
 نآریا قلخ یتادف یاهکیرج

 



 تسجر د تسا یششوکآ" ام یاهراعش" هوزج

 یسفا دهاوام ینامزاس یاهراعشعماج حیضوت

 یسسم لاین د هسلحرم نیار داهراعش نیا هک

 تسر دانیتشا درب هب نینچمه هوزج نیار د* دننک

 اه دوتحلسم یه دنامزاس یوسبشیپر اعشزا

 دی دزا" هیقف تی الو" هلاسم درومر دو دش دروخرب

 ت رورض*تسا ه دش ه دا د حیضوت م* م یروشت هاک

 یسسیسو فیط الو اهک تسارظن نیازآ فحی نیا

 هزرا سیم یروگتاب تفلاخمر د یتسینومک شینج زا



۲ 

 نسیازاوهتخا درپام یاهر اهعش فیر>تهب« هناحلسم

 هسک دنه د ناشنات دنیامن یم مهارف یا هنیمزرظن

 یسستسیسکر امریغو یملعریغ هناحلسمهزر ابم یروگت

 -ربزا یخرب دوجو « همهزارتمهمو نآرب هوالعو تسا

 یسسپ دقتعم فیط نور در د تسر دان یاهتشا د

 دوجوب ار ثحب نیا ترورعهک تسا هناحلسم هزر ابمهب

 یروشتزاعاف دسابلر دک یناسک دنتسه «تساه دروآ

 «یتاقبطهزر ابمز اه .دش حسم یکر دو« هناحلسم هزرابم

 هزوحر د ندنام یقابو؛ یلک یاهراحش حرطابو

 نسیا لماکت هارر د ی دس تقیقحر د هکتسا دیرجت

 یاربام نامزاسرظن نیازا۰ دنزاسیم مهارف یروگت

 ام یاهراعشزا تسر دان یاهتشا دربزا یریگولج

 اهراعش نیا یلمعوحیسو دربراک ندا د ناشنیاربو

اهراعش نیاب تبسن دو دحم دی دزا یریگولج یاربو



۳ 

 ینامزاس یاهراعسش فارطار د حیضوت هیما دقا

 درب شیپ یارب یاهنیمز ما ظا نیا هک دشاب* دومن

 *3د درگ ام نارآ داوهو ینامزاس یاقفر یلمع یاهراک

 نامهاریزورسیههب نامیااب

نارسیا قسسلخ یگئا دف یاهکیرچ



 ه دننکسکعنوس كيزاهلحرمرهر دام یاهراعش

 یاسهورین* هلحرم نآر د هعماج تیعضوزا ام كر د

 لسیاقمر داهنآ یئارآ فصو هلحرم نآر د هزر ابمریگر د
 ی شم طخ ه دنه د ناشنرگید یوسزاورگی دکی

