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  رو�
	�� ����؟

  
/////  


 �� ا	/�.�، -, ه*(�،، ))'�د �� '� &%$ٔ� �"!و��، ) �١�٩-  ١��٠(�ن ��	� �� �� دا	��، ا�
 ر	� د��رت � 
  .;89:��ٔ� د�/ رو891!ا	� را '! ز��
 456! '.!3 �2ا01

 درب 'EF ه� و  رو�D 3!891*0؟ ،،))'�د �� '� 	�1(� �� '� 	�م،  )  ?١٧٢/ ?١٨٠( ا��، ا�
 ا�%�	��= ��	0 
  . 	M /Nَِِ!د 	�ب،، ا�
 'EF را در -ٔ$� '�I !6J!ار داد))او '"/ ه� 	�1(� �� '� 	�م . ��49ش ه�3 '�� 6!3 را در ا�
 د�/ �.�د

 �%&!6 
�!6 Oن 1/م �6 از �6ز�!' 
از ا�
 	�1(� اش، '!�!دان ه�3 ز��د3 '� ز'�ن -�ر;� �Pرت �!�(� ا;0، ا��، �
  . ا	8$�*� ا;0، '8!دا	� '!ا3 دو;(�ن، ا	�Rم ده�ا�
 اQ! �� '� ز'�ن

/	!�8' !S	 ده� را درTه Oٔ/; ارو-� را UVل و و�X !Qا 
ا]Z(� ه/ف �
 ا�
 ا;0 �� ا�
 . دو;(�ن '��/ ه�89م �Mا	� ا�
  .د�/��O را '� ��I"�(� �� �� ا��9ن دار��، دو;(�ن '� ��49ش '�8!	/

  .د�/O '� را O	O�8 ه�!-ُ 3	N/ �6ن

 ////  

  
�ٔ)1�	  

   ا�%�	��= ��	0

١٧٢/ ?١٨٠?    

  

� F6%�= 	%�دO ا;0، �� '�1/��M!' د�M �� �9!د، از ��د�� ذه�را . رو891!3، '�!ون 1/ن  ��	�6ا�	د�� �ن ��
� '/ون -�.�ا�� د�8!3 ـ ��	9/ را'^ٔ� -�! و �!�/، �!1/ و را1/، -�.�ا و -�!و، ا��ر�0 و ��M / '� ���ه�	(�ا	!د �9/ �� ���

ا�
 ��د�� �Mد F6%�$�، در �%�Zد . '!;/) b!ز3 (�ر�a�1 ،0 و ;�]` و �!اد و ُ�!�/، ا��م و �N(/3، رهZ! و ره!و ـ ���
�، '/ون ;!-!;(� ��M د!َMِ و 
در f	5e(� 	�*0، '= 	��1 از d/م c6%�%�8!3 و '� &!ا��6 ا;0 �� �!د 	%� �6ا	/ از ذه

  . د�O!e' ،3!8 '�8!د

�،، ا�
 ا;X�[!; 0ٔ� ��ر رو891!3 &!ات دا1(09  '!ا3 �))��M ���	0 ات '!ا3 ��رُ'!د داd�R1 ،ه���.  

� 'hرگ ا	*�ن، در 6%�م ز	/O �� و d%! �1ن،  -�� از �ن i' �%ه 
Z96$� و &�Z	�jZ; ، ه�3 ا�
 ا�! ا	/ �� D!ا ا�
	�� �� �I�' زاد�	/، 	ر;(�8ر3 ر;� �' �)M�; ن را از 1! -�! و -�.�ا، ره��	ا;0 �� . 9/�� ه*(�، � Oد]�= ه�3 ;�د 
'� ه%�


 را -�!، -�.�ا، ;!-!;��I ،0 و �D-�ن �� ;�ز	/).��M 0d!; �' 8!ان�ا;0 . د �.iZ.و �را� �� Oا�! ;�د �D د���� !
3 �
 �� ا	/�./، �.��، . ) ط. '� '�ورم ه/ف �(�ب ه�N� 3/س از ه!��	� اش( ا�! �
 �� ا	/�.� �� �(�'� ه*0 �& �' ��

9M� و n�!8�8! و د�و د /*��	 �� �i*	 ��ه*0 �� '!ا �Z�Zb ،/��%	 �� =%d 
-, ... /3 ا;0 �� '� &�3 و&/ان  و ���ه� �
���%	 /e& ش و &/ وn6 دم�M ِد�M �� �9�' �%	 3ز��	 
�4! 	��ز3 و&�د 	/ارد، در �Pر�6 �� �
 �� �6ا	� -�ل ':!دازم،  .  �

�ن ;!-!;(�	� . � ه��� �� �
 '� �ن ��ا�o و ه%*� 	�*(�، ا	�Rم و ;! و ;���ن �� ده9/ د�8!ان ��ر و '�ر �*�].	%��� و '��	/�.�
 p�!q ,9& د '.! ـ '� 1%�ل 6%�م��ز !r/ �� ا�	ور ا�' 
( �� '� �e! و �0ZF ;!-!;(� د�8!ان را '� دوش �!�(� ا	/، '� ا�

/، 	� jZ; �' �e96 ا�
 �� ا�
 ��ر '*��ر د�1ار ا;0، '= '� �1	. ) ط. ذه�9 و ا	/�.� ��( ـ 	�Z�/ وارد دوران '$�غ . ) ط. ز	�ن 
	i*0 از ه%� ا�
 -�.�ا��ن و ;!-!;(�ن، ا	*�ن را '� �9Dن ر	t و �Pرت �$ٔ� رام Oٔ/1 . ا�
 د]�= �� '� 1/ت !^M	�f ا;0

'"/، �	�ن .  ا	/، '!دار	/�1ن -!ورش �� ده9/ �6 �	�ن 	(�ا	/ '!ا�SF[ 3 ��، ���� '/ون ر�*%�	� �� �ن را '� �!دن �1ن '*(�
 ،/��Z	 �� /9��%	 �� /�/e6 ن را�	�9ن �D 9/ و ه��%�	د �� h1�� �$� �' را !^M 
 ���� از دا�!O �� �� '!ا3 �1ن 6"�
 �Mد،ا�

'� ه! رو3، ا�
 ا�! ز��د ه� !^M	�f 	�*0، ز�!ا -, از رو '� رو 1/ن '� ;/ ه�، ا�(�دن ه� و . O/1 ا;0، '� '�!ون '!دار	/
ا��، '!ا�M!' 3 ا�
 ا�(�دن ه�، &!ات �	�ن را از . � ز��
 �Mردن ه�، در -���ن ��ر، �!ا �� ��!	/ �� �D ��	� راO '!و	/'

/	�); �� ،!6 �  .'!دا1(
 ��م ه�3 	� و '�

'� ا�
 ��	�، '!ا�M!' 3 '� 1/ت د�1ار ا;�M �� 0د را از �89Dل دوران ��د�� ذه0�ci1 �' �� �9 دوم و 
ا�
 ��ر، . در '!�M ��رد ه� او '� ا�
 ا�! �dدت 	%�دO و ��رد -*9/ش I!ار �� ��!د. ل O/1 ا;0، ره� ;�ز	/ه%hاد�1ن '/

. او]�
 ;/ و ��	U در '!ا'! در�M fد ا;0، ز�!ا ا�
 ا�! ه!�h ا&�زO 	%� ده/ �� '� ا�
 n6ش د;h' 0	/ �� �ن را ادا�� '/ه/
' Oه%!ا ،jc"6 �� ��h& 3ه� =Pا ،�	�� 
� '�ور ه�3 �$�.� �� و �M �� ،�Z[�Iد ا'hار ��9 ا	/ �6 در O!e' 0�/M '!دار3 '� ا�

�	�	� �� . M!دورزا	ٔ� ا;("/اد ه�3 ذا�6 اش I!ار '�8!	/، '� ;/ ;94/ر3 '!ا3 6/اوم ه%�.�8 ��د�� ذه�9 اش، '/ل �� �!د	/
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�9
 X!�0 �زاد و ا�
 j[�I ه� و �$�.� ه� را دره� �� 9941/، ��م 	��^%��9 ه%!اO '� دو د]� D �' دت�d ن�	!ا ��/، ز	دار �� !'
�	�	� از �89Dل  ا�
 دوران . '� ه%�
 د]�=، 6"/اد �%� ا	/ �� �� �6ا	9/ ��م ه�3 ا;(�ار و �4F%� '!دار	/. ره� 	/ا1(� ا	/

  .  ��د�� '!��/O �� �6ا	9/، �� در ز��
 ذه
 �1ن Mِ �i6َ!د�!ا��، �.0 	%��9/

 �dد3 ا�
 ا�! 	��4%
 ا;X 0(� ا�! '!ا3 �1ن �زاد3 و رو891!3 ه� دادO �1د، �M �6د '� ه! رو3، '!ا3 �!دم

