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 خٛابيذٖزايبسٔا٘ي

،چٙذتابذبياريچٙذتاضا٘س















خٛابيذٖبزايسٔا٘ي


ثٞزٛس   زازٟ إ ث٠  خيخ  . يي ضاٜٛسٟ  ، ُصاقشٜسٕ قسٕ  ٗؼطكي  ٠ً  ضٝظ اّٝ

  ضا ٗثْ  ٝظبيلٖ ٝهشي  . ضٝظ اّٝ ًطزٕ ًبض ٗي  ٠٘١  ثبيس ثب١بـ  ٠ً

  خب ًطزٙ خب ث٠  ، كوظهغبض ًطزٛس  ثطايٖ  ذكبة  سٞي  ككَٜ

  ذكي  ٛجٞز. ١ٜٞظػطهٖ  خعٝقبٙ  ًٜبض خبزٟ  ي ؾٞذش٠  ١بي سبٛي

ٛلط اظ   يي  ثطزٙ  ضؾيس.ٗأٗٞضيز  اظ ضاٟ  ٗأٗٞضيز  اٝٓيٚ  ثٞز ٠ً  ٛكسٟ

ضا   حؿٚ حبج: » ًطز ٝ ُلز  نسايٖ ا١ٞاظ. كطٗبٛسٟ  ث٠  ذٞزٗبٙ  ُطزاٙ

  ، ُبظـ ثطُكشٚ  ٛطٝ. ٗٞهغ ، سٜس ضكشٚ  ا١ٞاظ.ٗٞهغ  ضؾبٛي ٗي  ثطي ٗي

 .« ظٝزثطؾي  ضا ثِيط ٠ً
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  ذٞا١ٜسث٠ ضا ٗي  ًؿي  ثٞز. ٗؼ٘ٞالً ٝهشي  ًبض١ب ثطػٌؽ  ٛظطٕ  ث٠

  زازٛس،ثطػٌؽ  ٗٚ  ث٠  ٠ً  زؾشٞضي  ضٝٛس. ٝٓي ثطؾبٜٛس، سٜس ٗي  خبيي

  ثٞز.ٗؼ٘ٞالً ضاٜٛسٟ  خج٠٢  ي چذ٠  خعٝ ًبض١بي  ١ٖ  ٗبقيٚ  ٗبٓي ثٞز. ُْ

ًٜس.   قس، س٘يعـ ٓي  ٗبقيٚ  ١ط خبي  ٠ً  اؾز  زؾشف  ٘بّزؾش  يي

 . ٗبٓيسٕ ٗي  ُْ  ٗبقيٜٖ  ثبيس ث٠  ٗٚ

 ضا  اظ ٗبقيٚ  قسٛس. خب١بيي ١ب ثبيس اؾششبض ٗي ٗبقيٚ

ثيبيس. اظ   حؿٚ سب حبج  ٝ ٜٗشظط قسٕ  ٗبٓيسٕ  س٘يع ثٞز، ُْ  ٠ً

 «؟ اؾز  خٞض آزٗي  چ٠  حؿٚ حبج  ايٚ: » دطؾيسٕ يٌي

 .« اؾز ٢ٜٗسؼ  زاٖٛ ٗي  . كوظ ٛيؿز  ذٞزٗبٙ  ُطزاٙ  ٗبّ: « ُلز

  سٞاٛؿشٖ ًٜس.ٗي  ضا س٢ي٠  ٜٗغو٠  ي ٛوك٠  آٗسٟ  ٠ً  كٌط ًطزٕ  ذٞزٕ  ديف

 .  آٗسٟ  چ٠  ٝ ثطاي  اؾز  ًبضٟ  چ٠  ثل٢ٖ٘  ضاٟ  سٞي

كٌط   ثٞز ٠ً  سط اظ آٙ ، آٗس. خٞاٙ ُصقز  ٠ً  ضثؼي  يي

.  ذطٝاض اذٖ  ٝ يي  ذبًي  ، ؾط ٝ ٝضغ يثؿيد  ١بي .ٓجبؼ ًطزٕ ٗي

 «؟ ثٔسي  ضا ٠ً  ضاٟ»، دطؾيس:  قسيٖ  ٛيبٗس. ؾٞاض ٠ً  ذٞقٖ  اظـ ذئي

 .« ث٠ٔ: » ُلشٖ

 .« ًٚ  ا١ٞاظ، ثيساضٕ  زضز ٌٜٛس، ضؾيسيٖ  زؾشز: » ُلز

ثٞز   قسٟ . ١ٞا سبضيي ُطكز  ٓدٖ  ، ذٞاثيس. ذئي اكشبزيٖ  ضاٟ  ٠ً  ١٘يٚ

چطا ُلشٜس  . ك٢٘يسٕ ثبقٖ  زاقش٠  نحجز ١ٖ  يي  زذٞاؾ ٗي  ٝ زٖٓ



 

7 

،  ذبٗٞـ  ذٞاثيس! ثبچطاؽ ٗي  ٢ٜٗسؼ  ثطٝ. ثبيس آهبي  آضإ  ضكشٚ  ٗٞهغ

 . ثطٕ ٗي  اِٛبض ػطٝؼ ٠ً  ضكشٖ ٗي  . ١٘چيٚ ثطاٖٛ  آ١ؿش٠  ٗدجٞض ثٞزٕ

 . ١عاض سب كٌط ًطزٕ  ثب ذٞزٕ  ضاٟ  سٞي

  ضاٟ  ايٚ ي ٠٘١  ذٞزٕ  ٝهز  . آٙ اـ ذب٠ٛ  ، ثبيس ثجطٗف ثطؾيٖ  ـ ٝهشي

 . ضا ثطُطزٕ

 ز١س. ٗي  ضا ازا٠ٗ  ذٞاثف  ، ؾطيبّ ضاحز  ثب ذيبّ  آهب ١ٖ  ـ ايٚ

 . ًطزي ٛ٘ي ظاثطاٟ  ٗب ضا ١ٖ  ٠ً  ضكشي ٗي  نجح  ٗبٛسي ، ٗي ـ ذٞة

  ذ٘ذبضٟ  اُط يي  ٠ً  ايٚ  ٗثْ  كٌط١ب ٝ كٌط١بيي  ثب ١٘يٚ

  ق٢ط ٠ً  . ث٠ ب ا١ٞاظ ضكشٖقٞز، س ٗي  چ٠  ٗبٙ ثيبيسؾطاؽ

  چٞٙ  ثجركيس. ٗٚ: » ُلشٖ  اـ ث٠  ٝ ثب ًٜبي٠  ًطزٕ  ،ثيساضـ ضؾيسيٖ

 .« ًطزٕ  ، ثيساضسبٙ ضا ٛساقشٖ  ذب٠ٛ آزضؼ

 «؟ ذب٠ٛ»دطؾيس:   ثب سؼدت

آٗس   ًكيس سبحٞاؾف  عّٞ  اي . چٜس ٓحظ٠ زٝضٝثط اٛساذز  ث٠  ِٛب١ي

 !« ٗؿشويٖ: » . ثؼس ُلز ؾط خبـ

 زاز.  ضا اٝ آزضؼ  ضاٟ  ثوي٠

 . ضاؾز  ث٠  ... ثذيچ چخ  ث٠  ـ ثذيچ
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  .ديبزٟ ؾشبز ؾط زض آٝضزيٖ  سب اظ خٔٞي  ًطزيٖ  ٝ ضاؾز  هسض چخ  ايٚ

ٛكٞ.  ٗٚ  . سٞ ثطٝ، ٗؼغْ ظٝز ثطُطزٕ  ثبيس نجح  ٗٚ: » قس ٝ ُلز

 .« آيٖ ، ٗي آٝضٕ ُيط ٗي  ٗبقيٚ  يي  نجح

  ٠ً ًطزٕ كٌط ٗي  ايٚ  . ث٠ كٌط ٌٛطزٕ ١ب ذ٘ذبضٟ  ضا ث٠  ثطُكشٚ  ضاٟ

  چطا قجب٠ٛ  ك٢٘يسٕ . ٛ٘ي ذسا ضا قؿشٖ  ثٜسٟ  آٙ  چوسض ُٜبٟ

  زض كٌط ضؾيسٙ  ٗب ثرٞاثس. ١٘چٜبٙ  ُطزاٙ  سٞي  سٞاٛؿز .ٗي ضكز

 . ضؾيسٕ  ًي  ٛل٢٘يسٕ  ٠ً  ثٞزٕ  ٝذٞاثيسٙ

.  اؾز  طٜٗٚٗشظ  ٝ آٗبزٟ  دٞقيسٟ  ٓجبؼ  ُطزاٙ  كطٗبٛسٟ  ٝ زيسٕ  ضؾيسٕ

 «ٛساضز! ذٞاة  يٌي  ! ايٚ كطيبز ثطؼ  ث٠  يبػٔي: » ُلشٖ  ذٞزٕ  ديف

.  ًطزٕ ٝ ٓطظ ؾالٕ  زض ًبض ثبقس. ثب سطؼ  خسيسي  ٗأٗٞضيز  سطؾيسٕ

 !« ذسا هٞر: » ضا زاز ٝ ُلز  ؾالٖٗ  خٞاة

 !« ٜٗ٘ٞٙ  ذئي: » ُلشٖ

 «؟ ، ٠ٛ قسي  ذؿش٠»دطؾيس: 

  حطف ١ٖ  ًالٕ  ، يي ٝ ثطُطزٕ  سب ثطٕٝ ! ، دٌيسٕ ٛكسٕ  ذؿش٠: » ُلشٖ

 .« ٛعزٕ

  ،ٗثْ ١بيي ٝهز  ًٜس ثرٞاثس. يي ٛ٘ي  ذسا كطنز  ثٜسٟ  ايٚ: » ُلز

 «ذٞاثس. ٗي  ، سٞ ٗبقيٚ اـ سٞ ثطزي  ٠ً  ٗٞهغ  ١٘يٚ

 .« ُطزٟ ثطٗي  نجح  ُلز: » ُلشٖ
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  يخبي ثبيس ثطٕٝ  . ٗٚ زضز ٌٜٛس، سٞ ثطٝ ثرٞاة  . زؾشز زاٖٛ ٗي: » ُلز

 .«  آيٖ ٝ ٗي  ضٕٝ ٗي  . ذٞزٕ ٝ ثطُطزٕ

  ضا ثطزٝ ٗٚ  ٌٛطز. اٝ ٗبقيٚ  . هجّٞ ثطٕٝ  ١٘طا١ف  ٠ً  ًطزٕ  سؼبضف

  ، اظذٞاة ثؼس اظ آٙ  ٠ً  ثٞز زؾشٖ  آٗسٟ  . حؿبة ثرٞاثٖ  ٠ً  ضكشٖ

 قس.  عٞض ١ٖ  ٝ ١٘يٚ  ٛيؿز  ذجطي  ٝ حؿبثي  زضؾز
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،دٚٞشارتٛٔاٖٞشارتٛٔاٖ















،دٚٞشارتٛٔاٖٞشارتٛٔاٖ


زض  زٝؾشٖ  آٗس. دؿط ث٢شطيٚ  ٠ً  ثٞزيٖ  ضا ثبظ ًطزٟ  زض ٗـبظٟ  سبظٟ

  ١ط ٝهز  ٝ ٗٚ  ثٞزيٖ  زٝؾز  ١ب ثب ١ٖ ٗك٢س ثٞز. ؾبّ

  دؿط حبخي  . ايٚ قسٕ ٗي  دسضـ  يب ٛب١بض ٢ٗ٘بٙ  ، قبٕ ظيبضر ضكشٖ ٗي

  حؿٚ  . اؾ٘ف زاقز  ذٞقي  ذُٔن  ثٞز چٞٙ  يبزٕ  ضاذٞة

.  ضا دطؾيسٕ  ثبثبـ  ٝ حبّ  ًطزٕ  ٝ ثف  ذٞـ  ثٞز.ثب١بـ

اٝ   ٝ ؾبّ  ١٘ؿٚ  دؿطي  ١ٖ  ٛساضز. ذٞزٖٗ  حٞن٠ٔ  ذئي ٢٘يسٕك

  زاٛؿشٖ ١ب ٛساضٛس. ٗي زاضٛس ٝ ًي  ١ب حٞن٠ٔ ًي  زاٛؿشٖ ٝٗي  زاقشٖ
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اظ   ػدت  ذجط؟ چ٠  چ٠: » . دطؾيسٕ ٗغٔت  ؾط انْ  ثبيسثطٕٝ

 « ١ب؟ عطف ايٚ

  ١٘يك٠ . ٗثْ ٗغٔت  ؾط انْ  ، ضكز ًطزٕ كٌط ٗي  ٠ً  ظٝزسط اظ آٙ

 . ٝ ٗشيٚ  ٗؤزة

 . زاقشٖ الظٕ  دّٞ  ً٘ي  . يي قسٕ  ٗعاحٖ  ٠ً  آهب، قطٜٗسٟ ـ حبج

  زاضز٠ً  هسض حن  آٙ  ٗٚ  سٞ ُطزٙ  . ثبثبي قطٜٗسٟ  زقٜ٘ز: » ُلشٖ

 .« ًٜٖ  ، سوسيٖ ٝ ٛساضٕ  زاضٕ  ١ط چي  ٗٚ

.  ًطزٟ ضا ُٖ  دٞٓف  ، ًيق س٢طاٙ  قبيس آٗسٟ  كٌط ًطزٕ  ذٞزٕ  ديف

  نسسٞٗبٛي ثب يي  . كٌط ًطزٕ ٝ خٞ ًٜٖ  ٛجبيس دطؼ  ٠ً  زاٛؿشٖ ٗي

  زٝيؿز  اـ ، ث٠ نسسٞٗبٙ اُط ُلز  زاقشٖ  اكشس. سه٘يٖ ٗي  ضاٟ  ًبضـ

 «؟ زاضي  حبال چوسض الظٕ:» دطؾيسٕ  ضاحز  . ثب ذيبّ ثس١ٖ  سٞٗبٙ

...  ٝٓي  ظيبز اؾز  ً٘ي  يي  ٠ً  زاٖٛ . ٗي إ قطٜٗسٟ: » ُلز

 .«  ٝ ١عاضسٞٗبٙثبقس ز  اُطٌٗ٘ٚ

  ثٞز.حوٞم  ذئي  ١ب زٝ ١عاضسٞٗبٙ ٗٞهغ  ًكيس. آٙ  ؾٞر  إ ٠ًٔ

  ٝٓي ثس١ٖ  اـ ضا ث٠  دّٞ  سٞاٛؿشٖ ًبضٜٗس ثٞز. ٗي  يي  چ٢بض ٗبٟ

  ١٘چيٚ يي  اخبظٟ  چطا ثسٝٙ  ًطز ٠ً ٗي  ٠ُٔ  . ثؼساً ثبثبـ سطؾيسٕ

 ...« ذجط زاضز ٠ً  ثبثبر: » دطؾيسٕ  . اظـ ًطزٕ  ًبضي

 «ثعٛيس، ثِٞييس.  سٔلٚ  اـ ذٞا١يس ث٠ اُط ٗي  . ٝٓي ٠ٛ: » ُلز
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ديك٢ٜبز   ذٞزـ  . ٝهشي ًبض ضا ثٌٜٖ  ١٘يٚ  ذٞاؾز ٗي  زٖٓ

 آٗس.  ٛ٘ي  ديف  ١ٖ  زٓرٞضي  عٞضي  . ايٚ قسٕ  زاز،ذٞقحبّ

  ٗـبظٟ ث٠  ظزٕ  . ظَٛ ثعٖٛ  ثٜكيٜس سب سٔلٚ  ٠ً  ًطزٕ  سؼبضف  اـ ث٠

ًطز.   شٝم قس ٝ ًٔي  . ذٞقحبّ ضا ثطزاقز  ُٞقي  . ذٞزـ دسضـ

.  ُلشٖ  ضاثطايف  حؿٚ  ، ٗٞضٞع ؾالٗشي  ٝ چبم  ٝ احٞاّ  ثؼس اظ حبّ

١عاض   خباظ ٗٚ  ! آٗس ايٚ ػدت: » ًطز ٝ ُلز  ؾٌٞر  اي چٜس ٓحظ٠

ضا   ق٘ب زٝثطاثطـ  ؾطاؽ  . حبال آٗسٟ ٛسازٕ  اـ ، ث٠ ذٞاؾز  سٞٗبٙ

 «ذٞا١س. ٗي

زاضز  حن  ٠ً  زاٛؿشٖ ٓطظيس. ٗي ٗي  ذظ  عطف  ظ آٙا  زٝؾشٖ  نساي

  ٛهيحز ثطاي  ٜٗبؾجي  ظٗبٙ  ٠ً  زاٛؿشٖ ٗي  ضا ١ٖ  ثكٞز. ايٚ  ِٛطاٙ

١ب  خٞاٙ  ايٚ ، ثبيس ١ٞاي خبٙ حبخي: » . ُلشٖ ٛظط ٛيؿز  يب سجبزّ  ًطزٙ

 .« ؾط ؾجس اؾز  ُْ  ٠ً  ق٘ب ١ٖ  . حؿٚ ضا زاقز

  دّٞ  ايٚ  زض زازٙ  ٗٚ  ٠ً ٖ ٛسا ثس١  خٞضي  يي  ًطزٕ  ؾؼي

ًطز   ٗطا زضيبكز  ديبٕ  . اٝ ١ٖ اٝؾز  ضضبيز  قطط  . كوظ ٛساضٕ ػصضي

  . ٝٓي ثسٟ  اـ ضا ث٠  زيِط ٛطٝز، دّٞ  خبي  ٠ً  ايٚ  ثطاي: » ُٝلز

 !« ثٌف  ثطإ  ١ٖ  ظح٘شي يي

 «ثبقس.  . ١ط چي ضٝ چكٖ٘: » ُلشٖ
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  ضاثطاي  دّٞ  ثل٢٘يٖ  ٠ً  قيثب  ضا زاقش٠  ١ٞايف  سٞاٛي ٗي: » ُلز

