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مههاگسیاجن۰۰مسیلایرپماویزاوژروبیاهالدمغریلع

فالع.تغاسلسلوًکارکفتردارمسیلایرپم|مهویزاوژروبآ

تسآدربیب:ناریاندوبانشاتحتتیعقاوقمعباهلدموککنیامالک



5

رونماروهکیسلمامناونعهبرخکادحیورظنزاسیلایریماد

۹ُای۰۰تسا۱حرامدر1ی اهتلاخدانهیماج

 

تنبیعتتیمهاوابرًاتلورپ*هدننکیربدرشقن۵ابقهلدسوکر۲۳

دردلاح۰تخاانمیمنتیسسرهببالقن!یزوریبردازقدنیا«دننک

ارهساهدادهئار|تسینومکبز<هنانربناوتعبهکیاهمانرب

جسسسیهرمآنینیالوبقهکاجنآززایلو:دزرویمدیکأتشقننیاهب

6م0,:هرگنکردهلدموکهکیعقنوهفیظو"ابهطبارردیرییختهنوگ

:دسنکیمنداجیاهدمنلقاقبالقن|ناایرجردناریایایراتلورپیارب

؛هرگنکربیفازحن!:دیدنامهناکامکودهدیمنهلّسملماردیریبغت

ایراتلوربهدننکیربدرشقنالمعهلهّنوکیتعی*دمابیم۳؟ا>زینرس

۰تسساهدمآ۱۹۹)تسینومکبزحهمانربرددساتشیمناربالقن|رد

:؟مینکیم۲العا۶۰ ناربسرس|كیتارکومدبالقنایزوریپمزلطرشهک

۰سا

امهمهلسهیروباسلایفامکهلدیوکزیناتیارد

یپسگنوگچرسابهیردیادچیه*یسایمارآراعفاادم

تسنآبدیابهطباو,نیارددوخهک,,لمعتامادقا.,آتحلیف



۷

هدعبارایراتلورپینومژهنیماتهفیلطوهکیبزحمبزحلیگمت

لسیکمدتیربیعقاو,هموکهنوگچیهزینلمعردهکدهدیمناشنهدرًد

*دسنهدماجنادنناوتیمنبزح

هههمجاچهچخچچخوخمهمخچدچخش

رخههههخممنخشچ

چهخنچنخجهش



ماگی!هدنئقییعتفطخهطقنهپناربایتسلاپریمادجاقنا

اویکرازیراسب:زومهزرابنی!قیمجتوتفردیبهبونایرج«تناهداهد

ْعلمییالقنانارگفنغوریارزیكيروثتسیوزرا2:یلکروطبنونکات

.:دروسخرب+تساهدادزارقاهدآلباقملمعردویشجمهفیظوترومبدوب

.موتسلتسمیبالقن|یروشتوتربرداهتآلحردیعسوفونیاابیدج

میعردهنگ؟تسایفاوارفرک .مسیفیمزردمه:ویروشتزامهلاح,ریع

:کیفاهناهزاسنیبآدوضمكگیررتهشیمزار.»هدعابهتعادایرجی

:دنیایسینیبل-مسیمکرام+هیبوتبادرگراکفبطهپیلمتفاردوخ

ْدصقاابریینجلقانمینشرتمربملوحنعوركيزولوئدیاهزرراب»دقنادیم

"نیارد۲یتاهنتیقفوموباسقن۰ههبجتیوقتیاربلمعتدحوداجیا

یامهکتبا!تاطالمنیمهبهجوتات!هدرکبسکی!هژیوتیمهامطقم

بالقنایباهجرتفیاظومناربآ!ینونکطیارغزاملدوکلیلطتهب:مینگیم

د*مينکدروخربنازاسنیایدامپمیپ.هزرابممسولقادحهماثربو

۹دیدرورفردلوموکرپهرگنک,هبادلبقهملاطمزاردوخراکهنیمزنیا

6ردومینکومعورش 1یادرومآیددوخهلدموکادبهکیتاهیشوتولرب
3

اتیتوتوداهرویرپشسنارفنکیلیبکتیاهماسوهدرکرفتفماههمانمطق



زا

+ميهديمهمادآلردوخثحباهنآهبطوبرم

1؟تسسمادکامهعماجیلمادامتهلهیوکرظنزا:میزادرپيمتسارگید

ردیفستباظوهچهلحرمنیارد؟درادرازقیاهلحرمهچردابباتنا

.؟دنهنیمماجن|ییاهرفتوتاقبطهچازراقیظونیا؟تسابلقن|لباقم

نآابكيژولوئدياهزرایمرداردوخزاکدیدجهماترباهلهموک

سلالمسزاودمانیم*یتسیلوبوُپشنیب"اردآدوخهکدنکیممیظنتینایرج

.سنیبزاروظنمهکتسادیپهنیمزنیاردهلهموکتاجتفونهعوتجم

ردنآهدنیامننیرتهمبهکتسا"ییالقنای!هدوتیغم"نامهیتسیلوبوب

وینهلهموکدوخاودوبرگراکهقبطیداژآهارردراکیپنامزاسناریا

5اهرداکنتفریذپطبارعزایکیهکییاجاتدوب.دنبیابنادبهناتخسرس

 

7تساهدوُبیاهدوتیعمهبداقتعانامزاننیافرطزادیدج

هزراینمرددوشیمطوبرمقلخیثادفیاهکیرچهبهکاجنآات

ِهلابتدتلخوینمنیایقاونعقوعبراکیپنامزاسابكيژولوئديا

درکادفاوهدادنانرنآنابلامیلتیغمویتسمونوکاویور

1.همحسادربردامیتسینومگتخینیابنانرجنیاهکاریتارطخو

 یتسیمگرامیاهاذلریزرد"نوگچهکمیاذدادنانام*می!هدرمشرب



لیفتمیافویًولوخنایرجزیورهلابنددحایاراگثهامیپ

 

بهندموکهکیتااداتعنامسوتسمهییراکاجنیارداماندنک

یلوتا|نشورشیبزافاماسمیرآدندنگیمدراو"یفااهدونیشم*

هدوتینم*نیبههبهیکتابینامزهلنوکنآلابندبوازاکیبرگا

وامیتادقیاامکیرچیفمطخهبیا هلوُموکارداظ,زورم|دننخاتیمی

مسلحاباجنآزاو*درکبتندوخیاربیرگیدیووگفس

::دنزبناعنودریبنكلیابدهاوخیمرها*"یتسیلویوُپشیب*

|یسنیبهدشنیفازودرها»یگیرچیفم"هواتیامدین8

یاههماتمطقهمدقم؟تسیچهلیوکدیدجكیروتاداب
ابیدنیزرمرد*۰دنکیم,,یفرعماماردیدجرگدسنیمودهرگنک

لبیتزایتسیابتر,همماجتخافعهک!؟دربیبیتسیلویوچینیب

کلبءدیآنو,ادیم,هییکیزیفاتمدقمابناضیدبوادزکزاغآخاقبط

رس*دومن,.عورهيديلوتتابسانمتخانغز:!سکرامتوللساقیاطندیاب»

سسپنیآز|هکتساهیدیلوتتابسانم*"ناامهدیادجخرگنسنیا

قشمامقاوکنآنودبدروخدهاوخمشچهبلوموکتاجتفونردتارکب



:مشیدوپوبایوسبربثنیت

راکنیاودنگیمزاغآیتاقبطلیلحتززا"مسیلوپوپ"دونییک

|ندرکزاغآیلیلدهچهبلاح«دومیمهدنمان*یکیزیفاتمهقن"

اسهتشونزاكيچيهرد«تسا*یکیزیفاتمدتم*یتافبطلیقمن

 

ِ.هلهسوکدوخاجهمهام«درادتدوجوهنیمزنیاردیحیموتلییرک

نودبدیوگیمنخساهنآشقنواهنآطباوروتاقبلزاهکمينيبيمار

نیارد(۰)۲یابهدادتسبیلیلحت*ودیلوتتابسانم*و|البققت

شنهبدوخهلهموگ5درککار|ناوتیمیرایسبیاههتومنییز

نیاهکدزادرپبیدیلوتتاابسانم1هبهکنآنودبدنکیمهراهاتاقبط

مودهرگدکیاههماتملقنیمهزدالثم*دننیملنعًنآساساربتقتش

یمنرشاحبالقناایراتلورپیفاکیگدامآمدعلیلدب*هکمیناوفس

كيتارگومدبالقن|كبهکلب«دعابیتسیلایسوسهطساوالببالقن!كيدارن

(٩م)»۰دققنیم

نیاریثاتابویدیلوت7تابسانمیگدامآزانخساجنیارد

افرمودوهیمنحرطمایراتلورپ"یگدامآمدع*ردیدیلوتتاون

.یسلودوشمعورش*هقبلهزاینمیایراتلورپدومخزا*لیت>

یماظننآابهطبارردهلموک*یتاقبط*افرصدروخربنیزککرلخ



رظنزا"یسارگومد*نیرهماظیم؟یسارگومفارثآدوخیوهکتسآ

ترومهبیلکروطبایو#ایتارکومدیروهمجمانتحتهاوخ,*:لبوک

یروتانکیدبوکرسنآردهکیتاقبطیاهورینبسانتز|یماختلااح

نآققحتدوفیممولعمادمبهک(ورم)"هدوبنکممریغیزاوژروبهقبط

بسساتت*عنلماح+>اساسا«دهدیملیکعتارهلهموکلقادحهمانرب

مکاح»یدیلوتتابسانم*هاگچیههلهموکو(تسا*تاقبطیورین
رد۰تگمیهاوخزابعوضومنیابادعبام"دنکیمننورارنآربْ