 را رو1
 '*�ز	/).��M . ان!Zن و ره��د را -�.�ا�M �� �	�*� در ���ن �)X ،=N)*� .%9/ان و �(45!ان�/	ه%�.� 6"/اد �%� ا

�9
 �*�	� ��غ ��د�� �4!3 را از �1	� ه�3 د�/ �1ن �ن ��ه� �� D. �!دم �dد3 �� -9/ار	/، ا	/ �� '� ا�
 ��ر د;0 �� ز	9/
'� دور '��	/از	/، �6ا	��� ا�
 را �� ��'9/ �6 روح '!�Mرد Mَ!دورزا	ٔ� ارزش ا	*�	� را '� E�X و�5�q، �ن ��	� �� �Mد �� 

ز�! ��غ '!دO �� ذه�9 ا�
 را از ��د 	Z!�� �� ذه�d 0�9م �� در �v;�6 �)12 ه%�
 �!دان . ا	/�./، '!ا3 د�8!ان �*(!ش '/ه/
ا�
 . I!ار دادO/1 O '�د	/، -�.�ا��ن را، '� و�OT �	�	� را �� �6ا	��� رو891!3 را 	/ار	/، وا �� دار	/ �� ;! 6*$�� �!ود �ور	/

ا�
 د�/ ;i(�8!ا	� و : ا�! 	%��.8! ا�
 واI"�0 و در;(� ا;0 �� ��ر'!د jc"6 و ;�D 3!�8)i ا	/ازO ز��	�Zر ا;0 
'� .  ام �رام، ا	(�Nم از �*�	� �� �ن را را�x �� ;�ز	/ و �� '� راO �� ا	/از	/ و �� X(� از '�ز��	/O ��ن �1ن �� ;(�	/ُ-!jc"6 �ر

�` ا	nNب �4%
 ا;0 '� ا;(Z/اد �ci1 و �� 	�ع ه�3 . ا�
 ��	�، �!دم �dم، '� �ه*(�8 '� رو891!3 د;0 �� ��'9/
%	 h�!ن '28ارد، ا��، ه���- �ٔ^N	 ،8!ش�را در ذه0�9 ه� ;���ن '/ه/د 
در ا�
 �Pرت، jc"6 ه� . � �6ا	/ اnPح ه�3 را;(�

 o%d �' �� ا3 �!د��!' �	 �� vM ن�D ،ن��!وا	!���0 �/M �9، درe� !8%); 33 �!دار ه��& �' O�8!3 ه�3 �6ز)i; و
  .    ا	/�.� راO 	���(� ا	/،  I!ار �� ��!د

 h& 3!8�د h�D �' 3!891ز  �زاد� رو��	/ارد، 	ن را  . �  ��!i;َ !; از 
واژO �� �� '*��ر�z�' 3رO ��ن �4%
� در ه%� ��ر ه� 'O!e '�8!	/: �زاد�i' ،،3ا	9/))��M د!َMِ دم از!� �� 
�Xل، �
 ا�
 �!��د از ه! ;� �� . �زاد3 �"�9 ا�

 در ��رد )): ]�� ��! �� ���/،، ��! در '�رd o.� Oٔ*4!3، ا;(/Jل �4
 )): ،، ا�*!3 �� ���/! ا;(/Jل �4
 )): �91م

 )): ،، �e96 �` �!��	!وا در &�eن �� ���/! ا;(/Jل �4
، ا�%�ن دا1(� '�ش )):،، �.�� و �n �� ���/!-!دا0M، ا;(/Jل �4

 ا��، �/ام. ،، ��، '� ]�8م زدن '! �زاد3 در ه%� &� رو '� رو ه*(��!ه!I/ر �� �6ا	� ا;(/Jل �
، ا��، ;!ا0d�b �!ود �رد 
M!د �!د :  �F/ود�0 '! رو891!3 ز��	�Zر ا;0؟ �/ا�� ;�دO ا;0 و �/ا�� رو891!3 را '� -�� �� '!د؟ �
 -�;a �� ده� 

  .در ه%� ز��ن ه� '��/ �زاد '�1/ و ه%�
 ا;0 �� رو891!3 را '!ا3 ا	*�ن '� ار�|�ن �� �ورد

 ه�، �F/ود ;�0M، ا��، '� ه�{ �Pرت از ;�3 د�O!e' ،!8 '!دار�P�cM 3 از Mَِ!د را �� �6ان در '!�M ��رد

