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  دا���؟ ه� �� ��رآ� �ه� را ا���ن ��د�

  
�� ���� �����ه� ��د و � ��داد  ا( را و)$� �� '�د آ� ��رآ� &%�$ار �#�رز� � �م و آ �ل 

���%�3 ر���ر و ا) �ل آ���� آ� �$)� . '$آ� در 1ن د0/ آ��. -%آ�ب '$� و � +�ع 
  . ا�%ا( �7%�0ت ��رآ� ��د�$ ��5 �� ا0/ اد)� �3راك داد� ا-�

ه� دا'� و :�� از ا0/ �%7 ��0$ ��� �8$ او ��9+�/ �$8 � ����رآ� ا;#�� د0$��� ا���8د( 
 �(� ���5رگ ا-$+0%������رآ� �$8 .  -��-� ��د آ� 3%د ا����� ��ا���� ��د در��ر� �ه� 

ه�( ��Aد;� 5��1 و ) $�� 3%د�%ا���0 �.-��  از �ه� ����ر ) �@ ��د و از �?%ش
��رآ� از ه �ن ا��$ا، ه �C��+D در �8$�� آ��ب . ر�� رو'+?%( و :�� ا-�B+�زا �%ا�% ��

"G?�8ق ه: ���I� $8� "�� $را  ��آ� �هدا�$ و   ��"�0�J ا-�-� ه% ���� �8$("آ+$، �$8 �
ه��0 را در0$ آ� �% وا���M آ�L$�  ��ان J%د� ��هK � از &%0@ ا0/ �8$ ا-� آ� �����8$ ا-� آ

ا�� �8$ ��رآ� �D�J$� ا-� و ��0$ ا���د 1ن را د�8�M در���0 . '�د '$� و ���O از ���N% 1ن ��
Q�J از ه% �0�J 5�P �8$ ��رآ� �% رو( �� ارزش . �� ���ان ���J$ه�( ) �I 1ن را درك آ%د

او Q�J�L�J و ��Rر ���5 �$)� � � '�د آ� ���K��;�0% �#�رز . ه� ������Lن دادن �
�8$ ��رآ� .  :��G ه+�Aره�( ز�$�� �%�%( ا-� و -�B و �% ا0/ ا-�س �ه� را �8$ آ+$

ه�، و ه �Dن ��%0��خ، ��Lن دادن �+#� ا����� � U�V�� )ا%����L% در �Pر�Pب �.ش 
ه �/ ���C آ��� ا-� �� . "�%0$� و �� �ه� ا���ن راا0/ ا���ن ا-� آ� �ه� را 1": 1ن ا-�

����I� $8 :�8ق "��رآ� در . ��%د ��5;5ل '�د �Xه% ��ورا�0 و �%0+� آ� �ه� �� �3د ��
G?ن ��" ه�L� د�#�ل آ%د Y0ر�� �Z%( 0$ در��ه� را � � LP%- ر�� "ا0/ . ده$ آ��D��

��Mوا"��� '%ا0] ��ر�90 او-� آ�  $���J �3راك �� ا���ن، در �ه�%ا0/، �+\� . ده$ � ��+�
�L0�0+� ز���� آ� ر ،$�� �I:%� رو'/ '�د، �� در �ه� �(� ����ان �Q8 1ن را در  ه�( ا

��د 1ورد� �� ��ز���0 �$8 �%���� ا���ن ر�[ و ���Dر���ه� ���ن : ��ر���J ،Y0$ه��0 را آ� 
آ+$ �$اوم  ��A را آ� ���ن ��آ+$ ا0/ ر و;� در-� �$;�G ��ه �ت ���I�9 آ� Q9J ��. ا-�
ده$ و �� دادن و)$�  ه� را �� ���L ا;\� ��#� �� �^. وا���M ا�� �)� و ���%ا�%(. ده$ ��

��#�رت دQ8� %?0 . آ+$ �J a0داش ��3;� ا���ن را از �#�رز� �%V$ ر�[ وا��M �+`%ف ��
ه� ه ��� � K\�"a0ژ�;�c$0ز��;�$ ا������� ا-�"  a0 . a0 )ا%� �+�0 ����� �(� ���K7 ا

  . �C%( و ا�c$0;�ژa0 -��3/ و از ا0/ &%0@ ا��Cن ادا�� و ��ز��;�$ 1ن �K7 را �%اهK آ%دن
ه� دارد� ���%ا0/ ��رآ� روC0%د( دو���� ��#� �+���+$ و از  از ��C0 1ن را ���Iل ��. 

�I( %?0د )�- .�� د دو����%C0ا0/ رو �dM$ . �� آ+$��ا�$ دو ��I ( �L ��#�� �� �50 را ��
��ه��%د0$ 1ن ا-� آ� ا���ن را از  ��رآ� � $�M �\+� �C+01زاد( ا)��8د 1زاد آ+$ و �� ا 

ه#� را �e �/ آ+$� .�� ���?����+$ ه � �`G�I او �ه� را '�IC از و��د از �3د  . �+�0
�$' [I�� او %� ه$ف ��رآ�. ا�$ و��د( آ� ��%وه�( -���3 د-� او از او ��?��� '$� و 

$'����رآ� �ه� را ����� . �%)�C ا������� ا-� آ� �� �3د�$ار( و ا-�8.ل ر-�$� 
�� G8��� د0/ در ا0/ ���% ا��������+� $+�� . ���?�� $���J /0$+P )دارا �ه�+7% ��رآ� �

$�%?0$C0 ���3اه$ ��ه �ت �ه#� را در هC' K+$ ��  او ��. آ++$� ا-� آ� V +� دره �ه+?� 
�� ز0 �C��+P�� $دد"آ+$ ا���ن  #��0 ��آ�%?�ا;#�� ". �� �%د �3د، �0+� �3ر'�$ وا��M اش، 



