


ردیشهلتسلاقردامعضوسم

ناستسدرکردویسلکروطبنارسیا

میلایرپمهطلستحتتسایروشکوسکیزاناریا

نوگانوگیاهتیلمزابکرمتسایروشکرگیادیوسزاو

فغاتمتیمهانآردیلمهلکسمزینتهجنیمهو

رنیمزرسنیانکاسیابقلخمامتیفرطزا؛دراد

رارسقمسیلایرپمالباقمردكيتارتمدویلمیاهزرابم

نسیآنکاسنوگانرگیاهتیلمرگیادیقرطزاو.نریگیم
هسیوچراپچزاهکیایلممتسزایگاهریاربنیمزس
هزرانسه«دونشیمدراواهنآربینونکدحاوتلود

ودنتسیادیابقلمهلئسمابیدروخربهنوگره۰دنلگیم
رظنرد؛ارهتسویپمیًالباقتمهچرگا«توافتسهیتج

۰3

رداساسا«زاغآنامهزاناریاردیلمهلئسم

تسردنیااریزدشحرطمیتسیلایرمآةطلسابهطبار

:هاسپ«دودحمردزینمسیلایرهماهطلسزاشیپهکتسا
یسگدنزنوگانوگیاهتیلموماوقا زکرمتمًاتیسنتلود
لیلدهبزکرمتمتلودنیانامزنآردیقلودنادرکیم

اماسظنساسارپیاهژیویداصتقاوسابسطیارش



۲

سسسیاوردشرودوب*دمآدوجوبیلادوگنیدیلوت

ط

شیادسیپهکدوبنیحطسردیردهیامرسویگاوژروب

«تسایرادهیامرسطباوردشرلصاحهکاراپتلم

ناریاردیرآدهیامرسطباورهکروطنامه۰دوشثعاب

«تفایشرتسگوطسبمسیلایرپمآابهطبارردالوصا

رگا.دمآدی.پهطیارنیاردیلمهلئسمزینهنوگنامه

.دونسچوبیتسیلایرماهطلسابهطبارردیلمهلقسم
.ميسسهردوعسیلایرپمآابهزرابمهبزیننآلح6دمآ

یلایرپمارک۰تساهتسباوهطلسنیانتسکش

راسشتساوابقلخبوکرسیاربیاهلیسواريلممتس

ینیلممتسزااهریاربهزرابم۹دادرارقاپنآ

یتسیلایرپمادضهزرامزاریذپانیئادجیگزجهبدیاب
داریسلمهلکسمهکتسارمانیمه۰دوشلپدبت

*سسیویتیعهآزاامینولکیتسیلایرمادشهزرام
۰دنکیمرادروخرب

دصضتازرابنینونکهلحومردیلمهلئسمهچرگا

قلخابهطبارردهژیوب«ناریایابقنخوتسیلایرمآ

یسیالقنالشحوحرطیلو«تساهدشحرطمدرک

سس۴ناریایاهقلغیمامتظاحلزاهلقسمنیا

هست:هکزاوژروبزا«یئاوژروبیاهورینوایغیسو

سیلیتهبهنالاعفتارگیدیزاودرومدرخاتهتفرگ

سس



۲

ودشنلوخشهمماجحطسردشیوخیفارحتاتارظن

استهشفرگماسیمالساناپزانوگانوگیاهیژولوگدیا
یلمهلئسمنآدرکشودخمیارب*دشفیرحتی

دضاماهزورنیاهژیوب۰.دوشیمهتفرگراکبناریار
شارامشزازاشاوژرومدرخكررکمیس۲نآ

ودسینپآیاربیششوپوهلیسوبًافرصتشونرسنییعت
تسایاهیبلطمیلستوأهتسب هیزاوژروپ«هدرخهالیوتارتس

