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تاقارختایاربارهسیماز.یتسیلایرپم!دفهرراجمهماداردکش
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هطلببختیروشکناربادینادیمهکروطنامه:تفگدیظب.الظب

یروسپمچجندمآراکیوریدامیاههنیمزوتسامسیلایرپما

مسیلایرپمایرامعتساونیاهتسایستیهامرددیابزیناریمالسا

:درکوجتسج

ردمودیناهجگنجز|سپاصوصخممزیلایرپم|هکدینادیم
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هولجلقتسمرهاطب.دندوبهتساومزیلایرپمابلماک
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لسقنسمفرمزینمزیلایریم|!یتاغیلبتیاهششوکهبهودندرک

تریاقمریوسرامعتساساساهجیتنرد.دشيماهنآندادهولج

.تساراوتسالکشواوتحمیرهاظ

یخیرأتگرزبرورودتیسانمب۸لاسردهکیمایپردام

رامعتسا|میفوگیمیتقو"هکمیدرکهراشاعوضومییاب۰میداد

اسبهلباقمردمزیلایریم!هناراکملمعلاسکعاتدمعنیون

هکمیشابهتشادراظتن!دیاب«تساهقلخشحبیدازآهزرابم

یراسیمفتساونتسایسنیایاهدوتهرراىسمنایلغنایرجرد

هدسبعشیسیرتهناراکمیودهدناشندوخراارتیلاعفییرتشیب

داجیاولالقتسایرهاطیامنداجیاابدناوتباتدنزتسدیزاب

تسسیوقترتشیبهچرهارلالقتسامهوتیفلختردقیرهاظیامن

".دسیرفبارقلختفهنرتنیبگیدزنیاهورینلفادحودنک
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ردیداخوریلکگروطبویسیمخقیرطزادرکششوگودزیا

زااراههدوتتازرابمنوردرانآلرتنکابوهدومنذوفنشینج

ماهیاربالقتافورعملوقنودزاسجراخدوخیلصاریسم
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یستسیلایریمادفتازرابمدشریولحوهتخاسهفخ*بالقنا"

.دنکدسیشاذگیتسیلایرپمادضهزرابمابارمدرم

فرطزایکینکاتینبشنبقعکیبتسایسنیایارجا

زاتسدرگیدتسبابیممسیلایرپم|.دوبدنمزاینمزیلایربم|
ظ-فحرطاخباردوخیافوابیریجنزگسوهتشادربهاشتیامح

هبتسسیاسیم.دزاسادفنارباردهتسباویرادهیامرسمتسیس

قسلخشینجایودنامیزاببوکرسز|شتر!مسیلایرپم|نامرف

یسکیتکاتینیشنبقعکینیا.دنکیگتسیمهمالعاحالطماب

یسمتمرقوابودویمزالمزیلایرپم!یگنجتایلمعیاربهکدوب

مسیژررارقتساز|سپهلمافالبدیدجشبارآواوقعمحتاساتداد

تردسقهبقلخیزوریپیاهدایرفنابمردهکیمالسایروپمج

همهردرایعمامتیگنجودنزبتسدهبساجهبهضرعتهن,دیسریم

امقلخهباریگنهرف«یماظنیسایس-یداصتقایاههنیمز

مسیلایریم|یگنجهشقنردلالخاتعابهچرگ|!هامنمپبمایق

وناسگرزاسبهکینارکاذمربقیطنماهراکاتدادنتمرفودش

دننتشادکرالکیزمرورزیوهابیتموکحنارسرگیدوینشهب

یروسسپمجمیزردزنمهریارنآساسالاحرپنیلودورتشیپ

هبنآرارقتساودمآراکرسربنمهب۲۱-۲۲مایقزاسپیمالسا

.دیدرگیقلتیزوریپیسایسیاهوربنرنگاومدرمفرطزاطلغ

شیوخیرامعتساونتسایسیارحاانمسیلایرپم|ببترتنیاب

هبتسبلایرپمادفویلمیمیژرناونعبارمیزرنیادشقفوم

یقلخدمفادهاقلخهبهبناجهمهضرعتنیعردوهدزاج«قلخ

"یتسیلایریمادضهزرابم"ششوپتحتمیزرنیاقیرطز|اردوخ

یرونامنینچتسناوت.مزیلایرپم|هکنباهتبلا.درببشیپ

فعضتلعبدهدبیرفشبنجحطسرداریدایزیاهورینوهداد

.دوبامشسنجردیقرتموییالقنایاهورین
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یمادفیاهکیرچنامزاسهب۵لاستابرضدین|ادیمهکروطنامه

!دعنودرکفیعفضت!دیدشارنامزاسنیایتالیکشتناوت۰قلخ

ردناسمزاسیقاناوتنآردیتسینوتروپاتارظنهعاشااب

تفرنیبز!شینجردنآهناهاگآتکرشوطیارشز|تسردلیلحت

هزرایمهتحصردزینقلخنیدهاجمنامزاسزانابمنیارد

یایسالقناریغیاهدروخربهبهجوتابنامزاسنیادوبنیربخ

تسویپعوقوبنآرد.کیژولوخدیاعفاومربیغتابماوتهک

.دوبهدشدویانالمع

هتساویاهورینومسیلایربم!هکیطیارشردنیاربانب

لوفشمقلخشینخحردلاعفیسالقنادفشقنیافیاهبنآهب

دسصاقمعفنبنویناحوریدامویونعمتاناکمازاودندون

دوینهعماجردیهاگآیبالقنایوریندندومنیمهدافتساشیوخ

امزاسويیسبردیلاعفشقنهعماجطیارشابقیطنمدناوتنهک

اههدوتودنکافی!مزیلایریم|هطلسعطقتهجرداههدوتیهدن-

.دزاساکآمزیلایربم!هناراکبیرفیاهتسایسلناقمردار

یمالسایروهمحمیژررمعز|هکتسالاس۴ابیرقت-(۲)س

فرطزالاسراهچنیاردیفلتخمتایرظنودرذگیم

نایبنآدرکلبعوتیهامهرارداهنامزاسواههورگ

سساردک(هکدنریمرظنبروطتی!نونکایلوهدش

اردوسخقباسرظنرگیدیسایسیاهنامزاسواههورگ

میژرتیهامهرابردامشرظتمنادیمتساوخیم.دنرادن

؟تسبچینورک5

ردهسگمیدوبییوریننیلو1امدینادیمهکروطنامه-(۲)ج

هسکاحهقبطرازب!تلود"میدرکحرطم"هبحاصم"

ردنآسنچمههتسباویزاوژروبناریاردنوچوتسا
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ماستزاجراخ۰*تساهتسباویزاوژروبتسدردیرازبازین

تشذگهمهنانمشچ!یولجردقلخشینجنایرجردهکییاهتیعقاو

ایقارنمبب۲۱-۲مایقدیابهکدوبنآزآیکاحو

سم

یسسس

رسظنرداریساساهلغسمدنچدوخلیلحتردامدرمشهدروختسکش

یزاوزروبتسدردامهعماجرددیلوتر!زب|هکنیالو!میتشاد

تسالتبمیگتسباومانبیدیلپصرمهبدوخهکدرادرارقهتسباو

.دنکیمضرمنآهیالتبمزیناروادوشلقتنمسکرههبهک

ندرلکتسدبتسدابهکمیتسهوهدوبدقتعمامنیاربانب

اربالقنازایاهلحرمناوتیمنهتسباویزاوژروبدیلوتر!زب

دیقزآییاهرتفایییاهر,یکنسباودیقزاوتشاذگرستشپ

قسیمموکرزببالقن!گیابطقفیدامتق!هنیمرردیگتسباو

ناسینباریلمداصتقاناوتیمنآیطردهکتساریذپناکم!

ابرونیاهیاااابوتشاذگ

تسیمکاحبوکرسرازباننسکشمهردنودببالقن|یناشرد

هسبشتر|نتسکشمهردابطقفامهعماجردوتسیننکممیلبق

-ایرپم!تیمکاحناوتیم.مسیلایرپم|تارقفنوتسناونع

ماسیقزاسپعاضوالوحتنایرجرد.تخاسدوباناریتسیل

دادنخریبالقنایعامتجا-یداضنقاهنیمزردهکمیدیدسپب

هوستسنًأوتیمننیادشداجیایتارییفغتیسایسرظنزارگاو

نیخیبیقلخدفهقبطیاجنقلغزایاهقبطندیسرتردقبموپفم
یتحدوبنیعامتجا-یداصتق|بالقن|میتفگهکررطنامههچدشاب

یزاوژروبهدرخناگدنیامنناونعسارشاهتسدورادویسیمخرگ|

دنسیلوترازبانانآلاحرپببمیدروًآیمبًاسحبتارکمد

ناشدوخهناوخاساوخمکدندوبهدرکتفایردارهتساویزاوژروب

تناشگدنپامننانچمهدشسناوتیمنرکیدودرکیمهسب!وزینار

مایفابنیاربانیدتدرکیقلتتسیلایرپمادیزاوژروبهدرخ
یاهرسنمیشاجیاجکییتسیلایرپم|تیکاحردافرصهامنمپب
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یرویپمجمیژرهکدادناشنتیعقاوریسزیناهدعبوتفرگتروص

میمرتوناریاردیرادهیامرسمتسبسمیکحتتپجردزجیمالسا

ودسنکیمنتکرحمتسیسنیابقلخشسنجفرطز|هدراوتابرض

تساوخبییوگخساپمدعابادتبانامهزایمالسایروپمحمیژر

یتسسدز!هدشیاهرداصمیاهنیمزنتفرگسیزابا«نارگراک
بیرسفیاربهکیتسایسمغریلعمیژرهنیمزنیارد)ناناقهد
یسشحود|ادنهاردوخبیدیدرتنیرتمکدوبهتفرگشییرداههدوت

-هسبامرسهبکمکاب.(درکلیمحتناناقهدهبارنینوخیگنج
ابیلیقیدامتقایاهدادرارقهمادا.هتسباوناراد

رسشاردهکیتسیلابریمایاهتکرشزاتوعدومزیلابرپما

هنسپهلمحایودندوبهدشجراخناربازایدحاتمدرمتازرابم
دفتیهامنامهشتیهامهکدادناشنکیتارکمدیاهیدازآ
نارحبطیارش4ردهچرگ!دشابیممسیلایرپمابهتسباومیژریقلَخ

کسامزینورنپازاوهتشادشودربیصاخفیاظویتسیلابرپما

تساهدزدوخهرهچرببیرفوابر

مهردطقفهنریخالوحتنایرجردیتسیلایریماشترآ
یزاسزابتهجرداوقمامتانیمالسایروپمحمیژرهکلبدشنهتسگش

یاهناگرایتحودیشوکنابهدراوتاسرفمبمرتونآیاهساگرآ

هسناراکییرفتاغیلیتابدیشوکودوزفانآرسبزینآریدیدح

.دهددیمعتلسغارنآوهدرکیناشوپالارشترآتیانج

هسناهاگآتکرحردماگنیلو|تلودتیهامزالیلحت

خساپهلئسمنیابییوربناندینآدیموتسایسایسیاهوربس

زایدجیاهاطخوهتشگیمگردرسراچدهزراسمهصرعرددهدنحیحم

نیایسایسیاهنامزاسرثکاریخالاسراهجرددزدهاوخرسو|
 یملعلیلحتکیبدتتسناوتنزگرهامنآدنتخاسراکشآارتقیقح

ها-سگتسدردیکچوکلوحترههراومهودننابتسددرومنسارد

ویلبقلیلحتنتفرگسیونانآعفومربیفتهبرجنمیتموکح
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تسسهامنانآیاهلیلحتزاعآرد.دشیمدیدجلیلحتهثارا

انهدعب.دادیمناننتسیلایرپم!دضويلمارینیمخمیژر

دشعارتخالاربیلیزاوژروبویتنسیزاوژروبهدرختموکح
اسیاپنآدوبنیربخاهلیلحتنیاردمسیلایرپماز!مهزابو

یزاوژروبویتنسیزاوژروبهدرخنیاتاصخشمفیصوتبترارح

یلحتقابطن!مدعردهکیصقانترهبو.دنتخادرپیملاربیل

یعارتخادوجومودنیادوجوتکربهبدندروخیمربتایعفاوابدوخ
هنیمزردهکدوبنآبلاجودندرکیملحدوحیاربارنآیاهنوگب

هنوتشاددوجویتنسیزاوژروبهدرخرگیدهنیعامتجایگدنز

-ریپم|تاراضحنارمعرداهنآلاربیلیزاوژروسمانبیدوجوم

نآطسوتات.دندوبلاربیلیزاوژزروبیوجتسجردیتسیلای

هیلععطاقهزرابمکیز|بانتجایاربارشیوحیلمعتالیامت

نسیاهباریدوجومهرخالابودنیامنهیجوتیمالسایروهمجمیژر

لاربیلیزاوژروبهبیتهابشهکیبیرغوبیجعتاامخشمابمان
کیزایاهلمجلقنهنیمزینسیارددندیرفآتشادنیینلرظندروم

(۰۰۰لاربیلیزاوزروب)مانب۰نامراسفرطز!هرشتنمباتک

یشاکناهطقبلابندبسدیمشر!".ه...میتفگاماحنآرد

..دکاجیاجارنیمرهرکمرهاکیکمکیدناونباتتشگیماففرد

تاسیعفاورداررم|نییههکنآنودبامیاهتسینوتروپآارورما

زسیچرهنآایودناهتخاسیلایخمویفموددوخنهذرددننکوجتسج

نامهیگیموپفمودنیادنکیماجباج.یلخگرزبشینجردار

"۰تسا!یتنسیزاوژروبهدرحیرکیدولارسیلیزاوزروب
نارسیایسایسیاهسامزانهکیفاهلیلحتیینچساسارب

