
 ����� ه�و��ب ا��� ه� در����ز��ن 
��� وو��ا�� �� ، �� �  ه*�� (��))  ز����وا'&�ري-#"��� (

  

 �0/.ن-� #�, '��+ 

  
�83رت �?� -�< ;���� از -.-=�� و -�>�ر�� ا') ;� در و�:� ��9 ���(8� دا����7 60د و 5د�� را از اوج 23ت و 
�0ا- (D� �E� F�GH) و اCDس و ��&�) '�/67ن ;�.؛ و ��ل و ���ل و دار و /.ار را �&��+ -� زوال و /���� 

./�*; .� J��K در �; ('ا J60د؛ ا� L)زد+ وا M?D ل 5ن�H J�8� 6د وNO� �- �D6ا/. وا��� �; ��6ردي �� � �83ر
 : و �� �83رت د�CD "�7/� -� #�, '��+ /*���: "اHCQRً� ���� 60د

 ".CD/� را -� #�, '��+ /*�/.+ ا/."
 �' �- UV- ��06/ J��3" #�, '��+"در ا� �K و (��K ,�# J60د ا� �دا/�� �6رت ��ب ا') ;R �- 5ن را �?

 .ا��� در 5ورد+ ا')
;6ر+ -� (-� 6Xري ;� WH�R �:"� ا�8?.ان /O� ;�د+، در /2د�&� -�) ا��O.س و �0 ��?� 0 � ر�?� ;6ر+ اي 

63�Xن �:�وف '�ل ه".ه� ه"�ي در روز��ر «: ا') -� /�م اس؛ ;�) �:�� 0 �'��ن و -?6, و /��H� و -?. ا')
 ��H�/ J��3 در ا� (DC#�0م '�ا�) ;�د �Hد��7 /6ا ��5.+ -6د و از 5/"� - .�.] . 

در ا�63�X Jن ;� -� /�م 63�Xن اس #6ا/.+ 0.+، » .�:.اد �?��ت ا�63�X Jن را -��) و [�^ ه2ار �J /�06� ا/.
./.0 ,Cا-� '���ن /�2 ه J- .�2� 8� و` J-ا'��� ا-�836.+ `�اح و �:�ذ ��8 -�c�] ب�VRو�� . `�:� از ا

ص 5ن داه� ��V� و دورا/.�� �3ب 6Kن و�L را و#�� د�.، -� -���ري از ���-:�ن #��6 از ��OQ� ��3و�3
'�ل : �W?Q �6رد -UV �� ا�J ا') ;� '�ل �2-6ر را �3م ا����د، �:��. 6�3اس ���=�� و `�ن '��� -.ر -�د/.

 :در ا�J ز���� WH�R ;��ب W��"3 ا��=?6(�ت �����6.. #�;��� ه� /�م / �د+ ا/.
و ا�J #�, در . در 5ن '�ل #�, '��+ -�8ر�. و -��) و [�^ ه2ار 5د�� در�J '�ل -��د. و -:. از 5ن �3م ا����د... «

-�  ».5ن را �3م ا����د ����.. �VRا و در #�/ � و H"�ه� -�8ر�.، �� ��د از `��� #6اب -�#�'�� -� #�, '��+ -6دي
63�X 5ن �ا`���� -�< ا'���8ط �� 60د ; f�R6�را+ /�� � «: ن ;Eا�� -� ا�h ر�2ش و -�رش #�, '��+ -�وز ;�د+

و ��0. اCًR -���ري 63�Xن /68د+، -?&� ه��ن #�, '��+ ;� -� #�/� ه� و H"�ات » .-��� ��*. و `�ن �� داد/.
 .���زل و �.ارس ر'6خ و /�6ذ ;�د+ -6د+ ا')، #���7ن را -�.ار ;�د+ و <`�م ه�� را -� #�, '��+ /*�/�.

