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ش ��م�  
  

 ��� �و��د؟�را �ر
� از �ؤال ھ� را دا����دان د��� �واب 
  

  ز�ن #�" ھ!ت ���د ا �ک �ر �دا�ت

�ر �ر ت$و&" �ظر ��ن $" �
ن �&  

 '� ظ
  

ا�وا1)0 �)�ری ��*ر و  �(�وف ������ی *رب ـ �وری ـ، طوری $" د$&ر*(� �ر�)&� 
 2'!�
شھ� $&�ب "و�ژ�� 108در ��� �و��د، �� �!ت:  ی #رون �د�د"، ا�&��رات ��

  "�ردم �ر دو �وع ھ�&�د: �� د�ن دار�د و *7ل �دار�د، و �� *7ل دار�د و د�ن �دار�د." 
�را ا�ن  �(�وف �ر��&" و ��'ب ��م ��(��ن، �� و�ود &;$�د 
�ص #رآن �ر *7ل 

��(����ن 'دا#ل د؟ �را او و�&��ش آن، ���ن �ظری را در �ورد د�ن داران ا�راز �� دار
   ا�ت؟ را �" د�1ل &;$�د ��&�ر #رآن �ر &!=ر و &)7ل از ا�ن ا�ر ��&<�; �=رده

او را �ر&د و $� ر و �رھ�ن و ا�ن و آن 
وا�ده ا�د و �� �و��د $" او ا�ن 'رف ھ� را از 
روی د���� �� د�ن �� زد. آ�� ا�ن 'رف ھ� در �ورد ا����� $" روز ھ� را در روزه 

��دم ���دا �و�!�دی ا��="  ر &ن و �ب ھ� را در ���ز 
وا�دن ��ری �� $رد و از &رس�
رش را �دون $م و ��ش �@ل ��ل آ
ر *� ،را �� اط�ع ��'�ش 
ورده ���د� $�

��'ب  
وردن �و�ت ��ری ��ود ـ ���د �" ھ��ن د�1ل او را �رھ�ن 
وا�ده ا�د ـ،
  ؟ ���رد �ود و ...، در�ت ا�ت�د ھ� ر�" و �د

�� �" *7ل و &)7ل و ا�د��"  ر *ر �ی ا����، �� و�ود آن $"���& �را�
ا��م اھ��ت 
&� و ��ون را �� �" ا�ن ارج �ذاری و &و��" ا1&!�&� �=رده ،ا�تو ا�د���دن #�Aل 

و �روج  �� 
وا��د��ی *7ل را �و��ن  ، �" ��ول �و��D،�ر
� ھم و &و��" �� $��د
�را ا�ن ھ� �&وا��&"  �د؟ه ااه $�ف و �@ود و ا�راق �در  (�!" ای ��&�� �ر و�ول از

   و... ؟#رآن �����د*7ل ا�د 
دا را در 
A" �� $�د، 
ود #رآن ا�ت ارا ار ھ� در�&ر�ن �واب ھ� الؤ$" �" ا�ن � ��@&ر�ن ���)

�ر، ا �Fده �ود: وا$�وا�" $" ���د �دان �ظری&
   ، ھر ��د �
#رآن ������� $" '&� "�ّد" و "�ّد" #رآن را ھم *7ل در #رآن �ر ا��س �!&2 �ر
� از 

�" �" �=ل ��ر �=�ر ر &" ا�ت؛  ��53  52&�  49'��ب ��وده ا�د، �� &!�وت �ظر، ��ن 
 *7(وه و &)7ل و $(��&� $" �� &!=ر ��و�د ����د �)7(ون و &)7(ون و =" در �=ل  )ل؛�(ا�م، 
  و�1: .دار�د
 � ���ت $"��ی ا�ول د�ن" �� 
وا�د، *7(�ز�رآن را " "�ط@ری"، ار��د �#رآ� *7ل

*7ل ا�&!�ده $رد.   ز�I و �&; ز�I $��ل و �)ر ت ��طق د�ن&��Aد آن �رای  از�&وان 
 آ��"$" &�@� و &�@� �رای درون د���  و ا�&�7دی�7د $��ده و �'دود و �Jر*7(� ا�ت �#رآن 

در �ر���" و  ا�ت ـ " �دان �ردا
& #رآن $" ، و �" ھ��ن �=ل و ��ط�7در #ران �!&" �ده
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(7ت  &�(��ت ط��)� �<ل(وه ھ� �� ��" ظ�ھری آ�@م �� ��Fه و &)7ل و &!=ر  ـ �'دودۀ د�ن
و &!�وت �ب و روز و  ،و $وه و �&�ره و آ &�ب و �@&�ب �&ر ا���ن و آ���ن و ز��ن،

   .�=�ر �رده �� �ود،...
�" *�وان ����  ،�Jر د��� تو *7��� �� �ر�ت ر�د ����دۀ *7لاز ھ��ن آ�Jز ���ن *7(� 

" �ر &&�Mد #رار &)�رض و در  ،رو �" &=��ل ا���ن �" ��طق$�=� م و و*( �" د���ی
 �ر از &�7�ل و��زی ���ت Jد�ده �� �ود  طوری $". و �&��" ا�ن &)�رض و &�Mد ا�ت