هاویزاوژروپتسدپتسددنشابهجوتتمهکنآنودیدندادیم

یسسالقت|تکرحرهونخسرههیودنتخادرپیمقلحبیرفهبوهداد

.دندبایسچیممسیروتناوآومسیتامکد.مسیشرانآکرام
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سسسلجم)شیوخسلجمییاپربردهتسباویزاوژروسهباهنآ

(ناسومسلجم)دوبنآبلاطقلخهکیسلجمیاجی(ناگریخ
تسباویزاوژروسنیایبالقتاباختناهبودنناسریرای

 

دوخهکارمدرمیاههدوتاهنآ.دندیشخبیمومعویعقاوهبنج

دنتندرکیمسحار"ترافسلاغشا"ندوبهکحخمیدودحات

تراسفسیولجببشاتحصزا(دندرکیمکردامامتمیئوگیمن)

یلعجیاههقروابارراکنیانانآزایاهدعهکنآبلاحودندیشک

یمماسجنادندوبهدرکایوتسددوخیاربهکایراتلوربتلاکو

ضارتعاناوسعبهک!رراکیبهدننکرهاطتنارگراکفمودنداد

وودندناشکیمترافسرجکهبدنتفربمراکترازوهب

مکاحامهعماجردنمپبمایقزادعبهکیطی!رشهبهجوقابمالککی

یرآیمهرگادشابیمقلخشینجهدنیًاضفدشرنآهصخشمهجوودوب

ینیمخمیژریوقلامتحاهبدوبنراکشزاسیسایسیاهوریننیا

تسفگدیابتارجهبودروًآایبماودنامزنیااتتسناوتیمن

هشتفرگرارقیدعاسمرایسبطیارشردامیتسیلابرپمادضشىنج

.دشیمرتراومهرتشیبهچرهبالقن۰!رو

دنیکوگیمودینکیملیلحتهتسباوارمیژرنیآاامشرگا(۳)س

هرداصمسپدر!دیمربمدقمسیلایریم|عفانمتهحرد

؟دینکیملیلحتهنوگچارنارادهبامرسلاوما

,مسسیلایرپمابهتسباویمیزریمالسایروهمجمیژر-(۳)ج

دشابیمهتسباویزاوژروبناریاردمکاحهقبطوتسا

هسسکروطنامهرگیدتیعقاووتساتیعقاوکینیا

لاو!هرداممبمیژرنیاهکتسنیادیدرکهراشا

نشوردیاباجنبمهردیلودنزیمتسدنارادهیامرس

هسبونارادهیامرسمادکلاوم!هرداممبمیژرهکدرک

؟دنزیمتسدیسکهسچعفن

یارسبمیژرهکیلاهردهکدروخیممشچهبیصقانتاحنیاردارهاظ
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هتسپهتسیاونارادهیامرسیراذگهیامرستپجتینماداجیا

یسطیارشرددزادرپیمقلخشینجبوکرسهبهجونیرتهنایثحو

اسیوهرگءایحاارهاشنارودنیگننیداصتقایاهدادرارقهک

دسزیمتسداپتسیلایرپم|ابیغاهدادرارفنانچدقعهیدوخ
یلو؟دهدیمرارقدربتسددرومارنارادهیامرسزیضعبلاوما

.تسیسییبردیصقاست

طفحیعامتجا-یدامتقادیدشنارحدطیارشرداجنیارد

هکتسایساساوهدمعهلئسمهتسباویرادهیامرسمتسیسیاقبو

.دیاآیمتسدبتارگوروسهتسباویراوزرویرسهیکثاباتدمع

هیهچوتابناریاردتارکوروبیزاوزروپشقناساسا

سیرتمپمدوجهکتلودتسدردتفسشورفزالصاهدمآردرکرمت

.دیاییمشیازفاروررهو,تساهدننکنییعت,تساهلماهدمآرد

ماسسمتردتارگوروبیزاوژروندوفنطسنابهراومهامالکو

.ميتسههجاویماطس-یسایس-یدامتقایاههزوح

یاههمانربهاشنارودرخاواردتارکوروبیراوژروب

داسسهنقاازایدیدجیاهشحبربیزادناتسدیاربازریعیسو

یرسارسگرزبیاههاگشورف.دیدیمکرادتعیزوتشخباموصخم

دنسدمًآ[یمدوچوپهطبارنیاردعیزوتیسواعتیاهتکرشو

داسنفاطساورروشکطاقسنیرتهداتفارودردیتلودیاهکناب

رخاوارداههدوتتازرانمنزرایرحرددسدرکبملرتسکارمدرم

زاسیودونمدرمیاههبرضجامآیزاوژزروبییاهاشنارود

سرتزاینحنارادهیامرسییازایاهدعنمهب۲۲۱مایق

ربیگرزبتابرضقلختازرایمرگایلودیدشیرارفقلخمعح

یروستپمجمیژررارقنس|ابدرو7دراوتارکوروبیزاوژروس

دوهرابودیهدنامزاسسعورشاعیرسیزاوژروبییایمالسا

هسارعیزوشودیلوتفلخمیاهشحیهاشیامززاشیبیتحودرک

شقننوزفازورشرتسکابامزورم!مهلیلدنیمپبوتفرگتسد

۳۸



هنسیراکنیاهکتساحضاو.میتسههجاوممدرمیگدنزردتلود

تارسسکوروبیزاوژروبددجمیهدنامزاسهتفرگنتروصیناسآ
کیتارگورویمیظعنیشاموبوکرسهاگتسدجرخنیماتهبطونم
نآعسطلاهیوناهجحطسردیداصتقانارحبطیارشرداما!تسا
مدرههکمدرمیاههدوتتازرابمدشرابه!رمهتفندمآردلیلقت

.دیازفایمنارحبتدشرب

قسلخرتشیسهچرهلواپچزجیاهراجتارگوروبیزاوژروب
هنبیزادناتسدنیاربانبدوبنزاسهراچزیننیایلوتشادن
ظسفحیاربمیژرودمًآیممزالتارکوروبریغناآرادهیامرسبیج
.دزرویمتردابمراکنیاهبهتسباویرادهبامرسمتسسیاقب

هدرکهدافتساقلخبیرفیاربیآزازیناجنیاردهتبلاو
"یسستسیلایریمادف"تازرابمزا!رگیدیاهولجارنآو
.دنزیماجشیوخ

هدیدیسایسفلتخمیاهنامزاسواههورگلیلحترد-(۴)س

هدرکافیایشقنمیژرنیاداجیاردینیمخهکدوشیم
ییاههدافتساهچینیمخز!مسیلایرپم!امشرظنبتسا

؟تساهدرکمیژرنیایشاپربیارس

مینکیمیروآایارهتکنکیامشلاوخسهبخساپزالبق-(۴)چ
تسسیهامزالیلحتهکیناسکلباقمردامهکنیانآو

هسکمیاهتفگهراومهدندرگیمعورشد|رفازارتلود

-سکراملیلحتکیتسینیتسیسکرامیلیلحتنینچ

ردارتاقبطشقنودوجوممتسیسدیابتلودز|یتسب

سارردیتاقبطهچدهدناشنودیامنیسرربمتسیسنیا

بوسکرسرازباناونعبتلودودن|هتفرگرارقتردق
مادکعفانمنیماتتهجردرگیدتاقبطهبلعهقبطکی

.تسایمتسیسهچعفانمظفاحودر!درارقهقبط

هکتسینتیعقاونیاابهطباریبزینامشل!اوئسدسریمرطنب
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هجوتابتموکحسارردینیمخندیدابیسایسیاهنامزاسرثکا

لسفاقیزاوژروبهدرخیتاقبطهاگیابیوصحشیاربهکنیاهب

یسشاوژروبهدرخیلعفتموکحتیهامهکدندروآربدایرفدندوب

هکتموکحردارتسیلایرپمادفوینلماعفاودارفادوجوایوتسا
۰رپلیلددندویهتفرگرارفنآردصاخطیارشلیلدهباهرم

.دندرمشدوختاامهوتتحس

یاهدافتساوینیمخصخششقنهبنونکایروآداینیااب

یرسسیفجرنایرجرد.میز!درپبدومنیوزامسیلایرپم|اهک

-رسپمایاربهلئسمکیهاشنارودرخاوارداههدوتتازرابم

حاشوتحقطفحوهاشر|!تیامحهکسب!نآودشصخشممسیلای
ووکیومهکیابدفیاهرمث

یسگنجهشقن.دریگبارنانآتازرابمشرتسگودشریولجدساوت

زراسبمدارفاناونعبلاهرهپکیشاههریچنستشامگرباردوح

قسیرطنیازاودومنمیظنتتفپسرسربدندشیمهتخانشاشمیزردض
.دزاسفرحتماراههدوتیتسیلایریمادضتازرابمریسمدیشوگ

نآتشادهولجنارگیدزاشیبینیمخهرهچنایمنیارد
یراسکشزاس.دنتشادنرارقاههدوتهجوتدرومنادنچنارگید

مولعمیدودحاتاههدوتیاربهتشذگتازرانمنایرجردناسآ

مسفانمطقحهریگنااب۴۲لاسردهکدوبیسکینیمخیلودوب

شینجرددننشادرارقهاشقانتخ!میزررًاسفبحنهکیسویتاحور

یاهسسمانربهکنآنودیو!درکتکرش۴۲دادرخ۱۵یاهدوت

هسیبافرمدشابقلخزایراشقاایرشفعفانمنسیمهکدنکهشار

نیاوتمرکرارقمدرمتیامحدرومهاشلناقمردتمواقملیلد

.نسیدبرگیدفرطزاودوبشینجیرتهرنادقفرطاخبیرطکیز|

تسیلایرپمادفهزرابمابو|یهاشدفهزرایمهکدوبلیلد ی

.تشکقیفلتدیدوبیبهذمرکفتیاراداتدمعهکیمدرم

ماسیقردناگدننکتکرشهکدشیلماعینیمحلاحرپب
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ورن-یمهزا.دنتخاسسکعنمو|ادوجورداردوخعفانمدادرخ۵

وانآزاسپ.درکبسکهزرابمنیانایرجردیشالاوماقمیو

زراسسیمکیناونعبزونههچرگادشجراخهزرایمهنحمز!رگید

ناونعباروایتسیسکرامیاهورینزایضعبیتحودشیمهتخانش

.دنتشادلوبقیزاوژروبهدرخهدنبامن

هاشنارودرخاوارداههدوتتازرابمیریگجو|نایرجرد
هبدوسمنارهدافتسانیرتشیبینیمختیعقومز|!مسیلایرپم!

مسیلایریم!یناهجتسایسانینیمخندوبیناحورهکصوصخ
هدافتسااههدوتبیرفیاربیلماعناونعببهذمز!دشوکیمهک

تشادتقباطمدز!دناهقرفتقلخفوفصردقیرطنیازاوهدومن

-»اگتسداپنآوداداهتسیلایرپمابشزاسهبنتیشیمخهرخالاب

یربهرنادقفرددنتخادناراکبیوعفنب|ردوخیتاغیلبتیاه

رسیبهرینیمخودرکاردوخراکیتسبلایرپم!تافیلبتمتسیس

نیرتگرزبهبتسناوتواقیرطز!مسیلایرپماودشیفرعماههدوت

ارقسلخیتسیلایرپمادضشسنجوهدزتسدیرامعتساونیراکم
.دزاسفرحنمدوخیلماریسمزا

یسیاپنامزاسودارفامیژرنیفلاخمفصردنونکامه-(۵)س

ابنامزاسودارفانیازایخربهکدنر!ددوجویسابیس

یسسلودنتشادیلاعفشقنمیژرنیایانبردیتح

نانسهاوخودنرادرارقمیژرنیالباقمردکنیا
لیلحتهنوگچارهلئسمنیاامش-دنتسهنآینوگنرس

؟تسیچنآهرابردناترظنودینکیم

نآهسبخساپیاربهکدیدرکحرطماریبلاجلاوخس-(8)ج

داسیزهداعلاقوفیتعرسابهکیتالوحتهشیرهسدیاب
یدومنهراشتشذگامنییمردهتشذگلاسراهچرد

دوجوهبهاشنارودرخاواردمدرمتازرادمهکیطی!ارشبهجوتاب

وتارگوروبهتسباویزاوژروبهقبطمامتمابقز|سپتلوددرو7
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زاتارگوروبیزاوژروبشخبتفرگیمربرد!رتارگوروبریغ

تازرابمنایرجرددوبیاهدوتشینججامآنیرتمیقتسمهکاجنآ

رکیدرابمایقزاسپیلودوبهدشفیعضتمایقزالبقمدرم

هکرینگیتارگوروسریغیاهشخبودومنیهدنامزاساردوخ
هسبندادناماسورسهبرداقتلودتیامحنودبدندیدیمهنیعب

یداسیزکمکشخبنیانتفاینامزاسرددنتسیندوحبسکوراک

سیرتشیبهکامروشکردتاارگوروبیزاوژروبالوصا.دندومن

زکرمتمتلودتسدرد۰تفنشورفز!هماحزر!ینعپشدمآرد,

تردقابنیاربانبتساهتسباویزاوژروبیوقشخب,دشابیم

ودشرارقربهرابودقیاسعضویزاوژروبسیایجیردتیریگ

.دناربتردقز1ارنارگیدتسناوتکیتارگوروسیزاوژروب
تدسییایطردالابردهتشذگلاسهسردهکاریتالوحتهمه

