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︨﹟ ︨︣د︋﹫︣

︫﹊︀ف دا﹡︩ ﹝﹢︗﹢د را ︋︣ای ﹝︣ا﹇︊️ ︋︐︣ از ﹋﹙﹫﹥ ﹨︀ ︎︣ ﹋﹠﹫﹛

 ﹤﹫﹚﹋ ️﹞﹑ ︀ ︪ــ﹛ ا﹡︡از︨  ︀ 21 ا︨﹀﹠︡ (12﹝︀رس)︋  ︡ه︋  ︭ـ︀دف︫  ﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹩﹡︀︗ روز

 ︀ ︀ری ﹋﹙﹫﹢ی﹝﹫  ︋﹤ ︣اد ﹝︊︐﹑︋  ﹫﹠﹥ ︋ـ︣ای اـ﹁ ︣ا﹇︊️︋  ︋ـ︣ای ﹨﹞﹥ ﹋﹥ ﹨︡ف آن، ارا﹥ ـ﹝

﹡︀ر︀︨﹩ ﹋﹙﹫﹥ ا︨️.

︀︹ و ﹝︱︣ ا︨️ ﹋﹥ از ﹨︣ 10 ﹁︣د  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︫  ︋﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹩ (CKD) از ︗﹞﹙﹥︋ 

︪ـ﹢د ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ﹥ آن ﹝︊︐﹑ ا︨️ و ا﹎︣ در﹝︀ن ﹡  ︋︣﹀﹡  ﹉ ︀ن︗ ︨︣︣ا ︧ـ︀ل در︨  ︋︤ر﹎

︣ای  ﹫﹞︀ری︋   ︋️︣︡﹞ ︣ا﹇︊️ و﹞ ﹤ ︀︫︡. در ︪︑ ﹤﹊﹫﹛︀﹫︬ زود ﹨﹠﹍︀م︋  ﹋︪﹠︡ه︋ 

︊﹢د ا︔︤﹨ ﹩︪︋︣﹠﹥ ﹨︀ و  ﹫︪﹍﹫︣ی از ︻﹢ارض و ﹝︣گ و ﹝﹫︣ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︎﹤  ︋﹉﹝﹋

﹫﹞︀ری ﹋﹙﹫﹥  ــــ︀﹐﹡﹥ ﹝︣گ و ﹝﹫︣ ﹡︀︫ــــ﹩ از︋   ︨︩︀ران ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹁︤ا﹝﹫ ︋﹆︀ی︋ 

﹠︖﹞﹫﹟ ︻﹙️ ﹝︣گ و ﹝﹫︣  ︨ـ︀ل 2040︎  ︫ـ﹢د ︑︀   ﹩﹞ ﹩﹠﹫  ︋︩﹫ ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد و︎ 

 .︫︡︀ ︗︀ن︋ 

 ﹟︨ــ︐﹥ در ا﹢﹫ ــ﹊︀ف دا﹡︩ دا﹞﹩ و︎   ︫﹉ ــ︡ه ︣ر︨ــ﹩ ﹨︀ی ا﹡︖︀م︫   ︋﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

︨ـ️ ﹋﹥  ︫ـ︐﹩ ﹇︀︋﹏ ا︔︊︀ت ا ︡ا ️ ﹨︀ی︋  ︨ـ︴﹢ح ﹝︣ا﹇︊ ز﹝﹫﹠﹥ و︗﹢د دارد ﹋﹥ در ︑﹞︀م 

︡ا︫︐﹩ و در  ️ ﹨︀ی︋  ︴ ︗︀﹝︺﹥، در︨︴ ﹋︀ر﹝﹠︡ ﹝︣ا﹇︊ ︀﹝﹏ در︨  ﹝﹢اردی از آن︫ 

﹢د. ︡ا︫️ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹩︫  ﹫︀︨️ ﹎︢اران︋   ︨︴︨

 :﹤︺﹞︀︗ ︴  در︨ 

︫ـــ︀﹝﹏ ﹝︀﹨﹫️  ︡ا︫ــ️ ﹋﹙﹫﹥ در ︗︀﹝︺﹥ و︗﹢د دارد   ︋︣︐ ــ︣ درک︋   ︨︣ ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹋﹥︋ 

ــــــ﹑﹝️ ﹝︡ود،  ــــــ﹢اد︨   ︨،﹟﹫︀  ︎﹤︀ ﹫﹞︀ری ﹋﹙﹫﹥، آ﹎︀﹨﹩︎  ︎﹫︙﹫︡ه ا︵﹑︻︀ت︋ 

︣ای  ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ و ︻︡م آ﹝︀د﹎﹩︋  ﹥ ا︵﹑︻︀ت در ز﹝﹫﹠﹥︋  د︨ــ︐︨︣ــ﹩ ﹝︡ود︋ 

(WKD2020) .️︨︀د﹎﹫︣ی ا

︡ا︫︐﹩:  ️ ﹨︀ی︋   در︨︴ ﹋︀ر﹝﹠︡ ﹝︣ا﹇︊

︧ـــــ︐﹞︣ در  ︴ آ﹎︀﹨﹩ و آ﹝﹢زش ﹝ از ︗﹞﹙﹥ ﹝﹢ا﹡︹ د﹍︣، ︻︡م ا︵﹞﹫﹠︀ن از ار︑﹆︀ء︨ 

 ︡︀ ︫︤﹊︀ن︋  ︣ آن آ﹝﹢زش ﹝︐﹞︣﹋︤︎  ︣ای ︾﹙︊﹥︋  ︡ا︫︐﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ︨︴ ﹋︀ر﹝﹠︡ان︋ 

(WKD2021) ︡ ︧ـــ︐﹠ ﹫﹞︀ران ﹨  ︋﹩﹊︫︤  ︎︳︣ا ︧ـــ﹢ل︫  ﹞ ︀﹡︣ا آرت ﹎﹫︣د ز﹢︮

.(WKD 2009) 

︡ا︫️ ︻﹞﹢﹝﹩: ﹫︀︨️ ﹎︢اران︋   ︨︴  در︨ 

﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ ︗ ︡︡︑ ﹉︀﹡﹩ و  ︀ و︗﹢دی ﹋﹥︋  ﹥ ا﹟ ا﹝︣ ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋   ︋︡︀︋

︨ـــ︐﹢ر ﹋︀ر﹨︀ی  ﹥ ﹝﹫︤ان ﹋﹞︐︣ی در د ︨ـــ️ ا﹝︀ ﹝︺﹞﹢﹐ً︋  ︨ـــ﹑﹝️ ︻﹞﹢﹝﹩ ا ︣ا︋︣  در︋ 

︨ـ﹩ در  ︀﹫ ︋︡ا︫︐﹩ دو﹜️ ﹨︀ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د ︺︑ (WKD 2008)︡ات و ︑﹞﹫︡ات︨ 

︫ـ︀﹝﹏  ︮ـ﹙﹩ ﹋﹥  ﹫﹞︀ری ا ︣ ︀ر︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︾﹫︣ وا﹎﹫︣︻﹞︡︑︀ً ﹝︐﹞︣﹋︤︋  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︋ 

︀︫︡ ﹜︢ا  ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ︑﹠﹀︧ــ﹩ ﹝﹩︋  ︣︵︀ن، د︀︋️ و︋  ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩ ︻︣و﹇﹩،︨ 

﹥ ا﹟ ا﹝︣ در دو﹜️ ﹨︀ ︀︤ ا﹨﹞﹫️ ا︨️.  ︋﹤︗﹢︑



﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ را ﹝︡ود و   ︋︀ ﹊︀ف دا﹡︩ در ﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹝︊︀رزه︋   ︫﹟در ﹝︖﹞﹢ع و︗﹢د ا

﹢ا︨ــ︐﹥  ﹥ آن را ا﹁︤ا︩ ﹝﹩ د﹨︡. از ﹨﹞﹥ ا﹁︣اد در ︑﹞︀﹝﹩ ﹢زه ﹨︀ و ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀︠  ﹝︣گ و ﹝﹫︣ ﹝︣︋﹢ط︋ 

 ﹤ ﹤﹋ ︡﹠﹡︡ا  ︋﹤﹡﹐︀︺﹁ ﹤﹊﹚ ︫ـ﹠︡︋  ︀ ︫ـ︐﹥︋  ﹫﹞︀ری را دا  ︋﹟آ﹎︀﹨﹩ ﹐زم درز﹝﹫﹠﹥ ا ︀﹠︑ ﹤﹡ ﹤﹋ ︫ـ﹢د  ﹩﹞

﹫﹞︀ری   ︋﹟︫ـ﹩ از ا ︀︡ ا﹡︖︀م د﹨﹠︡ ︑︀ از ︻﹢ارض ﹡︀ ﹢د︋  ︡ا︫︐﹩ ︗️ ﹝︣ا﹇︊️ از ﹋﹙﹫﹥︠  ا﹇︡ا﹝︀ت︋ 

﹢ن و ﹡﹢ه ﹋﹠︐︣ل آن،  ︀ آ﹎︀﹨﹩ از ﹝﹫︤ان ﹁︪ــــ︀ر︠  ︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ا﹁︣اد︋   ︋،︡﹠︫︀ در ا﹝︀ن︋ 

﹢ا﹨︡ آ﹝︡.   ︠️︨︡ ︐︣ی︋  ا﹨︡اف در﹝︀﹡﹩︋ 

︨ـــ︣ ︗︀ن  ــ︣ا ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹥ در︨  ︤رگ ︀﹝️ از︋  ا﹟ ﹨﹞︀ن د﹜﹫﹙﹩ ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹝︀ را در ︗︀﹝︺﹥︋ 

﹫﹞︀ران،  ︡ا︫︐﹩،︋  ︀︣ ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋  ︨︣︐︀ران،︨  ︫︤﹊︀ن، دا﹡︪﹞﹠︡ان،︎   ︎﹏﹞︀︫

 ︣ ﹠﹫︀د﹨︀ و...︋  ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی ﹡﹀︣و﹜﹢ژی،︋  ﹑﹝️، ﹝﹆︀﹝︀ت دو﹜︐﹩،︨   ︨️︨︀﹫ ﹝︡︣ان، ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن︨ 

︡ا︫️،  ﹥ ا﹝︣︋  ︪ـــــــــــ︐︣︋  ﹫ ︀ ا︨︐﹀︀ده از روش ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹢︗︉ ︑﹢︗﹥︋  آن ﹝﹩ دارد ﹋﹥︋ 

 ﹜﹫︷﹠︑ ︀ ︀︫﹫﹛ و︋  ﹢د آ﹎︀ه︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی︫  ︪ـــــــ﹍﹫︣ی و در﹝︀ن ﹝﹠︀︨︉︋  ﹫  ︎،︀﹨ ﹤﹫﹚﹋ ️﹞﹑︨

﹢د︗﹥  ﹫﹞︀ران و ︑︭ــ﹫︬︋  ︣ای︋  ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ﹝﹢︔︣ ︑﹢︨︳ ﹝︧ــ﹢﹐ن در ︗️ ︑︃﹝﹫﹟ ا﹝﹊︀﹡︀ت︋ 

.﹜﹫︀﹝﹡ ︡ا︫︐﹩، ا﹇︡ام ️ ﹨︀ی︋  ︗️ ﹝︣ا﹇︊

﹢د؛ در ز︀﹨ ﹤﹡﹢﹝﹡ ︣﹩ از ا﹟ د︨️ آورده ﹝﹩︫ 

 ﹉︊ ︣ای ا︑︀ذ رژ﹛ ︾︢ا﹩ و︨  ︪ـــــــ﹢﹅ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︣دم︋  ︑﹑ش در ︗️ ا﹁︤ا︩ آ﹎︀﹨﹩ ﹋﹙﹩ و ︑

﹥ آب ︑﹞﹫︤، ﹋﹠︐︣ل د︠︀﹡﹫︀ت و ....) در  ــ︀﹜﹛، د︨ــ︐︨︣ــ﹩︋   ︨﹩︢ا︾ ﹜︨ـ︀﹜﹛ (ورزش، رژ ز﹡︡﹎﹩ 

.CKD و ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑ بھ ﹜﹛︀ ﹑﹝️ و ︻﹞﹙﹊︣د ﹋﹙﹫﹥ درا﹁︣اد︨   ︨︶﹀

﹑﹝️ ا﹁︣اد (︫︀﹝﹏  ﹢اد︨   ︨︿﹚︐﹞ ح﹢︴  ︨﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹫﹞︀ران ﹋﹙﹫﹢ی︋   ︋﹤ ︧ـــــــــــ︐︣ش آ﹝﹢زش︋  ﹎ 

﹫﹞︀ران و  ︀ ﹨︡ف ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡ــــ︀زی︋  ــــ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩)︋  ︮ـــ﹫﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹙﹩ در ﹝﹢رد رژ﹛ ︾︢ا﹩ و︨  ﹢︑

︪ـــــ️  ︀ز﹎  ︋︣﹫︷﹡ ︣︐ ︡ا︫︐﹩ و ا﹨︡اف ز﹡︡﹎﹩︋   ︋︕︀︐﹡ ﹤ ︣ای د︨︐﹫︀︋﹩︋   ︋︀﹡︀ی ﹝︣ا﹇︊︐﹩ از آ﹋︫︣

︀ز﹝︀ن ﹨︀. ︡ا︫︐﹩ و︨  ﹥ ا︗︐﹞︀ع و ﹝﹏ ﹋︀ر ︑﹢︨︳ ارا﹥ د﹨﹠︡﹎︀ن ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی︋   ︋︣︔﹢﹞

︨ـــ︐﹀︀ده از ا︵﹑︻︀ت  ︣ای ارز︀︋﹩، درک و ا  ︋︀﹡︀ران و ﹝︣ا﹇︊︀ن آ﹝﹫  ︋﹅ ﹟︐︠︀﹠︫ـــ ﹥ ر︨ــ﹞﹫️   ︋

﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥.   ︋︀ ︋︡ا︫︐﹩ ﹝︣︑︊︳︋ 

 ️︣︡﹞ و ️︠︀﹠ ︊﹢د︫  ︣ای︋  ︫︤﹊︀ن︋  ︪ـــــ﹢﹅ و ︀﹝️ از ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی او﹜﹫﹥ ︑﹢︨︳︎  ︑ 

 ︬﹫︪ـــــــ ﹫︪ــــــ﹍﹫︣ی و ︑ ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥  ( CKD) در ︑﹞︀م ︵﹫︿ آن از︎   ︋﹤ ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

.﹤﹫﹚﹋ ﹩︀︨و ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی ﹡︀ر ﹤﹢﹡︀︔ ︣ی﹫﹍︪﹫ ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ ︑︀︎  زود﹨﹠﹍︀م︋ 

︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹙﹩  ﹫︪ــــــ﹍﹫︣ی از ﹡︀ر︀︨﹩ آن در︋  ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹋﹙﹫﹥ و︎   در ا﹜﹢️ ﹇︣اردادن اد︾︀م︋ 

︊﹢د ︑︪ــــ﹫︬ زود﹨﹠﹍︀م و  ︡﹝︀ت ︗︀﹝︹ و ﹊︍︀ر﹥ ﹋﹥ در︋   ︠﹤︣ای ارا ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︾﹫︣ وا﹎﹫︣︋ 

︴ ﹋︪﹢ر ︲︣وری ا︨️. رد︀︋﹩ ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ در︨ 

﹫﹞︀ری ﹋﹙﹫﹢ی و ﹡︀ر︀︨﹩ آن   ﹫︀︨︐﹞︡اران و ﹝︧ــ﹢﹜﹫﹟ در ﹝﹢رد ︑︃︔﹫︣︋   ︨﹤  ︋﹫  ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩︮ 

︧ـــــــ︐﹛ ﹨︀ی ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی  ﹫ ﹢د︗﹥ و︨   ︋︣ ︀ آن︋   ︋︳︊︑︣﹞ ﹟﹫﹍﹠ ︀ر ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︨  ﹑﹝️ ا﹁︣اد و︋   ︨︣︋

﹫﹞︀ری   ︋﹩﹡︀︗ ︀ر ︭ـ﹫︬ ﹝﹠︀︋︹ ﹝﹊﹀﹩ ﹋﹥︋  ︑ و ﹤﹠﹫ ﹫︀︨️ ﹨︀ی︋  ﹥ ا︑︀ذ︨   ︋﹅﹢︪ـ ︑ ︀ ︋︡ا︫︐﹩︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ری ﹋﹙﹫﹢ی﹝﹫ ︀ و︗﹢د︋  ﹢ب︋  ︣︵︣ف ﹋﹠︡ و ا︵﹞﹫﹠︀ن از دا︫︐﹟ ز﹡︡﹎﹩︠  ﹋﹙﹫﹢ی را︋ 

3



 ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د ︋﹠﹫︀د



︧ـ︐﹛ ارد︊︪ــ️ ﹝︀ه ١٣٨٣ ﹨︖︣ی  ﹫ ︪ـ﹠︊﹥︋  ﹊ ︧ـ﹠︖︀﹡﹩ در روز ︣ت آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁ ـ︱

ــــ︀ی ﹨﹫︃ت ا﹝﹠︀ و  ︀ ا︻ـ︱ ︀ ١٩ ر︋﹫︹ ا﹐ول ١٤٢٥﹨︖︣ی ﹇﹞︣ی در د︡ار︋  ︭ـــــ︀دف︋  ︫﹞︧ــــ﹩، ﹝

︀ص ﹁︣﹝﹢د﹡︡:  ﹫﹞︀ران︠  ︪ـ﹊﹑ت︋  ︧ـ︀﹏ و ﹝ ﹞ ﹤ ︀ص ︋︀ ا︫︀ره︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︧ـ﹢و﹐ن︋  ﹞

﹢︫︀ل  ﹠︀س و داراي درد ا︗︐﹞︀︻﹩﹝﹢ا︗﹥ ﹝﹫︪ــ﹢د،︠  ︧ـ﹢و﹜﹫️︫  ︧ـ︀﹡︀ی ﹝ ︀ ا﹡ ︧ـ︀ن︋  و﹇︐﹩ ا﹡

﹥ درد  ﹢د︫︀ن︋  ﹫﹠︡  ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ︾﹫︣ از درد︠  ﹫︡ا ﹝ ﹩﹋﹠︡، ﹢ن ﹝﹩︋  ︪ـ﹢د و ﹡︪ــ︀ط︎  ﹫﹞

︧ـ︀﹡﹩  ﹀︀ت ا﹡  ︮﹟︣︐ ︀︡ از︋  ︧ـ︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︫  ︣ان ﹨﹛ ︑﹢︗﹥ دا︫︐﹥ و ﹝︪﹊﹏ ﹝︣دم را ا﹍د

 .︫︡︀︋

﹢د︫︀ن را ﹝﹩ ︋﹫﹠﹠︡   ︠︳﹆﹁ ﹤﹋ ︡﹠︐︧﹨ ﹩﹡︀︧﹋ ﹜﹨ ︀﹡︀︧﹡ا ﹟︣︑︡  ︋:︡﹡︡ ا︪︀ن در ادا﹝﹥ ︀دآور︫ 

︧ـ︀﹡︀ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ر﹡︕ د﹍︣ان را در  ︣︐﹟ ا﹡ ︪ـ︀ن ا﹨﹞﹫️ ﹡︡ارد.︋  ︣ا و درد د﹍︣ان︋ 

﹢د︫︀ن ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ﹨︧ــــ︐﹠︡. در ﹝﹫︀ن ﹨﹞﹥  ︧ـــ︀س ﹝﹫﹊﹠﹠︡︠  ︀ي دور ﹨﹛ درك ﹋︣ده و ا﹨ ﹤﹚︮︀﹁

﹫﹞︀ران  ︡︑︀﹨ ﹟︪︣ــــ︀ن︋  ︪ـــ﹊﹑ت ﹁﹆︣ و ﹢ادث دار﹡︡،︋  ﹎︣﹁︐︀ر︀﹩ ﹋﹥ ﹝︣دم در ا﹝︣اض و ﹝

︣︵︀ن، ︑︀﹐︨﹞﹩،  ︪ـ﹊﹏ ﹋﹙﹫﹥،︨  ︧ـ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝ ︧ـ︐﹠︡. ا﹡ ︠︀︮﹩ ﹨︧︐﹠︡ ﹋﹥ ﹆﹫﹆︐︀ً ﹝︭﹫︊️ زده ﹨

﹩ ︑﹆︭ــــــ﹫︣   ︋ً︀︻﹢﹡ ﹩︀﹡︀ا﹡︧ــــــ ﹟﹫﹠ .️︨روز در ر﹡︕ ا ﹤﹡︀︊ ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و  د ﹩︐︋︀︀د دارد︫ 

 ︳︣ا  ︫︀ ️︨ار︔﹩ ا ︀ ،︡﹠︫︀  ︋﹤﹡﹢﹍﹠د︫︀ن ا﹢ ﹥ د︨️︠  ﹨︧ــ︐﹠︡، ﹋﹞︐︣ ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥︋ 

﹥ ﹨︣ ︀ل ﹎︣﹁︐︀ر﹡︡. ︐︣ ﹝﹫︡ا﹡﹫︡،︋   ︋︀﹝ د﹍︣ی دار﹡︡ ﹋﹥︫ 
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آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩: ︻︡ل ︠︡او﹡︡آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩: ︻︡ل ︠︡او﹡︡

 ر﹡︕ ا﹡︧︀ن ﹨︀ را ︋﹩ ︨︀︎ ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد ر﹡︕ ا﹡︧︀ن ﹨︀ را ︋﹩ ︨︀︎ ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد

 
آ️ اً ﹨︀︫﹞﹩ ر﹁︧﹠︖︀﹡﹩: ︻︡ل ︠︡او﹡︡

 ر﹡︕ ا﹡︧︀ن ﹨︀ را ︋﹩ ︨︀︎ ﹡﹞﹩ ﹎︢ارد

در د︡ار ︋︀ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ا﹝﹠︀ و ﹝︧﹢و﹐ن ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ي ︠︀ص ﹝︴︣ح ︫︡در د︡ار ︋︀ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ا﹝﹠︀ و ﹝︧﹢و﹐ن ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ي ︠︀ص ﹝︴︣ح ︫︡در د︡ار ︋︀ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ا﹝﹠︀ و ﹝︧﹢و﹐ن ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ي ︠︀ص ﹝︴︣ح ︫︡



︀ز ا︨ــــ️.   ︋︀﹨ ﹟︣اي ا ︡او﹡︡︋   ︠️﹝︤ا﹡﹥ ر ا﹜︊︐﹥︠ 

 ﹟︣و﹡︡ه ﹨︀ی ا ﹥ ︧︀ب ﹝﹩ آ︡ و وارد︎   ︋︀︖﹡ر ﹟ا

 ︡︀ ﹥ آ﹡︀ ︻﹢ض ﹝﹫︡﹨﹠︡ و︫  ︪ـــــــــــ﹢د و︋  ا﹁︣اد ﹝﹫

 ﹩︀︋ا﹢︔ .︫︡︀ ︪ـــــــــ︐︣﹟ ︻﹢ض آن در آ︠︣ت︋  ﹫︋

︨ـــ️.  ︫ـــ︡ه ﹋﹥ ﹡﹞﹫︡ا﹡﹫﹛ ﹍﹢﹡﹥ ا  ﹤﹫︑ ︀﹠︋︣ایا

︡او﹡︡ ا︖︀ب ﹝﹫﹊﹠︡ ﹋﹥ ر﹡︕ ا﹡︧ــــــــ︀﹡︀ در  ︻︡ل︠ 

﹢د. ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡﹫﹛  ﹥ ﹡﹢ی ︗︊︣ان︫   ︋︩﹠︣﹁︧ـ︐﹛ آ ﹫︨

 ︀﹠︡او﹡︡ ا︗︀زه د﹨︡ ﹋﹥ ا ﹁﹊ــــــــــ︣ ﹋﹠﹫﹛ ︻︡ا﹜️︠ 

 ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹝︴﹞ .︡︀﹫﹡ ︧︀ب ﹤ ︺︡اً︋  ﹞﹫︣﹡︡ و︋   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا

 ،﹜ــــ﹩ ﹝︀ ﹨﹛ و︸﹫﹀﹥ دار ــــ︣﹡︡ وـ﹜ ︡او﹡︡ ﹝﹫﹍ـ﹫ از︠ 

︀︡ ﹋︀ر   ︋،︡﹡︣﹫﹍ ︡ا︋  ︮ـ︊︣ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥ آ﹡︀ از︠  ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡﹫﹛ 

.﹜﹫﹠﹋
 

﹢ا﹡︡﹡︡ وا﹇︺︀ً   ︠﹩﹡︀︖︨︣ــــــــــــــ︐﹩ ﹋﹥ د﹋︐︣ ﹐ر﹁

︣ای  ︀ل ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹋︀ر را︋   ︨٧ ا﹁︐︀رآ﹝﹫︤ ا︨️. ︸︣ف 

﹢د﹝︀ن ا﹡︖︀م  ︪ـــــــــــ︣ی در ︗︀﹝︺﹥︠  ر﹡︖︡︡﹎︀ن︋ 

︀ص ︗﹢ان ا︨ــ️  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د︋  ﹝﹫︡﹨﹫︡. ﹨﹠﹢ز︋ 

ــــ︣وع  و﹜﹩ ر﹇﹛ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ دارد. ﹝﹢﹇︺﹩ ﹋﹥ ﹋︀ر︫ 

﹢دم و ﹡﹢︻︀ً ﹎︤ارش  ﹢د، ر﹝︗ ︦﹫﹢ر︋  ︫ــــــــــــ︡ه︋ 

 ﹈ ︘﹫﹨ ︹﹇﹢﹞ آن .︡﹫︨︣﹫﹞ ﹟﹞ ﹤ ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︣دم︋ 

 ﹩ ︣ ﹎﹀︐﹠︡، ﹡︊﹢د. ﹎︀ـ﹨ ﹩ ﹋﹥ ا﹐ن آ﹇︀ی د﹋ـ︐ از ا﹇︡ا﹝︀ـ︑

﹫﹙﹩ دور   ︠ ︣﹨︀ی ﹢د از︫  ﹈ ا﹡︧︀ن ﹋﹙﹫﹢ی ﹝︖︊﹢ر︋ 

 ﹤  ︋︤﹫﹛︀︣ای د ﹢د را︋   ︠﹤﹫﹚﹆﹡ ︡  ︋﹏︀و︨ــــــــــــــــــ ︀︋

︣﹝﹫﹍︪ــــــ️، دو︋︀ره ﹝﹩   ︋﹤﹡︀  ︠﹤  ︋︀︑ .︡﹡︀︨︣︋﹩︀︗

.︡︀﹫  ︋︣﹀  ︨﹤  ︋️︧︀︋
 

 ︡﹠ ﹤ ︡ی در ﹎︤ار︫ــــــــــــ︡﹫﹞ ︀︡م.︋  ﹫︤﹨︀ی︋ 

︧ـــ﹫︀ر  ︀زد︡ ﹋︣دم ﹋﹥ ا﹝﹊︀﹡︀ت︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ر﹁︐﹛ و︋ 

﹢د. ا﹜︊︐﹥ ﹝︪ــــ﹊﹑ت ارزی ز︀دی دا︫︐﹫﹛  ﹝︡ود︋ 

︣ای  ﹢د و︋   ︋﹩︐︣︡﹞ ︪ـــــــ﹊﹑ت ︪ـــــــ︐︣ ﹝ ﹫ و﹜﹩︋ 

﹫︪ــــ﹍﹫︣ی  ︣ای︎  ︣﹡︀﹝﹥ر︤ی در︨️ و︋  ر︨﹫︡﹎﹩،︋ 

﹢د.  ︋﹫﹞︀ر︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︡ور ا︨️، ﹁﹊︣ی ﹡︪ــــــــ︡ه︋ 

﹢د﹡︡. ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥  ︑︊﹙﹫︽﹩ ﹡︊﹢د و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹡︡اده︋ 

︪ـ﹊﹫﹏ داد﹡︡ ﹡﹫︀زی  ︡﹡︡ و ﹨﹫︃ت ا﹝﹠︀ را ︑ ︎﹫︪﹆︡م︫ 

﹢د︫︀ن ﹝︧ــــ﹣ول  ︋﹥ ا﹟ ﹝︧ــــ﹢و﹜﹫️ ﹡︡ا︫︐﹠︡.︠ 

 ﹤ ︡﹡︡ و︋  ︋﹢د﹡︡ و ﹋︀ر﹨︀ی د﹍︣ی دا︫︐﹠︡، ا﹝︀ وارد︫ 

﹫﹑ن ا﹁︐︀رآ﹝﹫︤   ︋﹟︡ه ﹎︣﹁︐﹠︡. ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ا﹐ن ا︻

﹤ ︨ـــــــــ️ ﹋﹥︋  ︡﹨﹫︡. ا﹐ن ﹋﹞︐︣ ︗︀﹩ ا ﹥ ﹝︣دم︋  را︋ 

︡ا︫ــ︐﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز د︨ــ︐︨︣ــ﹩  ﹡﹫︀ز﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ و︋ 

 ︡︀ ︺︡اً︋  ︧ـــــ︐﹫﹛ و︋  ︀︫﹠︡ و﹜﹩ ﹨﹠﹢ز در راه ﹨ ﹡︡ا︫︐﹥︋ 

﹢د.  ︫﹟از ا ︣︐︋
 

 ﹤︡﹨ ،د﹢ ﹩داغ︋  ﹫ـ﹙ ︀︓﹩ ﹋﹥ در دو﹜️ ﹝︀︠  ﹊﹩ از︋ 

︺︱ــــ﹩ از ا︵︊︀ء   ︋،﹜︣وع ﹋︣د ﹢د. و﹇︐﹩︫  ا︓︀ر ﹋﹙﹫﹥︋ 

 ﹟ــ︣ ﹝︀ ﹨﹛ ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡︊﹢د، ﹝﹫﹍﹀️ ا د﹡︡. وزـ﹢  ︋︿﹛︀﹞

 .﹜﹫﹠﹋ ﹤﹫︑ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹡﹢﹍﹠︧ـ️ ﹋﹥ ا ︧ـ︐﹛ در︨︐﹩ ﹡﹫ ﹫︨

︨ـــ️.  و﹜﹩ ﹨︣﹥ ﹁﹊︣ ﹋︣د﹛ د﹠︑ ﹜︡︀ راه ﹨﹞﹫﹟ ا

︧ـــ︐﹠︡  ﹨ ︿﹛︀﹞ ﹜﹨ د﹡︡، ﹨﹠﹢ز﹢  ︋︿﹛︀﹞ ﹤﹋ ﹩﹡︀︧ــ﹋

︠ـ︣ه ﹈ ︻︡ه  ﹐︀  ︋.︡﹠﹨︡﹫﹝﹡ ﹤ارا ﹩ ﹩ ﹨﹫︘ راه ـ﹙ وـ﹜

﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏  ︋﹥ ﹋﹙﹫﹥ ا︐﹫︀ج دار﹡︡ و ﹋︧︀﹡﹩ ﹨﹛ ﹨︧︐﹠︡︋ 

﹢د را ﹝﹫﹀︣و︫﹠︡.   ︠﹤﹫﹚﹋

 ﹤﹋ ﹩︀﹡︀دي از آوا﹇︺﹫️ ︗︀﹝︺﹥ ﹝︀︨ــ️، ︻︡ه ز ﹟ا

﹢ل ﹡︡ار﹡︡ و ﹁﹆︳  ــــــــــــــــ︣﹡︡،︎  ـ ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹙﹫﹥︋ 

ــــــ︣﹡︡. آ﹡︀ــــــــ﹩ ﹋﹥ ﹝﹫﹢ا﹨﹠︡ ﹋﹙﹫﹥  ︡ه ای﹝﹫ـ︻

﹍﹫︣﹡︡. در ا﹟ ﹝﹫︀ن  ︋﹀︣و︫ــــــــ﹠︡، از ﹁﹆︣ا ﹝﹆︡اری︋ 

﹢د را  ﹥ ا﹡︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹋﹙﹫﹥︠  ︧ـ﹩ ﹝﹩ آ﹝︡ و︋  ︧ـ️﹋ ︀︊﹫﹞

︡﹨︡ و ︑︪ــ﹊︣ ﹋﹠︡. آن ﹝﹢﹇︹ ﹁﹊︣   ︋﹤︡﹨ ،︡﹠︫︣و﹀﹫﹞

 ،﹜﹫﹨︡  ︋︀﹠ا ﹤ ــ︣د﹛ ﹋﹥ ا﹎ــــ︣ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن︋  ـ﹋

︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥  ﹋ ﹤ ﹫︀︡ داو︵﹙︊︀﹡﹥︋  ﹇︡ردا﹡﹩ ا︨️. دو﹜️︋ 

﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن  ﹫ـ﹙ ﹠︡، ﹉ ـ﹝ ـ﹠ ﹫﹟ ﹋︀ری ـ﹋ ـ﹠ ا﹨﹠︡ ـ﹢﹫﹞

︧ـــــــ️،  ﹫﹞︀ر ﹨﹛ ﹨︣ ﹫﹞ ﹤﹢ا︨️ و ﹝﹫︐﹢ا﹡  ︋.︡﹨︡︋

ــ﹩ ﹨︀  ︺ـ︱ ︣و︮︡ای ز︀دی دا︫️.︋  ﹝﹫︡اد. ا﹟ ﹋︀ر︨ 

︣ای ﹡︡ادن  ︀ص ﹝﹫﹍︣﹁︐﹠︡ و﹜﹩ د﹜﹫﹙﹩︋  ︫ـــــ﹊︀﹐ت︠  ا

﹨︡﹫﹝﹡ ﹤︡︡م. 

 ﹩﹢︖︪ـ ︧ـ﹢︠︐﹥ دا﹡ ا︠﹫︣اً د︡م ﹎︣و﹨﹩ از ︗﹢ا﹡︀ن د﹜

︫ـــ︡  ︀  ︋﹤﹡﹢﹎ ﹟ا ︡︀ ﹫︀﹡﹫﹥ ای ا﹡︐﹆︀د ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ ︣ا︋  در︋ 

﹢د را  ﹀︣و︫﹠︡. ا ﹤﹊﹠︣ا ﹝︣دم ﹋﹙﹫﹥︠  ﹋﹥ ﹝︣دم ﹋﹙﹫﹥︋ 

︒ د﹍︣ی ا︨️ و﹜﹩ ا﹐ن ﹋﹥ ﹝﹫﹀︣و︫﹠︡  ︋﹀︣و︫﹠︡،︋ 

و ﹝︣︱ــــــ﹩ را ﹡︖︀ت ﹝﹫︡﹨﹠︡ و ﹋︀ر︫︀ن ﹝﹢︔︣ و ﹝﹢رد 

﹫︪ــــ﹠︀دی ﹝﹫︡﹨﹫︡؟   ︎﹤ ؟﹜﹫﹨︡﹡ ﹤︡﹨ ،️︨︀ز ا﹫﹡

﹢د؟ ﹊︀ر ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ ا﹟ ﹡﹫︀ز ︑︃﹝﹫﹟︫ 
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︀︫ــ﹠︡ ﹋﹥ آن  ﹥ ﹁︣وش ﹋﹙﹫﹥ ﹡︡ا︫ــ︐﹥︋  ︤ر﹎﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︣دم ا︮ــ﹑ً ﹡﹫︀زی︋  ﹝﹩ ︑﹢ان ﹋︀ر︋ 

 ﹤ را از ︀﹠︀ر ﹋﹠﹫﹛؟ ﹝︪ــــ﹊﹏ ا﹋ ﹤ ︣ای ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ان ﹋﹙﹫﹢ی ︀︡ ﹁﹊︣ ﹋︣د ﹋﹥︋   ︋︹﹇﹢﹞

 ︡︡  ︫﹅﹁﹢﹞ ︀﹝ ﹢د. و﹜﹩︫   ︋︀﹨ ︒  ︋﹟︣ی ﹨﹛ در ا﹍د ﹏︀؟ ﹝︧ــــــ﹜﹫﹠﹋ ﹏ ﹩﹨را

︧ـ ﹤﹚︀د ا︗︐﹞︀︻﹩ ︗﹙︉ ﹋﹠﹫︡. ﹝︣دم ﹨﹛ ﹨︣ ︗︀  ﹞ ﹟ا ﹤  ︋︕︡ر︑ ﹤ ︑﹢︗﹥ ︗︀﹝︺﹥ را︋ 

﹝﹩ ﹁﹞﹠︡ا﹡︭ــــ︀﹁︀ً ﹋﹞﹈ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. و﹇︐﹩ ا︻﹑م ﹝﹫︪ــــ﹢د، ﹝﹫︨︣﹠︡. ﹝︣ا﹋︤ی ﹋﹥ در 

﹢د﹡︡. ︡، ﹇︊﹑ً ا︮﹑ً ﹡︊﹢د و ﹨﹞﹥ ﹝︣دم ﹎︣﹁︐︀ر︋   ︫﹤︐︠︀  ︨︀﹡︀︐︨︫︣
 

︧ـــ︀ن ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠︡ ﹋﹥ ﹥ ﹋︀ر  ﹢رت ﹋﹙﹩ ︻︣ض ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ا﹡  ︮﹤ از ﹜︀ظ ﹇︣آن و︋ 

 ،︡﹠﹋ ️ی ︗︀﹝︺﹥ را﹑  ︋﹤﹝﹨ ﹟د را از ا﹢ ︡ا را را︲ــــ﹩ و ︗︀ن︠   ︠﹅﹚ ︡ا و︠   ︠︀︑ ︡﹠﹋

︡او﹡︡  ﹢د و ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡︡ ﹋︀ر در︨︐﹩ ﹋﹠︡.︠  ︧ـــ︀س ﹝﹫﹊﹠︡ ﹝﹫﹢ا﹨︡ ﹝﹠﹀︖︫︣  ا ﹩﹨︀﹎

 ﹜ ︧ـــ﹛ و ﹜﹢﹋︀ن︋  «و ﹢︔︣ون ︻﹙﹩ ا﹡﹀ ︀﹐﹩ دارد.  ︋︩︀︐  ︨︀﹡︀ا﹡︧ــ ﹤﹡﹢﹍﹠︋︣اي ا

﹫︪ــ︐︣ ﹋︀ر ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و دل  ﹢د︫︀ن ﹁︪ــ︀ر ﹝﹩ آور﹡︡، ﹇︡ری︋   ︠﹤  ︋︀﹡︀︭ـ︀︮﹥» ا﹡︧ــ ︠

︭ـ︬، آ︋︣و و  ︑ ︪ـ﹢﹡︡. از ﹢د وارد ﹝﹫︡ان ﹝﹫ ︀﹐︑︣ از و︸﹫﹀﹥ ر︨﹞﹩︠  ︧ـ﹢زا﹡﹠︡.︋  ﹫﹞

 ︀ ︧ـــــــ﹩ را ﹋﹛ ﹋﹠﹠︡ و︋  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ﹝﹫﹊﹠﹠︡ ︑︀ ر﹡︕ ﹋ ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹝︀دی و ︻﹙﹞﹩︠﹢د︨ 

 ︩︀︐  ︨︀﹡︀ا﹡︧ــ ﹤﹡﹢﹍﹠︡او﹡︡ از ا ︧ـ︀س آرا﹝︩ ﹝﹫﹊﹠﹠︡.︠  ︣د﹡︡، ا﹋ ﹤﹋ ﹩︐﹞︡︠

﹥ دا﹝︀ن  ︪ـ﹢﹡︡ و د︨︐︪ــ︀ن︋  ﹫﹞ ﹈︡ا ﹡︤د  ︠﹤ ︋︀﹐﹩ ﹋︣ده ا︨️. ا﹠︀ از راه ﹝﹫︀﹡︊︣︋ 

 ﹟﹫ ︀︫﹠︡، در︋  ︧ـ︀﹡﹩ ﹝﹫︊︣﹡︡ و ا﹎︣ ﹐زم دا︫︐﹥︋  ︣ه ا﹡ ︡او﹡︡ ﹝﹫︨︣︡. ﹨﹛︋   ︠﹩︀︣︊﹋

.︡﹡﹢︪﹫﹞ ︀﹡د︻︀﹎﹢ی آ ︀﹨︰ ︣﹞ ﹏﹇︡ا ،︡﹡︣︊﹫﹞ ﹩︻︀﹝︐︗︣ه ا ﹝︣دم ﹨﹛︋ 

 ﹤﹫︨ـــــ️، ﹨﹞﹫﹟ رو ︀﹜﹩ ا ﹁﹊︣ ﹝﹫﹊﹠﹛ ﹊﹩ از︀︗ ﹤﹋ ﹩︀﹨︤﹫︩ ا﹝︣وز در د﹡﹫︀︠ 

 ،️﹢﹠︺﹞ ︡︺ ﹠︺︐﹩ ︑︣ و ﹝︀د ي︑︣ ﹝﹫︪ــ﹢د،︋  ︪ــ﹟ ︑︣،︮  ︧ـ︀﹡﹩ ا︨️. ﹨︣﹥ د﹡﹫︀︠  ا﹡

︧ـ︀﹡︡و︨︐﹩ و ا︧ــ︀س ﹨﹞︡ردی و ﹨﹞︡﹜﹩ ︲︺﹫︿ ﹝﹫︪ــ﹢د. ﹝﹍︣ در ا﹡︧ــ︀﹡︀ی  ا﹡

︫ـــ︀ن را ﹀︶ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. ا﹟ ﹋︀ر در روا︋︳ ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹢د وار︨ــ︐﹥ ای ﹋﹥ در ﹨︣ ︀ل︠ 

 ﹩﹞ ﹤﹊﹑﹞ ︀د ﹨﹞︀ن ا︻︐︣اض ﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ﹡︀︋︧ــــ︀﹝︀﹡﹩ ا︖︀د ﹝﹫﹊﹠︡ ﹋﹥︋  دا︠﹙﹩ و︋ 

 ﹤﹝﹨ ﹟ا ﹤﹋ ︡﹫﹠﹊﹫﹞ ﹅﹚ ︡او﹡︡ ﹝﹫﹍﹀︐﹠︡:«ــــــــــــ︣ا ا﹟ ﹝﹢︗﹢د را︠   ︠﹤ ا﹁︐﹫﹛ ﹋﹥︋ 

︪ـــــ︀ن را داده ﹋﹥  ︡او﹡︡ ︗﹢ا︋ ︠﹢﹡︣︤ی و ﹁︧ــــ︀د در د﹡﹫︀ در︨️ ﹝﹫﹊﹠︡؟» ا﹜︊︐﹥︠ 

︖︣ه  ︀﹎︫︢️، ا︓︀ر﹎︣ و ﹋︀﹝﹏ ﹡︐﹫︖﹥︫  ﹢ب، ︻︀﹜﹛، د﹜︧ــــ﹢ز، ﹁︡ا﹋︀ر،︋  ︧ـــ︀﹡︀ی︠  ا﹡

︪ـ︣   ︋﹩﹚﹞︀﹊︑ ️﹋︣ ︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥ در ﹨ ﹜﹨ ﹩︀﹎︣ ︀︠﹥ و︋  ︧ـ︐﹠︡.︫  ︧ـ︀ن ﹨ آ﹁︣﹠︩ ا﹡

︡ا ﹝﹫︨︣﹠︡.   ︠﹤ ﹆﹢ط ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و در ﹝﹆︀︋﹏ ﹈ ︻︡ه︋  ﹝﹫︣︤﹡︡ و︨ 

﹥ ︀ل ﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ را﹨︪ــ︀ن را ﹎﹛ ﹡﹞﹫﹊﹠﹠︡. ﹢اد︔﹩ ﹋﹥ ا﹟ روز﹨︀ در ︻︣اق  ︠﹢ش︋ 

﹢ب  ︨ـ︀﹡﹥ ﹨︀ ﹨﹛︠  ﹢︊︫︐︀﹡﹥ ر ﹫﹙﹩ آ﹝﹢ز﹡︡ه ا︨️.︠  ︣ای ﹝︀ و ﹝︣دم︠  ︡ه︋  آ︫﹊︀ر︫ 

﹥ ا﹟ ︵︣ف ﹋︣ه ز﹝﹫﹟  ︨ـــ️ از آن ︵︣ف ﹋︣ه ز﹝﹫﹟︋  ︋﹥ آن ﹝﹫︨︣ــ﹠︡. آ﹝﹫︀﹊︣︀ در

﹥ ︻︣اق آ﹝︡﹡︡ ﹋﹥ ︻︣ا﹇﹫︀ را آزاد  ︭ـــــــ︿ ﹋︣ه ز﹝﹫﹟ را دور زد﹡︡ و︋  ﹡ ً︀︊︣﹆︑ آ﹝︡﹡︡ و

︀ ﹝︣دم ﹊︀ر ﹝﹫﹊﹠﹠︡! آ﹇︀ی  ــ︡ ﹋﹥ در ز﹡︡ان︋  ︫ـ﹥ ای از آن رو︫ــ﹟︫  ﹋﹠﹠︡!! ا﹐ن ﹎﹢

 ︩ ︡︑︣ی دار﹛ ﹋﹥ ﹡﹞﹫︐﹢ا﹡﹫﹛︎  را﹝︧ــــــ﹀﹙︡ در ﹋﹠﹍︣ه آ﹝﹢﹍﹫﹞ ︀﹊︣︡: ﹡﹢ار﹨︀ی︋ 

.﹜﹫﹠﹋
 



 ﹤﹠﹨︣ ﹥ ﹎︣دن ﹈ ا﹡︧ــ︀ن︋   ︋﹩﹝﹡︀ ︡ ﹝﹫︪ــ﹢﹡︡!!︠   ︋﹤﹡﹢﹍ ︀﹡︀︧ـ ﹊︀ر ﹝﹫﹊﹠﹠︡!! ا﹡

︐﹢ا﹡︡  ︪ـ﹊﹠︡ و︋  ︪ـ︡ ︑︀ رو﹫﹥ اش︋  ﹌ او را روی ز﹝﹫﹟ ﹝﹫﹊ ﹇﹑ده ا﹡︡ا︠︐﹥ و ﹝︓﹏︨ 

﹊﹠︖﹥ ﹎︀ه ﹨︀﹝︺﹞﹢ل  ﹊︪ــــــ︡. ا﹟ ﹋︀ر﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥ در︫  ︀ز︗﹢﹩ از او ︣ف︋  در︋ 

︪ـــ﹊﹠﹠︡ ﹋﹥  ︧ـــ︀﹡︀ را ﹝﹫ ا︨️. ﹊﹩ از ﹋︀ر﹨︀︪ــ︀ن ﹨﹞﹫﹟ ا︨️ ﹋﹥ اول رو﹫﹥ ا﹡

 ﹤﹝﹨ ،︡﹠﹊︪ ﹊︧️، ︑︧﹙﹫﹛ ﹝﹫︪﹢﹡︡. ︺﹠﹩ و﹇︐﹩ رو﹫︀ت︋   ︫︀﹡و﹇︐﹩ ﹝﹆︀و﹝️ آ

﹫︤ را ﹝﹫﹍﹢ .︡﹠﹠﹫﹟ رو︀﹨ ﹤﹩ در ز﹡︡ان ︻︣اق ﹨︧ــــــــ️ و ﹨︣ روز ﹫︤﹨︀ی 

 ﹜﹨ ︣﹚ ﹢ش و︋  ﹥ ﹎﹢ش︋  ︣خ ﹎﹀︐﹥ و︋   ︨︉﹫﹚ ︪ـــ﹢د. ﹝︀ه ﹨︀︨️ ﹋﹥︮  ︗︀﹜︊﹩ ﹋︪ــ︿ ﹝﹫

︨ـ️  ︨ـ️ و ا ︀﹠﹫︤ی ﹡﹍﹀︐﹠︡. ﹝︺﹠︀︩ ا﹟ ا ︡ ا  ︋﹩﹚﹫  ︠︀﹡ر︨﹫︡ه ﹋﹥ و︲︹ ز﹡︡ا

 .︡ ﹊﹠﹫︡، ﹋﹛ ﹋﹥ ﹡︪︡ه ﹨﹫︘، ا︲︀﹁﹥︫  ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر﹨︀ را︋ 

 ﹤ ︡ ﹋﹥ ﹋︀ر﹨︀﹩ ﹋﹥ ا﹠︀ ا﹡︖︀م داد﹡︡، آ﹝﹢ز︀︫﹩ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹨﹞﹫﹟ ا﹝︣وز ﹋︪ــ︿︫ 

 ︀︫ـ ︮ـ﹑ً ا﹠﹍﹢﹡﹥ آ﹝﹢ز ︣ا ︳﹊︀ر ﹋﹠﹠︡. ﹝︀ ا  ︫﹟﹫﹠د ﹝﹫︡﹨﹠︡ ︑︀ در﹢ ︨︣︋︀زان︠ 

 ﹤ ︣︋︀زا﹡﹩ ﹋﹥︋   ︨︀︑ ️︨︀︫︤و آ﹝﹢ز︗ ︀﹡︣ای آ ﹫︧ــ︐﹛ ﹡︷︀﹝﹩ ﹡︡ار﹛. و﹜﹩︋  را در︨ 

 ︀﹠ر﹁︐︀ر ﹋﹠﹠︡، ا ﹤﹡﹢﹍﹠ــ︣دم ︋ـــ︣︠﹢رد ﹝﹫﹊﹠﹠︡، ا ︀ ﹝﹆︀و﹝️ ـ﹝ ︗﹠﹌ ﹝﹫ــ︣و﹡︡ و︋ 

﹞︀ را آزاد ﹋﹠﹫﹛. آ﹇︀ی   ︫﹜آ﹝︡ه ا :︡﹠﹢﹍﹫﹞ ﹜﹨ ز﹢﹠﹨ .︡﹠︐︧﹨ ﹩︀﹡︀︧﹡ا ﹤﹡﹢﹍﹠ا

︀︫﹠︡، وا﹇︺︀ً ﹡﹞﹫︡ا﹡﹛  ︋﹢ش د︪ــــــ︉ ﹨﹛ ︑﹊︣ار ﹋︣د ﹋﹥ ﹝︣دم ︻︣اق ﹝﹠︐︷︣ آزادی︋ 

 ︀﹠ا ︀ ︀ ﹝︣دم ا﹟ ︵︣ف د﹡﹫︀ ﹊︀ر دار︡ ﹋﹥ آ﹝︡︡ و︋  ︪ـــ﹢د!︋  ﹫﹞ ﹤ ︪︣ــ  ︋️︊﹇︀︻

︣︠﹢رد ﹝﹫﹊﹠﹫︡.   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا

︣خ ﹎﹀️، و﹜﹩ و﹇︐﹩ د︡﹡︡ ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ ﹡︡اد﹡︡،   ︨︉﹫﹚ ﹨﹀️، ﹨︪️ ﹝︀ه ا︨️ ﹋﹥︮ 

 ﹤ ﹥ روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ﹡﹍﹀︐﹠︡؟ ︣ا ا︱ــــــــــــ︀ر ﹡﹊︣د﹡︡؟ ︣ا︋  ︣ا ا︻﹑م ﹡﹊︣د﹡︡؟ ︣ا︋ 

 ﹜︀ی رژ﹡در ز﹡︡ا ً﹑︊﹇ ،︡﹠︐︧﹨ ﹩﹡︀︗ ﹏︀︧﹞ ︹︋︀︑ ﹤﹋ ︀﹡︨︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹏ ﹡﹍﹀︐﹠︡؟ آ

 ﹏﹫︊﹇ ﹟︀ی ا﹡ز﹡︡ا ﹜﹫﹠﹊﹫﹞ ︣﹊﹁ .﹜︡︀د د︫ـــــــ﹊﹠︖﹥ ﹨︀ را ز ﹤﹡﹢﹍﹠ی از ا﹢﹚︎

︪ـ︀ن ﹝︓﹏  ﹥ ﹨﹞︣اه د︨️ ﹡︪︀﹡︡﹎︀﹡  ︋،︡﹠︐︧﹨ ︀︻︡﹞︣  ︎﹤﹋ ︀﹠و﹜﹩ ا ︡﹠︐︧﹨ ﹤﹡﹢﹍﹠ا

 ،︡﹠︐︧﹨ ︀﹠ا ️︑ ︀ج و︑ ︶﹁︀ ﹤﹋ ︀﹫﹡︣ا︨︣ د ︡﹨︀ ﹊﹢﹝️ در︨  ︀ه و︮   ︫️﹞﹢﹊

︣︠﹢رد ﹝﹫﹊﹠﹠︡.   ︋﹤﹡﹢﹍﹠︣دم ا﹞ ︀︋

 ﹤﹋ ﹩︴︣ا ︀︫︡ ﹋﹥ در︫  ︣رو︋  ︪ـــ︣ ا﹠﹍﹢﹡﹥ ا︨️. ﹨﹞﹫﹟ ا﹡︧ــــ︀ن ﹆︡ر ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︎  ︋

︀ز دم از آزادی، ا﹡︧ــ︀﹡﹫️ و ﹡︖︀ت ا﹡︧ــ︀﹡︀ ﹝﹫︤﹡︡ و از آن  ︡ه،︋   ︫ر︨﹢ا و ﹝﹀︐︱ــ

﹥ ﹨︣ ︀ل   ︋ .︡﹠︀ه ﹡﹞﹩ آ︑﹢﹋ ،︡﹠﹊﹫﹝﹡ ︡﹫︃︑ را ︀﹡︪ـ︀ن ﹋﹥ ︻﹞﹙︪ــ︀نا︮﹑ً آ ︀﹨︀︻اد

︡او﹡︡   ︠.︡︣دار  ︋﹩︀﹞︡﹇ ︀ر﹋ ﹟در ا ︡︡ــــ  ︫﹅﹁﹢﹞ ﹤﹋ ﹜﹢﹍﹫﹞ ﹈︣︊︑ ︀﹝︫ـــ  ﹤︋

﹞︀ ﹨﹞﹊︀ری ﹋︣د﹡︡ و   ︫︀ ︧ـــــــ︀﹡︀﹩ را ﹋﹥ در ا﹟ ﹝︡ت︋  ﹫︣﹟ و ا﹡ ︑﹢﹁﹫﹆︀ت ﹨﹞﹥︠ 

﹫︪ــــــ︐︣ ﹋︀ر ﹋﹠﹠︡،   ︋︡︀ ﹢ا﹨﹠︡ ﹋︣د، ز︀د ﹋﹠︡. و﹜﹩ دو﹜️، ﹝︖﹙︦ و ﹨﹞﹥︋  ︋︀ز﹨﹛︠ 

﹫﹞﹥ در︨︐﹩ در  ︧ــــ﹫︀ر ︗︡ی دار﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ا﹐ن︋  ︪ـــ﹊﹑ت︋  ︀ص ﹝ ﹫﹞︀ران︠  ﹨﹠﹢ز︋ 

 ︣︐︪﹫ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹫﹞︀ران ﹝︪﹊﹏ دار﹡︡ و﹜﹩ ﹝︪﹊﹑ت︋  ﹋︪﹢ر ﹡﹫︧️ و︠﹫﹙﹩ از︋ 

 ︣ ــــ︣ع︋  ﹥ و︸︀﹀﹩ ﹋﹥ و︗︡ان و︫  ︡ارد ﹋﹥︋  ︡او﹡︡ ﹝︀ را ﹝﹢﹁﹅︋   ︠﹜︨ـــ️، ا﹝﹫︡وار ا

.﹜﹫﹠﹋ ️﹞︡ ︡او﹡︡︠  ﹫︣ در راه︠   ︠️﹫﹡ ︀ ﹢︋﹩ ︻﹞﹏ و︋   ︠﹤ ︻︡ه ﹝︀ ﹎︢ا︫︐﹥ ا︨️،︋ 
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︪ـ︽﹢ل ﹋︣ده و  ﹢د ﹝  ︠﹤ از ︻﹞︡ه ﹝︀︧﹙﹩ ﹋﹥ ذ﹨﹟ آد﹝﹩ را از ا︋︐︡ای ︑︀ر ︑︀﹋﹠﹢ن︋ 

﹫﹞︀ری و راه ﹨︀ی  ــــــ﹠︀︠️ ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹢︔︣ در ا︖︀د︋   ︫،﹤︐﹫﹍﹡︣ا ﹋﹠︖﹊︀وی وی را︋ 

﹢ده ا︨️.   ︋︀﹡و در﹝︀ن آ ️﹞﹑ ︣ای︨  ︭﹢ل︋ 

 ﹟ــــ︡ه ﹋﹥ از ا  در ﹨﹞﹫﹟ ار︑︊︀ط  در دوره ﹨︀ی ﹝︣︷﹡ ︿﹚︐︀ت ﹝︐︺︡دی ﹝︴︣ح︫ 

︡او﹡︡ و  ︪ــــــــ﹛︠   ︠﹤ ﹫﹞︀ری را︋   ︋﹤﹋ ﹩﹊︤﹫﹁︀︐﹞ و ﹩︀ن ﹡﹆︩ ا︻︐﹆︀دات ﹝︀ورا﹫﹞

 ﹤  ︋،︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣︑ ﹌﹡ر ︣ ︧ـــــــــ︊️ ﹝﹩ د﹨︡ از د﹍︣ ︻﹢ا﹝﹏︎  ﹫︴︀ن ﹡ ﹙﹢ل روح︫ 

 .︡﹡︡ ︪ـــــ︣ ﹇﹙﹞︡اد ﹝﹩︫  ︀ل ﹝﹊︀﹁︀ت ︑︊﹊︀ری︋  ︵﹢ری ﹋﹥ ا︎﹫︡﹝﹩ ﹨︀ ︑︀ ﹨︤اران︨ 

︀ور ﹝﹊︀﹁︀ت  ︣ ﹝︊﹠︀ی︋  ﹢د ﹋﹥︋   ︋﹩ا︎﹫︡﹝﹩ ﹨︀ی ︑︀ر ﹟︣︑ ︹︀︫ـــــــ ︋﹫﹞︀ری  و︋︀ از 

ــ﹢دهُ ︀﹇﹢ت (︋﹥ ︻﹠﹢ان  ﹢ردن︨  ︣ای ﹝︡ت ﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩، ﹎︣و﹨﹩ از ﹝︣دم︠   ︋،﹩﹛ا

﹡﹞︀دی از﹝︺﹠﹢️) را ︑﹠︀ راه در﹝︀ن آن ﹝﹩ دا﹡︧︐﹠︡.

