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 ��  !ھ� �� و 
�زی دارد� �
  
  

���ر ��  ی��ا� ��و  ھ��*(& .	- �� �,� ھ�، ���*(& از دو�)& و د��'& ا!%�ن آدم را ! �ت ��ھ�. ا
؛ 4;& ا:,89ص و2)& /� �4دت دل !�& َ/'َ� ھ� �� 4�� دارد از آن ،دل �0% �234 ��01 و �� /%�!&

آن را  ھ�	� ا!%�ن و 
8@8د ا�0ش �ۀ /8.�& /� در درون @� �� �� /��? ��!��ده ���� از آن =��
-C

& �8ا!�  �D4 E�'

& دا! و ھ8ش و �1ا�0 و �(F� G	'
��� !*�0 �� ، و ��ای �4:�	�ن آن را 
�& از =� ر
- ا�)�Iده /'�؛  ،ارزا!& دا�)� ا�0 
0I و را��Hن وی� J!و وز�= �� ً����D� �� �/ ی-C


='�ا�)� ��ه  ا4(�ی ��ن ا!%�ن ھ� و 
I	����� ز �	�ت ��ا!H	- ���� و 
�F ����� و ��& او راز���
، و ��� ا�� را !�ا!%)� و !�& دا!�ا:F&  یا!%�ن �,0 ���M)� ھ	L و02 ارزش ا�� ھ��? ��ا!��F ا�0 و

  ! N4	� را !��ده و !�& /'�
!%�0 �� ا!%�ن �%	�ر  ھ�، �����ای �,)H	� �و �,���Mه، و:&  �2در و ���2 یھ�� 
& دا!	� /� ��ا


���F!& وی !%�0 �� ا�� 
8@8د ��Oاز د &��8��ر از �8د راP& و �8د�	� 
���Fن ا�0. �
 ،و �1ا
/�  ،ھ�	� �8د /� 
�ا را !�ا!%)� و !,8اھ� دا!%0، ر�	� و ر��� ی/� ھ	L و02 �2ر 
���F!& ھ�ی ��ا

	

	;	�رد ھ� ��ل �� 
')�Fی ط�04 و ا
)�Qل �1اJ
��، 'J در ��
)J �2ار دا�)� و ھ	�HSھ& از ا�
/� از �92 ��او!� ��	�  و آ!�Hه =	J از =	�اJT وی 2%�0 ا!%�ن �� آ!�� در ��!)�1)�،��  .� �8د،ھ�

 ،/� از ا�� 
8@8د /�ر !	�T8& �� !,8اھ� زد =	J �	'& /�ده �8دم و �� /��ل د02 �� در�)& ،آ��ه ��م
�1
�ن �� ��ط� ھ�	� ا!%�ن�!، ،�F1�! س�V��! د و .'�ن  ،�2ر!��'�س و�M1 دی�� &T8�از �8د را!� /� 


��ر/ را از روی �'�J ���� ه�!��� !  
��  در �*(& 
8ارد ا!%�ن ھ� ���& از 82ل و �2اری ا�0 /� آن�� .	-ی ا�0، و:& ���� از  ،�4دت

W� وھ��
& دھ'� &د��H، �8اه �� �1د و �8اه �� د�)� و  &��'� �� =�ره ای از 8:& /� ، ��2د و �� �-ر
در �%	�ری 
8ارد ھ�	� 82ل و �2ار ھ� ھ%)'�،  و .-!'�� 
%�T� !�& �8اھ'� �� ھ	L 2	�)& ز�� آن

 0I;/ ه ھ�ی ا�� 82ل و �2ار ھ� را �� ر���� ���� و ��ا=��)&د�� �,89ص ا
 ��� �(%��'، �/  �� 
X9*� و �& �� و ��ری �
، Y	� �8دی ھ� 
& �8د �� �ن ھ� !%�0ا!% ��X ��وز دو�)& �� د��'& �& 

