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+$ ,-./$در
+$در #1#$د  0از ,3#45و  ،8"+9:$هﮥ Cاو"> ا @A ,Bاو را  9رو> ز9 ?$ا>  ،,<=$ا;+ر3 ،ا+Aر>،
 @F#Gو  8I+<?JKاA +45د Hا .,Bدر ه 3ه L/و #MAر+$ ،در  H+N+1و  ,-./$ار >/1دارد.
+$در ا @A ,Bدر  ,OCو  QR" >+O9رول ا 8B+Bدا @MKو را @49اش +:1 +9ن و T-+5ه9 8MRار ا+<W .,Bت،
A+0ا3 ،8/$و X!5 ،8/Yو  ،,<=$و+3دار>  @9او[دش از +$ Q+ZCدرا.,B
+$در  8NMR+Kه ،+ا" ,?"+Rه ،+ا+RGس و#5ا_^ ,K\] ،و 3ا+Aر> و ا;+ر را در #C ?aد دارد و +]bهb @9 @"+ن
#C9رد +$ ./J?$در0 ,?-#cR$ ،ورش و  ,?9Yاو[د را 9وش دارد و 9ا> #"+Cاد Td" Hو د?$ ?eBه.
+$در9 ،ا> ]#"+A 8$ن #"+Cاد Hاز  <Fو  ,K\] ،8I+<?JKو 3ا+Aر> +Aر]0 >+f3 ،@M3از  ،,<=$ ،X!5ا,g-
و bرا h$را 3اه./J?$ T
+$در +Y +9م #Yا" 8I+ه#C >+د +d" +Y K#A 8$م #"+Cاد Hازه K+e" Tو د+jر  ,RJKو ازه 8K+0 Tو .k-ش "Nدد.
+$در ،در +?R9 Q9+O$ر 5 89ا 8M-ه +و  ,"#!Cه +و "+ه+l/ر> ه#JB +ت  /J?$و  Bو Fا +B 8" +0 9زد .ه?!@
mJ!$ت را  +9درد و ا#!?$ Q<OM$ 8I+:/Y @9 T-د و+9زهmY Tش 9ا> ز"]3 8ز" و او[دش را دوام ?$ه .و 8MG
"?#nاه  ,RJKو "#Y+ا"#C 8د را در  Q9+O$او[دش "!+ن داد#C ^oa Hد را +B] H#1زد.
 X!5و +$ ,<=$در  @9او[دش  Gو " >GBارد .او  @9او[دش  @g_+5و  ,<=$داد Hا  @g_+5و ,<=$
Cاو"> Bا >+0و#1دش را 3ا ] @M3ا ,Bو 9ا> او " ،:Y ،T-+d$ ،8"+$+R9+ا"و Hو #:g$ @l/JKم و 8/o$
"ارد .او  @9 pO3او[دش  /J?$ J3و +Yم +oBدت و #C 8Mn<K#Cد را در  >+?Bاو[دش #n?" ./?9 8$اه
 rnKد Tq >Nو ا"و Hدرو" 8اش را ا+RGس ./A
+$در ،در  ,"#!C Q9+O$ه +و :Yه @s"b pO3 +را ه#ار#n?$ Hاه دا Q=Y ،K+9 @MKو  8I+<?JKا .,Bو Cb +Y
#Y Gان  @9او[دش #?$ X!5رزد و "?#nاه ر" @l/JK ،tو درد را او[دش ا+RGس ./A
_ @A Qgه#/ز از #G+$ل #Cد +]bه" 8ارد و از  p?=$و X!5و ?" >.?j ,<=$ا"+$ @9 ،درش از bوان -#Y
 /J?$ ,<=$و 8$ X!5ورزد ،او از دا+$ن +$در  ,<=$و  ,3#45را #$b 8$زد.
+$در MJj#A +9 ،درد و  8f$او[د bرام و ار #Cد را از د?$ ,Bه و b pO3را#C h$د را در  ,$mBو
+oBدت و  ,=Fاو[دش ./J?$ #lMR1
+$در ،ا Y 8B+Bروش  T?oYو 3 ,?9Yز"ان را ?N?$ H:5 @9د و  @9او[دش درس ا"+ار>F ،ا:?$ ،,
دو 8MBو و_ .] ,$C ،8MB0ار> و ا;+ر را #$b 8$زا".
+$در ،از روز  Qg_ QJ!Yدر  #!" @1#M$ h/49و " ,=F ،+و 3 8M$mBز"ش  .K+<?$از bوان #Aد 8Aو
_$ +Y ,?-#gا #!" QGو "#1 ،+ا" 8و  @1#M$ @+B Q;$ 8NMn0ر+M3ر و Aدار او  K+<?$و 9ا> #<:9د> او .K#J?$
+$در ,=F ،و  ,$mBو " ,+dرا ر Aا 8B+Bو+?G >1ت او[دش دا" ،@MRدر  @"+C ,3+d" ugGو ./$ل و
 p?=$ز ,Rاو را ه#ار Hره /J?$ 8I+/و از ا _ Xدر 0ورش 3 ,?ZnKز"ش و  8M$mBرو 8Gو
 8R1و> .K+9 8$ +K#A
#$از> b +9ن +$در ،درا bوان  8g_+5 ,?9Y @1#M$و ا" 8"+Rاو[دش "?#9 .د ،Hا+RGس  ،TGYد#R-ز>،,<=$ ،
درد ،ا ،T-ر" tو ا"و ،Hا;+ر و 3ار+Aر> vG ،و_  ،ا+RGس هرد> و  @9 xAه#/ع #Cد را  @9ا_+gل #Cد 8$
#$bزا".