 «ذٞا١س؟ ٗي  چي

 «ثبقس.  ضاحز  ٛساضز. ذيبٓز  ًبضي  ٠ً  ثبثب، ايٚ  آضٟ: » ُلشٖ

  ًطزٕ ؾلبضـ  اـ . ث٠ زازٕ  حؿٚ  ضا ث٠  ٝ دّٞ  ضا ُصاقشٖ  ُٞقي

زٝ   . سٞضٝزضٝاؾي ذٞزٗبٙ  ثيبيس ذب٠ٛ  ١ٖ  ثبقس ٝ قت  ٗٞاظت  ٠ً

اظ   يٌي  . ٗدشجي ثبقس ٝضكز  ٗٚ  ٢ٗ٘بٙ  بٕق  ًطز ٠ً  ، هجّٞ ١عاضسٞٗبٙ

  ايٚ  ؾبي٠  ث٠  ؾبي٠: » اُٝلشٖ  ثٞز. ث٠  ظضِٛي  ي ، ثچ٠ إ ٗـبظٟ  قبُطزاٙ

 «ًٜس. ًبضٗي  ضٝز ٝ چ٠ ًدب ٗي  آهب ثطٝ ثجيٚ حؿٚ

ًطزٛس ٝ   ضا اظ ٗك٢س حٞا٠ٓ  ثؼس، دّٞ  زٝ ؾبػز

 زاز.  ٝ ُعاضـ  ثطُكز  ٗدشجي  ؿطٝة ١بي ٛعزيٌي

خب   ضا ٛٞاض ذطيسٛس. اظ يي  دّٞ  ضكشٜس ٠٘١  اظ ضكوبـ  ب يٌيـ ث

  ٠٘١  ايٚ  ثٌٜس ٠ً  قي  ذٞاؾشٜس ًؿي ٛ٘ي  . ُ٘بٖٛ ٛرطيسٙ ١ٖ

  ضكيوف  ١٘بٙ  ي ذٞا١ٜس. ثؼس ضكشٜس ذب٠ٛ ٗي  چي  ضا ثطاي  ٛٞاضذبٓي

 ٛيبٗسٛس.   ثيطٝٙ  ٝزيِط ١ٖ

  ظزٕ  ظَٛ ذٞا١ٜس. ٗي  چي  ٛٞاض١ب ضا ثطاي  قس ك٢٘يس ٠ً ٗي

ٗب، ثؼس اظ   آٗس ذب٠ٛ  ٠ً  ٛجبقس. قت  ِٛطاٙ  زّ  ٠ً  دسضـ ث٠

 : ُلشٖ  اـ ٝ ث٠  ؾيبؾز  ث٠  ضا ًكيسٕ  ،نحجز قبٕ
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  ذئي  . ٗٚ ًبض اؾز  سٞي  ١ب ثيكشط ؾطسبٙ ـ ق٘ب خٞاٙ

  . سٞ سب حبال چيعي ًٜٖ  آهب ضا ُٞـ  اظ ٛٞاض١بي  ذٞا١س يٌي ٗي زٖٓ

 ؟ يسيآهب ضا قٜ  اظٛٞاض١بي

آٝضز ٝزاز   ثيطٝٙ  ٛٞاض ًبؾز  ٝ يي  ثـٔف  خيخ  ًطز سٞي  زؾز

سٜٞض زض   اٗطٝظ اظ سٞي  . ١٘يٚ اؾز  ِ زاؽ زاؽ: » ٝ ُلز  إ ث٠

 .« آهبؾز  ٛٞاض ؾرٜطاٛي  .آذطيٚ آٗسٟ

ٛٞاض ضا  ، ١ٖ قت  . ١٘بٙ ذٞاؾش٠ ٗي  چي  ١ب ضا ثطاي قس دّٞ  ٗؼٕٔٞ

ٗب   ضاديف  . قت هطاض زازٕ  طيبٙضا زض خ  دسضـ  ٝ ١ٖ  ًطزٕ  ُٞـ

ذٞاثٜس ٝ ًبض  ٛ٘ي سب نجح  زاٛؿشٖ ثبيس ثطٝز، ًبض زاضز. ٗي  ٛ٘بٛس. ُلز

 ثٞز.  ُطكش٠  چطسف  ثؼس اظ قبٕ  ًٜٜس، چٞٙ ٗي
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...وٝ٘طاٖآٖبٝ٘طاٖ















...وٝ٘طاٖآٖبٝ٘طاٖ


  زؾشِبٟ . اُؾشب دكزٕ ثٞز  ٝ خبضٝ ًطزٟ  ضا آة  ٗـبظٟ  خٔٞي  سبظٟ

ٗح٘س، »دطؾيس:  ًطز. اظ ٗٚ ٗي  ضا خ٘غ  سؼ٘يطي  زيٜبٕ  يي  زاقز

 «؟ ثِيطي  دّٞ  سٞاٛؿشي  زيكت

 «ٛكس!: » ُلشٖ

 ««چطا؟»دطؾيس: 

  قٞز ًي ٗي  زيِط ثيب، ٗؼٕٔٞ  ي ١لش٠  ُلشٜس يي: » ُلشٖ

 .« ضا ثِيطي  ٝاٗز  ثيبيي سٞاٛي ٗي

 !» قبءاهلل اٙ  ذيط اؾز: » ُلز
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. سٞ  ثٞزٕ  ٛكؿش٠  چ٢بضدبي٠  ضٝي  قس. ٗٚ  ًبضـ  ٗكـّٞ

  إ چغٞض ثبيس ثسهٞٓي  ٠ً  ًطزٕ ٝ كٌط ٗي  ثٞزٕ  ثحطذيبثبٙ

ضا  دّٞ  ٗٞهغ  ٗؿدس، ١٘بٙ  ، ثطٕٝ ثٞزٕ  ًطزٟ  . ذيبّ ًٜٖ  ٗبٓي ضاٗبؾز

  ثطٝيٖ ٝ ٗبزضـ  ثب ٗبزضٕ  ثٞزٕ  زازٟ  هّٞ  ٛبٗعزٕ  ز١ٜس. ث٠ ٗي

 ٝ...  ػطٝؾي  ، ٓجبؼ . چبزضي كطٝقي دبضچ٠

ضضب  اٗبٕ  زاٗٚ  ث٠  . زؾز ًٜٖ  هطو  سٞاٖٛ ٗي  اظ ًي  زض كٌط ثٞزٕ

. ضٝ  اكشيٖ ٗي يبز اٗبٕ  ، كٞضي خٞض ٗٞاهغ  ١ب، زض ايٚ . ٗب ٗك٢سي قسٕ

 !«  ضا خٞضًٚ  اـ ٝؾي٠ٔ  ذٞزر: » ٝ ُلشٖ  ًطزٕ  حطٗف  ث٠

ضا   غيبٙ  ، يي ٛيٗطز خٞا  زيسٕ  ٠ً  ثٞزٕ  ػٞآٖ  زض ١٘يٚ

  ١ٚ  ثٞز ث٠  . ٗؼٕٔٞ ٗـبظٟ  عطف  آٝضز ث٠ ضا ٗي  ز١س ٝ ٗبقيٚ ٗي ١ُْ

ضا  ٗبقيٜف  ثبثب. ُ٘بٖٛ  ايٚ  ً٘ي  ضكشٖ  ٗٚ: » اُؾشب ُلشٖ  . ث٠ اكشبزٟ  ١ٝٚ

 «خب.  آٝضز ايٚ ٗي

 .« س٢ٜبؾز  ثطٝ. زؾز: » ًطز ٝ ُلز  ذيبثبٙ  ث٠  اُؾشب ِٛب١ي

  خٔٞي  ، آٝضزيٖ زازيٖ  ١ُٔفقس.  ٛ٘ي  ضٝقٚ  غيبٙ

  قسٟ  ذبٓي  اـ ثٞز ٝ ثبسطي  ًطزٟ  اسهبٓي  اـ ًكي .ؾيٖ ٗـبظٟ

ضا ثب اُؾشب ًطز   ٝ ًشبثف  . حؿبة ًطزيٖ  ظٝز زضؾشف  ثٞز.ذئي

زاضز   ضيف  . زيسٕ ضا ثبظ ًطزٕ  ؾط نحجز  ٠ً  ضكز ٗي  ٝزاقز
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ثبقس   قش٠ٗؿدس آقٜب زا  قبيس سٞي  . ُلشٖ اؾز  ثبذسايي  ٝخٞاٙ

 «؟ ١ؿز  چي  . حبال ًبضر آقٜب ٛساضٕ: » ثيٜساظز. ُلز  ًٝبض ٗطا ضاٟ

.هطاض  ًٜيٖ  ػطٝؾي  . هطاضٟ : ٛبٗعز زاضٕ ُلشٖ  چيع ضا ثطايف  ٠٘١

  هٖٞٓ ث٠  سٞاٖٛ ٝ ٛ٘ي  ثٞزٕ  زازٟ  . هّٞ ثس١س ٝ ٛسازٟ  ٗؿدس ٝإ  ثٞزٟ

اظ   اُطًبضي  ٠ً  ذٞاٛسٕ  ضٝض٠  ثطايف  حؿبثي  . ذالن٠ ًٜٖ  ػْ٘

.  ز١ٖ ٗي ار ث٠  آزضؾي  يي: » ٌٜٛس. ُلز  آيس، ًٞسب١ي ثطٗي  زؾشف

 .« ثسٟ  هؿغي ضا ١ٖ  ، ثطزاض. دٞٓف ذٞاؾشي  دبضچ٠  خب ١ط چي  ثطٝ آٙ

  ، سٞي ثِطزي  چيعي  ١ب زٛجبّ سٞ آؾ٘بٙ  ثٞز ٠ً  ايٚ  ٗثْ

 «قٞز؟ ٗي: » دطؾيسٕ  ثبقس. ثب ٛبثبٝضي خيجز

. ثِٞ ٗطا  اؾز  ذٞزٗبٙ  ي ز؟! ٗـبظٟچطا ٛكٞ: » ُلز

 «ثبقس.  خ٘غ  . ذيبٓز كطؾشبزٟ حؿٚ

 «؟ ثِٞيٖ  ، چي قٜبؾي ضا اظ ًدب ٗي  اُط دطؾيس حؿٚ: » ُلشٖ

  ضٝقٚ  ٗبقيٜف  نجح  ٠ً  ٛكبٙ  آٙ  ث٠  ثِٞ، ٛكبٙ: » ُلز

 !« زازي  ٛكس،١ُٔف

ثبقس.   قسٟ  زضؾز  ًبضٕ  ضاحشي  ١٘يٚ  ث٠  قس ٠ً ٛ٘ي  ثبٝضٕ

  ١ٜٞظ ثبٝضٕ  ٛجٞز چٞٙ  زٖٓ  سٞي  زّ  سبؿطٝة

ظٝزسط ًبض ضا   ؾبػز  . يي ُطكشٖ  ثٞز. اظ اُؾشب اخبظٟ  ٛكسٟ 

 قٞز.  ِ ضاحز ضاحز  ذيبٖٓ  ٠ً  ٗـبظٟ  ؾطاؽ  ٝ ضكشٖ  ًطزٕ سؼغيْ
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  . ٗطزخٞاٛي اٛساذشٖ ٗي  ضاٟ  ٗكشطي  زاقشٖ  ثٞز ٝ ٗٚ  قٔٞؽ  ٗـبظٟ

ؾجعقس. آٗس سٞ   زض ٗـبظٟ  ثٞز، خٔٞي  اٛسٟضا ؾٞظ  نٞضسف  آكشبة  ٠ً

  قٞز. ١٘بٙ  ايؿشبز سبذٔٞر  ٝ ػوت  اٛساذز  زٝض اعطاف  ث٠  ٝ ِٛب١ي

:  اٝ ُلشٖ  ث٠  ،ذغبة ظزٕ ٗي  ؾط ٝ ٠ًٔ  هجٔي  ١بي ثب ٗكشطي  عٞض ٠ً

 «؟ ثس١ٖ اٛدبٕ  ثطايشبٙ  سٞاٖٛ ٗي  ًبضي  ثلطٗبييس! چ٠»

آهب.  حبج  ٛساضٕ  اي ػد٠ٔ  ٗٚ»:  قس ٝ ُلز  ضَٛ  ث٠  ضَٛ  ً٘ي

 .« ًٜٖ ٗي  ثيٜساظيس، ػطو  ضا ضاٟ  ١بيشبٙ ق٘بٗكشطي

  ضا ثعٛس. ًبضٗكشطي  حطكف  خ٘غ  ذٞا١س خٔٞي ٛ٘ي  ٠ً  ك٢٘يسٕ

  ٝؾظ  ثالسٌٔيق ٠ً  قٞز. ٗطزي  ذٔٞر  سب ٗـبظٟ  زازٕ  ضا ؾطػز  هجٔي

سٞاٛس  ٜس، ٗيً ٗي زض ٝ زيٞاض ضا ِٛبٟ  ثبقس ٝ آٌي  ايؿشبزٟ  ٗـبظٟ

،  هجٔي  ثب ٗكشطي  ثبقس.ٗؼب٠ٔٗ  كطٝقٜسٟ  ثطاي  ٗعاح٘ز  ػبْٗ  ٢ٗ٘شطيٚ

،  اظ آٙ  ضازازٛس ٝ ضكشٜس. دؽ  قبٙ قس. دّٞ  س٘بٕ  ٝ ذٞقي  ذٞثي  ث٠

 !« زض ذسٗشٖ: » ُلشٖ  ٗطز ؿطيج٠  ث٠

  ٗٞهغ  زاز. سب آٙ  ٗيع سٌي٠  ضا ث٠  ١بيف آٗس خٔٞ ٝ زؾز

،  زيسٕ  ضا ٠ً  ١بيف . زؾز ثعٖٛ  ضا حسؼ  قـٔف  ثٞزٕ ٛشٞاٛؿش٠

  ١بيف زاضز. زؾز  ثب ٗبقيٚ  زض اضسجبط  يب ًبضي  اؾز  ٌٗبٛيي ك٢٘يسٕ
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دٞزض   ثب ١يچ  زاضز ٠ً  ، آثبضي ًبض ٝ ظح٘ز  ثٞز ٝٓي  ضاس٘يع قؿش٠

 ضٝز.  ٛ٘ي  اظ ثيٚ  ٝنبثٞٛي

ُلشٜس  ٗي ١بيف زؾز  ٝٓي  ٝضٝز زٓرٞض ثٞزٕ  ٗٞهغ  اظ ٗعاح٘شف

  ًبض ضازٝؾز  ا١ْ  ١بي خٞاٙ  ١ٖ  . ٗٚ اؾز  ًكي ظح٘ز  آزٕ  ٠ً

  خ١ٞطزاضٛس. ايٚ  ٠ً  اؾز  ايٚ  إ . ػويسٟ زاضٕ  زٝؾز  ١ٖ  . االٙ زاقشٖ

:  . ُلز اؾز  ١بيف حطف ث٠  ُٞقٖ  ٠ً  ، سأًيس ًطزٕ ٓجرٜسي  ثبض ١٘طاٟ

 «آهب.  ،حؿٚ سبٙ ذسٗز  كطؾشبزٟ  سبٙ ضا آهبظازٟ  ٗٚ»

  ٗٚ ثطاي  ٝهز  ١يچ  ًطز ٝٓي ٗي  ١ٖ  ثٞز. ً٘ي  ط ذٞثيدؿ  حؿٚ

ثب   ٗكشطي ، ايٚ ُلز ٗي  ٗٚ  ث٠  حؿي  ثٞز. آجش٠  ٛلطؾشبزٟ  ٗكشطي

  ١بي ثب ثچ٠ ًبض١بيف  حؿٚ  زاضز. چٞٙ  كطم  ٗؼ٘ٞٓي  ١بي ٗكشطي

  سٞاٖٛ ًبض ٗي چ٠: » ُلشٖ  ، ثب ذٞقطٝيي انْ  . ثب ايٚ زاقز  زيِط كطم

 .« ثس١ٖ  بٕاٛد  ثطايز

 .« ًٜٖ  ػطٝؾي  هطاضٟ  آهب، ٗٚ  حبج  ضاؾشف: » ُلز

 !« ٗجبض٠ً: » ُلشٖ

  .يي قبُطزٕ  ؾبظي ثبسطي  ، سٞ يي زضذشي  سٞ ذيبثبٙ  ٗٚ: » ُلز

چيع١ب.  . چبزض ٝ اظ ايٚ ػطٝؾي  ٓجبؼ  ؛ ثطاي ذٞاؾشٖ ٗي  دبضچ٠  ً٘ي

 .» ثطزاضٕ  ق٘ب هؿغي  اظ ٗـبظٟ  سٞاٖٛ ٗي  آهب ُلز  حؿٚ
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قس.  ٗي  حْ  يٌي  ثٞز، ثبيس ٗكٌْ  زض ٗيبٙ  حؿٚ  دبي  ٝهشي

ضا اظ   حؿٚ: » ٝ دطؾيسٕ  ًطزٕ  اؾشوجبّ  ٗٞضٞع  اظ ايٚ  ١ٖ ٗٚ

 «؟ قٜبؾي ًدبٗي

  ث٠  ٛكبٙ ٗب. ُلز  ؾبظي ثٞز ثبسطي  ضا آٝضزٟ  ٗبقيٜف  نجح: » ُلز

 «زازيس.  قس، ١ُٔف ٛ٘ي  ضٝقٚ  ٗبقيٚ  نجح  ٠ً  ٛكبٙ  آٙ

  . ١ط چي اؾز  زضؾز  ار ٛكبٛي: » ٝ ُلشٖ  يسٕذٜس

 «ثجط. ذٞا١ي ٗي

 .« قبٙ ثيبٝضٕ  ثس١يس، ثطٕٝ  آهب، اُط اخبظٟ حبج: » ُلز

 !« قٜبؾي ٛ٘ي  دبضچ٠  ذٞزر  ثطٝ. سٞ ٠ً: » ُلشٖ

قس.ثب   دط اظ ذٜسٟ  نٞضسف  ثبقٜس، س٘بٕ  زازٟ  اـ اِٛبض زٛيب ضا ث٠

 ًٜس. ٗي زضؾز  نٞاة  ذٞزـ  طايث  اظ ١يچي  حؿٚ  ايٚ  ُلشٖ  ذٞزٕ
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٘ٛضابٝجعبٝيه















٘ٛضابٝجعبٝيه


  ضكشيٖ ٗي شيٖٗب١ك٢ط. زاق  ثطٝيٖ  ذٞاؾشيٖ ٗي  ٠ً  ٛلط ثٞزيٖ  ؾ٠

  ثٞز ٝ ٗبثبيس ٜٗشظط ٗبقيٜي  ٛب١بض ضكش٠  ثٞز. ٗبقيٚ  . ثسٗٞهؼي ٗطذهي

سب   ثجطز. ١ط ؾ٠  ١ب ضا ثبذٞزـ ٗب١ك٢طي  ذٞاؾز ٗي  ٠ً  ٗبٛسيٖ ٗي

 . ٝ دطر  ٝچطر  . ثِٞ ٝ ثرٜس زاقشيٖ ثٞزيٖ  ذٞقحبّ

  ذ٘ذبضٟ  يي  ٠ً  ٗبٛيٖ خب ٗي  هسض ايٚ  ايٚ  ًٜٖ ـ كٌط ٗي

 ؾجع قٞز.  ٗبٙ يظيطدب

 ! ٝ ثطٝيٖ  ثكٞيٖ  ثيبيس، ٗب ؾٞاضـ  ذ٘ذبضٟ  يي  ـ قبيس ١ٖ
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ٝ  قْ  سبي٘بٙ ٝ ؾ٠  ٗبٙ ثرٞضز ٝؾظ  ذ٘ذبضٟ  اُط يي: » ُلشٖ  ٗٚ

