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  دو�� ����� �� ��ا�� ���� ���وز را 
	�ان ���؟            
                                               ������ا��ام ا��ی!�  


	ن ��ا�� و ��	� !ا�
�  ���ر رھ�� ط	��	ن، ���ف ��� ���وز را ���� دو�� ا
  -,� (+ ز 	م داران (	&) &	ی� ای' ���� را &%$ی���. 


	ن ی/ ����ِ &�ون ��دی���	�، �56ط ��� ���وز &�ای دو�� و�3ت  01 ا
ھ�7اه &	 �6ا;��-0 ا�6 (+ در وا�: ا�
�ار و 9!&� دو�� در د	ع از ��71و 

B در ی�0 از ��� ھ	ی  @�وف (�Aر  ی@�0 ���وز و  �(? ی/ و<ی�ِ  �= و C7)	3

7
Dور و ا	، &��. ای' ����ن، در ھ= ��	
��E	� ر�A) 	& د  �دم را ھ=  �ز	
دو�� در د	ع از  �ا(? و<ی	ت و ��� ھ	ی (+ اداره و ��	دھ	ی  �F6ت&+  �ی�ی� و 

 +& ،�0، ��) -�� و ��ام ی	Eر	&: �	(7/ ھ�;,�  � 	0 آن &
دو�
0 و �CH دو�
 .�Cل -�دا�?�?
  ��ت 6�� و  

	م و ��رت دو�� را �;�  	ل (�د�� و ��C����9 7وھ	ی ط	��	ن &	 ���ف ��� ���وز 
�	&�د در 01L  � ��3 ���وز ط�K 0	رده 6	ل ا��C ھ�� و &�د ایJ	د ��ه را 

 Bرا آ� 	ھ �

� ھ	 را &+ H	رت &�د��، 6	�
7	ن د�)د��. ا�6	د، ا�E	س و و6	ی( د

	ن را از  زد�� و &� �� از آن، �7	د  �= دو�
0 و (�Aری ی@��C& 0ق��	�ر076 ا

�
 د�� و &+ E	ی آن &�Cق ط	��0 ��د را &� ا�ا�
��ھ	 &+ زی� (O ،���CA	ره (��از د
��
  . و ��رت ��د را &+ �7	یB -$ا�


	ر  اذی�  �دم، H	رت �	�+A) ،0�Q� ی	زه ھ	و  � 	0 ھAو -?ی� +�	CA3و
&BQ دی;� از  ،&�  ��	ی ھ�ی� ھ	ی ا��0�C و C6	�5D06ه  ��ا�+ و (�C+ ��زا�+ 

�6ا;��-0 دو�� را  T	R@S 0  RD و ��17Dد ط	��	ن در ��� ���وز &�د (+ 

7	0D را در �ا راه دو�� ��ار E06 و ا	C6 �� ه�CUCO ی د��ار و	ھ B�	K زد و	6

   �Cھ�. 
��� ���وز دو&	ره از ���ف ط	��	ن &�Cون  0 ��د و ��Cوھ	ی دو�� و  	 �ری' 

+ و وی�ان  0 ����، ا 	 C�K' ا �ی، �+ از 
�ھ	ی &+ H	رت ردو�
0  وارد د

را در ���� دو��  و �+اھ�CO �C7وزی ط	��	ن در ���ف ��� ���وز  0 (	ھ� 
��ان  0 (��. E ��� 'ای ���  ��K �56ط ھ�  

��� ���وز را &�ای ایJ	د اداره و ��3 � داری ��ب و اراV+ �� 	ت ���ی ط	��	ن، 
7
0 &	�0 &7	���. ط	��	ن &+ اھ�اف ��د (+ C� ھ� +& 	Jدر آ� 	ف ���د�� ����

��.  ط	��	ن، �	ر و ا�
�ار دو�� در ا�X	ر دا�01 و �	ر0E &�د، د�6 ی	
Dا '
���

Y�E 	&، ون  0 ����، ا�C& ��� از Y�E &�ون 	ا019 ای' ا�6 (+ ی B6�O 	 
�� و Cان (��، ھ��E را ?C آ �C5L� ���� '0 ��ا�� ای  +��;K ن	
��	�دو�� ا

��F ���ار و  �7
� از آن، C' ��رده ��ۀ ��یB را در ���وز &� -�دا�� 9!&� &+ ز 
  در ای' و<ی� از  C	ن &��د؟ &�ای ��د ���� را 53	رت &	ر 	E@ۀ 

�	ط@	�ۀ دو�� در ��E �6(�&0 و  ��,Cۀ (	 ) O	6[ ای' ��17D +& B6�Oد 
و<ی� ���وز �	 آ��ی' ��ی+ و آ��ی' د�� و (�ه ای' و<ی� از و�Eد ��وری�
	ن ط	�^ 

ورود ��Cوھ	ی دو�
0 &+ د	��C �3ی_ ��ه و &+ دا�01 و �	ر0E، &�  0 -�دد. 
��ان ���� و �56ط ای' ��� و راه &	ز-�دا��Cن E ،در ��� ���وز +
H	رت ر
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7	د ���+ دار ��ۀ  �دم از دو�� �C��. �7	م ��71و ���وز &	ی� از و�Eد Dا
  ��وری�
	ن ط	�^ O	ک ��د. 


	ن ای' D?م و اراده را در ���وز &+ �7	یB ��اھ� -$ا�� �	 &�ای ��	�آی	 دو�� ا

7	د (�� و &�ای ��وری�
	ن Dور و ا	د &	J^ �دم ای�	ن  ط	0 ��	
�)	O ن	C 	3 و

��ت D ؟ &�ھ�درس  
  

 