.تسا«دمآردهتسیاویاهورینویزاوژروبلیاقترا
هتکمینیناتسدرکردیلمهلئسمابٌةطباررد

""هسمانرب"هوچراهچر.«تمواقمیلمیاروش:هنگ
یستسیلایزپمآیسارگوروبوشتراهانپرادیتعی6دوش
هی"یضراتیمامت"لصاهبهیکتاب.درادمیمصت

هکمینییممنینچمهودهدب"یراتفدوش"ناتسدز

هکدنکیممالعاناویاناتسدرکتاردرجهنوگچب
ققحتعقاوردتمواقمیسلمیاروسمشحرطیققمی*"
۲#.تساناتسدرکمدرمیایاهتسایب

هدننکتکرشیاهورینویاسوهلموکرگیدیوسزا

نونکا":هکدامدرکمالماهرخالاب"تسونومکبزم
.هسبخاضمههحفص۱۸۹هرامشهاچ

خیراتردناتسدرکیادصابتارکومدبزحلکریبد:

3۲٩ردآا
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ناتسدرکردیمالسایروپمجهکتساهتکراکشآهنیعب

رکقلخیاهمدوتزایرشقچیهرد.دوخیاربیاج

وایسمالسایروپمجهکتساهتکراکشآ۰درادن

ازاوآ٩تسارکلاغشاكیامامتناتسدرک
یاتییلردنريگیمهجیّپن

نیاهبو۰.تسا*تمدروخربیرتکگیلعتیوف

اریسلمهلئسملحدنرضاحهنهکدنهدیمناشنبیت

هستودنتیببناتسدرکردیتاقبطهزرابمابهطبار2
ردیتسیلایرپماهضشینجابطظابتراردهلصافالبارنآ

:۰دننیبیمناریا

كرد«یشاوژروببرخیرظنهگنتهکیطیارش

قلخفوفمنوردردیلمهلئسمزااردومهنارگگهتوک

زینمسیلایرپمهبهتسمیاویزاوژروبودنکمخیلبتهنالاعف
و"یسالساتدحو"زاء.دوخنوگانوگیاهکیککاتاب
اهاب"یلملالقتسا*اتهتفرگ"یلمتادعو"

جیرشت«دشوکیماهدوتنهذنادزکبوشمردیگتسباو

یلمهلکسمرداواهماتربویئایراتلورپرظنهطقنخیلبتو

۰دهدیملیکشتاراهتسینوکفیاظوزایعهمشخب

هطقنجیرشتولیلحتیاربهکیدجماگنیتسخن
نساردیلمهلئسم.بابردواهمانتربوایراتلورپرظن

1۲زین۲ض٩هرابشتسینومرگراکته



۰

راسمشزاماپیاندودزانامح«درادتیمهاهلحرم
ردوختشونرسنییعتردللمقح"یساسآ
"نادشادجقح*"ینعیقحنیایلجتنیرتعسیسو
جیسپاتنوصخشمروغشودودحندادناسسشنو
رسسگآ۰دشابم/دوشیملصاحنآزاهکیایلمع
نیایاوتحمیبونریبرارگتهبودریگنتروصراکنیا

فسصهبنمشدوقتیاربارهارهبدرگ*افکاراعش

»مسیاهتشاذگزاب نآنایکفارحناهبوبالقنا
رارسکتاررامشنیارابرازهیزورهکیناسکیه

ادیسسلم:متسعقرًالشمهکدنوشیمیعبم*دننکیم تایهریادزاجورخمزلتسممازلآناتسدرک

۰۱تسینمسیلایرپماویرآدهیامرس

.تسمههدیئازاریلعمتسهکاهنیادزنرد 7هشونرسنییصتقح"راعش«دننیبین"تایسام* فیتارکمدویبالقناراعشكليهجوچیپب"یئادجقح"و
حارطتیامراعشنیاندرکناونعفرصسپ»ی

رهاپونکرههکدیددیاب دکیمننشورارنآ

۰دنکیم,ناونعاررامشنیایتشادربهچابیگورین
یسح"راهش«یلمهلئسمرداپ:ومکیارب
ارتمیزعهطقنیگادجقح"و*5و۰

