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ـ	 ا��ار �ـ� �� ����ـ� آ�

  

�� راز و ر�� و �آ��� از ا�ر» ���� ��«و ��وی
 » ��«آ���  ��  .� و آ�ی� ا�*($د '$یى �&%$اى وا#ى ای
 !�ی � ا�

0ری/ . �� ای
 �:9 آ0$� و ($ش �ه�6 آ� -� �.�ى �ه�6 و ��م و 0ص�23 ا�*، �.�ی� -� -���اى 0ری/ �.�$ى -,� دارد

�، -� �&$ر �> و ��ل ا�* �.�$ى=�.� ا=س? ��3� ،��م -A@ ز=�'� ا?%�B= آ� .  

 �C:0 و �0-� و D�E0 ن و$C� �G�I و !�ا'�3 �� آ� در ی� =�Hش آ�� از ��? �ر �0آJ3 ی!%�، داراى ا�را0C3�و ��آ* و K0ش و 

رى ��ورد'ر در C0$ی
 و 0,�یI ا�*? 
�� �-.  

�» ��L$��3«ز-ن ��، ز-ن ==%$�23«�0 -�  ا�* و ا��ل �ن، -� �3L.0ى ($د�� «�� ����&%$ای �ی* �=� آ� �C� �=و  0$ا �'

3ء و =,Eت د=3  M0س2L=ری/ ا0 @A-��  .و =,Eت �(�ت -

D3�&0 ن وP'�ان از �&ظ  ��، ای
 !�ی � ر��وار و ا�رت �.ر، از زوایى '$='$ن و - دی�هى �%:وت از �$ى =$یس��'ن، -ّ&

»���«، »!�دى و ا?%��دى و �3L�« ،»��B= و ��3
«و » ا?%�- �=��$رد -&T و �S D3�&0ار '�!%� ا�* » ا����� و ?

ر��ر�اى  آ� ��I و ? ً%Lا�* اى �0 =س �.�  .-.�ى و - دی�ى ی� ?

 �- �?ین دS* و 0$?� ای
 ا�* آ� ا'� �� ��Gا �%C=»دازد و از » ($د�V=»�» 0ص:�3«و » �0آ�3«ره =,$د و -� » ($د-�3

#ی» ا��ام«د�* =3-� و از » ��«ه�* =��C، و -� ر�$ز و ا��ار V= ء، ($د را0 Y0ص�3 و X$اف =سZ�3��هى  � و از �$ث رذایD و 

*!=� �� د�* =A$اه� ی'��] �GY� آ��3 =,$د، -� ه3^ ی� از� �� و رو�SK)ا.  

D3�&0 ى ی� �=_� دردت  �$ی�، از �ن `:�* ��� ا�*، ?�.3* ��3ت هL� نى �� ا�* آ� زه�'�ای�= aS�%� ً=ا=�3H و ا�3

�3,� (س%� از د=3، و ا?%�ع و �3�* را ا�L�? ز ی� �� D!زد و �3�* اش `�  Iران ادار� ?$ا�ن و د�* ا=�رآH,3�

� را، از ?��L دی�Hش �Kا�.  
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ی* ا?�ل -� ?�.3* �� ا�ر��� -� �ن ا�* آ� در =.� �ل آ0$Y� 
اى 'cرا �$د آ� ا�L%� اهD ! D و اKXع،  از ای
 رو، در ای

  .3ح و D3�C0 و 0,�یح �ن ($اه�� آ$��3-�ی
 �A%ص� -س��� =A$اه�� آ�د و -��C در 0ص&

�ن �.�$ی* 0$ان از ی� دی�'� '�ده2 �� را �H%ن، وار�C3= ن وآ� �e� ن �(�تH%ر� � -� . '�ا -,�ر �ورد '�ا و از د=3�ا?%�

#، آ� در - 2�ن �H%��! و �آ� �Sو�3ن �f ا���ت«�$�.� ��=�» ا�) 
نه�� �«اZ آ� -�اى  -� '�د او�3�د� » �دم ?�=

��gS ،�?ن و(�و�ن ��ی� �ر=� آ� ه� !�د ��$? ��$=3Sا '�ده2 �ی�� و ا�! ��� *��ی�  در ای
 '�ده2. اى از ای
 دری

�� �e3ن از �ن دم آ� -� =3* ��، از (=� و دیر و ه�� �3$=�هى د=3?� �ت ا��ام -��Y3� آ� در �H=� 0  'س���، 0 ،�=��-

Sو 0 ذ-ح X$اف، 0 ،�ل اوی�� ه�� ? و ه�� ?، (�ا را ��... $ف، 0 ر�Gو J�X ی�� و در$?.  

