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راتفكشي

تهبشمياربهشيمهاهراتفكشيب.ماهدناوخنارىباتكجيهراتفكشيبتقوجيه

هبناشفرصمخيراتهكىسانجاوىناكتساهتىفكنيعابدنتشادىلاقبهب

.دوبهدشكايىكهكليلد

نيا.دينكرظنفرصىتنعلنياندناوخزاديرادارسحنيمهركأمهامش

ردامهبرابكي.تساروآباوخوهدننكهتسخاهراتفكشيبىقبامدننامهمه

تيمهانودبدناوخباراهباتكراتفكشيبباوخصرقىاجهبمدادداهنشيب

هبمتفركميمصتنازادعب.دادهماداشياهصرقندروخهبمافرحهبنداد

.منكتهيصوت،ركيدىسك

هبمههكىياهباقن،ميرادىعامتجاىاهباقناهتقوىليخاهمدآام

.ميتسهاهنآجاتحممهومياهتسباواهنآ

هكارىياهراكدراومبلغارد،ميتسهىبيجعتادوجومالكاهمدآام

رتمهمنامدوخزاباقننآهكليلدنياهبميهدىمماجناميتسهناشفلاخم

ىبيرغوبيجعىايندنامبيرغوبيجعىاهراكنيااباهمدآامالك.تسا

.تسابيجعىاهراكنامهزاىكيمهراتفكشيبنيانتشون.مياهتخاسمه

.مرازيباهراتفكشيهمهندناوخزامدوخهكىلاحردمـسيونىم

جيهراتفكشيبنم)متشونىمهنركومتسينغوردلهاديدروآسناشزاب

ردقجاهراتفكشيبهكماهديسرهجيتننياهبالاحاما.ماهدناوخنارىباتك

(ناهجدنورهش)مانهبدلجودردرضاحباتك.(دنتسهتيمهاابومهم

(ىراهبرايزام)ىريبدرسهب(رياوناريا)ردهكتساىدناولاسكيلصاح

.ماهدركهيهتاررنهوتايبداىاههمانهزيو

راكنيااما.منكىروآدركارمدوختالاقموهبحاصمطقفهكدوبرارقلوا

ريجنزنيامشابىعدمزابومرادربارريجنزكيزاىياههقلحهكدوبنيالثم

.تسالماكريجنزكيتاذهبهقلحرهميوكبهكنياايوتسالماك

ردهكنيانودب.مدادىاجلكشنامههباراههمانهزيومامتليلدنيمههب
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هدركفطلهاكهكىناركيدبلاطمو،مشابهدربىتسداهنآشراكنهويش

هتشوناههمانهزيونياعوضومهبهجوتابىياهتشاددايوتالاقمودندوب

ىرتلماكلكشهبار(ناهجدنورهش)اتمدادىاجدلجودنياردمهاردندوب

.مشابهدادهيارا

.دندوب(رذآشوننيسح)رو(ىماجىدهم)تالاقمواههبحاصمنياراتساريو

.منكىمركشتهناكدجمادكرهزاهك

نونكاهجومدركرشتنمهمانهزيوبلاغردهكىنامزهجاربلطمنيا

هكىزيجاهنت،اهنآميظنتوهيهترد،دنوشىمرشتنمباتكبلاقردهك

وتينمرهزارودهبهكمنكهياراارىبلاطم،دوبنيا،تشادتيمهاميارب

دناهدشهيهتضرفشيبنيااببلاطمواههبحاصمنيامامت.دشابىراعش

ىلكشمركفنشوررشقابهكنياهن.تسينهعماجركفنشوررشقنمبطاخمهك

اههبحاصمفكتفكترد.مرادىرتهبهطبارىماعمدرماباما،هن،مشابهتشاد

باتكنيمهردهكماهدادناركيدهبهكىبلاطمشرافسردىتحايومتالاقمو

ىحطسهببطاخمابهارمههكدوبنيامفدهتساهدشهدافتسااهنآزامه

عبنمربهوالعاههبحاصموتالاقمنيا.ميسربىرنهوىبداشنادوفكردزا

.دناهدوبنمنهذوتذلىاربىاهزيكنا،دمآرد

تاعالطاطقفهدنوشهبحاصمزامياههبحاصمردامامتسهىفرحريمدآهكنيااب

شسربهوحنردندركىفرحريزا،مشابهتشذكمارتحامشتقوهباتماهتفرك

لعبهكتساىاهبحاصمقفومهبحاصمكيمنكىمنامكماهدركزيهريمياه

رشياهفرحهمههكدنكسحىلوقعملكشهبهدنوشهبحاصمشراشتنازا

هتشادنمادناضرعودوختابثاهبتينهدننكهبحاصموتساهدركوكزاب

تسردتيادهوهبحاصمعوضومهبلماكفارشاهدننكهبحاصمهفيظو.دشاب

.ماهدادماجناىبولطملكشهبمناوتدحردارماهفيظومنكىمنامك.تسانآ

حرطىاهلاوسدرومرددياهتشادروضحمهامشدوخاههمانهزيورتشيبرد

.مياهدركرشتنممهامودياهتشونارناتهاكيدورظنهدـش

مضهلباقماعىربهكدشابىروطبلاطمرثنهكنيالوا.تساهتشادتيمها

تاعوضومىسانشبيسآوىسربهبىسانشهعماجىهاكابهكنيامودودشاب

.مزادريبىرنهوىبدا

ىناتسكنتدمحم



نیستانی منوچهر





ىناتسينفكنريتتياورهبىناتسينرهجونم

ترازوردواردي.دشدلوتم131هخيراترد.تسانامركدلوتمهدنبردي

سابعردنبهبىياهتيرومأمماجناىاربىهاكودركىمراكىزرواشك

.مايانآرددوبراكزورمسرهكروطنآ،تفركركيدنزكي.تفرىم

ادص(مناخ)هشيمهارناشياامو،نمكزبردامدوشىمهكرهجونمردام

هلأسمنياابتسناوتتناشينالوطًاتبسنرمعرخآاتهج،عقومنآهج،ميدزىم

هبشيبامكرشريذبمدعوىراكزاسانهيحورنياهكتساحضاو.ديايبرانك

نمرديىوررتشيبهلئسمنيااههجبنيبرد.دادلاقتنامهشدوخىاههجب

.تشاذكريثأت

قافتانيااما.تفريذبنارهلئسمنياناشهاتوكًاتبسنرمعرخآاتناشياىنعي

تسريرسشياههجبو(مناخ»همهزالوا.هلئسمدنجىاربدشىاهناهبًارهاظ

ودننكبجوكهكدشثعابهلئسمنيمهو،دندادتسدزاارناشىمحو

كرزبردم.دوبشلاسة1-ه1منكىمركفمرديعقومنآ.دنوربنارهتهب

رشاىكنزدياب،هجباتراهجابنارهترهشردنامزنآرد،ناجمناخ،هدنب

هرخالاب.دادىمارهناخجرخديابتسدنيازاىياهراكوىطايخاب:دنارذكىم

ليصحتىسرافتايبداهتشرردوتفرىلعىرسشنادهبوتفركمليدمردي

دشانشآىزرواشكرذآمناخ،مرداماباجنآودرك

زا.جاودزاتياهنردو،قشعهبدشرجنمىيانشآنيا.دندوبسالكمه،مهب

نارهتهبندمآزالبقىتحهكتساديبهدنامىاجهبمرديزاهكىياههتشون

هبىكجوكهجباتكردواهحيرقوقوذلواهلهورد.هتشادىرعاشورعشقوذ

مانهبىاههرهجزاهكىزيرابىناتسابموحرم.دركاديبىلجت(هناوج)مان

ىظيرفتودوبهدنبىومعورهجونمملعمنامزنآرددنتسهنامروشكراكدنم

.تسادامتعالباقوديددوشىممهزونههكهتشونهجباتكنآربمه

هكتفردورهاشهبنامزنآنيناوقرابجاهبليصحتزاتغرفزادعبمردي

دعب.دشدلوتماكوتمكرزبردارب1339لاسىنعياجنآردودوشراكلوغشم
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ردودرهودندوبتايبداريبدمرداممهومرديمه.نارهتهبتشكربىتدمزا

ودشهتسشنزابشدوخرايتخاهبمردي13ه7لاس.دندركىمسيردتناتسريبد

.تشذكردىبلقهتكسابمه13%0دنفسا٢7هبنشجني



(اهرعاشزاهندمآىمميشوخرعشزاهن)

ىناتسيناكوتابوكوتفك

دنزرفوا.ىفرعمهبدشابهتشادزاينهكتسانآزارتهدشهتخانشىناتسيناكوت

وتفكرد.تساه0ات30ههدىاهلاسسانشرسرعاش،ىناتسينرهجونم

هبهكلب،هتسجربتسينوتراككيناونعهبهنوأ،شرديهرابرداكوتابوك

ليالدزانينجمهوشرديابشاهطبار،شاهداوناخزاىناتسينرهجونمرسيناونع

اهنآهناخرد.دنكىمتبحصامابنوتركوىحارطىايندهبشاهقالع

زاهننامزنآردديوكىمكوت.دنتشاددشودمآىرايسبهدشهتخانشنارعاش

ودرادىبلقهقالعاهنآهمههبنونكااما.نارعاشزاهنودمآىمششوخرعش

.دناوخبروارعشايدنكىقروترديرعشىاهرتفدردهكديآىمشيبمهىهك

مهىناتسينرهجونمىاهىحارطهبىهاكناتردامتارطاخواههتشونىخربرد

؟دوبمهحرطوا.هدشهراشا

.دوبرعاشنمردي،دوبنحرطنمرديامشتمدخمنكضرعديابـ

شرتفدرانكتشادتسوداهتقوىهاكىلوتشادنىحارطهبمهىاهقالع

ايدركىمىيكىزيجاهتقوىهاك.دشابهتشادىياهىطخطخىرسكي

هكىراكدوخنامهاب.دركىمىحارطتحارمهىليخ.ديشكىمشدوخزا

اما.دشكبمهىزيجشاهتشونهيشاحرددوبنكمم،تشونىمارشياهرعش

دركىمىطخطخهكدوبىرعاشرتشيب.تشادنىصاخعوضومشياهراك

.شياهرعشرانك

؟دوبناترعاشردبرطاخهب،ديدروآىورىحارطهباناموامشهكنيا

.تشاددوجومرديردهكدوبىاهتفهندادعتسادياشىحارطهبنمهقالعـ

زارتشيبىحرطهبهقالعنمردودوبتايبدازارتمكىحارطهبواهقالع
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.متفركرىحارطلابندهجيتنرد.تساتايبدا

؟دوبمهوكهلذبوا.تساهتسجربشراعشاردىناتسينرهجونمخلتزنط

زافلتخمطيارشردىنعي.دوبىكمنبمدآًاعقاو.تشادمهزنطهيحورمردي

نياردوعمجردندركىخوشوهفيطلنتخاسىاربدركىمهدافتساتيعقوم

رعمجهلصوحودشىمىتاقعمجابركا.دوبقفومرايسبمهشراك

.دركىمىفيرظىليخىاهىخوشودشىمىكمنبمدآرايسبعقومنآ،تشاد

وراتفر،هيحورردهكارىتاضقانتىلو،دوبنجيرروطهبنتفككوجلها

رديزاميقتسمروطهبهكدوبنىلاسونسرداماانام.هديسرثراهبانامونم

لقتنمواهبنوخقيرطزادياشوميقتسمريغ،رديزاوأريثأترتشيب.دريكبريثأت

قافتارديرانكردروضحليلدهبتاريثأتنيازاىرادقمنمرداما.هدش

ىرادقماهلاسىط،مدشىمكزبىتقوهداوناخوهناخىاضفرد.هداتفا

دايومدركىمهكنميومعتسدىورزامهىرادقمومرديتسدىورزا

ردنونكاتىناتسينرهجونمدنزرفناونعهبًامازلاهن،رعشبطاخمكيناونعهب

؟دياهدركتولخواراعشاابودياهدناوخاررديىاهرعشىياهنت

راعشازاىرادقمومدناوخىمرعشدايز،ىاهرودردهكتسانياتيعقاوـ

عوجراهنآهبركيدهكتساهلاسىلومدوبظفحمهارىناتسينرهجونم

ىليخرعشاتدنجىناتسينرهجونمىلومرادندايهبارمادكجيهومدركن

.مدوبظفحاراهنآىنامزهكدرادبوخ

...ديرادنىاهنايمردبرعشابنادنجًارهاظ

ىناوجوننارودردهكتسانياتيعقاو.متشادنششكرعشهبىليخنم

دراكنياومتفركىمدراكشرباربردىرادقمومتشادلكشممرديابهشيمه

هجره.مورنىرعاشورعشفرًطالصااهلاسهكدوبهدشثعابنتفرك

مدشرتكزبهكنيازادعب.دوبهصقونامروىناتسادتايبدامدناوخىممه

فكردرتشيبارشاىعامتجاوىرنهشزرامهوشتيحورمهوشدوخمهو
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مدركعورششتوفزادعبىليخ.دشلحمهواابمتالكشممكمك،مدرك

