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	�ۀ ��� � ،ا�, ���ب �ً+ . ا��" راه'��� م��وران م$#"!" ���ب ���	�و� ا� �� در د�� دار�
 و ان���ر ���م���م� �01 ��� م! /�1�ر ��� ه�� ا�, .  ���ب در ا�, م4�ن ام4�ن �23
 ن#$��/� ن

د;�� م, ا�, ا�� �� ا���ناران ��ر�! ز/�ن از 9
�8 ا�, ���ب . ���ب /�7رت 	ا5�ن� ان���ر ����� ان
�ر�! ز/�ن ;#$! م$#? ن0��� �#< و رح�� >ا را � ��$#@� �� س /0
م' /�7نBب م�از	'Cۀ ;�@! ��

  ./� د�� Dورد

د� در ا�, ���ب ا�� �E	ا
�، و �GH م��ور ن#� " ا���نار"��نار� �� /� م��ورۀ م$#"! م� �ن�م#
� ا��" م��ور م$#"!"� �  .ن�م#

�7Iخ ص
�ه�  
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  ش����� 
  ا���

  
  ا��� ت(��! ی��")

  
+���M ا��م >ا اه�#� ز��د� را /
ا� ام#N  .�
ن�#N ندر ��� �#�ده�، �� ام# O3 از ا���ن ن�م /
د� 

  .ا��
  

 ١٣اول +!ن"��ن 
�ن م"�C ا��. ا���ن، ام# و م"�C: م�ن و ح�ل، ا�, �� �#1 /�N! م!: ١٣�'�
  .اّم� /�ر5�
  

 ,�
�� /� ا��الC�� م"�C م�0�C� ن�، م"�C ادام� م! ، 71ن وN�! ا��/�/#'T م! �7د و ام# �"8B م! �
/�� . �ام� ام# ن� �'0���ل، در اول . Uزم ا��، /@�4 در م7ارد� م�0�
 از م"�C م! /V7ان م'; �/


ار در	ۀ�$�ل7ن#4#�ن م"�C در N دوم ���
5�  . ام# /7د� �$�ل7ن#4! 71ن ن#�ز �@#$
  

  ١�ن اول ت���0ن�/�
�! م! و: ٣�� را �� از ا���ن ن��� را ��  3#�7�� در ح7Wر >ا و 3ر >7د، ;�� ���7د و م"'� 

X
اونم�ن ;#$! م$#? ال0�م م!م"< �/ � را �� از ام#��ار� ���د   #5
د، /�  Dن م"�C ا�� و 3�
  Dور�� م!

  
�M! �� ا���ن م'�Y از Dن	 �C"از م T��وم� و ،  �
���1 م! #5
دا;��ل ن#Z ا�� و زح�� و �7Bم
ا��0� از ام# ر� 3'���/ �D !ار� 1'#, . م��3�C� و 
 ،� و �4$� ه�� اول#�در دوران م��4 �]##

ًا ���� �+م >ا ص7رت  ام4�ن نا،/ون دا��, ام#. Uزم ا��C� و 
#5
درد �]##.  

د�� را ه�
ا� >7د ناردام# در �+م .  /� ا#�9'�ن ا��در �+م >ا ام# ان�\�ر� ,�
ا �417�<. 

�Z و  ام#� ا��  �� �75��، ام� "ام#وارم" ز/�ن ��ر�! دار�� �� م! �75 را دراص[+ح!  �ه�
ا /
�� از  �+م >اام#. و	7د نارد" ام#وارم"در �+م >ا . م'\7ر �+م >ا ا�, ن#$�. �
د� ن#� م! /

���1 د� !M��/� ان4�ر ا��م! #5
د	N 
  : �� حB#B! و ^#

  
  ٢ت�"�س 

�رE� ،X'! `70ر 3
	+ل >ا� ;\#� و ن_�ت: ١٣Cم ه'ۀ >T�7 ;#$! د در ح#'! �� م'�\
 Dن ام#
  م$#? ه$�#�،

  
��/ ����ل م"�C را دا��  ن$�C /� ا���ناران! �� /� او م
ا	�E م! �''��0� در ا�, . م��ور م$#"! /'�

م! �7ان ص7رت ���ر� ه�� زن5! . ام#� �� از >ا �
���1 م! #5
د را /�ز75 ن���
ن#� ح�! در 5
��8. ام# ه$�Bاز ح
 �7ان�M! ا/���ز(>ا  �+م م��ور ///
#$I�ت��D  ( ا� ام#� �� از >� ��/ ���را دا

   .ا�� ا�_�د 5
دد
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 �+�0٢3 
٣٢ :ن#�
3 
e��م! �� در را� /� م� �H, م!«: Dن0� از �4e'ه ��D g�� و �I5   
#$I� ن�س را /
ا��ّBم
؟ �
د، دل در درون م� ن�! م!#i�«  
  

 �� ام#��/ ��� >7د ا#�9'�ن دا�� ا���نار >+ف در ^#
 ا�, ص7رت��، ا م7	7د ا /7C0د� در >او /
وN�! .  ا��م$
��� ا�_�د م! �' را �7ق و ذوN! ، ا#�9'�ن /7C0د� در >ا. Dن را /
دا�� >7اه ن�7د

#'��� �C"ۀ ،>7د در م@n$را� ح� م �� �ق دادن را� ح�  و ا#�9'�ن ن#� دار�#��را در د�� دار�، ا
�ر >7اه /7د#$/ .  

