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 �  ��ری���ا	�
 

"	 ای� S,T �9&�د �	 "� ه�R و�� ای� ��Aد �� ه,� �:�Q	ت را "� !	�� . �6!� /�یP را در 	ریO زد� ای�
2� ای� ����ا�* "� دا�I �	 "�5:ای*،"UV	ری�-"  . S�	2 �*+ ���4	ریO "� ا/	س �Wا���  �ای� �H	ن ��*ه* �

.  ا��( �� "*ون !�ا/' �	 ا�V	�)	 و��د دار�*،��	"*  

�ل�*(، +���  X"( ��ل*�، روا	( ���وه	واژه ��	 ���Dاه�� در ای1�	 �),��ی� �V	SQ را �,1A4*( �,	ی�� و ای21
�ل�*، زی� "1	 و رو"1	 را "�ا( !�ا�1*� رو+� �,	ی��. 

�ل�* �Wار . 2	�S ���وه	( ��ل*� 2	�S ا��,	�T را T	��Y�� Sدد X"روا 	د "	Z� در H�,( ��ل*� ه	وه��� 	ا�
�0� ا/';� .�.  ار"	ب ر���T و /��	ی� دار( "�د� ا/'، "�د� دار(،ای� ا�� T	�-� "	زدار�*� در �	�4� اول�  

�ل�*(  X"ی,� "�ا( ح5] روا*W �	9A� ن	,�	ن ح�ی*. 	ه� ��1,	G �	9A� �رز	A� در S�	T ای� �/	�/ �G� از
	A� *ی*� X"وردن روا�و �*ی* "�ا( "���د �H�J ت	9A� ن�ی,� و *W*رز� �,�د� ا�.  

 �� 'V�"���/ ��+	� ن�/� !�اه* "�د. دول' 	رت /�*W وردن� '/*" �	9A� �رز	A� اص-� در ای� �-]V�
Z,�� �,	ی1*��9A	ت ح	�, �� +* "�ا( ای21� ا��1' !�د در �9	S" دی9A� �Y	ت �	�4�!	/  . �دول' �9A	ت ح	�,

 ^U/ و در ه� ��"�*� +*� ا�* و�H�J ت	9A� X/� �	+�� /���ب !�د را �)' ح5] ،دول' !�ده,�1)	 
.ح	�,�' !�د "1	 �,�د� ا�*  

� �9A	ت ح	�� W*رت را "*/' . ای*� ه	( W*ی,� در "�ا"� ای*� ه	( �*ی* /� �0ود �ورد� ا�*� 'T�/ ن	ه, 	" 	ا�
Z	ده	( �*ی*،;��0� ا�* :�� 'T�/ ن	ه, 	ور�*، "	( �*ی* /� "� ��	ت �*ی* و ای*� ه	9A�  . ��1_1ای Oری	ا/' 

� ح	ل و��د دا+�� ا�*" 	 �� )�H" Pا��� ��	,� از . 	9A� �رز	A� Sدل� �" �4� اول��	� �� ���ا�	 "� ه,	ن 
*�+	J رز� �،ه�	A� ���� ه,	ن "  �	9A�9A� �" )ا �4�	� � ،��: در �!� از ه� J	+�*� +*� و �	( !�د را "

.ول� ایA1	ر در /.�� "	@� !�اه* داد  

� J X90	�YD/( ��	زه	( اJ '�-W^ از� �� *"	�� S�	2 �-2+ �9� �	ر;� �ل�* "A� X/� "*/' ;��( W*رت 
*+	" �2� J	�YD/( اح��	�	ت ،���26 از ا�0اد �	�4-"  ��	, �4�	�*+	" .'V�� ت	9A� �. در ��:�	ن ��	ز( "

4� ا( از ا+��ا` و ه,2	ر( ��*ه�	� �� ��,��د و �	( !�د را "	9A� �4�	�*.  

 

 دی�#"!� 
 

���+�� �Vل�	ی�� ای1�	 �	 در ��رد �	" 	5� �	ر��V�V دی	ل� >��2	���H�� �*د. V-0 �. "	 و��د ای� �	 ;�5� ای� �
 ��V���,� �1�" ن	دوم از �) ',VW ��,ه ��:ی� و �-��W Sار ده��– دی	ل��2< –د9�W	 W&* داری� �.  را ��رد 

� "���H( را ای� VW,' �,�2 ا/' �� /��Dی� VW,' د��ر ای� ��	"_� "	+* و +	ی* �� ��	ز "	+* �� !�ا�1*� 
� ای�" �.�A>ول دارد در` ای� ��9ل  

� ایV' ی��	�� دی	ل�Y ،دی	ل��2<,-� Dialego  )	14� �ه,_��1 دی	ل��2< در ی��	ن . ��A	�Y�5; "*+"و "
� ه	( !�د را داردHن ری	/�	ح9�9'. " jH� �1ل��2< ه	از دی 	)��ر �G1� در 	ده	Z از ��یl اH0	ء �,�دن 

� +*� از �	�� رAW	 "�دQارا Sد@ی.  

