


یقلخهژیوب؛ناریازرابمیاهّةلخمامتهبدورد.دژرد

هقالع.وروشورهمهمهنیاهبمالکمادکاب:ناتسدرکنامرهق

ودرکارراکنیا«دوشیمنتاملکابالوصا«مهدپباوجامش

نتهکنیانآومنکیمهدعوًامشهاگشیپردارزیچكيطفنم

ناجونآنیانم.دوبدهاوبالقناهارردهراومهنمناجو

نامنهیمشخبیئاهربالقناهبوناریازرایمیاهقلخامتهبار

ی.منکیممیدقت

یاربهنتبحمهمهنپاورهمهمهنیامنادیم بوخن*

تقادصسفنهبیراذگجرایاربهکلب«نماهنتزاساپس

ویریذپاثیگتسخسفقنهسبوییالقناهزرایمسفنهب«ینالقنا
همهرازامشتبحمنیاودنیازا.تساهزرابمردیداوتسا

هکییاهنآهچقلحخیئادفیاهکیرچ.دابقلخیئادفیاهکیرچ
شیو>*قل+یئاهرهارردهناعطاقزورماهکیاهنآهچودندشدیهش

راذنامشتبحمنیا.دنتسهیراکادفویزابناجهنوگرههدامآ

(*یئادفخرسهدیئاهرهداهنت).دابلکهایسهتخابکاپیادهش
دایرفامهدنمزریاففریزودنینچردشیپلاسهن

ودندناسریاشوگهبلسلسمشرغاباردوخیهاوخیدازآ

.منکتبحصامشابیوراپوروهطساویبمناوتیمنمزورما

هکدننیببودننیبباردوخیاهشالتنآلصاحاتدنتسیاادهشزورما

دننساتدندوبنامیادهش.تساهتشادیتارمثهچاهنآیاهشالت

هکییادنودندومآ(ابقنموب۲و۲۱زدناریاریلدقاحخهک

.دندادیمگگکنیتمردمدرمهکتساییاهراعشزتنارپلخادتالمج#
ی

۳



یخیاههدوتدایرفربدندوبهدادرسلکهایسیاهاگنجزااهنآ

هناحلسمکنجییاهرهراهن:دندزیمدایرفهکدنکفا.نیئطام

اببیقلدشترادنتفگیمابو)هنادلسمگنجییاهدهراهنت)

نیم«منکیماپابیقلخشترا)مینکیماهراردوخخنهیم«مینکیم

ابیئادفیادهشنوقلخیزوریپهاررد(مینکیماهراردوخ

نم6ب۱۹ابنمهب۲۱ودشهتخيیمآمهردنیمدیهشرازه۰۷نوخ
لکهایسهسامح۷۹لاسنمهب۱۹ددهکامیاقفر.دروخدنویپ

نیرتکاپوقلخنارایانیرتقداصونیرآیمیمصزادندیرفآار

هزرابمهارندرکراومهیارباهنآ۰دندوبیدازآهارناورهر

ْ.دنتشابناجیزوریپهادو

«تساهتسشناملدرباهنآغاددنتسینامنایمرد|ادهشرگ|

«امیادهش.دوشیمل-یدبتهنیکلگنجهبودهدیملگهکیغاد

وتشادیمهگنراوتساوممصمناشهارردارامیادهشهچنآ

هبقشع۹دنراذٌگبهژراپمنادیمهبابفکربناجدادیمهزاجا

نیازجهبیدیماچیهاهنآ.دوبناشهاریزوریپةبنامیاویا

.دنشخبیفحتاراهنآیاهوزرآناشهارناگدنهدهماداهکدنتشادن

؟دوبیزورهچنمهب۹میسرپبدوخزادیئایبسپ

.تساناریاردهناحلسمهزرابمزاغآزورلاسنمهب۹

.عدرمزایرایسبزورماهکامیاقفریزورنینچددشیپلاس٩
۰هاگشاپهبهلمحاب؛قاخیئادفیاهکیرچینعی«دنسانشیماداهنآ
شاهدناشنتسدرکونومسیلایرّپماینعیدوخیلصانمشدهبلکهاس
هتشذگلاس٩نونکاتزورنآزا.دندرککنجنالعاناهاش

هزراپمابطّفف۱ارمسیلایرپماهطاسهکدنتشادداقتعاامیاقفر.تسا

.تخادناربدوشمهناحلسم

دابآینارباة.ندرسریاربیقاحخیئادفیاهکیرجرانهی



تشونرس(درمدوهکیناریاهبكيتارکمدیناریاهب«دازآو

:تساهناحلسمهزرابمهاراهن.دنشابهتشادتسدهبارشیوخ

هاگناهروشکهمهبالقناهب.تساهدرکتباتخیداتادمکحنیا
ییاهبالقناهب«تسویپعوقوبایسآردهکیاهبالقناهب«دینک

دوجوبنیتالیاکیرماردهکییاهبالقناهب«هدادخراقیرفآردهک
قیزطزازجمسیلایرپماندنارنوریپهکمدنییماجهمه.هدمآ

.تساهدوبننکمم"احلسمهژرابم

یرسكينتشادرظنردابوداقتعانیاابزینام.یاقفر

ردازهناحلسمهزرابمتیناجنیااهنآحرطیاجهکرگیدلئاسم

رفندصدنچهاردنیاددهکدین|دیمامشهمه.دندرکزاغآناریا

دیهش؛دندوبیاخغنادنزرفنیرتهبزاكيرههکامیاقفرزا

عورشهناحلسمهژزرابمهکروآناقفخوهایسطبارشنآرد.دادش

هنوگرهودوبهجاومنمشدبوکرسابامعدرمتازرابم«دش

یایارشنینچرد.دشیمهفحخهفطنرداههدو-تی>ربنفارّتعا

هزرابمهارهکنیالیلدهبدنتشاد۱رقاخیربهدیاعداهکیتانایرج

دنراذکاجباههدوتشبنچجیالّنعارایریدنتسناوتندنتسنادیمنار

تلعهبتشادهطلسپچشیئچربحقومنآانهکهدوتبزحو

هکنیاتلعهبوهناراکشزاسیاهتسایستاعهبوشاین.ةارحناشیب

ثعاب؛دومتنایخرگراکهمقبطننآسرردوام(درممفانمهب

تیرثکا.دیدرگامیقلخیتسیلایرپمالضشبنجهبیدیدشهبرض

دندوبهدادتسدزایربهرهنوگرههبادناشدامتعارگیددره

مه«حلسمنوییالقنااما.دنادوپهدشهدرزخرسهزراپمزاو

رییْغَتارعضونیاناریاقطخنیدهاجممهویقلحخ-یئادفیاهکیرچ

نامیاوتقادصندادناشناپ-ودوخنوخراثنابامیاقفر.دنداد

ْاردودمانغوردهبهکدننئاحخیناسکدندرکتباثدویبالقنا
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ةدامآهراومهیعقاویاهتسینومکالاودناهتشاذگتسینوهک
دیدیدامش.دنشیو>قاخهارردیراکادویزابناجهنوگره