 م--یریگیم شیپر دهلحرم نیار دام هک تسیا یتازرابم

 مسیزا درپیم یه دنامزاس هب یشم طخ نآ قیاطصو

 یسسازر ابمر اک دشایرت نشورام یاهراعش هچره

 یسلو دشابیمرتلهس نامیشم طخ خیلبتورتناسآ ام

 یئاپلیلحت تق دو تحارص ه دیئاز اهراحش ینشور

 ی شئاهف دهو ه دش یشان نآزااهراحعش نیا هک

 »۰ دنتسهاهنآ نیماتد دضر د ًاهراعش نیا هک تسا

 هسک دنکیم باجیا اهر اعش تحارصو ینشور

 رسارسر دهک یئایلک یاهر احش هبام هلحرمرهر د

ره بیقعتابو مکنافتکا دناق داص هلحرم نآ



۵ 

 ربخدقم لیلخشو هزر ابم كيزتارتسا هلحرف الطصاپ

 كيزتارتسا یاهف ده یاضتقا هبانب «عاضوا لوحتزا

 انتاگ دی د نینچ مهوشیوخ ینآو یروف فیاظو دوخ

 نامیاهر اعشر د« لوحتم طیارش نیا درومر دار دوخ

 حالطصابیاهر اش« اهر نو دب مینکسکعنم
 صسسس خشم هبنج« كيزتارتسا یاهر اعش « یکیتکات

 دنهاوخنر داق ه دا د تس دزاار دوخ یلمعوسوملمو

 * دشننکسکعنم شینجر دارام یتازرابم یشم طخ دوب

 یسلک یاهر احشر ارکهب صخشم طیارشر دامرگا

 هسک تسنآ لیل د نیرتهیرما نیمه دوخ مينکافتکا

 میرا دنیلک یاهراحش نآزا نشور یکر د یتح

 صضخشم طیارشزا صخشم لیلحتنآ دقف یهاگ

 تسشپار دوخ هرپچ « یکیتکات یاهراعش نآ دقفو

فرس.حرهو دنکیم ناهنپ یبالقنارهاظب یاهتسز



7 

 یسلک یاهر اش اب صخشم طیارش درومر دار صخشم

 یزسیچ انو تر اقح هب ارهاظو دننکیم هسیاقم دوخ

 یاصراعش تمظع لباقم ردیکیتکات یاهراحش نیا

 یسکرهزاراک نیا یلو* .دنه دیم مکح دوخ هيژتارتسا

 سر د نینل بتکمر دهکاهتسینومک هتسیاش دنزبرس

 * تسسین دنزومآیمار هزرابم
 ه-نیمزر دهچاهراعش هئاراام یارب لاحرمب

 یسنابم حیرشتو یکیتکأت هنیمزر د هچو كيزتارتسا

 تسیمه ازاهزیوب اهر اعش نیا یتازرابم دربو لوصاو

 اهنآن دا درارقواهراعش نیا حرطاب تسارا دروخرب

 اهه دوتعسب یتحاربام نارگی د یاهراعش لباقمر د
 -طخزاار یبالقنا یشم طخهک میه دیمار نیا ناکما

 یار سیو دنسانشزایر اکشزاسو تسیمرفر یاه یشم

یشرسیک تسیچ یآ نار ارا داوهواهر داک دوخ نامزاس



۷ 

 اهراحش نیا۰ ميزاسیمرسیمار هزر ابمرمار دحیحص

 ای لمعر د هک دنکیم كمكامب نینچمه

 یسسلع نایرج نیمهو دوشیم هتشا ذگشیامزآ هتوب
 ریهغتو عاضوا لوحت؛« كيروئت لیلحت هنوگرهزارت دوز

 تسیحصاجنیا هتبلا دا دهاوخر | دشف امبار طیارش

 كیتارپاب هکتسا یبالقنا ینامزاس یاهراعشزا

 دوٍسخ یاهراعش ققحتر د یعسشیوخ یتازرابم

 * دراد

 مینکیم نامگ هک یراهش دنچ هباجنیار دام
 زسینو دنک حرطم ینونکهلحرمر د دیابام نامزاس

 هز بو تیعضور د مينکیمرکف هک یکیتکات یاهراحعش

قسسیبطتام كيزتارتسا فیاظواباهنآ حرط ینونک



۸ 

 اسنیا هک مینکیم هفاضااج نیمهو میزا درپیم؛ دنکیم

 ۰ دا د ناوتب هک تسین یئاهراعشاپنت هجو چی

 یل ایرپ سم ارب گرم

 ۰م هه :ش یجنز یاهگسو

 ام یاریراعش نیا ؟تسیچر اعش نیازاامروظنم

 یسگتسبمهو یلمهزرابمام درا د یعیسور ایسب یانحم

 را سحش نیار دار هزرابم نیا یتسیلانویسانرتنا

 یگتسبمهر اعش نیاابام مينکیمزاربا لاح نیعر د

 هزرایابار هطلس تحت یاهروشک یاهقلخهزر ابم

 « مسیه دیم ناشن لپورتم یاهروشک یایر اتلورپ

 یسناهج حطسر د هزرابمو د نیاهک میه دیم ناشنام

 -ایسوسنایرچ هباتیهامو دنرا د قلعت نایرج كيب

 نتخا دنارب یاربو دره دنا طبترم ناهجر د مسیل

 هسسیامرس لماکت لکش نیرتیلاع ینحی مسیلایرپما

  

 



۹ 

 زر ظنر د لاح نیعر دراعش نیا دنشوکیم یرا د

 اجنیا دوخ یاقبو ظفح یارب مسیلایرما هک دریگیم

 رسه اظهیواجنآواجنیا « در امکیمار دوخ نارکوناجنآو

 | بنآ هکیلاحر د دنکیم ضیوغت یتارایتخااهنآ هب

 ام دنتسین مزنسیلایرپما تس در د یئاهکسورعزج

 هسکار یرامعتساون تسایس تسی ابیم بیترت نیاب

 ناآ--شنو مینکیم *اشفا هتفرگ شیپر د مزیل ایرپما

 ر دزوررههک یلاشوپ یاهروتاتکی د نیا هک میه دیم

 نیا دننکیم یرا دنا دیمو دنرا دیمریرس یاهشوسک

 « اهنی دوگن؛ اههشونیپ« اهنیما ی دیع؛ اهاساکوب

 دشنیاامنیم تر در قره اظهبهکاه ینیمخواهرهمایرآ

 دنربیم الاب یا دخ دح هبار دوخ نتفک نخس ماگنهو

 دنتسین مزیلایرپما هاگر در د یریقح ناگ درپسرسزسچ

یشکم دیرعهب ار اهنآمزیل ایرپما یر امعتساون تسایسصک



1 

 كمکامب یرایشه نیا تساهتشا داو یو هفازگو

 رتجنزیاهگس مینکن هابتشا دوخ تابساحمر فک دنکیم
 ار دوخ میريگن هابتشا ,یاهتسیلایریآ یایایرآایار
 مسینکن لوغشم یریجنز یاهگساب یریگر دبافرص

