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رواهکتسایاا>ردنیاودتاهدرکرایتخاتوسنآمیب
یاجرباردوختاریثأتهوزجنیاردهدشحرطمیتسیکوامری
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ووترهام"دارقاز4اساسارفتنیادوشیمهلادالمکن:اانچ

هسکیعامتجاهتیمزیوطددیسلیگوبنیسنکت

یسارکوتسنرآ*رعقدب*نیسنکت.رهام*دارفانیادوفسمثعاب

ماشنب۱هوزجخساپ؟تسیچدنوش::لیوبق»یرگراک

یو"یرتگنیاهوحتویتسبلایربمآخیانمرغرتسگ*

دنوزسبدننکیمسهکدندوبنآلهااتفرنیارگاره

زاغآردهکدندز؟یمهطالم«دنروایبمهبیوخنباردوخیاهفرح

دّقافنناریاابنرمارترایکی۸ایراتلوزپلیلحتتمسق
نایاپردوتسانآ*افعارثکاندزب*یگدلکولیب".ابتراپس
ندونسبنیسیناتورهامزینایثآززا:نطیلق|بیعتمنقنیمه

ندسیللغردبجومتراهممهوتراهممدعمهاجنیاردسپ"تسا
؟تساجکردراکهراج*دوهیممسیمونوکآهبهقبط

 



۹

یرسستنینچشبادیپثعابنا۳عیانمشرت»ارچ

ییکحننیاهبرجنمهکتاهدربهچررتسگنیا*هوحت"وهد

رسظنزااررغمنیادوچودناوتیمهکتسایساسابلظم4هد
زسیچچیهدیوباتزایلوآ؟دهدحیضوتینیعویدام
روسمتلباقطییکعلوارظنرد-تسینهتفوننیارد
هتسباوکارد5نرهیی1یادمورتگینحی.تسا

نارسگراکزافعافمورابشتساوهناگردیتسهبدیابًاتدعات
هی!یارنزاًاهتسیسکرامشیعیاهلیاختامتوددرگرجتم
نه.تسادادناناررهانیمههتسباویاهرومکردرگراک

"یتسیلابرپماعیانمشرتسگاسروسگبردلسیلدهیچهسپ

ادمرگرادهقبا-لدردیاهدنادردزیزعنینچداجیاثعاب

یرونسشتتسًتاوتیمتابثاترومرد3کادییبچالحاکسایماعدا

,هدزجرناگدنسیوننتوگهناقساعمیودعخبًانغ۳شیوا

رثآهکدندستارهیاسيبویراتتبارایسبعارتخاو+ادباهجوتم

یزابندگدننکیمناونعهداتفااپشیپویپیدبرماكیناوذمب
میریتامدقمهحبنیازا5یایتدانادقهاهاهباس

هرابرددوخاقفرنیاهدتسانبآمیريگیمهکیاییعن؟۰.تسیچ

هایمیخیرگراکمارگوتسرآ"سقنیانادوجوپتلع

یکهبطّقُ:هیونروحدیهدننًاوخیاربلقالابجز

یرسقهالابنادوخرنبیاهةحوكايتکتوتراپسرابمم

طیارعردهکدنهدپمرارقباطخوباتعدروماررگراکهقبطزا

12تامیزابیدیلپشتدوهدمآدوجوبيپیم
نیادیابهوزجقبالممسانب!رشدنیهکنتیایارب

و:مسینگمیمات"شب"ودابورغقودبدوخهبوتهب!ررقم

قیلکت»ییریگیمرارقزورترد4تمدخردرکیاقآزاتي:
لکشنم»میردنواایراکچههرُگیدوتسانعورشخبنیماابام



۲

رارث*نویسزویآعفوسرد>هگششبنآ۰تساموادرثخبابام

نودنمآرجهگنتس!ییادروسنیآرللکدمنیلوا*هراد

نیا*دریگیمشارت"زورتردق»تمدخردهرکیلواشبدننام
درام9ولکدمابتماملکفمنیایتسارهدن۰تساملکشم
.ماجنارسودششيهیلحارلگدمنیایوحنهباقفرنمایلو؟ام

مایاارةشیظونامههرخللابمه"شخب#ییادکدنهدیمناغت

۰تلاشقوخولکدملحهوحننیامينهببایآیولو*ددنهم

دروآیمدوجوبیواسبتالکدمهکیتسارب؟دروبتدوجربیاهزات

اسیکعکلرنتفوننیاشخبنیرتساسآیبزینلایلدنیمهبو
یاریینییب*دسریمدوخجو|یروگلیامتیلوگان*دهدیم

هلترومب۷الوسیمخبنی:دشاندیميلامخهچشخبنبآ

نیعربو*دنیآابمیدیرگراکلفاحموپچیاهنامزاسنهبطساو
یسگراکهترلکهبقاهراقاروترقسآمیرراس*لا
تازراسسیم"ردشخبنیآنیتپسهوتسانئاخ»تیرشکا*نامه
ردلواخآهنوگرهلاحنبعردوةرادآ*یماگدمیتد#یغنمح

نیددهریلاکیدارءیسایسییمارانویبالقنامیرهوجرم#دیلوت

وددکیمدیدهار۰.مفاثمایمقتسممهودنرگیکشیک

رغکنیارظنز۱؟دیاوعرالعا*لکدنچرتیاربنوئسکآ

نسسکاختیرثکینعیًاهنآ*هدنعناماد.گنهوفیدیابدیال

لالوآیعوتی:امنورديتحبگمینیبباتمینکیجر

نسیامینکهاغ.بامتعادبدسرهچاتدوشمیقلعدیلوترد

رگیدیوسراورگراکهقبطاببجبیًاهوریتطباوویکزاتعامج

یونسزاییفنمآهزرابم/اگهمپوسکیزا4نختیرذکلکیراح
یفنمورایممزاجاراایناووباصتعاهنو؟رهفلاخمرگید

زراییادیطقانتمتایموممهچرعتنیایتسار*دشابیم«تسا

روتهرمزورتابعقاو*دوشبمثيتخاجنیمههبهیضقهزاتمم



رها

ناوسوتزرقروویوبسهبتسن۳

ادمنیاهبیزایتمآسیودریزیهکدرادیماوارلیلحتنیا

دننک:ادج*یرگراکينارگوتسیرآ۰هلگزااراهثآودنهدب

هسبتمهتوارتنایاربيششوبًر"شدارچربیثارستابحو
۰رارفاههدنز

هراسیندوزخنیا۱یاوفبسکهونآهتسآ

ردحالاسطمانی۱ایآلو+یزومایب*یوگراکیمارکوتسرآ"
هامنارداتفرنیاراگتبا«هلب؟دراددوجویتسیسکرامگنهرق
عاضواردنآندربراکبردانیپنآراکتبا۰تسینحالطمانیا

