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 گنجرد

 «قارعو ناربا یفلخدض میزر ود
 + ۰ ِش

 ۵٩ هام نمهب : لوا پاچ ۱

۶م هام نیداوورف +: مود پ اچ



 قارع و ناریبا یقلخ دف تلود ود نیب گنج زاغآ زا

 "؟تسا یسک هچ رس تشپ یسک هچ " هک دوب حرطم لاوئس نیا
 هک یتلود ود هک دریذپب تسناوتیمن زین ناهذآا نیرتهداس

 رگید یاهروشک تخ اس یاهعالس هب هرسکیا اهشآ حلسم یاهورین

 یاهامیپ اوهز اهرهم کی یتح دیلوت زاب هب رداق و دنحلسم

 یسلخ اد عبانم هب :هجونت اب والقتسم دنتسین دوخ یگنج

 هب تسد اهمالس نیا هدنزاس یاهروشک لیم مغریلع و شیوخ

 ار یقطنم ریغ رکف نیا رما رهاوظ یلو . دنشاب هدز گنج

 اهتسیلایرپما «دربن لوا یاهزور نامه زا .درکیم هیجوت

 نیضآ و دندرک موکحم ار گنج نیا !دصکیا اهتسینوپزیور و

 یلو دندش نآ "یروف عطق " ناهاوخ دوخ ! "یفرطیب "مالعا

وحن نیرت هن ایشحو هب و تفایا هبادا| گنج اهشیا همه مغریلع



۲ 

 گنج نیا زا هک اهشدم زاسپ زونه وتفای همادا زین

 اتبسن یاهنار ابمیدنرد اقروشکود ره یباوه, یورین «درذگیم

 و ..دنهدیب مه تروص و دنهد تروص رگیدکب کاخ رد .ینیگنس

 راگ ز اسان اه" يفرطیب " مالعا نآ اب هکتسا یتیعقاو نیا

 هک مينیبیم گنج نیا لسلع هیجوت رد هاگ لاحرهب . تسا

 ای, اهتشلود . نیا هطب ار نشفرگ ,رظن رد نودب نارگ لیلحت

 و دنزادرپیم قارغ و ناربا یاهشلود عضو هب مسیلایرپم ا

 یتفهس ربا ندمآ قشاف رطاخب قارم تلود دنیوگیم الثم

 ..یریگولج یارب یینچمهو تسالتع ا هب ور شروشک لخاد رد هک

 یلاخ یاج ندرک رپ یارباو " ناربا بالقنا " ذوفن زا

 نیاردو تسا هدز گنج نیا هب تسد " هقطنم عولتااق *

 رد اهنآ رظنب هک اکیرمآ مسیلایریما ینابیتشپ زا رما

 تسا ناربا رد يمالساتموکح یشنوگنرس ناهاوخ لاح ره

 هدافتسا ابزیشناریب ا تلود .دنیوگیم ای و دنش بیم هو

 گنج *هشاهب هب ار یلخاد تالکشم ات هدر کنم ها دا

 مدوم گنج طی ارشزرا هدافتسا ابو دنک هیجوش مدرم یارب

 یاهورینهلیسو نیاهباو :دروآ درگ دوخ رودب رگید راب ار

 نیا زا مه مسیلایرپما و دیامنبوکرس !ر .دوخ فلاخم

 



۳۲ 

 یدایس تایح رد شترا گنج نیا رد لاحرهب هک ظاحل

 نیا رد تسا رضاح «دوشیم لیدبت گرزب یاهنزو هب ناریا

 دنچ رها ام رظنب یلو .دنکتلود هارمه یربخ یاد گنج

 تیعقاو زا یشاههشوگ اهلیلحت هنوگنیا رد تسا یکمم ک

 ندوبن عماج تلعب وتسین تیعقاو همه یلو دشاب دوجوم

 تسا سکفتم اهنآ رد هک زین تیعقااو تمسق یااه تابتعت

 قارع تلود هک اهدا:نیا .دیابیم رظن هب ضقانتم و بویعم

 بالقنا نانچنآ شوختسد ., دنک هلمح یناریا هب هکنآ زا شیپ
 ساسآ هتوگجیه :دشابم نآ نامرد کج نیا هک کوب شلقراد

 ارزش لب وب نسب دیر دارت یر زار اهقوشم
 رگا یهگناو . دنکیمندیش اد گنج زاغآزا لبق قارع لخ ادرد

 گنج یامز رد دناوتیم هک دوخب یگنم ووشک کی یارب گنج
 هم هاهزاحم سویا ار دوش ید اتفنا شام اگا مغامح

 « تسا ینوردآ یاهد افت لح یار اهن و ,دشک يهدش امزاس

 تهج رد روشک کی هدلوم یياوق همه نتفرگ راکب اب و

 یدامتقا هدوکز و یراکیب هب يگنج یاهزاین ناوتلارب
 زآ ار .اهشفلاخم ینیع هنیمز قیرطنیا زا و دهدیم همش اخ