"یدیلوتتابسانم*رگنس*هلهموکمیئوگبهکتسنآنامدمقاجنیا

یسلکروطبو"یکیرچیغم*و"یاهدوتیشم*یولجاتدنکیمار

هکدوشیمهجوتمدوزیلیخیلوهدریگبعغوم8یتسیلوپوپشنیب0

هرابردیئوگیلکهبوهدرکاهرارتآهتسینرگنسنیاردندیگنجدرم

امودزافرپیماهنآنین*ورینبافتواهنآتمیبطوتاقبط
ةودسیلوتتااهسانم"یوحنهبهلهموکاجرههکدیدمیهاوخادعب

"قلخیثادقیاهگیرچاملیختتخمشیبزاشیب۰هدرکیسرربار

ار۰دناسریمتابثابناریاردیدیلوتتابسانمزا

هبهنیمزنیاردلوکمیتیببویلصا#اداضتهبمیدرگزاب

زاداقتنااباریطاداشتدرومردرظنراپظایو*دیوگیمهچام



1

ردیلماكيژولوئدي|تافارحنا":دنکیمزاغآدوخ"یتسیلوبوب"هنگ

رب"قلخ"خفاأنمندرکمدقم۰۰۰۰زاامریترایمنکاامنامز#

"هدسمع"مسیاایرپماوقلخداشتهکنیآناونعتحتایراتلوربعفاقخ

-هیامرسهعماجكیناریا۰۸۴دنکیممالعادوخسپسو(+س)"دعایی

لکعنآزایشکهرهبوهدنلیدبتالاکبًاعیسوراکیوریث۰تسایراق

تاسبسانمیف!؟ریغهعسوتتلعبدنچر»ودهدیملیکعتاررامثتسایلق

رد(كچوكدیلوت)یرادهیامرسلبقامدیلوتزایلاکشاویرادهیاموم

یلماداضتهدشابیمیرادهیامرستابسانمهاطلسریزهکدراددوجوناریق

(۸س)۰تساهیامرسوراکداشتهعمظ

داضت"*و"هدمعداضت*لسدرکمتخاجنیمههبارراکدشیمرگا

یگطتحتهلثسمیلودوبیفتنمهنیمزنیاردیرگیدثحبرهو»یلق

ینابزابهتبلاهرمانیابتساریزگانهلدموکودنکيمراوددارعوفوما
:دشکفارتعادهدنافن*یتسیلوپوپشنیبابار*مسک

دنسیلوتهزوحوهطلستحتیرادهیامرسروشکكينریلاحنیعرد*

فالخربنآردهکتسایراتلوربهنایعحورامثتساویتسیلایرپمادوسقوق

طسیارسابنازر|راکیرامحناهیامرس«لبورتمیتسیلایربمایاهروخ

(۸س)*۰درادرایتخارداربساق



ِ۷
داوسمايطادامردیریفدچیهیاسنیاارهاظا

دراذگیمیزافکبیلکروهلنوکزینار"هدمعداشت*حبودنکیمن

دنبیاپدوخ*یدیلوتتابسانم*لیلحتهب,هلدتوکایآهکمينینبلاخ

یبعی؟دنکیمهلاحامسیلایسوسهباریلماداختنیالحودنامیم

ارجلاوسنیاابیو؟هنایدسانفیمیتسیلایموسناریاردازبلقناهلحر
.یشوریالشم.دیوگیمنمکنهوربلاطمهنیمزنیاردیلودهدیمنینغور

یزاوژوویجمتبطیروتاتکیدوبوکرسنآردهکیسرکسد۰۰:دیزوگیم

نیرتخیسووزیرتهنادازآهبایراتلوربیتاقبطهزرابموهدوبنگمنریغ

وطنبدنااوتبلکع وهدوبمسیلایسوسهب۳کرورخاطورخهدایلماکتو

لیکیدیسایسظاحلزاربایایزاخلورپلقاادحهمانربنآققحت
ناهم

:(۹ی).دنهنیم
اببمیتناوفیمرگا؟تسیچلقادحهانربنیایدامتقانومضمیلو-

یدایپشلمعقاهطلسعطق:ميدفگیمدال«مینزبفرح*«یتسیلوپوب*نابز:

با,اویلخیسدومدنهابزابلدنَوکیلو.مسیلایزلپمازرااضتسا
"ارایراتلورپلقادح*هنانربةدنعیداهتقانومشم"یوگاتروطنیا

۰ِ"۰دهدیملیکیتیتنیلایرباسقوق:دیلوتطیارعندربنیبزا

:میئوگیمیتحارج*اهتسیلوبوب*هلهموکلوقبام,یقلاحنینچرد



مههلویوکوء*درادرارقیتسیلایریمادنبالقناهلحرمردامرومک

تشیارددنکیمنایبترومنیاباردیبومکدوخدیدچناابزاب

نلاتسادیاهمانرپاتیهابایراتلورپلقادحهمانربموسمفم

۷(۱۰یم)*۰تسا

"یزورتسیپطربا:میکوگیماتسیلوبوب»هلهموکلوقبامزابو

نادناوتبایراتلوربکتبثآیتسیلایریمادشباقنانیا

مهلوک+*دنکدحتمهزرایمردار"قلعیًاهرشقوتاقیل-ریاسینومژره

اب۰اگآیایراتلورپ*.دنکیمنایبترومنیابارتقیقحنیمه"رها

ایراتلورپو(٩ص)*۰دنکیمتکرشهیتارکمدبااسقنارددوخلقتسمفم

یزاوژروبهدرخزایراهق:ددوکیمهکلب«تسین.اهنتكيتارکمدبالقنارد

یروستاپمتشتکیدهیلعربویسارکمدتهجردهکیئاجاتاراتسورورهشا

.دوخیوسهبنانآیریگیپادابهزرابمنمض«ددنکیمهزرابمیزاوژروب

نسیاهک۲میوشنثحبنیادراورگا#بوخرایسب(۱۰ص)*۰دیامنبلج

نیاردًارهاظ«دنریگیپدوخمسیتارکمدرددحهچاتربتلورپریغیاهرغق

ردارییاهوریننامهمههلهموک؛*یتسیلایربمادنافاسقنازاهلحرم

ْتوانفدنیااب«مينیبیم*امتسلوبوپ*و|لوقپامهکدنیپیمنادیم

امخرب۱ر*ایراتلوربلقتسفم>ودنزيمهموگًامبشندزفرخردهک



۹

فسصم*نیافلاخمهکمينکیم.مالعارابنیمرازمیالربمه,امو.دشکیم

هیگدنتسهیعدمهکقناسکهکمیروخیممسقومیتسین*ایدراتلورپلقچس

زریاس*دننزیمتمهتمیتسیندقتعم*ایراتلورپ,لقتسمفم*هیامهک

هردناهدرکنراکناارفمنیامینادیمامهکاجنآاتمه*امتسلویوپ۰

یراداوهنانامرهقزا,شوخهکمینکبراکیپنیمهزایبایغعافبهلب

راسنکمهارلاتخانیارگانتی.دوب"ایراتلورپلقیسفجزا

یریگیپانربدیابایراتلورپ«میدقتعمزینامهکمیریذپبومیراذگب

یاهورینوبلاقناهلحرمهنیمزردرگید.دیآقئافراعقاریاسیاه-

هکدنامیمكيروشتثحبكیطقف»میرادنولموکابیالصتخانادنچنآ

هماجیطاداشترگاهکتسیانآومینکلحهلدموکابدیاب

هدوشیمهلاحایتسلاسوسیاقناهبنآلحوتساهیامرسوراک

هیایتارکمدبالقن|*نام»میلایسوسهبراذگ*"یرورفرغهکیلاحرد

سرریاسوایراغلویپهکتساداجتمادکتسخنهلحرمنیارد+تسا

.مزرابمنیاردار(میربیمنراکباجنیاردالفارقلعهیلکام]

