 
��ی�ن خ���� 
 �%�و1�  زاد� و -'�ل زارع رو�JI� ��%gع ز	�ان اوی� �� ا	=(�س ��Bر ز	�ا	�ن ا1@$
�و�#� ��-$�ر ��وش ص�در 	'�ی#� ���و��cه�K و �=�و	� �� 
 را وادار -�د� ��د	� -
 +�ا�  در �@�ل  -�>ه�ی� -

� و -�س
 ه'�ن -�س
 �� �ش ه'�ن �ش و  ،-
 �� ر�$� ���ی�ن ��قhخ 
 و �1�$�ن ����ی� -
 	�ن و ���Bن �
 
�و	�� ا&$�اض �` �Kه�c�و��د �)J'& 
� ���8��$� از �=$ DBچ ��ا�$�د� ��د �� 	!  و ا	$!�ل و س�-�ب و زه


 	'�د� و �%$#� ��$I� ی� را�3 -�>ه� و ص�ور ��-$�ر ��ا� خ��\�'$�K و &�م ��. 
 


 �8ج
  و�$� در روز	��
��ی� ���  ��ور 	@���- �$�� �n, و#� ��ر را �� ��� و ��� 3'� رس'� -�Bر 
  ����ن و �8ج
 1500 ����ن اس3 در ز	�ان خ�ر را -�Jی� 320 ����ن و خ�ر �300�	�c +�ود -�Jی� 

�1100�	�c را -�Jی�  
 ����ن �� ده#� و ی� `��!�ل 2200 1_ دار را -�Jی� 3 ����ن �� ده#� و ی� سX درج
� D- ���2500 �ب را ��ی=` 
)@� ���$�دن چ#	 �hخ 
 ����ن �� ده#�  و ا8� -%� هD ا&$�اض -#� ��ا� �

�#B- �� ز��و  �	ر از �8ر در �� �ور��ض را ه6$�د � .در���� `�ر ��د �=$
 

@�ت 	! ��� داران اس3 ای� اس3 -
 �'�م ��c�و�� ��K& �� 
�ی� و�Eی�6 -$'K� $!�ل و اخ: `� ی(� از	ر و ا
 ���	�	� را دری��3 و `q از -% ���	�	� و \ �س�	3 از �@�s1 خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر و 	!  و ا	$!�ل وج�

 .+Z +%�ب ���!� را �!�یD 	'�ی#�
 

�ی@� خ�ی� و !� 

 خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر ��&~ �� ��د -)@� �� �Kه�c�و�در اص  &�م ه'(�ر� �$/�ی�ن �
8 �Jاص 
�و��cه�K را از ��ن . �دش `�ل در ز	�ان اس3 �$��O ��د��وش ��اد ��Iر -
 چ�خ� �`q �%�و1

� خ�ا� ا	$�Iب 	'� -�یZ ز	�ان �
 خ�رج از ز	�ان  ه2ار ����ن `100ا	$!�ل ه� . ##� ا��اد س�D1 و خU ل از�
�ون دارد ه2ار ����ن `�رس�	3 و هJ@�20 �� 30}� در +�ود � 
�Iر ی� و ��وش ��اد �و خ�. 2ی#
 ا	$!�ل �

�ف -##�� ��اد ��Iر ی_ �(q س�cر وی#%$�ن را /� 
�ا+� �� ��د -U 
	�c#12500ای ��c�و� ����ن از �
 �.���چ� 
 ����ن �� ده� و ��چ��.� `q از ج'? �ور� ا	�اع و ا�%�م س�cره� 11000�
 ازاء �� خ�د و �	�ا �


 در ص�رت 	@�د واری�2 خ�رج� و- .� ����ن ارزا	$�  2000�q) س�cر را -�رت ا&$@�ر� دری��3 -�د� و ه
 �
 در ا	�رز�8- �Kه�c�و�� `q �� ده� و �8ه�   ز��	�K ه� ی_ از ��c�و�� 
�7 �K	� د اس3 در 5 �=�اد�& 


 �'�م ای� در ���ه� ��&~ ��� در +��1 -
 150روز �� - �	�8 �� q` #� و�و� �(q س�cر را �� �
�و��cه�K در اخ$�ر 8�دا	#��8ن ز	�ا	�� Zی�U از �Kه�c�و�
 ز	�ا	�ن ��\  در �	��د و +!�ق ��ه�ار �� 8� 


 ا��اد� -
 �� 60�HI خ/�ص� �!< � ��c�و���J6 وا8:ار� �� ه2ار ����ن اس3 �� ای� +�ل ا�$�ز و س



� رس'� \ ��K��%+ Z+ از �\ 

 �HI �=�ون 20 ا�1 5خ�اه#� در �ن -�ر -##� �� 
�ن ����ن �� 	�م ودی=J� 
�داخ3 ای� �@sJ س���K از زد و �#�ه� و `�ل ��ی� ه� دا�$
 و` �� ��دازد �� در ای� �` �� �Kه�c�و�'�	(�ر �` 

�#���. 
� رس'� ه�ای3 �� ��د و 1�$�ن ز	�ان �
 �Uر \� 
	���D و �0!$%� ��و��cه �K�� ��Bر-3 \� �$B� 
ا1@$

��و��cه�K هy -�ر�  ��� ��ارد �1�$�ن �Eه$B
 �X ��ز� �
 ��ز� در �' ه%$#� و �n  -�ر8� و &�وس_ خ
�	�� �� 
$��8. 

�یZ �=�و	�K اس3 -
 `q از U ر از�I� اد�� �8��$� 	!  و ا	$!�ل �8� و �� �8 ��K=� از �\ 
� �K#ای 
ا1@$
 ه'
6�ت +3E�6 اU,&�ت از �=�>B- ی��ن �HI ����ری� ز	�ان 	@� ��زار ��اد ��Iر در دس� 3	�Kس3 -
 در �خ


 از ای� �خ/�ص� و �=�و	- �� OB- د�� �
 در �%$
 ه�� ��اد \:ای� ج�س�ز� ��- xی���اx و �- �J چ#� -
���  ��ور� را �
 ای� �@(
 ه�� &�ی� و �Uی  ����ی� -
 ��	#� اخ$�`�س در -�1@�  �\ ��Kو��N Zی�U

�ق چ#�ا	� ��د� �2ریZ �� ��د -
 در ای� �- 
	< �K	ا�	ی$� ز���رت  و ��ش  ��ی �
 ا	�از� q- �� 	'� -#� ه
 q� دار �� را�< ��Kار� و -�رچ�ق -� د�$�� �� -�ر�#� و ��ی� و ریJ- ن و��ن و دژ��د  از در�� �� DKخ�د س

���� �� ا	�ا	�رز�8�B- ��Kچ �� �K1ب +2ب ا�!	 
 .ی� ه%$#� -
�)	�'` 
�س� �� 
 .ر و �HI خ/�ص� خ,ص
 دس3 -'$� -%� از ای� �@�s1 خ�1%3 چ

 ��Kو -�ر� �##- �'	 ���` DB2 چ,ت از -�چ($�ی� ��ی0$�ج ز	�ا	�ن 	)B� ای� OJ$I� در��� 
��ز �� ای� ه'

 ز	�ا	�ن �� ��و�#� و �� �!� را � D- اش اس3 را در �=�اد �
 ا� ��ا� ار�@�ط ز	�ا	� �� خ�	�ادJ��6J را -
 وس

�ا� �K#1ر د>>ن خ�د در س��  و ��Bر� را از  NI ����	� 1600ر �� ده#� و د>>ن 	2 -�ر���K ا&$@�ر� در اخ$
� ��ج�د اس3 خ�	�اد� ز	�ا	� +Z 	�ارد 3000 �� 2500�c�و�
 در �- ��,� ����ن �� ��و�#� و ای#(
 �'�م ا


 	'�ی�K� ��c�و��ورد و ��ی� �'�م �ن ا�,م را از ��. 
� ه� در خ,ص
 -,م ادار� اص��1 و ��	�	� و ���� ��ا�3 ا	%�	� و اج$'�&� در ز	�ان ��&~ ا�'�م &'� �� �#$@

� از 	/O -�هH �� ده�$'- 
��رت و اخ$�رات و ا�(�	�ت ���� را �  � .ز	�ا	�K �� ��د و ی� +�ا
 �3 ��و��cه�K ص0��-2ی3 در��� و ��رت ����ی� و ��ی�ی$� ز	�ان ه� و� ��#a� �@	 و XJ�� ی=#� �c�و��

��د� ه�� ادار� 
2� ا� ��ا� ��ی�ی3 و ری�س3 	�ا�$
 ا	� و در اص  �c	ان ا�	ز ��� س�ان ���cاس3 دی ��� 
0$�x �@�ی  �� ��	��. 

 
�و�'#� در �U س�1�ن س�ل �
 جX زد� ا	� در��ارد� �N ان و رووس�� �$'�ل و ��ق�در ا��ه�ی� -
 ��ی
�رده� ����ن �� رس� -
 در +%���6I� ��K و ی� Jدر اس#�د س�ر� �#�م ا&[�� خ�	�اد� و ای� و �ن 	�Kcار� �
3%	 ��cو ره ��c`  ��� �K	� �$B .  �� ��د و �

 
 
 
 
 

 ****اص�ل ز	�ا	@�	� در اوی� **** 
 
 

�'� 
- �#- �'	 ���!� �IB| �� -##� و ��
 اول ی_ چ2 را دJ+��ی3  ��	#�در ز	�ان اوی� دره'�ن �n-ا 
�ی
 و ی� ا�#$� ی� س�س� �!< ای� �DK اس3 -
 �� ��ی� ه�  ز	�ان اوی�ز	�ا	�ن K� و ی� �/�د�� و ی� ���� �1�� 

D$%ی_ �8س6#� ه �� D$%ی� �� ی_ �8س6#� ه�c� ات �� 	�خ�د ��8
 در �'*01 D#- �� ?� ?� 1(�ن . و�� �K#ای
Z+ �� 8 �� ه%$#� و�.� از دس$�رات و +!��� در ا	$�Iب ج� و �(�ن و \:ا و س�	��$D 	�ارم و ه`�
 س	�

 ��c	����
 �%FJ و � 

 ��&~ �� ��د -
 &�ا�X سI$� در ا	$*�ر �� ���� و ��ی� �@  از ه'J8 }چ�`�ن و ی� س
 

 و ��چ راه#'� -J8 }? دس$�ر چ�`�ن و س�و ص�ا و �� ��وم `q ��ی� �n  ی_ �8س6#� خ�ب س�-3 و �� س�


 در �@�مه'�ن س� و-  �#� ه� و و-  �#�ه� و زی� دس� D1ج�ن س� �� D��� �#$%ه 
 .$�ن خ�د ��وخ$
 

�
 �� ��د در س��K#1 �8رده�� �ه#� و و-  �#�ه� �=�ل `q از ه$��
 در ��و ورود از ز	�ا	�ن 8- DBچ � زه
  �� ده#� -
 در �@�ل چ#� ه2ار )B� ����� �	�ن را خ,�(�ران س��!
 دار و ا��اد چ'���ار �� �,n-ا 
ه%$#� -

���  3���� �� س�ن `�ل و چ#� �%$
 س�cر ه� -�ر� ا	)�م �� ده#� از �زار و اذی3 و ��ب و �$D و زور8



� �%�&� و چ�اغ س@2 دس3 ��>ی�K ا��ام �� -##� -
 `q از *	 �� ?�� ��اn-در ا 

 و ا��ال ا��اد -N�Nاس@�ب و ا
?�
 ری�2 �� -##� -
 ه�ف ��رد DJE وا��	�� 	$�ا	� درد خ�د را �
 ج�ی� ��cی� و ی� ای� ��خ�رده� �Uر� ��� 

 
�ا�#� -� �� Hای�در ص�ر�� -
 �I| �$�ا	� ص�ا� خ�د را �)�ی� ��س�	� چ#�ن اس$�KBد 	��
 و ��Kد� �
 .خ�د �#�� خ�ا را �0(�م �� -##�

و در ز	�ان اوی� �'�م -�ره� و ��K6JI از ا&$�د و �/�ف و خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر �� -�ر چ�ق -#� 
 
�� و ر��� ده� و +$� ��ب و�$D و�(#)8 �-,ه@�دار� و ی� دزد� ا��ال  س�ی�ی� �� �)�وز و �1اط و ر��
و `�ی'�ل -�دن +Z و+!�ق س�ی�ی� �زاد اس3 و�1 ی_ چOJI� 2 اس3 و �ن �� خ,ف ج�ی�ن ج�ر� �#� -�دن و 


 +Z و+!�ق -�دن و ی� ا&$�اض -�دن �
 س%$D ج�@1�h� ن و��ر� ��� د��غ  �اس3 -
 ای� &'  �)�زا�� ���
 
%� 	���د ��� +�> �� دس�� 

 خ�ا س#{ ا	�اخ$
 ا� و ��ی� ه� �Uر -� 
از ز	� -�دن دارد و �n  ای� اس3 -

�دن و +$�- �
 و ی� �� `�و	�� س�ز� و ی� ��1د�U�� ن و�	س���دن ا�$�زات  ز	�ان و  ا�$�ز دادن و �- ?h�و ی� 
 ��� 
%3خ,ص
 ه� �Uر -	 DK� ن� ��K� د و�� 
�دا�$� � .��ی� �=$�ض از س� را


 س%$D ادار� ز	�ان 	!  و ا	$!�ل `� در `� ز	�ا	� از ای� س��1 �
 �ن س��1 و � ���$=� �ی(� از 	!�ط ��Bر �
 ��Kی� �
  �#$!  و ی� �8 �
 ا	�رز�8� 7از ای� �#� �
 �ن �#� اس3 -
 در ز	�ان اوی� ز	�ا	�ن �=$�ض را از ا	�رز�8

�8� ا	$!�ل �� -##� و س�-#� ا	�رز8 �#� 
 اس3 و 9 ا	6�اد� �� -##� -
 ه'�ن ا	�رز�8� 240 را ��Kی� �
 ا	$!�ل �
##� و �� س�6رش � �� xدرس3 �� -##� و ��ار �	ا�	ا� ز�� �.`��و	�ه�� `� از ا\$�Bش و س` Dه �دس3 �خ

� و �2ل +/K� رج�ی� ��K	ا�	ی(� از ز 
�  
]@� .�ر ا	$!�ل �� ده#�چ#� 
 

���ط �
 �ن در ز	�ان اوی� ****  � � ****��زدی� و ��زدی� -##��8ن و ��ا	
 


 ز	�ان � 
�ا� خ��1 	@�دن &�ی[� Dه ���د� -
 از دور و 	2دی_ �� �ی�  س� ���ل 68$#� ه 
در ز	�ان اوی� �
� ��ارد ای� ��زدی�ه� �
 وا+� ��ه#�c ز	�ان اوی$B� و ی� س��1 خ��U اوی� �� ز	� -
 در��c�و وا+� ���ز �


 ای� �#*�ر � 
� س��1 6 و 5 س��1 در او�1ی3 ��زدی� ه%$#� س��1 2ز	�ان خ$D �� ��د -iوی 

 6 و �� 
- 
� ز	�ان اوی� �=�وف اس3 -
 از س�ان ��زدا�3 ��� -�Bر �� -�ر-#�ن و c	 ا�� و ی��
 ه�� ا���س�8 �1

�ورش ی��$
 ا	� در �ن �%$!� ه%$#� و +$� ��-�ر�#�ان و رج�ل ا�$/�د� و س�س� ` �� �` �< �$B� 
خ� از -
 ��K�� ز	��8 �� -##� در ا����Kی� �� ه'�ن ا�=�د و�1 �
 ص�رت �20	�ن �� خ,ف س�ی� ز	�ا	�ن -
 درا���6	 

�ام ج2ای�� و ا-@� 8#)�ا	6�اد� �
 ه'�ا� �%$�Iم 	�Kcار� �� ��	� ��	#� K� ی�ن���� .��K دا�$#� -
 ز	��8 �
�B'�ی	و  �Bی������1 �!< از  ا�� در ��رد ��زدی� -##��8ن � 

 خ�د -'$� �B$�ق �
 دی�ن ز	�ا	�ن ه%$#� و �-


 و ی� ری�س3 �[�ی ����ا� ��زدی� �� �ی#� ��	#� 	'�ی#��8ن �)qJ و 	'�ی#��8ن � 
� ��ن در روز	��$� 3Kج
�ی�6B� از درب �Bی���
 -, از ج'�Kر� و س�ی� 	�Kده�� �- �c#ه�	�ان اوی� ج�اس3 وارد �� �0< زت وا+� �

 ��� ��ا+� و �2یU چ�ب �'�ن ����	� ��س< ��-3 سJH از ی(/� �� 

 �� ه2ی#- �JJ(� �1و در س� �	��
� و خB_ �� -##� و `:ی�ای� � 
#ج�Jس �� 	'�ی#� و ���ی�ن را &�� ا� چ�`�Jس و دس$'�ل �
 دس3 و دس3 �
 س

� ��زدی�-�� 	'�ی#n-ر-�ب ه%$#� و ا 
� �` 2#��8ن  #� و &�� ا� ز	�ا	� 	�ر چDB و 8  س� س@� و �دم ��وش 	
� ��ز �� 8�د	���� � .��ون ای#(
 وارد �0< اص�J و س�  0� ��K#1	�Kcار� ز	�ا	�ن ��	� از را

%3 و �	�K را د	 DK� ن�B	���ر س��K#1 �� چ�خ�	#�  �	DK �� دس$
 �=�� ��زدی�-##��8	� ه%$#� -
 اص, ���ن و 	
 ��K#1ه'�ن س�  ��� �$B� 
 . �� ��د3 و ��خ� او��ت س��1 6 و 5ا+$�ط -

�دد دار	� و �!< در +� دی�ن در و دی�ار و -���K و 	*� ا	�اخ$� 3-'$�از ��زدی�-##��8ن &', � �K#1در س� 
!� د
���� ��  �K�
 ا���. 
�ی� دس$
 ��زد$'K� 
�ان خ@� 	�cران و روgی� -##��8ن دس$K� اس$�ن ��K	ا�	ز  - �%�� س�ز��ن ز	�ا	�K و ی� ادار

�ط �� ��س$#� �� + 
� ا��اد را �$Bاس3 -
 -'� �B(  س�ز اس3 از ص@� زود �� `� خ@� دار �\�ز �� ��د �
 �� ��ی��K خ�ش �� -##�aه�اس ��د` 
�س� و ه'
 ج� را ر�3 و روب �� -##� �� �*	 
ز	#� و ا����K خ��1 �


 و ی� ص0@3 -�دن �� ��زرس� و ی� ��زدی�-��	 
	�8 �H ا&,م �� -##� دادن ه`�B`# �#��8ن خ/�ص� خ@

 س	�cران و دا	B)�ی�ن �'#�ع  و ��&~ ��خ�رد ��ی� و ی� ا	$!�ل � 
� �� ��د -cان دی�	و ی� ز ���1 و ا	�رز�8
� -�ر�(#� و &�م �0�وم ��ن از ا�$�زات �,��ت و ��خ/� ی(� از �	�ن اس3Nا �� �$B
 �'�م ای� �#@�Kت �- 

� ا&'�ل ��� اس3�#� |I� ق در ��رد�� ��K�3 از س�6ر=@�. 
 



 �N�� ن�B	�����ل ز	�ا	�ن ��ا1$� ه%$#� -
 ���ن و 	 
دس$
 �خ� ��زدی�-##��8ن ����ی�B و 	'�ی�B و ی� �
� &�م اه'3 از ز	�ا	�ن `�س و ج�Nا �� 
�� در ج�ی�	�ت چ#�ا	� 	�ارد -N�� y�س و ج�� �	�K ه` 
- �##- �� 

� دار� و ی� ����	�ار� و ی� K� ه� و 
'J& �� `�س�اران و ی� +�ز�a$*��� و س	و� ا�	�ارد ��	#� ��زدی�-##��8ن 	
� ��زدی���ن �
 	'�زخ�	
 و س�وی% ��K��Kا�$� $B� 
- qJ(� '�ی#��8ن	ر و �B-  - زرس���ی#��8ن �'	 �$+

� D$دخ�� �� D$)�م و خ	زدی� ا��3 &', B8ز��س��1 و  � .� ��د و �� ر�$� �
 �خ
 � 8 �� ��د `�ن ��زدی� �
 �Uر -�J از ا	�رز�8� 7ا1@$
 ای� ��زدی�ه�  و ��زدی� -##��8ن ���  +�ل ا	�رز�8

��ل  
3 دارد چ�ن �&�#'�0� �%- 
�ا 	�Bن �=�وف �	)� ا	@�ر سX ز�#� و ا	@�ر `$� �J!� �� ��د و �	� >
 .	'� ده#�

H از ��زدی� �
 ا��اد �%��س�` �K$& ��ط و 8ل در ا	�رز�8+ 
��� �2ر#8� دس$�ر �� ده� -� � ریq ا	�رز�8
 �#	2�  6�
 -##� و ز	�ا	�ن را �
 س��K#1 ��ز 8�دا	#� و دس$�ر �� ده� -
 درب س��K#1 را �@#�	� و JI� را 
U�0�

� ه�� �(#` 3B` ه��#�  �ط  	Kc@�ن �c:ار	� -
 -%� در و و-+ 
�ف �B� _2دی	ه�  ��(#` 
ز��ن ��زدی� �
� ای#(
 س��1 . � و �@�دا -%� �� ص�ا� � _'- �#J��Iاه� 	��iوی 
�9 �
 از 8 ا	�رز�8	�c �  0	�Kcار� ا�@�ع �


 و ا�}�	%$�ن و �: -�Bره�ی� ��	#� -��ی!�� ج#��� و ه#� و `�-%$�ن و ���ی(� و ��ا	%
 و ��-'#%$�ن و ��
�ی� و س�+  &�ج و -#� در �!�U? ز��	� ��د� اس3 و ه3% -
 دی�ن @�ی
 و ��	2ا	� و او�8	�ا و ��زی  و 1(	

���  و�=3 ز	�� �8	B� �K(  س�ز �� ��د و +�ف و +�ی~ �
 ه'�ا� �� �ورد � خ/�ص� ای#(
 ��6JIت \
 �
 در ا	�رز�8- ��B� 3 و �� +!�ق�ی�ن اس883:� . ��ش �� ��د در ج

 
 �i#��8ن خ�اا�� وی�زدی�-##��8ن خ�رج� ه%$#� و �� 

  دس$
 ��زدی�-##��8ن --   n� �#$%ه �از ه'
 ج� �� خ@

� خ�اه�  �� دی�ن   سhJ#$� و ���6 ����� �)J  ه�ای3 �� 	'�ی#� و �ن6ا+'!�K �� س�س3 ��ز� -��  �
 س��1 �#�
_ و `�د� ه� و س�وی% ��K��Kا�$� ��K� �)X(=$�  J   �� ��	� در +��1 -
 	'� دا	#� -
 از ��-3 و -��

.Iی� و ی�B$دس 
 ��>� س� �ل و ��Jی2ی�ن و +$� �� >�� رو����ش و س�ا�_ �� س#{ ��ا31 و �J#{ و 1�1
 �/I� 
�یZ ز	�ا	�ن و �� ه2ی#U ن از��	�K خ�ی�ار� و �/�ف �� ��د و ا8� ز	�ا	�ن از جX خ�د و �� ز	�ا	

�� -'@�د ا	�اع و ا�%�م وی$��#�K و 	�زه�� ج%'� از �� �� رو	� ه'Nا �� �##)	 
K� اد \:ای���  �cر� ی(�ی
و �
 ا	�اع �'�ری�K دچ�ر �� ��	� و از 	@�د `���x و `$� ��ا� خ�اب ��ی� 3I1 رو� ز�� س'�	� ��Iا�#� 

��&��� از �'�ش �'�م دو$1'�دان Dزدی�-##��8ن خ�رج� ه�� 
�دم در سh� ج�Kن ه%$#� -
 ا1@$� 
 �� ��6وت 	%@3 �

 � ��	#� �8س6#� �� �ی#� و �� �K	� �$Bرو	� و هy اخ$�ر� در ��رد ��زدی� و ی� دی�ار �� ز	�ا	�ن 	�ار	� و �

 .�(�ن د�I1ا� ��ی�ان ز	�ان ��ا� ��زدی� �� رو	�
 �� و ی� ا	�رز4�8ا8� راس3 �� �8ی#� �
 ا	�رز�8K� ان رج�ی��	ز  � ز	�ان �2ل +/�ر و ی� س���K#1 ا	$�Kی� 8

�چ_ ��و	� و �@##� چ
 خ@� اس3 2وا+� ��2ل +/�ر ��و	� و ی� �
 ��ز `�ور� ��ر ���د  . 
�J از ی_ ��غ و+H زی@�� ا	%�	� اس3n'� >!� ان  اوی��	ز. 

