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��٢٠١٢  ١٢ 

در$� د% $�ل "�! و در  ��� روزه��� و �� د��ت و 

، ��ه,خ ��34ب، »/�&�ن -,ه�+� ای(%«��'��&� 

:  �� ��د و در =>; ای,ا&��ن، در��ر% ا: در ا36$
89 �� ه�67

، »ا: از ��7ه�8 در اد���ت �BCز A,ن @?(د و د<,<�&� "�ر%«

 .$�D,ا&� /,د

�49=  ,F�G� Hو -,ه� Iری�@ �� )�<AJ� ن��از ای,ا& �@ )K3! از ی�ر ��LM �� �&ا,�D$ :

/�&�ن «. �,<'ار �() ��٢٠٠٢  ١١(ای,ان در روز ���� ی�زده8 ��% �� دو ه'ار و دو ��Jد: 

ه�: @�ری�D و -,ه�+� �6� و ���Qع $�D,ا&� ��34ب و &�'  ، در ���ن ز����»-,ه�+� ای(%

/�&�ن -,ه�+� «. ا: در "�&�D4& )K ��6	, /,د ه�: او، �,و��ر: دوازد% G� �R7F,-� /�6ب


� : ای,ان در <,-�، & و�6A ا&JUب �	,و�T«: در Cن �,و��ر، از =>�9  ��� &���» ای(%�@ �

»�$��$ « �/»Hت«و » -,ه���' �� د<,<�&� دی,ی��» اد��ز��ن : �� &C ه�: @�ز%  ه�: ژرف و

� /	�ردار: &��د /� د�D6$ش @'X'ل و . رو�,و �(��C 3>,ا&� وM �6�$ و روش ��G� �
�@


�ن �G, و ���,، =�ی+�% &], و &�ی�4(% و �L>�ن و �Z3 اد���ت و  �( د<,<�&� ��= ،

'�& �� Hه�,- H&ر !U& 'ش   �( ده�. "\ی,-� ه�: @�ز% �� ه� و�! از [�ا: "

�T,و	,زا  ��ن /,��&�، ��]�AC ,زا�زاد%، �)&�]C �9GR6- ,زا�+���&�  �ن �	�اه�، "�]

: @�ری�D  ، /���(&( �� &+�ه� &� و &�Uد �� <\��6 ��(اM,X���X�T 8ف @�,ی': و ه>+���ن ای��ن

�� . ( �, ا&(ی	� و C-,ی�! -,ه�+� و اد�� @?([�اه�&�ا: �+	�ی� و -,ه�+� ای,ا&��ن دری^�

ه�: ا=6>��� و $��$� و -,ه�+� /�  : @?(د و ا��( �� د<,<�&� ا&(ی	�«: ��34ب  <�67

 �X�R@ ،�$��$ ن�  '�& �� Hن ��د در -,ه�C %'�+&ا �ا&JUب �	,و�T "���( و [�د �'ر<6,ی

)�C )و ژرف "(ی �&�
ه�: -,ه�+� و ا=6>���، و در  ای� د<,<�&� <� "�,ا��ن و �,ا: <�7. »&�<

در @�ریF�G� I, ای,ان، » =(ال $�� و �(ر&��6«:  : �,<'ار: =�49ت $�D,ا&� در��ر% ادا��

: <�ی( ��34ب ��./�&�ن -,ه�+� ای(%، ای� ��ر ��د��&� ��'��ن ��ه,خ ��34ب ا$� 

�R(ود �� ا�, $��$� و  : �� ای,ا&��ن "(ی( �X�R@ ،)�C /� �� ا&JUب �	,و�T در ا&(ی	�«
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، @�ام و ه>,ا% �� ای� ...، Cرزو: �A ���3M&�ن و �,A,ار: Cزاد: &��د /	�ردار:، &���د: ا$�6(اد

ه�:  ا: از ��X�U ، دی( �� از �T�� ،�G	a، زن، و "�ر%»ا=6>��� ـ $��$�«ه�:  [�ا$�

! ای� @�Rل، ا�6�X در �A&�ن =�ی+�% �,وز و "�(ای. &�'@c��, /,د... -,ه�+�، ��&�( @�ریI، ا[Jق و 

ه�: ای� @c��,، ا&(d  &	�&�. ه� و اM'اب &��د ه�: $��$� دو�X ا$�$� ی� ��Gره� و �,&���


�&� اول و �,/��ر: �A=�ری� ـ در = H�= ـ ه>'��ن �� "�ی�ن �T,و	ب �JU&از ا e" �X�$

� $�ل ه�:  : /�@�% ده�X�4 دور%�64D& ن <\��6 و,A ,]C :١٣٠٠ �4<� ت ، د��ر اد�

: ��f در  ��ه,خ ��34ب، در ای� $�D,ا&�، "e از ا��ر% ��  �( �7
�م @�ز%. »"(ی(ار �(

@�  ١٣١٠(: "e از Cن  : &U! $� &>�ی�(% -,ه�+� ��[g دور% : ز��ن، در��ر% ادب "�	,و

١٣h) ٠���در ز� �
&C :ورC�& و �Bه(ای�، /4,و: و -,و ��Gا&�  ی,�D$ ،ز��ن و ادب :

 )ا36$
89 .٢٠٠٢&ZU از �,و��ر /�&�ن -,ه�+� ای(% ��% �� . (»[�اه( /,د 
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��Jد: در ا36$
�4D& ،89 <,ی'ه��� زد  ��٢٠٠٢ه,خ ��34ب در $�D,ا&� ی�زد% ��% �� 

�X�U� �� %ا��ر ei$ ای,ان و �
ه���  ه���  �ن �T��G، ا&�4ن، �	a، و زن در اد���ت /

@,، <\ر: �� روز<�ر  : �	,و�T و $ei ه� در 9T��G �ای� �X�U  /,د �� �BCز د<,<�&� در �7
�م

، و &�' <,ی': �� »: ",�KB ی� ر��ن UM��KA �U«��رف A'وی�� و دا$�6ن ا&(وه��ر �	a او در 

و ) ذ/�ء اC)l9<X&+�% ",دا[� �� �R>(��9 -,و�B . ا��k94X د[F�& ,6,اX(ی� ��% [�T,ات @�ج

��34ب در �D! دوم $�D,ا&� [�د،  ��ه,خ. &U! او در د<,<�ن $�[6� ز��ن -�ر$�

� <�7 �� ای� @�Q�o /�  �( ��ر [�ا$�6 ا$� در��ر% در��ر%D$ دو  : /4,و: و ه(ای� �: ای

�� �^&C �$(% ا	ی4( و &��� ��KD� �$ا$� /4,و: و ه(ای� را ��  ��. [�ا$�6 ا�]
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[�ا$� و  : �� ه8 �,ر$� /�(، ��ز ه& 8	C )ن  �': /� �� ه8 و در ��Uی�4

��34ب در ای� $�D,ا&�، د$� /8 . ه�ی! را &�' -,اهC 8ورد% ��د و ه>,ا% دا�� >�ی�د6$

ه�ی! در��ر% /4,و: را /��ر <\ا�� و  $� @�  
�ر ��ر و ه,��ر  �(ی� �R7F از ی�ددا��

: : ا��(وارا&� /� : /�@�% از ه(ای� �+�ی( �� ای� و�(% &�' &,$�( ��! از ی�3 دو =>�9. <\��

Cن $�ل دی+, و Cن $7, دی+, از �� » .، ��ی( �>�&( �,ا: $�ل دی+, و $7, دی+,در ��رد ه(ای�«

)� pدری .�X�$ �$ دو  Z�> : �&ن درد��(ا��>�ر: ��د و $,ا&?�م، �� ��را <,-�6ر � )G� :

 .، �� ��ه,خ ��34ب &�' ر$�(»: Cد�� �
,%«<>! در $�گ ا&3�(و، 

$ �	+X�$ ��D,ا&� او در ا36$
C,� 89ن �(م در ه67>�� $�ل [����� ��34ب و ده>�

: اM>( /4,و: و �Fدق ه(ای�  Cن "�ر% از <�67 ه�: ای� ا&(ی	>�( �'رگ ادب ای,ا&� در ��ر%

 .را @U(ی8 [�ا&�(<�ن /�8 

�67> �، "��د%، ی�ددا�� و @�یr �(% و �� ه>�&+�&� ه�Q,� 8  ه� از رو: &�ار �F@� ای

: ��ه,خ  &], زی�� و "�/�'%. � �,د% &	(% ا$�ه� &�'، د$ در $�[� د$�6ر: <'ار%.��د  ��

� <�67ر دارد و در $�د<� ای,اد �(% ا$�  ��34ب را ��RX ا&� ا��,�D$ ،8�$���

. o�Q�@ را ���Q�� �34ب ه�+�م [�ا&(ن -,ازه��� از &���6 ه�: /4,و:، <�% ��رد ی��

در �6� @�ی�i، درون JAب  ، ه�: ��34ب ای� ��رده� و @�Q�o. /,د ا: را ���G �� داد ی� واژ% ��

%)� gD	� )&�6ب و &���6 از /4,و:، ا��ر% . ا/ ���34ب، در $�D,ا&� [�د ��  �(ی

ه>^��� �� ���$�� �sR، ��34ب <�% �� &�ی�4(% ی� ���ان /�6ب و ی� روی(اد: . دا��

:  %در��ر  در ای� ��رده�، �>�ر% <\ار: در �6� @�ی�i و @�Q�o. @�ری�D ا��ر% ا: <\را دا��

