
    

��� دا��، روز���� ���ر ������ دوران ��
 	�د،  ��� در  �� ���ھ��� %$#�� ���ب  !�ط�ات د

او �� �1�0ان %/ار#�� ����  در ��.�ری از .  ���-� %�د,+" �
�اث ��� ��د  - رد *�ی �)" ��م 

آ�4,;�ی ����0  ،آ����90 ���.7.�،  �7.8 ,���م، �6اق، ا,�ان، ا�����34ن و���0ن ھ�ی �-�2 و در%.�ی از و
@0ادث و  �0ا���� ا	�  زوا,�ی ��ر,D و رو#)ِ  �+ ��ره و ���;.A دا#��، @?0ر <و �.=�را0%>� 

*ُ� ��� �� ���G,) و��G در �;��A-> F !0ا��+%�ن �� ��0,�  ا,) �-0ر ھ� را در ا,) دورانِ  رو,+ادھ�یِ 
�در ��K.) و �+اوم ی ��� 	�A ا���ن ھ�  ا�����ِ  	�#�ر ا	� از �Jش �� *�,�نِ  از 	0,� ا,) ���ب  . -+

�� ر@���P و #.���� 	0د�0,�ِن ��
 ھ0Oم و د	��7د ، و از 	0ی د,�� ز�+%� در LMN  و آرا��

  . در ��ر �R,�S  ز�+%�، LMN و آرا�� ��د����+ا�4وز ��  در ���Q �,�Gوت و 	��+�8 

      ������ د�ادھ�  و @0ادث ا����� و #.���� ا,) دوران دا�� �� !0د TK� ��� �;.P6.� رو,+ �
 F;� ،  در�	�1 در  ا,) !�ط�اتو ��ز %0>�  اQ.�ی وا	، !0د و �� را �� �	ه ا+# (.O6 د,�� �� او ��

�A ھA �.��، . ��ر,U ا,) دوران  �.�7د ��دو رو>� و �� �0ط�V ھ�ی #.����،  از �N�� ھ�ی ا����� آن 

���ب در	���� ا,�� %�ا�W,0� �G7ه ��ای . ا ��,+ !0ا�+���ب ر.  6+ه ای ���,�=�ر!.��� ��آن  �0ا���ِ� 
�� ھ0Pاره آرزو ھ�ی ا����.-�ن از 	0ی  6+ه ای 	0د �0 و ��M ھ�ی ��� 	�A روزھ� را �+,+ه ا�+ و

��,+ ��  @0ادث ا�����34ن و آ��Y در ا,) 	��G8 ی #0م �� ��دم ��0ن ��S . 7,�4=�ر �� �Xرت ر��4 ا	�
و دا��� �� <���0 از درون @/ب ��ای  	���R.O� ��0 ا�8  �0ط�V  �.) ر��4 ا	� آ#�� #+ا,) 	�ز

�� ��ای ا,)  . <.+�+ �1,�O4 �� در �6اق و ا,�ان ر�4 و 
��� دا�� �� ��G7 ھ�ی ���� �����,+ �� د

 �Mد���!P.�� در AQ  ر�4 �� از ��.�PG� +,��  �Oاه او �� ��QJت .  ھ� رAQ زد�+ از �/د,D  د,+ار 

در �P1� �7.8 ا8;+ا�4 �� د,+ار  در ���ر او .  ھ�,� در A.;��� �7�N و رو در رو �� !P.�� آ%�ه #+%.�
�� �� ا��وز ھA در ��
 ، �� ا��� و  ا!� �� +ر�4 و  ���ھ� �� رو,+ادھ�ی �76ت آ�0ز ا,) �-0ر ا�

 ,��0س 	�و,�7P رھ�7 #0ر#.�ن آ��90 و ھYP�.)  او �� �0	�M. ی��,+ .   ھ�ج و ��ج د	� و *� �./�+

 و !��0,/ی <�+,) 	��8 در ا,) �-0ر ��  	���0ش ر>.\ �0GPر آن �-0ر آ#�� #+ دوس�� FM6  �� 