ركفمرديهبهكنيااما.مدركىمركفواهبىليخنامزنآرد.ندناوخرعشهب

ىرعشركأىهكىلو،متسينىكيتنامرمدآ.هنمناوخبارشياهرعشدعبمنك

ىرعشفكوبسيفردمناتسودمهىهاك.مناوخىم،دشابمسرتسدردمرديزا

ىهكتشياههعومجمهبمهىهاكومناوخىمودنتسرفىممياربارمرديزا

مهىياهزيجنآومنكظفحىرعشمناوتىمنومدشهظفاحمك.مزادناىم

.ماهدركشومارفمدوبظفحهك

؟ىتشادلكشمرديابىناوجونردارج

عومجمرد.دراددركنمىولجنمكزبرسينالانيمه.نسىاضتقاهبـ

نيامنكىمركف.دنرادلكشمىرادقمكيهشيمهناشياهردياباهرسي

بوخناشياهرديدننكىمركفاههجبالومعم.دشابهتشادتيمومعلكشم

ىفاكهزادناهبدننكىمركف،دننكىمنهجوتاهنآهب،دننكىمنناشكرد

ناشردامابردقجرهدنسرىمىنسكيهبىتقواهرسي.دنرادنناشتسود

ششخبكيمتفركىمنمهكىدركودنريكىمهلصافناشرديزادناتحار

.تشادرديهكىداحتالكشمرطاخهبمهنآزاىشخبودوبليلدنياهب

.تساوخىمىرتهبىكنزملدومدوبغولبنارودردمهنم.تشادمهدايتعا

درمىليخمردي.تسوخىمهجوتملد،تساوخىمىرتمركهداوناخملد

هكىتقوىلومرادنارمرديتالكشمهكنيااب.متسينمهنم.دوبنهداوناخ

نآهبنابرهمرديوهداوناخدرمىليخمهنممنيبىممنكىمركفبوخ

كنريت.دناهداوناخدرممياهرداربضوعرد.متفركدايدياش.متسينموهفم

.تسىلوئسمونابرهمرديمهونابرهمرهوشمه

ساسحاومرديزامتشادهلصافنم.تساىنابرهمرهوش،شرسمهىاربانام

رد،تساىرعاشورعشريصقتمدركىمركف.شروضحزامدركىمنتياضر

ايىشتآرهجونمهكهعفدره.اهرعاشزاهندمآىممشوخرعشزاهنهجيتن

ارهمهنالاهتبلا.دمآىمنمشوخمهاهنآزاامهناخدمآىمىخرسكورسخ

ردىخرسكورسخهكتسانيامتاراختفازاىكيمنكىمركفومرادتسود

.تشاددمآوتفرنمىرديهناخ

؟ىخرسلكزاديرادىاهرطاخ

.دنازوسراكيساباراهوتيزاىكيوديباوخامهناخردىخرسكبشكيـ
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؟دندمآىمامشهناخهبمهىركيدفورعمنارعاش

مشوخناشمادكجيهزاامانامزنآ.دنتسهنمراختفاثعابنارعاشنياهمه

.مرادىمتسودارناشهمهنالااما.دمآىمن

؟دندروآىورنوتراكىايندهبىناتسينرهجونمنادنزرفزانتودهكدشروطج

؟هارنياباختناردتشادشقنردقجامشردي

.ميشابصخاشهدشببسراكردرارمتسا،دادعتسازارتشيبمنكىمركفـ

هنهكنمهزادناهبهتشذكلاسهاجنبلهجردىتسينوتراكجيهمنكىمنركف

تيفيكهشيمه.دشابهدركراكالابمجحنيااباههنيمزهمهردانامهزادناهب

امش.تسادادعتساىاههناشنزاىركرينيمهوديآىمتسدهبتيمكلدزا

هكىدادعتسابمدآ.دشابراكربهكنياركمدينكديبدادعتسابناسناديناوتىمن

.درادندادعتساًالصادنكنراك

تفهششردونمىاربهكريخالاسراهجنياطيارشليلدهبنمضرد

هئاراىاربىرتشيبسناشميدشجراخناريازاوهدمآشيبانمىاربهكىلاس

زاراكفكيىاهتفهميتشادلابقاىليخركنيازاشيبات.تساهدوبنامراثآ

تيفرظًالصاهكنيارطاخهب،مدوبلاحشوخمهنامهابودشىمباجنم

اههمانزوردادعتودوبدايزاهتسينوتراكدادعت.تشادندوجومهنيازارتشيب

الاح.دشىمباجمياهراكزااتودىكيىاهتفهمدركىمرنهىليخ.مك

مهركيدىاقفروناتسودًانيقي.منكراكزوررهمناوتىمهكميتسهىطيارشرد

رتشيبودننكرتشيبارناشراكمجحدنناوتىمدنريكبرارقامطيارشردرك

.دنوشهديد

؟تشادىشقنهجنيبنياردهداوناخ

وتايبدامردي.تسهرنههبهقالعدراددوجوامهداوناخردهكىزيجنآـ

نويدمارطيارشنيازاىاهدمعشخب.روتاكيراكوىمسجتىاهرنهانامونم

قيوشتدرومنامراثادرومردهشيمه.ميتسهنامهناخىاضفردرديروضح

نمهشيمه،دوبنبوخشالحمرديهكىنارودنآردىتح،ميتفركىمرارق

فكيهكىتاعفددودعمزاىكي.دركىممقيوشتهرخالابومدركىمىحرط

تسينمنهذردىليخهنايدركمالغبمنادىمن-مرادمردليزابوخهرطاخ
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نيا.دشباجولماشدمحاهعمجباتكردمراكهكىنامزهبددركىمرب-

وتديوكبىسكومرخبباتكنمتشادنناكما.دوبامهناخردهشيمهوج

اجهلجموباتكىاربىلو،ميتشادناجزيججيهىاربام؟ىديرخباتكزاب

ًالصأ.قاتارانكميتخيرىم.دشابهتشادىدنبهسفقدوبنمزالهكنياىارب.دوب

زاىشخبفكياهنآوباتكوذغاكوهلجمهوك.دوبقاتارانكباتكهوك

.دوبامهناخىيابيزورتكاراك

لدزاوميتشادهلجموباتكوذغاكهبفكرتشمىاهقالعمرداموانام،نم

نياوميدادهماداوهارنياوميتفركريثأتمهزااهامهكتساهعومجمنيا

ىتحوانام،نم.ميدادشاهماداامودوبهدركعورشمرديهكدوبىهار

زالاسرههكدوبىمسارمنامزنآرد.ديشكىمىشاقنىاهرودردمهكنريت

دنجنيبردكنريتىشاقنرابودهكدندركىمباجربمتاههجبىاهىشاقن

.ديسرىمنالابهلحرمهبنمراكىلودشباختنارتربرثا



دماينذغاكربزكرههكىياهرعش

ىناتسينكنريتابوكوتفك

حبصردودشدلوتمنامركرد١٣١اههامدادرممراهجردىناتسينرهجونم

ناهجربمشجتشادنرتشيبلاس٢ههكىلاحرد13%0هامدنفسا٢7هبنشجني

.تسبورفام

هشيدنا)و(ادوتفه)،(ىراديب)همانزورردارشياهرعشنيتسخنىناتسين

دشىمرشتنمتاعوبطمردهكارشاىسايسدنتىاهرعشودركرشتنم(نامرك

نيلواوا.دركىمءاضما(مدرم)و(مزر)،(قيفوت)،(ركنلج)ىاهماناب

.دركرشتنمنامركرد1333لاسرد(هناوج)مانابارشرعشهعومجم

رعشهعومجمليصحتزاتغرفزاسـي1337لاسردىناتسيندايهدنز

هدركاديبتسدلقتسمىنابزهبهعومجمنياردوا.دركرشتنمار(بارخ)

،دموالك)دنلبرعش.تسامدرمنابزهبكيدزناماهنارعاشوأنابز.دوب

.دشهزاوآدنلبودركرشتنمناكدوكىركفشرورينوناكطسوتار(دمواراهب

.تسواراثآركيدزا(هلصافطخ،زوريد)

ىسرافلزغهصرعردهج،زدريوننارعاشنيرتمهمزاىكيىناتسينرهجونم

ردوا.دياىمرامشهبه٠و0٢ههدىاهلاسردىيامينرعشورملقردهجو

رعش.دزادريىمايندىكذوهيبوتسدورفىاهناسناجنرهبشراعشاىايند

.تسواراكدنامراعشازاىكي(هناخراك)

هكىناتسينفكنريت.دنتسهوانادنزرفزاانشآماندنمرنهود،ىناتسيناناموكوت

رهجونمهرابردوااب.تساىناتسينرهجونمموددنزرفدنكىمتبابطنارهترد

تخأرازابهجوكمدرمابرايسبرهجونم»:ديوكىم.ماهدركوكتفكىناتسين

وتسشنىم.تفرىمدوبلحمرسهكىلاقبهزاغمهبتاقوارثكاودوب

تسُرزارودهبدوبىرعاشوا.دزىمبتكفلتخملئاسمهرابردمدرماب

(.ىركفنشور
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:ديناوخىمارىناتسينكريتابوكوتفك

؟درادىياهىكزيوهجامشرظنهبىناتسينرهجونمراعشا

زاىكيزنطرصنع،مرظنهبلاحنيااب.تسينىصصخترعشهبنمهكنـ

تساخلتاهتقوىليخهتبلاهكىزنط.تسارهجونمراعشاردهتسجربرصانع

.دراددوجوخلتزنطنياىرتهتسجربلكشهبمهكوترنهردمنكىمركفو

هتفيشلاحنامهردوتفكىمرعشىياميننزوابودوبامينوريب،رهجونم

ودنتسنادىمريكايوتسدارىضورعنازوااهىليخ.دوبكيسالكىاهبلق

هنيمزنياردمهرهجونمدوخ.دنكىمدودحمارنخسضورعنزودنتفكىم

واردهكىاهدنكوج/ضورعنميهبنخسىناعمزدوشىهت:ديوكىم

نوزومتسناوتىمىتحودوبسونأمرايسبىضورعنازوااباماوادتفىمهنيروم

وىراتخاسظاحلهبرعشهكتشادداقتعا.دنكنايبارىداعنخسىفقمو

هظفحهبرتهداسودنيشنبناجولدربرتتحاراتدشابنوزومديابىراتفك

ىناشن،هدورسىيامينبولساهبهكمهىياهرعشردىتحنياربانب.دوشهدريس

نياهبهكتسارهجونمتايلزغركيدهتكن.ديبيبديناوتىمارهيفاقونزوزا

نيونلزغرديناونعهبهكمدناوخومدينش.تساهدشهتخانشرتشيبناونع

ردارىيارسلزغزاىديدجعونلاحرههب.تساهدشهدربمانوازاىسراف

.دركحرطمهزاتناكزوابىسرافتايبدا

؟دناممانمكىناتسينرهجونمارج،اهىروآوننيااب

تبسنهبدرادهكىياهرعشدادعت.دوبنىركريرعاشهنافسأتمرهجونمـ

رمعدايزهكتسانياشليالدزاىكي.تسيندايزشياهلاسنمهزاىليخ

هبدياشمهشركيدليلدو،هدنامناجهبوازاىدايزىاههتشونًاعبطودركن

رعشسحتقوره.تشادن،تسهناكمهنهذردلقادحهكموهفمنآهب

زاثلاثناوخاريبعتهب،تساباجتسدردفكنيامههكوازاىباتكهمدقم

ردهكىنامزردناسناىباتىبلوصحمناونعهباررعشوا.ماهدركهراشارعش

ىبياهنامزنآميريذبارفيرعتنيارك.هدركفيرعتتساتوبنروعشوتري

ىورىهاكرهجونمهكتسهشدايًامتحمهكوت.تشادنتيمهاركيدملقو
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ارشرعشرابودىكيمدوخنمايتشونىمفكيبراكدوخابىذغاكلامتسد

تشيايلمعتسمىتسيتكابتشيمهىهك.مدوبهديدلاقتربتسويىور

سيونكايوهدنكاريراعشانياىروآعمج.تشونىمرعشىذغاكلامتسدهبعج

ىاههتفكهبمنكىمدنتسا.تشادزاينمظنهبناشندركحالصاوندرك

(تشهبراويدهبراويدغاب)ىابيزرعشردشدوخ

،ديسويمريمضنابناردهكىياهرعش

،دشمكمريقحتالايخهوبناردهكىياهرعش

،زكرهدمآذغاكربهنهكىياهرعش

،زورركتراغنمزادوبرهكىياهرعش

،نمردىرهشوجهكىياهرعش

همهمهرُيورُي

.تسايردايرد

؟ديداتفاناترديهدشنرشتنمراعشاراشتناركفهبهكدشروطج

وازاىاهجباتكوهتشونتسد،نمهمع،رهجونمرتكزبرهاوخزوركيـ

نياىلاسدنج.ىنادىماراههتشوننياردقرتشيبوتتفكونمهبدادار

اهنآهبىناماسورسمتفركميمصتهكنيااتدوبماهناخباتكجنكاههتشون

.اهنآزاىياشكزمروبياتهبمدشلوغشممتغرفوىراكيبتاقوارد.مهدب

طخهبنممشجىلو،دوبطخشوخرايسبرهجونمهكتهجنآزاىياشكزمر

مدركليافومدركبياتارهعومجمنآزاىياهرعشلاحرههب.تشادنتداعوا

هبراكنيانامزتشذكىط.دمآردىرتىزورمالكشهبىودبلكشنآزاو

دزكنزنفلتىزورهكنياات،دشكنرمك،ىركيدزيجرهاينمهلغشمليلد

رهجونمىاههتشونمهاوخىمومتسهىداجسنمتفكىرذآهجهلابىياقآو

هرابودواهدنكاريراعشازاىباتكراشتناهزيكناهكدوبنيا.منكىروآعمجار

مدركليافومدركبياتومدناوخمتسناوتىمهكىياجات.دشىوقنمرد

تمحزىداجسبانجهكىياهرعشرانكمتشاذكاههدشنباجناونعهبو

هبرهجونمزامهىراعشا.دوشبباجدوبرارقودوبهديشكاراهنآىروآعمج

،دنوشبباجتشادنتسوددوبهدنزركمنكىمركفهتبلاهكهدنامىاج

زاىضعبتساوخىمنشلدتقوجيهدوبهدنزركمهولماشهكروطنامه

ىياهقـشمهايسىدنمرنهرهلاحرههب.دوشبباجشدوخمـساهبشراعشا

باختناهكىراعشامنادىمنلكرد.دننادبهمهدرادنىليلدهكدرادمه

.تسارعاشلوبقورظندرومدحهجات،مدرك
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ىاهنزوهكدنسانشىمىرعاشناونعهبارىناهبهبنيميسرصاعمتايبدارد