  
  ١4رو���ن 

١d :ادران، م, >7دا�
�م�  /� ��
E7د از ن#�74! م�@7، و از م< ��� ا�, ا#�9'�ن را دارم �� 

>7ردار� و /� 3'/ #��
 ن#� �7انe�4� �/ ,�I5.  

  
ا م�7ق�+م < !5�د مH�o@ زنE/ه! �� ا�م
دم  /$#�ر �7N ا�� و ��#1 ���
 از Dن ن7Hاه �7ان$� 5'

م7�Yس ا���ناران! �� .  ا�� �� Dن را /�رور م! �'ا�, ح�B#B ام� ا���ن /� .از م#�ن /
داردرا Dل7د� �
د� 
�ن را از د�� داد� ان و �4$� >7رد� ان ام#�
 ام# و ا#�9'�ن! �� م��ور م$#"! دارد �4#� م! و /

''� .  
  
  
  

  ه�5 ن��ز 56 ا��� دارن�
  

��ا���ناران ن#� /ون ام# . ادام� ده'را  �� زن5!  ام# دارن /� زن5! ه�� را �
ا 5
��� و ه�� ن#�ز،5'
''� !5�Z و ن�ام#�، . ن�! �7ان' زن pNم7ا !WE/ �M� و را ه�
اه! م! �' زن5! و م�4+تم$'

 �M�� 1'#, م$/ �ً'#B� !"#$وران م�م�� � زم�ن! �� . رو/
و >7اه'��/ ، مUً7�E ر�#5! ن�� م$��M ام#
5! �
دام4�ن ن
 ر�#eد� �M�ارد /� م$ .�/ 
م#�ن /+��ص@� O3 از �7Bط از 	+ل، در ��د Dور��،  ا5

C'� را ن#� داد�#داور� و ا ام#< :  
  

  ٣'��ای8 
١r : و #/7� و ;اوت در م#�ن �7 و زن، و در م#�ن ذر�� �7 و ذر�� و� م! 25ارم، او �
 �7 را >7اه

�'ۀ و� را >7اه! �7/#�3 7�.  
  

 از رأ� لE'� را م! داد، و;ۀ /� دن#� Dمن Dن �� 5'�� را از م#�ن م! /
د و لD �'Eن را>ا ح�ل! �� در 
 ان_�م /ه#�. دادن#�  را داردم#�ن م! ��ا ان_�م داد، م� ن#� /E'7ان م��وران م$#"! /< �tنD. در ان_#� دو 

  :ن7ع ام# م7	7د ا��
  
ن، . ١/ �#<��ز ��5 ;#$! م$#?، و ر��/Z�ا�, ام# اص@! م$#"#�ن . از م#�ن ر��, 5'��، درد، و ا

ن ��م�ا�, ام# . ا�����
ت ن#$�.  م$#"#�ن م! /<D �/ 7ط/
  .ول! ام# م$#"#�ن �'0� م

ا� ح#�ت . ٢/ 
اوان ام
وز�ام#� .  
  



r 
 

  
  ١٠ی�ح�� 


ا� دزد�ن و ���, و ن�/7د �
دن؛ م, Dم� دزد ن�!: ١٠/ �	 �D ت� و از Dن ام �� ا���ن ح#'��/ ��� دا
�/  �

اوان! /0�  �7ن   .م'

  
ا���نار /� ;#$! م$#? م! �7ان زنD !5رام، . //H�! �� ح�ص� از 5'�� ا�� م! �7ان از م#�ن /
ود

�ه� C�/� راح�، و ��/ ����! . ;#$! م$#? را در ا�, ح#�ت دا�O3 در زم�ن! �� م$��M و م�4+ت ن
���>��، ن#�ز زن5! ا���ناران،از 5'� ��Hرا م    :ا�_�د م! �7دو	7د دارد  ان_#� � �� در/� دا��, ام#

  
  ١;���0�ن 

r :!���1 م
� �� م"7Iظ ا�� و �#3�
 در/�ر� ا�'0� از ام#���ن /
ا� ��D د �� در
#5  �B#Bم ح�اش از #3
�#'�  ا�، �E'! ان_#� 

  
  .رنح�ل /� ا���ناران! م! 3
داز�� �� ام# ز��د� را ن#�ز دا

  
  

  56 ا��� دارن����=� >�ص� ;5 ن��ز 
  

�ص! �� مت ز��د� ا/�ا، H�� م�4@! را دارن نا� �@n$ا�� م;#$! م$#? در . #�ز /� ام# دارن
�� /7�Hص! را ص�در ن�7د I�� /� دن#� Dم� /7د، '#/�از 1#�� او ).  �7ح'����٩ (>�7ص �$! �� ن

�د� �
دI�رو� زم. ا� X�� 25ا��، و �Oi /� او ،#,او /� Dب ده�ن و >'#/��5 ��>� و رو� ��1�ن ن 
 �/ �I5�7 ده7ضح��$�
ود و Dن را / � �#@7ح.  