هلخسمنآتسانیا؟.تسث:۲لحهبطوقمیطماداتلحو؟دنکیمدحتم

نیاردیویدمبتالکعمماامتودریگیمهدیدانارنآهلدموکهکیگیروشت

.دوفیمنیمأتنآزاهطحرم



.اتتممزاگنردیکدنآمکهیکت.اهتهابعیوزادایزیلو

یایسیشواهورینهتیمزرد:هلهموکوامرظنایآمینیبب

كيیسلومیدادناغناراهتهابغام*؟تسایکیلعرمنیاردیتاقبط

نیارد"اهتسیلوبیواهلدوکلوقباممیدادن:رکذتازگرزبفلتخا

ینومژهنیمأتار"یزورتییپطرف*"زین:یتسیلایریمآدنبلاقناهطرم

تسکرتسم"زاطقفهلدموککیلاحردمینادیمایزاتلورپیربهرو

سمهدوخیوسب*رگیدمانعهیللبعو*لقخشافماباهراغلورپ
فسصوایراتلورپتخانشنانامرهق«تسینیکچوکنادنچتوافتدنکیمآ

فصانیوگهرًاومههک"اتمیلوبوپ*زاهتیمزنیارد«یولقتسم

.دنرادیبیجعیگداتفابقع«دننکیمطولخماهفمهیقباب|رایراتلورپ

؟تسیننیبردیرگیدفلتخامینیببیلو-یسایسهیمزردنیا

ندرسبنیبزا*هلحرمنیاردهزراسیمیدامتق|فذه«هلدوکرظنزا

:.منافولمیکلوقابامیو«تسا"یتسیلایریمادوسقوفدیلوتطبارغ

یتسیلایریمادیلوتطباردیابهلحرمنیارد.میدقتعم*اهتسیلوپوب*

"یتسلایریمآدوسقوفدیلوتطیارغ"نآهجیتنرد.دربنیبزاار

یتسلایریمآدیلوتطبارعهکماداموتفردهاوخنیبزادوخبدوخ

:دهاوخدیلوتدایزومکمه"یتسیلایرپمادوسقوف*ایلدعاباجوب



۱

تسسانکمم لولممابهلسوکومياهداتفاردتلابامینمیدش

شندرسبنیبزایاربصافوتسانیمهامروظقمدیوگبلاسوک

اریتسلابریمادیلوتطیارعِ»یتسیلایرپمآدوسقوقدیلوتطیارش

ازتبتینیچبگیتسنینچرگميئوگیمامسی

نسیبزآنیاهلموکرظنززایلوب*دیناخرچنناترسروداربتلیپ

.درادمهرگیدیقنكلي*!یتسپلایرپم|.دوبقوقدیلوتطیارش*ندرب

..لتقابحاتسماشفرپهدنعیدامتقانوشم>رمنیمبوکرظنز
لیکنار*نارهارد,یسارکمديدامتق!یانیریز>»ایرًاتلورپ

بیاقفلقادخهمانربیرو هایتارکمدحرمسپدوکمامهدهدیم

.دنیلوتطیارف.هلیوکرظنقبلبهلیتارکمدطیارردام«درادیفت

 یاللجهیزرییچهچیلو.ميربیمنیبزا|-یتسلایرپمادوسقوف

نسیئچوتیندرومنینارديتخسلدیوکیاهمانربرد٩؟میراذگیمنآ

"یتسلایریپ|دوسقوفدیلوتطیارغش۳»هلدیوکرظنز:کدسریمرظنب

تنسایفاکوادر.اددوجوامتناچردرگیدطیارشزایاهعومجمءارنه

ینابآهیاپتنقریاات.مینکجراخمسجزااریتاطرسهدغنیاامهک

ردیسنمی۰دنهدلیکعتاركيتارکمدهماجیدامتق|یانیریزدناوتب

ردیاهدانسموقرطقفاهلاسوکرظنزا*كیتارکمدبلاقن۳ةطرمرب



نیاهکهدرگیٌوگهنلابمیکدناهلْنوُکوتسامال*دیلوتطیاره

بلقاکیتاجنآاتیدوخوتساهدسیماببانلبر.مر

دهاوخیموابدآهم تفرگیدجدیابتارو۱۱یبفاسقن!یاهیزادرپ

نیرتورفیپ*رددیناوتبداماراهنآقیقدتسرهفهکتسایباهمرفر

7هدیبایبتشینونکناازرایمداطتا۹۷۱نابریاکارداما

ناکماینرفرچیههکمیدقتعم*"اتسیلوپوپ"هلهموکلوقبامیّلو

تباتسیتخیدرکنوگرگداردیلوتتابساتمدیابایتسینریذپ

یسک..تخاس(۸ی)*عااجتر|ورهقویروتاتکید»#ابایودزباقن|

لکندرکنوگرگدیاربیحرطدیابدهاوخیم"یبالقنایسارکمد*هک

ومسیفانبتسئرقرحرمنیارددیابن«دعابهتخاددوجومماظنا

مسیلاسوهلحرمهبینعییدعبهرمهباردوخیامیرگییالقن|

محرمنباردارواینومزهوایراتلوریلکدتتسایسدیابن«مینکهلاوح

یتچزگا«میقامتهلاحایتسیلایسوس:هلحرمهبارتآومیدکیفن

نیتنودبیلودوخ*لقتسفمابرگایتختلیراتلوربومیدرک

يزورشیپهبباقنانیادوهباقنادراو.دوخینومژهویربهرا

هب(یلَماقمابرانیاو)رگیذرابایراتلورپودیسردهاوخت



۱۳

بطنوردی!مبامهیگصتیارب,یاهلیسو 6دشمندهاوخلیدبتمکاحدقبط

همودندزیممدایراتلورینایمیئالیکمتراک*ززامادمهکیناسک

.ماجناردایوگهکیگیرچیثم*هبودندرکیمهیمرتنآماجنابار

|اردوخیقابیکشنونکاارهاظ.دنداتسرفیمتتعلهدرکیمینکغراکنآ

لسزاباتقناردار*ایراتلورپینومزهنیمأت*ودناهدادتس
هدناهداهندوخلباقمردزورماارهفیظوكيودن!هدرکادجو|لکیت

یرارقربهبار*ینومژهنیمات"یتمیرگیداهقیظوو«لقتسفملیکعت

یبسلو«دوجهبونهبزیچرهتسابوخیلیخ۰دن!هدرکلاحایسارکمد

یقطیانسودیابیملکدتبلاقن|نیمهنایرجردزجایراتلوربایآ

؟تسابلاقناردیوینومژهنیماتزجایراتلورپلقتسنم:

ناوتیمایآدروآدورفرسرگیدتاقبطیاهتساوخهبایراتلوربرگا

دزاودوخهژیوهنانربابرگاو؟تساراداردوخلقتسفمهکتفگ

نیمًاتازدوخینومژههکتسنآزجایآدناعنبیسرکهبارنآودوشدوگ

اتدننکیمهیزجتثحبودهبارثحبكیيهکدنتسهیناسکهچ؟تساهدرک

هلویوککارهچنآهنهدیراذگب؟دنهابهدرکناسآارنافدوخراک

یسایسظاحلزاهطرمنیاردایراتلورپ:مینکنایبینغورب:دهاوخیم

یسارکسد"دوشلقتساذفماپهقبلا)تسارگیدتاقبطورلایند
تییفیزیچهبهکلبدوهیمنًرجاایراتلورپیتومژهاب*یبالقنا
 



یروتاتکیدوبوکرسنآرد.هکیتاقبطیاهورینبسانتزایماختلاح۰

دنسیدکهظالم(٩)۰درادیگدسب"هدوبیکممريغیزًاوژروبهقبلس

زااریویتاقبطیاوقبسانتززایتلاحطقفوینوگنرسیزاوژروب

انبهلموکهکمیدوپهدیدالیقامیلوتساهتعادزابیروتاتکیدلامعا

یروتاتکیدناری|!یدامتق|یانبریز.اببسانتمیسایسیانبور":دیوگیم

و"بسانت*تاملکهکمينیبیمنونکاو(۸ص)*تساعابتتراورهقو

دنیابنارهلمجنیا۰دن!هتفرگنیاجیدنبهلمجنیاردتهجیب"نارب۳

:مسیئوگیمهکدرکهابتغا.*امتسلویوپ*هلدوکلوقبایامرظناب
نیرنستنفخریزگانمسیلایریماابتباویرادهبامرسیسایسیاقیور