 رونام تر دق دنهاوخیم هک هنوگره هباهنآ نابایراات
 * دنشاب هتشا د

 ارمسیلایسوس نامآراعش نیار دامانعم كيب

 ابو شیوخ یلم هزرابم هنابلط لالقتسا ف دهاب
 راغش نیا نو دب.میزيم ایمشیوخ یتسیسکراف یخاکآ

 یدسعب یاهراعش«هیوچر اهچ نیا نو دب؛ یلک

 * دنب ایبار دوخ یحقاو تحص دنناوتیمنام

 ت یمک اجر ی گرس م

 : بلا برس پما



۱۱ 

 مسیه دسیم ناشنار نآ یلصا *اشنمو یتلو د تر دق

 روشکر دهسکاح تر دق هک مینکیم ناییراعش نیاابام

 مسیلایرسپما نآزا هکلب تسین یلم یورین نآزاام

 درا د لماک طلست هعماج تسایسو داصتق رب هک تسا

 *.دوشیم یشان هطلس نیازآ تلو د یحقاو تر دقو

 ربگرم"صخشسمر اعشامراعش نیااپ هطبارر د

 یمار" یمالسا یروپمج مسیلایرپماب هتسیاو میزر
 تی سگاحاپ هژر ار اسش نیازآ یامروظتو میه د

 امزر دو نآ لامعا صخشم لکشر د یتسیلایرپما

 درجهروطب یتسیلایرپما تیسمکاحابو تسارضاح

 لاکشار دار دوخ تیمکاح نیا درک هزرابم ناوتیمن

 یمالسا یروهمج میزر « یتنطلسمیزر ۱ ابسخشم

 ر داهمیزر نهااب هزر ابمابامو دزاسیم یلجتم ( هریغو

تا ذهب مئاق اهمیزر نیا هک میرآ درظنر د لاح نیع



۱۲ 

 مسیل ایرپما تیامحو یگتسیاوزاار دوخ یتسهو « دوبن

 یروپمج میزررب گرمریظن یاهر اهشزگرهام:دنرا د

 یسمنار ینیمخ میزررب گرم نازارتو دحمو یمالسا

 هسسپار میزر نیا یگتسیاوافراعش نیاهگارچ میرب ذپ

 ك--یهیلعرب هزر ابمابو دنریگیم ه دی دان مزیلایرپما

 هکار مسیلایرپما هیطرب هزرایم مکاحرهاظیعتس دورا د
 یم دایزآ دنرآ دوازاار دوخ تر دقاههتس دور! د نیا

 ی سس

 رس دو دحمر اسییر اعشام هطبار نیمهر دزابو

  

