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زایقیقدتاشرازگ«دهدتیعابارامهر

رد.وهیهتنارگراکلئاسموهیحوروهناخراکمضو
یسگدنززاهرودنیادادیمرارقنامزاسرایتخا

دروضخربهویشرماردواهبیدابزتاپهرجتقیفر
۰.تخومآناشتتحزونارگراد

اقنفرتداهشزورلاستبسانمبهکیمسارمرد

هسناخرد۰۰ویحاتفمسابع«هدازدمجادوعسم

ودنشرازگرب۰۹لاسگنزآنمهبدیهشییفر
ریگتساد«تفرکرارقرودزمنارآدساپموجعدروم
یتاعالطادناوتبمیزرهکنآیپیتدمزاسپودش
۰.دشدازآدنکبسکوازا

ییفر1۰لاسیلوصاریغباعشنانایرجرد

هسساوتخانشنودرمارنیبعشنمعضاومزانهم
یرونششناهنوقلخ یکادنیاپکیرچزاعافد

مه)هناحلسمهزرابمیروئت«ناریآیتسیسکرام

۰تخادرپ(كيتكاتمهیژتارتسا
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نارادساپمجاپتنابرجرد1۰لاسدادرخرد

یاسپکیرچییتیاههناخزایکی0
نآهکهعجارمنیحردقیفر<قلخیت

ناراگتیانجتسدبیهاتوکتدمزاسپو0

۰.دشمادعلمیژر

هدیمهشایتازرامیگدنزردهکزانپمییفر

ویسکوجزابنایرجرددوبممصموراوتسایقیفر

ارشایگشیمهیراوتساونینهآمزعمهشمادعا
یایکیزجومیشتسبیاههالوتعقانهاب

مهتشاکشیامنهبیداراکقلخیتادغ

هسبنیوانادنززازانپمییفر«مادعازاسیپ

هکشرهاوخنارابریتزاودرکنفلتشردپهناخ
ودرکیمهزرابمیلخنیدعهاجمنامزاسفوقصرد

*دشحلطم«هوبهدشرگتسدوازاشیپیدنچ

نازکهجنکشتایانجقمعدوخهکیکاجنآزا
یسمالسایروپمجمزیلایرپماهبهتسیاومیژررودزم

ندینشزا«دوبهدرکهبرجتنیوانآدنزردار

هدرسکیدونشوخراهظاشرهاوخمادعلربخ
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ناهناوناخهبییفکتخارامرهاوخترک
ناراسسریترگیدتعاسدنچاتهکدادعالطا

اوشاممجهجنکشعنرهکیلاحردودشدهاوخ

تادخاهشآهمهابروشرپیاهیحورابدرزایم
1.درکیظفاح

ریغباعمنازایدایزتدمهکیلاحرد

اسبزانهمقیفر«دوبهشتوبلایارما

یروکتونامزاسهبنامیاابونیدالوپیزع

شهاریزوریپهبنامیاابونآیامنهاریبالقنا

4تشااقرهتنادیمهبیاب
یوسسسیجنزکسنیایمالسایروهمجمیژر

نارازمهدننامزینارزانپمییفر/مسیلایرپما
یاههقوجهبرگید467وروشرپو«دنمزرناوج
ابدیاشهکیهاودیمانیاهب«درهسمادعا

دزاسیکشیمهاردوخنیگننارمع یتایانجنینچ
اینوخآنیاهکارچ!لطابلآیبخیضزیلو
راوستساناشهارهماداردارنوییالقنامزعابنت

اههدوتابارنویبالتنادنویپاهنوخنیادزاسیم
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كمكهبنویبدقنادوزاپريدودزاسیممکحتسم

هلابزهبارنارباردمسیلاپرماتیمکاحاههدوت

۰.درسدنهاوخجحیراتناد

زانیمییفريیلخیکادفكيرچتداپش

همادارداراماهنتدیچشیاقفررگبدویراجن

نسیآهناریلدتمواقمودزاسمرتعمصماهنآهار
ایکوکیاساسهطحنیراب
و*تسپشیوخقلخابقلخیکادفكيرسچ

یمارگارزانهمقیفرداي.تسادنبیاپنآهب
۰عیهدهماداآارشهارومیرآدب

ناهاریزوریپهبنامیااسب

۱۳٩لاسهامرمت
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رددرذیمناکدنناوخرظنزاهکیاهوزج

همعلاطمیارب۱۳۹۱لاس«امدادرخ
هجوتابلایخو*دشهیبتنامزاسینورد

هدشحرطمنآردهکیشحابمتیمهاهب
۰مینکیمتردابمنآینوریبراشتناهب

نامهاریزوریپهبنامیااب

ناریاقلخیئادفیاهکیرچ
۱۳۹۳لاسهامریت



ویزازاورروبهدرخ
بالقناردنآشقن

یطخلاختاویزاوژروبهدرخابدروخرب
هسشئسمنیرتیلصاهراومههقبطنیاهبتبسنحیحع
نودسبودهدیملیکشتایراتلورپیارباريژتارتس
ردحسیحصشورذاختاوهلئسمنیاحیحصلح

زرسحمشیپزابالقناتسکشیزاوژروبهدرخلا
لایقردحیحصشورلاختایلو.تسا

حرمزامخشلیلحت«دیئازیزاوژروبهدرغ
ودوجویعامتجا-یداصقاماظنهبالقنا

تسدنودب۰د+تشاییمهزرابمردریگردیاهورین

یستالمجرارکتابانرصوصخشملیلحتنیاهبنادز

وددرمتمیبط*هرابردمسیسکرامیاهکیسالکزا

هتلئسملحهبناوتیمنیزاوژروبهدرخ*دزلزتم
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ترسیر*ارانکانکس+دصلردرنیتخ

رهخشمامهکیطیارشردیزاوژروبهدرخ*لزلزتم
دچردویزاوژروپهدرخمادهرابردهکمیا*درکن

:سچوسپنانتخسهسبمسینکیمتسحصیطیارش

اصن.تسیسکرامشورفلضفاهپنتهکدنوشیملپدبت

تساهدرک!دیپاریدیلکهکدنکیملدشوخنیاهبار
تسسانفاکو+دوسنکناوتیماریلفقرهنآابهک
لقنیلوانآدوشکیاربارزیمآرحسدیلکنیاهک

۰مییایردارلایخنیایچوپاتمیزادناراکب

كلیربهوالعیژاوژروبهدرخاپندروخربهلئسم

ولعی۰تساشینجیلمعهلئسمكيمكيروثتهلئسم

دیا.ددرگحجیصحصتویسراوونزادیابهظحلره

ناارتیم.درکلحهشيمهیاربرابکیناوتیمنارهلئسم

زااوتیمنیلودرمشرباریزاوژروبهدرخیلکتایصوصخ
هفارایزاوژروبهدرخلایتردعاعویلکیشمطخ

ییرد

روسطباریزاوژروب«درخمیهاوخبهکبماگنه

طفلنیاهکمینکنییعتالثمومینکیسرربصخشم
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راوشدهصرعنیلواهبدوشیمقالطایناسکهچهب
کررواواوویرطناطت
قلاسطاینوتمهانراشقاهبناتمردیزاوژروپهدرح

یامه«درکلیصحتاتتسدیپتنانافهدزاهکدوشیم

ظ_فلنيازیننامزردودریگیمارفارصصختس

پال_قنارضانعنیرتلاکیدارهب۱۷۸۹ردالش

واپکیوشنمهب۱۹۲۱رادالثمرکیدینامزوهسنارف
هبیلعربكاچلکتسدردتسدهکییاهرایا

۰دوشیمیالطا«دَکدرکرمهکطوتیوروشبالقنا

ردیزاوژروبهدرخابسوریاهگیوشلبدروخرب

یاستسوافتآیوبالقتافلتخملاحارم

«لحرمودرداریزاوژروبهدرخلباقمردیوریگعضوم

رواررزتیتا
رد۰دهدیمناشننششیلایسوسبالقناهلحرمردو

تسسقهکناناقهدابالثمایراتلورپتسخنهلحرم

ه-تسیلعربدنهدیملیکشتاریزآاوژروب4درخ4دمع

«هفلحرمردودوشیمدحتمنیکالسونارادهیامرس

یزاوژروسب«درخنیازایشخبلباقمرداردوخمود
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رهردصخشمدروخربموزلاهکیوشلبرکا۰دیاییم
اخبتنالقناوانتاسمدندوبهتخومآینارهلحرم

۰دشیموریورتسکش

تیهارکیدرابکیابروشکردبالقنانایرح

نادیطلفردرطخویزاوژروب«هدرخابصخشمدروخرب

۰.دادناسشندرومنیارداریلکیاپیفابیروگتهب

ردهکهاشدفنویسیزوپآ«داعلاقراختعسو

اتسورورهش یزاوژروب«درخوایراتلورپلاحنیع

دسشیملماشارهتسباویزاوژروبزایشخبیتحو

اهرپشرداصوصخمیزاوژروبهدرخهقباسیبكرحتو

تسایسنینچمهوهاشطوقسزالِقهزرابمردو
لایارتیوبمد
وتشااذگارجاهلحرمهبهاشعیژرنیشناحمیژر