$" ھر  و ��&7د آزاد *7ل �Jر د����'دود و و  ��7د ���ن *7ل د��� هدا�ط=�ک �و�ود آ�
&��م ��  �د��*7ل Mرر ��&7د و �" �!N *7ل آزاد ا�د�ش و  در، ��N ار��ب &)7ل، وزر

  .�ردد
از راه &و�ل �"  �ود و �رای ار&�7ی &!=ر د����)&7د �ر�)&�، $�� $" 
ود ��(��ن 

�ری $" در آن �� ز��ت،* �Aرد�را
�" Jرب زده �ود و �" از 
ود  ؛���رزه �� $رد 
"��F��ت  ، در�'!�  $&��� $" در ��D �دان ا��ره �د، �� �و��د: 36و  35و  34
�� دو &�ر�" دارد، �رای ا��=" *(م، &�دن ��دی و ���ر ت ��د�ت �� &!=ر �ذھ�� و "ارو

ا'��س �ذھ�� ���Oر ا�ت. ا�ن دو &�ر�"، &�ر�2 در�ت ا�ت، و �ن �" ا�ن &�ر�" 
  �)&7دم، �" ا�ن #�Mوت �)&7دم.

، $" رون و�ط�، و#&� $" ارو��ی �7&در و ���ر &"&�ر�2 اول ا�ن �ود $" در آ�Jز #
&�دن در
��ن رم را دا�ت، &�دن در
��ن و *��ق  (�!� �و��ن ���&�ن را دا�ت، Jر�� 
$" دارای ���ن &�دن و #درت �@��� �ود و  =ر و ھ�ر و  (�!2 �و��ن، *�1م را �ر &" �ود 

�)د از  6و  5#رن ھ�ی  و #درت ����� و ا�&��*� و ھ�ری رم *�1م را �ر &" �ود، در
���د ���P $" ���ن &�د�� وارد ���'�ت �د و Jرب د��� �د و ���'� �د، "ژو�&� 
��ن" او�1ن $�ری $" ���م ���P $رد ا�ن �ود $" �دارس را ��ت، او�1ن $�ری $" ���م 
���P $رد ا�ن �ود $" دا����دان و  ��!2 �و���� �Qب را ��رم $!ر و ا&@�م �" ا��=" 

���&�د و *��7د ��ن ��&�� �ر *��7د دوران #�ل از ���'�ت ا�ت، &'ت &)�7ب و  ���'�
 ��ر #رار داد، �طوری $" '&� ����ری از اط�; و  ��!" در *�ر ا�و��روان راھ� 
ا�ران �د�د و از ا�&�داد د��� Mد *(�� ���'�ت رم ـ ر�� $" &�زه �" ���'�ت �رو�ده 

&
�)د ھزار ��ل �د�ن �د. ا�ن، آ�Jز #رون و�ط� ا�ت. و �ذھ�� �ده ا�ت ـ �" ا�ران �ر�
��وال �� �ذرد؛ �ذھب ���P، و $(��� $" �ظ@ر �ذھب ���P ا�ت، ھر روز �7&در&ر و 
��رو��د&ر ���ود و ز��م ���)" و رھ�ری ارو�� را در د�ت 
ودش ���Fرد و &)7ل و 

د $" $(��� ���م &!=ر و ھ�ر و *(م را ھ�" ��&
دم، *��د و ��7د ا�ول *��7دی �� $�
ق، آزادی �ظر ����'ت *�وان �� $�د. 
ود �
ود ���ن #�دی، آزادی  =ر، آزادی &'7

&�زه در *(م و طرح &�زه در ز�د��، آزادی �����Fذاری �=&ب ھ�ی  (�!� &�زه &ر و 
آزادی &)7ل و &'�7ق را در &�ر�P �@�ن و ز�د�� و ا���ن از ��ن �رد و �� �I و #�د ـ 

J "$ ھر #�دی�ری و *(م ا�����، ��ر �ر &)7ل �د ـ ���ث ر$ود و �رگ *(م ��ر *(�� *
  و *7ل �� �ود، و1و ا�ن #�د ز���ر �7دس ���'ت ���د، و �د.

ا�ن �I &�ر�"، $" رم و �و��ن و Jرب، $" دارای &�دن *(��،  (�!� ھ�ری، ا�&��*� و 
  $ود �ذ�ت.����� �زرگ �@��� �ود، ���'� $" �د، را$د �د، و ھزار ��ل در ر

در #رن ���زدھم و ���زدھم ارو�� ��دار �د، �� ���'ت ���رزه $رد، $(��� را $و��د، �!وذ 
، و دا��2 #در&ش و ��طرۀ  =ری و ����� و ا�&��*� ��پ را ��'�ر $رد �" وا&�=�ن
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ت؛ �دارس �Jر�ذھ�� و دا���Fه �� I�AD رد، �دارس$ N�� ��اش را از �را�ر ارو

&�د؛ '=و�ت ھ�ی �Jر�ذھ�� �و�ود آ�د؛ &��م �@�د ھ�ی ا�(� و ھ�ی �Jر�ذھ�� ��

 ر*� ���)J 2ر�� �Jر�ذھ�� �د و &� ���ن �د، ��ز ارو�� ����د رم #د�م و �و��ن #د�م 
در
�ش  راوان و *ظ�ت ����ر ��دا $رد و �" #در&� ر��د $" ا$�ون ��ھدش ھ�&�م، و 