 �?R6ن #�, '��+ ��3� اK 6رتR �3م ا����د در ه� �K 63ن اس -����� و�X �K ه���6, را �وا(: Jل ا��H ه� �-
-� #�, '��+ /*�/.+ "5ن ه�� ��گ و ��� و #�ا-� و و��ا/� در '�ل ه".ه� ه"�ي -6د+ دد و دام و ���+ و /�8ت را 

 ;� -��) و [�^ ه2ار �J از '&�� -� ���+ را در ؛ -� ه��J ���'8) و -� ` ) اه��) و 3��) وا(:� �2-6ر"ا')
#6د �Dو -�د+ ا')؛ اCQRح و �83رت -�< از 5ن ��ر�- k� 6Rرت ��ب ا��� در �5.+ و در را-Q� ��D�� �-ر� � و 

�� (�ار ���D� ا')����9 �����+ �6رد ا'���د و  L��)ر�� �ي /��0 از و�<�- . 



ا��9م و �2ارع و ��ا�L را ���� -�8.د و از -�J -�8د و �� 5�� '6زي � ��D �8 ا��� '�� -���ن ;�� ;?�� اH*�م و 
 J6د (�ار ده. و ا/�8ره�ي ;�< را �&��+ /�-6د ;�. در ا�# W� � اي را در �:�ض ���N�) �� ر '6ق و� K زار و�-

: اHCQRً� ���� �� 60د�6/� �6ارد و /���� و ا��ل 5ن 6Kن ا�Dاد -� �&�) و 5-�و��. -� ;?� �D(. ه��� �� 60/. 
 »(�*/ +��' ,�# �- �/CD .« 

  ه�دواز �M `6ي /�� رود 5ب

  
ه� ��+ -�J دو �� �K. /�� در ا��ي از ا�6ر �6اoD و '�ز��ري و`6د /.ا�0� -�0.، -� �83رت -�< ا'���د و ا'�* �د 

ه� -� ;�ر �� رود، ;� در ه� دو 6Rرت " /�� �Eرد"��ه� D:� " /�� رود"در ا�J �83رت �?� -� `�ي . ��&��.
 .�:�� و �� 6م واH. دارد
� :ا�� ر�*� ا�J ��ب ا��

O-�' �; ، ��*K �� �/�#ج #6د از 5ب رود���H5ب �6رد ا J��p�ً� ;� 0 �ه� ��6� ;*� /*.+ -6د '&�� ه� 0 � -�اي 
��W ;� اول ه� ��+، �� ه��� اي �M -�ر، �6H � و . 8��9ً� در `�6 �ي '�-�ز `�ري -6د ا'���د+ �� ;�د/.�� Jا� �-

'�;��ن ه� وي �0ب و ��0*6 و /��D) ا'���د+ �� ;�د/. 5ب ا/�8ره� را -� 5ب `6ي ;K6� [� �� ;�د/. و از 5ن -�ا
 (Cً8 5ب ا/�8ره� و �6H ��*�ن را ;��Cً - ;� 5ب در `6ي 5ن �V?� `���ن [�.ا �� ;�د - �V?� در /6-) 5ب ���ي 

 . �� ;�د/. و 'qr 5ب �� ����D.[�, #��� و 
ري /�M ه� در 5ب ا/�8ر �� ر�=��. �� 5ب را [q از 5/&� 5ب ا/�8ره� را [� �� ;�د/.، �:��6*�ن ا�J -6د ;� �O.ا

[� ;�دن 5ب ا/�8ره� �8��9 ه��7م W0 و در ���ن �O8Xت ����ز+ و 5/ ��� ;� ر��3) . ���N� ;�. و ��&�- � را -&*.
��Dت در . - .ا0) را �� ;�د/.، -:. از /��� W0 ا/"�م �� 0.; J�=و �5. و ر� (Dت ر�K� ه��7م روز -� 3?) ;

=�s J��0 �ًR6Nوف و ��8' �ي J�;�K ;� در ;��ر `6ي 5ب ا/"�م �� ��D)، 8��9ً� 5ب `�6 � ;�f و `�6 �، و �
����2 را ه��7م روز  -� ه��J ` �ت و 3?� ه�WH�R t #�/� اي 6H .0 ��/ ���Hض و 5ب ا/�8ر. 6�5د+ -6د+ ا')