نینلنآردهکتسایلاوحاوعاضوایابریانمهرمکییلاوحاو

یاهروفکرگ,اکهقبطنایمردینینل*یراکبارحالطمانیا

یتسیلایر!تراخلماخردگدهدیمییخعتریرغقیتسیلایرپمآ

نیا*دنددمیسمسدوغروشکنارادهیامرسابهطلستحتیاهرومکهک
نییولجاریتسیاایرپماتراغنیالماحرایمناراسبارس

رگراکهقیلمنواسرکریتاپفآ۵تخیریمدوخروفکنارگرگراکزارفق
عاسضفدسیلیسایایگدیبونسل!ایریماماططياقیازا
تچجنآةبهثیتسیآ!ایرپمآماظنز:اانآعافدنیا۳را

»نیسنکتورهام*ااثمنوجوربرگیاهدزمهکدوب

[ضیايتسيلايرهمامانزااهنآعاند۱ریخ«دندوب
اررسشقنی!نینل۰دوبیتسیلایرپماوامشثتسارداهنآندوب

بازسحاابارثآهطبارودیمانیم*یرگراکیسارکوتسیرآ"
سوتههیرم1*سیلایرسیمآلابی*
ینارگراکبمگلیتخصرونکهیرغاققرنیاقورمآ.*دادیم
:سررایابًواعدوخلوقبدننکیمتفایردمهالابیاهدزمرگ

ودننکبمقالطایرگراکیسارکوتسیرآ.تیامنآیقنو



به

«ءدنشهدجیفوتاریرگراکینارگوفبیرآنیادنهاوخممهکیتقو
نیاسعدوخلوقبهکاررگراکهقبطرفتنیرترگفنعورونیرتهب
یرمگراکلفاحمویوایدایاسنیبهطساوهقلحتروصبالوممم"

تسنابعگنااهنآهبودنریگیمارتفادابهب."دنیآیمرد
هوزجنیایرها۵یرالسا:اهگکنآیاربودننزیم

هکیدارق(شتدذگناجزاویراکادنزاهدنزدهاوشهئارااب

رارسقیرگراکيمارگوتسرآفیدرردیلومآریشتروصنیاهب
دانگیذزوزمآهکیسابختالمبجابدننکشاخاردوخدناهتفرگ
1دن!هددینکلاذتبابیتلودلاممتساترثکتلعبامروشک

1قشم":درومآزهاتدننکيملیلجتخبنیاززا"یرماتن"
ولسیلچتنیایانبدنهدحیموبتهکنآننودب۳یابچ

یاهتارگوتسیرآ*نیلدزنرد"یرتلورپفرعونادجنآساسا

قسرطنامهز!یرتلورپفرعونادجو"نیاایآ»تسیچ-یرگراک

شسنادابسامتردرکفنهوزیاهعاوژروبهدرخالثمهکدوشیمبسک

؟دنروًایمتنببایراتلورپیبالقتاهزرابمردتکرشویتسیکرام
رسسانتسمادشابنیئچرگاودعابنینچهکدسریمئ,رظخب

زایکدنا۰دعاپیممهزایلکباقفزر»یرگراکسارگوتسرآ"

زایسعانیلمعجیاتنهبومیوعجراخكیروشتًافرمهزوحنیا
رگراکهقبطزارفقنیااتفرنیاهتفگهبانب۰ميزادرپبنآ
ظهنررکهقبلطاب*پچیاهنامزام"طابتراةطساوالوممما
یتستوشرویادضووورسدونروپ1لافتابورسمیدیدهکروطتامه

هرمزردذزینارناعدوخنامزاساقفری

*تئایهتسیبلطهبهکاجنآززایلودننادبم*پچیاپنامز

یگراکیابیننیا.قیرظرا.تساولسمورا6
دنریگیمسامتهقبطابهتوگچسپ*«درکدنهاوخنرارقربطابترا
هسچتیزنیاردمينیبن..دننکیملکدتموجیسبارتآو



هکتسایتسیدایرپمآ1تلوداباگنجنایرجردامرظتب*:دنیوگیم
رباردوخهقبطلقتسنامزاسودنوهیمرادیبوهاگآنارگراک
شرتسگیماظن-یسایسنامزاستیوقتاباهنتام۰دنزاسیماپ
میناوتیمهکتسیبالقن!كيتاربنیارشتوحیشوتویبالقن!شنج

ذوسفننآنوردردجیردتبومیراذگبرثارگراکهقبطیبتجلکرب
:-دباراهنآهبئاجهههزرابمتیادهتیلباقوهدرک
تلکس۰دنکسردیلکروطی.هکتالمچنیارد(۲۰س)«میروآ
اسبهکیایماظن-یسایسنامزاس«هدشرازگربتوکسهبایلمآ
هقبطردیتیرطهچزالاخرهبتساکنجلاحردیتسیلایریماتلود
فرنمایآ*دیامنیملکعتموجیسبًارنآودنکیم"ذوفن*"راک
هقبطردذوفنیاربیماظن-یسایسنامزاسترطزاگنجند."اپوب
-یمایسنامزاسنیالاحرهبابوتسایفاکنآنتخاسلکدتمو
هفقیطابهقیطزا*یرمانع*قیرطزا.تساریزگانزینیماظن
دنکلحارنآدیابیروشتهکیایلمعهلفسص۰دنکرارقربسامت
هزراسیمرایرجرد"هلمجمهرابرازهرگا*تساجنیمهرد
«ميتکرارکت,*دیابیملکدتو یهاگآرگراکهقبطهتاحلس

 

وررس

نامزاسیاربقبلابیریگطابتراهلئسملحیخدمهفیظوزاب
نسیهلحاقیقدودنامیمیقاباملباقمردیماظت-یسایس
.لسیبقنیازایباههوزجوتماملباقمردزورماهکتساهلثسم
*دنزادرببنآخشملخوحزطهبدیاب

صضخشمفیاظوردثح:زایلکلشامحرطابهکاقفرنیا
ینزیمآهشلابمیاعدآنیاابدنوریمهرفأطبیترتنیاهب

اجدوخهدنناوخهبشملئامیاجباریلکبلامنآدننکيم
هسپاهتتتساهدادناعنلبعردابرگراکهقبل*هکدننزب

شقتدنناوتیمهعماجیسایستایحردهکدرادهجوتییاهنامزاس
دوخهکدنسیونیمیتاکازهلمجنیاو*دننکیزابیبالقن



1یخ
نوکاریشآزرگراگدتبط1دنهدیمحیخوتهوزجنیمهرد

وازاسنیسییراخیازاویرگراکیسارگرتسیرآ

رسسپترًاسظن*راسمهسیرسجتوارونبیتح-تسا

تسینوروشییاسپناسززاقسیرسطزاهکهسیلوست
یدرنکاختیرثک!"ذوفنو۳نمهدشهدربهقبطلخادب

رسارایاکقبلیرنیرنآ!رسرگراثیسارکوتسیرآرشت

ناسسهناریارگراکهتباطرهیتساربودنیامنیمناعنا
نسیماروافقرهکنابهاتاریاسر
هقرفتم:تایموصخنیآابیاهقبطهکاستمرایسبناعیاد

