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 !دری ��رس� ز��ن ���رش در �	�ن و ھ��ه ���

 
 .�اری آم�ده �� +	�ر ، م	 �� +*��� را دری ��رس� ز��ن ���رش ط'ز &��ه �%�ر $# م! �� 

 ش : در $# ، م	�ھ	5 را+! 	: &9	�� ج'72 ��س�1ن 6�5 م� ز�'ا ؛ آ��3 $����2ن ادا و اس��01ل
 ؛ ��ار�5 @?# و س*5 نآ و+ �	: +�و�< در �*��3 +� ��ا�3 از ؛ .�د اج�اد ز��ن +='�' م�0>'
 و 1D	'ی از را رس	�ه؛ �	�1	5 �6در م� ، م	 ��� �	!�*�د ��� را رس	�ه ���ام ظ�ھ'آ م�1ع �2ھ	 #
ّ  ؛ م	��	I�J 5 ��ان آ�2ھ��# �� G*Hا ؛ $�	�!+ 5	F و +�	� م*5 ا�< در�%< .%� از را >�اب ��� 

 و م�ا.�# +0'ف @1� و ، >@P	O@  ،3 اش ���1�N� و ش��1�N� در و�� آن آژ��� و $Lی در
 ارج �� +*'ان D'ا� �< م%70R $# ا��
�س3 از ؛ م	 �	5 م?'ف آ�'ا ؛ ام�   ��ار�5 را �9' اظ*�ر
م	 ��، وم� در زم	�# +�ان  ����� دو��ره و دس1 �ری را دری ��رس� ز��ن م��Uر آ�Tر +'�<

V &  �0: را ��ار�5 ؛Hر��# ا�� ، اس3 �	*�� اXYH: ا�� +�ر�R� W'م ��م م	�1ا�5 م< $# اT'ی +'�< 
  �0�: ��� ، آن +*'ا�� طR] را�' $� 1# پ�J �	*�� +�ر�W �*�ر؛ +�� $�1ب م��م7 در �Y	�� س0	� $#

>	\R1] م	ھ� +'ج�	وه ؛ مP& '� # $�1ب ا�< م1< در ا�� �ھ� س �1 �N�
 ، م	��رد �[!5 ھ�N� و�	
 م��Yد و م1'وک ��Jن دری ز��ن ��ش71 درھ	^ $# اس3، م=�ود ��Jن $�1ب در�< ھ��ه اس��01ل

 وم!*�ر ��1ر�W طR'ی  ا�H��ک +�ر�W ، ا5H�0H @�ود  دارم اطPع م< +�ج�N	 # ھ�[��ن!!  �	�3
و در ھ' +
��� �Jپ �Y	V +'�< و ا��،  $'ده ����� دو��ره ا�'ان در را ��م# ا$R' اول ج��

؛مU` .�د در م�رد +�ر�W طR'ی !!ھ� م�رد دسR1'د امNP� 6'ار م	�	'��  ارزش +'�< ؛ ��ش#1 ��
'ا ��Yرس� م�0>' ا�< $�1ب در &?' س�م��� ھ� ��Yرس� +'ج�# ش�ه ��د؛ م� آ�: « م	����� 

 !��0� b�'=+ اش $'د�5!» +'ج�# $'د�5 ؟
و��ز +��� از ��Yس3 ز��ن ��رس� +b�'0  ،  +�ر��� ظ�ھ'اّ اT' ی ارزش��� $# �	*�� را، +�ر�W ام�

 آ� # � � �	*�� +�ر�W دو م�����ی �%�ر ا��c ؛  �J V'ا آ�'ا دس1 �ری م	������ ؟؟! م	 ��� 
 �# +?=	e دا$1'  ط*'ان D'ا� �< م%�J d0Rپ  +�ر�W ھ�	< ��'ید و آورده ھ�� از �Y	�� س0	�
��& 'R$ض، ا�	D #$  ٔ#0R%م �1Hپ آ�'ا $��: دو�J د�
. م (ا��
���.1?�ر  در اس3؛  م< ���ده م

 .را ذ$' ���ده ام �Y	�� س0	�)  ن.س( و $��:، م%d0R م�bY )  ک
 ��Rس*: ��د ��ش1# �'وی س�%�ن ��م $# ا��!1'ی] (  ن. س ۴٧۴ص: [ ھ��ه اس��01ل م�رد در
   )د��ر  آن در م�N� .�	Yٓ#  و داد�5 +� ��س3 و 3&'ا�6 م�� 3 ا��!1'ی ا�< 3Y2 و داد

 و داد ��Rس*: �R!1# �'وی س�%�ن ��م $# �� ا��!1'ی«  ۵٠٣ ص ک.م  در م��nع &	<     
3Y2 >3 ا��!1'ی ا� �3 و داد�5 +� ��س3 و اس3 &'اق م�Y	�. �د��ر آن در م��    «  ، �Nج� 

ک +�'�tR .؟ $# در �Jپ م ��2	� J# ش�� ک.م ۵٠۶ ص ش�� N�2 #J	�؟ ۴٧۶ن ص . د��' در س
 .ھ' ج� $# ھ��ه اس3 ھ�# را �# �� +��R: $'ده ا��

 ص س.ن م�Uل در�< ؛ م	 ��� @Gف $�مu آ�'ا ��	3 م'وج آ�*� ��د $# آم�ه ا>%P@� ا2'
 آن �!3 و �'داش1# �6ی �!1	�ا�	*�ی �ی6 ��د ��Rد��� ج��# �'�< روز�2ر آن در  : « ٣٠٩
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 »  دو$�ن رس1# دو آن �!3 �' و ��2# $�+�ه ��ش��	�ه اس�1ار
��� ��Rد ج��# �'�< روز�2ر آن در: «  اس3 .�رده +x	�J '	< ٣۴١ ص ک.م در م��nع &	< 
 »  د$�ن رس1# دو آن �'�!3 و �'داش1# �6ی ����1*�ی �6ی ��د

 آم��� سz	� ��  +�ج	 �ن و @!5 و اوH	� ھ�#  « ن. س ٣۴٨ ص م	 ��� +='�b را +�ر�W $# آ���ه
؛ ھ�[��ن در ...و »  آم��� سz	� �� @�ج�Rن و @!5 اوH	�ی ھ�#«   ک.م  ٣٨٣ص م��nع &	<» 

ھ' ج� $# ذ$'ی از +�جc آم�ه اس3 آ�'ا +�ز�c ��ش1# ا�� ؛اJ'2# +�ز�c ا>%Pح )ک. م(�Jپ 
 !*�� آ�'ا اس��01ل � 'ده اس3 ��درس3 �	�3 ؛ ام� �	

 و ،اد�� ا�!�N� �9' از آ�'ا ؛ اس3 دری ��رس� ز��ن  م�ج�د�3 س�� +'�< مR10'  $#  اT'ی
   ؟؟ آن دش���ن �� ھ���1 ��رس� ز��ن دوس�1ن اش��ص ا�< آ��:  ا�� ���ده +*� $�مu +�ر��� ارزش

 !!ھ���1  �	� &�5 دش�< ��؛�� #ا ��رس� ز��ن دش�< +�*� �# ا��*�
 ����� ��ره دو را +�ر�W م�	' در ا�1���xDن ،$�1ب داش3 اراده ھ� زده ا�'ان ھ�	< از � � ا.	'آ
م ��ش1# ش�ه اس3 ؛ J'ا م	��اھ�� آ�'ا دس1 �ری $��� ؟ ز�'ا ١٩۶٠،ا�< $�1ب $# در س�ل  �����

م'@�م |�Rر .�د در جx'اD	�ی +�ر��� ا�1���xDن اذ&�ن م	 �� ، $# �Dرس� ا�1���0Dن ج�ا و 
 ��$ �.Pرا ��2ش1# ا�� +� آ�'ا س �ا ش�?G*Hا�'ان اس3 ؛ �رس�D وت از�Y1م!!، #$ R��1#.�ش� 

 ا�1'�3 ���ی را وم�%�# ا�1���xDن +�ر�W مR10' س�� ا�< دوم و اول ج�� |�Rر م'@�م .���ادۀ
 !  ����1 س� را D'ھ��� ج���c� 3 ج�� +'+	� ���< و ، $'د�� م�1!'

 را +�ر��� دس�1ر م1< ا�� # � � ؟  ������ م� ��ره دو را اد�� و +�ر��� آ�Tر ا�< درا�'ان J'ا
'	x+ ھ���	، م ��0� �� �
 را ج��# ا>�� ج*3 ا�� # د��'؛ ... و >�Yت ، ���n' ا�0Dل $'دن �	

 ا>�� ھ�ف ام�  ؛ م	��ز�� ج*��J #1 و مx!�ش را م�0� و�� ، م	 ��� �	'ون آن ��وی م'اد از
 و �H�6 از را آ�*� م	��اھ�� ، ا�� ش�ه ��ش1# دری ��zرس� $# را آ�Tر ا�< ��ش71 ط'ز +� ا���3
 $���، و دا.: ا�'ان D'ھ����1ن س�.�D 3رس� ز��ن م=�طٓ#  در و آور�� در دری ز��ن و@�ود
 +R�	� n�+	e، وا@�، و ار+��ی آن ؛ ز��ن �Dرس� را و0n	3 ا�< ھ5 م� دا.�� ھ	[��ا��ن از ج'72

��0� م�: ��رس� ز��ن .�د اس�01اد ار+�� و + �م: را ��ار�� ، $# D'ھ����1ن  ،.!!م	 ��� +�س	] و
 ا�'ان ا�< &�: را &�ض ش�ن ا�
�م م	�ھ� ؛ G*Hا

م � �c م%#ِ0Rِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ٙ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌َ◌ ١٩۵٠+R�	�xت م�م< و آوازه ھ�ی درو|	< ��0 از س�H*�ی   
��رس س'D    #�!J'ا� �< 3Hاز ا�� �رس��، $# ا�< ج0�	�ت �� !1D'2# اس3 +*'ان �'اه ا��.��1 ، $# 

ھ� و �!'ات �!1	��R� ش�ه از   م���1 در &�م م�ج�د�c� 3 م'ج] م�X1د و دروغ ش < ، �� +'ج�#
س�ی دو3H ا�'ان ؛ ���� ��0+' آ�'ا @�	�3 م!'وط و در &?' م� ھ���ن آ�'ا @�	�tR�'�+ 3 م��5 

��ده ا�� ، $# زدودن آن �c ��: م	�ا��� ، $# در �< زم	�# �n @�	�3 را ��Jن +�ده و .'م< �
 !!  وn 36'ورت دارد 

�'+�V ( ھ�ی ھ��م�!� ھ� +��R� ھ���1، و ��� ���RT ��  #ٓ1Yت ش�ن ا�< ا>: $# س�I  ��ش#1 
و اوس�1 در روز�2ر D'م���واN� ھ��م�!	�ن ز��ن اد�� !! « ھ��م�!� ھ� مGھ� زردش1� ��اش��1  )

 )١»!!(ج��ب ��.1'ی ا�'ان ��Rده 
در ھ	^ ج�ی اوس�1 �	� س��� از ش�ھ�ن ھ��م�!� و زاد�2ه ش�ن ��0� ��رس : «  � م	����ارا��

ژ��2# 2!1# ؛ �9' و  ؛ ��t +��م داس�1ن و ا���Dٓ# ز��ن  �Dرس� ا���D 3Hرس وا)٢» (�'1D# اس3 
��رس�ھ� « ، م�R� �'ا�< $# ��رس� ز��ن! ا���!ٓ# د��'ی ، 6'�< �=�	�3 اظ*�ر وج�د $'ده اس3 

م  ، ��س	�ٓ# 2!�1س� در ���R6 Wل ش� ؛ D'ز�� .ق 3۵۶٩ ؛ و16� $# مGھ� زردش3 در س�ل اس»
2!�1س� ��0 از در ھ5 ش �H >1*'اس� +�را�� ؛+R�	� ا�< مGھ� را از @�ود ��W و ج	=�ن .	�� 

 :   D'ا +' �'د و ��رس�ھ� را �# اط'اف و ا$��ف ا&�ام $'د، ���J[# د6	�� ���� م	���� 
 $# آ�
� $�� ز�� و اوس�1 روا  ـــ  $�� مٓ���ا�'ا ��ا�
� �2ا                      
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 ۵٧٠+�ر�W س��$	# ��0�  ٢٢٨ا�� ر�=�ن اRH	'و�� 2'و��ن و�!�1س� را �# آN	< زردش3 در س�ل 
ھ� را م���ان .�ا���� �*'س� �2	: ش��� ؛  ھ�	< ��رس� ھ� $# در &*� اسPم� آن. م م	�ا�� .ق

�G2ش3  �رس�ھ� در م
�ورت .�	� �Dرس $���� م�1ط< ش��� ، و ا�< ��@	# را ��2'وھ� از ھ�	< 
م در .در آ|�ز ھ�ارٓه اول ق:« زم�ن ��رس .�ا���� ، ��0� م�وای ��رس�ھ� ؛ ارا�� � م	���� 

، ��0� ز��ن ��رس� و اوسN�1� در آ�
� 1Y2# »ا��  |'ب ا�'ان ھ��ز م'دم ا�'ا�� ز��ن س�$< ��Rده
 �!	��)!٣( 

وه د��'ی از ھ�	< ��رس�ھ� ج�0	3 ��رس	�ن ھ�� را +! 	: داد�� ، $# ھ	^ را�%ٓ# از دور �� 2'
��رس $���� ��اش��1 ؛ ز�'ا اس��د� # از درو�1#  $��: در س�ل  3Hا�� �� cم ��س3 آم�ه ��١٩٣٨د�

# ش*�دت م	�ھ� ، $# ج�Pت و م�Yھ	5 اوسN�1�  ���  س�م� ���ی سH�Y� ھ� ��ش1# ش�ه اس3 ؛ $
 !م اس3 .م'��ط ��'ن   س�م ق

 :  6	�� در�< م�رد م	���� 
 »     ش# روم  ھ��وس�1ن  و ��<     ــ   ھ�# ��م#  $'د��  �'  +*�1<  «                      

 »$# م�راس3 2!1	5 وا��د �'س3 ــ $��ن ز��واوس�1 س�ی م�D'س3«                         
 
در 6'ن دوم م	Pدی ��م*�N� از ��رس� ھ� ،��0� مٓ���ان زردش1�  : « ھ�[��ن  �'+�V م	���� 

ھ'��J $# ���  س�م� ھ���1 ؛ام� �� آواز و م�Yھ	5 اوسN�1� در روی س # ھ�ی $�ش��� ��ش1# ش�ه 
 )۴» !(اس3  

 :ا�< ش*�دت �'+�V دو ا>: را و�n@3 م	�ھ� 
��رس ھ���1 ، $# ��0 ��رس� ھ�ی ھ�� زردش:« اول ا�� # +R�	� و + U	' ش�ه ��د $#  3Hھ�ی ا�� �1
؛ �� ��س3 آم�ن آ�Tر و ش�اھ� زردش1� در ھ�� م'��ط » ا�� از ورود اسPم از آ�
� $�چ $'ده

 !م و 6'ون اوH	ٓ# م	Pدی ؛ �� ��	�د ��دن ا�< دس�1ر و +R�	�xت را �RTت م	 �� .��'ون س�م ،دوم ق
وا�< �RTت م	 �� ، $# ��رس و ��رس� م'��ط  ��رس� ھ� ، .�د را ��رس� ھ� م	��ا��ه ا�� ،: دوم 

��رس� ھ� و ز��ن ��رس�ھ� ��J 6'ن R6: از !! ��رس�ھ� و ��رس	�ن اس3 و �#؛ �' & V آن  ��0�
��رس وج�د داش1# ا�� 3Hا�� ا���	�!! 

در &*� اسPم� ا�< و0n	3 و�n@3 $�م: دارد ؛ ���J[# >�@� اYH*'س3 ��: از ا�< م�Y] و 
�*��ی ، « ر اR�1H	# ھ�# در�< �6ل م1=� ا�� ، $# ز���*�ی ا�'ا�!*'&�Rر+�� از @��ٓه ا>Y*��� د

ام� �D 3xHرس� ز���� : « در م�رد �Dرس� ؛ ا>Y*��� م	����� » دری ، �Dرس� .�زی و س'���� 
!! ، ��0� ز��ن ��رس�ھ� » ھ� ��ان 3xH + �5 م	 'د�� در �Dرس  ��ده اس3 $# مٓ���ان و م����	< آن

. 
) از 6'ن س�م ـ ھ51Y م ( �ھ� �� ��ج�د آم�ن دو3H س�س��� $# @�ودآ J*�ر >� س�ل دوام $'د ��رس

 )۵. (، $# �6رت ��رس� ھ� و آN	< زردش3 ��وج .�د رس	� و ز�� را در ھ�	< &?' +�و�< $'د��
در �	�#ً 6'ن س�م م	Pدی ظ*�ر مGھ� م��� اس3 $#  آس	�ی م	��# و ��@	#ً .	�� �	'وم�� 

ن را D'ا 3D'2 ؛ G*Hا ا�< مGھ� از +'$��1ن و $�ش� �+ 'x�W و از ��.!�ن +� م'و و +��رس�1
��ر م��� 2'د�� ، ��Yذ ا�< مGھ� �=�ی ��د، $# @1� در&*� اسPم� مGھ� �� D'6ٓ# اس��&	�	# �!	�

م��� . $# در آس	�ی م'$�ی �	'وان ز��دی داش3 ؛ �!�ت از +0�	��ت و آم�زش*�ی م��� مT�1' ��د 
��ن �'ای ا�� # �� زردش3 6%] را�%# $'ده ��ش�� ، ز��ن .�د را +�.�دری ، +��ری و R6: از 2'ا

!! ا�� ، ��0� ��رس� +��رس�1ن و �� ��رس� م��� و �	'وان او  &*� اسPم� ������ آ�'ا دری .�ا��ه
 )۶!(+�� �*�ر آ�[# را $# ام'وز ز��ن دری م	��م�� ، آ�'ا �=	� ز��ن م��� م	!��س� 

؛ ��'ا+� �*1' و )ش�د  $# ا�
�د آن �!�F م��� ��3R داده م�( .� م�����ن:« ا�� � م	���� ار
د6	�1' از .� �*��ی ؛+'$	� >�+� و س�.��1ن دس�1ری ز��ن ��رس� م	��# را م�V 0 م	 �� ، 
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�*��ی اس	' س�3 5��6 �	�3 ؛ G2ش1# از�< در م�1ن م���ی �*	^  3��1$ V & '� ی .� م���یPام
در ز��ن ��رس� دری؛�	� ھ	^ �2ھ� )  ٧» (د��ه ��	!�د ) ھ�وارش( ���!# ���ری وج# ا

 !!!ھ�وارش وج�د ��اش#1 
م1 ��	< ز��ن دری را +�جc ، +�زک  م� ��م�� ؛از ا��
�س3 $# ��ش���2ن D'ا +' از �	!���ر را 

��� cن +�ش �� ، +�ش�'|�ن و! .�ا���  +�ج�J >	!� c< . ��ج�د آم�  ... ؛ ��0آ ش*' ھ�ی +�ج	ھ�
ھ� ا$�Y� 3�'Uس  روس�1ھ�،  +�ج *� ھ���1 $# �!�ت در �'ا�' مx: م��وم3 $'د�� ؛ ز�'ا ا�<

ش*'ھ�و م'ا$� ا16?�دی ، >�10� و +
�ر+� را +! 	: م	�اد�� ، ھ
�م و@!	�ن ��J	�ی ، 
م'وز م=��س +�ج *� را ��Jن 16: &�م و����د $'د�� ، $# وا�06 .`ی ا����� ��ج�د آم�، $# +� ا


� در @�اش� .'اس�ن و�'ان ش�ه ، ��0� در |'ب >�Yی ھ� ، در ش��ل ش	��R� ھ� و !! اس3 	1�
 �� �RھGم >��R+ '� ی ھ� $# +'ک ز��ن ��د������Y< ،در ش'ق ���'ی ھ� ؛ &'ض وج�د $'د��

ا@� را +'$�ن &���U�؛ ز��ن +�ج �ن را از آن .�د 6���اد$'د�� ، $# ر�!ٔ# +�ر��� �Dرس� ز��ن و
 )٨! (در ھ�	< م�%] ج�1
� ���� $'د

م ـ 6'ن س�م .�Jن ؛ +��م آس	�ی م	��# اH� .�	� �Dرس ز��ده از ھ!3 6'ن ��0� از 6'ن ش!5 ق
م	Pدی و �2ھ� +� ظ*�ر اسPم ؛  �	'و ��رس� ھ� و زردش1� ��د�� ؛ از ا��
�س3 $# ز��ن +��م ا�< 

��رس� اس3  Oم��ط !�J دری �رس����	 # در &*� م�0>' + �5 م	!�د ، در س'زم	< ؛ ام� ز��ن 
�	�ا�� اوس�1 ، زردش3 ، م���  و ��0آ +��ن اسPم� وج�د داش1# ؛ از ا��'و در  ا>: ��W و 
@�اH� ج	=�ن م0*� و زاد�2ه آ��3 ؛ در @�H	 # ز��ن ��رس�ھ�ی زردش1� $# ھ�اران $	��م1' دور 

�   ���د�� ، طt0R �� ز��ن ��ش���2ن ��م� آن +' از ��1' و م'ج] ا�< ز��ن آ�'ا �'د�� و +'و�
م	����� ، +� R6: از » �Dرس� وا@� « م��طO آ��2ه و م���ط 2'د��ه اس3 ؛ آ�[# را ام'وز ز��ن 

ج�I دوم د�	�N� �� $���ت +'$� ، آذری ، ارم��، �*��ی  و &'�� م��1ط] و م���ط ��د ؛ @1� 
ا�< �=� .�د م��nع �c (ا�< م��طO م!*�د اس3 ا�< ا��1Hط ھ�	< ام'وز در �1Y2ر +�دهً ا>	: 

؛  از ا��
�س3 $# م	��اھ�� اس�س�ت و G2ش1#ً ) $�1ب اس3 ،  $# ا��
� +�*� .P>ٔ# آ�'ا ذ$' $'دم
 !!  ا�< ز��ن دری را دس1 �ری $���؛ +� آ�'ا �Dرس� وا@� ���م�� 

 دو آن ��0ض و م	 ��� ن�	'و م�1ن و ھ� ��ش1# از را ھ��ه م� < @� +� ھ� ����� دو��ره در�<
 و اس�Y1ده زم	�#ٔ  ھ� ا�'ا�� ز��ن و �1Y2ر ط'ز در ھ��ه ز�'ا ؛ م	������ "و" ��ر دو و��" ی" ��ر

 م'@�م داس��1*�ی و دھ��ا ا$R' &�� م'@�م  و�'�� J'�� �# �!'�#ٔ  ش�� ���J[# ؛ ��ارد اس��01ل
 ھ��ه $# د�� .�اھ	� ؛ $�	� م'اج0# ؛ ا�� ش�ه ��ش1# ش	'ازی �Dرس� ����ن $# ، ھ�ا�3 >�دق

 آ�'ا ��0�  م�رد $�ر �'د |	' از آ�� دارد $# �?�رت +�ر��� در اد�	�ت دری � �ر ر1D# اس3 ،
 ،  م	��#:  م��  uU	R'�� � �ر را م
*�ل ��ی آ�*� �Jن ؛ م	 ��� اس��01ل»  ��«  @'ف &�ض �#

#���� ،#���	� آ�� م	�ن در م0'وف ��ی ��ی $# آ���ه ؛ام� م	 ��� +��Y م0'وف ��ی �# را…  و 
 �	c را $���ت ا�<    ھ'$�ام $#….  ام	� ،�	�$�ن ، س	' ، �	�3 ؛مU: م	 ��� +��Y �� ��ر دو آ�'ا؛
» ی«؛ $# ا�< دو��ر …  �		�$�ن ،س		'، �		�3 : ��0� م	 ��� +��Y �� دو �# @�	�3 در م	������ ��

از ! ھ� ��ده ؛ در ��رس� دری وج�د ��ارد  ��ش1< و +��Y $'دن م�=�ط و م'��ط ز��ن ا�'ا��
���� »ی «���� و .�د م	����� $# در �Dرس� ��0ض ھ��ه م	��» ی«ا��
�س3 $# �
�ی ھ��ه 

���� ��ش3 ؛ �Jن ا>: و »ی « و1Y�� 36# ا�� $# در ��رس� دری �
�ی ھ��ه ��ش3 ؛ ام� ھ	^
؛ وا2' �# !! م'ج] از ��د م� ؛ دری ز����ن 52 اس3 ؛ا�< م�ھ�1	�2t� #$ 5ھ��# دس3 ��1�	� م	��	5  

 :���J[# در�< �	D 3'دوس� در ز��ن دری ا�< م�0وn# م� < �	�3 

�N	� و آن +�شٔ# ره $�	� ــ � �ش	� +� ر�� $�+�ه $�	�                        � 

ا�< $Pم D'دوس� ، اc� '2 @'ف آ�'ا �	
� $��� ، وز�� +x	' $'ده و د��' �Y'دوس� م'��ط 
 !!!���اھ� ��د ؛ از ا��
�س�Y+ 3وت �	< ��رس� دری و �Dرس� ا�'ان 
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� � م0'وف ، و د��'ی م
*�ل وج�د دارد ؛ھ��ه آ���ه � �ر » ی«��رس�  دو ��ع  در ز��ن 

� ، ز�'ا م�'ج +�9Y� ھ��ه در » ی«ش�د ، $# آواز م�رد �	�ز در @�ود ا�< دو  �'ده م���	��

 ؛ ��Rده +?�دD� �'.�ردآ�*� �� ھ��ه ا�< اس3 ،» ی«آHٔ# >�+� ا���ن ج�ا و م�Y1وت از م�'ج 
؛G*Hا ھ' ج� @'ف &�3 ��ش� ، ��ان  م	�'دد اج'ا + 	# و +�$	� اس�س �' ھ� ��ا�'ا �Dرس� �Jن

ش�د ، در &�ض @'وف  ��Jن + 	# و +�$	� م	 ��� ، $# از @�ود @'$�ت و م��ودات .�رج م�
س � ن را�%�ر م�1ا+' +��Y $'ده  +� �='ف &�3 �'س�� ؛ در�< @'ف +��Y ش��� و +�$	�ی 

�Y�+ ط'ز >	�J'د ؛	�	و ا>�ل ز��ن دری 6'ار دارد ؛  >�رت م #���در م���Dت $�م: �� اس�س ، 
و »و ، ر، د ، گ « ، $��ٓ# اول را �e1Y پ  و �# س �ن »�'ورد�2ر �� م*'��ن «�%�ر م�Uل $��ٓ# 

