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  6
”ه  .  n?oCدر  *F @ / :mد ،درود ) “3/رون =،s:١
هuار.(* t
ه  .در ه  v wxEKده? ،و  در ” ،. :C(3
“  *F tو ا/وز tدر /3ا:v /3ن  z/3ر .?? Fدر *Eره.
  Kر/ .د /{ tر ?3و در  Bو ? 6zدت (|/} (?3ر ،ه
 ه*oCن ”K ~Eز  K “tها .روحا1+س @   "/zو*vد }ار .در
*Eره   u .ن E|  Kر /Bار دار و اvز tار  v wxEK ً?zده?،
  و*vد ..m
 v*Kص     nدر ا {J /ا n.وا>?  |/} wxF B
ا از ا n.و/(} xF 3د tدر ن |ر3زن :vن ا!(3د .? tا{J n.
/ا m /ن دا*K  -m K  Fا> ،در ر   tدر  ،.v:z
*ا> و  K >? +ا>  ;*  {J  .? wCz .ا : n.در ن
|ر3زن(E ،ق tFام  Kره/6ان ه  ا( *+ب1س /ا ا* n.ع
ه را  /(:در ?? و ا?  ا ; *ع /xCzد /ا  :mدر { /دارد.
ه    xFروح ا در ه   ? Bرچ m / /3ور در
Jل  wCzا .3ا ه  *CداB ،رچ  u 6F~.از ن رود .ر از
ا n.ه  *+F /دtه .ا*(3ار   (ب1س  و ا اوBت،
| u/C( A1ه(?  /ره*K /6ا  .ه/- ،:v nCد ا،.m @ xE x?.
 از ه> @ .Fا   را /ا ( ص /حر/ u.د tاK 3
/ا /} / z *Bدد .ا و* (BاC.ن در   ??Cا ; *ع
/xCzد را /ا mن در { ،(|/} /ه nCه  6?  *F w.6KرxF ،

٤

در ز} ،و :Fد/F Kمmور uد ا3?Eن .ا .v z*C- n.را  /ر 3
? /|/د    /ا3س m .v:zز ?>.

 8او! و  
/ v n./K:.ا mز ،در ا (x n.ا   3در /Bن اول در wxEK -
 vداد .در "! ت mز( n.ب اCzل ر*3ن ،ر رو nFا   3ن
او +در " /} 6 nد ” :mاE.ن ه /روزx. ،ل در /} 6د ) “mاCzل
(G=:٢؛ ا در د +6ه* .m nCا>” :و در ه *د  uن را @ر/ tد و
 * Fو "! دل  ه> *را *رد “.در mز ،از ه /ا Eر
 ن   /.x.ا!(3د F tو اE.ن *را را  ه> / >1Kد و (
( .|. 1 K w1ا و   !+ (Bن /Fوع  ،FاE.ن *6-ر  Fاز C-K
در xنه  *Czدور } ??.uو در ه }/د .?.m
و (Bدر |( ٨ wب اCzل* n?; ،>.*F ?Fm +*3  ،ا>” :ا +*3
ر K  / CJو    } ،(Eزن و /دان را /ون  Eو 
زان ا|) “?xاCzل  (J .(٣:٨ه  uدر !v w1ه  +*3ا? ا.?(F
ا در  /.3  .1اxت ،ه   F w.6Kاx n./Knن /ا C-K
اC.اران?  F w.6K  .د |+ه Eر/ Kا ر  *3از  /:F
 /:Fر|(? * /6 Kش ا w-را اzم ?? .ه  "/z  @  .vو*vد
}اv -( ،?(Fت  *د*  +*@ .د را در  ،x*+Kدر  *3.ن
 در mن C:ن *د.
/Fوع /د و *دش  uاً C(J

#5 8ا 5رت و #9:دز
@* A1|  +از ه /ا  Eر Kا!(3د/ tد/}F  x ،د3ز
را  uدر ه -Cا-م داد .او  ره/6ان  ا| ;?@ x” :./| nم را
 / {z* CFد ; ،tدر  Cvو ; در ه (CKن دادtام“ )اCzل  .(٢٠:٢٠در

٥

دورtا  @* +ر  +3رون را ** ،Fا>  در  -mه
ا/1(3ار(|.ا و*vد دا  Fدر ه  v wxEKداد .او دروده "
|  .  (3/در  ا و @/ C-K x3/د )رون =v @ .(s:١
/Kد E     .از  E1ا ا.3

#5 C 8ا #>?@ AB8ده 
 ?x n./K3ن *د *  Kزاد   ،3/ .|*xFز/.ا در  ا 3
ر از /xCzده  *Kا   n./(3mو  vا/vا در  ..mو (Bه از
  * :C(3ص ا(1ل / ،|.ا  ن د*Fار  F /K
ره?*Cده (ب1س در *ص Jت ن ا/ .?C nا ل ،و:E (B
(  .v:zرا *ا> ;  >? E ./3  ،و+ه 6 .
 /.x.دار ،>.ره?*Cده .از ا n.د” :3ره  /.x. n?3را ( “.*F wC
)ن =(٢:؛ ” }?هن *د uد  /.x.ا/(zاف ?“ )*1.ب  ،(١=:sو ”/.x.
را   ?“ )*+ن (١=:٣؛ ا A1| :?.ز *Kا "*K 6  . 1 K
(ب1س K F x  ،اC.اران (*ا? " CCدر ز} و ر FروJ
 .*F >:3 /.x.ا* n.ع از  (  w1اC(Jل  /(Eدر   1 K
 ?. ،.در   .vا|/اد *ر /} K/د  ?.mو  E /.x.ر دا.?F (F
 ه/ toا ا/ n.حر* tE u.د   nK ?; A1| K F xاز اz
zه رو* Jد را  wCzدر mور و د/.ان | +*@  *K  .?? FCK A1در
*ص   .در Jل  wCzا” :? v*K ،3ه?  }/د ه>  ،.mه/
 /3ود!Fx ،CK ،ا ،ز و Cv/K .ا دارد .ا :?.ه/ . Cا ?
 *KCان *Kر /د  ا n.ره?*Cد را
 ر رود“ )اول (/Bن  .(٢=:١Gاً C(J
(*ان در vت uرگ و @ *Czد/ tد x ،در  ، vا*K zا?
 /.x.را   ?? .*EKدر 6zدت /} >:3د  .ه :v nCا   3
*Kا / +z xا * /KاC.ن  .FاC(Jل  /(Eه  *اC.ن

٦

zه رو Jو  *د در ن  را در ;ر;*ب   v .ت
*;~  .?? EاE.ن *اه? *F   *mر و /Jارت در  Cvد ?? zو Bدر
 *Fم ا را در.?.C /6K (3

#5 C 8ا "@ D%>:ه
  / w  n./(:ا  m Eا z J"  3ره /6ه(?.
ره/6ان ره /6د  x ،?.mCدر ./vن Jت روز .*F E  t/در
}/ده>.mه *;~   ./3رو*F nFد  ام  *zو?FBس ا 3و 
mد} در *J vر  ،.و ا x?.ام  /x|  /(E *zر Fرو Jد/.ان
اxE /x|  K 3ت *د .در   *Kان ا n.ره/6ان ?oوار را
mز/ .د  ،اm   K/K n.ن و+ه *;~ /£3د و د*; :m   .
 .?? wCzر  umt/ا  3از *ا* C.ا*F (3د  vا uرگ و
 *Czرا ره ،? /6ا  umt/ /(Cا  3از او *ا*F (3د  / Kد zرا
در vا  ره .? /6در ه uرگ ا ر  / A1|  n?3دوش
;? ! F /و ر از اC.اران */3رد *F tز/.ا *KCا? zه *د
را در  ر } ./ا n.وا tF(|/.@ (Bا  3اC.ارا  در 
د +داد ،*FC tا / zوز  KxEدر  }/د .در  
ه*K  /ا / " v z/3ا   .در   :Eاz*C- n.
 /ر 3ا n.ت *اه> @/دا.

”>99 “$ن
و /3ا-م ،ا /{ *?.ر  3ا  .را *ر /حر/ u.دK t
(*ا  ”*}*} “:xEن  .اَxFل ( 3ز}ر  t} .روحا1+س اَ+xF
و*vد mورد   |/ه?/F . ¥ا3 " 33 A.ز}ر داردK .رE  ¦.ن
ده  ه  ا اوBت و3ا *دtا در د 3ا /ا ا-.د ار

٧

رو .Jو:  (Bد/ ?.د /{ tر ،3ا Eه.@ (:  >? t
 .mو ا|/اد در ه }/د  K ?.mا و  او را  .?? *-(vه n?oCو (B
m  Kزار و  !vا ،3روحا1+س اC.اران را ها K ? .در ه }/د  .?.mدر
; nدt.ا *;  >.ه  در /3ا /3ا*E n.ر ا(|. zFا و  w.6K
@?ه tا? tFا در /ا/  .:|* /
(3ا.