 
 
 

 *****�%�ی  ��ه#�c و ورز�� و ���ز�� در ز	�ان اوی�  **** 
 
 

�@��1 دارد وا+� ��ه#�c  ز	�ان �� ���� -
 	!H  در ز	�ان اوی� ی(�  ����د �!�ی@� )J'& 
 از �(�	�Kی� -
��در �
 اس$�6د� از ای� ا�(�	�ت ��  

 و 	�Bط در &�� ا� از ز	�ا	�ن دارد -�n@3 و ���  ��ج�K در ای)�د رو+

 �� �� ���� و از ج'=3 +�ود8���#� چ�ن &', ا	�رز�8�K� �� ت �ن�	1300 ا از ا�(���6	  )  ���� 
>زم �
 4500 ز	�ا	� در ز	�ان اوی� 	�Kcار� �� ��	� -
 ای� ���ر �� 4800اس3 -
 Z@U ���ر س�ز��ن ز	�ان ه�� 

� �� ���� و ��5000 �د -
 �#� ه�� ی_ و دو و س
 اO1 و �#�  ه2ار �$}- � 7 ا	�رز�8�  ) ��209 ��ی%3 ا��ر
70�2 +�ود 	2 �!< چ6� از ا�$	 �c#ه�� �#�� از  ا�(�	�ت وا+� �زات وا+� ��K� ه%$#� و ���در �
 اس$�6د 

�خ� ا&�د و ج�K#B اس3 -
 در س�ل ��ی� � 
�ا� 	%�ان �!< در +� ���ن �� �c#ه� ��ر هD ا��6ق 	��$� و �4

 �Uر �ZJh ا�(�ن اس$�6د� از ای� � 
- �$ .ا 	�ار	�ا�(�	�ت رز	�ا	�ن س�س� و ا�#

 



�یZ 1 �!< 8 و 7�ن ا	�رز�8ه��K �'�م ز	�ا	U از 
�ا� ��-3 در ��اسD �:ه@� و د&� -� Dن ه� 
 روز در ه$6
�-3 دار	� -
 در ��خ� ��ارد `q از ��اسD زی�رت � Z+ د��ه�ای3 ��  �	خ�ان و رو+� 
چ#�ی� ��اح و رو�

�اسD �� چ�� � ��اسD ر�| و �واز اج�ا �� -##� و در �خ� �
 و 	�ن �1اش &���را  در ا��6 ����$I` غ�� DI� ی� 
 .`:ی�ای� �� -##� -
 ه2ی#
 �ن را ی_ ز	�ا	� اه�ا �� -#�

�ن ���ز�� و �!�ی@� �H از ��
 `�ی�ن �� رس�  چ�ن �'�م �� �
 -�ر'� -,س��K ���زش 	$B�95  %  �K	�
& 
�و	� و ی� �زاد �� ��	� -�خ/� �� 
', هy -,س� �
 `�ی�ن 	'� ز	�ا	� ه%$#� -
 ی� ا	$!�ل �� ��	� و ی� �

 .رس�
 �� -,س�K س�در8'� و س�خ�رد�8 �
 ه'�ا$BH �� رود و �
 ج�� ���زش �` 
� H'�ی	2 در +� !� ه'
 چ�د

 .دارد

 �-,س ز��ن و -  ���a��- س� و�#B	و روا �U�hخ  x�$اس ���a��- ��c$ارد و �!< چ#� دس�	اس$�د  

 هy وج

8��� و ��ز� ز	��ا� س�  �ا	�ن وج�د دارد و�1 در ه� +�ل وا+� ��ه#�c دارا� ا�(�	�ت و ��رت و `$�	%
�دار� از �ن را 	'� ده� چ�ن � ��K� �1�$�ن ��ه#�c اج�ز� 
�ری%3 و�1 س�س3 ز	�ا	@�	� او1�� ز	�ان �%�

I� �1�$�ن ا	�رز�8� Zی�U از �c#ه�� �
 و ��0ودU�0� و �Kس,- 
� ��K$و ر� ��� �� �$B� 
�361 �� ��د �
 �� در ��0ود� ا	�رز�8iاج=�ت 8وی�
 وا+� ��ه#�c ��ی� ی(� از  ���� �2رگ 	� از ��س ای#(
 در ای� ��

�ا	� ��&~ c	 �8�� 	'�ی� -
 ه'�Bا� 
�د و ا��ام ��ار 8� ��س ��زدی�-##��8ن و ی� ��زرسز	�ا	�ن در �
c#ه��� از ��-3 و �=�13 ز	�ا	�ن در ا��ر �8�Jدج�� �� �. 

 
�$- �
 و �ر�	�I��$-ان اوی��	!,ب  ب ز	از ا  @�
 �$�س�6	
 از ج3K ا&'�ل - �
 ه� ��د	�I��$- ی��ج2ء \#� �

� -$���K را -
 ��ی� ذا�� +$� �#����� �� �#��? ج'�Kر� اس,�� $B�خ� س�س$ � �K	� ��J=م در ��ی�ی3 ز	�ان ��
�I��$- از دور خ�رج و از �	ار�	3 � و +�-'�K� و �
 -$����K ز	�ان ا	$!�ل داد� ا	� و اج�ز� اس$�6د#(#8 
� 
	

 .ور� از �ن -$���K را 	'� ده#�
 

�ات س�س� ره@�ان Uو ج#{ و ی� خ� 
K@ج 
���ط �� �Kرز�8ه�	ه�� ا 
	�I��$- ج�د در�� ��K��$- �$B�
��ن ا��ات 
 و اس,�B#�س� و ����ط �
 �:هX و �%6�$- 3��K در �=�اد �%�ر +(���J=� 3 و ی� اد&J�س3 و ا

� �	�K هD چ�پ �H از $B� 
2 ����ط �
 &�Jم `iوه�B اس3 - . س�ل `H اس153	�چ
 

�=�اد� از -$���K هD ه%$#� -
 ��ری�I ه%$#� و &�J ر\D چ�پ `q از ا	!,ب در ا��وز روز �0�x ا�(�ر 
� در ��رد ��ری�K- F ای�ا$B� 
� در ��رد ز	�ا	�ن �0%�ب �� ��	� -)6� 
ن اس3 و ا��اد را �$'�ی  �

%6
 ه� ج'? �+(��$��K ه�B#��I و �'�ن -�K ��ار� �#'�ی� -
 ای#�
 -$���K  را از 	�c �iوی 
ور� 	'�د� ا	� �
 -$���Kی� -
 چ�پ خ�د��ن اس3 

 

 �در �'� +$� =1�h� ا���یZ خ�	�اد� اش �U را از ��اه� -$��I� �	ا�	ز ��ورد ا��ام 	'�ی� اج�ز� 	'� ده#� ا8

�/� �/�در� �@< �� ��	� و ی� �� �8ی#� �6!�د ��� اس3 �� ز	�ا	�  
� �K��$- ی�  �$��� Dه ��و ا8� چ#� ا��6
ه�س �وردن -$�ب �
 س�ش 	2	� و از ادا�
 ای#(�ر �#/�ف ��د و ا8� -$��� را ��0ی  ده#� �ن -$�ب ��ی� �'�م 

���� 
�ای< ��رد 	*� را دا�$�. 
2 ه'
 چ2 در +� ا�$�0ن دادن خ,ص
 �� ��د 	
 ���ز�� و 	
 -,س� و 	
 در��رد	  /0� 
 ا�(�	�ت ادا�

 

 `B$�ا		�8 y�د و ه-$��� وج�د دارد �!< درای�م ا�$�0	�ت 	'�ی#�� ���زش و `�ورش �� �ی� و ا�$�0ن �� 8
� روز	��
 اسJ& .3'�  و &'�J وج�د 	�ارد$!� �!< ی_ 	'�یH و ی_ ��
 �� 	�ی%� ز	�ا	�ن ز	�ان اوی� در د- 
�د� ا	�- 3-� .�,ن �ز��ن �

,ت  )B� اس3 و �'�م ��ن +O و�   ا�(�	�ت ورزش در +� ص6J� �K	�J� D\�J& در ��رد ورزش

 ه�ر�  و د�@  و J
 -#� 2ورز�� ���  چ#� �K� را خ�دت H`�� ی� را-3 و�� DK	� 
-  }#` }#` 2 . &�د �

� ا�� اس` �@J!� م��� را در ز	�ان �s �2	#�  و ی� ی_ ردیO ��دج
 را �� ار� را �!< در +� ای#(
 چ#� 	6� خI$
3%��- �##-. 

� و ی� I$دن اس�� را �� ی_ ��-$�ر �J#� 70 اn�60 �1, ی_ دس3 ر	{ زدن و ج�رو `�رو -I$3 دور اس	ز�� �$� 

 +%�ب دو31 �� 8:ار	� در +��1 -� �	�J�ا در جJ%�ت ��>� �	� �
 ه'
 ای� ه2ی#
 ه� را +$� �� چ#� ��ا�

�	� و �
 +%�ب دو31 �� 8:ار	�
 از ز	�ا	�ن �� 8	���0�. 




 ز	�ا	�ن - 3%� در +� اس$�	�ارد �
 �ب 	'� ز	#� و-��J- ارد�	 

 خ�	�� 	�ارد و چ�ن �/6$B� ,'& �I$اس
 .�ن ��ور	�چ#� 	�ع �'�ر� را ��ا� خ�د �
 ار�}�� �#� در �ن 

$6� اس3JI� D- و �� ��ز وا+� ��ه#�c ز	�ان از ه'
 ج�� ز	�ان س�1'$ .خ,ص
 �� ه'
 ای� ��6س
 

 **** � ***ا�(�	�ت ��د-�ر� و ار�@��U ز	�ا	�ن �� خ�	�اد
 
 

 . ��د-�ر� ز	�ان اوی� ی(� از �0�و�$�ی� ���KBI ز	�ان اوی� اس3
1%3 اس��� 500  ��300ه� ��د-�ر در اخ$�ر چ�2 در +�ود  
� خ�ا +$� ��ص3 	'� -#� ��#� 
6� اس3 -	 

�#- �8��س� �
 ای#(
 ��Iاه� �
 خ�اس$
 ه� و �B(,ت �	�ن رس� 
 .ز	�ا	�ن رس��8 -#� چ
 >!� 

 3 ا�1 ��2د-�ر در ه$6%Jج � س�&3 -
 �� ای� +%�ب  4 ا�1 3 روز ��در �
 `�س�cIی� اس� 3	DK در ه

�[�ی� ا�(�ن �%�&�ت �
 خ�	�  g�%� ��c�یZ ��د-�ر� ص6� اس3 و ه'.#� ا�(�ن `U ن از�اد� ه�� ز	�ا	
� �'(� اس3\ 
��B$� ��c�خ/� و �!���� وام .و ا&2ام و روی3 `�و	�� و `� ����!� ��K���!< ��د-�ر �

8
 درخ�اس3 ��-3 در جJ%�ت ��را� +  اخ$,ف را ��رس� و `� �� -#� و -�ره��� اص�J از س$�د دی
 و �
3% .	)��@HI ز	�ا	� و خ�	�اد� اش در دس$�ر -�ر هq- y در ز	�ان و خ�رج 	


 ز	�ا	�ن �� �,���� و ی� ا�@�ع �� �8	
 خ����� 	�چ2 ارای
 ده� +$� در +� ی_ � 
- 3%+$� ��د-�ر ��در 	
� ز	�ا	�ن �� �,���� و$B� �8��  &�م رسNا �
 چ2 	�چ�2 اس3 1:ا �- �6J� ا��ر -�رت 
	�c +$� ا�@�ع �

 ��cم و ج�ی�K6�  - 
�وف  و 1@�س��K س�ی� ز	�ا	�ن  و -�ر ه�� خ����� �� 8:را	#� خ,صE �$%� �� خ�د را

 ز	�ا	� و ��زدی�-##�� 	�Bن � >!� 
��د-�ر� در +� ی_ ����J ��د-�ر� �� رو� دی�ار و ج��J ی_ ا��ق اس3 -


 	�م ��د-�ر هD در �  �2 .ز	�ان وج�د دارد�� ده� -
 چ
3%H از ای� 	� H��	�)و ا� Oی�Eخ�ا و ��[�وت ج�ا	'�دا	
 ای� اس3 -
 ��د-�ر �#� 
 .ا1@$

� ���  	�ر $B�����K +[�ر� �,� ��h&ی� 368  ا��ان اوی� �	ن در ز�در ��رد ا�(�	�ت �,�����K ز	�ا	
 �� ����,� �� �Nا �� �$B� 
- �K#1د و خ���ت س��� �� �K'Bر در س��1 ه� �� ده#� و -�ر ه�� خ����� چ�- 
�

�#���,� ���� �K	� �$B� 
 .را ا	)�م �� ده#� -

  رد و ��ل �� ��د و اسD خ�ی� و ��وش رو� �ن 	'� ��ان 8:ا�3  J��=� در +�  �)�رت و  �K���� از �ن �,\

�د 8 �� ZJ=� دازه��
 ا��اد  در ج�ی�	�ت ����ی� و+Z +%�ب `� �$Bو �	�ن از �,�����K +[�ر� و و �
�	�� �� �#� ��K� خ/�ص�. 

 D$%�یZ ز	�ا	�ن +  �� �6!�ی@� ��6J�  )B در دوران -'�ل زارع �� خ�ی� سU ال از��ن ����	� ��6J س�	$J� 
�د- ?h�
 	�ن خ�J ه� را -. 


 ار�@��U در ز	�ان ا�(�	�ت `%$� اس3 -
 �� ��ان 368 &', ای� ا�(�	J�ت در +� �%�ر �=O در �خ�ی� وس
� 3 ا�1 1اخ$�ر ز	�ا	�ن اس3 چ�ن ��س�>ت  خ�	�اد� ه� و �%$�cن ی� اص, �
 دس3 ز	�ا	� 	'� رس� و ی� �� �� 


 دس3 ز	�ا	� �� رس� و ��س�>ت ز	�ا	�ن 	q` 2 از 8:�$� از -�8�J8 �JهE�6+ ��K$� ارس�ل �� � ���خ
� �Uل �� -1�B��د -
 را� 	2دی_ �� . 

 
 
 
 

 ****ی� $� و در��	�  و \:ای� در ز	�ان اوا�(�	�ت ��Kا�**** 
 


 از جX ز	�ا	�ن )J� 31دو X
 از ج	 
� ز	�ا	��K ای�ان ��Kا�3 +�ف اول را �� ز	� ا1@$c	 ان اوی��	در ز
�داز	�a� ه� ����Bی� و از ��ی? دس$�Bی�. -
 ��ی� �'�م ه2ی#
 ه�� ��Kا�$� ز	�ان را �� �@�s1 ارس��1 خ�	�ادE و 

�ات س�وی% ��K��Kا�$� و ��ا�K$1 و ی� 	/� X��Iری�K و �=�ی�  `�در 1@�س ��ی� و ����a و ص���ن �� �='
�ه�� +'�م و ی� خ�ی� ج�رو و ا�2ار �>ت 	*��3  و `�دره� و ��اد �� &�6	� -##��  س�وی% ��K��Kا�$� و �

� -O س��K#1 ا1@$
 `� ج�� +Z 	@�ی� 8:ا�3 چ#� ��ه� ی($@�ر �
 -  س��1 ی_ &�د ج�رو و خ�x ا	�از و چ#� 1
 
6�� 2 �� 1 �� ده#� -
 +�ا�  اس'H ا�(�	�ت ��Kا�$�  ���� ه� ��5ی? دس$�Bی� درج	 Dه ���  �U�� O/	 

 

 	*��3 �� ده#� -
 ز	�ا	� �� �ن 3`�در رخ3 ��ی� و ی_ ��X1 ص���ن درج'K3 -#� و 2 س��*	 ��� 



� خ�ا �� ��Kا�$� �'�	� +$� د�#� 
� `���x و 1@�س زی� هD 	'� ده#� -�ر ای� ��رد �
 ز	�ا	�ن �� -,���� ج
�	�B	 ر��'� 	�ا�$� ا�(�	�ت و `���x دچ�ر �Nا. 

 

 ا��ر �'�ران -
 ��ی� �� �8�� و ی� ��Kار� ز	�ان و ی� اه'3 ����ع  رس�c	ت در���	ا�� در ��رد ا�(�
�? ز	�ا	� �/�وم �
 ��Kار� ز	�ان �'�ر ��ت -�د� ص�ا+3 368 در چ#�ی� ��رد &�م �� 
رس��8 و ی� ا	$!�ل �


 +$� در ��خ� - �� از دی� ز	�ا	@�	�ن ��
 خ� D$ا خ�
 ه�� ����ی�B ��ج%Jص�رت ج ��  ?�� ��ا$B
 در �-
 رس��8 ��ارد -
 &�م رس��8 و ��ت ز	�ا	� ��&~ ا&$�اض ز	�ا	�ن ���  ز	�ا	�ن �=$�ض و ��ه�ی�  &�م

'�ن �� B` اض خ�د��د ی� ا��اد از ا&$� 
�ار �� ده#� -� �#c#� $��� را در� �	ا��ر در�� 
1�$�ن ز	�ان ��
� از ی(@�ر �'�ر ��د.��	�$B� � .-%� +Z 	�ارد �U ی_ ��

�' 
J(� از ��ص�ی� �=$�د و ی� 2 ا�1 �1م �=�ی#�ت `2��د در +��1 -
 ز	�ان اوی� -'$�� ص�رت �� 8$� 
3 را در�� س�ی� ز	�ا	�K دارد��aران ه�'�. 

 
� 
@� �$B� ��ا�? در �U �=�ی#
 ه� در +� ص6� اس3 و �=�ی#
 ه� �$B�خ�رد �2ی(� �'�ر و `2�_ در ��
�	�� �� �� .ج�دو8

 

 ا�$@�� �)�ی2 �� ��د و از `2�(�ن -�ر ���ز و ی� درج� _�2` 
� &�م �=�ی#Nداروه� در ا �$B�3�ن  و ا	$
�اج=
 �� -#� ، اس$�6د� �� ��د و `2� D- ر�%� |/I$� _� ارد و در ��ارد�	وج�د  DK� داروه�� �$B�

 
I%	 ی���ه�  �
 	'�ی#� ، �DK خ�	�ادK� ز��یرا دری��3 و دارو را� bی�$	 ، �	�� �� 
�ی� د�3 ارای$'- �� �KB
'�ر� �Kده 
 را در -'$� از 	D س�&3 وی2ی3 �� -#� و روا	2a�_ و روا	(�و وج�د 	�ارد و در ص�رت ��اج=

 5ص0@3 و -�ووش �'�ر� ج�ی2cی� �=�ی#�ت �� ��د +$� ا�(�ن 1 3%�J#�� از داروه�� خ�اب �ور �
 ج�� 
 �� �
 ص0@3 و ��Bور!�� �'(� اس3 ، د�ن د	�ان روا	2a�_ و روا	(�و \B- 3K_ �!< از ج�ان `2�	د


 ص�رت ��اج=
 �� -#� و �!< د	�ان �'� را � ���� ��� �$+  �B- �� 3 �'�م&��ی� �$� ه�� رایb �� س$K� ��
%3 چ�ن ��خ� او��ت ا��اد �(#)
 و درد را  �� ده� ، �� +%� ای� -�ر را ا	)�م	 Dرد ه�� �� X1�h� ای� 
ا1@$

 ��ف ��ج� �� ده#� �� +�ا�  �� ای�ز و س�ی/� �� ��ن د	�ا	�Kی�Bن �� س� س�ز	��K چ#� 	6�B- 
� �Kری�'�
�##)	 x� .ز	�ان را �

 
� و �'�رس$�ن ��ره� و ��ره� در ز	�ان �c	در�� 
&�م -�رای� -�در `2�(� و &�م 	!  و ا	$!�ل و ارج�ع �'�ران �
 
%Jی_ ص�رت ج ��ارد �� �$B� 
� اس3 -��  ��س3 و ی� ��ا��ش ��`�
 ��ت ز	�ا	�ن �� س� �اوی� �#)

�د� �� ��	�ج2ی� �
 ��ز��	��8ن ��0ی  و ی� aس xخ� 
�. 
 

� ��Kا�$� �� ���� ، ا�� در ��رد ی(� از �#@? ه�� �'�ر� در ز	�ان اوی� -
 ه'�ن \:ا� ���� ادر رزش و \
��رد 	�ن در ز	�ان اوی� ��ی� ��cیD  وا+� 	�	�ای� ز	�ان اوی� در اج�ر� وا+� خ/�ص� �� ���� و وا+� 

 
�ز �� ���� �
 ه'�ا� 	�ن ��ا� `�س#  و در ای� �� وا+� خ/�ص� �$!@  �
 F@U 	�ن ��ا� ز	�ا	�ن �	 �ا	�از
 �ن وا+� �� ���� `q هF@U D و هD ��ی=�ت 	�ن ��ا� `'�	(�ر س�د �ور ��زی��3 ��ی=�ت 	�ن 	2 در اخ$�ر 

H �� �ی� و �ن ای#(
 �8ر ����� ه� چ� ز	�ا	� اس3  س�د خ�1| را &ZB اس3 ` 
J�%� _ی �اس3 و در ای� �

 ��د �� 8�دش $I` ��c$ا� دس 
!�
 ��ی� �� 8�دش چ#� د- �	�	 �
 �� ��د و q`30 در ای� �$I` ا� 
	�N 


 	�	�ا ��ز � ��ا+� ��U 
�یZ ز	�ا	�ن �/�ف ��� و 	�ن خ�د �
 خ�د در ی_ چ�خU ی� +� از�&', 	�ن در -'$
�ر� از �'�ری��K �8ار�� �� �%� ~&�� �8�دد و چ�ن 	�ن خ' �� 
�د -%� -
 �$�ا	� و ه2ی#
 اش را دا�$

'3 ه� 	�ن . ���� از 	�ن ز	�ان �/�ف 	'� -#�� 
�� را ��� ����ن در اخ$�ر 200ا1@$
 ه�از�8ه� 	�ن �
 X1��
 �� -##� و �� �ور	� و ا�� در ��رد خ�د \:ا� ز	�ان ی_ K� �(- 3 از%ز	�ا	�ن �� 8:ار	� -
 �=�Jم 	

 �� س6#`450��� ���8  �18 ��  20 �� �K$�� ص@�0	
 اس3 و ی� 24 و در ��خ� و�D �� ��د -
 ج%!� �6	 
 
�ی���6  �� ��	)��K درجB� � ه��J` م�%�� -�چ_ و ��ا� ��م و 	�Kر هD ا	�اع و ا�ی_ ����� -�چ_ و ی_ -

�	b و زرد چ��
 _  �� 	�م و 	�Bن 3� _ ��	b _  ��د�)�ن ��	b و_ ��	b و س�ی� _ ��	b و &�س _ ��	b و �1��

 ��ون �8�3 '�� ای� _ ��	b و -��q _ و �ب $B� 
- �J` �'3 ی� ه'�ن چ�ون �8��س@�2   
����	b و �

 
��	 �
 اص, چ#� چ�J& �2 ر\D �ی- ��  و ی� دس�\:اه� از سh  ��}�ل س� در �� �ور	� و ا�� در ��رد �
ای� ه'
 -D و -%�� در ا��ر �}:ی
 ا� ز	�ا	�ن ��&~ ه�� و�? ��� در ��رد \:ا� ز	�ا	�ن وج�د 	�ارد  و 

 ��یO \:ای� درس$� در ��رد �!�ار `�و��=� 
	�c.
 ا��اد �� -�چ($�ی� &�ا�  دچ�ر �'�ر� ��	� و ه- ���
�ا&�ت 	'� ��د� ���� 
 .و وی$��� \:ا ه� وج�د 	�ارد و ی� ا8� وج�د دا�$

 



� در ز	�ا****  ****ن اوی�  خ�د -�B و �!�ار ��گ و �
 

 �U 3 در%	 �#n$%� ن�� رو� ز	�ا	� �c#س �	ر ه�� روا�B� 

 �� 3ز	�ان اوی� 	2 از �!�1- 
 س�ل 8:�$
 
� و خ�د -�B و ا��ام ��ی� �!�ار ��گ و �$Bدر ای� ز	�ان و +�ودا در �'�م س��K#1 و ا	�رز�8ه�K ��د� ام �

 �� ای� ا��اد -%�	� ه%$#� -
 �9رز�8�  و خ/�ص�  ا	6�ادی��K ا	8خ�د -�B در ا	�رز�8$B� 
 ا��6ق �� ا�$�د -
 �
 ا	6�اد� ز	�ان اوی� �#$!  �� ��	�8از ا	�رز�8� OJ$I� 36JI� و ی� OJ$I� ه�� 
	�K� 
� . 

 
 
	�� و خ�د -�B در ز	�ان اوی� 	%@3 �
 ز	�ان �012/�ر -
 س�1ا1@$
 از +Z 	@�ی� 8:�3 -
 �!�ار ��گ و �

� و -3B و  	400��>� �-2 خ�د-�B  و ��گ و �� 
-  �K� ن اس3 و رج�ی�� �B-�6ت و خ�دJ� ل���6� ���ر 	
-B$�ر و 	2ا&��K دس$
 ج'=�  و �$��KJ س�ی��1 اس3 ���ر ��6Jت در ز	�ان اوی� &�د دور�'� در ��ا�� �	�ن 

 .�0%�ب 	'� ��د و�1 �
 ه� +�ل ای� �=[  وج�د دارد
 

�? در ا	$!�ل �'�ر �
 ��Kار� و � ام  سK  ا	�cر� و &�م رس��8 ��ه� �ن ��ددر چ#�ی� ��رد -
 خ�د �� ��� 

 ��گ ز	�ا	� ��� اس3 -
 در ی_ ��رد �ن ا�%� ~&��  J=� و ��ر و ی� ��@�>	q ���دK� _ و�د `2�@	

 �
 ا�%� 	�@Kc	�  8	�@Kc	��K ا	�رز�8� >@���ار� �hو �ی�6ن ا� �	د�� ��د-  6�را از ج3K  درب س��K#1 را 
�د� ��د	� و در ا��ق خ�د �B}�ل اس$�ا+3 ��د	� -
 ی_ �'�ر س($
 ا� `q از - ?h�� اس$�ا+3 ']�3 


 ��ت -�د� ��د  -
 `q از ای� ��ج�ا ز	�ا	�ن ا&$�اض -�د	� Jص�� �'�رس$�ن �#$!  �� -
 در ه'� 
س�&3 �
� ز	�ا	�ن را ی� ا	$!�ل و ی� �� ��Kی� وادار �
 س($B� 
 .�ت -�د	�-

 
3 از دس3 ر�$#� و ی� چ#� ��a�8 و ه�� &�ارض 	@�د ��اد ��Iر و &�م رسNا �� 2	 �د خ�د-�B   ��رچ#� 	6

�  ای� ��Bره�Nا ��د چ#� روز `H از �زاد� �� 
� ��Bر ه�� روا	� در ا	6�اد� رخ داد -Nا �� �$B� 
 درد �ور -


 ز	�ان 20 ی_ ج�ان خ�د را +ZJ �وی2 -�د و ی� ی_ ��رد درد �ور -� Hی�` 
�یK� 3داخ�� &�م `Uخ� 
� 
 س�1

 ZJ+ خ�د را در +'�م  �	ره�� رو+� روا�B� �Nا �� 
��ز �� و در �ن چ#� روز اول چ
 �,ه�ی� س�ش �ورد	� -
 
� ای#(iوی 
�ا� �!�ء اس3 �� 
�ا�$'#�ا	� �2c	خ�رد�8 و &�م ا�� سNا�� ای� ��ارد �$B� 
�وی2 -�د -

���  �0'   ا��اد را در  ز	�ان از `� در �� �ورد و �
 �#c#� و ا	$�Kر �� -�B��Bره� � .� روا	� \
 

� ا	$�6&� و `��1 اس3 .ز	�ان اوی� ص� در ص� \
 3I� _ x3 _ خ�اب _ خ�را�ا�K�_ ت�U�@د_ ار��� �� D$داخ3 `�ل خ�` 
� 
 .و خ�اس$
 ه� ه'
 و ه'

U _دن ی�� �	ا�	از ز X=B#� �	ر روا�B� _اس3 ی ��##- �!0� 
�ف و ��ه#��K `� در `� �
 �=�ر  ا��اد -
�ف U .�cدی. 