� دی	ل��2< �	ر���V�V �*رن را S�2H ��*ه*- " Z	ده	 را اH0	ء �,	ی*" �� –د9�W	 ه,�� �Vوت در .   ه	5
� �	ر��V�V !�د را "� ای� �� �	�1* رAW	( �	 ای�V	د� و �Jت و �Y" �Jی* ��*ود �,�1,	ی*� 'V1ای .��، 

دی	ل��2< �ن رو+� را . �,����V)	 ای� A	دل ��G را "� ه,� �4�A' و ا20	ر حV	ب +*� "�Hی' "XV ��*ه1*
� و/�-� �ن "*/' ��*ه* " �,	�� ����ان �'�4A�، و �4�	�  ���Y6 �2	�S ی	�0� و ���nای21 ��	Vر ا�	ا20  

 %���.�1	��*دی	���< �Wا��� T,��� ای� �IA1 را �ص�j �. داد��1,	ی*   



 

 

  ا��م�د*زی�� )�م& �%��  
 

 �6
/ از ��	8 0%دری  ا	�67 .  �� ای� و��د چ��ان ه� %�1 ���& ��0 	����/ 	.% -�,��* م��ی�؟)��ان ای� �ای
ه�; . ای� ای�* م��7ی� �/ ه
/ چ� در �%�!� دا�
���. ا�!:�د* �9 و ���	7% ای�* دی�#"!�"� م�ر����!���

. �C /� �D�EFر�� -���!/ در ��ل ���A% ا��.  ز	�@� و -�ی�	� دارد،�> <�1ز> ه
/ چ–چ� ا��> 	��� 

�)/ ای�� – ی� �/ )�Eر�� G6"/ م� ،���	 /H�

�)/ ا> از چ�ه�> <م�د* �%ا> ی  ��ر و �%ا> هGن م���

%!��، ���E��%� –ه% ا�!�ار ی� .  از -%و�/ ه��I /� <ا���!/ �/ �Cر�� -" ا��>"در ای� -%و�/ ه� <ن ا�
.���A% م��
�ی��  
در @9O!/ ا	��	�� ��Nر م��
�د	� �/ ه
/ ���ا	�ت و @��ه�ن رو> زم�� �/ ه
�ن 9"�6 �/ ا���ن �/ : ی  م�Kل

ای� ای�* ه� . ا	��	�� ه
�H/ ا	��ن ��د* ا	� و م�ه� ه
�H/ م�ه� ��د* ا��. 	.% م��	� ی  ��ر <0%ی�* �9* ا	�
.ی8 �9 داروی� �"�Q�QR� S���،Oت مPQR 	�م�  

 ، �6/،او �UH �%د �/ ا	��	�� در اC& از ا	�اع دی7% �"�م& ی�0!/ ا	� و ای�"/ <	�� از م�
�	�� ریH/ @%0!/ ا	�
ای� ��QیP را �/ ا�! <��K��H�Hن 9%ور دو <�H/ �/ . �!� از م�ه��� �%ا> م�ت زم�	� ����ر ����ر دور

 ��	�

�ی�م�!%��� �/ ��� ه
�7	���> ه% چ/ ��H!%> را �� م�	 UH�، ار%�ای� . ��ه��م �H%ی� م�رد ��ی�� 
Kل م�	ن��	/ ا�ن م��ه� �H�H	 %ه�I @��ن�	م�د* > <ادش از ا	�اع دی7% �"�م& ی�0!/  �6"/ ا��، �/ )��ان چ�
.ا��  

 ،ای� م�!�ا	� �/ )��ان �:��%> در �Wم� �/ 	.%ی/ م� در م�رد ای�"/ ���ن �%���E از چ�ه�> <م�د* 	��� 

�)/ ا> از �%�� ا�� �%ار @�%د و���E از -%و�/ ه��6"/ �%��Gم  .  

