
 



ناسهآریزورسپهبناسیااب

نارسیاقلخیشادقیاهکسیرچ

۱۳۹1۱هامیمپب



یاهداوناخرد۱۳۳۳لاسردیئایردامیسقیفرقلخیئاادفكيرچ

نیاردارناتسریبدوناتسبدهرود-دمآایندبلبابرپشردطوتم

ییالقنارتعوجهکدوبهدرکنمامتارنانسریبدهرودزونهودنارذگرپش

.تفرگارفاروایگدنزقلخيئادفیاهکیرچهناحلسمهزرابمزایعان

زاءاجنآرددوجومیتازرابمیاهتنسوهقباسهبوجوتابلبابرهغ

تستناریاردهناحلسمهزرابمزاغآنامهزاهکدوبیئاهرپشهلمج

ربزرابمناناوجزایرایسبندءهدیدکابوتفرگرارقنآریثأت

نسیبردیتازرابم"الماکطیحمقلخیئادفیاهکیرچنامزاسفرطهب
ناسکهلمجزاامیسقیفر«دمآدوجوبرپشنیایاههداوناخبلغا

نسسینوختداهشویگدنززاوتفایشرورپیطیحمنینچردهکدوب

:اهیدابق+اهیلباک«اهیحاتفم«اهیرپبسنوچمهیتادفیاهکیرج

ماستازاسپامیسقیفر.تفرگیتازرابمریثأت۰۰۰واهیمیهاربا

ریشنیئابسرادمزایکیردیتدمو*دمآنارهتهبناتسریبدهرود

تاقوًارتشیبقیفرهرودنیارددرکراکبعورشینامیبملعمناونعب

هراودسهودنارذگیمنانآیاههداوناخوهسردمنادرگاشاباردوخ

واههداوناخنیاتالکعملحتپجردتسارودقمهکاجنآاتدرکیمیعس



اههداوناخنیاابسامت-درادربیرثّومیاهمدق.نامیگدنزعغودوبهب

ادوآرتشیبهجرهیتاقبطهعماجتلذمورقفابكيدزنزااروا

ردرک

رتینیعهچرهیعامتجاملاظمكرداب«یسایسیهاگآوتربرد

قسیفرلدردقلخهبقشقعونمعدهبهنیکیاههلمشرتسوملمو

زاشآزاسپیوصخبهکهاگدنادیتازرابمطیحمدهیمرتنازورف

تسادنایرجنآردهزرابمهراومه«ناریاردهناحلسمهزرابم

«دنیمکدوخفرطبزرابمنارکاندورزایرایسبدننامهزیناروا

دنهبهبنامزنآزاودشنآرهتاگهاددراو8۶لاسردوا

یرسسسیگجو|نایرجرد«درکترشیئوجدنادتازرابمردهنالامن

اوسقمامتاب۵۷-9۱یاهلاسردقلخیتسیلایریمادمتازرابم

:تخادربیتازرابمتیلاعفهب

,نیذپانشزاسهیحوروالاویسایسیهاگآهبهجوتابامیسقیفر

مهفخابودربیبیمالسایروپسجمیژر:یقلخد»تیهامهبدوزیلیخ

نامزاسمانبعغابهکیتابلطتمرفیاهیراکشزاسزاناوارف

یدنبزرمنآاب«دندزیمهبرضنامزاسنیابناریایلخیثادنیااهکیرچ

مکحوآهبقلخهبتیسنسیبالقنادپمتووانارکیبتقادص-درک



جِ
هدفایردقحبوآودرآدساباریتادفدیپشیاقفرنوخهکدرکیم

قُفُحیثادفیاهکیرجتالیکمتردهکادپشهارهمادااباهنتهکدوب

زراسسیموهدیدمتسقلخهبتبسناردوخنیددناوتیمدوبروگبتم

.دیامن!داشایئادفیادپعوناریا

الکیرجابمیتتسمسامتهکدوخهنیرملیوزرآهبوا۵۸لاسود

السماکلکلکیو!یاهتیلامدعبهینامزنآزاودیسردوبقلخیاد

اذمابییالقناتقادصوروخامیسییلردوحورد«تفاب.ينايكمت

لسباقراکتبپویراکادفابوودوبهتخیمآمهردو1!تیمیومصو

يتازرابمواک»درکیمهزرابمشیالاویاهنامر!ققحتهارردینیسحت

نسیاردهدوبزکيمتمیتاراعتناهتسهكيردنادزاسردًامیسقیفر

ناندربرکیشینامزاسفیاقوماجنایاربهکیتیدجابواهرود

رثوهدوببر,ادروخربقلخییادفیاهکیرجطابطتازادحهچاتهکداد

هکمغریذلع؛درامدیوملماارشینازاسفیاظوماحناطیارهره

عوشومنیازاهراومهوتمدنیبوخمویمجرظنراامیس,دیفر

.داتسپایمنزابیتازرابمشوکزایاهظحللامنیاابدربیمچنر

ابهراومهو!:درکیمراکریذپانگتسیفاتابحیساتهکابهچ
ماصتردوتخادرپیمشایبالقن!فیاظوماجنابریذپانللخینامیا
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تاسلجردو|یدجولامفتکرع.دادیمتییهایزاسوخهلفسم.هبتدم