���	� ه� -q �� خ�اه� �(
 ا� از ای� ��د ز	�ا	� � 3��8 �#	�� ��B	 �#�� >0� 
� و ���س	 �ه#�ز از 8�د را
8��$� ا�(�	�ت و ی� ا��Kم و ی� ا��Kم و ی� رو+�ت و ی� �!�ار �$H ج�ی� ا�1رود  ��ون در 	*/I� و HJ'0� 

 .�(#� و �@�د
ی(� +Z س��1 �� خ�اه�  ی(� ورود� ا��ق  ی(� -�رت ا&$@�ر�  ��ز� وارد را خ��1 �� -#�  ی(� �3I خ�اب 

�و�� ی(� ��ی�6J� D رای�cن را �� `�ل در اخ$�ر ز	�ا	� �� 8:ارد� ��. 
� در�c�و��ن و درx �%�ول �'K�  � ��و ورود  چ#� ه2ار  ����ن زی� ��� در �خ� �� چB'�ن ��ز و �#�  در &

� خ,ص 300 ����	� را �
 ز	�ا	� 100از -�رت ا&$@�ر� -%� �� -##� و ی_ �%(�ی3 � 
 ����ن �� ��و�� -
� 	�ا�$� `�ل `�داخUخ� 
� 
-  �'K� �� ��ی
 و ی� ای#(
 	�ا�$� را �
 ��ز� وارد �� ز	� و �#�� خ�ا ��زK� 31 

� و��� 
�ن ��ا� دیJ�د و �(D و �c� ارش�	و  �!� � �� ای� او��ع ��ی� ��ا� �!�ء ه$6
 ا� -�J `�ل از خ�	�اد
�ف و رخ3 و 1@�س رج�ل E و ی� �#- ��د� ا	� `- q� ا	$!�&� ��سجX ��ی�ان ����� ز	�ان را -
 ز	�ان \


 	��K8ن �}2ش �6  �� -#� و - �	2� 
� ز	�ان را ��Bی� و ی� ��ا31 و +'���K را ��چc���� -#�ر� ه�� `$� و ی� &
60
 U#��� �� س�زد و ��گ را �
 	#{ و 	(@3 و س�خ�رد�8 و س�در8'� ��ج� �� ده�J� ا� 
 .و �(

 
J+�� 
� ای� ا��اد �@  از رس�ن �$B� 
2 ��ج�1@$� از ه'
 ای#(
 ��Kار� و `2�_ 	� �B- خ�د �##- �� 
اج=
� &�م رس��8 و ارزش ��g  ��ن و Nا �
 و �� �	�� �'	 
$��ای#(
 اص, �
 �	�K اه'3 داد� 	'� ��د و ج�� 8


 �� رس#�J+� .ای� �
 



 ****خ�ی� و ��وش ا�$�زات  *** 
 
 


 �!< در  ز	�ان - 3%	 �2� ز	�ا	�K � ج�Kن چ�2 �$�اول اس3 و چ$Bا1@$
 خ�ی� و ��وش ا�$�زات در �
�و� ��خ/� اوی� رایb ���� و �n, -�ر چ�ق -� �� �8ی�  �� � �� و 100خ�اه� زود�I� �1�#2 20 �� ص� �� 

60 �� ��ش ی� �n, 10و ی�  �- 
�اج=� �	,� 
� و �#�6ر ��ش �� �8ی� �� 
	���� س�ا�_ و ی� در +�0� 31$� 
 .�,	� را� را 	�Bن �� ده�

 
�ن از ز	�ا	�ن در س��K#1 اس3 -
 ز	�ا	� �� +�ا�  دس$'B- ر��c3% ��ی� -�ره� �� ی(� از �=��,ت �` 
2د �

 �
 2در �� ده#� �
 ا�� ای#(
 ه- 3%��ت +[�ر� �� خ�	�اد� دا�$
 ���� ای� در +�1,� � ه$6
 ی(@�ر اج�ز
�ر %� sJ@� '� -#� و ی�	در ی��3  �{J@� ز ی���ا� �,��ت +[�ر� -�ر �(#� در �@�ل ای� ا�$� 
�I| ��ق  -


 او داد� �� ��د و ای� در +��1 اس3 -
 در �@�ل خ���ت چ#�  ه2ار 5	�چ�2 در +� ی_ �(q س�cر � �	����

 �	�K �� ده#� از �_ �_ ا��اد س�-� در س�s1�@� �K#1 ��رژ و خ���ت دری��3 �� -##�  و � 
ا��اد� و ا�$�ز� -

D اس3!$%� � .ای� خ�د 	�&� ��وش ا�$�ز �
 ص�رت \
 

 ��K1�	�- از s1�@� 3داخ�` 
�ار �#�سX و ی� -'$� از در ��ارد� -�
 ��&~ رای2	� ا��اد� ��ا� ص�ور 	���0�
� �#�� از ا�$�زات ��خ/� �� ��د  -
 خ�د ��خ/� و ا�$�زات ����ط �
 �	DK ا	�اع و �K� ا��+� �='�ل �

 .ا�%�م دارد
 


 ا1@$
 و ص� ا- ��	�N ع,U3 و ی� �� ا�خ/� -���� ��ت  و �U>	� ��ت و ی� �� �'�م �0(��� ��K1�	�- م�'� 
$@1
�یZ س� و-  �#� ه� و و-  �#�ه�  �
 �Uر ��ه�ا	
 ا� ه�ای3 و ���0*3 �� ��د U از 
	���ا1@$
 در ای� . �0

��	�	'#� و �U �)�ر� ادار� -#� ��ی� و �خ�ی� راه(�ر اس3 -
 ا��اد �� ص@� و  
J��\ ��1
 ا�$�ز 8�!�
�##- �� ��c�ا `	�  
Jص�+. 

 
 �$B� 

 در او�1ی3 از ج3K `�ی� �وردن ���ر ز	�ان و `�ی� �وردن ا1@$)J� 3ا��- �ا&�h  ا�$�زات 	
 از س

2� را�3 و -�ا�3 و ا	%�	�وس$� ��-$�ر -'�	{ �خ� اس3c	ه� اس3 و ا 
 .ه2ی#
 
 


 ز	�ان اوی� و س%$D `�ل ��ی� و ا	$!�*** � 

 و ��زی? و ا	$!�ل ��اد ��Iر و ا��ء �'#�&K� D$%ل `�ل  س
*** 

 
 �n-#� ا	2 ���%$n#� ز	�ا	��K ای�ان از 	!  و ا	$!�ل ��اد ��Iر و دا�$� �@(
 ه�� ����ی�  ز	�ان اوی� 	

3%	. 
� �#@? در���  و 8�دش `�ل cدی ��K	ا�	ی� در ز��2 �$#�ع اس3 در اوی� در���ه� �%�ر ��>س3 و �#��? در��� 	

� �@#�� خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر � �Jاص �
 و ��زی? ��اد ��Iر در ردK� $!�ل و	!  و ا	ان �	و�1 در ز ����
 
- �Kه�c�و�� ��
 و در ی��3 ه'�ر� و +Z -�رچ�ق -#� و ���	���ه�� �=�� -%X در��� `q از اخ�ذ� �$0

�د�ار �� 8� .در��� -  �@(
 ه� در 	�Kی3 �
 �ن �#$!  �� ��د و ��-2 `�ل ��ی� اس3 
 

H از �90 %I� اد�� 
�یZ -�ر-#�ن وارد �� ��د -U ان اوی� از�	در ز �Kرز�8ه�	و ا �K#1س� 
� ��ر وارد ��
�ی�K در ای� ��رد خ�د �8ا� اس3 -
 در ��ارد� -
 ����ری� و -�دری�K در -�ر-#�ن ز	�ان c$اد و ���ر دس�=�

2 در ز	�ان اوی�	  
� ا	� -
 س�1�ن  س�ل �=�ل  ��د� ا	�  -
 چ#� 	'�	�� �c$دس 
 ��زدا�3 ��� ا	� -
 ا1@$
3%	 D- ن��اد�=� . 
ا1@$
 ��ی� �@�ل -�د -
 	!  و ا	$!�ل و �%�ی  ����ط �
 ��اد ��Iر در ز	�ان اوی� 	%@3 �

�خ�ردار اس3� ��� O%3 و از و�=3 و ��زار �=	 
���  �!�ی%  �K� 012/�ر و رج�ی�� .ز	�ا	�Kی� ��	#� 
� در 8�وه��K ا�3 ����ری� در ز	�ان اوی� ��&~ cه'�ی DBو دور از چ Dازات ه�� 
,��Kی� �)B� 
-  ���2 

� -�ر 	!  و ا	$!�ل ��اد ��Iر را ا	)�م ده#�3ا�1 �6	 . 



�ی�ن $B� �� 3 �� -##� و1�=� �cی(�ی �� �$���n, در ی_ �!h? ز��	� و در ی_ �36 چ#� �D ��ون �'�س 8

 �� -##� و�1 ه'
 ��ون اس$n#� هJ��=� خ�د�	را دار �cا� ی(�ی�. 

 
 . دس$
 ه%$#� 3در ز	�ان اوی� ����ران 

 
'$�Bن از � 
���	� ه%$#� -K� ا� از دوران �}�Bن �@�د و  500&�� 
�وع �� ��د �� ه� ج� -� �	���� _� ��

�س#  دوران دادس$�	� و >ج�رد� ه%$#� -
 ه#�ز �,ش دار	� وج
 ا	!,�� خ�د را +�6 -##� و �` ��=� 
%�د دس$
 3=�� ا	� و ���
 رد� ه�� ��> رس� �K	� �$B� 
� اسD و رسD و دوس$�	�Bن -Uخ� 
� Xا��� 
در ��ن �	�ن �

� اس3$'- �K	� �J{�. 
 

�ارداده�� � �� 
�ار داد� ه%$#� -� س�1
 ج:ب ��� ا	� و 5 ا�1 1دس$
 س�م ����ران ز	�ان -
 اس$�Iام ���8ن 

��ر هD -ا�# 3��J{ 	�ار	� و �
 هy وج �3 و ��ص$� را ��ا� `�ل در �وردن ه=��	�x و   ��hو خ On

 .ا از دس3 	'� ده#�خ,ف ��	�ن ���� ر
 

�@  از ���ن -�رت ا&$@�ر�  �ا�� در ��رد 	!  وا	$!�ل  �@�s1 دری��$� و ی� در��� ��وش ��اد ��Iر �� ه'� اواخ
� -�رت �'�م �	�K ��ون -'$�ی� �B(  ا	)�م 'N د و ی� ه'�ن�� ��!	 ��� �� و �'�م �=��,ت �
 �Uر اخ: وج�

2 ��ق -�د� و خ�ی�اران ��اد ��Iر �@�s1 ��ج�د در -�رت 	 �K�ا&$@�ر� رو ��Kه�c$از ���ن دس q` <�+
 �
 د���� �#��� ��یZ دس$�cه��K -�رت خ�ان ا&$@�ر� ��و��cه�K ��ون ای#(
 خ�ی�� -�دU ا&$@�ر� را از


 واری2 �� -##	���� در ��� ج�ر� �!< �0�c�و��ن ����ن -�> از �=�و	�5 �
 �Uر� -
 ��ی� �J دری��3 � �
 D�� اخ: وج
 از ز	�ا	�ن در ��� ج�ر� ر�c$و�1 ��ج�د� دس ���� ��ن ����ن را 	�Bن ده�35-�دJ� . 

 
�ا� `���	�ن ��زاد �@�s1 دری��$� س#� س�ز� 	'�ی� -
 ای� س#� � ��c�و� ا�1 10س�زی�K از `q در اص  �%�ول �


 ه�� ����� ز	�ان 8�دد درص� `�رس�	3 	�ز دارد �� وج�� 	!�ا از ز	�ان خ�رج ��د و ��0ی  30)@� �)1��. 
 

  
	���0� ��K��%+ �!�  -�ر �� &(q �� ��د �/�ف -##��8ن ��اد ��Iر �@�s1 را �
 �'�ر�در ��ارد� د
� �@�s1 را ���c�و�� `�ر س�	3 �
 د�$� +%�ب ا��اد وارد �� -#� و ��د ��اد ��و��cه�K واری2 �� -##� و �%- 

 .��Iر را دری��3 �� -#�
 

�و��cه�K در �%�ی
 +%�ب �� �@�1}� �H از � 
- ��ن ����ن +%�ب ��زاد دا�$
 ا	� 30در ��ارد� رخ دادJ� 
 D- و ��� هD وج�د دار	� -
 -�ره�� `H `� ا�$�د� �hخ D- اد�� را ا	)�م �� ده#� و �� و ا�� در ای� �� ا�hخ

 �8�م ��اد ��Iر �� � � ه2ار ����ن +Z ��ر��� 50 �� 25خ,ف ��خ� از ه'(�را	�Bن -
 در �@�ل وارد -�دن ه
 ��	� و در �@�ل ه
 �وردن ����ی  و 4 �� 2 8�م ��اد ��Iر از 8 ��100� >!�  �K	� �	ن ����ن در��� دار�J� 

MP3  و MP46  و  و رادی� و وا-'� و	اول چ_ و ی� �
 و ی� خ�د -�دن �	�c ی� ص�ا�� -�دن د>ره�� ا�@�ع �

 ای� ا�,م از �'�م �)�ر� وارد �� ��د و ��زار �ن �
 30ا	$!�ل وج
 در �@�ل - �##- �� 3&�#� درص� `�رس�	3 

� ��دن  ا&'��B1ن �� �	�ن -�ر� 	�ارد hخ �� �Uخ� 
� Dس#  اس3 و -%� ه�و +$� ای)�د �Uر �ZJh در دس3 `
�#) .ر��ی3 	2 در ��ن ز	�ا	�ن �

 

 ریq و ی� �=�ون و ی� -�در ادار� ا	�رز�8�  در اوی� J'3 خ�ص اس3 از ج��J6 و اه'��خ� از `%$�K دارا� س�

�-2ی3 اص�J  ��دن -8� 
� از ��ن ا��اد س��!
 دار در ز	�ا	@�	� در ز	�ان اوی������ ��اد ��Iر $B� 
 اس3 -
� ا	$�Iب �� ��	� -
 �� `�c$I -��  و ��ا	�ی� و 	$�س ��دن و ��#� و  خ//��ص� `�س#   ز	�ا	�Kی� ��	#� 

�� چ�aول و ��راج وص  ��� 
��	�ن و راهX%- ��K در��� ا	$�Iب و � ��ده�� ا	0�ا�� در ��ا�c� م�'� 
��دن �


 �� ا&'�ل ��رت و ای)�د ر&X و و+3B و +$� دادن ا�$�ز �- �	�� �� ���خ� از ارازل و او��ش ز	�ان ���� 

 .زی� ز�#� را ه�ای3 �� -##�
 

H �� �ی� و ی� �
 ج�ی� �#$!  �� ��د  س�ی=� وارد &'  �� ` �J)B� �]&ا� ی_ از ا�� 
+$� در ��ارد� -
U 
�دا	#� �c�س3  +$� ری8	�رز�8� �ر� -
  �� ��ان 368 ��خ� `�س#  ا��	� و ��د را �
 �0  -�ر �@�J ��ز �




 �� ج#c#� �� ای� 	�$Iس�� و +$� ا�,غ  +(D ا	$!�ل س�<�� ��K$%` د�K#B` D\ر �J& 
و ��ی�ان �ن ه%$#� -
�$� و �� -�6ی$� �1 �� �Nا �� 
�-X%- 2 در��� و چ�پ اس(#�س را از دس3 	�ه#� و ای� ��ص3 و 	='$� اس3 -�

2 از �DJ ا�$�د� و �ن ای#(
 	!  و ا	$!�ل و خ�ی� و و &�م 	*�رت &�� ا� ��س3 ��صJU 3@�ن ا�$�د� ا1@$
 ی_ چ
 ��7�وش و +$� اس$='�ل ��اد ��Iر در ا	�رز�8 ��K#1ا 3 و 6 و 5 خ/�ص� س��n-د و ا��)�م �� 	ا �$Iس 
�  

 ��Kوه��ا� �%$
 3ا��اد در 8� 
� �� 	Kc@�ن و ��ا�X ا��ام �
 خ�ی� و ��وش و اس$='�ل �� -##� -
 ا1@$�6	 

 ز	�ان اه �K	�Bن ه'
 رU�0� و خ/�ص� X� اغ س@2  در س�&��� از روز و س�&��� از� و-  �#�ه� �� چ

 .اج�ز� اس$='�ل ��اد ��Iر را �
 و�1 	='$�ن خ�د �� ده#�
 

 ��K#14 و 2 و 1در س� � ��ت &'  �%�ر -'$� اس3 و در ص�ر�� -
 زی�د &J#� 	@���  اس$='�ل ��اد 7  ا	�رز�8

 ��a و ��ا�X دا�$
 ���#� ، �زاد اس3 و�1 �
 ���Iر �!�ی@� ه'
 ج� -  �U�
 ��ان خ�ی� ��اد - Dاد� ه�ا1@$
 ا�

�ی�ن و �/�ف -##��8ن دس3 �
 	!� �2ا+'3 ای)�د $B� �� و ��زده� ��Jh�� 	�ار	� و ��ا� س�ی�� D- ن��
(##�  را �� چ�اغ س@2 و ص,+�ی� �1�$�ن ا�� �� ی_ 28ارش چ#� خ�h �� س�و ص�ا  �� �3 8
 ا	�رز�8BK� 
� 

 خ�ی� و ��وش و اس$='�ل ��اد ��Iر  �
 8در ا	�رز�8� س$='�ل ��اد ��Iر ا	$!�ل �� ده#� ، خ�ی� و ��وش و ا
��ر�'#� و +'�ی3  ص� در ص� ریq ا	�رز�8� و ا��اد �30 ا�� �زاد �زاد  �� ���� ����� 3-��. 

 
�ف �/� xی��� ��د و ����	 xا��@  ه#�ز - ���� �� �
 �Uر &J#� سF و �8 �� در چ�اغ خ�	
 ه�� ا	�رز�8� 

 �K�
 ا� س#)�ق ��ا� اس$='�ل ��اد ��Iر ��د و�1 +�> در ا��Jدس3 س�ز و رو\#� �
 را+$� چ�اغ ه�� �$

 3 و ی� 2 �
 2س�خ$
 �� ��د  و ا��اد � 3 ��ف �� -##� و ج�1@$/� xا�
 را+$� ��اد ��Iر و -� �K$I� رو� 

�یD س�-�B ای#(
 ����ر� Dزدی� -� داری�� �hه� �� �8ی#�  ا&,م خ�#�  
 و-� �B-� !!!ی� �@  از س
 

 �� ه%$#� و�1 ص�ا� �ب 	'� �ی� و داخ  دوش 8�وه��K 8�'� در ا	�رز�8` 
- �# ا�1 3 دو���K +'�م را �� �

 ا	� و ��اد ��Iر �/�ف �� -##� و ی� در `3B درب دس$�Bی�4$%B	 �$+را 
� ��6	  

 ا	$*�ر ای%$�د� ا� -� 

� در دس$�Bی� ه%$#� و 2  �� 1ی_ 	6� از دس$�Bی� خ�رج �� ��د و درب را �� �#�د و �� �#� ه#�ز cدی �6	 
 .در +�ل �/�ف ��اد ��Iر ه%$#� 

 
�2ری!� �%�ر -D ه%$#� چ�ن خ�د خ,�(�ره� و �=$�دان �� �ن �61�I#� و ه'
 را دچ�ر در ز	�ان اوی� �=$�دان 

B� س#� و��یZ �2ریZ ای)�د �� ��د �� �U از 
�ات و �'�ری�Kی� -hخ  
 د1� D1اد س��(  �� -#� چ�ن ا�
361�I� ای� �
 �� �ن �61�I#� و�1 در ��ا�	�$Iس�
 ج2 �2ریZ ه'
 	�ع اس$='�ل ��اد ��Iر   س�  �$Iس � و س

� چ(�ن در ا	*�ر &'��� د�h��دن  و �� - ��h� 
ر �#� چ(�	�ن ��ا� �=$�دان �زاد +$� ج���	�ن و �@�ی  �
 .اس3

 
 �Jی�
 ا	�از� ی_ �� }	��ا ��د ی_ س` Zا� �2ری�� �c	�
 س	����ر �0%� Zی�U از 
ا1@$
 در ��ارد� -

 �� Zر �2ری�� � ه2ار ����ن +Z اج�ر� س�	{ اس3 و ��1_ س�	{ هD �� 5ه)�� چ�خ در��� دارد  چ�ن ��ا� ه
'�ر� را ا��&
 �� ده� � 
3 �@$, �� -#� و�1 دH1 	'� �ی�  �#@? در ��� خ�د را ای#(��aه 
 و چ#�ی� 	6� را �

 �'3 ای�ز� -�دن ص�ه� 	6� 

 �س�	� از دس3 ��ه� +$� ��!! 
 

�ی�K و 	!  و ا	$!�ل و ج��)�ی� ����ری� cخ,ص
 -,م ����� ز	�ان �
 `B$�ا	
 &�م ��زرس�K و ��رس�K و `

 	!  و ا	$!�ل `���ج�س3 و �n  �ب را-�- �� اس3 و �
 1)� زار� �@�ی  ���� �� اس3 -
 ی()� ��	�� و 8#�ی�


 دوا	�ن �
 �	�K 	'� ده� و �2ریZ ��ی�ان >یZ و ج�ی�Bص3 ری�
 ه�� `� در `� �� 
 ��	#� �ب ��ز� ا� اس3 -
-�ج�ی�ن ��	�ن از ��ن �� 
 ا� را-� �2ریZ و �	�ا ج�ر� و ��6ف و ز>ل �� 	'�ی� و ��Nر 	(@3 و 8#�ی��8 �� �
 .رود

�=$�دان را  % 10ای� `� وا�� اس3 -
 �!�ار ��اد ��Iر ا	$!��1 ��س< ز	�ا	�ن در ه� ص�رت +$� �/�ف 
 �Kی� راه��ی� راه�K و ا�� �� ��.` �$+ �#- �'	 ����!! 

 ` q� �'��cی� ای� ه'
 ��اد ��Iر ��ا� ای� ه'
 �=$�د از -)� �� �ی�؟؟؟
 

 **** ه� و ��زرس� در ز	�ان ��زرس�*** 



 
 

 ��0	 
�ت وج�د دارد  -J*	 زرس� و��م �	 
� دو1$� وا+�� �
 در �'�م 	�Kده� چ
 دو1$� و \- 
	�c	�'ه
63 -�ره� را �د و -)J'& �+ده�  وا�K	 و �-�� �%3 و�1 ��ی� در س�ی	 �#n$%� ��� س#)� ز	�ان هD از ای� ا�

�� از �36JI ���� و�1 در ز	�ان اوی� ��زرس� در 	!H ��زو� ��ر�'#� و ا8�J3 جKای� �ن س�ز��ن در ج�ج
� �	!�ر اس3 -
 اص, وا+� ��زرس� را در ��ز� خ�د را� 	'� ده� و در  �����خ� ��ارد ز	�ا	� س�1�ن س�ل در 

�د� وج�د 	�ار� �د و ی� ز	�ان اس3 و�1 از وج�د چ#� 	�Kد و وا+�� در ز	�ان اص, خ@� 	�ارد چ�ن &', چ#

�� ��د -
 ��د و 	@�د او  اص, در ا��ر ز	�ان دخ�31 	'� -#� و در ص�رت د&�31  در -'$�ی� ز��ن �$�ج

� ا&'�ل �  ��� ��یK� >!� �#=ی� �� -##� ی�� چ#�ا	� �� او��ع 	�ارد و او هD ��ی� ه'�ن -�ر را �(#� -
 س�یN��
�د س�ی�ی� �2	� �� �
 �O1�I ج�ی�ن �#� -�دن )J'& ن و�	از  �� �	وز�	و `�`�ش  
�U�� Hای��$ DK	�Bد و �

� س� -�ر � �خ�ردن ���$�  ا	DK در ز	�ا	� -
 �=�Jم 	%3 ا�%�ر -�ر دس3 چ
 -%� اس3 و ه� -%� ص@� زود�
 !!!! رس� ریq �ن اس3

� از ه�28 	@�دن اس3$K� دن��%3 و -�ر �را  �K'Bاس3 چ �$K� q`. 
 

 ***وی� +3E�6 و اU,&�ت ز	�ان ا*** 
 
 

B� ی� وا+� ه����+3E�6 اU,&�ت ز	�ان اوی� ی(� از ��ر�'#� �Nا � 	!  و ا	$!�ل (,�� ز	�ان اوی� اس3 و�1 �
���  	�6ذ خ�د  �� ا�3K و ��رت و ��ی�ی3 \cدی Dد ه�K	 ان اوی� ای��	ت در ز�&,U3 و اE�6+  #س�`� در `� `

�وه�� س� س3I دادس$�	� س�� ��	� چ� د1
 دزد داد� ا	� و را از دس3 داد� و 	K� ری����� 
�Z ج�� خ�د را �

 -�ر� ج2 ��زرس� و س�ی  - ��%�د �
 �	)� هD 	�6ذ -�د� اس3 و >	
 ا��اد �#6=3 ا	�یH و س�ز�(�ر ��


 �	�ن 	�ار	� N�Nو اس@�اب و ا �K�� ز	�ا	�ن و �DK ریI$� ا��c�  د�� �'	 OB- �2� ��ارد هD چ$B
 در �-

�� ز	�ان �� -'_ +3E�6 و اU,&�ت +:ف ��د ای#(��� Zی�U از ����ار ��
 ا� در را� ���� و ی� -%� �U�� . 

 �$+ �K#1خ� س��� 
� �J-  #� وا� 6در اص	ز �� H)'	 د�#c� 
� ی(@�ر هD س� 	'� ز	#� خ,ص
 -,م ه� چ�� 

 روز� -
 �c#�د 	'_�!! 

 ���'
 ا1@$
 ه�از�8ه� در +3E�6 اU,&�ت �/'��	�� �U ه'�ه#�c و �cدی ��K	ا�	ز 
در ��رد 	!  و ا	$!�ل �
�ا+� و &'�J �� ��د -
 &�ارض �ن ا	$!�ل ا��اد ��ور �
 ز	�ا	�Kی� ��	#� �012/�ر و رU �2ری �K� ج�ی�

+ �� �c#ه'�ه �� 
1�$�ن ز	�ان و اس3 -� 
3E�6 اU,&�ت و �1�$�ن ز	�ا	��K ��ق ��د ا	$!��1 را �
 خ�اس$
��	�� 
(#)� ��� ��ی� ��ای< ��س< ز	�ا	�ن اج� ��30 � 

 ری3E�6+ �2 اU,&�ت �
 ج�ی� �#$!  �� -##� -

� �� او��ع و ا+�ال cوزه� دی�و ی� +$� 	!| &[� ��د -
 ای� ��ارد در 8:�$
 -D ا��6ق 	��$�د� و�1 ا1@$
 ای#
,- 
� Dه �'B` �cع دی����ی�ن +3E�6 اU,&�ت ز	�ان 	'�	��-�Bر و ج�ی�	�ت  س�س� و اج$'�&� رو �
 و� �. 