�8X:� ا') در �V� M?� ;�  . 6رد+ -�-.0� W0 �6;6ل �� ;�د/. ;� `6ي �8��Oً� د') /= [� ;�. و ا�J ;�ر را ا;�ًا
ده � #�/� دارد و ه�� -=6اه�. از 5ب �M `6ي در دل W0 ا'���د+ ;��.، </��K� J�- ا�Dاد #�/6اد+ ه� '�ز��ري 

 . و`6د /.ا�0� -�0.، ه� ;q �� #6اه. زود�� 5ب -��7د
 . اه. 0.ه��J 3"?� و ��0ب زد�� و 3.م ر��3) �O.م و �W`6� �#p �*�`�+ و ���ز3� 6#

.��6/ �� �D6��� u6ي 5ب �� -�/. از ه�.��7 را�� -��0. «: �0دروان 83.ا` M� دو /�� از �د�.+ ام ; ���; J�
 . »و ا;� -�J دو M��0 0&�اب �� 60د

�� � ا#��Nص -� 0 � /.ا0)، -?&� در  از �M `6ي �6�6ع 5ب -�دن J�-���D و ���ز�3ت � / M� از ده�ت�� �; 
�6ر 5-��ري و ;*�ورزي، 5ب �� -�د/.؛ ا#�Cف و /�'�ز��ري رو'�����ن 5ب رود#�/� در�� �- ،,��*� � / M� 

5ب ا/�8ر ���2*�ن را �K. '�3)  ز��ا در 0 �ه� ���6ر ا�J -6د ;� 6Hض و. -�*�� از H � �� 0.ت و 0.ت دا0)
�� دا0) ���ي و زود�� [� ;��. و�� در رو'��ه� �6�6ع 5ب��H �8�` رو'��. 5-��ري �ده&.+ ; .�K �� دو ��O� ن���

(LQ 60د و oD6� � /5 /*6/.  از �M `6ي �OH-� دا�0� ا/. از -�� 5/&� ��8دا �.ت `�ري -6دن 5ب در `6ي �*��,
3.+ اي ز#��  ;� �2ار3*�ن را �*�وب ;��.، -� داس و -�� و 6Kب -� `�ن �&.��7 �� ا��Dد/. و در ا�J ���ن ( �ًا

./.0 �� ��*; �ً/��Hو ا . 
�� -� و`6د 5/&� 80&� 5-��ري ;*6ر -� MK6; ه�ي -2رگ و.' J��-  ��'�; ي از /�ر���� رو'�����ن�hv� ود.H

;�� ا��&� در ��OQ� ��ز/.ران 6Kن ;*) . ا')، �L هEا ه�6ز �6�6ع /�'�ز��ري 5/ � ;� و -�� -� K*� �� #6رد
 رو'�����/� ;� از �M� �� � / M `6ي 5ب �� '��� ;� ا��Hس ;� 5-� 60د، -�/^ -� 5ب �Dاوان ا���Hج دارد، ه�

���/. -� 6Xر K*���7 و #�Q/�;� -� �&.��7 ���ز3� �� ;��. و ه����7 ;� (?) 5ب از H.ود ��:�رف �"�وز ;�.، 
��/ .�K �� M� -�< �� ���د و �6ل و �� 0.�.ًا �"�وح �� 60/. ;�ر �"�د��O� . 

 �Q-6ر �"�زي در راX �- �; ('ا ( ` Jه�� �-�دو /��، `�? J�- +�`�*� ه� و���5-*�ن از �M `6ي /��  -� '6ء
��G) J�D�X J�- از 3.م '�ز��ري �;��� �رد، ;E� ����-�  ا')، �L)6 ا'�:��ل [�.ا �� ;�. و در /�� و /� [�ر'� /

 . ��0ر دارد



�� از د��� ا') ا��Hس -�< 

  
ه��*� د��� و -�ه�ن دون ا��Hس، . د��� و -�ه�ن ه� (.ر ه� (�LX و ���.ل -�0.، /�� �6ا/. `�ي ا��Hس را -��7د

 ه����7 �6رد ا'���د+ و ا'���د - ا��8� در ���ن اه� اCQRح و �D�3ن -�J �83رت ا. و ا��Hس -�<�� از د��� ا')
�:�� ه��ن ;�ري را ;� اه� . (�ار �� ���د ;� ��&?� در [��ا�6ن رد و /x��� FO� ��?� و -.� � ا(��� د��� ;�.