دندرکینابیتشپامنامزاسزامدرممیظعیاههدوتهنوگچنآزادعب

همهاهنیاودندروآ(۰نامزاسهبوراههدوتهنوگجدیدیدامش

دیدوبدهاشامشدًوامتح.دوبامدیهشیاقفرتامحزهجیتن

دنتفرگیمرارقهاشرودزمیاهورین(وجهدروم(درمهکیماگنه

؟دنیاجکاهکیرچسپدنتفگیم

هتخانشاردوجیعقاوناگنهاشیپمدرمهکدادیمناشننیا

مساهبهکیتارهاظترددیدیدامش.دندورکادیبدامتءااهنآهبو

تکرشیمیظعیاهورینهچ؛ددیمرازگربخاف-چنامزاس

هددورپنوخابهکینامزاسمیوگبدیابهناقسأتمیلو.دندرکیم

نونکا«دشهدنکفایپامدیهشیاقفرلدنوابهکیاهناخ«دش

رداهنآوتساهدشنابلطتصرفهناشاکهکتساینامزتدم

هتشاذگمدقالبق«اهیاهدوت»هکدنراذگیممدقیهارنامه

فادهاواهتسایسدنهاو-+یمًادمعوهنا_هاگآاهنآ.دندوب

.دنرببشیپهبیئادفراختفارپمانششوپریزاددوخیفارحنا

ندربنیبزایاربناشششوکمامتهکنآنیحرداهنآ

.دنرادیمنربتسدماننیازادونه«تسایلخیئادفیاهکیرچرابتعا

نامهمیوگیماد.زیچكيطقف(وشتایزجدراومهاوخیمننم

ناریاقلحخیئادفیاهکی؛رچیاضمازایکین*دینادیمهکروط

دننکیمیعسبلطتصرفیوربننیامهونمشدمهیو«مّتسه

دوجوبدنهاوخیمناهنآ«دنهدهول-جرگیدروطارعوضوم

رارکت.مادمارممساه-کلبدننکفارتعایلخیئادفیاهکیرچ

رمانیادهاشناتسدرکنیمهرددیناوتیمناتدوخامش.دننکیم

نو>*هلوگحودنربیمادیادیوربآهنوگچجاهزآهکدیشابِ



.دنهدیمردههبارامهتخابکاپیادهش

نایاپیبیروشابناتسدرکریلدمدرم+مایقلیاوانامهرد

یریدودندرکغیددیبتیامحنآزاودندروآامنامزاسهبور

یاخیئادفیاهکیرجنامههکدندشهجوممدرمهکتشذگن

 مدرمراکفابیرفابارامنامزاسمانهکیناسکنیا.دنتسما

وریپ«هچبونززا«درکعدرمهکیطیارشرددناهدرکبصغ

یئاجهب«دنتشادرارقنمشدكناتوتوتیاههلمحريزناوج

راکبدرکیدلحخهببیرایوکمکیاربارنامزاستاناکماهکنیا

یاجهبارراکودندزتسدشضیرمورادجکیراتفرهبدنریگ

دودهاگیابتدشهبدرادنامزاسناتسدرکردنونکاهکدندناسر..

.لهدیمتسدزاار
یخیئادفیاهکیرچهکدینادپامامشمتساوخلاحرههب

غوردبودناهتشاذگدوخیودربارامنامزاسمانهکاهنیاابار

.دیریگنهابتشادنربپ.اریئادف:یوربآدنهاوخیمایزو

زایتیامحهچقلمیظعیاههدوتهکمّتْذکیملاحرههب

نامزاسهبورنارگراکنیرآقداصونیرتهاگآ.دنذرکامنامزاس

دنتسنادیماریئادفكيرچمانتاهدنیرتهداتفارودرد.دندروآام

اهنآ.دوب,دیهشیاقفریاهپراکادفوتامحزهجیتنهمهاهنیاو
ِْهبوخقلماپهایارب؛دنیباریزورنینچهکنپ|یارب

زیدو>ناجراثنزاودندرکدایزیاهیراک|دفدنریگبطابترا

م»اهدنوخآیتحلیاوانآدیدیددنچرهامش.دندیزرونغیدد.
یلو«دندرکیمتبحصاهکییرچیاهرنامرهقزامدرمجیسبیار

ندربادیئادفكيرچمانتکلممنیاردهکدشیروطنآزادعب

هْ.تساهانگ

نابایخكيمان:هکدنرادتشحویئادفمانزایتحردقنآ
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«هدکهذدندرکودندادرییغآدندوبهتشاذگیئادفهکارفلجوک

شمساهک|ریکراپمانیتحهکدنرادتشحونویبالنلازاردقنآ

ْمّنفُک؛هلالدنتشاذگودندرکضو»ی>رسلگدندوبهتشاذگمدرمار

؛دزیخیمرباه-نآیتاّدبطتیهامزاتشحونیاودنرادتشحو

ناجهبدوشییالبودنامنهدوتدایدو:اهماننیادنسرتیماهنآ
لینیاابدننکیمرکفهکتسانیا.دداهنآتقامحزاییلو.اهنآ
"دننکبروداههدوتناهذازاادنویبالقناتارطاخدنناوتیماهراک

۹.دنکبادراکنیادناوتیمنسکچیه.دنناوتیههن

ترطااوخرد«ناردام_وناردپ(امترطاحخرداهنآنوچ

یقاخشکمتسیاههدوتمامترطاحخردونارداربونارهاوخ

1رداهنآهچرگا«دنتسینهدنزاهنآهچرگا.تسادیواج
.دیواجناشدایوتساهدنزناشهاریلو«دنتسینام

ناشهارمهاهزورنآهکهنوگنامهقاخیئادفیاهکیرچام

یینامیپشیودخیقلخابدوخدیهشیاقفرهارمهوم؛دوب

ه-ماداارناشهادمیئوگیمومیتسهدونامیپرسربزیننونکا

(رادیاپوتمزرحلسمكب:رچ).دادمیهاوخ

امشهکتسیچاهنآهاررگمدنسربباهیضعبتسانکمم"

هچًاعقاو؟تساهدشنمامتبالقنارگم؟دیهدهمادادیهاوخیم

نیاهبخساپیارب؟هدشامتبالقنامیتوگب«میناوتیمعقوم

هبایآو؛دندرکتکرشبالقناردیتاقبطهچمیئیببدیابلاوئس

ِ؟هنايدندیسردوخیاههتساوخ

ومدرمیاههدوآنیا9بالقنارددینادیمهکروطنامه

ندناباو>ابنارگراک«دنتشادتکرشهکدندوباهنآنیرتشکتمحز

ماگنهنامه.داندشهتسپاونادادهیامرسفیعضتثعاباههناخراک

یددیپتاباصتعاارنارگراکتفرگیمجواامیبالقناشینجهک
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هکیماگنهیتح.دندروآردوسنازهبارهتسپاونارادهیامرس