ا�د��" ھ� و ز�د�� ��ر ا�روز را  &�د�� را �د�د آورد $" ا�روز �ر�و�ت &�دن �@�ن و
�ر *@ده دارد. ا�ن &�دن و ا�ن ���ر ت *(م در ھ�2 ر�&" ھ�ی ز�د��، و#&� در Jرب 

(ر����س) �و�ود  &�د�د �د $" �@Mت ��ز��ت �" �و��ن و رم �Jر�ذھ�� #�ل از ���'ت
 ط�ط #رون و�ط�ی �ذھ�� رھ� �د�د. �س ا�ن� �ر��&�د و از ا�'آ�د، �" *�ر �Jر�ذھ�

دو &�ر�" ا�ت $" و#&� &�دن را &��N د�ن $رد�م، ��'ط �د�م، و &�دن ر$ود ��دا $رد. 
و#&� در ر����س &�دن را از ��د د�ن رھ� $رد�م، &�دن آزاد �د و ر�د ��دا $رد و *(م 

���ر ت ��دا $رد."  
"��F� و�� و *(ت  د�ن ���'�ت را� ���ودی *(م ا�'ط�ط &�دن، ر$ود ا�د��" و �رگ *7ل 

�ر
ورد ھ�2 اد��ن در آ�Jز  .$" �&وان آن را �'��77" 
وا�د $�ری ���تر � $ردن �)
�وده �=��ن د��� ، �� آزاد ا�د��� و *7(Fرا�J �Aر�� $�� �)د از ظ@ور آن ھ� ،��داAش
�وص ھ�X &!�و&� ���ن اد��ن و�ود �دارد.ا�ت. 
ز و ھ�X $دا�� �د&ر و �@&ر ا در ا�ن 

  د�Fری ��وده ا�ت.
�)�
، آزادی  =ر، آزادی &'�7ق و &�ر�P ز�د�� و  =ر �� $��د $"  (�!" ��(����ناز  
$"  �2 &)��1م و آزادی ھ��Aو در �&� �)د از ظ@ور ا��م در �رز��ن ھ�ی ا����، �@�ن

در '��M# "=�1" ���ن ���ت. ا�ن آزادی  ،ر�د $رده ا�ت ،ا��م �روج و '��� آن �ود
، از #رن ھ� ��ش ، �ر
�ف &�ور *��"ی �و�" �ونو *(م و &'�7ق و زاAش ھ�ی  =ر ھ�

��ن و ھ�د و ��ر و  (�ط�ن و �و��ن   در �&��2 وام ��ری ھ�ی  رھ��F ـ *(�� ـ &�د��
&�@� �" �I *��ل �ر*&� و روم و �رز��ن ھ��A $" �)داً ��(��ن �د�د، �و�ود آ�ده �ود. 

�راز�ر �دن  �� و &'�7ق ��$" *(م و آزاد ا�د� ا��ره $رده �� �و�د ا�ن 'ر$ت و &��Oر
و �"  Mد *(م و Mد *7ل  رار ��وده �وده�&!=ر�ن Jر��� $" از &رس �ر$وب $(���ی 

 ، �@��رت $رد�د،�ر ز��ن ھ��A $" �)داً ��(��ن �د�د $�ور ھ�ی �
&(ف، از ��("
��ش از  رار ا�ن ھ� �I ھزار ��ل از . ارو���A $"�روع �" ��ن �ر &ن ��ود�د،  "�

   " �ود.رو �" ا�'ط�ط �ذا�&��ری ھ�ی $(���،  &)�7ب �
ت
$�ر ارو����Aن، ا1�&"، �
�� از ا�ن داد و �ر ت �� ا�&7راض  رھ��F ـ &�د�� �ود، �" ھ�2 

  �ر�)&� ا�ن �=&" را در ا�ن �� ���د ��دآوری �� $رد! آن!!
�ود�ت �و�� واه 
ا =�ر ��&�� �ر ��&وا�� د�ن در ���] �!&ن �" �ؤال ھ�ی ا���� ا���ن، 


واه در  وھ�ی ا�&7را�M از ��ن و ھ�د و ��ر و  (�ط�ن و �و��ن و روم، ا�د��" 
�رز��ن ھ��A $" �)داً ��(��ن  در د����دان ارو��ی ����1ا� �&��2 وام ��ری ھ��A از

&�(�\  �ن و د��دارانا�دۀ ��ز��ری *(م و د�ن $" از �وی د�ودن M)�ف �� �" د�1ل �د�د، 
ا$<ر�ت #ر�ب �" ا&!�ق ا�د��" $" �و�ود آورد  را در ا =�ر د��� �&ز1ز���1ن �� �د، 

 ،N، �'�د ز$ر��ی رازیم ����د ا�ن ر�د، ���7@�ن ا�� �=&" ��[ و ژرف ��ن وران
ده ھ� �� و  و�)�د �����، *(� �ن �'�د �ر#)��، اراو�دیا�ن 
�رو، �@روردی، ���ر

�� از د�ن  دای د�ن �� ��ور �د�د و�" 
 �� ا��م در �را�ر �@�ن ���د �د ھ� &�ی د�Fر



www.goftaman.com 

د��Aت و  و آ&��Aت و د�Fری ���م�د ���م *�رف ��@ور  �=�  ��(" �ر &�د؛ و
  .و.. آ��و�&��ت

 2'!�$&�ب " *(م و د�ن  5د��Aم �=&�� ا�ت $" ��روان آن �" #ول د$&ر �@دی �(���، 
  و �)�و�ت در آ�&��2 #رن ���ت و �=م" �)&7د �" ا�ن ا�د $":


داو�د �@�ن را 
(ق $رد و آن را �� #وا��ن <��ت �" �ر��ن ا�دا
ت و در $�ر ھ�ی "ا1ف) 
  روز�رۀ آن د
�1&� ��� $�د. 