  
  ٩ی�ح�� 

��1�ن� م�ل# و �I5 م
د� ;#$! ن�م، 5ِ@! ��>� و «: 3��{ داد: ١١ 

و و /� ح7ض �”// �#@7ح
,� �7��$�. “���5 ��7 �
دم و /#'��$�  ».O3 ر���، 

  
 �4�/� Dن م
د ام# داد;#$! م$#? /� ا�, � � >7اه'#/ Tن���1 '� ,#'1 
� ;#$! م$#? ن#�ز .  �� ا5�D

رت او /� N ��D ؟��� 1#�� را دا� p#��د� از I�ا� �/
#< ��Cود /7د؟ ال5�� ;#$! م$#? از . دل#@! م" 
ه
 ��#1 �9
 Dن /7د �#p و ���د� م! �
د، /� >I�ص! را م!�� ا�� ن\
  >7ا�� /� �GH م7ردم7ض7ع >


ان eد� �� ه
 دو(��(0� در ا�, >�7ص ;#$! م$#? .  ن��ن ده'���
و��ر دا� �'#/��GH ن �ا�, . /
 GH�� /7د��M! >7د را /�� Dورد، Dن . در ;�
ش 1#�� را ن'#/ �� ��
 Dن دا/ ا5
 زم�ن! ن#� ام#

�ن ر�#� /7د��3 �/ . !M�'#/ /7د /� دن#� Dم�  �� �7ر �$!/
ا� را ه#� �O ن#� ن7Cد �� ام#��/ ���. دا
��� 25ا'#/�
ا� Dن �� ام# را ا�_�د �'، ;#$! م$#? �5 را ��>� و /
 رو� ��1�ن ن/ . �م
د /#'

 /� >7د �I5، . اح$��! را /
 رو� Z@3 و ��1�ن >7د �
د���
 رو� "او / �� !@5 ,�$� O3 از ���
�نg ح7ض ح�او /� ه�#, >". ��1�ن� ه$� /#'�M! >7د را /�� Dورم	 �/ �ًE�
� 

د و O3 از 9� ��


�M! >7د را /�� Dورد'#/ ،,�$� . �� ،�'#/�
 71ن ا�, نeاد د�
� م$n@� ا� 25رانن، /� زم�ن ز��د� را ا�/
� م$n@ۀ >7د مت . ام# ن#�زم'ن/ �� !�H�واض? ا�� �� ;#$! م$#? ��ر /7�Hص! را در م7رد 

 �  .م دادان_�/7د زم�ن U79ن! را 25ران



� 
 

�ص! �� م$n@ۀ دومH�، را دارن/�ر5!، ا'��� و	7د Dن�4 ه
 ا���نار.  ن#�زم' ام# م! //�  �� �@n$م ��

ان م�4@! را دارد eاز د� 
4
 م! �' /�رگ ا��، /WE! م$��M /�ر5��'��ا���ناران! �� . م! /

� و م��4 م! /#''#t#3 ن را���#Mرو �/�N ۀ@n$ن،مD ا� ح�
/ ��ن .  نارن ام#�م�4, ا�� /� 9
ق >7د
��
د� /� !E� o@�Hم '  ا#�9'�ن /� Dن �� در . و �4$� >7رد� انDن را ح� �''��ا�, 75ن� ا�
اد /

�N! ا�� /  . در د�� #5
ن;#$! م$#? ام#��ر�! ا�� �� در �+مT م! /N در �م! �� و ام#e'ه �/
س Dن را /4�ر م! /
دBروح ال.  

  
  ١4رو���ن 

d :g�� �� !م
eن دلD ار� و��3 �/ �� ا��، /
ا� �E@#� م� /7د� �� ���س  ز�
ا Dن�t در 25��� ن7ّBم
�#� م!�/ ���، ام# دا�H/.  

١٣ :� �'�D ن��د� و DرامT در ا���� را از ���ل �� ،ا� ام#< Z'رت روحا�N �/ ��ر �زد ��
س، �Bال 
#��/   .از ام#

  
���
�ر�  دا�� و Dن زن! �� م��4 >7ن#$/ ��C9ۀ اوا@n$م �/�Bن�7نۀ >7/! ا�� از در م ، ن��7ان /7دن

ا /7	7د Dم� ،ا�_�د م! �7د �� ا/�اام# زم�ن! . ! �� ن#�ز /� ام# دارد$�< �� ا#�9'�ن /� و;� ه��/ .
�ن مH�o@ ر��� /7د و ه#� �ام ن�7ان$�� /7دن /� او ��Z �ن�د3
و�, مت د� ��ل �� ن�د�! Nو. '' روان�'
� ن4'دو دل /7د ��  م��ور م$#"! Dم� � >7د را در 	7ار م$n@� ا� �� دا�� او زن5! . 75ش �''/

