
 

روپنمریهدریب



تمکحروصنمیاقآزاسونبزرحتسفینامنومآریپیئاهتشاددای۳
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رکست

هیرشنرد«ناریایرگراکتسینومکبزحیاهزادنامشچوینابم»مانبتمکحیاقآهلاقمةعلاطمنمض
متشادربیئاهتشاددای۰۱۳۷۱هامدادرخ«مودهرامش«ناریایرگراکتسینومکبذزحناگرا««لانویسانرتنا»

یننارگیدرظنهباراهنآ«هوزجكيتروصهبنآمیظنتویراکتسدیکدناابتسارتهبمدرکرکفدعبهک

ارنآهکمهاوخیمهدنناوخزاهدشریثکتدودحمرایسبدادعتهبهورجنیا«تاناکمانادّقفهطساوب.مناسرپ

داینیاهدنناوخیاربانمض.دنکریثکتارنآناکماتروصردودهدبدوحخنایانشآوناتسودهبهعلاطمیارب

ینالوطرطاخبدراومزایرایسبرداریز«دشابهتشادرایتخاردارتمکحیاقآهلاقمنتمهکتسامزالاهتشاد

ارهلاقمنیع«هدنناوخراکلیهستیارب.ماهدرکیراددوختمکحیاقآبلاطمنیعلقنزااهتشاددایندشن

.ماهدرکهمیمضهوزجنیاهب

۱۳۷۱دادرممود



(«(یتسیلایسوس)یاهتلودیشاپورفهبهکیتاحالصازاغآو۱۹۸۵لاسردیوروشردفچابروگندمآراکیوراب

تارییغتیناهجیداصتقاویسایسیاهیدنبفصردءدشرجنمیوروشدوحخردماجنارسویقرشیاپورایاهروشکرد

.تسینرانکربنآراثآزایسایسنامزاسوبزحچیهو«یعامتجارشقایهقبطچیه«روشکچیههکدمآدوجوبیگرزب

اریزدشابرتراوشدهمهزااهتسینومکعضودیاشنایمنیارد.دننکینیبزاباردوخعضودیدجطئارشنیارددیابهمه

ودشهتفرگنشجمسیلایسوسربیتسیلایرپمایزاوژروبیزوریپناونعبزیچرهزاشیبیوروشكولبیشاپورف

هاگودراحالطصابنیانتخیرورف.دروآراببتسینومکنارکفنشورونارگراکنایمردیرایسبیگمیسارسویگدروخرس

دندوبهدرکبیذکتارشمسیلایسوسیاعداوهتخادرپنآدقنهبزابریدزاهکاریئاهتسینومکتسیابیماتدعاقمسیلایسوس

ابمکحمدنویپوربتعمیسایستالیکشتودورارفیروشتدحزادوبهتسناوتندقننیاهکلیلدنیاهبیلو.دنکتیوقت

.درکلزلزتمزیناراهنآیتحیشاپورفنیاهبرضدنکرارقربرگراکهقبط

یاهتلودنآردهکدروآدوجوباری(دیدجمظن)«هنحصزایوروشجورح«كيروشتوینامزاستالکشمربهوالع

یاجرهرداریتسیلایسوسویهاوخیدازآشبنجهنوگرهنآردلماکیراکمهابوزابتسدابدنرادمیمصتیتسیلایرپما

اجرهودنزادنیبهاربگنجدنهاوخباجره:دننکبوکرسهتسباووكچوکیاهروشکرداصوصخمودشابهکناهج

رداهتسینومکةزرابمیاهكيتكاتویژتارتسا«یطیارشنینچرد«دوخبدوخ.دننکرارقربیناتسربقتوکسدنهاوخب

.دوشهتشاذگشیامزآضرعمهبلمعردویحارطونزادیابهتسباویاهروشکرداصوصخموناهجرسارس

رگاوتسیندیدجطیارشلصاحاهنآنارحباریزتسارتراوشدهژیوبعضوناریایتسینومکیاهنامزاسبناجرد

نآابهکیئاههدوتیاربیئاشگهارزاداریابالقنانایرحردهکینامزنامهاهنآ.دناهدرکیراکبیرفدننکیئاعدانینچ

اتدوبنمزالیتسینومکیللملانیبشبنجنارحبرگیدهکدندشینارحبریگرد«دندنامزجاعدندمآناشتمسهبقایتشاهمه

یاهتسیسکرامرگانونکا.دوبیفاضایاهبرضنیاودندوبهداتفاشیپزااهنآ.دنکیمگردرسویگمیسارسراچداراهنآ

زیچرهزاشیپدننکلمعهتشاذگناشلباقمردخیراتهکیفیاظوهبدنهاوخب*اهنامزاسجراحردهچولخادردهچیناریا

یناهجحطسردشیبومکهکیکیژولوئدیاهزرابمردتکرشابومسیسکرامهبءاکتاابدوجومطیارشیرظننییبتهبدیاب

یبللعزایکیدیاشودسریمسکهمهنهذهبهلصافالبدوجومطیارشهبهجوتابهکتسایرمانیا.دنزادرپبهدشزاغآ

ناوتبدوجومتاناکماولئاسوابهکدنادیمنآزارتگرزبارهفیظونیاسکرههکدشابنیمهینونکیلمعیبویتکرح

.دادماجنا

هراظن«تکرحیبو«همیسارس)و(مگردرس)و(«جیگ)هکتسینیناسکهیحانزارطحخنیرتگرزبنایمنیارد



یئاهیشابمیکحفرطزایلصارطحهکلب-دنراداردوخصاحخیخیراتتیلوئسمزیناهنآهچرگ-دناهداتسیاعاضوارگ

هبوهایه«دنیًأیمنادیمهبدنراددوخبیجردارلئاسمهیلکلحهاریئوگهکنانچوهدامآورضاحیاههخسنابهکتسا

.دنیامنیمداجیابذاکیاهدیماانایحاودنشکیمشیپدرومیبیاهثحب«دنزادنایمهار

میدیدارناشیاشیپلاسهدزاشیب.تساتمکحروصنمیاقآیاهفرحیاهیشابمیکحنیازایکینمرظنهب

نیرتمربم«تسینومکبزحلیکشتدرومردیفارحنایاهیفابیروشتابتسناوتهلموکیورنتخادناتسدابهنوگچهک

نآهکمینیبیماراشیازابالاحودتسرفبهنحصبقعهبدیشکیمناریالحادردارشیاهسفننیرخآهکاریشبنجلئاسم

هرفطنمضعمقاوهب«یلو.دنرادمهارلئاسمهمهخساپناشدوحلایحهبودنزاسیمیرگیدبزحودناهدرکاهراربزح

یمربیفارحنایاهثحب«نارگیدتارظنوتایعقاووخیراتردلعجوفیرحتاب«زورمایساسالئاسمحرطزانتفر

.دنزیگنا

یلحمهبًالخنیاهکمیئامنتبقارمدیابردقنیالقاالمینکرپاردوجومًالحمیناوتبهکمیشابنیطیارشردرگا

راکهویشندادناشنرتشیباهتشادداینیاریثکتزانمفده.دوشنلیدبتاهرادنادیمهنوگنیاندرکنهپطاسبیارب

هدنناوختسانکممهکمهدبحیضوتاریتایعقاومریزگاننمهاگناشیاتافیرحتلباقمرد.تساثحابمحرطردناشیا

زورمامدقتعماصخشنمعقاوردیلومرادرارقتمکحیاقآیاهداقتنالباقمردهتشذگزاعافدعضومردهکدنکروصت

یلو.دریگرارقدقنوینیبزابدرومعضاوتلاحنیعردویریگتخسوساوسووتقدابهتشذگزیچهمههکتسامزال

.دنشابیمتمکحیاقآیاهیفابیروشتتاصخشمزاهکتساینیبدوخولعجوفیرحتانامهیدقننینچتفآنیرتگرزب

كيژولوئدياةزرابمردیتحدنناوتبدوخیلعفلکشردناریادوجومیتسینومکیاهنامزاسهکتسادیعبنمرظنهب*

ابیساساثحابمنیاهکدوشیمنآزاعناماهنامزاسنیاربمکاحطباورویتالیکشتةبوچراهچ.دنشابهتشادیشقنیراج

تسانآنمةدیقع«اذل.دنوشحرطیراکهیجوتهنوگرهزارانکربویرظنهداشگلامکرددوخیگدیچیپویجنرغبمامت
دوحاناوتدحردوادرفوامیقتسملواٌةلهوردنامزاسنآاینیاهبقلعتزارظنفرصناریایاهتسیسکرامتسارتهبهک

.دننکمادقامزالكيروشتراکنیادربشیپهب



:ناونعهسریزارناشیابلاطمتساتمکحیاقآینارنخسهدشمیظنتوصیخلتارهاظهکیاهلاقم

یاههویشوفیاظوهرابردیتاکن»و«یرگراکتسینومکبزحیساساتاصخشم»««بزحلیکشتیاههنیمز»

لاورناکمالایتحمیاهدرکیعسومیاهدرکمیظنتاردوخیاهتشاددایبیترتنیمههبزینام.تساهدروآمام

یاجودننکیمناونعتمکحیاقآهکیبلاطممامتیورهکتساهدوبننیاامدصقهتبلا.میریگبیپارهلاقم

اینیاهباهنآهرابردثحبینونکطیارشرداصوصخمهکتسایتاکنهباهنتامهجوت.مینکثحبدرادثحب

(۱).تسامزاللیلدنآ

لاد



تمکحیاقآزاسونبزحلیکشتیاههنیمز

هکدننزیمیفرحودنزادرپیم«ناریایرگراکتسینومکبزح)»شیادیپطیارشهبتمکحیاقآ«زاغآرد

لوصحمیعونناونعببزحنیاندیدنمرظنب):تساهدننکریگلفاغزیننادیرمزایضعبیاربیتحدننادیمناشدوخ

شیپهکییاهیئادجوناریاتسینومکبزحیلحادیاهشکمشکوتافالتحانآاریز.تساهابتشاناریاتسینومکبزح

لیکشتینیعطیارشنامهدوحخهبساکعناردمهبزحنیاودندوبیعامتجاویخیراتینیعطیارشكيلوصحمدوح«دمآ

.(تافالتخانآدادتماردهنوتساهدش

دوشیمهدیشکشیپرابره«دوشیمنحعیرشتزگره«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)»نیااببزحلیکشتهطبار

هبار(«ناریاتسینومکبزح)»شیادیپهکروطنامهتمکحیاقآ.دیآیمناهنآحیضوتردیئوگیهیدبویظافلزجیلو

مهزورمادنتسنادطیارشنآهمزالاریرسارسبزحكيموزلحالطصاهبودندادتبسن(یعامتجاویخیراتینیعطیارش»

رگا«عقاورد.دنهدیمتبسن(«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)نیمههباجكياردیدجبزحلیکشتوبزحنآیشالت

چیههبظاحلنیازا«ناریاتسینومکبزح)»كيتارپ«مینکدانتسا«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)هبمیهاوخب

یاهتسینوتروپاودندیشارتنآیاربتمکحروصنمیاقآزاغآردهکیئاهزادنامشچواههمانربودادنخساپیترورض

زجدوبنیزیچعقاورددنتسناددوخیروشتنادقفیرامیبربینیکستلقاالایولزنمیحوایاراهنآهلموکحولهداس

تسنینامتمکحیاقآهکزورماودوبهدمآذغاکیوررب(یعامتجاویخیراتینیعطیارش)هبهجوتنودبهکیتاینهذ

هکنیایاربودنکبمهیاهراشادونامزنآكيروثتتاهیجوتهبهکدنادیمنمزالیتحدنکیممالعااردوخدیدجبزح

ینیعطیارش)زاام«میتسینبزحنآهلابندالصاامدیوگیمنادیرمهبدوخصاحخیکریزابدنزبرودتحارارهیضقنیا

«دینکنوجوسرپ«دینکاهرمیاهتفگاجنآهکاریئاهزیچنآهمهینعیالمعفرحنیا.میاهدیئور«یعامتجاویخیرات

!(ناریایرگراکتسینومکبزح))دابهدنز«درم(ناریاتسینومکبزح)!دیهاوخننالیب

يعطقارنآ«دندادشلغبربزار(ناریاتسینومکبزح))هناودنه«دنتشاذگتسدهلموکیورتمکحیاقآ

ندادزایتحمیتسینتسینومکبزحنآهلابندامهکیدنبهلمجنیاابالاح.دندرکیشالتمماجنارسودندناشکههاریبهب

یاربیتحهکدننادیمناشدوخهکتسابیجعونهذزارودردقنآناشیافرحنیاودننزیمزابرسدوحخراکنالیب

دونشخیریگلفاغنیازاودنوشریگلفاغدنرادتداعاهنیاهکدننادیمزینارنیاناشیایلو.تسینمضهلباقمهناشنادیرم

اراهنآدناوتیمهراومهدوحهژیویتسدرتابواهکتسانیمهزینتمکحیاقآزاناشهناروکروکشیاتسودنوشیم

یاهناکدوردنآمامتهصالخو««یسایسرتفد)و(یزکرمهتیمک)یتقوهنوگچهکدننکیمنشومارفاهنآ.دنکریگلفاغ

ءارآقاقتاهبولماکروطبابیرقتدندوبهتخاس(ناریاتسینومکبزح)یاربتمکحیاقآشرافسهبهکیکیتارکوروب

تمحازمنودبهکتفریمراظتناودندوبراوس«(تسینومکبزح))ربالماکناشیاارهاظوتفرگرارقناشیارایتحاارد

یراکتباهبتسدناشیاناهگان«دنتشادرایتحاردزیناریعنامرهنتشادربنایمزالئاسوودننکهدایپاردوحیأاههشقن



و-دوبرایعرمامتیریگلفاغ-دندشجراخبزحنیازاناشیا:تساهقباسیبناهجردبازحایسایسخیراتردهکدندز

نادیرم«ناوخارفكيابسپس.تسینمهجورحخهکدشمولعمادعب«یلو.تسا«(جورخ)تسین(باعشنا)هکدندرکمالعا

ناشیاراک.دوشیملیکشتدیدجبزحودنیآیمدرگناشیارودهبودننکیماهرار«ناریاتسینومکبزح»ناشیا

یدیدجتکرشرگیدیمساابودنکیممالعاهتسکشرواردوخیلبقتکرشهکتساهیبشیبلقتمرجاتنآراکهبتسرد

.دشابنیلبقتکرشیاهیهدبلوئسماتدهدیملیکشت

ناشیا.تسایراکتباوبلاجرایسب«یعامتجاویخیراتینیع»طیارشنیاریثاتحیضوتردناشیاراکهویش

هکدوبیعاسضواردنآهشير.دوبصاحیناهجتیعضوكيزایشانناریاتسینومکبزحنوردتافالتخا):دنسیونیم

یعدمهکیناسکهمهدنناموایندپچبازحاریاسدنناممهاماعبط.تساهتفرگرارقنآردیلکروطبمسینومکوناهج

رییغتمهامودندشهدیشکباعشناهباهیلیخ«دندشلحنمتانایرجیلیح.میتفرگریثاتتیعضونیازادندوبمسینومک

:مینادیماممهاررییغتعون.هداد«رییغت)طقفارناشیا«هدربلالحنااتارنارگیدهکصاحختیعضونیاسپ.«میدرک

هکیتسینومکبزحناشیا.دندادلیکشتار«ناریایرگراکتسینومکبزح))ودندرکاهرار«ناریاتسینومکبزح))

فرحرییغتزاطقفنآدرومردودننادیمنناگدشلحنمءزجارهدشاهرالماکیسایسرتفدویزکرمهتیمکفرطزا

نیکستهیامهکدننزبیفرحودنشابلثاقیتلیضفدوخیاربنارگیدهبتبسنتمکحیاقآرابرههکتسامزال.دننزیم

بزحهکنیاهنرگمدیآدوجوب«ناریاتسینومکبزح)یاربدیابارچتمظعنیاهبیرییغت«میرذگب.دوشنادیرمرطاح

تیعضوویناهجعاضواهرابردثحبولیلحتوهیزجتهبعورشششیادیپنامزنامهزاتمکحیاقآكيرحتهبتسینومک

.دوبهدمآردناشنایفارطاوناشیاناهدزارایسبزیگناتفگشیاهفرحزینهنیمزنیاردودوبهدومن«مسیلایسوسهاگودرا))

دوخلداعتدناوتب(تسینومکبزح)««صاحخطیارش)ردهکدروخیمننآدردبكيروثتیاهیئوگهدنگهمهنآرگاسپ

تلع-دنباینزینارنآلالحناتصرفیتحنآنیلوئسمهک-دوشنیکانتشحو(«رییغت)نینچراچدودنکظفحار

زاارهلموکو«ناریاتسینومکبزح)ردتمکحیاقآنادیرمهکدوبنآیارباهفرحنآهمهایآ؟دوبهچناشیدوجو

یاقآ.دسریمارفیناهجصاحطیارش؟دوبنبترتمنآربیلمعهدیافچیهودنکیتفگشراچدناشیاتامولعمقمع

یتشکیرادناکسوهلباقمویگداتسیایاجبنارحبجومندیداب««ناریاتسینومکبزح)هدرکرسوراذگناینب«تمکح

زاتبحصیتح.دننکیمیلاحارهنحصودنراذگیماجارزیچهمهدندوبهتفابیروئتشماکحتساردردقنآدوخهکیبزح

زارودنمایثئاجردودزیرگیمهنتكيیلبقعالطانودبرادرس«تسینیعمجرارفزاتبحصیتح«تسینینیشنبقع

بزح)هکدنامیمنیقابیتحیسک.دنناسریمواباردوخدنوشیمهاگآرادرسرارفزاهکنادیرم.دتسیایمهکرعم

دیوگیمودهدیمرارقبطاخماریرارفنادیرمیرارفرادرسنمایاجنیاردالاح.دیامنمالعالحنمار«ناریاتسینومک

زونهرادرس.تسایبوحخدنفرت.ميزاسيمار«ناریایرگراکتسینومکبزح»ام.تسامزالیدیدجیئارآرکشلنونکا

.«(رییغت)یکدناابتسارادرس

دادیمرارقنیسیروشتحالطصابنیارایتخاردینابدرنعقاورد«درکیمتمکحیاقآمیدقتارهلموکیدتهمیتقو

«نارگیدزاندرگورسكي)اردوخودزمههبیهاگتسدومدشدوحیاربودیزحنآیالابهبیبلطتصرفابواهک

عقاورددنزیرگیمودنراذگیمیدتهمیاربار«ناریاتسینومکبزح)تمکحیاقآهکزورما«یلو.درکساسحارتدنلب



.دشدهاوخبارحیدته,رسربانایحاهکدنیوگیمكرتارناریوتسبیاپزایاهناح

ردرگانیاربانب):دنسیونیمودنزادرپیم«(صاحیناهجتیعضو)نیاعیرشتهبتمکحیاقآبلطمهلابندرد

نوریبهکتسایعامتجاینیعتیعضونامهلماعنیا«میتسهنیعمعطقموهرودنیاردبزحنیاشیادیپلماعیوجتسج

ویداصتقاتالداعم.تساهدرکرییغتتدشبایندهرهچریخالاس۷-٩تالوحتوقرشكولبطوقساب.تساهدوبدوحومام

۰(...هدشیساساتارییغتشوختسدناهجیتدیقعویرکفیانبورویکیژولوئدیاتیعضوویسایس

نیادناوخیماراهنآدیوگیمیوهچنآردقمعتلودبوتساتمکحیاقآیاهیسیونهبنلقبوعرمهکیسکیارب

مهزااراهنآومیوشقیقداهیزادرپهلمجنیاردمیهاوخبرگا«یلو.دزیگناینرباریواکجنکهنوگچیهتسانکممتالمج

.میسریمیرگیدجیاتنهبمیفاکشب
ویداصتقاتالداعم)وهدادخرایندردیدایزتاقافتاریخالاس۷-٩ردهکمینکلوبقتمکحیاقآزارگا

تارییغتشوختسدناهجیتدیقعویرکفیانبورویکیژولوئدیاتیعضو)»هکناشیایاعدانیایلو«هدرکرییغت(یسایس

هچناهجیکیژولوئدیاویرکفیانبور.تسالوبقلباقریغهجیتنردویملعریغوكحضمرایسبیئاعدا««هدشیساسا

ریزكيربكيژولوئدياویرکفیانبورهکتساحضاو؟درادیشقنهچاجنیاردناهجهملکالوصا؟تساهدرکیرییغت

ریزویداصتقاراتخاسنتفرگرظنردنودبنایمنیاردناهجهملکندربراکهبسپ.تساراوتسایداصتقاویدامیانب

ویکیژولوئدیایانبورهلئسمهبهکاجنآات«یهگناو؟درادانعمهچ«ناهج)نیاهدنهدلیکشتنوگانوگعماوجیانب

یاهقبطنوردیاهرشقوتاقبطهبدیابزینارعماوجهکلبدومنمیسقتعماوجهبدیابارناهجاهنتهندوشیمطوبرمیرکف

زاوهدشضوعناهجیداصتقایانبریزدنیوگبدننکیمنتارجناشیا.دننکیمیزابتاملکابتمکحیاقآ.درکشخب

ناهجكيژولوئدياویرکفیانبور(«یساسارییغت)زاتراسجابیلو«دنیامنیمهدافتسا(یداصتقاتاالداعم»مهبمهژاو

نیاردمهنآیئانبوررییغتنیاثعابناهجردیئانبریزتارییغتهچدیسرپناوتیمفرصكيروشتهنیمزرد

ویکینکتتارییغتهبتبسنیئانبورویرکفوكيژولوئدياتارییغتالومعماریز؟تساهدشهلاس۷-٩هاتوکرایسبتدم

ویرکفتارییغتمادکیبرجتظاحلزایلو.هیضقكيروشتهبنجزانیا.دنرادیخیراتریخاتیئانبريزویداصتقا

الثمایآ؟ایراتلورپايتساهدرکضوعاردوخیژولوئدیایزاوژروبایآ؟تساهدادخرهقبطمادکردكيزولوئديا

ضوع«ناهج)»رگراکهقبطیرکفوكيژولوئدیایانبورهکتفرگنآیانعمهبدیابارهدادخریوروشردهکیتارییغت

ردوتاقبطهمههکتسنآمزلتسمهدمآدوجوبیوروشكولبیشالتزاسپهکیدیدجیسایستیعضورگا؟تساهدش
هبنیاایآ«دنیامنذاختادیدجیاهیشمطحودننکیبایزراونزااردوخقباسیاهیشمطحاهنآنارکفنشوراهنآسار

تارییغت»راچداهیژولوئدیانیاایدناهدرکاهراردوخكيژولوئدياویرکفیانبورتاقبطنیاهکتسالیلدنآ

ویرکفلوصاربهیکتابدشوکیمسکرهدیدجینارحبطیارشنیارد«سکعربتسردهکنآایو؟دناهدش«یساسا

ردهچویزاوژروبهاگودراردهچاریگمیسارسویگتفشآزورماامرگاو؟دنکیریگعضومونزادوخیکیژولوئدیا

نیازونههکتسالیلدنآهبتسردنیا«مینیبیمتاقبطنیانارکفنشورنیبرداصوصخموایراتلورپهاگودرا

یاقآ.دناهتفاینیفاکیراوتساوماوقدوبدهاوحخیتاقبطكيژولوئدياویرکفلوصاساساربریزگانهکاهیریگعضوم



هبهکنآنودب«دنشابهدزنینکرپناهدفرحافرصرگا-یژولوئدیاورکفرد«یساساتارییغت)ندرکناونعابتمکح

زازینارنآلیلد.دننکیمهدامآكيژولوئدياویرکفلوصاردرظندیدجتیارباردوخ-دنشیدنیبنآزاهلصاحجیاتن

.تساهدرکرییغتریخالاس۷-٩ردناهج«(یسایسویداصتقاتاالداعم»:دناهدرکمالعاشیپ

یاربهکدناسریماجنیاهبارناشیا«دوشیمدیکاتاهنآربیطارفایوحنهبتمکحیاقآدزنهکتارییغتنیا

ردهکیایسایسبازحایدوجوهفسلفاعبط):دنیوگبودننکرداصلالحنامکحناهجرسارسردتاقبطمامتبازحا

«...دوریملاوسریز«دندوبهتفرگلکشهتشذگیاههرودیاهزاینقباطمونیشیپتیعضوبوچراهچ

هرودردهکتسایسایسبازحاواهنامزاسنیمهشالتلصاحانعمكيهبینونکتیعضوهکدنرادنهحوتناشبا

.تساهدیسراجنیاهبراکاتدناهدرکشالتدوحمهسهبمادکرهودناهدمآدوحوبلبقیاه

جراحولحادزاتابرضاباریوروشكولبتسناوتیسایسیاهنامزاسواهیدنبفصنیمهابیزاوژزروب

ناشیا.دنروخیمندردبرگیدیسایسیاهنامزاسوبازحانآهکدننکیمهظعوماهنآهبتمکحیاقآالاح.دزاسیشالتم

نیاردهکاردوحیاهنامزاسوبازحاامهکدنیوگیماشیاهبدنلمعلهاهکاهنآاملسمیلودنایروشتلهاطقفارهاظ

اهنآهبندیبسچرداردوختاجنافرصهکلبمینکیمناهراهنتهن«ینارحبطیارشنیارد«دناهدشهدیدبآزاستشونرسدربن

.مینادیماهنآمیکحتو

تروصهنیمزنیاردیرییغتچیههکتفگدنهاوختمکحیاقآهباهنآزین«كيژولوئدياویرکف)هنیمزرد

.تساهتفایمیمعتودیکاترتشیبهچره«ینونکطیارشرد«امقباسیکیژولوئدیاویرکفلوصاهکلبهتفرگن

نیارد.تسارارقربیرگیدتیعضوایراتلورپفصرداما.دوشیمطوبرمیزاوژروبهبهکتسایئاجاتنیا

ویخیراتینیعطیارش)یاهزاینیوگخساپدنناوتبهکدوشیمساسحایئاهنامزاسدوجوالحخهکتساهلاس«بناج

نامهًالثم.دوشساسحارتشیبینونکینارحبطیارشردهکتسایعیبطودراددوجوتساهتدمالحخنیا.دنشاب«یعامتجا

هقبطنامزنآ«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)یاهزاینیوگخساپتسینومکبزحدندوبیعدمتمکحیاقآهکینامز

ارناشتسینومکبزحناشیاهکمینیبیمالاح.دندرکالمربارناشیاغوردهکیناسکدندوب«دوبدهاوخناریارگراک

كيمادكهبیلبقطیارشردبزحنیاایآ.تسیناهزاینیوگخساپینونکطیارشردهکتسنیامهناشلالدتساودننکیماهر

بزح)«دشابصخشمطیارشردهّقبطیاهزاینهبیئوگخساپ«رایعمرگا؟دادخساپناریارگراکهقبطیاهزاینزا

ردهکنونکادنتشاددویاهفرحردیتقادصكدناتمکحیاقآرگاودیآدوجوبتسیابیمناساسا(ناریاتسینومک

هبهکاریرحخیدتهمیاقآكمكهبودنداتسیایمتساهدشراکشآبزحنیاثدوبیلاشوپ«شیپزاشیب«ءدیدجطیارش

ناتسدرکردوهلموکفصردهکینویبالقناهبودندرکیملحنمارتسینومکبزح.دندیشکیمنیئاپدندوبهدربمابتشپ

بذزحهدازمامازا.دینکبناتدوخلاحهبیرکفهکدنتفگیمدنتسهدوقلحیئاهرویدازآیاربیزابناجهبرضاح

.تسینهتخاسیاهزجعمیدتهموتمکحتسینومک

نیاشیپزاشیبینونکطیارشرد«تسارگراکهقبطیکیزولوئدیاویرکفتیعضوهبطوبرمهکیئاجاتاما

زاكيمادکینونکتارییغت.دوشمیظنتیزاوژروبابهزرابمیشمطحونامزاس«اهنآهبهیکتابهک«دوشیمساسحازاین

كیابهندیابدنکیمیئاعدانینچهکیسک؟تساهدرک«(یساسارییغت)شوختسدارایراتلورپكيژولوئدیاویرکفلوصا



زورمارگیدنیشیپتالضعمهبكلرتشمخساپ)رگا«هصالحخ.دیامنتباثاردوخیاعدانیاتایئزجمامتردهکلبیلکهلمج

تالاّوسهباکرتشمزوریدیاهدعرگا.تساقداصیلواقیرطهبزیننآسکع«درادیمنهاگندحتمیسکاباریسکاموزل

تسارتشیبتالکشمارهاظهک-زورماهکتسنآرتیعیبطهکلب.دنوشادجرگیدمهزادیابنزورما«اموزل)دندادیمخساپ

.دنرادربدوخیاپشیپزاارگرزبتالکشمنیایرتشیبیگتسبمهابدننکیعس-

ردزورماهکیتالکشمهکمينیببومیئایبنیمزهبیلومیدزیمفرحاوهردتمکحیاقآلابندباماجنیاات

هکلب«مسیسکرامردرظندیدجتایویونارکفنشوروایراتلورپفوفصردفاکشكيلصاحهنعقاوردتساملباقم

:تساتمکحیاقآلحهار«لحهارنیرتدب«موجهنیالباقمرد.تسایزاوژروبیوسزاهبناجهمهیموجهلصاح

.هتشذگهبرجتمامتهبندزاپتشپویئادجوهقرفتویگدنکارپ

هخاش):هکدننکیمهصالحروطنیااریوروشهبهتسباویاهنامزاسوبازحاتیعضوتمکحیاقآ«ثحبهلابندرد

(۲)«دناهدادمانرییغتویشمرییغتیلکروطبایودناهدشلحنمایاشخب«قرشردهچوبرغردهچ«یوروشرادفرطیاه

ودناهدشیوزنمتدشبلاحرههبتانایرحنیا....دناهدشهدنارهیشاحهبودناهدادتسدزااردوحیورینمظعاشخبای

«.دنهدیمنلیکشتاریدنمورینوحرطمبازحارگیدكيچيه

هولجهداسارعضونانچاجکیاهنآهمههحتافندناوخوهدمآاجنیاردهکیتروصببازحانیاشقنندرکهصالح

واهکتسینیفاکهدادمانرییغتبزحنالفمیئوگبهکنیافرص(۳).دنکیمنقیبطتبازحانیاهدیچیپتیعقاوابهکدهدیم

ویارزاودنتسههنحصردزونههتفایمانرییغتیاهبزحنیمهاهاجزایلیخرداضقزا.مینادبهتفرنوریبهنحصزاار

دیدجطیارشنیااباردوحدناهتساوخیدحاتدناهدادیشمرییغتهکزینیبازحا.دنرادروخربشیبومکزینمدرمدامتعا

تیرثکاوهدوتبزحهتبلایوروشكولبیشالتزاسپالثم.دننکیزابزیناردوخشقنعقومهبهکاسبهچ.دنهدقیبطت

هب«تمکحیاقآزارتمکهن«زیناهنیاهکمیتسهنآدهاشلاحنیعردامیلودندادتسدزااریگزربنابیتشپناریارد

اریرتمکناراداوهواهرداکنارگیدهبتبسناقافتاودننکادیپدوخیاربیاهزاتتیوهدنددصردودناهداتفااپوتسد

تروصتمکحیاقآهکتسایباعشنازارتیلوصایوتحمرظنزاهچویلکشرظنزاهچزینناشتاباعشناودناهدادتسدزا

.دنراذگبباعشناارراکنیامانهکدننکیمنغدقمهاردوخنادیرمیتحهکیلاحرددناهداد

تمکحیاقآیرادربهصالحخنیامینکهاگنیناهجحطسردار(یوروشرادفرطیاههحاش)رُگاتروصرهرد

واهوریننیاهلاحتسابظاومهکدشابنیادیابنویبالقنایاهراکزایکیاقافتاودنکیمهولجیبالقوكيتامشرایسب

رسربزونه(یوروشرادفرطیاههخاش)مانتیووابوکدننامیئاهروشکردهکنیازارظنفرص.دنشابهدنیآردناشلوحت

هداتفادیدجعاضواابدوخقیبطترکفهبشیبومکدنرادزینیاهدوتهاگیاپبلغاهکاهوریننیارگیدیاهاجرد«دنراک

.دنا

هباریگرزبیورینزونهماننآاینياهباهنیاقباسیوروشیاهروشکايویقرشیاپورایاهروشکنیمهرد

هبهنرگا«ءاهروشکنیازایاهراپردهدمآدوجوبهکیدیدجماظنردهکتسیندیعبودنهدیملیکشتپچیاهورینتبسن

یاقآدنناموتفرورفیشوگرخباوحهبدیابن.دننامبیقابنویسیزوپایورینناونعهبلقاال«مکاحتردقكاونع

یوداجتردقبهبشكياهوریننیاهمههکمینکنامگ«یتسیلایرپمایزاوژزروبیتسیلافمویرتتاغیلبتروحسم«تمکح



یاههخاش)»«یایاقب)»ناریاشبنجنیمهردمیورنروددایزرگانونکامه.دنا«هتفراوههبوهدشدود)اهتسیلایرپ|

.دنرادتیلاعفوتاناکما«راداوه«ءرداکدنناوخیمتسیسکراماردوحخهکیرگیدیاهورینهمهزاشیب(یوروشرادفرط

زیچرهزاشیبهکتمکحیاقآیارباصوصخمتقیقحنیانتشادرظنرد.دروآباسحهبودیمهفدیابارنیا

هکدننکنرکفناشیا.درادتیمهادننکیهدنامزاسیناهجحطسرداربالقنادنهاوخیمودنتسه(«تسیلانویسانرتنا)

ردهکیئاهورینهمهمهزونه.دننکهدایپاردوخبزحودنوشدراوناشیااتهدرکوراجالماکارهنحصیزاوژروب

هکتسادیعبیلو.دناجیگهمههکدشابتسردتمکحیاقآفرحنیادیاشیلو.دناهنحصرددندوب«(داتشه)یاهلاس

ارناشیاهمشچودنیآدوخهبتمکحیاقآزارتریداهنآهکتسادیعب.دشابرتشیبتمکحیاقآیجیگزااهنآیجیگ

هکدنادبدیابیبالقناپچیلکروطب«میرذگبهکتمکحیاقآزا.دننکذاختادوخیاربیصخشممسروهارودنلامب

رببرغیزوریپابدندوبهدرکهنخریوروشتیامحرتچریزیرگراکشبنجردهکیئاهتسینوتروپاابباسحهیوست

هیرگواهیگتفشآزاسپیلودنشابهدشمیتیتسانکمماهنیا.تساهدیسرننایاپهب«هشیمهیاربورابکی«یوروش

ودنوشیممهرتلاعفورتلیزارشکادنباییمردپیباردوخیتقوودنیآیمدوحهباهمیتیهکمیاهدیدهیلوایاهیراز

.دناهدرکلحاهتسینومکیارباهتسیلایرپماارجنرغبهلئسمنیامینکنامگهکتسایلایخشو

باسحساسارباریز.دشابلاحشوحخرایسبیناهجهنحصردبرغمسیلایرپماریخایزوریپزادیابتمکحیاقآ

رادفرطیاههخاش)هکمیدید.تساهدرکلحیویاربیزوریپنیااریتسینومکشبنجلئاسمهمه«ذغاکیوروایاه

یلصاتلعایوگهکزین«لاکیدارپچ).دوشیمنمتخاجنیمههبیزوریپنیاراثآیلو.دندشنامزاسیبهنوگچ«یوروش

ودوشیمینفیراکیبراچدهدشدوبانیلکروطبمسینویزیورنیاهکالاحهدوبیوروشونیچمسینویزیورشتیدوجوم

(۰).دوریمشراکلابندودریٌگیماردوخهارتمکحیاقآمعزهبدوخبدو

یفاکتانایرجنیالماکندرکلحنمیاربیروغتفرصمردقنیاهکدنوشیمهجوتمتمکحیاقآایوگیلو

تالوحت)ردتانایرجنیایماحیعامتجایورینالوصاهکدنیوگیمودننکیمیدیدجیفابیروشتلیلدنیمههبتسین

.(تساهتفراوههبوهدشدودریحایاهلاس

هکدنبظاومودننیبیمارناشدوخسکرامزادعبهلصافالب«(اموسکرام)ترابعرارکتابهکتمکحیاقآ

نینچصلاحمسیلآهدیاابودناهتشاذگرانکارمسیسکرامالاحدنوشنلئاحسکراموناشیانیبمهنینلوسلگنایتح

دوجوبنیچايویوروشمسینویزیورلباقمردویرکفنایرجكيناونعهبافرصدناوتیم«لاکیدارپچ)هکدنشیدنایم