 یگ 5 مه متهح یک ۹

 یک 2۳ -.سخنسن ۴ ۰ ف

 ارم سیل ار سا یب چیز

 نسیئنچ هجوچیههس تس ازکرمتم ینیمخ تس در د هک

 و تراظن هنوگچیه *اصخشم ینیمخ امرظنمب تسیل



۱۲ 

 لامعا ینونک یتلو د نیشامرب یئانتعا لباق یربهر

 اره دافتسارثکا دحوا مانزا مسیلایرما یلو دنکیمن

 یقلت تنایخ لبمساهه دوترظنر د ینیمخ* دیامنیم

 رب ینامز خیرات ناراکینایخ مامت دننامهکوا دوشیم

 تساهنآ دی دشر ایسب ترفن درومزورما دوب اه دوتشو د

 اپن | هب ینیمخصخشمک دنننیب یماراکشآاهه دوت

 مسیل ایرمارگی د فرطزا تسا هتفگ یگرزب یاهخور د

 ماسنب *اکتاابات درکرایسب یحس هاش طوقسزا لبق

 دسنک یریگولج قلخ تضهن هنما دشرتسگزا ینیمخ

 نیا ینیمخ مانب درک یحسانلع هاش ینوگنرسزا|سی

 راعش نسیاسپ* دیامن بوکرس یعطقروطبار تضهن

 نسیاشقنزا صخشم لیلحت لیل د هبار ینیمخ مان

 تسسا بقارم لاح نیعر د یلو درا د دوخر د< درف

یسشورین دوش لئاقوا یارب یلقتسم یورینا دابم هک



۹ 

 هه ناخح لس هزر ایم دا سه دنز

 هب ی ند 7 رهاراس مننهک

 ۰ تس | یدارآ

 زسیمآرهق نتسکش مهر د ترورضزاراحش نیا

 یسلساهاکهیکسک (.نآ دقاوز م اهتو) ,یتسیلایرپغا شتر ا

 |اشزرابم نیا موا دتو تسا یتسیلایرما هطلس

 * دو شیم یسسشان هطلس نیا ینوگنرس

 یروس ممج دابم دنز

 :ق الجخ فل بکار کم د

 یسوگنرسزا|سپار همکاح تر دق هلئسمراعش نیا

 یستسیلایرهما دض هزر ابمر د هکیشاهرشقو تاقبط
 هکیئاجنازاو دنرا د تکرش تر دقرب د دنا دوب میس



۱۰ 

 رسکر اکهقبط یربهر نو دب یتسیلایرپما دض هزرابم

 كس یتارکم د یروپمجر د دسر یمن یئاهن یزوریپ هب

 اسم یارب تسا ایر اتلورپاب ینومزنهو یربهر قلخ

 یروهمج« نیون یسارکم د؛ قلخ كيتاركم د یروهمج

 ناسشن همهو دنرا د یناسکی یانحمنیون كيتاركم د

 * دنرگر اکهقبط یربهرب یقلخ تیمکاح ه دنه د

 یه دنامزاس یو سس شش ی

 « اه دو تا حم 1 یه

 هشاحج تلسم هزرا رم دا ب۵ دنز

 ناد ۹ ر هارا نت 5

 رد دنیا بت سا ی دازآهب
 اههووت تازرا دم نا <

 هنسشسسک حس طبس لس کر سارق

 ا او ت ور کر أرق « 1 1

  



۱۹ 

 »داد دا ورا

 ه--فیظو مامت یلکروطیر اعش هس نیار دام

 ابو مینکیم حرطم هلحرم نیار دار دوخ یتازرابم

 هسناحلسم هزرابم ینحی هزرابم یلصا لکشب هیکت

 حرطماهه دوت تازرابم لابقر دار دوخ فیاظو مامت

 یلک یاهراعش نیا هک تسا ملسم یلو-میگامنیم

 لسکشب هک دننکیمآ دیپ یحقاو موهفم یتروصر د طقف

 ه--طبارنیار دو دنوش یلجتمصخشم یاهراحش

 لسسیکشت یوسب شیپریظن یئاهراعشام هک تسا

 یه دنامزاسیوس هبشیپ« یرگراک حلسم یأه هتسه

 ی اههاگیاپ داجیا یوسبشیپ؛ یکیرچ یاههتس د

 ار قلخشترا لیکشت یوسب شیپ هرخ ال ابو یکیرچ

 فسیاظو یوک خساپار اهنآزا كيرهو مینکیم حرطم
 *م شا 2 بهر ار 9 یا هزیو



۱۷ 

 یه دنامزاسو اهه دوت تازر ابمر .د تکرش درومر د

 همسک میشاپيقارم دیاپ اسوسخمآم «تازرایم نیا
 هسسنیمز نیار داهه دوت هزر ابمزآ یور هلابن درگا

 هدوهیب یلکروطب و یی

 تازر اسیماب هطبارر دهک یئاهراعش «تسارثا یبو

 حسطسو صخشم طیارشهب هجوتاب "الماک دیاباهه دوت

 نیار دا ذل د درک حرط نآیگنوگچو هزرابم نیا لماکت
  یاهراسفرطب دیاب یرگی دهنیمزرهزارتشیب هنیمز

 رد «.تخا درپ یلک یاهر احشزا بانتج او صخشم

 شسسیپزاار ینیحم لکش ناوتیمناهه دوت تازر ایم

 تسسا هزرابم نیا دوخ نایرج دومن غیلبتو نییحت

 ه-کار یاهزرابم لکش نیرتهب ده دیم ناشنمک

 یسهاگ .تسیچ دومن خیلبتو حرط اجنیار د ناوتیم

اراآ سه دوت تازرابم حطس هب هجوت نیا تاقوا



۱۸ 

 دروم" ی دوخب دوخ نایرجزا یور هلابن د* ناونحب

 ماجل یمسیر اتنلوزا دافتنا نیا دنه دیمرارق دافتنا

 ط-یارش هسبا دیآ هک دریگیم هصشچرس هستخیسُک

 هسب هجوشت "الثم درا دن هجوتاهه .دوت تازرابم لماکت

 سور بالقنار داهاروش لیکشتر امششیا دیپ نیمه
 رد هسسنوگچ هک ده .د ,ناشنام هب دناوستیم یبوخب