 .ه�، در "�&�یe، از �� ا$� ه� و &���6 ه�: /4,و: و دی+, &�ی�4(<�ن و &�' /�6ب /�6ب

��  ١١(دو �U9M &�ار $�D,ا&� ��34ب در روز ���� ی�زد% ��% �� دو ه'ار و دو ��Jد: 

٢٠٠٢ (�$ I89 را، در @�ری
ژو��  ١١(���� ی�زد% ��% ژو�� دو ه'ار و دو ��Jد:  در ا36$

٢٠٠٢(C �� ،ا: ��ه,خ ��34ب "�4 /,دم,� eو در ه>�ن روز . درس "�ری )G� روز )� 

: "�64، ��ه,خ ��34ب در @>�س @��79 و �� /Jم �
,�C�' از دری�-� &�اره�  ر$�(ن ��64

و ای�l ا-�4س . [(�6! <867 /� ی�D4& l از &�اره� &�' &'د �� ��7Rظ ا$�. [�, داد

�� �D4& �/ 86$ا�D& 4,و: و ه(ای� را  ه�ی! در��ر% ز د$� &���6ا: ا [�رم /� از او/ :

  در $�D,ا&� ا36$
89، ��ه,خ ��34ب @�
� �� �D!. �,ا: ��GX�k در ا[6��رم �+\ارد

ه�:  ه� ار=�ع داد و �� &�' @�
�، ه>�ن &�اره�: $�D,ا&� و ه>�ن ار=�ع /� �3 از Cن ی�ددا��

:  ه�: ��ز��&(% از ��34ب در��ر% Cن ی�ددا��. ا��ر% �(% در &�اره� را در ا[6��ر داری8

ه�: -,ه�+�  $� �� ���[� @�ریI و د<,<�&� /4,و: و ه(ای�، [(�� ار=>�( دی+,:

ا��( /� ا&6	�ر �6� $�D,ا&� ��34ب، ی�دCور: ���( �,ا: &	, Cن . �F�G, ای,ان

: �,ر$� و ��ز[�ا&� ا&�U6د: @�ا��ن /4,و: و ه(ای� و  [�د ه>�� ای(%. ه� ی�ددا��

� ��ر از $�: ��ه,خ ��34ب "�! &
�د% �(،  ���Uی4�64D& :ن دو �� ی3(<, /� �,اC :
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ه��� از $�, د<,<�&� -3,: و -,ه�+� ای,ان �F�G, و ه8 از  <	�ی( �� =��� ا: �� ��v, @�ز%

 .ه� ای� رو $� &��ز و ��ی64+� &	, ��,و&� و /��C Zن ی�ددا��

6� �� [�ا&�(<�ن، @�6, <�67ر ر� �از . ه�: ��34ب �,<'ی(% ام ا �� از �6� <�67در @U(ی8 ای

ام و Cن $�D,ا&� را �� ه>�ن �Fرت  وی,ای! اوX�� و @�(یZ <�67ر �� &���6ر [�ددار: /,د%

��Xرو: دو$6(اران ��34ب �� او�	�' /,د%. <\ارم ، "�' ",ه�ن  از ه,<�&� ارزش داور: &C ام و


� و �� =�,ان /�@�ه� �D! ه(ای� در . &(ازد<\ارم /� $�ی� �, اw, &�� را �� ز��&� دی+, وا���@

��34ب . ��د ، در ای�?� Cورد% ��»روزه� در را%«$�D,ا&� ��34ب، دو <'ار% از /�6ب 

 : &�ی4( : ه(ای� �� در��ر%

ه(ا�� ZF�M @?(د ��$� در اد���ت، �,ر$x او �� ���ان �,ر$x و $�?! اد�x و @� «


, و &>�دار راز �C�' ��43 @?(د ��43 و . اي -,ه�+x اه>�� دارد ا&(از%v� او x	/د�]

 x>)&ز��د% و زC در روح x"��" �/ �<
در ا�,ان &��4؟ �l $�م �
,��ر و ���4 و دو �

x� �6$��" �اي از ��,ون ه>�  �' را  ي &�/��x @�ر�I؟ در $� �
,��ر Q,�� ��د، ز�64

�� -,و"��x از درون و در ه(ا�� ا�<
ه, دو » درون«و » ��,ون« -,ور��D و در ���4 و دو �

 )٩٨{ص  ٢روزه� در را%، ج (» ��ه8 <,م /�ر ��د&(

 xD�/4,وي در رو&( @�ر �� ���4 ه(ا��U� �34ب در�–  �T,و	از � e" ت��اد� x��<6=ا

����C �9� �� )G�x . <�, ه>,ا% ��د ه(ا�� اول �� ه>�ن =,��ن ا�,ا&�+,ي ه>�... «<�67 ��د 

ي روزا&� ��  ا% اد���ت، �4M$�� روا&x و �x�K �(�( در ���9��U�	6, �� �(ر&�B 84,ب از ر

x� ج�� �L- در �/ x$,@ �63@�ري ��94 و�د  x��<6=زادي اC د��& a�<� �4سMزد، درا

ه�ي  ، -,ور�x+6D ه>�  �'، -�=�G ارزش)ه�ي &
�L �	,و �43� �T�x3 از Cر��ن(

x� ��,?@ را در روح xAJ]و ا xD�د @�ر,/. 


, ��43 ا&JUب �	,و�T ا$� ه>�&�kر /� از =
x6 د�+,، ��  ازا�� د�(<�%v� ��ه(ا


, ) &8v، @>,/'، @?(د و ا�,ا&�+,ي(ه�ي ا&JUب  $�� @xLG� aUR از Cر��نv� 4,وي/

�4&C ,وزي��٠ص  ٢روزه� در را%، ج (» "h( 

8�Mر ,F�& �&�] 

 

 


	�ب در��ر�� �
�و� ��� ����ا� � 

 

ام در ��رد ای�  UM��U ای� ا$� /� �� دو ی� $� ��ر $�G /,د%در ��رد /4,و: و ه(ای�، 

/�8 /� ای� /�6ب دا$�6ن اد���ت و $,<\��  دو �KD��، یl  �'/� ���ی84 و <>�ن ��

، یC ZK- l[, /8 دارد و Cن -�9K ا$� /� ��ی( �,��ط �� /4,و: و ه(ای� ]1[ا=6>�ع

�� )�. 
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[�ا$�،  ر &���(؛ Cن  �': /� د8X ��دو $� ��ر $�G /,دم ���ی84 و ه, دو $� ��ر د

 .&	(% و ره� /,دم

 ,ا ای� دو @�؟ �,ا: ای��3 دی+,ان، ُ[�، اZK- f�<6M =(ا<�&� دا��6( و ی� را=; �� ه, 

<�  و ��RF �(%، را=; �� ��رف <�7] 2[��ن ا<, در ی�9K- l از @
,ان ��Dف و ��رف /(ام

/���RF �/ 8 از /4,و:  ی� ��رد <>�ن ��ا�� در ا] 3[�(% و �G( ",دا[86 �� @
,ان ��Dف

�(ون �sR از ه(ای� و ��RF از ه(ای� �(ون �sR از /4,و: &�@>�م ا$� و ای� دو &7, �� 

  : و=�د @�7و@� /� از ه, ���� �� ه8 دا��6( و از ه�� ���� �� ه8 ���� &��د&(، ه, دو &>�ی�(%

ر@� ���G دارد /� دا�8 ه,دو��ن �� ه� در C : �Fن @�م و @>�م یl دور% ه�64( و �sR در��ر%

��د و ای� ��Uی�4 را و ای� @�ام ��دن در �sR را  و<� ��  ه�U� 8ی�4 ��&(، ه>^��ن /� <�7

6� ��Uی�4 /,دن، ای� را �� &�6ا&864 در���ورم��& �ِ<Q و ه, ='�� را �� ='ء دی+, در . ،f�M

 .Cی( رو: /�B\ &>���د /,د، ا<,  $�D,ا&� ی�X�M l دی+,: دارد، ��RF را ��

ا��  ,ا ای� دو @� �KD�� ؟ و  �  �' �	6,/� دار&( و در  � =�ه� �� ه8 �,یl ه�64( و 

 ./��(  �  �': را &>�ی�(<� ��

�?�6& lرا &+�% /�( �� ی �X�4� دمC �/ �6 از ه, دی(<�ه��Xر$( : دی+,: �� ا . �از دی(<�% �

�� %�+& �/�8 /� �	,وT��، دو @� [�ا$� �>(% و  �/��K@ ،8ر � ی� از ای� دی(<�ه� /� �

Z3� �� �/ ره�ی� از ا$�6(اد ��د /�  ا$�$� دا�� lی �Xن �(%، و���96 �D� :ه�

 �/ �R�Q�@ �� �=�@��»ا$�6(اد و دی�63@�ر: @�7وت ا$�$�  ��] 4[»/�@�زی�ن �ده(، ��

� : یl &7,% ا$� در <\��6 و � او �U�(% دارد /� ا$�6(اد، �U9k� ���3M. ه�4

��د و ���3M دی�63@�ر:، �6��3M ا$� -,ض /��8 از &�ع  @�@�X��6ری84 ا[�, �,��ط &>�

 lی �X7, ا$�، و& lرت در د$� ی)A �/ �$ل در$� ا�M ,���3 -,ا&�3، /� �� هM

/�(؛ در ا$�6(اد ای�  �Qا��k هC �/ �4ن یl &7,ای� �Qا�� را &� �ر @� M(: ر��ی� ��

�4�&. 