 .« ثطزٗبٙ آيس ٗي ٗي  ٗبقيٚ  اي ، زٝ زهيو٠ قٞيٖ  دَْ

ذبعط   ث٠ ١ٖ  ٝ ٗٚ  زاقز  هكِٜي  ي ثٞز ٝ ٢ٓد٠  يعزي  اح٘س ٠ً

  ١٘يٚ  ،ث٠ آـ  زٝ ظاض ثسٟ: » ، ُلز ثٞزٕ  قسٟ  ضكين  ب١بـث  اـ ٢ٓد٠

ثبيس حبالحبال١ب ؾط   ؾٞضاخ  يب ؾٞضاخ  ذسا، ؾبٖٓ  ي . ثٜسٟ ثبـ  ذيبّ

 .« ًبض ثبقي

  ٠ً ديسا قس. ٛبنط هعٝيٜي  قسٟ  ٗبٓي ُْ  ٝاٛز  يي  ي اظ زٝض، ؾبي٠

،  ثطٝيٖ ب ١ٖث  خب١بيي  ثٞز ٝ هطاض ثٞز اظ ٗب١ك٢ط سب يي  هعٝيٚ  ي ثچ٠

 «ثطز! ٗب ضا ٗي  ايٚ: » ُلز  دطيس ثبال ٝ ثب ذٞقحبٓي

 «؟ ثٜسي ٛصض ٗي: » ُلشٖ  ٗٚ

 .« ٛٞقبث٠  ٛصض يي: » ُلز

ٗب زٝ سب   ٠ً  . زض حبٓي زازيٖ  زؾز  ٝ ثب ١ٖ  ًطزٕ  هجّٞ

  ٝاٛز  ٗبقيٚ  ثٜٔس ًطز ٠ً  ، اح٘س زؾز ًطزيٖ ٗي  ثٜسي قطط زاقشيٖ

سٞ ؾط اح٘س ٝ   ظيبز ثٞز. ظزٕ  ثب ٗب ذئي  اـ زاضز. كبن٠ٔ ٠ِٛ

 .« ثٜٔس ًٜي  خب، ثؼس زؾز  ثطؾس ايٚ  ! ثبيس نجط ًٜي زيٞا٠ٛ:» ُلز

  ٛكؿش٠ ضاٜٛسٟ  د٢ٔٞي  ضا ٠ً  ًؿي  ي سط،چ٢طٟ آٗس ٛعزيي  ٠ً  ٝاٛز

  ذبسٖ  هطاضُبٟ كٜي  . ٗؼبٝٙ ُلشٜس ٢ٜٗسؼ ٗي  اـ . ث٠ زازٕ  ثٞز،سكريم

ثسٝ ثسٝ ثٞز.   زضحبّ  اـ آٗس. ٠٘١ ٛ٘ي  ذٞقٖ  انالً اظـ  ثٞز ٝ ٗٚ
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ػ٘طاً اُط ٗب : » ٛبزض ُلشٖ ثٞزٛس. ث٠  ظزٟ  ُطٟ  ١ٖ  ضا ث٠  اِٛبض اثط١ٝبيف

 «ضا ؾٞاض ًٜس!

 !« زٝ سب ٛٞقبث٠: » ٛبنط ُلز

 .« ٛٞقبث٠  خؼج٠  يي: » ُلشٖ  ٗٚ

چٜس ٗشط خٔٞسط اظٗب   ٗبقيٚ  ٠ً  زيسٕ  إ ظزٟ حيطر  ٝ ثب چك٘بٙ

 «ثِصاضز.  ٗب ًالؼ  ثطاي  ٠ً  زاقش٠  ٠ِٛ: » ُلشٖ  بز. ثب ذٞزٕايؿش

  قٜيسيٖ ضؾبٛس. ٗب ٛ٘ي  ٗبقيٚ  ضا ث٠  اح٘س ثسٝ ثسٝ ذٞزـ

ثبظ   ثبظ قس. اح٘س ثب ٛيف  زض ٗبقيٚ  ٠ً  زيسٕ  ُلشٜس ٝٓي ٗي چي

 «ثيبييس ؾٞاض ثكٞيس!»ٝ زاز ظز:   ٗب ثطُكز  عطف ث٠

١ب  ، ؾبى . ٗب زٝيسيٖ ؿزٛك  خٔٞ ًٜبض ٢ٜٗسؼ  ضكز  ذٞزـ

  . ٝاٛز ١ب ثبال ضكشيٖ ؾط ؾبى  دكز  ١ٖ  ثبال ٝ ذٞزٗبٙ  ضااٛساذشيٖ

 .« ، ثجيٜٖ ثبظ ًٚ  ٛٞقبث٠  يي: » اكشبز، ٛبنط ُلز  ضاٟ ٠ً

  ، ذئي ٛكؿش٠  ضاٜٛسٟ  ثـْ  ٠ً  ايٚ: » ٝ ١ط ١ط ذٜسيس. ُلشٖ

 «ًٜس.  ؾٞاضٗبٙ  ًطزٕ . كٌط ٛ٘ي اؾز هيبك٠

ثبظ   ٛٞقبث٠  . يي زض ٝ زيٞاض ٛعٙ  ضا ث٠  ذٞزر» : ٛبنط ُلز

 !« ،ظٝز ثبـ ًٚ

 . ضا زض آٝضزٕ  ٛٞقبث٠  ثبظ قسٙ  ، نساي ثب ز١بٖٛ

 . ـ ث٘ت
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  ذٞقف  ٝ ٛبنط ذئي  آؾ٘بٙ  قس سٞي  ؾٞر  زض ٛٞقبث٠

 «ضا.  ثربض ُبظـ  ثجيٚ: » آٗس.ُلشٖ

 .« ق٠ ٗي  ُطٕ  ثبثب، االٙ  ٗٚ  ثسٟ: » ُلز

ثٞز.   ذٜي  ذئي: » سٞ ١ٞا ؾط ًكيس ٝ ُلزضا   ٛٞقبث٠

 «زاز.  حبٓي ػدت

 .« ثبظ ًٜٖ  ذٞزٕ  ثطاي  ثكٞز. يٌي  ًٞكشز: » ُلشٖ

 .« ضا ثرٞضٕ  اـ سب ٗب١ك٢ط ٠٘١  ذٞا١ٖ . ٗي ٌٛطزٟ  الظٕ: » ُلز

 !« قٞي ٗي  ؾوظ  خب ثطؾيٖ  ، سب آٙ ثيچبضٟ: » ُلشٖ

  ضا ذل٠  ذٞزٕ ٖ ذٞا١ ، ٗي اؾز  ٗلز  . ٗبّ سٞچ٠  ث٠: » ُلز

 .« زيِط ثبظ ًٚ  يٌي  .ظٝز ثبـ ًٜٖ

  هغطٟ ، يي ثبظ ًطزٕ  ز١بٙ  ثب نساي  ضا ٠ً  ١دس١ٖ  ذيبٓي  ٛٞقبث٠

  آؾ٘بٙ  ،ث٠ زازٕ ٛبنط ٗي  ضا ث٠  ٛٞقبث٠  ٠ً  . زض حبٓي زٗبؿٖ  اكشبز ضٝي

زيِط   ي هغطٟ . يي ؾيبٟ  ثٞزٛس ٝ ؾيبٟ  ١ٖ  . اثط١ب ًيخ ًطزٕ  ِٛبٟ

 .« ُطكز  ثبضاٙ: » . ُلشٖ چكٖ٘  سٞي ذٞضز

 «ز١س! ٗي  حبّ  ١ٖ  سٞ ثبضاٙ: » ُلز

 !« قٞيٖ ٗي  آة  خب ذيؽ  ، سب آٙ ثيچبضٟ: » ُلشٖ

 «ًٜس. ٗي  خب حبّ  آٙ  اح٘س ضا ثِٞ ٠ً: » ُلز

 .« آة  سٞي  اٛساظي٘ف ثبض ٗي  يي: » ُلشٖ
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  ٗبٙ ٝ ١طًسإ  . ًع ًطزيٖ ضا قؿز  ١بي٘بٙ ، قٞذي ثبضاٙ  قسر

  ًق  ثٞز ٠ً ِٛصقش٠  ؾبػز . ٛيٖ ؾطٗبٙ  ضٝي  اٛساذشيٖ  چيعي  يي

كٌط   .زاقشٖ ًكيسٟ  آة  ١بي ٗٞـ  ٗثْ  قس ٝ ٗب ١ٖ  دط اظ آة  ٝاٛز

ًكيس   ٗبقيٚ  ٠ً ًٜيٖ  ضا ذكي  ، ًدب ذٞزٗبٙ ثطؾيٖ  ٝهشي  ًطزٕ ٗي

 «ظاييس!  ُبٝٗبٙ: » ًطز. ٛبنط ُلز  ًٜبض ٝ سٞهق

 «ثبقس.  قسٟ  ، اُط ذطاة اؾز  بٛؿيآذط ثسق: » ُلشٖ

ثٜس آٗسثٞز،   ٗبٙ ظثبٙ  . ٗب ٠ً ٢ٜٗسؼ  ١ٖ  قس، ثؼسـ  اح٘س ديبزٟ

ضا ق٘بثطٝيس خٔٞ   ضاٟ  ي ثوي٠: » ُلز  . ٢ٜٗسؼ ًطزيٖ  قبٙ ثط ٝ ثط ِٛبٟ

 «ثٜكيٜيس.

.  ٌٛطزٕ سأْٗ  ١ٖ  ٓحظ٠  . اٗب يي آٝضزٕ زض ٗي  قبخ  اظ سؼدت  زاقشٖ

  ُٞـ  ٗٚ  ٝٓي« قسيٖ  حبال ذيؽ  ٗب٠ً»ًطز  ٗي  ضفسؼب  ٛبنط زاقز

  ، ث٢شطٟ ١٘ؿلطيٖ ثب ١ٖ  حبال ٠ً: » ُلز  . ٢ٜٗسؼ دبييٚ  ٝ دطيسٕ  ٌٛطزٕ

 .« ثبقيٖ  چيع قطيي  سٞ ٠٘١

،  قسٕ  ُطٕ  ٠ً  ً٘ي  زاز. يي  حبّ  ثٞز ٝ ذئي  خٔٞ ُطٕ

  زاقز  . اِٛبض ٢ٜٗسؼ ، اح٘س ًع ًطزٟ زيسٕ  ًطزٕ  . ِٛبٟ آٗسٕ حبّ

  ذٞقٖ  ثبقس. اظـ  ٛكؿش٠  ظيط زٝـ  ًطز. اِٛبض ٠ً ٗي حبّ

 ثبقس.   ذيبّ ثي  سٞاٛؿز آٗس.ٗي
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.  ذب٠ٛ ه٢ٟٞ آٗس. ٗب ضا ثطز يي  ثيكشط ذٞقٖ  ، اظـ ضؾيسيٖ  ٝهشي

  ٝذٞق٘عٟ  زاؽ  سب چبي  زٝ ؾ٠  . ٛلطي ًطزيٖ  ضا ذكي  ذٞزٗبٙ

.  ذٞـ  اي ، ثبذبعطٟ ١يٖثس  ؾلط ضا ازا٠ٗ  ٠ً  ٝ ثؼس ضكشيٖ  ذٞضزيٖ

 .« ثس١ٌبضي سب ٛٞقبث٠  ثبقس قف  يبزر: » ٛبنط ُلز

.  قسٟ  ذيؽ  ١بٕ دّٞ  ٠ً  ثيٜي ٗي: » ٝ ُلشٖ  ؾطـ  سٞي  ظزٕ

 .« ثرطٕ  ثطايز  سٞاٖٛ ٛ٘ي االٙ
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،ٔعيارسٙجصٔزغتخٓ















،ٔعيارسٙجصٔزغتخٓ


  ي . ضاٜٛسٟ ػويْ  ثٚ ٗؿٖٔ  ٢ٜٗسؾي  ُطزاٙ  ثٞزٕ  آٗسٟ  سبظٟ

  ١٘بٙ  آزٗيعاز ضا ٠ً  سب خبٙ  ٝ اظ قيطٗطؽ  ثٞزٕ اٛزٝ

  ثطايٖ  چيع ُطزاٙ  . ٠٘١ ًطزٕ خب ٗي  ثٞزٛس، خب ث٠  ظزٟ كٔي ٗدطٝحبٙ

ُلشٜس  ٗي  ٠ً  ٝ ٢ٜٗسؾي  قبٙ ١ب، ضكبهز ثچ٠  ثٞز. ضٝاثظ خبٓت

  سٞاٛس سٞي ٝ ٗي  اؾز  هطاضُبٟ  كٜي  ٝ ٗؼبٝٙ  ذٞاٛسٟ  ًبٛبزازضؼ

چيع   ، يي ٗيبٙ  دٌٔس. زض ايٚ ٗي  ٗوسٕ  سٞ ذظ  يٖؾشبزثبقس اٗب زا

  ١ب ٝهشي اظ ثچ٠  سط ثٞز. ثؼضي چيع١ب خبٓت  ي اظ٠٘١  ثطايٖ
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  اؾز  ٗطؽ سب سرٖ  دٜح  ُلشٜس ايٚ ثيٜساظٛس، ٗي  سي٠ٌ  ١ٖ ذٞاؾشٜس ث٠ ٗي

 . اؾز  ٗطؽ يب نس سب سرٖ  ٗطؽ سبسرٖ  يب زٟ

  ؾبي٠ . سٞي ١ب قٜيسٕ اظ ثچ٠  يٌي  ضا اظ ظثبٙ  حطف  ثبض، ايٚ  اٝٓيٚ

،  . يٌي زاقز  ثٞزٝ زٕ  . ١ٞا ُطٕ ًطزٕ زض ٗي  ٝ ذؿشِي  ثٞزٕ  ٛكؿش٠

  ي ثٞز ٝ ٛهل٠  ذٞضزٟ ثٞز. ٛهل٠  ضا ثبظ ًطزٟ  ً٘ذٞر  هٞعي  يي

  زاقز  زيِط ٠ً  زض ؾِٜط.يٌي  ثٞز خٔٞي  ضا ُصاقش٠  ٛرٞضزٟ

اكشبز   ً٘ذٞر  ي ضزٟٛرٞ ي ٛهل٠  آٙ  ث٠  ؾِٜط، چك٘ف  سٞي  ضكز ٗي

  دّٞ  ي اٛساظٟ  ث٠  ؟ ايٚ ذٞضزٟ ضا ٛهل٠  ً٘ذٞر  ايٚ  ًي»ٝ كطيبز ظز: 

 !« اؾز  ٗطؽ سب سرٖ  دٜح

  ٗٚ  ١ب ٗبّ ٗطؽ سرٖ  آٙ»ضا زازٛس:   ؾِٜط خٞاثف  اظ سٞي

 .« آيٖ ٗي  .ثِصاض ثبقس، زاضٕ اؾز

. ٛجٞز  زٝ ٗؿرطُي  اظ آٙ  ًسإ  ١يچ  زض ٓحٚ  ثٞز ٠ً  خبٓت

  ٗطؽ ضا ثب سرٖ  ً٘ذٞر  ي ٛهل٠  چطا آٙ  ثساٖٛ  ذٞاؾز ٗي زٖٓ

  خطيبٛف  ثساٖٛ  ذٞاؾز ٗي  زٖٓ  ثٞز ٠ً  ًُسي  ًطزٛس. ايٚ ٗوبيؿ٠

 . قسٟ  ؾبذش٠  ٝچغٞضي  چيؿز

.  ٛب١بضثيبٝضٕ  ضكشٖ ٗي  زاقشٖ  ٠ً  قٜيسٕ  ًُس ضا ٝهشي  ثبض ايٚ  زٝٗيٚ

  ذكي ٛبٙ  ًيؿ٠  ، يي برسساضً  ١بي اظ ثچ٠  يٌي  ٗح٘ٞز ػطٝخي

  ضا ث٠  آٙ  ٝهشي ٛجٞز ٝٓي  ثعضٍ  ذئي  ي . ًيؿ٠ ثجطٕ  ثب ذٞزٕ  آٝضز ٠ً
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  ًطزٛس. ١٘يٚ  حطاٗف خٞضي  چ٠  ثجيٚ: » ُلز  زاز، ثب اكؿٞؼ ٗي  ٗٚ

 .« اؾز ٗطؽ سب سرٖ  ثيؿز  ٛجبقس، دّٞ  ١يچي

  قسٟ  ٝ ٗيْ  حيق  ١ط چي  ٠ً  چي٠  خطيبٙ: » دطؾيسٕ  اظـ

 !« آيس ٝؾظ ٗي  ١ٖ  ٗطؽ سرٖ  ثبقس،دبي

.  اؾز ٗلهْ  ١ب. خطيبٛف ؾط ظثبٙ  اٛساذش٠  ضا ٢ٜٗسؼ  ايٚ: » ُلز

  . ثطٝ،ٝهشي ًٜي  ثِٞيس، حبّ  ذٞزر  ثبض ث٠  يي  ًٜس ٠ً  ذسا هؿ٘ز

 .« ًٜٖ ٗي  سؼطيق  چيع ضا ثطايز  ٠٘١  ثطُكشي

اظ  ٛكس ٠ً  ضٝظ ثؼس كطنز  ضٝظ ٝ زٝ ؾ٠  اٗب آٙ  ٝ ثطُكشٖ  ضكشٖ

  يبزٕ  . زض اثط ًبض ظيبز،ٗٞضٞع ١ب ضا ثذطؾٖ ٗطؽ سرٖ  ي هضي٠  ػطٝخي

 آٗس. ديف  ؾي٘بٙ  ١بي ًيؿ٠  ٗبخطاي  ٠ً  ثٞز سب آٙ  ضكش٠

  ١بثطاي . هطاض ثٞز اظ آٙ زاقشٖ  ؾي٘بٙ  ي ، چ٢بض سب ًيؿ٠ ٝاٛز  دكز

ضا ؾٌٞ  ًٜٜس. خبي  اؾشلبزٟ  اؾشوطاض ضس١ٞايي  ؾٌٞي  يي  ؾبذشٚ

  ضٝظ ثجطٕ  آٙ ١ب ضا كطزاي ثٞز ٝ هطاض ثٞز ؾي٘بٙ  ًطزٟ  سؼييٚ  ٢ٜٗسؼ

،  قبٕ  ؾطاؽ  ثطٝيٖ ذٞاؾشيٖ ٗي  ٝهشي  قت  . ١٘بٙ قسٟ  سؼييٚ  ٗحْ  ث٠

١ب ضا  آٗس. ديك٢ٜبزًطز ؾي٘بٙ  ثب ٗٚ  سساضًبر  ١بي اظ ثچ٠  يٌي

ٝ   ًطزيًٖبض ضا  . ١٘بٙ ثِيطيٖ  ضا آة  ٝاٛز  ٝ دكز  دبييٚ  ثِصاضيٖ

  ضا ثِصاضيٖ  ؾي٘بٙ ١بي ًيؿ٠  زٝثبضٟ  ضكز  ، يبزٗبٙ ثطُكشيٖ  ٝهشي
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  ًبض١بي  ؾط ٝهز  ثطٕٝ قسٕ ٗي  ضٝظ ثؼس، آٗبزٟ  . نجح ٝاٛز  دكز