 ﹤ ﹫﹞︀ری و در﹝︀ن آن را︋  ︫︤﹊﹩ او﹜﹫﹥، ﹡︧︐﹫﹟ ︻﹙️ و ﹍﹢﹡﹍﹩ ا︖︀د︋  در وا﹇︹︎ 

︧ـ︐︖﹢ ﹝﹩ ﹋︣د و  ︀ور﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹝︐︀﹁﹫︤﹊﹩ ﹇︊﹫﹙﹥ ای ︗ ︑︊︺﹫️ از︋ 

﹥ ﹇﹢ا︻︡  ︨ـــ︐﹥︋  ︨ـــ︐﹥ ︀ ﹡︀︠﹢ا ﹢ا ﹠︡ا︫ــ︐﹠︡ ﹋﹥︠  ﹫﹞︀ر ﹝﹩︎  ﹢د را︋  ا﹁︣اد ﹨﹠﹍︀﹝﹩︠ 

.︡﹠︫︀ ﹩ ا︐︣ا﹝﹩ ﹋︣ده︋  ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹇︊﹫﹙﹥   ︋ 

﹩، ﹝︢﹨︊ــ﹩ و ﹝﹫︴ــ﹩  ︣﹨﹠ـ﹍ ﹩، ـ﹁ ︣ا ﹨﹞﹥ ︻﹢ا﹝﹏ ا︗︐﹞︀ـ︻ در وا﹇︹ ا﹟ ﹡﹍︀ه ﹋﹏ ـ﹎

﹑﹝️ را در ﹡︷︣ ﹝﹩ ﹎︣﹁️؛ ا﹝︀ از ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥  ﹫﹞︀ری و ︭ــــــ﹢ل︨  د︠﹫﹏ در ا︖︀د︋ 

 ﹏︀﹇ ﹩︋︀︖ ︧ـــ︀ن ذ﹨﹟ ﹝﹠﹀﹉ ﹎︣ای ︾︣︋﹩ ﹝﹫︀ن ︻﹫﹠﹫️ ﹝︀دی و ذ﹨﹠﹫️ ذا︑﹩ ا﹡

︀︠️ و درد﹨︀، ر﹡︕ ﹨︀ و  ︧ـــــــــ︀ن را از ︑﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩ اش ︗︡ا︨  ︫︡ و ︑﹟ ﹁︣دی ا﹡

︨ـــ︐﹫﹑ی  ﹡﹫︀ز﹨︀︩ را در دا︣ۀ ︑﹠﹌ ﹡︷︣ی ︻︀﹝﹙﹫️ ﹁︣دی ﹝︡ود ﹋︣د، دوران ا

﹥ ︵﹢ری ﹋﹥   ︋،︡ا﹡︧︀ن آ︾︀ز ﹎︣د ️﹞﹑ ︵︉ زد﹎﹩ و ︻﹙﹛ زد﹎﹩ در ﹢زه در﹝︀ن و︨ 

 ﹩ ︤ـ﹊ ﹩، ر﹁︐︀ری و ﹝︐︀﹁ـ﹫ در ﹉ دوره ︑︀ر﹩، ﹨︣﹡﹢ع ︻︀﹝﹏ ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹁︣﹨﹠ـ﹍

 .︡ ﹫﹞︀ری، ﹊︧︣ه رد︫  د︠﹫﹏ در در﹝︀ن︋ 

︗︀﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ و ا︻︐﹆︀د ︋︣ ︗︀﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ و ا︻︐﹆︀د ︋︣ 

در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︮︺︉ ا﹜︺﹑جدر﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج

︗︀﹍︀ه ﹁︣﹨﹠﹌ و ا︻︐﹆︀د ︋︣ 

در﹝︀ن ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︮︺︉ ا﹜︺﹑ج

﹝﹞︡﹝﹞﹢دی - ﹝︪︀ور ر︨︀﹡﹥ ای

 ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص 



︪ـ﹞﹍﹫︣ی در﹢زه   ︪ـ︣﹁️ ﹨︀ی ﹫  ︎﹤ ︀﹥ ا ﹟︣﹋️، ا﹡︧︀ن ﹝︐﹞︡ن︋  ﹨︣﹠︡ در︨ 

 ﹤﹋ ︡︣د﹎ ︒︻︀ ﹫﹞︀ری︋   ︋﹤ ︨ـــ﹑﹝️ د︨ــــ️ ︀﹁️، ا﹝︀ ﹡﹍︀ه ﹉ ︗︀﹡︊﹥ آن ︋  در﹝︀ن و 

 ﹤ ︡ن ﹝︖︤ا ﹋︣د و︋  ︡ن را از ︾﹫︣︋  ︫ـ︡ ﹋﹥︋  ︡︡ی   ︫﹩︣ا﹎ ︿﹫﹀︑ ︀رد ﹟﹢﹡ ﹩﹊︫︤︎

︨ـــــ︀︠︐︀ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩،  ︡ون ︑︀︔﹫︢︎︣︣ی از  ــــ︡ ﹋﹥︋  ﹡﹞︀﹩ از ﹝︀︫ــــ﹫﹟ ︑︺︊﹫︫︣ 

﹥ ︑︺﹞﹫︣ و ﹝︺︀﹠﹥ دارد! ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ا︻︐﹆︀دی و ︻﹢ا﹝﹏ ﹝﹫︴﹩، ﹁﹆︳ ﹨︣ از ﹎︀﹨﹩ ﹡﹫︀ز︋ 

︀ ا︻︐︣اف  ︣ آن دا︫️ ︑︀︋  ︫︤﹊﹩ ﹡﹢﹟ را︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹝︤﹝﹟،︎  ︻︡م ︑﹢﹁﹫﹅ در ︑︊﹫﹫﹟︋ 

﹫﹞︀ری  ︍︣داز﹡︡ ﹋﹥ در ︀ل ︑﹢︨ــــــ︺﹥︋  ﹥ وا﹋︀وی ︻﹙﹏ ﹁︣ا﹎﹫︣ی︋  ︋﹥ ﹡﹍︀ه ︑﹠﹌ ﹡︷︣ا﹡﹥︋ 

ــــ︣︵︀ن، د︀︋️ و ا︠︐﹑﹐ت  ﹨︀ی ︾﹫︣ وا﹎﹫︣ی ﹝︀﹡﹠︡ ﹡︀را︐﹩ ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩، ︻︣و﹇﹩،︨ 

︨︣︀م آوری ﹇︣︋︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡! ﹥ ︵﹢ر︨  روا﹡﹩ را ﹝﹢︗︉ ﹎︣د︡ه ﹋﹥︋ 

 ︀﹠︑ ︀﹞ ️﹞﹑ــــ ︨ـــ️ ﹋﹥︨  ﹫︀﹡﹍︣ ا ﹟﹆﹫﹆️ ا  ︋﹟﹢﹡ ﹩﹊︫ـــ ︤ ﹝︴︀﹜︺︀ت ا﹝︣وزه در︎ 

﹙﹊﹥ از ︗︀ن ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥ در آن ز﹡︡﹎﹩  ︧ـــــــــ️︋  ﹡︐﹫︖﹥ ﹍﹢﹡﹥ ز﹡︡﹎﹩ ﹋︣دن ﹝︀ ﹡﹫

 ﹉ژ﹢﹛﹢︤﹫﹁ ا︠︐﹑ل ﹉ ︭ـــ﹢ل ﹞ ً︀﹁︣ ﹫﹞︀ری︮  ﹝﹫﹊﹠﹫﹛ ﹡﹫︤ ﹝︐︀︔︣ ا︨️، در وا﹇︹︋ 

﹫︀︨﹩ و  ︭ـــ︀دی، در﹝︀﹡︡﹎﹩︨  ︪ـــ﹊﹑ت ا︗︐﹞︀︻﹩، ﹡︀ا﹝﹠﹩ ا﹇︐ ﹙﹊﹥ ا﹡﹢اع ﹝ ﹡﹫︧ــ️︋ 

ا︧︀س ر︲︀️ از ز﹡︡﹎﹩ در ا︖︀د آن ﹡﹆︩ دار﹡︡. 

ــ﹑﹝️   ︨︣ ︫ـ︡ه، ﹊﹩ از ︻﹞︡ه ︻﹢ا﹝﹏ ︑︀︔﹫︣﹎︢ار︋  در ﹋﹠︀ر ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ذ﹋︣ 

 ﹤  ︋،︫︡︀ ﹢د ﹝﹩︋  ︢︣ش و ارز︀︋﹩ ﹝︓︊️ ا﹁︣اد از︠  ــــــــ︀ی ﹉ ︗︀﹝︺﹥، ﹝﹫︤ان︎  ا︻ـ︱

﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩  ︪ـــ︐﹟ اش را ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ﹢ ــ︀وت ﹝︓︊️ ﹁︣د در ﹝﹢رد︠  ︵﹢ری ﹋﹥ ﹇ـ︱

 ﹟از ا ﹤﹚︮︀ ︦﹀﹡ ︭ــــ﹢ل ︻︤ت ﹩﹍﹡﹢﹍ ،︡اد ﹋︣د﹝﹚﹇ ️﹞﹑ ﹫︀︑﹩ در ار︑﹆︀ء︨ 

︊﹊﹥ ﹨︀ی ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹥  ﹫︣ا﹝﹢﹡﹩ ﹁︣د دارد،︫  ︀ ︻﹢ا﹝﹏︎  ﹇︱ــــــ︀وت را︋︴﹥ ︑﹠﹍︀︑﹠﹍﹩︋ 

﹢ی وی ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︣دازد و ﹡﹢ه ﹎︢ران ز﹡︡﹎﹩ از︨  ﹥ ا﹀︀ی ﹡﹆︩ ﹝﹩︎   ︋︀﹡در آ ︬︫

﹥ ︻﹠﹢ان ︻︀﹝﹙﹩ ﹫︀︑﹩ در ار︑﹆︀ء  ︀︫︡ و︋   ︋︩︋︣︔︪ــــ︐﹟ اش ا﹢ ︋︣ ︑︺︣︿ ﹁︣د از︠ 

︀زی ﹋﹠︡. ︨﹑﹝️ ا﹁︣اد ﹡﹆︩︋ 

 ﹟︣︑ ﹩﹚︮د، از ا﹢ ︧ـــــــ︀ن ﹋﹥ ︑️ ︻﹠﹢ان د﹟ از آن ︀د ﹝﹩︫  ا﹝︣وزه ا︻︐﹆︀دات ا﹡

︮ـ﹢رت   ﹤ ︣︠﹩ از ﹝﹆﹆︀ن︋  ﹑﹝️ ا﹁︣اد دارد.︋  ︤ا﹩ در︨   ︨﹤ ︻﹢ا﹝﹙﹩ ا︨️ ﹋﹥ ︑︀︔﹫︣︋ 

︨︣﹑﹝️ ︗︧ــ﹞︀﹡﹩ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار داده و ﹝︺︐﹆︡﹡︡ ﹋﹥   ︋﹟︡︑ ︣︔︣ی و ︑︖︣︋﹩ ا︷﹡

︊ـــ﹩،  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹇﹙  ︋﹤ ــ﹩ در ﹋︀﹨︩ ا︋︐﹑︋  ﹝﹫ــ︤ان ︑︡﹟ ا﹁ــ︣اد  ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹡﹆︩ ﹝︓︊ـ︐

.︡﹠﹋ ︀﹀︣و﹇﹩ ا︻

︣ای  ︮ـــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ﹠︡ د﹨﹥ ا︠﹫︣ ﹡﹆︩ و︗︀﹍︀ه و︥ه ای︋  ︎︥و﹨︩ ﹨︀ی ﹝︐︺︡د 

︣ر︨ــ﹩ ﹨︀  ︴﹢ری ﹋﹥︋  ــ︡ه ا﹡︡︋   ︫﹏︀﹇ ﹩﹡︨ـ﹑﹝️ روا ︀ور﹨︀ی د﹠﹩ و ار︑﹆︀  ﹝︢﹨︉ و︋ 

︀﹐﹩ دارد و ا︔︣ات ﹝︓︊️  ﹑﹝️ روا﹡﹩ ﹨﹞︊︧︐﹍﹩ ﹝︓︊️︋   ︨︀  ︋﹟︡︑ ︡﹠﹨︪︀ن ﹝﹩ د﹡

︧ـ︀﹡﹩ ﹋﹥ از  ︪ـ︀ن داده ا﹡︡، ︲﹞﹟ آ﹡﹊﹥ ﹋ ﹑﹝️ را ﹡  ︨︣ ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ︀﹝️ ا︗︐﹞︀︻﹩ و︠ 

 ️︀﹝ ︧ـــــ︀﹡﹩ ﹋﹥ از ﹋ ︀ ︧ـــــ﹥︋  ︀﹆﹞ ردار﹡︡ در﹢︠︣ ﹫︪ــــ︐︣ی︋  ︀﹝️ ا︗︐﹞︀︻﹩︋ 

︪ـــ︐︣ی  ﹫ ︧ـــ﹞︀﹡﹩ و ا︗︐﹞︀︻﹩︋  ﹑﹝️ روا﹡﹩، ︗ ︣︠﹢ردار﹡︡، از︨  ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹋﹞︐︣ی︋ 

.︡﹡︣ ︋︣ه ﹝﹩︋ 
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﹢ده و   ︋﹅ ــــ︣ت︱ ︪ـــ﹫️ و اراده ﹞ ️︑ ﹩︐︧ـــ ﹨ ﹤﹝﹨ ﹤﹊﹠ا ﹤ ︀ور︋  ︲﹞﹟ آ﹡﹊﹥︋ 

︧ـــــ︀س را در  ا ﹟وا︨︴﹥ ا︨︊︀ب و ︻﹙﹏ اداره ﹝﹫﹊﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ا ﹤ ︠︡او﹡︡ ︻︀﹜﹛ را︋ 

︀ اذن   ︋︡︀ ﹢د ﹡﹫︤︋   ︫﹏︮︀ ﹩﹡︀﹞در ︫︡︀ ︺︉ ا﹜︺﹑ج ا︖︀د ﹋﹠︡ ﹋﹥ ا﹎︣ ﹇︣ار︋  ︋﹫﹞︀ران︮ 

﹢د. ﹨﹞︙﹠︀﹡﹊﹥ ﹊﹩ از وا︨︴﹥ ﹨︀ دارو و   ︫﹏︮︀ ︀﹨ ﹤︴︨و︨︀︵️ وا ︀ ︡ا و︋  و ا︗︀زه︠ 

︣ا︋︣ ︵﹩ ﹋︣دن  ︨ـــ️؛ ا﹝︀ ﹡︀︊︡ د︻︀ را در︋  در﹝︀ن ا︨ــ️، ﹊﹩ از وا︨ــ︴﹥ ﹨︀ ﹡﹫︤ د︻︀

︡ون ﹋﹢︫︩ و ا﹡︖︀م ﹋︀ر﹨︀ی  ︣ روا︀ت د﹠﹩، د︻︀︋   ︋︀﹠ ︧ـ️ ︣ا﹋﹥︋  ︧ـ﹫︣ در﹝︀ن دا﹡ ﹞

﹩ ﹁︀︡ه ا︨️. ﹐زم،︋ 

﹫﹞︀ری، ﹨﹞︤﹝︀ن ﹨﹛ د︻︀ ﹝﹫﹢ا﹡﹠︡ و  ︪ـ﹊﹑ت و درد و ر﹡︕ و︋  ﹞ ︀  ︋﹤︗︀ن در ﹝﹢ا﹠﹞﹣﹞

 ،﹩︑︀﹊﹡ ﹤ارا ︀ ︣ه ﹝﹫︊︣﹡︡. در ادا﹝﹥،︋  ︋︀︠︡ا راز و ﹡﹫︀ز ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و ﹨﹛ از دارو و در﹝︀ن︋ 

.﹜﹫﹨︡﹫﹞ ﹫︲﹢︑ دو ا﹝︣ را ﹟ا ﹏﹞︀︺︑

 ﹩﹛︪ــــ﹫️ و اراده ا﹞ ﹤  ︋️﹆﹚ ﹨﹫︘ ︑︣د︡ی ﹡﹫︧ــــ️ ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ر︠︡اد﹨︀ در ︗︀ن︠ 

 ︣﹍︊︀رت د︻ ﹤ ︀رج از دا︣ه ﹇︡رت ا﹜﹩ ﹡﹫︧ــــــ️؛︋  ︮﹢رت ﹝﹩ ﹎﹫︣د و ﹨﹫︘ ا﹝︣ی︠ 

︀️ ر﹇﹛   ︨﹟︡ا︨️ و ﹨︣ آ﹡︙﹥ در ا  ︠️︀﹡ ︧ـــــــ︐﹩ در ﹨ ️︀ ﹝﹣︔︣ ا︮﹙﹩ در︨ 

︀اراده و ︻﹙﹛ ا﹜﹞ ﹩﹆﹅ ﹝﹫︪﹢د. ﹝﹫﹢رد، در ﹉ ﹡︷︀م ︵﹢﹜﹩︋ 

ي  رَ︋ْ︀  «﹇ُ﹏ْ أَ ︾َ﹫َْ︣ ا﹜﹙ُ﹥ِ أَ︋ْـ︽ ︡او﹡︡ ﹝﹫︡ا﹡︡:   ︠︣﹫︋︡︑ ️︑ را ︤﹫ ﹤﹝﹨ ﹜︣﹋ ︣آن﹇ ﹤﹊﹡︀﹠

︴﹙︊﹛، در︀﹜﹫﹊﹥ او ︎ـ︣ورد﹎︀ر  ︡ا، ︎ـ︣ورد﹎︀رى را︋   ︠︣ ﹍﹢ آ︀ ︾ـ﹫ َ︫ـ﹩ ءٍ؛︋  وَ ﹨ُ﹢َ رَبّ ﹋ُ﹏ِ 

﹨﹞﹥ ﹫︤ ا︨️؟!»

 ﹤ ︡او﹡︡︋  ــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ و︠  ︨ـ︴﹥ ا︨ــ︊︀ب و ︻﹙﹏︮  ﹥ وا  ︋﹜﹛︀︻ ﹟در ا ﹩﹛اِ︻﹞︀ل اراده ا

﹢د را در ︻︀﹜﹛  ︭﹢︮﹫︀ت و و︀﹫﹎︥﹩ ﹋﹥ در ﹨︣ ﹉ از آ﹡︀ ﹇︣ار داده، اراده︠   ︠️︗

:︡︀﹞︣﹀﹫﹞ ص﹢︭  ︠﹟در ا (م﹑︧﹛︀﹫﹚︻) ︀دق ﹝﹆﹅ ﹝﹫︧︀زد. ا﹝︀م︮ 

︫ـ﹫︀ را ︑﹠︀ از ︵︣﹅ ︻﹙﹏ و  ︡او﹡︡ ا﹝﹢ر و ا ︀﹔︨︊︀ب؛︠   «ا︋﹩ اً أن ︖︣ی ا﹐︫﹫︀ء ا﹐︋ 

︀زد».  ︨︊︊︩ ︗︀ری ﹝﹩︨ 

︀︡ اذن و ا︗︀زه ا﹜﹩ ﹡﹫︤ در آن و︗﹢د  ︨︣ــ︡،︋   ︋︣﹝︔ ﹤ ﹢ا﹨︡︋  در﹡︐﹫︖﹥ ﹨︣ ﹋︀ری ا﹎︣︋ 

 ﹟ا ﹤ ︧ـــ️؛ ﹩ ﹡﹫︀زی از ا︨︊︀ب و ︻﹙﹏ و ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹡﹫ ﹥ ﹝︺﹠︀ی︋   ︋﹟︀︫︡؛ ا﹝︀ ا دا︫︐﹥︋ 

︀︫ــــ﹠︡ (﹝︀﹡﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن ︗︀ذ︋﹥ ز﹝﹫﹟) و ︤﹫﹁︀︐﹞ ﹤﹊﹩ (﹝︀﹡﹠︡ ﹇︀﹡﹢ن   ︋﹩﹊︤﹫﹁ ﹟﹫﹡ا﹢﹇

.(﹤﹇︡ ︑︃︔﹫︣ د︻︀ و︮ 

﹢د ﹇﹢ا﹡﹫﹠﹩ دارد؛ ا﹝︀ ﹡︀︊︡ د︻︀  ︣ای︠  ︨ـ️ ﹋﹥︋  د︻︀ ﹡﹫︤ از︗﹞﹙﹥ ﹨﹞﹫﹟ ا︨︊︀ب و ︻﹙﹏ ا

︧ـــــــ️ و از ︵﹩ ﹋︣دن  ︣ا︋︣ ﹋︀ر و ﹋﹢︫︩ و ا︨︐﹀︀ده از دارو دا﹡ ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹫︤ی در︋  را︋ 

︡ون  ﹝︧﹫︣ در﹝︀ن ا︗︐﹠︀ب ﹋︣د؛ ﹠︀﹡﹊﹥ ا﹝︀م ︻﹙﹩ (︻﹙﹫︀﹜︧﹑م) ﹁︣﹝﹢د: «﹋︧﹩ ﹋﹥︋ 

︻﹞﹏، د︻︀ ﹝﹫﹊﹠︡، ﹝︀﹡﹠︡ ︑﹫︣ا﹡︡ازی ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹞︀﹡︩ زه ﹡︡ارد».

︡او﹡︡ ﹫︤ی را  ︫ـ︬ د︻︀ ﹋︣ده و از︠  ︡﹟ ﹎﹢﹡﹥ ا︨️ ﹋﹥  ﹢دن د︻︀︋  ︑﹢︲﹫ وا︨︴﹥︋ 

︀︠︡ا و در﹡︐﹫︖﹥ ︑﹢︗﹥  ﹠︡ه︋  ︣ای ار︑︊︀ط︋  ︨ـــ︴﹥ ای︋  ︵﹙︉ ﹝﹩ ﹡﹞︀︡، در ا﹠︖︀ د︻︀ وا

︨ـ︴﹥ ︑﹢︗﹥  ﹠︡ه ا︨️، ﹨﹞︙﹠︀﹡﹊﹥ ا︨︐﹀︀ده از دارو ﹡﹫︤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ وا  ︋﹤ ︡او﹡︡︋  ︠︀ص︠ 

.︫︡︀  ︋﹩﹛ا
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﹫︪ــــ﹍︀ه ا﹜﹩ د︻︀ ﹋︣ده و  ﹢د، در︎  ﹀︀ی ﹝︣ض︠  ︣ای︫  ︭ــــ﹩︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل︫   ︋.

﹥ ا﹡︀ء   ︋﹩﹛ا ️﹝﹊ و ﹜﹚︻ ︀ ︨ـــــ︉︋  ︨ـــــ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝︐﹠︀ ︀  ︎﹟︣د. ا﹫﹍﹫﹞ ︎︀︨ــــ

︡، از ا﹝﹢ری ﹨﹞︙﹢ن ︑﹆﹅ و ︑︧ــــــــ︣︹ ︑︃︔﹫︣ دارو﹨︀ ﹎︣﹁︐﹥ ︑︀   ︫﹅﹆﹞ ﹩﹡﹢﹎︀﹡﹢﹎

﹥ و︨﹫﹙﹥ ﹊﹩ از دو︨︐︀ن. ︫︤﹊﹩ ︀ذق︋   ︎﹩﹁︣︺﹞

﹫︀ن ﹋﹥ از ︵︣﹅ ا︨︊︀ب ﹡︀︫﹠︀︠︐﹥ و ︾﹫︣︻︀دی،   ︋﹟ا ﹤ ︪ـ﹢د︋  ا﹝︀ ﹎︀﹨﹩ ﹨﹛ ﹝︺︖︤ه ﹝﹫

︡ا ﹠﹫﹟ ﹡﹞﹢د و  ﹥ اذن︠  ︧ـــ﹑م)︋  ﹛︀﹫﹚︻) ﹩︧ـــ ﹫︻ ﹤﹊﹡︀﹠ ︀ر در﹝︀ن ﹝﹫︪ــ﹢د؛﹝﹫︋

﹀︀ داد. ︋﹫﹞︀ران را︫ 

︪ـــــ﹍﹩ ﹡﹫︧ــــــ️ و ازا﹟ رو، ﹨﹛  ︀رق ا﹜︺︀ده ا﹜︊︐﹥، ﹨﹞﹫ ا﹟ ﹝︺︖︤ات و ﹋︀ر﹨︀ی︠ 

︫ـ﹫﹛ و ﹨﹛ ﹝﹢︸﹀﹫﹛  ︀ ︡ا ا﹝﹫︡وار︋  ﹥ ر﹞️ و ﹇︡رت ﹡︀﹝︡ود︠  ﹝﹢︸﹀﹫﹛ د︻︀ ﹋﹠﹫﹛ و︋ 

 ﹜﹫︀﹝﹫︍ ﹫﹞︀ری را︋  ــــ︣ در در﹝︀ن︋  ︡ا ا︻︐﹞︀د ﹋﹠﹫﹛ و ﹋︀ر﹨︀ی ︻︀دی ﹝﹣ـ︔  ︠️﹝﹊ ﹤︋

 ﹤﹡ ︀﹀  ︫﹤﹋ ︫︡︀ ︀ ﹋︣ده︋  ︡او﹡︡ ﹠﹫﹟ ا﹇︐ـ︱  ︠️﹝﹊ رد﹢﹞ ﹟︣ا﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ در ا

ــ﹫﹢ه ﹨︀ی  ﹙﹊﹥ از ︵︣﹅ دارو و︫  ︫ـ﹠︀︠︐﹥ و ﹡︀﹝︐︺︀رف،︋  ︨ـ︊︀ب ﹡︀ از ︵︣﹅ ﹝︺︖︤ه و ا

﹝︐︺︀رف ا﹡︖︀م ﹎﹫︣د.

﹫﹞︀ری ︑﹠︀ ﹁︺﹏ ا﹡︧ــ︀ن (︋︡ون در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹟   ︋﹉ ︧ـ︐︣ش ︋﹠︀︋︣ا﹟ ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹎

 ﹅ ︣ت ﹢د، د︻︀ و ︻﹠︀️ ا﹜﹩ و در ﹡︀️ ﹝︡ا︠﹙﹥ ـ︱ ︠︡او﹡︡) ﹡﹫︧️ ︑︀  ﹎﹀︐﹥︫ 

︡ا (︋︡ون   ︠﹏︺﹁ ﹤ ﹢ی د﹍︣ ا﹟ ا﹝︣، ︑﹠︀ ﹝﹠﹢ط︋  در ا︧﹞ ﹟﹙﹥ ︑︃︔﹫︣ی ﹡︡ارد و از︨ 

 ً﹑﹞︀﹋ ﹤﹚︧ـ ﹞ ﹟︀ظ ا︠︐﹫︀ر و اراده ا﹡︧︀ن) ﹡﹫︧️ ︑︀ د︠︀﹜️ ا﹡︧︀ن و ︑﹑ش او در ا﹛

.︫︡︀  ︋︣﹫︔︃︑ ﹩︋

﹫﹞︀ر︀ی  ︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹎︧ــــ︐︣ش︋  ﹢د را︋  ︧ـــ︀﹡﹩ ︑﹞︀م ︑﹑ش︠  ︀︡ ﹨︣ ا﹡  ︋﹤﹊﹚︋

︡او﹡︡ ﹝﹠︀ن و ︻﹠︀︀ت او ﹡﹫︤  ︮ـــــ︺︉ ا﹜︺﹑ج و در﹝︀ن آ﹡︀ ا﹡︖︀م د﹨︡ و در ادا﹝﹥ از︠ 

 ﹤  ︋︀ ︀رف و︺︐﹞ ﹅︣︵ ︡ا﹡︡ از ــــ﹑ح︋  ︡او﹡︡︮  ﹥ ا﹟ ا﹝﹫︡ ﹋﹥ ا﹎︣︠   ︋︡︊﹚︴ ︨ـــ︐﹞︡اد︋  ا

﹀︀ د﹨︡. ﹫﹞︀ران را︫   ︋،﹟ا︻︖︀ز ﹏﹊︫
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︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹝︵︀﹁ از ﹤﹝︵︀﹁︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹝︵︀﹁ از ﹤﹝︵︀﹁
دل ﹡﹢︫︐﹥ ای ︋︣ای ︎︡ری د﹜︧﹢ز و ﹝︣︋︀ندل ﹡﹢︫︐﹥ ای ︋︣ای ︎︡ری د﹜︧﹢ز و ﹝︣︋︀ن

︡﹢﹎ ﹩﹞ ﹤﹝︵︀﹁ از ﹤﹝︵︀﹁
دل ﹡﹢︫︐﹥ ای ︋︣ای ︎︡ری د﹜︧﹢ز و ﹝︣︋︀ن

︡ر و  ︣ای د﹁︀ع از ر︨︀﹜️︎   ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا ،︣︊﹞︀﹫ ︀ور و ︑︭﹢ر ﹡︊﹢د ﹋﹥ دردا﹡﹥︎  ﹨﹫︘ ﹋︦ را︋ 

︫ـ︉  ︡﹝️ و ﹝︖︀﹨︡ت ﹋︣د، در ︸﹙﹞️   ︩︠﹢ ︎﹫︀﹝︊︣ی ﹋﹥ آن ﹨﹞﹥ در ﹅ ﹝︣دم︠ 

︣ای  ﹩ ﹎︀م ﹨︀ی ا︨︐﹢ار ︻﹙﹩،︋  ︣︠﹢ن در︎  ︀ د﹜﹩︎  ︧ـ﹫﹟ و︋   ︧ـ﹟ و  ،د﹢ ︋︀ ︵﹀﹑ن︠ 

︣ای  ︀﹡﹥ ا﹡︭ــــ︀ر ﹋﹥ آ︣︠﹟ ا﹝﹫︡ ﹁︀︵﹞﹥︋   ︠﹤  ︋︩﹢ ﹢ی︠  ︧ــــ︣ ︻﹛ و︫   ︎﹅ ︀ق﹆ا

 ︼︧ـ﹢س و ﹨︤اران در ﹫︤د. ا﹁  ︠︀  ︎﹤ ﹢د ،︋  ﹫︀﹝︊︣ از ﹠﹌ ار︑︖︀ع ︻︣ب︋  ﹫︀م︎  ﹡︖︀ت︎ 

﹢د . ﹊﹢ت ﹝︣﹎︊︀ر و آه و ا﹁︧﹢س︋   ︨︀﹠︑ ،﹤﹝︵︀﹁ ﹤ ︨︀ ا﹡︭︀ر︋   ︎﹤﹋

︡ن  ︣ای ﹎﹛︫   ︋﹤﹊﹚ ﹢د︋  ︣ای︠   ︋﹤﹡.️︀ران ا︫﹉ ﹝﹩ ر ز﹨︣ا ﹝﹩ ﹎︧︣ــ️ و ﹝︀﹡﹠︡︋ 

︭ـ︀﹜ ا︨﹑م و ﹝︧ــ﹙﹞﹫﹟ ﹜︉ ﹁︣و︋︧ــ︐﹥.  ﹞ ︣︵︀ ︡ر و ﹝︷﹙﹢﹝﹫️ ︻﹙﹩ ﹋﹥︋  ر︨︀﹜️︎ 

︣ راه ︻︊﹢ر ﹝︧ــ﹙﹞︀﹡︀ن و   ︨︣ ︡ر و ﹎︀ه︋  ︣ ﹝︤ار︎   ︨︣ ︪ـ﹛ ﹝︣دم و ﹎︀ه︋   ز﹨︣ا ﹎︀ه دور از

︭ـــــ︀ر در  ︣ ﹝︤ار ﹞︤ه، ا︫﹉ ﹝﹩ ر️ و ︣ف ﹨︀ی ا﹡  ︨︣ ﹡﹞︀ز﹎︤اران ︾︀﹁﹏ و ﹎︀ه︋ 

﹢د. ︣ ز︋︀ن ﹨﹞﹍︀ن زده︋  ﹊﹢ت︋   ︨︣﹞ ️︪︡رش را ︑﹊︣ار ﹝﹩ ﹋︣د، ا﹝︀ و د﹁︀ع از︎ 
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﹫︀︨﹩  و ︗︀﹍︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ دو  ︭ـ︀ر ﹇︡رت︨  ﹢د ﹋﹥ ﹝﹩ د︡ ا﹡  ︋️︗ ز﹨︣ا از آن ﹤︭︾

︊ـ︣ ر﹞️ را  ﹞︀﹫ ﹫︀م︎  ︣︗﹫ داده و︎  ﹢د، ـ︑ ﹥ ا︓︀ر و ﹝﹆︀و﹝️ و آ︠︣ت︠  روزه د﹡﹫︀ را︋ 

︀ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡.  ︎︣ز

︨ـ﹥  ︫ـ﹉ ﹝﹩ ر️ و درد دل ﹝﹩ ﹋︣د ﹋﹥ ﹝﹟ ، ︻﹙﹩ و ﹇︣آن ،  ︨ـ︣ ﹝︤ار ﹞︤ه ا  ︣  او︋ 

 ︀  ︎﹤  ︋ ﹅ ︣ای د﹁︀ع از ﹝︀ و ︧ـــــــــ﹩︋  ﹋ ﹤. ﹜︡ه ا﹡︀﹞ ︀﹠︑ ﹤﹠︡﹞ در  ︡﹝﹞ ︤ه︖︺﹞

︀︨️ ؟ ︠﹢ا﹨︡︠ 

﹍﹢︡ و درد دل   ︋﹟︨ـ ︀ ﹝︣دم  ︫ـ️ ︗︤ آ﹡﹊﹥︋  ﹁︀︵﹞﹥ در اوج ﹝︷﹙﹢﹝﹫️ ︀ره ای ﹡︡ا

︀ ﹝︣دم ا︑﹞︀م ︖️ ﹋︣د. ︡ و︋  ﹋﹠︡، آ﹡﹍︀ه را﹨﹩ ﹝︧︖︫︡ 

﹥ ﹝︧ــ︖︡   ︋︀﹠︑ و ︀﹠︑ ،︣︊﹞︀﹫  ︎︤︤︻ ﹟︣︑︤︤︻ ﹤﹋ ︀ور ﹋︣د ﹢د︋   ︫﹩﹞ ﹤﹡﹢﹍ ،︀︠︡ا

︡ا د﹁︀ع ﹋﹠︡؟   ︠︣︊﹞︀﹫ ﹫︀م︎  ﹢د ،︠︀﹡﹢اده و︎  ︋﹫︀︡ و از ارث︠ 

︪ـــــ﹉ ﹡︪ــــــ︡ه،   ︠︣︊﹞︀﹫ ︡ه ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ﹋﹀﹟︎   ︫﹤ ا﹜︺︣ب را ﹤﹠︡﹞ و﹁︀ی ﹩ ﹝︣دم︋ 

︀﹡︡ا﹡︩ ر﹁︐︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟!  ︠︀  ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا

︧ـــ︣ت ﹎︫︢️ ︑︀  ︣ ︑﹢ و ﹁︣ز﹡︡ان و ﹨﹞ ﹫︀﹝︊︣، درک ﹝︭ــ﹫︊︐﹩ ﹋﹥︋  ای ﹁︀︵﹞﹥ د︠︐︣︎ 

﹢زا﹡︡ و ا﹟ درک وا﹐  ﹟ ا︨︐﹢ان  ﹨︣ ا﹡︧ــ︀ن آزاده ای را ﹝﹩︨   ︋︀︑ ،︪ــ﹥ ︑︀ر﹫﹝﹨

 ﹤﹋ ️︧︣﹎ ﹩﹞ و ️︠﹢ ︡رم از ︑﹢ و ﹝ ️︊︀︭︀د ﹝﹩ ﹋︣د، ﹠︀ن ﹝﹩︨  ︋﹢د ﹋﹥ ﹨︣ ﹎︀ه︎ 

﹢د را از د︨️ ﹝﹩ داد.  ︑︀ب و ︑﹢ان︠ 

︀ی ︗︀ن ﹝︊︀رزه ﹋︣د و ﹁︀︗︺﹥   ︎︀︑ ﹟︣اف در د﹡ــ﹢م ا ︡︡ه︫  ︣ای︎  ︎︡رم ﹨﹞︀﹡﹠︡ ︑﹢︋ 

︨ـــ﹑م  ︨ـــ︣ ا  ︣  ︋﹤ ﹤﹋ د﹢ ــ︡ه︋  ﹢د و ﹝︐︢﹋︫︣  ا﹡︣اف در ا﹝️ ا︨ــ﹑﹝﹩ را ﹁﹞﹫︡ه︋ 

︠﹢ا﹨﹠︡ آورد. 

﹢د ﹋﹥  ︨ـ︣ی︋   ︊ ︀﹡﹢اده او︮  ﹫︀﹝︊︣ و︠  ﹫︣وی از︎  ﹥ ︑︊︺﹫️ و︎  ︡رم︋   ︎،︣︊﹞︀﹫ دردا﹡﹥︎ 

︧ـــــــــــــــ️ و رو︫﹠︀﹩ را در ﹝﹆︀︋﹏ ︗﹏ و ﹡︀دا﹡﹩، ر︀ و  ﹊ ︊︀ی ︑︀ر را︫  ︑︀︋﹢ی︫ 

﹙﹅ ﹋︣د.  ︡او﹡︡ و ︀﹝️ ﹝︣دم︠   ︠﹤  ︋﹏﹋﹢︑ ︀ ﹁︣︊﹊︀ری︋ 

ا﹝︀، ا﹁﹊︀ر و ︪﹞︀﹡﹩ ︑︀ر﹉، ︑︀ب ︑﹞﹏ ا﹟ رو︫﹠︀﹩ را ﹡︡ا︫︐﹠︡ و آواز د﹜﹠︪﹫﹟ 

︭﹫︣ت ﹝︣دم، ﹎﹢ش ﹨︀︪︀ن را آزار ﹝﹩ داد.  آ﹎︀﹨﹩ و︋ 

︭ـــ︀ر  ﹞﹫﹠﹩،﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹝︀︗︣ان و ا﹡ ︪ـــ︀ن وا﹇︺﹩︠  ﹁︀︵﹞﹥ ︗︀ن ا﹝︣وز، ︀ران و ﹨﹛ ﹋﹫

ــــــ︡ه ا﹡︡ و ا﹡﹍︀ر ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ راه و   ︫︣︊﹞︀﹫ ︺︡ از ﹫︀ت︎  ︎﹫︀﹝︊︣، در ز﹝︀ن︋ 

 ︀ را درک ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡ و ︡﹝﹞ ﹏﹫ا︮ــ ﹟︣اف از راه د﹡ده و ا﹢  ︋﹤ ﹟︨ـ﹛ وا﹇︺﹩ د ر

﹢ا﹨﹠︡ درک ﹋﹠﹠︡ و ︻︀﹁﹫️ ︵﹙︊ــ﹩ و ﹋︐﹞︀ن ﹆﹫﹆️ و ﹡﹢ر را ︑ــ︣︗﹫ داده و  ﹡﹞ــ﹩︠ 

 ﹤ ︨ـــــ﹑﹝﹩ را︋  ︨ـــــ﹫︡ه، ا︣ان ا ﹥ دوران ر ا︗︀زه داده ا﹡︡ ︗﹞︀︻︐﹩ ﹝﹠︣ف و ︑︀زه︋ 

.︡﹡︣︊ ︎︣︑﹍︀ه︋ 

︀ ر﹁︐﹠️ ،  ︨ـ︀ل از ︾︣وب ︾﹞︊︀رت ﹝﹩ ﹎︢رد. ︑﹢ ر﹁︐﹩، و﹜﹩︋   ︕﹠ ︡رم، ا﹋﹠﹢ن︎  و ا﹝︀︎ 

︀﹝﹢︫﹩ ر﹁️.  ︠﹤ ﹋﹢ر︨﹢ی ا﹝﹫︡ و ا︑﹊︀ ﹝︣دم ﹡﹫︤ رو︋ 
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︣ا︫﹫︊﹩ ﹇︣ار  ︡ه و در︨  ︪ـــــ﹢ر ﹝︐︤﹜︤ل︫  ︎︡رم از روزی ﹋﹥ ر﹁︐﹩، ﹎﹢﹩ ﹜﹠﹍︣﹎︀ه ﹋

.﹤︐﹁︣﹎

︧ـ︀س ﹋﹠﹢﹡﹩ ﹋︪ــ﹢ر،   ︳︣ا ﹑ء و︗﹢د️ در︫  ﹥ اذ︻︀ن دو︨️ و د︫﹞﹟︠  ︎︡ر،︋ 

﹢د. ︻︖﹫︉ ا︧︀س ﹝﹩︫ 

︨ـ️ ︻︡ه ای از  ︨ـ︀ل از ︾︣وب ︾﹞︊︀رت ﹝﹩ ﹎︢رد،  و﹜﹩ ﹨﹠﹢ز ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ا  ︕﹠ ︎︡رم،︎ 

︀﹜︀، ﹝︖︀﹨︡ت ﹋︣دی، ز﹡︡ان  ︑ ︣︵︀﹆﹅  آن︨  ﹡︀﹝️، ︀دت، ا﹁﹊︀رت و را﹨﹩ ﹋﹥︋ 

﹫︩ ر﹁︐﹩،  در  ︀دت︎  ︪ـــــــــــ﹫︡ی و ︑︀︫  ﹋ ︀﹨ ️﹝︡ی و زد ︀﹨ ﹤︖﹠﹊ ر﹁︐﹩،︫ 

︩ راه ﹨︡ا️ و   ︋﹩︀﹠︫︀ن رو﹠︙﹝﹨ ﹢︑ ︡﹠﹚ ﹨︣ا︨﹠︡. ﹢ن ا﹁﹊︀ر و ا﹡︪︡﹥ ﹨︀ی︋ 

︀ر  ﹜︪︧﹢دان ︻﹠﹢د و ﹋﹫﹠﹥ ︑﹢زان ا︨️. ر﹨︀﹩ ﹝︣دم و︠ 

︡ن  و ︢ف  ﹡︀م  و ︀دت ︣ای  ﹁︣ا﹝﹢ش ︫  ︎︡رم، در ا﹟ روز﹨︀ ︑﹑ش ﹨︀ی ز︀دی︋ 

︡﹝︀ت و  ︀︵﹏ ﹋﹥ ︾︀﹁﹑ن ﹡﹞﹩ ﹁﹞﹠︡ راه ، ا﹡︪︡ــــ﹥ و︠  ﹫︀ل︋  ﹢د، و﹜﹩ ز﹨﹩︠   ︫﹩﹞ 

︀ ا﹟ ︑︤و︣︑ ، ︀﹨︣︿ ﹨︀ و  ︫ـــــــــ﹞﹠︡ ︑﹢، در دل ﹝︣دم ︗︀ی دارد و︋  ز﹞︀ت  ارز

 ،︡ ︀ک ﹡﹢ا﹨︫︡   ︎︀﹠︑ ﹤﹡ ︀دت ﹨︣﹎︤ از اذ﹨︀ن ﹝︣دم و ︑︀ر ︧ــــــ﹢ر﹨︀ ، ﹡︀م و﹡︀︨

 ﹤ ︡ و ا﹟ ︾︣وب ︾﹞︊︀ر،︋  ﹢ا﹨︫︡  ︪ـــــــ︀ن ︑︣ و ﹡﹢را﹡﹩ ︑︣ ﹡﹫︤︠  ︋﹙﹊﹥ در آ﹠︡ه در︠

﹞﹫﹠﹩ را  ︪ـ︀ن︠  ﹢ا﹨︡ ﹎︪️ ﹋﹥ ا ️﹝﹨ ﹟︀ران و ﹨﹛ ﹋﹫  ︠﹏︡︊︑ در︪︠︀ن ﹩︻﹢﹚︵

.︡︊﹚︵ ﹩﹞

︋﹠︀زم ﹨﹞︐️ ︋︀︋︀ ، ︮︊﹢ر و ﹝︣︋︀ن ︋﹢دی
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در ﹡︪︧️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︴︣ح ︫︡در ﹡︪︧️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︴︣ح ︫︡

از ︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︋﹫﹞︀ران ︑︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹از ︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︋﹫﹞︀ران ︑︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹

در ﹡︪︧️ ر﹫︦ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ︠︀ص و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ﹝︴︣ح ︫︡

از ︋︣ر︨﹩ ﹝︪﹊﹑ت ︋﹫﹞︀ران ︑︀ ︑︀﹋﹫︡ ︋︣ ر﹁︹ ﹝﹢ا﹡︹

﹠﹫︀د ا﹝﹢ر   ︋︦﹫ر ر﹢ ︀ ـ︱ ︪ـ﹢ر︋  ︣ا︨︣ ﹋ ︀ص︨  ﹫﹞︀ران︠  ︣ر︨﹩ و︲︺﹫️︋  ︧ـ️︋  ︪ـ ﹡

︣﹎︤ار و  ﹢رت ﹝︖︀زی︋   ︮﹤ ︣ا︨︣ ﹋︪ــ﹢ر︋  ︀ص و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا ﹟﹢زه از︨  ︋﹫﹞︀ران︠ 

︭ـ﹏ آن،  ︩ از ︗︀﹝︺﹥ و را﹨﹊︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د و ﹏ و ﹁  ︋﹟︪ـ﹊﹑ت ا ︭ـ﹢ص ﹝ در︠ 

.︡ ︋︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣ 

 ︡ ︣﹎︤ار︫  ــ﹢ر ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ و ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا ﹟﹢زه︋  ︀ ـ︱ در ا﹟ ﹡︪ــ︧ــ️ ﹋﹥︋ 

︭ـ﹩  ︭﹢ص ﹝︪﹊﹑ت ا﹇ و︲︺﹫️ ا︨︐︀ن ﹨︀ ﹝︐﹙︿ ﹝﹢رد ارز︀︋﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ و در︠ 

.︡ ︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︫︣  ﹡﹆︀ط ﹋︪﹢ر︋ 

︀ص  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︪ـ︀ور︋  ﹢ر ﹝ در ا︋︐︡ای ا﹟ ﹡︪︧️ د﹋︐︣ ا﹝﹫﹟ ر﹁﹫︺﹩︎ 

﹥ د﹡︊︀ل آن  ﹠﹫︀د︋  ــ︣ای ﹉ ﹁ــ︣د ﹋﹀︀️ ﹝ــ﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︀ در︋  ﹫﹞︀ری︋  ﹎﹀️: درد و ر﹡︕︋ 

 ﹟در ا ︡︀ ︀ ﹁︣د ا︨️ و ﹝︀︋  ︪ـ﹥︋  ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟ ﹨﹞﹫ ﹢د.︋  ﹨︧︐﹫﹛ ︑︀ در﹝︀ن را﹍︀ن︫ 

︀ ا﹟ ﹝︪ــــــ﹊﹏  ﹫﹞︀ران ︑︀ آ︠︣ ︻﹞︣︋   ︋﹟ا .﹜︀ز ︣ا︳ ﹋﹠︐︣ل آن را ﹁︣ا﹨﹛︨  ﹝︡ت︫ 

.️︧︣﹍﹡ ︥ه︀ه و﹍﹡ ︀ ﹥ ا﹟ ا﹁︣اد︋   ︋︡︀ ﹠︖﹥ ﹡︣م ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و︋  د︨️ و︎ 

﹥ ا﹡︖︀م  ︀︧ــــــ︐﹥ ای را در ا ﹟﹢زه︋  ︧ـــــ︐﹥ و︋  ︀ ﹠﹫︀د ا﹇︡ا﹝︀ت︫  وی ادا﹝﹥ داد:︋ 

︧ـ︐﹫﹛ ︑︀  ﹥ د﹡︊︀ل آن ﹨ ﹠﹫︀د︋   ︋﹟︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد. ﹝︀ در ا ﹫﹞︀ران︋   ︋﹤ ر︨︀﹡︡ه ﹋﹥ ︔﹞︣ه آن︋ 

︣دار﹛ و  ﹫﹞︀ری، ﹎︀م ﹨︀ی ا︨︀︨﹩ را︋  ︪ـــ﹍﹫︣ی︋  ﹫  ︎︡︺ ﹥ ︗︀﹝︺﹥ در︋  ︋︀ آ﹎︀﹨﹩ دادن︋ 

 .﹜﹫﹠﹋ ️︀﹝ ﹩︻﹢﹡ ﹤  ︋︀﹡︣وز ﹝︪﹊﹏ از آ ﹢رت︋  ︺︡ی در︮  در ﹎︀م︋ 

︀ آ﹝﹢زش  ︪ـ﹍﹫︣ی ﹡﹢ع اول︋  ﹫ ︡: در︎  ︀ص ︀دآور︫  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹝︪︀ور︋ 

﹫﹞︀ر  ︀︡ ︑﹑ش ﹋︣د ﹝︣دم︋  ﹫﹞︀ری را ﹋﹞︐︣ ﹋﹠﹫﹛.︋  ︧ـــــ︐﹫﹛ ︑︀︋  ︋﹥ ︗︀﹝︺﹥، د﹡︊︀ل آن ﹨

 ︿﹚︐﹞ ︪ـــ︀ر ﹋︐︀ب و ﹝﹆︀﹐ت ︀ ا﹡︐ ﹫︪ــ﹍﹫︣ی ﹡﹢ع اول در ا ﹟﹢زه︋  ﹡︪ــ﹢﹡︡ و در︎ 

︀﹁️ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ و ﹇﹢﹝﹩   ︋.﹜دا﹡︩ ︗︀﹝︺﹥ دار ︴︨ـــــ ︀﹐︋︣دن   ︋︩︨ــــ︺﹩ در ا﹁︤ا

