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  ه�ا�����ب
  
  ��ا، ا���ن �� ��ا. ا���ن ��١


	�وری� و روان .�
� ��د ا�
� ����اده ������� ا�� در ����ن 
�
�#"!����اده  �ش  
*�ت ����اده، از &%$!  +
�0  � راه /�&. -�اي �ي 1

 0�
�5 ا��ـــ���4ی -0ون �0ا را 
���ان ـــ+�د % �
�9ق و ��ـــ�ز�7ری -��-�0؛ ا
�
� 1! از ی�د 
� ر �1د؟ �0او�0 در ;�:ن ��� ��ن ا�0 ز�70��7دانوی��
�ی0 1

 !1 ��ن ای� ا���@) ا�. ا��<�ه ا1=� 
	�وری� و روا�	A)�5��ا� د"�
�ـــ�ِن - ـــ�
�ن :ور�0؛ و ای� F>9 ��ه�E ;�:ن 
���اه�0 ز�70� ا�� �0ا را -! 

ــ! ــ+�دت ی@ ����اده ری	  GH .�ــ ــ�0� ا �
�د و زن �� �اش در  �-�� ا"4

��ن ه�ی@ از J�H از  	ــ��I ����اده �ــ�I ���7! اــ� �. ا�7 را-K! درــ�
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�ار ا"	ــ+�ع ;ا/*ــ�ی ����اده و �0ا -�;�ار �<��ــ0، را-Kۀ او -� دی�5ان ��M  ح�
�	! ه%! -0-�� � ��د��اه� ��اه0 -�د و ��د��اه� ری �ا  !���7 .� ه�

ـــ�ن در  ـــ�  � ا�� ـــ�� دو-�ره ا ��� �ا"<�! -! J"�P ا���دن ز�70� ����اد7
!K-را  ��� � اش -� 
�"@ ه���ی0 راه در 1�0 و -! ��I ��و رود 1!  �Q� 00یR

1��ن �%����!! �   
  
�� �� ح� و ���� �� ��� ٢��  . راه ��ا: 

 T$;  .0ــ�ــ$�U دا�ــ�! -� T$; !1 �ــ� �1ــ� ا�ا��ــ�ن ــ�"U در ��ه�E دی
�  �&! -! حF و دی�5 
ح<� -! I0 ی� ��ر -��  M�P1! از دو � � ا>$; U�$

ـــ! �9یF ا"4� �$F.  �&! -! حF و 
ح<�  ـــ�س دی� �0ا و ��� -! �$F ا
 @"� ���ر و -! :��4 
	�Yل ا�
0Zاری 1! ا���ن از ای� دو ا��  !- .�ا

!R��� 5]رد و�
 �$\] !- J �;صــ�رت او� اش ��ــ�انراه �0اــ� در [�� ای
 .�  ا

�� �� ح���!
اش ای� اــ� 1! ا��ــ�ن -\4%0 �ــ�حT دارد، 
�ل G1 ، _ز
ــ� و  �0ه ا- 0�%4� �
��ود. و;� �R�: !- 0ه و
ــ�، از &�ی دی�5ی : دی�5ی ا
�0. 1%�ل I�
�0 و 
�_ را ی�د I�
ــ� در ای� راه  �ش  _�
 !- �IدیM� J"�%1


��ن ا"4� -� �0ایJ ح�ف  �. ا� ��ن  �&! -! �0ا و �0ا را ی�د�1دن ا 0�M �ا�
�0 و  I�
��ز  -� او راز و � �0 و  I�
0Rه  ـــ  Jدر�7ه !-  0� I�
&�ت  �� 
-� او 
�0 و راه در� را I�
-�R��Rی ر�Aی او�. ���R! ای�I! �0او�M�� 0 او را ی�د 
�0 و  ��4یJ �%�5]ارد. د"�4 را -�ـ�ی I�
 J ـ�! �صـ���H 0 و�I�
-! او ا"�4م 

�0 و -! روزیI�
 T$& او>� ��I -! او 
�0ه0 و در :�� اش -�1� 
�0ه0 و  � و 
 0��I�
��� اــ�. :ی�  صــ�ر P �او را  �ــ$�U و رAــ� 
�0ه0. ی@ 
�ــ$%�ن وا;+

�0؟ �- !��� در ����اده دا$I	
 ��1 ���P  



٣ 

 

، �+� و /%� ا��ــ�ن در را-K! -� ه�ــ�� اــ�. ا��ــ�ن -�ی0 ���� �� ���
0 1�0. ه%! 
�&�دات در�"�  �و  �+� ��و&� دا�ـ�! -��ـ0 و b%�ی -�ای ه�ـ�

،0��0، در���4 
��ه 
�0ه\I	�
 �4$7 .0�� و ا�4cر رح%� �0او�0 ه��$R   �-ا
�- 0��
���-0، ح��ا��ت ه�ی@ ��� ���� را در ه��� د�<�ل 
�<�رد، ��ر dدری

�0 و ��ی0ه�I�
 !�� � -�ی0 ��ی0ه دا ��ف 
�$�;�ت ا ��ن 1! ا �0. ا�����
ای 
ـــ0.  � ـــ0 و -�J�1 -! دی�5 
�&�دات -� �ـــ+� دای�ه -� ـــ�ن -���9 و زه ا��

 �4�
<�دا -�Rی ��� ر��0ن   �
�0 ا �- !�� ���ری 
���ا�0 دا ا����رش ���ات -

ص�ف !1 ��0! از �1 �- ��  0"�
�0ه و �1 0 �0 و ی� �0ای ���1ده �� �0ه -��1

ــ�P 0! د"� را �ــ�د�1ده�H 0ــ� -�ی
�ده و ��ــ�ده اeH ر�Qا�� �ای 1! از ه�ــ�
0���د 1 � دری��� داری د"� را �� 
�0ه0 از ه ��� ��ن ه%�ن را 1! -! ه ؟ ا�

 �
�0 اI�

ح<� دری���  Uه �ــ� ــ�� داد از ه� �GH .0 ا�7 
ح<� -! ه�I�

 0��
� -�د  ��4 ��اه0 �� 0
�ت ����7 از ه� �Q��
 �4�ا�7 ه�f �1ری ��Iد و  
 �ـــ و M�Pی هU دری��� ���اه0 �1د. GH -�ی0 
ح<� �1د  � 
ح<� ��7�. �1


 �> 
ح !1 �/0ل ا"4 
�س �; ی� زود. ای�  ه0 ��7�؛ دی�  <� ��ا 
ح 0� I�
�. -�ای 
ح<� -! �$F ای0ه �� �0ا �. ای�  �� و 
� ا ���ری ه ه�ی -

ـــه� را از دی�5ان ی�د -��5یU و ��د
�ن ��M ای0ه
���ا��0 ای� ای0ه ��ری -! ه�ی -�
ی�ری 1��U. �1ره�ی ��� 
�زیU و در ای� �1ر ��� ی0Iی�5 را �� -� و دی�5ان -  ��;

.0-��
   +�ون و ه%��ری ا��Rم ��د -�1� -�	��ی 
 0��  �&! -! حF و 
ح<� -! �$F در او ری	! زد و ر�ا����� 1! دو و&! ��ق ی+
	�د  �
g�� h و رح%� و -�1� و 
ح<�  � وا�� �I\�، در 
0ار ه ی��� و 
 Jی��+
 �
�1 �
�
ـــ�د. و"� �0ا و  	�
� �$�\! �0ا �-�� ��"F و 
�$�ق. ی+


0Zار -�4هه%� !- G1ــ�. ه��0ی از ای� 
�Zم، در ه�ــ�� و �Mد �0ا ا&� � ا

 Uه Jو راه U��ــ�ی :ن ح�1 �1 ــ� 1! ه%! -�ی0 -� و ;�ب دارد. ای� [�ی�� ا
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ای%�ن -! �0ا و /%� ��"ح ا� 1! /<�رت ا��ای ه%�ن  �&! -! حF و 
ح<� 
 .�  -! �$F ا

  
  . اح��ن �� وا��ی#٣
4� -! 0Hر و 
�در و ره� �1دن ای	�ن و ��ی -�ری	! -���ری از 
	�Iت د� &� 

� در ز
�� ا�، 0Hر و 
�در او 

�دا
�I! :د .� �k �1دن اح��ن -! ای	�ن ا
��ت l�1  !- ��ف او   0� - ،0� ـــ ��- 
�ده  !P�7 !1 ��ی +
ی�  
�دی  �0.  ه�رزق  ا

�
ـــ�ن از  ـــ� 1! -�ی0 -5]رد و ا�7 ای	 ـــ0 از ای� -�0 ��ف ا �- �
��اه0 -! :د
���ز 
�0، رزق 
�0ود ��- ��1�P ن دل��0��
 !1 ��_ ��اه0 -��د. ه� د/�ی

�0، د/� � �- 0� 	�ن از ��ز�0 ���� � 1! -�ی0 -5]رد و ا�7 ای رود از ای� ���1ل ا
�
 G>در ���!ح �R�در  ات و�7دد. �0او�0 1$�0 -�4وزی د��� و :��ت  � را ه%�

�
1�ــ�رت ;�ار داده؛ R1ــ� �
� در ح�
ــ� &�یروی؟ �Mد 1ــ! 
�؟ ه�Pــ! :د

ح\�ظ�5! ��
�ــ0، ح�
�J در ز�I- ــ�� -! وا"0ی��  � اــ�. ا�7 -! ح�فدا

�
�0ا وادارت   ��I� �4 �7ش �:�-! ح�ف ��$  0� 1 �R ��. ا�7 ای�ه� �7ش 1
�
�\Z� �0ار�0. ا7ذ"�� �	�ی �0ا در -�ا-� ���1� ذ"�$�  �  !- !0 1�1 �R�� ای

�
� �0ا وادارت �I� �>ـــ ��& 0�1 T ��
� 1! ا&�ی هU -� :ن �ـــ<� 1 � �ی
�
ــ�� -! او  	�- ،0�ــ�ری 1 �1�� J�� در -�ا-� وا"0ی
ــ�. ه�P! :د ده�0 و ���

!> �
0�$-�
ـــ$�U در -�ا-� وا"0ی� راح�اش  �  .0��ـــ$�U د1 ر -�ا-�  �ی� راه  �
�0ن در -�ا-� وا"0ی� راح� ���� .���ت اl�1�ا�.   �ی� راه و��ل -! ����


�ن �Z
�ا�7 
�/�ر��ن را 
 F1! -�ــ�ی ح �ــ� رود از ه%����اه�، راه�&
�
ــ� 1! -�ی0&�ی� 1! �0او�0  � را �$F �1ده. از ه%��7]رد. از ه1��%! �& 

�Z�Zای�  ���! -! ���ۀ ح k�  �ات -�ز �7دی. ری	! -���ری از 
	�Iت ز�70
: !- Ulــ� 1! :دم دا��4 �ــ$! و -! �0اــ�. 
�k در را-0H �- !Kر و 
�در ای� ا
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 ��0. :��;� ا�:��4 اح��ن 1��K- 0ریI! در �$�ت ��یJ ا���ن را 
0ام د/� 1
  1! او�Aع ا���ن رو-�اه 
�	�د. 

  
  . ()�ه و '�&�٤


�ی�0: ���ـــ��� 7��ه� 1! در ه�ـــ��  حFZ ی��� 7��ه �\�
ا
�م �ـــ�دق)ع( 
��ع �1د. ری	 ���Kن -�د 1!�
7��ه دو
ای� 7��ه [�ور -�د. ! از 0Rه -� :دم ا ��

���/! دـــ� دراز �1د. /صـــ��ن :دم -�د 1! /$%
�ع �0او�0 -! �ـــ�Rۀ 
 U]ر
ــh -�ادرش ;�-��.  7��ه ;�� ه�-�� -�د  � ��
ــ� ــ! ای� 7��ه ح�ص -�د.  ری	
ری	ـــ! ای� 7��ه ح�ـــ�دت -�د. -�KریI! از ای� روای� -�
��ی0 ری	ـــ! 7��ه�ن -! 

1��J�$/ U یT� �  I [�ور، ح�ص، و ح��دت ا�. ح�� �	U را ا�7 !
ّ

0ا; �

�4ـ� 1! ی� 
� را -! ح�ـ�ب ���ورد�0 و �0ی0�0 و  ح��Z �1د�0([�ور)، ی� �Pا �از ای
��دت). 7��ه�ن  	�� �0اد�0(ح�ص)، و ی� �Pا -! دی�5ی داد�0؟(ح ��ا���0 و -��
ــ! 7��ه را ا�7  �&!  �4 -�
��5د�0. ح�_ ای� �دی�5 را هU 1! د;� -\�
�ی�0 -! ای

0���- !���1� ری	! دا �  .���ن ی@ M�P -�	�� ���� و :ن ��د ��اه� ا
��دش ا�. در 1=�ت ا� در c$%�ت و  ��4ی� ا� و در وح	� ا�. ��د 

�
��7د و -! �9/� را 1! �ــ�Iــ� و از ��دش -��ون :
0 از 
+صــ�� ���ــ$! 
 .0�I�
 ��
  

���\�ش ز &$0 ��ی	�� -��ون :ی                    � 9$+ــ� ذات -�- J"ــ�=
�  
�                      ز:�I! :ن -� 
�ر و ای� -�  �ـــــــــــــــ%�  G\� �- �4�- !	 ری

�  اژده�
  دع �\�@ و  +�ل: ��ی	�� ��یJ -���0از و -��.

���د ا�Z<�ض در ��د ا� و ��ح، �$ح و ا�<��ط در ه���. GH ری	! �bاب 
ـــ$! ����7 از ��د��اه� و دی���5اه� و ��4ی�J �0ا ��  ��� Uـــ�. ه اه� ا
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�Pن ه�دی�5ی [�� �ــ0ا، ��دش -ــ�ز 
حــ0ود و -��دی ��د، ��دی دی�5 
0. 01ام  �؟ ای�  �؟ :ن  �؟ و;�� :ن ��
�. :دم، 
� را 1! ول �1د -!  �  ه� ا

�
��د.را هU ره� �1د و -! او ر�0 راهJ -�ز  �   
�0ه � زه� $9<� ه%! ه� �0ه �I� !P         0های� �I� !P ایای  

 �7��ه ������ [�ور و ح�ص و ح��دت -�د؛ ! �bاب ������ ��M -! و;� !
 �ـــ� ـــ�. و;�� :دم ��Z ��د را در -�ا-� ه� ��/� و �����اه� ا; ،�Z� T� � 
و&0ان �1د و -! /MR ��د وا;x 7	ــ� اوِل ــ+�دت اوــ�، �Pن از �0او�0 
����0؛  
ـــ�Rد   !- �0 و  I�
 Jی�� ��ز و � � Jدر�7ه !- ی0 و  �R�
 �� �+ ـــ� ا

0 و راهJ -! %�نه��
 U�$�   !- �� ��/� دا; ����Kن ��Iد. و;� �1ری 1! 
�
 ��ــ�د و ه�ــ�� ه�و;� 1! _زم -�د ���زش را -�
��ورد. او اه� ــ9 �"�4

�0، -! :ن �. و و;�� �����اه 
�&�دات  �A �. اه� ر ه�  ��1 و  \�یg ا
�0 و -! ا��ِح :نI�

ح<� �
�0 و و"ّ� �0ا I�
��د.ه� ا;0ام   


�ت ا"4� دارد در ح�ل �Z
ـــ� ا
� 9%ع -!  ـــ� �c !- !1ه� 
]ه<� ا �1 GH
ــ� ا
� ��دش را از دی�5ان -� �  ــ� �c !- !1ه� 
]ه<� ا ــ�. �1 ــ��ن ا /ص
�1� �c !- !1ه� 
]ه<�  ا� ا
� ��دش را ح�� از  .��0 اه� &4�U ا�>�


�
�0ا�0 �	��� از ���Kن در او ه��. ��$ ��Y��
��0ا 
 ��ه� 
]ه<� �
�0 ا

�دم ��/�ن .��0. ح�ف ح�ف او�y�
ا�0. ��/�ن �1� ا� 1! ��دش را 

7��ه و ! �bاب را -�ی0  ! ��
�k را ی+ !70� ��دش 
�I	��0.  ای� �را -! -
 �70�- k�
 �4�ـــ�0�R زی�ا ای ـــ� و داUl ��د را -� :ن  �ـــ� و �Hس دا دا��

 ��
� ����اده �1
� رو� !- zای� -ح h-ر .�  ا�. �0ا
  
  . را�+� ��ب، را�+� ��٥
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���ن، 0Hر��ن، ز�	�ن، ی� ر��l	�ن �0ار�0. ��$��H �- �-�� !K-0 را�ه� 
��5ی
ـــ�I �%���5د  �
��ن  دو �\� ی@ را-K! ��ب  !I�ـــ! ای ـــ�� /$� و ری	 -�ا
 !1 U��1 !&�  T$K
ــ} -! ای� ــ�ال -�ی0 ���ــ� -! ای� �H ــ�؟ -�ای��P

� ای�Rد راH دم در�
  -K! -� هU ه���0؟ ا��_ �Pا 
ری	ــ! ای�Rد را-K!، ���ز -! و&�د G1 دی�5ی اــ� 1! :دم در 1��ر او اح�ــ�س 
رAــ�ی� 1�0 و -�دن -� او -! :دم ا��ژی و :را
J -0ه0. در وا;ع ه%! 
� دوــ��ن 
 0�P م�Rــ�ا�  �  U��I�
ــ��ن  ��د را /�ض  ــ�! دو ��H و Uی��
زی�دی را 
�|ز

�ه� -�ای%�ن "]ت:ن�\�ی را 0�Hا 1��U 1! -�دن -� 
 �1��J�- U اــ� و ــ+
��. ��ا[� ی� ح�� �1ری ��د را -� :ن او;�ت 	! ای��Kر �� ه� -5]را��U. ا
� ه%�

��ی0  ��	�1��0 ی� -!  ��وب -� او ه% ��%� _زم ا� در 1��ر �1� ز�70 ��7ه
ـــ�ی@ �1ری، ه%�Iر،  �ـــ%� و&�د �0ارد ای� در 
�رد  �و ا
�Iن ا����ب -�ای 

 �I%هU4
�0. در ای� 
�ارد 1! � و از :ن I�
�0ق   ��
�� و ا��اد ��  � ه%
��ت ی@ ا
� ا&<�ری ا� و&�د را-K! ��ب -�/z :را
J و ا��ژی 
=<� و  �+


�
 �\�  Gو ح J�ـــ�Kاب و   Aا z/ �-  0-  !K �! و&�د را- �
"]ا در ز ـــ�د.  �
»�ـــ�4ی ای�Rد ی@ را-K! ��ب، و اح�از» 
�4ر �4ی ز�70 �-�ی0 رو  �
از  ه%! 

�
 !���7 :�� U�$+  �- و � � ا����
: U4
��د و را-K! -0 را -��
�زیU. -$!، ای� 
.�
=�-! ی@ �� ا !-  

 !K-دن و را�- Uر ه��� "]ت -�دن از در 1�ــ0 ی+ �را-K! ��ب ه%���Kر 7 !1\�! 
Uاب -�دن از ه[/  ��K! -0 ی+ "]ت را-  !-  �R�
 !1  �$
-� هU. /�ا  ��ـــ� 	�

�
ــ� ا
� ه ــ�د زی�د ا ��%! :ن
ــ! �1د و :ن ه� را  ــ�د در ی@ %$1! ��� �
 �$
دری��� ا��ژی 
=<� ی� ه%�ن /	F از �9ف 
�Z-� ا� و -! ه%�� �ح� /�ا

�
��R -! /]اب 
 !1 �\��  از �9ف ی� ه%�ن  \�
ـــ�د ��M در دری��� ا��ژی  �
�
 !� �� !��5P و Uرزی�- F	 / U��5! -! هP !1 � �ال ای� ا  GH .د��



٨ 

 


�زد 1! دی�5ان را دوـ� دا�ـ�! -��ـ0 از  �\�ت ح�ا"!��- ���U. ا�7 �1ـI� Uه
ـــ� ه� "]ت 
�<�د و "]ا :ن-�دن -� :ن ه� هU از -�دن -� او "]ت 
�<��0 و ا�7 �1

�
��KP !1 0ر �- !���
��� ���0 ی+�- !����د ��دا���! دی�5ان را دو� �0ا
��، �! از -�دن -� :ن � دا �! دی�5ان از -�دن -� ه� "]ت 
�<�د و دی�5ان را دو

 .U��1 �  او "]ت 
�<��GH .0 -�ی0 راه�4ی /	F ورزی و 
�ا�ع :��ا -�ر
  ورز.:ه)- &,�

١.0��� ای�Rد  ���Y در او �<�H ی�ی0 و در[y- �ر 1! ه��K��%�9ف را ه .  
��ف درس ����7  �  -�ی�R- 0ی درس دادن،  �%�  J�H �� 1 !1 � �Qح"
 �� و :��! _زم ا�%��/� ای� ��د 
4%�ن  0�P �4�  !1 0��1 �I� .د��
��ف و;� -�ای :
�زش 
�Zرات  �. �R- GHی  "]ت -�دن از 1��ر هU -�دن ا

ـــ� -�ای او   -و :دا-��ن -! او ���! � -�0ارد1! او ه�M7 ���اه0 :
��� �Pن ارز
ه� -! دی0ار هU ر��� را -! /��ان و;� را ��ف "]ت -�دن از او 1��0. ه%! ا���ن

ـــ$! �0ار�0 :ن "ح�Qت   ح��
ً
ـــ$%� �
�0 و �I�
ـــ�ن ;$%0اد  ـــ��اح�	 "ح�Qت ا

���ف :
�زش M�Pه�ی - 
ح0ود،  .� 
U4 ا �%� ��د hZ� !1 -�ای   ��ارز
F� 5]ار، x�=1 را ��ن &� � ه�ی
=� ای�I! -� د
�yی� ای�ان  �ی ه�ل ��و، ی� ;�

� �$\0ان ����
\�ه را  ���� را ی�اش -<�0، ی� و;��
ی� ��ن ��H را -��0ار، ی� در 
ــ� -�Rی  ــ�$! ح�� � ا �
ــ0 و از ای� ;<��... ا�7  �ــ� �%0Iان -� ــ%� را 
1��0 و��7! -5]اری0 
4%�ن 1! ر�� :��! را 1!  �د��ر دادن، ��د �ن :��ا در


�0ا��0، ــ����ــ� درــ� 1��0. �ری او و -�!��1اب --! ا�ــ�Kح- Jه�ی
��4ی  � از ��I0 1! ی����. ��ض 1 �� �Aح �د7� و وا ��$! -! ای�  
ا"<�! 
 ���%� ه�f ارز Tص�ح

U4 ا� ا
� -�ای  �%�� -�ای �� ا� ی+�%�; �%�

���ص� ا� و -+* �
ه� ارزش -�J از ح0 -! �0ارد �Pن ارزش و�ی� ی@ ا
�ی� ���! را �! 0A ارزش 
�0ا��0. ح�_ ��ض 1��0  و ��4 ی@ ارزش -$I! ی@  
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�ــ%� ی� -! او  .0-���

4%�ن ی� ه%0م �ــ%� �Hده را 1��ر 
�0�M و روی ��ش :���ب 
ـــF را از 
��ن 
�<�د؛ ی� -! او  ـــ� 1! /	 � ا$

�0ه�0؛ 1! ای� ه%�ن /� �1[ 

*ـــ�ر ح &�ـــ�. و;�� درM�Pی �%��5ی�0 ا
� ��د �ن را 
���ری�I� .0! ه%��
�
4%����ن -���9 ی@ 
�ـــ�$! -�
1��0 ح�� ا7ارزش �ـــ�وع -! ��د��ری  �

Uو ا� ��1دن �ــ%� هU �	ــ�د دی�5 ;�در  ���ــ��0 ای� ��د��ری -�/z -0ا��;
�
 z/�- 0 و ای���ـــF را ح�ا"! او 1 	/ �ِ>=
ـــ�د 1! و;�� :ن ��د از ا��ژی  �


ـــ%� ر�� -� ��دش -�5ی�P 0ا -�دن -� ای� :دم -!  � J�H 0ه0؟�%� J
� :را
 U9�  .0دی�I�
 �I� ن��� �؛ �Pن ه%ۀ و;� -�Rی -� او -�دن -! �� �ده ا

�- !$��
� را ح�ا"! و&�د �%� -0"�� ی@ \�
� از ا��ژی &�
ارزش 
=� ��ش، 
 �I%
 .0�I�%� اح��س "]ت �%��0 و او از -�دن -� I�
 �%� Tص�ح

ح�h و 

�ــ�$! - �
ــ� -�5ی�0 :���ب ���ردن ��ش  
U4 اا Uه �ــ� و ��$ ��� �ــ �رز

��ی0 -�ی0 ی�د  �R�1��0 ا
� �1ــ� 1! ای �اــ�. و �ــ%� ح�� ح��cی0  ��4 ز�70

	F -��5د 1! ��ش �ـ%� را :���ب �ـ%� 
\�4م / 
ً
�0. در ای� �ـ�رت وا;+�I� زده

�. ز�70� ه� را �\4%�0ه
��ن ا���ن�%��%� ه%�ن ��ش  �ای0 و 
+	�ق وا;+
GH !1 �ـــ ـــ�در��اه�0 :ورد. ��5ان  در  ��4ی� راه� ا ـــ�ل از :ن   0�P از

 �4
ص��  ��دش -�د. :د Z  0���. ه%! 
��5ی �� �%� ��0 ه�G1 f ��5ان  �>�
ه%���ن -� هU راح� و از -�دن -� هU "]ت 
�<��0 و ای� �%� ه���0 1! از &%ع 

ـــ0ه:ن �ـــ�/� � را هU 1! -�ای �0ا ی� -! ا&<�ر و ی� -! د_ی� ه� �9د   �ای0. ح�
���ع
�ــ%� -��ی�0، ه%�ن   J�H �ــ
%�I ا 0��>�
�ــ%�  hح�
دی�5ی 1! از 

�0. :ن�� �� �%�  �- Uت ه�/�� را 1! ���J را از :ن� �ه� 1 	�� دو  ه� -�
�0 و ح\� �cه� دارد از �ــ\ح! دل ��د -��ون �1ده�M- 0��ــ%� "<� !- !P�7 0ا�

�ــ%� را دوــ� دا�ــ�! -��ــ��P 0ن �ــ%� � 0��0 ا
� ح��Z�Z �%���ا��ای0 �ا��ــ�!�1
ه� را دو� -0اریGH .0 ا�7 
���اه�0 -! دی�5ان /	F -�رزی0، ��ش و ���! :ن
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 �و 
�ی%$@ ��د را ره� 1��0 و از �cف ذه� ��د -��ون -�ا��0. و;�� &�ی ��"
 � �%� را دو �0 و �	 �- �%� 	�0  � در دل  �- ���� 
���ان :��ا -! ا� 0� 0�Hا 

� 1! و;�� را 1! ��� �0. ا� �- !�� �  � دا �0 :زاد ا �- �%� ص�ص داده -�  ا��
��اب �1ری 1�0 �! ای�I! زی� ذره -�� �ـــ%� و  �ی درس ا��ق �ـــ%� -��ـــ0  � 

��! ه� را �;�ا��� و 
�Zرات ���! و د��� �%� را ی�د -��5د. 1	JI% -� :د
�4 :ن
�
�
�%� دور  1�0 و از  �- �+� 	%JI و ا 1 M& �
� از $�� !��\ ��
 .0���

� ه� -�ای ار <�ط -� :ن:د
�4 را � 1! ه%! /%�
�ن -�  ���U. ای� ا �� 0�ه� -$
�- ��E -� ای� و :ن ه0ر 
��ود و د� :�� ���! و  ��4 -� ی@ ز�70&- !- �1�

0ـــ� �7�ـــ!- G1ـــ� 1! ه�ای ��اه�M� Uی0. -�1� ز�70�  +0اد د"�4ی� ا
ــ��� 	�ــ�ن - ــ�&�ی	 ــ�! 1! دی�5ان را  �
� در ای� 7] �%/ �
! U.  �1ری 1:ورده ا

 !- Jن را -�ای�
ــ� 
� ��د ــ� و ���ز ��� ــ0ی ا��Rم :ن ه� روز�7ر ��دش 
�ص
!���
	F ورزی را ��� / !1 �	F زح%� -���0ازیU. :د
�4ی / !1 �ا��P ،0ن &�ی

ه� -� �<��ــM& 0 �\�ت M�Pی ���ــ�، ه%�ن �\�ت /�
� -�Z و اــ�%�ار ار <�ط :ن
�
�ـــ�د و ار <��49 ه%! ح�ل ی@ &�E دی�5ان �
 �Iـــ���7د: &%ع �1دن 
دا��� :ن -�ای [$<! -� �صU ��د ���!. در ز�70� ای� ا��اد ح�� "	�I و �5!