��<�� !54
 م! �
د م��ور م$#"!  در ض�,�ام#3ا �
د� /7د، م$n@� و	7د ه�
ا� /� را  /7د و را� زن� 

�در ن�#_� ا/�ا . ��4! /� او /4' /�7ان##[� 
�وم� م!  �� Uزم /7د در /
ا/
 هBو م ���Z رو/
و  �/
ام� م��ور /� او ن��ن . ���! او /� و	7د Dن�4 �
اوش م! �
د، ه'7ز رو� Dب /7د و ^
ق ن�� /7د. �
د


ق داد �� ^ �ً���ن0� 
ار او �#�0 ��  .>7اه� � م$��M و م�4+ت زن5! را ان4�ر �' و �� از Dن ه��Cن
'� . �
د9
�8ا�, /�  م$��M را از 9
�8 �+م >ا ن��ن داد و ه�t'#, را� ح�ام� �  . ام# را در او زن

�ه! را	p /� م،�7مC��
د� ان ن#�ز /� �$�ن! �� ن���? ا� ����ن در�� �@n$ �ن! . دارن ام#$� �/ ��

� ا�� و ن� /#��ر� �� eد� ��4�ل در 	� �� ا'�0I/ ��/ �رن�#/ �� ��I5 ن�. Dن ن#$� درم�ن! /
ا�ا��

�ن! �� از 	�نg روان$�gBن ل���'�)١( �) �� 	'7ن (schizophrenia) �4#�و�
ن#catatonic( 5
��� ان 
�#5�ن �D �4ن را ن#� م! #5
د� ام# دارن75ن� ا�
اد ن#�ز /� درX ر��ۀ م$n@ۀ >7د ا�, . مUً7�E زن� ،

5
دد �   .دو/�ر� در Dن ه� زن
� , ا�
اا5
 /�7ان ن��ن داد �� ا�'�D �#B�7ن م�
� را /� مB�7#� ح� �
د� ان و در ن�#_� ام4eد� �M�د م$

�ر �7دم' >7اه /7د#$/ !ENوا 
ا� ا�_�د ام#/ ،���ن م7	7د م! /���ل، ا5
 در . /
ا���ن ��V7ر م]/
، در م"#� >�ن7اد5! ن#� م"#� ��ر و �� مر��'��
ان ا�_�د ن�eد� �ان��! �7 �7ان$�� ان را/[ۀ >7/! را /
��
. Dن را >7اه' داeن د��
ل ا;��/T را در م"#� ��ر �� م4�'� !M���H! �7ان !�Nدارد، �و 

��ا�, م7ض7ع ه� 	'Cۀ /0�ن� 	�7! را دارد و ه� 	'Cۀ . �7ان�D !Mن را در م"#� >�ن7اد� ن#� >7اه دا
  .ام#


س ،01�رم� �� ان ن#�ز /� ام# دارنم7ا	� �$�ن! �� /�از ��ر /! انازد  دارد ��H! را �
س ام4�ن.  
�. و �@� �'/ �0'� �� ��#5
� از ن#
و� �7Nن#
و� �7N م! / �
�>� و /0'�  م! �7ان از م#�ن ،�
 ام#

�7د ���
دا/.  
�ت .ن#�ز /� ام# دارنان د� �4$� >7ر م4
رًا در م7ارد��$�ن! �� 3'_�، Eن را /� د����ر ام#� �/ 
�ر g#�D ان و /
د�/ 
ن در ن�#_� /� .  د�� انه#�H/ �/ ول! . ه
 را� ح@! /#�'�X >7اه' /7دام#

�� '��/ ��� در ن\
 دا��، و ن$�C دادن Dن /� م��وران /���م� ح#�ت م! /� ام# /� 75نۀ >�م ه�#�� 
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س از �4$� و صم�ت ح�ص� ر�#5! دارد Dن�t ن#�ز /� .  ن#�ز /� �E! و �7�T دارد!م7ض7;ه�
D ز /� . ن ا��از�ا و ا�, ا�
اد ن#< ��; 8�
9 Xن درD #_ۀ�را ن  :دارن
  

  ١٠اول +!ن"��ن 
� ن�!: ١٣�� 
/ !��� ه#� Dزم��Cن 
�/ g�� �� م'�D .!ز� ن��ده /#T از �7ان  و >ا ام#, ا��؛ او ا	

�7، /@�4 /� وD �ِNزم��T، را� 5
��� ن#� �
اه� م!��ب �"�@T را >7د Dزم7د� � ��زد �� ��� دا
#��/.  