<�ی( ای� -,ق  <�,د و �� A(ی8 ی� دی�63@�ر: $'اره�: A(ی8 را &>�&� �� ه�: ی�&�ن ی� دی�63@�ر:

 ./�( دارد -,ض /��( �� ا$�6(اد: /�  �+�' [�ن ا�>�ل ��

ه�: ��796D  ه�: �	,وT��، ���رز% �� ا$�6(اد ��د، و �� �Z3 �� ه, �Mل ی�3 از [�ا$�

��/,ا$�، ���رز% �,ا: �UMق ���ن �(% از =>�F �� �9رت ���رز% �,ا: Cزاد:، ���رز% �,ا: د

��4و:، و�X اLA ZF�� از ه>�ن ز��ن /� �839 [�ن �k,ح /,د، در UM��U یl &�ع [�ا$� 

 l9�ِ )��/ ض,- Jً[� ،���<6=ا: ز&(<� ا,� �&���$ lار:، ی,A lن ��د و ی�&�A :ار,A,�

در ][�ن ا�i,ا�Tر ��cل، [�ن ��cل،  �,دم، $�( &(ا�� و یf�T ��$ l&� ��د و �Bزان


�&+	�: =�ی��=]] 5%)�C در ��[�F د$�6ره�ی�  �/�( �,ا: �LAت، از =>�9 د$�6رات ای

�� �Q�A �� �/ �$�39 �� -,د: ی� �� [�&�اد% ا� ��3X�� �� را: داد �Q�A lا:،  <�ی( ا<, ی

و  
Z $�ل <\�� دی+, /aM �4 &(ارد ���ی( و اد��: ��3X�� ای� �l9 را ��3(، ی��G �,ور 

http://mypersianbooks.wordpress.com/


PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/ 
 

Page | 7  
 

JًFو=�د &(ا�� ز��ن ا. 

ی� ا<, ی�Q�A l را: داد �� ��3X�� ��39، روز �G( ای� aM �Q�A &(ارد /� ���ی( و �+�ی( /� 

)�/ 8/�M �3م راR� �3م ��3( وR� 8 را/�M د% و�� �k] � .را: �

: ��	�C  :,6( ر��% <,-�6(، دو�� �� �C(&( را: را �� <,-�6(، �� "�(ا$� /� ر��% ��

,-�، ای� @� �A ,]C=�ری� ��د% ا�6�X &� �� ای� �(ت، و�X ا�dJ �,دم < داد را: دی+,: �� ��

 ��Tو,	� �/ ��@,@ �$�( &(ا��، Cن &v>� /� <�67 �( ی8v& l ا�6(ای�، �� ای

[�ا$� /� ا<, �l9 ��ل /�4 ا$� ای� را ��,&( @�: د-6, د�9G� )��/ ��w �36$م  ��

�4�  ��93@ �/ )���. 

 �': ��د /� J�A <867 یl &�ع @�Kر: /� از Cزاد: و=�د  <\��6 از&8v، [�ا$� دی+, Cن

 .دا�� و و=�د ی�A l&�ن


�L دی,ر$� ��د از C&^� در ارو"�  @,ی� د$�6ورد، ُ[�، �	,وT�� ه8 &>�&� �'رگ& lی :

@,ی� د$�6وردش ه8 رو��+,: ��د، �]ZU� Z ��د، �]Z د��/,ا$�  �'رگ. ا@�7ق ا-�6د% ��د

��ن /�@�%  C ���3M[�&(ه�، د$�. ��3Mِ� �,ف �� =�: ��3Mِ� �,ع��د، در ارو"� ا�6�X، و 

 .�( در ای� =�ه� و A,� �-,� �ِ��3M,ار �(

 ./4,و: و ه(ای� ه, دو @� دو ��KRل �	,وT�� ه�64(

ه� ا&?�م �( و  ه� از C$��ب ا-�6د، �� ه, �Mل [,ا��3ر: در ��رد �	,وT��G� ،( از ای�C �3ب

��� H�= )� اول @>�م Z9<Xا  lار �(، ی,A,� ���3M ���& /,د&( و ��9D@ ای,ان را ��R@�- و

�� ��Tو,	� �^&C ' از�دی+, &�   '�  lو ی �$��" aUR@ �� �� ,v& �� �$ا�]. 

�9�4� ��Gاز را% دی�63@�ر:  ی �$��" aUR@ �� 8 �� @>�م />��ده�ی� /� دا��v& :

%���Q(ا �(. ر�ع $���&� "�& lو ی )� ;Qو ���ا&�A ع�& lی �، ه, �( /� [�د ��% ای

 .�( و ا=,ا �( /,د و�X �,ا: دی+,ان ��ی( ا=,ا �� �Aا&�� را G�Tً� ا=,ا &>�

���3M  �ه�: ��9R، ��&'د%، ه7(% @� ��% دا�6�8 در �>�39،ایJت ، ���3M ایJ@�، ای

یl $�ز��ن ادار:، یl ار@! �,/':، ��Cزش ی�43ن و �6M ر[� و ��Xس .  �'ه� از ��� ر-�

 .ن �,A,ار �(ی�43

Z3	� ن، ی�C زاد: ی� �(@, ازC :ار,A,� و را$6! ا<,  ا�� )���& �ًU9k� �$ن، د��/,اC از ,@

%)�U� �<& )�اه�D� را �� �KD� : )ی��زاد: /�ر . @�ا&�4 ه8 �C ا: ای��3 د��/,ا$� و,�

�� د��/,ا$�، ا6M��ج �� @>,ی� دارد، ا6M��ج . یl &7, ی� یl د$6+�% ی� یl $�ز��ن &��4

ه�: ��� دو =�H ـ �� /� =�: [�د داری8 ـ  $�� دارد و �(��6D&� اول A,ن و �� [�Kص $�ل

 .ه�: دی�63@�ر: ��د در=
�ن $�ل

از ",@�Uل و ا$�i&�� و XC>�ن و �G( . دا&8 روح ز��&� ی�  � �+���8 در دی�63@�ر: ��د روال ی� &>�

 ;Qدر �,ق ��، ه�(و$�6ن و ،��/,@ ،�A,� :�"دی+,: دا�� �,ا: ای��3 $,ا$, ارو

� و ژا"�، ���3M ا&+9��4�  �X���3 ه� ��د&(، در �,ق ه8 دوM ،)�6ه�:  ه�: دی+,: دا�
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/�( دی�63@�ر: را و  ا: &��دی8 و ای� M,ف �� @�=�� &>� : =(ا ��-�6 [�د/��� ��د، �� @�-�6

و �� ه, �Mل  [�اه8 �+�ی8 وQ; @�ری�D ای� ��د �(��6D&�، @�=�� دی�63@�ر: &��4 ��39 ��

ه�: �	,وT�� �� �Tر &�gA ا=,ا �( و ی�3 دی+,  یl  �': از �	,وT��، ی�3 از [�ا$�

 .@�ا&�4 �	�د &	( و &>�

اش /4,و: ��د و C&�3 ا=,ا &	(،  : -3,: اش /4,و: ��د، &>�ی�(% C&^� ا=,ا �( &>�ی�(%

Z�<$ &� و�	اش، ه(ای� ��د &. 

ده( و  C ��Gن  �': /� -3, /4,و: را �Aام ��/�8، -3, /4,و: ی �� از /4,و: �,وع ��

�� ����Qع -3, /4,و: . /�(، ی�K@ lر: ا$� /� او از [,د دارد $,@�$, &v,ی�@! را @(وی

 .در �?>�ع  
�ر  �' ا$�، ا<, Cدم ��Dاه( د�A ��3( و &+�% ��3(

� ا$�، ه�� &�ع 3M>� @�:  ه�ی� /� �� �� : M,ف ا�6�X ه>�� �KD� ز&8 ا$���6ط

ه�  ای�. ه� &��4 و ی�3 �>3� ا$� "�� @� "�(ا ��3( ی�3 �>3� ا$� دو @� "�(ا ��3( �ای

 .ه>� ا���6ر: ا$�


�ر ���Qع ا$�$� در -3, /4,و: و ز&(<� او و -X�G�6! ه�4  �ی�K@ �� : �3ر �

: ز��ن و اد���ت، دی+,: @�ریI و $ei  : دی� و ای(���Xژ: و -�749، ی�3 ��9�4 ��9�4

 .>�ع$��$� و ا=6


�ر ر�C ،�6ن @�Kر: /� /4,و:   �� ر$�(% ای� ا$� /� در @>�م ای� ,v& �� �/ :'�  ل�M

 .��(د ه� را �� ه8 �� ده( ای� -3,ه� را و ای� ر��6 از [,د دارد، ای� @�Kر $���ن ��

 

 ا�� [,ِد /4,و:  ��4؟

� $�ل�Xی� از /�د/�، از او���C ع�& l4,و: ی/ & lی �U�UM ی� ه�: &�=�ا&�، در���C ع�

اش ه8 �� &?�م ا$� و [�دش ه8 @�:  /�( و @�=� اوX�� ا�6(ای� �� �B 89,�� "�(ا ��

 .ده( /� ای� ���Cی�  +�&� "�(ا �( @�Q�o ��] 6[اش &��� ز&(<�

�� �67> �/ ���
� lد و از @�,ی' ه8  ی�	ن رد ��
�( /� ��ی( در @�ریJ- Iن ���ی(از C$>�ن =