میژرهبتبسنیزاوژروب«هدرخزایئاهرشقمهونزاب
زایدایزدادعتهکدشنآثعابدسیپدسج

لیلحتهنوکرهنودبهکامیاپتسیسکرامحالطصاب
افرضوناریاردیزاوژروب*درختیعضوزاصخشم

م-سیکرامیاهکیسالکهبدوختاعجارملیلدب



اریزاوژروسپ«درسسخیا"تعیبط"دندرکنامت

وسکپزاهکدننزبیعاپلیلحتهبتسد«دناهتخانش

یسهمیناریایاپقلخیلصانمشدهرپچ

یونسزاودرکیمناهنپاهرظنزاارمسیلایرپمآ

ردام.دّکنایمهقرفتقلخیاهورینفمردرگد

هراومهتادمنیارددوخكيزولوئدیاهزرابمی
اریزاوژروسپهدرخابدروخربولیلحتشورسی
انآزایشانتارطخدوخدحرد«هدرک.*اشفا

سینرومآنایرجومیاهدادناشنتضهنیار

یرایسب.دادناشنهلکسمنیاابارامدروخربتحس
هاکیاپنادشلئاقابوحنرپبینامزهکیناسکزا

دضهزراسراکردیتونکمیژریاربیزاوژروبهدرخ

ی
«صفشآربزینعضاومنآدزشوکزایتحرکیدزورما

سیلحتهنوگچیهنودباهنیارگانلو۰دنوشیم

ل

یاپینابهواینآهبناریایزاوژروب«درخزایصخش
ییسنرپیبنامهابزینزورما«دندزتسدكيروئت

نیاردهکییاطخزاصخشملیلحتهنوکچیهنودبو
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هسبفیرطنیازاهکیتایرضودناهدشبگترمهنیمز
.«دنا«درکدراوامیابقلغخیتسیلایرمادضتضفپن

یاسبهار«هتشاذگیرانکهباردروخربهویشنآ

»دناهتفرگشیپرداریرکید
همشنااتمرانلیاکیکموورکیادنابزورمآ

ردوهزراسنایرجردیزاوژروب«هدرخلاعفررضح
مسیژرهیلعربهکیمیسورایسبنویسیزوپآنورد

هتسباویزاوژروبزاسشخبیتحوهدشدیکشتدیدج
نآادهاشزابو.میتسهوربور«دریگیمارفزینار

ل-یلحتنیشناجیلکیاپیفابیروئتهکمیتسه

هچرههقرفتاهدروخربهنوگنیاهجیتن۰دوشیمصخشم
كيرددنناوتیمودیابهکتسایقلخیاهورینرتشیب

مسیلایرپمآهبهتسباومیژرهیلعربدحاووییسوهببج

یاربام۰دننکهزرابممسیلایرپماهیلعربیلکروطبو

هسپشیارتنیاهیلعیژولوکدیاهزرابمردهکنآ
رد«میشابهتشادربیلمعیماکیلکیاهپیفابیروگت
طیارشزایلکیحرطلئالدمینکیم:یمساجنیا
اتعینک.هئاراارناریاردیزاوژروب«درخصخش
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ر.ایسبهقبطنیایسایستاکرب-یدامیاههنیمز

یسقاورهنمادهجیتنردونوگمهان

:

و"اسپلزلزت"نآ
نیا*تاذ*ردالسهکاريک"اهدیدرت"

امراکنیاهکمیراودیماومینکنییغت«تسههقبط

یاهیینرربکنشروراماناوهمایام
,۰ناریاردیزاوژروبهدرخطیارشزاصخش

راوراراربرارارا۳
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اتسوریزاوژروبهدرخ

تسیعمجبیکرتردریخاداس۱هردهچرگ

تهعمجوتساهدادخریدابزتارییغتاهاتسور

یلوهتفایلیلفتزریگناتفگشیتعرساباهاتسور

نارسیاآیزاوژروب*درخیاهرشقنیرتمیسومهزونه

هباپنآهدمعتمسقودننکیمیگدنزاهاتسوررد

رد»یضراتاحالصا۰دنلوغشمیرادمادویزرواشک

تسکشمهرداراهاتسورنلادوئفهیوچراپچعقاو

ه-تسیاوکرادهبامرستدایسریزامیقتسمارابنآو

یرتوتاعالمااییاورفاورد3دارارق

1مک
كلامةدرخیمنهبقسنپحاصنارادهراجا

ه-سپیقوقحعضومرییغتنیایلو۰دندشلیدیت
۱۰



تراسازآناقهد.دیماجناينیناناقهدنیایدازآ
هیارباهتسارامرتراببارهباتیفتسم,مسیدوکق

ستکحنمدادخرهکارهچنآامعقاومیهاوخبرکاو

ارسانیاهتسباویزاوژروبهکمیلروگبدیابمینک

نیزکیاج.تفرگ9مسیلادوگفزاهتسبتکار
یطباورابیلادوئفطباورندش

هکدنامتنآیاربیتصرفچیههکتفرُگتروص
دسناوتبهاتوکیتدمیاربیتحكلامهدرخیناقهد

لوفغشمشیوخدرُخدیلوتهبدازآیطیحمرد

شیوخهاوخلدطباوراتسورهنحصردلقاالودشاب

تسلودوتفریماتسورزالادوثف+دنیببمکاحار
رتیکلامدانسسامسیلایرپماهبهتسباویزاوژروب

طیارشمامتدانسانیمهرد۰دروآیمناناتهدیارب

۰1دوب«دشرکذتراسا

وطورسشمتیکلامهکیکچوکنیمزهعطقمینهبب
زاکههرنربجاساسریادش
اچشامدهمانایاسرادتابهد
*.تفرکرارقیطباور.
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یاسربهکیاهاتسوردندویمک

ات2ترکیلیاباراههامگسایمآیاهسیمز
یراوانانابدرومیارداهکنا»نیلدب

تسشکهباهنیمز:نیاردهکنآلیلدبای4دندوبهدرک

هنشکیرکیادالکالایوادندوبلوحشم.دریناکم

یتجارهبراوخهوشرودسافیسارکوروپكي
یاهیلایشااورکیاهوپاراوناتناو

۰دندرکمت.دیلوتیباس:هوبشهبربدزوزرفاهود

نازگراکنادرکریجااپدوخیاهنیمزرداهنآ

هبحالطصابهزیناکملیاسوزا«دافتساابویزرواشک

هکیروکارتیادم.دندشلوغشمییاوژروبدیلوت

هصطقردارییاتسوروات«دزمخشاربایرآنیمز

هکدیدرتیلمعزینواجیردتبودادمرشکچوکسمز

رو-_شارتنیمههیارکتعاسدنچاباردوخنیمز
سپاقمردبابرا.عیسودیلوتیلو۰دنزبمخش

یرستشیبرایسبیرورابونامدنارواكچوگنیلوت

جرخولسهکلاسرهرخآرادنافهدوتشاد

ناسرددیلوتهمادایاربشیاپدرکیمباسحاردوخ
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2همهراهمطآ
هستهتشادقلصعتلادولفهبهدهکینامزرد

یقلت"هدمیربسح"هدفارطایاپلگنجوعتارم

تباپداصتقاطسبناگمادوخدحردمیرحنیاودشیم

لیناونهییرادماد۶درکیممهارفاراتسور

ناگیاروتلوبپسهبعتارمنیاردیکمکداسنقا

ی(پلگنجوعتارمزاناقهدتخوس«ءدشیمماجنا
واتگهکمستوارهوشرخانتفاولب)
هدفارطاتاوبیضارازایشخبتفاییمشیازفا

۰دیدرگیملیدبتیزرواشکیارنیمزهبوهدشایحا
مهیلمکمنیناوقیضراتاحالصانوناقیلو
اسبحالططمابارییاتسورنیمزهمهکتشاد

۰درکیمادجالماکنآفارطایحاوتزارادراخمیس
هکزیچرههصالخوعترم«لکنج6بآ«تاومنیمز
ینمی)یلمتشادرارقنیمزهعطقنیازاعجراخ
رگید.دشمالعا(یتسیلایرهماتلودهبقلمتم
رشیدناکمآیکمکداصقاكينوهیرادماد

رقیرمسینتکیکیداموب
۱۳



ربذپناکماناناقهدطسوت"تاومیاهنیمزایحا*
..حتارمواهنیمزربتلودطلسترگیدیوسزا.دوبن
قیطاپسنآنادرکراذکاووهدفارطایاپلگنجو
دندمآیمهدزاحراخزاهکیناسکهب(۱)رط

نیزهعطقنیارانکردییاوژروپدیلوتینزاب

رتشیبهچرهارنئاتسورداصقاهکدروآیمدوجوب

یرایسبرد+دادیمهولجزیچانوكولفمشرظنرد
یاسهدحاوطسوت.قیمعیاپهاچرفحقطانمزا

روطبویرادهیامرسهویشهبهکیزرواشکیدیلوت
ارناسیئاتسورتانقپآدندرکیمتشکهزیناکم
نسیهارد۰دناکشخیتحیهاتودادلیلقت

