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 ک سـهشــ ـهـوک ـجـ هـپژهشـ ـ
ع  هدش هدسبح هد،یسش ش
شـ هشـهـعم .پـمـمهـجم ظـ هدشـ
ـ کـ مـد شـ ـعـج ـعـک سـش ـ بـ ـسـبر ـم
ک .شـم سـ  م  ه جعمع
،هش سد ب  مکد س ینش هوک 
 ک یـن بـ ـ  ـم هـ  ـد ـم ـم هـ ـح
گ گ فـ  ـمهحم  سـ ــسمـگ یـن گفـد. ـ
مـد ـ  طاعـمـد کـشـمکـد، طاعـ ـسـگـ

.ش س  سمم   همسد    
فگ ک ـــ ســـسهحو  ـــب ـــ  ف  ـــ یـــ  یـــنشـــ
کهجیـــبد ـــدمگذشـــ  ک ســـسجســـ بـــ مشـــ؛
هدمم مجســـسهحو    ک شـــم یهگ

.ک  
عســحجــمســهــگ خــب کــ ــب ــک ــم یــن 
ــصــدم ــرم ــ حــم ــد  برمــد ــد فر ــصغــرمــد
 ک ســــ  حمم ب گ ین .ک گ  ک ــد
ددمح کت حم ،ــیرینحم ه ســ ِک شــگدبزج

.سفگ صوم
غـر مـد ـ ـج ـم سـ حـ شـ  ـم سـ  ـد 
عـدخ ـشـه 3سـ سـ .ـ   ریـ شـ ـ ـص
حم  م م کک  ک ط   مدشـدد  ف
ـدم ـرم حـم ـد« مفمـد: خـ سـ ـشـدد.  ـعـک ـج

  اخ  وج اس  ژس هاسبر کم سا  فگب .
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ک بد رم حم گ شـ  من سـد مومنشـد. ی جص
منمد«.سسعغرجصسنمفق حو
م  دبم س دشدمشد، سک م دد

بمدشدد.  گ طریقش فمحمد حو ع م
گیـنبـز  ـمـ شـ کـ ـشـد، ـصـخجــ سـد

:ب ـ
سـد مریـن  کـ ـح ـ ـرم یـ  کـ  ـم ـ حـم.

بـد. غـر عسـ سـ بـگذ
ـ حمـد ـ غـر سـ کـ ـز شـه ـرمـ حـم .
ـ ـحـم حـو ـع بـ ـ فــ   ـدمکـد ـر

مکـد.
.مددمح کت س دم ظک شمد .3

ـ   مـشـدد ـ ـ ـ مـبـگـبز ـدـح ـ سـ
 مـه صـبمـدشـدد.  ـفخـ جـبرـ ـم 
سـد عام حم سـ ـف  هن مکد. سـخم ص
 ـد .سـ جـم ـری  یـن  کـ مبـد ـب یـطط حـن مـد
 ـپ پر مو   کد عز  ص  فخ 

ربمـشـدد. 
  ـریـ مـیـ  کـ ـخدمـ  ـع خـ ـ ـ
امه صدین،مدممس گفد. ف صرم
 د. حمسده      کد مر م  دینمچ 

مششد.  عد مۀ گ شرب  س هط  خ
ـج کـ ـ ـ ـغـرعسـ سـ حـشـ کـ سـ ـش ـ
ـد  مـ .شـم دـ ـیـنم ـ ،صـمـحـ  مـ ،شـ شـ