 

�� K�'��� �I ا-���د� آ%د �� -��-�� �ه�  ا�% �$�#�ل ���0/ د-��و50  a0 /� ان از ه��
ا�� �+#� د0?%( از �?%ش ��رآ� و��د دارد آ� P+�/ رو'� را . -��5ا�� را ����� آ%د

ه#� در وا���J ��%Z OM$ از �3د��?��?� ا�� �)�. $آ+ � +�ع ��� �?��?�� -از �3د 
�%ا0/ �ه� �� �+#� �8$م دارد و �� . ��ر�90 وا��M ا-� و �� ا�A+0-� آ� ���I : $0 آ%د�+�

 ��ر�90 ا-� آ� ) $� و ����/ آ++$� -ا0/ از �3د��?��?� ا�� �)�. �3د�$ار و ���G8 ا-�
 �0�J ��C� /0آ ������ ا-�ا-� و درك ا �L0$ا� . ����رآ� ا0/ ا�% را در ادا�� د0$��� �3د 

�8$ 1- �ن �� �8$ ز��/، �$8 �ه� �� �8$ :�8ق، �8$ "آ+$ آ�  ��0$ و ��آ�$ �� رو'+� ��
��0�A ) $� در �8$ ) ه ���A." (آ+$ ا;\��ت �� �8$ -��-� �`�ل �J$ا ���� a0 $ا0/ �� '�ه%��+�

ه��0 آ� ��Rر �A%0$(  آ+$ از ه � د0?% ا��اع �`G�I � �50 ��ه���K آ� �`G�I ��رآ� را �
�$0$ �ه#� را �$8 ��J �� ا$�  . آ++$ آ++$ و 1ن را از ر�L0 ��ر�90 وا��M 1ن 

��د 1ور�$� �ه� ) . V%ورت �ه� را ��Lن ���� ��Mوا GI( ن دادن�L� ��. ده$ ��رآ� 
ه� �$ون ����د  �L� �+�0ن ��� )�N;ر ا�d� ده$ آ� a0 �\+� د 1ور�$� 1ن���� GI( آ%دن

ه� �� V%ب �%��ن و �L9+��� ا;�N � � '�د ز0%ا ر�L0 1ن در و���V ���/ . ��هK ا-��
ده$ آ� �ه� از ��C0  ��'� از  ا�?�I ��5 در ���1 دور�L� h+0ن ��. و )�+� ����� ا-�

G\� �� $���J ا-� آ� ا0/ �3د در ���#& ���Mوا %� ا���ن و ��-�� ����ا�� ا���ن در�%ا
ه� از -�( د0?% ��'� از وا���M ��ر�90 و ا�� �)� �0+� در . a�+C� i��V و �/ ا-��

�� ��I] ا�d�Mد( ا���ن �% ا���ن ا-� $���J . ع � +�)�� و �`$ود�0 � � ��ان�� jه� ��
ه� را �G` e آ%د� . /C � ��k�& ل ��ر�90 ) �@ و�`� a0 �J +\� در� �هزوال �

.  وا���M ر�L0 آ/ '�د"��ز��ب �ه#�"� آ� در &� 1ن )GI و ا-#�ب ا�IZ �`�;. ا-�
ه� -�ق ��� )�- ����رآ� در��R8 . ده$ ����N� $0% آ+$ �0+� '%ا0] ���+� آ� ا���ن را 

�8�G ����1 ا-� آ� ��dر ��� �(� �� ��ر�90 -آ++$ �$ون د-� زدن �� �%آ�� '%ا0] ا
�� N� داد��ان ����8 � ��1ه� ا���ن را %��.  

�%ا0/ � � ��ان ��رآ� را ��\K آ%د آ� ���+��3اه$ �� a0 �%��ن و Z$ور د-��ر -%آ�ب  
ه#�، �ه� را ر�L0 آ/ آ+$� $V . ز��ب��� � ��ان او را ��\K آ%د آ� � � دا�$ �ه� 

��د �1$� ا-��� Y0زه�( ا����� ا-� آ� در &� ��ر��� . Gا0/ �1?�� آ� �7%�0 آ��%��+�
��� رو'+� ����رآ� را  K�+ا��  $ر-�� درك آ%?���+�K آ� او �� ه% ���� اM$ام -%آ�

 ���� ����%�ه#� �i;�9 ا-� و ���J$ه�( -��-� 1ن را �� '�ر( آ� و�l0 او-� در �$8 �$V
 /�+P د����Lن داد�، �C��+P در V �A�1%ورت د�C%ا��a 1زاد( و�$ان را آ� �� 1ن ���$8 

���ا�$ ���زه�( �ه#� و �� ��� �3د را �%1ورد� آ+$، �$ون ه%آ� ��0$: "آ+$ �%��;#+$( �� 
ا�5ا0$ آ� اa0 /0 �3ا-� :$اGM و �K\I  ا�� ��را ��." ��IJ �C�1 د��غ �3د را در 1ن وارد آ+$

��رآ� . از �Jرژواز��0 و ه$ف آ ����K 1زاد( و�$ان ا����� از ��9.ت �ه#� ا-�
��Iآ /����%ا0/ �3اه�ن ����د( �ه� و �+��+�م او �3اه�ن  �3%� �C��+P ،���� $��ه� و ���

 '%ا0] ا����� a0 ز�$�� را - ه$�� آ� ����ر �D�J$� �% ا-� -�3اه$  او �+\� ��. 1ن ��د�$
 �(�+���د 1ورد آ� در 1ن د0?% ا���ن �� �%'�� ���ز( �$ا'�� ��'$، ز0%ا آ� ا0/ �%'�� ��

  .     در �3د او ��IA ����0 ا-�
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