 فالخ رب تسرد گنج هتسباو دامتقا کی رد «دربیم نیب



 اتبسن فقوت و یراکیب تعاب هلصافالب و دنکبم لمع نیا

 یتناود هم اهنش ها یگشج نیشچ و هدوشیم یلدا ییشاوط ناب اک

 دوخ ینورد" ياهداضت رب ات درکیمن کمک قارع دننام

 تروص رد هک دروآیم دوحوب ار یاهنیمز هکلب دیآ قشاف

 ینوگنرسهب تعرس اب فلاخم یاهدوت شبنج نینچ کیا دوجو

 زیچ تقامح زج يتسايس نینچ ذاختا اذلا و دشیم رجنم یو

 زور رد ردص ینب ) دوشیم لالدتسا نینچ هاگ .دوبن یرگید

 اهتسینوتروپ او ناحون+د اس و درک ار لالدتسا نیمه گنج لو ا

 یگنج ماجنا دصق قارع ایوگ هک ( دندرک رارگت ارنآ

 دوخ یاهفده هب تعرس اب هک تسا هتشاد ار اسآ قرب

 قارع رد نآ ترخم لمعلاسکع هکنآ زا شیپ و دسرب

 هک دش یعدم ردص ین .دیاب همتاخ تیقفوم اب دوش س اسح

 دنچ و نارهت هاگدورف هب روبرهش ۳۱ زور هلمح اب قارع

 نشوژرد لیفارسا کیس هب تنآ هششاد دمق رگید هاگدورف

 دنک دوبان نیمز یور ار ناریا یگاوه یورین ۷

 یو ينخس نیا هک تسا هتسنادیم دوخ ردص یبب املسم

 ار یاهباپ یب تاغیلبت هبنح طقف و درادشن یعقاو یساسا

 نآ دصق و هنداد نآ هب " یناور گنج " مان دوخ هک دراد



 تالمح . دشابیم نمشد هبحور " فیقفت * وا مدرم قسمحت

 اتش ت امالط ! قارع هک داد ناشن یيبّوخنی :قارع یدعب

 و .تسا هتشادا ناریا یمالثنا یاههاگپ اپ درود رد يعيسو

 تسا هدرکیم نمک ق ارم هک دیک رخ سا هشاهملتاا و اه

 یی اوه یوریت هه ناوح فرطب یکفا سس دنچ قارم ات اه

 یاههلمح الوص ا ۰, درب ده اوخ یار نیمز رد ران اس وب

 . یگیچمات راد یت انیلت هیچ رشیپ :ناارهش هی قااررع

 : اگدورف تي سر اس فک دسک یوم قرارخ دوس نکمم ی

 . .تسا هششر نیما زار ناارسرا یشاوخ یوربش همه دابآرهس

 نی آردزیش ناب ا یشاوه یاهورپس همش طه رگا یضخ یکن او

 زا بیک هرکمم یاهک قارم نیا « گفربم نیر هل

 ناایرج رکم هوالعب ؟ دوشیم ینالوط کنج ایر و نیز قیبرظ
 زا رت یشالوط یگیج یارب یار راک دادن ناشنا گنج :یدعب

 هی هدوب ها نر کج و

 زا گنج نیا. هک ار رظن نیا یشبم تابعق او ل اهرهبآ

 « هتفرگ تروم یلخاد تفهت رب ندمآ قشاف یارب قارع بن اح

 هلمح ۵۸ک دشزب سدح بست !وتیم ی اع تلود «دنکیمن دیشات

 ناربا یی اوه یو ریس طب ا ییکع شراب ایا بای کراوه
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 م مس سس ۶

 هدش فیض هک دنچاره یشاوه یورین نیا و دوب دهاوخ

 هک قارع یدامتقا و يماظن مغاود ندیبوک یارب زاب دشاب

 یفاگ . تسا سرتسد رد الم اک روشک نیا مک تحاسم لسلدب

 تلود  هزیگتاان تساوتیمن يلخاد تاظحالم نینچ .دوب
۰ 

 یمر !دن اژ شقن دروم رد . دش اب گنج نیا ماجنا يارب قاارع

 دیاب زین سر اف جیلخ رد ن ناارب | تردق فیعضت زا سپ قارم
 و تسبن هتسباو ق و ارم تلود هدارآ هب طقف یرم | نینچ تقگ

 یورین گی هی مسیل ایرپم ! دی اب ار هقطسم یمر ادن اژ شقن

 ریز. دوب .هدرک, هاش هی هکنانچبه دیک ضیوفت یلخاد

 یسلح اس یاهروشکرد يشورين يیش , دهاوغن مسیلایرپما رگا

 و ۵ ری اب دن اوتسک تسیندوووم یراق حب

 رتشیب رای دن هدر زکومتم اهتسیل ایرپم | هک یگوريشآ

 اهشآ رگا و تسا سر اف چیلخ یلحاس یاهروشک یورین زا

 (رشنیآا دی ابن اذل . تسا یفتنما یمر ادن از هلئسم دنه !وخن

 پب اسح هبآ ناریا اب گنج یارب قارع تلود یاههزیگنا وزج

 ددم رد العف مسیلایرپم ! ک  دسرپمن رظنب هوالعب .دروآ

 ۰ اش نییشن اج هقطنم مو ادناژ ناوسب ار قارع هک دشاب



 دمو هویج
 ۹ ۱در هی اب

۰ 

 ک تسآ نآ [ زا رتکچوک :یروشک قارع هکنآ رپ هوالم . دشک

 و لقلا همه هاب هتشاد ار هقطنم یر دن از شقت دناوتب

 زاهدافتسا اب مسیلایربم | هک دهدیم ناشت یم ًاظف تالاقسنا

 هتطنم یمرادناژ تس | هحفرگ میممت هاش میور خلت هبرخت

 رد ًاصوصخم و دریگب تشدب میقتسم روطب نآاکم االآ یتح ار

 و هقطنم تاقاوخ درومزرد عیسو تااغیلبش 3 هتشذگ ل اسکی یط

 تراقشرد یریگن اکورگ نایرج هژیون و نارنآ تواقو امومخم

 یااهروک لخ اد رد ار یمومع راکفا سا دیشزک اکیا

 هنگشم رد: میگم تل اخد اتایحا و روضخ یار تینا ایرهم |

 قارعو نارب ؟گنچز !هد افتس | اب موضع مسی ایرج نکا امآ

 ید از آظفح ؛هن اهبهب ار دوخت نسب! تماومب زا هر :

 :اکیارتم 1 یگنج ی اهیتشک ودومن مالع زمزه هگتصر روزم مورونم

 ره ۳ هدش ۰ مالع ا و حیرم فدق اب یوسشارف و سیلک 2

 و زمره کنش زد رورم و رویم یدازآ ظفح یارب :یماادقا

 فارطا و سراقآ جتلخ رد مییتایرپم یتفن عف اتم ظفح

 نکمم هچرگ گنج :نیا زین ناربآ ظاحل از 1. دندش درقتسم نآ

 نیا و ده اکب اهد افت زا یار شدح زا ًاتقوم دوب



 > عموم - هد

 گنج :زا هلماخ یاه یناریو زا. يشان رو اهدم ایپ و درک

 :.ده اوخب .هک . یلیلحت ره تروم, ره رد . تسین هسیاقم لب باق

 نیا عفانم دودحم .؟هطیح رد | 2 قاارع و ناربا گنج

 اهشلود نیا گنتاگنت هطبار نتفرگ رظن رد نودب ] اهشلود

 شکن هب هاگیب و ٩ اک هچرگا. .دسک یسررب ( اهتسبل ایر رپم | اب

 تیبقساو ..دش اوتیمب دش اپ. هتش 1 هراشا مه مسیلایرپم

 هب هجیوت کا .یلو دهد ناشن ار کنه نیا يتسيل ایریم |

 نااشن یاب :قارع و نراریا .رفایشلود, و يز اوژروب لشاسم

 یشامم هب.هجوت ۰. تسین یبف اخ گنج نی ! شقس و و تیه ام نداد

 .هقطشم :مامت رد یوروش یراهبتسینویزپور ِل راهتسیل ابویم

 -نناشن : ار گنج نیا شقناو تیهام یگداسآ دس هشابسرو اغ

 هایم رو اخ رد هک دنادیم . یسک ره, ررگید نونکا ۰.۰ :دهذبم
 ۱۳۴ هیت

  یاهیدنبز رم رگ | و تسیپ  ادج رگیدکی ز ا اهقدخ تشونرس

 .کچ وگ یاه تلود لیکشت, اب نهج و امیتسا هک يعونمم
 ۰ چشمه

 ی

 -* ی اصشف .طب ارش ار قف درو ۲ دوجوب هقطتم رد هن اگادج

 -.. رگیدگی زا ار هقطنم . ياهقبلخ تسن اوت ی ات يل ادوشن

 شیآادیپ و طب اور رارقتس ! زا سی : دیک ٍدج
 ص۳ ها هو

 هی

 