دوبعوضومنیارگنانادیلمعیاهتیلباقاقثرایاربشوک«هملام

هرودینامزاستاناکمازاهدافتساابتسئاوتقیفرنامزنیارد

هدنارذگباریموپیبهرودوهیلوایاهکمکشزومآ

لسیمحتنامزاسهبهکیئامسیبباععنانایرجردامیسقیفر

.تعادبمدنمیاقفرزایاهدملبهکیفللاعیاههقلعمامتمغریلع«دع

نیابرخمویفذمبااأوعهبوا«دومنموکحمدوجومامتابارباعمت|

اگیرور|یاهیمطخلما؟تکعرگیدهکتسادیمو«دوبفقاوباسسنا

خرسمجربنتشارفاابقلخیئادفیاهکیرچهکیئامزوهدیسرارف

؛دادناناردوختیناقحدنناوتیمگردتورمراشیبیتازرابلم

نیازتساهدمًادوجوب«دنیامنرتمکحترماههدوتاباردوخطابتراو

یاهکیرچتالیکعتهباریاهبرشهنوگرهیطیارشنینچردصومخبواور

تسیارداباقفرهمههکدوبنآناهاوخودومنیمموکحمقلخیادف

هاررسزاارتالکدمواهیتساکیبالقناتناتمویئابیکعویبالقنا

-دنرادربمدقینامزاستدحووماگحتساتپجردوهتمادرب

قیفرتسویپعونوبیتقویلودوبنارگیویاربهچرگاباعفنالوبت

"هدشرتخیبهچرهشایبالقناتیلوئسمرابهکدرکساسحااهنتامیس



ه

یسفالتابورتخساریمزع۰ردنوزفینامیاابرگیدرابدیابتفگیموا

ناوستباتدرکراکلبفهبتبسنرترایفغهراباهدموریذبانیگتسخ

رارقهرودنیازاسبدناسرلقادحهبارباععنانیازاهدراوتابرم

لقتنمناتسرکهبیشایبالقدایاپتیلابفهمادایاربامیسقیفردرب

یاپنابایخزایکیردیو«تکرحزالبزوردنچتسردیلو*دوش

قسسیفرنارودزم«دشریگتسدمیزرنارودزمطسوتنارهترابناقفخ

ز!تاعالطانیرتمکنتفرگزاکنآزارمیودندربهجنکشریزهبارامیس

.دندربسمادعایاهفخوجهب۱۰/۹/۸خیراترداروادندعسویأمو۱

ءارردندرمزابشوغآابیثئایرداصیسقسیفرقلخیثادفكيرچ

شراختفارپگرمابو.دشاریذبارایراتلوربیبالقنایاهنامرآققحت

-تخاسرصنسیگنراریلخیقادفیاهکیرجنسنوخمجرب
متفگهچنآره":دسیونیمشاهداوناخیاربیهاتوکهمانتیموردوا

"دتفگنشوماخهکمیوبیاهراتس۲۸۳ماهداتسیاشیاربودوبتسرد

*میرادهگنهدنزرتخرسهارهماداابارامیسقیفردابهکدعاب

نانهاریزورسیپهبنامیااب



"همانربحرطهسمدقم*

ناونعبزابریدزانآهثاراهکتسیادمانربحرطیواحرضاحهوزج

نسیودتتیمها.دوبحرطمنارباقلخیئادفیاهکیرجچفیاظوزایکیِ

نارودرخاوارداههدوتتازرابمیریگجواابسوصخبیاهمانربنینج

ردطسیارشنیاریثأتوهزرابمهنحمرداههدوتلامفتکرعوهاش

السماکیترورفترومبودشراکشآشیپزاشیبییالقنایاهنامزاس

.دمآردمربم

نشورالماکتروصبارشینجیئاهنفدههکیاهمانربنتغادنودب

ندیسریساسایاههویعوهارهکیاهمانربنتشادنودبهدیامنحرطم

ربقیطنمهکیاهمانربنتعشادنودبهرخالابوءدزاسمولممارفدههب

دزاسحرطمارشینجکروفویتآفیاظوءضخعمطیارهشزاخشملیلحت

نایرجرد«دومنافیااههدوتیتازرابمكيتاربردیلاعفشقنناوتیمن

يتسينومکشبنجدعاسمتیعقوممغریلع«ءریخایتسیلایربمادضتازرابم

هناحلسمهزرابملاس۸هناوتشپهباهتسینومکهکیگالاویونحمذوفنو



۲

بسلغایاربیتازرابمیاهفدهندوبننعورهدندوبهدرک.بسکهمماجرد

تارانانآیاربشبنجیروفویتآفیاظوكردمدعواهوریننیا

یتچراتیاسهناوتهبهبهکشاهتسورادوینیمخ«دروآراببیبرخم
هنوگرههئارازاهناهاگآهدوبهتفایاریاهدوتجیسبتردقوناکما

