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» و از

د ز  و ر   د «

 ! ر از  ر 
  ٢٣ارد 

 ٢٠١٢  ١٢ - ١٣٩١

'ه خ #$ب

٢٠١٢  ١٢

در $د$ %ل "! و در  روزه و  دت و
'& »&/ن ,-ه +اﯾ) ،«%ه,خ 34ب،
ه67ا :در ا   89 36$د و در =<; اﯾ,ا&ن ،درر:%
»@?)د و د>" &>,ر%ا :از 7ه 8در ادت BCز ,Aن«،
,D$ا& ,/د.
=,D$ :49ا&  LMر ! از ﯾ @ )K3از اﯾ,ا&ن @  )<AJرﯾ Iو ,-ه,FG H
اﯾ,ان در روز  ﯾزده  % 8دو ه'ار و دو Jد'>, (٢٠٠٢  ١١) :ار )&/» .ن
,ه +اﯾ) ،«%در ن زه@ :رﯾ Dو ,-ه 6 +و Qع ,D$ا& 34ب و &'6/ -,Gبه :او, ،ور :دوازدR7F %ا :در "&6 D4& )K
اﯾ) «%در Cن ,ور ،از =<» :&  9و 6Aا&JUب 

,/ ,د&/» .ن ,-ه+

,و :Tاﯾ,ان در > @ & ،-,

»,-» / «$$ه «Hو »ادت« دﯾ,ﯾ  '&  :د>&>,ه :ژرف و Cزنه@ :ز%
رو,و ) G  @ .و روش ,<3M 6$ا& و  / Cردار& :د  /دD6$ش @''Xل و
د> = ،) &>,ن  ,Gو = ،,ﯾ ,[& %+و &ﯾ %)4و <Lن و  Z3ادت و
,ه '&  Hر&Hه و &!Uه@ :ز\" %ﯾ ) .-,دها !" :از ]'ش

,و]Tاه" ،

 &+ن ,زا )&]C 9GR6-زاد, ،%زا ]ACن , ،&,/زا

)اXT 8M,Xف @,ﯾ' :و ه<+ن اﯾن+&  )&)/ ،ه & و &Uد  >\@ :6رﯾD
و ,-ه +اﯾ,ا&ن درﯾ^ا+ :

ﯾ)  ,ا&)ﯾ  و ,-Cﯾ! ,-ه +و اد @?)]اه& .

>34 :67ب »ا&)ﯾ )?@ :د و ا)  د>&>,ه :ا= <6و  $$و ,-ه/ +
ا&JUب 

,و )" Tو ]د 'ر>,6ﯾ ا&C %'+ن د در ,-ه '&  Hن XR@ ،$$

&> & و ژرف ")ﯾ) , .«)Cا7> :و> ",ان اﯾ د>&>,ه,- :ه +و ا= ،<6و در
ادا'>, :ار49= :ت ,D$ا& درر)=» :%ال  $و )ر& «6در @رﯾ ,FG Iاﯾ,ان،
&/ن ,-ه +اﯾ) ،%اﯾ ر د& 'ن ه,خ 34ب ا34. $ب >ﯾ):
»@  / XRا&JUب 
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,و Tدر ا&)ﯾ   :اﯾ,ا&ن ")ﯾ) )R ،)Cود  ا $$ ,و
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 /ردار& ،:د :ا)6$ادC ،رزو&A 3M :ن و ,A,ارC :زاد& :د@ ،...ام و ه<,ا  %اﯾ
]ا$ه» :ا= <6ـ  ،«$$دﯾ)  از  ،GT

 ،aزن ،و "ر%ا :از XUه:

,ه@ )& ،+رﯾ ،Iا]Jق و ,/ ,c@'& ...د= .ﯾ, %+وز و ")اﯾ! اﯾ @Rل ،ا 6Xدر &Aنا $$ﯾ Gره و &,ه $$ :دوXه و ا'Mاب &د& .
 e" X$از ا&JUب 

&ه :اﯾ @ ،,cا&)d

,و Tـ ه<'ن  "ﯾن = & = Hاول و /,ر=A :رﯾ ـ در

دور %@/ :%ده,A ,]C :X4ن >\ 6و &$ 64Dل ه ،4< ١٣٠٠ :در ادت
")ﯾ)ار )« .ه,خ 34ب ،در اﯾ ,D$ا& e" ،از ار 7 )  %م @ز f :%در
ادب "

,و :زن ،درر<& $ !U& :%ﯾ),- %ه g] +دور e" :%از Cن )@ ١٣١٠

 (١٣h٠ﯾ Gه)اﯾ,4/ ،و :و ,-و Bو &Cور  &C :در ز :زن و ادب,D$ ،ا&
]اه) ,/د « ZU&) .از ,ور &/ن ,-ه +اﯾ).٢٠٠٢  % %ا( 89 36$
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ه,خ 34ب در ,D$ا& ﯾزدJ ٢٠٠٢  % %د :در ا,> 4D& ،89 36$ﯾ'ه زد
 XUه ن  ،GTا&4ن ،

 ،aو زن در ادت   /اﯾ,ان و  ei$ار%ه

,/د  BCز د> &>,در  7م اﯾ XUه در  :G9T
رف 'Aوﯾ و دا6$ن ا&)وهر 

,و Tو \> ،,@ei$ر  :روز>ر

 aاو در » KB," :KAﯾ رن  ،«UUMو &' >,ﯾ' :

],Tات @جا k94Xد],F& ,6ا)Xﯾ ," %+&C .%دا]  ,- 9)<Rو) Bذ/ء ا (l9<Xو
& !Uاو در د>>,ن  6]$زن -ر .$ه,خ 34ب در  !Dدوم ,D$ا& ]د،
درر,4/ :%و :و ه)اﯾ   7> D$اﯾ @ ) / oQر ]ا 6$ا $درر :%اﯾ دو
 KDﯾ )4و &
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) %ا] ^&C $ا 6$ا] .$ا,4/ $و :و ه)اﯾ را 
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ه 8و در Uﯾ  :4ه, 8ر ،)/ $ز ه& 8

) Cن '] / :ا $و

د<6$ﯾهﯾ! را &' ,-اهC 8ورد %د و ه<,ا %دا34 .ب در اﯾ ,D$ا& ،د8/ $
@ $

ر ر و ه,ر )ﯾ  R7Fاز ﯾدداهﯾ! درر,4/ %و :را /ر >\ا و

>\ ! )$,& '& .از ﯾ 3دو =< %@/ :9از ه)اﯾ +ﯾ)  اﯾ و) :%ا)وارا& :/
»در رد ه)اﯾ ،ﯾ) <&) ,ا$ :ل دﯾ ,+و  ,7$دﯾC «.,+ن $ل دﯾ ,+و Cن  ,7$دﯾ ,+از 
درﯾ .) pدو  )G :X$ $را >6-,ر <ر :د و ,$ا&?م  ،ن درد)ا& Z> :
><! در $گ ا&)3وC :%, » ،د«  ،ه,خ 34ب &' ر.)$
در ه$ <67ل ] 34ب و ده< +X$
Cن "ر %از > 67ه :اﯾ ا&)ﯾ

 ,D$ا& او در اC, 89 36$ن )م

<) 'رگ ادب اﯾ,ا& در ر :%ا,4/ )<Mو :و Fدق ه)اﯾ

را @)Uﯾ] 8ا&)>ن . 8/
اﯾ >67ه از رو& :ار " ،@Fد ،%ﯾددا و @ﯾ %) rو  ه<& &+هQ, 8
د .در  ]$د6$ر'> :ار%ه &' ،د, $د& %

) %ا ,[& .$زﯾ و " :%'/ه,خ

34ب را ,D$ ،8$ا& ا 67> RXر دارد و در $د> اﯾ,اد ) %ا$
34.ب ه+م ]ا&)ن ,-ازه از & 6ه,4/ :و %> ،:رد ﯾ  Qرا @oQ
داد ﯾ واژ%ا :را ,/ Gد .اﯾ رده و @oQه34 :ب ،در @ 6ﯾ ،iدرون JAب