تکرحودویذهنارلصانیاهکیمک.دهدیملیکشت



۹

هجوچمسب«دکنعورشنآزاهنیمزنیارداردوخ
روسطنامهیلو۰دنادیتسینومتاردوخدرادنقح
نسسیآ!ییدرکناونعفرص«میدرکهراشآالابردهک

نادوسسیییالقنآهیضردوترکكلیلاد.«رامش
داززا«دارااپزاعشنیااپتسینومکدنزا«.تسین

اههدوتدازآدار۱"نیایانعم.تساهارمهًاههدوت

نموخیا۱نآینعم؟تسیچ
ادنوماریپاردوخرظن2ازاین
ارزااهتسینومکهارتماشا۰دننایبدوخ
سیاههشواظمابدنکیمنایگهکیناسک
قسح"راعشساسارباریلممتسناوتیمیتسیلایرهما
ناسسگهکیکابنآایو«درکلح"تشونرسنییعت
یتسیلایرپماتابسانمیاقبطیارشردیلممتسدنکیم

عسسضفرلباق"تشونرسنییعتقح"رامشساسآرب
یسسارکورویوشترااتمیئوگیمام۰دوشیم!دج«تسا
تاسسیساتمات«دراددوجومسیلایرهمآهبهستسباو
یدازآوربذپانزیرتقانتخا«دراددوجويتسيلايرپآ

«یتروصنینچردصپتیباکیمریالوفدونیارب
ر"اتسشونرسنییعتقح"رایمافیارز
یسارگمیاریدیابمیشخبققحتار"یادجقح

هداراهکتسایسمارگمدكيرداهنتاریز؛مکهزراب»

۰دسیاییمیلجتناتمآ«متستحتیاهتلمیافمدوت
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ویتسیلایزپمآ یسارکوروبوشترآدیابیسارگمدیارب
هایرد۰میزادنارباریتسیلایرپماابسانم

یشیبالقنایانمممامتاب*تشونرسنییعتقح"راعش

هلهنوگچهکدهدیمناشنودهدیمناخناردوخ

رمسلصافالبیلمهلقسملخیلگروطبواپتیلمهلئسن
:ینتسیلایزپمآدضوكيفارگمدبالقناتمهخردریّرگان
دوسحوطیارشرددننکیمنابگهکایل.درآدرارق

یاههدوتناتسدرکزادنازاس*شاج*وناگتسباز
اردوخ«دارا*هنادار*تبتناوتدنهاوخدرکقلخ

یونهب«دنیامننییعتاردوختشونرمودزیکنایب
هنیمزنادزکهدامآیارب۰دناهتسیاوناگتسباونیاهی
سح"واتشونرستییعتقح"راممشققحتتپج

طیارشودازآطیحمینسینآطرششیپدیاب"یتآدج

طسیحمامروشکطیارشردوتروآنوجوبارهليتازکمنر
نیشامنآردهکتسایطیحكيتارک:داطیارشو.دازآ

-یداصقاتابسانمومسیلایرپمآ:بهتسباویتلود
میلدوکفیاههدنامنشپوایاقبوهتسباویعاتجا
یسضعیكيتاركمدودازآظیجمسپودشابهتفرنیبزا

واسنهاتسورردناناقمدربهیکتابیفرابالعنا

یسلوپماظنوتمنصزامسیلایرپمآهطلسنتخادنارب
نسستسکنمهردزیچرهزالقاهنااهبزالو۰روشک
میلایرماهطلشاظفاحهکتسایایتلودنیشام5
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نوستسورتس!ناریایعامتجا-یداصقا,تابساتمرد
.روطنامه«هدهدیمفیکشتیتسهلایرپماشتراارنآتاّرقف