۹ 

 یعطق ندرک ادج هب رداق اهیدنبزرم نیا رگید : اهروشک

 یتسیل ایرپم ! دف هزرابم رد رگیدگی زا هقطنم یاهقلخ

 تسوپ اب ار انعم نیا امومخم ناریا نوییالفنا ,. دنتسین

 دنچ . گکیدزنآ هبرجشت ید و دننکین سس ادعا: خش وخ تیوگ و

 یربگ جو " هتوکچ "هک دننکیشا یوماارف :ارآا شیپ .لاس
 نارکفنشور نام رذ ار یبالقنا ششوج نیطسلف بالقنا

 امومخم و تموگح بورس یورین هنوئچ و دز نماد ناربا

 تی اده و تیوقن لیشارسا طسوت امیقتسم هاش يفخم سیلب

 هقطنم رد دناوتيمسن یيتسيلابرپدا یوریس ریه . دشیم

 ياهقفلخ یهقاو تدحو نیا هک دریگ شیپ رد يتسابس

 دوخ  لیلحت رد ام رگااو درواین با هب ار هقطنم

 هب « مینک هجوت هفلننم مامت هب قارع وا ناربا رس هوالع

 قارع و ناربا گنج زا امیفتسم هک ارا یشاسک یتحار

 دنتسه نآ يلصا لماوع هجیتن رد و دنوشیم یهو

 شوختسد هک تمیس ناریا اهنت هقطنم رد . میسانشیمزاب

 هبیک لافشا نایرج رد ناهج مدرم . تسا یبالقنا ینآاردب

 هک دندش ربخ اب محلسم دارقا زا یهوبنا هورگفرط زا

 روشک دهدنم ناشن هیضق رهاظ هک نانچنآ یدوعس ناتسبرع



1۰ 

 رد هک ار یتفهش *هشااد ناوشیم یيبوخبآ و تسید ینابش اب

 جی ام یورو ین اهم رد ارس ق اهتم اوپ ارف نآ
 توش گی هوجو , ناتسیرف زار یه واسم ا دز نندخ هد

 اهن لک .ممیدکر ,هجوج وگو هرکس همش اهدا یخ

 زا طقف هب .دراد هژیو یيتيمهاآا یتسیلایرپم ا عفانم یارب

 یورییس و ماغ داوم زا یگرزب عبانم دوخ هک لطاحل سا

 هکدلب  دراد رایشفا رد ار شورف رازاب و اس

 : يل امش نمی ریلنن یشاهروشک : هک ظاسل نیا زا ینینچمه

 ناتسمرع ءهزیشرص دیاس رد افرم تیوگ و سراف جیلخ تار ام آ

 رخ دیماه هنگ دنوادووخرم "تایم" زا یدوکس
 "نما الا نهم میریم یب» ,نامببوم رد یا هدوت. تکرح

 کو بک او هه و

 هچنآ و تفرگ هنماد هییروس تلود اب یاهدوش یاهشنل اخم

 مهم تبلود یییلم : یی مه" یاهش اهم :هژو ام تسا مان

 نسیملسمل ا ناوخا هب :ارتآ !ارشاظ هیزوس تلود هک دریگید

 ها دک یر نا را دگر مک هشخ هر وه یلو قایم تی

 دوشیم . رشتنم هش اجناس ::هژز ایم نیا دروم رد: هیروس قیرط

 یشوریش ابهیروس تلود هک دهد ناشنا ات تسا یفاک زید



1۹ 

 هسبروس تدود شا ع اب تل نفخ تا ددش وربور ید

 هب. ییلسلت یشینج و پچ تاب بوکس یارب شیپ لات دنب هک

 مااجش 1 را" هفیضوا نا یمعریبآ اب و هز تمد نانسل ل افشا

 یاهزرما زا رو دم با شو ی اس رد شی اهوریش و داد

 یشیاهوریشز | یخ دوش .ز اچ انآ , تم ها3" هدهجن 1

 کدندوب یی اهشیعق او همه اهدا . دنک جر اخ ن راس 7 0

 یاهششنویزیور و مسیل ابلزپم «قارع و ناربا گنج ز ۸ نیت

 هب .نیشورخ ناز وا .دندرکیم لوئشم دوخب ار یوروشآ

 ار دوخت اقالتخا هر ااومه دنادرگ یغسب یوروش وا اکیرما دعا
 هفرطوذ «تاارگ اذُما زیم تشپ و اهل تی رد رن اکم الا یضخ

 ادیدشدک دهدیم ناشت زورم ! یوروش تاکرح مامت و دننک لح

 هاو 1 را و تم ا دنمقالغ هقلتنم رد تسایس ییا .همادا هی

 یاهروشک یع:امتجا ید امتق ا یاهم اظن ظفح یتسابس نینچ

 حالطم اب و اهشیژز رییغش : اب رشکادح « اهنارحب عفرو هفطس

 یااهویم یا و اکرم: دودوم یارب لک لب ااق توومب

 نیم ۷ اد نیا.همآ هجوت اب ..تسا یتسیل ایرپم |

 او ناربآ گنخ زاغآ زا سپ دلم افالب هک ار هچنآ ناوشیم

 راد هک تسادیپ هتفگانرو داد مر .هقطنم رد قاارع

 



۱ 

 هیروس دومش گرد دوبآ هدش هیهش لبقا اهشدم ر !نآ ماجتا

 : یر هک

 و و صات رصم ی یبرع هدحتم  یروهمج "لی شگرد 

 دادرارق وگمم ای ترس مهم قاوعآ اب "درس کنج " کی هب

 دوخ یارب یدج یرطخ ارش 1 مه لیقارسا و :تسبا یب الخس

 هبینار انتسا د اهالم تعرس اب زین "اکیا .دزرکنا یقلت

 نا نودب و گنج نیا اِ شیپ هک درک مازع | نااتسبرم

 ..رراکفا یاری هن ناتسبرع ها اهنآ لیوحت اهل گنج !