هباجنیارددنشابیمبزحندرکاهرونتخاسیارب«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)»صیخشتنامرهقهکناشیا.دیآ

دنکیمباجیاینیعطیارشهکلب«دروآدوجوبارینایرجدناوتیمنكدوبتسینویزیوردضافرصهکدنتفایمنرکفنیا

دننکیمرکفناشیایتقو.دوشیممهتسینویزیوردضدوحفارطاطیحمابدروخربردوریننیاودیآدوجوبیئثورین

هتفراهتسینویزیورهکالاحدنیوگبدنناوتیمدناهدمآدوجوبناشیتسینویزیوردضقایتشارطاخباه«لاکیدار)زایشخب

اهنیاهکضرفهببوحهکدیسرپناشیازادوشیماعدانیاندوبجوپزارظنفرص.دنوشیمدیدپاندوهبدوحنمهاهنیادنا

نحلدنتفراوههبودندشدوداهنیادیوگیمیتقوتمکحیاقآاملسمیلودنشابهتشاددوجودنناوتیمنقباستروصبرگید

یراکرگیدنوچدنیوگبهکنیایاجباهنیاهکتسینروصتلباقتیعقاوردایآ.دنیوگیمنخسزاجمهبودنرادیراعتسا



هکصوصخب؟دنیامنوجتسجدوخیاربیاهزاتراکودننامبهنحصرد«میوشجراحتسایسهنحصزاامسپتسین

هک"الاحدنیوگبهکدننکیمنلالدتساتمکحیاقآشامقزایاهتسیسکرامقطنمقباطمدایزهکدناهدادناشناه«لاکیدار»

۰...لابندمیوربسپمیرادنیراکامدنتسیناهتسینویزیوررگید

دیابهدشهکمهذغاکیورلقاالهکدمهفیمتمکحیاقآدوخوتسینیفاکاه«لاکیدار»یارب«ردقنیایلو

.دننکیمارراکنیاناشیاو.دوبلئاقیعامتجاهیاپاه«لاکیدار)زایضعبیاربدیابودروآباسحهبارقیاقحیضعب

هنوگچتالوحتنیااما.دننکیم«اوهدود»)مهاریعامتجاهاگیاپنیاریحخایاهلاستالوحتنامهربهیکتابهلصافالبیلو

.دنهدیمنخساپنآهبتمکحیاقآهکتسایلاوسنیا«دننک«اوهدود)تعرسنیااباریعامتجاهاگیاپنیادنتسناوت

ودنکهعجارملحمهبناشیاٌةدنونشایهدنناوخاتدرادرارقاجکردیعامتجاهاگیاپنیاهکدننکیمنصخشمهکروطنامه

.هنابتساهدش«اوهدود))اعقاوایآهکدنیبب

میوریمهاردناهدیشکناشیاهکیطحیورحالطصابومینکیمتکرحتمکحیاقآدوحراکهطیحرداماجنیاات

تسنیامینکبدیابتمکحیاقآزاهکیلاوسنیلوامیراذگبمدقیعقاویایندردومیوشجراحطخنیازامیهاوخبرگایلو

تمحزنیاناشیارگا؟دنرادرظندماراهنامزاسمادکناهجحطسوناریارداصخشموتسیچمسیلاکیدارزاناشروظنمهک

یلو.تسامادکناشهدنیآودنتسهیتیعضوهچردنالااه«لاکیدار)هکدیمهفدشیمرتتحاردندادیمدوخهباركلچوک

هدیافودراکنیازاودنراذگیمیعازتناودرجمتاملک«صخشمرومایاجبهکتسانیاتمکحیاقآیاهدنفرتزایکی

تردقهکدننکیمبوعرمارنادیرمهکنآرگید«دنناهریمدرادناریظافلباتهکتیعقاودنبزااردوخیکی:دنربیم

!هتفراجکاتهکنیبباركيروغشتعازتنا

ناهجیاهروشکرد(مسیلاکیدار)ابهکنیایاربتمکحیاقآ.دوشیمنمتخاجنیمههب(مسیلاکیدار)راکیلو

داجیادویدعبیاهفرحیاربیاهیاپمهاتدیامنیملعجار(یموسناهجمسینومک)حالطصالوادنکباسحهیوستموس

مسینومک))نیاردهاگنآ.دشابهدادناشنینمضروطباهروشکنیاردمسینومکهبتبسناردوخریقحتمهودشابهدرک

تالوحت)هنحصهبرگیدرابدعب.(مسیلانویسان)و«یسارکمد):دهدیمصیخشترصنعوددوخهاوخلدب«یموسناهج

تمکحیاقآیفابیروثتیارباجنیاهک-یوروشهیلعاردوخضرعتیزاوژروبهکدنیبیموددرگیمزاب«ریخایاهلاس

ششوپودريز-دشاب(تسیلایسوسهبش)یورینكيهکلب«رگیدیئاوژروبیورینكيهتشذگلثمهن«تسامزال

:تساهدنامنینادنچراکامنیسیروثتیاربرگیدالاح.تساهدادماجنا(مسیلانویسان)و«یسارکومد)كيژولوئدیا

هحوبحبردونادیمردناهگانهکدوبهتفریزاوژروبگنجهب«مسیلانویسان)و(یسارکومد)اب«(یموسناهجمسینومک

یارب.درکیهتبلاقاهنآندیدابودیددوخلباقمیزاوژروبتسدردار«مسیلانویسان)و(یسارکمد)مچرپ«گنح

یلو.درادجایتحاملقشخرچكيهبطقف«مسیلانویسان)و«یسارکومد))هب(یموسناهجمسینومک))هیزحتتمکحیاقآ

هیضقدننکیمودندرکیمهرزابمیتسیلایرپمایروتاتکیدهطلسدضرباهروشکنیاردهکیتسینومکنویبالقنایارب

تسیابیمطقفاهنآدندوبتسیلانویسانهکدندرکیمنهزرابممسیلایرپماابلیلدنیاهباهتسینومک.دوبنیگداسنیاهبزگره

هبتسیابیمتیاهنردهکاردوحهزرابمدیابهکدندیمهفیمودندروآیمباسحهبار«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)

-یئایفارغجیاهزرمهبوچراهچردینونکطیارشردورضاحلاحرددوشیهتنمناهجمامتحطسردیتسینومکهعماج



نیا.دننادنتمکحیاققآهکتسینیزیچاهفرحنیاو.دننکیهدنامزاسدوبهدمآدوجوباهنآرایتخازاجراخهکیسایس

مساهبار«ناریا)ٌهملکزینتمکحیاقآهکدندرکیمتبحص«هرزابمیلمهصرع)زاروطنامه(یموسناهجیاهتسینومک))

6زرابم«یلصاةصرع)هکدننکیملوبق-ناشدوحخهویشهبهتبلا-هلاقمنیمهیاجكيردودننکیمهفاضادوزاسونبزح

صخشمودز(یموسناهجیاهتسینومک)نیاهبمسیلانویسانتمهتدوشیمالاح.دشابناریادیاباتدعاقزینناشیابزح

بازحارثکاعضومتیعقاواما.دننکنوجوسرپهکتسنادنیانماضمهارنادیرمتداراوتسیکروظنمهکدرکن

الوصا.دننکیمراکیروشتهصرعردالعفزینتمکحیاقآودوبروطنیاكيروشتظاحلزالقاال«یموسناهجتسینومک))

یرماناونعهبارنآتابثاودنهدیمنارگیدهبموهومیاهتبسنتهجیبهکتسنیاناشیاراکرگیدیاههویشزایکی
.دنروآیمشیپدوحیاربیفابیروشتویئاسرفملقلاجمقیرطنیازاودنهدیمهولجمزالریغیهیدب

تسدردزوریدوهدمآناشیاگنجهبنآابیزاوژروبزورماتمکحیاقآمعزهبهک«یسارکومد)نیااما

ناهجیاهتسینومک)»یسارکومدابارنیستلییسارکومدالثماتدوشیمهتفرگقلطمهدوب«یموسناهجیاهتسینومک))

هوزحدناهدرکنتصرفهکدناهدوبدوحخقیمعتاعلاطمردقرغردقنآتمکحیاقآتسانکمم.دنهدهولجناسکی(«یموس

شیپناشیایاربتصرفنیارگا.دننکهعلاطماریموسناهجٌةراچيبیاهتسینومکنیاذغاکدبوطحدبوریقحیاه

زاامیقتسمهکتسایتموکحعقاوردیسارکومدوكيتاركومدٌةملکزاناشروظنماهنآنیرتمکهکدندیدیمدمآیم

نیااهنآرگاوتسانیماتنآردرگراکٌةهقبطینومْرهودریگیمتاشندنوشیمباختنامدرممیقتسمیارابهکیئاهاروش

هکدنتسنادیمودندوبرتتسیلایسوسرایسبتمکحیاقآزاهکدوبنآیاربدندناوخیمنیتسیلایسوسهلصافالبارتموکح

تیعمجوهتسباووفیعضتعنصوهتسباویداصتقاابهطلستحتیروشکردونیازارتارفتسایزافمسیلایسوس

یروشتردلقاالاهنيا.دنارذگبارهلحرمكيدیابایراتلورپ«مسیلایسوسهبكدیسرزالبقعیسواتبسنیئاتسور

ایدننادیمنارتقیقحنیاتمکحیاقآایآ.دوبنیناملراپیسارکومدزینناشمسیتارکمدودندوبیریگیپیاهتسیلایسوس

نیبزاناشیفابیروشتهنیمزرگیددندرکیممهناعذاودنتسنادیمارتقیقحنیارگاهتبلا؟دننکیملهاجتودننادیم

.تفریم

هکتسنیاامدصق.مینکعافد(یموسناهجیاهتسینومک)كيتكاتویژتارتسازااجنیاردمیهاوخیمنام

هبیزاوژروبموجههکنیا.دنهدبلاشدوخهبیفابیروشتتصرفاتدننکیمفیرحتارنارگیدتارظنتمکحیاقآمیئوگب

تروصردومسیلانویسان«(دنیامنرکذدننکیمشومارفارتفصنیاتمکحیاقآ)یناملراپیسارکومدكمكهبایراتلورپ

ایراتلورپهبیزاوزروبدیدجموجهردارنآتمکحیاقآهکنیااما.یمیدقویهیدبتسایرمادریگیمتروصمسیشافموزل

یدوبانهبقیرطنیازاودنزادرپیم«یموسناهجمسینومک)لیلحتهبدوخفشکنیاابهلصافالبودناهدرکفشکهژیوب

تسازیچكياهدوبمکوتاهابتشاندرکالمربوهتشذگلیلحتودقن.تسایراکتباوعیدبیرمادنهدیممکحنآ

هکتسالاحشوحخیزاوژروبردقچ.یرگیدزیچدوخزیچاندوجوتابثایارباهنآتازرابموناگتشذگریقحتوفیرحت

هبارناهجرسارسیاهتسینومکمینونرقكيیتازرابمتنسمسیسکراممانبتمکحیاقآدننامیئاهنیسیروتدنیبیم

.تساهنآهبتناهاواهنآریقحت«ءاهنآندرکشومارفتفرگاهنآزادیابهکیسرداهنتهکدنزومآیمهمههبوهتفرگهرخسم

زابارهلاسرازهودیاهروگ«هدیشکنوریباربهذمومسیشافومسیلانویسانتمکحیاقآناعذاهباملباقمردیزاوزروب



دزومآیمایراتلورپهبتمکحیاقآ.هتخاسقریباهنآزاوهدیشکنوریبخیراترعقزاارنادالجوناشیدناكيرات«هدرک

ناشیارضحمرددیايبودشابهدنمرشاهنآزایتحودزیربرودهباردوخهتشذگتازرابممامتوكيروشتٌةشوتمامتهک

.دریگبیزاسبزحسرد

هکتسیننآینعمهبتمکحیاقآتافیرحتلباقمرد(یموسناهجمسینومکزاعافدهکمینکدیکاترگیدراب

ینیبنشورابودروآباسحهبارینونکتارییغتهمه«درکیسرربارهتشذگنیااقیمعوادجدیابهکمیتسیندقتعمام

كي««تسیلوپوپ)كيمهزابدنیوگنودنریگنالابارناشغامدتمکحیاقآ.دومنمیظنتارهزرابمدیدجیشمطح

اپوراردهکتسانیاردیگتفرشیپرگا.دنکتباثاردوحخ«یگدنامبقع)ودبسچبهتشذگهبدهاوخیم...و«لاکیدار»

رتمکدیاشزیناممیشابهتشادعالطاكيزكمواداناکءاکیرمادازآرازابونپاژتیعضوواپوراكرتشمرازابزامینیشنب

كيرچومانتیوردشیپلاسیسگنکتیوزااههنیمزیضعبردزورماامهکنیایلو.میشابنهتفرشیپتمکحیاقآزا

تقادصابیلوطلغايتسردهکناماگشیپنآهباممارتحازایاهرذدیابن(ه)مینادیمرتشیبنارهتردشیپلاستسیب

.دهاکبدناهدربشیپهبارخیراتخرچودناهدرکهزرابممامت

مسیلایسوسیرارقربماجنارسورگراکٌةقبطتازرابمویعقاویلمعیگدنزابتمکحیاقآیاهیروشترگا

لحتمدحخردیروشتدیابالوصاهکاریلمعلثئاسمهکتسانیارداساساناشیاتراهمو-درادنیاهطبارهنوگچیهابیرقت

دوخام))هکبیجعیاعدانیاابرگراکًةقبطابطابتراهلئسمریظناراهنآای«دریگیمهدیدانیلکروطبایدریگرارقاهنآ

یبنانچاراهنآایو«دریگیمهدیدان(مینیبیمهقبطدوحنوردرد...هکلب«مینیبیمنهقبطجراخیسایسبزحكيار

دنوشیمیفابیروشتلوغشمیاهنیمزردناشیاهکرابره«نیادوجواب-دعبیاربدنامیماهنآلحهکدهدیمهولجتیمها

هکمیدید«جیلحخگنج)نایرجردامالثم.درادیلمعهدافتساكيناشدوخیاربلقاالیفابیروشتنیاهکدوبنئمطمدیاب

یودرا)ریظنیمیهافمعادبادحاتگنجتعیبطواهروشکیهدلکشردرامعتساشقنهرابرداردوحخیروشتناشیاهنوگچ

نتفر«عطقمنآرد«دنناوتبیصخشیلمعحلاصمرطاخباتدندیشخبانغودندادطسب(٩)(یعونصمیاهزرم)و«راک

هناحلسمهزرابمندرکیلامتسامهلئسموهتشذگارهاظمادصلپزاناشیارخهکمهالاحو.دننکهیجوتارمادصرستشپ

دناهدادطسبرگیدفرطکیزاارناشیروشتناشیاهکمینیبیمزاب«دوشیمحرطملاحمهبنآندرکلوکوموناتسدرکرد

بجعتناشیازاهقباسنیااب«بوح.قارعیاهدرکابهنودنیايبرانکقارعتلودابدنرضاحهندوحلالقتساظفحیاربو

هیجوتتمدخردهلصافالبشتمظعهمهاب(مسیلانویسان)و«یسارکومد)حالسابیزاوژروبریخاهلمحیروشتهکدرادن

تسینومکبزحهچرگ.دریگرارقدیدجبزحندرکاپبودوختخاستسدتسینومکبزحزاجورحخردناشیاراک

ردهکدوبنآرد(یرگراکمسیلایسوس)هگركيوتشاد«یموسناهجتسینومک)یاهبزحابیساسایقرفتمکحیاقآ

دوخناریاهعماجردیرگراکیتسیلایسوسشبنجلکنآطسوتهکدوبیرازبا)بزحنیاهچرگودوبنرگیدیاهاج

نآزاشیپیلیخیتحهکمیمهفیمیدعبتاحیضوتردویوروشكولبنتخیرورفزاسپیلو«...دشرتهاگآ

زابهدوبناشیارایتحخاردیربهریاهناگراهمههکنآابوهدروآموجهیرگراکمسیلایسوسهببزحنوردزامسیلانویسان

ارچهکنیاحیضوتنمضردیلو.اجکردوهنوگچهکدنهدیمنحیضوتناشیاهتبلا.دراذگباهراکخرچیالبوچهتسناوت

ینارنخسنیحردهکنآلثمودننکیمیبلاجشخرچناهگاندناهدشجراحدوبناشدوخرایتخاردشزیچهمههکیبزحزا



.دنتفراهنآهکدوبنیاتیعقاوامامیتفر.دزحزاامهکدوبنیاهلئسمرهاظ»:دنیوگیمدشابهدزناشرسهبیدیدجرکف

(۷)«.دندرکكرتارناریاتسینومکبزحیسایسرظنزامیورببزحنآزاامهکنیازالبقلاسودرگیدتاشیارگ

نآزاشیپیلیخاردوخراکاهشیارگنیااملسمویوروشیشالتزالبقهبددرگیمربشیپلاسودنیا

دهاوخیماوژروببوحخرکفنشوركيناونعهبتمکحیاقآیلو.دنسربكرتهبشیپلاسوداتدندوبهدرکعورشخیرات

مهمدرادیعرفهبنجمینکیمبیقعتامهکیشحبهبتبسنثحبنیا.دیامنبیوروشكولبیگدیشاپزاارهدافتسارثکادح

نیاردناشیاجورختلعسپ.تساهدشهیفصت«یسایسرظنزالقاالرگیدتاشیارگزا«شیپلاسودبزحهکتسانیا

نیمهرد.(میتسینتسینومکبزحهلابندام):هکدنیوگیمدوخنادیرمهبناشیا؟تسیچدیدجبزحدرکاپبوطیارش

وتامیمصتاهنآساساربهکدروخیممشچهبیئاههمانعطقدننزیمارفرحنیاناشیاهکودهرامشلانویسانرتناهیرشن

مهارفرحنیاسپ.دنکیمذیفنتدسریم۳٩لاسهبیتحاهنآزایضعبخیراتهکار«نثاریاتسینومکبزح)یاههتشون

بزح)یاهرداکوناربهرارشیاهرداکمامتوربهرهکاریبزحناوتیمهنوگچ.دننزیمنادیرمندرکریگلفاغیاربطقف

یقلت«ناریاتسینومکبزح))هلابنددروآیمدوخابمهاربزحنآیساسایاههمانعطقودهدیملیکشت«ناریاتسینومک

ارقطنملقادحهکدشابهتشادناشیاهبیاهژیوتدارادیابدنکروابارتمکحیاقآفرحنیادهاوخبهکیسک؟درکن

.دشابهدرکبلسیوزا

اهنآايمیدشجراحبزحزاامهکنیاهرابردتمکحیاقآكحضمثحبنیاهماداردومیهدیمهماداارهلاقمندناوخ

ناشنهلموکابارناشهورگیاهنیسیروشتوناشیاهطباریعقاوتیهامهکمیروخیمربیتافارتعاهبدندشجراحبزحزا

هدرکیمیزابار(یسایسیجان)و«ینمیاروت)شقناهنآیاربزوریداتهکدننکیمداییناسکزاریقحتابناشیا.دهدیم

«یسایسیجان)نیا(ینمیاروت)هبدناهدینش(۸)نمحرلایوبیرگیدیاحزابزحیاهتسیلانویسانهکزورماارهاظودنا

گنجناونعهبارتارکومدبزحوهلموکگنجدشقفومالثمتمکحیاقآدوحخلوقبهکیئاهیفابیروشتنامهینعی-

هراومهتمکحیاقآهکنیاابهکدیاآیمربنینچاهفرحنیازا.دنرادنجایتحا-دزادنیباج(٩)ایراتلورپویزاوژروب

لباقمردبزحنوردردناشیاهتیروتاهبنآكولبیشالتدناهدرکیملیلحتیزاوژروبفصرداریوروشتموکح

یگزویردهبزوریدهکیناسک(۱۰).تساهدرکرادهحیرحارناشیارورغوهدزیاهدننکنییعتهمطل«اهتسیلانویسان))

یتسیلایسوسبآوگنریروشترداراهنآیاهراکیراوگرزبوتواخسلامکردمهناشیاودندوبهدمآناشیادزنیروشت

ردرگا(۱۱).تساهدشزاردتمکحیاقآلباقمردناشنابزهجیتنردوزاینیب(یتسیلایسوسیروئت)زازورمادندزیم

هچخیراتناشیاهکمینیبیممیریگبكمكدوحخلیختیورینزامهیکدناومیوشقیقدتمسقنیاردتمکحیاقآیاهفرح

وناشهورگوتمکحیاقآنیبشیپاهلاس.دناهدرکنایباحکیارنآیشاپمهزالیلدو«ناریاتسینومکبزح)»شیادیپ

هلموک.ارشیورینمههلموکودندروآاردوحخ(كيروشت)هیامرسءءاکرشوتمکحیاقآ:تفرگتروصیتکارشهلموک

لثمرگیدتمکحیاقآنوچدروخشوجیباسحتکارشرابنیا«یلو.دوبهدشكيرشمهنارگیدابیروتیاربالبق

یلمعیاهزاینوتفرشیپاهراکهکدعبزورراهچودننزبلوازوریئاهفرحكيهکدندوبناهیناگدنمزرواهیراکیپ

مهمکهک«دنیوگباهنآةرابردتمکحیاقآهکهچنآرهو-«یئاوژروبهدرخمسینیووشومسیلانویسان)همهاباهیاهلموک

یطرداضقزاناشیا.دنورناهنآندرکهزیروشترابریزودننکلمحتدنناوتن«درکباخحیااریدیدجتاهیحوت-دناهتفگن



((یتسیلایسوس))و(یتسیسکرام)یروشتسابلاریاهلموکیاهگازگیزنیاهمهرایسبتراهمابرابرهلاسهدزای-هدنیا

ناشدوخراکاهیاهلموک!داحتانیایاقبزمردوبنیا.دندناشوپ«یرگراکمسیلایسوسو«یبالقنامسیسکرام)مهنآو

درکیمرتمکحماردوخیاجاهیارنیاتکربهبمهتمکحیاقآودندادیمیارتمکحیاقآهبتاسلجردودندرکیمار

ناتسدرکردهناحلسمهزرابمطیارشهکیئاجاتتشذگوتشذگ.دادیمطسب«جیلحخگنج»رابردهلاقمدحاتاریروشتو

زاجراحهباماهلموکقباسناربهررثکا.دندوبدیدجیاهکیتکاتویشمطحخرظتنمهلموکناگرمشیپ.دشراوشد

تسوپتمکحیاقآ.دندومنیمدییاتءارآقافتاابنیسیروشتوربهرناونعهبارتمکحیاقآودندرکیمهاگن«هقطنم»

یارب.دادتسدواهبشیپلاسودساسحانیادیآیمربهلاقمتمسقنیازاهکنانچودرکساسحادوحیاپریزارهزبرح

مسیلایسوسزاسناشیا«دشابهتشادنناشیازاارهناحلسمهزرابمٌةماداةرابرددیدجیاهکیتکاتویشمطحراظتنایسکهکنیا

ودندومنمالعارگراکهقبطنوردرداردوخهرسکیودندرکرتدنلبدندوبهدرکكوکمهشیپزاهکاریرگراک

هداتفااپشیپلئاسمهبتساعیسودحنآاتشقفاهکینیسیروئتهکتسایعیبط.دندشناهاوخار«سکراممسیلایسوس)»

هدافتسایربهرتیعقومزاهکنآزاسپ.دشابهتشادنیصاخهجوتمینکهچارناتسدرکهناحلسمهزرابمهکلیبقنیازایا

رشزااردوخدیابتمکحیاقآالاح«دریگیمرارقنئمطمیاجردانایحا«ناریاتسینومکبزح)تاناکماودوشیم

.مینکیمهعلاطممیرادامهکتساهنیمهمهراکنیایاهیروشتودنکیمارراکنیاودهدبتاجنهتخاسهکیبزح

ناشی«الوکاکوک))لابنددنتفرشیپلاسودهک«رُگیدتاشیارگ).تسیننشورزیچكيفیلکتزونه«یلو

هکهچنآتیهامسپ.(میریگیمرظنرداررما«رهاظ)هکدنشخبیمارامناشیا)دناهدمآنوریبهزاتهکمهتمکحیاقآ

؟تسیچهدنامیدتهمیاقآتسدیور(تسینومکبزح))مساهب

ناشدوخلوقبزینناشیا(لاحرهب)یلودرکادجنیریاسزادیابارتمکحیاقآدننامینیسیروئتباسحهتبلا

ناشیاهبنیریاسضرم(یعامتجاویخیراتینیعطیارش)مومسمیاوهردوطیحمریثاتتحتودنتسین(هتفابادجهتفات)

ناریاپچیسایسیاهنامزاسنوردردیئاهیئادجواهقاقشنادهاشبترمامفرطنیاهب۷٩نمهبزا.دنکیمتیارسزین

««نامزاسنوردردیتاقبطهزرابمساکعنا)لیبقزایروماندرگهبشهانگناراکردناتسدفرطزاهراومههکمیاهدوب

یخیراتینیعطیارش)ندرگهبدتفایماهتیلوئسمهمهراکنیاابودناهدشهدناوخ...و(«یتاقبطیاهداضتقیمعتلصاح»

نایرحكيهباهنامزاسوبازحانیااساسا«هکنآلاح.یخیراتترورضنیاققحتزجدناهدرکنیراکنایاقآو«یعامتجاو

هاگیاپابیبازحادرومردیتح.دنشابیتالوحتنینچیعدمدنناوتبهکدندوبهدشنلیدبتیعامتجاشبنجویاهدوت

هکدیآیمشیپیعطاقمردطقف«نوگانوگیاهشیارگدوجوتروصرد«یئادجوباعشنازابعیسویاهدوتویتاقبطا

هزرابمودننامیمیقاباهرظنفالتخانیاالاو.دشابهدشلیدبتیلمعهزرابمهاررسربیعنامهباعقاواهرظنفالتخا
رایسبطیارشكيایویبالقناثارحبكيرد-نآردهکدیسریعطقمهبرگایلو.دریگیمتروصاهنآرسربكيژولوئديا

دنریگرارقمهلباقمردطخوداعقاوهکدوشرولبتمیتروصبتافالتخا«یهدنامزاسايیشمطخرسرب-یعامتجادعاسم

شیپهباربالقناباعشناانعمنیابودنکشیمارتسبنبنیاباعشنادنهدرارقتسبنبردارنامزاسایبزحالمعو

سوریسارکومدلایسوسشبنجردكيوشنموكيوشلبنایرجودیاهباعشناوداحتانآیاههنومننیرتهبزایکی.دربیم
شکمشکهکتسنیابلطملصالاحرههب)هکدنتسهیعدمتمکحیاقآدننامیگمهابیرقتهکامنویباعشنایلو.دوب

۱۱



وررزندادتسدزازجباعشنارهزاسپ««دوبینتبمیعامتجارتعیسویاهشکمشکربدوختسینومکبزحنوردیاه

یاهلاسنیاهبرجت.دنراذگیمنیاجربیزیچنتفرلیلحتونتفایلیلقتماجنارسودیدجیاهتسبنبردندرکریگواه
زایاهدعباعشنارهابهکدهدیمناشن(مینکتواضقایاضقرهاظزامیروبجمامزاب)تمکحیاقآباعشنانیمهوریخا
رودهبیاهدعاههدنامیقابزارگیدیوسزاو«دنوشیملاعفنااتیاهنویمگردرسراچداهنامزاسةیشاحردزرابمیاهورین

ندززاسپوفرطنآیکیودوشیمباعشنانیسیروثتفرطنیایکی«دنوشیمعمجهخاشنآرودهبیاهدعوهخاشنیا

و«مسیتارکمد))تمکحیاقآدرومردو-...و(مسیکستورت)««مسیلانویسان)««مسیلوپوپ)نوگانوگیاهگنا

نیا.تساهدوب«یعامتجا)طیارشهدیئازناشباعشناهکدنسریمهجیتننیاهبهرخالاب«رگیدمههب-(مسیلانویسان)

رماتقیقحرداریزدننکیمهدامآیدعبیاهباعشنایارباردوخدیدجیاهنامزاسیربهرردادعبباعشنایاهنیسیروگت

درگینامزاسردهکتسارکفنشوریاهدعتابسانمنارحبلصاحهکلبتاقبطوهعماجٌةصرعردهزرابملصاحهناهباعشنا

زازیرگواهیبلطهاجواهتیساسحیهاگزارههکتسایعیبطودرادرارقتسبنبردیلمعظاحلزاهکدناهدمآ

.دنکمهارفاریدیدجباعشناهنیمزهریغواهتیلوئسم

نیابهنهتبلا.دوبتوافتماهنامزاسریاسزا«شیپلاسودیکیات«ظاحلنیازااما«ناریاتسینومکبزح)عضو

هزرابمونآناگرمشیپوهلموکارنآیلصاهیامرسهکتهجنیابهکلبدوبیوقنآرد«یرگراکمسیلایسوس)ةگرهکتهج

نیایلوتشادیعامتجاهاگیاپناتسدرکردیدحاتهلموکودادیملیکشتتفرگیمتروص«لاحرههبهک«یاهناحلسم

هیجوتارتسینومکبزحباعشناهکهدشنیقیمعتالوحتنانچشوختسدریحاًةلاسدنچنیاردارهاظیعامتجاهاگیاپ

دنمزاینناتسدرکردهناحلسمهزرابمدربشیپ.دشادیپرخاوانیاردهکتسایراوشدطیارشهدیئازباعشنانیااضقزا.دنک

تسبنبدوجوبهناعاجشای(۱۲)دشیمزابهرگنیادیابای.دوبهزاتیاهکیتکاتویشمطحودیدجیهدنامزاسكي

دناهدادحیضوتناشدوحناشیاودوبیناسآراکتمکحیاقآیاربندوبهلموکنیسیروکتلوالاسهدرد.دیدرگیمفارتعا

یاقآ.دنکردپوتزورکیهکنیایاربدنهدیمنانلاسهداریچپوتیلو.دناهدرکیزابار(یسایسیجان)شقنهنوگچهک

ارتسبنبهکشیپاهتدمزاناشیایلو.دننکیئاشگهارراوشدطیارشنياردهکنیایاربدندوبنیسیروشتلاسهدتمکح

هبابترم«نارگید).دنوریمنشیپیبوخباهثحب«تسینیفاکناشتارایتخاهکدزقنهبدندرکعورشدندیدیمدوخلباقم

وناشیاهبدنتساوخهکاریتسپره.دندرکدییاتهمهودنتخادناهاردنتساوخهکاریشحبره:دندادزایتماناشیا

یاپیولجیدیدجهارودنکردارشپوتیچپوتهکدنتشادراظتناهمهاهراکنیاهمهزادعب«هصالح.دندادناشنادیرم

ودهدیمناوخارف«دوشیمجراح(بزح)زایدارفناروطبوناهگانوا.دوباهنیازارتگنرزیچپوتاما.دراذگب(«بزح»

یاقآهبهکیئاجات.دیآيمدوجوب«ناریاتسینومکبزح)تسبنبفرطنآیدیدجنامزاس:دننادیمهمهارایاضقهیقب

مهودندرکیلاحهناششیوخصاحیگنرزابدوبناشهدهعربهکیتیلوئسمرابریززامهناشیادوشیمطوبرمتمکح

یثوگقلمتویسولپاچهبفارطاردنادیرمودناسیئردوح.دندرکزابدوخلباقمردیفابیروشتزایدیدجهصرع

اردیرمهراومهدیابوا.تسینقداصدارمدرومردهلئسمنیاامادنامبهدرپسرسورادافودوخدارمهبدیابدیرم.لوغشم

یرهمیبویئافویبدرومادابمهکدپتیمهراومهدیرملد.دنکینماانوریصقتوهانگساسحاهکدهدرارقیطیارشرد

نتفگابهلاقمنیمهرد.تسارتهتشکراکمهاهخیشنیرتهتشکراکزاظاحلنیازاتمکحیاقآودریگرارقدارم

۱۲



باعشنایاربوادابمزوریارب«دیشابهتشادنلوبقاهامشزایضعبدیاشهکمنزبیفرحمهاوخیمهکلیبقنیازایبلاطم

.دنکیمینیچهنیمزنادیرمنیمهزایضعبیاپریزندرکیلاحایویدعبجورحای

راچدارنآوتفرگرارقناریاتسینومکبزححالطصابندرکهیجوتهلیسوهک«یعامتجاتالوحت)»«میرذگب

یسک.دشابیمزینناریایرگراکتسینومکبزححالطصابلیکشتهیجوتزیواتسدلاحنیعرد«درک(رییغتولوحت))

هتسدورادوتمکحیاقآدوخشقنهبینظءوسنیرتکچوکودمهفبنیازاریغاراه«رییغت)و«لوحت)نیاهمههک

ارهاظهکهلاقمنیارسارسرد.دهدیمناشنارتسینومکبزحزاشدوح(«لزانریوصت)دشابهتشادنایرجنیاردناش

««(یعامتجاتالوحت)هبزیچهمهدشابیم«ناریایرگراکتسینومکبزح)ینعیتمکحیاقآبزحنیمودتسفینام

ردناتسدطیارشنیاهدارامسجتناونعهبارهاظتمکحیاقآوهدشهدادتبسن...و(«یعامتجاویخیراتینیعطیارش)

.دنشابیمناریایرگراکتسینومکبزححالطصابندرکیدنبمهرسوناریاتسینومکبزححالطصاببیرختراک

ْ.نآیوزابلاحنیعردودناخیراتهداراناشیا

پچیاهنامزاسكوردردتسرپماقمنابلطتصرفمامتدنناممهناشیامیرذگبهکناشیایاهیظافلنیازااما

ناسولپاچٌةتسدورادوناشدوحینعییلصالوئسمزااتدننادیملوئسمارصاخشاوءایشاهمه«نمهب۲۲مایقزادعبناریا

ندناشاپمهزانینچمهودنرادندوخنامزیتازرابمیاهزاینیاربیخساپچیههکیئاهنامزاسندشاپبرددوحخفارطا

یئادفیاهکیرچنامزاسناربهرحالطصابرگا.دننکتیلوئسمبلس«هنابلطهاجوهنابلطتصرفلئالدنامههبزابءاهنآ

یاقآهکیلاحرددنرادتسدردزونهارنآیولباتزایشخبلاحرههبكيرهیلودندرکمیسقتهکتاههدهبارنامزاسنیا

.تساتواقتمناش(طیارش»))«دنکیمنیقرفمهابودنیاراتفرتعیبط«دیایيمودراذگیمارهمهوولباتوبزحتمکح

تصرفنامهاذل.تسایئاهریاربناجیاپاتیاهزرابملبمسناریامدرمنایمردماننیاهکدننادیماهیئادفحالطصابنآ

توافتمتمکحیاقآعضویلو.دروخدردبینامزدیاش«دنرادهاگندوحابارولباتنیازایشخبدنکیممکحاهنآهبیبلط

زاجراحردزگرهناشدوحختاغیلبتوتایرشنردزجهکدنتخاس«ناریاتسینومکبزح)كيشیپلاسدنچناشیا.تسا

مدرمنهذردتسناوتندرکیعسهچرهزینناتسدرکٌهنحصردودینشنارشماندیاشوتفرگندجبارنآیسکناتسدرک

هنوگرهدقافوهعاسلاقلحخ«بسنولصایب«راختفایبیبزحندرکاهرسپ.دنکیکیهلموکباسحابارشدوخباسح

دیفمهکلبناسآاهنتهنیراکتمکحیاقآیارب(دننادیمبوحارنیاتمکحیاقآوتسادجهلموکباسح)یتازرابمتنس

.دوب

ردنآرییغتوهراداتمحززااردوخومیوربومیراذگباربزحهکدشرارقینعیدشباختناشورنیایتقو

ردهکتمکحیاقآلغمیمدآیارباصوصخمنآهیجوتٌةوحنونآلکشرگیدمیناهربینونک«رییغتولوحت)رپطیارش

دودبولصاچیههبیدنبیاپنودبتسامزالالمعناشیاربیرماهیجوتیتقودندادناشندوحیفابیروشتلاسنیدنچیط

.تسایناسآراکدننکیممادقایتسیابردور

هکیراک.دنکن(یقلت)«ناریاتسینومکبزح))زایباعشنااردیدجبزحیسکهکدنتساوخیماجنیااتناشیا

ناشیاناهگاندناهدرکحتفاررگنسنیادننکیملایحهکالاحیلو.دتفایمناجیرگیدسکدزنردناشیانادیرمدزنردزج

