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اس،اهىگدروخنىچ،داىزتعسونتشادتلعهبنارىاامروشک
هموگابفلتخمىاههاگتسىزىاراد،صاخىىاىفارغجوىمىلقاطىارنن
ر،ىناوارهوعمنتنىا.تساىروناجوىهاىگعمنتم
دناتسىزائاهعومجمىارادارنارىاناوتىمهکتساىدحهبنارادناتسپ
رب.دىماننارىاصاخنارادناتسپوىىاىسآ،ىىاقىرفآ،ىىاپوراقطانم
روشکىبرغلامشولامشردهکلوگشاوکدور،اکوشلىبقزاىنارادناتسپ
اىبتشىراخ،راوخلسعکدور.دنتسهىىاپورانارادناتسپزا،دنرادىگدنکارپ
ر،سسپزا،دنوشىمتهاىروشکىبونجقطانمردهکراوخهوىمشافخو
ر،هکىدنهدرج،ىچولبباجنس،هاىسسرخ.دنورىمرامشهبىىاقىرفآ
رسهبتمرددوجومنارادناتسپزا،دوشىمهدىدروشکىقرشبونجوقست
رورىفىاپود،روگ،ىنارىادرزنزوگلىبقزاىنارادناتسپهرخلابودنتسهدنه
.دنورىمرامشهبنارىاصاخنارادناتسپزاشوشروخهرشحو

هنوگ١٩۴ربغلابامنآهدشىىاسانشدادعتهکنارىاىشحونارادناتسپعمنت
روخهرشح،ناروناجزاهدرنىانىبرد؟تسازىگناتفگشدوخعمنرد،دشابىم
رمگرزباىنت١٨٠گنممات)اىندرادناتسپنىرتکچوک(ىمرگ٢هلوتوک
.-وشىمهدهاشم)اىندرادنا٠٠
زامدرمتخانشمدعوتاعلطاذوبمک٠٠هب،امروشکردهنافساتم
،تاعىاش،تسر>انتاروصت،اهنآراتفروتاذاعونارادناتسپفلتخمىاههنوگ
اعىاش.ذراذذوجوتاناوىحنىاذرومرذىلىلذىبترفنىهاگوىهاوسرت
نىازاشاغخىماشآنوخوگرگى،اوخمذآ،سرخوراتفکىذزذمذآرىظن
م»مرثکاهکتساهدشببسذرومبمسرتوقىمعىاهىهاگآاننىا.دنالىبق
امرنآهبتبسنىتحودننادبتىمهاىبارىشحوتاناوىحزاتظاغحنامروشک
تاناوىحىاهشزراهزورماهکتساىلاحرذنىا.اننکساسحاهنىکوىنمش



زوربزورىملعىاهتفرشىپوىگنهرفوىداصتقاداعبارداممآتارىثاتوىشحو
ز«واجتم،ىصخشهقلعوهفرحىاضتقاهبانبهدنراگن.ددرگىمرت.٠<اماا
وتاعلاطمماجناىاربودرادراکورسىشحوتاناوىحوتعىبطابهکتسا.ااس
ىشوهىبهحلساىرىگراکهبوىراذگهلت،ىرادربملىف،ىساکع،ىملعىسىسر
هدهاشماراهنآهلمحزاىدرومىلو،تساهدشکىدزنراىسبسثحوتان<وىح
امزاسناسانشراکونانابطىحمزانتاهدصدرومردرمانىا.تساهدرکن
ناناوىحابروشکطاقنىصقاردهکىچراکشنارازهوتسىزطىحمتظافح
سرخهلمحزاىئانثتسادرومدنچطقف(درادقادصمزىندنرادراکورسىشحو
هتفرگرارقانگنترداىوهدروخرىتهکىىاهگنلپواهزارگاىورادهچباىىمخز
.)تساهدشهدهاشم<٠>اسناهبدندوب

لىبقزاىتاعلطاربهولعتساهدشئعسباتکنىابلاطمنىودمر
تعىبطردهدافتسالباقآفرمهکاههنوگىگدنکارپوهاگتسىز،ىرهاظتاصخشم
ىگنوگچ،هنل،ىىاذغمىژر،اهىگژىو،تىلاعفنامزلماشىرگىدتاعلطا،تس
زىننارىاردهنوگدوجومتىعضوونانمشد،ىداصتقادىاوف،رمعلوطر٠٠٠ااا
-ربراکزا،ىملعىاوتحمظغحنمضهکتساهدوبنىاربهدنراگنشلت.دوشرک

ناىبهداسنابزهبناکمادحاتبلاطمودزىهرپبراوشدوسونامانتام
همدنناوتبىگمهناىهاگشنادونانابطىحم،نازومآشناد،مدرممومعات

وىئانشآىاربىاهنىمزباتکنىابلاطمهکتسادىما.دننک
..روامهارفاراهنآزاتظافحون«ب ارادناتسپدرومر

مم<راکمهىاهدومنهرواهىزرورمممزااتدنادىمبجاودوخربهدنسىون
.٠.اداتسا،تسم٠.طمحمتظافح.٠>امزاس

.دامناممن
ىىاىضگنشوه



هملفم

قولونکتزاهدافتساتلعهبرىخاىاهلاسر
دىپ،ن،رااىلماکتراتخاسردىساساىنوگرگدىلوکلومتاعلاطم
ربردهکى،وطهب.تساهدمآدوجوبامرنآىدنبهذرودىدجىاههنوگ
ونکادندوبهنوگکىکىژولوفرومرظنزاهتشذگرذهکىنارادناتسپ>راوم

ف

ربرمانىا.دناهلمآردازجمهنوگودتروصهبىلوکلومىاهتوافتتلعهم
هنوگىىاسانشىانبمىرهاظىاهتوافتهکىئارحصىامنهارىاهباتک
اققعتزکرمزاىخربزونهرگىدفرطزا.تساهدروآدوجوهبىتلکشمدشابىم
هدافتساههدرکندىىاتارىلوکلومىاهتوافتساساربهدشماجناىاهىدنبه.ر
ودترد.دننکىمهىصوتارفلتخمىاهشورزاىقىفلتاىوىلبقىاهشورزا
اتکبلاطمربهولعناکمادحاتتساهدومنىعسهدنراگن،مودپاچبلاطم
هبناسانشراکوناىوجشنادىراکمهابهکارىدىدجتاعلاطممبىاتن،ىلبق
ىجراخ،ىنارىاناققحمطسوتهدشرشتنمتاعلطانىرخآابهارمهارتساهدرو~
ارنآجىاتنمزلىاهىدنبحمجزاسپوهدرکىروآعمجارىتاقىقحتزک<رمو
رارقهدافتسادروم

اههنوگىىاسانشدرومردىنادنچتامادقازونهامروشکردهنافساتم
لاحردهکىروطهبتساهتفرگنتروصىشحونارادناتسپىاههنوگرىزو
ىاههنوگرىزواههنوگزاىراىسبىدنبهدرهاگىاجوىملعىماساتىسفورضاح
اهشىموچوقىتحواهشوگرخ،ناگدنوجزاىخربلىبقزانارىانارادناتسپ
.تساصخشمان



رى>ر«<دناتسپىدنبهدردرومردهدشماجناتاقىقحت٠اتن
رى<ن>ر<دناتسپىاههنوگدادعت،هنىمزنىارددوجومتاشرازگوتاعلط
هنوگ١٩۴هبدىدجپاچرددوبهنوگ١ل٠ربغلابباتکنىالواپاچردهک
هنوگىسىلگناوىملعىراذگمانىاربباتکنىارد.تساهتفاىشىازف

امند.٠«رادناتسپىاههنوگباتکزااههتسارواه.داوناخ،،دنم
طسوت٢٠٠۵لاسردهک

امرجىاهتسىمونوسکاترثکادىىاتدرومو
.دمدرگ

اس >رب

وجوهب
راخ

هتسارزاىخربر٠ىتارىىغتدىدجتاعلط
ذح1٨5٧~٧1٧~هطهتسارلاثمىاربتس

اوهتوگوونارخ

راولهشلو

احثو>-،،سه،««<دم،>دمر،روماعتاىوا
هد»ماخزاىثاههداوثاخرپر~

رب٠ولم.٠٠
هبراآلىبقز

ىسرربىگنوگچهبىشخبباتکنى،ر
همى.،نىگرس،ناهاىگىوررب٠دنام

.تساهتفامص`́´´



~.وى.ولن.و.دلفتسب

همل٠ا.٠<ارادناتسب

دمآتسدبراثآنىرتىمىدق.دناهتفرگ

،زبنارانمسىاهاپ،ر
وکىنا.ادناتسپو
(.شىپلاسنوىلىم،<٠

اتسودد
دگرک

.دللا.دنمثم

اتس-رد

رگى
(،وراسىامناتسرهشزانونکاترتناوجتابوسرر٠٠ا
ومىمهکتسا.دششرازگنانمسوناجنز)ىىاجردىمش
لامشرذاهندگرکواهلىفنوچىنارادناتسپذ٠دح
.سثاب.٠>ارىاىزکرمىحاونرذناراوختشوگواهر،زع

هع،ههعمنم٠<امگ.د.٠«رىارذنا.ادناتسپراذلىسفىحاوندم<رس
لح.تس

اهلگتى
اس.٠.وىلىمهناتتفه
د-لحااتهکهقتطنم.٠>اگوبرم

رخروگعاونا،لبت،راوخهچرومرىظنارادنتپدادجازاىداىزدادم،تم
وگعاوا،وهآلمىاناسواگعاوا،لىف،زارگ،ندگرک،هفارر
رجخناددرببرىظنىنانامهبرگ،اهراتغک،اهرومم،رمرخ،~رگ
.دنا٠درکىمىقدزاهنومىمىح

(~ارملبسففاننک1



نارادناتسپتاصخشمال

ىاهزاگهارمههبدنهسناشفشتآناروفهکدناهدىقعنىارب.٠<اققحم
اشفشتاآىاهرتسکاخرىزرداهنآنفدوناروناجنىاگرمثعابىمس
ىىاهلىسفنىنچدوجوزانادنمشنادمهدزوننرقطساواات.تساهدىدرگ
ىاههىلهکدوبىسکنىلوا١٨٢٠لاسردىسورفوکىناخ.دندوبعلطاىب
دندوبهدىقعنىارباتسورمدرمنامزنآرد.درکفشکارهغارمرادناوختس
اىووىد،رادخاشبسا،لکىهىوقىاهمدآىاىاقب،گرزبىاهناوختساهک
ىتاناوىحهباراهناوختسااتسورىادخدکىلو.تساهدوبرادخاشىاممم
.تساهدرکىمىدنبهقبطخاشکتبسا،زارگ،نزوگ،´´

رگنرارقىملععماوجدىىاتدرومزونههکتاشرازگزاىخرب
اهلىفنوچىنارادناتسپلامتحازىنىسانشنىمزمراهچن«ودردس
ىحاونرداهلىفزاىکوکشمراثآ.دناهدرکىمىگدنزنارىارداهندگرک
هردرازههقطنمرداهندگرکزاىکوکشمراثآوناتسرلو.٠<اغمتتم
.تساهدشتف>.٠،،رهم

واوالفانسبل
.دنوشىممىسقتهووگهسهبنىنجدشرهوىشساساربنارادناتسپ
نارادناتسپنىا)سوپىتلپوهندىکالىبقزا(:راذگمختنارادناتسپ
دنهدصرىشاردوخدازونىلودنراذگىممخت،ناگدنزخ.٠<اشدادحادننام

)ىنامساتگرگ،ردىلگ،لاوک،وراگناکلىبقزا(:رادهسىکنارادناتسپ

دب.ذد

نىنج،محرردتغجندوبنتلعهبىلودنتسهازهدنزنارادناتسپ
~ىا~ردودىآىمنورىبرنامىلسانتهاگتسدزا،ىرىگلکشز

اردوخىنىنجنارودودوشىمرقتسمدرادرارقاهاپنىباى

نارادناتسپنىا)نارىانارادناتسپىاههموگمامت(:وادتفجنارادناتس
رادطابتراردامن(ابتنجهلىسوهبمحرردنىجودتسهازهدنز



دنتسهرىزىاهىگژىورثکاىارادنارادناتسپىلکروطهم
.دنرادىناوختساتلکسا~

ف

.~ا٠دش.دىشوپومزاناشندب~
.-ر<،تشگنا۵مادکرههکدنراناپوتسذراممچ~
اثناشندبت>ارحهجرذذرسومرگىاوهرذادنامرگنوخ~
)دنوجباراذغدنرناق(تسالصتمهمجمجهبنىئاپهراورآ~
رىگناىتردقودنرانىاهتفرشىپوگرزبزغم~
و.»تمىم.دهاشمنارادناتسپزاىراىسبرذقوفتاىصوصح
اجىا.رارىىغتطىحمابقباطتتهجنارادناتسپزاىخربىاهمادنا
.وصهبزاورپ.وظنمهباهتسذاهشافخرذلاثمىارب.تساهدش
انشهلابتروصهباهاپدنتسهىزبآهکاهکفرذ.دناهدمآرذلاب
اپوشوگهلل،ومدقافاهنىفلذواهگنمم.تساهتفاىلکشرىىفت
رىاسدننامىلو(تساهدمآ.ذىقفاونممىاهلابتروصهبمذودنتسه
امبآرذارذوخذازونودنىازىمهچب،دنتسهمرگنوخنارادناتسب
)دنىآىمبآحطسهبندىشکسغنى،ربودنه>ىمرىنم

اتشگناذادعت.٠<دىوذرذرتشىبتعرسروظنمهبنارادمسر
هبن>نخانهکتشگناگىطقفروگرذهکىروطهب،هتفاىشهاک
ىحربرىظننارادناتسپزاىضعبر»ذراذذوجوتساهدمآ.>مستروص
زاىرىگولجىاربلوگشارىظنىناگدنوجاىواهتشپراف،اه.شائخ
اوىحودباىىمشهاکتدشهبامرسلصفر»دبىام>،ىژرنافلتا
ورىمورفىناتسمزباوخهبىشوهىبهىبشىتلاحر

ر<ودتتسهتادوجومنىرتهتفرشىپلماکتدنىآرفردنارادن٠٠
ناناوىحىاههدررىاسزاىراتفرىاهوگلاوگنر،لکش،عحنترظن



ذ́؟.ا~ونارادناتسپا۵

قباطتلماکفلتخمىاهطىحمابارذوخنا.ادناتسپ.دنرتربوزىامتم
ىىرتممزاودنراذ>وجوىئاوتسامرگقطانماتلامشبطقزا.دناهذا
.دنرا»وخربزاورپوندىوذ،ىراغح،انشىاهکىنکت

نا؟.ا~ونارادناتسب
امروشکر»دسههموگ۵)ا۶وتمار)١لماش_>ناراداسپ
هموگاا)ربغلابدما٠شىىاساشنوکاهکىاراداسپىاههوگ>ادم
.د.ا»اجهسارا٠و٠>ازاخ٣١.»کسا

ان_



افسا.٠امه>ر

~اتکژاهدامقساىامئهاو
رگنرومرنهىلواتاعلطانتشانباتکنىازا٠نافتساىارب
اغتابمنرمرثکاآملسم.تساىفاگنارادناتسىفلتغم

هتس،.،.٠<امس-وزهتسار،اهشافخ
ورىو~زانتفرگکمکوىىانشآرادقمنىمهاب
وجومنارادناتسپىاههنوگرثکاىناسآهبناوتىم
.دشانشآامنآتاىصوصخابودرک

اتک
اس٠٠٠٠

ور«ى<نارادناتسپزاهنوگ١٢٠ىگنررىواصتباتکنىارذ
هدس<،روآحمجىاههنومنواهسکعىورزاآرثکارىواصتنىا،>را
اقنىئولراممورسخذاتساطسوتاهباتکرىاسرىواصتاىنارىار
امذوشىمهىصوتباتکنىازاعىرسه>افتساىارب.تساهدش
ات،دموشانشآنارىانارادناتسپفلتخمىاههورگاب،رىواصتندى»
رومن<وىحرىوصتعرسهبدىناوتبتعىبطرذناوىحهدهاشمنامزر
ز،ىاهصلخرىواصتزاکىرهلباقم.دىئامنادىپباتکرذارذوخرظن
امهسماقموىمىخشتىاربهکتساهدشرکذناوىحنآزرابتاصخشم
ناعلطاهچنانچ.ذرىگىمرارقه»غتسا>رومهباشمىاههنوگ
ىوربورنآهحفص:.امشهکباتکزارگىذشخبدىاب،دشابزاىن>روم
..وشهعجارمتسا.دشجردناوىحرىوصم

زاکىرهىاربهدشهتفرگرظنرذبلاطمنىوانعباتکنىار
:سمارىزبىترتهب،اههنوگ

ىسواگمسا-ا
ىاهشىوگواهنابز،نوگانوگماوقادوجوتلعهپامروشکر
ر،طسوتموهثجگرزبنارادناتسپصوصخهپتاناوىحرثکا،~



باتکزاهداغتساىامنهارا١>

ولک((لاثمىارب.دنتسهىتوافتمىماساىاراذروشکفلتخمىح<وم
ارحصنمکرتوناجىابرذآرذ،))نزاپوزبذ(مانهبسرافقطانم.ذ،ا٠
راتسچولبرذ،))ىوچهنزب((ناتسذرکقطانمىخربرذ،))ىچگوهکت((
ناتسرلقطانمزاىخرب.ذ،))ىرنوزب((نامرکرذ،))نىچاپوذرگ((

٠دىمان٠،ىرىنااىلامشناسارخنىشنذرکقطانم.ذواثنى
.سوشىم

وجوطسوتموهثجگرزبنارادناتسپىماساردهکىعونتمغرىلع
وشىمنهدهاشمىمساهحنتاهنتهنکچوکنارادناتسپدرومر>،،ر
هتساردنچاىوهداوناخدنچدارفازاىداىزدادعتىدراومردىتحهکلم

،اهشوم،اهروخهرشحمامتلاثمىارب.دنوشىمهدممان
زاىراىسبرداهکباجنسواهباجنسىتحواهلىبرج،هدرج،
.دنرادترهششوممانبروشکقطانم

شلتناکمادحاتنارىانارادناتسپىاههنوگىراذگمانىارب
نىرمسونامونىرتجىار،ذوجومعبانمزا٠>افتسارب.ولعتسا؟دش
ىىاجنآزا.ذرىگرارق٠ذافتساذرومباتکنىارذوباختنا،ىنارىاىماس
هبىرثومکمکدناوتىماههنوگزاکىرهىلحمىماساابىىانشاهک
دششلتناکمادحات،دىامنبروشکفلتخمنا»دناتسم.داسانش
هبمزل.دوشجردناوىحىلصامانرىزر>وو<عمجىلحم._اس

هقطنمکىردطقفتسانکممروکذمىماسازا



احهامت،.٠<اسانشتسم٠

ذ(

ىمىعپپطو

مان~٢ىاهدهکدشابىم/~۶3ل5ه٢۵)۵51
.تسا

وتهب،ناقزىناههچبودنوشرانهچب،دننکىرىگتفجمهاب
رىگتفجمهابتسانکممفلتخمهنوگوننارفاىنراومرد.دنشام
.سسسمىعلومعماههچبىلودنوشراذهچبو.نومن

هک.اواهملک.تساهدشلىکشتنىتلهملکونزاهنوگرهىملعمسا
کچوکفرحابهکمونهملکوسنجماننوشىمعرشگرزبفرحاب
مانلثم.تساناوىحهنوگمانننرگىمعمرش

وگتر،هقادتاراناوىحىرهاظتاصغشم،شخبنىار
ندربراکهبزاروظنم.تساهدشفىصوتنآىاهىگژىوزاىخوب

اوىحنآىبسنىاههزادناىنعمهبکچوکوطسوتم،گرزبت~
هبىرثومکمکىرىگهزادنا.تسادوخهداوناخمهدارفاهبتبسن

ز٠ىضعبىىاسانشهاراممنتزىنىد.اومردودنکىمنا~ىى~~
.تساکچوکنارالن~.



باتکزاهدافتساىامنهارا١٢

دراوملماشلومعمنارادناتسپىجرافىاهمادناىرىگهزادنا
:تس>رىز

لاهالعماتىنىبکونزا:)٨٥ه۵د٦۵8۵4م(~ورسل~٠
.)دشابهدىشکولشلماکدىابناوىحندب(ندبهب
لماش(ندبهبمدلاصتالحماتمدکونزا:)٧٦ثل(ملل~ه

هسىاقمومدلوطهزادناناگدنوجزاىضعبرد.)دوشىمنمدکون ژث
.تساناوىحىىاسانشهارنىرتمهمندبلوطهزادنااب٠

ر،(مدىاهتنااتىنىبکونزا:١٧۵۵هل(ههى٨ه(ژدپىلکلوطه
)هدهبلودنىبفاکشاتنازاب
شوگکونىاهوم(نآکوناتشوگهدعاقزا.ااه،(شوگل~ه
.)دوشىمنلماش<ر

.ناتشگنااتتبددادتماردهناشىلابزا.)5۶۵هل۵٥۶٨٥٠هط١(ع~راه
تشگنانىرتدنلبکونات.اپهنشاپتشپزا:اک٠۶ه٤هه«اپلوطه
.)دنوشىمنلماشاه.٠مخان(

سوگ



رگهسهباهاپنامتخاسىرهاظلکشرطتزانارادناتسپ
دنوشىممىسقت

ا:)٩1ه٠»>و،د0ه(ورفک٠
ام.دنراذگىمنىمزىوررباراپ
اپورفکنارادناتسپ.تشپراخ
بسانم.٠>دىهجوندىونىارب

رح
اتوک١٠٠ا
.دنشاب

ر٠-تثگن

ربرارادناتسپنىا:)کاکا)ال٢ه4٩(وو~ه
رهارعقومرداپهنشاپنارادناتسپنىار
..٠«ماسهمرگو.٠<اناسگسدننام

ان.٠<امههکسم.؟ورربنارادناتسپنىا:)ال۶وعلمى۶ه0٩(وووسه
ررتوبسادنناماهنآزاىخرب.دنورىمهارتساهتفاىلکشرىىغم
رگىنىخربىلوان،انتشگناکىطقفاهاپزاکىرهرنىنعىدنتسه
.س،انتشگناوناپرهرنودنتسهمسجوزنزوگووهآدننام



باتکزاهداغتساىامنهارا١۴

نارادناتسپىاههنوگزاىراىسب.ذذوشىمهدهاشمرىوصترذهکهنوگنامه
نىاربانبدنرىگىمنرارقنىمزىورربنتفرهارعقومرذاپفکىاهناوحتس
ون<وىحنتفرهارهوىش>رومرذىتاعلطانتشاذاپفکىرىگهزادن<ى>رب
.تساىرورضاپفکىاهناوختسانتفرگرارقلحم

نوچذوشىمهذاغتساىىاسانشتهجناوىحىاههزادنازاهکىعق«مر
زاغلابتاناوىحتسامزلنىاربانبتساغلابناوىحهزادنا،ىمىخشمى٠٠
.دنذرگىمخشم،دنراذىرتکچوکىاههزادناهکغلابانوناوجتان>وىح

دمتمرنىىعتىاربىبسانمصخاشبقعىاپفکلوطىشحونارادناتسپر
رمعىرسناوجتاناوىحرذاپفکدشرهکتساتلعنادبنىا.دمتم.ىمن»ىح

رام
.دنرادهدهعربىممرمشقم٠اتسپ

دناوتىمناهرنردىلسانتددنمروتنارىاىشحونارادناتسپر
سماىلصفتاناوىحنىاىرىگتغجنوچ!دشابغملبنسهدننک٠
..درگىمربهىلواتلاحهبىلسانتددنىرىگتفجناىاىز
لومعمناراوختشوگواهشافخ،ناگدنوج:دنناماههنوگر>ررسمبر
رتىرتسکاخگنر،رتمرنىاهومغلابتاناىىحهبتبسنناوجتانا
رن٠رىتام
هکگرگ

وىاهوهلسرخرىظنىت٠اوىحردگنرالگتمانىا.دنر.

وپ
ا.دنک ه
.د..سثمار
راىسم

تساصخشمدنا.رىتلماکناشىاههچبذراومزارر
ناوىحىىاسانشهبىرثومکمکزىنناکن.و)زخ(ر
وافتم)٠ذامورن(سنجولصف،نسابتسانکممششوپ
ىناتسمزششوپناراوختشوگصوصخهبنارادناتسپر<رر
،دنلبناتسمزلصفرذاهومىنارىاذرزنزوگرذ.تسا.وبناو
ىاهلاخابزمرقهبلىامتمىجنرانو.اتوکناتسباتردو



/هلتسىز

هموگزاىضعبگنر.تسادىمس
انم.،اهوسارگنرلاثمناونعهب.دوشىمدممس
سادىسلماکناتسمزلصفردزربلاتاعافتراو

اک
اجم

دعم.دب،،رمردىاهومرقگنرهبآددجمناوىحنىاندبششوپ
هک.ابسشومدننام،دنتسهگنردنچىارادزىننارادناتسپ
تلعهبدراومىخربرد.دناگنرهاىسرگىدىخربوىرتسکاخ
لماک.٠،اوىحکىگنرنىاربانبدوشىمنلىکشتاههنادگنر،ىکىتنژ
اىلازنآهبهک)دىفسىگناخشوم،دىفسرببدننام(ددرگىم
هم،دگنردوجوتلعهبزىنتاقواىهاگ.دنىوگىماللطل٠د۴(
هبهک)هاىسهابور،هاىسگنلپدننام(ددرگىمهاىسلماکناوىحگنر
.دنموگىما_ه(ه۶٠د_امسىنلم

رنسنجىىبىداىزىرهاظىاهتوافتنارىانارادناتسپرثکار
ىحربرد(تسارتگرزباههدامزااهرنهثجلومعمىلو.درادندوجو.دام
ر<،مسىاههنوگرثکارد.)دنرتگرزباهرنزااههداماهشافخواهگنهنزا
رت.اتوکىاهخاشاهرنابهسىاقمرداىودنتسهخاشدقافاىاه.دامزىن
.دنرا

هاگقسبز-ا
دننکىمىگدنزىصخشمىعىبطىاههدودحمردنارادناتسپزاکىره
و.اگهانپ،اذغ،بآ.دننکنىمات.اگتسىز.دنىوگىم.اگتسىزاهنآهبهک
.تساناوىحلثمدىلوتلحم

،ىدنلبوىتسپ،ىهاىگششوپپىتزاىاهعومجملماش.اگتسىزره
سماعنآنىبتابسانمواذغ،روننازىم،ىگدنرابنازىم.اوهوبآ،کاخعس
زاىضعب.دوشىمناروناجىگدنزىارببسانمىطىارشداجىاثعابهک
اذغعمننآهکىهاگتسىزردطقفدنرادىصاخىىاذغمىژرهکنارادناتسپ



~اتکزاهداغتساىامنهارا١ل

هنادشاىلصاىاذغهکىنارىاباجنسلثم.دننکىمىگدنزدوشىمتف
.دنکىمىگدنزدراددوجوطولبناتخردهکسرگازهاگتسىزردتس

هداغتساىروناجوىهاىگعمنتمىاهاذغزاهکلاغشدننامرگىدىخربىمو
.-وشىمهدهاشماههاگتسىزرثکارددنکىم

وىمىلقاطىارشواهرىوک،اهىگدروخنىچندوبارادربهولعامروشک
ىئاىفارغجهىحانودهدودحمردنتفرگرارقتلعهب،صاخىى~<رعج
ا~۶»٦)هلالاتنىراو١٩هآهه۶،)>هاکىتکرائلاپىناهجىروناجىتسىز
راحصىرىوکدنبرمکروبعو)٧)٢ن۵مند۶انىپوىتاهىحانابترواجمو
نارىاتلفىلبقلاصتارگىدفرطزاونآزا)5ه٦ه۶ه5ذهه>ه۶ا،،دنس
نىازاندشادجسپسو)ىبونجىاکىرما،اىلارتسا،اقىرفا(اناودنگهراقرباام
ىاههاگتسىززا،اىسارواهبنآندىبسچو)زىامتمرولفونوفاب(هردرب
سارادروخربنارادناتسپفلتخمىاههنوگىگدنزى،ربىعونتم
ر،ىصغشمىدنبزرموىدنبمىسقتىهاگتسىزعمنتنىادوجومغرىلع
ىهاگآهکىىاجنآزاىلودوبهتفرگنماجنانارادناتسپىاههاگتسىزدروم
امرنآىىاسانشهبىداىزکمکدناوتىماههنوگزاکىرههاگتسىز٠

رگرظنرداباتتساهدومنىعسفلومباتکنى،ردنى،رب٠٠
ىاه~زاهداغتساوىهاىگششوپدرومردهدشماجناى

ارادناتسپىاربارتوافتمهاگتسىزتفهدادعت،نارادناتسپىگدنکا
:دمامنکىکفتوصخشمنارى

ر،،وجومىاهلگنج:دنرىگربرذ.اگتسىزنىا:ىوزنه́~
اتودوشىمعمرشاراتسآزاهکتسازربلالامح ىلامش

رتمولىک٨٠٠دودحهاگتسىزنىالوط.دباىىمهماذا.٠<اتسلگ
ىمامسآتلوزننازىم،تسارتمولىک٧٠ات)٠نىبنآص
رممىلىم٢۴٠٠هباهلاسىخربردوتسارتلابنارىاقطانمرىاس
اههچتخرد،ناتخردعحنتمىاههنوگزاىهاىگششوپ.دسرىملاسر



رممراىسبىفلعناهاىگو
ا،ذازآ،اکسوت.٠<اتخ

لىکشت

اخ.٠>ارادناتسپ .سر<>رپىمتىلاعفهبزابقطانم
ررمسوروگشا،اکوش،لارملماش
ودحهکهتشاددوجوهاگتسىز

زنى«اصخشمزا:ىثاتسهوکهاگتسىو
کم.،اههپتاىىاهرخمىاههنىتترومهبعفترم
رابنازىمورتنىىاپراوجمهقطاممهمتسن
ر<سهىناتخردواهرازهتوب،اهرازفلعلماشىهاىگ

لش

وک>وج

وقتوگ

لنن

ر،وس«دممههسسىرنى<ردنکاسنارادناتسپزاىخربىاهومگنر
ر«سمپر<ىحورگ.دباىىمرىىغتدىفسهبىاهوهقزاناتسمزىف
رسدرجمهباهسىمو-وقواهشافخزاىخربرىظنهاگتسىزنىا
زارگىدىخربىلودننکىمتوجاهمرتمرگقطانمهباوه.٠.دش
صاخنارادناتسپزا.دنورىمورفىناتسمزباوخهباهتشپر-
.-ربمنارگنلپوزبولک،ىفربلوناوتىمهاگتسىز

روشکىبرغلامشزاسرگازهوکهتشر
اش.٥رشىحاونردىهاىگششوپ.دراددادتماىقرشبونجهب
شخب.تساىرىسمرگناهاىگلماشىبرغىحاونردوىرىسدرسناهاىگ

ر،.سم،ىملىکشتطولبناتخردارهاگتسىزنىاىهاىگششوپه~
اهرازهتوبواهرازفلع)رتم٢٣٠٠دودح(لگنجزرمزارتلابتاعاترا
هاگتسبزنىاصاخنارادناتسپزاىنارىاباجنس.دوشىمه~ث٥وبا

.اتممه



باتکزاهدافتساىامنهارا١٨

وىاهتشذناتسزوخهقطنم،>.و~و~و<و~د~و
لابهقطنم.٠رىارذترارحهبرذ.ذراذذوجوىبآرپىاههناخذوروعاغترامک
اههناخنورفارطاقطانمزاىضعبىانثتساهب.نرادننوجونادنبخىوتسا
هىقبرذ،دنرانزگومىرس،٠دپلىبقزاىهوبناناتخرذواهرازهشىبهک
نىاصاخنارادناتسپزا.تسا٠دنکارپومکراىسبىهاىگششوپطاقن
لاس٧٠ات.ذربمانارشوشروخ٠رشحوىنارىادرزنزوگناوتىم.اگتسىر

.~.هتتماذذوجو.اگتسىزنىاررىنىنارىارىش
روشکىزکرمىضارازاىعىسوشخبهاگتسىزنىا
وىگدنرابنازىم.ذرىگىمربرذتسااهرىوکو

ات

ر٠زنشژماشهث<ر
زاىخربردهکىروطهبتسامکراىسبهاگتسىزنىاردىبسنتبوطر

راىسباوهاهزور.درابننارابلاسنىدنچتسانکممهاگتسىز.٠دا٠٠٠٠٠٠
ىاهگربىارادارثکاىناباىبقطانمناهاىگ.تسادرساهبشومرگ

خاتزاناوتىمهقطنمنىاناهاىگزا.دنشابىمىتشوگوکچوک
طمارشهبتبسناردوخهاگتسىزنىانارادناتسپ.دربمانشکناوراکو
اههاگهانپرىاسرذاىونىمزرىزاراهزوراهنآرثکا.دناهذاذقباطتطىحم
،دنتسهلاعفاهبشىلودنربىمرسهب

زىناهنآژاىخرب.دننک
اىوناهاىگزااردوخزاىندروم
باىمکاذغوبآهکامرگلصف

اتباوحهب
،دننام٠دص

هلماقموادصناجىازاىرىگولجواهرازنشرنتکرحروظنمهبزىناهاپ
صحاشنا.ادناتسپزا.تسادنلبىاهومىاراذونهپراىسبنىمز.ئاذام

.-ربمانا.روگورىبج،زوى،ىنشهبرگ،ىنشهابو.ن1وت._،
ربردارروشکزاصىظعشخبهکهاگتسىزنىا

ربهولعوگرزبلومعماهشوگ.دنورىمو´
فک.دهدىمماجناىترارحلدابتنىشامروم

امتلماش،درىگ
رگاقوقرىلا

وعفترمتبسنهبوعىسوىاه٠
.تسا.٠<اتسکانوناتسناغفازرمات



اسمزلمنقماوکآتبسنىگلنرطنا~
ف

انارزورىفىاپودووهآناوتىمهاگتسىزنىاصاخنارادناتسپ
امع«ام<دىلحاسىحاونهاگتسىزنى،٠

ولبهاگتسىز1.دوشىملماشارسرافجىلخلحاوسزا
اگتسى٠٠)ذوشىمبوسحملاتنىرواىناممجىتسىزىىاىفارفج
اگ.ششوپ،ذرادنذوجونادنبخى،تسالابتبوطرنازىموتر<رم
هچتخرذوناتخ.ذلماشومکارتمآتبسننآىاهشخبزاىضعبر
اگتسىزنىاتاناوىح.تسارومرکواىساکآ،رول،زاذ،ارحرىظنىرىسمرگ
اگتسىزنىاصاخنارادناتسپزا.دنرانىدنهىاههنوگهبىذاىزتهابش
...مانارىچولبباجنسو.اىسسرخناوتىم

هاکنسم



~اتکزاهدافساىامهارا٢٠

وثقفووتم.ثاهعث-ش
تساهدشىحارطتعىبطردهدافتساىاربباتکنىاهکىدوجهام
ىاههنوگراتفروتاداعدرومردىتاملطامبانمدوبمکلىلدهبادهمعم

اتسپفلتخم
لىبقزاىاهذرشفتاعلطااتتساهدشىعسناکمادحاتذوجومهدنک
لثمدىلوتىگنوگچوىىاذغتاذاع،صاخىاهىگژىو،ىعامتجاتلکشت

.دهدرارلنادنمقلعمسرتسدرداراههنوگزاگى

.دنمآىمردىدحاوىنلکتروصهب~

(٩رىگهمعطصوصخهبم٠زارادناتسپىاههنوگ.ا

ى،کت،رومسوهابو.،گنلپدننامىناراوختشوگواهرلىبقر
ىضارالوسمتاناوىحنىا.دننکىمىگدنزىعامتجارىغنروصهبو٠٠٠

هذودحمودننکىمباختناذوخاا1اه..٠)هراورملقن»نعهب>ر
ىمخشم،٠راگىاسمهابهىتاقلماىرارذاىوبدننام.شلع،،هلىسوهبا:ا

ر.نا~ىىظاوت:وىىاذغداوم.٠.ا٠زممهمظامن



رواجمتاناوىحابدروخ
ارمتثدهبدوخورملقزا،اهرن

کت.٠<ارادناتسم~

ز،ىتمسمرنناوىىهىهاگهابوررىظن
نکروگ(اهکدور.درىگىمراىتخار

رىگا´

دح>وورملقلىىارادىکمه،دکىمرگدنز

ربزىنارىرتعىسوه>ودحم،ورملقربهولعناراوختشوگ
(ىکناخهرتسگنآهبهکدننکىمباختناراکش
راذرارقىگناخهرتسگلخاذرذورملق٠»دحم

تگلىبقزاىناراوختشوگاىواهشومرىظنناگدنوجزاىخربر
تحت.٠>اوجتاناوىح.ذرادذوجوىگذاوناخبتارمهلسلسرىشاىو
رىگتفجهزاجااهرنآورملقرذىهاگىتحودنتسهرتىوقونسمتاناوىح

.توگ

.دنرادن

اذغ
مىژراههنوگزاىضعب.دنتسهىتوافتمىىاذغتاذاعىا.اذنارادناتسپ
ام،دننکىم.نافتساىىاذغعبنمکىزاطقفودنراذىصاخىىاذن
رگىذىهورگ.دننکىمهىذفتتارشحزاطقفهکنارىاىاهشافخرثکا
اىگزامعافلتخمىىاذغعبانمزادنرداقاهسرخواهتشپراخرىظن
ز،ناتسباتوراهبلوصفردناراوخفلعرثکا.دننک.ذافتساىروناجو
ىلو،دننکىمهىذغتدرانرارقناشسرتسدرذهکىرادبآو.زاتناهامگ
اردوخىىاذنمىژر،دباىىمشهاکىىاذغعبانمهکناتسمزلصفر
،..اتخردتسوپزاشوگرخناتسمزلصفردلاثمىارب.دنهدىمرىىغت
زاىراىسبوکشمتزبسىاهگربزااکوش،طولبىاههنادزاىنارىاباجنس
.~امنىم.دافتسادنا.درک.رىخذهکىىاههناذزاناگدنوج
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زادنهذىمحىجرتگنلپوگرگ،هابو،رىظنناراوختشوگرثکا
لاثمىارب.هننکهناغتساسرتسذلباقولوصولالهسىىاذغعبانم
لارموزبولک،شىموچوقدننامىىاههمعطزاهتشذگرذهکاهگرگ
حىجرماههمعطنىاتىعمجدىدششهاکتلعهبدننرکىمهىذغت