��د /�  +�&�  اش =�9 �� ���( و @�=� /�(، �� ش را "�(ا ��دA�Uً� دی(&� ا$�، او [�,

��� �6A�4 و ��ل ُ/,ات دی+, ه64! ی�3 و�': /� در د$6,س &�د و  ا$� /�  ��� �/ �$

/�(؟  ���� �� ده( و "�! رد �	�د و �� �����8، ای�  � �9>� ا$� /� ای� را &	�ن ��

�� )�<AJ� 89� �� ا. ��د�&�] lه8 ��د% د%/4,و: ُ[�، از ی �&�Mد%، . : رو�� )&�]C رش)"

�9R� l>�ز ی�	�ز ��د%، "�<�	�"  �ا: ��د% و /4,و: �� ���$�� ���Cی� �� �89 و ذه

/�?�3و: /� دا��6، �� [,ا-�@� /� �� Cن ز&(<� /,د% و از &'دیl دی(% و در "(رش دی(%، 

�� �@��، [,ِد او یl [,د: �� ای� @,. ��د، /� ای� د�>�� �� [,ا-�ت را @� C[, دارد د�>

 .اش ی�3 �89 ا$� و ی�3 د�>�� �� [,ا-�ت ه�: "�(ای� ا$� /� ا&+�'%

����8 ای� [,د /4,و:  /�8، وG� �X( �� و�X ای� [,د، f�M دارم 83M "�! از اf)6$ل ��
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��د /� [,ِد  [,د: <�% /��Z، @>�م، و �� ه>�ن $,&���6 د �ر �� ��د �� یl �� �(ل ��

Z�A د �ر �� د/�ر@� و )G� �� e&�4&د رو��+,: ارو"� . ��د از او [,ِد �(رن از ر,] ��Gی

ه�: ا�4M$� و  ه�: B�JU� ,&� �	, را، =��� ه�: ـ f�M ه>� &+�ی�8 ـ =��� : =��� ه>�

��د  <�,د و @�Kرش ای� ا$� /� از راِ% [,د، Cد�� را �� : اول &(ی(% �� ���7T رادر در=�

ر$( �� "�زی6��ی84 ا<�$� /��  ه�ی! را $���ن داد، ای� [,د ����د /�ر @�Q�o داد و ��

� [,د:، و�6A /� ه>�  �' را ��Dاه( @�Q�o �(ه( و ��  lد، ی,] �و A,ن &�زدهC ،8[, ای

� ا��U6د: �� [�دش دا��6 ���(، در �?>�ع  ه>���  lاه( $���ن �(ه( و ی�D� ره� را�/ :

Cورد از =
�6، $, از  رِ: [,د، $, از -���84 در ��ر$( �� @�@�X��6ری84 [,د، �� دی�63@� ��

 .Cورد و از =
�6 دی+, $, از />�&�84 اX�6$��� &�زی84 در ��

%)�U� �6�Xا �ه� ��63  : ای� : �4��ر: ا$� و ��[g ه>� : �� &�U� ،�4�(% ای

�&� ا&(، /� ای� [,د،  + -,ا&�73رت ه�ر/
�ی>, و دی+,ان ا$� /� ای� ���Qع را ��GX�k /,د%

 .��د [,د: �� [�رد و �(ل �� �� [�دش، [�دش را ��

 �در /4,و:، دA�Uً�  �ن �(ِل /4,و: [,ِد رو��+,: ارو"�$�، در /4,و: ه8 [��9 زود ای

 .[,د: ر$( �� �� در �gD [�د او، [,د او ��

=� &���( /� �� از =>�9 /�4&� ه864 /� /4,و: را ��6M�9�4 ��ی( ا� ��6 <67� ای�Xا

�$��� ���� d��6	Mو ,$ ,]C �/ ـ !AJ]ی(ش،  � ا�U� د ـ و �� ���$�� "�ی(اری! در��

$�6ی! او . ��د �� او /,د /�8 /� ا&�U6د -,اوان ه8 �� /�8 و�X ُ[�، <>�ن �� $�6ی! ��

 .اش ا&�U6د�C�'ا$� [�اه8 �+�یU@ 8,ی�ً� ه>� ��&; از ا&�U6د از او &��4،  ��&^� /� ای�?� ��

J� ل ه>�ن�M ,د/�ر@� ���� ه ZِU� رو��+,: و ZU� ,ِ$ �� �/ ی�  ZِU� ,$ �� ،)یC

�,ا: ای��3 [,ِد /4,و: یC . lی( /4,و: در ز��ن M��ت [�د /4,و: و �� د$� [�د او ��

. &>�&� را �G(ًا [�اه�8 داد. /�( $�ز ا$�، یl $�64>� از [,د در$� �� [,ِد $�864

�� 864�$ �<�,د  Cن  �': /� در ای� $�864 =� &>� [�اه( =� �(ه( و ه>�  �' را در ای

ه, �( واGA�� ا=6>��� دا��6 ���(، واGA�� �>�9 دا�k� ،)��� �6,ود ا$� و �� �(ت 

 .هk� 8,ود ا$�

�� �R7F )�  lاه8 ی�] �R7F ر�
�,ض ��د . ا: از [�د /4,و: &>�&� �(ه8 ا:، $�  

در Cن  
�ر ]ه�: ��f و=�د دارد  : ز���� C&^� در ه>�: /�] ام /,د%[/� ای�?� ی�ددا�� �(% 

ه� را �� ه8  و Cن[: دی� و -�749 و ای(���Xژ:، ز��ن و اد���ت، @�ریI، $��$� و ا=6>�ع  ر��6

ه�: /4,و: و در  : &���6 و در ه>�. &��( "��&(د،  �': ا$� /� /4,و: Cن را [,د �� ��

 .: او ه>�� [,د =�ر: ا$� و $,ی�ن دارد $,ا$, ا&(ی	�

ه�ی! ��ره� @G,ی� /,د%  ِد /4,و:  ��4؟ او [�د Cن را در =�ه�: ��96D &���6و ا�� [,

@,ی�  <,ان ��ی�«: ای� از /4,و: ا$�. ده�8 ه� را �� د$� �� ا$� و �� ا/��ن، ی�3 از Cن

: &�l و �(  [,د داور را$� و /� و ���$�(%.  �': /� [(ا �� Cد���ن داد% [,د ا$�
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�� )��� .�ِ��C �� �>)&ر زی�ن. [,د ���( ��ی( ز��4� �ا$� /� Cد���ن [,د را از /�ر ا&(از&( و   ای

ده8 �,ا: ای���RF �3 �� درازا  �,=; ه� را &>�» : [�د را �� د$� Cز و /��� $�iر&( ر��6

 .ا$�] 7[»ور=�و&( ����د«ای� ��ل . ا<, [�ا$6�( ه�4. &3	(

ا�,وز در =
�ن «: <�ی( /� و ����ز از /4,و: ا$� . دا&( دار [,د �� /4,و: [�د را ", 8

 �'ان ��  �'داران، &�,د B,ب ��  رود، &�,د &�اده� �� ه>(ی+,، &�,د �� &�,ده�: <�&�<�ن ��

ه�، [,د��(: ��  ه� �� �(: ه�، &��3 ه� �� &�دا&� �,ق، /
�� �� @�ز%، &�,د دا&!

�� در . ���( �( ��ه� �,[� $�6د% و &�l ا$� و �,[� &�$�6د% و  ای� &�,د. ه� [,د��(: ��

<\اری8 و در &�,د [,د��(: ��  ه� "� در ���ن �� ه� �� �(: ه�، و &�,د &��3 ه� �� &�دا&� &�,د دا&!

ای8،  دار ای� [,دی8، درای� ���رز% �,ا: [,د، �� در ای,ان ", 8. »����8 دار �� [,د: در-! ��

�� gD	� 8د ه,] :�= )G� �� :�3 ای,ان ر«: <�ی( ��د و/4,و�ا ��&  �X8 و�اه�]

و از <�ِم &�4D در را% &��3 =
�ن <�م . : =
�ن ا$� ه�: �� ه>� ��(ان /��!

ه�: Cد��، [,د را ره�, $�[6� و از "� او <�م �� <�م  : <>,اه� : ه>�  �ر%. داری8 �,��

 ».ه� ��دن ا$� "�! ر-6� و [�د&>�ی� و $�د=�ی� را /��ر <'اردن و در "� را�6$

�&�<& f�M  :ه��<& � .[�ا&8 دی+,: ه�4 /� �

 

 ای� [,د /4,و:  ��4؟

 ،�$��$ ،�و �,ا: ���[� &�l و �( و راه�>�ی� /,دار و ا&(ی	�،  +�&� �G��ر: ا$� /� دی

راه�,د ا=6>�ع، @�ریI، ز��ن و اد���ت را ��� �, Cن ��ی( ���[� و �� /�ر ��4؟ ُ[�، ای� $�ال 

 Cی( /�  ��4 ای� [,د؟ "�! ��

ای� [,د ��ه��6 ا$� /� ]<�ی( ـ ا�6�X ای� ���رت /4,و: &��4 ـ  4,و: ���Tر /� / Cن

C-,ی(<�ر  ��ن /�  	8 را �
, «: �A ZU& f�Mل از /4,و:.[ ",ورد<�ر �� Cد�� ارزا&� دا��6

6� $�د و زی�ن و &�l و �( و را$� و در$� ]��� ,
دی(ن و <�ش را �
, ���(ن، [,د را ه8 �

 ».داد% ا$�

,@ �ه�: Cد�� ا$� و ��&�(  	8 و  <�ی( [,د ی�3 از @�ا&�ی� @�� /� /4,و: ��"e �� ای

ا�� از $�: دی+, ای� [,د ه�� ار@���T �� ه>�� ا��3&�ت =4>�&� ا&�4ن &(ارد �,ا: . <�ش

/� ��ه,ًا [ای8  ه�: ا$�6ار: &	�ن داد% ��  �ن روان را �� دX�Z«: <�ی( ای��3 ��ز /4,و: ��

�$� /� Cن را �i\ی,&( و [,د را /� از �64+�ن  ، &� �ر:.]د% &	(% ا$�ه� در =�ی� &	�ن دا ای

ه�ی! ='  ای8 /� روان  �ن [�ا$� �� ای� ��ز &>�د%. &�l �	��$�([ ��64 �� روان[او$� 

 dا$�6[[�ا�] [d��/ ه�:  و]و =�ن واز ] ا�>�ل �� و =�ن ��د: ا$� &� �ر [�د&�' ='از @@

:  دارد، [,د &�' از ��د% ��,ون ا$� و ��64 �ل را ��[,د &�' ه>�� M. ��د% ��,ون ا$�

�<& :'c� �]�$ )��� . ,$د، [�د =(ا,]]ZU64� [:و در داور  �$ lزاد و �� یC ه�

 ».���( ��] T,ف ��[
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$� و [(اداد%، وا��64 �� روان، و �� =84 ه�� &�ع  ُ[�، [,د یl  �': از ��8X دی+,:

ه�:  : [�د روان را �� دX�Z � اوfً /4,و:، �� <C�67ی( / از ای� ه>� �,��. ار@���T &(ارد

. ا$�6ار &	�ن داد% ا$� ی��G و=�د روان را ���w /,د% ا$� و در &6�C �?ن را ��ی( "\ی,-�

و  �ن Cن را "\ی,-6�8، و=�د [,د &�' ���w �(% ا$� و &� �ر ��ز ��ی( Cن را .  ,ا؟ ��9Gم &��4


�ن ��د: ی� $�[� �c' ا&�4ن &(ارد،  �': از ای� <\��6، [,د ه�� ار@��T. "\ی,-�= �� �

 .T,ف ا$� �C ،ZU64زاد و ��

ه� /� &�ی�4(% �� <>�ن [�د ���w /,د% ا$�، ا�,: ا$� �3�Cر و  : ای� 83M "\ی,ش ه>�

 �ن و  ,ا  : ای� ا�3Mم �,ا: &�ی�4(%، &��� ا��U6د و �6M ای>�ن �� : ه>� &�<'ی, &6�?�

 .[,ِد [�د $�[�6 ا$� : در$�6 داورِ: ای� در��ر%

�&�<& f�M ���6 ه� را �� /4,و: از =>�9 ـ/ ���C ،���C ی� �?>���  [�اه8 �+�ی8 ـ در �$

",دازد و �� ��7X�D ��  <,: �� [�ر��(: /� ��	6, �� ارو"�ی� f�U�1311@� ا$� ��ل $�ل 

Xارد و)& �X�3,ی8 ا��را �� از ارو"� �+ �� &� �� Cن @,@��� -,ه�H ارو"�، �U�(% دارد /� ����

:  �'ه���ن �'[,ف ا$� و �� [�د��ن [��9  �'ه�:  �,&(، �U�� /� ارو"����ن �� /�ر ��


6,: داری8، "�! درC )�Cل� ���� � .اM>( ا$� از ای

� و در ا&�U6د از @>(ن ارو"�ی� و <,و&(<�ن �(ان ����C ی( /4,و: از =>�9 در�> :» ��G� ��

&+�ری8 @� دا&�64 ��د /� ای� یl �	� ه�اداران ارو"� ی�  ��@>(ن و  +�&+� "�(ای! Cن را 

ری'&( ی� <,وه�  وار $��D&� از &
�ن ��,ون �� [,د و ه�ش را از د$� ه	�6 و دی�ا&�

 »./��( ا&( /� در ه�ادار: ارو"����ن، ����د C$�ی! �,ق را �� -,و��ی�

و [�د/���، دری�-� و ا$���6ط  <>�ن، ای� ��ور /4,و: از رو: [,ِد او$� و ای� [,ِد ��64( ��

 .دا&( =' [�د را �� را�6M از Cن دی�ا&+�ن ی� -,و��ی+�ن ��

[,د: و یl &�ع ا$�6(اد را: و  ر$( �� &��� �� /�8 [,ِد /4,و: �� ای�?�$� /� -3, ��

: =��X ای��3 [,ِد /4,و:، [,د: /� از ���C f�� 8X(% و داوری! Q,ور:، &�<'ی,  �>Z و &�63

��د ه�� ����د -�749 و ���Uk و در یl /9>�،  ، ه>�&�kر /� دی(% �� 
8 ا$�و ه>� -

را=; �� [,د �� زی�د ��RF . : ز&(<� -3,: و �>�9 ا&�4ن &(ارد -,ه�+� و �,�C(% از @?,��

ه� را  : Cن ر��6 ا: /� <867 ای� [,د ا$� /� ه>� /�8 �,ا: ای��3 در @>�م Cن  
�ر ر��6 ��

 .ده( $���ن �� ه� ��(د و �� Cن ��

 

 و ا�� را% ���[� &�l و �( و در$� و &�در$�  +�&� ا$�؟

از $�ی� [,د ��ه��6 ا$� از ��f�� 8X و �� @� و �Mاس =4>�&�، �64+� &(ارد و از $�: 

دی+, �,ا: -
8 و @	D�g در$� از &�در$�، ی��G �,ا: &Uِ! [,د، ا$�$ً� �,ا: ���[� و 

 .�-� �+, از را% =84@�ان ی ا: &>� �G,-�، ه�� و$��9

��ی(، =64?� را ��ی( از راه! /,د  Cد�� را ��! از ه,  �' -
8 در$� ��: <�ی( /4,و: ��
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f�M [,د ه�� �64+� �� =84 [ای� را ��ی( "\ی,-� /� Cد�� . و از <>�ن و <'ا-� دور: <'ی(

@�ا&(  -� &>�دری�.] ��ل /4,و: ا$�[�,ا: -
8 ه,  �' Cد�� =' �� ی�3 از "�� را%، .] &(ارد

 ./,د

f�M  ��4 ای�؟ دی(ن ��  	8، ���(ن �� <�ش، $�دن . را% دری�-�، ��ز =84 ا&�4ن ا$�

�� د$� و ا&(ام، ����(ن �� د��غ،  	�(ن �� /�م ـ ز��ن ـ و ای� ه>�ن ا$� /� �Mاس "�?+�&� 

,اط و �,@�� �,<	6�8 �� ه'ار $�ل، دو ه'ار $�ل "�!، �� �U,اط و $U یl. ��د &���(% ��

و�X از T,ف دی+, و �,ا: ای�& �3�l و . $���، @�
� را% ���[�، ای� �Mاس "�?+�&� ا$� ����9

�( را �	��$�8، ��ی( ���[� دا��6 ����8، ا�� ���[� &�l و �( ه�� ر��k از T,ف دی+, �� 

 .ه� &(ارد [,د &(ارد، [,د: /� ه�� ار@��C �� �Tن

دی+,: �,ا: ���[� &(ا��6 ����8، -�749 و ��ak ُ[�، �� ا<, ��� �( /� �?' �Mاس،  �' 

 .:  �'ه�: دی+, ��د ه�ا$� و ه>�

�
8 را ا&6'اع  /4,و: ه8 ه>�� ��Tر در /�ر [,د، ه�� @�=
� �� -�749 و ��ak &(ارد و ای

: : او در =
�ن، یl را% ��	6, &��4 و Cن راِ% [,د ا$� �� �U�(%. دا&( ��
�د% ی�&�&��ن ��

�,د ـ  : &�ی� ا$� /� Cد�� را �� "�:  �ر"�ی�ن و ددان �� ه�: -�749 8 از cX'شای ��ره� <�67«

]�� Zان @�(ی��M �� دم راC ،�749- )�/ [.�<& د و روان را /� در او,] و )$��� « �و از ای

در =
�ن یl را% را6$�� ه�4 و�X &� ه,/e از رو: «: <�,د /� cX'ش Cن &6�?� را ��

و �Mل C&�3 یl را% » .: دی+,: ا&(ی	( و را% دی+,: "�! <�,ده� $�[6>�ن �c': [�د  �'

 .را6$�� ��	6, در =
�ن &��4 دX��9 &(ارد ه,/e �� یl راه� �,ود

: <�ی( : ��ak �� /4,و: در��ر%. : ��ak &�'، /4,و:، &v,: ��&�( ه>�� دارد در��ر%

ه( و�X دX�C Zوردن &� ��ak را ی�&�&��ن ���<\ارد&( /� را% دX�C Zوردن را �� ه,/e ی�د د«

:  ه,/e �� &�,وه�: $�د%.  �': ا$� /� Cد�� &��ز �� ی�د <,-6� Cن از دی+,: دا��6 ���(

 ».[(اداد: Cن را دا&(

�4�& ak�� �� �=��6Mا ��Gی) .�@�F م در &�ار�
 )یl ���رت /�@�% �,ی(% و &��7

رو"�، ��6
� �� یl &�ع : رو��+,: ا ر$( �� دور% ا&�Kف، یl $,ش �� ای� [,ِد �a9k و ��

ZUG@ %�3 /� �,��ط �� دور�ای� ��3&,>  �Uk�� ل�R@ �Xل -3, ارو"�ی� ��د%، و�R@ ا: از

ا&( و ه>^��ن /� در  [,د<,ای� �c,ب ز���، ه>^��ن /� �376,ان ��63 -,ا&�73رت &	�ن داد%

 .&?���([�ا% ا -���84 و />�&�84 دی(% �(% ا$� �� دی�63@�ر: [,ِد [�د ��4(% و @>���

: /4,و: ـ ��+�&� از @�Rل @�ری�D، ا=c� ���<6,ب ز��� ـ [,د<,ای� از راِ%  ا�� در ا&(ی	�

 .$�ز [�د ر$�( دی+,: �� دی�63@�ر: $�8ِ64 $�864

� [,د: در ز&(<� ا=6>���  � /�ر ��ی( /,د؟ ای� [,د، و�6A وارد ز&(<� ��  lی �� f�M

�یl  �' را ��ی( دا&�4 «: <�ی( �د /� /4,و: ��� <�&� �� ا=6>��� �	�د Cن وJ[� �A ای

ا: �� ه�س &�6ا&( ��د، ه, /�4 &�6ا&( ه, � دX! [�ا$� Cن /�(  و Cن ای��3 ز&(<�&� @�د%
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� [,د��(ا&� ���( /� "�	,-� /�ره�: @�د% و C$�ی!  در ز&(<�&� @�د%. در ز&(<�ِ��C )ا: ��ی

 ���C نC ,و: از�ه>� را در �, دارد و ��ی( ه>� " )��/ ... e/,ه �/ )��� �در یl @�د%، ا<,  ��

 »."�,و: از ه�$��ت [�د /�( /�ره� از $���ن ا-�6د%، &6��D& �6D�)� '= �?اه( ��د

� [,د��(ا&�، C[, $, �� ای�?� ��ِ��C و: ه>� از,�" �ر$( /�  �ن د$�6ره�: [,د ی�3  ای

� :&�ی4( /4,و: ��. ��د �� <�&� &>�دار ی�3 ��ی( ا=,ا ��د، �]Jً در /�ر ز&���ی�، ای

اX'ا��ت [ه�: �'رگ  ز&���ی� ی� "��6$� ز&� �� �,د: و زی64� C&�ن در یl =� ی�3 از ��ری�ب«

� ��، ه, "4,:  �ن ��&'د% $��X ُ�َ�د، @�ا&( زن <,-6�، و  �ن ���4 و ] �'رگ��C ا$� در

 »."�� ُ�َ�د، ��ی( زن <,-�

[�اه�( �G, را @��ِ; �ZU  <�ی( �>� �� �� /4,و: در =�: دی+, در "�$I /�4 /� �� او

�� I$�" ،�$�4س اMا ;��@ ،,��� �/ �X�M ( در�ده( <,دا& : !
�� ��3ِ, ا�4Mس ی� $

3�  <�ی�8 ��ی( $
! �,ا: او ی��G �,ا: ا�4Mس &�64�8 و &>��X ه� را /��ر <\ا��

!
ی+�&�  �': /� «. ه� ی� ا�4M$�ت &�l و �(ش @�ام ا$� از ای� رو ��ی( @��ِ; [,د ���( $

[(او&( �� Cد�� �,ا: ���[6� &�l و �( داد% [,د ا$�، ه>�  �' ��ی( زی, &+
��&� Cن 

 !!<�ی� از &v, /4,و:، $
! را دی+, [(ا &(اد%» .���(

ی��(،  "�4(د ی� C&^� را در &>� �(ی� @,@��، در -,ه�H و اد���ت، /4,و:، �, C&^� [�د &>�

( و @>��� -,ه�Hِ �,-�&� ای,ان را، از =>�9 �(ون @�=� �� /	 ی43,% �� ه>� [� �Jkن ��

: -,ه�GA��  ،�&�-,� H�� @�ری�D، ر�(، &U! ا=6>��� و -,ه�+� <�&�<�ن و  �( =�&��

/�(، ه>� را �, ا$�س دری�-� و ���ِ! ز��ن [�د، و Cن  �': /� در Cن ز��ن،  ه>� را &�7 ��

<,:،  ��F ZF�M ،!D-� &�$�د��(، زی�نه� را  /�( و Cن -
>(، داور: �� �gD او ��

 .دا&( دروی	�، <(ای� و ���3ر: ��

� .ه� ه>�، ��kر /U& ،�9	� ��د /� [,د ��ز: /,د ای

 .ه�: �'رگ /�ر /4,و: @�ریI ا$� : @�ریI، <67�8 /� ی�3 از ر��6 در ز����

� دری�-�6 از [,د، /�ره�: او در @�ر /4,و:، ��رخ �'ر<� ��د و ��9��  l8 یBای,ان ر Iی

�]Zِ @��ر : ا: &�6ا&�64( "�(ا /��(  �'ه�ی� /� او "�(ا /,د، ��ر[�� �U��$ .�-,M ��د ��

�
,ی�ران <>��م، ای� Zِن، �]��G	G	� ،�7ی�F �X�$ه� ر  f�M �3ن ا$� �,ا: ای��	ه�: در[

4� ای� [,د ��د /� ه>�  �' را ��Mُ )ارد، . /�وی)& ���= lی �
/4,و:، Cد�� ��د /� @�

7
�م در &�ار �F@� یl =>�9. (ه�: ��A��6 دارد ���=��& %�@�/ :( 

ه�: ���G:، �,ا: "�(��Cز: و  /4,و: �U�(% دارد /� @�ریI �,ا: @7,یX ،o\ت، و [���

� ز&(<� و راِ% =
�ن��C �6]��� ,6
ه�ی� ا$� /� در  دار: و درس ���[� &�l و �( و �,ا: �

 .@�ان <,-� ای� ز����، ��

Iری�@ �� �&�<& aM �� ا$� و �X�D� ,7& �$ �4(د �,ا: ای��3  ی�4ِن ای,ان ه8، �?' ی�3 دو"

�� �/,د&( /� �G,ا: �(اح  ا&( و Cن /�ر: �� ه�: ��96D [�ار د$6+�% ه�، =�,% <�ی( ای
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 ./,د&( ��

 ���  lا$� �,ا: ای��3 در ز��ن [�دش ای�64د% و �� ی �Dری�@ d4,و: دارا: ادرا/ �-,T از

�(ی� @,@�� �,ِد ز��ن . /�( @�ریIِ ای,ان را از [,د: /� از ارو"� �C(% �,ر$� ��ا:  د$6>�ی�

:  ا�� از T,ف دی+, از ز��ن [�دش ـ ���vرم دور%. [�دش ا$� �� ���ان یl دا&	>�(

ه� =�9@, ا$� �,ا: ای��3 ��ر[�ن Cن دور% ��  : Cن ر���Q% در ای,ان ـ و ��ر[�ن �'رگ، از ه>�

� ای� @ZUG ارو"�ی� ���C &��64(، از ای� ���� از ��ر[��� �]Z ا��Aل، ����: ای� -3, ارو"�ی�، �

�ه�، از T,ف دی+, از  : ای� M,ف ر8B ه>� @,، ��9 و دی+,ان =�9@, ا$�، -3,ش ��ز@, و رو�

�U� ر��': /� او از ارو"� �� ز��ن [�دش �4�ن  C �3': ا$� /�  @, ا$� �,ا: ای��دا&(،  

&+�ر: ارو"� �]C �63� Jً[� Z&�ل -,ا&�4 /�  ه�: دی+, @�ریI از ��63 $�ل ازش <\��6 و 200

I,وی� ��د، از @�ری	�ر "���63 �4� I�64، از @�ری�در  &+�ر: ا&+�9$�/�4ن &+�ر: ��ر/4 ،

�� ای� @,@�� Cد�� ا$� در ای,ان، =�9@, از ��ر[�ن دی+, و . ه>�ن ز��ن ه�� ا��JT &(ارد

�U� ،ن�
از ��ر[�ن دی+,، &6�?� ای��3 /�رش ��A��6 ا$�، از =
C  ,@ ،�6د�� ا$� در =

ه�ی� در  ه�: دی+, در ای,ان "�(ا &3,د&( و از =
�6 دی+, M,ف /�( /� ��رخ  �'ه�ی� "�(ا ��

 .ز&( /� "\ی,-��6 &��4 : @�ریI �� ز����

�7> �� یl 8�ّ @�ری�D دارد /� &� �رم ای� را �+�ی8 و ای<Q را  و<� ا�� در Iم �8�3: @�ری�<@. 

�( /� داری�ش و�6A ر-� ��  : ه���D	��ن، از ای� "(ی(% <�67 �� : @�ریI دور% در��ر%

,3	X  دی� ه864 و �� =�: او,� �/	� ��C ،p� :�@����> ،,K( �,دی� را /	� و <�7 �

ای� را . &	�4 و ��k9$ را �� د$� <,-� @� داری�ش �,<	� و او را از ��k9$ [9; /,د

�" �Xو)X,ا�	����9 در��ر%] 8[,&K7� Iرا از ارو"�ی� /� @�ری �ه� <,-�6 ��د و  : ای,ان &���6، ای

 .ا&( &���6 ��د و دی+,ان ه8 ای� را &���6

 �6�$��� �� �Xی8 &(ارد ـ و)A در ای,ان �KKD@ JًFای��3 ا ,T�] �� 4,و: �� ���$��6 ـ/

�� !�" �9k� �Cی( /� ��c  �?�� �� /�( و �� &v,ش ا: �� Cی( و ا��ر% یl =�ی�، ای

 )�/ �X�A %ل @>�م [�دش را �� =�: "�د���$ lب �'&( و ی�U& )G� �6ا&( "�د��% را [9; /�( و�

)�/ ��k9$ و . ,K� �6 ازAداری�ش /�د@� /,د% و و fً�<6Mا$� /� ا �M(س /4,و: ای

�,<	�6 و X	3,ی�ن ه>,اه! ��د&(، �,دی� را از ��k9$ [9; /,د% �� اp� 8$ و [�دش 

� او �(%�	&�=. 