 DI� 3 دی�ار ه��B` در  $���ی� �� دی�وز دس$�رات ا	6�اد� و �(#)
 و ی� �)�وز و ی� +$� 	!| &[� و 
 ��� و �012/�ر ز	�ا	�ن �@=K� رج�ی� ��K	ا�	و ی� -6$�ره�� ز ��ت ص�در �� �&,U3 و اE�6+ >ان ��س�	ز

�ار دادن �J#{ �ب ��Bر ��� در �!=���ن رود� ه�ی�Bن را �30 اخ$�ر +3E�6 اU,&�ت ز	��ان اوی� را +$� �� 
�ا� -%�	� -
 در ��رد ا&'�ل دی�وز و ا��وز � 3%$Iدا روز س��د	� و�1 ا��وز دی�وز 	%3 و �- �� �`�ر

�	�Bی�	� !!!و چ
 روز سI$� خ�اه� ��د؟ خ�د 	
 

 
 
 
 
 
 
 

0< و��ی�ی3 و ج� ز	�ان اوی� در ***  � ��c	 _ی*** 
 



 
� ز	�ا	��K ای�ان ز	�ا	� ����ی�B و 	'�ی�B و �'�	#� س@� س�خ و زی@�س3 -
 درون �	�ا c	 ان اوی��	ز


 اس3$�� .&�6	3 و -�م خ�رد�8 ��ا8
 

D و ����1 خ$D �� ��د ، �ه'
 چ2 در ز	�ان اوی� �
 `�ل و ��رت �J=� 
'J- ان اوی��	3 و اص,ح در ز
���K6�=@� ، ارد�	-�6ی$� \�\� �� -  ��و  � �#. 

 

 ج��=
 در ز	�ان و در ��رد ز	�ا	�ن ه'� 3B8ز��3 Kدر ج 
�ا�$'#�ا	� �2c	ان و &�م ا��� ��6و�� در ��ی
�ار داد� و ری� و ��یX -�ر� و � Dی#��  -#�ر ه��خ� �	ص�رت  
&�ام ��ی@� و �Eه� س�ز� چ2 و ه'
 -q را �

 .�ل اس�J ادار� -##��8ن ز	�ان اوی� اس3ی(� از اص
 �=�ر ��ی�ان ز	�ان اوی� ای� اس3 

�ط ای#(
 	c:اری� ص�ا از -%� در�ی�� 
 !!؟.در اوی� ه'
 � ��6JIت �زاد اس3 �!< �
 

 ****و�=3 ز	�ا	�ن دارا� �B(,ت ج#%� و دو ج#%
 ه� در ز	�ان اوی� **** 
 
 

� ان �(�	� ��ا� 	Kcی� ز	�ا	��K ای�در ز	�ان اوی� و +$� س�$B�ار� ز	�ا	�ن دوج#%
 وج�د 	�ارد و در �
� -�B ج#%� و س(q �� ��د�K� ن�	د و از ��� �� � .��ا�? از و�=3 �	�ن س�ء اس$�6د

 ��#	�B	 و��  
)J� 3%
 �B(  س�ز 	- 
ا1@$
 وج�د چ#� ا��اد� و ی� +$� �'�را	� در ز	�ان ��خ� ز��ن ه� 	
1�$� 
8�م -�دن ز	�ا	�ن �0�ا	�Kس3 -��	��ن ز	�ان ��ا� سhخ�K� ا�����	� را �� ��K$��8 ای� x �B- �

%� 
 .�ر� از �'�ر� ه�س3ج#%� ��0ی  �	�K �� ده#� -
 در ��ارد� س� �#�B ا��&
 

 	�Kcار� �� ��	� و ای� ا��اد 240 ی� ه'�ن �#� 9 س�ل 8:�$
 دو ج#%
 ه� در ا	6�ادی��K ا	�رز�8� 2ا1@$
 در 
 Z+ �Kادی�ا���3 در ��ن ا��اد &�د� و ج'? خ�د را 	�ار	� و ��خ� از �	�K��� �Kس3 در و�=3 اس6@�ر� در ا	6

�	� و در ج�ی� �ار �� 8�دچ�ر �'�ری��K رو+� و روا	� ��� ا	� و ه�از�8ه� +$� در ا	6�ادی�K ��رد �)�وز  
�ا� ا&� �K	� ن�'Bچ ��Jا&�ام را از ج ���)0� ���'� 
�خ� از ه%$#� -� �=��ام �� ��	� و در ز��ن �زاد� وا

� �=!�ل �c$� ج�ی�ا�	اد ��ج=3 ��زدا�3 ای� ا�� 
�	�K �@�ی  �
 دی�ا	�c	� �)#�ن و از دس3 ر�$
 �� ��	� ا1@$
�ای�Bن دردس� س�ز �� ��د و از ز	�ان س� در �� �ور	�� 
 .در ج��=
 اس3 -

  
 ***ZJh �#� -�ر8�� در ز	�ان اوی� ی� اس$n'�ر �*** 

 
 

 .در ز	�ان اوی� �%'$� وج�د دارد �� 	�م -�رخ�	)�ت -
 ���  س�اج� و -�6�� و 	)�ر� و خ��U اس3
� ه%$#� -
 ای� -�ر8�ان ز	�ا	� -%�	� 7 ا	�رز�8� 2ز	�ا	�ن ��\  در ای� وا+�ه�� -�ر8�� در س��1 !$%� 

3 ��ار از �0< ز	�ا	�I� ��Kف  �@�J ��ن ��Kج 
� >!� 
�ج ه%$#� -- ��c$ا��	و  �K� ان رج�ی��	ز �#	
و ز	�ان اوی� و �1�$�ن ا��ر -�رخ�	)�ت از ای� ار&�ب و  �!���� ا	$!�ل �
 �#� -�ر8�� ز	�ان اوی� را داد� ا	�

� دار� و اس$n'�ر را  اس$�6د� �� -##� و چ�خ
 ا� از ��دب �
 	6? خ�دو+3B و ��ار ��اری�ن از �(#)
 و ار&�

 ا8� �� خ�اه� از �0< �ن ز	�ا	�K دور ���� و در ز	�ان اوی� ز	��8 -#� ��ی� -�ر� -#� -
 �� ای)�د -�د� ا	� -

 ه2ار ����ن 60 ه2ار ����ن �� 10-'$�ی� ا�(�	�ت و ا�$�زات ز	�ا	�ن  ��\  در �#� -�ر8�� دس$'2د ��ه� 
� از $'- �2
 ��ه� در ��� چ'� -�ر8�ان س�د� و 	$B� 
�	� و س�-�ر8� و -�ر8�  ه2ار ��20دار	� -��ن �� 8

 �� ه2ی#
 ه�� خ���ت س��1 -
 ه$6
 ا� ��60ه%- �� 
- � ����ن اس3 +$� `�ل ی_ 2500 ه2ار ����ن در ��
q)� د�� �'	 ��� در �#� -�ر8J\�� 
	� .س�cر هD دس$'2د ��ه

 
���ا� ای#(
 خ�	�اد� ��ن در �� �K#� 
�ج �وار� راه��K ز	�ان ا1@$
 در ای� ��ن ا��اد� هD ه%$#� -- ��K	�

�ان �#$!  K� 
�ج �- ��K	ا�	)�ت اوی� از ز	رخ��- 

 ه� 	�ع ��cر� �� ده#� و �� �!���� ا	$!�ل �� �� �	�B	
� و از 1 �� 7 / ��30 ��	� -
 س�&3 -�ر�  از KE =� از�س�&3 2   �� �KE =� از�6 ���� �� . 




 ��ز ادار� �� ��د �
 ای� ا1@$
 -�ر در �#� -�ر8�ان و س�ی� �#�ه�� '
 ��س< ز	�ا	�ن را� ��ز و 	- ��-�ر8

 ه'�ا� �!���� ا�$}�ل ی_ ��م � 
)J� 3%	 D3را+$� ه 
8�دد - D2 ��ی� ��س< ز	�ا	� �#*	 
��	 �K=� �8�� 

�د و ��&�ی� 	%@3 �
 ز	�ان c� ��K& �	�ا�$
 در �ن ز	�ا	� �1��%3 �'�م +�ادث و �B(,ت در +� -�ر را �
�� در �HI س�اج� و 	)�ر� ز	�ا	�� �� ا	� و در ��رد +Z و ���� -
 ��ره� دی��� �]& ?h�ن دچ�ر 	!| و ی� 


 -�ر �0�وم ��د� ا	� -
 در ای� �� &�م اس$�	�ارد ��دن '�ی� ا�(�	�ت �� �� و از س�د�B	 ا������Bن ا�!+
�hای� خ 
2ات -�ر�8ه�K و ا�(�	�ت ای'#� را ��ی� �K(ات ا�2ود�. 

 
� از $'- ����ت +[�ر� و +!�,� x�	�hخ ��K	ا�	ز > ه2ار �K#�20 ا�$�ز ای� 	�ع ز	�ا	�ن دور� از �0

 

 �0%�ب �� ��د چ�ن ای� ا��اد از ص@� �� �X ج=@	�@JU 3ص�����ن در ��� اس3 -
 خ�د 	�&� اس$n'�ر �
���س� -�Bر و س���زان را ��1� �� -##� و در ه�� �K'�ت  ص#�ی? د��&� و -H6 و 1@�س -�ر-#�ن ز	�ا	��K س

�	�� را �� ��K� ی���@�ل خ���ت خ�د -'$. 
 

�رس� و�=3 ز	�ن ز	�ا	� و ز	�ان ز	�ن***�*** 
 

 �	�����ی3 ز	�ا	�K و ی� ��زدا�$�cه  0� ��K	�Kcار� ز	�ن ز	�ا	� در س���س� ای�ان �2��ن ز	�	� n-ا X، �س
�ود در ج��=
 ه%$#� دی�� و$�
� �سX ه�� اج$'�&� و 	!� +!���Bن و در��	��8 ��رد س�ء  -Nا ��ا �n-ا 

�اه
 در �ورد� و 8��$�ر +@q و ز	�ان ��� ا	� 
 و ���(X ج�م ��� و س� از �$���ار 8� � .اس$�6د
 

 x�$B� ت خ�ص و,)B� �� �K� �gاوی� و رج�  n� ان�K� در �ه� زن ز	�ا	� خ/�ص� در ز	�ا	��K ز	�ن �%$!
'�  n���  ان��م -##�اج
 �� ��د و ��ی� ��ا� �!� در ز	�ان �م ز	�ا	��K ای	 
 .�� �	�K دس3 و `#)

 
�یZ دو داد�8� ار��د اس,�� U از �K� �gاوی� و رج� ��K	ا�	ن زن س�-� ز�� ز	�ا	n-ا ���ی�ن ذ-� اس3 -
 ��ا	

�س$�	��K ه')�K� ان و�K� !,ب	ه�� ا �� وا�? در ��ان �رژا	$� و داد�8K� �gاوی� و رج� ��K	ا�	ز 
ار �
 .ارج�ع ا	$!�ل داد� �� ��د 

 

 ج�اDg ��اد ��Iر و � >@���وع و ی� -
 اس�س� در �H از 	�د و `#b درص� ��ارد ا����Kت �	�ن �B� �	 >�روا

 ���#�)B� ی� درص� را�$B� �
 در �� �	�ن ز	�ن خ���	� و دخ$�ان ��ار� از +�یD خ�	�اد- ���� �� 36&  
� �� ده#� و `#b درص� ���� ز	�ا	�ن زن را ��(��'K$� و ی� $� 
�ه#�  ��  )B� ت���Kا� ��3 و س�ی� . و س

�0J%� 3���$  و س  n� �c#س Dgا�� ز	�ن ���(X ج$B� ��@�J ا1@$
 در ای� � Z�س�ا Xس�#� 

 ز	�ان 	
 و ��
� ا	$!�ل �� ده#�K� �gع . رج��	ل از ای� �+ �� در ز	�ان اوی� هD وج�د داردو�1 در ه��� و �)'K$�. 

��6	 �/B� 3 +�ود�دن  ز	�ن وا1@$
 در ز	�ان اوی� �
 �Uر-�J �� &#�ی3 �
 ج'=- _)6� 
'J- �0ودی3 ج�� 
� س��!
 دار و �� س��!
 در ��(� 
� ����K6 	�ارد و ه'��� و�)'K$� ازو �Uو�I� Dه ��ج �ه�ج و �

� 
�ی� در �#� ه�� ز	�ن 	 2	�Kcار� �� ��	� ا1@$��� _2 ��ا&�ت �ا	� خ�ص �6(
 ��	#� �#� ه�� ��دان 	�
� و�و 	*�رت دورا دور و  �� �
 ��  اج�ا �� ��د -
 �� 	*�رت �=�اد� ز	�ا	� �2دور �� &#�وی� و-  �#� و \

D و �6(_ �� -#� چ�اغ س@2 �1�$%!� 
�ن ز	�ان ز	�ا	�ن را �
 چ#� دس$. 
 

 ��ی
 دار ه�چ�ب و 
 


 ا��ق ه�� �� اص و دارا� ا�(�	�ت و ز	�ا	�ن �� �[�&3چ�ب و ��ی
 دار ه� را �
 س��1 و ا��ق ه�� خ�� 
ا�(�	�ت �� ��س$#� ا1@$
 در ای� �� چ#� ا��ق در �#� 	%�ان در اخ$�ر ج�ا	�ن و 	�ج�ا	�ن �� ���� و چ#� ا��ق 

�دن �� س�ی� ز	�ا	�ن 	'� ���� هD دراخ$�ر ز	�ن دارا� �.
 �� ���� و�1 ای� - _)6�   .د1
 

� ��اد ��Iر \�\� �� -#� K� �gان اوی� و رج��	ن در ز�	ز 
� ZJ=$� ��� ��ان 368 ، در س���K#1 ا	�رز�8
��ر�'#��� از ����� ��اد ��Iر در س��K#1 و �#�ه��  ���رت ����ی� ��اد ��Iر در �#� ز	�ن ز	�ان اوی� چ#� ��ا�

���ط �
 �'�م ا��ر�!�ی@� ��دان اس3 � �ادار� س��K#1 و �#� ه� در�#� 	%�ان ه'�Iا	� خ�ص�  �� س%$D ادار
K#1و س� �2 ��ق �� ای� دو �)'�&
 اس3 و �ن ای� اس3 -
 ا�(�	�ت �ا	�رز�8�دان دارد و�1 �!< ی_ چ� �



� �� �#�ه�� ز	�ن ���  �!�ی%
 �� ا�(�	�ت �#�ه�� ��دان 	%3 و ز	�ن در �!�ی%
 در %� ZJh� ج�� و ه/&
 �	��. 

 
�ا �
 ا��Kم ج�اDg ���1 در ز	�ان ه%$#� و ��رت خ�ج -�دن و ی� n-ا 
چ�ن �� خ,ف ��دان س�-� ز	�ان اوی� -

�دن و ��س3 �وردن - ?'h� ج دادن وی���ی� و ی� � ز	�ان ز	�ن +�-D ای� ا�(�	�ت را دار	� ای� �=!�1
 در �#� وخ
O وا-�ا	� و ص�دق 	%3 چ�ن ز	�ن ز	=� �B��ا از n ود�h� 3س�`��س3 و �� س`�و ��ا��ش ���  و �� س

�	� ه%$#� -
 +$� در ��ارد� از س� �� -%� و �� ج� و 	����� از س�خ$�ر اج$'�ع و خ�	�اد� اس3 و �� �و را	�
ت `�ل و خ�ج �(�	� �� �
 ج�م و ��زدا�3 ��ا� ���ن �
 ز	�ان �� ده#� و ا8� ای� ز	�ا	�ن زن دارا� ا�(�	�

��ا� 1!'
 ا� 	�ن و س� `#�ه� ��ا� خ�ا��ن �� �
 ه� 
 خ36 و -�دن و خ�ی� ا�(�	�ت در ز	�ان ��د	� -
 .خ�د��و�� و ج�م 	'� داد	� 

 
�ا�� و ��6J در �#� ز	�ن ��I� ت�	2 ا�(��ز 		 D\�J& ن و ��دران�	3 و ز%�دان 	� ���ز ���  �!�ی%
 �� ا	�رز�8

�خ�ردار ه%$#� از +�ا�  ا�(�	�� �#6J� ت �'�س. 

 �8ز��ا� ر�?J=� 3  و `2 وI` ت�	@�د ا�(�	از -'@�د ه�  �cا و  و رج�ع ی(� دی:\ 
K� و >@��-�ره�� �

{�\�J& 3اس 

 ای� ا�(�	�ت 	�ز دار	�:ی� �$B� ز	�ن ��c$����دان ا�(�	�ت ........D ای#(
 ا� ��Kرز�8ه�	ا 
�

 �� ��د چ�ن وج�د ای� ا�(�	�ت در �#� ز	�ن ج2 ه2ی#
 ص� در ص� `3I و `2 و اج�ق gارا H�� 
J=� �8ز و

 
�دان ص�ه� ��ا�� ا�(�	�ت در اخ$�ر �	�ن از �	�ن ه2ی#� �
 در ا	�رز�8)�ا� ز	�ن در �� 	�ارد در +�1� �2چ
� �� ا	�از	� و ز	�ا	�ن دری��3 �� ��د و +$� در ه'� اواخ� ه� از �8ه� �1�$�ن ز	�ان وص  �8ز را �
 ��خ

 .ن زن ����&� دا�$
 ���#� ����1 را �s �� ز	#� و�1 از ای� ج�Kت هy و�3 	'� ��ا	#� از ز	�ا	
 

 
� ��Kا�n� ���'& 3  `�در �['�	@�د ا�(�	�ت .-'@�ده�� �#�ه�� ز	�ن �
 ه'� خ,ص
 	'� ��دا1@$�##- 

 ز	�ن را �� �B(,ت زی�د� ��اج
 �� س�زد ه�� رخ�Bی� و ��ی? ه�� دس$�Bی� و ص���ن و ا�(�	�ت �$- 
��B

� ��Kا�$� �	�ن در ��دان در ��رد ��ا&�ت ��Kا�3 ج� 
� ز	�ن 	%@3 �$Bو �� &#�ی3 �
 	�ع ج#%3 و 	�ز �
2ان � 
� �U�� O/	 ��� ��دان اس3 -
 در ه� �8�م `�در رخ�Bی� �� ���� و ی_ &�د 150�#� هD ا	�از 

 
��3ص���ن درج �\  � .�  اس$�6د
 

�ی@� �H از !� 
� خ,ف ��دان ز	�ا	� -�95  ��!� 
h!	 در �!� درص� �	�ن دارا� �,��ت و �,���� �� ���#� د
�یZ خ�	�اد� ه�ی�Bن �� ���� و ,���� و واری�2 وج
 و ارس�ل ��ی0ز	�ن ز	�ا	� دارا� -'$�ی� �2ان �U ج از�$

 2	 
#��تز	�ان ��ا� `� �%�&�ت در ای� ز�,� �� ?Jدن خ�� از ص6� اس3  خ/�ص� در ��رد دادن  ��دن-$'- 
'�ر� را در � 
- q- �� `�ل و ��ت و ��`���x و ا	�اع 1@�س��K زی� و ا�(�	�ت ��Kا�$� خ�ص �
 ز	�ن �� �,

�دد c� �	�K ��ی? ��. 
 

�ا ز	�ن ز	�ا	�n-ن ا�	ان ز�	3 در ز���� در �0  اc#ره�� س�B� ت و�	@�د ا�(�	 �	ت رو+� و روا,)B� �� را 
 .��اج
 �� س�زد 

�و ��ه�	
 در س��K#1 و ا��ق ه�� �#� ز	�ن ه� ز	�ا	� ز	�  ه�c$6 ه� ه� و +Z ��رژ`�داخ3 `� در `� +Z اج�ر
 �3 �#'�ی� &�م �Iان س�	ا� او +$� در ز����� 	�ا�$
 ���� دچ�ر �B(  �� 	'�ی� و ز	��8 &�د� را �,� 
را -

� -�B در خ�ردار� از \:�K� ه�� ا\�6ل و�	�� �3 $%8�دا� �#�سB� X(,ت ج%'� را �
 ه'�ا� دارد �=�1
�ف ����� `#�Kن و . ز	�ان -
 روح اص,ح 	� `:ی� را ��ویb �� ده#�U از �	3 ج�&�م ��خ�ردار� از ا�#

1�$�ن ز	�ان س�`� Zی�U از 
- �K	ا�	ر ز�)��� �	�B .رت �
 

 
� ��ح �� و اس$#�د -
 دو ��رد �خh� �K� �gان اوی� و رج��	در ز �ا���B راز `#b خ< خ�د-�B 28ارش ��
� رخ �� ده� و زن و ی� دخ$�  �n  �ن `�رس�ل ا��B �� و ه#�ز ��ارد�K� �gان اوی� و رج��	ز�8ه� در ز�ه

� �!�و�3 و ی� &�م ه'(�ر� در ه�ای3 ��� ج�ا	� را �@(
 ه�� Uخ� 
�  �� U#�%�د����ی� داخ  ز	�ان �� ���
 ���1�1
 ه�� +'�م و دس$�Bی� �� �وی2	� و �1�$�ن ز	�ان 	2 �� چ�Kر �� چ�-�م و 	�-�م و -'� چ �8�دن �

��ی�ن�  @D س!$%� �D و \!$%�،  
-  3%	 DK� ,و اص �##� �� xار�� �B-ا�[�ی� خ�د � ی_ 28ارش `#)�
 در ��رد ا���B 29/6/1386 �خ�ی� �ن 28ارش خ�ن ی_ �� �#8� و در��	�� و �� -q و -�ر `�� ��ل ��د و




 ه�� ��ه3 ی(� از ز	�ن ����� ه�ای3 -##��  ز	�ا	�ن زن و دخ$�ان زی@�)@� 
�ا	2ی3 زن ����ی�� ز	�ا	� �� 

 دار ��ن 	�چ�رن �
 ص06
 +�ادث ای�ان ��+ �U�I� 
� ��د -K� �gان رج��	در ز ���
 -�Bره�� &� �و دخ$

�� ��B- .$@1ا 
-

 ه�  )@� �� ��ه(�ر ��ن ز	�ا	�ن زن در ز	�ان �
 ا��اد ���� و سNا �� ای� رخ�اد ه� �n-ا

 دو31 ه2ی#
 ه�� ج�ر� ز	�ا	�ن زن� �K	ا�	ن ز�1�$� 
�داز	� رخ �� ده� چ�ن �
 ج�� ای#(a�  
#B� ��K8�8

 .�%�د +$� در داخ  ز	�ا	�K ای� -�ره� را �� -##� 
 

�� 2	 
�$� �  ��ج
 اس3 -
 دخ$�ان و ز	�ن ز	�ا	� وا1@$
 ای� 	($��Kاده�	از خ� �!�  
خ�د ��ا� `�داخ3 ه2ی#
�ر�� �ن � D- و �%�د و ی� در ��رد q)ی� و �)�رت س�
 ه�� ���)@� 
� �	�� �� 
ه�� ا���3 در ز	�ان خ%$


 ه�� س��Z خ�د ز	{ �� ز	#� و �� اص,ح �
 ج�� ر�$� �
 س����B=� و ی� �h@��� 
�  x�	دری��3 �@�1}� ا 
� در��	��8 در �� ز	�ن ز	�ا	� �
 ��ت ��ی?  ج%$� خ�د را ��ا�Nا ��وش �� -##� -
 ای� ��رد �� H�زاد� `

 .اس3 
 

 �� �J'& �و�$� زن و ی� دخ$�� در ز	�ان `�ل ��ا� خ�ج -�دن و خ�ی� \:ا و `���x و ه2ی#
 ��6J 	�ا�3 �
 ه
��یZ  در ز	�ان ز	�نر� وج�د دارد -
 دخ$�ان ج�ان و -D س� و س�لدر �� ده� در ای� ��رد ��ارد �%U از 

� -�B ج#%� و س(%� و ارزاء ا��ل ��h	� در ا��ق ه�� �K� ا��%�ن و ز	�ن ��ور و  س��!
 دار �gر D	خ�
��B=� ان�#& 
� -�B �� ��د و ��ا� �%(�ت ��	�ن ای� 	�ع ج�ی�ن و 
�I/�ص در ز	�ان ��K� � و ه'@%$

�داخ3 �� -##� و ��ی�ن  +Z ا�01 ز	�ان -�ر� س�ان ����`#�Kن` 2	 �#c#ن را %�ب س�اص�J ا+$�ج�ت ز	�ا	
 �
 س� را- Dاد� ه��	� و ه�ای3 �� -##� و ا��یZ &�ا�  و ی� دوس$�	�Bن در دس8 �� 3U اس3 از ��c�و�� 
-

##� و ی� �n  ه'�ن دخ$�ا	� -
 +ZJ  &[� و ی� �)�وح �� -ی� 	!|���#� و �� -q و -�ر�� از س�ی�ی� ���#� 
 �	�@� �3  ���B8ن �=�Jم 	�B از �� و ��ه��  )B� ن�Bای�� �B-خ�د � .�وی2 و `�و	�

 
 �8�دی� �B2 ا��� ز	�ان ز	�ن دوش �
 دوش �1�$�ن ز	�ان �8م �� �� دار	� و �=[� ��ارد ای� ه'(�ر� 	���


 �ن �[�ی�� ��ا	2ی3 دخ$�ان از ز	�ا��B$� 
��� +�ج -� �K� �gان رج��	ز Z�س� qgس< ر�� �K� �gن رج�
Zی�U دم از�� q
 در �ن ��ج�ا ص�ه� زن و دخ$�ان ج�ان زی@� و 	�ا�- � �0'� �(�ر� �
 -�Bره�� &��� ��د

�ا	2ی3 و در اخ$�ر -���ر� داران و��Kی�ات و ار&�ب � ���
 ��د  ه$  داران�
 -�Bره�� &$���ار 8��ب & . 
 

�� �#�ه� و س���K#1 ز	�ن در �@�ل دری��3 ا�$�زا�� ز	�ن و دخ$�ان ز	�ا	� را �� ��ل و ا1@$
 در ��� Dارد� ه��
�ار �� ده#� �
 در اخ$�ر ��خ� از �1�$�ن ��س� ز	�ان 	����اره�� خ�اص و �0�. 