ر،ىناسآهبهکىلهاىاهماذوتارشح،ناگدنوجزاهک٠٠
ىبرعناجىابرذآىلامشقطانم.ذ.دننکهذاغتسانراذرارقامرن>سرسم
ر،رفاحلاحردهکىروطهب،لناهدروآىورهناودنهندروخهباهگرگ
سرتممممزاىکىاهگرگىبرغناجىابرذآردعقاوناکارمدننامىقطانم
.ابورارحصنمکرتتشذقطانم.ذ.دنورىم.امشهبلوصعمنىاتافآ
بوسحمهناودنهتافآزاىنش.ابو.زىنذزىىرىوکقطانم.نوىلومعم
.دنوشىم

هبىنىمزببنسوشافخ،تشپراخرىظننارادنتپزاىخ
ناکماهکىتدمىاربىىاذغذاومندشباىمکواوهندش>رسذرجم
ورهال٠هه.هه):ههاىناتسمزباوخهبدىامنزواجتهامنىدنچزاد.ا
شهاکتدشهبندبترارحهجرذىنتسزباوختلام،»دمورىم
هقىقن،نراب٢٠٠ذودحاههنوگىخربرذهکزىنبلقنابرضوهتفاى
باوخلوطرن.دسربهقىقن.نرابرىنپدواحهبتسا.٠کممتسا
لماکىشوممىبهىبشىتلامردونروخىمناذغلصاناوىحىنتسر
مرگقطانم،ن.دراذهمانااوهندشمرگاتتلاح.٠وىاوذرب._سهم
نارادناتسپزاىخربتساباىانناتسباتلصفرذاذغوبآهکمهىناباىم

هبذوخىنىمزرىزهنلرذاهاپوذزاىضعباىوزارذ.٠دعنان~احنس
وندبىامذشهاکابهکدنو.ىمورف14٥ذ):۶هان۵۶(ىناتسبات
.سا.ارمهناوىحسثوهىبهىبشىتلاحوبلق.٠<امدفذا



لثمدىلوت
رىگتقجهوىىثاسا.ناوتىمارنارادناتسپ
1،مرسمهدنچو11٧1۵۴۵٩۵_هاتدا
ر<،رابنارودلوط،ىرىگتفجنامز
اغتم.٠«رادناتسپىاههنوگرثکانىب،لاس

ارفاذغوبآهکبسانملصفرذلومعمنامىاز
وگکىذارفانىبرذىنتسبآتدمهکاجنآزا،>رىگىمماجناتسا
ا٠،وندنناوتباههذامهکذرىگىمماجناىنامزرذىرىگتفج،تسا
هک.٠<ارىاامروشکرذنىاربانب.دنرواىباىنذهببسانملصفرذار
امىازنامزوىرىگتغجلصف،تسارىسذرسولدتعم،رىسمرگقطانم
رب.سماتوافتمفلتخمقطانمرذزىنناوىحهنوگکىىاربىتح
تساهامبنپدودحشاىنتسبآتدمهکزبولکلثمىناوىحردلاثم
)وشوبوناگزمرهدننام(روشکرىسمرگقطانمردىرىگتفجنامز
).سرگازوزربلاتاعافترا(رىسدرسقطانمردورهموروىرمشرخاوا
وهامدنفسا،رىسمرگقطانمرد،نادازونرثکانىاربانب.تساهامرذآطساوا

قطانمنىاردلصفنىرتبسانمهکهامتشهبىدرارىسدرسقطانم
.سوشىمدلوتمتسا

.تساتواغتمنارادناتسپىاههنوگنىبردىنتسبآهرودلوط
.تسارتىنلوطىنتسبآتدمدشابرتگرزبهثجهزادناهچرهلومعم
رودلاثمىارب،تسىنقداصنارادناتسپهمهدرومردعسفومنىاىلو
ىداىزىکلاچوکرحتدىابنامىازنامزاتهکناراوختشوگردىنتسبا
نارادناتسپزاهتسدنىارد.تساهاتوکراىسبدنشابهتشادراکشىارب
رکوروک،تخل،سرانىگمهلومعموتساداىزآتبسننادازوندااا
ىلو.دنرىذپبىسآتدشهبودننامىمهنلردىنلوطتدم،دنوشىمدلوتم
ادازوندادعتوىنلوطآتبسنىنتسبآنامزتدمنارادمسردسکعرب
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وخر>امبىقعتوتکرحهب.ذاقودنوشىمدلوتملماک.لوتسامک

راىخربرد.درىگىمماجناتروصودهبلومعمنارادناتسپردىروراب
ىتدماتنىنجدشر،مختلولسلىکشتوىرىگتفجزاسپ،اههنوگ
طساواردلومعمىرىگتغجنامزاکوشردلاثمىارب.دنامىمفهوتم
سپسعىراهبلىاواردنامىاز،ىرورابرىخاتتلعهبىلوتساناتسبات
ىنتسبآهکىتروصرد(درىگىمماجناىرىگتغجزادعبهام١٠ات٩اامز

ىخربدننامنارادناتسپزارگىدىهورگرد.)تساهام۴دودحاکوشاا
احنازىىاپلىاواردىرىگتفجدنرادىناتسمزباوخهکىىاهشافخزا

مامتمرپسانىاربانبتساراهبلىاواردهدامىراذگکمخت.لودرىگ
ر-ىىقحىنتسبآودنارذگىمهدامىلسانتهاگتسد.دارناتسمزوزىىاپ

.-رىگىمماجناراهبلىاوا

لکشمراىىمبتعىبطرذنارادناتسپ

لومعمذراذامرآهثج:زادناهبىذاىزىگتسبزىننارادناتسپرمعل
ر>نوناقنىاىلوتسارتشىبدنراذىرتگرزبهثجهکىىاههنوگرذرمعلوط
اه.شاغخزاىضعبرمعلوطلاثمىارب،ذرادنتىمومعنارادناتسپهىلک»وم
تسالاس٢٠ذودحاذراذنزومرگششهک.اذلىبىسشاغخدننام(
.دنکىمنزواجتلاس١۵زاىشحوچمقاىوزبولکرمعهکىمررسر
ل~-..~آ
~دننکىمىگدنزاهشحوغابرذهکىتاناوىحرمعلوطلومعملىل

لمعوحننىمههبزىنباتکنىارذهکذرىگىمرارقل~~....́´
هباهشحوغابرنهکىتاناوىحرثکارمعلوطتشاذهجوتدىاب.تسا
امآىملمعهباهنآزاهبکىىاهتبقارملىلذهبدنربهمتراساتر
.دننکىمىگدنزتعىبطردهکتسا،داهنا:ااا٠́٠



هک..ان

زرا.رابرنىبلاطمرک´
امىدددهاناطابتناردتعىبلماب

احبضوتتسامزلدشابىماهشزرانىىعتىاربىراىعم
.-وشهدادىشحونارادناتسپىاهشزرازا

ر<ساتسپىداصتقااىوىعهاوىاهشزرانىىعتىلکروطهب
وکاهرابهکىدوجواب.تسالکشمراىسبىلوپدحاو
نىىعتىشحوتاناوىحىداصتقاىاهشزراىئاهراىعمساسارب
اقرىنىهاگوههىچىپراىسبهدشهتفرگراکهبىاهلومرف
ز>تظافحهىجوترددناوتىمنارادناتسپىاهشزرازاحلطاهکىىاجنآ
هکتساهدشىعسناکمادحاتدشابرثومراىسبتاناوىىه
.دنوشهثاراناونعراهچتحتوهصلخروطهم

هثبژوئوث»داعتدهجى>
افماکزولوکالذاعتذاجىا،ذىا.دىچىپوهدمعشقننارادناتسپ
دنراوخ.رشحهکنارىاىاهشافخزاناوتىملاثمىارب.دننکىم
شقنتاناوىحنىا.ذربمان)تساراوخ.وىمهکهنوگکىىانثتساهبا
ر،.دنراذهدممعربتافآوىذومتارشحتىعمجلرتنکرذىرثومراىسب
اهتلثمىگ،زبىاهرمرثرذشافخىذاىزذادعترو>نادنچهنىاهتشذگ
اهشىهصفهبوتفآتارشحتىعمجلرتنکر»کدشىمهدهاشم
اکتدشهباهشافخنىاتىعمجرفاحلاحرذىلودنذوبرثومراىسب
لذاعتذاجىارذزىنراوختشوگنارادناتسپ.تساهتفرنببزاىلکهباىهتفاى
تاناوىحنىاذادعتهکىقطانمرذ.دننکىم،افىاىممممشقنکىژولوکا
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هدهاشمناگدنوجتىعمجراجفنادننامىىاهىراجنهان،تساهتفاى.شهاک
اکتلعهمارحصنمکرتتشددننامىقطانمردلاثمىارب.دوشىم
،ىنمکرتهابور،ىلومعمهابورلىبقزارىگهمعط.٠زاروناجتىعمج٠١٠٠
ناگدنوجمهمناگدننکلرتنکزاهکىراکشناگدنرپوىشحوىاههبرگ

شىازفاىرىگمشچوحنهبگرزبلىبرجمانهبىاهدنوجتىعمح
هدنوجنىاتىعمجرپىاهىنلکرضاحلاحردهکىروطهب،تساهتفاى
رددىآىمرامشهبعتارموىزرواشکتلصحممهمتافآزاهکگررب
.تساشرتسگلاح

رفنارممت

هبورزىننو،ىمرامشهبنارىا:دنوجنىرتگرزبهک.شتتسمح
نافآزاىکىهک.وناجنىاتىعمجشىازفالىلن.تساهتشاذگ.شىازفا

نىبز٠نوشىمبوسحمتاجىفىصواهناتسلخن،ىلگنج،٠>اتخ
قطانمرنرضاحلاحرنهکىروطهبتساگنلپنادعت.شهاکام

رهشت،واجمرنهکرىجخىلمکراپىتحونامرکوس.
همىلگنجناتخرنندشکشخلماعنىرتمهمىشت،نرا

..ومتمىماهنآندشکشخثمابو)دن:ىمتک(هدومن
ندروحاباهنآ.دنرادهدهعرباررگتفرشقنتعىبطردلاغشوراتفک
تسىزطىحمىگدولآواهىرامىبراشتنازاناىىاتسورىاههلابزوتاناوىحهش
.دننکىمىرىگ
،ىخىرمنارادمسراکشوبىقعتابزوىوگرگدننامىناراوختشوگ
ورىگاوىاهىرامىبزوربزاىرىگولجردارىرثومشقنناوتانو

.دننکىمدافىارتىوقورتشوهابتانا
ردروخاب،دنتسهراوخزىچهمهىناراونتشوگهک٠ا

نىاشىوروتاىحدىدجتببساممآرسسسهمفدو



٢٧ا.٠<ارادناتسپتىمها

فلتخمقطانماتخر
کزائثعابناراوخهوىمرىاسو
.سىامنىماهنا

انمرنسماهولوگشا،باجنسرىظنناگدنوجزاىضعب

واههناذزاىذاىزرادس
ادعترىموگرمرثاردهلاسهمه
رهبحهرشرامبلصفرن.دتم

زرىزر>ارىلگنج
ان>سح.٠»ز

.دنروآىمذوج
ىدىممنارادناتسپزىناهزارگ

د

.٠راىغاىارطن٠ت́هتاک9´
وجتسجرذدن.اذىوقراىسبىاهنادننو.زوپهکتاناوىحنىا.دىمان
لمعو.ذزمخشارنآکاخنذرکورورىزاب،ناهاىگهشىر
آ.٠<ذوپئىبزا،بآىزاسهرىخذ،کاخنذومنکوپو
رطزا.دنهذىمماجنانسحاوحنهبارناهاىگرذبنذرک
ررانکابتاناربزاهلىشوپاجهمههگناتسمزلصف
ابتخارنارتحارتساناکموىىاذغناوم،کاخننرکورورىزوفرب
.دنهذىم.ارقنارادناتسپزاىخربىتحوناگدنرپ

ىماقىقحتوىملعىاهننژوا
ىشحونارادناتسپ،دش.راشااهنآهبهککىژولوکاىاهببوبهو~

رفىملعتاقىقحتوتاعلاطمماجناتهجرذارىعىسور~~ز
ىکشزپتاقىقحتىاههنىمزرذهکىىاهتفرشىپزاىر~رذ.لناهذروآ
،تساهتفرگتروصلماکتهىضرفتابثانىنچمهوىلوگ~٠ى.وما
شقندنا٠ذوبىشحولبقهکىىامرئآاىوىشحونارادنتپزاىنب

ىذاىزراىسبذادعت٠زورهمهژىنرضاحلاحرذ.دنراه.لع~~
هبفلتخمىاه٠اگشىامزآر>اهشومعاوناورتسماهرىظننارالتب.ذا
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.دنرىگىمرارقهدافتساذرومىملعتاقىقحتروئغنم
ر،ىبوخناگهنهدرالشهىشحوناروناجهکتساهدشتماثهزورما
ىعمجهتسدىاهرىموگرم.دنتسهطىحمبىرختواهىگدولآزوربعقاوم
نىنچمهو،تىعمجشهاکاىشىازفا،حقومىبىاهترجاممم،ىعىبطرىغو
ىرطخملعاهلزنمهبدناوتىمىشحوناروناجىذاعرىغىاهراتفر
هدشهرىخذىمسداومرادقم.دىآرامشهبهقطنمکىنانکاسىاربىدج
مسنىانازىمنىىعتىاههارزاىکىىشحونارادناتسپندبىبرچر
ىاربىاهلىسوناونعهبنزوگىاهخاشنىنچمه.تسافارطاطىحمر

.درىگىمرارقهدافتسادرومىعىبططىحمهتىوىتکاوىدارنارىمز
تاناوىحدىلوتىاربىنژهرىخذناونعهبهشىمهىشحونارادناتسپ
مامتهىلوا،اشنم.دناهتفرگرارقهدافتسادروماهنآداژنحلصاو.~ا
،زبزاناوتىمهلمجنآزا،دناهدوبىشحوناروناج،ىلهاتاناوىح
وچوق،زبولکبىترتهباممآدادجاهکدربمانهبرگوگس،دنفسوگ
.سماهدوبسثحوهبرگىاهنوگوگرگىاهنوگ،ر٠::

ىسانتنتابىژوىعامتجاوىحىوئقىاهشزوا
تعىبطرداردوختقوزاىتمسقهکىدارفابلغاهدشتباثه:ورما
ىتاساسحاورتملاسىندب،رتداشىاهىحور،رتىوقىباصعاىاراددننارذگ

هدشهدورسوهآدرومردىسرافرعشنىتسخن.دناهدوبناگدنسىونوا٠٠
ىاهى،بح،ناتسبقاطودىشمجتختىاههبىتکردنىنچمه.تسا
.،روحىممشچهبزبولکوزارگ،رىش،درزنزوگزاىىابىز

نىرطزاناوتىمنارىشحوتاناوىحىعامتجاوىحىرفتىاهشزرا
~اوهآابعىسوتش«کىىاشامت.نرکدروآربىلوپوىدامرسر
ىاهنىغلدابنارکىبىىاىرداىرورغمىاهزبولکابر__.مسسرم._ر



٢٩ا.٠<١_ادناتسپ

ابىزناگدنرپ،شوگىزاب
ابساحمزارتارفنآىشزومآوىعامتجا،ىناورتارثاهکنراذگىم
رثکارذ.زورما.تسىنهبساحملباقىگذاسهبودشابىمفراعثم
احبرفتزاىکىتروصهبىشحوتاناوىحىاشامتناممج
هم.٠.اناوجونوناناوجشىارگزاىرىگولجىاربىمهملماع
رگتعىبطهبنادنمقلعذادعتام.وشک.ذهنافساتم.نورىم،امشهب
ىساساتامادقادىابوتساکدناراىسبتاناوىحىاشامتو
..رىگماجنا

دماودداجىاعبم
»بى>اىزىداصتقاعفانمىارادشحونارادناتسپ
رگتعىبطزالماحىاهدمآردناوتىماهنآنىرتمهمزا

هکدنتسه٠اسن ر
ر)مسىرتتوکال

ونتمىاههنوگندوبارادوىعىبطصاختىعقومتلعهبامروشک.دربمان
لواهدرىاهروشکوزجىدرگتعىبطىاههبذاجرظنزا،ىروناجوىهاىگ
زلتامادقاهچنانچهدشماجناىاهىسرربقبط.دورىمرامشهبناهج
روظنمهب(هىورىبراکشزاىرىگولج،اههاگتسىز،اىحالىبقزاىىانبرىز
دىآمهارفىتماقاتاناکماوىطابتراىاههارداجىا،)تاناوىحشمارآورىثکت
رگتعىبطتعنمزالصاحىاهدمآرد.درىذپترومزىنمزلتاغىلبتو
وشبتسامامتاهبوررفاحلاحردهکىتفنىاهدمآردنىزگىاجدناوتىم
.سامنمهارفلاغتشاداجىاىاربزىنارىعىسوهنىمزو

تشوگدىلوت،اىصوراکشىاههناورپشورفزالماحىاهدمآر
،سمرببولطمدحهبتاناوىحدادعتهچنانچ(نازراوبوغرمتسوچو
اجىا،)درکتشادرباراهنآتىعمجزادصرد٢٠دودحهناىلاسنامىه
ازىهجتولىاسو،ىتسدعىانصدىلوتروظنمهباههاگراکو~٩~رل
عاونا،ىناباىبىاهلىبموتالىبقزا(ناىچراکشونادرگتعىبطز_هد~
هىهتواهشحوغابداجىا)هرىغوکنشف،گنفت،رداچ،باوخ~٠ذحبدد
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~رطزا.دنورىمرامشهبدمآ.ذدىلوتعبانمرگىذزاىنوىزىولتىاهملىف
وشحوتاىحزاهلصاحىاهدمآرذزاهقطنمکى>ارفاهکىتقورگى
وبممزىناجنآىعامتجاوىذاصتقاتىعضودنوشدنمهرهبمسىروتوک

اههناخباتکواهناتسرامىب،ىمرادمثادحاناهجىتنهکتفاى

هئوم~هننبعقو-ه
زاىضعبدوجومتىعضودرومردىتاعلطاباتکزاشخبرى<ر
امشهاکللعونارىاسثحونارادناتسپممممىاههنوگواههداوناخ
.ساهدشهئاراامماتسمح٠١٠ا٠́ ..~..
ىقرتمولماک،دىصوراکشتاررقمونىناوقامروشکردهکىدوجوام
ىقلتىمومعىاهفىظوتسىزطىحمزاتظافحزىنسماسانوناقردو٠
رارادناتسپىاههنوگرثکاتىعمجرىخاتهدنىدنچىطلاحنىاام،٠٠٠
رطخردزىناههنوگزاىضعبلسنوهتفاىشهاکىاهقباس.ربوحنهبنارىا
.تساهتهرگرارقضارقنا

ىهاگآهبتعىبطزاتظافحرماردتىقفومهکهدومنتباثهبرجت
ىاهتساىسونىناوقنىرتهب.درادىگتسبمدرمفلتخمراشقاتىسو
.-وبده،وخندمآراکدوشنهىجوتمدرمىاربتسردهوحنهبرگاتظاغح

ر،اهنآىاههاگتسىزوشحوتاىحىاههنوگهکتسارکذناىاش
.اثآهک.زادنانامههبو.دنوشىمبوسحمامروشکىعىبطث<رىم

.نا.وت،ناتسلگىلمىاهکراپلىبقزاىقطانمدنر
زتاحزىن...وزبولک،روگ،نرزنزوگ،زوىدننام.رتاناوىحو
.سشامهتشان«رتشىبشزرامهدىاش،٠٠٠~



/هتوگ`

همتمسن

سهاکواههاگتسىزبىرختوهملماوعزاىحرب
:تسارىزحشنهبنارىاردشحو

فلتخمراشقا._اگآهدع٠

امح

:،همان

ىجىر
اک.زىگنا

ىشحوتاناوىحزاذرومىبسرت
.اهنآزاتظافح

امعار>تسىزطىحمتظافحنامزاسفعمه
وسممز٠ىخربروابمدعلىبقزاىللعهب،دىصوراکش
وتاىحوىعىبطعبانمىاهشزراهبتبسن
دشتهافتىب،نامزاسنىافادهاققحتزااهنآتىامح
مکوتسىزطىحمتظافحنامزاسنانکراکزا
.ىتظافحتاناکماولنسرپذوبمک،اعنآ

اقبطىزاس.اگاوشزومآروظنمهبمزلتامادقاماجنامدعه
تظاغحهتبامحموزلوشحوتاىحوىعىبطعبانمتىمهاهبتبسمم»م
همان><؟ارجا،ىناگمهىاههناس،،ىسر>ىاهباتکقىرطزااهنآزا
ر٩ىاه.ز~وشحوىاهغاب،تعىبطىاهکراپذاجىا،ىذرگتعىبط
.~ناتسرهشواهناتسازکارمرذىعىبط

ىص،راهباهلگنجوحتارملىدبتتلعهباه.اگتسىزبىرخمه
هجىتنهک،اه.ا>ذاجىاواههناخراک،ىنوکسمنکاما،تاغاب،ىزرو~
ا<؟رىگولج،اه.اگتسىزهىزجت،ىشحوتاناوىحىتاىحىاضف~ک
وناىچراکشناسآوعىرسىسرتسذوتاناوىحترجاهموىى-~-
دشابىمامنآنماىاه.اگتسىزهبنارا~ا

وىگنجزاجمرىغوزاجمهحلسارازهاهدصنتفرگرارقراىتخار«نه
اعرمدمونانىشناتسورورىاشعصوصخهب،مذرمتسنرهىر~
ر>اىهعونمملوصفرذتاناوىحراکشدننام،هطوبرمتار~و~ا~
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رىشناروذاىوىنتسبآنامزرذهژىوهبنامزاستظاغحتحتقطانم
.اهنآزاىخربطسوت

لمحتلباقتىفرظرباربنىدنچهکماناهنوىلىمهطباضنودبذو.وه
ىاضفشهاکنآهجىتنهکىشحوناروناجىاههاگتسىزهبتس

اههادنىبىىاذغتباقر،اههمشچلاغشا،اهلگنجوعتارمبىرخت،.دامح
ىاهگسهلىسوهبتاناوىحندشهتشکوبىقعت،ىشحوناراوخفلعاب
.تساىشحوتاناوىحهبىلهاىاهمادزاکرتشمضارماتىارسوهلگ

ىناباىبوردنتىاهتلکىسروتومواهلىبموتانتفرگرارقسرتسدر،ذه
هکلاکاراک،زوى،روگ،رىبج،وهآلىبقزاىنارادناتسپراکشوبىقعتو
بشلوطرذاىوزوررددننکىمىگدنزحطسمتبسنهبقطانم.
.)نکفاروناىولىبموتاغارچزاهذافتسااب(

مومسواهدوکزاهداغتساصوصخهبتسىزطىىعمىاهىگد~<ه
،~<~٥~ىلىبلزاىنارادنتسىدادعت.ثهاکومهکىى

.تساهدىدرگرگىدىعاههنوگىعراىسبو ،گنش،اهشاغخ
تفا.٠<اگدنوجندربنىبزاروظنمهبمومسمىاههمعطزاهد٠هن...»ه
نىبزارب.ولعمادقانىا.رومسوگرگ،گنلپرىظنىناروناجنتشکاىو
رىظنراوختشوگنارادناتسپرىاسهبزىنىداىزهمطلروکذمتاناوىحندرب
راواهروغشلوىراکشناگدنرپزاىخربنىنچمهولاغش،.ابور،راتغک

ىاهراتفکوىنشىاههابوررثکا١٣۶٠ههدلىاواردلاثمىارب.دزاس
رارادمادطسوتهکىمومسمىاههمعطندروختلعهبرىوک
نىاربىخرب.دندشفلتدوب.دشهتشاذگراکگنلپوگرگ٠٠٠٠٠
هشلندومنهتشغآنارىاردرببضارقنالماوعزا.کمهکدنا
.تسا.دوبىىاىمىشمومسهبناوىحنىاطسوت؟دشراکشتان
هابورورومسلىبقزاىتاناوىحنتفرگىارباههلتعاونازا.دافتساه

راهدافتساىاربوهآوشىموچوقنتفرگ،اهناتسوپزا.دافتس



اىتظافح́´´

رک

ىتظافحىدنبهقبطرطتزاهنوگتىعقوم.٨
قىق>رامآضاحلاح.ذهنافساتم
دحمه.٠.<رى،رذىشحونارادناتسپدوجومىاههنوگ
اغح«اه.،دنبهقبطرثکانىاربانب،تسىنتسذرداهنآ
.<ر،هچوىلمذاعبا.ذهچنارىانارادناتسپىاههنوگزاىحربدروم
هکهچنآ.دشابراذروخربىفاکرابتعازادناوتىمنىناممج
اکشواههاگتسىزهقباسىببىرختتلعهبرضاحلاح
اىراىسبتىعمج،ىشحوتان>وىح
امذآناىمزاهکتساهتفرگرارقدىدهت

دشهه.٠<ارىانارادن

-شهاگهبناوت

.>رکهراشانامسجوزواهوسار،ناناسهبرگ،اهشافخزا
ز،ىحربا1الهن٨اتظافح.رناممجهىذاحتاهکىدوجوابهنافساتم
...-.٠<امرکلو،شوش،وخ٠رشح،زورىفىاپوذرىظننارىاىموبىاههنوث
ر«قرخضرعمرذاىوضارقناهناتسآرذتاناوىحتسىلرذار
ا_ا٠دشتىامحرىغىاههنوگنىبردىتحاهنآىماسازونهىلوتسا
اجناامرآزاتظافحوىفرعمهنىمزرذزىنىمادقاوذروخىمنمتسپ~
رىگىمن

ر-،راوىانارادنتسپىتظافحتىعضوزارتشىبىهاگآروظنمهب
ىه~رهىاههنوگىتظافحىدنبهقبطتىعضوباتکزعىا
،)~ورکش(ىلمنىناوقرظنزانارىانارادناتسپا´1٢۶هد)۴دا8ه(
ىلانىبتراجتنوىسناونکو)اال~٨اتظافحىنطب٩.(~´
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)ا٨الااهبوصم(دىصوراکشنىناوقساساربنارىاىشحونارادناتسپىتظافمى٠

٨٩٩.خرستسىلساساربنارىاىشحونارادناتسپىتظافح

(٩٩.مثامضساساربنارىانارادناتسپىتظافحىدنبهقبط

~~1ا~ا

(

ىلنتىعضوهبهموتابهدشماجنا.ىاه

اىصرىىغترابگىىلسدنم

ىگدنکارپىاههشقن-٩
قطانمرذهکارىىاههنوگزاکىرهىگدنکارپ٠>و

.~-._..تندنوشىمتم،ر
.-راددوجواجنآردرظندرومهنوگهکتساىاهدودحم
امو.دشندىىاتىاهشرازگهکتسا<۵١هد.دحمهدننک

..را»وجواجنار٠رظن٠رومىهنوگ



وگچ

ومهنوگهکتساىاهدودحمهدننکىمخشم
وجور<رصاحلاحردىله،هدش

ررخىلگنجقطانم

ناواهفاقسپئتفاىىگئوگم-اه
عحنتمزاىکىنارىانارادناتسپهکىذوجواب
ر،سسومرمم<ردى>ىلو،دنو.ىمرامشهباىنذرذذوجومنارادناتسم
وى،اکىفخمتلاح،ىنىمزرىزىگدنز،نذوبذرگبشرطاخهبتعىبط
رطزا.تسىنرىذپناکماىناسآهبناگدنرپابهسىاقمرذ،ىىادصمک
هکلب،تساهدش.٠>ا.ادناتسپذادعتشهاکثعاباهنتهنهىورىبراکشرگى
رارفزود،اىسبهلصافزاودنتسهوسرتراىسبزىن.دنامىقابتان<وىح
<ن«اتسپنتفاىىاربنىاربانب.دنزاسىمىفخمارذوخاىودننکىم
ز،ىخربهبهکتسازاىنذرومىتوافتمىاهکىنکتواهشورفلتخم
..وتمىم.راشاامرآ

هبزاىنتعىبطرذاهنآراثاسمررباىوتاناوىح٠دهاشمىارب
.ثابىماهنآهىذغت٠وعنوراتفروتا٠اع،تاصغشم»ومر>ىتاعلط
تفوفرصىتدمزاسپواکجنکودنمقلعىلوى٠اع>رفکى
دنکبسکىبرجتتروصهبارتاعلطانىاذوبدهاوخر»قتعىط
راثآىسررباىومىقتسم٠دهاشمقىرطزاارهقطنمتاناوىحرثکاو
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اىچراکش،ناناپوچ،نانابطىعم.دهذ.ارقهعلاطمذروموىىاسانشاهن
طامترارذشحوتاىحوتعىبطابىوحنهبهکىذارفارىاس
اسانشىاربىلکروطهب.دنىآىمرامشهبتعىبطنىرسفم٠٠٠

هکدوشىمهدافتسا

اس
انم

هدهائمئم
ر،اىوىعىبططىحمردمىقتسمتروصهبهدنزتاناوىحشورنى:ر
.دمرىگىمرارقهعلاطموىىاسانشدروم)اههاگشىامزآ،اهشحوخاب(
هاتوکهرود،تعىبطردنارىانارادناتسپرثکاهدهاشمرهرىىرم

ودنتسهکرحترپراىسبتاناوىحلصفنىارد.دشابىماهن
لوطردتسانکممسرخوگنلپرىظندرگبشىاههنوگىخرب

لارمدننامىتاناوىحىادصذ.اومزا
لصاوفزاندىگنجلاح.ذىاهلک

ون
تروصهبهکروگووهآ،زبولک،شىموچوقلىبقزاىناراذمسندى
.سانارادناتسپرىاسندىذزارتناسآدننکىمارچزابقطانمرذهلگ
رچ~رسابزابقطانمرذبورغلىاواوذوزحبصلومعمناروناح٠

قطانممزاعراوخشنوتحارتساىارباوهندشمرگ٠
ىاضتقاهبانبناراذمسرثکاىارچلحم.دنوشىمسرتسذزاروذواا٠

.٠،اتسم:رخاوارذلومعماهشىموچوقلاثمىارب.دنک
.سوشىمعمج،دنا٠دىىور.زاتزبسىاهفلعهکاه.رذنىىاپرذرامملى
انمر٠٠٠::اتسمان

ربنودبقط



٧ا.٠.ارادناتسپنتفاىىکنوکچ

کىذزناعنآهبذابتهجفلخربوادصنودب
ر~رسماطمىارب.)دنىوگىمنتفرخرهامتاملمع
اىو_وکسلتزاهذاغتساابوروذهلصافزاتسا
هم.٠<اوىحهچنانچارىز،ذرکهدهاشمارامرنا
وخىذاعتاکرحمامتىنلوطىتدم

..راکش

انم

کوکشم
راس

تکرحنىرتکچوک

زاىلگنجقطانمنارادمس.دهدصىخشتاروهآمد
اهنپىلگنجقطانمرداهزورآبلاغ،زارگو

اشمىنحمهبودنکىمهاگنکوکشم
~ارمهبنارادناتسپزاىخربىىانىبتردق،دراذگىمرارفهباپ
~ناکتىرتمولىکودهلصافزاتسارداقزوىکىلثمتسا.٠.اسنا

اک٠ک٠

انمم

اترگ

ر<،،سبسوسوس
امزنىرتبسانم.دنزانرپىمارچهبلگنجلخاناىوهىشاحرنعقاوزام
.تس،بورغرخاواونوزىلىخحبصتاناوىحنىاهدهاشم

وسارزافلتخمىاههزادنارن.اوختشوگنا،ادناتسپندىن
رگبشآمومعتاناوىحنىا.تسالکشم.اىسبىىولىک٢۵٠سرح
.دننکىمىگدنز.دنکارپوىذارفنات.وصهم

صوصحهبون،رادناتسپندىذىاربنارىاقطانمزاىراىسپر
وگوناناسهبرگ،ناگدنوجىخربلىبقزاذرگبشنا.ادناتسپ
رثکانامشچ.ذرک.ذافتسا.اىسنکفاروناىلىبموتاغارچرونزاناوتىم
ىى<ر»دسحر>ىمىنارونهطقنوذدننامرونلباقمرذاهبشنارادناتسپ
وحرذاقامشودهذىمنناشنذوخزاىذاىزلمعلاسکعناوىح،تلاح
ورنىازا.دافتسااب.دىوشکىدزناهنآهبىناسآهب٠داىپاىولىبموتاابدوب
ر>،هتسدروتهلىسوهباراپودولىبرج،شوملىبقزاىناگدنوجناوتىم
..وممىرىگ٠دنز
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ىاهلفىاهئبپووههژاهلامئسا
اراوختشوگهژىوهبنارادناتسپىىاسانشىاربهکىئاممشورزارگىدىکى
ى»لتىاهنىبرودزاهدافتسا،دوشىمهتفرگراکبهقطنمکىىاه.٠>:وگو
8۶ه1۶8۵( زاتظافحهژورپردىگزاتهبهکاهنىبرودنىا.تسا)هم٩۴

)7٩ا1د٩٢(ىاههدنرىگىاراددناهتفرگرارقهدافتسادرومىئاىسآگنلپر
ىتاناوىحزابشوزوررددنرداقاهنآ.دنتسهترارحورونهب.ساسح
زا.دنرىگبلابتىفىکابىىاهسکمدننکىمروبعنىبرودىولجزاهک
هب،نارادناتسپفلتخمىاههنوگىئاسانشربهولعناوتىماهسکعر
ىگناخهرتسگ،ورملق،ترجاهم،ىگدنکارپهدودحملىبقزاىرگىدتاملط

ان

..سمم>سپىسرتسدسعمح٠
نىققحمهباراهنآزاهدافتساىاهلتىاهنىبروذبوخذرکلمعهبهجوتاب
.سامنىمهىصوتتعىبطنارادتسوذوناسانشراک

ان
راوننىاربانب.دوش

هىامندنراذگىمىاجرب٠وخزاتعىبطر
اپذر،تحارتسالحموهنللماشدنا

د

،وب،ىگدىشارخراثآ،ناوختسا،ماش،وم،)تاناوىحىوفدم(٠
دتاوتىمامش.دشابتاناوىحهىذفتراثآو)ناگدنرپعارغتسا(
وىىاسانشرنهوکىنکتابتعىبط>دتقوفرصوهعلاطمرر
راکنىازاىملعتاعلاطمماجناربهولعودىوشانشااههمامن

هنمحاوئسالحموهئل
ارادناتسپر
لوطمامتردهکدنرا

زرىزىاهنل،ناگدنوجرثکاو~دور
تحارتسالحم،هاگهانپناونعهبنآز



ابىگنوگچ

ر>.دننکىمهداغتسانامىازو
ارد.دوشىمهدهاشمکاخ٠.١
اناوىحهمجمجومناشنىنچمهوناوىح
اوختساعاونازاناوتىمارراتفکهنل
اسانشتساهدنکارپنآفارطاردهک

هن

راخ

اناش.همجمح

ز،ن،رادناتسپزاوگىنىهووگ
..ومن

هنر<~تشوگرثک

دن،ادنهنک

ام«ذراوماىواههچبىرادمگنونامىازنامزرذطقفاهنآدن<ا
.دننکىمهذافتسااههنلنىازاىناتسمز

وگووهآ،شىموچوقرىظنىنارادمس
هک(تاناوىحنىاباوخلحم.دنروآىماىن»بزابىاضفر>ار
ر<رهن،وىحهناروررچلحمنىرخآک٠زنر>)تسارىىغتلاح
رسراثآ..تسامرنآتبسنکاخىارادوهاىگدقاف،حطسملحمنىا
.-وشىمهدهاشمنآفارطاردناوىح

واودا
اشمگنردرزىاهکلتروصهبهکفربردصوصخبرارداعفدلحم
.سثمابهتشاد.رثقن.٠>اوىحتىسنجنىىعتوىىاسانشرددناوتىمدوشىم
کاخزاىاهدوتاباردوخرارداىورگنلپدننامناناسهبرگزاىخرب
رارداىوب(تساىمخشماهنخانراثآهدوتنىاىاه.رانکرددنناشوپىم
ر،لومعمغلابرنناوىحناناسگسرد.)تساسپىچىوبهىبشگنلپ
رارداتمسنامههبودرىگىملاباردوخىاهاپزاىکىرارداعفدعقوم
رارداهکلنآرانکردواپکىوتسدودراثآناوىحدرردنىاربانبدنکىم

..وننىمه
رادرارقمکشرىزردرنناوىحرارداىارجمنارادثاتپببلغار
هدهاشماهاپواهتسددرنىبهلصافردلومعمرارداراثانىاوبل
بقعردلومعمرارداىارجمهکاههدامردىل



باکزاهدافساىامهارا۴٠

ا<دوختشپ،ندبندش.دولآزاىرىگولجورارداحف
..وشىم٠دهاشماهاپدرتشپردراردارا

ناهاىگىورربهدنامىاجبراثا
اگدنوجلىبقزاراوخ.اىگژارادناتسپىخربهىذغتزاىشانراث`

ام.ىگهىشارخدننامىرگىذ.اث«چمهون<ر
نآرادناتسپىاههنوگىىاسانشهبدناوتىمناهاىگگربو-اش٠

.دنککمکهقطنم
ىعهاومرنشىموچوق،نزوگ،شوگرخ،ىشترىظننارادناتسپزاىخ

ىاهناتسمزاىوىلاسکشخ،ىلهاىاهمادهىورىبىارچتلعهمهک
دننکىمهىذغتناتخرنتسوپزادنوشىمىىاذغناومذوبمکراچذتخس
هنوگناوتىمهدشهدروخلحمعافترانىنپمهواهنادنذ>اثا،دورزاهک
ىمون(هنبناتخرنىورربىشتىاهنادندراثآ.دومنىىاسانشا.ناوىح

امرخناتخرداىورىجخىلمکراپوربخىلمکراپرد)ر٠٠
.تساىمىخشتلباقىناسآهبناتسچولبىناتسهوکقطانمر
ناگدنوجرد.دنککمکهنوگىىاسانشهبدناوتىمزىناهنادندراثآ
نىىاپولاب~ودرهردنىشىپىاهنادندىارادهکاهشوگرخ
راونشنردىلوتساندشىچىقهىبشهاىگندشعطق.احمدنشام
ىىشىپىاهنادنددوجومدعتلعهب)وهآ،نزوگ،زبولک(.٠<اگ
رادهنادندوفاصانندشمطقلحمهاىگ.٠.دشهدىشکولاب
ىسرتسدىارباهباجنسواهلو،اهشومدننام.زاگدنوجزاىخرب.