 او   zو }اش  @

٨
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ا!ه ب6Bس #5ا اHDد  
ه  tF w.6Kا   KJ Eاز Jت  ،ا ر از  m
 ¥?K?Kدر} /ا ،?F  n.از ( >Kب1س در ر tا-.د mن اع
ه(? .ه?م  1 Kدر ر tا* * n.ع/ @ ،دم  در *ل @?3 t-ل ا  ،/از
( x.ب در ا n.ز?  رش در  tmا .3ا n.ا(   F 63 /ب اCzل
ر*3ن /ا K >? vا *+او +ا :+را /ا ا-.د ه  @ا ?>n .
(tF z1ام  ;?* oاه> ه   *F |*xFد و /Cات ا ر
ورد/ . ،ح او +ا را  .>? Eاوارم ون   :
+ا  vدر ز? ا*+ه (ب1س m wCzور و (*mه *د را در
 >x K :vه   وm +ن را  t:z /دار ،ر ./
+ت  nدر *ص (ب اCzل /ا  ا n.در ر*{?  3ر ا-.د
ه  ;:ر ا *+و*vد دارد .ه /ا *+در m " /:Fز F؛ هt.@ nC
 /ا 11J n.ا  3روحا1+س /ا @/6Eد ر ا xF ،ق از ”“:xE
 .رو!( :Fو Kا!(3د/ tد .ه . ECا (x n.را در { /دا  >F (Fز
 رو  :Fرا از      د  . x ،>? w1(? /.روحا1+س ;>E
وز  K >.را  >Kده  /ا /Fا A.ص  *  wد ،ام ا/K3? *+
ا.3

ا! اور:
(  . nدر (ب اCzل ر*3ن **vد   ،mاور* >Fد  
دِ * 3د ر*3ن ?ن }ا .F (Fا/@ tF {z* t/C  n.س ر*3ل *د
)اCzل  .(G١-١G:٢ا* . n.د ر  K KJا x?.د6ل ?3ر Fن ا!(3ن،
mزاره 3 .رو رm Fن را  /©Kداد  /Fح mن در | wه( >(Eب اCzل tm

٩

ا -( .3ا n.اm /ن *د  ” uvر*3ن ،ه*  Cا*:. Jد .و /@ t/3ا?t
) “FاCzل K .(١:٨د|   ا  را از اور/!( >Fق K 3
”*ªرu .رگ“ را    Kا n.زن د* (|/} t.د+ .E 1 K ،ا z1( n
tFام  ا-.د ه   Czا  3ه?م /وز mزار و   K ،>(3ها.
روحا1+س و  *Bت او "*رت @/.د .در mز ا ،/اC.اران   «+ز /.د3
ر*3ن /}Fد3ز * tFد ،در /3ا/@ n| /3ا? F tو در mن ?
ه  .vرا ?ن }ا .?(Fا n.ا" C: wا 3ز/.ا ا n.ه  .@ /
ا  *+اور* tF ? >Fد/; ،ا  ه t} /اC.ارانْ : .د ?.را /K
}* ،?.در *د را از اC.ن   و  uرو/ wCz :Fدن  mن را  *د 
ه 3 w1(? .vز .اE.ن ”* “:xEد را  *د  ./ا(x n.
*Kا /ا ه  در روز}ر  ر !  ،Fز/.ا ا/وز tاC.ارا
 «+و*vد دار  *Kا? ا  n.را  /6 *v؛ در

 ،nCا n.ه *Kا?

  /{  Kدر ر .?? Fرو nFا  3ر*3ن  /ا n.ه *زاد،
{ر 6F Kدا?(F؛ *Cا از ا n.ا /را در ر*1. +3ب6F ،ن  اور>F
Eه  >? tب  6Bه @/ا?*:. tد در ن ه * tF (Fا.3
 (xد /.ا n.ا*F  3اه ا و*vد دارد  Eن ه? ر*3ن * Fاn.
ه را از /3 z* ./ا/(? Kل ?? .ره /6اE.ن  F /(Eاز
ا/(Jا  6Fو ا(Bار *د   اE.ن در 1م ر*3ل داد* tF tد F  ،از u/CK
Bرت در د 3اE.ن.
از ا n.ا*m *+ز  >.ه t} /ه  د 3اC.ارا  ( «+
ه ? >+3ن }ا*F (Fد*| ،ا ر /} w"Jدد x. .از ا*| n.ا/-K ،
و * ا n?;  3اC.ارا ه/Cاm tور .اE.ن در

 ،nCاز 6F

*/ردار ه(?  *Kا? از mن  ~Cو د /+در |.دار .ا اِxFل در اn.
ا n?;  3اC.ارا }/ا .دار هCن ا6(Fهت  در را /xKار ?? و
رو C.B :Fرا  *د ه/Cا tور .ا n.ا nxC /ا*F 63 3د  *د را 
|/ه?  .v ¥در mن  ?? ا6ق ه? و  ا ،K/K n.از  /.3اC.اران

١٠

|"  ./ا در *C-ع ،ا n.ا .*+اm 3ز*د  tF tا ه?م mز .
ر /د و ه?*ز  uر .mر دارد.

ا! ا"
ا/  *+ا ا ،  -.در (ب اCzل *F |. ٣٨:٢٠ K ١:١٣د.
@* +ر*3ل و هxCرا ،از ا )*3ر(3/| (.د K F tه .در ،
 ”/!3ه Eر* “+*@ Kاt
 ،/©" 3mو *.ن ?ن }ارً *C  om .
*Fد ،در وا*ª /(E Bر/ .ا ا-.د  *د / .از (!/xان ،ا n.را
”ر@K Fز ،? “tز/.ا و (Bر*3ن  /:Fه / /!3 .vد و @م
ا w-را اzم دا .v tz ،?(FاC.ن mورد؛  tmر*3ن ;?  tدر -m
  KاE.ن را /}Fد3ز ?? .ا n.ا *+را در  +*@  >? (/B /:Fدو
3ل در   -mو *اC.ن را  >Kداد و / /Kد .ا"  در ا n.ا*+
ر*F .zد ،ا n.ا?  3د  / *xا3س }   .1Jا*F (Fد و
*اC.ن  *;  ?. >Kوا(    +  .?Fاول (/Bن -١٠:٣
 Cz  ،١sهف @*>./ @ +؛ هف او ا*6 n.د  ا(Bار و ا6(zر *د را 6K
?? F* x ،د ?  ®F .@ / :و ر  .F . zاز ا n.واB
 +*@  >? -Kره و ره¯ ،هً/ا ه را / /Kد و  :mرا  د3
ره/6ا ا/Kس /£3د و }m  :+3 K tن  /C E/3د1z .ب در
v*vه *د را  /ون از  Fmه wده /@ Kواز /دن ون او را *ز؛ ا
اE.ن را از دور  /{  Kدارد  o?; Kزم ExC  ،Fن  u +*@ .(EهnC
ر را /د .او CKس *د را  ه / L!Jد؛ ر .v:z  K3را wxEK
ده?*} ،ا / tا n.وا* 1( ً1Cz +*@ .?F Bد  ه? t} /د ?3
}ا*F (Fد ،ا  را ها* .اه /د .او   ن | n1.” :.* £دارم
mن  ر  *xدر m CFز /دm ،ن را  Kروز C   zل *اه ر“3
) .(=:١او اC.ن داB  Fرت ر ا w-ر/ Fد  w.6K ،tه  >+3

١١

*اه  .Fاو ره/6ان *رد {* /دش را ?*ب /Cد و  F*Cه .را
 mز /د* tد/(? ،ل ? .در | wاول ر +3اول (/BنE ،ه  >? t
و*vد ا n.وا (/B   Bرا @*? +ن }ا* (Fد ،ره/6ان ا   n.ه>
3زش ا?(F؛ او  F*Cدر 1م ?ار اm  n.ن را ?(/ل ?3 x ،
/د mن را   Kا(Bار  و CKت او در mورد.
  omاز ا n.ا*K *+ان  F ،*mو  F wا   3را
mز ? .او /| .د *  Fغ رو ،Jو ? >+Kد  n.را ا/; ،ا  او
در  ،.:ر tر در ن اC.ن ا .3او / .د ا  Fو ا B(FاF n.
 *xت ا }(/ش  .و -تده?tاش vل  ..د  از ;?K"* n
*/ردار  ،Fز} *د را "/ف  /Kد/.ان *اه /دB* >x K  ،
*د .او *د را ?ر  K Eد/.ان (*ا? ره /6را  د ،/ 3ا mد tا3
*E Kرته زم را ارا ده .ا* n.ع روش در ا-.د x6F ،ا از ه
 @* .اه mورد  وا(  ”6F-/@*3ن“ (?6F  x ،ن   .*xاز
}اش * /ا ? 6Bو ره/6ان  .vرا /ا هm  /د3 tزد.

١٢
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ا!ه ب6Bس #5ا اHDد  
)د(!K
ه?م * n(Fا z*C- n.ص/ @ ،دم  ر از   در ه
  ?? ،و  (Jره/6ا /ا ا n.ه  ،?? /Kو Bز.د
"/ف  +ا*+ه (ب1س /ا ا* n.ع ه در /x .v:zدtا/ .
 (J uاز ا}m n.ه *د د|ع /د  ?.*} ،tا n.روش د/ /.ا /Bن (> و
 . /6( >x.ا ا?*ن   CFرا  ا*+ه ه  در ?Fm .v:z
3زمz1( ً1Cz ،م  (ب1س ره?*Cده زم را /ا در/ |.ت ا :+در
ا(ر  /Bار ده nxC  .ا CxJ / 3د* ا*(3ار  Fو  .Fه> /ا
 ،3/ /{ um1|* Kا در ? تm ،ن هtF ? nF /  .ا ،در
ا|* /ن |/و *اه? ر.؛ ا ه .1J t/" /  .اtF ? :+ا ،ا*(3ار
*اه? ا(.د.
در CFر/ ،(F} tر* 3د را در ز? رو*}*} :Fن  3ªKه 
در m .v:zز /د >.و  ه اور >Fو ا @/دا(> .ا/  ~?.ر3
ا*+ه د* /.اه> @/دا.

ا! اM%
@* +ر*3ل در وا@*  :+3 nد  ،ا| / /!3د .او  @ Kاز ا،n.
ه!  را در دورtا  / «+ه! 3ل / 3ªKد* tد .او ا?*ن در ا n.ز? ر
* tF /-Kد ،و  omدر ا| ا-م داد om  ،در /:Fه د /.ا-م داد* tد،
 !Kوت دا :Fاو / u/ا *mزش اJاث /د  در mن *Kا ا|/اد را
 ً
@ K ? /Kم ا w-را  /:Fه د /6 /.و  دا .?? /.او   م