 سگنهاشیپ یاصنه راهه .دوت دوخ یا دوت تازر ایم

 یماراهه دوتام:دنوشیماهراحش حرط یارب ناش

 تس د دوخ ی دوخب دوخ شیزیخ نایرجر د هک مینیب

 ار نوسیپ القناو دننزیماهاروشزآ یعون لیکشتهسب

 [سم دوم تار از مطس ناب هجومابفک میشیب ی

 یخاژرابمیرپ هب ییالققا یناوتسماب ار اهاروضر اهم
 ی دوخپ .دوخیرمازا ار اهاروش لیکشتو دننکیم لی دبت

یی القناینایرج هب یتسیمرفر یاهه دیاابوم دنکاره



۱۹ 

 هک تسین نینچ:دنیامنیم ل دبم هتفای نامزاسو

 هشنحص هیاهاروش لیکشتر اهشابشیپزا نویبالقنا
 را_صش نیا ققحت یارباه دوتو دنشاب ه دیشک

 مامتر د ناوتیمارسور بالقنا هیرجت نیا دنزیخ اپب

 نایمر دیبالقنار اکدی د یا دوت تازر ابم تاییرجت

 یراسحشنیرتسیب القنا مينیببهک تسین نیااهه دوت

 ميشربب هک تسقیا هگلب؟تسیچ میه دی میناوتیس هک

 هژیو 0 داوتیمهک یراحش نیرتیب القنا

 اربار اهنآو دا دصخشم طی ارشو اه دوت تازرابم

 ۰ ؟تسیچ درک جیسب نآ ققحت

 یه دننامزاس یو

 اهم دو تا ح

 وا هه دوت حلسم یه دنامزاس یوسب شیپر احش

 هدسش داقتناهریغو یرگراک حلسم یاههتسه لیکشت

  

۸ 
 ) ضسسسسسسسسسیپ

 1 ممه



۳ 

 كیتکات ه دننکسکعنم اهر اعش نیاایوکهک تسا

 دانتسابصوصخب «تسا * هتاحلسم دوخزا عاف د"

 هک نیاریظن فرشا قیفر هبحاصزا هلمجو دیکی هب
 امزاسار قلخ تمواقمام؛ دوش هلمح قلخهیاجره*

 بالقنا نیمکر د مسیلایرپما" هکنیاایوآ میه د یم

 هک مياهتشا د دصق امایوگهک دوشیماع دا "تسام

 هسناحلسم دوخزا ع اف د كيتكاتزا دافتسا ایرثکا دح

 مس یزا درپب مدرم حیلستعب

 هسیآالومعم« دننکیم داقتناهنوگ نیاهک یناسک

 هک دوشیم ثعابرما نیمهو دننز یمن تس دراک كي

 نه درایلاغ ه.دنتاوخایم دنوتخ یارب ابنآ یاقتسا

 طقفر اش تسا یعیبطر ایسب* دنکهولج یقطنم
 تسضقاب طورشم هناحلسم لمعو تسایه دنامزاس

عاض د كيتكات نامه نیاسپ« دنک هلمح نمش دک



۲۱۱ 

 دارفا نیاهکارهچنآ یلو «تساهناحلسم دوخزا

 ع اف دشرتکات"اعق او ای اهک تسنا « دنه دیمن حیضوت

 هه سیار ام هتسیرسیه اگ ؟تسیچ هناحلسم دوخزا

 هسعجارم دروم نیار د هرب د بالقنار د بالقنا باتک

 هرسب د باتکهیو میأ درکارر اکنیآ *اضقزآ امو دنه دیم

 ك یتکاتیصاخ كيتکاتهبمرب د هک میا دی دوم درک عوجر

 نآیساسارصتع هسک دیوگیمهناحلسم دوخزاعاف د

 ویرسگر اکای یناقه د هقطنم كي لاغخشازا دنترابع
 یاسهه دوت حیلست نمش دتس دزا نآ ن درک دازآ
 یسگنج ناگرا كي لیکشت نو دب یناقه دای یرگراک