��Y3- �,3ارى ا�* آ� آ$ -� آ$، رو -� �$ى او دارد و =,ن از او  <�ی� �L0$ر �#ت '$='$ن ا=سن (�ا?$ى �Cی �� ����

�� �ن ����... -$ی�  ?$ی� و -$ى او �M- از !�اق �.,$ق <ِ� اZ آ�  �- �ل یر، 'هGو ه,%�، در را� و�! jر از آن ا(3%��

� ا�glاب و -- �ن، �J و روز، �رام =�� �Sار -� ای
 �$ و �ن �$ �� D�E0 و �Sار و 'ه-ن  رود، در آ$� و -3,= '�3د و ه�� ?

�  .($اه� =,ن �� از -

� او  �� در ی� =�Hش ��3>Aریى ری,�G ،�0.$د ا=سن ا�* در -�ا-� هL$ط 0Y- زع�* در -�ا-� �0Y- وندار و ��  و 0س�2 و 0.

?�اى ا=سن�.  

� ا�* آ� ی� ? و ی� ز�ن 0$�ط ا=سن=ن -�  �� در ای
 =�Hش، ی� ��3 �.�$ى ا=س�ر�$ى ?�هی� !�اه2 ���� از [

��cی�د �Yص� �Y0ب -� ��Lأ، وا#ى �!�ی�@ G$رت �.  

3%
 روى ز�3
 ا�*�� از ای
 دی�'�، آ��A� ��Hص3
 و �=S و 
3
 و �-�ی&�G و 
3Y%.  

��Hو آ� I�M� 
� و -3=��، اد-�،  هى ?Aری�، اS%صدى، 0�B= ،��3� j�%A� ىل '$='$ن و -� �&$رهCا� �- ،�ا����

دت«و » ا(Kص«و » 0$��3«ا� آ���H . -س3ر !�اوان ا�*) و �%� دی��(ه��ى L�« ��Hآ� ،»ت«و » د�?ه�� ، »��M� ��Hآ�

�د'� -�اى �:� �(�ت، آ���H ��0ی
 ��3 ا��� 
 =:س و -�ی�'� از د=3 و ��0ی- tدر ه3^   ا ،�:�C� و �LSه�� و ��اM� و 

ى د=3 =3س*Mآ .��Hآ�  آ� Zو » !�د«ا»I�? «���D !�دى را در ! ى ?�.� و ! ى ?�.� را در : آ�� را در ی�Cی�H ذوب �

��«�� -�ان '$=� آ� ه� آ ��D !�دى �&$ �?� «

  در ایم ��، در ا=�ی,� ($ی,%X� و ��یT =:س و راز و =3ز و 0ص:�3 --ی

ی� و ?�ای� از (�> دارد �ن از (�> 'سس%� =3ز -� (�$ت و �0L3* راه=Lره ��=ل، ... ($ی@ ا�*، آرZ آ� ه�� 
و در �3

� -$د �� C$�!�دی* ه� !�د، در ?ى، ?ى �$ا23B� jS �� و -= I�? Dت، در آ» !�دی*«ای
 �&$ ... '�دد  �0 از ه��، در ��!

�«در آر .�? «�� =G �3$رت ��K23 ا�B� *ا� Dآ I�? و ��� ا?%��  .'�3د  در 3gA0ط (g$ط �3

3�* ا�*، �Mس2S تG�� *)ز�- ،�Hش دی�H= زى �,� (�>، ه�� ی� ��، از� �ه3^ ا�3%ز، روى -� �$ى  �$ و -

��� د=3 آ� =�$=�-���2، �,�ى �23B در ?   .اى آ$[� از �,� اآ�L در ��اى �(�ت ا�* �,* ی

� دارد �3 و او�3ى ا�L=ا �ن از ژر!ى 0ری/ =$را=,= �Hاز �$ى دی ،�� ... ��&� ،�از �دم، =$ح، ا-�اه23، ���3ن، �$��، �3س

3L=ا ��XA� و ��X)��ب و �ل �&��، در ��، 0ری/ &Gو ا�رى �H=ز� و او�3ى (�ا -ز�زى و -���، در ای
 =�Hش . �$د ى ا�

3 ا�*L=ری/ ارى 0H=ز-.  