دهدیمناشنریخاداسششهیرجتًامومخ5

سیاراشرادمیادیادوحننیرتهچبهبناتسدرکردو
یقسیبیرطزااهدوتهکیتسیلایرپمایروتاکیدقانتخا
ياهسورپ«پالقناهسورپ*دنرادنلکشتناگمازیمآتملاس

رسهقهبلسوتاباتسخنماکنامهزاهکینالوطتسا
»دورسیمشیپهببییالقنادضرپقلباقمردیياقنا
یستسیلایرمایروتاکیدوقانتخاطیارشردهگنآروصت
ناآسنچ«زیمآتملاسمتازرایمنایرجرد«اههدوست

تاسبسانویتلودنیشاممایقكيابهکدنبایبیلکشت

میدیداموچوپتسایروصت«دنکوراجاریتسیلایرپمآ

هکنآلیلادهب۷نماپبعایقتملظنهبسارقهنواچاه
هسچنآربیهاذآنودبویهدنابزاسنودباههدوت

هبمآنآدیمهب«دنراذٌگبدوجومعضویاجدنهاوخیم

دزادنارپروشکزاارمسیاایرماهطلستمناوتن«دندوب

راپچزاشیبنونکادرکقلخهنوگچهکمیدیدامزابو
كدسنانامهظفحیاربتساراچانهکتسالاس

«دوسبهدروآتسدبعایقنیانایرجردهکییاپپدازآ

ودازآیطیحمداجیایاربسپ.دنکهزرابمهناحلس
ادنناوتبمتستحتیاهتلمهکنآیاربوكيتارتمد

یسنالوطیگنخ4دننکنایباردوخداراهنآدازآ
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یسسکلودنیشامجردتبهکیگنج«میرآدشیپرد

تا_سیپساش6طنمهبهقطمانایحاودنکیمسجیرختار
۰دنويچپموپارهتسیاویعامتجا-یدامقا

یسنعی«عیدرکحرطمتروصنیدنارهلئسمیو
نامیاسیریسارکمدیابهزرابمیو

ار*یادجقوودوختشونوسنییعتارادكنمقح*

سناهیامرسهطلسنتخادنارب
رمآنیاققحتیاربهکمیدرکلوقومیدیدطابترارد

هسپهقطنمهکاسبهچومیرآ»شیپرد,ینالوطایگنج
اریدازآنیاینالوطیتدمردرگنسهبرگنسوقطنم
تسانیادوشیمحرطمنامیاربهکیاهنتسم«مینکبسک

ساردسقلاگنچزابالقنایوریذهبهکیقطاتمردهک

هنچوترادقهچ«هدشاهرنآتابسانمویتسیلایرمآآ

گنجدربشیپیاربمهاتمیهدرارقاریتابسانبا
اسدوتیدازآهبلینیااربمهوشخماعرویبالقنا

تساجنیاردءدروآمهارفارهتیمزنیرتهبناریایاهتلخب

رصانعیدایزدحاتهکهلئسمنیاخنساپهبمیسریمهک
تاسسانمهکاجرم«درادنوجوهاگسمدوخرادنآ

تاسبسانمدیاب«میزادنایمربارسسیلایرمهمبهحشتیاو
پال.قنایابدیاب«مینُکرارقرباركيتاركمدویلم
.باسراوناخاذوفتقالطاروطباهاتسورردضرآ
یسنوامتیاهتکرشوایکنابورخفلسوراوخلوزنو



س1۰

اپناناقهدمیظعیوریناتمیزآدنارباریتسیلایرپمآ
یسیالقناگنجیاه:یایو«دوشدازآشیوخناومامت

هیعلغاباهرهشرددیاب۰دشخبماکحتسااز

خفروتفصولازنارادهیامرسوهتسیاویرآدایامرسازا
امدوستمیظعیورون«اهمدوتزایسارتوروبهطلس
ناکمآیببالقناگنجدربشیپتهجردار