روطج،دندوبلسنكيزارهجونمونيميس.تساهدروآىسرافلزغردىاهزات

؟دننادىمنردملزغرديردارىناتسينرهجونمىأ٥دعهكتسا

شرعشاابىليخ،متسهلئاقىناهبهبمناخىاربهكىمارتحامغرىلع

نياىاربىداجسىاقآهكىاهمدقمزاهكروطنامهىللو.متسينسونأم

نم.هدوبرثؤمىناهبهبىاهرعشربىناتسينهكدندقتعمناشيادنتشونباتك

رعشابهكديسريبىداجسىاقآزاهكدشابرتهبدياش،منكىملوقلقنطقف

رعشدرفهبرصحنمرصانعًاعطقىلو.دنتسهسونأمودنرادىيانشآروكزبودره

مهواتايلزغردىتحمدركضرعهتسكشايوتسدروطهبهدنبهكرهجونم

بلاقنآزاوهدركىنكشراتخاسًادمعاهاجىضعبىتح.دنكىمىيامندوخ

لاحرههب.تساهتسكشاراههيفاقواهعرصممظن،هدمآنوريبلزغموسرم

ىكوتسامدقمىكهكنياىلو.دراددوجوواراعشاردصاخىكزيونيا

.دوشديسريدنتسهرظنبحاصهكىناسكزاديابرخؤم

ىناتسينانامواكوتراثآربوأزنط.تساهتسجربىناتسينىاهرعشردزنطديتفك

؟تساهتشاذكريثأتمه

ىحارطردرهجونمقوذ.دناهدربثراهبرديزااكوتوانامارزنطهيحورـ

نيمهنيع.ديشكىمتراهمب،دشكبىزيجدركىمهداراتقورهودوبدايز

ىتسدركتفركىمميمصتعقومرهمهانم.ماهديدمهاكوتردارىكزيو

.تشاددوجومهرهجونمردىياناوتنياودنكهدارادوبىفكدنكتسرد

هبرهجونمىاهىياناوتفلتخمهوجوماهمعوومعىاههتفكهبدانتسااب

.تسا5ديسرثراهبمهشنادنزرف

ارشرعشووامدرمىدوزهباما،ديسرترهـشهبىناتسينرهجونمهكدشروطج

؟دندركشومارف

رد،دركرشتنمار(بارخ)مانهبىباتكدمآنارهتهبىتقوىناوجونردـ

هدشهتخانشنارعاشركيدوىنامحرترصنابودركىمراكىسودرفهلجم

غارسودزىمفكنزهناخنفلتاهتقوىليخ.تشاددشودمآمهناريا

اهنآو،دندادىمرارقباطخارناشياداتسابقلابهشيمه.دنتفركىمارمردي

،ىيوخليعامسا،ىيايؤرهللادي:دناسانشرسرايسبزورماهكدندوبىنارعاش
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زادعب.دوبمرديىميمصتسودهكىشتآرهجونمصخألابوىهاجابابىلع

ىسكركهاكودندرواينداتسازاىمساًالصانازيزعنيازامادكجيهبالقنا

نامزر)د!خسايىبهتبلاودوبىفنودقنهبرتشيب،دروآىموازاىمسامه

ناونعهبناتسريبدشركننيئآباتكردشياهرعشزاىضعبرهجونمتايح

زااراهرعشنيابالقنازادعباما،دوبهدشرشتنمىسرافنيونرعشهنومن

فكدوكتايبداهزوحرددركهدارارهجونم.دندركفذحىسردىاهباتك

زاقفومىباتك.دسيونبرعش

ودشهمجرتنابزدنجهبهك(دمواراهبدموالك)مانهبدشباجوا

هكتسابيزوناورردقنآباتكنياناتسادورعش.دشباجديدجتمهاهراب

نآدصردهدمكتسدمنئمطمديناوخبىكدوكىاربارنآمهنالانيمهرك

راكىاقب.دوبنمهىركريمداهكمهرهجونمودشعونممباتكنياباج

ركف.دش(توكسهئطوت)ىنابرقرهجونم،ميومعلوقهبوشراثآباج

راكردىاهئطوتنينجًاعقاورك)توكسهئطوتنياردمهامدوخمنكىم

.مياهدوبنميهسمك(دشاب5دوب

؟رديفكيايدوبرعاشرتشيبهناخردىناتسينرهجونم

.قفومىريبدايردياتدوبرعاشرتشيبامردي.نآزاريغايدوبرعاشدياب

ىناتسينرهجونمندششومارفردىشقنهعماجىسايستيعضودينكىمركف

؟تشاد

بزحرادفرطشياهلاسونسمهزاركيدىليخدننامىناوجونردرهجونمـ

ميوكبمناوتىمن.منادىمن.دوبنىنعمنآهبىسايسلاعفىلو،دوبهدوت

.مدرمىعمجهظفحزاهتشادواندششومارفردىشقنهجواىسايستايلاعف

عونممتسصشههدىاهلاسرد(دمواراهبدـموالك)باتكباج،بخىلو

راثآهعومجم.داتفينباتكنياباجديدجتركفهبىسكمهاهدعبودش

ىعس،درادباجتسدردهكنتاراشتنارواىاههدشنباجلماشرهجونم

ديما.دندركللعتمنكىمركف.دشنقفوماماشدناسربهكشيامنهبدرك

رهمرادداقتعاًاقيمعنوج.دريكبرارقلابقتسادرومهكشيامنردهكمتشاد
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دنكبىقروتايودناوخباررهجونمرعشوديايبششوخرعشزاىمكهكسك

مهدياش.دنيشنبشلدهبًاقيمعهكدنكىماديبىاهعطقًاعطق،باتكنيارد
..دك*ممهم--هم:م.مهم.عك-------

.تفركرارقتيانعدرومرتشيبوتشكربقروىزور



دركهشىمهًجاعقاودركهشىمهج

ىناتسينانامزاىتشادداي

ىباسحرتكددنزرفلثمهجيتنردمدادتسدزاىكلاسهن–تشهرردينم

تارطاخ.منكورىركيدىاجاياجنياهكمرادنتارطاخزاىلازيالهمشج

ًالصاارشىيتدنجهكتساىحضونومهبمريواصتىناتسينرهجونمزانم

.دنراتو(هلسكيب)ىليخمهركيدىاتدنجومنكشومارفمهدىمحيجرت

.دنروخبباجدردهبمنكىمنركفهكدبتيفيكابردقتآ

نابايخنهيىوجىوتمداتفاوديزغلميابهكتساىنامزماهرطاخنيرترود

دنديشكبآزاارنمركيدىاقآكيومردامو(ىلعفزودهالكديهش)(تلود)

.هدوبملاسهسودالامتحا.نوريب

هدوبتردياقآنآتفكمدركفيرعتارهرطاخنيامردامىاربهكاهدعب

مزكرمترتشيبومدوبهجب،بخ.ميدركىمشدركميتشادىياتهسزورنآو

هشيمههتشادتداعالامتحارديهكدهدىمناشننيمهامادوبردامىور

دنزرفىاربىتح،دشابنهجوتزكرمردودنامبرداكىاههشوم–هشوكنآ

.شكجوك

هدنامبنشهسود.تسارديفكرممههرطاخنيرتكيدزنونيرتنشور

راديبردامهيركىدصابهكمدوبهديباوخمردامورديتختىور،ديعهب

نيمزىورردي.تفركىمنىباوجودوشدنلباتدزىمادصاررهجونم.مدش

نامهردهكدوبنيالثم.دوبدزهيكتتختهرانكهبهشيمهلثمودوبهتسشن

شاتبثوديشكتاظحلنامهكوترشسيكسا.دوبهدربشباوختلاح

.درك

همعهناخ،رديهدنكهلكورعاشناتسودزاىيتدنجدعبزوردنجتسامدي

ارمساسحاودمآنمشيبناشيكي.ىيوكتيلستىربدندوبهدشعمجمكرزب
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رادمانناروكزبنآزاركيدىكيمنادىمنايىشتآايدوبناوخادياش.ديسري

هنكشىمندرمابهكهينيجفرظلثممدآ)متفكشباوجرد.بداورعش

دنلبىادصابودركلاحتدشهبمهروكرزبنآ(.دركهشىمنشيراكو

دياش.ناركيدىربدركوكزابارموحرمرعاشهلاستشهراكدايىنهذتاشوارت

مديمهفزورنامه.ناركيدىولجمنكراركتارهلمجنآدركروبجمارممه

ندينشونتفكهبدنرادىبيجعهقالعركفنشورريغوركفنشورامتلم

.ىكنزوفكرمهرابردانعمىبوطبرىبىورسنكتالمج

لكششبايغردراو(اكهبر)ىليخاماردي(روضح)زانمهبرجتنيرتشيب

يشتالجمواهباتكنيبومدشرتسرلقعشدعبلاسهسودهكىتقو،تفرك

ًالامتحا.مدناوخومديد،مدزقروارناشيليخومتسشنشياجرس،مديخرج

هعومجم،لاحرههبامادوبهتشاذكهناخباتكىوتوهديرخكوتاراهنآزاىضعب

شداي)مدناوخومتشادربرديهناخباتكزانامزنامهاردومحمدمحاىاهراك

ايارىقدصريملامجوىدابآتلودهاتوكىاهناتساداي(مناخرولبريخهب

ىرهاطفكنشوهموحرمهكارنامكربرامكياحرطمىاهمليفهمانمليفهسود

ركفنشورواشامتىاههلجم.ركيدىاهباتكىليخودوبهدركناشهمجرت

،مديدنخومدناوخارىدنسرخىداهزنطىاههعطقومدزقروارىسودرفو

تقوجيهامارعش.دوبهديدنخاهنآهبىنامزرديألامتحاهكروطنامه

.دشننمهلئسموهغدغد

مدركىمفكردبوخومتشادتسودىكجبزاارىريوصتىاهىشوكيزاب

بيرغناكزونديجمهرانكتمكًحالصا.هنارىمالكىاهىشوكيزاباما

رههتىكلاستشهتفههرودكيتسامداي.مديمهفىمنارطبرىبو

(دركهشىمهًجاعقاودركهشىمهج)ىنعمىبوهتورسىبترابعهعومجم

:تسامرطاخًادودحهكهعطقنيالثمماهتفكرعشمدركىمركفومدروآىمار

مرادوقنم

مرادوقاجفكي

مرادوراجفكيقاتارد

دركهشىمهًجاعقاودركهشىمهج

دننادبارمردقاتدوبهدشنقلختسينردمتسبرعشنايرجزونههنافسأتم

دشنيا.تفركتليوحتارمراعشادوبمياهىشاقنقوشمهكردقنآهداوناخو

نامههكرديىكنهرفدرواتسدوىكنزهجونيرتمهمابومدركاهرًالكهك

تايبداسالكرسرابكي.مدركرارقربىعقاوطابترادوبواهنارعاشهمانراك
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ملعمتسدمدادرردي(هناخراك)رعشتبسانمهجهبتسينمدايىيامنهارلوا

وسناوىيانشآرعشنياابالماكهلب)تفكودزىدنمرورغدنخبلناشياو

هنازورديرختسرهفراكناهكدناوخىروجسالكىولجارنآدعب(مرادتفلا

اهىسالكمهبجعتمهكنىولجهدزتلجخوهدنمرشمهنمدناوخبارىلاقب

نزووهيفاقوفيدرىبزيجنيجمهدندوبهدنامجاووجاههكمتخيرقرع

هسردمردهكدوبرابنيرخآنيا.تسارعششمساروطجًالصاىكتهآو

هتشاذكقداصمهاروامساهكمدوب(ريبكتيادهقداصهدازردارب)تياده

(تيادهقداص)هدازرداربرسي،فكجوك(تيادهقداص)تسدلغب.دندوب

اتدوشبناترسرعشوتايبدارتشيبىليختملعموتدوخديابىنيشنبكزب

فوبامتايبداملعممنادىمديعبهتبلا.ىهدبارترديزياجبوتسردىناوتب

مكتسدامادناوخبتسردشنتمىورزادوبدلبايدوبهدناوخمهارروك

شدعبىناوخبركهكتساىباتكنامهدنتسنادىمودندوبدلبهمهارشمسا

ىوئديوراونفيدرردىزيجفكيىنعيتسامامتتراكوىنكىمىشكدوخ

.دنرادتسودرتشيبارفكنسرتىاهمليفهشيمهمدرم.(هقلح)فكنسرتمليف

.روطنيمهمهمدوخارجغورد

ودوبراكناهكدمآدهاوخرظنهبروطنيامنكشمامتاجنيمهركأارنتم

روطنيا.ماهدركنراختفاواهبتقوجيهايهتشادنىريثأتماىكنزردرديدوبن

تقدريخاىاهلاسهكملاحشوخوهدوبىدنمشزرارعاشمنادىم.تبسين

لزغرديناونعهبوازااهيضعبىتحايهدششراعشاىورىرتشيبهجوتو

اتهدوبرتىنوردورتفيرظالامتحاامانمىورشريثأت.دناهدركداينردم

لوقهب)ىاهشمقىهلارتكدهويشهبهكراصقهلمجدنجنتشاذكراكدايهب



(جوبىكدنزنياهبفغت)

