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 �٨/ در ���ن ��ا��
    ٣٦٠  دو��

�� را �� از ار��� ������   � *() اول –��ارد  ، در ���ن �$ا#" ی  ����د �

 T  = ,-.�١           S  = ,-.�٢  
  
)T(       �� ����	� " ��د��ز� از راد	ش ����� " دور� ����آ� . � ����در ��رد در �&�ن �$ا�#   �	آ�ت �� آ�! ا�  ��

 ���� '&(� )(&�از ه4* �23 ���1 از راز��ه�ن ��د ه)#&- ک� دو �/.- �� . راز��ه�ن ا�* ��د ��اه&� �	+* آ� ���	د 
�#&8 را  ار�&� �7#63 در ک#�ب �9�ه4#� ا� �<=�ر ج�; �( ���- ت� ���1 ��د . �$ا�*  &-در �&�ن ��اه�- �� ��� ��د �	+#� ادر 

در د+#	ت�ن ��ددا�* �	دار�� �� �	���� را D=E , ده&� �� ا�  �	���� ��ش �( در�Bل&@�.  �?$ار�-در �&�ن �� ه- +#� ا�- را �	
  ."�$ارد در �&�ن �(, ا�* ����#� اول�23   - ار�&��G ���	د ���1 را ک� از ": �7�ان ا�	وز ا�  ا�* . ک7&�
  
)S(  012 از 
  از ار��� �67 ه�4 ا��(�ب در ���ن ��ا��

   ��9.J+ ،�#�$� �#4ل ه�L ٢ ، ١در ، O ، ٢٣و  ١٨ ، ١٧ ، ١٠  ��از ار�&� را ��ا���- و در ��رد ���9 ت/�8 و د
ا�G7 از ��ددا�#��9 ��د ا�#�4د� ��اه&- ک	د ت� �TB�8 و در���9 �9�( را از ا�  +J.�9 در �&�ن �?$ار�- و در ��رد . ک	د�-

  .�	�( از ���9W3 د��ار �UV ک7&-
  ".د��ت از �	د� ج�ان �	ا� ��@� �=ِ( ��ا ����"    .١ار�&�  از �	ک�ت در �&�ن �$ا�#    

_=^ از �&[د، ک[م ��او�� �	 ار�&�، +	ز�ِ� �G ک�ه ، ��زل  �� و او را  ٢٧]در ��ل �&Zده- �.7Y* ���&�، �/7( در ��ل 
ک�7، و ک�ت�� ز���( de از ا�  وا_/�، در��رد  V=* �(ار�&� �J�رِت اول �c3 �4	د ص. ��او�� ����” �=ِ(“+	ا��ا�� ت� 

  .���)� د��ت ال9( ��د �(
e )#B&2 از ��@� ار�&� ���&� �&���،   ". ک�7 ��اه� ک� �=ِ( او ����، و او را �	ا� ا�  ��f�ر�* ت�Z&9 �( ��ا از ار�&� �("  . اول

��hً ک�#	 . 9�دا و ا_�ام ���ور ا�[م �������ا او را �	�Z��� و ت/&&  ک	د� ��د ت� e&�م او را �� �	دم �#Bد و ا�ا�( ��د ج	ار�&� �
در ). ]��� (دا��  ک	د ت�ان ا���م چ�f�  &7�ر�#( را ��ارد ز�	ا �3  �#4  ��( ��ل �  دا�*، و از ا�  رو اB)�س �( �&)*از 

ا�� ��ا از . ان و ک- �  و ��ل ��ش +	اده�7ت	 ���^ �&)#�7 �� ��73ِن ا+	اد ج� �W	ق ز�& ، ر�- ا�* ک� �/��hً ا+	اد �) 
 – ٧(��ا �� ار�&� و��� داد ک� ک.��ت �6��7 را در ده�ن او ��اه� �$ا�*، و �� او ��اه� ��د . ار�&� ��ا�* ک� �3  �?���

��د). ٨� *��Tل=�9�2 �$ا�#� و �(: ��?�� ��ا ار�&� را ت 	ار�&� در رؤ�� د�� ک� ��ا د�* � ���ک[م“: � G7�د را ده��*  ا��
و د��ار� �	��& ، ��Tوم ��اه- ���* ت� ...ت� را ه�1�ن �9	 �JBردار“��ا �� ار�&� �4* ک� �#	��، ز�	ا ). �٩�� (” .�$ا�#-

B#( ��?�� ک� ره=	ان �&��( و �$ه=( �� ار�&� �E�* ورز��، �3�اه�7 ). ١٨(” .در �	ا�	 ت��م ا+	اد ا�  �	ز�&  ���)#(
��ا��، او را �	ا� ک�ر� ک� از او  ���زم ا�  ا�* ک� و_#( ��ا ک)( را +	ا�( در�( ک� �  �(. ���ت�ا�)* �	 او �oل6 �

)� )� Z&� Z9ّ�� اه� ���د� و�زد ���.  
��ا از او ��ا�* ک� �� _���9 و B@��#�9 ه�Wار . ��f�ر�#( ک� ��ا �� ار�&� �q	د، ���ن �=�د     ". ��f�ر�* ار�&�"    .دوم 