(هدشدازازآقطنمرهردهصالخ.د۱دیهدنامزاسو

"هیدنچرههقطننآودشابكچوکهکمهدنچره
ونارگراکكردكت«دیاببالقناتسدردهاتوکتادم

سحالبعارپالقنادیابیقلخراشقارگیدوناناقهد

زرهات؛دننیببدوخآیگدنزیاربارنآتارمثودننک
نمشدفرصتهبرگندرایهدشدازآقطانمرگایتحو

۰دنوشن!دجبالقنازا«دمآرد

قح"هکمنمهفیمءميدیمیفلکشنیاهیارهلئسیّتقو

یاقناطیارشرد"یتآدجقح*و"تشونرسنییعت
كياهنتهننارباردیتسیلایرپمآدضوكليتارکمدویلم

یامنغركیهکلبغیلبتهنیمزكياهشتهناویجییپهتراعش

یپالقن۱«امبالقنا.تسارضاحلاحنیمهردلمع

هرهتسونتسایروشکامروشک«یتسیلایرپمادضتسا
تاارمعتسمهلئسمویلمهلکسم«مسیلایرپمآنارودردو

ریدهکدناهتخیمآعهبنانچهتسباویاهروشکو

هکییاهتآ۰دنتسینندرک.!دجلباقریکیزا.
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۸سطلدوجوطیارشرد«تروصرپبدنهاوخیم

عفراریلممتس*:یتسیلایرپماتابسانمومسیلایرپما
رسشکادحهگنیازجدننکیمنیراکتقیقحرد«دنگ

رشیومتنآزایرگیادلکشاباریلنمتسنیازایلکش
ابناریادرومردهکنانچمهامهکتساجنیازا۰.دننک

نآاشب«مینکیمتفلاخمیتسیلایریپمایبلطقاحلا
هتاسبسانمءاقبطیارشرادهکزینیبلطیئا.دجياهوري

+مینکیمتفلاخم«دنتسهیئادجناهاوخیتسیلایرپمآ

یقسح"راعشتیصوصخنیمودهپمیسریماجنیار»
رد"یتادجقح*و*؟دوختشونرسقیینعتردللم
ندادناشننوذبونآجیرشتنودبهکاهتسینومکدزن
روطیرامشتیاماپبازونهنآیاهمانربویلمعجیاتن
نسییعترادللمنخ"راهش:تساهدشنعفترملمات
هارجالاموللاسرهرادوحیحفیلصا*دوختشونرس

نتسادوجوافرصهکتاتسردنیا.دنکیمطمار
ندادزااریسسلابزاسچیملصمانیاحیرمتوراعش

یسنیعمتلمشخیپدازآتازرابمدرومردضخیمهماترب

سینينامزاسچیهیووینوهمانربیلو(دنکیمنزاینیب
80۸+دکیمنداجیایفیلکتهنوگچیف«ابقلخنیایارب
نییعتردللمقحدناوتیمنیتسینومکبزحاپنامزاس
٩دوسسخهمانربناوتسمبیگاهفتهباردوختیونرس
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ناریاراددرکقلخینونکشین>یاربٌ"الثم
لاحرپبدیابیتسینومکنامزاسوورینرههٌكلب«دیامن

شسسیتجنیایتهاذوینرعطیارشزاهنیلیلحتاب
لصاورامشنیاوارظنهیهک.دهدناشن«دنکیمهفارا

نسیرتهبهب«دوشققحنمهکیصخشمتروصهچهبیلک
سآرردواپقلخنیاشتتشحزیاههدوتیاههتساوخوحن

دنکیمهدروآربزرزشراکهقبطاپنآ

لرصادناوتیمنیاهمانربچیغلاحنیعردیو
مسسهارفموزلو"دوختشونرسلیریعتردللمقح*
هاداز۰داراقلجتیاربكيتارگمدطیارشندرک