یاهمانربهنوگرههثاراهناروزموا«دززابرسشینجیاربیاهمانرب

هلاحا«.دیسریمارفهاشطوقسزادمبوامعزبهکیزوریبزادمبهبار

یزورسیبدوخهکاههدوتقطنموتساوخلباقمردکیماگنهودرکیم

هراومهشساپ«تفرگیمرارق«دندیدیمهناحلسمیگنجورگردارکالقنا

زونهوالوقبابو«تساهدیسرنارفهناحلسمکن+تقوزودههکدوبنیا

تازراسسبملرتنکیاربشاهتسورادوینیمخ+ماهدادنداهجاروتش
یناوارفتالکعم

روطناصه.دنتشادیورادیپانآریسمفارحناواههدوتیتسیلایرپمادم

نابایخهبهدنیوگباهنآهکنیازالبقاههدوت"میاهتفگالبقهک

باصتعاهدنیوگباهنآهکنیازاشیب«دنتخیرنابایخهب«دیزیرب

روزهبلسوتزاارمدرمهناحوبذمالتاباپنآهکیلاحردودندرکیم

هتسه"«دندهیملسوتمروزهبزیچرهزاشیبمدرم«دنتعادیمرذحرب

و.دوبیتسینومکیشینجدعریارببسانمرایسبطیارشرگنایباهنیا

تکر»ویبالقناهمانربكيهئاراابتسناوتیمیبوخبیبالقن|گنهادیب



وشسنجناربهراتهرهجیااهفابجومفرطثایزا«نآققحتتهجرد

2واروبلقنادشربجومالباقتمرگیدفرطزاونانآنتخاسهلوزیا

ناربقیلطنمهکدوعهثارایاهمانربدوبمزال.ددرگنآرتشیبهچرهندع-

هسبتیسناراهشآوهدعشهدوباههدوتنوردبیبالقنایاههدیاواپلیلحت

هشارایاهمانربدوبمزال.هدزاسفقاودوعیمقاومفانموشینجفادها

رامکفلتیاههنیمزابهطبارردارزرابمیاهورینفیاظوهکدوم

.دیامنداسیيایگنهامهفلتخمفیاظونیبوهتخاسنشوریبالقنا

وهزراسیمیلمالکدربشیپابهطباررددوبمزالهرخالابو

هکروطنامهیلو«دومهتخیریاهمانربلکشنیاتهجرداههدوتیهدنامزاس

تسپابیم۵یثاهورین»-تفرگنماجناقوففیاظوزاكيچيهمینادیم

یسامعویرطنلماکیمگردرس:رددنشابشبنجیاربیاهمانربهدنهدهثارا

هلیبارردیرتعیسویبالقداراکزادنامنجدیدجطیارغ-دندوبهدمآراتفرگ

دربشیبابهطنارردصوصخبواههدوتیتازرابمیگدنزیاههزوحمامتاب

هکلبتفریمنشیبیبالقنانارکفنغورطسوتًافرصرگیدهکهناحلسمشینج

لباقمردءدریگماجناتسیابیمنآ*ارمهبواههدوتحلسمیهدنامزاساب

نستشادورگردفیاظونیاهمهماجنا,هکدوبهدادرارقیبالقنایاهورین

*دوبیعماجیبالقناهمانرب



تروصبتسیابیمدوخدشرنایرجردم*میروئتآهکتسنیاتیعقاو

هداحلسمشینجهکدوبیمقنهلثسمنیانادقفودومهئاراهمانربكي

رسیدیایفارحنایاهزتهتشذگردرگا«تساهدربجنرنآزااهلاس

ه.-لحرمهفیلونیرتهدمعهباشثمبهاشیدرفیروتاتکیدابهزرابم

ادیبیناسکرگاابودشدکرامایروئتمانتحت»شینجكيزتارتسا

مسکنیاندرکناونعاب۲*میروشتزادوخمپفمدعلیلدبهکدندغع

اپبیتازرابمرگیدلاکغاویتالیکعت-یسایسراکدبم*میروشت

-یسساسیسراکیوسپشیپ۳یفارحتازتندرکدراوردیمس«دهدیمن

یعدموءدندومنیروشتنیاب*هناحلسمشبنجمودیابناونمبیتالیکمت

هنیمزردیراکمکلولعمفرطکیزااپنیاهمه.دند»نآلماکتمالطماب

یرونتهکدوبنآلولعمرگیدفرطزاوهناحلسمیعمطخكیروشتحیفوت

لاببقردارقلخیئادفیاهکیرچتارظنساساهکیاهمانربترومب

قابطتارداریمخعمفیاظوعطقمرهردوهدومنحرطمشینجیساسالئاسم

همانربتروصبم*میروثتهئارامدع«دوبهدماینرد«هدیامننشورنآاب

:ددردگسیمیروئتنیازادودحمویحطسرایسبیاهتشادرببجومبلغا

ًایلمعماجنازج:ولعینادفیاهکیرچیاربهکدنومیمادیپینانکهراومه
تسیمحمنیاهزافکهتعذگرد.دنتسینلثاقیرگیدهفیطوچیههناحلسم
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یمسلوهدوبم*میروئتابیساساتریانمردهکیتارظنندشمکاحاب

هدشهداددومنیمیروادایارشینجفیاظوزایفعبماجنانآشغوپتحت

رسیخالاسدنجردمعاروطبراکیسایستانایرجیاهمانربنینچنادقفرد
هلاکدوکرکفترهدوخهاوخلدبامنآدندومنیدایزیاههدافتساچو

یروسنتنیابنیدققحسهبوهناحلسمهزرابمیروشتهباریتسردانو

شیتجقدامیاهورینزایرایسپبیرفبجومقیرطنیازاودندآدتبسن

-.دنددنانآناهنآفارحتاویتسینومک
.تارا

براجدصیعطبهکدوبیترورشیفاحهیانربهقوفتاظعالمربانب

-نقاشامزاسنیازاشیبدادنانارنآهتعذگلاسستازرابم

نادنزردهکهداردم-ادوعسمریبکقیفریاهدوبنهرزایکیهبندیمخب

یکباکدلومدتیمیرآدابارهناحذدسمیعمكيروئتمیموتترورفاهراب

مکیتاپپادکوتاورجزا,یرایسب«دیشوبلمعهماجشیوخمهمفیاظوزا

هبتساهتسناوتیبوخپهدعرشتنمامنامزاسفرطزاهتمذگلاسراپچرد

شسسدنجهدنزلثامابهطبارردصوصخبهناحلىمیشمتیروشتحیموت

نامزاسهکتسایرگیدیدجماگهمانربحرطنیاهثارانونکا-دزادرپب

تازرابمدربمیبوینونکطبارهابم*مکروشتقاشضن|تهجردام



درومردناریاقلخیئادفیاهگیرچتارلتنساساهمانربحرطنیارد

فرلگیزالمعنیااپام-هدنهنارآیتاهزتترومببالقنایساسالثاس
مسیوریگیماهتسینوتروبازامیسویابقمرداردوختارظنفیرحتتمرف