  .  *� ��د آ�4,;�>� 

آرام و ��0�M� ���! �� APن ���+9، ا	�0ره �;�و�� و LMN، *� %$ا#� �� ��  و ��9!�ه  ھ��Pم �� او  
�S#را ��ای ار�;�ء �;�م  ا��� �PX و Aّم ھ�P� ����  ن و رھ�>� او از ��د%� �=�ر ��د؛.�� آ#�� #+ 

�,;� را در ��.�ی د,�� ��MN !�د��+ا�� و ا����� از !��0,/ی ھ�ی �.-�� �0M %.�ی ��د و �Qره آ4

+.�0�  . را %��4  او �+ر	�� R;8 *+ر آ�Q . �;,�4ار داد و ��G !0د را �� ��.�ری از @0ادث روز 

��� دا�� �-�ن �.+ھ+  �� �� ���,�G� Fن ا	Jم و �� و,Wه !�ور �.��� �0�� و   �� ���در ا,) ���ب د
�.� از ھ�P  �� 	��ھ�ی ��1+دی �� در ط� 	�8.�ن دراز �� ا�����34ن، ا,) ���0ن .  ���N�! `M دارد



�;� و �-0ر �0رد ���ز�6 �� F1�-� �-.Pرت دوراِن ھ+Q ز���6 �.) دو ا����،  ��	د، دا#�� ا�	 
��
��0ن ھA ادا�� دارد،  �� ���� آداب و ر	0م، ���	�7ت �M.7Q ای و 	�� ھ�ی ا,) 	�ز�.) �G)  آ#��>�  

 �=P-�ھ�ی ���;� ای و            !��0 دا#�� و از درد و ر�2 ��د�� �� 	�8.�ن 	�ل ا	� در ����� 
D.�.80* 0<ار %���4 ا��� 4-�ر دھ ژ�Q ��در ��ز,��ان اQ �MN+رت ��.�ری از  ؛ �+، آ%�ه  �� ��#+-���

 +	��# �� D,د را  از �/د�	 
اط�6Jت  از <����0 @0ادث و رو,+ادھ�ی  ا,) �-0ر و دوران ��
   داردارز#P�+ی 

��� دا�� ���ب      � از �.� ر	��8 ای ا	� �� *�,c ا	�؛ ز�.�� ا,) در او آورد د	� آ!�,) ،�

��0ن �� 	�د ��
ِ  از ��Gن %��0%0نِ  ���طdِ  �� ���ری روز���� 	�� دو,��. ���� ا,) در دا�� �

�DP !0ا��+ه �� �� ،eM�S���Gی از !�ط�ه N+ از �.� درآوردنِ  ���,� �� �� ���ب، �� +�� �� ���G� را 

������� در او .��+ درک و #��!�� �.��، آ#�� آن ��  �� از را �-0رھ� ا,) ��90ت دار,+، د	� در 

D,ده د��7ل �/د�� اّول د	� ھ�ی ��دا#� و ���O.�ت �-�ھ+ات، �� �� ا	� ��ده 	�1 <./ ھ� از *.� و 

 	���P�. �#0,+ �=.� دارد، ���وت F4��� ���Xِ  در را,2 ھ�ی *�+ا#� و ھ� ��دا#� �� ��� <� �� !0د

���ب ا,) در او �� ھ���+ ���>�Pg� ،���G� �M �� *��0 در ��Gن !./ ��� �-0رھ�ی �� F.� �0رد ��

h�� ار�Q داده �	ا.  


 	�د �� ��0ن ��  �1Qوا U,از ��ر �	ا �����N دا�� �����,+ آ��ا !0ا�+ و از ���O.�ت .  ���ِب د

  .  ارز�+ه  و %�ا��G7ی او در ا,) 	��G8ی *� �JطA و ���، درس �4�%

��� دا�� �� �0ا��+ از ط�ق ز,� ���ب را در,��4 �� ���  :+ دار�PQJ6�+ان ���ب د
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