 «زاضز.  ًبضر  ثط٢ٜٗٝسؼ: » ٝ ُلز  آٗس ؾطاؿٖ  يٌي  ٠ً  ضٝظا٠ٛ

  ٝ زاقشٖ  ثٞزٕ  دٞقيسٟ  ، ٓجبؼ ثٞزٕ  ضا ذٞضزٟ  نجحب٠ٛ

  . ثب ؾ٠ ثٞزٕ  آٗبزٟ  ي ، آٗبزٟ . زض ٝاهغ ثؿشٖ ضا ٗي  ١بيٖ يٚثٜسدٞس

  اؾشثٜبيي  آزٕ  ايٚ  ذٞاؾز ٗي  . زٖٓ ٢ٜٗسؼ  ث٠  ضا ضؾبٛسٕ  ذٞزٕ ؾٞر

ٝ   ثٞز سٞ ذبى  ثٞز، آٗسٟ  ًطزٟ  زٛيب ضا ّٝ  ي٠ِٜ  ٠ً  . آزٗي ضاثجيٜٖ

  سب آٙ  ثٞز ٠ً  ًطزٟ  اذ٘ي  ًطز. چٜبٙ ٗي  ٢ٜٗسؾي  خج٠٢ ذُْ

ضا زاز ٝ   . خٞاثٖ ًطزٕ  . ؾالٕ ثٞزٕ  ضا ٛسيسٟ  اـ ضٝظ٠ِٜٓ

 «خب؟ ايٚ  ١ب ضا سٞ ُصاقشي ًيؿ٠»دطؾيس:

ضؾيس  ٛظطٗي  ٝ ث٠  ثٞز ظيطقبٙ  اكشبزٟ  ١ب. آة ًيؿ٠  ًطز ث٠  اقبضٟ

  ٝاٛز  دكز ٠ً  ايٚ  ثطاي  هجْ  . ٗب قت اؾز  دٌيسٟ  ظيط ظيطي٠  آٙ  ٠ً

خب   ضا ١٘بٙ ؾي٘بٙ  ١بي . ًيؿ٠ سبٌٛط آة  ٛعزيي  ، ضكشيٖ ضا ثكٞييٖ

  ٝ ضٝ ٝٝضٞ ُطكشٚ  زؾز  قؿشٚ  ثطاي  ٠ً  . آثي ظٗيٚ  ُصاقشيٖ

  ١ب. ذسايي ثٞز ظيطًيؿ٠  ثٞز، ضكش٠  ُطكش٠  ثٞزٛس، ضاٟ  ًطزٟ  اؾشلبزٟ

ثبثب!   اِي: » ًٜس، ُلشٖ اػشطاو  ذٞزـ  ث٠  ٠ً  ًؿي  . ٗثْ قسٕ  ٛبضاحز

 «؟! قسٟ  خٞضي  چطا ايٚ

  ضٝي  ، ُصاقشٖ ًطزٕ  ضا ثـْ  ١ب. اٝٓي ًيؿ٠  ؾطاؽ  ضكشٖ

  زٝ سبي  آٙ  ضٝي  ُصاقشيٖ  ضا ١ٖ  . ؾٞٗي ضا آٗس ًٌٖ٘  .زٝٗي ذكٌي
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ضا اُط ثٜٔس   يٌي  ايٚ: » ُلز  آذطي  ثطزاقشٚ  زيِط.ثطاي

 .« ثطُطزاٛي٘ف  ضيعز. ث٢شط اؾز ٗي  ١بيف ،ؾي٘بٙ ًٜيٖ

  . ًبؿصآٙ ضا ثطُطزاٛسيٖ  ٝ آٙ  ُطكشيٖ ضا  ، زٝ ؾط ًيؿ٠ ثب احشيبط

دٔٞ،  زيؽ  يي  اٛساظٟ  ثٞز. ث٠  ، ٝاضكش٠ زاقز  س٘بؼ  ثب آة  ٠ً  عطكي

  ؾي٘بٙ زٝ سب ثيْ  ي اٛساظٟ  ، ث٠ ًيؿ٠  ثٞز. زض چطذبٛسٙ  قسٟ  ؾٞضاخ

 . ظٗيٚ  ضٝي  ضيرز

 ، ثيبٝضيٖ قبٕ  ثطٝيٖ  ذٞاؾشيٖ ٗي  زيكت: » قس، ُلشٖ  س٘بٕ  ًبض ٠ً

 «ثٞز.  ِ ذكي خب ذكي  ايٚ  ٗٞهغ  . آٙ دبييٚ  قبٙ ُصاقشيٖ

  زاٛي . ٗي ٛكسٟ  ٝ ٗيْ  حيق  ذئي  ذسا ضا قٌط ٠ً: » ُلز

 «؟ اؾز  ٗطؽ چٜس سب سرٖ  دّٞ  ؾي٘بٙ  ًيؿ٠ يي

  ًيؿ٠ يي  زاٛؿشٖ آيس. ٗي ُيط ٛ٘ي  ق٢ط١ب ؾي٘بٙ  سٞي  زاٛؿشٖ ٗي

  يي  دّٞ زاٛؿشٖ ٜس. اٗب ٛ٘يكطٝق ٗي  چٜس ثطاثط هي٘ز  ضا ث٠  ؾي٘بٙ

 !« ٝاهلل  ٠ٛ: » ُلشٖ قٞز. ثب قطٜٗسُي ٗي  ٗطؽ چٜس سب سرٖ  ؾي٘بٙ  ًيؿ٠

 .« ثطٝيٖ: » ُلز  ثب ػهجبٛيز

  ػهجبٛي ، اظ ايٚ ؾي٘بٙ  قسٙ  ٝ ٗيْ  ثيكشط اظ حيق  ًطزٕ  احؿبؼ

  ٗطؽ چٜس سبسرٖ  ؾي٘بٙ  ًيؿ٠  يي  ثب دّٞ  زاٖٛ ٛ٘ي  ٗٚ  ٠ً  اؾز

. اٝ ٗبٛس  ًطزيٖ ؾٌٞ ذبٓي  ١ب ضا دبي ؾي٘بٙ  ذطيس. ضكشيٖ قٞز ٗي

  ؾطاؽ  ضكشٖ  ٝيٌطاؾز  . ثطُكشٖ ٗوط ُطزاٙ  ثطُكشٖ  خب ٝ ٗٚ  ١٘بٙ
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. قُط  ُطكز ضا ٗي  اٛجبض ُطزاٙ ١بي آٗبض دٞسيٚ  . زاقز ٗح٘ٞز ػطٝخي

  ي هضي٠  ثجيٜٖ  آٗسٕ: » ثٞز. ُلشٖ  ٗكـّٞ ٝ ؾرز  ضيرز ٗي  قُط ػطم

 «؟ ١ب چي٠ ٗطؽ رٖس  ايٚ

  نسٝثيؿز:» . ُلز نسٝثيؿز  ق٘طز، سب ضؾيس ث٠  چٜس سب دٞسيٚ

 «ٛطٝز.  يبزر

:  ًطز ٝ ُلز  ضا دبى  اـ ديكبٛي  ًطز. ػطم  ثؼس ً٘ط ضاؾز

 !« ضكش٠  ًاُلً يبزر  كٌطًطزٕ»

چٜس   ؾي٘بٙ  ًيؿ٠  يي  ُلشٖ ثبيس ٗي  اٗطٝظ نجح: » ُلشٖ

 «قٞز. ٗي  ٗطؽ سبسرٖ

 «؟! ُطكز  سٞ ضا ١ٖ  ذلز  .. دؽاِ.: » ُلز

 «؟ چي٠ ، ٗٞضٞع ! حبال ثِٞ ثجيٜٖ قسٕ  قطٜٗسٟ  ثسخٞضي: » ُلشٖ

  . ٛب٠ٗ ضٝؾشبيي  ديطظٙ  ثٞز اظ يي  آٗسٟ  اي ثبض ٛب٠ٗ  يي: » ُلز

  ثٞز٠ً  زػب ٝ ثٜب، ُلش٠  ثؼس اظ ًٔي  ثٞز. ديطظٙ  ٛٞقش٠  ثطايف  اـ ضاٟٛٞ

١ب  ، آٙ ًطزٟ ضا خ٘غ  قبٗف  ١بي ٗطؽٖ ،سر  ٛرٞضزٟ  ١ب، قبٕ قت  ثؼضي

  كطؾشبزٟ  چوسض دّٞ زاٛي . ٗي ٗب كطؾشبزٟ  ضا ثطاي  ٝ دٞٓف  ضا كطٝذش٠

 «ثٞز؟

 «چوسض.: » دطؾيسٕ
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  دبًز  ثٞز سٞي  ضا ُصاقش٠  . دّٞ سٞٗبٙ  ٢ٛهس ٝ دٜدبٟ: » ُلز

١سايب ضاثبظ   زاقشيٖ  قت  ثٞز. يي  كطؾشبزٟ  ًك٘ف  ًيؿ٠  يي  ١ٝ٘طاٟ

ثٞز.   قسٟ ٛب٠ٗ  ٗيد  ؾبػشي . ٛيٖ ٢ٜٗسؼ  اكشبز زؾز  ٛب٠ٗ  ، ايٚ ًطزيٖ ٗي

  زضآٝضز. اظ آٙ  ٗب ضا ١ٖ  ي ٠٘١  ًطز. اقي  ُطي٠  ١ٖ  ؾبػشي ثؼس ٛيٖ

ًٜس ثجيٜس   ًٜس، ثبيسحؿبة  ٝ ٗيْ  حيق  چيعي  ثؼس، ١ط ًي  ضٝظ ث٠

 .« ٛرٞضزٟ  قبٕ  چٜس قت  ديطظٙ  آٙ

 !« ؿزٛي  ضاٟ دُط ثي: » ُلشٖ

 .« ز١س ثرٞاٛي ضا ٗي  ديطظٙ  ي ثِٞ، ٛب٠ٗ  اـ ثطٝ ث٠: » ُلز

 «؟ زاقش٠  اـ ٠ِٛ: » دطؾيسٕ

 .« ًشبة  يي  ، الي ؾٜس سبضيري  يي  ٗثْ: » ُلز

  ١٘يٚ  ث٠  . زاقشٖ ضا ثجيٜٖ  ، ثؼساً حش٘بً ٛب٠ٗ ُطكشٖ  سه٘يٖ

 «!؟ ثٞزٕ  سب چٜس ق٘طزٟ»ٗح٘ٞز دطؾيس:   ٠ً  ًطزٕ كٌطٗي

 .« نسٝثيؿز: « ُلشٖ

 ًٜس.  ضا س٘بٕ  ظٝزسط ًبضـ  ٠ً  ًٌ٘ف  ضكشٖ
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ٚضّٛاردأاديوت















ٚضّٛاردأاديوت


.  ظزٕ ٗي ا١ٞاظ دطؾ٠  ١ٜٞظ سٞي  ٛٞ ثٞز ٝ ٗٚ  ضٝظ ؾبّ  ؾٞٗيٚ

س٢ٜب   .كوظ ًطزٕ ٗي  دبؼ  يٌي  ضا يٌي  إ ٗطذهي  ٝظ١بيض  زاقشٖ

  ي ثٞز. ثچ٠ ًطزٟ  ٗٚ  ضا ػالف  ذٞزـ  ٜٗهٞض ثٞز ٠ً  إ ِٛطاٛي

  ٝخس ٝ آثبزـ  . اٝ ذٞزـ ٗٚ  ٝ ُٔؿشبٙ  ُطٗبث٠  ثٞز ٝ ضكين  اضزثيْ

  سطًي  ٝ دبقٌؿش٠  زؾز  ثٞز. ٗٚ  سطى  ثبثبٕ  ١ٖ  ثٞزٛس ٝ ٗٚ  سطى

ثٞز   ظز. ايٚ ٗي  حطف كبضؾي  ٝ دب قٌؿش٠  ٝ اٝ زؾز  ظزٕ ٗي  حطف

  ظز، سب دكز ٗي حطف  كبضؾي  . ٝهشي قسيٖ  ضكين  ثب ١ٖ  ٠ً
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ٝ   ظزٕ ٗي  حطف  ؿٔٞط ضا ؿٔظ  سطًي  قس اٗب ٗٚ ٗي  ؾطخ  ١بيف ُٞـ

 ٛجٞز.   ذيبٖٓ  ػيٚ

 «ٗك٢س دُطضٝ ١ؿشيس!  ١بي ق٘ب ثچ٠  اظ ثؽ: » ُلز ٗي

  .ٛؿجز زازٕ يبز ٗي  كبضؾي  اـ ٝ ث٠  ُصاقشٖ ٗي  ؾطـ  ؾط ث٠  ٗٚ

  .زاقز اٝ ثيكشط اظ ٗٚ  . آجش٠ ثٞزيٖ  ديسا ًطزٟ  ػبعلي  حؿي  ١ٖ  ث٠

آذط   ًبضر ايٚ: » ُلشٖ  اـ ؾٞظاٛس. ث٠ ٗي  ٗٚ  ضا دبي  ١بيف ٗطذهي

،  . كطزا ٠ٛ سطٕ ضاحز ٗٚ  ذسا اُط سٞ ثطٝي  . ثبثب ث٠ اؾز  ثبظي سطى

 .« ذب٠ٛ  ضٕٝ ٗي  ١ٖ  كطزا ٗٚ دؽ

  ظز.١٘يك٠ ضا ٗي  ذٞزـ  ٗطا ثس١س، حطف  خٞاة  ٠ً  ايٚ  خبي  ث٠

ٛجبقس،   ٢ٗطثبٙ ٗبزضـ  ث٠  ! آزٕ ثيچبضٟ: » ُلز  إ ثٞز. ث٠  خٞضي  ١٘يٚ

 «ذٞضز؟ ٗي  زضزي  چ٠  ث٠  آٗسٛف  خج٠٢

 «زاضز؟  ضثغي  چ٠: » ُلشٖ

  حطل  بزضرثب ٗ  ًطزي  ! ذيبّ زاضي  ضثغي  چ٠  ذٞزر: » ُلز

 «قٞز. ٗي  ، ذٞة ثرٞضي  ٝخٞـ

  ثبظ١ٖ  ٝٓي  ثٞزيٖ  ضا ًطزٟ  ثحث  ًطز. نس ثبض ايٚ ٗي  هبعي  زاقز

،  اُط اٗطٝظٛطٕٝ  ذسا! ٗٚ  ذَٜ: » ظز. ُلشٖ ضا ٗي  ذٞزـ  اٝ حطف

  ضٕٝ ٗي خٞضي  كطزا، يي  . دؽ ٛساضٕ  . دّٞ كطزا ثبيس ثطٕٝ  دؽ  ثطاي

 .« ػوس ثطؾٖ  ي ؾط ؾلطٟ  ٠ً
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  ثٞي  زاقشٜس ز١ٜٖ  ١ب ػويسٟ ثٞز ٝ ثچ٠  ٝ زٝ ؾبٖٓ  ثيؿز

ثِيطز.   ظٙ  ٗٚ  ثطاي  ٠ً  انطاض زاقز  ز١س اٗب ٗبزضٕ قيطٗي

ثٞز ٝ هطاض   ثٞز، زٝذش٠  ثطيسٟ  . ذٞزـ ثٞز ذٞاؾشِبضي  ضكش٠ ذٞزـ

  ضٝي٘بٙ  ضٝ ث٠  ي زذشط ١٘ؿبي٠  ذٞاؾز ثٞز. ٗي  ػوسضا  ُصاقش٠

،ؿيط  ًٜٖ  اظزٝاج  ثب ًؿي  ذٞاؾشٖ اُط ٗي  ١ٖ  ذٞز ٗٚثِيطز.   ضاثطايٖ

ٝ   ٛساقشٖ ًبضي  ٠ً  ٗٞهؼيز  آٙ  سٞي  ٠ٛ  . ٝٓي ًطزٕ ٛ٘ي  اظ اٝ اٛشربة

  قس. ٛبٗعزٕ س٘بٕ  خَٜ  ثبقس ١ط ٝهز  ُلشٖ ٗي  ثٞز. ٗٚ  ذبٓي  خيجٖ

ظٝزسط   ١ط چي ٠ً  انطاض زاقز  ثٞز. اٗب ٗبزضٕ  ضاضي  ١ٖ  ذٞزـ

  ٗٚ  ٠ً  .ذجط ٛساقز خج٠٢  ثطِٛطزٕ  ثيٜساظز ٠ً  ُيطٕ  ذٞاؾز ث٢شط. ٗي

 .  إ ضا ُصاقش٠  هطاض ٝ ٗساضٕ  ثب ٛبٗعزٕ

  ٗطا ثٜس ًٜس، ٗٚ  زؾز  ١ط خٞض قسٟ  ذٞاؾز ٗي  حبال ٠ً

  يي  ذٞاؾشٖ . ٗي ًطزٕ  هجّٞ  ذٞزٕ  اٗب ثب ٗسّ  قسٕ  سؿٔيٖ ١ٖ

چيع١ب ٛجبقس.   ٝ ايٚ  بؼذطيس ٓج  ثطاي  كطنشي  ٠ً  س٢طاٙ  ثطؾٖ عٞضي

ٝ قٔٞاض   ؟ ًز ذطيسٕ ٝ قٔٞاض ٗي  ًز  آٝضزٕ اظًدب ٗي

ذٞاؾشٜس  ٗي  ١ب دّٞ ايٚ  ٝ ٠٘١  ذٞاؾز ٗي  ، ًلف ذٞاؾز ٗي ديطا١ٚ

ٛٞز   ي زهيو٠  ٠ً  ثطؾٖ  خٞضي  يي  ذٞاؾشٖ . ٗي ٛساقشٖ  ٗٚ ٠ً

  ٛجٞزٟ  ُلشٜس، ٝهز ًطز. ٗي  قس آثطٝزاضي ٗي  عٞضي  ثبقس.ايٚ

١ط   ٝٓي  زاٛؿز ضا ٗي  ايٚ  ثرطز. ٜٗهٞض ١ٖ  زاٗبز ثطٝز ٓجبؼ آهبي
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ًٜس   ًطز سب قبيس ٗطا ضاضي ٗي  ثبض ديك٢ٜبزي  يي  ؾبػز  زٝؾ٠

 . ضكشٚ ث٠

 . ثِيطٕ ٝ قٔٞاض هؿغي  ًز  ثطايز  سٞاٛؿشٖ ، ٗي ثٞزيٖ  ـ اُط اضزثيْ

  ٛيؿز  ، هطاض ١ٖ ا١ٞاظيٖ  ، ٗب االٙ ثطٕٝ  هطثبٛز: » ُلشٖ

  ػوس ٗٚ  سٞ ٗطاؾٖ  آيي . سٞ ٗي س٢طاٙ  ضٝيٖ . ٗي اضزثيْ ثطٝيٖ

  آٙ  آييٖ ٗي  ٝ ظٖٛ  ٗٚ  . ثؼس ١ٖ اضزثيْ  ضٝي ٗي  ، ثؼسـ ًٜي ٗي قطًز

 «چيع١ب!  ٝ اظ ايٚ  ثبظي ٝ ذب٠ٓ  خب٢ٗ٘بٛي

. زٓرٞضقس ٝ  ًٜٖ ٗي  چيع ضا ٗؿرطٟ  ٠٘١  ًطز ٠ً  اػشطاو  ٗٚ  ث٠

  ٗٚ  ذٞا١ي ٗي:» ُلز  ثٞز ٠ً  ِٛصقش٠  ضثغ  ييٛساز. اٗب ١ٜٞظ   ازا٠ٗ

  كٌطي  يي  ؟ قبيسذٞزـ چي٠  هضي٠  ثِٞيٖ  ٗبزضر  ث٠  ثعٖٛ  ظَٛ

 «ًطز.

