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	ز�	زی 
	ری� ا��م  �      ��	زِ�	 

                                ���ا����� �	��                                                         

                                  


 	��ب  ��� ������
 ��؛ «������ 
ا!� �� � ا	�ام » ��ری� ����
 ا��م���ھ
 ا��ی# "�

روِز 5)�% �4ھ� دو ا��2قِ �/�رک �-د: $�پ 	��ب  �زار 	��ب ا�(��)��ن در ای% $"��

 ��؛ «����� 
�"�ز�8 دی-ر�� و 6���78 «و 	��ب » ��ری� ����
 ا��م���ھ


����.« 

�"� �� �� �ا	�ام ا��ی# "� ��  <� ��وف و �-ان 5>وھ; �ای% دو 	��ب 	� �� :��
5>وھ
 و  دی% ���D� در C�8 ی
 در �-عِ :-د �
ھ�ر��4 ���ی� در آ��ه ا�6، ا!�


 یE 5>وھ;ِ �8 
 در ای% دو ز��"� را F�: ی�H ازه ای�ده و �� ا�-� 
دی-ر��4"��
  5� � -ده ا�6.

 %ِ I %� زا� آن��ای% دو ا!� را ��  �F-� �	�  �ِ#J و KL�C �" #ی�ب ا��"H 
<�ا�

 :-اِن 	#-ر :M)�� ��د �
 	��ب� ،Nدر ا <-ی Nب  ی%:-اھ��	 
ِ��� �� �H» ه���

5�دا:�� و I�ورتِ ���رشِ آن را در روز<�ِر 	"-�
 » ��ری� ����
 ا��م�����
 ��؛ 
  �� ��ر�
 ����م.
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��ِد ������
 ا�6؛  آ4"� و ��ھ���Q <ِ� ��م H"�ب ا��ی# "�، �-ی)"�ه �-ا�� و 5>وھ;
  �وارم 	� �/Q#�ی�.�"���ای% ا<� 	�ام 	 
 و 	���ِ
 در ای% $"��R�ِ دی�ه 4-د ا��

�ا 
	ری�ِ �  ��	�� ا��م؟ 


	"� 	� ��ری ���وش 	)�ای
، 8�4� و  ا���د رھ"-رِد زری�ب در �Hی
 �SLی6 �
<ِ� ��7ِ� ای�ا�
، ��ای; <��2 ا�6 	� ��ری�ِ 	#-رش را دو��ره ��ور 	"�.  5>وھ;


�ری� ھ�ی
 	� ��ری�ِ �4ن را در�6 ��2 "�، � <-ی� 	� 	)�ای
 <62: ��6 زری�ب �
  ��ای �4ن دو��ره �S�ار :-اھ� 4�.


� �S� %� 6Fدر �-رِد دو 

 را 	� 	)�ای��L N"	  6Fو دو 
ھ�  ��6 –ھ�ی ��
	"�. ��Hِن  ��ره 	��6ِ � �ِن ا���
 و ��Hِن ا��م ��C U�ق �
 <��2 ا�6، در



 روزی ھ�، ��� ا��م و 	#-رھ�ی ا���
 ا��وزه د$�ر آ��24�Q��� ھ�ِی  ھ� و

 <���� �� �� V"H و :#-�6 و �"��د <�ای
  ا�
 از ا��/�اد و �-����او������

� ��4�W> .ار از و �I��246ِ آ  �آی" Eِی ی-� �� 
رو4% و �X R%  ه	"-�

�)��Uِم آن ا�6 	� �� ��ری�ِ ا��م را دو��ره ��ور � -ده و �� J�ا6Y ر� 
 آن 	� 

� Zری�� 
ھ�ِی  -د و از 	��ب4 در �K��S و ��ارس 	#-رھ�ی ا���


ط�/�  �)�#��Jن و :�ور4"���ن <���� 4�ه ا�6، ا	��2ء �N�"S. ای% ا�� از �� �
� � -ده  ھ�، آر�4- :��� 	� دو��ره �� 	��بHا�� 
Qو د�6 اوِل ��ری �/�ھ� و �"��_ �


 ��Hن ا��م را ��  ����<
 و �-�� ھ� aِ�8 ا���Rط، واZ5 و از `��ِی آن������
����یN. �% ��:�ِف ��ورھ�ی
 	� a�8 ا���Rط ��Hن ا��م را در ���  NH	�SM"وی


� -M�(H ب�b ل و-)� 6c�� ِری را در ���ِن :-ِد �)� ���ن و ��ری�� �� ،�""	 
 