ای��� . �/ �Cر�� دا�
� در ����HE) ا���م( �"�م& و ���A%ات ا��ی�� در ��#�"/ م�د* ، �%��،���� -%و�/ ه�
.�9�E9"& زی�� م�د* م� ��ی�. �%�
��
��9. ��
� ��ون �%�� زی�� 	�E!� م�����ا��س دی�#"!�  م�ر 

 

�\�ده��!� و ا��Rد   
 

@� 	"%د* " م�[�ا�!�� �\�ده� را ا�H0ء 	
�ی��" در ای� م�رد �/ -9!/ ��ب دادی�  O<ی� م� �%	[� را �/ در @
 ای�؟

�W%، م� �/ م�ض�ع ��ز م�7%دی� و �/ ای� و��6/ -��� ای� ��ال را دری��0 م��
�ی�� �/ چ%ا ��DEF در �%�!� 
���
 -�H%0!�� ه�!�� ��ام��؟ ا@% ا	��ن �[�اه� �"�م& ��مD/ 	�%وه�> م%R� /�a(�� / ای� ���A%ات و. دا�

 �
�ی� �� �/ ای	 P�QR� ��	> د* و در م�رد�
�%م�ی/ دار> م�رن را �:�
�، ��ی� �\�ده�> درو	� <	%ا ا�H0ء 	
 و �%م�ی/ دار –ا	��	�� در ��مD/ �%م�ی/ دار> �/ دوQEF/ ا���Q� �6C م��H	� . و���Q�Q� /� /6 د�� �����

 م�	�� 89 – <	�� م�Q6b در �\�د �� ی"�ی%7	� �W،%. 	��!��" 	�م!��و>"ی� " 	�م!:�وت"ای� �QEFت ���� . ��ر@%
.ی"�ی%7	�>	�� 	bQ/ م��Q& . و روز  

��"�
او#� ��ون دوم� ��در �/ ادام/ ���ت . دوم� ��ر م�"�� و#� م�#  	���. او#� م�#  ا�� و#� ��ر 	
ا@% �%م�ی/ .  دی%7 	
�!�ا	� �%م�ی/ دار ���9،!/ ���9 �/ �%ا> او ��ر ���ا@% �%م�ی/ دار ��� را 	�ا9. 	���

در �!� ا�!�Nد> م��ن <	�� �%م�ی/ دار .  مد��7%ان 	
�!�ا	�� مد ��7% ����9،دار> و��د 	�ا9!/ ���9

د �Wد م�[�اه� �/ �/ ���> ��Qق ��ر@%ان �/ ��د �Wد ���0ای� و ��ر@%ان م�[�اه�� �/ ���> ��د �/ د�!

.در ه% ��#!� <	�� در م��Q& ه� �%ار دار	�. ���0ای��  
م�Eرز* م��ن ای� دو �\�د �%ا> .  ��مD/ �%م�ی/ دار>–�� ای��Rل <	�� �� ی"�ی7% وا��> را �H"�& م��ه�� 
�9�Eم� *���� ���D� <م�ی/ دار%� /Dت. �"�م& ��م��در م�رد ا9"�ل �% �!� � �"�م& و ���A%ات ��مD/ ،ای


�� @�%> م��
�ی���%م�N� <%وه�> م�#�* و . ی/ دار�	/ 	/ چ�7�ن دادی� �H	 م��%ی�#��� ��ری[� م� d]� در
 م�اوم� در �	 U6!]ت م�QEF /	�7ار @%0!�� و چ%�روا��C /� <��#�� Sر�� -���!/ در �\�د �� ی"�ی%7 

�%ار @%0!�� دا�
� �� ی"�ی7%�\�د>  –/6� ،�� ��DEF ن و��	/ �\�د م��ن ا�/  �ا���� د  ��	��	/ ا��9  a(��
 /Dن ا�!�ا �� ��م�
.�9	�اد�1م از ه  



�/ ه
�ن F%یP ا	��	�� �� ه% -�ی�* ا>، ه% ���HE، ه% ���A%> و ه% -�H%0!� ر0!�ر م��
�ی�. 	�%و> مR%�/ ا> 
 /� ���Q0د �\�ده� و )�م ��ا�Hم� &
D#ا �"( �.درون <ن �%ار دارددر �/ )�م& ای  

� �\�د ه
/ .  �/ )�Eرت دی%7 �
h و م��� دو ��0م� gWف ی"�ی7%	�، -و + ن م�Kل در ری�ض� �/ )��ا�
�% ه
.ری�ض� از ��i �� -�ی�� 9"& @%0!/ ا��  

 و ��6یی�ن �1%و و �1%و ه
�7 �% ا��س – رادی� ، م���ره�> �%��،��C& از �%ی�ن �%ق و @%م�رو��9ی� 

�!�ا	�� iم�j را ���� .  م��9�Eم�EK و م�:�%ی"� ا#"!��ر ای� �\�د م��ن . �\�ده� ��W!/ �9* ا	�	 م� ه%@