%) gDا&)34 .ب ،در ,D$ا& ]د  )ﯾ 6/ب و & 6از ,4/و ،:ار%

دا .ه<^  34 ،sR $ب >&  %ﯾ %)4ﯾ ان 6/ب و ﯾ روﯾ)اد:
@رﯾ Dار %ا\> :را دا .در اﯾ رده< ،ر\> %ار :در @ 6ﯾ iو @ oQدرر:%
6/به,4/ :و :و دﯾ& ,+ﯾ>)4ن و &' 6/به و &6ه ،در "&ﯾ ،eاز  ا.$
دو & U9Mار ,D$ا& 34ب در روز  ﯾزد  % %دو ه'ار و دو Jد ١١) :
 (٢٠٠٢در ا 89 36$را ،در @رﯾ $ Iﯾزد % %ژو دو ه'ار و دو Jد ١١) :ژو
C  ،(٢٠٠٢درس "رﯾ, eا :ه,خ 34ب ",/ 4دم ) .روز  )Gو در ه<ن روز
ر)$ن  ،64" :64ه,خ 34ب در @<س @ 79و  J/م   'C,از درﯾ& -اره
] ,داد / 867> !6)] .ﯾ D4& lاز &اره &' &'د  7Rظ ا .$و اﯾ lا4-س
]رم  /از او &DاD4& / 86$ا :از د6& $هﯾ! درر,4/ :%و :و ه)اﯾ را
,ا GXk :در ا]6رم \+ارد .در ,D$ا& ا ،89 36$ه,خ 34ب @   !D
 3 /از Cن ﯾدداه ار=ع داد و  &' @  ،ه<ن &اره,D$ :ا& و ه<ن ار=عه:
ار %) %در &اره را در ا]6ر دارﯾC .8ن ﯾدداه :ز&) %از 34ب درر:%
,4/و :و ه)اﯾ )] ،ار=<) دﯾ@ ]  $:,+رﯾ Iو د>&>,ه,- :ه+
 ,FGاﯾ,ان .ا)  /ا&6

ر ,D$ 6ا& 34ب ،ﯾدCور, ) :ا& :

C ,ن

ﯾدداه] .د ه< اﯾ), :%ر $و ز]ا& ا&U6د@ :ان ,4/و :و ه)اﯾ و
UﯾC :4ن دو  ﯾ, / ,>)3ا 64D& :ر از  :$ه,خ 34ب "! & د،) %
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@ ,vز%ا> :

ﯾ)  =ه از  ,$د> :,3- &>,و ,-ه +اﯾ,ان  ,FGو ه 8از

اﯾ رو & $ز و ﯾ& +64

, ,و& و C Z/ن ﯾدداه.

در @)Uﯾ 8اﯾ ]  6ا&)>ن67> ,6@ ،ر را  از 67> 6ه34 :ب '>,ﯾ) %ام .از
وﯾ,اﯾ! او Xو @)ﯾ67> Zر  &6ر ]ددار,/ :د%ام و Cن ,D$ا& را  ه<ن Fرت
او" ،X

رو :دو)6$اران 34ب >\ارم .از ه &>,ارزش داور," '& :ه' ,/د%ام و Cن

را  ز& دﯾ ,+وا>\ارم $ /ﯾ  ,ا)&& ,wازد  @ .و  =,ان @/ه  !Dه)اﯾ در
,D$ا& 34ب ،دو >'ار %از 6/ب »روزه در را ،«%در اﯾ? Cورد %د34 .ب
درر :%ه)اﯾ &ﯾ:)4
»ه)ا  )?@ ZFMد  $در ادت, ،ر x$او  ان ,ر x$و  !?$اد xو @
ا&)از%اي ,-ه x+اه< دارد 43 .و ]د/

 xاو  , vو &<دار راز )?@ 43 'Cد

در ا ,ان &4؟ $ lم   ,ر و  4و دو  <  x"" /در روح Cزد %و ز&)>x
xد ،ز 6$" 64ي &@ x/ر I؟ در  ,  $ر ,Qاي از ,ون ه< ' را
,ور  Dو در  4و دو  < ,-و" xاز درون و در ه)ا  ا  »,ون« و »درون« ه ,دوه,> 8م /ر د&)« )روزه در را ،%ج  ٢ص (}٩٨
34ب در  4 Uه)ا   ,4/وي در رو&) @ر  – xDا= x<6ادت " eاز 

,وT

> 67د » ...ه)ا  اول  ه<ن = ,ن ا ,ا&,+ي ه<> ,ه<,ا %دx C 9  )G .


)  ,6ر&,B 84ب از را %ادت $4M ،روا& xو  ) ) xKدر 9Uي روزا& 

د @63ري  94و @ / x$,در  L-ج xزد ،درا4Mس <& aد Cزادي ا=x<6
) x3 43از Cرنهي &  L

,و,- ،(Tور  x+6Dه< ' G=- ،ارزشهي

@ر  xDو ا] xAJرا در روح @?,/x ,د.
ازا  د )> %ه)ا   43 , vا&JUب 

,و Tا $ه<&kر  /از =  x6د  ،,+

 xLG aUR@ $از Cرنهي ا&JUب )&)?@ ،'/,<@ ،8vد و ا ,ا&,+ي( ,4/وي , v
",وزي ) «4&Cروزه در را ،%ج  ٢ص (٠h
& ,Fر&]8M

 ا

ب درر 

و

در رد ,4/و :و ه)اﯾ UUM ،اﯾ ا  / $دو ﯾ  $ر ,/ G$د%ام در رد اﯾ
دو  ،KDﯾ /' lﯾ 84و ><ن  / 8/اﯾ 6/ب دا6$ن ادت و \>,$
ا=<6ع] ،[1ﯾ 8/ ,]C ZK- lدارد و Cن  9K-ا / $ﯾ) ,ط  ,4/و :و ه)اﯾ
).
Page | 5

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

دو  $ر ,/ G$دم ﯾ 84و ه ,دو  $ر در &)؛ Cن ' / :د] 8Xا،$
&

) %و ره ,/دم.
,ا اﯾ دو @؟ ,ا :اﯾ 3دﯾ,+ان ،ُ] ،ا)= ZK- f<6Mا>& دا )6و ﯾ را=;  ه,

)/امن ا> ,در ﯾ 9K- lاز @ ,ان Dف و رف] ،%) RF [2را=;  رف >7و>
) %و ," )Gدا], @  86ان Dف] [3ا در اﯾ رد ><ن  RF / 8/از ,4/و:
)ون  sRاز ه)اﯾ و  RFاز ه)اﯾ )ون  sRاز ,4/و<@& :م ا $و اﯾ دو & ,7
و=د @7و@  /از ه   ,ه 8دا )6و از ه   ه&  8د&) ،ه ,دو &<ﯾ):%
@م و @<م ﯾ lدور %ه )64و  sRدررC :%نه در Fر@  Gدارد  /دا 8ه,دون 
هU 8ﯾ ،)& 4ه<^ن 7> /و> د و اﯾ Uﯾ 4را و اﯾ @ام دن در  sRرا
و ه '= ,را  ='ء دﯾ ,+در U 6& ِ<Qﯾ,/ 4دن ،اﯾ را  &6ا& 864درورم،fM .
,D$ا& ﯾ XM lدﯾ :,+دارد RF ،را د ,/د ،ا> ,روC<& \B/ :ﯾ).
ا ,ا اﯾ دو @  KD؟ و  ' 

 /,6دار&) و در  =ه  ه, 8ﯾ lه )64و

 ' :را &<ﯾ)> .)/
ا 6Xاز ه ,دﯾ)>ه C /دم  X4را &  )/ %+ﯾ :?6& lدﯾ :,+ر .)$از دﯾ)> %
ﯾ از اﯾ دﯾ)>ه K@ ،8/ %+&  /ر  / 8/

,و ،Tدو @ ]ا %)< $و

ا $$دا Z3  /ه 96D :ن ) ،%و Xﯾ lرهﯾ از ا)6$اد د /
@=  @@/» / RQزﯾن«] [4ده)  ،ا)6$اد و دﯾ@63ر7@ :وت ا$$
ه .4او  %)Uدارد  /ا)6$اد :U9k 3M ،ﯾ %,7& lا $در >\ 6و 
@@6Xرﯾ 84ا], ,ط &<د و  3Mدﯾ@63ر 63M ،:ا,- $ض  8/از &ع
,- 3Mا&  / ،3هM ,ل در $ا)A / $رت در د $ﯾ ,7& lا ،$و Xﯾl
Qا kهC / 4ن ﯾ,7& lاﯾ Qا را & ر @  :)Mرﯾ )/؛ در ا)6$اد اﯾ
&.4
ﯾ دﯾ@63ر:ه :ﯾ&ن )Aﯾ 8ﯾ دﯾ@63ر'$ :اره)A :ﯾ 8را &<& >,د و >ﯾ) اﯾ ,-ق
دارد ,-ض   )/ا)6$اد] '+ / :ن ا<ل .)/
 هM ,ل ﯾ 3از ]ا$ه :

