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وهدمدرکهمرتتمتذکهامد١درخرددىناوخممهکو١هتتون
امىمرتمدردتاماگاهناغماتم.~واچ~دام~هامرىتود
هلمجزا،مدرموسد١ز٧هبمگاحهکتهدررکموارتمرومزانن
ن~ىماچتاناگارکىدواههناخماچ<تاعنبطموم١ز٧هم
لملدوتفرکتروم~ررکمهکامترونساهجمتنردودنامن
اهوکمد

.داثفارهخاتهبماکنهئ١هباتهتتونس١واتمتم~
املمم

هکواهجردهب،مسکهىمتارنامىتماوخىمزورمارکا~
مزل:٧ردىتاسغت،تساهتفامرمفتهمماجىساىمعاضوا
ىفارحناتىاغبتامرظنهبدروخربىتممىاهمهلمجزا.́دماىم
ن١رماوامتسىنومکهىداحت١٩ىنوکورههر

ههامدنچرد~
ممدمدنارتتمردلاحنماام.دىدرکىملمامتزهن١ووهخا
واشتنا.رناهىلواهتفامنمودتلکمقنامههبارهوزجى١هک
عافواوتلوحتهبوصتخمهراتاهمزهناجنماردومههد
همنودىکموهعماجىنوگىماىم

.مىىامن~اىحفوت
~ترابعهباررگهتتمونساودهکنمالوا~

ىاهورهن
ىماىنمهمگاحتودقربطلمم

~
اهورىنى١بکرت.دمروخمرب

ودممنکصنرکفوتباهدشهدادح~وتفلتخمتاحفمرد
ردلتم.دنامبىقابىمامبادرومنىاردامتارظنهطقنکود

تماهدماننچدرومنماردوووومت~
ىساىمتردقربطلسواهورىنهنممنمازاام؟..-~ا
_تمارونىرتىناقوفوکىتارکوروبهىامومناکدنىامنزج٠ىهکرت
ود٠س١.تسمنو۵دومناراد١رطموتموزوژرومحانجنمرت
بزجوداشخبوىدازاتفمندنامردرتشبىمودهکومهن

ىملماورومجبزحنسهردرتتممهىلواوىملماوروهمج
_،دىدرکلکئتمممقزالقىهرودزا،دنامزابواتارکوروبو
۵~ورىندر~~وىلادوئف،روداصک۶اهورمنامرئزامهب>دنا





هببممتنمواهورىنوردمىنبواقاتسن~زار~دناتنکرا~
همودودحاتزمنهتشذگزاورتثممفوغنورابتعابکردوا
تراق~انثتساهبهکاهورمنسا.دد~طومرمهل~نمه

زاولمعرد،دنا،درواتمدبىنتراامفلتثاواهکىقتمرىغ
ىتمردم،دنا،دناممورحمتردقوامناکراهىطزاىققحظاحل
ز١ندرکلمعهبوتشىبنان~ىمممتثونرمهکدناهدادصخثم

رب~ومدرمىفارتعاوامتکرحوارتاضرانلانر
قىرطزاندرکلمهات~١هدىدرکهتمباوهدوت~~تردق
>مکاحىم~تردقذعاملاناک

زا١~١درمنماىمامتىتسرددوبوابولاح~ااب
ذاخماردواهمبستنمواهورىموردمىنبواقاتابماحم

،تردقووسبوورشمردناشهنامرفماوعوا~اتوامشور
ارتاکرحنماهىکلىلدهکتىنسازارتهناکدوکنىجحره
ام_<.

~
.مهنکوجتمجورىنامتىخشن٧ام_اىسفماپ

وهداختمادرومهشمههتهلاهنامرغماوعواهرونامو~رفماوم
ودردودناهتفرکرارقورتلورموىغتاقبطىىماىس:اگدنىامم

-ورمنطموتووکمدنامزرهز١رتثىمدماث..ارىا~اهلا_
هتفرکرارق۵دافتسادرومىبلقنارمغوىبلقنادففلتخمىاه
ىتاقبط۵زرابهمىهاوخبرکاتساطرغمىثارکهداس،اما.دغث~
.مههدحرفوتىىنن٧اىنماىمرفماوعابارعامتجاردهراج
هباماماواهببستنمىاهىىنوردمىنمواقا«بنگههلخ
هکدناهدثم۵دادقوسنوممسزومارفومزاتکرحهبتلعسا

́.ت_اهتفرکرارقنومىزوبارددننکىمىکدنىامنهکرعا~
رظن٠ىهصخطسوتمهمامرمىماىمناکدنمامنرکمدهکنانچ
ىنمبومکىتحو٠ىلمهمببهببمتنموامورىنوامتمحش

_رهئاواههملنىرتىناقوفوحانج_تمتمارناکدنمامما

ردهکىتاگرحابهارمهزمن،ناکوز~ىمدنممدنابىنمم،هىام
هدادناىممىثىوختوکمهبدناهدرکسامحاىثموخىتاقبطهاگام
هکنانچزابو.دناهدرگزاممتفلاخمهمنمفلتخمتاجردهبو
_ره<دنهدممتدابشىتاقبطتازرابمزاهرود~تربرجت
ز١هجوحرىمبن٧ناکدنىامن،دىامنباحبىاهقط~وفانمهاک
ابىهارمهوىلدمهىتحوعىاجفنىرت~وخرباربردتوکس
.تثاددنهاوخنىثابازىنىساىستاىانج٠ىرتدب

_ربزادمابطقفهن،ىنونکعاضواز١تسردکردوارمىمپ
~ثلموت~هماراماضقهمههکواهناىارکهداسوىحطمواهدروخ
~ام

،تسال~>تسجزارتحادنکمدودحمن٧وئ١~وراکموف
ورىناىتىمخشن٧اىىاتکرحهبهزرامس١نتشاکنادودحپزا
ههعماحبىنممتاقبطهگتمنىاتىقاو.دىزروبانتجادمابزىن
ظاحلهبىتدمىاربهک<وزاوژروبهدرخوطموتمىزاوژروبىنعم
ىملساىروممجتلود~هبتبصن~هکىقممعتامهوت

دندوماراد~
ىاوراجتسخمبممنودامتقانوزفازورمروتلبق~زاهکىمفانمو
تردقردهک_هدنرممهچرکا_ىمممتلمبزمنودمدرکمتاقبط
رمن٧ىتاداىدزاوممسنمازاهگىثاهدمماوذندوم١رادىتلود ل _دضوامتماىمهىک~لماکىهارمههباضمب،دندن١~سلد
نمارباربردتوکمهب́اضمموهمکاحتردقکمتارکمددفوىلم
وعفانمنتفرتسدزاامهتفرهتفر،دندوبهدزتسدارتسمس رتحمرصىثورردوروىعامتجاهزراههصوعهبهراهد«اثىاهبىما
تافارتحا.دنرو~ىورهمکاحتردقوبطلسدناباموتراکثاو رکمد~هکتاقبطس١نوکانوکىمممناکدنمامن~هناهاوخمدازا~
دجمورواىورس١ز١~دممرمشىممزماجارتوکس

رومنمتاقبطد~
ووتهدنورشهم،~درثفناهموددوکهمىثامهزرابههمرعهن
رىکردناردىنمعروطبرومنمتاقمطهکتماىگرحودمرجت



ىسممسناکدنمامننموتىودبلماکرمتخارد،صتراوانثتماهب
.تفرکرارقىتلودهماموم

وزاوژروبمتفرهتفر~اههامودوتمىمتلوحت~هنوکنىدم
تممقومرد<ارناىنىئاموىناهمواههىلهژموم،نارماطموتم
:رارقنوممىزوما

ودامتقاتمصقوم~نماامهارمفو.دادا
طموتموزاوژروبفلتخمو~لناکدنمامن«قبط~١ىمرسو
هب،شىوف~ومود١~اتىعقوماببمانتم،زهن:١رما
.دندزتسددىدجهمکاحتردقهمدروخربردىتارىىفت

ناکدنمامنساحانج~رتتسارىنمم،ناکرزامىمدنممدنام
ىکدنمامنارن١رم١طهوتهوزاوژرونبو~هىلسرتىناقوفعف~هک
ناکدرکرننامامهارمه۵امنمهبمامقز١صم١متدماتفدومنىم
فلتخموامناکراربطلممىلماوورىنودىملماوروممجبزح
ابش١هدنمازفواهداضتمغرىلعودادىملمکشت١رىماىمتردق
_دضتماىس،ورىن~ا،ارمههتردقرمطلسرکمددنامنىا
ىبلقماواهورىنومدرمو۵دوترماوبردارىکرتثهاساماىبلقنا
همماعبىلموکتارکمدلئاسواهزممنرکهمتهعنزمنونارما
و!رناکر:ز:ىثمز:شىبنسث-ذن:رابهتفرتفر«وب-.ژبىثىم
وهمهرمرقتهگبمقردنامهبتبمن~ره١رتعا~هناشنهموتردق
هىکلرتنکو_شتراىانثتماهب_ىساىمتردقممموامناکرا

هب<دومهدمواردشموخرا~اهب١رروثکىد١~اوارناموش :درواوور~توکستماىم.~ ´
ىنمم«موتهوزاوژروبئصهناکدنىامنزاورکمدحانج هدمد~عمجو١ف١رط١ردهکىئاهورهنورصانعوردصىنبواقا

ىهارمهماکنهس١اتو<دندوب
زىم~داقتنا~

~مستردقام~
تممقوممغرىنعودث~راث١هکن~،دندومنىملاهند١ردمدج

ت١داقتناهبهتفرهتفرهروهمجىمهئرناونمبردمىنبواتا~



وارمومگزاننا.دندادورتذىدئمزم~ضارتع١کنرروف
ناکدرکرمدن~لرتنکزاهدثىنثتمتردقناگرا١منتامفلتئا

دندزتمدىمىسوىئلمهب«تراىنىهىملسا<وروممجبزح
لمعدراونومممزومازاىثخمىربهرترصبلمعرگدىومزاو
ىلموکمتارکمدلوماربىنتمىهاوخنامرامانهنماتدندمدول د
،دنمامنظغحارنارماطموتموزاوژرومعفانممههملمازامهلمو

هناملطللقتماوکىتارکمدفاده!ىمامتهکمدرمهدوتناىمرد~
تردقربطلسدنامىبلقنادفىاملرحرباربرد١رىئموخ
~رو٧مهاوفىمىمواتبعنى١هدوتهاکىاپودنتفاىممهدشلاممام
تازاىتماوهمکاحتردقردىثموخىممرىامتهمقومظخحمهو
.دننکرسىم١رن٧ز١هتساخرب

نارىاطموتموزاوژروبناکدنمامن~>مدمحانجهرخلابو
زطهکنارماىلمهسمجردلکئتمواهورىنو١متىمخثىنعم
تردقابىراکمهمدعتماممم،امنمبممقزاصملواى١مهام

و١محانجز١ورتشببتارمبتدئم<دندوبهتفرکصمرداوهمک~
هتخادرممن~رمطلسمدنابهژموب«مکاحتردقامتغلاخمهبوکمد
ىاهلرحوهداماارشموخىتاقهطواههىامنونکامهز١و
ىهىامرممزاکدنمامندنابابهدنىاىمماىسىاه_روخرموىفارتعا
ىاههمانمطقواههىملعا.دنمامنىمىمممستردقوبطنسمىتلود
هدىدرکزاثانان~نممردهکىثوجوبنجوناىرازابددمتم
_ورهن~ارمثاتتحتفلتخمواههىلتکرحزاهنومنکمطقف~ا

.دمامنممصکنماراهتىخشو~
ورهنهممى١هبنارماطموتموزاوژروبناکدنمامناصبط

ههماجىلارهمل_١وژروبىاهسمنرمامدرومرد.ددوکىممصحنم
ابهکنارماتىناحورز١ىثامشخمتمممهاوسقنهبدماب~ژموم

~
_هدماغملهتوجىووتهبملماز١ىلارمهل_اوژرومرىماغتو١متئمادرب

-۵_

ىاىممس_ىعامتجاوامشزراوانمربىثاممرحنتخمکنارموده
وتمان١رى١طموتموزاوژروبىتاقبطحفانم~هکدنزممنماد
ىعامتجاوىسمم_ىبامتقات٨~ژاهقبطنماکردودروفرب
اب.دومنهراثا<دمامنممىمکمنم١رامن~واهلح۵ارونارىا
،تماهدماشىمطموتموزاوژروبورمکتمسوتىمقومردهکىتاوحت

رثخبنمارتعىموووتلامفکرحتدهامثکىدزن۵دنم~رد~املس
_حررمىثىامنهبسکىزارمانماودوبمىهاوخزمنن١رم١تممناحورزا
ندشرتراکش~وعامتجازاصخبى١نوردىتاقهطرعارمدنمنرمرت
رىظن،ىتاموظن:لطب

~
_اناراممدنمنرمئاهک،~تماکىروثت

رابننارکمدوومزاودومندهاوخىناماشکمک،دنتفرکىمهدىد
وهدومنعمرمت١رنارىاتىناحورىشرارىهىنورد

هبردمدجدمب~
.دوزفادهاوخکىدزن،دنى~کرزبىعامتجاتاراجفنا

_امنىماىمتکرحردهکىتارمضتزارصتخمىسررب~زا
،دمادمدمنارماطسوتمهىامرممنوکانوکىاههىلفلتخم:اکدنم
نارىاىعامتجاتاقبطزاوکىدىکمهکتماد~لماکتسما
،هتفرهتفرهوتماهتفرکرارقنومسزوماتممقومردهتفرهتفرزىن
_امتجالافهزراههمرعهبارىثىوخىتاقبطووممنوناوتىمامت
.دناشکىمىمممتردقربطلمدنابههلعربىع

وسکىزاتردقرمطلمدنامارىز.دشابتمناوتىمنزمنىازج
ل.رتنکهبوودىلوتو١مشخمنمرتمممنوزفازورندرگىتلوداب
واتممسذاختاوودا~اىتاىحوامناىرشههکندروارد
_نارحبنمرتکرنب~رطهبتعوسبارنارىادامتقاهکواىدا~ا
وزاوژروبواهاىو~رىمامت،تماهدربىثهمرىخاوههددنچواه
ودامتقالوازارطوورىنکمهبندمثلمدبتردارنارماطسوتم
رد«ارىادا~الگاب،١رمه،١رهقبطنماوتماددربئىبزا
وومزاو.~ا،دادرارقکانتشهدودادتقاطوقمئلموهناتما



«نمراوانثتماهم<تردقواپناکراىمامکىرا~الوتنکابرکى~
ر~مسملرتلندرواتمدمرداروزاوقروبساواهدىماوهمه
امهملدهىمممتردقواملاناکقمرطزاهمماج

~
هستخ~ىه

١ردوخحفانمطقفهنناوما~وتهوزاوقروبهودنىاربهولع.تسا

وىلادوثفواههکرابزىن~~ىتلودهىامرم:اکننمامنتکرحاب
ردهگ،تردقربطلسمدنامىتاقبطبمکرترددوجومواهرمتع
زا،اههنىمززاوراىمم

~
~،~هىقفتىلو

عتمتموکح
~

و
_اکداد~

_هولجاراکثا،رنهوىثنادوررمخمابتفلاخماتهتفرگعمشو~

ىثىملامدمهسورازهصحوتنارودوامنرودوتساهدتموگ
.دنىمىمداضترد،دهدهمرارقواوورسىمودار

نوهممزوماردنارىاطسوتمىزاوقروبهکدوبهنوکنىدبصم
بمانتم<هقبطىافلتخمىاههىلىماهسناکدنمامنوتفرکرارت

هبدنمامنىمىگدنىامنهکواهىلرتىناتحتامرتىناقوفتىمق-~
هماددجموهتخادرمشىرنتىتاقبطدىدجتمممقومساىماکمنا
.دندتفاشىوخىهدششومارنفوامنامز~داى

هملعربىعامتجاهزرابههمرعهمهقبطش١دوروهکتماىهىدب
عفانهوتاهمصخىفنقمرطزاهن«ساىمتردقربطلسموووهن

وعهىکظفحابوعفانمسارطاخباقىقد،ىمکعربهنکلب،و١ىتاقبط
.درهکهمترومهقبط~١ودىلوتتىمقومژ١هتماخربتاى_صخ
ردارواهگىئموخىدىلوتتصقومرطاخمهلوصلاىلع<هقبطئا  و~.زموزاوژروبىصى،همماجىل-ابطقودتىمقومنمکناهم~«
ناثکتحزرکىدورکراکهقبطووسکىزاىتلودوىمصخورا~ا
لکىتاقبطىتشالپارنتثىوخ،تماهد١درارق<رکىدوومزا
ودراسمعامتجا

زمنهمماجىلمابطقود~اهکتبماراودىما´
اهظاحلنمدب..دننکتاقلمرکمدکمابواىنامتممقومرد

ژا«
ىطا~ا~

دنهدهمناثندوخزاهمماجىلمابطقود~١هک~

ىملقنامسمتارکمدمهو٠~موکحم١رمممشافمه.تسارازىب
دروخربزاارهمماجوامسىلارمملهگتماراودمماوارشکتمحزهدوت
رامهعجافو~وخ

_ارمهل.دهدتاجن~تمم١رورچ~١رفا~
رکمداماروازىامتزرمودنخممربىنامتىمقومىازاوامممل
طثارثردممىلارمملرکاىنعم.دمامنمىخثمىتاقبط۶اهورمن
_روثکىهتماخونوزاوژروبلگدروخربهکىملککتارکمدتابلقنا
ارهحماجىعامتجاوىممسملثامموتلفممهبىثزراواه

طسوتموزاوژروبتىمقومامطقفىنونکطثارشردهدومنممصخش
١رهقبطنمادروخربوشرکنوتسابمانتم:١رىارظنىمماوج
.دمامنممصخثمامناوابلحهاروهمماجتلکشوىثاممهمتسن

ىعامتجارگدزرمودحرهرىظنزىناهزرمودحنما،اتىدب
؟.ان~-_ادهجوتدىابهژىومدرومنىارد.تساىبسنوطورثم
ىعامتجاتکرحردهقبطکىىساىستاى_ومخلماکوراکشازرابت
ىتاقبطىهاکادوخنازىمهلمجزا،ىنوکانوکلماوبعهبىکتمب،ن٧
رکى٠تاقبطىعامتجاواهتکرحزاتکرحنماىرىذىثاتدحو
زىننارىاطموتموزاوژروبدرومر،نماودرادهمماجىمومعوجو
نماىساىممتممصخزاىباىزرارد،~ودو.دمامنىمقدملماک
،ژىوب<هقبطنماىمزمعشمارکنهعردهکتشادهجوتدىاب،هقبط
اتمىبط<ممىلارمملهب«~ىناتحتوىناهمواههىل


_هىلتلىامت«

وىثاوژروبهدرخکمتارکمد́تاشمارکابهقبطى١رتىناتحتىا_
ىتممشافوکتارکمددفدروخربابنارتىناقوفواههملتلىامت
ونازىهلوا<١فمل.هنرىکىمهرانکىتلودرىغوىتلودکمنبعناوژروم

ن٧فلتفمراههملهبتبمنهقبطىاىتىلارمملتلمامتتدش
امودودنکىمتوافت

وهقبطئ١ىعامتجاتکرحللقتمانازىمام«
طماش<اتبمننماهعومجمهبهجوتاب.ددرکىمطورثمن٧واههمل
:افارحناهمندشرادپدزاهمهاونودبناتسمهکتمارکژموو



~
~

~
هجوئوتزراموسرتىمومعناونعهبمىلارمملزات_ارو

مىلارهملسااب١ردوختابمانمودومنتبحمهقهطىاىماهه
<طموتهوزاوژروبىنعى،تمناىلمالملحهکواهقبطاموىثاوقروب

.دومننشور
_هثمراتتماىفاکصتخملىلحتنمحنومارممىکدنا.قممت

بج~فلتخمتافارحناو١~
~

وز١وقرزملگهبدروخربردتسارو
هقبط~١ىساىمفلتخم،وجو«~فلتخمواههملوناىاطموته
.دنادوکنشورارناىعامتجاتاکوحو

طموتموزاوقروبهگىتممقومهبهجوتنودبامضنجزاىثامتخب
زاهتماخربىمممتام~صخوتما،درکز١رحادىلوتردنارىا
قبطنمىسص_ىعامتجاىاسرحو~اهقبطنمازا،تممقومسا
وامشخبودنر١دارىز١وژروبهدوخىامنامراوودىلوتتىمقوماب

مدعزا<دننزىماموتمدفارحنا~فلاخمبطقردهک،ورکمد
هىامسز١هقبطىاىماىمتمم~ومخوهعدملوتتممقومزسمق

و~رزموزاوژروبام١رطسوتموزاوژروبه~ور١~اوکرزم
مغوملعفارحناودوهئ١.دنرادنمممئکىممشاف٠امارممهلاوهمل

وتمارتوافتمرهاظ
~

رچ
~

ر~،وزاوژروبئاهمناشدروخنرب
ورمنورکفحلسعلختمدخردىنامکمروطبىتاقبطدرمنوهنحه
.دنرهکىمر١وقوزاوژروبساابرثومهلباقمردىتممنومکوىملقماىاه

ىغىوخوامکثووهمهابنوگانلماطموتموزاوتروب«ل~رهب
نما.تماهدتمدراولامفىعامتباوهزراموهمرعهمهراهد
_انزا،داغتماهبفرطئلمزاتردقبکو١رب،زرامردىز١وژروم

عىموتمامحبلجوتردقربطلمدنابزامدرمدىدشواممتمانو
ز١وتماهتصبدهما،وررش~زاو:روبهدرخ~ژموب،~رمو~دوت
ىماهمفلتثاکمهبىباىتمدقمرطزاهکتماراودممارکمدفوط.

وارمارىثوممهحاسمىاوق،شتواوهناکهسواهورىناب،ىبنن
رممر

.دنکاموتممدىتىوخ
وهناکهسو_ورمن~ىبمنىماىمفلتثا.کىممثوکىم

<صترا
~کىاهاما~ورىننماابنارىاطموتهوزاوژروبىثوممه١رمز
تىهاموورىنودناىمىهمنوىتقوم«کىگتىثوم

~
.تساتواغتم

وروهمجلبقز١هکىمودکنهرمدنحىزاهالرههکتسن~تصقاو
نکممودناهتفامهحودراقتراوراممىتوهجردهبهرابکىىملما
ىخربزازمنودننىببقباطتردىنونکماظنابارىتموخغفانمتسا
هحى(ممرذکمهکىماظتناواوقرتنشامفاههىلردکىتارکمدتلىامت
نممعترد،دننکنىمتىتقنودىازاکىىىهلاحرهرد

تىمام
~س:مهژونهن:رى:ىتتر:ىمق:وماظث،ل_ر:ذنىتتر:

~
ماظنکى

~زجنازاىرگدرصترهوتساىتملاىرها_ىتسىثاف
.~دىعنىنممارخمراتوهدشرارکت١ررگعىاجفزاىشوم
ىئوسهکىقىرطزااتتساراودىمانارىاطموتموزاوژروبرگا
ى:ربىتمجمهو:وقىتتر:وهنالهسوفورىنابطووشموىبمن
_دىما«ماقمرد<صتراو١رم١،دنکاموتمدشموخرفومتموقت
واوقدىدجتهبطورشوىبمنىثسمهنماقىرطزاهکدنراو
ىتمىشافنملمسمدومظنددجمىرارقربوىماظتناو~ورىن
نوردىقرتمواهىهنبوکرس،هنالهسواهورىننوردهتشذگ
~تهثىح~وهدئ:درخلبوىتتر:

تسمدىمومعراکف:ردىتموخ
.دنباىب

وهنلداعرهغکنجللخرد،ژىوبرخاههامهدجىهردهىرلا
تنردودامزدودحاتصتراهناکهسواهورىن<قارعابىنونک
دوروواربزونهىااما،دناهتشادربماکقوففادهاهبىبمتهد

تردقلماکندرکهضبقواربىماممهزرابموهمرعهب~~ل~
ىگده~بکو:رمستر:و:رم:،ىمم.تمنىفاکىتتر:طموت

ردودنتم~ورتثىبت_رفدنمزمنىتموخواهوزراققحتترج
ر.مر



~تمامح
٧ن١منم واکىرم٠

~
هتخودىمرغوامرا~نامنمرتمک

وىتىنومکوىبلقناىاهورىنهملعربشاهزرابمردارواهک~ا
رط~و_دراد~قش~هبوورهک_ىتلودورادهمامرممهملعربزىن
~وامنازسابهک_ىمصخو.رادهمامرمشرسکوظفح

~برف

.دننکورام_درادقباطترتشىم
رلطامرومتنماربشارخىراتتامهوتوهمهىهماداردوا

رابنىالکدزروسرارصاشازکثىمه
~

دهاوخراتفر~هنلقاع~~برغ
ندمتىلجتنمرتىلاعهباثمب١ربرغوا~٧هدماهکىتموکحزاودومن
رم.دم~دهاوخردىتمودوحاصردزاتماهتفرمذمورشب
شاىنوکوهزرابمرددرادراظتناوا́هکتساورومت~وانب
دوسرمنانمشدوابقررباربرد~برغژاکش٧ونامنمتمامحزا

ىتهودوح~ز١هىزورممترومردو،دموج
~

تمجرد~برغ
~ا_هئلىثارگداوژروبو_١رکبرغاما_هتمباورمغىتلودممکحم
هدافتمانانچمه_دهدىمهزاجاو١ممىلاسلهکىا،دودحمرد
.دمامن

_ورهنوهمهابمرقت.)تسىن<تساىلطامروصت
نارىاطموتهوزاوژروبهکدننادممنوکانوگىتاقبط_ىماىسواه
دقافن1رىاىنونکصخشطئارثردهکلم«خىراتظاحلزاطقفهن
~توزارژر~ناکدىدزاطقفتقىقحنما.تساىتلاسرهنوکره
~~،دشرمر١ىررهلامندهفرم۵،اد،،~٥د~~~ادذمافم~
~تموزاوژرومهکنارهرفبىتحهکدنادىمنىمکهچهنرکو.~١
دورىثىثبىئتعقاوز١،دىربواهاىوررقحتهارهممناتدناوتمنارىا
~دموا~ىتحواماظن>دمالئانىممستردقىتقومبکهبو
_امتعباىظمتامامتلاوىدا~١قىمعو١منارحبربارمردزىنداتوگ
~عافواردهمههک_ىتاقهطى،زرابهکنموارنافوتوىع
~ابتعربودروادهاوخنبات_دنرمذبانبانتجانارىاىنونک



_قممعنتخام۵درو~وبنمضتمهگىنىونماطنکمهبامارذوخىاج

هبامودهدبدشاممدرموهدوتىلموکىتارکمدواهز~نىرت
)ىتملاىرپماوىتمىشافماظنکى

وزاوژروبىممسناگدنامنىتحدرومنماردو<ىکهمهزابو
وزاوژروب،مظنود~از١کىچىهرلماحهکدنادىم«ارىاطموتم
واهددوت<لوامظنلماحىتاقبطواهورمنارىز.تممنطموتم
لماحونان~عفانمعفادمىبلقناوىتىنومکواهورىنوىئکتمحز
ىاهورمنوىتلودوىمصخىرادحنا~رنبهىامرممودمظن
«ناسنماردو.دنتسهنان~عفادمىتىلاىرپماوىموبىساىه
تىامنرد_دىامنافىادناوتىمنارىاطموتمىزاوژرومهکىشقنامنت
ىلپترصبهکددرکمهص~~اهب_مىرىکبارلامتسدوگاو
هدهددنوىپورکىدىتاقبط_ىسمموورىنىزورىپهبارىنونگ.عاضوا