 نیا یابقرا یاربب تو دون لوبق لب اقآ برف یمّومع

 ... سپ هلمافالب . یتسبل ایربم | لفاخم دوخ لخاد رد تساابس

 ناتسلگن او هسش ار گیرم یاهروشک گنج نیا داغآ زا

 یجریظع یم اظن یوریش زمره هگنت ندش دم ادهگنز اب هناهب هب

 تسمد یاهرویک تک زا نفس و دندزرک رقتسم هفطْم رد

 دنا نایم هرم نیا رد ایل ارتسا| و نپاژ ریظن یمود ِا

 يموبع . ین ارجب کنی یارب ۴ دو هچ یآرب اهشیآ- همه

 ریخا لامود هبرجت امومخم و تما تنزگرب رد از : هقطخنم ۰

 اهنآ هب یبوخب ناتسناففا رد یوزوش و ناربا زد اکیرم |
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 ی یار سا ی اهرم گور ی روا دیک ست اب اف

 ار مزال یشآراک یلخاد هتساو شترا « اههدوش یبالقن ا شزیخ

 رد یرکید یاهشترا دوجو « دوجرم عضو ظفح یارب در ادش

 تسناوتیم یوروش تسلود رگا وگید یوس زا . تسا مزال هقطنم

 « . شروذشک لخاد رد یمومع راگفآ تمحازم نودب و یثحارب

 تلرد یارب راکشیا « دتسرفب ناتسنانفا هب یماظن یوریس

 يارب اذل .دوب نگممریغ مانشیو گنج زا سپ ًاصوصخم اکیرم |

 ات دوب حایتحا یدنموریس یاهزیواتسد هب راکنیا ماجنا

 ناوشی ار یبرث یاهروشک رد يمومع راگفا نآ نابرح رد

 هل ادمان ایحا و یماظن یوریث عمجت تینات» هب و تشفییرف

 حرط نیا وشرب رد .دومش دع اقشم هقطنضم رد يماظن میقتسم

 تاگرح ناوتیم هک تساهتسیلایرپما تسایس زا يلک

 سپ هچ و کنج نیا زا لبق هچ ار قارع و ناربا یاهشلود

 بالقنا "هماشزور رد یضحا زورما ۰. دومش هیچوت نآ زا

 اگیرم ! مسیل ایرپم ا لاخرهب هک دنارخ ناوتیم زین یمالسا

 رد ار گنج یارب مزال لثاسو هطساو ود یکی اب رشکادح

 ها اس اس هوا او دز کیع ناو ۴ دلو تگ راابخخ ا

 گنج زا زور لیچ هکنآ زاسپ قارع مینک روصت هک میشاب



 5 2 تب شم ۴

 ناهفصا اتار یوروش تخاس یاهگیم دوب رداق.. تشذگیم

 رد و هدروآرد زاوّرس ها ار اهنآ زینیوسگ ات و .دتسرفم

 شر ایتخا رد مزال لک اسوآ هگنآ :نودب «.دهد تکرش .تناسلمع

 دشیوگ يم همه هک مین يم درگ دهشانب یتفوگش رارق

 اکیرزما یو دوشم ۱31د لیوفو- هو او, !فور وشء تی اهجالس

 رگا و تسا هد" و *هدیاش" را یزیچآ مک دنکیم مالغ ا

 ناربا هبآ حالس لبوحت رد دوخ یگدامآ زا اهیشاگیرما

 یلوقب دوخ یتحاور دنکیم توکس یوروش وا :دنیوگیم نخس

 همه و هبش دی امنیمآ" ناربا هب مجالس شورف. داهششیپ

 تم سا درجر نور وکره 1 هاشون دیک دسر یا یگابس

 نانیمطا نودب و ود نیا کمک نودب . دننادیم مزال ار

 دوب نشممرزغ +. وذد نیا کمک هب قارع و ناربا یاهتلود

 نامگ قاورغ تلود هک میننک رومت .دیاي هم ادا یگنج نینچ

 ار مزال تایم و یکدی لیاسو حقوم هب یقوروش هک درکیم

 هتشاد هریخذ مه هچاره ایآ دهدیمن رارق یو رابتخا رد

 هکهنرب یاهتاهقاب گیران هی هه نگین شاپ

 نی زا ار رظاخد نوا ی اروند اهالی نیس قبارب

 لیدبت شترا نودب ابیرقت یتلودا هب .يآ زا سپاوا دربب



 ۱۵ شم

 هب نارسا کاخ زا یتیسق ریخست زا سپ هکیلاح رد دوش

 تسا۱زوطنیمه و ؟ تسا جااتحم رتشدنمورین بتارمب یشترا

 رتشیاب یکدن | دیاب ناربا دروم رد اما ؟ ناربا بناج زا

 و یتسیشویزیور تافیلبت اجنیا رد اریز « مهد حیفوت

 ار عفو یکدنا یشاوژروب هدرخ تامهوت اب «ارمش ,یتسینیوش

 هک قارع تسینومک بزح و هدوت بزح .دهدیم هولج هديچیپ

 لیلحت « قارع رد یوروش یاس زا یوریپ هب زورید اش

 ار قارع تسلود ندوب " یلم "و " یشاوژروبهدرخ " فورعم

 هداادارارزق قارغا تسلود اب دون هایش ی اهدوزخرس یامنه ار

 قارم . تلود کیت ارکمد دض لامعا مامت هیجوت اس و دشنوب

 " یلم یش !وژروبآ و "یش اوژروب هدرخ هتاگود تیهام "راثآ اب

 یز اوژروب یسایس وا ید اصتقا تیعقوم میکحت و تیوقت هب

 ار رود ارپمک یزاوژروب دشر و هدرک کمک قارغ رد هتسباو

 ناهگات نونکا «دندیم ان " یرادهیامرس ریغ دشر هار "
 هی همتا و موی اهرساا لس ام اوز قوم: .تلود