��� (ک  ���، از �&  ��اه�7 ر+* و �	�( د�?	، ��_( ��اه�7 ���� و تT��* ��اه�7 ��  � �	�( از ���9 ر��Wده� و �?��� ک
ا�  ک�ِر �)&�ر د��ار� ا�*، ز�	ا . ک�7 ��ا ار�&� را +	ا��ا�� ت� در وه.� �3)*، �=( ���� ک� e&�م داور� را ا�[م �(). ١٠

��ا ار�&� را +	�#�د ت� . �E�* ��اه�7 ورز�� و �/( ��اه�7 ک	د ده�ن او را �=���7ک)��( ک� E�B	 �&)#�7 ت��� ک�77، �� ار�&� 
و+� ���  e	�#&��� و �)=* �� ��ا� T&TB( �( �	���� �#�9 را �( داور� ال9( را �	�E �9�دا ا�[م ک�7، ز�	ا �	دم �9�دا �(

��ن را و�	ان  ک  ��اه� ���د و �	ز�&  	ز�&�W7ن ر����Wا ا�[م دا�* ک� ا�	 _�م ا�	اr&^ ت��� �@�77، ���9 را از �. ��د��
ه�ف از ا�  ا�[م داور� ��ا . ��ا �9	 اور�.&- را �� �/=ِ� �ن و �&Z ���	 �9	ه�� �9�دا را ����د ��اه� ک	د. ��اه� ���*

ا�	 _�م ا�	اr&^ ت��� ک�77، ��ا  .��ا ار�&� را +	�#�د ت� e&�م ���ت را �&Z ا�[م �����. ا�  ��د ک� �	دم ت��� ک�77 و ���ت ����7
��WT ���ت ه@�ر، �و در ��9�*، ��ا از L	�8 داور� ک	دِن _�م �	�	 و �7. ���9 را از �� ��7 ��اه� ک	د و تT���W#ن ��اه� ���د

*��� ).���.( ��زده&1. ��د را �در�) ک�  .@d و ه&t چ&Z �3�اه� ت�ا�(* ���; از �ن ��د ک� ��ا ��WT ���ِت ��د را 
���زم ا�  ا�* ک� e&�م ا��&^ �	ا� ����( ک� ت��� �@�77 داور� در e( ��اه� دا�*، ا�� �	ا� ک)��( ک� ت��� ک�77، ���ت  �  �(

  .را �� ار��uن ��اه� �ورد
  

)T(       #ک�ت در �&�ن �$ا�	١٠ار�&� از  �.    ")� #��9� 	ک^ ��دم ���� �&  ت	ا� ز���، �@( را ا�# ��� 	ک^ ���3ب ج�ن و ت
  ".     ک�77

���� ک� �=��� از را� و ر�- ���	 _��e �9&	و� ک�77؛ �� �=�رت د�?	، �=��� از �داب و �7  �$ه=ِ( ا_�ام  ��ا �� �	دم �9�دا �(
ا�  ��&��97 �$ه=( �=�رت ��د از e	�#2 �+#�ب و ��� و �#�ر��ن و ���� ک	دن در �	ا�	 �#�9�( ک� ��د . ���ور ال?� �?&	��

  . د�����#� ��
e	�#2 �+#�ب و ��� و �#�ر��ن تT	�=ً� �&- _	ن W&e#	 ت���e )(7� Dد��� در �&�ن     ” .�&7( را ���� �	دود ��	د �Lل;“  . اول

�&�7ن و o&=?���ن �� ��ءا�#�4د�  e	�#2 لW@	��ن ����ن �=�L �� 6ل;). xو  ٣: ٢١دوم �eد��ه�ن (_�م ا�	اr&^ رواج ��+#� ��د 
ار�&� (ه�� �#�ر��ن در��رد ��W&e ��7?��( کq�  �77	داز�� و در ازا� در��+* �=�لu( ه7?4*، از رو� ����W ل�ح از �	دم ��د�

٢: ٨ .()� ��در �#&��، �)&�ر� از . ت�ا�� �	 ز���( �	دم ز�&  تf}&	 �?$ارد ه�� �#�ر��ن ����ن �( ک	د�� ک� ����W ا�  ا+	اد اد
ه��( در  ا�� _�م ��ا ه	�Z �=��� از چ���W�  &7. ت	�&��� �&�7ن �( از ?W&e���L ��9&ل; �&7( ا�#�Tد e&�ا ک	د�� و �	دم �� �Lل;

ا�  ). ٣x: ٣١(��� ��ر��7W  ده� ت� در ز�����9 ت/&&  ����ن �9	ا��7، ز�	ا ��ا�* ک� �� ��ر�&� و ��� و �#�ر��ن +	��ن �(



٢ 

ه�71&  ��ا�* ک� �)&	 ز���(  .&	 ز���( �W	 را ت/&&  ک�77ک�7، �� ا�7@� �#�ر��ن �) ��ا�* ک� �)&ِ	 �#�ر��ن را ت/&&  �(
�&7( و o&=?��( را �	دود  ���زم ا�  ا�* ک� �)&V&�ن ���� ه	 ��ع �Lل; در�( ک� �  �( .کW� �7	 را �	 رو� ز�&  ت/&&  �(

��	�W�.  
 ٣(د�* ا�)��e .#��� �9#��  �7	دازد Z&��)� �9 �� ت�ص&~ ��ه&* وا_/( �# ار�&�� �=( �� لL )7V/�7   . ”و�{�&��9 �#�9“   . دوم
– x(. �7��� از ا�)�ن 	ا�)�ن در�#( را از ج7?^ �( .از ا�   رو ���� �)&�ر ��زل# 	(ُ�َ� 	را اج& �	ک�7 ت� ��  د، ا�)�ن د�?