هکىصخشمخاروسقدنفوطولب.ىشحومادابااا

اث



امرختخردىورربىشتىاهنادندراثآ
ادنقزمق1ناتچولب

سوگرخىاهنادندراتآ

اگدنوجطسونناهابگ



باتکزاهداغتساىامنهارا۴٢

فمىوونىتهتوس
اىوتحموهزادنا،لکشرظنزااهنىگرسنارادناتسپفلتخمىاههنوگ

امهکتسا<،اهوممقنارادناتسپرثکاردنىگرسگنر.دنتسهتوافتموهاب
وگرگلىبقزاناراوختشوىگرثکانىگرس.دوشىمرتنشورنامزتش´~

.سوشىمدىغسلماکمرتدمزاسپمىسلکىناوارفتعهبر٠٠
تروصهبنىگرسشوگرخونزوگ،وهآرىظنراوخهاىگنارادناتسى

.دنبوگىملکشپنآهبهکتسالکشىاهناوتسااىودرگکچوکىاههلولگ
ر،.سما)دنناىسىسوس(لکشىاهلولنىگرسناراوختشوگرثک،ر
.سمادرگىمکلومعمناناسهبرگردىلوزىتکوننىگرسىاهتنا.٠«ناسگس

ىتچىپىارادوکىراب،زاردنىگرسگنشورومسرىظناهوسارهداوناخر
.س<سنامهتم

هثحهبهتسبنآرطقولوطوتسالکشىاهناوتسانىگرسناگدنوجر
.تسادننامهپکولشنىگرساهسرخردىلودنکىمرىىغت
کچوکىاههمعهندىعلبزاسپاهدغجواهباقمدننامناگدنرپ́ز´

روصهباراهنآىوموهمجمج،اهر٠راوختسااهروخهرشحوناگدنوجرىظن
ىاراداههمىر.دننکىمغارغتسادوشىمهدىمان،م،اه،۵همىرهکىىاههلولگ
ناگدنرپنىانتسشنلحمفارطاردلومعمودنتسهىتوافتمىاههزاا
هبدناوتىماهنىگرسنىنچمهواههمىرتاىوتحمىسررب.دنوشىمهدهاشم
.دنککمکدناهدوبتاناوىحنىاهمعطهکهقطنم.٠رارادناتسپزاىخربىىاسانش

اىدو
دنناوتىمهبرجتابذارفا.تسااپذرراثآنارادناتسپىاههىامننىرممهمر

.~ذىىنشتارنآسنجونسىتحوناوىحهنوگاپذرندبذام
اهىگتسجرباپنىرىزحطسرذورهجنپوورفکنارادناتسپرثکار

.دىمان،مد۵>هنىپهکذراذذوجومرنخاشسنجزاىعاجترار´́´
ى~.زادناولکشفلتخمىاههنوگر»

اراپ<ر



>ددهىرگ

گتت

راخ

احنس



باتکزاهدافتساىامنهارا۴۴

ا،ادنتپرذىلوتسااهاپذرزارتگرزباهتسذذرنارادناتسپرثک<ر
ىقطانمىلکروطهب.دشابىماهتسذزارتگرزباهاپذ.سرخرىظنورفک
رتسب،~بوطرماىومرنکاخىاراذهکىىاهنىمز،دنراذ.زاتفربهک
ر.دهاشمىاربناکمنىرتبسانمىکاخىاه.ذاجوکثخىاههناخ>ور
.تساتان<وح

هنشاپنتفر٠ارحقومرذهکىشتوکذور،سرخرىظنورفکنارااناتسپر
و،فکتاناوىح.نراذناسناىاپذرهبىتهابشاپذردنىذىمرارفنىمزىوراراپ
تمسىاپوتسدسپسوندبتمسکىىاپوتسدلومعمنتفرهارعقومر
نى>ربانب.)دنورىمهارهوىشنىمهابزىنراتغکورتش(دنهدىمتکرحاررگى
..رىگىمرارقتسارتسددرتشپردتسارىاپدرلومعمنتفرهارتل~ر

جنپراثآامذآدررددنرادتشگناربنىاهاپواهتسدردهکناراوخهستحر
دنرادتشگناجنپاهاپردوراممچاهتسدردهکناگدنوجبلغارد.لهتشگن
..وشىمهدهاشمتشگنامنپرثااپدرردوراهمچرث،تس.،رر

.تساراممچاهاپوجنپاهتسدناتشگنادادعت،٠»ناسهبرگوناناسگسر
نىاربانبدرادرارقتسدتشپردولابردتسدتشگنا.٠دىلواهکىئاجنآز
..ومنىمهدىدتشگنارامرچراثآطقفتانا~ىى<،رر

نتفرهاراىوتحارتسااننامىداعتلاحرد)زوىىانثتساهب(ناناسهبرگر
نتفرهار.نوشىمنهدهاشماهنخانراثآاعنآدرردنىاربانبتساناممنپناشىاهنخان
دبرضاهنآ

اهراتفک
.ذرىگىمرارهپچتسذذ.تشىتسارتمسىاپذرىنعى
رهىبشوگرزباهتسذدردنرادتشگناراممچاهاپواهس،ر
~هبىى~اىاراذورتکچوکىمخشم.وطهپاهاپ،ر

.سا.٠.و
.دنرادتشگنامنپاهاپواهتسدردگنشوکدوررىظنوسار:داوناخدا

رابنازىامتهجوهکدوشىم.دهاشماههنوگبلغادرردتشگناجنپرهراثآ
عقومردودنهجىماهاپزا٠دافتسااباهنآبلغا.تساناناسهبرگ..٠>اناس~
.دنرىگىمرارقنىمزىوررباهاپنآبقاعتمواهتسدلوا٠ا
دننامنسجزردىلو،درگآبىرقتبساوروگدننامنامسدرفذر<اثآ
راثاتاقواىهاگزارگدررد.تسارادفاکشولکشىضىباهدروهاونز

اىوفربرددنرادرارقوىولجىاهمستشىردهکزىنرگىدکچوک
لگ



ااپ

هىرگ

وگاىس

راخ)ابوسمدذسنگناجنبرانا(گ7ور

)اب()فسدل

..،(باجنس

درقققوگ

~~)نانامهبرکدرزاىاهنومن )ناناسکسدرزاىاهنومن(گرگ



باتکزاهداغتساىامنهارا۴ل

لومرف

´شن:ذندوفمجمح
اناوىحهنلفارطا،اهراغ،فلتخمىاههاگتسىزردتاقوا._اگ
همحمحهب،ىراکشناگدنرپهمىرلخادرداىوىناتسابراثآ،راوختشوگ
اهتوافتاه~رثکاهکىىاجنآزا.مىروخىمربنارادناتسپهراورا،و
~لکشدرومردىتاعلطاهچنانچنىاربانب،دنرادرگىدکىاب
ا.نآدوبدىهاوفرداقىناسآهب،دىشابهتشاداهنآىنادندلومرفو
ىارادفحلبنىنسردنارادناتسپرثکاىلکروطهب،دىئامنىئاسانش
نىتىپىاهنادندلماشامذادندنىادنتسهىصخشموتباثىامذ،دن
اىسآو)ط٢٩_٩(۵٢د(اىسآنىشىپ)~هع11۴٥5(شىن)1۴۵١5۵۶5(
اهنادندنىازاکىرهدادعتىنادندلومرفرد.دنشابىم)_۵1۵٢5(
..سنىمهداد،٠رثننىئاپکفمىنولابکفمىنرد)ىراتخاتملعاب(
تسدهباهنادندلکدادعتدوشبرضودددعردهچنانچنىارب٠٠

آملاغ،دناسنجکىهبطوبرمهکىنارادناتسپىلکروطهب.~
ىاهنادندشومسنجردلاثمىارب.دنرادىهباشما

نادندکىطقفنىىاپولابکفمىنرهرداهنآدرادندوجواىسآ٠٠
.تساددعالامرادندلکدادعتنىاربانب.دنراداسما.٠<ادندهس

<_،_دم_._~-اد«_
کىنىىاپولابکفمىنرهردکباجنسوىشترىظنناگدنوجر
زاىخرب.تساددم٢٠اهنادندعحمجمنىاربانبدنراداىسا٠١

.دنرادنادند٢٢اعومجمواىسآشىپنادندودلاب
امنادنددادعت.دناهاتوکزىناهشىنودنرادنهلصافمهزااهنادنداهتشپراخر
٠-،-٥-ذتتئ--»،-د،؟-:.ذادندلومرف.تساددع٣۴ام٣ل
هلصافمهزااعنادند،دنالکشىاهناوتساوزاردىاهمجمجىاراداهروخهرشح
)دوشهعجارم٢هرامشولباتهب(.تساگرزبنادندنىلواودنرا
دنلبشىنىاهنادند.دنرادنهلصافمهزاودنازىتکوناهنادند،اهشافخر