ىتسهطئارشىمامتربانبنارىاطسوتموزاوژروبربارمودوکااما
وىساىم،ودا~١عا~وارطاخبزىنوىئاىخمرتتمعقومو
هحردوزتمکشکمنوک~رىتقفازج،نارىاىنونکصخثمىعامتجا
ىهراکهمىنققحتووسبتکرحواربوتدمهاتوکروطب<د_هراوق
.تمار١دروخرمىتشلم~وعزا«ىاهامور

~راوهناکهمواهىىنىتقوموىبسنىثوممهلملدهب
ارلثادنىمه.مىاهدرکهراشالبقنارمالارهلوزاوژروب~

ىعونواربناوتىم
~

ىهارمه
~

واهومرىنناىمىتقوموىبممن
هجوتدرومژارماطسوتمىزاوژروبو«مراهژىوب<برغىصملامصا
هگرطئارمثود<ىئاکىرماوىثامراوامتمملاموپما.دادراوق
دنتسهنارمالخادردىمجمنمىماظنوىممسمواهوومندقاف
امهقتمنان~هبهتمباولماکوىتمىثافماظنکىراوقتساواربهگ
_لتئاوا~ورىنتردقىئمازفاردهکتماىعمبط«ندرکلمعدراو

ىتممنومکوىبلقناىئبنجرباربودلارمهلهزاوژروبوىثتواىه`.
مم

هبلىامتمىتلودورادهىامسىماحواهورىنووگىزانارىا
~ناىم<رکىدوومزاىوررث

وجتمج١رىطثارشن٧فرطهبرم
ارىث1منهبضندروادراوو١وقدىدجتناگانان~هبهکدننک
نارىاطموتموزاوژروم،ىثامنوهبرفى١زاو.درادىمهضوع
.دنامدنهاوخمنوممزىنواىماىمناکدنىامنواهومىنو

نارىاطموتموزاوژروبعفانمتمجردهناوتهمهکورکىدرطاع
لماع،درىکرارقهقبطنماىساىمناگدنىامنوهدافتمادروم
هدنىازفترغئومىثخ<مىشامهتفکرتقهقداى«درمدمدشىتماهر~
~نادقفطئارمثردىساىمتردقربطلمدنامزامدرمو،دوت
مىظعن~کىوهفطنهکتقىقحنما.تماىبلقنادحاوبطق
راکشنارىاعامتجانطبردتردقره~دنابهىلعربوا~دوت
رداتدو_وتماهدراذگرستسئپارىنىنجنارودتعرممبوهتفرگ
ملعااردوفهوکشرپدلىمواهدوتتمازرابممىطعراجفناکىلکث
«ارىاعامتجاروهرمزورىگدنز.درادنل٧دتساهمزاىن،دىامم
دنادنکىمراکثا،١ررگوهزورره،ىترى~بحا-رهربارتقىقحى١

ىمامتدناوتمهگىب~ادحاوبطقکىن١دقفطثارشرداما
ىحىحمرىسرد١رواهدوتناى~وترغن،مشف،امىتىاضران

اتهىدب،دىامنتىادهوددادنامزا.
´

رکىدهدافتماواربهمرع
دنامدهاوخزاب٠دناهتفرگرارقنوىمىزوپاردلىلدرمبهکىثاهورىن
ىدازا~زا،ارىثىوخىاههتخودناىمامتنارماطسوتمىزاوژروب

ىهاوخ
~

ىهاوخىد١ز~اتشادهتىلارهل
ا

ىمقاو
~

ىثاهنامرفماوع
~زىگافمانادقفنماو،دوتترغنومثخن٧رسرب<ار
زااتتماراودىماوتمما،درکوراذکهىامرم،ىبلقنادحاوبطق

،درخ~واههملادتبادناوتبوراذکهىامرممئاقمرط
ش~زا>وراداوههبارمدرمشکتممزو،دوت~ووزاوژروم
.دناثکبتردقبسکواربشموخ

مرر



..._._.__ _ _ _~

~هکتماراکث~،تفرهچناىمامترمانب>منکهملخ<وراب
١رىتامتجاتاقبطوراشقازاىنوکمهانفىطهکىماىم~بطق

لکمثلاحردنارىاطسوتموزاوژروبىنومژهتحتدرىکمربرد

~و~لتئاهبسگز١،ىلخادطاحلزابطقسا.تمانتفرل
ووسز١وىمتراوهناکهسىاهورىنحاممىاوقابىبسنىئوس
طلنمدنابزامدرمواهدوتترغنومشخز١هداغتمااومهمرکىد

تساىکتممدرمىهدوتتاورابمجاوماربندمثراوسوتردقرب

ىعوندىماهبىجراخظا~زاو
~

_ورىنفرطزاىبمن~ىهارمه
.تساهتسبلدبرغىتىلاىرهماها~

قاتممتىعقومظفحهبرداقماثتههچاتوزاوژروبى١هکنىا
هچاتبطقى١دوخودوبدهاوخقوفنوکمهانبطترددرخ
ىهارمهوىئسمهظغحهمرداقىتاقبطهزرابمدمثرزاى١هلحوم
،ردهىنبواقاهکنىاهرخلابوذشدهاوخشىوحگىتقوموىبسن
اررتسکرانمالواتمىنولوىوسقنتسناوتدهاوخىماکنههچات
اثعىبط،دىامناغما

~
ىکنوکچهبهژموب،وراىسبنوکاتوکلماوعهب

مهزاودنرادىکتسب،نارماردىتاقبطهزرابمىمومعدشر~
.دنتىنىتىبشىمرلباققىقدروطبزنونکا

وا~سلمرد:ارىالارمملوطموتموزاوژرومرکا،لاحرمم
هولع<وزاوژروب~١.تمارادروتربىتازاىتمازاشىاهوزر~~

هبطوبرم١منازا۶راىسبهکىنىناوتانوامهثاهرانهامفنرب
هدىدرکىنونگنامجردوزاوژروب«نپاىخىر٩_ىعامتجاطثار-

دنهدىملىکشتارهقبطىاىم~_ىهامتجات،رسزاىعزجو

عا~واردفلتخمىتاقبطواهورىنهزرابمهمطوبرمرگد~-ربو
_ژهظفحلکثمربهولعو_دندرکىمنارماوهمماجىنونک~

~و١ابىسمنروطبواتقومهکىئاهورىنرکىدهبتبممىثىوخىنوم
ا

ىعامتجا_ىماىسمممعماموداب<دنهدسو١ثنىهارمهوىثوم
-ا٨-

.تساوربور
~ورىکىمربهولعهکتماتردقربطلممرورىن<لوار_ام

_اپخىدازاتگرحرهرباربردىعاجتراوىبلقنادضلماگتساى،
وىبلقنار1هورمنومدرموهدوتىمقاورهناملطللقتماوهنا_
وزاوژر~هب.هتممماوواهورىنزالماکدىعلخ،نارىاىتسمنومگ
~ارکىپتردقواهماکراوزکارمل~زاارنارىالارىىل
.دنکىملابند

ممىلاکىدارونارىاىتمىنومکوىبلقناشبنج«ودعنا_و
~پتموزاوژروبوهنالطحل_اوامنامر~رب1ربردهک´تما،دوت
_رپماواهورىنهبتبسنواىبلطشزاسورىکىمانممتارگد،نارىا
هىلعربعطاقواهزرابم<رىکىپىمسىتارکمدوىتانوتل~،ىتىلاى
.دهدىمراوق١رىمدرموىبلقناىمظنىرارقربومسلاىرپما

،ثسادومثماراکم~هکنانچ«ساىمتردقربطلسدناب
_ا~،-ربزارگا.ت~رادروخربىنوکمهىتاقبطبهکرتکىزا
ئىصمرىغوتىمهاوگ<ىنىثاپواههىلردىثاوژروب۵درختلى
وازجانىرتبهم،مىثامندىرجمنوکمهانىتاقبطتفا.نماردهدننک
ترنربطلمومکاهدنابىساىس_کمژولوثدىاتلىامتوىتاقبط
ىلادوثفوورا~امرسلبقامواههلرز١ىهکرتردناوتىمار
.دومنهم٨-ىتلودوهىامرسوهتساهونناکدنىاممو

تمردقربطلسدنابىتاقبطبىکرترددوجومىلادوثفواههکر
زرابتىساىموودا~١و١ههنمززاوراىسبردىثىم١متدمزا
هکتلىامتنىا.تىنىلمفمحفوتدنمزاىنوتماهتفاىراکثا
پرهااهرىزجىملما~بفمنواهرىثع«ىلادوثفننمهبتکزاباب
رظن<دننکمهجوتارنتشىوخنازاىممىملماواهوروطارپاو
و~ذمر~ارمىرتلامزاىىسوفطرد١مناداىزذوفنهب

هاهررشنمرتهداتفارودعشماکحوهممحبوهمثااتزکرمىسامس

مر



ورا~امرملبقامواههکرز١ىنمکنموهنزودوجو~همهوهمه
.دنشاستردقربطلسدنامىتاقبطبمکرتودىلادوثفو

~ابىتاقبطبگرتردرکذلاقوفواهىنوکمهاندوجواباما
_ودامتقاماظنکىلماح<لاحرهرددنابئا،ترذقرمطلس
زا«تاقبطواهورىنرگدوامماظنرماربردىمامسوىعامتجا

_روبماظنونارىاىبلقناوىتسىنومکواهورىنىبلقنام١ظنهلمج
،رکژىوزاهاکرههکتسا<طموتمورادهمامرسىلارهمل_اوژ

هنوکهانبىکرتزاىشانهکن٧ىنوردواه.اضتوتاطاقتلا
طئارشردرومزمدنابىمومعتىمقوموىکنهرف_کىژولوثدماتاشىارک
ىتلودررادهىامرسماظنرد،مىثامنذىرجتدنشرمهمماجىنونک
.ددرکمهصلخ

ثىمها~،امنهىمىتىمومکوىبلقناسبنجردهناغماتم
دادتقارد.٧ذىدجومىدقناکدنىامنوىتلودوهىامومهکىثقن
تمقومهبودنا،دومناغىاىتاقبطو،زرابمزاهرودنماتماىسو
.٧زا.تما،دشهجوترتمکدناهدرکز١رح١همماجردهکوزتمم
هئاراواملىلحتزاوررسبدرومردودراومزاىرمسبرد«تممم
~ودىدجناگذنىامن،امسبنجفلتخموامشخمطسوتهدش
ىفرمموزاوژروب،درخوذانموهدنىامنناونمب<ىتلودهىامرمتردق
~واههماپىفارحناىباىزرائ١ودن؟هدمدرل

وامتسمسم~کىروئت
لىکمثتتردقربطلسىىسهبدروخربردارىراىمبوهناراکشزا.
.تما،د١د

اململحم~هتوکثما
ىنتبىملعو،دادوىسرربحرهربلومعمهک~

ماکحاثترصبرتثىمو،دوبن
~

.٧ونمائهفردهاکانبهکىکشخ ~
ه٩ىئابامنترد،دناهدىدرکهئاراامصنجهمدناهتفاى~لولح

~للدتماهبش~کىهب
رددناهدىدرککمدزن

~
هزمروثت

~
نماندرک ماکها~

امنماىثاوژروبددرخىتاقبطرهقبامهبواکتاقىرطزا~
رممر



~~زاوکمدوراىسبو<ناوىاردفلتخمىتاقهطو~ورمنناىم
ههرودنماردىتاقبطىهزراىمهبطوبرم~اتوىکمژتارتما

نهىبتلباق،دننک~وممملنماعنماهنهجوتنودم،~
ىماحواهورمنهگىهاگاتجوىنقنتىمها«لککىهم.تممن
تماواهجردن٧هبدناهدرکزارحانارىاردىتلودورادومامرم
لىلحتکمهبىباىتمدهبناتسمنورحم.مم<ن_هبهجوتنودبهک
_دىمابسانمکىماتوىژتارتساکىهب:دممروعاضوازتسرد
.دوبراو

جماخصتخم~اوهل~زا،رابنماردلفمثحماتعىبط
درومنىاردهکواهدرثفحرفوتلقنهباجنىارد،سارمانب.تما
مىئامنىمهدنبت_اهدما،وزبسهرد

راىسبىثخم،مىا،درکهرامثااهرابهکنانچهىتلو«ىامره
بومحمىملقنادفىاهوومنود~١ى~امزاىمهم
ومممراىسمىثخمهمامرم~١دىدجومىدقناکدنىامنو۵دىدول
ىصاىمتردقرمطلسىبلقنادفىاهورىنزاىاهدنلرنمصت

هک،نارىاردىتلودهىامرم.دنهدهملىکثت١رنارماربمکاح
~ارمبسقنزاودامتقاظاحلزاقماممىژرتموکحنارودرد
<دوبرادروخربىدامتقاوامثخبوکىدهبتممنورتتمممهاوم
ضمدىلتمى-رابضهکمغ~زهنهامنمهبماىقزاصموهرودرد
تصنهکلمهتفاىنلملقتطقفهن،هدشمابناىاههرد~تکرب
بتارممزکرمتوىنتسک«ارمادا~ارگدوامثخموه~هب
.تفامورتشىب

ودامتقاوارثخبىمامتاموقترمخاوهممنولاىمگرد
للحمضاهمور،وراجتهىامومزاىثارشخبوانثتماهب،.١رما
ىمامتمغ~هکتماهدوبىتلودهمامرمطقفس١ودناهتشاد
_دمنامرکمکن~تثرا~~وو~رامدمدشىثهاکهبهکىللع

رممر



_اهحانجنممدوجومواهداضتزاىخرممه،لاحرمم
مهوبرغرتمهلامرماىاهروئکابىنوکهمکاحتثمهزاىث
دوجوهمهجوتنودب،همکاحتئىهىنوردىاهداضتزاىررمم
ىتلودهمامرمدمدجوممدقنالدنمامن<ناهکثتهممموورمن
،نمنپمه.تصهن~وتلماق«مسوهمکاهتردقنوردرد
زهنوابن~تسهاموتلودودامتقاوامتهاىمزاورممکرد
،همکاحتئمهرددوجومىهاىممتائمىاوکواهدنورزاوراىسب
.دمدهاوخنکردلباقورىنى١مبمتمهعقومهمهجوتنودب

_ووهنن~هچهکددرکىمراکث~<صتخم~همهحبتماب
~وصمتئىهتىرثکارىظن،هکىثاه

.امزام~وربمرو~همداحتا~
ارىتلودهمامرممناکدنىامنز١تمامح،~قلخىئادفو١مکىرچ
ردىقرتموزاوژروب،درخزاتمىامح،~وتمىزاوژروبربارمرد
ىئاهىىنزاتصد:٧مهودنى~رصتلاوهملوزاوئمومربارب
وىدامتقاذوغنوتودقسم١زف١ههدوتبزحوزگرمهتىمکومظنههک
ناوصمارىئساکدنىامنوىتلودهمامرمىساىم

~
رىغدشره١ر

~ور١دهمامرم
مسلمموممىسبلماکتىتامدقموهلحرمهباثممو

تمهمقاو.دنرهمرمبىهارمکرد~ز١دناهچات،دنمامنىمد١دملق
راذکواربىتامدقمىدامهىامطقفهن«تلودهىامرممهکتما~١
همامرمزاهبناوجورکزاهکلب<دهدىمنلىکمتارمهلاهمومهب
هماجىقرتوتفرئسپرمارمردرتمثهببتارمبىمهصخطمموتم
.دمکهملمعرتىملقنادضوهدرکتمواقم

بتارمم«غموخورا~اتلخهمانب،ىتلودهمامرم
واهورهنلماکتوهدنزادزام~طموتمهىامرمزارتثمب
_مضبتارممدصودامرظنزانماومانموهدومهمماجوهدلوم
<نماومهولع.دورممرامئبهمماجىلامتوتفرثمپرماربردىرت

رطاخمزمنوور١~اتلصخنممهرطاخممهزامىتلودهمامس
رمرر



،نارماردىتلودوهمامرمرتمروتم،زوررهمجحنىا<لاحرمب
زاجماخواههىامرمهکتساهدسرواهزادنانانچن~هب،زووما
تماهدادلىلقتىتىمهاىبوزىچاندحهبارتلودلرتنکوتمکلام
ىتلودوهىامرسناکدنىامنتىافگىبتسفردارزمچهمهلمعو
.تما،دمنادرکزگومتم

هکتماىتلودرهىامرسورا~اتردقوزکرمتساوهماپرب
باتئ،زوررهاموهمماجوانبورردىماىسترذقراصحناوزکرمت
زکرمتمتردقکىىثىاذىمهکهنوکنامههبلوما.دباىىمورتشىب
_رىغوزکرمتمرمغود١~١ىانبرىزکىوهىامرب،ىساىسور١~او
هىامرمورامحناوزگرمتمتردقدوجو،تىارمذمانناگاور١~ا
روظهبدناوتىمطقفهاوخان،اوخ،همماجىدا~اوانبرىزرد
رجنمعامتجاىماىمىانبورردىدادبتسا_ىتممشافتردقکى
.تىنرن٧ونى1وهداراوتساوخع.اتورحرىمبرماىا.ددرک
،دارا،ىلقتلىامتوهزوحزاجماخهکتساىنىعودنمنوناقکى
ىتلود.ررامحناهىامرسمجحوزکرمتهکىماکنهو.دنکىمصثنهفو
نمىاناکدنىامنو،دنىازفباتش،مىهدرارقهجوتدرونار.ارىارد
.دذرکىمرتئطردلماقدادبتساومسىشافووسبهىامرس

اىوگهکدوشهتفرکىنممنماهبدىابنهلنىاهکذتسا،ممدب
ممدقتممام

،تسدردتردقرادحناهبىلىامتحرهدوخ~ناىاق٧~
ودنرادنرثىوختمافکىبى١ه

~
وروکنوناقکىا،انکىبىنابرق

امهکىتادوجومنما٠:ىمکعرب.دناهتشکىثىوخوهداراز١ج١ف
رمذمانورىمعلووىهرحز١،مىتخانشومىدمدههامتسىبنمارد
اهىجوت.دنتمىنورمواهنهمزحرىهرد

ىعرش
ا

~هلل١دمحب~هکمه
.هسامهارف،مىشافود١دبتما،ژموب،زمچهمهوار،

هدارا«ساونننزاىنعىدنمنوناقىاللقتهاربدکاتىهرغ
<ىتلودور١~اوهىامصهکتىمقاوساوتما:٧وسانهفو

م~م.ر



د~هبزجشنالدنمامننهفو،داو7.<تماوخمنرملعىتح
رجنمهمماجىساىسوانبهرردودادبتما_ىتسشافتردقکم
-اوتىمنانبورنماردداذبتماومممشافاب،زرام«ارمانبوددوکمن
وراصحناررادهمامسودا~١ماظنرلعربهزرابمنودبدن
.درىکتروصىتلود

هناىماعتارصتسوکعموهنوکبزىناجنماردتمعمات:وناق
نهفوتماوخ،،داراساىنمى.دنکملمعتابسانمهنوکنىاز١
ودنمنوناقدرکلمعر.اتهکتساىتلودور١~١وهىامرمناکدنىامن
_نوناقنماابىکنه~مهسرمچوکترومردودومدهاوخقوف
ابارنتثىوخورمذپانزمرگروطبودشدهاوخرىىضترادپدىدنم
~،هرخاابوفطاوع<تاىقلخا،تاىحوو

هىجوتواربمزل~وامىروثت
_ا~اوهمامساببسانتمىتممشافىساىممظنکمىکدنى-و .~
ىتلودور

~
زمجم

~
.تخاممدهاوخ

<وترارىاىنونکطثاشرىظن،هکىماکنههمىاو«ما~رک١و
وفطاوعهتاىقلخا«محورسا

~
ابىروثت

~
~تامىجوتو

ىعرث
~

و
~

ىعرثرىغ
وشىپزا~

~لامگدحب~
تقون~.دمثابدوجومنانادزن

تردقوامناکراوهمه:درواردرا~١هبوزکرمتووسبباتث
_اىسوورنو.٠درکىملرتنگلباقرىغورتهدنىازفو~وامم
رمهظحلرهفرطگزا<درمکىمرارقىتىمقوم~ردهکواىم
فرطزاو«ىازفرمىئمامتسدردزکرمتمىساىسوودا~١تردق
ورتشىبهلمافعامتجازاهظحلره،تردقزگرمتنىاابهارمه<وکىد
دنکىمادىبورتشمبىکناکىمن٧واهزاىنوهمماج٠همتسمودرىکىم
ربورتدنمورىنورتکرحترم<رتعموىعامتجاوژرنا«جتنرد،و
.دباىىمناموجىتاقبطو،زوابمن١دممردن~هىلع

طقفهندنابىا.تساىثورىن~تردقربطبلسدناب
ىثموهلماکلرتنگهم١رنارىادادتقاىتاىحوامناىشىمامتا

رمر

ىمامت«تراوهناگهمىاهورمنوانثتماهمهکلم<تماهدروارپ
و،وق.تماهتفرکدوخرمتخاردزىن١رىمرمتردقوامناکرا
ىامهاکدادهاههتىمگونارادهامداصههمثاضقوهننقم،همرجم
هممجوهمثا<رادواههبهجوقلشو١منادنزوسثماکحوعش
وىممجطابتراىلمالثامو،تمناحورىشر>ارىه~ز١ىمسشخبو

بوکرسوراشفوقىمحتو١مناکراىمامت<رئتراوانثتماهب،هملن
.رهرادرارقىم~ادفوورىننمالماکرانتخاتحت

ىللمل١~رظنواهچوىلخا.ظاحلزاهچدنامىا،هولمب
~.تمارادروخرب،هاخىاهورىنىثسمهوتىامحزا

~،دوتبزح
~

)تىرثکا(قلخىثادفوامگرچ
~

نامىبرتکدوهتمدورادو
)

~
زرابهناناملسمىثبنج

~
لماکىثوسهوىهارمهىثىپىتدمزا«

زاغاتردقربطلسوورىنابىلمعوىسسظاحلزاارسىوخ
ر.ودحاوحرترومبرتثىمورتشبدرذکىمهچرهودناهدرک
ىکمهنانىا.دنى~ردورىننماابىتلىکشتتوافتمواممادنا
ىلمانمشدوهمماج<ىساىستاىحندشهنملارملارىلمارطخ
هممملاسهلامهزرابهناونعتحتوهدومندادملقطموتموزاوژروبار
هکواىقرتموىتمىنومکوىبلقناىاهورمنوهمههملعربلمعرد
دناهتفرکهمبجدننکىمهزرابمنارىاللقتماوىمارکمدهود١ز~ىارب
ز١تمامحناونعتحتو.

~
هم«تسلاىرپمادضوزاوژروبهدرخ

وىسمستردقربطلصىبلقنادفوورهنزالامکومامتعافد
.دناهتخادرمن٧ىلمدضوکىتارکمددف،ىمدرمدضو١متمرم

ابلهورىنىانممىلمع_ىماىمىهارمهوىثوسمهنما
زپناردوخبمانمىتلمکثملکمدوزامرمدهکتردقرهطلسدنام
ىنحمباما.دنکهولجزمکناتفکثتمنکمملواهاکنرد<تفاىدماوخ
ررعامتج١وىمممى١مشزراودىاقع،اممژولوثدماهکمهنکهجوتهکنا
عفانموانمرمهمهوهمه،ىماىسفلتخمواهىمنماهواىتحو

مور



ممنکىممنامک)دىامنىمزىگاتغکشمهز١.
روحمرودباهورىئنىاىممررىنفلتثاىلخادظاحلو١رکااما

مهزان~اببمانتمىماىممىژروىتلودور١~١ورادىامسماطن
رداهورىنساىثومهوىکنه~ردوتماهتفرکلکثلمعنونگا
،تماهتفاىراکثازرابتامناىلمعهمانربوتماىمفلتخمواههنىمز
_همامرمتمامحهبرتمثىبهجرهاهورىننىانىنىللملانبظاحلزا
.دندرکىمىکتمىقرشرامراواهروثکوووروشئتلودوراد

هبىفلتثاواهورمنئ١زاىخربىبعنولماکىکتسباورب،ولع
ا

وورشرممکاحم١ظنامنانابولطمماظنناىمراکش~قباطت،ىوروث
~هب١راهورىنى١ىکىدزنىلماوهنىمز

_هىامرس.ذرو~مهارف~قرمث
ربمکاحىتلودورامحناوراد

~
نتثىوخناىمىقباطتهنهکزىن~قش

بلجهبر_<١دنحپدىماهن>دپاىىمنا_١طسپثمىموصخ~هىامس،
~اث١منتهکتسا~مىدب،درادنارىاوارکبرغطسوتموزاوژروب

ىفلتثاواهورىنزاتىامحوتموقترد،نارىاربطلستىارب١رشىوخ
.دىامنوجتسجزارىاردىتلودورا~١ورادهمامرسراداوه

رمطلمدنامىنومژهتحتواىساىسمودبطق،بىترتنىاهب
هتفرکلکثىتاقبطى،زرابموهمرعردوامنىمرد«تفرهتفر،تردق
تردقربطلموورىنهبوسکىزاىلخادظاحلزابطقى١.تسا

راداوهواهورىنهبرکىدووسزاوواتردقو١مناگراوىسابس
ظاحلز١وتساىکتمتردقزاجاخىتلودورا~امرسماظن

~تىامحهماکتاىللمل١~
.دراد~قرش

_اوژروبىنومژهتحت~اىمبطقهبدروخربردهکنانچ<اما
_اوهواهورىنزاهبلکثتممودىمامبطق«مدومنهواثالارمهلبن
.~هبىاربىثموفشلتردنىنىتلودورا~١رعرا~امرمر١د
بطقابهلباقمهبروبجمطقفهن،ناشفادهالماکندهن~رماجنا
~ورردورکمهبىزکانهتسخنوجردردو<زمنهکلب،لوا

رممر



ونارماىتصىنومکوىبلقناىاهورهناب~دننکنمهصتو~
>دنانارماو~دىدمتموهدوتوهناملطقحتازراه

دنابمىژرهگتمىنزابمتقىقحنىاردىدىدرت~سچوک
_هبقلمتمصىتاقبطتىهام.ظاحلواطقفهن<تردقربطلم
عىرمندادتمدزارطاخبهکلب«مامرهمماجزاکچوگتسلقا
تموکحهبزمنهمماجردشناراداوهتىمکرظنزاهشماهدوتواههىاپ

.ثماهدىدرک~دبمهمماجزاکچوکتىلقا~

،.ىنامناخىب<نوزفازورىنارکومروتهىتمنمشفبرددىلوتدوکو
نمزىب،دزرواثکشخبىثىمزاشىمللحمفا،،دنىازفوراکهب

ىمامتندمثلامىام«ساىسقانتفاورورتهناناقهدندنام
و١هدوتثنهوفدشرز١ورهکولجهمدرمىلموکىتارکمدواههتصارن
تىنماهنوکرهنادقفوم،رمىعامتجاقوقحندمثلامىام،مدرمىلمو
نورقتاضعبتلامعاودرمىتمىنىومثکنهرفو-اثل،ىعامتجا
وکمتارگدتلزراهوهناىشحوبوکرم،نانزهبتبمنىثا~و

تبمنىنىمبتوىمارتحاىبهنارىامتمتحتفلتخموعابقلخ~
زارماىلموامتورم~تراغولورچ،امنمممىبهذموامتهلقا~
وهمه.>.وتلودى١بهاگتمدرددامقنوزفازورىث~و

ىناکدنزوونعموودامطثارمثردىثابىناماسماننانچنلهم~
راجفناکىزجهکدناهدمماجنامدرمنوگانوکتاقبطوو~ا
طلموورهنههلعرظب~١مشخوعمموىاهدوتتازرامز١مهظع

.دنهدهمندمون١رتودق~
واهنارحبنمرتقىمعو~رتگرزبدهاشاموهممتجور٩

ىماىم~نارحبکموهناتس~ردو~اوههدىدنچودا~`
ىعامتجاواهدربنوومب١رهعماجتعرسباهنارحبساو»ا