حرسطمم*میروشتشهوبپتحتهکیطلغتارظنهعاعازارگیدفرطزاو

زاخشمیلیلحتةنانربحرطنیاردنینچمه«میئامنسیریگولجدوشیم

شبنجلابقردیبالقنایاهورینفیاظوهکهدشهلاراشینجیمقاوطیارغ

.دیامنیمنییعتارنامکلخیتسیلابریماد

دروضرسبیاربارهنیمزنیرتهپهمانربحرلطثهاامداتتعاهب

امنقنوهدروآیمدوجوبشینجلئاسمابیتامزا-نوریبونوردلامت

ناراداوهابآراثمهطباروهیدگنامزاسنوردرتشیبهچرهماجسزادشیابا

هکتیبایمجوبمارهبهمانوبنیایلکروطبهکارهديامنيمرتمکحتسما

هسمدگمونولارسکیردمکممکروشتوبدقفتح»یًاهوینمامتتدسو

.«رتلوربهابوولوندمدرزایمدنکيمنیمأتاردناهتردیگدنکربراچ

یناستبودبايیماردوخییالقناوخمتهجهمانربنیااب!طباررد

شینجهدنزوصخعمالثاسمهزوحزا!رلیزولوئدیاهزرابمدنرادیعسدک

تالضعمولثاسمهبطبرییویلکلثاسمهزوحردارنآوهدیفکنوریب

رس!ابا*دهدبمناریدروخربنیئچهزاچا«دنزاسروصحمشینیلمع



۷

رکذتدیابمهارعونومنیادرادآارلرنمأاحمماستهمانربیبیآامنارا

اقفررهدهیدح۰لاعف.دروخربهبطو.دموهدراکینتمثفوامهکداد

دلوخسیسدذوخهماذربنیاهشثاراابامددیظوهکدرکرکهیابن*تسا

ربهدشهاوخزاغآنیازایپلکعمراکهکلبهتساهتفریذپهایاپ

رثعسیسولاررولوئدیاهزرایمهبسسددیاباپدتهناومادربییساسآ

۰
۳ّبا«۰۰

مسبلبتاردوخگاسدیفمرطنیا۳وسایتسینومکشاهمم

:َ۹--5

می۰سس
:حا۰۰4ی۱۹مین72-۰

هزامراس۸میی۵ایدشیوشمراِیتیمطبارهردورهاهًهادرب

ابنآامزرهردوًاجرعرددیابهگیلاهرد*دریدم|هخنیناجب۸ارزره

دوسیاه*دیایدربسابومیشامنلیدبتیلسمویمشمتادوسوم7فیلک

هسهادربحرطنیاردهکممنکهرادآهلثسمنابدیابهمتاخرد

تاچربمکاحنیناوقینررپهبامرگیدیتسینومکتانایرجیکعب
یتسینویکیاهنامزاسهکیتقومیدقتحمهکارچمیاهتخادربنیرادهیامرس

مسینینل-میکرامیژولوئدبآهرگراکهقبلطتنهدزایئازجاناونعب



یراددیامرسهمماجربمکاحنیتاوقمالعاهبیزاینرگیددنريذپيمار

یدوسیپانهکدوب*تسینومتبزحتسفیتام"هفیطونیا«درادندوجو

-بانتجاودنکمالعااریزاوزروبینونکتیکلا.ریذپانزارتحاوینآ

یاهورسیدیاربهکهچنادهدناعنارمسیلایسوسیزوریپیریذپان

مانیاهیگژیومالعادرادتیمهاامهمماجینونکطیارعردتسینومک

مپهستسباویرادهبامرسینعیامرودکربمکاحیعامتحا-یدامتقا

م-تستحتیاههدوتیئاهرهارناوتبنآیامارب-اتتسامسیلایرپما

.درکمالعامسیلایربماهلظلسادیقزاارنامنپیم

یتسینوتروب|تانایرجسکعربهمانربحرطنپارد:امارگیدفرطزاو

.مسکمیدرکیم»دننکیمتکرح:مسینینل.هیلعزبمسینینلمچربریزهک

ریومتمیدیعوگومیعابرادافوهمانربدزومردنینلدومنهرهباسانا

موهفمودهنآهبندیسرهرزایحیحمتخانمویاهنفدهزانشور

نهادری»میهنهثارارتبنجیروففیاظووهطقننآیمقاوطیارعزایتیقد

تاهدهدنیآتلودردهکدیالیبقزاهدنیآهمماجلئاسمنیرتیئزجادب

لحارشینجتالکعمزایالئسمدوبدنهاوخینفلتطابترایارادزین

ندناسانهتسایتایحامقلخیتسیلایرپمادمبالقنایاربهچنآدنکیمن

:لبلسعطقیگنوگچوناهجیاهقلخسهیلمانمعدناونمبمسیلایرپما



۹

یضدقمءدرادتیمهابالقنایاربهچنآ.دشابیمنامتهیمزایتسیلابریما

؟ایریمایدوبانیاربنآاببسانتمنامزاسوهزرایمیلمالکشندرک-

لشثاسملحتهحرداریتازربمیاهکیتکاتدیابهطبارنیاردوتسا

حال-طمابنونکاتهکینامکیاربیلو۰تخا.صضعمعلقمرهردشینج

بناتتساهدوبنحرطملثاسمنیاایوگهدناهدادوتاراشینجیاربیاهمانرب

هکتسیزیچنآهماتربانآرلظنزا«دیآیمربناآتاحتعونزادک

یبایتسقومهباههدوتاتدنکیمریومتاههدوتلباقمرداریثاهلآهدیا

دیابنهنرعرتلآهدیاوریوصتینامزاسرهایوگودنزیخاببنآهب

اههمانربنیاردهچنآصوصخبدنومیمبلنامزاسنآفرطبرتدیباههدوت

۹3یئاهنآ-.دمابیمادههدندیسر۸ارندرُدرممدعدنکیمرثنبل

نآتسخانغتپجردیملعیاهویشبودنشابهحوتیبیتایحرمانبآهب

تالکفمزایلکدمجسیهزینناغیاههمانربكدنوهبدنرادنربماگ

*دومندهاوخنصفرطرب!رشبنح

هکتفگدیابمياهدادهئاراامهکیاهمانربحرطدرومرداما

ردهکدومعماجولماکیاهمانربدناوتهمینامزهمانربحرطنیا

كل_یژولوئدیاهزرایمیاربیروحمهیاقفرهمهلامفیاهدروخربوترب

.ددرکیلیدبتیرتلوربلاعف



هیهماسنرسپحرسط۳

.درادرارقمسیلایرپماهطلستحتاسروصضک

هتسیاویرادهیامرسروسکربمکاحیعامتجا-یدامتقاماظن۷۲

*تسامسیلابرپماهب

یشتسلابرپماماظنزایناگرایشزجهبارنارماماظطننیا.