ھـ ، ر ، « و $��ٓ# دوم را � �' م و س �ن !! اbH $# ���� ا>�� س�$< ��ش� ؛ ا��
� م1='ک اس3 
م1='ک +��Y م	 ��� ؛ +�ا+' @'وف س�$< �[�	< $U'ت ����ن دری م'��ط ؛ ��زھ5 اbH را »  ب

؛ ز�'ا �'ورد�2ر ، در ز��ن دری !! ��	!�د ؛ ھ�[��ن اbH م1='ک در ز��ن  دری وج�د ��ارد 
 �
J*�ر ھ
�N� اس3 و م*'��ن س# ھ
�N� ؛ ام� در ا�'ان ھ'$�ام از�< $���ت را ؛ �� س# و  دو ھ

 # $���ت را �� @'ف س �ن $�م: آ|�ز م	������ ؛ مuU َ@ِ'َ$3 ، $# آ�'ا ، و�� ا��!!+��Y م	 ��� 
�# ��D 3R!�ر� # ���ی ک وارد م	�'دد، از @�ود ( ک  e1D �# و ، ر ح �� �ن ��0�»  @'3$َ«

 $#،  م	 ��� +��Y ت � �ن� و ) e1D $�مu م	�Gرد ، در @�	�3 آواز اbH ��0از $ـ ��ج�د م� آ��
 !!. ��	!�د ش�م: +�Y&	: $# م0	�ر +��Y د6	O در ز��ن دری ھ�3 ؛  و ا�D&	: در +��Y ط'ز ا�<
:  « ؛ مU`در ھ�	< $��ٓ# @'$3  م	�'دد ادا و +��Y ھ� ھ
� و ھ� آواز �# م1 � دری ز��نام� 

 ��زن ا�< $# م	!�د ��ش1# ت و س �ن ک e1D ر،  ح ، $�'  e1D �# دری ز��ن در»   َ@ِ'3$َ

'د� # ��	�'دد ؛ آ|�ز >�م3 �� دری ز��ن در $��#ٔ  ھ	^ ز�'ا ؛   ؛ 0َِD�َ< اس3�� �D'@ : ش 

 در»  @ـ« @'$3 $��#ٔ  در ؛  مuU؛  آورد م� ��ج�د آ�'ا آواز ��2# س# @'$�ت از � �  ��	'د
 :«.�اجٔ# ط�س� در ھ�	< م�رد م	����  ؛ م	 �� .�O آ�'ا آواز e1D ام� ؛ اس3 س�$< ش'وع

�='ف >�م3 +�*� ا��1ا ��1ان $'د؛م�' ��0 آ� # �='ف م?�ت م��رن ش�د و م
��ع را @'ف 
 )٩»(  م1='ک .�ا���

 مtR6�01 و @'ف اول G*Hا ؛ ��	�1ا�� ش�ه آ|�ز ��2# س# @'$�ت ا�< �� $��#ٔ  ھ	^ د��' ط'ف از
 را دری ��رس� ز��ن +�9Y� وا@� آواز �c و @'ف ھ�	< $# ،  م	 �� .�O را آواز $#  @'3$
ا�< س	�� آ�[	�ی را $# ام'وز وا@� م	��N	5،  ؛….   م#،، و ، J# ، $#:  م����:  م	�ھ�� +! 	:

�Jن @'ف ��Jن ش�د $#  ��1ان آ�'ا � �Rر و �� �D>�#  « :آ�'ا م�%] م	��م	� ، و �J	< م	���� 
آن �c ��  در وا@� ا�< م	 �	٫5 +��Y $# $��#ٔ  ھ' در ؛ G*Hا»6%] و ادا $'د م�%] ��م	�ه م	!�د  

 «@'c�  3$ ازد��د �� اس3، � ='ف .�د چ مU` ش�د د��ه مH�U� ط� اس3 ؛ ا2' ش�م: ��J ��ر
 #Jَ« !�د	م #$ ، �Y�+ 3 م�ت�	آن �' اس3؛ وا@� ا�< در @� c� 5 ز��د س �ن @'ف	� 	م  »
�Jَ  «>دو ا�  �Y�+ اس3 وا@� �'ا�'زم�ن  ��0� ، c� و م1='ک c� >$دو ا2' آ�'ا اس3؛ س� 

 اJَ  «، '2ِ!5:«   .�اھ�3D'2؛مuU وا@�را در �' زم�ن +��Y س# ���ز�5 ، س�$< �c و م1='ک
 م� ��ج�د را وا@� ��Jم�ت +�J �Y*�ر 3@�	� در ، ���ز�5 م1='ک را �	� س�م @'ف $��# در�<
 ��J س# ، .Y	b س�R را وا@� ��ر دو ، �T	: س�R &'وn	�ن ا>%Pح در را وا@� $#،   آور�5
  �D>�# را وا@� ��ر J*�ر ،)  دارد وج�د م
��ع و مY'وق و+�  آن در $#(  و+� را وا@�

 دل  »آ��  ��س3 دل«  م�Uل در�< مuU؛  ��ارد اس��01ل م�رد دری ز��ن در �D>�# م	�����،$#
�Rس b	Y. ، #� �Rس :	�T ، 3وق و+� دس'Yع و+� �آ� و ، م��
 . اس3 م

��6: ذ$' اس3 ، $# س���ٓ# م'ا+� وا@� ، ��0� �c ، دو ، و س# ��ر  وا@� ج�Rٓ# +�*	�� دارد ، 
م	��م�� … ھ� را س�R، و+� و  ن�'ای ش'ح و +Y*	5 م��nع ؛ از ا��
�س3 $# در �=� &'وn� آ

؛ ام� ھ'�2ه ا�YHظ را �X'�*�ی ا���&� +��R: م	 ��� ؛ ا�< +!'�=�ت ا@'از وا06	3 م	������ ؛ 



www.goftaman.com 
 

���J[# ا2' ش�?� دو ��ر سY. �R	b �� دو ��ر و+� را +��Y $�� و ش���T F� در �'ا�' ھ' 
�� ، ��0 از J*�ر n'ب @'ف �n c'ب ��س3 .�د ���� ؛ ���J[# در &	< زم�ن آ|�ز $'ده ��ش

c� ھ'دو  �	او+�د .�اھ�� رس '.t� ب ھ'دو'n 'س��  و ��0 از ش�	م b	Y. ب�Rج� ��51 اس. 
 $�1 در $# ا��
�س3 از ، م	�ھ�� +! 	: را دری ��رس� ز��ن اس�س و ���# س ��ت و @'$�ت ا�<
 ؛ م	 ��� م!�F و روش< را ��رس� ��دن دری ،  اس3 ��رس� ز��ن �=� ھ'�2ه ��ر�2ن +��م
��رس� ز��ن ھ�ی ش�.# د��' و دری ز��ن �	< را �D>: @�  آوازی .?�>	3 ھ�	< ز�'ا 

 $# ا��
�س3 از ؛ آورد  �� س�$< ھ
� را ��ج�د م� @'ف م1='ک ا+=�د  �Jن ؛ اس3 آورده ��ج�د
ھ
�N� �� $��#ّ  را$��#ً  س�$< @'ف �� ا+?�ل وا@� G*Hا ؛  م	����� N� ھ
� ز��ن را دری ز��ن

؛ ���� در �9' داش3 $# @'$3 @'ف  م��وی �='ف �	�3 ؛ �� # +�*�  م� .�ا��� م?�ت
 !م='ک @'ف ھ�3 

   ��'| c	1��D بP	ری م�0دل س�	را �%�ر م0 �
ھ� 6'ار م	�ھ�� ؛ ام� ���� م�1ج# ��د $#  ھ
ھ� از +'$	� دو �� س#  �1ا�� از س# @1� J*�ر @'ف ھ5 +! 	: 2'دد ؛ �Jن آنھ� م	 س	Pب |'��

 #D'@ #ب سP	س��� 	م ���	�@'ف � ?�ا را اس�R�1ط م	 ���، �2ھ� $# ا�< @'وف را �� م?�+� 
را ھ
� ، +'ج�# »س	Pب«ھ�  ا�'ا��! ش�د؛ ام� در ز��ن ��رس� دری �J	1H�@ >� وج�د ��ارد  م�

ھ�  $# ش��� ا�< و0n	3 درز��ن آن  آ��، ���� ھ
� از دو و �� س# @'ف ��ج�د م�م	 ���؛  G*Hا م	�
>�دق ��ش� ؛ ام� دا�!���ا�� ، $# در م�رد امPء و ا�!�ی ز��ن دری م	��س��؛ ����R ھ�	<  �6ل 

وار + 'ار $��� ؛ م� در ا��
� +�$	� م	 �	5 $# در ز��ن م�  ا�'ا�� ھ�رادر م�رد ز��ن دری، ط�ط�
روا ، �'ی ، : م���� !س# @'D� وج�د ��ارد ؛ �� # $��#ّ �c ھ
�N� س# @'D #D'اوان اس3 ھ
�ی 

؛ در +��م ا�< $���ت @'ف اول م?�ت و دو @'ف ��0ی م?�3 ھ���1 ، از ا�< … ا�< ، م'د و 
… $���ت ا2' @'ف آ.' را @Gف $�	5  ��ز ھc� 5 ھ
� ��6� م	���� ؛�Jن رو ، �' ، ای ، م' ، و 

ر @�3H اول  �c $��#ّ س# @'c� ّ#D ھ
�N� اس3 ،در @�3H دوم  +�*� �� �c ھ
� ط'ف ؛ G*Hا د
ھ�1	5 ، @'ف س�م  وج�د و &�م اش ���ی ھ
� ھ	^ +�T	'ی ��ارد ؛ از ج��� د��' س	Pب را 
��	�1ان م�0دل ھ
� دا��3 و �'& V آن ؛ ز�'ا س	Pب از ا+=�د و ا+?�ل @'ف �� @'وف س �ن 

آ�� ؛ در @�H	 # ھ
� د6	P.'� Oف س	Pب ، از ا+=�د @'ف م1='ک و  م� و �c م1='ک ��ج�د
 !!  ش�د ، $# ا�< ھ��3 و .?�>	3 ز��ن م� اسc� 3 س�$< .�O م�

 
          V�  ً#��$ �
 ا�< ا1RH# $# ، آ�� م� ��ج�د س�$< @'ف �c �� وا@� ا+=�د از  دار ھ

 وا��1# ��ان س�3 دری ز��ن �ام ؛ �	�3 دری  ��رس� ز��ن م�?�ص  و م�=?' .?�>	3
 ، اس3 آم�ه ��ج�د .?�>	3 ا�<  اس�1'ار و + 'ار از ز��ن ا�< $���ت +��م $#،  �����اس3 و

 .ا��   آورده ��ج�د را ھ
�N� J*�ر س# دو $���ت  س �ن   و م1='ک  زوج ھ�	< + 'ار ��0�
 $#  ...َسَ' ،وَمِ< ، : �Jن  ا�� آم�ه ��ج�د @'$3 دو + 'ار از $���+	 # ھ���1 دری ز��ن در

ھ
�N� ھ���1، ��0� دو ھ
�N� 1Y2# ��	!���  $��#ٔ  +�*� ا��*� ا�� ، $# �'داش1# @'$3   @'ف ھ'دو
 �c و م	!�د $!��	�ه �� �ن»  ر «@'ف  $# »َس'هَ «   $�	5 اD�n# را م��Yظ ھـ  �� َسَ'، ا2' ؛ 

    ، آ�� م� ��ج�د ھ
�N� &�دی دو $��#ٔ 
؛ام� در ز��ن ��رس� @'$1�  دارد وج�د دری ��رس� ز��ن در $���ت �	< در س �ن @'وف +�ا+'

م=��س اس3، $# .�رج از @�ود @'$�ت س# ��2# م	�Rش� ، $# G+ t6�D$�ر 2'د�� ؛ اRH	'و��  ا�< 
�# ) س �ن (&Pم�ت .Y	b : « @'$�ت را در ز��ن ��رس� و ھ��ی م!1'ک م	�ا�� ، و م	���� 

اس3 ھ'��J $# ا�< م�0� �'د��'  +�اH� ج�] م	 ��� �# @�H	 # &'ب م	�ن دو س�$< ج�] � 'ده
) م1='$�ت .Y	b اH='$# ( ھ���� اس3 $# &'وn	�ن ��رس� آ�'ا  ز���*� روی ���ده ��ش� و ا�<

ا�< 1Y2# )١٠» (��م	�ه ا��  و ا�< ا2' از س# ��Gرد �' س�< س�3 ا� �1D� + #��Y ��ان م��1] آ��
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+?'�e م	 �� ؛ ام� &'وn	�ن 6'ن  ھ�ی @ 	5 اRH	'و�� م�Rای  اوسN�1� ز��ن ��رس� و ھ��ی را
ش��� ، $# م�1س��Y# �'ای  ھ!51 و �*5   ھ
'ی از .?�>	1� ���م م
*�ل اH='$# ��د آور م�

ش��س�N� آن ھ	[��ع �!�ن �� &Pمٔ# را � �ر �R'ده ا�� ، $# از آن +�ر��0R� W ز��ن ��رس� س	' 
�	��ده ، $# در &?' م��� ����1# آ�'ا م	��اھ�� �� �N6*�'ا ����R� #Hب م�0د'| c	1��D     !! 