︀︮﹩ د︡ه  ︪ـ﹊﹏︠  ﹙﹢︧︐︀ن ﹝ ﹫︧︐︀ن و︋  ︗︀﹝︺﹥ ﹝﹛ ا︨️ ا﹎︣ در ا︨︐︀﹡﹩ ﹝︀﹡﹠︨︡ 

︡ون آز﹝︀︩ ز︀د د  ︡   ه  ︀﹡﹢اد﹎﹩︋  ﹢د ﹋﹥ ازدواج ﹨︀ی︠  ﹥ ا﹟ د﹜﹫﹏︋  ︫ـــــــــ﹢د︋   ﹩﹞

.︡ ﹥ ﹝﹫︡ان آ﹝︡ و ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹋﹠︐︣ل︫  ﹠﹫︀د︋  ︡ ا﹝︀︋   ︫﹩﹞

︫ـــ︡ ︑﹞︀م  ﹠﹫︀د ﹝﹢﹁﹅   ︋﹟︨ـــ️ ا ︣ در﹝︀ن ا ﹢ر ﹎﹀️: در ﹡﹢ع دوم ﹋﹥ ︑︀﹋﹫︡︋  ر﹁﹫︺﹩︎ 

 ﹩︐ ︫ـــ︩ و ﹢  ︎️︑ ︨ـــ︐︀ن ﹨︀ی ﹫﹞︀ر  ︋﹤ دارو﹨︀، و︨ــ︀﹏ در﹝︀﹡﹩ و ا﹝﹊︀﹡︀ت را︋ 

︩ ︑﹢ا﹡︊︪ــــ﹩  ﹢م︋  ︨︣ا︨︣ ﹋︪ــــ﹢ر ار︨︀ل ﹋︣ده ﹋﹥ ا﹟ ﹋︀ر︋︤ر﹎﹩ ا︨️. ﹎︀م︨ 

﹥ ا﹡︖︀م ر︨﹫︡ه ا︨️. در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹋︤  ︤ر﹎﹩︋  ︭ــــ﹢ص ﹡﹫︤ ﹋︀ر﹨︀ی︋   ︠﹟ا︨️ ﹋﹥ در ا

︀ ︀﹝️ ﹨︀ و  ︪ـــ﹩ را ﹁︺︀ل ﹋﹠﹫﹛، ︑﹞︀م ا﹟ ﹋︀ر﹨︀︋  ︊﹡ا﹢︑ ︩  ︋﹜︡ ︋﹠﹫︀د ﹝﹢﹁﹅︫ 

︡ه ﹋﹥   ︫﹅﹆﹞ ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨ ︩ ﹠﹫︀د و ︑﹑ش ﹨︀ی ﹨﹞﹥ ﹨﹞﹊︀ران در︋  ︪ـ︐﹫︊︀﹡﹩︋  ︎

︗︀ دارد از ﹨﹞﹥ آ﹡︡﹆︑ ︀︣ و ︑︪﹊︣ ﹋﹠﹛.
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﹫﹞︀ران  ︪ـ︧ــ️، ﹝︧ــ﹢﹐ن ا︨︐︀﹡﹩ و د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران ﹢زه︋  ﹡ ﹟ا ︣﹍د ︩ در︋ 

 ﹤ ﹢د را ﹝︴︣ح ﹋︣د﹡︡ ﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ــــ︀ ﹡﹆︴﹥ ﹡︷︣ات︠  ﹫﹢﹡︡ ا︻ـ︱ ︠︀ص و︎ 

 ︒  ︋﹤ ﹫﹞︀ران ︎ـ︣وا﹡﹥ ای، ︑︀﹋﹫︡ و ︑﹢︗﹥︋   ︋﹤ ︥ه︋  در﹝︀ن، ︑﹢︗﹥ وـ ﹤﹠︤﹨ ﹉﹝﹋ ︒︋

︪ـــــ︀ی    ︋﹟﹫ ︪ـــــ︐︣، ︑﹀︀وت ︑︺︣﹁﹥ ﹨︀ و ﹡﹍︀ه ﹝︐﹀︀وت︋  ﹫ ︋﹫﹞﹥ ﹨︀ و ︀﹝️ ﹨︀ی︋ 

﹫︣﹟ در  ︀ ﹋︀﹨︩ ︱ــ﹢ر ﹝﹢︔︣︠  ﹥ و︥ه︋  ﹫︪ــ︐︣︋  ︭ـ﹢︮﹩، ︀﹝️ ﹨︀ی︋  دو﹜︐﹩ و︠ 

 ︩︫﹢  ︎️︑ ︀ص و ︻︡م ﹫﹞︀ران︠   ︋﹩﹚︽ ︪ـــــــــ︐﹩ و︫  ﹫︺﹞ ︒  ︋،︀﹡︀︐︨از ا ﹩︠︣︋

︣︠﹩ از دارو﹨︀ی ﹝︭︣﹁﹩ ا︫︀ره ﹋︣د.  ﹡︊﹢دن︋ 

﹢ن  ︴ ﹋︪ــــ﹢ر، ︻︡م ︑︀﹝﹫﹟︠  ︣︠﹩ از ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︨  ﹢ن در︋  ﹡︊﹢د ﹝︐︭ــــ︬︠ 

﹫﹞︀ران، ﹁︨︣﹢د﹎﹩ ︑︖﹫︤ات و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤، ﹝︪ــــــــ﹊﹑ت  ︣ای︋   ︋︉︨︀﹠﹞

﹢دن ﹝﹢︗﹢دی،  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹡︀﹋︀﹁﹩︋  ﹫﹞︀ران︋  ︨ـــ﹢ی︋  ︮ـــ︡ور ﹢ا﹜﹥ و ︻︡م ︑﹫﹥ دارو از 

 ︩﹫ ﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︀﹡︡ن︋  ︨ـ︐︀ران و ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀، ︑︀ر ا︻︐︊︀ر ﹋﹛ دارو﹨︀︋  ︣ ﹋﹞︊﹢د︎ 

︪ـــــــــــ﹊﹑ت ﹋︣و﹡︀﹩ و ﹋︀﹨︩  ︡ن ﹋﹠︡ ﹝︣ا﹏ اداری، ﹝  ︫﹩︵ ︀ ︀﹨در ا﹡︊︀ر ︡ از

︡ه در  ﹥ د﹜﹫﹏ ا﹁︤ا︤﹨ ︩﹠﹥ ﹨︀ از د﹍︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح︫  ﹫︣﹟ در ﹋︪﹢ر︋   ︠︣﹫﹍﹝︪

﹢د.   ︋️︧︪﹡ ﹟ا

︣︋︀زی  ︡ه دا︠﹙﹩، ﹝︪ــــــــ﹊﹑ت︨  ﹫﹞︀ران از دارو﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︫︡  ︻︡م ر︲︀︐﹞﹠︡ی︋ 

︧ـــــ﹥ ﹨︀ی  ︪ـــــ﹊﹑ت﹡ ︡ور ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم، ﹝ ﹢دن رو﹡︡︮  ︀ص، ﹋﹠︡︋  ︋﹫﹞︀ران︠ 

﹩، ︑︀﹫︡ و ︑﹫﹥ دارو﹨︀  ︣ در ︎ـ︣دا︠️ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀ـ︻ ﹩، ︑︀︠ـ﹫ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫ـ﹊

︣و﹡︡ه  ــ︀﹜﹥︎   ︨﹉ ︀ ﹤﹨︀﹞ ︩︫ـ ︨ـ︀﹡﹩  ﹥ روزر ︀ص،︋  ﹁﹆︳ از  ︀ ﹉﹠︡ دارو︠︀﹡﹥︠ 

︣︠﹩ از  ︡﹝︀ت، ︻﹢ارض︋  ﹫﹞︀ران از︠  ︣ای ︑﹢﹏ دارو، ︻︡م ر︲︀︐﹞﹠︡ی︋  ︋﹫﹞︀ران︋ 

︣︠﹩ از ﹝﹠︀︵﹅، ﹋︀﹨︩  ﹢ن در︋   ︠︡︡ــــ ﹫﹞︀ران، ﹋﹞︊﹢د︫  ︣ روی︋  دارو﹨︀ی ا︣ا﹡﹩︋ 

︪ـــــ﹢ر، از د﹍︣ ﹝﹢ارد  ︣︵︀ن در ﹋ ︡ه و ا﹁︤ا ︩︪ــــ﹞﹍﹫︨︣  ﹫﹞︀ران ﹁﹢ت︫   ︋﹟︨

﹢د.  ︋﹩︭︭︑ ️︧︪﹡ ﹟︡ه در ا ﹝︴︣ح︫ 

 ﹤  ︋️﹞︡ ﹢د︗﹥ ﹢زه در﹝︀ن و ﹋︀﹨︩︠   ︋︩ا﹁︤ا ﹤  ︋️︊︧﹡ ️︧︪﹡ ﹟در ا ﹟﹫﹠︙﹝﹨

︡. د︨️ ا﹡︡ر﹋︀ران ا ﹟﹢زه ︻﹠﹢ان ﹋︣د﹡︡ ا﹟ درد  ︀ص ا︫︀ره و ︑︀﹋﹫︫︡  ︋﹫﹞︀ران︠ 

﹞︀ر ﹝﹫︣ود ﹋﹥   ︫﹤ ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ︣ای ︗︀﹝︺﹥︋  ︭﹢ص︋   ︠﹤ ︡﹡﹥ در﹝︀﹡﹩ و︋  ︣ای︋  ︋︤ر﹎﹩︋ 

.﹜﹫︫︀ ︣ا ︡﹨︀︫،︳﹠﹫﹟ ا︑﹀︀﹇﹩︋   ︫﹟و︗﹢د ا ︀︋

 ︩ ﹫﹟ ︑︺︣﹁﹥ ﹨︀ی︋  ︒ ︑﹀︀وت︋  ︧ـــــــ️︋  ︡ه در ا﹟ ﹡︪ــــــ ﹠︀ن ﹝︴︣ح︫  در︨ 

︣ا︳ در﹝︀﹡﹩ و ﹡﹢ه ﹋︀ر   ︫﹤﹊﹠︣ار ﹎︣﹁️. ا﹇ ︣︷﹡ ︡﹞ ︤﹫﹡ ﹤︣﹫ ︭ـــ﹢︮﹩ و ﹝︣ا﹋︤︠  ︠

﹥ ﹨﹞︣اه  ︪ـ﹢د ا︋︀﹝︀︑﹩ را︋  ︣ا︋︣ ﹜︀ظ ﹝﹫ ︭ـ﹢︮﹩ ٢︋   ︩︠ ﹊︧︀ن ا︨️ ا﹝︀ ︑︺︣﹁﹥︋ 

دارد ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ وا﹋︀وی ا︨️.

︣ا︳ ﹝﹢︗﹢د ﹎﹑﹥ ﹨︀ی   ︫﹤ ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹡︧ــ︊️︋   ︋︡ ︧ـ️ ﹝︴︣ح︫  ︪ـ ﹡ ﹟در ا

 ﹤﹊﹠را را︲﹩ ﹡﹊︣ده ا︨️، ا ︀﹡︪ــــــ︐︣ی دار﹡︡ و ︑﹢﹜﹫︡ دارو﹨︀ و ﹜﹢ازم دا︠﹙﹩ آ﹫︋

︡ه ا︨️.  ︀ر︗﹩ ﹡﹫︤ ﹝︪﹊﹏︫  ﹢︋﹩ ﹡︡اده و ورود داروی︠  دارو﹨︀ی ا︣ا﹡﹩ ︗﹢اب︠ 
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﹢د ﹋﹥  ︧ـــ️︋  ︪ـــ ﹡ ﹟︡ه در ا ︩ د﹍︣ی از ﹝︴︀﹜︉ ﹝︴︣ح︫  ︡﹨ ︒︋﹥ ا︓︀ر ﹨﹛︋ 

︨ـ︀ز﹡︡﹎﹩ ﹝︺︀دل  ︫ـ︡ ا︡﹨ ﹟﹥ در دو﹜️  ︀زی از ︵︣ح ﹝︢﹋﹢ر ︻﹠﹢ان  ﹀︀ف︨  ︋︣ای︫ 

︡ و  ﹊﹥ ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ﹝﹩︫  ﹢د ا﹝︀ آن روز ٢٠ ︻︡د︨  ︀ر آزادی︋   ︋﹤﹊ ٢٠ ︻︡د︨ 

 ﹩︭ـــــ﹢︋﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آن ﹝﹢︗﹢د ا︨️ ا﹝︀ ا︗︣ا ︡ه ا︨️. ﹝ ︀ر﹨︀ ﹝︴︣ح︫  ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع︋ 

︧︐﹍﹩ دارد.  ﹥ ﹡︷︣ ﹝︧﹢﹐ن ا﹝︣︋  ︫︡ن آن︋ 

︣ا︨︣  ︀ص︨  ﹫﹞︀ران︠  ︧ـــــ﹢﹐ن ﹢زه︋  ﹝︧ــــ︀﹜﹥ ﹝﹛ د﹍︣ی ﹋﹥ از د︾︡︾﹥ ﹨︀ی ﹝

︪ـــــ️. ا﹟ ﹋﹥ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ا﹝︣وز  ︀ز ﹝﹩ ﹎ ﹫﹢﹡︡ در ا︣ان︋  ﹥ ﹋︀﹨︩ آ﹝︀ر︎  ﹢د︋  ﹋︪ــــ﹢ر︋ 

﹢ر︑﹫﹊﹥ ︑︀  ﹞︀﹡﹠︡ در︮  ︀︡ در ا﹡︐︷︀ر︋  ﹫﹢﹡︡ی، ﹝︀ه ﹨︀︋  ــ﹢︎  ︣ای در︀﹁️ ︻ـ︱ ︋﹫﹞︀ران︋ 

.︡ ﹫﹢﹡︡ در ﹋︪﹢ر ا﹡︖︀م  ﹝﹩︫   ︎١٩٠٠ ﹤﹡︀﹫﹛︀ ﹨﹞﹫﹟ ﹠︨︡︀ل ا︠﹫︨︣ 

 .︡ ︀ص ﹨﹛ ا︫︀ره︫  ﹫﹞︀ران︠  ﹥ ﹋﹫﹀﹫️ دارو﹨︀ی︋  ︧ـ️︋  ︪ـ ﹡ ﹟︣ی از ا﹍د ︩ در︋ 

 ︀ ︣ای ︑︀﹝﹫﹟ آن︋  ︡ه ا﹡︡ و︋  ︣ای ︑﹫﹥ دارو د︀ر ﹝︪ــــــــــــ﹊﹑ت︫  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹤﹋ ﹟ا

︀ر︗﹩  ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ دارو﹨︀ی︠  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل در︋  ︧ـ︐﹠︡.︋  ︪ـ﹊﹑︑﹩ ﹝﹢ا︗﹥ ﹨ ﹞

﹫﹞︀ران ﹇︣ار ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د ﹋﹥ ا﹟ ﹝︧ــــــ︀﹜﹥ آ﹝︀ر  ︡ در ︡ ﹡﹫︀ز در ا︠︐﹫︀ر︋  ﹋﹥ وارد ﹝﹩︫ 

﹝︣گ و ﹝﹫︣آ﹡︀ن را ا﹁︤ا︩ داده ا︨️. 

︀ص ﹎﹀️: در ﹠︡ و﹇️ ا︠﹫︣ ︑﹞︀︨ــــــ︀ی  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫در ادا﹝﹥ ر

 ︡﹠ ︀﹨ ︀س﹝︑ ﹟د﹡︡. در ا﹢  ︋︡﹠﹞ ﹤﹑﹎ ﹤﹋ ﹜﹫︐︀ران دا︫ــــ﹝﹫ ــــ﹢ی︋  ﹝﹊︣ری را از︨ 

︭ـ﹢ص آن ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝﹠︀︨︊﹩ را ا﹡︖︀م داد از  ︀︡ در︠  ﹢د ﹋﹥︋  ︧ـ︀﹜﹥ ﹝﹛ د︡ه ﹝﹩︫  ﹞

︀︡ ﹝﹢رد ارز︀︋ـ﹩  ︀﹐ ر﹁︐﹥ ﹋﹥︋   ︋︣ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ﹝︣گ و ﹝ـ﹫  ︋︀ ︗﹞﹙﹥ آ﹡﹊﹥ در را︋︴﹥︋ 

︡﹨﹠︡ ا﹝︀   ︋︀﹞ ﹤ ︀ر در︠﹢ا︨ــ️ ﹋︣د﹛ ︑︀ آ﹝︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د را︋   ︋︡﹠ ﹤︐︊﹛︣د. ا﹫﹍ ﹇︣ار︋ 

ا︻﹑م ﹋︣د﹡︡ ا﹟ آ﹝︀ر در د︨︐︣س ﹝︀ ﹇︣ار ﹡﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️ و ﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ا﹝︣وز ︗︀﹝︺﹥ 

.﹜︣﹫﹎ ﹩﹞ ︀ن رو﹡︡ ﹋︀ر ﹇︣ار︣︗ ︀ران در﹝﹫  ︋﹅︣︵ از ︀﹠︑ و ﹜آ﹝︀ری در︨︐﹩ ﹡︡ار

 ﹤﹋ ﹜︡ ︒ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤ی ﹡﹫︤ د︀ر ﹝︪﹊﹑︑﹩︫  ﹁︀︵﹞﹥ ﹨︀︫﹞﹩ ﹎﹀️: در︋ 

︀﹐︨️ و ﹇﹫﹞️  ︧ــــ﹫︀ر︋   ︋︣﹫﹝︺︑ ﹤﹠︤﹨ .︣دد﹎ ﹩﹞ ︀ز  ︋︀︐﹝﹫﹇ ︩رم و ا﹁︤ا﹢︑ ﹤  ︋﹟ا

﹫︩ ﹉ د︨︐﹍︀ه را  ︀ل︎  د︨︐﹍︀﹨︀ ﹡﹫︤ ا﹁︤ا ︩︪ــ﹞﹍﹫︣ی دا︫︐﹥ ا︨️. ︑︀ دو︨ 

︣ای د︨︐﹍︀ه ا︣ا﹡﹩  ︧ـــ︐﹫﹛ در ︡ود ٤٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ︑﹫﹥ ﹋﹠﹫﹛ ا﹝︀ ا﹐ن︋  ﹝﹫︐﹢ا﹡

︣آورد  ﹝﹩  ︀ ﹋﹫﹀﹫️ ︡ود ٥٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن︋  ︀ر︗﹩ و︋  ︨ـــــــ︐﹍︀ه︠  ︣ای د ︡ود ٢٨٠ و︋ 

︫﹢د. 

﹫︣﹟ ﹨﹛ ا︫︀ره ﹋︣د و ا﹁︤ود:  ــــــــ﹢ر︠  ﹥ ـ︱ ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︦﹫ر

﹫﹞︀ران و  ︀ ٤٠٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ﹠︡ د︨ــ︐﹍︀ه را ︑﹫﹥ و در ا︠︐﹫︀ر︋  ︫ـ︐﹫﹛ ﹋﹥︋  ︠﹫︣﹠﹩ را دا

 ﹉ ︳﹆﹁ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ﹝︊︀﹜︼ و ﹋﹞﹉ ﹨︀ی﹝﹨ ︀ ︫ـــــــــ︐﹠︡ ا﹝︀ ا﹐ن︋  ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹎︢ا

﹫﹞︀ران  ︧ـــــــ️ و در رو﹡︡ در﹝︀ن︋  ﹢ب ﹡﹫  ︠﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫﹠﹋ ﹤﹫︑ ﹜﹫﹡د︨︐﹍︀ه را ﹝﹩ ︑﹢ا

︠﹙﹏ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ﹥ ﹎︫︢︐﹥ و︋  ︧ـ︊️︋  ︪ـ﹍﹫︣ی ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹨﹛ ︀د ﹋︣د و ﹎﹀️: ﹡ ﹫ وی از ︵︣ح︎ 

﹢︋﹩ ﹋﹠︐︣ل     ︫   ︡  ه   ︋   ﹢  د   ا  ﹝ ︀    ︠﹤ ﹫﹞︀ری︋   ︋﹟︪ــــ﹍﹫︣ی ︑︀﹐︨﹞﹩، رو﹡︡ ا﹫ ا︗︣ای ︵︣ح︎ 

︧ـــــــــــ️ و ا﹟ ︗︀ی  ﹫﹡ ﹩︋﹢  ︠︳︣ا ︒ در﹝︀ن و ﹝︣گ و ﹝﹫︣ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ در︫  ا﹐ن︋ 
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︪ـ﹢ر  ︣ا︨︣ ﹋ ︀ص در︨  ﹫﹞︀ران︠  ︣ر︨﹩ و︲︺﹫️︋  ︀ ﹨︡ف︋   ︋️︧︪﹡ ﹟︣ا﹡﹩ دارد. ا﹍﹡

﹀︀ف و   ︫﹜﹫︨︣︑ ︀︑ ︡ ︣﹎︤ار︫  ︩ در﹝︀﹡﹩ در ا ﹟﹢زه︋  ــــــــــ﹢ر ﹝︐﹢﹜﹫︀ن︋  ︀ ـ︱ و︋ 

︧ـ️  ︪ـ ﹡ ﹟︡ه در ا ︀︫﹫﹛. ︑﹞︀م ﹝︴︀﹜︉ ﹝︴︣ح︫  رو︫﹠﹩ از و︲︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د دا︫︐﹥︋ 

﹢د.  ︫︬︪﹞ ️﹫︺︲ا﹨︡ ر︨﹫︡ ︑︀ و﹢ ﹥ ا︵﹑ع ر﹝︗ ︦﹫﹢ری︠  در ﹎︤ار︫﹩︋ 

 ﹤﹊﹠︭ــــــ﹢ص ا ︡ه در︠  ﹥ ﹝︴︀﹜︉ ﹝︴︣ح︫  ︀ ا︫︀ره︋  ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ر﹫︦ ا﹝﹢ر︋ 

﹠﹫︀د وا﹋﹠︩   ︋﹟ا ﹤ ﹥ ارا﹥ آ﹝︀ر︋  ︧ـــ︊️︋  ︡ا︫️ ﹡ ﹢د ﹝︧ــ﹢﹐ن وزارت︋   ︫﹩﹞ ﹤︐﹀﹎

︧ـ﹢﹐ن ا﹟ وزار︑︀﹡﹥ ا︻﹑م  ︣︠﹩ از ﹝ ﹫﹠︡ه ام ﹋﹥︋  ︪ـ︀ن داده ا﹡︡، ﹎﹀️: ﹝﹟ ﹨﹛︫  ﹡

ــــ﹢ع  ﹥ ا﹟ ﹝﹢ـ︲ ﹋︣ده ا﹡︡ ﹋﹥ آ﹝︀ر ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︠︐﹫︀ر ﹝︀ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣د، ﹝︀ ﹨﹛ ︻﹑﹇﹥ ای︋ 

﹢ده و  ︭ـ﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︗︣︀ن رو﹡︡ ﹋︀ر︋  ︩ از ﹢زه ︑  ︋﹟ن ا﹐﹢︧ـ ﹡︡ار﹛ ا﹝︀ ا﹎︣ ﹝

︡﹨﹠︡ ︣ا ﹋﹥ و︲ــ︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د  ﹢د︫ــ︀ن ا﹇︡ا﹝︀ت ﹐زم را ا﹡︖︀م︋  آ﹝︀ر و ار﹇︀م دار﹡︡︠ 

︗︀ی ﹡﹍︣ا﹡﹩ دارد. 

﹢ر  ︧ـ﹥ ـ︱ ﹚︗ ﹟︡ا︫️ ﹡﹫︤ در ا ︧ـ﹢﹐ن وزارت︋  ﹨︀︫﹞﹩ ﹎﹀️: ︑﹞︀﹏ دا︫︐﹫﹛ ﹝

﹢د﹡︡   ︋﹢﹍︨︀ ︪ـ︡﹡︡ و ﹨﹛︎  ︡ه، ﹨﹛ ﹝︴﹙︹ ﹝﹫ ︧ـ︀﹏ ﹝︴︣ح︫  ︭ـ﹢ص ﹝ دا︫︐﹥ و در︠ 

﹥ و︗﹢د آورد﹡︡.  ︧ـــ﹫︀ری را در اذ﹨︀ن︋  ﹢ا﹐ت︋  ﹢د︨  ︀ ︻︡م ︱ــ﹢ر︠  ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥︋ 

︨ـــ︣ی ا︠︐﹑﹁︀ت   ﹩﹊ ︣وز ــ︀﹨︡︋  ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨ــ︫︡  ا﹝﹫︡وارم ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹡︊︀︫ــ︡ ا﹝︀︋ 

 ︀﹛︀ ︺︡ از︨  ︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد.︋  ﹫﹞︀ران︋   ︋﹤ ︡﹝﹥ آن︋  ︧ـ️ ︣ا ﹋﹥︮  ﹢ب ﹡﹫  ︠﹟ا ﹤﹋ ﹜﹫︐︧﹨

﹢رد.  ﹥ ﹎﹢﹡﹥ ای د﹍︣ ر﹇﹛  ﹝﹩︠   ︋︳︣ا ﹢د﹛ ا﹝︀ ا﹐ن︫  ﹢ب در ﹋︀ر︋  ︫︀﹨︡ ﹉ رو﹡︡︠ 

﹫﹞︀ر ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن ا︨️ و ﹉ ﹁︣د  ︣ای︋   ︋︤﹫﹛︀د ﹤﹠︤﹨ :︪ـــ︀ن ﹋︣د ﹡ ︣︵︀ وی︠ 

 ︡﹡﹢  ︫︡﹡﹢﹫ ﹫﹞︀ران︎  ︣ا︳ ا﹎︣︋   ︫﹟ا ︀ ﹢د،︋   ︫︤﹫﹛︀د ︡︀ ︀ل︋  ︀ر در ︵﹢ل︨  ︡ود ١٤٤︋ 

︭ـ︀دی ﹨﹛ دارد.  ﹢د و ا﹟ ︑﹢︗﹫﹥ ا﹇︐  ︫﹩﹞ ﹏ ︪ـ﹊﹑ت ︧﹫︀ری از ﹝ از ﹡︷︣ ﹝︀﹜﹩ ﹡﹫︤︋ 

︫ـ︣اف  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ا  ︋︀ ع ﹡︡ارد و﹢ ﹥ ﹝﹢ـ︲  ︋﹩︗﹢︑ ︀ ️﹇︣ان و︡﹞ ︨︡ـ ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر

︋﹥ ﹝︀﹨﹫️ و ا﹨﹞﹫️ ﹋︀ر، ︑︭﹞﹫﹛ ﹨︀ی در︨︐﹩ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡.

︣ ︑︺︡اد  ــ︀ل︋  ﹢د ﹨︨︣  ــ︡: ﹇︣ار︋  ︫ـ︀ره ﹋︣د و ︀دآور︫  ︨ـ︣︵︀﹡﹩ ا ﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︫ـ﹞﹩︋  ︀﹨

︀︀ن  ︺︡ از︎  ــ︣︵︀﹡﹩ و ام اس︋  ﹫﹞︀ران︨  ︨ـ﹀︀﹡﹥︋  ︫ـ﹢د ا﹝︀ ﹝︐︀  ﹤﹁︀ ︀ص اـ︲ ︋﹫﹞︀ر︀ی︠ 

 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︣ی﹫﹍﹫  ︎︀ ︀ص ﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹠︡ ا﹝︀︋  ﹫﹞︀ران︠  ︨ـــ️︋  ︣﹁ ــ︀ز﹡︡﹎﹩ در دو﹜︐﹩︨ 

︪ــــــــــ﹩ از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی دارو﹩ آ﹡︀ن  ︡ ︑︀ ︡ا﹇﹏︋  ﹫﹞﹥ ﹎﹠︖︀﹡︡ه︫   ︋︿در رد ︫︡

 ︳︊︑︣﹞ ﹜︣︑ ﹤ ︪ـ﹊﹑︑﹩ در ا﹟ ﹝﹫︀ن و︗﹢د دارد ﹋﹥ آ﹇︀︀ن آن را︋  ﹢د. ﹝ ︎︣دا︠️︫ 

 ︣﹍د ︩ ︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ا﹝︀︋   ︋﹜︣︑ ﹤ ︪ــــ﹩ از آن︋  ﹝﹫︡ا﹡﹠︡ ا﹝︀ وا﹇︺﹫️ ا﹟ ا︨️︋ 

ــــ﹠︡﹜﹩ و   ︮︶﹀ ︣ای ︣︠﹩ از ﹝︡︣ان︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م ﹝︣︡️ ﹝︣︋﹢ط ا︨ــــ️ و︋  آن︋ 

﹥ ︗︀﹝︺﹥ و ا﹁︣اد  ︀ز︑︀ب آن︋  ﹢د︫︀ن︑︭ــــــ﹞﹫﹛ ﹨︀ی در︨︐﹩ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ﹋﹥︋   ︠﹩︨︣﹋

 ﹤﹨︀﹞︡﹠ ︀ی﹨ ﹉ ــــ﹢رت  ︮﹤ ︨ـــ︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤ را︋  ︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد. روزی د ︋﹫﹞︀ر︋ 

 ︩︧ـــــ﹫︀ر ا﹁︤ا  ︋﹜﹨ ︀﹨ ﹤﹠︤﹨ ا﹝︀ ا﹐ن ﹁﹆︳ ﹡﹆︡ ﹝﹫﹀︣و︫﹠︡ و ،﹜︡اری ﹝﹩ ﹋︣د︣︠

︀﹁︐﹥ ا︨️. 
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آ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀نآ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀نآ︫﹠︀﹩ ︋︀ ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن

︊﹢د روش ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ و   ︋️︗ ︡ف ︑﹑ش در﹨ ︀ ︮ـ﹀︀ن︋  ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨︐︀ن ا

﹫﹞︀ری،   ︋﹟روا﹡﹩ ﹡︀︫﹩ از ا ﹩︪ـ︀ر﹨︀ی رو ︭ـ﹙﹩ و  ﹋︀﹨︩ ﹁ ر﹁︹ ﹝︺﹙﹢﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝﹀

﹫﹞︀ر  ﹫︩ از 700︋  ــــــ︣︋  ︨ـــــــ︀ل 1382 آ︾︀ز ﹋︣د و در ︀ل ︀ـ︲ ﹢د را در   ︠️﹫﹛︀︺﹁

﹢︫︩ دارد.  ︎️︑ را ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

﹥ ﹝﹫﹚﹞  ️︣︡﹥ ا﹁︱ــــــــ﹙﹩ ﹁︺︀ل ا︨️، در  ﹞︀ره ︔︊️ 1377 و︋   ︫﹤  ︋﹤﹋ ︤﹋︣﹞ ﹟ا

︀ص ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹇︡ا﹝︀ت ﹝︐﹙︿ و ﹝︐︺︡دی  ﹫﹞︀ران︠  ︨ـ︴ در﹝︀ن︋  را︨︐︀ی ار︑﹆︀ی 

 ﹩︀︫ـ﹠︀︨ــ ﹥ ا︗︣ای ︵︣ح  ﹢د ﹇︣ار داده ﹋﹥ از آن ︗﹞﹙﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︨ـ︐﹢ر ﹋︀ر︠  را در د

︣︐﹟ و  ︪ـــــــــ︀ت ژ﹡︐﹫﹉ در︋  ︀﹞ا﹡︖︀م آز ︀ ﹫︪ــــــــ﹍﹫︣ی از ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︋  ﹋﹠︐︣ل و︎ 

︣﹎︤اری ﹋﹑س ﹨︀ی آ﹝﹢زش در﹝︀ن در  ﹝︺︐︊︣︑︣﹟ آز﹝︀︪ــــ﹍︀ه ژ﹡︐﹫﹉ ﹋︪ــــ﹢ر و︋ 

 ﹤﹫︑ در ﹋︪ــــــ﹢ر و NGO ﹟﹫﹛ان او﹢﹠︻ ﹤ ︀﹡﹢اده آ﹡︀ن︋  ﹫﹞︀ران و︠  ︣ای ﹋﹙﹫﹥︋  ﹝﹠︤ل︋ 

﹢د در﹝︀﹡﹩ در ﹝﹠︤ل ا︫︀ره ﹋︣د. ︨﹩ دی آ﹝﹢زش︠ 

︪ـــ﹢ر ا︗︣ای ︵︣ح آب  ﹥ ︻﹠﹢ان او﹜﹫﹟ NGO در ﹋ ﹋︀﹡﹢ن ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن︋ 

 ﹉ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ،︣د﹋ ﹩︀ران ا︗︣ا﹝﹫ ︨ـ﹫︉ د︡ه︋  ︀ ﹨︡ف ︑﹆﹢️ ﹝﹀︀︮﹏ آ در﹝︀﹡﹩ را︋ 

 ︡ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫  ︭ـــ︀︮﹩ ا︨︐︗ ︣️ آب در﹝︀﹡﹩︋  ︨︀﹡︦ ا︠︐

﹫﹞︀ران  ︣ای︋   ︋️﹫﹛︀︺﹁ ﹟︡ه و ︻﹞﹑ ا ︣دا︠️︫  ﹢ی ا﹟ ﹋︀﹡﹢ن︎  ﹋﹥ ︑﹞︀م ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ از︨ 

را﹍︀ن ا︨️.
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︩ ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ︑︀﹝﹫﹟  ــ﹢﹩ د﹍︣ راه ا﹡︡ازی︋  از︨ 

︀ ﹨﹞﹊︀ری و ﹨﹞﹫︀ری   ︋︩  ︋﹩﹊︫︤ ﹋﹙﹫﹥ ︑︖﹫︤ات︎ 

︀ص و ︎ـــــــــ︣دا︠️ ﹋﹞﹉  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋ 

︧ـــــــــــــــــــ︐︣ی،   ︋،﹩︀ی در﹝︀﹡﹩، دارو﹨ ﹤﹠︤﹨

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︫ـــــــــــ﹊﹩، ︻﹞﹏ ︗︣ا﹩ و ...︋  د﹡︡ا﹡︍︤

︀ ﹨﹞﹊︀ری و  ︫ـــــــــــــ︩ ﹋︀﹡﹢ن︋  ﹢  ︎️︑ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

︣و﹁﹫﹑﹋︧ــــ﹩  ﹠﹫︀د، ا︗︣ای ︵︣ح︎   ︋﹟︧ـــ︀︻︡ت ا ﹞

︨ـــ﹞﹫﹠︀ر﹨︀ی  ︣﹎︤اری  ــ︀ل،︋   ︨15 ︣︀ران ز﹝﹫ ︋︣ای︋ 

︭ـ︬ و ﹁﹢ق  ︐﹞ ︀ن﹊︫︤  ︎﹟︣︐ ︀ ︱﹢ر︋   ︋﹩﹊︫︤︎

 ︀﹨ ︉ ︭ـ︬ و ر﹁︹ ﹝︪ــ﹊﹏ ︑︀﹝﹫﹟ دارو در ﹡﹫﹞﹥︫  ︑

﹥ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩  ﹥ ︵﹢ر اورژا﹡︧ــ﹩︋  ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋  ︋︣ای︋ 

︮ـــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥  ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ از د﹍︣ ا﹇︡ا﹝︀ت 

ا︨️.

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙ــــ﹩ ︑︊︺﹥  ــــ︣ای︋  ︀ص︋   ︠﹤﹝﹫  ︋﹟﹫﹞︀︑

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥  ︣ای︋  ︧ـــــــ﹀︣︋  ﹁ ﹅︣ی ︑︤ر﹫﹍﹫ ا﹁︽︀ن،︎ 

︪ـ﹊﹑ت ﹝﹀︭ــ﹙﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡،  ︻﹫︀دت از ﹋﹙﹫﹥  د︀ر ﹝

 ︡﹆︻ ،︀﹡︣ی ا﹝﹢ر در﹝︀﹡﹩ آ﹫﹍﹫ ︧ـــ︐︣ی و︎  ︋﹫﹞︀ران︋ 

︣︐﹟ آز﹝︀︪ــــ﹍︀ه ﹨︀ی ا︨︐︀ن و ︑﹆︊﹏   ︋︀ ﹇︣ارداد︋ 

︪ـــــ︀ت ا︤︻ ﹟︤ان و راه  ︀﹞آز ﹤﹠︤﹨ ︡︮︀ه در︖﹠︎

 ︬﹫︪ــــ︑ ﹟︣︐  ︋︀ ا﹡︡ازی د︨︐﹍︀ه ﹁﹫︊︣وا︨﹊﹟︋ 

 ﹤ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︋  ︨ـــ︐﹀︀ده︋  ︣ای ا ــ︺﹫️ ﹋︊︡︋  وـ︲

 ﹏﹞︀ ︡﹝︀ت ا﹟ ﹋︀﹡﹢ن را︫   ︠︣﹍د ︩ ︵﹢ر را﹍︀ن︋ 

﹢د.  ︫﹩﹞

︎ـ﹩،  ︣ا ﹥ ا﹡︖︀م ﹁﹫︤﹢ـ︑ ﹫﹞︀ران︋  ﹥ ﹡﹫︀ز ﹝︊︣م︋   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

︀ ﹝︖︤﹫﹁ ︤﹋︣﹞ ﹟︣︑︤﹢︑︣ا︎﹩ و ︑﹆︊﹏  ︻﹆︡ ﹇︣ارداد︋ 

︣﹎︤اری را﹍︀ن  ﹫﹞︀ران،︋   ︋﹤﹠︤﹨ ︡︮ـــــــــ ︎﹠︖︀ه در

﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥  ︣ای︋  ﹥ و︥ه︋   ︋﹤︢︽︑ ︪ـ︀وره ﹋﹑س ﹨︀ی ﹝

︋︀ ﹝︪﹊﹑ت ﹋︊︡ی ﹝﹢ا︗﹥ ﹨︧︐﹠︡، ︑﹢ز︹ ﹇︣ص ﹨︀ی 

︀ ﹨︡ف  ﹫﹞︀ران︋  ﹥ ︵﹢ر را﹍︀ن ︋ـ︣ای︋  ﹎﹫︀﹨﹩ ﹜﹫﹢ر﹎﹏︋ 

︧ـــــــــــــ︀ت  ︣﹎︤اری ︗﹙ ︑﹠︷﹫﹛ آ﹡︤﹛ ﹨︀ی ﹋︊︡ی،︋ 

﹢︎︣وا︤ر و  ︧ـــــ﹢﹜﹫﹟ اورژا﹡︦،︨  ︣ای ﹝ آ﹝﹢ز︫﹩︋ 

︨ـــ︐︀ن  ︨ـــ︴ ا ︎︨︣ــ︐︀ران د﹍︣ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ در 

︮ـــ﹫ ︑︤ر﹅ ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی  ︗️ آ︫ــ﹠︀﹩ و ﹡﹢ه 

 ﹟︣︐  ︋︀ ﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩︋   ︋﹤ ا﹡︺﹆︀دی︋ 

︎︫︤﹊︀ن ﹝︐︭︬ و ﹁﹢ق ︑︭︬ در ﹋﹙﹫﹥ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ 

﹫﹞︀ران در ﹝︴︉ از د﹍ــــ︣  ︗️ وــــ︤️ را﹍︀ن︋ 

﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ در ا ﹟﹢زه ا︨️.  ا﹇︡ا﹝︀ت︮ 
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﹟و︲︺﹫️ ﹋﹙﹩ ا︨︐︀ن ﹇︤و

︀ ︡ود 158200 ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣︋︹   ︋﹟︨ـــــــــــ︐︀ن ﹇︤و ا

﹫︩ از ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و دو︧️ ﹨︤ار ﹡﹀︣  و︨︺️، ﹋﹞﹩︋ 

︨ـــــ︐︀﹡︀ی  ︀ ا ︨ـــــ︐︀ن ﹨﹞︖﹢ار︋  ︗﹞︺﹫️ دارد. ا﹟ ا

︀︫ــــــ︡.  ﹎﹫﹑ن، ا﹜︊︣ز، ﹨﹞︡ان، ﹝︣﹋︤ی و ز﹡︖︀ن ﹝﹩︋ 

︫ـ︣﹨︀ و 26  ︡ود 74 در︮︡ ︗﹞︺﹫️ ا﹟ ا︨︐︀ن در 

در︮ــ︡ از ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در رو︨ــ︐︀﹨︀ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹫﹊﹠﹠︡. 

﹢﹫﹟ ز﹨︣ا، ا﹜︊︣ز، آوج و آ︋﹫﹈ از  ﹇︤و﹟، ︑︀﹋︧ــ︐︀ن،︋ 

﹡︀︐︨︫︣︀ی ا﹟ ا︨︐︀ن ﹨︧︐﹠︡.

︨︣︐︀ن ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ و︲︺﹫️︫ 

ــ﹢رت ﹎︣﹁︐﹥ ︑︺︡اد  ︣ر︨ــ﹩ ﹨︀ی︮   ︋﹟︨︣︠ـ︀س آ ︋︣ ا

︀ص ا︨ــــــــــــ︐︀ن ﹇︤و﹟ ا︻﹛ از د︀﹜﹫︤ی،  ︋﹫﹞︀ران︠ 

︨ـ﹞﹩ 963 ﹡﹀︣ ا︨ــ️ ﹋﹥ از ا﹟ ︑︺︡اد  ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و ︑︀﹐

︨︣︐︀ن  ︧ـــ︐﹠︡ ﹋﹥ در 5︫  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ﹨  ︋︣﹀﹡ 487

 .︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ️﹁︀︀ت در﹝︀﹡﹩ در﹞︡ ︨ـــــــــــ︐︀ن︠  ا﹟ ا

︨ـ﹞﹩ دارد ﹋﹥ ﹝︣﹋︤  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا﹟ ا︨︐︀ن 110︋ 

︣ ﹇︤و﹟ ﹝︐﹞︣﹋︤ ا︨️.  ︀ص آ﹡﹠︑ ︀︀ در︫  در﹝︀﹡﹩︠ 

﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ا﹟ ا︨ــــ︐︀ن ﹡﹫︤   ︋96 ︣﹍ــــ﹢ی د از︨ 

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︡﹝︀ت︋  ︤ ارا﹥ ﹋﹠﹠︡ه︠  ﹥ ︑﹠︀ ﹝︣ـ﹋ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡︋ 

﹢ن، ﹝ــ︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹠︡. ﹋﹙﹫﹥  ︤ ا﹡︐﹆︀ل︠  ︣ـ﹋ ﹩ و ـ﹝ ﹨﹞﹢﹁﹫ـ﹙

︪ـــــــ﹍︀ه ︻﹙﹢م  ﹢︫︩ دا﹡  ︎️︑ ﹟︣ا﹋︤ ا︨︐︀ن ﹇︤و﹞

.︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹟︤و﹇ ﹩﹊︫︤︎

﹝﹢﹇︺﹫️ ︗︽︣ا﹁﹫︀﹩ ا︨︐︀ن و ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹨﹞︖﹢ار: 

︨ـ️.  ︫ـ﹞︀ل ︾︣︋﹩ ا︣ان ا ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ از ا︨︐︀﹡︀ی 

︨ـــ︐︀ن ︑︣ان ︗︡ا  ــ︀ل 1375 از ا ﹝﹠︴﹆﹥ ﹇︤و﹟ در︨ 

︪ـــ﹊﹫﹏  ︧ـــ︐︀ن از ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ︑ ﹥ ﹨﹞︣اه ︑︀﹋ ︫︡ و︋ 

 ️︀︧ـــ ﹥ ﹡︀م ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ را داد. ﹝ ا︨︐︀ن ︑︀ز﹨︀ی︋ 

 ︀ ︨ـ️ و︋  ︨ـ︐︀ن ︡ود ١۵٨�٢٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ا ا﹟ ا

ا︨︐︀﹡︀ی ﹝︀ز﹡︡ران،﹎﹫﹑ن،﹨﹞︡ان،﹝︣﹋︤ی،ز﹡︖︀ن و 

︑︣ان ﹨﹞︀︧﹥ ا︨️. 

 ︣ ︪ـــــ﹢ری: ا﹟ ا︨︐︀ن ﹝︪ــــــ︐﹞﹏︋  ︧ـــــ﹫﹞︀ت ﹋ ﹆︑

﹢﹫﹟ ز﹨︣ا، آوج،  ︧ـ︐︀ن،︋  ﹋︀︑ ،﹟︀ن ﹨︀ی ﹇︤و︐︨︫︣

 .︫︡︀ ا﹜︊︣ز و آ︋﹫﹈ ﹝﹩︋ 

﹝︐︭︀ت ︗﹞︺﹫︐﹩: 

1273761︣ ﹡﹀︣ دارد ﹋﹥   ︋︼﹛︀ ︨ـــــ︐︀ن ︗﹞︺﹫︐﹩︋  ا﹟ ا

︀︫ــــ﹠︡  ︨ـــ︀﹋﹟ ﹝﹩︋   ︀﹨︫︣ـــ ︻﹞︡ه ا﹟ ︗﹞︺﹫️ در 

︨ـــــــــ︐ (︣﹀﹡ 331178) ﹩︀︡ود ٢۶%  ︗﹞︺﹫️ رو

︫ـ︣ی (942583 ﹡﹀︣)  ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا︨︐︀ن و ︗﹞︺﹫️ 

︪ـ﹊﹫﹏ ﹝﹩ د﹨︡.  ︡ود ٧۴% ︗﹞︺﹫️ ﹋﹏ ا︨︐︀ن را ︑

︡ ﹨︤ار  ﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی (38.2 ﹡﹀︣ در ﹨︣︮  ︑︺︡اد 487︋ 

︮ـ︡ ︨ـ﹞﹩ (8.6 ﹡﹀︣ در ﹨︣  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐  ︋110 (️﹫︺﹝︗ ︣﹀﹡

ــــــ﹩ ﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫ـ﹙ ــــــ︣ ︗﹞︺﹫️) و 96︋  ــــــ︤ار ﹡ـ﹀  ـ﹨
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﹎︤ارش و︲︺﹫️ ︋﹫﹞︀ران ︠︀ص و 

﹟︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ا︨ـــ︐︀ن ﹇︤و﹞



ــــ︀﹋﹟  ︮ـــ︡ ﹨︤ار ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️)︨  (7.53 ﹡﹀︣ در ﹨︣ 

︨ـ️ ﹋﹥  ﹫ ا ﹥ ︑﹢ـ︲ ︀︫﹠︡ . ﹐زم︋   ︋﹩﹞ ﹟ا︨︐︀ن ﹇︤و

︡ ﹨︤ار  ﹫﹞︀ران در ﹨︣︮  ا﹟ ا︨︐︀ن از ﹡︷︣ ﹡︧ــــ︊️︋ 

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ر︑︊﹥   ︋﹟﹫ ︨ـــ︐︀ن در︋  ﹡﹀︣ ︗﹞︺﹫️ ا

﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨﹞﹩ ر︑︊﹥   ︋﹟﹫ ︧ـــــــــ️ و ﹊﹛، در︋  ﹫︋

﹫﹞︀ران ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ ر︑︊﹥   ︋﹟﹫ ﹠︖﹛ و در︋  ︋﹫︧ــــــ️ و︎ 

.︫︡︀ ︎﹠︖﹛ را در ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر دارا ﹝﹩︋ 

﹟︀ص ا︨︐︀ن ﹇︤و ﹫﹞︀ران︠  و︲︺﹫️ ﹝︣ا﹋︤ در﹝︀﹡﹩︋ 

1) آ︋﹫﹉: 

 ﹤︀ر︨ــ︐︀ن و ﹝︣﹋︤ ارا﹝﹫  ︋︀﹠︑ ،︡اــ ︨ـ︐︀ن︫  ︋﹫﹞︀ر

︨ـــ︐︀ن  ︣ــ ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︠︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ر   ︋3 ــ︣ ︑︺︡اد 6 ︀︫ــ︡ . در ︀ل ︀ـ︲ آ︋﹫﹉ ﹝﹩︋ 

. ︡﹠︫︀ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹝﹩︋   ︋﹟ا ︩︫﹢  ︎️︑ ︤ی﹫﹛︀د

︡ا  (دا﹡︪﹍︀﹨﹩)    ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫ 

︨ـ︀ل 1398 راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︫ــ︡ه ا︨ــ️ . د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در 1 ا︑︀ق ﹝︖︤ا 

︩ د︀﹜﹫︤ در  ︨ـ︀﹜﹟ ا︮ــ﹙﹩︋  ︫ـ︡ه ا﹡︡ .  ﹇︣ار داده 

︡ود 70 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و︨︺️ دا︫︐﹥ دارای7 د︨︐﹍︀ه 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀د
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2) آوج

︡ا︫️ آوج (دا﹡︪﹍︀﹨﹩)  ︋﹤﹊︊︫

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی دارد   ︋1 ︨ـ︐︀ن آوج 4 ︣  ︫︣︲︀ ︀ل در

﹢﹫﹟ ز﹨︣ا  ــ︨︣ــ︐︀ن︋   ︫﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠️﹁︀در ️︗ ﹤﹋

︫ـــــ︊﹊﹥   ﹤︵﹢﹞ (40﹋﹫﹙﹢﹝︐︣) ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ ﹋﹥ در

 ︩  ︋️︗ ︹︋︣﹞ ︣︐﹞250 ︣اژ︐﹞ ﹤  ︋﹩︀ــ ︋︡ا︫️ ﹁ـ︱

︨ـ︳  ﹢︑ ︤﹫﹡ RO ︨ـ︐﹍︀ه ︡ه ﹋﹥ د د︀﹜﹫︤ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥︫ 

︪ـــــ︡ه  ︡ه ا︨️ و﹜﹩ ﹨﹠﹢ز ﹡︭ــــ︉ ﹡ ︣︡اری︫   ︠︣﹫︠

ا︨️. 

3) ا﹜︊︣ز:

︡﹝︀ت   ︠﹤ــ︤ ارا ــ︣ـ﹋ ︠ـــ︤ا﹡﹥، ︑﹠︀ ـ﹝  ﹤﹁﹢﹇﹢﹞ ﹉﹫﹠﹫﹚﹋

︨︣︐︀ن ︑︀﹋︧ــــــــ︐︀ن       ︀ص در︫  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ در﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی  ︫ـــ︡ . در ︀ل ︀︲ــــ︣ ︑︺︡اد 70︋  ︀  ︋﹩﹞

. ︡﹠︫︀ ﹢︫︩ ا﹟ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ ﹝﹩︋   ︎️︑

︤ا﹡﹥(︭︠﹢︮﹩)  ︠﹤﹁﹢﹇﹢﹞ ﹉﹫﹠﹫﹚﹋

︀ ︑ 15️ ﹁︺︀ل  ︤ا﹡﹥ در︨︀ل 1395︋   ︠﹤﹁﹢﹇﹢﹞ ﹉﹫﹠﹫﹚﹋

﹫﹞︀ران   ︋﹤ ︨ـــ︐︀ن︋  ﹫﹞︀ر  ︋﹟ــ︡ه ا︨ــ️. ا راه ا﹡︡ازی︫ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت ارا﹞︡ د︀﹜﹫︤ی ︠ 



ــــــ︀ل 1395 راه ا﹡︡ازی  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︨ـ︀﹜﹟ ﹇︣ارداده   2 ︫︡ه ا︨️ و د︨︐﹍︀﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در 

︩ د︀﹜﹫︤ در ︡ود 150 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹  ︨ـ︀﹜﹟︋  ︫ـ︡ه ا ﹡︡ . 