ی,� ا�* از ا��ل و ر!%رى آ� -� -� =DY آ%ب و ��*، �= ��)�ی� 0,�یI �ن در ز�ن �دم ) و از �Xی> -�ادران �3.� و ���

،�L�3� 
3��Lان -.�ى 0 �(�ی�=� [�(��3ا-$ا�c' �,Lا�%� ��� و ) 
� -� '�د ه�3Hه�   
� در ه�3
 ��ز�3C�ا=� و ��

م داد�M=ا ت و �,.� و ��!�� 
  .ا=� ��Yس، در ه�3

3ء � �ت ا-�اهD3�) 23 ا�* آ� -� =��S DYن L=#��3 0$��3 0$�ط ا-$ا��م �ز�ن !�و B= ی��M0 ،زىز�- �- �y= �zوی �- ،��

(*، !�اآرSZ$ا�� -3* را -# -�د و (=� را� ��g� آ��3 و�ن و �آ:ن و راآ.ن و �?�ان، :eX اى�-  *�c' و ه و ای}ره  ه

ی� ���� �� -� '$=� و �A* آ$�یCدر ی D3�ت رو�� و -23 و ا��3هى ا-�اه23 و ه?� و ا��=M3و ه اZ آ� -�ان ا�ر�  ه

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



 3

�رى �H=ز ($اه� ر!* -���S 23ا-�اه ،*Y3Y� و -� 0$�ط �3�3$ن�$د و در �� ���� J�S Dو  ن 0$��3، در آ <�� �?� ه

���] ����دازى �� ��3ا ه� � �  .ی-� �$د و �3ت ��Mد �

3ى 0$��3ىL=ر ا��ن : -� ید دا�%� -�23 آ� ا-�اه23 �� و �3س� و �&�� ا�* و از �3ن �� ا�* �$�� و اهD آ%ب ?�$�

��0 ،
م ار?��� او ی.�� ی�$د و =صرى و �س��3Y� در ($ر 
3�] 
س �3,$اى 0$��3 را ای�=�� آ� �? 
 ا�* ا�Kم و �س��3

�� �� �H= �$C���� �23B و C� در ':%ر آ� در ���  . دار=� دار=� و ید '�ا�3@ را =� �0

�� �ی� از دیر و �ل و زن  در �� -� �د�- ��Kو ا� �=ر و ا=سA%!ا�� �هى ز=�'�  و !�ز=� و ه�� �����Y$ز=� آ� در را� ز=�'

� �:� و -ی%A� ی� و�- �� را D�&0 آ�د و ه� [� را آ� �$?J ($د�رای� و -�  ($ا-� و دو=�'� و ا�glاب و در-�رى و -=�=)

�/ �}L* داد و د�$ت� -� ��Lأ #ی�ال، �س و زیJ و زی$ر -ی� از ($د دور �(* و -ی� �0L� ا�* از �H%د -س$) $'ن را هى '$=

آ� و را�%� و در�%� =�ا�* و �رت و �X �? ص�ىY� ر و$&� ،�=,���3 '�!* و -ی� -� �&$ر �> و ��ل [�(�3 و در ز=�'

ی� وS$ف و D�E0 را - ��3 و ��آ* در هA3�� 2* آ� �C$ن- D�E0 و �� و ��آ* ه و jS$0 ه- 
ه و  ه، ه2 -ی� ��آ* �!�ی

� ه و !.�K0 *3ش�%L� ،ه�� �«آ� ... -�3� و �سب و آ%ب   و �%$D�E0 �- jS و �3@ه- D�E0 *و » ��آ»�ه� » D�E0 ��آ* -

  .دو �!* دی
 و د=3ى ا=سن ا�*

� ـ » �=$ر«��، از ?��L دی�H، ی� ��$زش ��0ی�� ه�� ?=�L و ی -� اKgGح �.�$ل و ���$م، ی� ��I ا#�Xاف �3?