 میژر یشوگنزس امومخم و " ناریا بالقن ا ندرک هفخ " یارب

 یشکاوژروبهدرخ لیالحت نونکا و تسا هدرک هنسیسد ینیمخ

 . و هدومن ناریا تلود لاح لماش ار ندوب یلم یزاوژروب و



۶ 

 اهنیا ۰. دننادیم نآ زا عافد ار دوخ |" یبالقس !" دنیظو

 ور یا رو اهر قارع تلود « گشخ نایر> رد

 یار اشآ هک نود موم عاافاقا لا رد اره ایا یار

 هنگ تهی یا اش امدتم.هش

 ,شی ادیپ زاشآ نامه زا ناربا یمالسا یروهمج تلود

 هاوخلد الماک منو تار امور اور اس های او نا

 تبسم ایم *دشیمز رد « دروآ دوجوب ار هتسباو یزاوژروب

 و یاهقطنشم ياهتسيودنب رد هنالاعق زاغآ نایه زا یجراخ

 ۳ زا رت یشلع رایسب هینمز نیا رد و تک دراو ین اهج

 یاهو زوم نررت هاو و نیرش عجنرم زاتیامح .هرک راتفر

 تح ارم ی زور نامه زا ناتسنافف | تلود اب فلل اخم

 و ی اتسشابپ اب یوم تای دونم یا بینا

 .ناشچمه یار یاهمیژر یگشیمه ناتسود نیا « هیکرت

 مسن بریم تماس تا ی اه !زاهک ی اپ ۱ وب هارد

 یشحاو درک ؟تکرش "هشالامک یمالنا یاقرومکناس (رتمکا رییظن
 هب | یالعتا دم یاهر اش ندید هک ) نارهت رادرهش

 ( هرگیت 7 7 !" نم ایبالنقتا نا ادجو *ناربشت یاهر اوید

 ضابر رد یمالسا نارادرپش ممجم رد هدونآ یشاادجو اج
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 یاهوژریش زا یتمشق دش زیرگان :هیروس هکنیمه .درک تکرش

 کمک هاو هشاسللتو اد ناربا دشک جر اش نایین زا ار دوخ

 یرنیگن اگورگ نایرج. درک رپ.نانیلرد ارو ا ياج::دیرومن نیمه

 تسداهب یکززب :یشانتلبن *هلیسو اکیرما ترافس رد

 سراف  جیلخ :ردااوقا زکرمت هب ات داد :اهنسیلایرپما

 یخورا عفو ها تبسش .هکیلااح :زد  رترااک تلود و دشز اذرهنب

 من ان دزکچم هیذش یفارگش راهظا تو افیب رد اهن اگورگ
 را و دوس کم ید ار هد عام اکو اس

 هش دون یشینامن :تریاقن : یایرج رگا ار. :اهشاکررگ ناج

 رادآ . تخادناایم رطخ هب نشیب .هکاب دادیین تابن این

 تماوکخ .علسم :نیخلاخم فرط.زا هبعک لافشا نایرج

 وّریپ ::ناملس نایوجتن اد * نیمه و ناریا تلودءن انسنرع

 اتم یو و یار تساوم و ایی اهع دب* اهیفش* یاب لا

 :دسدن اوخ یشاگیرم ار اهشآ «دنتساخرب ناگدننک ل افشا

 "عام": دنششااد :تساد رد هک ارایش اهن اگورگ و اهنآ نوخ

 دنخ اهن ۷۶:ارب :ینوپلیم تاوه اظت اهنآ هیلع زی و دنتسن اد

 نارگونآ نی (هکدند اد: تسرف ناتسبرع تلود هب بیترش نیاب و

 :  یاهودنامک تسد هب اره اظ ناشی اهش اگورگ مامش اب * اکیرم ا



 ج ۱۸

 رایسب شنکاو هکنآ نودب «دنشک بورس هنامحریب یوسن ارف

 حناف نویبالقد ا"ر اکنیااب زر هشاب دنشاد هقلطسم رد یدیدش

 مدع. رد هقطنم نوییالتنا ندرگ هارسک رد " اکیرمآ | تراقس

 اهم مار اه همفک هک ل افشا یاهوریم زا تاب اس

 دض هزوابم در اد یون " ناونعب ناتسبرد هاشداپب و دندن اشک

 یمالسا یروهسج تموکح یارادمدرس .درک «ءولج " یشاکیرما

 نایرج رد هشالاعف ,یریگشاگورگ و تراغس نایرج نیمه اب

 ناگدنیامن یتجودندش نادیم دراو رتراک و ناگیرتازر ابم

 لماح و دندناشکنسلجم هسلج دب دیدهش اب ار هتخاس دوخ

 و دنب زج یزیچ یتهیلایربما دم یاهدایرف و داد نآ همه

 ام هد وپ راهه ۲ اه, هوضح یتسیسلایررم | لف احس ی اهشسب

 ار ناریا یچر اختسابس یلک دشور نیا قلخ هب نینشاخ و

 یاهراب .هب هیگتانو دننکیب راکنا دیدح میر رد

 هنر رد .دنسانقیم نا یارب گی سیامک موج

 هب ار ینیدم هشداح میشاوخب رگا زین قارع و ناریا گنج

 دییابشبزواجتم قارع تسا نگمم .مینک صخشم گنج زاغ آ ناونع

 ردم یشب یاقآ ایآ ؟دوبن گنج نیا ناهاوخ ناریا ایآ یلو

 یشوگنرس دوخ یزوروش مایپ رد دشکن اطخ نامهظفاح رکا



 ۹ سس سا

 مامش ای7 ؟ درکن وزر ۲ دیدج لس رد زین ار ماد" میژر

 زیش گنج نا ز ز ۱ لب یتمالماا یروهضجم ایم اهیابش یاهه.اگتسد

 یر ادژروب هک ؛تسا یگنج نیا یقاو رد ٩ دشد کیش :یبلط گنج

 اهخسل انوبم ! یلک ۳ لک عفانم اب گنه ات زوشک وفا ره هتسب او

 نیا دندوب ننه اوخ اکیرمآا را یزروش ین رش اهج یاهشزاسا و

 .تسا یلقاد تسلیم هل اسد و نم اگهشا یجر.اخ تساهس هک لعا

 لم اک روطب ناوتیش دن : آن هیلکت اب اهدا ینلو تسا.یتسرذ لس ا

 ۹ اردآ و درک کرد ار هل تسشآ یاهزوشک :یجرآاخ تس ایشدتسه ام

 نی رد هطلاس تیشروشک یلخ اد تشابس هک لظن نیا ابدی اب

 ییراخآ تسایس هلانسد و اگتسا زیچ "رها لبق و .لاح

 ْ دو لیصقت "تن ا یتمی ایرپم ! یاهو
 : یهاگننمفا : هتک شیپ بل السا دی هشوخ"* اب ان