  
 �/ ���ۀ 25��ل ���3 ��9
 ام# ه�
 /7دن>B�$نم��� /7د��C��ا ام#, ا��. " /
 را� ه�� ا<" �، و و;

 T���4$� رو/
و ن�! �7ده#� و�Nه �/ .  
 �� �ن! ه$�'$� ،����� ول! �ام# >7اه' دا. �E! و �7�T >7د را �
د� ان و �4$� >7رد� ان �M7

�Z و �
د� �/ .'��
ان ن#� /eو ن ���ن! و . ض�'ً� م�4, ا�� �#5 C�; ام'�	
 م�4, ا�� از >
'��/ .Uً7�Eم�4$� �;�� O3 از درX م7ارد� �� /��ن ��ن � ا�4�ر و ر���ر���نg �7/ۀ را ، /	 �/


د دو ن7ع م! را /�ا�, ا�
اد . ا���نار ها�� �
د� �#$B� 7ان�را�  ��ل �
د� ان، و �� را� ��ا��C؛ �Cرا دن 
�� را /� 9
�8 در��C���ل �
د� اناCدن  . Uً7�Eز دارن7ع دوم م�
� را ن#��#/ T� راه! . دو�N و �7���

�ل �
د� �Cدن � �ر� از . د;� /7د�ان#$/  ��ن �� ن��ن م! داد� ا )١("ا9+;�ت ��H! ا���نار"�
م ه
ار ه� /� د;� /E'7ان ا���ناران��� ن7'3 �الC�� ا�
اد� از د;� ن�! �7ان 5
��، و در  ./
د� انۀ درد ه

� �ح�B#B ا5
 د;�� ! ص"#? /7د� /��
ار 5/N 8�7�� م7رد#
 ،ول! وN�! م$n@ۀ ا���نار� O3 از د;� .)٣(د
 ،�� >7د /�N! م! م�ن	 
�ن /��
د��� �
 م$n@� را دو/�ر� #5 !3��/ . ،ام� �+م >ا ن�! �75 د;� ن4'#



� را ن#� �eد� ��
ا� ن�ن روزانۀ >7د د;� م! �'#�، . د� ا��راه'��M! ه/ !�Nو E/ ن�ن�! ن�#'#� �� ن
�7د ��Hن ر������ن /
 د�� ه��D از . ا م! �7ان ا�'7eن� ;�� �'< ��Cَم(ال'� در ص"
ا را /� ��د 

�ر در د�� Dوردن Dن را ا�'7eن� Ie�� ان�ن، ول! )Dور�\�#��/ ���  . دا
  

  ٣دوم ت���0ن�/��ن 
� داد�� �� : ١٠��� /7د�� ا�, ح�4 را /� �� ��ر �'، ن�ن ه�  �� ن�! ه
«ز�
ا ح�! زم�ن! �� /� >7اه

  ».ن7Hرد
  


ا� ن�ن روزانۀ >7د د/ !�Nن م'\7ر ا�, ا�� �� و�� م! �'#�، از >ا م! >7اه#� ام4; ��رت /N و
ه Dن Dوردن/ �
 م$#"#�ن . را /���#/ ��ر و م$7nل#�! �� داد� �ام� �/ ��/ �7	� ن�! �'' �� O3 از د;

� ن#� 3
دا>��)d(.   
 �� 
�, م�نE!ه�t'#, ا�
اد� ه$�'�417� �
وع م! �'' ول! /��ر ص"#? را � ;��.  م'�
ف م! �7ن

��Hرا �� زم�ن! ادام� م! ده' �� 79ل ز��د� ن�4 و �� /� م
اح� '�

ف �4! دو.  ن`  م! >7اه'
'�
/ �Iرا زد� /� ن ��� م! �''، ول! وN�! /� �'� ر�#ن، د�� از ��ر /
 . روز 1I�ا� X�ن >'� �/

 �� م�".  ا�, ه�� زه�� را ناردارزش"م! �75' . م! دارن��� م! ر�#ن�Bم �/ 
 م! �'ن��#/ 
 .  
  

  ١اول ت���0ن�/��ن 
� را : ٣���! م!و 3#�7�� در ح7Wر >ا و 3ر >7د، ;�� �� را ��  �� از ا���ن ن���7د و م"'� 

اونم�ن ;#$! م$#? ال0�م م!< �/ � را �� از ام#��ار� ���د  #5
د، /� م"
D Xن م"�C ا�� و 3�
  .Dور�� م!

  



٨ 
 

 !ENوا ار�"ام#��
 و م�4+ت " 3#<Y� 7د	و �
 Uزم را /Cار ص  .م! دهرا ا�_�د م! �' �� /� ا���ن
�ل م'ان� ،��Iه� '�25��� ا��. )r( /� ام# ن#�زم'ن �
دن از Dن ه� 
##[� 4
 م! �''� ��ر� از Dن ه#$/ .