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀و︨︺️ دا︫︐﹥ و دارای 17 د︨︐﹍︀ه د

﹢﹫﹟ ز﹨︣ا:   ︋(4

﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن و   ︋︀﹠︑ ، (ع)﹟﹫﹠﹞﹢﹝﹛︣ا﹫﹞︨ـــ︐︀ن ا ︋﹫﹞︀ر

﹫﹞︀ران د︀﹜﹫ــ︤ی در   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡ــ﹩︋   ︠﹤ــ︤ ارا﹋︣ ـ﹝

︀︫︡، در ︀ل ︀︲︣ ︑︺︡اد  ﹢﹫﹟ ز﹨︣ا ﹝﹩︋  ︫︨︣︐︀ن︋ 

﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن       ︋﹟︫ــــ︩ ا﹢  ︎️︑ ، ︤ی﹫﹛︀︀ر د﹝﹫  ︋30

.︡﹠︫︀  ︋﹩﹞

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟(ع) (دا﹡︪﹍︀﹨﹩)     

  46 ︀ ︨ـــ︀ل 1380︋  ︨ـــ︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟(ع) در  ︋﹫﹞︀ر

︡ه ا︨️ .  ︑️ ﹝︭ــ﹢ب و ︑ 51️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

︡﹝︀ت  ﹫﹞︀ران (د︀﹜﹫︤ی)︠  1 ﹎︣وه︋   ﹤ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن︋   ︋﹟ا

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤در﹝︀﹡﹩ ارا

ــــــ︀ل1385 راه ا﹡︡ازي  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︀ ﹝︐︣اژ  ︨ـ︐﹍︀ه ﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در ﹉ ا︑︀ق︋  ︨ـ️ و د ︫︡ه ا

   ︤﹫﹛︀110 ﹝︐︣ر ﹝︣︋︹ ﹇︣ار دارد و داراي 7 د︨ــــــ︐﹍︀ه د

 .︫︡︀  ︋﹩﹞

﹥ ا﹟ ﹝ــــ︣﹋ــــ︤:  ︀ص︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ﹋﹞﹉ ﹨︀ی︋ 

︙︀ل 1 ︻︡د (١٣٨١), و︡ــــــــــ﹢ 1 ︻︡د (١٣٨١), 

︧ـــــ︀ل 1 ︻︡د  ︤ر﹎ ︑﹙﹢︤﹢ن 1 ︻︡د (١٣٨١), ︑︣ازوي︋ 

ــــــ﹠︀ر ︑️ 4 ︻︡د (١٣٨١), ︙︀ل  (١٣٨١), ﹋﹞︡ ـ﹋

﹁︣︤ر 1 ︻︡د (١٣٨١), د︨ــ︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ﹁︣ز﹠﹫﹢س  3 

د︨ــــ︐﹍︀ه (1385)، ︑︣ا﹜﹩ دارو 1 ︻︡د، و﹙︙︣ 1 ︻︡د، 

 ️︑ ،ــــ︣ازوي ﹇︡ و وزن 1 ︻︡د ︋ـــــ︣ا﹡﹊︀رد 1 ︻︡د، ـ︑

﹝︺︀﹠﹥ 1 ︻︡د (1386)

5) ︑︀﹋︧︐︀ن:

﹀︀ ﹝︣ا﹋︤  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟(ع) و︋   ︋

︨ـ︐︀ن  ︫︣ـ ︀ص در  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا

.︡﹠︫︀ ︑︀﹋︧︐︀ن  ﹝﹩︋ 

︫ـــــ﹊﹟ 3 ︻︡د،   1 ️︑ :︤﹋︣﹞ ﹟ا ﹤ ﹠﹫︀د︋  ﹋﹞﹉ ﹨︀ی︋ 

ــ﹩ دارو 1 ︻︡د  ــ︣ا﹡﹊︀رد 1 ︻︡د، ︑ــ︣اـ﹜ و﹙︙ــ︣ 1 ︻︡د،︋ 

 ، ︕﹠ ﹫﹞︀ر 6 ︻︡د ، ﹁︪ــ︀ر︨  ﹢ری︋  (1386) ، ﹝﹫︤﹡︀﹨︀ر︠ 

︋︣ا﹡﹊︀رد و ﹝︀﹡﹢ ﹝︐︣(1391)

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟(ع)(︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩)  

 96 ︀ ︨ـــ︀ل 1374︋  ︨ـــ︐︀ن ا﹝﹫︣ا﹜﹞﹢﹝﹠﹫﹟(ع)  در ︋﹫﹞︀ر

︡ه ا︨️ .  ︑️ ﹝︭ــ﹢ب و ︑ 96️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ را  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ︠   ︋﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟ا

. ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤ارا

ــــــ︀ل 1376 راه ا﹡︡ازی  ︩ در︨   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︧ـ︐︣ش ﹁﹫︤﹊﹩ دا︫︐﹥ ا︨️.  ︀ل 1384 ﹎ ︫︡ه و در︨ 

︡ه ا ﹡︡   د︨︐﹍︀﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در 1︨︀﹜﹟ ﹝︖︤ا ﹇︣ارداده︫ 

︩ د︀﹜﹫︤ در ︡ود 80 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹  ︮ـــــ﹙﹩︋  ︨ـــــ︀﹜﹟ ا

︫ـ︡ ﹋﹥ 6  ︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀︨ـ︐﹍︀ه د و︨︺️ دا︫︐﹥ دارای 7 د

︨ـ︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ ﹁︺︀ل و ﹉ ︻︡د د︨ــ︐﹍︀ه د︀﹜﹫︤ رزرو  د

 .︫︡︀  ︋﹩﹞

﹀︀ ( دا﹡︪﹍︀﹨﹩) ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫ 

﹥ ﹝︐︣اژ   ︋﹩︀ ︧ـ︐︀ن ﹁ـ︱ ﹋︀︑ ︀﹀ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︫   ︋﹤︵﹢﹞ در

︤ در ﹡︷ــ︣  ︩ د︀﹜ـ﹫  ︋️︗ ﹤﹆︊︵2 در ︹︋︣ ︣ـ﹝ 1100﹝ـ︐

︨ـــ︀︠︐﹞︀ن در  ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋﹥ در ︀ل ︀︲ــ︣   ︫﹤︐﹁︣﹎

︨ـ︀︠️   ،﹐︀  ︋﹤﹠︤﹨ ﹏﹫﹛د ﹤ ︀︫︡ و︋  ﹝︣﹙﹥ ا︨﹊﹙️ ﹝﹩︋ 

︡ه ا︨️. آن ﹝︐﹢﹇︿︫ 

:﹟6 ) ﹇︤و

ــ﹫﹠︀ رازی، و﹐️ و ﹇︡س  ﹝︣ا﹋︤   ︨﹩﹚︻﹢ ︨ـ︐︀ن︋  ﹫﹞︀ر  ︋

 ﹟︤و﹇︫︣ـ ︀ص در  ﹫﹞︀ران︠   ︋﹤ ︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩︋   ︠﹤ارا

﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی ،  ︫ـ︡. در ︀ل ︀︲ــ︣ ︑︺︡اد 296︋  ︀  ︋﹩﹞

︫ـ︩  ﹢  ︎️︑ ﹩﹝︨﹐︀︑ ︀ر﹝﹫ ﹫﹞︀ر ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩ و 110︋   ︋96

.︡﹠︫︀ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹨︀  ﹝﹩︋   ︋﹟ا

﹫﹠︀(دا﹡︪﹍︀﹨﹩)  :     ︨﹩﹚︻﹢ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋ 

 ️︑ 250 ︀ ــ︀ل 1367︋  ︨ـ﹫﹠︀ در︨   ﹩﹚︻﹢ ︨ـ︐︀ن︋  ︋﹫﹞︀ر

 ﹟︡ه ا︨️ . ا ﹝︭ــ﹢ب و ︑ 289️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

︡﹝︀ت در﹝︀﹡﹩ را  ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠   ︋﹤ ︋﹫﹞︀ر︨ــــــ︐︀ن︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤ارا
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︨ـــــ︀ل 1361  راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︧ـ︐︣ش ﹁﹫︤﹊﹩ دا︫︐﹥  ︀ل 1375 ﹎ ︫︡ه ا︨️ و در︨ 

ــ︡ه   ︫﹏﹆︐﹠﹞ ︡︡︗ ﹏﹞ ﹤ ــ︀ل 1385︋  ا︨ــ️ و در︨ 

ا︨️.

ــ︣﹋ــــ︤: ︑︀︺﹞ ️﹠﹥ 1 ︻︡د  ﹥ ا﹟ ـ﹝ ﹠﹫︀د︋  ﹋﹞﹉ ﹨︀ی︋ 

ــــــــ﹊﹟ 8 ︻︡د (1381), ﹝﹫︤ ︾︢ا   ︫3 ️︑ ,(1381)

 ︤﹫﹛︀︀ر 8 ︻︡د (1381), د︨ــــــــــــــ︐﹍︀ه د﹝﹫ ︠﹢ری︋ 

ــــ︣ا﹡﹊︀رد 1 ︻︡د (1386) )  ﹎﹞︊ــــ︣وAK95 ٢ ︻︡د،︋ 

︣ازوی ﹇︡  ︣ا﹡﹊︀رد، ︑﹙﹢︤﹢ن، ︑︣ا﹜﹩ دارو، ـ︑  ︋،︣︙﹚و

﹙﹫︣، آ︋︧ــــــ︣د﹋﹟، ︙︀ل -  ﹨︣  و وزن، دی وی دی︎ 

︣ان، 10 ︻︡د   ︋﹩ ︨ـ︐﹍︀ه︋  ﹋︡ام 1 ︻︡د(1391)، 2 ︻︡د د

 ﹤﹚ ﹊﹟، 5 ︻︡د︎   ︫﹤ ﹊﹟ ، 10 ︻︡د︑︪﹉︨   ︫﹤  ︨️︑

(1397)︣﹫︙﹚︡د و︻ ﹉ ،️︑ ︎︀ی

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن رازی (︑︀﹝﹫﹟ ا︗︐﹞︀︻﹩)

︀ ︑ 256️ ﹝︭﹢ب  ︀ل 1374︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن رازی  در︨ 

 ﹟︨ـــــــ️ . ا ــــــ︡ه ا و ︑ 209️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

          ﹤︀ت ارا﹞︡ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠   ︋﹤ ︋﹫﹞︀ر︨ــــــــــــ︐︀ن︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞

︨ـــــ︀ل 1384 راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︨ـــ︀﹜﹟    ﹉ د ر ︤﹫﹛︀︀ی د﹨︀﹍︐︨ـــ ︨ـــ️. د ︫ــ︡ه ا

︩ د︀﹜﹫︤  در  ︮ـــ﹙﹩︋  ــ︀﹜﹟ ا ــ︡ه ا ﹡︡ .︨  ﹇︣ارداده︫ 

︫ـ︐﹥ دارای7 د︨ــ︐﹍︀ه  ︨ـ︺️ دا ︡ود 70 ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ و

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀د

︫ـــــ﹊﹟ 2 ︻︡د   2 ️︑ :︤﹋︣﹞ ﹟ا ﹤ ﹠﹫︀د︋  ﹋﹞﹉ ﹨︀ی︋ 

︫ـــــــ﹊﹟ 2 ︻︡د (1383), ﹝﹫︤ ︾︢ا   3 ️︑ ,(1383)

︤ر﹎︧︀ل 1 ︻︡د  ﹫﹞︀ر 4 ︻︡د (1383), ︑︣ازوی︋  ︠﹢ری︋ 

 ,(1383)︙︀ل 1 ︻︡د (1383), و︡ــــــــــ﹢ 1 ︻︡د 

﹩ اورژا﹡︦ 1  ︤﹢﹚︑ ,(1383)﹢ن 1 ︻︡د (1383), ︑︣اـ﹜

ــــ︣︠︡ار 1 ︻︡د (1383)  ــــ︣ا﹡﹊︀رد ـ ︻︡د (1383)︋ 

و﹙︙ــــ︣ 1 ︻︡د، ︑ــــ︣ازوی ﹇︡ و وزن 1 ︻︡د (1386)، 

﹊﹟ 3 ︻︡د (1391)  ︫3 ️︑

️ (دا﹡︪﹍︀﹨﹩) ﹐︀ر︨︐︀ن و﹝﹫︋

 ️︑  237 ︀ ︨ـــــ︀ل 1390︋  ︋﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن و﹐️  در 

 ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن︋   ︋﹟︡ه ا︨️ . ا ︭ـــــــ﹢ب راه ا﹡︡ازی︫  ﹞

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤︀ت ارا﹞︡ ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︠ 

︨ـــــــ︀ل 1394 راه ا﹡︡ازی  ︩ در   ︋﹟ا :︤﹫﹛︀د ︩︋

︨ـ︀﹜﹟  ﹇︣ارداده   1 ︨ـ︐﹍︀﹨︀ی د︀﹜﹫︤ در  ︫︡ه ا︨️. د

 ︣︐﹞ 7 ︩ د︀﹜﹫︤  در ︡ود 0 ︮ـ﹙﹩︋  ︀﹜﹟ ا ︫︡ه ا ﹡︡ .︨ 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹛︀و︨︺️ دا︫︐﹥ دارای 8 د︨︐﹍︀ه د ︹︋︣﹞

︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇︡س(دو﹜︐﹩):   

︀ ︑ 130️ ﹝︭﹢ب و  ︀ل 1356︋  ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ﹇︡س در︨ 

 ﹟ــــــــ︡ه ا︨ــــــــ️ . ا ︑ 123️ ﹁︺︀ل راه ا﹡︡ازی︫ 

︡﹝︀ت  ﹫﹞︀ران ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩︠   ︋﹤ ︨ـ︐︀ن︋  ︋﹫﹞︀ر

︨ـــــــــ﹞﹩ و  ﹐︀︑ ︤﹋︣﹞ ︀﹠︑ و ︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹤در﹝︀﹡﹩ را ارا

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹟ا︨︐︀ن ﹇︤و ﹩﹫﹚﹫﹁﹢﹝﹨

︩ ﹡﹫︤ ﹋﹥ در2 ا︑︀ق   ︋﹟و ﹨﹞﹢﹁﹫﹙﹩: ا ﹩﹝︨﹐︀︑ ︩︋

ــــ︀ل 1392 راه  ︫ـــ︡، در︨  ︀  ︋﹩﹞ ﹩︺︋︣﹞︣︐﹞ 40 ︀︊︣﹆︑

 ️︑ 1 ︩ دارای 1  ︋﹟︨ـــ️. در﹋﹏ ا ــ︡ه ا ا﹡︡ازی︫ 

﹫﹞︀ر  ﹫﹞︀ر ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ و 96︋  ︫ـ︡. ︑︺︡اد 110︋  ︀ ﹁︺︀ل ﹝﹩︋ 

.︡﹠︫︀  ︋﹩﹞ ︩  ︋﹟ا ︩︫﹢  ︎️︑ ️︋︀︔ ﹩﹚﹫﹁﹢﹝﹨

1 ︻︡د  ﹥ ا﹟ ﹝ــــ︣﹋ــــ︤: ︑﹙﹢ــــ︤﹢ن  ﹠﹫︀د︋  ﹋﹞﹉ ﹨︀ی︋ 

﹊﹟ 3 ︻︡د،   ︫1 ️︑ ,(1381) ︀ل 1 ︻︡د︙ ,(1381)

︑︪ــــ﹈ 3 ︻︡د، ︑︣ا﹜﹩ اورژا﹡︦ 1︻︡د، و﹙︙︣ 1 ︻︡د، 

ــ﹩ دارو 1  ︋ــ︣ا﹡﹊︀رد 1 ︻︡د، ︑︀︺﹞ ️﹠﹥ 1 ︻︡د، ︑ــ︣اـ﹜

﹊﹟، 3 ︻︡د ︑︪ــ﹉   ︫﹤  ︨️︑ ︡د (1386)، 3 ︻︡د︻

(1397) ️︑ ︀ی  ︎﹤﹚ ﹊﹟، ﹉ ︻︡د︎   ︫﹤  ︨️︑
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﹙﹅ آ︋︀د،﹜﹫﹑  ︨ـــ︀︾︣︀ن، ﹝︡ی درودی، روح اً ا﹝﹫︡ی،ا﹝﹫︡ ﹁︣زا﹡﹥︠   ︀ ﹝﹞︡ر︲

 ،﹩﹛︨ـ︡ا ︫ـ︀﹨︣ودی، ﹝︖︐︊﹩ ﹁﹫︣وزا ︮ـ﹀︣زاده  ﹊﹢ر، ﹝﹢︨﹩  ︀ب︫  ﹎︣﹝︣ودی،︫ 

︧ـ﹫﹠﹩،  ﹛︊︡ا︻ ︡﹫﹝ ،آ︋︀دی ﹟︣﹫ ︧ـ︀ ر︨︐﹞﹩︫  ﹞ ،︣آ︋︀دی﹫  ︠﹩︀﹠︔ ﹌﹠︫﹢﹨

︀︋︣ی، ز﹠︉ اور﹋﹩ ﹁︣د، ﹁︣︠﹠︡ه  ــــ﹩︮  ﹁︫︣︀د ︾﹀﹢ری ﹡︥اد،ا﹝︖︡﹨︀︫﹞﹩، ﹝︣︑ـ︱

︀﹡﹩، ا︨﹀﹠︡︀ر   ︠﹫ ︧ـــــــــــ﹫﹟︫  ︡﹝﹞ ،︿︣ ﹫︡ه ا︨﹞︀ء ︀︨︣ی︫  ︤دا﹡﹩،︨ 

︧ـــــ﹫﹠﹩، ا﹝﹫︡﹝︡ی زاده،   ﹩﹚︻ ︪ــــ﹟ آ︋︀دی، ز﹨︣ا﹚﹎ ﹩︀︲︣زا﹡﹥ ر﹁ ،︡﹡﹢︔︀﹫︾

﹫︡﹋﹞︀ل ﹝﹢︨﹢ی، ا︫﹊︀ن  ﹢ر،︨   ︎﹩︀︗︡ی ر﹞ ،﹩﹀﹫︴﹛ ︧ـــ︀ن ا ،﹩︀﹡ا﹢︑ ﹟︨﹢︨

﹫︡﹝︡ی   ︨،︉︗︀ ﹟﹫︧ـ  ،﹢︗︣﹞ ر︲︀زاده ﹩ ︧ـ﹫﹟ ﹡︷︣زاده، ﹝︣︑ـ︱  ،آر﹡︡ی

 ،﹩︀﹠﹫﹞ ﹟︧ــــ ،ب﹢︊﹞ ﹩﹞︀ ︧ـــ﹫﹠﹩  ،﹩﹨︀﹍﹨︀︡اً او﹋︀︑﹩، ︧ــــ﹫﹟︮  

﹫﹌ زاده، ا﹝﹫︡   ︋﹢︐︨︣ ︧ـــــــ﹢﹡︡ی،︎  ا︋﹢ا﹜﹀︱ــــــ﹏ ︀زر﹜﹢، و﹫︡ درو︪ــــــ﹩ ﹇﹫

︧ـــــ﹩،  ︖︀ر︎ ︧ـــــ﹫﹟ ︻﹙﹫︤اده︋   ،︡ری﹫ ︀︲︡ر﹝﹞ ،︡ز﹨﹩، آر﹝︀ن ﹋︣د﹝︀را

﹢رد︀ن، آرزو ﹝︣ادی آزاد،  ــ︺﹫︡︎  ﹢ش ﹇︡م، ︗﹢اد را︲ــ﹩ ︗﹢﹋﹠︡ان،︨   ︠︀ ︻﹙﹫︣ـ︲

 ﹩﹚︻ ︐﹁ ،ر، ا︋﹢ا﹜﹀︱ــــ﹏ آ﹇︀︎﹢ر﹢ ﹝︣داد ا﹞︡ی، ا﹞︀ن ﹋﹠︡ری، ﹝﹫﹑د ﹋﹑﹡︐︣ی︎ 

︧ـــــ﹟ ︗︺﹀︣ی ﹨︨︣︐︀﹡﹩، ا﹝﹫︡ ﹋︣﹞﹩ ﹋︣﹝︖﹢ان، ﹋︀رو ︻﹙﹫︤اده،   ،زاده ﹩﹊﹞﹢﹚﹎

ــــ︀ن  ﹝﹫﹑د ︻︴︀﹩ ﹎︀و︎﹠︀﹝﹩، ﹝︺︭ــــ﹢﹝﹥ ر﹞︀﹡﹩،﹝﹫﹑د ︣ا︾﹩ د﹞︀﹡︡ول،ر﹝ـ︱

︀﹐ن، ﹞﹫︡ه ز︋﹫︡ی  ــ︡﹆﹥ ﹡︀﹝︡اری︠  ︫ـ﹟، ﹝﹫﹑د ﹝﹠︀﹁﹩ ر︨ــ︐﹍︀ر،︮  ︗︺﹀︣ی رو

﹫︣آ︋︀د، ﹝﹫︓﹛  ﹢ر︺﹆﹢ب︠  ︨ـــــــ︺﹫︡ ر︗︊﹩ ﹇︀ر︀︾︡ی، ﹞︤ه︎  ︎﹢ر، ﹁︀︵﹞﹥ ا﹋︊︣ی، 

︡رام  ︀︋﹈ ﹁︐ ا﹜ــــ﹩،︎  ــ﹩، ﹝ــــ︣﹛ ︗﹢ادی،︋  ــ︣ـ﹁ ــ﹩ ـ︵ ــ﹩، ز﹠︉ ︾︀ـ﹜ ــ︣︗︀ـ﹡ ـ﹝

︧ـ﹫﹟ ﹨﹞︐﹩، ﹝︖︐︊ي ﹝﹞︡ی، ر﹇﹫﹥ ﹝﹞︡ی، ز﹠︉ ز︋︣د︨️، را﹝﹫﹟  ،﹩︊﹫︴︠

﹞﹟ ا﹝﹫︣ی، ︻︴︀ء  ︖︀د ︻︤︤ی، ︻︊︡ا﹜︧ــــــــــــــ﹑م ﹝︣ادی،︋  ﹇﹢ی دل ا︨︣﹝﹩،︨ 

︧ــ︣وی، را﹝﹫﹟ ︻﹞︣زاده ﹎︣﹎︀ن، ﹡︀﹨﹫︡  ︀د︋︀د، زا﹡﹫︀ر︠  ︧ـ︀﹡﹩︫  ︫﹊﹫︊﹩، ا︋︣ا﹨﹫﹛ ﹜

︫ـــ﹞︦ آ︋︀دی، ا﹝﹫﹟ ﹇︣︋︀﹡﹫︀ن،  ﹡︖﹀﹩، ﹝︖︐︊﹩ ︑﹆︨︡ــ﹩ ﹁︣، ا︨ــ﹞︀︻﹫﹏ ﹝﹞︡ی 

﹢ر︻︷﹫﹛،   ︎︡﹫︺  ︨،﹩︨︀︊︻ ﹤﹡︀﹝  ︨،️﹆﹫﹆ ﹟︧ــــــــــــــــ﹞ ،ره﹢  ︨﹩﹡︀﹝ا ︡﹞︀

︀ را﹨ــــــــ︡ان،  ︨﹫︋︡︣وز ﹝﹫︣﹇︀︨﹞﹩، ز﹠︉ ﹡︖﹀﹩،  ز︣︷﹡ ︉﹠︀ن ︗﹢︊︀ری، ر︲

ــ﹫︡﹁﹫︣وز  ︀زدار،︨  ︫ـ︣ام︋  ︫ـ﹩، ﹨︀دی ﹋﹫﹢اه ﹡︥اد،  ﹝︣داد ﹞ ،﹤︋﹐︀︡ی ︑︍﹥ ر

︨ـــ﹫︡︗︺﹀︣ ﹡︊﹩ زاده در﹎︀ه،  ﹢ر،   ︎﹤﹀﹫﹠ ︨ـــ︖︀د ــ︣ ﹎﹢درزی،  ︮ــ︀د﹇﹩ زاده،︨ 

︧ـ﹟ ︗︺﹀︣ی ﹝︣، ︻﹙﹫ي ارز︫﹞﹠︡، ︻﹙﹩  ﹞ ،﹩﹡︀  ︠﹟︧ ﹩︊︐︖﹞ ،﹩﹡︀را  ︋ ﹟﹫︧

﹙﹫﹙﹩، ﹝﹫﹑د  ﹢ر، را﹫﹏ ︗﹞︀︻︐﹩، ﹝﹫﹑د︠  ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ ︑﹠︀، ﹝︭ــــــ︴﹀﹩ ا︨﹞︀︻﹫﹏︎ 

﹫﹠︀ ﹝︣ادی،  ︀ز،︨  ︭ـــــــ︴﹀﹩ ﹇﹙︀ن︋  ﹢ر ﹎﹞︩ آ︋︀د، ﹝ ︎﹢را︨﹊﹠︡ا﹡﹩، ﹝︡ی ︻﹙﹩︎ 

︧ــــــــ﹫﹟ ا﹝﹫︣زاده، ا﹝﹫﹟ ر︗︊﹩، ر︲︀ ا﹋︊︣ا، ر︨﹢ل ﹡﹀︣، ︻﹙﹩ ︑︡﹟، ﹝﹞︡ر︲︀ 

 .﹩﹝︣﹋ ︡﹝︣ك ارزا﹡﹀﹢د و ا︑ ︡﹝﹞︣﹫﹞ا ،﹩︀︴︻



 ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩

 ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩
﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩﹁︣﹨﹠ـ﹍﹩

ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩ورز︫ـ﹩



﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص﹎﹀️ و﹎﹢ ︋︀ ︠﹫︣﹟ ︋﹠﹫︀د ا﹝﹢ر ︋﹫﹞︀ر︀ی ︠︀ص

﹋︀ر ︠﹫︣، ︫﹞︪﹫︣ی ا︨️ دو﹜︊﹥، ﹋︀ر ︠﹫︣، ︫﹞︪﹫︣ی ا︨️ دو﹜︊﹥، 
﹝︣ا﹇︉ ﹡︊︀︫﹫﹛ ﹋︀ر د︨︐﹞︀ن ﹝﹩ د﹨︡!﹝︣ا﹇︉ ﹡︊︀︫﹫﹛ ﹋︀ر د︨︐﹞︀ن ﹝﹩ د﹨︡!

ز﹐﹜﹩ آب رود︠︀﹡﹥، ﹝︡﹢ن ︗︀ری ︋﹢دن ا︨️ز﹐﹜﹩ آب رود︠︀﹡﹥، ﹝︡﹢ن ︗︀ری ︋﹢دن ا︨️

﹋︀ر ︠﹫︣، ︫﹞︪﹫︣ی ا︨️ دو﹜︊﹥، 
﹝︣ا﹇︉ ﹡︊︀︫﹫﹛ ﹋︀ر د︨︐﹞︀ن ﹝﹩ د﹨︡!

ز﹐﹜﹩ آب رود︠︀﹡﹥، ﹝︡﹢ن ︗︀ری ︋﹢دن ا︨️
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︪ـــــــــ︀ور و  ﹞ ﹟﹫︨︡﹠﹞ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ١٣٨۵ ︀ل او از︨ 

︨ـ︀ز﹡︡﹎︀ن ا︣ا﹡﹩-︨ــ﹢︡ی Speed Age و ﹡﹞︀﹠︡ه 

﹢ده،   ︋﹜﹨ John R Harris ﹩ا﹡﹍﹙﹫︧ــــــــــــ ️﹋︫︣

︫ــــ︣﹋︐﹩ ﹋﹥ ﹝﹢﹜︿ Master plan دو︋﹩ در د﹨﹥ ٧٠ 

︨ـ︀ل 1979  ︣ج در ا﹝︀رات در  ︀ز﹡︡ه او﹜﹫﹟︋  ﹝﹫﹑دی و︨ 

 ︕ده ا︨️، ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︨︍﹫︡ ا﹢  ︋(﹩﹡︀︗ ︋︣ج ︑︖︀رت)

︀ور﹝﹫︀﹡﹥  ــ﹢︡ی Cedervall در︠  ︫ـ︣﹋️︨  ﹡﹞︀﹠︡ه 

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︤﹫﹡

ــ︣﹋️   ︫︀﹠︑ ﹤﹋ ️︨ـ ︨ـ﹢ا︋﹅ ︣﹁﹥ ای او ا﹟ ا  ︣﹍از د

︨ـــ︀ل ﹝﹢﹁﹅  ︦ از ۵٠  ︫ـــ﹞︀ر ﹝﹩ رود ﹋﹥︎   ﹤ در ا︣ان︋ 

︐︀ره   ︨︕﹠ ︭ـــ︀ری ﹨︐﹏ ﹨︀ی︎  ﹡︫︡ه ا︨︐︀﹡︡ارد﹨︀ی ا

︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ را وارد ﹋︪ــــــــــ﹢ر ﹋﹠︡ و ﹨﹞﹊︀ر ﹨︐﹏ ﹨︀ی 

︀ ٣٨٠ ﹨︐﹏ در ︀ر ﹇︀ره ︗︀ن،   ︋ Melia ︣ه ای ز﹡︖ـ﹫

︨︣ــــــــ﹠﹏، دارای ر﹡﹊﹫﹠﹌ اول ﹨︐﹏  ︋︀ ۴٣ ﹨︤ار ﹡﹀︣︎ 

ر︤ورت د﹡﹫︀ ا︨️.

︪ـــ﹢ر و  ︀زه ﹁﹢﹐دی ﹋  ︨﹟︣︑︣ ︣﹡︡ه ︗︀︤ه︋  ︫︣﹋️ او︋ 

︣ای ﹝﹍︀ ︎ـ︣وژه ﹨︀ و  ﹩، ﹡︷︀رت و ︀ اـ︗ ︣اـ︵ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

︧ـــ﹊﹢﹡﹩،  ︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره، ﹝ ا︋﹠﹫﹥ ﹝︐︺︡د︋ 

︨ـ﹢ا︋﹅   ︣﹍︫ـ﹍︣ی و در﹝︀﹡﹩ از د ︑︖︀ری، اداری، ﹎︣د

︣﹁﹥ ای ﹨﹢﹝﹟ ﹝﹑︣ی ا︨️.

آ﹇︀ی د﹋︐︣ ﹝﹑︣ی از ا﹁︐︀رات و ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ 

 ️︣︡﹞ ن﹢﹨︣﹞ ︀﹨ ﹟︫ـــ﹉ ا ︡ون  ︫ـــ︡،︋   ️︊︮ــ

︀﹡﹢اده و  ︨ـــ️. از︠  ﹢ده ا ︫ـــ﹞︀︋  ﹢د  ︠︀﹡﹢اده و ︑﹑ش︠ 

.︡﹫﹢﹍ ︣ا﹞︀ن︋   ︋︀﹨ ️﹫﹆﹁﹢﹞ ﹟ا﹨﹞﹫️ آن در ا

 ﹩︨︀﹫ ︤ر﹎﹢ارم ﹁︀رغ ا﹜︐︭ــــــ﹫﹏ ر︫︐﹥ ︻﹙﹢م︨  ︎︡ر︋ 

دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان ﹨︧︐﹠︡ و ﹝︀در ﹝︣︋︀﹡﹛ ا︨︐︀د اد︋﹫︀ت، 

 ﹤ ︀ر﹨︀︋  ︪ـــ﹢ر و︋  ﹋ ︣︑︣ ︪ـــ﹍︣︋  ︥و﹨ ︀ل︎   ︨﹟︡﹠ ︀در﹞

︡ه ا﹡︡ و  ︣﹎︤︡ه︫  ︻﹠﹢ان ا︨︐︀د ﹝﹠︐︉ ﹋︪ــــــــــ﹢ر︋ 

︀رج از  ︥و﹨︪﹩ در︠  ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی و︨﹫︹ دا﹡︪﹍︀﹨﹩ و︎ 

ا︣ان دار﹡︡. 

︣ادر ﹋﹢﹊︐︣ و ︻︤︤م آر﹝﹫﹟،  ﹝︀ دو ﹁︣ز﹡︡ ﹨︧ــ︐﹫﹛،︋ 

︨ـــــ️.  در ﹢زه ︑︖︀رت ﹁︺︀﹜﹫️ دارد و ﹁︣دی ﹝﹢﹁﹅ ا

︀﹡﹢اده   ︠︣﹞ د و﹢﹝﹠﹨ر ،️︀﹝ ن﹢︡﹞ ︀﹞ ﹉︫ـ ︋︡ون 

.﹜﹫︐︧﹨

︨ـ️  ﹫︣﹠﹩ ا︨️ ﹋﹥ دو د﹋︐︣ ﹨﹢﹝﹟ ﹝﹑︣ی از ︗﹞﹙﹥︠ 

  ️﹫ ﹥ ﹋︀ر و ﹁︺︀ـ﹜ ﹥ دور از ﹨﹫︀﹨﹢︋  ﹢د و︋  ﹙﹢ت︠  دارد در︠ 

 ﹟ده، ︋ـ︣ ا﹢ ﹢د ﹝﹢﹁﹅︋  ︋︍︣دازد، او ﹋﹥ در ﹢زه ﹋︀ری︠ 

 ︀  ︋️︧︀ ﹢د را ﹝﹩︋   ︠︿︀︸و و ️﹫﹛﹢︧﹞ ﹤﹋ ️︨︋︀ور ا

︪ـــــــ﹛ ﹨︀ دور︑︣   از ﹤ ︣﹨ ︀م و︗﹢د ا﹡︖︀م د﹨︡ و﹝︑

 ﹅﹆﹞ ︪ـــــ︐︣ی ﹫ ﹙﹢ص︋  ︀ ﹋﹫﹀﹫️ و︠   ︋﹜﹞ ﹟ا ،︫︡︀︋

﹢د.  ︫﹩﹞

︫ـــــ︡ه، د﹋︐︣ی  ﹞﹟ 1356 در ︑︣ان ﹝︐﹢﹜︡  او در 11︋ 

﹥ ︻︱﹢️ ﹨﹫︀ت  ︀ل 1384︋  ر︫︐﹥ ﹝︺﹞︀ری دارد و از︨ 

﹥ ︻﹠﹢ان ا︨︐︀د  ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪ــــــــ﹍︀ه آزاد درآ﹝︡. وی︋ 

 ︪︦ـــــــ﹍︀ه ︻︀﹜﹩ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︑︡ر ﹝︡︻﹢ در دا﹡

﹙﹩ ︑﹊﹠﹫﹉ (ا﹝﹫︣﹋︊﹫︣) ا﹁︐︀ر  ︪ـــ﹍︀ه︎  ﹡﹞﹢ده و در دا﹡

︣ا︡︗ ︩︡ در ﹝﹆︀︵︹ ﹁﹢ق  ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹢︔︣ در ا︖︀د ـ﹎

︀ ر︀︲﹫︀ت  ︧ـ︀﹡︦ و د﹋︐︣ا (﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای ﹝︺﹞︀ری︋  ﹫﹛

 ︣︡﹞ ︤﹫﹡ ︣ان︑ و ﹨﹠︨︡﹥) را دا︫︐﹥ و در دا﹡︪ــــــ﹍︀ه

︪ـ﹍︀ه ︑︣ان و دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙﹢م  ︎︣وژه "︫︣ دا﹡︩ دا﹡

﹢ده ا︨️. ︎︫︤﹊﹩ ︑︣ان"︋ 
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 ﹩︀︗ ︀﹝ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︫  ︧ـــــــ︀﹏ ︻﹙﹞﹩ آ︀ ورزش ﹨﹛ در︋  ﹞ ﹤ در ﹋﹠︀ر درس و ︑﹢︗﹥︋ 

دا︫️؟

︨ـ︊﹉  ︦ از آن در  ︫ـ︐﹛ و︎  ︫ـ﹫﹟ را دا ﹢﹋﹢﹫﹋ ﹉︊ در دورا﹡﹩ ﹝﹟ ﹇︣﹝︀﹡﹩ ﹋︀را︑﹥،︨ 

︣واز ﹝﹩ ﹋︣دم، ﹋﹢﹨︍﹫﹞︀﹩ و  ︀را﹎﹑︡ر︎   ︎︀ ︨ـــــ︀ل ﹨︀︋  ︫ــــ﹫︐﹢ر﹢ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹢ده و 

 ︀﹡آ ﹤ ﹫︪ــ︐︣︋  ﹢اری ﹡﹫︤ ر︫︐﹥ ﹨︀ی ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ﹝﹟ ﹨︧ــ︐﹠︡ ﹋﹥ ا﹋﹠﹢ن︋   ︨﹤︠︣دو

︣دازم.   ︎﹩﹞

︡؟ ﹫︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥ از ﹋︖︀ آ︾︀ز︫  و ︑﹀﹊︣ و ا︡ه ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی︠ 

︀︮﹩ را ر﹇﹛ ﹝﹩ زد. ﹊﹩ از   ︠︳︣ا ︀﹡﹢اده،︫  ︧ـــــ︐︣ ﹁﹊︣ی و ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︀﹋﹛ در︠  ︋

︒ ﹝︧ــــ﹢﹜﹫️ ﹁︣دی و ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︀   ︋︡ ︣ آن ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩︫  آ﹝﹢زه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹨﹞﹢اره︋ 

﹥ ︻﹠﹢ان  ︐﹢ان از ﹠︡ ﹝﹠︷︣ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار داد،︋   ︋︡︀ ︋﹢د. ا﹟ ﹝︧ــــــ﹢﹜﹫️ را︫ 

﹫ــ︣︠﹢ا﹨︀﹡﹥  ︴﹢ر ﹝︐︺︀رف از آن ︑️ ︻﹠﹢ان ا﹝﹢ر︠   ︋﹤﹋ ﹩ ︀ل ﹁︀رغ از ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ـ︓﹞

︣︻︡ه ﹝︀   ︋﹤﹋ ﹩﹚︽ ︀ ا﹡︖︀م ﹝︧ــــ﹢﹐﹡﹥ ﹨︣ و︸﹫﹀﹥، ﹋︀ر و︫  ︣﹛، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹡︀م ﹝﹩︋ 

﹫︣︠﹢ا﹨﹩ و  ︀︫ــ︡)︠  ﹥ ︸︀﹨︣ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و روز﹝︣ه︋   ︋﹤﹁︣ ﹉ ا﹎︣ آن ﹋︀ر ﹩︐) ️ا︨ــ

︡﹟ ︑ــ︣︑﹫︉ آ﹡﹍︀ه ﹋﹥ ﹡﹫️ و ︻﹞﹏  ﹥ ﹨﹞﹠﹢︻︀ن و ﹋︀﹠︀ت ︗︀ری ﹋﹠﹫﹛ و︋  ﹢د را︋   ︠︣ ـ﹞

ــــــ︀︻️ و ︑﹢ان ا﹡︖︀م د﹨﹫﹛، ﹨﹛ ﹡﹆︩ ﹁︣دی و  ـ︱  ︋︡ در ️﹫﹀﹫﹋ ﹟︣︐  ︋︀ ︠﹢د را︋ 

﹢د را ا﹡︖︀م داده و ﹨﹛ در ︗︀﹝︺﹥ ا﹜﹍﹢︨︀زی ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛. ا︗︐﹞︀︻﹩︠ 

︀ ﹡︀د﹨︀﹩ ا︨️ ﹋﹥  ﹥ ا﹁︣اد و ︀ ﹨﹞﹊︀ری︋  ︧ـ︐﹆﹫﹛︋  ︭ـ﹢رت ﹝  ︋،︣﹫  ︠﹏﹝︻ ︣﹍ع د﹢﹡

︨ـ︀زی  ﹫︣﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ دار﹡︡.︠﹢ب ا︨️ ﹋﹥ در ﹨﹞﹥ ا﹟ ا︋︺︀د ﹋︀ر و ﹁︣﹨﹠﹌  در ا﹝﹢ر︠ 

 .﹜﹫︫︀  ︋︿﹚︐﹞ زه ﹨︀ی﹢ در ﹟︣﹫ ︫︣﹢ر︑︣︠  ︀﹨︡ ︱﹢ر︎  ﹋︣د ︑︀︫ 
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 ﹤ ﹤ ︀ص︋  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋︀ ــ﹞︀︋   ︫﹩︀﹠آ︫ــ

﹢د؟  ︋﹏﹊︫

︀ز﹎︣دد،   ︋٨٧ ︀ ٨۶ ــ︀ل ﹨︀ی  ︨﹤  ︋︡︀ــ ا﹟ ﹝﹢︲ــ﹢ع︫ 

﹩ ﹋﹥ ﹨﹠﹢ز ︵ــ︣اــ﹩ ﹝ــ︣﹋ــ︤ ︑﹆﹫﹆︀ت و در﹝︀ن  ز﹝︀ـ﹡

 ﹤ ﹢د و آ﹇︀ی ﹝﹠︡س ﹨︀︫﹞﹩︋  ︪ـــــ︡ه︋  ︨︣︵︀ن آ︾︀ز ﹡

︫ـ︐﹠︡ ︑︀  ︨ـ﹢︡ دا  ﹤ ︨ـ﹀︣ی︋  ︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹨︀︫﹞﹩  ا︑﹀︀ق︠ 

از ﹡︤د ﹉﹠︡ ﹝︣﹋︤ در﹝︀﹡﹩ در ا︨︐﹊﹙﹛ را ﹋﹥ ︑﹢︨︳ 

︀زد︡ ﹋﹠﹠︡. از  ﹢د را︋  ︫ـ︡ه︋   ﹩︫ـ︣﹋️ ﹨﹞﹊︀ر ﹝︀ ︵︣ا

︦ از  ︨ـ︀ل ﹨︀ی︎  ︫ـ︡ و در   ︣︑ ﹅﹫﹝︻ ﹩︀﹠︫︀ن آ﹞آن ز

︊﹢د  ︀ ﹨︡ف ︑︺︀﹝﹏ و︋  آن ﹡﹫︤ ︗﹙︧ــ︀ت ﹨﹛ ا﹡︪︡ــ﹩︋ 

﹢رت ﹝︧ــ︐﹆﹫﹛   ︮﹤ ︡ و  ﹝︡︑﹩ ﹡﹫︤︋  ︣﹎︤ار ﹝﹩︫  ︎︣وژه︋ 

︣ ︻︡ه دا︫︐﹫﹛. ︣وژه را︋   ︎︣ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹡︷︀رت︋ 

 ︳︫ـــــ︣ا ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹁︣دی ﹋﹥ در ا︋︺︀د ﹝︐﹙︿ ز﹡︡﹎﹩ 

︣ان را  ﹥ دـ﹍  ︋﹉﹝﹋ ︦ ،︡︣ده ا ︣︋﹥ ـ﹋ ﹩ را ︑ـ︖ ﹝﹢﹁ـ﹆

︴﹢ر ﹝﹩ ︑﹢ان ︑︺︣︿ ﹋︣د؟

 ﹟ا ﹤ ︋︀ ا﹟ ︗﹞﹙﹥ و د︡﹎︀ه ﹠︡ان ﹝﹢ا﹁﹅ ﹡﹫︧ــــ︐﹛،︋ 

︨ـــ﹛ ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹛  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ﹝﹩ ر د﹜﹫﹏ ﹋﹥ و﹇︐﹩ ﹝﹟︋ 

︀ور   ︋﹟ا ﹤ ــ﹩ ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه︋  ــ︣ان ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹛، ︺ـ﹠ ︋﹥ دـ﹍

︨ـ﹫︡ه ام ﹋﹥ در ︗︀﹍︀ه ر﹁﹫︹ ︑︣ی از ﹋﹞﹉ ﹎﹫︣﹡︡﹎︀ن  ر

︧ـــ︐﹠︡ ﹋﹥ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ و  ﹢ ا﹁︣ادی ﹨ ︧ـــ︐︀ده ام  و آن︨  ا

 ️︗ ﹤ ﹢ده و ﹝﹟︋  ــ︣ادی ﹝︓﹏ ﹝﹟︋  ﹥ ﹋﹞﹉ اـ﹁ ﹝︐︀ج︋ 

 ﹉﹝﹋ ﹟ا ﹐︀ .﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹉﹝﹋ ︀﹡آ ﹤ ︤ر﹎﹢اری︋  ﹜︴︿ و︋ 

﹥ ﹡︷︣م   ︋﹟︫ـ︡، ا ︀ و ︀﹝️ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ﹨︣ ﹡﹢︻﹩︋ 

.️︧﹫﹡ ﹩﹫ د︡﹎︀ه︮ 

︧ــ︐︣ش ︗︀ری  ︀ور ﹋﹠︡ آب ز﹐﹜﹩ ﹋﹥ در︋  ا﹎︣ رود︠︀﹡﹥︋ 

︨ـ️  ︨ـ️ و ﹝︀﹜﹉ ا﹟ ﹡︺﹞️ ا﹜﹩ ا ﹥ او ا︨️، ﹝︐︺﹙﹅︋ 

﹢د ︗︣︀ن آب  ︣ا︳ و د﹜﹢اه︠  ︣ ا︨︀س︫  و ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︣و︗﹩ آن را ︑︽﹫﹫︣ د﹨︡،  را ﹝︧ــ︡ود ﹋﹠︡ و ︀ ﹝﹫︤ان︠ 

﹢رد.  ﹢︋﹩ ر﹇﹛︋  ﹎﹞︀ن ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹛ ا︑﹀︀ق︠ 

رود︠︀﹡﹥ ﹡︀︊︡ ﹁︣ا﹝﹢ش ﹋﹠︡ ﹋﹥ و︸﹫﹀﹥ دارد آب ز﹐﹜﹩ 

﹢︋ـ﹩ ﹨︡ا️ ﹋﹠︡ و   ︠﹤ ︣﹁︐﹥ را︋  ﹋﹥ در ا︠︐﹫︀رش ﹇︣ار ـ﹎

︪ـ︀  ا﹟ ر﹝︤ و︗﹢د، ︑︀ز ﹎﹩ و ﹫︀ت رود︠︀﹡﹥ ا︨️ و ﹝﹠

︣﹋️ در ﹨︧︐﹩.  ︠﹫︣ و︋ 

︧ـ﹢﹜﹫︐﹩ دارد، ﹝﹟ ﹡﹫︤ ﹁︣ا﹝﹢ش  ﹞ ﹤ ﹤﹋ ︡﹡رود ﹝﹩ دا

.﹜︫︀  ︋﹤﹡﹢﹍﹠ا ﹤﹋ ﹜﹠﹊﹡

 ﹟﹞ ︣ ﹩ آ︡، ﹋﹥ اـ﹎ ﹫︩ ـ﹝ ︣ه︎  ﹩ و﹇️ ﹨︀ ا﹞ ﹟︀ـ︵ ︠﹫ـ﹙

﹥ ﹥ د﹜﹫﹙﹩ ا︨️؟  ︣ ﹝﹩ دارم،︋  ﹫︣ی︋  ﹇︡م︠ 

︧ـ︀س ︑︣س ︀ ﹎﹠︀ه،  ا ︣ ︣ای ︾﹙︊﹥︋  ︡ن،︋  ︋︣ای د︡ه︫ 

︣ای ︗︊︣ان ﹋﹞︊﹢د﹨︀ و   ︋،﹤︗﹢︑ ︀ ︣﹊︪ــ︑ ️﹁︀︋︣ای در

︣ای ...  ︀﹜﹅ و︋   ︠︀ ︣ای ﹝︺︀﹝﹙﹥︋  ﹡﹫︀ز﹨︀﹩ درو﹡﹩ ام،︋ 

﹫︣ی ﹋﹥ ا﹡︖︀م  ︀︋️ ﹋︀ری︠   ︋︨ـــــ ︀ ︀︊﹡ ﹩﹠︺︡ ا﹡︐︷︀ر︎ 

﹢د، دا︫️؟  ︫﹩﹞

 ﹜﹨ ︀ ︦﹡︀﹡︀م رزو﹡ ﹤ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ﹨︧ــــــ︐﹩ و︗﹢د دارد︋ 

ــ︣︋﹥ ای ﹉ د︀︎︀زون  ︀ ـ︲ ﹥ ︵﹢ر ﹝︓︀ل و﹇︐﹩︋   ︋،﹩ا﹁︤ا

﹢د را   ︠﹤ (و︨﹫﹙﹥ ای ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام ﹁︣﹋︀﹡︦ ﹝︭ــــ﹢ص︋ 

︨ـــ﹫﹆﹩ از آن  ︣ای ︑﹠︷﹫﹛ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ﹝﹢ دا︫ــ︐﹥ و︋ 

︮ـ︡ا در آور﹛، ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ﹨︣   ﹤ ︫ـ﹢د) را︋  ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ 

 ،︫︡︀ ︀ آن︋  د︀︎︀زون ︀ ﹝﹢︗﹢د د﹍︣ی ﹋﹥ ﹨﹛ ﹁︣﹋︀﹡︦︋ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︡ا و ﹨﹛ ﹡﹢ا  ︮︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ︫︣وع︋ 

ر﹁︐︀ر و ا︻﹞︀ل ﹝﹟ ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡ ﹡﹢ا︠︐﹟ د︀︎︀زون ﹨︀، ﹨︣ 

︀ آن ﹨﹛   ︋︤ ﹙﹅ ﹋﹠︡، ﹋︀﹠︀ت ﹡ـ﹫ ﹁︣﹋︀﹡︦ و ︗︣︀﹡﹩ را ﹋﹥︠ 

 .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩ا﹢﹡

︪ـ﹫︣ی ا︨️ دو﹜︊﹥، ا﹎︣ از ﹝﹠﹫️ ﹨︀ ﹁︀︮﹙﹥  ﹝  ︫︣﹫ ﹋︀ر︠ 

﹎﹫︣د، ︗︀ری و ز﹐ل ا︨️ و ا﹎︣ ... .
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︨︺︡ی و ︠︡﹝️ ︋﹥ ︠﹙﹅︨︺︡ی و ︠︡﹝️ ︋﹥ ︠﹙﹅︨︺︡ی و ︠︡﹝️ ︋﹥ ︠﹙﹅

﹥ ﹨﹛ ﹡﹢ع و ا﹁︣اد  ــــــــ︀︻︣ان و ︣ه ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ا︣ان از د︣︋︀ز ﹋﹞﹉︋   ︫﹟﹫ در︋ 

﹞︀ره ﹨︀ی  ﹫﹟ ︗﹞﹑ت و ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی آ﹡︀ن ﹝︪︀﹨︡ه ﹋︣د. در︫  ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ را ﹝﹩ ︑﹢ان در︋ 

﹥ ر︫︐﹥ ︑︣︣ درآ﹝︡ه ﹡﹢︫︐﹫﹛  ︀ب︋   ︋﹟و ا︫︺︀ری ﹋﹥ در ا ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨︣︺ ﹇︊﹙﹩ از︫ 

﹟ ﹝﹩ ر︨﹫﹛. ﹢ش︨  ︺︡ی︠   ︨﹤ ︀ب︋   ︋﹟و در ا
  

﹥ ﹝︣دم   ︋️﹞︡ ︤رگ ﹨﹞﹢اره در ا﹡︪︡ــــــ﹥ د﹍︣ا﹡﹠︡ و دل در ﹎︣و︠  ︧ـــــ︀ن ﹨︀ی︋  ا﹡

 ️﹀  ︮﹟ا ﹤ ﹢︩ را︋  ︤ر﹎︀ن ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹛︠   ︋﹟︣ازی، از ︗﹞﹙﹥ ا﹫ ︺︡ی︫   ︨.︡﹠﹡ ﹩﹞

 ️︗ ︀﹨ ــ︀ل ︨ـ️. وی ﹋﹥︨  ︤رگ ﹁︣ا︠﹢ا﹡︡ه ا  ︋︣﹫  ︠﹟ا ﹤ ︨ـ️ و ﹨﹛ د﹍︣ان را︋  آرا

 ﹟︣︑دش، ︑︀ دور﹢  ︠︣﹫︊︺︑ ﹤ ﹀︣ را ︑﹞﹏ ﹋︣د و︋   ︨﹩﹚︑ ،﹤︋︣︖︑ و ️﹝﹊ ︉︧ــــ﹋

 ،﹤︀﹞︣  ︎︣﹀ ︦ از آن︨  ︧ـــــ﹙﹥ ای ﹋﹥︎  ﹫︩ ر﹁️، ﹡︧ــــ︐﹫﹟ ﹝  ︎﹤ ﹡﹆︀ط ︗︀ن ﹡﹫︤︋ 

︣ ا︪ــ︀ن ︑︀﹨ ﹤﹀﹩ از  ﹢ده ︑︀︋  ﹥ ﹝︣دم︋   ︋️﹞︡  ︠️︠︀ ︪ـ︽﹢ل︨  ﹢د ﹝  ︠﹤ ذ﹨﹠︩ را︋ 

︫ـــ﹫︣﹟ ︑︣ از ﹇﹠︡ ﹑وت   ﹩﹡︀﹠ــ  ︨︀ ﹥ ار﹝︽︀ن آورد و ﹋︀م آ﹡︀ن را︋   ︋️﹢﹠︺﹞ و ﹜﹚︻

︣وده ا︨️:  ︨﹤﹡﹢﹎ ﹟د، ا﹢  .︪︡︋﹠︀ن ﹋﹥︠ 

﹢︨︐︀ن  در︼ آ﹝︡م ز آن ﹨﹞﹥︋ 
︑﹩ د︨️ ر﹁︐﹟ ︨﹢ی دو︨︐︀ن

︋﹥ دل ﹎﹀︐﹛ از ﹝︭︣، ﹇﹠︡ آورم 
︋ِ︣ دو︨︐︀ن ار﹝︽︀﹡﹩ ︋︣م

﹢د از آن ﹇﹠︡، د︨️   ︋﹩︑ ︣﹎ ︣ا﹞
︨﹟ ﹨︀ی ︫﹫︣﹟ ︑︣ از ﹇﹠︡، ﹨︧️

﹢ر﹡︡  ﹢رت︠   ︮﹤ ﹡﹥ ﹇﹠︡ی ﹋﹥ ﹝︣دم︋ 
﹋﹥ ار︋︀ب ﹝︺﹠﹩ ︋﹥ ﹋︀︾︢ ︋︣﹡︡

︫ـ﹢د ﹢ن ︻﹢د، در   ﹩﹞ ︣ ︨ـ️ ﹋﹥ ︀ـ︲ ﹥ ﹝︣دم، ︑︀ آن ︗︀ ︨ـ︺︡ی︋   ️︀﹠︻ ا﹨︐﹞︀م و

︍︣ا﹋﹠︡ و  ︡﹝️ را در ﹝﹫︀ن آد﹝﹫︀ن︋   ︧︠︤ـ﹢زد ︑︀ در ﹡︐﹫︖﹥ ︻︴︣ د﹐و ︪ـ﹥︋  ︡﹡آ︑︩ ا

﹠﹢ازد. ︡﹟ و︨﹫﹙﹥︋  رو︪︀ن را︋ 

︨︺﹫﹛ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در آ︑︩ ا﹡ ﹤︪︡﹢ ︻﹢د 
︠﹢︪︐﹟ِ ︨﹢︠︐﹥ ام ︑︀ ︋﹥ ︗︀ن ︋﹢ ︋︣ود

ــ︀ی ︡﹊﹍︣ و از ﹉ ﹎﹢﹨︣﹡︡. ازا﹟ رو درد﹝﹠︡ی  ﹠﹩ آدم ا︻ـ︱ ︺︡ی،︋  ︋﹥ ︻﹆﹫︡ه︨ 

 ﹤ ﹫﹊︣ آد﹝﹩︋  ــــ﹢ی از︎  ︋︣ ︾﹛ و ا﹡︡وه د﹍︣ان ا﹝︣ی ︵︊﹫︺﹩ ا︨️ ز︣ا آن ﹎︀ه ﹋﹥ ︻ـ︱

︺︡ی آ﹡︀﹡﹩ را ﹋﹥ در  ︣ای ︻︱ــــــــ﹢﹨︀ی د﹍︣، ﹇︣اری ﹡﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︡.︨   ︋︡درد ﹝﹩ آ

︀را   ︠﹌﹠  ︨︀ ﹢رد را︋  ﹥ ︪ــ﹛ ﹡﹞﹩︠  ﹥ ︀ل د﹍︣ان︋  ﹢د﹝﹠︡ی︋   ︨﹤﹫و︗﹢د︫︀ن رو

︣︠﹩ از آد﹝﹫︀ن  ︨ـ️ ﹋﹥ در︋  ︨ـ﹠﹌ ﹝﹠︀﹁︺﹩ ا ﹥ ا︻︐﹆︀د وی در آ﹨﹟ و  ︋︣ا︋︣ ﹝﹩ دا﹡︡ و︋ 

︠︊︣ی از آن ﹡﹫︧️.
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﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ زوج ︎﹫﹢﹡︡ی ﹋︊︡﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ زوج ︎﹫﹢﹡︡ی ﹋︊︡

روز ا﹨︡ای ︻︱﹢ ︎﹫﹢﹡︡﹝︀ن را آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛روز ا﹨︡ای ︻︱﹢ ︎﹫﹢﹡︡﹝︀ن را آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛

﹎﹀️ و ﹎﹢ ︋︀ زوج ︎﹫﹢﹡︡ی ﹋︊︡

روز ا﹨︡ای ︻︱﹢ ︎﹫﹢﹡︡﹝︀ن را آ︾︀ز ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛

︀︫ــــــــــــ︡   ︋﹩︤︗ و ︿﹫﹀ ︋﹫﹞︀ری ﹨︣ ﹆︡ر ﹨﹛ ﹋﹥︠ 

﹥ آ﹡﹊﹥  ︨︣ــــ︡︋   ︋﹤ د را دارد﹢ ︀ص︠  ﹎︣﹁︐︀ری ﹨︀ی︠ 

 ﹤﹋ ︡﹡︀︪﹊ ﹥ را﹨﹩︋  ﹫﹞︀ری و آ﹐م آن، آد﹝﹩ را︋  ︫︡ت︋ 

﹫﹢﹡︡ ﹡︊︀︫ــــ︡.  ︨ـــ﹠﹍﹫﹟ و︎  ︀ره ای ︗︤ در﹝︀ن ﹨︀ی 

﹩ ﹋﹥ ﹝ــ︣ا﹞ ﹏︐﹙﹀ــ﹩ دارد و  ا﹜ـ ﹩ ا﹝︐︀ن و آز﹝﹢ـ﹡

️ ﹎︢ا︫︐﹥ ا﹡︡ ﹡﹫﹉  ︧ـــ﹫︨︣  ﹞ ﹟راه در ا ﹤﹋ ﹩︀﹡آ

︫ـ﹢د ﹁﹆︳  ︍︣ی ﹝﹩   ︨﹤﹋ ﹩︀﹨ ︉ ﹝﹩ دا﹡﹠︡ روز﹨︀ و︫ 

 ︣︢  ︎﹏﹝︑ ق﹢﹚﹞ ﹩︀︊﹫﹊︫ـ ︊︣ و  ︀﹜﹅ و︮   ︠︿︴﹛ ﹤︋

ا︨️.