� و�� -�اى 0&�ی� روح ���B= ،�0�3Y�*ا� ��Kا� �.�� در ?�Kو ا� �
 `�3ت و ��3ّ* دی�%)�ی ��B$ر از .  ز=�� �

� ی ��$زش�B= ى=$ره� � �$ادث و �$ا=ح '$='$ن  هى ��0ی�- ��-Y� اى�- ى ��ی> و ی:Xا ت `�ی> یM= آ� -�اى Zا

�� 'س%�د� ی �&�ود G$رت �e�، ز��3� و دریeر = ه$ا$=� '�3د، [3س*؟ در ی� �l�! Kً�ت، G&�� آM= ت� ی ی� ���3�B

� و ��د'� رز�� و [س%� و [#آ� و �B= �م =�3Hد، آر�یM=ود و [�� روز� ا�&� 
3@ �(%� ا�*، ا� ا'� ه�3
 ��0ی�و از 

*3�.! �=$' 
ل و ���* 0ص�23 و ���* ��D آ� #ز�� ایY%=2 و ��=$�* ���* ا�� �0اه� �ز ا�*، ��3ا =A$ هى �3

� آ� �آ��� ا�* از آر، =�� و ای
 ا�* =Y@ �� در 23��0 را� و ر�2 ز=�'� و 3gA0ط (g$ط �3ت !�دى و ا?%�ى ا=س

ر، K0ش و ��3H3ى C3� ...
0
 و �Kزم ا�* - آjّ =:س و ($ی,% �j ا�* -A� دارى و 
� و 0L�X *و را� �=��ورى  ��.  

رى -� $زش [�� روز� ا�* -�اى ��د���، ی� ��0ی
 ا�*، ی� �=$ر ا�* ی� ��C3���� ز=�'� -�اى �ا�ن،  �زى !�د 0 در 

 ��  .��0ی
 دی�� و ��$زش دی�� -

  

�� �ی� از دیر و �ل و زن و !�ز=� و ه�� �����Y$ز=� آ� در ر در �� -� �د�- ��Kو ا� �=ر و ا=سA%!ا�� �هى ز=�'�  ا� ز=�'

� �:� و -ی%A� ی� و�- �� را D�&0 آ�د و ه� [� را آ� �$?J ($د�رای� و -�  ($ا-� و دو=�'� و ا�glاب و در-�رى و -=�=)

*)س و زیJ و زی$ر -ی� از ($د دور �L� ا�* از �H%داد و د�$ت($د -س *L{� /�� -� ��Lأ #ی�ال، �هى '$='$ن را   و -ی� �0

آ� و را�%� و در�%� =�ا�* و �رت و �X �? ص�ىY� ر و$&� ،�=,���3 '�!* و -ی� -� �&$ر �> و ��ل [�(�3 و در ز=�'

ی� وS$ف و D�E0 را - ��3 و ��آ* در هA3�� 2* آ� �C$ن- D�E0 و �� و ��آ*ه، ه2 -ی ه و jS$0 ه- 
ه و  � ��آ* �!�ی

� و �%$D�E0 �- jS و �3@ ه و !.�K0 *3ش�%L� ،ه�� �«آ� ... -�3� و �سب و آ%ب  ه- D�E0 *و » ��آ»�ه� » D�E0 ��آ* -

  .دو �!* دی
 و د=3ى ا=سن ا�*

�� ا=�ك، ای
 ��ا�D را -� ا=سن �e  .�ا�� دور� ز=�'3@ -����$ز=� آ� ���,> ه�� ز=�'� او در � در ��، در روزه
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3�* ا�*، �Mس2S تG�� *)ز�- ،�Hش دی�H= زى �,� (�>، ه�� ی� ��، از� �ه3^ ا�3%ز، روى -� �$ى  �$ و -

��� د=3 آ� =�$=����2، �,�ى �23B در ?   .اى آ$[� از �,� اآ�L در ��اى �(�ت ا�* -�,* ی

رى -� ا�* -�اى ��د���، ی� ��0ی
 ا�*، ی� �=$ر ا�* ی� ��$زش [�� روز� C3���� ز=�'� -�اى �ا�ن،  �زى !�د 0 در 