تسدویزاوژروبسایجیردتیاوقدیدجتابدیابهتفرگتروص

نسینچنهودامتقازایدیدجیاهشخبربنآرنشیبهچرهیرادنا

-ایریمآعفانمظفحتمدخردیاهدوتشینجبوکرسترورصرد

جیردهبمينیبیمهکتسابیترتنیاهب.درکوجتسجمسیل

دندمآیمباسحبینیمخکیدزسنارایزاینامزهکیناسک

یروپمجمیژریانیردهکیساسکودندشعقاویوبضغدروماهدعب

دندوبهدادناشندوخز۱اریقلخدخفتیلاعفنیرتشیبیمالسا

سسسیکریتحودندمآردمیژرنیاتخسرسنیفلاخمتروصب

ناسنچیههک*ینویلیمهدزای"درمنیا"مدرمبخنم"روپمج

یسیوکرسگنن.غادودشکیمکدیار.....وهاگننادتیانجکنن

زایکیناوتعیزورم|تسوایناشیپربدرکقلختازرابم

یسسارکذاجنیاردتساهدروآردسیرایزارسمیزرنیعلاخم

قسلخمایقدیابمایقزاسپتلودردهکتسامزالزینهلغسم

.دروآباسنار

دمآراکرسربنآردینیمخمیزرهکیطیارشهبهجوتاب
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هدنیامنهکدشیملماشزیناریرصانعتسیابیمیتلودهاگتسد

بیرفیاربامنآدوجوو.دندوبیقلختاقبطزایراشقاایهقبط

ردنآهیمایقزاسپتلودرداهنیاروضح.تشادترورضاههدوت

یشارج!یاههاگتسدهکلاحنیعرددیشخبیمرابنع|اههدوتدزن
یمنیراک.دوبهچرهنانآتینهک.دوبهدشمیظنتنانچ

ابجیردتبیلمدارفانیالاحرپبدیآربناشتسدزاتسناوت

هصرعنانچایودندشهتشاذگرانکاییتموکحهاگتسدن-اتفااچ

یلمدارفانیا.دنتفررانکنآز|هکدیدیدگنتدوخربار

ناهاوخوهتفرگرارفمیژرلباقمردنوکازینتسیلایرپمادصو

.دنشانیمنآینوگنرس

واسهورگرذثکا.یمالسامیژرندمآراکیورزاغآرد-(۶)س

ا-سیوشترالالحتاناهاوخاییسایسیاهنامزاس

واسههتیمکارثکایلودندوبنآحالماناهاوخ

یسسملیلحتیمدرمیاهساگرااربالقسانارادساپ

ناسسهرثک|هکمینکیمهظحالمزورم|سکعربودیدرک

یشدویمدرمدض.اراههتیمکونارادساپ«اپنامزاس

زاربایتشوررظنشتر!هرابردیلودتننکیمیقلتقلخ

یاهیاپهچربعفاومذاحتانیاامشرظنهب.دنرادیمن
+

؟تشسا

شسقسکردمدعردصقانتمعفاومنینچداخناساسا-(۶)ج

تلودتیهامز!طلغلیلحتوامنپیمردمسیلایریم|
.تسانآهبهتسباو

یسب۱!بالقناناهاوخهکیفاهورینیلمعتالیامنکشیبو
ناونعبناریاهکمیدقتعمام.درادشقننآردزیندتسهرسدرد

[شوتساهدمآردمسیلایریم|یناهجمتسیسز|کیناگر|یشزج

رسربیتلودرهتسامکاحامهعماجربمسیلایرپم!هطلسهکینامز

.دوبدهاوخمسیلایریم|هبهتسباودیآراک
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رازسسباهبیکتمیتلودرهیتسیسکراملصاکیهبانبیلو

شسترانامهبوکرسرازبانیاناریارد.دشانیمدوخبوکرس

یتسیلابریم|تیمکاحتارقفنوتسهکدشاببمنآیاههدفازو

یرسگبدناگرارهونارادساپهاپسنیاربانیدهدیملیکشتار

لابقردأمعمفومودنتسهشترایاههدشازامرظنز|تسدنیازا

عسسطقیاربامرظنزا.تسانشورزیننآیاههدشازوشتر|
وشکر1انامههکارنآتارقفنوتسدپایمسیلایریم|هطلس
هسنزگرهامنیارباتب.تسکشمهرد.دشابیمنآیاههدشاز

یقلنیمدرمناگرااراههتیمکهنونارادسایهاپسهن۰شترا

-وریپیضعبیریگعفومساسادرومردیلو.مینکیمنوهدرکن
تسیامحدرومارنارادساپهایساگ«شتراهاگهکیسايسیاه
اريسسنیمخمیژرتیهامینامزاهنآهکتفگدیابدنهدیمرارق

نارادسساپهایسنیاربانبودندرکیقلتیشاوژروبهدرخ

یاساگر!دندم[یمدوجوبمیژرنیاابهطبارردهکاراههتبمکو

یاربناشدوخمعزیودنتخادرپنآزاعافدهبوهدناوخیمدرم

جیردتبدندادارشتراحالماایلالحناراعش"بالقنا"لیمکت

ودشنشورنارادساپهاپسریظنییاهناگرایقلخدمتیهامهک

.قلخهباهناگرانیاطسوتمیژرعیسوشروبهبهجوتابصوصخت

!ناسنآکردمدعیلودنآهتفرگسپاردوخیلسقعضوماهنآ

شسسکرایتسیلایرپماتیهامزاومایقزاسپتلودتبهام

.دنیامنذاختانآلابقردعطاقعفضومهکدهدیمنهزاج|

درسکلمدیورربآردوخیاهمشچهکیلاهردتانایرحنیا

,دندنبیمتسیناهقلخبوکرسزجیزیچهکشترنیاهلاسراهج

"یسنیمخمیژر"یننوگنرسانایههک)دوخیلمعتالیامتهباسب
زاهداسسفتساقیرطزایتسیلایرپم!هطلسیدوباننودب

"هچرایکی"زا(تساالابزاوشترانورد*تاغیارگ*
سیننآنوردردوهتفرنآ"رس"هگنیاوشتراندونن
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ششوکهتبلاهکدنیوگیمنخسدراددوجویفلتخم"تاغشیارگ"

.تساه"شیارگ"نیا"رثکا"بذجاهنآ

تیرشک|هکدندقتعمادحتمیسایسیاپنامزاسواههورگ-(۷)س

مسیژرنیاینوگنرسناهاوخودنفلاخممیژرابمدرم
یسمنناشنشنکاومدرم!ارچسپتسانینچرگ|دنتسه

؟دوشیمنهدیدعمیسویاهدوتتاکرح|رچودنهد

ناوسسسدیمنقلطمروطباههدوتشنکاومدعز|هتقبلا-(۷)چ
مشغریلعومیژریاهیرگیشحومامتمغریلعهچدرکتبحص
هابتسدفلتخملاکشاهباههدوتقانتخاطیارش

یاهدوستتکرحدینفگهکروطنأمهیلودننزیمهزرابم

.دروخیمنمشچبعیسو

اههدوتهچرگادوبمکاحهاشاشنارودردمضونیاهباشمیطیارش

ر!دروخربهتشذگهبتبسنیشئالابرایسبهبرجنویهاگآزانونکآ

هسبهجوتابدنشابیمیرتیوقیتازرابمهیحوریار!دودنتسه

یاهدوستهناحلسمهزرابمامنپیمزآیاهقطتمردنونکآهکنیا

زارتدیدشقانتخامهتبسننامههبهتسلاوتسانایرجرد

دنمحادوعسم«اهریبکقیفرطیارشنآرد.تساحرطمهتشذگ

زایشانهنعیسویدوخسدوخیاهشینجدوجومدع"تشونهداز

یسیوسیلپمو!دمبوکرسز|یشانهکلب.اهداضتیفاکاندشر

طیارشرددیابارهلغسمساسازیننونکاو"تساورشیپیلمع

ویسپهبردًاقهکییالقنایرهرنادقفودوحومقانتخا

لسیاقمرداربالقنامیسوزادنامشچوهدوباههدوتیهدنامزاس

.درکوجتسجدهدرارقنانآ

جسیهمینکیمرکفهکتساحفاوردقنآتقیقحنیارگیدزورم!

یفاکاندشرز!الثمو.دیامنراکناارنآدناوتنیسایسینایرج

هوالسع.دروآنایمبنخسمدرمیداصتقاعفودویمیواهدافت

هکتسنآزارترابتکالفمدرمیداصتقایگدنزطیارشهکنیارب
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نارودردلقادحاپن7.دروآنابزبنانخسهبوگنیازاناوتب

یسفاکدشراهدافتدندرکیمروصتهکینامزردتسرددندیدهاش

هسنوگچهکدندیدناآزاسپودنتخیرناباآیخهبمدرم,دنرادن

اصههدوتتازرابمدشهتسکشیدودحاتیروتاتکیددسیتقو

.تفرگجوا

رظنسدندادنناشنناشدوخزیشنکاواههدوتهکنیآنیاربانب

اردوسحراجزناوهتشگرفنتممیژرز|اعیسواههدوتتسینتسردام

میژرهیلعهناحلسمهزرایماعیسوودنهدیمزوربفلتخملاکشاهب

.هسیهچوتاب"شنکاو"زاروظنمرگااما.دننکیمتیامحار

یسسنویلیمراهچتارهاظتراطتن!هتشذگنارباردهکیمعیافو

نتشادمدرمزایلعفطیارشرداریراظتنانینچهکتساههدوت

دسنکیمهزربممیژرهیلعرباههدوت.تسایشاجیبراظتنا

هسسبطونم.دنیايباهنابایخهبتارهاظتیاربهکنیایلو

و.تسایربهردوخوهبطونم«تسابوکرسنیشامردفاکش

هسنوتسینناسکیهشیمهاههدوتتازرابمرهاظتلاکشاالوص!

زااردوسسخرفنت۰یفلتخملاکشاهباههدونطیارشهب

دنهدیمزورسمزیلایریما

یسیمخمیزرینوگنرسناهاوخهکیگاهوریپنینردت(۸)س

هلیجز|تااقالتخانیاهکتسادوجومیتافالنح!دنتسه

نارسیاهدنیآیسایستردقتیهاموبیکرتهرابرد

رداسمشهدیقعدشابیمبالقن|هدننکیربهریورپو
9 ٩تسیچدرومنیا

تساهدادخرشیسجردیتبشملوحتریخالاسکیرد-(۸)ج

میژرابمدرمتازراىمزااردوخهکاهورینز!یضعب

هشتساخربنینوخیاهزرابمهبنونک|ادندینکیمرانک

یروپمجمیژرینوگنرسراعشهکرگیدیفعیودنا

شرسیدپاهنآهباهتیعفاونوسکادننادیمناریمالسا
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یتبفملوحترم|نیارگااماتساهدرکلیمحتارراعشنیا
اهوریننیاهکدرادیگتسجربزینیفنمرم!نیاشرانکردتسا

مدعتلعبامادناهتفریذپارینیمخمیژرینوگنرسهکیلاحرد
زاناشیلمعتالیامتومزیلابرپماابمیژرنیاهطیارکرد

نیاردودننکیمیشوپمشچیتسیلابریماتیمکاحینوگنرس

دوجوببالقن!هدننکیربهریورینردیتافالتخاهکتساهلببار

دضبالقنایربهردناوتیمودیابایراتلورپمیدقتعمامدیآیم

یرسسبهرنینچرگاودشایهتشادهدیعبارامقلخیتسیلایرپم|
یتخسمهیتسیلایرین|تیمکاحیتوگنرسز!دیآیندوجو
کیلاحردناریاهدنیآیسایستردقهرابردتفگناوتیمن

هه

تسیلایرپم|تیمکاحینوگنرسهیدقتعمهکیگاهوریننیب
[تیهامارهدنیآیسایستردقودوشیمهدیدیشاهقفاوتدتسه

وناناقهدونارگراکتکرشابیتسیلایرپمادضیتردق
یسایستردقردهکدنتسهمهیغاهوریندننادیمیزاوژروبهدرخ

هگنیاهبهجوتابودنهدیمتکرشمهآرهتسناویزاوژروبهدنیآ

تسامسبلایرپماذوفنعطقهدنیآیسایستردقهفیظونیرتمهم

یآاباتیهامهحیتنرددنروآیبراکیوردنهاوخیماهنآهکهجنآ

.تشاددهاوخنینوافتتساراکیورهچ

طسوتقاضتخاورورتدیدشتیسایسیاهنامزاسیخرن-(٩)س

قسلخنیدهاجمنامزاسندرگناریمالسایروپمح
هناحلسمهزرابمهبدقتعمهکیتانایرجواهنامزاسایو

دندقتعمودنر!ذگیمدنرفاحتازرایمهسحصردودنتسه

(یطارفا)تاکرحرددیابارهقباسیبقانتخ!تلعهک
هتسیرظننیاایآامشرظنن.درکوجتسجاهشامزاسنیا
؟تساتسرد

هک٩۴لاسزامیونشیمهکتسینیدیدجفرحنیا(٩)ح

نراذ؟داینبطسوتناریاردهناحلسمهزراسم
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میدوبهجاومدایزتاغیلبتعوننیاابامدشزاغآامنامزاس