هرابوددنتساوحخدندوبهدرکزارهکیناسکنآزاتقونیمکاح

عضونامهارارامنارگراکودننکیراذٌگهپامرسودندرگرب

هتسپاونارادهیامرسنا۰دنتفرپلپاهدننکرامدتساقااس

هجوت«درکراکدوشیمنرگیدودرپنارگراکنیاابدنتفگىمیردارف

.زراپمرگراکینعی۱وزرارگراکدیوگیمرادهیامرسیّقوادینک

ْ.درکیمنفرصناشیاربرگیدحالطصاهب

.دندزتفتتکرشنارگراکادیلصاٌةهسبرضنآزادعب

دشابناتداپرگا؟هچیاربدندرکتکرشتبالقنارداهنآبود

رگیدياتدنچوناگرزابتطاسوهبتفنتکرشنارگزاکیتقو

؛دندرکرداصهکیاهمانعطقرددننکدیلوتهبعورشدنتفرگمیمصت

رکراکهّقبطی>دیابدسزیمتموکحهبسترههکدندشرکذَمم

ناردراکناگدنیامنهکدندوبهدرکمالعاودشاپهتشادرظنددار

نونکاایآیوءدنشابهتشادروضحتبالقنایادوشرددپاب

؟دنرادزوضحبالقنایادوشردردراکهّقبطیعقاوناگدنیامن

مفادموناشکتمحزهدنپامنبالن|یاروشیاضعازاكيجيهالصا

ادیبیرٌهبعضوهکدندرکتکرشبالقنازدنارگراگ

مه45یا>دد.میدادراکینویلرم۳۲دوذحنونک|یلودننک

یناموآرازههددنحیاهقوقحنتاخواشمیرنامزلثممهنونکا

همینیمأتیاربار1منار؟راک دنهدیمدو>ناگدرپسرمسدی

.دئناودیمرس.یداکیب

طارشنآزاهکدندرکتکرشبالقناردنارگداک

قباسعضونامهدنتمگدندمآاهنیا«دنوشاهرهتشذگروآناو



.دضمانهبدینکضارتعاودیایبردناتیادصرگاوقوفحنامه

.مینکیمناتهفخبالقنا

.دناهدیسرندو+خیاههتس|و+خزاكيچيههباءنارگراکبو

ميودیمتقوره:تفّگیمیرگراکشیب:هامودیکیتسه(دای

دیشابهتشادربصدنیوگیم«میوگیمناشیاربارنامیاههتساوخ

ازنامیاههتساوخوميوریمتساهامبشه.تسایسدربتحت

تفگیمرگراکنیا؛تسایسدربتحتدنیوگیمومیئوگیم

-یلطعمیبودهاوخیمآیدربناتسرکردگنجعورشارچمنادیمن

ودننکهدایپرادساپویشترایوریناجنآدنناوتیمهاصافا)لبو

ِی.دننکنارابمباراههدکهد

تسایهیدب.هدنامیقابیروطنیاامنارگراکعضویرآ

سس؛تفگخساپهلولگابدهدبباوجاهنآهبتفرتقورهمیژر

.دناهدیسردویاههتساوخهبنارگراکمیئوگبمیناوتیمنسپ
"هشیپارراظتناوربصنارگراکزایرایسبزورماتسانکممهتبلا
ِیلودشدسهاوخرتهبعضوهدنیآرددننکرکفودنشابهدرک

مسیلایارپماهبشیگتسپاولیلدهبمیژرنیا.تسینروطنپاامرظنب

.لحادنارگراکتالکشمواهتساودناوتیمهنودهاوخیمهن

رتشیپنارگراکضارتعازورنهمینیبیمهکتسودنیازا؟دنکب
ی.دشدهاوخمهرتشیبًانئمطم«دوشیم

«نارادهکد؛زجناروهشیپلثمیرهشریقفیاههدوتنیااب

یاههدوتعامتیلکروط,ونوگانوگیاهفنصناشورفهدرحخ

دروخارهمهرمکهک«تسینارگومروآهلئسمنیرتلکشم.نامقلخ

"همهیورهب:هکنکسمنتشادن.نوگانوگیاهضراوعایهدرک
.یتسایسره؟درکراکچدرومنیاردتلووبوخ.دروآیمراشف

هدیماجنامضوندشهدیچیپهبهتفرگشیپنکسمدرومردتلودهک

۱



همهنیاهکیلاحرد«هدشیراجیتسایاههنادخدوبمکكثعابو

ییاهتفلکندرگلام«تسیرارفنارادهیامرسلامهکتسهیلاخهنامخ

زازونهعدرسمكلاذعم«دنتسههلرهشبحاصمادکرههکتسا

دادیپهکمهینارگو(دوت.دنربیمجندبسانمهناخنتشادن

یّمح«هدمک۹5مهنوکانوگیاهشضراوعراپزا.دنکیم

.دیزادرربدیابمهارهزرابمنآدودفربوبآلوزدنتمکودندمآ

ددوهدشنضوعامقاختاقبطزاشرچرهعضودینببیمبو

دنوشیمرتقاچوقاچنیرکتحمواهتفلکندرگزاهدعكيضوع

۰دننکیملوبزارورناشاهبیجو

هکدینادیمامشمیررگبرظنردارناثارسورفرطنآزا

.هدناشنهابسءلاحخهبارنایئاءسورنئا>خهاشیزرواشکیاهتسایس

رهشیوسهبوهدرکاهراردو>خهناشاکوهنامخناناقهدزایرایسب

همادادو>ریماوروخبیگدنزلحببتکالفورْهَقارودناهدمآ

نیمزبحاصحالطصاهبودندنامهدردهکییاهنآ۰دنهدیم

دنهدبدندشروبجمدندروآردهحرهودنتشگاهکنابریسادندش

كيورازهودنهدپبآضراوعتسپابیمنآزاریغ«نابهب

:رگیدضراوعدوج

دندمآیمودندشیمدنابهدزاهکامنایئاتسورنیاتبوخ

ریغرگم٩دنّرشادراناهجدزدرکیمتکرشتارهامتردو۳

دیایب؛دوشیمرمّنسم15یدیدجتلودهکدنتشادرالظتنانیازا

تاحالصا.دنکهاتوکاهنآرسزااردیلودیاههاگتسدیدعتتسد

اهنرسزاادایاادوئفونادادنیمزتسد«دنکبیعقاویضردا

رهنئاخهاشمیررنآمزرد,دنکباراهکن۳رش۰دنکهاتوک

اهمرادناژ1دندرکیکداّتسپ|عضونیالباممردامنائاتسورتقو

.دندناشنناشیاجرساراهنآحاللبصاهبودنتشکادنایئاتسوردندبآ
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ضارّغاناناقهداجکرهدمآمهوا۹درکراکچتلودنیایلو

ناشباهتساوخدبیهجوآچیهودرکناشبوکرسمهوا«دندرک

:اهاتسوریضعپردیاهدننکتحارانعضوكينونک|هکاجنآاتدرکن

.درادنیاهرمُتجیهبالقنادندرکیمرکفهکیاهدع؛هدمآدو»>وب

هکدننکیمهمزمزروطنیا«دنتسنادیمناددوخیتازرابمهفیظوو

«تسادانرطخیلیخدنکادیبهمادارگاعضونیا.دوبرتهبهاش

همهنیا؛دشرادغادردامهمهنیا«تفرنوحهمهنیا.یلیخ

هکدنکبییاهراکنانچنآتموکحهک؟یچهک,دشردپیبهب
ادوشیمیروطای|ارج.دوبرتهب3تسپآهاش؛دالجهاشدنبوگبیاهدع