*تساهدرکلسیدسبتیسناپج

وتاقبطمامتوهدشفستسک+مهرداسیلمدامتنقاهجیتنرد۲

لا۱میامرسسمیقتسممتساورامثتساتحتقلخرامقا

-دناهتفرگرارقیتسیلایرپما

وهدرکتراغاریلمعبانممامتمسیلایرپمآهبهتسباوهیامرس۵

-هدرخوناناقهدجنرتسدتراغونارگراکرامشتساهبهنامحریب

.دزادربیماتسورورپشیزاوژروب

شرجنزیاهگسومسیلابریمربگرم



۱

ابامیقتسهتساویزاوژروبوهدشدرسانیلکروطبیلمیزاوژرون۱

تسامکاحدامتفاوتسايسردمسیلایربمایگدنیامنبوتیاده

ثاسیحردیاهدننکنییعتشقنیتسیلابرپمایاهرازابهبتفنرودم۷

.تساهدرکادیبرودکیباهتسباودامتقا

دلمربهژیوبشانتلودتسدردتفنیشورفزالمماحدمآردعمجت۸

یمیباریتلودیسارکوروبوههدادروشکیدامتفاتابیحردتلودهب

-تساهدرکطلسممدرمیگدنزربشیپزا

۰.تسازسیمآرهقبوکرساساسایگتسباونیایاقبلماع-٩

فانیتسیلایرپباهللسهکمادمامروعکردتلودلکشهجیتنرد۰

۰تسایروتاتکیدنخونایرعلکع«تسا

3سوتهکتسایتسهلایرپماشتراربیروتاتکیدنیایساساهیکت۱

۰تساهدعیهدنامزاسوحلسممسیلایرپما

هتساویاهورینومسیلایریماهکتسیننآزاعنامرمانیایلو-۲

زالقتسمیرگیدحلسمتاحتسدمدرمیاهشبنجبوکرسیاربیوب

*دنروایندوجهنتلود

قلخیکیارکمدیروهمجدابرارگرب



-تسامسیلایربساویخنینداتامهسما»>یلصاداصن۴

انادهدءنارگراک«یتسیلایریمابوکرسورامثتساومتسلیاقمرب۹

.دننکیمیگداتسبااتسورورهشیزاوژروبهدرخو

واهلحرمفیاظومامتمسیلایرتماوقلخنینشکمفکنیمهتعیبط۵

*.ددنگیمرخارتالقنا

اریدامتقا-یسایسهزرابمهنوگرهطسبیتسیلایربماهطلس7

۰.تساهدرکهناحلسمهزرابمشرتسگودوجوهبطورم

۸+.نوگرههکلب.مسیلایرپماابقلخداشتیتاهنلحاهنتهنادل۷

نیازیمآرهقلکشهبیتسیلایرپماهطلسهیلعحطسرهردوهزرابم

.دنکیمادیبیگتسبهزرابم

لحیلماهویشینعیینونکهلحرمردهزرابمیروحمویلصالکش۵۸

نآیطردهکتساینالوطیاهدوتکنجمسیلایرهماابقلخدات

.قلخشترالیکعتابهدمآهزرابمنادیمبجیردتبقلخیاهورین

كدكبجراخزاًانایحاهکاریئاهورینومسیلایرپمایموبترا

.دنکشیممهرد«ءدشدهاوخلیسگیو

یمالس|یروپمحمسیلایریم!هبهتسااومیژرربگرم



۱۳

یریاههدوتیبالقداكرحتومسیلایریمآابقلخداضتتدح4۹

اپمایقنیایلودوعیمثعاباجنآواجنیارداریرهشیاهمایق

کادربهرهبوتبیینیفاکیتسیلایربماهلعلسینوئدرسیاربیثاهشتب

یسنالوطیاهدوتهناحلسمهزرابمتهجرداهنآحیحمیهدنامزاسو

«دهخبمیرستارهزرابمنیانایرجدناوتیم

یلودنرادتکرعیلختاقبلمامتمسیلایریماابقلخهزرابمرد۰

یسنومژهنیمأتهبیتسبلایریمادش-كیت!رکمدبالقن|یزوریب

*درادیگتسبایراتلورپ

هدشمژرداتسدوجومزلتسمبالقن|ردایراتلوربینومزهنیمات۱

-تساتسینومکبزحینعیءرگراکهقبل

-دنویپنایرجردوهناحلسمهزرابمیرییگجو|نابرجردبزحنیاب۲

رگراکهقبطابهزرابمنیاریگردیاهنامزاسوهزرابمنیانتفام

.دیآيمدوجوبرگراکهقبطتازرابملبافتمشرتسگوطسبو

بالسقناینونکهلحرمیزوریبزاسبهکیتلوديتاقبطهاگیاپ۳

,بالقناردهکدوبدنهاوخیتاقبطنامهًاتحیتندمآدهاوخدوجوب

مسیلابربم|یریجنزتگسینیمخربگرم



۳

۴

وناسناسدونارگراک.دنرادتکرشینونکیتسیلایرسادم

یينومزهتلودنیاردرگراکهکبلماتمیواتسوررهشیزاوژروپهدرخ

"دومیمایربنیونیسارکمدتلودینعیتعاددهاوخ

یارسبدنریمتردقبنآیطردهکیمغعمطیارغهبهجوتابتلودنیا

ویتسیلایرىسمایگتسباوراثآندربنیبزاویلمدامتقایزاسزاب

مسیلایسوسهبراذگهنیمزندرکایهمویبالقنادشیاهورینبوکرس

هدربدیمدوختیادنهتحتارهمماجدامتقامامتهدنکیمیزیرهمانرب

نیایستسیلایسوسیریگتهجنماختلودنیاردایراتلوربینومزه

»۰تسانیونكيتارکمدماظن

94"۲من2

یسنوسنکطسپارسمشدرومرد

ابهکمنسیلایرپماهبهتسباوتسایمیزرهیمالسایروپمجمیزر

-دششیخبوکرسهباهیوکرسنیرتنشخهبهیکتابویراکبیرف

تسلودنیاهدنهدلیکمترمانع«تسالوغعمامقلخیتسیلایربما

سبتسدخیاربهکدنتسهیریجنزیاپگسهکدناهدادنادنلمعرد

نیاءهدنتسیننادرگیوریتیانجچیهزادوختبل(یرپمانابایرا

ودکهقطنمردمسیلاییرپمایلکتسایسزایئزجیارجاناونعپتلود



۵"