�&� و چ@2 در و �ن را �� ) ٩(e�����  �	 �* ل=�س �(. ده� ا�Zارش از �ن �#( �)�زد، و �dq �ن را �� L[ و �T	� ز�7* �(
)� -@V� ارش	T#ا� ^V� �#4&� ک�7 ت�. )� Z&@( در ج�ل�	رد �#�9 ا�  ا�* ک� �� �#�ص&~ در��ت  �	9#� )�� )#B ا��  ����7 ک��ت
و �	ا� ج���� ک	دن ���9 ���� ک)( �&��� و ���9 را �	دا�#�، از �@��( �� �@�ن د�?	 �=	د ز�	ا ��د  .e	����ن را از ��د �	ا��

ه�71&  �� ���9 . ت�ا��7�Z� �7 ا� ��( ده� ک� از �#�9 �#	��7، ز�	ا ه&t ص��� ار�&� �� _�م ��ا +	��ن �( .ر+#  ��ار��_�رت را� 
�( +	��ن �(� Z&� )@�ج�ن و  �#�9 ا�&�r( �)3	�، دروo& ، �(. ت�ا��7 �@�77 ده� ک� �� �#�9 ت�ک^ �@�77، ز�	ا �#�9 ه&t ک

���زم ا�  ا�* ک� ت��م ک)��( ک� �*  در�( ک� �  �(. در روز داور� ����د ��اه�7 �� ت	د�� ، و �()١x – ١O(ارز��7  �(
  .e	�#�7، از �?�ِ� ��ا ا+	اد� ��دا��7 ��ز�� �� �* �( �(
��ا� ز���، �@#� و . e	دازد ار�&� در _�لG� 6 �	ود ت��&�، �� ت�ص&~ ��ا� ز��� �(    . ”و�{�&��9 ��ا� ز���“    . #�م

�(. ا�* و او را �� ه&t چ&Z و ه&d@1 _&�س �#�ان ک	د�JV7	�4	د � d@1&ل( �)�زد ه�����ا� ز��� . ت�ا�� از او تJ��	 �� ت
)��* او در تJ�ر ه&t ا�)��( �����Tس ��ل8 ه�� چ&Z ا�*، و  ��ا� ک#�ب). ]��� (�7��  چ�7ن �Zرگ و _�رت��7 ا�* ک� 

�#��9 ���#� د�* �W	  .�7ت	 �����تت�ا�� از ��ل8 ��د �Zر�#	 و _�ر �(ه	�Z � -ا�- از ا�)�ن و ا�&�ء -ه&G&1 از �3.�_�ت 
)�� Z�	�7، ا�� ��ا� ک#�ب ه��ا��7 �3  �?�3  �( ت� �#��&e س�T� *4?� 	&{fو ک[م او دارا� ت ���ا�* � �Z&?و_#( ��ا . ا�
��ا ا�	اr&^ را ). ١٣(ک�W  وز� �(��د و ��ران �	از�	 ���، ��د ز o	د و ر�� و �	ق ا���د �( ����، ����ن �( �3  �(

ارزش و ��ا���( ر+#�7 ک� ت�اِن �3  �4#   ، ا�� _�م ا�	اr&^ در ��ض �� �	اغ ���9# �()]١(�	�Z�� ت� _�ِم ��ِص او ���� 
��Tس �@#� و �JV7	�4	د ا�* و او را �� ه&t چ&Z و ه&d@1 _&�س  ���زم ا�  ا�* ک� ��ا� ک#�ب در�( ک� �  �( .��ار��
  .ت�ا�- او را ��T� -��7Wس از ��د ��@�ر ���#�، �( ا� ک� او در ک#�ب �  ت�97 از L	�8 ��ش +	ا دادن �� �@���4. ن ک	د�#�ا

  
 )S(      #ک�ت در �&�ن �$ا�	را ا�#�3ب "   .١٧ار�&�  از� )@� ،ا�� 	ک^ ��ان ا�)��( و ت	ره= 	ک^ ��دم ���� �&  ت	�

  ".ک�77
ت�ا�)#�7 �ن را  ���7 �9�دا در ه�� ج� �9W�د ��د و ه�� �(    ” .ک�77 اورِ� �9�دا را ت�ص&~ �(، ���7 و دO – �١��ت “   .اول
در�* ه���Y�ر ک� ��Vل ا�* �#�ان B	و+( را ک� �� _.�( �ه�  &7	 B Z.+@�ک( ��� ا�* �V� ک	د، ��7ه�ن ا�  _�م را . �=&�77