ىناميلسزرمارفابوكوتفك

ههدنارعاشابرودىاهلاسزاهكتسىاهدنسيونورعاش،ىناميلسزرمارف

خيراتزاىشخبتفكناوتىمهكنانج،تساهدوبروشحموروخمد1330

رهجونمهقلحابوا.هدروخمقروالزنمرداهلاسناردنارياتايبداىهافش

قيفردنيوكىموتشاددشودمآىشتآرهجونموىنامحرترصن،ىناتسين

ىميشلاحرداكيرمآردىناميلسىاقآ.تساهدوبىناتسينناتسلكوهبامرك

هبارمتوعدىنامردىميشزاىشاندردوىراميبدوجوابوتساىنامرد

.تفريذبوكوتفك

.مدركزاغآمهابرعاشودنياىيانشآىكتوكجاباروكوتفكنيا

فكيردوميدوبكشزيودرهرهجونمرداربونم):دادخسايىناميلسزمارف

ابنمقيرطنيازاودوبملقلهامهناشياًاقافتاوميدوبراكمهناتسراميب

(.دشزاغاامىتسودومدشانشارهجونم

هبامادوبهدشنارهتدراوهزاتهكدوبىناتسرهشىرعاشىناتسينرهجونم

؟داتفاهنوكجقافتانيا.دشسانشرسودركادييهارىركفنشورهعماجهبتعرس

قيرطزاوا.تشادنهكتايبداهبىدايزرايسبطلستىناتسينرهجونمـ

ردتسناوتدوخصاخىعامتجاىسايسنحلابوشياههراولزغوونىاهلزغ

نامركردهكىنامزردهتبلا.دنكاديبدوخىاربىهاكياجلهجههدتايبدا

هبىكتموىوقنايبودوبهدادراشتنا(بارخ)مانابىباتكدركىمىكنز

.دوبهدركىفرعمنامزنآىبداهعماجهباردوخفكيسالكتايبدا

هج،ردعقومنآىناتسينرهجونم.دنتشادىبزحىاهشياركنامزنآردنارعاش

؟تشادىسايسهقباسهجودوبىطيارش
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وتفرىمرامشهبهدوتبزحنارادفرطوناراداوهزانامزنآردىناتسينـ

دشادجناريانكلنسيوننوناكزاىاهدوتنادنمرنهتيلاعفهكبالقنازاسي

.تسويباهنآهبزينىناتسيندندركلاعفارهدوتناكنسيونونادنمرنهىاروشو

هبارتيحجراايندرسارسردبجبزحنارازهدنناماهزورنآهدوتبزح

شروريهدنسيونودنمرنهمهنارياردهدوتبزح.دادىمدوخىبزحنادنمرنه

ىناتسينهكنامزنآرداما.دوباهنآتمدخردوتسنادىمرترباردوخهداد

ًالماكوأرعشدركىمدمآوتفرهدوتبزحناكنسيونونادنمرنهنمجناهب

ادنكيوريهبىزاينىناتسين.تشادىلماكهمانراكودوبهداتفااجهعماجرد

هكنيااتدوبىناتسينرايتخاردىبزحتايبداعقاورد،تشادنىبزحغيلبتايو

ىنامحررعش.دنتشادقلعتىبداهقلحفكيهبىناتسينرهجونموىنامحرترصن

؟تسيجشتلع.دناهدركشومارفارىناتسينرعشاما.دنرادتسودناناوجار

دوشىمهدناوخبوخىنامحرترصنرعشرضاحلاحردهكنياتلعـ

نايبلاورونابزىكذاس،هدركرارقربطابترانآابناوجلسنشيبومكو

امادرادنارمزالماكحتساوتردق،نابزردوارعشهكدنجره.تسارعاش

لبقنابزهبارنآودنكىمنايبىبوخهبشهيسرعشردارنارهتىاهاضف

كيدزنرايسبىناتسينرهجونمنابزاما.درادىمهضرعبطاخمهبىزورماسمل

ىاهتساوخزارترودىليخوارعشهدشثعابنيمهوتساناهكنابزهب

ىراكناهداسىتحوىسيونهداستمسهبرتشيبهكدشابىزورمابطاخم

هداسرعشواهتبلا.دراذكىمنىقبىناتسينرهجونمهضرعىاربىهارودورىم

.دراددوخهمانراكردزينناورو

رعشهتسجربىاهىكزيوزانهكتايبداهبهجوتوزنطهبدركيورامشرظنهب

؟تساىناتسينرهجونم

ىاهرعشىارب،شانتفرزاشيبشدوخهكدوبىناونع(عنامابود)ناونعـ

تفهو13%7لاسرداهنآزاىرايسبهكدوبهدركباختناشاهدشنرشتنم

:دندوبىصاخىاههصخشمىارادودشرشتنمشتوفزادعبلاس

ىياههنيمزشيبهبتساكيدزنرايسبوتساكيسالكاهرعشرثكأبلاق

اهلزغردارواىاهراكنيرتهتسجربودرادىكتسباونآهبنامزنآردرعاشهك

اههناقشاعىاههتشونىاربىبسانمبلاق،لزغ.دروآىمدوجوهباهراولزغو
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ودنكشىماراهتيبهكىلزغ.دورىمرامشهبواىعامتجاىاههغدغدو

ابهكىتنسكبسزاًابلاغاما.دنكىمراركتزاجمدحزارتشيبارنزوىاههراب

رهجونمدننامىنارعاشىدايزىاهلاس.دراذكىمنرتارفارايدرادىيانشآنآ

رد.دنتفكىمىعامتجالزغنارعاشزاركيدىخربوجاهتباكتشوه،ىشتآ

اهنآهبزينىناتسيندندركلاعفارهدوتناكنسيونونادنمرنهرهجونماهنآنيب

تيحجراايندرسارسردبجبزحنارازهدنناماهزورنآهدوتبزح.تسويب

هدنسيونودنمرنهمهنارياردهدوتبزح.دادىمدوخىبزحنادنمرنههبار

هكنامزنآرداما.دوباهنآتمدخردوتسنادىمرترباردوخهدادشروري

رعشدركىمدمآوتفرهدوتبزحناكنسيونونادنمرنهنمجناهبىناتسين

هبىزاينىناتسين.تشادىلماكهمانراكودوبهداتفااجهعماجردًالماكوأ

دوبىناتسينرايتخاردىبزحتايبداعقاورد،تشادنىبزحغيلبتايوادناكويوري

.دشابىبزحتايبدارايتخاردىناتسينهكنياات

ىنامحررعش.دنتشادقلعتىبداهقلحفكيهبىناتسينرهجونموىنامحرترصن

؟تسيجشتلع.دناهدركشومارفارىناتسينرعشاما.دنرادتسودناناوجار

دوشىمهدناوخبوخىنامحرترصنرعشرضاحلاحردهكنياتلعـ

نايبلاورونابزىكذاس،هدركرارقربطابترانآابناوجلسنشيبومكو

امادرادنارمزالماكحتساوتردق،نابزردوارعشهكدنجره.تسارعاش

لبقنابزهبارنآودنكىمنايبىبوخهبشهيسرعشردارنارهتىاهاضف

كيدزنرايسبىناتسينرهجونمنابزاما.درادىمهضرعبطاخمهبىزورماسمل

ىاهتساوخزارترودىليخوارعشهدشثعابنيمهوتساناهكنابزهب

ىراكناهداسىتحوىسيونهداستمسهبرتشيبهكدشابىزورمابطاخم

هداسرعشواهتبلا.دراذكىمنىقبىناتسينرهجونمهضرعىاربىهارودورىم

.دراددوخهمانراكردزينناورو

رعشهتسجربىاهىكزيوزانهكتايبداهبهجوتوزنطهبدركيورامشرظنهب

؟تساىناتسينرهجونم

ىاهرعشىارب،شانتفرزاشيبشدوخهكدوبىناونع(عنامابود)ناونعـ

تفهو13%7لاسرداهنآزاىرايسبهكدوبهدركباختناشاهدشنرشتنم

:دندوبىصاخىاههصخشمىارادودشرشتنمشتوفزادعبلاس

ىياههنيمزشيبهبتساكيدزنرايسبوتساكيسالكاهرعشرثكأبلاق
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اهلزغردارواىاهراكنيرتهتسجربودرادىكتسباونآهبنامزنآردرعاشهك

اههناقشاعىاههتشونىاربىبسانمبلاق،لزغ.دروآىمدوجوهباهراولزغو

ودنكشىماراهتيبهكىلزغ.دورىمرامشهبواىعامتجاىاههغدغدو

ابهكىتنسكبسزاًابلاغاما.دنكىمراركتزاجمدحزارتشيبارنزوىاههراب

رهجونمدننامىنارعاشىدايزىاهلاس.دراذكىمنرتارفارايدرادىيانشآنآ

رد.دنتفكىمىعامتجالزغنارعاشزاركيدىخربوجاهتباكنشوه،ىشتآ

.تساصخاشىناتسينرهجونماهنانيب

؟ىناتسينتايلزغندشصخاشردهتشادىمهسهجزنط

ىفتوزنطزاريىاهماناعدا.تساخلتوريذبانزيركوهدنزكىناتسينزنطـ

زنطنيمه.تساىيوهوىاه،جيهرسربجيههكجويىكنزتروصهب

اوتحمردىدحاتوارعشهكدوشىمثعبمسيلائروسهبورىناتسينهدشراهم

.دنامبموهفمانوكنك

؟ديرادغارسوأرعشردىركيدىاهىكزيوهج

ىخربوهدشنباجىاهرعشزاىاهديزكهك(عنامابود)باتكردـ

رحبتابهارمهراعشاىمالكبسانتونايبتردق،تسواهدشباجىاهرعش

مراهجههدرعاشناونعهبارىناتسين،(عنامابود)باتكباجزادعبىرايسب

ىرعشزانآزاشيبارىناتسيناماىقوقحدمحم،دندركىفرعمزورمارعش

داتفاقافتاىاههدردىناتسينرعشنتفركماوق.دوبهدركىفرعممجنيههد

ىكدروخرسثعاباتدوكودنديسردوخجواهبنارياردىسايسىاهكبسهك

رداراهىكدروخرسنياثلاثناوخادنناممهىناتسين.دوبهدشناركفنشور

هديشكنويفاوهناخيمىوسهبنارعاشنيازاىخرب.دنكىمنايبشرعش

فكنتلدىهكواهكلهمنيارد.دوبهكلهمنياناينابرقزاىكيىناتسين.دندش

ىهاكوتساركنايصعىهاك.تساهدزباوخورايشوهىهاكوشوخرسو

واراعشازاىخربردشاىكنزرخآىاهلاسرد.عبطخوشوعيطمومارمه

نودب،زنطهبزيماهغلابمنتخادري:دركغارسناوتىممهارىناشيريروجفكي

.دندورسىملزغىوزنمنيسحوىناهبهبنيميسدننامىنارعاشنامزنامهرد
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؟نارعاشنياايميتسهىناتسيننويدمارىسرافلزغردىروآون

ر)د.دركعورشارشياهىروآون1330ههدىاهلاسردىناتسينرهجونمـ

اهدعبلزغبلاقرداهىروآوننيا.مينيبىماراهىروآوننيا(ركيدفكنهآ)

ىياههبرجتمهىيوخليعامسا:لاثمىارب.تفركرارقناركيدهجوتدرومزين

ىياهشالتمهناركيدومرديىقداصسابع.تساهتشاداههصرعنيارد

ىناهبهبنيميسزارتورشيبلزغبلاقردىروآونرظنزاىناتسينسب.دناهدرك

.تسا5دوبىروزنمرو
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FF7==عككر

ىاربهك،تساىناتسينمرتحمهداوناخويشرآوموبلآزااهىحارطواهسكعىمامت

.دندشرشتنم(رياوناريا)طسوتنيلوا
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احمدی مرتضی





ديشابهتشادتسودورهمهادخوروت

ىدمحاىضترمابوكوتفك

دايهبارىدمحاىضترمداتساىاهىيامنرنهواهىراكنيريشوادصامهمه

مدركىمننامكًالصامنكهيهتارهمانهزيونيادشرارقهكىتقو.ميراد

ىراكمكداحنيااتىناوخبرضوىناوخهدريشيبلثمىمدرمىاهرنههرابرد

شومارفهتساخرباهنآلدزاهكرىكنهرفمدرمهكتسانيالثم.دشابهدش

.دناهدرك

شيامنوىقيسومهرابردقيقحتفرصارشرـمعزاىمينىدمحاىضترم

.دركزاغآىناوخهدريشيبابارشركوا.تساهدركىضوحتخت

هبرجتارىيافوكشوىدازآهرودكينارياودوبهدشمامتهزاتىناهجكنج

ىكرورفكنهرفرتائتردرابنيلواىاربىدمحاىضترماهلاسنارد.دركىم

هباتهكدوبنينجودركارجاارشياهزاوآزاىكيهدريشيبردوتفرهنحص

.تساهدششريكنمادهنحصكاخديد،دمآشدوخ

نسح).دركلكودششخبنارهتويدارزاوأىدصاب(نوجىريلك)

هكدرادمهىسايسهنارتدنج.تسافورعممهواىناوخىبرضاب(لجك

مدرمزاوتسانارهتبونجهجبديوكىم.دوبهدشزاسرسدردشيارب

نارهترهشبونجهجبميتسهىدمحاىضترم

هجب،مكىمًاعقاو.نارهترهشبونجهجبمتسهىدمحاىضترم

،(هينيماكرمك)اي(هينيماهت)مانهبىاهقطنم:منارهترهشهطقننيرتىبونج

وتمتشك،مديخرجشاهلخوكاخوت،مدشكرزباجنوا،مدمآاينداجنوأ

متفرهنوخبتكمزا،هنوخبتكممتفراجنومه،مديشكدقوشتاغابوغاب

منوخىمهكىتقومديدنم.ميدوباههجبابهسردموتام.ناتسريبدوناتسبد
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تسودرتشيب،هبوخميادصهكدنديمهفشاويشاوي.دآىمنوششوخاههجب

