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        !! �� د
��� �� روح ا���
	��ن روِح

             
�ت� ����� اس�..                     �
�� ؟           و  �ا ا�� 

       

 

 

�� ا	�� ��و�� 	 

 ���� ���� و  ���� 

�"#�
&� %�  ا� از �  در ا �� 
',��  +�ور �'اه�( 
)'د  

١:  /�0
<(م و ت��1> دو �;�)�ن و دو :��9 از +8ه7 و د+'%�اس�  :٢ا
	�نو  ه	�� ��5 ت'�4(� ���123 ت� و

 ���  ن��م : ٣از ��Aان<@)� ,?��+Cل;� ه�� <(ال�  �1(ان :( وج)د 	�اج& 	%$�د ��رت در  � ن!   ��ون� و دا�

 6دا��  �دا�5 	�4ل2! �	�1 از  �ان و .���  �دار+ ن�-! ه�+ وار : *
�Gم E%�� F%�4'دراس��ات���D  و ��ا��� 

 ��� ال)@@� N( ت�ور�Jم   درا�9#ف  
� �K+�L ��� ال)@@� �� ا
J�0/ ت�Iدم +?��E% H'ره� � ,�+> دو��  � �)رد  :

  ! در ا���
	��ن  


	ن را از ���  ��	���ن  ���	ر� از ��ا�� ���ر� ���ان و�از و ����  	��� در ا��	 ا

��ا�� ���	د� و زی� ��	-$ ���ان در ,+را�!ی( ا�	 ��)'� ���	ر �&%$ �� #" از��	�!ه $.��  $

 �
�	���  �	ی! �� �5رت �!� از س�� ����1 ,�ان و اه� 12( ای/ .��0 و ای/ ���ر در��� ,�

��ن  در ��=$ �� �	 >;	ز �%�د7 ای( ��: وارد ����1 و ��8�9 �	 ��!7 اس6 از ��� �$ �ش�د و�	 ا

�� از '�	ظ .61E ووی��BC $, 7D$ و ذا�$  ���ان و >�@� �� ���	ر �&( اس6 ای/ اس6 .  ,+را��( 

�ی� ده�!7 اس6   6Gن س	
��	�زی�ا . 	 ��� ا� ����ط و ���Eب �� ا��	ن �	ش�!7 ا�  12%�و ا
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�ان �	 �� �� �� !�

	ن �� ��!ا��! و >,	7 �����	�« ا�=�ی
$ از >دم ه	� س	�/ در.��0 ش�ق ��ی7D ا

 $%1���د ، زی�ا �	 ای/ ��ع اشB	ع �1%$ .�درا از��» اشB	ع �	ذب  $91� �
��P ��: اشB	ع ی	�

:�� ��P�" ای/ �ی� از » ���Bع «.�د را از'�	ظ � ��	Qس (
� ���ی� �:رگ اس6  Sی /
دا��

 Tت وس�	�UC1%$ �� ا���د7 ه	 و روش��PQان ز�	�� �	 اس6 �� و2
$ از '�	ظ  ��E��  ا� �'Uس

�! از '�	ظ P�� س$ #�!ا�
�1%$ دس »$Gری	�»  �	ب ه	
�اشB	ع �$ ش��! و >�W	ه$ �� چ�( ش	ن �� 

�! و ی	ه( >��ا �$ >��زد در .�د یS ;�ور �	ذ�$ �$ ی	�! ، ای/ ح	'6 و ای/ 
�:رگ و ذ.�%$ �$ ُا

;�ور �	ذب ���	ر ر62 �	ر اس6 زی�ا �	�Z روش/ و ه�ی!ا ��B	ش! �� �%P/ اس6 یS اس
	د و 

��1��ف و Sی $
�� روش��PQح !���W� �9&!اش
� ش!7  ه�@W	 7�E\ر ��  ���	�  Sدری  !� دا��%

ه%@�	ن درس0[ » ش��ر� « �%P/ اس6 �	��Q5 Z �	ش! و از '�	ظ » �Pودی!,	7   « از '�	ظ 

 ��B2,�ن از	,�� �	ه �Q'\� ��� ش! و از	!7 ��	ام ���« ،» .�د >,	ه$ « ،» >,	ه$«�	�$ ��ی/ 

�� از ه�,��� س�اد " �	�$ " ��6B �� یS» ز�	ن >,	ه$ « وازه%� �&%
�» �	��� >,	ه$ 

 !���.�ردار ���6 درس0[ #	-�/ ��� �2ار داش
� �	ش! ای/ ح	'6 .�د 	��� �	ر اس6 ، زی�ا دا��%