 هسب نمش د هلمحر اظتنار د نتسشن هرخ ال ابوصأخ

 ه--لمح نیا لبیاقمر دع اف دهب ما دقاو هقطنم نیا

 دوسخزا عاف د كيتكات تسنیا « هقطنم نیمه دحر د

هشفگ هسبانیو دمهف یم هرب دهکناچنآ "الثم هناحلسم



۲۱۲ 

 یاکیرم|یاه تسیکستورت فرطزا كيتكات نیمه هرب د

 نسیاایآی لو« دوشیم ه دربراکب دایز "اصوصخم نیتال

 یه دنامزاس یوسبشیپ یلکراعشاب یتهابش كيتكات

 حر طمام نامزاس فرطزا هک« درا داهه دوت حلسم

 هسب دیابن یه دنامزاسنیا میتفکرگرهامایآ ؟۰ دش

 یسماظنو یسایس هزیو یاههتس دو اههتسهلیکشت

 اجکرهر د یماظن تایلمع هنوئره هب هک د درگرجنم
 ار تسصواقم هلمح لیاقمر د میتفگرگاایآ ؟ دنشابر داق

 هسسنار تمواقم نیا میتفگزگره« میه دیم نامزاس

 دا د لیکشتعک یحلسم هتفای نامزاس یورین هلیسوب

 یتحو نا درمو نانز هکلب« یحقاو هگنج كيیطر دو

 لسیاقمر د میئوگیم <« درک حلسمار هقطنم كي ناک دوک

 اماجکر د*» نکع اف د دوخ هقطنمزا نمش د موجه

تمو اقم شینجهب "الثم امرگم ای آ ؟ می !هتفگ ینخس نینچ



۲۱۲ 

 ؟میتسیرگن یمنرایع مامت هگنج كي ناونعهب ناتس درک

 یعاف د یگنج هگنجنیا هک مینک لوبقرگا یتحایآ
 اخلسم دوخزاع اف د كيتكاتهک تسنآ ی انهبهب ؛تسا

 دوجو تسین نینچهج وچیههب؟ دوریمر اکب نار د

 كيتكاتزا ناوتنرگی دات تسا یفاک هکرمشیپ یاهورین

 نیمهر دتبلا ۰ درک تبحص هناحلسم دوخزاعاف د

 رددسهد یم حیضوتهرب دهکروطنامه ای ناتس درک

 هسلیسو هب بلغا « ۰ دش دازآقط انمزین نیچومانتیو

 نمش د هلمح تروصر دو دشیم تظافح حلسم م درم

 یاسنعمهب دشیمنرگی د نیاهب یلو؛ دنتساخ یمرب

 مان هناحلسم دوخزاع اف د كيتكاتهملک یحقاو

 تسشا دارنآ تایصوصخ یمامت هک دنچره* .داهن
 اه ۱

اهیجر دار هگنج مظنمروطب هک هنیم تیو شتر دوجو



۲ 

 نیا هک دوشیم نآزا مدام درب یمشیپ كرحتم
 زاعاف د كيتكات" نامهار" هناحلسم دوخزاعاف د*

 * مینا دب هملک یعقاو یانحم هب * هناحلسم دوخ

 نآزا نام گنج تعیبط نا دوب یسعاف دیتح

 یعاف دویضرحت یاه كيتکكاتمامتاب هگنج هک دوشیمن

 تسینینعم ناآهبهزاتن نیایلو* دبای نایرج شیوخ

 یسصاخ دیک *هتشیوخ هزرابم یعاف د تلصخربام هک

 شسیپر اعش تسین نینچ هجو چیههب میشاب هتشا د

 راعش كي ناونعمناهه دوتعلسم یه دنامزاس یوسب

 یسنیعم یشم طخ كي هبوچر اهچر دهکلب« درجم

 دشنوشیم ی سی اتخا یاهرافر ارد

 ۰ درب یم نییزا دروم نیار جت دوخ

اه دوتحلسم یه دنامزاس یوسب شیپر اعشر انکر دام



۲۰ 

 زسینارتسا " هناحلسم گنج یئاهر هراهشت" راعش

 یا دفاب دنویپ یئاهر هراهنتآ راعش * میتشون یم

 راهچنآزاارر اهش نیا هک یسکو میتشون یمزسمینار

 دهاوخب هیبک لکشرههب« دناوتیم دنکا دج هبوچ
 ر دتاملک تهابشزا "اصوصخم* دیامن یریُک هجیتن

 یلو* درک ه دافتسا؛وس ناوتیمر ایسب دراوم نیا

 4 يککاتهب طوبرم شخبر د هرب د دوخ هکروطتامه
 عاف دكیتکات دهد یم ناشن هناحلسم دوخزا عاف د

 "انتحیبط « تفر یمر اکب مانتیور د هک یاهناحلسم دوخزا

 یاکیرمار دک یناحلسم دوخزا ع اف د كيتكاتاب

 تواضفتم « هتفر یمر اکی اهنتسیکستورت طسوت نیتال
 هو یشر د هن یتحو تاملکر د هن توافت نیا« دوب