��ر[�� ��رو: �G( از /4,و: ـ ای� دی+, �,��ط �� �G( از =�H و �G( از Z6A /4,و: ا$� ـ 

/��( و اfن ای� &v, ��	6, ه�4 /� داری�ش ��  و از =>�9 دی�/�&�ف ای� ��9�4 را �,ر$� ��

[�د  /�د@�ی� /� /,د ��k9$ را از یl [�&�اد% ه���D	� �� [�&�اد% دی+,: ��ZU6 /,د /�

 .ده( �8 @�ری�D /4,و: را �� ه, �Mل ای� &	�ن ��. داری�ش در رأس ای� [�&�اد% ��د

� [,د: را �� /�ر ����  l64>� در ��رد  و ا�� در ��رد ز��ن ه8، /4,و: ی�$ lد، ی)��

� را /�@�%  ز��ن در$� ��D$ �/ ,6
� �Xای�?� دارم و �/�( و یl $�949 د$�6ره�ی� /� �
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ا$�$ً� /4,و: . �Tر اJFح �	�د ده( /� ز��ن ��ی( ای� $�6ره�ی� ��یl $�949 د. /�8

<,ا$� و �(ی(ًا �U6G( �� @>,/' ا$�، �U�(% دارد /� ��ی( یl دی� ���(، ��ی( یl   �ن @>,/'

�9� l�96 ه�4 و ه>� ��. ز��ن ���( و یD� د و ��ور�U6و ا� �ه�  : ای� <�ی(  
�رد% @� دی

���C lود و ی,� �� [�دش ��ی( از ����C ��Gی �ًR�9ی@ �/ )��� .�G�� �� ن�   �X�D� 8ه :,>

� ���( و ز��ن ه8 ��ی( یl ز��ن ���( �6M [�دش /� از Cذر��ی?�ن ا$� ��C lا$�، ��ی( ی

� د$�6ره�ی� در��ر%. <�ی( ز��ن @,/� ��ی( از ��� �,ود ����  lد،  : ز��ن �� ی,] Z[� ده( و

دX�Z &��ی( $�[� و [�دش  <�ی( �cX �� از =>�9 ��. (/� [�دش از ای� د$�6رات، @?�وز ��

�� �cX زد -,اوان�$. 

 .در ��رد ه(ای�، ��ی( �>�&( �,ا: $�ل دی+, و $7, دی+,

ه�، ه(ای� در �X�D� �kA /4,و: A,ار دارد ='  : ای� ز���� -�U ی�دCور: �8�3 /� در ه>�

 .ا: �AJ>�(: �� ای,ان در یl دور%

� -3, &>� [��9 در ��رد ه(ای� ��� �X1317ی�  8�/1316 ه(ای� دی+, از  <�67( و  )G� ��

 .���a ای,ان ��د و�X /4,و: @� a��� ,]C ای,ان ��د

<,ای� و &�
�9�84 ر$�(% ��د /� دی+, �	�U �� ای,ان &(ا��، ی��G  ه(ای� �� یl &�ع ه��

 .<��� دی+, �	�U &(ا��

 

________________________________________ 

/�6ب ، . 1373دا$�6ن اد���ت و $,<\�� ا=6>�ع، &	, -,زان، @
,ان : ـ ��34ب، ��ه,خ ]1[

<,ا��، @>,/'، و -,ه�H در B,وب �A=�ری� و �9Tع  �ZK- :�9 اول. "�� -ZK و $� "��$� دارد

:�9
�,یZK- :» 8 $�م). �,ر$� �G, و &+�% &�>� ی����( ا-�T �&�4�ZK- : ،�G دوم. "

). �,ر$� �G, و &+�% ��,زاد% �	���v&) .�U و [�ا=�» /��,وا: �	�»a	�U و » &�/�م


�رم  ZK- :�U�UM ی� ر��ن �KB ," �KA) .وی��'A و $,<\�� ��رف ، %�+& ، ,G� �$ر,� (

 .8?�" ZK- :�4M زا,��  a	� ر وf�4&ب» زی��:«[�ن دی�ا��C ,
�,ر$� ر��ن . (�

�K ی� ر��ن UM��U، ��,ی� /o�F ،J و B," �KA: ه� "��$�). : �M )<R?�ز: ، &���6»زی��«

��. 

: �G, ��رف A'وی�� و  ، در��ر%»�KB," �KA ی� ر��ن UM��U«: ��34ب �� -ZK  ـ ا��ر%] 2[

 .ه�: او$� ه��� از ز&(<� و دی(<�% <���


,ان ��Dف ی� ی�د<�ر یl ��«ـ ] 3[T«�$ا �<��/ a7	� �L@,� :)9= ر��ن دو ، .

: $�6ر% ای,ان  �پ �( در $�ل ه'ار و $�K( و ی�F �� �4D&  lرت "�ور�A روز&���

�� �Z3 )1304(و $ei =9( اول Cن در ه'ار و $�K( و  
�ر [�ر��(: ) 1301([���(: 

� ه'ارو $�K( و"�� . /�6ب  �پ �(<
[�ر��(: $� و ) 1305(@�ریI  �پ =9( دوم Cن �

دا$�6ن اد���ت و «8 : ��34ب �� ه>�� /�6ب ا$� /� در -ZK "�? ا��ر%. A,ان A50�C �<ن 
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� �,ر$� ر��ن » $,<\�� ا=6>�ع<Q ف ه8 » زی�� «و در�D� ان,
: �M )<R?�ز:، �� @

 .",دازد ��

ا$�6(اد و «: &�ی4( /�@�زی�ن ��. : ��34ب �� �R>(��9 ه>�ی�ن /�@�زی�ن ا$� ـ ا��ر%] 4[

/� در Cن ا$�6(اد &���v ا$� . ، ی�3 &��64( ��ن ه�: ��ه,: دی�63@�ر:، �� ر8B ���ه�

A . £7X �6M(رت دو�X ���ط و �	,وط �� ه�� �A&�ن ی� A,اداد �U�T@� ی� ا=6>��� &��4

: دو�X =�:  ا$�6(اد �� ���G: [�درا�� و [�د/��+� ا$�، ی���v& ��G /� در Cن اراد%

ده(/� &�vم �M/8 در Cن  ه�ی!، &	�ن �� : <�&�<�&� @�ریI ای,ان �� ه>�. <�,د �A&�ن را ��

 f�<G����<� ن��K� ن و��cT '�& م�v& �ا: ��د% /� "e از  &�vم ا$�6(اد: ��د% و �(یZ ای

�R>(��9 ه>�ی�ن » .ای?�د ��9ا و ه,ج و �,ج �� ��ز<	� &�vم ا$�6(اد: ا&?���(% ا$�

/�@�زی�ن �� . [�ر��(: 1372/�@�زی�ن، ا$�6(اد، د��/,ا$� و &
�L ��9، ا&6	�رات �
,<�ن 

7
�م� �ه�: "�وه	� [�د  ، در ی+, /�6ب»ا$�6(اد �(رن«و » ا$�6(اد: ���3M«ه�:  ه>�

، &	, »دو�X و =���G در ای,ان، ا&U,اض �A=�ر و اU6$,ار "
�9:«",دازد از =>�9 در /�6ب  &�' ��

، &	, »@�Lد دو�X و �v& ،�9,ی� @�ریI و $��$� در ای,ان«[�ر��(: و /�6ب �1379,/'، 

 .[�ر��(: 1380&�، 

]5 [�
= Iورد%ـ @�ریC 8:، /���6 $� =9(: -,اه�	ران در��ر  &+f�4&ی�� از دی�ا�= l9��k� :

=�ی��، �4��ر: از ا�MJkFت . : @�ری�c� Iل و [�ارز�	�ه��ن و ا$>���9��ن هJ/�[�ن در��ر%

�/�6ب از . : ��cل را �,ح داد% ا$� ه�: در��ر: و &���v دور% دار:، ���K ا�K6Aد:، ز��

;��� Qن دوران ه�: "�وه! در اوC :�6$ه� و رو,
� ��GA�� د: ـ ا=6>��� و�K6Aع ا�


�&+	�: را در "�ر% �l9 اX	G,ا �
�ر، ���%.ا$�= I: @�ری ���ا: ز�  ��و �� lه� ، &'دی


�ر، ��k �� &���6. »: ا�� [9(ون �U(��«:  دا&( �� ���% ��� :  Iی�� در @�ری�= l9�

 ،�	+&�
=»  �U�UM Z9� ا=6>��� در o�RF ل�Fا ��اض �(&,U&ن و ا���43 [�ارز��

ه�: UM��U دی+, در "�	,-� /�ر  �+�' و ا@��ع [�&,ی' او  ای,ا&��ن در �,ا�, �Mد�w @�@�ر و ��9

ا�� «Cورد% /� در ��8X [�د ��KR, �7,د �����( و در /�6 -�ر$� ��39 در @�اریI @�ز: $�ا: 