١٣

”ر/ 3اـُ“ را /ا u}/ار vت *د اvر/ tد و در mن ت دو 3ل 
*mزش @/دا و ا|/اد را {*K*CK ،K /س ،و / /K .د x. .از
دا.*-Eن @* +در ا n.ر* F ،3د  م ِا@َ!ـْ/اس  }* .در ا| A3*K
@*  * +ها* tF .د .ا@!/اس  *mز  Fد* t.د ،ه .در *+ـُ
)*+ن * ،(٧:١د x.و ه/.ا@*+*) +ن / 3ªK (١٣-١٢:Gد +*@ .در
*C-ع  ًFه /! Eرا *mزش داد  ?  F w.6Kاران *|  .از اn.
روش @* ;  3ªK :v +در*K .:3ان *m؟
● @* +دو 3ل  /ز} ه}./3 /! Eار /د و اE.ن را در ا3/K
|/د ،ا"*ل ا1(zدات و رو*C /K  :Fد  +*@ .ا n.ا"* ?Fm wد  .
”; uرا  >Kده>  دا> ،ا ; uرا   >? +*Kه(>!“ او (Eق *د 
ه  از ره/6ا */ «+ردار .?F
●  @* +از {*  x( + /دش *د؛ او /ا  nªKه?.uه *د 
 .vوا( *6د .و (Bا| را / /Kد n?; ،ا¯:ر دا*” :Fد دا 
ه nCد :(3در ر| ا(Jج *د و ر|/  >.1د“ )اCzل   .(٣G:٢٠
 ز  1|* n./(Eرا دm 3ورد  از /ون *رد /B + .CJار
/د/ x ،ا  nªKزه *د و ا/} zو ،tراه :د. /.
}./3ار @*/ +ا د/.ان }*ا !Fا/ uا @ |/Eا w-در /Bن
اول *3د? وا .F Bد( /اف .اف/ .وس 1( ،.v:z (v/ 1  ،ا 3
/}Fدان @*z ،+ا*+ص ِا@َ!/اس *د  در ا/K / J) 3m +.
ا/وز( Eرت داد؛ او *m .F” :.ن ه!  در   3mدر (ب !Fx
 ?J*.ذtF /ا ،ه Cدر ه nCزن ?ن }ا“.?F tF (F
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ا! روم
 روم mن * .د  @*m +رزو دا Fاز mن د.ار ? و  ه*  nCد
  n./K>:ا /ا* K:+د را * .Fه/ ECا  3 n11ال *د+*@ *;  t
اK n.اد ز.د از ا  zروم را ?F ًF؛ ا (x n.را از  .:
در | ١= wر  +3رون ذE ،tF /ه ¦3@ .>? tا3 n.ال را در ;:رn
ا  3ªK *+در  .>. .v:zدر mن Jل   اور/} >Fوه .:از
ا* zد را  /:Fه د(3/| /.د J Kت  .را در 3 /1( :mز،
 روم ( wxEاز ا|/اد *د  از ه (!وت ر }/د * tmد K
 .v .و*vد ور .در ا -?.روش ق د /.را Eه>? t؛  اn.
  K/Kروحا1+س اC.ارا را از ه ( }/د mورد .v . K
و*vد ورد؛ ا n.اC.اران *Kا(? از ا n.را ،tدر   / /.x.  .vا
vل ا هxCر ?? .در | ١= wر  +3رون   +*@  >? ،از
 و 3 ?F ًF  /! Fم ر .3ا n.ا|/اد ه Cاز هtm .
*د  او *دش / 3ªKد* tد@ 6 .رtا *Fاه +*@ ،ا n.ا|/اد را از ه
(  روم |(3/د* tد  ،ا n.هف ? .v   ®Eن ار ،ز/.ا
 در *ل 3 3ل @ از رش ا n.ر  ،+3روم ر* t3د،+*@ .
ا n.ا|/اد ً Cz
ه>  ن *:.د¹اد و ه> *:./د را  روم |(3/د* tد  . Kن|/ه?
 wxEKده؛  ا ،K/K n.اE.ن *Kا(?  /دم ;?( اE /:F n.رت ده?.
 £3ر+3ا   uاE.ن *E1.*EK K Fن ?   11Jرا  *Bت روحا1+س >K
ده?  .ا ،./ n.او *اC.ن را mد K 3 tهCن ا/(Jا را /ا ر +3او
  *F wBدو* wB (3د.
از ا n.ا *+در :3ز/.ا را /ا ه  *د در ا n.زن *mز.>.
● mد tدر |.ها .ق روحا1+س  +  .Fد( Bب اCzل ر*3ن،
@   >./ا( n.ب در وا/F Bح اCzل روحا1+س ا  ،3ر*3ن .ر +3اE.ن
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در  3ªKه در وا -( Bها >1( .روحا1+س *د*C .ا از ا n.ا /را در
د*zت @*1  +و Eه) >? tاCzل = .(١٠-٩:١اE.ن دا(?  اn.
روحا1+س اv  3ا را wxEK n(3ده و اE.ن را *Bت 6F K Eه
 ز} ??.
● /} F*xوه/ .:ا   wxEKده .اوْ /}F zدان *د را در
}/وه :دو !(3/| /د )(٧:= B/؛ @/س و  ?J*.در ?ر  /.x.
/د )اCzل  (١:٣و @* +و  u /در ا /.x.   /هxCر *د )اCzل
/ .(١s-١٣ا /} n?; wxEKوه . ،.:د ? zو ا|/اد را /ا ا /ره/K /6
..C
●     CFرا |(3/دtا? .C *3@ ،اران  اوm  +
 اE.ن را |(3/د و *رد /B .CJار داد +*@ . B *3@ ،
ا ز }u} K Eارش ده؛ @/س  uه nCر را   اور >Fا-م
داد.
● *ز/  .ا  *د در  EA ،ه ? 3اKذ ?.
@** z1( +د  * v*K .د را 3 u/C( /:F ? /زد*; ،ن (* 1د 
هK v /اد /دم ز.د @ ،Fم ا* wxF w-د*vش ا .. zFه 
  n./K/و/ 3ا }(/ش @م ا.?F w-
 .vدر /:Fه ً *C .v
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اPل ا ب6Bس #5ا  
   n./K6را/ tا }(/ش و ر   Fدر *ل دورtه *دt
ا .3در /Bن اول ،ا} . E /را *ا  ~. E ،(3را  CF
داد .ا/وزF tهK  >.اد ه   zاف@z/3  :m /.
 / ّ*vر ،C3در ا  *F Cvو  wzا"
در Jل ا|uا .ا3؛ /دم در َ
  :mرا ?ر   /.x.دارد ،را C(3  3:m nن   :m .C-K w
 wxEه?.uه  +رو/و *6د ،tرا*K (Jا? در  Aه ( /Bار }./
? mب *Kا? در هv |/¯ /ر  *Fو * *?.د را   Aه }*}*ن
و| ده? و Jت ،ا/ژ و زtد  +را  ار©ن mور.
ا /اوBت ا n.ه x n./(:ن /ا  /اC.اران  K ?Fدر   اn
و ون  .*F ?Fm   t/ه   n?oCر / 6ا *اC.ن اK 3
*mزش زم /ا  ?Fا را در  -mدر/ .?? |.ا  3ªKا n.ه ز 
رو*Jن دورtد t.در *3ح   x ،ره/6ان    *د *mزش
} (|/و *اه? B  Kرت م ا و ها .روحا1+س  ،ره/6ا w.6K (.F
 ،*Fره /6ا n.ه را  ./} t:z
ا در 3هCن *"(  *Bت    *ب *Fد*K ،ا z
*13ط mن }/دد/; .ا  ر از   ا n.ه را ها ?? .از
ره?*Cده (ب1س /ا F |*xFن    zو xFmرFن @دFه
او ،ه}m *oه ار .ره/6ان /xK  w.CK /(E .vار /xCzده **vد
دار  "*K Kو ا/vا   (11Jدر */6ش  tmا  .3در { /دا n(Fاn.
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 . ،ه m  >?x! /KCzن ا"*ل ا/ ?(6   ~.  33
(ب1س*F ? :m / . ،د  Kدر /ا :|* /ا?(vب@ /.ا*(3ار .C

 # ،R
اvز tده  *?zان ” :? ./|>xJ   /3و او ن  ?.
را  /3ا+*) “3ن /|   .(١٨:١ا *ا/|  K K tF tه 
}/د ه>  /  ،.mا3س  vرو/| Jد  ره /6را  (|/} t:zا +*@ .3در
ا|ن از   .*} n3 .در ا /ا*اج / >+Kد Jا .و xر 
 1zو  *vرا  :m .F tراه* um./| :دE ،ر( از ا!ل و*vد
mورد* tد x” .در /@ 6و را*C (3د ،tدر ه >.C B/K u; /در او  /3
ا) “ ?. ،3ا|ن  ًB n .(١s:Gور ارم  ا /ره/6ان  
ًCzا *اه? /C} zاه }هE.ن  ،*Fا ز   *?zان  /3ن
*E (?Fد* ،د t}mا n.ا!Kق *اه ا|(د  .د.ن ر ا در ز} د/.ان،
را*K (Jان  /K  Kه-ن mن /Bار } |/و mن ا|/اد    *3را 
Jب ره* /6د }ا 1|* .Fدر  *F F*/3 zد؛ ?/ا n.زم
ا*   u/CK  3د را رو   n.?; .>.C L!Jروش / Czا
ادار/} tده  1./  ،  .Cا(Bار و |//وا  .را uzت ،E
در ز tm /.ا:3
•

@/ ،@Eا  n./ J CKد ،? zاز  *اه  در Cv

B  CFرت  F / Jو  CFرا  |{ ..C
•

v CKت را  @/F E(3/وع ?  رو  Fاو xK

?؛ *ر ل ،ر از *"ه او در uاtm ١Gs /
ا*K  3ان  :mرا / .3?Fد ،tدر * .د از  :mا!(3د.>? t
•
..

   /£3د 6B  ،tدم *Jر
در 1م  ~.ره* ،/6د را  ً
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•

 F wBن / .: v/ا م ا در /ا /ه t1z /و ر،C3

  vل .E
•

*Jر  را ا({ر  ،Exه(ن  /او  Fو /ا }n(|/

ره?*Cد  ،م او ر*vع ? و  CK £3زه را "*رت دz!F z
در *Jر او ? ?.