ردهنوگچهکدنراددایبهمه.دوبهدوشبزحمهنانحسنیارکتبم

یتازرابمتسبنبتسکشیاربقلخیکادفیاهکیرچهکیطیارش

هناحلسمهزرابمهبوهداپنفگربناجاههدونابطابتر!داجیاو

برجنیا.دندوبهتساخربهاشمسیلایریمابهتسباومیژرهیلع

یسعستخیریمحاسمتکشاکیرچیادهشیاربلاحنیعردهک

دناهدشقانتخاورورتطیارشبجومناونعنیاابهکدرکیم

.دیامنهیجوتیوحنهبارهاشمیژرهناراکتیانجلامعا

ارتقیقحنیادنناوتیمینیضرفمزجیسکهچنونکاو

مسیژرهنایشحوویرساترسشرویز!سپرگ!هکدنزاسنامتک

طسسیارشهچدوبنهزربمهنحصردقلخحلسمنادنزرفلاعفروضح

داجیاردمیزردحهچاتودشیمداجی!مدرمیاربیشاسرفتقاط

۳۰زاسسپدیدرگیمقفوممدرمردیبلطمیلستوسایهیحور

نیدهاجمنامزاسفرطز|صوصخبهکیردقنارگرایسبراکدادرخ

اییمهناهملسمتایلمعماجنانیمهتفرگماجناقلخ

ش

دن

قمعمکنیدهاجمنامزاسیربهرتحتهناحلسمهزرابمهچرگا)

هکنانخسنیا(تساییالقنایامنروددقافو"۰یکینکات۰

سجیتلاسردوخیاربهکدوشیمهدینشیناسکناهدزابلغا

زر

گکیدرابکیاهنآیلودنسانشیمنهناحلسمهزرابمابتفلاخم

زر

هزر[بمزجیهارمسیلایرپماتینکاحطیارشردهنوگچهکدندید

نیارابتعایزییتازرابملاکشارگیدوتسینهساحلس
.دنوشعقاورشومودیفموهتفایدشردناوتیمهزرابم

تسسیمکاحهزرابمدشرابهکتسایتیعقاونیاهتبلا

هسچرهارشیوخیشوخهدنردتیهامدوشیمروبجمینسیلایریما

نوییالقنایاربهکتسایتیعقاوزیننیاودزاسنایرعرتمیب

-تلودومسیلایرپم|تیهامندرکالمربهکمیازجتسینیهار

اشآ(خلتدنجره)تایعقاواباراههدوتنآهبهتسباویاه
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ردودسامنیهدنامزاسوجیسننآرییغتیارباراپنآوهتخاس

مسیتسهوربوریاهنایشحوبوکرسابنارباردامرگمالککی
دنهکلباهورینهناحلسمتایلبعلصاهننیا

هدزتسدنآهبریخالاسدنچردامقلخهکتسایمیظعبالقن!

هدروآردهزرلهباریتسیلایریماناهجرسارسهکییالقباتسا

.تسا

رایسنمیژریداصتقاعضودین!دیمهکیروطنامه-1۰

 

۱

یابخرچندیباوخ«تفندمآردشهاکتساکانفسا

راکیب۰ینارگ,گنجروآماسرسیاههنیزه۰یدیلوت
یمارجهبهاتوکیسرربردهکدننتسهیلماوع...و

یلودشدنهاوخمیژرطوقسثعابهک«تفگناوت

ناسنچمهمیژرنیازانتالکشمهمهنیامغریلعارج

؟تسیچردمیژریاقبیلمالماع.تساجرباپ

میژریداصتقاعضوتساروطنیاهکمهاعقاویرآ-(۱)ج
دنکیمدادیبینارگ؟یراکیب.تساکانفسارایسب

.دیکیمنطوقسمیژرییاارچسپ۰یتساربام

یاتسیسکرامحالطمابیضعبهژیوبواهیلیخنهذهکیا

دشننکیمباسحشیوخنهدردهکیفاهنآ.:تساهتفرگارهشتآود

لاسهسز|شییدیاباتدعاقدرادمیزرهکیدامتقاعفونیاان

هکدننیبیمتیعقاوردیتقوو«دشابهتشذگننآیگدیشایزا

تیمقاوابدوخیاهلیلحتیییدافتنیازاتساجربایزونهمیژر
هکتسانیااهلیلحتییاهیهلاکشا.دندرگیمبجعتراچدرم|

مسیژرنیایگتسباونامهدننکیمنهجوتهکیاهلغسماهنتهب

رگادیدرمشهکیفاهیرامیبنیااقطنم.تسامسیلایرپماب

دروًآایمردیایزاارنآدویداعبانیاردیلومعممزیناگرارهرد

یوردامتقانیاهکارچدناسریمبشهباردوخزورماظننیااما
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.دروآردیاپزاارنآاهیرامیبنیاهکهداتسیاندوخیاپ

ماستابیرقتدناوتیمیگتسباوقیرطزایمالسایروپسجمیژر

هجراختراجتقیرطزاینیعمتدماتلق!الارروشکتاجایتح|

یممینگتقدمیژرنیاریخ!هلاسکیتافیلبتهبرگاودنکنیمات

ودنکیمءاضماالاکدیرخیاهدادرارقفلتخمیاهروشکایهکمیسیب

اسیوتفنشورفزاییلبقیاههریخذوزراابمهارآچرخ

نسیماتهناوتشپیالطشورفز!یتحایوتفنمیقنسمهلدابم

روآگرمیرادهیامرسداصتقاکییارباهراکنیاهمهدیامنیم

ناجهمینعاضوانیاابهتسباویرادهیامرسماطنیلوتسا

.دنامیمدوخیاجرسرب

ردارمسیلایرپمالماعناریالغاسمابدروحربردهکیفاهنآ

یسشقنلارههبهکیلماعناونعبنآابایودنریگیمنرطن
نیایاقبیعقاولماعهبدسناوتیمنزگرهدنرگنیم.دراد

سمنفسیگتسباوزایتقوهکمینادیمو.دنبایتسدمیزر

کتسباوسیاومیاهتخادرپهلکسمهشیرهبکشنودب,میشئوگ

و

هکمیناديموتساحرطمیماظنویسایسهچویدامتقارظنز!هچ

هدننکبوکرستردقیتسیلایرپما!هطلسیاقبلماعنیرتهدمع

.تسایقلخدضشیرآ

داسعبایرهشهناحلسمهزرابمهکد!درخ۰زادعب-(۱۱)س

نارسییالقنامادعازادعباهوصخدوسهتفرگیعیسو

هسشیجزامیزرفلاخمیاهورینزآیفعب.تموکن

دوجویباردیم|نیا.ناریاقلخنیدهاجمنامزاس
ودرسکدهاوحطوقسمیژریدورزبهکدندوبهدرو7

تستهکتشادراظتنازینقلخنیدهاجمنامزاس

ناآدیمدراواعیسومدرم,یرهشهناحلسمهزراسمرینان

یسمرظنب۰.تاراکتبانیامغفریلعیلو.دنوش

ودسنکطقحاردوخارهاظتس|هتسساوتمیژرهکدسر
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هنوگچارطیارشنیاامشدناهدادنناشنیشنکاودوخز|اههدوت

هعماجردیمالسایروپمجمیژریاربماجسنازاتبحم-(۱۱)ج
ودریگیمنیشوماخیاهظحلنآردهزرابمهکیا-

ینوگنرسوهزرایمدشرهبیبالقنایششوجاباههدوت

هکاسبهچ۰تسینتسردنادنچدنشیدنایممیژر

-رپما«تازرابمدشرزایریگولجردمیژریناوتان

رسگیدیمیژرابارمیژرنیادنکرویجمارمسیلای

تهاجمنامزاسهبطوبرمهچنآردیلودیامنضیوعت

وینیمخمیژرطوقسمهوتهکتس|یشاهورینایوقلخ

.دندوبهدرکداجیاارکیدزن"یزوریپ"

مسیژرینوگنرسافرصآردوخیژتارتسااهشآالوصاميئوگبدیاب

مسیژرنیاطوقسابهکدننکیمروصتودن|هد!درارقینیمخ

هدرخاتامههکیقلخهقضکیوهدشدوبانزینمسیلایریمآ

انپنآساسانیاربدیسردهاوختردقبدشابتارگمدیزاوژروب

دنرادنپیمنینجودننیبیمناتسورردهناهلسمهزرایمهبیزاین

یتسیلایرپماتیمکاحینوگنرسیاربیرپشهناحلسمیاهمایقهک

رکفتنیايانبمربتساهزرابمتسردهویشاهنتوهدونزاسراک

یکیرچگنجهزرابمهنحمدراوننیدهاجمزایگرزبیورینیتقو

رگیداقطنماهنآرظنزادومنبسکیدایزیاهتیقفومودشیرهش

مسهارفنیدهاجمندمآراکیورومیژرطوقسیاربزیچهمه

دوسهد

اگیماداجیابارنیدهاجمنامزاسهکتسایرکفتنآساسانی

ال|هکتسایسهوتنیاوتخیگنایمربمدرمردیهاو

ردیزاوژرویهدرف»دشابیمنآریسآناریاردیزاوژروسهدرخ

هسجاومیضقانتاباردوخهتسباویرادهیامرسمتسیسابهطبار

3

.تسیدننآلحهبرداقدوخهکدنیبیم
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یاپیراذگهیامرسشرتسگرث:اردهنوگچهکتسنآدهاشفرطکیزاو

ادیپیراکوبسکیضرآاتاحالماز!سپصوصخبیتسیلایرپمآ

رهشرتسگهکدیسپبیمرگیدفرطزاوتساهدرکدشراعیسووهدومن

دراووارسبیدایزتافاحج|اپیراذگهیامرسنییهرتشیبهچ

ساسسانیاربدنکیمینامناخیبهبدیدهتاریویتحوهنخاس

-هیامرسمتسیسیدوبانردیزاوژروبهدرخعفانمنیماتدنچره

فرطزاودنککردارنآدناوتیمندوخیدوخبو1تساهتسباویراد

اههیامرسنیاعفادمتلودبناجز!اررافنیرتشیبوارگید
.دهدیمر!رقراشفتحتادیدشارواقانتخاطیارشداجیاابهلک

رهزاشیبناریاردیزاوژزروبهدرخنیاربانیدنکیمتفایرد
راشفهکتسایتلودناهاوختسایسارکومدناهاوخزیچ

بسکوراکهنیمزوهتشادربو!ارسزاریتسیلایرپمایاههیامرس

.دیامنمهارفیویارباریقنوررپ

هکهتسباوتلودرهابیسارکومدندروآتسدبیاربواسپ

دهاوخدشابیمنیجمنآدوجوابقاضتخامینادیمشیپاغیپهک
یلو.دشابمتسیسلکیدوبانهشیدناردهکنآنودبدیگنج

تسیلایرپم|متسیسیدوباننودبیسارگومدداجیاهشیدنا

هسبیتحاربیزاوژروبهدرخناگدنیامنهکتسینشیبیمهوت

هکاریساسکفیطو.دناشکیمیتسیلایرپمالفاحمابشزاس

یتسیسکرامیژولوکدیا.دوخیشاوژروبهدرخهاگیاپظفخاب

ینجردتسینئوتروپآناونعب.دناهدشار,ذپارهاظار

زرینامزرگراکهقبطمانتحتاهنآ.دروآیمردیتسینومک
روتابسپسودنشکیمشییارهاشیدرفیروناتکیدابءزرابم

دروسمارو|تسایشاوژروبهدرخیمیزر۰.ینیمخمیزرهکنیا
هکاکنآودنزادرپیمقلخبیرفبو!هارمهوهدادرارقتیامح

زا,هدرتسکمیسویداعبارداریروتاتکیدطاسبمیژرنیا

تدسمنیامامنردمددروًآیمنایمبنخسنآینوگنرس
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:مستسیسلکیدوباننآودنراپسبمیشومارفبارزیچکیاهنآ

ناسنآیلمانمشدهکنآنودباپنآتسامسیلایرپمابهتسباو

یروقاتکیدابافرمتسانآهبهتسیاوتینکاحومسیلایریم|
.دنرآادگیجرسقاعتخاو

ناگدنیامنونانیانیبیلماکیناسکیزینهزرابمهوبشرد

یاربنانیاهکتوافتنباابدراددوجویزاوزروبهدرخیمسر

لمعردودنشارتیم"یتسیسکرام"کیروشتتاهیجوتشیوخراک

رسسگراکهقطمانبنانیا.دننامیمبقعاهیرگیدنآزا

گنجیروشتوهدومنیقلتیرهشیاهمایقورگرداربالقنایزوریپ

ندسناتکرگراکهقیطماس.دنیامسیمهفلطختاریتالوطیاهدون
مسسیسکرامز!فارحتا"اتسور"نآیلطاهصرعبارهزرابم

-ایرپم!شترلابقردمعطاقعفومذاغتاز!لمعردوهدناوخ
.دننامیمزابیتسیل

-ایرپماشترایدوبانیاربقلخشترلیکشتتپجردتکرح

"اسیراتلورب"لاحبراسنایزو"مسیرانآ"اریتسیل

اسنتنانیایتاغیلبتیاپلاجنجوراجنایمردودننزیماج

مسیلوپوی"*ماسامیروقت"رگراکهقبطیسالقنایروشت
ااگدنیامننایعدمنیا"یسارکمد"هبیبایتسدقوشودوشیمیفرعم

ردایراتلورپینومزهنیماتترورضراکن|هباررگراکهقبط
هنیمزرددیابارتارظننیاهمههشیردناشکیمبالقنا