تسسلعباهرپشردهکاههیامرسزایشخباپلاس
یاهتشرربهتسپاویرادهیامرسیزادناتسد

وطسبناکماو«دشراکیبلقنولسحودیلوتفلتخم
اهاتسورهبدندوبهدادتسدزااردوحشرتسک

كمكهبدوخبدوخیزرواشکدیلوتونیمزدیرخیارب

-ینیرش۰دروآموسجهییاوژروبكبسهبورکراک
ی۱هناخراکیاهینیریشندمآرازابهبابهکیشورف

۱



تسسپاقرابهکیرادژاراک«دشیمزاکیبشاهیامرس

وداتفایمقنورزاشراکلقنولمحگرزبیاهتکرش
یزاوژروبهدرخو(۲)یلمیزاوژروبزایشخبیلکروطب
«هتسباوهیامرسیعطقموجهلباقمرداهرپشهفرم

ایودنتخیرگاتسورهبوهتشادرباردوخهیامرس

اتبسننیمزهعطقرهشرددوخراکراثکردلقاال

و*دندرکاپوتسددوخیاربهدردمهاریکرزب

هکهتسباویاهاوژروب4درخزایرایسبدندرکارراکنیمه
هسچویراوخهوشرفیرطزایراداهگتسدردهچ

هبینلوپ«هتسباویزاوژروپیارباهیلالدریاسرد
.دندوبهدروآتسد

خررپشردهکیتالوحتاراتسورتیعضونیا

تیسنیاهیراذگهیامرس۰درکیملیمکت«دادیم
تادحازریتامتخاس:هنیمزردًاموصخمعیسو

كرسپشوگرزبیاههناخراک<یماظنیاههاکیاپ
۰درکیمبلجرهشهباریرایسبراکیوریت(یزاس

؟دوسپهچاتسورردتالوحتنیاهمه,هجیتن
4مینکهصالخهلمجلیردارزیچهمهمیهاوخبرا

۱



یدیماهکنآنودبنوّکاناقفهدهتسانیانآ
اریوخیاهپیرتش«دشابهتشاددوخراکهدنیآهب
مسه«یبوخیاهیرتشمءدیدیمشاهناخردیولج
تمناوتیمرُثاوشراکیورینیاربمهوشنیمزیارب

تسناوتیمنازنیا«دنکتموافمشنیمزشورفلیاقمرد
(اسیوشدوخراکیوریتشورفنودبهکدنکراکنا
سساربیادنژمناهداوناخدارفازایضخعببقا

طلسمهدربارازابویلوپطباور۰تسیننکمم

ردزورسداتهکیمابلورازفااپرکید۰دوبهدش

.دوسشهیترازابزاتسیایم«دشیمهیپتهددوخ
<هدشهتسکشمهر»دنیاتسورداهتقازاشخبنیا

تسسفنوزاتتروصباردوختخوسدیابساتسور
هتک+یلوصحمعونرکیدیوسزا.دنکیرادیرخ

+دوسمنشادوخرایتخاهبنادنچرکیدتشاکیم
دندمآیمدوچوبتاهدفارطاردهکییاههناخراک

ریشچ؛دندرکیمنییعتارهدتعارزفیلکتیدحات

همههریغوایوس«نوتوت«نادرکیاتفآ«یاچ«دنق
یاهزاینرطاخبوتراظنریزامیقتسمتادیلوتنیا

۱



هکیتالیبست۰تفرگیمتروصهتسیاویزاوژریب
دامنایئاتسوررایتخارداههناغراکنیا

اراهنآهمهدیرخدهعتوراذبودوک+«دعاسملیق
!دیپشیارگداوبنیادیلوتیوسبهکتفهگنایمرب

شیپزاشیبیئاتسورهکدادیمتعابنیمهودننک
لوسصَحمزاوایفرصمدوخو.انکدیلوتشورفیارب
۰دیایلیظتشهپزاشیبشراک

فالخربهکدشنآتعاپلماوعنیاهمه

هابضراتاعحهلسا«دورراظتنادوبنکممهکهچنآ

هناقتساابدنناوتبناناقهدزایاهراپهکدشننآ

دوخراکدوخدیلوتطسبوشیوخنیمزتهگلامزا
نارتتسکراکنترکویخآابو«.دادهمسوتاتبسنار

(رهقرمناناقفدزانسیسوشیبومکرشقیزرواشک

يپفرمناناقمدرثکا.دنروآدوحوبامتاهدرد

وهیامرس«دنروخیممسشچبابیاهاتسورردزورما۵

زاجراسخییاههسورپزاارشیوخدیلوتقنورهیام

(۳).دنآهدروآتسدپاپهدرخیزرواشکدیلوتهسورپ
نانافهدزاكيچيهیاربیطیارشنینچرد

۱۷



دوجودیلوتشرتسکوطسیناکمآنیمزرادقمرهاب

یسیاپنتهبنیمززاشاعمرارماناکمایتح,تشادن
رپلیلادنیمههبوتسارودقمانیرایسبیارب

تسسامزالناناقهدیکدنزناراذگیگنوکچیسررب
هصطقزاجراخاسهپنآدمآردعیانموطباورامتح
زایرایسب۰دریکرارقیسرربدرومزینناشنیمز

ودنوریماهرهشهبیلمفیاهراکیارپناناقهد

یدزسمزورهباهاتسورردنارتیدیاهنیمزرداب
یداسمعضوهکناناقهدزایاهراپ۰دنلوغشم

كچوكیاهدتسودادوتالماعمرددنراديرتسب

یقافتایاهدمآردقیرطنیازاودناهدشدراو

جسردتبهکاهراکهنوگنیازادرومهبانبودننکیم!دیپ
ارفارناتاقهدهرمزورتیلاعفرایرکرزبیاهشخب
۲زارگیداجنیاردامدوشیمهظحالم.دریگیم

دوخنیمزهمطقیعطقروطبهکناناقمدزایشخب
اپودوخراکیوریتشورفقیرطزاایو:درکاهرار

۰میکیمنتبحص7دنيکنریادقیرطزا

طسباورزایتیعضونینچردناقهدیّقو

1۸



ودواهکیدکشو«تساریساهتسباونیاوژروپ

اءسیلوتدوخهیلوالکاسوابوكچوكنیمزهعطق

یایپمدکهکدریگیمرارقیتباقررازابرددنکیم

قنورردوسکپزاوا«دوریمشورفبتیرمآزایتادراو

و۹4سنیآدوخیاربیرادهیامرسماظنسیا

نیانارحبزارگیدیوسزاودنییمنیاهحسوت

ناقهد«دنکیمتفایردارهبضنیرتدیدشماظن

هیبسهتسباویزاوژروبقنورودشربهاومرد

همدمیسکرهزاشیپنآیاهکالفزایلو۰تسین.

زانیزهعطقرددیلوتزابناکمامدع۰دنیییم
,وطبوناقهد«نیمزدوخزاهلصاحدمآردقیرط

تراسساهبشیپزورزارتشیپزوررهاراتسوریلک
نآتسسانیا۰دروآیمردیلامهیامرسواپکناپ

داعومجملاثیحنمامناناقهدهکیطباورهعومجم

فومجمنآتسانیادنرادرارقنآنورد

+

رظنفرصهکارناناقهدهکیطباور

لاگنچرددمآردنازیمزارظنفرصو:نیمزنازیمزا
رثدیلوتشرتسگوطسپهنوگرهناکماودراددوخ

۱۹



ناقهدهکیطباورنآدنتسهاپنیا.دریگیمیوزاار

هسسسپهتسیاویرآدهیامرسلیاقمردامیقتسمار
«دسنه.دیمرانآ4دناشنتسدمیزرومسیلایرهما

نییعتاریاپهپدنبرشقنانقهدنوردرد.ناوتیم

ولاسسهنایم«هفرمناناقهداتسوررهردودرک

یدنبمیسقتنیایلودادزیمترگپدکیزاارتسدیبن
ماجناناوتیمیلکهیوچراپچنیاهنیمزردطقفار
ردطسارشنیالیلدبناناقهدلاحرپپ۰داد

نسسیااهنآ»دنکیمتکرشيتسيلايرپمادضبالقنا

ناقهد۰دننادیمدوخنآزاارنآیاپفدهوبالقنا

هدسیآاتسورزاهنسباویزاوژروپتسدمطقرد
داوخدیلوتهمسسوتوطسبناکمآ«دنیهیماردوخ
ویاناهماشرپرادنا
نسسفاک۰دنکجیرسشتوایاربهلصوحوتقداب
«یوتالکشملحهاروناتهدتکالفتلعتسا

*زراسییاوتحممامتاتدوشنشورناقهدیارب
سریکلی
راکردعومجمردارناناقهدهلحرمنيارد

۲۰



.تساجفاوزیننآننیهلیالدودراددوغ
سگدنزطیارشاتسورردطباورریختنیا

ناکماوتساهدادرییغتاساساارنانیشنشوخ

یسسمیبطدامقارانکردقیاسكبسهبیکدنز
انایاسارا
هکرگیدناناقهدزایرایسپابهارمه

سییط

ی

تفرگیمنقلعتاهنآهبنیمزیضراتاحالصانوناف
یزرواشکشخبردهچ«دزمزوررگراکهبشیپاهتدمزا
تامدخوعیانصیاهشخبردهچوًاتسوردوخرد

هتسوئرسهلابندزاودناهدشلوخغشماهرپشرد

مگراکهقبطیکدنزنایرجبیقعترددیاباهنآ
«دشعلطمناریآ

رمحنمناناقهدهبییاتسوریزاوژروب*درخيلو

ردسسکاوژروبدیلوتونشالاکطباوردشر۰دوشیمن

ماسقاوعاوناوقربدورونآابنابزمهوتاهد
زایرشقشیادیپشعابییاتسوریکدنزهبانیشام
۰تساهدشنوگانوگیاهشخبردیزاوژروپهدرخ
هتنیمزویشایفارغجتیعقومهبهتسباصوصخم