  ًٜس.ثطاي ٗي  هطو  ضٝز دّٞ سٞاٛس ثٌٜس؟ ٗي ٗي  كٌطي  چ٠: » ُلشٖ

ًبض ضاًطز.   ١٘يٚ  ٝ ظ١طٗبض ١ٖ  ٝ ًٞكز  ٝ حٔو٠  ػطٝؼ  ٓجبؼ

  ث٢شطيٚ  ذساايٚ  ، ث٠ ثطٕٝ  ار سطًي  ٢ٗطثبٙ ّ ز  آٙ  ! هطثبٙ ٜٗهٞضخبٙ

 .« ٗٚ  زّ  ث٠  قٞز ٝ ١ٖ ٗي  ٗبزضٕ  زّ  ث٠  . ١ٖ اؾز  ضاٟ

ثعٛس ٝ ديك٢ٜبز   ضثظ ثي  حطف  يي  زٝثبضٟ  ٜٗشظط ثٞزٕ

  خبي  حٞاؾف  ، زيسٕ ًطزٕ  . ِٛب١ف ِٛلز  ثس١س. اٗب چيعي خسيسي

.  ضا ُطكشٖ  ضّز ِٛب١ف . ثبظ اؾز  سب ثٜبُٞـ  ٝ ٛيكف  اؾز زيِطي
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  ثبحبّ  ثٞز. ذئي  دٞقيسٟ  يي  ٝ قٔٞاض زضخ٠  ًز  زؾز  يي ٢ٜٗسؼ

ظز.  ٗي  ١ب ُخ اظ ثچ٠  ثب يٌي  ؾشبز زاقز  خٔٞي  ثٞز ٝ زضؾز قسٟ

ضا   ثبثب سيذف: » ُلز  ٠ً  ثٞزٕ  ٢ٜٗسؼ  ٜٗهٞض سٞ ٛد  ٗثْ  ١ٖ ٗٚ

 .« اؾز  ٢ٜٗسؼ  ضاؾشي  ضاؾز  !االٙ ثجيٚ

ضاسٞ   ثيكشط ٝهشف  ثٞز ٠ً  كٜي  ٗؼبٝٛز  ١بي اظ ثچ٠  يٌي  ٢ٜٗسؼ

  زضخ٠ ذبًي  ١بي ثچ٠  ثٞز ٝ اظ آٙ  حؿٚ  ُصضاٛس. اؾ٘ف ٗي  اّٝ  ذظ

  ثٞز ٝاظ اٝٓيٚ  ذٞاٛسٟ  . ًبٛبزا زضؼ زاقز  ضكبهشي  يي  ١ٖ  . ثب ٗٚ يي

  ٝزٖٓ  زاقشٖ  ضٝزضثبيؿشي  ثٞز. ثب١بـ  ، خج٠٢ خَٜ  ضٝظ١بي

ٝ   ضا ثطزاقشٖ  ، ؾبًٖ ٗب ضا ثجيٜس. ثٜٔس قسٕ  ذٞاؾز ٛ٘ي

 !« ثطٝيٖ:» ُلشٖ

 !« چبًطٕ: » ٜٗهٞض ُلز

 .« ؟! دبقٞ ثطٝيٖ ضا چبًطٕ  چي  چي: » ُلشٖ

  ضكيوف ًطز. اٝ ١ٖ ٗي  ٝ ثف  زٝض ذٞـ  اظ ضاٟ  ثب ٢ٜٗسؼ  زاقز

  اـ ث٠ چيعي  ٝهز  يي: » ُلشٖ  ظيط ٓت  ٗب. ٗٚ  ًطز آٗس عطف  ضا ّٝ

 «قٞز! ٗي  ، آثطٝضيعي ِٛٞيي

ضؾيسٝ اظ   ٢ٜٗسؼ  ٜٗهٞض ٛ٘بٛس، چٞٙ  زازٙ  خٞاة  ثطاي  كطنشي

 .« ٗك٢س ٝثطُكشيٖ  ق٘ب١ب چطا ٛطكشيس؟ ٗب ضكشيٖ: » ُلز  هسٗي  زٝ ؾ٠
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  ُيطٗبٙ ٗب ثٔيز: » ٌٜٛس، ُلشٖ  ٜٗهٞض ذطاثٌبضي  ٠ً  ايٚ  ثطاي  ٗٚ

 .« زٟ  ، ؾبػز ُطكشيٖ  كطزا نجح  ٛيبٗس! ثطاي

 «چطا ٛطكشيس ؾشبز؟»طؾيس: د

آٗس،  ُيط ٗي  ؾرز  ذئي  ٗؿبكطر  ػيس ثٞز ٝ ٝؾي٠ٔ  ايبٕ

  ثٔيز ٗطذهي  سٞاٛؿشٜس ٗٞهغ ٗي  زاقشٜس ٠ً  اي ١ب ؾ٢٘ي٠ اٗبضظٜٗسٟ

  ٗب ٠ً:» ، ُلشٖ ًٜٖ  ٝ ضيؽ  ضا ضاؾز  زضٝؿٖ  ٠ً  ايٚ  ثطاي  ثِيطٛس. ٗٚ

 «زاضٛس.  ػد٠ٔ  ثطٝٛس ٠ً  ١بيي آٙ  ، ُلشيٖ ٛساقشيٖ  اي ػد٠ٔ

  . ث٠ زاٛؿشٖ ضا ٗي  ايٚ  ثٞز. ذٞزٕ  آثٌي  قسر  ث٠  زٓئٖ

ًطز.   ثط ٝ ثط ِٛب١ٖ  ًطز چٞٙ عٞض كٌط ٗي  ١٘يٚ  ١ٖ  ٢ٜٗسؼ ٛظطٕ

  ١ٖ  عطف  ، اظ آٙ ٛساقشي  سٞ ػد٠ٔ: » ، ُلز ٌٗث  ثؼساظ چٜس ٓحظ٠

 «؟ زاضز  ١ٖ  ؿيط اظ سٞ دؿط زيِطي  ٛجٞز؟ ِٗط ٗبزضر  ٜٗشظطر ًؿي

  ؾؿز اؾشسالّ  آٙ  . زض ٗوبثْ ًبٗالً زضؾز  ثٞز ٝ حطكف  ػهجبٛي

ٜٝٗهٞض   قٕٞ  الّ  ثٞز سب ٗٚ  ًبكي  ٗحٌ٘ي  ايٚ  ث٠  ، زٓئي ٗبي٠ ٝ ثي

 ثعٛس.  حطف

 . زاقشيٖ  زيِط ١ٖ  ٛجٞز. چٜس سب ٗكٌالر  ٠ً  ثٔيز  ـ كوظ

ٜس ٝ ثباٝ ٗطا ض١ب ً  ٗبٙ ضكين  ايٚ  ثٞز ٠ً  ٜٗهٞض ًبكي  ُبف  ١٘يٚ

ضا  ثٔس ثٞز چيعي  ، ٠ٛ زاقز  ؾيبؾز  ٠ٛ  ٠ً  ثعٛس. ٜٗهٞض ١ٖ  حطف

 «ٛساقشيس؟!  ؟ دّٞ ٗكٌٔي  چ٠»دطؾيس:   ًٜس. حؿٚ  الدٞقبٛي
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 ضا زاز.  ٜٗهٞض خٞاثف

 . ثرطيٖ  سٞاٛؿشيٖ ٝ قٔٞاض ٛ٘ي  ثٞز اٗب ًز  ثٔيز  ـ دّٞ

طز.قبيس ً  ِٛبٟ  ٝ قٔٞاضـ  ًز  خب ذٞضز. ث٠  ٓحظ٠  يي  ٢ٜٗسؼ

 .  ُصاضيٖ ٗي  ؾطـ  ؾط ث٠  زاضيٖ  كٌط ًطز ٠ً  ١ٖ

 «؟ ٝ قٔٞاض چي٠  ًز  ي هضي٠»دطؾيس: 

ثيب :» اكشبز، ُلز ٗي  ضاٟ  ٠ً  ٝ زض حبٓي  ضا ثطزاقز  ٜٗهٞض ؾبًف

 «؟ چي٠  هضي٠  ثِٞيٖ  ٗٚ

  ُطكش٠ ٜٗهٞض ٓدٖ  زٝض قسٛس. اظ زؾز  اظ ٗٚ  ١ٖ  ي قب٠ٛ  ث٠  قب٠ٛ

  ١ٖ  ًٜس.ًبضي ٗي  چيع ضا اظ ؾيط سب ديبظ سؼطيق  ٠٘١  زاٛؿشٖ ثٞز. ٗي

  ثبيس ثكٜٞز ٝكٞهف  آيس. كوظ ذسا ثطٛ٘ي  ي ثٜسٟ  آٙ  اظ زؾز  ٠ً

 زٝض.   ١ب ضا ثطيعٕ حطف  ٝ ايٚ  ثٌٜس ثطٕٝ  سكٞيوٖ

  ؾشبز ٝ چ٢بضدٜح  ضكشٜس سٞي  قس. ثؼس ثب ١ٖ  عٞالٛي  قبٙ نحجز

  اـ .ث٠ ثطٕٝ  ١ٖ  ٗٚ  ًطز ٠ً  اقبضٟ.  ثؼس، ٜٗهٞض آٗس ثيطٝٙ  ي زهيو٠

 «ث٘بٛس؟  ٗب ُصاقشي  ثطاي  آثطٝ ١ٖ: » ُلشٖ

 !« ثبحبٓي٠  ي ثچ٠  قس. ذئي  چيع زضؾز  ٠٘١: » ُلز

  سطيٚ ثؿيبض. ٝاضزذٔٞر  ١بي ثٞز ثب ًالؼ  ٗسضؾ٠  ؾشبز يي  ٗحْ

ضا زض   ١بيز ٓجبؼ:» ثٞز. ُلز  خب ٜٗشظطٗبٙ  آٙ  . ٢ٜٗسؼ قسيٖ  اسبم

 «ٝض!ثيب
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 «؟ چ٠  ثطاي: » دطؾيسٕ

  ػطٝؼ  ثبقس ٠ً  ذسا، زاٗبز ثبيس قيي  ي ثٜسٟ: » ُلز

 «ٛكٞز. قطٜٗسٟ

 !« ٛيؿز  ذسا الظٕ  ثبثب ث٠: » ُلشٖ

  زاٛي ٗي ١ٖ  . ذٞزر دٞقيسٕ  انطاض دسضٕ  ١ب ضا ث٠ ايٚ  ٗٚ: » ُلز

 ضا  ١بيز ٓجبؼ ذٞـ  ظثبٙ  ث٠  ذٞزر  ذٞضز. دؽ ٛ٘ي  زضزٕ  خب ث٠  ايٚ

 .« ًٜيٖ ًبض ضا ٗي  ظٝض ايٚ  يب ٗب ث٠  آٝضي زض ٗي

،  زاٛي ٗي ٠ً  ذٞزر: » ثبظ قس ٝ ُلز  سب ثٜبُٞـ  ٜٗهٞض ٛيكف

 «ضؾس! ٗي  ار ث٠  ظٝضٕ  ٗٚ

١ب  آٙ  ٝٓي  ًطزٕ  سؼبضف  . ً٘ي قٕٞ  سؿٔيٖ  آٗس ٠ً ٛ٘ي  ثسٕ

ٗطا  ثؿيدي  . اٝ ٓجبؼ ًطزيٖ  ضا ػٞو  ١بي٘بٙ ٛجٞزٛس. ٓجبؼ  سؼبضف ا١ْ

  زٝذش٠ ٗٚ  ٝ قٔٞاض ضا ثطاي  ٝ قٔٞاض ضا. اِٛبض ًز  ًز  دٞقيس ٝ ٗٚ

زاٗبز   يي ثٞزٕ  قسٟ  . ٗٚ ًطزيٖ  ػٞو  ضا ١ٖ  ٝ ديطا١ٚ  ثٞزٛس. ًلف

  دُط ًطز. دٜح ٢ٜٗسؼ  ضا ١ٖ  آٙ  ٠ً  ذبٓي  ثب خيت  ٗؼٜب. زاٗبزي  س٘بٕ  ث٠

.  خج٠٢  ث٠  ًٜٖ ً٘ي  ٠ً ثٞز  زازٟ  ثبثبٕ: » زاز ٝ ُلز  إ ث٠  ١عاض سٞٗبٙ

 «ضؾس. سٞ ٗي  ث٠  . دؽ ١ؿشي  اظ خج٠٢  خعئي  ٠ً  سٞ ١ٖ
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  ُيطزازٟ  ٛكس. ٢ٜٗسؼ  ٛكس ٠ً  ٝٓي  ًٜٖ  هجّٞ  ذٞاؾشٖ ضا ٛ٘ي  دّٞ

  ٌٛطز،زؾز  ًٜس. سب ٗب ضا ؾٞاض اسٞثٞؼ  ضا س٘بٕ  ًبض ذيطـ  ثٞز ٠ً

 . ثطٛساقز

  إ ١ب ضاث٠ ذطيس ٝ آٙ  بييزٗذ  خلز  ظز. يي ضا ٗي  دبيف  ٗٚ  دٞسيٚ

  ثبايٚ  ٝهشي  ، كٌط ًطزٕ ًطزيٖ ٗي  ذساحبكظي  ثب ١ٖ  زاز. ٝهشي  دؽ

  ٗؼٜي ١ب ث٠ ضا١عٙ  ُٞيس. ٗثْ ٗي  چ٠  ، ظٛف ثطٝز ذب٠ٛ  ؾط ٝ ٝضغ

  ثٞز ٝثؼس١ب ١ٖ  ٝ ذٞقحبّ  ضاضي  . ذٞزـ ثٞزيٖ  ًطزٟ  ٓرشف  س٘بٕ

 زاقشٜس.  يع١ب ػبزرچ  ايٚ  ث٠  ١ٖ  اـ ذبٛٞازٟ  ٠ً  قٜيسٕ
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تزدديبزٌٝ















تزدديبزٌٝ


  . حبٖٓ اؾز  ٗٚ  ٢ِٛجبٛي  . ٛٞثز ثبضاهلل  ٝ يي  ٓكٌط چ٢ْ

  . ٛبٙ إ ٌٛطزٟ  خب ١ٜٞظ ػبزر  ايٚ  ؿصا١بي  ٠. ث ٛيؿز  ذٞة ذئي

  زٝ ؾ٠  دٜيط. ٗغ٘ئٜٖ  ١ٖ  ٝ ذطٗب، ُب١ي  . يب ٛبٙ ذٞضٕ ٗي ذبٓي

 قٞز. ث٢شط ٗي  ضٝظزيِط ٝضغ

  ، زٝؾ٠ ضكشيٖ ٗي  ٠ً  ١ٖ  . ٗؿبكطر إ عٞض ثٞزٟ  ١٘يٚ  ١٘يك٠  ٗٚ

  .ٗبزضٕ ثرٞضٕ  ذٞة  سٞاٛؿشٖ چؿجيس. ٛ٘ي ٛ٘ي  إ ؿصا ث٠  ٝػسٟ

 ...«  قسي  آة  ث٠  آة: » ُلز ٗي
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  ذٞاٛس. قبيسذٞاثيسٟ ًٜس؟ قبيس زػب ٗي ًبض ٗي  چ٠  االٙ  ٗبزضٕ

ثيٜس!  ٗطا ٗي ذٞاة  زاضز ثؼساظظ٢ط١ب ثرٞاثس. قبيس ١ٖ  ثبقس. ػبزر

خب   ايٚ  ٠ً  زاٛؿز ثٞز. اُطٗي  ؿصا ذٞضزٖٛ  ، ِٛطاٙ آٗسٕ ٗي  ٝهشي

قبيس   ٝهز  ، آٙ اؾز زاضز ١يچٝخٞز   ٠ً  ذغط١بيي  ؿصا، زض ٗوبثْ

 ظز. ثيكشط قٞض ٗي  ذئي  زٓف

  ذجط ثبقس. ٗٚ خب ثي  ايٚ  ٝ احٞاّ  اظ اٝضبع  ث٢شط ٠ً  ١٘بٙ

  اؾز  ذٞة  ، ؿصايٖ اؾز  ذٞة  خبيٖ  ٠ً  ٛٞيؿٖ ٗي  ثطايف ١ٖ

  زاٖٛ . ٗي اؾز  ضاٟ  ، ضٝ ث٠ ًطزٟ كٌط ٗي  ٠ً  ثيكشط اظ آٙ  ٝاٝضبع

ٝ   نحيح  ٠ً  إ زازٟ  . هّٞ ثبقٖ  ذٞزٕ  اظتثبيس ثيكشط ٗٞ ٠ً

  ، زض چٜيٚ هٞٓي  چٜيٚ  ث٠  ًطزٙ  . ١ط چٜس ػْ٘ ثطُطزٕ ؾبٖٓ

  . ث٠ ضا ثٌٜٖ  ذٞزٕ  ثبيس ؾؼي  ٗٚ  ٝٓي  اؾز  ،ؿيطٌٗ٘ٚ خبيي

 . ًٜٖ ٗي  ػْ٘  ايٜ٘ي  زؾشٞضار ي ٠٘١

 ػجٞض ٛساضز.  حن  ضٗع ًؿي  اؾٖ  ـ ثسٝٙ

 ضا ٛساضز.  ٜٗغو٠  ٝضٝز ث٠  اخبظٟ  ًؿي سطزز،  ي ثط٠ُ  ـ ثسٝٙ

  ؿلٔز  ٓحظ٠  . يي ثعٛيٖ  چطر  ٢ِٛجبٛي  ـ ٛجبيس ٗٞهغ

 قٞز.  دكي٘بٛي  سٞاٛسثبػث ٗي

  قٔيي  ي ٝ آٗبزٟ  ٗؿٔح  ، ثب اؾٔح٠ كٌط١ب ثٞزٕ  ١٘يٚ  سٞي

  ٛظبٗي  خيخ  يي  ي ؾط ٝ ٠ًٔ  زيسٕ  خٞض ٠ً  خٞض ث٠  ٝكٌط١بي
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.  زازٕ  زؾشٞض ايؿز  قبٙ . ث٠ زاقز  ديساقس. زٝ ٛلط ؾطٛكيٚ

 «سطزز؟!  ًبضر: » ٝ ُلشٖ  خٔٞ ضكشٖ  ًطزٛس. ثب احشيبط سٞهق

  ثٞزٛس ٝ ١ط زٝ ٓجبؼ  ، ١ط زٝ خٞاٙ خيخ  ؾطٛكيٜبٙ

  . زض ٗٞضز ؾشٞٙ ٛكسٕ  ٛعزيي  خيخ  ث٠  ذئي  زاقشٜس. ٗٚ ثؿيدي

  ٛكؿش٠  كطٗبٙ  دكز  ٠ً  زازٛس. ًؿي سصًط ٗي  ،زايٖ دٜدٖ

ًٜبض   ٠ً  يٌي  . آٙ ٛساقز  اي اٗب ثط٠ُ  ضا ُكز  ١بيف ثٞز،خيت

  ٛساز. ث٠  ذٞزـ  ث٠  ١ٖ  ُكشٚ  ثٞز، ظح٘ز  ٛكؿش٠  ضاٜٛسٟ زؾز

سدسيس   ثطٕٝ  ٌٛطزٕ  ثٞز، ٝهز  قسٟ  س٘بٕ  اػشجبضـ: » ُلز ضكيوف

ًٖٜ ». 