دننامزوقىگتسجربىبسالعنىاهشاغخ.دناکچوکنىشىپىامنا
،---ه-~-ل--ه.دنرادىنىبهىحانر

ر،شىنونىشىىىاهنادنددقاف،شىموچوقوزبولکرىظن.٠«ناسهاگ
«م_مر_م_رم_مه<.٠٠ههاار



لگه

تتشپراخ

ال

اتتلاصتالحم

ىلومعمنبفل



باتکزاهدافتساىامنهارا۴٨

.دهاشمهابثفردشىنىاهم٠ر٠لندىههژ٠رملنن~ىخربرهىئو
اى

سشىپىاهنادندىاراد،ناناسواگو
>~،-همد_د_.<

مههبابىرقتوداىزىاهنادندنتشاداباهزارگ،نارا
.دناىمخشمنىرىاسزادننامجامودنلبىاهشىنو،هتسوىپ
،ل۵ف~دمد~-د۶-٤د:ىنادندىلوم`
سحهکاهمسرخوناناسگسرددنرادىدنلبشىنىاهنادندناراوختشوگ
رىتتل٧-۴٧.تساهدىشکوزاردهزوپدنرادىوقىىاىوب
٣اهنآبلنارداهنادنددادعتدنرادهاتوکىاهزوپناناسهبرگ ىحربو٠
~-~-~ل~~اا_~٠.تسانادند٢٨شوگهاىسدننام
تت~٠:ىنادندىلومره.دنرادنادند٣٣اهراتفک
ناوىحنىارد.درادناراوختشوگرىاسابىتوافتم~کدور
وهدشلغقهمجمجهبزىننىىاپکف،درادندوجوربتشوگ،۵اه.٠<ادن
~~~~.-.ل٧~~٨.تساندشادجلباقنتسکشابطقن
اىسآشىپواىسآىاهنادند،لنتسىنىمخشمربتشوگىاهنالنداهکفر
،~؟-~_---ه۴-۵٤.دناهزادناکىولکشا٠ا

ىحربرداهنادنددالعت.هنتسه~هبهىبشوهداساهنادنداهنىفل
ىخربرلىلوتسانىتاپکفردمهنآددم٣ىهاگسنوى.٠فلددننام

.سرىمددع٢ل٠هبزاردهزوپىلومعمنىغلددننامرگى

لومرف



رارگ

رگ

راتفک





رطىعمتظافحنامزاستظافحتحناقطانم
افح.٠.امزاس
دبدىو

.٠ىماس رامشابانم.١

رک

ناروکنا

هوکرىک







اهرامشولبان
<ىىاپوراتشپراخ
اخ٠اتوک،٠رگاهشوگ رر

للز٠هاىس
دحاوراز

ام
٨٠ات

،٠.۶.ه٠تناوبتتنتپواخ
هب،اهراخزارتدنلباهشوگ
ولجرد.تسا.رمدنگ._اگههاسم

٧٠اتا~٠هنتهرس
ىتخلتمسق.رناشىپ

٨اهراخ

ىناپاپپتثنپراح

راخدننثا

،زلنمب

ات

دمرىزىاهوم،._انگ
اشىپىولجرذتخل٠٠

ىلىم٢٧اهراخ

(دنلبشوگتشپراخ
راخ،دنلبراىسباه.شوگ

ف

امتمهسراونودابىمدنگدرز
٧٠ات١۵٠هتتو_.<~،

راخ

٨.هاىاهنارتىدمرافح´

رتسک
ام..

رهب،ز>رات

هنن

رافحطسوناحا.٠اههتاف



راخ

ىناباىبتشپر



٢هرامشولبان
د٨ال٤اک)>»و<کچوکروحهرشح

کونگنر،ىگناخشومزارتکچوکبمتارمهبهثج
))هنادندگ((نادندربنپلابکففرطره،زمره
.رنمىلىم3٩ات٣اکهنتورس

مکشوتشپگنرلصافدح،دىفس.٠>دبرىز،هرىتىاهوممقتشپگنر
اه.٠.ادند.دراددوجواهومنىبردىدنلبىاهومکت،.هخشملماک
.رتمىلىم٩٠ات5هر٠ردبلوط))هنادندکى(ر٠رادندهسر،اراد،اىغس

۵رم(ى»ن:وتىدمىزب>ووخهوشح
دىفس.٠>دبرىز،هاىستشپگنر،رتکچوکىگناخشومزاىمک
،زمرهاهنادندکونگنر،دنلبىاهومىاراداههجنپنىب،هاىساى
.رتمىلىم٨4ات8۵هنتورسلوط.))هنادندکى((<٠»دند>اممچر»

،ىاهومرقتشپگنر،تفلکمد.دعاق،ىگناخشومقارتگرزب
هنتورسلوط.))هنادننکىهث،٠>ادندراهچىاران،دىفساه.٠<ا

.رنمىلىما٠٠٠

>»۴رمههنئوتوم~ووحهومنمح
،سدنلبرستشپىاهومزاو،گرزباهشوگ،کچوکهداعلاقوه
هنتورسلوط)اهنادندکى((~٠رادندراهچىاراد،دىفساه.٠<ا
رتمىلىم٢٨ات٣



هسىاقم

ىکناخروح

وسابهلونوکروخهاا



٣هرامشولبات
هدو٠راوخهوىمشافخ

(هده،ىدنلنهمههاخد،٠ه>و(هنهربمکشىاهوبقمشافخ
.نرپىتشپحطسطسوزانآفصنو.اتوکمذ،گرزب
سثمزاورپ،تخلمکشوتشپىاهتنا،تسا.دشمراخىم
رتمىلىم٩٠ات٨٠هنتورسلوط،غلکهب

ططنمه1۵۵5نده~هله»دهو(ىاهناوتىدمىبسالعنشافخ
ود،ولجهبلىامتموزىتکونولهپزانىزىلابىگتسجرب
دهافاهشوگ.دسرىمرظنهبىزاوممهابولجزانىزفرط
.رتمىلىم۵٨ات۴٣هنتورسلوط،دناکشوگ

~ددذد٩ه۵ا7ه)ده٢کههالطهاا٢۵ىم1کحپوکىشوممدىمثافخ
رگىدکىهبىتسوپراونکىهلىسوهبهگگرزبونهپاهشوگ
راىسبىمدهدرپ،شوممدهىبشکىرابوزاردمد،دنالصو
.رتمىلىم٧٩ات٣٣هنتورسلوط،هاتوک

طفه~،ک٩دا11٣٩5ص(هفالفدهسىاهگوبىنبپش~
نآىلاودننهنىزتمسقدقف،ف~ىنىبهگربنىىا
٩هنتورسىلوط،هنادندهس)رتشىن( .رتمىلىمل٠ات٠

٧۶،هه۶۵هىهههى،ه~د،٠۴.ر~ىناوىاىاهگوبىنىبشافه
هگربىلابىاههنادند،ىلبقهنوگهىبشىلورتکچوک
.رنمىلىم4٠ات٧4هنتورسلوط،دنرتزىتورتدنلب)رتشىن(ر~



لعن

داوخهوىمىثنافن

گرزبىبسالعنشافخ

فرزبىبسالعن

ىاهنارتىدمىبسالعن

ىناتسهوکىبسالعنىاهنارتىدمىبسالعنشافخ

ورازرسىاهگربىنبىش`
ىلهمىبسالعن

کجوکىشوممدشافخ

ىنارىاىاهگربىنىبشافخ

ىاتسمزباوخلاحردىبسالعنىاهشافخ



٣هرامشولبان
٤هاددههه۶،اه۵،۵٠رم(ىلومعمىلگنجشافخ
اهومگنر،چاقهىبشوکچوککشوگ،درگوکچوکاهشوگ
۶٩هنتورسلوط،ىاهوممقهبلىامىىلطندبرىزوتشپ
.رتمىلىم٨٢ات

ل_ى،هه.>دف٠٠٠ه.ىم<گئوودشافخ
ورىبتمسقلوطلداعم،نهپکشوگىلابتمسه
کونابى١هوهقتتنتپىاهوم،هاتوکتسشتشگنا،کشوگ
.رتمىلىم۴٨ات٦٣هنتورسلوط.دىغسندبرىز،نشور

،٠۴۴رم(ىثهئحشائح
هبلرد،ىىانحتشپگنر،انعناىارادشوگىنورىبهبلطسو

ات٧٩ندبىلکلوط.دراددوجوىاهدنکارپىاهومىمد
.رتمىلىم٠٠٠

د:>«درم<سواشافخ
ىاهوم،رتدنلبشوگلوطفصنزاکشوگ،ىاهوهقگنر
دبىلکلوط.دراددوجوىمد.درپهبلردىمکارتموهاتوک
.رتمىلىم١٠)ات٧٨

>»هرم(و>دژىبسشکفخ
ىاهوم،کنرهرىتىلابهدرپ،کىراباهشوگ،کچوکراىسب

ات٣٨هنتورسلوط،ىاهوممقهبلىامتمىرتسکاخ

»،هو<هاتوثبثشائح
تمورلباقولمرپزاىکفىاهنادند،هاتوکبل،کچوکراىسب

ات٣٣هنتورسلوط،نممکونابکچوککثوگ.٠٠٠٠
.رتمىلىم

٥دف«،،اا،د٨،3ا<>،،۴هرم(دىفسلاپىنثائح
رتهاتوکشوگلوطفصنزاولکشىهکشوگ
>.ىدىسهىشامىمدوىلابىاههدرپهبلر
~.رتمىلىم۵اات۴٠هتورسلوط.دراددوجو



ىلومعمىلگنجشافخ

دىفسلابقنافخ

ىنانحسافخ

امداىفافخ

هدوکبلشافخ

سرا

د.آه



۵هرامشولبات

و٠اتوککشوگ
،٠ههرم<ئىتووسشثفخ
زاداىزهلصافابوکچوکاهشوگ
ز>نآلبقامزاىتمسقومدرخآهرمرم،درگکونابکىراب
.رتمىلىم٨٠ات8٢هنتورسلوط.تسانورىبىمدهدرپ

٩لههه)دده،د)دذذهدى،۵ه۵رم۵دنلىشوگشافخ
هدىبسچىناشىپىولجرد،لکشىضىب،دنلبراىسباهشوگ
هنتورسلوط.دروخىماتاهشوگتحارتساعقومرد،مههب
.رتمىلىما١٧ات٧٨

،،ه٦ص>نهپشوثشهفخ
.مههبهدىبسچرسىولجردوشوگراهچ،نمماهشوگ
لوط.شوگلوطفصنزارتهاتوکولکشىثلثمکشوگ
.رتمىلىمهلاته۵هنتورس

،ذحذهمههد،دىى5دهذظهدىدد»ه٥و<دنلىلاپشاقح
تشپىاهوم،درگوکچوکراىسباهشوگ،هدىمخو،هاتوکهز
.رتمىلىمل٠ات۵٢هنتورسلوط.دنلباهلاب،خپسوهاتوکرس

٠٠٠)

>،دارم٠ىىاىورادازام
وگرزباهشوگادلوبسش»ر´

لوط.دازا.٠.١
٨٧ات٨



دنلبشوگشاثخ

ىکفزبىتافخ

دنلملابسافخ

ىماکىىىتوگتنافخىىاىورادازآمدتمافخ



(هرامشولبات
ذهدامدهه۵۶۶ه1،د«۶درم<ىئاوىاباحئس
ونجقطانمرداىىانحزمرقگنرهبولامشپ،دنلب
رىز،ىاهوممقهبلىامتمىرتسکاختشپگنر)ىدوخمدرز

.رتمىلىم٩٧٠ات١٩٢هنتورسلوط.درز

6،١همد۵هه۶هه۵٠٠)٠۶۵رمهىچولبپاچنس
ونهپراونراهمچاب،دىفستتننىگنر،ولامننپودتلب

لخنناتخردىوررببلغا.دىفسندبرى٠`
.رتمىلىم١٣٣ات١٣٣هنتورسلوط.دوشىمهدهاشم

۶_۵۵7،للدک،الهکع5ااا.صاىنىمزباجنس
لىفسهىشاحابىگنرهاىسراونمدکونرد،ولامشپىمک،هاتوک
هکىلاحردشاىنىمزرىزهنلىولجردبلغا.دراددوجو
.دسىلىم٢٧٠دودحهنتورسىلوط.دوشىمهدهاشمهداتسىااهاى

لوکشا
اهمشچ،نآحوطسوىامترددنلبى

لوط.دننرگبش
وماب،ولامشپ،دنلم
ومعم.درگوکچوکاهشوگ،تشر
.فىلىم١٩٣ات><٠هنمو

_دلددهى،دههه)،د<»۵و>ىشوممدکپاچئس
داىزتهابش،تشرداهمشچ،درگاهشوگ،کچوکهثج
ىاراداهکباجنسرىاسفلخربمد.دراداهلوواهشومهب
.رتمىلىم١١٠ات۶٠هنتورسلوط.تساىهاتوکىهوم

»ههو(ىتخودکم
لوگشازارتکچوک
ارطارذىگنر.اىسر
ات٨

د7٧5ددذل٩کل.
ود،تشرداهمشچ،ولامشپ
هنتورسلوط.دراددوجهاه



~دلگباجنس



٧هرامسولبات
دى6هنلهمهدک،٠ه.و>ىسوگاززاودمدتتسماه
ى»ادمد،اهنآفلخربىلو،دراداهشومهبىداىزتهابش
هبلىامتمىنشتشپىاهومگنر،تساتغلکودنلبىاهوم
.رتمىلىم٨۵ات٧٠هنتورسلوط.تسادىفسندبرىز،هرىمىمروص

ذ،ئه۶،د6۶هحک۶)،۵۴ىمهتفاوبىىلطوتسماه
،ىىلطىاهوهقتشپىاهومگنر،هاتوکهزوپ،صخشمانم
ر>ىگنرهرىتهاتوکونهپراون.اممآزاىخربدىفسندبرىز
.رممىلىم١٨٠اتا۵٠هنتورسلوط.دنرادندرگهىحان

دئ٥۵ههااهى_>ئ.ه٤هد:دد»۵۶رم<ىوتسکاخوتسماه
رتسماه.تسادىغساپوتسذ،ندبرىز،تشپىاهومگنر
ورتتشرناهمشچىلون.اداهلوهبىتهابش،ىرتسکاخ
.رتمىلىم١١۵ات٩٠هنتورسلوط.تسارتگرزباهشوگ

٩_ذ۵٩(ل4د7۵)(ذطذاکى)١١٧رم(ىزبآلو
نىبردناهنپوهاتوکاهشوگ،گچوکاهمثىچ،گرزبهثج
هبهوبنااهوم،هنتورسلوطفصنهزادناهبدنلباتبسنمد،اهوم
.رممىلىم٢٠٠ات١)٠هنتورسلوط،رادلجهوىتىاهومرقگنر

ک)ل۵6.اهد~اکد۵۵۵ههذکلاعىاا٥۶رهاىئ~او~لو
رىزردناممنپاهشوگواهمشچ،هاتوکراىسبمد،ىاهناوتسان
ىرتسکافندبرىز،نشورىاهوهقگنرهبىلمخماهوم،اهوم
.رتمىلىم١۵٠ات١٠٢هنتورسلوط.دىفسهبلىامتم

لهئ۶ه۶دده~هلدذ،۵ه۶ىم(ىلومعملو
گنرودمد،ذرزندبرىز،ىا٠وممقتشپگنر،کچوکاهشوگ
ودحمدلوط.ىرتسکاخنارىزوىا٠وممقنآىلاب
.رتمىلىم١٢٠ات٩٠هنتورسلوط.هنتووسلوطدصر٠٠٠

~)ا)٩دا۵ط۶(٧ىداداهلدذ)١٨٩ره(~رجلو

فصنهزادناهبمد،ىاهرقنىرتسکاخگنرهبهوبناودنلباهوم
١٧ا١ه١٠هنتورسلوط.هنتورسىلوط .رتمىلىم٠



ىرتسکاخرنسماه

ىسرناززاردمدرنسماه

~اربىبلطرنسماه

ىلسعملف

ىناعقارافحلو

ىفربلو

رافحلوهلىسوبهدشداجىاکاخىاههمک



٨هرامشولبات
٠۴.۴ىم٠ىفاوبادوج
هگل́ومعم،وىلانمنننبىمکىباهننا~رد،دنلبآتبسنم
ننلنموانلتآنبسناهىننوگ.ذراذاهمنننچىلاب.ذىدبفس
.زنمىلىم١٨٠ان١٢٠هننورسلوط.دنالکنن

٠ذحلم%ه».۵رم>ىدنهلببوج
مذگنرنارادناتسپرثکافلخرب،هنتورسلوطزارتدنلبم
١٣۵هنتورسلوط.تسانىىاپولابزارتنشوراهولهپر
.رتمىلىم١٩٠ات

۶..و>ىچولبلىبرج
.،ىدىفسهکللومعم،،انومودنلبمن،ىگناخشومهىبش
وتشپگن،لصافدح.نراننوجوشوگهدعاقوىشچىلاب
.رتمىلىم٩٠ات٧٠هنتورسلوط.تساصغشملماکمکش

طک1۵۵۶ط٩۵٨٧ى۵۵دل(داک5)٢١٠و(~وژب~رپ
ىاهوماب،هنتورسىلوطهزالناهبتفلکمد،گچوگاهشوگ
هنتورسىلوط.نآىىامرتناتمسقرددنلبهاىساىوىاهوهگ

.رتمىلىم٢٠٠ات١٢

له~اللاه5ط_ه٨طل۶له١۶۴٢رم(اگرژپىکاوسماپ
وربرىاهومزاهدىشوپاهاپفگ،کچوکاهشوگ،ىتشگناهساهاپ
رمدنلباپ.رتمىلىمال٠اتا٢٠هنتورسلوط.کاوسمهىبشدنلب
.رتمىلىم55ز

که)ه،،۵ه۵رم٠کچوکىاپود
.>رکدشرىطسوتشگنا٣طقفهکدنراذتشگنابىپاهاپ
رتدنلب٠زوپکونزاندشمختروصرذودنلباهشوگ،تسا
.رتمىلىم١٢٨ات١٠٠هنتورسلوط.تسا

٩دمر۵ه۶ه_اعدرهاه_ظذه)۶٣دىم(هکنثوگوح
اهشوگ،دناهدرکدشرىطسوثشگنا٧طقف،ىتشگناجنپاهاپ
٩٠هنتورسلوط.تسارتهاقوکهزوپزاندسمح~روصر
.رممىلىم١٢۵ات



ىناربادرج

ىجولبلىبرج

لرزبلىبرجفرزبىکاوسماى

-وکىاى



٩هرامشولبان
<۵>۶و<ىاهوهقشوم
ر،اهشوگ.)باهاىسىهاگو)فلا(ىاهوهقگنرهبلومعم
هنتورسلوطزامد.دسرىمناهمشچهبندشمختروص
.رممىلىم٢٧٠ات٢٠٠هنتورسلوط.تسارتهاتوک

لمددهلمى<۶>هو(هاىسشوم
اه.شوگ،ىاهوممقاىهاىسگنر،ىاهوممقشومزارتکچوک
امرتدنلبمذ،دسرىماهمشچهبندشمختروصرذوگررب
.رتمىلىم٢٣٠ات١ل٠هنتورسلوط.هنتورسلوطىواسم

ل۵٩۵٨ل5گلل)دگل٦5ام5)٢١٨ه(والو~ىهوب
تمسهردىدننهراخودنلبى٩وم،ىگنانىثمومهىبش
٩هنتورسىلوط.دوشىمهلنکىنسآهبم7،درادتتپ ٠

.رصىلىم٠٠٠

~ههى_ددىههاکد،۵ههو۵ىگئاخىتوم
ىاهنادند،درگىاهتناابگرزباهشوگ،زىتکونهزوپ،کچوک
اىسآنادندنىرخآ،ىخشمىاهنادندىارادلابکفنىشىپ
.رممىلىما٠٠ات٧٠هنتورسلوط.کچوکرامسم

~٩د۵طههدف،لنهها۶۴اىما~اروىثم~
هنتورسلوطزامد،درگوهاتوکآتبسناهشوگ،هاتوکهروپ
،زمرهىاهىاسابىاهومرقهبلىامتمدرزتشپگنر.تسارتهاتوک
.رصىلىم٢٧٠ات١۵٠هنتورسلوط.ىرتسکاخندبرىز

٩ره٩ک٩ددداک5هلدلل(٩٢طرلل))٢٢۴ىم(ىزارىشىىارحصىثموم

٩ورتگرزب٩مشچو٩ىشوگ،ىگناخشومهىبش .اسه.رتدنل٠
.سوشىمهدهشمهنىسوندرگرىزربلىاهولمقى٩هگلىهگ

.رتمىىم٠۴١د٩٧هنتورسلوط



فلا

ىاهوهقشوم

رادراخسوم

نبماروسوم



١٠هرامشولبات
٠هس؟ه<هدهرم>ىشت
٧٠هنتورسلوط.دىفسو.اىسىاه.اونابدنلبتشپىاهراخ
دىابنارىشت.رتمىتناس٣۵ات١٨.اخلوط،رتمىتناس٩٠ات
.-ومنهابتشادنرانکچوکراىسبىاهثجهکاهتشى.اخاب

،ى>۵۴۵و(ىپوعشوثوح
اهاپ،هاتوکمد،تشرداهمشچ،غلاشوگهىبش،دنلباهشوگ
۴٠هنتورسلوط.دىفسندبرىز،ىتسکاختشپگنر٠٠
.رتمىتناس١۴ات٨١۵شوگ،رتمىتناسل

~۵)ا٩٤٩۶اط٢اک3٩5۵٩ه(5)٢۴٦وم(گىل
.،،دقاف،هاتوکاهشوگواهاپ،گرزبىاهشومهزادناهبهثج
لوط.ىرتسکانلومعم،ىگدنزطىحمگنرهىبشندبگنر

.رصىتناس١٨ات١٩هنتو

)۴۶٦ص۵هکف
.تشرداهمشچ،دنلباهلىبس،ىهامهلابهىبشاهاپ.هسم
رزحىاىردرذطقف.رتمىتناس١۵٠ات١۴٠زازواجتمندبلوط
.دنکىمىگدنز

الههداهکاهههلا١۴۵هصاىىهولوک
ىىلاببل،تساهدىمخنىىاپفرطهبلماکهزوپىولجتمسه
سرافجىلخرد.رتمىتناس۴١٠ات٢۵٠.زدبلوط.درادفاکش

1۶،١وااىوتون
اهشومهبهىبش،دنکىمىگدنز٠ارطااىوبآلخادل

تسارتکچوکشوگرخزاىردقورتگرزباهنازاىلوتساگرزب
.رتمىتناس8٣ات٢٢هنتورس.ومىبولکشىاهلول٠٠

).٠>ارىاىموبرىغهنوگ(،رنوم



ى.اب.ردواغ

اکىاى

سونرخ



١١هرامشولبان
)۶ه٣رم1گوگ
وگ،بروماهمشچ،هاتوکندرگ،نممرساب،گسهىبش
ىرتسگاخلومعم،ندبگنر.اههنوگهىحانرددنلبىاهوم،هاتوک
.رتمىتناسا5٠ات١٢٠هنتورسلوط.هاىسىاهىاساب

دىاممتنا،ىىانحىردقگن

،۶ه٥ص>ىلومعمهابوو
ى<هوههاىهاىساهشوگتشپ،دىفسکونابولامشپ،دنلبم
.رتمىتناس٧٧ات۵٠هنتورسلوط.ه

>هدهو٠ىنمثوقهکبوو
نىمزهىاههابوررىاسدننامنآىاهتناهکهاتوکآتبسن
کعىوکاتبسناهشوگ،ىاهوهقاىهاىسمدکون،دسرىمم
.رممىناس3٠ات۵٠هنتورسلوط.تس

تروصرد.ىاهومرقلماکاههرهمنوتسهىحانردوىاهوهقهىاس
.رتمىتناس۵٠ات)٠هنتورسلوط.دراددوجوهاىسر<وم



اترگ

ىننمهابور

ىنمکرنهابور

لاغس

ىلومعمهابورهابورهامن

لاغن



١٢هرامشولبان
»ه>رم(ىاهوهقسوح
هاتوکمد،کچوکاهمشچ،درگوکچوکاهشوگ،نهپرس
هنتورسلوط.گنرمکدرزاتىاهوممقگنر،تىورلباقرىنو

.رتمىتناس٢۵٠ات١٧٠

۶ىهدهکذ6ه)ه۶هد)۶۵٣ىم(هاىسقسوخ
.هنىسطسورددننام٧دىفسهکلاب.قاربهاىسگنرهب
.رصىتناسا٨٠ات١٢٠هنتورسلوط

_دهه۶ه5دهى٨ه،۶٥هىم۶واتفک
ودنلبىاهلاى.٠رىتىاهراونابىرتسکاخندبگنر،گسهىش
دىودعقومرنناناسگسفلخرب،درادتشپهىحانرد.رهاىس
.رتمىتناسا٢٠ات٩٠هنتورسلوط.درادىمهگننىىاپاردوخرس

کهقمه۶لک،د،۵٥۴ص(گوزبگفاح
اهشوگ،کچوکاهمشچ،هاتوکاپوتسد،٠دىشکهزوپوندب
ومرپمد،ىىانحهبلىامىمدنگگنرهبربزاهوم.هاتوکودرگ
.رتمىتناس۴٨ات٣٣هنتورسلوط.ندبلوطهزادناهبابىرقت

~٩~هد)٥ىلههههحذهههى١۶٥۴ىم>هکچوکگئدح
هبلىامىنوتىزگنرهبمرناهومهىلبقهنوگزارتکچوکهثم
٣ات٢٩هنتورسلوط.هنتورسلوطزارتهاتوکمد،ىاهوهل ٠
.رتمىتناس

۵دا۵۶۵.<،۶درم>ژوکاو
کى.هاىسهبلىامتمىرتسکاخگنرهبهوبناودنلبهوم
ىاراذمد.ذراددوجواهمشچفارطارذ.هخشمکسام
.رتمىتناس٩لات۶٠هنتورسلوط.تساهقلحتفهات

نوکار



راتفک

وککدخ



١٣هرامسولبان
_اهد،هلهددذههکنذ،۶٦۶وم(وسار
گنر،کىرابوزارد،)گرزبىاهشومهزادناهباکچوکهثح
ندبگنررىسدرسقطانمرد(دىغسندبرىز،ىاهومهتشپ
.رممىمناس٢٢ات١ااههنتورسلوط.)تسادىفسلماکناتسمزر

هبهد۶هدنحه،۵۵،و۵ىگئسرومس
ندبورتهاتوکىاپوتسداب،ىلهاهبرگهزادناهبآبىرع
ولگرىزرددىغسونمرىاهکلابىاهوهقندبگنر،رتهدشک
.رتمىتناس۵۴ات٦٠هنتورسلوط.دوشىمهخاشودنىىاپردهک

_هلهى_هلههن1٢١۴ص(.رعحمجرومس
.-- رىزردکنردرزىاهکلابىکنسرومسزارتکرزبىمکوهىبت

.رتمىتناس٩٨ات٣طهنتورسىلوط.دوشىمنهخاشودهکولگ

)اعهمه~اک~ه۵۶٨٨وا~
،هاتوکاپوتسد،کچوکاهشوگ،هدىشکوىاهناوتساندب
ودنلبمد،تفلکودنلباهلىبس،ناتشگنانىبردىاهدرپاب
.رتمىتناس٨٣ات۴٢هنتورسلوط.لکشىاهلول

۵_د۶(٩)لره8٢٩کاک5دال)٢٧٩ره(ربهلرو
ىاههکلابىاهوممگندبگنر،هدىشکىندبابهبرگهچب~
ات٢٩هنتورسىلوط.مدوتشپ،رسىحاونردگنردرزنهپ

.رتمىتناس٧٨

)۶۵۴رم(هثدور
،رتهرىتمکشرىز،ىرتسکاختشپگنر،هاتوکاپهسم
۵لهنتورسلوط.درادرسهىحانردىدىفسوهاىسىاهراون
.رممىناس٩٠ات

٧)٥ل٠ده٠د،هم،دد«<٠>دودراوخلسع~دور
،٠اىس.٠.دبرىزماهولمم،دىستمپثر،لبقهموگهىش
ا۶٠سوسلوط.سهىحذرددىسو٠اىسىاهرامدقاف
.رمنمام١١





١۴هرامشولبان
کذذ_5ه،ى،۵ه۴ىمهىلگتجهپوگ
وهاىسىاهوماهشوگکوترد،ىشحوهبرگزارتگرزبهثج
اهوممقهبلىامتمدرزمدوندبتشپگنر.دراددوجوىدنلب
.رتمىتناس٩۵اتل٠هنتورسلوط.گنرمکىاهراوناب

.رىتىاهراونابآبلاغ،ىنشدرزاتىرتسکاختشپگنرلومعم
.رتمىتناس٨٠ات۴۵هنتورسلوط.هباشمىاههقلحىارادم

کذ_ه۶۵هد۶́د)۴.هىمهىنشهبوگ
تشىگنر،گرزباهشوگ،نهپرس،ىگناخهبرگزارتکچوک
اپوتسدفک.هرىتىاهلاخواهراونابىهاگ،ىنشدرز
.رتمىتناس٩٧ات۴۵هنتورسلوط.دنلبىاهومزاهدىشوپ

١۴٠٨دم(له~.ده~
اب،هاىساهشوگتشپ،ىنشدرزمدوتشپگنر،هاتوکاهوم
هاتوکمد،دنلباپوتسد،نآکونرددنلبىاهومزا<هاهتس
.رتمىتناس٩٠ات3٠هنتورسلوط

کاذ_هههعل١۴هارماسلاپهبوگ
ىاهلاخابنهپرس،ىاهرقنىرتسکاخگنرهبدنلباهوم
ىاهوهقىاهراوناباههنوگىاهوم،ىناشىپىورربىمخشم
~رتمىتناسل٩اث٩٠هنتورسلوط.تفلکودنلبم

،۴1>رم(شوثههبس
ىاهلاخابىرتسکاخاهومگنر،ىگناخهبرگزارتگرزببتارمهب
مد،دنلبوهاىسىاهومزاىاهتسدابىاهشوگکون،رپوتوهاىس
.تمىتناس١٣٠ات٨٠هنتورسلوط.هاىسونهپکوناب،هاتوکراىسب



ىلکنجهبرف

ىنحوهبف

الگ٥ابس







١۶هرامشولبات
له۵)ااهد١۴۴۵٠وم٠لا-
کخاشابدنلبىاهمناش<وارادرن،گرزبهلاسوگکىهزادن>هبهتح
٠ومدگن>هبدازون.تساگنردرزلقتهىحان،مظنمآتبسن
.رتمىتناس٢۵٠ات١٢٠هنتورسلوط.دىفس<؟اه.ااخ

_هدههه۶دد>د،۵ه۶رم<ىف>وى:دوزنزوث
آتبسنودنلبىاهمناشىارادرن،لارمزارتکچوک

لاخابزمرقهبلىامتمدرزناتسباتر<
٢٠٠ات١۵٠هنتهرسلوط.ىرتسکاخناتسمرر

دغس

«ه.و<اکوش
.ىخشمانمد،کخاشهس<،ارادرنخاش،وهآهزادناهبهثج
ناتسمزرذ،زمرقهبلىامتمىاهوهقناتسباتردتشپگنر
.رتمىتناس١٣۵ات٩۵هنتورسلوط.ىرتسکاخ

)ناتسباتطساوااتراهبطساوا(هامهستدمردلارمخانئمدشرلحارم
دنتهاىماداجمناتسمزرخاوا>داهلانئم



رمدرزنزونهدکددذنذ9



١٧هرامشولبات
....و.ىن:زى.وژم٩
هبلىامتمدرزتشپگنر،رتهاتوکىاهشوگاب،غلاهىبش
ام.تسادرزهبلىامتمدىفساهلفکواهولمم،ندبرىز،ىجن<ان
.رتمىتناس٢۵٠ات٢٠٠هنتورسلوط.درادندرگىورربىهاىس

.٠،_٠وثآ ۵
ندبرىز،ىاهوهقهبلىامتمىنشگنرهبهاتوکاهوم،دنلباپوتس
ر<دسموقودنلباهرنخاش،هاىسودنلبمدىاهوم،دىفساهلفک
١٧ات٩٠هنتورسىلوط.لخادفرطهبىىانحنااب .رصىتناس٠

له)ه6٥۶د،٥١)٠ذن،۴ه٦وم(رىبب
ىاهخاشاه.ذامنآفلخربىلو،ذ.اذوهآهبىناىزتهابش
اهنآکون،هتشادنىناىزسوقزىناهرنخاش.دنراذىدنلبوکزان
.رتمىتناس٠١١ات٩٠هنتورسلوط.تسالىامتمولجفرطهب

>ه؟هرم<زازمل
ىهنادند،زاردهزوپ،هاتوکوتفلکندرگ،هاتوکاپهتس
اب،مرننادازونىاهوم.ىرتسکاخاتىاهوهقاهوم،دنلبشىم
رتمىتناس١٨٠ات١٠٠هنتورسلوط.ىاهوممقودرزىطراون

دازووزاذ



ىاماروک

رمىوها.دامىوهآ



١٨هرامننولبان
،>دد٠<.۶٠~>ذبد~~
هاتوکاههداممخاش.دنرادىدننامرىشمش<ودنلبىاهخاشاهرن
دنلمشىراهرن.تساهاىسمدواپ،تسدىولجىاهوم.تسا
.رتمىتناس١۵٠ات١٢٠هنتورسلوط.دنرادىهاىس

د٩دد)هکدذه۶٨هکذا۶8دىفالطرواجى~
.دىفسودنلبهنىسوولگهىىحانرداهرنىوم،ىلهاچمقهىسث
.ولجهبورهدىمتوىثلثمعطقماب،تفلکوىنوزلح،دنلباهرنخاش
.رممىتناس١۵٠دودحهنتورسلوط.تساهاتوکراىسباههدام-اتنت

٩لد٩۵»٤_د5۵~٩ط،ه(د١٣5٧وم(~راج~
عطقمهرىادمىنودنلباهرنخاش.ىلاىرواچمقزارتکحوکىمک
ىوم.خاشىبلومعماههذام،نذرگتشپهبهدىمخ،ىضىب
ر،لکشىنىزودىفسهکل،هاىسوربز،هاتوکاهرننذرگرىز
.رتمىتناس١۴٠ذودحهنتورسلوط.اهولمم

رگنىسهوزدلاوتاعلاطمساماربىنارىاىاهچوقرد)زتنارپلخاددادعا(مزومورکدادعتوىرهاظلکش



(رن

)ذب(هد1

لاىرواسىم

ىسراجوف







٢٠هرامشولبان
،هه۵رمههسسنبفئد
ىاهنىسىاههلاب،دنلبوتغلکاهنادنذ.زارذ:زوپدقاف.ذرگرس
ىتدماهنىفلنرثکاتسوپگنر(٠اىسندبمامتگنر،هاىمخ
اتشا.اىسنىفلذاباراهنآدىابن،ذوشىم٠اىسگرمزاسپ
.رمملندبلوطنىرتشىب)ذومن

د٧هه،ه)ه،ده٦و٠هئوتوثلتاقگنهف
رسىولج.رتکچوکراىسبنآزاىلوهاىسنىفلذهبهىبتم
رىزورتنشورولمر،.رىتىرتسکاخاى٠اىستثىپگنر،ذرگ
واهبلفارطارذبلغازىنىدىفسهىحان.دىغسلومعمهناچ
.رتم٢ندبلوطنىرتشىب.ذراددوجومکشىور

۶~۵5اهد~،ذهاهى1۴٩۴رم1سفوىنپفلد
نىىاپکف،نادنددقافلومعملابکف،زاردهزوپدقافرس
،هاسماتهرىتىرتسکاخندبگنر،نادند١٧ات٧ىارا
.رتم٧ندبىلوطنىرتشىب.مظنماندىفسطوطخابلومعم

ل،دىذ۵۵ىههام.،ى،۴ه،ص<ىدفهىوطبىنىبنىفلد
ىتشپهلاب.لاب٠.اورآزارتولجىمکنىىاپ.راورآ،دمسوتم.زوپ
ولمرپومکشرىز،ىرتسکاختشپگنر،لکشىسادوگرزب
نروصفرطوذوندرگاتمکشهىحانرنىىاهلاخ،رتنشو
رتم٢١۵ندبلوطنىرتشىب.درا>ذوجو

)(ا(اه)(د(، »ه۵و>تشپژوقنىفثد
ردىدننامزوقىگتسجربلومعم،لکشىاهناوتساوزا



هابسنىفلد

هلونوکلنافکنهن

سنوىنىفلد

تسمژوگنىفلد



٢١هرامشولبان

ولجهبلىامتماىىذومعىتشپهلاب.کىرابراىسبوز>رذ.زوپ
اتنشورىرتسکاخاهولهپ.اىسات.رىتلومعمتشپگنر
ر<ورآوىرتسکاخلاب:راورآ،گنرمکدرزندبرىز،ىىامرح
.رتم٣ندبلوطنىرتشىب.دىفسنىىاپ



هارهارنىفلد

زاردهزوپىلومعمنىفل

اصاننانىفل







راتشپراخا٩٨

اهتشمراخهداوناخ

٨_)٨کک٨)ک٨~ک)_٨
اىهرکنىوق<ىنمکرت(اىپرىک:ىکرت(اکوجد،جج.ىچولب(اهنکتهبرتت:ىکارا(
اىغىناهجوج:ىنامرک(اوژوژ،کشوژ،ىژوش:ىدرکا)ىجىچراخ:ىناسارح

راخ
ىمرمىهومندبرىزردىلو،تسازىتودنلب،هوبناىاهراخ
اتدهدىمناکماامرنآهبهکدنرادىئاههچىهاماهولممردتاناوىح
ودنىآردراخزاىاهلولگلکشهبىناتسمزباوخاىورطخم́~

.~اشوپىمدنرىذپبىسآهکاردوخىاهاپومکش،تروصهلىسو
.،رىگىمارهبضشلابکىدنناماهراخزىنىدنلبزانداتف<عهومر

اوخهباهتشپراخ
~رتردىتارىىغتىنا٠
ر~رد.دباىىمشهاکر

اهققددام١٨٨ رر

لل´

ر.راهچر

دبترارحهجرذ.دسرىمهقىفذرذرام٢
لومعم(ذوشىمطىحمترارحل>اعمو
ىتلاحرذناوىحطىارشنىار»)~

وىماونشسحاهتشپراخرذ.دنکىمىنارذگناتسمر،
ىرصىتناسراهچقممردا.ذوخهمعطدنرداقاهنا.تسا

اهنآزاىخرب،دنتسهىمواقمناروناجاهتشپراخ
اذغ.~آنودبهتفه١٠تدمهبتسارداقدنلبشوگسمپر

دن.ادىداىزتمواقممومسلباقمر
اگهمىبرىاس.تاسثح:ا:لومعم.دن<اوخسحهمهاه٠٠



..د

ن«.رهمو
وتان<وىىه

´~
اکش،؟ا

..)

ام.>ربىمموجه
ررمبحرسوسحسىم<ررهستپى~هرهمشى~ن:دنذ:
اخغسمختورىشهلمجزاناسناىاهاذغزاتراسا.ذ.دنکىم~
.دننکىمهىذغت

رسبىنارادناتسپاهتشپراخ:ىد~اشژو
دنکامام:آ.دن.ان«اهدمع.شقناهنآورلوتارشحهژىوهب،تافا
وجرگىذواهشومهچم
عىطمراىسبتراس<ر

ادهگنذوخلزانمرذا.تان
هنکناشدوخىاهراخنىبغلام

اوتان.٠.ادا:ون._اگ
.ىلعف~و
کدورىهاگوىراکش

،دفح،اه

٥ابد،د
رالىبموتااب
ىاهاذغعاونازاه

.زاىللعهر

رطخرفاحلسر>،

ىىاسانثننارىاردهنوگراهجنونکاتاهتشىراخهدلاون-زا





رگاوههک،رامربلصفلىاوااتو>ورىم
.تسا

رک،تاشح:اآلاغ:ا
ناگدنرپهج
اگهتاناوىحهشل
.دنکىمهىذغتچدو

انل́(

رود.دننکىملثمدىلوم
اخ.دىازىمهچبراهچلومعم
ىم~هتفههسزا.سهک

<۵> ر«و
امزردنادا
رىماهمنچ.

دل

دردام
راسا

علاىىگهام>٠ردو
.تسال

ل،د>دذ

ز<.وناجنىاهثج:هتاصحشم
شوگ.درادىزىتکونورتهدىشمهژر

ىاهاىواهتسد.تسارت٠٠
وبىاهراخ،تناربتشپراخوىنابابم
١۵دودحاهراخلوط
رادىاهوهقهبلى~~٠

سم<>کچوکاپو́ر´

رب.>را

ررف

اهراخ.تسا
طسوىاهراخگنرل
وولگ،تروصىاهوم~

ولهپ





<)

ا~ولبتناوبتشپواخ
).:ا_اتشپراخ(

اخرارتکچوکر.اح.٠>١هثح:تاصخشم
ىثلثماهشوگ.تس
ر٠٠وگتشپراخاب
هکتسا.نامثس

انزاو رر
،.ومب

ودهب<ر

راخرىاسزارتدنلبهنوگنىاىاهراخ
اهراخ.دسرىمرتمىلىم٣٨هب.اگاهنآ
ىلکگنرتسا.اىسىىاهتناراوننوچهک
افدنناماهراخگنراهتشپراخنىازاىضعب
روصىاهومگنر.تسادىفسلماکزىنىهاگ

روطهبتسا
٠.وهاسم
رظنهب.
ون

ورسلوط:~هزا~ا
.-رگ٧٠٠ات۴٠٠نزو،رتمىلىم

.اهغابواهرازهتوب:هاگتسىر
قطانمرثکانارىار٠:ىگدنکارپ
.ابسآبونج:ىن~~ارپ

دگ

لنلب،مث.)́´´.هىبتمنآتاىصوصخوثکا:تال~

>وم~ىناباىبتنئپر

وساتناربتشپراخهبهببشراىسبىناباىبتشپراا
مکارتموکزاناهراخ.ذرادىناشىپطسور>تخلهمحانک.٠<آدننط
امتشپراخنىانابىلکگنر.دنرتمىلبم٢٧ذو~ل~~



راتشپ>اخا<٠

مکشبقع،اهاپواهس
رسر،.سم<مو>ىاىسآ.شىپنادنذرذتن<زب(.:

ر>،همتىروذتردنهباىکوتساکچوکر
رهساتوذوىگتسجربهسوتسالماکن:دنذتم،ربتسپر
ات١٣مد،رتمىلىم٢٣٠ات١۴٠هنتورسلوط:اههزاهنا
وىلحاسمرگقطانمىاهرازهتوب:هثتسىز
هرىرجز،نونکاتنآذوجوزارىا.»ىگدنکاوپ
هناممرواخ،اقىرفآ:ىناهجشنکاوپ
.اخهىبشلامتحاوهتخانشان:تاداع
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رطودردهکقاگدموى
اکارذوختشپوولجهکذوشىمبجوم

عحنهبهتسباهمشچ.٠:ادنا.دننک
دنزنىمزرىزبلغاهکرافحناگدنوجرن:١٠

رثکارذىلودنتسهىمخمتسوپرىز._اگ
اهچىارادناگدنوجبلغا.تساتشرداه

اگ٠٠رثک
اتسم

ه>ردتشثن:مبمىو
همدرسلوصفردىضعب.دنلاعفلاسل
هک.٠>اتسماتلصفردزىنى»دعم.

.سرادىناتسباتباوختساباىانىىااغداومولابطىحمنر
رثکا،اقبتلع.دنرادىداىزلثمدىلوت،دنتسه.ىامتحا،.٠<اگ
ربىاربوداىزلثمدىلوت،کچوکهثجرد.٠«وت.دا<.٠.اگ

ازفا.تسنادىناتسباتباوخوىناتسمز~ا
لرتنکتهجبسانمانطىارش>د.دراداذغرناو<رههب

اتتهاگتسهر
ارىم

هکذمآ._دوحوهبىتارىىغت.٠>اگدنوجزاا
.-وشىمفقوتمىلکهباىهتفاى.شهاکراىسبىرورام
اسانشنارىاردهنوگ8٩وهداوناختنثهنونکاتناگ.



هدازاخ

اخاضعا

احنس

اراهناىلص

اهنپ

اگدنرپمختو
٠رىىح٠ىم<ى-لحمردلومعم

اماه~اجنس:ىد~اشزرا
ر،ىسسشقناههنا

احنسطسوتهکىطولب

اقتن<و
ر»>وتم._اه٠٠٠

روابنىاربىخربارىز،تس<م>رم
اهکتساناما´

ىعىبط.٠.انست>:.رعهتىعصو
هبرگرىظنراوخونا.ادناتسپ

رپ
.ابو

دذ



نکدنوج/١مع3

وحآتبسنتىعمجىاراددوخدودحمهاگتسبزردزىنىچولبباجنس
وناتخردهىورىبعطقتلعهبىنارىاباجنستىعمجىلو.تس
