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	س ��� از«� ��   »���ارد �� ���س ��	ا و دارد �
�ب �


 در��� دو����� از ��ی ��� ��� ��
��  ی�ری-� از �,�د،*
 %"( �)�د را ام ت�%
 �$#"!  �� روز . 
� و "�0ف����) 1844 ـ 1900 (�4ل,�� -�ش� دا�1,��8 9:� ;�
 �*0 از«: ��د ش* 
 �دیز �ه� *��ب و دارد *���)��

$� ��ارد �$ $:�س �4-ا و دارد *��ب Bی *
 ��-س �*0 از ��-س، خ�ا��� «
� 8یا ��Eرش از ه�ف ال!��� 
-#�FG-ه �� 8یا ۀ$:�ل �:��ون 8ی����- F� ��،J0رگ دا�1,� 
$���ان را �Nل �:9 8یا خ�اه� �$  ت!L-;، و $:O 

، �8ه, و�
 �,�د;���� ���
 را�#
 در را Q(1$ ح-ف � Rو��J �� 
 �)!�Eن و �ن��-ه�E ��ر !L$�J و ��$�ن �


 ا���0��Sن� ;���م. ��ارم 
یارا خ�ا������ 8یا 4رزو$(� 
� 0*� J(� ��-�!  

  �)�V4 ،8ز


�س �4-ا N"!8 و دارد �ب*� Bی *
 ���40 ،$8 ��ور �:$ $� ��در �خ#- او %��( از ،ه-FGدا� � $E- ش�؛ �)�اه

 را $:�س *��ب *
 داشJ ه-اس �ی�� �*��0 از �"�
 ،ش�د ش,-د; -�ح: ش)Q 4ن و ش�; �اح�-ا$ �� او $:���ت �
�؛ �$��� �ول خ�ا�R$� را �4-ا Jدر� در� ,�� ���
*� و *��ب *
 داشJ ه-اس �ی�� �*��0 از. *��(�� �
 ا$� ؛دار�� 
� �Nل��ن خ�$�ش ��-ا Yزم ش�Rر �
 و دار�� زدن ح-ف ��-ا �*�� ��اد �
 « �دا�1,��$«  


 دارم ت-س ����4 از 8$* ��Z$� را �$�ل� $� ���� از و خ�ا�R$یJ 4ن 
�؛ �$ Jیح�� E-انید ��� �-خ]ف ا$� *


 �$�ل� �4.��G J9 ا�,O $� ���* .  

1
�ه, E-انید �
 را S,!-�� \یاح�د و N-4ن ازاح��م �-و�� *
 دارم ه-اس �*��0 از 8$ �؛ �$ 
�ت��� �ول *
� ��, �-و��  ر��ل و خ�ا اح��م و -�د��ت از خ�دش�ن��*.  


 دارم ه-اس �*��0 از 8$* 
�؛ �$ ح-ف زن ح:�ق و �4زاد از وJN ه,� ش�ن �ا خ���اد; در �Fدش�ن در ا$� ز�

��نه,. .�ر;،�� خ�اه- و )ه,0- (زن 
  .ا�J $�-وم و $���م *

 *-دار و ر���ر و ل!�س �ن���ش ،�یارو�� �یو���� N!�ء و *]; �
  یخ� 4را��8 �� *
 دارم ه-اس ����4 از 8$ 
�؛ �$  یخ� ا%�,�ع و خ�د در �روش�E- و ت,�ن _��ر از �ه� ���1
 را �یارو��� -ی�� و �V-� ت,�ن از ا$� دا�
�ار��� �خ!- �ا���0 و �ح:�N �ه� ارزش.  

� ح����Y�$ ،a، اش�Rر *
 دارم ه-اس ����4 از 8$R��،ل،�� ����، رح,�ن� )b� و $���9 در را خ0-و ��- و 
��ن و دو���ن �
��روز و ��O �میا در ،$�cل�d�,ش�ن ه 
$F$؛ �$ ز��� �Fر�Gن 8یا �ه� 1
یا�� و ا���ر از �ول *
�ار�� �در*�.  

1
�ه, *
 دارم ه-اس ����4 از 8$ ���؛یFS� $� �G ن�)�� ��, ر���ر  یخ� G���ر $#��e ا$� ��*.  