لاحرد-تساهدرکلیدبتقارعابرگناریوگنجهمرعهبلرام
نیاهتیلعربهزرابمترومباساسایتسیلایرپمادخهزرابمرغاح

راسسیتخارداریتسیلایریمابوکرسیاهناگرامامتهکمیزر

«درسیگیمتروص.دراد

:یسستیمضوبالقناناغوجنایرجومیزرنیایگتسباوتعیبطیلو-7

شسیپارآرییفتیاربتسانکمممسیلایربمانآرههکدروآدوجوب

نیایلوءدنکنیزگیاجرگیدمیژرابارمیژرنیادوخیاهورین

.مسیلابرپماهیلعربقلخهزرابمتیهامرددناوتیمتمیزررییغت

ارنآدیابیکیتکأتطاحلزاقلخهزرابمهچرگ«دنکداجی|یرییغت

.دنکذاختانآلابثردبسانمعمومودزروآباسب

هیلعربیمیسوًاتبسنهناحلسمهزرابمروشکرسارساردرضاحلاحرد۴

یاهورینهنالاعفتکرشدتسانایرجردیمالسایروپسجدتسباومیزر

یکسیتکاتیقاوندناوتیمهناحلسمهزرابمنیانایرجردیرثلورپ

اهنهکْاعاسمهورابمداب>دنز

تساییآهبندیسرهد

یاهورینهطل.تلعبرماحلاحردهکءارهزرابمنیاكيژتارتساو



-دنکعفترم«تماراچدنادبیرتلوربرج

لباقمردنوگانوگلاکدابرودکرسارسردامقلخهناعلسمهززابمربهوالع

*+ننکیمتموقمهناریلدمسیلایریمابهتسباومیژرنیا

ریّگنمادنوجومیدامتق|تسبزبرثاردکاریمومعناآرحبقلخزدابم

اتعوام-رعتیایمدوجومیاهداضتهدرکدیددتهدشوتسیلایربماتیمکاح

رکیدکیابزیمآرهقیریگردهباراهن۰هدیدخبتدماأرمسیلایربمابهتسباو

رسدتخرداهدامت,نیازادناوتبریابامقلخشبنج«تسا.۰دنادک

1نا!ساکمناامزورمآلاحنیعردل.یلودنکهدافتسادوخرتهیبهچره

یسعسهتسباوتاثایرجمينيسیمومینگیمسیاسحاقلخفمنوردردار

میژرردهتسباویاهنایرجرباماببادحهیوستیاربقلخشبنجزادننکیم

یلمعویرظندروخربیتیمقومنینچابهلباقم.دنیامنهدافتساینونک

هکیروا-.دنکیمباجیایرتلوربیاهورینبناجز|اریاهنآرایعوهرًایسب

یاهورینز|اپنآندرکادجوهتسباویاهنایرجنیاندنارنمُضناوتب

هدومنمیکحترفیبزاشیبارقلخفص«یقلخ

ولکشرهرداههدونتتازرابمنایرجرددیاب
دادءامتراارنآوتشادرارفءدشابهکیحطس



.امفساو

ینونکطپارعردقلخیئادفیاکیرچامهدسآاجنیااتهچنآساسآرب

:مینگیدمالعاحروشنیابردوخعضاوموفیاظو

یلاماوهدمعهفیلخوناونعبهناحلسهزرابمماجنویمدقامزاس

قیرطزااردزرابمنیل11ینونکعطقمودودشابي+هلحرمنیاردام

یماطن-یساوسیاهدتسهواتسررردكرحتمیدازمترابیاههتسلیکمتا

منیزیمشیپدرکیقلشتموًاقمنیرتکرعوااهرپهر

:میرادهجودریزتادهیدنانلسمهزرمهماناو,یهدنامراسزاکرد

یهدناهزاسظاحلزاهجاامهکدنکیبباجیامیژریسابسیتابثیب۰

هدامآنآرهمیشن.دنیفاطمت!کیکاترددیدتایلمعظاحلژچو

*میزاسلوحتماردوخیاکیتکاتیسایسخانوالوحت.ایهکمیعااب

یضصسطسردهزرابمزورم!هکدروآبارجیاررمانیادیابامیهدنامزاس

هداجلسمهزولبموٌارباوتیماریرایسبیًاهورینو.7نایرجیاهدوت

ًایقتسدنناوتیمنلیلد,نیمپبودنتسینتسینومکموز]هکدرکجیسب

هاهرپشردهچدیپابامهدنومقحْلمندریاقلخیناذفیاکیرنامزاسب

واهوریننیالگشتوحیلستیارُبارمرالینامزاننلاکه1اهاتسورردهچ

»۰میزومایباراهنآابدروخربحجمهویلومیروًادوجوب.تحیتونکرمانع



نارهبومیژریسايستیعضویتابثیبواهدامتتدعطیاربرد۲

درسبشیپنمشدیابام«دوریمیاهدوتیاهمایقلامتحانآرهیدامتقا

رظنبًاساساومیاکهدًافتسایبوخبامتیعقومنیازیاهدوتهناهلسهزرابم

هدننکجیسبویبالقناشقناپمابقنیاردمئومبمیناوتبامدکنآطرشام

.یسیوخهناعلسهزراپموترپردشیپزاکتسا«مینکیزاباردوخ

:میهمأبهدادتروم!ربساتمیهدنامزاس

يمحوامطسوتافرممقاعْلسمهزربمدکمیفقاورمانیابیپوخبام۸

زایگرزسبشخبزورمآ*دریگیمنتروصتسینومکیاهورینطسوتًافرس

مان؟تسینونکریغیاهورینطسوتمسیلاپ,یماهیلعهناعلسژرابم

اهرریت
یاههوسیشنتفایددمردنیاهزرابمزالابقتمایضامدریذپتیم

ندسیفخبتعسو۱تستلیاقتیراذگیولیعداحتا

 میتسهیلخلکهزراسبمهب

جرطماردقلخشترالیکعتیوسبشیپ*راهمامفدهنیابلیثیارب