ز��ن دری  + 'ار س�$�	< را @1� در �	< $���ت �	� +=�: ��ارد ؛ز�'ا ھ
� ھ� +��م ج��# را  
س�< را از � ���'  ش��� م�1اH� �Jن س�$< @'وف«  :اش�Rع م	 ��� ، .�اجٔ# ط�س� م	���� 

 ،)١١( »س�< ا�X16ی $�3Y $�� �'��ه 2'دا��� و وزن ��ط: ش�د و �	� در �%O آوردن آن ا��Tی 
م'د ،  �� م�رد �� دو @'ف س�$< ھ���1 ؛ ام� ھ�	� # در ج��# دا.: ش��� ا�< @�$ : 3H���+� �Jن 

 uUھ��؛م�	و »م�رد م��س �� م'د درس3 :   « را از دس3 م e1D >	� #$ ت @'$3 دالPدر�< ج�
 .$�'ه وا6] 2'د��ه ؛ @'$3 م
*�ل اس3 

ه و ط��: �� .?�>	�ت ��D	1	c |'�� را ��	!��س�؛  ش��� ��1ان @'$�ت ز��ن دری ھ
�ی $�+� 
را م�0دل ھ
�ی $�+�ه و م��ودات را ھ
�ی ط��: �R6ل $'د ؛ ام� ھ	[���# 6'ارداد @���� �	< 

 ��1�	� V &'� م��ودات و b?� @'$�ت �ت و م��ودات وج�د ��ارد ، ��0�$'@! 
 اش�Rع و ام�1اد از $# �	� و ز�' ، ز�' ��0� ،  #��2 س# @'$�ت   ازاس�R&   3رت $�+�ه ھ
�ی

 :��0�  م	�'دد +��H م��وده @'وف آ�*�؛ ام� �# از دو ��Jان ش�ن ش�ن
              آ�� م� ��ج�د»  ی«   ز�'  ام�1اد از  
              م	!�د +��H»  اbH«    ز�'  ام�1اد از 

 آ��             م� ��ج�د»  و«  �	�  اش�Rع از  
 اس3 $�+�ه ھ
�ی ��ش� م�1?' ، ا2' م	 �� ج�ا ھ5 از را ھ
� دو $# �D>�#ً : «  م	���� س	�� ا�<

 �'ا�' دو �������6ا�# ط��: ھ
�ی ��*	[?�ر+ ��0�) ١٢»(  اس3 ط��: ھ
�ی ��ش� ز��د ا2' و
 مuU ؛ م	 �� +0	< �=� م�رد ج�م+  ٔ#0��Y ط'ز را ����ی و $�+�ھ� ا�< ز�'ا ؛ �	�3 $�+�ه ھ
�ی

 م	!�د ادا ز س �ن �# و ی م0'وف �# ، م س �ن �# ت 0Yَ+، #$ #� e1D: ��زن» +�	�« $��#ٔ  در
 ؛، $# +��Y آن دو ��ر زم�ن وا@� اس3  م	�ھ� +! 	: را $�+�ه ھ
�ی ���c م س�$<  م�1Yح ت ؛

 ی  و ز ؛ +��Y م�ت $# ��	�1ا�	1Y2 5# ز؛ ��t و م0'وف،   ی ��0� اس3 ط��: ��0ی ھ
�ی G*Hا
 م�0دل دو @'$3  ��ش�؛» ی«؛ �Jن R6` ا�< �RTت را ��ار�5 ، $#  اس3و م  م�1Yح ت �'ا�' دو

�Y�+ �@وا �س3 ارزش ش��.3 زم���
 در ز��ن دری ، $# R6` در م�رد آن س�< ر3D ؛ از ا��
G*Hا م	�ا�	5 $# ت م�1Yح و م دو ��ر وا@� ھ���1 ؛ ام� ی  و ز �*	[?�ر+� س# و�� J*�ر  ��ر وا@� 
�	���1  ؛ام� �6ر م��5 ا�� # م�ت ط���1'ی را +��Y ش�ن در �' م	�	'د ؛  م1 � �*�	< ا>�ل و 

ا�� ؛ �#  دری ، آ�*� را @'$�ت و م��ودات .�ا��ه @ �3 اس3 ، $# ��ر�2ن س�b ز��ن ��رس�
 ط��: ھ
�ی $# ، م	 ��� ا�R16س ارو��N� ز���*�ی از $# را داس��1� ا�<؛ ���  @'$�ت و م'�0	�ت 

 را�%#ٔ  ��ھ5 م��ودات و @'$�ت �V؛   �	�R%+ 3	O ��6: در ز��ن دری ؛ اس3 $�+�ه �'ا�' دو
 ��	 ��� >=3R دری ��zرس� $���	 # G*Hا ؛ دار�� +�9Y� و آوازی را�%#ٔ  �� #!!  ��ار�� @����

  ط'ز .�اھ�� م� م��ودات و @'$�ت ھ��ه @Gف �� ��t ��	�1ا���؛ آورده ��ج�د را را�%# ا�<
��'R� اه'
 !!+��Y ا�< ز��ن ش	'�< را � 

 در�< $# ، م?�ت د��'ی و >�م3 � � :م	�	'�� 6'ار @�3H ��و @'$�ت ف�'.P م��ودات
��رس� ز��ن در: « م	���� �?	' .�اج#  م�رد   bHواو، ا  ،�� c�'ف دو �' اش1'اک �' ھ'@ 

�1D$# ا �ر م� @'ف $# م?�ت � �$Gم?�3 د��' و ��د ��1ا�� ٌج�س�$< @'ف آن و اس3 م 
 $# .�ا��� ھ��ه را م?�3 اbH ام� اس3 ظ�ھ' �� و واو در ام� س�$< ھ5 و اس3 م1='ک ھ5 $#

 )١٣»(   ش�د او م��رن م?�+� @'ف آ� # از ��0 م�' $'د ��1ان ا��1ا +�*� م?�3 �='ف
J# اbH ھ�	!# م�ه ��ش� و م?�3 |	' م�ه ��د …..   «  :م1Y� م'اد آ��دی  در�< م�رد م	Y'م���  
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 )١۴( ،»� ��د و H�6# م?�3 را ھ��ه �	� @�	�t1 .�ا��� �V م?�3 �' اbH >�دق ���اھ
  #]���J :R61# درY2 ^ ز��ن در�< ش�	#َ  ھ��'دد آ|�ز م?�3  @'ف �� $�	ن ���J؛ �ھ� ا�'ا� 

����� ؛ش�، @
�J 5ن  :م	 ��� آ|�ز م?�3 @'وف �� را $���ت ��0� �	���1 �6&�ه و ا>�ل ���< 
'Y<  …ا ؛G*H ده م�رد�Y1و اس �آ�*� ��د ھ��ه م�ج�د�3 @1 �م ��*Yد  $# ام'وز.  اس3 م�. 

 @'ف �� ھ�
�ر آ�*� �� �'.�رد ا��
�س3 از ؛ م	 ��� 6���اد دری ��رس� ز��ن م='ک و م���D را
 و ، +�Y�'0ت ھ��ه �'ای G*Hا ؛ دارد �6ام3 دری ز��ن +='�' در ا��ی و س�ل ازھ�ار $# ، ھ��ه

�YNھ�� ظ��	آ�'ا $# ، م c	� ��0م :��R+ ؛در ا�� $'ده # 	H�@ در  ٔ#�H� ن ط'ز و روزم'ه م�	� 
 در ا>�ل ا�< ، ��	 ��� م'ا&�ت را م��ودات، و م�?�>� ھ��ه  و @'$�ت ا�� # �# ، .�د

 >�در 6%0� دس�1ر ، م� دھ�� م�&u�& ��� #9 ام� ؛ ��ارد م�ج�د�3 �'ای ج�N� ش�ن ���2
 د��'ی دا�!���ی �2ھ� و اس3 م'��ط @'وف م�R6: �='$�ت �2ھ� ھ��ه م�ج�د�3 $# ، م	 ���
ھ� �=�	��z�]� 3 ؛ ام� از  ؛ ش��� �2ھ� ا�< 1Y2#....و اس3 م'��ط م?�3 و ��?�ت ا��*� م	����

ش'ح &�3 م�ج�د�3 ھ��ه در �< ز��ن &�ج� ھ���1 ؛ �Jن &	�� در ج'��ن م ��Hٔ# ش�ن آ�'ا ؛ ادا 
، اج'ا و ج�ری ��	��ز�� ؛ G*Hا n'ورت ھ�1� ھ��ه را ا@��س � 'ده ، و ا�'ا در آ+� ز��ن 

 !!!&'ب س1	�ی م	��ز��
�	!�*�د ش��'ا ھ�	< @'$�ت م�R6: @'وف در $���ت +! 	: م	�ھ� ، $# �# +�0	� آن  >�'1RHج�
مN�*H�U� �� $���ت ھ��ه دار م� آور�� ، ��0� ا2' @'ف م�R6: در $��# م�1Yح ��ش� ھ��ه �! : 

مN�*H�U� را �' م	�ار�� &
� ا��
�س3 $# ا��*� … اbH ظ�ھ' م	�'دد م���� رأس ، م�.H�+ ، G	b  و
  !!، $# �� +�Y	'ی $# .�د داده ا�� م�اOD ��ش� در 6	� آن �	���1 $# آ�� ا�< @ 5 &�م اس3 �� .	' 

 bHد��ا�ٔ# ا �� ��1ح اس3 ؛ ام� ھ��ه در $'سYھ��ه م :R6$# @'ف م� �+���اوان ھ���1 $'D ز�'ا
ش\� ، رؤف  ، ش�ن ،  رN	V،: �ن � + V�	J b# م	!�د؟؟؟ ؛ مuU در $���+� J! 6'ار ��	�	'د

، $# در ھ�ٔ# ا�< $���ت @'ف م�R6: ھ��ه 1D=# �'داش1# اس3 ؛ ام� …  م%�\< ، م!�\� ،>��N و
 !؛J' ا؟ھ	^ �c �! : اbH ظ�ھ' ��'د��ه ا��

�� ا�� # دس�1ر م	�ھ�� ھ' ج� $# @'ف م�R6: م ��ر ��ش� ھ��ه ش : �� را .�اھ� داش3 ؛ ام� 
، $# ھ	[ �ام م ��ر … م��Nه ، مN�R1< ، ��ا�N  ، م�N�+ ، :N	< ، آN	< و  :در�< $���ت �Jن 

 !!�	���1 ؛ ام� ھ��ه ���ی د��ا�ٔ# �� وا6] 2'د��ه اس3  ؟
  uUار�� ؛ م�	ھ��ه �' �� t�1@ م دار����Xت $# @'ف اول م���ھ�[��ن در م�رد واو ، +��م $: 

د��' $���+� �Jن م�\�ل ، رؤف ، �Jؤش ، ؛ از ج��� …  م�رJ# ، ھ�ش	�ر ، م*	� ، م'$� و
، $# ھ	[ �ام @'ف م�R6: ھ��ه م��Xم �	�3  ؛ ام� ھ��ه �! : واو ظ�ھ' … ط�ؤس ، م!\�م و

 ! ؟ 2'د��ه اس3 
+�0اد$���ت ارو��N� را ، $# .�رج از دس�1ر  �� ھ��ه م	������ ،و  +%R	O ھ�	< ���6ن @'3$ 

   ،،،� ؛ م���� $�$��N ، س��N ، راN�D: و @'ف م�R6: را در آن  .�د م'ا&�ت ��	 ��
+!'�=�+	 # در م�رد ��� ھ��ه در ��رس� دری م	�ھ��>�ری و روس�.1� اس3 ، م�ج�د�3 
ھ��ه را در س�.��1ن  $���ت آم�ه از ز��ن &'�� ج�1
� م	 ��� ، ا�< $���ت $# از ھ�ار و س# 

ر�W ، س�3 و روا�3 م� ��س	�ٔ# آن ھ� آم	�1# اسD ، 3'ھ�I ، +� >� س�ل ������ ز��ن م� �� آن
ً  ��ش1# و م=�9D# 2'د��ه اس3 ، ا2' ���< &���0ت و روا��ت ، ج�م0ٔ# دری ز����ن ارج ��Gار�5 ؛ ��� 

ھ� ����ن �+	< ارج م	�Gار��  ھ� D'ض اس3 ، ھ�[���	 # |'�� درس3 .�ا��ن و درس3 ��ش1< آن
!! 