 یژتارتسا كي دوجور د هکلب « كيتكاتو د نیا درکلمع

ه دش لیکشت یاهژیو شتر | مانتیور د*» دوب هتفهنیلک



۲۱۹ 

 در کیمو دنک دربن یاهصرعرهر د دویر داق هک دوب

 ار یشترا نینچ اهتسیکستورت نیتال یاکیرمار د

 ثسسعاب كيژتارتسا توافت نيا* دن درک یمن داجیا

 ره فرطزا هک هناحلسم دوخزا| ع اف د كيتكات هک دشیم

 توافتم *الماک تیحضو« دوشیم هتفرگر اکب نایرجو د

 هطبارر د دیابار یکیتکاتر اعشره یلکروطب ۰ دنکا دیپ

 را_حش كي هک یئاقفرو درک یسررب یزتارتسااب

 داقتتا درومو« دننکیما دج یزتارتسا لکزاار یکیتکات

 ۰ دشنناسر یمناج چیههبار دوخر اک« دنه .دیمر ارق

 ار دوخ دانتسا دروم هک دنبأی یمنارن | یاکما یقح

 ناسشن دنهاوخیمناهنآ* دنیامن لیلحتو دننکزاب

 درو_م هناحلسم دوخزاع اف د كيتكات هک دنه د

 اه تسیکستورت فرطزا نیتال یاکیرمار د هکهرب درظن

یاه مایقزااهنآ كر دساسارب دریگیمر ارق ارج! درومهب



۲۱۷ 

 ه-ناحلسم هزر ابمهکیلاحر د؛ درا درارق یا دوش

 "ال ماک یژتارتسا ینالوط یاه دوت گنج لوبقابام

 ی اظتکاتز ز ی در اومر درگا یتحو دنکیم حرطمار یتوافتم

 هطبارر د دیابارنآ مهزاب« دنک دافتسا یعاف د "اقرص

 مقسو تحصو دا درارق یبایزرا دروم یزتارتسا نیااب

 یسعاف د لیل دب یلکر وطب هکناهن* داد یراشنارفآ

 گنج« دیشک گنج هیراک یتقو* دومن درطارن آ نادوب

 ۰ تسا نیجصع ینیشن بقعو ع اف د«ضرحعتاب

 الو

  

 هسسسک میدوب نآ ده اشاهت دع هکنآرآسپ

 یاه لیلحتاب دن درکیم یحس یتسینومک یاهنامزاس

 را-شقا هدنیامنارینونک میزر یتسیسکر امره اظهب

 هسسی" تیناحور تساک" ایو یزاوزروب ه درخ فلتخم

ا_لیلحت هنوگنیا یگتسکشرورگی د هکزورما  دننا د



۲۸ 

 مس تیر ریظت یترابعاب تسا ه دشر اکشا یلکروطب

 ( دالجیبای دالجاب) * ینیمخ میزر « * هسیقف تی الو

 هسیهشتسباو تیهام یشوب ه دربهب نانچمه هریغو

 زا نسخس نانچ « دنلوخشم ینونک میزر مسیلایرپما

 هسک دنیوگیم * ینیمخ میزر" ای هسیقف تیالو میزر "

 «تسا دوجوم ینیحم یاهیگزیو اب یلقتسم داهن یئوگ

 ؟تسیچ " هسیقف تیالو میزر" نیارما عقاور دایآ یلو

 یارسسب تموکح لوغشم"اعقاو"* هیقف ینیمخ" نیاو

 یروصت نینچ * اقلا ؟تساش دوخ "تی الو" وش دوخ

 ده اوخ دراوام تفهن هیرایسب نایز مدرم هسب

 یستارابع نینچ یسجییهترظنزازورمارگا تخاس

 دف هزر ًابمهما دار د دشاب هتشا د یتارثشا دناوتب

 هدامآ یگرزب تافارحنا یاربار هنیمزام یتسیلایرپما
 وی و رب و .