 $ه? ا6?Dاران
.د / ./ا  * :ه CاC.اران * ? + Fو از mن wCz w-K
mور t.u}/ 6B CF nx+” :.و  * :ه(“ )اول @/س  ? .(٩:٢هn
در !*:م Kرm .ن F ?  ،ا  3ا را  /دم  3?Fو زه
اE.ن را در  +Bدu  z!F zد ا /د@ .دFهCن  ، zه nا>{z
 wا3؛ ;/ا  او ا د t.را xFm  /ر 3زد و  /دن }?هن   /رو
"  ،را *J  zر اَ/ .د  *د 1س ا .3در  Kر ¦.او+
/} ،وه ( wxEاز Eه / .دان رو Jو*vد  /{  mر3
را uد  /(x.ا دار و *Kا? *?zان   م ا و  11Jرا ن
??  ،ن *3ح  را  ?? .در دور tا"Jت ،ر از  .1Jاز
د3ر|( (ب 1س ،ز x. .F .از mن  : ،.1Jه CاC.اران ا .3اn.
*m   11Jزد  ه CاC.اران و¯!  در  ( / ?(6ب1س را
دار .ا  ا   ? n.ه CاC.اران *Kا? ه /ر را در ن  ا-م
ده? ،ز/.ا  .zرو *}*} Jو*vد دارد  ?   /-در ز?ه
}*}*ن *Fد و هu n?oCان ر Fو *غ در  / ،ا !( wJدارد  
m  v*Kن J" ®F ،زم /ا  را  ? .ا  ا?Cن *Kا>
**{?  >.ر ا n.ا  3ه*K  Cا> /ا  /.x.د >? zو  CKرا  از
(ب1س } /.x.  ،>./در ن ار .>.ه  3? n. n?oC
  x ،>+3ا  3ه/ Cا  ~Cو    >.*F Cv /.x.و اn.
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 uvء ا(رات  n.?; . "* tz Fرا:m ~C   t
*Kا  :ه CاC.اران را در   3 |*xFز6z ،.ر ?Kاز:
• ه?م @ J K ،(3/اxن Kاد  /(Eاز /دم را در ا n.ا/F /
ده* .ر ل  ،د*zت *  :mان *u ~.ر ،ذ.m /ا در رt
*"ت ص او و E .ر در دzه  ،E.ا n.ر را
*Kا ا-م ده.
• از رو/} Fوه /ا ( +ب1س ا!(3د ~. .? tا! *+
ا n.ا  K/K  3د*zت ه*  ®F /ان  n( ،.m ~.را  ه>
*ا .از  ~K ~Kا|/اد *اه .mا را  (E /(E :m /x| . B /
ا  ،3د/.ان در ن ار £3 .از }/و* tاه | (3/:از 3ات
در را  (* nا ?.C :K tFtو  /.3ا|/اد را  v*K  ? .*EK
.mت *ر3 ،ا :+را @ ¦3ده? .در ا( ،:در *رد ;* ر/د mن
  .1Jه> " / 6د/ ،tا  /.x.د.? z
• ز را  ا n.ا(ص ده  ا*   zد را 
}/وه .? >1K t/! 3 :از ه ~. /از * :mاه * * ~.ع 
F zد  :mدر او *Fد و  ~.را (Jاز ز} *د را در }/وt
/ح 3ز و /ا  /.x.د.?? z
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اه? #U#5ار رواT5
  ه KJ E1 ECدر ر   Fا/ !.د ،tو ا/وز u tدر
*Eره  .F !+  .ا w-او  J E1 ،.m wCz  zس
 }!(>  ه  ا د* 3ا/F C.وع   *Fدر
داردً 6B .
در (3از ا"*ل (ب1س در ا n.ز? ار ،ا"* 3 z  +
 اz .3م }mه از *"ت    nxC >+3ا /-? 3
ر|(ره در 3و ر*F .:E-د  ا /| 63و@E Fره }/دد .از اn.
رو ،در CFر/ ،nE@ tر 3ا"*ل ا( 33ب1س /ا   را /Fوع
/د >.و د* /3” .K  >..دن “ و  uا/(Jام  ” :ه CاC.اران“
;1ر در ا* n.ص اه Cدارد .ا?*ن  /ر ~. 3ا" wد* /.اه> @/دا 
ه” Cاه/B/ Cار روا “Aا.3

اه? #U#5ار رواT5
*xت ا از ا|/اد  و*vد   tmدارا روا | .?F (|..اE.ن
واz ¾| 3دل /CFد tF tو از  ./او    zا (|.  +ا؛ ا
در J nzل ،در ن  /B uار دادtF tا و ا?*ن  /اE.ن اB  3رت
|.ده? tاو را .C u /.x.  6ن 3ز .او  / ً ./" zا11J n.
} ªKا*/| ،(Fد ” :ه nCه* Cاه? |/}F  C:د  nه( ،ا}6  /
 /.x.را دا +*@ .(٣s:١٣ ?J*.) “F (Fر*3ل   ً1Cz uا 11J n.ا1(zد
 wهارt
دا Fو |*/د” :او ? ªEر CK Fن ا   ،3و 3هِ "! C
*د  ،ه> @* و اKل  .و در ا 3?( wCz /ه *z /ر ? Fو *د را
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در  ) “.C ? 6ا|ن ١=:G؛ هuار/? .(* tا ،n.ن  /ا 
 دtz 3ا از ره/6ان  6ادار*F tد؛    u E.Cره/6ان ا(3اد
ا/vا ?? و د/.ان  m FCKن ? .??Eن  ا Kد ا 3ز  tا|/اد "J
K +*Kز tرا در * ~.اد tوا *@ /.x.  Jده?m .ن از   (|. wxEK
*mز ;* ز} *د را   CJو * /3دن  £ر x. .از >: >z
Jت * n.اE.ن ،ره .از ا3رت }? tو ! ا ،3و  uا(Fق اE.ن  ا n.ا /
*ز ;* در *اد* tد و در *اد tا* C.د ،روا | (|..دا.?F (F

X5ر!V> WD#9
در   u xE .Fر}( /از /B/ار روا Aو ه um6  (.uC
 +*@ .F6 /.x.ر*3ل در ا|ن  z ١G:Gا n.ا /را ;? nن داردtm” :
د /.ه*oCن *دن *اه> *د  Kدر ا /ا*اج  هK/@ *3 /ب  >.*Fو  ِد >+K
}*}*ن و  /xو m Jدن در E1ه/  .ا }/Cاه   ،?Eرا  ا *3 n.و
mن / *3ا“ )هuار .(* tدر ا +*@ -?.ر*3ل "ا از  KxEرا ارا ده
 در ه    :mرو/و ه(>.

ا6?Dارا Z!5
 ،اC.اران  ©+را دار/  >.اE.ن د*Fار ا /6"  3و /.x. .6xF
را دو 3ار .او ;? nاC.ارا را ”*د“   ز  ر Fدار.

  K[5ا6?Dاران
دوم* K6  ،ا vه(> ،ز/.ا اC.ارا ه(?  در  .1Jم ا رE.
واtا و  ه  ،63 nCه  v* /از  . .v CK *3ره.@ .v /6
  ،.mا *3 n.و mن K/@ *3ب .*F

٢٢

\>KD#% Mر
*3م /.x.  ،در} >.*F /ز/.ا دل }?هxر  *Kا |x6./ر و xر ،F
*ر  *F 63د   را در  :vاهاف * Fد ر .>./6

روا T5در  او!
@* +ر*3ل @ از C >z ®EK  xmر @/دا ،روش درن را ارا
ده  F x .   :در mن ا|/اد (*ا? ون واه 11J Cرا
 /.x.  um6  xFن ?? ،و در

 ،nCدر  :vرB w1( Fم  /دار

) .(١s .mاو در  ،١= .mر د. /.دmور ?  ر Fدر  ون w1( ~C
* . /ر "* ،غ رو*/ ?. Jردار از  >+Kدر( 3ب1س
و   *} (Fدر E nر و ر| um6  (Bو   ،.در *ل
زن /} wxFد.
و/xCz t*   (Bد  او ،>? v*K +از Jت *}vا  ن
اE.ن و*vد دا/J  Fت  .>.mدر | wدوم (ب اCzل ر*3ن  >? ،اE.ن
در ر از ;uه  ه> * ~./Fد .اE.ن uد @ :.ر*3ل  ?(Eو  ه> در
6zدت  /.x.  .F ~./Fد/ zد و /3ود *ا و ا *را را
 ه> *رد .اE.ن و* Bد را *ر "/ف /د  z Kر FروJ
/} /.x.د؛  (Jا*ال *د را   uه> / >1Kدm ،ن 3ن   در ن
اE.ن ز? *6د .اE.ن  اC.ن   /.x.ز} /د ،و اC.ن  د.ن ;?n
ر| ،(Bاز *Jر ا :+در ن اE.ن * ،F t}mر  ر دا  ًCاE.ن
@* .?(3در (ب F .v:zه ”ا:+ت روا “Aه(>  در J KCvو 6zرت
”   .. -K “/.x.ا >./.x. zو |/ا *اtF tا* K >.د را وB
3 /.x.ز >.و ه /.Cرا   /.@ 6ا  /.x.  >!¯*  .>Fرا از ./
 wC Kره ه>  /در ،ا/(Jام و  ?> و  ا /.x. ،wxF n.را  ر Fدر
 .>? /K
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^Pت ا!] $ت 
ه?م /ح / /ا vت   >: ،ا K 3او KBرا /ا ?
 ?J*. .>? nK   vر*3ل در ر +3اول *د xت  6+vدر *ص
ه راE n(3ر ارا ده.
● E ،ر   *"  (3/@ wJرت }/وه ا?J*. .3
|” :./ا} /در *ر  x?; ،>.C *3او در *ر ا/F /.x.  ،3ا
دار >.و *ن @ /او    zرا از ه3 @ t?} /زد“ )اول .(٧:١ ?J*.
● دوم  F .v .   ،در mن Fه Eن ،>F /.x. Cz
;/ا   .روا* Aد را ز* /.ن @??  tور .>.ا n.د ً1Bر ا 3
ه?م u}/ار Ez n.mء ر در ?ر  ،/.x.ا-م ده>.
● *3مE ،ر    ا ? n.اxE  3ت * /(Eد را   /.x.در
ن ار  .>.ا*{? n.ر زم ا  3در *Jر !F /.x.ف و }*Eد .>F tو(B
1به را  /دار >.و  /.x.را *ر ?>  }* .در  KxEوا~./F J
ه(> tm ،اJس mزاد *اه> /د * Kدن  >Fو *د را ه1K /.x. /!C
?> .ره /6دا   راه .:را *اه  K |.ا* zد  /K
 ? |!Fو اE.ن را  K .C .*EKز *د را  د zو  /.x.  .CJدر ن
ار.
● ;:رم ،در   ا*K  3ا>  C+Kرا در 3?  >? |.ز
واBن  ،Fز/.ا و (Bدر *Jر !F /.x.ف و 1ب  ،>.*Fا "/| n.را
  >.از راwJtه ا/ :+ا CKxEن  >.*F t}mو ا> او ;* *Kا 
را ر Fده.
 ~ و ر وا/ Bا ا?Cن از رK  Fن در |¾ او ،در
   CF 6ا و  *Bم او  (!:ا.3
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ره  #K
 B|  .ره*x  ،F (.F /6م  ا /اف  / C3ه*ت ª.س و
*/3رد} ا3؛ و  6Bzدر ;?B ،.v nه /دم  ?xFو  n31از 
vا J  K .*Fل ;? }/و  tا ر ر *د را /Fوع /دtا و /ا K
* .|*xF  tKرt3ا ،ا در  >E  /mو ر -از ه> @tFا؟ F vد
ر ا  3ا|/اد   C3اC.ن   }/و ،*F t.ا ا . n.هEار  Fدر
ا* n.ص     } /(E tاز ا x?.ا|/اد را  /}Fدا 6 «+ل ?،
 :mرا از  دور  (3ا.3