 گنج" تیلتا ۹ هر اقشار : اگ ذل اقمزن تلاطم زا جاهراپ هبب

 ی مينکينيس اس : کام تنکیِه نورد ياهد افت رب نآ ریشات و

 هلقت نس | رد + میم خیفوم ازش صخشن روطب ار قرف بل اطم

 اتو" رد اهن ارم ۲ یاربب قرار و ناربآ گنج :عفانم

 : تیوقت یالسا یر نو وب راشقآ ندروآ دزاو "."تدم

 ) یع جت را یاهمیژر رگیا ون نا

  

 دنیا ,ندرا اب قارع طب اور



۳۰ 

 زا تراابع "..یرارع . رظن زا گنج فدهآ و هد ۵ ادم "قلم

 هرکاذم سپس و ناربا یزرم اهر لری یخ ول انشا

 یاهاعدا و هشاگادس رب ازج نوک رس رس تردنق مضوم:زآ

 نده 7 اس :اهتسیل ایرپم ! عفاانم هوا و رک سما زوم

 لم ام هلاقم نیا رظن قیاطم هک مینی ی رضا گنج زا ارم

 ریازج لرسشک وس رب 1 قارم لود یزوتمارج وان یی

 ۹ سه اهنگ عف اما و شام ۰ یزرم یاهاعد) و .هساک

 .ز | لقنسم هک تسین عازن نیا یمرف لوصحم نر مسی ابشم

 لماعا مسیلایزپما يارب قلازج و: نارن یاهو تم اوخ

 هدشی امن را قارع تسود دنچ ره هلاقم هوش و دوشیم

 زنا میماوخ مس ووشو هندی قارع هتنهاو یژاووروب

 املسم هگا .هتسباوا یزاوژروپ نیا هکثمانهنوکچ هف

 اب . تما هتسشاون .دناییم اهتسیلایرپنا .هب شا. یگتسب او

 دنزب یگو زیپ گنج ین هب تمدا دوخ صاخ عفاتم رب هیکت

 یگرزب هبرف ایآ و دهاوخیم هچ یارب ار رگازج نیا و

 و و اس ار و یو نرگیپ بک تا راد .دک

 مسیل ارم ! تب ًامحز | ًامیقتسرگا؛ درو 7 ده اوخ تسدب اش ایحا

ها اس امار هاش درو



 ۱ ی

 رد مسیلابرپبما عنانم مينييباو میورب رنشیپ یلو

 .یموهضم هچ قارعاو ناریا یاهتلرد هب ندرک دراو راشف

 طوبرم ناریا هب ندرک دراو راشف هب هکیشاج اس .دراد

 ها یو يشاجر هک تسا یمخس نامه ابیرتش نسا .تسا

 ام هب قارم " : تفگ و درک نایب هاست نو راد ایسنا لیس

 شک نکن باهم هر یا ادم اس اهر ارگ هلیح
 اب یگیدزسآ راد دولکایض اعم یاب تساوخلم مه !غادضارکا و

 هد اتسا زامش هب یاههدوش لبساقم رد ندرا هاش نزج يتساف

 لک" او این قد مه دیناش هو تفگنپ : اهدا اهدرو ای یوذع

 ار گیرم ا ترافس تس اهسلاس هک اما اس هدرک شلمح .امب ناربا

 برع نیعجشرم نامادب «میهدیم شعفا اگیبرما هیون خیپ

 لالدتما نیآ تروم ره رد یو .میتفیب اکررما نارکوش و

 تروم رد اریز ) دیسزرییم رلظنب ضفقانتم دوخ ساسا رد هک

 انس هچچد ار ب اختسا رد قارع و ناربا یاهمیژر ندوب لقتسم

 هست لر لپ اقب هب یابشآ نا :ناگیلخ ال, نایت لای آ هک

 هیکت دوخ مادرم هی اهنتشیل ابزپم اب :ندش کیدننآ ی اهب

 راب ۳هشچ اف متنی امورن ایوب همسر ون نا یا و جسنک

 یاب نا هاب ما هک یاس لغ ار لکشم نیس زوده (دومی



۲۲ 

 هلاقم هدنسوس#  ,دوشیم لصاح نآ.زا مک نوا هک تسیچ

 و هتسن اد طینرم روشک ودهتسساو یزاوژروب عفانم ابار گنج

 نایهدروم رد و هتفرگ یعرف یلماع ناوسب ار مسیلایرپم ا

 شست ببر رها نیا ندزرک دراو اب زین هتسباو یزاوژزروب
 

 و هدرپسرس قارغ و ناربا یاهشلود زا کیچیه " هک شیوخ
1 

 قارع و ناربا یاهتلود هک دربذپیم وا .دهدیم رارق

 زا شمار نا هک یو دوس او یر ازو روس همی اهم

 ..تسا منيلایرپما هب ("هدرپمرس " ای ) هتسباو یز اوژروب

 دنن اوتیم هقبط نیا يسايس ناگدنیامش ایآ تروس نیآ رد

 یو ها مک ی سرا دم یف ام ۱ تساای و ۲ لای یکم

 ورین هبآ دارقا یمخد یگدرپسرس مدع ای یگدربسرس ثحب نیا

 ؟ .دنکیم .ثحب , دراو ار یمگرد رس زج زیچ هچ یجراخ یاه

 هطیح رد افرس گنج نیا لیلحت اب لاقم هدنسیون ل احرهسب

 یاشار اب هک دنریم يجيب اتش هب قارع و ناریبا یاهشلود

 . تساهدش تب اش زین نودگامه ناشتحم مدع و دراآدن قیبطن

 و تیبضو " هکتسا نیا الشم اهیرمگ هجیتن نیا زا یکی

 کی هزاج !اهشآ هب قارع و ناریا روشک ود ید ًاصتق ! تیفرظ



 ۲۳ سس , سس
 ۱۳ دیوید ماری ی

 - هبص همه

 ءاتوک گننج هک دریگیم هجیتن و "دهدیمن ار تدمآ ینالوط گنج

 زا گنج نیا هیدن هب زکآ هکیلاح ارد .دوب دهاوخ تدم

 شید او دگ یورو و اهگیدویزیوز و :اهتسیلایرپم ۱ یوس
 نیا رد هک دنزب سذح تسن | وتیُه درگیم هجوش تسا ينيم