���� �
�دن ی  �
� <ن �/ -%ی �%ق رو9	 &Cی� و <%F�� 8b�
�دن <ن �/ ی  	 &C6/ و���� . �EKر م�� 
ام� ه
م�ن <	�� وا��> را �H"�& داد* و از دل . �ی��
ی"� ��ون دی7%> زی�� 	
�. و م�:� م!\�د ی"�ی%7	�

.%ق �"�م& م����<ن �%ی�ن �  

% ر���* k /� �]� /� ل�K. �%ا> م�	8 م�7%دE� را ��	�0 <%H�- /� ��!د -�ی�* ه� ه��W �	ده�> درو�\� �ای

�%ار ده��. ا> �/ در -��� �Wد م�NRر ا�� ���/ ���� �E%ا در در�/ �%ارت م���	ات  ��ون ،ا@% <%�k��
 .�9�E�6 <ن م�W�6 �[� م%غ و �\�ده�> داWدا  S�9 از روا��	م& �"� � �Wر�� �/ ���/ ا> ��Eی& م��Hد. ای
م�Qی�/ م��ن ی  �[� ���/ �� ��مD/ ���� م�!�ا	� �
� )8�G �/ 	.% ���ی�، ام� �/ ه% ��ل ی  ���H/ م��ن 

.�"�م& در ��مD/ ���� در اC& 	��9 از �\�ده�> دا�6W در ��مD/ م��9�E. <	�� و��د دارد  
ای�  .  �/ اد)� ���� �/ ا)!%اض�ت از ا	�اع م[! d:6	�k�� /G�!%ات �Wر����م�A6Eن �%م�ی/ دار> )�دت دار	�


�	��!��،	�%وه�> �Wر��� �R��%� ،  ��!ن ه��	/ ��ا�/ �% )�6/ را 0%ی8 و دی7%ان �م��7ی��  ��	داد* و �/ <
.9%ایS  	�م���8 ��مD/ ا)!%اض 	
�ی��  

\� ��ده�> دا�6W در ���� ا�� �/ د#�& ای� ���A%ات QEF/ ��ر@% 	/ م�[�اه� و 	/ م�!�ا	� �:�
� �/ ای
��9�Eدی�. م��
	 /.�gر �0ق م�b� / م� در�ر �b	�
  ای� �\�د م��ن ا	��ن و �D�EF ��د �/ ا	��ن و ��مD/،ه

 او م��م�زد �/ در ��Rb و��F. ��DEF h%ف م!%�� م��9�Eا	��ن دو �\�د ای� م��ن در .  �/ ه� ��ش دادرا
در <�1ز ه�d0 ای� ��د �/ �Wد را از در م��Q& ���ا	�ت و��H �9ی� ا	��	� �/ . ر<وردرا ��R ��!%ل �Wد د


�د* ا�� �/ ��Q�QRت در م�رد �%ات دی7% را <�1ز 	
�د* ا��،د�0ع 	
�ی�	 �0%H�- <�� �� *ام%وز .  
<ن . �9	� �QEFت در ��م�I /Dه% ، زم�	�"/ �\�د م��ن ا	��ن و nb� �� �D�EF م���D �"�م& ی��W �6�W،�0ب

 ،ام%وز*. زم�	� ��د �/ �/ ا	�از* ���0 اض�0/ ��#�� و��د دا�9 �/ ا	��	�� �!�ا	�� �% رو> <	�� د�� �O7ار	�

�د* ا�� 	 �0%H�- <�� �� �D�EF /�6( %� *رز�Eن را در م��	/ <ن ��ی�7ه� و ا� �	/ �!�ا�ار داد* ا�� %�
��م�E� ���QEF /Dی& �/ م�	�D �% �% را* . �� �%دا�9 	
�ی�ا	�از* ���0 از ��DEF �%ا> ارض�ء 	
�دن 	��ز ا	��	

 �/ ��> م%گ ،در ��ری� ا	��	� �H"�& م��ه�را <ن -%ا	! ����ر ).�
� �/ ��م���QEF /D . �"�م& @H!/ ا��
. �Wد ��م �%دا9!/ ا��  

 

  در 	:�	:�
 

� ا�ار ��#�� مp%!H زی�� م��
�د* ا�!�ا 	�)� ��مD/ �: ����%ای� ��مD/ ا	��	� PEF ای� م�ل �"�م& ی�0!/ ا��
.ا��  