یانیررز!تبحماجنیارددنتسینیکیبلاتمودنیا«هن؛لاهبرومانکید

تحت*یزاوژروب"نآردهکدرکشرفاریطیارشناوتیمواتس.!پساتتم

ریزگانیزاوژروبترومنرد.دشابن»بوکرهبرداقرگیدتاقبطرامن

ایوگهکرولتنامه.دزاسب»بولطمات»و"َتسانتمان*لکعنیاابتسآ

امهببهلدموک)تساتاسنآزایرگیدبسانتمانلکابتساهتدم

ضاوتینیتقواهنتناریایزاوژروبهقبطرگیدترابعب":هکدزومآیم

تکرحهسبدوخ"یمیبلهدرگرد.ارناربیایرادهیامرسدامتق|یاهخرچ

تغابناهبدیلوتیتسیلایریماطیارشیاتیمربرگیدهرودکیودروآرد





سسایسویدًامتق|ناارحبکیلیارغردهژیوبمهتآدزادرپبهیامرس

8کرسرب*بسانتم"یتلودهک-تساهدربورفدوخردارهعماجیقیمع

گیرامحناهیامرسرایعمامتومیقتسمناگدنیامنزایتلودهدروآ

,گتمعد«یزاوژروبیزورم!بوکرسناگراآهباثمب«شتراربهیکتاب

هقبطنوردنرارانودروآردوئازبوهدرکبوکرساردوخیتاقبل:

وودیباس)۳۰دنکیفنخایودعاقتمیتامادق|نینچترورضهب.زینار

ظورینبسانت"تسایفاک.تسینمال*كيتارکمدباضقن"رپ

هچبآ۰دوشنگممریغیزاوژروبیروتاتکیدهکدیآردایتروصب*یتاقبلم

ظن۳۰دهاوخیمیسایسا>احلزاهلحرمنیاردهلدموکهکتسایزیچ.نآ

هلایربم|دوسقوفدیلوتیارش"تسایفاک*تسینمال"كيتارکمد

ظیوکیدامتقاهنیمزردهکتسایزیچنآمهنیا*میرببنیبزاار

ودنکیمباختنادبارتاملکطقفوا۰تسانآناهاوخهرمنیارد

انمانهدهاوفمدامتقاوتسامسهدینزردهکییاهمرفرنیاهه
ههرکمهتمندوباوژروبهدرخهباراماهرابکنآابمهدیاش«دهدیم

هنیبیمبلاقنااراهمرفرنیایئاوژروبهدرخهنارظنگدتدیداب

ویسانکممریغمرفرهکمیئوگبواهبمیناوتیمزیچ«ایطقفامیلو

-تنانکممریغزینو|هقالعدروم*كيتارکمدبللقن|*مهلیلدنیمهب



:.درویخرپابهطبارردمیاتنگایا«هکارهچنآهنهدٌیراذگی

"مینکطقامرتنفوربانردناناقعنقدورشرآلسابطب

باتتاردمیدقتعم5"اهتسیلویوتلودوکٍلوقبامرظن

,روطبریتسیلایرهمایرادةیارس:دینلوتطی,ارغدیبنیوتاهااو

هلئسمویفرآهلئسم«درکيهدنانزاس3ربیندیلوتودربنیبزاهک

نیارداریز«درادیماختّیمهایزژواهکخبیلکرولتباو:یتمر

.دوخی|!هلحرمهژرابمرددوخنیدتم"نیراتکیدزفابامتبابسر

دسیابناآردهکنویبابیماریفرا,۲نینچمهگل«نینکومادرهخر

دیلوت*رشنیارتمهمآاپیتسیلایرنایزاوژروب.>بوکرس۰لامعاهام

ردومینکعپمهرد۱زیتنیلاهردمایرا.ینعی»یتسیلایوبادوس

-تانرسهرداممز!سپریزهکتنم۱یزروافکنیمهساسارپلاهم

ییرطزاهدرولنپيلمداشربارگانززاغآردلق9یتسیلایرپماهکاه

رد0ام.«ددخبیممیّحت7.دوخساسایژروامکدولوتقوت

ما|ینونک(عیاتمززیرایسبیعقاو>یایدارکمدبالقنا*یماین

اب ابهدرخدیلوتویزروادکهبعوجرودنهدیمتسنزاردوخنا

ستیردنپزایاهقلعمامتهیرجتهکشبادزمرگکرمعیاطرر
نازراسلسبلپمداحتاوهلهموکينآفلغربام.دنکیمدیئأترخ



و

یاهوزرآواهنیپوتآ۰ریساهکلیلکنآهبهندننکیمدومناوتسینومک

میس"یرادهیامرپ,تابسانمهبیاوّژروپهدرخدروخربواپهدرخ,»اقهد

ارم"ندزبنیبزاتهچهکلب«(۷هامریتلوایورفیپ)

یقاهلوقلقنابومینزیمراکنیابتسیتسیلایزیمادوسقوقدیلوت

ِیارسبنینلکمیدیددوخامهدرکبوعرمارامناوتیمنمهنینلزا

اتسیلایریماهرم,اخم,ردربتکابلاسقن|,زز|سپکاریّوروشهعماجهکنآ

یاهتشیپایدنکیربهرمیلایسوسیوسبچادررقدیدعنارحبطیارغهاردو

اب*یادامتق|نیونرّا .یزاوژروبهدرخزایگرزبشبییادلیپهبلبعرد+

یاهیوپوت|لیلدبارو|راکنیایگچیهودادردفایراجتیزاوژروبو

دارفآلیمقباطمناوتیمن"راةعماجدیلوتتسناذنو|یقاوژروبهدرخ

یداسیاهیگدامآو.یقیعطقاارهبجوتابیاب!کلبدرکیهدنامززا

رظنهبنیادرومردنوک.میدییبهز"دوممادقادرومنیارد

هنلثسما":دیوگیمچ.دوخ*یضر|همانرب*رد.فاقناهلئسنیرتمهم۱ان

کرادهیامرسدشرهاررسربیلادوئفیاهدنبودیقندیچربمویفمبیضرآ۰

یاکدامتق|یدعنیزگباججویمیبل»دامتقانتفرنایمزا«اتسوررد
ادمنیاردوهدشلحراکیورینندشالاکوندغ*دازآ"ونآیاجب

»دهدزینلیکشتارهیتارکمدباقن|یدامتقانومضمرگیدیضرآهلئشم



۱.

کتسنآنخسنیایانعمو*(۱۱صمودهرگنکبوممیاهمانمطق)
هجیتنردودهدبناناقمدبهکدراآدیزیچهنهلحرمنیاردفاقنا

یگدنزاهاتسورردهکیمدرمهوبنایارب.دراداهنآزایعقوتهن
هکدرادارهظعومنیاطقفهلهموکدناهتخودنپمزبمنچودننکیم

نارحبالفناناقفدونارگراکنایمردنیمزتساوخیدامتیمز"

دیالدردسیخنتنیاابو«تسا(۱۱ی«اجناامه)*ناریایرادهیامرس
[اهنیاهبنیمزنداد.ابهکنآهنتخادرپنارحبنیاغفرهبدیاب

نازگلیلحترظنقبطراکنیاابودرکلیدپتاوژروبهدرخهباراهنآ

رتقیقدابوایدیلوتتابساتم۳ ی[صورینیروشت*"ن۱وهابرام

4

دسناهدشراکیبراکزایرادهیامرسنارحبرثاردهکدنتمیناک

تساوخنی!یدامتق|یاوتجمهکنیااهنآدرومردیئاهن۳

رسبودرادنربردیقرتمزیچچیهایراتلورپیتاقبلطهزرابمظاحلز

ندرسکاوژروبهدرخفرماردوخمهویژرن|هکتسینها!یایراتلورپ

(مودهرگنکهمانعطق۱۲س)"دزاساتسورنارگراک

و,:یمزهرداصمنآزارتماعاینیمزمیسقتهمانربرگا

هکتسایرمآدیلوتیاربیثاتسورتیعمجرایتخاردنآندادرارق



سا

ربدناوتیمالمفلاسوکیضرآهمانرب«ذیایمشوخاریزاوژ,۶:هدرخ

.دشاباهلادوثفونیکلامتیامحدروملماک

لاهرگدکرززاهلاقم)۰٩هانریت«۱هرامشورشیپردلدموگ

ایگیندوراندرومرد.نینلثحابملقناابدنکیمیعسب(مود,رگدکات

یواوژروبهدرخداجیاویمار|میسقترداهکیندورانكردهکدهدنان

سيبیرادهیامرسلماکتتمیپطاپهکتسایعاجتر|یکردیتاتسور

تقلاخمساماهکنآیکیهدنکیمشومارفارزیچودهلهموکیلوهدنکیمن

رونینثتسیناتسورردنیمزمیسقتنوماریپاهکیندورانابنیتل

هگشنجنیاهکدنکیممالعا«یسارکمدلایسوسهمانربرد«درومنیارد

مسیبمتدیابدرومنیاردظیارجیهتسبوهتشاذگحوتفمهناماًر

یوادبناجكيچيهزا«نآدرزاهنونیمزمیسقتزاهنینعی:تفرگ

اپنیلتفلاغنساسا«دنکیمهلاحاصعنطیارشهبارتآ«هدرکن
:تساتشتسور۳اپهدرخدیلوتزاامنآتع۰ادربزااکیندوران