�
� دی�5 &�ی :��ا ��  %�م �ـــ�د، د�ـــ%� ��7د. -! /<�ر � ای�ا�7 ی@ د�ـــ%
E�� :د
�4  %�م /%���ن ��ف &
 �$>; �%�� &�ی د�%���د. ه� ز
�ن د

�
ـــ%� در را  �ی@ د ی0ار �ــــ0ن  0H ����اده -�ای ��7د.   !
 �Q�
-��ون از 
�Mدی��I	�ن ی@ �\G راح� ا� �Pن ا�7 ای� د�%� �<�د ���وی �\� 	�ن -! 

�
� از ا�9ا���ن Iـــ�ی ی �7ه و  ـــ\��! ای� ی@ ��ای�0 ����د: ��
0���P. و 
���ی /	F.[�ض ا� و ری	!->
  اش ��ا�����5  #�G ار <�ط -� دی�5ان -� 
٢!I$- 0��I� د�Z0. . -! او ا����1 xاز او  +�ی  
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ــ�؟! 
4%��ی�   ��P 0ی��
ــ%�  �ــ� M� !1دی@  ــ%� -� �1 � �
ــ��  +� �- 0���>-
 �ــ� 1! و;� ���0 ای�I�
ــ�ح<�  
�دم J�H ی@ �\� 
��ی�0 و -� او 
ص !1 �د"�$

�
ـــ�س ��-� دار��R- GH .0ی  ��یT :ن � هه� روی ��Zط 
=<� :نرو�0 اح�
��ن �� -�5ی�0. ا�� �� اح� � -5]اری0 و اح 	! H]ی�اد � ه%�"�+�
ی ه�ی 

��ن �0 و ا��� �ه� از -�دن -� :ن/0ۀ زی�دی از 
�دم ه
��س "]ت  �0. ه� اح�1
� و  �0ه ا � از /��� Iی0 ی�
� 1! ی@ :دم -! �cه� -�10ر  �7ه ا \�ق ا���ده ا

!� �دی�5ان 7\
�1ره اـــ�؟ و او   !P �0 ای� :دم  �0ا� 
 �; : :0� $! و"�ا - !� \7 
�0. و ه�G1 -! ای� �ا د�y
 J��%0 و از ای��ر:یJ��� 0 ده�0 و -! او 
ح<� 1

U1 0ی�
ه�ی ا��د ر�0 �1ده و در  +�"� �7ی ه� و 
ح<�U1 در ا�b  	�یFای� 
<Z� را از :دمfه� .� 
� -� ه�ی -! �cه� ��ب -�ده ا�
و;� ز�U ز-�ن ی� 

��ی دی0ه �	ــ0ه. :دم+
را��H  .0و هه�ی -Mرگ ذرّ ح�� ;*ــ�وت از اــ� �0 راــ��� 
��ن -Mر7�0، ذره ��Pن ��د

�0ه�0 و  0��ه� را در 1��ر��ن ر��� 1 .0� �Hورا�

ــــ�ن داUl  �ی  �ـــ��ـ0 -�ای -Mرگ �1دن ��د 1ـ! در درون  4� و �ـ�"� ه�
ــ�ا�9ا���ن�
=� ای�I! �1ــ�  �ی ز�70 .0��M�
ه� ! :ن�ــ�ن �<�ده 1! -�ــ�ن 

ـ���1 .0� ه�ی 
0ام 
� -! ا�9ا����%�ن�
�0ان -0ه0. 
�0ان دادن را -$0 ���ـ�
<T ��اری دادن :ن � ��د 
� دارد IP�1 در !	 �/�وه -� ای�I! ری
��ده�  .

ه� -Mر7� ��د :دم ا�. ح�� ا�7 :دم وا;+� ری	!  +�یx و  %0�R از دی�5 ا���ن
�ی�-0، 
���ا�0 ای� را -! /��ان ی@ �� -�Iر در و&�دش ای� /Q%� را �0ارد و �%

1�0 و دـــ� از ا���Zد -�دارد. ای� -��5د و /% xی�+  hZ� 0 1! از ا�9ا���ن�1 �
ه�ی  M�P !- 
� ا1=�ا را&ع  �Zدات  �! ا�� �\ ـــ �� 
 �
 %�_ت وا;+�؛ ا 1 !- را&ع 

�-�
��ب  � J�H hZ� !1 ��د 
� 1%�ل 
ح � ا� �� ارز ��د و دی�5ان ا

� :�0Zر روی "<�س ا� 0��
=� ��ض 1 .0�#0�1 �اد  ای� M�Pه� را ارزش �%�0ا�
�
�ارد - !- �>� � �
���0. ه%!  ��! و ذ"!  � �
� -! اه1�%��U 1! از -�دن -� �
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� ��د -�J از ح0 ح��س �0هد"��  �-��Kح�
� ایU. ا7ه�ی ����اد7� و  �
�:ن%� Uه� �1 �ه ���ی� Fـــ 
�\�وت /	 E� �ا��U -! ا�9ا����%�ن -�  �-�� و ��ه

/ Uاز ه �
�-�رزیU و ای� -�/z دوری 
��د. ]اب :ور �0ن "ح�Qت -� هU -�دن   

� و ا���Zد ز�U ز-�ن اـــ� 1! 
=� ی@ 
�ض و -�%�ری -�ای �
-0 �ی� ��ع 

�ــ\��! ��$��
ه� -! :ن 
<�� ه�ــ��0 ی@ و-�ل و ا��ــ�ن اــ�. ز�U ز-�ن 1! 
� -�د در � �\� و;�� در 1 � 1! :دم ا��Rم داده. ای�  ���I� !R<� ا/%�"� ا

ـــ�خ و دم �0ارد. و;�� از ح�ف  ه� روز _ا;� ی@ �ز�U ز-�ن 
�0�M. ز�U ز-�ن 
 Uـ�. ز��ـ�د ز�U ز-�ن رخ داده ا ��0 و ح�ف �ـ%� -�/z :زار �1ـR��- �%ـ�

�ز-�ن �Pن دل
ــ�5� -! ه%�اه دارد ��$� -�ای :دم �7ان  %�م  �Iــ �ــ�د و � 
�ه%!
 !����I درد و [U و اش -�ای :دم �� !- �������د و ی@ و;�� در 
�4�� -�ی0 :دم :ن �
��5ی�ی� و -0-��� و �I<� و د�ــ% .0�0 ر�� ه� را  �ــ�ی! 1

  ه� از ز�U ز-�ن ا�.اوا�� /%� ا1=� ا���ن
��ت �+
�� ا� �Pن ا�9ا���ن :دم در ا�b ی@ /%�  � �k ای� �\� ��$

ـــ�ن -0ه�0 -�ی0 ه� روز را -! د/�ا و ا�0 1! ا�7 -��اه�4�GI/ 0%�0ه ا"+%� �	
�0 و در د"	�ن ��<� 	I�
�J -5]را��0 "]ا ��J :��وز��ن را 1! ��رد�0 1��ر   

�
 �\��
 0 و �hZ از ح�ف زدن و���0 و"� -! روی ��د��ن �%�|ور�-! :ن �9ف 
 z/�- 0 و ای���I�
ـــ� اح�از  
%�I ا !1 �ار <�ط -�;�ار �1دن -� �9ف  � &�ی

�
�ــ�د �9ف �\4%0 و در &4� ا�ــ�ح ��دش -����ی0. [�ی<! J�� !1 Uه� ه
��ح  �0د ا � در � 1 !1 � 	�ن را 
�0���5 و 
��و�0. ای� ا 
���ردن و راه

ــ\� �9ف -��%��ی0 و او روز -�وز -! ای�  �0 و  ��4ی� او 1! از ای� �I�
/�دت �� 

�0�M و ه%�ن و;�� 1! دی�5ان 
R<�ر -!  �
ــ\� دا ــ0ه هU -! ای� � � �ــ ���

 
ً
ـــ��0 هU -! ز�U ز-�ن 
�5]رد. راه �Pره اP �7! /�د � ـــ�ت -� او ه� ��+
  �I%


ای را 1! -! دی�5ان 7\�! -��ی�0 و در �Hی�ن روز ���� ای� ا� 1! ��د ه�&%$!
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� -�ده. ا��اد  ��دش را\�
�0  � از &%�ت او در �9ل روز P 0��>- 0�
ح�ــ<! 1
� �� �+
�0 1! /�دت �� �زی�دی ه
��ن و اد-��ت �1Uز� hZ� و hZ� ن�� 

� -�ای ��د��ن 0�Hا %�  U0 ی@ ه�
+%�_ در &%+� 1! ه�� �4�ز-�ن ا�. ای
Uــ�ن و ه ��0 و ��د�M�
�0 و -! دی�5ان ز�U ز-�ن �I�
�ــ�ن  �% ��
0��0 ی� �

�ای ��ار ا�0 و -&��T هU را 
�0���5. ای� ا��اد از -�;�اری ار <�ط -� دی�5ان �� �ان
 �-  !1 ی@ �\� را  ی�   0� �I�
� را ا����ب Iاز ا��اد &%ع ی ،���ی از ای� �0Zاِن  �ا

��ن را -� او و در :ن � -! زور وارد &%ع �1ده و او;�ت ��د T ا ���
 ��	 ه� -�
 !� !�Z- �-ر :ن-�ا���در 1
7]را��0. ��د �ـ�ی@، 
+%�_ ی@ :دم ���1 �ـ\� ه� 

 ه�. در ;�:ن �1یU از ز�Uا� و ;�-����ن ز�U ز-�ن -M� !�Zدی�Iن و ه%�Iران :ن
 �7��  �
ـــ0ه و :��ا /� � �ـــ0ت �4 �ز-�ن زدن و ای�اد )����7ه%Mه و "%Mه( -! 

�� ا���ن دا���!. ���  
0
� ���5ی0.. د��ر �0ه�M�P .0ی ���اه�0.-! ٣�  

ه� دـــ��ر راز و ر
M ای�I! دی�5ان :دم را دوـــ� -0ار�0 ی@ M�P اـــ�: -! :ن
	�ن ���5ی0 و از :ن �
	�ن 1��0 و �0ه�0 و -! �0 �
0� !I$- 0ی ���اه�M�P ه�

� ه%�� -�ده. روای� -! :ن�
<�ان و او"��ی دی��H ��-�>ح
 M
ه� M�Pی -0ه�0. ر
	0 و -! ا �
 0���ح)ع( -$ 
 !1 � �ا
�� و  	 �
7\� ��ار �Hی ح�اری�ن را 

 �
 :�\5�
���  �اAع 1��0 و P 0�
��ی �%��%� در -�ا-� ���7دا�� GH !1 از 
 Gدر ح !	 �0م �! 
�0وم. در ه� ح�ل ای�M�� �4 ه%! ری ��دم -! 
�دم 
<+�ث 
�� و-Mر7� وا;+� ا���ن دارد. ح�� ا�7 �1� ای� /Q%� در او ����، ا�7 Y�ا

�
دن -� 
�دم "]ت -<�د و از -�دن -� او "]ت -<��0 در او;�ت -�دن -� ��اه0 از -�
0 -�� در درون او ه� -! :ن:ن�1 �
0� Fـــ ـــ� -� /	 1�0. ا�7  �ا�� �
ه� �0

 .0����
��ی 1! ه%���  �اAــع درو�� اــ� +
 ��ــ�Iــ�! ��اه0 �ــ0 و -�اه  +�"
1�0 :ن �ـــ+ �0 و��7! _ا;� �I� ـــ�ن 	
 و -�ر رویه� را -! �1ر ���5د و 
�0و
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 !1 �ــ �1 .0��ــ0�0 �1ری 1 � T$9ــ�ن داو �ــ�ن �5]ارد  � ه�و;� ��د ــ	 �دو
 0��I�
� 1! ح�ا"! او Zــ	رز�0 و ���وی /��
 Fــ	دم -! او /�
�ــ0 �- �����ای

��0.ز�70I�
��ر از "]ت و �ور �  اش را 
   

�)234 و�1. ٦  
���
ــ� � از ��-�Iی�Q�ــ��ر دارد �� �ا�� در   ــ0 -� �\
و;� و  Uه�ی ����اده 1! 

 .�   U��Z در� :ن ا
  و;� -�ای M�P !Pی -5]اریU؟

��&�ت، ذ�R� ،�1ا،  -
� از و;� �%� -�ای  �&! �1دن -! �0ا�. �%�ز، �%�;
��I، ا�G، -� �0ا ح�ف زدن. ;�:ن ��ا�0ن. ی� �hZ و �hZ -�ای �0ا و  درددل، 

!Z�;0 د�P اح��ام او !-.���	� �  ای �Iت �1دن و &�ی

�K"+! در ا
�ری ;�%�� از و; - .��%� -�ای U$/ T�1 و 
�K"+! �1دن ا �

�
 �%� ��ی +
 �"�+  T> ��ح ح�ل 1!  ���0. ��ا�0ن روای�ت. T�1 ا��ق. 

!-Mر�7ن �9یZ�. دا��ن���\ .Tاه[
��ی. ادی�ن و +
  ه�....ه�ی 

- Jدا� .��%�
�ز �1رش 
0ر! ر��� ;�%�� از و;� -�ای 
+�	� و �1ر :
�. دا�Jو  x�$I ا 	�5ه ر��� و ��ب ا��Rم دادن ��Rم دادن ا &� �1رش دا�

!\�c0 و�
ریMی �ـــ�ن ح*ـــ�ر در د����1ر و -���
! x�"�I اـــ�. -�زر�7ن و �1ر
!
�، روح���، -�ای در:
0 و ا��Rم :ن -���
�Q� ،@ــ�MH ــ�. -! ه%�� �ح�ه�

!\�cه�ی@ و ...،U$+
.0�  ای دار�0 1! -�ی0 -! �ح� اح�� ا��Rم ده
- .�� از و;� -�ای � زدن -! وا"0ی� ا�%�;  
- .�� از و;� -�ای �$! �1دن -! ��
�� ا�%�;  
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� 1! :دم را ی�د �0ا 
���0از�0 و  ��ن ��-� ا � از و;� -�ای -�دن -� دو�%� ;
� را 
���Mای0 و :دم از :ن-�دن -� :ن
�ه� /�Z :د
��ی� ی�د +
 ��7د.( ز��4ر ازه� 

��ت -� اه� [\$� �+
�
<T ��-�دی د��� و :��ت :دم  !0).1���  
- .�� از و;� 
�ص�ص ه%�� ا�%�;  
- .�� از و;� 
�ص�ص ��ز�0 ا�%�;  
� از و;� 
�ص�ص -�دن -� ه%�� و ��ز�0 -� هU ا�. (و;� ����اده) -�%�;  
- .�� از و;� -�ای  \�یح و :را
J و �Mه� ا�%�;  
� از و;� -�ای ا��Rم �1ره�ی ��� و � -�%�;.�
�دم ا !- �
0  
- fدن و ه��I� �1ری fه� ��ـــ�. ی+ ـــ%�� از و;�، و;� �$�ت ا ا G1 ر ;�

  �0ی0ن. :دم ��دش -��0 و ��دش. و;�� -�ای ��د.
- �- ،�� از و;� را -! 
	�ه0ه و  %���ی ه���%�;�5]را���I� 0 -;*�وت و -

�  ه�ی 9<�+� را 
	�ه0ه 1��0.و زی<�ی
- ....  

ــ�  ــ� و ��� ــ�� ــ�/��4ی� 1! ی@ ��د -! /��ان ح�یU �ص و;�� در ����اده 
4�0، ��د از �� �
�0 و ح��I� �ـــ0 را ر/�ی�-�زـــ�زی روا�� -�ی0 درون ��دش -�

�
�	ــ�د ی� "K%�ت روا� �Rــ����H 0ت -� او &%ع ����اده ��اری ی�
ای در دراز 
ــ�ء ــ�/��4ی� 1! ه�ی@ از ا/* ــ�د. و;�� در ����اده  	�
 -�ی0 -� دی�5ی و وارد 

��Iف و �\�ق 0Hی0  ��Zق و  	�ن  ���
	�د  �0 ر/�ی� � *�ر دی�5ان -� -0ون ح
ـــ��0. و;�� ����اده و;�� -�ای 
�K"+�ت  	�

��ی0 و /$�! ی0Iی�5 �7وه �7وه 
 0� ��ی �0ا�ـ�! -�+
��ی ی� ح*ـ�ر در �*ـ�ه�ی +
��ی ی� -�دن -� دوـ��ن +


 .0�I�
��ی� در ����اده -	0ت ا�� +
  
  
  ه)- �8ت �-دن از ز��(� . ٧
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  -�J ه\� M�P را ر/�ی� �1:-�ای دا��� ی@ ز�70� "]ت
١ Tـــ�یA از "ح�ظ �.  �;+� را از ��د ��l�H -��ور. ه�G1 ا
���Iت 
	ـــ�صـــ

 �- <�ط  
�ی%�ت و ;0رت -�;�اری ار �� ـــ<� در -�ا-�  ـــ� و ح��Q! و  �ان � �ه�
� � وا&0 ی@ �41 ا"�5 ی� �9"ع � �دی�5ان دارد. ه%���� ه�1 ص��� ا � 

ــ���� ��د و H]ی�ش  �  .0�M�
 U;ــ�ص ر 	
 �ــ+\ A ط ;�ت و�Z� 1! -�ای او
x+ـــA ط ;�ت و�Z� �

�&T درk درـــ�� از ��د  ��ـــ�د. 
=ً� و;�� �1ـــ


�4%�0 ا�+0اد ورزش �0ارد، و ای��ا H]ی���. ���ویJ را در ح�زه !1 ���+0 ه�ی

� ��د در ح�زه�
�0 و از I�
 M1�%�
ـــ�+0اد �0ارد دـــ� ه�ی� 1! ااـــ� 

�
�-�J اش "]ت1	ــ0. :��;� از $1��Rر ر��� -� ��د دــ� 
�I	ــ0 و ز�70
�
��د.  

��ر از ���و و ��دی ٢� �
 �. ��I ا��ح دی�5ان را از � -��ون �1. ا�7 ز�70
 �b0���5 از :ن ا�
�0، ��د-��د ���1� 1! در �H �ی ای� ��ر ;�ار �-  

�
��ح  ��ح دی�5ان، ر�����0. ا
� ���7! و ا ��U�Z ا 
 �ِ  :ور و  ��ا
ً
�Zی<�

�ا�b اـــ�. و;�� �1ـــ� ز�70� ا�ـــ�� و ا��;� دا�ـــ� ��د-��د و -�Kر -
�

��U�Z، ����اده و ��
�� و دو��ن از او ا�b ���7! و ا��ح ��]���0 و ای� 

.0��- !+
� در ا��ح &�
��ی0; 0  
٣�1! ز�70 <�ش. :دم ه��9ر  ی� 
�دم � <�ل رAـــ� /0ه  . د� ی@  -�_��ه   0� 1

ــ� و  ��� �ــ�0 �ــ� :وردن  %�م د"�4  ــ� ��اه0 -�د.  �ش در &0- �4 Aرا��
1�0. ��ی0ه �
�0ا�0 ز�70 �  ای هU �0ارد. :دم -�ی�K�: 0ر 1! در

��د �1 و -! :ن٤ �0 . دی�5ان را  �H 0ن -�ی��A �ا"� 1! از ��را 	F -�رز.  ه� /
1!  � 1��ن "<��0 ر�Aی� -� "<�ن  ��0 �\� �	��0های� اP�P ای0؟ �%�0 �\� از 

 ��0 1! ز�70�- !���0 �<�ی0 ا���Qر داI�%� د��� ا�؟ �1� 1! دی�5ان را Aرا

���5ی. ای� &�4ن  � � 1! -0ه� از ه%�ن د �0. از ه� د �- !�� ��دی دا
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�ور  !- 0� �- !�� � 1! َ-� و 
��ه و ��و&� �0ا� � و �+� 
� �0ا.... . 1 �1ه ا
�
  .�7دد���ده 

ـــU$/ T و 
�K"+! در ح�زه٥ ـــ��Rی /$U -�ش. �1 -! :ن . در &� ای 1! ��د 
/�;! دارد، -�	� از 
�ا;<! و ��:ی���4K  0 -��9 و ذه� ��د ا�. ه� روز -�ی0 

ه�ی دا�J از ـــ�/�� را -! �1ـــU$/ T و دا�J &0ی0 
��ص �1د. ه%! ح�زه
� و ــ�� و ــ$� �� ���7!  � /$�م ��Qی و /$�م -�9-�R  ه%! -� /$�م k ای ��د

  ا�0. _زم
1�0. ا�7 ٦ !-�R  �  0ه
: ،��
�0ه -! ز ��ِن  <+�0  ص�
�� �<�ش. ا� +
 �H در .

�-! او  �% ـــ��. از ز
�� ��رد  ��P 0ا -����ا ��P 0ا ز
�� ��ردی؟ 
��5ی �7ی
ه� 1! در راه  4]یG\� T، ری�Aـــ�  �R-ۀ 7��ه -�ی0 درس ��7� �! ��
�0ی. :ن

�
�0 و د� زی�دی 	1�
�0، در :�� ه��_ �M�
���0 �! /�رفو �Hی زی�دی .  
ــ�!٧ �ــM7�Iار دا � .�ــ�ت و  M1�% -� ه� -�ش. ��$ ــ�ف ح� ه� ز�70� ��د را �

�ه� و ��اـ��0ا�ـ�!
�0؛ ای� اـ� 1! از �ـIِ� دا�ـ�!ه� �ه� [��� �ـ0ه و 1
 �  � ��I �1دن -��4 ا 	@ را -� "]ِت  
�0ه�0. ��ن � � ه%���4 را هU از د

\�ۀ ر���5 ��د را ر�R! �1دن.در  �ِ  :رزو و ح��ت و ��ا
  
  .  ا>�ل ز��(� �:)�.٨
��؛ ای��R &�ی  �0�ّ ١ 	 . ��ء و �$�ت: -�ای ا[���م ���� -�ی0 -! ا���Qر �

 J
ا� �! ا;0ام. -�ای دری��� ��4دات -�ی0 �\� ��ا�9 �1د. -�ای حص�ل :را
� M�Pی ��7 :دم ]�$����. در  �  �%��ی0.     -�ی0 از ��ا[� د

ـــ� 1! ٢ �0 -! ه�I�%� �;�� �R1 !- .�ی�ن و ح�1�: -�ی0 -�اه ا���د و ر��&  .
 0��%- ��. :دم 1! زی�د &�ی�-�وی :ی�ت �0ا را ��اه� دیhZ� .0 -�ی0 -�وی و -<�

5�0د. �
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.  -�رش و   	ــ�I: :دم -�ی0 ��و&� دا�ــ�! -��ــ0 -�ی0 -0رد دی�5ان -��رد. -�ی0 ٣
��0. -�ی0 -<�	0 و  -�	J اش ���R! وز�70�- !��  �س �7ی0. ه� را ��yی0ه دا

	�U، ی�د ٤ �>�
 ،U��I�
�<�ی   U��� . &%�/� و ه%�Iری: و;�� در &%ع ه
�
 �> ��U و 
حI�
 �> 
ح ،U0ه�� 
ی�د   ،U��5ی�
 z/ �- �Iری  H]ی�یU. ه%

 0��I�
 �
 Tص�� �Z	/ ن ���وی����ی ا�. ارح�م و دو+
�H	<�د 
�دی و 
$�k _زم داریU.   1! -�ای   

��ی�، ��اب و -�0اری، ٥� � و روIن  �ری��
��وب   ��
��ع و  ��وب: ;���ن ز  .
�+� و ا�\+�ل ا�. �$�ت و &$�ت، /<�دت و �0
�، �1ر و ا��اح�، ح*� و 

.0��- !���"@ و&�د دا ���و-� در ز�70�
\� -�ی0   

<�دا :�0Zر -! /<�دت 
	ــ�Yل ٦ :�5��ــ�U 1! ���زه�ی . ذو و&�ه� و ه%�ه�-

��ت �+

	�Yل -���U 1! از  U$/ T�1 !- 0رZ�: .Uاده ��د را ��دی0ه -��5ی����
 ��� � -�ای ��ش 7]�� �� !1 U�� 	�Yل -� 
��b Tوت  -�ز
���0Z�: .Uر -! 1

 .0��%- �K+
 �
 �	�+
 !1 Uی����ی +

<�دا :�0Zر  .U���- !��  �0ا
� و ;���ن �1ر
�. ���0�Rن و ���0��Rن: ر�0��Rن دی�5ان -�/٧+Aو �bد ا�Rای z 

�
�ــ�د 1! روزی :دم -�ی0 :��ا  �ــ�ی! 1�0. ر�0�Rن از 
�دم -�/z ا �ف و;� و 
�
ـــY$! ذه�  	

���0R ی� از �0ا �%�0ا�0 ی� �%�0ا�0 1! �0ا  !1 �ـــ ـــ�د. �1 �

.0��>�
  
1� &�ــU و "<�س و 
ح�h و []ا و ای*ــ� ذه� ٨�H صــ�دZ
 :�Qح��
1� و �H .

ـــ�د از ـــ�. 
Zص ـــ�  � از :"�د7�  ا 
ح��Q�، ر/�ی� ح0 و 
�زه�ی ا"4� ا
  �H	��5ی ��د.