هلیقوالقم.دنکراکنااراپنیلمنیآیاههدوت

یرانتخمدوخزایعوندوخهمانربردیتسینومکنامزاس
سیاشیپاشیپدیابءدنکیمهفاراناتسدرکیاربار

ار

اریتابنعیمصتهتبلاهکهکدنکدیکات هبسنیآدرومرادار

دهاوخدرکقلخیاههدودازآ«دارا«ناتسدرک
هتسمانربیاربدناوتیمیتسینوکنامزاسنیا۰تفرگ

باونآدرادنقنحیلودنغیلبتدوخیراتخمدوخ
اههمانربنیرتهبقلمهلئسمر2۰دیامنلیمحتاههدوت

لپدیتاهنآنیرتدبهبدنوشلیمحتروزابهاگرغ
زاهکمیریثمهجیتناجنیازاسپ۰دنوشیم

یظن

ممنس

تسینوک

اپ

دسناوتیمنیگورینچیهدزنیاهمانربچیش
ادوسختشونرسنییعتردلثمقد"لصانیزگیاج
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دناوتیمنیتسینومکهمانربچیهرقیقدترابعبایودادرک
.هسمانربام۰دشابنلصانیایواحزیچرهز
دازآ«دارانتسسیا۱.ماجنارسیلومینکیمخیلبتار

تمنیهاتتیاهکتسامتساحتظلمیاد

هدوشیمهتفرگزینرگیداجیشنهلیرمانیازآ,دنکیمنیمار
هنبندشدراونودیودیدرتنواهکتسانیاناو
«دشابنلصانی!یواحهک:اریاهمانربره؛ثآیاوتحم

نآاحارطومیزیخیمربهزرابمهبهنالاعفنآابومینکیمدر
یسشفرعمپدرمهب«دنیآیلامتحایاهردلقناونحبارنآ
دوسخهمانربمیهدیمنهزاج|سکچیههبام۰میکاامنیم

*یقادجقحآو"تشونرسنییعتقح"لمایاجبار

 دوخهکیلاحردامالقم۰دراذگب

سعش

راس
رهابمیناوتیم..مینهادیمناتسمدرک:۶ارباریراتخمدوخ

يراسکیهدعدبلالقتسارامشهکیرگبدیورین

قلخقسحزینوویننآهکنآطرشبمیشابهتشادیتازرابم
,دشابهتفرییشیپزادوختشونرسنییصترداردرک

نسیرمتردللقنح*لمااپتسیزونکارگیا
وسحتنیرتویگیپهبار"یشادجقح"و"دوختشونرس
*دارآیلسجتتپجيعقاویسارگمدابهارمهینعی
نسیعرادیلو«میککیممالعاهنیمزنیارداه«دوتدازآ
و اسهتلمهنادازآدامتاویگتسویپناهاوخ۱ملاح

:



۹

دسحاوگرزبیتلودهیوچراپچردایراتلورپتدحو

+هسنادازآقاحلاتساوخبلغاامدزتسپ۰میتسع
اسم۰دنکیملیمکتارشادج یدازآتساوخ
هدافتساابیزاوژروبهکمیتسهنآبقارمهتارایشوه
اسب"دوختشونرسنییحتردللمقح"رامشزا

یایراتنورپاموصخمواهتلم«كچوکیاهتلودداجیا
تپسجنیمهدرادنهگن|دجرگیکیزااراپتلمنیا

۹ِ"نگادجقح"رامش ققحتیاربهزرابمنمضهکتسا
یاسهتلمیاهمدوتیاربارهنابلطوادقاحلاداوف

۰میهدیمحیضوتهتسردنمزا
امهمانربحرطربهکیلوصاهیمیناوتیمنوا

|ردوخهمانربام۰میزآدرهب*تسامکاحیلمهلئسمرد

:ینیعطیارشلیلحتساساربهنیمزنیارد دمیدیمرآرق
تساشانهرایعننیرتهبیگنهرفویدامقاتیعقو
نسسییعتاردوخهمانربیلکحرطاتدنکیمكليكامبهک
رثاربهکناویآلٌشیروشکراد.میقامت