 �C�NW ��"#دی7% �% ا��س م� hام�� �j� د،در 0%م��> م!:�وتو�
 در . 	�* ا <ن ��مD/ او#� را د	�Eل 	
 ام� –�% ا��س م�#"�� ا9!%ا�� ��زم�ن داد م�!�ان <	%ا ,��ن ر�9 	
�د* ا�� �/ ��ر دی7% <	��مD/ دوران م� 

%�i�� �Rb� ر در�Eای�.  
ا9"�ل )
�م� ��dE در �/ در م�رد ی"� دی7% از ��ا	�� دی�#"!�   در �Wم� ی� م�!�ا	� ه
�	�� �:��%>ا

 �D�EF م��7ی� �م%�6/ ا> �Wص از در  م�#"�� ا9!%ا�� .�%ار @�%د – �/ )�Eرت دی7% 	:� در 	:� –�[
را �/ ای� " ا	"�ر 	
�دن"در ای��G واژ* م� �Q%ی�E م�!�ا	�� .  از م��ن ر�C�NW–�0  #"�� م�–�\�د �Wد 
.در 	!�G/ م�#"�� �C�NW 	:� م�#"�� ا9!%ا����.  م ��D�����W �"( /�"د ��Eی& �9ن "،�8��%  

�C�NW ��"#م� � ا	"�ر م�#"�� �C�NW ،از F%یP -�%وز> �����#��� در دوران م� -�ی/ ه�> از م��ن ر0!
.	��د* م��Hد و ��ی7ی�� <ن ����6/ م�#"�� ا9!%ا��  

 ای� م�#"�� ا9!%ا�� در م%�6/ ا> ���i% "	:� در 	:�" 	�م��* م��Hد.
��	�ن 	:� در 	:� را در ��ز* )�D�EF �6 ای�,��� ��ض�n م��ه�، <	!� دوری�s،ا	�67 در �!�ب �Wد :  



�/ -[!/ م��H	� ���9	�* و  ،م���6	�� دا	/ 61/ <���ب م��H	�. ا��ز* ��ه�� دا	/ 61/ ا> را در 	.% ��7%ی�"
در زم�� ���W ������ و ا@% )�د> � 61/ ا> 9%ایbه�> دا	/ ام� ا@% ای�,��� . �"/ ��j مN%ف ��H	�F�W% ای

�	�9 �H�،  �R� %�k�� <م�ه� %��A�  ی ���Fرو> م��ه�در <ن @%م� و ر،	� ی�هچ��� دا	/ . �� ��ا	/ م�
�
. �	�Iه% م��Hه� :� دا	/  	، ام� �/ ��> <ن از دل ه
�ن 	��ل ��%ون <م�*،�	 	:� م��H،�	%زم�	�"/ م�  


�#� ای� 	��ل؟ ای� 	��ل ر�9 م��
�ی�D@� م�	ز �	/ ا�� رو	/ 61/ ، م��ه�& @،ام� چ�7	دا %W> م�%�� و در 
در 	!�G/ ای� 	:� . 	:� م��Hد�Wد  و �/ 	��/ ،���/ اش م�
�%د ،��#�� م�"�� و �/ ه
�ن �%)� �/ ��#t م��Hد

". ���� و �� م%�H�� /E!%،6/ او#�/ را داری� ام� 	/ ی  دا	/ �6"/ د*در 	:� م� ی  ��ر دی7% ه
�ن دا	/ 1  
 *��9 ���	�ن 	:� در 	:� ��A�6Eت �%م�ی/ داران را در . در ه% م�Qb/ ا> از �D�EF رو> م��ه��%�� �/ ای


�ی�:� مرا�b/ �� ای�"/ اد)� م�"��� �/ �QEFت ه
�H/ و��د دا9!/ ا	� و ای�"/ �� ا�� و��د �Wاه�� دا�9 	�� .
� ��مD/ �%م�ی/ دار> . ��Q�Q �% )�6/ ای� ��A�6Eت �[� م��7ی���,
وا���D م��7ی� �/ ه
/ -�ی�* ه� و ه
.مR"�م �/ م%@�� و ای�"/ 	:� �Wد را دار	�  




�� و ��:���  
 

���
 ای�"/ ای� �%�� 	��9 از �\�ده�> درو	� ا��9ء در �%ی�ن ،�� ای��G دی�ی� �/ �D�EF در �%�!� دا�
"��9�Eم� �D�EF در ��م�  �%�
  .�م& <	�� ��د* و ای�"/ ��	�ن 	:� در 	:� 9"& )


�����%ا> 	 &�
ای� .  ��ی� ��	�ن م�� دی7%> را در ��ز* دی�#"!�  ��ض�n ��ه��،ای�"/ ای� ��Nی% را �"
� م��7ی���Eی& ���A%ات �
� �/ ��:� در م�رد ��	�ن ]� .  