۲۱۱



اتاتسورغبیئاتسورشخپرمزکرمردیفابتجا

عاوسناتآردهکهتفايشرتمگیکچوکرهشدح

بوگجنرباَیبایسآ۰.دنزکرمتماپهدرخنادنشورف

تاهادهنوکنیاردآالومعمیکچوکهاگریممتویروتوم

اپیریکطابترایاربینیعمهیظنلئاسووتنسه
هسبدنناوتیمننآنودب*درکیدالاحهکزپش
۰دروخیممشچباجنیارد«ءدهدهمادادوخیدنز

اساسایمامتجاتیعضوطظاحلزااهاواوژروپ*درخنیا

هطیارردطقفودناهیبشرپشرددوخیاهاتمههب

یسکی+میکهیکننانتمرمخودهبدیاباهنآاب
رشکیرهشزکارمزانادوبروددیلدباهنیاهکنآ
یابهاکشورفواهکرشتباقرمیقتسمشرمراد
یرروتبسنودنرادرارقگرزب

يوسزاودننیبیمناماردرتشیبیکدنآاردوخ«دوخ
یزروا.دکدامقاابدوخقابطنارداپنآرکید

ابهیمنتالماعمهبهیامرسكدناهبهیکتابدنرداق

دننزپتسدنازرواشکابیئانثتسااتبسنیاهدوس

وداضتصوتتازرواشکواهنآنیببیترتنیاهبو

۲۱۲



شانثتساتیعقومنیاینلو»تسانوجومیتسیزمه
زوریزورتلود۰دریگیمرارقرطخشضرممردجیردتب

ینوامتیاهنکرشطشوتاراهالاکززایدیدجنا:

شورشفبپدزد<درادرارقیومیقتسمرظنریزهک

هکدکیمراچان2۱نازرواشکرتشیبزوریزورودناسریم

وچروکیاهماوودنشورفبتلودهباردوخ.لوصحم
زاارناسناقهد«ءاپینواعتواهکنابتدمهاتوک

اهاوژروبهدرخنیادزنیشورفگلسویرخهیسن
هسادانایرسجنیارگاو۰(2)دنکیمزاینیب
زارسینیالماکیبارخهناخناکمادباب

رتلماکورتعیرسكيدزنهدنیآردیزاوژروب*درخ
عونترپشرداویز«تساهنآیرهشیاهاتمهزا
دنناوتببساکیاوژروپهدرخهکدوشیمثعابفرصم
دهدسنکهیتشورفودیرخیاربییالاکناحرپپ

واهاتسورزردیفرصممالقاتیدودحمیلو
هسبدناوتیمشخبنیاربتلودیزادناتسد

+دریکارفاراهنآلمعهزوخمامتیگداس
ساکاییرقتنتفرنیبزادهاشزورماام

۲۱۳



زایکرزبشخبهتشکردهکميتسهیکیوتیاپمهگراک

هدرسکرمنیمأتاراتسورجایتسادررمتالوصحم
یفابیلاق«یفابمیجاج«یفابهچراپكچيكیاههکراک
تراساهبایودنوشیملیطعتاپعیردتبهریغو

زایلاقمشپالثمرگید۰دنیآیمردهتسباویزاوژروپ
زینتآیزیمآهگنروتسینماتلاتاتسوردوخ

.دوشیموریوریرتشیبتاروظحماباتسورردزوریزور

اینآلوپهبنایئاتسرردی.دشعجایتحاهرالمب

نارگراکهبالمعاههاگراکنی!ردهکهنگیمراداوار

ودسنوشلییئاوژروبگرزبیامکرشدزیزور

«نارسجپودوکرهکدوشیمیابرازا,یارپدیلوت

۰دهدرارقدرخریشأتتحتاراپنآراک!دیدش

یاهتیعمجوبیتلودلرتنکموزلوتلو.دهطلس
تلودهکدنکیمباجیا*مطنظفح*یاربیتاتسور

زاءاهاتسورردیمالنتنانارونامندرامکرپهوالع

یعابتجاطباورمامترددوخهبهتسباورصانعقیرط
وتلودشاتیمهودنکهنخراتسوریداصتقاو

شسسادیپتعاپدرادتسدردواهکیئاپگرب

۹4



تساهدشاتسورردهتسباویزاوژروب«درخرصانع
هههجوتاپتساكدناناشدادمتهچرکاهک

یدایصقاوییایسهنرناتطرارووایدناام

هسپ«هوسنحت۰دنیآیمباسحهباتسورردصبم

تمسلودفرطزااهاوژروبهدرخنیایریکتمدخ
رمزوزدرکراکولمعردیلوتساعونمرایسب

هکیلافب۰تخانشاراهنآناوتیمیتحارهباتسور
وکتساهدرک!دیپارنآزایتماالانشتسا
سلودزاارنایئاتسورزایندروممساونتایمیش

-تسفیظوهکییاتب«دشورفباهنآهبهتفرکلیوحت

هرسطزاهکیراطعوهتفرگهدپعبار,رامیسعیزوت

مهوهمه«هداشهدسشجناسیئریرآدشخب

سفیظوماجنانیعردهکدنشاب.یناسکدنناوتیم
اریرکیادهفیظوره«هلوحمیراداایویداصتقا

واارسبیسیونمسایاهرتفد.دنهدماجنازین

اتسنیاناکدردبلغاتاهدردزیخاتسربزح

زرادرگهنحص(ینیمهمهزورمآوتشادرارق

انیا۰دنتسهتاهددجاسمردمامایاههتیمک

۲۰



اسبار"نامی*حالطصابهک.دنتسهیئاهنامه
تخانش.دهدیممهزونهودندادنمطی"نامیاآ"

یاارسپاتسورردهتسباویزاوژروبهدرخرشقنیا

دوخاهنیا۰تسارادروخربهژیویتیمهازابالقنا

داذنکیمناهنپمادرمیعامتجاطباوریدلبالردار

ودسنریگیمدوخباراه«دوتهاوخریخهرپچبلغاو

هاشمسیژرردیدهکیقو«هاشنارودرخاواردیتح

باللاقنافوفصیولجباردوخ«دندیدنیندنامار

نرهتکهتشیاو.یراودزویفنهبارنآودنتخادنا
ِنایئاتسوریربخیبزاودنراکمرایسبابنیا۰:دندرک

هیدسننکیمهدافتساهنادایشوهناروزم«تسایسزا

دادیوگیمنخساهنآجلاصمو(درمفانمزایتحار
دنربخابمدرمیکدنزتیعقوموزاینزامهعقاوباریز
نمشدرایتخارداردوختاعطانیاهمهيلو

۰.دنهدیمرارقنایئاتسوریلمویتاقبط

وباوورجربرا

۲۹





:1(۰)
یرهشیزاوژروبءهدرخ

رسپناریاردهتسباویرادهیامرسطباوردشر

زاتسشادهناکودیریثأتیرهشیزاوژروب«درخ

زایسناهرشهتسباویرادهیامرسدشروسکی

دیلوتشخبرداصوصشخماریتنسیزاوژروپ*درخ
:تکالفهبایودرکدوبانیلکروطپایلقنولمحو

سیادشررگیدیوسزایلو»(۱ردیشکلماک
یرویکیداعربغیلکشهبهکیرادهیامرس

یرابهاراماماکیاابهتساو
هسبزایتدوختیعقوممیکحتیاربتفرگیمتروص

(۷)تسشادیزاوژروب«درخزایمیسورشقداجیا
ویراصخناهیابرسدشرلپورتمیاهروشکرد

یگرزبخبنتفرنیبزاابدوبنراقمیتسیلایرپما

۲۸



ودسیلوتیرداصوصخمیزاوزروب«درخزا
امروشکردهکلاخح,د.([:۸)لقنولمحرتراجت

ولواهلحرمردیوی

یزاوژرو*درخزایرترصداجیاهی.اتمدقم

اسپنآنودبهکدیماجنااههتشرمامترد اییرقت
ار.وخطباورشرتسگناکماهتسباویرادهیامرس

٩مینزبیلاثم۰تشادن

کهتسباویزواویاهزاین

رداصوصخمتفنتفگنهدمآردیوررباساسا

ههدیاپلاسلئاواو۰.ههدیاپلاسرخاوا

سسمیسورایسپتادراو«درکیمباسح۰ زا

تروصبهچویفرصمیاهالاکیههچار6
لاقتنا۰دومنیمباجیادیلوترازباوتالآنیشام

یاهنکرش«دیهرباملسناربالتاهالاکنیا

رداهالاکنیالمحیلو«دوبیتسیلایرهمآهکرزب

بسانمیاههارنادقفهطساوهبهچناوریالخاد

یازاوژروسییگدامآمدلسیلادپهچو
شخبردعسیسویراذگهیادرسراهتسباو

۲۱۹



یبسانمایمتیلاعفهنیمز<لقنولمع

نیاردالاموردرکمهارفيزاوژروبهدرخیاربار

نارادنویم6زايدايزدادمتشادیپدهاشهنیمز

نویماکكيطسقشیپیاهیامرسكدناابهکمیدش

راکزاهلصاحدمآردزاجیردثبودنتخادرهیمار
یوهپداتاریدعبیاهطسقنویماکدوخ

اموصنمواهشخبمامترداییرقتعضونیا

هتسباویزاوژروب«دروخپممشچهبتراجتشخبرد
دسشرودومنیمدراوروشکهبارنوّئانوگیاهالاک

ییوخهنیمزاپیراذآهیامرسشیازفاویشالاکطباور
اراهالاکنیااتدرکیمعهارفیزاوژروبهدرخیارب
هوسدراذذبیشورفضربمرددونیاهزاغمرد