اوسنآودنددیمهولجیتسیلایسوس|ردیلوتعوننیااهکیندوزان

چیهکادیمنامننینلهکیلاحردهدنتسنادیمیربربداجی!بجوم

تیامرسهدنامبقعانایحاوهیلو|لکم؛هنطنیاوژروبهدرخدیلوت

اوخابارمیژرنیایاهیناماسبانواهیرباربانهمهوتسایراد-



۷۰

*تسابنارودنامهردنینلنیمههکتسئآرگیدبلطم۰تعاددهاوخ

.داحتاهنوهلاموکهنافدامتهکدوبلونغعمهرظانمهبمهیرگید

یاهتسسکرامهبنینل.دننکیمتیدایاهنآزا«تسینومکنازرابم
لالدتسامسیسکرامزااپتعادربهنوگنیمههب.ءاکتاابهکهیسورینلع

:یلادوقفدیلوت.هبتبسنیرادهیامرسدیلوتیکرامرظنزاهکدندرکيم

رددیابآاهتسینومکایوگهکدندرکیمطعومنینچوتساشیپهبیماگ

 یزاوژروبزاتیامحهبآهیسورردمسیلادوشفویزاوژروبنْیبهزرابم

دسیلوتایراتلورپناغیاربرتفیبهچرهاتدننکكمكوابوودنزیخرب

ینامکنیابو!«دیامنرتمهارفارینسیلایسوسباقنااهتیمزودن

دستخورفیمیردهیامرسودووبدرک:ابناکدمیکراممانبهک
:کدومیتبافودراز

 

ابنارگراکدزنرد|رنافچمودیدنخیم

زورما-دهدیم|!وناهدیاقعینلعرفنهزاجااهنیابیرازتهیسورارچ

هح۳س:تسیپتناناتهدایایراتلوربادابمهکتسابظاوملدیوک

یشنخادابمهدشهتعادربولجبهکیماگاندنوعلیدبتاوژروبهدرخ

تکدوفیمنآتسایسنیاهجیتن؟تسیدرظفنامهنیاایآهدوم

نومیالقناودنامیمیقابهدروخنتسداهگلماوژزوبواهلادوکفیاهشیمز

واشینیمزهرداممهبارنایئاتسورهکنآیاجباهاتسورردتسینومک



یسارکمدارردهزرایمبازاهنآ«دننکقیوعتدوختسدبدیلوتهرادا

:یشراهلئسمینعیاهنآهلفنس1رهاظهکدنناوخیمارفی

یارسبدیابنایئاتسورنیا«دهدیمنآلیکعت۱نروایری

قطنانمردهلهّتوک«تسانینچرگایتسار.دننکهزوابم۰یلاخیسارکمد»

امدیوگیمننایثاتیورنیاًاجیرمارچ؟دنکیمهچناتسرکیقاتسور

نشتارفذنکیاههماتمطقردرگاومیرادنیاهمادربچیهامشیارب

هایفااگنداقایاهتساوخوتازرابمزا":هکدنکیممالعارویرهع

انایوبیار|ییالقتاهرداممزاهلمجتمواتسورناهکتمحز

نافکتمجزكیتارکمدیاهاروشطسوتیار|نیاروماهرادآو

سسکدنمرظننیا۰(۸+۲ورفیب4تیمض)*مينکیمآیتابیشفب

کلبتسینینونکهلحزمیازایربینقبمهدیجنسیسایسهدننک-

یااههدوتوتسآكيدزن"ایت"تفریمناگاهکتساثهجنادبرتخیب

 

,نپدآلابندبمهامودزدنهاوعتسداهراکنیادوخیتاتسور

ناشناقفدبدیابهلهموکیلکروطب.ميومیَکلوفعُ>ینابیتعپ*

کلباسییاقناتانرب:هدیگازهتاهتسایسفوگنیاکتفگیم

اینیاردرگیدام+تساثداوخنایرجزاامیورهلایددتایهجیتت

سنارفدکیفراهباتمطقپلطبنیایتحهکميوهیمنحبنیادرو



ین

"درادیصقاونهچیلمعیخشمهنیمزردهامرویرهش

ازلوکلرد«"قتاقمدهلقنمزاكردنیمه

آیاتهلفسم:اباهیْعیتونکارمردهکیراتخمدوخ

تمواقنشینجزدهدننکتکرغیاهوزرین.يتقوو!«دنکیمیحطسودودحم:

ِْمان()*یسلارکمدنااهاوخافلتخمتاقیط7زادرامشیماردرکقلخْ

سنسورورُهشنارگراک"ددراامهیمرببیترتنیابراهنآوودربیم

(اقرمتاقبلتیتح(ویرهشیزاوژروبهدروناناقمد.وایراجلورپمین

 

یتلودرابودنبیبو:رمخو.دحیُبیروتاتکیدوکرسومتسزایوحنبكيره

"دننکیمتفلًاخمفلتخم*اخنا:ابمتسودادبتسانیاابوهدیدممطل:

شیینجنیارددرکناناقهد.هزیگنا(۱۵ص-مودهرگدکياههماتشق)

؟یساخربهزرابمنیابدوخیگدنزيداهعضودوبهبیاربوااپآ؟تسیچ۳

هرمزور یگدنژ-ردناقهد؟تسوا.هزیگناكیتارکمدیاهنامر۲فررا

نشسیآ.دوشیمواغتام"رابزدنبیبیزوتاتکید»هکدهاوخیم,هچدوخ
ریسزاتساکدهاوخیمهچناقهدزاای۳رابودنییب:یروتاتکید

لیلدادسبفرمابدرادراکنیاردیدامعفنایآ؟درادیمنربوا

نیایداملقلذرگا.دنزیمتسیدعتوملظهبیتسیداسیااههزیگن|

ومسیاهدنسرمهرگیدهلسمكيبلاحنیعردمیبایردار:زاوبما
؛دنشناناقهنکیتارکمدتکرحیدامیناههزیگن|لثالدنیا,وکنیان



۰-۳

كلیتارکیدحرم*یدامتق|ویدامنوشمهریرگانروطپولاحنمود
.مسیهاوفبومینکیواکجنکمیهاوخنآهکنآرگدنهدیملیکعتزینار

ارتسیفقهتورس*یسازکمدناهاوخنلعمت:اقبط*یلکترایعای

.سلوسخ:شیئچجهکدوشیمنآیدنبمورسنیا۰هجیتنزایلو.میروایبم

هیدییلوتتابساتم"رییغتینمُبدوخیدامساناز|درکقلخیراتخب

دراوتسشعبنیاباجنیاردامرگید«دوخمورحمتنوررد۹و

یشزوصهچهبینونکطیارشردتابساتمردرییغتنیاهکميوشیمن

.یطانمرد:لوموکنوتکامهًالثمیقیاظوهچوددرگیلمعدیاب

هلسوکلوقیابیلو۰تساانتعایباهنآهبهکدرااددوخذوفنریز

ِجیمنآردهکتسایلمتفونرسنییمتقحمیئوگیم*اهتسیلوپوپ"