هناهاک~هوممهرغونوگهان<هدنکاومولکثتم،~
نارحبکىووسب،،رخل٩وىعامتحباقسعىکتفث~کمهوردرنو

.دنرپمپمىثهپهمىبلقنا~رزب
تلمب<لاحناابو.~اسىمرد،دوهتازرامکرزبنافوت

بطقکىنادقفونارىاىتمىمومکىتبنجقممعوامهنام~ان
،~لقناکتلرکمدوىتمىمومگواهىمنزالکشتمدحاوىبلقنا
،~>ننوهدنىالر.ژبىبلقنانارحبهکماکنههکدورمن~مب

مررا~.لماراتباتاىمواههنىمزىمامتردارسموخروضح
<ددرکماهرىتاقبطى،زرابموهمرعردهکصىظعىعامتجاوژرنا
هدىثکىبلقنادفوىبلقنارىنراهورىنوامتباقرلاناکهب

تکثابهرابدوداز٧رم١وامنمممدرمىلموامنامراودوش
.ددرکورمور

ىئکتمحزو،دوتىمومعسبنجردطقفهنهکدرادننتفکهبزاىن
ىئ>رد~«نمىمىرگراکسبنجنوردردىتحهکلب،اتمورورمش
لمکئممارامناىنوردتاىهصخنمرتزرابىتاقبطلکشتن١دقفو
بلاغژجع.اتآسامارکراکوهقبطتکرحنونکاتهکبناات.دنهدىم
،باسحنىاابو.تساهدوبرکىدتاقبطتکرحوهمماجرب
وىتىنومکسبنجهتشذکتىعفووهماداترومرکت_اومىدب
وىتانرتلاکىترومبدناوتبهکىبلقنادحاوبطقکىن١دقفو
،د~ناىصعومشخمامت،ىتىلاىرپمادضوکىتارکمدىبلقنا
ارناناتازراسو،دادنامزامىتمردودحاورىممرد١رقکتمحز
ناوتىمنارر١.همجافتسکثکىزج،دمامنتىادهوزورسىوصب .دهشکراظتنا~

تهادرمامىنام~انرذرهبتعرمبدىامصم،تسا~تقوو
ىتىلاىرمالفوکىتارکمددحاوبطقکىداجماراکردتسدو
.دشىبلقنا

ر~رهبتعرسبدىابممثوکىمرکا،منکتبحمتمهار-اب
ورىکىمسلقئلىهبومرمندومنواناطقف،تخادرم١ممناماسبام

رممر



ارنارماىتمهنومکىنمنجقىمعىامناماسمامحفرتمجودىه~ا
_امامبانئ١هکمىتسىنمهوتى١رادبدهجوجممبومىرادرظنرد
ضهنجواىاوزوهمهردهدرتسکوقممع«دمتم<نوکاموکوامىن
تهعفو.دومنوفرتعرمبوتلومسبناوتىم١ر:ارماىتمىنپمک
ىثوزر~~هکدنن~زارتقىمعن٧واهدردورمانفماامىتبنج
ىنهنجتىمقا.ابانماان:اذربلاىخکىرتامهرتبلاقر.ددجار> _ .دنهدترحو،زاجاام

هکتمانماتىمقاو
ىمقاودنوىپکمزاودرهمرسب١وقماوداساساقونهامىتبنج_

هبتبمنىتحوتساهدناممورحمناثکتمحزرگدورثراکهقبطا.
~دنامهناکمهمماجلکوناناىساىسلئاسمئرتمممزاوراىمب
.ت،ا

.دورىمىثىم
نامرد.دندرکنامردتلومسبهکدنتمىنىثاهدردارنماو رىکهىماساىششوگوهتمىاشىشلت،تمردصىخشت١رن٧

هکتمافگىبوتعماشانننچ<اقفرمىثوکبارعقاوو.دملطىم
شبنجخىراتردىکرتمک«ىا،درکراتفرنونکات_اموهمه_ام
هکتماىندرکروامرکمهنرکو`تساهدرکراتفبرىتسىنومگ
خ~راتهکارىئامتمرفنمرتدعاسز١امبنارک~ىتاقوا
تسدزا،ناماولمسهنوکنىا<دهدهثاراىشبنجهبدناوتهم
ثشونرموورکردهمماجىملعدىماىمامتهکارىشبنجومىهدب
هبواهتشکزابنمرتننوخهاکن~رقىوسبشىوختسداب،تسوا
)ممناشکبهتشذک

وارب«ققحو.تساتقىقح~،هن)تماهنانىبدب
ىعکمنمىفاگتحارمابهکتمن~دنمزمن،دوشکردبوخهکنا
<اهرداک،ناربهرکتئلتىماىمىهبرجموىکدنزاى~.ددرگ
تقىقحنىاوبىهجونىرتزرابهبىثبنجنماناراداوهوا~ا
ه١منامر~دقافهکىنامکطقفهکتمنىاهنرگو)دهدىمنىهاوک
دنىادرفنامجىهمزلىتاقبطتممبوتوانهدنومم،اهىکتسبمه
)دوبناوتىمکانمىب-تقىقحمامت.و.تقمقحئتثکشافزا

ىتمىنومکصهنجقىمعو~درد«لامجاروطبدمراذکبصم ~.منهدرارقرظندروف~اددجم١رنارىا



هکىثورشىمنارکرکزاوررصبهکاجن~ت.مماهدرهنشىمزا
درمملدو،دزلدن~ز١دندرو~ىتسىنومکشمنجهبوورقاىتشااب

ىتافارحتادشربجوم~درملدس١ودراومردو.دنا~دمدوک
~

مجنمطخ~
~

مانبهگتساهدىدرک
نارکفنثورابتغلاخم~

~

لاحردوتماهتماخرمن٧ترورفوىتسىنومکضهنجلکىفنهب
~واوهو

.دکمموسم١متمممونوکا~ووکراگىهاخىثمنج
زاامىثمنجواوزناندادناثنهکممنکىمننامک<لاحرمب

تممقاو.دشامهتشادىنادنچللدتنماهبزرنرکراگوهقبط
مىتغکو.تماهدنامانش~انن٧ابىمکوتمکهکتساوراکشا
هوروثتوهنممزرد،دشرگذوامهثاسرانوارفمضدوجوابهک
کردهبهجوتابهرخل_و،تلىکشتوىلمعوهمانرب«ساىس
لثامممز١ورسبهبتبمنن٧ىکناکىبوشبنجرببلاغدودحم
مىتىناوتىمنزنىنىرکىدراظتنا،ن١رم١ردىتاقبطوهزرامىماسا
.درکمهاوخهراشانمثامردامىثاسرانس١زاىخربهب.تثاد
لثامممهبتسنىکناکىبئ١زاوزرابوهنومنهبطقفاجنىارد
قمعاتمىنکمىاهراشاصتخمن١ىب١ردىتاقبطوهزر~ىل~ا
.دمامنبرتراکشاهمجاف

وامشخبقاغتاهببىرقرثکادرونخرب،رظندروموهلثسم
.تساوداز~رم١هبامىتسىنومکشبنجفلتخم

تمفمنفوف~کرتامهکشهنجز١ىثامشخمن~ز١وکا
هاکودراهب،سکى،مدرمىلموکىتارگدتازراهوىتمهنومک
ارىت١ز٧ىمدقمرماودناهتمموهم،ادبتسا

تازراه~لخم~
ىتلامرمادض~

~
م~ودننادىمناثىامکلاممهوشىوخ

~~هزرام
ممىل١سهل

~
ىبلقناواهورمنىمامترمرمرغکتقامچ

_رثخبزامورسبردهنافماتم،ممرذکبدناهدىشکهاوخىدازا
~

ىهارکمدرطاخب،زراهمارباوتصهازمنامىثنجرکمدواه

تلکشندوب١ر١د~ردنامزاسنىا.مى١،درثدمرجت

زا<ىتمىنومگصبنجوامىرامىبژاىخربردکارتثاو~ژمو
طئارشزاىمجمردوهدومورمن~رکىدواهدردزاوراىصب

ودنرىکهمنواجىمومعثحبساردهکتسار١دروخربو١،ژىو
.تماو١،ژىوىمررمدنمز~ا



~ازاورسبهکاجن~ات.تماهدمدوکنکرد~~اوع~از~ل
مقتمرمن~اهثحعنننامىتممنومکىئهنجرگدوا~
رطاخم،زرام<هدوتبزحرمظنىئاهورمنىتمهنومزمورت~

ار~́رگ~و۶~̀ز~
~

ىئورروب
~

دادملقممىلارسلامفداوتهو
_اکنه~وتمىلاىسومواىراتلورمتلزنهوناتنو~~~رن
~٩~واىراتلوربهکم~زالفاغ`دنناذىمرئن

کىتارکمدتابلقنارارردلىلدن،هباقىقد«کمدعماوجردىنن
رطاخمهزرابهوودازازاعافدرداهوومنسرترمکىىهکدنتفرکرارق
هنممز<س١ردلاسلىزاوقروبابنان~تفلاخمو.دندوبىسارکفل
رطاخمهن

ىلارمملت١ف~
_ابمهلتمدودحمرطاخبهکلب«د١ز~~

ىهردحمردارودازاهکدوموزاوقروبنىاوهاوخمدازاىتمهل
ىهابتهبىنموخرىکىبانتکرحودودومنىمروصحمدوخرفانمثنت
هتىنفلخربناوىارکر1٩وهقبطهکنىاز١لقاغزابو.دىئثهم

وىدىلوتتىمقومز١هکىنىوخىتاقبطزىارغوانبمربىئم~
تىمهاهب<تساهدرکبسکهزرابمورکدنزردىناهرمزورتمبربت
ىتاقهطتازراموىهاکآىثافوکتودتمرواربوداز~وىسارثمد
امىتمهنومکضبنجزاىددمتمىامتخبىکناکمبوتسافقاوىعئا
عامتجالکمپموهلثسوىرکراگتازرامىتاىحزمننماهبتبعن
رساوامىناماسبانردرلىخدلماوعئرترامناىزهلمجزانارىا

وههوعندتمىلاخهکن٧ز١لفاغههرخلابو.دورىمرامتست١زر~
وىصهنومکوىب~١ىاهسمز١ود١ز~وئسارکمدرطاخمهزراه
هاگودراهبطقفهئ١رکمکسوتکرزب«هورىنس١رمکبستاوکمد
اتدناممسن١رم١لارسلوزاوقوومهبنتهکلم،مستمافود١دبتما
_راومابوددرکوهاظهنحمردىسارکمدوود١ز٧نامرمقترومب
ىهاوخمداز~~قمرنتامو~دوتکىتارکمدتازرابهجاوماسندت

~

_وداز~،رغهنجم١دناردسرىکىباتمسمتارکمدوىتسلارسلدنبممن



رصحنمطقفهنهتفرهکنانچهوروثتهبند١د١مبمک_ااما
هکلم>ددرکىمنامىئمنجفلتخموارثخب~١وناراداوههم
~هبوتمماهتفرکهمشجرمىنامزاسولام~زااه~١
وتاثحاهمههکتعمنلىلدىبىمم.تماهمرکتماوممرتنشام
همدراومزاىراىسبردشنجنوردىماىم_کم،ثتتاثقانم
واربىملعوودجراککىزاغ~مهوتماهدمثهدمثکلاذتما

رهکىمىعئلتوشمنجىمملباقمىسامم_کمروئتتلضمملح
~دمابزونهاردوعبومکىرشتتافلتخالهوارمىملعو
.مىنىشنمراظتنا ~

وکهتارکفدبلقناىهلئسىکىتاعوضومس١مهارد
هبطوبرم~اتوکمژتارتمالثاسونبارماىتمىناىسادف
مهوتماىتمىنومکىثبنجودفلتخادراومز١مههکتمان~
هلصمنمانومارهپىئهنجفلتخفو١مشخبردرعرمسمبت~ادها

هاربدحاوراىممکىزاىتحامسبنجهکىروطب~در١ددوجو
کردکمز١وىتابلقنا~ردىتاقبطوعدنبف_ىىخثت

فمئالىلحتردهدفتمادروم~اهممههاغمزا~او
.تسمىنر١دروخرباهودنب

ىتمىنومگىثهنجز١ىثخبن~اى_٠١هک،تماهدشهدمدراىمب
نانح،بلقناوهلحرمندوبکىتارکمدهبدتتعاسرد،~
دىامنىمىکعنمشو~ارىبلقنا~ىتاقبطواممدنبف~
درههراکبتسردانارش١هدافتسادرومىمماىسمههافمنانچو
مصهلاسهل،عاجتراومسممرفرنممىتواغتحره_رخ~تمدهک
هرا~اوهىامسامىزاوژروبهدرخووزاوژروبوممممافو
مهردزىچهمههرابکودنامىمنىقابىصصخو<نتلود

ماغد١~
~

ىثام~هزجممزرطبوددرکىم
~

نشور
~

هکىلاوسامنتو.دوشىم

~وهنملاطمزاىب
ئئاملىلحت

ىقابهدنناوخواربتسد_ازا´

ورونابهنوکعپکتارگدبلهناساهرخلابهکتسنمادنامهم
.(٩تما<

دهشکاجن~هبهنممزنماردکىروثتوراکمناذننماتبقاع،ور~
ام~هکتشادملعاامىنهنجوامثخبزاىگ،وغىمودنچهکتسا ~

رتملاىموسنارىابلقنانومفمهکتساهدمدرک́دومش
دننادىمهناففر،ثنىاىنه´́.تساکىتارگدن٧لکشو
تمچکىتارکمدبلقنادننادىمهنوهتسىچىتىلاىممونبلقنا
و.دنرادربخلکشونومفموهطبارزاهنو

~
ثمدحدوختم

تسدزونهرودراومردمکتمدراموگاو~ىمجمئازاناوخبلفم
_ومننشورهکتساحفاورپ،مىتسهلىبقئاژاىلثاممناهمرکهب

کىژتاتسافمرطلئاممدرومردرظنتدحوهبىبامتسدوقد
راکهچودوبدهاوخورهرىتلکثههچابن١رم١بلقنا~اتو

.دنکهمبلط̀زاک~
ىامتشادربوهلئممامىئهنجلباقموکىدکمروثتممموهلثسم

مهوىتمىنومگىللملانبسبنجردمههکتماىتوافتمکمروثت
وممىلاىمومنامتخاموهلثممز١نارىاىتمىسکرامىئهنجرد
>درادذوجواىرتلووبوروتاثمد

ردىتسىنومکنىللملانمبىئنجهکىررگور۵همجافوامتمکث
مراتلورپوروت~دراوقتماوممهلمسومزمم~ومنامتخامرما
رارقتماوتسا،دىدرگصحتمىتسىنومکىهمماجهبراذگرد
ىساىسوانبوروىتلودورا~١ورادىامرسماظنىث.ابن
ىتمملسومبلقماهکىمماوجردنازاهتمافرمىتعثاف
وههکزاددجمىبامزراوهملاطماتمبط،تماهدادوور١منارد
کىرهىفنموتشبناوجهبىباىتمد<هتفرکماجماتممربتسا
راکروتمدرد١رامناامهلماقمهارو١متسکثى١لئادنتفابو
هکتمادىمهتفکن.تساهدادرارقىتىنومک~انبوئهنج



هاوواتممکشئ١للعزاتمو،ودنبعمجوىبامزراکمنودب
رابهمجافراوکتزاورمگولجرعهربىنمضتحىه،امناامرهلباقم
.تشاددهاوخندوجوزمنهدنى~تاىبرجمودامن~

همردىمراتزونهىتمىنومگىللملا~نئنجهکن~دوجواب
دوجو~رامساردهگورممتلاوسهبهبناجهمهخب_اپکى
ندثورردوراما<دمامنىطدىامارىنلوطاتبعنئهارهدنراد

وراب~~افوممظعو١متعکث~اتمعقاوابهناعاجشوهناممم~
زاىممندوخ«من~للعهب~.اىتمدىاربوجتجوهبرجمزاغا
دىابىثامنوىمطقودنبعمجکمهبندىمراتکتمماىهار
.دوش~ط

حطمرد~واکنرىصمنومزمورواهورىنرم~ولع<هنافساتم
هناهال~ناشىامىکتمباووىتاقبطعفانمربانبهکنارماوىنارنج
_رمماظنزاهبناجهمهعافدو١مسکش~اربند١منرثومرمهب
تىامحو_مسلممومز١عافدمانب_شلودورامحناىرادهمام
ماظنساوارادواهروشکربمکاحىتسىشافىماىممماظنزا
وراهسب«نلوفثم_امراتلورپىروتلىدزاتمامحناونعتحت_
هبانب<زمننارمارئسنجوىتمعنومکىللملاسبشنجواهىىتزا
بمىلممومنامتخاسردهتفرکماجماتممرجتزاتسردانسزرم~
وروتالدوذىلوترلثاسوىعامتجاتکلامزاتسود١کردو

ت~رحتسمهزاورکىدلکشاجرورتهبهناهاکاان،اىراتلورپ

.دنزادرسىتسىنومزىوو
،ىتعهنومزمورتافىرحتسرتدبهبتبسنورادافوامزننانما

ىىساههماظنوىتلودورا~اوهىامسنممندادزىمتز١
ور~~دودىلوت.لثاسوىعامتجاتىکلامامن~زاهتماخرب
هتثذکربعجافو١متمکشىهلئممودناهدنامزجاعاىراتلووپ
حانجامربهرن٧اىىاهابتثاامتماىخوهنمماعحطساتاو

رممر



.ترثمخ.راتتفرثىپبرىسوهمماجو١ممدنمزاىناب
نممىکدزنونىمموهطبارهکممواذکتهتغکنمه١ر~١

مکوامواتلورپىروت~دزاىتسنوتروىاووودبکردنما
~ارمثر~اهاوخىد١ز٧وکىتارکمدتازرابههبند١دامب

اردوخىعامتجاى١منامز~ققحتهکن~<هچ.تمادوجومىنونک
دباىممىمارکمدطسبوىدازارماابورمذپانىتثالباقترد
اتممدب

~
طثارثرد~ارگدوودازارطاخبهزرابم.دناوتمن

.دمنجماو١هتمىاشزرطباررضاح
ند١دزىمتوهلثسهکىکرتشمتىمهاربهولع،لاحرمم

_هىامرساماىراتلرىوروتالدومسملاىسوسنامتخاسناىم
زاهتماخربىتىشافىساىسماظنوىتلودور١~١وراد
وتماراداهروثکىهمهىتىنىنل_ىتسىسکرامشبنجواربن~
ىتاقبطواهورىنىدنبفمابهلثسىاصخشطابتراهبرظن
نارماىتسىنومکىتبنحوارم،اموهعماجىنونکطثارشرد
امهکتمنماتىمقاوپ.تسار١دروفربزىنىا،ژىوتىمهاز١
ىاهورهنزاىنىمىثارافدماب«هاوخنهچومىهاوخبهپ
ونارىاردىتلودور١~ارعرادىامسر١داوهفلتخم
ردناناىللملانمناىماح

~
.مىتسهوربر~قرش

وما~امرسماظنهىلعربورمکمفوموهلثس~اىانب
ورا~امرمر١داوهىموبىاهورىنوووروشردمورا~ا
هىبلقنادضبطقکمهباثمبنارماردىتلودور١~:
هبطوبرمکمروثتوهلثممکىز١رتشهمبتاومبىتمهاواراد
ود

ا
~ا~هزورماهلثسنما.تساموهماجوهانماوامنر

دد~طومرمامىهمماجردىتاقبطواهوسن.رثاراف_هب
_ربامىثمنجتثونرم~ردو١~داعلاقوفتهمهاز١و
مکحموىترتکهقسعمهکتماىهمدبو.تمارادروخ

_ککروثتکتامتممموىدجراککمنودمواو~~
رمرر







زاکحهىاراد،١من~ىنونکرهنوکبه١مهورکو١منامزا_
مظعو(~دربنراوشدطئارشرد~اقمواربمژلتام_ومف
.دندرکىغمدى~ىملابودنتمسىعامتجا

وکرادتابوهناهاک~ترصمىغننماام،هکناتىامن
~اس_کىروثتتلثئمهمندىثخمناىا.هاررد،زرابم
تلمکشتکىردنتقامماغد١ترصبوىنوکىتلمکثم_ىلمعو
هقبطنىونزارطبزه~،ىبلقماوورمات_دحون
هزرابوکرادتدننچمهترومرداىودرکىمتروم،رکراک
هماد١تروهردىنمى،ىفننماتروضربىهاک):١دقفووا

نارحبترصبارنتشىوخىدنمنوناقنىا،تشذکواههها~
ىاههورگو١منامزاسکىهمکنندىشاممهزاوىنوردوا_
لىتطىئبنجرب،ىنونکىتلمکشتىکدنکارمدمدشتوىلعف

.دومندهاوخ
فلتفموامهورکوامنامز~ىنوردوامنارحب،نمارب~

ررن٧اى~ار>بامثناعمقوتروصبرابکى،~دنجرههک
ىماخطثارشهبانبهچرکا<دنباىممىجراخزر~~ووگون~ز

ردهاماهدنثاسژمندوخىهاخرعامىگژمو~́را~~ووگ~
_ادقفناه3،کرتثمىنموهنمزکمژ١همهتىامن
،تماهمماجىنونکظثارمردىبلقماتلاسرونوکنوم
.دنرمکمهشىر

ا~اناوتدقافدوجوموامهورکو١منامزامم،مىنکههلخ
هىتسمومکىئبنجىبلقنافئاظوماجناواربمزلطثاوثو
~«غننمالاح.دىدرکهنهاوخىغنامازلاودنانارما
بزمدابماواربکىموکىمامتمم<ودجوا،زرابهام،١رمه
دن~وىتمنومکواهورىنتدحووهمورمردوکراکىهقبط
ىئاهمزلهکدکمترومرکراکوهقطتازرابهابشنحبنما



هداماراظتمارد<هعماجناباتشورمذپانهفقورهمنماو
ذهاوغن~ونباتشزازمنوا~واربىتح«مندش
.تساک

ىنوثکتىمفووهماد١ترومرفهکتمادىماراکثم~ زىتا>رفوا،دوعتمازرابهراجغناطثارشرد<ىثبنبرممک1د
فثاظوزاکىپىهماجماهبرداقنارماىتسمومکىئبنج
~اهىترومننچرد.دوبدهاوخندوخ٠ىبلقنا دهاوخردرکمدىتاقبطواهورمنرکشلىهمسترومباىام
هدرخو١ممراک،دنکارپهب،لماکواوزناردهاىودم~
~اد:ودبوداددهاوخهماد١ىئاىنونکو١مىراک
~رک،راظن،ىعامتج١تازرابمدنورردىومثاتنمومکچوک .دشدهاوخخرا،

)تمىچهراچىمم
ىبلقنابطقکىداجىاتىمهاهب(ررکمهتثوننماردام

واهورىنوامتىنومکزالکشتمىتسىلامرمادفوکتارکمد
همهجوتامامو،دىدب.مىاهدرک۵راشاىبلقناتارکمد
ىتسمنومکوىبلقناىئببنجوعامتب١ىنونکطثارشوهعومجم
ىارببهانمخ»مامنت،ىبطقننچداحماهنارىا
ىتممىنومکوىبلقناصبنجىلموکىتارکمدفثاظوماجما
صبنجهن،ىبطتنىنچدوجونودب،هچ~تسا:١رما
سقنوفئاطوماجماهبرداقنارىاىتمىنومکوىبلقنا
.دنهاوخکىدزنو،دنىاتازرابمنافوتردىئىوفىبلقنا
ولماکتنتمارهارمدرمهدوتىتازرامتکرحهنودوب
دنهاوخزابارللقتساوىمارگد~وداز~ووسبىلاعت
.تفاى

کمفرطبهمماجرىم٠هب٧فمهتثذکتاحف_رد



~ىم~بطقودنتفرکلکثهبوىبلقنا.ارحب
ربطلسدنامون١رم١لارملوزاوژرومىنومژهتحم
ن١دقفترومردهک~اىمدب.مىا،درکهرامثاتردق
وامتاوکمدو١متمىنومکژالکثتمدحاوىملقنابطقکى
کىرودبدنناوتىمهگورمانعوامتى~وىبلقنا

دحتمىتىلاىرپمادضوکىتارگدوههناجهمهمرخت~

وهناملاظماظنواهشىرىغننمضتمهکىمرغتلم(دندوک
،~ارکمد،ىبلقناماطموامنرودو،دنرکربردوىنونک
و~دوتناى~ومشخ،)دشامهدنماىمدرمولقتسم
روبزمىبماىسواربطقىامتباقرلاناکردزىنواتازرابه
ىماکانوتسکشزجرگدرابکىوتفردهاوفردههب
.دربمىهاوخمبىصن

ىبلقنادحاوبطق~ارتکرشهکتما~رمدب
ندرکلابنفابىترىافمطقفهنىتمىلاىرپمادضوکىتارکمد
داجىاابهکلب،درادنامشبنجىتعملرسوسفثاظووهنلقتسم
_ژمامزاسرماردرثومنتفرکممسوتکرشوارممزلواهلمحم
مدرموهناملطللقتماوکىتارکمدتازرامتمىادهوىهد
_انز١جمرخوارم١ررعرتهامسبتارممىاههنسز،نارىا
_مسومفثاظوندىناسرماحمارسبوىنوکىاهىناماسب
.تخاسدهاوخمهارفزىنامصبنجىتمىل

وهطقن<امشهنجىتسلاىموسلثاسمو~زوحردرکاىپ
_ر_اماسبانهب_دىشخب_اىاپرطاخمردثلمرددىامارر~~

زاهدومنوجتسجتساىسوورشتوهنىمزرددوجومىا~
موسبطقکىداجىاهامشبنجىلموکىتارکمدفثاطوظاحل
_١رکمدىب~ابطقکىىنمم«تفکرثىمبطقودبماوبرد
هبىنونکعافواهبهتمىاشخ_اپ١منتىتمىلاىرپمادضوکمت
.دى~رظف

.همىمفدانساز١ىکىرد<درک.ذهاوخهدهاشهدنناوخهکنانچ
٩٩قلخىثادفوارگرچنامزام~همىتاراثا)هوهرامثوهمىمف(

.تسنامشنجىنوکع~وااببسانتمرکىد،زورماهکتمماهدىدرک
و۶و٥هامئدوورفهب،تسمادومثمن٧خ_راتزاهکنانچهرومزمدنم
_داضتهبهجوتامماکنه:٧رد.ددرکىمطوبرمىنمهامهدهبىصى
وهطروز١نا́تاجمهبىکدناواهدمازونهنامزامن٧ىنوردوله
هزرابکىدوجوترومرد٠دوبهدطلغن٧ردهکىتافارحناکانلوه .تشاددوجو،تافارحناى١ابهدرتمکوتممع،ىلو-ا

وامزام~ىنىاد_هبهکنارم،ولعهنامزاسنماودمبتلوحت
)تهلقا(قلهىکادفووامکىوچ

~
امهدمدبهک_دىدولرجنم

_رمردىتهثمىثقندناوتهمىتمردىلمکرممذاختاترومرد
سزفازورشرصکوقىممتدهاث_دىامنافماامىمهنهتثن _قلخىثادفىارکىرچ:امزام~وسهررددهجومتافارحنا
)تموگا(

~
ىفارحنارىسردکانباتشنانچنانىا.دوم

ورکىدزمامتحىههبمانزجىثوکهکدنزاتممودناهتهتشىوخ
ونتشوهناىم

و.دنتمىنلثاق~هدوتبزحوزکرمهتىمک~
اتمههطهقمرطسدب

ارزىامتززمنماهکىاهفبردنامههم«
وىملقناىثمنجام١ردوخکارتثاهجوهدناهتثادربناىمزا
_اشاهکدرادننتفگىمپ.دناهد١دتممدز١نارماىتهنومک
<ىمکعره`ددرکىمننانماهمطومرمرکذلاقوفهمممفدنمتار
وربهرتمارىتسنوتروماتسمصز١هوزجنتمودهکاجره اقمقد«ما،دثتحم~قلخىثادفوامکىرچنامزام~
هزورماهکتماهدوبرظندرومو١هناور~١رتافارحناوهقبام
واکىرچ:امزام~وارتمممموىثمردش١هتفاملماکتکماب
)تمرگا(٠قلخىثادف