,و ،Tرز  %ا)6$اد د ،و  Z3ه796D :

ن ) %از =<F  9رت رز, %اC :زاد ،:رز, %ا :د,/ا ،$رز, %اUM :ق
4و ،:و Xا LA ZFاز ه<ن زن ] 839 /ن ,kح ,/د ،در  UUMﯾ& lع ]ا$
,A,ار&A :ن د و ﯾ,A lار ،:ﯾ, &$ lا :ز&)> ا=,- ًJ[ ،<6ض l9ِ )/
,دم)& )$ ،ا و ﯾ &fT $ lد و Bزان]ن ا,iاTر cل] ،ن cل[ ،در
= &+

= :ﯾ] ]%)C [5د6$رهﯾ Fدر , )/اLA :ت ،از =< 9د6$رات اﯾ

ا> QA  / $ﯾ) ا> ,ﯾ QA lرا :داد  ,-  39 3Xد :ﯾ  ]&اد%ا،:
و

$ Zل >\ دﯾ)& aM 4/ ,+ارد ﯾ) و اد 3X :اﯾ  l9را  ،)3ﯾ, Gور
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زن ا ًJFو=د &)ا.
ﯾ ا> ,ﯾ QA lرا :داد   ،39 3Xروز  )Gاﯾ )& aM QAارد  /ﯾ) و +ﯾ) /
را k]  :د %و  8/Mرا 3Rم  )3و 3Rم را .)/ 8/M
")ا / $ر )&)C ،)6-,> %را :را > ،)6-,دو  )Cر :%

:,6

داد را :دﯾ ،-,> :,+اﯾ @ =A ,]Cرﯾ د %ا  & 6Xاﯾ )ت ،و Xا, dJدم
)& )$اC ،ن & ) 67> / <vﯾ 8v& lا)6اﯾ  ،اﯾ @ / @,

,وT

]ا / $ا> l9 ,ل  4/ا $اﯾ را  :@ )&,د ,6-د9G )/ w 36$م
) .4 93@ /
>\ 6از&] ،8vا $دﯾC ,+ن ' :د  867> JA /ﯾ& lع @Kر / :از Cزاد :و=د
دا و و=د ﯾ&A lن.
'رگ@,ﯾ د6$ورد ،ُ] ،

,و Tه :&<& 8ﯾ L & lدﯾ,ر $د از  ^&Cدر ارو"

ا@7ق ا6-د %د' .رگ@,ﯾ د6$وردش ه 8رو :,+د ZU Z[ ،د Z[ ،د,/ا$
د ،در ارو" ا ،6Xو , ِ3Mف  =, ِ3M :ع)&]C 3M .ه ،د$ن %@/
) در اﯾ =ه و ,A, -, ِ3Mار ).
,4/و :و ه)اﯾ ه ,دو @ دو KRل 
در رد 

,و Tه.)64

,و )G ،Tاز اﯾC 3به از $Cب ا6-د  ،هM ,ل ],ا3ر:ه ا&?م ) و

= Hا Z9<Xاول @<م ) و  R@-اﯾ,ان را @,/ 9Dد&) و & ,A, 3Mار ) ،ﯾl
' از  ^&C

,و] Tا $" aUR@   ,v&  $و ﯾ ' lدﯾ.& ,+

ﯾ<@  8v& :94 Gم </دهﯾ  /دا  @ $" aURاز را %دﯾ@63ر:
ر .%Qﯾ& lع Aا& و ) ;Qو ﯾ& lع )" &$ا ) ،ه] / ) ,د  %اﯾ
Aا& را  ًGTا=,ا &<,/د و, Xا :دﯾ,+ان ﯾ) ا=,ا ) و ا=,ا ).
3Mه'& ،9R :د ،%ه % @ %)7دا 86در <،39اﯾJت  3M ،اﯾ ،@Jاﯾ
'ه از  ر .-ﯾ$ lزن ادار ،:ﯾ lار@! C ،:'/,زش ﯾ43ن و  6Mر] و Xس
ﯾ43ن ,A,ار ).
ا ,A,ارC :زاد :ﯾ )@ ,از Cن ،ﯾ 

 ,@Z3از Cن ،د,/ا )& ًU9k $و را !6$ا>,

  KD :%)Uرا Dاه) &<@ا& 4ه 8ﯾ), .ا :اﯾ 3د,/ا $و Cزاد/ :ر
ﯾ ,7& lﯾ ﯾ lد %+6$ﯾ ﯾ$ lزن & .4د,/ا ،$ا6Mج  @<,ﯾ دارد ،ا6Mج 
 $دارد و ) &6Dاول ,Aن و  ]Kص $له  :دو = Hـ  ] := /د دارﯾ 8ـ
در= ن $له :دﯾ@63ر :د.
روال ﯾ &<دا& 8روح ز& ﯾ   8+در دﯾ@63ر :د .از "U@,ل و ا &i$و <XCن و )G
,$ا ,$ارو" ،/,@ ،A, :در ,ق  ،ه)و6$ن و ;Qدﯾ :,+دا ,ا :اﯾ3
ا&49+ه د&) ،در ,ق ه 8دو  Xو ژا"3M ،ه :دﯾ :,+دا3M ،)6ه:
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]د /د)= :6-@  ،ا 6-ا& :دﯾ 8و اﯾ ,Mف  @= &< )/دﯾ@63ر :را و
@= دﯾ@63ر] 39 4& :اه+ 8ﯾ 8و@ ;Qرﯾ Dاﯾ د ) ،&6Dو  هM ,ل
ﯾ :' lاز 
&

,و ،Tﯾ 3از ]ا$ه :

) و &<@ا& 4

,وT  Tر & gAا=,ا ) و ﯾ 3دﯾ,+

د.

 ^&Cا=,ا ) &<ﯾ)%اش ,4/و :د<& ،ﯾ):,3- :%اش ,4/و :د و  3&Cا=,ا &
&

)،

& و Z<$اش ،ه)اﯾ د.

 از ,4/و, :وع ,4/ ,3- ،8/و :ﯾC Gن ',4/ ,3- / :و :را Aام ده) و
,v& ,$@,$ﯾ@! را @)وﯾ  ،)/ﯾK@ lر :ا / $او از ],د داردQ .ع ,4/ ,3-و:
در ?<ع

ر ' ا ،$ا>C ,دم Dاه) د )3 Aو &.)3 %+

ا 6Xه<,M :فهﯾ   /ز& 8ا6$ط   KDا ،$ه &ع :@ <3M
اﯾه & 4و ﯾ 3< 3ا)" @ " $ا  )3ﯾ 3< 3ا $دو @ ")ا  .)3اﯾه
ه< ا6ر :ا.$
 @Kر 

ر Qع ا $$در ,4/ ,3-و :و ز&)> او و  !6XG-ه :4ﯾ3

 :94دﯾ و اﯾ)Xژ :و  ،749-ﯾ :94 3زن و ادت ،دﯾ@ :,+رﯾ Iو ei$
 $$و ا=<6ع.
Mل '  ,v&  / :ر %)$اﯾ ا / $در @<م اﯾ

ر رC ،6ن @Kر,4/ / :و:

از ],د دارد ،اﯾ @Kر $ن ده) اﯾ ,3-ه را و اﯾ ر6ه را  ه) 8د.
ا ],دِ ,4/و4 :؟
,4/و :ﯾ& lع Cﯾ از /د ،/از او$ Xله=& :ا& ،در  UUMﯾ& lع Cﯾ
ا)6اﯾ  )" ,B 89ا  )/و @= اوXاش ه?&  8م ا $و ]دش ه:@ 8
ز&)>&اش] oQ@ [6ده)  /اﯾ Cﯾ )" &+ا ).
ﯾ / ) 67> /   lﯾ) در @رﯾJ- Iن ﯾ)از <$Cن = ن رد 