 �ن ��ه� �� از . 	�Z�/ ا�
 ا�!، ;/3 در '!ا'! -�.!�0 رو891!3 '*�زد�(( 
 ا;(�5دO �!دم از M!د �!د،، �~ �� ز	� '� ا�

 ،، �~  Mَ!د �P�cM))�ن ��O �� از     . �"�9;0 �� �` �!د، '� و�OT �` دا	.%9/، �� �6ا	/ �ن را در '!ا'! �!دم '��ن '/ارد
در '!�M �*�]� .  �� ز	� ��S9رم ا�
 ا;0 �� �� �!د3 �ن را '��*0 در و5�qٔ� �/	�� �� '!ا�� ;:!دO/1 O ا;0، '� ��ر 'Z!د

 0[�X ،د�Z%ان &��"� و ه��d 0 �� در �ن�!� O!e' /��'  3ر�� Oٔ��1 /، از�%�	وارد ��  !Qا 
ه� �� '! �59"0 ه�3 ه%�Zد �"�
ا�
 ا�! �` �X]0 ا�56ق د�/ ���d�9c را ا��Rد �� 	%��/ �� '� درد ه/ف ه�3 ا&(%��M �� �dرد و �� . ا	�M �' �[�"5د  	�8!	/

�6 &��� . '��/ ا0d�b 	%�د: ا�! در ا�
 ��رد '� ��ر'!د ا;(/Jل ا&�زO دادO 	%� �1د . �� از �� ا�
 ه/ف ه� را 	�'�د 	%� ;�زد
M ن��h%دار در ���ن ا;0 و ه!� O��1 

 را ��d ه%�Zد d%��� ـ ��	e1 /9!و	/ &��"� &�e	� ـ �� -�3 ا�).�� ) ���8' /����'

 jb�i� ��، &��"� را از راO 	�1(� ه����M د!M از Oد�!ا �� -9/ارد �� '� ا;(�5د!M .�ر	دا `� E�X �' را 
).��M او ��
'� ه�{ �Pرت '!ا�� ر	x '� '�ر �� دا	/، �*�]� ه��� �� او '� �ن �.|�ل ا; E�X �' ،0�I ( ،="59� ��d `!ار �� ده/

او . ا�
 د�8! �%�ل '/'i(� ا;0 �� �` ا�*! ��pq -, از P/ور �!��ن ��!ا	� '! در;(� �ن ه� ا	0.8 '28ارد. 	%� �ورد
/��%	 0d�b*0 ا�ن . '���4!3 &!*d م�S	 در �� ��ه�  O�Z)1ا Oدر '�ر !S	 %� �6ان �6 از ا'!از	.%9/ او را 	` دا�م �N� ا��، در

�	�	� . �` e1!و	/ 	%� �6ا	/ �� از -!داh' !; ��[�� 0M	/. رد، �U9 	%�د و �� &$� ا'!از 	S!ش را '!ا3 ا��4ر ���d �!�0دا
/9�Z' اh& ،!اه� '*�زد�را  ���%d 0d�bم ا/d �9ز�� 
ا��، . �� از -!دا�1 ��[�� 0M	� �M]� �� 	%��/، '��/ '� ا�
 د]�= �� �4%


� را از �N/ار ��]�� و �� '�/اد3 اش، ا'!از '/ارد، و �ٔ5�q�e1 `!و	/ را ا�! دا	.�P �' ،3/9%رت رو1��M 0��Vم ر/d 
�` �oX n دارد �6 د;0  '� و�d، '!ا'! '� �4X ه�3 د�
 �� �2ه�Z �� '� �ن '�ور دارد، 'h	/ ز�!ا '!ا3 . ز�! -�3 	9%�دO ا;0

�5�q دارد، �6 د�/��O ه�3 '!ر;� O/1 را ه%!اO '� �4! ه�3 ا��، �` دا	.%9/ �زاد3 ���= و X(� و. ا�
 ��ر ���دO/1 O ا;0
;�ز	/O اش در ��رد �4X ه�3 د��9 و اO�Z)1 ه��� �� در �ن و&�د دار	/ ـ ا�! nMف 	� ه� و 	�eده�3 د��9 ه� '�91/ ـ در 

ش ا;0، د;0 '� ��ر �� �n�� �� ���زش �� ده/، در ه%�ن  vM	�eد د��9 �� او 	%��O/9 ا. '!ا'! �!دم ا'!از و '��ن '/ارد