دنشابهتشادهجوتثابتادزاسهب*هشت*لمعرد"هبرجتمک
سا۰ویسی"یبالقداشقدهمماجیتاسنقنایمرد*دک

هباقبطابیبالقناناامزاسیریگطابتر؟!سیمهلکسمهیمیماوشب

زرسسیتاهنامیاسنیریبالقناهکميتیبیم4«میزادرپبرکراک
ههقبلنیاابرگراکهقبطزرا*یرمادعقیرنطزادنروبجم

دنرادزیناریراکنینچماجناهفیظواساساودنریگبسامت
اررمآانیاكیتکاتمهیژتارتساهناحلسمهزرابمیروشتو

وایکیهیابورکطاهخرشملخوتساهدرکیتیبشرپ

یابکیرچیتتوودوب٩2لاردهناحلسمهزرابمزاغآلیالد

یهاگآرگراکهقبطهناحلسهزرابمنایرجردهکدنتفگیمیئادن
شرسسهگوطسبهنیمزدناحلممهزراب»ابودباییملعت۵

تارافراتیرهرپاقیقد«دنکیممهارفاریرگراکتازرابم
نودسب«دندرکیمهیکتیادزرباسهسورپیدقلخیثادفیاهگیرچ
هقبمامتكینکاتمهیژتارتس!مهءهناحلسمهزرابمیروشتهدشا

یربودیدیمقلخوبالقنایاهورینوزجارناریآ"رگراک۳
روسسانحطسهوزجنیاناگدنسیوت

.هورگراکدشویبالقتادض»تارکوتسیرآ*یرعقدوجوبهنار



در

بوکیسیلبیوریدهایهطلسهبهگلبیگراکهقبطنایمرد
رااپدنآهبرجتلماحهکنارکشددووهبنارگراکیدامتعاناو

دیشیپیتقوو*دادیمتیسل6دوبهدوتبزحنآربهر_درگلبع
لگدتویخاگآرگراکهقبط4هدالسمهزرأبمنایرجردمگمگدنکیم

لسعرددیابیماونوشازیایمیرکگوطبناکماوهکفاب

شیوخلماکبنابرجردآامراسهمهواهب۰ال

ناسوساجدوجوزایگیزیفروطبارًاصاقتاکنحمهکدوشمردات
ارنارگراکهنادازآسامتناکمادنکیلاخسیلپنادیچربخو
نارسگراکدامتعاراکنیانمیومهارفهاگراکطیحمیه

ابآردیدجدانانیاملاساایابلدربیروز!شیبار
یطابترا.هبرگراکهتبطبازیایمعاونانهمویدک)اس

ماستحسردهداعلضتنازرابموازرابمنیا.نیبكيداگُرا

هژرابمدکمینکرومتیآهظسلدیزاذگب*دیامنلیببتقلتقوفس

هک0نًایشیضمیدکیمدیکآتالثمیور»
نرهربرفاررگرگراکهقبط1هداحلسمهزرابمهطبارهمهنیا

راهشلااقسا۱یهتسبهمیارنیاتین,وتیِکه

نایرجردطیارشلیلحت۰دداگیسانیپلباطونیرتمپمزایکیاو

*تساهلحرمرهاپپساسموحیحمیاهشورذاغتآوغاضوآلوحت

لزوروروگیسوکیرتکرتیپنامردهناخلس9کیمودتم

۱8؛ًایرسطباک هراونهدنهاوخبوذننززسا۳
یروسکتزًادندکتکرحهیات:هژرابمز۱لامپربارس.اب:

۰دنآهدهقوحدمكيتكاتمهیوترتسامههداحلسهزوآیم

 



میسسسدا

لکدتورگراکهقبطابطابتراردیماخهفیظودوخیاربهناحلس
ارلاحمضرقنیادیراذگبودنیبنهقبلنیاتازرابمیربهرو
کوتمیرابنودبوتکرعنودبهناحلسمهزرابمهکمينکبآمه

رداقرگراکهقبطنآوترپردهکهتفاییطسبنانچرگراکهتل

نیتروصنآزدایآدهدهنمادوطسباردوختازراسیمتسسا
[تیآ؟دیاييم*اقتراشیوخیسایسیمقاوحطسهبهژرابم
نگراکهتبطیتسیلایسوسلگشتویهاگآهکدزومآیمنامبمیکرام
تازرابمردرگراکهقبطوتسینهقبطدوخیتازرابمهبرجتدینازافرم
ودورسیمنرتشیپینویتویدرتیهاگآاترثکادحشیوخیدوخبدوخ
جراخزادیابیسایسلوعتوهزرابمملعویتسیلایسوسیهاگآو

ناسزاسطسوتامدرومردوییالقنانارگفنغورطسوتوهقبط
تسایسنیاایآ؟دوشهدربهقبطنوردبگنهادیپیماظن-.یسابس
تازرابمشرتسگوطسبهنیمزهناحلسهزرابمهکتسایحیحم
هژرابمنیاریسمردلکعتهسورپیلودنکمهارفاررگراکهقبل

تسسسیئوتروپآیاهنامزاسهبابویدوخبدوخنایرجهبایار
لردابهکیناکهکدنریمرظفب؟دراذگاوراکیسایسلطماب
یژتارتسامههناحلسمهزرابمیروشتراداوهاردوخهنارنهتوک
لابتردیاهئیطودوخیاربالمعودنتسنادیمثایتکاتمه
اسبیتحدننیبیمهکنونکا<دنتخانویمنرگراکهقبطتازرابم
رسسسهتیروشتنمازااهیرا»رببلاقوتافیرحتنیرتشحان
لسجاب.دنبایبدوخیلمعلیامتنیایاربییجوتدنناوتیمن
زاهقبطنیاابهرگراکهقبطنوردرد یرگراکیسارکوتسیرآ*

قسیاطمهکدنرادقحاهنیا۰دننکیم:هطبارعطقكيروشتظاحل
زینیکادفیاهکیرجیلو«دننکیزادرپیروشتدوخ:یلمعتالبامت
هشئوگچیهتایلخجنیاهکدنهدحیعوتهلمافالبهکدنرادهفیظو

كسیتکاتمهیژتارتسامههداحلسمهزرابمیروثتابیطابترا
هدن,ادن



۹

هقبطنوردرد:یرگراکیمارکوتسیرآ"دوجوبندوبلثاق
نسیازایرغقندناوغیرگراکدش"و"یبالقنادض*وناریارگراک