��د7 ا� �$ ش��ر �	�!ن ، >د�$ �	 �E!ی8 ه	� ,ُ�!7 و ��
� ه	� .�$1  ��E�� ، ه� ��دن	�

�Qو��	'ر+7�P ��ا
P;'رت� "، !! ، ��1��ف ز�	ن !!ه� ����
� راس
�/ و درو;�/ چ�ن ���U د

��ن !"&( و >,	ه$ ، اح�	س و " ش��ر " و ا�=	ل ای�&	 ��دن ا�	 از ���>�@� �� !! ���ا'��1م و ،

 �0. Sدن ی������\'�6 در��ا�� ز�	ن و ��b�G ح��6 �	ریG$ اس�Q5 6 ��دن ، ��ر ��دن و 

�1( �	ریG$ و ��Eرت »�ه> +�
(ن ��T <�لF ,(ن +L �0«زی�ا . �:رگ اس6  	� �� از>ن �&6 

�$ اشB	ع ���Wدد و ه�@���W اح�	س ��E� » $W���P و �ه �9
�از ه� » ��	ز ��� !�P�� ��

	��� دی�W اس6   . !�س6G ش6QW ا��W: اس6 �� �	��� �&	�$ �	 �%	�$ س	ز و��گ ش��6 ه	� چ

�	'$ ��ی/ 2!رت �1%$ و1�Q$ و �	 �c�� .�ی!ن ه%� ��Bغ ه	� �	ذب س�	س$ �	 ه�ی6 و ��1
$ و 

�� ه�چ� زور �$ ز��! �g	� �� ���س�! درد �	ریf ���$  �� ��!ان >�!7 اس6 ا�	 �	 دریe و  !! �@�< ،

��ن ,6Q و �&%
�ی/ 2�%6 ای/ �9	'� را ��:����P ��!ه! و �%	ی	ن ��ی/ �	ر�c چ��/ ح	'6 ��	ی! ا

�W� �9&!اش
� ش!7  �� ش%�ل  Tت در��ا�	Bس	�
	ن  ��'�! و زرع ���	��8 « ا
G� اد� و!B
در  »اس

��ر ��را�� ش!ی!  از 2!رت ه	� س�01 ��ی$   6�	C6 و ا��B� 	�	%7 ����د ه!��	� 	&
1� fری	�

از ه%� !! ,��	,��$ اس6 �� �+ر >ن  در 12%�و �	��� اس
B!اد زد7 �	 �� �=�ت ��	ه!7  �$ ش�د 


� ش��ی/ �� ای��P ��.$ از ����1 P�  h	چ ��« ,�ان و ش�B روش��PQان �	�	-$ ��ی7D ��ی!ان س�

�ا��QPر�$!!« �� �� در��ا�� »!!چ�G�� i:�! و �� راس6 ,	م ����!ار�! «  و س	-� ه%P	ران ش	ن  

 �Bش  �	س�ره	���ا�� �	چ�:� �� �!س6 �$ >ور�! �� �%S و ه%P	ر-$  دjjن  ��1%�  ه%	ن دای

�$ �	��� ا�	ن اس
B!اد �	ریG$ و ��P1%د �+هB$ و �	�	-$  و ���	��E� 6س���ش �� )�c	ن ح	
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� ش!7 .	�ه	� اس
�%	ری$  ��W	�� ,	ن را �� در واT2 و'$ ��%6 �%	�$ ���7 .�اران ای/ ��زو��م ش

 $��! !! ا�!  ����� ش��P�� . $����. ���	
�  از G#	� م و	. �	6 ه.	�چ��/ ����&	ت ش��$ و ش

��PQان �	��� و �	ریf �	  را  ه%@�ن  رهB	�	ن ��gد از ز�	ن و �!ور  ازه%� اس6 �� ش�B  روش

�� از ��)'� س���ش6 �%	�$ ؤ��د  !��Bو����$ و �ه�W$ در hj .�دش	ن چ�	ن 	%
�	سB	ت ا��

 $���E� د  2!رت !�
� �	�!7 ا�! و�� روی6 یS ��	ه!7 ا�m) ��!7  در ��ج ه	� �	ج �	; ���	�

�ورد/ ا
( ؛ �	�g	 ,�دی!7 ا�!��در یS شQ	.	��  و در یS ا�	ق دو  ��%	ر� ��
�� ��د�! یP$ از   

�! و ����	ر #�7�g ��د ���� در  o
G� 6 رو����%	ران ا�	ز7 داش6 �� ه� روز ��! از p&� یS س	

ه� r�P	��G� $رد و ه%��� #�6 �� ه( اC	2$ اش رو� ��G� 6Gا�! و س	�6 ه	 در�	ر7 ه%�� ، 