+$دران #Cد 9 @"#" M:9ا> 3ا+Aر> ،,<=$ ،اMGام #"+A @9ن #"+Cاد Hه+$ ./MRدران در ":Nار> #OGق وا، -
ه+N+Rن ،دو+MBن و ا+رب در  @o$+1ا @Jز ,Rدار"  89#n9ار+<Yط "? xو اMGام  @9+OM$را .//J?$ ugG
ر+M3ر  .?$b ,<=$و "#ازش روح +$ 3bدر در  .k$و روح _#!?$ .]+1 Qgد\- .ت _+C Y hn9ات ا_+gل
 ,<=$ه +و "#ازش ه+$ >+درا @A ,Bدر #-ح +K @/?Bن "/9 8$ hOد و 3ا#$ش +K _+Cن "Nد @Z Hه8$ >+
.//3b
+$در ه@ 5 89 ،T-+d$ا 8M-ه +و "9 +ا >9ه +را #C9د  "[#< 8$و\] 8" 8-ارد او[دش ا+RGس #<Aد "#دH
ر 8R1 Kو  8"9 ,?9Yو " >#رو 8Gو #A >J3د./?<9 @$F h"+A
./$ ?9Yل "?+$ @9 .در ?N?$ XoYد ?:Y :ﮥ \qا./$ ,3+d" ،ل#" v?YY ،دن و ،@"+C Q+Bا+ZMد #"+CادC Hج و
د QCو+$ 0 .H?qدر در  >#:0د Nو~ +9 @A hg+و \0+" 8NMRC @1و روﮥ  0از  @g_+5و  ،8"+9:$ا"+lم
?$ه#C Mo$ ،ب #9د Hو دره  hn9ز"]+9 hO" 8رز #Cد را +A +9ل Fا9 8$ h?0 @9 ,د.
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ت 9-./ :ا و ا 7 8ه  دوش 4د 4 ، 1 2 3/اه4 :;, < 38د را 

از@ر ?)  ار>ل  ار .

A @A +9 8$ 0ا ,$و +$ ,?ZnKدر  ugGو اMGام #Kد#j ،ن او +$ xدر ا x ،,Bزن ا ,Bو #C xاه
ا9+" .,Bا >9ه >+ا ,"#!C ،85+M1ه +و زن  >.?MBه ^#$ +<" +او را .-.M$ل و  89ارزش +Bزد.
ه] H+از "زن" و از  ^#$و +O$م زن #3 ،b 8$ Q5 @9 ,<=Fرًا +$ x #ZYدر در 0 Q9+O$د+!j Hن +$
#!?$ T?BYد x T?BY .زن  @Aاو +$در ا ,Bو #"+A x ,?-#cR$ن #"+Cاد xj#A Hرا ا+Bس ]\ا @A @MKدر
+MC+Bن #Cد  +9ه@  Q+R$روز 3 Q+R$ Q;$ه ،8N/ا 85+M1و#C9 8g_+5رد  /J?$وهb +9 @d=-ن رو9و
ا .,Bا #"+Aن  +9 @"#Njادار#K Hد؟ #cR$ل bن  8RA @jا,B؟ " hOو رول 9 8Aاز" Hا,B؟ 0ر +$ +در +
هدو؟ #M?$ 8Aا" و ,ز+د  Yرا  +9او[ده/A 8"+9 +؟ #M?$ 8Aا" " dو اۀ #Cد را در ا #"+Aن xj#A
#"+Cاد]#g" 8ذ ده؟ و...و 0 ...ه#4"+ر @Aرول +$در در  ,?9Yاو[ده +و  Bو +$+Bن ]#"+C M3ادK Hط ا،,B
ه vRA @"#N"+دا" hو9 T5ا> زن "?a .ور> #9د0 Hر و +$در را #Yا"3 +Y !n9 8$ 8I+ز"ان  T-+Bو  -+Fو
و_ دو0 8MBورش داد ./A TOY @o$+1 @9 Hزن $ /"+$ +9د از دا" hو #Bاد #K /$ H:9 83+Aد  +Yدر <!?0د
و~ ^+و  ,?-#cR$ه >+ا+R$ T:B 85+M1و> $ +9د ]#M9 @M3ا" +Y .ز @9 @J?"+$زن #B MC#$b XGاد و vRA
دا" hداد#!" Hد Mg] nB ،از +RYو> #OGق ز"+ن $ +9دان  pO3در +oK x Gر #Cاه ."+$
زن $ /"+$د در  +O5و ا+JGم د 8/ا#MBار #9د Hو "bا  H+N" @9اMGام +$ ./?9 8$دران و ز"+ن ا+MR"+k3ن  ..5در
_#ل +Yر و~ ^+و و"+K v+1ا در ه+N/م د+3ع از <" ، :?$د اmOMBل ،دA#ا 89#n9 8Bا"+lم داد Hا"hO" .
+Kن در T?oYو #MA Q+R$ ,?9Yر> و ا ،,B+?B ،85+M1ا+ZMد و _< ,9+ه?!@ #9 W#$د Hو 49ز  @/RGو
 @MR+Kو روش #Oo$ل  +9ا"!@ و  JgYدر9 ،,Bون  ?o<Yو  ,"#!Cا"+lم و~?#" @gد Hو +Fد+] @"+م "+:د Hا".
ز"+ن #C9 H+]bردار از اoMBاده @9 ،+ارز ،8$ >+:KاmOMBلb ،زاد> +?9ن ،ر ،>J3 Kر#C ،8"$ Kب ?$ا" /و
bرزو دار" در  F >+f3و ا ,?/$و bرا ،h$دA#ا 8Bو اMGام  ,?ZnK @9زن و در  ,?-#cR$و#OGق OGﮥ
#Cد ز"]./+" 8
++0ن
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