یراتخمدوغناتسدرگیاربلمانیمهزاتکرجابودرادندوجویدیدرت

ْطیورداجیا۱ریراتخمدوخنی!*یدامتق|نومضم*ومیناهاوخ

۰میتادیماتسورو.رهشردنیونكيتارکمددیلوت

دیامرسوراکیطاداشترگا*مینکیدنبعمجار|دوخثحبیکدن۱1

.هاگهرگجیهوتالوکومیتسیلایسوسبالقتاهبداشتنیالحوتسا

وتسا*كيتارکمد»بالقنالعنتارچتسینهنایمنیاردیرگید

زو_--نهیزاوژروبكيتارکمدبالاقن!ردرگا؟تسینیتسیلایسوس



۲

"یتسیلایریماویرآافجز!یزوژروب"نامهنیاایتیارجیبکاون

هربشلاپ"ییالقنایم:ارکما*نیارد6یکیدیزاوژروبابوا

شنیاریتستاقبطیکیزید>یاقناارکمد

:وهایتارکسدیروهمجیارب:لانوکدمانرپا 1ریبناهنانوپیدها

كاجوکعوفومنیا,هدشمیظنتروم!تایئزجهلطوحنآابکاتسینومک

یسارگمد۰تلودفیلکتهکتفرگنرارقهرامادرومیتحتیمهامکو

کزولیپامهای28تسچییااقنادشیاهورینلباقمرد۳ییلقنا

0هتفمآمیریمام :ییاقیاپ,ارکمد")نیاردهکهدرابنادبیرکف

لتالابنیدپرگ.دمدیستعریههکتسآنا»اهوریلت

نازراسیمداحتا"وهلدموکهکیما؟نهتیمکاحردفلقنادمنیا

دشتماجنااردوخ"مسیلایسوسهبر,اذگ*دنهاوخیم*تسیئومک

ذغاکیورباتربنیا۱رورلادیبدهدناعتلمعلاّنکعدیابلقاا

میدیبیمرماتیلقورب,مکیلاحردسیدبالقنادنز|یتابدرچیه

یادم*روفکنیایکهلهیرسیاههوک*ات*نینزخجیلخ>زمک



۳۵

۱امتاوخهکتساهجومدوخهلیوک۰*دوفیمهدینعیریجنزناگسسراب

ِ".تشهنجراخیاوژروباتابساتمبوچراچ*ز|شکیتارکمدهمااتربرذیو

بکترومنیمهبارهلمجنیا,رگا(ص۳هبیمن«۲ورعیپ۱

لقادحهمانربتمیبطدرومرداموهلهموکنیبمیریگبرظنردتسه

ایرًاتلورپمیدقتعمزینام۰تسینیفالتخاهلحرمنیاردایراتلورپ

یثاوژروبتابسانمهبوچراچردنیونیسارکمدردینعیلواهلحرمرذ

|نیااتهکهچنآهنهارگایلودنکیممیظنتاردوخهماترب

یسئاوژروبٌتفنصنیاهکمينیبیممیریگبرادئرد:میدروآهلهموکزا

..ندرکدبوبوخ*:لهاواهکمیديدام«.درادیماخموسپمفمو!یارب

تساهلدمو؟رظندرومکيثًاوژروبتابسانمنیاوتسیئیزًاوژروب

..هبوچرااچردنیونیسارکمدهعماجردامهکیاوژروبتابسانمنآاب

ه؟تسنآ.درفامدزومردهکدرادازرتشوافت۲:مرادرارقنآ

تاسبسانمنیاهلوموک:دزومداهکیلاخرا:هافعحاقغخیلایزیماهال

نایر(تمحناهیامرس"هلزاهتطاحتابسانمنامهزومیگًاءژروب

دنتسینیام"تسینومکنازرابمداحتا"وهلهموکهکنیاودشابیم

نیتاسیلامودهزجدوختاف|یسارگم»"نارادةیاامرسزا

چپ۹۰۰:۰مهیْ ۰؛قیزرانبویسارکمدیرارقربزاسپ*یریجنزناکس۱املموام

وتسندنهاوخنتتاسمسیلایسوسهبراذگازبیل

 



رد»*یقاوژروبهدرخییوتاهرگا"دهنیمنرییختارگزیچ«دنیوگبنخس

داحتاو لدموکییالقنایارکندنامهدعابهتعاددوجونایمنیا۱

مسیاتسریغتایلاامهنوگرهایوگنآردآهکتساتسینومکنازرایم
جزاضمماستمیقتسیاهتایلامتخادربابنارادهیامرسوا:دعونل

درادقحتلوداهناتربنیاقباطممهزابودننکیمنیمأتارتلود"

دنکبیارذیامرسنیابیجیوتاررشتسددشلوپیبتقوره ًاعقاو۱ی

کمرایبوخنیابناردهیامرسکام»یرازآیبتادوجوم+ي

ار"میلایسوساهبراذگ۸مينکیمهراداناعباحهب|!ارروفک

ریتلودنیغامچرخمامتدوغراکنیابومیهدیمماجنا ندرگبًر

؟میزادنایممدرم

میزادریبلدبوکرظنرزاهزرایمیاهنامززاسواههویشهبنونکا

:یاهکیدچامرظن+.مکعورعبرحلیکدتلساباردوخحب
.دکیتاقیرحفوتارارگراکقبطبزحلیکعتددرومردقلخیقادف

وهدونیپدقتممام۰تسانشورنهربزورم|تخاهدشرظننیازا

کتاحلسهژرایمیریگجو!نایرجردرگراکهقبطبزحهکمیت

.ةژرایمنایرجردیرگراکزرایمطبولکشتناکمانآوترپرد

یوممادوخحالطمابو,هدنآدوپوبدیرمشیپیتسیلایریمادخ



۷

اسبام0ابردوتساتازرابمنیاهدننکزاغآهنوهزرابمزا

فاقدردهقبامنیاینومزهنیماتیاربرگراکهقبطبزت»موززالوبق

۰مسینادیممزاورسیمینامزاسویهورگلاکیاابارهزرابمزاغآ

+فیظوكيهنوتساحرطمیلک,اکعبامیارببزحلیکعتحاللصاب

سببزاههتفرگرارقداتتنادرومتدعبرظننیایلو۰سخعم

شسشنیب*ودوبدنبیاپ"یاهدوتیشم*هبهکنامزنآهچهلنوک

رسظننیابهدرک"رتارودرههکزورماهچوتعاد*یتسیلوپوپ

"یلما2.فیظو*بزحلیکعتهکدرگیممالعاهنارمموتخاتیم

یطیارغردابیرقتهکلاس۳زاشیبزاسبنوتکا۰تساپتسینومک

هبقبطابتسینومکنارگفنهوریریگطابتراناکم|یتحیگانشتسا

زراعمیتسیئومکیاهنامزاسرثکاهکیطیارشردودوبمهارفرگراک

دوسخهیرعنتاحفمیخبتئیزار"رگراکهقبطبزحداجی|یوسبشیپی

هشتًاودناراداوهنیاهکتتسنآتقوه(۱۲؟صو۲ورغیب(»دن!هدرک

راسغنیایلمعجیاتنباسهبیلماهقیظوناونعببزحلیکمت
دسشهچدندادیمبزحرامشهمهنیاایآهکدننییبو.دننکیگدیسر

زوریتحوهتفرگنتروصدرومنیاردیمادق|چیهنونکاتهک

رسبهوالعبزحلیگمتهنیمزندرکهدامآیءاربهک۳.دشیبیممزاهلدموک



هر

ودسنکهزراهمزین*یاهدوتیشم*ناراداوهاب۰یکیزوپی

یناکدادعازاززینارشیوخبوبخمهساطخ«ودطخربهوالچاللم

جیاتنهبلدموکهریخ۰«دنکهیفصتدادلیکمتبزحایابامک

هکتسادنسوخردقفیمهواهدرادنیراکاهرًامشیاوع9

 

مهرگیدهزور/ اجنانه)"دنیوگیمننخسبزحداجی!ترورضزاهمه

ابرگیددنهدیلستاردوخدنهاوخیمینامکیتقوانداره

ههقیاهجیتنتفگناوتیماهنیابایآ؟درکدوشیمچا۷
۰ِرا

هکدادیلستاردوخلکشنیابلویوککنآزاسپیلو+

یاهراشرازابتساهدعنیمادق|بزحلیکعتهبتبسثرگالاحررب

یئوگ»هکدیآیمشغارسبهغدغدنیازاب#تساغادهنابللپتسرقآ

ماجنازاارامهکتسانیایارب«یلکرامعنیایطقلرارگقا:

۸۱۷ص)۰*دنکفاعمهمیراذدوخرباربردنونکامههکصنغمفیاظو

داهنشيبرگراکهقبطبزحلیکعترًامهققحتیاربدوخسپس۳:اجتامه
هباتربنیودتبزحداجیایاربیطاهقاطیتونکطیارهردهدنکوم
ءدهدیمخساپامبمودهرگنکهماتمبق؟تسیچ>هماتربیلو.*دهابیم
4

یرو_شتقیفلتزا۰ناربباقناردایراتلورپهانرب*77



نایرجردوناریاردیعامتجاتابسانملکابمسینیفل-مسیمکرام

ترابمبایو۰۰۰یرتلوریریغیاهشنیبهسیلعربكيژولوئدیاهزرابم
لصاحناریآیعامتجاتابسانملکیرتلوربدقنوتخانغزارگید
ی*(۱۸سماجنامه)*دوشیم