.ددرگیمرتزیگناتریحتمکحیاقآتاحوتفدوشیمرتشیبهلاقمنیاروطسهچرهومینیبیمیرگیدهلقزارفربار
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زایباعشنااهنتهنناریایرگراکتسینومکبزححالطصاب.دنوریماههلقحتفهبودناهتفرگتسدبملقرابنیاناشیا

تسینومکبزح))زاجورحخردناشنادیرموتمکحیاقآهکتسینیدیدجبزحاهنتهن«تسین(ناریاتسینومکبزح»

هیامرسناهجومسینومکتالضعمهبنیعمقفاوشرگنابتسینومکیاهدعبناجزاتسایخساپ)هکلبدناهتخاس«ناریا

.«درکهاگنناریاپچلماکتونیوکتبوچراهچردنآهبدیابنرگیدوزورمایراد

.تسینمهناریاپچلوحتلصاحیتحهکلبهدماينلوریب«ناریاتسینومکبزح»زااهنتهنبزحنیا«نیاربانب

یقطنمخساپ.تمکحیاقآكبسهبخساپكيودرادیقطنمخساپكيتساجکنآاشنمهدمآاجکزاهکمیسرپبرگا(۱۳)

تهجنیمههبوتساتایعقاوردهشيریبوهعاسلاقلحخیبزح«ناریاتسینومکبزح)دننامزینبزحنیاهکتسانیا

دوهشوفشکابهکهدنناوخزانتساوخوخیراتهبتسایکحضمعوجراماتمکحیاقآخساپ.دنکبیئاعدارهدناوتیم

هکیرما-دنسانشزابدرادقلعتنآهبناشیازاسونبزحهکاریاهریت«یرگراکویتسینومکشبنجهتشذگخیراترد

اتدوشهتفرگشایعقاویانعمهبرگاهکدنکیمزاربااریبلطمتمکحیاقآاتمدقماما.دیدمیهاوخلیصفتهبادعبام

هکیتالبکشتاسهچخیراترهءامزاكيره«ام):دنیوگیمناشیا.تساكيدزنامیقطنمباوجهبیدح

ناونعبدیاباموتسایایساساتارییغتوتالوحتشوختسدایندهکمیدیسرهجیتننیابیعطقمردلاحرهب(۱۶)«میتشاد

.(تسامزادیکات)«میهدباردوخخساپتسینومک
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تمکحیاقآزاسونبزحیساساتاصخشم

هبهکدنزادرپیمیتایصوصحنآفیصوتهبتمکحیاقآ«یرگراکتسینومکبزحیساساتاصخشمناونعریز

اتدنباییمتصرفناشیاراکنیاماجنانمض.دنکیمادجاهنامزاسوبازحاریاسزاارناشزاسونبزحناشیانامگ

بزحنیاهکمینیبباتمینکیملابندراکنیاردمدقهبمدقارناشیاامودننکنشورناشدوخرظنزاارلئاسمزایرایسب

.دنیبیمهنوگچارنآدوخنآةدنزاسوتسایبزحهنوگچ

تیصوصحهبهجوتاجنیمهیلو.دیدجبزحیوردعبهباجنیازاودوبقباسبزحیورثحبرتشیباجنیاات

فرحدوبنیبردقباسبزحیاپهکیتقوات.تسابلاجدربیمشیپتمکحیاقآهکیتروصبثحبودنیازاكيره

زایتح.تسینطوبرمامهبهدوبهچرهوهدوبهکره«میرادنبزحنآهبیطابتراچیهرگیدامهکدزیمرودنیایورناشیا

دنکیقلتیفداصتیرمااردنتسهمیدقبزحیاهرداکزادیدجبزحناگدنهدلیکشتهکرمانیاهکدهاوخیمهدنناوحخ

نیاهبزینرگید(تسینومک)مدآیاهدعودناهدادیناوخارف«(تسینومک))مدآیاهدع.دشابنمهروطنیاتسناوتیمهک

یاربتیعمجنیاوهدوبریغتمولوحتم(یعامتجاویخیراتینیعطیارش)ةديئازناوخارفنآ.دناهدادخساپناوخارف

تسینومکبزح)تفگیمتمکحیاقآینامز.تساهدمآدوجوبریغتمولوحتمطیارشنیایاهزاینهبیئوگخساپ

یطبرهنوگچیهوتسین«ناریاتسینومکبزح)««ناریایرگراکتسینومکبزح)دیوگیمالاحوتسینهلموک«ناریا

ضوعتمکحیاقآیزیرگهقباسعضومدوشیم«ناریایرگراکتسینومکبزح)دوزاتبحصیتقویلو.درادننآهب

نوردردعقاوتانایرجو«ناریاتسینومکبزح)»نامههبرتشیبهکدنهدیمهعجارمیقباوسهبرگیداجنیازاودوشیم

نامگ)»:دیوگیم«ناریایرگراکتسینومکبزح)تایصوصحندرمشربیاربدوخراکهمدقمردالثموددرگیمربنآ

هتفگیفاکهزادناهبپچرگیدتاشیارگابیرگراکیاهتسینومکناونعبدوخیاهتوافتهرابردهلاسدنچنیاردمنکیم

(۱۵).«میاهتشونومیا

یرُکراکمسیلایسوسیعامتجا-ینیعتلصخ-۱

ردتمکحیاقآاجنیارد.تسانآ«یعامتجا-ینیع»تلصحتمکحیاقآیرگراکمسیلایسوسلواتیصوصح

یمشیپرداریدیفمشورراکنیاماجنایاربودرادقلعتنآهبناشیازاسونبزحهکتساینایرجندناسانشددص
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نایرجنیاهکمیمهفیمامالثم.تسینهچدنیوگیمفرطكيزاوتسههچنایرجنیادنیوگیمفرطكيزا.دنریگ

ردهدنزتنسكي.«تسیناهتسینومکواهتسیسکرامتیلاعفقتشم)لاحنیعردو«(تساتاذبمئاقیعامتجاشبنجكي»))

بالقناقیرطزامسیلایسوسهبندیسریاربیرادهیامرسهیلعهزرابمزاتساترابعناشیارظنزارگراکهقبطورد

هدرکیمیعسهکهدرکیمیگدنیامنارهقبطنوردردشیارگكيوفیطكي .هدوبهشیمهتنسنیاناشیارظنزا.یرگراک

ارنایرجنیایرکفبوچراهچیسکهکتساهتشاددوجوزایننیالوازوررگالاح).«دناشکبتمسنیاهبارهقبطلک

نایرجردودوجومتکرحكيیرگراکمسیلایسوس«سکراممادقانیازاسپاهلاس«زورمالاحرهب«دنکناشنرطاحخ

.(تسا

هدومنحیرشتارنآیرکفٌةبوچراهچطقفسکراموهدوبمهسکرامزالبقنایرجنیاهکدسریمرظنهبنینچ

دزنردیتح«دننیبیماجهمهردارنآتمکحیاقآدش(صیخشتهن)فیصوترگراکهقبطرد«هگر»نیایتقو.تسا

شبنجیلمعناربهرنانخسیارورد)ناشیایتحهکدوریمشیپاجنآاتراک.یرگراکناربهرواههیداحتانیرتتسار

.دننیبیم«اررگراکهقبطیتسیلایسوستیدوجومزایقیاقح«دنشابزیمآمهوتوتسسنانخسنیاولو...یرگراک

هکدیسرپتمکحیاقآزاناوتیمناما.دروآریگارنآناوتیمهقبطیاجهمهیلوتسینهقبطهمهشیارگنیاسپ«بوح

-هدشفیصوتلقتسمفیطكيناونعهبرگیدیاجردهک-(فیط)نآیئاپورایاهروشکرگراکهقبطنیمهردالثم

.تسناد(یرگراکتسیلایسوس)ناوتیماردارفاايدرفمادکایونامزاسمادکای«دهدیمناشنارشدوحهنوگچوتساجک

دنهاوخیمهچتمکحیاقآهدیمهفنزونههدنناوخهکدهدیمناشنودروآیمنیئاپارثحبكيروغتحطساهلاوسنیا«هن

دوجوناشنوماننودبارهاظمهیرگراکیاهتسیلایسوسودراددوجوهکتسایتنسیرگراکتسیلایسوسشبنج.دنیوگب

وناشنومانیبینویبالقنا:دننیبیمكرادتاریرگراکبالقناكي(مسیلایسوس)یاربزورماهباتزاغآنامهزاودنراد

اهتسیلایسوسواهتسینومکنیرتهبیتحزونهدوبهدشنادیپتمکحیاقآرگاهکیروطب«شوماخوادصورسیبیبالقنا

دایزنادنچنآدارفاونایرجنیادرومردزینتمکحیاقآدوعالطاارهاظ«یهگناو.دندوبنهاگآكيچيهدوجوزازین

بزحتمکحیاقآهکدشابهتشادراظتنادیابنهدنناوخهکیروطب«دوریمنرتارففیعضساسحاكيدحزاوتسین

بالقناكرادتمسیلایسوسیاربهّقبطردهکدنکادیپاریناسکودنکدحتمشیارگنیااباردوخیرگراکتسینومک

بزح)زادوحخابهکیرکفنشوردنچنامهزایرگراکتسینومکبزحنتخاسیاربتساروبجمودننیببیرگراک

بالقنازاودوبدهاوخوتسهوهدوبهقبطنوردردهکینایرجزاناشیاربودیامنهدافتساهدروآ«ناریاتسینومک

زیچنآهمهتسانیا.دنکتبحص«تساهدشنلیطعتهقبطنوردردنآكرادتزگرهاهزیحخوتفاهمهابهکیرگراک

تبحصسکرامراکزازیمآریقحتاتبسننحلنیاابهکتمکحیاقآایآیلو.دیمهفتمسقنیاندناوخزادوشیمهکیئاه

بوچراهچ)انایحاومیدوبامهرخالابدشیمنادیپمهسکرامرگاهکدننکیمءاقلاروطنیایتحهدنناوخهبودننکیم

؟دننکفیرحتارسکرامرظناصوصخمونارگیدتارظندوختارظنتابثایاربدنرادقحمیدرکیمنییعتار(یرکف

كيهکتساهتفگاحکردوتسارگراکهقبطنوردردی((فیط)هجوتمافرصوایروئتهکهدرکاعدااجکردسکرام

نانخسءارورد)ارتآهولجوتساراکردرگراکهقبطردهراومهنآیاربیرگراکبالقناكرادتویتسیلایسوسایرج

ارسکراممساناشیاارچ؟دیدناوتیم«دنشابزیمآمهوتوتسسنانخسنیاولو...یرگراکشبنجیلمعناربهر
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شیپنادیرمهکبیترتنیاب-هکدننیبیمجایتحازونهناشیاهکنیایارب؟دنروآیمنارسکرامیاهفرحیلودنروآیم

سکراموناشدوحنیبدننادیمیبوخبهکیلاحرد.دننکناهنپسکرامرستشپاردوحخ-دننیبنجایتحاادرفدیاشدنوریم

نیاهبارمسیلایسوسنایرجوتشادرظنرداررگراکهقبطلکدوخیروئتردسکرام.درادندوجوزینیظفلهطباریتح

ددوبینیعنماضشیعامتجاتایحودوبدوجومهعماجردینیعظاحلزاهقبطنیاهکدرکیمفیصوتینیعینایرجتهج

هکتساینیعیرمالیلدنیاهبهن«مسیلایسوسسکرامرظنزا.دشابیمیرادهیامرسهعماجنوردردیتسیلایسوسنایرج

لیلدنیابمسیلایسوسوارظنزاهکلب«دنیبیمكرادتیرگراکبالقنایاربوتسانآناهاوخرگراکهقبطزای(فیط»)

یئاهریارب«هعماجرامثتساتحتودلومیلصایورینرگراکهقبط«یرادهیامرسهعماجنوردردهکتساینیعینایرج

ظاحلزاهکنیایلو.دراداریتسیلایسوسبالقناكيیورینمهولثالدمه«یرادهیامرسرامشتسارابتفحخطیارشزادوح

دننکیملیدبتهناهاگآنایرجكيهباریزیرغوهوقلابرمانیایطیارشهچویتانایرجهچواهورینهچلمعردوكيروشت

هعماجرددوجومیعامتجاتیعضوابودوشیمنلئاقنآیاربیتیدودحمچیهتمکحیاقآفالربسکرامهکتسایرما

فرطزاكيروئتظاحلزا««یرگراک)دنرادتسودتمکحیاقآرگاای«یملعمسیلایسوسهکرمانیایرادهیامرس

طقفسکرام.تساریذپانبانتجایرمادوشهدربهقبطنوردبنوریبزاودوشمیظنتدنرادیئاوژروباشنمهکینارکفنشور

یاهتراهمویملعناوتمامتودوحخ«یئاوژروباشنمابرکفنشوركيناونعهبهکتسنادیمرگراکاردوخدحنآات

یئاوژروباشنمزینناشیانادیرمرثکادیاشو«تمکحیاقآدوحخ.دوبهتشاذگرگراکهّقبطرایتخاردارشایتالیکشت

مسیلایسوسهکدیوگیمنیسکسپ.دناهدرکنرارقربهطباررگراکهقبطابهکتسانیاسکرامابناشقرفاهنتودنراد

هکنیانآوتساملسمزیچكيیلو.دنکیفنارنآتمکحیاقآهکدشابیم«اهتسینومکواهتسیسکرامتیلاعفقتشم»

واهتسیسکرام))نیاوتسانکممریغ«اهتسینومکواهتسیسکرام)یهدنامزاسویبالقناتیلاعفنودبمسیلایسوسققحت

نیابدوخیعامتجایگدنزنایرجردهکلبدناهدشنرادیدپهقبطنوردزاسکرامدوخدننامیگمهاموزلزین«اهتسینومک

ِ.دناهتسویپهّمبط

یتازجعمو«یرگراکمسینومک)یدوخبدوحخارهاظنایرجدوحوهرابردتمکحیاقآیاههتشونزاتمسقنیا

یکدناودنزادنیبهارارناشبزحتمکحیاقآمیراذگبتسارتهبیلودرادثحبیاحاهنیازاشیبدوشیمیشاننآزاهک

هزادنابنوچ«امهکاسبهچاریز.میئامنرظنراهظاتقونآومینکكردبلاطمنیازاارناشدصاقمرتنشوراتدنرببشیپ

هکدنکهولجیلاحخوتوچوپیتحوموهفماننامیاربتالمجوتاملکزایلیح«میرادنتداراویگتفیشناشیانادیرم

«یمالسامیژردضهزرابم«یتنطلسدضةزرابم):دنیوگیمتمکحیاقآیتقوالثم.هدوبنروطنیادوشمولعمادعبدیاش

لیکشتاربزحنیایعامتجاویسایسهمشچرسمادکچیه«یتسیلایرپمآدضهزرابم«یروتاتکیدودادبتسادضهزرابم

عونزایتح)یتسینومکبزحرگم.دنکیمهولجیئانعمیبیثوگهبنلق«ءامرظنرد«لواٌهلهوردهلمجنیا««دنهدیمن

بازحاتسامولعمهکیثاجات؟دشاباههزرابمنیاشا(یعامتجاویسایساشنم)هکتسه(!شا«(یموسناهج»)

ودنیآیمدوجوبرگراکهقبطعفانمتهجردوهعماجیتاقبطیدنبفصابطابتراردناشدوخیاعداهبلقاالتسینومک

یاقآهکیتازرابمهب(تسادجشباسحهکیتسیلایرپمادضهزرابمدرومردزج)درومهبهتسبهزرابمنایرجرددوخبدوح

یاقآمیمهفیمنام.دشاباهنآ«یعامتجاویسایساشنم»)تازرابمنیاهکنآنودب«دننزیمتسددندرکهراشاتمکح
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هکمیمهفیمنارنیاهلمجنیازاامنینچمهودننکیمادجیناسکهچزاارناشدوخباسحهلمجنیانتفگابتمکح

.دهدیمرارقاهنآیارواردوخایودرادتازرابمهنوگنیاهبیئانتعاالوصا«یرگراکمسیلایسوس))هرخالاب

هعماجنتمرداموادمهک«یداصتقایرباربیاربیرگراکهزرابمتنس)ربتمکحیاقآبزح:رگیدلاثمایو

هزرابم)هکمیمهفیمنام.«دنکیموجتسجاجنیااردوخیورینوتردقودوشیملیکشتتساهتشادنایرجیرادهیامرس

وتردق)تمکحیاقآهکدریگیمتروصنارگراکمادکطسوتیرادهیامرسهعماجرد(یداصتقایرباربیاربیرگراک

یسکهچاب(یداصتقایربارب)یارب«یرادهیامرسهعماج)ردنارگراک؟دننکیموجتسجاجنآرداردوخبزحی(ورین

رگراکكيیتحهکمینکیمنرکفامهک؟دنوشرباربیداصتقاظاحلزااهرادهیامرسابدنهاوخیمایآ؟دننکیمهزرابم

امتروصرههب؟دننکیمهزرابمنارگراکریاساب(یداصتقایربارب)یاربهکنیاای«دشابهدیسرشرکفهبیزیچنینچ

اشنمتمکحیاقآهکتسادیعبیلو.میسریمنهوایوچوپیجیاتنهبزجمیمهفبارهلمجنیامیهاوخیمهکبیترترههب

امتح.دنشابهدادرارقجراحردءازابامكودبوچوپ(یداصتقاهزرابم)نینچكيیوراردوخبزحیورینوتردق

ناشیاهتشونزایئاهتمسقنآهبومینکیماهرالعفارتالمجهنوگنیااذل.میمهفیمنامهکدناهدیمهفیئاهزیچنادیرم

..تساموهفمزینامیاربهکمیزادرپیم

۸سلأنومسانردنا۲

ءاقلارکفنیاناشیاهتشونزاتمسقنیارد.تسانآمسیلانویسانرتناتمکحیاقآزاسونبزحتیصوصحنیمود

ایوگهک«دنکیمدراودوحخیتازرابمهمانربردار(مسیلانویسانرتنا)»)یبزحهکتسارابنیلوانیاایّوگهکدوشیم

ناونعدوخبزحتیصوصحنیمودناونعهبار«مسیلانویسانرتنا)یتقو.درادنآهبیتهابشمه(نینلٌةرودمسیوشلب»

ودنتسه(تسیلانویسان)عقاوردهکیئاهتسینومک:دنربیمنمانهکدنوشیمینابطاخمابیحطسرایسبكيملپدراودننکیم

زاارنآهکلبدنربیمنراکبناشدوحخاهنتهنار«یلم))هملکهکدنرختفمناشیا....ودننکیمتبحص«امنهیمنارگراکزا

یاهیدنبمیسقتدرومردهکدنوریمشیپاجنآاتادتبادوخمسیلانویسانرتناردناشیا.دناهتخادنا«مهنارگیدنابز»

ارامیتالیکشتویسایستیلاعفهیاپایوتمیزعًةطقناهیدنبمیسقتنیادوخاما):دنیوگیمناهجیئایفارغج-یسایس

.(تسامزادیکات)«دهدیمنلیکشت

زاسونبزحمانردناریاٌةملکهبتسایفاکدوشیمطوبرمتمکحیاقآ«(یتالیکشتتمیزعهطقن)هبهکاحنآات

زرمهنوگچیهشایتالیکشتتمیزعٌةطقنهکدنکیماعدایبزحنینچ!«ناریایرگراکتسینومکبزح)»:مینکهجوت

یبمسیلانویسانرتناةرابردیئوگهدنگهمهنآزاسپودوشیمطوبرمهیضقیسایسهبنجهبهکاجنآاتو.تسینهدشهتخانش

لمعهمانربمیرادمیقتسمذوفنویئانشآهکناریاردیناهجیژتارتسانآزایشخبناونعهب):دیوگیمهرخالابزرمودح

هجوتابهتبلاتسالارباردراکربلواٌةلهوردناشدیکاتزینناشیاسپ.«مینکیملابنداریرتعماجورتمیقتسمیسایس

.(یناهجیژرتارتسا)كيهب

یمهچهنیمزنیارددننکیمریقحتاراهنآتمکحیاقآهک«یموسناهجیاهتسینومک)نیرتمکمینیببلاح
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(دندوبهدناوخلقادحاراتوگهمانربدقنوتسفینامیلودندوب«عالطامک»دیاشبلغا)تسفینامهبدانتسااباهنآ:دنتفگ

هقبطدنتفگیمودنتسنادیمتسیلانویسانرتنااردوحموسلانویسانرتنازایراداوهابلقاالودنرادننهیمنارگراکدنتفگیم

یتسینومکرهیتسیلانویسانرتناهفیظویلو.دراددحاوعفانممسیلایرپماویزاوژروبلباقمردناهجرسارسردرگراک

دقافٌهملکتمکحیاقآ)دنویپویئانشآنآابهک(۱۱)دوخروشکردهکدنکیعسلواهلهوردهکدنکیمباحیا

رسارسردنارگراکعفانمداحتالوبقاریز)هژیوطیارشنتفرگرظنردابدرادمیقتسم(دربیمراکبار«ذوفن)تحارص

تازرابمیهدنامزاسهبروشکنآ(تسینفلتخمیاهروشکردهقبطنیازاشخبرهتیعقومیگیوهبناعذازاعنامناهج

یکیدوبعوضومودهبهراشارددشیمهدید«یلم)ٌةملکاهنآیاههتشونردرگاو.دننزبتسدحوطسمامتردرگراکٌةقبط

نآ«یلمٌةصرع)هبهجوتموزلربشیوحهزرابمیتسیلانویسانرتناتعیبطلباقمردهکدوبناهجیروشکتامیسقتنیمه

یعیبطٌةجيتنمهنیاودنتشادرظن(«یلمیاهداصتقا)ربیناهجداصتقامیسقتویداصتقاٌةنیمزردایناثودندرکیمدانتسا

ردمیدنببراکبمیتسهنآردهکیروشکرداردوخیتسیلانویسانرتناتسایستسیابیمیتقو.دوباهنآمسیلانویسانرتنا

.میشابهتشاددهدیمنارروشکنآیلمداصتقازجیئانعمچیههکیلمداصتقایاهیگژیووهزرابم«یلمٌةصرع)دیابهجیتن

زایکیهکیمسیلانویساننياوتساهتخادنایناسکهچنابززاریخالاسهدردتمکحیاقآار«(یلم)ةملکنیالاح

رد«(دننکتیاعرارلادتعابناح)نآهب«هلمحرد)دهاوخبدوحنادیرمزاهکنیازاتساترابعتمکحیاقآتالکشم

ةصرعردناشیادننکنامگنادیرمهکدربیمنتهجنیاهباردوخنیبطاخممانتمکحیاقآعقاورد؟تساهتفهناجک

ثحبمامتیلو.دنتسهكيروئتزاورپلوغشمناریاپچةصرعردلقادحایو«یموسناهجمسینومک»ٌةصرعرد«یناهج

تسدكيروغتتکالفطرفزاهکدنتسهیئاهیاهلموکنیمهسکرهزاشیپدشابهتشادیبطاخمدشابرارقرگاناشیا

رطاخبهکدوبهلموکنیاهمهزاشیبناریا(پچ)یاهنامزاسردودندرکزاردشناراکمهوتمکحیاقآدزنیگزویرد

هزرابمٌهنحصرد«تارکومدبزجابتباقرردودوخءاضعایتاقبطبیکرترطاحهبنینچمه«یعطقمویلمعیاههدافتسا

هبتسبیمواهورگوتمکحیاقآابدنویپدقعهکیزورودرکیمهیکت«ناهنپوراکشآروطب«مسیلانویسانهبناتسدرک

ابدنویپردتمکحیاقآرکیپوردیبمسیلانویسانرتنا.دوبعلطمهلموکیرامیبنیازاتمکحیاقآیوقلامتحا

یصخشیاهداضتدشرواهیگدزلدداجیاوهیلوالسعهامنارودزاسپودوخبدوهلموکدرگربووربیبمسیلانویسان

تقونآ.دهدیمرارقدوخیصخشویلمعتالیامتتمدخرداریروشتهکدنکمهارفیملقیاربكيروشتكاروختسناوتیم

یاقآیلو.تساكيروغترونامنیاهیشاحافرص...ویتسرپنهیمومسیلانویساندرومردناریاپچهبتاماهتارُگید

یتعاجشنآدقافلاحنیعردتساپیسنرپیبواورپیبنارگیدهبمانرکذنودبوهدیشوپرسندزتمهتردهکتمکح

دوجوزاوا.دشابیمصخشمیتسایسرسربنیعمصخشایونامزاسابصخشمویدجكيملپكيةمزالهکتسا

یسکهچفرطزاواجکدیوگبهکنآنودبدنکیمتبحصپچردیلکروطبیتسرپنهیموپچردیلکروطبمسیلانویسان

.تساهدوبمادکنآیلمعجیاتنوهدشلامعاوزاربامسیلانویساننیایدراومهچردو

زاب«میتخادناناریاپچنابززاتبثمرابابیاهملکناونعباریلمهملکامدوخ):دیوگیمتمکحیاقآیتقو

انایحاوزاغآنامهردهکلبلاسهدیطردهنارهملکنیالامعتساواوتساهیاهلموکنیمهشروظنمیوقلامتحاهبرتشیب

(«یلم»ٌةملکنودبناوتیمهکدادنانیمطااهنآهبلاحنیعردیلودرکعونمماهیاهلموکفرطزادّمعنمضطرشناونعهب
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هدرخیتحویاهلیبقویموقیاهاوعدهکلبیتسیلانویسانیاهتسایساهنتهنیتسیلانویسانرتناقوفیاهیظافلابیتحو

ابارتارکومدبزحگنجناوتیمهنوگچهکدادناشنهلموکهبهنومننیرتهبناونعهبودرکهیجوتاریصخشیاهباسح

یاقآیاوعد.درکهزیروشتایراتلورپویزاوژروبگنجناونعب(دوشیمهدناوختسیلانویسانینمضروطبنونکاهک)هلموک

«رگراکهقبطردیرگراکمسینومکصیخشتوبزحیزاسونوتساناشیادوخقباسیاکرشابزیچرهزاشیپتمکح

لاحنیعردهکقباسكيرشودنیبیاوعدنیاربتسایششوپهمهینونکریغتمولوحتمطیارشرد«لوحتورییغت)

.درادناراهباتکوباسحهبمیقتسمهعجارمتئرجیرگیدیرگاشفاسرتزاكيچيه

تسبنبنیاردهکدنکیمحرطماریلئاسمتمکحیاقآلاحرههب):دنیوگبهکدنوشادیپیناسکتسانکمم

یاهیفابیروئتابتمکحیاقآ.دناهداتفاهدرکنهپتمکحیاقآهکیمادردامرظنهبدارفاهنوگنیا.«تساچیهزارتهب

هشقنچیهزینهدنیآولاحیاربودننکیمیفنارهتشذگمامت.دنربیمزرههباراهورینودننکیمهزیروختارتسبنبدوح

.ناریارگراکهقبطیاربهندناناشدوحخیاربیزاسبزحراکردناشیا.دنرادنیا

یاهثحبرهاظاباریهیدبروما:تساناشیایگشیمهیاههویشنامهتمسقنیاردتمکحیاقآراکٌةویش

«میتسهیرباهتبسننیازاامهللادمحبهکندزفالوندادسانشاننابطاخمهباورانیاهتبسنندرکناونعهزاتوكيروشت

.دنرادروخربهژیوتیمهازاینونکراوشدطیارشردهکیلمعویعقاولثئاسمحرطزانتفرهرفطو

یاینفدسهناونعهبمیلایسوست۳

دیکاتهکینایرجاهنتزورما):هکتسانیاناشیادویاعداهبانبتمکحیاقآزاسونبزحتیصوصحنیموس

لاکشاناونعبلوپودزمندربنیبزاودیلوتلئاسوربیصوصحتیکلامنتخادناربمسیلایسوسزاشروظنمدنکیم

.(میتسهامتسایدزمراکوغلویداصتقا

ماظنكيناونعهبمسیلایسوسفیرعترد.درکروصتحولهداساردوخبطاخمناوتیمننیازارتهناحولهداس

لایسوسپچزایشخبیتحاودننادیمتسینومکیوحنهباردوخناهجردهکیئاهنامزاسوبازحاهمهیعامتجا

ار«سکرامو[تساتمکحیاقآروظنمل]امنایرج»اهنتهنینیبتنینچ.تسانیمهدننزیمهکیفرحلقادح«تارکمد

ینشورابسکرامهکمسیلایسوسزافیرعتنیالوبقاب«پچتاشیارگ)همههکلبدنکیمنادج(پچتاشیارگهمهزا)

رانکردیلو.دنوشیمطبترمرگیدکیبهتشذگلاسهاجنپودصیطرددومنهثارادوخزالبقیاهتسیلایسوسرظنهبندیشخب

لزانهدامآورضاحروطبوهبشكيیماظننینچتسنادیماهتسیشرانآواهتسیپوتافالخربهکسکرام«فیرعتنیا

یشالتنآزاسپوتردقبسکیاربیرادهیامرسهعماجنوردردرگراکهقبطیبالقناهزرابمهجیتننآشیادیپودوشیمن

هقبطهزرابمدشرونومکهبرجتزاسپاصوصخمودوحختازرابمنایرجرد«تسایماظننینچهبندیسرردهفقویب

یاهشتآودیاهامنتسیلایسوسزاار«پچ)زایاهدمعتمسقوسکرامنونکاهکدرکهئارایایدنبعمحناملآرگراک

دقنهمجرتدندرکهکیئاهراکنیلوازایکیناریادوحردمه«عالطامکیاهپچ)یتح.دنکیمادجتمکحیاقآریظن
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هقبط.دنکیممیسرتارتاصخشمنیاابیاهعماجهبلینیلکحرطهماننیاردسکرام.دوبسکرام۱۸۷۰یاتوگٌةمانرب

دنهدیمحیجرتتمکحیاقآ)«ایراتلورپیبالقنایروتاتکید)ودیامنریخستاریتلودتردقودنکبالقنادیابرگراک

ربار(تساهزیچنیمهردناشیاوسکرامقرفبوحیلو«دنراذگبنآیاجبار«یرگراکتموکح)»دنیآشوخترابع

دیدجتویزاسزابدرادیناشیپرباریرادهیامرسهعماجطباورغادزینبالقنانیازاسپهعماجهکنیالوبقابودنکرارق

زاتبحصهکتسانیاربسکرامدیکاتاصوصخمهرودنیارد.دهدرارقدوخلباقمرداردیلوتوداصتقانامزاس

میسربیاهعماجنانچهبهکنآیارب«هصالحخ.تساندیشاپایراتلورپمشچهبكاح(یدزمراک)نتخادناربو(یربارب)

یاهعماجهبندیسرارنآفدهودنکیمقالطانارودنیاهبارمسیلایسوسهملکودنادیممزالارراذگنارودكيسکرام

یاقآهکرگیدیاهزیچیلیحو«هعماجیعمجیئارادهبراکودیلوتلثئاسولیدبتویدزمراکوغل)نآردهکدنادیم

وهعماجكدوبهقبطیبظاحلزااصوصخم«نآندرکصخشمیاربسکرامارهرودنیا.دوشیمرارقربدناهدرکنرکذتمکح

ردتسیسکرامیاهتسینومکدعبهباجنیازا.دناوخیممسینومکةرود«عامتجاقیرطزایدرفیاهزایننتخاسهدروآرب

رارقهدافتسادرومهدربراکباتوگهمانربردسکرامهکیئانعمهباراههژاونیاویدنبهلحرمنیادوخیاههمانرب

رد.دنرببراکبزینیتسینومکةعماجینعیدوخیلصایانعمردارمسیلایسوسٌهملکهکتسیننآزاعنامنیایلو.دنهدیم

نینچهبهراشانودبهکتسانیاتمکحیاقآراکیگژیو.دنوشیمفدارتممسیلایسوسومسینومکتاملکتروصنیا

انعمنیاهب.ددنبیممهسکرامهباردوخودمهفیمانعمنآهبارمسیلایسوسهکدنادیمیسکاهنتاردوخیشحب
«سکراملوقب«راذگنارودنیامچرپربهکلبتسینیدزمراکنتخادناربیانعمهباهنتهنالثمسکرامرظنزامسیلایسوس

هدادرگراکهبهکمینادبدیلوتلصاحزایئازاباماردزمراکرگاوتساهدشكح«شراکةزادناهبسکترههب)راعش

دننامیسکرگالاح.دریگیمرارقهعماجلکردعیزوترایعمودوشیمیاهژیودیکاتدزمراکربهعماجنیارددوشیم

دشابهداتفاربدزمراکودشابهدشیعامتجادیلوترازبانآردهکدهاوخیمیاهعماجبالقنازاسپهلصافالبتمکحیاقآ

یاقآیلو.دریگیمتروصیاهزجعمنینچهنوگچهکدهدحیضوتدیابدنشابهدیسر(یداصتقایربارب)هبدارفاهمهو

هبتساوخیمسکرام.دنکیمرارکتار«اموسکرام)ایو«سکراموام)ترابعمادم«ندرکمگدریاربتمکح

یئامنهارلماکیتسیلایسوسهعماجهبندیسراتدوبهکیئاجنامهزاارواودهدناشنارندرکبالقناهارایراتلورپ

.ةعماجٌهخسنِدسریمنایراتلورپهبوایادصهللادمحب-دوخنادیرمندرکباوخیاربتمکحیاقآیلو.درکیم

.دنسیونیماریاهدامآورضاح,زیمتورت,یتسیلایسوس

یتسیسکرامداشتناویرکنناهج-

كيٌةيحورابیطابتراهنوگچیهدنهدیمتبسنمسیسکرامهبهکیتازجعمومسیسکرامزاناشیاعافدیلو«دوشیملیکشت
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بزحارچ.دنوشیمیلعقشاع«شیواردهکدناهدشسکرامهبقشعراچدیکبسنامههبناشیا.درادنیعقاوتسیسکرام

توبثهبامرظنزااردوختیناقحوتحصداقتنانیا»اریز؟دریذپیمارمسیسکرامتمکحیاقآیرگراکتسینومک

داقتعازاارنمدناوتیمایندردیاهعقاوهچهکمنکروصتمناوتیمناصخش»):دیازفایمو.(تسامزادیکات)(تساهدناسر

هدشكيرشسکرامابیعامتجادقننیاردرابکیهکیسک)هرخالابو«دنکفرصنمماهدربیپنآتحصهباقیمعهچنآهب

.«دنزبكيروثتتقامحهباردوخدریگبمیمصتحبصزوركيزادناوتیمنرگید«دشاب
نیمههبمسیسکرامدننکمالعاهکدوشیمءافتکانیمههبهکلب.دوشیمنعافدمسیسکرامزااجنیاردهکمينیبیم

رههکدننکیمنامگالوصاودنرادربتسدنآزادنناوتیمناصخشناشیاوهدشتباثتمکحیاقآیاربشتیناقحهکلیلد

اهتسیسکرامزایرایسبلوحتابهکیفرح)دنکرکفیرگیدلکشهبدناوتیمنرگیدتحانشارمسیسکرامرابکییسک

لیدبتهدازماماكيهبارمسیسکرامناشیا.دوشهتفریذپ«ناریایرگراکتسینومکبزح)فرطزادیاب(درادتریاغم

وتعاسرهوزوررهدیابهکلبدشابهدشتباثتمکحیاقآنهذردشتیناقحدیاباهنتهنمسیسکرامهکیلاحرد.دناهدرک

زاتایعقاونیمهربهیکتاباهتسینومکفرطزایعقاوناهجردشتیناقحینونک«رییغت)و«لوحت)طیارشرداصوصخم

رابنیمکیورازهیاربهدرکدرارمسیسکرامرابرازهشدوحلایحخهبهکنآزاسپیزاوژروبهکروطنامه.دوشتباثون

رداصوصخمودننکتباثدوحخهدنزكيتارپنایرجردارمسیسکرامتیناقحدیابزیناهتسینومک«دزادرپیمنآدرهب

عاضواوطیارشمیناوتبامهکتسنآیانعمهبمسیسکرامزاعافدتساهبرضریزمسیسکراموسرهزاهکینونکطیارش

یوحن)هبمیئوگیمیتقو.مینکلیلحتیتسیسکرامیوحنهبوسکرامیاهشزومآربهیکتابهدمآدوجوبهکاریدیدج

واهورینهچكمكابووحنهچهبمينیببومینکنءافتکاهدادیورهچنآریسفتهباهنتهکتسانیانامروظنم«یتسیسکرام

دننکبیراکنینچدنناوتننارودنیارداهتسیسکرامرگا.دادقوسمسیلایسوسیوسهبارینونکناهجنیاناوتیمیلئاسو