 �� ز	/. او �زاد 	�*0 �ن 3h�D �� �� '�9/، '��ن '/ارد. -!دازدi; 8!ان�9/ ����ر3 '� ا�! د	اه/ �05. او '� ���M او :(( 

�9
 و �9Dن '� �� ���M(� ا;0D �� Oت �*�]� ا;0. �!و�ZQ د�M 
،، '� ا�
 ��	�، او �6 &��� �� �� �6ا	/ '� درد ه%�ن 	�eد .ه%�
4%
 او �Mد در '!�M ��رده� '� �ن ه� '�ور ���= 	/ا�M �� �9 ./1�' �)1رد �� 	� ه��� را �� ���زدد�� . O%�د	او -�%�ن 

4%
 	�*0 �� �ن ه�،  '!0N�NX �M ه� و در;(� ه��e9- 3	� را دا1(� '�91/��	 
'� ه! . ا;0 �� ا�
 ه� را '����زا	/، ز�!ا ا�
�9
 ��6د ه��� . �د3 '� درون د�
 	���(� ا;0رو3، او در ا�
 	� ه� و �4X ه� �6D �� 0��� �� 0;ور د�' 
ا�! او '� ا�

'� ا�
 41= از . در ا�
 �Pرت '��/ ا;("�5 '/ه/. و&�د دار	/، د�8! او 	%� �6ا	*0 �6 ��رش را '� و&/ان -�f ا	�Rم '/ه/
� O!e' �	�� O/	�91 !'دش در '!ا!M!-ُ O��/�.%9/ از د	` دا�ه� �� ��رُ'!د3 ��  ��د و ��ز �	�� O/	�91 �� ر/I !د، ه!�� �

. ا�
 را �� �6ان �` 	�eد '� 1/ت �M �P�cMا	/. '�91/، '� 1/ت �P�cM ا;0، و از ;�3 ه%�ن 	�eد ا;(i/ام O/1 ا;0
، �ن از ;�3 د�8!. در ا�
 �Pرت او، ��	9/ ه%�ن �n، �زاد 	�*0 و 	�Z�/ ه� '�1/، ز�!ا �!��ن د�8!ان را ا&!ا �� 	%��/
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 �� ز	/، از �زاد3 '/ون �!ز '!ا�e& ( 3ن ( دا	.%3/9 �� '!ا3 �!دم، i; ،دش!M دار3 از!' O!e' �' �از راO 	�1(� ه��
/��%	 �� Oدش ا;(�5د!M دار3 از!' O!e' . 
ا�
 ا�! �� -�.�ا��ن رو�X، �!دم را '��/ ��د��	� '��	�8ر	/، -��D ا;0 ز�!ا ا�

 !e� 8!3 را�D�- /	ا�! �� �6ا/	h' 3/'ا.  

�9
 -!;.� را '� ���ن �� �./ D ،�*�$� 3�4 ه�3 : ... �1راX 3ار/e8	 3/ �� '!ا	را دار oX  
��� �.�.�ِن �$�*� ا�
�"��9 �� د�!��ن 	�-2�!ا	/، در vM و��دار�M �� 3/9��; �' 3ردO ا	/، '� 6/وام -�.�ا�� '! ��dا	� و از راO �	�ن '! �!دم 

ا�
 ��	� روش '!ا3 ان رو3 د;0 �!�(� �� �1د ��  راO . �� ���� �� ا�
 ا�! 	��4%
 ا;0ادا�� ده9/؟ �
 '� رو�91 
ا�! ا�
 oX از ;��N� 3م ه�3 ر;%� و X(� -�ر]%�ن و د�8! -�%�ن ه�3 &/3، . رو891!3 '�� 6! را '� رو3 ا	*�	�9Z' 0/د

ن -2�!�0 �� ��1= ز��ن ه�3 ز��د در ��O/9 '�1/، ز�!ا �` -�%�ن را در �!X$� �� 	%� �6ا. -2�!�(� ه� �1د، '��/ �ن را 	:2�!�0
ا�
 ا�! ��O/9 ��ن را از '!ر;� &/F� 3!وم �� ;�زد و �6ان 0M�91 اO�Z)1 ه� را از �	�ن ;$j 	%�دO و &$� -�.!�0 

��	� ا�
 را �� �6ان &�9�d 0$�� ه*(� و �Zb"0 ا	*�	� �� ;!	�1(� '� �Pرت دo�I '� ا�
 . رو891!3 را ;/ �� ;�زد
;3�9Z89 ا�
 . '� ا�
 ��	� �!دم در ��oX O/9 دار	/ �6 '! ا�
 ��	� c6%�� ه� n^' vMن '9.4/. -�.!�0 وا'*(� ا;0، دا	*0