 يدحا ًآ " اهشسَْل ایی | لوقبا یشالوط کنج کی ن اکم ۱ طی.ارش

 نوچ هک صوصخب , تسا داوجو رب :ناودخم :روشکود .هب هک

 یتسینوی زیور یتسبْل ًایرپم |! یاهوریس نتسنادز ک کنج نیا شی

 یرگید بلطم» دش ابیم لارخسک لب اق "بزاخ" "و! یقح ار هست |

 یر هجیتت/ هدق حرطمذل اقم هدنسیون تقارطز ۱ ساسانی اربهک
 نوتکا "هشکیما قارع :سیشنآ یاضاقت روش زد هکشما

 یاهیزوریپ ظفح یارم قآرغ هک ثعا ن زا انچ کنج افواو ظی ارش

 دوخ هشابلط ا یّرشری دقادهاهب نذمآ ۲ ان وا دوخ يم اظن

 رد سبب شت # یاقاعم هک دریگیمن رظن رد هلافم هندسی و
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 فن کیس اخر یکم نناکرمالعا قارع هک یلیازرش سس
 جم یا

 رمق رطنا یمهن یاغرهش و ناربا کات زا .یعبسوا انسش
 هدر

 رم ما تو فی زم تساا قارَغ تسد رد رهشم زخ و نیریش

 ۳ کاوی لو یخ
 عضو " ظفح ارم" :وم اقبیه ات زد و تسید يل اخون



 ار سس 2 5 موم سوسن ۳۲

  

 ایست ۶ صام

 ۹ ۹ نارباا از ًا رتمگ زر ابا هد ادرس شیب ی 1 »ایرف >وجوم
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 زوم رس ات قاارع نیش بقع ةب ار ی شم آ نتفریذب هک

 رد یار 1 سی شجآ نه اوخ  تسا هدوک لوکوم

 دادیم دوخ مک هحخ ادرپ سی شش یاری افییلیش هب یطی ارش

 لباقم فرط : یارب سب شتآ نشر ذی ۰ طی ارش نیا اس هک

 رظنسب ه اهرم یامدمین رد هگ ؟ دچنآ نینچمه و تساا نکممرین

 لمعراد «.دم ایم قارقا یعف ادح " حفوم رگ. هلاقم هدنسیون

 روظنم . ود نیما یارب قارع:شتر ا یتقوم هفقو زج یزیچ

 دو هاش لااقشا قط اتما رد عقاوم تیبشت لاو ا روظتم «.دوبش
 دک یق ارع ی اهورزیم گیتک اترییغشز ادوب تر ابع عود رروظنمو

 : یاهدوش ههش اریلد تمو اقم اب نااتسروخ یرگر اک قط اس ی

 : اهرهش نوریبز ( ۵ (ج جیجرتت.ق ارم شتر . دندوبآ هد وربور

 کرش هب زیزگاش ار رهش کس :یب ای یاهش ارایخب .هنایسوپ
 نیا رد . دنگ یورشیپ .اهشآ: تمسآ هب سپس و ؛دیامش ن دا

 یشسینوبزیور و یشنیل ایرپم | لف اجم همه هزور دشچ هلعاف

 هاو فرطا : نیا :قارب » اگکنج هیاادا هب یدچمیقالع اب هک

 . مو اقم یوم یشاو رس ..هحیدم هبب : دنشزپم فک فرط آری ارس



۹۵ 

 : یاههمانزورودندرک میسرش رز انوهریت ادیدش ار م ادم کیدزن

 یاهز ات نشم هک دنتفر شیپ دنیمز نیا زد نانچنآ ناتسلکنا

 ..هدناوخ نارسا یمالسا یروهمج یادن زا انیع اهن آ تال اقم زا

 اب قارع شترا هک داد یناشن یدعب یاهنایرج یلو .دش

 شیوخ صخشم یاهشده بیقعدن رد .لماک تو اسق و يدرسنوخ

 بش اج زا دشاب هلباتم رد. یتلزلزت و دیدرت رگا و .تسا

 رتراگ" گرطز اهکنآ مغریسلع قارع شکر . تسا ناربا تلود

 ناراب ریز و هدش هتخانش زو اجتم " نیگیا و تاداسو

 : گنج نانچمه , تساآ هتفرگ رارق یوروش تن اتسود یاهم انشد

 : زا ریغ نآ لیلد ایآ ؟تسیچ نآ لیلد .دهدیم هدادا ار

 . رایمب تواممت یرهالتتانسلبش ابرم !تسدق او هک تسا نی

 .و  اهتسیلابریما دیشاتهب قارع شترا ایآ ؟ دنراد

 نیا هک یشقو ات ایآ و ؟ تسین یگتم یوروش یناسر هقوذ
 و . ؟دهدینن همادآ گنج نیا هب دشاب هتشاد ار یمرگلد

 درذگیم هک زور . ره هک تسین راوادینم ! زین نارب ! تلود ای1 و

 ؟دشاب رادروخرب اهشسیل ایرپم ! لاعف یشابیتشپ زا رتشیب 7

 .یفرطیب" اب. .لقتسمره اظب روشگ ود نیپ ,هداس زابسب یگنب
 و اگیرمآ هی مه لاح نیع رد یلو .! یوروش و اکیرما لماث



۶ 

 یراهورجت مهسا هنر هک هد سوره یو وفا مم

 یاه یدننهتسد و دیک رقتسم هفلطشد رد ار دوخ يم اظن

 و اذگب .دنرو آدوجونپ .هقلسم یقلخ دض یاهوریش نایس يديدج

 رد " یوروش تساس یاهوداب "حالطم اب و اب دینوسزیور

 دروم رد و دنشیوگب کیربت ار هیووس و نیل ۵ اما « تشفننس

 : نامی یاقما ۰ دنسهوخب هییروس و یورو یم اظت دادر ار

 زا یوروش عافد رگنایب هبروس اب یوروش هلاس ۲۰: یتسود

 راک ") " تسا یدازآ و لالتتسا بسک یارب هقلنم یاهقلخ

 هقطسم یاهضلخ یعقاو ناتسود یلو ۰.( ۰ هر امت « تیزنگ

 نکا بمب یاهگیم نیا هک هنهدیم حیفوت دوخ یاههلخ یارب

 نازازه زورم 1. هک یورو. تخاش نیم .هب نمازی اکشرم و

 و هدیشک نرخ و کاخ ار ام روشک ناشگنسخز زا رفش

 یتسود یاهنامیپ " نییمخ زا یکی سام1 رب درک ناامشاخ ی
 مه نام زن آ رد و دش روشک نیا لیوحت « قارع و يوروش نیب

 نامی " نآ *هراب رد «هقطنم رد مسینویزیور یاهود اپ

 عفن هب ارنآ وا دندرک ار اه یسولپ اچ نیمه " یتسود

 ارم [ * عفاتس " زورما ام و دشدناوخ "هقطنم یاهقلخ "