 �� 0�%! ً�(Z����� �F!ه !�/�ده ��!�م /� ��ون آ�'�  . ھ%)� "و آدم ��4:ھ-ارھ �ه " 
W�  ر 4�� /�د؟ از آن�D. (ع) ل ��د: �(�ت ا�8ب�Q
و !	W ا�� �-ر�8ار و �'�ۀ 
N	E  4��ی /�
&F:را در ا J:�� �'. ،ا�& /�/�دa4 ط�� W� ? 	(! او!�یآ ��ای و ،در�� J��
و �� /��& !�M!�ن  ز


& دا!%)�/3م ا:F& �8د، و ً3�2 �
و  آن 
�د �	�Sره ،��او!� 
)*�ل �Zف ��ای !�Mن دادن آ!�S را 
  در د�8اری و !��ل ��a)�!�؟  ،را �� آن ھ�� a4اب ��1)�ر /�د و 4	�ل �	�Sر�� از �8دش !��8ان


�!'�  /M	�، ا:F& � آز
��Jا� آن 
�ت و ��ل ر!c و �,)& و a4ا�& را /� او ط& &(F@ از �/ &M��
آز
ھ�� ط& ھ-اران ��ل و ر! & را /� 
� از ا�� ھ�� �'H& /�  �8زا!�ن ��F روم �� ا
� !�ون �8د،

���ر ،و آھ& ھ� !�& /M/ �M	�م ��:� �� �2�1 
& ��رد� !�	'/ �%��D
 �(M	� W� ام�/ c!ه ر�	M/  و درد
  !؟8�Zر����و /�ام �W  ؛ا�0 د��ه


�؛ ،����ن 4	�ن ا�0 .8ن �8ر�	� ���� آ!�� �	� ��ا و ا!%�ن �1ق ا�0 و ��� ا�8ب در  /� �
 0	M

� در ��ا�� 
,;8ق��اوو ر�Pی ��ا��  ��
,;8ق د��Hی از  ،وی !��,)� و !�=,)? !� �8د و �

 ،�
 �'!�
 0D;� ظ�از ا�� ��� و:& ����ر ھ� /%&  !0�% �� ��� ا�8ب �& ا!)�F و �& !���F ا�0. :
��Z ن ،و�N	� ��Z د �� !�م��  . .�ا؟ ه ا���0د !

، /� �� ��!�م ���0ر�8ا و او =	J ���م 
,;J��28  ا �� @0F/� ��او!� 
� ن،ا!%� از ،ا!)�gر دا�)�

& �8د ��ای �'�F �� او ارزا!& دا�)� ا�0، .8ن ��	� و �;	I? ��ای  �(I� �/ &;D4 ده از ھ8ش و�I(ا�
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8رد،  ��ا2� درا�0،  )� 
& �8د �'�F از �IZت ا!%�ن �*� از ��ای� �Iو ا!1�9& /ا�0،  W� �	�ھ
 0��F! &(2و و ��Z &%/ ���	� از 
� �W ��ر ھ� ا�� ��ه ،را 
�Qل 
& ز!��%
!�م ���د، و:&  

�I)� و �8ا!���، ��ا از دو�)& و د��'& ا!%�ن آدم را در ا
�ن دا�)� ����.  �/ �!8�  ھ��ن 

�ت ����3& /� �� �� ا�8ب آ
� !8H!� /� د��'& 
�ا. ��Iرش !�8ده ا�0، ھ��د��  دو�)& ا�8ب را


� ��ر��ه ا�0؛ ! �	M)� ھ0I ��لھ� 
& دا!	� /� � �� �� �� �/ &H'� ��ت �� ا�� ھ�
�8د. ا�� 
�'i ھ�ی د�0 دا�)? �8د  & �*(& از �'���!& /� �� �94	0 د�'& ـ 
aھ�& ��1)�ر!���Z89ً و2)


& /Y ،�'M	� از آن ھi'� 0I ��4&، را، ھ��اه  �I	! �� �	(از آ� �/ &Tھ� i'� �� ای ��8& و��

& ز!'� �ھ� .� ���
) و !�Iت �� ��ت و 82تھ� .� �	M)� ��ای  �
ا!%�ن ا32ً  /� ،�� �� و /;? 