ب)  ھر ��ز در ��رۀ ا���ن و �@�ن را �� &وان از طر�ق *7ل، و ��&7ل از و'�، درک 
  $رد."  

و �"  دندر ا���ن �ودن و در �@رو�د �و د��Aت ھ� ��Jت ھ�&� آد�� را �" در ��د�� $"
�!'2 اول د.�#ول $��ت در 
روج از ������O1 $" ا���ن 
ود �و�د آن ا�ت، �� دا� )

  $&�ب "رو��Fری ���ت".
�"  او$" �!&" �� �ود . از ا�ن $���� $" از د�ن �" �=(�  ��(" �ر ت رازی �ود �=�

از ا�د، $&ب 
��1   �7دس آ����� �)روف$&ب ھ��� $" �" ��م  $&�ب $" ا�ن ا*&�7د �ود
&ر   ارزش و ا*&��ر�د و آ<�ر $���� از #د�� ����د ا �طون و ار�طو و �7راط 
د�ت �@م

ھ�   اد��ن و �ذاھب *(ت ا���� ��^"$" �� ا�ن �
ن را  و �!�د&ری �" ��ر $رده ا�ت.
   ." �" او ���ت �� دھ�دھ�ی  (�!� و &'�7�7ت *(�� ھ�&�د  و �
�1!ت �� ا�د��"

رازی �و�&" �� $�د $"  "�رور �ر  (�!2 رازی"در $&�ب  در �ورد رازی $ر�ن ھ��ری
�7د آرای �'�د ز$ر��ی  در ھم ���ر 
�رو. ا*&�7د دا�ت )"��وراءا1ط��و  
دا�" &�@� 

 2'!�و  ��وت�� ا�ن و�ود، وی $&�ب ���N ا1'=�&�ن 
ود �� �و��د $"  152رازی در 
�ذ�ر ت  $رد و Mرورت آن را ��� را �!� �� و'�.  

را �"  �����ر ،�2 �و، و �I ا���ن �و ��� ر��د$" �� 
وا�ت �I ا�د� '&� *(� �ر�)&�
در �@رۀ ا���ن  ����ب ��� دا�د. ز�را �رای ا�ن ا���ن �و و ا�ن ا�د��2 �و �A*�وان اF1و

و1وی و �ودا و � 
واھد �رد؛ �(=" �� ���م �� از او ��د،�وی $" �� 
واھد ��ز �����
�" ا�&��د �و�&" ای (��ز �������د.  �زدک را �I �� در �@ره و در ا�د��2 ا�ن ا���ن �و

 "'!�   )$���. ن$&�ب "$��&� ��" �و�&2 '�� 48از ��ور#� 
 ��� �رد؟ ��م ا��م �را �ر�)&� از �زدک و �ودا و �و1وی ��م �� �رد، و�1 از �����ر

 و ،&)��1م د�ن �ردا
&ن $�و�Fرا�2 �" و�واب ا�ن �ؤال را �� *7ل ��7د و ط�)� و#�د 
"��MرJ �� م  &)�ق�در ا��� $" راه  =ر $ردن و �� &وان داد، �" �� ا����در &�ر�] 

�I ا*&�7د  �" �I �`، �&!=را�" و �Jر��7د �دون �ردا
&ن را ��&" ���د؛و �7د *7���ت 
  !و �I ا���ن

و ا�ر دا�&�ن ھ�ی ز�ر �رای �I �رو�دۀ �دون &;�ل و &!=ر �" د�ن ���د �� ھ�X ا�د��" 
ی #��ل #�ول ���د، ا�� �رای �I ا���ن �� ھوش و ��&7د و 
رد��د ا�ری ا�ت و �Fر

  ����ر *��ب و �Jر #��ل ��ور.
  �و�&" �ده ا�ت: در �@�ر��ن ��د �!ر ��داAش &ورات �و�� 

"��" $��ورزی ��Oول �د. �س از �د&�، #�Aن  (#��ل) #�Aن ردا
ت وھ���ل �" �(" داری 
ای از '��ل ز��ن 
و�ش �'Mور 
داو�د آورد. ھ���ل ��ز ��د رأس از �
�ت ھد�" 

زاد��ن �(2 
ود را ذ�P $رد و �@&ر�ن #��ت �و�ت آن ھ� را �" 
داو�د &7د�م ��ود. 