٩ �1�- T&�
 �
ـــ<�ب :د ـــ�ی� و ا . �UQ و  ا %�م: �UQ در  � �T �1ره� و و
�
 �ــ��0 ا��ژی :ن �1ر �صــ�T :دم ا"4��
� �1ری را -! ا %�م 
�ــ�د. و;�� :د

�
��د.  
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�دم -�ی0 -� ا�س /	١٠ �- !K-و ا��ص: در را F	/ . !- F	/ .�1د �%/ F
�

�&T ره� و ����7ری  �+\�
��د. 
�دم و -�ای �0ا. /%� -� ا�س   

  
٩ .�=>?@Aو ��د �3?<=Aد��  

 �5�\��5� -� ��د�\I��0 ه%�ن  \�وت ��د
�"U -� ز�70� درد � \�وت ز�70
 .�  ا

 ،�4
ـــ�ن» ��د«��7 ه%! :د ـــ�. ���ز ه%! ا�� ـــ�. » ��د�%�ی�«ه� هU ا ا
�
1�0. ای� ا�4cر و&�د -�ای » ا�4cر و&�د«��اه0 ���! �1م ای�I! ا���ن 

��د 1! دی�5ان -! او  � -���ردار ��+;�
� 1! در 
��ن 
�دم از &�ی�5ه و  ای� ا
��یJ«و او را »  �&!« « .0��1  

\�! ا"4� اــ� 1! در و&�د او ��4ده �ــ0ه و -! واــK! ری	ــ! ای� ���ز ه%�ن �
�ه%�ن ذّره
ــ0. ا
� ��ا
�ش �1ده ای 1! از ا"�ه�� دارد  � ا_ه -�

ً
��Z�Zاه0 ح��


�&�د اـــ�.  ،0� ��ت 
�&�دا l�1 1! در   � �; �$�
 !% 1! ای� ذره، در دل ه
�
��0ه �0ن دارد 1! ��ا
�ش �H !- ��
ا �ی ر 1�0 -�یG1 0 دی5ا���ن :�0Zر 

� و از او در ��4دش -!  
�+$F -! او 
ً
��Z�Zرا 1! ای� ذره، ح �� 1 .0�1 J��H

�ـــ0ه 1! ا��ـــ�ن  z/�- M�P�� ه%��  ح\ۀ !I�ودی+� ��4ده �ـــ0ه. ���ـــ! ای
T0. �7ل �+%� را ��رده و از �ـــ�ح�1 U7 ـــ�0ه. ای� ��دش را	ـــ� 1���! د

  ا� 1! �0او�0 ا���ن را 1\�ر(�%@ -! ح�ام) دا���!.
ره 1! -�اK! :ن، ا���ن 
�&�د �0ه، او"�� �+%� �0او�0 -! ا���ن ا� ای� ذ 

�0ه و از راه 
��0ه. ��
 !"��H @ه%�� ی �- �  و"� ا���ن �Pن 1\�ر ا

� �4%�0ه 1!  �
ــ�.  
� ا�
ــ��  �
� ه%�� ���c� دا�

� و [���
��ق 

0ه�0، -�ی0 -ای� ;�Kه، 
�ل او ���� و -�ای ای�I! -�ز -! او -0ه�0، -�	�� و -��4 
 �R�: و از ����ز 1�0. ���ز -! در�7ه �1� 1! ه%ۀ ;�Kات 
�ل ا;����س و&�د او
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� -� ه%�� ی@ ;�Kه�
 ��] �

0ه. ا:�
1�0. 07ا 9<ع ای 1! ��7ش :
0ه ��ز 
�
ــ� و -! دی�5ان ���  �ا
ــ0 و ��دش را -� دی�5ان  �&�ح  �ده0 ح�ل ��و

ـــ� 1! ه:�I! و&!  �&�ح� -� -�Z! �0ارد :ن � هU ه%�� ;�Kه را دار�0. ای� ا

�ی! k0ن ای� ا9\�ل د"��ش -! ا���
�
��7د و ه�01ام ای 1! دار�M� 0اع در 

�
 !�1 ،!& �  .0� ��ی ـــ �ـــ0 و دی�5ان او را -��- &! دی�5ان  �  M1�
ه0 در  ��ا
 .�� ا��Hد�� !��J ا� و ای� ا���Qر  �&! از &��T دی�5ان ه%�ن 1�H  

ـــ ـــ� و ا�7 در ای� 
��ن �1 � 1! �4%�0ه �Mد دی�5ان �hZ و �hZ ی@ ;�Kه ا
��M�P 0 زی�دی ��7ش �%��ه%! :د
��ن هU -! او  �&! 1
 �I� ا��0 :ی0 -! ای�

�
ـــ0 �0او�0 1! ا;����س -�1! �1ش  �-! او  �&!  ـــ�  �1ان :ب ح��ت ا
�
 ا�1د. ا
� راه ای�I! �0ا -! او  �&! 1���P 0�؟ راهJ ای� ا� 1! او -! �0

�
�ی!  ��� دو  
�زد و -�/z  <�دل ا��ژی ح�� �، ��ر  �&! 1�0.  �&!، ی@ 
�
 !1 !Pورد�7ر ی� ه��H 0د
 ،��ا"4
�ـــ�د. و ای� ��اه�0 اـــ%J را -5]اری0 

�
 z/�-�4ه- ،��	�H د، /�-0ِ �0او�0، ه� روز از روز���0  � از ��ر او ��د و در 

�ــ�� ��را� �
ــ0ن J�H -�ود و /�;<� �-! ه%�ن ا;����س ��ر 
$حF و در :ن   � 

 !��: �

��� 1%�ل -�د. ا U�� ا"$! و "�Zءا"$! -�0. ای�  �� ��[�ق ��د و -! �
 �R�: ــ� 1! ��ر زی�دی در-�/x;�  z ا1=� :د
��ن �ــ0ه، 07ای� ��ر از &�ی� ا
ــ� 1! ه%�ن  ــ� و ه%��0Zر ��ری را 1! دارد -�ای ��دش _زم دارد. ای� ا ���

���ر دی�5 
 �+��زی ی� ��یT ی�  K%�ع ی�  04ی0 ی�  ���U -�-�یان را   �- 0�0 و 1
�%� �
1�0.ای�، 1ُ�! U$c ا�. و M�P زی�دی �ص�T :د  

� �4%�0یU 1! ه%! ا���ن�ه� 1! در ه� [�� از -! 1%�ل ر�0ه � ای��R در�. ی+
��ی0�H 0ا �	�د، ���ز -! ��د�%�ی� دار�0 و Uه �Iن �\�، ی��$�
ا�0 �د��\�!�  ه� 

 ��
1! ا"<�! ��ب ���ـ� و"� M�Pی اـ� 1! ه�ـ�. ح�_ 
� در را-K! -� ای� 
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�ــ�ی0 -	ــ�د �K� �\7ی :ن �1��U 1! -! :ن[�یMی ی� ح� !P ؟U��1 !P ،ه� ه�
0
� �1ده -���U �! �����؟ �  

 :�} ی@ 1$%! ا�H»0ارا
�0.  �ی ذوق :ن».  �0��M. ه� �-5]اری0 ا-�از و&�د 1
ا-�از  ه� �H و -�ل -0ه�0 و  #ی�0ش 1��0. ا��7+�_�! -	��ی0 و -! �\�ت 
=<� :ن

��ــ%� �H	ــ0Zم �ــ�ی0 از او  +�یx و  %0�R و  #ی�0ش 1��0 و روی و&�د �% 0�1
!� I� ِع&�
�4ی  �4 و �7وه 
I! :د یJ�H .0 از :� 5]ار <� او دــــ� - =
ه�ی 

!�I� 0 و روی�� او د� -5]ار ����اب، -��ی\�
�0. ه� را �Hورش ده�0 و :نه�ی 
�
��اب  � 1! ���ز دارد /$� ای�I! ی@ &�ان &]ب �7وه�4ی �� ��د ای� ا

�ـــ� -! او -�4 �% �1 !I�: و  #ی�0 ;�ار ��7د، ح�ل xرد  �&! و  +�ی�
0. ای� ده
�
�ا� 1! از ���! ��اری 
� :دم��د و H رود�� و �Hی� 1! -�ای -� او ه�ی -

�0 -�دن ح��Aا�0 از اI� 0ا�H را ���� �7وهP �7ا ��0. ح��و  +�یx و او را  #ی�1 0
�
���  �0ی�  � از ای� ���ز اH 0.رود�  اش 1! -�:ورده �	0ه ��ار 1

�0 دــ�! ���ز دارد GH !1 از -�:ورده �ــ0ن ه� 01ام ــ�اغ دــ�! P �ه� ا��ــ��
�
��� و-+0ی 
ـــ�I، -+0 ا �
ـــ�، -+0  ـــ��� ���ز []ا و "<�س ا  رود. ���

� 1! در ;�"T ����اده و � 1 ��� � دا �0ن و دو  !�� � دا :را
J، -+0 دو
�
��د و �7وه 
�&ع ار�Aء  ��د، -+M/ 0ت و اح��ام ��
�� و ه%�� و ر��F و ا

ـــ�5� دارد، -+0   ی� وا-�  F$+  ن: !-  !1 �و 
�رد ;<�ل وا;ع �ـــ0ن در :ن &%+
 � ای��R دـــ� -�_ �ـــ0ن و  @ �ـــ0ن و ـــ�ا��Rم ره<� �ـــ0ن در :ن &%ع، 

5� و -�ر�Aی��\I�و�� ���زی از :ن &%ع و ر�Aی� در ه� -��و�� -�د،  -+0 ��د
�
ــ� 1! �ــ�وع -! 1%@ و دــ���5ی و ای=�ر وا;+� ح��ــ� �R��ــ�د، در ای

�
� و ا�0، دای�ۀ 
ح<و [����"صـــ��! 1�0، ای=�ره�ی J�H از ای� 
�ح$! درو[��
 �� �� -! :ن  +$F دا �� !1 ��0ه و JI%1 هU از &%+  ��+� �+�� و و و

�

�ده ر��� �ا��Rم ه%! 
�دم و ه%! 
�&�دات را در -�: ���� ��� ا�P ،��7د
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�J -! ا %�م ر�0ه. ی@ /%� �H-�ر /%�ی ا� 1! در :ن ��د �
ا� و  �R-! ز
 !1 0�- �5�\I�� ��د�
�اح� :[�زی� ��د و -! 
�ح$! �Hی��� ی+ �9 !- F��


ـــ� ه%! 
�اح� ـــ�� J را  ا"<�! _زم ��� ـــ� -ص 0. ��1� ا�1 �9 T� �  !- را
 ،�� �� 0�� �- !�� �� دا 
�دم دو !I�� -\4%0 1! ���زی -! ای�1�0. ی+ T� 1
��� و :را
J -! ا���ء و 
�، ���زی ���� -�ای ا����زی ���� رG�l و ره<� -�
 ��، ���زی ���� -! ی@ &�ی ����ا���ص -��ون از و&�د ��دت وا-��! -�

ـــ� و " ـــ� و ا
=�"U4. �0ا ه0Z�: Uر -� و []ای ��� �ـــ�! -� ـــ� وا-� <�س ���
��+;�
�
� و 
�Rد ��ی.1�0  � :�� -! ای� -ص��ته� -�زی   ه� -�

 x;��
1�0 و ی@ &�ی 
�ــ��  �9 ��Z��
ا
� �1ــ� 1! ���ا�0 ای� ــ�� را -� 
��ــ�د  اش�ــ�د، و ای�  �;\J�- J از ح0 �9ل -I	ــ0 و M�Pی 
��ع �ــ���Iی

�
ـــ�\�!  �ـــ�د. ��د � U4
 �ـــ�: ��د را ��$ �4�ـــ�\�5� ای �
� ��د�/
���� 1! ی� - ���،  ح%� ا���Zد را �0ا �دا�
 �ص<��ا/���ی 1�0 ی� /�
 ���د، 

<�ر�1دن، ��درأی�، دی�5:زاری،  ��، ا� ـــ�4ت و �bوت، - � Tح�ص در �1ــــ
�- ،��=%�ر�7ی، /0م ه0%"� وا;+ 	�0رح%� و U1ا �، �� �ا�� در -��� ن 7]

�� و  -!�4ی�، /0م ا/�%�د -! دی�5ان، ��J و 1��ی!، حFدی�5ان، اح��س  >��&
� 1! ح�ل  �&�!��، ا�ـــ��Yل ذه��1ری، ;*ـــ�وت، ح�ـــ�دت، [�<�، د�ـــ%

�
ـــ� و ��Hوزی -� دی�5ان دور  ـــ�ص � ��Z��
ز�0،  \��� و  <���، ���ت و 
،�  ا��ا���5ی، زی�� ا��ا9

!$ 
�ح �ـــ�\�5 ��k0 ��د �k0 ا ی0 ا �-  !1 -! ای از ر�ــــ0 9<�+� اــــ� 
U1 د. ��د�� 5� -0ل �\I� ���د
�F ��دش U1 ی�د  �/ !I�: ی�R- !1 ��7د

�F دی�5ان -	�د. ا�7 ای� ��:ی�0  ح�ل -! /	F ��ر&� رخ �0ه0 ��د  �/ 0� �-
�
 Mی�� �5�\����د. در ��د  
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�
 �$4
� -! او  0
� دارد ا"<�! �� 
0، �0او�0 :�  �$4
ده�0 ا
� و;�� :ن 
 ����� ��دی P !- �>�� !1�
� ا�. �0ا ه%! وع �I� �- ����د و :ن 

�-�
�ه� را 
��ت را -�Iر l�1 !%0. ه�I��0. ای� ا���7د  � -�I	- 1!  ه� را
�
ـــ�\�ـ!  �ـــ�:
ـ0 ز
�� و ز
ـ�ن -ـ! &ـ�ن :دم ��د 
4$ـ�  �ا���ـ0  � و;�

���-�دش 
 JR0ر ر�Z�: ���0. ی+���� ا1 I� �0. و I	 - J�- 0  � ای��ی� ده
� درد -�$���* +- ،�� �. -MR ای� ی@ ��I! دی�5 هU ه و;��  ه� را��k ا

�-! :ن
 !>��
 0�ـــ�� ���7 �ه� 
ـــ��0 و از ای� 
�ح$! /<�ر  ��0 و -! &�1 �$
�
�
 �5�\I� �رو�0 و -! ��د* +- �
�0 ا�ر

�دود  U0 و -�یه� را ه��0 از 1

�
ــ� در  �را
	ــ� :��R :ورد 1! ا�ــَ� :�� �ــ�وع 1�0. از -+0 دی�5ی از ه�ــ�
 ��05 و -�ز از �� -�_ -��ی0. ای� ��$R- �I� 
� []ا و "<�س و  �� و -�ی0 -�  ��

 .�  درد��k ا� و 
=� ه<�ط 
0Rد ا
  

  . راه@�ره�. ��س� Eوردن و ح?D ا�-ژ.١٠
�0ه و ��"� از ا��ژی اـــ� ر/�ی� �ـــ%� ی@ ��ا��، �1ـــ� 1 � �ا�7 ز�70

�راه
%1@ 1��1:0ره�ی زی�  �%�   �ا�0 -! 
١J��� ار-+!: -�ای :را
J روان ��د و ر�ع   ���\�ده از / 	�ره�ی .  ا ه� و �

0. %1� روی ــ�5\�ش ی� �H �%P-�ه�! راه -�وی0. -5]اری0 ه�ا ��روح� [�ــ� 1
 0��1 ��در ا �ق �%� &�ی�ن 0�Hا 1�0. ا�7 &�ی� -�دی0 1! ا
�Iن دا�� : J رو

 .0��ــ� 1 �ــ�ل -� 9<�+� 1! وا&0   -و :��ا  %� ــ�.  -! ا ص ــ� ار-+! ا ���ه%! /
ــ0اه�ی 9<�+� �7ش  � !- .0��9<�+� اح��ام -5]اری0.در ��H �+�>9ده روی 1

�ــ�0ن و ر/�ی� -04ا�ــ�. از []اه�ی�  -��ا ده�0. �H �� ��ردن و 9<�++�>9

ص�ف 1��0، و از:��4 1! در �1ر���!  ��	�- 0�� :ی
1! از ��7ه�ن ودر���ن -! -�ر 

 .��%1 0��� �
�T و روز، �<�4 زود ��ا-�0ن  -ه�  �"�0  �/��0ن -�  F-�K
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 .�� �ن را �1
�، ��ه�ر �ن را �<U1 �4 ��ردن. �<ح��!  -و �<ح ه� زود -���ا
h و ��م  �ن را ا�k0 -��ری0.��
  

ـــ�! ٢ �ـــ�ص ��د دا ـــ�Iت و /<�دت. -� ��د �ن �$�ت 1��0. و;� 
�ص   .
 �I� .00. ذ�1 -�5ی���M- 0. در ای� و;� ;0م���-.0��1  

0
�ت �H	ــ0اوری ح]ر   -. /0م �H	ــ0اوری ��ــ<� -! دی�5ان. ٣Z
ه%���Kر از 
 ���ری�ی ز�70 ��ی+�ت، د�<�ل �1دن  �!، د��"�، �7ش �1دن -!  
�Zی :0��1

�-�ط -! 7]�ــ�!، ا��Iر  �lــ��
دی�5ان. ا��ژی ��د را -� ــ� �ــ�ی+! ــ�زی، 

  �ی0 ه0ر �0ه�0. ز�70 ی� :��! -0ان 1���ل �0ار � و \�
-� ز�70� دی �5ان �ن را 
ـــ\� :ن ـــ�ع و ه0ف ای�  A�
ـــ%� از  � .0��I� !ـــ � دا��0. 
�Zی�%� fه� ه�- 

 ���ز/!، ح�ــ�دت. ز�70
 ،�>�] ،�\�  :0��ه%���Kر از ���ی� �H	ــ0اوری ح]ر 1
�1 �ه  � از :���� 1! و;�%�ن را ��ف  �\� از دی�5ان 1��U. ح��دت ه0ر دادن 

�%� ا_ن -! ه%! :��!   .� 	�0، -! -���ز داری0 ر�0ه ای0. و;� ا  ه%! را -<�
  .M�P !%و ه M�P دم  -���9 ه��
��0. ا��Iر I� ت ��د �ن�>bــ�ف ا و;���ن را �

�l�; ــ%� ارزش� 0ZPر -�ای 
ً
�ــ%� �0ارد.
�دم وا;+� !- �K-ــ%� ر�! ا�0 1را&ع -! 

�ــ%� ��I �ن را �ــ�ف :ن�
�ه� 
  ده�0؟ 
R<�ر ���ــ��10��0 و و;���ن را ه0ر 
 .0��1 �Zا��
 �4�\"��
 �- .0����ز/�ت را -! �\ع ��د  %�م 1
 -ه%! -حz ه� و 

��د �ن را &0ی ���5ی0. ��د �ن را ��$� &0ی ���5ی0، دی�5ان هU ای��Iر را در 
�%� �%�
�رد .0��1  


�دم و ��د �1دن :ن ه� و -�ر��ن را -�دا���.  �ش 1��0 ه� روز ٤ !- �
0� .
��0.ح0ا;� ی@ �\� را -! "<�- !��
=<� دا��b�  ن�	ر ز��70�
�0 واداری0 ودرا�  

- �
�� 1! -! درد �ن  �� �Y� ��ن. ای�  ���$! �1دن -! دو 0، دو ���ن ر
ـــ��0. -� :ن ـــ�0. ه� �ی�-�0. -� ����اده در  %�س  -ه� در  %�س -� ����اده را در
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��0. -�ای :ن �-Gy �� و ��ز�0ان،  Gy ه%  ه� و;� -5]اری0. اول وا"0ی�، 
��
��.  

ــ� ا��Rم دادن.  ٥ ــ� ا��Rم دادن و �1ر در �UQ  -.  �1ر، �1ر، �1ر.  �1ر را در
ـــ��. از ���! ���7!  � دا��  ��
ـــ�� در �1ر. �UQ در 
ح�h ز�70�، ���! و  �دا
 �1��0 در ه%! M�P ز�70 �+ ،0��1 M�%  و T �
��� و روی 
�M �1ر ه%! را  �


��0و-5]اری0 ا��ژی   �- !�� 1����د �UQ دا �+ ��د.  0 �زه ای وارد ز����70ن 
�ــ�ی� ز�70  و

ً
ــ��ء /��Z! ح]ر 1��0 1! ا1=�ا �ــ�ص از ا ــ�0 -�ص ��>� !� �ن 41

�\�
ـــ�!   -ا�0. 
%$� از ا��ژی  �-�ای ای�I! روح�! �1ر �1دن و 
� T �1دن دا
 .0����0 -�ی0 ه��<ح ورزش 1�-  

ی0 ز
�ن -5]رد  � ��$� M�Pه�ی٦ �- �4دن.  � �
رخ ده0. ز
�ن  . ز
�ن را ح�
ــ�. -! ه%! M�P ز
�ن ده�0، ز
�ن. ی@ 
�;+�� ه�  ــ�Iت ا 	
ح�ل ه%! 

�
 ���Y  0ر ��ب ی� -0، -�_��هZP .0�1  
. "]ت -�دن از ه�:��! داری0. �ـ�د -�دن و در ح�ل زی�ـ�� و ا-� ا"�;� -�دن. ٧

ـــ�! �ـــ�7 �- .0] �ـــ�د -� �ـــ�زش در :0�l، :��;� دی�5 "<��0��M- 0 و   �ن از در 
	�Zب1��نا  �5$��ی� �ن را ��اب ���اه�0 �1د. از - �� ،0���\�ده 1  ه�ی��ن ا

!��
ـــ�ن �0اری0،  �ی� روزی ��ص �5!  ی0، -�ای روز 
<�دا و   �ن را 1��ر �5]ار
 .����1 -�دن. �<�4 ;<� از ��اب ای� &%$! را   -ا
�وزه%�ن روز -�ص�ص ا

 :0� �
� و  �Iار 1 �1 »%
 M�P !% ���9ه  !- �0ا  �ـــ0، ». ���0�Uاو�- ی�د �ن 
�ـــ0. �>� ���  --��4�1ی ز�70� :�0Zر ه�ـــ� 1! اـــ��س و ��5ا�� را -0ان راه

�ــ����ن �� -��ـ0. �
-�دن. "<�ــ�4ی��ن �� -��ــ0 . "<�ــ�4ی ;0ی%� را -<�	ــ�0. 
ــ� �1ر -�وی0. -!  ــ��ه�ی &0ی0 -!  �
ــ�� ;0ی%� را -�;�J /�ض 1��0. از  ��


ــ\� 1��0. ��1-�4ی &0ی ــ� �0  �زه&�ه�ی &0ی0  ــ�0. ا0 -��ا��0. د�<�ل ا �ی -�
%1� �1ره�ی [�� 
+%�ل ا��Rم  MY
 ��4- �
��$%�4ی  �زه را -<���0. -�ای ــ�
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 � �<! ه� -� د	 I0ی0، ی�>- GI/�- د را�� ��
 �/� �<! ه� �  �ً=
ده�0؛ 
 �
+%�ل 
�ــ�ا0��M- k، دو�ــ�<! -! ی@ رادی�ی ��ر&� �7ش 1��0 و ــ+ ��]

"�K
 !&��
 0��1��0 و... 1 ��
�<ح��!   x"��
 � �<! -� د�  ! ��ی0،   J>

MY را -! I- J"�P	�0  � /صT ه�  !1 � ه0ف ای� �1ره�ی [��
+%�ل ای� ا

MY و ح��Q! را زی�د  ����c ــ��ه�ی &0ی0ی -�ــ�ز�0 و ای� �1ر�

R<�ر �ــ��0 

!0�1 �
  
  

  . س�  ا>H �-ا. س��G ����اده١١
� و H	ــ��<�ن ��5ه ١
. ا�ــ� ��%ۀ و&�د: -! ه%�ــ� �ن -! /��ان ��%!  � ،ح�

 .0��1 ��>�1��0 و  �ش �%�ی�0 وی را ��  
٢ 0�. ا�� H]ی���� ��ی@ ز�70� ه%���Kر 1! ه��: ا�7 
��$! ا�$� ای� -�

�0 و  	�I ح� ���اه0  
 _ً�� ��، ا ��د 1! �� 1! ی@ �\� -! M�Pی  <0ی� 
ـــ�. ه�G1 ه%�ن -حz -! &�ی� ���اه0 ر  �ـــ�0 و ز�70� /�;<� ���اه0 دا 

�ــ�. 
�� -!  ���Y اــ� 1! ه�ــ�. ا�7  � �%�  �Iــ	
 ��1 J$%ح  � �ا�
دی�5ی در 7]ر ز
�ن /�;<� ��د  � را 
��4$@ و ��-�د ��اه0 ���. ازدواج -� 

�
��اه�U از او -�ــ�زیU، �1ــ� 1! او را �! -�ای :��! ه�ــ�، -$I! -�ای :��! 
،Uــ� داری �0  دو��
ــ�ح �1دن و  ــ�.  ���Y دادن، ا� �1ری -k���K� G ا

	��! /0م ر�Aی� از  �0ه و � ��دی  
�&T د" !1 � :��4، از &%$! ر���ره�ی� ا
.���ی@ ز�70� ا  


�رد  �&! ;�ار ��7د و  #ی�0 ٣ !1 � ��ن ا � ا� � ��  �&!: از ���زه�ی ا . ا
�l�; د و -\4%0 1! -�ای او ارزش����ه�ی 7\�: ه%�� 
� -! ا�0. ا�7 زن ی� 

 �� �0ارم، او �ش -! �1ر ��دش 
	�Yل ا�
� -�ای او ارز ،���� �
 �I�
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����اده را   �\9�/ ـــ�د. ای� �9ق  � �
ـــ�ب  
ح� �K� Eز� �
و ... ، ای� ا
�
�0ه �I��
  ده0. 1�0 و دی� ی� زود در 
+�ض  04ی0 ;�ار 

ــ$T ا/�%�د و �ــ�Iــ�5� و. ا�ــ� ;�ل و ;�ار: �ــ�Iــ�� ;�ل و ;�ار -! دل٤ 
Tی�� Gح�
 �
0.��رد7�Rا�  

���. روزه�ی ٥ � دا 	�I از -� هU -�دن، -! ی�د هU -�د، دو   :�I	   �� . ا
!$%& ��� ���! �7 ی� �� ��0 و در :ن _ا;� -� ی@ I� ش�
زی<�  ای��ص را ��ا

 !1 ���1��0: روز زن، روز  �"0، �"�5د ازدواج،... ��ی0 ا& �I	  از ه%�� �ن
: �%�;�

+$�م ���� ��ب ا� ا
� ه�M�P M7ی را 1!  �4����R ا- 0%4� 
  ���ی0.

ـــ�: از ��Kه�ی ی0Iی�5 -5]ری0 و ��Kه�ی ه%0ی�5 را ٦ �ـــ� /\� و 7] . ا�
ــ�د. &%ع  �ــ�� -�ی0 ر/�ی�  ــ�ه�ان -�	 � ح%� 1��0. ای� ��I! -! ویeه در 
�رد 


ــ� :وری د"�ــ� و 
ــ0رك -�ای اb<ــ�ت اد/ــ�ی ��یJ، داوری �1دن،... /�
.�  �<�	�0ن ا

  . ا�� ا�ص�ف: ��د را در وA+�� �9ف 
�Z-� ;�ار دادن.٧
ــ��4، دی�70ه٨ ــ��، ��ا ــ�ص �ــ� اح��ام: -!  ه�، و /�Zی0 ی0Iی�5 اح��ام . ا�

  -5]اری0.
1��0. ه�f ی@ از �1ره�ی ٩ �ـــ�/ �
ـــ�ی@  	  Uـــ� 1%@ �1دن: -� ه . ا�

�ــ� از ده /<�ر ����اده و�c\! ی@ �\� ���ــ�. 
4%��ی�  �ا��l. ه�ي ی@ ����ا
� ;�-$». اح�ـــ�س 
�ـــ��"�� ��ـــ<� -! ی0Iی�5: «�
�ـــ��"�� H]ی�ی ی+ ��

�
 ���5ی� و -! /04ه ����7 �1ری 1! از �1� در��ا�H ،ی�ش[H .د��  
��Iر و ی� در ١٠ 	�یF،  #ی�0 و -��ن ��Iت 
=<� -�ی0 -! �9ر :   :Fی�	   �� . ا

ــ��5ن، و �Mدی�Iن، ا ــ�ر ��ز�0ان، -� ــ0: در ح* �ــ� �ن و �1رش &%ع -� ز ه%�
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 �� و ا���Zد -�ی0 
ح�
��! و در  ��4ی\�
1���I� �1[  .0ت  �ـــ��<�� 	H ح%�ی� و
  ��رت ��7د. 

�0 ��د را در -�ا-� ی0Iی�5 :راـــ�! و ١١\c�
. ا�ـــ� :راـــ�5�: زن و �ـــ�ه� 
  M�1�Hه و &�"T  �&! �5! دار�0. 