 «قٞيس!  ديبزٟ: » ٝ ُلشٖ  ُطكشٖ  كبن٠ٔ  اظ ٗبقيٚ

:  ، ُلز ُكز ضا ٗي  ١بيف خيت  ١٘چٜبٙ  ٠ً  زض حبٓي  ضاٜٛسٟ

 ...« هطاضُبٟ  ١بي اظ ثچ٠  ٝٓي  سطزز ٛساضيٖ  ي ٗبثط٠ُ»

 !«  دبييٚ: » ُلشٖ  ًٜس. ثب ػهجبٛيز  ضا س٘بٕ  حطكف  ٛسازٕ  اخبظٟ

انطاض  يٌي  قس. اٗب ايٚ  ثٞز، ديبزٟ  ٛكؿش٠  ًٜبض ضاٜٛسٟ  ٠ً  يٌي  آٙ

 ثعٛس.  حطف  زاقز

  كٜي  ، ٗؼبٝٙ اؾز  ظازٟ آهبؾي  حؿٚ  ٢ٜسؼآهب، ٗ  ـ ايٚ

  ، ػٔي ُطزاٙ  ثب كطٗبٛسٟ  . ٗب آٗسيٖ ضكيوكٖ  ١ٖ  . ٗٚ ذبسٖ هطاضُبٟ

 . ٛػاز ًبض زاضيٖ كطيسٝٙ
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  ٛساقز ًبضي  دٜدٖ  ؾشٞٙ  اٗب ثطاي  ُلز  ضا زضؾز  كطٗبٛسٟ  اؾٖ

  ٠ً  ،ًؿي ُلز ٗي  اٜٗيشي  ١بي ضا ثساٛس. سٞني٠  كطٗبٛسٟ  يي  اؾٖ  ٠ً

  ضا ثطاي  ٢ٜٗسؼ ثٞز يبضٝ ٓوت  . ٗؼٕٔٞ اؾز  سطزز ٛساضز، ؿطيج٠  ي ثط٠ُ

  ٗٚ: » ُلشٖ  ٗؿرطٟ ، ث٠ زض خٞاثف  ١ٖ  . ٗٚ خب ثعٖٛ  ٗٚ  ٠ً  ُلز  ايٚ

  ثطازض ػٔي  .كطٗبٛسٟ ١ؿشٖ  هٔت  ، خطاح ُٞضيبٙ  دطكؿٞض ُطي  ١ٖ

 «ٞض ٌٜٛس.ػج  سطززًؿي  ي ثط٠ُ  ثسٝٙ  ٛػاز زؾشٞض زازٟ  كطيسٝٙ

ًكيس.  زؾز  ١بيف خيت  ي ثي٢ٞزٟ  ثٞز. اظ ُكشٚ  قسٟ  ػهجبٛي

  ٛكبٛز:» ثجطز. ُلز  ضا ديف  سٞاٛس ًبضـ ثٞز ثب س٢سيس ٗي  كٌط ًطزٟ

ضا   ،٢ٜٗسؼ ُطزاٙ  ١بي ثچ٠  ؟ س٘بٕ چ٠  يؼٜي  ًطزٙ  ٗؿرطٟ  ز١ٖ ٗي

  زضزؾطزضؾز  ذٞزر  ثطاي  زاضي  ثبقس ٠ً  قٜبؾٜس. يبزر ٗي

 .« يًٜ ٗي

  ثٜسٕ ضاٗي  ٝ ٗبقيٜز  ، ذٞزر دبييٚ  ٛيبيي  ق٘بضٟ  اُط ثب ؾ٠: » ُلشٖ

 .« ٛساضٕ  ١ٖ  . قٞذي ٠ُٓٞٔ  ث٠

 .« ثيب دبييٚ: » ُلز  ضاٜٛسٟ  ثٞز، ث٠  قسٟ  ديبزٟ  ٠ً  ضكيوف

  كبن٠ٔ اظ ٗبقيٚ  ٠ً  ًطزٕ  اقبضٟ  قس ٝ ٗٚ  ديبزٟ  ثب اًطاٟ  ضاٜٛسٟ

 .« ظٗيٚ ثرٞاثيس ضٝي: » زٝض قسٛس، ُلشٖ  ٠ً  هسٕ  ثِيطٛس. حسٝز زٟ

ًطز  ، قطٝع ٗشطي  دبٛعزٟ  زٟ  كبن٠ٔ  آٝضز ٝ اظ ١٘بٙ  خٞـ  ضاٜٛسٟ

 . دطذبـ  ث٠
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  كٜي  ذسا ٗؼبٝٙ  ي ثٜسٟ  ايٚ  ُٞيٖ ؟ ٗي قسي  ـ سٞ زيٞا٠ٛ

 ! ظٗيٚ  ثرٞاثيس ضٝي  ُٞيي ، سٞ ٗي اؾز هطاضُبٟ

  ثٞز. ثبيي  ظٗيٚ  ضٝي  يذبٓ  ً٘ذٞر  هٞعي  ، يي ضاٜٛسٟ  زٝ ٗشطي

  ظٖٛ ضا ٗي  زٝٗي: » ثبال ٝ ُلشٖ  ضا دطاٛسٕ  ذبٓي  ، هٞعي ٠ُٓٞٔ

 .« سٞظاٛٞيز

  ظٗيٚ  ضٝي  ضا سطؾبٛس ٝ زضاظًف  ، ضاٜٛسٟ ٠ُٓٞٔ  قٔيي

ًٜبض   ظٗيٚ  ذٞاثيس ضٝي  ١ٖ  ٢ٜٗسؼ  ثؼسـ  ذٞاثيس.ثالكبن٠ٔ

  ضا ثلطؾز  يٌي  ظح٘ز ثي: » ُلز  عٞض زضاظًف  ١ٝ٘بٙ  زٝؾشف

 !« ُطزاٙ  كطٗبٛسٟ زٛجبّ

  ي ٠٘١ ثبقس ٝٓي  ٢ٜٗسؼ  آٗس ٠ً ٗي  اـ ثٞز. ث٠  ٝ ٗؤزثي  آضإ  آزٕ

  دُؿشٖ  ٗٚ ٛساضيس ٠ً  سٞهغ: » ثبقس. ُلشٖ  ١ٖ  كطيت  سٞاٛؿز ١ب ٗي ايٚ

 «؟ كطٗبٛسٟ  زٛجبّ  ثطٕٝ  ًٜٖ  ضا سطى

 !« ًٚ  قٔيي  سب سيط ١ٞايي  زٝ ؾ٠: » ُلز  ضاٜٛسٟ

ًٜيس سب   اؾشطاحز  ً٘ي  قٞز. ق٘ب كؼالً يي ٗي  حطإ: » لشُٖ

 «قٞز. ٗي  زيِط س٘بٕ  ؾبػز  . يي ٗٚ  ثؼس٢ِٛجبٛي

ٗبٛسٛس.  ٗي ظيط آكشبة  عٞض ذٞاثيسٟ  ثبيس ١٘بٙ  ؾبػز  يي  حساهْ

ضا ٛشطًبٛس.   ٗرف آكشبة  ٠ً  ؾطـ  ضا ًكيس ضٝي  اـ چلي٠  ٢ٜٗسؼ

ًبض ضا   ًٜس، ايٚ ِٛب١ٖ  چخ  چخ  ذٞاؾز ٗي  ، چٞٙ يٌي  اٗب آٙ
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  ضٝؿٚ  اـ ٠٘١ ٠ً  ثذعٕ  ثطايز  آقي  يي: » ُلز  ٌٛطز. ثب حطل

 «ثبقس!

.  ٗبٙ آٗس عطف ٗي  زاقز  يٌي  ، چٞٙ ضا ٛسازٕ  خٞاثف

  زازٟ  ٢ِٛجبٛي  اظ ٗٚ  هجْ  سب دؿز  ثٞز ٝ ؾ٠  خ٘بٓي  ٗح٘سػٔي اؾ٘ف

 «؟ ، ٗطسضي قسٟ  چي»ثٞز.دطؾيس: 

سطززٛساضٛس.   ي زٝ سب ثط٠ُ  ايٚ: » ٝ ُلشٖ  ًطزٕ  ٛلط اقبضٟ زٝ  آٙ  ث٠

 « ًٜس. ١ب ضا ٗؼٕٔٞ ايٚ  ، ثِٞ ثيبيس سٌٔيق ضا ديسا ًٚ  ػٔي ثطٝ حبج

.  ثطُكز  كطٗبٛسٟ  ثؼس، ١٘طاٟ  ي زهيو٠  ٝ ثيؿز  اٝ ضكز

:  ٝ ُلشٖ  زازٕ  زٝ ضا ٛكبٛف  آٙ  ٗبخطا ضا دطؾيس. ٗٚ  اظ ٗٚ ػٔي حبج

 «ػجٞض ٛساضٛس.  ي اخبظٟ  ي ثط٠ُ زٝسب  ايٚ»

سب  ػٔي ًٜبض ظز ٝ ذٜسيس. حبج  نٞضسف  ضا اظ ضٝي  چلي٠  ٢ٜٗسؼ

  ٠ً  ،ٛجيٜٖ حؿٚ حبج: » ٝ ُلز  اكشبز، زٝيس عطكف  ٢ٜٗسؼ  ث٠  چك٘ف

 !« ثبقي  قسٟ  سٜجي٠

  ثٜٔسقبٙ  ٝ اظ ظٗيٚ  ١ط زٝ سب ضا ُطكز  زؾز  ذٜسٟ  ذٜسٟ

  . ايٚ ٗٚ  ثٞز ثب اكشبزٙ  زٝ ٗؿبٝي  آٙ  ًطز.ثطذبؾشٚ

  ، اضبك٠ ثبقس. سٜجي٠  زضزؾط ثعضٍ  يي  ثطاي  اي ٛكب٠ٛ سٞاٛؿز ٗي

  ؾَ  زيِط. ٗثْ  ٝ يب ١ط ثسثرشي  ٝهل٠ ثي  ١بي ،٢ِٛجبٛي ذسٗز

 . إ ًطزٟ  ُيطي هسض ؾرز  چطا ايٚ  ٠ً  ثٞزٕ  قسٟ دكي٘بٙ
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ضا  شفزؾ  ضكيوف  ٠ً  ٗٚ  ثيبٝضز عطف  يٞضـ  ذٞاؾز ٗي  ضاٜٛسٟ

  ٗٚ  ٗشطي  ، زض ثيؿز سبيي  قس. ثؼس ؾ٠  . ٗبٛؼف ُطكز

  سه٘يٖ  ٗٚ  ًطزٙ  ثيچبضٟ  ٗسّ  ي ُصاقشٜس سب زضثبضٟ خٔؿ٠

  ًبض ثسي  ! سٞ ٠ً ٛشطؼ: » ٝ ُلز  آٗس ًٜبضٕ  ثِيطٛس.ٗح٘سػٔي

 .« زازي  ضا اٛدبٕ  ار .ٝظيل٠ ٌٛطزي

  .ذٞزٕ إ طؾيسٟثٞز، س  ك٢٘يسٟ  اٝ ١ٖ  ثٞز ٠ً  عٞضي  ٝ ضٝظٕ  حبّ

  ظزٕ  ،حطف حبّ  ٓطظز. ثب ايٚ ٗي  ، نسايٖ ثبظ ًٜٖ  اُط ٓت  زاٛؿشٖ ٗي

  ٗؼبٝٙ  ُلز ٗي ضكيوف: » ُلشٖ  دبييٜي  ثِيطز. ثب نساي  آضإ  قبيس زٖٓ

 .« ظاييسٟ  ثبقس،ُبٕٝ  ضاؾز  . اُط حطكف اؾز  ذبسٖ  هطاضُبٟ  كٜي

  ٗؼبٝٙ:» . ُلز ٗٚ  يزٓساض  ثٞز ثطاي  ضا ذسا كطؾشبزٟ  ٗح٘سػٔي

  . ثؼسـ ثٞزٟ ػبٓي  ثبقس. سٞ ًبضر  هطاضُبٟ  ٛجبقس، ذٞز كطٗبٛسٟ  كٜي

 «ضا زاضز.  ٛيط١ٝبيف  ١ٞاي  ػٔي ، حبج ١ٖ

  هٔت  ثٞز ٝ هٞر  ١ب ذٞة حطف  ايٚ  ي ، ٠٘١ ٓحظ٠  زض آٙ

 «ثبقس.  عٞضي  ذسا ًٜس ١٘يٚ: » زاز.ُلشٖ ٗي

ٗبٛس   . ؾبًز ِٛلز  ثِٞيس ٠ً  چيع زيِطي  ذٞاؾز اٝ ٗي

  آٗسٛس عطف ثٞزٛس ٝ ٗي  ًطزٟ  ضا س٘بٕ  قبٙ ١ب ٗصاًطٟ آٙ چٞٙ

ثٜٔس ًطز،   ٗٚ  ضٝي  زؾز  ، اُط ضاٜٛسٟ ثٞزٕ  ُطكش٠  ٗب.سه٘يٖ
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  ضا ديبزٟ  ٝ دٞظـ  دي  ظزٕ ٗي  سلَٜ  . ثب هٜسام ضا ثس١ٖ خٞاثف

 .  ًطزٕ ٗي

  هطاضُبٟ  ٜيك  ٝ ٗؼبٝٙ  اؾز  ُلشٜس ٢ٜٗسؼ ٗي  ٠ً  يٌي  آٙ

  ٠ً  ٗٚ  زٝ هسٗي  . ث٠ ُطكز  زٝ سب كبن٠ٔ  سٜس ًطز ٝ اظ آٙ  ،هسٕ اؾز

ٝ   ٗٚ  عطف  زضاظ ًطز ث٠  قس. زؾز  ١٘طاٟ  ثب ِٛب١ف  ضؾيس،ٓجرٜسي

 !« ٛجبقي  ذؿش٠:» ُلز

 !« ثبقي  ؾالٗز: » ٝ ٗطزز ُلشٖ  زازٕ  زؾز  ثب١بـ  ثب ٛبثبٝضي

 زاز.  ازا٠ٗ  اٝ ثب ٢ٗطثبٛي

  قٔيي آٌي  حبضط ٛكسي  خب ٠ً  ثٞز. ٗرهٞنبً آٙ  ػبٓي  ضرـ ًب

 آٗس.  ثيكشط ذٞقٖ  ًبضر  . اظ ايٚ ًٜي

  ثٞزٛس. ١ط زٝ ثب ٗٚ  ٗب ضؾيسٟ  ث٠  ١ٖ  ػٔي ٝ حبج  ضاٜٛسٟ

١ٜٞظ زٓرٞض ثٞز   ًطز. ضاٜٛسٟ  ١ٖ  ضٝثٞؾي  ػٔي زازٛس. حبج زؾز

  ث٠  ٢ٜسؼثس١س. ٗ  ٛكبٙ  ثسي  آؼْ٘ ػٌؽ  ٛساقز  خطأر ٝٓي

  ١ٖ  ثوي٠  ٠ً  اؾز  حوف  ضٝظ ٗطذهي  چ٢بض دٜح: » ُلز ػٔي حبج

 «ثس١ٜس.  اٛدبٕ  ضا زضؾز  قٞٛس ًبضقبٙ سكٞين

  ضٝي ٠ً  آٙ: » ُلز  زٝؾشف  ثٞز ٝ زض خٞاة  ذٞقحبّ  ػٔي حبج

 «زاضز.  ٛ٘بظ ١ٖ  ثيٚ  ! سكٞين اؾز  قبذف
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:  لزُ ١ب ٗي ٝهز  ثؼضي  ٠ً  اكشبزٕ  ٗبزضٕ  يبز حطف

 .« ثطُكز  ، قبيس ٝضم زيسي  ،ذسا ضا چ٠ ٗبزضخبٙ»

  زاٛؿشٖ .ٗي ضا زاقز  ٝضؼيز  ث٢شطيٚ  ٗٚ  ثٞز ٝ ثطاي  ثطُكش٠  ٝضم

  ١ٖ  اّٝ  ثٞز. اظ١٘بٙ  ذبعط ٝخٞز ٢ٜٗسؼ  ث٠  اـ يب ٠٘١  ثيكشطـ

  ٠ً  ًطز. ذساضا قٌط ًطزٕ  آضإ  ضا ١ٖ  ، ضكيوف ١يچ  ٌٛطز ٠ً  اػشطاو

ثبيس ثجركيس زيِط، :» . ُلشٖ ثٞزٕ  ٛسازٟ  ذطج  ث٠  شطيثيك  ذكٞٛز

 «قسيس!  ذبًي

  . آزٕ ًطزٕ  ًيق  ًٔي  ! ػٞضف ٛجبـ  ٛبضاحز: » ُلز

 «ُيطز. ٗي  هٔت  ثيٜس، هٞر ٗي  سٞ ضا ٠ً  ٗثْ ١بيي ثچ٠

  زضدُؿز  زٝثبضٟ  ١ب ضكشٜس ٝ ٗٚ . آٙ قسٕ  قطٜٗسٟ  سؼطيق  اظ ايٚ

  ٠ً  ٗبزضٕ ٝ ث٠  كٌط ًٜٖ  إ ٝ سكٞيوي  ٗطذهي  سب ث٠  س٢ٜب قسٕ  ٢ِٛجبٛي

 . زيسٛف  ظٝز ثطٕٝ  ثٞز ذئي  ٌٗ٘ٚ

 



 