داو�د ھ���ل و ھد�" اش را �ذ�ر ت، ا�� #�Aن و ھد�" اش را #�ول �=رد. �س #�Aن 
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ت. 
داو�د از #�Aن �ر��د: "�را 
���Fن �دت 
�م �رش را �" ز�ر ا�دا
 �رآ�!ت و از
 ��� N#ول وا�ده ای؟ ا�ر در�ت *�ل �� $ردی، آ�� �7�F " ز�ر ا�ده ای و �رت را �

  �دی؟ ..."
�وص *7ل '=م �� $�د $" �ر

ورد �� ا���ن ھ�ی ا�روزی ���ت �" آ��"  در ا�ن 


ن $" "�رگ 
دای &ورات �!ت و $رد، ����ر ����&" &ر ا�ت، ز�را �" ��داق ا�ن �
��ت و &وان �
ص &'!" دھ�ده را �� �Fر�م، �" ارزش �� ا���ن ھ� ��ز &'!2 درو�ش" 

  را. آن ��دی 

ود ��*&� و ا�&ط�*ت  رض $��د $" �" ��ن &و1دی ��� �=� از دو�&�ن �ظر �" &وان 

از ط� &'!" �� آورد و دو�� �I د�&" �ل و �و�� �I �وطل ��رو�� $" �ش ـ ھ!ت 
ارد و... آ�� ��=ن ا�ت $" ��� ��*ت را ��ذ�رد و ھدا��ی د�Fر را �رای دا1ر ارزش د

��� $م ارزش &ر  ا�ن $" از �ظر #��ت ارزان ا�د �� &رش رو�A و ذ$ر ا�ن $" &'!" ھ�ی
  ؟ا�ت، رد $��د از آن ��*ت ط�

وم ا�ن ا�ت $" 
دای &ورات �� ا�ن $�رش &
م �!رت و د���� را در ذھن و �وMوع د

ره و در �&��"  ؛(�2 ھ���ل �� ���ه $��ت#(ب #�Aن *D�� "$ �@�& "� ل��ب #&ل ھ���

، $" دا��2 ا�ن �!رت و د���� و #&ل و #&�ل &� ا�روز �" ا�=�ل د�Fری �وMوح در �رد�د
   �ر &� �ر د��� ��@ود ا�ت.

�!رت و $" ��ن ا�ن دو �رادر �� 
وا�ت  �را ���د 
دای &ورات ���ن $�ری �=�د؟ آ�� او
  � ا���د �ود و #&(� �ورت ��Fرد؟ د���

��ود $"، '&� ا�ر  " د�1ل؟ ا�ر ��� 
وا�ت، آ�� *7��� &ر
وا�ت، �" �ا�ر ���ن �� 
 از د���� و #&ل ا���ن �� ���ھ� آن ھد�" �ورد ���د وی ھم ��وده ���د، �رای �(و��ری

از ���ه  ـ ـ و �رای �(و��ری از �!رت و د���� و رواج $�ت و $�&�ر در ���ن ا���ن ھ�
  ھر دو ھد�" را �� �ذ�ر ت؟ د�Fری ـ �)د از �� ر���� آدم و 'وا ـ  

ا�دک ر�[ &ر از ا�دک ر�[ &ر�ن ا���ن ھ� �وده '=م *7ل، 
دای &ورات ���د ����ر  �"
   ���د.

�(د �@�رم  1043$" در �!'2   9ـ  10 13&<��"  ود �" �!رد�Fر �ر�وط �� �دا�&�ن 
  ا�ت: و ���ن در �
ش دوم *�ر ا���ن آ�ده &�ر�] &�دن و�ل دورا�ت 

ا�ر در ���ن &و ��� �� ����دۀ 
واب از ���ن ��� �ر
�زد و آ�ت �� �)�زه �رای ��� "
ظ�ھر ��زد و آن آ�ت �� �)�زه وا#N �ود $" از آن &را 
�ر داده، �!ت 
دا��ن �Jر را $" 

�� ����دۀ 
واب را ���و، ��روی �����م و آ�@� را *��دت $��م، �
��ن آن ���  ��� �����
ز�را $" �@وه 
دا�&�ن ��� را ا�&'�ن ��=�د &� �دا�د $" آ�� �@وه 
دای 
ود را �" &���� دل 
و �" &���� ��ن 
ود �'�ت �� �����د. �@وه 
دای 
ود را ��روی �����د و از او �&ر��د 

، و " او �('ق �و�دو اوا�ر او را ��Fه دار�د و #ول او را ���و�د و او را *��دت ��وده، �
�ز �ر �@وه 
دای ���، $" ��� $�&" �ود، ز�را $" �
��ن  &�" ا�Fآن ��� و ����دۀ 
واب 

را از ز��ن ��ر ��رون آورد و &را 
��2 ��د��  د�" داد، �!&" ا�ت &� &را از طر��7 $" 
را  ا�ن طور �دی آن �(وک ����� ��'رف ��زد. �" �@وه، 
دا�ت، �" &و ا�ر  ر�وده &� �"

&و  " ��ر ��درت ���د، �� ��ر �� د
&راز ���ن 
ود دور 
واھ� $رد. و ا�ر �رادرت، $
!� اJوا $�د و �و�د $" �رو�م و  �7ت $" �<ل ��ن &و ���د &را در 
�� زن ھ��Jوش &و �� ر