ـــ�رت و ١٢ 	
ـــ�ت  ـــ�ص در ای� ا
�ر -� ه%� ـــ�رت �1دن: -�ص 	
ـــ�  . ا�
 �5��5P ،�/�% ه�ی ا&�  �� "�+ �0ان، � �� ��ز 5� U�$+  :�1 و  �-�%�ه ه

 ...،�  ��ف او;�ت ��ا[�، دی0 و -�زدی0ه�ی ����اد7
� :ن. ١٣"�� !%�� !� 0��. ا�ــ� دی0ن ��%! �Hُ: ه%�	ــ! -! ��%! �H "��ان ��5ه 1

� -�Iر �<� \�
��1.0$%�ت I� �I� �\�
  ی0. 
١٤�ـــ�! را از ی�د -<�ی0. ا�7 �% ���4   �ا��0 _ا;� -! :. ا�ـــ� ز�70� در ح�ل: 7]

U�%+  0. از���- !��ه�ی ��در� د� -�داری0 -�ای 
=�ل ا�7 ه%�� �1ری �0ا
�
 ��%� ی� -�ر -0;�"� �1ده ا� -! او ��5ی�0 :  � ه%�	! -0;�" .��1  

١٥��، وا-�ــ����ز: ا�ــ$� �ی� . ا�ــ� ر/�ی� ا�ــ$\9�/ ���
!  �ی� ���ز زن ا
�$� �. ا �0ن ا ��Zل و -�دن -! 
�د، و 
�رد ح%�ی� وا;ع   �ی� ���ز 
�د ا

ــ�ن -! ح�ف ه�ی :��4  ــ�ه�ا�	 ��0 و �M- ــ�� ح�ف 	�- 0�ــ�. ز��4 
�ی$ :زادی ا
�0 زن دی0، �ــ��0 و ��
ــ� 1! -��ان ��+
�7ش ده�0، �7ش دادِن 
��b -0ی� 


�ده� ���ز دار�0 1! ه%��ا�	�ن در 
�Zم  +�یx و ;0ردا�� از :��4 اح��س �1د  .
 .0��M- ح�ف  

�
ـــ0ی0  ��ز زن  	 ی�م /�دت 
�ه���! زن ای� � ـــ�د از ��9� -0ا��ق و در ا �
!P�H�
 ��7�
�ــ�د، در ��Q دا�ــ�! -��ــ�0 1! ح%�ی� �ــ%� را ���P اه0 در�� 

  ��ی�0.
�ا;+� -� او در��7 �	�ی0 و در 
�Zم 0Aی� -��
ـــ� ���ز دارد �Hره١٥ ـــ� [�ر: ه� �1 ـــ�/�ت -� ��د �$�ت 1�0 و -! . ا� ای از 

��ص� �7ی�0. و;��4ی دو �\�ی و و;��4ی  ا�0ی	! ��و رود. -! ای� و;�، و;� 
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ـــ�ب :��4 را -�ی0 از و;�  ـــ� ا
� ح� ـــ�
� ����اده _زم ا � هU -�ای +%&
��ص� &0ا  �1د. ه� /*� ����اده اح���ج دارد 1! 
ح� !- F$+�
 ی� �*�ی� را 

 �* �M- .0رگ ی� �P�1 -�دن � �ده -� ���ی دی�5ان : ��د -0ا�0 و در :ن از ا

U4 ���ــ�، �F$+  hZ دا�ــ�� -! او 
�Kح اــ�. اح�ــ�س ای��
� &�ی) !1 

�

� (-! ح��ب  !1 �� ا�+
  :یU). -�ای ��د دارم) -0ی� 
����ا١٧ \� و �7 در  � و 7
<�ط �1 � هد. ا�ــــ� 7\��5: ار $�� �ه�ی ای�ا�

�
-� ح�ف  �Z 
�7ه� E��%1 اــــ�. و;�� �9ف   .0� ��! �7ش 1 _�+ ز�0 �
!�� �؟ :ی� 
�  �ا��� � هA �0: :ی� از 
� را �y- 

ً
�:ورم؟ ام ا���Qرات را -��یح�

 �- %�ن -��4 و  K-ی0 �1د  � روا �-  !P ـــ� داری؟   P! اح�ــــ�  �
 !-  �> ـــ ��
�0ه ا� ی ��7دد؟ در 7\��5 -�ای ای�U�%4\- !I �	�ط U4� �� �! ح�ف 
� در

�
�U 1! ه%��
�ن از ح�ف 
� P! » -�ز��رد« �ا��U از �y- ��ا�\�ده 1��U. ی+
.�  �4%�0ه ا

ص�ص ١٨ ص� را -! ای� ا
� ا�� �	 
�� و;�� -�ای �hZ -�  � -�دن: ز
�ن  . ا
ص�، و;� دو �\�ه، و و;� ده�0. و;� �� �!: و;�  ! د ه�ی ����اده را -! 
�Z  �1��0 و ه� ی@ را ر/�ی� 1��0. �7وه U�  

�"�5د ازدواج و ��Qی� :ن و دادن ه0ی!١٩ �� ی�د-�د:  ی�د:وری روز  �"0،  ای . ا
�
� از /�Flو"� ی@ ���! �7 -�	�� از :�I! 7%�ن �1��0 اه%�� دارد. ��4 

  ه� او را [����5$ 1��0.وی  �4! 1��0  � -� -�:وردن :ن
 -�ای ح� 
	ــ�Iت ز���ــ�ی� و ����اد7� . ا�ــ� -�� ��د
�ن -0��%: ٢٠

ً
رأــ�

ـــ�ع را -� ��د دی�5ی در 
��ن -5]اری0  A�
ا;0ام 1��0 و J�H از :ن 1! ��د �ن 
ـــ�ر  ��K� .0ی ی0Iی�5 را در ح*�ـــ%� 
0ا�$! 1 �ا&�زه �0ه�0 دی�5ان در ا
�ر 
��0 و ه%�اره I� �7ــ��5ن -�ز ــ��ی�ن و -� �ــ��ن، : �0 دو��
��ز�0ان ی� ا��اد دی�5 

  ام ی0Iی�5 را �5! داری0.  اح�� 
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٢١F	/ ا��  ��وی .�ه� ��ص 
0ام در ح�ل -�;�اری ورزی: در -��� ز�70
� و ی�  +�یx و  %0�R از �9ف 
�Z-� ��د اــ�. و �ــ<� و ــ�Iت \9�/ !K-را

�%� !I�: �- وه�/ �Kــ�ای� ���P .د��ــ�� -	ــ�H �-�Z
1�0  � از &��T �9ف 
�
ــ�ا��Rم -� ده0، -�_ ��د 
�Z-� را ��اری  ــ�! ��اه0 �1د و  ��ه ��د او را ��

ـــ�ش -! او  ـــ��0ن ��IP�1ی�  +�یx و  %0�Rی از &��T ��دی [�� از ه%� �
.0�
�%�ی� ��اه0   

�. ا�� اول ه%�� -+0 -�!٢٢
� -�! دار �0ن \�
 ��b#  @0   �ا�0 ای�: ی��-
ــ%�ره دو  �Mل  �ــ�ص  �ــ� ��د، -!  ــ%�ره ی@ ه%� �ــ�ص  �ــ�ه�، از  � !1

�
 .0�ـــ� 1! روا-h ����اده -! �9ر �Mای�0ه1 ـــ� در ه%�� ز
�ن ا ـــ� ای 
�
��د.  
ـــ\�ت ٢٣ � !- ـــ� ح\� ا"�5ی وا"0ی� -�ای ��ز�0ان: 
�U4 �1دن ��ز�0  . ا�

 0� ��
 "0ی�  � از واI0 ی� ـــ �H��»�$>�0Hرت    �= 

�درت«، » �   �= 
 Uه �  
�-�ZK�
 «�
ـــ�ه�  �ـــ�ی� زن و  Aر T&�
 !P�7 ... ز�0 -�� و�� �
ـــ�د ا �

-�
ــ�، -%<�ران  ــ\�ت ���7ار و ا[$T ��در ــ�! را -� ا�<�ه� از ا��اع � 1�0 و �7	
�
� 0Hرو
�در) را -�ای او از -�� �\��! ا"�5ی ا�$� ��ز�0(ی+��
  .-�د

٢٤T�/ ،!�+9 ،Jز�� �� /0م  �! و 1��ی! . ا �7 :T� P�- ،ه��� 
 ،�&�ی
�-�ره وزن، - 
0اوم در �@ زدن  ���
 ��ص، ر  �ـــ�/ A�
�<�دن، ا�9/� از 

�-�
5� -! ورزش و ... از &%$! 
�اردی ه���0 1! ا
�وزه زی�د دی0ه ;�/� 0��
�
1� -� ����اده ���K� ات�b0ت ا
ـــ<� دادن ا"�Zب و و در دراز  7]ار�0. از ��

Tـــ �P�- ـــ�س، زدن �0: -0;�ل، -� اح���
ه�ی ���7ار و ��
K$�ب -! ی0Iی�5 
�-�ن، - �4
1��0. در /�R" ،!\9<�ز، -� ا�صـــ�ف، زور �� Mه��H ...،�7، ��د��اه

� راه را -�ای ا��اع  ح�یx ����اده 
�0اول ا �� �\�! 1! ار <�ط دِر �7 ه�ی :
�
1�0.ه%�ار   
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٢٥ ��+;�
 در 
ً
. ا�ــ� /0م �	ــ���: در -�ا-��	ــ��� -�ی0 ــ�Iت �1د و -+0ا

ـــT دی�5ی در-�ره 
�ـــ�$! 
�رد ��Q -! -حz و 7\� و�H �7دا��. -! &�ی ��

�%� از ا����ب ر  �ال 1��0: ه0ف   ،!���
�M و -0-�: ���	 ��5ا�!، � ���H وش

ـــ%� از ای� ح�ف P! -�د؟ �Pا ای� �9ر ر���ر  ���Qر 
ا��Rم ای� �1ر P! -�د ؟  
�
 U	 � :0�� �- T;ا�
��1�Iدی؟  � �ا�0 -! - ،x+A � و اراد7ه�ی� �Pن 

�ــ �ــ�ان، ح�ف زدن -0ون  ــ�I رای� -�� ه%� 	
ــ$�M�� U -�وز 1�0. ی@  0ه � �
!�I� ،�5�\7 �5م�ـــ�. ا�7 ه ـــ0ن ا �ـــ0اه� اوج  � ،0��%- �ـــ��0ه -�; �ای ��

�
�
 h$� 
	U -� ه� دو �9ف  � حG ��7د، و �/�� !R��� ����>ص ��د. /
�ص\��! ;*�وت �0ن، 
�رد 

��0ن، ��ار �0ن، [��  �4���دی0ه ���7! �0ن،  

ــ�ر  ــ�. �7ه� ح* ــ0ن ا � k�  �ــ ــ�  ی@����� ;�ار ����7 ی� از ��Q اح�
�- !K�وا

�&T �9ف  !0 1�1 � �ا�0 دو �9ف را 
��&! ��P! ��-�د�7 �	%

�
�د و  �ا�0 ا/�%�� �ا�� در -�;�اری ار <�ط 
��ن :��4 �ــ0ه اــ�. ای� �ــ�ص 
�
 !Kـــ ـــ%�%�� را -�� زوج -�;�ار 1�0. /�وه -� ای�، ای� وا �  �ا�0 
ح��K

ــ��0 ���ان / ��4- �lــ� �
و  �ا�F و  \�هU، -0ون -�وز  :رام ای�Rد 1�0 1! در :ن 
  /ص<����، ح��� ��د. 

٢٦ .0��  . ا�� /0م 
�Zی�!: زوج ه� �<�ی0 ی0Iی�5 را -� ��د دی�5ی 
�Zی�! 1
��0. ا�7 هU �9ف 
�Z-�  04ی0 �1د ٢٧I� 004ی  M7دن: ه��I� 0ـــ�  04ی . ا�

.�  ��4ا�0 زی�ا  04ی0 /�
� /MR ا

ح�ل ی� ��ا��4ی [��
+�Zل  . ا�� �Iت -�R: و;�� ه%�� �ن :رزوه�ی٢٩

�

��"\�.��د را -� �%� در 
��ن  !� �  7]ارد و;� �Iت ا
. ا�� ����0ن: ری	ۀ :�T،  �س ا�. ا�7 از ه%�� �ن، داد و -�0اده� ٣٠

ـــ� او دادهی� ;�4 �1دن 0- x+ـــ A !KZ� ،0ـــ� ��- Jه�ی �ای0. ح�� از &0ای



٣٢ 

 

1��0  � -��ا��0 -0 ��0. -� :زاد7� ز�70���!K$ $ون  � و >$9!K F	/ ،�&�ی
  -�رزی0.

  
  . EسA I3)�س� �,@Gت ����اده١٢


�Mان ��ــ�ز�7ری در &�
+! ا
�وز ای�ان -�ــ��ر -�_ــ�. ازدوا&�4ی -�ــ��ری -! 
�ـــ�د. ز�70 	�
 �R�

��ن زو&�� -! �9ق  JI%ـــ ه� -� ر�� ه%�اه ا�0 و 1	


�ری��! 0���
� و در 7]ر ز
�ن  �0ه ا ��یع -0ل   �/�A �
ا ای -���د ����اده ر 
�
�
ریMد. 
�ـــ�$! ای� اـــ� 1! ��رد و 9� ی@ ��ای�0 اـــ�1�4� :��ا ��و 

ــ�/� � �H J�H ا���ده، -! /��ان -��4!، -�وز  A�
ــ%�  A در �ا�����ت ����اد7
�0 ح�ل :�I!  ری	ـــ! و ـــ<T وا;+� :��4 &�ی دی�5ی اـــ�. 
	ـــ�Iت �I�


  ����اد7� در ای��Rه� ری	! دار�0:
١�ی�د 
� روی. - 1! از   �ی0 �1ـــ�� �
�\�
�0�0�0ای�: �0او�0 در ;�:ن   �7دا

ــ�� 
�	ــ�د. -�ــ��ری از 
	ــ�وره �4�: �- �ه� -�ای ا�ــ�ح ه� و  ��ــ�!ز�70
�- �ـــ� ی@ ز�70ِ ـــ�ی� ���R! ���اه0 داد زی�ا ;�ار ��� �ا از ر�� �0ز�70� ز��

��M  ز�70� ����اد7�ره�ی� ی�-0. -! 
�ازات دور �0ن &�ا
ع -	�ی از �0ا، -���ن 
�0ه ا� و ای� ی@ وا;+�� ا�. GH ������ �1ر -�ز�7دا�0ن  ��در :��4 

�0ه- �
ـــ� 1!  ـــ� 1! ����اده -! در�7ه �0ا و  ]�1 -! ای� ا ایU. _زم -! ذ�1 ا
 !� ��0ن و  �$�U او �0ن ا �
Zص�د از ار <�ط -� �0ا در ای��R، -� �0ا دو

ـــ��.  �
]ه<� دا E��0ا �Pن ��$� از :د
�4ی 
]ه<� :د
�4ی -�ا"Mا
� ��ه
���&�ت �%
�0 و -� او �M�%� 0؛ -� �0ا ح�ف�ـــ� ـــ$�U ا
� و  0Zی� اوه� �0 و  ��1 

�اش 
\�Zد اــ� 
صــ0اق -�رز ���ــ��0. ازدواج -! �1ــ� 1! �0ا /%� در ز�70
Uازدواج -� ه k�  در�

	Z� �ص�<� �0ارد. ���1� 0H !- !1ر و  M& و �1\� ا

�0 از در�7ه ا"4� را�0ه و در [\$� ره� 
�	��0. ای� ��وع -���د &\�I�
 � F��� 
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���� �1ـــ��� از دا�ـــ�� ی@ ز�70� اـــ� و -P .0
�R���
 ���-0- !- �Z��� 
  ا�0.���ی� 
ح�وم

٢!�� ر�� :��ی� ا� و -! 
�ازات -�:ورده �	0ن ��ا+;� �H :�/��; k�  . ،ه�
�
�0ت  ���A�4ی -! ��را
���7د و :د
�0ه -! د�<�ل 
Zّص� �� !��7د�0. ��ا

Uو ه Uـــ 	P !- �R�
ـــ0ه و :ن ��M -! ��-! ��د  � U�� �ـــ%� -! زی�ده $9< 	P
�
 �� اــ� 1! از دــ� ر��! و ا���ف در ز�70� ����اد7"�%1 �/���7دد. ;

���!ای� ز�70 �0. ار <��9ت و رI�
	Uه� را درد:ور  P �ه� ه� و �7شه�ی &%+
 0�I�
���صو -� �%�یJ ز�70�را -�ز  ،0�� و �bو %��
را -�_  ه�ی ز�70�ه�ی :ر


�ّ�! را در ه%! ا;	�ر ای�Rد �1ده و �Pن ای� :رزو ا
�Iن �H]ی� -�ده و  %ّ��ی ز�70
  ���� ر�� -! ه%�اه 
��ورد.
�
�4یۀ زی� یIص0 I! �9 :[�ز �0ه:
�ر �	�ن 
�0ه0 1! ز�70 �- !1 �ا�0 ه�ی


�4ی!از ز�70� � -���ر -� b<�ت �- !0 1�  ا�0. ��!ه�ی -�_ � ��I �7 ه�ی� ه��
!��4- �ـــ� -$�P !Iن -! او �7ه ��� �+;� �H J$�"زن د �ـــ ���7ی و ��ج  �ا

�- �\9�/ �Q� ن ده0. ا�7 زن از�	 
���اه0 ��دی � !$� ���0ه -0ی  �4&� 
 .0-��
 Jد ���زش -! ��ی0 �1ه��  ا�<�ع 

ــ�Y ر��! .  JZ� ���Y زن و 
�د: ا
�وزه٣ �ــ��ت /�"�! و  ا�0، ز��4 -�0<�ل  حص
�0ه �
 -�ز  ��ان ی@ زن و ی@ 
�در / !- ـــ$� ��د  -! "]ا از ای\�ی �JZ ا�  .0� ا

�- �=
 � �Iـــ 	
ـــ��ع  �
�ازات  JZ� از ای\�ی M�� ده��
 ،!+
�1ری در &�
�!  M"M:وری و -!  <ع :ن 
0ی�ی� ���! -�ز 
��0ه��ن�
ـــ�4 ز 	Z� ای� ���Y  .0ل ا�

�-�
 U0.��د ����اده را ��اه�1  
ص��  \�0�M- 0 و او را 
0ام -!  ح ��ه و   !- � و;�� �%�5]اریU د���
�ن د
�ـــ�ی0 ـــ�"�4 -+0 د��1ی ��ب  ح�ی� &�
+! -0ه�U ا
� ی@  ،U��I�
 Fـــ�ی	 
 !Pه� ��
#  �-  �ی� 
�در ��ب ���ـــ�. و;� 
� ی@ زن  ـــص ��ب ا"Mا 
��ص
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�
ــ�
�ن  �H ��"ــ� �
ــ�U ��اه0 او را  �ــ�! -� ���H]ی� -�ر 
��وریU �<�ی0 ا���Qر دا
����0.-��ا�0 I� �"�� !���  ه�ی ی@ ز�70� را -0وش -I	0 و از زی� -�ر :ن 

ـــ�$! �
ـــ� 
�Kع و از دی�5 
�ارد  ـــ�ز در ����اده،  JZ� ���Y زن از ی@ /�ص 

�4-�ن و ی�ور 
�د، -! ی@ /�ص� 1���ل!K$ .��0ه ا�1 ����1دِن ل&�ی� و 1


�د !	 h ����ادهری �  !� ��! ه�P! ��ا � 1! زن در7]  اشاش در ای� ا
 .0�
��5ی0 -	�د و ح�ف ح�ف او -� !P0ه "]ا /�دت �1ده 1! ه�� Uاه�� Jای�-

ص�� ح�U1 در او ا��ل در ای\�ی �JZ "�س ��  0���R -! ر
-�ر :
0ن د��� 
x�+A �7دی ا�
 ���P �- !4&ا�
�ا"�\زن در :ی�0ه 
�	�د. ��ه� در �- G !"ِ 0

�0 و و زنI�
 k�  را �ذ"�� 
�	ــ�د و ا�7 �ــ�صــ��� ;�ی دا�ــ�! -��ــ0 ز�70
 ��0 ا
� رو -! ا��ل اI�

��ود. در 
�رد اول -� ای�I! ز�70� -! �cه� ادا
! 0�Hا 

!�- �ـــ0 و Aـــ�-! ا�ـــ$� را در ای� ز�70��%� �70��0 ه�ی :ی�0ه ��اهو -! -�"

�د در �� JZ� x�+*  ��"0- !1 رد��U�  و��اده و �� زن، P%�ش و �9[	1 

��� ����ادهP .0
: 0�$�K!ه�ی�، ��و&�/�ق و ����"ح -�ر ��اه � اش د���ا�
� در ز�70� :��4 ه�I  Uار ��اه0 /�� !- �Iــ	
و �Hــ�ا�� Aــ+�x اــ� و ای� 

 .0�  
 .� 	F ا / 0از دی�5 
�اردی JZ� ���Y  ��"0- !1 زن و 
�د، -! ��&�م �%��

 ��!ازدوا&�4ی�
ــF ز � و 1! /	
ّ
ــF و ذ" ��/ G\� x+ــ A ��"0- ــ�ز :��4 -�ده 

�س ��اری ص�� ;�ی و -0"�� ای�I! -� ا �� اش در -�ا-� ای� ه�س و �0Zان 
�ــ�د -� ــ�د  �R�
�ــ�I ���7! ح�� ا�7 -! و�ــ�ل  ��ی@ ���ز و وــ�اس ذه

�ــ0ن  T /	ــF و ��ی0ار �0ا�ــ�� /	ــ�ه !- k0ا� k0ــ�ق ا�	+
ه� و ��زه�ی 
�R�

�	�د.  ��اق   

٤�
<� �0ا(ص) ��
�د �1� 1! در ز�70��H :ح�ری
�0. ��د �>� �%�Iاش ح 
ـــ�د. &�ا��4ی ا
�وزی ی�د ����5! 	�
 kـــ0ش ده0، ه� �ـــ��ا  � ر �ا�0 �7ش 
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	ــ�ور دا�ــ�! -��ــ�0. دا�ــ�! -��ــ�0. ی�د ����5! �ا�0 1! اــ��د، 
+$U، و ی� ح�
 0��
���اه�0 ه%! M�P را -� /�Z �0ا�ـــ�ۀ ��د ح� 1!� ه�یای� اـــ� 1! هMی

�
ـــ�وع »
�«�Hداز�0. :دم ه�و;� 7\�:زی�د و [��;�-� &<�ان  � Jای�- �- ،
��� در د��5ه ه��� :�0Zر 
�	�د. ��د 
ح�ری ری	! در [�ور -
:دم دارد. :د

ــ�  
�ل ای� ا Uــ� 	I�
�Pب 
���رد  � ��دش را ��ا
�ش 1�GH .0 ا�7 ر�� 
��ـــ��U. ا�7 ��د را ره� 1 �0ا 1! ه��ز ه�  @$ 
ـــ�U. وارد  ��
 J
-! :را  U

.�
�ل ��د��اه� ا U�
�	�یU. وارد -4	�4& .  
٥�و��ی�: 0Hی0ه ����� و ار <�ط -� 
+	�ق و 
+	�;! ا
�وزه زی�د �0ه و -���ن . -

	�د، ی@ ����ادۀ -!  �
 �
�- ��0. ای� 0Hی0ه و;�I�
�0ت  04ی0  ����اده را -! 
� ��
�0 روز P را در /�ض U"� ��cه� - !	 �0. ریI�
� و ��-�د   ��$�U و��ی

��1� h� !1 و 
�زی -�ای ز�70 .� اش �0ارد و -! /<�ر � دردر -�ا-� ه�س ا
ــ�وع و  	
�� h-ــ� 1! -0ام روا 
ح�%� ا 0�I�%� �را ر/�ی Mه��H ا و�Z  ر�
ای� ا
 �K� �5ه�4 در �H ورش �0اد در ای��H ا را در ��دش�Z  !1 �� 1 .0����- U"� ��

ـــ�.  ��%4�ا
 �=
ـــ�وع از روا-h /�دی  	
ه�ی ����اد7� ی� 
+%�_ ار <�ط ��
 @
��H @0 ی� ی��، ی@ "<���� ��و/J -� ی@   _�%+
	�د.  �
��وع  �1ری 
 �
� ا ��وع از 
�د ا  _�%+

��ود.  J�H 0 و	I�
 !$+�  ! � � و -+0 و ا

��ر ـــ �- h-ز در ای� روا�
"]ا ح0 و  ـــ��ی دارد.  	�- JZ� ن: !
 ح�Ml  زن در ادا
!I>ــ �ــ�. ا
�وزه  ــ#ش اه%�� ا 	�
 !1 �
�Rزی در �9;�4ی �ه�ی ا&�%�/

��0. و��ی� ا� �JZ /%0ه-�I�
  ای ای\� 
٦�ــ�!. - ــ���: :د
�4 دو د �0ه. :د
�4ی  �"�0 
ص�ــ�ف 1 �0ه و 
ص�ا�1 0�"�  0

���I\- 0 ای� ه�ـــ��0 1! ��و&� دا�ـــ�! -��ـــ�0؛ ز�70�1� و �ـــ�ن ;�ی� -� 1
	�I:��ی�J و روزی ر  
���5ی و  � و د���0. ای��4 ��د را -0ه�Iر  �- �زدای

��دی ��د و  ��Iر و   !	 
�0ا��0 و ه%� ��� �! دوم 1! ه -�J و �1�Hرا�0. د
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�0ه�
صــ�ف 1�
 �دا��0 و دا�I� !- Ul ای� ه�ــ��0 1! ا�0 ��د را �I>$9ر ه�ــ�
��ـــ0؛ - U$c !- �4�: !- ا�P ـــ0؛	�4 داده ��: U4ـــ�1ر و �Pا دی0ه �	ـــ0�0؛ �Pا 

�-�b%�ا�0. :-� از :��4 �7م �%�	ـــ�د و �! ��د �ـــ�د�0 و �! �ـــ�دی 
صـــ�ف و -
�
��� :د
�4ی� P! ا/صـــ�ب P �- ��ـــ%� ��د ;*ـــ�وت 1��0 1! ز�70 .0��:��ی


�� -! �1ر �1دن و در� �1ر �1دن  .�
���اه�0 و 0ZPر 
�M"Mل ا ����_دی

�	�د. ��0ن �*�ی ز�70 �>=
 z/�-  

٧���، �<�ی: وا;. - ����4 ه 	�Iت در ز�70� ه%! ا� 
 !1 � +�� ای� ا
 !1 0� 
�ی�\�
���)ع( 
ـــ�U «ا
��ا"%� �Z  ـــ�وی�
-�ه� در ز�70� ا��ـــ���4 

�0 و"� :د
�4ی U1». ا�0�0ه�I�
�<� ا
� :د
�4ی �<�ر از :��4 
�5]ر�0 و /<�ر 
�
 Tـــ� :�
 !��0 و هMی�ـــ+$!-� � �$/ .0�ـــ�Iت ده 	
ـــ0ن ��$� از  �ور 

� و  <0ی� :��4 -! -ح�ان، �0Zان ح$U و %1�  حّ%� اـــ�. :د
�4 و;�� ����اد7
 �ـــ�ن -! راح�� و -� %1 ـــ�Tl -�ای	 � از 
ص$�� 0�ـــ �ـــ<�ر -� � !1 0�ی�د ���7

  ا[%�ض، -��9ف 
�	�د.
	J و  �\ح و -� � 1! -� /\� و  	�� -� /04ه 
�د ا �- !\�cص�ص ای� و �-

ــ0. ;�ان ��M ای� ��b �5<�ت در ���! -�" ،�ــ�یح� -� /04ه 
 دری�د" �د و�c\! را �
�0 و -<�	�0، �0او�0 :��4 ��0 و �\ح 1���4ده و -! :��4 و/0ه داده 1! ا1 �\/ �7

�
� را  *T ذ"�� ا ��4ت و زن در -�ا-� [ 
�د در -�ا-�  �	�K- .0ر 9<�+ �-
1�0  � -! &�ه�ی �k���K -�ای ا9\�ی  ��
ـــ� 1! 
�د را  # "]ا و�c\! زن ا

�0[�یMه H ی� �% ـــJ و اش   � و -�	��- �4
 �-  !1 
�د اـــ�  !\�c0 و و�I� ا
�0  � زن در :ن  ی� 1 0> � ا
� و :رام -�ای زن  Kح�
 !- �! را  ��  ،Jــــ�ی	�-

.0��%- !�\I�  
٨��&�: در ����اده. د��"��4ی -- �- ی�د  
ح<� ز �و   0-��یه�ی زو&�� و;�

��! د��"� -�
ــ0 ز �� ه%�اه "�R/�
 Uد&� ��اه�
 �ــ�د. 
=� و;� �ــ�ه�  �ر
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��0 1! /�وس -! �Hــ�ش -I�
 �&! ی� �H �;ع اــ�، �Hــ�ش را -! اح�ــ�س 
 !��0. -� ا���Zل ای� ��Q� !KZات -! /�وس -]ر �1I�
 Fی�	در -�ا-� او   �

�Zو

���5د 1! روزی از درون  �I�  �\�
 E��0ه و ی@ &  !�� و ��Zر در د"�4 �1

 �

�اردی  ���P ز ��اه0 �1د. در�- �د -�ی0 ح���4 را -	��د و ��اه0 7]�� و 
f0 و ه���E �<�ر -��0 و -! زن و 
�درش حF -0ه0 و ه� دو را :رام 1ی@ را 