)�و ���7	ا�  . ( _�م ا�	اr&^ و ��7ه��( را ک� دل�W��9ن �43( ��د، د��e	�# ��ا �*. �� از _.=�W��9ن زدود  �&Z �� ه&t وج� �
�&- �	+* ���9 را ���زات ک�7Jاه�7 . ت�م را ت�راج ����9 ا�  _�م �7��د���7ن _�م ا�	اr&^ ��اه�7 ��� و �	ز�&  و }	وت و ت

W&�� ��د از د�* ��اه�7 داد، و ��ا اج�ز� ا��، �&	ا}( را ک� ��ا �� ���ن �3 _�م ا�	اL�3� ^&r	 ��7ه��( ک� �	ت@6 ���. ک	د
���زم ا�  ا�* ک� �@)* ه	 �.#( در  در�( ک� �  �(. ����اه� داد ک� د���W��7ن ���9 را در �	ز�&7( �&?��� �� ا�&	� َ�َ	

��T� .Uس �	ت@6 ��� ا�* ا�  د�&� �L�3	 ��7ه��( ا�* ک� �)=* �� ��ا� ک#�ب�� 	W� ����7 ا�)�ن ا�* ک� در ت�ر�  ��ا�97
  . ر�� و +[ک*  ��� ا�*

��د  ��ا �(   ” .ک�77 ده� ت�ص&~ �( �( +	د، 8B ا�#��3( را ک� ��ا �� ه	 ٨ – �x��ت “    .دوم#���اه� ک� ه	 ا�)��( �&  ا
�	  �	دم ا_�ام ������ن در �	ا�	 ت�ر�� �W	�،. ک	دن و ت�ک^ �)#  �	 ا�)��( د�?	 �� ت�ک^ �)#  �	 او، �@( را ا�#�3ب ک�7

��ا� ز��� �� ت��م ا�7?��� ا+	اد ه�Wار . ا�� ا�)���9، �	 ره=	ان �&��( �� ����(، و �� �	 +&.)�+�ن و ره=	ان �$ه=( ت@&� زد�
��د ک	د�. ده� ک� ��رد ل/7* ��ا وا_; ��اه�7 �� �(#�ا�  ��ت� ����7ا��،  ���ن از ���� ک� ���� ت�ک^ ک	دن �	 ��ا، �	 ا�)�ن ا

�	 ��د ت�97 و �(. �( �Bص^&���ن �GW و ��اه�7 �� در ���	 ��اه�7 ����، و ه	�Z روِ� �/�دت ج�و�� را  ���ن در ت��م {
��Tس  ��ا�( ک� ��د را در ک#�ب –ا��  ا�� ک� �	 ��ا� ز��� ت�ک^ �)#� ا�� در �	ا�	 ت�ر�� �W	، ک)��( �&Z ��د�. �3�اه�7 د��
�&�وت، دک)��( چ�ن �7�خ، ا�	اه&-، ��را، ر. �@W�ف ک	دV� ،د����e د��� ُا�#���اراود�اد �	و ا�  ا+Zج 	ا� ز��� . ، و ا�#��

)� ���ا��، ����7 در�#( ��اه�7 ��د  ���ن از ���� ک� �	 ��ا� ز��� ت�ک^ ک	د�. ده� ک� �	ک* ��اه�7 ��+* �� ت��م ا�7?��� ا+	اد و
�&T( دار�� ک� از ه	 L	ف  �اه�7 ت	�&�، ز�	ا ر�����Wن ه&1?�� از ز��ن د��اِر �W@)�ل( �3. ک� در ک�7ر رود���� ا�*�ه�� 

�	 �3�اه�7 ��، ز�	ا �	���Z=� ��9ن ه��ار� ��داب ��اه� ���� و در ت��م  ه&GW� ��?1 و e{�	د� و �(. ر�� �� �ب �({
 �ک� �� ��ا� ز��ا� ا�*  ���زم ا�  ا�* ک� ��+T&* وا_/( �  �)#� �� ��ع را��Y در�( ک� �  �(. +J.�9 �&�� ��اه�7 �ورد

  .    ��Tس دارم ک#�ب
چ	ا �)&�ر� از �	دم ���� ت�ک^ ک	دن �	 ��ا� ز���، �	     ” .ک�77 ا�)�ن را ت�ص&~ �( �97نe، دِل ١٠ – �٩��ت “   . #�م

* ک� دل ا�)�ن چ�7ن +	�=@�ر ا�. ک�77؟ �.#2 ا�  ا�* ک� دل��9 ا�7?��� ا+	اد +	�=��7 و �&�97�* +��� ا�* ا�)�ن ت�ک^ �(
�	دم . ک��� ��ا� ز��� را �&Z +	�6 ��ه� +	�=� و B#( �( +	�=� �.@� ��د ا�)�ن را �&Z �( �3�د� ��د، �� ت�97 د�?	ان را �(
و ک)��( ک� . ک�77 ا+	اد ���( ه)#�7 و ه&t ��� و �	ارت( در ���9 �&)* ده�7 ک� تJ�ر �( �� ا�  ص�رت ��د را +	�6 �(

ک)��( ک� ��د را ا+	اد . ک�77 ک� �&�ز� �� ت���  و ا���ن �وردن �� �&)( �)&' ��ار�� ، تJ�ر �(دا��7 ��د را ا+	اد ���( �(
)� )��� )� 	JT� د دارد�ک� در ج�9ن وج ��� 	L�3� ان را	د�? �W&���ر�� دا��7، ه� . )��Bرِ� رو�اد دچ�ر ک	ا+ ���ا�7?