ندشناونغوتسینللخدنویلغفمندرکشودخمزجیزیچهقبط
مسینیفل-.مسیسگراههیدقتممودوخهکینامزاسیوسزازتنیا

سیاراواو2احلسهزرابمیروشتو
سیبردیدامکیبوجداجیآجومدرادآنیماام۱

یسلعیئادقیاهکیرجهبتبسنرگراکنیکماتمرگاتو
هنارابعومدوخهرمزورتاغیلبترمآرددیاباملیلدنینسبودومیم
ینارحناماکحاهدوگنیارفن*وسواثآندرکجوثبنخددمردیریگیپابو
مههناخلسهزرابمیروتتهبهیکتابدنتساوخیماقفرنیارگا-میعاب
ردرگراکهقبطتازرابمیگدنکاربلیالدبكيتکاتمهیژتارتسا
هتکارییاهشورزیچرهزاشیپتسیابیم«دنرببیبناربا
نیابوکرسیربنآتلودومسیایریمآهبهتسیاویزادهیامرس
انیعذگلاسهسارداشقزاودننکهملاطمدنربیمراکبتازرابم

هنارگراکبیرف:مياهدوببوکرسنیانوگانوگیاهشوردهاش
یسسجهتسدجارخاهنارگراکهبشابواهلمحءاههناخر|؟نتسب
یاههورگداجیا+اههناخرکردرودزمیاهنهملمادختسا«نارگراک
هبءهناخراکرداههتیمکیورینرارتبآ«اههناخراکردتبرث

:مرسخالابویرگراکتالیکمتلالحنا«نارگراکتیممجنتسبهنلولگ
نسیارد*یبامتعایتحویبالقنانرگراکمادعا.وفرنیگتسد
سیاهباقفرنیالیلحتردیلوتسادوجومكلرادمزایهوینآهنیمز
بورسنینهیسرربهکیلاخرد«دوشیدنمههراعآیتحرومآ
لسساومزاکیودتاحلاسمهورنابسمزللالنزایکیسا
هیلاطمنیاءدهدیمتسدبارهژزرایمعونتملاکعاهدننکنییعت

وییالقنایاهورینبایغلیالدهجوتمتسناوتیمیدمبهلحرمرد
۶دگراابهساداههتاخ,اکردتسینوتروییاهنامزاسروح



۹1۵

لاارقلعیقادفیاپکیرجروصقتسفاوتیمیمآنیآیررب*دوش

هقبطابیویگطابترا"ینمبدوخفیاظونیرتگرزبزایکمماجنا
هدشیآارًرققمارودهنناعنادهتعذگلاسهمردرگراک

یرگراگییارگوتسرآشودب!رتیلوفسدماقفرنیایلو*دود

هوسسسلجریذپانزیرگویمیبطاردوجومعفواساساوهتعاذگ
رد,یاهفیظوچیهرگراکهقبطهرابرددوخلیلحتزاودناهداد
تعوننیاقباطم۰دناهتفرگنهجیتندوخیاربهتیطنیالابت
رسفاحلاحردرگراکهقبطهزرابمندوبهدنکارپهکرولنامه

"هناحلرسمگنی*زاغآزاسپتازرابمنیااسبولکدت«تسایمیبا
ادیآیلو.دریگیمترومصیدوخبدوخویمیبطهزادنانامهبزین
؟تسایگداسنیمههبتایعقاو

قلخیئاهرهبهناحلسمهزرابمدشابرارقرگاامرظنب

اپنتهنقلخیمادفیاهکیرچ«دماجنايبمسیلایرنماتراسازا
نسیماتاردوخورتربوینومژههزرابمنیانایرجرددیاب
ماستنایرجردیربهرنیاوینومژهنیادیابهکلبدننک
اهنآهزرابمواهتلختاقبطوراعقامامتیگدنزهبهکیروما
یشادفیاهکیرج*ددرگرارقرب«دوشیمطوبرممسیلایرپمااب
هزوبحزاچراخارقلخنیایگدنززایاهزوعچیهدیابنقلخ
یزاتکرتیارب!ریاضرعچیهدیابنو.دننادبدوخیاهتیلامن
ینشومژهنیماتیاربامازظنزااودنراذگبیلاخاهتسینوتروپا
هدلقاقیاهژیوتیمهادیابرگراکهقبطیاربًاموصم«ایراتلورپ



۹۱۹

دوجوسباقئرنیا.ناربآایاهاتسوریدنبرعغقیسرربرد
یرادهیامرتووسکیزادنمتزرث2هایم.تسیهتناناقهد
طوسبرسمناناقهدهبکیفاجات۰»۰دنلقاترگیدیوسزایزرواد

ردناقهدهداوناخرههکتسانیمزرادقمیدنبرعقرایعم«تسا

اسهکدنومیمیناسکلماعتسدیهتناناقمدهدرادورایتخا

*تسینرستمیراتکه۲زااهنآنیمزابودنرادننیمز
ناناقهدو1۳۷راتکه۳ات۲نایملاحهدایمناناقهد

0یوماقایاسوچی

وهدنگلکیانارگروب۲شایارمازایخرب*سس3
۳است۵۰نییاهنیمزهکرازابدنمتورثرمانع"زایخرب
هنهد؟دنریگیمرارقهراغآهیونیادادت

اسدوخنیمزهراداوبالروراددندهرامظاکرا

سسطبملاوآردارچاساسافوسودنرادن

بلاسقنادروخربرظنزا۰دناتقرگرًارق۳درومناناقمد.

یریگتهجگیلاخرد«دراددوجویساسآتوافتهتسزودنیا.نیبزن
نامزصخعمطیارغهبلواهتسدیاهنیمزمیسقتهبتبسشلتنا

نوکاممزامودهتسدیاپنیمرفیلکتدرشیم.هلاحانناکمو

وادنعكی:نیمرارقهرداممدرومراسنور
نناونعریزدرانفتمالماکهتمدودنیایسررب

دوسخیاربهکههیواشعلفاحهبیتحنارگلیلحتهکدعدیم
:۰دنکسیتدنبیاپدناهدادرارق



پ۱۷ب

ناناقمسدن!هدشابوصس"بالقنارادیاپیاهورین"وایتارکمدو
نیادرومرد*دن"رادیاپانولزلزتم»بالقنازددنمتورث
هگدنهدیمحیضوت«نیمزرادقمبسحربناناتهدیدنبرعقرایمم
.ةدسننکنییدتلماعاپنتهنیمزتعسوهکتعادهجوتدیاب"

غوبسثتدننامزینیرگیدلماوعهکاب«.:سبنناناقحدیدنبرعق

"یو(۳صف8*دنرادتلاعدزین۰۰۰۰وكاخیریبلماحءدیلوت
نیمژرادقمنامهساسآربناناتهدیدخبرفقحیدوتنیآمغرهلع