طلسم

8
شایارشفلتخمقطانمردیلممتسویتسیلایرپمآ

طب

4یتارکمدوناوتیمن«دراددوجویتوافتمیداصقا
:"اسجهمهیاربوناسکیروطبیدحاوهمانربهکتسین
هسکتسینكيتارگهوناوتیمننینهمه.درکهیهت
۰تفرگنرظنرداراپتیلمعونت

فلتخمقطانمردیراصقاطیارششياردتوافتزا
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لماگتردشرهنیمزهکنآیاربیلحمیاهیراتخمدوخموز
«دادرسگمهاررتمیرسهچرهیامتجاویداصقا
یساصتقاعونتنیاقطانمساردنوچر۰دوشیمهجیتن
قطانمدوادخًالومعم«تساهارمهاهتیلمعونتاب
+درکنییعتیلمرایعمابناوتیمارراتخمدوخ

هسشسسلصاقالپءدشهتفرگرظنردیلمرایعمیو

هتکدرکهراشایصخشمیاهمانربلوصاهبناوتیم

نارسیانکاسیاپتلمماحتیاربنآوتیمدیدرتنودب

نتشاد«یلمنابززآدازآهدافتساقح.هشراتساوخ

اباپه5نارارتارادآ«یگنهرفتاسسوموسرآدم

وتاداسعهنادازآتیاعرو*دافتساقح«یلمناز

واناوتیمارابنیاهمه۰هریغوهریغویلمیاهتنس
۰دشراتساوخناریانکاسیاهتلنهمهیاردیاپ

شلاواپتلمهمهیواستدیابوناوتیم

هارردودشراتسساوخةررگیدیتلمربیتلمتازایتما

زایتماهنوگرسهءاقلادیابوناوتیم۰درکهزرامنآ
یرسسگبدایسهذموهگنهرفرباریتلنبهذموگتهرف
+درکهزرایمنآهارردودشراتساوخ

مایاهتساوخنیاربهوالعیلمهمانربكياما

تموکخویرادآمان«عاضواصخشلیلحتابدیاب

ناستدرکدرومرادامال۰دلکهقارااریصخش
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ین"زادیابدرکقلخهکمینکیملوقهکنآنض
,یخنياز۱زا«دافتسایاربدازآهداراو"

ارنیاهکنآنضودشابرادروخرب بکمیکیممالعازین!۹

,ارکمدیرارقربابدرکقدخیاربیدازآنیا
یسسطایتراناریارد(قلخهیئارگندیزونپمج/]
ناسسسسنچردمیئرگیمهکنآسضو«درادینتسّات
.تسبسحلصمنآسارردودرکقلختحلصمیطیارنش
:قاسپقلخریاساپراجتاردناتسدرکیایراتلورپ
«تسیادحاوكيتارگمدتلودكلیهوچراهچزادناویا
یاسییلخرگینامزیندرکقلخیاربهکنآمش
ردینناززالماک«داقتساقحناریانکام
اراپهاگدادوتارادا«سرادم هکنآنمض«میسانشیمار
ظانحلرهز۱ناریارگیدیاهقلخماتاباردرکقلخ
6ناوبارد:نیشندرکقطنمهکنآ.لیلدبزابمینادیمیر
رسدردهکاتسارادروخربیداصققاتدحویونزا
درکقلخنیئچیهودرادندوجونآراوجمهقطانم
.جسراتودحاوکنینگنهرفوتاداعودحاوناززا ناستسدرکهرادالکشنیرتچبهتس)زادروخربترتشم

یمسسموکحیفونكيتارثمدینارباهوچرابچردار یسسلکیرومآزارظنفرصنآردهکمینادیمراتخمدوخ
"لوس«یعافدرومآ«یجراخرامقاوتسایسریظن

یئادج

 



 