هلاسهمه.تسا.شهاکلاحرد،مدرمطسوتطولبىاههوىمىروآعمج
راونعهبو.دشىرىگهدنزنىفلختمطسوتىنارىاباجنسىداىزدادعت
.دنسرىمشورفهبروشکىاهىشورفهدنرپزاىراىسبردىگناختان>نىح

رارفسفقزااىودنوشىمفلتاهلگناهبلتباتلعهباهباجنس.٠دا~
هبدنناوتىمدىدجطىحمابشزاستروصرداهباجنسنىا.دننک
نارواىنخاکهطوحمردىنارىاباجنسىدادعتآرىخا(دنىآردتفآ~روص
.سماىراجتشزراىارادىنىمزباجنستسوپ.)دىدرگهدهاشم

ود.تساهدشىىاسانئنمناوىاردهنوگجنپنونکاتاهباجنسهداوناخزا
.دنتسهىنىمزرکىدهنوگهسوىزتخردنآهنوقت

)روخىرب،کنکوتراد،کرومس:ىرل()هرومس:ىدرک(

لوطفصنزاهکدرادول~ولنلبىمد،طسوتمىاهثج:تت~
وىاهوهقهبلىامتمىرتسکاخگنرهبتشپىاهوم.تسارت٠٠

ىىانحزمرقمدىتشىحطسورسىاهومگنر.سم<سمردررندبرىز
ىلامشىحاونزاهچرهىلکروطهب.تسارتنشورمدنىرىزحعسو

زامىورب.شىپ)سراف(بونجفرطهب)ناتسدرک(سرگا
،ىبونجىاهتمسقردهکىروطهب.دوش.دتماک
.سامسعم<-«وحمدرزهب

مد،رتمىلىم٢٣٠ات١٩٢هنتورسلوط)دو
.رنمىلىم٢٩ات٢٧شوگ،رتم.~۵۵ات
راتخردلوعمب~نىا،سرگاژکولب



اسنممک
:ىگدنکاوپ
احم<اهچقطانماتىبرغناجىابرذآ
رآتبسنذادعترضاحلاح
٨۴لاسلىاوار>.٠وشىم٠دهاشمان
1:»دعت.٠>اتسرلناتس<ر
ر،ر،،وممفشکدنکوباهنآلمح

ونجوبرغ:ىناهجنننکابپ
هملومعم.تسالاعفاهزور:تال~
زىورتاقواىهاگهىذغتىارب،دنکىمىگدنر
همطح.ساسحاهقومرد،تساىکباچولاعفراىسب
رىملابناتخردزاتبرسهبشزىم
رن<،>رپرگىدهخاشهبىاهخاشزادنکىمکمکلداعتداجىاهبهک

ر->رهنل.دومتىم

ر>ناوىحنىاىناتسمزباوخزاىقىل

ىگلاس



قمگدتوم/ا5٨

اهومو
ادعت(:~ه:ادنا

٨٩ات

وکهثج:ثاصغنثم
د(

اتغشمتملعهک<ر
.تسادمفسوهرىتزاىطولخم
رص.رىم»<ات١٣٣هنتورسلوط)ذودحمهن
.ذمىلىم١٨اتا٣.رثموگ،رتمىلىم٣٧ات٣٢،،

انم<؟اه واهغاب،ه.>ز:
وکاتنارىا

اهىامر
رضا-رل

ولىک٩

سنبونجىح<نمر
انمآتسن ..___
وزابرس٠رذ،راهباچناتسرممشى
اشمتلک

..٠،اتسکاپوناتسودنه:ىف~~ارپ
اعاسهامت.٠.اتسمزلصفرذ،تسا.ااعفاه:.<:هتتا۵~

ف

ر،.دنکىمشورفمناننر~
آ._.٠سام.٠<سر
اسحا.فحمهمىلو

ن.هاهخش«ه-وم
.ررادناگار..

ام.٠.افناام--ر

ا،>رپ
ولب



اجنس

وگ،گرزبهثح:تتاصخشم
وق،هرىىگنرهبدنلباهنخاا
ان<انکرد.دسرىمرتمىلىم
وممذفحامرگزااراپ´
ىاهوم.ددرگر
ىهومودنزىرىمراهب

وکمد،کچوک
لوطهک٠٠

هک>وس.-هدمذىدسبرهوم،

دددل
ذ(

اخه(ذىعاهوم

رم،وندبنىرىز
هشناحابگنرهابىمرام
ورسلوط.~٥زا~ا

اهتن

لىم)١٠>ا٠
رگ۶٠٠هب.>.زو،«

.<.زرواشلىضارازارودوىناباىبئطانمىاهرازنش:هاگتسىز
ىگدنزسخرسهىحانردطقفنارىارد:ىگ~ارج
.~٠«نمکرتوناتسناغفا:ىفطچشنگارح.



راغدوجاا١<

ر-.،وشىم.دىذرتشىبرصعونوزحبص،تسالاعفاهزور:لا۵~
مامترنتسانکممناتسمزلصفرن.دنکىمىگدنزکچوکىاههورگ
دمآىمننورىبهنلزاذرسىاهزورردىلوذوشهدهاشمهنلز>رورىبرور
مکىىاذغذاومهکزىنناتسباتمرگىاهزورردوذرادنىناتسمزب<وح

نآلخاذرذودنکىمدودسمکشخناهاىگونشاب<نهم.ب».

اولکشرظنزا:تاصغشنم
اظتوافت.ذرادزاران

.~ااه.٠-انرانک
رسلوط_~هزادتا

قطانم<؟اهتسا

وبهاتوک،ن.

ىلىم٢

اجنسهبىداىز
ىاهومندوبنو

.رصىلىم٧٨دو
ىسرمرمىضارا.مکششوپاب

انموىزرواشک



وب<ر>:ىگدکارب

هدمتم.ش.ازگنارهتونىوزق
قطانمرىاسرندرانلامتح

آ:ىفاهجشنکاوپ
لاعفاهزو.:تاداع

اس

ر»رمعم.>ر<>ر<ردنحانباجنس
امهد«ه<هکىلاحردهنلفارطاردبلغا
امتوسىادصرطخساسح،درجمهب.دوتمىم
رىمهنللخاذهب~رس
تلفرتمىتناسل٠قمع

انمر»ذزاذرپىمتحارتساهبزورطساوارذ،>راذىرتشىب
اتسم٠<-اها.ذ.ذورىمورفىنلوطىناتسمزباوخهباوهندش>رساب
رح<و«توذوشىمرادىبباوخزا،اوهندشمرگزاسپ،راهبلىاواو
.سالاعفتدشهب

اهاىگرا-ادع
راسىمدراوىتاراسخ

اگ.دنکىمهىذغتفلتخم
ىکىقطانمىخربر

گل́ذههم
وصحمراوا

ل
.->رىمرامشهبىزرواشث

لامتحا.دنک._<،سگتغجراهبلىاوارد:~~~
هچب١ااتراممچرابرهودرادلسنکب

دممارىپىنىمز~احنس

وکىلومعمىنىمزباجنسزاىمکهثج_ت~
ات.~رانىاهلاهابنشورىا.وممقهبلىامتمىرتسکاخزاتشپگنر
ادفسهبلىامتم.رخربرذورتنشورىردقندبرى:.<؟تگ-



نکلنوجا١٧

ناجىابرذآناتساردفلومطسوترابنىتسخنىاربناوىحنىاىنلک
سىمزباجنسزاىدىدجىنلکمانهبوىئاسانش١٣١١لاسردىبرغ
ماجناىمزومورکوکىژولوفرمتاعلاطمهبهجوتاب.اشىفرعمنارىار
ىاهمزومورکدادعتهکدشصخشمىنارىاناققحمطسوتىدعبه٠٠١٠
تساتوافتم)٢٢-٣۶١ىلومعمىنىمزباجنساب)(1٢-۴٢(هنوگنىا
.دنتسهرىفصىاىسآىاهباجنسهىبشاهباجنسنىا

۵٠ات٣٠مدلوط،رتمىلىم٢٢۵ات١٧٠هنتورسلوط:اههژالئا
.رتمىلىم١لات٨شوگ،رتمىلىم۴١ات٢١اپرتمىلىم

.ىزرواشکىضارا،زىخلصاحومرنکاخابىپتساقطانم:هثتسپو
.دهدىمحىجرتىگدنزىارباررادبىشقطانم

عقاوهىکرتزرمرواجمىدنکدمحارىپىاتسورلامش.ىگدنکاوپ
.ناگرزابرهشبرمنر

.ناتسنمراوهىکرت،هىروسهنىطسلف:ىئط_.ثنگا

امزهنل.تس٠لهثندد
1و..دادطامثرا

.تساىلومعمىنىمزباجنسهىبشراتفروتاداعرظنزا
هبلنوتکىهلىسوهبلومعمو
لنوتتاعلاطمماجناوىرىگهدنز٠٠

هکارلنوتىئاهمتناتمسقتعرسهبن>وىحمى
قىرطزاطقفهکىوحنهب»ممىم>و
رسىاه٠امرذباجنسنىا.٠وبرى٠.٠

هىدغتزسوهن.



اهکاعنسهداوناخ

اظلکشرظنزااهکباجنس
رظنز..احنس

احنس کباجنسىانثتساهب.دنناذىماهباجنس
هکاهباجنسفلخرب.دن»ذولامشپوومرپىم>
اشمام:آ.ذ~.ذر>دنلبىاهوم،اهکباجنس.»را
ورلباقوذرگاهشوگ،هتسجربوتشرذاهمشچ
اتشگنا.دنراذتشگنارىنپاهاپوصخشمودنلبتشگنا
زاودنبسچبناتخرذىاههحاشهبرتهبدنئاوتباتدنتسه
اسما.شىپکىواىسآهس(ىکفنادنذراهچاهکباجنس.دنورب
ررببعا.هنتسهذرگبشاهکباجنس.دن،اذنىىاپولابکففرط
اجنسىانثتساهب1دننکىمىگدنزنآرىزىاههتوباى.٠>اتخ
اتسم:باوخلومعم.ساىوق.اىسباممآىئاونشسح.)ىشومم
اکراىسبترارحهجرذ،باوخعقومرد،دنراذىنلوط
وشىمسحىبلماکندب

وىروآعمجاباهکباجنس:ىه~اشزرا

ودباىىم٠:

اهاىگهت٠
وسموپ.دنراد.دهعهبناهاىگذاىدزاولثمدىلوترذىممممشقم
روننکزاىضعبرذاالوگشا((لىبقزااهکباجنسزاىضعبتشوگ
ر<ونارادغابهبىتاراسخاهکباجنستاقواىهاگ.ذوشىم.دافتسا
اهرومسهىورىبراکشهلمجزافلتخمللعهبرضاحلاحرد.دننکىم
زفاتدشهبناوىحنىاتىعمجدنتسهلوگشاىلصاىچراکشهک
ا.فعم.تسا.دمآرد.وىمناتخردىاربىدجىتفاتروصهبو~





.-رگ٢٠٠ات٧٠نزو،رتمىلىم٣٨ات٢۴اپ،رتم
..رىم.وسم،>«>دمسمان.گنح.تطانم

راردعقاولاچکرسهاگهانپردفلومطسوتنآزا
امدهلق.ددغهلضردغصىسهاگهانپو
رىمرسهب.دسهدهسصبسانم.ژاذغداوموىهاىگششوپزارر

آ._اههاگهانم٠داهمهکناد.ونهوکىاذغىاىاقبزانار



ورىمورهىناتسمزباوخهبنآلخادردلوگشاهکىنامز،دننکىم
ناتخردىثلابتمسقردهکنامىازهنلفلخرب.دننکىمرىساار.٠>آ
تمسقىاهخاروسواهفاکشردىناتسمزباوخهنل،درادرارقدنلب
رممىتناس١٠٠ات)٠قمعهبىىاهخاروستاقواىهاگ.تساتخردىىىاپ
رد.دورىمورفىناتسمزباوخهبنآلخادردودنکىمرفحنىمزر
تشوگناروناجلصفنىمهردبلغا.تساسحىبلماکباوخعموم
دننام.دنربىمنىبزااراهنآزاىداىزدادعتوسارورومسوىظنىراوخ
اىزهلصافزاودرادىاىوقىئاىوبوىئاونشسحدرگبشناروناجرثکا
ىدنلبىادصرطخساسحاعقومردآبلاغ.دنکىمسحاراذغىوب
.تساناوىالامشنانىشنلگنجىاربىئانشآىادصهکدنکىمدىلوت
اجنآردارىئاذغداومهکىناکمتاقواىهاگناوىحنىاهکىئاجنآزا
دنىوگىماالوگشادهنآهبلىلدنىمههب،دنکىممگتساهدرکناهنپ
.-ورىمراکهبراگشومارفدارفاىاربلومعمهکىاهژاو

،نوتىز،طولب،ودرگ،بىس،کثمتدننامناهاىگهنادوهوىمزا
ناوىحنىا.دنکىمهىذغتناگدنرپهجوجومغت.تارشحىهاگوروگنا

هکىنامزودورىمرگىدتخردهبىتخردزاا´٠٠٠٠٠٠٠٠~ا
دنک._کرتارهقطنم.٠<آ
ىمىرىگتفجراهبرخاوار

اگو
لصفنىارداههدام.
لثمدىلوتلاسردر؟





نلدنوجااامم

ىماتسمزباوخعقومرد.دوشىمهدهاشمزىنناتسمزلوطردعفترم
اکشنىبردارهنل.دروآىمردپوتهىبشدرگتلاحهباردوخ
نى>.دنکىمداجىاناگدنرپکورتمهناىشآاىناتخردخاروس،اهگنس
رتمکاهکباجنس.درادرطقرتمىتناس٢۵ات١۵وتسالکشىورکهن

~د~ىشوممدکماحنس
)کباجنم.شوم(

ااىنوسىلکشناچىس:ىنمکرت(

هکدنتسهىثاهکباجنساهزتىشوممدىاهکباجنس:ت~
رتکچوکاهکباجنسرىاسزااهنآهثج.دننکىمنىگدنزتخردىو
هنتورسلوطزاىمکمدلوط.دنرادشومولوهبىداىزتهابش.٠٠
،سماهاتوکراىسبمدىاهوماهکباجنسرىاسفلخرب.تسارتهاتوک

ىاهومگنر.دوشىمهدهاشمامرنآنىبامزامدىاههقلحهکىروط
دىغساهاپواهتسد،ندبربزوىثارخاهبلىامتمى.٠٠~

>ادثا

ات١٣اپ









نافدنوجاا1

ىزربلازاردمدرتسماه

ناسارخناتساردعقاودرونجبىتامرگدرذرابنىلواىاربهنوگنى
.هم.لهى۶هم1مانهبارنآناققحمزاىخرب.دىذرگىثاسانشىلامش
رثکا،اهمزومورکىوررب.دشماجنارىخاىاهىسرربردىلو.دنسانشىم
.سماهناگادحىاهنوگناوىحنىاهکدنا.دىسرهجىتننىاهب.٠.اققحم

زاردمدرتسماههبىداىزتهابشىرهاظرظنزاىزربلازاردمدرتسم
.تساتواغتمنآاباهمزومورکدادعترظنزاىلودرانىسرگ<ر

نسمناففا،دمشماترسگنس،نانمسفارطاقطانمردىگزاتهبهنوگز
ناعلطارتسماهنىاراتفروتانامزا.تسا.دش.دهاشمزىن٠́~٠اا

ىرتمولىلااردرابنىلواىاربودراذدوجونارىارذطقفهنوگز
عافتراابىناتسهوکقطانمرذناومرتناتساردعقاورشفىقرشل

نى>دوجوزىنىگزاتهب.تساهدشهدهاشماىردحطسزارتم٣٧
هقطنمودوردرهبآوددننامىزکرمزربلاهوکهتشرقطانمرىاسزاهنوگ
.تساهدششرازگناردنزامناتساردعقاوىلامشزربلارددابآسابع

.ولع.تسازاردمدرتسماهنىرتگنرهرىتونىرتگ٠
ىتاعلاطمنونکات.تسارتدنلباهرتسماهرىاس



اهلووىنلهىاهرسماههدازاخ

اشنارىارد٠داوناخنى
هکدش(اهلو٠داوناخرىزو
اخ.٠.ار>.دندشىمهتخانشاهقنتوم٠ذاوناخزاىثاه٠ذاوناخ
اوناخرىزتاىموصخزا.>رادنذوجواىسآشىپوشىن
هبهکتسا.٠»هذلخاذرذگرزبهسىککىذوجوىئلط
..رىگىمرارقهذافتساذروماذغ

دنراذىنىمزرىزىگدنزاهلوبلغا
اابدنتسهىگناخشومهىبش،هثجهزادنارظنزا.تساهتفاىىتارىىغت
ورىرهمشچ،هاتوکهزوپ،لپخوىاهناوتساندبناروناجنىاردهکتواغت
هاتوکاهاپومد،صخشمانبلغاوهاتوکاهشوگ،اهومرىزردناهنپىهاگ
دعهسکففرطرهردهک(اىسآىاهنادندهدنىاسحطسرد.تسا
هموگىمىخشتتهجهکدراددوجوىپوانتمشوگهسلاکشا)دنتسه
زااههنوگزاىخرپىمىخشتىلکروطهب.درىگىمرارقهدافتسادروممهژا
.،رادهبرجتهبزاىئوتسالکئتمراىسبامنآىرهاظلکشقبرط
رو<عمجاباهلووىئلطىاهرتسماه:ىه~اشژوا
اىگزاىخرپتاىحدىدجتهبىداىزکمکاههنادندومنکاخرىزو
وتاقىقعتماجناىارپزبنارىعپبموهنىمزىثلطىاهرتسماه.دئىامنىم
ر،هکىروطهبدناهدرکداجىاىسانشروناجوىکشزپفلتخمىاهشىطز~
ىاهوتبتسناواههاگشىامزآردىثلطرتسماه.ارازهزاوضاحلاح

ىئاسآهپ،تسازىمنوماراىناوبپهىئلطرتسماه.دوشىمهدافتساىت~
،ستمابررمنمهىرامىبلقانلامتحاودرادنىئوبهنوگچىه،دوشىمژومآاا



نافدنومبا٠م

هگنلزانمر٠ىگناخناوىحناونعهبارنآلىلهب
لنز ر<وىزرواشکتلوصحمهبىتامطلاهلوزاىخربوىرتسکاخ

رسمراگدنرپلماشىعىبطنانمشذ:~تىمنو
وساردننامىنارادناتسپواهکلکلنىنچمه،اهدغج،اهرقنس،اههپگراس
اعلطااههنوگرثکاىلعفتىعضوزا.دنشابىم.ابوروىشحوىاههبرگ
دبدهتاراهنآىدجىرطخدسرىمرظنهبىلو.تسىنتس>رذىقىق
.دنکىمم

ىىاسانشنارىاردهنوگ١٨نونکاتاهلووىثلطىاهرتسماههداوناخزا
.~داىزلامتحاهبدرىگماجناىرتشىبتاعلاطمهچنانچىلو.تسا
،.«رى>ردامزآدوجوناکماهگىثاهلوزا.تفاىدنهاوخشىازفااههنوگ
اوتىمتساذاىزنارىاىبرغلامشىحاونصوصحهب

٤اعىکهه)دهد)هداذىاهد1ىزاقفقلوو۵_ذ
ىبرغىاپور
..ربمانار.

ه~وبتفاوبىثلطوتسم
دهسىک،ىثلطرنسم

۵۶هددک۶ذ

رنزاىاهزادنااتاههدام(درادگرزبآتبسنىاهثج:ت~
اهشوگ.درادىنهپوهاتوکهزوپتساهاتوکراىسبمد).دنرتگرزب
.تسالشلماکناوىحنىاتسوپ.دنانهپوگر٠
هناشاتوهدشعمرشناهدلخادزاهکدرادىگر٠
اههناشورسهىحانضرعدوشىمىئاذغداومزارپهسىکنىاهکىنامز

و

رىزو

،~٠<اساتل><

ىاهوهقتشپىاهومگنر.دباى
راونتسانکمماممآزاىخربرد.تساىمرکاى´
وشهدهاشمتروصوندرگ
ادىکىتنژتارىىفتتلعهبدنرب







امهنلردلامتحاو،راممردىرىگتغج:~~وت
ات١٧.ذتسمآ.اوط.دنک._.گدن:٠داماب:و>١٠تدمهبرن.درىگىم
دم.رولهچباااتودنىبوتسازور٢٢

.دنک.٠.اممازهعفد١٠زارتشىبزىنتاقواىهاگولاسردراب۶

کچوک
همابىرعت
رانهر

رتمىلىم

ثرزبرس.تمانارىالونىرتگرزب:تاصحتنتم
آتسنىمد.دنتسهاهومناىمردناهنپو.اتوکاهشوگ
امتمدرزنىشىپىاهنادند.درادهنتورسلوطفصن.زادنا
نىشىپىاهنادنددننامزىناىسآىاهنادند.سم

ات۶۵هد،رتمىلىم٢٠٠ات١)٠هنتورسلوط:~هژادئا
.مرگ٢٠٠ات٨٠نزو،رتمىلىم٣٣ات٣٠اپ

ىمهبداتواهرهن،اههناخدورفارطاردودنتسهىزبآىخرب.هثتسىو
زىنرگىدىخرب.دنکىمىگدنزدشابمکارتمىهاىگششوپىارادهک
.~وشىم.دهاشمىزروامئنکىضاراواهرازنمچردودنتسهىزىکشخ

اجىابرذآ،رزخىاىردبونج،ناجنزاتنارممزانارىارد.ىگدئگارپ
.~اهدششرازگناهفصاوناتسرل،هاشنامرک

.ناتسبرعونارىااتاپورا.ىئاهچشئکاوب
هنلبرن.تسالاعفبورغودوزحبصصوصخهب،اهزور:نا۵~
زرىزىورها.نىدنچىارادوذرانرارقبآحطسىلابرنآملاغ
کثخىاهفلعهلىسوهبنآحطسهکهنلهباهورهارنىا،تسا
رىمرنمه٠هبىهاگاهورهارلوط.دنوشىممتختساشورفم
ىدابردهنل،بوطرمقطانمرد.تساهنلترواجمرداذغهرىخذرابنا

لوطرتمرهر>،ناهفماناجنسهىحانر»٠.١>رارقنىمز







نافدموجااا

ر<زفلعلو

اهشوگ.تسازىراهمشچ،هاتوکهزوپ،کچوکهثج.ت~
فصنزاوهاتوکراىسبمد.دنتسهناهنپاهومرىزردبلغاودناکچوک
ىاهوهق،تشپرداممآگنر،مرنوهاتوکاهوم.تسارتهاتوکهنتورسلوط
ناتشکنا.تسادىفسهبلىامتمىرتسکاخىهاگورتنشورمکشرىزوهوىت
مادکرهبقعىاهاپفکهنوگنىارد.تسااهتسدناتشگنازارتدنلباهاپ
ىگمه_ه۵،،دسنجىاههنوگرىاسهکىتروصرددنراد،٥د۵(هنىپ
.تساتوافتماهنآابزىناهنادندىورلکش.دنرادهنىپشش
.رتمىلىم۴٠ات)٨مد،رتمىلىم١٠٠ات٨٠هنتورسلوط:~هزادنا
.رتمىلىم١۵ات١٣اپ

.دنکىمىگدنزکاخرىزبلغا،ىناتسهوکعفترمىاهرازنمچ.هثتسىو
ناتسرهشىناتسهوکقطانمزاناوىحنىانارىارد.ىگدئگارچ
رازگ)دابآمرخىاتسوربونج(.٠داکنت

.نارىااتاپورا:ىناهج.شنکا
.~انشان:ثا

.تسم.هلش

ا́ل



اددشرنىشىپىاه.٠.ادن
ات٨٠هنتورسلوط:~هزادنا
ادعت(رتمىلىم١٩ات١٣اپ

ر.زغلع،اهپتسا:هاگتسىز
اهفصازانارىارد:ىگدنکاوپ

ات

.~.زموهغاب
اشنامرک،.٠.اتس

.دفلىادادندذ_.بترد:تاداع
ودحىنلکرهرذ(دنکىمىگدنزىعامتجا
اس٧۵ات٢۵قمعر٠ونىمزرىزر٠هنل
ر<»>دعتمىاهورهاروىجورخىاهخاروسو
ادعت،تىعمجناىغطىاهلاسر>.دناطبترمزىن
.~ررمراکهردهلال.>.

ىعارزتلوصحموگرب،هشىرزاوتساراوخهاىگ:اذن
.دنکىمهىدغتتاناوىحهشلزازىنىهاگواههوىم.تلغ

زور٢٠اتا٩ىنتسبآتدم.دىازىملاسرذرابجنپاتهس:~~~
ىذاىزلثمدىلوتتردقناوىحنىا.تساددعتشهاتکىاههچبدادعتو
ودنکىمناىغطتفآتروصهبدشاببسانمطىارشهکىىاهلاسرذ.درا
لونىاىطناىغط.دناسرىمىداىزهمطلىزرواشکتلصحم~
.تساهدرکدراوهقطنمنىانىعرازهبىدىدشتاراسخن~

لا٠.ادذ

الوهبىداىز٠٠
رىزووتنشوراهولهپ،تساىنوتىزهبلىام







ناندنوجاا٩

ىبوزللو

.تساگنرکىآبىرقتمدىاهوم
رتمىلىم٢٣ات٢٢مد،رتمىلىم١٢٣اتهنتورسلوط:اههزادنا
.رتمىلىم٢٠ات١٧اپ

.هجنوىحمازم:هاگتسىز
ىرگىدلحمزانىوزقىارهزنىثوبزازجهبنونکات:ىگ~ارپ

.تساه
.هتخانشانراتفروتاداع

وگلو

لامشىحاونردىگزاتهبدرادىگدنکارپاىسآواپوراردهک
.تساهدشىثاسانشنارهتوناتسرلناتساردزردوگلاات.٠<١دا
ىلودنتسنادىم._5ههدهلذذ1ررعامتجالووزجارهنوگنىاهتشسر

ىاهناگادجهنوگ،لونپاهک
امز

ابرذاول



احنىگزاهبدرادىگدک.وب

سکوداراپلو

اتسناغفاوناتسنمکرتغادهپکىناتسهوکقطانمردهکهنوگنىا
)هدشهاجناىکىتنژتاعلاطمهبهجوتاب(ىگزاتهبدرادىگدنکارپ
اسارخردناورىشو)درونجبردىئامرگددننام(ىلامشناسارخر
ىنادنچتاعلطارضاحلاحرد.تساهدشىئاسانشناگرگوىوضر
.تسىنتسدردناوىحنىاتاىصوصخدرومرد

د٤ز(هد،دىناعقالو

.مرگاپ

وىاهمجمجتافصتاعلاطمساساربىگزاتهبهنوگنىا:ت~
ومکارتمودنلباهوم.تساهدشىئاسانشىوضرناسارخناتسارد،ىنا
کرچدىفسندبرىز،ىرتسکاخهبلىامتمنشورىاهوهق،ندبتشپگنر
وگ.تسارتنشورىمکىهاگنآنىرىزحطسوندبتشپگنرمهم
همحمجخامصقودنصلونىارد.تساگرزبآتبسناهمشچ،درگوکچوک
.شابىماهلورىاسابنآزىامتهجوهکتسامروتمدحزار٠ا...

رتمىلىم٣٠ات٢٠مد،رتمىلىم١١٢ات٩٠هنتورسلوط:~ه>ا~ا
ودحنزو،رتمىلىم١٢ات٨شوگ،رتمىلىم

وىپساقطانمردعقاوىاهروهامهپتواهناتسهوک
ابابب

افثراو٩۵9



وهمحمحىاماتقم٠٠ ~.~
~لک،رگرد.وطانم

زاىرتمىتناس٣٠ات)٠قممر
.دىازىمهچبراممچاتهسنامى<ر

ابورغرخاو

~ىناغفارافحلو

تشپىاهومگنر.تساىلمخما٩ا~اهثح:تاصخشم
گنر.رىتندرگورسهىحانرد،ىرتسکاخهبلىامتمنشرر

لباقىلو.اتوکراىسبمد.تسادىفسهبلىامتمىتسکاخ
تسد.تسااهومناىمردناهنپوکچوکاهمشچواهشوگ.٠
هکتساىىاهومىاراداپوتسدهىشاح،تساتشگنامنپىاراداهاپ
ودنلبلابنىشىپىاهنادند.دنکىمکمککاخندادنورىبهم
.~رادنىمزرفحردىا.دمعشقناهنادندنىا.دنگنر

،رتمىلبم١۵٠ات١٠٢هنتورسلوط)دودحمهنومندادعت(:~هزادنا
.تمىلىم٢۵ات٢٠اپ،تم.~١٨ات

.عمازمواهغاب،اهرازنمچ.هفتدم<،اهسما،اههنماد،تاعافت
راجپابرذآ،ناجنز،نارهماتناسارخلامشزانارىا

طسوتىاهنومنىگزاتهب(،تسا؟دششرازگناهفصا،ناتسرل
.)دپدرگهدهاشملنمجراىمهم.٠«سا-.

امات





راندنوج/١٩1

ىنمکرنرافحلف

ىلودرانىناغفارافحلوهب:تاصغشم
رىروزمرهتشپىاهومگنر.تسارتکچوک

.کشخقطانمواهتشد:ه~ر
ر<رسثردنونکاتنارىارد:ىگدنگ>رج

اشمردوکچىاتسورکىدزنسخرس
اتسقازقاتنىارکازا:ىفاهجشنکاوب
لا>.هتخانشانارثکا:تاداع
ف

.ابهراورانبنابهراورالابهراور~ام:راورانبناب«<ور~

لوردابساىامنادندلکنم

ا:وناخ.٠_١هشذگرد.درادىمىمورگدک
ر،ىو،وبژومولىبرج،لو،رتسماهمامبهد>ومهرزر

واهرسماه،اهشماجارکسژىاه.رمرربهبهجوتابارماحل.
،٠زااهل اهداد.اکشا.ادمهداهاخهدهادحهداوماخ١





ناندنوجا<٠

ررآهدودحمهکدنرادىصخشمورملقلومعم.دى..آ.ررم.ر٠.اههر،مولح. ~
ىراذگتملم،درادرارقمکشهىىحانردهک،وبدىلوت.ىافهدغزوببط٠.١

..ر<،ىگدنرابنازپمهبىگتسبوتسادو~اهنآلثمدملوت.دننک
و.اتوکراىسبىنتسبآتدم،دنىازىمرابنىدنچنارابرپىاهلاسر
.ساهتغهراممچاتهسهومعم

ىاههنادندرککاخرىزاباهلىبرجواهدرج:ىل~اشژوا
کمکاهنآرىثکتهبغاتلىبقزاىرىوکناهاىگرذبصوصخهبناهاىگ
رىگهمعطتاناوىحتممجزىنىبسانمىاذغنآربهولع.دننمىم
راوىتاراسخىزرواشکتلوصحمهبىدراومرد.دنوشىمبوسحم
گرزبلىبرج.دنتسهناسناهبىىاهىرامىبلقانزىنىاهدع.دنزاسىم
.تساناسناهبکلاسىرامىبنىلقانزاىکى

ىراکشناگدنرپاهدرجواهلىبرجىعىبطنانمشد:~تىمنو

ون

،سنرداعمننج،ىگناحتسومهزادناهبآبىرفن،کجوکهنج_~
ىاهومو)ندبلوطرباربمبنوکبدودح(دنلبم

اممآفکودترادتننگناجنبابوتسد.سمادتلبوربزم
مدىلابوسنبىاهومگنر.دنهوبناومرنندبىاهوم.ذنساوم

تسادبفسمدرىزونهملى٠٠٠
اهمشچىلابرد.تسا



ىلىمات
انم:هاگتسبز
اب،ىچولبقطانم

ارپ
دششرازگنامرکوسراف

اتسکام،.٠،اتسناففااتز<.ىناهجشنکارب

ابمساپلىبرج
)نامسىچلىبرج(

ااب٠.ر

وپىگنر´
هنوگ~ىذاىزتهابش:ت~

ومزاوتسىنتخلاهاپفک،هنوگنىا
.سا.برانآبىرقتزىنتشپىاهومگنر

اههبت،.زاباىبوىپتساقطانم:ه~و
زانارىارذ:ىگدنکابپ
.سا.لششرازگ

..<سمناغفاوناتسبرع.رىزجهبش،قارع:ىخ~ىنننگارپ
راگزاسىبوخهبىرىوکطىارشاب.تساىلبقهنوگهىسث:نا















٢ ئماندموما٠٨

همافتناهاىگزبسىاهتمسقوهنادرىظنىهاىگداوم.ا:اذغ
.~امنىمهرىخذاذغناتسمزىارب،دنکىم

.دى،زىمهچبتفهاتهسرابرهولاسردرابدنچ:~~وق

ىرذادرج
)نرساپدرج()فآارگونىودرج(

~لخرب،درادىبىلدرجهبىداىزتهابشىرهاظرظنزا:تت~
.دسثوپگنرخرس.وبناودنلبىاهومزااپفکحطسمامتىبىلدوج
.-رادندوجواپهنشاپردومنودبراونوتسا.دش
١)٢اتا٣٠هد،رتمىلىم١٣۵ات١٢٠هنتورسلوط:~هزادنا
.رتمىلىم١٨١۵ات١٧شوگ،رتمىلىم٣۴ات٣٢اپ،رتمىلىم

.اهرازتشک،عفتومىپتساقطانم:ه~و
نارىاناجىابرذآزااىندردرابنىتسخنىاربهنوگنىا:ىگ~ارج
ناجىابرذآ،نىوزقاتنارهتزانآىگدنکارپوفاحلاحرد.دششرازگ
ابىمناجنزوناتسدرک

..٠.احىابرذآوناتسنمرا،هىروس،هىکرت:ىنطجشنگارچ
انشان:تا

)لاود~٠.اس

رجز<شاهثجىلودرادىبىلهباىز́ا
،تساگنر.اىساهنخانىبىل



آل



راندنوج/٢<٠

.دنکىمهىذغتىهاىگداومزا:.اذغ
ودح،رابرهولاسردرابدنچ:~~وت
.دنکىمرمعلاسششاتدرج

اشم

اات

نىا.دىازىمهچبجنپ

۵~وبگوزبلىبوج

ن>رىاىاهلىبرجواهنرجرىاسزاهثج.زادنارظنزا:هتماصخشم
همگنر.اىسرونزااهنآىلخانحطسودنکچوکاهشوگ.تسارتگرزب
ىاهوم،تساهنتورسلوطهزادناهبابىرقتوتفلکمد.دسرىمرظن
گنر.ذوشىمهدىذمذتشپىئاهتناتمسقرذدنلبىاهوممقاى٠اىس
ىذوخنبلغاتشپگنر.تساتوافتمفلتخمقطانمر>ندبىسوم
هبهکتسازمرقهبلىامتمنشورىاهوهقاتىرتسکاخهبلىامتم
ىرتسکاخگنرهبندبنىىاپرذودوشىمرتنشوراهولهپرذجىردت
نىشىپىاهنادنذزاکىرهىىولجحطسدرجنىارذ.دىآىمرذنشرر
واهذرجرىاسرداهنادندنىاهکىتروصرذ.ذرا٠ىلوطراىشو»اب

.تساراىشکىىاراذاهلىب
١8٢ات١٢۵مد،رتمىلىم٢٠٠ات١٢۵هنتورسلوط:~هزا~ا
.)دودحمهنومنذادعت(رتمىلىم)١ات٣٧اپ،رتمىلىم

ىزرواشکىضارا،راومهانىاهتشد،هاتوکىاههپتهنماد:هثننسىو
ىاهىنلکارحصنمکرتهقطنمرد.ىپتساوىناباىبکشخقطانمر

ررواشکىضاراوعتارمردعقاوکچوکىاههپتىو...

ناتسچولبىقرشبونج،ناسارخ،ارحصنمکرتزانارىا._
.ذسما

.نىچلامشوناتسلوفماتر٠اى





راندنوجا

ىس»>لندنىتسخنلوطرتمىلىم٣۵زارتمکهمجمجل
اوناخرىزنىاىاضعا.تسالابکفىاىسآنىموسونىمودعحمجمزارتشىب

هزوپ)مرگ۵٠٠ىاهوهقشوم(گرزبات)مرگ١٢ىگناخشوم(کچوک٠٠٠
اىس

>دن
<ىداصتقاشزرا

الگ٠٥دبتک
صحتمىاههقلحومکراىسبىاهومابزا،>ىم
ىى-هقلحابسآىاهنادند.دنىاسربطسرد.دنرا
لىبرجو،لو،رتسماهابنآزىامتهجوهکذرا><وجو
رگبشآمومعهداوناخرىزنىاىاضعا.تسا
.دنلاعف.لاسلوطمامتردودنرادنىناتسمزباوخ
هم،ىاهوههش~وىگناخشومرىظناهشومزا

هنىمنله

سورادىاهشىامزآماجناردىمهمشقناممادىفسهتفاىگنررىىفتم´
ز<.>ر،ذىژولوىزىفوکىتنژ،ىژولوىمدىپا،ىژولونمىا

ردىاهلمعشقنوهدوبناراوختشوگىاربىبوخهمعطناروناجر
،٠،اثث شوم.دننکىمافىا،دنرثومتعپبطلداعتظثحرددوخهک،.٠>١<وناح.١

همهىروناجوىهاىگفلتغمذاومزاهىذفتتلعهبودن<ا
لىاسونذربنىبزا،ىىاذغذاومن»لآون>روخقىرطزاىتفگنهتر

ىهلاناکبىرخت،ىزوسشتآذاجىاه.ه><،اهسس.تاع٠
رکخاروسىتحواههلول،ىرابم
رپظنضارمازاىخربلاقتن
اسن

رامىب

ر،اهشوم،دنزاسىمذراو،ىنوتب<؟اهدس
هبىلخادىاهلگنازاىخربوسوفىنور.
زاشىب.دشماجناىاهىسرربساس«ب
.نوشىملقتنمناسناهب.اىسوىا٠وممق

هبىراکشناگدنرپا٠~
اىزتىعمجزااههنوگرثکا.~٠١

.دنک.~دى´´السن

ل>هنگ٠.١٢<تکاتاهت





نافسوجا

.سماهتفاىراشتنانارهتلثمىىاهرهشوروشکبونجولامشىلماس
هب.دنوتمىم٠دهاشمزىناهزورىلودنتسهدرگبشبلغا:تا۵~
هرىخذرابناوهنلذاجىاتهجلومعم.دنکىمىگدنزىعامتج،تروص
ىبوخهب.تساواکجنکولاعفراىسب.دنکىمرفحىىاهخاروسىىاذغد<وم
زانتفرلابهبرذاق،هاىسشومفلخرب.دنکىمانشوذورىمهبرىت
نىمزرىزونىىاپتاقبطرذبلغاتلعنىمههبوتسناه.٠>امتخاس
زاگارناسناذرىگرارقانگنترذرگاوتساىروسجناوىح.تسانکاس
.،رىگىم

اههوىم،تلغ،ناسناىاذغىاىاقبزابلغا،تساراوخزىچهمه:ا~
ىاههجوجرىظنىتاناوىحوىگناخمزاول،تابوبح،موم،نوباص،مرچ،ذغاک
نانازون،ىگناخىنثوم،هغابروقام،غصمخت.غمموىبانرم،زاغ
ناسناهباگىتحودنکىمهىذغتدنفسوگرىظنگرزبنارادناتسى

هدروادوجوهبهقطنمکىىشحوناگدنرپتىعمجردىدىدش.ذئهاک
لقان،فلتخمداومندرکعىاضوندروخربهو
زىنناقواىهاگ،تسالنوملاسوسوفىت،نوماطنوچ
.-وشىماهنآگرمبجومتنوفعداجىاوىلهاىهم

دنچلومعم.دنتسهلثمدىلوتهبرداقلاسلوطمامترد:~پ-
ادعت.دننکىمىرىگتغچنآابىگمهوهدرکبىقعتارهدام

،تسازور٢۶ات)١ىنتسبآ.تسالاسردراپجنبدو
.)دنا٠دىثاززىنهچب٢٢دا~رداندراومرد(دنىازىمهچب١٢ات.ش~ک~٠

ومىبوروکدلوت́´
وشىمزاملماک

لثمدىلوتهبرداق
ىگهزور٢)ق

دمک~ولم.دنثا



ورثکچوکىلو،گرزبىاهثجهتاصخشم
لسثزتدنلباهشوگ.درادىاهه٥

._رگ

ىتشک

بوتساهنتورسلوطهزادناهباىرتدنلب.ومىب،م
اسم.٠سلومعم،توافتمراىسبتشپىاهومگنر.درادهقلح
.تسارتنشورىمکندبرىزوىرتسکاخهبلىامتم

ات١٨٠هد،رتمىلىم٢٣٠ات١۶٠هنتورسلوط:~هزالنا
ات٠.٧٠>زو،رتمىلىم٢٧ات٢۴شوگ،رتمىلىم۴٠ات٣
وکسمقطانمرد،تساناسناهبهتسباو:ه~ز
اراهنامتخاسکشخولابتاقبط،تساهتسباوبآهبرتمک،دوشىمهدى
طسوترابنىتسخنىاربشومنىازاىداىزدادعتىگزاتهب.دهدىمحىجرت
هرىزجلحاوسردعقاوارحهدشتظاغحهقطنمرد١٣٧٠لاسردفلوم
ىلحاسهقطنمرد.دىدرگشرازگوهدهاشمارحناتخردىورربمشه
.دشىرىگهدنزىنوکسمنکامازارترودشومنىازاىدادعتوهدوراتشن

هبرضاحلاحردىلوتسادنههراقهبشىموبلامتحا:ىگدنگارج
هلىسوهبلامتحا.درادىگدنکارپناممجطاقنرثکاردناسنارغسمهناونع
وروشکبونجولامشىلحاسقطانمرثکاردوهدشنارىادراوىتشک
.تساهتفاىراشتنانارهتلثمىىاهرهش

اجىا٠٠ىمىگدنزىعامتجاتروصهب.تسادرگبش:تا
واهراوىدخاروسرداب.دنکىمرفحىثاهخاروسلومعماذغ.رىخذرابناو~
وردناوتىم.تساکباچنتفرلابردولاعفراىسب.دوشىمنکاسناتخر

٠ورگىگناخ.رتسگ.دودبىناسآهبرتمىلىم١ا۶دودحرطقاب
ىوروبارح٠دشتظافحهقطنمرد.دىآىمدوجوهبىثاذغعبنمفارطار







راندنوج/)لل

.رتمىلىم٨١٨شوگ،رتمىلىم٢٠١۵اپ،رتمىلىم8۵١۴مد،رتمىلىم١ل٠
.تساراىشدقافنىئاپکفورادراىشلابکفنىشىپىاهنادن

هدهاشمهنومنوتسادنههراقهبشناوىحنىاىگدنکارپ:ىگدئگارپ
.-ر<،هلصافرتمولىک١٠٠٠دودحنآهاگتسىزنىرتىقرشابنارىاردهدت

ىگناخشومهبىذاىزتهابشىرهاظلکشرظنزا:هت~