)�� c&3Wا� ه)#�7 ه)#�7 و ت	�ک�77  ده�7 ک� تJ�ر �( �	دم �� ا�  ص�رت ��د را +	�6 �(. ده�7 ک� �	ا�#( چ�Tر +��� و �
و B#( �� . ک�7 �&	د و ���9 را ���زات ��( �� e&	و� از �$ه=( ��ص �� �?�� دا�#  +	ا�r �	�/*، ��ا ��7ه���Wن را ��د��� �(
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�� ه�&  ج9*، �� ��ه	 ا+	اد . �7ک���7 ��ا را +	�6 ده �&�7، �( �$رد ��( ا�  تJ�ر ک� ��ا ���1 را ک� در درون _.6 ���9 �(
 L�� ب و د��7ار� ه)#�7، ا����7ه�ن ا�* �� 	6، _#^ و د�?�	ات ج7)(، دروغ، +�ت، �9	از �4 �.���ا� ز��� . ��ن �

��ِل ��ه	� ا�)�ن را �(. �$رد دا�� در دل ا�)�ن چ� �( ���� ک� ت�97 او �( �(�ر �&�7، �.@� ���1 را ک� در ��L  و د او �� ت�97 ا
)� Z&� *ا� ا�* در�( ک� �  �(. �&�7 دل��9 ���9 �43( ا�	�. ���زم ا�  ا�* ک� L=&/* درو�( �  +	�=��7 و �)&�ر +��� و �
ده��7 ��د �q$�	م ت� �� �  _.6  ���7	ا�  ���� �&)( �)&' ��او�� را �/7�ان ���ت. �$رد ���=	 ا�* ��ا از ه	���1 در دل �  �(

  .  ا� �	��ر از ا�&� �� �  �=�W3 ا� ��Y ک�7 و ����7 ت�ز�
  
)T(      #ک�ت در �&�ن �$ا�	"      .١٨ار�&�  از�����	و� از �	&e  &� ���� دم	� �WT� و� از  ه� و	&e د��ن و�ه�� �

�WT� �77ا� ز���( ���9 دارد، �@( را ا�#�3ب ک	ا� ک� ��ا �."  
���)* �� ک�ر���  ار�&� �(. ��ا �@���4 د�?	� �� ار�&� داد    ” .ک�77 �	 را ت�ص&~ �( ، ک�ز� و ک�ز�O – �١��ت “   . اول
���* �8��Y �&.2  ا� ک� �( ا�� ک�ز�. �	� را د�� ک� �	 �ِ	 چ	�2 �	�	ِم ک�ر ��د او در ���� ک�ز�. ر+* �	� �( ک�ز�

�� ا�#�4د� از ا�  �@���4،  ��ا. �	 دو��ر� �ن را ��&	 ک	د و از �ن ک�ز� د�?	� ���* ک� �8��Y �&.2 ��د de ک�ز�. در�&���
  . �� _�م ا�	ا�W� ^&rن داد ک� _�J دارد �� ���9 چ� ک�7

�( ا� �7(“: ��ا +	��د   ” .ه�� ��ا �W	وط ا�* ���� ک� ت�9��ه� و و��� ، �(١٠ – �x��ت “   . دوم�  � ��� ،^&rا	ا�- ��  ا��ت
ه	��� ا�[م . �	 ه)#&� ^ در د�* ک�ز�در د�#��9 � ، ه�1�ن ِ�ک	د؟ ��� ه-  ^�	 �� ِ� ��� ه���?��� ر+#�ر ک7- ک� ا�  ک�ز�

�W و ت��� ک�7، از _�J ��د ����- ک� _�J دارم _��( �� ��.@#( را ��97م �� و�	ان ��زم، ا�	 �ن _�م از �	ارت د�* ِک
�Zرگ ��زم، ا�� �ن _�م  ��اه- _��( �� ��.@#( را _�رت��7 و و ا�	 ا�[م ک7- ک� �(. ��م و ����دش �3�اه- ک	د �J7	ف �(

�* �@Z&�  � ��?�� ،�7 �&@��( و �	ک#( را ک� در ��	 �Lا ا	م ��@Bود و ا	ارت �	داد�، ���=�ل � 	&&uد را ت�را� و روش �
��ِل ��ا و ر+#�ر ا�)�ن تfک&� �(. ”دا�#- �� �ن _�م �3�اه- داد� و_#( ��ا _��). ورزد ا�  �@���4 ��ا، �	 ارت=�ط �T#(&- �&ِ  َا