از +�I ش�ن 2�� و G2ش1< ھ�ا از آن م	�ن  ا�< @'ف « :�'و�� .���'ی در م�رد ھ��ه م	����� 
در $���+� $# از &'�� ا.G ش�ه اس3 ھ��ه �� &	< $# آن �	� درسY� ..… 3!�ر @�دث م	!�د 

... و و&� ، وD ، [n'ع ، &�شO  ، م�م< ، م�ذن :م���� ھ��ه +��Y م	!�د D'اوان اس3 ؛ م���� 
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��� اس3 ؛ام� در در ا�� # م�'ج ھ��ه و &	< �� ھ5 6'�� ھ�1) ١۴(؛»    � O@ ی'���. ��
�� ھ��ه �'@�رد 6'اردادی >�رت م	�	'د ، از ج��R� +�0اد $���ت ارو��N�  م�رد$���ت &'�� 

$��N� ، س�داN� ، ش�ر��N�  :را  ا��*� �� ھ��ه م	������، آ�� ھ�# &'�� ھ���1 ؟ و $���+� �Jن 
از ا��
�س3 $# ھ��ه را  +
'�� $'د��  ،  !!ھ	[ �ام &'�� �	���1 … \� ، رھ�N� ، �	\� و  ،رس�ا

و 2'وھ� از دا�!���ان وط�� م� �	� ؛ $���ت را �� دو �� ، �� دو واو  م	������ و ھ��ه ا�<  ��د�2ر   
 !! ھ�ار س�Hٔ# �	�$�ن م� را در ���رش ��رس� دری ��H م�ل م	 ��� 

 cR$�1ب ، $# در م�رد س ��در س# ج �0'ا ی ا�'ا�!Hا c�*�ر  م� �+�  �رس��و +%�ر ز��ن 
  ، 3�	J >، $# ا� �����	س%'ی در م�رد ھ��ه �� �، @1 ��ش1# اس3 ، در ط�ل ا�< س# ج��


�N� اس3 و J# وظ	Y# دارد  $ !      
 دو +�*� ھ��ه م�رد او در ، م	�ھ� دھ��ا ا$R' &�� م'@�م را در زم	�#  +b�'0 دا�!���ا�# +'�<  

 !! ��	!��س� را @'ف ا�< $# م	 �� +?'�n�+ ، e	=�تا��ک  ���< دھ��ا $# ، م	����� س%'
دری ارج  ��رس� ش� ادا و +��Y در را ھ��ه ارزش و م�ھ	D��� ، 3'ھ����1ن ا�'ان ؛   

 ش�ن $Pم در را وxn	3 ا�< ، $# دری ��رس� ز��ن س�b ��ر�2ن �# +'+	� ���< و ، ��	�Gارد
 .�N� ژاژ م�رد در و $'ده ا@1'ام و @'م3 ھ� c1	�R'ی رخ از ؛ $'د�� +��	5 و ج�ری
 را +�9Y� ��	dX ا�< و �'داش1# آ�'ا ، ��ر�2ن ��د م�ج�د &'�� ز��ن در ھ��ه �Jن ؛!!!  م	 ��

 و @'ف ا�< م� س�b ���2ن س�<،  ��	�اش��1 وج�د &'�� ز��ن و ھ��ه ا2' ؛ ���د�� م'�Dع
 دری ��رس� ز��ن در ھ��ه م�ج�د�3 ز�'ا ؛ ��د�� ���ده ا.1'اع د��'ی ��م ز�' ، م!�?�ت را

��	N�+ 3�	� # �� c� ورت'n 3 و	�	: ز��ن در�< را &	ھ� +! �	ز�'ا ھ��ه در ز��ن !!   م
�2ھ	 # » ج� «�� م�رد $�ر�'د ��ارد، �%�ر م�Uل  $��ٔ#ٔ◌ دری �� &	< .?�>	�ت ز��ن &'

��Y*�م ��ون و �x	' اس��01ل 2'دد ��رس� اس3 ؛ �Jن ج� را �� ھ��ه ������� ا�< �YH &'�� اس3 
، »ج�اَک «،$# ���0�  ��ره �� 1��6� از �c ش\� اس3 ؛ام� در &'�� ا2' ھ��ه م�1Yح ��ش� آ�'ا 

������� ، $# ا�< و0n	3 » ج�وک«ھ��ه م��Xم ��ش� آ�'ا  و ا2' » ج��c«ا2' م ��ر ��ش�  
ا�1D ؛ا�< $��# را در @�3H مY'د ُج� و در @�3H ج�]  ھ	[�16� در ز��ن ��رس� دری ا+�Yق ���

م	������ ، ��0� آ�'ا ��ز��ن .�د م�%OR ���ده ا�� ، $# ھ�	< روش در م�رد $��ٔ# »ج�و«
&'�� اس3 ، $# ���0� �� و �� ھ�
�راس3 ، در  ���0� ط'ف �	� @�$5 اس3 ،س� �� ھ��ه»س�«

 !ز��ن &'�� م���� جٔ� �# س# @�3H وا6] م	�'دد ؛ ام� در ز��ن دری +�*� �3H�@ c دارد 
$��ٔ# س�ال ، ھ'�2ه ا�< $��# را ��رس� ز����ن �e1Y س	< ���ا��� ،ھ��ه در آن @Gف م	�'دد ؛ ام�  

��X< م	# س� ��0� ���$ �Y�+ ��'& 'دد ؛ ھ�[��ن ا2' آ�'ا�	م در ا�?�رت ��ش1< ھ��ه واج� م
امtX ، ا��1آ ،امu و |	'ه در ز��ن : ش��� ؛�Jن  در $���+	 # �� ھ��ه م�1Yح در &'�� .51 م�
و�� +���0 ھـ م ��ر �# ھ��ه  !  ش�د ؛�# ھ��ه  ��رس� +�*� اbH در آ.' ا�< $���ت � �رده م�

��N	< و ، >	Nن آ�J �+���$ ھ��ه  در ؛ ز�'ا ا�… در �دری اس3 ، ��0 �رس��< .?�>	3 ز��ن 
 .ط�ل ا��م م0
5 ش�ه اس3 

3	<�?. �9Y�+ >	�� 1در م�ج�د�3 و ھ��3 ھ��ه �'ای دری ز��ن م Wت +�ر��	ز��ن  اد�
ش	'�< را D'ھ����1ن ا�'ان و  ز��ن ا�< آھ�I و آواز $# ، G2اشG*H ���R� 3ا ؛ ! اس3 دری داده

 �N?�ا	ی و �L � او ��ورد�2ن دا.'�  ����! �!! 
 

 ھ��ه J	�3؟
 
>�ای ھ��ه  ھ�	!# م	Gz �'د ،  @'$3 $# اس3 >�م3 @'ف �c درز��ن ��رس� دری   ھ��ه 

�	< آواز @'$3 و م�ه 6'ار دارد ؛ ���J[# در ا� bH	e1D > و اbH  ، �� �� �	< $�'ه و �� و �� واو 
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�	< �n# و  واو وا6] م	�'دد ، ��0� آواز آن از @'$�ت ط���1'  ؛ ام�از  م��ودات $�+�ھ1' اس3 
ا م�'ج ھ��ه ج�ا و م�Y1وت از�< ؛ G*Hا ا>�� ��	�1ان ھ��ه را �� �� و ، واو +���0 ���د ؛ ز�'

@'وف اس3 ، وھ��ه �	� ھ	[��ھ� ���< @'وف +��R: ش�ه ��	�1ا��  ؛ +�*� آواز ش��'ا +�$	�، 
م
�ورت س# @'ف م�ه و ��  در م�=?'اً   دری ��رس� ز��ن +� 	< و ج��'ی م	����� ؛ ھ��ه در

 » م	�'دد وا3H�@ [6 س# درھ�  ج*3 ج��!	�� آن
 ..ھ'�2ه در م
�ورت اbH 6'ار 2	'د ، &��+t +='ک را ��ج�د م� آورد  :  اول           

 .ھ'�2ه در م
�ورت �� D'ار2	'د &��+t �'ای دD] اج��1ع س�$�	< اس3 :  دوم          
  . �'ای رD] +�ا+' م��ودات اس�3+�ً ھ'�2ه در م
�ورت واو 6'ار 2	'د &�: س�م           

      #]���J در :R6 ح ش��Xز��ن رد ا� �رس�� م?�ت و >�م3 �=� دو از +��Y وا@� ٫دری 
 اس3 وا@� از ��ر12' آ�[# G*Hا ؛ م	�'دد +! 	: اس3 ��2# س# @'$�ت از � �  $# ، م�?�ر

 ؛ اس3 س�$< و م?�3 ، 2'دد وا6] وا@� از $�J 1' آ�[# ام� ؛ اس3 م1='ک و م?�ت 6*'آ
 ��0� رود، � �ر @'$3 ��ون و +�*� $��# �	< در  >�م3 @'ف $# اس3 م=�1: ا�< G*Hا

'1 J�$ در ؛ 2'دد وا6] وا@� از >	�J �1	0nا2' و �م�ه @'ف س# از �  ��0� bHواو ، ا ، �� 
، :R6 'د 6'ار م?�3 @'ف از�< ��0 �� و	؛ 2  �� 	# م�ھ��ه م�ا.. 


# ھ��ه در  ��د .�اھ� م?�ت ھ�	!# 6'ار��	'د اbH م
�ورت در ھ��ه ھ'�2ه     ���J  اG*H ؛
 دو م	�1ا�� �� و واو 6'ا�3 در �ام د��ا�#ً اbH وا6] 2'دد ِ>'ف �'ای م1='ک س�.1< آ��3 ؛

3H�@ ش� داش1# را >�م3 و�� م?�ت�� . 
 در آ��دی م'اد م1Y� ���J[# ؛ $��� +��� ?D	P$ eم ��� را س�$�	< + 'ار دری ز��ن در      
�V ، ��ش� س�$< $# اس3 م�ه @'ف از &�Rرت م��وده م?�ت: «  م	���� ا�D �ر م	�ان 

»  آم� ���اھ� �=�>: م�%�ق @'ف ��د س�$< آ�*5 $# م�?�ر م?�ت |	' >�م3 �� ا���Xم�
 م� @�Xر دری ��رس� ز��ن  �	�ن ��	X#ٔ  ھ�	< رD] �'ای م�ه @'ف س# $��ر در ھ��ه G*Hا ؛

 .���� ، و ا�< &��ه +'�< وظ	Yٔ# ھ��ه در�< ز��ن  اس3 
 ھ��ه G*Hا $'د؛ م!�R&1' را م!�Rع ��	�1ان ��t;  آوازاس3 از م!�Rع .�د م�ه @'ف �Jن      

 .+� از + 'ار م��ودات ج�� 1D'2# ��ش��  م	�ھ�� 6'ار  واو �� و،  �*��ی رد را
  

   bHھ��ه و ا :  
اbH از ام�1اد e1D ��ج�د م� آ�� ، در @�	�3 آوازی اس3 $# ھ' ا���ن ��ون D!�ر م	�1ا�� از  


'ه اش �	'ون دھ� ، ا2' اbH را �tواز ���� ��0� �?�ت ���ا�	5 د6	O در �%�ٔ#   ���ی ج*�ز �@
!�د، ھ��ن م�%�	�3 $# ط�Rٔ# >�ا، ��0� +���ل �� $'چ >�ا از آن اس�R�1ط >�+� D!�ر وارد م	

م	�'دد ، از ا��
*3 اbH آواز ����# دارد ؛ �Jن در ��رس� دری �� س �ن ھ	^ $��ٔ# آ&�ز ش�ه 
��	�1ا�� ؛ G*Hا ھ��ه �� ا�n  bH	�# م	�'دد �� ج�ی اbH را اش�xل م	 �� و ا�< و0n	3 م	�1ا�� س# 

 .د، در ش'وع وس� و�� آ.'  $��# وا6] 2'دد @�3H را ��	'
 

 :در ش'وع $��# 
ھ' $��ٔ# $# در ز��ن دری �� اbH آ|�ز م	�'دد ؛ �Jن ا�R6 bHل @'$3 ��	 �� ، @'ف م��Gر در 

 :U3 ھ��ه ھ�3 م�	، اِ���ن آرزو و: @� �	ٔ# در�< ز��ن �� @'ف م�ه س�$< ،،،اٌم��^ $	؛ ز�'ا ھ
آرزو  ، آب ، : ش�د م����  ھ��ه م�1Yح ��ش� �?�رت م� ��ش1# م�آ|�ز ش�ه ��	�1ا��؛ ھ'�2ه 

 :در�< �	D 3'دوس� ،، $# ا��'ا اbH م��ود �	� م	����� ،،،آو��ان و 
 آ�� $�س و �� ��ی و روN	�# س�� ـ آ�� +�زی اس�Rن و �	Pن و ��2              

 :# در وس� $��
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ج�ی آ�'ا م	�	'د ، $���+� �Jن ھ	�ت  ھ'�2ه در �	< $��# ��bH م1='ک n'ورت ش�د ھ��ه
ھ	�ت �# : « |	�ث اH��xت در م�رد ھ	�ت �J	< ش'ح م	�ھ�  ، ،،،�!�ت ،م�H�ٔ# م��3H ،   ج'ٔات و

e1D ھـ م��Yظ �# س �ن ی e1D ھ��ه و س �ن ت ، $# ��زن |	'ت اس3 و ج�] ا�< $��# ھ	tت 
 ».،س3 اس3 ��زن .	'ات و ا�< ���0� &�5 اPDک و آ�[# $# |��N ا

در ��ش1< ھ	�ت ، ا2' ھ��ه م�ا.�# ��	 'د س# @'ف س�$< �� ھ5 6'ار م	�'��1D، $# ا�< ���  
ھ	\3 « ا>�ل +�9Y� ز��ن دری اس3 ؛ G*Hا اbH �# ھ��ٔه م�1Yح +��R: 2'د�� ، ���J[# ا�< $��# را

���� ( !!!م	������ ، ا�< �n ا>�ل ا�!�N� ز��ن دری اس3 و ا�< ش : +='�' |�� م=� اس3 » 
ج�ری و @�$5  ،،،$# &	< ھ�	< را�%# در $���ت �!�ت  ،م��3H و  ،)�# |	�ث اH��xت م'اج0# ش�د
در�< $���ت ھ��ه +�*�  ،،،+�.	' ،+�T	' ، ��س ، م�.G ، ش�ن ، رأی و : اس3 ؛ ام� در $���+� �Jن 

 ،اbH را م1='ک س�.1# اس3   
 )D'دوس�(��ز 2'دد �� روز�2ر      �'ٔای و ا���!ٔ# �� � �ر ــ م�                
 : در آ.' $��#