.دشىاهزيكتانيا،منوخبنمطقفدنتشاد

هتبلا.تشادىبوخىليخىادصمردامهكدوبنياشهكيدىلصاهزيكنا

ردقتآ.دنوخىمىيالالىهاكمكجوكمرداربىارب.دوبىبهذمنزفكيوأ

راركتدنوخىمهكارهجنآومردامنهدهبمدشىمهريخهكدمواىممشوخ

مديمهفومدشرتكرزباتدوبهدشميرنهراكىلصاهزيكتانيا.مدركىم

دندوبهدنناوخهكىناسكهبمدشدنمقالعشاويشاويوتسيندبمادص

ىدايزشياركنمودنوخىمىهاكفوزنطىاههنارت.هدازعيدبداوجلثم

ورشهحفص،وراههنارتنيادوبروجره.مدوبهدركاديباههنارتنياهب

هكديسرىياجهباتمدنوخىمونوفاماركىورمتشاذكىم،مدركىماديب

مديمهف،نتفررونواورونيامدركعورش.تسينىفاكمياربراكنياهنمديد

وهتسيابهدريىولجهكىسك-دنرادننوخهدريشيبكيفكنهرفرتاترد

،دندركمناحتماهرخالاباتمدركشهاوخومدمواومتفرردقنيا-هنوخبهنارت

كنهرفرتائترد.منكبورراكنياهكمرادورشىياناوتوهبوخمادصدنديد

دصتفًهابيرقتروضحرد.داتفامدرملوبقم،مدنوخهكىاهدريشيبنيلوا

انامهنتسبدادرارق.دنتسبدادرارقنماببشنومه.مدنوخىمىجاشامترفن

.نامهندشزابرتائتهبنمىايو

ونهشيمهىاههنهك

.نارهترتائتودوبفكنهرفرتائت،رتائتنيرتهبنعقومنوا

رجمديسريىممدوخزا،مدزىمفرحمدوخاب،مدركىمركفمتسشنىمـ

هكدشثعابنيمه؟دنتشاذكتراكدايهبامىاربىزيجنادنمرنههتشذكرد

؟تكلممنياىوتمياهراكىجام؟ميشابانواىورهلابندامارجمنكركف

نيرفنورامهدنيآلاسنمينكتلفغركامديسرنياهب؟ميرادىاهفيظوهج

توفنوشموسودىضوحورنادنمرنهمكبمنوتىم.مديودىليخ.هنكىم

اليوشخبالابىاهنساب،دندوبهدنزهكمهفكوتوفكت،دندوبهدرك

لابندلاستسيبدياشلقادح.مديودىليخنارهترد.اهناتسرهشرددندوب

،اهندركالقتنوالصاحومنكاديباراهنيامامتمتسنوتاتمديوداهنيا

ركببوخرايسبىاههنارت،(ونهشيمهىاههنهك)باتكدشاهىكنودنوأ

متسنوت،رفنكيزجهنافسأتم.رازابوهجوكمدرمهبقلعتم:اكيرولكلوف
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لاسردباتكنيا.هنككمكمهبدوبنىسك.منكاديبوراهرعشهدنيارس

ديدجترابهد،رابهن–تشهتفركرارقداشراترازوبيوصتدروم1380

فكيهرخالاباتدنتفركورشيجديدجتىولجاماشيبلاسود.دشباج

هنوتىمنمهزونهمهكيدباتكفكينوجدندادورىكينيازوجمشيبهام

ىاهزيجمنوتبمراوديما.مرىمروذغاكابىيهشوكمهتسشن.هشبباجديدجت

كيرولكلوفىاههنارت.مدرمهبمنكميدقت،مدرمىاربمنكهيهتىيهكيد

ًالصأ.هديسرمدرمهبمدرمزاانيا،شوتدربتسدهشبهكتسينىياههنارت

ًاعقاو،مدرم.هشابىقالخادض،هشابتشز،هشابهدننزهكهدوبنىزيج

.دننكىمنلابقتسا،دندنسيىمن،دنرادنتسودوركيكروتشزىاههنارت

.شزادشىمنىلابقتسادوبروطنيامنمباتكركا

وكتروورشبوت:وكترقهاشىلعدمحم

ىيارسهنارتصوصخهب،دننكاديبورامىقيسومهشيردندركشالتىليخـ

ميديسراجنياهبطقف،ميدركناديبىزيجهنافسأتم،رونواورونياميدزىليخ،ور

مهدنوخىمشدوخمههكفورعمرعاشفراع،تيطورشمبالقناردهك

زاامنودمخيرات.تخاسىمىياههنارتدركىمىزاسكنهآمهدزىمزاس

ميرادنىاهنارتجيهنوازالبق.تيطورشمبالقنازاىنعي،هدشعورشفراع

دمحم:هدشهتخاسهاشىلعدمحمرارفتبسانمهبهكزنطهبهنارتفكيزج

دبهكهتفكىممههنارترخآ؟وكتروورشبوت/وكترقهاشىلع

.ىدركدرورهطورشمىدركدبوىدرك

.دوبداتساهدازعيدبداوج.ديسرشدوخجواهباماهدازعيدبنامزىزاسهنارت

ىلمىقيسومودوبمهزاسكنهآ،دوبمهىبوخهدنزاون.ديشكتمحزىليخ

اجنياهباتدشعورشدشرهكيدعقومنوازا.تخانشىمبوخىليخورام

.لايـسر

ىتقواهنوج.دنرادنهجوتنومهتشذكىقيسومهبامناناوجهنافسأتم

فرطنرىم،دنتفاىمىناوجونقوشوقوذنوازادنسرىمىرتالابنسهب

.هشبروطنيامراوديماهكىنارياليصاىقيسوم

اهىرادنواهتيمورحمهبضارتعا

ىضوحورىاههنارت.تسهرقفهعماجردنوج،دناىضرتعاامىاههنارتـ

اههدريشيب.هرقفمهشهمهليلد.همدرمهلان.همدرمدرد.دينكهعلاطمور
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هدامآورىنوخهدريشيبىاههنارتزاات11٢.تساهتلودزاديدشداقتنااما

وراهالبنياهكىياهنواابوتيمكاحابهمدرمهزرابموهلانركنايب.مهدرك

مهابصقرابىنعي،هدوبكيمتيرىضوحورىاههنارترتشيب.دندروآنوشرس

ىمركرزابعونكيوىضوحورىاههنارتكفنيالءزجًالصاصقر.هدوب

ابيزهكىناوجىادرمنيمهىارب.هصقربهنحصىورنزهكدوبنغدق.هدوب

نياهبمدرم.دنديصقرىمودنديشويىمهنونزسابل،دندوبلكيهشوخو

دندركىرادربهرهبمهنامزنواىاهسيونزنط.دنتشادهقالعىليخصقر

ىكنسركزا:دندروآزنطهلانوةآىاجهبنوشرعشىوتومدرمهقالعنيازا

ورىضوحورتاجهتسد.دندوباهنياقشاعمهمدرم.دنتفكىرادنورقفو

دنتساوخىم،نوشزادنتشادراظتنامدرم،اههنوخهبدندركىمتوعدىتقو

اههنارتنياهشيمه،رابودهنرابفكيهن،هشهدنوخاههنارتنياهكنوشزا

زنطدنتفكىمهنارتىجرهًالصا.دشبابانيانامزنوازا.هدشىمراركت

.هشبارجااههنارتروجنياتسيابىمضوحتختور.دوب

ىضوحورىاهشيامنوىشابدمحا

ىوت،دنتفركىمورىاهنوخ.دوبنضوحتختزونههتبلا۱۳م،،،لاسردـ

.دننيببدنتسنوتىمنمدرمهمه.دندركىمارجاهمانربىاهشوككي،ىقاتاكي

؟ارج.دركعادباورضوحتختودشاديب(ىشابدمحا)مانهبىصخش

ىلاق،ضوحىوردنتخادناىمىروطقىاههتخت،دوبطايحطسوضوح

همانربىرجاضوحىوردندمآىمىضوحورنادنمرنهدعب.دنتخادناىم

ًالماك.دننيبنايدننكىراكننوتايهشبشومارفايهتفيبملقزازيججيههكنيا

.دندوبطلسم

تولفىتحوىنهرقدعب،دوببرضوراتوهجنامكىلكروطهبلوااهزاس

.دمآنوليومهرسرخآ.دنتشاذكىممهروتنساهاجىضعب.دشهفاضامه

ودشهفاضاراتدعب،هدوببرضكيوهجنامكفكيطقفشلوالوازا

ىرعشهبمهىضوحتختمايب.دندشهفاضاهكيدىاهزاسرورمهبروطنيمه

.دوبتشهوششىضوحتختىقيسوممامت.هدوبزنطهبهكتشادطبر

ىاههمانربىضوحورىاههمانربلك.ديصقرشاهبدشىمودوبكيمتيرىنعي

.هتشادورىداشنومهمهشىقيسومهاوخنهاوخهدوبداشنوج.هدوبىداش

زا.دندوبداشاههمانربنيامهبرضنيمهرطاخهبو5دوبصقرهيايبرض
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.ندركىمىداشمدرم،بشهمينزاىساياتهدشىمعورشهمانربهكبشرس

زاوآشيوردراهج.(شيوردراهج)مانهبميتشادابيزرايسبهمانربكي

شتقايلهكدنتشكىمىنووجلابند.دوبىناطلسرتخد،نيبنيارد.دندنوخىم

تختفرطراهجزا،نووجقشاعراهج.هشبهاشدامادهكهشابهتشادور

.دندنوخىممهىبوخرايسبزاوآودندنوخىمزاوآودندشىمدراوضوح

داوسنوشرفنكيرفنهدزاندوبريقفىاههداوناخزاىضوحورنادنمرنه

دنمرنههكطسونوا.دندركىمراكنوشدوخقوذودادعتساىور.تشادن

هكوا.ىقيسومورهلابندواهن،هدوبواورهلابندىقيسوم.هديصقرىمهتشاد

.هتفركىمورشهلابندىقيسوم،هدركىمعورش

ميدركامشرطاخهبميدركىراكره

سوبوتاابمتشاد.دوببشمينوهدتعاس.مدوبهدنوخهدريشيبنمـ

هتنم.دنتخانشورنم،رتائتدندوبهتفرهكرفنهسود،لزنممدامواىم

هبانياشحفردقجدينودىمنامش.مشبهديدرتمكهكمتسشنىمسوبوتا

.دندادىموراهشحفنيرتكيكر...ىنالفميديدميتفردنتفكىم.دندادنم

مرس.نمهبدندادىموراهشحفنيرتكيكرىلودندركىمفيرعتدنتشاد

نم.ندبشحفنمهبديابارجهكمدروخىمسوسفانييايمدوبهتخادناور

،منوخهدريشيبنم.هنحصىورمتفرنوشداشراىاربنم.مدركنىتشزراكهك

ليكوهبنم،متفكهاريبودبتكلممريزوهبنم.منوخىداقتناهدريشيب

ىليخزيجنيازاام،هلب؟ندىمشحفمهبرج.متفكهاريبودبتكلمم

هبزوركي،مدوبنهآهاردنمراك1330لاسزانم،همدايهراداوت.ميديددايز

.ندركدرورتاعيفرتاقآدنتفكنم

نووجكيمنوأبخ.شغرسمتفر.ىنالفدنتفك؟هدركدرىكمتفك

.هرآتفك؟ديدركدرورنمعيفرتمشمتفك.دوبىتفلكندركوراكشزرو

،ششوكوتمدزنانجمنمهكهدىمنعيفرتابرطمهبنهآهارتفك؟ارجمتفك

سيير.دوبسدنهم.ناملآهدركليصحتدوبىياقآ:دشىراجشغامدزانوخ

امميديددايززيجنيازادينيب.ميدىمنعيفرتابرطمهبامتفك.دوبنمهرادا

ىجره.دندركىمنانتعانمهب،دنتشاذكىمنلحمنمهبهداوناخ...ىليخ

.مدركنوشكرتلاسدنجرسرخآ.ندركىمنانتعا،متفرىمنوشغارسنم

وىقيسومهبمدرمشيرك،دشضوعاههيحور،دشضوعراكفاشاويشاوي

.متسينىتشآهزونههكمزونه.دشرتشيبرتائتهب
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امشمهنالا.تسهمهنالاريخن.دندركتيذاورنمهمهنياهكدندوب

رتاتوامنيسىوتىاهنزمامتدننكىملايخمدرمزاىليخدينيبب،دينكهكن

.امهساوهدردنيابخ.دنتسه(هفورعم)ىاهنز

ىنييايفكنهرف؟ارج.مينكىملمحتوردرد،ميونشىم،مـينيبىمىنعي

.دركشتسردورنواوتفرنوالابنددياب.هنيبامهعماجفكنهرف.ميراد

ورهمههكهنيامكبمنوتىمهكىزيجاهنتمنطومهونومدوخمدرمهبنم

هكتسينىسكديشابهتشادتسودورهمه.ادخهبوروتديشابهتشادتسود

ابدينكىمتبحصىسكرهاب.نبوخهمه.ىدبهرادندوجوًالصا.هشابدب

افرحنياديكت.دندسافهكنياهبدينكنمهتموراهدنمرنه.دينكهكنبوخرظن

رطاخهبميدركىراكرهام.ميتسهامشنطومهام.ديكتادخهبورامشور

.ميرادتسودورامشوميدركامش



مهدرمهتغخىادصىدمحاىضترم

ىقداصنيدلابطقابوكوتفك

ىكيهدريشيبردوتفرهنحصىوركنهرفرتائتردمودىناهجفكنجزا

رازابوهجوكمدرمنابزهبىاهنيماعهنارتناوخهدريشيب،دننكهدامآشيامن

وا.تسانويزيولتوامنيسركيزابورتائتنادركراك،ىقدصنيدلابطق

هشيمهىاههنهك)مانهبىباتكردارىضوحتختىاههنارتىدمحاىضترم

ىاهشيامنكنهرف،باتكنياىقداصنيدلابطقهتفكهب.هدروآدرك(ون

.تساهدركرتىنغارنارياردىمدرم

وأتبحصىاب.ماهدركوكوتفكىدمحاىضترمىاهدرواتسدهرابردوااب

ونهشيمهىاههنهك

ىشهوزيراثآدودعمزاىكيىدمحاىضترمزا(ونهشيمهىاههنهك)ـ

ليلدهب.ميرادرايتخاردىضوحتختىاههنارتهنيمزردامهكتساىقيقد

ىناوجماياوىكدوكهرودزاىدمحاىضترمهكىنغرايسبوميقتسمهبرجت

.تسادنمرنهفكيرمعهديكجوىناديمقيقحتفكيدننامباتكنيا،هتشاد

ًالماكعوضومابىدمحاىضترمهكتسانياردًاقافتامهباتكنياشزرا

شيارجاهويشابمهودسانشىمبوخارىضوحتختىقيسوممه.تسانشا

نمرظنهبدلجكيردىضوحتختىاههنارتىروآعمج.درادىيانشآ

.تساهدركرتىنغارامىلمىقيسوموىشيامنكنهرف
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ىنارياًالماكدنمرنهكي