یزاوژروشسپیامیراذٌکهیامرسدشربیترتنیمه

زایگرزبرشقنامتخاسشخبردهتسباو
هبطویرمیاهراتهبهکدروآدوچوییزاوژروب*درخ
ویرسبهشیش«یزامهرجنپوردلیقزانامتخاس
۰دندوبلومغشمهریغ

رپاساساهتسباویرادهیامرسطباورشرتسک

۳۰



درتارهیکبتلودرهریوتفترپ

ویراجتیاهکرشرتافدویتلود یيسارگوروب
اه«درکلیصحتیورینهبیدایزرایسبزابنیدیلوت

وسرادمدادعت«دومنباجیاارسمختمدارفاو
ونایوجشنادونازورمآشنادمقرواههاتشناد

رتیمدشرتعرسب,نادانتساونلعممقراپنآهارنه
*دادیمدیکشتاریاهظحالملبافرابسپعاقرآو

واتتسورردیمیبطدامتقاندیشاپمهزا
یناسنایورین«اهرپشردینامتخاسیاهراکداجیا

ییااد
هقبط؟زجزورما«میادشرکذتمقوفردهکروطنامه
دارفانیازایشخبیلودیآیمباسحهبناریارگراک

یراجتیزاوژروبهدرخرشقنیرتنیئاپرداسرپشرد
دننزیمتسدیدرکهرودقیرطزااه۷6شورفهب

لسیاقشیازفااینآدادمتیراکیبطیارشردو
+.دنکیم!دیپیاهلظحالم

یارازرروشهدرخ؟ریادومهطحال6اب

ه-ستسیاویرادهیامرسطیاوردشر«هدیئازاساسا

۳۱



1یسطیارشردواّقومهتسیاویرادهیامرسیلو.تسا

یئاههصرع«درادنرایتخاردارمزالدیاسودوخهک
وتمشاههاهاقااتحاداردلامقازا

هدرداصوصخمیزاوژروبهدرخنیازایئاهشخب
یقنورابرایسببسکوراکزاعدهههنیبهلاس

درجمهبهتسبأویزاوژروبیلو«دندوبرادروخربزین

جراخاهنآگنچزااراهشخبنیادیایبناکماهکنیا
فرظطنیاهب۰٩لاسزااصرصخمابودرکدهاوخ
نیازایشخبزوررههنوکچهکمیتسهنآدهاش
ششجراخیزاوژروب«درختسدزاهصرع ردو*هد

۰دریگیمرارقهتسباویزاوژروبراهتخا
-هدرسخنیاهکیقومنارودنیمهردیلو

هبدرادندیشخردشوخحالطمابناکمایزاوژروب
رانربهتسیاوهیامرسمتسورامتتسازاهجوچیه
:یاوژروسپهدرخلاشنامهدیراذگب.تسین
اردوخنویماکوا»میروآرظنرداررادنویماک

«دننکدراوزاارنویماکنیایو7دنکیمهیهتهنوگچ
تلود.درخیمتساهتسباویزاوژروبنامههکنآ

۳۲



ات*6نویماکنیایلصاتمیقرپةتسباویزاوژروب

م۱گنهودادنییمكرمگتمیقرباربودزاشیپ

نیارباربودهبزابه۴نویماکتمیق<یدنبطسق

واهستشذگاهنیا.همهزاهزاتوفسریمتست
هاشرارابزادراومابلاغردتانیرانارشوید
یارسبارنویما6تسیدیوشوپو"۰درخب

نلامهبنجنیلهزاتزادزپیمدررختوندیرخ
قسحونویماکدناوتبواهگنیايارب.تساهیضق

یزاءژروسبتلود.دشابهتشادارنآابیگکدننار

و«درکعضوچیپردچیپتاررقماههدهتسیاو
رسشکارددشیطاههارنیاهمهیقوهزات
ترداسبمالاکلقنولمحهبدناوتیمنامیقتسمدراوم

ودوخنیبیلاههطساوهتسباویزاوژروب۰دنک

نامهارثکاهکدوشیملئاقیزاوژروبهدرخنیا
یاهدادارقاپنیا.تساهتسباویزاوژروبهدرخ

هاتانارادهاابارتلودارلوفک
ههتشادینویماکعقاورددوخهکنآنودب«دننکیم

تساریزگانرادنویماکیاوژروب«درخدعبودنشاب

۳۳



فشنقنولمحراکهبصاخشانیادادرارققیرطزا

قحناونعباردوخدمآردزایشخبودوشلوغشم
جچسیههکیاهطساونیاهبقوقحریاسو نویسیمک

وتلودهبیکدرپسرسومیقتسمهطبارزجیتایل

ردهزاتنياودزادرپب«درآدنهتسباویرادهیامرس

ه-یرقنیلوا۰تسایرآدهیامرسقنورطیارش

دراو۰اوژروب*درخنینهرکیپهبابیقتسمنارحب
۰۰دوشیم

رسنیرّکرزبهکرگفنشوریزاوژروپ*درخ

*(شم<دهدیمدیکشتاریرپشیزاوژروب*درخ

نادسنزرفرشقنیارد.درادیتواقتمرایسبیتاغبط
۲یتارکوروبنادنزرفرانکردناناقهدونارگراک و

لاسسحنیعردیلودنریگیمرارقنارادهیامرس

ودروایمدوجوباهنآنیبینرّتمهیوندیصحت

دهدیمناکمااسپنآهبتفرعموملعاباهنآراکورس
۰داوناخودوخیتاقبطهاگیاپیناسآهبشیبامت

رشکاهدنیآلیصحتنیمهالوصاودننکاهراردوخ
۰دن!دجناشرداموردپ«دنیآزاارابنآ

5



رایسبزایناپنیاراکیورینهبهتسباویرادهیامرس

بوسخهتسباویرادهیامرسماظنهکنآیارب۰دراد

دوسلقادحدیابمدرمتیرکآ«دوشمجسنم
یدایزدادمتودنشابهتشادارنتشونوندناوخ

رسقیقدباکوباسحزاتسامزالاپنآزا

هتخومآدیابدحنیاات"شنادوملع*ودنروآیبرد

یسلوتسامزالیژولوئکدیا«نیاز۱سیبهنیلودوش

وراشفهکتساجنیمهزاومکاحهقبطیژولوتدیاطقف

وهسردمطیحمردهتسباویزاوژروبتلودیانتخآ

یلوتفومآندناواخدیاب۰دوشیمیشانهاگشناد
ارنادرکرکفدیاپ۰دناوخدیابناراهزیچیلیخ

راد۰درکرکفدیابنلقاسمزایلیخهبيلوتفرگدای
زاشسخبنیاهکتساهیهنورمانیمهنایرج

تسسلوداباهرشقریاسزارتدوزیزاوژروی«درخ

نآنایمزایاهدعودوشیمریگردهتسیاویزاوژروب

یرو_سشتهبیبایتسدابهتفررتشیپنیازایتح
ریاسنایمیاریهاگآنیالمثمدنشوکیمیبالقنا
۰دنرببتاقبط

۳



و:یراسجتیزاوژروب*درخشخب,یلکروطب

4رمزورومودمیداخاوتراظنوراشفتحتیدیلوت

راوشداتاررقمواپتایلامربهوداعودرادرارقتسلود

نآضرعمرد,نآرهنوئانوکیاههمیرجوبسک
لو_-گکسماروایناهقدنفسوکناونعبهکدرادرارق
شسشفوپریز:هدادهولجمتسیسیاهیتاماسباتمامت

یلگروطباپ"اههطساوتسدندرکهاتوک"هدنییرف

۰دیامنشاهسیکرس.لماکروطبایودنکراکیبراکزا

عضوزینشتراویتلودیسارتوروبءاکتسدرد
رامدتساساساربهکیماظن.تسینيازج

*درادرارقهدشبوکرسیتلمزامسیلایرپماهنایشحو

ریزگانزوررههکدوخشتراویسارکوروبهگگتسدزا
تعاطازجدیازفیبنآیاضعادادمتربتسا

ودسهاوخیمهچیهاتآانویبانیبانزجوهناروکروک
هک(٩)یدارفاربیتسیلایرپمالدابضنانیالیمحت

یسسسیکرسدنتسهقلخنمههبلمس,امام

نیالنسرپهکدنکیمباجیاارهرمزوروكيتامتسيس

رکفنشوررشقهباساساهکارشترانیاویسارکوروب
۳۹



رارسقیصسجویحورراشفتحت:دنرادیلعت

تمنازآیداغترد.ناشطیحماباراهنآ.دهدیم
یوسزا»دهدیمرارقلمحتلباقییغهاکوهددنهد

هتسیاویرادهیامرسمتسیسیداصتقانارحبرگید

«اررشقنیایکدنز«یداصقاظاحلزا«مروتو

اسپتسیقدوعصهبتبسنناشقوقحالومعمهک
زادسنامشچقافولزلزتمرایسب«درادنتیساسح
:و

ناسههک«یراجتیزاوژروب«درخینییاپرشق

امار؛دنتسهنارادهکدودرکهرودنادنشورف
اسبیگدنزوگرمگنجردهکتساهتدمنوّکا

رستنشوراهنآعضوومینییمهتسباویزاوژروبتلرد
هسشادیرتشیبحیضوتهبجابتحاهکتسانآزا

نم:ه..هشاپ

یزاوژروسبهدرخ۰مینکیدنبعمجدیراگب
طسباوردشرهدیئازدوخمظعاتمسقردیرهسش

نسیعردیلوتمامروشکردهتسباویرادهیامرس

اموصخموهتسیاویرادهیامرسنیمهفرطزالاح
۳۷



هجیتن»تساراشفتحتتدشبنآتلودیرطزا
لاهدرختساهسراز7هناکوافتیمقومنیایلمع
تدشبهکیلاحردوا.تانکعنمیرپشیزاوژروب