� ا;0 ;!- 
� �� : �� =�%F6	� c6%�� ه� �� �I =41	�ن را '!ا3 �!دم �� ��!د، در �!و ا���M !' را �	�	�I 
�9D دم!� ���
�9
 	 �M!'  . �S	�S ه� را '!ا3 �` دورb�M �' O�6�� Oٔ! �را�� '� 6! -2�!�0	%��9/ ؟ ا��9ن �4%
 ا;0 ��D �� �[�X در �)Z[ا

� �` دا	.%9/ را '! دوش �� �./ ( ��O�6 �/ت '� &!��ن '���(/، ه! e1!و	/ N	 �� �	�X6! از ه%�، ه! روJ�' ( زاد� /��'
ا�
 ا�!، �6 �ن ��ه� ادا�� ��'/ .  M^� ه� 3	�eد ه�3 ��9	�، ا'!از '/ار	/�2ا1(� �1د �6 د�/��!ٰ-ُ O	�M /Nد را در ��رد اO�Z)1 ه� و

�d]%�ن د�
 را �!اه� ;�زد، ) ا]Z(� 	� ه%� ( �� ���ه� ���d �6 &��� '$9/ '!ود �� ز���9 '!ا 3��8	P �8/ا ه�3 ��	���ن  
�3 رو1
 �1ن، اnPح ه��� را در د�
 اnPح ه� '� ��ش ��Nم ه� ر;�	/O �1د �6 از �ن �Zdد86!ا	� ��  در vM د�/��O ه

/��%	 0��%X ،/9	�%9' دار���1ن و �%�/I �9�د ه�3 د�e	 �' /9اه�M �� �� �	�*� !'3 را در '!ا/; �� 
. -2�!�(� ا	/، ا]Z(� '/ون ا�
 
'� �ن �"�9;0 �� ا��، ا�! �� '� 	�eد ه�3 د��9 �� ه!� !V�X h	�.	P �' �6 //ا 3	N/ �!دم ��ش �!ا '/ه9/، ا&�زO '/ه��، ا�


 	%�د. �� '!ا3 �/�6 از -�.!�0 و �I!6 ا	*�ن، &$���!3 	%�دO ا���/I / '� 1/ت�را '� 
  .ا�

او ه%�9zن �� �6ا	/ �� . �` �, �� �6ا	/ �e96 '!ا3 �` �/ت ��O�6 و �F/ود، رو891!3 اش را '� �"6�o '�9/ازد
د، ا��، ا�
 را 	�Z�/ �!ا��ش 	%��/ �� ��4 از �N/س 6!�
 oX د�8! ه!�h ِ�!د رو891!3 '!ا�M 3د و �� '�ز��	/O اش 	8!د

6� در ا�
 . ا	*�	� را ز�! -�3 �� 	%��/!e1 �� !وا	!���` ��8!د، -, ' ��%c6 د�M 3ا!' �e96 /	%� �6ا	!د �` �ن ��ه� �� �
�%�%c6 
�9D �' 0;/، د	�6ا �%	 h�!ا3 �!دم ا;0، ه/P ر3 از�$Z6 اش Oوا'*(� ا;0 �� اراد vM/	h'  . ن ��ه� �� او�

� �Mد د;0 d�Z628ارد �6 ا' ,- ،/	�� �� �I�' �	/� �S	 `� ب�Dر�D �9 در�ح ه�3 دnPد ه� '!ا3 ا�e9.�- �� /ه/' ��i.6
��ر او 	�Rت و ره��� رو�X �!دم 	�*0، و�5�q او;�� �6 0	U �*� �1د �� �� . '� ��رh' 3	9/ �6 روح �1ن را 	�Rت '/ه9/

ا�
 از �%�ل jc"6 و . اI/ام �!د3 را '�8!د �� �� �Mاه/ �Mد '� 6!�
 را O	�Rت را '!ا�� &*( �R	�%��M/اه/ '� زور &$� 
;i(�8!3 ا;0 �� �!��	!وا در ا�
 ��	� ��رد ه� د�M]0 	%��/ و �� '! 	�1(� ه��� 	�Sرت دا1(� '�1/ �� ا�Z6ع اش �� �Mاه9/، 