 ��  .��0ی
 دی�� و ��$زش دی�� -

ی@ -� ... �= 
=�، در ای�ی�  ��» ��گ«?�ای� از (=� و آCی ،�� ��3ت ا(�وى ا�* و �$اjS و ��� Dآ� ��!ص �=�

م �ن M=دارد آ� ��ا *�3S در روز �. ا�س.�3 ا���M و !�ی> !� !�ی> !�: ا�*» LS$ل«ی » رد«=,ن از �$ا�L� jS در -�ا-� �$�

 ای
 0$?�، و در ای
 =�Hش،- �?� ا�*؟ �Yن -23 و ا��3 آ� رو -� آ�ام �$ دارد و در [� !�یب ا�* و در �3��3$�%� در ا�% 

ر��ن �,�، -� �$ى دوزخ �� [$ن P$.L� ن را =�3 [$ن3?ه� =A$اه� -$د  -�=� و =�M3% �� اى از �L0 ن ?� (س�ان و�...  

- jSا$� 
ى ایLو زی 3�* و 3Lg0> ر�S jSو �$ا �� jSح �$ا�� �! ه�3
 ا�ر� آMز دارد و در ای�3= �Hدی ��Y� �- �Hی�Cی 

و » �$ء �سب«اZ آ� -�اى ��گ �'هن -�3ارد�� آ�، �3$�%� در ا=�ی,� ��اى �(���0 و -� S$ل ��Sن ��3M از  ا�ر�: ا�*

  .����0، -س��� ا�* ��» �$ء دار«

ى G ،�0.$د ا=سن ا�* در -�ا-� و -#(�� �� در ی� =�Hش ��3>Y- زع�* در -�ا-� �0Y- ون� او و 0س�2 و 0.Aری هL$ط 0

?�اى ا=سن ری,�� ��  .دار و 

�� در($ر را ���E0 ،ش�H= 
� در ای
 ����� در=6 �� ای%A� اc� 2 . آ�23 ��د وC� �- �,- زی� آ�`� M=� از ��Y$ط و هL$ط �د�

3LX زی� و� و !�gى -� �$ى �lوریت ز=�'� د�* ی.3LX زای
 ا�%�Aام . -� ا�%�Aام '�!*» ز=�'�«.* را -�اى ادا�� =3

ز هL$ط �د�� -$د 3LX.*، -� زودى، �د�� را !�ی:%� 3LX.* آ�د و (3ل ا!�ون`� 
� او را -� �ن دا�* آ� زید� �L�X و ایe$? . و

رز� - ه2 ای
 آر را =� در �`ز آ� آ2L� در'�3ى و � آ2، -X$Lل آ�د و هL=ن ($د د�$= *!�j ی �  ...» �PC%�آ2 ا�و » ...ا�

ن ه�3
 ی� =E,�� �%C ه�� ?�6�=� و (=#$X ى  .�$ز -,� در X$ل 0ری/ ��!�از و =,J3 او�* ه

� ـ » �=$ر«��، از ?��L دی�H، ی� ��$زش ��0ی�� ه�� ?=�L و ی -� اKgGح �.�$ل و ���$م، ی� ��I ا#�Xاف �3?

� -�اى 0&�ی��B= ،�0�3Y�*ا� ��Kا� �.�� در ?�Kو ا� �
 `�3ت و ��3ّ* دی�%)� و ز=�� ��  . روح ��

دارد 0 -�اى ه��  واریس* آ� -,� را -� آ�%�ل =�3وهى زید� J�X و ا!�ون ($ا� او وا�� و ا� ��، ��$زش و �ز�ی@ �$S* و =�$=�

  .��� از ای
 ��$زش �&�ود، �$د ?$ی�

� و �.�$ى ��ای
 =�Hش =�3 -� �� -� ��$ان ی�SK)ز=�� و =�3و��� ا� J%C�   زى0�cیJ =:س و �0آ�3 ا(Kق و -ز� =�Hد آ� -

� رو�� ا=سن، او را از ��$د'ی� J�C0 و �PC0 و �)0@ �� هى رو�� و �ز و I�X و 0:M= ط$Y� ط و$Lو از ه �=ده� و او را  ره

�� #  .ده� �ورد و اوج �� -� �Xف -

� ا=���B= Jان رو�
 ا�* آ� ه�3
 ای
 اوج �%.G اى�- دى ا�* ا�L� و �=� و ��!SK)در �&%$اى ($د، ا �]�' �=س