مبوريزوا.تسىنارياًالماكدنمرنهكينمنامكهبىدمحاىضترم

ًالماكرىنارياناسناكيتايقلخ،ىناريارعش،ىنارياحور،ىنارياكنهرف

دوجوهبىراثآوهتسيزارنآ،درادطابتراناريافكنهرفابنوردزاىدمحا

.تسانيريشرايسبهكنيامهوتسابيزرايسبمه،نمرظنهبهكهدروآ

مهثدرمهتغخىادص

هدروآردشيامنهبارمدرمهتفخىدصاهلاسنياهمهردىدمحاىضترمـ

شوجنوردوهنادنمرنهروشفكيابوىنورددهعتكيابوا.تساهدركرجاو

زاهمه،واراثآ.تساهدوزفانآتلزنموجراربوهدركاداارمدرمفكنهرفقح

هكسبنيمهاههصرعنياردوأشالتتيمهازا.ديآىممدرمفكنهرفورملق

طلستابهكميرادنارىسكام.دشابوانيشناجدناوتبهكتسينىسكنونكا

ىفطاعىاهىراكزيرزأىدحنينجاب،بوخىدصنياابوىيبيزنآابووا

هنافسأتم.هن.دنكارجاودهدبهماداارراثآنيادناوتبىكينكتطلستنينجو

.دشابمدرم(هتفخىادص)ىدمحاىضترمدننامدناوتبهكميرادنارىسك



هتخابتلاصاوهدششومارفنارهتىادصىدمحاىضترم

ىجارسنسحمابوكوتفك

وىدازآهرودكينارياودوبهدشمامتهزاتىناهجكنج.دوب13٢٢زيياب

رد.دوبنارهترهشبونجهجب،ىدمحاىضترم.دركىمهبرجتارىيافوكش

رشياهزاوآزاىكيهدريشيبردوتفرهنحصىورفكنهرفرتاتردلاسنآ

هدامآشيامنىاربارناشدوخاهركيزابهكنيازالبقنامزنآرد.دركرجا

هكدناوخىمرازابوهجوكمدرمنابزهبىاهنيماعهنارتناوخهدريشيب،دننك

.دورنرسركاشامتهلصوح

اب(نوجىريلك).دوباهناوخهدريشيبنيمهزاىكيىدمحاىضترم

ىناوخىبرضاب(لجكنسح).دركلكودششخبنارهتويدارزاواىدص

.تسافورعممهوا

باتكهدنسيونونادركراكوسيونهمانشيامن،هدنسيونىجارسنسحماب

واتبحصىاي.مدركوكوتفكىدمحاىضترمهرابرد(ىزابهايسهيرظن)

هدزنارحبراكزورورازابوهجوكمدرمفكنهرف

وهجوكمدرمفكنهرفهبنارياخيراتزاهدزنارحبىاهرودردىدمحاىضترمـ

ىريبدتىبرطاخهبودوبزدناربنامناخىكتجريكردناهج.دركهجوترازاب

ناشتسدهكاهنآودنتشادنبشنانمدرمناشىلايخشوخايتقونارادمامز

.ديسرىمناشناهدهب

ناريا.دندادىمنخسدادددجتزاودندركىمىسايسثحب،ىشوخىورزا

نابزهبىدمحاىضترم13٢0رويرهشزادعب.دوبهدشلاغشانيبنياردمه

.دناوخفينصترازابوهجوك

وا،ىزيرورآثعابوتسنادىمراعوكنناررتائتردىركيزابهكشردي
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.دادهماداشراكهبوااما،دركنوريبهناخزاار

اهناوخ٥دريشي

هدوزفاىشخب،زاينوترورضهبوامهدمآبرغزاهزاتوناوجرتائتردـ

ىدمحاىضترملثمىنادنمرنه.ىناوخىبرضوىناوخهدريشيبمانهبدوبهدش

مدرم،روكدرييغتوشيامنفكيىاههدرينيبهلصافردهكدوبنياناشراك

زاهكتفركرارقركاشامتدنسيدرومردقتآاهنآراكىدوزهب.دننكمركرسار

.دشرتمهمشيامنلصا

زاركاشامت.دريكبطابتراركاشامتابتعرسهبتسناوتىمناوخهدريشيب

مـه13٢0ههدىاهلاسردنارياىسايسطيارشودمآىمششوخواىناوخزاوآ

ضارتعاىوسهباهناوخهدريشيبهنايماعىاههنارتنومضمهكدوبىروط

ىناوخهدريشيب.دوبهدركاديبشياركزنطىاههيامابىعامتجاداقتناوىسايس

باصتعانهآهارناركراكهكتفركرارقلابقتسادرومردقنآ(نممركرك)

ناردهكدوبتاركومدبزحراشفىاههوركهرابرد(هدرزنهريب).دندرك

نادنمراكتالكشمهرابردمه(تلوددنمراك).دنديشويىمدرزنهاريبنامز

.دوبتلود

هتخابتلاصاوهدششومارفنارهتىادص

ىاضفردىسايسوىعامتجانيماضمابىدمحاىضترمهنيماعىاههنارتـ

رددشىراخواىدص،اتدوكزاسي.ديسرجواهبقدصمنارودىسايسزاب

زاهكدنتفركرارقراشفتحتاهناوخهدريشيبركيدووا.تيمكاحنامشج

ىاهىخوش،ىسنجتاعوضومهكدوبسينآزا.دننكىرودىسايسلئاسم

هبورىناوخهدريشيبوتفركرىعامتجانيماضمىاجىكرخسموكحضم

.تشاذكطاطحنا

ىاهههدهبقلعتمىناوخفينصتزاىكبسبالقنازاسيىدمحاىضترم

ردهرابودىحور،ىمدرمراعشاىناوخزابابودركهدنزهرابودارنارهت30و٢٠

.تساليصانارهتراكدايوأىادص.تساىنارهتفكنهرفراكدايوا.ديمدنآ

.تساهتخابتلاصاوهدششومارفنارهتىادصوا



دناوخىمزاوآاهلهاجىاربىدمحاىضترم

رويحلاصريشدراابوكوتفك

وىدازآهرودكينارياودوبهدشمامتهزاتىناهجكنج.دوب13٢٢زيياب

رد.دوبنارهترهشبونجهجب،ىدمحاىضترم.دركىمهبرجتارىيافوكش

رشياهزاوآزاىكيهدريشيبردوتفرهنحصىورفكنهرفرتاتردلاسنآ

هدامآشيامنىاربارناشدوخاهركيزابهكنيازالبقنامزنآرد.دركرجا

هكدناوخىمرازابوهجوكمدرمنابزهبىاهنيماعهنارتناوخهدريشيب،دننك

.دورنرسركاشامتهلصوح

وا.تسارتائتسردمونادركراك،ركشهوزي،هدنسيونرويحلاصريشدرا

تشادرك؟درادىناوخهدريشيبرتائتنيادنديسريىمهشيكزامدرمديوكىم

.دنديرخىمتيلب

اب(نوجىريلك).دوباهناوخهدريشيبنيمهزاىكيىدمحاىضترم

ىناوخىبرضاب(لجكنسح).دركلكودششخبنارهتويدارزاواىدص

.تسافورعممهوا

ىضترمىاهىناوخىبرضونارياىتنسرتائتهرابردرويحلاصريشدرااب

:مينيشنىمواتبحصىاي.مدركوكوتفكىنفلتىدمحا

تسانآىتنسرتائتهبروشكرهرتائتتيمها

،تايقلخزاهدمآربىتنسرتائت.تسانآىتنسرتاتهبروشكرهرتائتتيمها

طباوررددننكىمىعسهكتساىنامدرمهناتسيزهداسىاهتفايردوتايقوذ

.دننكفشكىرنهىاهبلاقردارناشدوختابسانم،ىعيبطوىلومعمىليخ

.درادنهتينردمابىداضتجيهرمانيا

رارقهتينرداموتنسنيبداضتضرعمردهراومهنارياهعماجهنافساتم

زاارتنسهتينردمهبنديسرىاربتسيابىمميدركىمركفام.تساهتشاد
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اهتميالمنشوختسدهراومهنارياىتنسرتائتليلدنيمههب.ميهدبتسد

دندركىمساسحاودنتشادنلوبقارنآمدرمبلغا.تشادرارقاهضراعتو

مدرمدزنىدايزتهجوًزاعبطسب.تساىكرخسمهصرعولزانرنه،رتاثت

ناشبيعودنتشادنلوبقاررنهنيامهاهركفنشورركيدىوسزا.دوبنرادروخرب

كيهباهنآ.دنتسنادىمناشدوخنأشزارودارنآودنوربنآىوسهبدمآىم

كنهرفابىنادنجىراكزاسهكدندوبهدركاديبشياركىتادراورتائتعون

دشرودنورهبركيدىاههديديابايمهدناوتىمنردمرتائتهتبلا.درادنام

زاتميقهبديابناما.تساريذبانبانتجامهرمانياودهدهماداشدوخ

.دشابامىتنسرتائتنتفرتسد

ميدشانشآتيطورشمهحوبحبردبرغرتائتاب

دنيوكىمناسانشهعماج.ميدشانشآتيطورشمهحوبحبردبرغرتاتابام

مهرتائت.رتائتومزيراتناملرب،ىركنهمانزور:تشاددرواتسدهستيطورشم

ليصحتهكدندوبهتفراهزرمىوسنآهبهكدوبىياهركفلارونمركفتلصاح

نآردناريارتاتًاقافتا.دندروآتاغوسمهاررتنتنارياهبتشكزابردودننك

ىلعحتفراثآصوصخهباهشيامن.تشادىاهدنفوتوبوخرايسبعورشعقوم

رادروخربىداقتناوىعامتجانيماضمزااتدامعىزيربتاقاازريموهدازدنوخا

رتائتعوننيا.دوباهنآردشيبامكمهىدمكىاههبنجهكنيانمض،دندوب

.دوبكيدزنامىتنسرتائتهبنوج،دنتشادتسوداهىنارياار

ماجرفاتزاغآزا،ىزابهايس

دوجو(ىزابلاقب)مانهبشيامنىاهنوكهيوفصهرودرد،شيبلاس300ـ

ىورهكدندوبمهىياههورك.دمآنارهتهبناهفصازا(ىزابلاقب).تشاد

زازبليعامساوىاهريشميركهورك،ناتسلكخاكرد.دندركىمىكولهنحص

.دندركىمارجاشيامنناركيدو

ىزابهايسزالبق.دوبهدركاديبىبوخدشرراجاقهرودرخاواىزبهايس

نارياىتنسرتائتزاىياههنومن،ودنيا.ميرببمانديلقتوهكحضمزادياب

تايحودشرهبشيبامكمههاجنبولهجههدردرخاوانيمهاتهكدنتسه

دركتوف139٢نيدرورفهكراشفاىدعسدايهدنز.دندادىمهماداناشدوخ

نسحديسوىرهامحيبذوىرصمىدهمزادعبهكدوبىزبهايسنيرخآ

غارجشيبامكهتبلا.دركىمارجاشيامنشورنياهباتكيدومحموىفسوي
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نياهرودنمرظنهباماتسانشوراهاجزاىضعبواهلتهرد(ىزابهايس)

.هدشىريسامىتنسرتائتزاهخاش

ىلعزا(هايسناطلس)و(ىبيالطرصع)،(هايس)،(ولاه)،(هتشكرسلبلب)

(دريمىمربكأناولهب)،دربهنحصىوردرمناوجسابعهكىياهراكاينايريصن

نيااما.دنيآىمرامشهبىنرياشيامنبوخىاههنومنزا،ىياضيبمارهبزا

.دنامزابىلاعتودشرزاامىتنسرتائتودندركناديبهمادااهشالت

ىناوخ٥دريشيب

وىبيطخزيوريوىنسحمديجمىاهشيامناب1319لاسردىناوخهدريشييـ

مهىميركترصنوىماظتناهللاتزع،ىنابيشديشمج.دشزاغآىربنقديمح

.دندادهئاراىناوخهدريشيبردىبوخراثا

شيامننديدزالبقهكدوبباذجركاشامتىربردقتآىناوخهدريشيب

تيلب،تشادركأ؟درادمهىناوخهدريشيبرتاتنياديسريىمهشيكزا

اههنارتنيارد.دوبعونتممهىناوخهدريشيبىاههنارتنومضم.ديرخىم

وىعامتجاتاعوضوم،نانزهلأسم،ىداصتقالئاسم،زورىسايستاعوضومهب

.دنتخادريىممهىتلودلغاشمهبىتح

دناوخىمزاوآاهلهاجىاربىدمحاىضترم

ىدمحاىضترمتفكىمدوبناريانازاسمليفنيتسخنزاهكىبيطخزيوريـ

كيمتيرىاههنارتىتنسوىمدرموهنايمعلكشهبوا.دناوخىماهلهجىارب

هنارت.دروآىمهنحصىورلكشنيرتابيزهبارماوعتينهذودركىمارجاار

شيربىخسىلعدمحمار(تلود)هنارتوىبيطخزيوربار(ىكنرفرتخد)

ردو(ىبرضىاههنارت)هتشاذكاراههنارتنيامساىدمحاىضترم.دوبهتخاس

.هدروآدركراهنآزاىشخبمهىباتك

مانهبىكيدنيوكىم.تساىنارهتًالماكىدمحاىضترمىناوخىبرض

هتفك.هدناوخىماراههنارتنياهكهدوبدابآنسحهرراهجرد(هننميهاربا)