�	ر #�7�g .	��اد7 و س	-��� �6G اش در  $mد�! و ه�روز ��ی�P�� 6B�5 )ه	ز�!,$ � �-	�� �

��د �$ ���6 و �%	�$ چ�: ه	� �� از ���ون #�7�g �$ دی! ��ا� ه( ا�	2$ اش ���P�� s�5د و از 

�7�g ا�	ق اش رو�� >ن ��د داس
	ن ه	� ��ا� دوس6 ه( ا�	2$ اش حP	ی6 # �� hر	# �	ه $-	Bزی

$ اش ��: چ�%	�o را �$ ��6 و >ن ����7 زیB	� را در ذه/ .�د �g��� )�	�P�� ، 6.د ، ه( ا�	2

 ��
� ه	 س��t �$ ش! و ای/ دو ��%	ر �	 ای/ �5رت ز�!,$ ش	��ا دوام ��!اد�! ، یS روز ��د� Qه

�	ر #�7�g �$ .�ا��! ُ��د و ��
G!�	ن شQ	.	�� ��! و� را �� از ا�	ق ���ون ���Bد�! ، دوس6 �در 

�	ر #�7�g و ه( ا�	2���د�! �	 �6G و� را ��  	c	9� ��	.	Qراح6 ��د از .!�� ش	ر �	��� ��$ اش 

 uم داد ، ��د ��ی	gا� ��	��! ، #�س
	ر ای/ �	ر را �	 رc	ی6 �� �9
�درس6 در �	-$ دوس6 اش �

 7�g���P1/ ( �	 >را�$ و درد ���	ر .�د را �� س6% # (	B7 زی��� را .�د را رس	�! �	 �
�ا�! >ن �

��د ، �	ورش �� �$ ش! زی�ا چ�:� را �� �$ دی! ;��  7	W� ����Wد ، ه%�/ � o
.�دش �� ی	 دوس


�! ، ��د �� ح��ا�$ از #�س
	ر #�س�! �� ه( 2	�� �B2ل ��د ، چ�%	ن اش  x9 �� یS دی�ار �1�! ُا

 ا��W: و  #" >ن ه%� ��	�p دل  ا�	2$ اش ه%��� ��	�p دل ا��W:� را ��ا� و� ���P�� s�5د

 	Bد !! چ� ش!7 ا�! ؟ زی�� �����	 
���ر �� ��د�� ��اب داد �� �ن �د ����.   ��� دا���ن را ���ه

��د7 ا�! �� ا�CUن ��ا� » ,	و ;	ر ا�CUن « از دا	$��#ان و ���!�  ����ن ���م دا���ن   �9� :��

 Sن ش&� را دری	ی	���د�! و دس
�ر داد�! �� اثB	ت رس	�!ن یS وا6��2 ��.$ از  �	�� T%� $Pری	�

 را ارا-�� ��ؤ  ���یs د9�2$ از "�� ؤ " �� #" از '%" ��دن و دس6 زدن �� 2�%
$ از و��د  

 !������ از و��د !! . &'  ه� �� (�����	 و L'د ,��W ��ؤ «  دس6 ش	ن رس�!7 ��د »��ؤ « و ه

از ,	ؤ یS ���یs �� �2ل �	���	ی	ن �!ی/ س	ن .  را ��: رو� ه%	ن وا 6��2�E\ر ���Pد�! »!!

 �PQ��! ، » !! د8�2 ، و��8B0 �	 وا6��2 ه	� روز « !! روش
ای/ یP$ از �6B�E ه	�  در �$ ی	

 $
�:رگ  ��� �	 اس6 �� ح
$ �	�!ار ��ی/ روش��PQان و ����1 ,�ان �	��� و روز,	ر �	 و2

�!  �$ ا�!ی��! و در�	ر7 ���ان ����د �� »��ؤ �5ر ا�#3'ن « ،  �E!اق داس
	ن ����1 ارا-�� �$ 
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�	ی	ن 	��� و ���ان��	� !� �� ��:ان  ���7 ا� �	 چ�:�  را ����د در �	��� و ���ر �$ ش��! و �	�

�� از ش�PB ه	� اس
BG	را�$ ,��	,�ن د��	  ا.+ ��!ار�! ،  !���) ی $� $���و س�$ �$ دار�!  ����� 

 /��
� �Q	ؤت >ن �	���	ی	ن . را در س�اس� �	ریf �&	دی�� س	ز�!  »ا
(��E(ن %'رو +��XAا
� « �	 چB'ا

�	 ی	ن داس
	ن 
� ��?�  �	 ای/ روش��PQان و ����1 ,�ان ��	� ��ُدچ	ر » ;	ر ا�CUن « در>ن اس6 