��L? ن در��3وزى ا=س ��Gی� ای� و ��� و �.�$ى، SK)و ا �=�،  �&%$اى رو��B= ،��هى �j�%A ز=�'� ا�2 از �3

  .ا�*... اS%صدى و 

3س -�����ت [�Y� ـ در ی� �Hوا�� و �� از �$ى دی �=�? *�$C� 3س�E0 ا�* -�اى 
ن آ� -س3ر ':%� ��� ا�* ـ ��0ی

�� و ادار� ?$ا�I -,�ى 0&* ی� �آ�3* �دل و دا= و 0$ا= و [�ن آ� �e�  -�دا�%
 ��زهى ?��ا!3=�دا=23 �آ�3* وا�� ?

�.�ن ا�* ای�� -س3رى از �%:�Cان و ?�? �:�K! اران و��%�ن و �3�3
 ای��ه� [. ���] <Y&0 ��  آ� �lاى در �Sون �

3د� ��ن �ر�ن �ی� -%$ان اوا(� دوران -�$غ -,�ش =��3، �3س$ر =3س* و�� Y&0> ای���� و �  هى ا�- ،�=هى وا# و ���

0ری/ -,�ى ����3M و ��ت Dآ �ن در . �$د '�ارى ��ر'$�� ?�� -,�هى [�� ا?%��از ای
 رو، =�ی@ و��ت �3

� از �$ا�Y&0 D>��ا�Cو��ت ($اه� -$د 2 ��، ($د، ی 
� ایe�= @A- .  

3ء � �ت ا-�اهD3�) 23 ا�* آ� -� =��S DYن L=#��3 0$��3 0$�ط ا-$ا��م �ز�ن !�و B= ی��M0 ،زىز�- �- �y= �zوی �- ،��

آ��3�ن و �آ:ن و راآ.ن و �?�ان، :eX را -�اى �=(*، !�اآرSZ$ا�� -3* را -# -�د و (� ��g� و  *�c' و ه و ای}ره  ه
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ی� ���� �� -� '$=� و �A* آ$�یCدر ی D3�ت رو�� و -23 و ا��3هى ا-�اه23 و ه?� و ا��=M3و ه اZ آ� -�ان ا�ر�  ه

�رى �H=ز�� �� و -� 0$�ط �3�3$ن ($اه� ر!* -�� J�S Dن 0$��3، در آ���S 23ا-�اه ،*Y3Y� و ه �$د و در <�� �?� 

���] ����دازى �� ��3ا ه� � �  .ی-� �$د و �3ت ��Mد �

�3س �&�ود و آ0$Y� در  �� در ی� �� را در روا-ط دا(�� و (ر?�Kا� �.���ت، =�3 در آر �ن ا�* آ� �سDe و �,KCت ?

� �$رد -&T و -�ر�� �Sار ده� و -�اى �Y ز���3��، اS%صدى، �3� د���ن �$'�� ($رد� و دی�ی�� هى '$='$ن ا?%�- ��-

��B= Jان و �%:�Cان و �ص�&ن و �$ر(ن و  ا�Kم و �س��3
، �XحG �3= و ��Kا� Iران ادار� ?$ا�هی� -�ی�د و د�* ا=�رآ


�l ن در ��ا�2 �� !�ا'�د ه2 �ی�� و در�ر�$ى ?�� از [Lهc� ان�Lو ره �ن دی���ن و �3�%��اران و ���� �.�? 

ر و C!ت و �داب و ��ا�2 و ا3SK)ت و ا� روز ا!�ون -� رو�3e� و 23C&0 ��اJ0 �$ّدت و �&L* و ����Kا($ت ا� �Y� ی��M0

ی� و =�Bات و �XحY�  دهى '$='$ن و - -&T و -�ر�� و �,ور� و ��اG �- �S$رت د�%� ?�.� و ه2 �ه�6 و -��,3�ه و 

3ت و 0&$#ت � %Y� ص�، را�0$?� -� ه�� D� 
Xو و ��Gز',* -� ��اآ� اهى ($د،  هى ���J و ?�I و ��L0ط -3-�� و در -