.هتفركىمماهلاوازاوهدوبانشآواابىدمحاىضترمهكدوشىم

نارهتىبرضىاههنارتندناوخنيمهردىدمحاىضترمتيمهانمرظنهب

دننامو(مريكىمنزمرىمزادنجلرسونم)لثم،تسابيزرايسبهكتسا

.نا
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نوجىريلك

نياودركرجاار(نوجىريلك)نارياىامنيسركيزاب،ىركفترغصا

ر(نوجىريلك)هنارتراب٢00ديوكىمىدمحاىضترم.دشبوبحمهنارت

هدركارجا

رابراهجناكنونشىاضاقترطاخهب،هعمجزوركيردهكدنكىمهراشاو

.دششخيويدارزاهنارتنيامهرستشي

زاركيدىكي(ىلدممىدشمنيشام).دنتشادهقالعاههنارتنياهبمدرم

نيلواودوبهدورسىناحوراضرمالغارهنارتنيا.دوببوبحمىاههنارتنيمه

.هدركارجاارنآمهىدمحاىضترم.دناوخارنآهدازعيدبداوجراب

ىضترمطقف.دناهتفرتسدزاهمهاهناوخهدريشيبلسنزاهنافسأتم

.دنكظفحارىتنسرنهنياودشابهدنزمراوديماهكهدنامىقابىدمحا

هدنزارارواهكهجنآ.شتارطاخنتشونهبهدركعورشرخاوانياهناتخبشوخ

اهىكزيونيمهرطاخهب.تساىكتفيشوقشعوىكيروشنامههتشادهكن

.تسازيامتمودرفهبرصحنمواىاهىناوخهدريشييمه



دناوخىمىغابهجوكىدمحاىضترم

ىشابهدىلعوىماظتناهللاتزعابوكوتفك

مدركىمننامكًالصا.تساراكهامششلصاحىدمحاىضترمهمانزيو

نيااتشرنهو(ىدمحاىضترم)هكنياودشابريكتقوهمهنياهمانهزيونيا

.دشاباهنتوبيرغناينارياامنيبرددح

؟ديتسهىدمحاداتساامش:مـسريبدوبنىزاينمدزفكنزواهبهكرابنيلوا

.دوبصخشمىرتموليكرازهدنجزاشيادصتشادربارنفلتىشوكهكنيمه

.درادنىلكشمتساىنامدوخبكرك،تسينتافيرشتوفراعتلهاتفك

.مريكبسامتدعبزوردنجدشرارقنيمهىارب.تشادتلاسك

ردهشيمههكىباداشوىزرنانامهاب.مدزكنززابدعبزوردنج

ونانخس.ندركتبحصهبدركعورشمتشادغارسوازااهلايرسواهمليف

هامكيزادعبدوبرارق.ديناوخىمهمانهزيونيانايايردارواىاهلددرد

هبشراشتناليلدودهبهنافسأتماما،دوشرشتنمىدمحاىضترمهمانهزيو

ىفاكىهاكآوندركتبحصتيحالصهكىدارفاوسكيزا:داتفاريخأت

دادعتهبدياش.دندوبفكدنارايسبدنشابهتشادشرنهوىدمحاىضترمهرابرد

دارفافكدنانامهندركاديبركيدىوسزا.دنديسرىمنمهتسدودناتشكنا

ىاهمانهزيودراددصقرياوناريادندشىمهجوتمهكنيمهاما.دوبتخس

اب،دنكرشتنمىناوخهدريوىضوحتختىقيسوموىدمحاىضترمىرب

ريشدراوىجارسنسحمرظنابهمانهزيونيارد.دندركىملوبقرطاختياضر

وىدمحاىضترمهبكيمداكآلكشهبهكىقدصنيدلابطقورويحلاص

ىضوحورشيامنوىناوخهدريشيبنتشادهكنهدنزىاربواتاقيقحتتيمها

ىشابهدىلعرظنابادتباتشادداينياهمادارد.ميوشىمانـشا،دناهتخادري

نارهتكنهرفنتشادهكتهدنزتيمهادرومردىشابهدزا،ميوشىمانشآ

رجدوشصخشمامشىاربمهومدوخىاربمههكليلدنياهب،مديسري
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ىلموىتنسفكنهرفنياهبديابارجومياهدركهدامآوهيهتارهمانهزيونيا

ىهاكآمدعليلدهبهنافسأتمهكىكنهرفريغوىلمريغدرومنارازهىاجهب

.ميزادريبدوشىمهتخانشىناريافكنهرفناونعهبهابتشاهبامزاىاهدع

ىضترمابشاىراكمهزاوديوكىمرودىاهلاسزامهىماظتناهللاتزع

.فكنهرفرتائتردىدمحا

،ىضوحوررتاتديوكىموا.مينيشنىمىشابهدىلعتبحصىاياماادتبا

تسىكنهرفميظعنايرجكي،ىضوحوررتائت:ىشابهدىلع

ىكنهرفميظعنايرجكي،دوبشثراوىدمحاىضترمهكىضوحوررتاتـ

نيالماكىكتسياشهبىدمحاىضترم.تسانارهتردىمدرمهكتساخاب

امىلمكنهرفردارنآودادشرتسكوطسبههدنيدنجىطردارثاريم

.دركهنيداهن

تفايردىارب،ناريامدرمىسانشهعماجىاربتساىدرواتسددركهئاراواهجنآ

زامدرمفكنهرفناونعهبامزورماهجنآواهىخلتواهىشوخ،اهىنارهتزنط

هتفهنىدمحاىضترمزاهدنامىاجهبىاهراكرداهنياهمه.ميربىمماننآ

،مدرمفكنهرفنومريبدننكقيقحتدنهاوخىمهكىناسكىاربديابوتسا

ىناوخهدريشيبىقيسوموىضوحورلثمىمدرمىاهشيامنركا.دوشظفح

.دنيبىمبيسآرازابوهجوكفكنهرف،دوششومارف

(.دناوخىبمىغابهجوكىدمحاىضترم):ىماظتناهللاتزع

.مدركىممهرتائتركرابفكيتقودنجرهنم،ىناوخهدريشيبرانكردـ

نآحرطمىاهناوخهدريشيبزاىنابيشديشمجوىنسحمديجم،ىربنقديمح

هدريشيبمهىميركترصنىتح،دندناوخىممهىركيدهدع.دندوبنامز

.دناوخ

ىدمحاىضترمىاقآ،مدركىمراكرازهلالرتائتردنمهكىتدمزادعب

اجنآىدمحاىضترمىاقآ.فكنهرفرتاتدشدعبهكسلاترتائتهبدندمآ

هبمتفرنم،دشليطعترنهرتائتىتقو.ىناوخهدريشيبهبدندوبهدركعورش

ىهاك،ميدركىمىناوخهدريشيب:ميدركىمىراكمهمهابوفكنهرفرتات

ىريلك)ىدمحاىاقآ.ميدركىمارجاىرفنودارىياهىناوخهدريشيب

هيامردمهشندناوخهويشودوبفكنشقهداعلاقوفهكدناوخىمار(نوج
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مدمآومدشادجنمهكمهشدعب،دوبىنارهت–ىنارياىاهىغابهجوك

رد،دندركعورشارامنيسراكمهناشياوامنيسراكهبمدركعورشونوريب

.ميتشادىراكمهمهابمهىيامنيسىاهمليفىضعب

،ىاهنحصىاهرتائت،ىنويزيولتىاهرتائتاب،ويداراب،نويزيولتابىدمحاىضترم

شزراابومارتحالبقتسىدنمرنهوا.تساهدركىراكمهىيامنيسىاهمليف

.دشابرارقربوتمالسمراوديماومتسهلئاقمارتحاىليخشياربنمو





رحمانی نصرت





تسابيزنتشذك:ميرذكبوراذكب

تسودىا

اهزورنيا

ركيدهكميا5دوبتسودردقنآ

رطاخهبولماشىاهرعشزا.دوبهدركتوفترصنهكدشىمىهامدنج

رعشاب.دركىمنممرآركيدمهغورف.مدوبهدشهتسخشرخافنابزوهكن

ىليختشادهكىصاخ(ىروحمفلؤم)وىديماناب.مدوبهدشانشآترصن

اب،ىرعشهقلحفكيرد،اهبنش.مدركرارقربطابتراشرعشونابزابتحار

.ميدناوخىمترصنوميدشىمعمجاههجبابوميدركىمهئشننيئدوك

ىميمصرعاشفكي

نيرتهنارعاشهبشرعشردارشدوخروطجهكنياوترصنىايندفشك

هكتساموسرمناريارد.دوبروآتفكش،تساهدادىاجنكمملكش

لوأنامهزاامانم.دننكباطخناشىكذاوناخمانابمارتحاهبارنادنمرنه

ىنامحرترصنرعشابىرعشهقلحنآردمناتسودونم.ترصنمتفكوأهب

هبارهزاجانياىتحواهكميدوبتحارردقنآ.ميدركىمىتحارساسحا

رعشسنجزا،ىنامحرترصنرعش.مينكزاردارنامابشيولجهكدادىمام

نانج،تساىميمصوارعش.دنالكىاناددننكىملايخهكتسينىنارعاش

رد،1370ههدىاهلاسرعشرداهدعب.ىشابترصنلثمىناوتىممهوتهك

نآردرعشرادهيادهكىناركيدوحالفدادرهموىياضرلادبعىلعزاىياهرعش

مشجهبدوبزرابترصنرعشردهكتيميمصنياىنشورهب،دندوباهلاس
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هكنآنودب،دوبهدشلدبرعشردىمومعنمفكيهبرعاشىصخشنم:دمآ

رعشراتخاسواهاضفواهزاميا

.ديسرامهبهكدوبىنامحرترصندرواتسدنيا.دنيبببيسآ

ثدوبندنمراكترصن

ردهكواناكيدزنزامدوبىرعاشنامهم،ترصنتشذكردزادعباهلاس

ترصنهدشنرشتنمىاهسكعواههتشونتسدغارس.تشادتنوكسجرك

هبهكدوبهتفركجواثحب.وارعشدرومردوكوتفكهبميدركعورشومتفر

نونكاهكدشلقنرعشنيازاىاهرطاخوميديسر(ناوررمرمربمشي)رعش

:منكىملقنوأنابززاارنآ

7تعاسشسيورسودوبلغاشتشرردىاهراداردترصنشيباهلاس)

ترصن.تشادفقوتترصنندركراوسىاربشلزنمزارتالابرتمدنجحبص

اتودندركفرصمهبدندركعورشبىاقآوفلاىاقآابهارمهبنشرسزا

شراكلحمهبنتفرهدامآهكدوبحبص7اهفكيدزنتعاس،حبصىامدمد

باوخزاكي.ميديباوخرهظزادعبكًيادودحاتامترصننتفرزادعب.دش

وهتسشنشلزنمردترصنمديد،ميدشجراخهناخزاديرخىاربوميدشراديب

؟ىاهتفرنراكرسارج!ترصن:مديسري.ديسيونىموددركىمشدوخروددراد

.راكرسمورىم،منكشياديب،هداتفاماكيبراكدوخرس»:تفكخسابهب

(.مرادتقوزونه

:دسيونىم(ناوررمرمربمشي)رد

نمفكيبراكدوخ)

(...)

ذغكهحفصتشدنهيرد

(.دوبناديمهنايمىشكندرك

:ديوكىمنينجهماداردو

تسايسىاههطيلسابو)

دوبنابيركتفخهبنشخىكنج

ىدنمسوجنمفكيبراكدوخ

نمىهتشكنارسناردركريزرد



رعشىه،دورسىمرعشىه

تاهيه

ىربنايمهار

دوبناباتهاكحبصربهريتماشزا

نخسهرايفكيهبهناسفمنكهتوك

(.دوبناسناتمصعرادهنييآ

.تسيندنمراكدشاب(ناسناتمصعرادهنييآ)دهاوخىمهكىرعاشنينج

زارتسوملمرايسباسبهجواهكمينيبىمميناوخبرابدنجارواراعشاهاكره

واهاضفنديرفاىاربهنازورىاههناشنزا،شرـصعمهنارعاشركيدوغورف

لوطرد،دزابدرنامشابشرعشردركوا.تساهتفركهرهبهنارعاشريباعت

اوتحمربديكأت،نايبردتراسج

تايبداخيراتهبشياهىتساكواهتردقهمهابوارعشو،ترصنمان

ودزىمملقسأيابهكتساىلسنزاوا.تساهدركاديبهارناريارصاعم

ابوأتوافت.دشابركنشورتساوخىموديشيدناىمهعماجىاهىهايسهب

نايمردامابارشاىصخشىاهفعضهكنيازاوا.تساشتقادصردناركيد

زاىبوخهنومنهداتفااهنابزرسهكش(كيرت)رعش.درادنىاهمهاودراذكب

ىهكوارعشرد.تساشياهنارحبولئاسمنيرتىصخشنايبردوأتراسج

امينواهكدرادناشننيازااهنياهمه.دوشىمهديدمهىكاندردهايسزنط

ىاهدرواتسدواهداهنشييهرابردىيوكوتفكرد.تساهدركفكردىتسردهبار

امرعشهكىاهرودرد،ىخيراتترورضكيساساربامين):ديوكىمامين

رعشلماكتبجوموتشاذكتايبداناديمهباب،دوبهدشىلطابرودراتفرك

،دناهدركهجوتمرفردامينىروآونهبهكىناسكفالخرب.دشنيمزرسنيا

(.دوباوتحمهنهيردرتشيبامينىروآونهكمدقتعمنم

رعش،دركىمىكنزىنامحرترصنهكىنارودردهكتشادهجوتدياب

ونيرتكيشهبودنكىمهيكتاوتحمهبوالاحنيااب.دوبهدزراعشىسراف

باتزابشرعشرداررازابوهجوكمدرمهنازورىكنزنكمملكشنيرتهناقداص

.تساهتفركربرداروارعشهنهي،تقدص.دهدىم



تاجنوىياهربلطوىنامحرترصن

رذآشوننيسحزاىتشادداي

،اهنيشنهيشاحواهدركلوىكنزهكديلابىنارودردىنامحرترصن

ىلمتضهن.دوببلاجناركفنشورىاربناشاههدناشنواههمشنواهشكاج

مهامتايبدا.دوبهتفرتسدزااهروابواهنامرآودوبهدروختسكش

ىنيشنرتسكاخرعش،ىنامحرترصنرعش.دوبهدشنيشنرتسكاخونيشنتابارخ

هنيآوحالسوبآكرجرعشلاحنامهرد،اما،تساهدزنايصعىاهمدآ

ىاهىكدروخرسولصاحىبىاهندشقشاعوتداهشوكيلشورجنخو

راركتليلدهب،نانجمهوااما،مياهتفركهلصافرايسبىنامحررعشزاام

(هودنا).تسامرصاعمشاىرعشىايندتنيلكرد،ىخيراتىاهىكدروخرس

شوماخىاهجيردلثمىنامحررعشتاملكنايمردهكتساىسحنيرتمهم

.درادىمربجومهدششومارفناهجفكيرد

تاجنهبديماوىعامتجاىكدزمغ

،رصاعمنارودرد،امىعامتجاتالكشمنيرتمهمزاىكيهكميريذبركاــ

هبميناوتىمهاوخنهاوخ،تسىعامتجاىكزمغ،زبستضهنزاسيهزيوهب

ىنامحررعشابميناوتىمزونهظاحلنيازامكتسدهكميشيدنيبهتكننيا

نارياهتفيتيمسرتايبدانوناكهبوهدمآربهيشاحزاوأرعش.ميريكبطابترا

هبارهيشاح،(جوك)هعومجمزا(شوماخرهش)ردىنامحر.هدركاديبهار

(نايركىاهدنرب)ردو،دنكىمهيبشت(غالكفكيىاهربىشومخردىرهش)