︀ص  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋   ︋﹤︪︣﹡ ︀ره از﹝  ︫﹟در ا

︧ـ︐﹫﹛، زو︗﹩ ﹋﹥  ︪ـ ﹫﹢﹡︡ی ﹡ ︀ ﹉ زوج︎  ︋﹥ ﹎﹀️ و ﹎﹢︋ 

 ﹜﹨ ︀ ️ و در ﹝︣ا﹞ ﹏︐﹙︿ در﹝︀ن︋  در ﹨﹞﹫﹟ راه︨ 

ــ﹫︣﹠﹩ را  ﹢ب و︫  ︫ـ︡ه و ﹇︣ار ا︨ــ️ ز﹡︡﹎﹩︠  ︫ـ﹠︀  آ

آ︾︀ز ﹋﹠﹠︡.

 ﹤ ︫ـــــــــــــــ︣وع ﹋﹠﹫﹛ ︑︀︋  - ︗﹠︀ب ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ از ﹝︺︣﹁﹩ 

.﹜﹫︨︣ ︺︡ی︋  ︨﹢ال ﹨︀ی︋ 

︧ـــ︐﹛ و در  ﹝﹞﹢د ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ ﹨︧ــ︐﹛، ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۶٧ ﹨

﹥ د﹡﹫︀   ︋️﹫︺﹝︗︣ ︀﹡﹢اده ای ﹝︺﹞﹢﹜﹩ و︎  ︫ـ︣ ﹇﹛ و در︠ 

︀﹡﹢اده ای ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ︑﹑︫ــــــ﹍︣، ز﹞️ ﹋︩ و  آ﹝︡م.︠ 

 ︀﹨ ﹤︙ ︀﹋︣م ﹋﹥ ﹨﹞﹥︋  ︡ا را︫  ︧ـ︐﹠︡ و︠  ︑︭﹫﹏ ﹋︣ده ﹨

﹢د  ︨ـ︴﹥ ︑﹑︫ــ﹩ ﹋﹥ از︠  ﹥ وا ︨ـ︀﹝︀ن ﹎︣﹁︐﹠︡ و︋  ︨ـ︣ و 

︀ل  ︧ـ﹫︣ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹇︣ار دار﹡︡. 33︨  ︪ـ︀ن داد﹡︡ در ﹝ ﹡

﹫﹢﹡︡ ﹋︊︡ ا﹡︖︀م  ︨ـــ️ ﹋﹥︎  ــ︀ل ا  ︨3 ︨ــ﹟ دارم و ا﹐ن 

داده ام.

﹞︀؟ و︫ 

︣ ز︊︀ی  ︀ل ١٣٧٠ در︫  ز﹨︣ا او︨︴﹩ ﹨︧ــــــ︐﹛،︨ 

ــ︀ل و ٧ ﹝︀ه ا︨ــ️ ﹋﹥  ﹥ د﹡﹫︀ آ﹝︡م و ا﹝︣وز ٩︨  ز﹡︖︀ن︋ 

︀﹡﹢اده ﹝﹟ ۵ ﹡﹀ــــ︣ه  ﹫﹢﹡︡ ﹋︊︡ ا﹡︖︀م داده ام.︠   ︎﹜﹨ ﹟﹞

︡رم   ︎︣ ﹢ا﹨︣ دارم. در ︀ل ︀ـ︲ ︣ادر و︠   ︋﹉ ︨ـ️ و ا

︀﹡﹥ دار ا︨️. ﹋︪︀ورزی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ﹝︀درم︠ 

ــــــــــ︺﹫️ ﹝﹢︗﹢د  ﹝﹞﹢د ︗︀ن ﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︐﹢︗﹥ وـ︲

︫︡︡؟

ــ︡ن  ﹩ ︀﹜﹩ و زرد︫  ︺︡ از ﹠︡ روز︋  ــ︀ل ٩٧︋  ﹡﹢روز︨ 

﹢د ﹋﹥  ︫︤﹉ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋︣دم و آ﹡︖︀︋   ︎﹤  ︋﹜﹝︪ ︡ی﹫﹀︨

︧ــــــ︐︣ی  ︺︡ از ﹉ ﹝︀ه︋  ︡م.︋  ﹫﹞︀ری ﹋︊︡م︫   ︋﹤︗﹢︐﹞

 ﹟ا︻︱ــــــ︀ی ا ︡﹡﹢﹫ ﹫︣از و ﹝︣﹋︤︎   ︫﹤ ︫︡ن در ︑︣ان︋ 

︫ـ﹫︣از در  ︨ـ︀ل در   ﹉ ﹤  ︋﹉︫ـ︡م. ﹡︤د  ﹩﹁︣︺﹞ ︫︣

︀ر ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹟ در  ︺︡ از ︡ا﹇﹏ ۵٠︋  ﹢دم و︋   ︋︡﹡﹢﹫  ︎️︋﹢﹡

﹫﹢﹡︡ را ا﹡︖︀م دادم  ︀﹐︠︣ه ︻﹞﹏︎   ︋،﹢ ﹫﹢﹡︡ ︻ـ︱  ︎️︧﹫﹛

﹫﹢﹡︡ را ︵﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛.  ︦ از︎  ︀ل ا︨️ ﹋﹥ دوران︎   ︨﹤ و︨ 
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︡؟ ﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ آ︾︀ز︫  ︀﹡﹛ او︨︴﹩ ﹝︀︗︣ای︫  و︠ 

 ︀ ︡م در آز﹝︀﹨ ︩︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م دادم ﹝︪ــــ﹊﹑︑﹩ و︗﹢د دارد،︋  ︨︀ل ٩١ ﹝︐﹢︗﹥︫ 

︺︡ از آن در ︑︣ان ︑️ در﹝︀ن  ︨ـ︐︀ن ز﹡︖︀ن و︋  ︎﹫﹍﹫︣ی ﹨︀﹩ ﹋﹥ دا︫︐﹛ ا︋︐︡ا در ا

︫ـ﹢م.   ︡︊﹋ ︡﹡﹢﹫  ︎︡︀ ︨ـ﹫︡ ﹋﹥︋  ﹥ ا﹟ ﹡︐﹫︖﹥ ر  ︋﹜︖﹛︀︺﹞ ﹉︫︤ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹛ و در آ︠︣︎ 

 ︣﹫﹍﹫ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹡﹞︀زی︎  ــ︡م ︑︀ در︋  ︫ـ﹫︣از︫  ︫ـ︡ه را﹨﹩  ︋︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ ﹨︀ی ا﹡︖︀م 

︡م.  ︫︡﹡﹢﹫ ﹢د ﹋﹥︎  ﹢م و در ﹡︀️ ﹝︣داد﹝︀ه 1392︋   ︫︡﹡﹢﹫ ا﹝﹢ر در﹝︀﹡﹩ و︎ 

.﹢﹍ ︣ا﹞︀ن︋  ︀ز ﹎︣د﹛، از آن روز﹨︀︋  ︡ن︋  ︧︐︣ی︫  ﹫﹢﹡︡ و︋  ︋﹥ روز﹨︀ی︎ 

﹍﹛ و﹇︐﹩ ︀د آن روز﹨︀ ﹝﹩ ا﹁︐﹛ وا﹇︺︀ د﹜﹛   ︋︡︀ ﹢د،︋   ︋﹩︐︨ـــــــــــ ︠﹫﹙﹩ روز﹨︀ی 

ــ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ در آن روز﹨︀  ︡ا را ﹨︤اران ﹝︣︑︊﹥︫  ﹢د و︠   ︋﹩︐ــ  ︨︳ــ︣ا ﹝﹩ ﹎﹫︣د.︫ 

﹢دم.  ︋︡﹡﹢﹫  ︎︿ ︑﹢ی︮ 

﹍﹫︣م، ﹝﹟ ﹨﹛  ﹫﹢﹡︡ ﹇︣ار︋  ︧ـ️︎  ︡ا ﹝﹩ ﹋︣د﹡︡ ︑︀ در ﹜﹫ ︀ر ا︨﹛ ﹝﹟ را︮   ︋﹉ روز ︡﹠

︀ر ﹝﹩ د︡م ﹁︣د  ︫ـــــ﹢د ا﹝︀ ﹨︣︋  ﹫﹞︀ر︨ــــ︐︀ن ﹝﹩ ر﹁︐﹛ ︑︀ ﹝︣ا﹏ آ︠︣ ﹋︀ر ا﹡︖︀م   ︋﹤︋

 ︉﹛ ﹤ ﹠︡ه︋  ﹢دم ﹋﹥ ﹨﹛︠  ــــــــ﹢د. در آن ﹜︷︀ت ﹝︓﹏ ﹁︣دی︋  د﹍︣ی ا﹡︐︀ب ﹝﹩︫ 

 ﹩﹚﹫ ﹢د︠  ﹫﹢﹡︡ ر﹁︐﹥︋  ︣ای︎  ︣ای آن دو︨︐﹩ ﹋﹥︋  ︪ـــــــــــ﹛.︋   دا︫️ ﹨﹛ ا︫﹉ در

﹢دم  ︣ای︠  ﹥ د︨️ ﹝﹩ آورد و︋  ﹑﹝︐﹩ اش را︋  ﹢دم ﹢ن ﹝﹩ دا﹡︧ــ︐﹛︨  ︠﹢︫︀ل︋ 

﹢دم و   ︋︿﹫﹚﹊︑﹑  ︋.﹜﹡︀﹝  ︋︣︷︐﹠﹞ ︡︀ ︀ز﹨﹛︋  ﹡︀را ﹤﹋ ️︣ا ا﹡︐︀ب ﹡︪ــــــــــــ︡ه و︋ 

︡ا ︑﹢﹋﹏ ﹝﹩ ﹋︣دم.  ︠﹤ ﹫︩ روی ﹝﹟ ا︨️ و ﹁﹆︳︋  ﹡﹞﹩ دا﹡︧︐﹛ ﹥ آ﹠︡ه ای︎ 

﹥ د︻︀  ﹫﹢﹡︡ ﹡︊﹢د. و﹇︐﹩ د︨️︋  ︣ای︎  روز﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣دم و ︻︱ــــــ﹢ی︋ 

﹥ ﹝﹟ ﹨︡﹥ ﹋﹠︡ ︑︀ ز﹡︡﹎﹩  ﹫﹢﹡︡ی را︋  ــــــــــ﹢︎  ﹢ا︨︐﹛ ︑︀ ︻ـ︱ ︡ا ﹝﹩︠  ︋︣دا︫︐﹥ و از︠ 

︧ـ︀ن   ︡︀﹉ ا﹡  ︋﹢︱︻ ﹟︣ای ا ︀︫﹛ ︀د ا﹟ ﹝︧︀﹜﹥ ﹝﹩ ا﹁︐︀دم ﹋﹥︋  دو︋︀ره ای دا︫︐﹥︋ 

 ﹤ ﹢دم را︋  ︦ ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹛. وا﹇︺︀︠  ﹢د را︎  ︣ای ﹨﹞﹫﹟ د︻︀ی︠  ︣ود و︋  د﹍︣ از ا﹟ د﹡﹫︀︋ 

︧ـــــــ︀ن  ︀﹡﹢اده ﹉ ا﹡  ︠︡︀ ﹢د ﹋﹥︋  ﹢دم ا﹝︀ ا ﹟﹉ وا﹇︺﹫️︋  ︍︣ده︋   ︨︣︡﹆︑ ️︨د

︀ز  ﹥ ز﹡︡﹎﹩︋  ﹫﹞︀ر ﹝︓﹏ ﹝﹟︋   ︋﹟︡﹠ ﹏﹇︡ا ︀︑ ︡﹡داد ﹩﹞ ️︀ــــــــ ﹝︣گ ﹝︽︤ی، رـ︲

﹢د. ︣و﹡﹢︫️ ﹝︀︋  ﹎︣د﹡︡ و ا︡﹆︑ ﹟︣ و︨ 
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﹞︀ ﹍﹢﹡﹥ ﹎︫︢️؟  ︫︣ ︀﹡﹛ او︨︴﹩ ا﹟ ا︀م︋  و︠ 

﹑﹝︐﹩ را              ︀﹜﹛ ﹨︧ــــــــ︐﹠︡ ﹇︡ر︨  ﹢د، ا﹡︧ــــــــ︀ن ﹨︀ ︑︀ و﹇︐﹩︨   ︋️  ︨﹩﹚﹫ وا﹇︺︀︠ 

︧ـــ﹢س ﹋﹥  ﹥ ﹝︀ ﹨︡﹥ داده و ا﹁ ︡ا︋  ︤ر﹎︐︣﹟ ﹡︺﹞︐﹩ ا︨️ ﹋﹥︠   ︋﹩︐﹞﹑ ﹡﹞﹩ دا﹡﹠︡.︨ 

﹢︋﹩ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡.   ︠﹤ ﹫﹙﹩ ﹨︀ از ا﹟ ﹁︣︮️ و ﹡︺﹞︐﹩ ﹋﹥ دار﹡︡︋  ﹨﹠﹢ز︠ 

 ٨ ︡︀دم ﹝﹩ آ .﹜︐︫︪ـــ️ دا و ﹩﹚﹫  ︠﹜﹢﹍  ︋︡︀  ︋﹜︀ز﹎︣د  ︋︉﹆︻ ﹤ ﹢ا﹨﹫﹛︋  ا﹎︣︋ 

﹥ ا︑︀ق ︻﹞﹏ ر﹁︐﹛. ︑︣س ﹨﹞﹥  ﹢د ﹋﹥︋  ︀ر︋   ︋﹟︣︠︣ای آ ︨ـ️ ر﹁️ و︋  ︣﹁ ︋︀ر ﹡︀م ﹝﹟ در

︣ از ا︲︴︣اب  ﹢د ︀ ﹡﹥ و︎  ﹢ا﹨︡︋  ﹢د ﹋﹥ آ︀ ا﹟ ︻﹞﹏ ﹝﹢﹁﹆﹫️ آ﹝﹫︤︠  و︗﹢دم را ﹎︣﹁︐﹥︋ 

﹢دم.  و د﹜︣ه︋ 
 

ــ︡  ︡ل︫  ﹫﹟ ﹝︀ رد و︋  ﹢د. او﹜﹫﹟ ﹋﹑﹝﹩ ﹋﹥︋  ــ︣م︋  ︀﹐ی︨  ﹥ ﹨﹢ش آ﹝︡م ﹝︀درم︋  و﹇︐﹩︋ 

﹢د)  ︡ه︋  ﹥ ﹝﹟ ا﹨︡ا︫  ︭ـ﹩ ﹋﹥ ﹝︣گ ﹝︽︤ی و ﹋︊︡ش︋  ︫) ﹟︧﹞ اده﹢﹡︀ ﹢د ﹋﹥︠   ︋﹟ا

︫ـ︡   ﹩﹞ ︒︻︀ ︊﹫﹠﹠︡. ︑﹠ ︀﹫︤ی ﹋﹥︋  ﹢ا﹨﹠︡ ︑﹢ را︋  ︫ـ︡ی ﹝﹩︠   ︬︠︣﹞ ﹤﹊﹠از ا ︡︺︋

﹢دم ا﹝﹫︡ و  ــــ︡ه︋  ﹢د ﹋﹥︫   ︋﹟︣م ا ﹥ ︗︀ن︋  ︀ ﹇︡رت ﹨﹞﹥ درد﹨︀ را︋  ︀︫ــــ﹛ و︋  ﹇﹢ی︋ 

.︣﹍اده د﹢﹡︀  ︠﹉ ︣ای  ︋﹩︐ ﹩﹞︣﹍﹛د

︀ ﹨﹛ در ار︑︊︀ط ﹨︧︐﹫︡؟  و ا﹐ن︋ 

︊︣ ازدوا︗﹛ را  ﹢دم ﹝﹩ دا﹡﹛، ︐﹩ و﹇︐﹩︠  ︀﹡﹢اده︠  ︀﹡﹢اده ﹝︧ــ﹟ را ﹝︓﹏︠  ا﹐ن︠ 

︣ای ﹝﹟ و  ﹢︫ــ︀﹜﹩ ر︐﹠︡ و︋  ــ﹢ق و︠  ︊︣ ا︫ــ﹉︫   ︠﹟︫ـ﹠﹫︡ن ا ︋﹥ آ﹡︀ دادم از 

 ︀ ﹢دم ﹋﹥︋  ︧ـ﹩︋  ﹡︀ ﹢ش︫  ﹫﹙﹩ آدم︠  ﹢︊︫︐﹩ ﹋︣د﹡︡. ا﹜︊︐﹥ ﹝﹟︠  ︧ـ︣م آرزوی︠  ﹝﹨

︧ـــ﹟ ︻︤︤ و ︑﹞︀م ﹋︧ــــ︀﹡﹩ ﹋﹥  ﹞ دم. روح﹢ ︡ه︋  ــ﹢م آ︫﹠︀︫  ︠︀﹡﹢اده د﹨﹠︡ه ︻ـ︱

︧ـــ︀﹜️  ︡او﹡︡ ﹝ ︣ای ﹨﹞﹥ آ﹡︀ ︻﹙﹢ در︗︀ت را از︠  ︀د و︋  ︻︱ــ﹢︫︀ن را ا﹨︡ا ﹋︣د﹡︡،︫ 

دارم.

︡︡؟  ︀ ﹨﹛ آ︫﹠︀︫   ︋﹤﹡﹢﹍ ت و ﹎﹀︐︀ری﹑﹊︪﹞ ﹟ا ﹤﹝﹨ ︀ و︋ 

﹫﹞︀ر︨︐︀ن   ︋﹤ ︪ـــ﹢ر︋  ︣ا︨︣ ﹋ ﹫﹢﹡︡ از︨  ︣ای ︻﹞﹏︎  ﹫﹞︀را﹡﹩ ﹋﹥︋   ︋﹜﹨︡ ا﹫︲﹢︑ ﹟ را︋ 

﹫﹢﹡︡ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ﹝︡︑﹩ را در ا﹡︐︷︀ر  ــ﹫︣از ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و در ﹡﹢︋️︎  ﹡﹞︀زی︫ 

 ﹤  ︋﹜د﹜﹫﹏ درد ﹝︪ــ︐︣﹋﹩ دار ︣﹨ ﹤  ︋︀﹞ ﹤﹝﹨ ﹤﹋ ﹩︀︖﹡و از آ ︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹢ در︀﹁️ ︻ـ︱

 ︣﹍︡﹝﹨ ︀ل از ﹤﹊﹠︣ای ا  ︋.﹜︣﹫﹎ ﹩﹞ ار︑︊︀ط ﹜﹨ ︀ ︠﹢︋﹩ ﹨﹞︡﹍︣ را درک ﹋︣ده و︋ 

          ︣︊  ︠︀ ︀︫ــــــ﹫﹛ ﹉ ﹎︣وه ﹝︖︀زی در︨ــــــ️ ﹋︣د﹛ و در آ﹡︖︀ از ا﹢ال ﹨﹛︋   ︋︣︊  ︠︀︋

 .﹜︡  ︫﹩﹞
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︣د︀︗ ︀︑ ﹜﹩ ﹋﹥ ︑︭ــــــــــــــ﹞﹫﹛ ﹎︣﹁︐﹫﹛ ﹝﹑﹇︀ت ﹨︀ی ﹎︣و﹨﹩ و   ︋︩﹫ ا﹟ ﹎︣وه را︎ 

 ︀﹞ ﹟﹫ ﹑ل ﹨﹞﹥ ا﹟ ا︑﹀︀﹇︀ت ﹋﹛ ﹋﹛ ︻﹑﹇﹥︋  ︫ـــــ﹫﹛. در︠  ︀ ︀ ﹨﹛ دا︫ــــ︐﹥︋  ︠︀﹡﹢اد﹎﹩︋ 

﹙﹅ و   ︠︀ ــ︀ل ﹨︣ روز ︑﹢ی ﹎︣و﹨﹩ ﹋﹥ دا︫ــ︐﹫﹛︋  ﹥ دو︨   ︋﹉ن ﹡︤د﹢ ︫ـ﹊﹏ ﹎︣﹁️ و

 ﹜︡﹫︨ر ﹤︖﹫︐﹡ ﹟ا ﹤ ︊︣ دا︫︐﹫﹛︋   ︠︣﹍︡﹊ ︭ــ﹢︮﹫︀ت ︡ه و از︠  ︠﹢ی ﹨﹛ آ︫﹠︀︫ 

﹢ع  ﹫﹟ ﹝︀ و︗﹢د دارد. در ﹡︀️ ﹨﹛ ا﹟ ﹝﹢ـ︲ ﹋﹥ ا︫︐︣ا﹋︀ت ا︠﹑﹇﹩ و رو﹩ ز︀دی︋ 

︀﹇﹩ ﹝︀︗︣ا. ﹢د﹝︀ن ﹝︴︣ح ﹋︣د﹛ و︋  ︀﹡﹢اده ﹨︀ی︠   ︠︀ را︋ 

﹢د؟   ︋﹤﹡﹢﹍ ع﹢︲﹢﹞ ﹟ا ﹤ ︀﹡﹢اده ﹨︀︋  وا﹋﹠︩︠ 

︡ر و ﹝︀در ﹨︣ دوی ﹝︀   ︎﹜اده ﹨︀ ﹝︴︣ح ﹋︣د﹢﹡︀  ︠︀ و﹇︐﹩ ﹝﹢︲ــــــــ﹢ع ازدوا︗﹞︀ن را︋ 

︭ـ﹞﹫﹛ را ﹎︣﹁︐﹫﹛، ا﹜︊︐﹥ از ﹇︊﹏  ︑ ﹟ا ︀﹞ ﹤﹋ ︡﹡︡ ﹢︫︀ل︫  ︠﹫﹙﹩ ا︨︐﹆︊︀ل ﹋︣د﹡︡ و︠ 

﹠︀︠️ او﹜﹫﹥ دا︫︐﹠︡ و ﹝︪﹊﹙﹩ ﹡︊﹢د.  ︫︣﹍︡﹝﹨ اده ﹨︀ از﹢﹡︀︠

﹫︩ ر﹁️؟   ︎﹤﹡﹢﹍ و ﹝︣ا︨﹛ ︻﹆︡ و ازدواج

 ﹤﹋ ﹩︀︖﹡︫ـــ︡، از آ ﹥ روال ﹝︺﹞﹢ل ا﹡︖︀م  ︀﹡﹢اده ﹨︀︋  ︨ـــ︐﹍︀ری و ﹝﹑﹇︀ت︠  ﹢ا ﹇︣ار︠ 

︪ـ︐︣  ﹫  ︋﹜﹨ ︀ ︀﹡﹢اده ﹨︀︋  ﹥ ز﹡︖︀ن ر﹁︐﹫﹛ ︑︀︠  ﹢د︋  ﹊﹩ از ﹝︀ در ﹇﹛ و د﹍︣ی در ز﹡︖︀ن︋ 

︣﹇︣ار  ︀ ﹨﹛ ار︑︊︀ط︋  ﹢ب ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡︋   ︠﹩﹚﹫ ﹊︣ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ︣ا ﹋﹥︠  ︡ا را︫   ︠.︡﹡﹢ آ︫﹠︀︫ 

︀﹡﹢اده ﹨︣ دو ︵︣ف، ﹝︓﹏ ﹝︀ ﹉ درد ﹝︪ــــــــــ︐︣ک دا︫︐﹥ و  ﹥ ﹡︷︣م ﹢ن︠   ︋.︡﹠﹠﹋

︀ ا﹟ ﹝︧ــــــــــ︀﹜﹥ ﹋﹠︀ر آ﹝︡﹡︡.   ︋﹩︋﹢  ︠﹤ ﹢د﹡︡︋  ︣ا︨︐︨︣﹩ را ︑︖︣︋﹥ ﹋︣ده︋  روز﹨︀ی︎ 

︣ای   ︋﹜︫︡ـ ︫ـ︡ و ﹝︀  ︴︊﹥ ︻﹆︡ ︗︀ری  ︀ر د︡ار و ر﹁️ و آ﹝︡،︠   ︋︡﹠ از ︡︺ ︮ـ﹥︋  ﹑︠

.﹜﹨

︣﹎︤ار ﹋﹠﹫﹛، روز﹨︀ی  ﹢د﹝︀ن را︋  ﹢﹛ ︑︀ ﹝︣ا︨﹛ ︻︣و︨﹩︠  در ا﹟ ا︀م ﹨﹛ آ﹝︀ده ﹝﹩︫ 

︡ا ︑︭ــــ﹞﹫﹛ دار﹛ روز ٣١  ﹥ ا﹝﹫︡︠  ︣ای ﹨﹞﹥ آرزو ﹝﹩ ﹋﹠﹛.︋  ︪ـــ﹠﹍﹩ ﹋﹥︋  ︠﹢ب و ﹇

﹢د﹝︀ن را  ︪ـ﹟ ︻︣و︨﹩︠  ︀ روز ا﹨︡ای ︻︱﹢ ا︨️ ﹝︣ا︨﹛ ︗ ارد︊︪️ ﹋﹥ ﹝︭︀دف︋ 

.︡﹫︫︀ ﹞︀ ︻︤︤ان را د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀ در ﹋﹠︀ر ﹝︀︋  ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹫﹛ و از ﹨﹞﹫﹟ ︗︀ ﹨﹞﹥︫ 
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و ا﹐ن ﹨︣ دو ﹥ ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡؟

 ﹉ ︣و︫﹠︡ه﹁ ︣︲︀ ︀ل دا︠﹙﹩ ﹨︧ــــــــــــ︐﹛ و در ﹩︀ر︫﹠︀س ار︫︡ ︵︣ا﹋ ﹟﹞

﹢ا﹡︡ه و در ︀ل  ︭ـــــ﹢︣ی︠  ﹁︣و︫﹍︀ه و ﹨﹞︧ــــ︣م ﹡﹫︤ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ر︫︐﹥ ار︑︊︀ط ︑

︀﹡﹥ دار ا︨️.  ︠︣︲︀

︣ای ز﹡︡﹎﹩ ﹝︪︐︣ک ا﹡︐︀ب ﹋︣د︡؟ ﹢ال د ،︣﹍︣ا ﹨﹞︡﹍︣ را︋   ︨﹉ و

 ﹜﹨ ︀ ﹢د ﹋﹥ ﹝︀ ﹨︣ دو︋  ︪ـ﹩︋  ﹛︀ ︣د﹫﹍  ︋﹏﹊ ︡ ا﹟ ار︑︊︀ط︫   ︫︒︻︀ او﹜﹫﹟ ﹁︀﹋︐﹢ری ﹋﹥︋ 

︪ـ﹊﹑ت  ︣ا︋︣ ﹝ ︀︡اری ﹝︀ در︋  ︊︣ و︎  ︪ـ︀ن د﹨﹠︡ه︮  ﹡ ﹟ا .﹜د﹢ ︣ ﹎︢ا︫︐﹥︋  ︪ـ️︨  ︎

 ︀ ︫ـ﹠︀﹩ او﹜﹫﹥︋  ︺︡ از آ  ︋.️﹁︣﹎ ﹏﹊ ︣ ا﹟ ا︨︀س︫  ︋﹢د و ︣︐﹝﹞﹟ ︻︀﹝﹏ ا﹡︐︀ب ﹝︀︋ 

︡﹛. از روزی ﹋﹥ ﹝﹞﹢د را  ﹫︪ــ︐︣ آ︫﹠︀︫  ︭ـ﹢︮﹫︀ت ر﹁︐︀ری و ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ﹨﹛︋  ︠

︪ـــــــــــ﹊﹑ت  ︣ا︋︣ ﹝ ️ ﹋﹢ش و در︋   ︨﹩﹚﹫ ﹢د و︠  ︀دق و در︨︐﹩︋  ︫﹠︀︠︐﹛ آدم︮ 

︧ـــ﹫︀ر آرا﹝﹩ ا︨️. از  ︧ـــ︀ن︋  ﹍﹢﹛ ﹋﹥ ا﹡  ︋︡︀ ﹨﹞﹫︪ــ﹥ ا﹝﹫︡وار و ا﹜︊︐﹥ ا﹟ را ﹨﹛︋ 

︀﹡﹢اده دو︨️ ا︨️، ﹨﹞﹫︪ــــــــ﹥ دو︨︐︀﹡﹩ ﹋﹥   ︠﹤﹋ ️﹀﹎ ︡︀ و︥﹎﹩ ﹨︀ی د﹍︣ او︋ 

﹥ آ﹡︀ ا﹝﹫︡ ﹝﹩ د﹨︡  ﹥ ﹡﹢ ا︧ــ﹟ را﹨﹠﹞︀﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و︋  ﹢د﹡︡ را︋  ︪ـ﹊﹑ت︋  در﹎﹫︣ ﹝

︀︵︣ ﹨﹞﹫﹟ ﹨﹞﹥ او را دو︨️ دار﹡︡.  ︠﹤︋
 

︀ک   ︎﹩︊﹚﹇ ︀ ﹢ب و︋   ︠﹩﹚﹫ ︧ـ﹫︀ر ﹝︣︋︀ن ﹝﹩ دا﹡︡، او آدم︠  ︧ـ︣ش را︋  ﹝﹞﹢د ﹨﹛ ﹨﹞

︣ا︋︣  ــ︡ه ︑︀ در︋  ︫ـ﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟ ا︨ــ️ و ﹝﹢︗︉︫  ﹢﹛د ﹟︣︐﹎︤ر ︨ـ️.︋  و ﹝︣︋︀ن ا

︣وم. در ﹋﹏ د︠︐︣ ﹇︀﹡︺﹩ ا︨️ (در   ︋︩﹫ ︀ ﹇︡رت︎  ︪ـــ﹊﹑ت و ︀﹜︩ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩︋  ﹞

﹫﹙﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩  ︖︀﹜️ ﹝﹩ ﹋︪ــ﹛).︠   ︠﹟﹊﹡ ︿︣︺︑ ﹩﹚﹫ ﹠︡د،︠  ا ﹟﹫﹟ ز﹨︣ا ﹝﹩︠ 

ــ﹢د.   ︫﹩﹝﹡ ﹢﹞ ︩︑ــ﹢ر ﹠︡ه از روی︮  ﹢دم و ﹨﹫︘ و﹇️︠  ︨ـ️، ﹝︓﹏︠  ︣ون ﹎︣ا و︋ 

﹢ده و  ︪ـــ︐﹫︊︀ن ﹝﹟︋  ﹊︣ ︑︀ ا﹐ن ﹨﹞﹥ ︗﹢ره︎  ︡ا را︫  درک در︨︐﹩ از ز﹡︡﹎﹩ دارد و︠ 

︀︵︣ و︗﹢د ا﹟ ﹁︫︣ــ︐﹥ ﹝︣︋︀ن و دو︨ــ️   ︠﹤ ︡ا ﹝﹞﹠﹢﹡﹛︋  ︮ـ﹥ از︠  ﹑ ﹢د.︠  ︠﹢ا﹨︡︋ 

︪ــــــــــــــــ️  ︤ر﹎﹩ ﹋﹥︎  ️ و︋  ︺︡ از آن ا﹝︐︀ن︨   ︋﹜﹡دا︫︐﹠﹩ در ز﹡︡﹎﹩ ﹝﹟، آ

︨︣﹎︢ا︫︐﹛.

︣﹡︀﹝﹥ ای دار︡؟ ︣ای ا﹠︡ه ︗﹥︋  و︋ 

︪ـــــ﹊﹫﹏  ﹢ب ︑ ︐﹢ا﹡﹫﹛ ﹉ ز﹡︡﹎﹩︠   ︋﹤﹋ ﹟ا ،﹜︀د دارز ﹤﹋ ﹤﹞︀﹡︣ ﹢ا﹨︡︋  ︡ا︋  ا﹎︣︠ 

 ﹩︐ ︀ل ﹨︀ و ر﹡︕ و︨   ︨﹟ا ﹩﹍︐︧ ﹊﹙﹩ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀︠   ︫﹤ ﹢ا﹨﹫﹛︋   ︠﹩﹞ .﹜﹫﹨︡︋

︪ـــــــــــ﹫︡﹡︡ را ︗︊︣ان ﹋﹠﹫﹛. ﹋︀در  ﹋ ️﹝ز ︀﹞ ︣ای ︠︀﹡﹢اده ﹨︀ و ﹨﹞﹥ ︻︤︣ا﹡﹩ ﹋﹥︋ 

︀ ﹝︀ در ار︑︊︀ط ﹨︧ــــــــــ︐﹠︡ از ︗﹞﹙﹥   ︋﹩︻﹢﹡ ﹤ ︎︫︤﹊﹩ و در﹝︀ن و ﹨﹞﹥ ︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥︋ 

︀ص.  ﹫﹞︀ری ﹨︀ی︠  ﹠﹫︀د ا﹝﹢ر︋  ︋︙﹥ ﹨︀ی︋ 

︀ور   ︋﹟ا ﹤ ︀︫ــــــــــ﹫﹛ ︑︀︋  ︣ای ﹨﹞﹥ ︗﹢ان ﹨︀︋   ︋﹩﹢﹍﹛ا ﹜﹫﹨ا﹢ ﹢ا﹨︡ ﹝﹩︠  ︡ا︋  ا﹎︣︠ 

︨ـ︐︀ن  ︀ دو ︫ـ︡.︋  ︨ـ︐﹩ ﹨︀ی ز﹡︡﹎﹩ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ﹝﹢﹁﹅  ︨ـ﹠︡ ﹋﹥ در ︀﹜︩ ﹨︀ و  ︣︋

︣﹎︤ار ﹋﹠﹫﹛،  ﹫﹢﹡︡ی را︋  ︙﹥ ﹨︀ی︎  ︎﹫﹢﹡︡ی ﹇︣ار ا︨️ ﹡﹞︀︪ــــــ﹍︀ه ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی︋ 

 ﹩︋﹢ ﹢ ﹥ ا︑﹀︀﹇︀ت︠  ︀ ا﹨︡ای ﹉ ︻ـ︱ ﹥ ︗︀﹝︺﹥ ا﹜﹆︀ ﹋﹠﹫﹛ ﹋﹥︋  ︀ور را︋   ︋﹟ا﹨﹫﹛ ا﹢︠ ﹩﹞

︧ـــــــــ︀︋﹆︀ت  ︀ ورزش ﹨﹛ ︑﹑ش ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ در ﹝ ﹢رد. در را︋︴﹥︋  در ز﹡︡﹎﹩ ر﹇﹛ ﹝﹩︠ 

︧ـــ︀︋﹆︀ت  ︀ ﹨﹛ در ﹝ ︀ص ﹝﹆︀م ﹨︀ی ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢﹜﹩ ﹋︧ــ︉ ﹋﹠﹫﹛ ︑︀︋  ﹫﹞︀ران︠  ﹋︪ــ﹢ری︋ 

 ﹩﹠︺ ﹢ ︨︣︀﹡﹫﹛ ﹋﹥ ا﹨︡ای ︻ـ︱ ﹥ ﹋﹏ ︗︀ن︋  ﹢د﹝︀ن را︋  ﹫︀م︠  ﹢ر ︀﹁︐﹥ و︎  ︗ ﹩﹡︀ـ︱

ا﹨︡ای ز﹡︡﹎﹩.
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﹥ ︀د آوردن ا︧︀س ﹨︀.  ︳ زدن ﹁︀︮﹙﹥ ﹨︀ و︋  ︣ای︠  ︣ودن،︋  ︣ای از ﹡﹢︨  ﹢ی︋  ︋︀ر ﹝﹩ آ︡ ︑︀ ز﹡︡ه︫ 

︀ر ﹝ـ﹩ آ ︀︑ ︡︦ ﹋﹢د﹋︀ن را درک  ︀را﹡﹩ ﹝︀دی و ﹝︺﹠﹢ی،︋   ︋﹤﹀︵︀︻ ︀ ﹍﹫︣ی︋  ︋︀ر ﹝﹩ آ︡ ︑︀ دو︋︀ره ︗︀ن︋ 

﹢ی ﹨﹞︀﹡﹍﹢﹡﹥ ﹋﹥  ︪ــــ️︫  ︪ـــ﹠︡ه ات را﹨﹩︋  ︀ ︱ـــ﹢ر︋   ︋︀︑ ︡︀ر ﹝﹩ آ ﹋﹠﹩ و درد در﹝﹠︡ان را ﹜﹞︦.︋ 

︀︠﹥ ﹨︀ی آن در  ︪ـ️ ا︨️ ﹋﹥︫  ︪ـ﹠︡﹎﹩ ﹊﹩ از در︠︐︀ن︋   ︋:︡︀﹞︣﹁ ﹩﹞ ﹤﹛اً ︻﹙﹫﹥ و آ ﹩﹚ ︡ا︮  ر︨﹢ل︠ 

﹥ ︵︣ف  ︀︠﹥ او را︋  ︡ه و آن︫  ︀︠﹥ ﹨︀ی آن آو︤ان︫  ﹥ ﹊﹩ از︫   ︋︫︡︀ ︪﹠︡ه︋  ︋︪️ د﹡﹫︀ آو︐﹥ و ﹨︣ ﹋﹥︋ 

.︡﹡︀︪﹋ ﹩﹞
 ︀ ︣ک ﹝﹩ ﹋︪ــ︡، ای ا﹡︧ـــ︀﹡﹩ ﹋﹥ د﹜﹢ا︎︦ و د﹜︐﹠﹌ ا︧ـــ︀﹡﹩︋  ﹥ دل ︑﹢︨  ﹨︣ روز، ﹡﹢روز زود︑︣ از د︣وز︋ 

︡ران و ﹝︧ــ︐﹞﹠︡ان؛ ﹡﹥  ﹫︣ان روز﹎︀ر، ﹝︀دران،︎  ﹫﹞︀ران،︎  ﹥ ﹋﹢د﹋︀ن،︋  ﹇﹙︊﹩ آ﹋﹠︡ه از ا︧ــ︀س؛ ا︧ــ︀ن︋ 

︀ ﹡︧﹫﹛ ﹨﹞︡﹜﹩ و  ︡ه ای ︑︀︋  ︡ن ︑﹢ ﹨︧︐﹠︡. ︑﹢﹩ ﹋﹥ ا﹡︐︀ب︫  ︑﹠︀ آ﹡︀ن، ﹋﹥ ﹨﹞﹥ ﹨︧︐﹩ ︪﹛ ا﹡︐︷︀ر ﹡﹢︫ 

﹢ی.   ︫﹉︣  ︫️﹡︀︻﹢﹡ ﹜﹨ ︀ ︀دی را︋  ﹨﹞︣ا﹨﹩ ︣﹋️ ﹋﹠﹩ و︫ 

﹢ و ﹨﹛ درد. آ︾﹢︫﹩  ﹀︣ه︫  ︀ ﹨﹞︧ـ︀﹥ ات ﹨﹛︨  ︣ ︑﹢ا︲︹ ﹁︣و آور و︋  ︣︋﹙﹠︡ی ات،︨  ﹑﹝︐﹩ و︨  ﹊︣ا﹡﹥︨   ︫﹤︋

︀ ﹜︊︀س و ﹋﹀︩ ﹨︀ـ﹩ ﹡﹢  ︣ای آ﹡︀ن ﹋﹥ ﹡︀︋︀ورا﹡﹥ در ﹋︀م ︑﹙ ـ︤ن ﹎ـ︣﹁︐︀ر﹡︡. دل ﹡﹢ازی ﹋﹟︋  ︀ش︋  ︀ور︋  از︋ 

 ﹩﹡︀︋︣﹞ ︪ــ︀﹡﹩. ﹎﹙﹩ از ︗﹠︦ ︗︪ــ﹟ از ﹎﹫︧ــ﹢ی﹠ ︣ ﹜︉ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ﹢دن︋  ﹙﹊﹥ ︑︊︧ــ﹛ ﹡﹢︋  ︋﹥ ر﹡﹌ ﹡﹢روز؛︋ 

︡ران و  ︀︵︣ ﹝︀دران و︎  ــــــ︀د ﹋︣دن︠  ︡ا در︫   ︠️﹝︀ش. ﹋﹙﹫︡ ر ﹫﹞︀ران︋  ︣ درد︋  ︋︣دار و ا﹝﹫︋︩︡ دل︎ 

︤ن. ﹩ اد︻︀︫︀ن︋  ︣ د︨︐︀ن︋   ︋﹤︨﹢ ﹥ ر﹡﹌ ارادت︋  ︀ ︑︊︧ــــ﹞﹩︋   ︋︦ ︀ز ﹨﹛، ﹎︣ه ︎﹫︣ان روز﹎︀ر ا︨️،︎  … و︋ 

︀ ﹡﹢︋︀ر و︗﹢دت  ︀ر را︋  ﹍﹫︣ و ︑﹞︀م︋  ︣ای ا︨︐︖︀︋️ آرزو﹨︀︋   ︋﹩︑﹢﹠﹇ ︦ ﹎︪ـــــــ︀ی ︑﹞︀م ︾﹛ ﹨︀، د︻︀︨️؛︎ 

 .﹟﹋ ﹤︡﹨

﹠﹫︀د  ︋︤︊ ︀وران︨ 

 ﹜﹡︀ ــــ︀﹡︺﹩ -︠  ︀﹡﹛ ︻︷﹫﹞﹩ - آ﹇︀ی︮   ︠- ﹩︣ا﹡﹩- ﹡︀︮ــــ︣ دا︑ -︡ی﹝︣و︫ــــ﹍︀ه ︗︺﹀︣ی - ا﹁ - ︀﹡︀﹞ ️﹋︫︣ــــ

 ﹜﹡︀ ـ︀﹨﹢ردی -︠  ︐﹢ل︫   ︋﹜﹡︀ ︀﹡﹛ ز﹨︣ه ﹡﹢ری -︠   ︠- ﹩﹝︷︺﹞ ﹜﹡︀ ︀﹡﹛ ﹇﹫︀︨ـ﹩  -︠  ﹡﹆︀︫ـ﹫︀ن- آ﹇︀ی ︵︀﹨︣﹡︥اد -︠ 

︡ا﹞ - ﹩﹠︡س ﹎︣ا﹝﹩ - د﹋︐︣   ︠︿︣ ︐﹢ل︫   ︋﹜﹡︀ ﹝︺︭ـــ﹢﹝﹥ آ︮﹀﹩ - آ﹇︀ی ﹨︣﹝︤ ﹐﹨﹢︑﹩- ﹝﹠︡س ︗﹞︀﹜﹫︀ن-︠ 

︀﹡﹛ ﹡﹫﹉ ﹡﹀︦ - ﹝﹠︡س   ︠- ︩آ﹇︀ی آذ- ﹏﹫ـــ ︀﹡﹛ و﹨︀︗﹩- آ﹇︀ی ا﹞︡ ر︨ــ︐﹍︀ری - آ﹇︀ی ﹝﹫︨︣  ﹠︀ه -︠   ︎️︖

 ﹜﹡︀ ︀﹡﹛ ︵︀﹨︣︀ن -︠   ︠- ﹩︋︣︓ ر - آ﹇︀ی ﹝﹆﹫﹞﹩ - آ﹇︀ی ︑﹀︱ـــــــــ﹙﹩ - آ﹇︀ی﹢︍︨︀︊︻ ﹜﹡︀ ز﹝︀﹡﹩ - آ﹇︀ی دارا︋﹩ -︠ 

﹞﹟ ︻︪ـــ﹆﹩-  ﹢︨﹟ ر︻﹫️ - آ﹇︀ی︋   ︨﹜﹡︀ ︀﹡﹛ ﹡︭ــ︣ت ﹨︀︫﹞﹩ - آ﹇︀ی ﹋﹢︫︪ــ﹩ -︠  ﹝﹞︡ی - آ﹇︀ی ر︨﹢ل زاده -︠ 

︀﹡﹛ ﹝︺﹞︀ری -   ︠- ﹟﹫﹞︀ر﹢ ـــــ﹢﹡﹫︀︎   ︨﹜﹡︀ ︀﹡﹛ ﹁﹊︣ی - آ﹇︀ی ا﹞︡ی -︠   ︠- ﹩︊﹫︊ ︡﹝﹞ آ﹇︀ی - ﹩﹀︣ــــ آ﹇︀ی︫ 

 - ︤︣ر﹊ ︀ره ر﹨﹠﹞︀ - آ﹇︀ی ︗︺﹀︣ی- آ﹇︀ی ﹝︧ــــــ︺﹢د ا﹞︡ی - آ﹇︀ی ﹨︀﹝﹢ن - آ﹇︀ی ﹨︀︫﹛ ﹨︀︫﹞﹩ - آ﹇︀ی︫   ︋﹜﹡︀︠

ـــــ︀د﹇﹩ - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲ـــــ︀ ﹝︀︗︣ی ︑︣ا﹡﹩ - آ﹇︀ی  ︀﹡﹛ ﹝︺﹞︀ری- آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ﹡﹢ری - آ﹇︀ی︮  آ﹇︀ی ﹡﹫﹉ ﹡﹀︦ -︠ 

︀︋︣ی-  ︀﹡﹛ ا︑﹆﹫︀ - آ﹇︀ی ا︧ــ︀ن ﹝︣︻︪ـــ﹩ - آ﹇︀ی را﹝﹫﹟ آ﹇︀ی ︻﹞︀دی - د﹋︐︣ ︑︣ا﹡﹩ - آ﹇︀ی︮  ﹝︣داد ا﹇︨︡﹩ -︠ 

︀﹡﹛ ا︻︷﹛ ︻︷﹫﹞﹩ -  ــ﹫︡ ︗﹑﹜﹩ -︠  ﹝﹠︡س ﹇︣︉ - د﹋︐︣ ذا﹋︣ - آ﹇︀ی داوود زاده - آ﹇︀ی ﹢︨ـ︿ ز﹝︀﹡﹩ - آ﹇︀ی︨ 

 ︀رو ﹜﹡︀ ﹢︎﹉ ا︨︡ی - ︠︀﹡﹛ و︗﹫﹥ ﹡︷︣ی -︠  ﹫︀م ︵︊︨︣﹩ - د﹋︐︣ ر︲︀ ﹇﹠﹢ا︑﹩ - د﹋︐︣︎  ﹞︀﹡﹩ - د﹋︐︣︎   ︫﹜﹡︀︠

.﹩﹡︀﹆ ﹩﹚︻ ︥اد - د﹋︐︣ دوا﹡﹩ - آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹨︀︫﹞﹩ و آ﹇︀ی﹡ ﹩﹝︫︀﹨
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 ﹜﹫︫︀︋ ﹜﹛︀︨ ﹜︣﹫﹍︋ ︀د ︡︀︋ :﹩﹝﹫﹨ا︋︣ا ﹜﹫︫︀︋ ﹜﹛︀︨ ﹜︣﹫﹍︋ ︀د ︡︀︋ :﹩﹝﹫﹨ا︋︣ا
و ︨︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛و ︨︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛

 ﹜﹫︫︀︋ ﹜﹛︀︨ ﹜︣﹫﹍︋ ︀د ︡︀︋ :﹩﹝﹫﹨ا︋︣ا
و ︨︀﹜﹛ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛

︀ص و  ﹫﹞︀ران︠  ︨ـــــــ﹫﹢ن ورزش︋  ︀﹡﹢ان ا﹁︐︀رآ﹁︣﹟ و ﹝︡ال آور در ﹁︡را ﹊﹩ از︋ 

﹥ وا︨︴﹥ ︱ــ﹢ر و  ︺︣ و ادب، ا︨︐︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ︣ز﹝﹫﹟︫  ︀ د︠︐︣ی ا︨️ از︨  ︎﹫﹢﹡︡ ا︻ـ︱

︐︀️ ﹁︣﹨﹠﹌ و ادب ا︣ان ﹨﹛ ﹝︪ــ﹢ر ا︨️ و ﹨︣ و﹇️   ︎﹤ ︣ه ﹨︀ی ﹁︣﹨﹠﹍﹩︋ 

﹫︣از و ︀﹁︶ و  ﹢ی︫  ﹞️ و︨   ︨﹤ ︧ـ︀ن︋  ︪ـ﹢د، ﹡︀︠﹢دآ﹎︀ه ذ﹨﹟ ا﹡ ﹫﹞ ﹏︊﹚ ︋︒ ﹎﹏ و︋ 

︨︺︡ی و ... ﹝﹩ رود.

﹥ ﹎﹀️ و ﹎﹢  ︀ ﹊﹩ از ﹇︣﹝︀﹡︀ن و ا﹁︐︀رآ﹁︣﹠︀ن ا﹟ ا︨ــــــ︐︀ن︋  ــــــ﹞︀ره︋   ︫﹟در ا

︣﹞︡ار   ︎﹤﹋ ﹩﹢﹡︀ ︡﹛. ﹋﹙︓﹢م ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩،︋  ︀︻︐﹩ ﹝﹫﹞︀ن او︫  ︧ـــــ︐﹫﹛ و︨  ︪ـــــ ﹡

﹢د.   ︀زی ﹨︀ی ︗︀﹡﹩ 2019 ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ﹨﹛︋  ﹋︀روان ورز︫﹩ ا︣ان در︋ 

︀ر  ــ︥ه ا﹟ ﹋﹥ ︋ـــ︣ای او﹜﹫﹟︋  وـ ﹤ ﹢د︋  ﹢ب و ﹥ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ︗︢ا︋ـــ﹩︋  ︋﹙﹥. ﹥ روز︠ 

 ﹤  ︋﹅﹁﹢﹞ ﹩﹡︀︗ ــ﹢رش در ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ﹋︀روان ورز︫﹩ ا︣ان در ادوار ﹝ ︿﹚︐ـ︱

.︡ ﹢﹝﹩ ︗︀ن ﹨﹛︫  ﹋︧︉ ︻﹠﹢ان︨ 
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︡﹫﹢﹍ ﹢د︑︀ن︋  ︣وع از︠  ︋︣ای︫ 

︡م.﹝︡رک ︑︭ــــــــــ﹫﹙﹩ ام  ﹫︣از ﹝︐﹢﹜︫︡   ︫︣ ︀ل 1356 و در︫  در ﹞ 28︣﹝︀ه︨ 

︀د و ا︗︐﹞︀︻﹩ ام. ا﹜︊︐﹥  ︧ـــ﹫︀ر︫  ︧ـــ︀﹡﹩︋  ︡﹡﹩ ا︨️ و در ﹋﹏ ا﹡ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ︑︣︋﹫️︋ 

﹫﹙﹩ ︀﹜﹛ را   ︠﹤﹋ ﹩︀﹨از ﹋︀ر ﹩﹊ ︿︀ر︺︑ ﹟︀م ا﹝︑ ︀ ︠﹫﹙﹩ زود ر﹡︕ ﹨﹛ ﹨︧︐﹛ ا﹝︀︋ 

︣ای دو︨︐︀ن و ︻︤︤ا﹡﹩ ﹋﹥ در ا ﹤︮︣︻ ﹟︱﹢ر  ︐﹢ا﹡﹛︋  ︠﹢ب ﹝﹩ ﹋﹠︡ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥︋ 

دار﹡︡، ﹋︀ری ا﹡︖︀م د﹨﹛. 