زاادوششاممنارمایرداتتسادبهتناناقمد«دوشیمهشارا
نیسسسسسیمژیوورپلاهشاسیمناناتهد۰.دنتسیدنیمز
هندیامنیمنیماتاقیرطنیازااردوخشامموددنکیمراکدوخ
ردنیضرد*ودننکیمراکدوننیشزیورربدنمتورتناناقهد

هتعونتسدیپتناناقهددرومردهکیاهلبجهچرگ-*

رفقودرهیموپفمرظتزاامنامگهبیلودسویمرظنبرتدکومیکدناهدش
كردنیارگا۰دنوعیمهدادناعتهتسباوبلقناهبهزادناتیب
اسبدیابمياهديمهفنتسرداراقفرروظنموتسینحیحمام
»دننکعفرارمهافت*وسنیایرتندورتاحیفوت

نسپآ»تلاخد۲زااقفرنیاهتعونردامهتبلاس8
رسگایتسارب*تسانیمهمهقحوميتيپيمنیرثارگیدلماوع
یدنبرغقیاربدوخرایعمدراوزینارلماوعهنوگنیامیماوخب
دهاوخلکدمنآطیروطبخهکدوشیمهدیچیپردقنآراکمیتکب
ناسازرینلماوعنیآاتلاخدبهکاقفرنیاارهاظودوب

هبلماوعنیاتلاخدنتفرگهدیدانابدناهدادحیجرتدناهدرک
لاحهنایموتسدیپتآهبناناقهدمیستتهدامآورضاحیدنببلاق

۰دننک*افتکا«نیمزتعسورایعمقبط۰دنمتورثو

 

 



۱۸

(مرم)»دننکیبریجارگراکنآیورربراکیاربنیمزتمسوتروص
رامگتساتحتدوخدیلوتزابیاربآااههتسدنیاهمهابیرقتو

نانلیلحتنیا٩دنرادرازاهکتابواتسورناراوخابر
0اتسورطباورهدمعلکعیکلامهدرخطباور»هکدهدیم

نایئاتسورهکتسانیادیسپفناوتیملیلحتنیازاهچنآ(۲س)
ویراوسخابرقیرطزاافرمودننکیمدیلوتدوخنیمزیوررب
دویدنهتفگامبیلو۰دنریگیمرازقرامثتسادروماپکناب
ابودننکیمراکدوخنیمزیورربیوحنهچهبناناقهدنیاهک
یارسبرمانیاجیرشت*دنهدیمماجناارراکنیایرازباهچ
هباهنآدیلوتیگتسبآونییمتاموضموناناقهدیدنبرغتنییمت
دیاوتنیاهکیباهریجنزنییعتوهتسباویزاوژروبمتسیسلک

هدرادیماسآتیسها.«ددنبیمیتسیلایرپمادیلوتهباراهبار
هراعایناذهدهلئسملیلحتزاغآرداّتفرنیادوخهکرواینامه

۱۳۶۰۶۲دوخنادخزدآرثاردهدازددجادومسمقیفر*دننکیم.
نانینعی#درکنایباریضراتاعالمایتسیلایرپمانومنم
زاكیناگزایمخبهباراتسورنیشراتاعالمانیاهدوگچهکداد
طقتفهکدوبننآوادمت*دومنلیدبتهتسباویرادیامرسماظت
*یکلابهدرخباور*فراتاحالمازاسپاتسوررددهدنادن

اتهدرادقمهکتساهدرک,رتومارفهدنسیوندوخییوگ#۶
رد*تراسبعمکهدعشنییعترغقنیایاربنیمزراتکمهاجنپ

رطنبلوقحمریقالماک۰دربیمراکبار*نیمزتمسوتروم
كسبراکیورینطسوتراتکه»اجنباتءدنیبنیمزتعسوهگدسریم

۰دعابتمکلباقدزمزوررگراکنودبیناقهدهداوناخ



۹۱۹

راسسکتساهباهکنابو*اتسورناراوخابروتسامکاح
یاهرددکدادناهئودهدناریاوکیموا*دنلونشمنایئاتسور

.یرادهیامرسطباوردشریورهبینرآتاحالصا.ابنناربایاهاتسور
بیقعتناکمالایتحارطباورنیالماکتهزرپودعزابهتسباو
زارظتفرمار*ناهارطباور"یلکترانبعیتقو*دومن
۳میهاوخیمنهکمیهدیمناغنمیریمراگبدیلوتهوحن

مسیهدادرارقرظندرومارنآیسرربهکیاهدیدبیسروب
دتدیلوتلوئعمیرازباهچابنناکلامهدرخنیآ۰میزًادرپب

سیو۹اورییرانکرددیلوتیرادهیامرسشخبدوچو

ةرسممیاری"دیلوتای«رادیلوتامباورنیربیریثأت
یسلادوئفماظنردالثم؟رازابیارباینریگيمتروسیصخش

نسیمزهیطقزا۱ر.دوخشاعمهداوتانشایادعامیئوگیمیتقو

تارتتلوکز«5؟تسانیالایاتمدننکیمنییعتدوخ

اسرداصوضمًاهماونیا0رد-
وتسسآهدیدرگنرکذیآعامهکهدعهثاراییاهریابدیر

یسسسلیخنایمنیارداتسورناراوغابرفنهکدهدیمنادن
وایتموبزینیاهراع|جیهیختساهکنابرتقنزارتهتصجارب

روسسسلپرامآنیا-دریگیمنتروماهکنابنیایگتسباو
هدادنانسناقمددبهکییاهماولکرامآهکنآنودب«هدنکارب
دناوتیمنتسهیرتناتاهرماوهکیلاحردودوشرکذدوشیم
ناسناتهدهبیماهماولکنایمرد۱ری!هظحالملباقغلبم

گدوغمهافتواستدناوتیمءدهدلیکدتدوشیمهداد

ایواتسوردوخردنایئاتسوررامشتسامهملماوعزایکیایوگ
نایکایرپمایلاممتمحیسوتلودززالقتسمراوخابرترومبرهع
۰دشابیم



سس۱ه
فرصمامغشوهدرتشکنیمزنیارداردوخهئالاسفرممدروم
رداقذفرنیالیلحتردلاحهنایمنلاعفوایآیلوی

ییارییابردشربایآ»تاترومنیاهبامر
یاربدیلوتنیارگا.؟یازابیارباابدوعیمماجنایناهوسارس
سگیاراوروکیقرنکیردومماجنارازاب
نآدروسمردیتحدرگیریقرساربرازابزْیدارکس

»۰دهبیم"ازناهشامنیففکناعنیمزهک:یباتاقمد

اتمسیئکیسرربرتشبارعونومنیاشدشآهیراتگ
ردناسناقعدعخولیاحتزادناهتسناوتناقفرنیآارچمیشیبب