 
 �	����� ازا1@$
 ای� ز	�ن و دخ$�ان \ 
  و  ز	�ن و دخ$�ان زی@�ی� ه%$#� -
 در ز	�ا	��K ز����	�ن ا1_ و 

?ا	$�Iب �� ��	� و در ز	�ان `H خ�ی� و ا��6ل و ��1د� و ی� 'h�� �$+ و ی� ��ا� =$�د و ��1د� �	�� �� 
%��K س��!
 دار و ��ور در ز	�انgر D	خ� 

 ه�� داخ�J و خ�رج� -)@� 
� Zن  �2ری�
 `B$�ا	
 +'�ی1�$� 3�

ر	� و در��	��8 ز	�ا	�ن و �� -�6ی$� �1��%� و �1�$�ن �[��g و ز	�ان و ا�(�	��� -
 در اخ$�ر �	�ن �� 8:ا

 `�رس�	3 -,	� از ا�#$� و ��د -�ر� 	����یZ �'�ر� +%�ب ه�� �0U ان از�	و زن از ز �ا	$!�ل ه� دخ$

 .دری��3 �#'�ی� 
 

� ا� در �#� ز�-�� �	�ان ���� و �!�و�3 -#� و ا1@$
 در �=[� از ��ارد -�ر �
 را+$� ا	)�م 	'� ��د �n, ا8� دخ$
���K و رای2	��K خ�ص  �1�$�ن J'& �� ه� در ه'(�ر� او را�	ل �%�&� ����د` 3B`،  و در  اذن دخ�ل �##- ��

�ص و ��اد ��Iر او را �� Zی�U از +� او را از Hو ا8� 	�B دا�� چ#�  $�د و ��1د� �� -##�=ص�رت �!�و�3 �
8��K خ�ص ��ارد اس$n#�ی� را 1(
 دار �� - �.� ای� ��ارد `��� 

 اه�اف خ�د ��س#� -� �##� �� را+3 �

�ح �ن وا�=� س3I و �B(  اس3 � 
 .خ�د را دارد -
 

� و س��Uن �8	
 ��ج�دJ` ه�� 
�ا	��K �/#�&� ز	�ن و دخ$�ان  در ز	�ان ز	�ن ای)�د �0ا1@$
 ای� دار و دس$
3 �� 	'�ی#� �n, &�م =@� 
63 �=� از\:ا و ی� 	@�د  ی�-'@�د ه� وس ا	=(�را وادار � از ا�(�	�ت ��Kا�$� و ی� -

�ا�� در ز	�ان ز	�ن و ی� ه�ای3 ��I� $� و�ا�K� ت ر��ه� و�	ا�(� 
اج�ز� 	�ادن ����� ز	�ان ��ا� ��ص=
�یZ ا��اد� ه'.�ن خ�	D شU ه� از ��c�و��� ز	�ان .���� XI$#� �#�  2 ج -
 و-	�%0
 �ب �� 8�دد و �



1�$�ن و ����� ز	�ان در روز ا&�ام �� ا1$'�س U#�ب دار � 
ا&�ام �0(�م ��� و �(� �� -#� �� خ�ش خ��$� �
�و�� و �� ��و�� و 8�ا	6�و�� و8�س#
 و ��ه(�ر و � D- 3Kل او در ج�nا� 
را از 8�د	H دور �� -##� -


 دا�$� ز	�ا	�ن �8م �� �� دارد -
 �� چ�اغ س@2c	 �� &�م 	*�رت و ه�ج و �  روg%�در��	�Nا ��د� و �` 3B`
8�ان ��ج �ZJh و 	@�دن ��ی�د رس ��ا� ز	�ا	�ن +$� چ#� ��ا��  
�دان اج#�س را �� ��Kه�c�و��و�$�ی� ��

��	�ن �� ��و�# XJ��س3  و �� `#�� و در��	�� و از ه'
 ج� �� خ@� و `#�ه#�� در `�  .�ز	�ن �� س
 

Oز	�ن ��ر ،  اس3 -
 ز	�ن ��ا� �!�ء ج%'�	� خ�د �
 ه� -�ر� �� در �� ده#� در ز	�ان ز	�ن �}:ی
 �	!�ر �=
 �
 ا8- �	�� �� b	ا� ر 
� �	!�ر از �B(,ت �}:یK� �gاوی� و رج� ��K	ا�	در ز 
�%�&�ت دار و ز	�ن دارا� �.


  	@��� از `� در �� �ی#� و +$� در �=[� از ��ارد �� خ�ز� ی� ز	�ا	�ن د1%�� خ�	�اد� ه� و.� 2ردن \:ا� 	� چ
 
�� دادن �
 	�زادان و -�د-�ن ��Bد و ا8� \:اه�� ص�� 
ا� و -'_ و �%�&�ت �=�اد� زن ه�� خ�د ��در �

 . دس3 و `� از �� �� رو	� 	@��� ه'
 �	�K زی�ز�د%1
 

�2 در ز	�ان ز	�ن �n  &�م ا&'�ل ��ا		 
 خ�اص ز	�ن ا1@$
 ��ارد �� ا	%�	� و �� ��	�	� و 	� ج�ا	'�دا	
��ردار در ز	�ان رخ �� ده� -
 ز	�ن ��ردار در ��ای< �%�ر سI$� در �� ا	@�ه� از ��1د�8 ه� و �B(,ت و 
اس$�س ه� �	!�ر �� ��	#� �� در ز	�ان و در ��ای< �%�ر �� ا	%�	� ��رغ ��	� -
 در س�ل 8:�$
 چ#�ی� ��رد 

 .در ز	�ان اوی� رخ داد� اس3 
 

�ی� �	�ن &�م رس��8ا� �.
 و دارز	�ن ��ردار $'K� 
- �	�� �� � ا��ر  �
در ����ی� ��ای< در ز	�ان �%
�K	� د-�ن و ��دران�- 
ری2 و  	@�د `2�I$� _/| -�د-�ن  و وس�ی  ��ز� و ��ی0$�ج  ،��Kا�$� و در��	� �

 چ#� ��ر  ،���&�م ا�(�	�ت ��Kا�$� -، ��در و -�دx �#�سX ���0*3 و 	�Kcار� از -�دx &�م �}:ی
 در�3 
� خB_ و وی$��#��K ��رد 	�ز و ، �/�ف -�دن وس�ی  ��Kا�$� ی_ ��ر �/�ف -�د-�ن 	@�د �2ان -��� �

� ای� ا�(�	�ت را ��ا� �/�ف ز	�ا	�ن �� �ور	� �ا ز	�ا	�ن خn-ا 
�ا� �.
 ه� -� _��`. 
 
ن و رواج $%8�د� ��اد ��Iر در �� ='�ل $%8�د� ��اد ��Iر و دخ�	�ت در �0< س��K#1 و �#� ه�� ز	�$اس

 �)�2` Z�ز	�ا	�ن زن -D س� و س�ل و&�م ا�(�	�ت �� &�6	� ��اوم در س���K#1 ز	�ن و &�م ��رس� د
3 و ای�ز -
 خ�د ��ا� ��aو ه �	س$� و &�6�` ��Kری�'ز	�ا	�ن ج�ی� ا�1رود و&�م �6(_ ز	�ا	�ن دارا� �

 . اس3 س�ی� ز	�ا	�ن �B(  س�ز و &:اب �ور
 


	�8 �� در �#�ه�� ز	�ن -
 ه/$I� زدی� ه���� ZJh� دن�� �Bی����ح �B(,ت از  دی�ار ��زدی� -##��8ن�U و 
1�$�ن ز	�ان � Zی�U ن از� ���ا	 
�یZ ز	�ن ز	�ا	� �/�دف �� �#@� و ر�? ا�$�زات و ��خ�رد ��ی� اس3 -U

 .ا&'�ل �� ��د 
 

�#_ U@� و 	�ز �
 دا�$� د	�ان �/#�&� �رزو� دس3 	��$#� ا��ر د	�ان `2�(� و چDB `2�(� و 	& 
ز �
 D��� 
 ا�(�	�ت ��ه#�c، در ز	�ان ز	�ن اس3 خ/�ص� ا8� ا�(�ن و ��دج
 و ه2ی#
 �ن را 	�ا�$

و ورز�� و ���ز�� در ز	�ان ز	�ن �!<  در +� ی_ ��ر وا1@�ل و ی_ ��پ وا1@�ل و چ#� &�د را-3 و ��پ 
�&� و �:ه@� �#q رو� �2 خ�  g�%� 
� >@���ا �n-ف و ا��Bد و ص�ه� -$�ب از رد� خ�رج �� �/� 
,ص

�ح و اص�ل &@�دت  در 	�Kی3 در ��رد ز	�ان ز	�ن و ز	�ن ز	�ا	� ��ی� 368 ��� ��ا�3 و � O� و ��صN�� و

 ج�ی� 	'� ��د �)'�&
 ز	�ن در��	�� ��ا�3 و ا	%�	3 در 	@�د `�ل در ای� �#� ه� را-
� و ی� � ��B- اف� ا	0

��� 
� ه%$#� و ی� ��#c�یZJh� 3 �	�ن ی� �n-ا 
�#8� و �� �#8�  در ای� ز	�ا	�K ج'? ��� ا	� در +��1 - D- و ی� 
3 و ���زش و در��ن ���#� و 	
 در >	
 �%�د �� �$�ا	#� �� ��ج�� ز	�ان درج�ه�ی� �n  -'� ه�� اص,ح و ی� �

��	�ن و 
 . &�ا31 �
 �\�ش ج��=
 و خ�	�اد� ��ز 8�د	� ا�(� و ا&$'�د �
 
 
 
 
 



 �/  دوم 
 

 ز	�ان �2ل ا01/�ر
 


 اس3 و در ز��ن +(����JK` 3 ای� ز	�ان و چ#�ی� ز	�ان 	��012/�ر ی(� از �2ر$8�ی� ز	�ا	��K خ�ور�

 ه�� دراز ��ت زی� س�خ$� -�Bر ��ا� ��	�
 در ���B$�100�� 

 و س�خ$$��8 � . س�ل �ی#�� در 	*

 
�دار� از � ��K� 3&��ن �
 1و�1 در  +(��3 ا�!,�� س� ده
 �#2ل `�ا -�د و +$� در ��خ� ��ارد �H از 1 

�ج - ��c$ا��	م �	 
� �c#%'ان ه�	دی� و ز�8 �
 �ن ا�2ود� �cد و +$� ��ز ه�� دی��J ��زده� `�ا -')� 3��E
3 اص�J `:ی�ا���E از ��و	�ان ز	�ا	� اس3-#�رش  س�خ$
 �� و هD ا-#�ن ��ا�K� . 

 
3 ����� ای�ان ز	��8 و ا���3 ��4ت BK� 012/�ر�
 &#�ان ز	�ا	� �@=��  در ����ی� ��ای<  در ز	�ان � ��� 

 
��� ام و �)�
 را -
 در ای� ��ت دی�� ام و �#.	� �� �� اس3 -
 �#�ی%D ه�K& 
� 3دا�$D و +�> ای� �%�و1
 .ا	'�ن -
 ��ا	#�-�د� ام �� س#�� ���� ��ا� ��ز	�

 
�ز	�ان ز	�ا	� ای� �ب و خ�x �� �ی� و � �� س� 
� اج$'�&� و ا��-� �)�Kل ا�01ل چ�B'8 ه�� 
!J+ در ای�

�و �� رود� 

 �%�د ��ری)� و �0'�J �'�	#� -�رد� �2 �رام �رام �� �}2 اس$�Iان ج��=	�cچ. 
 

  ز	�ا	��K ای�ان اس3 ، ای#)� �012/�ر �=%�وف �
 س=��ور -#D �� ��ا	D در `3B دی�اره�� ��hر و وا� �
 �J#� �ن چ
 �� 8:رد؟

 
 **** 
#h	���ا+  ورود �
 ز	�ان �012/�ر و ا���3 در �**** 

 
�ان اس3K� !,ب	ا ��یZ داد�8U ان اوی� و از�	012/�ر چ#�ی� �@�ا دارد ی(� از �@�ا ه� ز�
 س�� � 3-�+. 

�یZ داد�8ه��K ا	!,ب -U =� از�ی�ر اس�3@�ا �K� ج و�. 
 

�012/�ر اس3 
� 
�ان و +��K� ��K	ا�	ن از ز��یZ ا	$!�ل و �@=� ز	�ا	U از ���	#� ز	�ا	��K رج�ی� . �@�ا �خ
� و ی� اوی� و ی� خ�ری� ورا�� و ز	�ان -.�ی� K� 

 
���� و ی� �)'K$� �	�� ��  !$#� 012/�ر��یZ ز	�ان اوی� �
 ز	�ان U از 
- �	�� ز	�ا	$B���ط �
 ��اد �� 
 �	�� �� �� ا����س  و �#� ��س �
 ز	�ان �012/�ر ا	$!�ل داد�c$چ#� دس �� 
ز	�ان �012/�ر . ��Iر اس3 -

�ا� 	�Kcار� � 
�ج اس3 -- ��c$ا��	س�ز  ��ار دارد و دی�ار �
 دی�ار ز	�ان ��ز��ج - �K� �K� �در ��0ود
� اس3�� ��$� و ا��nل �ن ��ارx دی��� س��(�. 

 
�ج و ��رو� ز	�ان ا� �$��J�ف -'�ل ���د +�-3 �� -#� و `q از چ#� -U 
ز ا����ن �2وی� -�ج ا����س �

� دارد �IB| و دی�� �� ��د� �#J� �	�� �ج�J خ���ن ورود �
 ز	�ان . �012/�ر -
 دی�اره�� �J#� و ��ج دی�

 خ�	�اد� ز	�ا	� ZJ=$� ا� و 
� اس3�012/�ر ��Jغ اس3 و ا���@  ه�� -�ای�� xن `�ر�خ���ن �)�ور . 

 در ب اص�J دارد �0  ��دد خ�	�اد� 1 درب ��&� و 3 درب �� ���� و 4دی�ار اص�J ز	�ان �012/�ر -
 دارا�  
��ت وص  �� ��	� و درب ,� 
U�0� 
�یZ زی� ز�#� و ��	  �U از �&�ه�� ز	�ا	�ن �� ���� -
 درب ه�� �

�وف اس3 و=� ���
 درب �� 
- �Jدر �)�ورت �ن اص 
-  ��� ?� رو��و� س�خ$'�ن د�1ی�ر� ز	�ان �012/�ر وا
0� 

 و ا&2ام و ا���@  ه�� ز	�ان اس3ی_ س�1
 وج�د دارد -��دد ز	�ا	�ن و ����ران ��ر� �Jاص   .


 ز	�ان �012/�ر �#$!  �� ��	�� �$� ��ی� ا�# .ز	�ا	�ن در ز��ن ا	$!�ل �� دس$@#�  و `� �#� و ��ا�
��خ�رد�� از ز	�ان اوی� اس�3� D- و � .ا+  ��زرس� ��	� درب ورود� ز	�ان �012/�ر �#� �
 

� ��	#� دس$�cه2J� ��K ی�ب -
 در ��ود�8ه �K	X/ ه%$#� وج�د �c$ان چ#� دس�	ز 
U�0� 
در �%'3 ورود� �

 �ن داد� 	'� ��د چ�ن ه'
 �	�K خ�اب ه%$#�� �$ .دارد -
 ا1@$
 اه'



� 

 دس$@#� و `��#� ه� را ��ز �(##�`q از ورود �U�0. 
 �� خ�رد� ا	� و  از س� ��س�8 Dه 

 چ#� 	6�  چ#� 	6� �� دس$@#� �- �#از 01*
 ورود ص� ه� 	6� را �� �

�انK� اس$�ن ��K	�$س�K�  �	����ی� �� �=$�دان -�ر�� خ�اب و خ��� �.��012/�ر �ورد� ا	� از ��چ� 
� 
و +��
. 

H از �90 %��(� �K	� خ� از�� ا&$�د و اس$='�ل ��اد ��Iر ه%$#� و �'K$� �K� و ��زدا�$'K$� و �
 .�	!�ر ���� و ر�$
 ا	� -
 �=�اد س�ا�!�Bن را ��ا��ش -�د� ا	�

 

 ز	�ان اوی� و ه�از�8ه� � 3@%	 ��$'- �
 ��زرس� ا	)�م �� ��د و �1�� �0!#h	��دو��ر� در ورود� 

���  ��ور 	%3 در . � �� -##� و ی� +�ا�  1@�س�K را `�ر� 	'� -##� و �#�x ص�ف 	*ران از 8��$� س�cر ����

 ��اد ��Iر ص� �, �� س� ز	�ا	� �� �ور	� و +�> 	�K� 
���ط �
 ��اد ��Iر 	%3 ��	#� اوی� �� 
ز	�ا	� -

�خ�رد �� ��د� 
]� �� �!h#� س3 ای#!�ر�Kری�I� ان ��اد�	ز 
 !!!ای#)� -
 

� 8:ار در ا��ر ��زرس� اس3 چ�ن در �U روز چ#� ص� 	6� وارد �� ا1@$
 ج'=N�� ران خ�د���� �c$%3 و خ

 داد�8� ا&2ام �� ��	� و از داد�8� ��ز �� 8�د	� ��	� و چ#� ص� 	6� خ�رج �� ��	� � � و ه'.#� چ#� ص� 	6

� دا�س#  و -�ر�#�ان و -�ر-#�ن و ا��اد ری2و در�3  ه'
 از ی_ �%` 
خ  و خ�رج  �� ��	� و ای� +)D و ه'
 .-�ر� د�3 &'  را `�ی� �� �ورد و -#$�ل ه'
 وا�=� س3I اس3

 
 3����ا� ا� �#n$ون اس��ن �
 ��زرس� �'�م ز	�ا	J+�
 ا	�رز�8� q`24 �� 72 از �� 

 5 س�&$#h	��  ی� ه'�ن 


 �'�م ز	�ا	�ن در ان �#$!  �� ��	� ، ز	�#h	���%'N 3@3 س�ا�Z ا	 3Bc	�cر� و `H از ورود �
 س��1 
�دار� �� ��� q)& ، د��ص�در ��  q)ن -�ر��Bای�
 ���  	� و �#h	�� س��1 2 س��1 �� ��د -
 4وا+� 

�دار� و � ��K� ار� اس3 ،  س�2�1در +�ل�hو ا� �\�J� ?�از س���K#1 �=�ل ی_ س��1 �0   ��ا� ��ا
�\ 3���
 ا��Kم ا� �$B� 
!� ��	#� ز	�ان 	�Kcار� ا�}�	�Kس3 -� �)�ز و ج�ایD س@_ ��زدا�3 �� ���#� و د

 �
 �  0	�Kcار� س�ی#h	��
 	�Kcار� �� ��	� و س��1 �=�� #h	��� -�B و ��cر� در �K� ه�ف ��اوی� 
�  ��زدا�$� `H از ا	$!�ل اس3'K$�. 

 
���  ��ور 	%3 ، ج� داخ�J س���K#1 س�1 
#h	��
 ا� �(   3I� 3ص�ه� 
!@U  =�اد� �	ا 
$���ار 8� Dر ه�#-

�� `$� ه�� �K$I� د ، زی�د� از ای��� �� �ن 01*
 اول اس$='�ل و خ�ی� و از ه'�%$#� و چ�ب -�K$I� O دی�
�وع �� ��د��وش� �#J& ر�U 

 ه%$#� و ��خ,ف .  ��اد ��Iر �$B- دار و -�ر 
�ی@� ه'
 ��زدا�$�K س��!!�

'3 2 اس3 و �!< �� ز	�ان اوی� ��اد ��Iر �%�ر ارزان� �� 
'3 وا�=� خ�ی� و ��وش �� ��د 	� ��ا�� 20 

 در ز	�ان اوی� خ�ی� و ��وش �� ��د- �!!+ 3'� ��ا��. 

$6�ی� n-�� $�و�ا�K� ��K%وی�� ��ی� ��ی� سK� �h2  در س'� 
#h	��ص�ه� ��ا�� از س�وی% ��K��Kا�$� 
�#��� ��. 

 ��� �ن -�ر �� -#� و �ب دارد -
 �	!�ر ��}�ل و خ�x و -3��n در �ن 4 �!<  ��ا31 وج�د دارد -
5در ه� س��1 
%3 و در �
 س��1 ی_ ا���_  دارد -
 ��ور -�د	� 	%3 ، وج�د	 ��
 خ@#h	��
 �Uر �ZJh در � 
از +'�م -

� >!� 
� وج�د دارد -�c�و�� و س�cر �� ��و�� ، �
 	�م ���ی� +$� ا�(�ن 	�ارد ��Jغ %(�ی3 و ��'�
�012/�ر اس3 
#h	�� 
� ZJ{$� ج��� ای#!�ر ��Jغ ���#� �=#� وا�=� ه�ج و �����%� ��K1�#��� ،  �����

���  ا&$'�د ادار� �� ��د و �	�K ز+'3 خ�ی� و ��وش و 	!  و ا	$!�ل  ��K�یZ ا�}�	U از 
#h	�� �#زی� ز�
 �#B- �� ر را�I� اد�� ��دن و ی�وج�- H\ از ه�ش ر�$� و ،b#B�  ���دن و اس6$�اغ -�دن &�د� ��ی� ا��6- 


 رخ �� ده�#h	�� .اس3 -
 در 
 

 
�د �� ��گ ��س� و ی� �'� 
J+�� 
� ای#(
 -%� ی� �c� 3%	 ��از د-$� و در��ن و ��Kار� �
 �Uر �ZJh  خ@
�	�$1�ی� ا��6�� اس3 -
. س�دخ�	
 ��Kار� �@�@�  ����$� و �
  در �ن �� ا��دن در ز	�ان �012/�ر &�د� ��ی� و 

��Kی
 �h@�ع ه�ا و ��Kا�3 و در��ن و 	*�رت �	!�ر �=O  اس3 -
 ����ری� ���1 -_ -%� هD 	'� 28د ، 
 �#B- �� ر�c
 ه'��2ن س- �#� ه�ا و دود س�cر ص�ه� 	6c#و س �	��'� 	ن �
 	�Kcار� ز	�ا	U�0� وارد

�K�� و ��Kع ��	� ، �B(  �#6%� ودر ��ارد� ��&~ �� ��د -
 ا��اد دچ�ر �  �� 

 خ,ص#h	��\:ا� 
�	��  !$#� �Jاص ��Kرز�8ه�	ا 

 ��ی� خ�رد و �0'  -##� �� �- �
 ا� 	�ن و `#)� �6	 � .��د در ه



 
�ف و �زاد� �=$�دان �0(�م U _�8ن ی�	�8 ��K
 ه'
 �B(,ت ��Kا�$� و \:ا و ه�ا و ��1د8#h	��ا1@$
 در 

���  ��ف  ه2ار ��300�
 زیh)�2 در +�ود . ��ن ی
 وارد �� ��	� و 700 ا�1 500ه� �X چ#h	�� 
� �6	 
H از 	/� O	�K در ه'�ن �X اول �زاد �� ��	��. 

 
�ی@� !� �2�% 90+�> �'� +%�ب -#c	د>ی  و ا 
� �#� 
� و �زاد ���8ن �=$�دا	� ه%$#� -c$م دس�J=��	 ه�� 

�و	�� س�ز`
� و ��0-'
 و �
 ج�ی'�� � �U و �	��,ق �0(�م �� �24 و  ��خ� ��ارد �!< � س�&3 و در �
� و ص,+� وج�د دارد -%� 	'� دا	��د چ
 خ)J'& و در ای� �	��,ق �زاد �� �خ�ردن ی_ &�د . 

 
 �	�
 ای� +)D �=$�د و -�ر�� خ�اب -
 . ای� ا��اد ا��ن ه'
 را از ز	�ا	� �� ����ران �� �- �+�> �'� +%�ب -#

�ا n-س�&3 ا �	ار�	ان �K� 

 �0  ا���3 خ�د خ/�ص� �� 3B8ز��ا� �� X �X �� 11 �� 9+$� ی_ ری�ل درج
�##- �� 
�-�K و ا���@  ه�� س� را� چK� ه� و 
� س� . خ�	� 

 ��KIJ ه� چJ'+ 3�� �#	�� 3ی�ن درس��� 
J�

 
و در���ه�� �8	��8ن و �/�در� راه�Bن ���� 	���د �� -##� چ�ن ��د-�ر� وج�د 	�ارد -
 �� ای� ه'
 ��دج
 ���رد� ��س< داد�8� ا	!,ب �!< و �!< 	6J��ی�ن از ج3K ��ز3B8 500ا��ا�K1 و اخ: ج�ی'
 ه�� �� 
 ����ن �

 3J)�داخ$� ه'� �@�D- s1 خ�J ه� ا��ال خ�د را از دس3 �� ده#� از ����ر سa	 �Uخ� 
�داز	� و �a� ان�K� 
�
�3 ��  راه�و� �`�ر�'�ن و ا���@  و �1ا -H6 ه�� داخ و ���� و 1@�س رو� �#� ���
 س� 
زم داخ  خ�درو -

� اس3�� Oی���	�ن ��ا� ز	�ا	� �= Z@U � .رود در +��1 -
 خ�ج را
 


 و ا	$!�ل �
 ا	�رز�8ه�K و ��ح �%$**** #h	�� ***,ت �012/�ر !خ�وج از 
 
 

� ا'K$� اد  و�
 ا�#h	���یZ وا+� اج�ا� ا+(�م �� خ,ف ز	�ان اوی� -
 ا��اد `q از ا�'�م ��ت ا���3 در U ز
 

 ا	$!�ل �J+��� در+
 	!�ی#�c و چ�ب ��دن �!%D �� ��	� در �012/�ر چ#� س%$'� +�ا�  در �
 
� 3�ار ص�در� و 	�ع ا��Kم و �2ان ا��Kم و ی� 	�ع �0(��� 3@%	 
�ا �n-اد را ا�%3 و ا�	 D-�+ �Kرز�8ه�	ا

� را �
 ا	�رز�8� ا	�رز�8ه�K اc#ار س�� ��Kری�I� و ��اد �K�ار ��زدا�$�K و ا&�ا�� ,n� �#$!�ل �� ده	2 �� 
�س$#��. 