حطسردىدننامراخودنلبىاهومشومنىار<هکتوافتنىااب
دناشوپىملماکروطهباررىزىاهومهکدراذذوجوم>وتشپ

فساهنتورسلوط:زادناهبآبىرقتمذ.دنگرزبآتبسنافشوگو
نى<مذ،دوتمىمهدهاشممذىاههقلحنىبرذىهاتوک»اهوم._اگ
لىامتمذرزتشپىاهومگنر.ذوشىمهدنکندبزاىناساهبناوىح
ر«خربگنرتاقواىهاگ.تسادىفسندبرىز،ىرتسکاخاتىاهوهق
..وشىمهاىسلماک)_هاد،٠٠د۴(مزىنلمهدىدپتلعهباهشومنىا

رتمىلىم١٢٠ات٩٠مد،رتمىلىم١٢٠ات٩٠هنتورسلوط:~هزادنا
.مرگ٨۵ات٢٠نزو،رتمىلىم)٠ات١٨اى

ومرگآتبسنىناتسهوکوىاهرخصقطانمىاهرازهتوب:هثنسبز
.ىنوکسمقطانمىهاگو
ورهشوب.سرافبونجزانونکاتنآدوجو،نارىارذ:ىگ~ارب
اهدش..رازگراهب

اىسآبرغوناتسبرعهرىزجهبش،اقىرفآ،ترکهرىاهج.شکا
ىگدنزکچوکىاههورگاىىهارفنانرسب.

ىىاهخاروساگ
تمواقمامرس



ىم
زا:اذغ
:لثمدىلوم
ارتىنلوطاهشومرىاسهب
وشىمدلوتمرادومندبوزابىاهمشچابو
ر،امبىقعتوتکرحهبرداقنامىاز
رگرىشزاهتفهودزادعب.تسا
اسبپدواحاهنآرمعلوط.دننکلثمدىلوت

وباث٠ىگفاخىتوم

ف

)

)٥زرگ،ىل:ىناردنزام()~:ىچنامرکدرک()ن-~:ىکرت(

زوپ،لشىاهناوتساوکچوکهثج:تاصخشم
رگىاهتنااب،گرزبشىاهشوگ.درادىکچوکآتبسن

..رناودن.افحطسر
هناان>لا

،امهلاماىسآر
ودمر<دىمواغتمىاهگنرندبتثبپىاهوم.تساکچوکراىسب
اىرتنشورندبرپزىاهومگنر.دناىاهوهقهبلىامتم.رىتىرتسکاخ
ومورتدنلبمد،دننکىمىگدنزناسناابهکىئاهشوم.تسادىفس
.گنرزىنهدشىلهاىاهشوم.دنرادنآىئنحوعمنهبتبسنىرتهرىم
.سراددىفسوهاىسوهاىس،ىرتسکاخ،لازدىفسزاىتوافتم

رنمىلىم١٠۵ات3٠مد،رتمىلىم١٠٠ات٧٠هنتورسلوط:~هژا~ا
رگ٣٠ات١٢نزو،رتمىلىم١٩ات١٧ط







٧ نکدنوم/٢

اهبلاترد.ا6ام٨۶دذذمانهبسنجنىازاىدىدجهنوگىگزاتهب
هکتساهدشهههاشمناتسزوخىاهزرمرواجمقارعىاههناخدورو
.دشابهتشاددوجوزىنمىظعلاروهردصوصخهبنارىارددناوتىم
مرگ۵٠٠زازىنشنزوو،نىماروشومزارتگرزبناوىحنىاىاههزادن
.دنکىمزواجت

،رتمىلىم١۵٠ات٩٠مد،رتمىلىم٢٧٠ات١۵٠هنتورسلوط.~هژاهفا
.١نزو،رتمىلىم۴۵ات٣٠اب .مرگ١٨٠ات٠

،ىنتهوک،ىلگنجزامعانارىاىاههاگتسىزرثکارد:ه~ژ
فارطاوىبآىزرواشکىضارا،دنکىمىگدنزىبلاتوىپتسا،ىناباىب
.دهدىمحىجرتاربوطرمقطانموىراىبآىاهلاناک

.درادىگدنکارپروشکقطانمرثکارد.ىگ~اوپ
تساهدشهدهاشمشدلگنبردرابنىلواىارب.ىئ~شئگارچ
..رادىگدنکارپناممجطاقنرثکاردرضاحلاحردىلو

ىگدنزلومعم.ذوشىمهدىدزىنزورر>ىهاگ،تسادرگبش:هتا
ات۵٠قمعردىىااغداوم.رىخذرابناوهنل.درادىعامتجاوىنىمزرىز
ىنلوطىورهاردنچهلىسوهبوتسانىمزحطسزاىرتم.تاس٧
~ابدىامنزواجترتم٢٠زاتسانکمماهنآزاکىرهلوطهک
هباهخاروسنىافارطارد،.دشىرافحىاهکاخ،درادطابترانىمر

ولىکمىنزازوبتمىهاگىىاذغداوم.رىخذرابنارد.در´
،تسالاعفلاسلوصفمامتردنىماروشوم.تسا.دش.دهاشم٠٠

انز

لاناکو







ل<:

اد<هلاها رتکا،گتر٠رر
رىزهىحامردلکش٠:٠٠::

هکل

٠.ومرارکىر>
راهاخ»رفارطا

وگف
لات٩٣هنتهسم.اوط:~هزادنا
ات١ل.شوگ،رتمىلىم٢٣ات
.._رگازهقطنم:ه~ز
ز>نونکات:ىگدئکارپ
رحبرغىرتمولىک
:ىناهجشنکاوپ
.هتخشان:هتاداع

ررر<اگنک٠~٠٠
رازگناتسرلناتس،ر

.-رگ

ام´´´

لاراىنارحصشوم

رربابکفوتسىرکطسوتىگزاتهبطوگنىا
هک.٠.املآىسانش<وناح

هن´

اس
دىدوگىثاسانشدوبهدشىروآ

>ومرىاسزارتکچوکهثجرظنزاشومنىا:ت~
وج<~ا ..پعم«<اهنىسهکل.تسا

.زادنانىنچمه.تساىزارىشىثارحص
ربىس،~وتقرشات۵ورافرشزاهنوگنىا.تساهتفابشهاکراشآ
...اذىگدنکارپنىچىبرغلامش

ومر.رت٠رىتشومر
وطهبلابکفموسىابسا٠



اهاپودهداوناخ

زاردىمدو،دنلبىاهاپ،کچوکراىسبىاهتسد،.داوناخنىا،اضعا
ندىود.دوشىممتخگنردىفسىاهتناابىاهلوگنمهبلومعممد.دنرا
زا٠دافتساابهکتساىدنلبىاهشهجتروصهب،وروگناکدنناماهاپو
.دنرپباوههبرتمهساتدنرداقاممآزاىخرب.درىگىمتروصاهاپوم
شقنناوىحتهجرىىفتردودنکىملمعنامرفهلزنمهبمد.نآرب.ولع

وتسدراهچاهشوگرخدننامتاقواىهاگاهاپود.درادهدهعرب<.ا.
کدهاهدسنجاددعهسىخربردبقعىاهاپناتشگنادادعت.دنورىمهاراپ

ونارىارد4)~ه۵۶هههسنجاتساددمجنپرگىدىخربردوالهىلاه
،کچوکمجنپولواناتشگنا،ىتبثگناجنپىاهاپودرد.)٩٧هى۶٥۶_اه،
.سرادرارقلابردو

،تسىنىناباىبقطانمواهتشدطقفاهاپودهاگتسىز،روصتفلخرب
عفترمىناتسهوکقطانماىوىپتسادرسقطانمرداههنوگزاىخربهکلب
راتسرهشردحقاوراتهچاىردفارطاتاعافترادننامرتم٢۵٠٠ىلاب
وشىمهدهاشمزىندنوام

تفحکاراداهباحنساحنسدننام
ىانثتساهبادنتسهلابهراورآرداىسآ.شس.٠<١

لوعمهنل.ادنشابىماهنادندنىادقافاهشومدننامهک
ىلصاىورهارکىهبودرادرارقنىمزحطسزاررسىممسسقممر

رىنىهاگوزورلوطرداهاپود.دوشىممتخىجورخهار
رطاخهبرتشىبلمعنىا،دننکىمدودسماردوخخار

رگلوصفردبسانمىامىلکورکىمداجىاوهنلتموط>هترا



تحارتس<هب
رکبشسماهنلابناش٠٠

ىخرب.دنودبتعاسرذرتمولىک۴۵تعرسابدنرذاق
رب.<رهرمموىمدنناوتىمبشکىلوطرذاهىکاوسماپ

ردس،ر،ىمودنشونىمنباتعىبطرد.دننکىمهمذعت
ر«ر<روقىىسىبو،ىىاىوب،ىىاونشسح.دنرادجاىتحابآهب
اراذغىوبودننکىمسحاررطخرودلصاوفزا
وبآهبىگتسبومکناگدنوجرثکافلخرب،اهاپودلثمدىلوت
ر،،ذر،ذهناىلاسنا.ابىگدنکارپون٠زىمصوصحهبو
.سمرىمراسششهبىهاگوتساداىزآتبسناهاپوذرمع

وسحمن<.>وحسوهىاربىبسانمهمعط:ىل~اىخزوا
ىگدنزىبوخهبتراسار٠اهاپو>.دنوشىم
رادهگنىگناخناوىحناونعهباراهنآىخرب

اپوذىعىبطنانمشذ:~~و

لىل هبو´´`

.لننگىم

_گعاونا،هابور

زعططاهداوم´ لموگىعلتىعصوز..تتمس.ر~و

~لسرىمگنلبىلوتسمىنىسرمسم

لنگىمنلىلهم.ر

ىىاسانشنارىاردهنوگ١٠نونکاتاهابودهداوناخزا

اههتوگرتک





تلاح

اگهک
ر<ون٠اىگ:ادع
رد:لثمدىموم

انارفىدود

رهنوگنىاىگدنکارپهتشذگر

ر>تگمام،٠٠٠

گ.زبآتبسن
اراداهاى.٠٠٠٠

اققحتوکاتهک

تس1هتهرگنتروصنارى»ددوجومى>و
اتسمدع،هىروس،هىکرت،تارفىاپو
هموگنىاداىزلامتحاهبنىاربانبدشابىم
وجوناتسزوخ

اىلب.وى٩.9

ادارد٩ااهى۶ههدسنجهنوگنىرتگرزب٠ا
لکشىضىبوگرزباهشوگ.درگ

ابل٩ر
هملىامتمىرتسکاختشپگنر.تساهنتو



ناندنوجا٢«

.تسادمفسندبرىزوىئانحاىىدوخناهولمم،هرىتتشپىناىمشخب
ناتسناغفااتزاقغق،هىکرتىپتساقطانمىاهرازهنمردردهکهنوگنى
.سم<هتفرگرارقىئاسانشدرومزىننارىاردىگزاتهبدرادىگدنک
تاعلطا.دننادىمتارفىاپودنامهارهنوگنىاناققحمزاىاهدع

اپ

.سىنسرتسدردهنوگنىادرومردىرگى
رتمىلىم٢۵۵ات١٩٣مد،رتمىلىم١٢۵ات١٠٧هنتورسلوط:~هزادنا
.مرگ١٣٧اتلانزو،رتمىلىم۵٩ات٣١شوگ،رتمىلىم٧١ات
.اهرازهنمرد،عحنتموکنتىهاىگششوپابىپتساقطانم:هثتسىز
.ىزکرمزربلااتلامتحاونارىاىبرغلامش:ىگدنگارپ
.ناتسناغفااتزاقفق،هىکرت:ىف~شنکارپ
اوهندشکىراتزادعبتعاسوداتکى.تسادرگبش:تا۵~
.دنکىمىطارىنلوطتافاسمودنکىمعمرشارشتىلاعف

ناهاىگىنىمزرىزىاهشخبواههناد،زبسىهاىگداومزا:اذن
ىنىئتورپىاهلمکمناونعهبزىنتارشحزارامربلصفرد.دنکىمهىذغت
.دنکىم.دافتس
ىگراوخرىشنارود.دىازىمومنودبوتخلهچب٨ات٢نىب:~~وت

ىموبىاپود

).٠.وستوهىاپود(

دلده)دهداده)دهددذ

ا،،ماىلى
.ذساکىراب
لىمس̀´اس(

ىاپودذدو،،کچوکىاپود((طساودح،هثجرظنزا.-
آتبسنمد.تسارتدنلباممآىودرهزاشىاهشوگىل

تسادىفسم>هلوگنمىاهتناو.رىتىا.وهقمدى



رورص،دنتسهگرزبراىسب

(.٠مدبىلکىلوط.~هژالئا
٨ات٧ک.شوگ،تمىلىم١٩٣ات١۵ل

ربهنوگنىا:ىگدنکاوپ

زورىلىاپود

وىاپوذوىچولبىاپوذهبىداىزتهابش:ت~
ر،رتکچوکهثجنتشاذهطساوهبتارفىاپودزازورىفىاپو
ورىهىاپوذرذ.دوشىمصخشمرتهاتوکىاپوم>،رتنشور
اپود.تساولامشپرتمکورتهاتوکزىنمدىاهتنالبقامگنرهاسم
ر<وم،رتهرىتگنر،رتدنلبمذواپ،شوگنتشا»لعهبىچولبىاپودز
.ساصىختننتلىاقرتولامننىورتگنرربمدهاىس

ات٢٩٣)مدوهنت،رس(ندبىلکلوط.~هقا~ا
ىننوگ،رنمىلبم۶٢ان٩٨اى،رنمىلىم١٩٩ان١٧٢
)ددع۴هنومندادعن(

زارنم٢٢۵٣حافتراابببنساىاهفطنم.هاگتسىو
.روگوهنمرد.رهابگ

هنوگکبناونعهبزورىفىاىود_ىگدتگا

رتمىلىم

ورام



ناندنوح/

ىاقآمانهبوفشکاضرهشبونجىرتمولىکه٠ردرابنىتسخم
ىراذگماننارىاتسىزطىعمتظافحنامزاسراذگناىنبزورىفردنکس
.تساهدشنشرازگىرگىدهقطنمزازونهاپودنىا.دش

ر،نآدودمتىعمجتلعهب:ورىفىاپود1ال~٨ىدنبهقبطر
.درادرارقضارقنارطخضرعمردناروناجفىدرردکچوکهقطنم
.هتخاسثان:تا

روفنلبىاپ.د(

)ن~۵:ىنمکرت

تتگناهسطقفدوجواهاىودبلغاابنآىلماتوافت.ت~
هىبش،ربزودنلب،هوبناىاهومزاىگدىشوپتلعهب

ىکچوگآتبسنىاهشوگوتشر -،گرزبهثج.تس«<وسم
وىدومعتروصهبونىىاپفرطهبلابکفنىشىپىاهنادتد.درا
اىسآرشىپىاهنادند.تساىثولجحطسطسوردىلوطراىشکى«ا<ا

ل٠اتا٨٠مد،رتمىلىم١5٠ات١٢٠هنتورسلوط:~هژا~ا
)دهدحمهنومندادعت(.رتمىلىم88زارتدنلباپ،رتمىلىم

.عم٠زمکىدقنىهاگوىپتسا،ىناباىبقهانم.ه~ر
ىثاسانشرمرثموبرداىندردرابنىتسخنىارباپودنىا:ىگ~ا

ناتسچولبوناتسىس،رهشوب.ناممفصاات.زارممزارفاحل
...اد.گدنکا»٠>اس´´

ى~>،٠٠٠٠





نافدنوجا

ساهدشهدهاشمرهشوبورهشمرخ،شوشرذنونکات:ىگدنگارپ
.اقىرفآلامشوناتسبرعاتهنارتىدمىاىرذقرشزا:ىف~شنگارچ
ىاهظحلملباقهلصافبشکىلوطرذ.تساذرگبشطقف:تتاهل
وداتکىقمع.ذهنل.ذزاسىمهنلتفسىاهنىمزرذ.دىامنىمىطا
ابورتشمشپهلىسوهبتحارتسالعموذراذرارقنىمزحطسزاىرتم
ىلصاىورهارکىىاراذهنل.تساهدشهدىشوپناهاىگونآزاىطولخم
ى>رب.دموشىملصوىلصالنوتهبهکتسارارفىاربورهاروذاىکىو
.دنکىمذودسمارنآبرذناتسباتلصف.ذ،هنلتبوطروامذظفح
ىلو.دنرادنىناتسمزباوخ.دباىىمشهاکاهنآتىلاعفناتسمزلصف
ودىهاگىلوتساىزکت.دنباوخىمىتدممرگىاهناتسباتردلامتحا
.دنوشىمهدهاشمهنلکىردباوختلاحرداپودهسات

ىلبقهنوگدننامنا~
لوط.دنکىملثمدىلوترابکىهامهسرهتراسارد.ىظمدبوت
ىگهامودات.دىازىمهچبراهچاتهسوتسازور٢۵دودحىنتسبآ
رمعلوط.دنسرىمغحلبنسهبىگهام١٢ات٨رد.دنردامهبهتسباو
.تسالاسششدودح

ولاتنىتثنگتاهسىدوه

)ىلامشىتشگناهس

کمنرىوکزاناراکمهوشىوردىاقاطسوتىگزاتهبهنوگ.٠دا
تسا.دششرازگناتسناغفازرمىکىدزنردنادنبورمشاکىکى٠٠ا
للزارتمکاپلوطوگرزپىکاوسماپزارتکچوکىمکاپودىى

.)۶١٢-)٨(تساىواسمهنوگودرهرداهمزومورک<
.دنشابىمتوافتممهاباهنادندوهمجمج«~اظ.٠٠





افدنوجا٢٣ل

ربهولم.دسرىمرنم

ظفحروظنمهبناتسب

ر>ىلودنکىمدودسه

اگ.٠.آل

لن

همىتاههند~وم~«،~ه.دم<هم
ومىناتسمزباوخىاربهنلنىموس.دنکىم
کاخاپودنىا.درادقمبرتمکىدهدحهک
.دنکىملامدگلوهدرکشخپهدشهتشابن

.امسازابزىى

هکىتارشحصوصخهبتارشحو._اگ
.دنکىمهىذفتدراددوجونهدىمىهىحسجرب

رخاوازاىلاسردرابهسلامتحا:~~وف
تدم.دنک._.اثمدملاا
هحبشهات

ون

لکشرظن٠:١:ت
دن،،..><>. ،،....<ر».ر
هگن،انتشگناهنماهاب

رطاىاهومهلىس.هم٠

لىاوااتناتسمز
.تسازرر

اسمآ
تشگن

وگ

اىسابطولخم٠٠
وگنم،تفلکمذ.ذسم

و>رى
٠اتوک

نىا،دنا.نرکدشر
اپفگىل.دم،ه

و-ولمم

ابم
اتذمىلىملط:اهه:ادا





دعتههس.٠<اتسمولبر(علاولنلرمملىه´̀´

کىنزنزاهناناتسانانچملودنلبراىسبىامرخناتخر»اى>اىز
هکدوبهدشکزانوهدىوجىشتىاهنادندهلىسوهبنىمزحطس
.دندوبهداتفانىمزربوعطقهىحاننآزاروکذمناتخردزاىدادعت

..وشىمهدافتساهىذغتروظنمهبىشتتشوگزاقطانمزاىخربر
ناددربراکنىئزتناونعهبزىنىشتىاهراخ

ىهاگزىناههچب.تساگنلپىشتىعىبطنمشد:~~و
نتشاد،ندوبدرگبشتلعهب.دنرىگىمرارقگرزبىاهدفجهلمح>روم
رومادرپندشمکوفلتخمىاهطىحمابقباطت،بسانمىعافدهلىس
وتسارادروخربىداىزتبسنهبتىعمجزا،گنلپىنعىنآىلما

ال

)نطآخوا:ىکرت1)ىفرکىلقآ:ىنمکرت()ىفشروگىس:ىچولب()هنغىناهلوک:ىکارا(
اروخىم.ىنامرکااواوهم،رچوس،ىروچکوس:ى>رک(اهراقنوزت:ىناسارح
اسثنارادوپ،شنتلاش:ىنا.دنزامااوچوس،هلوچ<

سندبىوردنلبىاهراخ.تسانارىا.دنوجنىرتگرف:ت~
هناشونذرگهىحانىاهراف.دنکىمزىامتمنارادناتسپرىاسزاا
نزبنابلکشهبدنکىمخىساراممآهکىعقوم،تسادنلبوکزان
تشپتپسقىاهراخ.دسرىمرظنهبرتگرزبناوىنموسى«مر
هاتوکمدهىحانىاهراخو،ذرزو.اىسىاهراونابرتتفلکىمکورت.اتوک

٨مد،رتمىتناس٩٠ات٧٠هنتورسلوط.~ه>ا~ا
رگولىک٢۵ات١١نزو،رتمىتناس٣۵ات١٨راخل

اسا









ناغدموجا)۴)

مرگولىک١٧هبىىانثتسادراومردو١٠ات۵نزو.رتمىتناس
.سمرىم٠

.بسلىهاىگششوپابىىاههناخدورو،ىبلاتقطانم:هثتسىز
هبىلوتساىبونجىاکىرمآناوىحنىاىگدنزىلصالحم:ىگ~ارپ
ىاهروشکهبنآتسوپزا.ذاغتساوىعونصموىثکتتهجهکىتاناوىحرارفتلع
ىافىنلکتروصهباىسآواپو.اىحاونزاىخربرذ،دنذوب.دشلقتنمرگى
راتسآ،سراذورىشاوحردنونکاتاىرتوننارىارذ.دناهتفاىىگدنکاوپىعىسو
.تسا.دش.دهاشمىبرغناجىابرذآرذلگقآبلاتوافلج،شلات)لىودنولا
.تسا.دشنارىاذراوناجىابرذآىروممجقىرطزاناوىحنىاذاىزلامتح،هب

.دهاشمزىناهزورلگقآوشلاترىظنىقطانمرذىلوتساذرگبش:تاه~
ىاربتساىزبآهمىن.دنکىمىگدنزىعامتجاتروصهبلومعم.دوش
.دنکىمرفحدسرىمرتم١۵هبنآلوطىهاگهکىنلوطىاهلنوتهنلداجما
هنلاتاممآهلصافىهاگهکدنکىمداجىاىئاههارناهاىگنىبردنىنچمه
ورهارهناهد.دناشوپىمکشخىاهفلعزاارهنلحطس.تسارتم٠اه٠دودح
ناهاىگهوبنانىبردارهنلزىنىهاگ.درادرارقبآحطسزارتلابىمکهومعم

شتقورتشىب،دوشىمنکاسرگىدتاناوىحهنلرداىودزاسىمبادره
.تساىرهامراىسبرگانش.دنارذگىمىزبآناهاىگندروخوندرکشهب<ن

ىل٩زاارىزبآنطاىگلومعم.لنکىمهىذغتىهاىگداومزاآرثکا:ا
دنکىمعطههشىر

رابودلومعم.تساىرىگتفجهبرداقلاسلوطم~رد:~~وت
اتکىنىب̀تس:زور:

ذ((<٠

دلوتمزابنامشچابودنرادوماههچب.دىازىمهچبهب٠
زاسپاههچب.دنتسهندرکانشهبرداقىهاتوک
هبىگهامششاتجنپرد.دننکىگدنزردامزا
.دننهىگدنزلاس١٠اتتسانکممثراساتل~ر



اهشوترمهتسار

دنتتاد._~وسحم.٠<اگدنوح،،اههتساررىززاىکىاراهشوگرخهتشذگر
هم.٠».وناج.٠رىاهکدرکنشورىسانشنوخوىژولوفرمتاقىقحتىمو
اگدنوح:ااه.شوگرخزىامت.وجوزاىکى.ناگدنوجاتدئرادىوتشىبىکىدزم
وولجردرتگرزبنادندود(تسالابکهردنىشىپنادندتفجودنتشا
اگدئوجردهکىتروصرد.)دناهتفرگرارقامذاتشپردرتکچوکتفج
دنذ.٠را»وجونىشىپنادن>تغجکب
وگرخ.تسادشرلاحر>ناوىحرمعلوطمامت

تس٠زااذغنتفرگ
ر<وخهاىگهتسارنى

٠~ا.لننکىمم
هبناگلننگراوخشنلننام

رپ<دعز،،ردوخهدعم~رس
دتمهد«خىااغ،نماىاجهبنتقرز
رىبجرغمزاىمرنىاههلولگتروص

ىمورلهراىوداراممآ،لماکندىوجر

هب

.تسااسانثن.٠،ارىاردهنوگهسوهداوناخودنونکاتاهىثنگ~ا́´



اهسوفرخا

اواپ.دمرااروکم(و`´

ابرذآنىىثندرک
امو

لکشعىرسىاهندىودىاربندبودنرتدنلباهتسدزا
ىهتوافتهثجوىرهاظلکشرظنزانارى>ى

هنوگکىارنارىاىاهشوگرخمامتهتشذگر-.سر»ممم.ر،،ر
رىخاتاعلاطمىخربساساوبامادنتسنادىم)٥ماهدىهم٥هىذذمانب
عمنتهبهجوتابهک،دناهدشمىسقتازجمهنوگودهبنارىاىاهشوگ´
،دشامهتشاددوجوزىنىرتشىبىاههنوگدرادناکم<دوجوم

اىزىگدنکارپوىناوارفتلعهباهشوگرخ:ى۵~اسوو
رامشهبراوختشوگنارادناتسپوىراکشناگدنرپى>رب
مکىلصاهمعطهکناتسمزلصفردصوصخهباراهنا

رفاحلاحردهکدومنصخشمرىخاتاعلاطم.
ىراىسبرد.تسانارىاردگنلپزوى.~ا

آتسوپزاوتشوگنىماتعبنمناونعهبشوگ
قطانمزاىخربرد.دوشىمهدافتساسابلهغىو
وهبسوگرفراکشناتسدرکوىبرغ
ىهشزروزاىکىفوبرىزردنآنتفرگر،ر

́اح.٠٠:اونعهبدناوتىمو
ات

ف

وهى>.رىوهب،ىزرواتکع
لاقتنالماعاهشوگدف<؟د»

اک`اسخ



.ىلعفتىعمو
وگاسىوىثلطباقع

اکتت.٠.اگ

رثکاهکئىاتلعهب.دنتسهىشحو
رخىلسنىرطخرضامىلامرددنرادننا

وگرختشوگىعفاشهقفردهکىئاجن
اکشتلعهم،دننکىمىگدنزننستىلهاىاهدوک

~،ىقاتهلىسوهى

ا~ىبرغىتونرخ
ووگ،شووخ،هشووه:ىدرگ()نثود:ىگرت(

وگ،ىلهاىاهشوگرخزارتگرزبهثج:تت~
زاىکىىهاىسنىاهکهاىسکونودرگىاممتناابغلاشوگ
.هاتوکمد.تشرداهمشچ.تساىلهاىاهشوگوخابنآزىامت
انهمهکتشگنا،طچىا،ا:٩..د~.ىاذا
.دمتم.دىشوپدننامسربوربزىاهومزااپوتسدفک.دنوشىمممح
هماهام.دوشىماهنآکاکطصازاىرىگولجوندىبسچثعابهکتسا
ز،،توافتمتئنپىاهومگنر.دنتسهاهتسدزارتدنلبصخشمروط
ودسبمدىاهوم،تسادىفسمکشرىزوىاهوهقاتنشورىرتسکاخ
سم<دىفسنآرىزوهاىسمدىلاب.دنمرم

رتمىتناس۶۵ات۴٠هنتورسلوط:~هژا~ا
اس١۴ات٨١۵.شوگ،رتمىتناس١۵ات١۵١١اپ
اهرنزاىهاگاههدامنزو.مرگولىگ

راممااههاکتسىزرکا
ىرروکعازموتافاب



.ناتسزوخ،نکتسدرث،نکجى.رذآ
.اىسآواپورا:ىناهجشنکاوپ
اگ.دوشىمجاخهاگهانپزابورغلىاوارد،تسادرگبش:تاه~

.دنکىمىگدنزىدارفناتروصهب.دوشىمهدهاشمزىنزورلوطردتاقوا
رباهنآزاهکدنرادهاگتحارتسادنچدوخورملقلخادردلومعماهشوگرخ
هاگتحارتساباختناعقومرد.دننکىمهدافتسافلتخمىاهتىعقومبسح

فرطهبامىقتسمتقوچىهاهشوگرخ.دنرىگىمرظنردارداب~
بىقعتاراهنآدرقىرطزاهکىتاناوىحندرکجىگىاربهکلبدنورىمنهاگتحارتس
سحاباهشوگرخ،دننکىمتکرحفلتخمىاهرىسمردرابنىدنچدنىامنىم
صىخشتاراهنآلحمواهادصعاونادوخدنلبىاهشوگوىوقراىسبىىاونش
اهشوگرخ.دنرپىمىناسآهبارعاغترارتمهسولوطرتمتفه.دنعدىم
رىزرددناهدىناباوخبقعهباراهشوگهکىلاحرد،زابىاهمشچابلومعم
شاهلصافنمشدهچنانچ،دنتسىنباوخىلو،انزادرپىمتحارتساهباههتوب
.دننکىمرارفتعرسهبودنرپىماجزاشرپکىابدوشرتمکرتمهسزا

وهناوج،تسوپ،هشىردننامناهاىگفلتخمىاهتمسقزا:ا`´
.دننکىمهىذغتهوىم

رابودلومعم.دنتسهلثمدىلوتهبرداقلوصفمامترد:~دموت
ىاهعازناهرننىبىرىگتفجعقومرد.دنىازىملاسردرتشىب
اهاپابندزدگلواهتسدابندزهبرضلماشهکدرىگىمر

زاب
اهرو-.

لب.~از

ىثملبلدهم

مشچابورادومهچبراممچاتودوتسازور۴٢>و
ىگلاسکىرد،دنردامهبهتسباوهتفههس٠٠
دجمىرىگتفجهبرداقنتسبآهدامشوگس.
ىدادعت،محرهخاشکىردهدشماحنا
هدسهدهاشمهدرکندشرنىنجىدادعترگى

الاس











.~رىگىم
تشوگ
.٠.وک.رو

هبر

اسهدعم
ام.٠<اراوختشوگ
وبورفکاهسرخرىظن

ژاوختشوگهکنىاتلعهب
دنشابهتشاذتاناوىحراتحثى«ب<.
اغاههحب،تسا٠اتوک

امس>هلش

.سممىمىگدنزىدارفناتروصهبلومعمناراوختشوگ
راىسبامذآمىقتسمهدهاشمنىاربانب،تسامکراىسبناشماههمعط
هدنامقامهتلومف،اهاپدرهملاطماهنآدوجور)رهاگاىارب
ر٠هدافتساابناوتىمدشابرمىملىبموتاددرتهکىقهام>د.:سعمه.تم
.٠.درکهدهامماراهتآبشلوهردىوتواههوقغارچاىولىبموتاغارچ اکما.١
ر،هکهامروننودبوکىراتىاهبشر
افتسا.دباىىمشىازفا،تساتىورلباقرو

هلماقرا١آآى
او1رىکهئىب>ودز

اغحهژورپردىگزاتهبهکناراوختشوگىورربباىدرىاههاگتس
.،ومتعهاورثومراىسباهنآهعلاطمرددناوتىمتساهتفرگرارقهدافتسادر~ىث~´

ارىاردهنوگ٣١وهداوناخ٨نونکاتناراوختثنموگهتسارز
.)دناهدىدرگضرقنماهئآهنوگود(.تسا









ا.٠>اناس´

.سکىمرگدزىىامتهبدسىن٠ورگىهارمه
اروبىتولىک)١۵هلمافزادرداقاهتآ.تماىوقراىسب

س>..رگندشهدىشاپلماوعزاتىعمج
رس.سرىدپانىگتسخوتقاطرپراىسبىتاناوىحاهگرگ
ولىک٧٠ات۵۵تعرسابدنرداقىلوتساتماسردرتمولىک٨اهنا
هقىقد٢٠تدمهبرتم۵دودحىئاهشرپابو
.دنمامنىطرتمکتعرسابزورهنابشکىرداررتمولىک٢٠٠دودح
ورغلىاوالومعمناتسباتوراهبرد.تساداىزاهگرگىئاجهباج
ىماکم(.اگتحارتسااىوهنلهبدوزحبصودنىامنىمزاغآاردوخکرحم
انمهبناتسمزردىلودننکىمتعجارم)دننکىمىزاباههچبهک
گرگناتشگناىلهبلرد.دنرادنتعجارمهبىزاىنودنورىمرترو
وهگرگهلگنىبطابتراىرارقربردهکدراددوجووبهحشرتمددغ
هبرداقهکرىپىاهگرگ.دنکىم.افىاارىممممشقنرگىدکىندرکادىپ

تگىىاىوب

هبىوببىقعتاىومىقتسمىوبهلىسوهباردوخهمعطلومعم٠٠
هبىداىزتهابئنگرگىادص.دننکىمادىپهمعطدرردهدنامى-
ىاهزوزىرىگتفجلصفردصوصخهبتاقواىهاگ.درادگسسرط

لهلصافزازابقطانمردهکدنهدىمرسىزىگنامغوىنلوطر
.تساندىنشلباقناسناىاربىرتمولىگ

وهبودرىگىمرارقهدافتسادروملثمدىلوتىاربطقفهن
ابدسربرتم٢ات٢هبتسانکمماهنآلوطهکىجورخهار
رومىدسمىهلاستسانکممهنلنىا.درادطابترانىمز
رىگرارهه
لارم،وهآ،زبولک،ىشحوچوقرىظنگرزبناراوخفلعزا:ا

ر،.سمىمسسمناگدنربوکچوکنارادهرهمزا
ر،.سسىم،>سسم<ربمىهپد«مو~،<وىحوس«را





اشمهنل.،ولج

هحبزاگرتشمروطهبهک

لاسا۶
رگ.

رس.رررمسسسىىاسواببىقعت،همعطندشمکرث
ىسمجروشکقطانمرثکارد،مومسمهمعطزاهدافتس
وبانلماکروطهبطاقنزاىخربردوهتفام.شهاک
دمتعت.تطانمرثکاردرضاحلاحردنى

وچوف

د1ذ

روت:ىنامرک()ىنتپ:ىدرک()ل٩-:نمکرتوىکرت()کوت:ىچولب(
)لاش:ىناردنزام(

رمکچوکبتارمهبىلوگرگهجا

اب

اىوىلىبجنزدرزندبرىز،نوگمدنگندبفرطودواپوتسد،اهىعثوگ
لشزارتننورنارىابونجىاهلاغشگنر(.تسادىفسآبىرتت
سمرىمرظنهبهدىربىهاگمدىئاممتناتمسق.)تسالامشىحاا
اپارمدلومعمندىودعقومرد.تسارت.رىتنآ~ر
ادىمهگن

رتمىتناس٠٣٠ات٢٠مد،رتمىتناسا٠٠ات۵٠هنتورسلوط:
.مرگولىک١۵ات۶نزو،رتمىتناس

اهرازهتوب،دنکىمىگدنزنارىاىاههاگتسىز~>رد.ه



وهلابزنتغىرىاهلحم،اهبلاتفارطا،اىرذلحاوس،تسپىحاون
.دهذىمحىجرتارىنوکسمقطانمفارط
._ر«ىگدنکارپنارىاقطانمرثکارذ:ىگ~<رپ
.اقمرفآواىسآ،اپورا:ىناهچشنکاوپ
دننکىمىگدنزىنوکسمقطانمفارطاردهکىئاهلاغش:تاهاع
.دهاشمزىنزورلوطردتسانکممقطانمرىاسرذىلودنذرگبشآمومع
لومعم.دنکىمىگدنزىهورگىهاگوتفج،ىدارغناتروصهب.دنوش
و،اهگنسفاکش،ىعىبطىاهخاروس،اهلادوگ،درادنىصخشمهنل
اختنانادازوندلوتوهنلداجىاىاربارناروناجرىاسهکورتمهن
روصهباهلاغشلومعمبشلوطردىهاگوبورغلىاوارد.دنکىم
.دنهدىمرسناسناغىجهىبش،ىا.زوز.دمحهتس

انمزااردوخىاذغودنتسهىعقوتمکتاناوىحاهلاغش:ا~
ىاذغهدنامىقاب،تاناوىحهشلزاتاقوابلغا.دننکىمنىماتا
،کچوکنارادناتسپمهىهاگ.دننکىمهىذغتهلابزو،ناراوخهمعط
نىاىباىمکعقاومرد،دننکىمراکشارتارشحو،ناگدنزخ،ناگ٠ا

لومعم.دننکىمهىذفتاههوىمزاودنوشىمراوخهاىگلماک،ى́ى´´
ىلودنشکبودنرىگباردنفسوگرىظنىگرزبتاناوىحدنناوتىمناهلاغش
ودنوشىمروهلمحاهنآنادازونزىنوناوتانورىپتاناوىحهبتاقوا._اگ
.دنرواىمردىاپزااراهنآ،ولگاىندرگنتفرگ٠:اگام

حقومرد.دننکىمىرىگتفجناتسمزلصفردلومعم:~دبوت
رىگاا´

~́´`هسردل،لومتمىهزبکهچبمسمزور~

~وتهگىاهلسمصهلىماتسمموکبلى´́´





ناراوخسنوغامم

ز،،دز،درپىماذغىوجتسجهبخارچرونرىزرداهبشتاقواىهاگ
نونکات(دنکىمىرود.وبناىاهلگنجوىناباىبکشخراىسبقطانم
رزخىلگنجقطانمرگىدزاناتسلگىلمکراپىلگنجهقطنمزجهب
.>تس:هدشنشر:زث

ات.٠»جىابرذآرىسدرستاعافترازاروشکقطانمرثکارد:ىگدنکاوپ
.دنکىمىگدنزروشکبونجرىسمرگقطانم

زادعبگرگوىلومعمهابور(اىسآواپورا،اکىرمآ:ىن~ىثننگارچ
.ادنرادىنىمزنارادناتسپنىبردارىعىبطىگدنکارپنىرتشىب.٠>اسنا

.-رادىرتئنىبتىلاعفدوزحبصوبورغلىاوا،تسادرگبش:تاد~
اهزور،ىضىرمعقاومواههچبىارباذغهىهتنامز،ىرىگتفجلصفر
ىرىگتفجنامزردىلو،تساىزکتىناوىح.دوشىمهدهاشمزىن
رىظنىتاناوىحهنلردآبلاغ.درادکرتشمىگدنزاههچبزاىرادهگنو
لومعم.دنکىمهداغتساىعىبطىانهخاروسزااىدوشىمنکس~دور
رگىدهنلهبىاهنلزااراههچبرطخساسحاحقاومردودرادهندو
ىجورخهارنىلنچىلصاهارربهولعلومعماههنل.دزاسىملقتنم
ر،رتمولىک٢٨تعرسابتسارداقىلومعمهابور.دنرادىراطضا
ود.دنکىطارتفاسمرتمولىکتشهدودحبشکىرد،دهدمتعاس

طحتروصهبناناسهبرگ´

.دتمسااههبرگ

لبافدا

اهنا







ا.٠<ان

هب،ىلعفتىعضو
ىنادنچرطخ
ابوررثکا١٣۴٠و
همعطلامتحا

انم

._دشدوبانتساهدوباهگرگنتشک

~ىنمکرتهابور
)کاسرتهابور،هاىسمدرسهابور(

)مرکلتناغوا:ىنمکرت(

هثحىلوتساىلومعم٠ابورهىبشىرهاظرظنزا:ت~
هصخشم.تسارتدنلبشىاپوتسنورتکچوک
و.ىههنوگرىاسفلخربهکتساىهاتوکآتبسن
هابوروىلومعمهابورفلخربمدىئاممتناىاهومگنر.دسرىمن
اپرذىلوزىتکونآتبسناهشوگ.تساهاىساىهرىتىاهوهق
راىسباهومناتسمزلصفرذ.تسانشورىنىچراذاهنآتشپگنر
هک،؟روطهب،دنوشىملىدبتدىفسهبلىامتمىرتسکاخهباهنآگنرو
گنرهبوهاتوکىناتسباتششوپ.تسا٠دهاشملباقاهشوگکونطقف
.سازمرقهبلىامتمىدوخن

اتودحسورملوط:اههزادنا

.رتمىتناس
.ىناباىبوىپتساقطانم:هثسبو
.دنک._ىگدنزارعصنمکرتىحاونرذطقفنارىارد.ىگ~ا
.تبتاتىوبىس،ىزکرمىاىسآ:.فط~.~ا.

ىلودنکىمىگدنزىدارفناتروصهب.تساذرگبشبلغ
ر،امذآىاتدنبعپىهاگ.تسارتىعتجااه.اپوررى~





ا.٠<ان

اپفکىناباىب

رگولىکهساتکىنزو
ر،حم<وىهروهاموهپت:هاگتسىو
«ى<ر>:ىگدنکاوپ
دنبىانو.٠>اهفصا،ذزىماذابتشپطابر

ناتسکاپناتسچولب:ىفلجشنگارچ
روصهب.تساذرگبش:تاد~
وگىزابراىسب.»ادنىنادنچ
.-ودبتعاسرذرتمولىک۵
نشح،ناگدنوجزا:ادغ

اث

اتسنمک.،.٠<اتسناغف
دک

دکهب

لوط.دتکىمىرىگ~ازردلامتحا:لثمدىلوم
ر،رسروحىمرىشرورو~ناد.زون.تسمازورل٠ات۵
رىملاس١٠هبىهاگتراساردرمعلوط.دنوشىمغلابىگهام

اىچراکشهجوتدروماممبنارگتسوپنتشادتلعهب:~~و
اهتفاىشهاکتدشهبنآتىعمجربخاىاهلاسرد.تساتسوپ
هلت،،اه.٠سرودهلىسوهب٠دشهتفرگىاهسکعنىبردهناتخبشوخ
امح.اگهانپردىىاىسآگنلپزوىزاتظاغحهژورپطسوتىگزاتهبهک
٠ابورنىاسکعىداىزدادعتتساهدشبصنسبطنادنبىانشحو





اتسدشهدهدحم>د،٠<وکا«٠<ونکات.)تساهتفاىل
.~.-~._اشم.٠»گ.٠>اتسا»دلاسا~:: ~.-~._.>.»و
اسه.٠<اتسمحهقطنم>د.٠«دوحهد.سم<،اهدشندبىات
..ر<،،ومون>ردمزام

انام،هدحتمتلاىا،اداناکبونج:ىئطممىنننگ>رپ
احمامرذآىرومممج،اىلارتساىاهروشکردن»ىح
هدمتم<؟زاساهرىىاپوراروشکنىدنچ

تىلاعفهبعمرشبورغلىاوازا،تسادرگبشننا۵~
اىوما.وس.دلومعمهنل.دوشىمهدهاشمىهورگاىوىدارفنا
وکسمنکاماىتحواهگنسفاکش،ناتخر
وتم.زاتاههچبهکىنامزاىوناتسمزدرسماىا
انمرذناتسمزلصفرذ.دنامىمنهنلر>رور
نابضرذىلوذورىمورفباوخهب

هم

د

.<اهمآلصفنىارد.ذوشىمنهاهاشم
ىمتسذزاارذوخنزوزادصرد٩٠ذودحىهاگ