روماریاس«یرسارسیدامقایاههمانرباوروشکچیار

یسلو«دیایمیلحمراتخدوخیاهناگراهدهعورب
خم

ویزسکوسمتلودریگیپوهیناجهمهكمكلاعنیغرد

8رج«درکقلخیاربارناریانکاسیاهقدخرگید

دوسخیعامتجاویدامتتاتالکشمربندیآقئاف

۹۱مینادیممزالویرورض

یسلکحرطكيردعیهاوخبارتاکننیاهیشارگا

نتساهبدرکقلخشینجلاقردامشوم.میتک:هصالع

۰دیایمردتروص
قحوتشونرسنییعتقحدرکیلخايارباه

۰منیلقاویشادج
یثآدجقحوتشونرسنییعتقحققحتیارب-۲

دازآهدارانایبتهجكيتارگمدطظیارشدرکقلخیارب
۳+تسامزالدرکقلخیاههدوتآ.

تسپچنقطمكیتارگمدطیارشداجیایارب۳

مهراد6دوختشونرسنییعترددرگقلخهدارایلجت

ات.اسساتمویتسلایرپمآیروتاگیادتردقنتسکش

مرسارسردهکلبناتسدرگرداهنتهنهتسباویعا.تحا

۰تسامزالناریآ

یتسیلایرپمایروتانکیدنتسکشمهرادیاربس

هکروطنامه«هتسباویعامتجاتابسانمنتخآدناربو
ارسنآدوخهیرجتابتسالااسراهچزاشیپدرکقد
۰.تساینالوطیادوتگنجتیهارابنت«دنکیمكرد
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دوسجوزاناتسدرکنیمزرسهگنآتبسنهید

ابدیاب«.دوشیمكاپیتسیلایرپمارکیکرسیاهورین

رسپیادوتترادظیرارقربونیکتابسانمنتخادنارب

اتسسموکحیاههفطن«نیونكيتاركمدطباورساسا

کیادتروصبارناتسدرک«دنیآراتخم.دوخب

تا

یورو

..تخیرناتسادرکناناقهدونارگراکيتارگمد

قسلاخهكیتارگدیروپمجهبوچراهچرد

روما«یجراخدامگقاوتسایسزارظتفرصناریارد

یسسعامتجاویدامقایاپحرطوچیارلوپ«یعافد

راتخمدوخیاهناگرارایتخارادرومارسیاس«یرسارس

:دنتسهیلحم

"قلطمناتسدرکلغلدردتاماظتناظفح۷

ناکمالایتحناتسدرکهیحانردروشکیاهزرمظفحو

 وریتواپلکشتقیرطزاهکتسادرگقلخدوخهدپعرب

,دسناهتشادتکرشییالقناگنجرادهکیحلسمیاه

؛رتزیخرادوسختسوگحهراداتحتارمزالیورین

:»دنهدیمنایزاس

وترادا«سرادمیسرنازیدرکنایزس۸

هطبارردیسرافناز».دشاییمناتسدرکیاههاگدار

ودرا+تیمسرراتخمدوخیاهناگر1:ویرکرمتلودنیب
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۰دوشیمسیردتیدرکنایزراتکردناتسدرکشرادمرد

نامهاریزوریپهسبناسیااب

ناریاقلخیشادفیاسپگیرسچ
۱۳۹۲لاس«امدنفسا



طیارشرد؛تروصرپبدنهاوخیمهکیئابنآ۰

تاراتابالومایکاررماهطلسدرمب
دننکیمنیراکتقیقحرد<دننکعفرار*یلممتس*
لکشابااریلممتسنیازایلکشرثکادحهکنیازج

ازهامساراوادنهرزیرگرد
یسسیلطقاسحلااسبناریادرومردهگنانچمه
یاهورسیننآاب<میکیمتفلاخمیتسیلاپرها
تاساشماقبطیارشردهکزینیبلطیکادج

یتضفلاخم«دنتسهیادچناهاوخیتسیلایرپما

.مینکیم

:تاراشتنازا

ناربآقلخینادفیابعیرج