��B�Lان آ� در آ,$رهى G ن و.�g� �Hو از دی ��=��-�آ* -� اKXع ��دم ($د�ن -�� �:� 
د�* �وردهى ($د را از ای

=ی آ� در �ی� آ,$رهى `�3=�* دار=� و =�3 �س��Sا ��Kا� j�%Aاآ������ن �? ��K3$=�   ا�� 
ا=�، =�B($اه� آ��� و ای

�.� و -�ر�� د�%� ?�.� را �ز�نg� ع و ��اود� وKXا Jو  و آس ��� �%)ده� آ��� و -�اى �ن =2B و J30�0 و �3ق ��

0 -�ی
... �LY$ل -��Sار دار=�  
� Y0$ی* '�دد و ه2 را� -�اى و��ت �ی �ن، ه2 روا-ط -3�Kا� �ن ا�Kم ا�����? �=��� و �ر�

  .ه�$ار �$د

  

�، ی� زاوی� دی�H =�3 دارد و �ن �� و ا?%��ت �.�$ى و �3�? 
ل و - �:9 ه�� ای� 
. �� ا�*» دىروی� اS%ص«�� در �3


ر� -3C� زار� ا�* �� در ای
 دی�'� ی� -�Kا� �دل !��ورد�. ا����L0 در '�و ��Kى ا��  ر�� اS%صدى آ,$ره%.�G ىه

*��د#ت . و د�* �وردهى ���� و �&ص$#ت آ,ورزى �=L� �%و ر� �=�، در دا(D ($د �&L$س -��Kا'� ه� آ,$ر ا�

ی� آ,$رهى ا� � �س* و 'سس%� '�دد، ی �JY ($اه� �=� و ی -� G$رت اS%صدی@ -�K�»��S «رت�S از �Cى  یه

ن در($اه� ����� ه2 �ه�6 . اS%صدى ?�Kدى ا���، در G$رت !.��، ا�L%�، از ?��L اS%صدى، �=H$=� آ� -ی� - �ر�ن اS%ص

��= Kى `�3 ا�� آ,$رهH0رM0 و �Hو !�و� �H,یی� و -3,%� =��=�lر� 
اى ا�* ��-$ط -� آKC,� Dت  �� ا�*، ا� ای

� -� �� =�اردg-م و رKن ا��� �$?$د در ?Aری0 ��3� .
� اS%صدى -3H�� ا�* آ� -�ون  ��، ($د، ی� -�Kا� �ا����

IX و 33.0
 آ���� داردS @Y= مKى ا�� و ���� و آ,ورزى د=3%.�G �e  .�� در 0س�یI ر�� اS%صدى و ($دآ:

� دارد �3 و او�3ى ا�L=ا �ن از ژر!ى 0ری/ =$را=,= �Hاز �$ى دی ،�� ... ��&� ،�از �دم، =$ح، ا-�اه23، ���3ن، �$��، �3س

�رى �H=ز� و او�3ى (�ا -ز�زى و -�3ى ا�L=ا ��XA� و ��X)��ب و �ل �&��، در ��، 0ری/ &Gش . �$د و ا�H= 
��، در ای

3L=ری/ ارى 0H=ز ا�*-.  
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� ا!�اد ا�*%�K� 
3�E0 اى�- �=��ا�%� در�- D�� ی� �-�M0 Kً�� �� ،*�c' �_=� ه�� 0� ! و -�![� -�ون ��، �س

�� I!رى از ��$م -�ن را د3
 �%&�ك و ?=�ار و - روح، �Kو� -� �ن آ� -� ا�P ?$ش و (�وش و 0&�ك !�اوان، -س3�] 
آ�� و  ای

�� 23B�0 آ�� و '�دش ($ن را�� را در ی�   -� !.�J�S *3 و ��� و ا�صب آ�� �?ط و روح و �.�ى �� آ� �,= ،�=ر�

�ى �.�$ى �ز=�� و (Kق �Sار � ! �ى ?ن و �را�@ دل �آ2 -� ! ى �.�g ��، -� ��0ر�%� �د�� آ�� �:G آ�� ده� و .