اتشگنارذصومخهبهسملسح،تساىوقراپسبهسملوىىاىوب
ام.٠،اتخ.د٠>١ودنکىمانشىبوخبنوکار.تساهتفاىزکرمتهزوپو
.-رىگىمرارق٠ذافتساذروماهنومىمترامممنامههباهتس

کثصت~.رىاه٠وىمزاتساراوخزىچهمه:ا
٩روق،ىهام،ناگدنرپهجوجومخترىظنىناوىح٠اوموطولب
کىىورنوکارجنپذادعتشلاتهقطنمر
ملاساولىودنولدننامىقطانمرذنىنچمه

اه
اساه<،رادفرمواههلا٠

هموتاقواىهاگ.دراذق
..«خىم

هب`







ناواوختشوگا۴ل

تافآلرتنکردىرثومشقنرضمناگدنوجوتارشحنذربنىبزااب
وىلگنجوىشحوىاههوىمندروخابنآربهولع.دنراذهدهعهب
اگتسدرددوجومدىسارثاردهکاهنآىاههتسهندرکشخپو´
کمک.٠«خ<دنىاتاىحدىدجتهب.تساهدشکزاناهنآهتسوپشراوگ

اىسسرخددرتلحمهکناتسچولبقطانمزاىخربرد.دننک
.دناهدىئورروبعلابعمقطانمردامرختفردىداىزدا~
ر،هکناوىحنىاىوارغصداومزاهداغتساروظنمهبنىچروشکر
رازه١٠زازوبتم،ذ،ادذربراکارفصهسىکگنسوىدبکىاهىرامىبنامر
سفقرنتسالصونورىبهبىاهلولطسوتاممآىارفمهسىکهکارسرخ
.دننکىمىرادهگن

هلمحدنفسوگوواگرىظنىلهاىاهماذهبزىنىنراومرداها
.دننزىمنربتسدلسعىاهودنکواهخاب،اهناتسلخنهبزىن._اگ.دننک
هباهنآ.دننکىمبانتجاىرىگردزاودنتسهىبلطحلصتاناوىحاه

اى.٠.دى»رجم
رخ،رادهچب

.نامىاهسرخىلو.دننکىم.ارفناسناىوبننرک
ىناتسمزباوخىاربىىاجهکىىاهسرخ،ىمخز

ىهاگ،دناهدشرادىبىناتسمزباوخزاهکىىاهسرخو،دناهدرکن
وهاگتسىزبىرختتلعهبرىخاىاهلاسرد.دنکانرطخراىسبومجاممم
رادنىآىمىنوکسمنکاماهباهسرختاقواىهاگ،ىىاذغداومشهاک
هلمج٠ا
هم

سرخکىوزىربتدازا.اگشنادهبسرخکىدوروهبناوت
ر،.دندشهتشکودرههکدرک.راشا١٣٨۵لاسرد.٠<اغما
لقنىداىزئاهناتساداهسرختاىصوصخزاىحربوىدز

ىرادممگنرودنادنچهنىاهتشذگرد.دناىعقاو´
جىارنارىاقطانمرثکاردىشىامنىاههمانوبىادعباراا



جرو:ىدرک()ىىآرقنوق:ىنمکرت()ىىآ:ىکرت(

رخ(درادىگرزبراىسبهثج:تاصخشم
رگ،کچوکاهشوگ،)تسانارىاراوختشوگ

اردنزاو

انم.٠.درادروبدرزاتهرىتىاهوممقزاتواغتمىگنرسرخنى
هجب.´امش.تطانمزارتنشوراهسرخرثکاگنر،نارىا

هممهىحانرذودنا٠رىتىا٠وهق
ى>٠وههسرخ(دوشىم٠دهاشم
کامذوکسرخزاناوتىماهنآ

.اىسسرخدننامىنشورتمسقاهن~
هکدرادهنوگرىزدنچاىن
رگولىک٧٨٠ابهک،ىلزىرگسرح

).دربمانتساناهچراوختشوگنىرتگرزب
رتمىتناس١٢اتلمد،رتمىتناس٢۵٠ات١٧٠هنتورسلوط:~هژا~ا
رخهثج(مرگولىک٢۵٠اتا٠٠نزو،رتمىتناساا٠ات٩٠عاغتر
.)تسارنسرخزارتکچوکراىسبهدام

رمىاهرازفلع،سرگاز،نارابسرا،رزخىلگنجقطانم.هثئسپو
.لگنجتسدنىئاپىاههرد،لگنجکىدزنىناتسهوک

ناتسرلاتناجىابرذآزاو،ژاجىابرذآاتىلامشناسارخزا:ىگ~ارج
.سرائوناتسژوح

هابوروگرگدننام.اىسآواقىرفآ،اپورا،اکىرمآ.ىئلپشئگارپ
.-ر>هىئىمزنرالناتسپنىبردارىگدنکارپنىرتشىپىل~
زور،دشاپهتئنادىفاکشمارآهکىقطانمرد.تسادرگبش.لال~

بلغاههامسرخ،دنکىمىگدنژىدارفناترومهب.دوشىمهدهاشمزىن
رهىناتسهوکىاهبىشرداردوخهئل.دوشىمهدىد٠ههچپ؟
اىمرداىوهاهراغ،ىعىپطىاهحاروس،هدشهتشابناگرزبىاههث٠







ناراوختشوقتا)م

اوجونهکونامسآرحب،»افل>،زرابلابجىرکبهذىناتسهوکقطانم
.تساناوىحنىاىگدنزقطانمنىرتمهمزانامرکبونجر
.ىربىسىقرشبونجودنلىات،نپاژاتناتسکاپ.ىن~شئگاوپ
و۵آىمنورىبهنلزابورغرخاوارذلومعم.تسا>رگبش:تاه~
ىاهنارهامراىسبوحنهب،ذذرگىمربهنلهبهرابوداوهندشنشورزالبق
اىاهراغرذ.دنکىمىگدنزىذارفناتروصهب.»رىملابتخر٠زا
.ذزاسىمهنلتساهدمآذوجوباههرخصنتخىررثارذهکىئاههرفح
هبنارىارذ.تساىاهوهقسرخزارتشىبسرخنىاىمجاممتلاح
راهچىربىسدننامىقطانمرذىلوذرادنىناتسمزباوخذاىزلامتحا
..ورىمورفىناتسمزباوخهبهامجنپات

زاتشىب.دنکىمهىذغتهناوجوهوىمرىظنىهاىگداومزابلغا:ا~
راتسچولبعافترامکقطانمرثکارذ.ذورىمتخردىلابهباهسرخرىاس
و>ومتىمهدهاشم،تساناوارف)دنتسهىتنىزلخنهىبش(زاذناتخرذهک
قطانمرد.دنکىمهىذغتتساىذغمومرنهکناىئاممتناهناوجوهوىمزا
هاىسىاهسرخىاذغزرابلابجوکوىبهوکدننامعفترمىناتسهوک
هاىسسرخ.تساولآدرزرىظناههوىمرىاسونوتىز.رىجنا،ىشحومادابآبلاغ

،کچوکنارادهرهم،تارشحرىظنىناوىح>اومزا،ىهاىگداومربهو
ادعتزابرسهقطنمرذ.دنکىمهىذغتىلهاماذىهاگونارادناتسپدازون

اشم
دندوبهدشهتشک.اىسسرخطسوتبشکىردهکدنفسوگ

ودنزىمدربتسداهناتسلخنهبتاقواىهاگهاىس
ىارباهسرخرمشکىنناتسرهشقطانمرد.دزاس
لام،دنتشاهعافترارتما۵دودحهکىصمرسمر
ىداىزرادقمسرخدنچىىگرسردوجاکهناخدورفا
هاىسسرخ.دشهدهاشمنلابباقىاهلابوىاهنف،ور
وزحبص،هدرکىطارهاراهرتمولىکبشرهاسمر،ر



٧٩ا

دنکىمتعجارمهنلهب
اىزرحلثمدىلوتزا:لثمدىلوت
رىگبزاناتبا،رخاواردىرىگتفجلومعمىلو
رشچ.دىازىمهچبوذدادعتلومعم.امتفه
اتودنروخىمرىشمىنو.امهس.دنوشىم
اشمهچبىرسوذابردامتاقواىهاگ.دننامىم
.سم>لاس٢۵دودح

واهطىعمابىبوفقباطتتردقزا.اىسسرخ:ىلعفتبعضو
اگىفخمنذوبسرتسدلباقتلعهبىلو،تسارادروخربفلتخم
هلاسهمه.دنربىمنىبزاودنباىىمارنآىناسآهبناىچراکش،ن»ىح
طسوتدنورىماهلخنىلابهبامرخندروخىاربهکسرخهچبىدادعت
قطانمرثکارذرضاحلاحرد.دنوشىمهتشکاىورىگتسدناىئاتسور
قطانمرىاسردوتساضارقناهبورنآلسندرافلدوزرابلابجىلگنج
فلومطسوتهکىسرربرد.دوشىمهدهاشمتىعمجبسنشهاکزىن
رهشکىنناتسرهشردعقاودنببآهوکهتشرزا١٣٨۴لاسدادرخر
دشهدهاشمسرخهدلقجنپلقادحزاهدنامىاجبهزاتراثآ،تفرگماجنا
رنسرخهدلقکىزىنا٣٨۵لاسلىاوارد.تساىاهدننکراودىمارامآهک
لىبموتاابنىزرادىهارهسزادعبرتمولىک١۵تفرىجنامرکهداجردغلاب
هقطنمرد١۴٨۶هامتشهبىدراردنىنچمه.دشهتشکوهدومنفد~
هبىلاهاطسوتدوبهدئنزابشنامشچهزاتهکسرخهلوتکىرمرثم

هاچشحوغابهبهکدشهدادلىوحترهشکىنتسىزطىحمهراها
ودرىخاهلاسودردزىنجونهکهقطنمرد.تفاىلاقتنالبار

٨٧ل~رد.دناهاشهتشکلىبموتاام~داصتتعهمه
ومه

آ٠اتسطدام٠ ررر اربودس.



اهوسارهداوماخ

ىلو،لکشىاهن وهدىشکىندبىارادهداوناخ،٠دا،اضعا~
لپخوهاتوککدوردنناماممآز<ىحرب

نزوابکدور1طسوتمات)مرگ>دنرو
تساهاتوکاهنآىاپوتسد.دنرادىدنلبمدبلغاودرگوهاتوک

وسار(کچوکىاهثج
شوگ،)مرگولىک

ىندشنعمجوهدىمخ،دنلبىاهنخانهبهکدنرادتشگن٠٠٠
رظنزاتاناوىحنىا.دنوشىممتختسابسانمنىمزندنکىاربهک
امىخرب.دنرانمهابىناىزىاهتوافتهاگتسىزهمنوىگدمزز

رادىنىمزرىزىگدنزاهکذور،دنو.ىملابناتخرذز،ىتح>رهب
ربو
ارفن

وبهک
هک~_اهنا
راذلپخ
وک

انس

..ورىمرامشهبناوىحىعافذهلىسوودنکىمدىلون
هثجهکىىاهنآىلودنورىم.ارلعنراهچدنرا>.دىشک

اگنىارب.ذاوناخنىاذارفا.تسااهسرخدننام
.زاتتشوگزابلغا.دننىشنىماهلفکىورلومعمفارط»ب

ىلودنهذىمصخشتوبطسوتاردوخهمعط.ومعم.
دشر؟داوناغبنىا.اضعارثکارد.تساىوقزىنامنآ.دا٠٠٠

ىناناوىحاتدذرگىمثعابرىخاتنىا.دوشىمماجنارىخاتابمختلولس
راهبرذارذوخهچبدنناوتبدننکىمىرىگ٠ا اتساتدهک ورر

.دنرواپباپندهپتسااذغىناوارف.>«
دىفمرابسمتاناهداوناحنىادارفا.ىداصتقاشز»





٠اشنامرک

ىزرواشکىضارا،ىناتسهوکقطانم،ىلگنجقطانم:ه~و
نىاربنباکنتهقطنمنانىشناتسورزاىخرب.ىىاتسورىاهنامتخاس
هب،دننکىمىگدنزنرادنوجوجنگهکىقطانمرذناوىحنىاهکدنرواب
.دنمانىمهسوخرسهجنگاروالىلدنىمه

اتسدرک،ناجىابرذآاتناسارخلامشزا:ىگدنگاوپ
.ناتسزوخلامش،ناتسرل

.اسمآواقىرفآ،اپورا،اکىرمآ:ىئاهجشنکاوپ
وزورمه:تاداع
وخورملقزاودنکىم

ىگدنزىدارفناتروصهب.تسالاعفبش
شومرىظنىتاناوىحخاروسرد.دىامنىمعاف

هنلناتخردخاروسو،اهگنسفاکش،نىمزرىزرداىدوشىمنکاس
انشىبوخهب.تساعىرسوروسج،واکجنکراىسبىناوىح.دزاسىم
سح.درپىماررتمکىلوطوىافترا،دورىملابتخردزا،دنکىم
ندىنشاى،ندىىوب،ندىدقىرطزاار٠همعطلومعم.تساىوقشاىىانىب
ىاههدغزاىدنتىوبرطخساسحاعقومرد.دهدىمىمىخشت<دص
هقطنمرد.دوشىمسونامناسناابدوزىلىخوسار.دنکارپىممد،،امتنا
ککچوکناگدنوجىرپگهزادناواههلنىسراوماگنهوکامناردلاعى
زاسپودوبرىمنمتسدزااراهشومودشىمکبدزنطاىتحاابوسار
.-رکىمتعجارمرگىدرابشاهنلهپن،ندرپ

گنس،،اههپکاىهوبناىهاىگششوپناىمردآبلاغاهوسار.ا
وناگدنرپ،شوگرخ،رتسماه،لو،شومرىظنىتاناوىحراکشهپما́´
ىکچوکهثناب.دنئکىمتارشحوراملىبقزاناگدنزخ،اهنا´٠١

اودناوت
راکش

اراهمآهدششومدننامىنىمزرىزتاناومحهنل
همعطتعرسهب،رستشپنتفرگزاگاب
زالعب.دننکىمهلمحسورخوعممهبزىن

لحمهبرکشىاربهرابودودرب



اگ.ددرگىمربىلبق

هکارىشومهکىلاحر
اشمدرکىملمم.شاهن
امتردىرىگتفج:لثمدىلوف

اکش

وشىمرارکترابنىدنچوتساهاتوکىکىدفتدم
._.._._-_-_~-امارواوذرىگىمنادنذابارهذامنذرگتشپرن
ادعت.دمازىمهچب١٠اتهسوتسازور٣۵دودحىنتسبآتدم
ررىخات(تسالاسردرابودنامىاز
وىگهامهسات.دننکىمزابمشچىگتفههسرذاههچب.)ذرادن
تلاحر>.دنوشىمغلابىگلاسکىرذودنتسهرذامهب
.دننکىمىگدنزلاس١٠اتتراسارذىلودنراذىمک

هنوگنىاتىعضو>رومر»تاعلاطمنونکات:~تىمنو
۵هناشن،روشکفلتخمقطانمرذنآزاىذادعت.دهاشم.تساهتفرگن
.س<»جومطىارشرذناوىحنىا

ثگنثک٩ل77
)ودنگوب،گنرذمفهرتوم،شومسورع،شومگنلپ(

..اممتناابدنلبآتبسناهشوگ،٠اتوک٠زوپ،کچوکهثج:ت~
١٠همدنابگنر.٠رىتىاهتناابولامشپودنلبمد،.اتوکاهاپ،گنردىفس
اونردىگنردرزنممىاههکلواهلاخوتسا
ىگنرىا.وهقراونزىناهمشچفارطارد.درا
اسغت)تراساتلاحرد(ىظ٠٠´
ررراهلاخاهمازاىخربرد.دىآىمدوجو~







ناراوختتتوقتا،<م

ىلمکراپگنىپمکرد.دنکراکشوبىقعتناتخردىوررباراهکباجنس
نرواجمردهکىتخردزاداىزتعرسوىکباچابىگنسرومسکى.٠<اتسلگ
.-ومنراکشارىلوکشاوتفرلابتشادرارق
هحوج،ناگدنرپولوکشا،باجنس،شومرىظنىناگدنوجزاآرثکا:اذم
اگ.دنکىمهىذغتاههوىمو،تارشح،کچوکنارادهرهم،اهنآمختو
ولزانمردنآزاىدراومهکدنکىمهلمحسورخوغممهبزىن٠٠´́´
همعطدادعتهکىعقاومرد.دىدرگهدهاشمنارهترمشردهىنامرفىاهغاب

ارىکىىکىسپسودشکىمارىگمهاهنآرسنتفرگزاگابدتم
هکهدشفلتناوىحداىزدادعتندىدابىخرب.دنکىملقتنمساهن
ناىکمىارباممآهکدننکىمرومتنىنچتس،هدىدبىس<دم«س
رمشلامشردعقاوتلمکراپرد.درادنتىعقاوهکدناهدشهتشکناشنوخ

فرظودشىلهانارتوبکىرادمرگنلحمدراوىرومسبشک٠
.تشکاررتوبکا5ىهاتوک٠٠
رىخاتابىنتسبآ.دنکىمىرىگتفجناتسباتردلامتحا:~~وخ
نکممىلودىازىمهچبراممچاتهسدادعتراهبلىاوارد.تسا،>نمعمرررر
رمعلوط.دوشىمغلابىگهام١٨ردلامتحا.دسربمههحبتشههمتس
اسار

..ز7١لعتهل~

اصترم
لى

ردىرىگمشچشهاکقطانمىضعبرد،سو
همهومسمهمعطزاهکبونجقطانمز<ىحربرد.دومت

آداامت

ارروشک
.افتساامهکىىاههلت٠٠

رگ>

هصىرازابهبناوىحنىاتسوپهعطقن،ر٠٠
رىظنقطانمزاىخربردحلاصمرگىدوگنسز

..راددوجوزونهتساهدشهتخاسرومس









ناراوفتتوق<م٠م

رثکافلخرب.درادىلومعمکدو.هبىداىزتهابش:ت~
اهولممگرونرزهبلىامتمىرتسکاخاىدىغسنآتثپبگنر،نارادناتسپ
.درادندوجولىفسو.اىسىاهراون،رسهىحانرد.تسا.اىسلماکندبرىزو

~نتمىتناس٣٠ات٢٠مد،رتمىتناس٧٧ات8٠هنتورسلوط:~هزا~ا
.مرگولىک١۴ات٧نزو،رتمىتناس٢٨ات٢٣عافترا

ىاهرازهشىبوروهامهپت،ىلگنج،ىپتسا،ىناباىبهمىنقطانم.ه~ر
.ناتسزوخ

ر،زمرهماروزدشحوتاىح.اگهانپردنونکات.ىتدئکارچ
نتماردنوچوروربخىلمکراپ،ارحصنمکرتوناگرگ،ناتسزوخ
.تساهدشهدهاشمدزىناتساردتارههىئوروبهقطنمونامرک

ناتسنمکرتاتناتسبرعهرىزجهبشونىطسلفزا:ىف~شنکارچ
.اقمرفاهراقودنهقرش

.لنکىمىگدنزىدارفنااىتفجتروصهب.تسادگش:تا
،ىعىبطىاهخاروسرداىوانکىمىىاهخاروسدوخىوق،،اه.٠هانام

زالسعنتفاىىارب.دزاسىمهنلناتخردخاروسو
نتفرهار(تساسرخ~.رثت~وصخزاىضعب.دور

روآعحممودنتراىسبىاهوبداجىاتلعهب.)
تسوپ،ىوقىاههراورآوزىتىاه.٠.ادند.٠دتشاد،مدرىز

ىىاابوالشر..
راگتساهتفرگار

روما>



و>وش
:اذغ

اک
راوحزىچ

.دنک.رمهىذغتتاناوىحهشلوامرنامخم
رپور<وخلسعکذوراقىرفآرذ.ذرا
فر.دنراذىکىدزتىتسىزمه

ژهدنرپادصنىاندىنتابکدور،دناوخىمىصوصخمزاوآ
همىهرشمهاب،ودنکهبىباىتسذزاسپودنکىمبىقعم
.دننکىماهروبنزورلو

لامتحا.لثمدپلوم

دک

.~._..رىگتفجزىپاى
رمعلوط.دىازىمهچپ اتکى.تساهامتغهاتششىنتسبآتدم

.تسالاس٢۶زازواجتمتراس<ر
تلعهب،تساىباىمکراىسبناوىح:ىلعفهننىنو
ىبمىموبمدرمداقتعاوهاگتسىزبىرخت،رىذپبىسآوسرتسدلباق
رعمردتدشهبنآلسن،ناوىحنىاىبرچىنامردتارثارپ
وتاىحهاگهانپردهنومنکىطقفرىخاىاهلاسرد.درادرارق
ىلمکراپردزىنىگزاتهب.تساهدشهدهاشمناتسزوخردعقاوز
اهنآزاىکىهکدنوشىمهلىوطکىدراوراوخلسعکدوردنچربخ
هدنراگنطسوتناوىحنىاهشل،دننکىمرارفهىقبوهتشکىلاهاطسوت
هدهاشمربىنبمىىاهشرازگزىنىگزاتهب.تفرگراوقىسرربدروم
تظافحهقطنمردونامرکناتساردعقاورغوگهقطنمردناوىح
هقطنمرد.تساهتفرگنرارقدىىاتدرومزونههک،هدشلصاوروگمارهب
ر«فلسعکدورىدادعت١٣٨۶لاسرددزىهىثوروبهدشتظافح
.تساهدشهىمرملىفاممآزاهکدىدرگهدهاشم











ناراوختمتقتل

«فندفهداوم

وگ،زارنىاهزوپ،طسوتماتکچوکىاهثج٠داوناخنىادارفا
تشگناجنپاپوتسن.دن.انهاتوکىىاپوتسدوومرپمد،کچوک
اهگندخ.دنوشىممتخىندشنعمجودنلبىاهنخانهبهکنرا
وخعىرسىاهشنکاوابودناکباچوعىرس،لاعف.اىسبىتان<وىح

نتسکش

بسانمتصرفردنتفرراجنلکىتدمزاسپودننکىمخىسارندب
اندبرگىدفرطزا.دنرىگىمناهدهباررامرسعىرسىتکرح.و
رب<ربتشهدودحودرادىداىزتمواقمراممسلباقمردزىنناوىح
.تساناگدنرپمختاهنآهقلعدرومىاذغ.تساشوگرخزارتمواا

گنساىراوىدفرطهبودهدىمرارقاهاپنىبار٠ا
.دبوکىمنىمزهبولنکىمدنلبارنآزىنىهاگ.دنکىمبات
رگىدوناگدنوجندربنىبزااباهگندخ:ىه~اشزوا
ىضعب.دنرادهدهعهبىممممشقنىعىبطلداعتداجىاردضمتاناوىح
وراماب.زرابمتهجاراهگندخ،روشکىبونجىاهناتسانىنکاسز
هگندوخلزانمردغسممختابشابلاجىزابرطاخهبزىنوبرقع

دننکىمهلمحاهغسممختوىلهاروىطهبىهاگتاناوىحنىا.دنرا

ومهزا

.دنزس
.تساهدمثنىىاسانمثننارىاردهنوگودنونکاتگندخه







گسهبىداىزتهابشر
اخ~

.._.~~._.......هد<وناخ
رکا

اماهذآ.دن.اهخهشلاه<اتفک:،۵۵~ا.لز>ا

اگآان><د«<.~رب
ام٠نامراتفک
رمرسعمىلسانتتلآهبتهاسث.دام
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همعطندشمکتلعهب.درادنىصاخىعىبطنمشذ:~تىمنو
ر،.تساهتشاذگشهاکهبورتاشهبناوىحنىالسن،نآىنوناقرىغراکش
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نمرکونابهاتوکراىسبمد،دنلباپوتسد،)دوشىمهابتشاگنلپ
ىاهتسد،اهشوگىاهتنارد.تسادننامشىرودنلب،هنوگىاهوم،هاىس
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ىرتسکاختشپىاهومگنر.دوشىمفربردناوىحنتفرورفعنامو
رىز،گنرهاىسورپوتکچوکوگرزبىاهلاخابىاهوهقهبلىا٠٠
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دنذوب.دشراحشنهسنگىلمکراپىحاونرذهکرببدنچز>ىىاهسکع
.>ام)تفرگرارق.دنراگنراىتخاردول»شناخدمحم.اىموحرمطسوت(
..روفىممشچهبدنذوب.ذاذرارقاروانىنجو»آتشپربهکىربب
ىچراکشکىطسوترببراکشهبطوبرمرببذرومرذتاعلطانىرخا
زاسپذرفنىا.تساناتسلگىلمکراپرذ١٣٣٧لاسرذنمکرت
ونربهحلسانتفرگابوهعجارمقلراشىرمرادناژ.اگساپهبرببهدهاشم
ىاهشلتذوجوابدعبهبخىراتنآزا.دناسرىملتقهبارروکذمربب
مبنانىبرونبصنوىباىذرقىرطزانانابطىحمطسوتهکىداىز
هتختودرضاحلاحرد.دشنهدهاشمرببزاىراثآهنوگچىهتفرگ
طىحمتظافحنامزاسىتسىزهمنتهزومردىکىناردنزامرببتسوپ
صوصخهبهاگتسىزبىرخت.دراددوجودابآرادهزومردىرگىدوتسىز
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ابندب~اباههحباتهننکىمىرىگتغجززامزکىردىگمهلومعمىلو
هحب.دىازىمهچبششاتکى.تسازورا٠٠دودحىنتسبآلوط.دنىاىب
وخىراکمهامنآ.دننکىمهىذغتدشابهتشادوىشهکىاهدامرىشرهزا
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امه.٠<اجرىس،ناممفصاناتسارذىنوخواگوىضاقهلکىلمکراپ
اتسا».٠.ادنمانهتاه،وقربا،سرافناتسارذروگمارى،.نامرکناتسا
راوخهقطنمر»اجنپهه>طساوارذزىنىذادعت.تساهتشاددوجودزى
.دندشىزاساهردورهاشردعقاو
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ات8٠تعساما.هاتوکىاهتفاسمدناوتىمتساغلاوبساهذاوناخ
ر،رتمولىک۵٠ات٢٠تعرسابارىنلوطراىسبتافاسمورتمولىک٧٠
..،دمتعاس

هبىداىزىگتسباو.دنکىمهىذغتهنمردرىظنىناهاىگزالومعم:ا~
لحماتامرآهلصافهکىىاهروخشبآفارطاردلومعماهناتسبات.درادبآ
.دوشىمهدهاشمدنکىمزواجترتمولىک١۵زاتاقواىهاگهاگارچ

ومنىارد.دوشىمعمرشىرىگتفجدادرخرخاوارد:رظنمبوخ
ا~نتفرگزاگوندزدگلابهکدرىگىمردىىاهلادجاه:ر
ىمتسدزااهلادجنىارداردوخمدزاىتمسقبلغااهرن،تس

دنىازىمهلاسهمه._اگهرابکىلاسودرهلومعماه٠دام.دنومت
روصعمهطوحمرددنملاکهقطنمردهکىا٠دامىاهروگزاىخرب
دودحروگرمعلوط.دنىازىمهچبکىلاسرهدندشىمىرادهگن

.تساگرگل~اوگنلپنآىعىبطنمشد:~~و
روگگنلى.٠راروتىلمکراپردحقاوباروشهمشچلحمردا٣٨۴ل~
.دمآىمنآغارسهبهىذغتىارببشرهودوبهتشکارىاهلاسو
ىپتساقطانمزاىراىسبردروگگ.زبىاههلگرود،٠>ادنحهن<،اهتشذگ
مامتردنآلسنرضاحلاحردىلو،دشىمهدهاشمروشکىناباىبو
انم
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وبانناروتىلمکراپوروگمارهبهدثنتظافح
روگسار٢٠٠دادعت١٣۵للاسرامائبطرپوکىلم
ماجناهدنراگنطسوتا٣۶٣لاسردهک.رىس.سرربر
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ىلاها،تلکىسروتوموتناوندشادىپتلعهبرىخاىاهلاسر
وحزاغلارىظنىناىاپراهچزاهدافتساهبىتبغراهاتسو

.دنزاسىماهردوخلاحهبتعىبطردارامنآتاقواىهاگودنه
زاسىعىبططىحمابهدشاهرىاهغلاروشکقطانمزاىخ

ادعترضاحلاحرد.تساهتشاذگشىازفاهبوراممآدادعتوهتفام
لحاوسودزىرىظنقطانمزاىخربردىشحوهمىنىاهذلازاىداىز
نىبىاهىحان́رد.دوشىمهدهاشمنامعىاىردوسرافجىلخرىازج
س̀راهدصدراددوجواىساکاناتخردهککساجوبانىمناتسرعت
زاچنلطسوتىلحمدارفاراهظاقبطهکدراددوجوىشحوهمىنغ
ىشحوهمىنىاهغلانىا.دناهدشاهرولقتنمهقطنمنىاهبنامعروشک
اهداحتافداصتداحىاثعابىهاىگششوپهبتراسخداجى<ربهو
دندرگ٠ا
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هتسوىوتمتموگزاهدافتساروظنم
هلاسهمه.٠<ارىارد.تسالوادتم
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ىلو،دوشىمعمرشدعبهبىگلاسکىزااهخشدشر.دنرادىصپ~

ش.٠<تسم:لصفرخاوارد.ددرگىمرهاظىگلسودزا٩~~

تسباردودننکىمدشرهبحمرشهلصفگبدىدجى٩خشو~~~

ووتکلى~لبث،رتاگچوگهثجىثدورادرزنزوگ(دنوشىمىىگ

تسبات.صفرداهوم.)دراداهنارفرطودومدىورىرتهسمى~~
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لاخاهولمرپوتشپتمسقرسم>دىفسمدو~ىئفم~،ندبربز
ابىرتسکاخگنرهبورتدنلباهومناتسمزرد.درادىصخشمدىفس
.سماىخشمانىاهلاخ
٢٠اتالمد،رتمىتناس٢٠٠ات١۵٠هنتورسلوط:~هزادئا
.مرگولىک١٣٠ات۵٠نزو،رتمىتناس١١٠ات٨۵عافترا،رتمىتناس

..٠<اتسزوخىاهرازهشىبوسرگازمکارتمىاهلگنج.هثنسىز
ارعاتاقىرفالامشزاىعىسوىگدنکارپهتشدگرد:ىگدئکارپ
ىاهروشکمامتردنآلسنرضاحلاحردىلو،هتشادنارىاو،هىکرت
قطانمردنزوگنىانارىارد.تساهدشهدوباننارىازجهبروکذم
ىلو،درکىمىگدنزناتسزوخىرىسمرگىاهلگنجوسرگازىلگنج
زدهدشتظاغحقطانمهبدودحمنآىعىبطىگلنکارپضاحلاحر
.تسا.٠ماتسزوخردهخرک
تىلاعفبورغلپاواودوزحبص.تسادرگبشلومعم:هنئاهاع
اههداملومعم.دنکىمىگدنزىعامتجاتروصهب.درادىرتسىب
٠دهاشمنسمىاهرنهتسدزاادجىىاه٠ورگردغلابانىاهرنو،اههچب
.دنکىمشىبوخهب.تسالارمزارتىوقىىانىبسح.دنوشىم
.ساهدشهدهاشمزدهناخدورزاروبعوانشلاحر٠اهرابنزوگىى
کشاهرىزجردهکاهنزوگزاىدادعتهىموراهچاىردىلمکراپر
ورىپساهرىزجاتهرىزجنىاهلصافرتم٧٠٠دودحدندوبهدشىزاساهر

رىازجنىاردوهدرکانشارنادوبکهرىزجابهلصافرتمولىکو
وتساطاتحمراىسبىعىبطىاهطىحمرددرزنزوگ.دناهدشنکاس

اىمردزىنىهاگ.دنکىمرارفدنلبىاهزىخابرطخ.ساسحا
_وشىمىفخمناتخردواههت

.دنکىمهىذفتاههوىمو،اههخاشرس.هفولع:ا.ا
اوازازانتشدشحوتاىمهاگهانپردىرىگتفج:~~~





نامسجوزا٣)(

هناخدهرفارطاىاهلگنجرداهنزوگنىازاىمکد>دعتز٠
ادعت١٣٣١لاسرد.تساهدنامىقابناتسزوخهخرکوز
٢ىاهلاسردوناملآردلپاشحوغابهباهنزوگنىاز<س̀ر
هحىتنرد.دتملقتنمىراسزانتشدهبسارششدادعتا٣۴٣ات

را.تفاىشىازفازانتشدرداهنزوگدادعتهدشماجناى´٠٠٠~
هدنراگنطسوتاهنزوگنىازاسار١٢٧دادعت١٣٢٧ات١٣۵للاس
زاتسىزطىعمتظافحنامزاسناسانشراکونىرومامىراکمهاب
هاگهانپ،کشاهرىزجهبوىرىگهدنزهدنکسمسوزانتشدقطانم
لاقتناناولوشىکرىازج،نادوبکهرىزج،هاشنامرکنلدرز،هخرک
قطانمهبزانتشدىاهنزوگزاىدادعتزىنرىخاىاهلاسرد.دنتفاب
لقتنمدزىناتساردىداشغابوسرافناتساردلتکناىمروصحم
.دناهتفاىشىازفاىبوخهبکشاهرىزجردهاشاهرىاهنزوگ.دنلىدرگ
دهدحهماهنآدادعت١٣٨3لاسردهدشماجنادروآربا

انکراکىراکمهابهدنراگنلاسنىاردتساهتفاىشىا´
همتسنمىدشقفومناىوجشنادوىبرغناجىابر~

عقاوىلصاىاههاگتسىزهباهنزوگنىازاىدادعتلاقتناوىرىگهدن٠
.اگهانپ(ناتسزوخو)سارلناتسذرک،سار8

،<دسا،١
ادعتزىنلاس

رد<مىثامنمادثا)ىراسزان

ان
هدشتظاغحهقطنمهبزانتشدزاروپ

وردقطانمىاهنزوگتىعضوزارفاحلاحرد.دندىدرگ
تسىنتسدردىعلطاهاشنامرک



وکاگ،فسم:.~امرکرام:ىکرت()نوغوس:ىنمکرت(

رمر«<دىفسهکدرزنزوگفلخربلفک
کخاشابدنلبىاهفاشاهرن.درادهمادااهنار
اس١ا١.دش٠دهاشمخاشنىرتدنلب(
اشىپىولجردآبلاغىنارىال<رم
اتدنغساردهلاسهمه،اهخاش
دنکىمشىورهبعمرشهلصافلب
٠دکشخلماکهکنآىلمخمششوبودوشىم

آتسن
لتس

گهظهبکخاش
اش.دد

اک.٠<اتساتطس

تلر(و٩هتوبهبن7ز

اش>اردتس٠٠
~هلاس

هبىگلاس١٠اتتشهردودوشىم٠دوزفااهخاشلوطواهکخاش
اش.اوطزاهلاسهمهدعبهبنآزاىلودسرىمرثکااح
وگىم))لاخ((کخاشهبناىچراکش.دوشىمهتساکاهکخاش
رتشىب(.درادکخاش٢٠آعومجمخاشودرهردلاخ)٠ل<زه
،وگطخثىرىىنىنسرد)تساکخاش٢٢نارىارد.دش.هده~
.~وگىموخىساهنآهبآحلطصاودنکخاشنودبىهگو

-١٩ط١٢دذ،رتمىتناس٢۵٠ات١(٠هنتووسلوط.~هژا~ا
دگ~٢٩٠طا٠.٠٠>ذو،رتمىتناسا۵٠ات١٢٠حافترا،رص

.ىرزخهقطنم:ه´~
اماتااتسآ٠ررفىلگنجقطانممامت:رگ رر







نامسجوزا<«.

هدشتظافحهقطنم<ذحقاورختسا.اىس،ىزکرمزربلاهدشتظاغح
ىگزاتهب.ذوشىم.دهاشمناتسلگىلمکراپوناردنزامر>هگن»و
ر،رروصحمهطوحمهبناگرگقرقىلگنجکراپزالارمى»دعن
دشلقتنمنارابس.ا.دشتظافحهقطنمرذعقاوولهنىآىاهلگنج
.تساشىازفالاحرذاممآذادعتهک

)اگلىف،هچگهلىف:ىدرک()کىلا:ىکرت()هگوش:ىنمکرتا

هزادناهبآبىرقتولارمزارتکچوکبتارمهبهثج:ت~
.دسرىمرظنهبراذزوقىمک،اهتس>زااهاپنذوبرتدنلبتلعهم.تسا
گنرهبمرنوهاتوکىناتسباتىاهوم.تساصخشمانوهاتوکراىسبم
گنرهب،تفلکودنلبآتبسنىناتسمزىاهوم،زمرقهبلىامتمىا.وهق
فاصاناهخاش.تسادىغساهلفکگنرلصفنىارد،دناىرتسکاخ
رد(درادکخاشهسطقفىگدنزنارودمامترداهخاشزاکى~.تس
ر،اهخاش.)تسا.دش.دهاشمزىنکخاشجنپاىراهچىرداندراوم
ناتسمزلوطردتسارادکرکهکدىدجخاش.دنتفاىمزىىاپطسا
اهخاشهلاسکىىاهرنرد.دوشىملماکرامملصفردودنکىمدمتمر
نىرتشىب.دوشىمهدهاشمکخاشکىىخربردىلودنرادنکخاش
.تساىگلاستفهاتراهچنىبنىنسردخاشدتمر

،رتمىتناس٣ات٢مد.رتمىتناس١٣۵ات٩۵هنتورسلوط.~ه>النا
.مرگولىک٣٠ات١۵نزو.رتمىتناس٧۵ات۶۵عافت

ىاهلگنج،مکارتمآتبسننىرىزششوپابىلگنجقطانم.ه´~
زالارمفلخرب(ىناتسهوکقطانموتشدنىبىاه.اگنح،.٠»

.)دنکىمىرودعفترمىناتسهوک.وطانم
احىابرذآردنارابسراىاهلگنج،ىرزخىلگنجقطانممامت_.گدتگا



/اه.٠رروگ

انمطولم<،اهلگنج

ر.:ىناهجشنکاوپ
~اداع

اشهت>وصىاههدغندىلام،رار
هتسداى-وزتروصهبزىنىهاگاهاکومتم
انممه.داونش،ىىاىوبسح.دنوشىمهدهاشم
تکرحىببلغادوخىگدنزلحمرد.دننکىمانش

----،دد ~.><--،،د
احم» ر

٠٠.دنک._ىگ~ر ٠ .<«<د.٠.٠

٥ل~ دننک~~ىافد»>آذ~٥

اگ

.دننک._>افدنلبىاهشرپابوىفخمتروصهبرطخساسحا
رسزىنوناتخردىاههخاشسواهگرب،هفولعزابلغا:ا~

هک.٠».ادسرىاسفلخرببآندىشونعقومرد.دنکىمهىذغن
.دتمونىمنابزهلىسوهب،گسدنناماربآاکوش،دنهدىمرارقبآىور
اکوش،رطخساسحاعقومرد.درادادصعمندنچاکوش
هچبهکىنامزر۵وىرىگتفجلصفرد.دنهدىمگسقاوقاو

.دنرادىصاخىادصزىن~
وشىمعمرش٠امرىترخاواردبلغااکوشىتسم:~~~
رظنهبودرادنارسمرحلارمفلخربرنىاکوش.درادهمادا٠ط~
وبونىکومثىرىگتفجنامزرد.دنکىمىرىگتفج.دامکىاب~
هب<٠>اهاىگ.٠<دشلامدگلراثآ.دىامنىمبىقعتار.دامىنلوطى~
رگن~ا.وىاهنآهبهکتساصخشم8اىو.وبا
..ژىزلنرال)٧۴ا۵ل٥۵اه۵۶۵1ه،ه)ه)«۶(ىرورابرىخاتاهاکوش.دنىوگص
وبن،لطىمفقوتممىنو.امراممچدودحمختلولسدشر،ىرىگتنب
ط<ل~انگمزىناهاکوشزاىخرب.دشکىملوط.ام١٠دودحىنتبآ







رامسجوزا

)کسلکرن،کساکه>ام:ى٠رک()رقوت:ىنمکرتا)نارىج:ىکرت()کسآ:ىچولبا

)سلک:ىرل(

نادىدنلبآتبسنىاهخاشاهرن.درادىطسوتمهثج:ت~
لابفرطهبسپس،دنوشىمکىدزنمههبرسهبلاصتالحمردهک

تمسهبىردقاهخاشگون.دننکىمادىپ؟انحناوهتفرگهلصف

.تمساگنچهىبشولمزاولننام))5((ىردگاهمنآلگش،دناهلىچىپلخا

ىمناس٧٩هکتمساجرگدراهتشاهقطنمهبطوبرموهاخاشنىرتدنلم
ناتسارنخانشىمورتشوشرن(دناخاشدقافلومعماه.دام.درادلوطرس
ر،ادشهدهاشمدنتشاذىکچوکىاهخاشهکهنامىوهآودناتسزوخ
لىامتمورتدنلباهومناتسمزردوگى>ىنشوهاتوکاهومناتسباتلصف
ودنلبآتبسنمذىاهوم،دندىفساهلغکوندبرىز.تساىا٠وهقهب
اگورتنشوراهرنصوصخهب،نسمىاهوهآکنر.تساگنر٠اىس
ىسامرتاوگىگدمآرباهرن٠ژىوهب،اهوهآىولگرىزر٠.تساگن.مرک

اقترا

وشىم
ورملوط.اهه>ا
زو،~.تناس٧

رتمىتناس٢١ات١لمد،رتمىتناسات
مرگولىک