 ﹜﹠﹋ ﹉﹝﹋ ﹤﹝﹨ ﹤  ︋︡آ ﹩﹞ ︣ ︨ـــــــ︐﹛︋  ︨ـــــــ️ دارم ︑︀ ︗︀﹩ ﹋﹥ از د ︋﹥ ︵﹢ر ﹋﹙﹩ دو

︀ ﹨﹫︀ت ا︨︐︀ن ﹁︀رس  ﹥ ﹨﹞﹫﹟ د﹜﹫﹏ ا︨️ ﹋﹥︋  ﹫﹢﹡︡ و︋  ︙﹥ ﹨︀ی︎   ︋﹤ ﹝︭ــــــــــ﹢︮︀ً︋ 

﹢︋ـــــــــــــ﹩ را  ﹫﹢﹡︡ ﹋︀ر﹨︀ی︠  ︙﹥ ﹨︀ی︎  ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹫﹊﹠﹛ و در ا﹟ ﹝︡ت در ︗︢ب︋ 

.﹜︡را ﹨﹛ د ﹩︋﹢  ︠︕︀︐﹡ و ﹜︣د﹋ ﹩﹨︡﹡︀﹞︀︨

︫ـــ﹛ و  ــ︺﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹡︀︫ــ﹊︣ ﹡︊︀ ا ﹟﹊﹩ از ﹡﹊︀ت رو﹩ و ا︠﹑﹇﹩ ﹝﹟ ا︨ــ️ ﹋﹥︨ 

﹢راک ﹨﹛ ﹨﹞﹫﹟ ︵﹢ر ﹨︧︐﹛  ️ ﹡﹍﹫︣م، ︐﹩ در︠  ﹢دم و د﹍︣ان︨   ︠﹤ ز﹡︡﹎﹩ را︋ 

﹠︐﹩ ﹫︤ د﹍︣ی ا︨️.  و ﹨﹞﹥ ︾︢ا﹨︀ را دو︨️ دارم ا﹝︀ ︾︡ا﹨︀ی︨ 

 ﹟از ا ﹩︀﹨ ﹌﹡ــ︊︤ و ر ــ﹀﹫︡،︨   ︨،﹩﹢﹛︀︊﹛︫ـ︀د، آ در ﹝﹢رد ر﹡﹌ ﹨︀ ﹨﹛ ر﹡﹌ ﹨︀ی 

︀ ر﹡﹍︀ی   ︋﹩︋﹢ ︨ـ️ دارم ا﹝︀ از ر﹡﹌ ﹨︀ی ︑﹫︣ه ﹝︐﹠﹀︣م و را︋︴﹥︠  ﹫﹙﹩ دو د︨️ را︠ 

 ︡︀ ︣﹝﹥ ای و ... ﹡︡ارم. ا﹝︀ ︑︀﹋﹫︡ ﹝﹩ ﹋﹠﹛ ﹝︀︫﹫﹟ ﹨﹛︋  ﹝︪ــــــــــــ﹊﹩، ﹇﹢ه ای،︨ 

﹠︡د).  ︠﹩﹞) .︫︡︀  ︋﹩﹢﹛︀︊﹛د ا﹝︀ آ﹢ ﹢د،︋   ︋﹩ ︣﹨ ﹐︀ ︫︡︀ آ﹜︊︀﹜﹢﹩ ر﹡﹌︋ 
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︀﹡﹢اده داده ا ︡︀ ﹨﹠﹢ز ﹝︖︣د ﹨︧︐﹫︡؟ از ز﹡︡﹎﹩ ﹎﹀︐﹫︡.︑︪﹊﹫﹏︠ 

﹢︋﹩ ا︨️ و درک  ﹊︣ ﹋﹥ ﹨﹞︧ــــــ︣م ﹨﹞︣اه︠  ︡ا را︫  ︀ل ﹇︊﹏ ازدواج ﹋︣دم و︠   ︨﹤﹚︋

️ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.   ︨﹟﹞ ﹤ ︣ا︳ را ﹝﹩ دا﹡︡ و وا﹇︺︀ ز﹡︡﹎﹩ را︋  ︋︀﹐﹩ از ﹝︀︧﹏ دارد.︫ 

﹥ ﹝﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹜︊︐﹥ ا﹟ را ﹨﹛  او ﹝︣︋﹩ آ﹝︀د﹎﹩ ︗︧ــ﹞︀﹡﹩ ا︨️ و ﹋﹞﹉ ز︀دی ﹨﹛︋ 

 ﹩﹢︨ـ ︨ـ️ و از  ︨ـ︐︀ن ﹁︀رس ﹨﹛ ا 5 ﹋︀را︑﹥ و ﹝︣︋﹩ ﹁︣︤︋﹩ ا ︋﹍﹢﹛ ﹋﹥ او ﹝︣︋﹩ دان

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــ︀ ا︨︐︀ن ﹡﹫︤ ﹨﹞﹊︀ری دا︫︐﹥ و  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︀ ﹨﹫︀ت ورزش︋   ︋︣﹍د

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️ر︫︐﹥ را ﹨︡ا ﹟︀ی ا﹨ ﹤︙︋

︀︫﹫﹛. ا﹜︊︐﹥ ﹝﹟  ﹢ب، ا︡ه آل و آرا﹝﹩ دا︫︐﹥︋  ︧ـــــ︐﹫﹛ ز﹡︡﹎﹩︠  ﹝︀ در ﹋﹠︀ر﹨﹛ ︑﹢ا﹡

﹥ ︻﹠﹢ان ﹝︓︀ل ﹊﹩ از آرزو﹨︀ی ﹝﹟ ︱ــــــ﹢ر در  ︤ر﹎﹩ در ز﹡︡﹎﹩ دارم︋  آرزو﹨︀ی︋ 

︧ـ︉ ﹝︡ال و  ︀زی ﹨︀ و ﹋  ︋﹟ر در ا﹢ ︀ ﹁﹊︣ ا﹜﹞︍﹫﹉، ـ︱ ︉ و روز︋  ا﹜﹞︍﹫﹉ ا︨️ و︫ 

﹢ا﹨︡ ﹝︡ال ︵﹑ی ا﹜﹞︍﹫﹉  ︫ـ﹢م. د﹜﹛ ﹝﹩︠  ﹫︡ار ﹝﹩  ﹢ا︋﹛ و︋   ︠﹩﹞ ﹩﹡︀﹞︣﹇ ی﹢﹊︨

︤رگ ﹝﹟ ا︨️. ︀︫﹛ و ا﹟ رو︀ی︋  را دا︫︐﹥︋ 

.︡دو︨️ دار ﹩﹚﹫ ﹥ ﹡︷︣ ﹝﹩ ر︨︡ ز﹡︡﹎﹩ را︠  ﹢ر و ︀ل ز﹡︡﹎﹩︋   ︫﹤﹝﹨ ﹟ا ︀︋

︣د ︀︡ از آن ﹜︢ت︋  ﹢ب ا︨️ و︋  ﹞︀﹡﹛ و ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹛. ز﹡︡﹎﹩︠  دو︨️ دارم ز﹡︡ه︋ 

︡︡؟ ﹫﹢﹡︡ ا︻︱︀ آ︫﹠︀︫  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︀ ورزش︋  و از ﹥ ز﹝︀﹡﹩︋ 

﹫﹢﹡︡، ورزش   ــ︡م ﹨︣﹠︡ ﹇︊﹏ از︎  ︀ ا﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ آ︫ــ﹠︀︫  ﹢د ﹋﹥︋  ــ︀ل ١٣٨۵︋   از︨ 

︡م. د﹜﹛ ﹡﹞﹫﹢ا︨️   ︫﹤︮︣︻ ﹟︀ل ٨۵ وارد ا ﹢رت ︣﹁﹥ ای از︨   ︮﹤ ﹝﹫﹊︣دم ا﹝︀︋ 

︀︵︣ ﹨﹞﹫﹟ د︡﹎︀ه،   ︠﹤ ﹥ ﹝﹟ ﹡﹍︀ه ﹋﹠︡.︋  ﹫﹞︀ر از ﹋︀ر ا﹁︐︀ده،︋   ︋﹉ ان﹢﹠︻ ﹤ ﹋︧ــــ﹩︋ 

︀ ︱ــــ﹢ر  ﹢د را ا﹡︐︀ب ﹋︣دم و︋  ﹫︀ده روی︋  ︣︑︀ب وز﹡﹥ و︎  ︨﹠﹍﹫﹟ ︑︣﹟ ورزش ﹋﹥︎ 

 ﹤ ﹥ ﹝︡ال ︵﹑ی ﹋︪ــــ﹢ری را ﹎︣﹁︐﹛︋  ︣ ز︊︀ی ا︮﹀︀ن︨  ︧ـــ︀︋﹆﹥ در︫  در او﹜﹫﹟ ﹝

﹢د.  ︫﹩﹝﹡ ﹜︐﹁︪︣﹫ ﹫﹞︀ری و ﹎︫︢︐﹥ ﹝﹟ ﹝︀﹡︹︎   ︋﹟︣دم ﹋﹥ ا﹋ ️︋︀︔ ﹤﹫﹆ ︠﹢دم و︋ 

﹫﹞︀ران  ﹥ ︑︡ر︕ ﹁︡را︨ــــــــ﹫﹢ن ورزش︋  در ا︋︐︡ا ز︣ ﹡︷︣ ا﹡︖﹞﹟ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋︣د﹛ و︋ 

︡ و ر﹁︐﹫﹛ ز︣ ﹡︷︣ ﹁︡را︨﹫﹢ن و ورزش ﹝︀ ر︨﹞﹫️  ︪ـ﹊﹫﹏︫  ︑ ︀ ﹫﹢﹡︡ ا︻ـ︱ ︠︀ص و︎ 

︨ـــــ️  ﹥ د ﹢︋﹩ را︋  ــــ︡م ︑︖︣︋﹫︀ت︠  ︎﹫︡ا ﹋︣د. از و﹇︐﹩ ﹋﹥ وارد ورزش ︣﹁﹥ ای︫ 

︀︵︣ات ز︀دی را در ﹋﹠︀ر دو︨ــــــــ︐︀ن ر﹇﹛ زد﹛. ا﹝︀  آوردم و در ﹨﹞﹥ ا﹟ روز﹨︀︠ 

︺︱ــ﹩ و﹇️ ﹨︀  ︡ ز︀دی دارد.︋  ﹢ب و︋  ︧ـ️، ورزش روز﹨︀ی︠  ︪ـ﹥ ا﹟ ︵﹢ر ﹡﹫ ﹫﹝﹨

︨ـــــــ︀ل   ﹤ ︀︵︣ه ای ﹋﹥ ﹝﹟ دارم︋   ︠﹟︣︑︡  ︋.︡﹡︀﹞ ﹩﹞ ︀︗ ﹤ ︡ی در ز﹝﹫﹟︋  ︠︀︵︣ات︋ 

︐﹢ا﹡﹛ ﹝︡ال ︵﹑ی ر﹇︀︋️ ﹨︀ی  ﹢دم ︑︀︋  ︣ده︋  ︣﹟ ز︀دی ـ﹋ ︀ز ﹝﹩ ﹎︣دد ﹋﹥ ︑ـ﹞  ︋٢٠١١

﹍﹫︣م.  ﹢︡ را︋   ︨﹩﹡︀︗

︭ـــ﹩  ︪ـــ﹍︀ه ﹝︣︠ ﹢دم، ︐﹩ دو ︑︣م از دا﹡ ︧ـــ﹞︀﹡﹩︋  در آن ا︀م در اوج آ﹝︀د﹎﹩ ︗

﹫﹞︀ری   ︋️﹚︻ ﹤ ︪ـ︐︣ ﹋﹠﹛ ا﹝︀ ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹉ روز ﹇︊﹏ از ا︻︤ام،︋  ﹫ ﹎︣﹁︐﹛ ︑︀ ︑﹑︫﹛ را︋ 

﹢د ﹋﹥ در ﹅ ﹝﹟ ا﹡︖︀م  ﹥ ﹡︷︣م ا﹟ ﹡︀︻︡ا﹜︐﹩︋  ﹢ردم و︋   ︠︳  ︠﹩﹊︫︤  ︎﹏︀و ﹝︧ــــــ

﹢دم.  ︡ه︋  ︀︡ در﹋﹛ ﹡﹊﹠﹫︡ ا﹝︀ از دا﹡︪﹍︀ه ﹝︀﹡︡ه و از ورزش را﹡︡ه︫   ︫.︫︡
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 ️︀﹊︫ـ  ︦﹋ ︘﹫﹨ ﹤ ︫ـ︐﹛ ا﹝︀︋  ︡ی دا  ︋﹩︣ان رو  ︋

︨ـــ︐﹛  ﹢ا ︡ا︠  ﹢دم ﹎︣﹥ ﹝﹩ ﹋︣دم. از︠  ﹡﹊︣دم و در︠ 

 ﹟︣دم را ︔︀︋️ ﹋﹠﹛. ︑﹞ــ﹢  ︠︀︑ ︡﹨︡  ︋﹟﹞ ﹤ ︑﹢﹁﹫﹆ــ﹩︋ 

︙﹥ ﹨︀ی   ︋︀  ︋﹩﹢︖︪ـ ﹋︣دم و در ﹝︧︀︋﹆︀ت ا﹜﹞︍﹫︀د دا﹡

﹢م  ︡م ﹝﹆︀م︨  ﹫﹢﹡︡ی ﹝︧ــ︀︋﹆﹥ دادم و ﹝﹢﹁﹅︫   ︎︣﹫︾

﹫︀ورم. ﹥ د︨️︋  ا︣ان را︋ 

︡م او﹜﹫﹟  در ﹝︧ــــــ︀︋﹆︀ت ︗︀﹡﹩ آرژا﹡︐﹫﹟ ﹝﹢﹁﹅︫ 

︨ـــ︍︀﹡﹫︀  ﹍﹫︣م و در ا ︀﹡﹢ان را︋   ︋﹌﹠﹫﹛﹢  ︋﹩﹡︀︗ ︡ال﹞

 ﹤ ︡م. ﹝﹟︋  ︣﹝︡ال ︑︣﹟ ورز︫﹊︀ر ﹋︪ــــــــ﹢ر︫   ︎﹜﹨

 ️︋︀  ︋﹟︣دم و از ا ﹢دم و﹁︀ ـ﹋ ﹢دم داده︋   ︠﹤  ︋﹤﹋ ﹩ ﹇﹢ـ﹜

﹢︫︀﹜﹛. در ﹝︧ــــ︀︋﹆︀ت ︗︀﹡﹩ ا︨︍︀﹡﹫︀ از   ︠﹩﹚﹫︠

 ︡﹡﹢﹫ ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ︨ـــ﹢ی ﹁︡را︨ــــ﹫﹢ن ورزش︋ 

︡م و  ﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︣﹝︀ن ﹇︣﹝︀﹡︀ن ﹝︺︣﹁﹩︫  ــــ︀︋  ا︻ـ︱

 ﹟︣︑﹐︀ ︪ـــــ︐︣﹟ ﹝︡ال و︋  ﹫ ﹢د ﹋﹥︋  ﹥ د﹜﹫﹏ آن︋   ︋﹟ا

︀ل 1398 ﹝﹟ و  ︧ـــــــ︉ ﹋︣دم. ا﹜︊︐﹥ در︨  ا﹝︐﹫︀ز را ﹋

﹥ ︻﹠﹢ان زن ﹝﹢﹁﹅ ا︣ان  ︠︀﹡﹛ ﹝︣︲ــــ﹫﹥ ︀ر︠﹙︖﹩︋ 

﹢د.  ︧﹫︀ر ارز︫﹞﹠︡︋  ︣ای ﹝︀︋   ︋﹤﹋ ﹜︡  ︫﹤︐︠︀﹠  ︫﹜﹨

︫ـــــــ﹢ر و ︀ل، ︑︺︣﹀﹩ ﹋﹥ از  ︋︀ ا﹟ ﹨﹞﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ و 

.﹢﹍ ︣ا﹞︀ن︋  ورزش و ﹁︡را︨﹫﹢ن دار︡ را︋ 

︨ـ️ و ورز︫ــ﹊︀ران  ︋﹥ ﹡︷︣ ﹝﹟ ورزش ﹇︣ص ا﹡︣ژی ا

︨ـ︐﹩ ﹨︀ و ا﹝﹊︀﹡︀ت ﹋﹞﹩ ﹋﹥ دار﹡︡ ا﹝︀   ﹤﹝﹨ ︀ ا︣ا﹡﹩︋ 

︣ای ﹨﹞﹫﹟  ︫ـــــ﹢﹡︡ و︋  ︎︣︑﹑ش و ﹨︡﹁﹞﹠︡ ︸︀﹨︣ ﹝﹩ 

 ︣﹍د ﹩﹢ ا︨️ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪ــــــــــــــ﹥ ﹝﹢﹁﹅ ا﹡︡. از︨ 

﹫﹢﹡︡ ا︻︱ــــــــ︀  ︀ص و︎  ﹫﹞︀ران︠  ﹁︡را︨﹫﹢ن ورزش︋ 

﹥ ورزش ﹝︀ داده و ا︡ه ﹨︀ی  ︪ـــــ︐︣ی︋  ﹫ ا﹡︧ــــ︖︀م︋ 

︠﹢︋﹩ ﹨﹛ در ا﹟ ﹁︡را︨﹫﹢ن و︗﹢د دارد. 

︀﹡﹛ د﹋︐︣ ﹨︀︫ــــ﹞﹩ و  ︫ـــ﹊︀ر از︠  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹉ ورز

︀︋️ ︑﹑ش ﹨︀، ︀﹝️ ﹨︀ و  ︣﹨︀دی زاد︋  ︠︀﹡﹛ د﹋︐︣ ـ﹁

﹁︺︀﹜﹫︐︀﹩ ﹋﹥ ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹠︡ ﹡︀️ ︑︪ــــــــ﹊︣ را 

﹊﹏ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ﹨﹢ای   ︫﹤ دارم. ا﹡︭ــــــــــــــــ︀﹁︀︋ 

﹥ ﹝︀ ︑﹢︗﹥ دار﹡︡. ورز︫﹊︀ران را دار﹡︡ و︋ 

︀﹡﹥ ﹡︪﹫﹠﹩ ﹋︣و﹡︀ ﹥ ﹋︣د︡؟  ︠︀︋

 ﹤ ﹢د︋  در ﹝︡ت ز﹝︀﹡ــ﹩ ﹋﹥ ﹋ــ︣و﹡︀ ﹨﹞﹥ د﹡﹫︀ را ﹎ــ︣﹁︐﹥︋ 

︡ا از ا﹟ و︣وس ﹝︭ــــــــــ﹢ن ﹝︀﹡︡م و ﹋︣و﹡︀   ︠︿︴﹛

 .﹜︐﹁︣﹍﹡

﹢دم را ﹨﹀︐﹥ ای  ︫ـــ﹩︠  در ﹨﹞﹫﹟ ا︀م ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ورز

︀زی ﹝﹩ ﹋︣دم و ︑﹞︣﹠︀ت   ︋﹌﹠﹫﹛﹢ ︀ر دا︫ــــــــ︐﹛.︋  دو︋ 

ورز︫﹩ ام را ﹇︴︹ ﹡﹊︣دم.

︀ل 99 ا︨︐︀ن ﹁︀رس در ر︫︐﹥  ︧ـ︀︋﹆︀ت د﹨﹥ ﹁︖︨︣  در ﹝

︀ دو︨ــــ︐︀﹡﹛ ﹨﹛ در  ︫ـــ︡م و در ا﹟ ﹝︡ت︋  ︎︐︀﹡﹉ دوم 

 ︀ ︀ ورزش︋   ︋︳︊︑︣﹞ ﹏︀︧ـ ﹫﹍﹫︣ی ﹝ ︣ای︎  ﹢دم.︋  ار︑︊︀ط︋ 

︒ و ︑︊︀دل ﹡︷︣  ــــــ﹢رت ︑﹙﹀﹠﹩︋   ︮﹤  ︋︀﹨ ﹤︙  ︋︣︀︨ـــــ

.︡ ︍︣ی︫   ︨﹤﹡﹢﹍﹠︡ت ا﹞ ﹟و ا ﹜︣د﹊﹫﹞

﹢ده؟  آ﹠︡ه را ︴﹢ر  ﹞︀ ﹥ ﹋︧ــــ﹩︋  ا﹜﹍﹢ی ورز︫﹩︫ 

﹝﹩ ︋﹫﹠﹩ و ر︫︐﹥ و ︑﹫﹛ ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ات ﹋︡ام ا︨️؟

 ﹟︣︐︋︣ه ورز︫ــــــــ﹩  دا︠﹙﹩ ︻﹙﹩ دا﹩ و ︣ه 

 ﹤ ︪︐﹊︀ر︋  ︀ ز﹞️ ﹁︣اوان و︎  ︠︀ر︗﹩ رو﹡︀﹜︡و ا︨️ ﹋﹥︋ 

︗︀﹍︀ه ر﹁﹫︺﹩ ر︨﹫︡﹡︡.

 ︤﹫ ﹤﹝﹨ .﹜﹠﹫ ︀ را رو︫﹟ ﹝﹩︋  ﹫﹢﹡︡ ا︻ـ︱ آ﹠︡ه ورزش︎ 

︨︣ــ﹫﹛.  ﹥ ا﹜﹞︍﹫﹉︋  ︨ـ️ و ا﹝﹫︡وارم روزی︋  ﹥ ︗﹙﹢ ا رو︋ 

︨ـــــ️ و ا﹡︐︀ب  ﹢﹜﹫﹠﹌ ا ورزش اول و ﹝﹢رد ︻﹑﹇﹥ ام︋ 

﹢ا﹨﹫﹛ ﹁﹢︑︊︀﹜﹩  ︪ـــــ︐﹩، ا﹎︣︋  ︣︑︀ب وز﹡﹥ و ﹋ دوم ﹝﹟︎ 

︊️ ﹋﹠﹫﹛ ا︨︐﹆﹑ل را ا﹡︐︀ب ﹝﹫﹊﹠﹛.   ︮﹜﹨

﹩﹡︀︀  ︎️︊ و︮ 

 ﹟دو︨ــــ️ دارم و ا ﹩﹚﹫ ﹋︀دو دادن و ﹋︀دو ﹎︣﹁︐﹟ را︠ 

 ﹜︐﹛ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹡︀︻︡ا﹜︐﹩ ﹡︀را﹛︀︫ـــــــــ ﹢  ︠﹩﹚﹫ ﹋︀ر︠ 

ــ︀﹜﹛  ︫ـ﹫﹛ و︨  ︀ ︨ـ︀﹜﹛︋  ﹝﹫﹊﹠︡، ای ﹋︀ش ︀د ﹝﹩ ﹎︣﹁︐﹫﹛ 

 ﹩﹚﹫  ︠﹩︐﹞﹑  ︨.﹜﹫︫︀  ︋︹﹡︀﹇ ︤﹫ ﹤﹝﹨ ﹤ ز﹡︡﹎﹩ ﹋﹠﹫﹛ و︋ 

﹢د را  ︨ـ️ و ا﹝﹫︡وارم ﹨﹞﹥ ﹝︀ ﹇︡ر دا︫ــ︐﹥ ﹨︀ی︠  ﹝﹛ ا

︋︡ا﹡﹫﹛. 
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️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ ️﹞﹑︨ 



️︋︀︀︋️روش ﹨︀ی ︎﹫︪﹍﹫︣ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از د︀︋️روش ﹨︀ی ︎﹫︪﹍﹫︣ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از دروش ﹨︀ی ︎﹫︪﹍﹫︣ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از د

﹫﹞︀را﹡﹩  ︮ـ︡︋  ︨ـ️ و٢٠ ︑︀ ۴٠ در ︣︑ ︹︀﹟ ︻﹙️ ﹡︀ر︀︨﹩ ﹋﹙﹫﹥ در ︗︀ن ا  ︫️︋︀د

︮ـ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹝︣ا﹇︊️ ﹐زم ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣﹡︡، د︀ر  ︫ـ﹠︡ در  ︀  ︋﹩﹞ ﹑︐︊﹞ ️︋︀د ﹤  ︋﹤﹋

︨ـ︐﹍︀ه  ︣ه ﹎﹫︣ی از د ﹢د ﹡﹫︀ز﹝﹠︡︋  ︣ای ادا﹝﹥ ﹫︀ت︠  ︡ه و︋   ︫﹤﹫﹚﹋ ︡︡  ︫﹩︀︨︀ر﹡

︀︡ در ﹨﹀︐﹥ ﹠︡ روز و در ﹨︣  ﹢ده و︋   ︋︤﹫﹛︀︨ـــ︐﹍︀ه ﹨﹞﹢د ــ︀︹ د ﹥ ︵﹢ر︫  د︀﹜﹫︤ و︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ د﹢ ﹢ن︠   ︠﹤﹢︧︑ ️︗ ︤﹫﹛︀︣ا﹋︤ د﹞ ﹤  ︋️︻︀  ︨︡﹠ روز

 ﹟︣︐﹝﹞ ︨ـ️ ﹋﹥ از ︨ـ﹊︐﹥ ﹨︀ی ﹝︽︤ی و ﹇﹙︊﹩ ا  ️﹚︻ ﹟︣︑ ︹︀︫ـ  ️︋︀د ﹟﹫﹠︙﹝﹨

 ﹟︀دآوری ا ︀︖﹠︀ر ﹝﹩ رو﹡︡. در ا﹝  ︫﹤ ︪ـــــــ︣︋  ︋﹫﹞︀ر︀ی ︑︡︡﹋﹠﹠︡ه ﹫︀ت︋ 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی   ︋︹︀︫ـــ  ️﹚︻ ️︋︀︀ری د﹝﹫ ︨ـــ﹀︀﹡﹥︋  ﹡﹊︐﹥ ﹡﹫︤ ︲ــ︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝︐︀

︣ ا︨︀س  ︠︴︣﹡︀ک ﹁﹢ق ﹨︧ــــــــ︐﹠︡ و در︮︡ ز︀دی از ﹝︣دم را در﹎﹫︣ ﹋︣ده ا︨️.︋ 

 ﹟ا ﹤  ︋﹑︐︊﹞ ︿﹚︐﹞ ︡ود ٨ ︑︀ ١٠ در︮︡ ﹝︣دم در ﹋︪ــــ﹢ر﹨︀ی آ﹝︀ر﹨︀ی ﹝﹢︗﹢د

﹫︪ــــــــــــــــ﹍﹫︣ی از  ︣ای︎   ︋﹩﹀﹚︐﹞ د﹜﹫﹏ راه ﹨︀ی ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ︀︫﹠︡ و︋  ︋﹫﹞︀ری ﹝﹩︋ 

﹥ ︵﹢ر   ︋︀︖﹠︨ـــ️ ﹋﹥ در ا ︫ـــ﹩ از د︀︋️ ﹝﹢رد ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا ︉ ﹨︀ی ﹡︀ ︨ـــ﹫ آ

︺︱﹩ از آ﹡︀ ا︫︀ره ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛.  ︋﹤ ا︠︐︭︀ر︋ 

︪ـــ﹍﹫︣ی از آ︨﹫︊︀ی ﹡︀︫﹩  ﹫  ︎︒︻︀ ︣︑ ﹜﹞ -1﹟ و ﹝﹢︔︣︑︣﹟ ا﹇︡ا﹝﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋ 

️︧د﹋︐︣ ︨﹫︿ ا﹜﹥ ﹝﹢︨﹢ی، ﹡﹀︣و﹜﹢ژ
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︨ـــ️،  ︨ـــ﹫﹙﹥ رژ﹛ ︾︢ا﹩ و ورزش ا ﹥ و ﹢ن︋  ــ﹢د ﹋﹠︐︣ل ﹋︣دن د﹇﹫﹅ ﹇﹠︡︠   ︫️︋︀از د

ــ︡ن  ︀︻︒ ﹋﹠︐︣ل︫  ﹥ ︑﹠︀﹩ ﹡︐﹢ا﹡︡︋  ︨ـ️ در ﹝﹢اردی ﹋﹥ رژ﹛ ︾︢ا﹩ و ورزش︋  ︵︊﹫︺﹩ ا

﹥ ﹝﹆︡ار ﹋︀﹁﹩  ︧ـــــ﹢﹜﹫﹟︋  ﹢ن و از ︗﹞﹙﹥ ا﹡ ︀︡ از دارو﹨︀ی ﹋︀﹨﹠︡ه ﹇﹠︡︠  ﹢د،︋  ﹢ن︫   ︠︡﹠﹇

ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د. 

︀︫︡ ﹋﹠︐︣ل   ︋﹩﹞ ︣︔﹢﹞ ️︋︀︀ی ﹡︀︫﹩ از د︊﹫︨︪ــــــ﹍﹫︣ی از آ﹫ 2-ا﹇︡ام د﹍︣ی ﹋﹥ در︎ 

︀︡ از  ﹫︧︐﹢﹜﹩ ا﹟ ا﹁︣اد︋  ﹢ن︨  ﹥ ︵﹢ری ﹋﹥ ﹁︪︀ر︠  ﹫﹞︀ران ا︨️︋   ︋﹟ن ا﹢ ﹋︣دن ﹁︪︀ر︠ 

 .︫︡︀ ﹢ن د︀︨︐﹢﹜﹩ آ﹡︀ از ٩٠ ﹝﹫﹙﹫﹞︐︣ ︗﹫﹢ه ﹋﹞︐︣︋  ١٣٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه و ﹁︪︀ر︠ 

﹢ن ﹡﹫︤ ﹨﹞︀ن ا﹇︡ا﹝︀︑﹩  ︪ـــ︀ر︠  ︣︐﹟ و ﹝﹢︔︣︑︣﹟ را﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ﹁ ︡ا﹡﹫︡︋  ︗︀﹜︉ ا︨️︋ 

ــ︀﹝﹏ رژ﹛ ︾︢ا﹩ و ورزش ا︨ــ️،  ــ﹢د و︫  ﹢ن ا﹡︖︀م ﹝﹩︫  ︣ای ﹋﹠︐︣ل ﹇﹠︡︠  ا︨ــ️ ﹋﹥︋ 

︣︠﹢ری، ︣︐﹝﹞﹟ و ﹝﹢︔︣︑︣﹟ ا﹇︡ا﹝﹩ ا︨ــــ️ ﹋﹥  ︣﹨﹫︤ از︎  ︮ـــ﹫ و︎   ﹤︢︽︑ ورزش و

 ︀﹡از آ ﹤﹋ ️︋︀ن و د﹢ ︪ـ︀ر︠  ︴︣﹡︀ک ﹁ ︀︹ و︠  ﹫﹞︀ری︫  ﹫︪﹍﹫︣ی از دو︋  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹨﹛ در︎ 

︨ـــ﹫︉ ﹨︀ی ︑︡︡ ﹋﹠﹠︡ه  ︫ـــ︡ و ﹨﹛ آ ︀ ︫ـــ﹢د، ﹝﹢︔︣︋  ︀﹝﹢ش ︀د ﹝﹩  ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹇︀︑﹑ن︠ 

﹢ن  ﹥ ﹨︣ د﹜﹫﹏ ورزش و ︑︽︢﹥ ﹡︐﹢ا﹡︡ ﹁︪ــــ︀ر︠  ﹫︀ت ﹡︀︫﹩ از آ﹡︀ را ﹋︀﹨︩ د﹨︡ ا﹝︀ ا﹎︣︋ 

︪ـــــــــــــ﹢د از دارو﹨︀ی ﹝︀ر ﹋﹠﹠︡ه  ﹫﹞ ﹤﹫︮﹢︑ ،︡︀﹝﹡ را ﹋﹠︐︣ل ️︋︀د ﹤ ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

﹢د. آ﹡︣︎﹢︐︎︀﹋ ﹏︓﹞ ﹟﹫︧﹡︀︑﹢︥﹏، ا﹡︀﹐︣︎﹏، ﹜﹢زار︑︀ن و وا﹜︤ار︑︀ن و ︾﹫︣ه ا︨︐﹀︀ده︫ 

︀︫﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ آ︨﹫︉ ﹨︀ی  ︣ ا﹠﹊﹥ در ﹋﹠︐︣ل ﹁︪ــ︀ر︠﹢ن ﹝﹢︔︣ ﹝﹩︋  ا﹟ دارو﹨︀ ︻﹑وه︋ 

﹫︪﹍﹫︣ی ﹋﹠﹠︡.  ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از د︀︋️ را ﹡﹫︤︎ 

︡ه  ︡ه، د︡ه︫  3- در ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹎︧ــــ︐︣ده ای ﹋﹥ ا︠﹫︣اً در ﹋︪ــــ﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹙︿ ا﹡︖︀م︫ 

︀︻︒ د﹁︹ ﹎﹙﹢﹋︤  ︀ز︗︢ب ﹎﹙﹢﹋︤ در ﹋﹙﹫﹥ ﹨︀ را ﹝︀ر ﹝﹩ ﹡﹞︀﹠︡ و︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ا︨︐﹀︀ده از دارو

 ︣﹫︠︀︑ ﹤ از ︵︣﹅ ادرار ﹝﹫︪ــــــــــــــ﹢﹡︡، ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ آ︨﹫︉ ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از د︀︋️ را ﹡﹫︤︋ 

︋﹫﹠︡از﹡︡.
 

 ︣︐ ︀︻︒ ﹋﹠︐︣ل︋  ﹥ ︻﹠﹢ان ا﹝︍︀﹎﹙﹫﹀﹙﹢ز ﹟︀د ﹝﹫︪﹢د از ﹉ ︵︣ف︋   ︋︀﹡دارو﹨︀ ﹋﹥ از آ ﹟ا

︪ـــــ︀ر دا︠﹏ ﹎﹙﹢﹝﹢ل ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ از  ︀ ﹋︀﹨︩ دادن ﹁  ︋︣﹍ن ﹝﹫︪ــــ﹢﹡︡ و از ︵︣ف د﹢  ︠︡﹠﹇

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹩﹞ ︣ی﹫﹍︪﹫  ︎️︋︀آ︨﹫︉ ﹋﹙﹫﹢ی ﹡︀︫﹩ از د

 ︡ا﹢﹁ ︣ ︡ه ﹋﹥ ا﹟ دارو﹨︀ ︻﹑وه︋  ︡ه، د︡ه︫  ︠﹢︊︫︐︀﹡﹥ در ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ﹋﹥ ا︠﹫︣ا ا﹡︖︀م︫ 

︧ـ︐﹠︡ و ﹜︢ا ︑﹢︮﹫﹥  ﹨ ︣︔﹢﹞ ︤﹫﹡ ﹩︐︋︀︀ران د﹝﹫ ︪ـ﹍﹫︣ی از ﹞﹑ت ﹇﹙︊﹩ در︋  ﹫ ﹋﹙﹫﹢ی در︎ 

﹫﹞︀ران د︀︋︐﹩ ا︨︐﹀︀ده  ﹢م و ︀ دوم در﹝︀ن︋   ︨︳ ﹥ ︻﹠﹢ان︠  ︪ـــــ﹢د ﹋﹥ از ا﹟ دارو﹨︀︋  ﹫﹞

﹎︣دد.
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ا﹨﹞﹫️ روا﹡︪﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ا﹨﹞﹫️ روا﹡︪﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ا﹨﹞﹫️ روا﹡︪﹠︀︨﹩ ورز︫﹩

﹫︩ ر﹇︀︋️ ﹨︀ی ورز︫ــــ﹩ ︗︤و  ︨ـــ︀ل︎  از ︡﹠﹟ ﹨︤ار 

 ︀ ︨ـــــــــــــــــ️،︋  ﹢ده ا  ︋﹩﹡︀︗ ﹌﹠﹨︣﹁ ︣︢︎︀﹡ ﹩︡ا︗

﹙︴﹠︐﹩ ر﹁︐︀ر  ︀﹡﹢اده︨  ︀ی︠  ورز︫﹊︀ران ﹝﹢﹁﹅ ﹝︓﹏ ا︻ـ︱

 ﹤ ﹥ د︨️ آور﹡︡︋  ﹫︪ــ︐︣ی︋  ︡ و ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️︋   ︫﹩﹞

︡﹡︡. رو︡اد﹨︀ی ﹋﹞﹩   ︫﹩﹞ ﹏︡︊︑ ︀د ﹝﹙﹩ ﹋︪﹢ر︫︀ن﹝﹡

 ﹩ ︀ ﹇︣﹝︀ـ﹡ ﹥ ﹜︀ظ ︑︀︔﹫︣﹎︢اری︋  و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

︣ روح ︗﹞︺﹩ ﹋﹏ آن  ︪ـــ﹢ر︋  ﹋ ﹉ ﹩﹚﹞ ﹜﹫︑ ︳︨﹢︑ ︀ن︗

 .︫︡︀ ︣ا︋︣ی دا︫︐﹥︋  ﹋︪﹢ر︋ 

﹥ د︨ــــــــ️   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹩﹡︀﹞︣﹇ از ︡︺ ﹇︣﹝︀﹡︀ن ا﹜﹞︍﹫﹉︋ 

﹢﹡︡ و  ︪ـــــــــــــــ﹢ر ﹝﹩︫  ﹫﹙﹩ ﹝︺︣وف و ﹝ ﹝﹩ آور﹡︡،︠ 

︣ورا﹡﹠︡ ﹋﹥  ︨ـ︣ ﹝﹩︎  ورز︫﹊︀ران ︗﹢ان ﹡﹫︤ ا﹟ رو︀ را در 

︀داش ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ورز︫ــــــــ﹊︀ران ﹡︊﹥ را  روزی آوازه و︎ 

︀ ︑﹑ش و  ﹢د ﹝﹍︣︋  ︋︨︡️ آور﹡︡ و ا﹟ ﹝﹫︧ــــــــــ︣ ﹡﹞﹩︫ 

ــ﹩  ︀﹨ ﹤﹠︤ــ﹩ را ﹨﹛ در︎  ︤ی د﹇﹫﹅ ﹋﹥ ﹇︴︺︀ ـ﹨ ︋ـ︣﹡︀﹝﹥ رـ

︪ـــــ︣﹁️ ﹨︀ی ﹇︀︋﹏  ﹫ ︀﹜︀ی ا︠﹫︣،︎  ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. در︨ 

︮ـــ﹢رت  ــ﹠︀︨ــ﹩ ورز︫ــ﹩  ﹝﹑︷﹥ ای در ﹢زه روان︫ 

﹢ده ا︨️  ﹢ال︋   ︨﹟︣ای ﹨﹞﹥، ︗︀ی ا ﹎︣﹁︐﹥ ا﹝︀ ﹨﹞﹫︪ــ﹥︋ 

︀﹜﹫﹠﹩، ︑︣︋﹫︐﹩ و ....در روان  ︨ـ﹩︋  ︫ـ﹠︀ ﹫﹟ روان  ﹋﹥ ﹝︣ز︋ 

︫﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ ﹫︧️؟

﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ر﹁︐︀ر  ︨ـ️ ﹋﹥︋  ︨ـ﹩ ︻﹙﹞﹩ ا ︫ـ﹠︀ ︋︴﹢ر ﹋﹙﹩ روان 

﹠︀︨﹩ ﹎︣ا︩ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی  ︣دازد. روان︫  ︧ـــ︀ن ﹝﹩︎  ا﹡

︧ـــــــ︀ن ﹨︀ را ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇︣ار ﹝﹩ د﹨︡ ﹋﹥  دارد و ر﹁︐︀ر ا﹡

︨ـــ﹩ در ورزش  ︫ـــ﹠︀ ﹊﹩ از ﹝﹢ارد ﹝﹛ آن، ﹡﹆︩ روان 

 ﹤ ﹞︀ر ﹝﹩ رود ﹋﹥︋   ︫﹤ ا︨️ ﹋﹥ دا﹡︪ــــــ﹩ ﹝﹫︀ن ر︫︐﹥ ای︋ 

 ︣  ︋﹩︐︠︀﹠ ︋︣ر︨﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ﹍﹢﹡﹍﹩ ︑︀︔﹫︣ ︻﹢ا﹝﹏ روان︫ 

︣﹟ ﹨︀ی  ︣ ︑ـ﹞ ﹩ ︑︀︔ـ﹫ ﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹍﹢﹡ـ﹍ ︻﹞﹙﹊︣د آدـ﹝

︣دازد و در  ︫ـــ﹠︀︠︐﹩ ﹝﹩︎  ︣ ذ﹨﹟ و ︻﹢ا﹝﹏ روان  ورزش︋ 

 ﹩︨︀﹠ وا﹇︹ ﹊﹩ از ا﹡﹢اع ر︫︐﹥ ﹨︀ و ﹎︣ا︪ــــــ︀ت روان︫ 

ــــــــ︀﹝﹏ آ﹝﹢زش        ا︨ــــــــ️ ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹝﹀︀﹨﹫﹛︫ 
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﹥ ﹨︡ف،  ︨ـــــ﹫︡ن︋  ︣ای ر  ︋﹩︐︨ـــــ ــــ︣ ︊﹢د ︻﹞﹙﹊︣د، ﹨︡ف ﹎︢اری،︨  ﹝︀رت ﹨︀ی ذ﹨﹠﹩،︋ 

 ﹩︋︀ورز︫﹊︀ران، ارز ︀ ︪ـ﹩، ﹝︪ــ︀وره︋   ︡﹝︀ت ورز︫﹩ و ︑﹢ان︋  ﹠︀︠︐﹩ در︮  ﹝﹑︷︀ت روان︫ 

 ︣ ﹢د︑﹠︷﹫﹞﹩ ﹨﹫︖︀﹡﹩ و... را در︋  ︣ای ﹝﹢﹁﹆﹫️،︠  ﹢د︋︀وری︋  ﹫﹍﹫︣ی ︑﹞︣﹠︀ت،︠  ا︨ــ︐︺︡اد﹨︀،︎ 

﹝﹩ ﹎﹫︣د.

﹠︀︨︀﹩ ﹋﹢د﹋︀ن و ورز︫﹊︀ران ﹡︊﹥ و ﹝︧︐︺︡ ﹨︧︐﹠︡ و  ﹠︀︨︀ن ورز︫﹩ در ︗︧︐︖﹢ی︫  روان︫ 

﹥ ﹝﹫︀د﹟ ورز︫﹩ ﹋﹞﹉ ﹋﹠﹠︡.  ︋﹥ ورز︫﹊︀ران ﹝︺﹙﹢ل ︗︧ــ﹞﹩ و روا﹡﹩، ﹡︊﹍︀ن و ورز︫﹊︀ران︋ 

︭ـــــــــ﹫️، ︻﹢ا﹝﹏ روا﹡﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩، ا﹡﹍﹫︤ش،   ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ ﹝﹢︲﹢︻︀︑﹩ ﹨﹞︙﹢ن︫  روان︫ 

﹞ ︣︀︀رت ﹨︀ی روا﹡﹩ ﹋﹥ ﹐ز﹝﹥  ﹥ ﹡﹀︦ و︨  ﹋﹠︐︣ل ا︨︐︣س و ا︲︴︣اب، آ﹝﹢زش ︣﹋︐﹩، ا︻︐﹞︀د︋ 

﹩ ︋ـ︣  ︣﹎︢اری ﹁︀﹋︐﹢ر﹨︀ی رواـ﹡ ︀د﹎﹫︣ی و ا︗︣ای ﹝︴﹙﹢ب ﹝︀رت ﹨︀ی ︣﹋︐﹩، ︑︺﹫﹫﹟ ﹋﹫﹀﹫️ اـ︔

︴﹢ر ﹋﹙﹩ روان  ︫ـ﹠︀︨ــ︀ن ورز︫ــ﹩ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡.︋  روی ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︣﹋︐﹩ ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ روان 

︧ـــــ︀ن و  ﹥ ﹝︴︀﹜︺﹥ ا﹡ ︀︫︡. ا﹟ دا﹡︩︋  ﹢د ﹝﹩︋   ︠﹤ ︫﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ دارای ﹝﹢︲﹢ع ﹝︭ــــ﹢ص︋ 

︧ـــــــــــــ︀︋﹆︀ت ورز︫﹩ و ... ︗﹠︊﹥ ﹨︀ی روا﹡﹩ ︻﹞﹙﹊︣د  ﹞ ،﹩﹡︡ ︣﹋︀ت او در ︗︣︀ن ︑﹞︣﹠︀ت︋ 

︣دازد. ﹥ و︥﹎﹩ ﹨︀ی ر﹁︐︀ری ورز︫﹊︀ران ﹝﹩︎  ورز︫﹊︀ران و︋ 

︨ـــ﹥ ︗﹠︊﹥ روان  ــ﹠︀︨ــ﹩ ورز︫ــ﹩ ﹡﹍︀ه ﹋﹠﹫﹛ از  ﹥ روان︫  ﹠︡ی︋  ــ﹢رت ︵︊﹆﹥︋   ︮﹤ ﹢ا﹨﹫﹛︋  ا﹎︣︋ 

 ︡﹠﹡︀﹞ ﹩︐︠︀﹠ ︪ـــ︐︣، ورز︫﹊︀ران دارای ﹝︪ــــ﹊﹑ت روان︫  ﹫  ︋﹤︴﹫ ﹟در ا ﹤﹋ ﹩﹠﹫﹛︀  ︋﹩︨︀﹠︫

︣و﹋︀ر دار﹡︡.  ︣ا﹡﹍﹫︐﹍﹩ و ﹝︪ــــــ﹊﹑ت ا︨︐︨︣﹩ و ︾﹫︣ه︨   ︋،︦﹀﹡ ﹤ ا︲︴︣اب، ︲︺︿ ا︻︐﹞︀د︋ 

﹠︀︨﹩ ورزش  ︺︡ ﹡﹆︩ ا︨︐︀د و ﹝︪ــ︀ور روان︫   ︋﹟در ا ﹩︨︀﹠ ﹠︀︨﹩ آ﹝﹢ز︫﹩ ﹋﹥ روان︫  روان︫ 

﹥ داده ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و آ﹝﹢ز︫﹩  ﹠︀︨﹩ ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹋﹥ ﹨︡ف آن د︨︐﹫︀︋﹩︋  ﹥ ︻︡ه دارد و روان︫  را︋ 

﹠︀︨﹩ ا︨️ ﹋﹥ در  ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ ﹉ ر︫︐﹥ ﹡︧ــ︊︐︀ ︗﹢ان در روان︫  ︀︫︡. روان︫   ︋﹩﹞ ﹩﹠﹫﹛︀ و︋ 

 ﹟﹫﹛︣ ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ ︗︀ن را در︋  ﹢ی «﹋︀رل د﹛» او﹜﹫﹟ آز﹝︀︪ــــــــ﹍︀ه روان︫  ︨︀ل 1920 از︨ 

︫ـ︡ و در  ︨ـ﹫︦  ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ ︑︀ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ روان︫  ︀ل 1965 ا﹡︖﹞﹟︋  آ﹜﹞︀ن ︑︀︨﹫︦ ﹋︣د و در︨ 

 .︡  ︫﹩﹁︣︺﹞ ﹩﹛︀﹝ ﹥ دوره ﹨︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩ در آ﹝︣﹊︀ی︫  ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩︋  ︨︀ل 1970 روان︫ 

 ،︀﹨ ﹩﹍︐︧︀ ︀︡ دارای ﹝︀رت ﹨︀﹩ ﹝︓﹏ ︑﹀﹊︣ ا﹡︐﹆︀دی، ﹝︀رت ﹨︀ و︫  ﹠︀︨︀ن ورز︫﹩︋  روان︫ 

︫︤﹊﹩ ورز︫﹩،  ︾﹫︊️ و ﹇︱ــــ︀وت، ﹝︀رت ﹨︀ی ﹁︣دی و راز داری، دا﹡︩ ﹋︀﹝﹏ از ︻﹙﹛ ورزش︎ 

︨ـــ︺﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑﹞︀م   ︡︀ ︫ـــ﹠︡ و ︋  ︀ ﹥ ورزش︋  ــ︡﹝︀ت و روش ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹝︐︡اول ﹝︣︋﹢ط︋  درک︮ 

︨ـ﹩ در ﹢زه  ︫ـ﹠︀ ﹥ ︑﹞︀م ا︋︺︀د روان  ﹢د ﹇︣ار د﹨﹫﹛ و︋   ︠﹤﹢﹛︣ ﹠︀︨﹩ ورز︫﹩ را︨  ﹝﹢ارد روان︫ 

 ︫︡︀ ︀﹜﹫﹠﹩ ورز︫﹩ ﹝﹩︋   ︋﹩︨︀﹠ ︧ـ︀﹏ رو﹊︣د روان︫  ﹞ ﹟︣︐﹝﹞ از ﹩﹊ ﹟و ا ﹜︍︣داز ورزش︋ 

︣دازد. ︀﹜﹫﹠﹩ ورز︫﹊︀ران و ﹝︣︋﹫︀ن ﹝﹩︎  ﹠︀︠︐﹩ و ﹡﹫﹞︣خ︋  ︺︡ روان︫   ︋﹤  ︋﹤﹋

︭ـــ﹫️، ا︨︐︣س و ا︲︴︣اب ورز︫﹊︀ر و    ︫،﹅﹚ ︴﹢ح ا﹡﹍﹫︤ش، ︻﹢ا︵︿،︠  ﹢رت ﹋﹥︨   ︮﹟ا ﹤︋

 ﹟︫ـــــ﹢د ﹋﹥ ا ︣دا︠︐﹥ ﹝﹩  ﹥ ﹝︡ا︠﹙﹥ و در﹝︀ن︎  ــــ﹢رت ﹜︤وم︋  ــــ︡ه و در︮   ︫﹌﹠ر﹢︐﹫﹡︀﹞ ﹩︋︣﹞

﹍︢ارد و  ﹥ ﹡﹀︦ ورز︫﹊︀ر ︑︀︔﹫︣︋  ﹢رت ︾﹫︣ ﹝︧ــــــــــــ︐﹆﹫﹛ روی ︑﹞︣﹟ و ا︻︐﹞︀د︋   ︮﹤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡︋ 

﹠︡ی  ــ﹢رت︋   ︮﹉ ﹤ ︫ـ﹢﹡︡ ︑︀︋  ︨ـ﹠︖︩ روا﹡﹩ ﹝﹩   ،﹩﹠﹫﹛︀ ︫ـ﹊︀ران ﹇︊﹏ از ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹝︡ا︠﹙﹥︋  ورز

︣ه ﹎︣﹁️. و﹇︐﹩ ︑﹫﹛  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫ــــ﹩ و در﹝︀ن︋  ︐﹢ان از︋  ︫ـــ︀ن︋  ︋︐︣ی از ر﹁︐︀ر و ﹋︀ر﹋︣د

 ︀ ︀را﹜﹞︍﹫﹉ 2020 در ز﹝︀ن ﹋﹢︑︀﹨﹩ ﹋﹥ ﹋﹠︀ر ︑﹫﹛ و در ﹝﹏ اردو﹨︀ ﹇︣ار ﹎︣﹁️︋  ︫ـــ﹠︀︨ــــ﹩︎  روان 

︧ـ︐﹫﹛  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه ﹝︡ت ﹋︀ر︋︣دی، ︑﹢ا﹡  ︋﹟︡و︑ ︀ ︪ـ﹍︀﹨﹩ و ا︗︣ا﹩ و︋  ︑︪﹊﹫﹏ ︑﹫﹛ ﹨︀ی دا﹡

︭ـ﹩ روان  ︭ـ ︑ ︩﹡︣ه ﹎﹫︣ی از دا  ︋︀ ︐﹢ا﹡﹫﹛︋  ﹢﹛ و︋  ﹨︣﹠︡ ا﹡︡ک در ﹝﹢﹁﹆﹫️ ︑﹫﹛ ﹝﹢︔︣ وا﹇︹︫ 

 ﹤ ︫ـ﹠︀︠︐﹩︋  ︮ـ﹢رت ﹡﹫︀ز ﹝︡ا︠﹑ت روان  ︫﹠︀︨﹩ در ︑﹞︀م ا︋︺︀د از ارز︀︋﹩ ︑︀ ار︑﹆︀ء ︻﹞﹙﹊︣د و در 

.﹜﹫︀﹝﹡ ﹉﹝﹋ ﹩︫︀ی ورز﹨ ﹜﹫︑



︡ن ﹡﹆︩ ︻﹞︡﹨︀ی در ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــــــــــ﹛ و   ︋︤︡ه درون ر︾ ﹟︣︐﹎︤ر ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋︡︊﹋

︣︻︡ه دارد  ﹛ زدا﹩ ﹝︐︀︋﹢﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ را︋  ︡ن دارد، و︸﹫﹀﹥︨  ︀ز︋  ︨﹢︠️ و︨ 

 ︹︀︫ .︡﹠﹊﹫﹞ ︡﹫﹛﹢︑ ارش و ر︫︡ را﹢﹎ ️︗ زم﹐ ﹩︀﹫﹝﹫︫﹢﹫ ︣و︑﹫﹟ ﹨︀ و ﹝﹢اد︋  و︎ 

﹫﹞︀ری   ︋﹟ا ︣︲︀ ︀ل ︣ب ا︨️ ﹋﹥ در ︡︊﹋ ︀ری﹝﹫ ︪ـ﹊﹏ ﹋︊︡،︋  ﹫﹞︀ری و ﹝  ︋﹟︣︑

︣ای  ︮ـــــ﹢رت ﹉ ا︎﹫︡﹝﹩ در ︗︀ن و ا︣ان درآ﹝︡ه و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ا﹟ ا︎﹫︡﹝﹩︋   ﹤︋

 ﹟﹫﹍﹠ ﹫︀﹝︡﹨︀ی︨  ﹢د ︣ا ﹋﹥︎  ﹢ا﹨︡︋  ︀ر︠  ︧ــ︀رت︋  ︧ــ﹫︀ر︠  ︪ـ﹢ر﹨︀︋  ﹋ ️﹞﹑ ﹡︷︀م︨ 

﹫﹞︀ری   ︋﹤ ﹢ده و ﹝︐︀︨﹀︀﹡﹥ ﹨﹠﹢ز︋  ︀ور︋  ︭ـ︀دی آن ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏︋  ︋︡ا︫︐﹩ ا︗︐﹞︀︻﹩ و ا﹇︐