~
.مىتمهورهر

١٣۵٦هامهه-~~-



ىنهنوهاوىبو

ىمتسىنومک



مهنوتروم:~:
ىاستم~وف:رثث.ىثىمىت-ز:فه~

~توکمژت:وته:
ن:وم:>و:بصهنومکهم.~:~

فتفامبا-ز~~
نامزاهى١هتثذکودهثمووهتفرندلوتهبثکى،اتهمدمهتها
وهتثذک~١ز١ىماىنرا.درادن٧ىنوردتازراهوتاموظنو
ىنوردتازراهوهم

نارماىاپتصهنومکهىد~١~
شمادممودمزا~

ترورفوت~وف~اکوه.تصهنصتخمساو~ردهن~
مادقانادباتعهبط،دادتهدهتثذکساىمرربتمجوا~زات
.دمثههاوخ

ورمکلکثرهمهبورمتخمهرامثاهباجنىارد،سارمانم
مودىاووثورازکربماکنهزاهکىمسىنوتروپازورمو

رد~هىداحتا~
_١رص١و١متماههوىماههىاسلىلحتردممومواربرلثاوا

ىماممىصلکهتهرهتفووهدومنزوربنامزاسس١ىکهلاتوکمژت
هکىلخاددنهدنچىجو~واثتناوترک١رفاررزامز~~ا
نوردردىشمودهزرابهز١ىثاههنومن

٩ىاتىمومکهمداحت١~

.مهثامنهمافلادنهدىمهثارا١وهنىمز~اود
نماودهکمىنادهممزلزىنار~~ارکذاج~

ىماىم_کىروثتتاف١رحن١حىنتهب١رنتثىوخهتثون
همداحتا~

ن١رماوامتمهنومک
تمافبدرکلمعحفوتزاومماهتثاددودحم~

لمعسمزودنامز~~١~زف١زورى١بىثامرانوىتممنتمروما
وجنمىلث~ندثمشافهبهک١داه<مماهدرکوراد~ىبلقنا
ممزلماررثىوخامو.درادترورفناشندنامناننمهکددرک
_ىمصمنجو١مثخبىهمهدرومردورکامنمسزاومظفحهب

.مىناد
تارهثاتوارهلداتفا~س١ز١رراهمهبهراثااتعىبط

ر١~دخنودبىلمعتىلامفهنممزودىتمممنوتروپاتسمم~١
رطاخبمه،لامنمااب.تثادناکماىرکامنمنمزاومندث
ز١ورمکولجرطاخبمهوىقانومومتکىوهئ١ر١زا>وراددوخ
نىمه~زاهئزاوم~اتىاعرم-درومردىثوجهنامب

زامترومردهگتماىبمذب~ممدومنىراددوفزمنبناوج
ىنونکنملوصمتثمهبناجزاثحمى١ندش

ام،~همداحتا~
ظدغحمصموخىارب١رقح~اودرکمىهاوخلامقتمانازا
.مىرادىم

بناجز١هکىئاورانتامىاثهبدروخربزا،هکنمارگد
اانماناىمردنامزامنماىاهردکوىنوگسوثممزاىخوم

ناراداوهو
ىثادجرفومولملدوتامرظندرومرد~هىداحتا~

هزراههکممروابساربارمز.ممدرکزارتحاتماهدمدرکجمارام
~دول~تلثاطلهنوکنىاهمىئوکخسامابدمانارىماىم
وب.مىتفاىنن~ربزىنىت~رضن~ربهولع.تخاس

و~هم~
زاوا~

طاطحناوهدنهدنامثنارنت،دناهتفرکسهمنانماهکتمد~ا
ىلوماى~زراهکىردىىلردزانانىاىناوثانوىقلخا
طاطماساهبهکناکواربىئاوسرزجوتماىماىم_کىروئت
ئمادماث.تشاددهاوخنربردى١هجمتندنهدىمنت
ز~امئهکدئمابنانىاىماهسىصتاکومزانمنطاطحنا

هزرام~و،ومش~،ى١ىشنانس
.تساو١~





ىنمونوهرود<هامنمببماقردوولمرژرطوقسام
ه~وکردىئتفرثىبرىمهگدىدرکزاغ~نارپارماممخبرراتزا
ىتح.تماموهعماجتدمىنلوطتعمثونصهدنگنمصتتدم
وهمماجراثقاوتاقبطوهمه،ههنممماىقزاىثممىتدمز١
وهنحمردارسىوخلاعفوراکثاروضحىممسواهووهنوهمه

رمر

ارىطمارمثهامنمهمماىق.دندوبهتمثادملعاىعامتجاهزراهم
،همماجفلتخمراثقاوتاقهطواهووهنساوهمههکدرو،مهارف
،تفرکرارقرمخاوههددنچخمرتنومز~ىتمصاصحربارمزد
ارصموخىثاىوموهگرحموورىنههکارد١وهوق<تهلباق،تل~ر
ىنونوهرود~:ارمامامتهممنبلقنا.دنناىامنم١راکم~
ىهارودنمرتمهمرهرباراکثاودومهدىمرشموخلماکتزا
ىتمماهمامبلقناىا.تشادرارقرىخاوههددنپخ.رات
ابودىاممممارللقتماوىمارکمدووصبىبلقناتفرشىبهار
ئتخامنکهثىروىکتصباوواهدنبهمطوهناروسجنتممک
بلقناهنادنمزورىمناماپهمکهتارکمددضواهدارنوههک
کمابامودمامتمدنارىامدرمىتمملاىرمادضوکىتارکمد
رىکتباوىنعم،ماىقلمقامطىارثهبتشکزابىومبىثارتهقرهم _زاباموىلامتوتفشپمم.ددرکورمر،مسهثافودادبتما
ره«اهفقوره.دوبنرمىمهارهمىنردنوکم.طاطحناوتمثم~
نامهب«تثکزامعتاورد<بلقناتفرثىبرد،کچوکهزادنا
.دادىمىنممارهامنممبمامقلبقامطىارشهب،رتشهبامهجرد

ى،دثنوکنرممىژرنمزکىاجهکىاىساىموهمکاحتردق
ژاهکىئىوخنوردىتاقبطوامهنوکمهانمغرىلع<دمدولوولرم
١~٧ردمهمفلتخمواهىمنناىمسکمثکراواىاهزور:امه
~طلمممىتاقبط_ىماىسواهومنتل~ربانبهدىدرکبجوم
ىنوردلماعنموتمممترصباساماودىزکربارمودهارن٧
نهکذاظنمممرتوظخحوبلقناتفرثىمولتعازاورىکشىب
.دومنراکهبناغا

مج٩متاتهامنممبماىقز١هکواهرودردبهترتئ)هم
«رىکمربردارناتمدرکهبهلمحوىسمسرامىدازاهمعىسو
،ىئاگرم~ژاذصملاىرهاابهدنىازفدنبودزدهاثومکىز١ام
ههىامسبکمک،ىتمملامرهاواهد١درارقونلوااثفاز١وکولج
هبتشکزامهبورارفهتباونارادىامرمتوعدولرزب:اراد





تاىنربواثمفادرومود<~~هرامشردهلاقمکىطقف-
هبىبنجروطب،اکىرم~ممىلاىرهاهرابردودزى~دهناراکشزاه
.ودجورکاشفاکىابهکتساهتخادربزىماکىرم~مسىلاىربهاواثفا ا
.درادىدامزىهلمافزمندرومهبناجهمهو

ساز١او~وثص<
~

ب١وخ
~

نارگ
وادىب~

~
ب١وخنانچو.درگ

ر١دمب~۵دول)
ز١وورهلاندهکدندمث~

_~هدنکرادب~~و١ذن~
دنتمتونماکمرم~معملاىرپهاواجباترمهکدىسراجنادبناش نماردهگدىدمىهاوخو`~~رزبناطهت~

هزر~~
ناطهث~اب~

دگرزب
~

ىثمنجون١رم١رکراگهقبطىبلقناوامنامرازاهنوکچزهن
.دنتفاترمىورامنهىمىتمىنومک

واکىرم~مسىلاىرپماهىلعربهزرامزافارحماى١اما
~،هدىدرکندودحمنارىاطقفهب«رودنىاردشاىموبلماوع
نامجهسوروثت~وامشزوماهبفرادافو

رکىدهبدروخربرد<~
تلاقمردلثمهکاجن~ات.دباىىمرراکشارولبتزىنن١مجطاقن و~~هرامترد~دشکىمرسناتسناففاز١بلقنا>واههلعتم~

ود~
ناتسناففاواهد١دىور۵راب

ندومنموکحمنمف،~~هرامشرد~
هب<ىناففاوامتسمنوىزىوررودزموىتسىشافتموکحقحرب
وهمهوهتخادرپاکىرم~رودزموعجترمىاهورىنلماکرىبطت
کى١رناتسناففارو́دزموىتممنوىزمورتموکحفلاخمواهورىن
اهورىننمازاتىامحناهاوخوهدوممىفرصمىبلقناتسمد
نلوئسمتثىهتىرتکاهلمجزاهمه«کن~لاح.دندرکىم

٩داختا~
وانهورمنىلماسخباقاغتاهکدنرادودنتشادىهاک)لماک
ودو:~رنبو١ملادوثفونمناوخوربهرتحتناتصناغفافلاخم <۵~اتنتمدو١متلودواکىرم~ممىلاىوهاابمىقتسمطابترا .وکىتارکمد«لمامقاوىاهورىنوهتتادرارقهقطنمرداکىرما´
~قرهىلعربهزرابهردتکرشوجوام<ناتمناففاىبلقنا ممسوهزرابمنىاردىمممسقنهنافماتم،ناتعناففاىتسىتاف
نىامىتفکهکنانجو.دنتسمن١رادن~تشونس~ودىمهم
ىماىمهتىمکو~وثستثىهتىرتکاربتمصقاو

زىن~همداحت١~
هابتثاکىهبائممدناوتىمننماربانبودونهدىتومهجوحمب
هم.رمارتعارداقفرزاىگماکنهنامهردو.ددولىقلتىتفرم
~.هکتثهنبوفهجنامزامىلخادهمرتمردهلاقمس١

ره
رممر





وتسماهمماج
~

دىابىبلقناواهورىنوامتبمىنومکىوىکمضوم
~.دوثنستىمقاوىثىارکىاهمهجوتاب

)
)~~هرامش~تقمقح~

ز١هرامشى١راثمتناز١دمبهتغههسزارتمک
،~تقىقح~

و١مىد١ز٧وىقرتمىاههمانزورهىلعربىبلقنادضواهىىنشروى
وهدمدمتمهدوتهملعربعىموىماظنمجامت<مدرمکهتارکمد
~و۵هوو«اتمدرکىبلقناواهورىن

_نامزامندومنىنوناقرىغ
ىتممنومکوىملقناىاه

~ه~
رادو~هبوچنتشارفارب

~
و

~
نتمکش

ارملق
هزادناهچاتهکد١دناثنناکمههب<~

شىارکنما~
ىمقاو

ىراىسبىاهرادثههزادناهچاتوتماهدوبىعقاو،~
هىداحتا~واضاواهرداکوىبلقناوىقرتمىاهورمنزا
نارماىاتمىنومگ

~
عىسوىهئطوتکىندومعمتولابىرقربىنب _ورىنبوکسرطاخبومدرمکىتاوکمدوارىدازاهىلعربىتمىشاف

واهو~تسمکثوکاو``ىمقاورىغ«تسىنومکوىبلقناواه
دضکرزبوهئطوتساتارقفنوتسهک،.اتسدرکهبمجاممىماظن
تىمق٠وئىاعسوداممااب،دسمن،تسکشمهردارکىتارگد
~ممدشىماممثارتثىبىتم

وانهرادئهز١تهحصاجنىاردرکاهک،تساىممدم
هبدمامنهجوحمم،دورممهثطوتسارلعرب،اهورمنزاىخرب
~لح۵ارهلمجز١،١رن~تاىرظنرکىددشاتىصم

دحاوهمبج
ىتمهافدض

دروم.ددرکربمتهثطوتساابهلماقمىاربه~
ىتمىنومکواهسنزاورامسبىهاک~دىثاتطقفاجنىاردامرظن
دوخااضاواهرداک<نملوئممزاودادمتهلمجزا،ىبلقناو هلماقمهارنتفاىوارمناناششوگوهئطوتىاهبتبن~همداحتا~
رددوجومتافارحنادرومردثحم.تمان~~

~
الثحه١ر

ىتمىشافدفدحاوههمج~
~

و~ررظنهااهوسزاىخرم ~
رکراکهقهطودازاهارناگدنمزر

~درومىفومهم«تعبط،~
ئماوهىرظنرد~ودهماجساردطقف.ددرکىمنطومومام
نملوثسمتئىهتىرثکاىارتشادرماباقافتاهکاقفر

~همداحت١~

واهورمنهکىنامزردتسمردهکددرکم،دهامثمصم
مادقارعاربىنهچهنهمزو~رادتمرلومىماىستردقرمطلمم
دندوبهامئمهبمرقزاصمکىتارکمددضوعهئطوتنموتعىهوهم

- ناکدنممىون
~وثستشىهتمرثکاو~تقمقح~

مهمامت~همداحنت١~
ىقرتموزاوژرومهدرخکىع١دبااباتدندوبهتفرگراکباردوخ
اىولهک~~ىم~ارو~

کرتشمحفانمىارادرکراکهقبطابانىع~
~دشاسمعاجمراوممىلاىرماهىلعهزرامرد

)
)~~راممث~تقىقح~

ناقفخورووتووسبتردقربطلممواهورهندىدثىغمارلىفنو
~دم~تمهبکمتارکمدو١مىداز~وقوقحنتمثادرمناهمز~و
ودارىصهنومکوىبلقناىاهومىنومدرمهدوتورامشهه،ماهقزا
ز١١رن~ام.وهلباقمواربمزلرىبادتذاختاورطخىارباوم
اموکنانىامعزهب.دنرادربناهم

رددوجومىلماىئماوکود~
ممملاگداروسگزاوراکشزاسومسمل٦رمل....هلحرمنما
نان~روظنمرکا،رگدترابعب~.تسمارگدىوممزاممهتاوکمدو مهنکرومتىبلقناامرىکىممسىتارکمدنامهارممتاوکمدزا
.دومدهاوخنممىلارهلابىنقانتمرکىدتروصنمارىغودهچ(
ىتسىلارهلدروخربابفدارتمعقاوردرىکىمانمسىتارکمداوىز
_ورهنومدرمهدوترددوجومشىارکهکمتساىسارگدهنمزرد ومسىلارهلامرکىدووسرد،درادىمناىبارىبلقناد~

ىمماىستردقربطلممواهىىنىل_اىثىارک.١ونعبوراکشز~
ىبلقنادفواهىمنهکىنامزردتمرد<ىنعى٠.ممدرکىموربوو

شىوخرىهوىهرعتکرادتىثامنلحارم«ساىممتردقوب~
~دنزدهاوثوهمهودندنارذکىم١رکمتاوکمدواسداز~هىط~
~١هدنتثادتللدهئطوثسارمهمماجىمماىستاىح

~دتوىبلقناوىتمىنومکواهورمنهب~هىداحت١~سوثص~
رادثه~:١_١هدمدمته

واهىمنىلماتساىمهگدندادىم~ ~
ىماىمترح:درکهنلارملربىنتمىسممتردقربطلم

ه١٤~



هرائاددرکمطومرمزهنامثحبهببى١ربانبودوادکاوتثاهجو
.ممرذکسردثحهم~١زا۵درک

ىلماواهورىنهامنمهبماهقز١صمهگ~١~اتىمقاو
وامورهنطقفهندنتمناوتتعرصب<دمدجىمماهمتودقبمهاغ
تارگدوىقرتموزاوژروبهدرخواهىهن~هکلب،ىبلقنا
زکارموهىکوهدزبتع١رطسوتموز١وژروبرت~امواههملو
~دب.دنرواردسىوخر١~١هب١رتردقىلماو١مناگراو
واههملوتارگدوىقرتمىئاوژروبهدوخىاهىن،بهترت
فذحتردقى١مناگر١ز١ىکبامطسوتموزاوژرومرت~ام
لمعراکتباوهتفرکرارقن٧رتنمئامىاههدروداىودندمدوگ
_ورمنراىتخاردلماکدىدجممژرىماساى١متماىم~و
ناکنىامنز١هکتفرکرارقىساهستردقرمطلممىبلقنادضواه

هبهک(نارىاطسوتمىزاوژرومحانجىرتتساروىتلودهىامص
هکلب«درموهدتمواهمامر~هبطقفهنودوبهتسوهمبلقنادض

~امواههملىساىمىامنامراو.رئموخىساىسهتئمذگهب~
فلتئاردهکدىدرکىملىکشت)دوبه.رکتشموزاوژروم~رت
٩اومهو ىاهىىنورمانعزىنوىل١دوثفووروداصکواهوممن۵
دندوبهتفامهملغتردقوامناگر١ىمامترب<قماهمىژوزاهذنامز~

ىبامزراردهکىتمردانوىفارحناک١وتث١هجو
~

ناکدنمزر
رگراکهقبطوداز~۵او

~
~وئمتثىهتىرثکاو

ز١~~داحتا~
تاقبطزاکمرهتىمقومودىدجوهمکاحتردقىتاقبطبىکوت
تمممقاوى١هبىمجوتىبزااقىقد،دراددوجوتردقسارد
طلممتىمقومرد١روزاوژرومهدرخ،ودره_ا.دنخهموب

ىنمارگو۵دماشمامنان~زاىگ~١ربانموسثادنمتردق~
تل~،دادبتساومسهثافووبتردقرمطلمواهورهن
هکدرهکمهجهتنوهدومنىغناروزاوژروم~درخککهتارگد
وانهربورگدو،تساهدرو،وورمسشافهبوز1وژروبهدره ١رتموکحردىتسىئمافسمارگ«ز١وژروبهدرخکهتارگد~´

رممر

_ىمندمدجوهمگاحتردقىممهکدمرسهجهتننماهبهدومنىفن
.درو~وورمسمثافهبدناوت

ردارناگرزابواق~حانج،اهورىن~١وودره~ دنمامنممرهرفنارمالارملوطموتمىزاوژرومکهدنمامن،تردق
~هرهرفنمازاو

ناگدنمزر
نماابتدحوىف١رحن١نتهم~

هىلعرب_لارهلوطموتهوزاوژروملکهدنىامنناونمم_حانج
~ه~همداحتا~~وثممتثىهتىرثکاودطلفممردممىشاف
طسوتموزاوژروملکهکدسرىمهجمتننىاهم،همام~زاتکرح
وداز~دفتامادقاردوهدوبمىمهتموکحردنارمانلارهلو
هرامث~تقمقح~،لثم،دروم~ارد.درادتکرثهنلامف.٧

ىلموزاوژروبىنممههکمرکىدووردمراذکباما~.دصىونىم~~ بوکرممو~سازاودمکمعافدمملارمهلزارارقزاهک
وىزىناسکهچ~اضم١.مهگىممروب١ردرادنىثهخلد

هحمل~
راکتمرف۵ورگ~ىناکهچ٩درادراوق~تاعوبطم

~
ار

ههىىمهحملىنامکهچ)دنا،دمنامربموصتهبود١منثىم
~...ودناهدىناهربىومتهب١رىبلقنادفمثارجىارهاکداد

تمادنمنلارهلطسوتم٠ىزاوژرومحانج~رتتساوهور~
~ناگدرکرسدنامتممدرد

ىملماورومجبزح
ىاهوىنه~

~ارد<قمامممژرزاهدنامزامرمانعوىلادوثفوورودارمک
ئمالوطمامتردودناهدوبمممماقىمعوداز،دفوهثکوت
رد،تردقربطلممدن~وگدامناشاهداضتمغرىلع«دم
رد_اما<نارماىتسىنومکوىبلقناواهورهنومدرم۶دوترباوب
~ا.دنرممممهزونهودناهدربرساهورىن~اابىکنهامه
طسوثموزاوژروبزاىوکىدحانجهگتصاراکث،مههزادنا~مب
ىلموهمبجردژکثتم٠واهورمنوابتىصخثىخربومظن،نارما
ردمىنبرودب~امااهدمنهکىثاهورىنوامتممخثزاىخربو
ربطلسمواهىهنىتمىثافتامادقازاوراىبابهدن۵~دوگ هزاجاناثمتاقطوژلوثهدماهگواهدو~رد«مصتردق

رمرر







_~وتفارحناىمامتهم~وثصتثىهتممرثکا>وراب
هىلعربعممموىصمشافىئروماتدندادهماداسموختامپه
زکارموىقوتمتاعهبطمهبهلمحابلمعکىتارگدوارمد١ز٧

قلخهملعرمىماظنمجامتامهدىدرگزاغ~ىهاهموامنامز~
~وه~وهقطنمن~ىتمسومکوىبلقناواهوومنودرک
وطاثقنرگدردىتممىنومکوىبلقنا<ىقوتمو١پنامز~نتخام
وهدىمردوفجماهبرادواهههچنتثارفاوبو١بملقنصکث
.دراذکنىقامرعرکاحمهرعاجوکمد

~وثممتىثهتمرثکااما
وهمهرطاخم،~همداحتا~









،دروختمکتتلودهکلاحو.تمانتکتمحزهدروفممق
_داجماهوهاذمن٠١تحتاتدهزاجادماهن~١
~.دگ~وخ

لتهامز١رکت_٩تقهقح(
باختناامصگز١نملوصمتشههثمرتکا،بهترتساهب

<تارکمدبزهورگائفاو،ومثنمرتدمونامزنمرتبمانمان
دضر~١رناتمدرکىتممنومکوىبلقنارعاهورمنوهمهلمع
واهىمن~~رهزتافملهتبمصاهبب~هدهمنىفرممبلقنا
هملواتاغلتابهرکمدىوهز١ودنتخىرىمممتردقرمطلمم
حلموهرکاذم~هملعربىنموخ

~
ىلىمحتگنجهب:دادهمتافوارم

نانجن،هم
~

زمى
~

شرماظنهکدندزتمدواهناکدوکواهىور
تن~ا،تفرهکنانحىهتلا.تما،دشنهدمدىشبنجحىهرد
ساز١هىهاتوکت_زاىمم«وثستثمه

_ربوور~تماهم~
~ارسىوخرفاوموهدنادرک

حمحمم
~

رمضتسااما.دن~
~ردهئردوىمپمعتىعقومزاىملعىباىزراتلممهنمهزاب
ىتمتامکارمتممتتلعبهکلب،عامتجاردىراجىتاقبطهزراهزا وتفرکتروه،اگىرماترافملاغتاىنمم،رکىدد(دمورکىزا

ىتمو١مللحتهب١ددجم١ر~وثستثىهتىرثکا،رتفکهکنانچ
.دادقومملمقهرودهناورتمار

ماماطخورسناموجثناد~طموتلهماترافملافش١
ا

رامثئتخامققحتهىاربمدرموهدوتاتتممثلىتموف
دعم~

~نارمازاداشجرخماکنهردهک،~تماکرم~تن~،هامثز١
دف،زرامجمم.دننخرمى١هچراهگوهزر~هم<دندوبهدوک
امناممخهمتعربارمدرم~تاقبطوواثقاىصملاموها
هزوررمهتازراه~١ىتمهلاىرهادضواههته(وخودىثک
.دشرتى١هثمرورتلاگدار

نا_اىملقناوىتمنومکىثهنجنوردردمهتازرامىا
رممر













طمارشردىتمملامرمادفهزراهىلژموى١همهجوتم۵
ت~رظنع١ون١هئلرتشهوجوزارکىدىکم<ن~ممقتممومغهللس
نامجهم~وروئتربىنتهمممنومزمورهلمجزا«تمىنومنمور

~
تراغملافتماوهلئسهبدروخربردهکدنادهرگهمه.تسا
هلمجز١،تفامناىرجهماجردن٧ز١ىمهکىتازراهواکمرم~
فلتخمتاعبردهبهکىتاناىوجورکتامرظنودهکىکرتثمهوجو
ممىکى،تفامرلئم~زرابتدندوب،د~)ىصمنومزمورواممروئتهب

.دومهزرامراذک~لاناکندىدنول~١ئاندامنامرمز
ىصملامرممادف۵زرام،فلتخمتاجردب،اهوممنساوهمههکنانپ
ىمومرعاهورهنون~ىنوردو~امرلعرم،زرامز١لمعار
هکىاهزراهردوه~ادجمملامرپهاىومهوىماحىمرس
ل~اکسازاراذکترومردهکدومىت~ىمامتز١ىرام
وم~واهراممثحطهودىادزراهمهمارهجوتثادممهارممم
~بلقنا~لمووجصجهب،~هذنامىقامودحمىاههتماوخ

:رغىتارملساهبزهن١رمدرمودنتخادرمىتمملاىرهادض

.دندناوخ
سوصمتثمهتمرثکاىهارمگ

نمازاژتثىمزىن~همداحتا~
هبهکارىئامگرحنانىاهکدومىهارمل~ربانمو`دوهن
روربهر

ماماطخورمپناىوجثناد~
~

ردنان٩ىماحىاهورمنو
زاوداقتنا~ىتحنودموارچونوچىم<تفرکلکمثهمماج
ىتمىلامرهادفبىملقناتکرمکمناوصمهن~تافارحنا
.دندامنندرکتهدکىن~ىربهرهبودنتفرمذم

صمم_کىروئتتافارحنابمترتسدب«احرمب
تم~١

نارماوامتمهنومکهىداحتا~نلوئممتثه
~

قمعهزهرره
تافارحنانماز١ىفلتخمبناوجلقتاحفمرد.تفامورتمثمب

تافارحنا~اوهمههلاح~اام.مما،د١درارقثحبدرومار
~اقبطتممهامهب~رمهکورتواهثمرفارحناهبهجوتنودم
هنماربانم.~دهاوخىقان،ددرکمىماىموکاهتردق





امنههمىبلقناوىتمهنومکواهورمنزاوراىممردمهوت~ا
تمدمارصحنم>ىزاوژرومهدرختمامحابهىممامستردقهکدمث
وثارددوزممرمدهىزاوژروبساوتماهداتفاطسوتموزاوژروم
واجوزاوژرومهدرختمامحند١دتمدزاوىعامتجاتام~ا

نما،همام_١رم.د١دده١وخ٠ىبلقناتلودکمهم١رىغموخ
ژدحموىمرمموهمگاحتردقو١مناکراکهبهعبوتنوهب،اهورمن
ناکرزامدنابهکنىاهمهجوتنودبهناکرزامهنمماکهمن~ندومن
وعهمههندومرنارماطموتموزاوژروبحانعبسرتتمارهدنمامن
واهووىنامهکىشزاممهبهجتمنودبهرتمممهمهز١هون~
ن١ره~رموم،وولرمممژرزاهدنامزامىاهد١منووروداصک
~اودومهتفرکتروماکىرم~ممعملامرماناکدنىامنابزهنو،ضترا
١ودمدجوهمکاحتردقورمگلکمثىلماوانهعقاوردهشزاه
~اردىدوزباتدندومن٧دمماهمه...وداهملمکمعت
١رردىملقناتملودکىههمکاحتردقزىماتملامموهلاحتها

~
ىم

هقلخىثادفى١مکىرچنامزاموربهرهلثم.درمکرارقهمماج
ودوم~رقلختممکام~ققحموهمکاحتردقوهلاحتمادمماهب
ىتهنمثارزاراثف~زهکدندهب.اودمماسوثممتثههتمرثکا
بمکرتهدرواردمىزاوژرومراصحمازاارتموکح،تمائکمم
١رردودىدج