ودنهدبملمسیسکرامتیناقحلوبقزاسپتمکحیاقآهکنیا.درکتبحصمسیسکرامتقومتسکشزالقاالدیاب

زابندوبتسیسکرامزاارناشیادناوتیمنزیچچیهودناهدنامتسیسکرامرمعرخآاترگیدهکدننکتحارارناشلایخ

نیاردزیچهمههکیطیارشردوزورمایعقاوتسیسکرامكيیلو.تسایبوحردخمناشنادیرموناشدوخیاربدراد

و؟مینکزابیهارعاضوانیاردمیرداقامایآهکدسرپبدوحزامادمودشابهتشادنزوروبشدیابهتخيرمههبتمس

متخمسیسکرامتحانشهبندوبتسیسکرام؟مینامبتسیسکرامطیارشنیاردمیرداقامایآهکتسانیالاوسنیایانعم

.دوشیمانعمهارنیاققحتیاربناجیاپاتةزرابمویبایهاروطیارشابمسیسکرامقیبطتهبندوبتسیسکرام.دوشیمن
دنناوتیمنهکدندیسریئاجهبیتقواهتسیسکرامنیرتتیننسحابونیرتهبمیمهفبلکشنیاهبارلدوبتسیسکرامیتقو

.دناهدنامزابهملکنیایبالقنایانعمهبندوبتسیسکرامزارگیددنرببشیپاردوخیتسیلایسوسهزرابمودننکیبایهار

اریاهناویدنهذیتقوهکتساهیبشیئایلوخیلامهبرتشیبدننکیمتبحصنآزاتمکحیاقآهکیرجحتممسیسکرام

رگمینامیمتسیسکرامرمعرخآاتیتخانشارمسیسکرامرابکیرگاهکنیا.تسینیناسآراکنآندرکفرطربتفرگ

كيهبرتشیب-هنیمزنیاردتمکحیاقآیاهیئوگهدنگزایاهداسوفاصهصالحخ-دشابهدوبتراکردیاهقحهکنآ

.لمعیامنهارهباتتساهیبشردخم

ردداشیا.تساكحضموهداتفااپشیپرایسبزینتمکحیاقآیاهیفابیروغتزاشخبنیایکیملپتمسق
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زادننکهراشادنهاوخیمیتقوودنتسهتسیسکرامرگیدیوحنهبهکدننیبیماریناسکدوحهشتآودمسیسکراملباقم

هکنیا.دنهدب((قفو))(«مسیسکرامومسیلایسوس))ابار(رازابایویسارکومد)دنهاوخیمهکدنیامنیمتبحصیناسک

جامآاهنیاوتسانشورهمهربهکتسایرمادننادیمنمسیسکرامهبدنبیاپاردوحخدایزرگیدزورمادارفاهنوگنیارثکا

لوبقابهکیئاهنآدرکیمهراشامهرگیدهتسدكيبلقاالدیابتمکحیاقآیلو.دنتسهكيملپیاربیناسآیلیحیاه

هبودننکیثوجهاردناهتسناوتننونکاتلقاالدننکیمهکیشالتهمهابینونکطیارشردسکرامزاتخانشومسیسکرام

هکیتروصنآهبیعقاویئوجهارامروظنممینکیمتبحصیئوجهارزایتقو«هتبلا.دنوشلیدبتینونکناهجردیئورین

یئاهیئوجهارالاوتسادیامنحیرشتنآكيتكاتویژتارتساوطیارشبسانمتالیکشتاباراهتسینومکیبالقنافئاظو

لوغشمرگیدبزحنتخاسهبوهلاسهدبزحكينتشاذگردپیبوندرکاهرینعیدناهدرکتمکحیاقآهچنآلیبقزا

هنوگنیایاهراوطاهکدنروبجماهتسیسکراموتساناشیانادیرموتمکحیاقآةدنزارباهنتهکتسایناسآراکندش

یئزجناونعهبدنرادناهذاندرکشودخمردیعساحهمهردودناهدزهرهچهبمسیسکرامكسامهکاراوژروبنارکفنشور

هنوگنیاونازاسبزحهنوگنیاعقاورد.دننکیقلتهدمآشیپهکیراوشدطیارشزا(زیچانوكچوکرایسبهچرگا)

.دنشابنکلحهلئسماهنآهکنآهندنوشلحدیابهکدنتسهیاهلئسماهتسیسکرامیاربدوخبازحا

یرگراکمسینومکیماکانللعومسیلایسوسریس-۵

وراکزرطومیهدصیخشتارتمکحیاقآ«ناریایرگراکتسینومکبزح)»یلصاتیصوصحمیهاوخبرگا

مسینومکیماکانللعومسیلایسوسریس)ینعیمجنپتیصوصحنیاتسارتهبمیمهفببوحخلئاسمزاارنآ(نییبت)ةوحن

اردوختسدوهتشاذگهیامدوخزااعقاوتمسقنیاردتمکحیاقآقحلاامرظنهباریز.میناوخبتقدابار«یرگراک

اهتسیسکرامهکاریلئاسممامتابیرقتخساپهکدنوشیمیعدمناشیاهکتساتمسقنیارد.تساهدرکیزابورالماک

كيروثتتواکذابهکدنوریمشیپاجنآاتودننکیمهرامشاراهنآیتحو.دنرادبیجرددننکیمراکاهنآرسربزورما

مسینومکینآتاردقمویرظنینابمبابرددیابنیصاخصحفتوروغومیرادنیماهباام)دنوشیمیعدمدوحخریو

یتبارقهکدوبیرگیدیتاقبط-یعامتجاشبنج)ندیسرتسبنبهبناشیارظنزا(یوروشكولبیشالت»الثم.«مینکب

مهارنآنییبتهکدنایعدمناشیاو«تساهتشادنرگراکهقبطیعامتجاشبنجومسیسکرامومسیلایسوسابمساردزح

.دنراد

مسینومک))ربیریثاتهچتیعضونیاودراددوجویعضوهچزورماهکتسیننیاردهلئسمناشیالوقبیلو

.دندرگبدوخیخیراتتسکشلابندبرودهتشذگرداتدننکیماهرارزورمالئاسمناشیا.تساهتشاذگناشیا«یرگراک

هیسوربالقناهبرجترد)تمکحیاقآ(یرگراکمسینومک)دننکیمتسکشساسحازورما«یمسریاهتسینومک)رگا

.تساهدرکن(تساردقنآزازورماات)هکتساهدروحخ«یزاوژروبزایتخستسکش

ریسحیضوتهبارهاظتمکحیاقآدریگیمتروصلاحزازیرگیاربعقاوردامرظنهبهکهتشذگهبرارفنیااب
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زیجهکدسریمرظنبنینچیلو.دنزادرپیمتساناشیاٌةتشونزاتمسقنیایلصاثحبهک«یرگراکمسینومک)لوحت

تدشهبوهدنزمتسیبنرقلئاواردیئاههرودیاربیرگراکمسینومک):هکنآزجدنیوگبهکدنرادنهنیمزنیاردینادنچ

یدروماهنتنیا.«تسارثومولاعفتدشبشبنجنیاناملآوهیسورتابالقنارد«لواگنجلابقرد.دوبرثومولاعف

باسحهبارزیچهمهدنهاوخیمارهاظهرودنیاردودننکیمتبحص«یرگراکمسینومک)تیلاعفزاناشیاهکتسا

مسینومکناگدنیامنهیسوربالقناردلاعفیاهوریننوردردالثمهکدننکیمنیعسودنراذگب«یرگراکمسینومک))

هکیئاهنآهمهایآهکدننکیمنحیرصتمهارنیاهتبلا.دنیامنادجیرگراکریغانایحامسینومکناگدنیامنزااریرگراک

نیا؟هنايدنتسهیرگراک«شبنج)»ناگدنیامندندوبلاعف«ناملآوهیسورتابالقنا)ردو«لوایناهجگنج»لابقرد

تاجندننکبناشهنیسزاارلادمدشدنهاوخراچانادعبهکیناسکهبلادمنداد.تمحززاارناشیالاحرههبیئوگلمجم

هیسوررگراکهّقبطیتسیلایسوسشبنجناربهرزا(۱۸)كيچيه)»هکمیمهفیمهیسوربالقنازاسپهلصافالبیلو.دهدیم

.«دشن[هیسوربالقنازاسپرودینعی]هرودنیادراو[تسا«یرگراکمسینومک»شرگگنروظنمارهاظ]یشرگننینچاب

««هیسوررگراکهقبطیتسیلایسوسشبنجناربهر)««یرگراکیاهتسینومک)):تساهداتفایبیجعقافتاسپ

رداربالقناناشیا«یرگراکمسینومک)لوبقدروملوصاساساربینعیتمکحیاقآلیمقباطمهکنآزاسپهلصافالب

یوروشرد«یرگراکمسینومک)شبنجودندادتسدزااردوخندوبیرگراکمسینومکتلصحیگمهدندادماجناهیسور

اررگیدیمینونیلاتسامسیلانویسانومسیتامگارپاریمینناشیاحیضوتهبانبودنامهدنیامنیبومیتیبالقنازاسپ

«ام)«رتنشورنایبهبایو«یرگراکمسینومکتمکحیاقآلوقهببیترتنیابودربدوخابیکستورتمسیلانویسانرتنا

زابوحخیاهتسینومکندرکادجتمحزتمکحیاقآهیسوربالقنازالبقرگا.«میدروختسکشیوروشهبرجترد)»

تمحزناشیاودوشیمرتیحطسمهنیازاناشیایسیونخیراتراکبالقنازادعبرددنهدیمندوحخهباردبیاهتسینومک

امناشیایاهفرحزا.دنهدیمندوخهببالقنازادعبیوروشردنایرجكيناونعهبار«یرگراکمسینومک)دوجوتابثا

امهکدننکیمنهئارامهاریرثاچیهلاحنیعرد.دوشیمن(یگدنیامن»«یرگراکمسینومک))هرودنیاردهکمیمهفیم

ونیلاتساارشبنجزایمیندنیوگیمطقف.دوشیگدنیامنهکنآنودبهتشاددوجولمعردواعقاوشبنجنیامینکنامگ

یاهتسینومک)هنوگچاهنیاو«تساهدوبهچراکنیامسیناکمهکدنیوگیمنودناهدربدوخابیکستورتاررگیدمین

یکستورتایونیلاتسالابندب«تمواقمزایئاپدرچیهنتشاذگیاجربنودبویگداسنیاهبهکدناهدوبی«یرگراک

هکمینکنامگدیابندناهدشرفنودنیامیلستتمواقمنودبودناهدروخبیرفیگداسنیاباهنآهکلاحایآ.دندشناور

ءاهوسرتمسینومکایاواهروحزورخرنهبنانواهورهلابندمسینومکتمکحیاقآرظندروم«یرگراکمسینومک

.تساههناروکروکتعاطا

قحهکدننامیمهیضقحطسردنآزاشیبناشیا.دربشیپاجنیااتدیابناردرومنیاردتمکحیاقآابثحبیلو

هیسورردار«یرگراکمسینومک)شبنجهکدنهاوخیمدوحخنادیرمزاناشیا.مینکكيملپناشیاابهنوگنیامیشابهتشاد

مالعادندشنئمطمظاحلنیازایتقوودنریگبضرفیخیراتلئالدوهبرجتهبهنودوهشوفشکهبءاکتااببالقنازادعب

یدربنالومعممینکیمتبحص«تسکش»زایتقو.دروختسکش(یوروشهبرحترد)یرگراکمسینومک)نیاهکدننکیم
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الابردهکروطنامهرتدبنآزاودنهدیمنیعالطاامهبنآزالقاالایودنرادنیربحخدربنزایلودننکیمنالعاارتسکش

ءاضتقاناشیفابیروئترتهبایودیوگیمناشیاهبناشساسحاارهاظ.دنرادنتسدردیربخمهدربننیاناگدنمزرزامیدید

وهیسوربالقنازاسپیادصورسیبودربننودبتسکشرب«تروصرهرد.دشابهتشاددوجویدربننینچهکدنکیم

دنسرپبامزارگا»:دیوگیمهکدوریمشیپاجنآاتودنکیمرابیاهداعلاقراخراثآتمکحیاقآ««یرگراکمسینومک

تسکشهیسوربالقناهبرجتردامهکتسنیاامخساپ«تساهدیسرنیئاجهبسکرامزاسپمینونرقكيمسینومکارچ

:دشابدیابننیازجزینراکلصاحدنکنتهبخرومسابلتمکحیاقآلثمیسکیتقو.«...میدروخیزاوژروبزایتخس

چیهدوبهدرکنتبحصنآزاتمکحیاقآرگاهکیلایخ(تسکش)»كيابیتسینومکشبنجهلاسهاجنپودصلوحت

رگاهکقحلا.دوشیمنییبت-تسینتسدردنآزایرگیدهراماچیهاعدانیازجاریز-دشیمنعلطمنآدوجوزایخروم

للعورگراکهقبطیتسیلایسوسیشالتخیراتزاامنییبت)هکناشیایاعدانیادشابچوپتمکحیاقآیاهاعداهمه

.دنکیمنایباریتیعقاو(تسامتنسفرعموهصخشمهجوكيدوحخمسینومکینونکاتیناوتان

ار«یرگراکمسینومک)ناشدوخلوقبومسیلایسوسلوحتریسهنوگچتمکحیاقآهکمیدیداماجنیاات

ردناشیاهکمینیببلاح.دنهدبیزایتمامهنینلهبدندشنرضاحیتحهنیمزنیاردناشیاهکمیدیدودناهدرک((نییبت)

هدشدوحختایحزایدیدجٌةروددراوءاموسکرامرظندروممسینومک):دنیوگیمناشیا.دنیوگیمهچرضاحلاحدروم

؟تسامادکنآتاصخشموهدمآدوجوبهنوگچ«دیدجهرود)نیاهکدنیوگبهکدنهدیمنتمحزدوحهبزابو«(...تسا

«ناریاتسینومکبزح)یتحهکدندادهولجیاهزرلنیمزاریوروشكولبیشالتناشیاهکمیدیدامناشیاهلاقملئاوارد

هلزلزنیارثاربهکنیایاربدندیدمزالهکدزناشیارکفهبیتقومهتمکحیاقآدیدجیزاسبزحارهاظودنازرلزینار

ودنرادنارهیلوایگمیسارسناشیاارهاظتمسقنیاردیلو.دنوربنوریببزحنیازادوشنبارخناشرسربفقس

هکدنهدبهولج«(صاحیعامتجاشبنج)تسکشار«یوروشكولب)یشاپورفودنوشطلسمدوخباصعاربدناهتسناوت

هکیراک)میوشرتقیقدتمکحیاقآیاهفرحردمیهاوخبیکدنارگا.درادنیرگراکمسینومکینونکتیعضوهبیطابترا

«صاحخیعامتجاشبنج)نآهکتسانیارثکادح(تسین«یماهبا)اریزدننکنهکدنهاوخیمدوخنادیرمزاالومعمناشیا

دوخهکزورمادوخبدوخوتساهدادتسکشارنآوهدرکمرنهجنپوتسد«یرگراکمسیئومک)ابرودرایسبهتشذگرد

ارهاظودنرادنیهجوتتمسقنیاهبدایزناشیایلو.دوشیممهتمکحیاقآرطاحطاسبنابجومیدحاتدروخیمتسکش

مسینومک))الوصا؟هدرک«دیدجهرود)دراوار«یرگراکمسینومک)یزیچهچسپ.دنتسینهدرمهبدزبوچلها

هچءدرکوجتسجناهجرسارسرگراکهقبطنوردردنیبهرذابارنآیاههگردیاب«میدیدالبقامهکنانچ«هک«یرگراک
رابهبیئانتعاهکنآنودبدنربیمراکبیتحاربارتاملکتمکحیاقآ؟تساهدش«دیدجهرود)دراوهکتساهدرکیلوحت

هکنآنودبدندادتبثدوخمساهبهتسردارربتکابالقنایزوریپناشباهکمیدید.دنشابهتشاداهنآیخیراتویسایس

ودنکفیرعتاردربنناتسادهکنآنودبدرکحرطماربالقنانیازادعبتسکشدعبودنشابهتشاددنسكيكفتهبیئانتعا

۹1.دشابهدادخرناشزاسونبزحوتمکحیاقآشیادیپزجیقافتاهکنآنودبدنکیمتبحص(دیدجهرود))زامهالاح

زاسنارودارنآودنتشونیم«ناریاتسینومکبزح)درومردتمکحیاقآشیپلاسهدزایهدهکروظنامهاعقاو

دوحو«دیدحهرود)هب«یرگراکمسینومک))دورویاربیرگیدلئالدابتسازاسنارودمهدیدجبزحنیا«دندناوخیم
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.دیمهفناشیایاهفرحزادوشیمهکتسایئاهزیچنآهمهنیاتروصرههب؟دراد

یتسدربزخرومهکمیدیدومیدرکبیقعت«یرگراکمسینومک)لوحتریسیئوگزابنایرجردارتمکحیاقآ

شقنرداراشیانونکا.دشابهتشادرومایعقاونایرجهبیئانتعاهکنآلودبدنکدانتساهتشذگهبدناوتیمهکتسا

كيمیزادرپبتمسقنیاهبهکنآزاشیپیلو.دننیبیمهنوگچارروماهدنیآلوحتمینیبباتمینکیمبیقعتنیسیتکلاید

هکدندزاجیئاهتسیسکرامیاجارناشدوخناشیا«هلاقمیادتباردهکتسانیانآومینادیممزالاررصتخمیروآدای

زاارناشدوخباسحودننامبتسیسکرامرمعرخآاتهکنآزجدنرادنیاهراچمهرگیدودناهدشتسیسکرامرابکی

.دندرکادجدننکیمرظندیدجتمسیسکرامردهکیناسک

ققحت):دنکیمحرطمروطنیااردوخهاگدیدتمکحیاقآدمآدهاوخردیتروصهچهبهدنیآهکنیادرومرد

تسردنیاهکدروآیمنشدوخیورهب«اموسکرام)ترابعهدننکرارکتوهدنیوگو.(تسینخیراتربجمسیلایسوس

اردوخهکدرادنیلیلدچیهالوصادنزیمارفرحنیاهکیسکوتسیننآردرظندیدجتیتحتساسکرامٌهتفگسکع

تسینومکدضیاهگولوئدیانیرتتخسرسیتحنونکاتسکرامنامززاناهجعاضواریسفترد.دنادبتسیسکرام

هدافتساهتشاذگیاجربسکرامهکیگرزبیلیلحترازبازااجنآواجنیادناهدشراچانودناهدرکیعسزینیزاوژروب

ققحت)وایاربهکتسهیاهدنسیونرگا.تساناهجرییغتتهجریگیپروطبرازبانیالامعارسربثحبیلو.دننک

.دننکبارراکنیادوبرتهبمهتمکحیاقآودنکدرارواودریگبهلصافسکرامزادیاب(تسینخیراتربجمسیلایسوس

هجوتموادوخ.دنکیمنبلجیرتشمسکرامسکعنودبدناهدربالابهکیئولباتوهدرکزابناشیاهکیناکدارهاظیلو

لابوتسدمهدزوننرقرد(۱۹)دیاش):دیوگیمیتقو«دنکهیجوتارنآدنکیمیعسوتسهسکرامابگرّزبتوافتنیا

درامیقتسم.تسیننآرد(رظندیدجت)یتح!سکرامدرمهنیا.«تساهدمآیمرظنباهفرحنیازارتهتسبیزاوژروب

نآرکنمامهتبلا.دشابهتشادارشمانحرطتعاجشهکنآنودبدریگیمهناشنارسکراممهدزونْنرقهبهراشاابوتسا

ارهچنآیرادهیامرسماظنیلعفلماکتحطسوینونکتالوحتهبهجوتابیعقاویاهتسیسکرامدیابزورماهکمیتسین

.تسادجدنکیمتمکحیاقآهچنآزاثحبنیایلو.دنهدقیبطتینونکطیارشابدناهتفگمهدزوننرقردسلگناوسکرام

دنوریمانبداتساسابلهبودنراذگیمرانکاركيتكلايددعبودننکیمدریخیراتربحناونعهبارمسیلایسوسادتباناشیا

و.(درادندوجواجنیایخیراتربجچیه.دوشیمنمینکراکدبدوشیممینکراکبوح):دنیوگیمیتسیراتنولویدیدابو

هکدناهدیمهفناركيتكلايدردقنآدندوبهتفگنخستاساسحاابهلاقمزاغآردناشدوحندشتسیسکرامزاردقنآهکناشیا

حالطصابنیا«هلب.دوشیمنمسیلایسوسزابینکراکبوحمههچره(دشابهتشادندوجویخیراتربجچیه)رگادننادیمن

یحیولتروطبارسکرامزادعبشدوخشیادیپودسیونیمارخیراتهنوگنیا«دنکیمیفابیروشتهنوگنیانیسیروگت

.دنالوبقیمشنادیرمهب«دیدحهرود)ناونعب

بوخهبافرصنآققحتوتسینخیراتربجمسیلایسوسرگامینیببهکتسینحیرفتزایلاختمسقنیانایاپرد

ردام؟تساینیبشیپلباقتمکحیاقآرظنزایئاهویتانرتلآهچدرادیگتسبشنادیرموتمکحیاقآلدرکراکدبای

درومنوگانوگزیمآریقحتنیوانعابارنآهکیتسینومکشینجتشونرسهرابردناشیاهکمیدیدتمکحیاقآهلاقمزاغآ

زیناجنیارد.دنزیمیوروشیشالتزاسپزوریپرهاظبيزاوژروبهکدندزاریئاهفرحنامهابیرقتدندادرارقرخسمت
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اهاوژروبهکنیازاایراتلورپلماکتسکشضرفابوطیارشابدوحخقیبطتیاربیزاوژروبتردقباسحهبزابناشیا

هکدنشاب(۲۰)نژیسکاونانجاتحمهمهردقنآهکدننکیراکدنناوتیمدننکهدافتسالباقریغارنیمزهرک):دنناوتیم

یاربلقاال«ناهجیتآتشونرسدناوتیممه(۲۱)نردمیرادهدربكي))هرخالابو«دتفاینمسیلایسوستفارصهبیسک

.دنیوگیمنخس«دشاب«(۲۲)لسننیدنج

تاحالصاوبالقنا-۶

دوحبزح(«(تایصوصحخ)زایکیارنآهکنآنمضتمکحیاّقآ««تاحالصاوبالقنا)»نیبهطبارناونعریز

.دشابناشیابزحتیصوصحخهکتسینیاهزاتزیچعقاوردناشحرطونتفگهویشردزجهکدنیوگیمیبلاطم«دننادیم

شیپهقبطنیاهرمزورتازرابمابهطبارردورگراکهّقبطنوردرداردوحیبالقناراکدیاباهتسینومکهکبلطمنیا

زاقارطمطنیاابنآحرطوتساهتشادرارقاهنآ(نیرتعالطامک))یتحاهتسینومکهمهداقتعادرومهکتسایرمادنربب

.تساناشیایفابیروئتیاهدرگشزایکیعقاورد«یرگراکمسینومک»تایصوصخزایکیناونعهبتمکحیاقآفرط

ناشیاهنوگچدهدیمناشنهکدرادیایگژیونآحرطزرطیلودرادنیگزاتدننکیممالعاناشیاهکیلصارگااما

ویعارتخا(مسیلاکیدار)»نآغارسهبزابثحبزاغآردناشیا.دننکیمفرحنمدوخریسمزازیناراهثحبنيارتتسرد

هصخشم):دنیوگیمناشیا.دنیاآيمنوریبزوریپنآزادوخبدوحهکدنزادرپیمیکیملپهبنآابودنورّیمدوخیلایح

یعسام.«تساهدوباهشبنجنیانیلاعفطسوتاهنآندشدنخشیرویلمعیاهشبنجزااوزناینونکاتپچلاکیدارتانایرج

.مینکادیپجراحناهجردار«مسیلاکیدار)هملکنیاءازاهباممینکیم

زا(یوزنممسیلاکیدار)»یاربدنمزوریپیلاثمدناوتیمهاشنارودردناریاقلخیئادفیاهکیرچنامزاسالثم

یاهشبنج))ردتکرشهبدقتعماهنآهکتسنآاوزنانیالیلدایآمینکباختناارهنومننیارگا.دشاب(یلمعیاهشبنج))

هچنآیلو؟میتسهبآزاجراحیهامدنناممیتسهادجاههدوتزااتهکدنتفگیمناهنآایآ؟دندوبنرگراکهقبط«یلمع

ناشیاربارنآمهنیلاتسایتحهکتاحالصاوبالقنانیبهطبارزااهنآكردهندشیم(یلمعیاهشبنج»)زااهنآیاوزناثعاب

زاجراحاهنتهنتساهدرکریزگانمهارتمکحیاقآزورمایتحهکدوبیبوکرسوقانتخاطیارشهکلب«دوبهدادحیضوت

««یلمعیاهشبنج)»نیلاعفهکتمسقنیایلو.دنشابلوغشمیفابیروشتهبناریاروشکزاجراحهکلبناریارگراکهقبط

یشانتمکحیاقآهبرجتمادکزاتسینمولعمرگیددنتفرگیمدنخشیرهباریئادفیاهکیرچدرومنیاردو«اهلاکیدار)
.تساهدش

ردار(یمسر)تسینومکبازحازاجراحپچیاهنامزاسالثموميزادنيبیهاگنمهاپورا«مسیلاکیدار)هبرگا

.دننکهنخررگراکهقبط(یلمعیاهشبنج)ردهکتسهوهدوبنیاناشفدههراومهزیناهنآهکمینیبیممیروایبرظن

یاقآهکتسانيارسربهلئسمیلو.دنهدیممهتیمهارمانیاهبدحهچاتهکدادناشنهسنارفرداصوصخم۹۸لاسثداوح

.اهروشکنیاردیرگراکیاههیداحتاربنانچهتشکراکمسینوتروپاهکدننیبیمنودنرادشتآربرودزایتسدتمکح
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ناسآدنیوگیمتمکحیاقآهکمهاهردقنآ(یلمعشبنج»نیاربنتشاذگریثاتوندرکراکهکتساهتخادناگنچ

نیابرصحنماردوحخراکینعی«دنرببشیپارناشیرگراکبالقنادنهاوخیمتمکحیاقآهکیکبسنیاهبهتبلا.تسین

ردهکمیریذپیمامیلوتسینیلمعزورماناریاردهچرگهکیراک)هرمزوریلمعیاهشبنجردتکرشنمضهکدننک

هیداحتالاسیسزاسپیتقوهرخالابهکدنکوربورمهلاوسنيا)اباریشبنجنینچیربهر(تسایلمعاپورا

هعماجیاربناشویتانرتلآ«تسیچمسیسکرامومسیلایسوسومسینومکهرابرداهنآرظن«دوشیمهچشدعبدشهزیتارکمد

تسینوتروپایاهیربهرنیااباهلاسدنناوتیم««دیایمتسدبهنوگچهرخالاباهنآمعزهبرگراکیئاهنیئاهر«تسیچ

«یروفیاهتساوخنیماتربهوالعنارگراک«یلمعیاهشبنج)ردتکرشزافدهرگایلو.دنیامنیتسیزمهویراکمه

بالقناكيیارباهنآندرکهدامآویبالقنانامزاسكيرداهنآ«نیلاعف)یهدنامزاسونارگراکیربهرنتفرگتسدب

وسیلپناسوساجشقندحاتتمکحیاقآرظندروم«یرگراکناربهر)نیمهرثکاشقنتقونآدشابیتسیلایسوس

زایقرطهبریزگانودربیمیپدوخراکیراوشدهبیعقاوتسیلایسوسهاگنآو(۲۳).دیايمنیئاپیزاوژروبنارکون

رپزگانهقبطنوردرداردوخراکو(۲4)دشابیم«لاکیدار»تمکحیاقآرظنزاهکدزاییمتسدیهدنامزاسوهزرابم

«یلمعیاهشبنج)نیلاعفهکتسانئمطمیلو.دهدیمماجنا(«یوزنم»تمکحیاقآلوقبایویناهنپشیبومکیتروصب

.دنریگیمن(۲۰)«دنخشیر)هباراهنآهجوجیهب

رگراکهقبطنوردردناشدوخبزح«نیلاعف)تیلاعفهبتهجنیاردناشدانتساتمکحیاقآثحبكحضمهبنج

هجو):هکدنهدیماررکذتنیایتحودنیامنیمیدنبعمجاراهنآودننکیمهراشااهتیلاعفنیاباجودیکی.دشابیم

ناوتیمدناهدمآدرگبزحنیمهردهکیئاقفریخربتیلاعفردارنآزایئاههقرابنونکامهیتحهک«ءامتنسهصخشم

ورگراکهقبطعاضوا«مدرمعاضوادوبهبیاربهرمزورفیلاکتابطقفهنشایتسینومکیرگیبالقناهکتسنیا«دید

.«درادنآابیگنتاگنتهطبارهکلب[|دیدنخن]تساراگزاسهعماجیگنهرفویقوقحویسایسویداصتقاتیعضو

هقبطوبزح۷

ردرگراکهقبطنوردرد«یرگراکمسینومک»یلایخشیارگكيدوجوهرابردتمکحیاقآیئایلوخیلامتارظن

یتسینومکیاهنامزاسوبازحا«ءالومعم.دیايمناشیاراکهبرایسبهقبطوبزحهطبارحیضوتردینعیتمسقنیا

وربورناوارفتالکشماباررگراکهقبطلکشتهژیوببوکرسوقانتخاهکامروشکدننامیئاهروشکردصوصخب

ردودهدطسبرگراکهقبطنوردرداردوخفوفصدنکیمیعسودوشیملیکشتورشیپنارگراکونارکفنشورزا«ءدنکیم

وربوریاهلئسمنینچابتمکحیاقآیلو.دیايمشیپاهنآیارب«رگراکهقبطابهطبار)»مسابیاهلئسمهکتساجنیا

و««دننیبیمنارنآنامرحمانهتبلا)هکدناهدرکفشکارهقبطردیرگراکمسینومک«هگر)دوجوشیپزاناشباتسین

هکیلکشمبیترتنیاهب.دننیبیم«هقبطدوخرد)امیقتسم«صاخیتازرابمتنسبزح»ناونعهباردوخبزحدعب

اتودنتسههقبطدوحانوردردهدیسرنهارزاناشیاتسینحرطمتمکحیاقآیاربتسهیعقاویاهتسینومکیارب

اتلوازااربزحنیادننادبامدننامهکیناسکیارب.تساهتشذگبآزاهناویدنیادندرگبرادگلابندهباهتسینومک

نوردردیشیارگوشخبهکتسایبزح)»نیامیناوخبهکتساحیرفتثعابردقچهدرکیدنبمهرستمکحیاقآرحآ

۳۸



یاقآعقاورد.(تساهدادلیکشتشایتاقبطفادهاتهحردرگراکهقبطلکتیادهوندرکدحتمیاربرگراکهقبط

بزحكياردوخام)هکدننکیممالعارورغلامکابودنهدیمرارقیواسم«رگراکهقبطزایشخب)اباردوختمکح

هچابالاحودندوبهدرکیئاسرفملقرایسبطیارشیراوشدهرابردتمکحیاقآهلاقمزاغآرد.«مینیبیمنهقبطجراخیسایس

.دنرادیمربهاررسزاارتالکشمنیایگداسوغوبن

ةرابردناشدیددننامزینتمسقنیارد«اموسکرام)ٌةدننکرارکتوهدنیوگتسیسکرامحالطصابنیااما

«تسفینام.دننکنرمانیاهجوتمارنادیرمدنهدیمعیجرترابنیایلو.دننکیمدربزحمرابردارسکرامرظنمسیلایسوس

ناریایرگراکتسینومکبزحیلو(۲۹)دوبهدرکفیصوتلکردهقبطعفانموهقبطمامتبزحارتسینومکبزح

ةلابندرد.(...تسینناشیعامتجاویسایسفادهاوشرگنزالقتسم««نارگراکهمهبزح)ناشیادوخلوقبتمکحیاقآ

قرفزونههتخاسبزحودههدكيضرعردهکیاهفرحزاسبزحنیاهکدهدیمناشنهکدنکیمهفاضایبلطمهلمجنیمه

ردهکتسابزحنیاردشیاجیرگراک):تساهدرکنكردارهقبطیارببزحیگدنیامنوبزحردتیوضعطئارش

.(تساكيرشبزحنیایبالقنافادهاوشرگن

یاهشزومآابامیقتسملآتالمجمامتابیرقتودزدوشیمیدایزیاهفرحتمسقنیارد«تروصرهرد

یلمعلثاسمهبیدحاتهکهنیمزنیاردیلو.درادتریاغمرگراکٌةهقبطبزحناونعبتسینومکبزحًةنیمزردمسیسکرام

رکذتودنیمهباجنیاردزینامودناهدش«(فرحمک)هقباسیبیوحنبتمکحیاقآرگیدیاههنیمزفالخربدوشیمكيدزن

.مينکیمافتکاقوف

یئاروششبنج-۸

درومرهردهکناشیاوتسا«یئاروشتنس)هببزحنیاقلعتتمکحیاقآزاسونبزحتیصوصحانیمتشه

ویئاروشتالیکشتٌةنيمزرداجنیامهفلباقیلوهقباسیبیروطب«دنهدحیضوتنارگیدابارناشفالتخادننکیمیعس

یتازرابمیمومعیباینامزاسٌهنیمزرد):هکدنیامنیمافتکاقلعتنالعانیاهبطقفودنیوگیمنچیهنآشیادیپطئارش

نیاهلصافالبدوشیمحرطماهاروشلیکشتًةلئسمهکتقوره«هکیلاحرد.(میرادقلعتیئاروشتنسهبامرگراکٌةقبط

هنوگچودشابتروصهچهبدیابنآبیکرتودادلیکشتاروشناوتیمیطئارشهچردهکدوشیمحرطمهلئسم

(۲۷).دروآردارجاهبهنوگچاردوختامیمصتودنکیریگمیمصت

هجوتهکدناهدرکلوبقهتشوننیازایتمسقردودناهدومنعضاوتهرخالابهکتمکحیاقآیارباصوصخم

طئارشردهنوگچدنهدحیضوتهکدرادیرایسبتیمهاهلئسمنیادنرادیرتشیبیئانشآنآابهکتساناریاهبناشرتشیب

.دربیمشیپاردوحخراکودیآایمدوجوباروشینونکقانتخا

اکیدنسواروشٌةطبارنیبثحبهبلیصفتولوطابضوعرد«دنتکاستمکحیاقآهنیمزنیاردرگایلو

۲۹



دننکیمزاربااربیجعٌةديقعنیاهکیموهومدارفاابدننکصخشماردوخبطاخمهکنآنودبلومعمقبطزابودنزادرپیم

ویتانرتلآهکمادام):هکدننکیمراطحااهنآهبباطحودنزادرپیمكيملپهبداد«ناوخارف)«اههیداحتاهیلع)ربدیابهک

دناوتبهکتسیننارگراکیاربسرتسدردویعقاویباینامزاسكيهکمادام«تسیندوجومویعقاوتالیکشتكيامش

.«تسایرگراکدضادجیراکنمرظنباههیداحتاهیلعندادناوخارف«دهدبخساپودریگبتسدبارلثاسمنامه

هیداحتاهیلعدنهاوخیمدندادلیکشتارناشدوخیاروشیزوررگازینتمکحیاقآهکدوشیممولعمهتفگنیازا

دورد)امرگا.هیداحتامهوتشاداروشمهناوتیمنارچهکدننکیمنزابالماکارعوضومنیایلو.دنهدب«ناوخارف»اه

تسدبزیناراهاگیدنسیربهرهکمیتسینرداقایآمیهدلیکشتاراهاروشمیناوتیمهکمیاهتفرگتردقردقنآ«(هقبط

ویداصتقاویسایسیاههبنجوهدرکننییعتاراهاروشفئاظوتمکحیاقآاجنیاردنوچ«تروصرهرد؟میریگب

.تسارمثیبناشیاابهنیمزنیارددرکتبحصهدومننكيكفتارنآیفنص

تمکحیاقآتارظندرومرد(دوشیماعبط)هکمیئوگیمتمکحیاقآدوحكبسهبزینامتمسقنیانایاپرد

.تفگنخس(یرتشیبتقدوتیعماج)ابناشبزحتایصوصحنوماریپ

۳



تمکحیاقآزاسونبزحیاههویشوفئاظوةرابردیتاکن

یتاکن)شخبیسررب.میهدیمهمتاحابیرقتاجنیمهبارتمکحیاقآتاراهظانوماریپیرادربتشاددایراکام

ودننزیمهسرپیناهجحطسردزونهناشیاهکصوصخب.تسایکیملپشزراهنوگرهدقاف«امیاههویشوفئاظورابرد