د و از @,ﯾ' ه8

د ًUAدﯾ)& ا ،$او ],ش را ")ا  ) ،)/و @=اش = 9د &+ /
ا / :' / $در د,6$س & 4و ل ,ُ/ات دﯾ ,+ه !64ﯾ 3و / $ 6Aد و
رد 

د و   ،8اﯾ   <9ا / $اﯾ را &

ن ده) و "! )/؟

 )<AJد  ,4/ .89و ،ُ] :از ﯾ&] lاد :%رو &Mه 8د)" .%رش  )&]Cد،%
"

<ز د" ،%

<ز ﯾ9R lا :د %و ,4/وC $  :ﯾ   89و ذه

3?/و / :دا,]  ،6اC  / @-ن ز&)> ,/د %و از &'دﯾ lدﯾ) %و در ")رش دﯾ)،%
د< د / ،اﯾ د<  ],ا-ت را @  ,]Cدارد  .اﯾ @,] ،@,دِ او ﯾ,] lد:
ا / $ا&%'+ه)" :اﯾاش ﯾ 89 3ا $و ﯾ 3د<  ],ا-ت.
و Xاﯾ ],د fM ،دارم  !" 83Mاز اf)6$ل  ،8/و 8 )G Xاﯾ ],د ,4/و:
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)ل د  ﯾ,] lد<@ ،Z/ %> :م ،و  ه<ن  6&,$د ر د ,] /دِ
د/ر@ و  ZAاز او ],دِ )رن از ر& )G  e&4د ر د .ﯾ,] Gد رو :,+ارو"
ه<= :ه :ـ  fMه< &+ﯾ 8ـ =ه &JU ,B :

 ,را= ،ه :ا $4Mو

 7Tرادر در= :اول &)ﯾ),> %د و @Kرش اﯾ ا / $از را,] ِ%دC ،د را د
@ oQداد و د /رهﯾ! را $ن داد ،اﯾ ],د ر"  )$زﯾ6ﯾ 84ا>/ $
و ,Aن &زده ,]C ،8اﯾ ],د ،ﯾ,]  lد ،:و / 6Aه< ' را Dاه) @) oQه) و
ه</ :ره را Dاه) $ن )ه) و ﯾ  lاU6د]  :دش دا ،) 6در ?<ع
ر6X@@  )$رﯾ,] 84د  ،دﯾ@63ر,] ِ:د ,$ ،از  84-در Cورد از =  ,$ ،6از
&زﯾ 84در Cورد و از =  6دﯾ ,$ ,+از  84&</ا.X6$
اﯾ ا4 :%)U ،4&  :%)U 6Xر :ا $و ] gه< :اﯾه 63
,ا&73رت هر /ﯾ< ,و دﯾ,+ان ا / $اﯾ Qع را ,/ GXkد%ا&) / ،اﯾ ],د&+ ،]دش] ،دش را ]رد و )ل  ],د :د.
در ,4/و ،:د ًUAن )لِ ,4/و,] :دِ رو :,+ارو" ،$در ,4/و :ه 9] 8زود اﯾ
در ] gDد او,] ،د او ر,]  )$د.:
ا 67> 6Xاﯾ  94ﯾ) ا  / )& =6Mاز =< &4/ 9ه,4/ / 864و :را
  $ا] !AJـ  ,$ ,]C /وM

 d6د ـ و  " $ﯾ)ارﯾ! در Uﯾ)ش،

6$ﯾ!  8/و<> ،ُ] Xن  / 8/ا&U6د ,-اوان ه 8د  او ,/د6$ .ﯾ! او
&; از ا&U6د از او & / ^& ،4اﯾ? ]اه+ 8ﯾ,U@ 8ﯾً ه<اش ا&U6د'Cا.$
 هM ,ل ه<ن Jﯾ  ZU ,ِ $  /رو :,+و  ِZUد/ر@ Cﯾ)ِZU ,$  ،
,4/و :در زن Mت ]د ,4/و :و  د] $د او Cﯾ), .ا :اﯾ,] 3دِ ,4/و :ﯾl
],دِ $864$ز ا ،$ﯾ <64$ lاز ],د در &<& .)/ $را )Gاً ]اه 8داد.
ه< ' را در اﯾ ] 864$اه) = )ه) و Cن ' / :در اﯾ ,><& = 864$د
ه ) ,وا GAا= <6دا ،) 6وا 9< GAدا,k ،) 6ود ا $و  )ت
ه,k 8ود ا.$
]اه 8ﯾR7F ) lا$ ،:

ر R7Fا :از ]د ,4/و) &<& :ه, .8ض د

 /اﯾ? ﯾددا ),/] %د%ام[  ^&C :/در ه< :زه f :و=د دارد [در Cن

ر

ر :6دﯾ و  749-و اﯾ)Xژ ،:زن و ادت@ ،رﯾ $$ ،Iو ا=<6ع ]و Cنه را  ه8
"&)د :' ،ا,4/ / $وC :ن را ],د &) .و در ه<6& :ه,4/ :و :و در
,$ا ,$ا&)ﯾ

 :او ه< ],د =ر :ا $و ,$ﯾن دارد.

و ا ],دِ ,4/و4 :؟ او ]د Cن را در =ه6& 96D :هﯾ! ره @,Gﯾ ,/د%
ا $و  ا/ن ،ﯾ 3از Cنه را  د $ده .8اﯾ از ,4/و :ا,>» :$ان ﯾ@,ﯾ
')] / :ا  Cدن داد,] %د ا,] .$د داور را $و  /و  l& :%)$و )
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) .ﯾ) ز&)>  ,] ِCد ) .اﯾ 4ر زﯾن اC / $دن ],د را از /ر ا&)از&) و
ر] :6د را  دC $ز و i$ /ر&)«  ;=,ه را &<ده, 8ا :اﯾ  RF 3درازا
&3

) .ا>] ,ا )6$ه .4اﯾ ل »ور=و&) د«] [7ا.$

,4/و] :د را "8 ,دار ],د دا&) .ز از ,4/و :ا $و >ﯾ) » :/ا,وز در = ن
&,ده>&> :ن رود,& ،د &اده  ه<)ﯾ,& ،,+د  'ان  'داران,& ،د ,Bب 
,ق@   / ،ز,& ،%د دا&!ه  &دا&ه3& ،ه  ):ه,] ،د) :
],د):ه .اﯾ &,ده 6$ ],د %و & lا $و 6$& ],د %و ) )  .در
&,د دا&!ه  &دا&ه ،و &,د &3ه  ):ه " در ن >\ارﯾ 8و در &,د ],د) :
],د :در!-دار 8 ," .«8دار اﯾ ],دﯾ ،8دراﯾ رز, %ا,] :د  ،در اﯾ,اناﯾ،8
,] := )Gد ه 8

 gDد و,4/و> :ﯾ) 3&» :اﯾ,ان را ]اه 8وX

م & 4Dدر را = 3& %ن >م
)ان !/ه  :ه< = :ن ا .$و از > ِ
,دارﯾ .8ر :%ه<,<> :اههC :د,] ،د را ره 6]$ ,و از " او >م  >م
"! ر 6-و ]د&<ﯾ و $د=ﯾ را /ر >'اردن و در " را6$ه دن ا«.$
&<& fMه :دﯾ :,+ه]<&  / 4ا&.8
اﯾ ],د ,4/و4 :؟
و ,ا l& ] :و ) و راه<ﯾ ,/دار و ا&)ﯾ

G &+ ،ر :ا / $دﯾ،$$ ،

راه,د ا=<6ع@ ،رﯾ ،Iزن و ادت را  C ,ن ﯾ) ] و  /ر 4؟ ]ُ ،اﯾ $ال
"! Cﯾ)  4 /اﯾ ],د؟
CنTر ,4/ /و> :ﯾ) ـ ا 6Xاﯾ رت ,4/و 4& :ـ [اﯾ ],د ه 6ا/ $
",ورد>ر  Cد ارزا& داA ZU& fM ].6ل از ,4/و,-C» ::ﯾ)>ر ن /

 8را  ,

دﯾ)ن و >ش را  ) ,ن,] ،د را ه$ 6] ,  8د و زﯾن و & lو ) و را $و در$
داد %ا«.$
"  eاﯾ @,4/ / @,و> :ﯾ) ],د ﯾ 3از @ا&ﯾهC :د ا $و &)