 �0(��� زی� ��ار س@_ �
 ه'�ا���ل �=�وف ی_ 8 س�ل +@q را �
 ا	�رز�8� ��5اد ��Iری��K ج�م و  
 ی� �
�ی�ر . ��ه� ه� �� ��س$#�K� و 
� ��اد ��Iر -�ج و +��\ Dای�� ج�ایD خ�ص ج'K$� ا� ��& �را �
 ه'�ا

 ��ارت �
 ا	�رز�8� �#	��3 
�ار دارد �� ��س$#�ا1@$��� اس3 و زی� س�خ$'�ن ادار� ز	�ان �
 رو��و� درب �- 
 . ا	�رز�8� خ$D 	'� ��د3ز	�ان �012/�ر �
 ای� 

 
 �� و ا��ی1Kا	�رز�8c#م س��h=� ج q@+  � س�ل +@q اس3 ، �5 � و �0(��� ��> �  0	�Kcار� �0(��
 �
 4ا	�رز�8J'012/�ر از ج� �  0	�Kcار� �0(��� را� -�ر� اس3 -
 �B}�ل -�ر در وا+� -�رخ�	)�ت 


 �  0	�Kcار� - �cو چ#�ی� س��1 �%$!  دی ����ت و وا+� ����ر� �� �%	)�ر� و `$� ���� و -�6�� و ��س

 ��ز �� ���� -
 ا'�ا دز	�ا	�ن را� ��ز و 	n-+ج'ر وا 
- �##)? ا	�رز�8ه�K و �%$!,ت و � -�Bورز� -�ر �
�وح ��> س3B� ن ه'�ن� .�0  ا���3 ز	�ا	

�ر &%� 

 چ�2 	2دی_ �
 ا1@$
 ای� �)'�&- D*15 2	 �iوی 
#h	��
 	�م � �J!$%� �+دارد وا �	ا�	ه2ار ز 
�ل و اخ$�ر +3E�6 اU,&�ت ز	�ان �012/�ر اس3$#- 30� 
 .دارد -

 
**** �Kرز�8ه�	ن در ا��ح ��0ی  و �!%%D ز	�ا	� **** 

 
 

!� س%$D ی_ ��ار دارد د�
 �#�سX و �=�اد ز	�ا	� -
 در �ن � �#� �Kرز�8ه�	ی_ از ا � در ز	�ان �012/�ر ه

 ه� -�ام در اص  ی_ ز	�ان �%$!  اس3 ز	�ان �012/�ر - �Kرز�8ه�	از ای� ا �&�'(� 
ز	�ان �%$!  را دارد -

)B� ده#�را ��  . 



 �c#ه�ه'
 ا	�رز�8ه�K دارا� ��Kار� �%$!   و ری�س3 و ��ی�ی3 و +3E�6 و اU,&�ت و ��د-�ر� و وا+� �
!$%� ���� ��  !$%� �B� >و خ �	و +$� �=�و . 

در ��و ورود �
 ا	�رز�8� ��زرس� ��	� ��J/6 ا	)�م �� ��د -
 ای� ��زرس� ��	� �� خ,ف ز	�ان اوی� -
 چ#� 
6� را د	 
$��8 �� 3I1 ��درزاد �� -##� و�1 در �012/�ر ا���(��K -�چ_ و ی� `�د� در 	*cی(�ی DBچ  �ر �!�

�  و ا��اد را �
 ص�رت �)2ا ��زرس� �� -##���. 
 

!� د را �
 س��K#1 راه#'�ی� �� -##� ، `q از ��زرس� ا�%� 	Kc@�ن ��ون -'$�ی� ��خ�رد ز	�ا	�ن ج�ی� ورو�د
 در ز	�ان �012/�ر س� و-  �#� وج�د 	�ارد و ��ز �� خ,ف ز	�ان اوی� -
 و-  �#�ه� +$� �� خ,ف ز	�ان اوی�

در ا��ر ادار� و �!%D �#�� ز	�ا	�ن دخ�31 �� -##� در ز	�ان �012/�ر اص, از ای� خ@� ه� 	%3 �'�م ��ا+  
�یZ ا�%� 	�@Kc	�K و ��ی�ی3 ا	�رز�8ه� ا	)�م �U ن از� .� ��د	!  و ا	$!�ل ز	�ا	

 
�ی@� !��	 x�$B� 
B!	 و D$%3 �� م س�خ$�ره�� ادار� و ��ی�ی$� و +$� س�خ$'�ن ا	�رز�8ه�K از ی_ س=@�
در �%'3 ورودی
 ا	�رز�8ه�K �%$!,ت و د���� ا�%� 	Kc@�	� و +3E�6 و اU,&�ت و �0!Z و ��زرس� و -##� ، 

�ار دارد� � .��د-�ر� و ��Kار� و ری�س3 ا	�رز�8
 


 �ن ��ز �� ��د چ�2 +�ود �Uل س�1� �
 درب  ه'
 س��K#1 � ا	�رز�8- �Kرز�8ه�	�300 ��در ا 
� اس3 -$� 
� و وا+� �c��� س��1 ��در ��K$	3 ا'%��ار دارد ، در �� ��در �c�و�ه� ی_ از س���K#1 �2رگ در ��ه#�c و �

� و  	6� را در خ�د 350 �� 300 ا��ق دار	� و ج'=$� +�ود 24ا	�رز�8� �=�اد �c�و�ج�� �� ده#� و دار� �
� �%$!  �� ���#� و س���K#1 -�چ_  دارا� �cBود �14رای�+ �$6� را در 90 �� 70 ا��ق �� ���#� و ج'=	 

�##- �� �� س�ی� س��K#1 اس$�6د�cBو �رای ��c�و� .خ�د ج�� �� ده#� و از �
 

X و �@#�� 	�Kcار� ز	�ا	�ن9ه� ا	�رز�8� دارا� ��%3 چ�ن �@,  س��1 اس3 و �	 Dای� در ا	�رز�8ه�K 	�ع ج
$�K و دوس$� دوس$�ن و ��#�ی�ن اس3 ���$�K و J� ار��Kc	 ��#@� >!� و �ای� �6(_ ��س< �1�$�ن ا	)�م ��

,n� د��ن �� � X	�Kcار� ��&~ -'$�ی� �#H و ��خ�رد ��ن ز	�ا	��
 ای� �-: 
 

 . اس3 در اخ$�ر ��Jچ�K 2          ا	�رز�8� 1س��1 
 . در اخ$�ر ��-�K اس23          ا	�رز�8� 2س��1 
 . اخ$�ر ا�}�	�K اس3 در2          ا	�رز�8� 3س��1 
@� از ��x و -�د  و 1� اس23        ا	�رز�8�   4س��1 -� . در اخ$�ر �
 . در اخ$�ر ج�ا	�ن و 	�ج�ا	�ن اس23       ا	�رز�8�    5س��1 
���  و �#$*�ی� اج�ا� +(D ا&�ام اس23�      ا	�رز�8     6س��1  ��K . در اخ$�ر ا�}�	
�دان و �$�دون اس3 2   ا	�رز�8�        7س��1 c	دارو� روا � .�30 اخ$�ر �'�ران روا	� و �/�ف -#�
 . در اخ$�ر خ���ت ا	�رز�8� اس23  ا	�رز�8�         8س��1 
� اس3 و �30 ن �#@�K اس3 و دارا� ا�����K ا	6�اد� و چ �  0	�Kcار� ز	�ا	�2         ا	�رز�8� 9س��1 �6	 �#
 . +3E�6 اU,&�ت و �0!Z و ��زرس� ا	�رز�8� اس3اخ$�ر

 
 �\ 
@�K در �'�م ا	�رز�8ه��K ز	�ان �012/�ر ی(%�ن اس3 ی��
 را+$� �� ��ان 368 �'�م ای� �� 
ج�X1 ای#(

�
 N@�ت ج'=$� 	�ارد ، 5 از ا	�رز�8- 
#h	��  �ا1@$
 در ز	�ان �012/�ر هD ��	#� ز	�ان اوی� س��1 و ا	�رز�8
 .	'�ی�B و ����ی�B از ج3K �8ل زدن و �0#�ف -�دن ��زدی�-##��8ن  وج�د دارد

 
 �� و 3در ز	�ان �012/�ر ا	�رز�8�� ��	���` q)Jه�� دود� و ر� 
B
 رو��و� درب اص�J اس3 �� �- 

 

 از ج 3K	�Bن دادن �	�'	 ���زدی�-##��8ن اس3 -
 ا�(�	�ت ���ز�� و ��ه#�c و رس$�ران و ا	�رز�8
 
� ��زدی�-##��8ن را �8ل �2	� در +��1 -$B� 
� و خB_ ��ی� در �ن ای)�د ��� �� ه� چ�c��� وی.� و�	س�

� وج�د 	�اردcدی ��Kرز�8ه�	ت در ا�	ی_ از ای� ا�(� y1�$�ن ز	�ان ��ا� ��زدی�ه�� �B(  س�ز و . ه� 
ا1@$
�د� ا	� و \- �)� 2	 
@��$� �
 �U>	� ��دن 2� 
�د� ا	� و �� ��ج- _ س��1 اول ا	�رز�8ه�K را س#{ و س�ا�



 
� ��زدی� -##��8ن �$B� �K#1زدی� -�را��� �2%��3 س��� 
 س��1 اول چ� و راس3 �#�&3 �� -##� ��ون ای#(
�#��� � .دا�$
 ���#� و از و�=3 ز	�ا	�ن ج�ی�� +�ل ��

 
**** �K#1و س� �Kرز�8ه�	ن در ا� **** و�=3 ز	�ا	

 

 �2رگ و U�0� از Xس�#� 
� 
در ا	�رز�8ه��K ز	�ان �012/�ر س���K#1 -�چ_ و س���K#1 �2رگ وج�د دارد -

�	�#� ��K� ط� .-�چ_ +
� ��ا�? �ب 8�م �h? اn-در ا 
�ار دارد -����Bی� و دس$�Bی� و ��ا31 و +'�م E 3'%� �K#1س� ��K$	س3 و در ا

�ر &�د� در س��K#1 اس3 � �=�اد زی�د ز	�ا	�ن ��ا&�ت ��Kا�3 �%�ر س3I اس3 و وج�د �Ha و -#�%� �2
 چ

 ز��ن �@  از ، � ZJ=$� 
�(�B  ه'�1�1
 -�B و � �� 
$��� ا�(�	�ت ��ج�د در س��K#1 از -����K +'�م 8$B�

 .ا	!,ب اس3
��K���ان �� -�c#K و �%$JK_ ��دن دو���K +'�م و جK� 2-� درب و دی�ار �دم را ی�د +'����K ��ی'� �

O و ��1د� اشn- ع�	از  
)� H@��
 از 	�ع �'2 و �	 
 .ا	�ازد ا1@$
�ن �
 �Uر -�J و &'��� در ه'
 ج�� س��1 �زاد اس3 از ا�ZJ و س��1 و 	'�زخ�	
 �� +'�م و B- ر�cس

% 90اد�  �زاد� و اس$='�ل ��اد ��Iر �� �H از �ز% 100و +�ط و خ,ص
 اس$='�ل س�cر ��  دس$�Bی�
���  ا	(�ر ز	�ان �012/�ر اس3 � .�زاد� ج2ء �$=J!�ت و دس$�ورده�� \

 
 �� ��ا� س�خ -�دن سF و س#)�ق ��ا� اس$='�ل ��اد ��Iر اس$�6د� x�#� اد از�� خ,ف ز	�ان اوی�  -
 ا��

012�� اس3 و-##� و�1 در ز	�ان ��  +  )B� اغ  دره/�ر  ای��� چ$B� ا��ق �
 �=�اد �/�ف -##��8ن و +$� �
 

 ا� و `� س�ز وج�د دارد -J$�
 روز ز��ن �%�ر ا	�-� خ���ش �� ��	� و �Jخ	�@� �U در �K\ا� از ای� چ

��ی�ن �
 �Uر دس$
 ج'=� و ی� ا	6�اد� ا� �K	� ه%$#� و در -#�ر ��رو Dgر دا�U 
� �$B	�اع و ا�%�م ��اد �
� 24 ا��ق  �/�ف �� -##� و��خ� ز��	�K در ی_را��Iر �
 ا� رو�� اس3 -
 �	�K را   ��10	6J &�د چ�اغ �$

����K خ��1 -#%�و ��ه� درس3 �� -##�E ��. 
 

 �X ه�وی��� 
�اx اس3 و `q از �ن �- 
� ZJ=$� ر اول�I� ف ��اد��ی�x _ درج
 �#�� �!�ار �/� ��� _
 xی��� _ HB+ _ه 
�ص -�
 و B
 را+$� در دس$�س اس3 ، '
 ��ارد 	�م ��د� ��ون �� �J)B� yه

 
$B-ا خ,�(�ران -�ر�n-ان اوی� ا�	ف -##��8ن  ز�اس$='�ل -##��8ن ��اد ��Iر در ز	�ان �012/�ر �� خ,ف �/

 ا� ه%$#��� .و +

 
c#س Dای�� ا��اد� -
 ����U ��K>	� در ز	�ان �� ��	#� دارا� ج$B� D$68 
- 
	�c	�'ه 
� و س�ز��ن ی��$

 X%- در اوج خ,ف و �$B�ر &�د� -�ر را ادا�
 �� ده#� و �%� 
ه%$#� و ی� ا��اد� در \�ب �	�K در ی_ چ�خ
� ا	� و +�ل ��ی� ���� را �� -'$�ی� ��خ�رد و �#H در س(�ت -��  در -#�ر ه'(�ران و �� �c$در��� دس

 ~&�� 
]�
 ای� - �##- ��aا� س 
���� خ,�(�ران +�� ��د در ز	�ان �012/�ر ج2 ��ارد� �%�ر 	�در در8
 .و زد و خ�رد �K'� رخ 	�ه�

 

 ز	�ا	@�	�ن ر� �� �� ده#� -
 در ا��ر ����� ز	�ان ادر ز	�ان �012/�ر �� &(q ز	�ان اوی� ز	�ا	�ن -'$


 از ����ری� و �1�$�ن ز	�ان �
 &#�ان ا�2ار و �31)J� �#��� 
'� دخ�31 دا�$!$%� 
 دس3 ��ا� رس�ن �
�##- �� ��دن  	�زه� اس$�6د- ?6����ت ��ی�ی3 ز	�ان �012/�ر اس3 چ�ن .�!�ص�  و اه�اف و � 
h!	 ای� 
ا1@$

 ��cخ�د را دارد و ����ر ج�ی ��cد و خ,�(�ر ج�ی�'� �� -%� �'�س 	'� 8!$%� q).� &(q ز	�ان اوی� ه�
 .خ�د را

B����� �$� اس�3 $� ���3 و س�خ$�ر ج'=cی(�ی 
��B$� �K#1ا�. س�� ����K -�چ_ در س��K#1 در اخ$�ر س
 �\ 

 ا��ق را� 	'� ده#� و �� 
3 ��د \�ی@
 اU,&��� و ا�##h	���ا� � 

 ه� و ��	�ه�� -�چ_ اس3 -)@�

	�رز�8� دور دس$� �� ��H �=��,ت ا از -#$�ل و ه�ای3  �)�رت ��اد ��Iر و را� ا	�اخ$� �'�ره�� �@�	
 دورا
 ?6	 
6
 واردات و ص�درات ��اد ��Iر را �Eو �cدی ��K#1ر در س��I� ن ��اد��ب �دار	� -
 در ص�رت -'
�د �� در ص�رت �ی� س�د ا	)�م �� 8$'- 
� ا	)�م �� ده#� -
 ای� �@�د>ت �cدی ��K#1ه'(�ران خ�د در س�





 ا1@$- �##- _'- Dه 

 ه� �)@� �
 ��	�ه� و س��B$� ت,)B� 
U�0� 
� ه�� ا��ق ه� ���ف ��دن `#)B� 
�ط س�ی� س��K#1 ای� �B(,ت را +  -�د� اس3+. 

 
�ط س�n�2 �1, ا�����K �'��1 س��1 + 
�ف اس3 و +�ط س�1 �1 �B� 2س� ��K�� ه�� ا���(#` 
 ی=#� �13  �
U دد از�
  س��1 �� هD در ار�@�ط �3$%�یZ درب اص�J س��K#1 هD ز��ن در اص   ��ون �	�8�D ه%$#� و ه!

 .�=��,ت و �@�د>ت ��ون -�چ($�ی� �B(�J ا	)�م �� ��د
 

 ***** �K#1و س� �Kرز�8ه�	در ا bرای ��Kه#)�ری�	**** 
 
 


 ص�رت -��  �[�� +�-D و س�خ$�ر �=����� س��K#1 را �
 ه'�ا� دس$
 �#�� و چ#H ا��اد و � 
- 
	�c	�'ه
� دادم ای� اج$'�&�ت -�چ_��� �Kوه�8 3'-�+ �
 خ�د� خ�د دارا� س�خ$�ر اج$'�&� �%�ر �#*'� از 	*� 

�ا�X ه%$#�� 
J%Jو س �K#1اد در س�� .ا�
� ��ون -O خ�اب و �
 ا	�از� �=�اد $'- 3� از +� اس$�	�ارد و ا�����K �� اه'$'- 3�ی� دارا� ج'=��� ��K�ا��

� از 	6�اد �
 �=�اد �3I خ�ا��K$I�  �K ج'=3 دار	� و ا�����K س(�	3 د>>ن و �/�ف -##��8ن\ 
� اس3  �`

 و اخ$�رات و ��رت از ا��اد -O خ�اب در ا��ق h�#� را	اش �� 
h�رت و را��و-  �#� در �012/�ر اخ$�رات و 

3% .و-  �#� در ز	�ان اوی� 	
 


 -�ر و-  �#� ه� در ز	�ان �012/�ر �� �@#�� س�خ$�ر ��ج�د و �#��? ���1 و در���� خ�ص و ��B$�  g�%� د�@	
� ر	�c  در ادار� ا��ر 	'� ده#� چ�ن در ز	�ان ` H!	 
	�8 yچ�ق -#� -�ر و ��ر چ#�ا	� 	�ار	� و �
 �	�K ه
 �$B���	� ادار� �� ��د و �K� Z�س� ��012/�ر اص�ل ادار� ز	�ان �� �@#�� اص�ل اص�J ز	�ا	@�	� و ��ا	

���	� �0%�ب ��K� 2 ����ره��%����3ری� 		 D-�+ ج ادار�� . ��	� و +�ا�  ه�ج و �
 

 دراخ$�ر ز	�ا	@�	�ن اس3 ، ��ی� ��6س� �$�6وت رایb ���� و�1 ه� چ
 ه%3 و 	%3 در ا��ر ز	�ان و ز	�ا	�ن
 �
 ز	�ا	�ن و ����� ز	�ان اج�ز� ای ��6	H! و دخ�31 �
 ز	�ا	@�	�ن در ��0ود- 
	�c	�'012/�ر ه�در ز	�ان 

��رت ���� اج�ز� دخ�31 در س��K#1 	'� ده X+36 و ص�J- دن�8 Dر ه�� �2 ز	�ا	@�	�ن �
 ز	�ا	� ه	 
	�c	�'ه �#

 �!��   در ز	�ان h!	 �!��و خ�د &'  �� -#� و ای� د'J� �ادار� ا��ر ز	�ان را 	'� ده#� و ه� -q در ��0ود

� خ�ار و س{ دس3 ����!� در ز	�ان اوی� ز	�ا	@�	�ن ج� .ز ����� ز	�ان اس3اوی� اس3 چ�ن د
 

  ��- >J%� �� �#�  ز	�ا	�ن ص�+X 	�6ذ و ��ر�'#� و -�رچ�ق -� در ز	�ان اوی�  ��	#� و-  �#� و س� و-
? و -#$�ل و ه�ای3 �� -##� و ��ان 	�ادن �1�$�ن ز	�ان �
 ای� ا��اد ����ت 'h� ان را�	ان ز�1�$�ن و ��ی�

	� و &�م ه'(�ر� `#�Kن و ��(�ر �� ای� ا��اد ��رت -%X در��� را در سI$� از جX%- 3K در��� �
 �	�ن �� ز
1�$�ن ز	�ان �
 ص6� �� رس�	��. 

 
 �K1ی� س���د و ���0ود �� �  �در ز	�ان �012/�ر ��دد و �2ا+'3 و ی� ��زرس� و ��زدی�  ز	�ا	@�	�ن �
 +�ا

!� ��	#� ��زار  q ز	�ان را رو در رو 	�ی�� ���� ،ز	�ا	� در �012/�ر ���� -
 ری���0ود� ا	�رز�8� و س��K#1 د
��رس خ�ی� و ��وش ا	�اع و ا�%�م  ��اد ��Iر اس3 -
 در ای� �0< ه'
 	�ع ��اد ��Iر و +$� �1ازم ص��� 

��	�	� خ�ی� و ��وش �� ��د از یI.�ل و ��Jی2ی�ن �� ����ی  و سD -�رت و  ���	�	� و \ ��  MP3و �/�ی
  .DVD و  MP4و 

2��ط �	(
 `�ل �ن `�داخ3 ��د�$� ه'
 چ2 �)�ز اس3 و �زاد �
 �01/�ر دادر  . ��در �012/�ر هy ا��
� ���8 ��c$چ#� دس 
- 3%�012/�ر هD از ج3K ا�(�	�ت ��	#�   و ده� سD -�رت 	�ا�$
 ���� ، ��ی�	 �!�د

�  +$� -�چ#�ی� ا�,م ز	��8 و ه'
 چ2 ز	�ان اوی� اس3 و �'� هy چ �2�� �IB/�ت دو1$� در �ن 	'� �$)
� اس3 ، از جX خ�	�اد� ز	�ا�� ��ن ���� و ��ارx دی�	 
 ه2ار ����ن  خ�ی� و 500 ����ی  �� �83�� درج

 �� 2 ه2ار ����ن خ�ی� و ��وش �� ��	� ا1@$
 در �012/�ر �200�وش �� ��د و سD -�ر���K ا&$@�ر� 	
2	 ��cاس,ت دی� . وج�د دارد�@�د>ت و �=��,ت و �

 




 در چ#� 	�ع  �
 ص@� و - �	�J�دن �'�ره�� �- �از خ�ی� و ��وش ��د� و �.
 و خ��$(�ر و هD خ�ا�
 �� دای
 
)J� د و��ل �� ��ر  ردو �I� ان ��اد�	ص�رت `�ی� `��  در ز 
س#{ �
 س#{ ��28ار �� ��د -
 در �ن 	!�ا �

�2
 �%�ول ا��ق �0  �'�ر �� رس� و چ� Dر ه�'� �@� �c	�� 500 �� 1 ��ن ����ن &�ارض ا�%J� 
�داخ3 �� ��د` �	�@Kc	. 

 �c#ه'�ه 
%3 و ه'
 �@�د>ت و ��6JIت �	 ��ن ز	�ا	�ن و ز	�ا	@�	�ن �
 	6? هy -�ام از دو 8�و� ��`q در8
�ف ا	)�م �� ��دU دو. 

� -�B ی(� از �K� وز و �1اط و�(��'K�	ی� ا&'�ل در ز�� bی� و رای�ان �012/�ر اس3 ا8� 	�ج�ان و ج�ان $
  x�$B� ف��ار �� ده#� و در ا�����K دس$
 ج'=� �
 &#�ان �=�Bق �/� �#c#� او را در y�=$�د ���� -
 ه

 	���د� �� رس�	#�  و �=�ا او را در J+�� 
�� 	'�ی#� و ا8� �!�و�3 	'�ی� �!�ار ا&$�د او را ��> �� ��	� و �

�B- ��K� وز و�(� ��ار �� ده#��%�
 اول �� .  ج#%� J` ج�ان س,�3 اس3 در�	ج�ان و  
- Dدر ��ارد� ه
�ار دادن در ���0  ��وب خ�ر�  او را ��1د� �� -##� و ا8� =X از ��ی��K1 x و 1B� �� �B- 
BH و �B+ و 

�م و ذر� ا� ��1د	 Zی�U اد از�	ز ج�اب �� ��ص ��1د� اش �� -##� و ا8� Zی�U اد از�	اش �� -##�ج�اب  �او . 
را در ار�@�ط ج#%� �� هD س� و س�>ن خ�د �زاد �� 8:ار	� و ی� `$�� رو ا	�از او را در �%'3 �'�س �� ص�رت 
#� اش �� ری2	� و ا&$�د 	�خ�اس$
 و س�درده� � ��Jو ی� در خ�اب �رام �رام ج �##- �� 
$B\� �
 `�در ه�وی�

�ف ��اد ��Iر U 
� و درده�� ��	� او را ��K� 
J+�� ��� -�B	� و ��ا� خ,ص� از درد �=$�د �� ��د و ��ز
 .-�B و س(q ��اوم و �)�وز و خ�ی� و ��وش س(q �\�ز �� ��د

 
 
J+��� و �)�وز -�را1@$
 در ��ارد� هD -�ر �
 ای� �� ��ارد 	'� رس� و �� زور8$B��  `�ی�ن �� ی��� -
 در �

 �'�س از ج3K اU,ع دادن �
 ����ری� و �%�g  ا�� د��ه(�ر -�دن �I| ا	)�م �� ��د ، 	�8�ر �!�م د��ع ه


 ه'�ا� دارد و در ��ارد� �
 	!| &[� و +$� ��گ � �$Iت س�K
  �دم ��و�� �J!� �� ��د و �#@��B�
� �� ��د(#�. 