�.( �3�اه� ک	د را �� ����د� ت�9�� �(� .ک�7، ا�	 �ن _�م از ���7 ��د ت��� ک�7، در ��J�رت ��ا �&Z ت�9�� و داور� ��د را 
ا�� ا�	 ��ا و��� ده� ک� _��( را �Zرگ و �&	و��7 ��اه� ���*، ول( �ن _�م ه��71ن �� ��7ه�ن ��د ادا�� ده�، در ��J�رت 

�ه�� او  �W	وط ��دِن ت�9��ه�� ��ا در��رد داور� و و���“ا�  �=�ت �	  .�.( �3�اه� ک	د��ا ���ت( را ک� و��� داد� 
ه�� ��ا در��رد ���ت و ���7 _�م ا�	اr&^، چ�1��7 _�م در �	ا�	 ��ا  �� ه�&  ��L	 ا�* ک� و���. ، تfک&� دارد”در��رد ���ت

)� �#+	� de ،�77ک )Wک	د ��ا�* ک� ت�9��. � 	L��  &�ه�� ��ا �=7( �	 داور� و ����دِ� �.^ ��ا��7Wس، چ�1��7 و ��ز �� ه
)� �uد��، ل	ا ��ز��� ��ک�77 و �) ���د ت�دن از  در�( ک� �  �(. �	ک ���ل ه)#- ک� �� ت��(� �ًJ3�  � زم ا�  ا�* ک����

ه��  �( در �	ا�	 ���7، و���و ه�J3�  &71ً� �)��ل ه)#- ک� �� ��Tو�ِ* داr. ��7ه�ن ��د، ت�9�� ��ا در��رد داور� را لu� ک7-
�.( ��زم�  .��ا �=7( �	 ���ت را در��رد ��دم 

ار�&� د�� ک�      ”.ت�9�� ��ا �=7( �	 ����د ک	دِن ا�	اr&^ و ا�#�4د� از �/�ود ��ز������ِن ا�  _�م ج9* ���7 _��( ج���“   .#�م
�	 �ن را �	اب ک	د و از �ن  �&���، و ���7	ا�  ک�ز���ا�* در �	 �( �	 �� �ن �@.( ک� ک�ز� ا� در د�#�ن ک�ز� چY�ر ک�ز�

��ب از �ب   �	 را �=��� �� ا�  ��L	 ک� ک�ز� ه�ف در ا�  تJ��	 ا�  ا�* ک� ��Wن داد� ��د ک�ز�. ا� د�?	 ���* ک�ز�
ِ̂ ک�ز�. در�&���، �JT	 دا�)* &� 8��Y� ز��ک 	د ک� ا��ن داد� ��W� ^&rا	=���، ه�ف ا�  ا�* ک� �� ا�� 	اه� �� و  ��د �����

ا� ��ارد جZ  �	 چ�ر� �	 �=���، ک�ز� ا� �J3�ص �8��Y ا�#��رات ک�ز� و_#( ک�ز�. ا� د�?	 از �ن ���#� ��اه� �� ک�ز�
ه��( را ک� در ا�#�ا  e&�م ��ا �� _�م ا�	اr&^ ا�  ا�* ک� ��ا ا�  8B و _�رت را دارد ک� و���. ا� د�?	 از �ن �)�زد ا�7@� ک�ز�
ا�� . ه�ف ��ا در ا�#�ا ا�  ��د ک� ا�	اr&^ در �&�ن ���	 �.^، _�م ��ص و �	�Z��� او ����. �	اr&^ داد�، تu&&	 ده��� _�م ا

���ه��( ک� �� ا�  _�م داد� ��د  و_#) _�م ا�	اE�B ^&r	 �(&#�7 از ��7ه�ن و �	کW&��9 ��د ت��� ک�77، ��ا �&Z ��ون �G در و
��_/&ِ* و�{� ��د را از د�* ��اه�7 داد، و ��ا ���� ���9 ا_�ام د�?	� را �	 رو� ز�&  _�م ا�	اr&^ . ک�7 ت���� ��	 �(

ِ̂ ت��م ا_�ام د�&� �	�	+#�، از �ن ک�ز�. �/7�ان _�م ��ص ��د ا�#�3ب ��اه� ک	د ا� ز�=�  ��ا ����ان ا�	اr&^ را از �&�ِن ِ�
ِ̂ �9�دا و اور�.&- ا�� ت� ز��ن ار�&� ت�97 دو _=&.� و �J~ از ا� . ”���#� ا�*“ و B#( ا�  . _�م ��_( ����� ��د��، �/7( _=��

)�� ^���=�رت د�?	، _�م ا�	ا8��Y� ^&r ���1 ��ا ا�#��ر دا�* از �ب . ک	د�� �	و� ا��� �&Z د�?	 ��WT� 8��Y ��ا  ��
��، از �&�ن ه	 _�م و �.#( در اک7�ن ک)��( را ک� �� �)&' ا���ن دار ���زم ا�  ا�* ک� ��ا از ه- در�( ک� �  �(. در�&���

 ٩: ٢و اول Ye	س  OO – O٢: �٢١#(  ه���?��� ک� –��زد  ��د ت=��^ �( ��&	د و ���9 را �� _�م ��ص و �	�Z�� ج�9ن �	�(
  .    دهZ&� �7 ه�&  وا_/&* را ت/.&- �( ١٠ –

��ا ا�	اr&^ را �� ت��� +	ا��ا�� و    ” .�77ک ، د��ِت ��ا �� ت��� و �	�3#ِ( ا�	اr&^ را ت�ص&~ �(١٢ – �١١��ت “   . چ�9رم
de �9#	 ا�* از را� ز�#�Wن ��ز�	د�� و ک	دار ��د را اص[ح . �&7- �� ���9 �?� ک� �  �.&� ا��Wن �[�( ت�ار� �(“: �4*
ا�  ت�9�� ��ا ت�97 در  .ک	د ا�� اک7�ن ا�  _�م را �� ����د� ت�9�� �(. ��ا در ا�#�ا _�م ا�	اr&^ را ��7 و تT��* ک	د� ��د” .ک�77

)� �uرت( ل�( ص� ���ن ت�Wم از ��7ه���ا ��ز�( �� ک� _�� ��(� د�� و	�7 ک#W� .)� ^=_ م  ا�� ��ا از�دا�)* ک� دل��9 _
و �� ه�&  ج9*، ار�&�� �=( ���1 را ک� _�م ا�	اr&^ در دل��9 ��د �43( دا�#�7، در . ا�	اr&^ ت� چ� �B +��� و ��	ا� ا�*

�* ���‘���9 ج�اب داد��، “: ک.��ت �&�ن دا�*_�ل6 ا�  Bد را ز�د� ��ن �( .�&9����اه� ز���( ��اه&- ک	د  �� ه	 L�ر ک� دل
ار�&�� �=( �� �&�ِن ا�  ج�اب ��Wن داد ک� _�م ا�	اr&^ ت� چ� �B �	�3* و ” .و ا�&�ل �	ک2 ��د را د�=�ل ��اه&- ���د

�&- �	+#� ��د ک� ��WT ��ا را رد �	ز�2 ک	دن و ه�Wاردادن �� ا .ک�ر�� ��ت���J2 ت&e�W&e ^&rا	ا ا�	د، ز��م �&�4��� ��_  �
در�( ک� �  . ا� دا�#�7 _�م ا�	اr&^ ��ت ک�ت�ه( _=^ از ر+#  �� ت=/&�، چ7&  رو�� .ک	د�، از �	���� و ��WT ��دش e&	و� ک�7
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�&- �?&	د ک� ��� �( �(Jک)( ���� ت 	زم ا�  ا�* ک� ه��� T� اه� از���W ا� ز���(	و� ک�7، �� از  ا� ک� ��ا �	&e اش دارد
  .ه�� ��دش ��WT و �	����

  
)S(     #ک�ت در �&�ن �$ا�	ک� زا�&�"     .٢٣ار�&�  از � )�ِم رؤ��ه�]�ذه  ��د��ن ا�* و ا�[م ک[م  ��	دم ���� �&  ا

  ".��ا، �@( را ا�#�3ب ک�77
��ل( ا�	اr&^، ا�=&��    ” .ده� در ���T^ ه- _	ار �(، دو ��ع �=ِ( �	ور را ١x – �١٣��ت “   . اول� *ِ@.����{� در �
*� )� )��?W&e 	�	� ارواح G�/^ ��د�� و _�م ��ا را ��	ا� ا�  ا+	اد، ا�=&�� �ِ* َ�. ک	د�� e	�#( وج�د دا�#�7 ک� �� ک
ک�77، ا��  ک	د�� ��7م ��او�� �=�ت �( �د �(ا�� ���{� در ��.@ِ* ج7��( �9�دا، ا�=&�� دروo&7( وج�د دا�#�7 ک� وا��. ک	د�� �(

)� )��?W&e �?oدرو )Bاروا G�ا�=&�� ا�	اr&^ �)&�ر �	ور ��د��، ا�� ا�=&�� �9�دا از ���9 ه- ��ت	 . ک	د�� در وا_; �� ک
��د��ن را ا�[م ک�77، در �Bل&@� در وا_; e&����9 ���#?(  ک	د�� ک� ���9 ک[م ��او�� را ا�[م �( ��د��، ز�	ا �	دم +@	 �(

  .ک	د�� �(
و�{�( ا�=&�� دروo&  �9�دا،    ” .ک�7 ، �� ت�4وت �&  ا�=&�� دروo&  و ا�=&�� T&TBِ( �9�دا ا��ر� �(٢٢ – ]�١��ت “   . دوم

���7W� �7#دم دو�* دا�	د ک� ���9�( ���&e ز� و �&�ن��	٧ار�&� . ��ه :O )� 7�ا�#�7د �� ا ��  &oک� ا�  ا�=&�� درو ���� �@
�&�7ن �(Lدم ا	ج��*، �� �	��e -&.ز در اور��اه� �� ���� ��ا ه7��9 ��زل �3�� 	� )�]� t&١٧: ٢٣و ار�&� . داد�� ک� ه 