ش�د ، $���+	 # ��bH م� ا�
�م�� ھ�# �� �ن ادا  در ز��ن دری ��ر+t $��ٔ# �='ف م1='ک .51 م�
ا$ '2��bH�� #ٔ .51 ش�د و ا�
�ب +='ک $��،   ،،.�	�ا ، رس�ا ، ش	�ا، م
'ا و : م	�'د�� ؛ �Jن 

ا�< و0n	3   ،،،م�Rأ ، �!� ، م�!� ، م�
� ،ا�!� و : ؛ م����  ش�د ا�< @'ف �Dرآ �# ھ��ه +��R: م�
م1?�# را اD�n# $�	5 ھ��ه @Gف »ی «��Jن روش< اس3 $# اt� '2.' ھ'�c از�< $���ت 

: م1?�# م1='ک اس3 ؛ م���� » ی«م	�'دد و اbH س�$< ج�ی .�د را دو ��ره ا.G م	 �� ؛ �Jن 
��3R را اD�n# $�	5  » ی« ؛ ام� ا2'  ،،. �!�ی دری و م�Rای زم	< ، �!�ی �	c ، م�
�ی $�+�ه ، ا

در��?�رت ��زھ5 اbH   ج�ی .�د را اش�xل م	 �� و ... م�RاN� ، م�!�N� ، م�
�N� و: ؛�Jن 
ش�د ؛  �'ای رD] اج��1ع س�$�	< ��ش1# م�»ی «م%��O ���6ن +�9Y� ز��ن دری ھ��ه در د��ا�ٔ# 

؛ �Jن س#       !!�< $���ت �� دو �� ج'م امNP� اس3R�� 3 س�$< اس3 ؛ G*Hا ��ش1< ا» ی« ز�'ا
@'ف س�$< در +�ا+' 6'ارم	�	'د ، +�*� $���� �J	< م	������ $# �� >�ل ز��ن دری آش�� �	���1 ، 

 !!وا2' ھ���1 م	��اھ�� ا�< ا>: را �! ��� 
 

 :ھ��ه و �� 
رد ؛ � � م0'وف و آ�� $# ا�< @'ف دو ش : دا از ام�1اد ز�' �� $�'ه ��ج�د م�» ی«@'ف 

د��'ی م
*�ل ، $# ش	' |Gای  �	�ی م0'وف اس3 ، و ِش	' @	�ان در��ه �	�ی م
*�ل ��ش#1 
��R�، .%��� ، م?�ری ، H	�16� : م0'وف �[���< 5�6 اس3 م���� » ی«ش�د ، $# از�< ج��#  م�

 ...، +!R	*� و
، $# @��ت ذ�: را ا.1	�ر وا6] م	�'دد ، +�*� ��ی م
*�ل اس3 » ی«آ�
� $# ھ��ه در د��ا�ٔ# 

 :م	 �� 
 :@�3H اول ــ  

6'ار م	�	'د، $# از اج��1ع س�$�	< ج�� »ی « در ز��ن دری ھ��ه �%�ر &��م آ���ه در د��ا�ٔ# 
$# در �xH �1$ت و ھ5 در م�1ن 5��6 ا�< ... @��ON ، وON�T ، م?��N ، ش�ا�N و: ��	'د؛ �Jن 

ا�� ؛ $���+� �Jن وON�T و�� .ONP  م
*�ل ��ش1#» ی «$���ت را �� ھ��ه م ��ر و  ��ر+�ً ��
را م ��ر +��Y $'د ؛ در » ی«ھ'$�ام ��زن َم�Yِ&:  اس3 $# در ھ	[ �ام از�< $���ت ��	�1ان 

@�H	 # در َم�Yِ&: &	< م ��ر اس3 ؛ �� در �9'داش3 ھ�	< 6	� +�9Y� ، $���+'ا �� ھ��ه 
؛ ز�'ا ز��ن +='�' �� ! ھ� �� ھ��ه ا>�H� اس3  ا�� ؛ م�' ��ش1< آن م
*�ل  آورده» ی«و�2ھ�

ج'م » ی«+�N	� ، س�N	�، روN	� ؛+���0 ھ��ه �# : ش�د ؛ ام� در $���+� �Jن  �1Y2ر +%R	O م�
���N	� :        «                   در�< �	D 3'دوس� !  ا�!�N� و م�RاN� در ز��ن ��رس� دری اس3 
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 از ��س� &'وس    $# �!�	� آو  ـ ـ م! 	< $���ش ��Rس 
 ، Dَ�ِ&�< ��زن +�N	� ز�'ا ؛؟  اس3 ا�!�N� ج'م ا�< ؛ م	��س��» +��	�« +�N	� ��0ض �2ھ	 #J'ا  

#� #$ e1D و س �ن ف bH�1ان س�م اس3 ، آ�'ا @'ف $#  ھ��ه $�' ا	م �� �	Nس� ، �	N�� ،�	N�. 
 …#	D�6 در ؛ ���د ���ی # 	H�@  » �	��+«  3R��� # در ش�ه + 'ار آن در م�ه @'ف ��ر دو ا�� 
�	6 :	&�Dآ�� ا �؛ �� #	D�6 �1ان	ٔ# د��' ����^ $	# آواز  ��3، و آ�'ا �� ھ� �را م1  �	ن +���J ؛

( .�ا��ه ش�د » +��*	� « ھ� +! 	: ش�ه اس+ 3��Y ��	 �	5 ؛ز�'ا در آ�?�رت ����  @'وD� $# از آن
ا�5 ،  ؛ �� # م 1� �]�t	�� uR6 # آم�.1#) ھـ |	' م��Yظ ج*3 ادای @'$3 ی م ��ر &Pوه ش�ه 

ی «���3 در ��ب +��م $���+� $# ��0ض  ھ��ه +��Y م	���N	5 ؛ ھ�[�» +�N	�«��0� از @�9D# آ�'ا 

�ی .�دش�ن ���J[# �زم اس+ 3��Y و ادا 2'د�� ، ا�X1Dح 9YH� » ی« م	������ ، ا2' دو ��ر»�

���J[# !!  ش�د ، و ھ' ش����ٔه @V م	 �� $# ا�< ط'ز �	�ن ��zرس� دری م'��ط �	�.  3�O م�
 :م����ی ��W م	Y'م���

 ر��'N	5 ا�' �'زرق و�\	5   ـ  ور �����5 آ��م�ن �'ق و�\	5و                      
 :ھ� ا�< �	3 م���� را م�W $'ده �J	< م	������  ا�'ا��

 ور��	'�	5 ا�' �'زرق و�	5 ـــــ  ور�����5 آ��م�ن �'ق و�	5                     
م�0� P$م ا�< &�رف ��رگ را �# +�*� وزن را از $Pم م���� م	�زد�� ؛ �� # از �9' امP ا�!ٔ� و 

در ز��ن ��رس� دری ج'م ا�!�N� اس3 » ی«؛ ��� �'ا�< م�=�ظ�ت + 'ار دو ��ر !!!+�Rه ���ده ا�� 
ش��� ؛ ام� در  ��ش1# م�» ی«$# در ز��ن +�زی �# دو … $���ت &'�� +x		' ، +�		� ،+0		< و !! 

 c	� �*�+ �رس����ش3 ، $# در�< م�رد �Lوھ���2ن ،��0� x+	' ، +�	�و +0	< ���� » ی«ز��ن 
 !!!م	�1ا��� ، �x	�ث اH��xت م'اج0# $��� ؛ ام� �# �# ��1xHم# ھ�ی �Jپ ا�'ان 

 ، '	x+ ن�J �+���$ ، و ���� 	# م�	را �# س �ت &'����از $ �رس����$��زی ز��ن  Iس� # 	���$
�ت ا��'ا م	�ھ�� $# ا�< م	������ ؛ در @�	�3 �'�� .�د م	����� ، و RT» ی«را �# دو ... +0	< و

س�I ا��ازی ھ� �# ���?� ��$��زی ��رس� از �6ا&� و $���ت &'�� اس3 ؛ �� # در ج*3 ا�%�Rق  
س�$< را �%�ر +ٔ�$	�ی در م ��Hٔ# روزا�ٔ# ش�ن » ی«ھ� دو ��ر  ھ� اس3 ؛ �Jن آن ����� ا�'ا��

!!. 3 ؛ �# ����ن ��رس� دری �*�	< ط'ز ادا ش� م'��ط اس» ی«� �ر م	R'�� ؛ G*Hا + 'ار دو ��ر 
»  �Dرس	�ن �c ی را در�< $���ت @Gف م	 ��� و ا�< $���ت +V�'Y اس3 : « |	�ث اH��xت م	����

 [Y�� اھ����	$# ز��ده از ھ�ار س�ل در +='�'و +�'�' ز��ن دری @�$5 اس3 ؛ آ�'ا م �����6 c؛ ا��
 !!ز���!�ن ��� $��� 

د6	�t �'ای ا�� # س# @'ف س�$< م�1ا+' ... اN�  رھ�N� وش	�اN� ،رس�: ھ�[��ن در $���ت ؛�Jن 
�!��� ، ھ��ٔه م ��ر دا.: 2'د��ه اس<�?. �+ ، 3	+ 3�9Y� ز��ن دری +�م	< 2'دد ؛ ام� 

ش��� ؛ G*Hا +���0  م	������ ، در @�	�3 از @�ود ا�< ز��ن �	'ون م�» ی«�2ھ	 # ��0ض ھ��ه 
، $#   !! در ��رس� دری |�� +�م ھ���1…�ا�� ،  رھ��� و ھ� �# ش	�ا�� ،رس ا�< $���ت و م����ٔه آن


�N	� +� �6رن رزم زن  ـــ رھ�N� �	��� از�< :          در �< ا�	�ت D'دوس�  و�n@3 +�م دارد �
>�
 ا�

                                                     ***** 
 2	� 2'د ــ ھ�� از ھ�ا روش��N� �R'د �# 6�� س�zه ا��رون                             

 
 ھP ز��R ر.� �'.	� و �	� آر ـ م	\� �� دو ر.3 ھ�'�I و ھ��Rی:        �� مuU در�< �	3 

 ھPز��R ـ ر.��'.� ـ ز�	� آر ــ م\	�Rدو ـ ر.1*�'ن ـ �R�*2ی:    ش�د  $# �J	< +�%	] م�
                               >	�&�Yـ م >	�&�Y��0ن مD ـ >	�&�Yـ م >	�&�Y��0ن  ـــ  مD   ـ 

 !در ھ' م?'ع ا�< �	3 ��زده ھ
� ش�م: اس3 
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 :ھ� و �	'وان شP%<�� '0ح �� �J	< م	��س��  ا�< �	3 را ا�'ا�� 
 ھP ز��R ر.� �'.	� و �	� آر ـ م	� �� دو ر.3 ھ�'�I و ھ��Rی                   

$# م ، »م� N�«م?'ع دوم +�*� ده ھ
� ش�م: اس3 ، ��0� در م?'ع اول ��زده ھ
� اس3 ؛ام� در
 # 	H�@ ؛ در �
م م�1Yح اس3 �� دو ی س�$< ،$# » م	�«م�1Yح و ھ��ه  م ��راس3 ، ��0� دو ھ

؛ھ�[��ن اسc� �*�+ !! 3 ھ
�را ��ج�د آورده، درا�'ا�� ����� ا�< �	3 را از وزن �	'ون م	 ���
 W�� ت م����ی�	م ا�< ا���+     : 

 2' �# ج*: آN	5 آن ز��ان اوس3  ــــ   ور�# &�5 آN	5 آن ا��ان اوس3                       
 ور�# .�اب آN	5  م��1ن   و�\	5  ـــــ   ور �# �	�اری ��س�1ن و�\	5                         

�	^    ـــ    �Jن اbH او.�د J# د                    ^	� ارد ھ	^ ھ	^م� $	\	5  ا��ر ج*�ن  
ا�� ؛ز�'ا ھ' ��ر� #  $# در ا�'ا�� ����� آ�*�را سP.� $'ده و $�مu از �H�6 وزن �	'ون $'ده 

+��R: م	 ��� ، در @�	�c� 3 ھ
�را @Gف م	������ ؛G*Hا آ���	 # &'س » ی«ھ��ه را در �	1� �� 
؛ واt06 م���� �'س3 ھ���1 ، م���� را م	�	'�� ،م���� را +�Y	' م	������ و�� م���� .�ا�� م	 ��� 

 !!از ا��
�س3 ، $# +��م م'��ان �Dرس� ز��ن وا@� ، دش���ن �59 م�زون ھ���1!! �# م���� ش��س 
  
  
 :@�3H دوم ــ  

در ز��ن ��رس� دری و م1 ��	< آن در ج'��ن +=�ل ز���!�ن ھـ م��Yظ م ��ر را �# ھ��ه 
 ، م	����� آN	< آ�'ا .�د روزم'ۀ م �7�H در م� م'دم" آھ<"  $��7:  م�Uل ؛ �%�را�� ا� !�ف داده

 ش�ه اس3  ج��'ی ھ��ه �� در ط�ل ا��م م ��ر"  ھـ"  ، م	 ��� +��Y م ��ر را م��Yظ "  ھـ" ��0�
 ، روا�3 ، س�3 د�<،:م���� ؛ م	��ا��� آN	< آ�'ا اس3 ا>�H� و م= J 5	�� # ھ' ��t آN	<؛ ��0� ،

 .. . ا>�ل
 ��ج�د آN	�# نآ از $# ، م	����� را .�د J*'ۀ آن در و ، م	 'د�� >	�: ھ� G2ش1# در را آN	< ھ�	<

