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 � 
	� � آ���	  �	ن در "ن  �	دت �    ��� را آ� ��   ����		 آ� ��دم �	���   ��#�� 	�� ه��� ��دم . �$ا��

 ا��4 آ�4 در   �ارا��	�4 ��� �#,� ا��3	ع ا� �	���	ن �  »�	�آ# «ۀ آ#� � وا-* �دا�� ),+ �*�    ��	 � �(	)�ً	 �	���	ن را آ#   

+ �4 + ا �:94$ص و ه�7�4     � �6 در ��#  �اران �� �	��آ� �� ا��3	ع ا     �د5)� � » 	��آ#«. ����	 �"ن �	���	ن  �	دت �   

  �6 در "��	ن �� آ� �	 ���+ �3	ن ه��� و ه< ا
:	@�,� ه�$ز در ا� ه< آ�	�–اران ��	�> ا� �3;آ#�� ��ا�
	�– 


$د �ا��*�	ل � .  

ا �Cز�ان ا��اB ;��		در ز� � ��
DE �F GE�� 4$م- 	H ب ��$د	4  را ا��:� ۀ�4
 ۀ#��$�4 او اK,4	م �4$د را   .  او �	

�$��   L:� ن	و ��ز�  � �� "� � M�#C +�      � ن داد و	ا;�ا+ را �� "� ��ن ا�	L�B	ا� 	H د	���C  4� 4#*H ن را	L�   <43و را < ده�4

�L	ن �:+ E$�6 �$ $د �	 ا��� "�ن ��� .�	N�ن �*�، ����� آ�  �ه	در�6 �$ $د، در ز� +  ��Bن ا��ا	ه� �	P F

��� ،
����	ع ورز�	ن "وردن ا��	ن "ورد�، ),+ ا(#Q "�	ن از ا� از ��دم �� او ا��ا از "�	�. � RS��,�� �� �� 6

	ن -44$م �#�اء T44UC ا��44اBدر ا��44. 
4$د  �6 �$ا�44� ��;�44� �44	�F 4 داد آ�44 آ#� �44$د L44H,; ��4ا ;�4�44	ن "ورد�44، -44$م 3 �ا

GE���، ),4+ اآ�4$ن 4�H	م ��4دان و ز�4	�         � �ا ���$ب �   ۀ�4
6 �+ ��4 ��4  � ز�4 ; آ�4 از �Xاده4	 و �W4#�:� F4# رو    �

ا �  �"ور�، -$م 3    ��	ن � �ا�  ; ��ا�< ����4 �4$د، آ�4 �4ا ��4ا     ;F ا�3ا�� د�$ل در ا��3	ع ا��اBرا. رو� ��L	ر � 

4ا �4 6، آ� -$م 3� ��;�	�),+ را� د�$ل �� آ#  . < و �H	م ��F ذآ$ر او ��Uر ��C$د       �ا��اه� 4،  �	ر��4H از    � �4 
	�

�*H�  � و ارد�� �Dه���N اه��F ���� د  �+ د) ���� .�*H �	��C Z�[ 
$د آ� H$��4   � ا�3ا ���$رد آ�	�  6 در�\ ���

ا �� روK	� ۀ� در �	�$اد  �  [$ ۀا� و �L	�    �	ن "ورد� �6 ا �آ�د� و �� ��   � � 
	� .�*H��  را �^	ت �د آ� �$;:$د

� �6 �^	ت ���	ن �� ��  � ا ۀ#��$�,	ران TUC   �ا E�	ه �ده ز   �����	 .�*Hآ�	_ F��� و ��`  ،a �4  از E�4	� و 
�4وع   �

E3 �ز� � �� آ� H*���� آ�	� �	ه	 ���$م ا�� آ� "ب ��� از آ#�در �*[. �	
  �6 � � در ��  � E�  4� 4���   �4
	_

 و در آ#   �ر  �	 � �و  �G�	ه	د ;� �و     �C در "ب ً̀  ��  �N ا
:	ص را آ	���� .�*Hا��� ; 94:
�4	ر ا�^4	م   ,� T4UC  � ه� 


$د ��.  