دا��ن �Jر را $" &و و �دران &و ����
&�د *��دت �����م، از 
دا��ن ا�&@��� $" �" اطراف 
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���د، 
واه �" &و �زد�I و 
واه از &و دور ����د، از ا#��ی ز��ن &� ا#��ی ��� �� �
د�Fر آن، او را #�ول �=ن و او را �وش �ده، و ��م &و �ر وی ر'م �=�د و �ر او �!7ت 

و  ���� و او را ��@�ن �=ن، ا1�&" او را �" #&ل �ر��ن. د�ت &و اول �" #&ل او دراز �ود
  "�" ��^ ����Fر ��� &� ���رد. �)د د�ت &���� #وم، و او را

�ون  ؛
دای دا��ی آ�=�ر و ��@�ن ا���ن �و��(2 ا�&'�ن&!=ر �I'M �ودن در ز���2 
�'�ت �ده ا�ت، ���&ر �'ث ��� $�م، ا�� در �ورد $�&ن ���� $" آ�ت و �)�زه  ً��#

 ، �)�����$" ظ�ھر �� $�د، ���د $�� &;�ل $��م. �@وه، 
دای &ورات، '&� $���� را 
ھم ھ�&�د و �)�زه ھم �� $��د، $���� را $"  از طرف 
ودش (�����ری) دارای ��وت

  �د. #��ل $�&ن �� دا �)د از �و�� �� آ��د،
 را�وش �=��م $" �)�زه $�ر ��'ر�ن �� ��دو�ران ���ت! �)�زه 
رق *�د&� ا�ت $" 

ا�ن رای اذن دا &�@� از ���، �)�� �����ر و ر�ول و آ��ه $��ده از اوا�ر ا1@�، $�� $"
ا�ت، ��در �� �ود و 
(ق *�دی از آوردن �<ل آن  از ���ب 
دا ���Fو�A$�ر و اذن 

، و �ر ا1@�م �ر ا��س و'� و �����ران�)�ره و ���Fو�A $" ����د  �!&" �*��ز ا�ت. �
در ا��م ھم �����ر را از ھ�" او1&ر �
�طر �)�زا&ش &�د�ق ��  
دا ا�ت. ����ی #درت

  $��د! 
ب �� '�ل، �ؤال ا�ن ا�ت $"، �را 
دا�A $" $�� را �" �����ری و ر��1ت ا�&
��ن �� ا

و او را 
ود �رای رھ����A  �را�ش *���ت $رده را و ���Fو�A $�د و #درت �)�زه $ردن
ا�ن  �د؟ ر��ن #&ل او را ��در �� $و  ،، ا���ن  &�" ا��Fز �� 
وا�د��رھ�ن ��  ر�&د

��'ب 
��" ره ��F" ��دار ��ش!" و ��F" دزی $و�
ن �دان �� ���د $" " دزه   
�را 
دا ���د  ا�ن ا�ت $" �" �و�� و #و�ش ھدا�ت �@وه ��A(" ای از ھ�" �@�&ر در


دا�A �را�ر  �وره ��ده روز 5�را��س آ�ت  ـ �)�M او#�ت در $�&ر از ھر �I روز
ونَ ُ<مj َ�ْ)ُرُج إf ِ "ِ�ْ1َِ َ�ْوٍم ��bل �� ز�����ن ـ ا�ت �� ھزار kد(ُ&َ � j��ِ lٍ�َ�َ ـ �َن 7ْ�ِداُرهُ أ1ََْف 

؛ آ�@م �� آن '=م #�طN و ھ��ت ��ک �رای $�&ن �����را�� $" �)د �ظرش را &��Oر �� دھد
، �)د از �دور �)د روز ؟ و $م و ��ش �I و ��ماز �و�� �رای ھدا�ت  ر�&�ده �� �و�د

د�&ور $�&�ر د�Fر، ا�ن ��ر  $���ً �ر �� �ردد و 
دا ��ر ورقا�ن د�&ور �" �و��، 
$" #��ً آن ھ� را �رای  ـ �" ��(����ن ـ د�&ور $�&�ر #وم �@ود را $���� را ��در �� $�د

   در $�&ر از �=��م روز!! ؟��وده �ود&�و�ق و &'ر�ص $�&ن ���� �)�زه �ر 
�ود $" ن ا�ت. ا�ر #رار �ر آن ر &" ا�ر ط�ق &)��1م د�ن ا��م �����ر ا��م آ
ر�ن �����ر

�)د از �و�� و *��� �'�د �" *�وان آ
ر�ن �����ر �رای آ��ه ��
&ن و ھدا�ت �ردم 
  د؟و���  ر�&�ده �ود، �را ���ن ا�ری �" �و�� و #و�ش داده 

ا��ً، در �ورت �دور ���ن '=��، �را ���د 
دا ��� و �)�زه �ر د�Fری را ا*زام 
ا�(� اش آن  �د#ا�وش $رده �ود، ��  ر ،آ��  ر���� را $" �" �و��  ر�&�ده �ود $�د؟
$" ��� ھ�ی �)دی $�&" �و�د؟ $" �د (�� �د�د)! *��� را �" �(�ب $��د�د و �'�د �ود 


ور" $رد�د؛ ���د زھر �� ھر ��زی $" (����ن "��زرا ھم �" ا��س �ظر �ر
� از ��
  �ود!!