ناسستاقمدندوبیبالقنادرومردمعولکییاتنزجناربآ
مسیدقتموزلودندتورثناناقهدلزلزتولاحنایمنیا
ميتهشسب.دنریگببلةنانایرجرد*اهتارگوروبمارا
سناتهدهبیدکهچاقافمدنیوگبدناهتسناوتناتفرنیا

رتختمنیازودننکیمتیپامحنآزا.اپتآهکدناایمتبةیبت
ربااد7املکیم:اخدناتسناوتناقفرییارچمینیبب
رد*دنیامنحرط»اهاتسورردارهناحلسمهزو:ابمیاههاگیابلیکعت
َارضا۳مدیابیتاقبظ.لغادیاهیدنرعقوتاقتبأاتلیلحت

هسبتبسناراهنآتیمغوودادرارقرظندرومدیلوتابباوررد
:۰دیجنسدیلوترازبا

۸گیسآدیلوترازبایمومخكلمتهدیئاز۱۱۱رامثتسا

یارب۰دنهدیملیکعتراکلئاسواردیلوتنابنیازایفخب

زاتکه#زارتمکهکیتسدیهتنانامدیتحدرومردالثمهکنآ

نیییپا8يگتسباولاریابهزحتصدنرادنیز

)دوواسدوامجیپدنراددوخلمتارداردیلوت
رایتخاردزینارشیوخدیلرتیاربمزالداوماریاسوراکرازبا

 



۳۱
رتمکهکساتهدكییئون5باررمایآهدئراد راک۲رزرتم

هدافتساووانیمزنیادل:مخشیاربالثمدئاوتیمدرادنیمز
یرایسبس*دیامنیرادهگندوخ.ارواگییدناوتیمایآودن
مغشووتکارتةیارکابار:دوخنیمزتسدیهتناناقهد.دراومزا
لادوتفدتا۸اییارفزندهکتمآجیآمهنآلیلدودننزیم

زارتدایزازیحراخمواگیرادهگن.تساهدیهامهزایلکب
همشروتکارتابندزمشنیمه*دتکیماسباجیآار5هیارک

ی!وژروبهدرخگتسیکروتگارتنیاثلام۰دهدیمرییغتارطباور

یاهتکرعابوهیاسهیاوژروبْلام»ینوامتتکرعهاتسورهفر»
یشسیصوهکیشًابتسدیهتیباتدورنیمههیهچرخیزرواعم1:1

یگدتسباونیا*رویمهمهتسباویزآوژررپافهبطباورز:

یلادوشیدسماجرد«دیدنارتبمهیتشیواهکیدوکردیتحار
زاهدافتسازورم1۰در؟سدافتساینًویخاپیناسکادرکآیاهم

زارسگیدوتساربذیادزیرگیرما:نایثاتسوریاربایمی»دوک ۵
یرریشآروادوکنبآهههنرگچ۰میهد0نادنتین

مينیبیممین؟هجوتنیزیناشتیدلمدیرگایتخ

ظهدرخ,نانچنآزجایخ۳تاهالمازیا*کلامهدرهک

سد-دشاباهدشوبدنیورپیرهکتینیگنانم

هسپبتاودفرمزهلهلاس۱۲طابقاضراتستاضاساًاهتیمزده

ارتیکلامدانساحالطماهبنیآ!نانامدودعااذگاوناتاتمد

یادلوهقایرتلومهبدوخیهیبیاههتفسامماراسی

اربسآراورققحنیزبیامدکدوبهدشدیقداتیویای

درکیمنییعتتلودزینءلاسهزاودتدموامتنازر!سپ۶درادن

۳وسادرپی1جیردترومهچباتوهک

تروسسمیضرآتاعالماهباوایشیمزیوربکیکاباوم



۲

سیاقریغ:اههاگدادربورابتعایبینوناقرظنزاتفرگیم
داتفارکفنیاهبتلودیتح6۵0۲,یاهلاسردودوبشریذپب

يارسسخهدشهتخاسیمرآ۴تاسلمایاهنیمزردهکازرییامهناسهک

مودندعیمهتخانغیعورزمنیمزًاهشیمزنییئوناترظنزاًاریزدنک
زاتساهدعشلقدنمینوناقریغروطبهکیتاشيدزهگدمررگمنونچ

تواًمابتًامیمصتنیاتاهکددرگطبعتلودفرح

-زاتنلودمدرمشینیویگجو"ابوادشهجاومنایقاتسوردیدش
»یتسیلایرهآنومض"نآزایاهراپتسانیا۰دشفرمنمنآیارجا
یگدابراشتساویراوخابررثقنهبهراشاافرص*یتراتاشلما

هوچیپمبیتلودیابتایلامایوهدمآاجنیآردهکیترومب

هژرأبمیروگت5رظندرودهکيتروصنابارساتمدهاوتس
.رگیدام۰دهدنادت+هتساهایتاتمهیژتارتسهراس

تلآنسیمامابارمحتمهک؛یگوزبیاهنیمزملئسمهییاجتیا

ل_سیدبتهسورپ.ودنونیمتفکیدزمزوررادیورینوهتفرفیپ
*میزًادرپیمنیزروًادکنًارگراکهب,ًاتسوونانیدنیشوخ

يسيالقنارا؟ابهطبارردمياهدقگاجنیااتارذچنآ
دامتقایتسباوطیارشهبتقدنیاایامارچ+میدکیدنبعمج

تراسیرهتخادعا[دتهکتیجنیأهبمًنادربیمیثاتسور
دیبارادتارنایداز|!لثاسوناوتیمهکتس!یثئاتسوردامتقا

ميئوگبالثمدوبیفاکمیدربیمرسبیلادوثفهنماجیایردامرگا
گاتنارزاتسدیپتناناقهداتسورردییالقناهاگیابلبرد۳
هزادن!هباهلادوشفیاهشیمززابللقتااریز«درکدنهاوختیاح
یعیبطدامتقاطیارعردو«دهدیمرارقاهنآرایتخاردیفاک
یناتهدیاههدوتتیادحدرومهرسهاگیای۰درکیمتیافکنیمه

زدخرسهاگیاپتسیننینجامررشکاردزورمایلوتفرگیمرارق

ناسناتمدیتحدیلوتاهیارعدناوتیشیئاهمنتهبتلودهرعاحم



۳۳

رداسقنیابراودنکمهارقزینریلاهمایممنششیب

۳۰یاسیارشاکازایراوتساایفاهدگنیانققکدشابن یا

کهویگدروخرسثعاب۹۴لمعردهکتسایلاغوتیبوگگفارگ
ناسففنیوخباردوخناثسدرکردنونکمهلکدمنیا*دوشیم
ردکیداومولثاسوهبزایدهدعدازیلطرم*تساهداد
تدسعبیزرواغکدیلوتیاربیتحدنتسینهیهتلباقهقابنمدوخ
یاسفوریت:لباقمردارنایئاتسوررمانیمهودوشیمساجا
السسسماکیناتسدرکوهراتیندرادیماوطابتحاهبییالقنا.