^4ت ره #Kب
ا! ز8 96
  ره/6ان ا 3?Fز دار*(  >.ا?  |/و ?Kو u( Bار *د،
*Cا از ز}   را ارا ده? .ره/6ان *ب  / :?Kدم را در |/ا}/
 .1Jارز ?CFم ا .ر ده?  x ،اE.ن  6  K ?? ~Cا را
/ /-Kدm ،tن را  د/.ان .??  /z u

? #5 X#ب6Bس
ره/6ان *بv ،ت را *ر ادار/} u/CK  ?? tو/xCz / tده?(6 .
( /ب1س F؛ در ا*" n.رت ،اE.ن Bدر *اه? *د Eر را *ر L!J
??  ا|/اد   . *v3 (FروJا 6ت دار*( ،ا? از vت *3ء
ا!(3د   .?? tره/6ا ز دار  >.از  *3ا /ا ا n.ر د*zت  ،?F tFو
*اه? ?  zو¯! ره /6را ا-م ده?.
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#5ردار از _ `aPزم
در CKم Eره ا|/اد ه(?  اJس ?? از  *3ا /ا ره/| /6ا
*اtF tا / .از اE.ن ر (Eق ره/6ا ،ا در وا J" Bا-م mن
را ار و *KCا? از @ ا} .?.m /  n.ه ا(Fق /ا رهm /6ن را ا/3
*د 3زد ،ا از  .z  -mو *غ | /ا ا n.ر را ار*F z .F ،د
از  t.vره/ /6ا  /ا|/ا* n(Fد ا!(3د tz .?? tد u /.ه(?  *Kا.
ا n.ر را دار ،ا ا B(Fار؛ اE n.نده? tو*vد رو Jا (zا 3
او Bدر اm 3ن را از ن  /دارد tz .د ،/.ه> از  *3ا /ا ره/| /6ا
*اtF tا و ه> (Eق ا-م ا ،?( n.ا *K .m  ?( n¿Cاm .ن را u
دار  ./ .اE.ن ز دار m  F Kن را   * tره3 ?Fm /6زد و اE.ن
  uروJا  /.@>Kو 1ار *K ،n./CKا?   w.6Kره/6ان *3د? /ا
vل م او .*F

X6ار
ر  >:ا  3ا>  t*Fره  /6د *6Bل دارد t*F  ،ره/ ?(6 /6
(ب1س در Kد  wا .3ره/6ا  د  / . ،? /Kا3س uان
ا}/ار*K ،ا ،.ا-.د > و ه/اس ،و vذه |/د ره .?? /6اE.ن در @
 1مB ،رت ،و ا? ه(? و ا n.در Kد   wره/6ان   ا  3ردا
دم را * nK /د ?? و  z ? ?.ره” .?? /6ز/.ا آ @ /ان u
 K tوم *Fد  K Á ،آ? و v Kن *د را |ا ر آ?“ )B/
/ .(٤٥:١٠دا Fره/6ان   از !*:م uر}/  ،ز و/  3دا Fد
(!وت ا” .3ه /آ *اه در ن u CFرگ *Fد ،دم .(٤٣:١٠ B/) “F CF
@ ?>  ره ،/6د ا   3ره ،?  /6و   ره/6
?/xCz .ده ;? nره; /6؟
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@?>#ده ره#K
●  u/CKره / . /6رو هف ا"    .Fاو  .ا/}  *?.وt
 >Kده   ?{*ر *?z  t.v L!Jان  (. ،v .u/زنه
/ Eا @ ،(3/د/ ،zر( 3ب1س ،و Eر و*vد دا .F (Fره/6
 .ا?Cن   ? w"Jز ا|/اد در زن دzه * (z!Fرد /B v*Kار }،(|/
اC.ن اE.ن در Jل ر Fا .3ه/F  v*K n?oCوع و @.ن د Bزن u}/ار
vت uvو و+ه ره /6ا.3
● ره* /6ا tF tا/.@  K 3ش }/م C:ن و *Jل ا?Cن از اx?.
زه  FاE.ن د t.ا tE (Fا } ،3را  ..C 6Fاو *¯ *اه
*د  3ات ا|/اد در *رد اC.ن @ ¦3دهxCE ،ه را //ف 3زد ،و د zرا در
را (3ز ا|/اد ها.? .
● ره*F n¿C . /6د  ره */ط  3زه و /رv u.ت
* "*رت } (|/ا ً .3ا x?.هu}/ - v *F  Cار *اه ; ،F
 ول * :Kرده >K  ; ،3ده/3  ; ،وده را K/K
ده ،و ;  ول ر3ن ا|/اد @ از @.ن  vا.3
● ره z  /6را ا *+و * *Cد /Bار ده v*( ،و*vد *Kازنه* .اه
 .  Fه*Cار/B/ tار  z .Fاز @ر ا/ zد و ه>زن ا|/اد را  6
و  *Cد .ا3m (6+ن   ا*K n.ازن را ه z .>? L!J ECهCن*ر 
/دم را   6و  /د  6 ،هف *د ا*(3ار  CF . Bدر 1م
ره nxC ،/6ا 3و K .*F 3*3اC.ن و هف *د را  ?{*ر را  /دن /دم
*رد 3زxFر /Bار ده ،ا در ا . -?.از او  K 6 CxJا ;*
 nxCا 3ون ا (zاز او ،د/.ان را  6  uو  ?.
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^Pت ره#K
/ر"*  3ه  ~.ره   /6از د( t}.ب1س ،از  "*Jاn.
 +1رج ا) .3اول *K*CKس  ١٣-١:٣را *ا (.ا  هJ /ل ،زم دا> K
 /از *"ه  ~. KJره   /6را ،um1|*  :v
*رد /ر/B 3ار ده>.

#5 Cا 6ا
 ~. "* n./K>:ره ?3/} /6و /| ?EKاوان /ا ا ا .3داوود در
*uر  ١٠:١١٩ا CK ” :.* *}n.دل  *Kرا 6م .ار آ از اوا*K /
}/Cا*F tم “.دروا  Bره}/ªK z* ،/6ار ا:+م / /دم ا m .3
 /  /د/.ان } /ªKار /(E ،ا|/اد ه(?  /ا *د ا و 11J
و*vد او ا(Fق  .Fدار n./KCz .ا}/اره ،از  n./K.Fا(Fقه *F Fد.
ه1;/ر  C6Bن  /(Eدر  از ر  .و  /(E ،F /@ ?3/م او را
و 3ز} *د vل *اه> داد.

#%و  Cو #DbS
/ا ره*/ ،  /6ردار از روJا |/و nKو  /.@>Kر زم
ا/@ .3س ر*3ل در ر +3اول *د/@ ،٦ .m ٥ w| ،ا*ن |/و ?Kدر /ا /ا
ا @” :./| *}n.ز /.د 3زورmور ا |/و  “..C ?KهCن  . ،K/Kدر
/ا /د/.ان /| . uو” :>F nKه/| /.Á.  Cو ?Kرا * /د ) “..?6اول
  ?.ا >K nJ  n.م ا .F ،ز * (J Fد   uدر
@/س ً Cz .(٥:٥
/ا /د/.ان ا/(zاف ?>  ? در 3ا .m n.را در ا(ا در /xد* tد. ،>.
ا ًF x?.از اm zن *Kه ورزt.ا .>.ا/K ?. n.ات و ªKد.ه د/.ان را
در   CvروJا /م  . >./.£در /ا    /  .!v /ر ،3
.>(.
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 DK>:و # 5 VاKU
/ا / 6Fدن *اC.ن در */ ، vردار از  6xF 6Bو  *Cاز
 v*Kو /ا ،6Bر  KJا” .3ا 666Jن ،ا} /ا   ;?*C 6  nدu  ،
 /.Á. .را  ) “>.C 6اول  ?J*. .(١١:٤ ?J*.در /د    6ا  در
ا(ا در ¯ z A3*K ،>vه ،F /ا . ~?.در ز} xFm  Cvر *Fد و در
ن او )/} /-K ( ?.دد6F .ن /} ~.و . ~;* tه /ه!( از ا|/اد 3اK
 K 3/£در  .ز} اE.ن  او  @ *; zرود و  .در nJ
ها .و  /KاE.ن um6  v*K ،از *د Eن ده .او 3  .ات اE.ن
@ .F *}¦3ه Cا n.اzت  او در ه!(  دm 3ورد . ،ز ?/.ا"
دzه روزا او /ا } *د }/دد :@ .او ز وا* /{  Bاه ر 3
او  } اvز tده *( Kا?  درون 6F Bن *د / tد  ??6 ،tاو در mن
;* ر ?.
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$رته ره  #K
اه? ره #Kدر ]ت
}uار( :Fب1س از اوm    n+ن را در (ب اCzل ر*3ن
?>E ،ن ده   E :?.mو*vد دارد   .اu+اً در ه. v /
"*رت @/.د .در (ب اCzل F G٧-G٢:٢ه   ~.در Jل | .>F +
و *ح @ (3/را ?> ...” :و در ه ن را @ر/ tد و *را را  *F
و 3دtد* +رد“ )(G= .m؛  +م ا” :و در  >Kر*3ن * ...ا¯6
*Cد“ )(G٢ .m؛ Eر ...” :و Eر اE.ن“ ) G٢ .mو (GG؛ د ،(G٢ .m) zو
” :و ا و ا*ال *د را |/و( :m ،را  هB  /ر ا>1K v(J
/د“ ).(Gs .m
  | A1در  >+3 A  ~.و   /Fدر  ? wCz 3ره /6ا
;*ر  v .را ره  ? /6ا+| n.ه ا 33در mن "*رت }/د n .از
 +| Cا!(3د/-K  >? ªK K >? tت ( / ?(6ب1س *Kا 
*" ( :xFرت }/د ،ه*Cر  mب *Kا در ¯v !( :|/ر  tFو
 :m wxFرا  *د /د uJ om .اه Cر ا ،3ا n.ا >C:!  3روحا1+س
*د ;*ر ه  Cv /را ره K ? /6ا n.ا"*ل  KJرا .?? /-K
هEار د  /.زم دا> ه> ،ا n.ا}  3ه ه .را ?> 
(/دل @ رو  K/K n. .رو  . ~.دو *رد از |+ه  از J
 ªKورز و  1را ?ر }ار .از ا n.د ،(3ه .ه(?  CKم وB
*د را  @ (3/و د} zرا? و ه/  v ("/| B*oر 3م ا(ص
Cده?  . . .ا|/اد در mن CKم و  C  Bدر Jل  /!Kم ا*} ،3ش
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|/ا ده? و ز ر ا /ا دzه  (z!Fدار .ا -?.ا 3

/ورت

دارد ره   /6دارا :رته | /ا ا-.د Kدل در |+ه .F
;*ن وK (Bدل و*vد دا ،F (Fا*?z   zان /}Fدان  ،در او رF
??.