WX�=� دن�; L/�) �/ ،('د��� ا ���)ن ا�*D.ا/"�م �� ده�. و ه �Q��' ل و.`. 
< از ��ر�=� ��ب ا��� ; .0� �D?�6ف �0ق و WH�R ;��ب ا'��ر، �RC.را -� ذ;� �0ه.ي -�رز و �83رت -�

05&�ر -� O�OH) ا��Hس و رد د<�� '���Q�D6 [�دا#)؛ K� ا'�س ��?D� ���Q�D6' -� اR� `.ل و '��Q� و 
 .�o��OH W?).0 از o��X ا(��� د<�?� ;� رد 5ن د<�� #��� از ا0&�ل /��) ا'�6ار �� -

-�  D �ً�?�9&�ي -� #��Xش ر'�. و رو .�� ���6. روزي �RC.را در ;��ر 6Hض [� 5ب �.ر'� درس �� داد
�6ا/. �h-) ;�. 5/>� در ا�6H Jض ا') 5ب /��)؟ ��5 ;�� ��: " ���0دان ;�د و ��)" 

�J از CXب ز-�د') �.ر'� -� ا'���د+ از JD `.ل ;� در ��oQ ار'�R�# �&0 6Q از (��س .�K ا') و ه.ف 
/� (�/L ;�دن او، �h-) ;�د/. ;� در 5ن 6Hض �O?Qً� 5ب و`6د /.ارد و از  ���WX�=� �� +�s ا') �3`2 ;�دن �Xف

 .ا') ���:�ت #���
6Hض  -�6ا/. �h-) ;�. در ا�J ;�� ه�) ;� ا;�6ن RC� " :��5.را -� ����8 ر/.ا/� �".دًا روي -� CXب ;�د و ��)

���0دان  . 5ن د�.+ �� 60د 5ب ا') ا') ;� 6H .�; (-�hض #��� /��) و 5/>� در 6NO� ��:�Jد ا�" 5ب ه�)؟ 
Jا� �ي و ;�8ي -�cR -� 5ن �را در �70) 0.+ `6اب داد/. ;.RC� ال �".د ا'��د #6دv' در  از �ر'�.�� ; �"��/

 ...ه�) 6Hض 5ب /��)، �Hل /�� �6ان #Cف (�G� را �h-) ;�د و ��) ;� در ا�6H Jض 5ب
?�D(�� را '�;) د�. '�ش را -?�. ;�د و �6ن ه�K 6ف �0ق�: 
�7/5+ در . »دارد  �h-) �� ;�� ;� در ا�6H Jض 5ب و`6د ��3?� (���6 از د<�� ��0 و�� �M� �- J و'�?� و« 

�K. �*) 5ب -�دا�0� -� '� و 6Rرت  را -� ز�� 5ب 6Hض �Dو -�د و �K �-�O*��ن ��Hت زد+ CXب ;f دو د')
ه���D: » J?�6ف �W� �- ���8 5ورد و ��).  /*6/. از ;��ر 6Hض دور 0./.�� ه��7 -�اي 5/&� .5/ � [��0.

 .».... 0.ن -�<�� از د��� ا') ��ا��Hس ��0 در 
��&�-�� WH�R ;��ب (zN ا�:?��ء /��� ا�J وا(:� را -� ���3 و H&�� �:�وف -� �C ���زاي ه�  .�V� زا���

 . ا') داد+ /�8)
/ J�0ح داد+ 0.-�ري در ا� �و �"�� ه� دو وا(: �N�=� ��06 . +د��Dق ا���و�� -.� � ا') ��K/>� ه� دو وا(:� ا

�Gاق ا��.N� �- م، -�0.؛.O��?�  �:)3?�� ( ���ن وا k��0 م�O� ظ�V� �- �K م ز��/� و.O� ��وا(:� او�� را K� از /
�0ق و �9ب [�>�.+، H&��� � و دا'��/ � از ��ر�=� ��ب ا��� -�< دا/�) ;� �R) 0 �ت �RC.را در  -��. ر�*�

  .دوران ا���Dت و در -� در� ��� /O� ;�د+ ا/.
 