~
~...دهدرارقبلقناىم

)~_~هرامثتقىقح(
~ومىو~ذکمتاف١رحن١وتامهوتىاز١رکاهلاحرمم

ناعذادىام،ممرکنم:ا~اىبلقناوىتمىمومگسهنجرک.~اکنزا١ر
ىصثادلادجههمکاحتثهنوکهاندزادناىمبمکرتهکمهک
ماجنان~ردتعرمهاتوک.ىهرودساىطهکىتا~ون~نوود
هدن~هرزفاتاجردهبتعبدرومرهلثسىجنضمرمهدناهتفوک
تاقهطصمنثتهک~هدمدرکثعامنوکهانىتاقمطبمکرت~١
رمهولع،ه~ىفکن~تمهامصىخثتوارمتردقردمممه
~

اهورهنننازاکىرهتممقومقمقد~دنمزرنامضمنج،ن
.دمثامهمگاحىمممتردقکود

ررمر







رمم>م~مرممرم ه~رمر<رمهممبىه.رر،قومممرمر.ىموسرمو~
ىمانجوىلموزاوژرومهىتنموزاوژروبهدرفزاتماىمگرت
موسومودو~درونکلمزاىثخبوروداصکوز١وژرومزا
.ىثترا

م



ن~بلاغهنجارىاهدمدمرهتههاه٩هکىکمگامدل~١~ا
~دمامنممنمصت

هکاجناز١~هکتمماىممدب<)نودهتوثام(

رد>تممامگاحىماىممتردقرد٥دنگ~وورهنىنهمخ
تردقس١هبامدروخرمژرطىکنوکپردلماعنمرته~هجمتن

~.دثرممىنممفهاگاجوتمهامز١ىباىزراس١<ىم~

نهصودىقرتهوزاوثروبهدرخىتلوهههچ.امدنمبىم
``سرتردقهمام

ودهکىتافارحناوىقطنمت~،تاىفرفتلاکشا
هدنناوخربهکدنسهر~٧ردقن~دندوجومقوفوارمرمکهجهتن
_ىمنان~درومردهگدنچرگذهلاحسااب.دننامن،دىثم
.دمامنىمنصث

~ههکنمامکم
رهخال~هدزنام

~
ئممهردارچ،ىئگشمم

رىخاواهدرخولاکى
هدرختکرحابسگرحىنىمخحانجا

تکرحهکتها~اتسمقاو)~تها،دونبقبطنم...وزاوژروب
رظندروم،ىدناوهلاگ~ردرکاىتح،ىنمفهللاتم،
تردتردمىممفلتخمواهورمنناهمرونامزجونمچهدرمکبوارق
نباکدرک~دنامهمرتشبلمامتابون~رمطلمواهوىهژموب

رلاهرونامنماو.دزامىمنناىامن«رىملماوروممجبزح
ههجو~بم،تهافلتخمىتاقبمىاهورمن.ام:امونهچ

لمکئتارنامونس١فلتخمبطقودهکىثامو~تصامرم~
رظندروموزاوثرومهدرختاناهونهباصبدناوتىمنهدنا،دادهم
_اوکمدتاملقناواهصمنجردوزاوژرپبهدرخنامون.درىکرارق
ناممنامونترصبهن٧<ىپامتجاوودلتمتمقومرماغب،کمت
«نکهمزوربورتلهس~مثبتارکمدوىئاوژرومرمکپانمعتارگد
امطموتهوزاوژرومحانجىرتتماروىتلودهىامرمناممهن

_هملوىبلقنادضىووهنودىانمم<تلاحسرتممردىتح

~اهمامولاو>طهوتموزاوژرومرتنمامهاه
~للدتها~

ساتقونا،دثامدنمتردقىابتممخئزاىفربىتاقطوهقمام
-ه١-

~للدتمما~
~اونماهمواکثاىمجوتىمکمزجوزهچ

،هئملستحتعماوجز١رکمدىخرمرمظن<زهننا~اردهکتهن
کىرتارد«نا،دمممرتردقهمهکوزاوترومهدرخزاىثاههىل
لدمىتلودهمامرهوهدنمامنهم،ندمثهزهتارکورومرمسدنمارف

هدرخناکدنمامنناونممدنناوتصنرگدئارمانمودناهدمدک
همامرهدمدجناکدنىامن~ا<رقاورد.دنماباممحموزاوژروب
نارمارممکاهىملقنادفووومنزاىمهمىثخباقفتاهکىتلود
ناکدنمامنهمهکواهجردنامههاقهقد،دنهدىملمکعتزمن١ر
زاىنمىهعامتبارددوخ~ومزاهدنوثهملدهىتلودفىامرمم

هنتارکوروملمارمهکىاهجردهموهدمدرکهناکباوژووبهدرخ~دوت
وههجوارىتلودىرا~امرمزاتمامحودنى~اررندس
وزاوقروبهدرخعفانمىکدنمهتملباق،دنهدهمراوقشموختمه
ناهمىناهونرههننمارمانم~دنمامنممبلمشوخزا١ر
~امهنوتماىئاوژرومهدرخىنامون،فلتخمىتاقبطواهورىن
امد١رف١نما«ردقر٠ىنهممىورهنامدارفاىثاوقروبهدرخ
،ىمکعرم.دنکىملىدنتوزاوقروم۵درخوهدنمامنهبارورمن
.ورىثنامورنوارتممخثزاىراىمبهکدنهدممناتنتمصقاو
ناکدنمامنناونمبامىثمنجفلتخمىارمتخمفرطژاهکىثام
ناکدنم~زبموزمچ،دنا،دمدرکىفرممىزاوثروب۵درخىمرم
طهوتموزاوثرومحانجئرتتصاروتارکورومهمامرهدمدج
~>ثبدرومو،رودودىنممخهللاتم~تکرحهدنتمن وئچاماماننلاماتدمدجوهمکاحتردقلمکتتماکنهژ١

و~لوامنانممناموناهاکو،اهوممننماناىمنامونزج
ناثناتدحوظغحوارمىثتهکو،~وتموزاوقرومرت~ام
~اطتردهر_مم،تمماحضاورم،تکرحنماو.تمساهدون
.تماهدوهنناراىقرتهوزاوقرومهدرهرفانمام

~١<هتثذکمنازا
~
نومناحورزاىرثق

تردقرد~
~تمارارقىنممخهللاتماامهارمههک

وزارقروبه٠رفهبتباو



رداروزاوثرومهدرخى١هکىثاهومهنتههامودوکىدبهتوت
دمنام،دنامىقابودمدرتدىاندننکمىکدنمامنىماهمتردق
_ىمنمهنملوصمتثىهتمرثکاىبموىهاخثراکناوامرازهو
_رمناممزاارناماىممسواململحتموتحموهجىتنسادناوت

ىقامنملوثستثىهتم~ازالاوثممکمطقفاجنمارد.دراد
~اوژروبهدوخوورهن_امقاووکاهکنمان~وىبودنامهم
قرطز١وتماهدوباراد١رىماىمتردقردهدننک~ضقن
وکذلاقوفواملاناک

ولجاردوخفادها~
ا

~ون٧،تساهدرب
ارپتدمنماىطردىممصوهمکاحتردقدرکلمعوثماىم

هقبطهر١دافوىئاو.روبهدرخو~ورهنتکرحابىتباوق~
تکرحنمارکاو.تساهتشادنوزاوژروبهدرخنماعفانمونامث

واممرىکهجتن~̀رب~ره~٠دىنکمىقلتىثاوژروبهدرخ١رهلاگ
رربلقمادفرمىنمىتمىکمتهرتهبثوىتعمکمتورتىاهورىن
`)دىزرومتفلاخموزاوژروب~دوخندوم

تاسانمدرومردنامز~~رهدنىامنت١ر١مظاهممرذکب
ممممفلتخمىتاقبطواهورىن:رم

لقنقوفردهکتردقردا
رئکىدوورودارمکواهوسهکدزىکنممرمارمهون~ا،دش
افرم١رتردقردمىممىعاجتراواهورىن

~
نفلتثوم

~
ىزاوژروب

و~ادلا~
~

~وکرهز١١رسا،رصتم~ىزاوژروبهدرخ
ىسر((.دمامنمهئرهتقمامممژرز١هدنابزامواهورهنامىمثزام
مکاحىاهورىنهکقوفردهدثرکذلوقلقنهمدهگ

~
~افرم

ودندون)ستراورودارمک(امن~نمفلتثومول١رهملىزاوژروم
ا

(٠
حانجنغلتئومطقفاهوىننما١رجهکنىا،اما،ل١~

~~ومودناهدوبلارمملوز١وژروم
~وزاوژروب۵درخ

،روئئمتم
وهمکاحتردقىالمکثمرد١دتبازاهکهسوصمتثىهتممرثکا
~ازممرهىعاجمراواهو~ابىئزامربىنتهونوکمهان
وزاوژرومس١لماهکنماهرخلابو.دنى~ىمنباحهمهتشاد
نممهزجهمىثورىنتىامحررکملارممل

~
~~وزاوثرومهدرخ



حانجهکلب،تماهتت٠دىثقنضهنج
~

واکئزامرهغ
~

رظندروم
هرودردممقرىتنطلسکثدرومردزجزىن~همد~ا~ه~امن
هناراکمز~ىتممممزارکمددراوموهمهودهماهقزالبق
~اراکئز~وامتماىمجىووتودىمهمىثقنو~دومنتهعهت

~ىقلخذفواهد١منهىعاجتواتاقبط<مکاحماظنهمتممس
تمممهکمزاطقفتماىهىدبو>دومنافىا...وىئترا
نماهبىئمزسوهثربتهمهکتثادراطتناناوتىبهناراکثزامم
.دى~ربهرصکوقمع ´

~رودردىثمنجوربهرسز~دامباندتمتنتمورواوب
تثمهتم~١~ارناقمعنتئکىئافو،امنمهبماىقزالبق

هلاقم~هبهکتسمندبنامزامهتتمذگىبلقناىتمزاىوثس
وامثتناهامنمهبماىقزاصمهل_افلبهک~_هرامث~تقمقح~
هکارىمامزراودنماناهمتوافتومىنکهمجارمتساهتفاى
ر١٠رطندرومدئماسننىنونکتافلتخاتمدقوهدنهدناتن ا)~~~~~ <دسونىمهنممزنمارد~تعىعح.مىهد

روثکرمزو«عداوجدىمجاحردمدمحاىاق~١رىخ١~
روماشهمانافمتساىتحهکتخامشافهناکرزامىاق~تقومتلود
~١ردرثموخههحا~ردناتما.تصاه~هدتهممتررتخم
ا<دنموکىمدروم

تممخنطشنمرتمسماجناردرمتخمنوى

ىصرکفامودوبهدئمقفومهائمنداتمرفنمرىمىصم«ىرىزو
نامرظنبىحرط،درادممربماکمدرمتمماوخوهمممودممدرک
دوفوافمتماودممربماماتمدفهبراىثخبهکترومىامدىسر

..دراذکاووادوخهمارروماهرادااتقوممهماماودکممدقتاز
ىثاهرراکتمدزاسمواوممداتمرفرثماربارافعتمانتم

طخب٩
...ا.ذئمتقفاوموداتسرفارناتسمانمدزنن٧~هکدوخ

ماهقزالبقهکواهحل~<دماىموبقوفو١ملوقلقنز١هچن~
تلودوفرطکمزاناشناىفارطاوناکرزامواق~نمم~امنممم
هدوبققحتفستردرگدفرطزاىثترا:ارممورمتخمروماتم

_.ه_



٩ساتردقلامعاواملانکوماىقزادعبوهرود>وهمکاح
هدرخ

نملوئستثههتمرثکاهکتها٩وزاوژروم
~~اب~هىداحتا~

<دنمکممهلمهبلقناىاروشرهظنتهمکاحىلماو١بناکراهم۵اک
همدراومزاىورمبرد«مناکراس١هبرثىوخواهدروخربرد
واسىئوکهکدنومثهمراى٠هناورتهارفارحنازاودح:انج
درومردمدرم>وه~تامهوتنموتدمتموقتزجواهفىظوىتموخ
~وکنماز١و١هنومندههدهاشىاوم.دنهانتمىمنامناکرا~١
زارمزلوقلقنهب<اهدروخرب

هجوت)~هرامت٩تقمقح٩
.دهگ

~
ىلىثهموجمامقاورکاهدموکىمتماورکابلقناواروث

،دگرد~ىناموفتمارتهم،مىرادکثامهکتهاهدصهفاو
درکرموربنودمارارتسلاىرماهمهتمماوتامممهموعمانمهمه
و~زز١١رکرزبناراد~زهمهتهد«نکملعاىلم
ن~اقهدتمدبارىزرواتکروماودک،اتوکنارماىزورانک
ههانکتازاجمزممورمارمهلامرمماهمناکتمماوهمههدورمب
ومممملاىرماهنارکاتدوکو́هناراکزواجتىاه~ابهلباقمىارم
~.دزاسحاسوهدادىماظنشزوملارمدرمضناکصباو

ئىلوثستثىصتمرماتاروصتزاتهاىنمتوررممصت ~~بلقناواروقىاهتهلباقزا~همد~ا~
وکابلقناواروتم

کمتامهکتماهدهمهف١رىلهتهمرجتاعقاووکاهدموکىمهتمهار
~...ودکردامىنامرفته~رتهب،ممراد

کمتارکمدبلقناو
ىئموخدنمزومهممبنارمهب١رنارمامدرموهناملطللقتماو
درادکتدرومنماردنىلوئستثىهتىرماهتهلا`رامى~ر
وذىوکنتماربلقناواروتاداههک)))دوادکث~(
ىملعکث~.دتام،دممفنامقاو١رىلمثهمرجت

ز~~~
`اقفرتسا

.دکهجوتورکمدهنومنهب
~

تدقوا.تمازل٠٠بلقناو١~وهمکاهتثه



~تمادم.تممهنراکتز~وىملقنادضوىلارمل
ىتمکدنکمتتملباقوتمممن١٠وخااکتدق٠اددمت~

~.دتاسدامز
)

هدننادهمنو/تمامزارکت_٩_~تقمقح~
_ىمرم_کىروثتتافارحمارطاخمهکدوتهتغکتممارتتمرد
بمکرتابهمکاحتردقىاهاکرههک،دننادبدنناوتهمنناتم
رادروخربىفاکتردقز١،ناوبطلمىاهومىنوىنوگىتاقبط
~لقن١<ىقرتمواهورىنونارىامدرمهىتىمامتدمهدوب

واههثطوتنمرمرزموئمرتموثزاىکمىنامرقن١~اىتمىنومکو
هدننادىمنو.دندوبهدىدرکنارىاومامئراتىبلقنادف
ىداز٧شمانتسهنارىاردهپن~هک،دننادبدنناوتممنىنمى
رو~ناقفختىمکاحکملامعاىاربىفاکتردقنادقفهکلم«صهن
_رممدنابهتىوب،ىهاىمتردقربطلممىاهومىنبناجز١تما
تثههىتخمنمرمدنمورىمهکىملساىروسجبزحناکدرک
نمرتکىتارکهددفزاودهدهملهکمتارن١رم١ىنوگىهمکاح

،رخلابو.دورممرامشبنارماوهمماجىماىمواه~

نادقفنصههکدننادبدنناوتىمن
ىفکتردق~

هبهکتما~
رهاتهک٠دنىرههىتمزفن١وم١ىتمىنومکوىبلقنا<ىقرته>واهورمن
واههثطوتابهلباقمواربارئتتىوخاتتمماهتتادىنازراار
~کمدزنرهدنماردهکواهدننک~وکرنبىملقنادف
.دنکهداماتکدهاوخلىمحتنانا

،تمماهارمکهکن~مثىهبو`تماىىموغىهارمگ
ىتمامن.دکمم،ولجبوختسادمهچناوهدبتمابوفههنا
~رتماک)انپتامهوتنمرتدمندومنصکنموتم١رتىعقاوىموکعم
.هتمماجىتفم~رتورتىمشخمىهاک~وادنوابممدرمىتخب

ممدومنهراثااررکمزمنلبقتاحفمردهکنانحى،لاحررب
تم~اىفاوحناکردردهثمرتافارحناوتامهوتساوهمم
~وثممتثىه

ناىاوامتمىنومکهىداحتا~
~اقبطبمکرتزا~

هدنرادن~ربطلسىاهوستىهاموىماىهوهمکاحتردق
رممر





ىاهورمنلماکتوهدنرادز٩~طموتههىامرممق١رتثمب
_مبمبتارممدم<و،امرظنز١نماوبانموهدومهمماجرعهدلوم
م~ارم،ولع.دورممرامثبهمماجىلامتوتفرثهمسارمودورت
رطاخمننوورا~اتلمخنصهرطاخبمهزابىتلودهمامرم
وارتخب،ژموب«طموتم~هماموممفلخرم«مدا~ازکرمت
ىماىمىانهرکمهمىتىوخدمثرواربهک،ن٧ىناتحتوىنرم
کموارب~انمىدامو~ام<تسادنمزمنىلارمملاوژروم
رفلام.درواىممهارفارودادبتها_ىتممثاف~مموانهر
همامرههمىفلمکىکتباوهمانمهناوماردىتلودهمامرمم
نکممىتحادتباردهک١رىغناکدنمامن،ىللملا~رعواحنا
زارتعمرمبتارمب،دنتابممسامرهاهبىکصباونودمتما
قوسمسملاىرماهبلماکىکتمماوووممبه~طموتمهىاموم
ىهاتوکتدمزاصم،دمذجناکدنمامنساهکمروطب.دهدمم
~لماگىکتسباومدع~ىردهکدنمممردىثودنترومب
هب،ن.امامداضتىخرمندوب١ر١د~ردىتحومعملامرما
_اقبطهزرابمرهمرعردىتنىلامرماواهورىنابىهاىمىثوسمه
_دناهتخادرمنارىارد~١مههکنانچهدنزادسمهمماجىت
هکواهىامرهودا~الماکىکتمماوربجهبانبون~لابندمو
_ىمردواهتمباولماکىساىمىومىنترومم«نمکىمىلدنىامن
~اتحموىناىمو~لىساىمنالدنىامن،هکن~لاح.دنما

عماوجرداررغموخوا~~~ادماهکن~مغرملع<طسوتمهمام~
وراکئمزاممنرملعودنمامنىموجتجبرغورادهمام~هتفرشم
اراددىلوتردهکىتعقزمتلمب«مرغو١مسىلامرماهمتبسن
_امرحاهمامرممولاکدوروقمرطزاهکوراثفرطاخبودنتمه
~ناناامتماقرردهکوزاهنوددرکملرادناناوبىتمىل
ابىنهممواهداضتزاهراومه،دنرادىتلودتردقتمامح
هقبطهبهکماکنهاتوهدومرادروخربىتمهلاىرهاواهورىن
هتعباولم~1٩وورمنکمترصبدنناوتصن،دناهدمزرونتناهخىتموخ

رم.مر



.دنم~ردمصهلرمهاهم
هکددوکىمراکث~هرصتخم~هبهجوتام،ور٩

ناگدنىامنژاهکشتممپمىساهموورمندوعبوهبىداقتعاىم
ىطىارمثرمهن~،ن١وم١ىماىمىهمکاحتردقردىتلودهىامره
همکاحتردقردوهمماجردىاهژىو.تىمقومز١ومن~اهگ
ورمىنمو.درمدهاوخرام~هزادناهچات<تمارادروخرم
موسواروشردهک

نىلوثستشمهتمرگادامنثىمهب~هىداحتا~
بهگوتزانامژاسکردرد،١روثناکدنىامنتممرگابىصتو
.دوب~~اقىقدهدم.دراوهمکاحتثىهىتاقبط

رببلاغکردابقم~،رىضتى٩١
بهکرت«همداحتا~

~همىساىسوهمکاحتردقىتاقبط
نىاربطلسم~ىزاوژروبهدرخ

ىلادولفواهومىنورودارمکىزاوژروبوطموتمىزاىثروم،تردق
طموتموزاوژروبکواربهکواهناگودتلمخرکاو.تفاىلىلقت
بقنادفهبهک:،حانجىوتتمارىاربهلمجز١ىنم(نارما
~ىاربهکىمسلاگدارو)تمماهتموهم

_هرصتم٢وزاوژروبهدرخ
~~اطلممتىمقومزىنودنلثاقنامث

رظنردار~وزاوژروبهدرخ
تممهاموبىگرتزانانى٩وهناورتمارتىافبکردتقون~<ممرهگ
.دومنمىهاوخهدهاثمرتنثمورارىسسوهمکاحتودق

تهاهمکاحتثمهىتاقبطبىکرتزاکرد~١همامربو
ىاهورمناىورىنورىکلکثهبلوصانملوثممتثمهتموثکاهگ
نارماىساىموهمک~تردقنطمردودمدجىبلقنادض
هدنامزابواهورمنطقف~ناکامکاررطاقهزراهوهدوندقتعم
تموگا،لثم،دبم_~ارد.دنرامشىمزابموولرمممژرز١
رثتنمنامز_ردلمتهکشىوفىساىسههممردنلوثمتشىه
موسواروثهبىاهمانعطقترصبوهدىدرگ

هثارا~هىداحتا~
همماجىساساواهداضتندنامىقابحمفوتزاصپ،دمدرگ

نمنچناوتمندشهتغکهپن~ز١نکل~ژدنسىونمم،هتثذگتروصم
امداضت~ا.اگدنمامناىوهمماجىاهداضبتهکتفرکهجهتئ

-٦۵<



امىبلقناوىصهنومکه~ومىنتدحوقمرطزاو~دزوانکزهن
نامههک(ک~تثىهرددوجومو~ورهنوهىقب

~
هدرخ

ودفذحترومردتهاراکش~وتمامن~هرصتم~وزاوژروب
قنبطنمهمکاحتثههرددوجومووسنمادکاب~دمثرکذوورىن
.دروادوجوبارىبلقناهمکاحتردقکى)ددرکىم

واهتهاىم،ىفارحناتىاغبوامکردئاىهىامربو
تمرثکاواقفرز١ىکمهکتماىهاوواهدىماوىتمىنوتروما
مومواروشرد

تلودىنوودلوحتندوبلمتحمزا~هىداحتا~
ظفحابىبلقناتلودکهبن~لمدبتوىملماوروممج
نملوثممتثىهتمرثکاوهىملعا،دنکهمتبحمش١ىنونکىئشوپ
داهنثىم)ىبطىهقاو(ىئاکىرم~ىاهامهپاوهزواجتزاىم
_اىصادضوىبلقناواهىىنهمهز١ىفلنثاتلودکىلىکشت
سوثستئىهتمرثکاىماىمهبوصمهرخلابودهدىم١رىتسىل
تمسنما~.هکدهدىمهماداقوفردهدثرکذبلطمزاىمم
هقرفتداجم١~تماىمنامه(ىئورو

~
ىثىروفهفهظوناونعهب)

،همکاحتثهئاىنونکبکرتنتمکثمهرد،ىنونکطمارثمرد
تاثناىوجندزرانک،هتثذکمىژرز١~دنامزابتاناىوجودوبان
ىماىهتردقزالاسلوىلموزاوژروبتمازحانجهمبتنم
فلاخمهکىئاهورمنهمهزابکرمىتموکحنتشاداپربهرخلابو
و~ات،هتثادوظنرد١ردنشاهمعاجتراوممىلاىرها
.~-دىامنىمنمودتىمامائارب١رسىوخ

وتمصدماب.تهاوراکش~ىتصىمتمووپاتماهه
همکاحتئههنوردىاهداضتوانمرب١رىمىوخو١کىلات
ل~زاواهىف~هلبسونمدباتتشاددىماودومننىودت
ل:رمهلوز:وژروم،-رمرروذبا.رقم~ممژوز:هذنهز_عبتر:
ىصهنومکوىبلقناواهومىنندرکسزکىاجابودنزراکار
ىملهاوروسمجتلودکىهامناواجب

ىبلقنا٩
~

و.درو~دوجوب
واهورمنىتح_ىثىنوهو<مدرمى~دوتىتح_ىمکره

ر.ممر

ناونع
ىهارمهوتاشامم~همکاحتثمهردهقرفتداجىاتماىم~

همکاحتثىهوددوجومىبلقنادفواهومنزاىمهمىثخباب
ئملوثممتثمهتموثکاوهمانمطقتحار_.دنمامنسخىلبت١ر
موسىارسثهمهک

ارام<دروم~ارددمدرکهثارا٩هىداحتا٩
.دنادرکىمزاىنىبىحىفوترهز١

همگامتثىه~اردهقرفتداجىاامتساىبمورنمازا~
زاوورهپ.دشاممتردقس١ردمىمسواهورمنندرکادجو
تکرثواهىهنهبهکتساىنممنىدبشوروتماىس~١
حانجابومثىامنبتواغتمىثاهدروخرم،تودقنىارد~دننک
ابورمکىمورطاقهزراهىثىبلقنادضوىعاجمراودنبهتهدو
٩.ىهارمهوهزرابهشاوزاوژروبهدرخودنبهتمدوحانج

دى~رظنب~واهنلقاع~تساهستسانکمملواهاکنرد
هقرغتداجىاتماىنم~ئا

هکدوثتقدهکن~ىخحمهباما`~
ربافرمارسموفتساىسواىتسنومک́ئورىنچ.~هکن~رب~ول
نتثىوخودمامنىمنئودتهمکاحتثىهنوردواهدا~ىانبه
هاکنرد،دنکىمنرومحمبوحپرامچ~اردارمدرمتازرامو

دضوىعاجتراىدنبهتسدوحانج~~وثصتشىهتىوثکا~ ~
قولهممىژرز:هذنهزبىسسى̀ثورىنطقفهنب~صىبلقن:
مه~ساىزاوژروبهدرخىدنبهتسدوحانج~وددرکىمدودحم

_مستردقربطلممىبلقنادضىاهورىنزاىثارشخب٩~
هقرفتداجماتسماىمم~س١ردهکواهمجاف«دوىمقبطنمىه

~

.ددرکمراکتماسموخوهدرتسکدامبا.ردتسمادوج-
ىنهعمکردابهاومههئتتباىسنىنعپهکتماىمىبطو

ىتاقبطواهورىنهاکىافبو~٩رتزانىلوثمتثههتىرثکاهک
دناتسمطقفاتمهبط،دنرادهمکاحتثىهرددوجوم~

هدنامزابواهورمن،لابزاىارفصتهکدشابىف~~هجوته
طموتمرز:وژروب،ه:نک:وکنرمهمگ~تردقز:ا.رقباسمىژرز:
١ر)دوشسدودحمناکرزابدنابهب_اساناناهاکنردهک(



ئرتکلممهب
او١دم~

ىتمممووروثتهبىنعى_۵اجماىماه~
هىرظنزالقنهبومىاهدىدرکانش~ن٧فلتخمبناوجابهگ
مومراروشتملقا

هصلخنمن-ىتغلتخمبناوج،~هىداحتا~
ددرکم

تمساراقىمعىماىمىشکىقوف...ىفارحناتماىس~

ردىقرتموزاوژرپبهدرخنتثادرارقعفومزاهکتساهناور
دروخربناونعتحت،هدرکتکرحىساىستردقربطلسمتىمقوم
~احتردقلکهبهناکوددروخرب،وزاوژروبهدرخهبهناکود
_اىم،هدومنغىلبتارناربطلسىبلقنادفوورىنوىساىس
بپچرامچردارىبلقناوىتسىنومکراهورمنىتازرابمتم

هزراهربب<هتمثادرو~همکاحتثىهىنوردواهدا~
ناونعتحهرهمکاحىسامتردقندومندرغنمتمج

بىاتساىم~
کمز١تمامحىساىسىثهزا،~همکاحتثىه~اردهقرغت

<ژ_ه>پنر،هىف-رطاخبهمکاحتثىهرگدحانجرباربردحانج
و~لقن١واهورىنامامن~ىنمزکىاجوهمکاحتردقزاىعاجترا
اهبىنونگىم~اورومجتلود~ردتلىدبت