$رته _زم
Jل  :رته زم در  ~.ره*K  /6ا  zر/ ?(6  F
(ب1س *Fد* ،اه> @/دا.
● ره (.   /6ا ;*  (3/@ CBرا ره*?z  .? /6ان
ل*u ،ر *K ١٠٠ا *Cا /ا @.F  (3/
اول ?>  *uرر /دم را  @/| (3/ا*ا” :ا  CKرو زn
او را mواز Fد ده“ ) .(١ .mره . /6ذه nو  Bا|/اد را  ا!(3د tاز م،
  *3ا  K Exز /ا @ (3/ا  /3وده @..m .
دوم ا v*K . ،x?.دا*?  (3/@ Fط   ?F /از ا و را   او
ا” :3ا   t*:.ا ا3؛ او  را ( / ?(6 (3/@ .(٣ .m) “./|mب1س /
رو  Fاو  u/CKدارد1; @ .ر *ب ا x.  3از "!ت ا را /
} >?.uو  ا!(3د tاز .mت ( (ب1س  ان "! ص اFر tداردE(3/@ ،
در را ?F (3ا .>? >{?K
*3م ا / . (3/@ x?.وارد Fن  *Jر ا * ªKرزد ” :دروازtه او 
 . CJو  " nه او   .(G .m) “6Kدر  ،(3/@ /-Kو (Bا را  CJو
* 6Kا>*J ،ر او را  >? Jا }ه |/ا*ش ?>  ا}* /اه>
*+ا Bوارد *Jر ا  *K  (. ،>.*Fو ا/(zاف @ رو/!©    >.ت
*اه ا .-در  /mه> *Kا>  /وtzه ا Fد ?>” :ز/.ا  او
 *xا 3و ر CJاو ا و ا و  KااÂد“ )  . (3/@ .(s .mرا  ا و
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اC(zد در او  3/و وtzه او   .را  .E .*1Kداوود *uر  ٢٣را
اCK *?.م ?” :ه *x ?.m /و رCK CJم ا.م /Czم در @ * nاه *د“.
● ره (.   /6ا ;*  ( +ب1س را ره.? /6
( / ?(6 *Cب1س  +و /ر ،3در دوم *K*CKس  ١=:٣ن  tFا.3
( +ب1س در !( .   ~.وت از ه  .F C(3در
   C(3در /} +وهu :رگ  >?Eو  وا  Lzدر Jل /!K
(ب1س ا*} ،3ش ده> .ا در Cvه   از  ~K ~Kا|/اد *اه> 
*د ( n(  ًC1م رورو .*F
@**K*CK  +س  >Kده  ;* م ا  .در ز}   /Cده :ا(+
 >K :vدادن ! ا3؛ ب(  را / 6?Kد3 v*( ،tزد  ; ه?م از  wCz
mن tm /"B >Kا>.؛ ج( ا"CJن /د*; .*}   ،tر از }? tدور ?> و
zد ز>? .؛ و در  ،/mد( C(/Kن ?  ;* 1س ز} ?> و او
را *?Eد 3ز.>.

روC $:
ا?*ن وm Bن ر tF(!} ?.m/| K >? :K 3? K+ / ~.  3در
 ن اِCzل *Fد.
●  x.از  n./(:رو  (www.baham.tv) F DOTA ،:Fا|/اد را |/ا
*ا  Kم را  * /.x.ا? و /ح ??  ام * .mر ص  . B
ذه (!} n3 :m nا  .3از mن | (3/:از ر/د .mت *F :Kد؛  K/K n.
ه /ن ? * .mرد {/ش را ;* *Kا در ز} *د  ر /6د£3 .
ه ~. /اzم ??  در ام  CBز  ر Fدار .زن  +م *Kا 
دzه */ tKا ا x?.او /©Kات }!( tFرا  ز} ه /وارد ?CK  ،
.3/
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● روش 3د tد /.ه> و*vد دارد  ره3 /6ا Kاز  n( (١ :3/@ Cvراv
 ; ;.*} n3 u؟  ? (٢ا/ CB n.ا ; CF ®F؟  (٣ا; n( n.
 /©Kرا  .وارد ز} ? CF؟ ه /رو  Fا(ب *Fد ،ر  >:ا  3ره/6
 /Jفه  ~K ~Kا|/اد د*} Bش ده و *vابه را  اu:(3اء /د .هn?oC
 (.و  (Bا(ف { /در*رد  6و*vد دارد ،او ع را ?(/ل /د،t
*v F*xاب "  ( / ?(6ب1س را ..
● ره .   /6ا ;* Eر را درm .@ Cvورد ?J*. .ر*3ل
 >Kده Eر ز ا!Kق ا|(   ن  ه> ،در *ر ز} ?? و
راFن در ز* /.ن  *  F  zه t?} /را @ 3زد )اول ?J*.
E .(٧:١ر ،هF /!Cن  د  /.ن در  /!3ز} اF K 3ه  >F
ز}   ; و :}¹.و !Kوته ; /CEدارد @ .ه?  .v ®F
 }/وه(ن @*د ،از او *اه :F Kدت *د را ز}* ?E .ر ز  اوج
*د ر  3در mن ا!Kقه ص را  ه>  >./ nEvو در * :Fه> ~./F
 .>Fو (Bا  zدر}/| :ExCE /د  ،*Fره . /6در /B/ار "
و mرا و  F*x :m n  +و *F n¿Cد  اE.ن  * دا? ;* (
 ١٧-١s:١٨را در ز} *د   .?3/ wCzه *oد*zا  Fو }*.6 .
در  *F wC K  Aد؛  xه*F .*EK . ®F /د   Kا|/اد دC /.ت
 t??.:Kو Cلmور *..
● ره .   /6ا ;*ر  /دن را  ا|/اد *زد .در ا n.ز?
ل  /(:از *د اون و*vد ارد .او  از /}F :.@ n(Fدا }!@” :
ا} Bm  n /و > ه(> CF :.@ ،را  u CF / ،>(Fوا vا:.@  3
 /.x.را  .(١G:١٣ ?J*.) “.*Eاو   n./(:را tرا /ا /  n(*mدن
 د/.ان *زE   ،>.ن داد :ا* x?.د دم د/.ان  .>.*Fه/| u}/ا*ش ?x
 ه/ /(E ;/ا  از *دKن  .ار  /(E ،.و?(ن ارزش دادtا.؛
   /FاKtuنv ،ل م *دKن  .F6د/.ان را وارد  ? و /
ا n.ر E.ن ا/(Jام ار3 ..ا  +در  Bر و*vد دارد ا n.ا .m” :3اn.
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ره n  /6ه> ر / C:ا ا-م دادن £3رد؟  n  .mاC(zد ?  ا n.ر
را  t:z .:?Kدار  ،tFا-م ده>؟  .mا}/ /ا ا-م mن  */ wxEردم ،او در
?رم *اه *د؟“
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   `ت در#N
c4 $ه96Dد
ا راÆÆ *رÆÆ{? nÆÆ.ا ا/ÆÆ .ازد/ÆÆ|اÆÆ /ÆÆ ÆÆv /ÆÆ را در هÆÆ هÆÆ سÆÆ1+روحا
*ام روÆB اÆCK نÆ  را در.Æ Æ Æ3 اnÆ. او ا:+ اE1  ا/; >? .(3
 وÆ(|/} ار/ÆB .Æزm *ردÆ Æ( ÆنهÆ زÆ   .زد3 ار/B/ nز
،(|. C-K ?*ا? در اK ارانC.ن اm 3  وا3ار ! اu  اt*دC 
Æ  راÆ Æ ،دم/Æ Æ( :وه/} ا/.> زF t}m .  ا.?? Fدر |¾ ر
ادر/ ا ل/ .?.C 3ªK ن دارm د/xCz   در *صK (!و:}ه.د
زÆ *ردÆ /Æ6? ~Æ.  وÆxC ادÆK AÆ1| Æ Æ ~Æ. wxÆEK ا/Æ *دÆ 1(
>(|/ÆÆÆ} >CÆÆÆK ،ÆÆÆ ÆÆÆ ÆÆÆ طÆÆÆ6Kد در ارÆÆÆ. زÆÆÆ|ا/  اÆÆÆ.1z ÆÆÆ ÆÆÆv*K ÆÆÆ .ÆÆ3ا
ÆهÆ اران درÆC.ت اÆv Æ:v سÆ1بÆ( *Æ+س اÆ3 ا/Æ تÆ1 ا ازz*C-
صÆ *رÆ Æ Æ Æ Æ( “لxÆF ”َاÆv Æ ÆK مÆF نm /Æ n?oC ه.>.*?
ÆÆ *مÆÆ:! nÆÆ. اÆÆ }ن راÆÆ? دارم *اÆÆB ÆÆ+1 nÆÆ. در ا.>ÆÆ.*? نm "د/ÆÆxCz" ÆÆ ÆÆvرا
/ÆÆ6 رهÆÆ*اهÆÆ ÆÆF /ÆÆ} ا.زمÆÆ3 ?ÆÆFm ÆÆت“ دارÆÆJ ÆÆ هÆÆ/;” ÆÆ ÆÆ
.~ را ا. /  ه6 ? واt*  ،(?F  ه را/; n. ا. ،F mر