ردیاهناگادحرتیت)هکدناهدشهجوتمناهگاننوچودننکیمعیرشتارناهجرسارس(یرگراکیاهتسینومک)فئاظو

تساناشیاینامزاس(تیلاعفمیقتسمٌةصرعهکهقطنموناریاردهّژیوب«بزحیاهصرعویلمعیاهتیولوا)هب(سنارفنک

تمکحیاقآابدشابرارقرگاهکمیهدیمحیجرتام.دننکیمرظنفرصناریاةرابردثحبزاالعف«تساهدشهدادصیصخت

ناریاردنارگراکدرومردناشیایتقوینعی«(یلمٌةصرع)نامهردارراکنیامینکثحب«اههویشوفئاظو)ةنيمزرد

یئوگیلکمهوتسالکشمنآطبروطبضمهدنزیمرودیناهجحطسردحبیتقواتاریز.میهدتروصدننکیمتبحص

هدافتسا(هویش)ودنیازادناهتسناوتاتهنیمزنیاردزینتمکحیاقآ.رسیمیدحاتفئاظوٌةثارایاجبیفابیروشتو

.میهدیمهمتاحخاردوخراکومینکیمهراشاهلاقمرخآتمسقنیازاهتکندنچهبافرصام.دناهدرک

ةرابردناشیاٌةيرظنمینکهراشانآهبمیهاوخیمتسمقنیاردتمکحیاققآتاراهظاردهکیاهتکننیلوا

ابهملکنیازاامومعهنواجنیاهننم)دنیوگیمنآهرابردناشیاهکتسایئاوژروبتموکحزایلکشناونعبیسارکومد

هکتساتسرد.تساریاغمالماکیئاوژروبیسارکومدابمسیسکرامدروخربابرظننیا.«منکیمنتبحصتبثمرابكي

یئاوژروبیتموکحلکشنیا«دوشیمطوبرمرگراکٌةّقبطهبهکاجنآات«یلوتسایئاوژروبیتموکحلکشكيیسارکمد

رگیدلاکشازایرتشیبیلیحتلوهسابیئاوژروبتموکحیسارکمدلکشردرگراکهقبطینعی.تسانآلکشنیرتهب

نارگراکهکتساتهجنیمهبو.درببشیپارشیوخیسایسویداصتقاتازرابمودبایتسدیهاگآولکشتهبدناوتیم

ندشنلثاقصوصخب.دنهدیمناشنلمعلاسکعتیساسحوتعرسابتسیشافیاهورینلباقمردیئاوژروبیاهیسارکمد

یتسیسکرامفرطزا-تسایزاوژروبیروتاتکیدلامعالاکشازایلکشهتبلاهک-یسارکمدیارب«تبثمراب)هنوگچیه

لیلدبناریاردعیسویاهدوتغیلبتیاربامتاناکما)»شدوخلوقبوتساناریایو«ینامزاستیلاعفمیقتسمٌةصرع»هک

میزركيلصاحودره«یسایسعاضوا)نآو(تیدودحم)نیاایآ.دیامنیمرتبیجع(تسادودحمهعماجیسایسعاضوا

«دوبرارقربیبرغیاپورایاهروشکدحردلقاالیئاوژروبیسارکومدزینناریاردرگاایآ؟تسینیدادبتسایسایس

رگاءالوصا؟دننکتبحصاه«تیدودحم)نیازاروشکزاجراحردودنوشجراحناریازادندوبروبجمزابتمکحیاقآ

لاپوکولایهمهنآو(۲۸)پلتونهاهمهنیاابار«یرگراکمسیلایسوس)دوشنرارقربیسارکومدیعونكاریردالثم

اروشودادناوحخارفاکیدنسدضربیتحودرکهقبطدراوودنارذگراکشآویفخمسیلپمشچولجزاناوتیمهنوگچ

ابناشیاقرفهکدننیبیمن«اموسکرام)ترابعةهدننکرارکتوهدنیوگ؟درکیتسیلایسوسبالقناودادلیکشت

یئولةسنارفیاهتموکحابالثمارنآقرفیلودرکیمیبایزرایئاوژروبارسیلگناتموکحسکرام؟تسیچسکرام

نونکاودسیونبارهیامرسباتکالثمتسناوتسکرامهکدوبیسارکومدنیمهزاهدافتساابودیمهفیمسورپوكوکلپان

موجهدروماریزاوژروبٌةطلساهتسینومک.دننکرشتنمینلعروطباردوخبزحریقحتسفینامدنناوتیمتمکحیاقآمه

درومدوحیاهیبیرفماوعواهتیدودحملیلدبیئاوژروبتموکحكيتاركومدلکش.ارنآكيتارکومدلکشهندنهدیمرارق
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زاهدافتساابدننکیمیعسودننکیمتبقارمكيتاركومدیاهیدازآنیرتمکزااهنآلاحنیعردیلوتساهتسینومکداقتنا

.دنیامنیهدنامزاساررگراکٌةقبطتازرابماهنآ

نیاكآودنریگیمزینیکحضمجیاتننآزاهکدننکیمزینرگیدثحبمطلخكيتمکحیاقآیسارکمدٌةنیمزرد

ردنینلایو«یموسناهجیاهتسینومک)هکیکیتارکومدتموکحاباریناملراپكبسهبیئاوژروبیسارکومدهکتسا

.دنناریمبوچكيهبارودرهودنریگیمیکیدوشیمدیکاتنآردایراتلورپیربهرشقنودندوبنآراتساوخ۵

درادیمربینیچٌةساکیورارهچرومدرودشکیمتسامزاارومارهاظهکینیسیروختفرطزااهتوافتندیدنهنوگنیا

زورماهکدسربكحضمٌهجيتننیاهبمیتفگهکروطنامههکدنکیمنیایاربارثحبمطلحنیاوایلو.تسادیعبرایسب

پچ»رگا.«دناهتفرگرارقمهلباقمرد(تسایسارکومدومسیلانویسانناشیاروظنم)ینونکاتپچًةلکشتمءازجا)

هبارنآ««كيتارکومد)تفگیمرگاودننکیم«مسیلانویسان)هبریبعتارنآتمکحیاقآ««یلم)تفگیم«ینونکات

دننکصخشمهکنآلودبدننیبیممهلباقمرداراهنآیناهجٌةنحصرددعبودنهدیمتبسنیئاوژروبیناملراپیسارکمد

لبقاردوخاجکرههک«ناشیادننامینیسیروکتیلو.دننکلوبقتسبرددیابنادیرماراهفرحنیا.تروصهچهبواجک

.دندرکیمزیهرپهناراگناهداسیاهیزاسهیبشنینچزادیاب«دننکیمرکذوازاسپهلصافالبدناهدرکنرکذسکرامزا

یحطسرددننزیممدیزاوژروبابهزرابمزاناشیاهکیئاجات.دنراکنیمهنیسیروئتناشیاهکتسانیاتیعقاو

تیعضوزاناشیلاحشوخو(ینونکاتپچ)هبتبسنناشیاٌهنیکیلودروخیمنربیئاجبناشیاهفرحالوصاهکدننکیمریس

ایندمامتردناشیاراکربینامزرگاوهتفرگارفارناشیایفابیروشترسارسهدمآشیپاهتسینومکیاربهکیراوشد

یدامتاناکمازاهدافتساابزینناشیا«یناریایاهتسینومکیاربراوشدهژیوبطئارشردهکتسانیمهدشاببترتمیرثا

دننکهولجرتدنلبنارگیدزا(ندرگورسكي)ناشدوخلایخباتهتخاسرداقارناشیاوهداتفاناشنامادردنامسآزاهک

یناهجٌةنحصومسیلانویسانرتناناشیاراکیلصاةصرعدنیوگیمتمکحیاقآیتقو.دنیامندولآلگشیپزاشیباربآ

یاجردیناریانارگفنشورطیحمنوردردزجناشیاهیفابیروشتزاهملکكيودنیوگیمغوردهکدننادیمزینناشدوحختسا

مشچپندادناشیایلصاٌةفيظووتساحنیاناشیاراکیلصاٌةصرع.دیسردهاوخنیرگیدسکشوگهبایندزایرگید

عضودنرادلوبقمهتمکحیاقآدوخهکروطنامه«لاحرهب.تسانتحادناادصردادصیاربیلمعریغوبذاکیاهزادنا

.دنناوخیماطعوبااههغابروقراوشدعضونیاردوتسایراوشد

هدشكيدزنلمعٌةصرعهبیدحاتتمکحیاقآنآرداضقزاومینکیمباختناریخاتمسقنیازاهکیمودبلطم

دوحهکناریاردالاوبرغرداملسم)برغرداهاگیدنستیعضوزاناشیاهکتسایلیلحتدناهدادیلمعدومنهرودنا

«یئاروشویتانرتلآ))ٌةئاراموزلدرومرددوخنادیرمهبهکیلمعدومنهرودننکیم(تسارارقهچزاعضودننادیمناشیا

وضعتدشباهروشکیرایسبرداههیداحتا):دنیوگیمالثمودننکیمهراشا«مسینوینوینارحب)هبتمکحیاقآ

اههاگدادءارآارهاظیتحیفاکشومنیاابهکینیسیروئتهکتسانیاهدنناوخراظتناهریغوهریغو«...دنهدیمتسدزا

الح)زادهاوخیمهکاصوصخم.دنکفیبیرظنزیننارحبنیاللعایتلعهبدروآیمباسحبزیناراهنوینویدیرتهبعجار

یتابثاویتانرتلآناونعبیئاروششبنج)»:هکدیامنیمتحیصنشنادیرمهبودنکهدافتسااههیداحتافعضزایشان
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.«دوشبحرطمتیدجابالنیارددیابودناوتیمیاهدوتیباینامزاسلابقردیرگراکمسیلایسوس

شبنج)ایآ.مینکرپ«یئاروششبنج»ابارنآمیناوتیمهنوگچهدمآدوجوبارچ«الخ)نیاهکمینادنرگا

«(یئاروششبنج»)هکنآیاربایودرکرپنآابناوتیماریلاحخیاجرههکتسایاهدامآورضاحكيتسوكآ(«یئاروش

یکیالثمرگا؟هنايتسامهارف(یئاروششبنج)دشریاربطئارش«الخ)نآردهکدیددیابدنکرپاریئالخدهاوخب

یاهراپیزیرگتسایسونآزایشانیاهیگدروخرسویوروشیشاپورفنارگراکنایمرداهاگیدنسذوفنندشمکلئالدزا

دحاتتسینومکبزحهبنآیرگراکٌةيداحتانیرتگرزبیگتسباوهبهجوتابهسنارفردالثمهکیرما)دشاباهنآزا

شبنج)۱)هبهدادتسدزااراکیدنسردراکششکیتحهکاریرگراکهکدهاوخیمهزجعمتروصنآرد(تساقداصیدابز

یاههنیمزدیابتساشبنجاعقاورگا(یئاروششبنج»اساساهکمیوشیمنثحبنیادراواملاح.دناشک«یئاروش

اروشدهاوخیمهکیسکینعی.دشابهدشرادیدپیدوخبدوخروطبیدودحاتهقبطدوحنوردردادتبانآدشروشیادیپ

دوجوفرصالاو.دهدناشنودنیببنارگراکیلمعیگدنزردارنیاودنکساسحااراههنیمزنیادیابدهدلیکشت

رگا.تشادمیهاوخنمهاروشكيمینکتبحصنآزاهکمهلاسرازهوتسینیفاک«یئاروششبنج)ٌةيصوتیارب«الح»

هکتسینتسدردیلیلدچیهدنوریمنوریباهاگیدنسزاینونکطئارشردنارگراکهکمیریذپبارتمکحیاقآفرحنیا

خیرات.دنوشبتمکحیاقآیاهاروشدراوودنورناکیدنسغارسبزابدندرگربیلکشتتمسهبدنهاوخبیزوررگا

-یبالقناطثارشردزجاهاکیدنسنارحبزگرهابیرقتواهبیشنوزارفنیازاتسارپیئاپورایاهروشکرداهاگیدنس

زجیتالیکشتهبارنارگراک-یدودحاتهزاتمهنآ«هسنارفرد۹۸همشبنجوگنجودزاسپهلصافالبیاههرودریظن

هدوبربحخیب(«یئاروششبنج)زااهروشکنیایاهتسینومکهکتسیننیااملسممهنآلیلدوهدرکندنمقالعاهاگیدنس

هنوگجیهاههدوتناربهررگایتحاهاروشمیدیدهیسور۱۹۱۷و۱۹۰۵بالقناردهکروطنامهدوبمهارفهنیمزرگا.دنا

رداصوصخماردوخیئآراکیاهدوتلکشتناونعباروشهکزورماهبدسرهچدمآیمدوجوبدنتشادننآزامهیروصت

یروشتردرثوموآراکهژیوبینامزاسلکشكيناونعبفرطنیاهبربتکابالقنازاوهدرکتیبشتیبالقناینارحبطئارش

.تساهداتفااجكيسالكثروصبمسیسکرامیبالقنا

مسینومک))ٌهناخراکیاههدروارفنیلواهکمینیببتمکحیاقآدوخلوقزاهکتسینحیرفتزایلاخنایاپرد

تمکحیاقآطسوت«ناریایرگراکتسینومکبزح)ردنونکاو«ناریاتسینومکبزح)ردالبقهک«یرگراک

باوجدیاباجنآواجنیاامزورمانیمه):دنسیونیمناشیادوخ.دناهدرکادیپیتشونرسهچدوشیموهدشیمهزیروشت

هدشلاعفیرگراکشبنجردشاهلاسنیدنچتاثحابمویرگراکمسینومکنایرجنیمهدوجونمیهبهکمیهدباریناسک

تسینناشساوحوتساهداتفاناشمشچزایتسینومکبزحت«دننکیمدروخربامدوحخابهیداحتاعضومزازورمالاحودنا

رد«یتسینومکیبزحنایرجكيهبیدجیسایسقلعتكيویتسیسکرامشرگنكيبایغرد«مسینومکبایغردهک

ندرکمارآهبدیابارشتاقوادصرد۹۰هکدنوشیملیدبتهیداحتانالفیلمعناربهرزارگیدیکیهبتلاحنیرتهب

هباردوخقباسیاههدرورپتسدزایاهراپبیعنیادنناوتیمتمکحیاقآ.«دنارذگبناشنداتسرفراکرسونارگراک

نیاهکیتشونرسامرظنبیلو.دنتسه«تسیسکراممک)هکتسانیااهنآریصقتهکدنیوگبودنهدتبسناهنآدوح
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یگدنزردنآزادناهدرکیعسودناهتفرگیدجارتمکحیاقآیاهفرحهکتسانآلصاحدناهدرکادیپزورمااههراچیب

.دنشکبددوریبیدومنهریلمعویعقاو

هچابناشیامیهدناشنهکتساتهجنیاهباصوصخممینکیمباختناتمکحیاقآٌةتشونزاهکیبلطمنیرخآ

.دننکیمهاگنیرگراکشبنجٌةتشذگهبهژیوبونارگیدهبیرتخبت

افرصدوشیمنالثمودراددیدجنییبتهبزاینینونکطئارشهکمیقفاومتمسقنیاردناشیافرحساساابهچرگ

وایراتلورپةزرابمراکردینونکطئارشابنآقیبطتهنوگرهزادوخنتسناداربمومسیلایرپمازانینللیلحتهبهیکتاب

:دننکیمحرطمتروصهچهبتمکحیاقآارتسردیاهفرحنیمهمینیببیلو«درکافیایشقنهزرابمنیاةژیوتالیکشت

دشیمهتفرگضورفمشیپلاسدنچاتهکینیزاومنآهمه...تساعیسویعامتجایمگردرسومطالتكيشوختسدایند»

دنیوگیمتمکحیاقآیتقوودوشنقارغانآرددوببقارمدیابطقفتسایتسردفرحاجنیاات.«...تساهتفرلاوسریز

راکهبهکیئاجاتهکدوشنلقتنمیسکهبرکفنیاهکدوببقارمدیاب(تسینتیعطقوینشورٌةرود«هرودنیا):

هتشذگهبرجت«سکعرب.تساهتشاددوجو(یعطقونشور))یاهرودهتشذگردتساطوبرمیرتلورپبالقناویتسینومک

.دمآردراکزاساسایبویهاوهدمآدوجوبنانیمطا«لواگنجزاسپناملآبالقنادننامیاهنومنردیتحهکهدادناشن

رگا.دناهتشادیناسآولهستیعضوهتشذگردامفالسامیرادرارقیراوشدعضوردزورماامرگاهکمینکرکفدیابن

ارهطورشمراکفاذوفنیتقوهکمینامیمراجاقرابردیشنمنآهب«تساهدرکنینچتمکحیاقآامرظنبهک-مینکنینچ

هبرتدوزلاسهاجنپايشاکتسایبوشآرپنارود)تفگهمیسارسومگردرسدوبهدیدنامزنآهمکاحتکیهزایشخبرد

.(ینعمهبلقن)«رتریدلاسهاجنپایمدوبهدمآایند

دوبهنوگچعاضواناشدوخلایح"هبدندوبهتشاذگاپتسایسیایندهبشیپلاسیستمکحیاقآرگامینیببالاح

یاهباوجابیبلاقیاهنامزاس.دوبنروطنیاعاضوا[تساهدشلسوتمنامگوسدحهبامرگلیلحتزای]دیاشلبقلاس۳۰):

.(تسامزادیکات)«دندادیمصاصتحادوحخهبارتسایسرازابزایمهسكيرهودنتشاددوحودرادناتساوهدامآورضاح

 

یس؟دوبهنوگچعضوشیپلاسیستیعقاوردایآیلو.هدوبتروصنیاهبعضو«شیپلاسیس«تمکحیاقآنهذرد

وربوراهنآ(تسایسرازاب)ابنعرفتمرکفنشورلوقبواهتسینومکراکهصرعودابام۹۰ٌةهدیاهلاسینعیشیپلاس

.یلمعٌةصرعیرٌگیدویرظنهصرعیکی:میاهدوب

هدرکداقتنانیلاتسازافچشورحخ:دوبیئاغوغدننکهعجارمدوجومكرادمهبتمکحیاقآرگایرظنةصرعرد

اپورارداصوصخمودوبهتخادناهاربیاهلولونامزنآیرکفنشوریایندردداقتنانیازالصاٌحهزرلنیمزودوب

هدشهتخانشیاههویشابتوافتمالماکیاهویشهبابوکبالقنا.دوبهدومنداجیایرایسب«یمگردرس)ویگدروخرس

یوروشابیثوجهزرابمًةصرعهبنیچ.تشادكيروشتنییبتهبجایتحایلمعراثآربهوالعودوبهدیسرهجیتنهبهزرابم

زایرایسب.دوبهدرکاپبیلاجنجناهجرسارسیتسینومکشبنجردیفچشورخمسینویزیورابهزرابمناونعریزوهدمآ

ویرگاشفاهبنونکادندرکیمیراداوهاهنآزاایودندوبتسینومکبازحاوزجزوریداتهکیناگدنسیونونارکفنشور

ویفسلفیاهبتکماپورارداصوصخمیعامتجاطیارشرگیدیوسزاودندوبهتساخرباهتسینومکابكيژولوئدياةزرابم

۳



نامزنآردتروصرهردهکمسیسکراملباقمردزیناهنآزاكيرهودوبهدرکلاعفادیدشاریتسیسکرامریغیسایس

اهنآزاجراحردهچوتسینومکبازحالحادردهچاهتسینومکودنتفرگیمعضومدمآیمباسحهبیرکفنایرجنیرتمهم

.دندوبشیبومکودنشابوگخساپلئاسمنیاهمهیاربتسسیابیم

یاقآیارببیرغیمسرنامزنآردهکصوصخبدوبنلاسآكيروشتٌهنیمزردراکزینلامزنآرد«هصالخ

ربهلصافالبتسیابیمدروآیمدوجوب(یبلاق)ینامزاسودزیمیفرحسکرههکدوبنیانآودشیمتیاعرزین«تمکح

هتبلا.دشیممولعمهلصافالبتشادشفکهبیگیررگاودزیمالومعمودنزبلمعهبتسددوح(یبلاقیاهباوح)»ساسا

رداهنآ(۲۹)«رازاب»اقافتا.دنرادنشیپلاسیسهبصاصتحاودناهتشاددوجوهشيمهیسایسیاهچیپهخسنواهناتالراش

«رتدنلبنارگیدزاندرگورسكياردوخزورماتمکحیاقآرگاوتسارتغادیرگیدنامزرهزازورمارازابهتفشآ

مهشدوحارظنبیتحدشیمادیپلامزنآرداقافتارگاناشیالثمیمدآ.تسارازابهتفشآنیمهشلئالدزایکیدننیبیم

.دومنیمرتهاتوکنارگیدزا(ندرگورسكي)

یاهروشکرشکاردبالقنانیازامهلمیکیرچگنج.دوبهدیسرهجیتنهبابوکبالقنا:یلمعٌةنیمزرداما

رایسبینامزاسلاکشا.دنتخادرپهزرابمنیایهدنامزاسهبفکربناجیاهتسینومکوهتفرگرارقزورروتسدردهتسباو

رد.دناهتفرگرارق(یبلاقیاهنامزاس)وزجتمکحیاقآیفابیروشتردزورماهکدمآدوجوبینیونوهقباسیبرایسب

اهیوسنارفیوفنیبنیدزاسپ((یمسریاهتسینومک)تمکحیاقآلوقب)اهتسینومکیربهرتحتشبنجنیچودنه

ةهعماجٌةرهچیدایزدحاتودشرجنمهسنارفرد۹۸همشبنجهبهچنآواپورازارگیدام.دوبریگرداکیرمآابنونکا

ةحوبحبردهکتسانیابلاج.مينکیمنهراشادوبنایرجردنامزنآردهکرگیدتازرابمیلیحودرکضوعاریئاپورا

اصوصخمرمانیاودسریمهجیتنهبینالوطیاهدوتگنجكيیطردیتسینومکریغیربهرابریازجلابالقنااهنیاهمه

یربهرنتفرگتسدبرسربتباقرراکردودنکیملاعفارهرمعتسمهمینوهرمعتسم«هتسباویاهروشکینایمیاهرشق

.دمدیماهنآدبلاکردیاهزاتنوحاهتسینومکابشخبیدازآیاهشبنج

نآردهکاهنآیاربمیشابیبوخیاهتسینومکرگاامودوب«هتفشآ)»یرگیدظاحلزاعاضوانامزنآرد«هصالح

یئاهر(دنرادنلوبقزورماتمکحیاقآو)دندرکیمرکفناشدوخلقاالهکیئاهفدههاررددوخ(«(عالطا)»ةزادنابنامز

زورنآهکتسانشورامیاربیلثئاسمزورما«ینامزدعبابرگاومیدرکیمدایمارتحاابدندرکهزرابمتساناشکتمحز

وتسیسکرامریغودوخندوبیبالقناوتسیسکرام«ءاهنآ«یعالطا)یبودوخ«عالطا)»ربلمحارنیاهدوبناهنآیارب

.میدرکیمناهنآندوبیبالقناریغ

ردقرغوفرحمک«یاهشیلک«عالطامکپچٌةرود):دیوگیمتمکحیاقآهکتساهتشذگنیمههبهراشارد

(یمسرمسینومک)نیمههکدنرادنءانتعاتیعقاونیاهبو.(تساهدیسررسبیتالیکشتیاههلغشمویاهقرفتاثحابم

هباپوراردهژیوباریرکفنشوریاهوریننیرتهبدارگنیلاتسازاسپاصوصخموفرطنیاهب۱۹۱۹زااشیاریقحتدروم

زارگیدام.دندوبن«(فرحمک))مههجوچیهبودنتشادرارقتشذگیمایندردهچنآمامتزیرنایرجرداهنآودرکبذجدوح

نادیمهباپتسینومکبازحازاجراحردنیلاتسازافچشورحداقتنازاسپاصوصخمهکتسیسکرامنارگفنشورهوبنا

ردرهاظبتمکحیاقآ؟تسیکابتمکحیاقآ«فرحمک))و«عالطامک)ثحبنیا«سپ.مينکيمنتبحصدنتشاذگ
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مک))نیاودنیاپیمارهلموکناربهرودناهدزهمتابمچیاهشوگعقاوردیلودننکیمزاورپناهجمامتیگرزبهبیئاضف

.دنهدیممیمعت(هتشذگپچ)مامتهبدننیبیماهنآردهکار«یفرحمکویعالطا

۳۹



یاددان

جیاتنردیتقویلومینکیملوبقناشیازاارنیاام«هدرکرییغتطئارشدنیوگیمتمکحیاقآیتقوالغم(۱)

یلاخوتیاهیئوگهبنلقباسحبارنیا««هریغوهعماجردتلودهاگیاج«رازاب«یلمتیوه«یربارب«قح.دنوشیمفیرعت

.میراذگیمناشیا

.تساهدمآزینناشزاستسدبزحوتمکحیاقآدوخرسربهکتسینیزیچنامهنیاایآ(۲)

لاحرهب)و(تسیندیعبهتبلا)ریظنیتارابعابدننکیمیعسودنتسهرمانیاهجوتمزینتمکحیاقآدوح(۳)

.دنهدرییغتدوخیلکمکحنیاردیکدناهریغو«هبطونم

دوختیعوضومنتفرنایمزاابمهیتسینویزیوردضلاکیدارپچشبنج»:تسانینچناشیاٌهتفگنیع(42)
ابلباقتردهکیلاکیدارحانج.تساهدادتسدزااردوحخیدوحوٌةفسلفوتکرحیامنبطقیلکروطب((مسینویریور))

تلعالکزورما«دشیملماشارینوگانوگیاهفیطو«دوبهتفرگلکشاهنآهبهتسباوبازحاونیچویوروشیاهکولب
.(درادنینشوریدوجو

ضرفلوبقاباجنیا.دندوبدوحنامزعاضوانایرجردالماکاهکیرچوگنکتیوناربهردوشنمهافتءوس(۰)
.مینکیمتبحصتمکحیاقآ

یعونصمشیاهزرموتساراکهاگودراتیوکهکدوبهدمآشدایبناهگانگنجٌةهحوبحبنآردامنیسیروئت(٩)

نرقهسدودحریثاتزارانکربویعیبطاهنآیاهزرموتساههراکیبیودرااهروشکرگیدیئوگ.رامعتساتسدٌهةتخاسو

.ناهحردیرامعتساتسایس

نامهردزینتانایرجنیاناگدنیامنیاهرداکهکمیریگبرظنردتروصنیاهباررگیدتانایرجكرترگا(۷)

ارههبشنیاهلمجنیایلو؟تشادیموزلهچتمکحیاقآجورخسپهکدیايمشیپلاوسنیادناهتفربزحزانامز

دناهدنامتسینومکبزحرداهنآةدنيامنیاهرداکیلودناهدشجراخیسایسظاحلزاتانایرجنیادیاشهکدروآیمدوجوب

هکیهاربرسیاهرداکنینچهکدیاآیمشیپلاوسنیازابتروصنآرد.دنهدیمیارتمکحیاقآیربهرهبیگمهیتحو
مامتناشیادنتشادیررضمهرگاایودنشابهتشاددنتسناوتیمیررضهچالوصادنتسهتمکحیاقآرایتخاردروطنیا

بزحرگایلو.مینکهیفصتهکمیتسیننیلاتساامهکدنیوگبدیاش.دنتشادرایتخارداراهنآندرکهیفصتلئاسو

یاههیفصت)زادندرکتسینومکبزحابناشیاهکیراکمیئوگبدیابمیریگبیدجهظحلكيیاربلقاالارتسینومک
.دوبرتهدننکنییعتبزحنیایاربزین(ینیلاتسا

رگیدمسینومکهبدوخباستنانیا«دنهدیمهزیاجاهتسیلانویسانهبدنرادرگیدهکزورما):دنیوگیمناشیا(۸)
.«درادنربردیعفناهنیایارب

لباقت...یریگردنیاتلعهکدندرکدیکات...هکدندوببزحیاهتسیسکرامنیا...):دنیوگیمناشیا(٩)

وایراتلورپارهلموکهکدرادنارنامزنآتحارصهتبلانونکاناشیاٌةتفگ.«تسایتاقبطفلتخمیاهشبنجوتاقبط

دنهاوخیمنارهاظودننکیمتبحصهراشاوءامیاابتمکحیاقآتمسقنیاردالوصا.دندناوخیمیزاوژروبارتارکمد
.دنیامنشافارهدرپتشپرارسا

۳۷



نیانتمربیزاوژروبهکیموجهوقرشكولببذاکمسیلایسوسطوقساب):میناوخیمارناشیاٌةتفگنیع(۱۰)

هکییبلطیسارکمدومسیلانویسانمهناریاتسینومکبزحرد«درکزاغآمسیلایسوسنامرآومسینومکلکربطوقس
هکدوبنیاامبناجزایئادجباختناتلع.دنزبارشدوخزاسهکنیاهبدرکعورشدوبهتفرگیاجمسیلایسوسرتچریز
.«دندزیمزابرسبزحردیتسینومکیشمطحخهبومسینومکهبنیکمتزارگیدتاشیارگ

هبباطحنامتبحص))ایو«دندرکیملابنداردوحخرظندرومتیلاعفنیئاپزا)هکدنلانیمتمکحیاقآ(۱۱)

كيبزحنیادیراذگبدیوربدناسریمنامشهبیزیچرگیدمسینومکارهاظهکنونکاهکدوبنیالبقزارگیدیاهشیارگ
.(دنامبیقابیتسینومکبزح

نآهبهکمیریگیمنیدجهریغوبزحندوبیرسارسدرومردارناریاتسینومکبزحیاعدااجنیاردام(۱۲)
.دیدرگنمهحرطیتحشیاربهلئسمزگرهنوچدشنوربوریلکشمچیهاببزحظاحلنیازا.میزادرپب

.تسامقفاوتدرومدصرددصریخارما(۱۳)

یزوركيهکنیایاربودراذگیمزابیدعبتاباعشنایاربارهنیمزهشیمهتمکحیاقآهکمیتفگالابرد(۱۶)

دروآیماجنیاردالعفار«میتشادهکیتالیکشتویسایسٌةچخيراتره)ترابعنیامیدوبهتفگزاغآنامهزاامهکدیوگب

.دهدرارقدافتنادرومناشتوافتمقباوسببسبزینارزورمانادیرمزایاهراپدناوتبنآهبءاکتاابموزلتروصردادعبات

.تساهتشونوتساهتفگطقف.«میاهدرکلمع)دیوگنهکدرادتقادصردقنآ(۱۰)

غوبنهباهنآراکناونتفرگهدیدانوهدمآدوجوبامٌةدارازالقتسمهکتسایزیچناهجیروشکتامیسقت(۱۹)

.درادجایتحاهداعلاقراحكيروشت

نیبزاارراکمیسقتودنکهدروآرباردارفایاهزاینمامتدناوتبهکیاهعماحروصتنودبهکیچوپفرح(۱۷)

درادنیموهفمچیهدشابهدرب

ودننکیملمععطاقالماکتمکحیاقآتساخیراتریسزاثحبیتقو.دوشیمنینشتسممهنینلیتح(۱۸)
.دنتسینسکچیههبیزایتماهنوگچیهندادهبرضاح

ةرابردسکرامهیرظندنهاوخیمتمکحیاقآهکتسا«دیاش)نیااب؟دینیبیمارلیلحتردیملعتقد(۱۹)

یاربهکاریتایآلقاال.تسارتلکشماهیبهذمعضوزاتمکحیاقآنادیرمعضو.دننکدرارمسیلایسوسندوبریزگان

هبدیابزینارناشیاتایسدحیتحتمکحیاقآنادیرمهکیلاحرد.تساهدشءاشنانانیمطاونیقیابدناهدرکلزاناهنیا

.دننکیقلتلزنمیحوناونع

یتقو؟دشاب«نْریسکاونانا)یوجتسجنیمهدناوتیمنمسیلایسوسلابندهبنتفریاههزیگنازایکیایآ(۲۰)
همهدناوتیم«نان)یوجتسجهکدننکیمنامگودننکیمادجمسیلایسوسیاربهزرابمزاار«نان)یوجتسجتمکحیاقآ

ریسشمکشیتقواتهکتسینیئاوژروبهدرخرکفنشورزجهکدهدیمناشندزادنيب(«مسیلایسوستفارص»زاارسک

دوحیدامطیارشٌةطساوبایراتلورپهکدوبنیاردسکرامفرحاقافتاهکدمهفیمنودنکیممسیلایسوسدابشلیفتسا

رکفنیاردوادشابرثراوشد«نان))ندروآریگهچرهودورگیممسیلایسوسهب(نان)نیمهیوجتسجردهلمجزاینعی

.دومنرارقرباریتسیلایسوسماظننآیاجودرکبارح"ارماظننیادیابهکدوشیمرتخساردوخ

رادیاپدشرارقرباهناسناتکالفویهاگانتیاهنردهکنهکیرادهدربیتقو.دشابنینچهکمهضرفهب(۲۱)

هچ«یزاوژروبرطاحنانیمطایارب«تمکحیاقآ«دنتسکشمهردارنآودندرکمایقنآهیلعرباههدربماجنارسودنامن

ردهک«نردم)لئاسوویهاگآورستشپهکیایتازرابمخیراتمامتاب«(نردم)ناگدربنیاهکدرادتسدردیلیلد

هتبلا؟دننکنانبار«نردمناگدرب)»هاوخلدهعماجنآیاجهبودننکشنمهردارنآودننکنمایقنآدضرب«دنرادرایتخا

۳۸



یاقآیلو.تساراوشدرایسبرضاحلاحرددندادحیضوتزاغآردتمکحیاقآهکروطنامهاهتسینومکوایراتلورپطیارش

هبیهاگنكي.دناسرتبشیپزاشیبارایراتلورپیزاوژروبلوقزاودنکیبلطتصرفروطنیادیابنالاحمهتمکح

ابدنادیمنوتسینمرگنادنچشرازابمهیزاوژروبیلوتسینهاربورعاضواامفرطهکتساتسرد«دنزادنیبناشفارطا

ویتسینومکشبنجهکنیانتفگ.دنکنامرداردوحخیاهدردهنوگچهدروآتسدبریخایاهلاسردهکیئاه(یزوریپ)

رگیدبناجردوندرکولغبناجنیاردیلوتساراکنالباقریغیتقیقحدربیمرسبیراوشدتیعضوردیرتلورپ

هتخاسیزاوژروبیاهیچتاغیلبتزاایهکتسایراکتساهتخاسوازایراکرههکندیدتردقردقنانجنآاریزاوژروب

.دناهدیسرتیزاوژروبنیازاناشناوختسازغماتهکیناسکزاابتسا

تهجرسربثحبتسینتدملوطرسربثحبهکارچدوشیمهچ(لسننیدنچ)نیازادعبدنیوگیمنو(۲۲)

.تساتکرح

دننامهکدوشیمیئاهنآلاحلماشرتشیبدننکدنخشیراریسک«یلمعشبنجنیلاعف»نیادشابرارقرگا(۲۳)

ابلاغیربهرتحتنارگراکندرکاهرنمضویدوخبدوشبنجزایورهلابندنمضتمکحیاقآیرگراکیاهتسینومک
یاهداینبلابقردارچ«تسینتسینومکارچ)هکدنهدیمرارقلاوسنیالباقمرداراهنآءاهاکیدنسةنابلطتصرف

یبوفرحمکهریغوهریغواهتردقیبلطگنج«درموكزیربارب«شرورپوشزومآ«بهذم«تلود«دوجومماظنیداصتقا
.((تساهفیظو

راکهکناریاقلخیئادفیاهکیرچنامزاسنیمه.تسینلآندوبنکممریغیانعمهبراکیراوشدهبناعذا(۲۶)

اب-دوخ«لاکیدار)یاهشورنیمهرطاحهب-رگیدطیارشردءدرکعورشهقبطزا«یوزنم)تمکحیاقآلوقباردوح

.دیدرگوربورارگراکیاهدوتلابقتسا

ةویشهبهتبلا-یزاوزروبتمدحردیئاکیدنس((نیلاعف)شقننیاهبرگیدیاحردتمکحیاقآدوح(۲ه۰)

.دننکیمهراشا-ناشدوحخ

شبنجردیتسیسکرامینومْرهنیماتونومکهبرجتزاسپسکرامیاهیدنبعمجهباجنیاردرگیدام(۲۹)
یمنهراشاساسانیاربمودلانویسانرتنالیکشتوهقبطنیایژولوئدیااهنتناونعهبمسیسکرامتیبثتورگراکهقبط
زاسپسکرامزارتشیبار«ناوجسکرام)تمکحیاقآشامقزایتحلصمیاهتسینومکبلغاهکمینادیماریز.مينک