� -M�(H 
ھ�ی
 	� a�8  !��6 ��:�� ا�6�� :6	M� .N"���  ھ�ی ا���

 �� و �� �ری را �� در ���ون، �a در دا:aِ :-د�4ن �� 	"�SMوی <���� ا��، ��ی_

 را �5 -ده  :-بJ�� 6 و�از دی��ان راِه �5#� �� 
� Z�Y-F . ����رد�:  ا��ی->» 
�Jو


� �H-�� دم�� 

 ا�-ر ا�4/�ه ھ)�"� دو 5��; را �R�ح �:�� �	 ��-4  :�""	

 در Q�  ِfL)6، $�ا �� ای% ا�4/�ه را ���KS 4�یN؟ و دوم ای%(	 �$ �	   ��


 �$"�% 	�د؟ �X-اِل دوم �� �D�ی� �M"� 
4-د. 5��; دوم  �-ط�X و ��< ��

� g8�� 
� ��-�$ �	 N�#ی�"�� ��S� %4-د �� ای  Nآن ا�4/�ه را ��ط�ف �-ا��

ا ��<Uی� و �یh �-ط�X و ��< ��
 ردوِم J�ِن ��)�N، ا��ی�Sی `��% �� D	N�"؟ در �� 
�-ا��N  دوِم J�ِن �-زدھ�5�H،Nن از :-د 5���� 	� $�-�� �
 ���	�م 4�. ا�� در �� 

  »ا�4/�ھ�ت را ر�_ 	"�N؟ و 	����ب 4�.

�i	�ِ� �� �� I�ورتِ ��ز���ری و ��ز���ی ��ری� ����
 ا��م ��U ری#� در ھ �% ��ور 
��H aِcن ا��م ��U در آن ����2 ا�6  دارد. �% ��ی% �78�ه ھ)�N 	� راهِ � aL

� 	"� و Hری� ��ا�� �� �	�ی��زد. �� jQ#� ها�4/�ھ�ت :-د را �� N�8 �� U�� ری�
�(H�� ل �5م، �-رخ-J�  ب��	در  
��U ھ �% ا�6. او » ��گِ <��4W«ا����)


N�8 ��ری�، رھ�ی
 از $"V ��`ری ��د<�ن و ���4W> 6�-SLن  ه��ی�«<-ی�:  �

� �4��.«  
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	ری� ��	�� ا��م  

��ری� ����
 ا��م ا!� �� �ا	�ام ا��ی# "� ��U �� ھ �% �"D-ر ���رش ی���� 

4-د. در  ��ری� �� ��یm��Q� mِ ���ن �
«�-ی)�:  ا�6. او در �7��� ای% 	��ب �

mی�
 از ���ز و ��2ِد  � �ِم ای% ��Jا�6. و 
ھ�، ���S �#��ک ��g از و�Jی_ ا�)��
g�� %ای 

 �Q% �� ���ن �� %Q� از درسِ ��ری� �بِ  آی��	در  
رود. ��را�

�-م و اnF"��8ت«Fا ���c� 
� �F���Fا «
<-ی�: 4�ا�6ِ �8-م �� �� $�U ا�6:  �

آ�-زی  4-د 	� 8/�ت �-I-ع، روش و ��ی�ه. 4�ا�6ِ ��ری� �� ��ی�ه ���-ط �

  ».ا�6


 �� ��ری� ا��م، �n-ی�ِ �)��ر ���ه �����«<-ی�:  	� :-د �-ی)"�ه �
  <-�� ھ �ن

 $-ن: ظ�-ر و ا��#�ر ا��م، pL�/� .6و �)� ���ن ا� 
�n�Q� از ��ری�ِ ����

6Fت و � �ت دو��L aS4 ،
ھ�ی  <��ی 	#-رھ�ی ا���
، ���J ھ�ی ا���
��ز در ��از و  ا���
، ظ�-ر و �7-ط � �ن ا���
، L-ادث ��N و ���-64

�6ھ� �#�K ��ری� ا��م، $��هJوف و ��ری� ��ز در ��ری� ا��م، وا�ھ�ی  ی �
6c�� ،ن در د���ی ا��وز��� �(� acھ�ی ا���
 ی�  ا��وز د���ی ا��م و �

ac د���ی ا��م و H"/; ا��م ا��م� ،
<�ای
 �� ��Hن b�ب و � �ن  <�ای

 و ��b .…6ب ا���	ای%  a���� رد �/��% و-� KF�R� از.«  


 ا L� ��  �H575� و  ای% 	��ب در یE ھUار�"C و 
� ط/��8/R� u�-� ��2C
H-ی�ن و ��ھ����Qن ای% ا�6 	�  $�پ ر���ه ا�6. ا���Dر �% از H-ا��ن، دا�;

E. ی�آن ���ه �/�� �و �-د�"ِ 
F�8 gL�/� ب را ��ور � -ده و از��	ر ای% ��  

 