ک	د�� ک� ص.' و �را�2 ��ا �	 �	 _�م  ��	د، ا�[م �( ���� ک� ��B �9#( ه7?��( ک� _�م ا�	اr&^ ��او�� را ��ار �( �(
ا� �� ا�	اr&^ �3�اه� ر�&�، در �Bل&@� _�م ا�	اr&^ ه��71ن ل��ج��� �� ��7ه�ن ��د  ص���داد�� ک� ه&t  ���ن و��� �( .ا�*

��ا �4* ک� رؤ��ه�� ا�  ا�=&�� دروo&  زا�&�� +@	 و ذه  ��د��ن . ک	د�� داد�� و از ا�&�ل دل��9 +�����ن e&	و� �( ادا�� �(
: �#&��. ا�� ا�� و e&��( از او �?	+#� در �B�ر او ���)#�د���ا �4* ک� ���ن ه&1?�� . ا�*، و �� هt وج� از L	ف او �&)*

)� ���	د �وِر ��ا ه)#�7، ا�� ��د ��ا ���9 و �=�ت�Wن را �	دود �( ک�77 ک� �=( و e&�م �	�( اد�.    
   &oا�* �� �=ِ( درو )T&TB )=� )(ا�&- ک� ک�� ��از ک de)( در ؟)١٨=� G� ف	L ص، از�� )��&e ا�&- ک��� ��از ک  &oو

��� دارد ��Tس �( �&�ن ��� �� ا�7@� �	ا�#( از ��� ��او�� ا�*؟ ک#�ب�  :���� ک� �T&TB )=� G( �� �=�ت T&TB(، �� و�{�( 
G� . “�7ا��(eو ��ا ��e )ز��� ،)T&TB ��&=م ا������� و ز���&�Wن ��.� از دروغ  ا�=&�� دروo&  �	ت@6 ز�� �(. ”ا� دار�� ت
  ).١O(����7 +	ق دارد  &��� ز���ِ( �#�4وت( دار�� ک� �� ���1 �(�� �=�رت د�?	، �43. ا�*
ا�=&�� دروo&  . ”��ا��T� �7س +	ا�( ت��م ا�=&�� T&TB(، ه��ار� �	دم را �� ت��� ک	دن از ���7 �)=* �� ��ا� ک#�ب“ .   دو
  ). ٢٢(ا� ��ار��  �7W��� واه�� ک��e �7&	وا��Wن را راE( �?� دار��، ا�� ا�=&�� T&TB( از �4#  ���1 ک� �	دم ���� �(
��  . “*��&e اه��8 �TVت �� �ً/Y_ )T&TB ��&=ت��9 ا��م �=��ا�	وز� de از تW&e 8TV?��&��9 ا�=&��( چ�ن ���(، ا�/&�، . ”ت

T( �&�ن ���73( ک� ��ا از ده�ن �TB )=� G&. ا�� دا�&- ک� ���9 ا�=&�� T&TB( و از ج��6 ��ا ��د� ار�&�، ZB_&�ل و دا�&�ل، �(
ه�� ا�=&�� دروo&   ده� ک� �� �4#� ���7	ا� ، ��ا �� _�م ��د +	��ن �(). ٢٠(ک�7، ه��ار� در را�#�� ت�WT� 8TV ��ا ا�*  �(

��لG ��ش ��ه�7� 	���  ِ&oدا �� ا�=&�� درو�=( در�( ک� �  �(. �9� 	زم ا�  ا�* ک� �=��� �3  ه�ا� را ��ور ک7-، �.@�  ��
��� او �	دم را �� ت��� ک	دن از ���7 �)=* �� ” “��� ا�  �=( ز���( ���T( دارد؟“: �  �� ��رد ا�#�Vن ����-���� ���9 را در ا

  ”����؟ ��� �=�ت��9 او ت8TV �(“و ” ��ا��؟ ��Tس +	ا�( ��ا� ک#�ب
  
)T(      67>ی� ��ا4 ه?�* @�-A�  
   

ار�&� +J.��9 ا�#�3ب ��� ، �=�رت�7 از  +J.��9. �3�ا�&�را  ار�&��J+ G^ از و دا�#� ���&�  راز��ه�نه	 روز و_* .     اول
�G �� , ا� �G ��ر ه4#�. در د+#	ت�ن ��ددا�* ک7&�  و ت4@	ات ��د را �[��Bت  .٣٧و  ٣٦ ، ٣٣ ، ٣٢ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٩

    .و �	ک�ت ��د را در �&�ن �?$ار��، ک4W&�ت ، ����#� ه�،��Wرک* ���?( �� �	و� ���	د�در �G دو�* �� 
�^  .      دوم�را �[�������B آ�����	د� و ������� �درس ا�7#	�#�����(     " �	و������� و �.@������ت �������ا را ���������� ک7&������    "آ#���������9 د������#�ر
net.dota.www  �&7اج/� آ	ار �&@7-  .�	وف ت@	B �� ا�  �درس را....  
  .��ش ده&� " از راد��  دور� ���	د��ز�" �	���� ه	 �7=� ت� چ�9ر�7=� �� .       ��م
  
 