F *رز�Eل م� م�[�اه�� م�Kو �/ )��ان م /Dم�� ����QE در ��مD/ �%م�ی/ دار> و 9%ایi Sزم �%ا> 	���د> ای

�ن �����#��� را م�رد �%ر�� �%ار ده��!W�� ی��-%�.  
<	�� . <	�� �%ا> ا0ایd د�!
د �Wد م�Eرز* م��
�ی��. در ��مD/ �%م�ی/ دار> �/ ��Dاد ��ر@%ان اض�0/ م��Hد

ب �
�	��� را . �� ��uر> �����#��� را 0%ا م�%�7	�>	�W .د را در ا��Rدی/ ه� ��زم�	�ه� م�"���� ��	>
�F ای� م�ت ��مD/ �%م�ی/ . QEF/ �%م�ی/ دار> ��د م��Gی���% )�6/ از <ن �%ا> م�Eرز* ا> ����د <ورد* و 

دار> ������. �F ای� زم�ن در ای� چ��ر چ�ب ��A� SQ0%ات �
� رخ م��ه� – ���A%ات در را�b/ �� ��ازن 
��رت،��A� �	�	��jم� ��gQ	رز* ا�Eم UC /� /� �	ر@%ا��اد �D� د ،%ات در ���A%ات از 	�ع م�Qار دا	�H �/ در 	

.QEF/ ��ر@% و��د دارد و �1%و �1%و  
ای� R� %F�W /� /QEF%ا	��> ����� و . در �%ی�ن ا��	� ه
م�ن ���A%ات �
� در داQEF &W/ �%م�ی/ دار 


�ر 	
�ی�م�EGر م��Hد . ا�!�Nد> �\�UD م��HدK!ر@% را ه% چ/ �9ی��% ا��� /QEF /� . n6وه�> م�%�	 ��	>
�% م��
�ی��،�Wد�Gد را م�W ب��ار �%. -��6 و ار�d و دی7% ا�  

�\�ده� در ��مD/ �9ی��% م��H	�، ام� ه��ز و SQ0 ای� ���A%ات �
� ه�!��. و#� 	�@��ن ا�:�ق ��ی�> رخ 
�"�م� . QEF/ ��ر@% ا	gQب م�"��. �ده� در راس �%ار م��7%	��\. م�Eرز* ���QEF �9ی��% م��H	�. م��ه�


�د* ا��. �%م�ی/ دار> �%	�7ن و دی"!���ر> -%و#!�ری� �%�%ار م��Hد	 �:�� <%��A� /Dم�� . /Dن ��م>
� <ن �9* ا���H	�� <ی��� /Dا9!/ و ��م�	دی7% و��د  �
��ی.  

 <رام �در ��D�6"9 /� ���� �D�EF%ات .  ��Nی% م�"�Hای� م�Kل ��Nی%> از ��	�ن ���A%ات �
� �/ ��:� را �/
 ��d �1%و و ، ا	:�Gرات، ا	gQب– ���A%ات ���H ، �6"/ ا���� �/ 9"�6 �%یh، رخ 	
��ه�و م%�6/ ا>

.�1%و رخ م��ه�  
�9�E9!/ م�O@ در �
 )�6م ا�!
�)��ز* م�Kل �Wد را از �م� . ای� ���A%ات 	!���A� /G%ات <رام و م%�6/ ا> �

:دو م�Kل دی7% در ��ز* )�6م �D�EF را م�رد �%ر�� �%ار ده��ا��ز* ��ه�� . ![�ب 	
�دی�ا	  
�%ار @�%د /D#�bم�ز�9 م�رد م> ��g� 9!/ در�	 �را �/ �9@%دان �9ی� �/ ای� �gس . ��Nر ���� �/ ای

 و <	%ا رو9�  رخ م��ه� زم�	�"/ �9@%دان �!%> را رو> @�ز @Oا9!/چ/ ا�:���. 	���9ن ���* د)�ت 	
�ی�
م�"���؟ �6/، م�Qار م���D @%م�> �
� �/ <ب داد* م��Hد. �/ ای� ���A� 8��%%ا�� �
� رخ م��ه�، ام%> �/ از 
� – ���A%ا�� ��:� – <ب �/ �[�ر �Dد – در م%�6/ ا> م�Hن داد* م��H	 در�/ �%ارت �/ م� �F%یi�� P ر0!