ابهکنآابودنکیمهزرابمنآتافاعجاوتلوداب

:تافاحجازآیدازآینمییسارکمد"راتساوخترارح
ناسمهاوخساسارد«تساتلودیاپیردلظو

یتسهاریزتسیندوجومیئاوژروبطباورنداتفارب

یزاوژروپهدرخنیا«دنییبمهتسباونآاباردوخ
هیزترهیلودگنجیمدوجومتلوددضربهراومه
وهستسیاویزاوژروبماظنهب(۱۰)دوخیدوخ
۰دوشیمناروهلمحنآزایشانشتراویسارکوروب
وفانتخاطیحمنتفرنیبزاناهاوخهکیدنمراک

دوخیدوخب«دشایمدوخهراداردتلودینوساج
ارایراتلورپیتاقبطیصهاتآهگنآزاشسپو

۰تیندواخهرادالالحناراتساوخ«دربذپب
شورنفلوغشاساساهکیرجاتیاوژروپ*هدرخ

وتلوداب۲دیدشهچراتسایتادراویاهالاک

هاودوش"ناوشبتایکرمنتاناسجا
۲۸

 



۰شاپفلاغمیتسیلایرپما:یاهالاکدورواب

هسبلیصحتیطردهکیئوجشناداسزومآشناد
ریسیکردایارسوکرستردقابفلتغم*امنآ

ماشظن5یتازایتماابدوخیدوخبتاوتیمندرشیم

وایلیمحتكرشیاربهتسیاویرادهیامرس
نیئاپیاهرشقردهتبلا.دشابفلاغم«تسالغات

هسبهکميروخیمربمهیناسکهبامیزاوژروب*درخ
زایراشتشادضوهنابلطتاواسمتاساسحایداس

شدنزرفیکاپهکیرگشیارآ.دنهدیمناشتدوخ
ابیگداسهبدنارتیم«دنکیمهرادااردوخهزاغم

نیایلو.دشابفلاغمدرفزادرفراشتساعونره

یهاگآایدیابناریراشتسادضماختاساسحا
۰«درکهابتشایتسیلایرپمادضییمع

هزرابمردارنافیزاوژروپهدرخامیلکروطپ
نآتسانیاومينییبملامفدوجومتلوداب

.نیانتفرگرارقتروصردهکیکیتارکمدرصنع
دضهزرامایراتلورپیربهرتحتیزاوژروبهدرخ

.مييايردرکا»دشخییمرایسبپتعسواریتسیلایرهمآ

۳۹



ورسیزکانهلحرمرهردیتسیلایرپمادضهزرامهک

یسسلجتدوجومتلودابهزرابمتروصباساسا

اسبرپشیزاوژروب4درخیریدردنیمهزا«دنکیم

!رسنآودرکهدافتسسادیابوناوتیمدوجومتلود

نودپیزاوژروبهدرسخنیاهزرابمیلودومنحیسب
یاوبستخمزایلاخوقمعمکو*دنکارپایرانلورپیربهر

رهیزاوژروسپ*درخنیارگا.تسایتسیلایرمادض
یزادرپلابخوینیبهتوکدریگیارارقتازراممیریهر
هسپ«درکدیدبتهزرابمیلصا*"كينكات*هباردوخ
وبرم:زاسنعکدامهبواد+دنینتنیم»نآنمیانس

هیارنآتسارضاحهلصافالبودهدیمار"هاش

هسبسپسودنک.دیدبترایتخبربهرم,رامش

و۱۱(۱۰)"یسنیمخ"ای"یتشپپربگرم"راهش
تارتسازاهکنآنودسبتسا*"كيكات*نامربت
ودنییرمتساراکرسهکاریسکطقف۱۰دمهعبیزیچ

رتشیبههاوخیمنوا۰دنیسبمدیوگیمروزواهبهکاریتلود

و
تردقنیاهبارینیمخویتشهچبوهاشنیاوتلود

۰



ییلطمانجیاتنهباروایرکفنینچ!ریز*تسا4دناسر
یوسحنپزینشدوختیدوجومهکدنییمودناسریم
رسکالاخربب.تساطباورنیمههبهتسباو

«دوشهزرامدراولالقتساهبیرهشیزاوژروپ*درخ
دصهاوخیمندوجومتلودنادرکهزیتارکمدزاشیبیزیچ
هبیتحزیچرهزاشیبفدهنياهبلییاربو

زایشخبنآبیرفتسارضاحودکیم«اکنالاب
-ماکیلیلدبهکارهنکاحهقبطاپهنکاحتکیه
اردنشهدیمیسارکمدلوقهنایبرفماوعیصوصخ
هسبتسانکیمواهکتسابیترتنیاهبو۰دروخب
هسپرازباومکاحهقبطزایگاهشخبيقرتنابدرن
هسلصافالبیلوددرکلیدبتابنآندیسرترذق

تسرکحهباهوشقنیاودارفانیاهکنآزاسپ

زاسپ.تساونزايزورونزازورزابدندیسر
یزاوژروسبتودی"اهیردلق"و"تافاحجا*
یزاوژروبهدرخهزراسو»تسامسیلایرپمااهبهتسباو

هسبشادوخآدنکیمنامگیتحایتدماتهک«دروخرس
نایمهلوویاردایارب8۴دیسررتم

1



" هزیتارگمد*یاوربیرپسشیزاوژروبهدرخهزرابم

هکمیشابراودیماامهکدوشیمثعابتلودندرک

هچراپکییتسیلایرمادضهزرابهلحرمنایاپاتوا
«شدوخهویش هبهتبلاودشاببالقنافمرد
۰".ینارکمدتسلود*ننعیوایایورنیااریز
بالقنایزوریپاتدرواینراشفواهبهکیتلودینعی
۲۳یاناننیارخنتارام

روصتناوتیموتفررینیازاناوتیملو

یگدنزلاحرهردیزاوژروبءدرخنیاهکدرک

دوسسسسخهبرجتهبودنیییمانفشرعمرداردوخ

هیارواجیردتبهتسباویزاوژروبهکدباییمرد
ردسیوخیاههنومننوامهوا.دزدهاوخیرانک

گرزسبیانههاگشورفوا»درادتسدردهنیمزنیا
امنناتشاکرههکدییماریرساترس

یزاورروسسبرگاودنکیمبارخهناخار!وژروبهدرخ
مسیهرایسبدشزاراهنآدیاپتصرفهتسباو

ایراتلورپگنهاشیپرگارگیدیوسزا.داددهاوخ

یوپچهنودرهزاراتکربویهاکآنیاساسارب

۲



دفهلحرمنیاردارهزرامیاپفدهدناوتب
عسیسویاهرشقنیایاربدوخیتسیلایرپما

رتارکمدهمماجردهکدهدناشنودهدجیضوت

ها

زارتنشوررایسبياهدنیآاهنآیاربلاحرپپنیون

دشسنهاوخمسیلایرپماهبهتسباوهعماجردهکهچنآ
ابویزاوژروب«درخنیا«تساپنآراظتناردتشاد
یاوتحمنآزایاهظحالبلباقیاپشخپلقاال
دایاهرامش*«هدیشخبانغاردوخهزراهم

یلو«دیامنیملوقوكردار*یتسیلایرما

سکعربهیضقدراومزایرایسبردنونکاهنافساتم
هسنعصردیزاوژروبهدرخنیالامعفروضح««دوپ
ایراتلورپتضهنویتسینومکشبنجتیمضو«هزرابم
یزاوژروتبهدرخنیابلغاتساهدشتعاب
اپتسینومگهبیتحوتضهنهباردوخیاهرامش
زرامش«هاشنامزردهکیئاپتسینومک.دنکلیمحت
هکیئاپتسینومک«دندادیمار(۱۲)هاشرپگرم

السایروپمجبزحربگرمرامشزوریذنیمهات
راصمشهبنکامههکیئاهپتسینومکودندآدیم

۳



سقاوردهمه«دنئکیم*افکاینیمخربكرم

۰دشنتسهیزاوژروب«درخنیمهتازرابماورهلابند
شیاییخنردارسکسیلایرهمادضهزرابمقمعاهنآ
هاریشاوژروسبهدرخلابندبهکلیلدنیاهب
دسهدیمنهزاجاواهبشایکدنزهویشهکدناهداتفا