رگیدیاجرهزارتکناتسدرکردهریتاکمدیلوتتسایتانشتسا
هسقطیم*«تسارتیوقاچمرایادیلوتوتساهدرکدعر

قارعابهقطتمودهدیملیکعتریعیسواتنیسنهقطثمهدشداز1

دنسناوتیمیدحابوتسازرممهقارعناتسدرکابًاموصخمو
دننامیاهقلبتمردععونیا.دنکنیمأتاجنآزا۱ردوخياهر»این

ناسناقهددروخربزااققرنیایتسیلآهدیآهارد#۳
یتیماررمتیلاموزاهکیثاهیدنیعمجزابلقتااب
:دنترفساپبآ*تساراگآیوننیکدبرحمکف
8دیورکلوبقاررالبهنایلاءواد«زرابمناناقهد*

۰روروشراهتخآرداراًباهنیمز آیید

 

یهبهیتردزمانساهبنیودریذپیم

*۲تسامزاتادیکاخ-۲۱س)>۰دندومندوخ

نسیادبارحمنسکرتناناتهدهکدننکیمنامگاتفرنیا
دشتعانگاهارومایتخارد*هتانلاطواد.۰ودرخیاهنیمر«لیلد

لیملدهکدننیبیمناهنآ۰دنتعاددامتعادوخنارپهرهبهک

ناربهرنیاگدوبنآافرمناعناربهرهبناناقهددامتعانیا

دعبهحةمردسیوتریژم

 



۲

نسبهلشمهچوچیپبتسارتراوشدورتهدیچیپلاسع
یاربیاواطبسفبجاایاقلکعمهک.تسیئنسیآرس

حرسلد»دوخیاربرثآدیابمینکلحارلکسممیهابرداقکتیا

هکلاسزاامربهابوناوتیماملسمزورما۰میئامن
,یارسسپییاههاگیاندمنیمهژاجایعامتجاویمیبططیارغ
هدسعدازآهقطنسداجیاهلئسمیلودرکهتیهتیکیرجیاههته

یایتکاتابنآینیزگیاجارونآلحهمزالهکتسایرگیدهلتف

هشساارساهیبیبذقنا«ایتآربورتقیقدلیلحتهبجات-میرگید

یامیدنبرعقهبنًآوتیمنیباینوبنیمهراینیراب

:لبقهحاصز|سیونربزهیقی

هدندرکیمهیهت.روتکارتوارذبودوک«:هتفرگتسدپاررتیلوت

ننایمتربیقارخابطهارکنآرد.ن:اناتهدفاجفاهدهعزاهکهکورد"

دوسیاس۷نمآرهتلفهوفیلکتهکنآزاشیبرگاو
نسیاكردزاهکلبدامتعاثدعزاهندندرکتردابمراکنیاءب

دزتمسددیلوتبدیابادتباهاوتنیایگهکدوبهداسترورن

*دزهاچنآدمآردعیزوترساردسرسودوملماحیدمآردان

وتسسسقرگسرفارخم.نمکزنقاتاقسدهبرجتزا.دیابهنوگنیآ

یاهراشفابهکدنمابهتشادرظنرددیابیبالتنایاهورد
هدرکچیسبشناتیجارپاورًاههدوتناوتیمنیامنتدبییالقتا
ردهتسنآبلثداهییناقهدیاههدوت:حیس۰0

زرذبونیمززامذاللساسو۰.دوشلمکاهنآهبدیلوتراک
تسسیئفوت۰دوخمهارفنادمارناکمال!یتحتالآنیتامدرک

.نسیرکدلپمهکنوببنیاردرحمنمر*یناقمنیاباروغهیرجت

.هشیمزهچرما:نیمههکمیدیودندربییاترورخنیاهباهنآ

هچرهشرتسگو,یناقهدیاههدوتحلریمیهدنانمراسیاربیتمانم

»۰دومنمهارفهناحلسمهزرابمرتفیب

 



۵

اساطاتحرارددیابیاتسورنیمزتامطق۲وایواکسیر

گیرافرا9::هگیواگریدوباشواششاوربهوحن

رفتارهکیقگيمراداو|داماهرًایعمنیاهدرکصخغشمدوریم

مینزبنانًاقهنیدشبرمقزاسخعملیلحتهبتسادسافرمشد

اجسهردتسانکمدزمتاورثولاحدًنایستسیهتهبناناقهد

۵رویاسدییخابیلکشم»نریاس
ظیاضعادیلوتابو1لپاوریرات۵.۵ینممزهرأیق

توایاالساکرگیدنیمهژراتکعردردیمیبطلکعبهداوناخکی

یزروآسفکخبرددیلوتهوحندایزعونتوتیمنونیا9
رارهتشا:یحااقفوةلکسمتخاتشیاپیراوستزا,یگشزنآر

۳یسروناناقعدنارباردميترگبمیناوخیسام

دکمیئوگبیبلاطم»اقفرنیادتناممیهاوخبهکنآرزگسلس
نیچردوئامقیفریتقوهکیلاعرددشأبهتشادنیلمع.ردزرآچیه

:فرحدنوشیممیسٌقترشتتبهمنااناقانیرستفگیسیلادوشف

یلادوثفدوبیاهعماجنیچ!ریز؟تسانینچارچ.دوبهدزیمغعم
یگًزاتهبآهکهتسباویزاوژروبهطلستحتتسایاهعماجنًاریاو

یزرواهکشخبوهدیعاپمهزآالماکنآیاهاتسورردیاسباور
نودبهتفرگرًارقهتسیاویزاوژروبدامتقاابهطبارردایناگرآروب
هدعابسنبیاتسورردلماکروطبیرادهیامرسدیلوتهکنآ

رهاردهکهدرکداجیااهاتسورردقیعونتنانچنآتیعضونیا
هقطثمناآرنخمنوایاایمرانیلایقدیدیابهقطثم

»۰تخادرب

ناسناقمدیدنبرغقنییعتردهکتسیننیارسربهلئس
ارنیمزتابطقنیاکلبدرکهجوتاهنآنیمزرادقمهبدیابن
هیماجنداستقارزرسب:مکاحیدیلوتطباورهبوجراچرددیاب

4ابروشتهدیمزدناوتیمهکتسایلیلحتنینچاهنت*تفرگرظنرد



۹

نااراذگناینبودنکمهارفناربابالقناردارناناقمدهلئسملح
دوخیتازراپمتیلاعفزاغآناشضزایلخیئادفیاهگیرجنامزاس
یاهاتسوریًامیدشبرعقو:یتًاقبطتخاستخانوددصردهوشرریمهدب

