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گام یا ا��یارات ع�م  �نا�ی ��
١-  زآ در و ىو  آ ْ و  ام  ؛ ا

    را  ان ا  ،ح ا ري تو داده و م

     در و ،:      حدر ا و   آم  ع

وف ا، را ا  " ارات"  و م د ا   ان 

         و رو د  ده و ن وزيى ار  ا

  .ام ام شناسىگھن: آما

  :  د ت ا م    اراتدر ب  -٢

*   را ر   ،د  ا  ر   روزام  

و از داة اري  اى    ؛ا   دات و ط  ده    

         ا   رات وا     

ون ا ؛ .  

 وا ا  در ار ااري و آم ر ط  ان * 

ا ر مب و اى ام ،.   
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ار دي  ه  ه اى           دو  ؛ در * 

ود دارد،  دام   م اى او آ و ان امب و ار  

  .  ه و از آن ه   د

  در رت   آ و    و  و   -٣

    ا م ، :     ارد، واى م م  ش و د

ا  بر و امون از ا را !  

م !ا ر ر ها ا !   دام ا    ؛  
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ام  ءرا  ى او او) ا (  اى ،ده ا  د 

        م نام  ا   ا  ،ا ار وا ا و

ر ار  در اد  د و  ا، و  ا امن          

آه؛ م  ام آما ر  و ه  د،  ْ  را       

د   :  

ا     ا   اى دا م  

   ا  و ي دار م آن  ا ارد و اعاى ام

      م  اى ،د  ارد را از آن   ز ة 

ى آن  اس مزى  ، ا ده    و    

 ز ىرا ع از        دون اط  اه دارد، ا  ا مآم

روش ر ده و م ،  ر  را در     

          م  ر م ،م ادن آم رو  و ر 

         و  ب و دا  ه ى ر عم  ا

  و ، ده         از م  آن م  ا  قا ر م

 دن؛    ه    ه و  س م ىرم .

              بام  ه ود  ون  زدن

م مب رآورده و اى   مت از ده و        
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اش را  ر آورد، و   دام از ا وا ارده و      زمه

 و ء امب  را   دام ، م ر ده را    

ر  و ز  دام، و   دام ز و امب  ه   

ي    را  ،  م   ال و اه در رد   

  و  و  اى ، دوري ارد آ ه درد از ا

 م از   ا، ا  م  ارادة  در ل 

ا و م  الر و اا  .  

 م  اى  در ا ، مز   و ش ي       

 ا و ا  ا    ددر م و آم ،ده ا ر دام

  از   وزي اا      ا  ،ا   ا 

م  ي  از اه م م، و ا ا   و        

ا و .  
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اوم ّ ؛ امن را  اي دش آه، و رازى د را   

ود  در او ده نام  دش   اى ده، وم  : 

ّف ر  ف م   رش راورد دش را آم ،

   ت و ،اده ام :    و   ام ا

ا ى ا؟ ام  د      ن آاى ام ،

 ده       درم ود  ه و ه  در رك ن  در درون 

  ه ا؟ 

   ا دش و  اى اوم؛    د  ن راام

     و آ  الو ا  در  اى د، آد را

   ن مد امن و و ،دا   در درون    دش

     ر و ز آن د  و ا رك  از آن 

اوان دارد، اوم اى  ر امن در  ا ، آن   

ي ش روي دة  ده ا، ) آم)ن ر را در ة 

    در ا  ر رك و ك، و  و و اال

 و د آ ،ن اد ام   ده و ر م  آن

          رّب وا   ه و از آنر م    ا  و ،

  ).ّ و ) .دد
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