�9�Gم� �j� د و�Hی& م��E� .���	 ی& �9* ا�� �/ @،<ب دی7% <ب�E� ز�.  
ا��ز* ��ه�� iم�j را �/ ا��ق . زم�یd ����<9%�� ����@�ن در �gس ا���ن م�!�ا	�� ������H و م�6u/ دی7%> را 

 .رو9� م�"�� م�رد �%ر�� �%ار ده���/ �� ای� 	�9!/ �% و �6/ م�	�� درس 9%�� ����@�ن در �gس را 
*��
� ا0!� ا@% چ/ �%ی�ن �%ق –	!�G/ !  و�H� &Cد��Nر ���� �/ ای� iمF�� /� w%> ی  چ%اغ 	 �� ا�:�

�E& از ای�"/ ! 	�%و> �%ق را از F%یP ا��Nل ��F%ی��> دی7% ا0ایd ده��. ��Nر�� -���!/ در �%ی�ن ا�� ��

� ا0!�	 �0�Qز ه� ا��� ����	 dای� –ا�!�ا -� از ای�"/ . �%ی�ن �%ق �/ ا	�از* ���0 ا0�Dدر ی  م%�6/ م – 

%��Aاد* ا����	:� رو> ��د،ات �H�
	 �. iمw رو9  
.����%ای� �%ا> ای�"/ ��6/ در �gس �/ درازا 	"i �Hمw را ��ی� دو��ر* در ��> �Wد �%ار ده��  

 ا)!�Eر دارد �ERC �%د* ��ز* �:"% ا	��	�م� در ای� 	�9!/ و در �[�u� �6( dر> در م�رد چ�� م�Kل �/ در 

� �/ ��:� م��9�E/ م��Qb ه���Rb  از مO@/6�%ار دا	d . ای�� %��A� ن�
ای�* ه� زم�	� 9"& م�%�7	� �/ . 

 ا	��ن �/ ا	�از* ���0 از ���A%ات ��k�� �bR% @%0!/ ا��Aم  .  

� �/ ��:� را ��ی�� 	
�"��تQEF/ �%م�ی/ دار ��	�ن ���A%ا� ،�(�
<	�� م�"% ای� .  iا�& در ��ز* )�6م ا�!
A� /Dدر ��م �	/ زم��اه� داد ه�!�� �W :� رخ��د �9–��%ات ���	-�!�#��� ��و ای�"/  * � و �����#��� ��ی7ی

  .<ن �Wاه� �9



wب چ��	�ن ) ی"� از ا�اب ر0%م��!� �/ اgbCح چw در ����( ���� ی  �ب  م�	�� � � م�"% ای�	
�9�E�9.م��Eا> �����#��!� م� /Dل �%-�ی� ��م�E	ب ه��ز �/ د� � ام� �%ا> د�� ی�0!� �/ ، �� ا	�از* ا> ای

 و �%دا9!� @�م��>  �/ ا�%ا @Oا9!� ����!��> ر0%م��!� در -�ر#
�ن،� ه�ف <	�� �Wاه�ن ���A%ات م%�6/ ا>یا

�ی� �/ ا���� از F%یP .  م���������9�E#��در ��� ����ر ��چ  ��
ب چw ���� ا)!%اف 	� &
در )

م�!�ان @:� ��0	/ ��6 ��0/ ای� �%ی!8 �/ ز��	. ت رخ م��ه� از F%ی��A� P%ات 	�@��	� و ����A� �H%ا،ا	gQب
 ���� wب چ� /�".�Wاه�ن د�� ی�0!� �/ �����#��� م��9�E" از F%یn6C P <م�  

 

 <��� h
دی�#"!� �  
 

��ا	�� دی�#"!�  را در ای��G �/ )��ان � -�ی�	� �% ای� �[d م�[�اه�� CgW/ ا> از چ��ر ��	�ن از م�
!%ی
�%ار دادی�� ،ارا�/ ده�� &�6R� ی/ وG� 9!/ م�ردO@ d]� / در� ���	�67 . �ا	و ا ��از ای�"/ م�ر �- ���ا	�


�د	�	 <��� h
��0ره�> �%م�ی/ دار> ����9* ا	� �/ )"� <	%ا و ����ر> از -%،م��%ی�#��� دی�#"!�  را �

�ی��	 ���k.  