8و

>ش .ا از  :$دﯾ ,+اﯾ ],د ه ار@  Tه< ا&3ت = &<4ا&4ن &)ارد ,ا:
اﯾ 3ز ,4/و> :ﯾ) » :ن روان را  دZXه :ا6$ار& :
اﯾه در =ﯾ &

ن داد& %

او  64] $روان] & l

ن داد%اﯾ /] 8ه,اً

) %ا & ،[.$رC / $:ن را \iﯾ )&,و ],د را  /از +64ن
  .)$اﯾ ز &<د%اﯾ / 8روان ن ]ا$هﯾ! ='

]ا]] dا [6$و d/ه] :ا<ل[ @ و =ن د :ا & $ر ]د&' ='از @ و =ن واز
د, %ون ا,] .$د &' ه< Mل را دارد,] ،د &' از د, %ون ا $و :64
,] .)<& :'c ]$د] ،د =)ا [ZU64] ,$و در داور:ه Cزاد و  ﯾ$ l
],Tف[ )«.
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]ُ,] ،د ﯾ :' lاز  8Xدﯾ $:,+و ])اداد ،%وا  64روان ،و  = 84ه &ع
ار@)& Tارد .از اﯾ ه< C,ﯾ)  /او,4/ ًfو] :67>  ،:د روان را  دZXه:
ا6$ار &

ن داد %ا $ﯾ Gو=د روان را ,/ wد %ا $و در &C ?6ن را ﯾ) "\ﯾ.-,

,ا؟ 9Gم & .4و ن Cن را "\ﯾ ،86-,و=د ],د &'  %) wا $و & ر ز ﯾ) Cن را
"\ﯾ .-,از اﯾ >\,] ،6د ه ار@ =  Tن د :ﯾ  'c ]$ا&4ن &)ارد:' ،
اC ،ZU64 $زاد و ,Tف.
"\ﯾ,ش ه< :اﯾ 83Mه & /ﯾ<>  %)4ن ]د ,/ wد %ا ،$ا :,ا3C $ر و
&>'ﯾ :?6& ,ه< :اﯾ ا3Mم ,ا& :ﯾ & ،%)4اU6د و  6Mاﯾ<ن  ن و ,ا
درر :%در 6$داور ِ:اﯾ ],دِ ]د  6]$ا.$
,4/و :از =< 9ـ &<& fMه را ]اه+ 8ﯾ 8ـ در  $6/ C ،Cﯾ ?<
 @fUا $ل $ل ] 1311ر) / :

  ,6ارو"ﯾ>," :,دازد و   7XD

,ه Hارو" %)U ،دارد   /را  از ارو" ,+ﯾ 8ا)& X3ارد وC  & Xن @@, /ارو"ن  /ر ' :U ،)&,هن '],ف ا $و  ]دن ]' 9ه:
  :,6دارﯾ !" ،8درC )Cلا )<Mا $از اﯾ .
,4/و :از =< 9در  Cو در ا&U6د از @<)ن ارو"ﯾ و >,و&)>ن )ان >ﯾ)G » :
@<)ن و )" +&+اﯾ! Cن را &+رﯾ @ 8دا& 64د  /اﯾ ﯾ l
],د و هش را از د $ه

 هاداران ارو" ﯾ

 6و دﯾا&وار  &D$از & ن ,ون رﯾ'&) ﯾ >,وه

,وﯾا&)  /در هادار :ارو"ن ،د $Cﯾ! ,ق را «.)/><ن ،اﯾ ور ,4/و :از رو,] :دِ او $و اﯾ ],دِ  )64و ]د ،/درﯾ -و ا6$ط
=' ]د را  را 6Mاز Cن دﯾا&+ن ﯾ ,-وﯾ+ن دا&).
اﯾ?,] 8/ ,3- / $دِ ,4/و :ر,] &  )$د :و ﯾ& lع ا)6$اد را :و
< Zو & X= :63اﯾ,] 3دِ ,4/و,] ،:د / :از  %)C f 8Xو داورﯾ! ,Qور'>& ،:ﯾ,
و ه<  8 -ا ،$ه<&kر  /دﯾ) %د ه د  749-و  Ukو در ﯾ،<9/ l
,ه +و  %)C,از @? :,ز&)>  :,3-و < 9ا&4ن &)ارد .را=;  ],د  زﯾد RF, 8/ا :اﯾ 3در @<م Cن

ر ر6ا 867> / :اﯾ ],د ا / $ه<C :ن ر6ه را

)د و  Cنه $ن ده).
و ا را l& ] %و ) و در $و &در &+ $ا$؟
از $ﯾ ],د ه 6ا $از  f 8Xو  @ و Mاس =)& +64 ،&<4ارد و از :$
دﯾ, ,+ا 8 - :و @

 gDدر $از &در ،$ﯾ, Gا,] ِ!U& :د ،ا, ً$$ا ] :و

 ،-,Gه و9$ا@<& :ان ﯾ ,+ -از را.84= %
,4/و> :ﯾ)C :د را ! از ه 8 - ' ,در $ﯾ) ?64= ،را ﯾ) از راه! ,/د
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و از ><ن و >'ا -دور'> :ﯾ) .اﯾ را ﯾ) "\ﯾC / -,د ],] fMد ه 84=  +64
&)ارد, [.ا 8 - :هC ' ,د ='  ﯾ 3از " را] ،%ل ,4/و :ا [.$درﯾ@<& -ا&)
,/د.
را %درﯾ ،-ز = 84ا&4ن ا 4 fM .$اﯾ؟ دﯾ)ن 
 د $و ا&)ام) ،ن  دغ،
&) %د .ﯾ>, @,l

) ،8ن  >ش$ ،دن

)ن  /م ـ زن ـ و اﯾ ه<ن اM / $اس "?&+

  86ه'ار $ل ،دو ه'ار $ل "!,U  ،اط و ,U$اط و

  @ ،$9را ،] %اﯾ Mاس "? &+ا .$و Xاز ,Tف دﯾ ,+و ,ا :اﯾ l& 3و
) را 

 ،8$ﯾ) ] دا ،8 6ا ] & lو ) ه ر kاز ,Tف دﯾ ,+

],د &)ارد,] ،د / :ه ار@C  Tنه &)ارد.
]ُ  ،ا>M '? / )  ,اس ' ،دﯾ, :,+ا)& ] :ا 749- ،8 6و ak
و ه<' :ه :دﯾ ,+د ها.$
,4/و :ه 8ه<Tر در /ر ],د ،ه @=    749-و )& akارد و اﯾ   8را ا&'6اع
 د %ﯾ&&ن دا&) :%)U  .او در = ن ،ﯾ lرا %

 4& ,6و Cن را,] ِ%د ا:$

»ره >67اﯾ 8از 'cXشه& :749- :ﯾ اC / $د را  " :ر"ﯾن و ددان ,د ـ
]C ،749-دم را  Mان @)ﯾ [.)/ Zو ],د و روان را  /در او &< «)$و از اﯾ
'cXش Cن & ?6را >,د » :/در = ن ﯾ lرا %را 6$ه 4و & Xه e/,از رو:
<6]$ن ] :'cد 'ه :دﯾ :,+ا&)ﯾ
را 6$

) و را %دﯾ,> !" :,+د «.و Mل  3&Cﯾ lرا%

 ,6در = ن & 4د)& 9Xارد ه  e/,ﯾ lراه ,ود.