 O��/��9 ( �6 د�د (%ار ده�1/9ن را در '!ا'! داور3 '�ز ه!I ،� . �)1دا O!e' زم ه�J 3��اش از ژر O��/�ا�! د �)X ر را�� 
او ا�
 �1هO�.9 	%� �6ا	/ '! �*� )): در ا�
 �Pرت او در '!ا'! ا�
 �5(ٔ� �"!وف رو���ن ��9Z '! ا�
  . '�1/، 	%� �6ا	/ ا	�Rم ده/

! روز��ر '/3 ا;0 �� او '� X%��� از ا;(Z/اد د�9D �9/ ا�
 د�I ،، .8!ار �� ��!د.�� د;(�ر ز'�ن �� 	��*/، '!6!3 دا1(� '�1/
/.i' 3!6!' ،ع�Z68! ا�وش �ن را '! د!%$I در /Z)*� �6 .�6ان �� ;�زد�	را  �  .او '� ا�
 ��ر، -���  ه�I 3/ر6

 !cd `� ا;0، ا��، �� در �	 a;�- ؟ ����%	 �� �� O/	رو891!3 ز !cd در �� ��ن ��ه� �� �� �� -!;��، ��
ه%�
 ا��9ن '� را;(�، ا	*�ن دور از �ن ز��	� ا;0 �� از M!دش در '�رO �*�]� ه�3 د��P �' �9رت . !3 �� ز���رو891

/��%	 O، ا;(�5د�	ن '�!و��ره9%� ��و در;0، '/ون ره9%� 
�N� . ه�3 رو�91 را �� '���9 �� �� '� ;�3 ه/ف �	.�	ن ه�، �� � �'
�ن �D '� 1/ت ��e ا;0 ا�
 �� '�1/ �� ;/ ه��� �� در . '�ز �!د�/O ا;0N�NX � (0 د�9( روان ه*(��، ز�!ا درب در���0 

'� ا�
 X*�ب . '!ا'! رو�P �' 3!891رت d%��� و ��د�� �Mد ;�I ،�)M!ار دار	/، �رام �رام درز '! �� دار	/ و �� 9941/
  .�� �6ان ا�
 ز��ن را cd! رو891!3 و ;/Oٔ �!در�` �Mا	/

� 3h�D را در he1اد O�� 	�Z�/ ا�
 ا�! d�Z60 �� '� ا*�	 
را -���
 6! از �1	� '/ا	/ �6 اndم '/ارد �� و�5�q اش ا�
/	!�8' ��%c6 =��� 3د '� �زاد�M �� ن را '28ارد�	�9، د;(�ر '/ه/، '=، ��ه�3 د �[�*� Oٔ/ �� . '�ر�%�	ا�! را رد  
ا�! او ا�

 Oٔ))واژ	اه��M د�M ،/9��� �� �� �	�� دارد �6 ��رد  '!د'�ر3 ،،  �ن oX دش�M ا;0، او O/1 
� 	�*0، او �Mدش رو1
� &�eن I!ار '�8!د و او را '��/ �!د�M 3ا	/ �� '!ا3 او]�
 '�ر '.! را از وا'*(�8، �� از �� در ;�Xٔ� دو]0، ره��� ��);

�!��	!وا�� او، �.�.�ن �F(!م، در ز�! . 'O/�.i و '�  ه%� ا&�زO دادO �6 در M !' 3!�� ��%c6 vMَِِ!د و و&/ان �Mد ا�46 	%��/
� �d]%�ن را '� دوش �� �.9/، '/ون �6&� '� و�5�q ه�3 ر;%�، �� �6ا	�P �' /9رت �زاد د;0 '� 	.! ا	/�.� ه��.�ن، N	 ��

/9	h' ن�e& �;/، '!ا3 '!ر	ا Oد�%	 �z�-!; ،�9�د O/1 �)�!�2- 3�4 ه�X و �ن &� از �& 
 ا�
 ا�! در ��رد ه%�. '� �ن �� در ا�
ا�
 روان �زاد3، �!ز ه�3 -!وس را در�� . �*�	� �� در �I/ ;��9/، '!ا�N� 3م ه� �)��4X 3	� ،/9)*	�P  h/ق �� 	%��/

	�ردد و '��*0 در ه%� &��� �� در '!ا'!ش ��	�M Uر&� '� و;�$� ��4X(� �� 	(�ا	*(� ا;0 ��5د �ن را درf 	%��/، ا��Rد 
/	h' د!Z	 �' 0;/ د�!. �!دد، '��ت &��"� را '!ه� -!وِس /X�8 و و	�8�  ،���d �S	 h�!ا;0 و ه 
در�`، �` 	%�	ٔ� رو1

