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  ��ی� و ���� ���ھ� و ��� و ا���دۀ ا
	اری از دی�    
                                               ������ا!�ام ا��ی"�  

دی� ورزی و  �ی� در ����ۀ ���ی� و ا��� ا�������ن ��ھ ھ�
اه �� ���، 

وه ھ�ی ��# د� ��ع  -�ھ
 و ری�,�ری ا�+. ا�(ون �
 آن، )' ��� آدم ھ� و $�

از دی� ��56 ا��م، دی� را ا�(اری در ��+ اھ�اف و �2��3 01د � ��ز��. از /��ۀ 
 
 ر:�65ن و ��78�9ن ای� د��5ی� 
دی� 01د را �' >
وت و :�رت د��5 � ر����3. �
 ز��3 و دی� را �' ��ی 51
 و ر$�+ و �' ��ی �263 � '�
01د �� /�<5
 دی� =

ا���3ن، ��Dر  
 س و 1<�0+ و #��� 01ن ری(ی ا�1ق و ا�Aح و �
�2 آرا�? و 
 ,�33. ط��68ن و �
وه ھ�ی  
وری�� ��5(ه �0 و 01ن ری( � �
�و ,<��ر �

  ��Dاق ای� آدم ھ� و ای� �
وه ھ� ھ���3. 
��آ��ھ و ��� در دی� و در ���رف و =0ا�I دی3 ھ
 )�3 ی�G Hی�ۀ #��0 در 

 /0د، ا�� ����� و ��� دی3 در ��5ن ���5ری از ��J����ن ���ن /�
ده �

 ا�+. /�ی� ��/ از Kن دی��J�� و ,<0ر '���� 
�ۀ ا�������ن �5<�
 از ھ���
��� دی3 ��/� ,' �Gی�ه ھ�ی  -�ھ
 و ری�,�ری ��6+ �' دی� در ��5ن ����ۀ 

 ر��. � 
-� '� 
Kدی �ۀ ا��� و دی3��� 
و ���ی� و ��J��ن �� �5<�
 از ھ
ای� ����' ای ,' ر���ر ھ�ی روزا�'  �� ده ھ� ��5�3ت دی3 ھ�
اه ا�+، ای� �� و در 


 ا��� و ��J����ن Kو ,<0ر دی '���� 
5<�
 از ھ� LM# ب و
# 
و �5<�
 از ھ
�3 � /0د.  /�ی� �
ور دھ�Oن ��J��ن J� ی+ و د��ع از دی���ای $�A ن���


ی�د ,
د� 
� ای� ھ�' را دی�ه ��/� ,' �' ز��ن /J��,:  
  �+  ��1'   �<�5  ا��L،  از  ,�6'  ��9 دارم
  Q5#  ا�+ ��J��ن را، زی� ,5< ,' �� دارم

  ھ
 ھ<+ ��<+  ای�M3، در دا�� یH ��+ ا�+

    �'   ��ا  �9<�، ��:  ی  ,'  ��  دارم<0,  

 '�
ی+ ���R,ا L, از L, ' و ی��رود، ھ � �9� ���J�� از دی� داری و و:�

 رLT آ�S' ھJ#  ات و ��5�3ت
S3� دی 01د ده ھ��# دی3 )0ن: روز و در ز���

 دروغ، 65T+، ر/0ت� ،7J  V$ ،LJظ ،،  QJO، دزدی،  ��+، � #�ا�8
 ،
ک �
ایX و وا��6ت دی3 ا$��Sر�
دم آزاری، اد�  ،  
ایL و ار �Sب و $��

،  �Mوز ��3 و ...........  راOی
Z8ع ا�Z: ،��: �5ر �'  ��3ی�ت �(رگ )0ن��
S� و 

ارت و را$� و آ��� و �0Dرت ����$ �� ،��0/ � QS 

ر �


� 1
 51(��. ای�  -�ھ
 و ری�,�ری دی3 از �0ی �� 
 �' د��ع از دی� �K�1و
ا�
دی� ورزان ��J��ن در $�Jۀ �5�01 �
وه  
وری�� ط��68ن �
 ,�ر��3ان  0Jی(ی0ن 