درر,4/ ،'& ak :%و )& :,v& ،:ه< دارد,4/ .و :درر> ak :%ﯾ):
» akرا ﯾ&&ن >\ارد&)  /را %دC ZXوردن را  ه e/,ﯾد ده) و XدC ZXوردن &
' :اC / $د &ز  ﯾد >C 6-,ن از دﯾ :,+دا .) 6ه,&  e/,وه$ :د:%
])ادادC :ن را دا&)«.
ﯾ Gا) .4& ak  =6Mﯾ lرت , %@/ﯾ) %و & 7م در &ار (@F
اﯾ ],دِ  a9kو ا&Kف ،ﯾ,$ lش ر  )$دور :%رو :,+ارو"   6 ،ﯾ& lع
@,>ZUGاﯾ , / 3&3ط  دور%ا :از @Rل  ,3-ارو"ﯾ د ،%وR@ Xل Uk
],د>,اﯾ ,cب ز ،ه<^ن ,376 /ان ,- 63ا&73رت &

ن داد%ا&) و ه<^ن  /در

 84و  84&</دﯾ) %) %ا  $دﯾ@63ر,] :دِ ]د  %)4و @<]ا %ا&?).ا در ا&)ﯾ

,4/ :و :ـ  &+از @Rل @رﯾ ،Dا=,c <6ب ز ـ ],د>,اﯾ از راِ%

$864$ 8ز ]د ر.)$
دﯾ  :,+دﯾ@63رِ 64$ :
  fMﯾ,]  lد :در ز&)> ا=/  <6ر ﯾ) ,/د؟ اﯾ ],د ،و 6Aوارد ز&)>
ا= <6

د Cن و J[ Aاﯾ>& د ,4/ /و> :ﯾ)» :ﯾ ' lرا ﯾ) دا&4

و Cن اﯾ 3ز&)>& @د%ا  :هس &6ا&) د ،ه6& 4/ ,ا&) ه  ,د] !XاC $ن )/
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در ز&)> .در ز&)>& @د%ا :ﯾ) ,] ِCد)ا& ) " /

/ -,ره@ :د %و $Cﯾ!

ه< را در  ,دارد و ﯾ) ه< ",و :از Cن  ... )/ Cدر ﯾ@ lد ،%ا> / )  ,هe/,
",و :از ه$ت ]د / )/ره از $ن ا6-دD& 6D) '= ?6& ،%اه) د«.
اﯾ ",و :ه< از ,] ِCد)ا&  ,$ ,]C ،اﯾ? ر / )$ن د6$ره,] :د ﯾ3
ﯾ 3ﯾ) ا=,ا د ًJ[ ،در /ر ز&ﯾ ،اﯾ>& &<دار د,4/ .و& :ﯾ:)4
»ز&ﯾ ﯾ " 6$ز&  ,د :و زﯾ&C 64ن در ﯾ = lﯾ 3از رﯾبه' :رگ ]ا'Xات
'رگ[ ا $در  ، Cه :,4" ,ن &'دَُ X$ %د@ ،ا&) زن > ،6-,و ن  4و
" َُد ،ﯾ) زن >«.-,
,4/و :در = :دﯾ ,+در "  / 4/ I$او >ﯾ) < ]اه)  ,Gرا @;ِ ZU
>,دا&) در  ;@ ،, / XMا4Mس ا I$" ،$ده) ,ِ 3  :ا4Mس ﯾ ! $
,ا :او ﯾ, Gا :ا4Mس & 864و &<>ﯾ 8ﯾ) ! $ه را /ر >\ا 3X
! $ه ﯾ ا$4Mت & lو )ش @ام ا $از اﯾ رو ﯾ) @;ِ ],د )» .ﯾ/ :' &+
])او&)  Cد ,ا l& 6] :و ) داد,] %د ا ،$ه< ' ﯾ) زﯾC & +& ,ن
)> «.ﯾ از &,4/ ,vو ! $ ،:را دﯾ)] ,+ا &)اد!!%
)ﯾ @ ،@,در ,-ه Hو ادت,4/ ،و] ^&C , ،:د &<")4د ﯾ  ^&Cرا در &<ﯾ)،
ﯾ  %,43ه< ] Jkن /

) و @< ,-ه &-, ِHاﯾ,ان را ،از =<) 9ون @= 

@ GAرﯾ ،Dر) !U& ،ا= <6و ,-ه>&> +ن و ) =&,- :ه،&-, H
ه< را & ،)/ 7ه< را  ,ا$س درﯾ -و !ِ زن ]د ،و Cن ' / :در Cن زن،
 gDاو  ،)< -داور )/ :و Cنه را &$د) ،زﯾن،:,>-F ZFM ،!D
دروﯾ

)> ،اﯾ و 3ر :دا&).

اﯾه ه<k ،ر U& ،9/

 د ,] /د ز,/ :د.

در ز@ :رﯾ / 867> ،Iﯾ 3از ر6ه' :رگ /ر ,4/و@ :رﯾ Iا.$
,4/و ،:رخ 'ر> د و 9ر 8Bﯾ  lدرﯾ 6-از ],د/ ،ره :او در @رﯾ Iاﯾ,ان
 U$د' .هﯾ  /او ")ا ,/د ،ر] -,Mا6& :ا&)" )64ا @ ِZ[ :)/ر
7Fﯾ ،

G

Gن,  ِZ[ ،ﯾران ><م ،اﯾه رX$ه :در]

ن ا, $ا :اﯾfM 3

 4ُMاﯾ ],د د  /ه< ' را /وﯾ),4/ .وC ،:د د   @ /ﯾ)& = lارد،
=ه A6 :دارد) .ﯾ 7& %@/ :9<= lم در &ار (@F
,4/و %)U :دارد @ /رﯾ, Iا,7@ :ﯾ\X ،oت ،و ]ه, ،:G :اC)" :ز :و
] & lو ) و ,ا C 6] ,6  :ز&)> و را = ِ%ندار :و درسهﯾ ا / $در
اﯾ ز@ ،ان >.-,
ن اﯾ,ان ه '? ،8ﯾ 3دو  XD ,7& $ا $و  )4"<& aMد ,ا :اﯾ3
 @رﯾ&Iﯾِ 4
>ﯾ) اﯾه]%,= ،ار د%+6$ه96D :ا&) و Cن /ر,/ :د&) ,G /ا) :اح
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,/د&).
از ,4/ -,Tو :دارا :ادرا@ dرﯾ Dا, $ا :اﯾ 3در زن ]دش اﯾ64د %و  ﯾ l
د<6$ﯾا :از ],د / :از ارو" , %)Cر@ )/ $رﯾ ِIاﯾ,ان را) .ﯾ @, @,دِ زن
]دش ا  $ان ﯾ lدا&

<) .ا از ,Tف دﯾ ,+از زن ]دش ـ vرم دور:%

ر %Qدر اﯾ,ان ـ و ر]ن 'رگ ،از ه<C :نه = ,@9ا, $ا :اﯾ 3ر]ن Cن دور %
اﯾ  ,3-ارو"ﯾ  ،اﯾ @ ZUGارو"ﯾ  ،)64& Cاز اﯾ  از ر] [ ZاAل: ،
و دﯾ,+ان = ,@9ا,3- ،$ش ز@ ,و رو@9 ،,ر 8Bه< :اﯾ ,Mفه ،از ,Tف دﯾ ,+از
زن ]دش 4ر  ,@Uا, $ا :اﯾC 3ن ' / :او از ارو" دا&) :' ،ا/ $
$ 200ل ازش >\ 6و از 63ه :دﯾ@ ,+رﯾ+&Iر :ارو" [&C 63 ًJ[ Zل ,-ا&/ 4
4 63ر "

,وﯾ د ،از @رﯾ+&Iر :ر ،644/از @رﯾ+&Iر :ا&4/$9+ن ،در

ه<ن زن ه ا)& JTارد  .اﯾ @C @,د ا $در اﯾ,ان ,@9= ،از ر]ن دﯾ ,+و
Cد ا $در = ن ,@U ،از ر]ن دﯾ ?6& ،,+اﯾ/ 3رش  A6ا ،$از = ،6
'هﯾ ")ا  / )/رخه :دﯾ ,+در اﯾ,ان ")ا &,3د&) و از =  6دﯾ,M ,+فهﯾ در
ز@ :رﯾ Iز&) \" /ﯾ.4& 6-,
ا در  <Qﯾ@ 8ّ lرﯾ Dدارد  & /رم اﯾ را +ﯾ 8و اﯾ >7و>@ :رﯾ Iرا @<م .83
درر@ :%رﯾ Iدور :%هD

ن ،از اﯾ ")ﯾ) / ) 67> %دارﯾش و 6Aر -

 , )C ،p :@> ،,Kدﯾ را /

 و >,  7دﯾ ه 864و  = :او

X

/,3

&

 4و  k9$را  د @ -,> $دارﯾش >,



,ا)Xو@ / [8]&," Xرﯾ 9K7 Iدرر :%اﯾ,ان & ،6اﯾ را از ارو"ﯾه > 6-,د و

 و او را از ,/ ;9] k9$د .اﯾ را

& 6د و دﯾ,+ان ه 8اﯾ را &6ا&).
,4/و 6$  :ـ  ] ,Tاﯾ 3ا KKD@ ًJFدر اﯾ,ان )Aﯾ)& 8ارد ـ و6$  X
ﯾ= lﯾ ،اﯾ C !" 9kﯾ) و ار%ا )/ :و  &,vش ? Cﯾ) c /
6ا&) "د %را ] )/ ;9و U& )Gب '&) و ﯾ$ lل @<م ]دش را  =" :د)/ XA %
و )M .)/ k9$س ,4/و :اﯾ ا / $ا ًf<6Mدارﯾش /د@ ,/د %و و 6Aاز ,K
,3ﯾن ه<,اه! د&), ،دﯾ را از ,/ ;9] k9$د  %ا p 8$و ]دش