ان' �� �+م >ا ه#� م"ود�� �'! /
ا� / ���ز� ن�! 25ارد/$��ا ان$�ن را Dن 75ن� . 3< �B#Bدر ح

ات را ##[� ,�
�>�� �� /�ر5��;���ان /E'7ان �+م�!، واز د�� دادن ��ر، . ��ل�'ان م�"�� م! �7ن

�ل، �]##
ات /�ر5! در زن5! ان$�ن ا�_�د م! �''Vم .���ل� / �� !$� �
ا�! ،�'0##[� ,#'1 ��"� !M� �7ان

ات �7N م! �'، ن� ضo#E. را دارد##[� 
ن در ;#$! م$#? ان$�ن را در /
ا/�ا5
 ا���نار� در . /�ل� 


ا�� ��79ل زن5! >7د Dم7>�� در ���م ��د /� !5 �7ان�M! /#زن��/ ،�� �� 
� را /� >
ج ده Z� ز���
���� ا���ن ن�#_� م! �7ان �I5، در . ا���نار� �  . ام# را ا�_�د م! ��زدر
�ن! �� ا�$
د� ان ن#�ز�ه���، $� ��8�7 .  دارن /� ام#/ �/ !5/� ان_�م ��ر ه�� ;gB ا���د�، و ر�#

�� Dن را �
اه� ��>��، ا'/ 
م# د5'�ه�ن! �� ز��  ه�رد� /� از 5�� ام# ه#�. ر Dن ه� ا�_�د >7اه
�ص. ا�_�د ن�! �7د�$�ن! �� دل��ن /
ا� >7د م! �7زد H� ن� ص"�C، ام# ، ا;��لدر >�7ص 1'#, ا

  .را ا�_�د م! ��زد
��� /� >7د��! دارن ن#�زن�0، �$�ن! ��� ��ص . ن دار/� ام#H� ا. ن0��� ن� ام#� را دارنا�, ا��4�ر /�

5
�� و ام4�ن�ت  ��ص را 	H��ن��
� دان_�م 1'#, ��ر� را از>7د��! ا�, ا� ��ام# ا�, . /
دا
�74� م! �7د �� ��H! /� وضD pن ه� و ن�ام#��ص زم�ن! H�� م7ا��B . )�( �� دارن اه�#� /ه�ا/

59
�8 زن �ز� ا� �� در /� Dن�4 1'#, 9
�8 زن5! ارزش ادام� دادن را نارد، م��ور م! �7ان� !

ا���ن ;#$! م$#? م7	7د ا�� را /��  .ا��� ن�

�#5�ن را ده�، �$�ن! �� ) ١(از د�� دادن ^� و انو� . ن دار/� ام#ن#�ز  �
د� د5
75ن/� م$�M@! �� زن
�H�9
 م
گ، !�H/  ل) ٢(9+ق��م، م�4, ا�� ن#�زم' ام# ن���) ٣ (مBم)٧( .  


ان_�م�) �� ��
 ن#�ز /� ام# دارن) ن#$�!م@الC�� ا�, �0'��'�
ا� . ، �$�ن! �� ;#$! م$#? را ن�! /
 ��ص ام#H�   ).٢d: ٨روم#�ن (	� ;#$! م$#? و	7د نارد ا�, ا

  
  
  

  @&�ن5 �� ت�ان ا��� داد
  

�ص، H���� در >�7ص ���م ا�, اI� ا73لO در ا�, را/[� 1'#, م! .  ام# Uزم را داردا�_�د�+م >
�75:  

  
  ١4 رو���ن

d :g�� �� !م
eن دلD ار� و��3 �/ �� ا��، /
ا� �E@#� م� /7د� �� ���س  ز�
ا Dن�t در 25��� ن7ّBم
�#� م!�/ ���، ام# دا�H/.  

 
8�
� . و	7د نارد زم#'� ا� /
ا� ام#  �+م >ا	� از 9/ ��9
 ا�� �� م��وران م$#"! /�/� ه�#, >

 �ت ام#�Dز�ا  �+م �< �'�D !/7< �/�7ن)٨(.  5
��, ا���نار ا����ز�Z را� ام# �	 ،  �در >�7صً
�7، . مEN7! �� ص"�C از 5'�هT م! �'e/ !@$ۀ اول زن	ن �4
 ن�! �'� م�در "م�4, ا�� در ه��

 م��وران م$#"! ". ه�$
 >7/! /7د� ام"، �� ">7/! /7د� ام��/ ,#'1/ �
نح
ف ه� را 	#e . 
/� ه
 اه�#� داد و ح
�! �� ح��! از ن�رض��/ �����! از >7د /�ه#� م7رد� را ن�! . 	�7! �
دزه
 �Z را /

وN�! م��ور /� 1'#, ح
ف ه� رو/
و م! �7د �7رًا م[@g را /
 رو�  .)٩(ن�د�� و �� د�� �� 5
���7ان 



٩ 
 

 ،
د� و م! �75� �C2 ث^�) م�در(ه�$
 . ا�, م7ض7ع م�0! ا��"��� >7ب /��
�o. م$#"! /E� ا��
/ 
 
� /7د� ا�) م�در(�'# 7e1ن� ه�$/ ."  

 ا�� 71ن م! /�) م�در( زن م! �75 ه�$
 اول، ا5
: 7ن� 	7اب ح�ص� م! �7د ا�, ��ال دو 5از
 � ا�, ن: ">7اه gB;�I5 ن�#'! �
د� و @� /+ ��ص>7اه >7د را روح�ن! ن��ن دهًB#N7د م'\7رم دC ."....