 مه ددد نامه . مینیب یم حوفوب " هقطسم یاهقلخ * یارب



۲۷ 

 رادشم اهشاخ نیا هب "دنتطسم یاهقشلخ " یعقاو ناتسود

 هتسب او یزارژروب کی هدنیامش زج یارع تلود هک یشد اد

 اوت لو یر اهخ نود شا اههالم وه یوم زیپ

 راکب هقطنم وا قارع یاهشلخ بوگرم یارب زج «دریگیم

 و یزاوژروبهدرخ لیسلحت اب اهتسینویزیور و تفر دهاوخن

 نتارب هناهاکآ ی هتسباو یزاوژروس نیا زا یلم یز اور روس

 ناتسود و دندناشوپیم ار یو ناتسود سابسل قلخ نانمشد

 هریبغ وا" ور پچ " و "مسیشر انآ " گنا اب ار قلخ يعق او

 قارع تسلود اهشامه زورما .دندرکیم رابشعا یب نریغ و

 قسم رد و دنشاوخیم مسیلایرپما لماع ار تعب بزح

 " ه!وخیقرت " یتلود ياونعب هبروس تسلود زا لشملا یف

 تموکح زا یسولپاچ اب دننکیبم يعس و دشی امشیس تی امح

 یتسودعف انس ناریا هتسباو یزاوژروب یارب یمالسا یروهسچ

 هس لاحرپپ . دنهد حیموت ار * من ایسوم هاگودرا " ای

 هشفر قرف یبالقنا نارحب کیا رد هتقطنم هکنلپ ناریبآ اهن

 متسبب نرق ۶۵ و ۵و یاهههد دنناب رگید دک یشارحم . تسا

 تسیش لرتشک لباق یلحم ملتنم حلمم یاهورین هلیسوب

 هژیو !اهیتابم شیپ زا شیب دیاب " سادح "ورایسب هقطنم نیآ



۲۸ 

 تسد رد تسد یتسینویزبور و یيشسسلایرپم ! ياهوربس . دوش

 .دششابهتشاد هقطنم رد لاعف و مینقشسم ررشح دی ابر کیدکی

 هب ردشیب هچ رها و دنوم لا دیاب هاو سل یالمصما

 . دنوش یلیدلت یلخاذ تسایس هنسص رد یيرشس نیگنس هشزو

 تسه یفالتخا وگا هاگشآ و دنوش بوکرم دیاب اهقلم هتسالخ

 و . یتسچل ایرپم آ- یاهوویش یی , "ایشان یبهیاایظا و

 اهشیا دوش لح .یشاهنت هب سلحم یاهشردق و یتسيسنویزیور

 دشن اوشیم یبوخب هک قاره و ناریاآ کنج یساسا لگالد دنتسه

 نیآ رد مفید یاهوریش یاهیشوکفوراب و ها ومر یخ

 تسا" ملسم .دننک هبجوخ نآ نا ده هچلا و لی "هک از کن

 (دنک تنم دصاقم نیا هب دناوتشب هک يتقو ان گنج نا هک

 ششج نیا یيعقاو ناگدنزيگنارب و تفایا دهاوخ همادا

 دنهاوخا رازف یا نیرش ام زر ایصخ ۲ نه و دجب !اوکا نگار

 نیا هب گنج نیا هک دوشساسحا هگنآ درجم هب یلو «داد

 یللملا نیس هیامرم تیما یارب و ةنکیشا تمدخ :اهذح

 . تفای .دهاوخن همادا مه تعاسکی رگبد «تسا کانرطخ

 تسا نکمم قارع وا ناریآ یاهشلود زا کیاره هتبلا

 الکم . دنک هبساحم . دوخ یيارب گنج نیا زا یشاههدافتسا



 تاساسحا هب.ندز نماد وا دوخ قریب رودب مدرم ندرو آدرگ

 مو زوم و تالش لمحت هی مدرم توعد و یتسیل انویس ادویس ان

 لشالد وب عرف لیالد نیا یلو « توش دوجو لیسلدب

 نکممریغ , دنتس اوخیمن اهتسیل ایرپم | رگا . تسا گنج یلما

 شیوخ یا درس رط اخب  اشرض مادص دنهد هز اجا دو

 هگ دیشرادریم هیه و دنک نارابمب ار ناد ابآ » اگشیال اپ

 یف اک یوریش او زا یریگولج یارب اهتسینااورپم

 یللملا نی ریگ اپو تسد نون ات چیهو دنتش اد یراف جیلخ رد

 ی ما ی ارب اه جسام «عفابم ياضتقا تروض رد. زین

 1 یاه امیپ اوه شیپ اه دنچ نیمه ام رگم .دنیمن راک

 مه هرخالاب هک ميديدن ناامدوخ سبط یاهشابایم رد ار

 :نینچ ایآ ۲ دشووی هدمآ اجنآ هب روظنم هچ هب ميديمهفن

 و دنتسه یللملا نیب نیناوق تی اعر نارگن ی اهورین

 نیا و دز یلمع نینچ هب تسد اه هو هزاجا اب مادصا ای

 یکراهشآ ای,آ و (تسیب شیب یا یبیرفم اوع اهشدرگ موگحم

 زا ار یناریا یبالقن ! یاهورین زرم یوس نیا رد هک مه

 و « دنوبیم اهن ادنز هب و دنشکیم نوریب گنج یاهرگنس

 هننکیم رشینم غورد یاهربخ ۸ ادم گنج دهروم رد هک يشاهشآ



 ماجنا ردزین دوخ .دنربیمورف یشوگرخ باوخ هب ار مدرم و

 تساپهسیا ام رظنب ؟ دننسین تسدمه مادص اب زواجت نیا

 مداد عیضوت تقد :و-هلصوح اب گنج دروم رد دیاب هک هچنآ

 هتشادنارنآ شریذپ يگدامآ مدرم لوا هلهو رد هچرگا .دوش

 تابش ادب ار تارظن نیا تبناقح ,رومآ نایرج یلو .دنشاب

 دنسهفیم |رشآ .تیساقح شیوخهبرجت رد مدرم و دناسر دهاوخ

 موهضم وهتفایرد ار هقطنم یاهفلخ عفانم قیمع یگتسیمه و

 ار هناينرو اخ رد یجتیالا ایوب آ دض ؟هزر ابم عیسو و قیبمع

 ۰ دنمپشفیم

 در

 دا



 



 