���ر،� jD1 ،ر���
8@8د و2)& � ��& /� ��ان از روی ا!1�9 د،ی 
�Qل 
& آور8�Zر از ��Z و �
�:��	
، �

��	�Sره و را!� از  �

& / � و ا� ه و در
�!�ه ھ� !�
& ���د، ا E:ط� ��� ھ�� ط�:E / �؟ ا
1�� ا�� /� آن @� ھ�  �F �� ��ط� دادن ���g! W' ،، ��ای �4دل و /�
�را!�ۀ در��ه ا:F& ،�دا�) ��

  !�& ����! ،�8اھ� دا�0آزادی �	�ن و �k ا��از !�g و@8د 
 �(�a�و 
%;��ن ھ� ھ� �� ا!�ازۀ  �'i ھ� ھ� /�)� �8د!� د و ��رشھ� ھ� .� �8د، .8ن @�*	8� �/ 0


& دا�)'� و 
� ھ� @8ان �8دم "��"و �	M)� ��ن  ا
�وز �*X9 !�ا�)'� �H!، ری /'�؛�/ W� �� &
 
ر1)� ــ �,89ص ��O  و:& در ا�� اوا�� �� 1-و!& ��*�@ �(1	�F@ 0ن و �� ��E آن @�*	0 
%;��!�ن


& ���� ــو ��ھ& ھ� 
;&  ،و 
aھ�& �8!? د�'& ر�W �	��ر Jو در  �*�اد � �ج ھ� ��ل �� ��ل ا1-ا�

�دم �'i ھ�  و � � !)	 � �� �*�اد �M� 8دو ��ت� &
  . ھ� ا1-وده 

رو �� /�ھJ  �,8اھ� �� !,8اھ�، ھ�، 8م و ��ب و �8ا!��� 
& �=	� =	� و از ط�1& 
� ھ� روز �� روز
�4	k و �&  !�Iت آن ھ�� و ،�� آن ھ�� ��ت !��& از ��ران �'i ھ� &�� درد ھ�ی @�!��ھ�. ا�0
8!��8ن ��Z� از /0:8F و =	�ی، 34وه �� درد ھ=���ن�از =	�ی ز��د �� ��د !�ارم /� ا�� �'i ( �ی 

1�� ��ه ا�0، ا
� زدن ھ� از .� و02 ��وع �'/ &
  JTا�	-/& �*� از =	3.� �	4; �	م�(�ت ا��اھ 
��دا�! 0	�Z89� .0%ً و2)&  ��� و �	M)� از ا�� ��ا�� ��2� ا�0، �8ده )/� ��دم !	%0 /& �8د ����


%;��!�ن �/ �'	� &
ا�D(4د �� �0 و �0  ��وع /�ده ا!� و �� �0 ��زی ، �3ف �I)? �8د ��نھ� 
  ا!�.  =	�ا !�8ده =��)&

در �� �;'�ی  در O�� 0�%2ی آن، �� ��� اI� &D1	�/��8ه �� دو ـ �� �i'� J(��=  j ا�)8ا!� ای �	�ه
��وھ& از ھ'�وان �� 4'8ان �09 ـ ھI)�د ��!)& 
)���ود  j�8� ی از ��ای ��ن�Fg
، ��  i'� ا��


�Fgی از �	�Nن��  ،�	�Nنزدن 
%;��!�ن �� �'H& �� !�م E2در وا ، ?'/ �� ��د02  �را1� ا�� �8!� و ا
�"i'�"  �� �'. 0	�Nن ��Z89ً ��ل /� �W  د،�8;9
 ��n	�،  و �او!� در آن د��� ����ون ا�'

و �0  و ا�D(4د �� �0 آ�� �i'� �(��� 0 ا1-ا�J ��1)� ا��،0	�Nن �� .�Fر P�Y& دا�)� ����، 
  ؟ ؟!	0% =��)&

i'� 8ا!%)� ��ز ���� در ��ا�� ��ران� &
�� !�Mن ��ھ�، ا
� در ��ا ��	��T& ھ�� �ج �� �8!� ای 

�  �� و@8د 
,�:0I �� �0 و �0 =��)& �)& 
& ��ا�� !�دان ا�0 /� ا!%�!& /� آ!�Dر �Fg
و آن را 