در /S6' ھ�ی ا����# د��5ی ��Mزی ����3 �06�5ک ���5ر /7K+ آور و ط0Jع  

 ا�5K( ا�+. � ?�
G  

5[ �
ھ3\ J6  وی_ �^<� و ���د و
ایS3' ط��68ن در  5�0' ��3ی+ ,<��ر 01د از  

 ا�5K( ا�+ و �' :��� �^`. زی
ا �
وه � QM�  I�0 ط0Jع ��3�7� �9، �'  �
T


وه  
وری�� و ��3� Hدی �( ��3ی+ و ,<��ر ط��68ن ی
SJ�# ر ھ���3 و�Sی�
5( �0=2 �5
ی و $
ف و $�ی`ِ آ���ی ا�+ Kا� 
� ?�
G 7+ آور وK/ ار��.  ا����
,' در �5
ون از �
وه ط��68ن و $� در درون ���دھ�ی دو8+ ا�������ن و ����0ت 
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  �Gی�9+ و /�
ھ�ی ا�������ن و در /S6' ھ�ی ��Mزی و $�J5D^  و آ�0ز/

 ,�ر��3ان  0Jی(ی0ن ط0Jع را از /��� ری از ا�
اد #�م در ����'، $�Jۀ  
وری��

 
5T وع و
ا��� �0ی ط��68ن در د��ع از دی� ا��م و در ��G '� +78�9ی�ۀ ���<
:�33, � OJ  و ���د �>^�   


وی_ و ا/�#ۀ ���د �0رد اد#�ی ��O�3ی� ط0Jع ,' از دی���ه ا0Aل  - 1  
 ا��$
 ��م ���د یH �^` ��ی و ��5ز �' ا>�6ت از �3-
 /0اھ� و و =0ا�I دی3 ا

��5ر ھ�ی /
ی�+ دارد، ��0' ��/�، آی� ا��م �
ای ��Mزات ای� �0=0ع، �
 �0ی� ��J����ن ���5ر دی� دار را �$�Jۀ ا��^�ری را و=2 ,
ده ا�+ ,' ��

 ای� ,<��ر �<�0ف ���1' ا�+؟ 
���ی? �
ی�ل ھ�ی  0Jی(ی�0  آی� دی� ��Oس و #-L5 ا��م در ا�������ن �� - 2


ی�ل ھ�ی  0Jی(ی0ن ط0Jع و �
���' ھ�ی  7
ی^ ای�  0Jی(ی0ن �' � Lآن ھ
��9ط
ه � ا��� و  ��ی� � /0د ,' /��ری از ��J����ن ,<��ر ,�ر��3ان 

 ط0Jع را در ��+ د��ع از ا��م � �3Gار��؟ 
 را �� ���ی? �
ی�ل  0Jی( - 3���J�� ای آی� آ���ی ,' دی� داری و
ی�0 و ا�


 و از د�+ ر��' � ��335، آی� دی� ورزی و Z1 در Hو �0زی O5�0�
 /�ن ���5ر ��+ و � ری<' ��5+؟ آی� آ��� در �
ا�
 $5��O+ و ���J��

ای� )�0K' دی� و دی� داری ا�+  #-�+ دی�، /H و  
دی� روا �� دار��؟
�h5 و  ��ی� ,' ا��<�ر �
ی�ل  0Jی(ی0ن و ی� آواز 01ا� یH 01ا��3ه i  Q�0�

 آن � /0د؟

ا آ���ی ,' از ��3ی+ ط��68ن در ,<��ر ,�ر��3ان ط0Jع �IO �' د�58 �78�9+  - 4(


ات ا���، $��ی+ � ,�33، در �
ا�
 ا�0اع S3� د و �^<� �' #03ان��� ��
 
 ر�+، $���5+ �<�ن ��,k  l�� در ', 
ات و ��5�3ت دی3S3� 
Kدی

 ,�33؟  دھ�3 و اظ��ر �78�9+ ��
 
 
   

 