�	-$ �	در زاد ��د�! �� درh ش	ن ��: ��و� یS وا6��2 �	در زاد� اس
�ار��د ، ا�	 ����1 ,�ان ��	�

�	� �	%��PQ�رس%$ و ��%� «�� �	 �� س	�6 �� س	�6 و '��� �� '��� ��س� �����ن ه	�  روش

�1
$ و �	ر�� ه	� ;�ل #��P » !!رس%$ � !����رح�mر �$ ی	��!  �� �=	�� را7 �1!ان ش��6 ه	� چ

 fری	�ودره���09$ از 	از12%�وس�ز��/ � $�Gدره�� �� !��P�� �%�ا2
E	د� ��	م س��	ی� دار� 

�	'( ا�! » !
L Y� وا  «ر ����ل شP	! !  7 �	 ��وری:م و ا'9	�!7 ای/ ���ر��	م �B	رز   . !! �
B'ا

�� ��	م ���x س��	ی� س	jر� �&	�$ ه�
� ا� را در �0/ �61 ه	� �&	ن  6Q, د و���	ی! اذ�	ن 


� ا�! �� ��Eرت ���� و ���( ح�	س�6 ه	� س�	س$  
	ن  ��	�� ,���	��g%�1 ا� $�Uس�م و اس

�$ در ��	ن را در ��	ن	%
 ��د7 ه	 � ��دم  ��'�! ���%	ی�! زی�ا ����دی6 و ��9ی� ح�	س�6 ه	� ا�

�$ « �61 ه	� ش�2$ و اسB���  $�U	ت ��'�!  	%
را �اه( ��!ارد ، رو� ه%�/ » .�د >,	ه$ ا�

 �	&Bو ,�ا� S��	��>ی�! دی  S%�.�د >,	ه$ « د'�� و  �61 اس6 �� ��د7 ه	� از ��دم �� 

 $�	%
�� ��'�د راس
�/ ��ه�» ا� » $�	%
��د7 ه	� از ��دم اس6 ، #" از » ح�	س�6 ه	� ا�

�	سB	ت p	'%	�� در �	��� و �	ریf �� ��ح�1 ا� از � b�G�� » ن	�E�
� « �$ رس�! و �	 » « 

 S%�
/ در ��ا�� اه�م ه	� از 2!رت ،  �!ارج �:ر,$ از اس
U9ل و >زاد� را �$ #�%	ی�! و �� Q,


/ در�9	��  ا�
�	زات ,��	 ,�ن �	د� �%	�$ »
� «  و روح یS »�ن +1(س <�I« ه%�/ Q, 

$� b�G�� از ��دم را � 	د7 ه��رت در >وردن 	اس �� �	و ُاس�1ب ه 	ش��7 ه      !�، س�ال  ده

��ن �� ��o از ه� ز�	ن دی��W ه�ی6 �	ریG$ و �%!�$ �	 ��رد ح%�1 واT2 ش!7 �ای�g	س6 �� چ�ا ا

�	%� 	&����1 اس6 و �� � ��
	ن و ح%	س� ه	� �$ ����� ��	�$ �B	رزات >زاد� .�اه	�� ��دم ا

 �P1� ، !د� �2ار دار���	م داد7  ��دی(  در ���ض .�0  �	g61 واح!� ا��  Sی ��	ل ,�ان �� �=	اش�

ارزش&	� ا��5 ��2$ و ��&�$ �	 در ,�داب �	����1$ از 	��� .���/ �2ن ;��C ور ,�دی!7 ا�! ، 

�� �� #�o درب ��:ل � $P�P$ از �	 »��E	ن �9!س « ( از >ن �� ��
�ا�� �U� �&tس ��	=� ��  

�� در ا�
!اد ز�!,$ #�   �	&Bرب  ,�ا�	g� �%ا��( از  >ن ه�
��( ؟ و چ�ا �� ���ای�
	د7 اس6 اس
Q	د7 


� ای(  �&��B� 7ی( ؟ ��اب روش/�'ن.( و#�B� r	رز7 ��ا� >زاد� و اس
U9ل  �	 6%�2 - اس6  در ی	

 !B'	� /
���$، ��ا� ���1G س	.�زی�ا �� �2ل یS دا��%�! �:رگ ��	�5، ��	م س��	ی� داری$ '�Bال 

 $
ا��	�$ ازارزش&	� ����� و 61�m ه	� ار�%�! و ا;Q	ل ذه/ >زاد� �1C �	ن ه%��� ��ا �� ذش

�� ��Qت ذش
$ ه	 ش%	 را �ارده�! و �
��� �	ی$ !� ���10$ ��	زد �� د'�Gا�B' 7ال ه	 �ا �� ���Gا�
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b�G��از "# �P1� ، !ن س�د ��� ا�jjو د 	ه »i�� «از ش&�و�!ان » ,�و7 .��$« و $P� S�

�! »د<'ت « ��ع �P�� ب	G
�	'� و س6G ش6QW ا�W�< :�W	7 و >�g	س6  �� ��ا� از #	 . را ��: ا�

Sرگ « در >وردن یJ� ]4« ~�%�� ����� در �	ریB�� ��� f	ش!  یS �	��� ا��	�$ و �"4["  �

�! رادی� ، �	$ ��	�1�B� ا�:ار  S%�،�61 ه	� ��چS و ��9را �	 اس
Q	د7 از ش�� 7�T�%0 و�� 

 	� �� $�	&� �	�	� �� �
��1ی:ی�ن ، و .�� �:ر,$ از ����1 ,�ان و  روش��PQان  �U2ُ$ وا��

Sی ���
��چS »4[ « ��,:اری$ و ��#	-$ ��:ه	� �!ور س�	س$ ، �  61E.ز�! ، زی�ا از	���

ای/ اس6 �� ه%��� �Uش ��د7 ا�! �	 �	 اس
�9ار#	یW	7 " ��	م س��	ی� دار-$ '�Bال ;��$ " وس�ش6 


	ن و.�ی!ن ��.$ از��	�یS » ش�B روش��PQان ُ,� .	�� ا�« .�یo در��	ن ا�2	ر����9دم ا

 Sش� ا�  از ی�, » )&B� 69�9ر,�» ح	%�
T اس
�%	ر� ، اس	�� ���! �� �=	�� ح69�9 را �ان  ایg	ب 

��ن ��)'� �ش%	ر7 اول و �9!م ��ه%� ح9	-8 دی��W در اذه	ن �	�� �&	دی�� ���	زد ، چ�	�@� ه%�/ ا


	ن را �� ��) '� �&( و یS »#�وژ7 ��19 «  ا� ��	م ��	�ش%	ر7 »  ح8 « در ا�
G	�	ت #	ر'%	�$ ا

��	�
	ن �	,:ی/ س	.
� ا�! ، ا�	 >�@� �� س6G �	ی� اول در اذه	ن �%	�$ روش��PQان �B19$ وا15$ ا

 ای/ رو�! وی	 ه( س	-����	�� ه	� »+�Eو<�� «�)ث�و�) س�W�� sددای/ اس6 �� ا�c�� �� Z5ع 

 $�U�9 �%&�ر� اس
��ن و از�!ؤ �) س�" دو'  62\� 6�	 ����P  دو'6 ���ا�
G	�	�$ ا� �� �	 ا


	ن و �	 ه:ی�� س	.
/ �����1&	 دا'���	�
� اس6 ه�@���W درا��'�ژ� ا�g	م ی	P� /ی�� ��E� 	� 

چ� ��$ �� ��!ا�! �� ح
$ �� p	ه��1�! ��ی/ �9	�	ت �	�	-$ ادار . 7���� jزم �B+ ول �� ,�
� اس6


� وا��
� �� >ن و ح
$ چ&�7 ه	� �	�!ار� ازس��ن � �� » س�) « �	�� و روش��PQان ��Gاب ر

���ره	� ,��	,�ن در » ا#�زی���ن ;�� ��1[ « ����س$ ه	 �  T	�و ح
$ در �5رت ':وم  �

�� یS 5!ا و یS >واز ��,:اری$ ا�
G	�	ت >زاد و�!ون ��19 را  اZ2 » ُا#�زس��ن ��1[ « ���ت 

 ZB2 را2( ای/ س�0ر �	ه �
���$ یS س�	ری��  �S�m �$ ش%	ر�! ، چ�	�@� در ��ش� x-در ش�ا

��ال�  �P�
$ و س�#�س6  وزارت دا.�1 ��: �+�� داد7 ش!7 اس6 و >ن ای����W س	�8 ���/ ا�� ���� 

���ر �	 �5اح6 ا�Uم ��د  $
��
	ن  در یS ���6 رس%$ #	ر'%	�$ ح�/ ���ی[ اوc	ع ا���	�ا

 �Wد واح! دی	
Qر 5!و ه	دارد و چ& x1�� ن	
��	��� دو'6 ��&	 �� ���6 و چ�! و'��ا'$ در �%	�$ ا

�$ و�ه�W$ ازس�01 دو'6 �%&�ر� اس�U$ ادار� �� دj-�� ,��	,�ن س�	س$ وا	%

$ ح
$ ا����

 $
���� ا,�درچ��/ ش�ا-x س�	س$ وا� 6Q, ان�

	ن .	رج ��B	ش�!؛ ��)�	�5اح6 ����	�ا


� ش!7 �	��� �&	�$ ��: ��,:ار 
	ن �0	�8 �	 ���	ر ه	�  #+ی���	����ر�	،ا�
G	�	ت #	ر'%	�$ در ا