.دندنسپیم«ایراتلورپیبالقنایروتاتکید)سکرامونومک

«هدشرشتنمكيهرامشلانویسانرتناهیرشنردهکیاهمانعطقیطتمکحیاقآزاسونبزحهکمینادیمام(۲۷)

لواتمسق.تساهدرکذیقنتار٩۹هامنابآ«رگراکهقبطیاهدوتیاهلکشت»هرابرد«ناریاتسینومکبزح))ٌةمانعطق

:هکمیناوخیماحنامهرد.دوشیمنهدادقوفتالاوسهبیخساپچیهزیناجنآردیلو.دزادرپیماهاروشلیکشتهبهمانعطقنیا

دحاوزایرایسبردودندروآیوریثاروششبنجهبیرگراکشبنجناورشیپونیلاعفزایعیسوشخببالقناهرودرد)

۳۰بوکرساب«شبنجنیا.دشلیکشتنارگراکیاهقطنمیاهاروش«قطانمیخربردوهناغراکیاهاروشیدیلوتیاه
بلطمنیمهزاهکیاهجیتن.«تفایهمادایمومععمجمشبنجلکشردیرتدودحمداعبارد«نآزاسپقانتحاودادرخ

تاناکمارگا.دوشیمبوکرساروشقانتخاطیارشردودیاآيمدوجوباروشبالقنانایرجردهکتسنیاتفرگناوتیم
یداقتناچیهارهاظهک-(بالقناهرود)یاهاروشهکتشادیلیلدهچ"الوصادوبمهارفزینقانتحاطیارشرداروشلیکشت

اهنآرگیدرابدشابمزالاتدنوربنیبزا-تسیندراواهنآهبتمکحیاقآبزحودزاكيچيهفاکشومنیداقنرظنزامه
.مینکاپبار

باختنازرطوبیکرتظاحلزا(بالقناهرود)یاهاروشهکتسنآدرادنهجوتنادبهمانعطقنیاهکیرگیدبلطم
ومظنمیمومععمجم«ءاروش):تفگیمنیسکاجنآرد.درادیساساتوافتهدمآاروشناونعهبهمانعطقنیاردهچنآاب

هیکتایراتلورپیبالقناهبرجتمامتهباروشفیرعتیاربوتسااروشاروشدنتفگیمهکلب.«تسانارگراکهتفاینامزاس

هبدریگیمیکییمومععمجمابارنآیتقویلودوریمپچهبارهاظدنکیمباختنااراروشظفلهمانعطقیتقو.دندرکیم
تیصاحخیبووبیبمه«درزیاهاکیدنس)زاهمانعطقنیایاروش.ددرگیمزابتسارهیلااهتنمینعیدوخیلصایاجنامه
«ناریاتسینومکبزح)»كيتارپلصاحدرذگیمهمانعطقنیارودصزالاسجنپهکنونکاهکمیسرپیمنرگیدام.تسارت

۳۹



؟تساهدوبهچزینتیصاحخووبیبهمانعطقنیمهدافمقّقحتهنیمزرد

زالبقكيتاركومدبالقنازافكيبلئاقهطلستحتوهتسباویاهروشکیاهتسینومکهکنآلئالدزایکی(۲۸)

بالقناماجنایاربواندشهدامآورگراکٌةقبطلکشتیاربیسارکومدوجوموزلنیمهدندوبیتسیلایسوسبالتقنا

هبزایندیدجطئارشردونونکارظننیاهکتسینیدیدرت.تسادرومیبتمکحیاقآابنآثحبهک«دوبیتسیلایسوس
یبدندرکیمتبحص«قلحخكيتاركومدیروهمج))زازوریداتهکیناسکزایاهراپهکمینیبیمزورما.درادیدجینیبزاب

یاربیزاوژروبزاناسرترگیدیاهراپودنیوگیم(مسیلایسوسدابهدنز)امیقتسمودنراذگیمرانکارنآادصورس
فصردامومعارریخاٌةتسدرگا.دننکیمعمجهئاضمادنچیاههمانناریاردالثمیئاوژروبیسارکومدیرارقرب

یربهرتحتكيتاركومدبالقناكيیاربارطئارشیتقوهکتساهنوگچهکمیسرپبدیابلواٌهتسدزا«مینیببیزاوژروب
یکیروشتتسبنبنیا«تروصرهرد؟تساریذپناکمایتسیلایسوسبالقناكيدننکیمرکفدننیبیمنهدامآرگراکٌةقبط
درادرارقیناهجحطسردایراتلورپفوفصیگدنکارپینونکطئارشردهتسباویاهروشکیاهتسینومکلباقمردهکتسا

ابسیونریزنیاردامنخسیور.تسانآهبهدامآورضاحیاهباوجندادایونآزانتفرهرفطنآاباهدروخربنیرتدبو
دوجوببزحمهملقشخرچابنآرثاربهکدننادیمیئوداجناشیا.تسینیراکلئاسمنیاابارناشیا.دوبنتمکحیاقآ

.درادنتمواقمباتیتسبنبچیهوداجنیالباقمردهصالحودوشیمیهدنامزاسیتسیلایسوسبالقنامهودیایم

واهتسینومکرثکادرومردهملکنیا«دنربیمیدوسودننکیمیاهلماعمنآردهکتسایئاج«رازاب)رگا(۲۹)

ناونعباراراوگهچنوچیناسکودنتفرشیپدوحناجنتحخاباتودندمآنادیمهب۰٩یاهلاسردهکیتسینومکیاهنامزاس

تمکحیاقآدرومرداقافتا«یلو.تسینقداصدندوزفایتسینومکٌةزرابمقریبربارناشمانودندومنهئارادوخلبمس

ردهکدناهدرکارباسحنیادوحنهذرداهرابامتحناشیا.تساهزیچیلیحیایوگ«تسایسرازاب)بیکرتنیمه

ماگنهودنتشادرایتحخاردیدامتاناکماردقچودندوبرفندنچهلموکهبناشنارایودوحخ«كيروغشتناوت)نتخورفماگنه

.تساجنیا)رازاب)«تمکحیاقآ.ردقچ«ناریایرگراکتسینومکبزح)»لیکشتو«ناریاتسینومکبزح»زاجورحخ

.شیپلاسیسردهندنراکردنونکامهنایرازابوتسازورمانیمه«رازاب)
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موس

۱۳۳۷۹هامدادرخ

 

لا
ناربايرگراکتسیئرمکبرخحناگرا

صضارتغاوتارهاظت:دهشم

[هم۲۹1دادرخ٩هبنشهسزور

نیرتگرزبزایکیدهاشدهشمرهش
هتشذگههدیطیاهدرتتاضارتما
.دوبیمالسایروهمجتایحهرودرد

یاههناخبیرختهبضارتعارد

۸کتمحزتالحمزایکیردمدرم

تأرهاظتهبتسدرفننلرلزهنیشن

دصکیزاشیبودندزییامیپهارو

دنچوداناب«یتلودناستخاس
.دندیشکشتآهباریرتتالک

لکهرلدا,یرادرهشنامتخاس
نامزاس.ناسلرخناتسلداصتقا

كنابیزکرمهبمش«یمالساتانیلبت
هتخوسیرتنالکنیدنچوتارداص
ردنیگمشخمدرم.دندشنآریوو

ولانشلاریرتالکهدوخریسم

یرازگربخشرلزگقبطرب.دندرک
رددهشمرهشنلدنزهرصاحماه
رهاظتطسرتدابآلیکونابایخ

.دشهجاومرلدساپ

نانچدهشمرداهیزرسشتآتدش
دود«دمبتهاس۲۶یطهکدوب

هداشوپاررهشیاضفماستیظیلف

یادصعبتمنیمههتفگهب.دوب
مامترداردهشمرهش,یزادناریت
.دربهدروآردهزرلهپتارهاظتتدم

ءتارهاظتعورشردبنامهزل

شتآمدرمیوربنارادساپ
نیارددوشیمهتفگ.دندوشگ
هدشهتشکرفن۱۸لقادحنایرج

ریگتسدرفناهدصبیرقو
.دنلهدش

دننامزیندهشمرهشهعقاو
رادابآمرخرهشودیاهدادیور
هلمحابهتشذگهامیطردكارا

مدرمیاههناخهبیرادرهشنارومان

نیاودشزاغآنیشنریقفتالحم
.درکرجفنماررهشمدرمیتیاضران

ابربخهتشذگفالخربرابنیااما
یتلردتاعوبطمردیرتشیبتعرس

دعبتعاس۲۸۶.دشسکمنمناریا

یررهمجنویزیولت«ثداوحعورشزا

یربخهمانربردارهدشناریوو
شضارتعاتمسو.دادشیامندوخ

ییاهحانجهکدوبناتچیاهدوت
ندادتبسنزینمیژردوخزا

مالعاتسردانویحطسارراکیارخ
هلاقمرسردتلاسرهمانزور.دندرک

زلمدرمیتیاضراندوخدادرخ۲
زایشادیداصتقایاهدوبیمک

رداریناجتسفرتلودتامادقا

تیعضونیأداجیا

اردوخیاهیگلاپمههجوتودنادیم
بلجتالکشمنیایساساعفرهب
تاموبطمفصونیااب.دنکیم
هنقاونیامیژرهبهتسباوویتلود
*شابواولذارگراکلصحامار

ابعطاقدروخربودندرگدادملق
ویتلودعجارمواهداهنزانیببسم
دشهتفرگمدیتلودریغ

هبهظحلنامهرد«تساماجنافرش

میهارخناشدازاجمهبداسفمرج
ومکهدرکمااعانینچنهتلود."دداسر

دهشمهمقاوردناگدشریگتسد
هبهکیاهژهوتایهطسوتامیقتسم
یمالسابالقناناتسدادیتسرپرس

تسلددصردیمالسامیژر.تفرگ

مدرمزلنتفرگمشچرهزیارب
زایدایزداامسیشاراد

مادهاهخوجهبارناگدشریگتسد
زل هدیسررابخا.دراپسب

زارلدساپنلرارهندشلیسگ
رد.تسادهشمهبفارطلیاهرهش
میظعتالاقتاولقننیلهجیح
كيهرهچدهشم«یماظتنایاهورین

وتساهتفرگدوخباریماظنرهش
واهیریگتسدزلیاهدرتسگجوم

.تسانایرجردیروقتانبکاحم

ناتچرهشنیاردعاضواتماخو
تالکشمهناهبهبتلودهکتساهدوب

ناراگنربخدیدزابمدامینف
.دشرهشزلیجراخ

«تکالفورقفهکتسنیاتیعقاو

هکیاینیماتیبویراکیب«ینارگ
ناجدبابیمشیازفازوربزور

.تساهدناسوربلهبارمدرم

ردتموکحنارسیاهدیعووهدعو
سبشدآزاسپهلصافالبهرود
هکهچنآو۰تخابگنرتمرسب

یبورقفدیدشت۳بیصت
۰یهحطسشهو۰

.دوبشکتمحزورگراکاهنریلیم
راتشکوگنجلاستشههکیمدرم

هتشاذگرستشپاریبارخهناخو
لصاحراظتناگنجنایاپاب«دندوب

ارناأشیگدنزردیدوبهبندش

تلراظتنانیأآققحتودنتشاد

یملوحمرودهدنیآهبمیژرنارس

ءاهتسایسنیاهمادازجیاهراچ
.دنرادنارمدرمیبارخهنثاخ ,ینمعی

واههدعو«آاهاعدازالقتسم

٩*هحفص

 

۰

 

تسیئنومکبزحیاهزادنامشچ

یاهشکمشکوتافالتخالابندب

,نییبقنیانمرظتب.تساهدش

یاههشيرندرکوجتسجینمب
بزحیکرردتافالتخلردبزحنیا

یتسردادنیت۳.ناریآهکممد
:هدنچره.تسا

شیبایکبزحياقفرزل
ارهوخیلهب.صرکفروظتیمه

تانالتخلنآدادتملرد

فیرمدناریلتسینومکبزحنورد
بزحنیاندیدنمرظنپ.دننکیم

سایرنتحآهکمالدیم

ویخیراتینیعطیارشاتحل

ساکمنا
لیکشت

ینیعطیارشنامهدوخهب
دادتماردهنوتساهدش

.تاقالتخانآ

 

  

 

   
وایندپچبازحلریاسدجام

مسیئومکیخدمهکیناسکهمهدنناموپچوت

.میتفرگریثادتیمضونیازادندوبیاهیدنببطقواهندشتسلر
یلیخءدندشلحنمتانایرجیلیخ
امردندشهدیشکبامشنلهباه

ردرگانیاربانب.میدرکرییفتبزحلوصحمیعونناونمب
بزحنیاشیادیپلماعیرجتسجاریز.تساهابتشاناریاتسیئومک
.میتسهنیعمعطقموهرودنیاردیلخادیاهشکنشکوتافالتخانآ

ییادجوناریاآتسینئومکبزح
درخء.دمآشیپهکییاه

.دیماجنالوطب

 

ینیعتیعضونامهلماهنیا
درجومامنوریبهکتسایعامتجا

 

(۹۲٩هم)۷۱تشهبیدرل

كحبمردتمکحروصنمینارنخسهدش

بزحیاهرداکسنارفنکنیتسخنردیرگراک

۱1بّوحایکسیاههنیهُو

ردمهبزحنیاودندوبیم

انیورو.خس

مودهرامش

 

وینابم
.تسا

.تسُهدوب

-۷تالوحتوقرشدارلبطوقساب

تدشبایندهرهچریخآلاس٩
یداصتقاتالداعم..تساهدرکرییغت

تیعضوویسایسو

2ی
      

 

-

زل.تساهتخيرمهردالماکدوب
ورصامعمناهجیسایسداصتح

یاهکولبنایمناهجمیسق
ویرکفتیمضواتیناهجیزلوژروب
هدرکرییغتتدشبهمهیکیژرلوتدیل
وعماوجیرلجیدیدجتالاوسو
.تسلهتفرگرلرقیمعامتجاتاقبط

یسایسبازحایدوجوهفسلفامبط
نیشیپتیعضوبوچراهچردهکیا

۵هحفص

 
پبزحیاهرداکلواسنارفنسکیرازگرب«هبمالطا

نآریایرگراکتسینومک

-.دشلیکشت(۲٩هملیاوا۷۱۱تشهبیدرآلواهمینردناریایرگراکتسینومکبزحیاهرداکلواسنارفنک
[زدر۶ودیدرگرازگربفلتخمیاهروشکزابزحیاهرداکناگدنیامنزلرفن۶۰زاشیبتکرشابسنارفنک

فلتخمیاههصرعردتیلاعفیاهشورویلممیاهتیولوازینوبزحزادنامشچوینابمدرومردسنارفنک

دروتسدبزحهمانربوفادها.تخادرپثحبهبالصفم

سنارفنک.دومنبیوصتتهجیزکرمیاروشهبهناراونآسیونشیپهیهتلوئسمارینویسیمکینارفنک

یاضعاباختناوییارجاهتیمکیاضعاباختناابماجنارسودرکبیرصتارهمانمطقورارقیدادمقنینچمه
.دادهمداندوخراکهببزحمجارمنیرتیلاعناونمبهرفن۲۸یزکرمیاروش

,لصقفماتبسدهثحابمزادعبهکدوبسنارفتنکرگی

.دیدرگباختنابزحییارجاریبدنارنعبیمیرکرغصاییارجاهتیمکتسشننیلوارد

ناریآیرگراک.تسینومکبزحییارجاهتیمک

 

 

 



۹۱۳۹۹هامدادرخ-مودهرامش

یاهزادنامشجوینابم

یرگراکتسیئومکبزح
لارسریز.دددوبهتفرگلکش
یرربوریدیدجتااضمعمودوریم
رارقیبرحویسایسیاهتکرح

یخساپهبهجوتابرگیدهکدریگیم
زاناوتیمدوشیمهداداهنآهبهک
ردیبزحیاهداحتاویدنبفص

تالاوس۰.3تبحصهرودنیا

دیدجیاهفاکشواهتدحودیدج
كرتشمخساپ.دنکیمداجیا

انوزلزورمارگیدنیشیپتفاضمم

۰.

ردهچ,یوروشرادفرطیاههخاش
ایاشخب,قرشردهچوبرف

,دناهدادمانرییغتویشمرییغت

زاار.دوخیورینمظماشخبای
زارهیشاحهبودکهدادتسد

یاضفزلهدافتساابدننکیمز

قرشردرازابدرکلمعزایتیاضران
اضرادایآاو شستجقیمعیتبر

لاسهدلابتدیبرقردیرگراک,
هدنیامنهب.دیدجتساأارهلمح

رگراکهقبطیبفاددتاضارتعا:

ردقیرطنیازلودنوشلیدبت
می.دننامبیقابیسایسهنحص:

يوزنمتدشبلاحرههبتانایرج
بازحارگیددایچیهودناهدش
لیکشداریدشموریتوحرطم.

زحوهسدرفتسیلومکبزحریظنآاِ
یامنرودزونههیسور.تسیئومک

امادنشابهتشادارندشرتدنمتردق:

یدجرییغتهبطرسلاحرهبنا
طخاویلمعویسایسهاگیاجرد
اهنیاهدنیآ.تساهنیاینونکاتیشم
دلولبداهبقلمدهتشذگنوچهنار

ابناشهطبلرهکلبءردتقمیناهج

.دنکیم
۰

دصلاکیدارپيجشسنج

نتفرنایمزلابعمهیتسینویزیور
روطبیدوختیعوضوم

هدادتسدزلاردوخیدوجو

ابلباثدردهکیلاکیدارحانج.تسا

بازحاونیچویرروشیاهکولب
وءدوبهتفرگلکشاهنآهبهتسبلو
«دشیملماشاوینوگانوگیاهفیط
ینشوریدوجوتلعالکزورما
هدسعششخبپهگنیلهولاعب.درادن

مسیلاکیدارزلبازحانیایورین
هکتفرگیمهیامیرگراکریغراشقا.

تالوحدابمهمسیلاگیدارنیا
ارههبوهدشدودریخایاهلاس
هکیعامتجایوریننآوتساهتفر

لوحدنشسناوتیمبارحا«ترگنیا

دنروایبدرگدوخلاکیداریاهرامش
نیا.تسادوجوماندزورما
بازحاهکتسینیارودرگید
هدرخوییرجشنادلاکیدار

.تسیئوئام,عونرهزلییاوژروب
یسکدنناوتب.هرمغوتسیسگتورق

یسایسیاهنیپمکودوخرودار

یعامتجایوریننامه.دنرادهاگن

زادرادمهتانایرجنیادودحم

.دوشیمهدنکارپاهنآرود

واهتارگرمد.دوشیم

مسینومکیموندهاشموسناهجرد
میلهدوبیموسناهجمسیلایسوسو
3نیوادنماییرسازا

میقتسمریفومیقتسم*ن

مشتویساوردابومسی لویسانعقاوردومسیئوئام

همادرپوقفارظنزاءالوااریز.دنا
یابریزقرشطرقسابیداصتقا

یمومعقفا.دشیلاختانایرجنیا.هب
لرتنکتحدیتلودداصتقلاهتیل

ودوبیقلخابیمدرمیروهمجكي
یرلدیرخرگیدیداصتقاقفانیا
یسسرمسیلانویسانهولاعبو.درادن
هنحصهبنایرعوحیرصتروصب
اردوخیوریندوخوتساهدمآ
یاربییاج.دنکیمبذجامیقتسم

هبپچتانایرجهنوگنیادوجوزاربا
ردوررهب.دنامیمنیقاببیتردنیا
پچیاهورینمهمرسناهج
«ینینچنیالاکیدار

.دنرادنبلرعا

زایحم

بزحهبصوصخبهکیشتیمقاو
دوشیمطوبرمناریاتسینومک
دضضرصتردهکتسنیا

نایرجردریخایاهلاسیتسینومک
نارادمچرپناوتعبیعاستجا
هبضرمتنیایسایسودیژولوتدیل

يسارگومدیرگیدومسیلانویسان
دندوبییاتایرجاهنیایودره.یلط.

مسیتومکهبیزاوژروبضرمتردهک
تسلتسردنیا.دندشرادنادیم

رسنایمنیلردزینمسیشافهک
مسیشافندشراملا«.درکدنلب

ردو دوبتالوحتنیایدمیلوصحم

ایلتزاومیشابورفلوصحم
دضضرمدردهکيتاتايرجنآاما

یتسیلایسوسهبشداولبهلمحششوپ
رادمچرپ«تفرگیمتروصقرش
یسارکومدومسیلانویسان.دندش

مینیبیممینکتقدیتقوو.دندوب

ءازجازاتانایرجنیایردره
ابولاکیدارپچیلصاهلکشتم
.دناهدوبیموسناهجمسینرمک
یسایستنسودرگیدترابعب
.اهروشکهنوگنیاردهکیایلصا

.نارگراکمسیلایسوسابجارتمارد

ارتنسنیابازحاولاکیدارپچ
هنحصردنونکا.دندوبهدادلکش

احیرصیناهجحطسردیماستجا
هبدرگرارقمسینومکلباقمرد
هیلعورینبلجیلصابلاق
دندشلیدبتوس صبارهوگلیاهکتسا
دناهوایاهتنسنیالماح دنتسه

اپیممهززایتیعقومنینچرد
هنحصرداهشبنجنیایتقو

هتفرگرارقمهلباقمردیعامتجا
.هتشذگههدفالخربءرگیددنا

بوچراهچرداهنآندنامیقاب

نکىمریغلاکیدارپچیاهلکشت
مسیلاتریساتهکنیآصوروصخب.دوشیم

ارهرودنیایبلطیسارگومدو
هبیموزلودننادیمدوخهرود
رد«مسیلایسوسهبشنرکوشزاس
یطیارشنینچرد.دننیبیمن«عونره
ینالیکشتیاهبوچراهچظفحاعبط
نکممریغٍبازحایاربیقلخ

ردنشورنآزا

دنرادنوریبناهجرداهتسیلاتویسان
رههیمسینومکالکو«اهتسینومک

میتفربزحنآزاامهک

لالوبرمز

یسکامیطودنیوکیمار«ریبمت
ردهکدشابهتشادیبزحدنارتیمد

وتسیسکراموتسیئوسکن

مهرودتارگریدوتسیلادوپمات
دحاوپچنامزاسكيودنوشعمج
اربجیدانایرجنینچ.دنزاسبار
نیمهوررهبودنرشیمهیزجت

تشپهکتیعقاو
بزحردریخایاهینادج
برح.تشادرارقناریلتسیلومک
هتفاترظننیازلناریاتسیلومک
هکتسینكش.دوبنیاهتفاپادج

برحردیرگراکسرم

بزحودوبیرقناریاتسینومک
هکدوبیرازباناریلتسیئوسک
ةسیلایسوسشبنجلکنآطسوت
رتهاگآدوخناریاهمماجردیرگراک
وتخسطیارشردهژیوبودش

لامفقیسایسهنحصردیریطخ

ناریاتسینومکبزحاما.دنام
نامهعباتیسایسبزحكيناونمب
پچبازحاهمهربهکدوبینیناوق
.دوبرطظان

پسو
نیانتمربیزارژروبهکیموجه
نامرآومسینومکلکربطوقس
بزحردءدرکرافآروس
ومسیلانویسانمهناریاتسیلومک

رشهوبهتفوگیاجمیلاوسوس
.دنربارشدرخزاسهکنیاهبدرک
امبناجزلییادجباختناتلع
نیاابرگیدتاشیارگهکدوبنیا
هبنیکمتزارگیدیللملانیبعاضوا

یتسینومکیشمطخهبومسینومک
هبهجوتاب.دندزیمزابرسبزحرد

بزحیتنس.ثردق

2یاهتساوخ ی3حرطم0دوخ

اربزرزرحَکدنتشادظرنلوتنیا

يبوینیبدبزلییاضف.دننکجلف
نآردیسایسریغویدامتما
تیلامفنیئاپزلودننکداجیا
تلم.دنکلابنداردوخرظندروم

هنیمبامهکدوبنیلامییادج
رددنرلداهشبنجنیاهکمیديديم

مهلباقمرداحیرصهمماجحطس
دوبنیاهلاسمرهاظ.دنریگیمرلرق

تیعقاواما.
تاشیارگ.دننفراهنآهکدوبنیا

نآزاامهکنیازالبقلاسودرگید

بزحیسایسرظنزا«حیورببزح
.دددرکدكرتارناریاتسینومک
عطقمنامهزا.رگیدمسینوسک
نزوتانایرجنیایاربموسهرگنک
بیترتنیمههب.تشادنیتیمهاو
ویشمطخوتسینومکبرح

شزرامهبّزح یتسیئولکیربقر
هدادتسدزلاهنآیارباردوخ
,.دندوبناشدوخهطورشملابند..دوب

دندیدیمهعماجهنحصردهکارچ
یلمواهنارکومدهرودهرودهک

لیلدبتانایرجنیا.تساهارگ

یاهعماجردبوکرسودادبتسا

بزحومسینومکهبناریارظن
نونگکا.دندوبهدروآورتسینومک

دندینشیماهدردقربادوخزارگید
ارفاهیروتاتکیدطرقسرصههک
بوکرسییارگیلماریخرب.هدیسر
لکشدومسیلایسوسهبناشهدش
زورمااما.دوبهدادقوسیتسیتومک
اهتسیلانویسانهبدنرادرگیدهک
هبدوخباستنانیا«دنهدیم5

یمقناهنیایاربرگیدمسیئوسک

یللملانیبتالوحتاب.درادنربرد

ردیدیدجیاهدیمآریخآیاهلاس
بّوحنوردردرگیدتاشیارگلد

انردرشیمهدنزتسینومک

رییغتاهنآیعاتجاویسایسراتفر
دنچهکتاهرودنیازا.دنکیم

تسا

بزحندوبیفالتئاوندوبینب
الماکرگیدناریاتسینومک

.دوشیمسوملموسرسحم

ردیریئادریخاهرردتاغحابم

زوردیاش.تش
هدرکنییمتارامییادجتماسو

پانتجاییادجنیاسفناما.دشاب
امتبحص«هکنیاامک.دوبریذپان

لبقزارگیدتاشیارگهبباطخ
ارهاظهکنرنکاهکدوبنیل
امشهبیریخرگیدمسینومک
بزحنیادیراذگبدیوربدناسریمن
نیا.دنامبیقابیتسیئومکبزحدی
بّزحردهکدوبنرابنیلولنیا
ولدجیسکابامناریاتسینومک

بزرحخیراد.میدرکیمدايملپ
ررکمطرقسخیراتناریاتسینومک
بزحردرگیدیمامتجاتاشیارگ

وناشیمقاویمعامتجافادهایوسب
زلندرکیریگولجوندرکنهپروت
نایرجطسوتداهنآطوقس

رخآرودنیا.دوبرام
مسیلانویساندوجوزارباهنومننیلوا
تسینئومکبزحردمسیتارگومدای

.تارکومدبزحابگنج

تلههکدندرکدیکاتودنداتسیا

اهنآیقطتالغربیریگردنیا
دیردینرمزهبسکرسربلادج

یتاقبطفلتخم"یاهشینجوتاقبط
گنجنتفرگالابنایرجرد..تسا

ایفلیعروناریلنایماهرهش
شتآعطقمردیردهتسجربروظبو

واهلیلحدمهقارعوناریاسب
یتسینومکریغیاهیشم

هبناتآطرقسیرلجهکدندوببزح
ارییاهیشمطخوعضاومنانچ

زجب,دراومنیاهمهرد.دنتفرگ
نیوتمظندرومردثحبرخآدروم

.قارعردیسایسیالتماویناهج
ارشتسدهکنیازالباقمفرط
هبشندیطلفردعنامودناهتفرگ

ارشکيسابسرابسماوهددش

درسدشتساوخیمهناهاگآناشدوخ

یسایسیجانوینمیارود.دننک

۸۰

تامهوتواهنامرآ
مسیلایسوسرصتخمیسررب
اررفعجهنشون

هحفص۱

 
باتکنیارداسررفهج
یاهنیمزیسرربهب
تاشیارگلوفاوجورع
ویتسیلاییوسهدمع

و اپنامرآگیفت
اهشینجنیاتامهوت
.دزرادرپیم  

تامهوتواهنامرآ
مسیلایسوسخیرافرصتخمیسررب

 

۵ههحفص

تاغیلبتزایکیرد.دنتساوخیمن

یرهرگیابزایناسیاوهارکاکوک
انیشنرسزليکيوادنکیمروبم

فکزاندانه.دنتفايمالوکاکوُک

زاالوکاکرکتمسهبرسابودهدیم

رابنیااهنیا.درپیمنوریبامیپاوه
ارناشدوخیالوکاکوکنشوریلیخ
ششتیسهبودندیدنیمزیورر
نهپناشریزامهکیرودت.دنتفر
ام.دندیدیممحازمارمیدربهدرک

رابنیاتوافت.دنرپبمیتشاذگ

امدوبنیاردطقفلبقتاىفداب

تدحومیتشادنیاهقالعرابنیا

ظفحتانایرجنیااباردوخیبزح
لبقلاسهسزلنامدوخاریز.مینک

دنلوتبمرامهچراپکی

امودشابزورماطیارشیوگخساپ
دیاش.میرادنهقالعیفالتئاچیههب

یالابسدنیمضتقترتشیپ

بزحردمسیسکرامورس

نیاهبویفاکزونهار
یدنرادزاب"لماوعناوتمبتاشیارگ
رددوشیمهکمیدرگیمهاگن

هبارناشنایز.بزحاببوچراهچ

همادادوخراکهبودناسرلقادح

تالوحتابءطیارشنیارداما.داد

هدنارذگرسزلایندهکیایداینب
طختسناوتیمنرگیدنیا«تسا
لکشزلارامالبعودشابامیشم

وییبزحتکرحديهبنداد

زورمآطیارشردهکیتسیسکرام

.تشادیمزابدنکیزابشقندناوتب

تسیئومکبزحنوردیاهشکمشک

یاییدومییمفاعما

تحدندرکریبغتوندشلوحتم
هدنهدناشن.یعابتجاتالوحتریثاد

هبامدوخیعامتجاویمقاوتلصخ

یسبرحدرادنپیمهک

نیا.دهدیمناشنارشبزحزا
اردوخیسایسبزحهکتسوا
یقلتیوزنموایندهبطوبرمان
.یقلدزرطنیافالخربام.دنکیم

ییادجزلیدامویعامتجاینییبت
.میرادناریلتسینومکبزحیاه
یاهدنورلیلدبمیئوگیمیگداسبام
بزحردریخایاهلاسیعامتجامهم

  



۱۳۳۷۹هامدادرخ-مودهرامش۹احفص لانویسالملا
چیهنایمنیارد.میسریم.تسامنایرجیدجهدننکزیامتم

,دنکاشاخارنایرج
پچتاشیارگهمهزاارسگرامومیسقتلاحرهب,دنکناشنرطارنایرجار+نیادهارخیمهکیسک

 
 

.دنکكرداراهدنورنآدیابدمهفب

مهناریایرگراکتسینومکبزح
واهدنورنیمههبساکمنارداقیقد

داب یرگراکمسیلایسوس.سکرام
.تسانایرجردودوجومتکرح

یاربیرادهیامرسهیلعهزرابم

زا.مسیلایسوسابنآینیزگیاج

تسارتیلاعفیاروردیتحام
رداریقیاقحاههیداحتانیرت
یریاکتوتالیامصدروس

مینیبیمرگراکهقبطیتسیلایسوس
هبردافپچتاشیارگریاسهک

امیاربقلطمرابتمایرگیدیدنب
ربضیعبتعفرناهارخام.هرادن

فلتخمیاهیدنبمیسفت۸وراشقا

نیایاربام.میت

زریامتمملاسوسیمدصعرو

ملایسوسزاشروظنمدنکیم
ربیصهخههکلامنتخادنارب

ودزمندربنیبزاودیلوتلئاسو-4لیکشت.مامتجاتال
رفلویداصتقالاکشلناونمبلوپ.تسامدشلیکشیمادنچاتم یاروردام.دنتسیناهنآننیدنفادی,یرگراکبااقنلابقیرطتسلطدریکار

 

.مممامتسایدزمراکیتالیکشدویسایستیلامفهیاپابشبنجنلربهرنانخسوتسایرگراکهداتفااجوهدنزهخآا]بکشت

فلتخملاکشاهبمسیلایسوسچیهزلام.دهدینلیکشتارولو«یضارتعاتازرابمردیرگراکنوردردهددزیدازرابمتنسدلینممکارفساتسلحر
زلام.تسلهدشریبعتوفیرمتامهتساخنربیایلمهزرمهوتوتسسدوخنانخسنیا.دنکیمفیرعتاررگراکهقبطهرگنکنامهزا,تسانیدمدروخرب

هتارصمهکمیتسهیتانایرجدودعمردهناریروشکویلمزرمچبهآتیدوجومزایقیاقح.دنشابزیمآشبنجنیایهاگآدوخویرونت۵۷هرگنکسپسومود
هبمسیلایسوسهکدننکیمدیکادیسایسراکردهناوجیورتوغیلبتا.مینیبیماررگراکهقبطیتسیلایسوس,قیقدانایقیقددناوتیمهرودرهارد۳7یمناریلتسینومک

هکدراددوجوبزحردینایرج

ردهکنیاهبملعابام.دنکیمشالت

هتشذگخیراتیاهتنسابیگتسویپ
تفابوبیکرتابو«بزحنآ
هبناوتیمن«نآیرداکویسابس
ردمسیئومکتالضعمولئاسمگنج

هکمیدشنآرب«تفرهرودنی
.میهدبلیکشتیرگیدبزح

هخاشچیههبباطخمهامنارخارف
ناریاتسینومکبزحردیحانجو
دوبیناسکهمههبباطخهکلپ.دوبن

دكيرشفادهانیارداردوخهک
هکمیتشادنیلیامتادبلام.دننادیم
میدقبزحزلیيامشنلدیدجبزح
سنارفنکردهکییاقفر.دوشیقط
نیشیپبزحردیرگراکمسینومک
امهکتسهناشدایدندوبرضاح

نریسکارفطسوتبزحلیکشتهدیا
یخساپبزحنیا.میدرکدرار
ابتسیدومکیاهدهبناجزلتسا
تالضمعمنیمقوشرک

یرادهیامرسناهجومسین
ردنآهبدیلبنرگیدزور

7بوچراهچ پچلماکتونیرکت

رظنرارگایتح.درکهاگنناریل
نیاهکدیایبرظنبنینچیمیوقت
نیشیپنیلامفطسردلاحرهببزح
هدشلیکشدناریلتسیئومکبزح
نآردبزحنیاهشير.تسا

رهءامزلكيرهءام.تسینهتشذگ

هکمکشتویسایسهچخیرات
نیاهبیمطقمردلاحرهب.ميتشاد

شوختسدایندهکمیدیسرهجیتن

تسایایساساتارییفتوتالوحت
خساپتسینومکناونعبدیابامو
.میهدباردوخ

بّوحیساسآتاصحخشم

یرگراکتسینومک

هکیخساپوامتدحویانبم

مسینومکزورمالئاسمهیمیهاوخیم
نیاردمنکیمنامگ؟تسیچمیعدب
دوخیاهتوافتهرابردهلاسدنج

ابیرگراکیاهتسینومکناونمب
یفاکهزادنلهبپچرگیدتاشیارگ

مهاوخیم.میلهتشونومیاهتفگ
اراهدوافدنیامهمسوئنراجنیا
ردعماجوردقیقداعبط.مرمشب
دوشیممهنمتبحصنیازا

فیرعتاردوخیتیوهبوچراهچ
هکارییاهصخاشنملاحرهب.مینک
یسایسیامنتلصخنمنامگهب
بزحیسایسداینبوتسامتکرح
.مرامشیمتسایرگراکتسینومک

-ینیعتلصخ

یرگراکمسیلایسوسیعامتجا

هرودنیاردامهکیاهتکننیلوا

قتشموتساتاذهبمئاقيعاتحا

اهتسیدومکواهتسیسگرامتیلامف
هلرباخیراتتکرحدينیا.تسین
رگالاح.تسانایرجردوهداتنا

تساهتشادهوجوزایننیالوازور
نیایرکفبوچراهچیسکهک

نیااش.دشابتسردانایتسرد

شبنجردشیارگنیلورفیط
دراددوجوهشيمهلاحرهبیرگر
دنکیمشلاتامنادودهارخبمهک

.دناشکبتمسنیاهبارهقبطلک

هکتسنیاامزیامتهجونیلول

مسیلایسیلومکمیئوگیم
اپرتسبربیرگراکهتسینولکبزح
شالتنینچویمعقاوهزرابمنینچ
نوردردهمماجنیاردیاینیع

هاگدنچره.رگراکهقبطدوخ

.دریگیملکش,.فیمضودودحم
ایوییوداءوگلاديمسیلایسوس
تسینهعماجیاربهنادنمدرخیحرط
ارنآندرکهدایپدصقامهک
لایسوسهتبلا.میشابهتشاد

هدایپدصقاموتسلهنالقاع

مسیلایسوساما.میرلدارنآندرک
زالبقیرگراکر ریه
یعامتجاهزرابمديیأاربیبوچراهچ

یبزحهکنیازالقتسمهکتسا
ردریزگانهبتسینایتسه
سس.تسلنایرج

یادتبارددشابناتدایرگا

مسینوسکهکمیدرک
زلیتاردامهخسنابویمآرخبلد

تسایعامتجاشالتدیمسیلایسوس
نرقودلوطماتردشیبامکهک

هدوبنایرجردمتسیبومهدزون

لباقینشورهبزینزورماوتسا
هکتسیندیدرت.تساهدهاشم

دنشوگیمیعامتجافلتخمتاغشیارگ
یتاقبطشالتنیلوشبتجنیارب
تمسهبارنآودننکذوفنلامما

.دنهدبقوسدوخرظندرومقفا
هملعیناقبطرتالدنیادوخاما

یریاربیاوادام

ربشبنجنیا.تسا

ءاشنمو,هعماجنیاردشضارتما
ریاسزلشایمامتجاویحاقبط
.دادزیمترضاحرصعهیاهشبنج
یرگراکتایرشنرگاامشزاكيره
تایرشنیتح«دیناوخبارفلتخم
تیلامفردایو«اراههیداحدآ

شینجابهطباررددوخیراج
هکدمنیییم«دیرشقیقدیرگراک

تسهرگراکیشخب
«تسینمناقیعفادتهزرابمدیهبهک
اردوخیمقاوقحتسیندقتممهک

رکف.دریگبدوجومماظنرددنلوتیم
یاجدیابیرادهیامرسهکدنکیم
دقتعم.دهدبمسیلایسوسهباردوخ
دالصزادیاباردیلوتلئاسوتسا
دنگیمرکفودروآرداوژروبهقبط
دشدحتمدیاباهنیاهمهیاربهک

یداموویتکژبل

ردیتسیبلاتیپاکدضتالیامتاما
ناربهرهکرگراکهقبطنورد
مئاقدروایمردنخسهباریرگراک
ءلایسوس.تسلیمعقاووتلذهب

تساهقبطردیشیارگنآیرگراک

اریرگراکلاکیدلرناربهرهک
مسیلاکیداریمنئادراشفودزاسیم

ردلاکیدارریغناربفریورار

هرمزوركرحتیاروردهکتسام
تالامفناولعفویرگراکشبنح
هقبطنوردردیتازرابمویسایس

هگرديویتکوبادرجو,رگراک

تیمسربودنیبیماریتسیلایسوس

|هکتسادقتعمودسانشیم

رداردرخدیابیتسیئومکتیبزح

هیاماجنیازاودهدبلکشهعماج
لیکشتزورماامهکیبزح.دریگب
ودرلدقلمتتنسنیاهبمیهدیم
لاکیدارنویسیزوپآتنسهبهد
.یلکروطبلاکیدارپچابنلریل
دشهزرابم«یتتطلسدضهزرابم

ودادبتسادضهزرابم«یمالسامیژر

ویسایسهمشچرسچی

لیکشتاربزحنیایمامتجا
هزرابمتنسردبزحنیا.