�ر ���ت. در ـ ا�ن �و�&" &�@� �" ا�ن ���ت ��"  رازی از �I �و�&" در ���ت آ &�ب '�
  &و�" $��د:�� ھ�ی د�Fر ھم �� &وان آن را �راغ �ر ت ـ 
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�����ر " "b م �ر &�د���در b&�ب ھ�ی &�ر�
� �7ل �ده ا�ت b" �@ود��ن ��د�ن �ر&�" &
اbرم �(� n *(�" وآ1" را �" �@�دت �ر����د؛ و�1 ھر �ر&�" �����ر �(� n *(�" وآ1" 

ه �� �د و �@ود��ن �" �7�ود 
ود ��� ر��د�د. در ����ن &و�ط ��ر�Aل از ا�ن &وطA" آ��

��ر ��ز �روھ� از �زر��ن #وم �@ود، ز��ب، د
&ر '�رث را b" از ا�راف �@ود  ^��

( ��(����ن �ظر �" ا�ر ا1@� $�&"  �ود و �در، �رادر و �وھرش را از د�ت داده �ود
�ودی ر�ول 
دا �(� n *(�" ، &'ر�ك bرد�د &� ���د �" �7�ود 
ود b" ���ود�د ـ را#م)

وآ1" و در �&��" ���ودی د�ن &�زه &;��س ا��م �ود، ���ل �و�د؛ و�1 ا�ر �" ا�ن *�ل ��ز 
�" �@�دت  وری آن 'Mرت ���ر ��د، و�1 ��*ث ���و��ت آن 'Mرت �د و �را���م 

  ".در دراز�دت، �" �@�دت آن 'Mرت ا�����د
$" �را 
دا �����ری را �رای $�&" �دن ��  ـ *7ل #��ر �ن $" از ��ز $ردن ا�ن �ره

�&وا��د �رده از  و ���ف و ��رت ��ددی دا�ت، ���د �رو ��ورا�� ���� *��ز  ر�&د ـ
  دار�د!! روی ا�ن ا�رار �ر

  ا�ن دا�&�ن را ھم 1ط!�ً �
وا��د:
�س �و�� دو 1وح ���F از �و &را��ده، روزی �)د ���دادان �ر
��&" و آ�@� را  ..."

"، �ر $وه �)ود  ر�ود و 
داو�د از ا�ر �ر او ��زل �رد�د. �� او ����&�د و ���م �ردا�&

داو�د �دا در دادو 
داو�د ��ش روی او *�ور $رده، �دا در داد، �@وه �@وه 
دای ر'�م 

و  رAوف و د�ر
�م و $<�راD'��ن و ��و � و �F@دار�دھ2 ر'�ت �رای ھزاران ��ل
�1=ن ���ه را ھر�ز �� �زا �
واھد �ذا�ت، �(=" 
ط���ی آ�رز�دۀ 
ط� و *���ن و ���ه. 

�دران را �ر ��ران و ��ران ��ران ا���ن &� ��ت �وم و �@�رم 
واھد �ر ت. �س 
) �7ل از $&�ب &�ر�] 9ـ  �1034و�� رو �ر ز��ن �ر �@�د و ��ده $رد." (�!ر 
روج:

 2'!���پ ���م،  ، �و�&2 ��ن ��س، &ر��2 *(� ا�Oر '=�ت،N���495 اد��ن، 
  ).�ر$ت آ �ت"�@��� *�م

  در را�ط" �� ا�ن دا�&�ن دو �=&" را ���د ��د آور �وم:
د#ت  ،
وا��د��ن �را�� '&��ً �" *��رت "�س �و�� دو 1وح ���F از �و &را��ده" ـ1

   $رده ا�د!
�'�ت �" ���ن �� آ�د $" دو 1وح ���F  "�و"و#&� از دو 1وح ���F ا����ً، ""�@$ "

�F $@�" �" $رد�د $" �" دو 1وح دو 1وح ���� ���د؛ �� و�ود �� دا�ت. و�ود دا�&" 
  ���F �و Mرورت �د�د آ�د؟ 

رود آ�د و �ردم را از $وه   �)د از �@ل روز �و��ز���� $" #�" از ا�ن #رار ا�ت $" 
دو 1و'� را $" 
داو�د �� ا��F&�ن 
ود  ، ���ن 
���Fن �د $"Jرق در *�ش و �وش د�د

   " ��ود.�ر ز��ن $و ت و &=" &= ، ر��ن را �و�&" �وددر آن ھ� ده 
آ�� �=�&��دن  ر��ن 
دا �د�ت �و�� �" �ظر ��� *��ب ��� ����د؟ �� �" �رأ&� ���د 


دا ���د در �ظر �و�� ؟ ر��ن 
دا�ش را �" ز��ن $و��ده ���د�و��   �Aدا
&��م 
  �Fو�" �وده ���د؟ و ...