..درکوجتسحیزاوژروبهدرخیدامیگدنز

تسسیعقاوربقیطنمدوشیمهفار|ناسآفرطز|هکیفاهیروشت
یسبایتسدزاهراومهاپنآ.ددرگیممدرمیمگردرسبجوموتسین

.هبندیسریاربهاگودنیوگیمنخسکیدزسهدنبآردیزوریپهب

تاسسهوت.دننگیمنییعتزینیهاتوکتدمیزوریبنیا

رابماسیهدودزایراتلوربیربهرتحتطقفیباوزروسهدرخ

یزاوژروبهدرخناگدنیامناگهکهتسباویاهورینزآ.دوشیم

۵۸۲



تسینهتخاسیزاوژروبهدرخیاربیراکدننکیمشوخلداهنآب
ودوسخهیلعنیتسآردناگدنیامننیاهکدنتسهییاهراماپنآ

نمافاهنتیرتلورپیربهرهکیلاحرددنارورپیمرگراکهقبط
یرشبهربنیونکیت!رکمدهعمارداهنتوتسابالقن!یزوریب

قسسقحتزینیزاوژروبهدرخیاهتساوخدوشبماپربرگراکهقبط

دوسجوب"تمواقمیلمیاروش"دادرخ۳۰زادعب-(۱۲)س

دناوتیماروشنیاهکدشدومناوروطنیاادتباردودم۲

عضونونکادشامیژرلباقمردیبوخویتانرتلآ

اروشنیاايآالرصا..دینبدیمهنوگچاراروشنیا

لدنسیماههدتدیم|هبدناوتیمینونکتیعضواب

؟ددرسگ

ندادیاجابادتبانامهزا"تمواقمیلمیاروش"-(۱۲)ج

هرسسپچهگنی هبهجوتاسدوخنوردردردصینب

تسقوچیهتساهدشهتخانشمدرمیاربواراکتیانج

.دوشلیدبیتاههدوتدیماهبتسناوتن

هشلبتسینحرطمدرفکیناوسبافرصاروشردردصینیروضح

وتسساااروشردیتسیلایریم!نایرجکیدوجورگناییواروفح
فادقهایبوخبزینروشنیآیتسیمرفز:یاههمانربتیهام

یاروش"یانبابقلخنیدهاحمنامزاس..دنکیمنشورارنآ

روضحرگاودشبکترماریسابسیاطخنیرتگرزب"تمواقمیلم
دضهزرابمهنخضرددادرخ۳۰زاسپهتخابکاپنیدهاجملاعف

یرگیدتبعقومردنیدهاجمنامزاساعبط,دوبنیتسیلایربما

یسسمنونکامهنیدهاجمنامزاسهکتساتسرد.تشادرارق

ردشیوخناراداوهو*افعایتسیلایرپمادفتازرابمز!دشوک
رگایلودیامنهدافتسا!روشیتسیمرفریاههمانریدریشیپتهج

ناسمزاسیربهرهکنیازارظنفرم,دشابتقیقحرایعملمع
یدرآ

 



یراکادفویزابناجدنکیمرکفهنوگچودرادیفدههچنیدهاحم

۲۰زاسپقانتخایاضفردیرونرپیاههقرجهکینیدهاجم

اههدوتیتسیلایربمادضتازرابمدشرتمدخرد۰.دندیرفآدادرخ

یارسجاردمیژرهکهدشنآثعابتازرابمنیا.درادرارق

یسیلطمیلتوسایهیحوردای|هکیتسیلایرپمایاههمانرس
-ایرپمایاههیامرسیاربتینم|ندروآدوحوهیواههدونرد

تسسناودبم«نیدهاجمنامزاس.دنامماکان۰.دوبیتسیل

هدافتساقیرطز|اتسورهنهیهبهزرابمندیشکاب(دناوتبمو)

همسب۰شیوخناراداوهوءاضعایتازراسسروشوورینهمهنآزا

طسخنیااهنآیلودشخبیعیسوداعبایتسبلایریم!دضهزرابم

ابویتموکحنارسمادعاقیرطز|هکدندومنبیقعتاریتکرح

یرما.دنیامنبسکاریسایستردقیتسیلایرپم|شتراکمک
.تساروآگرمیبالقنایورینکییاربنآروصتهک

تمواقمیلمیاروش"زاهناتخسرسنیدهاجمنامزاسرضاحلاحرد

تس!هدشثعابامتسیلایرپمابتبسنیشوخلدو.دنکیمعافد

ایپتسینومگینعیشیوخمدقتباثویعقاوییدحتمهندناوتن

نسیدهاجمنامزاسهباردنپنیاتیعقاوربس.دنوشکبدزت

ونسسیدهامیاهنامرآهدنهدهمادادهاوخیرگ|هکداددهاوخ
یاسسهوریترتدوزهچرهدیابدنشایدهاجمیادهشنوخر!دساپ

دضوقلخفمشاشتغاثعابنیازشیبوهتفگکرتارهتسباو

.دندرگنیلخ

پچیوریتونامزاسچیهاریدیفوگبتسایکمم(۱۳)س

؟درادنتکرشاروشنیاردیاهدشهتخاانش

هتصالخروطیمی!هدادنونکاتهکیتارظنهبهجوتاب(۱۳)ج

:تفگدیابمیهدباوحلاوشسنیاهبمیهاوخبرگا

روضح"تمواقمیلمیاروش"یتسیمرفریاههمانربزاریف

ارومنیاردیتسبلایرپمانابرجکیهاشمهبردصین
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|ردوخهکهدنیآتقومتلودندوبیبهذمربنیدهاجمدیکات

یسلماوع.دهدیمناشنیمالساکیتارگمدیروپمجترابعرد
نیاردیاهدشهتخانشپچیورینهکهدیدرگنآزاعسامهکدنتسه

دیامنتکرشاروش

یتسینومکیاهنامزاستیلاعفزادادرخ۳۲هزادعب-(۱۴)س

مکیلاعفشقنینعیب«دوبنیربخابیرقتشیسجرد

یاسهزوروزورنیارددششاد۵۷مایقیاهزوررد

سپنچمنگیمرگفنمدنتشادندادرخ۳۰زادعب شن

دسکارپوفغضتیاهنردناریالخادردینسینومک

هسمادایکاتعضونیادینکیمرکفدربیمرسبیک

پسچنارحبتیسوصخوهشیردیشوگبالکوتشاددهاوخ
؟تسیچناریارد

یتسینومکیاهنامزاستیلاعفزا"دیکوگیمهکنیا-(۱۴)ج

.تسینتسردامرظنب"دوبنیربخابیرقت

لسسیلحتهبهکنآنودبمیهاوخبومینکهجوتاهتیعقاوهبرگ!

نارگفتشورالواهکمینیبیممیهدهکارانآزایریوصتمینیشنب
هسیار"شینج"رگاودیتشادبکرششینجردهسالاعفتسینومک

رسطنردیلخیتسیلایریمادضشبنجیسیدوخیعقاوموهپفم

اباردوخکیژولوشدیا-یسایستافالتح|هکنیانودبمیریگب

تسایفامنایبمیشوگیدیابمیریگنهدیدانرگیدیاهنامراس

یشسینومکیاهشامزاسرگیدوهلوموکیاقفریاهتیلاعفامهک

قسسلخیشادفیاهکیرچیاففرتیلاعف.ناتسدرکردار

اسلامشیاهلگنجردار(ناربایاهقلخشخبیاهرشنرا)

نوسکاتقلخیشادفیاهکیرچهکییاهتیلاعفراومیریگبهدید

.میشگوگنینخسدنآاهتشادسابعردنیوناتسدرکرد

یاسپگکیرچناراداوهریذپانیگتسختیلاعفهبدیابنینچمه
.داهنجرادادرحعیافوردقلخیعاده
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یگدنکارپربدن!هتسناونناتدمعیتسینومکیاهنامزاسهکنیا

تاسسناکم|هکنیاودنیآ7قیافناریارس!رسرددوخیاهورین

هسسپنداداپبمکهبرجنمدیابنتسافیعضنانآیتافغیلبت

.دوشدادرخ۳۰زاسپتازرانمرداهتسینومکتیلاعف

زااراپهتیلاعفنییاداعناهکمیتسینمهنیابدقتعمامهتبلا

کم.میهدهولجرتشیبتسههکهچن7

یلمعلحهارهفارایفاباوتاتدنیامنیسرربتسههکروطس7ار

یستسینومکشینجیگدنکارپوفعضدرومرداما.دننکادیپار

روسطنامهمینادیمیبالقنایروکتلودعزایشانارنآیاریآ

اینتقلخیشادفیاهکیرچنامزاسمایفز|سیدین!دیمهک
الوصاوتشگهجاوماههدوتلابق|ابهکدوبیتسیسومکنامزاس

یایگیرچیبالقنایشمرایتعابدعبهب۴۹لاسز!مسینومک

یلودروآتسدبمدرمراظنارداردوخیالاوماقمقلخیش

یشاهیشمطخهبفرطکیزام۰.میروشتزانامزاسنیالودع

تمرفدنشابیمیقارحناوهتشادنیابطناناریاطیارشابهک

یاهترورفهبلماکییوگخساپمدمتسامیرگیدفرطزاودادنالوج

ردلیلدهبیتسینومکیاهنامز-فرطز!هچپایقزادعبطبارش

تاناکماننادقفلیلدبهچیفارحنایاهیشمطخنتفرگشیپ

یاسسهنامزاسواههدوتنییرگیدرابیهدنامزاسفعضويلمع

.داتفاییادجیبسنروطبیتسینومک

هروهستفایهطلسیتسینومکشبنجربرگیدرابکیمسینوتروپ|

دیدشتفرطکیزا.یگدنکارپوتتشتز|یتسینومکشینجیمالخ

فرطزاوهناخلسمهزرایمماجناقیرطز!اتدمعیسالقناکیترب
نیرتمربمرسربکیژولوشدی|هزرابمنایرجهبندزنمادرگید

.تساشینجلباسم

دنایبالقناامهعماجردیتاقبطواهرشقهچامشرظنهن-(۱۵)ی
بالقنارداریعامتجایاههورگوتاقسطنیاشقنو
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؟دینیبیمهنوگچهدنیآ

وقلخدافتینعیهعماچیلماداضتیانیمرب-(۱۵)چ

بسیترتنیاهبقلخدضوقلخفم.مسیلایرپم|

وناناقهد,رگراکهقبطقلخفصرد«دوشیمصخشم

ارقسسلخدضفصودنرادرارقیرهشيزاوژروبهدرخ

یزاوژروب)نآهبهتسباویاهورینومسیلایرپم|

یزاوژروبهدرخوتارکورویریغوتارکوروبهتسباو

.دنهدیملیکشت(هتسباو

هکتسایتسیلایرپمادضوکیتارکمدیتلصخیارادبالقن|

بالقتانیارد,دنیوجیمتکرشنآردقلختاقبطوراشقامامت

رادروخربیبوخیتازرابمتنسز|!هکنیامغریلعیزاوژروبهدرخ

دیلوتیدامطیارشلیلدب(یرهشیزاوژروبهدرخصوصخب)تسا

ماجنارتهبارتآودریگتسدباربالقن|یریهردناوتیمنشیوخ

هسنحمرددیاینردرگراکهقبطیربهوتحتدوخرگ|هزاتودناسرب

رارقهنسباویزاوژروبتسدهبعلموهتشگیمگردرسراچدتسایس

وامهعماجردهقبطنیرتیسالقناناونعبرگراکهقط.دریگیم

هیءاگتااب۰یتسیلایرپم!هطلسنمشدنیرنریگیپناونعب
دفشینجیربهردیابودناوتیملمیللملانیبیروغت

۰.دریگبهدیعباریتسیلایرپمآ

ایرپم|هیلعهزرابمهکنی|هبهجوتابفرطکیز|الوص|

سیل

.مس

هچرهیرتلورپیربهرموزل.درادربردارهیابرهنلعهزرابم

ادبیزوریبطرشهکاجنآر!رگیدفرطزاوددرگیمراکشآرتخیب

هزراسبمنیانایرجردتساینالوطیاهدوتهناحلسمهزرابم

یمناکمارگراکقبطیعقاوناگدنیامنناونمباهتسینومک
-یداصتقاهنیمزردیبالقناتامادقاهبندزتسدابدنبای

یرسیگتهجاههدوتنابمبییالقنایاههدیاندربویعامتجا

سیوگیتارکمدبالقناوهدومننیمضتاربالقن1یتسیلایسوس
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همسهدیاببالقنانیاردرگراکهقبط.دناسربیزوریپهبار

دصتمیتسیلایریم!دضدحاوهبسجکیرداریقلختاقبطراشقا
یسسقلخحلسمیاهورینیارندحاویهدنامرفداحیاابوهتخاس

.دریگتسدبارقلخشتریرتهردوشیملیکشتاتسورهنهپردهک

هزرابمرداتسورورهشیزاوژروبهدرخورگراکهقبطبیترتنیاب

ایراتلورپینومزهنیماتوهدرکتکرشهنالاعفیتسیلایرپم!دف

.دناسریمیزورییهباربالقنا

بالقناردزینناناقمدیتایحشقنهبتسامزالاجنیارد
ناسناقهدیاربارنیمزهلئسمیفراتاغالما:مينکدبکات