>,

 6و X

=&

 او ).%

ر] رو )G :از ,4/و :ـ اﯾ دﯾ, ,+ط   )Gاز = Hو  )Gاز ,4/ Z6Aو :ا $ـ
و از =< 9دﯾ&/ف اﯾ  94را ,ر )/ $و اfن اﯾ & ,v

 ,6ه / 4دارﯾش 

/د@ﯾ ,/ /د  k9$را از ﯾ&] lاد %هD

  ]&اد %دﯾ,/ ZU6 :,+د ] /د

دارﯾش در رأس اﯾ ]&اد %د  .هM ,ل اﯾ &

ن ده) @ 8رﯾ,4/ Dو :را.

و ا در رد زن ه,4/ ،8و :ﯾ,]  lد :را  /ر )د ،ﯾ <64$ lدر رد
زن در )/ $و ﯾ 949$ lد6$رهﯾ   /اﯾ? دارم و D$ / ,6  Xرا %@/
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 .8/ﯾ 949$ lد6$رهﯾ ده)  /زن ﯾ) اﯾTر اJFح 

د .ا,4/ ً$$و:

ن @<,>'/,ا $و )ﯾ)اً  '/,<@  )U6Gا %)U ،$دارد  /ﯾ) ﯾ lدﯾ ) ،ﯾ) ﯾl
زن ) و ﯾ> .9 lﯾ)

رد @ %دﯾ و اU6د و ور  96Dه 4و ه< :اﯾه

ﯾ) از  ,ود و ﯾ9@ / ) C lﯾ ًRﯾ] C Gدش .ن   :,>GهXD 8
ا ،$ﯾ) ﯾ ) C lو زن ه 8ﯾ) ﯾ lزن ) ] 6Mدش  /از Cذرﯾ?ن ا$
>ﯾ) زن @ /,ﯾ) از  ,ود .ﯾ  lد6$رهﯾ درر :%زن ده) و [,] Zد،
]دش از اﯾ د6$رات?@ ،وز  .)/از =<> 9ﯾ)  cXد& ZXﯾ)  ]$و ]دش
,اوان $ cXزد.در رد ه)اﯾ ،ﯾ) <&) ,ا$ :ل دﯾ ,+و  ,7$دﯾ.,+
 UﯾدCور / 83 :در ه< :اﯾ زه ،ه)اﯾ در ,4/ XD kAو,A :ار دارد ='  :)<AJاﯾ,ان در ﯾ lدور%ا.:
] 9در رد ه)اﯾ > )67و 8/<& ,3-  Xه)اﯾ دﯾ ,+از  1316ﯾ )G  1317
 aاﯾ,ان د و,4/ Xو a ,]C @ :اﯾ,ان د.
ه)اﯾ  ﯾ& lع ه>,اﯾ و &  849ر %)$د  /دﯾ ,+
> دﯾ ,+

  Uاﯾ,ان &)ا ،ﯾG

)& Uا.

________________________________________
] [1ـ 34ب ،ه,خ :دا6$ن ادت و  \>,$ا=<6ع& ،

,- ,زان, @ ،ان 6/ .1373ب ،

"  ZK-و  $" $دارد ZK- .اول,>9 :ا ،'/,<@ ،و ,-ه Hدر ,Bوب =Aرﯾ و 9Tع
"  ZK- .:9دوم :ا, ) ،GT &4-ر ,G $و & <& %+ﯾ($ ZK- .م,» :ﯾ8
&/م« 
ZK-

 Uو »

,/ aوا v& «:و ]ا=,) .ر ,G $و &, %+زاد %

.(U

رم KB ," KA :ﯾ رن ,) .UUMر ، %+& ، ,G $و  \>,$رف 'Aوﯾ(

, :8?" ZK- .زا ]4Mن دﯾا&f4ر و 

» aزﯾC ,  «:ب,) .ر $رن

»زﯾ«?M )<R :6& ،ز$" .(:ه KB," KA :ﯾ رن , ،UUMﯾ  oF ،J/و
.
] [2ـ ار34 :%ب   KB," KA» ZK-ﯾ رن  ،«UUMدرر ,G :%رف 'Aوﯾ و
>ه از ز&)> و دﯾ)>%ه :او.$
] [3ـ », Tان Dف ﯾ ﯾد>ر ﯾ ،« lرن دو = L@, :)9

 </ a7ا.$

&F  4Dرت "ور Aروز&6$ :ر %اﯾ,ان پ ) در $ل ه'ار و  )K$و ﯾl
]) (1301) :و  )9= ei$اول Cن در ه'ار و  )K$و

ر ]ر)Z3 (1304) :

6/ب پ )@ .رﯾ Iپ = )9دوم Cن  < ه'ارو  )K$و" )] (1305ر) $ :و
C <Aن ,A 50ان .ار34 :%ب  ه< 6/ب ا / $در » 8?" ZK-دا6$ن ادت و
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 \>,$ا=<6ع« و در , <Qر $رن »زﯾ« ?M )<R :ز, @  ،:ان Dف ه8
",دازد.
] [4ـ ار34 :%ب   9)<Rه<ﯾن @/زﯾن ا@/ .$زﯾن &ﯾ» :)4ا)6$اد و
دﯾ@63ر  ،:ر 8Bهه :ه:,ن ،ﯾ .)64& 3ا)6$اد & vا / $در Cن
,وط  ه &Aن ﯾ ,Aاداد  @UTﯾ ا=£7X 6M .4& <6

)Aرت دو Xط و 

ا)6$اد  ] :Gدرا و ]د +/ا ،$ﯾ / v& Gدر Cن اراد :%دو:= X
ن ده)v& /م  8/Mدر Cن

&Aن را >,د@ .رﯾ Iاﯾ,ان  ه<&>&> :هﯾ!& ،

v& f<Gم ا)6$اد :د %و )ﯾ Zاﯾ &vم &' cTن و Kن <ا :د e" / %از
اﯾ?د 9ا و ه,ج و ,ج  ز>

 &vم ا)6$اد :ا&?) %ا 9)<R «.$ه<ﯾن

@/زﯾن ،ا)6$اد ،د,/ا $و &  ،9 Lا&6

رات  >,ن ] 1372ر)@/ .:زﯾن 

ه<  7مه 3M» :ا)6$اد «:و »ا)6$اد )رن« ،در ﯾ6/ ,+به" :وه

 ]د

&' ",دازد از =< 9در 6/ب »دو Xو = Gدر اﯾ,ان ،ا&,Uاض =Aر و ا,U6$ار " & ،«:9
]1379 ،'/,ر) :و 6/ب »@Lد دو Xو ,v& ،9ﯾ @رﯾ Iو  $$در اﯾ,ان«& ،

,

,

&] 1380 ،ر).:
] [5ـ @رﯾ+& = I

,- :)9= $ 6/ ،:اهC 8ورد= l9k :%ﯾ از دﯾا&f4ران درر

ه]/Jن درر@ :%رﯾc Iل و ]ارز

هن و ا9<$ن= .ﯾ4 ،ر :از اMJkFت

اK6Aد ،:زدارK ،:ه :درر :و & vدورc :%ل را ,ح داد %ا6/ .$ب از
;ه" :وه! در اوQع اK6Aد :ـ ا= <6و ,  GAه و روC :6$ن دوران
ا l9.$اX

,Gا  ر@ :% ،رﯾ+& = I

 :را در "ر%ا :زه '& ،دﯾ lو 

دا&)   :)U» :%ا ])9ون«  :6&  .ر= l9k ،ﯾ در @رﯾI
= &+

» ،اFل  oRFا= <6در ] 43 UUM Z9ارزن و ا&,Uاض )&

اﯾ,ا&ن در ,اM ,د@@ wر و 9ه UUM :دﯾ ,+در "