ىتموکح
~دنشاىىمعاجتراومسىلامرپمافلاخمهکىثاهورىنهمهزابکرم

درادن~لامزاهىف-~هبزجودىماهگىشنما.دنکىمتىمبت
ردوهدادقومتمسنماردارمدرمتازرابمهمهدشوکىمو
سردواهدادنتبوچرارچ

اممثلاب~
رهزا،دراددودحم~

ىاههىلرددوجومىورىنامتىصخشن٧اىنمابناجزاىمادقا
ىمودبلقنا~همکاحتردقىنىثمم

٩
رهردودىامنىمرىصت

.~هثطوت~دمامننتىاعر١روورهلابندوتىدودحمنىاهکىمرح
طلمىشمىنمم«شئ١مىنکهملخ.دنکىموجصج١رو١
دىمالابزا~هىف~~هبردقنا،نارماوامتمىنومکهىداحتارب
رباربردهدوتىبتناتکرحهبدمماهکتساهتمب

ىثلام~
اه~

نشامزار~هثطوتاهبىاهجردهبوتماهدادتسدزاار
~رظن(.تم١۵درکشومارفارلابزارهثطوتهک~اهعب~

رممر



ارفارودىلوتشخبهکىدوگرورازابرددقمامىممرتم
_ىبووصبتعرمبارنارىاهد::١رحبدا~ا<تساهتفرل
هدرمهمىثپن١رم١رىخاوههددنچودا~انارحبنىرتهقمام
ارورامصىمودامتقاى١مىناماسبانمدرمفلتخمراشقاوتاقبط
ىکدنزحطسشىپزاشىمطوثمدهاشهزوررهودننکىملمحت

ىثامشخبطقف.دناىئىوخ
وعراجتوزاوژروبوىزاوژروبهدرخز١

هامتىقعمرمىئىازفاودىدشمروترلبقزارىخاهمىن>لاسثىرد
نمااب.دنشخبدوببارشىوخىدا~١تىعقومدناهتعناوت

اىرىدنارحبرکنارىوتارثا،دشهراشازىنلبتهکنانچ،لاح
.تفرکده1وخزىنار١منىانرمرکدوز

_هقباسىبىسمسم:ارحبهبدناوتىمم،هقبامىمنارحبئا
ىتاقبطواه،ا-وهىلگنونکامهزاهرداورد.ددرکنرجنموا
ىکنهوفواهراصمو١رتماىسودناهدامندىدصتهبىور
ه~وبتردقرمطلسمواهورىنفرطزاهدشلممحتىعامتجا
ىداعىکدنزىتحهک،ىملماوروممجبزحناکدرگرممدناب
لامعاردورىنى١هکىشحوتو،تساهدومملتخمزىنارمدرم
>امتجات~انتهبمدرهمراکبشىاههمانرموامتماىس<اهراىم
تدشوىنونکواهىتىافرانقمعربهکهدمدرکرجنم~ىق
.́،دنىازفاىمبتارمبهدنىاواهدروخوب

لمتحمونارحمنمافلتخمبناوجمىهاوخمرکا،لاحرمب
مومواروثتىلقاناىبهب١رهممابلماقمواهرودنىرت ىتىمقاوئمنچابممنکهملخ~:ارىاواستسىنومگهمداحت١~
.متهورپوو

ن١رىاوهعماجطىاوشهبىثانثاژپ~ىارمرکىد~
ر،.ر

تعرسباموهعماجهگدئم~۵دنامىقابودىدرتىهدىاهن
<کر~ىساىمنارحبکى،قىمعىدا~١نارحمکمووممب
.وکمهانووردوخوهناهاگآ،هدنکارپو.لکشتمىعامتجاواهدربن
~ووسب۵رخلابومىئغعىمظنىبوىکتغئاکى«ممهرمغو
هکىطىارئمردهمهنىاو.دورىمشىپکرزبىبلقنانارحب
دهاوخمزىامتمناثنانمشدزاارمدرمزىنودحاوودنبفملمتحم
راربنکممر.امنرودنمرت~هکىئامنرودنىنچام.تخامم
ح.~هگتماىمىبم،تساموهمماجکىدزن۵دنىا

~
~ژحه١ر

ت راصم.تسىنروصتلماقىنارحبننچزاجورخواربى١ىناىم
وىنىبانىمىاهورىن،رکىد

~
طقفهن١من~ىنممىاهالحهار

ابهکلم،دنتمىنامئىمردىتلامرىارادىخىراتظاحلزا
واهدرنوىساىم_وداهتقاک.ژبنارحبدامباهبهجوت
پکصخشطمارشظاحلزا،تساىئىمردهک~ىعامتجا
>،د~راگوتملماقهنوکرهدقافزىنامنهىم~دزن~دنى~و
.دنارردوزتسکثکمهبموکحم

ىئموخنطبردل~رمم،۵دنى،کرژمىمظنىباما
بولطممظن،دشابهچرهمسننس١.درادربرد١رىمظن
ىه<مىتغکهکنانچ.دوبدهاوخنىنىمانىبواهورىن

~
~لحمار

_رهاوىتسسئافمظناىىبلقنامظنام.درادندوجوو١ىناىم
ىنممرثىپلباقنونکامهز١ىنىبانهبواهومىنتسمکث`ىتمهلام لماحواهورمنارنارىاتثونسوىنونکتازرابههدنم~.تما
.دننکىم~مظنودنما

واهىىنتماىمنمرتلمتحم«نارحبعاضوا~رد
،ىضرمت،عىستملمعىسکىماجناعاجمراوىصهلاموپها
ىنمم<اهىنىئاپبوکرمولابورفمتىاربىتبرفوعطاق
~نرئامو~لوىئاوژروب،درخىنبانىمواهورىنورغمت
واهىن،مدرمبوکرموهمکاحىساىمتردقزاطسوتموزاوژروب
مظنکىرارقثمااتدوبدهاوخهئعمامردىبلقناوىتمهنومک

ر.مرر



بوکرسولابرغمتئ١.دز~نکمماوىتصىلامرپهاو~~
لاحررب،درىکبرئىوخهبهکىهترتولکثمغرهلع،~ىنىثر
ل~هىف~~دناوتىمهگتسىنىبلقنادضواتدوککىزجوزبچ
ز1صکعوباىودرىذمناىاپاهىنىئاپبوکرممابوهدىدرکزف~
دنسرواجنابنمن١رلابهىف-اهىنئاپهنارکهکرستاىلمعقمر~
تروصبامىنارکانواتفددناوتم~.رهاباماوتام
١رهجوودى١املمم،لاحرهرد.درمذپترومىرتىجمردت
دفواتدوکئاهحپرک>~١ربهولع.تمثاددهاوخهارمرم
وودرمناىمردهقرغتداجىاوىنىچهثطوتزااملممىبلقنا
ىعاجتراواهىىنطسهتودرمقحبىاستماضرانز١هدافتهااوه

تروصب~اس١اما<دربدهاوخدومىماممتردقز١ج~
همک~ىماهمتودقىاسماکرانوردز١ىنم«~ز١~رح
~تردقىانوردىعاجتراىاهىىنهمىلهااکا~و
.تفوکدهاوخ

تسنرودهکى١هدنىاردوىهاوخنهچوومهاوخمهچرم
ىصهلاىرماواهومنفرطزازىم~ررقو<ىمطقىثووردور~

ن١وم١ىبلقناوىتسىنومکىاهىىنوامنهممودرمربعاجتراو
اهنت«بلقنادضىاتدوکس١رباربرد.تثکدهاوخلهمتت
فصز١لکشتمودحاوىملقنابطقکمدوجوترونمردارنتو
.رملقناکىتارگدواهورىنونارى٩بامتسىنومگىهمهدحتم
ىاهورىنز١،کىحىهاقلطمهکىحىه>دومنهلبهمناوتص
هلماقمهبرداقىثاپنتهبدوحبوهىبلقناکىتارگدوىتممنومک
حمضوتردتملقاهىرظنر:ا.ثوبدنهاوخنبلقنادفرهومتسمااب
ار

~
ر_هرامشپمف.تم~١همانمطقهبفل~و

_ىملواوهجودردهکىبلقنابطقس١ندرو~دوجرب
ىتمهنومکفلتخمىارنامزامو١رهورکتدحورمىتهىصم~
وندثراکش~اب،دمثابىبلقناتماىهووروثترودبنارما
طمارثز١صنجحطمردىشودناىمهزرامنتفرتدث

.تماهدموکرا،روخرمهتثذلزاورتهدام~
واهنامزامىتلمکثتواههتهومهکىفلتخمتابامشا

ارىمثمودو~زرابهودنردهمار~ىصهنوترومارعامهورل
١مهورکوامنامزامنماىتلمکمثتبوجرامچردماکنهسااتهگ
هدنهدممااقتراىنمنجلکحطهردهزراههبهدومهدنامروصحم
هزراههک~قلخىئادفىامگرجنامزام~تىلقاباعمثناهژىوم
زاغاارنامزاسنماوربهررببلاغ~اوىتممنوتروباىشاب
هحبوتوتمردرسمکمردهزراهئ١موادتترومردودناهدرک
ىثمتموقتهبىکرزبکمک،اهىى،رگدابتدحوزماهبودج
ىبلقناوىتىمومگىننج<دنامردنناوتىمصبنجلکردىبلقنا
هم.تما،دومنىثىوختاىحزاىماخىهرودبدراو١رامنسم
رتمخنهجردرد،امىثهنجتشونرمهکدومناعد١ناوتممتثرج
ىثمودناىمهزرابمتفرثهمىکنوکچوتشونرسهبمقتممىکتسب
.درادهرودى١رد

تعرممامعماقووتهاساسحتىاغبنارىاعاضوا
_امتجاوىساىمىکدنززاهظحلره.دنرمکىملکثونمکناتغکش
وداعرهسردهکدراد۵ارمهبارىکرزبتارىضتن١رى١ىع
نان~ىعامتجاوىماىهتاىحزاارىنلوطىتدمعماوجتمح
تماهدمدرکعىرمو~درثفنانچتلوحترىم.دنزاسىمرم
نتثذکئ١امو.درذکىمسانباتثهکتمانامزىئوکهک
ره.درىکىملکشامسنجونمىم«درم۵دنى~،نامزکانباتش
رخاوهممنولاسکنىوهنوکب<تماىقامهکارىکدنات_رفهاگ
کىمج<امىئنجلماقهىامنرود~رت~«ىهدبتمدزا
دهاوخنىبلقنادفکنمى~کىرماربردرابهمجافتسکث



تساواىثمودنممو،زرابهتشونرممىورکو۵بطقىادبما
.تماهتفاىناىرجنارماىتصىنومکشنجحطمودهک

وىتانت~کمن١دقفصم
هجوحىرب<هدام~وضاح~

هدمامنصنهىجوتارهتثذکى١مهارواههمانربهارصاىمم~اد١
ىثمفىمضتوىبلقناىشمتمىوقتهاوودارورىمىمامتدمبب
وىتانت~ارمز،تفرگواکبتمارىتمىنوتووما

ردناکمههکو~
نطبزازجدناوتىممامسبنجىنونک~١رثودمدنصهىثىوجصج

نىاىفنزجهتشذکىارهاروهماداودم~دوجوبو١هزرابه~
.درادنربرداوامسنجمربمتوورض



وروداصکوزاوژروم،کرم~ممهلامصاهژىوم<ممىلاىصا_ه
واهوس«فراکرس~لموهتمباوتارکوروبهمامصناکدنمامن

امنبممبلقناوهدوباموههاجلوحتامفلاخمىلماىتاقمط
تمدبولطموهجمتنهباهورمننمانتخاسنکهثمرسطزازج
داضتهعفانمر~٧ىلجموهنحمهکتهاتهاهم<اما.دماهىمن

ئخهردداضتمىساىموامومىنىثورردوروتمماىتاقبط
ىئممهمعاجتراومىلاىرماام١رمدرمتازرامهکتساعامتجا
امامازمنىلخادهاجمراهممملاسهااباممدرمتازراه.دنارىم
~ردردناناعفانمىماحىماممواهورمنابىهمسمهزرامکم

-.تمانا_اوهمماج

ا~اا:،٠٠ا~ط٠`~٩~-´٠١٠٠٠ هم:~.نبم~ر:«حسسمموم~<هه.٠ر،٠سومن~
ناى١وامصهمومک

تثههتىرثگاراىتخاردوتفاىنمودت٩
~اناىمتافلتخاات،تفرگرارق~~

واهثخبو~هخاث~
تروصبنملوثممتثىهتمرثکاتامرظناب1رنامزاممز١ورگد
تهممهگتماىهمدب.درادنممبورتنودمو٥درثف
دروم~همداحتا~~وثممتشصتسشنرددنسنماردصکمنه
ابدنمنماهىاقم.تفرکرارق:ان٩تمرثکادىدشتغلاخم
ار٩~هاممدرد~وثمستثىهتمرثکاتامرظنهک~_هرامشدنه
.دناهرهم~دوجومتافلتخاندثرتئثمرهمدمامنهمصکمه

رظندرومارىعامتجاىتمهطمارمثرسغتىتاقمطهزراه_م
هطساولبعفانمهکىعامتجاواهماظنن~ومىفتوارممدومودراد
ىنابرقنارکتسونارکرامثتساعفانمرباربرد١رنان٧ت۵زاردو
رىضمواربزىننارىامدرمهزرابم.دنزىخممرم۵زرامهمدنمامهم
دراون~ربهکىتامسفوىولممىژرطوقسمغژملعهکتهاىماظن
نمکمطنموادتنىبموتمماهداتسماوممربنکامک،تسما~دىدوگ
.تهانارىابلقناندناممامتهمىنىلجتسوتر~~و

ىتاقبط_ىساىمواهسنىثورردور<ىعامتجا۵زراه_م
ىناصناووداممسجتهباثمهبهکتمماعامتجاوهنحصرد~

هتفرگلکئمن~نطبردهکىنىونوممندونمکمظننرملماقت
رهگردىگدنزوکوم۵زر~کمردوهتفرکرارقمهوورودوو~ا
زىننهک~داتمماوممتبم.اظنهىلعرمنا_امدرمهزرام.دندرکم
نماىماحىم~واهورىنابىئورردورهبوىذمانبانتجاروطم
نىاربارمردهکىثورىن.٧و.دشدماوخوهدثهدىثکمظن
رمارمردهاوخانهاوف«کدمقن٧بوک~هبودتمابهزرام
تازراهن~زهتوهملزجوتساهداتمما:ارماوهمماجلوپحت
.درمدهاوخنبمه١رمدرم

ىساىمتردقنوردردرعاجتراو~وسن~١ز١ىشخم-
تردقزاجاخرداهورمننماز١ىئامثخبودناهتفرکواجمکاح
اوسوارمصصک<هقرفتداجماهىنمچثطوت،للخاهبىماىس
همرگا.نرادلافتثا....ومدرمىاهىتمافرانزاهدافتما
واجىمماهمتردقنوردردهکامىسنماز١ىثفبن~ىثقن
تلعهمددرکمهراشاهتثحننماردورتثىملممغتامتماهتفرک
_اجمراواهوممنزاصخبنماهگتماواهژموتممهاوىئقن«اگاج

تلعهزىنودنثسارادناناتازراهومدرمامتاصانمردص
ىئقنوهاگاجدرومردهک~اىتافلتخاواهىنصرانرمدمکات
اهورهننمازاىشخمن~درومرد.تسادوجومنامزامردنانا
_هدرکندروخرمورظنفلتفاحىههمدنمکىمتهلافهىامودهک
نماو.ممتفاىنورورفاردروم~اردرتثهبحىفتم«م<ومم٩
ىملقنادفوىعاجتراىئقنهبند١دامبمکامهجوتم-همدىاهن .ددرگرهصتنان~



ىکدنز<لاهنماام.تما~دمدرگنتمسثتتردقساردىت
لامکىنماردورردورىماههىاهووهن،وهخاوهلامگىعامتجا
دنهدممناشنارلها،اهىئورردور~١ردهمکاحتردقىئقنو
ىعبتراووىنکم«ممستردقربمکاحدناباىطلمسوورمنهک
.تما

ردىممهرعهمگاحتردقدرکلمعواههمانرم<١متسرس_ه
تامادقاوىلارمملاوژرومتاحلهاىخربمن~«اوهلاگ
تماىمابماما،دناهتفرکتروصاجن~واجنىاردهکىثاوژروبهدرخ
طلممووىنرعاجتراتىهام~هدوبرعاجتراودرکلمعوهمانرب
ىئاوژروبهدرخواهورمندوجوهچرگا.دئمرصىممستردقرب تاشاتون~زاىئمامىنوردل١دجومکاحىمستردقسردرد

_دقنوردرداهورمن~ا،اما،تفوگ،دىداندىاهنورحىههب١رن٧
_اتودناهتئمادرارقبولنمتلاحردلماک،مکاحىماىمتر
همنجلماکصاىمتردقد~وهمانرن<تماىمرمابن~ت١رمث
همکاحتردقئتئاکناتمدکمرگا«م.تمماهتئادوراکوىعرف
~ا~ردردىقرتمىثاوژروبهدرخىاهومىندوجونتفرگهدمدانو ~فارحنا،امنممىتصىمومکواهورىنزاىخربطهوتتردق

رچ
~

_رگاداقتعا،تماهدمدوکدجومارامضنجنوردردىنهممهناوو
ىقرتمىتنموزاوژروب،درخهکنماهبنامز~نملوثممتثىهتم

همدهدمملمکثت١رن١~اىمصوهمکاحرتمردقربطلصوو~
فارحناىا.دماجناهمدناوتىمنهناورتممارفارحناکىزجوزمچ
.ارماىنوکطمارشرد<تصاهدمدوگىلجتهار~~صهمىتدفزاهک ~فارحن(زارتکانرطخزگا

،مکتمد،دمثانه~دامهناور~~
.تماکانرطخهزادنانامبب

_رمار.ا_ا~ممتردقربطلصدنامامورنتمهام_م
ىفاوهلامگردورهننماىعاجتراواهدرکلمعواههمانرم،ابتم
نماوارمورتىلمعورتقىقد~ورمعم~ودنمکممنمهمت
ىتاقمطتنمهاموتهاتقمقحر~کهتارم.تفاىناوتهمنصخثت

-٨ ه٢

هلاتم~ىماىمتردقوبطلممدناباىسنزاضرغ--
سردردىتباثوصخشتمممقومزاىنىمخهلاتم~.تمهنىنهمخ
تماهدوبنر١دروخربىصممتردقرددوجومفلتخمواهوعهن
اى،درکتمامحىممستردقسردووومنن~زاهاکوسازا۵کو
ناىمرونامس١هکنىا.تسماهدادناشنىهارمه.~هبتسن
.امتجاتممقومهچز١ىسمستردقنوردىتاقبطفلتخمواهووهن
نصرانومهصىدودحاتزونهامواربدزىفىمرمىتاقبطوىع
ناىمدرومئاردزىنبتواپغتمىغممومکىاهتثادربىخوموتها
درومرد:امزامرفاومابىتفئلاخملمف<لاحرمم.تما~ومام
رلاهژموبهممکممرارکتهراموداما.ممرادنو١ىتاقبطتههام
لئاقنامز~هکمىشابلثاقواواربارو١ىتاقبطتممقومننچ
_ادىممستردقربطلموورمناروادىانهجورىههب.تما
.منادمنوتسن



هزراهردووهنن~دوکلمموهمانربهتمممرداوىم~وورهنوه
ت~فامو١و~~د١رع~رمهن~وبتمجدم_ىتافهط

<نوگامهووهخاهلاکمردوومننما.صموفتىقاوزاهذىىم

لهکثم١وناوماىملقناتنبنوهممتمهارردرنامسرتمهم
بلغناندن~رماجنارمبوارممدرمتازرامرماوبرده~د١د
تماهدهمنم١دقاتازراه~١~وفبوکرههموهداتممانارما

.رمماعفن،نسکماطنظغحىنوردلماه~رتمهمناونمب~و
.تماهتثادىمام١رنارماعاجتواوممهلام

ومسملاىرهاهىلعرب~زواهردمدرمىبلقناتضنىم_م
_اىسووسنکىابهلواهجودردمکاحماظنرمهغترطاخبوعاجتوا

~د~ىساىستردقرمطلمىورمننامههکىم
تهمقومز١ىىنساهکىماکنه~وهدومورردورتها
.دومدماوخورردور،تسارادروخرمىساىمتردقربطلم

وابهاکىر~هزراهزاادجمىلاىرهاابهزراه_۵
.تمممنمنارباىموبعاجتراىنمم،نارماردممىلامرهاىتاقبط
_احىساهمواهورمنابهزراهزجىثانمماساماودنماابهزراهو

_گروطبهکتمىنو~رضىثاهومنننچ.دهدهمن١ونان~ص
لىکثتممملاىرممامىقتصلماوعوىداىازااتدمعىتحامتمد
ارناعفانمىثومىنىهامتجاتىمقومهاکره،ىعکعوب.دنمثامهتفام
هکذهدقباطتعاجتواومسلامصاب~ماظنظفحامنانچ.

وددرکنان~ناهمودحاورثىبومکو~انرموتمماهممذاختاثه٩
ل~وبلقناتفرمشمرباربردىمصعنامترصبارورىنسا
و~اى~اىماحووومن.نباونممزجوومنن٧همهدوراودعتجا
۴..دومندروخوبناوتىمنعاجتوا

مثههب.ارىارد~اىمتردقرمطلسىماىمرعورهن_٠>
عافواردهنماربانم.تساىثورىن~رمخاوهلامکمتمموجت
رونکردىتلامرماواهورنمىقتمروفحم۵طمارشردوىنوگ
وبلقناتفرثممهارردحنامسرتىلماهباثمبدماباووومنذمما

ررمر

ىملعناتضهن.درو~باممحبمکاحماظنظفاحوورن~رتمس
ابىبلقنا۵زراهلاناکزاعاجتراوممملاىرمارلعربنا_امدرم
ىلخامعاجتراوممملمرهاهملعرمىاهزراموهودرذشمورهننما
ىقابحطمردامازلا<دماىندنوهمورهننماهملعرب،زرامابهک
.دهطلغدهاوخرفتمارفارحناهموهدنام

ابهزراهقمرطزازجعاجتراوممملاىرمماابهزرام_مم
عاضواردناناعفانمىلماظفاحهکىممستردقربطلممىوىن
:١رماىبلقناتضمنواهدروتهدهبزواجمىلهاو~هىنوک
قممعموىئرتمکواربمدرمتازراموهدنکبوکرمىلماتردقو
_اوخنىئاجبهار،~ان١رم١ىصملامرهادضوکىتارکمدبلقنا
_ىثىمام١سنتمدرمىتمهلامصادضوکىتارکمدبلقنا.درمده
صىوخواهمامر~همدناوتممىهننماابهزراهلانکقىرطزاوور
ردهاکره،زىننابمامرذ~مدرمتازراهتفرثعهمرهم.دباىتمد
باختناارورگدرمسدمانوذناوتىمن«بامنامرجىتمردرهس
.دماه

ىممسمىاههممنوىلخادعاجتراهملهربىا،زراهوه_وم
مهل_صالرمومهمهلاىصاههلعربهزراهابدىابارىمومىعاجترا
اتتماىرورضىنوکطمارمثرد~روبرماس١.د١ددنوممهکوم~
_~وسوسهنجنوردممىلامرمالماوعووداماذوغفنکلاىتح
دماباما.دکدهمدومىتازراهو~وحزاارنان~نهدافتما
هملعرمهزراهامهکمهىصملاىصادفهزرامرههکتئادهجوت
ىماهىساههواهوومنوممسامرهاىنوردىتاقمطوامهاکىام
~١وژرومهدرخوىجطم،دودهواهزرام<دمرندنومم.انا
_ورموطاقىسل1ره١دفتازراهامدمانهجوىههبوتسما
زاوورهلاندهمرمانماهمهجوتم۵.دوثهتف~هامتمثاووتل

هکنانپهاجناممىصملامصادفتازراهههرمردوعزاوژومهدرخ
.تهاهسابنا



رداکىرماترافملاغئاامهگىتمهل_صادض۵زراه-ل~
ماماطفورىمناموجشنا_~وتنارهت

~
_رجناناورمهرتحتو

نمفدمامورتلورپواهورىن.تماو١هزراه~ته١هتفامنام
_هدوختمدودحموىلاسران،اهدوکاماهدثنازاتم~

_اىرمادفرطاقتضبنکموهدومنهلماقمتازراه~ا٠واوژروم
ىنوودىتاقبطو١مهاکمامرلعرمهزراهامدنوممرداوىصهل
ىنوکماظنظفاحىلماىوومنو<ىلخادعاجتواىنممهممملاموپها
.دنهد:امزاممدرمنرمرد،ىماىمتردقربطلممووومنىنمم

دماهن١وىهار~ازجنمنناجم~ر٠~مدرمتازراه_ور
_امانوناقههلعرممدرمىفارتعاتگرمامهکتازرامسا.دىامههب
رمممتعرممم«درکذاغالارهلاوثروبىسهرکمتحتوىه
زمنىئموخىلقورمهرلرتنکزالمعودىاممساوندشهنملکدار
ردهکدرادارناتمفرظهوقلابتازراهسا.تساهدمدرکجاخ
قىمعتضمنکمهب،ىتممنومکوىملقناوابهورىنرث~ومورامتروم

_ومرد<ژاحنرعر،.فدرکلدهکىتارگدوىتمىلاىوپها~´
مممىاورامنمنپزاىتسىنومکوىبلقناواهومىنور٩ددوختر
رد.دومکرارقىعهجمراىاهورمنهدافتسااومدرومهکدورهمن~
ىبلقناوىتممنومکصمنجىئقن،تماهدنک~هچن،ناهسا
_>وىنطموت_اپتممىناساهبهکتماوجومىگرزبىمرس~لخ.تمام
_انرپارناامضمنجهاکرهو.دوثومىتسمنومکوىبلقناواه
.دومندنهاوخرمتلوممنامههمارنا.ارگد<دز