نارسبآیاهاتسورتاحالمانیازاسپنیارنهوالع,درکنلح

.دیدرگمسیلایریمابهتسباویرادهیامرسرامشتساهصرع

ترافهبنوگانوگ«احناهبیتسیلایریم!یاههبامرسو

نیمزتساوخهکلاحنیعردنیاربانب.دنلوغشمیایشاتسور

انارنآ اهشآتساحرطمناناقهدتساوخنیرتمهمناونعب
یارسبهزرابم.دنبلاطاهاتسورزایتسیلایریماطباورعطق

یسلاعهبندزتسدهبارناناقهدادتبانامهزانیمزتیکلام

یاسسپاجرههچ.دناشکیمم۰مینعیهزرابملکشنیرت

نسیمهز!دریگیمدوخبهناحلسملکشهزرایمدیآنایمنتیکلام

تساحرطمیدجالماکهزرابمکیناونعبناناقهدهزرامور

هاگکشسناجتابرضوهدیبلطفاممبارشترادوخیریگجو۱ابهک

.دیامنیمدراومسیلایریمارس

هسسیرجت«میدوسرم!ییادهاشدوخامریخایاهلاسرد

زرایسپیمالقناشقنلکشنیرتهسهبارحمنمکرتوناتسدرک

یارسنیاریانب.دادناشنامببالقنارداریاناقهدینایح

یورین.درادهدیعیاأرقلخندرکلکشتمهفبطوهکرگراکهقبط

دحتمناناقهد.تساحرطممهمیوربنکیناونعبناناقهد

.دنشابیماراداریدحهزراسکیناوتوهدوباراتلورپیعیسط
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ترسیم!بوکرسیاهناگرادضربهزراممنیرتیعطقهمرعاتسور

هطلسعطقینعیبالقنایساساهلاسمهیهجوتابوتسایتسیلای
یزرواضکز!هدافتس|ابدیابهکتسیفاجاتسور«یتسیلایرپم!
.دومنلحاجنآرد!ریگتسباوزاهرز۱یشانتالکشم

یسسایسیاهتیمخشواهنامزاسز|یخرسا(۱۶)
نسیاتیمومخز|یکیودناهمانربدقافمیژرنیا
ه-یرظننیاامشرظنب.تسانآیگمانربیبمیژر

؟تساتسرد

اهمانریدقافمیژرنیادننکیمرکفهکیساسک-(۱1۶)

ساسسساربیمالسایروپمجمیژر.دننکیمهابتشا

بوسسکرسواههدوتبیرفیاربمسیلایرپم|همانرب
یرادهیامرسماظنطفحدمآراکرسربنانآتازرابم

 

قیرطز|یناهجنارحبطیارشردناریاهتسباو

مسسسسپژرهمانرباههدوتتازرابمبوکرسولرتنک

زامیزریدامتقاهنیمزرد«دوبیمالسایروهمج

زاساب«نارگراکتازرابمبوکرسابادتبانامه

ابو۰نانافهدزاهدشهرداممیاهنیمزیتفرگسپ
یداصتقایاهدادرارقهماداواهکنابندرکیلم
همانربیتسیلایرپم!ادیدجیاهدادرارقدقعوهتشذگ

سیلایریم|عفانمظفحتهجرداریاهدشباسح

ینیرطزامروتابهزرابمهنیمزرد۰تساهدربشبپ

یارسیمسیلایریم!یناهجهمانربهکدوکرداجی|

لرستنکداجیاابمیژرنیاتسانارحبابهلباقم

هسمانربقبطعیروتصوصخبودیلوترماربیتلود
.دنکیمتکرح

قسلخهکیشاهیدازآهبهلمحادنبانامهزآ۰یسایسهنیمزرد

میزر.دوبهدروآتسدبینابرقنارازهنداداب,روالد
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یسایسسیلپیتحوا.تساهدربشیپاریاهدشباسحهمانرب

دوسهدشیشالتمهاشنارودرداههدونتا!زرابمرفاردهکر

.تخادناقلخناجیارنآاماواسناونعابوهدرکیزاسزاب
بستارمهبهکمالس!ششوپتحتاردبدجیساسآنوناق

هتسباویزاوژروبعفانمابوتسایلبقنوناقزارتیعاجترا
یروتاتکبد"هیقفتیالو"تحتوتشون!اردرادقاسطناالماک

رد.تشاذگشیامنهبلکشنیرتنایرعهبارهتسباویزاوژروب
هسکدوبنآزآعنامیساسانوناقداومیضعبلاحرپبهتشذگ

حینناپنیاهمه.دشخسیمسرهسنجیروتاتکیدنیاهسداش

هو

؟کیتکانتینیشنبقعلاندیهکتسامسیلایرپم!دیدجشروی

.هدشیزیرهمانربوآ

بوکرسیسایسهنیمزردمیژزرهمانربزیند!درخ۳۰زاسپ

یسایسیاهنامزاسیدوبانقیرطزاقلختازراسمرتدیدشهچره
,.دشابیمناتسدرکددجملافشاومدرمردسايهیحورداحیا

ورسوشتریزاسزابتهجردمیژرتگرحیماظنهنیمزرد

نسسیرتشیبهکدویدوخبوکرسیاهناگرارگیدهبندادناماس
.دربراکیهبیمزنیارداردوخیورین

یتسیلایریم!گنهرفتساهدیشوکمیزریگنهرفهنیمزرد
اجنیارد.دزاسیلوتسمهعماجرببهذمششوپتحترابنیاار
رداسههدوتتازرابمرگاهکنیایکی۰تسامزالبلطمودرکذت
هجاوملکشمابارمیژریاههمانربدرسشیپیدنچیاههنبمز

مسیژرتکرحهجیتنرددن|هتخاسدراونآردیلالخاانیوهتخاس

میژریگمانربیبربینتبمنیاهکتساییاهگازگیزیاراد
ایوگهکارهناحولهداسرکفتنیادیابهکتسنی|مودرکذتوتسیس

دنناوتیمساقطنمهکدنر1دراکورسدنوخآیتشمانناربآمدرم

ورساجنیارد.تخادن|رودیدنیامنیزیرهمانرباردوختاکرح

قسیرطز|اردوخیاههمانربهکتساهتسیاویزاوژروبایامراک
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.دروًآایمردارجاهب"دنوخآیتشم
[اهورینتیعضوردیتارییغتهچ۵۷هامنمپبمایق-(۱۷)س

؟تساهدرو7دوجوباههدوتتازرابمتیفیکو

هعماجیعامتجا-یدامتقاتخاسردهامنمپبمایق-(۱۷)ج

هسوگچیهیتاقبطیاهورینشیارآردعبطلانوام

هیحور«اقتراردمایقنیایلودومننداجیایرییغت

اسنآلازیالیورینندناسانشواههدوتیتازرابم

هسباعیسواراههدوتودرکافیایمپمشقنناشدوخب

تازراسبمنآزایشانبراجتودناسکتسایسهنحص

داددشراعیسواراههدونیهاکآ

فرزازینالبقهکهزرابمیلمالکشناونعبهناحلسمهزرابم

مدرمتشوگونتابرتسوملمهچرهرابنیادوبهدشهتفریذپمدرم

یشطانمزایضعبردیاهدوتهنااحلسمهزرابمشرتسگابوهدشهدینت

ز|یکیتفگناوتیم.تفایدشرینتسیلایرپمادضبالقنا

ههکدشابنیمهنمپب۲۲-۲۱مایقیاهدروأتسدنیرتگرزب
.دومنبسکاردوخیالاوماقمنآزادعبهناحلسمهزرایم
هزرایمدناهدزدایرفهراومههکیتانایرجنآتسینهدوپیب

ودرادهلحافمسیسکرامزااهگنسرف"یکیرچشم"نیاهناحلسم

یسایستایحزورم۰دربحالسبتسدناوتیمنبزحلیکشتنودب

هگنآنودبودننیبیمهناحلسمهزرابمنیمهماجنارداردوخ

ناسشندوخیفارحنایاهیروشتابارنآقابطنادنشابرداق
تساینبثمدرواتسدزیننیا.دنزرویمتردابمنآهبدنیهد

عوقوباههدوتتازرابمردهکدشابیمیتاریفتلصاحهک

تساهتشسویپ

هدمعارهزرایمزایلکشهچبالقنایزوریپیارب-(۱۸)س

ییاردامشیداهنشیپلیعهمانربالوصاودینادیم

؟تسیچصوصح
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هکتساهزرابمهدمعلکشینالوطیاهدوتما.ما[۱۸)چ

فرطگیز|,دسریمنیزوریپهببالقنانآ.نودب
ریاسزاهدافتسانودبهکتسانیاربامداقتعارگید

ردلاکفانآندرکهزیلاناکویتازرابملاکغا
.درکدهاوخندشرزینآیاهدوتگنجهزرابمیلصاتهج

راعشنیا.هزرابمیلمالکشندرکصخشمنمفامانیمنیارب

ولسکشرهرداههدوتتازرابمرددیاب"هکمیزاسیمحرطمار
یارسیهراومهالوما"دادءاققر۱ارتآودرکتکرشدشایهکیحطس
هستاجلسمهزرایمماجناهیوهدویدقتعمیاهدوتگنجهبهکام

دانجیاابهکتساهدوبعرطمهلاسنیا.میزروبمتردابم

هزراابمندشیاهدوتهتیمزقلخیاههدوتابکیناگراطابقرا

.میفامنمهارفاردوخهناحلسم

ناونعبارهناحلسمهزرابمماجناویهدنامزاسامرفاحلاحرد

نیامیدقتعمومینادیمهلحرمنیارددوخیلماوهدمعهفیظو

-هنسهلیکشت,درکقلختمواقمگنجردتکرشقیرطز|هفظو
کریتمیاههتسدداجیاواهرپشردیماظن-یسایسیاه

.دبايیمققحتاتسورردینازیترای

ششوگنونگامهزا.میزریسایسیتاشیبهبهجوتابنینچمه
نوگانوگیاهکیتکاتذاختایارسارمزالیاهیگدامآ7مینکیم

میروآدوجوهبهدنیآ7یسایسعافضوالوحترد

دیپوگبتسانکممدیتسههناحلسمهزرابمهبدقتعمرگا-(1۹)س

هزراسبمینعی.هزرابمزالکشنیانونکاتارچ

؟تساهدشناههدوتیعقاوجیسسهبرداقهناحلسم

زایاهسقطنمردرونک|مهدرادنتقیقحنخسنیا(۱۹)چ

جیسبهزرابمیارباههدوت.ناتسدرکردنامنپیم

رنآدناوتبیکمنکیمنرکفودن|هدشیهدنامزاسو

ناکسماهناحلسمهزرانمنودیرم!نیاهکدنکراکنآ
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جسیسبناکمااجرهميديدزينهتشذگلاسهسهبرجترد.دوبریذپ

هزرابموترپردطقفرمانیادمآشیپیاهدوتیهدنامزاسو

یاکیرچنامزاسیوسباههدوتیروآیور.دشلماحهناحلسم

هناحلسمهزرابملاس۸هناوتشپلیلدب۵۷لاسردقلخیفادف

یهدنامزاسوجیسبتهجردارهنیمزنیرتهبهکدوبنامزاسنیا
قلخیشادفیاهکیرچرابتع!هنوگچهکمیدیدودروآمهارفاههدوت

شرستسگوقلخنیاحلسمیهدنامزاسناکمآنمکرتقلخوزنرد

زانامزاسنیالودعمیدیدزابودرو[دوجوباریاهدوتما.م
.دومنادجنامزاسنیازآاراههدوتهنوگچم.میروشت

-امزاسنوچیسبناکماما.منودیهکمیرادداقتعاناکامکام
نیاتحصنونکاتزینتیعقاوریسو.درادندوجواههدونیهدن

.تساهدادناشناررظن

نارسسیاهدنیآیاربتموکحزایلکشهچدینکیمرکف-(۲۰)س
ارفسلتخمتاقبطشقنهطبارنیاردوتسابسانم

؟دیهدحیضوت

ارعوضومنیایوحنهبیلبقیاهلاوغسخساپرد-(۲۰)چ

بالقنا۰ميشوگیهصالغخروطباجنیاردومیدادحیضوت

نآردهکینالوطیاهدوتگنجکیناییرجردناریارد

-رپماتارقفنوتسرگراکهقبطیربهربقلخشترآ

یزورسسیپهبدنکشیممهردارشترایتعبیمسیلای

.دنسسزری

هقبطنیدحتمبالقنانیاردیرپشیزاوژروبهدرخوناناقهد
.دسریمشیزوریپهببالقنانانآداحتانودبهکدنتسهرگراک

نامه.دیآیمراکیوریزوریپزادعبهکیتلودیتاقبطهاگیاپی
"تکرشیتونکیتسیلایرپمادفبالقناردهکدوبدهاوخيتاقبط

اتعیبطویرهشیزاوژروبهدرخوناناقهد«نارگراک.دنراد
.تشاددهاوخینومژهتلودنیاردرگراکهقبط
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نسیونکیتارکمدیروپهمجتلود.هدنیآتلودبیترتنیاهب