�، هرد م��ور م$#"! >7اام7در ا�, 75ن� � /� Dن ن#� صا�N ون�  دان$� �� /� دورو�! م7ا	� ��/ 
'� !54�Uت ام� در /#��
 م7اpN 	7اب . ر�#��ز �
دن م$n@� و ن��ن داد� ا/ �4�درون /� ��  .دل م! /

�لۀ م$#"! /7د� �$#/ 

د� /7د ا�$
د��� >7د را، ن#@�7
 د>�� !�
Eدر .  م !�H�
م ا9+;�ت �
، م, اح�8، "، �� /7د ن7�)١٠(ا���نار����� وN�! م��ور در 	@$ۀ اول Dن را ".م و از >7د م'�	
ز

 ،�I5 د�
�ر >7/! ا��. /� ح
ف ه��T اه�#� نه#">7ان، م�درش �+ص�ل� ا;�
اض �#$/ 
او . او د>�
 و م_�ن! /� اردو ر��در م$�/Bۀ � �
ن/ �م, ه
 "م��ور در 	7اب /� م�درش �I5، ". 	7ان�ن �@#$

 و وN�! م! �75 م, و��'��ن� >7دش را م! < 
، و ن#@�7#�
� >7اه� 3��� را /7Hاه� از �� 
�N ن\
 ،��، ". ، و از >7د م'�	
 ه$��، ه��ً� دل#� >7/! را داردز��اح�8، �#�

د� و 3� 
�Oi رو /� ن#@�7

1
ا " #�7e/ ,�/ ،ن��< 
�د� �� در >7د م! / "؟م! #�75 اح�8 ه$�#ن#@�7$�o�
E� را #'#/�  "؟ �'#
؟" �1 دل#� �4
 م! �'# ز�� ه$�#؟#��/ 
� از >7د م'�	� �;�/ �1 " 
� /� ح�ل ن#@�7�

 /� ز�� 

 /7د، ول! وN�! م��ور م$#"! '@/
� ،���
5 �
د/� ��اUت >7د ن��ن داد �� او را 	�.  و م�g_E م�ن
��ر اول /7د �� ��H! ح
ف ه�� او را 	/ �B#B7د، و در ح/ ���
5  Oi� 7د� ��$4� �� �� م�ن'

�م و	7د ا��� ن�7م�� �  .د$n@ۀ >7د را /
 !���5
��, ن�رض �	  . اه�#� ز��د� دارد/
ا� م��ور م$#"! �� ا���ناران از >7د دارن���

 ;O4 ال��E م��ور 7e1ن� ا����;'7ان �' را ا���نار� /
ا� Dزم��T 1'#, م7رد� '#C/  ./ 75ش ��/ �
 ��ر Uزم زن� /7د �C�;ت اولا�
ار �7د#�در 	@$N 
  . م��ور� /
 �
 ا�� م��4 م! �7ان /� در را/[� /#�B� !/ �� !�H� ،��ر ا��م$n@ۀ زن� 
#�B� �� نD دًا م_

��!، ام# زود ا�_�د م! �7د ا5
 . ا;���د �'D ن ص@? و�
ار N
� ا�, و	7د، O3 از // 
#�B� GH�
�ر /7د�، ن�! �7ان /� ح
ف او . ن��ن ده  را ن#� >7د;�ً+��ر C�;ا !/ ���71ن ح
ف ه�� م�o@H در 25


د� �I�دد. ا�
5 pN7ل واCN م7رد �� ��/ ����ل داCرا دن ��; ��� ز/�ن ن�! �7ان ن��ن داد . ح
ف او // �tنD
 در ;�� ن��ن داد��� . را // !�H� ,#'1 !�Nدر >7د و !ENوا 
ن ن��ن ده، Dا را;��ل >7د 75ا� �]##

�� �� �7/ۀ واEN! ص7رت 5
��� ا��و�N م! �7ان 7CNل دا .  
  

 �"�٣  
٨ :��$�ۀ �7/� /#�ور�� �
  O3 ث�
  

4�ل#I! را /� ��H! . ارزش /$#�ر� دارد >ارا� 	�نg دار� از در �7�T  ن��نۀ� ��م��ور م$#"! /

د� � ����ت �7/ۀ واEN! >7د را�� /T�H را در�Cن اث�� ام4� ه/ ��/ ���  راا5
 /�7ان �4�ل#o. دا

9
ح �
د �� !5
� ،م
/7ط /� ه
 �Z از م$��M ر�#��#/ � و /
ا� را  ام#'�H/ �� نD د�� ا�_#�H/

د�   .>7اه
ردان! N T��74� م! �' >7/! ل$�واEN! در ان_�م �4�ل#o ن#� م�7قه�� از �7�;#$! .  و ام# را 

ردان! م! �
د  ن#�م$#?N 8�7 و��:  
  

 �+�0١٩  
١٧ :�I5 دم ن#74”:/� او�
�,، ا� >�D !!7 م�را /�  
0��رم 71ن در انX ام#, /7د�، ح74م� د� i�.“  
  



١٠ 
 

ردان! از N ?#"م ص�� ��8�7 و ام# ز��د� را ا�_�د م! �'ان_��>� و . ��ر ه�� م"7ل '�وN�! م�7	� 
��7�
ان م! eردان! د�N�  . ��7 ��8�7 /� ان_�م ��ر ه�ب /##��
� م! 