�ّص� �0ا�0 و -! �cه� �9ف ه� دو را -��5د و در -��9 - Z
�0 و ا���ف  �9ف -�
ـــ� 1!  ـــ�یع دی�5 و;�� ا �
�رد  .0�� در
�ن 1+KZ
را -� 7]ر ز
�ن و دوری 

ه� :��4 هU :[�ز 
�	ــ�د ا
� -� ا���Zل :ن -! ����اده ا���ف در 
��ن زن و �ــ�ه�
T� �& �0 و  �M�
 �
-! :ن دا  J : ش �1دن�
�� �Rی  �0. در ای� - �I�
داری 

�
�ارد -�ی0 ه�ی@ �JZ حUI و ُ
ص$ح - ��0 زی�ا :��ب در ز�70��9ف را -�زی 1
5� ا� ��H !1وز �� ا� 1! /�;<� دودش -! P	U ه%! ��اه0 ر��. &	 :

��I� ا�.�0ارد  �  و دو
٩�
���ان :��ا  @. - ���ن 1! -! /<�ر  � در ا� � � و ا$� ���ز  �&4�: ���ز ا


�رد  �&! وا;ع ��د. دی0ه ��د. و;�� در �1� ای�  !1 �ا���ن دا��� ای� ا
�0 و -! د�<�ل I�
��ب �%�|ی0، دوری  	�د و -! ح ��س 0Hی0 :
0 1! دی0ه �%� اح


��5دد 1! -!  �ـــ�� �0 و -��ا�0 در 
��ن :��4 
ح�h ی� �1�او  �&! و او را -Mرگ 1
��Mل �0ارد د"�� ا�ــ$

0ن -! : !- �$�
� اش ای� اــ-0ر�	ــGH .0 ا�7 
�د 


�د  �1!  ���4 و زح%� J دی0ه �%�	�د و از او ;0ردا�� �%�	�د و 
��Z-� و;�
4���س   	�I و ;0ردا�� و  +�ی�I� xد، زن اح ی� �زن را �0ی0 و از او  %0�R و  

��! ای�Rد 
	ــ�Iت زی� و در�ــ� 
�	ــ�د. 
�Mان و -�
�0 و ای� زI�
 ��1ــ
ه�ی ای�ا�� -	ـــ0ت �Hی�� اـــ� و در راـــ��ی  حU�I روا-h 7\��5 در ����اده

����اده -�ی0 زن و 
�د ه� دو د� -�Iر ���0 و 
�Mان 7\��5 و -� هU -�دن را در 
�0 و;�
�ری ]اری�4ی &%+� و دو �\�ۀ -������7اده -�_ -<��b .0<�ت ����اده ���ز



٣٨ 

 

�ــ�0.اــ�. 
=� در ه\�! و;�� -�ی0 -��ــ0 1! زن و 
�د -0ون -�!�- Uه� -� ه 
ــ0. ه%���� 0Hر -� ه� ی@ از -�! �� ه� و 
�در -و;�� 1! ی�د:ور دوران ��
Mدی -�

!�- M�� 0. ه� ی@ و�ـــ ��- Uرا -� ه �ه� دو -0و -�ی0 -�ای هU و;� -5]ار�0 و و;�

�4 و 
ح<� ا�.ه0ی! داد T&�
  ن �7ه�5ِه 
�د، و"� ��M�P، ی�د:ور  �&! و 

  
١٣ Jح�ی �(K .  

.
���(ع) روای� 

ح0%-� /$. -! ـــ�0 �ـــح�ح از ا
��ا"%� :!0 1��ه ه�1»7
�ي زن ��د :ی0 و -� او  GH ،0
: ��	�یI. از �%� ز�. را دی�Q� !- !1 0ش د"

ــ� ای�M�� �R ه�ــ�. �R�: !��: 0 زی�ا�1 .IدیM� !- .ن راه�Kــ��GH -�اي 
�P !1 0	U از زن ��د -�دارد.I� ه%�ار J>$; « ،٧٠، ٢(ا"�ص�ل(  

.
�ل ا�1م(ص) روای�  ��دق(ع) از ر �ح�ح ا-� ;0ّاح از ا
�م   0�  !- 0�1
ـــ�0: :ی� ا
�وز را روزه«1!: �H ـــ�0 وداري؟ 
�د  :ن ح*ـــ�ت(ص) -! 
�دي ر

�. را ا9+�م  7\�: �! اي ر�ل �0ا. :ن ح*�ت(ص) ادا
! داد:�I�
:ی� ا
�وز 
ـــ�ت(ص) ��
�د: GH -! �1ده ـــ�ل �0ا. GH :ن ح* اي؟ 
�د 7\�: �! ی� ر

 !;0� �0ی0ه و -�Rي �H .$%/ �ر او -�دن -�ای���ي زن ��د -	��ب 1! در 1

<� �0ا(ص) ) اــح٥٨F، ٢(ا"\�Z!، » اــ�.��H م �ــ�دق(ع) از�
-� /ّ%�ر از ا

.
1�0 1! -! ا-�ذر ��
�د: روای� » ،M�
اي ا-�ذر، -�ـــ�ي زن ��د -�و و -� او -��
.
 �- �Z/ .
1! -� ه� ح�ا  !� �5��% �0،زی�ا ه �1 .0� »  -� ه� ح�". ا&�ت ده

 ،T٢٣١، ٢(ا"�4]ی(  
.
ـــ�0 �ـــح�ح ا-�-صـــ�� از ا
�م -�;�(ع) روای�  !- :0��Pن ��اـــ�. -� «1

و  ز،ه%�ــ�ت در:
�Mي، از او -��اه 1! ���ــ� وAــ� -��5د و  � ��M وAــ� -�ــ�
ـــGy از  ـــ�،  
<� و :"J درود ���� H �- و �% � 0�R%  زي �1 و �0اي را�%�
ـــ�"ح) و او را ��M ا
� �1 1! -� د/�ی� :
�� -�5ی0 و  �0او�0 -��اه (��ز�0ي �
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 0��H�� ن  � -� ا���ن�K�� T��& و دوري از �-0ان 1! ا"\� از &��T �0او�0 ا
  )٢٢٨، ٢(ا"�4]یT، » دارد ح�ل �0ا را.

0�ــ !- .
�، -�5: �0ای« 1�0: �ــح�ح 
ح0% -� 
�ــ$U از ا
�م -�;�(ع) روای� 
��ز�0ي �صـــ�<U �1 و او را 
�Zّ. و �Hك ;�ار ده، :����ن 1! در �$M� J�Zو�. و 

��د. U�� ��� !- J�>;�/ 0 و��>� .�� « ،T٢٢٩، ٢(ا"�4]ی(  
.
��دق(ع) از ر�ل ا�1م(ص) روای�  �ح�ح ا-� ;0اح از ا
�م   0�  !-:0�1  

».
 .IدیM� ن -� ه%�ـــ�ت�P ـــ�/� -! ��ج1�.، �Pن �70��Hن 
<�ش 1! 
.
.�%� E�1 و در� zI
 !I$- ،0�ـــ�0 ٥٧، ٢(ا"\�وع، » ده  !- ـــ�ل  ). �ص

.
�/� -! �Pن اراده«1�0: �ح�ح از /$.(ع) روای�  ��ت �%�دي،  ي ه%
.�  ). ١٧٠، ٢(ا"�ص�ل، » ��ج 
0ه 1! ز��ن را ��M ح�اRl. ا

ــ�0 �ــح�ح أ !-.

�Il! در دو &� «1�0: -�-صــ�� از ا
�م �ــ�دق(ع) روای� 
.
 �Aح�!>/�
، ٢(ا"\�وع، » ي 
�د -� ه%��ش.���0؛ یI. ره�ن و دی�5ي 

٧٤(  
.
�0 �ح�ح -�ز أ-�+�0 �0ري از ر�ل ا�1م(ص) روای�  !- M�� و�در «1 :0

.(�I
 U$I ) �5
ــ�0 �ــح�ح ١٨٢، ٢(ا"\�Z!، » ه��5م &%�ع، ــ��  !- (
.
ی�  Uc�1(ع) روا 
�م  %�ن -� &+\� از ا ـــ$�  :0� 
�ه «1 ح�ق  
ه� G1 در ُ

hZ ��ز�0 :
�ده  ��د، -�اي   ��� ��ش ه%< 
�ه) -� ه% T�  ���� ;%�ي (��
.0� �ل ا�1م(ص) ٥٨، ٢(ا"\�وع، » -� +�0 �0ري از ر �ح�ح أ-�  0�  !- .(

.

�I 1! ا�7«1�0: روای�  .IدیM� ه ;%�ي�
 ��: Tـــ �ـــ�ت در دو   -� ه%�
.0� ��د، ی�ور �c"%�� ��اه0  ص�<��ن  ) در ح0یz ١٧٢، ٢(ا"\�Z!، » ��ز�0ي �

ه� �4P» G1ر �ــ��70! -! ــ�0 �ــح�ح از /$.(ع) روای� �ــ0ه اــ� 1!: 
T�  ���� � -� ز�J در:
�Mد از اوِل ه�ل (�� �T ��%!��ا ي ه�ی 
�ه) و 
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���Rي ��ز�0 ا & !- !1 � ���Kن در ای� دو و;� ا 
�ه -�yه�Mد، زی�ا .� «
  )١٧٠، ٢(ا"�ص�ل، 

.
 �Z� !��5�ـــ�0 �ـــح�ح ا-� ;0اح از :ن ح*ـــ�ت(ع) ای� د/� را ای !-�1 :0
»U�-.
 U>ن را از ��ز�0ي 1! �ص��K��1�. ا"$! و -�"$!، �0ای� 
�ا از ���Kن و 

  )٥٩، ٢(ا"\�وع، » دور دار.
ـــ�0 �ـــح�ح 
ح0%-� 
�ـــ$U از ا
�م -�;�(ع) از رـــ�ل ا�1م(ص) روای�  !-

.
�1 :0» M& ،0، /ص��ن ��رزد�
�د -� زن ای� ا� 1!: زن او را ا1 �/�9 Fح
�0 ه� و;� -! ا&�زهI� ع�
�0;! �0ه0، ��د را از او  ��ه� از ���! M�Pي را  ي 

!Il�
�M& ،0 -! اذن ��ه� از ���! ��رج �	�د 1! ��- !1 �R1 ن و ه��%ي :
!I l�
ـــو ز
�� و  -�ز�5	  �  0� �1 J��+" Tو [*ــــ �% ـــGy ي رح  .!�


<�(ص) ��
�د: ه%�ـــ� -�J از ه� ا��ـــ��. -� زن حF دارد.��H « ،٢(ا"\�وع ،
٦٠(  

.
�0 �ح�ح أ-. �<�ح 1���. از ا
�م ��دق(ع) روای�  !- :0�ن �%�ز ا�7 ز«1
��H!��7ورد و از اش را -��ا�0 و روزه: �R- را J>&را -��5د و ح� وا Jــ��*
ي ر

.$/ F0 و ح�ــ0، از ه� دري از دره�ي ا-�K-�ه%�ــ�ش ا1 �/�9���"T را -	ــ
  )١٤٢، ٢(ا"\�Z!، » -4	� 1! -��اه0 وارد :ن ��د.

.
. -� -�I از ا
�م ��دق(ع) روای� �
 Fb�
 0� !- :0�1»$%/ �\� !	�ن 
ـــ. رود: -�0ه-! در�7ه �0او�0 -�_ �%. Aـــ�ش از او ��را ي ��اري، ز�. 1! ه%�

.�>I�
  )٦٠، ٢(ا"\�وع، » ا� و 
 0�ــ !-.
 ا�7 ز�. -!«1�0: �ــح�ح &%�� -� دّراج از ا
�م �ــ�دق(ع) روای� 

fـــ�ش -�5ی0: ه� �7ه از  � ��� �0ی0م، -!  حF�Z، ا/%�"J ه%! ح<h (از ه%�
.�  )١٤١، )٢ا"+�Z!، » -�� ر��!( ا
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�0 �ح�ح /$. -� &+\� از ا
�م Uc�1(ع): �0 1! ه%��ش -� «-! �H .از ز�

Z<�ل ا�؟ ا
�م(ع)  ��
�د: H��H. در �H	�5ه او [*T �1ده ا�، :ی� �%�زش 

.
ـــ�ب  
ح� �5��� ـــ ـــ. �7دد.�0ا /ص Aـــ�ه�ش از او را � !I�: �  ـــ�د � «
  )٢٨٥، ١٠(-ح�را_��ار، 

�ل ا�1م(ص) روای�  ��دق(ع) از ر $�%�ن -� ��"0 از ا
�م  �ح�ح   0�  !-
.
 :0�1».
1�U، زن را ا
� ا�7  �
�. ا 0Rه �1ده -� 1 �. را -�  1 U� ��ا
.
.0�  )٦٠، ٢(ا"\�وع، » �1دم 1! -� ه%��ش 0Rه 1

.
. -� -�I از ا
�م ��دق(ع) روای� �
 Fb�
 0� !- :0�&�4د زن، ��ب «1
.���ه�داري ا « ،!�Z\"١٤١، ٢(ا(  

.
. از ا
�م ��دق(ع) از ر�ل ا�1م(ص) روای� ���0 �ح�ح 1 !-1 0�1 !
ــ�ت(ص) ��
�د:  ــ�ش «:ن ح* ــ� 1! ه%� ــّ��! ز�. ا �
ــ�ي ��د  او را -�

.
.
 Fی�+  !- Ulـــ0ه -! ��اب ��ا�0 و او دا �ـــ�!  ـــ�ه� �� �ا�0ازد  � :ن 1! 

.
ــــ� "+�  ـــ�ه�ش در ��اب ا ���� ز�. را 
ــ�دا
. 1ــ! P !ــIl�
رود، 

.
.0��1 « ،!�Z\"١٤٢، ٢(ا(  
.
�0 �ح�ح 
ح0% -� 
�$U از ا
�م -�;�(ع) روای�  !- :0��! زن را ��ی�«1

ـــ� 1! ��د را  ی� ��� -! �7دن 1�0 و  :رای�I� Jده، ره� 1�0. _ا;� �7د�<�0ي 
.0��- ��
 !P�7 ،��5د- ��  )٦١، ٢(ا"\�وع، » د�J را ح

 :0��H (ع)م ��دق�
�0 �ح�ح احF -� /%�ر 7\� از ا !-»
�د حF زن -� 
ــ��ش  ــ0؟ ا
�م(ع) ��
�د:  �ــ� 1! ا�7 
�د :ن را ادا �1د از ���1�Iران -� ��P

.����y- و .�
�د: ز�. �Mد 0Hرم  اش1�� Gyو ا�7 ��دا�. �1د -� او -<�	�ی.. 
.
  )٦١، ٢(ا"\�وع، » -�	�0.:زرد و 0Hرم H��H. او را 
.-�د 1! دا0H Ulرم را 

ــ�0 �ــح�ح 
ح0% -� 
�ــ$U از ا
�م �ــ�دق(ع) از رــ�ل �0ا(ص) روای�  !-
.
 :0�1».
 �
ــ\�رش ز��ن را -!   ��l�>&ق 9 �1د، :���5! 1! 7%�ن �1دم�
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�5 :ن 1! ��ح	! ���� Ml�& 0.دادن :��ن��� TI �
، ٢، (ا"\�وع» اي :��Iر 
٦٢(  

.
�<�! ا"��ا�9 در ح0ی=. از :ن ح*�ت(ع) روای�   :0� ز�. 1! -! ه%��ش«1

�<�! ا"��ا�9:» &�
. :ب ده0 -�ایJ -��4 ا� از /<�دت ی� �ل. )٤٣٢(  
ــ��I. از ا
�م �ــ�دق(ع) از ــ�ي  Fb�
 0�رــ�ل ا�1م(ص) روای� -! ــ

.
 :0� 1» .0� Iه0 ا� �0 او را در : J ��ا �0او  0� 1 �/ �9 ه� G1 از ز�. ا
:0��0ه �H  !- 0د: -��اه�

<� �0ا)ص( ����H ؟�
Zص�د ��5P! ا�9/�. ا

	� و ��ح! . و & �0 و 
�د ح%�م و /�و �y- ای. -�ود و -��اه0 "<�س ��زك�
  )٦٣، ٢(ا"\�وع، » ا&�زه ده0.
ه� ه� در 
�رد ��
��-! زن«1�0: -. /<0ا"$! از ا
�م -�;�(ع) روای� 
.اح%0 -� أ

!���0. (ا"\�وع، �7ش 
0ه�0 و ��اI
  )٦٣، ٢ي :��4 را ا�9/� 
ــ�0 �ــح�ح /%� -� /=%�ن از ا
�م �ــ�دق(ع) از رــ�ل ا�1م(ص) روای�  !-

.
 :0� �4 را را«1 �: ،�4 /� از :� �9 -� ا �0 و  �I
-! -� ز��ن در ا
�ر، ��Rی  &ع 
��
��!��R ه�ي :��4 ی� �%� -ي :��4 را را&ع -! ��
��ه� -! 9%ع ����0ازی0 (��ا

.(0���0 در ای� ا
�ر 
0ا�$! 1�  )٦٤، ٢(ا"\�وع، » ���وری0 1! 9%ع 1
�ل ا�1م(ص) روای�  �. از ا
�م &�اد(ع) از ر� �ح�ح /<0ا"+U�Q ح  0�  !-

.
 :0�1» A. ا ��ش از او ��را �� -! ح�ل ز�. 1! واي -� ز�. 1! ه% � و ��
.�  )١٨٤(/��ن ا_�<�ر، » ه%��ش از او راA. ا

.
ـــ�دق(ع) روای�  ر د«1�0 1! /$.(ع) ��
�د: /<0ا"�ح%� -� 1=�� از ا
�م �
:��R 1! &�ي 
حI%. و [��ت ���ــ�، 
حI%. و [��ت -! ��ج 
0ه زی�ا ز��ن 

�
  )٦٩:٢(ا"\�وع:» 1	���.��ب و 
�Kع را ��M -! -0ی 
 0�ـــ  !-.
ـــ�دق(ع) روای�  ـــ%�/�� -� 
ح%0 از ا
�م � 1�0 1! از 
�Fb ا

ــ�0: �H .(ص) ، ز��>
��H» ــح�ش �
��0ــ� و �
�ا ه%�ــ�ي اــ� 1!  
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<�(ص) ��
�د: واي -�  �، دری�ه� را 01ر �1دي، ��H ،د���1دم  � -� 
� /�Kف 
  )٧٩، ٢(ا"\�Z!، .» ��ك را 01ر �1دي... 

!-��ّ�0 �ح�ح /<0ا"�ح%� -�  !- .
�0او�0 «1�0: از ا
�م ��دق(ع) روای� 
 ه�ّح�ا را از :دم �$F �1د، از ای� رو ز��ن -! 
�دان 
�� دار�GH ،0 :��4 را در ���!

.(0��1 .\�
  )٧، ٢(ا"\�وع، » &�ي ده�0 (
.
�0 �ح�ح احF -� /%�ر از ا
�م ��دق(ع) روای�  !- :0� �0او�0 -�اي«1


ده 
�د او را �ــ�4ت � �Pن -! �ــ�4ت در:ی0،زن �ــ<� ده 
�د ;�ار داده اــ� ا
.�  )٧، ٢(ا"\�وع، » ا

��ن(ع) روای� 
�
 ��
�0 �ح�ح /<0ا"�ح%� -� 1=�� از ا
�م ��دق(ع) از ا !-
.
 :0�1» .��
	�ن M/ و �-� ز��ن 
	�رت 
�I، زی�ا رأي ای	�ن ����H! ا

.
��ن 1�. 1! ز���� M& .�1  � از 
�دان را �	��ا�7 P .ن �ا���P 0� .�1 «
  )٧، ٢(ا"\�وع، 

���(ع) روای� �1ده �ح�ح از 
ح%0-� /$. -� ح  0� ��ن ه%��� ز «ا�0 1!: -! 
ــ�$!ا�0 و �Hدهه%���0 /�رت ــ���0 و �Hدهدر�0. /�رت را -� ��y- !��� را -�  دريي

.0���Iت 
0اوا 1 « ،!�Z\"١٢٥، ٢(ا(  
��دق(ع) روا �ح�ح [��ث -� ا-�اه�U از ا
�م   0�  !-.
 ه%��� زن«1�0: ی� 

.

�د  !- GH ،�ــ ــ0ه ا � F$� د�
�7ایGH ،0 ز�����ن را ��5ه<��. 1��0. و از 
�ـــ0ه F$� دان از ��ك�
.
 ��
ـــ�ي ز !- GH 00.ا��(/$� ا"	ـــ�ایع، » �7ای

١٦٩(  
.
ــ�0 �ــح�ح ــ+0 &�ب از ا
�م �ــ�دق(ع) روای�  !- :0��0او�0 -�اي «1


��Hــ�0د، ز��ن [زن، [��ت را �%.�
��.
��ن �!. ا�0 1! [��ت 
�
 �
ورز�0، ا
.
�0 زو&! ا
� �0او�0 [��ت را -�اي 
�دان -�ــ��ر P !1 �ــ�Hــ�0د. ای� 
�د ا

.
ـــGH .0 ا�7 زن،  �ا�0 ا����ر 1�0 و". زن &M ی� 
�د �%. �ـــ�! -� � �ا�0 دا
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.
�ــ�د.ه�س 
�د دی�5ي را در ــ� دا�ــ�! -��ــM� ،0د �0او�0 ز���1ر ���ــ�! « 
  )٦٠، �٢وع، (ا"\

.
 �Z� .0 �ــح�ح ��"0 ;���ــ�ــ !- :!0 1�
�دي �Mد ا
�م �ــ�دق(ع) از «1
�0: :ی� -� او [��ت داري؟ (1! -� دی�5ان �H م(ع)�
زن ��د  +�یx -���ر �1د. ا

�0؟I� ـــ�وری A��] ـــ�ت ��+
�0ارم. ا
�م)ع( »  �! -� او [��ت  :ن 
�د 7\�: 
 ��] Jد -� ز��
ـــ0. ��
�د: -� او [��ت -�رز. :ن  � �-�b ت ورزی0 و زن -�اي او

�ــ0. ا
�م(ع) ��
�د:  �-�b ،0 و 7\�: -� او [��ت ورزی0م
M� !- GHد ا
�م)ع( :
���P ٦٠، ٢(ا"\�وع، » ا�0.:ري ز��ن(  

 :U�\7 (ع)دق�� حF -� /%�ر �7ی0 -! ا
�م  �ح�ح ا  0�  !-» �
دش ز�. -� 
.

�ا;T اــ� 1! زن دی�5ي در ز�0 [��ت -�ــ��ر  .�)  � 7. او �<��ــ0ورزد (ی+

.
�0ه و او را اذی� Iد را -! زح%� ا��
 !1 �R�: �>ح
1�0. ا
�م(ع) ��
�د: از 
.�  )٦٠، ٢(ا"\�وع، » ا

.
ــ�ل ا�1م(ص) روای�  ــ�دق(ع) از ر ــ��I. از ا
�م �  Fb�
 0�ــ  !- :0�1
ــ�0 :زارش �0ه�0.« ��- T;ا�
ــ�  ــ� (x�K") ا ، ٢(ا"\�وع، » زن �Pن /�و

٦١(  
/ Fb�
 0� !-.
 ا1=� اه� -4	�: «1�0%�ر �-�9. از ا
�م ��دق(ع) روای� 

ا�0؛ �0او�x+A 0 ای	�ن را دا���، GH -! :��4 رحU �1د و از 
��*+\�ن، ز��ن
  )١٥٢، ٢(ا"\�Z!، » دا�� -4	�	�ن �%�د.

.
ی�  ـــ�ت(ع) روا -! زن -�J از :��! «1�0: /<0ا"�ح%� -� 1=�� از :ن ح*
�، �1ر وا7 � و -�اي او 
�-�ط -! ��د او ��0 1! ای� -! ح�ل او -��4 اI
]ار 

�4
�ن ; !� �Mاوار � و 
�&T  0اوم &%�ل او�. زی�ا زن -��ن ���! 7$. ا
�0ازی0 1! را&ع -! �1ــ. �Mد  � �ــ\�/� 1�0، 1! :ن �
و �1ر:
0. و او را -! 9%ع 

.
 ��
1�G1.0 -! او  « ،.��I"٦١، ٢(ا(  
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 �1 �Z� 0� 
.�0وق ای� ح0یz را -!  !��A $7. « 1�0: ده، ا !��� زن �Pن 
ـــ�، -� او -! ���Iی. ر���ر �1  � ز�70. ا ـــ\� ��7د.GH در ه%! ح�ل   »ات �
 ،!�Z\"٣٤٨، ٢(ا(  

�ل ا�1م(ص) روای�  ��دق(ع) از ر حF -� /%�ر از ا
�م  �ح�ح ا  0�  !-
.
 :0�
+ّ�ج (�1 و �1"!) ا�، ره�یJ �1 (د� از «1 .-�P ن�P ه%��� زن

ــ�  
.را .�1 Jــ� ��1د�J -�دار)  � از او �\ع -�ي. ا�7 -��اه. راIــ �.0 «
  )٦٢، ٢(ا"\�وع، 

.
 �Z� ر�%/ �- Fــحــ�0 �ــح�ح 
ح%0-� /$. -� ح�ــ�� از ا !-0 1�1 :!
�!) 1! ای� «+9 �-) U�\7 م ��دق(ع) ��ا�0م و�
احF �7ی0 ای� ح0یz را �Mد ا

ــT �1د و 7\�: -! �0ا ــ�؟ ا
�م(ع) [* ــ. ا �1 !P ــ�.  ;�ل 
<� ا��H ل�;

�ده).�� ���P 

ً

<� وا;+���H و �  )١٤١، ٢(ا"\�Z!، » (ی+�. ح0یz �ح�ح ا

.
�0 �ح�ح &�-� &+\. از ا
�م -�;�(ع) روای�  !- :!1 0�) ر�ل ا�1م(ص«1
ـــ� ـــ�5. -�_ ر�� و 7\�:  اي ز��ن! را ـــ�0 و از روز /�0 ;�-�ن -�  ��- �7

��ه�ا� F0 و -! ح����0.ه%��ا���ن ا1 �/�9�>
  )٦٢، ٢(ا"\�وع، » ��ن ���1 
.
ـــ�0 �ـــح�ح ح�یM از و"�0 روای�  !- :!0 1�1» ،0

<�)ص( :��H دM� !- .ز�

��ن. ا�7  �0ا� �0 -�اي ��ز ��- �4

�درا�.   !1 ��ن  %� ز ـــ �
<�(ص) ��
�د: �� H
.
 �	 ��ب وارد -4 ��ه�ا���ن �<�د، -0ون ح ، ٢، (ا"\�وع» �0ی0.����
��. از 

٧٤(  
�ح�ح   0�  !-.
��دق(ع) روای�  ��ن از ا
�م  ����ن -! ز�«1�0: /<0ا"$! -� 

0��  ».حTّ /$.(ع) ا"�Zء 1
��دق(ع) از ر�ل ا�1م(ص) روای�  ��ن از ا
�م  �ح�ح /<0ا"$! -�   0�  !-

.
 :0�ـــ��ن 1��0 (ی+�. -! ح�ف «1 ز��ن را ح�. در �1ره�ي ��� (
+�وف) /ص
��0) ;<� از اI� ــ�ن	ن �7ش �0ه�0 و ا�9/���: (�I�
ی� 1! در �1ره�ي ز�ــ� (



٤٦ 

 

��ه -�ی0 و از ��بH 0. از ز��ن -0 -! �0ا�ـــ%� ��
�ن ده �ه�ي :��ن ��M ح]ر -! 
.0��  )٦٣، ٢(ا"\�وع، » 1

.
��دق(ع) روای�  ��ن از ا
�م  �ح�ح /<0ا"$! -�   0�  !- :0� �ی� ��Pه«1
.�
� زن -0 ا�
 �- �%�  )١٢٥، ٢(ا"\�Z!، » د

 ��
ــ0وق از ا ــ�} � �.
��ن(ع) روای� 
�
 :0�
�ل «1 �ِ�
اي 
�دم، ز��ن را  ا

�ــ�زی0 و 
5]اری0  0-�� /��ل -! دــ� ای	ــ�ن -��ــ0 1! �ــ%� را -! ه�1� 

�+	ـ�ن 1�.، اح�ـ�ن
�ـ. 1	ـ���0، ا�7 ا�10. �
ه�ي -�ـ��ِر 7]�ـ�! را -! ��ا
.
ــ�yر�0. ��� را از ی�د .
0ارا �ن 
دار�0. .. -� ای	ــ-��0 و �ــ� را در ���9ه ��5ه 

.0�l�5- �� 	�ن  1��0 و ��ب -� ای « ،!�Z\"ایع،  -١٨٣، ٢(ا�	  – ١٧٤/%� ا"
(."�
  ا_

  
  . و�Mی�A Lه- و زن ���� �� ی@�ی=-١٤

��ه�: xی�cو  
١��. او را زی<� و دو���او ��I  ه� و �\� ��ب �ی� زن -0ان(�hZ -! زی<�ی�دا

.(�1  
�0  �اAع و رازدا٢��
  ری  0Zی� و  	�I �1.. از ر���ره�ی ��ب او 
ــ%� . /�;!٣ �ــ� و  ــ%� �ــ�ق  	+
ات را -� -��ن &%�ت /�9\� ا-�از �1(او 

.(��JZ ه���/  
  . ��Kه�ی او را �1ی%��! ��دی0ه -��5.٤
  . در ا��Rم �1ره�ی ���! -� او ه%�Iری �1.٥
٦.�1 �I	  !��� از زح%�ت او در .  
٧��J او، حG . -� -�ز�7 �1دن زی<�ی�H �1.ه� و �Aاو را ار �  ��د�%�ی
� �1د1� -! 
�درش -���ر اح��ام �1.٨�
�  . -�ای ر�0 و 
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  . -! اح���ت او ��Hا
�ن ا��� و ا��اد -! �9ر �+�ل �7ش �1.٩
  . ه� روز از 
ح� �1ر -� او  %�س -��5.١٠

  �cیx زن:
��ان ی@ 
�د ای0ه١/ !- ..�1) �I� J-�� در-�ره �\�ت hZی�(�[y- ل او را:  
  �ره�ی 
=<� و ��ب او را  ح��� �1.. ٢1
٣.(���4ده� و د��رات او را -y]ی�(او �Hد��ه و  � 
$I! ���! ه��	�H .  
��ص�� او  �اAع �1.٤ �-�Z
  . در 
  . در �0
� -! او �1�� -�ش.٥
٦.�1 �I	  ت او�
  . از �0
٧.�1 �Aاو را ار ���ع $9<  Gل حM�
�J و د�1ر �H ع در��  �- .  
٨� دا��! -�ش.. -�ای ر�0 و 
�7 !K-�1د1� -� او را ��
�  
ه� و �1ره�ی -��ون، �+�_�! �7ش ه�، �Z	!ه�ی او ��Hا
�ن �9ح. -! �ح<�٩

.�1  

�;ع ر��� از ���! او را -0ر;! و و;� -�7	�� او را ا�Z<�ل �1.١٠ .  