 ا�, �� +�د'�	� و د*&�زا	� ا��#أ �� !! 
� �$ ش��! ���Wدی! 	2! ه�,��� ���و��6 دا���-� .�

دی/ و ��0 از ه�� از ��د ���*�/ �� �
� �	ی! ,6Q ای/ ,��� »از�	س6 �� ���	س6 « ��د ��ن �B'ا 


	ن در C$ چ�!ی/ ��	�
$ اس6 �� ��دم ا���UPت و �B&� ,��� ه	� ��$1�% ��ارض ��BC$ ح�



 

 

www.goftaman.com 

6 

���ر �	 ��Eرت   fری	�ده�   Sی ���ب ش!7 �	�ح	د  « �	�< 	g�» س���ش6 �	 ����1$ « و » �	 

��د7 ا�!   $C. �	ه �P�� و 	ه /%gء اح:اب ، ا���	در � ��ای�g	س6 �� ���وه	� ش�B س�	س$ 


� �	 س	-� �9��( ��!� ه	�  �, iق چ�س�	س$ �	 ش�	ر ه	� ,��	,�ن از چi ,�ا ه	 �	 چi �%	ه	 و 


�ول 
�س�'
�ل�	�� و ,�2 +8ه�2�� ش�h >'�د� �� �	 ش�	ر ه	� راس6 ا�اC$ ,	7 ,	ه$ از دا-�7 

 o9� ن��	م ا��ا� 2	����g » .�د  ��ز7 و .�د ��ز7 ,� « .	رج �$ ش��! و � ، !��P�� (Qرا ای

�	 ای/ اس
!jل » ��BG ,	ن ,G1	�� ا� و �	زh �	ر�g$ « اس6 �� ��.$ از ه%�/ �� �2ل ���وف 

، �	 ���� �� ای/ ���c و �	 ��ور  �� ���ر !! � یP$ را �	ی! ا�
G	ب ��د ����ب �� ��	ن �! و �!�

 /�W��	ح .	5$ از �	�	� ح	�( �� ��� �$ .�رد و سSB و س� Sن و� و ی	�� �� $��
ه	� ��

�	ت ر�� و ��� �
�اوان ا�=�ی
$ از ای/ �� s)س�و eدری 	� ��« س	.
/ اش
�ا�	ت �	 >ن ��	ح 

 را �� ��	م ه	� از وح!ت B1C	ن و �B	رزان راس
�/ ���س�! ،  »�Dاد�«   و»ز�	�$ «  ، »:'+� 

 !�$1%  ��	ح ��رد ���ش	ن  �� ��!ان ����� �$ >ی�« درح	'$ �� ه%�/ . ��ا� ح%	ی6 ��P و 

�� » ه�ی
$ « از �	���  ا�	�$ ه( در �	ریf وه%@�	ن در ���	ر� از و��ه	ت ��
��BG� « h ا� 


G	ر�1$ ه%� ��د �	 ه�م �9	�1$ از 2!رت �� ا��وز و در �2ن د��	 �$ ش�	س! و��رد �B	ه	ت وا

���$ ��: �	 ا�! o&� h و ح��15 ��!� . ���6 ویP( از >ن ��Qت دارد  ، داش
� اس6 � x-و درش�ا

 �Q'\� �9ی��س$«  و"�8,�"و 	ر7 »  رواداری$ س�	ان >��ا دو��
��	ن �%	�$ �ز�!ان ای/ ��&/ ��

� Sد و ی��
$ ا�) از . 61 واح!� را �� و ��د >ورد اح�( �EGو ش $��14':� و « ا�	 ا,� 

	2! چ��/ .�ی�
/ دار� اس6 و .�د .�اه$ ه	 و�6�BE ه	� .�یo را �� �$ .�اه! »�1�14 

�� شEG$ ، ی	 $��2  6Q, ان�

�ول در>ورد و �Uح�� و اح
�ام دی�Wان را �!ارد �� ی�9/ ���� 6��

�ه�� اس6 ی	 �1�B2 ا� �$ �%!ن و  $�. ���o چ��/ �����ات و ���jت س�یT ا'���� 	�� ا�	 در 

 �� ��	W�� ن	tس< :�Wت ا��Q� ;�ی� 	ن  �	
��	�
s1 « س�ز��/ اG� �-ان » �:ا�
�9��( ش!7 اس6 ��

  T	���د ، چ�	�@� چ�:� �( یS ده� »�	���وع « �9	�� � hدر $��G� :�� ر�$ را	. �	ره���

Wزان ا�	و س�� o�ر< $�	
�1�$ در زی� چ
�ا-
Uف �&	�$ c! ��وری:م ، ز��/ و m	� وjی6 �	س

 ��
�ول داش� ، 6�7�G ��ی/ ��09$ از ای/ سW�< �01	%� �� 7	o�- ,+ش
� �$ ش! ��ه%1�! را ��6 


	ن ��دان ش%	ر7 اول �1Wا� )��ح�/ دی!ار �9	�	ت �1�! #	ی� ا��1W" از ��B2 وزرا� د	ع و 5!را


	ن��	��� » �:ی�7 ء ه%1�! «  را�� ���ر ا $Q-	pو �� Tرا� 	د�! واز>ن ه�Pر��	mاح


�E�»�0رت�� ��ای�	ن ��Qیu ,�دی!7 ��د اس
Q�	ر ��%� �$ >�! ، ا�	 ح�ص #	ی	ن »!%�ره�� 

��g ,	7 ه	�  �� در Pی/ ز�!ان و ش!��	#+ی� ا��ان ا��1W" �&	ر �	ش!�$ ��د و �Uو7 �� �)س�" چ

�1�S ه	� �5$ ا�%	ر �%�د7 ��د�! �!ون ��gز ا�m) ش!7 رس%$ #�شo شQ	.	�� ه	 و �!ا�رس و 

�	�� زی� �	م �)س�" اردو� �1$ و  $-	�در ��	��1 و �Q	ه( �	 ��.$ از وزارا� �	��&	د ادار7  �	
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�! وه:اران ����1 ه	� �	 
» ه�ی6 و �$ ه�ی6«#�'�" �1$ �� ا�%	ر ,	ر��:ی�ن ه	� ��	�$ #�دا.

	��� �� ��ر� از >�&	 �� ا�&	م دس6 داش
/ در ��وری:م و ا'9	�!7  از س�� س	ز�	ن ��1 و ���$  را 

�	��� �&	�$ ��ا-: ,+ش
� ش!7 ��د در >ن ,	ر��:ی�ن ه	 ��6 ����6 و #�ورش  �2ار ��!اد�! ، 

 ، "�1Wا� o�>ر �	ر7 ه	�C و 	ه 	از ه�ا#�% $.�� ��چ�	�@� ه%� �	 ش	ه! ��دی( و �� ی	 د داری( 


	ن " س6"�
G	�	ت ری) �9	رن �	 ا��	�
	ن ه%�/ س��	زان ����1 را �� س%6 ش%	ل ا��	��%&�ر� ا

�	�g	 �$ » !اردو� �1$ و #�'�" �1$ « ا�
9	ل �$ داد�! و در ,	ر��:و�&	� ��
19$ �	زه( ��	م 

 SیD��ا�

	ن در �%8 اس��	��! ، وا�c[  اس6 �� �\6��2 س�ق ا'��g$ وjی	ت س%6 ش%	ل ا
س	.

"�1Wن �2ار داش6 ، ا�	��90 ش� س	-�ه%P	ران ش	�� درا-
Uف "وه'ا��4ل "  و ح	��	ن �

�	�	دا،���وه	� دری	-$ و ز���$  ای	jت �
�!7 ا��یP	 ، >'%	ن و;��7  o�ن چ�ن ار	وری:م ش��!c


	ن �	 �g	 ش!7 ا�!  �&
� ازی/ �� ��
�ان �E\ر ��د ��	�
s1 اG� ت	یjدر و ��ح	ل از ا�5 و ! ��:

��Wر7 �2ار �$ ده�( چ	را ��رد اش ��Wت دی	P� ن �$ ,+ری( و	
��	�W$ سW�� �01	�� ,	ن �� ا

�!ار�!  �� و2
$ از ���ان و 	���  در ���ر 6B�5 ��%� �$ >وری( وی	 از .#  $� /�����	ر� چ


/ را7 ح$1 �$ ��	م س��	ی� دار� ;��$ سG/ �$ ,�ی�( �U در�� در ��ا�� >ن در ��
��g ی	

�
�E� � » $Pرت ;�� ��U9$ و ���
� از ��Gج ش�ی( Q� �	ر ه	زی�ا » ش� ، !�:�. $���

ا�=�ی
$ از �	 ه	 �	دت ��د7 ای( �� �g	 $-��gی:و �&	دی�� س	.
/  ش	.b ه	 �	 ش��7 �Uس�S و 

�$ ا �!ی��( و ه�,	7 سG/ از ��	م س��	ی� دار� در ��	ن اس6 و » ر�	ل و ش6�EG ه	 « ��%�ل 