هک.یداصتقایرباربیاربیرگراک

دوشیملیکشدتساهتشادنایرج

اجنیااردوخیورینوتردقو
.دنکیمرجتسج

مسیلانویسانرتنا۲

امنایرجرگیدهصخشمهجودي
شرگنطقفهن.تسامسیلانویساترتتا

شورهکلب«ناهجزلامنییبتوام
ییانبمامیسایسديتارپوا

زورمانیمه.درادیتسیلاتویسانرتنا
هکیسکهکتسادیپحوضوهب

هلوقمهبیرطاخقلعتنیرتکچوک
هکپچزا!یفیطنآودرادنهیم
ودنزیمفرحنارگراکزلیتقو
حرطمنارگراکیاربیاهیلاطم
۱نهیمنارگراک"اراهنآزرنهدنکیم

مسیلانویسان.ددنویپیمنوهتسویپن
درادیدایزیفنمرابامتنسرد

هکتسنیااملکشمشتساواو
هبهلمحرداقفریراک

تیاعرارلادتعابتاجمسیلانویسان
نهیمهرابردینابزابزورماام!دننک
فرحمسیلانویسانویتسرپنهیمو
پچیاربلبقلاسهدهکمینریم
امدوخ.دوبروصتلباقریغنآریا
رابابیاهملکناوتمبار"یلم"هملک

تویممماوچ
یلمطفلاهندتیعقاوردال

اکدمعناشیعاسجاتیوه

یقابیتسیلانویسانویلمنانچمه
ًاقلطمیرگراکتسینومکبزح.دنام

دوخردیتسیلاینتوسشالداپ

|

یاهلرقمتلم.درادنیلمیداپنس

رشاباجرهرمیسانشیمنتیمسرهب
تیوابفعوضوماریداقبطهزرابم
یاهبدجنآنیا.میهدیمرلرقدوخ

هبارامیسایستنسهک
ام.دنکیمهیبشنینلهرودمسیوشلب
دوشخیسایسنییبترد

تیعقوم.میتسهتسیلانویسانرتنا
تمیزعهطقنیداقبلطهزرابمیناهج
.تسامفیاظوفیرعتردام
ویکیئرلوئدیل«,یسایستیره
هبهجوچیههباردرخینازرابم
یروشکویلمیاهیدنبمیسقت

عماجوردمیقتسمیسایسلمعا
هقبطام.مینکیملابنداریرثا
میسقتیلمداحآهباررگراکا
هکاریطیارشیاهیگژیو.مینکیمن
لیلدبهقبطفلتخمیاهشخب

بزحنیاهبدیابندنکیمسحیلم
.ددنویپب

ناونعهبمسیلایسوس۳

ییاهنفده

امنایرجءمسیلایسوسزلامنییبت

دوشیمنیمات

تساهداسهیرشننامنوبآ

هیرشندادعت

  

تساناگیارلانویسانرتناهیرشن
ناننوبآهتیزه.دریگیمرلرقنلاگدنناوخرایتخاردناگیلربلانریسادرتلهیرشن

هقرحزکارمواهکگسوریکردهیرشدیاهب.تسهیرشدتسپهنیزهلداعماهنت

شنارادتسودوناگدنناوخیلامیاهکمکابلانویسانرتنا

وناگدنناوخیلامیاهکنک.تسیدمکلادویسانرتناهیرشنراشتلهنیزه
-دنکیمدانکنآرتهدرتسگهچرهعیزوتوراشتلهبهیرشننادتسقالع

هیرشنتسپهنیزهلدامموریزهدشرپمرقتسیفاکهیرشتندشهنربآیارب

یاهسردآزلیکیهبارنانتماقالحمروشکهدشدلطاپرباپلوپ.
ریمقزلیرتشیبرلدقمهیرشنهبكکیاربمینکیمهیصوق.دینکتسپهیرشن

.دیتسرفبارنابهیرشدتفایردیاربزایندروملوپای

نامنربآهرف

.موشکرتشم؟رلانوپسانرتناهپرشنملیام

هم

هم

ویریگبدزمماظننتخادناربیانمم

نایمیداصتقایرباربداجیل
ندشناسکیینعمهب«اهناسنل
یعانتجادیلوترداهناسناهاگیاج
زلالیتشورهبارامنیا.تسا

هبارلایسوسهکینانایرج
اهدشیزیرهمانربداصتقاتروص

وتورثمیزرد«تعنصدشر«یتلود

ام.دهدیمزیمتدننگیممیسرتهریغ

راکوفلمزلتسمارایسوس

راکودیلوتلئاسولیدبتویدزم

هاقر.مینادیمهمماجیممجییارآدهب
اهناسنایداصتقاتیتملویعامتجا
داینپردییالقنانینچهجیش
.دوبدهاوخهعماجیداصتقا

داقناویرگنناهج۶
یتسیسکرام

َویتسمرامتنسردبزحنیا

عافدرد

زل

:.دوشیملیکشدسکرام

مسیلایسوسومسیتومکنمرظنب
اجچیههبسکرامنودبیرگراک

زلوسکرامزلامعافد.دسریمن
داقتناكيناونعب«مسیسکرلام

وهصخشمهجوكي«یعامتجا

"هدکرلدهاگناردوخپچبلزحا
فادهاابیسایسهتحصرددنهاوخب

"اسلءدننامبیقابدوخیتسیلایسوس

:طرشهکدننکرکفلاحنیمهرد
رظندیدجتولیدمتراکنیلمزال
قفولاغمیاربومسیسکرأمرد

ابرازابابویسارگومدنداد
اهنیا.تسلمسیسکرامومسیلای

داقتناهکمیتسهینایرجنآام

یرلدهیامرسهعماجزایتیسسکرام
فکزلارنآفلتخمبناوجو

   

 



هامدادرخ-مودهرامش

دامقتنلنیلهکارچ.ميراذگیمن

امرظنزلاردوختیناقحوتحص

یاهنقاوهچهکمنکروصقمناوتیمن
هبداقتمازلارنمدناوتسایندرد

ورامفتسامسیناکمام.میاهدرب

,ارهمماجنااحنیا

۹۱۳۷۹

للعحیضوتردعقاوردواهنییبت

ثحباممسینومکزورماتیماوم

شینجدیسرتسبالمم

هکدربیرگیدیتاقبط-یعامتجا

لایسوساب,مساردزج«یتبارق

اناساشادمسکرامو

نوردسایمالجاشبنم

نیاهکدنباجمنیاهبار
راوشنسسسیار

حیضوتیارباریرگیدنییبت
هچذاختادوخنوماریپیایند

دنکباجیلناشتمفنماهناسناتسا

فرحودنراذگبرانکاریداقتماهک

داتسااس.دشنربیرگید

تسینیزیچناهجهبیتسیسکرام
داپدوخنهذزلدناوتبیسکهک

لومشوقمابهسیاقمرد.دنک
یاهیرونت«یتسیسکرامداقتا

هچویداقتناهچءرگیدیماتجا
یحطسوهناکدوک«هنارگهیجوت

دایرشامابیعامتجادقننیا

یزادناوتیمنرگید.دشابهدش
هباردوخدریگبمیصتحبٌصرور

روطارناهجودنزبرکتقامح

اهیلیخ.دناهدوبهتفریذپیلیمحت

وبلاقهکدناهدوبیناسک

هنلرلیارباریتسیسکرامتاحالطصا

1
نیا۰دندربیمراکبراماب

زلرپنرخاوا
۰.دوباهت-یسکرام

:سرهبیمنداقتا

تاغیارگراابمومفالتخا
ییانتمایباریرگراکشینجنورد

ام.منادیم.تسسکرام

یرگراکشبنجیاهتسیسکرام

طوطخنابیرگدیابام.می
زلاهنآنییبتومیریگباررگید
.داصتقازا,هعماجزا,هقبطتیعضو
ویسایسیر.بهذدم.تلودزا|

عضومزاارهریغ

نارگراکمیشرکبوماردوینک| نارگراک
تسیسکرامیرگراکناربفرو

هصخشمهجودیشالدنیا.دنشاب
.تسامبزحوامنایرج

للعومیلایسوسریس۵

یرگراکمسینومکیماکان

شلادخیراتزاامنییبد
للمورگراکهقبطیتسیلایسوس

دایدوخمسینومکینونکاتیناردان
.تسامتنسفرعمرهصخشمهجو

دهدبباوجنآهبدیابیمیدق
رسهب؟دشنیئچًارچهکتسنیا

دنراداهیلیخ؟دمآهچمسینومک

حسابتالاوسنیاهبزورمانیمه
مارخیسومیونشیمهمهودنهدیم

مسیسکرامیرپضشیرین

مسینینلرکهاتشآرام«دوب

۰دوب[یسکرایهبوطلغ۳

یبوتآییلکروطبمسیلایسب
تسیفیلبعمسیلاسرس.تساهدوب

عرننياهبخساپرد.هریغوهریغو

یاههکرویرشبتسکش

یرودویکیدزدفلعخمتاجرد

.دندوبهتفرگلکشدولبنیادرگ

یرابنایزتاریثاتكولبنیاشیادیپ
یرگراکیتسیلایسرسشبنجرب
هیسوررد۱۹۱۷بلاقنا.تساهتشاد

شینجلوصحم ۲۳دویام رد
زورماهن.میدروخیوروش
ردشیپاهندمام.شیپاهتدمهکلب

اوزناهب.میدروختسکشیوروش
هکاریمیسوٌدرفنومیدشهدنار

هتحصردویرگراکشبنجرد

دادتسدزامیتشادیسایس

اچدنتسرهبامرارگانیاربانب
زاسپمینونرذكیمسینومک

داهکهستی0خساپ
یتخستسکشهیسوربللتنا

نآزاژورمآ۵هکمیدروخیزاوژررب

دروشیادیپدرکتساردق
تسکشهاوگقرش
تی[و.نآیشاپورفهنودوب

ارهولتئالددوندیاب لامدلومیهدبحیضرتیا
یخ

  

   

 

تکرحرانکردشدرخیاجرس
وتساهتشاددوجویمسرمسینومک

ویمسررتسبنياهکمسیئومکهملک
امدروایمنهذهباریرتلورپریغ
یاربیرگراکلومکترابعزل
نامدوخیداقبطشینجهبهراشا

یرگراک.مینکهدافتسا

نیت_لشوارديماههدوديارب

تابالقنآرد.لواگنجلابقرد.دوب

دوخلقتسممچرپابرانیا

«.تساهدومننارگراکسأررد

هبارنارگراکدوجومناربهر
هدادقوسلاکیدارلمعوتسابس

نرقیادتباردشبنجنیا.تسا

رگیدیعاستجاوطسوت

1رداههکمیمانای
راسار۱امشبنجنابزوی

هیرجتردامشبنجاهیگدامآانو

مسیلانویسان2ردیوررش

اتیاهنطلسمیدوخ

.دشاپیمورفودروخیمتسکش

ودربهچنآیعامتجایاههیاپ
هری

تسیئوسکدی ناونمبنیاربانب

لانویسالملا
زیاشمهجوالیارنیانمیرگراک

منادیم

رسرخارسیدومک
مسیسگرامو
یدامیاوزنآ1یلداردید
هبییوگخساپزاامیناوتان.تسارت
زاردیمیدقرصاممناهجلئاسم
ءذگهکروطنامه.تسااهنیا
هاوگیوروشدرلبدرخشیادیپ
.دوبامیعایتجاطخندشیوزنم

دیدجتهنامیلمعخساپنیاربانب
شینجیلمعویرکفینابمردرظن

یررشیپرباربردیتمواقماذل
ردییارژروبقفاومسیلانویسان
راکمسینومکمضومزایوروش
۳شبنجیورین.تفایننامزاس
دایلصاحانجردنایم

وینیبعقاووییارگناکم2

تسدبآادیدروستابثواس

هب«دوبشیوخبالقنایاهدرواتسد

دیشکدوختیمس

اتویسانرتنحانج
ردای,/امهکتسنیاهکلبنامیحاقبط نیسیلاوتساامهدمحاتج ین
.میهدبتدشنامشالتهبدیاب

هزاجاشالدنیاصوصخرد
بایزرادیهبمهاوخیم ردارتانکسهکملکهاش
.دنشابهتشادیتوافتمرظننآدروم

یافتیافتاوارکرک
ریذیأنبانتجاادبلاریرگراک

مهارنآدشریتح.
شبنجنیا.منادیمنریذپانباتتجا

نیمههبمهرگیدلاس۷۰دناوتیم
یعامتجایاهشبنجطسرتهویش

فیرحت«دریگبرارقهچیزابرگید

.دوشبوکرسامسرایاودوش
یرادهیامرسهیلعرگراکضارتعا

دش_ضارتملهکتساهدرکنامد

اب"یشینجناوتمبیرگراکمسینومک
ویسایسیژدارتساوشرگن
ریذپانبانتجاصخشمیداصتقا

یریذپانباتتجانیاهبنم.تسا
یاربلیلدنیمههبومرادنداقتعا
كيدارپواهناسناهناهاگآپاختنانم

اهاه ومدیرتونهشینجصخشم

دیاباهكيتارپنیلواهیاخدانیل
ولجزدشابیتسیلومکواتسرد

تستغیرتربجمسیلایسوسققحت
اساساتسا۰یزآاوژروبارچ

هرودیاربارناهجردهلاسمتروص
رددیاش.دهدبرییفغتیتالرطیاه
یزاوژروبلأبوتسدمهدزوننرق
هدمایمرظنباهفرحنیلزلرتهتسب
دنکرکفدوبنکمىمناسنا.تسل
تحتهقبطراشفربلربرداهنیل
دنناوتیمراکچالعمهرخالابرامثتسا

روطبیزاوژروبزورماامل.دننکب
هطروهبارناهجدناوتیمیدام
نیمزهرکدنناوتیم.دناشکبیدوبان
سسدننکهدافتسالباقریغار

یرادهدربداب.دنفابنبنمیلی

ینآتشونرسدناوتیممعنرشم
«لسننیدنچجیاربلتقال.ناهج

.دشاب
هکتسنیآنیاربانبنمثحب

نیعمشبنجدكيتاردقمرسرب

.یرگراکیتسیلایسوسشینج:تسا

ءاقبونامجزورملتیمضوتلع

 

همشیاس

هبناپمهباریرگراکز شخبدردیشکنایم
ام.درکبلج.دوخهباریرگید

اردوخیناقبطیورینمیتسناوتت
اریز«مینکظفحدوخمچرپریز
ردوهدننکنییمتعطقمكيرد

نرنادددیررحماسمبلایق

مهامهدنیآ

1یگتسببامیتشادداککاب

رد«نآنیلاعفوءامشبنجهک

یخیراتعطاقمواهفطعهطقن
یقفاهچودننکیمهچالمعفلتخم
.دنراذگیمیرگراکشبنجیولج
راکدبودوشیمراکبوخ

یایخیراتربجچیه.دوشیمنمینک
.درادندوجواجنیآ

رظندروممسیتومگ .ءاموسکرام
دوختایحزایدیدجروددرو
دوخمهارنآهدنیآوتساهدش

نییعتیتاقبطدكيتارپوهزرابم
وروغورمیراددیماهبلام.دنکیم
ینابمبابرددیابنیصاخصحفت

مترویاتاپرسگپ

۹تضدیشددلپدیوقس.ینکب

0شدوخلتالدکتسارصامم
یسکحچیهدوخیدوخبوادرد

.دهدیمنیرگراکمسیلایسوس

كردامیسایستنسرگیدهفلوم

لاکیدارتانایرجهصخشم.تسا

یاهشبنجزااوزناینونکادپچ
|طسرداهنآندشدنخشی"یرویلمع

[.تساهدوباهشبنجنیا۰لامذ

هدوبردلاگیدارینایرجهچره
هچره.تساهدشرثیوزشنم.تسا

رد.هدوبردلاکیدارینایرج
یعانتجاعاضواردرییغتور

.تسا«تشادضقانتیلمعتیلاعقف

ردهکتسنیاتیعقاونمرظنب لاوس

یشضقاندنینچامقاواهنیاهاگدید
یاربمسیسکرام.تساهتشاددوجو

ديهنوتسلهیرظنافرصاهنیا
دامبارددیابهکیعامتجاشبنج

ویگستررلو

هجو.دنکیزاربافلتخمرد"یریطخ"تاظسلردشینج

.تساهدروختسگشرصاقمخیراد
نونکامه

تیلایکردارنآزاییاههرابتسکشیوروشهیرجفرداساسلاه

بزحنیمهردهکییاقفریخربارناهجتشونرسنیاومیدروخ
تسنیا؛دیدنارتیمدناهدمآدرگرداه.دزمقرلاساهمدیارب

تیمضوورگراکهقبطحاضوا.مدرمتسردب:یسایسویررظنزا

امیاربدرادنهرابیگنها«طیأریفاکعهطعمنآردیزقریپ

.رظتزااهناسناهکتسایهیدبنیاشینجناربهرزاديچیه.

هرهچیبونکاسزگرهیسایسابهیسوررکراکهقبط
كيردعطقمرهردهکلب.دنتسین

سو
ودشنهرودنيادراویشرگتنینچ

٩/هحفص

عاضرادوبهبیاربیمامتجاشلاد
.اهناسنا.دنشیوخهعماجوشیوخ

یاهناسنلتیمقوممهوتشونرس
ردیسایسرظنزلمادم.دایز
دا.دنتسهوبپاکتردوتکرح

لیفهکیاهزرابمدناوتیمنتسینومک
دیدنارتسانایرجردلاحلا

یاهزرابمهبلاثمیارب.دریگب

افرحطسشهاکزایریگولجیارب
5یبتسانایرجردرگراک
نارخارفلاحنامهردو«دشاب

یطیرارهاظهکدهدببالقنا

اتنسنارگراک.درادندرجومهزرابم

هبارییاوهرداپپچنینچ
.دناهتفرگدنخشیر

ا(شجابییالقنارصنمهطبارمرجال

تاحالصالوحهکییاهنامزاسو

یاهالولزلیکیءدنآهتفرگلکش

کحبنیا.تسامهاگدیدیساسا

.تسامیاربیراکكبسویکیتکات
یاهشزیخابیرگراکبالقناهطبار
یددمتمهناهاوخیدازآ:وهنابلطقح

ابدرجومهعماجنیمهنتمردهک
هطبارءدریگیملکشدردحمفادها

امییالقناهمانربءاههیداحتاوبزح

ریغوینوناقتیلاعفهطبار«فلتخم

ربینتبمهمه«اهنیاریظنوینوناق

.تساتاحالصا

ابزیامتردهکتفگدوشیمزورما
وناریلردهچ«لاکیدارپچتنس
هیامرسهتفرشیپیاهروشکردهچ
هکدسریمرظنب«ایورلآردیرلد

وشزیلرامنیلامف ردیبوضح,تیمها
ویسردبدیه

,روشحترورشضینمی.تاحالصا

:هژرابمفصردییالقنایورینو

نیل.میراذگبدیکانتاحالصای
ورادیاپتیصوصخديهبی

ویزیرشویدوخبدوخ

زل.دوشبلیدبتیرگراکیتسینومک
لبیلدهباساسا«ءامبزحرظننیا

وبزحلیکشدتصخشمهچخیراد

رووشردرسیاههتشر

نیشیپیسایسننسزاهناهاگآ
هاگنلصتمهتشذگنیاهبدربیم

یلاقتناهلحرمدكيردزونه«درادیم

میکحتیاربدیابامودربیمرسب

سس ههسس

۰یکن۰۲

لانویسانرتنآهبرشنهب

دییکیلامكمك
۰

یکنابباسح

نانمللنا

۸معنمومآ۷۷میووارامگم
لهدوککیراروومهم:55-00]

طموملهاشیوو:

70195مرواومروج020۶۲

اموفمو4۲۲۷7۸
واموم

۸۲وبروب۸/مرجومدم۰

۸مدون۸سوخممب000712

گماجزرص

5783-95
کا.طمرامو

کمااو,

نواررز

  دوم



یاربهزرابمتیمهادرداس

ردندشلحینممهبتاحالسا

هطبارزایهجونیا.تسینتاحالصا

نآكردهکتسلتاحالصاوبالقنا
نیارگا.تسایتایحهزادنانامههب

تسیئومکرصنههکتساتسرد
روضحنودبرگراکهقبطردیبالقنا
هعماجردیراجضارتمانتمرد

ابیعامتجاریغوهیشاحرد یکانزرددان

یاربیاهنیمزشالیتسیلایسوس
هقبطلکربیراذگریثاتوزورب
مهنیاهجردنامههبءدنکیمنادیپ
شسارگهکتساتسرد

نودبیرگراکیتسیلابسوس
ولایسوسندرکیگدنیامن

هقبطهوردردراکبالتنا

دوخییالقنافدههبطقفهنرگراک
یاهشبنجهکلبدرشیمدكيدزن
وقفاتراسلردمهارهنابلطحالصا

ییاوژروبهنارگندودحمیشمطخ
كردرسربهلاسمامت.درلذگیمیقاب

تساتیعقاونیا وروحهک
وتیوقت«یراجیاهریتمنج
یاربهزرابمتیاده تاحالصا
ابیگنهرفویسایسویداصتقا
یاهتسینومکناونمبدوجوزاربل
طقفهنیعدموهاوختامرآ.دقتنم

ًاعومجمهکلب,دنرادنمهابیشقانت

لیکشتاریتسیدویکتیلاعفناکرا

ناربهرویرگراکیاه«یداحتا

فلتخم_یياهروشکیاهشینجیلمع
نآیرجناونمبارامزورمآ

شضارتماردلیخدویمیمص

کجکیایابدیک
0:دنسانشبتسلشبتجنیادوخ

پچاباردوختوافتاماجنیل

روهظهبیعامتجاریخلاکیدلر
اجنآاممسینومکاما.میدناسر

نیمهدوخردهکدوشیمعررش
.دوخهقبطنوردرد.اهشبینج

زایدانتنآنایرجدای نآرنعب

ینایرج«یتسیلایسوسریغتاشیارگ
هشيریلوحتوردیساسلرماهک
لابنداریعابتجاماظنردردیا

نایرجداییناونعب.دنکیم
هباریصاخشرگنهکتسیسکرام
 رهاظدربیمرگراکهقبطنورد

7نیلاب.رگیدتاشیارگ.میوک
لگوبآقحویرداربهکضرف

هباریتاقبطشبنجرددوخ
راشفدیاب«میشابهدرکتباثینشور

دقتنمیاهتسینومکنلونعبامیمناد
زاتیامح.دننکسحدوخیورار
حانجابدایدزنهطبارواههیداحدا
شبنجلکتیوقتءاهنآپچ
یتایحیزاوژروبربلربردیرگراک
وتسایسوقفادیابامامل.تسا

اریرگراکناربهرواهنامزاسشرگن

لارسریزتسیئومکنارگراکناونمب

ناافندرکهزیتارکومد.میربب
راکاکیرمآردیشتمنصهیداحدآ

یرگراکتسینومکاما.تسایبروخ
اباریشبنجنینچیربقردیاب

لاوسنیا

مه

هرخالابهکدنکوربور

هیداحتالاس۲۰زاسپیتقر
.دوشیمهچشدمبدشهزیدارکمد

ومسینئومکهرابرداهنآرظن

«تسیچمسیسکرامو>یوس

.تسیچهمماجیاربناشویدانرتلآ
اهنآمعزهبرگراکییاهنییاهر

ربهر.دیایمتسدپهنوگچهرخالاب
و!داناکواکیرمآنارگراکلاکیدار

هبدسرهچاد«ناتسلگناوناملآ
یایداحداشبینجنامههکناریآ

رسهبیرکذلباقلگزونهمهشا
نیلابدیاب,تساهدزننارگراک

ارچهکدشابرربپوراملاوس

لابقردارچ.تسینتسینومک
.دوجومماظنیداصتقایاهداینب

«شرورپوشزرمآ.بهذم.تلود
دج«درمونزیربآرب

وفرحمکهریغراهریغوءاهدردق
دقناریرگراکریغپچیعامتجا
شرگنهبدعبماگردادمینکیمن
هنابلطاوزناهجردنامههبویفنص
هبویرگراکهنابلطحالصایاهشبنج
یتاقبطبالقنارمالکزلاهنآیاوزنا
ردیشیارگنآاه.۳نیکمت

فظورموتیحالصبحاصاررگراک
سأایقمردیمامتجاتلاخدهب

.تسایس«داصتقاورملقرد«عیسو

ودنلدیمیژولوندیلوگنهرف
هدننکهئارآتماقردرگراکدهاوخیم

یرشبهعماجلکیاربیریدانرتلآ
.یمامتجادن.قفا.دوشرهاظ

یعابتجابللقنمنیاربداحدا.یرونت

«یراکیبهمیب«درمتسدشیازفا

یاربندشدحتموباصتعایدازآ

یسایسویداصتقاعاضوادوبهب
مطقمرهردهعماجنکراکراشقا
نيازاكيره.تسلمهمامیارب
هزرابموتایحزلیدعبنیبمهوجو
زلوتسارگراکهقبطدوجوزارباو

مشچلباقودایکفدلباقامرظن
تاشیارگنآس.تسینیشوپ
ریغویرگرزامعا«یعامتجا ,دننکشیمارتیلکنماهک,یرگراک
ورگراکزلاریماتجابالقنلهک
رودیعامتجابالقنازلاررگراک

امداقتاریزدیابدنرادیمهاگن

سر

3

1

كردامنایرجرگیدصخاشای

هقبطوبزحهطبلارزایصخشم
یتازرابمتنسبزحامبزح.تسا
هطبار.تساهقبطدوخردیصاخ

عقاوردرگراکهقبطاببزحنیا

نیردشیارگنآهطبارربینتبم
.تسلرگراکهقبطلکابیداقبط

هکتسینیبزحنیاءالواینمینیا
تاجنیاربیمامتجاحلصمهدعدی
.دنشابهدادلیکشترگراکهقبط

لا1۳

نیاهبرگراکهقبطنوردرگید
.درادیمهمهاگیاجامیارببیترت

ییاروششبنجره

یتازرابمیمرمعیپاینامزاسهنیمزرد

ییاروشتنسهبامرگراکهقبط

هجوديزیدنیاو.میرادقلمد

ام.تسامنایرجهدننکزیامتم
یباینامزاسعفادممیتسهیبزح

ويرگراكمیقتسملسوییاروش
رگیدلاکشاهبتنسنیاهیواززل

درومردمهاوخیمناجنیا.مینکیم
اردیاهیداحتداتکرحابامهطبار

علصفمتبحصرگراکهقبطنورد

.میاهتفگدرومنیلردالبق.منکب
دیابمنکیورصتخمهراشامهاوخبرگا

خباعقلوینایرجرگاهک ۳چرا۰: یسضخباه

نامزاسیپردورگراکهقبطزا

.دشابهقبطندرکدحتمونداد

دناوتیمیاهجردهبويتقوطقف
درارهقبطییاینامزاسرگیدلاکشا

نارگراکندشادجناهاوخودنک
ءاههیداحتاالشم«لاکشانیازا
ديدناوتبلاحنامهردهکدشاب

نارگراکناشناردوجومریدانرتلآ

ویعقاوتالیکشدتدلیاشویدانرتلآ

ديهکمادام.تسیئثدوجوم

سرتسدردویمقاویباينامزاس

نانهدناوتبهکتسیننارگراکیارب
خسابودریگبتسدبارلناسم

هیداحتاهیلعندادناوخارف,دهدب

شبنجرگااما.تسایرگراک

یمفاددهزرابمزایهوجونآدنارتب

درب.ییاشجاریتانرتلآكيابودنهدیمنامزاساههیداحتاهکار ودهسمیوم

میهارخبنارگر

هبودنیایبنوریباههیداحدلزل
.دندنویپبییاروششبنجواهاروش
۰رودچیهدرادنقتحسگچیه

ردینامزاسرظنزلنارگراکهکار

عوننیااباردنلهتشاذگمهیور
دكيدارگومدیکینیاکتاللدتسا
وپچیفاکهزادناهبایوتسین

.دنیچربهریقوتسینلاکیدار
زلدناوتبمناههیداحتاهبدروخرب

ابویتلودیاهداهنهبدروخربعون

دوخنوردردیشیارگ

هقبط

|دناوتیمسکچیه.دشابیبهذم-رگراک
تیادشونددحتمیآارب

یتاقبطفادهاتهجردرگراکهقبط

بزحهطبار.تسلهدادلیکشتشل

هبامیارببیترتنیاهبهقبطو
ابیرگراکمسیلایسوسهطبارینمم
هقبطنوردردرگیدتاشیارگ
هقبطنیایاههدرتلکورگراک
مولعمبیدرتنیاهب«ایناث.تسا

تسینبزحهکتسا

لقتسم«"نارگراکهنه"پزحیرگراک
ویسایسفادهاوشرگنزا

یرگراک.تسینناشیماستجا
ردهکتسابزحنیاردشیاج

بزحرگیدترابعب.تساكيرش

تسایبزحهنیرگراکتسینومک

یشیبزایاهیرظنوهدیازانتشم

تسانارگراکهمهبزحهنودوشیم

نارگراکبزحنیا.نانآ
یداینبداقتناهکتسایتسیلایسوس

ماظنلباقمرداریردعماجورد
دیاردروخام.دنهدیمرلرقدوجوم

و۸هقبطجراخیسایسبّرح

اب,یداقتناشیارگدلیبزحهکلب
نیردرد«نیممیعامتجاشرگن

ویرگفههجارم.مينيبيمهقبطدرخ

!.دشاباههیداحتالااحناناهاوخ
ردشابهتسنارتیرگیدشینجرگا
.دهدبلکشالمهاریرتهبویدانرتلآ
هک.تسنیادرکدوشیمهکیراک
نیاهبنتسویپهبقیرشتنارگراک
.دنوشبرتیلوصاورتهبشبنج

البقهکیشحبهبنیاینعمدیهب
هطباروتاحالصاشزرآدرومرد

.ددرگیمرپمدرکتاحالصاوبالقنا

یمعانتجاویرگراکیاهدرواتسد
.دننکیمظفحلکشرههباریصاخ
هکدرکروصقتناوتیم.تاحالصا

هیداحتانتفرگملقاب«یرگراکرتهب
مکاحایندربیهایستیعضوهچاه
تیمسرب.رگیدفرطزا.دوشیم
بایغردهیداحداتیبرلطمنمخانش

هبدمآراکییاروشریتانرتلآدلی

حضرمابومینکیمیسیدقتار

فکزااراهنآلابقرددوخلقتسم
.ميراذگیم

نمرظنبهکتسایتاکنمهااهنیا
تیرهوامزیامتهوجودنارتیم

یکیژولوئدیلویسایسویماستجا

-:۹۳۷۹هامدادرخ-مودهرامش

دوشمامبط.دنکفیرعتارام

تنسهژیوتیرههکارییاههفلوم

مسینرمکناونمبءامیبزحویسابس
تیعماجابدنکیمنایبار«یرگراک
.درکنییبتنیازایرتشیبتقدو

وفیاظوهرابردیتاکن
امیاههویش

یبزحنینچديفیاظوزایشخب

یاههرودزالقتسموماعامبط
لکزلوتساصخشمیخیرات
.دریگیمهیامیرادهیامرسداینب

هیامرسابامهلباقمزلهکیفیاظو

زا.درشیمیشانیلکروطبیراد
هکتسهمهینیاظودیرس

هبودرلدیاهرودالماکتلصخ

ردلاحنامزتاصخشملیلد

.دریگیمرلرقامروتسد

بزحیگشیمهویلکفیاظوهب
.منکیمهراشلراصتخاهبطقف

شسینجندرکحسلسمدا

قفاكيهبیرگراکیتسیلایسوس
ومکحمشرگندایرنشور
راکشیمه.لدتسم

نیاساسل.تساهدوباهتسیسکرام

مسکرامنشوردقنندرب زایتسیسک

نوردبیرادهیامرسهعماجوناهج

.تسارگراکهقبطشبینج

رگراکهقبطشینجندرکدحتم-۲
رثومودنمتردقفصدكيناونعهب
.عطقمرهردهعماجتشونرسرد

رگراکهقبطشبنجندرکلیدبت

یتسیلایسوسشیارگمچرپتحت
تردقیعدمشبنجديهبیرگراک

۰
۰

یتسیلایسوسویدانرتلگگهدارل؟

یاربیلبعلحهار.دیناونمب
.رصاعمهعماج

یاهرگنسهمهردتکرشده
ویعافدزاممایرگراکهزرابم

هزرابمویزاوژروبرباربردیضرمت
راشقازامتساوضیعبتعقریارب
اسنازلعافد.همماجتسدورف

هقبط
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ناریایرگراکتسینرمکبزح

دسیئومکتیلامفیلصانوضم

.دهدیملیکشداریرگراک

تیعقومزاامصخشمفیاطو
.دوشیمیشانزورمآناهجصاخ

البقیناهجتیعقومنیاهبمجار
..اجنیالاحرفهبومیاهدرکتبحص

نآهبعجاریلیصفتحبتصرف
اریداکننآطقفنم.تسین
امتیلاعفیورامیقتسمهکمرامشیم
ریثاتیرگراک.تسینومکناونمهب
رداریصاخیاهتیولولودراذگیم
:دهدیمرارقامروتسد