دناهدوبن(ردرمزوسلدلوازاتقونیمکاحهکنیایارب

دنتسهنآیکفهپدنشاب(درمرکفردهکنپایاجهباهنآ«دنتسماو

دننکنیمأتارهتساونارادهابامرسعفانمدنناوآیمهنوگح8

یعسهکترسورنیم۸زا

ِرگیدودرادبیاهرمُچیهتبالّقناهکدننکرکف(درما7دنرادهگن

تسه45تل>نرم۸رد۱رحضوردنْبکیم

:سکچی»ینقودننادیمبوخاممدر»یلو.دنتفاینبالقنارکفهب

مگناوسآیمندناهدیسرنناشیاهتساوخهبتاقبطزامادکچیه

َِ.تساهدشمامتبالقنا

۱4تالقناناوآیمهاوگچکنیدرومردنمالا>

دیابمیاهتيحصهماداردیلودرکمهاوجختیحصدزاسریزورهپ

راکرسیلمفنیمکاحهکینوزا.میوگبنخسمهرگیدیاهزیچزا

«هدشهنداشیاهمدآیرسکیءاوکشمیاهمذدآیرسکیدناهدمآ

تموکحنیارداهتدیلایرپماوقباسمیژرناگدرپسرسزایرسکی

۰هدتانمرفدندارک:ارنُئاخهاشیاهراسمیتدندمآ.دندرکتکرش

.اجنالفرادناتسا«یئایردیوریلةدنامرف«عافدریذزو«اوق
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>را»+یاه۰ نارمجیاقآنیاالثم.دنتسهاهتسماایرما۸رد یث*؛ی

لواادنارمچ«نارمچرپثٌگر»(نارهچربگرم.دابشگرم)
هبو.درکبوکرس۱ناتسدرکدمآورربدوتستنراعمدندرک

ناشنمهًاءقاووعافدریززودندرکاروارابنیایشکمدآ"لیمهساب

.دشابدناوتیمیب؛وخخافدریزویراکشانجتلودنیئچیار,داد

دومناریاردهکاهلاسنیاوایّتسار.(دابشگر۸م«.دابشگرم)

.دوبشتسملایریماآنابابراتمدخرددننادیمیراسب؟دوباجک

تکرشم-۸نرطسلفشبنجیباوکرسردیاخدالجنارمچنیاوا

یاهتیانج:نیرآعیچفزایکیكشیبهکرتعزلتتاپانجرذدواتشاد

هدنمزریالیاهدربننیر۴امرهقرایکیومسیلایرپمانارودزم

.تشادتکرشتسان.طسلف

دنتسناوتیمیدارفانینچدوبهدشزوریپامبالقنارگاًاعققاوا

وتقونیمکاحندمآراکرسزادعبیهاتوکتدم؟دنشابراکرس
نیا8میدزدایرف«قلایئادقیاهکیرچ»امناگرزابتلود

.شزاسهکمیتفگام؛تساهتسباونارادهیامرس:سوبناتسآتموکح
یگنربنقیرطزااهنت4نیمکاح"نامیدیدیمنوچهتفرگتروص

هکلب۹دندرکیمیریگواجهزرا.»شرتسگزاعدرمءتسودسابلرد

تساییاههبرضیزاسژابیاربناششالتمامتمهندمآراکرسزا:دعب

.«تساهدز,اهتسیلایرپماعفانمهبمایقنایرچردنامنامرهققلخهک

.یرروف|ریعاشنهاشرودزمویمالِضشترا1هکصوصخب

شمسا.دندرکشاهدامآیاهبشدوپیاربودندادناماسورس

دوبانیئاکیرماشتدا).یمالسایدوهمجشآرادنتشاذگمه.ار

مینکهاگنتموکحنیایاهدرکلمعهبًاعقاورگا(ددرگدیابآ

.درادنمدرمدروٌمردقباسمریاهدرکلم*۳یقرفجچرهمیئیبیم

لیامشولکشابامنمتسایقا1میرنامهیمالسایدوهمج
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هوحتنهکنیانآوتشادراضنددارزیجكيدیابهنبلا,رگید

اهیثاکیرما۱رهاشدرادفرفیلخهاشمیژراباهنباندمآراکرس

هاشرارفزالعراکیرماوراکرسدنتشاذگودندروآاهیسیلکناو

ناریاهبارهاشتسناوآتهدابوداتدرکجرخلوپیلیخ۳۲لاسرد

زاهدافتساهوسرطاخبو(درممابقرطاخباهنیایلودنادرگرب

رزیمیابدمسسودنمْفرهکدنمشادرارقیتیعقومرد(در*دامّنعا

ییاهناتسبوهدبابهرالابودندرکشزاساکیرماابوهرکاذما

نأثمطمیتسفادیمنوجدنپایبراکرساهنیادرکتقفاوماکیرما

یاههیامرسزایلکروطبییاکیرمایاههیامرسزااهنیاهکدوبهدش

تبرومأمیٌ».درکدنهاوتظاه>یاخشروپلب۶مردیتسیلایربما

واهیتاوارکهدهعهبهتشذگمیژرردیتسیلایربمایاهّتسایسیارجا

دومایرجمناگدرکاهرشیدوناشودبابعزورما.دوباهیراهآهمی

رهاظولکشوسابلنیمهزجبیرگیدزیچيرهدباشمهًعقاو..دناهاش

ارهزرابممرافعجنو-#نآو5خربیرق|رامیقلختسناوتیمن

(درمرادٌمسوداردو->دنهآوبردفجحرهاهناید*دنار|وخب

(درموتسادیدناشیابعریززاسورخ)دمهزابیودنددبهواج

هسپاهمزورماابارناشهتشذگعضو(درم۰دشیایمبوخار1مش

دیئببیمدینکهجوترگاامشنیاربانب.هدرکنرییغتمریمدننکی

.سکچیهودناهدیسرندو+یاههتساوخهبامیاختاقبطزاكيجيده

.تساورنیازا۰تساهدنیسریزوریپهببالقنادیوُکبدناوآیمن

مهابهمههتشذگزارآزاوتساورآممصمدیابم۵رابمهم!یهک

دزومزدن*لاخح۰مرهد٩ه-مادایزوریپ٩4ندیسدرا۱7رهزرایم

۰دنکتباثازعوضومنیاهکمنکیمتمححصرٌگیدیلئاسم

یاه_هلحخ«تسایماحخهلئسم«تبا)لقت6۰۱لثاسمزایکی

۰.دناهدیدیدابزیاهمتسهاشاضردمحممیرغروبریزدناریا
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یاهةلخهکدیدیممزالاهتسیلایریماعفانمنیمأتیاربهاشمیژر