ا ��&�� '�3ل داری/ و ��� از �� ! اس6 و ث�وت » �2ِان « �� دارا� چ�! ه��� �� ه� ��	� »

 /
 >ن  ه� r�Q	ؤ�$ »��ع �	�	-$ « و ز��/ داش
/  را �	 ��	م س��	ی� دار� ��ی7D از » س��	ی� داش


� اس6 �� در �Cل س	ل ه	� اس
B!اد Q&� �09� /�%ر ��: در ه	� 7!%�
�( ، و اZ5 اشP	ل ��� �-	2

�	-$ �+هB$ و �!ا'6 ا��ش��وا�$����ا��S و �:-/ �� 2	����6 ود	� T�	gر�	Eن درح	�، �	ه%@

 "���ه?_ اس�2(اد� د+'%�ات�� و «  ��د7 ای( �� در »+7�P ��ا
P;'رت«روش���PQ از�

 �

�ی/ �) �� و د2
$ »س��	ی� دار� «  و2
$ واژ7 »ا
',��وا�
� ����د >��ا �!ون ا�!  �P	ر ,�


) سQ	�� ��.$ ح
$ ���� >زا� ���$  �$ ش%	ر�! ، '&+ا چ��/ اس6 	%
د� ، ح�9ق ��� و �!ا'6 ا�

� ا5	'6 اسUم واژ7 س��	ی� دار� را �� در �ه�� س�	س$ روز Qح !E2 �� !�j از س� 5!ا62 و

�! و »%'د %�)��و� « �B!ی� �� �� ش!7 اس6 و ه�r ���یg� :� $Q	سu�� 6 �!ارد �0&�� �$ 

« 	�6 ش�د �� ,�ی	 اسUم �	 س��	ی�  داش
/ و س��	ی� ,+ار� و در �g%�ع �	 س��	ی� و ���Pش�! �	 ث

���	ه$ �	� ��� ای����W .  را �� �	ر ا�!ا.
/ �G	s' ���6 »#�ل  65��Z و در ای/  �
B'ا

�	ر��د  �Wرت دی	B��د درش�P ��!ود و ��  Sی� ازس�� ی	س�� /
�� �P	ر ,� 6��� �-	��

6�P ���وع و ���وط چ� ���$ را دارا اس6 و >ی	 از ��� ,	ه&	� اس�U$ ��ی7D س��	ی� و �	'
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�$ اس6 ی	 �� ؟ ای/ را ��!ا��( �� در ��رد ای����W ��	-� ، ��� ه	 ، 
در�2ن ���6 و یP( #+ی�

��داش
&	 ، #�سo و #	سf ه	 ، �	 ��bG ��دن ��	ریs و �pا�x ، ا�	 و ا,� ه	 ، ا���ا&	 و �� �2ل 

�ه	� ���	ر و��د دارد ، ا�	 >�@� �� ��رد ��� �	 اس6 ای/ اس6 �� چ��/ » ان 612 « 1( اه� 

 !��	� ��Wت دی	حU05ر� از ا	��6 ، ای/ واژ7 و �����زار « واژ7 ه	� ���Qر� را �	ی! دره( 

�زاد « ���W@ه� 	� ��و � 	� �� ���ه�� و �	ریf دی��W از ��ا�T ���� اس6  Sی �
 س	.

!� $C	B�ار Sد ، ی� Sان ی���ار�! ، و >�@� را �� �	 �$ .�اه�( ��Wی( ای/ اس6 �� ا,� �	 �� 

�%T و ی�G� 61� Sاه�( در �����ات و ���jت �&	ن ��	�5 س&( داش
� �	ش�( �	ی! ��ا� ارا-�� و 

 �BG� اد از!%
�&	دی�� س	.
/  ا�!ی�� ه	�  �	ز7 �� #	سf ,�� ��	ز ه	� ا��	ن ��	�5 �	ش! �g	� اس

,	ن و ش6�EG ه	 � >ن چ�	�$ و #&�1ان #��B ا� �	ی! �	��� و��دم را در �%	�$ ز���� ه	 ا�( از 

س�	س$ ، ا2
E	د� و �ه�W$ ��  س�� درب �
	��6 از یP� S	��:م �1%$ و ا.2U$ س�ق ده�( �	 

�	ن ��� ه	� ا-�!� 7�6B �� س���ش6 ش	ن ح	��5 ��د7 �%Cح�! ا��ن 	%�ری �� ��از یP�� �	 چ

�$ و ا2
E	د�  را �	%
1�! ��ی/ �!ارج #���6 و ��2$ ا�� $����	ش�( و از س�ی$ ه( در ز�	ن 

 )�-	%�t� .  

 $2	� 6B�5 7!ر ز�	ی!  

  

 