 دارم ه-اس ��)!��E 4ن از 8$* S��- ان از�� ��, ه-FG  ،یخ� وا��E�0ن و �-ز�� ۀیN- و 
یه,�0 %�ان *
 خ�اه
 ��،یا$- در را fیت�ر و $�#e و �"0�
 �د*��را خ�دش�ن �
�ح�ل در .��ش� داش�
 �د��-� *���)��
 و *��ب �
 ش�ن



 ��ا�E" و �-ا�0��-G �  ."��زد ��, ��ار�� �ق�اش� در J0،�ز��ا� ��
یددخ� �ز��G �ه.�ل�� در *
 �ا���0".ا�

�; 4ن از 8$O ��J�� ان-G 

 دارم ه-اس �����-ه�E _�ه- و�* ��J�� و h��ی؛را �-هR� ;ا� $!�رز-E� ۀروش
�ن�ر� �)�d- واiN در را ��-ه�E و ����� 
  یخ� �ا%�,�O و �ش)L �ز��G ۀ��ش \��� $�L(، و $:�م �

 در �ی و ��"�ان 4ن �V4ش در ه� ��Gه و ا�� ��"�ان 8یا �� ��Gه خ�ر��، �$ ��ن روز �-خ �
 و ا�� �,�د; ا��)�ب
� �$ خ�ش �،%�%�Y�� hر 4ن �ح-$0-ا�*�.  
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�ار ــ G ��B���ر( $���9 در ش�ن ش�Rر *
 دارم ه-اس ����4 از 8$ �� ��B دار ــ-* ��B Jن ا$�) ا��� 
 خ"�ت �
$� �� �$ E-ید *�ر 4ن رو���*.  


 دارم ه-اس ����4 از 8$* �� 
Rل�#$ ��� �
، و *��ب %""c$ -�� $� ���* 
 4دم G-و; 8یا.ا�� خ�د ز$�ن "�0ف�� *
� �$ �دو�� ����� �*0 �� ت�iN 8یا �� ه����� 
* 
�ا $l را ت� R$..."8$-وف �Nل ���؛ �$ * -E$ d-1�� 4ن 
* 
� خ#�ب �ح( �$�ل� $-ا �ت*�".  


 از��G ه�� Y�� 

��� 8یا �c $� ر��� 
* 
����m�$ د ����� �ه� -��خ��ر�اخ ��ل �� �نی%- در�L�Nــ �ــ� 
$�n�� و E��; و �$�]ش �*�V ��0ل!�G4 mه��
، -�V و �G4ه��
 را ا���0��Sن ��-ه�1
�ه, *
 ا�� ��خ�
 �-ا* h�� 
8d-�� و�و � h�
 را �دو�� �-ه� ��
��،�*�� �$ خ�د �� 
 ز��ن �
 �$ �)8 ادب و fیت�ر �-ه�h، از وJN ه,
$� 
�،�� �$ �-��  را خ�د $:�س *��ب *
 ����4 4ور��� *��ب 8یا $-دم، �ه� ت�د; �
 دار��، ,�نیا او �
 و *

�، ت-ح� و ت:�س 9��N خ�دش�ن *
 ا�� $n"�م �ه� خ"e ه,�ن �-���ن��E �ا�Fاره� �ه,. �یدا ش�ر�)���
 ا$� ه�0%� 

 �Oض �
 ا���0��Sن *
 ا�J خ�d- �8ه, �
.ش��� �$ ا��R,�ل* 

 �یدا �-��O ،�-دارد �Gم %"� �� ):O ;���1* 

�p .ش�د �$ Jرا را� J$[$ $� ��� ��, .�E;�ه ا$� را؛ �p را�J و *�
�b4 در را  یخ� �واRN -یت�L ت�ا�� 
!������ %��ن در�«:
* ��دم خ�ا��; �ی%� در. d��� ه- %��ن -�ت0) از دش�ارت- 8�1یخ��_� ،Jا� 
 �ز$�� *

�ر�  »��د ��خ�
 -�ت0) �$:�و� ا��

� ��*��0ن *
 �،�دا� �$ $�ن *�1ر �$���L ):O G-$: را ه� 
یه,�0 و ه� �یارو�� 1
�$�ه, ���ن -انیا و *-د �8� 
� ��یا$- *-د،���ن 
�رو� و ��ا�E" و *-د �8� �� �$ ت�-ار روز; ه,
 و ��دا� �$ ه,
 را �JواRN 8یا ـ *-د�*�،� 

 �ی��-د �دی وه-E��� FG�� خ�د از و�q JNه ا$�* 9�1$ 
� ��� �Fرگ �ه� ��ل  �"�
 ا�J؛ ا���0��Sن -ون�� در ت


 روش���-ان، �8در� �)�Lص و *�1ر داخ9 در 1
�ه,R$�% ن و�E!(� ;د�� Jا�.  


 ه� �یت:� و ����ش �$  �� �
 ز$�ن *
! $� ح�ل �
 ا��0س��* $� ،� ��F ز$�ن �ه,�s %��ن $�,�ن $-د$�ن ش��
��
�ا��
 -وز$� ��  $� ،�
 ه� �یت:� از fیت�ر tGر�G; در *
 �ی$� 8یا ا$� رو��  درود ��.��$�� �$ ت- *�

  

  

 

 

 