ارحرفتردم~واروثتىلقاهمرظندنهئا
~

زلا~و
_٧ل.ا~اررت~تررىانىمىکمنمارتىرثکاهمانمطقهب

.تسادنممل~اهب~ومره
~~~

فلانمو~ر~ردتسلقاهمرطن

مومرعاروشردهکاجم~زاهکتما~وتهبمزلاتمدقم
رظنردتاىرظنواههمانطقمىظنتتهجىنمممتقوهمداحتا
بمومتوىمامزرادرومهکهمانمطقىدودمودوبهدثنهتفرگ
سملوئستثمههداماىثىمزاواههمانمطقنامهتفرکرارقتىرثکا
عاجرا~وئممتئىههمهرامودزىناههمانمطقهمقبهىمتودوب

زمنتمملقاتامرظنلفموقمقدرظنتىارباتعممط،دثهداد
نىرتمبمهبرا~اهبئرىزهىرظنرطاخسدبودونىتمرف
لملحتکىناونممدمامنودرادهراشافلتخاوثحمدرومتلن
.درىگرارقرظندرومهناجهمه

.تهانوکمانتخهناوماربمکاحىم~تردق_م
تصماوکىتارکوروبهىامرمناکدنمامن،هتسباووزاوژروب<ىفرانمکلم
_،درخىناقوفواههىلولارىلطسوتموزاوژروبفلتخمى~ل
~وردلادبکمردوهپبمممتردقنماردهمه«زاوژروب

_وردلادجنمازونه.دنسمربرگ~ندنار~واربىمثاد
تردقىنهردبمکرت~اربانبوتما،دىماجممنىمطقهجمتنهبىن

تردتىاردىتاقطوانهوسنز١کمرهممموىماىسهمکاح
_اننصهرطافباثخب<تردقنماهولمب.تها~دمدرکنتههثت
رثموفتمممثتهمهنوتسارادروخربودحاوتمزکرمزاهن،ىنوکمه
.تمهاهدمدرگلئانهمماجرد

ردهکتسانممسدبهجوحمههبىنوکهانسااما_و
تممقومز١کم~،تردقردربسفلتخمىتاقبطواهوومننمم
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نزاوتکمتلاحردودتاهدسنرادروخربىممسمتردقرب~
کىرههکىهاگاجهبهجوت،١ذهل.دناهدرمصمىکثهمهتو~

تهجدنتسهودنا،دوبارادهمگاحتودقوداهومهن~از١
همکاحتشهههبدروفرمردبسانمکىماتو~ممکمذ~ا
_روخربىتهبمتىلباق~ىتممهاز١هعماجىتاقبطتازر~و
.تمار١د

ردىممموهمکاحتردقدرکلمعواههمان~،امتممم_م
تامادقاوىلارممل١وژروبتاحلماىخربمغرملع<~١هلامکم
تهاىماماما،دناهتفرکتروماجن~واجنىاودهکىثاوژررب~درن
لقنادضتىهام~هکتساهدوبىبلقنادضودرکلمعوهمانرم

اماساهکاهىمنسا.تمانارماامستردقطلسمىاه
رمانعوىلادوثفوىرودارمکواهوممن،ىتلودهىامرمناکذنمامنزا
وزاوقرومحانجىرتتمارهرخلابوىولهممىژرز١هدنامزابعجتوم

مغرملع،هتفاملىکتت،تساهتسمممبلقنادفهمهکناوماطموتم
رذثسر،ىتاثهطواهورمنرگدلادجوىتىوخىنوردىامتکممتک

~

همکاحتردقربهتثمذکىهلامثىردهسندناربتمىارمىماىم
.دنا~دوبطلسمىمامس

نوردردىقرتمىثاوقروبهدرخىاهسندوجوهجرکا_)
ح~هباون~تارثاتون٧ز١ىتانلا_بوهمکاحىساىستردق
ىساهمتردقنوردرداهىىن_ااما،تفرک۵دمدامدمامنور
دناهتشادرارقبولفمتلاحردوتردقىنمثابواههىلرد«گاح

همنجلماگهمکاحتردقدرکلمعوهمانرب<تماىممربامناتارىثاتو
.تماهتمثادورانکوىرف

همکاحتردقوىنهمخهلاتساناىمتاسانمدرومرد_و
واهدتمذوفنهمابرمىنىمخهلاتىاهکتئمادهموتدماب،ىساىم
_مسمتردقوارناکراز١جراختممختکمترههباساماهىئموخ

ن~زا۵کوورمننمازاهالوهدرگلمع،امن~ردرتاوماما،ىس
ن٧~تسناىهدرکتىامجىساىستردقنوردىتاقبطىىىن

ورىگتممموتممقومز١،ىاربائب<وتساهدادناشنىهارمم
تردق~ردىتاقبط~واهوسنهبتممنىتباثىماىس
.تماهدومنر١دروخرب

قىرطزاهکنامزاسنلوثسمتثههتىرثکارفومنماربانب_ه
نامهرد،وىسمسهمگاحتردقسارردىنهمخهلاتم~ندادراوق
لمع،نارماىقرتموزاوژروبهدرخىگدنىامنهاگاجرد،لاح
رارقهمکاحتردقرب~ر~ومرد١رىقرتهوزاوژروبهدرخ
_درمارتردقئىاربىبلقنادضىاهورمنطلستمصقوم،هد١د
تهامزاسودخملماکرمصتکمهبزجدناوتىمم،دىامنهمىشهم
~اابمدرم_هلتخمتاقبطناىمتابسانموىماى_همکاحتردق
.۵اجممبتردق

مزلمنمف،هدشداىنوکهانىتاقبطبىکرت،وررمب_م لىلرددوجومىثاوژروب۵درخواهورىنهبهناگوددروخربنتخس
واهورىنظلسرفومربانب،ىماىسوهمکاحتردقىنمثامواه
_وىنهبتبسنرطاقوتمدکىدروخرم،تردقنمارمىبلقنادف
.دزاسممروامازلاارهمکاحتردقربطلسىبلقنادفواه

۵دىدانوهمکاحىمماىمتردقنتئماکناتمدکرکاىمم_م

نماىنمثاپواههىلردىثاوژروبهدرخواهورمندوجونتفوک
~~~فارحن١<امنهىمىصمنومگىاهىمنزاىخرمطسوتتردق

عضوم«ما۵دمدوکدجومارامىئبنجنوردردىنىمهناور
وورمنىقرتمىتنسىزاژروم~درخهکنىاومىنبهنامزامىممر
فارحنا،دهدمملهکعت١رناوماىسمموهمکاحتردقرمطلمم

ىلجتاراکثاىئىمىتدمزاهگدهدىملمکعتارواهناورتمار
فارحنازارتکانرطخرگا<نارماىنونکطماشردوتماهتفاى
ک~رطخهزادناناممب«گ~د،دشامنهدمثداىهناور~رحپ~
.تسا

_اىهتردقوبطلسواهومنىبلقنافتىهامربانب_و

~ورهنماابىملقناوىتسمنومکصمنبومدرمتاسانم،همم~اهىم
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_اهه،اذمل.ىهارمهوىکمدزن،تمامحهنهتسادروفرمهزراممدىدشت
اهاهادمرهمکاحتثىهربارمرد.ا_اىبلقناوىتممنومگواهورىنتمم

وهمماجودن~رتثهبهحرهنتخامدرغنمواربهزرامتممص
وىتمملامسافىملقناتماىسکمووممبمدرمواههدوتبلج
هک~همکاهتثممىاردهقرغتداجىاتمامم~هندمث٩کىتارگد
~
بمکرتئسکممهردهىنوکطمارشردىثىروفهفظوناونمم
هتثذکممژرزاهدنامزابتانامرجووبان،همکاحتمه~١ىنوک
زالارهلوىلمىزاوژرومتمارحانجهمبمتنم:امرجندزرانک
_ورىنهمهزابکرمىتموکحئتشادامرمهرخلابوىماىستردق
~.دنشرمعاجمراومىلاىرمافلاخمهکىثاه

هب۵دمثهثارا~وثستثىهتمرثکاهمانمطق.زااملوقرلقن(
)همداحتاموسواروث

ىمثهکمقوفلوقلقنردصکنمىفارحنا~اىس_م.
_هدرفنتثادرارقه~ز١هکتماهناورتساراحمع~اىم
ه۵درکتکرح~امستردقرمطلسمتمممقومردىقرتمىزاژروم
هناگوددروخربهىزاوژروبهدرخهبهناکوددروخرم:اونعتحت
ارناومطلسىبلقنادضىىىنوىسصىهمکاحتردقلکهب

ودارىملقناوىتمىنومکواهورنىتازرامتسمس<هدومنغملبت
واجب،تشادروصحمهمکاحتثهىنوردواهداضتبوچراچ

تساىهناونعتحت،همکاحىمامستردق:دومندرفنمتمجهزر~
کىزاتمامحىماىمىصزا،~همکاحتثىه~(دترفتداجما

واهورمنرغمترطاخبهمکاحتثهرکمدحانجرمارمردحانج
وىملقن،ىاموممناب.ابن~ىنبزگاجوهمکاحتردقزاىعاجترا
ىملماورومجتلودىجمردتلمدهت

~هبىنونک~
بکرمىتموکح

تممت~دنثامممهاجتراوممملامرممافلاخمهکىثاهورىنهمهزا
_وکىمودرادن~لابزاهفمم~همزجودىماهکىثم~ا.دنکم
بوچراچردوهد١دقومتصسنمار۵ارمدرمتازرامهمهدش

نوردواهداضت
بناجزاىمادقارهز١هدراددودحم~اهىثلام~

تردقىنمثامواههىلرددوجومىىىناىتىصخمثن٧امسا
ىمودبلقن١~همکاح

~
نماهک~رحرصودودىامنىمرموصت

وجصج١روا~هثطوت~دىامننتماعراروورهلاهندوتمدودحم
همداحتاربطلسمىثمىنمى،ىئمىا<مهنک~لخ.دکىم
هکتماهتمبدممالابزا~هىفمت~هبردقن~،نارماوارتىنومک
رباربرد،دتمىبلقناتکرح~دمما

ىثلاب~
تممدزا١راه~

~هبواهجردهبوتسماهدارن
~

هکتساهجوتمنمثامزاى~
.تما۵درگىئوماوف١رلابزاوهثطوت



کرزبنارحبدامباهبهجوتامهثئب،دنتمنامنمهمرد~
<تماىتممردهک~ىعامتجاواهدرنوىساىم_ودا~ا
رهدقافزمنامنبمکىدزنهدنىاو٠وکىخثمطىارشظاحلزا
.دناىمردوزتمکشکىهبموکحمووربراکوتىلباقهنوک

ىمظنىتىوخنطبردلاحرهب،هدنىاکرزمىمظنىباما
واهورىنبولطممظن«تمابهجصمظنىا.درادربردار
ىه،مهتفکهکنانح.دوبدهاوخنىنمبانىب

~
وا~مم~لح،١ر

`ىتسلامساوىتمتافمظنامىبلقنامظناى.درادندوجو
.تماىنىمسمملباقنونکامهز١ىنىبانىبراهورمنتمکش
ودىالماحواهورمن١رناى١تتونومموىنوکتازرابمهدنما
.دننکم~مظن

_ورمنتساىسسرتلمتم،ىنارحبعافوا~رد_~
هىضرمت،عم~ترلمعورهکمماجناىعاجتراوىتمىلامرماواه
هىفصتىنعىهاهىنىثامبوکرسولابرغمتواربىتبرفورطاق

وزاوژروبرت~امىاههىلوىئاوقروبهدرخىنىبانهبىامو~
ىتمىنومکواهومىن،مدرمبوکرمموهمکاحىممسمتردقزاطسوتم
وىتتمىتافمظنکىرارقتمااتدوبدهاوخهماجردىبلقناو
هاهىنمثامبوکىرسولابهفهنما.دزامنکممارىتسبلاىرما
کمزجوزمىلاحرمب،درهکبرغموخهبهکىهترتوکثمغرملع
وهدمدوکزاغالابهىغمتامدناتسهکتمىنىبلقنادضىاتدوک
پتاىلمعقىرطزاصکمرباىودرىذىنامام~ىنهثامبوگرساب
رلابهىفمماهىنىئممهنارکبوکرمم

اماتماىدنامرماجناهبزىن١
ورتىجىردتترصباىىنامکانواتمفددناوتمننىمه.مهاب
دهاوخه~رمبارهجوودنمااملس<لاحرهرد.درىذمتروم
املمىبلقنادفىاتدوکساهکهحىرکا«مارمهولع.تشاد
_انزاهدافتمااومومدرمنممردهقرغتداجىاوىنىجهثطوتزا
تردقزاجماخىعاجتراىاهورىنطسوتمدرمقحبواهىتمافر
ىنممهلابزاىمرحتروممامامااما،درمدهاوخدوسىساىس
واهورمنهمىلماااکتااموهمکاهىمرستردقوامناگرانوردزا
.تفرکدهاوخکمتردقى١نوردىعاجترا

ررمر



تنرودهکواهدنىاردمىهاوخنهپوممهاوخبهعپسم_ر~
وىتسهلامرهاواهورمنفرطزانمارمقوىعطقىثورردورکى
نا~اىبلقناوىتمنومکواهىموانئممد~ربمرعبترا
و~،ىبلقنادضو~دوکى١رباوبرد.تشکدهاوخلصحث

فمزالکثتمودحاوىبلقنابطقکمدوبرتر~ردا~
ىبلقناکمتارگدواهىىنو.اىاىامتىنرکوهمدحتم
راهورىنز١،کىحىهاقلطم،کىحه.دومنهلباقم.اوتص
ابهلماقمهبرداقىثامنتهبدوجومىبلقناکىتاکرو~دک
.دوبدنهاوخنبلقنادفضرمت~ا

دىاب،ددرکىمطوبرمنارىاىتسىنومکشنجهبهکبن~ات_~
_ومغونوکمهان،هدنکارپفوغمناىمتدحوداجماهکتثادهجوث

<لوماوبوراشفامرمهولعهکمدزنىهدنى~ردصهنجئماو~
م١زلا١رن~لباقمتلضمملحىاربصفثمراکومژلىرىذمصهرئم هزراهردتکرمثترورفرظنىلثامممزااجنمارد.دزاممىمرو~

کرتثهواهتىلاعفناکماوتىمها،تدحوهبندسمرىاوبىت~
~دحوزالبقرتئلىدزنىتبىنومکىاهورىنابتدحوىتحوفلتثاو

.مىرذکىمرددنقفاوتدروموىبمدبهمههک.....ونارگد~
.دشرسربزرارقهبراصتخاهبتسافلتخادرومهچئ~

زاهکنىا٩قلخىثادفىاگرچنامزاسهکنماهمهجوت~
ندرواربتمجمزلىاهرداگوتلىکمثت،همامرب«سمس،ىرشث
ىرىمموهدهنرادروخربنارماىبلقناوىتسهنومکشبنجىاهزائ
نارماوامتسىنومک~١هلاحرمب،تماهتفوکشهمرد١وىفا~١
لکثتمرىغراداوهتروپئباىوىنامزاسروطب،١روشىمنارکوکو
هلمجزا،ىتمىنومکىاهو~رگدهکنم)هبهجوت~ودرهکه~ول
ىماىمکمروثتىارنوکهانرمهولع<همطخهمفورممتانامرج
مىثموخىتازرابهواههمانرمونارىاعاضواز١لملحتردفلتخاف
ىهمامزاکمىه،:اتسدرک:اثکتمحزىبلقنانامزاسوانثتهاهم
وراکهدکارپ،اوژناردلمعوهدسنرادروخربىثاکتالباقوا~دوث

تدحوهلثسهکنىاهبهجوتابهرهلابودنرسرصبورکهدرفو
ىنوکمهانىاهبندادنامامنودببزحداجىاوىتسىنوه~شمنج

~
قلخىثادفو١مکىرچنامزاسوثمرلحنودبوتافهتخاواه
ىتسومکشنجتدحوهلثسنتثاددو~امرظنم<تسنئکمم
~داتم~هلثممهم

وت~«رورفىمررمو~زاررىکولجو
تىرثکاطموتىئبنجى١و١مثخبهىکتدحولباقمواهلحهار
کموامسبنجواهزمنزاقممعفارحناکم<اروشناکدنىامن
.دزاممناىامنارنالثامممهبتبعنطرفمىنىبهتوک

وکرتئهتکوتاىمدبز١مىهاونعبمهزابرکا،لاحرمب
هوجو~هب١رىلهارکتومىگرظنفرمهنممزنماردقفاوتدروم
هبهکاجم~ات،تدحونماامهدىدب،مىهدرارقهدننکزىامتم

لثامملحورکردددرکمطوبرمرلمعهمانربوىساىم_کىروئت~~
.تماسرمز

«مماجىدا~١تخاصلثص.فلا.کىروثتظاحلزا_و
.ن٧هبطوبرمکىژتارتمالثاسوبلقناهلحرم

ودامتقاتخاممرهلئسمهکتثادهجوتدمامدرومنمارد
کمهنتماهدمدرکلوادتمهکوضنفلخرمنارىاوهماج

نصههبدمابهکتمهاىمطو~کىهکلب،کىژولوثهدىاو~
~ىمرربوقىقحتدرومارناوهدومندروخربن٧همزىنتروم
دحردزج،ىمرربوتمقحتساهکتمان٧تىعقاو.د١دراوق
کم~فرطزانونکات،ىفاکانوصقان،هدنکارمتاقىقحتىخرب زتقفاومواهووهنز١

هرمعتسهممن_ىلادوثفهمهن~
~اى~

لرادمامرس
هنممزساردهکىا،زراهساربانبوتهاهتفرکنتروه~هتمب١و ماکحا~وهلباقمدحردلمع،تماهتفرکتروه

هدنامىقابداضتم~ هناعبهمهوىملعلملحتکمىهثارانودبهکتمماىعهبط.تما نتخادنااجرطاخبهزرابهون١رى١زددوجومودىلوتتابهانمزا _ىمنارهمماجردىدا~اتخاممن٧امى١قوغت~داقتعا،ن~
ىمم.تفرکرظنردىتمىنومکواهوستدحورمصمتروبناوت



.اوکم~داقتعا،ددوکهم~ومصهنجتدحورصمهبهکاجم~ات
ىفاگناومابلقناژاهلحرمساندوبىتمىلاىرهادضوکهت
زهنىئمنجتلضمزاىئخبنىالحوارمرکىلماهىکتوتسا
هلحومساهبطومومکىژت١رتم١لثاسمنتخادنااجهجوتمدمام
.ددرکبلقنازا

ىورومئممىلاىرپهالاىمومهلثمم_ب
زا.درهکرارق~رربدرومدى٩ههنجهسزاووروشهلثس

ز١ون~ىماهستىمماظاحلزاهن٧کىژولوثهدىاتىمهاظاحل
تىمهاهکىژولوثهدىاظاحلژا.ووروثودامتقاتخامظ~

مهنوىزموراممىنمنل_معسکرامناىمزرمنتخاسنىئودخم٩ن~
،هحل~لماقرمغوىلوماتماى١هلثس~ارمانبهددرکىمطومرم
ناىمزرمندئمىئودخمزاورىکولجهبن~تىمه١<ىماىمظاحلزا

_زرمنمتهمز١ىکمناونعهبوددرکىمطوبرمقلخدفوقلخ
رهغم،دمدرگظفحدىابناوىابلقناناصشدابسمنجوامىدئب
لداصنقاتخ~رکثسمىنعم،مومهنجاما~تس١هحل~رلماق

همهىسررموقىقحتدرومدمابهکىملعتماواهلثم،ووروش

ىملعهناجهمهلهلحتکىوهث١ر١وهىمتزالبقوهتفرکرارقهبئاج
.دوئمهتفرکرظنردسنجتدحوراىممترصبدناوتىمن،.٧زا

.~حهردهننکاتىلىنحت~هکتمان٧تىعقاو
ه~اهدمدرکنهثارانارىاىتمىنومکىنسنجحطسردهنوىللملا
باجزاىلىلحمتلاقمامنت،ددرکىمطومرمامسنجهبهکبناات
~تاوزجردهىداحتا

_امصاوورا~امسىرونک«نونکووروث

ىتسىل
~

و
~

قلخدربنهبخ_ام
ر~١~

´́
اب،لواهوزج.تماهتفان

زاىخربنتخامىئافدحرد،تماىملمىلىلحتوواحهکنا
ىسمدموهدناممقابىوروئمردورادعىامرستابسانمدثربناوج
~را~اىتلودهىامسهملغىملعتابثا.هبزاىنىىوکفسامهکتما

روکخممم~هن،مودهوزجاما.دمئرمنووروئدامتقارد
تساىتهنومزمورتارظنهطقنوواحزندوخ<تسنوزاىنسنچ

ىتمهنومزموروروثتهبشىوخلملحتردهگروطم
~
~هدلومواهورهن

.دطلنممود
هثاراامشبنجهبنونکاتىلىلحتننچهگمتفک،لاحرسم

هبدناوتىمهگودودحموومنوتاناگاهبهجوتابوتماهدىدرکن
دوجومراکنماردهکوا،دمهت~ودباىصا~اراکنما
ىلىلحتننچهىسهبناوتصن<ثحبدرهوهلثممىجمرغموتما
س١هکماکنهاتهکتماىعىبطو.دوبراودماکمدزنهدنم~رد
ىدجوهزرابمن~و>رهبوددرکن.لحهمناجهمهروطمهلثم
درومشبنجتدحوراىممترصبدناوتممنامنتهن،درکنتروم
هتفرهتفرهکدشدهاوخثعامناردرارصاهکلب،د~ر١رقرظن

.دنرمکرارقوتمفممفرفومردن~هبدقتممىتممنومکىاهورىن
~ا

~
رکنم

،تساهدمدرکنهثاراوستىلىلحت~هکماکنهات~

`تممنىعافدرلماقوکنه
بزحربممىنومزىورتىمکاحهبدىاب«م،دىدب<ساربانب

_رانک.ومنهدنسبصبنجتدحوراىممناونمم<ىوروثتلودو
تدحوىاهراىممزاىورومثمممملاىسالاىمومراىممئتماذک
رثقفاوت.دهدىمنىنم١رلوماز١ىنىشنبفعهجوحىههم
زاهاتهىدم«وروثتلودوبزحربممىنومزىورتمممکاحرمعم
_ولجمهنومزمورابممىنمنل_معىمکرامناىمزومندمثشودخم
کىژولوثهدىاتممهاهبواهثدخحىهىاربانبونامنهمىرىک
_ومزمورتممکاح،قىوطسههب.دىاىمندراوثحبدرومونم

ىزاوژروبتممک~زجىثانممىهىوروشتلودوبزحربمممن
قلخدفوقلخناىمزرمندششودخمز١نماربانبودهدىمنار
هلثم~ا~~تىمهاهمواهثدخحىهوهدومنورملولجزن
.دزامممندراو

تممکاحلوتهبتدحورمصمومهنمامام~دىدب،ل~وهع
هک~و~لکندادرارقوووروثتلودوبزحردممهنومزموو
کمهم.دزئمادت~رددبامىه١~اراکئاهمدناوتىه



همهردممسنومزمورساىاشفاردهدرتگوقممههىلوماهزراه
دومدهاوخرداقامصمنج<ن~درکلمعو~صهکمرشتبناوبج
هوموممىتمهنومکىئبنجواهىنزاىخربىنىمثنبقعز١طقفهنهک
«ىامنورمکولبرفومنمازاهقلخىثادفو١مگرجنامزاس
_اداوهونملامفقافتاهببىرقتمرثکاناىمرداروفومساهکلم
_ارطخوتىهامز١ىقىمعکرد<هدومنممکحتىتمهنومکصنجناو
رکرددکممدمدهتارامئمممبلقناوورومثبناجز١هکىت
_ىىنامرمانعن~،~ارم،ولع.درو~ىهدوجومىئمنجىامثخم
نمدم،دنهدئتتدحوراىمم~١هبدنثانضاح~هکمهىثاه
.تشکدنهاوخدرطودرفنمىرتشىبتعرسوتلومسابهلىمو

>ىماىمظاحلزا_م
ىمماىململحتکمرممربرظنقاغتازو~هکتماىسمدب

نارىاوهمماجفلتخمراشقاوتاقبطصخشتىمقومزاهناج~
تاقمطنمانممصخشتابسانم،ن١ا٠ونکصخصاضوارد
~درثقاو _اىسهمثاحتردقىتاقبطربىکرتوتىهام،ام
تمم،تردقساوىعامتجافلتخمتاقبط~امىفوهطباروىم
ع~اهبهجوتابهمکاحتردقوتاقبطى١ىمممصخصىوهل
،ودا~١_ىماىمقممعنارحبکىووسبهعماج~وونوگ
ىاهورمنرکىدواکىرماممىل~رمافلتخمىاههمانربو١متساهه
ناوتهمن.....وکىدزنهىت،وىنوگطىارثردىتسىلروپها
ىتعهنومکرثبنجسردردىممسرظنتدحوکمهبىباىتسدهم
.تثاددمما

ىئبنجفلتخمراههرمن~اپجزاهنممزنماودنونکاتهچن~
~ررمکىىهئارازج<تماهتفرکترومامىتسىنومک

~وامللحت
نماامهکتماىعبطوتماهدونىحطسوهدنکارم،فلتخم ~

اململت
هئاراواهورىنبناجز١نمن١ررکمهکىحطموهدنکا_ى~

کىهبىباىتمدراظتناناوتىمنهدنا،درکومىنتامن،وهدنهد
وىصهنومکىاهومهنناهمردقىمعوىدجىمممرظنتدحو

هىثمنجىکثمنمارلهوارب<سارمانم.تثادارىنوکىبلقنا
ىملعوهناجهمههقىمعىمرربوقمقحتزجووکىدلحهارىه

-.درادندوجوقوفلث~~
.ىبلقنالمعهمانربظاحلزا_ه
هناعبهمهلملحتکىن١دقفطمارمثردهکتسا،ممدب

ناوتصنوررمههب،ن٧هىتاتگرح~وناىاعافوازا~~
هکتسنلملدىبىممتفاىتمدىملقناکرتشهمانرمکمهب
زجنونکاتامنمىمىبلقناوىتمىنومکواهورىن

~
واه~همانرب

تواغت.دناهدادنهثاراودناهتثادنتسدردىزىپهناراک،درف
ىراکهدرخفلتخمىاههنوکناىمتوافتزىن~انربنماناىم
ه~،تواغتمىماهسوارلملحتنامهزاىثانوتهاهدوب
کرتشو~انربهبدناهتعناوتىمناتمىبطهکهدنکارموهبناجکم
امنتواهمانرب~نمودت.دندرکوجنمواههناجهمهوىبلقنا
~وىنونکعافوازاهبناجهمهوقمقد،ىملعلملحتکمهىاپرب

.دوبدهاوخرمىمهمماجىماىمعاضواىت،
رمششهکىنمى،قوفهلثسهمهبهجوتام،امهدىدبهوراب

وا
ههناجهمهىمسلملحتکىهمىباىتمد،کمروثترلثاسملم
تلکشز١ورممب«اربىنتهىبلقنالمع~انرمهلى~ودتو
ىلمادردارسمر~هکىنامک.دشدنهاوخلحامشنجونوگ
واهىثادجىنهفواههثىرهمهدننادممامىسىنومگىثمنج
امشنجواهدردزاىکىاملسممممر~.دنتمىنفقاوونوگ
همههناما.تهان٧فلتخموامثخبىثادفللعزاىکنو
نپاىلماتلع.امنانمرتراهثىرىتحهنو١متلعواهذرد

نىازاىاهدافتهااوماممهاغتاومرهز١ورىکولجواربر
ىمرربوقمقحتنماهکتمىننماروظنممهنکمدمکاتمهزرتراع

ىتممداگتقحتکمافرمترومهبوىتاقبط،زراهنتمزاجم~
.درمگتروم



،ددرطم~ومشهنجىنهدطمارشهبهکاجن~ات١راهىثادج
~لتخادروملئاممندنامباوجىبردهکلم<مسىرلمودهن

رنادقفوعافو١ز١ىماممهبناجهمهلىلحتکىن١دقف«ىروثت
.دومنوبتمجدمابىبلقنالمع~ربکم

ومهوههامئممبمرقزاصمهکودمدجىسستردق_و
زاتساىمکرت،تفرکرارقهمماجىمارردوولممرابردىنوکنرم

روداصکوزاوثروبزاىحانجوىلموزاوژروب>ىتنموزاوژروبهدرخ
.ىمتراموهومودىاههدروناکلمزاىشخبو

هدونهدمثتىثتوتسدکىزدق،اىستردقسا_م
دوعبوناکامکممتردقرمربن٧نورىبونوردردشکاثکو
ل،تسن۵دمثتىبثتوتمدگتردقئاهچرکااما،دراد
افىاا٧رد،دننکنمصتسقنورىنى١،هدوب٠اوربهرتحت
.دنکىم ~

اقبطظاحلزا٠اهلاتىا_ه
وزاوژوبهداهدنمامن~ .دنکىمدنىامنارورىننماتگرح،هدوبهدرخناکلمو~٠

.امرماابسگزا.تسا٠اسونوهناکود~اموا١د~ا
تهدونارکراکاانمابرگدىومزاودرادداضتبتراو

بابما٠اسونوهناکودتىهامنما.دزروصتفلاخمرىقفن~
هىلعرثاهزرامزا:هتفرکترومهناکودودروخربزهنن~هبهک،دمىم
استثماجت١وام١