�� �� ا���ناران>+ص�،در �، و ن#�ز /� ام# دارن م�7	� ��/ ����#5�ن مE'! دا.  اح�#�ج دارن زن

ار ده'N �#ت اول� ا�, دو م7ض7ع را در صر 	@$��  م��وران م$#"! /

 
 

 ���  ش���D!سB زی! ن�یA ه�
  
�د� از  )١( I�ا�!��� �+م >ا ن#$�' ض
ر /$#لgB ه/ 8/��$! را /#��ر روان!، . �ر� دارن �� م[

 !C�; ،!C�;   ،!7ن، روان'	 ��7د>[�ب �
دن � o\ن ح� از ز/��
ن�X ا�� و /]< . �M�م$
��رج از Dن < ��Cد� و ن
� �'/ �BC9 Tا در �+م   .ان$�ن را >

  و  http://www.farsinet.com/moshavereh_masihi)( دررا " ا9+;�ت ��H! ا���نار"�
م  )٢(
(http://www.moshaver.info)  #'� �  .م! �7ان# م��ه

 ا���ناران  )٣(��/ Xدر�' �� ، �7BEب در ر��لۀ >7د م! �75. ه�� ن7ع د;� را ن�! �'7د>ا '"��eنD 
، ز�
ا /� نّ#� / در>7ا�� م! �'#، ن�! ن#� �� در>7ا�� م!#/�� ص
ف ه�7
ان0#�� >7د  �� #'�


ط >7د را دارد د;� . )٣: 7BE�dب  ("�'#�) �؛ �7BEب ١d و ١٣: ١d؛ �7ح'� ١r: r؛ ٢٢: ٣اول �7ح'
r :١�.(  

)d(  ��! ن#$� و م! �7ان� �
 ض ا���نار ;�� �'ح
ف �'0/ . �M�0� ن�مرا ان$�ن م$'� ��Cم داد، /@�4 ن� ن
 �M� را م$��4
 و ن\
 ان$�ن را	p �. ا;+م ن�7دن�Bۀ ر�#D �/ !5ن ه� ه�
ا� /�M���! ن#$� /� م$� 

� ا	
ا� ن�Bۀ ر�#D �/ !5ن . و ��ر� را ان_�م ن�! ده�; �  .ا��ه
)r  ( �$4� �4@/ ،4�ل را ا�_�د م! �'�روا/� و �
�#g زن5! روزان� /
ا� ��ل م'ان، �, ن#$� �� ا

  .Dن ه� ا��
�/� ح )�(N 
#^ ���E7د را دا>� م< Uً7�Eم �ص! �� ����� /� >7د��! دارنH�ن�#_ۀ م$n@ۀ . � م! /#''ا

 ا�, �� Dن م! /#''>7د را E/ ن داد، را� . در دو�ام� مUً7�E ه��ن 75ن� �� ;#$! م$#? /� �
�$! ن�
� ٢٣: ٢٢م�! (�7م! ن#� م7	7د ا�� � ٣٣ .( 

)٧( �س ا��ام#� O4; 
� .  در ^� و انو� /ً�E#C9 و��ن، ول! /� ��س و ن�ام#� ان$�ن را ^� و ان�
م#

ان#�ن ١٣: dاول �$�ل7ن#4#�ن (ا�_�د م! �'  در ^� و انو��7ازن ص"#"! را  ام#C; ١٩ و ١٨: �؛ .(


� ا�� ��e'ل   . ^� و انو� را م0�ر م! �'ام#
�"	�وۀ  )٨(��� و در د��
س م��وران " م$#? و م�4+ت � ��	 
9
 /� ز/�ن ��ر�! ��
ا� ه�#, >/


ار 5
��� ا��N . �� و��	ا�, 

ن�#�ن مN ١٣: 7/١٠ط /� اول ،�� در /
ا/
 #� م$7nل/�ام# را  م! /
��  .ا�, 	�و� مUً7�E در >���ۀ 	@$ۀ اول /� ا���نار داد� م! �7د. >ا ا�_�د م! ن�

� ا��(  � ��	
  )ا�, 	�و� /� ز/�ن ��ر�! �
)٩( ��� م�در >7/! ه$: " د�� �� 5
��,ن�7ن� ه�� ،�ن� ا�, ح
ف را ن�ن#< ��
ر "؛ "�#مBنD ع�اوض

 ن#$�/ �"؛ "ه#'� 
4� در ه
 ح�ل >ا را ��/ �� ر >7د را م+م� ن4'#"؛ "�
ام7ش ن4'#BنD" ؛
"�
e'/ !5  ".>7د را �Z17 ن4'#ادر ;���، 
ن� /"؛ "در ;7ض /� 	7انg م�CV زن

  (http://www.moshaver.info)  و  http://www.farsinet.com/moshavereh_masihi)(ا�, �
م را در )١٠(
و         #'� �  .م! �7ان# م��ه

  
  