�
��ون ای�"/ چ�> در <ن ���A% �%د* و ی� #"!�   ام� م��%ی�#��� دی�،��0ره� 0%ام�ش �9* ا	�و� ای� ای� -%م�
�% )"� -�H%�0 دا	d و �"�م& ��م�C /� /Dر�� ��م& . ه��ز �%��> �Wد ��������ی7ی� <ن �9* ���9 

. ا��را ��ی�� 	
�د*  ��"9	�O-ی%> <	%ا در�!� و   
:	�H	/ ه� > ����	� م��%ی�#��� دی�#"!�  ای��� ه�!��  

 
�%ی�	� م� ����H��C /� /ر�� -���!/ در ��ل �%�� و ���A% و ��Rل  )��ان  دی�#"!�  �D�EF را �/-١

�9�Eم�.  
. دی�#"!�  �%�� را 	!�G/ �\�ده�> درو	� در �D�EF م��ا	�-٢  
� �%�� را �Cرت ��:� ���A%ات م��ا	� و م�Q!D ا�� �/ -٣��,
���A%ات �
� �/ ��:� ��Eی&  دی�#"!�  ه

�	�Hم�.  
.در 	:� را ��	�ن )
�م� �D�EF م��ا	� دی�#"!�  ��	�ن 	:� -٤  

.ه�!/ م��%ی�#��� دی�#"!�  را �H"�& م��ه�� ،ای�"/ ��uر> وا��!/ �/ -%ا�!�  م��9�Eو  ،��ا	�� م��%ی�#���  
 

aR� <ا%� ��iا�� 
           
  را -%  QEF/ ��ر@–:/ م�ر����� را زم�	� �/ �/ �Cر�� ی"b%0/ ��	8 ی  QEF/ از ��مD/ �60م�!�ان <ی�  -١

  )�دi	/ 	�م��؟،م��7%د
  �:�و���> ����	� م��ن م��%ی�#��� و ای�* <#��� ��ام��؟-٢
� را ارا�/ داد* ا	� و -� از <ن ی ����ر> از م!:"%ان ����� �9O@ �F ��ری� ��Nی%> از ی  ��مD/ روی�-٣

 چ/ ا�E!9ه�ت ا���� را م%�"8 ای��� از 	.% �60:�. ����9* 	� �%	�م/ ا> را ��� د�!���� �/ <ن ��.�� 	
�ی��
 �9* ا	� و چ/ رو�9 �%ا> 9"& ی  �%	�م/ ����� د��P ض%ور> م��9�E؟

�/ روز ���* 	�H	�* دا	�!/ و از زی% ��ر م��u#�� را )�6 ا)!��د �Wد را ��مD/ -����* �/ او  ی  مD!�د -٤
��ا	�� م��%ی�#��� م"�	. �9	�W /#� م�"�� ��"� و م��%ی�#��� دی�#"!�  ��Eدل 	.% در ای� م�رد �� در 	.% @0%!


�ی��	!  
چ���؟" )�6 م��Qb"و " )�Rb� �6"م�.�ر از  -٥  
  ��مD/ و ا	��	� د�� م�����؟، چ�7	/ ا	��	�� �/ )��DEF �6، �% ا��س )�u� �6ر> م�ر����!�-٦
  چ/ �:�و���> ا���� م��ن 	�9!/ ه�> ��ری[� م�ر����!� و �%م�ی/ دار> و��د دارد؟-٧

� )�م& �"�م& ��مD/ ا	��	� در م%ا�& م[!U6 ��د* ا	� را 	�م �E%ی�؟ و �/  	-٨�Q!/ م��ا>  /�%Rوه�> م%�

 	��/ �Wد چ/ )�ام�6 در -�H ای� -�ی�* ه� �%ار دار	�؟
٩- Pی%F / از��9 �Eی% م�Oj	�"ام �6
� �/ ز	�@� ا��> د�� ی��0؟ از #�Rظ ��uر> ای( <��!�Q0م�  

!%ی� �!�ر* ه� –دی�#"!�  ه
/ چ�  �% ا��س م��%ی�#��� - ١٠�.( �� �9 � در �%�!� دا�
� – از ��چ"!%ی

��9�Eو �"�م& م� .��DEF از /� ���� d9�� ام ا��؟��ی�ن %� �!�ل ���روی�K ��مD/ م،)�م& ای  



 را�b/ ا> ، �/ )��ان را�b/ ا> )�6 و م�6D#� م��ن ��uر> و )
& در ای� د0!%چ/ ��uر> )�6 م�ر�����- ١١
� /� U�C�� ��"د را ��ز> م��W dQ	 Pی%F �% ا��س <ن ی"� �/ �Cر�� -���!/ �/ دی�E� <%7ی& �9* و ��ی

�60:/ م��%ی�#��� دی�#"!�  چ/ 	�م� �%ا> ای� 9"& از �%�� ا	![�ب 	
�د* ا��؟. �9* ا��  
  م�.�ر از @Oار از ���A%ات �
� �/ ��:� و ای�"/ �"�م& از ای� F%یP رو> م��ه� چ���؟- ١٢

 
 

 -��م -%��>
٢٠٠٩٠٤١٨ 

                 