طسباوریراذگطیارهتلعبهکتساددیابودندمآربناربا

ابابترمدیابیئاتسوریاهلیلحتناربایاهاتسورردیدیلوت
افراایآمینیببیلودنوشلیمکتوحیحمتدیدجیاههداد

سهلحتشبنایاپرد*دناهدوبنیلیلحتنینچموزلهجرتم
ونأاناقخددنبرغق,میخختیارب"*هکدننکیمناعنآیناقعد

هسبدیابنبالقنااباپشآهطبارواهنآیعامتجاتیعقوممهف
ایاراینآهلطبارنیااتشکلسودرکهاتناتآقنیسزسو

تیکلامرفارنآباعزاب۸اکنآ*دادرارقییایورادروخةياهرم
.تهادرطاخبتبابیدویلاکسسپرشفهرم2ویادصضیدمتسوم

(تسام:زاتاملکیورهیکت-یپکیلب۷م)
مسسیخفترددیابهکهتک۶نریم۴خیآوالر

وسطاخزالیلحتماگنهرددوختشادرطاخبناناقهدیدنبرشم

هکدنکیمهیموتدوخهدنناوخهبلیلحتنایاپردطقفودربیم

گویمگمارهگناویاوایو*-هعابهسلدرفاعبارم
رصانیمهتیاعرهکدنچرهتساهدناسرنایاپدباردوخراگ

میناهدوبمهموهدمعیدتیرغقتایارییوخرظد

ومسیدرگدروخربعوشومودهباموصضمهوزجنیاردام
نیآردهکتهجنآزاناناقمدیدنبرعقویرراکیارکگیر

هشاحلسمهزرابمیروشتردشحاففیوحتهباقفرنیاعونومود
ارسنآییالقثایگدنربودناهدزتسدكیتکاتمهیژتارتسامه
هوزجنیاابطاپتراردیرگیدیایسبلئاسمهنردودناهدرکیقن
تساهدرکشومارفهوزجنیا.هکدادنامندشیم*دوبحرطلباق

یلماداضتنتعادرظنردنودپنارباهحناجیتاقبطلیلحتهک
یاتیرروواکاب,تیسأاشمریهمزیلایریما8یلخناافخ,کیس



1

قسلخهبتبسهوزجنیآهکنیسدعیم۰درادنقلخیئادف

تمسسیخصیمیلریاگقاووررسپگتونعرقتنامایزسیدهر
دةنسفیم*گساهدر٩.دروشرسبرتگرتگدقابطااب:هکهدومت
هدسمآهوزجنیاردیرهشیزاوژروبهدرخدینیآدا

قچسراسسصومخنیاردیوتحمیبییوگهداسبزجتسا
اتیمالابویلتسو«ینیئابتمسقهسدبیازاوژروبهدرخ
یا.اجت۲ةهبایکف1وتسینیرگیدمیچودرشمم

هکیدنتبرفخ,قییارد راکالغمرشساقمآلاخنایمن[زایسهک

درگهرودناگدنهورفابدنرادینیممیرمتسموقوقحلاهرهبهک*ز
ردتدغبناتلفعیئونکطیارغرودنرادنشاممرممچیه۳

هبتبسننادضو»ودناهدمآفیدركبسددرادرارقرطخیضرمم

مساقفرنیاهکناوناقسدیستنیهدشهروصتیارهیااقنآ

حیطوتاررگراکهقبطابهناحلسمهزرابمیریگطابتراهوحناهشت
ةررابمهبناتاتهآندنانکهزابردمعهسلکكاپیتخهکلپدناهدادن

ات2۹لاسوننانژاسعاراذکتاینیرگاودت1تفگدنخسهفاحلسم

یارگراساسااوههاهاسمهزرابمزورمادناهتفگلاکتعاجد

هلئسنیآحرطوبیتحمینودگطبًارشرنءاهنیا«دنهدیمماجن|ییاللاسا

ودنکعورشارهناحلسهزرابمدیابیکهچهکدنزادرپیمن
همهبالب٩دفن1زراسیملممیناشنویردآطظقن

یشوگخساپرداقرسلثاسنیاحرطیلودادنادندعیماراهنیا
نسسسیایاربًاقفرنیاهکیگدتهبوچراهچردورای

یقاوشیزولوئدب|هزرابمكيیاوتحمدتافدناهدرکهرهتلداس
دوسسخیاخهنمادابودوخیاجبلثاسمنیازامادکرهوجسا

»دنریگرارقلبعساسآویسرربدرومدیاب

نامهمهاریزوریپهبنامیااب

ریآقلخیثادفیاهکیرج
1۱هامنیدرورق



تاراستناتسرسپف
۱!یسلغیشادقیاهکیرچ

۴ابیروشتدروهناحاسهزراهم3۱
وقارکًاحلسمهزایمن مهیزنرتسامههنزر

هوممنمدمدمیایتکات

ییتاقهدفرعاقیفرابهبحاصمی

.ینییامرفیلجمردتکرعارچ-
۰۰۰۵تساههدوتبیرف»یاگربخ*

یسسیئرابهبحاممهبیهاگن-
ادیبسناقهدترس۱

هوسهیاسرارنواهرق
اهتسینوتروباوهناحلسمهوزابمدن

0د)۱دلج(

ًاقفرابینخسهم۸

یزکرمدتیمکباطخدرومگیتاک۹٩

دناتفرآرارقهدوتبزحنتاخ

۱۵۵۹۰:تسونقلغیثادفیاهکیزرچ

هزرابمرنوریزیتاتنبطشزاس۰
قوهمجنس هیالایربمادم

عفوهلاسرطب

اسلاربیلیژاوژروب۲

۱۳۲۹راهب

۱۳۸۹۰ناعسنات
(۱/۸

۵۰

8۸دارم

۵0۸دادرم

ه۸وایام

۵8۸نپم

۸/۹/7۸

۰2۸/۹۰/۵

۵۸ید

۵1نمپپ



نازمآقلعیگادنیاهکیرجمایپ
یسنحمیراتاکرزبییهی
هزراسبمزاغآرس)۲۹نمپب٩
مانسیق)۵۷نمپپ۲۱و(هناحلسم
2220:0000[قلعهدیهوگع

:اتقاعفچیاههیشلعاهعونجم-4۸
مهماوموممد۵۸نمهب

اسبیتشلایریمادشهزرایم۶
:منممدیسییرفمًاوع

وهمهممهمحالسعلخهگطوت۹

00تهژیودوس۷

رگراکهقبطتازرابمهبیهاگتس۸
۴0۹/۲7۱۱
هیحاممهبخسابهرابردیثاکن۹

تیتریناقهدفرعاقیقراب

دماروهیلوایاهکسک۲

ایمسیلایرپماهطلسابهزرابم۱
هوم8یبلاطرامحنا۰

نارباقلخیئادفیاهکیرجمایب۰
:ریفاتسردرگلابنینهدزایتیسانمب
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