هقبطمادکدینکیمرکف؟تسیچهدنیآیسارکمدنماض(۲۱)س

؟ددنکنیمضتارنآدناوشیم

تساپالقنایرتلورپیربهرهدنیآیسارکمدنماض-(۲۱)ج

یسارکمدمسیلایرپمابهتسباویاهورینبوکرسابهک

نسیرتعیسوداجیاتهجردارهعماجوهدرکنیضتار

دربیمشیپاهیسارگمد
یارسیبیدعاسمرایسبطیارشهکنیاهبهجوتاب-(۲۲)س

.تشاددوجوامهعماجردرگراکهفیطیهدنامزان

هسسنوگچارناریارگراکهفبطبزحلیکشتهسورپ

؟دینیبیم

یدوخبدوخیاهشبنجقیفلتلماحرگراکهقبطبزح-(۲۲)ج

.تسایتسیلایسوسیهاگآابیرگراک

یاسسپشینجدشرابتساهدوبنیرقهراومهبزحلیسکشتهسورپ

هصرعردیتسینومکیاهنامزاستدحو.یرگراکیدوخبدوخ

نیبکیژولوشدی|هزربمهسورپردونمشدهیلعهیناجهمههزرابم

تسپجیرگراکیاهشینجاباهنامزاسنیاطابتراردونانآ
.نانآنایمبیتسیلایسوسیهاکآندرب

قاسنتخاویروتانکیدلیلدبهکامهطلستحتهعماجلدیارشرد

هسقیطدیتامیمزابشرتسگودشرز!یرکراکیاهشینجمکاح

دوحبوهتفایلگشتینالوطهتناحلسمهزرابمکینايرجردرگراک

یسمهزرابمنیاهکیطیارشوترپردتقیفحرد.دسریمیهاکآ

یسسمشرتسگوهنفرکاپرگراکهقبطیدوخبدوحیاهشبنجدنیرفآ
اسبتسینومکنارکمتشورسامتناکمآابیترتنیابودبای

رکراکهقیطپزحتفگدیابهسالخرولطب.دوشیمداجیادوخهفبط

دنویپنايرجردوهناحلسمهزرابمیریگجوانایرجردناریارد
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وهقیطابهزرابمنیاریگردیاهنامزاسوهزرابمنیانتفای

سسپ.دیآيمدوجوبرگراکهقضتازرابملباقتمشرتسگوطسب

ردوتفایشرتسگیرگراکیدوخبدوخیاهشبنحنمهبمایقزآ

یسهاگآندربیاربهنیمزنیرتپسدوجومیسارگمدهبشطیارش

,.دمآدوجوبنارگراکنایمبیتسیلایسوس
ردا.دیايالتعاوهدشظفحتسناوتیمهنوگچطیارشنیا

یارباردوخیژرنافرطکیز|تسینوتروپ!یاهوریتهکیطیارش
فرسظطزاوهدرکزکرمتمرگراکهقبطیدامتق|تازرابمردتکرش
یروشتدرفرصاریژرنآنیایروآتریخیبیسنرپیبابرگید

هوساهتسینومکرگاهکمیتفگ,دندومنیمرگراکهقبطیبالقنا
واسپقلخهناحلسمهزرابمردتکرشانامههکشیوخیلصاهفیظو

-ایرپمادننگنلبعتسااتسورهبهزرابمزالکشنیاشرتسگ
یرسگراکیاهاروش.تارهاظت,اهگنیتیمیمامتهبشکیمسیل
یراذگریثاتناکماعونرهوهدیبوکدهاوخمهرداریو

.دربدهاوخنیبزالگشنیارباررگراکهقبطتازرابمرب

ندسنامزابویتسینومگشینجربمسینوتروی!هبلغابلاحرپن

یهدنامزاسینعیدوخهقیظونیرشیطاماجناز|!اهتسینومک

هسیاسامنیمیاضفربرگیدرابکیهزینرستموکحاههدوتحلسم

نارگفنشورطابترایاربهکیبسانمطیارشرگیدرابوتخدنا

دیابزابوتفرنیبزا«دوبهدمآدوجوسرگراکهقبطابتسینومک
هسقبطبزحینامتخاسهسورپهکدشتبافرگیدرابکیهکدرگدیکات
هسوردابتسارظانتموینالوطتسایاهسورپناریاردرگراک

.قلخشترنامقخاس
ارگنجنیادییوگبقارعوناریاگنجهرابرد-(۲۳)س

مسیژریاقبردگنجنیاایآ.دینکیملیلحتهنوگچ

هسچاههدوتتازرابمردو.تساهتشادیشقنیمالسا

میژریاربیدوسهچنآموادتو.تشاذگیریثات
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؟درادناربایمالسا

یلوتسایتسیلایرپمایگنجقارعوناریاگنج-(۲۳)ج

هسکتسیننآموهفمبگنجنیاندوبیتسیلایریما

میسقتدیدجتایقطانمقاحلایارباهتسیلایرپما

لوایسناهجگنجدننامهدوخنینهدشربخستقطانم

.دنشابهتخ!دربعازرنهبرگیدکیابمودو

ودهتسباویزاوژروبعفانمابناوتیمنارگنخنیانیچمه

اباپتسیلایرپم!داضتهحیننگنجنیایتح.درکنییعتروشک

اسبهکتسایگنجقارعوناریاگسج.تسیناهتسینویزیور

اسآلرتنکتحتواهتسینویزیورواهتسیلایرپم!قفاوت

لرتنکیاربهنیمزندرکمهارفنآزافدهوتساهتفایشرتسگ

شتراام.دشابیمهقطسمندرکهزیراتیلیماباههدوتشینح

مسینادیمیتسبلایرپماشترازایشخسدوخنیمزرسردارقارع

تساهدروآشرویامنیمزرسهبقسلختازرامبوکرسفدهابهک

گنجنیافادهازایشخبهکیاهقطسمناونعبارناتسزوخرگا

هچگنجنیارتاردهکمینیبیم.ميريگبرظنردهدشهدایبنآرد

.دمآدراوهقطنمنیازرابمقلخرسرس

دوخهکتفستکرشنارگراکتازراسمهکدوبیاهقطنمناتسزوخآ

تازراسبماب,دوبرادروخربیبوخیتازرابمتنسویهاگآزا

نآبرسعقلختازرابمابوهقطنمنیانارگراکزایگرزسهدون

مهنادابآسکرامنیسرابتیانجهعقاوهکصوصخبدروخیمدنویپ
یتدم.دوبهدومنمهأرفقلخنیایاربیتازرابمهزبگنآ

ودشرزادیشوکیمالسایروپمحمیژرزایگدنیامنهبدالحیندم

قطانمزاشیپیتحودیامنبیریگولجقلخنیاتازرابمشرتسگ

مدرسمتازرانمیلوتخاساپیبنوخمامحاجنآردرگیدهباشم

.تخاسماکاندوخفادهاردارمیژروتفرگحوا

.نسسپاهمههبقارعوناربآاگنجهنوگچهکمیدیدلاحنیااب
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یسسکراوآوگنچهلفسمودادنایاپحالطمابیتازرابملیاسم

نانآلباقمردیگدنزهلئسمنیرتیلصاناونعبارنآزایشان

قارعونارباگنجزاغآزاسپیمالسایروپمجمیژر.داهن
یدامتقاناماسبانعفوبنتشاذگشوپرسیاربیبوخزیوًآتسد

اساساارمدرمهرمزوریگدنزتایرورضمیزوتتلود.دومنادیپ
نیمزردوتخ!درپدأومنیایدنبهریجبوتفرگدوختسدب

مدرتازرابمبوکرسیاربیبوختمرفرگیدرابکیییسایس

یسکنجتلاحردالعفهکناونعنیاهبارضارتعارهودومنادیپ

.تخاسشوماخمیربیمرسب

هسسبنپیمزاعافدوقارعابگنجمانبیمالسایروپمجمیژر

.دمآلفانشتراهبندیشخبماجسساهنیمزردیگرزبتیقفوم

وسیالقبالنسرپیتازرأبمتیلاعفهبهجوتابگنجز|شیپ

ناسیرجردهکدوبهدمآدوجوبیگتخیسگنآنوردردشترآیقرتم

دارفاگنجنیاردرگانینچمه.دمآتسدیبمزالماجسن|گنج

زاایگرزبیورینضوعرددن|هدادتسدز!!ردوخناجیرامشیب

دناهتشگهتشکراکگنجنايرجردهکنارادساپهاپسونایشترا

.تسفرگدهاوخرارقاپقلخبوکرسیاربمسیلایرپمارایتخارد

هسکنانچ.تساناتسدرکهرابردیدعبلاوغس(۲۴)س

ناتسدرکینعی۰.امنهسیمزایعیسوشخبرددین|دیم

تسالاسراهچبیرقودرادنایرجهناحلسمهزرابم

نامرپققلخدن!هتسناوتناههتیمکوهایسوشتر|هک

یریگمشچیاهتیقفومهبودنروآردونازبارذدرک

بالسقناابهطبارردهزرایمنیاامشرظنهب.دنسرب

هراسیردهکمینادیدیکوگبالکوتساهنوگچناری

نارسپاهدیدمتسیاهقلخقوقحنیماتویرانخمدوخ

؟دیر!دیداپمسشیپهچودیشیدنایمهنوگچ

رسیخالاسراهچرددرکقلخهنانامرهقتازرابم(۲۴)ج
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ناسمنهیمیاپقلخیتسیلایرپمادضبالقناردیمهمرایسبشقن

واسهبیشنوزارفمامتمغریلعدرکقلخهززابم.درادوهتشاد

زینلیلدنیمههبوهتفایهماداهناروالدنونکاتیربهرفعض

مسیژریاهششوک.دهدیملیکشتارامبالقن!ادیم!نیرتگرزب

تازرابمنیابوکرسیاربیمالسایروهمجمسیلایریمایهتسباو
ردیاهدوتهناحلسمهزرابموهتشادنینادنچتیقفومنونکات

.تساهتشگیعیسوقطانمندشدازآهبرجنمناتسدرک

موجهیاربشیاهورینندادنامزاس,مایقزاسپمیژرهمانرب

درستمواقمیلو.دوباههدونتازرابملماکبوکرسویعطق
-ششوکدنکیمهکیاهناحلسمهزرابمرابتعاهبدرکقلخهباتخس

.تساهتخاسهجاومیرایسبعناومابهنیمزنیاردارمیژریاه

شستنقحبناتسدرکیاهدوتهناحلسمهزرابمرابتعانیاب

شسینجاملیلدنیمههب.دنکیمافیاامبالقناردیمهمرایسب

یناریابالقنایلمانوناکریغالاسراهچرداردرکقلخ
ردللمقحلماساساربیراتخمدوخهلکسمابهطباررد۰میناد

ناستسدرکیاربیراتخمدوخناهاوخشیوحتشونرسنییعت

یسیاهریرورضطرشایراتلورپیباهرهکنی!هبهجوتابومیتسه

عسطقنودبهکمیربیمدرکقلخنوردباریهاگآنیاتسایلم

یرانخمدوخ.نیونکیتارکمدیروهمجققحتومسیلایریم|هطلس

تازربمهجیتنردودویدهاوخنققحتلباقهملکیعقاویانعمب

مسیلایریم!هطلسعطقتهجردیراتخمدوخیارباردرکقلخ

.مینکیمتیاده

؟تسیچتموگحردبهذمتلاخدهرادردامشرظن(۲۵)س

یسیهدمردنیدهاجمنامزاسدینادیمهکیروطنامهو

رکفهچهرابنیارد.درادرارم|هدنیآتلودندوب

؟دینکیم

رهتسادازآسکرهتسادارفایموصخرم|بهذم-(۲۵)ج
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نسسساربانیدشابهتشادنیبهذمالصاایودشابهتشادیبهذم

دنکیمباجیاهوحومامنردمدرمکیتارکمدقوقحنیمأتهلغس

.دشابهتشاآادنیتلاخدبهذمکیتارکمدتموکحکیردهک

یهذمیوررتیمهقللخییدهاجمنامزاسرارهادرومرد

تاهابتشازارگیدیکیزیننیاهکمیفوکیدیابهدنیآتلودندوب

ودوضخیژولوکدیاندوبیمالساهناهبهبامسآتسانیدهاجم
دسیاش.دنزرویمرارصارمانیاربناریامدرمندوبناملسم

نسیماتارشیوخینومژهبیترتنیابهکدننکبروصتاهنآ
اسهتسینومکربارداحتاهارقیرطنابالمعیلودنیامنیم

اهتسینومکنانآیعقاونیدحتمهکدننآزالقاعودندنبیم

مدسقهارنیاردهکماداموهتسباویزاوژروبلفاحمهبدنتسه

.دوشیمنراومهبالقن۱!ه۱ردنرادنرب

داصتالکشنیاهباهتسینومکضارتعالباقمرداهسآ
نیاودنرادرپیمییوگحساپهبلکشییرتدبهیهناعساأتم

تاسنایرجابدرومنیاردایوکهکدننریماهتسینومکهبارماهاآ

مهولدمهایوتهیجمهووسمه""هدشدکمهیعصوم"روطبهتسباو

امهکدادرکذتنیدهاجمهیدیابارهتکننیا.دنشابیم"رظطس

یاسکرگاومیتسین۰یبهذمدف"هررادمهبدقتعمهجوجیپب

یسمدروخربمالناوبهذمهلگسمابیتسردانهویشنمسینومکمانن

اراشدروخربهنوگنیادیاینوتسینوهدوبنامدییاتدرومدننک

یهاوجمالساامهکروطناهبشاذکاهتسینومکهمهباسحهب

میراذگبمسنیدهاجمباصحیاریمالسایروپمجمیژرنارادمدرس

یمنزکرهتاابعقاوناپجردهکتاهیه"ییدهابمدوخلوعبو

نیدهاجمرکا".درکناربجرکیدهابستشااباریهابتشایاون

عسیرانزورماراودننزپتسدامنسینومکهیلعطلعباعیلبت

رس«میروحبتسکشامرکادنیوگیودسیونبارهدنیآ
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.دنریبمان"قدصمموحرمنارودیمادت"زاوتساهتسینومک

دفپالقن!ساسحطیارشنیاردهکیلشاسمرایکیامرطسز!