رادشنیاققحتطیارعهلعانالبوالعفکنیاپنامناابومينکیم

اهوریذمامتیعاسمكايردتموزلحیضوتیاربنآحرطزاتسیئمهارف

قلخشترآلیکشتیوسهبشیپ



۹

-مهردموزلوهزرابمزایمالوطیدیدنتمادموزل«لمعهنیمزرد

هدافتساقلخشتراابنآندرکنیزگیاجویتسیلایربماشترانتسکع

«یتسبلایرپمادندحاوههبجلیکدعتتساوخابیسایسهنیمزرد*مینکیم

*مينکيمعیرستاررامشنیاققحتام

ویسسنامزاسهنیمزنآ"اههدوتجامیهدنامزاسیوسبشیپ"راعش

ذاختاردمزالیریذپفاطمد|نآساسآربهکدنکیمصفماریتازرابم

امیارهسلحرمنیاربیمددامزاسنوگانوگیاپکیتکات

"دوسشیمنسیمأت
ماتازااراسمهجوچیپبهزرابمیلمالکعناوتمبهناحلسمهزرابمصیخفت۷

هد--پعبقلخیتازرابملاکماریاسیربهرولکوتلابقردهکیفیاظو

یسایستایحیاههمرعزاكيچيههکامانیاابام.دنکیمنلفاغ«میراد

رد*مينکیمتکرحءدرادنرارقامفیاظوهطیحزاجراخقلخیعامتجاو

هستنتازرابمردامتکرعزافدههکمیرادرظنردهراومهلاحنيع

رداهنآندرکجیسبواهنآحطساقتراولکمتهکلباهنآزایورهلابند

.دشابیمیتسیلایربمادضهزرابمیلکنایرجتیوقتتهج

اههدوتحلسمیهدنامزاسیوسهبشیب



:رگراته-سقیلشسینج

یشزجاردوهتسینومکنامزاسكايناونمبامرگراکهقبطلابقرد

ابارهزرابمكيتكاتویژتارتسااساسامینادیمهقبطنیاتفهنزا

*مينکیممیظنتهقبطنیایسایسعفانمهبهجوت

هقبطینومزهابزجیتسیلایربمادنهزرابمهکداقتعانیاساسارب۲

ینتالیکیتهفیظودسردهاوخنهجیتنهبیسبنجربرگراک

مسانشیمهقبطنیالاسبقرددوسخیارسبیاهژسیویتازراسبمو

شرستدگزوربزورهناحلسمهزراسبمدشرابفیاظونیاو

.دبايیمیرتشیبمسنمادو

یتسیلابرسیمادهزراسیمتدمزاردیاپفدهغیلبتنصفام7

یسگدننزهجوچیهبانیراتلورپیماسظنویسایسلکدتردیمسو

ام"ميرسیگیمنهدیدانارواهرسمزوریاپتساوخویداصنتا

ایراتلورسپتازراسبمزینهنیمزنیاردیتحمینکیمیسعس

یهدنامزاسلاکهادیابام«مسینکیرسبهرویهنامزاسار

*میروآدوجوبارفیاطونیااببسانم

یرگراکحلسمیاههتسهلبکشتیوسشیپ



:یناسقفیسینج

یسشرآاتاحالمازاسپصوصخبهکنآلوبقابامنناناقهدلابقرد

مسیلایربمابتنیاویرادهیامرسرامثتساهمرعناربایاهاتسور

تراسهبنوگانوگءاحناهبیتسیلایرپمایاههیامرسودناهدش

تساوخاهنآزکرمردواراهنآیاهتساوخءدنلوئعمامنایتاتسور

«هدرکتیامحًایوقاهنآزاوهتسنادیقرتموكيتاركمدارنیمز

۰مینکیمیربهرولکدتمهنیمزنیارداریناقهدیاههدوتتازرابم

یاهدوتهناحلسهزرابمینمیهزرابمیلصالکههبهجوتاب"امومخم۲

ششستراابدربنیلماهصرعهامروشکیتاتسورقطانمینالول

شسینجابهطبارردهزرابمنیاودهدیملیکعتاریتسیلایرپما

کنا_نچنههراومهلاحنیعرد«درادشرتسگوطسبناکمایناقهد

نطاتمزایفخبندغدازآناکمامیتسهنآدهادناتسدرکردزورما

تایسانموطباورهلمافالبقطانمنیاردامتسادوجومیئاتسور

شمناونعباریضراهلئبم«هدرکرارقربارنیونكيتارکمد

۰ميئکیملحناناقهددازآتساوخربانب«هدفدازآقطانمنیایلما

دننکیمراکنآیورهکتسایناسکنآزانیمز



۲

۸5میدقتعماهاتسوررددیلوتیایدنیلکععونتهبهجوتابلاحنیعردام

فاطمناابدیابار"دننکیمراکنآیورهکتمایناسکنآزانیمز»رامغ

كیتارکمدیاهاروشرظنولحمینیمطیارشهبهجوتابومزالیریذب-

"یتلودجابهنوگرهوفل"رامشهکیلاحرددروآردارجاهلحرمبناناقهد

۰مینکیمحرطمناناقهدیاربار

:درکقسلخشیخ

نارسیابالاقنایلمانوناکریخالاسهسرددرکقلخشسینج-ا

۰نارسیایاهشخبریاسردهایسقادتخایرارقربابزورماوتساهدوب

 هزراسیم«تساهدرکادیبنادنچودیتیمهاامبالقنایاربناستسرک

قطانمزاناتسدرکردناوتیموتساهدشیاهدوتناتسدرکردهناحلسم

درسکقلختازرابمرددرکریغنارکفنهورتکرعءدرکتبحمهدعدازآ

رسپاسردكيتارکمدیاهورینریاستازرابمزادرکقلختیامحو

یکبارتمنماهنارظرگننوتلاتوسانرسانمناربایا
شیسیدجزاگرزبیمخبقحبزورمادرکقلخشینجوهدرکیوزنم