  
١٥23A�� اي او-� O��� -ه�� ���=K .  

ه�ي او ��5ه �1، �7ه. ���9ات ���ــ��� :�ــ��ی. را -� او -�ر در P	ــU ٢روزي 
ـــ� ـــ! و;�. 1! ا���Qرش را �0اري، ����7 د  �7ه.،ه�ي او �7ه
�ور �1، -�

!
ـــ��Z! و ��0ه�� �ـــ�ر�HیM �1دن -� ی� ه0ی!، ی� []ا، ه�ي /� ـــ��،  �دار ��
�ـــMyي و ���Q� ه� او را -�0ار �1 و 1%� �1 روزش را �ـــ�وع 1�0، در �ـــ<ح:

ـــ�I ���! و �cف ـــ�ی. 1%� �1، در ���! �hZ روز��
! ���ان -� او -�ش،  	 �
	�I،  +%��ات &lM. ���! را ��دت -�/04ه ��7، روزه�ي  �"0 را -���9    �I	  
�ن، -�اي 1%� ;<� از �- TK
دا��! -�ش، \�ه�ي دو�\�ه -� او -�و، او را -! 
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ــ��1ر  ــ�،  � T$9اه0 ��دت داو��- !I�: را J"ــ\� -! او  $\� �1 و ح� و در 
.
  :ی.، از او -�yس P! اح��. دارد.-�yس، -�ص�ص و;�. دی� 

  ه��5م 7\��: 
�\. او را ��5ی.، 

�اTc -�ش ح��� ��J �0ا�ــ! -��ــ�I� ،0ت  ،�1 �I� اول
1�.، از ه�f ز�. ح�.  xاز او  +�ی ،.�
+�یT را �<� ،.�I� Jـــ�ز� 
� و �


� 
 ،.�I� xدرش  +�ی�
*�ر &%ع از ��ه �0ازي، در ح�� J� �. و دI� اش
..�  او ح%�ی� 1
��0ن:�  ه��5م 

ـــ.، راه �ـــ�� دارم، ح��J را ;Kع -� /�;! -� ح� اراl! �0ه. �hZ -�5ی. دو
 !I��! ای -0ه.،  -! او  -! او ��5ه 1�.، ��Iت را  �1رت را 1��ر -5]اري،   ،.�I�

.0�  ��Iت &�ي دی�5 -�
  ه��5م /ص<��. -�دن:

P ــ!-�5 از �ــ�� ی! �7 	�- �I� F-ُ ،.اي و ��5 ��دت -�ی0 -0ا�. از! ��راح�  !P
ــ\�ه  ــ���H �4; ،U و  ــ�U 1! ه� ــ0ای� را -$��I� 0، ��5 ه%�� ه� � ،Uراح���
 ،�I� .�$  ـــ0، -�اي []ا او;�ت ��-  �  �-  Fر��اه. �1 ح�. ا�7 ح[/ ،�I�

ـــ�و;�. 1$�0ت را U7 �1ده �
ـــ! ��I �1 ای�  � �l یاي -� او د/�ا ��I، ه%�	
  ی� �ل و ی� /%� دی0ZP �5ر -�ای� اه%�� دار�0؟ ه\�!،

  
  . ا�<�4رات ا&�P. ����اده از ه١٦2

   
  از 0Hر:

١ ..0��- ���0، اه� 7]�- F0ر ر��H  
٢ ..0�  دره���رت H	� :دم -�
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٣ ..0��- ��5�  د
  .(0�I� وط�	
) .0�� ا-�از 
ح<� 1Kای��  در ه� 
¡ ..0�M� ز-�ن Uز�  
¢ . �\�
  �1ر �<�د.-!&%�ت 
٧ ..0��- !��  ا���Qر �0ا
٨ ..0��- F	/ �- ��-�   
  /	F را در ����اده &�ی�ن -��0ازد.. ٩

١٠ ..0�  �<�ر -�

�د 
	�ش �	�د.. ١١  
  اه� ���! را د/� 1�0 و -! �0ا -��yرد.. ١٢
  ��ج 1�0 -�ای	�ن.. ١٣
١  ..�
  �1ر 1�0 در ���! -! ;ص0� 0
١¡ ..0�M� �

ُ
]  

١¢ ..0�M- ح�ف U1  
١٧ ..0�1 �  U1 ا
�و�4
١٨ .�4.0��- ��7  
١٩ ..0�  رازدار -�
   ��Aح -0ه0.. ٢٠
٢١ ..0�  ��دش /%� 1�0 و -+0 د/�ت 1

+]رت -��اه0.. ٢٢  
  �1دن -� اه� ���!.
	�رت. ٢٣

	�Iت روش ا�b �]اره).  ٢) .0�I� !��� ت �1ر را وارد�I	
  
  ه� و;� -5]ارد.-�ای  \�یح زن و -�!. ¡٢
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�0. (&%ع 1�0 ه%! را)-� اه� . ¢٢�- Uدور ه !���  
٢٧ ..0�  ا/*�ی ���! را -! �1ر ��� د/�ت 1�0 و ��دش ه%�Iری 1
� را در وh ح�ل -��ا�0). ٢٨�  در ���! در ح*�ر ���! �%�ز -��ا�0. (ا/%�ل دی
٢٩ ..0�  -� -�! -�زی 1
  ه0ی! -��5د.. ٣٠
٣١ ..0�� -0ه0 1! 
�ل ��دش -�"�H  
1�0H !-.0ر و 
�در ��دش . ٣٢ �
  اح��ام -5]ارد، �0
  ه�ی 
]ه<� -<�د.����اده را -! 
�Iن. ٣٣
  اش /%� 1�0.-! ح�ف و و/0ه.  ٣

  
  از 
�در:

  -0ر;! و ا�Z<�ل از 0Hر.. ١
٢ ..0�1 �  -� /	F []ا در
٣ ..0��- 0%�+
  
  ..0�� و H	��<�ن ��ه�ش -�
  ح�
  0Hر را -Mرگ 1�0. &$�ی -�!. ¡
  ��Qرت -� :
�زش -�!.. ¢

��ه -��ورد.. ٧ F	/ 0 از روی��  ��� -! ا��اد دی�5 ����اده -�
٨ ..0�  �UQ ���! را ح\� 1
٩ ..0�1 !Z�$  ِا/%�ل 

  روزی ی@ �/� �hZ -�ای -�! -5]ارد. (-�ای �0ا). ١٠
١١ ..0���ه� �ح<� 1 �-  

�د را -! ح�ف -��5د.. ١٢  
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١٣ ..0�  -! 0Hر و 
�درش �0
�، اح��ام و -! -Mر7� ی�د 1
  

  از -�!: 
١ .(0��- !��
�Kع -��0. (روح�ۀ ا�9/� دا  
0
� -! 0Hر و 
�در.. ٢�  
  ����7 -�ای 0Hر و 
�در.ه0ی!. ٣
  ..0�  دل 0Hر و 
�در را ��د 1
   �ی ���! را&ع -! 0Hر �ح<� 1�0. (در �<�د او). ¡
  ه� را �<��0.ه�ی :ن-0ی. ¢
٧ ..0�I� �ص�ح�  
٨ ..0�I� ش���H  
٩ ..0�1 �  /]ر��اه

  د/�ی 0Hر و 
�در.. ١٠
  ه� را ادا
! ده�1.0ره�ی ��� :ن. ١١
١٢ ..0�   �ی ���! �1ر 1
١٣ ..0��- !��  ا���Qر -��R �0ا
  "xK را -! ز-�ن -��ورد..  ١
١¡ ..0  د� 0Hر و 
�در را -<�
١¢ ..0�  از 0Hر و 
�در -! -Mر7� ی�د 1

  
  ه�حHه� و راه. �,@Gت ����اده، ری,�١٧

� زی�ا ه�G1 در ا����ب  \�وت دی�70ه و ا��� ��ه� 9<�+� ا ف 
��ن زن و 
 �
ــ0.  �ــ�د 1! -� ��دش 
�\�وت -� 	�
 �ــ ــ� &]ب �1 ــ� در وه$! ��� ه%�
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	��k د/�ت �1ده 
 �
�ن را در ا-�0ا -! ز�70�� �4ی زی�دی از او ه% ایU  � در
!��

+%�_ از ی@ ر���ر-��5یU ا
� �7ه� ای� ��ای�0 ز J�
�	ــ�د.   J�ــ�ز   

�I	
� 1! :��ا -�&�د :ورده  �ز��وع 
�	�د. در ای��R -�ی0 از ر���ر -! اح��
!��
ـــ�س -! ���زی 1! ز � راه -�د. و از اح�H ـــ�  �&! �1د. و در ـــ�ز :ن ا 

�I	
و"�� �ز ��0؛ "]ا زو&�� از ا
	�Iت در دو �ل ���� ز�70� -�	�� و 

�اح� ا����ب ه%��  � ح0ا;� دو �ل GH از ��وع ز�70� زی� - ،xZ! ی@ 


	ـــ�ور �<�� و �����اه ���ز دار�0. در راـــ��ی ح� 
	ـــ�I -�ی0 "ح�ظ �1د 1!  
 ،� �"��ن -�ده ا  �9 �� �\� در 1 ��I ����7 ی@ ر���ر و  ه%���Kر 1! 
� و ��M ه%�اه -� ا�� ��M ا�. GH �<�ر R0  0ری� ���Y و ا��ح ��M ی@ ��ای

ــ�Kح -! �Hی �9ف � ــ�ف -�دن و ز
�ن دادن و -! ا� ــ�� _زم دارد و -! � ــ� 	
���ر و;� 	�د.  �k /�دت - �%� �� 	�I و راه ح� :ن، ���R! ح� 
��7، -��ن 

	�ی0  �
	��� �1ر  �H �ا� !&��
 ��� 
 ��. �7ه� در 9 �� و �HهMی�! ا
 ���0 1! -�ز ه%�ــ� 
=� ;<� -$I! -0 � از ;<� �ــ0ه اــ�. ای� 9<�+�>�
 ��ی+

 0
ـــ�0، او GH از  �ـــ�د -� ���� GH .�ـــ � اH ات را���Y  �>=
� دو-�ره رو�0 
  ��اه0 ��7�. 

  از  \�و �4ی زن و 
�د [��� �	�ی0: -
  ١ J�ـــ�Kاب و   Aا Jدار�0. -�ای �1ه �� و ا&�%�/
�1 !K-ز��4 ���ز -! را .

��د،   ��0. ���� دادن -! زن  � ح���4یJ را -0�M و ��"�M- دار�0 ح�ف � دو
Uه !I$- دن�I� �صح� � �1 �7ش �1دن و �� 	�د. ح �
�Aء :��4  دن -�/z ار

ا�7 ز�� در ــ�Iت ��و ر�� ز��K� E اــ� و �	ــ�ن 
�0ه0 او"�� ــ��Hپ 
���Q -ح�ان
ـــ� و -�ی0  ـــ0ه ا �ه�ی روح� در او  -�د. در 
�Z-� ا�%9��ن �1ر 


�ده� -!  ��وب  �ی [�ر  .0��	�ن را ح� 1 	�4ی ��Iت دار�0  �   
�ده� ���ز -! 
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�ز -! �$�ت و  ��4ی� و -� ��د -�دن دار�0 ا�7 -! ای� �ــ�ن ��و 
��و�0 و ��� ��4ی
�
 �K� !- �4�: �
� روا��  ا��0.���ز :��4  �&! �	�د 

٢���د، -�ر دوم د;� �%	�%� 0�M�

�ده� -�ر اول 1! زن -� :��4 ح�ف  .��0، -�ر 1
��. ای� 9<�+� 
�د اـــ� و زن -�ی0 %1� �ـــ<�ر -��ـــ0  � I�
 �I� ـــ�م  �زه


J>$K را -! .0�1 U�4\  د�
  

=<� و اح�ــ�ــ�ت �7ه ��رده ا
� در 
�دان ٣ x9در زن -� /�ا ���ــ& !K-را .


=<� در  � �� *�ی اح 
�د -�ی0 -� ای�Rد � GH .ی�"�ژی@ داردM�� !>�& ��	 �-

�ده 1�0 و ا&�زه ده0 زن -��ا�0 : T� � در ��& !K-روز او را -�ای را �زن در 9

.0�1 T�1 د را :رام :رام�� �
�د7:  

�د دو� دارد 
���Z و ��
���وا -��0. در 
�Z-� زن دو� دارد وا-��! و ٤ .

!�دار ��د ز�70� -��ی 
�رد ح%�ی� -��0. ا�7 ا��Zل 
�د و ح%�ی� زن �0
ـــ�د در دراز -ح�ان 
��ود. ����اده 
�د در :��4 ر/�ی� �	 �
0ی�ی� JZ� !1 �ه�ی

.0� 0�
0ت د�Pر 
	�I ��اه  
٥�و -! ��&�م �1ر ا�؛ ��5ه زن -! &��lMت و �1 �ه 
0ت ا�.  � . ��5ه 
�د $1

��GH زن 
�د را -lM& د زن را�
ــ�ء  \�ه%� د;� و  �0 و ای� I�
-�� ;$%0اد 
.�� ا
�%/  

٦�ـــ� و ه%�اره  �ی} د;�F ازدواج و  �"0 و ا
=�ل :ن را . زن /�9\  � از 
�د ا
�0. -��د دارد و ا���Qر دارد 1! 
�د هU :��4 را -��د�- !��  دا

   
�ز در ز�70� /<�ر �0 از: - �I	
 �  /�ا
� ا�$
١�
�د را �% �>=
�0.. زن ��Zط I�%� x0 و از او  +�ی��-  
٢.0�I�
 �  . زن از 
�در و ��اه� 
�د -�70ی
٣.�
�د -! زن دی�5ی &]ب �0ه ا .  
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٤.�  . -�ای 
�د -�Rی ���!، 
ح� �1ر 
ح�ر ;�ار ���7! ا
٥ F� F� Ul0.. زن دا�I�
 ��Zد را  ح�
�0 و I�
  
��4ن٦H ،ن ��د�	د -! �\ع ��د و ��ی�
�0.. زن ی� �I�
  �1ری 
��ی زو&��.٧+
  .  \�وت دی�70ه 
� در ����اده.٨"�

	�Iت  .  
ـــ� ر��� ا/�<�ر ��د و -�/z :زرد7� ا�9ا���ن و ای�Rد ٩ � z/�- !1 از د"�;0- .


��5دد. !��1  
  
  :در را��ی ح� 
	�Iت ����اده -

	ـــ�Iت ����اده را -�� ��د �5! داری0 -�صـــ�ص -� ا�9ا���ن د"�ـــ�ز در ١ .

.0��
��ن �5]اری0 و �Pن رازی :��ا ح\� 1��0 و -! 
	�ور 
�ا&+! 1  
��%�1ــ� و ٢ �
��� :دP �Q� .0ــ��- �
	ــ�ور در در&! اول -�ی0 ی@ :دم ا"4 .

��0. :دم ا"4� ��د-��د �<�� و �����اه اI�

	�Iت را -��9ف  .  
ــ�. ٣ ــ�س او ــ� ح�1� از اح� 1��0: ر���ر و 7\��ر ه��1 �ــ�I را ح�& 	
 .

 �I	 
��P 0! ���زی، وا
��0ه 1! ای�Rد �>- GH .دارد !	 ��س ��M در ���ز ری اح
.�  �1ده ا

� از &��T ه%�ــ� ��د ���ــ��� �1ری 1! -�ی0 ا��Rم ٤$Iــ	
. در -���رد -� ه� 
Uده�0 هUه .� � ا� � از ح �0ه ا  ��I	   �� ��0ن ح� �<�ر -�دن و 

 ،��Zی0.  ح��
T$K از ز-�ن �9ف؛ -5]اری0 ح��J را -0�M؛ 
���l را از دی0 او -	
U0  �  ه���ــI �-�}، ;*ــ�وت و ح�� �صــ�ح� �1دن را ��ا
�ش 1 �� ح�ــ

  -��5د.
�Zط 
=<� او دـــ� ٥ ی@ ر�1 
U4 دارد: روی �  �ـــ . ای�Rد  ���Y در ه� �1

 G10. ه����hZ -! -�4ی هMی�! از ��Zط 
=<� و&�دش -5]اری0 و :��4 را -Mرگ 1
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-�ه�ش و 1%�"�5ا و  �! ا��اد  �\ ـــ #�
ـــ�د.  � Fی�� � ��د \�
�Zط  � �- 0� 
���ا
�0 ای� �I�
 M1�%  را زود دی0ه و روی :ن �� �ـــ�ی@ ز�70 � �\�
 ��Z� ،��-Mط 

� �0ار�0.  � ���ا��0 از -0ی����ی �� ه� ا[%�ض و از :�P �4	Uا� 1! ز�70��H
 �- 0��1 GH .0ـــ� 	P 0د ���اه��� kـــ�� 	
 �ی رح%���� �0او�0 را در ز�70

.0��  -�Rی وی�ان �1دن، �ز�0ه -�

�د -�ی0 
=� دری� -��ــ0. -! ه�  �U9 زن ا�7 -��اه0 او ٦ ،kــ��	
 �. در ز�70

GI/ ــ�د و� U9��
 Uد ای� ه�

��یMد. ا�7  Uه !- �ا"+%� �	ــ�ن ده0 ز�70
1���ل /ص<���� و �ص$� را در ��دش ای�Rد �1د ز�70 ��
�	�د. ه ��%*  �

.0�I�
 0�+� را Z� ،����c JایMا�  
�R%$!: &$��ت ٧
 0��- !����Hپ �1ه�0ه  �J و&�د دا 0�P 0در ����اده -�ی .

ه\�5� -�ای ای�I! را&ع -! ����اده �ـــح<� �ـــ�د و ا��اد ��Q� !KZا 	ـــ�ن را 
��د 1! ا��ا Tروی ی���ل ی@ وای� ُ-�د �ص ���R د ای�ادات هU را :-�5ی�0. &�ی

��ی�ـــ�0. -� هU  []ا ��ردن. رـــ�70� -! ��ز�0ان -� روی�Iد  �&! -!  \�یح�ت -
 .U"�  

  
١٨Qد�R �3�-�  . �SKرده ا>H در 

١.- :!& ��درـــ� در او .  � ��ر  <T -�وز ر� ـــ �7ه   ،k�1د !- "0ی�   �&4. وا
�
�
1�0. ا"<�! _زم -!��د. �1دk ای� �1ر را  T$& !&�  �  0�وری ا� ی�د: 1

�
�\. دارد و �1دk را از ا��Zل 
ح�وم 
 !R��� U1.0!  �&! زی�د ه�1  
٢.
  ده�0؟. و;�: :ی� و;� ��1. -! �1دك ��د ا��ص�ص 
٣.

..  	�یF: :ی� و;�. ��ز�0 �ن �1ر ��-. ا��Rم  Fی�	0؟ده0 او را  ��1  
ـــ� �%�ه�. 
ح0ودی�٤ ا��Rم ده0. ا
�  �ا�0 : �1دk -�ی0 -0ا�0 ه��1ری ��ا


ح0ودی�.0��  ه� -�ی0  � ح0 ا
�Iن U1 و 
	�ص -�
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ـــ�0 و -! 
�ارد %1� ه�: 
ح0ودی�ا"U1 .x -�دن 
ح0ودی� ��- k0ه� -�ی0 ا�
��ن 
ح0ودی� ه�ي زی�دي P �7ه �حص� ���0. �7ه� وا"0ی� -! ��رت ����د:


.
 �l�;.
ــ��0 1! �1دك  �ــ�ز�J ;�ار دار  . د-��J�- 0 ا/UQ ر���رش 
�رد 
�
 �
ح0ودی�در ای� ��رت 
�k ��ب و -0 را از د ���I�ه� ده0 و -! 

�
 Fی�	  �
�0ه -0ل Iا�� ��1ب او، ی� -! ��دی  ��رت  ��د. در ��د ی� 
.�  ��دی ی�[�، 1! ه� دو -0 ا

%�ر �ه� /�وه -� ای�I! -�ی0 ا�5	�ه�: 
ح0ودی�ب. 
	�ص -�دن 
ح0ودی�
�0. ی@ /$� /%0ه ــ�در%7� �1دk ای� ا -��ــ�0، -�ی0 
	ــ�ص و واAــح -��ــ

�� � 0H  !1رو
�در -� �\ 	�ص �1، 
ح0ودی��1  
 �ً
ه�ي :��4 را �1
�%� .0��1  

٥.
�7ه -! ��ز�0ا�	ــ�ن ی�د   ده�0 1! و�cی\� دار�0 و -�ی0 :��4. و�cیx: وا"0ی� :
U1 0. -�اي :ن 1! �1دك�1�0، -��4 ا� در را ا��Rم ده ��"���
U1 اح��س 

ــ��"��1 �
 Gــ�رت -�_ -�دن ح ر H]ی� د�ره�ي ���! از او 1%� -��اه�0. در �
ـــ�د ی� از -�� -�ود، -�!  �ـــ�<�ه� ��اب  �ـــ�ر ی� ا -�!، ه��7ه M�Pی در ا�b ;ص

�-�

�Rزات �ـــ�د، اح�ـــ�س ��R"� و �ـــ�
�ـــ�ری  !I�: �-  U4
1�0. ای� 
� �ح<� �1دن و  ��Aح دادن -! -�!
 �I�  د.��7 در 7]ر ز
�ن در او 

ــ�دن: یI. از -Mر��7ی� ٦�%1 	�- ..
��ه�ی. 1! I- 0، ای�  �ا��0 -! ��ز�0 �ن
.
 �ا�0 ا��<�ه 1�0 و ا��I". �0ارد، -! ��ط :�I! در 
�Zم ا� 1! -! او -�5ی�0 

�
  ��7د 1! -<�	0. ا��ح ا��<�هJ -�:ی0. ا�7 او را -<�	�0 ی�د 
ــ<�: در -���رد -� �1دk، �<�ی0 :را
J ��د ر ٧ ــ� -0ه�0 و از �1ره در . � ا از د

ـــ��� و ی� ��1 زدن او را ادب 1��0. ا�7 
� -�اي  -�وی0. �<�ی0 -� داد و -�0اد، �	
.
��U 1ز��U، �%.ح� 
	�I ��ز�0
�ن او را ��1 �- !��!  �ا��U از او ا���Qر دا
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! �9یF -�ای :
�زش  !0�M� ��1 ی� -�! ه� را�-�اي ر�0ن -! ��ا�! ��د 
 kه��: -! �1د  

� ��$. ها"�H :xت �1دن ح�اس او: 
.  �ا��0 -! اوی� ا<�ب -�زي -0ه�0. -�!
.

.زود ��ا
�ش  !P !1 0��1.
��10د�0 و ��$. زود -! ��دي دو-�ره   . ر

ـــ%� �cف  ـــ�J را -!  ـــ%� د �ب: ه0ای� دو-�ره: 
=ً� ��ض 1��0 �1دك 
.
���ی�. دراز .
 d�& 0 و�1.%� �%�0ه�0، �0 -! او ���ی�. -��اه1	0. ا�7 

.
.0�   �ا��0 ��رد�. دی�5ي -! او -0ه�0 1! از :ن ا�Z<�ل 1
.

��. ��ا  �0ه: ز 
.ج: 7\��5ی :
�ز 

ً
�Z �1ن د;� 1! �1د P! رــــ0   0� دا�

.
!��0 1! -! راح�. از ��ا���� �A0 و ح��� ه�ی	�ن -5]ر�0. در ای� و;��اه
�0.-�ی0 -� 7\��5 -! :��4 ی�د -0ه�U 1! ر����  ر��ن را 1���ل 1

٨J�H �-�; 0�ــ �
ح<� -� �- �
� 1! ;�9ع ا�
ح<�: وا"0ی �- �
ا�0. -��.. ;�9ع ا
.
 