یاسهوریسیگدنکارپییمهدنکیمدیدپتارامیتسیلایرپم|

یارسسسپبناشیلقاعقاوهکیفاهورینهمهشنوکو.تسایسالقنا

دسنیاهوریسهمهنییداحتافورصمدیاسدیتیمناریابالقنا

یطلفسرد"یدصم"هبرجتزانیدهاجم.ددرکیتسیلایربما

دشسیونیمدرومنیاردهتسباویزاوژرونهکیخبراتدن"هتفرگ

ردقنآیلودیسرتردفبهکدوبیلمیصخشقدصمهکتسنی|

.دشطقاسهرخالابهکدندرکینکشراکشراکرداهتسینومک

ودشسنزیماج*اهتسینومک"ارهدوتبزحدوختاساحمرداهنیا

ناسرفمآوعرگ!دنهدیمهولجهسوکژاوالکریناریخیراتعیاقو

یاسهینکتراکافرصارقدحمهکدندرکروابیاجهولهدانودنتفگ

شیرارقدصمهکتسنادیممسیلایرپمادرکنوگنرسهدوتبزح

-ایریمادضتامادقالباقمردهنانشاخهدونبزح,درکنوکنرس

تساوخحیمقدحمیلوتسینیفرحنیاردداتسیاقدممیتسیل

تنشسساوخیم.دنکاننیهاشنهاششتر!کمکیاریلمتلود

ودسهدتروصمسیلادوشفظطفحدوجواب|ریتسیلایرپمادمهررادم

هارز!هکلبقلخهبهیکتابهباردوخرظندرومتاحالحاتساوخیم

.دهدماجناسلحمونوناق

یسردتساپسپاودرکیمنکممریعاروایلمتموکحهکدوباهنی|

.دنریگبخیرانر!ادیابنیدهاجمهک

دراومیمالسایروپمجمیژرندمآراکیورلیاواردت(۲۶)س

هسماد!هشنخیهتسجزیننوسک!مهودشهدیدیددعنم

ناراددیامرنرایضعبلاوم!هرداهمبمیژرهکدراد

میزرتیهامابهطبارردارهلغسمنیاامشدرادرپیم

میتفگحسابهلفسمنیابامتموسلاوقسرد-(۲۶)ج
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یشدسمیمالسایروپمجمیژردینادیمهکروطنامه-(۲۷)س
هسب.تخادناهارباراکیرمآترافسلافش|هحکمم

.تشادربردمیزریاربیعقانمهچلمعنیاامشرظن

نوسسنکاودویبهچدرومنیاردنامزنآردامشعضوم

؟دینکیمیسرربهنوگچ|ارنآ
هاربیطیارشرد!راکیرمآترافسریخستهکحفممیژر-(۲۷)چ

مدرهاههدوتیتسیلایرپمادفتازرابمهکتخادسآا
.تفرگیمجوا

ترستمواقموناتسدرگوارحمسکرتهبمیزریماظنمجاهت

ردمسیژرهکیتایانجصوصخبونآلباقمرداهقلخنیاهناتخس

تخاسءاشفاقلخراطناردارمیزردیلپهرهچدشبکترمناتسدرک

قسقحتمدعوسیمطاقنیصقاردیاهدونتازرابمیریگجوااب

یاسهرشقييردتبهکدشنآثعابمیژرفرطز|مدرمیاهتساوخ

جسیردتنبقلخهاگآیاهشخب.دنوشادجمیژرز!مدرمزایعیسو

زاهکییوگرگیدیاهشخبودسدربیممیزریقلخدفتیهامهبیب
یوسلهچنآهبهبارزواباندنزیجیمربیسیکسباوسخ

دناهدروخبيرفهکنیاساسح|ودنتسیرگدیمنشذگیمناشمامشچ

ساسسااههدوتتازرابمدشر.تفرگیمتدشنانآردمدره

تشیهیاهحانجوهتخاسهجاومرطخاباریمالسایروهمجتموکح

شینجبوکرسردنانآمههچرگادوبهتخادنامهناجیارهمکاح

یابلحهارهثارایلودندویلوفلاقفتممتسیسللفحویاهدوت

نوردیاتسپخانجزاکیرهفرطزامتسیسظفحیاربتوافتم

.دومنیمدیدشتارنانآیاهدافتهمکاحتکیه

یسسلجهارودوشهدیبوکیرتشیبتدشابقلختازرابمدوبمزال
ددرگذاخت|!همکاحتئیهنوردیاهداضتهبندادنایاپیارب

نعییرامعتساونتسایسکیطقفیلاوحاوعافوایینچرد

هبهنالیحماریتسیلایرپمایفدههتسارآیرهاظابهکیتسایس
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اکیرمآترافسریخست.دشابزاسهراچتسناوتیمدراذگبشیامن

ناکمایمالسایروپمجمیژربهگدوبیرامعتساونتسایسنامه

دومناوتسیلایریمادفویلمیمیژراردوحرگیدرابکیداد
هزراسبمتحتلاحنیعردودسزبتسداههدوتبیرفبوهتخاس

!اراههدوتیتسیلایرپم!دضهزرابمییاذکیتسیلاپیرپمادض

دمآردسدقمضوحتروصباکیرم7ترافسلافشا.دزاسبوکرس

,دوبهدولآدرکقلخصوصخبوقلخنوخبناتتسدهکیناسکهمههک

.دنتخیرشیوخرسربکربتباآوهتسشنآردارناشتسد

یتموکحهاگتسدنوردردییاههیعصتلمعنیاابیینچیه

دوسبیلیلحتنیا.تفایقوفتنارگیدربیحانجودمآدوجوب

نایمردترافسلافناهکحفمز!سپلوایاهزورنامهردامهک

ناشنامنینچنه,میدادهشار!میژریتاغیلبتیاهلاجنجوراج

نآز!اکیرمآمسیلایرپم|صوصخبواهتسیلایرپم|هنوگچهکمیداد
هدافتسادوخعفانمتهجردناهجیمومعراکفاجیسبیارب

میقتسمیماظنهلخادمیناورهنیمزدرکششوکاکیرمآهنوگچودندرک
ماسنتیوردوایماظهلخادمیفنمتارشابهجوتابهکارهقطنمرد

.دیامنمهارفتشادجایتحانآباکیرمآمدرمیور

!دصمههکدوجومیسایستانایرجرثک!ابیرقتنامزنآرد

فرسسطز!یتسیلایرپم!دفضمادقاکیارترافسریخسنمیژراب

هسناورپچارامتارظندندرکیمد!ادملقیمالسایروپمجمیژر

اههدوتبیرفراکیمیژرهارهاعیسوهکلاحنیعردوهدناوخ
تسیشرانآوتسیتامگدناونعباههدوتدزنردارامدندوبلوغشم

مرسسسسگرازابهنویرامعتساونتسایسهنیلودندومنیفرعم

:تعابزگرهامهیلعراکسشزاستانایرجهنابیرفماوعبافیلبت
یسشادفیاهگیرچ.مينکاباتیعقاورکذزایاهطحلامهکدشن

ودنرادنقلخمفانمزجیعفاتمهکدندادناشنرگیدرابکیقلخ

دننامیمنزابشیوخمدرمبقیاقحینیوگزابزازگرهتهجنیدب
و



 

راکشزاستانایرجومیژریتاغیلبتیاهدایرفنایمردام

اهذعب"ناراکبیرفربگرماکیرمآربگرم"میدادیمراعش

راکشآقیاقحودیردیرامعتساونتسایسز|هدرپتیعق!وریسهک

شسسیوخزاداقتن!هبهناقدامراکشزاستانایرجز!کیچیهدش

هناراکبیرفشقننیرتشیبهکنیدهاحمنامزاسیتحودنتخادرین

نیریشمعطوتدحوشوخیوبدوخلوقبوتشادترافسنایرجردار

نامهز!هکدشیعدمبجعتلامکاب.درکیموجتسحیآزاییالقنا

هنسسسسعورشییناجبقحابوتساهدربیپهلئسمهنکهبادخبا.

درکنارگیدزاداقتسا
رسگرسماکیرم1اربگرم"ناوسعتحتهلاقمردامعضاوم

عضومواگیرمآترافسریخست"و"۳و۲و|ناراکبیرف
تسشادنایرجترًافسهکحفمهکفلتخمعطاقمردهک"نیدهاجم

یمیابتارظننآربزیننونکااموتسانشور.هدشهتشون

راعضاومتیناقحتیعقاوریسمیتفگهکروطنامهومیراشف
.تخاسراکشآ

دینادیمهچارناریاینونکیبالقناتیهاموهلحرم-(۲۸)س

زاسپاریعامتجاویسایس-یداصتقاتابسانمو

؟دینکگیمینیبشیپهنوگچجیمالسامیژرطوقس

امنپیمربیتسیلایرپم!هطلسهکریخانرقمینرد-(۲۸)ج

کیعاعشلاتحتهعماجیاهدافتمامت.دیدرگمکاح

تسس.!مسیلایرپماوقلخدافتنامههکیلمادافت

.تساهتفرگرارق

دوکیتارکومد۰ناریاردبالقناهلحرمبیترتنیاب

هدیدرگدوبانمسیلایرپماداضننیالحاسوتسایتسیلایرپما

ردنیپاربانیدوشیمرارقربقلخگیتارگومدیروتاتکیدو

 

۰باویزاوژروبطوقساب»ارمهیسیمخمیزرطوقسهکبتروص

یداسمتقاتابسانمدشابیتسیلایریم|هطلسعطقوناریا

 

ضس

   



یسارکمدتلودکیردهکدوبدهآوخنامههدنیآیعامتجاویسابس

هاشنارودلثشملبیقدننایههکیترومردودیًآیمدوجوبسون

مسیلایریمادیدجیریگزابرسینعمبافرصیسیمخمیژرینوگنرس

رارسقنآسارردزینیلمیاههرهچنیرتفورعمرگایتحدشاب

زیننونگاودوبهاشهرودردهکدویدهاوخنامهتابسانمدریگب

.تسارارقرب

ناریاهدنیآیسالقناتلود.هجراختسایسامشرظنب-(۲۹)س

َصدمادعتساس"دشایراوتسادیابییانسمهچرب

یاهروشکابیتسود*,"مزیلایسوساگودرارببهیکت"

؟"یرادهیامرس

اردوخیجراختسایس«نارباهدنیآیبالقناتلود-(۲۹)ج

کسکویجراختردقرههبیگتسباومدعساس|ربدیاب

.دزاسراوتساناهجرسارسشخبیداز7یاهتفپسهب

رگیدیاهروشکوشناگیاسهابامقلخکیتارگمدیروپمجهطبار

هشلخادممدعوتیمگاحقحبلباقتممارتحاساساریدبابزین

چجسیههکمیرادداقتعاام.دشابراوتس!رگیدکییلخادرومارد

یارسبشبوخقلخیوریسهیزجاساس!دناوتیمنیبالقنایورین

.دنکهیکتدوخیاههمانریدربشیپ

موسیپفمهب*منیلایسوساگودر۱"امشرظنهیایآ(۳۰)س

رسسگا؟دراددوجوناهجردنونکا.دوخیعقاو

؟.ديرببماندراد

نستفگنخس"مسیلایسوسهاگودرا"زارگیدزورم|(۳۰)چ

۰اسگودرانیاینامزدرادنقابطناتیعقاواب

سیلانویسانرتنآساساربوتشاددوجواعقاو مس

1شخبیشاهریاهشینجز!تبامحیژقارتسایرتلورپ

بسیقعتارلپورتمیاهروشکیایراتلورپهبکمکو

یسفچشورخمسینویزیورشیادیپاباهدعبیلودرکیم

۷۵



 

یشالنممسیلایسوساگودر!۰یتسیلایبوسیاهروشکبازحارد

یوروشونیچتسینومکبازحانیبیدجتافالتخازوربابد

یاسپیریگردهبیتحوتفایشرتسگنیچودنههکیتافالتخاو

تیعقاومسیلایسوساگودر|مانبیزیچرگید.دشهدیشکیماظن

دسسقتعمیموهومهاگودر|نینچدوجوبمیناوتیمنامودرادن

اکیرم7نارگتراغفرانکردارنیچماگحمیناوتیمنام.میشاب

دقتعمیهاگودرانینچدوجوبزابومینیببامقلخلباقمردو

.میشاب

یاسهتسیودنبردیناهجهنحمرداریوروشمیناوتیمنام

زاسسیومینیپباهوریسنیرتیعاجترارانکردیتسیلایرپم|

.میشابدقتعممسیلایسوساگودر|هب

نانمشدومیئوگیماهقلخهبتسههکنانچنآارقیاقحهمهام

لانیعردومیهدیمناشناهنآبارناشنانمشدنیدحتمو

.مینگیم!دجرگیدکیز1!راهنآیعرفویلعانانمند

میتسینمسیلایسوساگودر!دوجوهبدقتعمامهچرگایلو

ناسیرجیکی«دراددوجوکرزبنایرجودناهجردمیدقتعمیلو

ردیموسنایرجچیهومسیلایریم!نایرجیرگیدومسیلایسوس

قسلعتمسیلایسوسنایرجهبشخبیفاهریاهتفپن.تسینراک

وهسسسیدسرادرارقتفهننیالباقمردهکییاهسایرجودسراد

دنقلعتمیتسیلایریمانایرج

۷۶



 

 