نامههمانربهکتسنیاطقفءدیمهفیزیچتالمجنیازاناوتبرگا

تساحیحمنخسنیاایآ#تسایعامتجاتیضوزایتسیسکراملیلحت

رسییفتایدزادرپیمناهجریسفتهبطقفیتسیمکرامهمانربایآو

هسکروطنایههمانربمهمرمانعزا:یکیودودیملماغزینارنآ

فادسهآهبلیتشورمیدیدهمانربزانینلفیرعتزانیازاشیپ

هو-سیشهچهلدموکمينیببومیرذگببزحهلئسمزالاحرهب۰تسا

نسیادراوهکنیایارب:دنکیمداهنشیپهلحرمنیارداریتازرأبم

ردهزرابمندوبزنیمًارهقازورما۰تسامزالیهاتوکهمدقم«میوشثحب

زسیمآرپق؟زرابمنیالکعدزومردیلو#تساهمهلوبقدرومناری

هناحلسممایقلکشبارهزرابمنیایاهدع۰تسادوجومرظنفالتخا

دبسننادیمتسنآندوبتدم»اتوکویناگمهویرسارسناآ:هصخشمهک

یاپکیرچابهک:ینالولویاهدوتیگدجلکعبارنآرگیدیاهدعو

تایئزجهباجنیاردام۰میرادرارقهتسنیاهرمزرددوخیثدف



تسادوسجومهزرایملکعودنیانزاراداوهنیبهکیگاهرظنفاغا

لمسهزرابملکشوفیاهکمایشوگیمینلکاروطبیلوم؛میرادنو/

لکساهزراینراددیگریی.اهوزبیانطبارشزاتوافیملپلصرر

شیدیزاژروبهدوخ3رتلزرپیاهو4ام!هموعرز:!هرهملا

هدنرسیفیمربیناپگأتروطبهکدننادیمهزرایمیلمایاهوریقار

ایارد.).دننکیتآهرنکیاارزراکتعرسبودنويگیمتسلپقلا

:گنچیاواداوهو(تسیدرظندرود"هزرابملکنیایرنبهردعا

یرتلورپاههدوتودتنیبیماهاتسوراردربنهمرعیاهدوتهنال..

هزراینبمرد ریگزدیوریننیزتهدمعزراتموریزاوژروبهدر

دیاینمطببنکم.دنامزردجیردتبهزربمنیا:دنی

هدرگیشرپدمگرزبیشتراهبهدنشعورشكچوکیاههتنهو!منوناگ

حریتسیلایرپماشترآهکتمایشاوفگبنیسنامجو

"ددرگیمآمهارفباقی|یزوریبهنیمزوهد

لالسو۴1دهاوخیمارمادک.«لکعدوفنیاززاهلهموکیو۱

سیات
4ارادتویماخیهدنامانیاهبزاخسابودنیازاكیررههکتسایيبرزرر

دوهرمزورتازرابنتسا"مایقكرادب"زدهکینامزاس۰تساهدو



۳۹

دزادربیمیبشلوطگدج.دبهکینامزاسزاروافدم"الماکیلکعبار

گنجكيردنرگرددوخلدیوک۰رظنب..دنکیمیهدتامزاس

گنجهزرابمیلمالکعتسادقتعمواایآیلو۰تساریگردیالوا-

 

گرادترد"ناونعریز*۷هامرویرهشمتسیب#7۲هرامعوورشیچموسهمیمض

ینونک!یارهردهکمیدقتعمام":میناوخیمبجعتلامکاب"ماست

نآیارسبطیارخهکناریاهلقنرهردیاهدوتهناحلسمگنج17

ونالاثمیاربواتسورردهچورهشردهچ«دشاببسانم

یا!هدوتایتارگمدوهناحلستازرابمیاهتنسوهقباسهکناردنزام

.یسالاباتبسنهلیتارکمدگنهرفزانآمدرموهدوبناوارفاجنآرد

هلایندردو(تساهلهموکدوخزادیکأت)۲۰تسایرورشدنرًادروخرب

رشاحلااحردیدعاسمهتیمزهچهکدهدیمحینوتتقدابپلاتمنیا

اثتسورردهناحلسمهزرابمچونوناکكيیتحهکنآیاربتسا.دوجوم

یستسردبودوشلیدبتی!هدوتویئالولیگدجبودبایطسبتعرساب

ویسایسمتالداعممامتندزمهربرداریثوریننینچشیادیپتیمه|

زادروسمنیاردهلدموک؟ادب«دهدیمنامنیبالقنادیاامیدنبهتسد

شسسیئجو ایقنیپنعورابااجنیاردهکدنکیم۵15۰تندوخ

 



۲

بسرابراتلورپكیتکاتتیلکز1ًادجکلب«دوهیممیسریرگرااکْ

میفاقنایبومغ4 21«دوبمکنیمهرطاخب1درگیبام

0ورشیبدی«.دنکیدسب

نم11:۰:

ودوبسپ۲یاهدوتنااسکجزاحبکلبدوبنماقریزثحپ

-لا1

نر5۱اکنیمراکای۲هطساوب.هّلحبو:مهلیلدنیمهةباتسرد

یرهگددوگيمنخنانچ۰هندیاقتنا:دوبهدشیت2داودجردوتیرپش

لحقفودزیچلبودرٌهاتسورزردیاهدوفهناهاسگنج3

1

أ
۰یاسوه۰

دسیدرتنیاهلدموکٌاحهمههزرایمهوویشدرومردیلکروطُب

۰7

ساخابمگنپابمایق*هكيتکاتزایکیداحتانیاردوخ
و
ون

.لیبقنیاز|یترابمبوو!یاههتونرد1راودهدیمنانی!هدوت

؟هایمادکهرهلابیردناخنهرایموو:عایق۳زميننکیمدروخرب

9تنیاهدونآهنناجلسمهزرایمنیا

۰ 7

ای,یسنونقکتلودهطبارزانشوركردلاسوک«مینکبالغ

 



لروگدرادنبلقناهرمزانفوریگردهلهموک«درادنمسلایربما
ردتگرشیارباراپنآلگدویئونکبالتنردهدننکتریاهوریث

1ایرًاتلورپ.هدننکیرسلمموگ*دسانشیمنباةدانیا

:الماجیب۶۱زوریبرد۱ارشقننیامرنییعتتیمهاویفونکبالدن8

سویی|لیک+تطیارمورگراک"هقیطبزجلوک*دسانشیمنتیمسرب

شفمس

رشیدکیز۰اریاهدوتناحلسگجومابقاهلدیوگ.دسانعیمن۱ر

مهابار(نآمیئوگبنخسرتقیدمیهاوخبرگاودهدیمنزیمت
یدویاداردهکیا!یبالقن|تلوزانشوریکردهلهموک*دنکیمطای

هس۰درًادنهدیآیم دویوبٍالینا



:۳

نانتسرکنافکتمحزییالقتاندامزاسمودهرگنکبوممیسارا

نسیمههلابندرد«3۰هامنیدرورقالواهنین«(هلموک)نا

یدیلوتتابسانمزاابتخادعدادیارتی
بیناجهْنهلیلحتعتامدوخهکیلماعهدشابیمیفاکان,زونهنارب

تفتنیاردهکدرکمیهاوخیعسااما9و.*۰دننرگیمنآریآردتلود

مسیهدرکذتاجنیمهیلو.میهنناغت۲1هئاقدامفارتعانیاتحم

 ناننچاجهصهاردودنکیمیومارفاربللطمنیادوخلوموکهک

"لاماکارناریا»یدیلوتتابنانم»*یئوگهکدنکیمدووخرب,

تساهدرکلیلحتهیناجهیه»زینارتلودودانم۲

هلدموکدزن6اتشتسا۰تاریایاهاتسورردیذیلوتطباوردروم:رد۲

یسلودرکمیهاوخهراغآاهنآهبًادعبهکمينيبيمیاملیلحت

تیزردوهعماجالکرد"یدیلوتتابساتم"درومرد"امومخم

هنبهتسباویزاوژروبوایراتلورپتیعقومهبامیقتسمهکتمنم

.دوشیمطوبرم*یرامختاهیاّمرس*هلدوکلوقبایمزیلایریما
ْ*دوشیمنهثارآیلیلحت

لیلحتزاهنزیناركيتارکمدبالقناندیسرنایابهبیتحهلهموک۲



7

جاتنتساایراتلورپیلمعیگدامآیورزاهکلب*یدیلوتتابسانم*
بکتماهدسسریزورسپ۸بیمگدهكيتارگمداقنا|*:دنکیم