.ـّک ـ  ـّک
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فمد: مد. م مددمح کت س  خدمسن 
مـن  حـو   بـد گتـبز مـن  ســ حـدـمـدمـ«
مـد  مدسـۀ من .ب حم هه  م ، ،ح ه  بد، جد
حخـضـ ـمۀحـسـ مـب ـک  هـسـیـنمد( .کـ شـر 
ـ هشـ ـ ـدخم  ـ  مـن .ـف ـ سـمد ـ ـد .)سـ ـف
.بـ ـد    گ شـ  ،ـغ ـ ،سـمد ـم .ـگم بـ ـم
کـ دیـنبـم یـقمدیـجـّد ـمـــ ،شـدـ ـمـن
کـ ـض  ـدفمخــخ  هـمـن .کـم خوبــ  سـمد
خب دح مـن ده .فگم  هــحمهـ ســ مـو مـ
مـد ـ حـم ـ( ـ گـبز ـد ـ  ـص ـرم ـم  
  مـما  گ شـ  ،ـ ـد .ـدخ )3 - 77 ،ـم ظـک
ک فغعـ   .شـههـ  سـ  ب د
مـد، ع حو د حم . ددمن  شـچـد کت ،ـ
رب گ شـ  سـ سـ 5 ین  .شـ وح ).35– 34(سـ 5
ـع خـ ـ سـ  هـ ـ طــد، ـ  ــد  کـ کـد
 ـ ـ ــدکـ ـربـشـدد گ شـ فـ مــ

شـدفخدمــفـقم ـدک چــدم
شـ ،ــحـهفـ   کـ بـ   ،ریـن عـق ـ
ـنینه  .دشـدـربـ ـحیـ ـمشـ ـزـم
    ـ  مسـدد رم حم   ری ح حم ک ب
ـح سـ  ـک  هـ ـتوم یـن شـخ مکـد. ـ  ـب

.سـ جم ضـ

: شـمصمگ دگاخـ اینآ ـ جمـاصـدم ـرمحـاشــدبـ .
 مدضاحـاما : ـتـمـآفـا ـسـاخ حـو گـ حا
ـا ـج  غـر اسـ ـاض ـا ـاص ـدم ـرم حـم ـا ـا کتـا دمـم

آفـا ـ
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شـد فدهســمـدمــدححـمهـ مـنهــ
عام خم جبر ة چ دسـ م  حو شـ
یططعامدم حوصخخب  .ک یطط
ـ ـمشــ ـ کـد، جـمـ ـ ـ ـ ـ .شـ ـوحهـ
دـ ـ   منه د. م ههـ نض  دک
مکتـم ـ ـمـ )ـفـ(ــم ـم
ـد ـ دـشـدد. ــمـ ـ  ـدفگ ـبکتـ ـد
هـ  دشـد مرکنسـ دک جـمیـ ــ دشــا
سـ ـ ـد کتـ مـن کـ یهسـ  مکـد. ـد )هـ ـ( ـ
عمن ک ین .سف ب  ،ک چ   م
ططـخـنض ـ کد. ـ ـدـنمـنــ کـ شـد
 طخ  حد حم ک منم  مد. گ ک جددشد
هـــ مـنشـد، ـدهـ شـخ ـد ــ طـخـهـکـ ـفهـ
فـمتـمـهــدی  هــیـنعا ـ ـع خـ ـ ـدـدبمـعافـم
ـ ـ  کـ کتــ سـ  کـ دشــح .بـ جـب سـخ
ک بد کـ سـخـ   ب شـدشـسـخفـمتـمـبنسـو
هـخغع ک ج عـین کـد، ســف ـ بــبـ

.ب کـ کشـفـۀج  بـ ـفذیـعا ـقعـک ـّـم  سـ
،دمخد  ب  شد م فمن خدش  هحد 

.»کم  ک سخخمج ح غ

کتــاآـاجکتـر سـاآ دـو سـ شـدگـ عـاط امـ  ـیـنگـ .
سـو اـ   کتر فو  کتر   هـد ب ه اـ ئ بد  جا سـد
 احم ـا مفم قفآ ـاب ااسـادد  ام ج ا ـف
تمــاماسـاـا حــدمگ ـامـدـدمح کتـ اسـ حـم مـو 

شـد ا شـفب غ ها اـ   ـ آئن فم گخ
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