 دری ز��ن و+��Y و ، D'ھ�I ز��3 ط'ز آم� �� و ا�0 �س $# آN	< $��7 ا��c&�ٔه    ام� ؛ آم�
 ��ش�� $'ده ا.1'اع ج���ی $��7 ا�� # ��0� ، م	������" ی"    ھ��ه و�
�ی ا�� �'داش1# �'اآ ، اس3

��ش1# »اbH م��ود � �' ھ��ه ، ی م0'وف و  ن « ؛آN	< $# ا>�� �� م	������)  آ�	�# و آ�	< ( ،
« در آ�?�رت » �� اbH م��وده، ی اوH� م ��ر ، و ی ��T� س�$< و ن   « ش�د ؛ام� آ�	< $#   م�

 ش�&' را .�د �2ھ� $# ، م� .	�ل ��زک ��س�1ن 6�5 $# ا��
�س3 &
� ..�ا��ه .�اھ� ش� » آ�ِ# �< 
ھ�  *� ا�< $���ت و م!��# آنا�'ا�	 م���� $'ده اط�&3 ��1# �2ش و J!5 ؛ �ا���م	 م�ھ' ھ5 زم��� و

���	< و  آ�	<(   :م	������ مU: » ی«را �# دو  ، �	��+ ، �	�����ھ	<" ��شH�@ >1	 # در؛ )  ...و  �� 
$# در ج'��ن زم�ن  اس3، ھ5 ا>�� �� # اس3 درس3 ا�� # �# م��Yظ م ��ر ، "  ھـ" �� ��ھ	�

��N	N�+ ، >	< ،  روN	< و ، >	Nت ا�< ... ھ�[� آ�RTاش1# اس3؛G2 ھـ م ��ر ج�ی .�د را �# ھ��ه ،
ش���؛ در @�H	 # آ�	< ��  D�6	# ���ی م�... ا>: آ��3 $# ھ�ٔ# ا�< $���ت �� ش�ھ	< ،راھ	<  +�ھ	< و

1�� #	D�6 #ٔ��$ ^	!�د  ھ	ت �� دو !!# �����ش1< ا�< $�� t�� ی «؛ « �Y�+ ط'ز �Y� 3�	�@ ؛ در
؛ م!�ھ�ه $�	� D'دوس� ��ر12'�< ��رس� �2ی +��م ا&?�ر در�< !!! م1 ��	< ز��ن دری اس3 

 :م�رد J# م	Y'م���
 ــ �N�z	< $# ش�ه .1Y# ���ز     ــ  ش�ه �c زم�ن از ش� د�' ��ز                   

                   '� #J م�ده #J '� ل�� �ــ   2'ام   'D و >	Nt� ز�� ��ش�'D �J ــ 
 ــ ��د ��ی روN	< و �'��3 $�س ــ �	�راسJ �J ' !H 3!5 .'وس                   

     
 :@�3H س�م ــ 
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ھ'�2ه ��0 از @'ف م�1Yح وا6] 2'دد س�$< م	!�د ؛ ام� در +�0	� @'وف �� » ی«در ز��ن دری  
$# ا�< $���ت ... آ�� ، مuU در $���+� �Jن اP1Nف ، +�ط\# ،اراN# و  3 م
*�ل �	� س�$< م�@'$

، در ) ا��  در |	�ث اH��xت �# ی ��ش1# ش�ه( ش���  +� $��ن  ا�P1ف و +�ط	# و ��ارا�# ��ش1# م�
را  $��# اول @'$3 ھ��ه و در دوم� @'$3 ط  م
*�ل ھ�3 ؛ از ا��
�س3 $# |	�ث اH��xت آ�*�

در » ی«؛ ام� در $���+� �Jن م!�\� ، م%�\<  ، ش\� ، م'N�  $# @'ف م�R6: ! م	����� » ی« ��
 :در�< �	 @ 3	D 5'دوس� .+��م ا�< $���ت م�1Yح اس3 ؛  G*Hا ی س�$< ج�ی اش  را �*��ه م	�ھ�  

 س�اوار م���ری و��� و|: ـــ  �\� در.�ر +�ج و د�*	5 و م:                  
 H�@ رم ــ�*J 3: 
ھ��ه �=	� ��ی م1?�# � �ر م	'ود ،$# ا�< و0n	3 از ا� !�ف ا�< ز��ن در G2ش1# ھ� @ ��3  

دارد ؛ ز�'ا ھ��ٔه م?1�c� #ٔ��U�� # دس�1ر و &Pمٔ# &�م در ز��ن ��رس� دری ، دو @'ف اbH و 
 uU؛م �� 	ی م'��	' و   :�� را در زم��# ھ� و @��ت م�Y1وت ج� #ٔ��� ، cر��+ #ٔJ�$ ، >م #ٔ��.  …

؛ در ھ'ج� $# ھـ |	' م��Yظ در آ.'$��# وا6] 2'دد؛  ھ��هً م1?�# آ�'ا م1='ک س�.1# و 
ای م< و�� ���# ای �	' ؛  س�.��1ن ج��# را + �	: م	 �� ؛ G*Hا در مH�U*�ی �Dق ��ش1< .��#

!! �ن 5N�6 ���ده ا�� ،آ�'ا �Y� $'دن اس�R�& 3'اN� ��ده ، ا>�H	 # در ط� 6'�*� م1 ��	< ا�< ز�
ا�< &�: را +
��� و +�0	' ز��ن ��رس� 6���ادم	������؛ .$���	 # ھ��ٔه م1?�# را @Gف م	 ��� ، 

در @�	�3 ا�< ز���'ا +�'�� و +���: م	 ��� ؛ ز�'ا �J	< +='$�ت در ز���*�ی مR10' د�	� ھ�	< 
؛ +�راج و |�رت ���دن T'وت +�ر��� ز��ن ��رس�   وا6] ا$��ن را�� و م��0ل اس3 ، ا�< &�: در

 D #]���J'دوس� م	���� ؛!!. دری اس3 
 �!����ٔه .�ک در $	< ���ن  ــ  D!����ٔه .�
' آ���ن                        

        
 :ھ��ه در م
�ورت واو    

را م	!��س	5 ؛ واو  واو $# از ام�1اد �n# �� ز�' ��ج�د م� آ��؛ دو ��&� م
*�ل و م0'وف     
 …م!*�ر، ھ��ار ، آواز  و : ش�د ؛ م����  م
*�ل آ��3 $# د6	O در .51 ام�1اد . #�n�O م�

، واوی ...  م�ج� ، >�D� ، ��ع ، م�ی و : واو م0'وف آ��3 $# �� +�$	� ادا 2'دد ؛ �Jن      
.�ر، .�رش	�،  .��� ، اس1��ان ،:د��'ی ھ5 وج�د دارد $# آ�'ا واو م�0وH# ����2 ؛ �Jن 

 .ش�د  $# در ھ���م +��Y آن $�1'�< ��� آواز واو ش�	�ه م�… .'وار و 
ھ��ه ھ'�2ه در م
�ورت واو وا6] ش�د ، در �*��ی واو م0'وف 6'ار م	�	'د ؛ �Jن ھ��ه      

رود ، +� از + 'ار دو ��ر واو ج�� 1D'2# ش�ه ��ش� ؛ ھ���1  �'ای +�$	� و +�N	� واو م0'وف � �ر م�
ھ� در ز��ن ��رس�  ھ� را �� دو واو م	������ ؛ ام� ش : د6	O +='�' آن $���+� $# +� $��ن &��آ آن

 :در�< �	D 3'دوس� … ط�ؤس ، م!ٔ�م ، رؤف و : دری �� �c واو و ھ��ه اس3 ؛�Jن 
 ھ� ��Gری  +Gروان و ط�ؤس و $cR دری ــ �	��� �J �' $�ه                       

: �+	 # @'ف م�R6: م ��ر دار�� �%�ر&�م  از + 'ار واو ج�� م	�	'د ؛ �Jن ھ��ه در $��   
 bHم�م< م��� ، م�+�< ،م�دب ، م�ا)bHم��3 و )ج�] م� 'Tھ��ه در … ، م� :R65 م�	م  #$ ،

 ھ�#ّ ا�< $���ت م��Xم اس3
 ز$�ر س�1ره ش�'د ��'ادان   و د��' $# از �	' س' م���ان  ــ:    در�< �	D 3'دوس� 

؛ ھ��ه ج*3 +�$	� �' واو م0'وف ��ش1# …  ؛ ام� در $���+� �Jن رؤس ، رؤس� ، س�ل ، PJؤ ، �Pٔو و 
ش�د ، در�< $���ت  @'ف م�R6: ھ��ه م��Xم ��	3 ،   ھ��ه وظ	Y#ّ +�$	� را در�< $���ت ا�
�م م	�ھ�  م�

3 ؛ ز�'ا در�<  س#  ھ��ه ج*3 دD] اج��1ع س�$�	< � �ر ر1D# اس… ؛ در $���ت م?\�ن ، م�\�ل و 
 !@�3H واو در م
�ورت ھ��ه �0	< +�ا��N� +��Y ��	!�د

+�Yوت و +���� ا�< وظ�bN ھ��ه در �'ا�' واو +�*�از ط'ز ادا ش� و +��Y ��6: اسY1*�م و اس�R�1ط  
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 :اس3 ؛ مuU در�< �	3  
           » #J م!ٔ�م #J >مٔ�م #J   ��1  ـDا  دا��� آ��� # �2ه ر'J م�\�ل �Nس�'+'D�$« 

 :اس3 ، م��nع را +���' م	 �� » H�0D< « ا�< �	3 $# ھ' م?'اع آن J*�ر ��ر 
ھ��ه در م�\�ل ج*3 رD] اج��1ع س�$�	< آم�ه ، در مٔ�م< ج*3 رD] +�ا+' اس3 ؛ام� در م!ٔ�م 

 !   ج�ی �c واو را 1D'2# اس3 ، $# در س# $��# ط'ز +��Y واو از ھ5 م�Y1وت اس3
:                                                                                        �'ای +!�	F واو م
*�ل و م0'وف  مuU در�< �	3 رود$�  ھ�[��ن اس3  

 »��ی ج�ی م�H	�ن آ�� ھ�� ــــ ��د ��ر م*'��ن آ�� ھ�� «                       «
و م�H	�ن را �� واو وم0'وف ادا م	 ��� ، ��0� س	�ق  دری ز����ن ��ی و ج�ی را �# واو م
*�ل  

$Pم و ط'ز �	�ن ز��ن دری ا�< +�Yوت را م=��س م	��زد؛ از ا��
�س�Y+ 3وت �	< ا�< ز��ن و 
؛ مuU ا�'ا�� ز���*� در �	3 ��� ، ھ' س# واو را در @�ا6: �# !! د��' ش�.# ھ�ی ز��ن ��رس� 

، $# … .��# ، آس��ن ، �!	��ن  و : H	 # آ�*� $���+� �Jن آواز واو م0'وف ادا م	 ���  ؛ در @�
ھ� ��� م*�ر  ا�< واو در +��Y ز��ن دری ا>u وج�د ��ارد ؛ ����J V# م	�1ان +�6] داش3 $# آن

2' و +�$	� 2' ھ��ه را در �H�6 واو ش'ح $��� ؛ ز�'ا ز��ن ��'دم و م�1� $# ��ان >=3R م	 �� 
؛ G*Hا ط'ز�	�ن م�3 ا>: اس3 ؛ �# از !! ��ن و �'وD	��ران +0�O دارد ، �# ��ا�!���ان ز

 !روش�Y 'ان و 6�5 ��س�1ن
�'وD	��ری $��1� ���م   # ���J » دری �رس�D  و ا�!�ء در  ز��ن Pش1# اس3 ، او $# �� » ام��

$���ت و ا>%P@�ت س�.D 3'ھ����1ن ا�'ان �!'ح م��nع م	z'دازد ، در @�	�3 م	��اھ� 
ھ�  ا�< ������ه  �� +��	�از آن!  ھ� � ���ن ھ���1  < $�� ، $# ز��ن دری و �Dرس� ا�'ا�����ا���ه +��	

 �%�� OTدر ھ'س# م�رد �%�ر م� t10	Rھ�؛ ط�	ه ّ م�رخ ،ز��ن ش��س و اد�� را ���د م'*J ،
 ھ� ھ��ه را رس�� ��	!��س� ؛ ام� م���� ر1D#  و س' $Pوه در ھ�# ج� 52 اس3 ؛ او $# ھ�[� ا�'ا��

ھ� ��� دس�1ر و ھ�ا�3 م	�ھ� ، $# PDن $��# را �� ھ��ه و PDن را ��ون ھ��ه �����	�؛ا1RH# ا�<  آن
در م�رد $��#ّ م�\�ل دH	: و  ٨١روا��ت م1 � �# ھ	^ س�� و@
1� �	���1 ، +� ا�� # در ص 

، ��:  »م�ٔ�ول « ش�د ��0�  آورد ؛ او م	���� م�\�ل �# دو واو ، و ھ��ه ��ش1# م� �'ھ�ن م�
آورد $# او 1Y2# م�\�ل از &'�� م�0Yل آم�ه اس3 ؛ G*Hا �'وD	��ر �1	
#  �6ل از  اس�1دی م�

» م�ٔ�ول «��� @'ف اس3 و در م�0Yل �	� ��� @'ف ش�م: اسt�� 3 »  م�ٔ�ول«م	�	'د �Jن در
��زن م�0Yل اس3 ؛ ز�'ا �'وD	��ر ھ��ه را �=	� � ='ف �R6ل ��ارد ؛ و ا2' �# م�ٔ�ول ش� 