اوىاهرازهنمرد(ىناباىبهمىمو

هبکوت

زاتسا













نامسجوزا٣(

انمرهولثزب،نزاپوزبا

ىسهکتغاد:ىنمکرتا)ىچگ،هکت:ىکرت()نىماپودوگ:ىجولب()ىچگ،هکت:ىکارا(

٠درردناققعمزاىخرب.تساىلهازبزارتگرزبشاهثج:ت~
رکذدشابىمزىنىلهازبىملعمانهک.~لنم۵اهد1مانابارنآرىخ<ىاهىدنب
رواجمىاهروشکردناىگدنکارپوهدشماجناتادهاشم.رماساربدناهدومن
1هنوگرىز.دنشابهنوگرىزودلماشدنناوتىمناوىاىاهزبولک
نى>رد.دنکىمىگدنزروشکىقرشبونجزجهبروشکقطانمرثکاردهک
رگىدهنوگرىز.دناصغشملماکنآىورىاه٠رگوتغلکاهخاشهنوگرىز
هنوگرىزنىا.دنکىمىگدنزىقرشبونجىحاونردهکتسا/~ه.6للکذ(
..رادىرتنشورگنرورتکزانىاهخاش،رتکچوکىاهتج

ىدننامرىشمشودنلبىاهخاشدنوشىمهدىمانلکهکاهرن،اهزبولکب
١۵٢هکتسا.٠<وتسىبشحوتاىحهاگهانپهبطوبرمخاشنىرتدنلب(دنرا
اه-اشىوررب.)دوشىمبوسحمناهجدروکرودرادلوطرتمىتن
.تسا.٠«وىحنسوهناىلاسدشرهدننکصخشمهکدراددوجوىئاههرگ
ىهلاسردخاشدشر.تسارتهاتوکراىسباهلکخاشهبتبسناهزب-اش
.،وشىممکدعبهبىگلاستفهدودحزالومعمىلوتساداىزهىلها

دشراههرگىلوددرگىمفقوتمآبىرقتاهزاشدشرناتسمز
ىا٠وهقناوجىاهلکواهزبرداهومگنر.دنوشىمگرزب.دننک
اتسمزلصفردصوصخهبنسمىاهلکردوىرتسکاخهبلى٠٠٠

تشىىورربودنرادىهاىسودنلبشىرغلابىاهلک.تساگنر
تروصهبو٠دشنم،هنىسهىحانردهکدراددوجوىا٠رىتراونامفاهناش
.اىسمدىاهومواهاپواهتسدىولجىاهومگنر.دىآىمردقوط





نامسجوزا

ا.اکش

نکممهکاهروخشبآىوسهىنانکارچحبصلىاوار
دتتنابهتشادناوىحتحارتسالحموهاگارچات

رنهبهکنززىىاپفذارتمارنزابهان
هبنزاپمانهکدن.وابنىاربرگىذىخربىلودنن<دىم
نىمزهب،رشىاهاپرطخساسحاحقومرذناوىحهک
قطانمهبتاعافترازاىهاتوکىاهىثاجهباجناتسمزلصفر>اهزبولک
رىگفربتاعافترا.ذارناتسمزمامترگىذىخربىلودن.ا».٠سام
هبهکىئاجدنورىمرتلابتاعاغتراهبمهىهاگىتحو.دننامىمىقاب
مدنشابىمسرتسذلباقناهاىگوذ.ادنذوجوفربذابدىدششزوتلع

لومعم.دنکىمهىذغتناتخرذهخاشرسواههتوب،هفولعزا:ادع
ى<رب.ذزاذرپىمارچهباههرخصرواجمرذبورغلىاواو>وز
قىرطزازىنىهاگ،دتسىاىماپوذىو.ناتخرذگربزاه>افتس
لصفرذ.ذورىمتخرذىلابهبنىمزحطسرواجمهدىمخ»اههخاش
،،ىلودنشونىمبآهزورهمهآبىرقتکشخومرگقطانمرذناتسبات
دموشىمهدهاشمزىنبآعبانمدقافىناتسهوکعفترمقطانمىخرب
ومعماهزبولک

اىزهلصاف
.دننکىمتعجارمبآندىشونزوهدرکتمرح
رخاوارىسذرسقطانمردوزىىاپلىاوارىىسرگقطانمرذ:~ا´

اتوتسارادىاپراىسبناوىحقرعورارداابهوم
اوىحراکشتروصرد.دنامىمىقابدنوش

وپزالاساه.
لادجاهرم

اش



ا.٠<اتاسهاگ

لىکشتاهدام١٩ات٠
دننک._ىعس

اح<دهاهاپ
اگ٠٠٠
اتت

ات٠٠

همهزب،نامىازعقومر>.تسازور١۶
ابزهچبهستردنهبوودبلغا دلاد~٠
ابربتفجرىظننامىازىاىاقبنذروخىاربروخشل
زواجتم١٣۵٧لاسرذ(دننکىم
اشماممازنامزردومبىلمکراپرذعقاو
رعصر>دوخرذامبىقعتهبرذاقزوروذىکىزادعب
ابىگلاسمىنوکىدودحرذودنروخىمرىشىگهام
ىکىاهزبولک.تسالاساالذودحرمع
.دننک.اثمدىلوتوىرىگتفجمهابدنرداتقو

رگ،گنلپنآمهمىعىبطنمشذ.~تىمنو
هابور،سرخ،شوگهاىس،راتفکطسوتتسانکمماه~.~ا

دنکىمهلمحاههلاغزبهبىئلطباقعتاقواىهاگ.دنوشر~
امرکناتساردعقاوجنکسىاههوکرد(دزادناىمنىئاپ~~ه~زا
هلصافلبودرکترپىقىمعهردهبارىا؟زوردنچهلاغزبىىلطب~
دلوتمهزاتىاههلاغزبقطانمزاىراىسبرد.)دشنآندروخل~
ىگرزبىاههتسذ١٣۶٠ههدلىاواات.دنوشىمهتفرگمدرمطسوته~
ىلولشىمهدهاشمروشکىناتسهوکقطانمرثکاردنا~زعىا́ز

تماو)ناىچراکشتمسهبناروناجندنار(هگرجقىرطزانآر~~
-ذرگواههمشچفارطارذىراذگهلت،ىگنجوىنزهمچاسىاهح~́ز
~:رثگارهنآتىعمجرىخاىاهلاسرد،گسطسوتطفآ











رامسجوزا٣۶١

)ههذذذذه((ه))ه((ذه۵ناهفما-وق

.تسادىفسهزوپواپوتسدىلوتسااهچمقرىاسزارتهرىتندبگنر
وىبرغبونجقطانمردونارىاردطقفچوقنىا:ىگ~ارپ
ىگدنزىراىتخبلاحمراهچناتسازاىتمسقوناهفصاىقرشبونج
ضاحلاحرد.تسىنصخشم٠لماکنآىگدنکارپهدودحم.دنکىم
دامصگنتوىضاقهلکهدشتظافحقطانمردناممفصاچمقدادعتنىرتشىب
..وشىمهدهاشم

راتسرلچوق

.دنراذ>انحناندرگتازاومهبآبىرقت،لاىرواچمقهىبشاهخاش:ت~
ر،.دنتسهىهاتوکخاشىارادزىناهشىم.تسازىتىاىاوزابونهپخاشىولج

ىنىزدىفسهکل.ذوشىمهدهاشمىهاتوکو.اىسىاهومهنىسوندرگ.٠سام
.تسارتکچوکنارىاىاهچمقرىاسهبتبسنهثج.دراددوجورمکهىحانر
ىا٠دع،دنکبمىگدنزسرافناتسرلهقطنمردموق.٠دا:.لدنگا
زارىشىاهچمق(سرافىاهناتسازاىقطانمارچوقنىاىمسم<نپ.دو
ر،.دننادىمناتسچولبونامرک،ناگزمره،رهشوب،)دوشىملماشزىنار



ىزکرمزربلاچوق
وف

:تاصخشم

ىلاىرواچمقهب)هوکزورىفاتدو_اش
هىحانوىکمنلفلفودنلبآتبسنندرگ
اش.ثچىپ.درادن٠وجولومعمرمکىور
.تسا.٠<ذرگنىثاپ

ام

وکزورىفبرغاىگدنکارپ٠زوحىزکرمقطانمر
وم،)نىماروورسچگ،نىجروهقطنم،راصحهخرس،رىجخ،رل
هکل.تسادمغسو.اىسىهاگو.اىس،دنلبآتبسننذرگ
ىم٠دهاشماهچوقبلغارذتساهاىسنآفارطاهکلکش
.تسا.٠<ذرگرىزاىوطسو،لابفرطهبلومعماهذاش

وملا،ناقلاطذودحاىگدنکارپهزوحىبرنقطانمر
ر»و٠اتوکآتبسنهنىسون>رگرىزىاهوم)نآىبونجقطانم
٩ز~بثاهخاش،ذراذذوجواهچوقرذلکشىنىزدىغسهکل،تسا
رگىلابفرلهبابلاغاممآشچىپودنراذىنمراچوت~

<٥.۵.

.درا(۵وجوىتوافتمتاىرظنچوقنىاىدنب.دردرومرد:ت~

.وقنىارگىدىخربو۵کهعذ.ه.هامى.ههه،هدلىناغفالاىرواارن́آ~هب



رامسجوزا۴٧

ىناغف.ىل.رو..وقابناتسرلىاهچوقنىب)دىربىه(ىطلتخا<ر

ىتىمتساىلاىرواچوقهىبشاهذاششچىپومرف.دنن<دىم
لنسرگرىزهىمانرد.دنتسهىهاتوکىاهخاشىارادلومعم

ىضعبرد،دوشىمهدهاشمىدنلبآتبسنهاىسىاهوماهچوقزاىخرب
..راددوجوهنىسهىحانردطقفوهاتوکاهومنىارگى
ىگدنکارپهدودحمدرومردىاهعلاطمهنوگچىهنونکات:ىگ~ارپ
تفاب،ربخ.ناجرىس(نامرکبونجىحاون.تساهدشنماجناچوقنى
هدهدحم.٠<اونعهبناوتىمارناتسکاپزرمات)نامزب(رهشنارىا،)تفرىج
ربخهلشتظاغحهقطنموىلمکراپرفاحلاحرد.دربماننآىگدنکارپ
.دمتمابىمناوىحنىاهاگتسىزنىرتهتخانشنامرکناتس،ردحه،ونوچورو

نامااهىوقرىاس
تاعلطاامرنادرپمردهکهدشرکذىاهموقربهولعامروشکر
هبهکدننکىمىگدنزىثاهچوق،قطذمزاىخربرد،دىدرگرکذدوجوم
ىدنبهدردرومردعطاقروطهبناوتىمنزونه،تاعلطادوبمکتلع
رىوکهىشاحقطانمىاهموقزاناوتىمهلمجنآزا،درکرظنرامظااهنا
ورهشتفننىبىاهچوق،کاراهقطنمىاهموق،تولرىوکوىزکرم

ىاهچوق،ناتسزوخفلتخمقطانمىاهموق،)قارعچوقمانهب1رام
رنارىاىقرشبونجىاهچوقونامرکفارطاىاهرىوق،زارىشفارط
صوصخهبفلتخمتاعلاطمماجنا،دوجومىاه،لخهبهجوتاب.دربهان
.تساىرورفنارىاىاهشىموچوقدرومردىکىتنژىهىسررب

دوزحبمرد،بلغاىلو،دنتسهدرگزوراهشىموموق:ناه~
ر<ونشنوتحارتساهبزورنىبتاعاسردودننکىمارچرصعو

ىگدنزىعامتجاتروصهب.دنتسهلاعفزىناهبشىهاگ.دنز
هلگزاادجومهابناوجىاهرنو~٥رب٠





رامسجوزا٣٧٢

زىىاپلىاوااترامربرخاوارذ.دنوشىملامساراچذاهنآزاىذادعتتس
.دنوشىم.دهاشمبآعبانمکىذزنرذبلغازىن

ز،رتمکىلو.دننکىمهىذفتناتخرذگربواههتوب،هفولعزا:اذن
.دنروخىمهخاشرسزبولک

وزىىاپلصفلىاوازارىسمرگقطانمرذىرىگتفج:~~وتت
ىاههلگنامزنىارد.ذرىگىمماجنازىىاپرخاواردرىسذرسقطانمر
.دنوشىمطولغماهنآابدننکىمىگدنزاهشىمزاادجلومعمهکچوق
اممآ.ذرىگىمرذگرزبىاهچوقنىبذربننىرتىىاشامتعقومنىار
مهفرطبتعرسابسپس،دنرىگىمرارقمهىوربورىاهلصافابلومعم
اهخاشذروفربىادص.دنبوکىممههبمکعمارناشىاهخاشودنو>ىم
.دسرىمشوگپروذهلصافزاتساناتخرذهخاشنتسکشهىبشهک
امرنآرار»نامزنىارذ.دشکىملوطزورهساتکىنىباهشىمىلحف
ىاهچوق.ذوشىمعطقوبنىاىنتسبآذرجمهبىلودهدىمىصاخىوب
ىاهرن.دنهذىمىرارفارناوجىاهچوق،دوخخاشندادناشنابنسم
قشعراهظالحفىاهشىمهبذوختاکرحاباممآدنرادنورملقبلاغ
.دننکىمىرىگتفجهظحلکىرذو.دنونىماهنآلابندهب،دننکىم
ىوىگتغجدراذىرتگرزبىاهخاشهکىچوقابدنهذىمحىجرتاهشىم
ونسبآىاهشىمامرآ.دنتسهمجاهمراىسبناوجىاهچوق.دننک
ىژرنادنوشىمثعابوهدرکبىقعتاردنثسىنلحفهکىئاهشىم
ردهتسامزلناتسمزلصفردنىنجدشرىاربهکامذآزاىداىز
هلگشمارآردىمهمشقندنلبخاشونسمىاهچوقهکىئاجنار<.>ورب
تسامکناشدادعتهکىئاههلگرداراممآدىابننىاربانبدنراذه-معرب

١٢۵دودحىنتسبآهرود.درکراکشىرىگتفجلصفر









طقف.٠<ارىالحاوسرد(نامعىاىرذوسرافجىلخ:ىگدنگارپ
هدهاشممشقوىسومروخ،رهشوب،رتاوگجىلخکىدزنردهنومن
)تسا
.اىسآواىلارتسا،اقىرفااتسرافجىلخزا.ىئلپ~ارپ
اهبشوقىمعتبسنهبىاهبآرداهزور.تساىزبآ.تال~
ىگدنزىلىمافتروصهبلومعم.دزادرپىمارچهبىباقرغقطانمر
.تسالتاقگنهنوهسوکىئاىردىاهواگىعىبطنمشد.دنکىم
نىنچمهوزورونىاههاچوسرافجىلخگنجزاىشانبآىگدولآ

ناوىحنىاتىعمجشهاکثعابىرىگىهامىاهرومر اتقارىت

قطانمرد.لنکىمهىذغتىزبآناهاىگزاوتساراوخهاىگ:ا
آردندادناکتزاسپو،دنکىمهشىرزاشاهزوپابار.٠.اهاگ
ارنآ،اهنشمزدرکر

هىورىرىگ م~ر
رانورىبىاهزادنااتوور

اوم.٠<آزاآک~ا

ل~د~

،ف
الثمدىلوتهبرداقل
رىگىمماجنابآ
ام١٨ات

طومرمهکشرازنواهفا

افا
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و~ادندنودب
ومعمن<زاب~آ
ام.٠«بلوط

دحهککى<ر

ام

تم>رداتدرک زونهکنىازادعب
ر.هکدنرادناتسپکونودنازاببا
امام:آ.انرادىداىزرىششىاجنگاهناتسپ
دسکىمقىرزتهچب.:<اه
هتساررىزودلماشنازاىبآهتس،ر
وعهبهک،ل257٩~٧٦1(.٠<ا´
دندابىاهگتمرنهتساررىزودن«د.٠.اه
.انتابىم.٠<ادند

رودبىآهگنهنر>نونثد
اوناخهسقادنداىىاهگنهتزاو
ىباس~قامعىابردوسرافحىلخىاهبآرداهزب.وج.روب.

.ندرگىملمائنارهنوگ١٨دادعتآع~

ىاهگنهنمانهبهداوناخکىنا

مرپساىاهگنهنمانهب
هکتساه







نازطبا/ل/

~ىباگنهن

الاو()اگرزبگنمرن(

ىىاهتناتمسقردورتمىتناس٣٣عافتراهبلومعم،هاتوکراىسب،ىتشپهلاب
نىرىزحطسوندبلوطمتفهکىآبىرقتىاهنىسىاههلاب.درادرارهتشپ
گردرزمکشرىز،هموتاىدزاىرشقندىبسچتلعهب.تسادىفساممنا
دناگنرهاىسىنادندىاههغىتو.٠>اهدفقس.اسرىمرظنهب

اعت)اههدامزارتکچوکاهرن(،رتم٣٣١٣ات٢۵ندبلوط:~هزالنا
لابهراورآفرطرهردىنادندىاههغىت،راىش٩٠ات۵۵ولگرىزىاهراىش
ردورتمىتناس۵٠زازواجتمناهدولجىاههغىتلوط،ددع۴٠٠ات٢٢
.نت١٨٠نزونىرتشىب.تم<ارتمىتناسا٠٠دودحناهد~
ونکات.نامعىاىردوسرافجىلخىاهبآردنارىارد:ىگ~ارپ
.تساهلشهدهثمسابعردنبومشفهرىزجفارطاردهنومندنچ

.اه.سوناىقامامت:ىف~شنگارپ
هدهاشمىئاتراهچاتودىاههورگرداىىدارفناتروصهم:تالل
ر،رتمولىک٢٢تعرسابلومعم.دنرادىنلوطىاهترجاممم.دوش
رتمولىک٢٨هبارشتعرسىرورضهىقاومردىلودنکىمانشتعاس
رتما٢اتلهبنآعافتراوتسادننامفىقوىدومع،هراوف.دناسرىم
هبقىمعىاهجرىشابىحطسهجرىش١۵ات١زاسپلومعم.دسرىم
نى،زاىاهنوگاهنتىبآگنهن.دورىمورفبآرىزهبتعاسمىنتدم

.دوشىمهدىداوهردنآىمدهلاببآرىزهبنتفرزالبقهکتسا
هاتوکسناکرفابادص.درادناروناجنىبردارالصنىرتدنلب~٠

.تسا.٠«ىنشلباقرتمولىکاهدصاتبالخا.ر







:ساهجشنکارب
:ناداع

اهدتاهىم،دتگىم

و

مىک)١

هبدم<ومىم
ودحىنتسبآلوط:لثمدىلوت

٠٠)

.دنک´´́´́´

:هولىک٢٧٠٠دودحولوطرتممىنوششدازوم
دنک.~ترجامممىبطققطانمهىردامابسپسودروخىمرىش
~~..اس٨٠دهدحرمعلوط.دنکىملثمدىلوترابکىلاسهسات

~ى~گفهل
)رىرنسگاخىلاو،ىرنسکاخگنمز(

راممتن
رتسکاخندبگنردرادگرزبىاهثج.تاصحشم
نابش٠٠ر،ىگنردىغسطاقناب).زىناولاگنهآ
~رتوتساهاىسىنادندىاههغىت.دنهاتوکىاهنىس
هفىتگرندوبنراقتمىتشپهلابگنممابنآتوافت.درا
.دشامىماههراورآ

ات١٢ندبلوط.~هژالنا
فرطرهردىنادندىاههغىت

.سم5۵ات٣٨ولگرىزىاهراتنت
اس٩٠هغبترهلوط،ددع٣٨٠ات

.سا٠دث
اتلامشبطقزااهاىردواهسوناىقارثکا:ىف~~اهپ
.́́.٠..-زاىکى.دوشىم٠دهاشمىثاتجنپاتودىاههورگرد:تال~
د-~~٩٠زازواجتمهبهکداىزتعرسابتسارداقتس~~











نازابباا...

ر،ودننکىمبىقعتاراهىتشکاههنوگزاىخرب.دنرادىبلاج
وگرزبىىاه٠ورگردلومعماهنىفلد.دمز<درپىمزىحوتسجهب٠
~اق.اىخرب.دنوشىم٠دهاشمىکتوتفج،ىىاتجنپىهاگوکچوک
.دننکهلمممحازمناوىحهبو٠دشعمجندىگنجىاربتسانکمم

ر~هىموراهنىفلدنىبرد.دنشکبارگرزبىاههسوکدنر
حورجسنىفلدکمکهب.٠رىفلددنچاىکىتاقواىهاگ.،ر

هب.٠>دىشک.سفنىاربارواودنىآىمنامىازلاحرداىورامىباى
اهناسناتاجنربىنبمىىاهشرازگ.دنهدىمراشفبآمطسفرط
طسوتهسوکهلمحزادارفاتاجناىوندشقرغلاحر
ر«مردىرطبىنىبىاهنىفلدصوصخهباهنىفلد.در<ددوج
هکدنهدىمهزاجاتاقواىهاگ.دنرادناسناابىاهناتسودراىسبراتفر
راومرد.دنوشراوساهنآتشپربىتحودنرىگبارامرنآنارگانش
هباراهىهامىتحودنهدىمناشننارىگىهامهبار._ام<،اه.٠.اکم

اف

کرىسزاىضعبواهشحوغابرثکارذ:ىد~اشزوا
ىکىاهنىفلن.دننکىمتىبرتفلتخمىاهشىامنماجناروظنمهب>ن

.نسثىمبوسحمنامروشکىنرگتعىبطىاههبذاج.رىرم
امعىاىرذوس.افجىلخهباهنىفلدىاشامتىاربىداىزذاذاهلاس

ر<ىببم>ر»ىزذادعتهلاسهمهکساجهقطنمرن.دننکر
٠وىزجفارطاىلحاسىاممآ.دوشىم.دهاشم.امناباات.امروى

ر>ىنادنحتاعلطا
اتىلحاسقطانمزانامعىاىر»

قطانمزارگىذىکىزپن́~
تسا.؟راجتشزراىاراذزىناهن
ر،،وجومىاهنىفلذتىعضوزارفاحلاحر..

انممامترذطنآ.٠
لحاسزا



آتاهحان
رگ

اسوپ

ف

دشراتلرگز~

ز٠ىخربندبىورربکگنچ
٨۶هام.٠>امآ.اماها».)دنتشادهلصافرتم٧٠٠>و
ولىکاره><»ىخشتهارهارنپفلداهرآهنوگهکنىفل
هب~رابم٠وکىاتسورکىذزنکساجرهشبرغ
ىگمهوهدمآىلماس

.ثسما



ناز٩باا

~تشپژوگىىفلد
)ىبرسنىفلد،رادلاخنىفلد(

هىحانرد.تسالکشىاهناوتساوزاردهزوپ،طسوتمهثج:ت~
لکشىثلثمىتشپهلابهکدرادىدننامزوقىگتسجربلومعم،تشپ
ىبرسلىغسزا،توافتمندپگنر.تساهتفرگرارقنآىورربىکچوک
نىنسرد.تسارتنشورندبرىز،ىتروصاتهرىتىاهوهقهبلىامتم
لاخنىفلد،دىدجىاهىدنبمىسقترد.دنکىمرىىغتگنرزىنفلتخم
نىفلدنامهاردرادکموککهىبشىىاههکلندبىورربهکرا
.دننادىمتشپژوگ

ىمناس٣٠ىاهنىسهلاب،رتممىنووددودحندبلوط:~هزالنا
ادعت،رتمىتناس۴۵ىمدهلابىانهپ،رتمىتناسا۵ىتشپهلاب،رمم
.مرگولىک٢۵٠دودحنزو،ددع٣٨ات٣٠هراورآهمىنرهرد.٠.،دم

نى<تاقوارثکا.نامعىاىردوسرافجىلخ،نارىارد:ىگ~ارچ
.-وشىمهدهاشمسابعردنبلحاوسومشقهرىزجفارطاردنىفل
زوقدقافهکدرادىرطبىنىپىاهنىغلدابىکرتشمهاگتسىزآبىااا

..رادلکشىسادودنلبىتشپهلاب،رتهرىتىگنرو٠٠
.خسمىاىردومارآسوناىقاىبرغبونج،دنهسوناىقا:ىفلجىگ~ارپ
ىاه٠ورگرذىهاگوتفجاىوىکتتروصهبلومعم:تال~
اههچب.ذوشىم.دهاشماههناخذورهناهذولحاوسىکىدزنردکچوک
رآتعرس.دنرپىمنورىببآزارتمکذودحبلغاودناشوگىزاب
دنکىمسفنتهکىاهىناثدنچرذ.تسارتمکىرطبىنىبنىفلدزا

گىتدمهبسپس.دىآىمنورىببآزاتشپزوقزا.:ا.

وتساىتلاجنىردقنىفلدنىا.دورىمورفبآرىزهبهقىق
.>وشىمهدهاشماهقىاقفارطاردرتمکىرطبىنىبنىفل





۴ نارابباا٥

ىقىقدعلطانىفلدنىالثمدىلوتتىعضووتاداعزا:تال~
هبدناوتىمودنکىمىگدنزىعامتجاتروصهبآبلاغ.تسىنتس
٨٠زارتشىبهکىىاهبآرذبلغا.دنامبىقاببآرىزتعاسمىنتدم
هبىداىزهقلع.تساشوگىزابراىسب.ذوشىم.دهاشم،ذراذقمعرتم
ونىفلذنىا.درادبآزاندىرپنورىبوىراوسجوماهىتشکبقعت
مهابدنرذاقىعىبطتلاحردمهوتراسارذمهىرطبىنىبنىفل
وکسازابلغا.دنتسهازاناههچبىلودننکلثمدىلوتوىرىگتفج
.دنکىمهىذغتاهسوپاتخااىو

٢~ىدنهىرطبىنىبنىفل

زاىمکنىئاپهراورآ،درگوطسوتمهزوپ،طسوتمهثح.ت~
ىرتسکاختشپگنر،لکشىسادوگرزبىتشپهلاب،رتولجلابهراورآ
وتروص~رطودوندرگاتمکشهىحانرد،رتنشوراهولهپومکشرىر
.تسانىفلدنىاهصخشمهکدراددوجوىئاهلاخىاهنىسىاههلاب

ات٧٠ىاهنىسىاههلاب،رتم٢١۵دودحندبلوط.~هژاهئا
رتمىتناسل٠ىمدهلابىانهپ،رتمىتناس٢٣ىتشپهلابىدنلب،رتم.تناس

٢٣٠ات١٨٠طسوتمنزو،ددم٢٩ات)٣هراورآ

ىماهباردبلغا.نامعىاىردوسرافجىلخ،نا>ارد:.گدنگا
لحاوسورى:زجزاىرثمولىککىدودحهلصافابورتم٣٠دودح.تممام
رثکا.دوشىمهدهاشمرتشىباهنىفلدرىاسهبتبسن،دننکىمىکدنز

مشقرىازجصوصخهبنارىارىازجولحاوسفارطا
.سسسسوگنىازاسرسىم.سمسس.ور
.مارآسوناىقا~ونحه~.سونامقا:.هط_،ثنگا



امتىاا
اس

اعف

شنک
رابسب.دمنامبهکانمردارلاسلوط

رد.دنىبىممىلعتپوم
ر،.،ر<،،وجوبتارمهلسلسدنوشىم
رىنرتگرزبهداموتساهمهرببلاغ،غلابگرزب
ربباغنىغلد.درادرتکچوکىاههدامرىاس
.ابر٠ردزىلىسولباقمفرطهبدوخندىبوک

ابهسىاقمرد.دنزوماىبرگى
ابىزاباىوکىتابورکآىاهراک
تلاح.دهک

اهىت

رممقستدودحتسارداقىدنهىرطبىنىبنىغل
هماراهىهامتاقواىهاگ.دراذهقلعىراوسجومهب.درپبلاب
رپنورىبهباراهنآوهدناشکقمعمگ
گ.دنثکىملحاسهباردوخمدىانثتساهبندبمامتامذآ

اس _ر

لب

ارودوات

هگ~رال٩

هبمذابارهدشدىصناىهامزىن
ىخرب.تساادصعحندنچىاران.ذرىگىم
.هنکرارقربطابترااهناسناابدناونىم
..وشىمبوسحمماگنهومشقرىازجىاههبذ~زا
~ثىاوبىنرگتعىبط.٠>ادنمقلعزاىهطر
.نوشىمروکذمرىازجمزاعامرنآهناتسودوب-

~لهژىو~کحوکىاه.رهاملماشبلغا:ا

....هلاس
اک

ف





،~هلوثوکلتاقگنهن

٩داق ٢
گت

گتااف

وکبقشپ
وط:اههزادنا

هنسمهلام.دننام
١ات١١هم

ىتناس٣٠ات٢٠ىتشپهلاب،رتمىتناس٠٠٠
ات٨اه.٠<ادنددادعت،رتمىتناس

م...ر<ور>فرط ..رو
۶٠٠هبنزوورتم٩هبندبلوطلتاق

امم.،اى.دوىمرافرىلخ:ىگ~ارپ
مرگىاهبآ:ىناهجشکاوپ

رگ
ىممرگ

>اهنآرواجمىاهاىردومار<و
ر-ر-٩زتاعلطانىفلدنىاراتفروتاداعزا:نال~
وىهام،دىئوکسازا،تسارگشاخرپراىسبتراسارد.تسىن
.~ىمهىذغتاهنآىاههچبهژىوهبرگى



وگرثکاگنرهکتشادهبوتدىاب(هرىتىرتسکاخاىهاىسندب
ابا>امنآدىابن.٠داربانب،دوشىمهاىسلماکگرمزاسپىتدمنىفل
.)دومنهابتشانىفلد.٠دا

ىتناسودحىاهىسهلاب،رم۶ا٣١۵ندبلوط:طهزادنا

ف ´شن:ذندد>دعت،رنم
.س١ااهدهدح

.نامعىاىردوسرافجىلخ،نارىارد.ىگ~ارب
.مرگولدتعمىاهاىردهىلک:ىناهچشئکاوپ
گوکچوکوگرزبىاههتسدردىعامتجاتروصهب:تاه~
تعاسردرتمولىک)۴تعرساب.دوشىمهدهاشمىدارفناترومهب
.دنکىمتکرح

.دنکىمهىذغترگىدىاهنىغلدىتحواهوراپرسواهىهامزا.اذئ
ودحىنتسبآتدم.دنکىمىرىگتفجلوصفمامترد:~~وت
سنسارتموددولحنآلوطهکدىازىمهچبکىوتساهام

۶~زاردهزوپىلومعمنىفلد

هکارهاتوکهزوپىلومعمنىفلدونىفلدنىاهتشذگرد:هنن~
هنوگکىتحتاردرادندوجونارىاىاهبآرددىدرگصخشمىگزاتهب
وىکىتنژ،ىکىژولوفرومىاهىسرربردىلودنتخانشىمک.کهله5>ذهانهم

نىارد.هنتسهازجمهنوگوداممآهکدىدرگصخشمهمجمج٠٠
ر،ىلوددع8١ات۴٧نىئاپولابهراورآفرطرهرداهنادنددادعتنىفل
ىاهنادندنىفلدنىاردآنمض.تساددع۵۴ات۴١.اتوکهزوپىلومعمنىفل
گشرىز،هاىستشپگنر.تسانىىاپ.راورآزارتشىبتفجوداتکىلابهراورآ

.تساىرتسکاخگنرهبونهپآتبسنىا~،؟اههلام~





نازلباا<..

ر،١٣٨للاسهامنابآرذ.نامعىاىر>نارىارد:ىگ~ارپ
ناتسرهشبرغىرتمولىک٧٠ردحقاوکرابمهوکىاتسورلحاس
تىوهنىعتوهدهاشمفلومطسوتنىفلذنىازاذدع٧٣دادعتکساج
ىگمهوهدمآلحاسهبىعمجهتسذتروصهباهنىفلدنىا.دىدرگ
لقتنماىر>هبذوبهدنززونههکناوجنىفلدکى.دن»بهدشفلت
..رپسناجهىقبرانکردودمآلحاسهبآددجمنىفلکنىاىلودىدرگ
.تسا.دشنىمخشمىتسرذهبزونهىعمجهتسدگرمنىاتلع

.ناممجمرگولدتعمىاهبآ.ىن~شئکاوپ
اهنآنادعتهکىگرزبىاههتسذردىعامتجاتروصهب:تاداع
.-وشىمهدهاشمدنکزواجتنىفلذ١٠٠زاتسانکمم

.دنکىمهىاغتاهدىئوکساوىرتمىتناس١٣ذودحکچوکناىهامزا:ا~
ناتسباترخاوارن.تسالاسکىدودمىنتسبآتدم:~دموت
.تسالاس۵٨دودحرمعلوط.دىازىمهچبکى

نىاهصخشمهکدرادىکىرابوزارد:زوپوطسوتمهثج:ت~
،نوافتمندبگنر،ولجهبلىامتماىوىدومعىتشپهلاب.تسانىفل

اتنشورىرتسکاخاهولمم،.اىساتهرىتىرتسکاختشپگنرل
هراورآگنروىرتسکاخلابهراورآگنر،گنرمکدرزندبرىز،ىىامرخ
.تسادىفسنىىاپ

لوط.اههژادئا
اس

٣٨ات١۵ىاهنىسهلابهرتمىثناس٣٠٠ات١۵
فرطرهرداهناانددادعت،رتمىثناس88ات١٢.تشمهلاماا

ل۴ات٢٢لابهراورآ
.مرگولىک١۶

ات۶.نزو،ددع۶٢اتلانىىاب.٠راورا،دد



ىگدنک>وپ
٨8لاس٠
ابصىاهروم

١٠ش

رگ
:ىئاهچشئک<وپ
..٠>آروپمىاهبآومار~٠٠
رگتروصهب:تاداع
اس٠<١رودبورغلىاوار
ر«ررتمکتىلاعفزور

رىسمرگ

ف

.دز<درپىم
اگ.دنک

تعرممام
ىتشک´

ر،.دنکىمانشگازگىزتروصهبلومعم.دنکىمىراوس
ودرپىمنورىببآزارتمهسحافتراهبتاقوا._اگ
هم،دخرچىمدوخىلوطروحمىور

اىر

وحثدناوتىمثاکرحنىااب.دنىوگىم
دصورسرپراىسبتکرحنامزرذ.دهذ

دنکىمهىذغتىهامواهدىئوکسازا:ا~
ه~هم،،رتم٣٠٠قمعر>زىنىهاگوىحطس
هسهه،1.٠<وت٠اهام.٠»ذاىمطسوتنىغلذنىازاىذطز
._وشىمهتشکلت´́´

ل_.دنکىرىگتفجدناوتىملوصفمامترذ:~~وخ
ر~هبوکىرابکىلاسهسره.تساهاممىنوهد۵و
هچب.دروخىمرىشلاسکىزازو~.لاز~
غلابانهتسدهبوهدرککرتاررلط
.تسالاس۵٠دودحرمعلوط.دنونث.صر.





وگنىا.تسادىفسنىىاپراونوگنرهاىس
امع،،اىردوسرافجىلخزاىاهنوگناونم

٧٠ات.٠<دبلوط:اههزادفا
ىتشپهلابعافترا،رتمىتناس٢٩
دنددادعت،رتمىتناس۵٩ات
نىىاپهراورآهمىنره

رافجىلخ:ررگدنکارپ
~آ:ىناهجشنکاوپ

~.٠.امعى،ر
~~ه٠دوتاىقامرگ

ز،رودلومعم.دنکىمىگدنزىعامتجاتروصهب:هتتاداع
اگتکرحعقومرد.دنکىمىگدنزقىمعىاهتمسقردوىلحاس
هبندىشک.سفنىاربهکىنامز.درپىمنورىببآزا
.شاپىمنورىبهباربآ

.وگىم،اهدىئوکسا،قىمعىاهبآناىهام:اذن
لثمدىلوتهبرداقلاسلوصفمامتردلامتحا:~~وث
لوطرتمکىذودحهکدىازىمهچبکى،.ام١٢ات١٠ىنتسبآت~
.سم<لاس١۶لامتحارمعلوط.دنوشىمخلابىگلاستغهره.هراه

اهزىوپربثهداوناخ

کچوکاهنآهثج.دنراداهنىفلدهبىداىزتهبثهلاون~زعب.ال٩́´
اهنىفلدرثکافلخرب.)تسارتهاتوکرتممىنوودزانلبل~(~~
وناه.٠.<د.و.اتوکراقنمىارا>اىوراقنمدقافو٠٩ک٠ذ؟.







افح.٠.امزاس،)موس~انارپانار´´́ا

اغحىلمنمجنا،)لوادلج(نارىا.٠.ارادناتسپ.١٣۵٧.لىع~ا،ه~
اسناطمحموىعىبط

تظافنه.٠.امزاس،)موددلج1نارىانارادناتسپ.١٣ل٢.ىىع~
ارهت،تسىزطىحم
...8٣.لىعامسا،دامتعا

تسىز~
لوادلج،ىىاىفارغجىسانشروشککىىنابم،نارىا.ا٣۶ه.ز~ا،نرل
..٠<،رمرت،باحسىفارگوتراکوىىاىفارغجهسسوم،ىثامنهرىقتدمحممجرمم

زرواشکرضمناگدنوجابهزرابمزرطوصىخشت.١٣8٠.زو~،هلاز~
....،،،_اگىاهىرامىبوتافآىسرربهسسوم١هرامشهىرشم

تاررقموىنناوقهعومجم.ا٣ا٩.تسىزطىعمتظافحنامزاس.ىگ~ت
ارمم،تسىزطىحمتظافحم٠رامزاس.تسىزطىحمتظافح
هاگشناد،هوددلج،امذآتظافحوىعىبطعبانم.١٣۵٢.~~ا،ىننسر

روپاش
تظافح.٠،امزاس،نارىانارادناتسپىئارحصىامنهار.١٣٧۵.گنش~،ىث~

ن،رهت،بتکىاىند،ىدوعسمتشذگرسخىرات.١٣۴).از~ل~.ن~اىئ
..٠<،رهت،ىهاگشنادرشنزکرم،)نارادهرممم(نارىاشحوتاىح.١۴٧٨.ردنگسا،زو~

ر«ى،ن<ر«ناتسپىامنهار.١٣۵۵.درف.ا.نوتگنىره،نژىب،ىروثنهره~ره
..٠<ارمر،تسىزطىحمتظافحنامزاس
ونانابطىحم،نانابراکشزا.هدشئشنتنمىتاقپقحتجىاتئوتاشرازگ
ىجراخوىنارىاتلاقمواههمانناىاپ،تسىزطىحمتظافحنامزاسناسانشراک

روماجىاىفارغج.١٣٨٠.شىورددىشمجىرگنزابونادرگرب.~واژگنو~
.دمشم،رمممقاور.نارىانارا٠اا٠
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ىلعموىسرافىاهمانىىابفلاتسرهفا۴ا٠

٢٧٣١٢هسسرخ
٢٧١٢اىاهوهق
٣ىىىمزشوگرح
٧ىترششوگرخ

٢١٠)٩ىبرغ
٢)١سرشوگرخ
٢٣۶٨کشوگرح
١۵رىشمرخ
شورخ
٢١ازخ
٣ال۶سراشافخ

ا۴۴راردتشگا
٩ا۵٩دلبل؟
۴ا۴١دىفسل؟

ىندورازدرىب
٨لاودناس
٧ىبىل
٢٠١درزنخان
٢<٩زورمىن
٢٠٨فدارگونىو
ىدنه
٥مجق
٩٨ىغىتهجوج
نارىج
٢۵٧لاقاچ
٨٢هکهلاچ
١کولرچ
٧لىغچ
١٢١وتقلچ
١ىکىشىپلوپت
٢٣٨هلوچ
٧اشح
٩ىزاقفقىزبآروخهرئنح

١٢«ىاهنارتىدمىزبا
۴ىدرونجب
١٢ىجولب
٧ا١۵ىگناخ
ى،ذح
گرزبدىفس.٠<ادند
کحوکدىفسنادم
.١١٠گنرو
ىندور«
١١٢شونئ
هلوتوک
٧کجوک
ىزاقفقرافح

٨ىاهنارتىدم
١٩ىنارى
ىىاپوراتئپر-

ا٠٣ىنارىا
تنارب
ىمامامم
دنلبنئوک

٨ىجىچراخ
اخ

اورفق
ىواس
>ا~لببس

١اه،ىدنس
بوثاش
۵ىلامنث
١۵٠ىنامع
١۵8موقهرق
٨لوک
٨دنلبشوگ
٧نممنثوگ







راتمک
٨)گنزروک
٨هنذىتهلوک
٨۶.،رتسکاخناهدهسىک

٠٨٠>د ررم
٨٣ىئ

کپبثاروک
نچسروک
٨.،رىک
رر
٧واگ
٧۵ىئاى<دهاگ
٧.هوکواگ
ىئنوگهجگ
۶٠ىچگ
.اقىجگ
ز>رگ
کبرگ
٧.سلابهبرگ

٨هنکت
ىلگنج

٧٧کسل
سکنپل
٧.اارام
زوگنام
٢~رم

هت



ىلحموىسرافىاهمانىىفلاتسرهفا)ا

٢٢۴ىناکرىهىئارحصشوم
٢٢٣٩ىزارىشىىارحص
٢١4راطق
٢١٣٩ىاهوهق
٢٣ىزارىشرازتئنک
٢۵درزندرگرازتشک
٢٣ىناکرىهرازتشک
٢١۵ىتشک
٢۴٨هلک
١٨روک
١١٩ىنارىاروک
١٩٠نافم
٢٢١هىنودقم
٧ى،هد
٢٢١٩نىمارو
٢٧٩گنرتفه
٢١لىئاىلامىه
١٧٣ىلوگش

٢٧٧لىئنوم
٢٧٨وآرهم
٣ل٩هىم
٢٩٣سمم
١ه٢٢١اىرتون
٣٨٢١٩ىبآگنهن

٨٨مربس
١٩ىتئنپهلاب ٧٨٣
٧٨٧١٩اىاب
٣٨٢گرزب
٨۵ىرتسکاخ
٧٨۵١٩ىاس
٢٩٧لتاقهبش
له٣٩٧هلوتوکلتاق
٨٧ىرىسمرگ
٧٨١٩لتشمژوک
~~ا~داک
١٠قاشراو
٨٢ىبآلاو

٧٨٣ىتشپهلاب
٣٨٣دىارب
٣٨۵ىرتسکاه
٣٨لتشپژوگ
٠١٩ ۵9)
هللربمو
~~دد9

~رو
٢۵٣~رو
٣۴۵نرو
ل١٨٧ىذب~~٥

٩٠ىمامتح
١٩۵ىناغفا
١٩١ىنارىا
٧ا٨٩ىفرب
٩۵سکوداراپ
١٩٧لىناففارافه

٩٨ىنمکرتر~
٩٧ىدرکرافح
١٩٣ىناسارخ
٩٠رازفلع
٩٧ىنىوزق
١٩٧ىنامرک
٩٣رتنوگ
١٩٢٧ىلومعم
٩٢رجىم
لا٨8ىرتکاخرتسماه

٨اىنارىازاردمد
ا٨٢ىزربلازاردم۵
١٨٠٧ىسرگاززارلمل
١٨٢ىمشفزاردمل
١٨۴ىئلط
٧ا٨٢تناربىئلط
٢٩۵رات~
١ل٨کدره
٢٧٧سره
٢٢۵هشروه
٧٧٩خىه
٨کشىمىنابط
٢ک٢ناملاى
٧کشىمناوط
ل٣کرصحى
١٢١تناقت
١ک٧٢ازوى
٧٢١گنلپزوى
٨وفخروى
٨وزوى



هالاذ(لا((.زهلمق



ىملعىاهمانىىابفلاتسرهفا۴١۶

.زکرىزحعرمىرزمهوص





ىسىلکناىاهمانىىابفلاتسرهفا۴ا٨





ىسىلگناىاهمانىىابغلاتسرهه
.تساىگترات.رامشهبطوبرمىکشم
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