ً
�Z�;ــ�ن د �0 و ��5P! ��د را -� ��ز�0ا�	�دا��0 1! -�ی0 از P! ;�ا���. ��Hوي 1

�! از �1د�1ن -!  	��0، در ���R! ای� د � � ر���ر :�F�>K  �4 ده�0  � د�Pر درد
!�>�
. �0رت  !��� ���P 0. در�����ط  ه�ی� در 1��ر ;���ن، 
ح<� -. ;�0 و 

�0، ه�� ه�ی� 1! وا"0ی�، 
��<0 (ه%�	! /ص<��.)هU و&�د دارد. ا
� در ���!
� -� �1د�1ن ���� وا"0یP .�ــ�ــ0ه ا ���Hی! روا-h -�اــ�س ا/%�ل زور و  �س -


��-. دار�0. 
*�ف -� :�I! ا��Zل �1دk -! �ح� 9< ��b� �� ر+��%� 0 0�1
�. -�/GI وا"0ی�  ��ور و ��-�Iر زی�د ا �0ن �1دk -! ��دی  اح�%�ل  <0ی� 

�4�
�1دك  0���7) 1! -! -!��7ی هU ه���0(ا1=� وا"0ی� در ای� د�! ;�ار 
.
  ده�0 ه� �1ري دو� دارد ا��Rم ده0. ��د ا&�زه 

٩Jـــ�ز� �� و  ح��Z �1دك،  ه� �Zد. ا��ق: ا 
0اوم و ا�� �R، ه�ي  ه�ي -�
.
�0. +<��ات [��
ح��م، -]ر �1�! و �\�ت را در دل �1دك ��H  
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�ۀ -�� ��ز�0ان، �1د1. 1! ا
���ز �%.١٠ ��س. /0ا"�: در 
�Zی  :ورد د�Pر اح
.
 .��- U1 د.  ��د��  

١١�
��دي  �0ن -� �1دك او را [�ق "]ت و  �0ن: ه%<�زي  1�0 و . ه%<�زی 
�0ي %�1�0.را در �1دك  �Zی� 
.ا/�%�د -! �\G و اح��س ارز  

*�ر 
�در �!  ��4 در ١٢ �"5.، ح  ! 
�ه5.  �  J� . 0Hر و 
�در، ه� دو: از 
 !����P .ای. داردM�- ��b#  M�� او .$Z/ 0 -�0. و�ر�0 /�9\. �1دك ، -$I! در ر
 .���/��. ای�Rد ��د، ��زاد در حG و��داري و دو%
 U0ر هH �- زاد�� h-در روا

.
ص!  �Z� ر�Pد��0 و -0 � از �	�&�ه 1 
�د. 0Hر و 
�در ه�M7 �<�ی0 &$�ی ��ز�0 
1! ای�   �
�5 ��0؛ زی�ا ��ز�0ان ه �1 Tی 0Iی�5 را  �� ����ادۀ ی ی�  0Iی�5  :ن ی

�
�-حz ه� را 
-� ��د  ح$��   0��-�
 !R��� 0 و��1�%� !1 0���7 �- 0�  �ا�
ـــ�-� -�ز 1��P. 0ا 1روی 0Hر و 
�در و ����اده ! از ز-�ن ��د 0Hر و ه�ی :��4 ح�

��0ه ا� 1! :��4 ا/�<�ری �0ار�0 .�
�در   
�0  ��� در او ١٣ � و -�/z ر ��ن 7\�� -�ای �1دk ��ب ا ��ن: دا . دا
�
*%� -��ن زی<�ی. �
��ن -�ی0  ��د. دا.I�� 0 1! -� روح "ه� و� x�K ه� -�

  �1دك �ز�7را� ا
� در دا��ن 7\�� �<�ی0 ا��اط �1د.

�زش ١٤: . z/�- kاز ح0 و در �1د J�- از و;� و J�H دادن �/�-! و;�: 

�
��د.  #��� ی�د��7ی در دراز 
0ت   
  

  ا�7 زی�د -! �1دk ��7 -0ه�0 درو[�5 
�	�د. 

�	�د. U1 او G\���0 ا/�%�د -I� JZی�	ا�7    

U1 0��
	�Yل �1ر ��د -� Ul0 و دا��M� ا�7 -� او ح�ف!�  �	�د.��7 
ح�ف و �7
�0.ا�H �7ل I�
  _زم در ا����ر او �5]اری0 ��وع -! دزدی 


�	�د. ��  0��  ا�7 ه%�	! از او 0��9اری 1
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-! دی�5ان اح��ام  ی�د 
���5د   U0 او ه��ـــح<� 1 -! ���Hش � -� او -$�0 و  ا�7 
  �5]ارد.

��0.ا�7 �	� و ����5ی0 او هU ی�د 
���5د -� دی�5ان -�- Uرح  
��x�+A 0 -�ر I�

��ی0.ا�7 داUl  04ی0ش   

.0�I�
  ا�7 -! او اه%�� �0ه�0 داد و ��ی�د 
��0 و �<��0ش -��4!I� J$Y- �7د.ا�	�
 ��7  

  ا�7 در��ا� -�J از ح0 از او داری0 ����
�ن 
�	�د.
 0� �I� @% -� او ه%�Iری و او را 1 �0 ا�7  �ا�7  +�یx �1دن از او را ��ا
�ش 1

�
�	�د.- G\� !- ا/�%�د  
  

�-س23 راه ��Rل و . ١٩�Aر Hا��& �� -
ّ
R8�  

د���  <+��70ه اــ� �! اــ��اح��5ه و ا��ــ�ن :
0ه  � در ���ــ� ه<�ط -! ر�ــ0 و 
 x;��
 !1 �ــ0 و ��ا;ص ��یJ را &<�ان 1�0. ��ق اــ� -�� �1ــ�- �"�+ 

 .���ی ا+
 0��1� 1! در ح�ل ر �- �   ا
U4
 !- Uاه����
 !"�Z
 �ی� �ــ\�� 1! ا��ــ�ن -�ی0 دا�ــ�! -��ــ0 ا�ــ�ره در ای� 

 !� !1 �1��U. �ــ\�� 1! _زم اــ� -�ای ح�1� و �1ــT  %�م 1%�_ت. �ــ\�

��� _زم ا� -$�H !Iی�ن 
��� هM�P Uی ���� &M ��دش. ای�  ���4 در 9 

��دا-� _زم  ��دی و  �ور و   .� ��دا-� ا ��دی و  �ور و   �\� �  � ا
 Tــ� �1ــا��ــ�ن ح�J�1 را �ــ�وع 1�0 و :���Mه�ی� را 1! -�ای 1%�ل _زم ا
ـــ�دا-� و -!  �ـــ�دی و  �ـــ�0ن -! 1%�ل، ��ِد ه%��  1�0 و در ا���4 
�k ر

F�;ح د�Kـــ �، ا��
�ی0 َی� رXـــ�ی� � دی�\�
ـــ�. در �Hی�ن �0او�0    ا
َ
̈ی�4َ�ُ أ

 @ِ � َر-©
َ
�ُ¬ اْرِ&ِ+. ِإ"̈�ِ%َKْ%ُ

ْ
̈�ً¬ َ��ْدُ�ِ$. ِ�. ِ/َ<�ِدي ا"̈�ْ\Gُ ا" ــِ A�ْ
َ ¬ً�َ ــِ Aاْدُ�ِ$. َو  َرا 

 ِ��
=� ا��ژی، َ&̈ �\$��
�� P�7! :��ا -! /<�رات  �� ��	 �- M�P @در وا;ع ی .�
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 M�P @و :ن ی U���%- ن، ای%�ن و [��ه���ور، -�4ء، -R4�، ر�Aی�، ا�%9 ��ر، 

��5ی�0.دا�ـــ�� -�4ه Uـــ� -! :ن و_ی� های� ��ر ا"4� 1! در  ای از ��ر �0ا


� اـــ� 
��صـــ�ت و ا-+�د 
��$x دارد و از ه� ـــ�ی� 1! -! :ن ��5ه �
دل 
ــ%�ء �0ا 1! ه%! ح�Iی� از  ــ� 
=� ا ــU روی :ن 
�5]اریU در 1��U ی@ ا
 �Z�Zوت" ی@ ح�\�
��Qی "
� و از $R  �4 -! ا/�<�ر �ح�ۀ��
 0��I�
 M�P @ی

ـــ�  ـــ�ن 
�0ه�0. ح�_ ای� ح��ت،  ور، ��ر، و_ی�، روح ی� ه�P! 1! واح0ه را �	

0Zار -�4ه !- G1ــ�. ه�ای 1! از ای� اــ%J را -5]اری0 -�4ۀ ا��ــ�ن از �0ا

� و  	# ا�+�ل �0ای� ا �
� و  +ۀ و&�دی دارد و -! �0ا �Mدی@ ا ��ر دارد 
  �\�ت �0ای� را -�وز 
�0ه0. 

 !1  U�%4\- Uا�����
� در ;�:ن ��Pـــ�؟ �KPر "�+ ـــ�ال: 
�k ر�ـــ0 و   
 �"�+�
 Uی�� �
���اه�U -! او ا/�%�د 1��U و ی� -� او دو !1 GI�: ن ی��
��د
�ــ\! دا�ــ�� اــ�؟ :ی� �I
اــ�؟ :ی� 
�k ر�ــ0، �1ا
� دا�ــ�� اــ�؟ :ی� 

� -5]ارد و -�5ی0  � -! ��ن  �Y- 0وا�! زی��� G1 !1 دی�5ی ه 
�k ای� ا

�ی�0 :;� وا&0 ای؟ :ی� 
�k ای� اـــ� 1! 
�ی0ان :ن �ـــ�ص -5
�Zم رـــ�0ه
��ن 
�Zم اــ�؟ -! ای� دی0، ;�:ن را  �ّرق -\�
�ی�0. ای� ــ�ال، ــ�ال -�ــ��ر 

�0 1! راه ��P�؟�y�
%4� ا�. در وا;ع ای� �ال 
  -���ر 
T��R��0 و ��د �%� ای� �h را -��5ی0 1! ا"<�! ای0ه --! ��Q ای�- �%�ای -�ای 

�
�1 T$K
��ی0 -!  
�ی�0 و �\- F�Z0 �ی -و  ح� �- Q� 0 از� � ;�ان 
�k ر
 :�! M�P ا  

 �Iی.�Y� �3Z��ـــU ��د را داری؟  ���F �%�ز  	P ح\� ز-�ن و F���  ��. ی+
اول و;� داری؟  ���0R4  F داری؟  ���F ا�G -� ;�:ن داری؟  ���F ا�\�ق و 
ـــ�� و ا�7 ا
�وز  ـــ���5ی و ا9+�م داری؟ ا�7 داری -! ه%�ن ;0ر در راه ه� د

  ای.داری ر�0 �1ده -�	�� از دی�وز



٦١ 

 

� 0ZPر -��د �0ا ه��� و 0ZPر ذا�1 ه��� و 0ZPر  �8�ۀ ذR-دوم، �ا�. ی+

�I	0 و  �  �H ن او��
����0 و د"� -�ای : 0
از ذ�1 �0ا د"� -!  �H�I و &Mر و 

�0 و در ح��ت او [�ق را از ذ�1 او &]-!I�
ای در -�
���5د و /��ــF و دی�ا�ۀ او 
���
�0 و -! و&0 I�
ـــ�. ذ�1 داری؟ و :ی� از :ن ذ�1 -!  0ازد. ای� ی@ 
�k ا

�. ;�:ن را -! ای� �ّ�� -��ا��0  � -! �1 k؟ ا�7 �! -�ی0  0ار�ــ ��
ــ�ور  "]ت و 
ِ]یَ� 

¨
�0: ا" ِ! َ Kَْ%�ِ  ای� 
��1ت -�

¨
َ_ ِ-ِ]1ِْ� ا"$

َ
ِ! أ

¨
�ُ-Uْ4ُ ِ-ِ]1ِْ� ا"$

ُ
$
ُ
; ®��ِ%َKْ َ ا َو��ُ
َ: ®�

�ُب 
ُ
$Zُ

ْ
ــ��� 1! ای%�ن :وردهه% ا" ��ن �1
ــ�ن -! ی�د �0ا :رام  د . ��7 ا�0 و د"�4ی	

�
 J
ی�د �0ا د"�4 :را  �- �7ه -�ش 1!  -0 .¯ا"�/0، : . ای�I! /�ض �1دم °٢٨ی�
�* +- � 
U4 ا ���وت &]-ۀ ذ�1 ای� &]-! ��$ ه� ذ�1 
��5ی�0 ا
� از ذ�1 ;

�* 	�د. -+ �
�5ی�0 و �I>$9ری ذ�1 
�ه� ذ�1 
��5ی�0 ا
� -� ��راح�� -�4ۀ :��4 
�ا�0 1! ای�0Zر ذ�P U�\7 �1ا �	ــ�P 0ا �	ــ0؟ ا�7 ای� ذ�1 -! :ن و داUl ��راAــ

�- �
1! ��
J را  !R����ام و ه�ی ��د 7]ا�ـــ�!��دی از ��د و از ��د��اه
 k�
 ���R �	ــ�د ��$
�ــ0ن اــ�  ��ــ0ن و �0ای F1! &]ب ح !-[& �\"

!  �� 
+$�م �� .�� �� 0� �ل اش از �R1 ر ���Kن هU هMاران  � در:ورد. 
 .0��\5�
  ذ�1 
�5\�. ��ارج هU ذ�1 -���ر 

 ،0�
�k ر ��
�23�� ��� و  �8ت  �  �$�U �0ا -�دن و ���ا��. ی+ ا
�0ن "]ت -�دن 1! /<�رت ا��ای  U�$�  �1ل �1دن و از ای��
��ا� را -! او 

0�%4\� ��م را در 
=� ای�I! ا �� �� U�$�   G1ه� .� �A4%�0ه  ه.ر\�
ــ�. :�� اــ�م و ���Rۀ :ن _�
70�  �ــ$�U در -�ا-� �-�ی0 -�0ه -��ــ0. :�� -

 .��R�:  
 �
ت ســ�GH د;� -\�
�ی�1 0! 

ّ
ــــ �8 ــــ �8�ۀ ذR- ـ ���3Z �)�(� ـ) ���)

(23���ـ ����Yت) �� &)�ان �QG ر�A را   �?A�@� ـ  �_�. (R-ا�� 
.23>A8ا) 
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k�$� -	�ی 
�k ر�0، در /��� ;0رت  صّ�ف و ه�ی ��دا��� �1ا
� ی+
!�� دی0ن �ــح��ــ\! ی+�I
�ا/%�ل �\�ــ��ّ�� در ه�ــ��؛ / !- �"�=
 ��ان ه�ی

	�د -! :ن  #وی� M7اره �
 U4َ$
� 1! ��د ُ � ا �
�Z
ص���ت -!  �؛ و ا �ه�ی دی
 T�1 .ـــ�0ه 
�ت ر�Z
�0 1! -! :ن I�
ـــ��د -! او ا/�م  ـــ�0ه ی� ا 
�ت ر�Z


ــ��ری از اه� /���ن  ــ\�ت و -� ��I
ــ�ح �1ا
�ت و -��ن  �ــ�ی -!  	- �/��ــ �
ـــ�ا�0. در  ـــ! /�ص � ای� H ن در�I"ـــ� ـــ�ص دارد.  
�ت ا��ص�Z
 xـــ� �� 

� از راه ی@ از ای�-��(ع) ه�fاه�/���نlM& !I$- ـــ0ه	ح�ـــ�ب �
ه� 1%�ل 
ه� ه%! �� در /�ا"G\� U و  R$ّ��ت �\G و ه5%� رهMن دا���! �%�	�د. ای�

gا�0. راا"�&�لو ح� Fاح� �9ی�
 �4�	�د. ای �
ه ح�� ره� �1دن ای��4  �زه :[�ز 
�0ن � در /���ن���Kن "�+  k�
� -� ;�:-��اه�ا�0. ��>
 �ن )ع1 (! /����


�ت ��ف �Z
�\�ت و  �I
70�، ه%! :ن �1ا
�ت و �- F���  از �� � /<�ر  ا
�ـــ0ن و اراده را زی� اراده �0ا ا�0ا��� و  fه� ��70� اـــ�. -�0ه ی+�ف -! ح� -

 !-  �% / F���  ه�ن و �� 7 k�  ورع و F���  ی و�Z  Fِ���  .0ا �7ش �1دن�
-! �$F. ای�   �
ـــ�
� �%�ز و روزه و ذ�1 و �0 �ـــ��رات �0ا 
=� /<�دت  د
ــ�.  ــ0ن ا � ����Zت د"�� در راه -�دن و در راه ح�1� �1دن و -! �0ا �Mدی@ 

-! او ا" �0ا �1د، ذ�1 1=��  H را �70� - F���  �ـــ �1 ��و;��I�
�K- 0ریI! �4م 
ـــ0ه و &]-ۀ �ـــ�ی  او;�ت [\$�U1 J و ��%1  �
ذ�1 او را ��ا 
���5د. GH از 


��5دد و در ی�د �0ا [�ق 
��5دد. و ه%! ای��4 در  ��	��0ه و -� �0ا ه% ���]
70� U1 �%�5]ارد -$I! در ح�ل ا��Yاق �ح�"� ا� 1! -�ز از 
�ا/�ت  �Zی و -

،Fدر ی�د ح �
 �70� را 9�
�ازات ه%! ای�  ����Zت و ح�_ � 0�H !1ا - !- .0�I
�0 ا
�0ش از [�� �0ا -�دا��! و  �J از [�� �0ا زای� �0ه و  ��1ّ -! �0ا I�

 0� I�
-� او  �0ا   !� �: !- �0 و  I�
 g0  \�ی� �0او �0 و ا
�رش را -�  I�
�0ا  H

 
َ

�اح� /�" �4�� ا�. ایAم /<�ر �� از  را�$�U�$�  U� .U ا� R��� !1! ا
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 xه%�اه دارد 1! ;�-� و�ــ !- ���Iــای�  �ــ$�U "]ت و :را
J و ��#%9�! و 
�
�ت وا;+� و ح�_ت 
F-�K -� ح�ZیF ه�ـــ��Z
 �4�� و ا�0. ای����R1 �4ـــ�. ای

 � ��ز�0 و ه%! ���_ت ا �
 ��Z$  �- ای ��د�- ��"�Iن �9ق [�� ا"4  !��:

�ــ �- Jــ�� ��ی�ح ه%]ات �ــ0ه و -� �R1؟ 
=� /�ر��ن 
�ــ�ح� در ��4ی� 


�ــ�ح(ع) ،دــ���	ــ�ن داغ 
0H �4ی0 
��ی0 �5
 �ی�  را -! �ــ$�T 1	ــ�0�0؟ و"
 .0�ـــ�� 
��5ی  �
+�رف از /�ش ا"4 �Zّ$  اج و�+
ـــ$%�ن ا1=�ا از  �
/�ر��ن 
 �Zّ$  ـــ�ن اد/�ی دی0ن /�ش �0ا و ـــ� 1! در ز
�ن ای	 ا
�م Uc�1(ع) -! �1

 ��ــ��Kن -�ای ��دش /��ــ� دارد 
+�رف از �0او�0 را دا�ــ� ��
�د: 
�0ا�
�P Gyن /�ش �0ا؟ :��! دی0ه � �! /�ش �0ا.  ���Kن -�ده ا ای /�ش 

 .U4l��"او �  :ی! ��ی\! را  �وت �1د 1! ا"	����9 ی�ح�ن ا"
1��U 1! در ای� راه ح�_  !P .U� ��
 zز -ح�]: !ٔKZ� !- U�1دی U� 1! راه را  �

�1��U؟ ��$ F�9ی �9 0�ــ ��ــ 	�
ا
� ح�ل 9� :ن را �0ار�0. 
��5ی�0 ه� راه را 
9� �9یF و  .
�0ا�U ای��4 درـ� اـ� ا
�  �ان و ���و و هّ%�J را �0ارم !ٔ
_ز

�ور:��ی�  ��. ی@ �1ره�ی �ور ا 
�0ا�0  � ��ن در 0 و ا�/%� -! :��! ا�
 �
 .0��>�
ــ�ور ا��ــ�ن را 
�Iُ	ــ�0 و از -��  ��ــ�ورــ�ز ا�0. ی+ �ی@ �1ره�ی

 !- Uاه����
U����ان ی@ -حz �1ر-�دی -! ای� 
�ارد ا��ره 1/.  
س-ور ��3ور��. ��ن  �SKر �Rر  � و ه�ٔ� ای# �SKر�-�ی0 در -���
! ه\�5� ا�

�0  � ا���ن �ور -0� :ورد و راه �0ا را  �� ه2��- �Aـ ح� Uه �- U�I�
ـ  0�1# 
ــ0 و ا�k0 هّ%�� را 1��1�0. ا�7 ا��ــ�ن ای� �4Pر �1ر را -	ــ �دارد  !-��ا�9 0


��ی0  Jور -�ای� ��ف در &�ه�ی� 1! /�ی0ی -�ایJ �0ارد ای��R -5]ارد  -�Rی 

���5د �/��0 و I�
 .و �ور هّ%�J را -�	�� 

  .١ -Rـــ�د. �-���� �)24 ذ 	�
. [�� از �%�زه�ی وا&T 1! اول و;� ��ا�0ه 
0��- !���UQ ذ�1 دا
 !
�"@ -�ی0 ی@ -���.  
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 Uْ1ُ�ْ1ُْذ
َ
Iُُ�وا ِ". َو َ_ َ Iُْ\ُ�وِن َ��ْذ1ُُ�وِ�. أ ــْ �
�ا ی�د 1��0،  � ١٥٢¯ا"<�Zة،  َو ا GH °

0�%� را ی�د 1�U؛ و ��Iا�!��I� ��y .ام را -! &�ی :ری0؛ و ��
�Iُ َ Uُْ��ا 

َ
" �
َ  UْIُ%َ

¨
$/َ �%َ 1َ !َ

¨
$ َ��ْذ1ُُ�وا ا"  Uْ�ُ�ْ
ِ

َ
³ِ�ََذا أ  

ً
�� �>َ ْو ُر1ْ

َ
َ&�ً_ أ �ِ�َ Uْ�ُ\ْ�ِ ³ِ�َْن

 
َ
° GH اU�- �7 دا�ـــ����H ،0ده ی� ـــ�اره �%�ز 1��0، و �Pن ٢٣٩¯ا"<�Zة،  ُ%�َن َ ْ+$

�%� !��: !1 0��
���ای%� �0ی0، �0ا را ی�د 1: �%� .دا����0 -! 
Fِ ا"̈�َ%�َواِت َو 

ْ
��ِ-Uْ4ِ َو َیَ�َ\Ïُ�وَن ِ�. َ�$ُ&ُ �

َ
 َو َ/$

ً
ُ+�دا

ُ
 َو ;

ً
�
��َ;ِ !َ

¨
1ُُ�وَن ا"$

ْ
ِ]یَ� َی]

¨
ا"

 
َ ْ
اَب ا"̈��ِر ¯:لا´

َ
[/َ ��َZِ�َ @َ�ََح�>ْ ـــُ ا َ-�9ًِ� 

َ
Zَْ� ٰه]

َ
$�َ �
َ ��° ١٩١، /%�انْرِض َر̈-َ

ـــ�!، و -! 4H$� :ر
�0ه ی�د  ـــ� ـــ��ده و �	 ه%���ن 1! �0ا را در ه%! اح�ال، ای�
�
�
 ��
ـــ%���4 و ز : J��0، و در :��ی�ـــ��H : !1 0ورد�7را، ای��4 را 1 ا�0ی	


� را از /]اِب : J دوزخ در ا
�ن -0ارای-��4ده �����ی0ه GH ! �  ��Mه
 ،. 
ِ! َو ِذ1َْ�ی  ــِ ِ]َر - ــْ ��ُ "ِ  !ُ ــْ �
ِ َحَ�ٌج   kَِ0ْر ــــَ � .�ِ �ْIُ َی  �َ�َ  @َ �ــْ

َ
"  ِإ

َ
Mِ�ْل

ُ
�ٌب أ ــَ �1ِ

 �َ��ِ
ِ�ْ%ُ
ْ
�ی  � ��و ����ده �0ه ا� GH ٢، ¯ا´/�افِ"$ !- !1 �� ا-��1 °

5��ــ0  � -! وــ�$! :ن ه	ــ0ار ده� و -�ای �<�ی0 در ــ��!  � از ��ح�! :ن،  �- �
0���ن و�$! ذ�1ی -�
�
. 

 �
MَRْ�ُْوَن ََ !ِlِ�%َْ
َ
ِح0ُوَن ِ�. أ

ْ
ِ]یَ� ُی$

¨
� َ��ْدُ/�ُه ِ-�4َ َو َذُروا ا"�ُحْ�َ

ْ
َ%�ُء ا"ْ

َ ْ
ِ! ا´

¨
َو ِ"$

�َن ¯ا´/�اف
ُ
١٨٠�4، �1َُ��ا َیْ+َ%$ �: �- ــــ�، GH او را �I�� �4ی 
�� �0ا را   ° و 

�
� را 1! در 
�رد ��
�4ی او -! e1ی ��� �7ای�0 ره� 1��0. زودا 1! -��ا��0، و 1
!- [ �
 .داد�0 �1\� ��اه�0 ی���Mای ] :��! ا��Rم 

 َو ِ��َ\ً¬ َو ُدوَن َر̈-َ@ ِ�. َواْذ1ُْ� 
ً
�/ ®�*َ  َ @َ�ِ \ْ�َ �َ
ِ �ِ4ْRَ

ْ
َ��ِل َو ا" 0ُYُو© َو ا¸ْ

ْ
Zَْ�ِل ِ-�"

ْ
ا"

 َ_ ِ
 �ْIُ َ �َ �َ�$ِ�ِ�Yَ
ْ

0ادان و ٢٠٥، ¯ا´/�افا" �- ° و در دل ��ی�H ،Jورد�7رت را 

�
�5ه�ن -�  *�ع و  �س، -�� .�0ای -$�0، ی�د �1 و از [���ن 
<�ش
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 !ُ
َ

ــ ُ! َو " ــَ ُح�� ©> ِ! َو ُی�ــــَ ــِ �َد  ــَ >/ِ  �ْ/َ ِ<ُ�وَن  Iْ �َ َ@ َ_ َی�ــــْ ــ© 0َ َر- ــْ �/ِ یَ�  [ِ
¨

ــ ِإ̈ن ا"
0ُRُوَن  ـــْ ـــ��0، از ٢٠٦، ¯ا´/�افَی� ـــ��� M� !1د �Hورد�7ر  � ه� �1 ،��Zی !- °

�%� �>ّI  او J��H�
 �1�H !- ورز�0 و او را�
0��ی�0 و -�ای او 0Rه ��1. 
UْIُ ُ ْ\ِ$ُح�َن 

¨
$+َ

َ
" 

ً
َ! 1َِ=��ا

¨
�bُْ<ُ��ا َو اْذ1ُُ�وا ا"$ــ ً¬ �ــَ Uْ�ُ�Zِ ِ��ــَ

َ
��ا ِإَذا "ُ
ِ]یَ� :َ

¨
� ا"ــ 4ــَ ی®

َ
� أ  یــَ

ـــ��� 1! ای%�ن :ورده °٤٥، ¯ا´�\�ل �ای �1
1��0 ای�P ،0ن -� �7وه� -���رد 
0، -��0 1! ر��5ر ��ی0�� .�Hی0اری ورزی0 و �0ا را -���ر ی�د 1

َ��ِت ٰذِ"َ@  ©��̈ ِهْ<َ� ا"
ْ

��ِت ُی]َ�َ َح
ْ
ْ�ِ� ِإ̈ن ا"

¨

َ� ا"$ِ 

ً
�\

َ
̈صَ�َة 9ََ�َ�ِ. ا"̈��4َِر َو ُز" ِ;Uِ ا"

َ
َو أ

ا1ِِ�ی
¨

�T �%�ز را ١١٤¯ه�د،  َ� ِذ1َْ�ی ِ"$] �/�ت   ���� ° و در دو �9ف روز و ��
�
��ن  
�4 را از  -0ی  �4 �H دار، زی�ا ��-� �0ی -� H ،�70���70ن� H د . ای� -�ای�-

� .ا
 �ْ4َRْ َ _َ َو ��َ ـــْ ُح�

ْ
َ%�ُء ا" ـــْ 

َ ْ
ُ! ا´

َ
$ َ 0ُْ/�ا َ�  �
َ 

ً
ّی�

َ
ِو اْدُ/�ا ا"̈�ْحٰ%َ� أ

َ
َ! أ

¨
$ ِ� اْدُ/�ا ا"

ُ
;

�0ا را « ° -�5 : ١١٠ِ َ@ َو َ_ ُ َ��ِ�ْ� ِ-�4َ َو اْ-dِ�َ َ-ْ�َ� ٰذِ"َ@ َِ<�ً� ¯ا¹�اء، ِ-َص�َ 
ـــ� و  �I�� �4ی
-��ا��0 ی� رح%�ن را -��ا��0، ه� 01ام را -��ا��0، -�ای او ��


��ان و -���ر :ه��! 0�اش 
�I، و 
��ن ای� [ و :ن ] راه� �%�زت را -! :واز -$

���! ] &�ی ]. 

x4I"ا¯ 
ً
ا َرَ�0ا

َ
َ�َب ِ
ْ� ٰه]

ْ
;
َ

ِ́  . ْن َی0ِ4َْیِ� َر-©
َ
َ�� أ/َ 

ْ
�

ُ
، َو اْذ1ُْ� َر̈-َ@ ِإَذا َ�ِ��َ� َو ;

° و �Pن ��ا
�ش �1دی �Hورد�7رت را ی�د �1 و -�5 ا
��H !1 0ورد�7رم 
�ا -! ٢٤
0� .راه� M� !1دی��I از ای� -! ��اب ا�، ه0ای� 1

 _َ !ُ
¨
َ�� ا"$

َ
َ�َة ِ"ِ]1ِْ�ي¯9!ِإ̈�ِ�. أ ـــ¨ ِ;Uِ ا"ص

َ
َ�� َ��ْ/ُ<0ِْ�. َو أ

َ
َ! ِإ̈_ أ

ٰ

� ، ° ١٤، ِإ" ، U�


�J �1 و -! ی�د 
� �%�ز -��H دار�H ا�
 GH ، ���� �
� �0ای M& !1 � .�0ای
9¯ 

ً
0ُ̈�� ِذ�1ْا

َ
" �ْ
ِ kَ��َ�ْ َ: 0ْ

َ
َ<Fَ َو ; ـــَ  0ْ

َ
; �
ْ�َ<�ِء َ

َ

ْ� أِ @َ�ْ

َ
ِ"َ@ Zُ�َص® َ/$

ٰ
[1َ! ،٩٩ °

�
ـــ�� -�  � ح�Iی�  	�H دای� ��7! از ا�<�ر�� T��& از �  !- 
ً
ـــ$%� �
 را��U ، و 

��ان ذ�1 داده/ !- ��:�;Uای . 
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 Uْ4ُ
َ
ْو ُیْح0ُِث "

َ
Uْ4ُ َی�Zُ�َ̈ن أ

¨
$+َ

َ
" 0ِ�/ِ�َ

ْ

َ� ا"ِ !ِ��ِ ��َ�ْ�̈ ـــَ  َو �

ً
��ّ-ِ�َ/َ 

ً
��:�ْ

ُ
��ُه ;َ

ْ
"Mَ�ْ

َ
ِ"َ@ أ

ٰ
 َو 1َ]

!9¯ 
ً
� ��زل �1دیU ، و در  °١١٣، ِذ�1ْا-�/ �ــ�رت ] ;�:� و ای� ��7! :ن را [ -! �

��ی0 :��ن راه  �Zا در J�H 0���7 ، ی� [ ای�   ، Uوردی: �� 	0اره�  :ن از ا��اع ه
0� .��1ب ] ذ�1ی  �زه -�ای :��ن -�

 َ�Zِ
ْ
ُ	ُ�ُه َیْ�َم ا"  َو َ�ْح

ً
�I�ْAَ  ¬ً	َ �+ِ
َ !ُ

َ
ْ/َ�َض َ/ْ� ِذ1ِْ�ي ³ِ�َ̈ن "

َ
�َو َ
ْ� أ%َ/ْ

َ

ِ¬ أَ�9¯! ،

١٢٤ [ ��E [ و ــ��  �° و ه� G1 از ی�د 
� دل -�5دا�0 ، در حZ�Z� ، ز�70ِ
�

ح	�ر  ��1����Uاه0 دا�� ، و روز ر����M او را ��-�. 