دضوبتراتاک.اربردو٠
لقنا٠

~٠اداضتدهگتما٠~ا.درىگترومهزرابمشمب
اقبطتىهامبصه،ا١داجتاوامصا

،٠سا~

ههج
،هد.هتماونارا~امرموام١امداضتاا

داضتزمجانبولفمهبنجهدنهدناثنادوثفابىئىاهدنسم
هدننکنمصت<وو٠٠اهکاجن٧ز١.ذثامهم١رلادوثفاموا
دلماعنم~هدمعهجىتند،تمااحاممتردقد



~ر.اررا~١راىستردقئاهب~~ررنرهز~ ا´٥~~د
~~اا~~~تردق~اهکىهاگدمدهفث~ ىلننررا_اندوبنتممدکىوىن~~~ز`٠~ره-ذد~د~

ر~نىمخهدننکنىىتىئتنو٥~~~رگ~۶~ذ`۵~~
~دنمامنهرمبرت

هعماجزاتمماىشخملاحنعردىنىمفهلاتما_و
هىثاىنوردتابمانموىبهذمتاداقتعاظاحلزاهچرکهکتىناحور
عفانمو١ر١دو۵دوبمسملادوثفدملوتهومشزاهدنامزابدامنکى

تاقبطهبسىتاقبطعفانمظاحلزانگل،تسهزىنىنهمم:~
همماجىتاقبطودنبفمظاحلزاوهدمثهىزجتومىسقتهمماجنورد

_حانج.دهدممنلىکشتارىثازجمولقتموومهنکمور~~
_ودنبحانجو١ممدنف_زاىماکعنانوىناحورنورفىامىدنب

تىناحورهعماجهبناوتىمنهجىتنردودشاهمهمماجنوردىاه
رنوردرامىدنبحانجهبتبصندمابهکلبودومنتمسدکىودروخرم
هدومندروحتربوتواضقحانجرهىتاقبطو~تمسىانهربش١
اررهاوظ،هتفرکنرظنرد١رتىمقاوىا~تساگهمفورعموروثت
.دطلفهمردفارحناهمودهدىمرارقىتاقبطلىلحتوانه

نامهاساما،همماجربمگاحماظنوىتلودنىشام_و
همکاحتثىهىثزجواممرفروتساهتشذکىعاجتراماطنونىثام
تىهامهبهجوتاباما.دهدرىضتارن،تىهامهتسناوتندىدج
وربهروبلاغسقنصصخبوىساىستردقردمىممىاهورىن
هدوبنتمدکىهمکاحتثىهىاهبنمنامدروخرب<ىنىمخهدننک
هتسباوناکلامونارادهىافزمهجوتملواهحبردردامهلمحناکهپ
رومناىمردنان~لامعوممىلامصاهب

~
_ىمرزاوژروبهدرخورز١ژ

.درادرطنردارهمکاحتثىهنىاهىزجتودثام
_اماراهداضتنامه:اگامگ«ماجىساساواهداضت_ه

ردبلقناودمثامم)ىلخادعاجتراومسلامرما(هتشذگىه
~ممونالدنىامن.دباىملماکتوهماد١اهداضتنماهىلعهزر~

وتارگوروبوهتمماونارا~امساهداضتنماىعتجاواه
ودنتمهصترانوردردمهلامصالامعوىفراکرژبناگام
.تم~٧هجتمهزرامىلما:اکىم

ىتمملاىرمادف۵زراههبهجوتابوىنونکطمارشرد_ه
ن٧اکىرم٧مسلامرماهىلعهزرابه<هماحردوراج)ىثاگرمادض(

~ر،زاىلخادعبتراوممهلاىرپهاهىئعهزراههگتمماهدمعلاناگ
واهثثکوىنونکىتسامومادف،زرام.ررىمثمهب.٧
ردهکدهدمناثن،کرمامعهلاىرماىبلقنادضوهنارلبارخ

کمردبلقنارماربردىلخادعاجمراومسملاىرپاىنوکطمارش
ردمسلامرهاوعاجتراهملعربهزراب،دناهتفرکرارقدحاوبطق
_ىمدنومرگدکىب)ىثاکىرمادف(ىنونکىتمىلمرمادضهزراه
واههىممهىلعهزراه،ىتمملاىرهادف،زراهنمارتصبرب.دنباى
_همامرس،هدوبىساماوىروضمسلاىرپهاىلخافنامامىپمه
«تراردمممملاىرپمالامعوىضرا.~رزبناکلاموهتممباهناراد
_اىپادفهزرامشرتکوقممم.دن~رارقهلمحرذت.رىز
.تمانعمنمدبىمامماردىنونکىتمىل

دفهزراهندوبهدمعهبهجوت~وىنوکطىارشرد_م
کهتارکمدواههتماوخناهمىتمردتابمانمدمامهوراجىئاگرما
ربارمردارمدرمهکىثاههتماوخنابم،مدرمىتسىلامرپهادفو
_~صادفهزرابهواههتساوخابدهدىمرارقهمکاحتثىهنىا
۵زرامررىکدنوىمردوسکىزاتاصانم~ا.درکرارقرمىتسىل
_اکىرمادضهزرابمهب،هتفرکتروصىلخادعاجمراومسلاىرهاهملع
_کساتذاختاامرگدىومزاو.دئخممقمعوتردقرفاحىث
واههتماوخوصخشطىارثزاىبامزرارداتمبنومم٩حرحمواه
.درمکمترومهزرامنماامطابتراردمدرمتازرام

هبىتمملامرپمادفهزرابمنماهدننکوربهرراهورمن_و
هزراهى١دربثىپتملباقناشىثاوژروبهدرخىتاقبطتىهامبس
مسىلاىرماوىلموزاوژروبراثفرىز<تشادناوىثامنوزىمات



نىاز١ىنامتشموتکرثامدىامرگراکهقبط.دننکىمناسون
ندرکدوفنمام،هدىثخبىبلقناوربهروتىمطاقز~هزر~

ىکتسمهزراه_اتشونس.دنارسمهبارنا<وجسزاسىاهورمن
تساممنوچىرکىدلماوعووربمرساساتمدعامساتهب
ىتاقبطهزرب.سوکتوىناىللملانبنمدحتمواگرم~ممىلامرما
_رئملباقزورماز١ورنىاز١ههتئمادىللملا~وىلم~رد
تمکثهدوبىنمبىنىملماقلاح~زاهپن~نکل.تسمنىنعم
هکتماتققحنما،درادنوومئاتن~ردهزراه~اوزورهمام

.مامتوهدىهکهمماجىتاقطهزراهرماردوخربمىنونک،زراه
وامقلخهدمعنمث.سا،اگرماممىلاىرپمارباربردارقلخ

تشاددهاوخرمردارىثورردورىاهماداوتساهدادرارقناوما
ساهبدروخربرد،امىتسنومکىثمنجىاهورىنتمرگا_م.

هدادناشناردوخرببلاغتافارحناهجردوقمعصخصهزراه
بئئفارحنا.دناهتخامرا،هکلارامىتمىنومکسنج~و
هدمد«نوراوارهماجىماماواهداضت،امىتممنومکسنجرم
واممداز،واربهزراموانبرمزردارهمامرسوراکنرمداضت
~فرحردودنمهمهدمعانبورردارىساىمم

رچ
~

لمعردو
نهنچن~بلاغابامىتمىمومکسنج.دننکمتکرحتمار ١رنارىا:ژعامقلخهمهورکراکهقبطدناوتىمنورحمههبىفارحنا
راهبو١هجىتنسىمز١ىئهبدارغنازجودمامنوربهرودحتم
سهنجز١ن~ندودزوفارحناساابهزرام.درو~دهاوخن

فماظوتمرددربثمردرىاهدنگ~صقن١رنتهنىصهنک
رصخشمهزرابمساردىتمومکسنج

ىمهمىغقنهکلب،دراد١
.دمامنمماغم١زتمنصهنجنباندرگدحتمواربهزر~رد

تکرحتصسو١مىرىگر~~وئستئهتسمئن_وو مادق~هک~١هدىقعىارموهدرکدىئاتهزرابمىاردار~~~
ح~وىلوماورگتممساذاحتاردنامزامىس~هتىمک
مهونامز~رددوجومىاسىنثورانهبهجوتامنکل.دثاهه

دوجومم_~ىلقتمثنرفاومز١هکىتوافتهواسکردننچ
~رورفهدادرارقداقتنادرومارصمممهتمکراککبم<تسا۵دوم

:نمادرکبنامزاسندومندحتمورفاومنماذاختاهکدنادىم
راثتنازالمقىنوردىثانغاوىمممراکقىرطزاتسمرمتکىمح

نملوستثهتمثن.تفرکىمرارقهجوتدروم~تققم~ردن٧
تمعنت~زااقفرىخربردبلاغکر́دهکدرادمناعذا
رددناوتمناذلوتماىعاجترااتىهامىنىمخهم٩هدومن٧هتثذک
دوجومواهمنثورانودىامنبئصملاىرپهادضتامادقامهىطمارث

.دشاسکردنصهزاىنانزىناقفرناممرد



واهدرواتمدووولممرابردىنوکنرم.و~شممهبوهدوب
همماجىساساوامداضتندممنلحلاحنتمعردونازاىئان
ناشن،:ا_اىتمملاىرمادضوکىتارگدبلقناهماداترورفو
زاهامشمنجوهمماجصاخطمارئمتحت،بلقئاساهکدهدىم
هلحارمسامامت،طرد.تماهتئذگودرذکمىفلتخملهارم
ناسگناثندثملماببلقناىم_افىاظوواهدامت
ىئبنبوممماجهژموطمارمثنکل.دنرادرارقراکروتمدردوهدن،.

سىمهبنوکهان١من~لحواهداضتس١ىماکمماهکدنکممک-
_هجتنننپاجنمازا.تفردهاوخسىمهبزننوکمانو..ر
لقادحهمانربربوراثفامنمعرددىابامتممنومکهکدشىموربک
_امرمادضوکمتارکمدبلقناندمناسرماجنارسمانامههگدو-
هجوتامارهمانربنما،تمامسملاىصسووبىثاشکهاروىتم~
ههمماجلئاسواهوممنىئىار~وىتاثبطهزراهفاشکناحطسهب

لحوارب،زرام،،درکلىدبتصاخهبماعزا،فلتخمىحارمرد
کمتارکمدبلقناىمومع~اطوققحتوهمماجىساماواهداضت
ربودنهددنوىمىهفطمارثولحارمهب١وىتمىلاىرممادفو
.دننادرکراوتماارسىوخوامکهلاتهمرىا

واهداضتنامهناکامک،امهماجىساماىاهداضت_م
تمسدومسملاىرپماابنارىاىامقلخهمهناىمداضت.دن؟هتشذک
،کرزب:ارادنسزوکىتارکوروبورودارکوز٠اوژروب،ىمناکدنامثن
ىلادوئفطماوروممملادوثفىاماقبابنارماناناقهدنممداضت

ىمجمردهک،ىتسامرپهاىراوحامرتامسومواهاتسوررببلاغ
ورا~امرمهممملاىرماامنارىاوامقلخناىمداضتترومبدوخ
ىلادوئفهممنطباورومسلاذوئفواىاقموکمتارکىوروموهتساو
رانکرد.دنتسهامهمماجىماساراهدا->دباىىمساکمنا

رکرکهقبطناىمداضت(همامرموراکنممداضتاهداضتىا
ىماختدشاهرمشرد)هتصباونارادهمامرسورا~امرسو
مسملامرهاتدمىنلوطوهدرتکذوفنزاىئماندوخهک،راد

وهو.ههدلواهمهنردهکىمممم_ىدامتقانارحب_و
رتمىموهچرهىرو~ورووصب١رىئىوخىماکعنا<دوبهتفاىىثتصل
~ردمحمهتسباومىژررلعهزرابمهمقلففلتخمتاقبطوواثقا
ورکىدز١صمىکمواهدوتعىموىامشمنجوتثاذکواجبىهاه

ىمهبردتازرابه_١جما.دنتخامرتکنتممژرتماربارههوه
وتخاسنوکنرساروولمرابردوتثکرجنمممقهبم۶وم
وامقلخىتمىلامرمادفوکتارگدبلقناردارودمدج~ره
_مستودقزکومونوکنرممارىولسمرابردبلقنا.دومثکژا~ا
ورودارمکىزاوژرومتردقهببوتشادربناىمزاارممژرساىه

هببلقنانکل.دروادراوىتخمورطاقتابضىفراناکلم
ووطبواهدوتهدننکوربهرىبلقناتلىکشتکمنادقفبص
و~اوژروبهدرخواهورىن~وتىنومکببزهن١دقفىخا
هباردوخراکوهتفاىتمدىثامنهجىتنهبتصناوتنىلمىثاژروم

هرودى١ردبلقنا.دنامىقابمامتامهجىتنردودنامرنامام
واهمامربودىثگرمنباژهتثذکممژرىماممتردقهکنامغرهلع
واهداضتىحهمتمناوتننکل،دروادراوىکلمتامرضن٧
.٠.اکامکدوخهماد١ردهجمتنردودباىتمدامهمماجىماما
زا.درادارامن~لحهغمظووهدوبورهراهداضت~١هملاپم
زورروتمدرد:اکامکىتمملامرهادضوکمتارکمدبلقناورنا



ىتاقبطهزرامهبىماخىکىثىو،هدوبىتسىلاىرماورادهمامرهو
_داضتهبودثخبىمرکراکهقهطسزفازورتىمهاوامهمماجرد

.دبمىمدنوىم~دمثدامر~
ماىقونارمابلقنا~هکىماص_ودامتقانارحب_ه

ح~ردونوکانوکواههمرعردناکامک،دمثرجنمهامنمهب
وز١وژروبهدرخوىلم_١وژروبواهورىنودشاممدوجومفلتخم

ح~ورامتکلفىدا~١عفوا.دنثابىمن:٧لحهبردد
وکىمدادىبمروتوىنارکوىباىمک،تما~امراهصبدهلوت
تخسناشىکدنزتاىرورف~وانساتردهدورمشن~ز
هبهدوبدوحبومناکامگنامنوراکثاوراکب.دنتمه~رد

شودوب،رازابىداسک.تماهداداپىئاهشبنجوتازر~
دنکهمىنمکنهطهوتموز١وژروبز١ىئابشخبىتحووزاوژروب~درن
ر~رمززونهناناقهد.دىامنىمبىغرتىف١رتع١هبارنانىاو ىهرکهلئسمنىاودنتسهىئامروىلادوئفهمىنمتمورامثتسا _اىرماهمناکامکن١رى١دامتقا.تماهدشنلحزونهامبلقنا
ىتمىلامرمانامجنارحبلاقتناهنممزدوخ،هدوبهصباومهل

بلقنازاصمهدناهدرکبلقناهکن١رى١وامقلخ.تهامروثگ~
وزاوژروبو۵دنامباوجىبناثىاههتساوفز١وزرسبهکدبنهبىم
هدنرادنارامناهبىثوکخمامناوتزىنتردقردوزاوژروب~درخو

قوقحوتماهتمکشاپوتمدودودحمىمرمىاهمداز~
.تماهدمدرکن~٩ن١رم١مدرمىسمموکهتا~د

ابهزراهردنارىابلقنا،~ىنوکنرمزاسپورنىاز١
هکهتفامهماد١وهتشاددوجوناکامکهعماجىسا_ا>ىاهذاضث
_اقهدوامشبنج.دنثآبىئمرولتنوکهاموفلتخمواههمرعرد
واهشسنجارحمنمکرتوناتسدرکنوچىطاقنردىلم_ىن
دنرىکم١اب،هتفامهمادا.....وناردنزاموىمرافردىناقهد
_~امترباربردهناحلسهزراهترصبدبنکو:اتمدرکردو .دنبمىمرولبتىبلقنادفوراکشز~واهورمنو.اراده~ورثقرا

:وکانوگوامرسشردىبممکوور~<ىنارکرلعرممدرمتازرام
.دفو١متارهاظت،راکبىاههملممدوناراگبوامتارهاطتکمثم
تازرام.د~لکثشکتمحزومورحمواههدوتبناجز١ىنارک
نىنچمهوراگطىارعثدوبهبودزمرشازفاوارملغاشنارکراک
ودىدبتارولبتولاکماورگراکراهاکىدنسواهاروئقوقح
ردمدرمىمامهت١زر~.درادهمادافلتخمتاجردهب،هتفام

دثر،هتشاددوجوکىتارگدرادبمدازا~اتواربفلتفم~
واکمرم~ممىلامرماهملمربنارماتلمهزرابم.دبرمىئرتگو
شرتکودشراکىرماهناخمموساجلافمثازاسمهژىومهناراکثزام
راوقاکىرمامسلامرهارباربرد١رنارماتلم~،هتفامىىکمثچ
دامتازراه.درادهماداناکامکبلقنامککىم.سا،د١د
واممکئوز١،دنشامهممدرمتازراههدعتارولبترکنامبهک۵هه

.اساواهداضتىکمهتازراهىاوگزا.دنرادروخربىماخ
هملعرمىنمعظاحلز١ودنراددهفرماربردارامهمماجىس
کرزبنارادنممزوکهتارکوموبوهصباونارا~اموه«مملامرصا

۵دنامزامتاسانمونانمثد_اودوبانودناهدومنودنبف-
رد٥تازراه~رگدوومزا.دننکممبلطارهتثذکممژرزا
نماىئاناوتمهودمدجهمکاحتثىهندىممرتردقبطىارش
_اىم~وامهمماجىساماتلضملحردهمکاحتثىه
وراکثزاممتانامرجوومزاهکهتثذکمىژرتابمانمزاعافدتس
ئىا،اکماجوتممقومام،دشىملاندهمکاهتثىهىبلقنادض
ردورلمعرددراومورممرد،،درکادىملخادتهمکامتثىه

تماسمرداموظفحناهاوخهکىئامنا.دنرمکمرارقن٧ىور
هکىنامکربارمرد،دنتهتئذکمىژررممکاحتبانرىم~
_رمهمتمممدودنرکمرارق،دنات~انم~اىدوبان_اهاوعن
بوکرسهبنارادمماموسترا<ناتسدرکرد.دنننمنانابوک
هددرکىهراوکتلمعنصهنندنگردودنزاد_ىممدرمتازررم
نمما~امفودوثهمهتمکئمهردورکراکتارهاظتوترا~ا

-ا٠ا-



همداحتا~نملوثممتثمهتىرثکا~ص~نمرخا
ن١رم١ىامتمهنومک

درومرد~
ىکنوکچوهمکاحتثمهز١ىماىزرا~

مومىاروشهببمصتىاربهک~ن~هبدروخرب
هث١ر١~همدات١~

)تمامز١تلمجووررکت(.دمدرک

:٧همدوخ٠موهمکاحتثىهزا
زادماراکرسبرابردىنوکنرممزاىمپهکىاىساىمتردق_م

ىباىزراکممناوتىمن،اسن~کردنوذبهکتهارادروخربوامىکژىو
تسد:~هبدروخربىکنوکچوتردقساز١هبناجهمهوحىحم
.تفام

ئمدب<ىتاقطىنوکمهان_فلا.دنرىزرارقم١مىکژموسا
ن~ىتاقبطنوکمهانواهورمنىماىمتردقئاردهکىنمم
ورودارممکوزاوژروم،ىتنموزاوژروبهدرخ،لارهلوىلموزاوژروم
ناممردىمامستردق«دوبکمرثىضراناکلموکىتارکوروم
_داضتااثنمدوخىتاقبطىنوکهانسا.تماهدشمسقتارنا
هکدشاهمن~ردکىرمثواهوسنوهمکاحتثههنوردردىاه
.ب.درمکملکث~ورمنىازاکمرهسقنوهاگاجبصحرب

هنوىنوردظاحلزاهنهمکاحتشىهنماهکىنعمنىدبتابثمه
~ردردسکائک،هدونهدمثتىثت،همماجلکربتىمکاحظاحلز١ م_.دثاسمدوجومناکامگىهمصتردقرممرمن~نورمبزاون٧
ن~نوردردددمتمتلوحتورىضتاثنمدوخهمکاحتئىهتاش
ى~رمنرمثات~وىسممتردقزاورهنرهممهومرب
ن٧ىنوردىغمارارب)ن٧ول~ونمئامرد(تردقنمازاجاخ
داىىکژموودزاىثاندوخهک،تردقزکارمددمت_ج.دمثاس
رهاظزکارمنمانممهزراهوتردقفلتخمزکارملکشب،هدوب،دش
.دشخسىتلکئتىماکعماارقوفىغکاثک،هدث

رم.ر



وهدشتىشتهنوتماتمکهنهىمرمتردقى١صپ ~دنکارموهدثمتممهثتوتمانوکهانهکلبهناگراکمودزکومتههم
صافطمارش،دنهدناشنقوفىاممکژىو.تردق~زکاومود .دنکمبلطزهن١ودهخىهاخدروخربهکتنها

زاىمامزراوتسرددمابهمکاحتثههکهبدروخرم_م
امهطمارودهکوهاکىاجون~ردکمومثىاهورمنولامواهىلژمو
رد.درمذمترومتماهدرکلاغثاهمماجىمماساىاهداضت
هجاومىلماناىرجهامامهمکاحتثمهساردکمسثىاهورهن
همکاحتثههى١دنمتردقنوتسهسزاساکمنادوفهکرتسه
.تما

تمارادروخربزمنوددتهىنوردواهداضتز١ن~ردناکدننک
_دضتمدگىنونکعطقمردهکتسوجتاثامموراکشزامىنامرج
زاودرادهتفگشهمناىرجتمدردتسمد،هدرکلمعىبلقنا همماجىماماى~داضتلحوبلقناهماد١ىاربهزراهورنىا

رانکوهدىمائمکرمنبىمممتمردقهکىرازاىمنساهکدنکممکح
ماغد١زالبقات.دوشهدز

و~تلود~
~

_ورمنسا~بلقناو١روش
ربودنرادزمنزورماودنتئمادطلمتابناکراساىودرهرماه
نماتمممقوم.دناهتخادناتسدروشکىارجاو١مناکراتمرثکا

روخارغبوهدومرمفتىئوختمدتغکسممصاخطمارثتحت:امرج
نماز١ىئمسهنممامزاراثفنمنچمهوهمکاحتثههىنوردهزراص
~راجوراکثزاسدض_ىتمملامرمادفهزراهودبمم~تردق

تخممدرمررمردارستىمقوم،هتفرکهمضرمزارورمنساهژموم
حانجىاربهژموبوتم1،درکفىمضت

~
زجن٧~ودازاتضهن دنهدنامثنىنونکعاضواوتسماهدنامنىقامىزىچهناخترازووماقم

.تمنارتشممهجرهدارغنا
ناکاموىتنهوزاوژروبهدرخهب~سناىرجهمومناىرج

_ىتاقبطهاکىاجبممحربورمن~ا.تساىنىمخهببمتنمهدرخ
ووممز١ودرادداضتىلخادعاجتراومممملامرهااموگزا،س١
ژ١ودموجممنتموىقفناناقهدونارکرکىملقناعفانمابرکىد
تکرحرداربناوجنماوودوه<هتثادىنامونىتصتمورنما
نامرجودابنامرجنماتدحوو،زرابه.دزامىمرولمتمدوخ
.دنوم.دئخممرباهداضتوىنامهنهاکماجسهز١زىنهتفکىثىم
ناثرجس١هکتممان٧رکناعب،ىلادوثفماظنامىنساواه
ماظناموداىنبتمدض،ناکلام-رزمابتمدفوتفلاخممغسلم
ردهچرکورنماز١.دمامنهمىتسنمهن~ابوهتثادنىلادوثف
هدمامنممىهارمهمدرمابو_نماعاجتراومىلاموپهاامهزراه
ماطنهژموموىلخادعاجتراام،زرامهنمزردرمانىمهاما
واهداضتلحوبلثناهماداوارمهزرام،تهنقداهىلادوثف

رمممر

~ژرزاهدنامزابىاهورمنهب~رمناىرج،تسخمناىرج .تها)ىفراناکلموکمتارکوروبورودارمکوز(وژروم(هتثذل
عف~دنمامن،هدهبهتمباووىعاجتراتمدکمىنامرج،ناىرج~ا

١رعاجترانوتهودشاسمکرزبنارادنىمزوهتسباونارادمامرص ح~_بتنم:اىرجاب<،دادلىکمتهمکاحتشىهس١ود
نامرجس١دوجو.درادىکىدزنلارملوىلموزاوژرومتهاو
وامورهن:اممهکىثزاهزاتمماىساکمنادوخهمکاحتثههود
وعاجتراز١ىناکدنمامنابىتصوزاوژروبهدرخوىلموزاوژروم ممژوز١ىاىاقبندثممهملکشبوتفرکتروممسملامرها هماد١واربهزرابه.تشکرهاظدىدجىممستردقردهتثذل
تثهههبدروخربهنسزردهمماجىمامماواهداضتلحوبلقنا

هجوتمىلما.زاکهموتسوربمرناىرجى١ابلواهجردردهمک~ صنتراهژىوبوىارفبار-وگانوکهنمزردنامرجنما.تسمامنا
.دمثاسذوفنوتردقبحا_

تمارحانجهببمتنمواهورمنهبطهبرمناىرج«ودناىرج
ظاحلز١هکتسامنا:امممه.کلمولارسلوىلمىزاوژروم
ردهژموبىتلمکثم

و~ودازاتضمن~
~

ىم.لماوروممجبزح
~

.تکرثزاکىرههاگاجبحرمناىرجس١.دشاهمرولبته
رمممر



.مثىامندروخرممدرمتاژر~وهمماجىماساواه

~

اىس
وماهورهنندادجوهمکاحتثههىادهق´~داجماامتم

نمدبشووتسمممنمازاوو.دشاسمتدق~اد _اهدوخ<تردقساد۵دنکتگاواهو_هبهکتمما٠
شهبلقنادفواجتاىدنبهتمدوانجابوامنبتراغتم

ش١ااوژروب۵درخىدنبهتمدوانجامووطاقهزرام
دىتمروفهغظوناونعبىتوروتساىمسا.ارمهوه٠رام
ودومانهمکاحتشهىا٠ونکبىکىرتئتسکشرد،٠ونکطا~

انجهمبممتنمناىرجندزرانک،هتثذکژرز١هدنامزابتانامرج
_~ربهرخلامواىستردقز١لارمهلووزاوژروبتسا
اد

واموهافلاخمهکااهورىنهمهزابکوم~وکحنتش
~اجترا

نمارباشموخىامکىگات«تشادا~ردا ~
امکملاتوشورئاهکتسا~.دنىامنىم~ودتىماما
کمرهتکرحوهاکىاجوهمکاحتشىهنوردرداوقنزاوتهبهجوت
.دثسن~عماتوهدشنمودت

لابغثاووروسمجىمىثرناونعبردمىنبباحنتنا_و
ىفىگورمضتواناهارمهوووبناجز١روثکسارجاوامماقم
امدروفربىکنوکحىردو۵دوبنهمکاحتثىهىتاقبطشىارارد

هدنمامندمابهکردمىنب.دىامنىمنداجىاورىىفتاتمغک.٧هب
~روصجوزاوژروبکى،ىتدىمانىلموزاوژروبىناىمواههىلتلىامت

وىدا~ات~ل~او١هرامابدشوکمومگز١هم~تماهاوخ
تموکحوممىراتناملرامىارجمهب١رامىبلقناهعماج،بساعم
ىبلقناتازراهوهتماوخهبهلمحامرکىدروسزاودناثکىنوناق
قامچبرضهم١رتمرسنصهىبلقنارامنامزامواههدوت

ز١ممسامرهاهبارن١رم١ىکتمماودناوتىمهنو١.دىامنارجا
ممژرتاسانمىماممادناوتهمودهاوخىمهنودرادربناىم
ردىتاح~١ومرفرهبتماسردوا.دزامنوگرگد١رهتشذک
ورمسبناىمردهکىمهوت.سبودزدهاوختممدتابسانمسا
فرطرمىرکاشفاامدمامدراددوجوردمىنبدرومردمدرمزا
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