نارسیا یساسا نوناقر د هیقف تی الو * دنکیم



۲۹ 

 هک تسنیا نآو درا د یسایس یانحم كي طقف

 مسیر لباقمر دامش ه دارا دیوگیم م درمهب "اتحارصم

 نسخسزارتال ابینخسو درادن یشزرا چیه دوجوم

 تر دسق ناونعهب یتح هیقف تیالو* تسین میزر نیا

 یسنیمخ تر دق یانعمهب یتخحرت دو دحم نازاورفن كي

 ز اوتتسا جی ًارب .مشيل ایریم ایروتاتکپ د هک یلمآ تی
 تسیمکاحیارب مسیلایرپما هک یطیارشر دو*تسا |

 ًارلصا نیا؛ دشارتیم یبه .ذم كيزولوث دیاهفافل .دوخ

 هسیارهفافل نیا یزوررگ او دنکیم نایب تروص نیاهب

 و درسک دهاوخ ناییرگی د یلکش هیارتآ تخا دنارو د
 ارنآ دزا درپ هب نآ نایب هسب هکنآ نو دب مه دیاش

 * فیس لک لاقعا

 « یشوکح لصا كي ناوضهب هیقف تیالو لصا
هنوگچیه« ه دهاینونک یساسا نوناقر د هک یتروص هب



۳۰ 

 نسیاو درا ده عیش به ذمر د یایخیرات هقباس

 نسیفلاخم به ذم ناونعهب هک نامز نآ هسچ به ذم

 بسه ذمناونعهب هک ینامز هسچو دوب حرطم تموکح

 هسیقف تیالو هبزگره تفرگر ارق تلو در انکر د یمسر

 ه-سیقف تیالو* درکیمن هاگن تموکحساسا ناونعهب

 اتو ی دایع فیلاکت درومر دو دو .دحمر ایسبیانعمر د

 كيچيهزگرهو درکیم هیکناعهنیمز نیار د هیقفزا دارفا

 یشینج چجیهو دن دوبن هیقف یهنورماساسارب تموکح

 *تسسا ه دشنم دید هسصیش حخیراتر د نومظم نیااب

 ار یسستساوخ نینچریخاشینجر دزین ینیمخیتح

 هاش تموکح لبیاتقمر دار " هیقف تی الو" و درکن حرطم

مدرم ی دازآرب دیک* ات هراومه لیاقمر دوا۰ دا دنرارق



۳۱ 

 تیالو لصا ۰ درکیم تسایس هنحصزا دوخ نتفرر انکو

 یروتاتکی د داینب هکلب ینیمخ یتازر ابمر احش هن هیقف

 تسه مه لیل د نیمه هبو تسا هتسیاو یزاوژروب

 رارق ناریا م درماهنویلیم شو درب هکیزورنآ ینیمخ هک

 هک دومن مالعاارفا یماگتهو درکت ناونعارتآ تشا د

 ۰ دوبم درکار اکشآ م درم تضهن بوکرسربار دوخ میمصت

 مسی دی د یبوخ هب دمآ یرا دم تحیرشرسرب هسچنازا

 یاهروشکریاسر دو ناریار د نونکات یتموکح چیه هک

 " هسیقف تیالو* لصا تحارصو تحاقونیااب ناملسم

 هستشا ذگناپریز نآ لوا دتم ویبه ذم یانعمهبار

 هک دننک لوبق همه دیاشزورماهکروط نامه *تسا

 نسیا اتزگرهو دوبن * نویناحور " تموکحرسرب ثحب

 درسگیپ تحت ناریار د نویناحور ت دش نیاابو دح

شخب فرطزا"ارهاظ هچرگا) دناهتشا دنر ارقر ازاو



7۲ 

 دسیاب مهروطننامه ( دشاب نویناحورزا یرگی د

 زار هنونک اتو تسین هیقف تیالو لصارسرب ثحب تفُگ

 حس سفانم ل امیاپ دح نیاات لصا نیا ناریار د

  

 سا | ۰ دوبن تقو تموکح

 ۹ مهار

 ۱۳ 1۱ هام ید

 ن



 طقف نارسیا یساسا نوناقر د" هیقف تی الو"

 ۹۱ هک یا ساک سرا ناو در1  یسارس یاقحم هی

 دوجوم میزر لباقمر داصمش ه دارا دیوگیم م درم هب

 ن سیا نخسزارتالاب ینخسو درا دن یشزرا چیه

 كسي تر دق ناونع هب یتح هیقف تیالو *تسین میزر

 یسسنیمخ تر دق یانعمهب یتحرت دو دحم نازاورفن

 یارسب مسیلایرپما هک یطیا رشر دو تسار اوتسا نآ

 ةاد .ضشارظیم یه دع هایزولوت دیآ هفاقت دیخ تیمکاح

 نسیا یزوررگ او دنکیم نایب تروص نیابار لصا نیا

 دسجاوخ ناییرگی ة یلگشپارتآ تخا ةنارو دیار هناقل

 ارنا دزا درپب نا نایبهب هکنا نو دب مه دیاشو درک

 انا یسسسسکک ,ل افسما

 نآاربا قلخ یتادف یاهکیرج : تاراشتنا زا

 ناریاقلخینادف یاهکیرچ ناراداوه :زاریثکت

ايورا رد