در  �� �" &ن د�Fر $را�� �@ررور��م �(��ت Mد &ر�Aس اداره *ـ دو �� �" روز #�ل  2
، �د�ون �)�م ��م، $" �ظ�ون ا�ن ا�!��ر �ود، در ا�ن ا�!��ر $�&" $�&" �د.  I ا�!��ر�

�رادر او را �"  =ر ا�ن $" او ھم در ا�ن ا�!��ر د�ت دا�&" ا�ت، ��زدا�ت $رد�د. و�1 
�ه ا�ت، او را آزاد $رد�د. ا�ن $�ر، �)داً، ز���� $" �)(وم �د $" �رادر �)�م $���ً �� ��
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در �I $�وری �ورت �� ��رد $" �و�1س آن  ،�)�� آزاد �دن �رادر �� ���ه �)�م

�ن &ر�ن،  ��د &ر�ن و #��ون �ر�ز&ر�ن �و�1س �@�ن  ��ا���ن &ر�ن، ا�روز از ��("

 ا�ل ��دا�&" �� �ود. ا�� در $�ر 
دای &ورات ا�ن ا�ل $" ا����� &ر�ن و ا
�#� &ر�ن
در ر*��ت '7وق ا راد ا�ت، ا��ً در �ظر �ر &" ��� �ود. در #��ون 
دای &ورات 

ط�ی �دران �" ��ران و ��ران ��ران ��ن &� ��ت �وم و �@�رم #��(�ت ا�&داد ��دا �� 

     �7در *��ب ا�ت!!  �@� �" ا���ن!!$�د! 
"$ن" $��م، *��رت  ا�ر �" �)�� و �!@وم $(��ت "$ن  �=ن" د#ت�وMوع د�Fر ا���ت $" 

�)�� ھ��ن $" 
دا اراده $�د و در #رآن، #�ل از " �=ن"، ���وی ا�ت �� "�و�ود��ش". 
�"  اراده ��وده ���د 
دا ���د ���د، ھر �" را $"اراده �" �ورت $��ل �رای 
(ق �� اا�ن 


ن �� �" ھر ـ  "اذا ارد��ه ان �7ول b "1ن  �bون" د.�'ض �!&ن "$ن" �و�ود �� آ��
   .، و�ود ���دآن $��م ا���ت $" �دو �و�Aم ��ش �زى و#&p اراده و�ود�

ل �و�ود �دن �� ، �)�� �" 
وا�ت و اراده و '=�ت و #درت 
داو�د �" �ورت $�� �=ن
  .و�ود �� &ن

��ن اراده و  ،ا�� در 
(7ت �@�ن و ا���ن، $" ا����ً *��رت "$ن  �=ن" �دان ا��ره دارد
�ش ھزار ��ل ـ �ش روز آ����� ـ  ��("  ،����ده �ودا�ر �" '��ب ز��ن ، ا���د

�ورۀ �)�رج و &ر��2  4�" آ�ت  ز����. و�ود دارد ـ �" �I '��ب �" �د ھزار ��ل
وُح إ1َِْ�ِ" ِ � َ�ْوٍم �bَن 7�ِْ آن &و�" $��د: " kَو ا1ر "ُbَAِ��َ1ْْ�ِ��َن أ1ََْف َ�َ�"ٍ َ&ْ)ُرُج ا
 ـ داُرهُ َ

 ھزار ��ل 50در آن روز b" �7دارش  و *روج �� ��bد�" �وی ا  ر�&�Fن و روح 
  ".ا�ت

را �� &وان در $(�I $ردن  و�دای "�و�ود ��� ـ �و�ود �� آ�د"��و�2 ����ر ��(م و ھ
��و&ر ��I ��ر ����ر #وی �$ I� "و "��وس I� " ��ود $" در�ر*ت ز��د &�ر� ��

�دم �I <���" از �!'" ای �" �!'2 د�Fر I� رد؛ �" در دھم، ��ھ� ھم در�ی �� 
، آن ھم �رای 
دا�A �ود ��دا �ش �� �" �د ���1 $" ��ب 
�&�F و ���ز �" ا�&را'ت


�&�F را ��� ����د! "$  
د و �� درک �Fرد$" �� 'س ��زی ا���ن *�#ل از آ
ر $�م ��ز ھم ھ��ن �
ن ا�ت $" 

  *7ل ��ز��ر ����د، دوری �� �ز��د.  &�ر�" <��ت ��ود و ��

�طر $�ری $" ���د از آن اط�*� ھم  �� ���ه @�ر ��ت �I ا���ن$�&ن �" �� � "�

  �" ھ�X و�" �� *7ل ��ز��ر ���ت. ،�دا�&" ���د
�و�" $" �=� از �&!=ر�ن Jر�� #رن ھ!ده �� ھ�ده  ، ھ��ن =ر �� $�م $" 
دای اد��ن

 �!&" �ود، و آ#�ی "ا1ف. ا���ری" �� "ا1ف. رو��Fر" آن را �" �=ل *�وان در $&�ب
؛ $" ���د �@�ن را آ ر�ده ���د 
دای ���ت �7ل $رده ا�ت، ،و ا���ن 
دا را آ ر�د"اش،"

   آن را آ ر�ده ا�ت. ،�(=" 
دای ا�ت $" ا���ن، آ�@م در ز��ن �����O1 &��م  =ری
  

$ودک ا ر��A�7 در �
ش ����ن ا�ن �و�&" از ���ت  29000&�'�P و �وزش: *دد 
)savethechildren.com.uk"& ل آن  ) �ر��ود و �ن $ودک  �19000ده �ود $" ا

     ادا�" دارد  �و�&" �ودم. 29000�" *(ت  را�و�� آن را 
   