هدرکدنمزرقلحدابهدنز

دگیجیمیدازآيارل



۲۳

"-دهدیملیکمتارامقلخكیتارکمد

هبوجراجردناتسدرکیاربللمتمونرسنییعتقحلماهبهیکتابام

نیاهسکمیدقتمملاحنیعردیلومیتسهیراتخمدوخناهاوخناریا

طلسمعسطقونیونكيتارکمدیروپسجققحتنودبیراتخمدوخ

-تسینققحتلباقهملکیعقاویانممبیتسیلایرپما

ناسهاریزورییپهبناسیااب

نارسیاقلخیشادفیاپکیرچ

۱٩-هامرذآ



ناریاقلخیشاذفیاهکیرچتاراشتناتسرپف

كيتكاتمهیژتارتسامههناحلسمهزرابم-)
اقبیروشتدروهناحلسمهزرابم-۲

یناقهدقرعاقیفرابهبحاصم-۲

تساههدوتبیرفناگربخسلجمردتکرشارچ-+

یناقهدفرهاقیفرابهیحاممهییهاگن-

هناحلممهزرابمیروشتهرابرد-

بزحنئاخیزکرمهتیمکبالخدرومهکیناک۷

دتسیننارباقلخیئادقیاهکیرچدن!هتفرگرارقهدوت
یتسیلایربمادنهزرایم,معوپریزیتاقبطشزاس-۸

اقفرابینخس-٩
هژیودوس-۰

لاربیلیزاوژروب-۱
زورودتبسأنمبناریا,ةلخیئادفیاهکیرجمایپ-؟

۵۷/۱۱/۲۱و۲۹/۱۱/۱۹یخیرذتکرزب

6۸نیمهاتاعقچیاههیمالعهعومجم_۳

ًاهتسینوتروبآوهناحلمهزرابم-4

۹یبیرقمًاوعاییتسیلایربمادمهزرابم-۵

0/۸

0۰

۸

۱/۱ ۰/

ده۱/

۹



۵۹/۲/۹(۵۹/۲/۱۱-۵۷/۱۱/۲۳)رگراکهقباتازرایمهبیهاگن۹

قیفرابهیحاممبخساپهربردیتاکگن۷
/۱۹/۲

یاسقهدفرغا

هلادمو۸

۸/۹/۹یلوایاپکمک۹

یی»یبلطرامحن"ایمسیلایربم!هطلسابهزرابم۰
نیمهدزابتبسانمبقلخیئادقیاهکیرچمایب0۱
۹/9درگلاسنیموسوم*مزاغآرسلکهایسزیاتسردرگلاس
۵۷نمهب۲۲ردقلغدنمهوکدمانیق

0۹هناحلسهزرایمباتکرب,ةاخیثادفیاهکیرجهمدقم۲

فایتکاستمهیزتارتسامه

//تسایکهچرستسپیکهچ۲

(قارعوناریایتلخصمیزرودگنجرد) ۵۹/۱۱/۱۹۱ت۱۱/۱۹ز|اخفچسیاههیمالعاواههینایبهعونجم1

حماسبسملخهئلوت0

ناریآقلخنیدهاجمنالمزاسوترافسریخست
ییالقنانامزاس)هلدموکیاپهاگدیدربیدقن۷
(ناریاناتسدرکناهکتمحز
۱۱/۹/انفیاظووینونکطیارش-۸

هزرابم-۲-جزیسایسماراراکنامهمانراک۹

(اهتسیدوتروباوهناحلسم

 



ناریاقلخیئادفیاهکیرجتًارظننیوکتهسِربزایئامع۰
(ج۰)

امیاهرامش۱

"۹/۱رذآ۱۱تبسانمیوجدنادیاقفرهبمای

۵رکهلاتمنوماریپرطظنراپظادنچ٩

1۲هرامسه

تسایبارحبناریاعاموآ۲

»راکنایرج"۷

"ه/یناقهدفرهاقیفرینارنخس

ریخاباعفناهرابرد

۹/4ناراکبیرفربگرم(کیرمآمسیلایرپماربکرم-۷
نمپباتبسانمبنارباقلخیئادقیاهکیرچمایپ
۹۱/۹۹/۲ناربانانسدرکرانامدوخیروپمجمالعازورثاس

گرزبزورودتبسانمبقلخیتادفیاهکیرچمایپ
۲۱۱و(هیاهلسمهزرابمزاغآرس۹نیمهپب۹یخیرات

)۱/۹(یلعدنمهوکعمایق)0۷نمهب

.ددهدزرانکاهکسامهکیگنجردهنیلمسلفا



مدعلیلدبهنامهعماجردهتسباویزاوژروبآهطلس

تفاییممسیکحتیئاوژروبدیلوتقنورابواهداضتدشر

نوتسودوبقلخدیدشبوکرسهعماجنیایعقاویامیسهکلب

سهدادیملیکعتشترااربوکرسنیارازباتارقن
شترانیدهگرزبوكچوكنادنزرفرگیدرگبوکرسیاهورین
مسیلایرپم!لایختسایقابشترانیاهکیتقوات.دندوب

زرحموقلطمهتسباویزاوژروبتیمکاحنوچ»۰تساهدوسآ

«دناباوخباراههناخراکیتدمیاربتسارضاحوایتح»تسا

:دوسشیمندراودوجوممظنخباسههطلتروصنیارد

رگسید«دوربتسدزاتیمکاحرازباینعیشترارگایلو
زورسیپدهاوخبودنبگنسیورکگنس

ماجناارراکنیارگاودنکممهردارشترآنیادیابدوغ

-تساهتفرگنتروصیساساراکچیه«هدادن

|۰خ.ف*چماسیپ"زالقنت

(۵۸لاس۰-یخیراتگرزبزورودتبسانمب)

تاراتشسنازا

ناربایلخیئادفیاهکیرچناراداآوه.زاربنکت

اپورارد

۴