زاسغآاردوخرثکادخهمانربینمپیدعبماگ.دناوتبایراتلورپ
۰۹ی)".دیاسن

یانممب*یتسیلانرپمادوسقوفدیلوتطبارع"ندربنیبزاایآ

نآتفتدالباردهکتسیدیا*یدیلوتتایساتم*نآندربنییزا

لقالایاوهطلستحتروشکن۲رگیدبناجردویتسیلایرپم|هیامرس

اسبارش۰۲ناوتیمًالصم۳۱دردرارقروشکنیایایر"تلورپ

دیلوتطیارش"يلو«دربنیبزا!ر"یتسیلایریمآدوسقوفدیلوت

؟تعااذگیاجرب|رب"یتسیلایریماد
نادبنیا*میمانیم»قلخ»هلحرمنیاردارتاقبطدیدوشمام5

هکتسینانعم امميسانهیمناراهنآنکایاقبایرمک

ابقفاوتسایتقومداحتانیاهکمينکیمدیکأترمنپربربهراومه

امنآیلٍومتساكيتارکمدوویتسیلایرپمادهزرایمهلحرمهژیو:

مهتماوامدننکطوطباهفمدنهاوخیمهراونههک

هیلکندربراکبابکدننکیِم ,سینکیمطولخمازاپنمایوگاعهملک

نیاردهکاریزامقاوتاقباتزیقهلهماوکهکمینیپیماجتیا



بلکنیاهکیآنودبهدرامهیمشیپومد٩هدنزااسیماریلخهر

*دربی

دوسخهمادربزاقارطمطنیاابهک*تتسیئومکنازرایمدات

رسییحتنودبنناوتیمهنوگچهکیساساهلئسمنیارددرگ

ارهبنماندربنیاققحتطیارشینونک"یدیلوتتابسانم*یاس

سییختهبیموزلنامزاسنیاًارهاظ۰تساتکاسدرکمهار

ناسزاسنیاهکتسابلاج.دنیبیمن"یدیلوتتابسانم*یاس

دهزاینشورریوصت*همانربهکدنکیمدانتسانینلهلمجوبا

:یسقیقدموسهفموفدهنآهبندیسرهارزاحیحمتخاندميتای

هسانربوتسا#ردبنجیروففیاظوای«هلقننآیعقاوطیاوترز

«دسیاتسیم"یاهمانربتاکارد|نیرتورمیب»ترابعابارد

تانکارد|حطسنیرتورشیپ*یارددروآرظنردهکنآتور

دویمن"فدهنآهیندیسرهار*زایثبحمجیه*ی!همان

عوجر)هارنیازانینلرظندروم*حیحمتخانش*هبدسرم

)۲و۲۱صنیدرورف«تسینومکنازرابمداحتاهمانربهبهیت1

ًاجنی|ردیزاوژروبزاروظنم«هلدموکتاجتهر-مامتهبهجوق۷

۰تسایتسیلایرپماهیامرسایو*یرامحنا:هیامرس*یه



دکمیناوخیم۲۲هحفصه۹۶دادرم۲۸۱هرامشورشیپردهتبلاده

یثاوژروبیروتاتکید* نیرتهثایدحووندرتیعاجترییرتیایع

0ادوشفطباوراهرونکنیاردهاوخ-هنلستحتیاهروفکردلاک
ثموکحهاوخودهدهمادادوختایحهبزوتهایدعابهتفرنیبزا

:.تسبلو"امیقتسنلبورتمیاهتلودزایکیهبیسایسظاحلزااهنآ
ظتفحیرامتنهیامرسعقاتمشرتیگوظفحسومزال-هنایدشاب

یتتسلو(تسامزادیکأت)»۰تساهرونکنیاردیرادهیامرسماظن

»تاقبلیاوقبسانت»«تفرگیدجدیابنارنانخسهنوگنیاارهاظ

دوشیروتاتکیدنیالامعانامدناوتیم

هسسییلمرسیربیعناسآیروهمجمیژرندوببولطمانیاربهلهموک

یلو#میزادرپیمنانآهبالعفهکدرادمهيرگیدلئالدیراصحن!

نسیآنوچهکدنکیمهیکتنیایورامومخمدوخریخآتانیلبترد

تّسامالیرتبوللمدنکبورساراههدوتهتسناوتنمیژر

مزسیلایرنماهکارهچنآههميژرنیاهکدریگیمنراثنردهلهموک

۱نیایلوهتخادناراکبورینامتابدرادرایتخاردبوکرسیارب

لهیوک+دهدیمتیوبآارناسآولهسیبوکرسنام|هکتساقلخشبنج

مرسیلایربماایوکهکدنکیماقلانینچدوخهدنناوخهبًابترم

۱



مناهتضهبدوردرتسهبهکدروآرا؟رساریمیژرنتدآدناوتي
سوپ

یرایسبهًارم*هلدموکهروطتنیااب*«دیامنرارتربارهیامرسهًاوتکر

دنکیمدنکمیژرنیادضرباردونتاغیلبتهیلرگیدیانامزاسزا

هاگیابنتنادیئاوژروبهدرخابزوریداتهکاتامزاسزاورامر

مهزورمااهدندرکیمریهطتیعودبااههدوتدزنردارنآمیژرنیايتاقمم
4

ییاایوگهکخی!ندرکنااونغابهدرادنیهدنوتمًاهمفرسنآرگیدهک

یمنهزاجاهدنکیمنقیبطتهتسبویرًادهیًامرسیسایسیًاتبورابمیژر

تشگمیهآ
راب-گونیپهیادعبام*دنسانعباردوخنمدتبهاماقیتدامهدوتدتهر

ودارگراکیدادرارقابیاهناکریزکسهماتعطتنیاردهلدمو

یتششتسودرگراکتاساحازات.اهتساوخهلاسمزکرمردریتفناناقهزر

 هنبطتفدو-تیلکردناناقمدهااسم«دنکیرادربهرهببدوخناگدتنالوح

دوسخیانربنیاردهلددوکودویمتمهریشنتاب۳۹ورا

۰ئ۰ز

دیودیمننارگیدیّرمب

هنمجناتسدر؟«درومنیارد*هفرماتبط*۳ترابع,ز!رظننرمشا
خ

۰۹۹:۱۱1چ۰۰:

.نسیاابهسمزدایآ«درادناریارگیدیاهابهبتبسنیتیسومخ

۴یکتلرودراسبودنبیورصحودنیبیروتًاتکیدوبورسومتس#

-.رودهکدرس"روتیاوتیمنلگلونیمهبتسردایآ۴۳دوردمعم



۳۹

نکسممهدتساهدعهدربماناجنیاردهکیتاقبطیمامتناریارسارس

نیاایآدعابنینچرگاودننکهزرابم*یسارگمد*یاربتسا

اهتسیلویوبامشلوقبامهکتسیننوگانوگتاقبا»زادحاوهپبجنامه

اریارهملکوميوشیمنفقوتماجنیمهرداملاقف؟میئوگیم

وستآیدامنویدامتق!نومشمواوتحموميربيمنراکبیلکروب

کراس.میهدیمحیضوتهناگادجتاقبطنیا!زاكیرهیارب
یستسلایریمافعاقمرامثتسازایقاهرنارگراکوناناقمدیارب

یدادیالکویارب"الغمویدامتقاویسایسلکمتیدازآ

ابانمر|هباریرودخسردیداز7

هکدنکیمداقتنادوخزا"مودهرگنکاتلواهرگنکزز*هلاقمرد۲

زآیخابرمایراهیاسیارپردمکیدرگدینرد
نآیاه*هفطت*»هکدهدزمرارق|اریرادهیامرسهرگیدعون*

"یناقهدكچوکدیلوت*زاو.دراددوجوهعماجیتوردطباور-

»یلم+یرادیامرسنامهرگمتسینیزیچنیاو)دوشیمهداز

رسگیدنونکآارهاو(تسامززادیکأت+۱۳هحفصف۱ورفیپ7

"دسبوبوسخیرادهیامرسدمپفبهکتساهدیسردعرنآهبهلهموک



ارقوفتابلاطم«ناریانادگتمحزونارگراکیبلقن|تلو»۴

ندرسکیلموهرداممقیرطزاهلمجزاونارادهیامرسهنیزهاپ

ررسسقموتافوقومندرکیلمهدنادبمزالهکحطسرمرداههیامرس

زاهلماحیاهدمآردربویئارادوثرا|ربیدعامتتایلامنقار,

داحتآ»همانرب)۵؟دهاوخنیمأتهلدابمودیلوتلقسوتیگلا

ی(۳سه»تسیئومکنازرآاس

نازرآبیمداحتا»یاهیدنبهلمجهدومیمهلنالمهکنانچ

یسلوتساهلهموکزارتیبااقناکدنارهاظهب»تسیئوگ

تایکینقاوردودرهیاوت

زوسسصتزاهلماحباتوبترد*یکدرب-یشم"یزوریدنیدققس6

لسیکعت"رگراکهقیاابزح*زونههکدننکیمشومارف,ایقیکیفرت

.دسنهدیمارهناحلسمکنج*امروتسلهو
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