/ -,ر  '+و ا@ع ]&,ﯾ' او

Cورد / %در ] 8Xد ,7 ,KRد ) و در - 6/ر 39 $در @ارﯾ@ Iز$ :ا» :ا
])9ون« 4/ ،ﯾ & Rدر 4 /ﯾ gR7@ Zو @<& a<Gد %ا  «$ر ا'-اﯾ)» :ا>,
&ﯾ &>)4ن &ﯾ>)4ن زنه 6& :)K6 )G :و @ Qرﯾ '+ Iو ه%) /J
د&) ا,وز  از 4 8 -ر :ازUMﯾ@ aرﯾ / Dدر = &+
l9) ،U@)<RاX
 4$ا&6

 ا,R $وم دﯾ  «.8ر،

,Gا( $l$ ،ج 3ص  53ـ  . 52پ 

] 1370.8ر)،:

رات ا.,/,

] [6ـ 6/ب ز&)>&  و &6ه» :د$ %ل در ) «Xو » ,ا از), Xون )Cم« در
$ل ه'ار و  )K$و  4و ] (1323) $ر)F  :رت =)ا>& 6
ه 6& $,در $ل ه'ار و  )K$و

Zوه

.)&) ,

 )] (1348ر) ،:ﯾi3ر  و  &م

او :Xز&)>&  پ )6/.ب » 7F Iو @رش«$ ،ل ه'ار و  )K$و !
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)] (1306ر)6/ .:ب »
ا $در ه'ار و  )K$و
اردﯾ

G

Gن« D /

 از 6/ب »@رﯾ] X$ )K&" Iز6$ن«

ر )] (1304ر)C» %@/ :XU .:ﯾ ,دﯾ درو Bد «،

 ه'ار و  )K$و '$د](1313) %ر).:

] [7ـ ور=و&) د :ور=و&) ،واژ%ا :9 " :ا :G  $ار=<), ،از&) ،%دارا %,- :اﯾ'د،:
])او&) ارج,4/ .و] ،:د در واژ" :&%ﯾ& 6/ب ،در ,ا ,واژ :%ور=و&) ،واژ%ه:
»])ا« و »)Uس« را Cورد %ا .$ور=و&) د در @64ن ه'ار و  )K$و  4و دو
)] (1322ر)6 :

 .) ,دو 6/ب دﯾ,4/ ,+و / :ه,خ 34ب در ] sR 6د

درر,]» :G :%د « در &6ه,4/ :وC  ،:نه ار=ع داد ،ر@) از ،C :پ
& ،4Dه'ار و  )K$و ﯾزد] (1311) %ر) :و در ",ان ],د ،پ & ،4Dه'ار و
 )K$و  4و دو )] (1322ر).:
] [8ـ " &,در 6/ب »@رﯾ &6$ Iاﯾ,ان« ،در ,ح "ده / ,4" =</رش
&ﯾ/ :)4روش دو " ,4دا ،ﯾ » / =</ 3وfﯾ  )  %) Gد«،
 Z 3Mرا دا و در زن / Bروش از اﯾ,ان «k9$ &» ،را &'  )%دار د.
و دﯾ, :,+دﯾ ] 3M /ارزم و ] ,6و "رت و ,/ن را دا و ن ,Tف @= ,دم
) %د  =</او را ر] Aد دا&/ «&7D» 64

 ei$ .در ه+م X



/,3

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

 4و ,دم ه :4 8او ر =</ .)6-در م ] ,را ) و »در 4 ;Aر ):

وا «) ;Aن دا&, 4دﯾ را /

 6ا &<@ا& 4اﯾ را ن  )/و » %,]fدر Mل

@ «,wدر   ,ا>@& در م »ز]< Dد زد«  /از اC ,wن در>\ ا "! از اﯾ Mد،w
»] «,$د را  دارﯾش  /در X

/,3

  ,Kه<,ا %او د ا,از ,/د ei$ &," .از 6/

64ن67> ،ه :دارﯾش درر" :%ﯾن /ر >@ p :را Cورد .دارﯾش > %ﯾ):
 4/از "رس ﯾ ) :ﯾ از ]&اد)"  %ا &

)  /اﯾ  k9$را از >@ p :ز .)&6$

,دم از او @ :%)  )&)$,زﯾد :از ا, / FDدﯾ را ]/ ،)6

@ .

اﯾ)C  3م از اهرا 'دا ﯾر)9T :م اهرا 'دا ,ا ﯾر,/ :د </   .از ,دم  ،اﯾ
>@ p :را  ,$ / &4/د :6$ه<,اهن او د&)/ ،

  .86او را /

86

"ده را از او ز )&6$م   ZL-اهرا'دا ) %م .اهرا 'دا ه را   اk
,/د ،4M ،&," .

,ا)Xو@ ،Xرﯾ &6$ Iاﯾ,ان 103gF ،ـ & ،98

 ,د&6/ :ب 1362

]ر) .:پ &@ 4Dرﯾ &6$ Iاﯾ,ان ،ا % )7$ه'ار و  )K$و ! )(1306
]ر).:
,4/و :در $در ه< رواﯾ دارﯾش در 64 :6/ن ,4/ .)/ lو:
&ﯾ» :)4اﯾ دا6$ن از ,@7+ﯾ دا6$نه $و "ر%ا :دار:ه در Cن ه .4ﯾl
رQ 6عه در Cن ه@ 6D$  / 4ان ور ,/د .ﯾ 3&C 83ا>, =</ ,دﯾ
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را & & /

 6د "> eت از C ?/ن را درﯾ -و ]د را  &م ,دﯾ ]ا&)؟ دوم 3&C

>ت "! از Cن در ?/د %و , ) &+د  !" /از Cن او را ]," )6د %از
رازش )&,ا$ .)6م Cﯾ از  64D& / &4/ر &'د >ت  )6-6و >,د  ,$او ,-اه8
 )&)Cﯾ& 3د , /دﯾ را دﯾ) ،) %

 / )$اﯾ ,د & . 4&C

رم /  ,+

6

اﯾ وCن  راز,4/ .«)&  %)",$ :و& ei$ :ﯾ"» / )4ده
هD

 در Cن زن از ﯾ" 949$ lدهه ")ﯾ)  %)Cد  /ه ,ﯾ !" 3از Cن

 ZU64زﯾ 64و اﯾ زن هC 8رزو :اJU6$ل در دل ]د دا 6و  ا&) &  dه,ﯾ3
  ,$رش  ,دا«,4/ .و e" :از ار»  %دار:ه :دا6$ن« و +&+
"ده هD

 &ﯾ» :)4اﯾه دار:هﯾ ا / $در دا6$ن ه.4

@ &4/ا&) +ﯾ)  UUMدا6$ن & Cن د / %دارﯾش در &64 : 6ن
>ﯾ) ﯾ ه,ودوت در @رﯾ] Iد &+رد .ﯾ) دا6$ن اﯾ د, / %دﯾ & درو39 B
را 6$د %و اﯾ ا, $دم "  ,$ده او ,-ود Cورد%ا&) .....و دارﯾش  /از ]&)ان
"ده و ,د دا& و @ا&ﯾ د
'ر>ن درر :او را /
&

"  8ده او دو] 6و  ه<) &4/ 6$از

 6و "ده را از Cن ]د  6]$و, Xا, 3&C :دم از او دل Cزرد%

&)  وا&<دC / %ن , & e/دﯾ "/ ,4روش c 39 ،درو +Bد %و )ﯾ $ن

اﯾ Qع  ,ت ")ا ,/د,4/ «.%و e" :از ن @,دﯾ) و "! >\ا,- 6ض ]د،
&ﯾ» :)4اﯾ  3ا  / $در ",ان اﯾ دا6$ن ")ا ,/د%اﯾ 8و  Xه ,$
 LAﯾ)& Uارﯾ ، 8و اﯾ 3در اﯾ? Qع را ان , 8/اC :ن ا +67> / $از Cن


د«@ .رﯾ+& Iرش اﯾ ,4/ :XUو :اردﯾ

  %ﯾ lه'ار و  )K$و '$د(1313) %

]ر) :ا/ .$رو&) ,4/و ،:ص  78 :<? ،126ر X$و >67ر !/  ،ﯾR
ذ/ء ،ا&6

رات Cرش .)$ /
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