كيشوختسدایند

.تساعیصویعامتجایمگردرس

.تسیفتیعطقوینشورهرودهرود

تهجمدرمهکتسینیاهرود

.دنهدیمصیخشتارعاضواتکرح

و

رظننیازالاثمیاربداتشهههد

یارباپورلرد.دوبردنشوررایسب

هکیمظنیمرمعبوچراهچ«لاغم

اتدمعودوبمرلعمشیبامکدنیشنب
ردمدرمیدرفیاهشالاددهاش

یاهدنورابهطبأاررددرختیعقوم

مولعمارهاظیسایسویداصتقا
هکتسلیاهرودنیااما.میدوب

مههبنیشیپتالداعمهمهنآرد

ادهکینیزاومنآهمه.تساهتخير

روطب.تسلهتفرلاوسریزدشیم

دیدرتوماهبلرداهتاسنایلک
یداصتقاویسایسهدرهچ.دنتسه

نیلهبودوشیمنوگرگدناهج
رددارفاینوتکاتتایساحمرابتعا
نیماتویگدنزدربهبیاربشالت

مدرمنیبردآهمماجیساسلرییفد

لایخطلغايتسردهک«یخساپ

.دنکرکتحلرارمدرملسننیا

تسیزظطیحمرسب.درشیمنتفای
هبتدحو«.دیایمدرلدهچ
یورلامشفاکش,دسریماجک

هطبار.دنکیمادیپیتبقاعهچ
۰.درشیمهچنپاژواپورآاباکیرمآ
تکرحیادرود«تسیچنیونمظن

ومسیشافدشر.تسیچن
.دربیماجکهبارایندمسیلانویسان
هدناربقعهنوگچموسناهجردرقف
شرورپوشزومآوتلود«دوشیم
راشفریزدحهچادیبهذمریغ
درومیبهذمتانایرجدیدجدكرحد

وگنج«دریگیمرارقرظندیدجت
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هچابارایندترجاهمویگرارآ

وهریغودنکیموربوریتیمقوم
عوننیازایتایحلاوصاههد.هریغ
كيچيهیاربهکتساهدشحرط
حطسردباوجدبزایخنرسیتح
.ماهبانیا.درادندوجویموسع

زایکینانیمطامدعویمگردرس/
.تساهرودنيایلصاتاصخشم

رددهاوخبهکیسایسیورینره
دنکمادناضرعیاهرودنینچدلی
خساپدیاب,دشابهتشادفرحدیاب
دیاشلبقلاس۲۰.دشابهتشاد

دایرهودنتشاددوجودرادناتسا

دوخبارتسایسرازابزایمهس

یوریثرهزورما.دندادبمصاصتخا

رهویتازرابمشیارگره«یسایس
یاهخساپونزادیابیرادمتسایس
یهرگلناسمهباردرخیساسا

تالوقم.دنکهنئارازورماناهج
ونزادوتههدرددنرادیایداینب

.یربآرب«قح.دنوشیمفیرعت

ردتلودهاگیاج«رازاب«یلمتیوه
یسایسیوریننآو.هریغوهعماج
نیاهباردرخخساپدنارتتهک

.تساهدشجلفشلایوکولاینآ
یاههمانزوریتقریتحناتسلگنارد
تلودتشپزلراکهظفاحماتنس

زاب«دنوربمرانکراکهلظفاحم

یارناتسلگنایسلرکومدلایسوس
.طخنوذدب.خساپنودب.دروایمن

نیاردیایسایسنایرجچیه
.دصریمذییاجبهرود

تیعضونیاهجیتتنیلرآنیاربانب
امهکتسنیلنمارظنبامیارب

ردیمهملئاسملابقرددیاب

بزحنیاهلدشمدیابیناهجلتاسم
هبعجارندوبرظنبحاصودشاب

لامفورداکهیلواتیصوصخاهنآ
ابیبزحهبام.دشاببزحنیا
یکیروندویرظننلوتوتیحالص
.میرادجایتحاالاب

ردمسینومکهبیعیسوضرمت.-۲

هبارمسینومکومسیلایسوستاملک
یموسعراکفاردهدننزیشافلا

یزاوژروبنمرظنب.دننکلیدبت
هبضرعتنیاهکتسا

رد.دهدبهمادارخآاتارمسینومک

ناونمبمسیلایسوسزادیاب«لباقم
دكبولحهاركي«شبنجدي
.درکعاندهنامطاقققحتلباقلیدب

.تشادارعافدنیاناورتدیاب

دنارتبهکدشابییزحدیابامبزح
لادجهئنحصردهتیررتادينارثعب

بزح.دوشرهاظیرکفویرظن
نامرآدنننردقمفادمدیاب
یاعدادناوتب.دشأابمسیلایسوس

یگنادراجویزوریپربینبمجیار
ءاشقاودیوگباریراد«هیامرس
.دنک

یعدمیناهجدكولبكيدوجو"

ردیرکفهزرابمرثحبروتسدرد|
یزارژروب.دهدبرارقهعماج

هشیدناو_سکرامدهارخیم
هدرپسیشورمارفهبیتسیلایسرس

هبارهعماجهجوتدیابام.دنوش

ویرظنناوتنیا.مینکبلجنیا
.هملک.كیيرد.دهاوخیمییآلابیرکف

مک.یآهشیلک.عالطامکپچهرود

یاهقرفتاثحابمردقرفوفرح
هدیسررسبیتالیکشتیاههلفشمو

هیداحدا.تساهدشعورشتساهتدم

وّصعتدشباهروشکیرایسبرداه

دراومردودنشفدسسمتسدزا

زاشیپهکییاههیداحتایدایز
زورما.دنآهدوبذوفنابرایسبنیا1

هتشرنارگراکزلیمکشخباهن
رثکارد.دناهدرکلکشتماردوخ

هدوزفااههیداحداجراخنارگراک
داتشههفدرد.تساهدشا

هپداحتآینوناقتارایتخاوتازایتما ۵تسکیااورااه

۰

ِراجهبر  

اههیداحتالارماطبضایویتیامح
ردزجب.هدیشکاههاگدادطسوت

.ناملردالغم«دودعمدرارم

هبرتمکرگیداههیداحداتازرابم

هیداحتلزایرایسبودسریمهجیتت

وامرفراکابیدجلباقتزادرخاه
فصنیااب.دننکیمپبانتجاتلود

تیعضوینتملادوناراکیبینویلیم
,لغاشنارگراکیداصتقاویلغش
زلیتحاههیداحدلراکیامترود
.تسلرتهریتمهنیا
یباینامزاسلاکشاوهیداحدانآرحب

ینونکادیتسیلایسوسریغویعافد
داجیلاریساسحتیعقوم«نارگراک

مسیمتاوهقرفتوسکیزا.دنگیم
صز

:یاربیدجریتادرتلآكيهب
:دحتمونارگراکیاهدوتییاینامزاس
یزادژروبربلربرداهنآنتشادهاگن

اجنیا.دوشیمسوسحمتدشب
یدجزاینكيویلاخیاضفدی
دوجوبیرگراکمسیئرمکكرحتیارب
نارنعب..راروشمچ.تساهدمآ

یرگراکمسیلایسوسیدابقاوینانرتلآ
دناوتیمیاهدوتییاینامزاسلابقرذ
تیدجابءالخنیارددیابو

یتسینومکشبنج.دوشبحرطم
نردبیلکروطبپچویرگراک
رپویاهدوتشبنجديدرجو
.دسریمنییاجهبیرگراکكرحت

یاجدناوتیمنییبزحلکشتچیه
یاهدودولکشتمضارتمایلاخ
ارعیسوسایقمردنارگراکیمگاد

یرگراکیتسینومکبزح.دنکرپ
طیارشنیارددهاوخیمهکیا
یکیهکدنادبدیابء.دنکیورشیپ
تسورپورنآابهکیمربملئاسمزا
ردهقبطیاهدوتیباینامزاسرما
زورما.تسادمآراکوبسانملاکشا

لبقتروصهباههیداحدارگیدا

م
س

دازآهنایه5۱٩ یدارهبرذدقن۱هدشوفلیرگیدراسپ

تاب

لانویساننا
ناجباهنیا.بهذمومسیلانویسان
كيناونمب.دناهداتفاهمماجومدرم
بزسح«ورشیپیتاقبطیورین
هنحصرددیابیرگراکتسینومک
اهنیالباقمردتیرشبزاعافد

ٍفیطدوخنیا.دشابهتشادروضح

امیارباراهتیولواوفیاظوزا

میکحتییاوژروبیمسریژرلوندی
هکمیرگبدیاباجنیمه.تساهدش
ویدازآلداعمیسارکومدنیا

واجنیاهننموتسینیهارخیدازآ
راب.دایابهملکنیازاامومعهن
یسارگومد.منکیمنتبحصتبغثم
نومضمونیعمتسایاهلوقم
روظنم.تساینیعمیمامتجاشبنجل
یسایسمیروهویشیسارگومدزا

یاربیزاوژروبهکتسایصخشم|!

ماظنردیسایسیریگمیمصت/
روحمودنکیممسجدیرادهیامرسآ

یناملراپتاباختناوناملراپنآ
و[سیلاررشپو(دنبمیندنچره

یاربییارژروببلرحا
ردفلتخمطوطخندرکیگدنیامن

یسارکومدنیا.تساهمکاحهقبط.

طبریسایسرم
مسیلایسرسهبیوررشماظندراد
۸لصاحودره تشلدطبر

تاقبططسوتیناسنالیصایاهنامرآ
ینعمنیااب«یسارکومد.دناهمکاح
رگیدتاشیارگلابقرد«نیمم

هررودنيارددرخمهسهبمهنآهک

ینورمژه«.تساهدمآرددكرحتهب
.تساهدروآتسدب

هکهچنآ«یتالوطیاهرودیارب
دكيرددشیمقلاطامسینومک
ابیرکفویسایسجازتماویتسیزمه
رسپمسیلادویسانویسارکومد
هکمينیبیممینکتقدرگا.دربیم

ونابنمسیسگرام«مسینومکنآردا
امادرکیمفیرصتاررهارظ

   

ناوتمبمسیلانویسانویسارگومد
.تسیئومکدضاحیرصیتاشیارگ
انسروانلعهکیناشیارگنارنمب

نییبدمسینرمکابلباقترداردرخ
هکیمسینومکفیرمدرما.دننکیم
ومسیلاتریساندقتنماحیرصمهنآ
مربمهبترمدصاردشابیسارگومد
زایریرصتندادتسدب.دنکیمرت

هکیتسیتومکشبنجرمسیلایسرس
هارجامسیلاتوپسانومسیتارگومد
.تساینایحدنتسیننآهلکشتم

هدنزینعمهبرابمعادلیهبنیا

هیلعسکرامهیلوایاهداقتناندرک

ندیبوکوییارژروبتاشیارگنیا
وهعماجردهک.تسایعیسوتاسهرت
هبتبسنرگراکهقبطنوردرد
دوجوییارگتلمویسارگومد
ندوبیناشوپدیابام.دراد

 

  

تروص«قباسیرروشیاهیروهمج
ماسرسویندرکنروابیدامبلدریگیم
دیابن.تساهتفرگدوخبدروآ

نیاتایانجتیرشب:

دیاقعهکاریسابسمچ

ویناذتلایامتارشایمعاجترا
دنگیمدادملقیرشبمارتحالباق

دیابرگراکهقبط.دنکشومارف

ماعراظناردارییارگیلمشوگ
ارشدایانجتیلوتسمودریگب
.دراذگبششودب
نآابارامیدردحادنیا«هرلامب
روصتهکدنکیموربورییاهپچ
ربهکیراشفزلجورخهاردننکیم

هبمیلستدیایمدراومسیلایسوس
یتالوقمذخاوییاوژروبیژولوئدیا
ییارگیلمومسیتارگرمدهکتسا

هکین.دننریمراجز

یایتارکومدارمسیلایسوسدنهاوخیم
.هریغودنهدبفورازاباب.دننک
ییاهپچنآهیلعامهزرابمزایشخب
تفارصهبراشفنیاریزهکتسا
دیاب.دناهداتفامسیسکرامحالصا

هدرخیاهینیریشدوخنیایولج
.تفرگاریباوژروب

یر

هرودنیارگیدتیصوصخدكي٩

ردتدشبیتشیعماویداصتقا

فدهوهشقندیابام.تسایبفادت

ینشورهبارتیعضونیلزاجورخ
ناشنهلرهصرمنیاردومینکنایب
.میهدب

یساساهتکندي.هرخالابو۷

نایرجديناونمبامهک.تسنیل
هرخالابومیتسهتسیلانویسانرتنا

تساهدیمهفارنیازورماسکره
سايقمدلیردعمارجتشونرسهک

٩هحفص

هبیتسیلایسوسویبزححطسرد
ديیلاخیاجبیدئردتنیمه
هدننکتیادهزکرموتیعجرم
یتسیلایسوسیاهتیلامفهکیناهج
ارفلتخمیاههصرهردیرگراک

یلاخدنکلصوودهدبطبرمههب
مسیلاتویسانرتناهملکدكيرد.تسا

.دوشهتفرگیدجامبزحطسوت

هرخوم

یلمعیاهتیولراهبعجارمتشاددصق
ناریاردهژیوب«بزحیاهصرعو
هصرههکهقطنمردو

اجنیاتسامینامزاستیلاعف
هتاگادجرتبتارهاظهکمنکتبحص

صاصتخانآهبسنارفنکردیا
ثحبنیاربانب.تساهدشهداد

.منکیمیدنبممجارمزورما

تسینومکبزحزاهکییوگلا
:تسنیاتسهنمنهذردیرگراک

تسیلانویسانرتنابزحدی



نیالاکیداروتسیلایسرس
تدشبورگتلاحخد«یعدم.شبنج

یاههبنجهبطلسمونیبنشوررظنزارگراکهقبطهک
اعبطو«ش۰-بلاعقطد

ره.نیبشوخونموم«طبضنم
یاهخسننیازاردمکیریوصت

تبتورمیراکمینارترممیم
.ييدبتروصیراثمیناوتیممیهدب
ورسكيومینامبهرخالابدیاش

رتهبتانایرجهیقبزامهندرگ
دشابنیاامفدهرگااملا.میشاب
رمریثادههدنیللوطردهک
دوخنوریبیعامتجاتایمعقاو
هبدرخندرکكيدزنزجبمیراذگب

واهدوبمکناونعبهتکندنچیودد7واملحهلر.دوشیمنییمدیناهج
.دشابیناهجدیابمهامیژدارتسا
رمرهردامهکییاهویتانرتلآ

یتلصخدیابمینگیمهنارلهزرابم
هبامخساپ.دشابهتشادیناهج
رگراکهقبطیللملانیبتدحوهلاسم

هچ؟تسیچفلتخمحوطسرد

لارسدينیا.یاهدرتهچویبزح
:یقرکنکیلمعتالضعمامل.تساماه
,حمطمهصرهعنیاردنونکامع

ارلرق۲٩لاسردلاغمیارب.تسا
!یاپورلردیداصتقایاهزرمتسا
:اهناسئاوامالاک.دوشهتشادربیبرغ

اماءدنوشاجیاجهنادازرآ.تسارارق
:یقابیروشکنانچسهاههیداحتا
نیاابطیارشنآرد.دننامیم
دروشیمنیرأاکالصارگیدهیداحدا

۲(هک.کتساهدیسرییاجبراک.درک

:نادقفهکییاهیناپمکزایخرب
اپوراآسایقمردیرگراکیاهلگشد

.مراذگیمتشگنانامزورماصقاون
هکیرظنیرقهنارتشپدایام

ضایقمردربتممكيروئنه.تیعجرم
هباردوخدوجولقالهکنیمب

هدرکلیمحترگیدیماتجاطوطخ
ویرظنتاغحابمیاپديودشاب
ژورمآهعماجرد.ايژولوئدیللادج

امراک«؛نیانودب.میرادندشاب
تسیلنیلنمثحب.دوریمنشیپ
تسیتومکبزحارتیمجرمنیاهک
هکلب.دهدبلکشدیابیرگراک

نایرجدكينآونمبدیابهک.تسنیا
یرگراک.تسینومکدارفاناونمیزینو
رورب.میتکراکدوبمکنياعفریارب
یللمنیبحطسردامیحدیقع
ارهلاسمنیادیابوتسازیچان

یناهجحطسرددیاب.درکلح
دیایبدوجوبییاهنوبیرتواهناگرا۷,دادرارقوهرکاذمفرطدنناوتبهک
ادمهکدناشدوخ«هدرکناشنارگنهنشاباهنآ

اریتاقبطهزرابمویعاشجالئاسم؛
یاهقاممردودنکحرطتردقاب

یاهیداحتایاههخاشهبدنراد

رازاب.دنروایبدوجوبیللملانیب

بیترتنیمقآهب.كيزکم.ءاداناک
.دنکیماریساسالئاسم

رازابداجیایاربشوجوبنج

زلیتسیسکرامنییبت

نایرگنخسهکیکیژولوئدیافلتخم
یولجییارژروبهمماجیلصا
دنهدیمرارقنارگراکومسیلایسوس
داولبهبمهام.دنکتکرشهنالامف

.میرادجایتحانامدوخیللملانیب
دینارتعبامدوخ.تسامزال۲

نیلامقزایاهمومجمو.بزح هشدتأابرص.دنتسینراکنیافرظومسیسکراملاحرهب,.مسیلایسوس

یداصتقاینماانویراگیبوداتشینهنیامدنارنمبارمسیلایسوس
هاگنایلکروطبناهجیرکفیگدنزرد لکشتمزااراههیداحدا

ردیتحا.روطنیمهیوروشنیشن ارییاوژروبمسیلارولپویسارگومد

یاههشقنواهحرطنیابایغ نمرظتب.میشابمیتسهزورماهچنآیسایسدازآهمماجیاهوگلانارتمب
>«...رنشابابالابراامتفاب.تدشبذاهجرازابدوّخ«.نیعماتمابام.ًاشفا۰۹۱..
ریهابزا0۶راکتشونیسا۰:دالب2ِی:۱هدرکناوداتنارگراکتیرفکانتشاد,پچتارظن.تشادیمهاگنهدنز

وهزوابمیاریکر2اًیایدازآیمقاوریوصتیسارگرمدررابیرگراکمسینومک.تس!۱مکمقریلم«نیچویورروشدقتنم
رگیدتانایرجابهسیاقمردهنهبفلتخمیاههزوحردنارگراکرارقدهدیمدیونرگراکهقبطهکار۰"ا9ّ تیدجاباردوخییاروشریتاترتلآ!نیادوخیلمعویسایسیذوفن

رادروخرب لاحرهبییاضفنینچرد«تانایرج
قرفعاضوازورما.دربهجوتدروم
دوخیرگراکمسینومک.تساهدرک
رمسیلایسوسرگیدرابدیاب

اریتسیسکرامیرونتومسینومک

>۹ننکحرطر
ریخاطیارشرگیدهجودياه
یماجدراتانایرجیگتخیسگراسفا
«مسیسار«مسیشافریظن«.تنسا

یداصتقاتالداعمهبورگیدکیهلاسمسیلانویساندرومرد.میهدب

.تساردنشورمهنیازایتح

تسدبهکیدایانجزورمانیمه
«.فلحخمیاهروشکردمسیلانویسان

ویرااسوگویردهنومنناوتمبطقف

اهنیاهمه.تساهدروخهرگیناهج

كينارنعباررگراکهقبطیللملا

.دنکیمحرطترکنکومربمزاین

حطسنیمهزاهکپچ
دي.تساتسیسکرام«.دنتسین
تقعشلوطردهکیساساتواثت

تایم



٩*هحقعس

+هحفصزا

هقبطنوردیسارگمددوجوهگنیا
یاربییایازمراهتصرفهچهمکاح-
کحبدرادربردرگراکهقبط

وزیمآرهقلامعافلاخماهنیا

دنتسهیمالسایروهمجهیلعبالقنا
زلیکییرادستمیرشنسحیاقآو
درخقیمعرفنتنایرجنیاناربهر

یمنایبنینچیماقنامدرمزاار
وهدروآبلربفکمدرس۰

نیارظنزل."یناساسحاوهتخیگنارب
,هزرابمیلوصالکشاهندمسیلاریل
زیننیاوتسازپمآتسلاسمهزرابم

ریغیمالاسمیزرابیتسیزمهنواب

هزرابمشریذپیرادستمیرش

شریذپمزلتسمازیمآتسلاسم
یررهمجمیژرابیمطقمیتسیزمه
قممتنودبیهورگوتسایمالسا
میژرتیعورشمشریذپارنآیفاک
".دننادیم

تئیهرد«ناریلیلبقمسیلاربیل
تیلاعفهزاجایتقوونویسیزرپآ
اردرختقفاوممدع؛تشادنینونأق

راهظالکشبزیملرهقلاسااب
هککاریورهیاماموار

یمنینوناقتیرهزاجابلزحا۰

تردقراوتخاسیم.داد

بالقنلومایقغلبمهکییاهورین
درخندشیزرداتیاربدندوب

خویاصلدفورگنج
هیلعويمرفتهزارپایبالقنا
رگتسبالقناورهقغلبمیاهوربن
.تسلهزرابملوغشموهتفرگ

هکدنکیملاادتسامسیلاربیلنیا
یلجمهرودنیلولتاباختناردنوچ
تساهتفرگترروصیحافلخدناگربخ
یساسلنوناق«ناگربخسلجماذن

یمالسامیژرنآعبتهبونآ

ردناهاوخیروهبجناربهرزلیکی

..هاجسدص

رطاخباشغبوینیعطیلرش
داجیلیرگراکمسیتونکتاغحابت

اوهنومنپیداهکتسنیلتسادش
ردریگرد.تسایسکامبزحلاعف

ابتوافتمالماکویرگراکشبنج
نیا.لاکیدلرپچنیلاماپید
امل.تسینریذپتشگربدرواتسد

بولطمانتیمضوهبلیدبتلباق
یناکهزادنلهبامرگا.تسهیرگید

بزحلامفرهومیشابنتسیسکرام
هبطلسمدرفدییرگراکتسینومک
همماجهبیتسیسکرامیداقتناشرگن
طیحمردیرکفبطقهبهکدشابن
.درشیملیدبدرختیلامف
هشيریتسیلابسرسریغتاشیارگ
ارییوریتیرگراکشبنجردراد

رگا.دیملبدنهاوخ مینکیم
ینایرج1ابنتساسکرام

۱نیلامفهکمیشابن

«دنشسهطلسمودقتعسهعماجزامت

یزیچهبیآهیداحتاشبنجپچ

درشیمرجنم

روشرپتسیلایسوسرگراکهکتسا
راهم,دریگبیتسینئومکشینجلار
اردرختیلاعفزایاهشوگودنک

داجیایسرربهسلجهبدوخهمان

داحداهاگیاپآناونعتحدینفالتنا

تساهتشون"یسارگومدیارب
یانآتلردتنیههمانبیوصت"

لادتسلربینتبمناگرزابسدنهم

ریغویوقرایسبینوناقویهقف
نیا.دوبهنطخترشیدختلباق

هدرکشفاارینيمخیاقآيليمحت

زلسپهلصافالبدوبررقمودوب

ناراگنربخرایتخاردبیوصت

هکدوشهتشاذگیجراخویلخاد
تعاسزایریزوتسخنلحمرد

وتفایردراظتناردشیپاه

ینیمخیاقآیلو.دندوبنآهرباخم
هبتبسنتناهاوبامرلودیدهداب
میلسدیاربهکارزوورهزوتسخن

یارجلزادندوبهتفرمقهبشندید
".درمنیریگولجنآ

فرطزلهکنیلزللبقیتحاهنیا
كیناونعبیمالسایروهمج
موشهکربذپینونالنریسیزرم

اویطقمیژرندوب"عورشمریغ"
ردتافلختیقوقحبوچراهچرد
ردوناگربخسلجمتاباختا
حیضرتینولاقنریسیزوپآكيتنیه
رددنلوتیمهکیزیچ..دنهدیم

*تیعورشم"ودوشدریهاگدادره

لیدبت.دسربتابثآهب

یزیچهبناربآردیتاباختنآتافلخت

اکیرمآرد"تیگرداو"ییارسرهیبش
وتسثضحمیراگناهداسدي

راتخاسابساسارب"تیک
۰(ز لکارموبدکیاس
رچدمنوسکیدیراتکربهبتسلهدش
راتخاسنیانادقنرد.دش

حهمبروهیامرسیارب«یمانشتجا

هچیتوقحیارعدنیاردهکتسین
هلئسماهنیفیارب.هرادقحیسک
رد)هچهکتسانآمهم

(درادنیقرفتیمکاحابنویسیزرپآ

زوربزلولرتتکارنلریفدنلودیم
یقرقححرط.دنکیریگولجپالقنا
یمااسامیژرندوبعورشمریغآ
مضارمنتفریذپنایبزایاهرحن

ماودرانگبششردیور
ارولردلاکیدارتلداقتماواهنامرآ

شبنجرددوخییتیوه

هبرگا۰میشابنساسحیرگراک
شبنجرددوغهاگدیدندرب

وهسلمارامنیلامفیا
ابنرجت۰

هپهکمیهدباریلاسکباوجدیاپ
ترکنایرجنیمهدرجونسب
هلاسنیدنچتاشحابمویرگراک

هدشلامفیرگراکشبنجردشا
هیداحتاعضرمزلزورمالاحودنا
بزحد.دننکیمدررخربامدرخاب
تساهداتفاناشمشچزلیتسیدومک
بابخردهکتسیئناشسارحو
شرگندیبایغرد«مسینومک
یسایسقلمتديویتسیسکرام
یبزحنایرجكيهبیدج
هبتلاحنیرتهبرد«یتسیئومک

نالنیلحمناربهرزلرگیدیکی
۹۰هکدنرشیملیدبتهیداحدا

ندرکمارآهبدیابارشداترادصرد
ناشنداتسرقراکرسونارگراک

بزحویرگراکمسینومک.دنارذگب
دوجوعزظسمیرگراکیتسیدومک

قیموهشخپشكی
یدجییانأوتوایندهبیتسیسکرام

نارگراکتینهذندرکلوحتمیارب

رادهشيریاهتنس,نيلنردب.تسا
شیبثجردیتسیلابیسوسریخ

لانویسالملا-
نوناتقهکتسا"یهازآتضشهنآ

لوبقزیناریمالسامیریساسا
ینوناقتیلاعفهزاجاادرفدراد

هیرشنراشتناویدازآتضهنننفای
لیدبتزاغآ,ناریارد"نازیم"
میژرندوب!عررشمانحرطندش
یاربندزهناچعوضرمهبیمالسا
.تساناریاهبنایرجنیاتشگزاب

یاهتسایسهکتسنیلتیمعقاو

شرتسگناریایزاوتیبنایمردار
زریشخبچیهارزتسلهدلد

نویسیزوپاردناریلیزلوژروب
.درادنیرگیدیداصتقاریدانرتل
ییلاوژروبنویسسیزوپلمامتیاعدل
هکتساهدشهسالخنیاهب

هنماچرومآهرادایاربشیاهحرط
قفومیارجایاربتساینیمضت
یاربیللملانیبیاهیراکمهبلج"
هیامرسدورو)"ناریایزاسزاب
دانتمابلج*و(ناریاهبیجراخ

دادتعابلج)"معیانصنابحاص
ساسانامههک(نلرادهیامرس

حانجیداصتقایاهتسایس

.تسایتاجنسفر

عونرسربهکنآابمسیلاربیل
یناجتسفرحانج۷ییتلربیغت
تّأرییغتالااملادرلدفالتخل

وزلوهدشلرتنکدیاب
یحاقبطهاگیاپ.دشتسهرظن
حرامردمسیقربیلیماشجایرربن

ییاهنیضتزلدحنیمههبروشک

هننسپتساهدشهدادنونکاههک

اتدناهدشنآریایهارودنلهدرک

ققحتردیناجتسفرحانجرگیراب
هفمیفسهمممهجاهنشیم

یسپایورتگوبسکیزلدنل
ابدننکیمیگدنودناشلارمانتفرگ

هرصمورداددجمزلسپ

ردناریلهنکاحهقبطلامقیاضما
ناگدنیامنودنشابیداصتقاهمرعه

یارباریگدنودنیمهاهنآیسایس
لامفوینوناقتیلاعفهزاجانتفرگ
یمماجنایسایسهصرعردندش
.دنشهد

ققحتهکتسنیلمهمهلتسماما

ردپچنیلامنتلرهسهبیرگراک

هبودنکیمراهماریرگراکشینج

دیابارنیا.دروایمردش۶دوخگنر

یرگراکشبنجردیتحامهکمیممنپ

تاشیارگریاسابهسیاقمرهاو
فالخیوریندی«شبنجنیلنورد
شیارگرهیزوریپ.میتسهنایرج
ماگحتساورگردنایرحفالخ

ویگتخپویدافتعاویرظن

.نیادیلکودروآتسدبدیاپار

نیایاهرداکرتشیبهچرههجوت
.تسامسیسکرامهببّرح

تاناکما.میرلددایزدوبمکام

تاناکما.تسامکامیلامویدام

ردیاهدودعیسوغیلبتیاربام
همماجیسابسعاضوالیلدبناریل
ویدأرلاغمیارب.تسلادودحم

نمرظنبیساسللگشماما.و

تنسديرگا.متفهکتساهناه

رگاودشابامتشپیرظنیوت

نیلادفواهرداکزلیفیطزلبزح
هدشلیکشدقفاابونیبنشور
ردیلىعویدامیاهانگند,دشاب

یزوریپ۰درشیمی

انآ0هکلب« یعانارتعدموییانارت«یلىم
یعامتجاداقتناكمندربردام

قلادیاریتسیسکرامقیمع
هقبطنوردهبفافشیتسیلایسوس
.دنکیمنییمهرگراک

۱۳۳۷۹٩هامدادرخ-مودهرامش

ویناجنسفررظندرومتاربیفت
زادناونیمیدحابطقفمسیلاربیل

زابن.دربگتروصهدشلرتنکوالاب
یهبناریاهمماجوداصتقاقیمع
ارشیاهتسایسویناجنسفر,لوحت
رانکارهللابزحودناسرتردقهب

زالوحدنیالرتنکرگالاح.دز
ققحدرباربردیمنامهبدوخالاب

یاپدرشلدبملوحدنیادرخ
هبارمدرمیاههدوتورگراکهقبط
تروص.دنکیمزاباهنرابایخ

داددهاوخرییغتساسازاارهلئسم

ارمسیلاربیلویناجنسفرحانجامو
همماجچپلباقمههبجرد

یمیهازآتضهتوناگرنزاب

تسهتلوفاجنیمهرمپچیماتجا

هلئسمنیمههبفرقوابمسیلاربیلو
نیدبوالابزاتارییغتلابندب
ردمدرمورگراکهقبطتلاخد

یسایسقفاتیاهن.تسانابایخ

نیمهیاهدایتبظفحمسیلاربیل

رالوکسوحنهبنآهراداوهمماج

.تسا

عیاقوریثاتتحدزینناریاپچرد
ناهجعاضوانآعبتهبویرروش
تارییغتراچدبلرحاواهنامزاس
ماضردارثکاودناهدشیدایز
نیااب.دناهدیخرچتسلرهبهرجو

اتبسنهرهچزونهنلریپچلاح
برح.تساهتفایناردوخ*یمناد"*

نارنمبتیرغفاقلخناینادفوهدوت

دوخیعونهبديرههکییاهنامزاس
ابدنتسنادیمیوروشپسکردار
تکلایعیرالهمهدمهاممس.هسکخ

یژدارتسلهوجوهمهقرشهاگودرل
زلاردوخ۲..ویداصتقا.یسایسا)

لیتم#و"یسارکومد"ادددیشوک
زاهدشیزیرهمانربداصتقارد

مضهدرخمتسیسردارزکرم
ربهر.تشادیترافتمجیامهکدننک
رداردوختیرفکاقلخنایئلدف

یرلهپاضرهبهماننتشرنلاح
یاهورینرانکاردوخیشخب.تفای

عاضواربدنارتبمیژرهکدشاب
نیاودیآنافروشکیداصتقا

ابهکدزادنایرهبارداصتقا
ویناهجداصتقادیدجطیارش
یاربناریلیرادهیامرسشالد
راگزاسنآردیبسانمیاجنتنای
زابتکالفورقفتسارویجم«دیآ

مدرممیظعهدونرباریرتشیبمه
۳۳,دزاسلیمحدشگتنهزومورحم

رتشیبعطقردناریایهادرکنوتکا
دارمرپهکیزیچانیاهدیسیوس
زادرلددرجویمرمعقلزرلویناذغ
نیبقودنصویناهجدكنابفرط
تنرگرارقداقشلدورملوپلا
تلودنیاهکدوریمعقوتوتسا
چیهزلینریلیمتکالفداجیلرد

ردیناجنسفر.دنکدراذگورفزیچ
درختلودیریگتمصنیادیئات

شریخاتلرظنراهظازلیکیرْ
یاهروشکابناریاهسیاقمنمض
هکدوشیمروآداپیقرشیاهورا
اهلاسهبناربلیداصتقالوحتراذگ
سمدوخزلویراکادف
هکدنکیمهفاضاودرلدجایتحا

یرگیدهلرقیرطنیازجب .دنریگشیپرددننلوتیمن 

كرتشمیاههینایبیاضماولاربیل
رانکردزرینیشخب.دندرکادیب

یرونتزایموفربیراشفاپ
یسایسمسیلاگیدارومسیسکرام

لابندبیمالسایروهمجهیلعدوخ

ديژولوندیلتیرهدينتفای
.دنشسهپچرددیدجح

ریغولاکیدارپچعومجمرد

یماتجاتیعوضومقباسیرگراک
اهنت.تساهدلدتسدزلاردورخ

دنلردیمهکپچیعامتجانایرج.
وتسایرگراکپچ.دنامبیقاب
هقبطتردقوذوفنزایمباتشتردق
وهدنیآتالوحتردناریلرگراک

نیمهرد.تساناریلیسایسهتحص

پچردلوحتنیرتیهماتسار
ناریاتسینومکبزحرد«لاگیدار
بزحنیرتدنمتردقونیرتگرزبهک

.دادخردوبناریللاکیدارپچ
ناهجعاضوایمرمعریسفالخرب
واهتسیلایسوساجهههکیلعف
ردودندادجابمسیلانریساتهباهپچ

مفنبدوخیأاههمانربوفادهآ

یناوژروبویرگراکریغتاشیلرگ
رتفد.دددرگدرلواریتاربینت
ونلریلتسینومکبزحیسایص

اهرداک«یزکرمهتیمکیاضعارغکا
ربیگداتسیاعفتهبشنیلاعفو
یریگهرانکبزحنیلزامسینومک

یرگراک.تسیئرمکهبزحودندرک
برزرح.دندلدلیکشتارناریلا

ردناریایرگراکتسینومک

طابترللناسوهکیطیلرش
یارمسینرمکیزارژروبیممج

یمیراشفاپمسیلومکربدنهد
یداضمراسررکهک
یگیژولوفدیلویماسما«یسلیس
ویتشسیلایسوس.تسایستحق

.تسلیرگراکتموکحیرارقرب
یرگراکتسیئومکبزحلیکشد
تسلیشلادلاحنیمردنلریا
فرحندشیگدنیامننیضتیارب
ردمسیلایسروسونارگراکنخسو

.ناریآیسلیسهنحص

وتلردهکتسانیاتیعقاو

مکاحجاتجزامما«ناریلیاوژروب
تاجنیارب«نویسیزوپلحانجو
رقفلیمحتزجبناریلیرلدهیامرس
یراکرتشیبتکالفو

ابهکیداجنسفرتلود یداصتقا

لوبیلللانیپقودنصویناهجاپ
یاهدروخاپیاهوگلآ,دوشیمنییمت
تایحتیاصاورگیاهرگوا

تایحتلجنیاربهکیتاهرگلا.دنا
ورقق..تیانجچیهزاارس

.دنیآیمدهادرکیتکالف

یاهراچیمااساتموکحیاربهن
وتکالفورقفلیمحتهمادارج
هنوتسهمدرمتاشلارتماپبوکرس

.متشیبناگمامدرمیارب
تردقرپپاصتماردتفننلرگراک
دناهدرکمالماناششیپهامدنچ

یمنلسحتارعضونیارگیدهک
هکلایاهراچهلوافنیلدننک
ورگراکاهتویلیملباقمرد

.درلدرلرقنئریلشکتسحز