  3 » ��6ن �� «�	  � آ# �در  ��	4  ��� �ن از هX4� �4اد و    �4 ;�	 ا��4 و 4�H	م ا 4[	       �4 6 ��4 آ#   ���4 . 
4$د   �

 از �a �� و ر�b در او   ز�	ن�
4 + ��7�4 �	 ه��4 آ#.  ا��4 �,4 �6 �,�4 ��4  � ا�M� �4$ر �,4 ��	 �4 ��4و، آ# �ا  �	U  �4س ا�

 � ;�ا �� �ا  �زU  دارد Z#*H س . �	N�ا هD�*��     #آ <d4      �4  آ� ا��وز �� و� �	4N� ن	در 4�3 	4 �� �<، �4 �آ�4  ����   	4ً�)	آ�4 ( >

� �-�eH ر	ه �د�	E و 
< � آ� �� "ن H$�3� آ� �	;ا + �,���او)+ ا��؟ ���ا ��. �ارت و3$د دارد 
 او-	ت در "ن��	

4 4H	ز� �   ا  روحۀ#��$� و3$د دار� آ� ;	د� زۀ�	   �+ ا�� آ� در آ#    �ا($H س4U(� �4�C	  � و  ���F وا-*4ً	 ��4  �4 + د)���4 ا�4



  

��آ�	ب � . ���U � س�  $E� �� روح Rآ� ه�آ 4  �د از "ن او ��4 6 را �4ار �
 در�4 *4`و� �	 �). ٨:٩	ن �4 رو� (�	    �4l�

 
	� ��
 آ� ��ا � �;�	ر�� ا
:	ص ���	 
�� آ#;< آ� �H	م ا [	   �دا�
	�; 	e
 �� �� +�C	�� �4$د  "��4	 . ا�4  �	ر��	ن "�

4ر "��	ا� و او   �S� 6د� � �� ���   �*��G� Qرگ   � ]� ;�	را �� د��  H را �4$د ��� 	4  � �4 ;^ً:�    	e4
 �	4�E و از ��4ض L

��  ً̀ "زاد ��از ��	���،  �+ �3	ن ��� ��	ن در ا��� آ� ���$-*�+ H	 �7�ه�. ده F ه��4  �4 + د)���4 ��� و ��E o�	� آ	�

�Kج دار �ا	�ن �$د را ا ��اف و از   	ه	�E آ� >	��"��$H  B	4�� � �	4�H ،>� 4�� �   ه	�E �L4� و)4  �4$ع ،+ � آ4eH �  4� �4	وH �,	ر�4


, �$د را�	ن وا-*���+ ا�� آ� ���+ و3$د دارد ا���	ن و �	 �����G_ �� �  #�4H �4د� ا�	���C ا4  ���	 �< �4 � آ� ��

+ �+ ��44���,� �44	�@44$رH آ��44، در � او را ا]	 �44 �44 ;ده�44 و د��44$ره	  � او را �44$رد ا�e�44	د� -�44ار �44  ;و داروه44	

���   .آ��

4 �اران �UK	���H �,	م ا  �K	) درU� �4� 4 6 � در�r  	4
 ،ا�� ه��4��  4�   �4-�C ن	آ�4 در 4�3  ��� �:�W4# ��4  ;ه4	  

4 از    آ�4 از ه�G� �44رE ;ا  دو �C-�4 دارد،و43$د  �Hر	�   ; �G44رگ داراۀ+ دو  4-�C���4H 4	�� و ا a و _��44$)آ	H:  ��4 ه��4�

	�*
 و)   � � ;ت ��*د �
 آ�	ب �  ��	U  م ا	�H س�ن ���+ ��	�ن ا ۀه�4 .  ا���,	"�4 �آ�4      6 _��4  � ��4 ���4 �4	ن دار�4

 آ� او �� رو       �U�*� ا ا�� و4 و   � @# ;�
 �4  �ده�4� و �او�4 �N    4	��4 �^4	ت  �Q 3	ن داد و دو�	ر� ز�
	� .  �4��E

 e	ق  `-ا�H	د و اH اآ�sًا �� �� دار�، و)� ا��`ف  d$� �U$ 	ت ا�	�� ��	FB و ��K	ن در �$رد �*[�������

 و �	 ���
r� �����	ن و �6 در ا� ��;#� ]�Z "رزو��	�
	� .  