بوکرساراهنآودرادهکنیداصتقایگدنامبقعاردارام

بوکرس«دوخلابتدهبیداصتقابوکرسنیاودنکیداصتقا

رداراهنآنابزندرمشریةقحومدرمیاهتنسبوکرس«كکنهرف

هدامتساابمیمزایئاهریاربتسپابیم!(هاخهک|رچ؛تشادیمی

یاهنابزابودنزیخربهزرابمهبدو+خیتازرابمیاهتنسوكگنهرفزا

نآزایئاهرهارودننکنایباریگدنزمالآواهدرددوخفلتخم

:ردسزادمردمیژرهکدزبلیادنمهدبتسرد.دننکنایبار

.دوشتبحصیسرافنابزهبطقفدرکییمیعساجهمهردتارادا

رییدایسبیاهظاحلزایاخنیا«میریگبرظنرداردرکقلخالثم

اردو>+نابزدوشیمنهدادهزاجاقلاخهب؛درادوهتشادرارقمّدس

سابلزاهنادازآدناوتیمهنیلممستحقف.دهدرارقهدافتسادروم

دویتازراپمثگنهرفهکدباییم|رنآناکما۶ودنکهدافتسادوخت
ظاحلزااریاخنیانایوگروزیلمدضتاغیلبتیتح,دشخبانغار

ْ.دهذیمدارقتراق>تحتمهنفسبهذمنتشاد

ینغكگنهرفنآدوجوابمهقلخنیا«ناجیابرذآقلخای

همهومیتسهیناریاهمه۱یلو.تسایلممستحتشیتازرابم

.دنرباربمهاباهنلمهمهنیاربانب.مینکیگدنزمهدانکمیهاوخیم

برع*برعابولرتدنکنمنقرفسرافابدرکنکیمنقرف

ابیچیهیلکروطبونارگیدابرا«نمکرابجچرواب؛چواباب

دنهدزمه.تسدهبتسدناریایاةلخر۱5ودرادنقرفرگیدیلح

میناوتیم(امهمهدنشابننعجترموهّتسباونارادهیامرسرگیدو

نیعجترمومسیابرپمالماوعیلو۰مینکیگدنزمهدانکردراوردارپ

تاقبطدننکیم"یعسهریغوجوابوبرع«سراف«درک«هلرقا
هَقحویعیرطقوقحودنهدرارقمستختاردو>+تلم(ورد»
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یتموکحكی«دوبهدشزوریبامبالّقنارگادننکلامباب|راا:

تمهسر,۱ر۱یاهّماخیعیبأتفوف>ودمآیمدربیبالقنا5

هارراتشکوتشکهمونیاتموححنیالّدمرگسیدوتخانشیم

ْ:.تخادنایم"

درکةه+جنمکرآیاخابتموکحنياهکدینادیمتبرخامش

درکتیامحدلرزبنارادنیءرونیهجتارمراًاددروًاناع«تسا

مهادعوضومكي.دندزشتآمهاراهنمرخیخاهنآلامع

نابزیدازآزا|رهااظبوکهکنبانآومیوگباحنرارددیار

.دروخناراهنیابیرقودوبرابشرهدیابیودنکیمتمحص

هکیداصتقایاهمتسهمهراتسمنابر۳رصامیایمل>خلکشم

هدودحمردًافرصودنامبیقابدروحخیاجرسدوشیماوراهلهب

ندرکتبحصهزاجاا(ّملخهابیرامعتساویلیمحتیکنهردنامه

نابز!یدازآزاا.رگادوشملخیاهاثس*دنهدباردوحخنابزب

لثاسمدو+نابزابدنناوتباعةاوخدکتسشاروامینکیمتدحص

رداردوخنابزدنناوتب؛دناناب٩:ادازآاردوتالکشمو

هنوزههیلعدننوبودنویکندوییالقناکگنهرفتامل

لحهارندرکادیبودودتراک+واهدردندرانایبابمسورور

ندرُگرایگدنبغونتسمارواهک"یتهوکحیلو.دننکهزرزابمنآ

.دوشلشئاقاهدایاربدناوتیمینابزیدازآهچ*دتفبباهم

نا5رگیدلاسمران۰دوشیالوط|[۸تمخصهکایارب

هبهّیسباوتموکحنیاهکتسنآرگنایبوهدادماجناتءوکح

یاربزاهکییاهراکاالثم«منکیمنتیحصتسامسیابرپا
یتامادقاابودادماجناكينارکمدیاه,دازآندرکءودحم

هتکهکروطنام۱ودروآلم۶4۲یسلاپست۳دریار

۰ملکرگف۱ یو۶1لیمناشن۱ر1هایشهمازراکزایاهشرگ
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دنددی*هواجمدر*»هبروابنیاودننادیمیٌملخ۱ردودزونهدا

.اهنآهدنادتخادناهاربیتسیلایرپءادضهزرابمیوهایهمهًاریخاو

ناشاردوحخیایٌگدنزیمامتردیجراخمیزوتدُکییاجرد

دننببیمیّتسیلایریءادضهزرابمینعمهباراکیرماتراسلافشا.دهدیم

«تسیناکیرءاترافسلافشااهنآیتسلایرپءادضهزرابمهکیلاحرد»

مادقا(درمیاه:+اوختاجرددکنباینعییئسیلایربمادضهزرانم

یاهنمزالثم«دندرکیبمیعقاویضراتاحالصاكي«الثم.دوشب

ودروهراداواندرمیناناقهدبارهلرربنارادزیزرواشک

دندرکیمثامکمهناشدو»وناناةهدتسددندادیممهاردآتیزیدم

دلشربنانامهدعضومهتقونآ3دورالابداویروآراپ1:

.ٍمیاشیمآاکبرمادبحجانحمدیوتححطسنفرالابارم۵و

یول»ثٌک۵نوکاتوبتاباهنیام+.4یم1مهکیاحرد

زون»هکزونه.دفزیگی#ار(درمیسیلایریمادضیاههتساوخ

|۸.7مالعاًامسراکیرهاوناریایماٌضنیاهدادرارق"فذ>تسا

.تسارونه45راذز»۰دننکهزرایمکیرمااردلهاوخیمهکی:ایاقآ

اهلایرمماابهاشمیزردکیاهناماطیداصّتقایاهدادرارفیّتح

هبردقنیااهنیارگ؟۱رچجیتسارد؟ارچ.دنکیمناشفادوبهتسب

نام4مد.ناشدوخیابهکنپ۱یاربطّقف,دنهديمتشفهاش

ددیآیمودرکحلسمدنیاپاراههدوتدنیوگیم۰4دیآیم

درکیادلدمدن4حالسملخدنتسهحاسم5۲٩|رییاههدوت

خلعدهدلیکشآیملحششراشدوخیاربدناوتیمالصاهک

سهامهکدددیمناشنتاننیاهمهلاحرههب.دننکیمحالس
ناششوکهارارمهدناهدماراکر-هکینامززااونا:تسیچدیو

یچنیاذکنیایاربودنزاسبدو>یاربیمارآطیحمهکةدوبنیارب

ثکنریاوبیرفزا«دننسجلسرآتیراکرسههبدنزاسبییحم
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دنهاو>یماهنیادندرکهدافتساهناحلسمبوکرشزا«دندرکهدافتسا