 

 دس3 �@(� �K#1د در داخ  س��� D$� ب و��دن و �- 
ل  ا+$'�
 ه�� ����ی� چ2 &�د� اس3 و +$��(#)

 3I� ��ا� زه� چDB و 8��$� XJU و ی� +$� �)�وز در زی� >!� 
دارد چ#�ی� روز �I/� را دس3 و `� �%$
�8� ��د و��	�از	� ��� �%- 

 ا� ا�!� �وی2ان -##� و �� �%$� . ن ای#(Jی� ��	#� +�ان و+�B �(�ر ��� از �

�ا	�ن از ��س �
 ج�ی� خ@� 	�ه#� و ی� در ده�	H و +$� در ��ا�=� �� ه'�ن ده�ن ��ز �(#)
 ده#� و س�ی� ز	
)B� 

 -##� و چ#� ��ارد� ا��اد� را -#h	��
 �وردن  ��اد ��Iر در �=�� ��ن ه%$#� در ا�����K خ�د � x�

���Bی� و رو\� ��ی? �� خ�را	#� و ی� +$� �J#{ �ب را در �!=�ش ��و ��د� و �ب را E ?'_ و ی� ��ی	ب � �$1
�
 �Uر دس$
 ج'=� �
 او �)�وز �� -##� و ��ن او را �� ��H س�cر از ده�K ��ز �� -##� و ی� �� �%- 
ا� �#@

�یZ ا&2ام �
 داد�8� و ی� U از 
ج� داغ -##� و �%�زا	#� و ی� ��د ��ز� وارد و ی� �=O و ��ه(�ر را وادار -##� -
� و وارد -#� و ی� او را �� ار&�ب و ��ب و �=J� ر�I� رس$�ن ��اد�'� ��$D وادار -##� -
 از 	�ا�q و خ�	�اد

اش ��Iاه� -
 در ه#�cم �,��ت  ��ا� او ��اد ��Iر ��ور	� �� �$�ا	#� ��0ی  ده� و از �(#)
 و ر&X و 
 .و+3B خ,ص ��د

 
!� و &', س%$D ��ی�ی$� و ز	�ا	@�	� ه y	�B! و �%�و1$� را 	'� �در�'�م ای� ��ا+  و �)�ی? و ج#�ی$�K  د

�� `:یh�را ��ر �I� س�د ��اد �� �	�K در +�ل �)�رت و �=��,ت `$Bد و -%� �
 وج�د �	�K اه'3 	'� ده� و �
�ط � 
� �� ا	�ازد `q �'�م �)�ی? و ج#�ی�ت �hخ 
خ�د ه%$#� و �� هD خ�ردن ای� 	*D و 	*�م �#��? �	�ن را �

و اذی3  و �زار ج#%� و ج%'� و ��ب و �$D و ای#(
 �#��? �	�ن را ���� -#� �زاد اس3 +�ل �� خ�اه� �)�وز 
�دار� ����� ��K� و ی�  ��� و س�ء اس$�6د�دن ا��اد �
 ا&$�د و ی� زور8- � .ی� �'�ر و ی� ��1د

 
 ****�@�د>ت ��اد ��Iر و 	!H ����ری�  و ����� ز	�ان **** 

 
 

/0� _�  ZJh� ر�U 
�Iر اس3 ��1  اس3 و �ن �!< ��اد ��� ��ان 368  ز	�ان �012/�ر از 	*� -%X در��� �

 و ��زی? و +'  و 	�Kcار�  و 	!  و ا	$!�ل  ��اد ��Iر  �!�ی@� &'، K� وش و��J و رایb و ���� خ�ی� و �

� اس3 ، �� ���8
 و ج�ی�ن ���� �
 خ�د� خ�د +:ف ��Bدا`�
 در ز	�ان �012/�ر خ�رج از ای� ج- q- � .ه



 

 ه� و دس$
 ه�� ����ی� و)@� � 	!  و ا	$!�ل ��اد ��Iر و ��0ی  `�ل در ز	�ان �012/�ر ص�ه� ��ر ��ر�'#� �


 ا� �012/�ر ����ل ز	�ا	�ن + 
ه'�	!�ر -
 . "" ز	�ا	@�ن �n  س{ اس3"" از ����� ز	�ان اوی� ه%$#� �
�
 اس3 و در ��ا�$I
 	Kc@�ن و و��دار �
 ص�+@H اس3 �� ای� +�ل ر��� خ�ار ��دن �� ذات او ��- �%- 

�ایH اس$�Iان ��	�ازد دم �(�ن �� ده��. 
 ��cBد  از �س�ی��012/�ر �� �
 ز	�ان U�0� و ���اد ��Iر از درب و دی�ار و �س'�ن و ز��  وارد ��0ود
 ��K)ج�
 �� س�خ$'�	��K ادار� و ��Kار� و ��2aخ�	
 و ��س%�ت و �$��س���زان و درج
 داران و ����ری� 8

�� �#J	Kc@�	� و ی��c�و�دار� و �=�و	� ز	�ان و +$� س%$D   +$� وا+� ��ه#�c و وا+� ا&2ام و وا+� �
3% .��ی�ی3 و +3E�6 و `�س#  ادار� �ن -
 خ,ص
 -%� �� -�ر 	

 
 � 7ای� در +��1 اس3 -
 در ز	�ان اوی� ��رس ��اد ��Iر در دس3 &�� �=�ود� اس3 �
 �Uر� -
 در ا	�رز�8

6�  و در ا	�رز28در دس3 	  ��8 Dاس3 ،  ه ���� 
)@� �و�1 در ز	�ان �012/�ر از ای� ریq ا	�رز�8� س
 y���  ��ور اس3 و ه �\ 
%3 چ�ن �	!�ر 8�دش ���1 در ز	�ان �012/�ر ��>س3 -	 ��ا	0/�ر JU@� ه� خ@


 خ�د �=�13  �� -#� و از !h#� و �ای� ��زار -q 	'� ��ا	� ا	0/�را خ�د را ��1_ �ن ��ا	� ه� -q در ��0ود
D و `� س�د سDK خ�د را �� ��د(+. 

 
 ه2ار 	6� ز	�ا	� در ز	�ان �012/�ر �
 ص�رت دایD و ���3 ز	��8 �� -##� 15�2 +�ود �'� +%�ب -#� چ


 از ای� �=�اد ا8� دس3�_ 	�ا�$- ���� 
  D�ض -#�  D-12 ی�ار و� ه2ار 	6� �=$�د و �/�ف -##�� و خ
�ف -##�� را �!< ��و�#��  ��اد ��Iر وج�د/� �
 30 دارد -
 ا8� +�ا�   خ�ی� ه-  D ه2ار ����ن +%�ب -#

� از ای� +���Kس3 چ�ن -%�	� ه%$#� -
 روز� �H از $B� �J ه2ار ����ن �/�ف ��اد ��Iر دار	� و 200خ
+%�ب س� در اص  س�1�ن س�ل ا	�وخ$
 ه�� خ�د در �)�رت ��اد ��Iر را در ز	�ان �/�ف �� -##� -
 �� ی_ 

8��$� ای#(
 ا8� از  ��ف ��اد % 100 ه2ار 	6� �	�K 12 ه2ار 	6�  ز	�ا	� �012/�ر 15ا	Bc$� و �� در 	*/�
8�دش ���1 در ای� ز	�ان چ�2 +�ود   �
 +�ا- �'K� را+$� �� ��ان 
�ن �I�250 �� 400ر دار	� �J� 

 و ����ر و +3E�6 اU,&��� و #� و -�ر8�ه� ریq و ���gس و -�ر�����ن در روز اس3 -
 ای� 8�دش ���1 
 
�ر و را	#�� و ��س%��� و `'�	(�ر و خ,صK� و �
 در �� -#�  ری2و در�3  ز	�ا	@�نا�#$� و د-$� � را از را

 ��� �8�   و رس)B� �
 &!X �'�	� ��ز	�� �J!� �� ��د  و �8ا� ای� ��&� ه2اران `�و	�J���و ه� -q از ای� 
!	  
 �ر-#�ن و -�ر�#�ان ز	�ان اس3 -
 در �ن از -�ر-#�ن �=�و		$!�ل ��اد ��Iر  ��س< `�س#  و -�  و ادر �!�1

�ر و درج
 دار و ا�%� و +$� رو+�	� وا+� ��ه#�c دی�� �� ��دK� _ و�س<  ( .و `2�� ��� 
gر ارا���
1�$�15800�ن ز	�ان �2>+/�ر در ج�ای� (   

 
 �U 012/�ر 4در�� ا���$D در �� ��
 ا��اد ��> را خ�د دی�� ام و �#��B� �� ده� 	6c$ر دس�I� اد�� �� 
 ام -
�اx و ا	�اع ��اد �ه'� اواخ� ��د -
 -�ر-#�ن �HI �=�و	��	� ، - �J13 �� چ#�ی� -�=� �K1و س� �Kاز ��ه q` 

�	�� �c$غ دس� س�ی=� 	!�ط ��ا	2ی3 رد �J� DK!� 	'� ��د چ�نا1@$
 ای� 	�ع ��ا. ��Iر در >�,� �8�3 و �
� ��ه3 داد� و از راه��K ج�ی� و ا��اد ج�ی� -�ر را �� ��ت �سX `:ی� و �@(
 ه�� 	!  وا	$!�ل و�)�رت �}

�وع �� -##�� �$B� 
 .ه� چ
� دار� و ��ا�@3 و ��Kار� و ا�%� 	Kc@�	� و وا+� ا&2ام �� J- �+ن در وا�در ه'� اواخ� �=�اد� از �1�$


 -D وزن ��ی� ای� �0'�1
  اوزان س@_ - �	�� �c$ر  دس�I� اد�� �c#ی� �ن 100و س�8�م -�اx و �2ر$8 
�اx و +�ود - �J8�م ��ی�x در -a%�ل ه�� �8ز ��د10چ#� - �J- . 

 
  ز	�ا	��K ای�ان �$��O 	'� ��د%�ی� -�چ_ �=�وف �
 س��� �K� ا� �)�رت در ای� 
*01 

 . خ,ص�

 y�	�ازد هy &#�ان �
 ه� Z	وت را از رو�N ت ���1 `�ل و,)B� و 
-%� اج�ز� داد� 	'� ��د -
 ای� ��س%
��ر�'#� ��ی� ��د اج�ای� در س� �
 ���� ، +$� ا8�[�ی ���� �� ��د در ای�ان ج�ی� را `�ا ز��ن  ز	�ا	�K و c�

� �
 �سX `:ی�� در -'$� از چ#� ��h!	 ی���وت دس3 `�ا -�د -
 �دم ��ون دردس� و �� -'$N ن�J
 ص:ه� �
�#-. 
 



�ار -#� و �U ی_ �'�س � �ی_ 	6� ��\  در �012/�ر -��%3 �� ی(� از س� ��خ
 ه� در س��1 ه� ار�@�ط �
�ار -##� و �ن �I| ی_ ���ار �� ��د �� او ار�@�ط ���� �h�را ��ان �	ی  در ز��ص�ه� �� Zی�U از 
- �#6J�

�ر و �%$
 -�چ_ ی_ -�Jی� -�اx را -!�  3��د و در وc�  ان ��0ی�	ارد در خ�رج از ز�	 Dه �	چ#�ا D(+ 

�ار ده� و ی� `���ب �در �(�ن �!�ر در ز	�ان ��0ی  را�< ��ه� و ی� در ز��ن �!�ر ��اد ��ق را در �(�ن خ�ص 

8�م sJ@�50 خ�1| -#� و در �@�ل چ#� -�ر�  ��ن ی=#� در �@�ل هJ .ی� ه2ار ����ن دری�� 3	50�' �

 در ��ا�� ��س3 �وردن چ#� `��1 خ/�ص� در ��ن ����ران وا+� - � چ
 \�\� و 2+�> �'� �[�وت -#

هq- y +$� ی_ 01*
 را هD از . از در و دی�ار ا	�رز�8ه�K و س��K#1 ��اد ��Iر س�ازی� اس3. ر���$� اس3
�؟دس3 	'� ده� چ�ن �=�Jم 	%3 �ی� ��دا 	2 در ای� �3BK `�ل چ�پ خ�اه�د ی� خ- �# 

 
 3
 ا�#	�c.�ارداد� ه%$#� و ه� �c'ه 
� ����ران `'�	� س�ز��ن ز	�ا	�K و درج
 داران و ا�%�ان -iوی 
�
 �	�� 
U�0� و �@�� دار� و ��اJ- د از�� �� ��دaس �K	� 
� �Kرز�8ه�	ارد و ا�	ن وج�د �Bای�� �J{� �و �['

'� �� ز	�ا	�ن و س!$%� 
 .��K#1 و ا��اد س�و -�ر دار	��� س�ی� -�ره� -
 


 دور ��	�� ا	� و �%$!'� 	'� ��ا	#� �� ز	�ا	�ن J���2 از 	 �Kرز�8ه�	ا ��خ� او��ت ا��اد خ�رج از ��0ود� �$+
 �K#1س� 
U�0� دی�ار 
�ار -##� 	2 خ�د را �� 	/X 	'� 8:ار	� و �� `�ا -�دن 	!�ط -�ر  و 	2دی_ �� �ار	@�ط �

� را `�ا �� -##� -
 در �@�ل  دری��3 �@�1}� ��اد ��Iر را �
 �Uر `����� �� و ا	�رز�8ه�K اh�اد را��یZ ا�U ز
�ار دادن در ج�را� ��K�J#� در �%$
 ه�� ����ب �� -150 �� 200�##` ���8 . 

 
� و در دس$�س ا	)�م �� ��د و ��خ� او��ت +$� خ,�(�10در ��خ� از روزه� �� iط وی�ره��  `���ب �
 چ#� +


 س��1U�0� از �cدی ��K#1را س� ������ رس اس$�6د� �� -##� و �
 �ور	��8� ی_ `#)D وزن ��اد ��Iر ` در �
 .ه2ی#
 ا	$!�ل و ��0ی  �� ده#�

 
�اف دی�اره� را �� Uا 
� ا	� 5ا1@$
 چ#� ���� اس3 -�B- خ�ردار D� ��ز �� ای� +�ل 	!�ط زی�د� ��ا� و1 �$� س

_ سD خ�ردار �� �ور	� و از ��>� �ن ��اد را �
 د �n, ا����س و �#� ��س را 	2دی�ای� -�ر ی��3 �� �
 
� �h�د و ر��)�م �� 	ان ا�	ز �Jط اص�
 ه'
 ای� ا&'�ل در +- 3%���ب �� -##� ای� در +�1` 
U�0�

2 ز+'3 ای� -�ره	 �	�� ��و	� ز	�ان 	�ارد ا1@$
 ه�از�8ه� ����ری� ��ج(��K دی�� 
U�0��#B- �� را �. 

 �!�ار 	�چ2 �� �ور	�� DK	� �� از ��اد ��Iر� اس3 -
 ز	�ا	�ن �� خ�د از داد�8\ 
 .ا1@$
 �'�م ��ارد ��> �

 ���
 داد�8ه�K درج
 داران و س���زان ا&2ام در �@�ل 8U�0ر  را از 25 ا�1 20در��I� اد�� 
 ه2ار ����ن �%$

  و �
 ز	�ا	� ��0ی  �� د$��8 �h�$!�ل �� ده#�را	ان ا�	ز 
� ��ی Z�J? ��اد رU از �	ا�	ر . ه#� و ز�!	� 
ا1@$

3%���  ��ور 	 
� �8	��8ن ��ا� ا	$!�ل ��اد �
 ز	�ان �012/�ر وج�د دارد -%�. 
 

  � و ا����س داران �30 اج�ر� ز	�ان 	2 از ای� وس�س
 �/�ن 	'�	�� ا	� و ی� ا�� �@'N �+اران وا���%+ �$+
� -�ر-#�نaاف س�Uن و ی� ا��ر را در �I� اد��  ���$�د� و ا��اد� �� �#�س�ی� ا��Iص 	�م ��د	 DJ� و ��ی�ان  از 

�##- ��  !$#� ��ا �
 داخ  ا	�رز�8	� �h�را Zی�U از Xص3 �#�س� .ج�س�ز� �� -##� و در �
D در خ��3 ����� ��ا!$%� �D و \!$%�  �د ��Iر و ج�ی�	�ت ����ط خ,ص
 ه'
 چ2 و ه'
 -q خ�ا� 	� خ�ا


 �ن ه%$#��. 
 

 >!� �$+ ��� ~&�� 
ا	0/�ر و -#$�ل �'�م ��و��cه��K ا	�رز�8ه�K و س��K#1  ��س< ����� �!$�ر ��اد ��Iر -
�و��cه� �� � �J6���س� و ��و��cه�K س%$D -�ر ���  30��ا� ا	0/�ر JU@� س� �K#1خ� س���ن ����ن در �J� 

�ی@� ه'
 ا��ر ��1��� و 8�دش `�ل  در ز	�ان در دس3 �	�ن اس3 از��B1ی� ه%$#� -
	!  و ا	$!�ل `�ل و `!�  
ج�� �=��,ت ��اد ��Iر در خ�رج از ز	�ان و �� �['� ا&$@�ر ا��اد در ���0  ��0ی  8��$� �@�s1 و ی� `�داخ3 و

H از � 
� X� _خ3 ه� در ی��د و �� �K	خ� ز���� 
- 
�ن ���100�'�ر �@�	J�ن �� رس� -
 `�� �N�3 �ن  �
� ��اد ��Iر از س�ی� س��K#1 ه%$#�cس�ن دی�#� ��ی� ا�}�ن و ��Jچ و س���. 

 
� ای#(
 خiوی 
3 ����� ز	�ا	��K ای�ان ���� �BK� 012/�ر�,ص
 ه'
 ای� �%�g  دس3 �
 دس3 هD �� ده#� �� 

�K� #� اوی� و +$� رج�ی�	ی� ���K	ا�	اد را از ز��و�'#� ��ی� ا�N از �#$%	 �K	� ار��Kc	 
1�$�ن �ن ��در �� 
- 



 
�\D ای#(J& اد��012/�ر �� ��س$#� و ای� ا� 
�=$�د �� ��	� �� ای)�د ر&X و % 100ج3K �=$�د -�دن �
� ��اد ��Iر را �.
 ه�� ��ق `)@�  3B+چ#�ن دو 
�یZ ز	�ان �U ن از�	خ� از ��ر ز	�ان �� 8�دا	#� و �

�و���K ا�%�	
 ا� دN�#ی�'	 x� .س3 ی��$
 ا	� -
 اص, دوس3 	�ار	� ز	�ان را �
 

 �� دارد �n, در ا	�رز�8K� �<�� و �K� �� ��رس و `�یا1@$
 �)�رت  ��گ در ز	�ان �012/�ر 	2 ��رس و \
�خ/� و ��\  و ��\  در ا��ر -�ر8�� زی�د دارد 1� 
�h=� اس3 و ا&2ام � D)+ ن�
 �  0	�Kcار� ز	�ا	- 

8��� ��اد � xا�- ,n� ر�I60 �� 70��و�
 ص�رت �_ 8�م �� 
 . ه2ار ����ن اس3 ا1@$
 �'3 در ا	�رز�8��ار ��زدا�$�K و �0(��� ج�م 2ای� �
 ا&�ام و � �
 �  0	�Kcار� �0(��- 
 در �%$

� اس3 و c#س ���8 
� xا�- 3'��150�دد در �ن -D اس3 �8ه�  �
 3 ه2ار ����ن �� رس� و در ا	�رز�8- 
 ���8 xا�� در �ن ��دد دار	� -$B� ��اد ��Iر �\ Dای��� وج�د دارد و ج$B ه2ار 70 �� 50ر�3 و ��� �

 �
 �� ��د و در ا	�رز�8J��=� روز ����8ن �
 �'�م ج�م س@(�K در �ن ��دد �� -##� و ��ر��ه�� ��اد ��Iر ه- 
� وارد �� ��	� و �� ����ری� وارد -##�� ��اد ` ��K')� �� از xا���Iر در ر���3 ��ی� ه%$#�  ��اد ��Iر -

35 �� 60 �c'ه �K1�` $!�>ت	!  و ا	و  �K�و� ه2ار ����ن در 8�م خ�ی� و ��وش �� ��د -
 �'�م ای� خ�ی� و �
 Zی�U را از ��ی�K  وج�$B� د و ی���دری��3 ��   �
 و �$}	���0� ��Kب ج�ری�%+ Zی�U از ��c�و�`q از �

� ��Kری���� _� خ,�(�ران دارا� ����ی  ه%$#� `q از `$B�س$#� و چ�ن �� �� �30 اخ$�ر س�ان ���
 3�� را �� ده#� و ی� در روز چ#� ��ر ص�رت و�=$B� 2 ��اد	 �K	� د و�� �� 
$����0ی  `�ل �� �	�K �'�س 8

h� را ��$B� ��&واری�2 و ��رد اد s1�@� ه���	� و �� ��h�!3 رسcZ  و ��اد ��Iر را در و `�ی3# ��	(� �@
 .اخ$�رش �� 8:ار	�

خ�ی� و ��وش ��اد ��Iر در ز	�ان �012/�ر &�ارض و ��1�ت و +Z و +%�ب -'$�� خ,ص
 	!  و ا	$!�ل و 

 ز	�ان اوی� در �� دارد و در اص  ج�� 3@%	 ، �#- �� ��8 
)J� ��$'- �c� �
 ای#(
 در ز	�ان ی2]�ذات 

�012/�ر �	!�ر از دور و ��ز 	%3 ��	#� ز	�ان اوی� �1�$�ن و ص�+@�ن ا�	 
 	2دی_ +Z و +%�ب �� رس� -

 ه� ��ا� ا��ار �=�ش ���#�hد>>ن و واس 
 .دس3 �
 -�س

 
 ****و�= 3��Kا�3 و در��ن و \:ا ***** 

 
 


 �Uر �'�م در ز	�ان �012/�ر �� خ,ف ز	�ان اوی� -
 دارا� N@�ت ��Kا�$� اس3 و ه2ی#
 �%�  g��Kا�$� را �
\�J& را 
�داز	� و�1 در ز	�ان �012/�ر ای� ه2ی#` �� �/I� ن�
 و -'�ل ز	�ا		��	�K ����ن در��� ��هJ� D


 ��ت �!< ��2 `�داز	� و 	
 �%�و1� ز	�ان و در �U ه$6
 ��ی� �!< 
 ز	�ا	�ن 	� DK	� ب 2 روز� ��س�&3  
�ا� اس$0'�م ����� �K��'+ م در�8. 

 
���ط �
 �� ای#�0ل� Dد و ان ه��ا&�ت �� �� �
 ی_ ��J$� ��ص�ا�K� ��� خ,ف ز	�ان اوی� +�ا�  در دادن ج� 

���U `�در رخ$�Bی� �� ��د O/	 ن و��ص� X1��� ��	� چ� ه�� س��Z اس3 -
 ���  ی_ K� D*	 و D$% .س
� 
� ZJ=$� �K��'+ و �K$1م و درب و دی�ار ��ا�1�1
 -�B و ���,ب و �ب 8 D$% س�ل `H اس3 و 30H از س

� را `���	�� اس3�
 ا� از ا	�اع و ا�%�م �'�ری�K و��-$�ی�K درب و دی�ار س�وی% ��K��Kا�$� و \&�'(�. 
 

 
� خ��� 	�ارد ص6� اس3 و ز	�ا	�ن \:اه�� ز	�ان را �� ��اد \:ای� -�\:ا در �!�ی%
 �� ز	�ان اوی� -
 خ�د 	'
� �##- �� 
 و&�� �ب ج�ش  از ج3K 2در روز @�ی  �
 \:ا� ���  خ�ردن �� -##� ، �� خ�	� و �
 �ن ا���

�ا� چ�� داد� �� ��د� �اس$�6د� از اج�ق �8ز `��1 اس3 در +��1 -
 ای� ا�� در ز	�ان اوی� رای�cن اس3 . اس$�6د
 ��و� س�د'� ��2a ��ی� n�3, ا8� ��Iاه� در ��2aخ�	
 ی_ 	��خ -�د	�  ����ن ��ه� و ی� ا8� \:ا� س 300	6

 �2a�1000 ا��� �6� ��-�رو	� ��2a ��ی� 4 ����ن ه2ی#
 ��2aخ�	
 �� ��د و ی� ا8	2500  � ����ن +Z اس$�6د

 �8ز را ��ه� -
 در 	�ع خ�د ی_ ج#�ی3 اس3J=� از !!!! 
 a- 11%�ل 3در +��1 -
 ��ی� ه� ��2aخ�	
 در ه$6


 &@�رت -a%��1 ه2ار � 
- ���� 
 ه2ار ����ن  و�1 و-  �#� در �@�ل ����3ن �� ��د -�Jی� اس$�6د� دا�$
300 

 	2دی_ �	�$68
 خ�دش ��ه 
� �#� 

 ��2aخ�	
 را اج�ر� �� ده� و �� �1�$�2aخ�		� ه2ار ����ن ��ه

�د8 �� 
	�I\ا��ن ����ن +� Z�2aخ�	
 و ی� چJ .ی_ �
 



 �6	 �
 ز	�ان اوی� -
 +Z  ����ن �
 �Uر ه�c$6 ��رژ س��1 8��500در �012/�ر از ه� 3@%	 

 �� ��د -$
� اس3 ،  ه2ار ��40 ����ن �� 2500��رژ از $K� و 
	�6/#� �J'�ر� در ز	�ان �012/�ر \�\� ��ن اس3 خ�

 �K	� 
� ��� 3q و ای�ز -
 در و�=J6و س x3 و س�زا��aه �� 
$���� -#� از �'�ری��K `�س$� و �8ار�� 8
 .رس��8 �� ��د

 
'� �
 ه� ��� �� ده#� �
 ه'�ا� داروه�ی� -
 از س�اس$� `�-$� ی_ 1
 ی_ &�د �	�$� ��ه��aر ای�ز� و ه�

 �)�2` ��ی
 ارس�ل  �� ��د -
 �� ارس�ل `�و	�� `2�(�ن �#�ده�� خ*	 �� ارو`� و ���ی(� زیiوی 
ج�Kن �
�-$��K داروس�ز� ��ای�Bن ارس�ل ��� 
�ی . 	'�ی#��'�ران ای�ز� �
 در��	�cه��K خ

 
���ط �� ��Kری�'� ، �#)�وع \�\� �B��	 �%#< ج�روا 
 �وا�=� ه'�ن ��ا	� �=�ی#
 از را� دور و در��ن از را

'�ری��K &�6	� �ان اوی� در �012/�ر اج�ا �� ��د ، دور و +$� �
 �Uر ��ی��� از ز	� �Nا �� ��گ و ��
�ر `H `� ا�$�د� ا� اس3 -
 اص, -%�%� 2�ان و 	�را+3 	'� -#� و �!�ار خ�د-�B و ا��ام �
 وا�=� چc	 را 

�ر ��>س3%� �B- خ�د. 
 

در �!��  ه'
 س3 	��$#� در ز	�ان �012/�ر اس3 ، روان در��	� و روا	(�و� و وج�د روا	2a�_ ا�%�	
 ا� د

 د	�ا	2a�2K(� �) و �- �2ان ��>� `�ل و ��رت در ز	�ان �012/�ر ��&~ ��� �K�رن ��ا� دری��3 ای� -�س$

�ی� ج�ه�� ای�ان �رزو� چ#� در���� $K� _ی 

 +$� د	�ا	2a�(�ن درج- ���� 
�ر -,ن وج�د دا�$%� �وج�
�#��� 
 .را دا�$

 
 
�ن ���3��خ� او��ت -�ره�� `�و�2 و س�خ3 و -��3 د	�ان �J+�ل �ن �� رس� -
 	!�ا `�داخ3 �� ��د ،  �

ر ز	�ان ���� و -%� را 	�ا�$
 ���� و ی_ دس3 د	�ان �/#�&� ��Iاه� و ی� ا8� ی_ ��د �� `�ل س�1�ن س�ل د
�دازد a� ا�	� 
�� -#� و ه2ی#c$از او دس 
- 3%��ر�� 	 y .��Iاه� ی_ د	�ان `� -#� ه

 
3 ��و��cه��K ز	�ان اوی� 	�ارد�012/�ر هD دس3 -'� از و�= ��Kه�c�و�� 3ا1@$
 �� ای� ��6وت -
 . و�=

�و�'#� اس3 -
 ��ور-�د	� 	%3 و +�ودا 	@� ���� در دس3 در ز	�ان N ر�'#� و���012/�ر ای� وا+� �	!�ر 
�	�� ��  )B� ن دچ�ر��خ� او��ت �� دخ�1�$� 31� �Kه�c�و�1�$�ن �ن اس3 در +��1 -
 در ز	�ان اوی� ��. 