�4 �4ا و د     ار�	�4 �+ ا��4 آ�4 ا   �4 �	 ا �4  آ# ; از ه4�C	   �,4 ���؟  ��	 � �هف آ# C�*� زد آ�4 در	در �4	ر ان را -4

4 ��	   ����4 �	ن و   �ا
  و �*	
4   � دو��4  ;اران دارا �	�4 �� ا �+ �4	 �4	    ��4 و ه�7�4    � ر�4
 ا��4 آ�4 ه�4d;    �4ور . �ت �	

	ن ���� ��4 �� �4	  �4 ���ه�4 ��4  . �4  ا]	 �4 ��	 ; و;�	�� در آ#  � و  [$  ��$رد H*�    6 را در  � ��  د��$ر ;ار�	��ا

ار�	��u ا� ه .رد	ج دا � �ن ا�K  ;� ا [	 �  [$ �ن ا��	ن �� �	     ,� ه� �	ز�� ا�� ه�	�M$ر  ��; 	�� GEه��د را $� 

N���و ه� �-	Cاز ر�	� �ا ���	اران در آ#�  .�	 �^Gا �	زد�

 ���4  آ�4   �+ �3	ن �� ا�^4	م ر�4	� و ه�4N	�   ��	 را �$WP �	��� ا�� آ� آ	ر او را در ا        �6، آ# �*`و� �� �

داد، (�GدE	ن  ��	ران را 
e	 ��آ�د، � �	ن �� ��دم � ;��د، آ`م �ا را ��ا      ��� � + �3	ن �  � در ا  �6 �$ن ا��	�  ���

#�H را�� � L:ه��	�E و �وان �$د د��$ر �_، �� �,� �� "��	ن @*$د ��	��از ا 6F -����. ��$د �,	ران را ر��N	ر �

 4�3	ن  ;	ن در 4�H	م آL4$ره	  ���م �� �H	ۀ�e+ آ	ر و وP�������H ��  .	م ��دم �3	ن ���	�� �^	ت را ۀ��C$د آ� �Xد  

+ �7�4 ن ه�	�����4 . �4	ن "ور�4  � ا;�4 آ�4 ��4 و   � ��دم ���	�� و "�	ن را د 4$ت ��	       ۀه�6 را ��    �v	م �� �+ ا�� آ� _   �ا

��  	� 4�  ن ��� 
e4	 �L4:    ۀX�  4�$��#اده4	 و �D4اهQ،       ۀه�4 6 را ���  �4� �     �4��4  4�4# *H ن و	ه �[	ا دادن  < دادن 43D4) ن و`

  l $� ن و	N���Eت   ۀ	ا�  �^ ���    �4$د را در �4�� ��4دم @�4ف آ�4د و        �6 ز�4E  � ��4  ��� . �ان �E	�L� ،	ن ده�

 از او ���N� ZL��	 �G �� او �;�	� آ#;ا [	���.  



  


 ۀ,� ه�   #E��	�M$ره �� �e�$E �	��� �   �4و� اE �4ا��4، ه ار ��	�4 �	ز�� 4��Kا G 4�  4ا���ج ��4 ره	�   	4H �4دارد آ 

  #*H ن را	"��  	داد� راه�� >��   $LH و  و در و-� �dور    ��� Q	 �Z و �H(  � آ���;�	�" �  �4
w و �ا�4 4H$�    را آ� ����4ف 

��H� �آ �� .  �xH و ��� .  4	 4��C$د �� 4	 ���eK  4	�C �4Pز�4ان �4$د در آ#   ;N$��4 ره��4ان را ��4ا      ���	، �ا ا  �R آ# �از �

 و _����
� او را ��	 ��	;�	�# آv	م او را �� ��دم �3	ن ���	�� و�6 دوازد� ��e را ا��:	ب ��$د آ� ر�$5ن او �	� .

3 ,� در  �  ��M� ،RS$ر  �  � �lK`� 
4�	ن و �*#4< و   �G 4 ا��:4	ب ��4$د آ�4 در آ#   �4  را �  ;�4N � د ۀ<، �4ا  4    �آ�4   � 	�

�
���	 ��e �� ا��وز� ا�^	م وP;�	�6 در آ#� ���+ روK	��+ �	د���H	م ا. ���L و �	دم و ره�� و ��_��� �	�.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