︪ـــــــ︡ه  ﹡ ﹩﹁︀﹋ ﹤︗﹢︑ ،︹︀ ﹫﹞︀ر︀ی ﹝︤﹝﹟ ︾﹫︣ وا﹎﹫︫︣   ︋︣︀ ﹥ ا﹡︡ازه︨  ﹋︊︡ ︣ب︋ 

ا︨️.
﹫﹞︀ر︀ی   ︋،️︋︀د ،﹩﹇︀ ﹏︓﹞ ︣﹫﹎︀ی ︾﹫︣ وا︀ر﹝﹫  ︋︣︀︨ـ ﹫﹞︀ری ﹡﹫︤ ﹨﹞︀﹡﹠︡   ︋﹟ا

︀ روش ز﹡︡﹎﹩  ﹊︐﹥ ﹨︀ی ﹇﹙︊﹩ و ﹝︽︤ی ار︑︊︀ط ﹝︧ــــــــــ︐﹆﹫﹞﹩︋  ﹇﹙︊﹩ و ︻︣و﹇﹩ و︨ 

﹠︺︐﹩، رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹡︀﹝︐︺︀رف و  ﹩ ︑︣﹋﹩، ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀︫﹫﹠﹩ و︮  ا﹡︧ــــــــ︀ن دارد.︋ 

﹫﹢ع،  ︣وز،︫   ︋﹏﹚︻ ﹟︣︐﹝﹞ د︨️ از ﹟︀ر و د︠︀﹡﹫︀ت و ︻﹢ا﹝﹙﹩ از ا﹍﹫ ا︨︐︣س،︨ 

﹫﹞︀ری ﹝︧﹢ب ﹝﹫︪﹢د.  ︋︪︡︡︑ ︣ش و︐︧﹎

︀︻︒ ر︨﹢ب ﹝︤﹝﹟ ︣︋﹩ در ﹋︊︡ و ا﹜︐︀ب و ﹡︀ر︀︨﹩ ﹝︤﹝﹟ در  از ﹝︖﹞﹢ع ︻﹙︐﹩ ﹋﹥︋ 

︡ه ا︨️   ︫﹤︐︠︀﹠ ︡ن ﹝﹫︪﹢د، د ️︋︀︀ ﹝︣ض ﹇﹠︡ ﹞ ﹏﹞︀︻ ﹉﹛ و︫  ︩ از︋   ︋﹟ا

︮ـــ﹢رت  ︫ـــ︡ و ︀ در﹝︀ن آن ﹡︀﹇︬  ︀  ︋︣︑ ﹩﹡﹐﹢︵ ️︋︀د ﹤ و ﹨︣ ﹥ ︵﹢ل ﹝︡ت ا︋︐﹑︋ 

 ﹤ ︀ز ا︋︐﹑︋  ﹢د. ز﹝﹫﹠﹥︨  ﹫︪ــــــــــــــــ︐︣ ﹝﹩︫  ﹥ ﹋︊︡ ︣ب ﹨﹛︋  ︋﹍﹫︣د ا︐﹞︀ل ا︋︐﹑︋ 

 ﹜رژ ﹩ ︣ـ﹋ ︋ـ﹩ ︑ـ ،️︋︀د ،﹩ ﹩ ︑﹢ان ︀ـ﹇ ︣ب را ـ﹝ ︥ه ﹋︊︡ ـ وـ ﹤ ︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋︊︡︋ 

 ،C  ️﹫︑︀︍﹨ ︡﹠﹡︀﹞ ︀︐﹡﹢﹀︻ ﹩︠︣ ︨ـ︣︹ وزن،︋  ︀رداری، ﹋︀﹨︩  ︨ـ︉،︋  ︀﹠﹞︀﹡ ﹩︢ا︾

︫︣﹞︣د. ︣︠﹩ ژ﹡︀ را︋  ﹞﹢م و︋  ︣︠﹩ دارو﹨︀،︨  ا﹜﹊﹏،︋ 

︡︀ ︻﹑﹛ و ﹡︪︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹋︊︡ ︣ب︋ 

 ﹟﹫﹝﹨ ﹤ ﹫﹞︀ری︋   ︋﹟︀ران ﹨﹫︘ ﹡︪︀﹡﹥ ای ﹡︡ار﹡︡ و ا﹝﹫ ︧﹫︀ری از︋  ︀︋︡ اذ︻︀ن ﹋︣د ﹋﹥︋ 

﹢د و  ︀﹝﹢ش درآ﹝︡ه ا︨️ ︺﹠﹩ د︪︑ ︣﹫︬ داده ﹝﹩︫  ﹢رت ا︎﹫︡﹝﹩︠   ︮﹤ د﹜﹫﹏︋ 

︮ـ︡ ﹝︣دم در︗︀︑﹩ از  ﹫︩ از ۵٠ در  ︋︡︀︫ـ  ︣︲︀ ︀ل د و ﹜︢ا در﹢ د︣ در﹝︀ن ﹝﹩︫ 

﹢رت   ︮﹤ ﹢ده و ﹁﹆︳ ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥︋  ﹩ ا︵﹑ع︋  ﹥ آن︋  ﹋︊︡ ︣ب دار﹡︡ ا﹝︀ ﹡︧ــــــــــ︊️︋ 

 ︩︀﹞از آز ︦  ︎﹩﹠︺ ︪ـــ﹢د ﹫﹞ ︬︪ـــ ﹞ ︀﹡︀ری آ﹝﹫  ︋︡﹡﹢ ︣ر︨﹩︫  ︎︀را﹋﹙﹫﹠﹫﹊﹩︋ 

﹩ ︑﹩ ا︨﹊﹟ و ام آر آی. ﹢﹡﹢﹎︣ا﹁﹩،︨  ︠﹢ن،︨ 

︀︫﹠︡ ا﹝︀ در ﹋﹏   ︋﹩﹋︀  ︫﹩﹍︐︧ ﹊﹛ و︠  ︋︣︠﹩ ا﹁︣اد ﹨﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ از ︑﹢ع، درد︫ 

﹫﹞︀ری ﹋︊︡ ︣ب را   ︋﹤  ︋﹉ ︻﹑﹛ و ﹡︪ــــ︀﹡﹥ ﹨︀ی ﹝︐﹙﹀﹩ و︗﹢د دارد ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︫︡ 

﹢اب  ︧ــــــ︐﹍﹩ ﹝﹀︣ط،︠  ﹩ ︀﹜﹩ و︠  ا﹁︤ا︩ د﹨︡. ا﹑︻ ﹟﹛ ︻︊︀ر︑﹠︡ از ︲︺︿،︋ 

︡ون ︻﹙️، ﹢اس ︎ـ︣︑ــ﹩، ﹎﹫︖ــ﹩ و ﹝﹠﹍ــ﹩،  ︡ن︋  ︀رش︋  ﹢اب ز︀د،︠  ﹩ و︠  آ﹜﹢دـ﹎

︪ـــــ﹊﹑ت  ︡ن، ﹝  ︋️︨﹢ ︡ن︎  ﹫︩ از ︡، ر︤ش ﹝﹢، ﹎︣م︫  ﹋︀﹨︩ ︀﹁︷﹥، ︑︺︣ق︋ 

﹋︊︡ و ورزش﹋︊︡ و ورزش﹋︊︡ و ورزش
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د﹋︐︣ ︨﹫︡︗﹢اد ︫﹀﹆﹩- ﹝︐︭︬ ︵︉ ورز︫﹩



 ︣ز ︤و ﹝﹉، ︗﹢ش ﹨︀ی ر ﹉﹋ ،﹉﹛ ﹏﹞︀  ︫﹩︐︨﹢︎

﹢رت، ا︧ــــــ︀س ﹝﹢ر﹥ روی  ︎﹢︨︐﹩، ﹇︣﹝︤ی︮ 

﹙﹩ ︻︱ــ﹑ت،  ︡ن، ﹎︤﹎︤ و ﹝﹢ر﹝﹢ر، ︲︺︿ و︫  روی︋ 

ــــــ︣︻︀دی ﹝﹢چ ﹨︀ و  ﹢د و ︾ـ﹫  ︠﹤ ﹢د︋  ﹢ردن︠   ︠︘﹫︎

ــ﹛ ︲︺﹫︿  زا﹡﹢﹨︀، ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹎﹢ار︫﹩، ﹝︺︡ه و ﹨ـ︱

︡ د﹨︀ن، ︑﹙ــــــــــ﹩ د﹨︀ن، ر﹡﹌  ﹢ی︋   ︋،﹀﹡ ،︢ا︾

 ﹩﹎︡︣︎︣ه، ﹇︣﹝︤ی ︪ــ﹛ ﹨︀، زردی، ︻︭ــ︊﹩ 

︨ـــ️  ﹢ ︫ـــ﹍︣ی، ︑﹫︣﹎﹩︎  ︀︠︣ ︋﹢دن، زودر﹡︖﹩ و︎ 

 ﹩﹎︡﹠︊︧ ،︡ر﹋ ﹩︐︨﹢ ︽﹏، ︲︀︺︀ت︎   ︋︣︣دن و ز﹎

︨ـــــــــــــ﹥ ︑﹢ا﹜️، ر﹡﹌ ﹇﹢ه ای روی  ︀﹋ ﹤ ﹝︡﹁﹢ع︋ 

︧ــ︐︀ن در  ︡ن︎  ︤رگ︫  ︀﹨︀ و︋  ﹜︊︀س ﹨︀ی ز︣، ︑﹢رم︎ 

﹝︣دان.
 ﹉ ︡﹠︫ـ ︀ ︀﹜﹛ دا︫︐﹥︋   ︨﹤︢︽︑ ﹤﹋ ︀ر ﹡﹀︣ی ︣﹨ از

ــــــ﹢د در ﹋﹏ رواج ﹋︊︡  ﹥ ﹋︊︡ ︣ب ﹝﹩︫   ︋﹑︐︊﹞ ︣﹀﹡

﹫︪ــــــــــــ︐︣ از د︀︋️ و   ︋﹩﹚﹫ ﹫﹟ ا﹁︣اد︠  ︣ب در︋ 

︪ـــــــــ﹊﹏ ﹨﹞︙﹠︀ن ﹋﹥ ﹎﹀︐﹫﹛  آر︑︣️ ا︨️ ﹁﹆︳ ﹝

﹫︪ــــــــ︣﹁︐﹥   ︎﹏︀ری در ﹝︣ا﹝﹫  ︋﹟ا ﹤﹋ ️︨︀︖﹠ا

﹢د.  ︑︪﹫︬ داده ﹝﹩︫ 

︠︴︣ ﹋︊︡ ︣ب ﹫︧️؟

 ﹤  ︋﹏︡︊︑ ︡﹡︪ـــــــــ﹢د ﹝﹫︐﹢ا ا﹎︣ ﹋︊︡ ︣ب در﹝︀ن ﹡

︨ـ﹫︣وز ﹋︊︡ ز﹝︀﹡﹩ رخ  ︫ـ﹢د.  ﹫︣وز ﹋︊︡ی  ︋﹫﹞︀ری︨ 

ــــ﹙﹢﹜︀ی   ︨﹟︤﹍︀︗ ﹩﹝︠︀ی ز﹨ ️﹁︀  ︋﹤﹋ ︡﹨︡﹫﹞

︫ـــ︡ه و ︻﹞﹙﹊︣د آن را ﹋︀﹨︩ ﹝﹩ د﹨︡،  ︨ــ︀﹜﹛ ﹋︊︡ 

 ︉﹝ ــ﹩︋  ــ︣ب ﹡﹢ـ︻ ︀ری ﹋︊︡ـ﹝﹫ ︑︀﹋﹫︡ ﹝ــ﹩ ﹋﹠﹛ ﹋﹥︋ 

ز﹝︀﹡︡ار ا︨️.

﹫﹞︀ری در ا﹁︣اد ﹋﹛ درآ﹝︡   ︋﹟︨ـ️ ﹋﹥ ا ︀︖﹠ا ︉﹛︀︗

 ︡︀︑ ﹏﹋ ︪ـ︀﹨︡ه ﹝﹫︪ــ﹢د و در و رو︨︐︀﹫︀ن ﹋﹞︐︣ ﹝

 ﹩﹠︺ ،️︨︭ـــــــــ﹩ در ار︑︊︀ط ا  ︀ ر﹁︀ه︫  ز︀دی︋ 

 ﹤  ︋﹐︀ ︠﹢ردن ز︀د، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹋﹛، د︀︋️ و ﹋︧ــ︐︣ول︋ 

 ﹟︪ـــ﹫﹟ ﹨︀. ا﹜︊︐﹥ ا﹁︣اد ﹐︾︣ ﹨﹛ از ا ﹡︣ و︥ه در︫ 

︧ـــــــ︐﹠︡، ︻﹙️ ا﹟ ﹝﹢︲﹢ع ﹋﹥  ︋﹫﹞︀ری در ا﹝︀ن ﹡﹫

︋﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋︊︡ در ﹝﹠︀︵﹅ رو︨ــ︐︀﹩ ﹋﹞︐︣ ا︨ــ️ 

﹥ و︥ه  ︡﹡﹩ و︋  ﹥ د﹜﹫﹏ ︑︣ک و ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی︋  ︋﹫︪ــ︐︣︋ 

ز﹡︡﹎﹩ ︾﹫︣﹝︀︫﹫﹠﹩ در رو︨︐︀﹨︀︨️.

︣گ و از ﹋︀ر ا﹁︐︀دن ﹋︀﹝﹏  ﹨︣﹠︡ ﹋﹥ ا︐﹞︀ل و﹇﹢ع ـ﹝

︧ــ﹫︀ر ﹡︀در ا︨️  ︣وز︻︀ر︲﹥ ﹋︊︡ ︣ب︋   ︋﹩ ﹋︊︡ در︎ 
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︭ـــــــــــ﹀﹫﹥ و  ﹥ د﹜﹫﹏ ︻﹞﹙﹊︣د ﹫︀︑﹩ ﹋︊︡ در ︑ ا﹝︀︋ 

ــ︣ه  ︡ن، ذ︠ـ﹫ ﹢ن، ︑﹠︷﹫﹛ ﹨﹢ر﹝﹢ن ﹨︀ی︋   ︩︠﹐︀︎

﹥ ﹨︱﹛ ︾︢ا و ... ︑﹢︗﹥  ﹀︣ا و ﹋﹞﹉︋   ︫︮︣︑ ،︤﹋﹢﹚﹎

︧ـــــــــــــ﹫︀ر ا﹨﹞﹫️            ﹥ ﹝﹢﹇︹ ﹋︊︡ ︣ب︋  ︋﹥ در﹝︀ن︋ 

.︫︡︀  ︋︣︷﹡ ︡﹞ ︡︀ ﹥ ورزش︋  ﹥ و︥ه ︑﹢︗﹥︋   ︋،︡﹠﹋ ﹩﹞

در﹝︀ن و ﹋﹠︐︣ل ﹋︊︡ ︣ب 

﹫﹞︀ری ﹨︀ی ﹋︊︡ و ﹎﹢ارش ﹝︺︐﹆︡﹡︡  ︭ـــ﹫﹟︋  ﹝︐︭ــ

او﹜﹫﹟ ﹇︡م در در﹝︀ن ﹋︊︡ ︣ب، ورزش ﹋︣دن ا︨️ 

ــــ︊﹉ ز﹡︡﹎﹩ ا﹁︣اد ︑︽﹫﹫︣   ︨︡︀ و در ︻﹫﹟ ︀ل ﹨﹛︋ 

.︡﹠﹋

﹥ وــ︥ه ا﹜﹍﹢ی ︾︢اــ﹩ در  ﹝︐︽﹫ــ︣ ا﹜﹍﹢ی ز﹡︡﹎ــ﹩︋ 

︭ـ︣ف ︾︢ا﹨︀ی  ﹞ ︩ص ا﹁︤ا﹢︭  ︠﹤ د﹨﹥ ﹨︀ی ا︠﹫︣︋ 

️ ﹁﹢د﹨︀ و ﹡︡ا︫︐﹟ ︑︣ک و  ︧ـــــــــ ︣ب آ﹝︀ده، ﹁

︀︻︒ ا﹁ــ︤ا︩ وزن و  ﹁︺︀﹜﹫︐︀ی ﹁﹫ــ︤﹊ــ﹩ ﹝﹠︷﹛︋ 

 ︡︊﹋ ﹩﹠ ︡ه ا︨️ و در ﹨︨︣  ︪ـ︐︣ ا﹁︣اد︫  ﹫ ︀﹇﹩ در︋ 

︨ـ﹟   ︡﹠︣﹨ .︡﹠﹋ ﹩﹞ ﹩︋︣ از ︣ را ︲︺﹫︿، ︑﹠︊﹏ و︎ 

︨ـــ️ و در ز﹡︀ن  ــ︀ل ا ︫ــ ︡︊﹋ ︹︀︣ب ۴٠ ︑︀ ۶٠︨ 

︀﹐ی ١٠  ︫ـــ︡ ا﹝︀ ︐﹩ در ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︀  ︋﹩﹞ ︣︑ ︹︀︫ـــ

﹢د. ︨︀ل ﹨﹛ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ا︖︀د︫ 

︤﹝﹟ دارد و  ︣ب) ︀﹜️ ـ﹝ ا︠︐﹑ل ﹋︊︡ی (﹋︊︡ ـ ﹟ا

﹥ ﹨︣ ︀ل ورزش،  ︀︡ار ﹝﹩ ﹝︀﹡︡.︋   ︎︀﹛︀︨ـــــــ ︋︣ای 

﹫︪﹍﹫︣ی ﹋﹠︐︣ل و در﹝︀ن  ︀﹜﹛ در︎  ︑︣ک و ز﹡︡﹎﹩︨ 

︧﹫︀ر ﹝﹢︔︣ ا︨️.  ﹋︊︡ ︣ب︋ 

﹥ ﹋︊︡ ︣ب  ︩ ︋﹫﹠﹩ ا︋︐﹑︋  ﹫︎

ــــــــــــ﹊﹞﹩ ﹡﹆︩ ﹝﹞﹩ در   ︫﹩﹇︀ ︥هو ﹤  ︋﹩﹇︀

︣ب دارد و ﹜︢ا از روی  ︣ات ﹋︊︡ ـ︴ ا﹁︤ا︩ ا︋︐﹑ و︠ 

﹥ ﹋︊︡ ︣ب را  ︨ـــــــ︀︤ دور ﹋﹞︣ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ان ا︋︐﹑︋ 

︀﹐ی ٨۴  ︩ ︋﹫﹠﹩ ﹋︣د. ﹝︣دا﹡﹩ ﹋﹥ دور ﹋﹞︫︣ــ︀ن︋  ﹫︎

︀﹐ی ﹨﹀︐︀د و  ︫ـــ︀ن︋  ︨ــ︀﹡︐﹫﹞︐︣ و ز﹡︀﹡﹩ ﹋﹥ دور ﹋﹞︣

︪ـــــ︐︣ی  ﹫  ︋︣︴ ︀︫︡ در ﹝︺︣ض︠   ︋︣︐﹞ ﹩︐﹡︀ ︀ر︨ 

﹇︣ار دار﹡︡. 



ورزش در ﹋︊︡ ︣ب 

︀ رژ﹛ ︾︢ا﹩ ﹋﹛ ﹋︀﹜︣ی و ﹋﹛  ﹢د ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ۴ ︑︀ ۶ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م وزن ﹋︀﹨︩ ︀︋︡ ﹨﹞︣اه︋  ورز︫﹩ ﹋﹥ ﹝﹠︖︫︣ 

︀ ورزش وزن ﹨﹛ ﹋︀﹨︩  ﹊︀﹨︡. در ﹋﹏ ا﹎︣︋  ــــــ﹊﹞﹩ و ﹋︊︡ ︣ب︋   ︫﹩﹇︀ ︣ب ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ از ︻﹢ارض

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︧﹫︀ر ﹝﹀﹫︡︠  ︎﹫︡ا ﹡﹊﹠︡ و﹜﹩ در ﹋﹠︐︣ل ﹋︊︡ ︣ب︋ 

︀زی ﹨︀ی ﹝﹙﹩ و   ︋،️︋︀︔ ﹤︠︣︮ـ﹢رت دو  ﹤  ︋﹤ ︣ون و﹫ ︨ـ﹢اری در︋   ﹤︫︠︣ـ﹠︀، دو ︎﹫︀ده روی، 

﹫︪ــــ﹍﹫︣ی ﹋﹠﹠︡ه  ︧ـــ﹫︀ر︎  ﹥ ﹋︊︡ ︣ب︋  ︠︀﹡﹍﹩ و ... ﹨﹛ در ر﹁︹ ا︨︐︣س ︀﹇﹩ و در ﹡︀️ ا︋︐﹑︋ 

︣ای  ︪ـــ︡ه ا︨️ و ا﹟ ا﹁︣اد ﹝﹞﹠﹢︻﹫︐﹩︋  ﹡ ﹤﹫︮﹢︑ ﹩︮︀ ︣ای در﹝︀ن ﹋︊︡ ︣ب ورزش︠   ︋.︫︡︀︋ ﹩﹞

 ︀ ︡﹠﹋ روز ٢٠ د﹇﹫﹆﹥ ورزش ︣﹨ ︡︀ ︭ـ﹩، ﹁︣د︋  ︭︑ و ﹩﹊︫︤ ورزش ﹡︡ار﹡︡ ا﹝︀ ︵︊﹅ ︑﹢︮﹫﹥ ﹨︀ی︎ 

.︫︡︀ ﹉ ﹁︺︀﹜﹫️ ورز︫﹩ دا︫︐﹥︋ 

︫ـ︡ ︲ــ﹞﹟ ا﹠﹊﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡  ︀ ︀︡ ﹝︡اوم و ︑︀︔﹫︣ ﹎︢ار︋  ︡ا﹡﹠︡ ﹋﹥ ورزش︋   ︋︡︀ ﹥ ﹋︊︡ ︣ب︋  ﹝︊︐﹑︀ن︋ 

﹥ د﹜﹫﹏ ﹝︪ــــ﹊﹑ت  ︣ای ا﹁︣ادی ﹋﹥︋  ﹥ و︥ه︋   ︋︫︡︀ ﹝︓﹏ ﹠︡ ︗﹙︧ــــ﹥ ﹋﹢︑︀ه ١٠ ا﹜﹩ ١۵ د﹇﹫﹆﹥ ﹨﹛︋ 

︣︹ راه ر﹁︐﹥ ︀ از   ︨︡︀ ︧ـــــ︐﹠︡. ﹝︓﹑ ﹁︣د︋  ﹥ ورزش ﹨︀ی ︵﹢﹐﹡﹩ ﹡﹫ ــــ﹑﹡﹩ ﹇︀در︋  ا︨﹊﹙︐﹩ و ︻ـ︱

︀︡ ︻︣ق ﹋﹠︡ و  ﹢د.︋  ︪ـــ︀ر وارد︫  ︡ن ﹁  ︋︣ ︣ود ا﹜︊︐﹥ ا﹎︣ ﹝︪ــ﹊﹏ زا﹡﹢ و ﹋﹞︣ ﹡︡ارد ︑︀︋   ︋﹐︀  ︋﹩﹐︀︋︨︣

︀﹫﹟ ﹝﹩ آورد و  ﹫﹀︐︡ ﹠﹫﹟ ورزش ﹨︀﹩ ﹨﹛ وزن را︎  ﹥ ﹡﹀︦ ﹡﹀︦ زدن︋  ﹢د و︋  ︲︣︋︀ن ﹇﹙︊︩ ︑﹠︫︡ 

﹥ در﹝︀ن ﹋︊︡ ︣ب ﹋﹞﹉ ﹝﹫﹊﹠︡.  ︋﹜﹨

 ︡﹠︐︧﹨ ﹤﹠︤﹎ ﹟︣︐ ︣ای ﹋︊︡ ︣ب︋  ورزش ﹨︀ی ا︤و︑﹢﹡﹫﹉︋ 

 ،︀﹨ ﹤﹚ ︀﹐ر﹁︐﹟ از︎  ﹥ ا︨ــــ﹊︀ت زدن،︋  ︣ای ﹋︊︡ ︣ب ﹝﹩ ︑﹢ان︋  ︣ای ورزش ﹨︀ی ا︤و︑﹢﹡﹫﹉︋   ︋ً﹑︓﹞

 ️﹛︀ ﹉ ︡︀  ︋﹤﹋ ﹉︣︐﹞︤وا︫︀ره ﹋︣د. ورزش ﹨︀ی ا ﹢︣و︋﹫﹉ و ﹋︀ردد﹝︊﹏ زدن، ورزش ﹨︀ی ا

 ﹩︐ ︀ل ︣﹨ ﹤ ﹑﹡﹉ ︑︀︔﹫︣ات ﹋﹞︐︣ی دارد.︋   ︎︀ ︀﹎﹢ ︀ت﹋︣ ︧ـــــ﹫︀ری از ﹢د ﹝︓﹏︋   ︫︶﹀ ︠︀ص

.︫︡︀ ︧﹫︀ر ﹝﹢︔︣︋  ﹫ ﹨﹛ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋   ︮﹤︢︽︑ ورزش و ︀ ﹋︀﹨︩ وزن ١٠ در︮︡ی ﹨﹞︣اه︋ 

﹫︪﹍﹫︣ی، ﹋﹠︐︣ل و در﹝︀ن ﹋︊︡ ︣ب ﹡︧﹥ ورز︫﹩︎ 

 ﹉ ︫ـ﹠︀ ﹨﹀︐﹥ ای  ،︹︨︣ـ ︫ـ﹊﹏   ﹤ ︮ـ﹢رت ﹝﹠︷﹛ و︋   ﹤ ︎﹫︀د﹨︣وی روزا﹡﹥ ︡ا﹇﹏ ٣٠ ︑︀ ۶٠ د﹇﹫﹆﹥︋ 

︧ـ﹥ ٣٠ ︑︀ ۶٠  ﹚︗ ﹤ ︀ف ﹨﹀︐﹥ ای ﹊︊︀ر، دوی ﹡︣م ﹨﹀︐﹥ ای︨  ︴﹢ح︮  ﹢اری در︨   ︨﹤︠︣دو ،﹤︧﹚︗

︐﹢ن  ︪ـــــ﹊﹑ت︨  ﹥ د﹜﹫﹏ ﹝ ︫︤﹉ و ﹝︣︋﹩︋  ︊﹍︀﹨﹩ ا﹎︣︎  ﹫︀ده روی، ﹡︣﹝︩ ﹨︀ی︮  ﹥ ︗︀ی︎  د﹇﹫﹆﹥︋ 

 ﹤﹚ ﹥ ︗︀ی ا︨︐﹀︀ده از آ︨︀﹡︧ــــ﹢ر و︎   ︋︀﹨ ﹤﹚ ︀﹐ ر﹁︐﹟ از︎  ﹁﹆︣ات ا︗︀زه ورزش ﹨︀ی ﹇︊﹙﹩ را ﹡︡﹨﹠︡،︋ 

 ﹅︊︵ ﹩︖︡ر︑ ︩و ا﹁︤ا ︿﹚︐﹞ وزن ﹨︀ی ︀ ︋︣﹇﹩ در ﹝﹫︳ ﹋︀ر ︀ ﹝﹠︤ل، ا︨ــــــ︐﹀︀ده از د﹝︊﹏ ﹨︀︋ 

︨ـ︐﹀︀ده از ︑︣د﹝﹫﹏ ︀ دو︣︠﹥ ︔︀︋️ در ﹝﹠︤ل  ︨ـ︐︀﹡︡ارد، ورزش ﹨︀ی ا︣و︋﹫﹉، ا ︋︣﹡︀﹝﹥ ورز︫﹩ ا

 ︹︣ ﹫︀ده روی︨  ︭ـ﹩ و︎   ︀رک ﹋︣دن و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥︫  ︣﹡︀﹝﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد، دور︑︣︎  ﹞ ︀﹫︳ ﹋︀ر ︵︊﹅︋ 

︐﹩ در ﹋﹞︐︣﹟ ﹝︧︀﹁️ ﹨︀ و ﹋﹞︐︣﹟ او﹇︀ت ﹁︣ا︾️.

﹩﹡︀︀  ︎﹟ و︨ 

︪ـــ﹍﹫︣ی، ﹋﹠︐︣ل و در﹝︀ن  ﹫ ︣ای︎   ︋﹤︧ـــ ﹡ ﹟︣︑︣︔﹢﹞ و ﹟︣︑ ارزان ،﹟︣︐  ︋،﹟︣︑ ︀ده ورزش︨ 

﹫﹢﹡︡ آن   ︎﹤ ــ﹫︣وز ﹋︊︡ی، ا﹁️ ︻﹞﹙﹊︣د ﹋︊︡ و ﹡﹫︀ز︋  ︨ـ️. از︨  ﹥ و︥ه ﹋︊︡ ︣ب ا ︋﹫﹞︀ر︀ی ﹋︊︡ی︋ 

︧ــ﹫︀ر ﹝﹀﹫︡ ا︨️.  ﹫﹢﹡︡ی︋   ︎﹢ ﹫﹢﹡︡ ﹋︊︡ ﹨﹛ در ﹀︶ ︻﹞﹙﹊︣د ︻ـ︱ ﹢رت︎  ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡ و در︮ 

﹢د ﹨︡﹥ د﹨﹫︡.  ︠﹤ ︀﹜﹛ را︋  ︀ ورزش ﹋︊︨︡   ︋︦︎

50



﹥ دو و︥﹎﹩ ︲︺︿ در  ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧ــــــ﹛︋ 

﹝︀رت ﹨︀ی ار︑︊︀︵ــــــ﹩ و ا︗︐﹞︀︻ــــــ﹩ و و︗﹢د 

ــ﹢د.  ︫ـ﹠︀︠︐﹥ ﹝﹩︫  ر﹁︐︀ر﹨︀ی ﹝︡ود و ︑﹊︣اری 

︪ـــ︣﹁︐﹥ ︀﹋﹩ از آن  ﹫ ︑﹆﹫﹆︀ت در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی︎ 

︮ـ︡ و ﹎︀﹨﹩ ︑︀ 40 در︮ــ︡  ︨ـ️ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ 25 در ا

﹫︩ از  ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن ﹐ا﹇﹏ در ﹝︣ا﹏ او﹜﹫﹥ ر︫︡ ︑︀︎ 

︡ون ﹋﹑م  ︧ـ︐︀ن و ﹎︀﹨﹩ در ﹋﹏ دوران ز﹡︡﹎﹩،︋  د︋

︪ـــ﹢ر  ﹢ال ا﹠︖︀︨️ ﹋﹥ ﹝︀ در ﹋  ︨.︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀︋

﹩ و ﹥ در﹝︀ن  ︻︤︤﹝︀ن ا︣ان ﹥ از ﹡︷︣ ︑﹆﹫﹆︀ـ︑

︡ون ﹋﹑م در  و آ﹝﹢زش ︋ـــــ︣ای ﹎ــــــ︣وه ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ﹥ ﹋︣ده ا﹛؟ 
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﹝︀ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︋︡ون ﹋﹑م دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ﹥ ﹋︣ده ا﹛؟﹝︀ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︋︡ون ﹋﹑م دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ﹥ ﹋︣ده ا﹛؟

﹝︡ی ﹇﹠︀دزاده _ آ︨﹫︉ ︫﹠︀س ﹎﹀︐︀ر و ز︋︀ن﹝︡ی ﹇﹠︀دزاده _ آ︨﹫︉ ︫﹠︀س ﹎﹀︐︀ر و ز︋︀ن

﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ آ﹝﹢زش ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫︧﹛ از ﹝︣﹋︤﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ آ﹝﹢زش ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫︧﹛ از ﹝︣﹋︤

 ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ا︑﹫︧﹛  دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫︣﹝﹠﹍︀م ا﹡﹍﹙︧︐︀ن ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ا︑﹫︧﹛  دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫︣﹝﹠﹍︀م ا﹡﹍﹙︧︐︀ن

﹝︀ ︋︣ای ﹋﹢د﹋︀ن ︋︡ون ﹋﹑م دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ﹥ ﹋︣ده ا﹛؟

﹝︡ی ﹇﹠︀دزاده _ آ︨﹫︉ ︫﹠︀س ﹎﹀︐︀ر و ز︋︀ن

﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ آ﹝﹢زش ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫︧﹛ از ﹝︣﹋︤

 ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ا︑﹫︧﹛  دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫︣﹝﹠﹍︀م ا﹡﹍﹙︧︐︀ن
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︡ون ﹋﹑م دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧ــــــ﹛، در ا︣ان  ا﹟ ﹋﹥ د﹇﹫﹆︀ ﹥ ︑︺︡اد ا﹁︣اد︋ 

﹫﹢ع ا︑﹫︧ــ﹛ در  ﹢︋﹩ در ﹝﹢رد ﹝﹫︤ان︫  ︧ـ﹫︀ر︠  ︧ـ️. ︑﹆﹫﹆︀ت︋  ﹫﹡ ︬︪ـ ﹞ ﹜دار

︀ ا︨ــــ︐﹀︀ده از ا︋︤ار﹨︀ی ﹝︐﹙︿ و در ز﹝︀ن ﹨︀ی  ︨ـــ︳ ﹝﹞ ﹟﹫﹆﹆︐﹙︿ و︋  ا︣ان ︑﹢

︧ـ﹛ در ا︑ ﹟﹆﹫﹆︀ت ﹝︐﹀︀وت ﹎︤ارش  ﹫﹢ع ا︑﹫  ︫︡﹠ ︣﹨ ،️︨︡ه ا ﹝︐﹙︿ ا﹡︖︀م︫ 

(︡ ️ ( از ٦ در ده ﹨︤ار ︑︀ ︡ود ١ در︮  ︫︡ه ا︨
.  

︭ـ︀ن ︻﹙﹢م  ︭ـ ︐﹞ ︡︀ ﹢ا﹐ت ز︀دی و︗﹢د دارد ﹋﹥︋  ا﹜︊︐﹥ در ﹝﹢رد ا﹟ ﹝﹆︀﹐ت ﹨﹛︨ 

︀ ﹝﹆︀﹐ت  ︡ه و ﹝﹆︀︧﹥  آن︋  ︣ر︨﹩ د﹇﹫﹅ ﹝﹆︀﹐ت ﹝﹠︐︪︫︣   ︋︀ آ﹝︀ری و ا︎﹫︡﹝﹫﹢﹜﹢ژی︋ 

 ﹟︣ادا︑﹩ در اا ﹤ ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ︬︪ـــ ﹫︪ــ︣﹁︐﹥، ﹝ ﹠︖﹩ در ﹋︪ــ﹢ر﹨︀ی︎  ︫﹫﹢ع︨ 

︺︡ی  ــــ﹠︖﹩ ﹨︀ی د﹇﹫﹅ ︑︣︋  ــــ﹫﹢ع︨  ︣ای︫   ︋﹩︀﹨را﹨﹊︀ر ﹤ ت و︗﹢د دارد و﹐︀﹆﹞

﹢ا﹨︡ ﹝︀﹡︡.   ︠﹩﹇︀ ︡ون ︗﹢اب︋  ﹢ا﹐︑﹩︋   ︨﹤ داد و ﹤ان ارا﹢︑﹩  ﹞

︡ون ﹋﹑م دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛  ︋﹥ ﹨︣ ︀ل، ﹨︣﹠︡ آ﹝︀ر د﹇﹫﹆﹩ از ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

 ︀  ︋﹩︐ .﹜︢ر﹍ ︨ـ﹠︖﹩︋  ︫ـ﹫﹢ع  ︒ آ﹝︀ری و  ︡﹨﹫︡ از︋  در ا︣ان ﹡︡ار﹛ و﹜﹩ ا︗︀زه︋ 

︀ ﹜︀ظ  ︪ـ﹢ر﹝︀ن و︋  ﹥ ا︑﹫︧﹛ در ﹋ ︡ه ﹁︺﹙﹩  و ﹁︣︲﹫︀ت در︮︡ ا︋︐﹑︋  ﹝﹆︀﹐ت ﹝﹠︐︪︫︣ 

︡ون ﹋﹑م  ﹫︪ــــــ︣﹁︐﹥ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ٢٥ در︮︡ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︪ـــــ﹢ر﹨︀ی︎  ﹋︣دن آ﹝︀ر ﹋

︧ـ﹛ در ا︣ان و︗﹢د دارد ﹋﹥  ︡ ،︑︺︡اد ز︀دی ﹋﹢دک دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫ ﹠︐︧﹨

 .︡﹠﹡︀﹝  ︋﹩﹇︀ ︡ون ﹋﹑م ﹨﹛︋  ︡ون ﹋﹑م ﹨︧︐﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋   ︋︣︲︀ ︀ل در

 ﹤ ــــــــــ﹠︐﹩︋  ﹥ ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن، ﹥ را﹨﹊︀ر﹨︀﹩ دار﹛؟  آ︀ در﹝︀ن ﹨︀ی︨  ︋︣ای ﹋﹞﹉︋ 

︨ـــ️ ︀ ﹡﹫︀ز ا︨ــــ️ از روش ﹨︀ی ︗︤﹍︀﹟ و ﹝﹊﹞﹏ ار︑︊︀ط ︀ ﹨﹞︀ن  ︑﹠︀﹩ ﹋︀﹁﹩ ا

︨ـ︐﹢ر ﹋︀ر  ︨ـ︐﹀︀ده از ︑﹞︀م ا︋︤ار﹨︀ی AAC در د ︀︡ ا  ︋︀︺︴﹇ .﹜﹫︀﹝﹡ ︨ـ︐﹀︀ده AAC ا

﹤ ︣﹛ ﹨︡ف ﹝︀ ︋ـ︣ای ﹋﹞﹉︋  ︍︢ـ  ︋︣ ︣د. اـ﹎ ︣ار ﹎ـ﹫ ﹩ ـ﹇ ﹩ و ﹝︡ا︠﹑ـ︑ ︋ـ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی در﹝︀ـ﹡

 ︡︀ ︨ـــــــــــ️︋  ︡ون ﹋﹑م در ﹝︣﹙﹥  اول، ا﹁︤ا︩ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ار︑︊︀︵﹩ وی ا ﹋﹢دک︋ 



︐︣ از ︻︡م آ﹝﹢زش  ︨ـــ️ ﹇︴︺︀︋  ــ︴﹩ ا  ا︵﹑︻︀ت︨ 

︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ در﹝︀﹡﹍︣ان و ا︨ــ︀︑﹫︡،  ︨ـ️ و﹜﹩ ـ︲ ا

︣ر︨﹩ ﹋︣ده  ︎﹫︀﹝︡﹨︀ی ﹝﹠﹀﹩ ﹠﹫﹟ آ﹝﹢زش ﹨︀﹩ را︋ 

و در︀﹁️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹠﹫﹟ آ﹝﹢زش ﹨︀ــــ﹩ را از ا︸︀ر 

︣ ︢ر دار﹡︡.  ﹙﹫﹆﹥ ای︋  ﹡︷︣﹨︀ی︨ 

︗︡ا از ﹝︪ــ﹊︀﹐ت آ﹝﹢زش در AAC  ﹤︴﹫ ﹝︪ــ﹊﹏ 

 ﹟︧ـــــــــــــــــــ﹫︀ری از ا ا︮﹙﹩ در د︨︐︣س ﹡︊﹢دن︋ 

︧ـ︐︀ن  ︀﹜﹫﹠﹩ ﹡﹍︀ر﹡︡ه در ا﹡﹍﹙ ا︋︤ار﹨︀︨️. ︑︖︣︋﹥ ﹋︀ر︋ 

 ︤︗ ︡︀  ︋AAC از آن ا︨ــــــــــــ️ ﹋﹥ ا︋︤ار﹨︀ی ﹩﹋︀

︧ـ﹛  ︗︡ا﹡︪︡﹡﹩ ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ﹨︀ی ︑﹢ا﹡︊︪﹩ ﹋﹢د﹋︀ن ا︑﹫

ــــ︣﹋️ ﹨︀ی   ︫﹟﹫ ︀ ،︻︡م ار︑︊︀ط︋  ﹨ ﹜︣︑ .︡﹠︋︀︫ــــ

︭ـ﹫︬  ︑ ︡م︻ ،﹩︪︊﹡و دا﹡︪﹊︡ه ﹨︀ی ︑﹢ا ﹩︐︺﹠︮

ــ︺︿ ا︵﹑ع  ﹢د︗﹥ در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥ و ـ︲ ︨ـــ️︋  ︀ در︠﹢ا

 ﹤  ︋AAC ︨ـ️ ﹋﹥ ا︋︤ار﹨︀ی ︡ه ا  ︫﹟ا ﹤ ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︖︣︋ 

︀﹡﹢اده ﹨︀ی  ﹝﹫︤ان ﹐زم در د︨ــــ︐︣س در﹝︀﹡﹍︣ان و︠ 

﹋﹢د﹋︀ن دارای ا︠︐﹑﹐ت ︵﹫︿ ا︑﹫︧﹛ ﹇︣ار ﹡﹍﹫︣د. 

︀︀ن ︲ــ︣وری ا︨ــ️ ﹋﹥ ﹝﹫︤ان ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ در  در︎ 

︣ای ﹋﹢د﹋︀ن   ︋AAC رد ﹜︤وم ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︋︤ار﹨︀ی﹢﹞

︀﹡﹢اده ﹨︀  ﹫﹟ ﹝︐︭ــ︭ــ﹫﹟ و ﹨﹛︠  ︋︡ون ﹋﹑م ﹨﹛ در︋ 

 ﹩﹡︀﹍و ﹐زم ا︨ــ️ ﹋︀ر﹎︀ه ﹨︀ی ﹝︐︺︡د را ︡︋︀ ︩ا﹁︤ا

 ︀ ︨ـ️︋  ﹢د. ﹐زم ا ︣﹎︤ار︫  ︀﹡﹢اده در ا﹟ ز﹝﹫﹠﹥︋  ︋︣ای︠ 

︪ـــــــ﹍︀﹨﹩  ا︨︐﹀︀ده از ا﹁︣اد دوره د︡ه و ا︨︀︑﹫︡ دا﹡

︣﹎︤ار  ︭ــــ﹢ص︋   ︠﹟︀دی در ا︀ر﹎︀ه ﹨︀ی آ﹝﹢ز︫﹩ ز﹋

︀ ﹝︧ــــــــــ﹢﹜﹫﹟ وزرات   ︋️︊  ︮︀ ︫﹢د. ﹐زم ا︨️︋ 

 ﹟︀دی از ا︡اد ز︺︑، ️ ︮ـــ﹙﹩ دو﹜ ︡﹡﹥ ا ︫ـــ️ و︋  ︋︡ا

﹢د  ︡ون ﹎﹞︣﹋﹩ وارد ﹋︪﹢ر︫  ︣︡اری و︋  د︨︐﹍︀ه ﹨︀︠ 

︪ـــ﹊︡ه ﹨︀ی روا﹡︪ــــ﹠︀︨﹩ و  و را﹍︀ن در ا︠︐﹫︀ر دا﹡

︑﹢ا﹡︊︪ــ﹩ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ز︣ا ا﹎︣ ︗︣︀﹡﹩ از دا﹡︪ــ﹍︀ه 

︀﹡﹢اده ﹨︀ی  ــــ﹢د، د﹨﹥ ﹨︀︠  ــــ︣وع︫  ﹢رد و︫   ︋︡﹫﹚﹋

︣ه ﹝﹠︡  ︡ون ﹋﹑م ا︑﹫︧ــــــــ﹛ از ﹝﹠︀﹁︹ آن︋  ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

︀︫ــ︡ ︑︀ ﹜︢ت   ︋﹩︨ـ️ ︻︤م را︨ــ ︫ـ︡ ﹡﹫︀ز ا ︠﹢ا﹨﹠︡ 

 AAC ا︋︤ار﹨︀ی ︀ ︐﹢ان︋  ︀ د﹍︣ان را︋  ︋︣﹇︣اری ار︑︊︀ط︋ 

 ﹤ ︐﹢ان︋   ︋︡︺ ︧ـ﹛ ︪ــ︀﹡︡ ︑︀︋  ︡ون ﹋﹑م ا︑﹫ ︋﹥ ﹋﹢د﹋︀ن︋ 

 ︣ ︨ـــ︐﹀︀ده از ﹋﹑م︋  ــ﹞️ ا  ︨﹤ ︣︠﹩ از آ﹡︀ را︋   ︋︕︡ر︑

﹢ق داد. ︡ه︨  ︋︧︐︣ ار︑︊︀︵﹩ ا︖︀د︫ 

 ︦﹊  ︎︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹨ ︨ـــــــــــ︐﹀︀ده  از روش ︣︢︍︋﹛ ا

 ﹤  ︋(SGDs) ︨ـ︐﹍︀ه ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹀︐︀ر (PECS) و د

︣ای ا﹟ ﹋﹢د﹋︀ن   ︋AAC ︣د﹊︪ــــ﹩ از رو ︻﹠﹢ان︋ 

﹐زم ا︨ــــــــ️. در ﹠﹫﹟ رو﹊︣د﹨︀﹩ ،﹝︊﹠︀ی ﹋︀ر 

︣ای ︑﹆﹢️ ار︑︊︀ط ﹋﹢دک   ︋︭︣ـــــــــ︀و ا︨︐﹀︀ده از ︑

ــــ︀زی ﹋﹢دک در ز﹝﹫﹠﹥  ︡ون ︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡  ︫ـــ︡.︋  ︀︋﹩ ﹞

﹫︀ن و  ﹥ ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی︋  ︨ـ﹫︡ن︋  ﹨︀ی ار︑︊︀ط ︾﹫︣﹋﹑﹝﹩ ر

ــ️ و ﹎︀﹨﹩ ︾﹫︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨ــ️،  ︨ـ︐﹀︀ده از ﹋﹑م︨  ا

︡ون ﹋﹑م  ︣ای ٢٥ در︮︡ ﹋﹢د﹋︀ن︋  ︭ـــ﹢ص︋  ﹛ا ﹩﹚︻

 .﹐︀ ︡ه در︋  ذ﹋︫︣ 

︫ـــ﹢د ﹋﹥ ا﹎︣ از ا︋︤ار﹨︀ی  ــ﹉ ا︖︀د ﹝﹩   ︫﹟ا ﹩﹨︀﹎

︨ـــــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ ﹎﹀︐︀ر )  ﹊︦ و د  ︎︡﹠﹡︀﹞) AAC

︨ـــ️ ﹋﹢د﹋︀ن ︣ف زدن را  ︨ـــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫﹛ ﹝﹞﹊﹟ ا ا

︫ـــ﹉ ﹋︀﹝﹑ ﹡︀︋︖︀︨ــــ️ ز︣ا از   ﹟︣ا﹝﹢ش ﹋﹠﹠︡. ا﹁

︀ل ١٩٤٣ ︑︀ ز﹝︀ن  ︧ـــــ﹛ در︨  ︪ـــــ﹫︬ ا︑﹫ ز﹝︀ن ︑

︨ـــــــــــ︀ل ٢٠٢٢ ﹝﹫﹑دی ﹨﹫    ︘  ﹡﹍︀رش ا﹟ ﹝︐﹟ در 

︪ـ︀ن د﹨︡  ︪ـ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹡ ︪ـ︣ ﹡ ﹝﹆︀﹜﹥ ای در د﹡﹫︀ ﹝﹠︐

︨ـــ︐﹀︀ده از ﹨︣ ﹡﹢︻﹩  و︨ــــ︤﹍︀︗ ﹏︀﹟ و ﹝﹊﹞﹏  ا

﹥ از د︨ــــ️ دادن ﹋﹑م   ︋︣︖﹠﹞ AAC ︀ن﹝﹨ ︀ ︀ر︐﹀﹎

ــ︊﹥ ︻﹞﹢﹝︀ ︑﹢︨ــ︳ ا﹁︣ادی  ︫ـ﹉ و︫   ﹟︫ـ﹢د. ا  ﹩﹞

 AAC ــــــــــ﹢د ﹋﹥ دا﹡︩ ﹋︀﹁﹩ در ﹝﹢رد ا︖︀د ﹝﹩︫ 

  ︦  ﹊ ــــــ﹩ ﹝︀﹡﹠︡︎  ︡ار﹡︡ و ︻﹞﹢﹝︀ آ﹡︙﹥ از روش ﹨︀ـ﹡

︀ وا﹇︺﹫️ ا﹟ روش ﹨︀ ﹝︐﹀︀وت ا︨ــــــ️.  ﹝﹩ دا﹡﹠︡︋ 

︧ـ︐﹛  ﹫ ︣ای ا︨︐﹀︀ده دارای︨   ︋AAC ︀م ا︋︤ار﹨︀ی﹝︑

︀داش   ︎﹩︖︢ف ︑︡ر ﹜︐︧ــــــــــ﹫ ︴︀ و︨  ا︮﹑ح︠ 

﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹡︀در︨️ از آ﹡︀ ︻︀دت  ﹨︧ــ︐﹠︡ ︑︀ ﹋﹢دک︋ 

﹢د.  ︧ـــ︐﹆﹏︫  ﹞ ︀﹡در ا︨︐﹀︀ده از آ ︕︡ر︑ ﹤ ﹡﹊﹠︡ و︋ 

﹊︦ و  ﹥ د﹜﹫﹏ ︲ــ︺︿ آ﹝﹢زش ︗︀﹝︹ در ز﹝﹫﹠﹥︎  و﹜﹩︋ 

︫ـ︊﹥ ﹨︀ ا︖︀د  ︫ـ﹉ و   ﹟﹫﹠AAC  ا︋︤ار﹨︀ی ︣︀︨ـ

︀﹜﹫﹠﹩ در ز﹝﹫﹠﹥  ︫ـــــــ﹢د. ︑︖︣︋﹥ ﹡﹍︀ر﹡︡ه از ﹋︀ر︋   ﹩﹞

 ﹤ ︪ـ︀ن ﹝﹩ د﹨︡ ︻﹞﹢م آ﹝﹢زش ﹨︀ی ﹝︣︋﹢ط︋  ا︑﹫︧﹛ ﹡

︀﹥ ا︵﹑︻︀ت   ︎︣ ــــ︡ت ﹝︡ود و ︻﹞﹢﹝︀︋   ︫﹤  ︋AAC

︫ـ︡ و ﹡﹥  ︀  ︋﹩﹞ ︀﹨ ️︀︨ـ ︡ه از  ︨︴﹩ ︗﹞︹ آوری︫ 

︡ه  ︪ـــ︫︣  ︐﹠﹞ ﹩﹠﹫﹛︀ ﹝︴︀﹜︺﹥  ﹋︐︀ب ﹨︀ و را﹨﹠﹞︀﹨︀ی︋ 

︨ـــــــ︐﹀︀ده از ﹊︦ و ︀ ا  ︎︡﹠﹡︀﹞ ﹩︀﹨ در ﹝﹢رد روش

﹩ ︋ـ︣ای آ﹝﹢زش  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙ـ﹙ ا﹁︣اد دوره د︡ه در ﹝︣ا﹋︤︋ 

 ﹤︀ ــــ﹩.آ﹝﹢زش ﹝︡ود ﹋﹥ ︋ـــــ︣︎  روش ﹨︀ـ ﹟﹫﹠
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﹥ ︻﹠﹢ان ﹊﹩ از ا︗︤ای ا︮﹙﹩  ﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︑︽︢︀ی︋ 

 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀ ︨ـــــ️ ﹋﹥︋  ﹫﹞︀ران ﹝︴︣ح ا ︋︣﹡︀﹝﹥ در﹝︀﹡﹩︋ 

 ﹤﹫﹚﹋ ﹩︀︀د ﹡︀ر︨ــ︖︀ی ﹁︣دی در ︻﹙﹏ او﹜﹫﹥ ا︑︀و﹀︑

﹠﹌ ﹋﹙﹫﹥ و  ﹢ن،︨  ︪ـــــــــــ︀ری︠  ﹁︣  ︎،️︋︀د ︡﹠﹡︀﹞

 ︴︨) ﹤︵﹢︋︣﹞ ︪ــــ︀ت︀﹞د︨️ و آز ﹟ا﹝﹙﹩ از ا﹢︻

﹢ن   ︠︡﹠﹇ ،﹩︋︣ ،﹜﹫︧ـ ︧ـ﹀︣، ﹋﹙ ﹁ ،﹜﹫︨︀︐  ︎،﹜︨︡

﹟، ﹇︡، وزن و...  ︭ـ︀ت ﹁︣دی ﹝︀﹡﹠︨︡  ︪ـ و ...) و ﹝

︣ا︗︺﹥  ﹥ ـ﹝ ︣︋﹢ط︋  ︣ا﹇︊️ ﹨︀ ـ﹝ ︐︣ ا﹟ ـ﹝  ︋﹤︣﹨ ﹤ارا

︧ـ︐﹞︣ در  ﹢ر ﹝ ﹥ ﹋﹙﹫﹠﹫﹉ ︑︽︢﹥ و ـ︱ ﹁︣دی ﹝﹠︷﹛︋ 

︨ـــــ️ ﹜︢ا را﹨﹠﹞︀ی  ︨ـــــ︀ی آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ا ﹑﹋

 ﹩ ﹝︣ا﹇︊️ ﹨︀ی ︑︽︢﹥ ای ︑﹠ ︀﹉ را﹨﹠﹞︀﹩ ︻﹞﹢ـ﹝

﹞︀ر ﹝﹫︣ود.  ︫﹤ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی︋  ︋︣ای ا﹋︓︣︋ 

﹝﹢اد ︾︢ا﹩ ﹝︖︀ز:

︊﹢س ﹝︀﹡﹠︡ ﹜﹢اش و ︑︀﹁︐﹢ن و ... ︡ون︨  - ﹡︀ن ﹨︀ی︋ 

﹢﹡﹩ ﹝︭ــــــ︣ف ﹎﹢︫️ ﹇︣﹝︤  - ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︗︊︣ان ﹋﹛︠ 

︀ر در ﹨﹀︐﹥   ︋۴ ︀︑ ٣ ﹩︋︣ ︡ون ︋﹫︪︐︣ از ﹡﹢ع ﹎﹢︨︀﹜﹥︋ 

﹢د.  ︫﹩﹞ ﹤﹫︮﹢︑

︨ـ﹀️   ︤ ︀ر ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ از ︑﹛ ﹝︣غ آب︎  - در ﹨﹀︐﹥ دو︋ 

﹠﹫︣ و ︀ ﹎﹢ش ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.  ︎﹟︤﹍︀︗ ︫︡ه

︀﹝﹏ ﹝︣غ،   ︫︡﹫﹀ - ﹝︭ــــــــــ︣ف ا﹡﹢اع ﹎﹢︫️ ﹨︀ی︨ 

﹢د ﹙︡ر﹫﹟ و ... ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩︫  ︋﹢﹇﹙﹞﹢ن،︋ 

﹥ ︗ــ︤ ︑﹟ ﹝︀﹨ــ﹩ و   ︋﹩ - در ︵﹢ل ﹝︀ه ﹁﹆︳ دو︋︀ره از ﹝︀ـ﹨

︨ـ︐﹀︀ده  ︫ـ️ ﹇︣﹝︤ ا ﹢﹎ ︀ ︀ی ﹎﹢︫️ ﹝︣غ︗ ﹤  ︋﹟︨︀رد

.︡﹫﹠﹋

︐﹥ در  ﹥ ﹝﹆︡ار ٣ ︑︀ ۴ ﹇︀︫ــــ﹅ ︾︢ا︠﹢ری︎  - ︊﹢︋︀ت︋ 

﹨︣ ﹨﹀︐﹥ ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده ا︨️.