52 

،چٙذتابذبياريچٙذتاضا٘س















،چٙذتابذبياريچٙذتاضا٘س


ديسا  ٗبٙ ُطزاٙ  ضا١ٜ٘ب ثطاي  يي  . اظ ؿيت زاقشيٖ  قبٛؽ  ٗب ذئي 

  ثكٞز. ٗب ٗحٞضٝؾظ  ٗحٞض اٛدبٕ  اظ ؾ٠  قس. هطاض ثٞز ػ٘ٔيبر

١ب  ضْٗ  ثٞزٛس.سٞي  ًطزٟ  هتٛ  چٜس سب دْ  ٢ٜٗسؾي  ١بي . ثچ٠ ثٞزيٖ

زض   ٝؾيؼي  ذبًي . ػ٘ٔيبر زق٘ٚ  ٗٞاضغ  ثٞزٛس سب دكز  ًكيسٟ  خبزٟ

 ًطز.  نسايٖ  ُطزاٙ  ثٞز. كطٗبٛسٟ  ديف

 ، ؾشبز ضا ثِيط! ـ ٢ٗسي
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  ًؿي ٗب يي: » ُلز  . كطٗبٛسٟ . ؾشبز ضا ُطكشٖ ثٞزٕ  چي ثيؿيٖ  ٗٚ

  ١بضا ٛؿجز ثچ٠  س. ثس ٛيؿزثكٜبؾ  ضا ذٞة  ٜٗغو٠  ٠ً  ضا ٛيبظ زاضيٖ

 .« ًٜيٖ  سٞخي٠  ػ٘ٔيبر  ٝضغ  ث٠

ؾشبز  كطٗبٛسٟ  ًطزٛس. خبٛكيٚ  ٗكٞضر  ، ثب ذٞزقبٙ ذظ  عطف  آٙ

  سٞذظ  ظازٟ آهبؾي  . حؿٚ ُٞيٖ ٗي  چي  ! ثجيٚ خبٙ حؿيٚ: » ُلز

،  ًٚ  ًٜٜس.ديسايف  ٛهت  ثٞزٛس دْ  ، آٗسٟ ٢ٜٗسؾي  ١بي . ثب ثچ٠ اؾز

 «قٜبؾس. ٗي  زؾشف  ًق  ضا ٗثْ  اٝ ٜٗغو٠

  آة زض ثيبٝضز، ٗثْ  زٗبض اظ ضٝظُبضٗبٙ  ًطزيٖ كٌط ٗي  ٠ً  ٗكٌٔي

١ط عٞض  ١ب ضا كطؾشبز ٠ً اظ ثچ٠  ، يٌي ثٞز. كطٗبٛسٟ  قسٟ  حْ  ذٞضزٙ

  ٗأٗٞضٗبٙ  ثٞز٠ً  ٛكسٟ  ضا ديسا ًٜس، ثيبٝضز. زٝ زهيو٠  ظازٟ آهبؾي  قسٟ

  ي آٗبزٟ  ٠ً  ثٞز.ًؿي  ١٘طا١ف  ظازٟ آهبؾي  ٠ً  ، زض حبٓي ثطُكز

  زض يي  ظازٟ آهبؾي ثٞز ٠ً  ١٘يٚ  اّٝ  ثٞز. قبٛؽ  ١ط ًبضي  اٛدبٕ

 .  زاقز  ١ٖ  ٝؾٞٗي  زٝٗي  ٠ً  ، ديسا قس. قبٛؿي ظزٙ  ١ٖ  ث٠  چكٖ

  ي ػ٢سٟ ث٠  ٜٗغو٠  س٘بٕ  ٛظبٗي  ثٞز. ٢ٜٗسؾي  ٢ٜٗسؼ  ظازٟ آهبؾي

  ًطز ٗٞهؼيز . ؾؼي قٜبذز ٗي  زؾشف  ًق  ضا ٗثْ  ١ب ثٞز ٝ ٜٗغو٠ آٙ

  اي ٝ ديچيسٟ  ؾرز ًٜس. ٝضؼيز  سكطيح  ٝ ٗؼبٝٛف  كطٗبٛسٟ  ضا ثطاي

 ثٞز.
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  ٝضغ ٜٗغو٠  ١ب ٝ ٗٞهؼيز ٛوك٠  زيس ًبض سٞضيح  ٝهشي  ظازٟ آهبؾي

 .« آيٖ ٗي  سبٙ ١٘طاٟ  ٗٚ: » ًٜس، ُلز ضا ثسسط ٗي

،  ثٞزيٖ ِٛطاٙ  ؾرز  ضٝظ ثٞز. ٗب ٠ً  آٙ  قبٛؿي ذٞـ  زٝٗيٚ  ايٚ

.  ؾشبز زازيٖ ذجط ضا ث٠  ؾيٖ قس. ثب ثي  ٛحٞ حْ  ث٢شطيٚ  ث٠  ٗبٙ ٗكٌْ

ثطٝز. اٗب   اّٝ ذظ  ث٠  ُطزاٙ  ١٘طاٟ  ظازٟ آهبؾي  ٛجٞزٛس ٠ً  ٗٞاكن

چ٢بض نس ٛلط :» ُلز ثطُطزز. ٗي  ثكٞٛس ٠ً  ٛشٞاٛؿشٜس حطيلف

سط  ضِٛيٚ  قبٕٙ اظًسا  ذٖٞٛ  . ٗٚ زق٘ٚ  ذظ  ذٞا١ٜس ثعٜٛس ث٠ ٗي

 .« اؾز

ٝ   ثطٛب٠ٗ  ثٞز. ٗب عجن  آٗبزٟ  ػ٘ٔيبر  اٛدبٕ  چيع ثطاي  ٠٘١

ٝ ثطاثط   ٛوك٠  . عجن ًطزيٖ  ضا قطٝع  ، ػ٘ٔيبر ثبٗٞكويز

ًطزٛس.  ًبض ٗي  دطاًٜسٟ  زق٘ٚ  . آسكجبض١بي ضكشيٖ ٗي  ديف ١٘ب١ِٜي

ثبال   ١ٖ  زق٘ٚ  آسف  ١ب ثيكشط ثٞز، حدٖ ١طچوسض ديكطكز

ًٜٜس.   نحجز  ُطزاٙ  ذٞاؾشٜس ثب كطٗبٛسٟ .اظ ؾشبز ٗي ضكز يٗ

ثبقيس سب   ُٞـ  ث٠: » ؾشبز ُلشٖ  قس. ث٠ ٛ٘ي  ٗشط ١ٖ  دٜدبٟ ٗبٙ كبن٠ٔ

 .« حؿيٚ حبج  ث٠  ضاثس١ٖ  ُٞقي

  سٞح  ٠ُٓٞٔ  يي  ٠ً  ثٞزٕ  ٛرٞضزٟ  ذبًطيع سٌبٙ  اظ دكز

١ب ثٞز.  ِ آٙ ثيٚ  ١ٖ  ُطزاٙ  ي كطٗبٛسٟ  ١ب ٠ً چٜس سب اظ ثچ٠  ذٞضزٝؾظ

 !« ضكز  حؿيٚ حبج: » ٠ً  ؾشبز ذجط ثس١ٖ  ث٠  سٞاٛؿشٖ كوظ
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ثؼس   قس ٝ چٜس ٓحظ٠  ؾشبز ؾٌٞر  ، سٞي ذظ  عطف  آٙ

 .« ٛدبضي  ث٠  ضا ثسٟ  ُٞقي: » ُلز يٌي

  ًطزٕ ٗي ديسايف  ُكشٖ ثٞز. ثبيس ٗي  ُطزاٙ  كطٗبٛسٟ  ٗؼبٝٙ  ٛدبضي

ًطزديٌط   ً٘ي  ظازٟ . آهبؾي ضيرز ٗي  ٠ُٓٞٔ  ٝ ٛجبر  ٛوْ  .ػيٚ

زاز  ٗي ١ب ضٝحي٠ ثچ٠  . ث٠ زيِط ضا ثجطٛس ػوت  ١بي ٝ ثچ٠  حؿيٚ حبج

  اـ ٝ ذجط١بضا ث٠  ضا ديسا ًطزٕ  ًٜٜس. ٛدبضي  ١ب ضا حلظ ٗٞهؼيز  ٠ً

  ُٝلشٜس ٠ً  اٝؾز  ي ػ٢سٟ  ث٠  كطٗبٛس١ي  . اظ ؾشبز ُلشٜس ٠ً زازٕ

  ضا ديسا ًٚ ثطٝ ٢ٜٗسؼ: » كٞز. ٛدبض ُلزٛ  ثب ؾشبز هغغ  ٗبٙ اضسجبط

 «خب.  ثيبٝض ايٚ

 «؟! ٢ٜٗسؼ: » دطؾيسٕ  ثب سؼدت

 .« ُٞيٖ ضا ٗي  ظازٟ ؟ آهبؾي قسي  سٞ چطا ُيح: » ُلز

ًطز  ٗي  ١ب ً٘ي ثچ٠  ث٠  . زاقز ضا ذجط ًطزٕ  ٢ٜٗسؼ  ضكشٖ

 ٝ  ٝ دبض ثطُكشٜس ػوت  ١ب ٓز ًٜٜس. ػطاهي  ١ب ضا زكغ ػطاهي  دبسي ٠ً

  خ٘غ ١ب زٝضـ ثچ٠  ٠ً  ضؾيسيٖ  . ٝهشي ضا ديسا ًٜيٖ  ٛدبضي  ٠ً  ٗبضكشيٖ

  ًطزٟ  ٝ زض خبس٘بٕ  ؾطـ  ثٞز دكز  ذٞضزٟ  سطًف  ثٞزٛس. يي  قسٟ

 ثٞز.

.  زاقز  ضا ٠ِٛ  ذٞزـ  ٝٓي  ُطكز  اـ ُطي٠  ظازٟ آهبؾي

 .  ١ب ضا ثطُطزاٛس ؾط ًبض١بيكبٙ . اٝ ثچ٠ ضيرشٖ ٗي  اقي  ٝهل٠ ثي ٗٚ
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 ١ب.   ! ثطٝيس ؾط ٗٞهؼيز ق٘ب زالٝض١ب ثطٕٝ  ـ هطثبٙ

  سأْٗ  اي ٓحظ٠  قس ٝ ٗب سٞاٛؿشيٖ  آضإ  اٝضبع  ً٘ي

 .« ًبض ثبيس ثٌٜيٖ  چ٠  ؾشبز ضا ثِيط ثجيٜيٖ: » ُلز  ظازٟ .آهبؾي ًٜيٖ

  ظٗيٚ  ٗٚ  ٜٗلدط قس ٠ً  ٗبٙ عطف  ٝ آٙ  عطف  ايٚ  چٜس ٠ُٓٞٔ

ضا   خبيي  ؾيٖ ثب ثي  ٠ً  ايٚ  ث٠ ثطؾس  ، چ٠ ضكز  يبزٕ  ٝظٗبٙ

  ُطزاٛسٕ  ، چكٖ ١ب كطٝ ٛكؿز ٠ُٓٞٔ  ُطز ٝ ذبى  .ٝهشي ثِيطٕ

،  ضؾيسيٖ  ٠ً  ١ٖ  . ث٠ ُكز ٗي  ٗٚ  زٛجبّ  . اٝ ١ٖ ظازٟ آهبؾي زٛجبّ

.  ًطزٟ  ٝ الـ  ضا آـ  ؾيٖ ١ب ثي ذ٘ذبضٟ  سطًف  ٠ً  ك٢٘يسٕ سبظٟ

  زٝؾشبٛف  ٠ً  خبيي  ضكز ٗي  ١ٖ  چي ؾيٖ ٛجٞز، ثي  ؾيٖ اُطثي

 ثٞزٛس. ضكش٠

  آسف  ، ٝؾظ ؾيٖ ثي  ، ثسٝٙ كطٗبٛسٟ  ثسٝٙ  ثٞزيٖ  ٗبٛسٟ

  چيع ضا ض١بًٜيٖ  ٠٘١  سٞاٛؿشيٖ . ٛ٘ي ٛساقز  س٘بٗي  ٠ً  ١بيي ٝذ٘ذبضٟ

  ١بي دبسي ٝ زض ٗوبثْ  خِٜيسيٖ ٗي  ضٝظ ثٞز ٠ً  . دٜح ػوت  ٝ ثطُطزيٖ

 «؟ ًبض ًٜيٖ  چ٠: » يسٕدطؾ  . ٗٚ ثٞزيٖ  ايؿشبزٟ  زق٘ٚ

  ٠ً ! سب ٝهشي ٛيؿز  ًٜٖ  چ٠  ًٜٖ  چ٠  ٗٞهغ  االٙ: » ُلز  ظازٟ آهبؾي

  ضا ث٠  كطٗبٛس١ي  ذٞزٕ  ، ٗٚ ثِيطيٖ  ثب ؾشبز س٘بؼ  ثشٞاٛيٖ

 .« ُيطٕ ٗي ػ٢سٟ
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  زاٝعٔت ثٞز. اُط ذٞزـ  ؾطيبٓي  ١بي قبٛؽ  اظ آٙ  يٌي  ١ٖ  ايٚ

  سٞاٛؿشيٖ ثٞز،ٛ٘ي  ٗب ٛيبٗسٟ  اُط ١٘طاٟ آٗس. ٗب ٛ٘ي  ثٞز، ١٘طاٟ  ٛكسٟ

ٗب   اٝ ديف  ثسثرشي ٠٘١  . ٝ اُط ثؼس اظ آٙ آذط ثطؾبٛيٖ  ضا ث٠  ػ٘ٔيبر

  دبقيس. ُطزاٙ ٗي ، اظ ١ٖ ذٞضزٟ ٓكٌط قٌؿز  ٗثْ  ٛجٞز، ُطزاٙ

  . ثب ٗسيطيز ؾيٖ ثي ثسٝٙ  ٝ ُطزاٙ  ِ زاؿسيسٟ . ُطزاٙ ٝ ذؿش٠  ظذ٘ي

  . زٝ ضٝظ زيِط ١ٖ زازيٖ ضا ؾط ٝ ؾبٗبٙ  احٞاّٝ   اٝضبع  ظازٟ آهبؾي

 ضؾيس.  خبيِعيٚ  سب ٛيطٝي  ًطزيٖ  ٗوبٝٗز

  ظازٟ آهبؾي ٝ آقٜبيبٙ  اظ زٝؾشبٙ  ًسإ  ، ١يچ ػوت  ثطُكشيٖ  ٝهشي

  زض ذبى  ؾط ؿطم دب سب كطم  اظ ٛٞى  سٞاٛؿشٜس اٝ ضا ثكٜبؾٜس چٞٙ ٛ٘ي

  ٝ ؾي  ٝ ٗؼبٝٛف  ُطزاٙ سٟكطٗبٛ  ٠ً  آٝضزيٖ  ثٞز. ٗب ثسقبٛؿي  ٝ ُْ

. اُط  زاقشيٖ  ١ٖ  . اٗبقبٛؽ زازيٖ  ١ب ضا اظ زؾز ٝ زٝ سب اظ ثچ٠

  ؾطٛٞقشي  ٗب چ٠  چ٢بضنسٛلطي ٛجٞز ُطزاٙ  ٛجٞز، ٗؼٕٔٞ  ظازٟ آهبؾي

  ١يچ  ي كطٗبٛسٟ  ٝهز  اٝ ١يچ  ٠ً  قٜيسٕ ًطز. ثؼس١ب ٝهشي ديسا ٗي

  آٗس. چٞٙ  يكشط اظ اٝ ذٞقٖث  ٛجٞز، ذئي اي ٝ زؾش٠  يب ُطٟٝ  ُطزاٙ

 ًطز.  ضا ض١جطي  ُطزاٙ زٝ ضٝظ، ذٞة  آٙ  سٞي
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غذا،دٚتأجزٚحدٚپزس















غذا،دٚتأجزٚحدٚپزس


.  كبٝ ؾطًكي  ، ضكشيٖ اكشبزيٖ  ضاٟ  ذبسٖ  اظ هطاضُبٟ  نجح

  خب خٔؿ٠  آٙ  ظازٟ . آهبؾي نطاط  هطاضُبٟ  ، ضكشيٖ ثطُكشٚ هغٗٞ

  سب ًبضـ  ٗبٛسٕ ، ثبيس ٜٗشظط ٗي ثٞزٕ  اـ ضاٜٛسٟ  ٠ً  ١ٖ  .ٗٚ زاقز

چٜس سب اظ   ٠ً  ٜٗشظط ثٞزٕ  هطاضُبٟ  ٗحٞع٠  قس. سٞي ٗي س٘بٕ

 . ًطزٕ  سؼبضف  ١ٖ  ٛب١بض. ٗٚ  ثطٕٝ  ًطزٛس ٠ً  ١بآٗسٛس، سؼبضف ثچ٠

 قٞز. ٗي  آيس، ٗؼغْ ٗي  ٢ٜٗسؼ  ـ اآلٙ

،  . ثيب ثطٝيٖ اؾز  ٝ ٛيٖ  زٝاظزٟ  ؾبػز: » ُلز  قبٙ يٌي

 «ظٝزثطُطز.
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  ٜٗشظطٕ ، ٢ٜٗسؼ ثطُكشٖ  ٝ ٝهشي  ٛب١بض ذٞضزٕ  ضكشٖ  انطاضقبٙ  ث٠

١ب.  اظيِبٙ  ١ب، ٗوط يٌي عجو٠  دٜح  ضكشيٖ  نطاط  ثٞز. ثؼس اظ هطاضُبٟ

  ث٠  ٗٞهغ سب آٙ  قبٙ ًكيس. خٔؿ٠  عّٞ  ٝ ٛيٖ  ؾ٠  سب ؾبػز  ًبضٗبٙ

 ثٞز.  زضاظا ًكيسٟ

  ١ٖ  ٗٚ  ًطزٛس. ث٠  ٛب١بض ضا د٢ٚ  ي ، ؾلطٟ ثؼس اظ خٔؿ٠

  ايٚ  اٗب ثطاي  ٛساقشٖ  ٗيْ  ذئي  . ٗٚ قٕٞ  قبٙ ١٘طاٟ  ًطزٛس ٠ً سؼبضف

ؿصا  دطؼ  يي  . ٗدجٞض قسٕ ؾط ؾلطٟ  ثبقس، ٛكؿشٖ  ٛكسٟ  ازثي ثي ٠ً

ضا   ديطظٛي ًطز ٝ خطيبٙ  ٗٚ  ث٠  زاضي ٗؼٜي  ِٛبٟ  ظازٟ بؾي. آه ثرٞضٕ

ضا ثلطؾشس  ١بيف ٗطؽ سرٖ  سب دّٞ  ذٞضزٟ ٛ٘ي  قبٕ  ًطز ٠ً  سؼطيق

  ديطظٙ  يبز آٙ ظازٟ قس، آهبؾي ٗي  اٛدبٕ  ٝ ٗئي  حيق  . ١ط ٝهز خج٠٢

ض ، ٛب١ب ٗؼطٝف  هّٞ ًطز. ث٠  ٗؼصثٖ  ظازٟ آهبؾي  ي اقبضٟ  اكشبز. ايٚ ٗي

 قس.  ًٞكشٖ

  سٞي ذجط زازٛس ٠ً  ؾيٖ ثب ثي  ثٞزٛس ٠ً  ٌٛطزٟ  ضا خ٘غ  ١ٜٞظ ؾلطٟ

  ثطايكبٙ زاضٛس ٝ ثبيس چٜس سب آٗجٞالٛؽ  ، ٗدطٝح ٗحٞض ػ٘ٔيبر

  ظازٟ ثٞز.آهبؾي  قسٟ  ػ٘ٔيبر  ٠ً  ثٞزيٖ  ٗحٞضي  ثلطؾشٜس. ٗب ٛعزيي

 .« قبٙ ً٘ي  ضٝيٖ ٗب ٗي: » ُلز
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.قبيس  ًٜيٖ  ً٘ي  سٞاٛؿشيٖ ٞز اٗب هغؼبً ٗيٛج  آٗجٞالٛؽ  ٗبٙ ٗبقيٚ