 
� ��ا�? ا�,م$B
 	�م ��0ودی3 	�خ� و ج#%� 	�اریD در �� �2 ��6وت خ�ص� �� ا�,م ز	�ان در �012/�ر چ

� �!�ار ��>� `��1 اس3 -
 در ز	�ان �012/�ر در ج�ی�ن و در +�ل رد و ��ل ��ن Uخ� 
اوی� دار	� و ای� �
 .اس3

 
�خ�رد �� -##� و ه� چ�2 را �
 �	�ن 	'� ��ان خ�را	� و ی� ��وخ3 و �  g�%� �� 
در �012/�ر ا��اد ��ر�'#�ا	


 ز	�� 3@%	 ��$B� و ا��0د ��c�و�� 
ا	�ن ���1 ز	�ان اوی� �� هD دار	� و ای� ��Jhب JU@� ��&~ �� ��د -
6�و�#��وا+� �=�و	�3 '� �
 اج#�س را �
 چ#� ��ا�	�K� ای� 
�	� و �c� H . س�س3 خ�ص� را `

 
�د �� `�ل راه� ج2 �� دادن �
 -�ره�� `%3 را 	�ارد� 
�و�� از. ا�� �2ر$8�ی� ��ج=
  	�ا�$� `�ل اس3 -� �� 


 �� -�ر8�� و �%$� رخ3 و 1@�س س�ی� ز	�ا	�ن  �� �$�ا	#� �� `�ل �ن 8:ران -#� و از `�-� اس$�Iان و دود $��8
�ی2دc� �0ود� 
 .و دم س�cر و ��اد ��Iر �� �}:ی

  
 

 ****�%�ی  ج#%� و ��د� دار� **** 
 
 

���ط �
 اذی3 و �زار ج#%� �%�ر در ز	�ان �012/�ر روا�  g�%�  �%#ج �ج دارد و +$� ا��اد� �
 ص�رت ��د
 �$B�ی�د خ�ی� و ��وش �� ��	� -
 ا1@$
 ای� ا��اد ی� ��ه(�ر ه%$#� و ی� ��ر�� ��ا� د��ع از خ�د 	�ار	�  و��


 �(�ی3 ای� ا��اد 	'� ده#�� �$
 ج�ی� 	'� رس� چ�ن او> ج�ات ا&$�اض 	�ار	� و دو�� ����ری� اه'� �K	�. 



 

 ج�ا	�ن و 	�ج�ا	�ن  �#� ��ب و �$D و �� ج#%� رواج �%�ر� دارد  و +$� �1�$�ن ز	�ان ��ا� �#@زور 8

 .ج�ا	�ن �	�ن را �
 س��1 �2ر8%�>ن �� ��س$#� -
 هy دس$�ورد� �
 ج2 �)�وز و �=�ض و ��1د�8 	�ارد
 
 

 **** ����ط �
 ��د-�ر� و ��6J و ار�@�ط �� خ�	�اد�  g�%�**** 
 

012�
 	�م ��د-�ر� اص, ����K6 	�ارد و اص�1$� وج�د خ�رج� 	�ارد و ��د-�ر در +� ی_ در ز	�ان � �2/�ر چ
 

 ا	� و �!< �خ�ی� -�ر� -$%B	 ر�I	 درد 
�  |I� �����J رو� دی�ار و ی_ ا��ق اس3 -
 در �ن چ#�  	6


�دن `� در `� �
 س�&3 دی�ار� اس3 -
 چ- ��c	 3 و ز��	� س�&3 -�ر �'�م �	)�م �� ده#� دادن ص�رت و�=
 �K	� 
� ز	�ا	� �$'- 
(#�  و در ص�ر�� -
 ز	�ا	� ��� د��غ ���د و ��و	� و �	!�ر 	�-�ر��� ه%$#� -� 
�اج=


 چDB خ�د دی�� ام �� و��+3 �'�م �� �8ی#� �'� �)�م ه%$� و ��ا� �(#)
 و ادب � 
��د در چ#� ��رد� -
D ای#)� را ��ا� �'� �@�ی  �
 ه$  -#D و ز	�ان ��ون سI$� و �(#)
 و ��ن �
 ز	�ان ���� ای� و �� 	'� ��ا	

3% .ا+%�س در��	��8 ز	�ان 	
 

 
�ط س�D1 ��دن ��6J داد� �� ��د و ای� �B(  ا��اد را 5 �� 3�
 ه� �I| در ه$6� 
� 
'1�)� 3�
 و!� د
\�
 خ�ی� ����ی  �� 	'�ی� ، �� X�� �#�� از �ن �,��ت +[�ر� و ا�(�	�ت �ن در +� ص6�K� اس3 و ا�(�ن 

 .در ��رد ��خ� از ز	�ا	�ن +$� �
 س��1 ی(@�ر هD 	'� رس�
 

 ��ا� ه� 
B� 3B` 6#� و ازJ� ت��,� >!� 

 اس3 ، 10ز	�ا	� در ه$6!���ت خ/�ص� �� ه'%� ه�  د,�2 

 در �ن ی_ �I$�اب و ��4� ی_ 	��3 �ن هD ا8� �'#�ع 	@��� و در ی_  ا��ق - ��ی_ `$� وج�د دارد اس3  �$

 �� اس23از -
 ��ت �ن -'$$'- Dر `� ه�Kت چ�	ا� . س�&3 اس3 -
 ای� ا�$�ز از +Z و+!�ق +
 

 �
 	�م 	��
 و `%3 وج�د 	�ارد  �� �B'�ی	و +$�  ZJh� ر�� 
� �2ا�� در ��رد �(��@�ت و 	��
 	��$�  چ

 ه� N@3 �� ��	� و ��ریF �� خ���	 
ر	� اص, N@3 و ��ریF  و درج +$� 	��
 ه�� ادار� خ,ف  ز	�ان اوی� -

�� 	�ارد��د� زی�د �� �� �=�
 ا� `%3 -#� و ا8� -%� را 	�ا�3 وا��	 �%- 
�س� -� 
 .ز	�ا	�ن ��K6م 	�ارد چ
 

خ,ص
 و�= 3�� ��6J و �,��ت چ
 �6J#� و چ
 +[�ر� و چ
 خ/�ص� و +$� 	@�د ی_ وا+� `%$� -�چ_ 
�و`��� �ن -'_ �� -#��خ�ی� ر�$
 ه�� ا�� 
�h? و � �� و ار�@�ط را �� خ�	�اد. 

 
 ****	(@3 و 	6�ت و �%�د  **** 

 
 


 	���د� �� ��دUور 

 ه'
 چ2 را �- ��د- 
 .�%�د �	!�ر ��ی� و رو	�� و روان در س�خ$�ر �012/�ر رخ#
���  ��ور 	 
- �	�� �� �
 `:ی��%3 س�1�ن س�ل در��	��8 و ��اج=�ت �	!�ر �
 را+$� خ�	�اد� ه�� ز	�ا	�ن �

�صJU 3@�ن زا�1 ص36 �� � 
`� در `� �
 ��0ود�  ز	�ان و 	�ا�$� ه'%� و `�ر و 	�ن �ور و +��� ��ص$� �
�##- 
 .ده� -
 رخ#

�� ز	�ان ه%$#� و دس3 در دس3 �1�$�ن ��� ��)ز	�ان و ز	�ا	@�	� در ��ن خ�	�اد� ه� 	�6ذ زا�1ه�ی� -
 از `
�	� و در �U س�ل ص�ه� -�د� و در &� در��	��8 و �� `#�ه� &36 و &/'3 را از 	�ا�q ز	�ا	�ن �� 8

� ای� �� 	���س�K س3� �
 خ�د �8ا- ��� OB- ن��وع ز	�ا	@�	�ن �� 	�ا�q ز	�ا	B��	 >�رد روا��. 
 

�  و در ص�ر �	�ن ��د-�ران -
 ��ی� در 	�Kی3 ��ا�@�
 خ�	�اد� ه�� ز	�ا	�ن ����ری� و �1�$�ن و +$� ��ا� 3
�ی�د رس و ��د رس�ن � H!	 �� �##- �� زز���را  �� ��س� و ه�ز��0#� H!	 #� در اص�	ت رس��&�%�.!!!! 

 
 q�دار� �� ��د و +$� 	�ا�� ��K� ان�	ی� داخ  ز�در ��ارد� از 	�ا�q ز	�ا	�ن ��س< �@(
 ه�� ���


 ه�� �%�د ه�ای3 �� ��	� )@� 
��	�ن ��اران ز	�ا	�ن � ���\ �� ���
 چ#� ا&'�ل 	(@3 ��ر� -
 در `-




 �ن 	'� س�زا	�  J=� 
ر�D �� خ�رد اس�س 	6�ت و 	(@3 و ا	�h0ط و ا	$!�م را در ج��=
 �ی#�� ر�D �� ز	#� -
 .ج2 ��ز	�ان ای� �ب و خ�x را 

 
 
 

$� و ��ه#�c و ���ز�� و ورز�� ***** �� ****ا��ر �
 

$� و ��ه���012/�ر �!< در ا	�رز�8� ا��ر � �c#3 �	ن �� رو� 

 در ج�J چDB اس3 و ��زدی�-##��8ن  �- 
�B'�ی	و  �Bی���   ج�ی�cه� &', -,س درس و ���زش و -,س و ورزش و . ��K6م دارد �	DK در +� �/0�


 �:ه@� وج�د دارد -
 �	!�ر -K#در �012/�ر 	�ارد ، $�:8 Fه� ص�ه� -$�ب ��ری 
	�I��$- در�
 و خ�x خ�رد 
 ، �#$%	 ����  اس$�6د 
� ا	� -��
J(� از�8ه���و�� 	%3 و ه� 
 ه�� ا1@$
 چ#� 	�ع روز	��
 هD وج�د دارد -
�@  را هD �� �ور	� ،  �� از چ#� �  ه�ر�  و چ#� ��$B� �2
 `:ی�ا� ورز�(�ران اس3 چ- �Kرز�8ه�	ا ��c���

� اس3د�@  	�ارد -
 �!< از ج3K خ��1 	@�دن &�ی�c��� در 
]. 
 

� +3E�6 اU,&�ت **** i#� وی�و  

 و ا	6�اد� و در �%$(#)�**** 
 
 

H `� ا�$�د� در ز	�ان �012/�ر ��ب و�$D و �(#)
 و ی� �
 �J_ �%$�  �� ����م ` 2و دس3 و `� �(%$� چ
�د. ا� اس3a� و +%�ب را Z+ 
- ���� 
ازد �$OJI در -'$�از �n, ا8� از -%� �OB- �6JI ��د و +'�ی$� دا�$


 س��1 ��ز �� 8�دد و ی� اص, ا+[�ر 	'� ��د و ا8� `�ر�� و `�ل و ص�+X 	�ا�3 �	!�ر -$_ �� � 
!�چ#� د
�ود� � .خ�رد �� 	$�ا	� ��ا� چ#� روز را

 
�� �6J  و �%'
 و -��  �
 س� و ص�رت و �� و ��ن اص, اه'3 ذaارد ، زدن اس�	012/�ر ��دن  در ز	�ان - �-

�/� خ�رج -�دن  �8��$�  ا	�اع و ا�%�م  دارد �n, ا8� و-  �#�  و س�ان ��� DBچ ��دن و زه- 
(#)� 
ا1@$
 D- ا� رو�X -�ر داد� �� ��د و �I| ��رد 	*� را ���
 ��د �-%� از 8�دو	
 را دا�$
 ���#� و ی� ��ی� �#@

�ار �� ده#� و ی� �� چ��� و ��ار� ج���دن  ی� ��رد �)�وز - bJ� و ی� �]& |!	 
ر� س�راخ س�راخ �� -##� -
 
� د&�ا را ���U د�c� ت�� ���س$#�  -
 2��د و�1 اج�ز� -B$� 	'� ده#� و ا8� در8� �� 
 ا	6�اد� ج�ا�8	

 . در �'�م ا	�رز�8ه�Kس3 9ه'�ن س��1 
 �� +3E�6 اU,&�ت -
 در �)�ورت ا	�رز�8iوی 
#h	���ار دارد و زی� س�خ$'�ن ادا3 ا�� س��1 �. ر� �012/�ر 


 دا�$� ��اد ��Iر در رود� و �=�� رو\� ��ی? و ی� `� �#c#�ت � x�)B� اد�
 ا�� �iوی 
#h	��در ای� 
�	�� 
JI� 
- �$�� و `� �#� و دس$@#�  �	�K را �
 �3I �� �#�	� �� و .خ�را	�� �� ��د و �� ز	)


 در ��خ� از ا����K � �ن 	2 ا��اد ��ور را �
 چ�ب #h	�� ��K�و چ'�ق و -��  و �%'
 �� �#�	� و در ��I ا��
2 ا��اد ا&$/�ب \:ای�	 �iم وی�%� از س���س� ا	�رز�8ه�K را �� �ور	� و 	�Kcار� �� -##� �� �� دی�ن ا	�اع  و ا

�##)B� ا&$/�ب خ�د را 
 .ص#0
 ه�� �(#)
 

 **** �K
 و س��1 ا&�ا�	�c *****و�=3 ا�@�ع �
 
 

ج�د دارد از ه#� و `�-%$�ن و �#c,دش و ره�� �$�6وت ��زدا�$� و ز	�ا	� و�012/�ر از -�B در ز	�ان 
 
� در س��1 ی_ وا+� 	�Kcار� �� ��	� و �$B� 
ا�}�	%$�ن �� ��	2ا	� و -#� و س�+  &�ج و ���ی!�� ج#���  -

 .+@q ه�� �J#� ��ت و ی� ا�� �0(��#�
ز	��
 و -$�ب �0�و�#� و +$� 	'� دا	#� -
 در داد�8� چ
 ا��6���� �� از ا�(�	�ت ��د-�ر� و �$�جD و +$� رو

� �	�K اص, از �%�g  �)�ی� 	*� خ�اه� و ا&$�اض $Bا�$� چ�ن اص, �$�ج'� ��ا� ای#(�ر وج�د 	�ارد و +$� �
� &�م �%�&�ت +$� از -'$�ی� ا�(�	�ت �'�س �� خ�	�اد� ه�� خNا ��د �
 +(D ��و�  �� اU,ع ه%$#� و �

0�و�#��. 
 




 و ار&�ب 3 -
 خ�د �� 	2دی_ �
 2 وا+� 6ا�� س��1 � در �ن �
 س�6رش او1�� ز	�ان اوی� ��ا� �#@�� 
 �� زد� ��د	� در ای� ��ت ��ی� ی(� از �0(��'I� 
�و 	�Kcار� �� ��م -
 ا1@$� D@J�
 ا&�ام د�#
 ا� در �

�ر �-#�)� ��K#6J� ا��ت `� در `� و�8�ی�KیD در ��ن ��زدی�-##��8ن ����ن  �� ا	$!�م ا&$�Bو ا� �K28اری�
 خ@
�	�د و ��ا��ش ��د �� دل ���� ی��K ز	�ان اوی� خ#_ ��دa� Fری�� 
 .��د و �

 

J� �1دم س���ض -& 
- 
	�c	�'ی� 2 وا+� 6 ه�� �0(�م �
 ا&�ام و �#$*���ی� �)$-�	�hار� خ�Kc	  0� 


. ا&�ام اس3- �
 اوی� -'$� از 	2دی_ �
 ه6$�د 	6� �� 3B8ز��د15 روز �� ��	�� ��6� از �	�ن ��	 . 
 

��K �� &@�رت ��د	� از ��وف و��KBر اس3 و : هD ا��=� H����Kا� 
- �1����د� ��	� خ-�� روح زاد� س%+
� از�_ ���  ز	�ن خ���	�  .ا&�ام ��*	 �� �cا��ق دی D2اد ( ه+�� 
a� د-�ن�- 

 �N	� �$)�وز �( �0'�د و) �

 ��� ��د و ی_ �!K� رج�ی� x�	�hخ ���
 از �)- �J��� ���$  در ز	�ان 	2 ا	)�م داد� ��د ، ص�د �%&
� ��د و K� رج�ی� x�	�hخ ���
 از �)- �J���2 در ز	�ان ا	)�م داد� ��د 0�2'�� 	  $� ��!� . 

 
 ��د.... س=� �
 در `�و	�-& 
�� در�و� -
 ه'%� خ�د را �cد دی�� �! �رد� ��د و در ورا�� س� دخ$� و `%

خ�د را ��ی�� ��د و ه� دو ا&�ام ��	� هD ج�م و هD ردیO ��د و ه'.#� �!� خ�وس و چ#� 	6� ا�}�	� -
 در 
� ��د -
 `� از ر�$� �� �� +(D ا&�ام ��د	� و ده�K ا�}�	�  -
 +$� ا&�ا��Bن ��ی*$#� 
ی_ ا��ق ��دیD و ه'

�ی� 3	�K را ا&�امn-ا ���	د�- . 
 

ر �� +�> �'� �/�ر -#� در ای� س��1 چ
 خ@� اس3 �� و چ#� 	6� ا��nل �� از ج3K ر&X و و+3B  ��ه�K د
 ، Dی��ار� �� �Kc	 اد��ا� از دس3 دادن 	�ا�$#�ای� ا�� �2. -%�	� در ای� س� �K#1	�Kcار� �� ��	� -
 چ

 �� |I� _ی 
- 2� ��د ، ه'%�را+$$� از �ن چ$%� Dخ�د ه  
ا��اد را در روزه�� �,��ت -
 درب ��ز ��د �
 2�ه�� ��2J و �B'� ام دارا��- ��د	� و ه- �� ���ار �� داد	� و ی� زور8�س��1 �� �ورد	� و ��رد �)�وز 

� و ���د� ��د��+ ���ا� ه� 	�ع در8� 
 .و ی� چ���ه�� �J#� ��د	� -
 


 �'(� اس 3�I/� را ��ا� ا&�ام خ�اب خ@�� 	از �X و روز خ@�� 	@�د �� خ�د ص@� از *01 �%3 چ�ن ه

 س��1 ��ز �� 8�دد  -
 دی� Hرا�� ��aاز زدن س q` و �	�� ا&�ا�� ��ا� �	�وز وج�د 	�ارد ، �@c ری�����

�� و �b#B را �
 س��1 	�ار	��ار� و در8hا� ?�چ#�ی� ج�ان و �)�م و �$D- DK . ج�ات 	2دی_ ��ن در ��ا

 روز از �	�ن س�ء اس$�6د� ج#%� �� ��د و ج�ات +�-3 	�ار	� و س� و س�ل در ای� س�1	�@� 
� وج�د دارد -

�#$%��در �
 ر�$� 	 
 .ی� �Uر� �=$�د��ن -�د� ا	� -
 

 **** 
( ****خ,ص
 و 	$
 
 

 3%` 
  ز	�ا	��K ای�ان و ��-2 ا��&
 �%�د و ا&$�د در س�ی%
 ای#(
 +!� ز	�ان �012/�ر س(خ,ص
 و 	$
� &�م . � ��ی�ان و �1�$�ن اس�3�یNا �� 

 دس3 +�-'�ن 	�ج�ا	'�د وی�ان �� و چ
 `�را	� -� 
چ
 خ�	
 ه� -

� ��	� و از ز	�ا	�Kی� ��	#� �012/�ر س� در�ورد	� �B- د�%� 
� �J{� و �$Bا�#3 اج$'�&� و ا�$/�د� و �=
� و خ�	
 و -���	
 ه�ی� رB- م خ�د�- 
  داد� ��د	� را �$,�� و ا��ی3 �%�د �	�K را �)B� ه2اران �رزو �� 
ا -

���	� �� -�6ی$� ه� ��	�� .و وی�ان -�د و زن و ��ز	� و &2ی2ا	�Bن 
 


 �%�د را Bری 
	,�
 و &�	�Bی�	3 ا@�
 و &�	�#�2� �K1ا �
 اراد� 
B=3 و &�ا31 ه'.�ن ه'@U 3دس 
- ����

 . خ�	
 ه� ار�}�ن ��ورد�BI(�	� و صJ� و �را�H و س=�دت و ا�#3 را �

�وز	� �
 ا�� 
 

� در س�B� ا� +!�ق�� اج$'�&� و �_ �_ �#)�ن `#�Kن و `!!0� 
� D!�ی�	در `� �% 
ر ای�ان و ج�Kن -
 .ای�ا	� �زاد و ���د و ��د ه%$#�

 



  
 

 *** �K� 012/�ر و رج�ی���ن ز	�ا	��K اوی� و � x�$B� ح��**** 
 


 و ا	$!�ل و ��ا+� ��گ �@=� و �#@U زدن و D�
 و `�و	�� س�ز� و ر�U�� و  �B� !� +!�ق	د و ار&�ب و �%
  %
 س� X!J� 012/�ر�� ز	�ا	��K ای�ان و c	 
� X!J� اوی� ��K	ا�	ز x�$B� 
�س�ی�B ه'�c وج�


 ��ان � Xی�
 ��س$  و ی� ا�� \� X!J� �K� ان رج�ی��	ان و ز� . اس23ز	�ا	��K ای
� �	�K در �!�U? 3ای� `� وا�� اس3 -
 در $B ز	�ان ��Iف -
 ��ی�ان �	�K �� هD در ار�@�ط �#��c#{ ه%$#� و �

� ا� +�-D اس3i3 ویI#ار�@�ط و س �	ا � .خ�ص� �� هD ه'(�ر ��د
 

 ��دن از اص�ل ج�ر� در ز	�ان �
 ه� 	�0 و زی)	 3�n, ز	�ا	�ن در ز	�ان اوی� ��Kی� �� ��	� در ص�رت �@=
 
�ی� ای� ��K6JI ا&$�اض �
 و�=3 ه� &#�ان �$'K� 
� ا	$!�ل �� ی��#� -K� 012/�ر و ی� رج�ی��ز	�ان 


 ا	$!�ل �
 ز	�ا	��K ��ق �� ��د� �(#� 
�� اس3 - . ز	�ان و ی� ار�@�ط �� ��زرس� و ��زدی�-##��8ن و ی� در8
 


 8:ار� و J� 

 و `�و	�� س�ز� ی� �[�ی� دار	� ا1@$
 س%$D ز	�ا	@�	� و ��ی�ی$� ز	�ا	��K ای�ان در �!�1�U��

 و 1@�س ز	�ا	� و ی� در N�Nر در اس@�ب و ا�I� $� ��اد�و 8:ا D*	 اخ,ل در ��و	�` �� �c$س�خ ��از ای)�د در8

 ��K�ا+�J �� �=$�د -�دن ز	�ا	� 
#�ص��K روان 8�دان و ی� وادار -�دن و ای)�د ز���2ا+D �� ��اد ��Iر و 
� و�$�K �='�� ای� ���K8 >ی0#  ���� �� خ�د-�B و در ص�ر$B� 
ت ا�$[�ء �=�وم -�دن ا��اد از ه� راه� -

�د� را 4 و ��3	� چ�ن در اواخ� �X و ی� 	2دی(��K  ص@� س�&3 � �#@� 
- 3%  در س���K#1 ا	6�اد� -%� 	
�ص اس3 و چ#� د� س� س� �$�دون خ�رد� +ZJ �وی2� �Kده b8 
 �� -##� و `�و	�� در ا	6�اد� در +��1 -

� �ن ج'?  �� ��دNا  ��H8 �� چ#� ا�[� و ا��ام �
 خ�د -�B و ��گ ��. 
 

 ��ر -D در ز	�ان اوی� و `q از �ن در �012/�ر رخ �� ده� و ا��وز%� �cدی 
ا1@$
 ای� ��ارد از ج#� س�ل 8:�$
� اس3 -
 ��ی�ان و �1�$�ن ز	�K� ان رج�ی��	ز �K$%	 
� ��ان ا��اد را �!� اص�J ای� سK� �ا	��K س�اس

�س$#� و ا��اد� ��	#� � �� �(	� 
�0'� �(�ر�  -
 رس�ای� �
 ��ر �� �ورد و : ��ا� ��دیX و س,خ� ��ن �
 qس��K1 	�ا�q و ز	�ن و دخ$�ان در�#� ��دم را �� ��وخ$
 و �
 ه�ز�8 وا�� دا�$
 �� س�aر	� و ی� ری


 	�م - �K� ت رج�ی��&,U3 اE�6+م  در و��	 
دل ا��اد و ز	�ا	�ن س�اس� -�Bر ر&X و و+3B �� ا	�ازد �
 
� 
� ه�  در -�ر	��
  خ�د �� چ�اغ س@2ه�� 	����g ص�ه� 	6� را -�$68
 ه� و �# 

 +�ل  �#� �� �� 
��� خ�دم -�

�� ��د �
 را+$� �=�وم -�د� اس3درا+$� 	'� �� از �- 
 . ص�ای�Bن را خ6
 

 �
 	�م �2دور و خ�د ��وخ$
  ز	�ان ا3ا1@$
 در ه� ��cدی x�$B� 
� و �012/�ر وجK� وج�د وی� و رج�ی�
X از اوی� و �012/�ر و��� 
� 
� ��ت �ن ا�2ود� �� ��د ، دارد -K� ه� � اوی� و  رج�ی� 
خ�د ��وخ$


 را+$� ا��اد را 	!| &[� ��� �K� ن رج�ی��%$#� و�1 �2دوران  �1�$	  $� -##� و ی� �012/�ر در +� ا	)�م 
�$  �� رس�	#� 
�ار �� ده#� و ی� +$� �� .��رد �)�وز 

 
 
� اس$!��3 در خ�اس$
 ه� و ا&'�ل  �Uخ� 
� 
@#� ��n, ی_ ز	�ا	� �=$�ض و ��� د��غ را `q از چ#�ی� دور
 ���یO +�ج -�DE ریq ز	�ان  و ���� خ�دم &�ض �� -##� -
 +�ج �� �]0� �#6J� س$#� و�� �� �K� رج�ی�

� .�,ن ز	�ا	� را ��س$�دیD س�6ر�� از او `:ی�ای� -#� ���� �� را در ز	�ان اوی� اذی3 -�د
 

� �� رس� و `:ی�ای� از او �
 �!�ار درج
 س�6رش �%$�c داردK� رج�ی� 
 ���� 3ا8� س�6رش درج
 . ز	�ا	� �
�س$#� و �� ج�� �� �� x�	�hخ 
'0(��� &�د� و 	� �#� 

 �� -##� ، � و -'@�ده� او را �ا8� س�6رش �#@

 
�ص� ه� �� 2درج��	�x و ��ور و hخ �
 و �0(��	�0J%� 3��0(��� س� �#� 
�K را �@#� ��=@� ���� 
� و `�ل و خ�ا��	�ن در ج�� �� و چ#�ی� ��رد ��ب و $Bc	رخ3 و 1@�س و س�&3 و ا �$���س$#� -
 او را �� 8�

3 +�د  �=�ض ج#%� و �!�ار� ریI$� �ب ج�ش �� رو� دس3 و �$D و خ:ا���K -�چ_ و ه�از�8ه� در و�=

 ا1@$
 خ�را	�ن ادرار و ����ع در ��ا�? س�6رش ��س< �1�$�ن ز	�ان ا	)�م - �##- �� 
`� و -'�ش او را �#@


 ریI$� �ن �� رو� س�و ص�رت ا-$�6ء �� -##�� �$6 .�� ��د و در +� �=