۰۱دشیدنیبطباورنیا,یمعهب
ششقنههسپمهیاهراشآاتسمزالنایاپرد

یزاوژرونسبهدرخ۰مینکبهتسباویزاوژروبهدرخ

<یرسپشیاهاوژروپ«درخنایماهنتهنهتسباو
اساماو*درکهتخرتاقبطمامتنایمردهکلپ
نر
نااوختساوزغمانمسیلایرماهبهتسباویزاوژروب
داجیاالثم.تسایعابتجا-یدامقاطباور

تراغورامشتساجیاردیاسوزایکیهایسیاهرازاب

کراسسس
نیمههایسرازابنياوهتسیاویزاوزروبنیبطبار

غمیسو.یاهرشقلرتنک.تساهتسباویزاوژروب*«درخ

هکتراجتودیلوتیاهشخبردیزاوژروب«درخ

:



اینآماجناهبرادافهتسیاویراادهیامرساتقوم
یساماترمهایرادهیامرسنیاياربکتی

اسبهتسباویزارژروبمهتپجنههبودراد
یاهژیوطپاوراهرشقنیانوردردیاهژیو..دارفا

ودیلوتنيازیچهمهاهنآقیرطزاودکیمرارقرب

هکیقواتلدریگیمدوخلرتنکردارعیسزوت

لافشازینارهزوحنیااصخشدناوتبعاجنارس
اسنیازایاهدعییرطزااهالکعبزوتالثم۰دیامن

*۱زاردنارگیدراکرپتراظنیودوشیمماجنا

هدوشیمضیوفتاهنیازایاهراپهبیصاختازایتا
«تاراداردهتسباویزاوژروپءدرخنیاهرخالاپ

تازآیشا*ازارداجهمهردواههناخراکرد

داخنیعردهک:دهدیمماجناارنفیاظویاهژیو
سههاگویسایسمهو«تسایدامقامه

ارهتسباویزاوژروب«درخهصالخ۰(۱۳)یماظن
هگلبتخانششراکوبسکتیعضوزااهنتناوتیمن
هقبطوشوکحمیژرابشاهطباررددیاباروا

ایکی*تسهیمابلرهردوا.تغانشزابمکاح
:ه



یزاوژروبهدرخاجکی«تساناقهداجکی«تسارگراک
هنچنآ«هسردمعلعموهرادادنمراکرگیادیاجورپش

اسبواهژسوهطیاردنکیمزیامتماپنیاهمهزااروا

یراسسبفیاظووا.تسامکاحهقبطودوجوممیژر

دکیمكيکواهب۰.دهدیمماجناهقبطسیایاربار

واهبءدرببتفگنهیاهدوسهایسیاهرازابزاات

ردتسمیفنیرتنازراابارراکیوریناتدنکیمكمك

نمسیرتهنامرحمهکدنکیمكمكواهب۰دریکرایتخا

واهب۰تروآتسدبدارفایادنرزاارتاعالطا

ویسهدنامزامارهانیاهدنابات"کیمدیک

وبرطیحمهمماجنحصردودزاسدکشتم
زیچهمهماظننیایاربرا.دروآدوجوبتشحو

:سسسسلپراکمه.تسوا:ت)لماءملثالد.تسه

رد«تنسانآزا,ولزجها5یتحوتسوانفخم

هدشرسعرانایسیاهدنابشیپاتیپمورلتروص

نوردهسبمکاحهقبطیژولوکدیالماح۰دشکیم

هکاوریاکدامهم
میژرتافاحجاابیرپشیزاوژروبهدرخرا

۹[



هستسباویزاوژروبهدرخ«تساداضتردمکاح
وتسانویدصمتافاحجانياهباردوخینسه

راشفهچره»تساهنآیرجموضاح«راومه
نیاتردق«دوشرتدایزمدرمتاقبطربمیر
زوسماامودیاییمشیازفاهتسباویزاوژروبهدرخ
نیایاهمادناشرعنیرتهتخیسکماجلدهان

فماجهتحصردهتسباویزاوژروب«درخرشق
مسیلایرپمآهبیگتسباوتسارحوظفحیاربضیوخ

تسههکیسابلرهردرشقنیازیمت۰میتسه

باقنارگا.درادیساساتیمهابالقنایارب

یرصانعدنکشبمهرداریتلودنیشامتسارارق
یسدلودنیشامزایشخبعقاوردیتحاپنیازا

۰دنتسه

«دیدجمیژرابهاشمیژرشیوعتنایرجرد

وریزانهتسیاویزاوژروپهدرخنیازایدارفا

مورخمدوخهژیوتازایتمازامدرمراشفتحت
راتسپبرداتارایرایسبدارقایلو۰هندش

سیژرودندشلوغشمتمدخهبدیدجمیژر
۷



تیج,دوخیاهزایننیمایاربتقیسابدیادج

یریگزایرشهب(درمشبنجبوکرسوندرکراهم

زایگرزبشخبوتخادرپرشقنیایاربدیدج
(8۱)اهنهملنایمزااردوخیاهزایننیا

مساهبهزیوتازایتمااباراهنآودومنباغتنا
۰دادخوسراجهمههب*یهلابزح*حالطماب

نامهاریزورسپهبناسااسب
ناریاقفلخیشادفیاپگیرچ

راو

1۸



اهسیونربز
واریاربر

زاهیآتروصباریرپمایرآنیناوقدافمدناوتیم

یخردینایتضریماههک لراتنامسآ
یاهیآ1۱«امتشپیبدراردهعمجیاهزامنزاکی

هششنامایمارناقنا؟:هملکنآرداودرکادیب"ار
نیسستارم«ایلگنج«اپبآدماشیرهمایرآنوناق
حیضوتنینچوتسنادهریغواردراکیااهدیمر

رایتخارد"نآرقنامرف"یبطاهنیاهههکداد
قبطدناوتیمتموکحنیاودرادرارقمالساتک
ههاوخبهکسکرههبارتآزایرادربهرپبحلاصم

اپ«یناجنسفریمشاهمالسانیا*۰دنکرااو
یزاوژرویویتسیلابرپمامالانیامیعوگبرسید
سسکهبتاومنیمزتفگیمهکیمالساابهتسباو

و

شمودکآهامارآهکررادیلکت

ی

راد
وانسیبتوافت4یاروارمنایمب"مالساتیوکح

۰دراد

 



ودندوبنندنامیلممغردرگیداهنیا۲
۱تفاریتلصخنینچزیناتسورهبرارف

یاهروحنتفایرسربهلئسمطقف«درکیمنظفح
:توپراک

ااشمهکدیدناونیماریپفرمناقهد-۳

ادودرسرورکوماهیکوا
شرستماردوخنیمزهعطقتساهدشرداق

ابودنکتشکارنآ:یزرواشکنارکراکكمكهبهداد

قیرطزاهکتفرگرظنردناوتیماریپفرمناقهد

یزرواشکتالآشامریاسابروتنکارتندادهراجا

یهرسسناقوارکحنارا
۰تساهدیشخبقنورار

داوصدویمکوگنجهناهبهبتلودزورما-+
و4دروآرددوخلرتنکردارداومنیاعیزوت«شرب

ه-سبلرتنکنبانامزهچهکتسینصخشمزونم
تسلودهکتسادیعبیلودبسردهاوخایا

ی
یکاههزوحزایاهراپدرکدهاوخیمسالامتحا

۰.۱



مسسخفرصتهبگنجهناهیهبهسکاردامقازا
رسیارد۰دنکظفحدوخیاربیوحنب««هدروآرد

۶زاوژرو-سبهدرخنیادماکیبارخهناختروم

۰تسازرحماتسور

تقاوردیزاوژروبهدرخزاشخبنیا

زضرمنوقلوتاهاتداریروضشکرسارسی

ناوسدعریزارنآتسارهشرادنآیلصا
۰مینکیم:هعلاطمیرپشیزاوژروبهدرخ

وشاهاوژروب*درخیافتاهببیرقتیرثکا-٩

مایقهاشمیژرهیلعربه۱و4۲یاهلاسردهک

ایراملورپهیایاپنآ؛۰دنتسینهنحصردزورما«دندرک
«هدرکاهراردوخراکیتتلمهوشاو"تنشویپ

یسضعبودندادییبطتدیدجطیارشابارنآ

»+دسشنتسویپهتسباوتزاوژروبویزاوژروبهدرخهبیتخح
یزاوژروب«درخهلوقمهبسومابهکینارثلیلحتر56

وستیاهراوطاو۱۱دنادرکیمیمس"نتنس
مسیارتبرتهباینییبتاردیدجمیژر,یرامعتسا
هابهکدنامیمینالامرراکهبرتشیبدننکهیجوت

۰.۲



2نااامنوارقاکترت*"حرراضحا

۰دنوش:ایوجارنادنزب)کشم

هدافسیتسارسرپثحپیًاجنیاا-۷

ویتنسیاهتشریاههنامرس
رسربجیهگلب<تسینیتنسیزاوژروبهدرخ

تایزاوژروبهدرخزایمیسوهکبشنآداجیا

وطباورتیبغطیارشردهک

اریزاوژروبنیاشکووقتناکمآتاحرهپ

ارزا"یاهرازابهانوتاتوروداخم:دنکمهارفا
رد۹شنکدرازیاهکرسرومهک«یطیارشراد

ووریکراتوراومرهکهدری
دوجویاریلصاتکرشهبهتسباویاههاتریمعت
دروآدوجوباراهاوژروب«درخزایگرزبلیخ«دنروآ
تندرورسگواهرطعحابیوکانوک*اهناهک
لایمرتازا«دافتسازایشات»نوگانوگیاهزاین
رسبثیباساسااجنیاسپ۰.دندوبطابترارد,