9رد#  و:# V`ا#
Æ:m Æ ÆاÆ(|. زود درÆ ،Æ(اFط دا6Kم       ارCK
Æ روnÆ. اwÆ. د3 زم ا.د/} u w ? ،*F /(  ¯هz/3 نCً  ه6./1K
wxÆÆF ÆÆ.v تxÆÆEK tÆÆ} /Æ هÆÆ t*دÆÆ ÆÆ! nÆÆ ا/Æ t*ارÆÆC ه/ÆÆ اnÆÆ. در ا.>اÆ را
Æ Æ و اtÆz وnÆ. اÆ ÆCن هm Æ Æ دد/Æ}Æ زÆm “ÆF*/3” tا دورÆ( ا،د/}
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، رودÆC  ا ا({رom .?.m ن-  ه،د/  *اهF ا رt?.اu|  *ر
ن راm *انÆÆKÆÆ ÆÆ ÆÆ?ÆÆ لuÆÆ?K اÆÆJ/ ÆÆ z/ÆÆ3ÆÆ ÆÆF*/3 t دورÆÆ ÆÆ3 اnÆÆ.ا
نÆE.*د اÆFÆ Æz  وÆ.m *دv  و.:E?K tو/} z ن ا. “}*رد/3”
دد و/Æ}Æ د/Æ+ د6Æ3 ،Æ  در:K ان1| £3 ./6 ت+ /.x.  رE از
KÆÆ:+ اÆÆ.1z /ÆÆ3 /ÆÆ (فÆÆ*ارد اÆÆ /.ÆÆ3  در.ÆÆ??ÆÆ /ÆÆK  راtو/ÆÆ} ،ÆÆz از اÆÆ/
ÆÆ-(  در.ÆÆ.ÆÆ ش/(ÆÆ} ،ر رودÆÆ Æ  tو/ÆÆ} AÆÆ3*K ÆÆ. ÆÆ (ÆÆ t*ÆÆF ÆÆ. ÆÆ(
   6 د/+ د،نm  از/K (J .   ا ل/-? تB*رد} ر او/3
.دد/}

6:` ر#
Æ. Æ Æ?? ÆC  درÆ هÆ ان/Æ6 رهÆ  ا3 اn.ر ا3 اBوا
Æ@ ان/Æ6 رهÆB* nÆ. در ا.ÆF (ÆF*د داÆv“ وÆF رJ/” ?*انz  K *3 CB
> وÆÆK ~ÆÆ. *دÆÆ ،ÆÆ3? ل/ÆÆ(? *رتÆÆ"  درÆÆ?ÆÆ ÆÆ/-K tو/ÆÆ} ÆÆ ÆÆا/  ÆÆ/ÆÆ
/ÆK tÆ.دÆ3m *اz  ر راE .6 { + n. در ا. *اه *دF ر:v ("/|
! درÆ3ª( .دد/Æ} Æ:+ن دÆF Æ3 Æ /Æ-? Æ*اKÆ Æ ا/Æ; ÆF@ >Æن را از هm د و/
Æ3m Æ*اz / *ار راFه دB* "  در/| u}/ر *ارد  ه
*رات وB  :v" *ا/| K/K n. > و.u./} 3 A.ا/F  ;*ن از،>. ارt.د
ا/Æ uÆ!اÆF نÆx Æ*اKÆ Æ Æ .> ده3م *غ *د را از دz
 + ! وF ? را در ز31ان ا"*ل (ب/6 رهxm ط/F  ،F   درFر
.*ز

C^ #d ?? وP T5ورت روا#e
رت ازÆ Æ Æ Æ3 اnÆ. اÆ هÆ /Æ*دن اÆ /.Æ@Æ3m wÆ+م  د1( n
ود و/Æ3 ،Æz د/Æ{ " لCz اK *F Cv : . }ار/Kا/| @  3 Aروا
 را ازÆ31بÆ( ÆCz رÆE Æ/-K Æx+J  در،Æورm v  س را1 (ب+
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ÆÆ .اردÆÆ د/رÆÆ ÆÆB} واÆÆس در زÆÆ1بÆÆ(  ازÆÆ:m ÆÆ+ *نÆÆ; ،ÆÆ?دهÆÆ ÆÆ3د
Æ?وز/@ }Æ زÆ.*}Æ Æ *دÆF ح/    درB وا/ t}. دz* تBاو
*ردارÆÆ/ }ÆÆ زnÆÆ?;  ازÆÆ ÆÆ"F در ا،ÆÆK/K nÆÆ. اÆÆ  و،ÆÆ3 اwÆÆ"~ اÆÆ. اومÆÆ
tÆÆzB ÆÆ نÆÆF}ÆÆ زÆÆx?. اÆÆ(J ÆÆ. ?ÆÆF>ارزÆÆ ÆÆ. ÆÆ دد/ÆÆ}ÆÆ ÆÆ1+ ا/ÆÆ{ nÆÆ. ا،?(ÆÆ
. وز/@
 ÆÆ ÆÆv ~ÆÆ.  درÆÆ ÆÆ.ورm /ÆÆ ÆÆ ر راÆÆ n./ÆÆm :ÆÆ? /ÆÆx| ÆÆBا دÆÆ{ +
nÆ. اnÆ .Æ3 اt*دÆ *ارÆF د.ا/Æ Æz و/Æ@ Æ tد/Æ ح/Æ  ( وF*ر داJ
}ÆÆ در زÆÆ دم/ÆÆ ح/ÆÆ اÆÆv ر درÆÆ ~ÆÆ. ÆÆ ورمmÆÆ دÆÆ. ÆÆ  راÆÆF ÆÆ/-K
*نÆÆ; ،ÆÆ *دtد/ÆÆ رÆÆ(*ت اxÆÆ3 ت/ÆÆJ  ازÆÆC ه.>(ÆÆ هxCÆÆE رÆÆ; د،*دÆÆ ÆÆJرو
نÆE ? ;* وا،? J روxCE  اف/(z  اEE  6 ?(داC
Æ Æ3 اÆ Æx ،Æ nÆ. اÆE ~Æ.  ازÆ:m Æ? ذه/.*K ،/Ktد3   .?ده
3ن اC.  از ا3 J رو/6K نC هn. ا.3 اJ *ا روCK / 6  درB
.ÆC:|ÆC  راÆ:m ÆF tوÆ اÆ س ?? هJدم ا/ *د ر ازF z 
/.Æx.  6  11J ?F    از.m *دv?  وK (رE ،-( در
.دد/}
ÆÆ ÆÆCل هÆÆJ wÆÆF رهÆÆE|  وÆÆ3*3 وÆÆ Æ.* ١٣:١٠ نÆÆ(/B  در اول+*ÆÆ@
 را درÆ:+® و  ا+ رE *; .     در/6 ره.دد/}
. *اه *د/Kار.@  و/K>+3 رE هF ،ش ده/(} zن ا

9رد# `#  درV?@ f8
،Æ??Æ Æ *رد} را/Æ3 t دورÆ هÆ ÆCK Æ wÆ" اnÆ. اÆ v*K 
ÆÆ *زدÆÆ ÆÆ. tو/ÆÆ} /ÆÆ ه.ÆÆF نÆÆ زnÆÆ. زم در اÆÆ ®ÆÆEK ÆÆ درÆÆB ÆÆ. /ÆÆ6ره
 دوم+ÆÆ3 اول از رwÆÆ|  در.ÆÆ? wÆÆCz /.ÆÆ@بÆÆ?(v و اuÆÆ>اÆÆ A.ا/ÆÆF nÆÆ. در اÆÆ*;
Æ. اÆ( اÆ .Æ?Æ ح/Æ +Æ;/@ Æهt*د را در دورÆ (Æ t}Æ. د+*@ ،(ن/B
K  ?K / ”  را در ه.>? >1K /.x.  ن راm £3 ،> را را از اm
*دÆ Æ ÆK نm Æ ،>.ÆC ÆK F  (6 /ان را در ه/.  (*ا> دK ده

٣٧

از ا  (|.ا .( .m) “>.او ( Æ Æ ? /}-ا Æرا از ا/| nÆ.اÆJ Æ?.س *Æدن
  /.x.  6دm 3ور” .>.و ا  /ا  CFا*(3ار *Fد ز/.ا داÆ >Æ
;? ~./F CF xدرده ه( ،ه* u K ~./F n?oCاه *د“ ) .(٧ .mدر واB
و*m (Bز Æ >.در *Æل ÆC+ªKت در روا ،AÆاز  ÆاÆ:+م  ،>./Æو Æ 6Æ Æ(J
     C+وارد mوردtا  E 6ن ده> ،در mن B ،+Jرت ا w-را .Cن
J  ،(3ت   *د .>E Cz
هف از ا/| n.اxFm ،?.ر Fن /و د}*}/ن??B tرت   Æ 6اÆz .Æ3
|*/دK CxJ CF ” :ز tده>   /.x.را   CF n x?; ،.C 6را  Æ6
*Cدم  /.x. u CF Kرا    ..C 6ه nCه* Cاه? |/}F  C:د  nÆه(Æ
ا} /.x. 6  /را دا  .(٣ -٣ :١٣ ?J*.) “F (Fدر   +Jرا  /Æ 6د
  د?CFن او *د ،>.و ا F 63 6  n.دو(3ن او }/د .>.ز     6در
   CFوارد *F wCzد ،ه ~. /از ا zرا  /اuد  Kدر اÆ1 K /
 !ÆÆFو ا ÆÆJا"/ÆÆار ورزÆÆE ÆÆ ÆÆ(6  nÆÆ?; .ÆÆر در *ÆÆل دور*/ÆÆ3 tرد} ÆÆKاوم
/} ،tEو tرا وارد ُ Kزtا 3زد  KاCzق /xان   6ا را .?.C E