ش�د ؛ �Jن uR6 آ�'ا در ج��#ّ ا�RYHی ��رس� م=��ب � 'ده ��د ،$# ا>Pً م�\�ل $# ��  'ف م�@
ش�د ، ھ�ف  اس�1دی $# او ؛ از وی ��د م	 �� �	�  �c واو و ھ��ه ��ش1# ش�د ش�م: ��� @'ف م�

! از ا��
�س3 $# �'وD	��ر ھ�[� دزد ����� راه � �ھ�ان م	R'د ! ھ�	< ط'ز +='�' ��ده اس3 
 :	&�Y+ و :	&�Dت �� ا���< ا>: �!�ه اس3 ، $# م����# و م�از�# $'دن $��� ��ز�'ا او +� $��ن �
+�*� در 6	� @'$�ت وس ��ت >�رت م	�	'د، و�# ��01اد@'وف م1! �#ّ ھ' $��#، ا2' �'وD	��ر 

�'ای ا�� # م��nع >'ا@3 داش1# ! +�%	] ش0' دری را م	�ا��3 ، ���< $
'اه وارد ��	�'د�� 
 :  �ش� �	3 @ 	5 ردو$� و م%�] |�H� از @X'ت ا��ا��0�H� �	�ل را +�%	] م	 �5 �

 ��د  ��ر  م*'��ن  آ��  ھ��       ----��ی  ج�ی  م�H	�ن  آ�� ھ��                                   
��ھ��                                                                                                                          -م*'���t –��د��ری   ---- ��ھ��  -م�H	��t –��ی ج�ی                                   
                                    >�&�Yم–    >�&�Yم-  >�&�D----     >�&�Yم-    >�&�Yم-      >�&�D  

 
 J!5 +�  �=�ل م< 2'  �	5 �9' .��د ـــ .�رم �# �J<  ��زد&	5R �# ھ�' .��د  :         |�ل �	�ل      

�!J� R+# ـ @�H� م�'ـ �	5 �9'ـ .��د ــ .�رم �^ ـ م��ز د&� ـ ��R# ھ�'ـ                           
 .��د  
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ـ                               >�01Yـ   م   >�01Y<م�0D <  ـ�01Yـ   م   >�01Y<  ـ م�01Yـ  م  م01Y�< ـ 0D�<   ـ
                                                                                                                                                                                                       

���J[# در�< �	1*� م!�ھ�ه م	�'دد ��J ��ر +�0اد @'وف ر$< و ��� +�%	] ش�ه �� ھ5 م��وی   
�	���1 ؛ ز�'ا J	�� # م*5 اس3 +�0ادھ
� ھ� اس3 �# +�0ا @'وف ، م����ج�م� در�< م�رد 

 »'دد در +�%	] ا&�R1ر �' م��Yظ ش�د، اJ'2# م �1ب ��ش� و �# م��Yظ س��6 2:   « م	Y'م��� 
ھ'�2ه م�\�ل را م�ٔ�ول ������� ، در @�	�e1D #� 3 م ،  و �# س �ن  س ، ھ��ه و ھ'دو واو و ل 

؛ ا>Pً !! .�اھ� ش� ،�J	< +�ا+' @'وف س�$< ا�< $��# را از @�ود ز��ن دری �	'ون م	 �� 
س ؛ و16� $# م0��م �	�3 وج�د ھ��ه ���ی واو اوH� J# وظ	Yٔ# را ا�
�م م	�ھ� ؟؟؛ مPUً در ط�ؤ 

؛ام� م�ج�د�3 دو واو ! ھ��ه ���ی واو وا6] ش�ه ، ��0� ج�ی �c واو را آش�xل ���ده اس3 
و36 ��	�1ا�� م�\�ل    ا�< $��# �� ھ�	< @'$�ت ھ	^!!  وھ��ه در�c $��# .�رج از ا>�ل اس3 

��	�1ا�� ��زن  +��Y ش�د، م�' ا�� # آ�'ا از @�9D# ���ا�	5  ؛ از ج��� د��' ا�< ط'ز ���رش ا��آ
؛ ز�'ا َم�0ُYل �# e1D م ، س �ن ف  ، 5n ع و س �ن واو و ل اس3 ، $# ا�< !! م�0Yل وا6] 2'دد 

ش�د ، ��0�  م م�1Yح ، س  &	< ھ��ن @'$�+� اس3 $# در م�\�ل $# �� ھ��ه ��ش1# 2'دد ��3D م�
��ا�# دارد ؛ �Jن س�$< ، ھ��هّ م��Xم و واو و ل س�$< ، در�< $��# ھ��ه م��Xم ���< ج*3 د

م�\�ل �*�	< +�Y	' در |	�ث اH��xت ذ$' ش�ه اس3 ؛ ز�'ا م�\�ل را . @'ف م�R6: آن س�$< اس3 
D�6	# ��3 ، $# در +��م ا�< $���ت @'ف س�م ش�ن … م	�1ان �� م
*�ل ، م��0ل ، م!�xل و 

	Dو'�
5 س�$< ھ���1 ، $# ا�< را�%# ا��اً �� م�ٔ�ول س�.3 ����ر  ا+�Yق م��Xم و J*�رم و 
؛ ا�< ا.1'اع &Pوه �' ا�� # |	�ث اH��xت را �Y� م	 �� ؛ �'وان ��ک س�< ���2ن !! ���اھ� ا�1Dد

 !!@'م1� روا م	�ارد س�b م� ،$# ھ��ه را �%�ر م%��ب در $Pم!�ن � �ر �'ده ا�� ؛ ��
�#  از ا��
�س3 $# +�$	� �' ا�< � 1# .	�� ارزش��� اس3 $# ز��ن م01�O ��'دم اس3 �# 

�'وD	��ران م%D ّ#0R'ا� �< +*'ان ، �%�ر ��	< م�Xر $�1ب ا�< �'وD	��ر ��'ا+� 2'ا�1' از 
   !!م�Yد آن  ؛ �'ای ز��ن دری و دری ز����ن اس3 

ز��ن دری $# از 6'ن س�م م	Pدی و م�?�>t در &*� اسPم� ش��N�D� �	�9	'ی داش#1 
�2
	�#ٓ ��ر12'�< ذ.	'ٓه �U' و �59 م�زون در ج*�ن را ��ج >	�J cد آورده اس3 ، $# ��ون ش�

 .را ��	�1ان  �' ز���� $# @�ود و �xTر ، ���# و اس�س آن +�م	< و +�X	< �!�ه ��ش�؛ ج� داد
آورد ؛ جR'آ ز��ن م� از آن مTt1' و م1=�ل  ج'��ن زم�ن +=��ت و +x	'ا+� را $# �� .�د م�
؛ ام� آ���ه ، $# اD'اد ، ج�0	3 ! &�م  ھ���1 2'د��ه اس3 ،   ط0R	t1 ا�< د2'��2� ھ� م�رد �R6ل

D'ھ��� و ���H� ، $# �� ا�< ز��ن �	��� روش< +�ر��� ��ار�� ؛ ام� آم	�1ٓ# از +=��ت ز��ن 
» �Dرس� وا@�«ھ� را �� .?�>	�ت 9YH� م=	� .�د ش�ن ج�ش��	�ه و �' ھ���ن آ�'ا ���م  |'��

��G'ش اس3 :' ��6	| �1$'@ >	�J؛ ��� 	م :	�=+  ٓ#Hد ھ�ار و س# >� س��	؛ ز�'ا ا>�ل و ��
ھ� +=��ت و +x	'ات م�0>' را  ؛ آن!!ز��ن ��رس� دری رادر م0'ض س�ال  و �Y� 6'ار م	�ھ�� 

 OR%دا.1# ش�ن م�'��'�< ز��ن +%R	O ��	 ��� ؛ �� # ا�< ز���'ا م	��اھ�� ��%�ط +��	�ی و .�د 
و م'دم و م�1� $# �%�ر س�1� در�< ز��ن �2 ، ���< +'+	� ھ��3 +�ر��� ا�< ز��ن !! ���ز�� 


�د در ز��ن « ھ� را  م
��&ٓ# ا�< ش�R0ه ��زی!. م	���� و م ��H# م	 ��� را ؛ م�X=: م	��ز�� +
م	��م�� ؛�2 �� ا�� # ز��ن ��رس� در �c م�%] زم��� ، از @'$3 و +=�ل ��ز م���ه ، »  �Dرس� 

ه اس3 و ا��D c'ھ����1ن ا�'ان آ�'ا  ��ز س�زی  و ��0� س	' +�ر��� ا�< ز��ن ، ��ری مb6�1 ش�
در @�H	 # .�د +� ھ��ز ���# اس�س و ا>�ل ا�< ز���'ا ��	!��س�� ، !! ا@	�ی م
�د م	 �� 

+!'�=�ت �	���R و ��درس3 آ�*� در م�رد ��� ھ��ه در �	�ن و ���رش ز��ن دری ؛م�Uل ا� �ر �� 
 .   ز����3 ��G' ا�< ��ش��1�N� و �	�R'ی از م��R� ا�< 

( ھ� �	�زی �# ش��.3 ا�< م��R� و ا>�ل ��ار�� ؛ ��J # آ�'ا م	��اھ�� در �Dرس� ش	'ازی  آن 
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١۶ ( ���$ :=�Xم�=: و م ! ���R� 3 $��� ؛ م��ٔ# م�'ت .�اھ� ��د ؛ ام�؛R=< ا2' آ�*� ����ن دری
 !!م��R� آ�'ا دس1 �ری ������ 

�: D�6	# ���ی �	���1 ، ج�Pت ��م�زون و ��م�Y� را ش�xH '0ت و $���+� ا.1'اع م	 ��� ، $# ا��آ �6
ا�� ، + 'ار و +�اوم س�$�	<  و م��ودات را ج��N  م	��ا��� ، @'$�ت و م��ودات را م1'وک س�.#1

؛ ا�< � �+� را $# �' J	��5 در +��R< و +�Xد م �: �� م��R� ز��ن ��رس� ….ا�� و  و ج�ری $'ده
،از ش�0ر ھLم��	�1� ارزش ��� +' ��ارد ؛ ام� ا2' » � ز��ن وا@� �Dرس« دری 6'ار دار��؛ G*Hا 

ھ� �[��z در @�	�3 .51 و م'گ +�ر�
� ز��ن ��رس� دری �� اس�س و ا>�ل +�ر��� آن  دس3 ا�<
 !!.�اھ� ��د  

$V �%�ر �� آ�2ھ��# و  $�ش� در ج*3 ز��ه ��*�اری ھ��ه از ا��
*3 >�رت 3D'2 ، +� ھ	^
ھ�ی .�د @Gف � �� ، و ھ'�2ه س%'ی را .�م# م	 �� ؛  ، ھ��ه را در ��ش1#ِ>'ف از رخ +��	� 

���� از +�Y	O و +%R	O آن �� ط'ز +='�' و �	�ن ز��ن اج�اد، ��ر�2ن و س���'ا��ن س�b م� ؛ 
�'ھ	� و .�دداری � �� !! 

ا.�DP1ت  +���ش� ، $# در س��' د�Dع از D'ھ�I و ھ��3 م�3 .�د 6'ار ��	'�5  ؛ ���� دا��3 $#  
$����   �	<  ز���*�ی ا>�� ا�< س'زم	< >�ری و G2راس3 ؛ ام� $���	 # ، ز��ن دری را 
م	��اھ�� ا�'ا�� ج��ه دھ�� ، �'�!ٔ# +�ر��� ا�< ز��ن +	!# م	 ���� ، ��0� از� %'ف  ��Yق ز���� 

                                                                                                              !!  و مGھR� را دام< م	����، و از ج��� د��' �' اسP�1ل D'ھ��� م� +0'ض م	 ��� 
                                                                  ا�1*�                                              

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 : ��دداش1*�
 �'+�V  +�ر�W اد�	�ن �Dرس� +�ج	 �. و .ـ ی١
 ارا�� � �Dٔ# اH�x*��'ا��.م . ـ ای ٢
ـ     ــــــــ ٣ ـ   ـــــ         ــ ـ   ـ  ـ  ـ
 ـ �'+�V ھ��ن $��ب ۴
 ارا�� � ز���*�ی ا�'ا��. م .ـ  ای  ۵
 ـ +�� �*�ر سcR ش��س� ۶
 ـ ارا�� �  �D# اH�x# ا�'ا�� ٧
ز�' &��و�< ���ھ� م�1?' ��1ر�W 6'ون ج���ه و م�0>' ز��ن ��رس� و  ج��� ـ ��ش1ٔ# ھ�ی ا�< ٨

 ا�'ان       J# و36 �	�ا ش�ه م'اج0# ش�د
 ـ .�اج# �?	' ا��H< ط�س� م0	�ر ا�ش�0ر ٩

١٠ ��*Hم� O	�=+ �و�'	RHـ ا��ر�=�ن ا 
 ـ .�اجٔ# ط�س� ھ��ن $�1ب ١١           
 ش�Y ��� م�س	��ـ  ش	W اN'H	V ا�� &�� س	�� $�1ب  ١٢ 
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 ـ .�اجٔ# ط�س� ھ��ن $�1ب ١٣ 
 ـ م=�� س�0 هللا م1Y� م'اد آ��دی ١۴ 
 ـ �'و�� ��+: .���'ی +�ر�W ز��ن �Dرس� ١۵ 
 ـ �Dرس� ش	'ازی را +�� �*�ر در +��	5 ز���*�ی ا�'ان �' م	!��رد ١۶ 

 
 
 
 
 
  

 