.دننکلجاردودینوردتافالتسخادنناوباتدشابیمادآطرحم

.تساهتشذگرددندادرگیدکیابناشدوخهکیتافالتخاٌهشیر

مهاهیا«تساهّتسباو.ناراد4ه-یامرسنیيبفالتخامقاورد

,واهیدنواهنهاشنامزدشابناتدایرگا,دنتسهناشنابوگنخس

مهزورما۰دنداتفایمردمهابهکندوپاهرورکشزپواهدمحاینب

:.دناهدشضوعءدارفاینعی؛رگیددارفاینعیءرگیددارفایرسکی

یدادهیامرسمتسیسنونکاعقاورد.هدناماجبتافالتخایلو

متسیسنیادنهاو>خیممادکرهاهذنیاوهدشراتفرگیمتسبنبردهّمسباو

رد.دننکصالختسپنپزادشابناشدوخعفنهبهکیوحنباد
هکنیایارب؟ارچدینادیمدرکدشرتافالتخاهکتساجنیا

ارعاجترابپرفام.مدرمهکنیایارب.درکدشرمدرمتازرابم
ْ:۰ِدنتفرگنشیپردارهدو#وبراظتتاوربصودندروخن

ناردهتسپاونادرادهبامرسیفالت>امتفگهکروانامه

متسیسن»|دو>صاجخیاهتسایسابدننکیمیعسمادکر»هکتسا

ْرههاگ]1مدرهدننکیمششوکهارنیادددنهدیصالشتسبنبداار

دنوشیفومهکمادکرهنوچدنناشکبدوخکفرطهبادیرتشیبهچ

 ناشدوخمفنهبودننکبوکرسرتشیپاراممدرمتسناودنهاوخ

"اررگیدخپتپایخدنسدننکیمیعساهنآهکتساجنیادوشمامت

وافرطهبرتشیبمدرماهنآروصتبدرکوررتشیبمادکرهدننکور

ِنیا«هتسباونارادهیامرسنیادننادیماممدرمیلوتفردنهاوخ

ودندرکرابناریاهبارنایجرا>یاپهکیناسکنیا«ناتفصولاار

.اهنیادمه؛دننکیمتراغارامقلحخامتسیلایریمارانردناشدومخ

دنشابهدشادیالتحخامهابمهردقچره«دنکرتشمزبچكيردلیقف

ةب(درمدنراذگن٩یانآوتساههدوآ-.تازرابمبوکرسنآو
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یولجمیژرهکیتارهاظتدرومرد.دنسرزبشیو+قحربیاهتساو

دضنانچمهاجنیاردمیوگبدیابدزادنایمهارباکیرماترافس

یاهراعشهبارتموکحیاوتح*یبیاهرامشهکدنتسهتسیلاپریما

تموکحهکتساتسرد؛دننکیملیدبتیتسیلایرپمادضًاعقاو

-دیدشهنیکوترفنرطاخباممدرمیلودناشکیمنابایخهباراهنآ

رایسبرمانیا.دنیآیمنابایخهبهکتساکیرمامسیلایرپماهبناش
نارگراکهکیتقواتمنکهضالخلاحرههب..دشابامهحوتدرومدیاب

:,امٌهلحشکمَتسیاههدوتمامتونانافهد ؛دنسرتدویاهتساوخهبن

نوگرگد,نبوخیبزایتسیلایرپماروشکابامروشکطباورهکی:امزا

.دوشنضو*ءساسازانامروشکیفوردتابسانمهکینامزان؛دوشن

هکینامزاتدیشاپهئشادداببهراومهادنیاتسخبهجردردو
شتراارنآیاجودوشنیشالتمًالماکرودزمویقلخدضشترا

.تساهدیسریزوریپهببالقنامیُئوگبمیناوتیمندریگنیقلخ

ومنکنایبامشیاربحوضوبادعوضومكپدیابنملاحرههبْ
ویگتشذگناجزاویراکادفهمهنآمغریلعامقلخهکنیانآ

هتشذگتازرابمردنمهب۲۳و۲۱ردشمظعابمایقنآمغدیلع
۰مین|وتیمایآوتساءاندردامهمهیاربنیا.تساهدروختسکش

ًاملسمهن؟تساهتشادنمهیاهرمُثچیههتشذگتازراپممیئوگب

ردقچامدریهاکآهتشذگتازرابمیطردهکدینادیمامشهمه*هن

هاشمیرزاتشحووبعرهکدندیسرناهبمدرم.تفرالاب

دزي+خیمربهژرابمهبیاخهکیماگنهدندیدو:هدوباجبانردقچ

دندیدمدرم.تسیناهنآلباقمردتمواقمیاراپارسکچیه

«دریگباریتسیلایرپماكگنهرفیاجیتازرابمكگنهرفهکیماگنه
رگیدجیاتنودنهدیمناشندز+خزایراکادفهچویگتسبمههچمدرم

۰مدرمهدنیآیگدنزرداردوتاراودنتسمفیکچوکئاسماهنیا
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رانکوهشوگردهکیتازدابممهنونکا.مه:تشاذگدنهاوخاب

یزوریپهادرگیدامیلخهکتسنآرگاببدو؛دراددوجونارپا.

یلزاردنبردشیپهامدنچنیمهردهکیقتاذرابماللمم«هفرگداپ۱ر

ابدنتساوخاپباجنآمذرمودمآدوجوبسابعردنبوهگنلردنب

تموکحهچرگ|:دنتساوخاپبزیربآریلدمدرمهنوگچهکدیدیدامش

یضعبابودنکپوسنممجترم۸یاهدربتهبارتازرابمنیاتساو

هبارامنامزاسمانهکیناسکنیاهلمجزابلتصر»یاهورین

1:دندرکموکحم|رمدرمتازرابم«دناهّمش:|اذگدویددغورد

نیاامنبامغریلعمینادیمامهمه*دنوشیملودهاگتسدترم

تموکحمسوملظزایئاهررطاخبهکدندوپزیربترهلد(درمدو

تازرابمودناهدمآرد(متسودسابلهبهکیناسکیدآ.دنتساوخاپب

.فارتءاتسکشنیاهپام.دناهدناشکتسکشبارامیاحخهنانامرهق

هزرابپمدیابنرگیدسدمیزيگیمنهجدهنآزاتقوجیهیومینکیم

زاار(درمدنهاوخیمهکدنتسهنانمشدطقفنیازگرههن«درک

ِِِ.دننکسویأمهزرازم

همادااریتاخیٌئادفیاهکیرچراختفارپمادمیئوگیم
زاغآلکهایسیاههلگنجزاامدیهشیاقفر5۰یهاددادمیهاوخ

اهیضعب.تسانشوررایسبیاخی۶2)لفیاهکیرخهار.دندرک

هدشمامتارامهارهدرکطوقسهاشمیژرهکنباهزاهبهبدنهاو>یم

.هناحلسمهژراپمهکلوانامهزاامنوجتسینننچیودننکدادملق

مسیلابریماامیلصانمشدهکمیتسنادیممیدرکزاغآناریاردار

هطلبسهکینامزاتورنپازا*تسینشیبیرکونهاشوتسا

هماداقلحخیئادفیاهکیرچهاردهداتفاینربنارپیادامسیلایررما

مهام«هدرکقرفییاهرظززاطیارشرگالاح.تشاددهاو

تبرگاالثم«مرهدیمرویت۱رنامهزرابمكیتکاتییاهرظنزالدقف.
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هزرابمهبازمدرمهکمیدرایمح)لسهبتسدوراآزازورید