ا<,  «:  ا-'ای( �
�ر ��» ا$�، /�4 ��ی� &�R در /�� ��4یgR7@ Z و @a<G &�>�د% »[9(ون

6� و ��Q @�ریI  �+�' و هJ/� �(%  &�ی�4(<�&�  �ن &�ی�4(<�ن ز��ن��& :)K6� )G� :ه�


�ر، » .��د&( ا�,وز �� از -
8 �4��ر: از�UMیa @�ری�D /� در =
�&+	� ا$� �R,وم ��دی8�

 ،�U@)<R�)l9� ا ا,G	X(l�$ ، 8. 52ـ  53ص  ���3$� ج	1370. �پ � �ر��] ،:)

 .��$�4 ا&6	�رات ا��,/��,

در »  ,ا از�(X�� ��,ون �C(م«و » د% $�ل در �(X��«ه�:  ـ /�6ب ز&(<�&� �� و &���6] 6[

. [�ر��(: �� �Fرت =(ا<�&� ��6	, �(&() 1323($�ل ه'ار و $�K( و ���4 و $� 

 [�ر��(:، ی�i3ر � و �� &�م) 1348(ه,$� &���6 در $�ل ه'ار و $�K( و  
Z و ه	� 

��Xپ �( او�  �، $�ل ه'ار و $�K( و �! »���7F I و @��رش «/�6ب .: ز&(<�&� �
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» @�ری�X�$ )K&�" I [�ز$�6ن«/� �D	� از /�6ب » �	G	G��ن«/�6ب . [�ر��(:) 1306(

، »Cی� �,دی� درو�B ��د «: /�@�%  ��X�U. [�ر��(:) 1304(ا$� در ه'ار و $�K( و  
�ر 

 .[�ر��(:)1313( اردی�
	� ه'ار و $�K( و $�'د%

ا: "
�9: ا$� �� ���G: ار=>�(، �,از&(%، دارا: -,% ای'د:،  ور=�و&(، واژ%: ـ ور=�و&( ����د] 7[

ه�:  : ور=�و&(، واژ% : "�ی�&� /�6ب، در �,ا�, واژ% &��� /4,و:، [�د در واژ%. [(او&( ارج

�K( و ���4 و دو ور=�و&( ����د در @���64ن ه'ار و $. را Cورد% ا$�» �U(س«و » [(ا��«

دو /�6ب دی+, /4,و: /� ��ه,خ ��34ب در �6� �sR [�د . [�ر��(: ��6	, �() 1322(

�،  �پ : داد، ���ر@�( از ه� ار=�ع �� ه�: /4,و:، �� Cن در &���6» [,د «: ���G:  در��ر%��C

[�ر��(: و در "�,ا��ن [,د،  �پ &�4D، ه'ار و ) �4D&)1311، ه'ار و $�K( و ی�زد% 

K�$ �4 و دو�(:) 1322(( و ��ر��]. 

، در �,ح "�د��ه� />��=�� "4, /�رش »@�ریI ��$�6&� ای,ان«ـ "�,&�� در /�6ب ] 8[

� �(% ��د«/�روش دو "4, دا��، ی�3 />��=�� /� : &�ی4( ���G� )
، »�� وfی� �

. ار ��دد را &�' �
(%» &���� Z��� ���3M»��k9$ را دا�� و در ز��ن B��� /�روش از ای,ان، 

و دی+,: �,دی� /� ���3M [�ارزم و ��[6, و "�رت و /,��ن را دا�� و �ن T,ف @�=� �,دم 

$ei در ه�+�م X	/,3	� / .	�7D� «��&�«�(% ��د />��=�� او را رA�� [�د دا&�64 

�@����> ،,K� �� ��=��</  �D@,� <�7 و ��د را �,دی� "4, /�روش �,ادر />��=�] ،p� :

در ��A; �4��ر �(: «/>��=�� در ��م [�, را ���( و . ��4: او ر-�6(&	�4 و �,دم ه8 

)� ;A�6 ا�� &>�  �ن ��» وا	دا&�4 �,دی� را /  %,]f�� ن /�( و��را � �در �Mل «@�ا&�4 ای

,w�@ « ا<��@�&� در ��م ,
/� از اC ,wن در<\�� ا�� "�! از ای� �Mد�w، » ز[>� ��Dد زد«در �

"�,&�� $ei از /6��� . /� در X	/,3	� �K, ه>,ا% او ��د ا�,از /,د[�د را �� داری�ش » $,«

: <�ی( داری�ش ��% ��. Cورد : "�ی�ن /�ر <����@�: �p را �� ه�: داری�ش در��ر% ���64ن، <�67

. /�4 از "�رس ی� �(: ی� از [�&�اد% �� "�(ا &	( /� ای� ��k9$ را از <����@�: �p ��ز �6$&(

@� . /	� ���[�6(، �� : زی�د: از ا��F�D /� �,دی� را �� (  � �(%@,$�(& �,دم از او ��

� �� />� از �,دم ، ای� . ای��3 �� �C(م از اه�را �'دا ی�ر: �9T�(م اه�را �'دا �,ا ی�ر: /,د�

� او را /	86 . : ه>,اه�ن او ��د&(، /	p� :�@����> 86 را �� /�4&� /� $,د�6$�

اه�را �'دا ��ه� را �� �� ا�ZL- . �k اه�را�'دا ��% �(م"�د��ه� را از او ��ز $�6&(م �� 

4�، �	�,اX(و�X، @�ریI ��$�6&� ای,ان، gF. /,دM ،��&,�"103  : /�6ب 98ـ��, د&	1362، & 

) 1306( �پ &�4D @�ریI ��$�6&� ای,ان، ا$�7( ��% ه'ار و $�K( و �! . [�ر��(:

 .[�ر��(:

/4,و: . /�( : ���64ن �l �� ��/4,و: در$� در ه>�� روای� داری�ش در /6�

یl . ه� در Cن ه�4 ا: د��ار: ه�$� و "�ر% @,ی� دا$�6ن ای� دا$�6ن از �+�7«: &�ی4( ��

یC 83&�3 ا<, />��=� �,دی� . @�ان ��ور /,د ه��� در Cن ه�6D$ �� �/ �4 �� ر��Q�� �6ع
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دی� [�ا&(؟ دوم C&�3 را &
�&� /	�6 ��د "e <���ت از /?� Cن را دری�-� و [�د را �� &�م �,

���[�6( ",د% از  <���ت "�! از Cن در/?� ��د% و  +�&� �( �,د�� /� "�! از Cن او را ��

� ��ر &'د <���ت ��6-�6( و <,د $, او -,اه8 . رازش �,&(ا��6(�64D& �/ �&�4/ ی� ازC م�$

 �4&C �& د,� �
�رم. �C(&( ی�3 &��د /� �,دی� را دی(% ���(، �	��$( /� ای   �6	/ �� ,+�

"�د��ه� «&�ی4( /�  /4,و: $ei ��. »ای� وCن  ��� راز: $,"���(% �� ��&(

ه��� "(ی( �C(% ��د /� ه, ی�3 "�! از Cن  ه���D	� در Cن ز��ن از یl $�949 "�د��ه�

�� ZU64�  �3ه,ی �&�
� d)&ل در دل [�د دا��6 و �� اJU6$رزو: اC 8ز��ن ه �زی�64 و ای

و  +�&+� » ه�: دا$�6ن د��ار:«/4,و: "e از ا��ر% �� . »دا�� $, �� ��رش �, ��

�� �	���Dی4( "�د��ه� ه�& :»�. ه�ی� ا$� /� در دا$�6ن ه�4 ه� د��ار: ای

@�ا&�( �+�ی�( UM��U دا$�6ن &� Cن ��د% /� داری�ش در &���6 : ���64ن  /�4&� ��

� ��د% /� �,دی� &� درو�B ��39 ��ی( دا$�6ن ای. &+�رد <�ی( ی� ه,ودوت در @�ریI [�د �� ��

و داری�ش /� از [�&(ان .....ا&(  را$�6 ��د% و ای� ا$� �,دم $, �� "�د��ه� او -,ود Cورد%

"�د��ه� و �,د دا&� و @�ا&�ی� ��د  	8 �� "�د��ه� او دو[�6 و �� ه>($�6 /�4&� از 

C&�3 �,دم از او دل Cزرد% �'ر<�ن در��ر: او را /	�6 و "�د��ه� را از Cن [�د $�[�6 و�X �,ا: 

� وا&>�د% /� Cن /e &� �,دی� "4, /�روش، ��c� �39 دروB+� ��د% و �(ی� $�ن ��  )&�	&

/4,و: "e از ���ن @,دی( و "�! <\ا�6� -,ض [�د، » .ای� ���Qع �
,ت "�(ا /,د%

ای8 و�X �� ه�� $,  ای� ��3 ا$� /� �� در "�,ا��ن ای� دا$�6ن "�(ا /,د%«: &�ی4( ��

� &(اری8 ، و ای��3 در ای�?� ���Qع را ���ان ���Uی ��LA  نC ن ا$� /� <67+� ازC :8 �,ا��/

) 1313(: /4,و: اردی�
	� ��% یl ه'ار و $�K( و $�'د%  @�ریI &+�رش ای� ��X�U. »�	�د

، �� /��! یR��  ر$��X و <�67ر 78:  ، �?>���126/�رو&( /4,و:، ص . [�ر��(: ا$�

 .$��(/ Cرش ذ/�ء، ا&6	�رات 
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