�Iُِ�وَن ْ
ُ !ُ
َ
"  Uْ�ُ�ْ

َ
#�َ  

َ
��ُه أَ

ْ
"Mَ�ْ

َ
َ<�َرkٌ أ 
ا ِذ1ٌْ� ُ

َ
° و ای� [ ��1ب ] 1! ٥٠¯ا´�<��ء،  َو ٰه]
���زل �1ده:ن را 
�0ی ���R! ا� . :ی� -�ز هU :ن را ا��Iر H U0؟ای��1 

َ��ِت َو  �ِ�Zَ
ْ
�Zَِ�ِ��َ� َو ا"

ْ
��ِت َو ا"َ 
ِ�ْ%ُ

ْ
��َ� َو ا"ِ
ِ�ْ%ُ

ْ
َ%�ِت َو ا" $ِ ـــْ �%ُ

ْ
ِ$ِ%�َ� َو ا" ـــْ �%ُ

ْ
ِإ̈ن ا"

 �َ�+ِ َ���ــِ
ْ
�ِ-َ�اِت َو ا" �ِ-ِ�یَ� َو ا"صــ¨ �ِت َو ا"صــ¨

َ
�ِد; �ِدِ;�َ� َو ا"صــ¨ َ+�ِت  ا"صــ¨ َ���ــِ

ْ
 َو َو ا"

َح��Qِ�َِ� ُ�ُ�وَ&Uْ4ُ َو 
ْ
�lَِ%�ِت َو ا" ــ¨ �lِِ%�َ� َو ا"ص ــ¨ �ِت َو ا"ص

َ
; ©0 ــَ ُ%َ�ص

ْ
ِ;�َ� َو ا" ©0 ــَ ُ%َ�ص

ْ
ا"

 
ً
�%�Qِ/َ 

ً
ْ&�ا

َ

Yِْ\َ�ًة َو أَ Uْ4ُ

َ
" !ُ

¨
$ َ/0̈ ا"

َ
ا1َِ�اِت أ

¨
["  َو ا

ً
َ! 1َِ=��ا

¨
$ ا1ِِ�یَ� ا"

¨
[" �ِت َو ا

َ
Q َح�ِ�

ْ
ا"


�دان و ز��ن 
�$%�ن، و 
�دان و ز��ن -� ای%�ن، و 
�دان و ز��ن ٣٥، ¯ا´حMاب °
�H	ــ!، و 
�دان و ز��ن راــ��5، و 
�دان و ز��ن �ــ�I<�، و 
�دان و ز��ن /<�دت

ـــ0;! دار، و 
�دان و ز��ن ده�0ه، و 
�دان و ز��ن روزه��و �، و 
�دان و ز��ن �
� 01�Hا
�، و 
�دان و ز���� 1! �0ا را ��اوان ی�د
�0، �0ا -�ای [ ه%! ] :��ن �1

����! ا Uرگ ��اهM- ��� و �Hدا�
�ز:. 
 �ً� �ـــِ

َ
Iَْ�ًة َو أ ُ- ُح�ُه  ©>  َو ـــَ

ً
��ا =ِ 1َ  

ً
�1ْا َ! ِذ

¨
ــ $" 1ُُ�وا ا ��ا اْذُ 
َ یَ� : [ِ

¨
ــ � ا" 4ــَ ی®

َ
� أ ــَ ی

� 1! ای%�ن :ورده٤١/٤٢،¯ا´حMاب��� ���ر ° ای 1 ای0، �0ا را ی�د 1��0، ی�دی -
1� -���ی�0 و �<ح و ��م�H !- او را. 
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�َن 
ُ
$�ُ0ْ�َ Iْ�َِ<ُ�وَن َ/ْ� ِ/َ<�َدِ . ــَ ِ]یَ� َی�ــْ

¨
UْIُ ِإ̈ن ا"

َ
" TْRِ�َ ــْ

َ
UُIُ اْدُ/�ِ�. أ  َر-®

َ
�ل

َ
َو ;

ـــ%� را ا&�-� ° ٦٠َ&4َ̈�Uَ َداِ�ِ�یَ� ¯[���،  �و �Hورد�7ر �ن ��
�د: 
�ا -��ا��0  � 
�
 �>1 �
 J��H 1! از ����1 .U�� ورز�1!- 0
�0:یزودی ��ار در دوزخ در. 

ِ�یٌ� 
َ
; !ُ

َ
" �َ4ُ�َ 

ً
���Kَ�ْ�َ  !ُ

َ
" gْ ©�Zَ�ُ �ِ%ِٰذ1ِْ� ا"̈�ْح �ْ/َ Jُ+َْی �ْ
° و ه� ٣٦، ¯ا"��Mف َو َ

�
 ���Kـــ� �7%�ریU  � -�ای وی G1 از ی�د �0ای رح%�ن دل -�5دا�0، -� او 
0� .د
��زی -�

 
ْ
1َْ�ی َ ْ�َ\ُع ا"

©
ْ� ³ِ�َ̈ن ا"] ��َ� َو َذ1©ِ
�0 ٥٥، ¯ا"]اری�ت ُ%ْ�ِH ن را��
�
�0 ده ، 1! H و °

�د -�	0. 
 !ُ

¨
$  ا"

َ
Mَ�ْل

َ
0ْ أ

َ
; ��ا ُ
ِ]یَ� :َ

¨
" َ<�ِب ا

ْ
"
َ ْ
وِ". ا´

ُ
َی� أ  !َ

¨
$ َ��̈ �Zُا ا"  

ً
0ِی0ا ـــَ � 

ً
�- ا

َ
[/َ Uْ4ُ

َ
" !ُ

¨
$ َ/0̈ ا"

َ
أ

 ¯ا"�Kق
ً
UْIُ�ْ ِذ�1ْا

َ
ــ�� :
�ده ١٠1، ِإ" ��ده اــ�. GH ° �0ا -�ای :��ن /]ا-

�0ا�� 1! ای%�ن :ورده
ای0، از �0ا -��ــ�0. راــ�� 1! �0ا ــ�ی �ــ%� ای ��د
� . ]�1ری ��و ����ده ا

ِ	ُ�وا ِ�. ̈صَ�ُة َ��ْ�َ� ِ*َ�ِ� ا"
ُ
ْ*ِ� ³ِ�ََذا ; �َ �ْ
ْرِض َو اْ-�Yُ�َا ِ

َ ْ
ِ! َو اْذ1ُُ�واا´

¨
 ا"$

ً
َ! 1َِ=��ا

¨
ا"$

UْIُ ُ ْ\ِ$ُح�َن 
¨
$+َ

َ
" ¬+%R"0ه �7دی0 و ١٠،¯ا�° و �Pن �%�ز M7ارده �ــ0، در ز
�� �Hا1

0، -��0 1! ر��5ر �7دی0�� .�*� �0ا را &�ی� ��ی0 و �0ا را -���ر ی�د 1
�
M%"ا¯ �ً��ِ>ْ َ !ِ�ْ

َ
 ِإ"

ْ
َ@ َو َ َ<̈�� Uَ َر-© ° و ��م �Hورد�7ر ��د را ی�د �1 و ٨، َو اْذ1ُِ� اــْ

���KZع 
 .-��ی او 
 Uَ ــْ ــ�نَو اْذ1ُِ� ا �ً�¯ا��¹ ــِ �

َ
َ@ ُ-Iَْ�ًة َو أ ° و ��م �Hورد�7رت را -�
0ادان و ٢٥، َر-©


�5ه�ن ی�د �1��. 
 Uّ ذ�1 و ا Fـــ�دی ـــ��ر -� 
��ی0 1! �%�ز و ;�:ن ��ا�0ن از 
ص از :ی�ت و روای�ت -�
ـــ� 1!  ـــ�م ه� ـــ�ی� او;�ت ه�4P Uر ذ�1 در ا ـــ��0. در  ـــ�دیF :ن ه� 
ص

+! ام ح�ت ار- ـــ<� �4 را  � �: !1  0� ـــ<�ح و  I<�� و  ح% �� و  � �1ر�0:  $4 ا_ذ
I0 ی��1 !��A ! ذ�1 را ا �<�ح�ت ار-+!  
�U. -! ای�  ���
�$�ات  �و دی�5ی  
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-!  ا�0. را&ع -!  	�یFا�Y\�ر و دی�5 ح�;$!. ای� ه\� ذ�1 ا
�4ت اذ�1ر ا�م
ــ0ه. از ��1ب اذ�1ر -�0ه ا��Rم :��4 و و;� ا��Rم :��4 و :�bر :ن ��1ب �ــ�!  �ه� ��

�� و -�ای ��د و دی�5ان -���
!  0وی� �1د.  ��I ا&��4دی -�4ه & 	�د -!  �


ً -! /�ض رـــ��0هدر �صـــ�ل ا-�0ای� ��1ب 

ّ
ام 1! اذ�1ر 
#�bر 
=� []ا �ـــ�0_

 ه�ــ��0 �! دوا و -! ا;�*ــ�ی 
�� و  ���F، ;�-� اــ�\�ده
¨
ِ� اْدُ/�ا ا"$

ُ
ِو ا�0: ;

َ
َ! أ

�ره ا ] ��َ�ْ ُح
ْ
َ%�ُء ا"ْ

َ ْ
ُ! ا´

َ

� َ 0ُْ/�ا َ�$َ � ی¼

َ
١١٠�اء : ¹اْدُ/�ا ا"̈�ْحَ%َ� أ k�
 .[

�
  .&T ��ح دا���! �0ه �! 
F$K ذ1�1=�ت ذ�1 ا�، �Pن 1=�ت ذ�1 
. ا�س در ای� 
/ T$K	F و د���5ی و �-���ٔ� �)24 ���� �� ���. ٢

�  �&! -! حF و دوم 
ح<� Iی �اح��ن ا�. 1ً� ا�س راه �0ا دو M�P ا

ح<� -! �$F، دوـــ� دا�ـــ��  ،U��\7 �1ذ T"�; را در Fح !- !&�  .F$� !-

ـــF ورزی0ن  ـــ� و /	 ـــ��د -�دن. ه%ٔ! 
�$�;�ت ا -! :��4 و -! :��4 �ّ�م و �	
ـــ�ن  
�4-�ن -�دن -� :��4 
��5دد. 
ح<� -! �$F در ا�� T&�
 F$� !- �>ح

ــ� از  � د
ــ�د 1! :د 	�
 T&�

�$�;�ت 0Hی0 
�|ورد و  �- �ــ�س ی5��5 اح�

� -�دارد و ح��ب &0ا��7!��H0 ��1د��0 و -�0<�ل ای� �<�Iای -�ای ��د -�ز� !
	�I ��د و U�$7 ��دش را از  
	�Iت دی�5ان را  
 ���� ��� ا�P ،0	 I- ب:

��Z��
�
 Jی�� �-��
ـــ�دی ه�ی :��ن را �1 �
حMون و در  �4�: U] 0، در��-

ح<� دارد ه%ٔ! /�"U را 
�4Q ح�� و &%�ل  F$� !- !1 ��1 .�:��ن ��د ا

�
 �
ح<� -! ا"4 .��0 و /	F -! �0ای� دارد 1! ا&Mاء ه��� را �H �1ده ا�-
� ا��ــ�ن، 
ح<� -! �0ای� اــ� F"�� !1 :ن ا��ــ�ن اــ� و 
ح<� -! ه%ٔ! ه

ـــ���4 و ه%ٔ! 
�$�;�ت، 
ح<��  %�م ـــ�.  � و �1
�ا�� ـــ�ن ا  � -! �0ای ای	
�<� -! :��4 و ه%ٔ! /�"U را  � ��� �\Z� و رح%� دا 
ح<� -! ه%ٔ! 
�$�;�ت 

�Pدر ��5ه -! ه� �ـــ�� ��� ا��P .�ـــ ـــ� و &%�ل ا"4� دی0ن ا 
�Qه� ح� ،
x	1 �7 و�R��& 0ه و�� و ح�� 
�&�د در :ن ا�، -! :ن ���ه l�>0ۀ زی��1
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 Fـــ 	/ �Z�Zح<�ب ح
ـــ�ع و �+�  ��ان &$�ه و �/ !-  M�P !%ه !-  !R��� در
�
ــ�! -! 
�Mان 
ح<� او -! ��دش، -!  ــ�ن -� ــ��� ا�� 	�H ،k�$ــ ورزد. در 

��ت و در ��4ی� -! �0اl�1 !- ،دات�&�
 �
ـــ�دی�5ان، -! ز
�� و  %� . و�0 ا
�

ح<�  ��	 �- !Pه� @"�	��ی -1�0، �0او�0 و �1 ��ت �+%�ت -�l�1 او !

�
��حM/ Tت  �0 و در ��4ی� /�رف -� ای=�ر 
ح<� از &��T ��د -! ه%!؛ 	 �-
0� ��Iه د��� و :��ت ��د ��اه0  
ح<� .و &�ل و �
:ورد. ورزی0ن، 
ح<� 

�

ح<�  !1 �T ��اه0 �1د. ر�ل �0ا ورزد 
ح<� ا�9ا���ن و �0ا را &�1$
 �
 0��0 �0ا 
�4-�ن �ــ�ی7 .0\���
 !I�ص ��
�د -! -4	ــ� وارد �%�	ــ�ی0  � ای

�د �!، 
�4-�ن �1ــ� اــ� 1! ه%! را دوــ� دا�ــ�! -��ــ0. در �� .U���-�4

$�0� -! ای� 
�#"! ا��ص�ص ی���! 1! روای� J را 
��ی +
 zع اح�دی
��1ب &�

� را ام 
�ا&+! -\�
�ی:��R &%ع �1ده�
�
 �Iــ	

�د ا�7 �\�
 �R4- 0. :;�ی�
Uـــ�ی	�
 ��>
 �Iـــ	

� P!؟! ��د
�ن روزی -! :ن  !- U��\7 و U0ی���ـــ. 

� از �1ره�ی ��� 
�	�د در� �1د ا
� ���ٔ! ه%ٔ! :��4 ���" .U��_ا;� د/� 1
� و دل �ــ�د�1دن اــ�، و"� دل ی@ ح��ان را. 
�ح�م 
ح0ث 
b%� دا�ــ�� :د

�� :د
�4 ��ری ��1-� را&ع - ���  ���Y  ر ژرف :ن در�b: ن -! ح��ا��ت و�� ! اح
� از او �7م -: !1 �ــ ــ�د و �1 	�
ــ�د  � J"0 د�ــ�د 1 �ــ� 1! دل  ــ�!. �1 ���
ــ0 ه�ــ�� هU -! او ���ی �%��ــ��0. ای� ��%� ��%�	ــ�د و ���ش -! �1ــ

�
�س /0"� ا"4� ا�;. 
�k �  . �1ــU$/ T ا"4� از وا&<� � اــ� 1! ا�7+��:�ت �)24 �:)�. . ٣

U1 د :دم���- .0��	 ��

�0ه0 و -! �7ِ  � �\�یJ را از د /$R4- U1 U� و 
�%�	ـــ�د راه را 9� �1د. /$M���: Uی اـــ� 1! �0ا -! :ن �ـــ����! و ا�9/� 
ــ�. ای� /$U از  ــ�ی+� و �9یZ� ا � U$/ �ــ � 1! وا&T ا%$/ GH .ــ�د 	�


�
 �
��ی0، از دا��ن  \��� ;�:ن -0 �0� ز�70� /$:ی0، از روای�ت -0- �%
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 ���� ��1-�4یP �/ـــ� U�� ی0. :دم -�ی0 روزی��

��ی0، از T�1 ا��ق -0ـــ� 
ــ� 1! ای� روش را  �1 .0�I� U7 0ا �1دن�H 0 و -+0 از�1�0  � راه را 0�Hا 1 !+"�K


�	ــ�د و"� :ن ــ! �1ر دی�5 را  x;��

�	ــ�د، 
�ــ} 
�	ــ�د،  0
�& 0�1 k� 

 � هU _زم اI0. ای� ی� �- !�� ��. ای� �4Pر � ه5%� -� هU _زمداIاز  ا�0. ی
� ی����؟ P U�\7 .ــ0ه -�د �
��Iد و دا
0ار  �ــ��ن 
� ر��! -�د &��5 ز�70 دو

+$�م ا�، �Pن  .U��g>; �\7 -�دم. ا�ً� ح��$! ذ�1 و ��I و 
�K"+! �0ا
��ت �%�ی0. دو ر�1 از ای� �4Pر ر�1 در �+
1�0 و  ��1� �<�د 1! -! او ��- �R�:


�	ــ�د. �$�ت ��ب اــ�، ا
� -�ی0 ت�$� x;��
�05 "]ا :دم $�
 �ه�ی �9_�
� -! ه%!. ه� I�� ���ت -� ا-�ار، %1�+
 �%1 ،!+"�K
 �%1 ،0�%1� �$�ت -�

0��	�
 F$� � �4رP ور از ای�� .�4Pر �ی ای��4 _زم ا� و 
  . #3(�b� او��3ء ��ا و �� �ــ-ت ��ام و ه?<=A�:� !1 �ـــ. روای� ا

�ZK! و ی�;<UI -�_��ة /$%!".  "/���وا
 UI$Z/ �
� ی]U1�1ّ ا"$! رؤی�! و یMی0 �
0���ی�J ��اه0 �+
 �=
 �>;�/ G1ه�.  ����
�
��ت -� �+
از �0ا -��اه�0 

Fــّ�ق -! �9ی 	
�0 و �I�
ــ$�1! دل را �7م  ــ%� 1�0. ای� ا� � Tــ�  �ی� ا�0 �ص
ـــ! ـــ�. :ن  � را 
ر�1 راه ا
�0ه�0 و از ای�،  �ی ;<$� هF���  U ای� �4Pر

!
��ی0 و ���F :ن  �0- �    G1ه�  �هU 1! اه� ذ�1 و ��"ح�ت و /$U ا"4
�� در ز�70%�Iح �اش 0�Hا �0ه و او را -! ای� �1ره� وادا��! و  	�یF ا� و"ّ

�ـــ��� ا
� :��4 را �% �1 ���P 0�ـــ� ��GI/�- .U ا��اد �1ده. در ا�9اف 
� ه��-
 !K-را !I$- U����ت 1 �+
زی�دی ه���0 1! �<�ی0 دل -! دل :��4 -0ه�U و -� :��4 


صـــ0اق :ی! �<��ـــ�U 1! "�1ش ���� را �$��  .�ی0 در حM" 0وم  Z$�� ده�Uرا -

�ا از ی�د �0ا -�ز دا�ــ�". :ن ــ!  � �1ر ه� روزٔه ــ�"@ اــ� و  U���5�%� د��
�ـ�ِت ه� �+
 � 0
 �ای� :��ی -! ح�ـT ا
�Iن ی� ���ز اـ�. �7ه� -�ای �1ـ


�	�د و -+0 ای� -�ب -��! 
�	�روزه -� اه� Tص�� �4
ّ
��� د  � �لا"$P �7ه�. ا
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�1ــ��� ا1��ن در ز�70� �1ــ� ���ــ��0 -�ی0 از �0ا 
�ــ#"� 1�0. زی�رِت ه� روزٔه 
�G و و�� 
�|ورد، 

ُ

�ن 
+ص�م از دور هU ا�7 وا;+� و -� ح*�ر -���P ،0ن ا�
ا

�
ــ�"@ -�زی   k�$ــ ــ�"�Iن 
+%�ً_ ه%�� �JZ را در  1�0. در اوا�� /%ِ� 
�� �� �Zد ی� ر����  ، :��4 از زی�رتدی�5 ا

ً
�� ص� 
�ن ��

! ��ا�0ن ه� روزٔه ا��

�

�ن(/�) از /%F دل، و�ــــِ� ��د را ح\�  
�م ز �0 و ��د را در دای�ٔه ا �1
�ِز و_یِ� ح*�ات �5! 
�0ار�0ا���ن. 

 �  0�
ـــ��، ه5%� _ز ��
1��0 1! ای� �4Pر ر�1 
=� �4Pر �Pخ ی@  !&� 
U1 0 و�1 F�9ی �ّ9 ����
"��0ن  F
� از :��4، 
=� U1 -�د �0ن رIدر ی @

� از �PخIی��
�"@ را 1��ر &�دٔه $�k ز � 0
�ه�، GH از 
 ��70�1. 
 ،0�
0رــ! -�ــ�زد و ���ی! دای� 1 !1 Uــ0، ه�;0ر ه��1ــ� 1! اه� /<�دت �<�
ــ0H ،0ر  �ــ0 و ���ع -�ای :��4 �<� ــ� 1! ���ش -! دی�5ان �� �0 و �1I�%� 0ــ �ر

���H ،0 و ه%���>� �-��  �
ّ
�0، ه�;0ر 1! ���
�ت -��5د  �;�>� �-�� Fو ر��

��0 و -! �% �>� !Zّ\�
�0 و"� در دی�U"ِ�/ J و  �- !�� � 1! ای��4 را دا� 1�0 و 1
�1�0، ر�+� و  +�"� 0�Hا �% �� -��اه9 0
ـــ� 1! هU$/ U هU /�ا 1�0 و �1

� ��ن �0ا را از د �ح<� ا-�ار و و_ی� دو  ���"ح�ت را دارد و"  Uذ�1 و ه 
h$] 0 و��ـــ0  	ـــ�ی -! او -0�M و �0Zش 1�>� �ی و �1د-0ه0، &�ری 1! �1ـــ


�	�د -$+U و از ���R1 :-�د � در
�|ورد��ردی -! او -�5ی��U1 ،0ن U1.  
�$�� .U���ره 1 �ور ی� ار1در �Hی�ن -! ی@ 
T$K -�ی0 ا �ن ه� از ای� ار�1ن ار-+ٔ! 

�0 و 
���ی 
��و��I�
 T�1 ور� ،k�$�ور و راه� 1! ر��ار-+ٔ!  �
ا�0 !0، ا
GH ـ�ور ور�� از راه -�ای	ـ�ن �%�%��0 و :��ا از دـ� 
�0ه�0. از دـ� دادن 

�ـــ0ه ��$� راح� � � از -0ـــ� :وردن :ن اـــ�. -� 7��ه از دـــ� 
��ود، 9
Fع ح��*  �- 

ً
 -� ز-�ن. -! ه%���ص���

ً
�
�ن راح�� از ده�ن ا�� ا"��س، و /%�

 ��
ــ�د و  	�
ــ���4رج  ــ�زا�0. [�<� و  ��
 �: را&ع -! دی�5ان ود. دروغ :��ا 
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 �
ـــ�زا�M�P ��\7 .0ی 1! -!  ��
ـــ�وت �1دن :��ا  ـــ�ص ;* ح�ف زدن و -�ص
��زا�0. -0 و -��اه 7\�� -! دی�5ان و"� حF -� :دم  �
� "�Y :��ا ���، ی+ 
�-�ط ��

�
1�J�� .0 زدن و دل ����I :��ا  <�ه -��0 :��ا از x1 ا���ن -��ون 
� .0�1
 �
�U��M و د" �ـــ ی� ��	  U�5ی��
-! او -��اه  ی�   U��I�
 �> �] �ـــ و;�� از �1

�%��0 و  �� ��د
�ن ��" 	�د و د �
 �Z��
�ور 
� -! :ن �9ف   ،U��I	 �

ـــ� 1! 
Y\�ل 
��0ه. GH اّ
�4ت  ـــ�د. ای� هU ی@ رازی ا 	�
 �H ـــٔ! او ��1

�: دروغ، ح�ف زدن � 0�P ای� � ��یع ا  را&ع -! دی�5ان، 7��ه�ن ز-�ن 1! 
ــ� �ــ� و در 
�-�ط ��� �
 !- !1 �ــ� 7\��، زدن ح�� �7\�� و ��J زدن. در


�I -��ن 
�	�د؛ ای� �- !1 �دو �	�c Uِه� ا� و ��J زدن ه%�ن �	U ا
� ه���GH .0 دروغ و [�<� و "�Y و :زار -� ز-�ن �4Pر وا;+!I0 1ی�! ا�b ای ه��

>�
  .��0:ن �4Pر /%� �ور :��ی� را از -�� 
�
 ���P ه�ن���0، ا
� حFّ ا"<�! ه%ٔ! 7�1Jح�
��ع  � ا� و  *ا"��س ا�bش 

 Fّ�4ح�ا"��س -� ز-�ن، 
  . � � ا� و /%�
U1 ،0د�7��ه +�دت�1� 1! ای� -�ب &4�U را -< !9%ع  �ِز 1<� وU1 از :ن 

�
1�0 و /و ح�ـــ0 هU 1! ا-$�G و :دم و ;�-�� را -0-�� �1د ��Rت 0�Hا � �>;
ُ%ْ\ِ$ُح�َن 

ْ
ِ�َ� ُهUُ ا"

َ
و"

ُ
#�َ !ِ ــِ ̈ح َ�ْ\� ــُ �ــ�د: َوَ
ْ� ُی�َق  	�
 ��� !-[ : �-�Y�"ــ�ره ا 

١٦].  
��ت �+
�UQ و /%� ��"ح و U$/ T�1 ا"4� و 
���ٔ! -حz  	�یF -! ذ�1 
 !- .��%� � و "�Y و :زار ز-�� *�وت و  -� ���Iن -�د و  ح]ی� از دروغ و [�<� و ;

�ور ا ص�ل  $�k -� ���وی� 1! از ا
�0 ح 
�اح�  ���ن و 9
�
4� -�ای ه%ٔ! "
 .:ن ح��� 
��5دد

 
  