8!� ���� ��8ت /'� و ��د��ری !�Mن ��ھ�
& دا!�H. ، ؟  
!)8ا!%)� �� و  ، و �� ��ط� ھ�	� �& D4&;D4;� ھ'8ز ر�� !��ده �8ددر ��a)� ھ� /� @8ان �8دم و

و �8د را �� ذ:0 ا��ی ��1)�ر  ��ا�� ��ای �F2ر ا�%)�دمدر  و در !)	 � ،��ای را �%' � ا!�ازۀ �8د و

)8@� !�& ��م/�دم �T�%
�ای ��� ، 34وه �� !	�وی /�1& �، ز
�!& /� �� �2ر ا
�وز �� @-T	�ت 

���8 و .� 
&  درد و �8ھ	�، 
)8@� !�8دم &
�8ت در ��ا�� ا!%�!& /� ھ'8ز �8د !�& دا!� .� � �/
در ا�p ، ا
� ا
�وز /� !�8د و اھ�!0 آ
	- ا�0، ر!c آور و 
8ھ� ر!c دھ'�ه /'�، ��ا�� ا�'�Dر /� ا
�وز

;D4 ی ھ��	از ا� ،ام ز��د ��ه ا�0 و ھ� � ��� �= �(M	��	Dدرد  .'	� و ،� ��� .'	� �8ھ	� و �
���I!�@&Tھ� ����، ��ا� &F:ا �

�Dور !	%0!  �، �)& ا�� �� ا  

 �(�a�!�8ده !%�0 �� ا�� /�ر ا!%�ن ا��را�& �� !�M!? ا4)�اض ��& ـ دو ��ر، ط& ده ـ �	%0 ��ل 

'�I9!�/�ررا 
)8@� ا�� �8ا�)� وی �	Y د��م /� ا!%�ن وا2*�ً  و ��وی �
، ھ��!8H!� /� در اش /'�، ا

�0 ھ�T& /� در ��رۀ ا!%�ن =	J از =	�اJT اش Z ه ا�0، �3ف�
 ��ه �8د،
	�ن 
� و ��ای �2آن آ
Y	� از ھ��ن .	-ی /� در دوران /8د/& و  د��Hی و 
)8@� ھ	L ا
� ا�8F@0ل، �*'& �%	�ر !�دان 
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�� ا�� /�ر د!�& �8 ،و @8ا!& در 
�Cش @� داده ��ه ا�0!8@8ا!& � �Hو ��ا�� وی د� ���
  �%	

!0%	!  

 ، از @�;� �	n ھ�ی �4ب را،را '�، ���&در @��ه و در 
 ،4	� ھ�یا
	�وارم ا�� ���ن آ��ی در روز 
���	� �D4�28ت ��ا;,
 ��
,;�28ت  و 
,;�28ت ��او!�، ،ھ� ��ی دارد 
���Fن و!�ورد /� ��Z و �

 و ھ� ا�� را ��ا!'� /� !
�زی!!� ��ای ھ%)'�، !� �8د ��ای /� ��Z و ��;J را !� ��ی ا�0 و 
 �4دتو  و د�0 از �� 
� ؛=	� ��ه ا�0، ا
� ھ'8ز ز!�ه ا�� 0	�Nن، آ!�S ��� از او �89ر دار��،

�� &'�   و اO... ��دار!� �'i =�ا
�& /� �	;& و � �ی ا�� /� 
�ا  �8ھ	� !�''� ، D4� �8د�8د و �� �� �� .'	� /�رھ�T& و �	M)� از ا�� 

�- ���2!& �%�ز!�، �� در  و �O8C!� آ!� /� 
8@8دی 
Q� ا!%�ن را ���اه /'��4@-�� از .�ره �� و 
و 
��? ���م /�!& از ��ی و �'�ھ�ن ��م آور  ھ�� 1%�د ھ� و /�!8!& از�8د  /� �����ن �8د /''� و ��	''�

��ر و داد ��ای ھ� ���� از د�0 ا�� 
8@8د �� �� =� ھ%)'�در @�Fن  ھ� �� و ��ارتF�� ز�0 و  ��
   !آ���ن ھ� �;'� ��ه ����؛ ��ا��O�� �/ &T از او /%& !	%0 /� �� دادش ����

 
 