5-4.زورما«میهدناشناه_نآهبارهزرایمیبقاوهارومیناشکبْ

نیاهبیایئادقیاهکیرچهار.دناهتساوخاپپدوخمدرمیاههدوت

دناهتساخربهناحلسمهزرابمهب(درمهکیئاجردهکتساتروض

مدرمهکیئاهاجردومدربشیپهبوهدادنامزاس|رتازرابمنآ

یگدنزمالآواهدرددناهدرو+ارمیژرهناراکمیاهتسایسبیرف

همهیاهیرگاشفااب«دننکیملمحتیعقاوهدنیآكيدیماهبار

یعقاوهارهکمیهدناشناهنآهبمدرمةزرابمحطسهاقتراابوهبناج

نیاربانب.تسناریگردهناریلد؛درکیقلحخهکتسنامههزرابم

«اههدوتحلسمیهدنامزاسیوسبشیپ»تبسانیاامراعش

تسشاامزراعشیرآ.(اههدوتحلسمیهدنامزاسیوسبشیپ)

نیادیهدبهزاجاالاح.انههدوتحلسمیهدنامزاسیوسبشیپ

یاقفرفرطزاینارنخسنیابیرت.مکام۱رمنانخسزاتمسق

۰ امشزاهزاحاابهکهدادشیپیتصرفیقلخ:ینادفیاهکیرچیتخینم

ناتسدراریلدیلحختازرابمدرومردهاتوکدنچرهینخسمهاوخیم

سپوتساهدادناشنمدرمهنابلطقحتازرابمخیرات«میوگب

دنکهزرابمهبمزع:یقلغهاگرهالواهکداددهاوخناشننیازا

تمواقمورینمامتابنمشد.ددادشیپردینالوطوتخسیهار

؛درکدهاوخهدافتسامزاللیاسووتاناکمامامتزا.درکدهاو

یوریننآمهاتدرکدهاوخششوکیردلقروزابهلبحورکماب

یو؛دنکدرودارنآیبالقنا(ز>مهودنکشبمهرداریبالقنا

هکنیانآو:تساهدادناشنمهاریرگیدزژیچنالباقمدردخییرات

«دوخششوکمامتمغریلعنمشد۰دنکییاهرهبمزعیقلحخهاگره

دهاوخنیانیاتسکشهبرداقزابشیاهیرگهنتفمامتمغدیلع

هب«دراددوجوهتفگنیادییأتردیدایزیخیراتیاههنومن.دش
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تسیباهنآمینکهاگننیچیاخشخبییاهروهنابلطیحتازرابم

ودناهدیگنجدو-خنامزكچوكوهلرزبیاهتسیلایربماابلاس

"رگیدزورما؛مینکهاگناد(انتیویاخنیمهاب.دندشزوریپهرالاب

ینتقو.تساهّمْورمهیاهدوتیاهرامشرداهنآیا-هینامرهقحرش

.تسایهاوگانتیو؛تسیلاوتاکیرما:دننزیمداپرفامیاجههدوت

تسناوتكچو-کتلمكيهکدننکیمنایبارتقیقحنیامقاورد

اج:آرداکیرما.دروایبردهزرلهباریناهجمسیایرپمانیرگززب

هدارالباّقمردتسناونیلودرکهدایپیرفن۷۰۰/۰۰۰شترا

ردادنامدوخشناتسدرکنیمهاب.دنکیگداتسیا(مانتیوحلسم۳

نارادساپاب.دوخشآراابنمشدهنوگچهکمییبیممیریگبرظن

مزاللئاشووتاناکمامامتاباودوخكناتاوبوتاب«شرودزم
نمشدهزادناهبهن؟تشاده>درکیقاخًاعقاو.درکهلمحیانیاهب

.«اهنآیاهرداکرثکا«هدیزرورداکورسفاهنوتشادكناتوبوت
لدنتشکدندمآاهنآ.دنلیارساواکیرمایاههدیدهرود«اهنآنارسفا

نایمردًامتح«دینادیمنمزارتهبامشرگیدارنیا.دندرکتیانج

..دندرکمادعایپددیپ.اهنآ.دنرادروضح|دهشناگدنامزابامش

دننکشبمهردردرکیا+یبالقنا(زءدنتساو>یمنوچ!هجیارب

.اهنآدنتسئاوننیلودننکبوافمسپسوبوکرسادیقلحخنیاو

ردیلمتفواقمویرادیاپلسنرگیدزورماهکارناتسدرکیلحخ

یماهزیچضوعرددرکیلخنوچ؟ارچدنروآردیاپزاتسامنهیم
.دوبدرکیبناجهبیحثنجردالوا..دنتشادناهنآهکتشاد

هزرابمهبتسدودادناشنتداشروتماهشدوزادرکیلخاینا

چیهزادرکیئاهرهب(ز۶یتقوهکدادناشنینعی.دزهناحلسم

:(تسیهاوگناتسدرکتسیلادخوغاجترا).درادنسارهیلکشم

رباربانكنجكيردهنوگچودرکقلخناگرهمشیپهکدننادیممدرمهمه
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كياماهدشننشوركنجیعطقهجیتنهحرگ|دناهدرک|وسرارنمشد

اوسرفننیمههطساوهبنمشدهکنبانآوتسانشودزیچ

کرمیتسیریاهتسایبیئارجارومنای|اخلحخ.هدش

ربناتسورکردویتسیلایرپمایاهتسایسدوم

نونکا.تشاذگشیامنهبادمیژرتیهامزایاهمش؛تخادنا

اراهنآلامعانیاناهجوناریاردارسمدرمزایدایزیاهشخب
۱س

اراهنآیايّسایسبیرقروزههکرگیدیاهدخبودننکیمموکحم

وهدشملاطمرَتکیدلثاسمابه-طباررددوزاپرید؛دناهدرو>

.دشدهاوخالمربمیژریاهغوردواهكگنرینتقونآ

هکدروآیئالبناتسدرکیاههدکهدزایخربردسربمیژر:

نطسلفرداهیلیئارساومانتیورداهیئاکیرماهکتساییاهراتشکهیبش

یرسفاكيمانتیونیمهردهکمدناوخیئاجكيتسهمدای.دندرک

ماعلّتقهجحبونزد«نآاوجوریپزااراجنآمدرموتفرهدکهدكياب

اکیرماهکدشدایزردقنآراشفودشءاشفاهلئسمنیادعب؛درک

یسرودیغامراارالاح.دنکهمکاحیم۱ردوحخرسفادشرزویجم

؟درادراتشکنیایردهچداتفاقافتا«انراق»ردهکیهیانج

یئاباهککیرمالُثمراکتب|:>وهلافسراوخنوختلودشكراوج

ظ4>یاربرارسادیآیم:دنکیمراخنفادوخیزاوخنوهبدرادن:

هکراگنا4راّگنااجنیایلودنکیمهمکادمهدشه5مرهرهاظ

یتامیاربیتحمسیلایریما4ناگتسباونسیاهدادیوزدییان>

نآرداربنادنیوگیم(در»هباهنآ..دندرواینردمهارشیادص

وقباسمیرناگدرپسرسهکلبدنکنجیمامابهکدنمسمندرک

"هکیناسکابدندشروبجمهنوگچمیدیدهّتبلا.دنتسهاهیکاواس

اهنآ۰دننمشابهرسکاذمزومرسدندوبهدراهنآ4یکاواشماهتاا
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مدرمدنراذگنودنرادزابتقیفحهبندیسرزاار(درمدنهاو>یم

:هدادناشنماسهارنیاخیراتیو:دننک!دیپتسدرماتفرفحهب

ذنهاواهركگنرونوبیرفدیقزااردوخمدرمهرخالابهکتساد

*نوخندادنودبیقلخچیهمیوگبمتساوخیملاحر»هب.درک

یزوریپهبدناوتیمندنکتمواقمناجیاپاتهناتخسرسهکنآنودب

«تساهبضقفرطکییگتشذگدوخزاویراکادفاما,دسرب

هجردتیمهایادادیقلخرهیزوریپردهکیمهملماوءزایکی

ًاعقاوهکیفناربهر؛تسایبالقناوتسردیربهر«تسالوا

ویصخشعفاثمیاربدنوشنرضاحتقوچیهودنروخباراههدوتمغ

رگا.دنهدرارقهحلاصما!|هجواراههدوتدویاهیرظنکنن

ردق>ره4ددکیراکادفمهردفحرهدشابیربهدنیئچدافیٌماخ

.دشابیزوریپدهاشدناوتیمنزاب«دنکیگتشذگدوخزامه

نمشد,هکدرکیاخةزرابمزاساسحمطقمنیاددنیاربانب
یربهرلمعتقدویرایشوهدنزیمیدایزیاهكگنربهبتسد

ردقافنوه-رفتداجیاابدنکیم:یعسنمشد.تسامهمرایسب

الثم.درادبزابدوخیاهفدههبندیسرزااراهنآدرکیلحخنپب

.دعپ.درکتسدنآوتسدنیا(ادمنآزاوب۲هرک|ذمتفکدمآ

رگیدییاهداکهرخالابودرکلیدبتینادرگدو>هباریراتخمدو>خ

.یدبعضوردمیرهکدشحرطمینامزهرکاذمهلسم.لیبقنیازا

ادیپترفنكنجنيازامهرگیدطاقنمدرمالوا؛دوبهتفرگدارق
هدشیدا_یزیاهتسکشلمحتممیژدرگیدیفرطزاودندرکیم

عوضومنیادومردلعفن*+هرکاذمدنتفکهکدوباحیا۰.دو

هشيمههّیلاتشمآیدپبراکهسفنیفهرکاذم:منکیمنتیحصدایز

یلاو.درادعاضواطیارشهبیگتسبنیا.تسینیبو>خراکمه

درکقلحهکنیانآومراددیکأتنآیودومیوگیمارزیجكی

ز
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دزادریبمزرالتاکرادهبودنکیواردوخ>دشابرایشوهدیاب

دنکیمیریگزابرستارداذمنی>رددرادنمشدهکروطنامهو

درکریلدقاخ.دنکیماوقدیدجتودهدیممیلعتارشیاهورین

تموگحددجمشرویپلباممرددناوتبا-7دشابهدا-مآدیابمه

۱دنکیٌگداتسیا

هبیلحخنیاتسارارقرگا.تساتراهچاتود.ودباسح

یاخنیاهکیناسکمهودرکیاخدوخمه«دسردوخیاهتساو

ودننکشوخلدهرک|ذمبدیابتدننکیمیر.هررضاحلاحرد۱ر

یارسبیتاقبطهزرابم.دهدبیرفاداهنآعاجتدادنهدهزاجا

۱ر(درمقوق>دیآیمن"تقوچیهنمشد.درادیاهیدنمنزناقدو>

هنتساینتفرگق>دنتفگمیدنومیدقزا.دنکمیدقتیتسدود

رتشیبةچرهاداههدوتدیابیبالقنایریهركينیاربان.:ینداد
نایبادنآ:هب:لییگنوگچوهزرابمفادها«دنکیسایستبرت

ورتشیبهسجرهودزاسلکشتماراههدوترتشیبهجره«دیامن

هکتسامایقولکشتهیاسرداهنت.دیامنحلسماههدوترتهدرتسگ

.دسربشیو>هقحقوق>هبودسربیدازآ۲كناوتیمدرکقلخ

دشابناشوکرمانیارددنکنهجوتلماوعنیاهبیربهرهکرگا

هم*نیامغریلع«دیامنننآفورصماردوخمغومهمامتو

یدازآهبدناوتیمدرکقلخدوجومیاهتصرفمغریلعوهیراکادف

تلودارشتآهکمینادیمهمه*دینادیمامشهمههّنبلا.دسرب

اهیضعبیلودرکابربادكنجنيایفلتخمیاههناهبابتحورفارب

دوبراکرسالبقهکی>انجكيابوگهکدنهدهواجروطنیادنهاو>خیم

نآسأرردوتسامک!>نونکاهکیحانجودرکاپربادكنجنيا

دنهآو>یماماتسیفكنحنیاناهاوخدرادرارقیئیم>مه

دضامشکتم>زیایٌهاخلثثممهیئیم»*هکدنهدهولجروطایا
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مینادیمامهمهدننادیمناریا(درمهکیلاحرد.تساتسیلایربما

ردكنجهکماگنهنامهدننادیمهمه.تسینشیبیبیرفاهنیاهک

رداصكانجنامرفهکدوبینیم*صخذدنیا«دشعورشناتسدرک

.متسهاوقلکهدنامرفنمتفگمهشدوخودادداهجنامرف؛درک

ِ(تسازوریپدرکقلحتسادوبانعاجترا)

-هبهکیحانجنیاًاعقاورگادیسرپاهنیازادیابهزات

قیرطزاادناتسدرکهلثسمدهاو>یمهکتسامکاحنونکاحالطصا
ارراکارچ٩تسیچیاربندرکلطعمهمهنیادنکلحزیمآتملاسم

تموکحناساهکنیانآودرادلیلدكسیطقف۲دننکیمنهرسکی

نیانو.دسانشبتیمسرهباددرکقاخ.هفحقوقحدلهاود>خیمن

مسولايریماهبهتسب|وهکیتموکح.تسامسیلابریماهبهتسب|وتموکح

ارناریایاهقلخهقحقوق>دناوتیمنودهاوخیمنزگرهدشاب

مامتلباقمرددرکریلدیاهکمیرادنامبااملاحرههب|دنکدیئأت

ردارشنانمشدودو->خیعقاوناتسودو.داتسیادهاوحنانمشد

.تخانشدهاوخدنشابهکیسابلره

یاهکیرچنینوخمچرپدابزازتهارد
نارباقلخیاد

نانامرهقهن|روالدمزردابزوریپب#

لکهایس
نوخهبنادیهشمامتدایدابنادواج+#

مسیونروزاربارم

شیریجنزیاهگسومسولایرپماربککرم

نامهاریزوریپنامیااب

«قلخیئادفیاهکبرج»
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قلخیلادفیاهکیرچناراداوه:ریثکت
(«تشذد)۰