�%!�� 0$!3> یg� ك و� �:� 
� آ� -� ای=  .ا=� �-� آ�د�ا=� M0 ای
 =C%� را ه�� آس

�
 آ0$A� : 2م«�� هK3* ا�=Lا�* ه2 » ره»دت«ه2 . »ذآ� (�ا«ا�*، ه2 » ��!I«، هS« 2$ام دی
 و د=3L� « ،*ا�

ه2 . »?�.�«ا�*، ه2 » !�د«ه2 . ا�*، ه2 ��0ر�%�» اS%صد«ه2 . »زیرت«ا�*، ه2 » �3�*«ه2 . »�3�*«ه2 

� دو'=�»�(�ت «�*، ه2» د=3«ه2 . »�.�«ا�*، ه2 » �د�«L3د �دم آ� �0آ$) D{� ،2�ا=� از ?س2 و روح و 0
  ، �}D ($د �

  !و ?ن

 �- �?ین دS* و 0$?� ای
 ا�* آ� ا'� �� ��Gا �%C= دازد و از » ($د«و�V=»�» 0ص:�3«و » �0آ�3«ره =,$د و -� » ($د-�3

0 Y0ص» ا��ام«د�* =3-� و از » ��«ه�* =��C، و -� ر�$ز و ا��ار Z�3��#ی� و از �$ث رذایD و V= ء، ($د راهى  �3 و X$اف =س

*!=� �� د�* =A$اه� ی'��] �GY� آ��3 =,$د، -� ه3^ ی� از� �� و رو�SK)ا.  

�ن �.�$ی* 0$ان از ی� دی�'� '�ده2 �� را �H%ن، وار�C3= ن وآ� �ن �(�ت �یH%ر� � -� . '�ا -,�ر �ورد '�ا و از د=3�ا?%�

آ�#، آ� در - 2�ن �H%��! و �ت«� �Sو�3ن �f ا���$�.� ��=�» ا�) 
ن«اZ آ� -�اى  -� '�د او�3�د� » ه�� ��دم ?�=

��gS ،�?ن و(�و�ن ��ی� �ر=� آ� ه� !�د ��$? ��$=3Sا '�ده2 �ی�� و ا�! ��� *��  در ای
 '�ده2. اى از ای
 دریe�

3ن از �ن دم آ� -� =3* ��، از (?��� �e=� و دیر و ه�� �3$=�هى د=3 �ت ا��ام -��Y3� آ� در �H=� 0  'س���، 0 ،�=��-

0 ذ-ح  ،�ل اوی�� ه�� ? و ه�� ?، (�ا را ��... X$اف، 0 وS$ف، 0 ر�Gو J�X ی�� و در$?.  

دل اL0 د و =� درد - د��
 و =� در اS%ص�? ��L? د و =� درر =� در �3�* و =� در اS%صC!... �- ن، در ه3^ آ�ام، زی�ا 0 ا=س

 � اt» =:س«د��
 درو=� ($د ی.�- �� -� آر د���=ه� اt آ� در ه� !�د ا=سB� و  t23 اY%ل ا�*،   و را� �س$�,� 

� آ� در =:س=3* ه� آ�ام از���3وز =,$د، ��3وزى -� د��
 -�3و=� ی.�� �L0$ر و M0س2 و I�M0 ه�ن =�3وهى �l ا�  ($د �ه

���- �� ،� =3س*، آ� د��
، از درون ($ِد �.S�3وزى وا�در �Y3Y* ه� آ�ام از �، در ($د ی� �%$ن ��2M از . دارد =�3 هس*، 

�«آ� ه�ن ! �,�C د��
 داری2%���
«و » �«و =:س=3* » ($د� «*�� .<3S�3 دL.0 �- 2 آ�M��د  ا'� ای
 �%$ن %� ،�0

� د��
 ا�*،�Gا �=�ه��!*!� از �� د��
 رهی� =A$اه� یH_33*، ه=-$د =,$د، ا=س= .  

� و ر�$ز و ا�رات و ��3 و =� و �(�ت '�ای=� و �.=`�ض �ن آ� اه�3* دادن -� ?��L وا#ى �.�$ى �� و �3C0 -� زوایى ��!

*�=�، و �3��� �.�ی� �=I از =�Hش ?L= ،�� ك �س%%� در$�� �L�? و �=� هى د=3 '�ای�� و ا?%��ی� و !$ای� �3

��- ��.  

   

����:  

ت ��، ��ر� Y3� ��M�1 �=� آ��%M� اد$? ��&� ، .  
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