�ن ��ه� �� �*� '� �Pرت n6 3/%dش 	9%��/ �� '.! را در 5I, وX.0 	�8 دارد، ا�
 ا�! ز���9 را '!ا . =41 3	hدO ا;0
  .��!3 د�!��	� �!اه� �� 	%��/
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از ��د�� �Mد ;�M(�، '� و�OT در ��رد �*�]� ه�3 د��9، ز�!ا ره��� ا	*�ن : �
 '! ��ه! رو891!3 ���6/ 	%�دO ام 
� '� دوش 	%� �.9/��M ع�Z6و ه9! '! ا �� ه�3  دا	i' ره9%� را در �N	 �� ن��د�� ذه�9 . -�.�ا�� �� 
از ه%� ��e 6! ا�

�� �زاد3 را در ;��X �6&� '� �!��	!واN)*� 3$� . در ;��X د� �9	� �e96 '*��ر !^M	�f ا;0، '=، '� 1/ت 1!م �ور ا;0
/1�' /��' !6 t	/، ُ-!ر	6! �� دا!' �� را در : ه9! و دا	��M =Nd د و!َM �� /ه/' Oع اش ا&�ز�Z6ا �' O�� !/ �� ه	او �� دا

d 0�/M%�م، '� 	.! ا	/�.� ه��.�ن در ��رد �I	�ن ا;�;� '� 6!، و  �)X	N/ 96/ از �I	�ن ه�3 ��9	�� �� و&�د دار	/، '� ��ر 
�9
 �زاد�� را ـ  دار�� و ه�{ -�د�1ه� '� �ــَــ!دش 	%� ر;/. ، ه�{ ز��	� را '� ���ن 	%� �ور	/'Z!د	/D را ـ �� OT�و �	�%	 ��.  

ا��، �M �� �*� �e96د را رو1
 �� 	%��/، �*� �� او ه!�h از ;��� ه� 	%� 6!;/، و او ه� ز��ن، '! اردوh' 3ر�� 
� d%��� ا;0، $P Oٔ/	ار/e8	 و 
��V �� 0[دو `� =N)*� 3وا!	��!� `� �D / �ن	او;0 �� �� �6ا �e96 ،/	ن �� را��!�

 �6 &��� �� �� �6ا	�/، در '�رO ه!�M ��  �� �Dاه�/، ا;(/Jل ��9/، ا��، ا 0d�b	�h )): �زاد، &!ات �5(9� را 	/ارد، '�8�/
، �� در �ن ه%� h�D در vM 	�;�ز��ر3، ه%!اO '� '� ا�
 ��	�، �� در ا�
 &� و ه%� &�3 د�8! در �*�]� ه�3 ا	*�	�. ،،.	%��/

 /��%	 �� !�; ،�9�' ��- ='�I !�� 3/اد ه��اش را در :  رو Oرا �	رد �6&�، �زاد3 �/�� Oٔ/از	�6 ا �� ����%	 �� O/ه�.�
در ا�
 را�D Oر�Dب �زاد3 ا	/�.� �!دم '�ز �� 	%��/، ا��، ا�
 را �!ا��ش 	�Z�/ 	%�د �� از ;�3 د�8!، ;/ ه�3 ;94/ر3 

/9��%	 �� /9$'!; . ،�)��!q ود/X ، ز���9 را '!ا3 �*(!ش روح �زاد3، در�	زاد3 �� �/� �)X ،رد ه��� �M!' ن ه�، در� �'
از ;�3 د�8!، ا�
 . ه*(� و �Zb"0، '� د�i6 0I �6&� '� �زاد3 �4! را در درون ه*(ٔ� و&�د ��1(� ا;0. �!اه� �� ;�زد

در . روش 456! �!دم  اQ!ش را �� �2ارد و ا	*�ن �� �6ا	/ '�� و '�� 6! '� �!دار �زاد د;h' 0	/�زاد3 ا	/�.� �رام �رام '! 
-���ن ��ر، و در �M!، �4! ه�3 �زاد، راO اش را '� -��� ه�I 3/رت '�ز �� 	%��/ و دو]0 در �� ��'/ �� ا	*�ن ��9	� د�8! 

  .  X*�ب �� رود3h�D '!6! از �` ���1
، در -��	/ '� 0�r�X ا	*�	� اش، '�

  /P�o ره:� b!ز3: '!�!دا	O/9 از ا	8$�*� '� -�ر;�

   ���. س. ��ر�: ����دان از ���
� �� ا�	����

  