:  ١بُلز اظ ثچ٠  . يٌي ضؾيسيٖ  ٗحٞض ػ٘ٔيبر  ٗب ث٠  ٛكس ٠ً  ضثغ  يي

 «خبٗبٛسٛس.  ، آٙ ٛيطٝ ٛساقشيٖ  . چٞٙ زاضيٖ  سب ٗدطٝح  سط ؾ٠ دبييٚ»

  ذ٘ذبضٟ ذبًطيع، سطًف  يي  ، دكز ديچ  ١ب. ؾط يي آٙ  ؾطاؽ  ضكشيٖ

زٝ   ثسسطثٞز ٝ آٙ  قبٙ يٌي  ثٞز. حبّ  ًطزٟ  الـ ٝ  ضا آـ  سبقبٙ ؾ٠

 ٛجٞز.  ٝذيٖ  قبٙ زيِط اٝضبع  سبي

  . قبٛعزٟ ًطزٕ  ثسسط ثٞز، ثـْ  حبٓف  ضا ٠ً  يٌي  آٙ  ٗٚ

  ضكش٠  ذٞٛف  ثٞز. اِٛبض س٘بٕ  دط ؾجي  ثٞز ٝ ٗثْ  ؾبٓف ١لسٟ

 ْ ، ٗث يٌي  آٙ  ًطز. ِٛبٟ  ًّٞ  ظازٟ آهبؾي  ضا ١ٖ  قبٙ ثٞز.يٌي

سب اٝ ضا   سطؾيس ٗب ثطِٛطزيٖ ثٞز. قبيس ٗي  دط اظ سطؼ  ضٗيسٟ آ١ٞيي

 . ثجطيٖ

ٝ   ضكشيٖ ٗي  ٗبقيٚ  سٞهق  سب ٗحْ  ثبيس نسٗشطي

ثٞز.   ثٞز، ًبض ؾرشي  خب ٗبٛسٟ  ٠ً  يٌي  آٙ  ِٛبٟ  .سحْ٘ ُكشيٖ ثطٗي

 .« ًٖٞٓ  ثِصاض ضٝي  ضا ١ٖ  يٌي  آٙ: » ُلشٖ  ظازٟ آهبؾي ث٠

 «؟ سٞاٛي يٗ»دطؾيس: 

 !« ٛيؿز  ظيبزي  ضاٟ: » ُلشٖ

ٝ   ُصاقز  ثٞز، دبييٚ  ؾٞاض ًطزٟ  دكشف  ضا ٠ً  ٗدطٝحي

١ب  ثٞز، آٙ  ١ط ثسثرشي  . ث٠ ًٜٖ  ًّٞ  ضا ١ٖ  يٌي  آٙ  ٗٚ  ًطز ٠ً ً٘ي
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  ذبًطيعقبٙ  دكز  اي ، ذ٘ذبضٟ ٓحظ٠  . ١٘بٙ ضؾبٛسيٖ  ٝاٛز ضا ث٠

  ثٞز. ثب ايٚ  قسٟ  حبّ ٞز، ثيث  ًٖٞٓ  ضٝي  ٠ً  ٜٗلدطقس. ٗدطٝحي

  سكٌط ثِيطز. ظيط ُٞقف  ػٜٞاٙ  ٗطا ث٠  زؾز  ذٞاؾز ،ٗي حبّ

 !« ٛيؿز  چيع ٢ٗ٘ي:» ُلشٖ

  ٠ً نحطايي  ثي٘بضؾشبٙ  سطيٚ ٛعزيي  ث٠  ضؾبٛسيٖ ١ب ضا ثبيس ٗي آٙ

  ١بيي آٙ:» ُلز  قٞذي  ث٠  ظازٟ ، آهبؾي ضاٟ  كبٝ ثٞز. سٞي  ي سٞ ٜٗغو٠

زٝ   زٝدطؼ  ٛساضز ٠ً  ًٜٜس، ػيجي ٗي  حْ٘  ٝ سب ٗدطٝحزٝ سب ز  ٠ً

 «ؿصا ثرٞضٛس.  دطؼ

  اٝك٢٘يسٟ  ٠ً  ثٞزٕ  ذٞقحبّ  ٝ ٗٚ  ظزيٖ  ُخ  ًٔي  سب ثي٘بضؾشبٙ

  ذٞاؾز ٛ٘ي زٖٓ  ثٞز ٝ ١يچ  ٗرٔهي  . آزٕ ٛيؿشٖ  اي دبضٟ  قٌٖ  آزٕ  ٗٚ

 زٓرٞض ثبقس.

  ، ١ط ؾ٠ بٙٗ ٝ سب ضؾيسٙ  ثي٘بضؾشبٙ  ١ب ضا ضؾبٛسيٖ ثچ٠

  ، ثذطؾٖ ثطٕٝ: » ُلز  ظازٟ ثٞزٛس. آهبؾي  ظٛسٟ  سبذٞقجرشب٠ٛ

 .« ٗحٞض يب ٠ٛ  ثطُطزيٖ  زٝثبضٟ  ١ؿز  احشيبخي ثجيٜٖ

  ضا زازٕ  إ ٝ سٌي٠  ؾذط ٗبقيٚ  ضٝي  ٛكؿشٖ  ٝ ٗٚ  اٝ ضكز

  يٌي ٠ً  ًطزٕ ثٞز، كٌط ٗي  ثـٖٔ  سٞي  ٠ً  ٗدطٝحي  ث٠  . زاقشٖ ٗبقيٚ ث٠

  اُٜٗلي  ذٞٙ  ث٠  احشيبج: » آٗس ٝ ُلز  ثيطٝٙ  ثي٘بضؾشبٙ  ١بي اظ ثچ٠

 «ثبقس.  اُ ٜٗلي  اـ ذٞٛي  ُطٟٝ  ٠ً  ١ؿز  . ًؿي زاضيٖ
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 . ضكشٖ  ٝ ١٘طا١ف  ثٜٔس ًطزٕ  زؾز  ٗٚ

  إ ضكش٠  ٗٚ  ثٞزٛس ٠ً  ُلش٠  ظازٟ آهبؾي  ث٠  ضاٜٛسٟ  ١بي ثچ٠

  يي  ٝ خٔٞي ٟ ضا  ؾشبز، ٝؾظ  ث٠  ثطُكشٚ  . ٗٞهغ ثس١ٖ ذٞٙ

 «زاض. ٠ِٛ: » ُلز  ظازٟ ،آهبؾي ٗـبظٟ

.  ثطُكز  ً٘ذٞر  هٞعي  ٝ ثب يي  ٗـبظٟ  سٞي  اٝ ضكز

ثبثب! : » . ُلشٖ ثٞزٕ  زازٟ  ذٞٙ  ثٞز، چٞٙ  ذطيسٟ  ُيالؼ  ً٘ذٞر ثطايٖ

 .« ٌٛطزٕ  ًبضي  ٠ً  ؟ ٗٚ ًبض١ب چي٠ ايٚ

،  ز١ي ٗي  ١ٖ  ، ذٞٙ ًٜي ثٜٔس ٗي  زٝ سب زٝ سب ٗدطٝح: » ُلز

 .« اؾز  ضاضي  اظر  ِ ١ٖ ديطظٙ  ًبض. آٙ  ٠٘١ ايٚ

ضا   ديطظٙ  قٜبذشٜس، آٙ ضا ٗي  ظازٟ آهبؾي  ٠ً  ًؿبٛي  س٘بٕ

  سب دٞٓف  كطٝذش٠ ضا ٗي  ١بيف ٗطؽ سرٖ  ٠ً  قٜبذشٜس. ديطظٛي ٗي ١ٖ

  ًطززِيٜف ٗي  سالـ  ظازٟ ًطز آهبؾي ٗي  احؿبؼ  . آزٕ ضاثلطؾشس خج٠٢

ًبض  احؿبؼ  ايٚ  زضى  ًٜٖ  ازا ًٜس. ثبيس اػشطاف  ديطظٙ  آٙ  ضا ث٠

 ثٞز.  ؾرشي
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فيّٕبزداراصّي















فيّٕبزداراصّي


  زضذكبٛي ٛوف  ٠ً  ثؿبظٕ  دٔي  ي ٗؿشٜس زضثبضٟ  كئٖ  هطاض ثٞز يي

.  ًطزٕ ٗي  ًبض ضاخ٘غ  ث٠  ٗطثٞط  . ثبيس اعالػبر زاقش٠  خَٜ  زض سبضيد

ٝ   ديچيسُي  ثٞز.اّٝ  ٢ٖٗ  ذئي  ٗٞضز ٛظط چٜس ٗؿأ٠ٓ  زض ػ٘ٔيبر

  ٝيػٟ  ػجٞض، ث٠  اٌٗبٛبر ٗحسٝزيز  . زٕٝ ػجٞض اظ ضٝزذب٠ٛ  ٌْٗك

 قٜبٝض.  ١بي دْ

،  دْ ايٚ  ؾبذشٜس. ا١٘يز قٜبٝض ٗي  ٛيط١ٝب دٔي  دكشيجبٛي  ثبيس ثطاي

ٝ  دكشيجبٛي  قس سب ٛيط١ٝبي ٗي  ٛهت  ثبيس ؾطيغ  ثٞز ٠ً  زض ايٚ
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  ًٜٜس.كئٖ  ٘يً  ًٜٜسٟ  ح٠ٔ٘  ٛيط١ٝبي  ثشٞاٜٛس ث٠  ٛظبٗي  آالر ٗبقيٚ

  اؾشلبزٟ ٗٞٛشبغ كئٖ٘  سٞي  ١ٖ  اظ آٙ  ٠ً  ضا ُطكشٖ  دْ  ٛهت  ػ٘ٔيبر

ًٖٜ . 

  خبٓت  ثطايٖ  ٠ً  ثطذٞضزٕ  اي ٌٛش٠  ، ث٠ كئٖ  ؾبذشٚ  زض عّٞ

  ٗرشٔق  ٗطاحْ  ، اظ اٛدبٕ دْ  ٛهت  ػ٘ٔيبر  ثٞز.ٗٞهغ

ٝ   اقزخب حضٞض ز  آٙ  ٠ً  اظ ًؿبٛي  ًطزٛس. يٌي ٗي كئ٘جطزاضي

  زاضٛس كئ٘جطزاضي  قس ٠ً  ٗشٞخ٠  ًطز، ٝهشي ٗي ً٘ي

ثِيطٛس.   ٛساز كئٖ  ثطُطزاٛس ٝ اخبظٟ  ضا اظ زٝضثيٚ  ًٜٜس،نٞضسف ٗي

  دطٝغٟ  ٗكبٝض ٛظبٗي  ثٞز. ٝهشي  ػديت  ً٘ي  ٛظطٕ  ث٠  حطًز ايٚ

  كئٖ  س٠ٌ  ، آٙ قٞض ًٜيٖ  چيع١ب ثب١بـ  زض ٗٞضز ثؼضي  آٗس٠ً

 «قٜبؾيس؟ آهب ضا ٗي  ايٚ: » ٝ دطؾيسٕ  زٕزا  ضاٛكبٛف

 «ٗك٢س ثٞز.  ي . ثچ٠ اؾز  ظازٟ آهبؾي  حؿٚ: » ُلز

 «؟ زاقش٠  ٛوكي  چ٠  دْ  ايٚ  ؾبذز  سٞي: » دطؾيسٕ

ثٞز.ًبٛبزا   ٝ ؾبذش٘بٙ  ضاٟ  ثٞز. ٢ٜٗسؼ  اٝ اؾبؾي  ٛوف: » ُلز

 .« ؾبظي دْ  سٞضٛشٞ، ثب ُطايف  ثٞز. زاٛكِبٟ  ذٞاٛسٟ  زضؼ

اٝ  ٠ً  زازٕ  ٝ ٛكبٙ  ٝ خٔٞ ًطزٕ  ٗٞٛشبغ ػوت  زؾشِبٟ  ضا ضٝي  ٖٔكي

:  دطؾيسٕ ُطزاٛس. ثؼس اظ ٗكبٝض كئٖ ضٝ ثطٗي  اظ زٝضثيٚ  عٞضي  چ٠

 «؟ قٜبذشي ضا ٗي  آزٕ  چوسض ايٚ»
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  . اظاٝٓيٚ ايطاٙ  ث٠  قس، اظ ًبٛبزا ثطُكز  قطٝع  خَٜ  ٝهشي: » ُلز

 «ق٢يس قس.  ؾبّ  اظ قف ٝ ثؼس  خج٠٢  ، ضكز خَٜ  ضٝظ١بي

 «؟ ثٞزيف  زيسٟ  ق٘ب اظ ٛعزيي: » دطؾيسٕ

  ثٞز.ث٠  ٝ خَٜ  اٗٞض خج٠٢  ٝ كشن  ، ضسن . كٌط ٝ شًطـ آضٟ: » ُلز

ضٝظ١ب زيِط  . ايٚ ًبٗالً اضظقي  آزٕ  . يي ٗطذهي  كطؾشبزٛف ظٝض ٗي

 «دؿٜسٛس. ١ب ضا ٛ٘ي خٞض آزٕ  ايٚ

 «ٗؿشٜس.  كئٖ  يي  ثطاي  ثٞزٟ  ذٞثي  ي ؾٞغٟ: » ُلشٖ

ٝخٞز ٛساضز، خع   اظـ  كئ٘ي  سوطيجبً ١يچ  ٝٓي  آضٟ: » ُلز

 .« قسٟ  ذجط ُطكش٠ ، ثي دْ  ٛهت  ٗٞهغ  ٠ً  اي س٠ٌ ١٘يٚ

  ذٞا١سكئ٘ف ٛ٘ي  چطا زٓف  ٛذطؾيسٟ  اظـ  ًؽ  ١يچ: » دطؾيسٕ

 «ضا ثِيطٛس؟

ثبقس،   . اُط ًبضي ذساؾز  ، كئ٘جطزاض انٔي ُلز ٗي: » ُلز

  كئ٘جطزاضي  ٛجبقس ٠ً  ًبضي  زاضز. اُط ١ٖ ٗطا ثطٗي  ساكئٖذ

 «ٛساضز. ٗؼٜبيي

زض   ًطز. ثبيس ثب١بـ كٌط ٛ٘ي  خٞضي  ايٚ  ًبـ  اي: » ُلشٖ

ًطزٛس. ثبيس  ُلشِٞ ٗي  ؾبذز  ١بي ٝ سٌٜيي  دْ  ٗٞضزؾبذشٚ

 «ؾبظٛس. ضا ٗي  ١ب سبضيد قس. ايٚ ٗي  ثجز  ٗطاحٔف س٘بٕ
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  ث٠ ١ب ًؿي ٝهز  آٙ: » زاز ٝ ُلز  سٌبٙ  ؾطي  ثب اكؿٞؼ  ٗكبٝضٕ

  ًبضچ٠  ُلشٜس ايٚ ٗي  ظازٟ آهبؾي  چيع١ب ٛجٞز. قبيس اُط ث٠  كٌط ايٚ

اظ   ثٞز٠ً  ١بيي اظ آزٕ  زؾش٠  ًطز. خعٝ آٙ ٗي  زاضز، هجّٞ  ١بيي كبيسٟ

 «ًطز. ٛ٘ي  زضيؾ  ًبضي  ١يچ

  ا ثبض زيِطزيسٕض  هؿ٘ز  ٝ آٙ  ثطُطزاٛسٕ  ضا ثب ؾطػز  كئٖ  زٝثبضٟ

 . ٛساضيٖ  آزٕ  اظ ايٚ  ثيكشطي  چطا كئٖ  ٠ً  ذٞضزٕ  ٝ اكؿٞؼ
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د٘ياآٔذ.تحصيالتدرضٟزٔطٟذب1338ٝاٚدرساَ

باالديپّٓرادرٔطٟذٌذرا٘ذ.بأعذَاشٚٔتٛسطٝابتذايي

بٝتحصيُادأٝبزايٚپزٚرشپيطٟٙادآٔٛسشٚبٌٝزفت

.فتوا٘ادار

باٚساختٕاٖرأٜٟٙذسيجادررضتٝآٖ

وزد.تحصيُساسيپٌُزايص

،اٚٞٓرفتپاريسبٝأاْ،ٚلتيا٘مالباسپيزٚسيلبُ

.رفتپاريسوا٘ادابٝٔميٓايزا٘ياسدا٘طجٛياٖايعذٜٕٞزاٜ

راضاٖبزٌزد٘ذدرسوزدوٝ٘صيحتايطاٖبٝأاْ

بٍيز٘ذ.ٞٓاضافيتٛا٘ٙذ،تزْاٌزٔيا٘ٙذ.حتيبخٛ

.اٚٔعاٖٚرفتجبٟٝٚبٝبزٌطتايزاٖبٝجًٙباضزٚع

اال٘بياءبٛد.خاتٓلزارٌاٜٟٚٔٙذسيفٙي

.فزس٘ذداضتبٛدٚسٝوزدٜاٚاسدٚاج

يبٛدٚدٚٞشارٚچٟارصذپزٚصٜدرجبٟٝساَضص

اجزاوزد.راٚبشريوٛچه

عزاقوٝارٚ٘ذ،ٚلتيبٝآببزٌزدا٘ذٖبزايوا٘اِياحذاث

ٞابٛد.اسطزح،يىيا٘ذاختراآبسيذتاضّٕچٝاسپاسٍاٜ
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تافارسخّيجاسدٞا٘ٝوٝٞاييپُٚساختطزاحي

بٛد٘ذتابتٛا٘ٙذ٘يزٚٞايارٚ٘ذسدٜرٚيآباداٖٞفتايستٍاٜ

بزسا٘ٙذ.خطرابٝوٕىي

اٚاس،ٔاضيٗٔاٚٚتعّٕياتيدرٔٙاطك1366درساَ

درسادٜآلاسيوزد.حسٗسمٛطضذٚدردرٜٔٙحزفجادٜ

رسيذ.ضٟادتبٝحادثٕٝٞيٗ