٣٨
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  د در8  اg\`
(ÆF داÆ|*اK >Æ هÆ Æ  دارمÆ?CK CÆF  ازÆ Æz Æ Æم اوÆ  ،ادران/ ”ا
“ )اول.ÆÆF ÆÆ ( >ÆÆ هÆÆ  و رأÆÆE. در اÆÆC و هÆÆF6 ÆÆB/!K CÆÆF نÆÆ  درÆÆK ÆÆF
.(* tارu؛ ه١٠:١ (ن/B
؛ اوÆB/!K ? وK  از3 ا/@  ار ده/B   را. *ل3 ر+*@ -?.در ا
. اtF*   C ه.ا *ا/| راm  د وKن را  اE. ا،? درد+ د
Æ Æv /Æ ه.Æاt*دÆ *دÆ Æ}  درÆهÆB/!K  و:ÆE?K هÆF ،t  او،?? /6 را ره
? درÆK وز/Æ ،Æ?.mÆ د/Æ} ¾ اوÆ|  درÆFا و رÆ (Æ3/@ *رÆ{?Æ رÆx }?هn31
nÆ. اÆ Æ*; ?ان دا/6 از ره/  3 اn.!وت در اK .3 ا/.@(?بv اAروا
w|  وwJ *د+mt?} :E? وا،تB ا او.?داC /. و  د،?? *رد/ :E?K
دد؛/Æ}Æ ان/*اهÆ ادران و/Æ نÆ رÆE نÆF (Æ} Æv* /Æ اn. و ا،*FC
Æ ،Æ+1 nÆ. در ا.د/Æ}Æ ار/ÆB Æا/(JاÆ *ردÆ Æ  م،. لv  اxm v
Æ /Æ} اÆ Æ ،Æ.mÆ Æ.@ Æ Æ  درÆ >.داز/Æ@Æ Æ. راwÆ  از/
*صÆ nÆ.*ل در اÆ3س ر/Æ@ Æ Æom  درnÆ .دد/} ?K v* ،*E wJ 6 
Æ6  تÆFÆ  را/.Æx. ،ÆC از ه/ÆK>Æ:” :>?ÆÆ tهÆE 1Cz CxJ ،3( اF*
 > دهK س/@ .(٨:G س/@ “ )اول.F*@  }?هن راt*6 ا،6  ا/. ز،?
tÆ?} >Æ هÆJ  درÆ Æ زÆ(J ، را/.Æx. ÆK زدÆ3Æ درÆB  راÆ  6  /K/
رتÆB نÆ6 *د وÆ نÆش }?ه/.Æ@  را درÆ +وÆ / اn. ا.>. ار3 دو،>.اtد/
ا> درÆÆ ÆÆ ÆÆدهÆÆ ÆÆ ÆÆ  راÆÆ اnÆÆ. اÆÆ ا،زدÆÆ3ÆÆC ÆÆ!(? ÆÆ:m /ÆÆ ÆÆ6 ا/ÆÆ ÆÆ
 راÆ Æx ،زدÆ3ÆC Æن رهÆC را در }?هÆ Æ >Æ.ا دارt *اد، ;ر;*ب ن
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 /@  K ? 6وز /Æ} wÆد .>.ا nÆ Æا nÆ.اÆ Æ Æ Æ3ل  Æ/ Æ Æv*Kاز
را   n./K.در ه  /وز ? ،و ÆK Æ uش /Æا /Æ Æ:m wÆJ
ا3س (ب1س  ،اuاره .د/  >. 3ا رو.رو :E?K  .ه/Cا Æ6  Æ tو
درا* ،.رد ز .?F

ا#%اد #5و#ا#9 #5  Dو6: T f
 ً6./1Kدر ه/} /وه ،ا /Æ! ~Æ. wÆBه Æ  Æ Æرا /Æ(? Æ Kل /Æ}Æد و Æ
/Fا د/.ان }/دد/ .ا ا n.ا /د !( w.و*vد دارد .ا nÆxC ®F n.اÆ3
|/د /و/ا  Fو (*  F6 vو/} Bو tرا }/د؛  t*ÆB .ÆF .در/ÆK*ÆB Æ
ا 3و *اه {/ات *د را  د/.ان در ن ارد .F .ه*Æ >Æاه/Æ} /Æ Æوt
*F Aد  Kدر /B v*K u/ار }/د و   را ادار.? t
را*1.) :V` fب  (.٢٠-١٩:١در *ت  او Bت ? و از او *اه  CF Kرا در
*3ق دادن د/.ان  /Fا در   .ر ده  .او **x3 t}  .ت زم اK 3
د/.ان در ر om tا  اE.ن  >Kده | £Æ3 .?? /xاز او *اهÆF*x Æ Æ
  ? Eد/.ان در ر* * tع *رد   ; |.?? /x

ا#%اد   ه6CD9? XN fh
در ه/} /و  ًB tه  ه"  . .*}C u; toا ? دÆ?ÆC z؛
?/ا/Æ @ ،n.دن  Æو  Æرو ÆJاو /Æ}Æ nÆxC /Æدد .رهÆJ /Æ6س *اهÆ
**xÆ3 Æz ÆK ÆFت ;? ÆF nÆرا  ®ÆEKده nÆxC Æ3 ®ÆF .Æا/ÆÆx| Æ3
? 1mر *ت ارد  *اه ا¯Æ:ر { Æ? /Æو *ÆCاه*Æ Æرد /ÆB /ÆCKار
}/د nxC . .ا 3اJس /Æ} Æ Æ?Æو/.Æ@ tا او  Æو  Æه nÆCد*Æ ،wÆ+د را
?uو 3زد ®F .ره nxC u /6ا*Æ Æ3ر   Æرا /Æ(? Æ Kل /Æ}Æد Æ
 اJس *K  ?Cا ا¯:ر {.? /

٤٠

را :V` fره*K /6ا از ا|/اد *Æ Æ3اه ? ÆE Æ Æاز Æم را /Æا }/Æوt
*ا? .ه?م   *K uا 3ا 3? +از ه/| /د  ًC1( . ?xاز |/د Æ3
3ال ?.

ا  P4:ه? > 5ه?#ا fور6
}  tاز ا|/اد  xEت u Fر}   ?.m vو *Æاه?m Æن را در
/ Cvح 3ز .در ا*" n.رت ،اCK ً./3 F wxE n.م  Ævرا Æ KاÆE+ع
/Bار ده .ا} 3? xF  (B* n?; /ر| Æو ر*Ævع *ÆEد nÆxC ،اÆv*K Æ3
}??/Fن را از / ? vف 3زد ،ز/.ا ا|/Æاد /Æا Æ6zدت و Æ( Æ+بÆ1س
}/د ه> /  ،?.mا ?Fن xEت uرگ ./.x.
را :Vii` fره/ÆÆ(? ÆÆ. /ÆÆ6ل را  ÆÆد/ÆÆ ÆÆ3د و و ÆÆ(Bرا /ÆÆا د/ÆÆ ÆÆzا m wxÆÆEن
 ®ÆÆFا(ÆÆص ده ÆÆو  ÆÆاو را ÆÆ3 n¿ÆÆCزد *ÆÆÆÆ ÆÆر *" ÆÆ ÆÆاو ÆÆBت و
" * 6اه /د .در *Æل ;?*KÆ ،KÆB nÆا Æاز اÆE /Æ{ KÆxور tا!(Æ3دt
?.

ا  P4:دNر ر 4 Dه6C
)/6zان  (.١s:١٢ا  "Fد;ر ر K E.ه(?  ،رواÆ AÆن ا|/Æاد ÆC+
وارد 3ز .در (ب1س  Kاد از }?هÆن اÆFر Æ tÆF tا}Æ /ÆدرÆ:m Æ (Æ3
ر*E }3دm .@ K ،ور .از ن *K :mان  ا* n.ارد اÆFر/Æ tد/Æ :ت
)اÆÆÆل (١٧:٢٣؛ رو ÆÆÆJا(ÆÆÆ1د )اÆÆÆzاد  ١:١١و *ÆÆÆ+ن (٨:٣؛ ا(ÆÆÆ1م) .*ÆÆÆvروÆÆÆن
(١٩:١٢؛ ?) ÆÆاول (٢١-١٩:G ÆÆ?J*.؛ ) ÆÆ?;ÆÆ¿*KاÆÆzاد =(١١-١:١؛ ÆÆJدت )اول
(/Bن (G:١٣؛ اه   {!+د/.ان )اÆzاد (١٢-١:١٢؛ ) .*Æ}Æ6اول *ÆK*CKس
(١٣:s؛ و رو ? Jو ) /CKا|ن .(٢٩:G
را  :V` fه   .6اvز tداد  ر|(ر }?*+mtدش/} ،و tرا /Æ(?  Kل در mورد.
ره/Æ(? Æ. /6ل را در Æم  Æ Æzد/Æ Æ3د و Æ ®ÆFر را  ÆاÆKق د/Æ.

٤١

ها ? .و  wxE  ًFاو ر?} .Æ? }Æ3ه Æ Æدر | Æ Æ3/:ذÆ. ÆF /Æ
ه?م ( +ب1س *رد /ر/B 3ار }/د؛  .رو >K ?Fداد*F tد  ر
-ت   /رو "/@ ،وز  t?} /را  (3 :ا.3

ره 9 #5  #Kد َ#وَر 6C
)اول @/س  (.G-١:sروش و  ~63ره /6دم در  *KÆ Æا?ÆK Æزا
 .Fو (Bره*K  ? /x| /6ا }/و tرا از  .*v3 ./و  Æ.:Kو ارÆzب
ها  ?K ،? .و*vد *اه  .mو (Bهف ره /6از  *F w.6Kد  ا/1(Æ3ار
*ÆÆxت *ÆÆ (ÆÆ nÆÆ?; ،ÆÆFرد ÆÆ ÆÆ/ا /ÆÆBار *اه ÆÆ|/} ÆÆو ÆÆزود از ه>ÆÆ
*اه @.F
را :V` fره . /6د K ? zا .*+را   Æzارا*Æ/| Æد در ? ،ÆاÆ .*Æ+
ره /6را (uار  n?; .? |/ره . /6از ا n.رو Æ ? *K Jا|/Æاد
را /  vدن* ،رد ا!(3د/B tار ده.

٤٢
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D# #Dت  ” “
● " ا"*ل ا1(zدات   )**:/ *+ (Fف(
*(Fه K Eـَ اm*(3رت
●  ®EKاراد tا
● در  *-(vاه Cو uر}
● *( {zب31
● ازدواج  
● (ب1س و /| /Kز
● Bرت ( Eب31
●  CK n.mاز ;>Eااز  @/ز(/
● @ (3/ا
●  ®EKد*zت ا/ :+ا 
● 31 u:-Kن )/رz 3ه اuشده? tروحا1+س(
● E ،ور ~
●  

٤٤
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