﹥ ﹝﹆︡ار ﹋﹛ از  ︐︀︨﹫﹛ و︋  - ︋﹫︪ــــــــــ︐︣ از ﹝﹫﹢ه ﹨︀ی ﹋﹛︎ 

﹢د. ︎︐︀︨﹫﹛ ﹝︐﹢︨︳ ا︨︐﹀︀ده︫ 

:﹜﹫︨︀︐ ﹝﹫﹢ه ﹨︀ی ﹋﹛︎ 

 ﹤ آب ا﹡﹍﹢ر، ز︾︀ل ا︠︐﹥، ︻︭︀ره ﹨﹙﹢، ﹨﹠︡وا﹡﹥، ﹎﹑︋﹩︋ 

﹫︣﹟، ﹜﹫﹞﹢ ︑︣ش،  ︮﹢رت ﹋﹞︍﹢ت ︀ ︻︭ــــ︀ره، ﹜﹫﹞﹢︫ 

﹜﹫﹞﹢ زرد، ﹡︀ر﹡﹍﹩ 

:︳︨﹢︐﹞ ﹜﹫︨︀︐ ﹝﹫﹢ه ﹨︀ی︎ 

︣﹇︀﹡﹩، آ﹡︀﹡︀س ︑︀زه  ﹫︉، ﹋︪﹞︩، آ﹜﹢ی︋   ︨،︉﹫  آب︨ 

ــــ﹢رت ﹋﹞︍﹢ت، آب   ︮﹤ ︀ ﹋﹞︍﹢ت، ا﹡︊﹥، ︑﹢ت ﹁︣﹡﹍﹩︋ 

︭ـ︀ره زردآ﹜﹢، ﹎﹫﹑س، آ﹜︊︀﹜﹢،  ︀ه ︑﹢ت، ︻ ﹜﹫﹞﹢ ︑︣ش،︫ 

 .︤︊ ︣﹝︀﹜﹢، و ﹎﹢︗﹥︨  ︪ـــــ﹉،︠  ﹨﹙﹢ی ︑︀زه، ا﹡﹍﹢ر، ︑﹞

﹥ ﹝﹆︡ار ﹋﹛ از  ︐︀︨﹫﹛ و︋  ︤︊︖︀ت ﹋﹛︎  ︋﹫︪ــــــــــ︐︣ از︨ 

︐︀︨﹫﹛ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ︤︊︨︖︀ت ﹝︐﹢︨︳︎ 

:﹜﹫︨︀︐ ︤︊︨︖︀ت ﹋﹛︎ 

ــ︊︤،  ــ︀﹨﹩، ﹁﹙﹀﹏︨  ︨ـ️ ﹋﹠︡ه،︫  ﹢ ﹫︀ر︎  ︨ـ︊︤،︠   ︀﹫︋﹢﹛ 

﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︑︽︢﹥ ای در ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︑︽︢﹥ ای در ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی﹝︣ا﹇︊︐︀ی ︑︽︢﹥ ای در ︋﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی
د﹋︐︣ ︻﹙﹫︣︲︀ ﹁﹑ح
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︀م، ﹋﹙﹛  ز︐﹢ن ﹉ دوم ﹜﹫﹢ان، ﹋︀﹨﹢، ﹋﹙﹛ ﹫﹠ــــــ﹩︠ 

︠︀م.

:﹜﹫︨︀︐ ︤︊︨︖︀ت ﹝︐﹢︨︳︎ 

﹫︀ز، ︑︣︋︙﹥،  ︣و﹋﹙﹩،︎  ︀د﹝︖︀ن،︋  ︀م،︋  ︨ـــــــــــ﹀﹠︀ج︠  ا

 ،﹜﹚﹋ ﹏﹎ ،﹤︐ ︀م، ﹋﹙﹛︎  ﹙︽﹛، ﹋︡و، ﹋︣﹁︦︠  ر﹢اس،︫ 

︀م. ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ذرت، ﹡﹢د︨︊︤،  ︀م و ︑︣ه︠   ︠︕﹢﹨

︧ـ﹀︣  ︐︀︨﹫﹛ ﹝︐﹢︨︳ و﹜﹩ ﹁ ︧ـ︣و و ︀ ︑︀زه ﹡﹫︤︎  ﹇︀رچ ﹋﹠

︋︀﹐ دارد.

︣م در آز﹝︀︪ــــ︀ت ا︠﹫︣  ﹥ ﹋︀﹨︩ آ﹜︊﹢﹝﹫﹟︨   ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

ــــــ﹢ء   ︨️﹚︻ ﹤ ﹫﹞︀ران د︀﹜﹫︤ی ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡︋  ︋︣︠﹩ از︋ 

ــ﹩ ︎ـــ︣و︑﹫﹟ در دراز﹝︡ت  ︑︽︢﹥ و ︻︡م در︀﹁️ ﹋︀ـ﹁

︮ـ﹫﹥ ﹨︀ی  ﹢︑ ﹤ ﹫﹞︀ران︋  ﹢د ︑﹞︀م︋  ︋︀︫︡ ﹜︢ا ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹩︫ 

﹥ د﹜﹫﹏ از د︨ــ️  ︀︫ــ﹠︡.︋  ︫ـ︐﹥︋  ︾︢ا﹩ ︑﹢︗﹥ ﹋︀﹁﹩ دا

 ﹟﹫ از ا︨ــــــ﹫︡﹨︀ی آ﹝﹫﹠﹥ ︲ــــــ︣وری ﹩︠︣ ر﹁︐﹟︋ 

︤ی از  ︣د د︀﹜ـ﹫ ︣ ـ﹁ د︀﹜﹫︤﹝﹫︤ان ︎ـ︣و︑﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ـ﹨

 ﹩︐﹁︀در ﹟﹫︑︣و ︪ـ︐︣ ا︨️ ﹜︢ا ﹝﹫︤ان︎  ﹫ ا﹁︣اد ︻︀دی︋ 

︨ـــــ︳ روزا﹡﹥ ﹉ و دو  ﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹢  ︋︡︀ ︋﹫﹞︀ر د︀﹜﹫︤ی︋ 

.︫︡︀ ﹥ ازای ﹨︣ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م وزن ﹝﹩︋  د﹨﹛ ﹎︣م︋ 

﹥ ︵﹢ر ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ٨۵  ﹝︓﹑ً ︋ـ︣ای ﹉ ﹁ــ︣د ٧٠ ﹋﹫﹙﹢ــ﹩︋ 

︮ـ︡ آن (︡ود ۴٠ ︑︀ ۵٠  ︀︫︡ ﹋﹥ ۵٠ ︑︀ ۶٠ در ﹎︣م ﹝﹩︋ 

︀︡ از ﹡﹢ع  HBV︺﹠﹩ از ﹎﹢︫ــــ️، ︑﹛ ﹝︣غ و  ﹎︣م)︋ 

﹢د. ﹜︊﹠﹫︀ت ︑︀﹝﹫﹟︫ 

 ﹜  ︨﹟︭ــــــــــ︣ف ﹜︊﹠﹫︀ت ا﹞ ️︡ود﹞ ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀︋

 ︡﹫﹀ ︪ـــــ︐︣ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ از ا﹡﹢اع ﹎﹢︫️︨  ﹫ ︎︣و︑﹫﹟ را︋ 

︫ـــــــ️ ﹇︣﹝︤  ﹢﹎ ︀ و ﹟﹫︡ر﹚ ﹢﹇﹙﹞﹢ن و︋  ﹝︀﹡﹠︡ ﹝︣غ،︋ 

︋﹫︪ــــــــ︐︣ از ﹡﹢ع ﹎﹢︨︀﹜﹥ ﹋﹛ ︣ب و ︑﹛ ﹝︣غ ︑︀﹝﹫﹟ 

﹛ ﹎﹢ش ﹝﹫︪ــــ﹢د و  ﹋﹠﹫︡. ا﹟ ﹝﹆︡ار ﹝︺︀دل ۵ ︑︀ ٧︨ 

 ︣﹫﹠ ︫ـ️،٣٠ ﹎︣م︎  ﹩ ﹎︣م ﹎﹢ ﹛ ﹎﹢︫️ ﹝︺︀دل︨   ︨︣﹨

︋﹥ ا﹡︡ازه ︣︊﹋ ﹩︵﹢﹇ ﹉️ و ﹉ ︻︡د ︑﹛ ﹝︣غ ﹋︀﹝﹏ 

﹀﹫︡ه ︑﹛ ﹝︣غ  ا︨️. ︀ دو ︻︡د︨ 

︀︡ در   ︋﹟﹫︑ــ︣و ــ︣ای در︀﹁️ ا﹟ ﹝﹆︡ار︎   ︋﹟︀︋ــ︣ا﹠︋

 ︀  ︋︤ ــــــ ﹤﹡︀︊﹉ روز در ﹝﹫︀ن ︑﹛ ﹝︣غ آب︎  و︻︡ه︮ 

 ﹟﹫ ــ︀م︋  ︎﹠﹫︣ ﹋﹛ ︣ب ﹋﹛ ﹡﹞﹉ و در ﹨︣ و︻︡ه ﹡︀﹨︀ر و︫ 

︀﹝﹏ ۴ ︑︀ ۶ ﹇︀︫﹅ ︾︢ا︠﹢ری  ۶٠ ︑︀ ٩٠ ﹎︣م ﹎﹢︫️ ﹋﹥︫ 

 ︀︑1/3 ︀ ︣غ و﹞ ﹉﹢﹋ ر︫ــ︐﹩، 2 ︑︀ 3 ران﹢ ﹎﹢︫ــ️︠ 

﹥ ﹋︿ د︨️ ﹝︀﹨﹩   ︨︀ ︣غ و﹞ ﹏﹞︀﹋ ﹤﹠﹫ ﹡︭ــــــــــــ︿︨ 

︭ـ︿ ﹜﹫﹢ان ﹜︊﹠﹫︀ت ﹋﹛ ︣ب و  ﹝﹩ ︋︀︫︡ و در ︵﹢ل روز ﹡

︨﹀﹫︡ه ︑﹛ ﹝︣غ ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫︡.

ــ﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ در﹨﹀︐﹥ 2 ︑︀ 3 ︻︡د  ︨ـ️ ﹋﹥︫  ﹝﹛ ا﹟ ا

﹢رت  ︀ زرده ﹝︭ــــ︣ف ﹋﹠﹫︡ ︐﹩ در︮  ︑﹛ ﹝︣غ ﹋︀﹝﹏︋ 

 ﹜︑ ︡ه﹫﹀ دا︫︐﹟ ﹨﹫︍︣﹋﹙︧ــ︐︣و﹜﹞﹩. ﹝︭ــ︣ف ز︀د︨ 

︀﹐ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹫︪ــــــ﹢د و  ﹥ د﹜﹫﹏ دا︫︐﹟ آ﹜︊﹢﹝﹫﹟︋  ﹝︣غ︋ 

ــ﹢رت   ︮﹤ ــ︀﹐د آن را︋  ︫ــ﹞︀ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹫︡ ︐﹩ در ︾︢ا و︨ 

︨ـــــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡ ︀ در ﹝﹫︀ن و︻︡ه ﹨︀  ︫ـــــ︡ه ﹨﹛ ا ر﹡︡ه 

.︡ر﹢ ︨﹀﹫︡ه ︑﹛ ﹝︣غ︋ 

︮ـ﹢رت   ﹤  ︋︡︀ ﹀﹫︡ه ︑﹛ ﹝︣غ︋   ︨︀﹝︐ ︡﹫﹠﹊﹡ ش﹢﹞︣ا﹁

 ﹤ ︀ر در ﹝︀ه ﹝︀﹨﹩︋  ﹢د، ﹝︭ــ︣ف ٢︋   ︫️﹀ ︐﹥ و︨   ︎﹏﹞︀﹋

﹑﹝︀﹡︹ ا︨️.  ︋﹟︀رد ︗︤ ︑﹟ ﹝︀﹨﹩ و︨ 

 ︣﹫﹠ ﹫︣، ﹝︀︨️، دوغ،︎   ︫﹏﹞︀ ﹫︣ و ﹜︊﹠﹫︀ت︫  ﹝︭ــ︣ف︫ 

﹞ ︡︀︡ود ﹎︣دد (﹡︭ــــ︿ ﹜﹫﹢ان در روز) و  و ﹋︪ــــ﹉︋ 

﹢د. ︐︣ ا︨️ از ﹜︊﹠﹫︀ت ﹋﹛ ︣ب ا︨︐﹀︀ده︫   ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨
 

﹝﹫︤ان ﹝︀︺︀ت ﹝︭︣﹁﹩ در روز:

︀︫︡ و  ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︖﹛ ادرار از ﹝﹫︤ان ︵︊﹫︺﹩ ﹋﹞︐︣︋  در︮ 

 ️︻︀ ︣ ا︨︀س ﹝﹆︡ار ﹝︀︺︀ت و ︖﹛ ادرار در ٢۴︨   ︋﹟ا

﹢د.   ︫﹩﹞ ﹤︊︨︀﹞

:﹤︐︻︀ ︵︣﹆﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ادرار در ٢۴︨ 

︺︡ی  ︨ـ︍︦ د﹁︺︀ت︋  ︮ـ︊ را دور ر︐﹥ و  او﹜﹫﹟ ادرار 

ــ︀﹁﹥  ﹥ اـ︲ ادرار را در ︸︣ف ﹝︡ر︗﹩ ︗﹞︹ آوری ﹋﹠﹫︡،︋ 

︺︡. ا﹟ ﹝︖﹞﹢ع ادرار را ٢۴  ︮ـــــــ︊ روز︋  او﹜﹫﹟ ادرار 

︣ا︋︣   ︋︀﹝ ︭ـ︣﹁﹩︫  ﹠︀︋︣ا︀﹞ ﹟︺︀ت ﹝  ︋.︡﹠﹢﹎ ﹩﹞ ﹤︐︻︀︨

﹥ ︻﹑وه ۵٠٠ ︑︀ ١٠٠٠  ︨ـ︀︻︐﹥︋  ︀ ︖﹛ ادرار ٢۴  ︨ـ️︋  ا

﹩ ﹝︺︀دل ۴ ﹜﹫﹢ان ﹝︺﹞﹢﹜﹩.  ︨﹩︨

ــــ﹫︣،  ــــ﹢پ،︫  ــــ︀﹝﹏ آب،︨  ︑﹢︗﹥ ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹝︀︺︀ت︫ 

.︫︡︀ ︣︋️ و... ﹝﹩︋  ﹝︀︨️، ︀ی،︫ 
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﹜﹫︧️ ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ ︾﹫︣ ﹝︖︀ز:

ــ﹢ر،  ﹫︀ر︫  ︫ـ﹢ر ﹝︓﹏︠  ︣ورده ︀ ﹡﹞﹊﹩، ا﹡﹢اع  ︫ـ﹢ر، ز︐﹢ن︎  ﹀﹉، ﹢ب   ︎،︦︍﹫

︧ـــــــ︣و،  ﹢︨﹫︦، ﹋︀﹜︊︀س، ﹋﹠  ︨،︀﹨ ﹤﹝︑ ا﹡﹢اع ،﹩﹠﹫﹞︀دام ز ﹢ر﹨︀،︋   ︫،︀﹨ ﹩︫︣︑

︣دل، ﹋︀ری،   ︠،︣﹫﹠ ︋︣﹎︣﹨︀، ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹎﹢︫︐﹩، ﹝︀﹨﹩ دودی، ︑﹟ ﹝︀﹨﹩، ا﹡﹢اع︎ 

﹊﹑ت،  ︊﹢س،︫  ️ ﹁﹢د﹨︀، ﹇﹢ه،︨  ︀﹐د و ﹁︧ــــ ︀︫﹠﹩ ﹨︀ی آ﹝︀ده ﹝︭ــــ﹢ص︨ 

︀﹝﹏ ︻︡س ﹡﹢د، ﹜﹢︋﹫︀ و ... ﹡︀ر﹎﹫﹏، آ︗﹫﹏، ﹡﹢︫︀︋﹥، ︀ی، ︊﹢︋︀ت︫ 

﹫︣ا︋﹩،   ︨،﹤︀ ︑﹢︮﹫﹥ ﹝﹫︪ــــ﹢د ﹋﹥ از ﹝︭ــــ︣ف دل، ︗﹍︣، ﹇﹙﹢ه، ﹝︽︤ و ز︋︀ن، ﹋﹙﹥︎ 

︣﹨﹫︤ ﹋﹠﹫︡. از  ︫ـ︡ه︎  ︨ـ﹢د  ️ ﹨︀ی دودی و ﹡﹞﹉  ︫ـ ﹫︐︤ا، ﹎﹢  ︎︣﹫﹠ ﹫︐︤ا،︎  ︫﹫︣دان،︎ 

﹢دداری  ︣︊﹢︋︀ت ﹨﹛︠  ﹢راک ﹜﹢︋﹫︀، آش و آ︋﹍﹢︫️ ﹨︀ی︎  ﹝︭ــــــــ︣ف ︻︨︡﹩،︠ 

︫﹢د.

︣︑﹆︀ل، ﹡﹢︫︀︋﹥ ﹨︀،  از ﹝︭ــ︣ف آب ا﹡︀ر، آب زر︫﹉، آب ︑﹞︪ــ﹉، آب ﹨﹢︕، آب︎ 

 ﹤ ︨ـ️︋  ︐︣ ا ﹢ر︫️،︻︣﹇﹫︀ت و ︗﹢︫︀﹡︡ه ﹨︀ی ﹎﹫︀﹨﹩ ا﹝︐﹠︀ع ﹋﹠﹫︡. ﹝﹫﹢ه ﹨︀︋  آب︠ 

︤︊︖︀ت   ︨﹜﹫︨︀︐ ︀﹫﹟ آوردن︎  ︣ای︎  ﹢د،︋  ︭ـــــ︣ف︫  ︡ه ﹝  ︫﹤︐﹁︣﹎ ️︨﹢ ︮﹢رت︎ 

︍︦ آب آن را دور  ﹫︦ ﹋﹠﹫︡ و︨  ︣د ﹋︣ده و در آب︠  ︤︊︖︀ت را︠  ﹇︊﹏ از ﹝︭ــ︣ف︨ 

︀ آب ︑︀زه آن را ︗﹢︫︀﹡︡ه و ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫︡. ر︐﹥ و︋ 

﹢ر︫️  ︤︊︖︀ت و آب︠  ︀﹐︨️ از ﹝︭ــ︣ف آب︨   ︋︀﹝ ﹢ن︫   ︠﹜﹫︨︀︐ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥︎  در︮ 

 ︨︣ـــــ﹫︉ ز﹝﹫﹠﹩ از دو روش ز ︨ـــــ﹫﹛  ︀︐ ︀﹫﹟ آوردن︎  ︣ای︎  ﹢دداری ﹋﹠﹫︡،︋   ︠︀﹨

﹝﹩ ︑﹢ان ا︨︐﹀︀ده ﹋︣د:

︨ـ︀︻️ در آب ﹡﹍﹥  ﹥ ﹝︡ت ٨  ︣د ﹋﹠﹫︡ و ︡ا﹇﹏︋  ︨ـ️ ﹋﹠︡ه و︠  ﹢ ︨ـ﹫︉ ز﹝﹫﹠﹩ را︎   -

️ ︾︢ا از آن ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ︍︦ آب را دور ر︐﹥ و در︎   ︨،︡دار

︀︻️ در آب ︗﹢︫︀﹡︡ه و  ﹥ ﹝︡ت ﹡﹫﹛︨  ︣د ﹋﹠﹫︡ و︋  ﹢︨️ ﹋﹠︡ه و︠  - ︨﹫︉ ز﹝﹫﹠﹩ را︎ 

︨︍︦ آب آن را دور ر︐﹥ و ﹝︭︣ف ﹋﹠﹫︡.
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«در﹝︀﹡︀ی ا﹝︣وزی و آ︑﹩ ︋︐︀﹐︨﹞﹩»

IRCCS  ︡﹡﹢﹫︎ ژی و﹢﹛﹢︑︀﹝﹨ ︡وا - ﹩﹢﹚︖﹡آ ﹏﹢﹡︀﹞ا ،﹩﹡﹢﹡︀﹫︗ ︀﹢﹫﹛

 ︀﹫﹛︀︐ا ،Genova ،Ospedale Policlinico San Martino

︣دازد،  ﹫︪ــــــ︣﹁︐︀ی ا︠﹫︣ و آ﹠︡ه در در﹝︀ن ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹝﹩︎  ︣ر︨﹩︎   ︋﹤  ︋﹤﹛︀﹆﹞ ﹟ا

﹢ن ﹝﹠︷﹛ و ا﹞﹟ و  ︀ ︑﹢︨ــ︺﹥ ا﹡︐﹆︀ل︠  ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥︋  ︎﹫︩ آ﹎﹩ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ در 50︨ 

 ︩﹫ ︀ل︎   ︨20 ً︀︊︣﹆︑ .️︨ا ﹤︐﹁︀ د﹢︊ ﹥ ︵﹢ر ︪ــــــــــ﹞﹍﹫︣ی︋  ﹋﹫﹑︨﹫﹢ن آ﹨﹟︋ 

︀︑﹢﹁﹫︤﹢﹜﹢ژی آ﹨﹟،  ︊﹢د دا﹡︩ و درک︎  ﹢را﹋﹩، و ا︠﹫︣اً︋  ︫ـــ﹑︑﹢ر﹨︀ی︠  ︑﹢︨ــ︺﹥ 

︡ه ا︨️.  ﹞﹫️ آ﹨﹟︫   ︨﹤﹠﹫ ﹫︪﹍﹫︣ی و در﹝︀ن︋   ︎﹤  ︋︣︖﹠﹞

﹫﹞︀ری   ︋﹉ را از ﹅︤ر︑ ﹤ ︫︤﹊﹩، ︑︀﹐︨﹞﹩ وا︋︧ــ︐﹥︋  ﹫︪ــ︣﹁︐︀ی ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ در در﹝︀ن︎   ︎﹟ا

︀ز ︑︡︊﹏ ﹋︣ده ا︨️، ︐﹩ در ا﹁︣اد   ︋﹩﹎آ ︩﹫  ︎︀ ﹫﹞︀ری ﹝︤﹝﹟︋   ︋﹉ ﹤ ︪ـ﹠︡ه دوران ﹋﹢د﹋﹩︋  ﹋

 ︡﹡﹢﹫ ︨ـــ️. در د﹨﹥ 1980 ﹝︺︣﹁﹩︎  ﹫﹞︀ری ﹇︀︋﹏ در﹝︀ن ا  ︋﹟ارد، ا﹢﹞ ﹩︠︣ ــ︀ل و در︋  ︋︀﹐ی 50︨ 

︀ر ﹁︣ا﹨﹛ ﹋︣د. ︣ای او﹜﹫﹟︋  ﹫﹞︀ری ﹝︀درزادی را︋  ﹢﹡︧︀ز آ﹜﹢ژ﹡﹫﹉ ا﹝﹊︀ن در﹝︀ن︋  ︨﹙﹢﹜︀ی︠ 

﹥ ا︖︀د ︻﹢ا﹝﹏  ︊﹢د ︀﹁︐﹥ از ار︐︣و︎﹢︤︦ ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋  ︀﹝﹏ درک︋   ︫︣︑︡︡︗ ︀ی︐﹁︪︣﹫︎

 ︡﹡﹢﹫ ︣ای︎  ︗︣︑ ︡︡﹉ ﹋﹠﹠︡ه ﹎﹙︊﹢﹜︀ی ﹇︣﹝︤ ﹝﹣︔︣ در ︑︀﹐︨﹞﹩، ا﹁︤ا︩ ﹋︪︩ ا﹨︡ا﹋﹠﹠︡ه︋ 

︣ ا﹟ آز﹝︀︪ــ︀ت  ︡. ︻﹑وه︋   ︫﹩﹠﹫﹛︀ ︡ه دراز﹝︡ت در ︻﹞﹏︋  و رو﹊︣د ژن در﹝︀﹡﹩ و︻︡ه داده︫ 

︊﹢د﹨︀ی   ︋︩︋︡﹢﹡ ،﹟﹨︡ه ﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــــــــ﹛ آ﹠﹠﹋ ﹏︡︺︑ ﹏﹞ژن و ︻﹢ا ︩︣ا︀ل ا﹡︖︀م و در

﹢د دار﹡︡  ﹑ح در زراد︠︀﹡﹥ در﹝︀﹡﹩︠   ︨﹟︡﹠ ﹩﹝︨﹐︀︑ ﹤ ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ︗︡︡ ا︨️. ا﹝︣وزه،︋ 

.︫︡︀ ﹑ح ﹨︀ی در﹝︀﹡﹩ ﹡﹫︤ در راه آ﹠︡ه︋   ︨﹟︣ی از ا︐︪﹫ و ا﹝﹫︡وار﹛ ﹋﹥ ︑︺︡اد︋ 
 

 ﹩﹊︫︤ ︣ای ︗︀﹝︺﹥︎  ︪ـ︀ی ︗︡︡ی را︋  ﹛︀ ︡︡︗ ︀ی︐﹁︪︣﹫  ︎،﹩﹊︫︤ ︵︊﹅ ﹝︺﹞﹢ل در ︻﹞﹏︎ 

﹥ و︲﹢ح ﹝︤ا︀ و ︀﹜︪ــــــ︀ی ﹨︣ رو﹊︣د ︗︡︡ را  ﹁︣ا﹨﹛ ﹝﹫﹊﹠︡ و و︸﹫﹀﹥ ا﹟ ︗︀﹝︺﹥ ا︨️ ﹋﹥︋ 

﹫﹞︀ران ﹁︣ا﹨﹛ ﹋﹠︡. ︣ای︋  ︀﹜﹫﹠﹩ را︋  ﹢د︋   ︨﹟︣︑﹐︀ درک ﹋﹠︡ ︑︀︋ 

 ︿﹫︮﹢︑ ︩︗ 200 از ︩﹫ ︧ـ︐﹠︡ ﹋﹥ ︑﹢︨︳︋  ︋︐︀ ︑︀﹐︨﹞﹫︀ ﹎︣و﹨﹩ ﹡︀﹨﹞﹍﹟ از ا︠︐﹑﹐ت ار︔﹩ ﹨

 ﹩﹞ ﹟﹫︋﹢﹚﹎ β- ︡م ︑﹢﹜﹫︡ ز﹡︖﹫︣ه︻ ︀ ︩﹨︀﹋ ﹤ ︫︡ه در ژن -β ﹎﹙﹢︋﹫﹟ ا︖︀د ﹝﹫︪ــ﹢﹡︡ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋ 

﹥ در︗︀ت  ﹫﹞︀ری ︻︡م ︑︺︀دل در ︑﹢﹜﹫︡ ز﹡︖﹫︣ه -α/βگلـوبین ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹠︖︣︋  ︭ـــ﹥︋  د. ﹝︪ــ﹢︫

ــــ︀ز﹨︀ی ار︐︣و﹫︡ی در ﹝︣﹙﹥ آ︠︣، ﹋﹛   ︨︩﹫ ︣ای آ︎﹢︎︐﹢ز︎   ︋︣︔﹢﹞︣﹫︾ ︦︤﹢︎︣و︐ار ︣﹫︽︐﹞

﹫︩ از ︡ و ا﹁︤ا︩ ︗︢ب آ﹨﹟ ﹝﹩  ﹢﹡﹩ ︗︊︣ا﹡﹩، ا﹡︺﹆︀د︋  ︠﹢﹡﹩ ﹨﹞﹢﹜﹫︐﹫﹉ ﹝︤﹝﹟، ا﹡︊︧ــ︀ط︠ 

︫﹢د.
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 ︀︐  ︋︩︗ ﹏﹇︀﹡ ︀ن︗ ️﹫︺﹝︗ ︮ـــ︡ از  ︑﹆︣︊︀ً 1.5 در

 ﹩︀﹨ ️﹫︺﹝︗ در ﹩︐﹠ ﹫﹢ع︨   ︫︀ ︑︀﹐︨﹞﹩ ﹨︧ــ︐﹠︡،︋ 

︀ور﹝﹫︀﹡﹥،  ︨ـ️ ﹝︀﹡﹠︡︠  ﹢ده ا  ︋﹩﹞﹢  ︋︀ ﹩﹞﹢  ︋︀ر﹐︀﹞ ﹤﹋

︀ ا ﹟︀ل  ︫ـ︣﹇﹩؛︋  ﹝﹠︴﹆﹥ ﹝︡︐︣ا﹡﹥ و آ︨﹫︀ی ︗﹠﹢ب 

﹥ ︑︽﹫﹫︣ در  ﹫︪ــ﹍﹫︣ی و ﹝︀︗︣ت ا︠﹫︣اً︋  ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︎ 

︣︑︀︨︣ ︗︀ن ﹋﹞﹉ ﹋︣ده  ا﹜﹍﹢ی ︑﹢ز︹ ︑︀﹐︨﹞﹩ در︨ 

ا﹡︡. 

 ﹤ ︊﹢د ︀﹁︐﹥ ا﹝﹫︡︋  ︡ا︫ــــــــــ️ ︻﹞﹢﹝﹩︋  ا﹇︡ا﹝︀ت︋ 

︀ درآ﹝︡ ﹋﹛ و  ︪ـــــــ﹢ر﹨︀ی︋  ز﹡︡﹎﹩ ا﹁︣اد ﹝︊︐﹑ را در ﹋

 ﹤ ︐︀ ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ را︋  ﹝︐﹢︨ــ︳   ︵﹢﹐﹡﹩ ︑︣ ﹋︣ده ا︨ــ️ و︋ 

︡ا︫️ ︗︡︊︑ ﹜﹞ ﹩﹡︀﹏ ﹋︣ده ا︨️.  ︋﹏﹊︪﹞ ﹉

︧ـــــــــــــ﹛ آ﹨﹟ (﹝﹫﹠﹩  ︻﹢ا﹝﹏ ا︮﹑ح ﹋﹠﹠︡ه ﹝︐︀︋﹢﹜﹫

︧ـــــــــــــ﹫﹞ ،︀﹨ ﹟︡︀ر﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ﹁︣و︎﹢ر︑﹫﹟) ︍﹨

︧ـــــ﹫︡﹟/﹁︣و︎﹢ر︑﹫﹟ ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹠︡ه ا︮﹙﹩  ﹝﹢ر ﹨︍

 ︀  ︋︣︔﹢﹞︣﹫︾ ︦︤﹢︎︣و︐ا︨ــــــ️. ار ︦︤﹢︎︣و︐ار

︨︴﹢ح ﹨︍︧ــــ﹫︡﹟ ﹡︣﹝︀ل ﹋﹛ ︀ ﹡︀﹝﹠︀︨︉ و ﹝︐︺︀﹇︉ 

﹥ ا︮︴﹑ح "کم  ︪ـــ︭ــــ﹥ ﹨︀ی︋  ︀ر آ﹨﹟، ﹝ آن ا︲︀﹁﹥︋ 

 NTDT ︀ ︀ر﹎︢اری ﹋﹠﹠︡ه آ﹨﹟" ﹨︧︐﹠︡،︋  ︠﹢﹡﹩ ﹨︀ی︋ 

ــ︣ی  ﹠︀︋ــ︣ا﹟ ا﹝﹊︀ن ﹨︡ف ﹎ـ﹫ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹡﹞﹢﹡﹥ او﹜﹫﹥،︋ 

ــ︣﹁︐﹥  در﹝︀﹡ــ﹩ ا﹞ ﹟﹢ر ا︠﹫ــ︣اً ﹝﹢رد ︑﹢︗﹥ ﹇ــ︣ار ـ﹎

︐︀ ︑︀﹐︨ــــــ﹞﹩ در ﹝︡﹜︀ی  ا︨ــــــ️. ﹝︴︀﹜︺︀ت روی︋ 

 ︡ از ︩﹫ ﹫︀ن︋  ﹫﹢ا﹡﹩ ﹝﹢︫︀ ﹡︪ــــــــــــ︀ن داد ﹋﹥︋ 

︧ـــــــــ﹫ ﹟︡︀ ا︠︐﹑ل ژ﹡︐﹫﹊﹩ ︑﹠︷﹫﹛  ︍﹨ ﹤︐︣ار︑

﹫︪﹍﹫︣ی از   ︎﹤ ﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ﹨︍︧﹫︡﹟ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣︋ 

﹢د. ﹢﹡︧︀زی︫   ︩︠︀ر آ﹨﹟ و ا﹁︤ا ا︲︀﹁﹥︋ 

 ﹩﹠﹫﹞ ﹤︺︨﹢︑ ︀  ︋﹩︻﹢﹡ ﹤  ︋︀﹨ ️︡ود﹞ ﹟︀ل ا ﹟ا ︀︋

︍︐﹫︡﹨︀ی ﹋﹢︑︀ه و  ︧ـــ﹫﹠︡︀ (MH) ︾﹙︊﹥ ﹋︣د﹡︡،︎  ︍﹨

 ﹤︐﹁︀ ︩و ﹇︡رت ا﹁︤ا ︣﹝︻ ﹤﹝﹫﹡ ︀ ︫ـــ︡ه︋  ﹝﹠︨︡ــ﹩ 

 ﹟︡﹫︡ود ﹋﹠﹠︡ه آ﹨﹟ ﹨︍︧ــــ﹞ ︣︔از ا ︡﹫﹚﹆︑ ﹤ ﹇︀در︋ 

ــــ﹢ان،  ــــ﹢ش ﹨︀ی  +/Hbbth3ـ︗ درون زا 66 در ـ﹝

︊﹢د   ︋MH ،NTDT ــــــ﹩ ︋ـــــــ︣ای︀﹛︡﹞ ان﹢﹠︺︋

﹋﹞﹢﹡﹩، ار︐︣و︎﹢︤︦ ︾﹫︣﹝﹢︔︣، ا︨ــ︍﹙﹠﹢﹝﹍︀﹜﹩ و 

 MH ︤﹢︖︑ ︣︐﹠︀ی ﹝︧ــــــــ︫﹢﹞ ︀ر آ﹨﹟. در ا︲︀﹁﹥︋ 

︀ر آ﹨﹟ را  ︣ ا︲ــــــ︀﹁﹥︋  ︀ د﹁︣︍︣ون ا︔︣ ﹝﹀﹫︡ آن︋  ﹨﹞︣اه︋ 

︫ـــــــــ︀ی MH ،TDT در  ︑︽﹫﹫︣ ﹡︡اد. در ﹝︡﹜︀ی ﹝﹢

﹢ن،  ︀ ا﹡︐﹆︀ل ﹝ــــ︤﹝﹟ ﹎﹙︊﹢﹜︀ی ﹇ــــ︣﹝ــــ︤︠  ــ︣﹋﹫︉︋  ـ︑

︊﹢د  ︀ر آ﹨﹟ را︋  ︤︦ ︾﹫ــ︣﹝﹢︔ــ︣، ︵︀ل و︋  ︣و︎﹢ـ ارـ︐

 .︡﹫︪︋

︣ای  ︋︣ ا︨ــــــ︀س ا︀︐﹡ ﹟︕، ﹋︀رآز﹝︀﹩ ﹨︀ی ﹝︐︺︡دی︋ 

.︡ ︀﹜﹫﹠﹩ آ︾︀ز︫   ︋︳﹫﹞ در MH ﹩︪︋︣︔ا ﹩︋︀ارز

 در ﹉ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹁︀ز دوم LJPC-401 ︋ـــــــ︣ای در﹝︀ن 

﹥ TDT ﹝﹢رد  ﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋  ︀ر آ﹨﹟ ﹝﹫﹢﹋︀رد در︋  ا︲︀﹁﹥︋ 

﹥ د﹜﹫﹏ ︻︡م  ــ︣﹁️، ا﹝︀ ﹋︀رآز﹝︀ــــ﹩︋  ــ︣ار ـ﹎ آز﹝︀︩ ـ﹇

 ﹏︡︺︑ ︋ـ︣ای ︣ ︀︑﹞﹥ ︀﹁️. روش دـ﹍ ﹋︀را﹩ زودرس︠ 

﹝︐︀︋﹢﹜﹫︧ــ﹛ آ﹨﹟ از ︵﹞ ﹅︣︀ر﹋﹠﹠︡ه ﹨︀ی ﹁︣و︎﹢ر︑﹫﹟ 

ا︨️.

 ﹉﹢﹋ ﹩ ﹢راـ﹋  ︠︉﹫﹋︣ در ا﹟ ﹝﹫︀ن  VIT-2763﹉ ـ︑

︀ ﹨︍︧﹫︡﹟ ر﹇︀︋️  ﹥ ﹁︣و︎﹢ر︑﹫﹟︋  ︣ای ا︑︭︀ل︋  ا︨️ ﹋﹥︋ 

 ︦︤﹢︎︣و︐ار ،Hbbth3/+ ︀ی︫ـــــ ﹝﹩ ﹋﹠︡. در ﹝﹢

︪ــــــــ﹫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟  ︊﹢د︋  ︋﹫︀︔︣ و ﹨﹞﹢︨︐︀ز آ﹨﹟ را︋ 

︀ز﹨︀ی ﹝﹫﹙﹢﹫︡ی را در ︵︀ل ﹝﹢ش   ︨︩﹫ ﹡︧ــــــ︊️︎ 

 +/﹫︭︑Hbbth3 ﹋︣د. ﹉ ﹝︴︀﹜︺﹥ ﹁︀ز I، دو︨﹢﹋﹢ر 

 ،﹏﹝︑ ،﹩ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋ـ﹩ ا﹞ـ﹠ ا﹁︤ا︩ د﹨﹠︡ه دوز︋ 

﹢اص ﹁︀ر﹝︀﹋﹢دVIT-2763 ﹉﹫﹞︀﹠ در ا﹁ــــ︣اد  PK و︠ 

 .︡ ︨︀﹜﹛ ا﹡︖︀م︫ 

︪ـ︡  ﹥ ﹇︴︹ دارو ﹡ داو︵﹙︊︀ن: ﹨﹫︘ رو︡اد ︗︡ی ﹝﹠︖︣︋ 

 ︩︧ــ﹫︀ری از ︻﹢ارض ︗︀﹡︊﹩ در ﹎︣وه ﹨︀ی دوز ا﹁︤ا و︋ 

︀ دارو ار︑︊︀︵﹩ ﹡︡ا︫︐﹠︡.   ︋﹤﹡︀﹎︡﹠ ︣د و﹀﹠﹞ ﹤︐﹁︀

︣م و ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ا︫︊︀ع  ﹋︀﹨︩ ﹝﹢﹇︐﹩ در ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ آ﹨﹟︨ 

 ﹩︀﹞︀ز دوم، ﹋︀رآز﹁ .︡ ︑︣ا﹡︧ــــــ﹀︣﹟ ﹝︪ــــــ︀﹨︡ه︫ 

 ﹏﹝︑ و ﹩﹠﹝ا ،﹩︡ه، دو︨﹢﹋﹢ر ﹋﹥ ﹋︀را ︭ـــــ︀د﹁﹩︫  ︑

ــــــــ︣ در  VIT-2763 را ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ در ︀ل ︀ـ︲

ــــــــ︀️ ﹝﹢رد ا︨ــــــــ︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣د.   ︨﹟︡﹠

︀﹜﹫﹠﹩ از  ﹠︡ی︋   ︋﹤﹆︊︵ ﹉ ﹩﹡﹢﹠﹋ د︨ــــــ︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی

︨ـــ︀س ﹝﹫︤ان و ﹁︣اوا﹡﹩  ︣ ا ︨ــ﹠︡ر﹝︀ی ︑︀﹐︨ــ﹞﹩ را︋ 
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︡ت  ︪ـــــ﹢د ﹝﹠︺﹊︦ ﹋﹠﹠︡ه︫  ﹢ن ا︑︀ذ ﹋︣ده ا﹡︡، ﹋﹥ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹝﹫ ﹡﹫︀ز﹨︀ی ا﹡︐﹆︀ل︠ 

︋﹫﹞︀ری ا︨️. 

 ﹏در ﹨﹞︀ن اوا ︡︡  ︫﹩﹡﹢  ︠﹜﹋ ︀  ︋(TDT) تزریق ﹤ ﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ وا︋︧ــــ︐﹥︋  ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

︣ دارد. ︋ـ︣︻﹊︦، در  ﹢ن ﹝︀دام ا﹜︺ـ﹞ ﹥ ا﹡︐﹆︀ل︠  ﹝︣ا︗︺﹥ ﹝﹫﹊﹠﹠︡ و ︋ـ︣ای ز﹡︡ه ﹝︀﹡︡ن ﹡﹫︀ز︋ 

 ︀︑ 7 ﹟﹫ ︴ ﹨﹞﹢﹎﹙﹢︋﹫﹟  را︋  ﹫﹞︀ران ﹝︺﹞﹢﹐ً︨   ︋(NTDT) ﹅︤ر︑ ﹤ ︑︀﹐︨﹞﹩ ︾﹫︣ وا︋︧︐﹥︋ 

﹢ن   ︠﹅︤ر︑ ﹤ ︣ا﹋﹠︡ه ﹡﹫︀ز︋  ﹢رت︎   ︮﹤ 10 ﹎︣م در د︨﹩ ﹜﹫︐︣ ﹀︶ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و ﹝﹞﹊﹟ ا︨️︋ 

﹥ د﹜﹫﹏ ا﹁︤ا︩ ار︐︣ون و ا﹁︤ا︩ ︗︢ب آ﹨﹟ ا︔﹠﹩ ︻︪ــــــ︣   ︋ً︀︐︀﹡ ︀﹡آ .︡﹠︫︀ دا︫︐﹥︋ 

︀﹜﹫﹠﹩ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ︀ر آ﹨﹟︋  ︣﹋﹢ب ﹨︍︧﹫︡﹟، ا︲︀﹁﹥︋  ﹡︀︫﹩ از︨ 

﹫﹞︀ر  ︪ـ﹞﹍﹫︣ی در درک ︑︀﹐︨﹞﹩ و ﹝︣ا﹇︊️ از︋   ︪ـ︣﹁️ ﹨︀ی ﹫  ︎︡﹨︀ ︀ل ﹎︫︢︐﹥︫   ︨5 0

︣ای  ︪ـــ︣﹁︐︀ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ای از ﹁︣︮︐︀ی در﹝︀﹡﹩ ︾﹫︣﹇︀︋﹏ ︑︭ــــ﹢ر را︋  ﹫  ︎﹟ده ا︨️. ا﹢︋

 ︀﹠در راه ﹨︧︐﹠︡. ﹨﹞﹥ ا ︀﹡︀ری از آ﹫︧ ﹥ ︑︀﹐︨﹞﹩ ا︖︀د ﹋︣ده ا︨️ ﹋﹥︋  ︋﹫﹞︀ران ﹝︊︐﹑︋ 

︫ـ︡ ﹋﹥   ︣︢ ︀﹜﹫﹠﹩ ا﹝﹊︀ن︎  ﹫﹢﹜﹢ژ﹊﹩ و︋  ﹫﹟ ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ﹝︑ ︿﹚︐﹆﹫﹆︀ت︋   ︋﹩ا﹁︤ا ﹜﹨ ︀︋

 .︡﹡﹢ ﹥ ﹝﹢﹁﹆﹫️ ﹝︪︐︣ک ﹝﹠︖︫︣  ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︐﹆︀︋﹏ ︡﹊﹍︣ را ︑﹆﹢️ ﹋︣ده ا﹡︡ ︑︀︋ 

﹫﹞︀ران ﹝﹀﹫︡ ا︨️، ا﹝︀ در  ︣ای︋   ︋﹉ ︡ون︫  ︧ـ﹫︀ری از ﹁︣︮︐︀ی در﹝︀﹡﹩︋   ︋﹤ د︨︐︨︣﹩︋ 

 ﹤﹠︤﹨ ،︀﹨ ️︮︣﹁ ︩ا﹁︤ا ︀ ﹢د.︋  ︪ـــــــــ﹊﹑︑﹩︫  ﹞ ﹤ ا﹡︐︀ب در﹝︀ن ﹡﹫︤ ﹝﹫︐﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣︋ 

︣ای  ﹥ ︵﹢ر ︪ــــــــــ﹞﹍﹫︣ی ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︑﹆︀︲︀︋   ︋﹤﹠﹫ در﹝︀ن ﹨︀ی︋ 

 ﹤︐﹁︀ ︩︡ه ا﹁︤ا︀﹁ ﹤  ︋﹤﹠︤﹨ ️︊︧ـــــــ ︐︣ ︑﹢ا﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ از در﹝︀ن ﹨︀ از ﹡︷︣ ﹡ ا﹡︐︀ب︋ 

ا︨️. 

﹥ ︵﹢ر  ﹢د، ژن در﹝︀﹡﹩︋  ︀ ︑﹠︤﹎ ︀﹠﹥ در﹝︀﹡﹩ ﹝﹢︗﹢د د︀﹆﹞ ︣﹍︧ــــــ﹥ ﹝﹩︫   ︋﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨

︀﹐ی ﹡︀﹇﹏  ︀ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی︋  ﹫﹞︀ر ا︲ــ︀﹁﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥︋  ︣ای︋  ︨ـ︳    400000 ︀︑ 300000﹢رو︋  ﹢︐﹞

ــ﹢ی د﹍︣ و از آ﹡︖︀﹩ ﹋﹥ ر﹇︀︋️  ︫ـ﹢د. از︨  ︨ـ︀زی ︑﹢︗﹫﹥ ﹝﹩  ︨ـ﹩ و ﹝︣ا﹏ آ﹝︀ده  و︣و

️ ︑︣ ﹝﹫︪ــ﹢د، ﹋﹏ روش  ︺︡ی    ︨  ︋﹫﹟ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝︐﹙︿ ر︫︡ ﹝﹫﹊﹠︡ و ﹡︷︀رت︋ 

 ﹩ای، ﹋︀را ﹤﹁︣ ︀ی︑︀ر﹞ ︣︷﹡ و︗﹢د، ا﹜︤ا﹝︀ت از ﹟ا ︀ ︫ـ﹢د؛︋  ︮ـ︣﹁﹥ ︑︣   ﹤ ︀︋︡ ﹝﹆︣ون︋ 

 .︡﹠﹊﹫﹞ ﹏︡︊︑ ︣د ︾﹫︣︗︢اب﹊رو ﹉ ﹤ ︀ ﹝﹆︣رات ﹨﹞︙﹠︀ن آن را︋  ﹋﹫﹀﹫️ و ا﹡︴︊︀ق︋ 

︡ون ﹨︤﹠﹥ ﹡﹫︧ــ︐﹠︡، ︡ود  30000﹢رو در   ︋﹩︐﹠ ︪ـ﹢ر﹨︀ی ﹋﹛ درآ﹝︡ در﹝︀﹡︀ی︨  در ﹋

︀﹫﹠︐︣، در   ︎﹟﹫﹠ ︪ـــــ﹢د ﹋﹥ HCT در︨  ﹫﹞ ︒︻︀  ︋ ،︀﹫﹛︀︐در ا TDT ︣ای ﹫﹞︀ر︋  ︣ای︋  ︨︀ل︋ 

 ︒ ︣ای ا﹠﹊﹥ ﹡﹊︀ت ﹝﹢رد︋  ︫ـ︡.︋  ︀  ︋︳︣ا  ︫﹟︀ب در ا︐﹡ا ﹟︣︑ ︉︨︀﹠﹞ رت ا﹝﹊︀ن﹢︮

 ︀ ﹫︪ــ︣﹁️ ﹡﹞﹢د. ﹝︴︀︋﹅︋  ︀︡ ︑﹑ش ﹋︣د ︑︀︎   ︋︡﹡﹢  ︫﹏︡︊︑ ︕را ﹏﹝︻ ﹉ ﹤  ︋﹤﹛︀﹆﹞ ﹟در ا

︣ه  ︣ای︋  ︣ ﹁︣︮️ ﹨︀ی وا﹇︺﹩︋   ︋﹩﹝﹞ ︧ــ﹫︀ر ﹢دن ﹝﹠︀︋︹ و ﹨﹞︙﹠︀ن ︑︀︔﹫︣︋  در د︨︐︣س︋ 

.︫︡︀ ﹫︪︣﹁️ ﹨︀ در د﹡﹫︀ی وا﹇︺﹩ دا︫︐﹥︋   ︎﹟︡ی از ا﹠﹞
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︬︭︐﹞ ار︑﹆︀ی ﹋﹫﹀﹫️ ︨﹑﹝️ در ﹋︪﹢ر ︋︀ ﹨﹞﹫︀ری ︗﹢ا﹡︀ن

﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹑ن آ﹝︀ده ︋﹥ ︠︡﹝️ ︨︣︋︀زی

﹠﹫︀د  ︭ـ﹢رت ا﹝︣﹥ در︋  ﹢د را︋  ︣︋︀زی︠   ︨️﹞︡ ︣ا︳ ﹐زم ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︠  ﹢دن︫  ﹢رت دارا︋  ﹝︪ـ﹞﹢﹐ن ﹡︷︀م و︸﹫﹀﹥ در︮ 

:︡﹠︫︀  ︋︣از ر︫︐﹥ ﹨︀ی ز ﹩﹊ ﹏﹫︭︐﹛︀رغ ا﹁ ︡︀ ﹠﹫︀د،︋   ︋﹤︣﹞ا ️﹁︀︢را﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن در﹍ ︀ص︋  ﹫﹞︀ر︀ی︠  ا﹝﹢ر︋ 

د﹋︐︣ا (︎︫︤﹊﹩)

(﹩﹊︫︤  ︎﹩︨︡﹠﹞ ︀ر︫﹠︀︨﹩ ار︫︡ (روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و﹋

 ︡︀ ︡ه، ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︋  ﹢دن ﹊﹩ از ﹝︡ارک ︑︭ـ﹫﹙﹩ ر︫︐﹥ ﹨︀ی ذ﹋︫︣  ︣ دارا︋  ﹠﹫︀د ︻﹑وه︋   ︋﹤︣﹞ا ️﹁︀︣ای در  ︋﹟﹫﹠︙﹝﹨

:︡﹠︫︀  ︋︤﹫﹡ ︣ز ︳︣ا وا︗︡ ﹊﹩ از︫ 

﹤︊︗ در ﹤﹆︋︀ ︀ ︡ا﹇﹏ ۶ ﹝︀ه︨  ﹫︡،︗︀و︡ا﹐︔︣،︗︀﹡︊︀ز ︀ ﹁︣ز﹡︡ رز﹝﹠︡ه︋  ︣ادر︫   ︋︀ ︡﹡︀ر﹎︣ان،﹁︣ز︓اده ا﹢﹡︀  ︠-

- ا︐︀م 

- ﹝︐︀﹨﹏ و ﹝︺︀ف از رزم 

 ﹩︐︧︤ ︀ز﹝︀ن︋  ﹢︫︩ ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد و︨   ︎️︑ ا﹁︣اد -

︣︑︣ ︣︑︣،︀﹁︷︀ن ﹇︣آن و ﹇︀ر︀ن︋  - ﹡︊﹍︀ن ا︨︐︺︡اد﹨︀ی︋ 

︕﹫︧ ︀﹍︀ه ﹝﹆︀و﹝️︋  ︀︋﹆﹥ در︎  - ︻︱﹢ ️︡ا﹇﹏ ۶ ﹝︀ه︨ 

︐︀د ﹋﹏  ﹢ی︨  ︡ه از︨  ﹥ ︗︢ب و ا﹡︐︀ب ﹝︪ـــ﹞﹢﹐ن ا︻﹑م︫  ︣ا︳ ﹝︣︋﹢ط︋  ﹢دن︫  ﹢رت دارا︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ در︮ 

﹥ آدرس ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ار︨︀ل ﹋﹠﹠︡  ﹢د را︋  cffsdorg@gmail.com﹡﹫︣و﹨︀ی ﹝︧ــ﹙، ︑﹆︀︲︀﹡︀﹝﹥ و رزو﹝﹥ ﹁︺︀﹜﹫️︠ 

.︡﹡︣﹫﹍ ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 22783465 (021) ︑﹞︀س︋   ︫︀ ﹫﹍﹫︣ی︋  ︣ای︎  و︋ 

mailto:cffsdorg@gmail.com


︑﹞︀س ︋︀ ﹝︀:

︑︣ان، ︋︤ر﹎︣اه ︮︡ر(︾︣ب ︋﹥ ︫︣ق )، ︠︣و︗﹩ ︋﹙﹢ار ﹋︀وه 

︫﹞︀ل ، ︠﹫︀︋︀ن ︋︀ر︗﹠﹢︋﹩ ، ﹡︊︩ ﹋﹢﹥ ︨︺﹫︡ ︫︣﹇﹩، ︎﹑ک 2

 0110103434000 ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫﹞︀ره ︧︀ب:

︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س: 22783465 (021) ، 22783467 (021)

:︣︋︀﹝﹡ (021) 22765423 

info@cffsd.org

cffsd@ymail.com

www.cffsd.org

﹡︪︣﹥ ︻﹙﹞﹩ – ﹁︣﹨﹠﹍﹩ – ا︗︐﹞︀︻﹩  
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