یتنسیزاوژروبهدرخایواهیزا«هدافتسارس

یاهراپردتسانکممهچیک«تسیناهرپش

۰۳



هسلاحتسایواههیاسرسلاقتنانیادرأوم

دیشابهشنرگاتروصزینیتنسیزاوژروب*درخ
راسسیمتزاوژروب«درخدشرنیاهنمادلو

تردسقزارتشیبرایسبنآتعرسورتمیسو
ورسسپشیتنسایزاوژروب«درخواههیامرسقابطنا
.تسادیدجطیارشاب

تامدخشخپردیزاوژروبهدرخدشرنا۸

ردهکتسامسیلابرمالماکتتایصوصخ.زایکی

یسستلودیسارگوروبدشرتروصباصوصخمامروشک
۰دهدیمناشنار.دوخ

تسایدارفارسربتحباجنیارد۹

لکالاودنراکلوغشمشتراویسارکوروبردهک
ناوسنعبشتراویسارکوروبمتسیسونامزاس
امهعماجردمسیلابرپمابوکرسوهطلسیاهرازبا
اچسموهکیخ
دسهاوخنیزوریپهباهنآنتسکشمهردنودب
۰:1دیسر

نخسندوب*تسیلایرپمادض"زاامیقوس۰

۰



اکونازکهاادوبو
ویهامتجاطیارشعامتردینعیدوخنیسو
*مسروایمرظنردیلثملانیبویلخادیدامقا
هکردامتیرپشیزاوژروبهدرخهگنیا

یسنعمنیاهبدرادرارقتسیلایرپمادضیاهورین

كردقابمامتابارهزرابمنیاهکتسین

میاهدادناشناجنیاردامهکروطنامهودنکیم

دهدیمهزاجایوهبشیگدنزطیارشهکیدحردوا
اساسا۰.دهدیمماجناودمپفیمارهزرابمنب

درسضهزرامیوتحممامتیزاوژروب*درخرگا

هکدوبنتسردنیارگیددیمپفیمارنتسیلایرپما
ویربهرنودبیتسیلایرپمادضشبنجمیکوکب

دلی«دسریمنیلاهنیزوریپهبایراتلورپینومزه
هالکپمینکهفاضااجنیاردزیناررگیدبلطم

هاشنارودردتفپنایوکهکدوشیمصرفنینچ

ودوبیزاوژروب«درخنیایربهروینومزهتحت

مایاه*دویصارییاهراکامهک
باسحهبدندادماجنا«زواسیطردهدننک

۰



یستسیلایرپمآدضهزرابمزایزاوژروبهدرختشادرب
وتزیمآهابتشانیازازیچنیههکیلاحزد<دنراذکیم

رسسیاسدتنامزینیرهشیزاوژروب*درخ۰تسین
هژیونامزاسنودبویدوخبدوخروطبتاقبط

ردشسبنجهکیکاهراکودشهدیشکتخهنهبدوخ
ناتعازادوبیدنیاربدزتسدانآهبتدجنیا

کاررمیانامداایاح
هژسیویتافبطیهاگآونامزاسنودباییرقتهمه
۰دندرکیملمعطیارشراشفتحتوشیوخ

ربکرم"ای"مسیلایرهمآربگرم"رامش۱

درادیدودحمرایسسبیاوتحماهنیادزن"کیرمآ
و"هاشربکرم"لثمیئاهراعشعیاتقاوردو

مسیلایرپمآدوجورداهنآ۰تسا"ینیمخربفرم"
ییزیفوایتیناکمآتیامخیمونآرکادخ!اکیرمااا

۱هنآ«دننییمدوجومتموکحیاربيجراخ

یعامتجاویداصتقاطباوررداراکیرمآمسیلایرپما

ودننیییمنمسیلایرپمآهبهتسباویرادهیامرسماظن

مسیزركليندشنوگنرسابمهتپجسههب

۰.1



کرمضرفزمهارمسیلایریماطوتکهضرکخ

و

ودینی
اتدهدیمناکمامسیلایرپمآهبیرظنهترکنیمه
مکارمرابتآتیرفابومهوحنیارا«تابتماااب
۰تقبطنیایاهندزتکنایمرداریدیدج
دیآیمدوخبیقوهقبطنیازاپودنکیدنبمهرس
یارسبهگنآ۰دراشفیمازشیوگدیدجمیژرهک

ثاآدومشیمیعدمدوخ*دروخهبرضرورغظفح
+تسا«دوب۷كرکاتایوخآاهسدرفک

اهرامشنیاندوبطلغرسربٌتحب-۲
دوخدحردودوخیاجیاهرامشنیا۰تسهن

یاباراهراعشنيادحواج۰تساحیحص

هد

رد*هاشربگرم*راعش.تشادرظنردافیقد

هبدوبییحصیتسیلایرپمادضهزرابمزایاهلحرم

هماردممارماهبهاشیدرپمرسهکی
مسضوتساروطنیمه.دشیمهدآدناشنیبوخ
سشخبدناوتیماهرامشنیااهرامشریاس
توافتواهنآهمههندشابهلحرمكيیاهرامشزا
نجسیهابایراتلورپدزناهرامشنیایاوتحم

۹۷



یساتاجنیمهزایزاوژروبهدرخدزناهرامش
۰.نوش

زورمااموهدرکحجلسماراپنیادیدجمژرس۳

مدرصمشچیولجوانلعاپنیاهکمیتسهنآدهاشآ
همهمشچیولجمههاگودنشکیمارناشهحلسا

۰دنشکیممدآ

مسیرییمراکبار*نپمل*هملکیتقو-

لسیالدب6تسایدارفانامهافیقدنامروظنم

وهدش«دنکفانوریبتاقبطنوردزانوکانوگ

۰دنهدیمدیکشتارهقبطیبدارفاحالطماب

دقافوریقفدارفازااهنهملامتحهکتسینمزال
۶ماظنءدنشابداوسمکاپداوسیپ.انایحاودمآرد
لاستسبردفثاربالوحتلاحردتعرسهب

هکدرکهئارااراهنیملزایهوینااقافتاریخا
یاصهنهمل«دندمآیمزینهعماجیالابتاقبطزا

رزیاهرپبخیاهناباخرداهنهنناریا
زایاهدعهکلب<دندوبلوغشیدرُگلوهبناریا

یاهرپشیاهنابایخرداهنآنیرت"صخشتم"

.۸



كلوضغشمیدرگلوهباکیرمآواهرآیاهروشکقرزب
اهنهملنیازاهکیئامیپاوهكيربهوالعودندوب
رکیدرفناهدص<دشدراوناریاهبینیمخه«ارمه

.هسسبدیدجمیژرسوبیاپهبتراانوالئاسوهب
-*درخساسحیاهتسپاراودنتشزابنطو

"رشکد*حالطصابنیمهارهتسباویزاوژروب

.دندرکلافساهدیدعجراخیاه*"سدنپم*

ورراوجرجرااچ

4.۹



کرمضرفزمهارمسیلایریماطوتکهضرکخ

و

ودینی
اتدهدیمناکمامسیلایرپمآهبیرظنهترکنیمه
مکارمرابتآتیرفابومهوحنیارا«تابتماااب
۰تقبطنیایاهندزتکنایمرداریدیدج
دیآیمدوخبیقوهقبطنیازاپودنکیدنبمهرس
یارسبهگنآ۰دراشفیمازشیوگدیدجمیژرهک

ثاآدومشیمیعدمدوخ*دروخهبرضرورغظفح
+تسا«دوب۷كرکاتایوخآاهسدرفک

اهرامشنیاندوبطلغرسربٌتحب-۲
دوخدحردودوخیاجیاهرامشنیا۰تسهن

یاباراهراعشنيادحواج۰تساحیحص

هد

رد*هاشربگرم*راعش.تشادرظنردافیقد

هبدوبییحصیتسیلایرپمادضهزرابمزایاهلحرم

هماردممارماهبهاشیدرپمرسهکی
مسضوتساروطنیمه.دشیمهدآدناشنیبوخ
سشخبدناوتیماهرامشنیااهرامشریاس
توافتواهنآهمههندشابهلحرمكيیاهرامشزا
نجسیهابایراتلورپدزناهرامشنیایاوتحم

۹۷



"لزلزتمتمعیبط"زانتفکنخس۰

صخشمامهکیطیارشردیزاوژروبهدرخ
ویزاوژروب«درخم!دکهرابردهکمی|هدرکن

ناسنخسهبمینگیمتبحصیطیارشهچرد

دنکیملدشوخنیاهبارامنتیسسکرام
نداههکگنشاهدرک!دیپ.اریدیلکهک
تسایفاکو.دوشگناوتیماریلفقره

یدوشگیاربارریحارجسدیلکنوادمک
نیایجوپاتمیرادناراکبلفقنیلوا
.میبایرادارلاهخ

"رضاحهوزجز!فن

ناربآقلخینادفیاهگیرج:تاراشتناز

لیلااهگزرودامیک