:دياىمربنيشنهيشاحمدرمتاجنىيرد(همرت)هعومجمزا

قافآهرهشىكيهبارمدرمفكيانماهديد)

(بادركزادندركاهراتناقيرغنامادهبمدنكفاهجني



وتبكنزاندشاهرىاربىهارىوجوتسجنينجمهوتاجنهبديما

هناشنهبىنامحرىاه(لوت)هعومجمراعشازاىكيرد،ىعامتجاىتخبدب

:دهكىمورفىدازآىارب(زمر)فكيناونعهب،(رحس)

!تساجكرحس)

شابشوههب

(.ديآىمزابغادنشىوب

شوخلدهكتسانآزارتشوهاب،دندركىمهدافتساىياههراعتساواههناشن

:دهدىمرادشه.(رحس)نديسرارفهدعوهبدنك

(!دوبكدنلبنيارعقىاهزجعمتسينو)

:دهدىمديماشدوخهبزابىلو

؟ديآىمنىسك-)

دمآىمهنركوىدوبنراظتنارد

دايبتىمهنركوىدنامنراظتنارد-

(.ىرحتسهراتس

اما،دهنىمنتسدزارسكيارهدنهدتاجنهبروابدنجرهىنامحرترصن

هيبشت(اههمهمههبروابىبفكدوك)هبارشدوخ(نجلردداعيم)رد.دنالوبقب

اههمهمههبروابىبفكدوك

دزوىمداب،((اههمهمههبروابىبفكدوك)نيا)ىنامحرراعشازاىرايسبرد

تفكدياب،دشابلوحتهناشن(داب)هكمينكضرفرك.ديآىمنافوطىتحو

ىقافتااما.دتفيبىقافتاهكهدوبراوديماوهتشادراظتناالامتحاىنامحرهك

دنيوكىمهكاهنآىايودوشىمنهديدزادنامشجردىدصقم،دتفاىمن

ىاينياابايآ.تسانيبوج،دنتسهام(رالاس)و(هنازرف)،امى(الوم)

قيرح)هعومجمزا(طخاتهطقنزا)رعشرد؟ديسردصقمهبناوتىمنيبوج

:ديوكىم(داب

تساهدنامركذىماك)

تسيننديسردصقم
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تسيننديهرنتفر

نديدركزره،نتفرههاريبرههبنتفر

نديخرجخرجنوج

تسامنامزروكشهاوخفكرحتسفن

تسامناهنردىياهنماك

(اهنديسرزادعب

فكرد89دادرخ٢٢و1378ريت18عياقوزادعبنونكاارتقيقحنياام

.مياهدرك

؟دشمامتىنعي

هعومجمزا(دناكجارهشام)ردسي،تساروجنروهدروخرسالوصاىنامحر

.دنكىمكيلشهنيآهبودنكىمهكنهنيآردشدوخهب(نجلردداعيم)

مرعشابمتسناوتننمارجسيديوكبدايرفهبدهاوخىمهكتسانيالثم

اهىناماسبانزاهكتسادحنيمهردرثكادح.دهدرييغتارناهجدهاوخبهك

نارودرعاشىنامحرمييوكىمسي.دياشكبهيالكهبنابز،ىياهىكدروخرسو

ى(هنازرف)ورالاسهلفاقو(الوم)ميدربىمنامكهكىنارود؛تسامغولبزاشيب

.دوشىمىشوخورونزاريناهجوديآىمراهب،دسرىمهارزاىاهدنهدتاجن

ىنامزهكتسينىندركروب.دزادناىمهدنخهباراماهزورنيا،تاملكنيا

.دنشابهدوبدنموزرآاماروابدوزدحنيااتنامناردبنرديوناردي

رييغتهبارشديماىتقووا.مشخ:درادمهركيدهيوسكياماىنامحررعش

:دوشىموجشاخري،دهدىمتسدزا

ىكريتراذكب)

دجييبرهشدنبدانبرد

نايمارحنياات

دنيآردهبناشهنيناجزا

هتسسكدنب،دنبولكىاههنادكتسنوج

دنشابهتفركبشرهشرد

(ميبساهكميتسيندرمام

((ميتسيندرمام)رعش)



:داسريىم(دزركدرودهلايب)هعومجمزا(ىتعاسبمب)ردو

دشمامتىنعي)

دربىمنركيدامغيتهكىنعي

(؟تساهتشكليطعتهاكرك،هكىنعي

وهودنادننامىفطاوعتفكناوتىم.تسامرصاعممهاهرطسنيا

زاوامشخلاحنامهردو،دنكىمرودىنامحررعشزاارامىركاريودوخ

،دشابتساوخىمنوديدىموا(.تساكنسرفرازهندوبونديدنايم)هك

ىراحتنارعاشفكي

ىاهلاسردتيبلسنابىنامحرترصنرعشهسياقمهنوكره،نايمنيارد

ىمهمىاهنامتفك.تساهدننكهارمكىنعيهكنزهارىتحوهدوهيب19%0ههد

:زادنترابعدندادتهجتيبلسنزاهدنامىاجهبىاهناتسادورعشهبهك

ىلاعتهيرظن

نذهفسلف

ىكدوكهبقشع

ىبداىاهرنازدعاوقىزيمآمهردوىزابهبليم

مهىليلدودناهدركناديبهارىنامحررعشهباهنامتفكنيازاكيجيه

اهنيشنهيشاحرعاشوا.دشابهتشادىاهقالعاهنامتفكهنوكنياهبواهكهتشادن

اب،همهزاشيبشرعشردسب.تساهنايمرواخزاىاهشوكرداهنيشنرتسكاخو

نيالثم.دشكىمشلجهبارشدوختاملكنيرتهداسابوتقادصلامك

ردهكاهنآلاحهباشوخ؟متسههدنزرجنم:دسريىمشدوخزاهكتسا

هلمجزاو(ريوكوجوك)هعومجمراعشازاىرايسب.دنديسرتداهشهبىهار

ىراحتناوهناهاوخفكرمىاوهولاحنيارد(ردام)،وأفورعمرايسبرعش

.دتفاىمقافتا

زاىخربزاىياهزرفوشتحرصوتقادص،واىكيروش،لاحنياابو

نم).تسىزورماتخسزونه،درادناشندنتفطاوعوقشعزاهكشراعشا

رعشكي.تسىرعشنينج(دزركذرودهلايب)هعومجمزا(مقشعىوربآ

:ىيادوسوناوج
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.نيشنب،ماهطبارردهنيآ

.نيشنبهثداحرانك،نيشنب

!رايسبهظفاحهبارمداي

.اما

،ارممان

ىوشىممومسمهكدنبمبلرب

!ماهديدغادنم

:عبانم

:تساهدشرشتنمريزىاهباتكردىنامحرترصنزا.دشلقت

1333،هاشيلعىفص،جوك

1333،فكربنتوك،ريوك

133%،ىفرشا،همرت

133%،لين،نجلردداعيم

1339،نامز،دابقيرح

۱۳موعج،رهمكرزب،دزركدرودهلايب

1370،ديراورم،ىنامحرترصنراعشاهنيزك



ىيامينرعاشفكي،ركنايصعرعاشفكي،ىنامحرترصن

ىنهارباضرابوكوتفك

ىنامحرترصنثحبهكنآزاشيب.مدركىمتبحصىنهرباضررتكدابىنفلت

هدشهتخانشو5دلليدردقىاهرعشزا،(ليعامسا)دنلبرعشزا،ديايبنايمر)د

هتفكهكدوبنيالثم.(ركيدتسارعش»:تفكىنهارب.مدركدايىنهرب

شيبارىنامحرترصنفرحمكمكدعب.(ركيدتسامشجرون»دشاب

؟دوبىيامينرعاشفكيىتسارهبواايآ.مديشك

؟تسيجىنامحرترصنرعشهرابردناترظن،ىنهاربىاقآ

ىيامينرعش،تخانشىمىبوخهباركيسالكرعشهكنياربهوالعترصنـ

نآرد.دوبهتخومآامينزااراهعرصمندركدنلبوهاتوك.دوبهدركفكردمهار

هبمهنيازاترصن.دوبرادروخربمهفكيتنامرتاذفكيزاىسرافرعش،نامز

الوصاىنامحرترصن،رويردان،ىريشمثلثم.هدركهدافتساشرعشردىبوخ

ىدمآوتفررداماترصن.هتفركراكهبىسرافرعشردىبوخهبارمسيتنامر

ىياهركيتنامرهكننآزاارشدوخ،دوبهدركاديبرتديدجنارعاشابهك

نوديرفلثمىنارعاشزاهكىياههرايراج:تشادرعشعونودىلكروطهب.داد

.ىيامينرعشودوبهتفركدايىلوت

؟دوبمهولماشريثأتتحتىنامحرترصن

رعشتقوجيههكنياليلدهب،دوبنولماشريثأتتحتترصننمرظنهبـ

هدافتسادوبهدروآدوجوهبامينهكىنزوىاهدرارقزابلغاوا.تفكتنزوىب

.دركىم

؟درادن(دييسرعش)ىنامحرترصنىنعي
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رعشريثأتتحت،هدورس1339و1338ىاهاسردهكىياهرعشردولماشـ

رعش)دنتشاذكار(نزوىب)رعشمسادوخىبنارياتايبدارد.تساهدوبامين

تسىرعش،ىسيلكنانابزردمه،هسنارفنابزردمه،(دييسرعش).(دييس

فكنلب)ايدازآنزوردرييسكش(ندوبنايندوب).درادنهيفاقىلودرادنزوهك

همجرتارحالطصانياىسرافنابزرد.هدشهتشون(BlankVerSe)(سرو

ىلعهنومن.نزوىبرعشهبدندركشليدبتمهدعب،(دييسرعش)دناهدرك

زاىرعشهخاشودالوصا.هتفكمههرايراجهتبلاامين.تساميندوخدازآرعش

لثماهىضعب.تسىزاسهرايراجهخاشودنيازاىكيهكهدشبعشنمامين

لكشهبىياهرعشولماشدمحاادتباردىتحوىنامحرترصنورويردانردان

رودومدركهرايدعبهكمتفكهرايراجاتودىكيمهنم.دناهتفكهرايراج

.متخير

؟ديدشانشآهنوكجىنامحرترصنابامش

ترصنابهكمدنارذكىمارميزابرسنارودومدوبهدمآنارهتهبهزاتـ

ونارعاش،زوريبهفاكاي،ىردانهفاكمتفرىمىهاك.مدشانشآىنامحر

مهىارب.دوبىنامحرترصنمهاهنآزاىكيهكمديدىماراههدنسيون

رعشزادمآىممشوخ.دوبىصاخروجشندناوخرعش.ميدناوخىمرعش

هرذفكيودناوخىمرعشىوقىدصلاحنامهردوقيقرىنحلاب.شندناوخ

نآو.دركىمكسيررعشردترصن.دركىمديكأتتاملكزاىضعبىورمه

ىدادرارقىاهبوجرجزااروارعشودركىمشباذجنمرظنهباهفكسير

رامينمهرابنيدنج.دركىملمعىبوخهبرعشعيطقترد.دروآىمنوريب

.دوبهدناوخواىاربارشياهرعشودوبهديد

؟دوبهنوكجىنامحرترصنتيصخش

مهكلسمىطول.دوبىقداصمدآىلوتشادىصاخىاهتيبصعترصنـ

ىنابصعدوزسب،دوبنىياركنوردشتاذرد.دوبتسرورهتفرمهىور.دوب

فيرعتىبوخفكوجىسكىتقو.دركىمشومارفتعرسنامههبودشىم

.هدنخزادركىمشغ،دركىم

ردقجودوبترصنىبزحوىسايستبيصخشنويدمردقج،ترصنترهـش

؟ىشاىرعشركغتوىبداتيصخشنويدم



دادتهابشدوشىمارترصن.دوبنىبزحمدآتقوجيهىنامحرترصنـ

روسيلكنازاشزيخنيا.دنتشادنايصعهكىنارعاش:(تيب)لسننارعاشهب

نمناتسودزاهككربزنيكنلآ.اكيرمآهبدشهديشكدعبودشعورشهسنارف

،دوبىاهتسجربرعاش.تساىضارتعاشزيخنياصخاشنارعاشزا،دوبمه

رظنزامهو،دربىمراكهبهكىمالكعونرظنزامه،دوبىصاعرايسباما

.ناقفخرباربردتفركىمهكىعضوم

ىشرعشىاضف،فكايرتهبواثدايتعا.هتفرورفىهابتوىهايسردىنامحرترصنرعش

؟دوبهدركهايسميهار

ىاهرعشزاىضعبلاحنياابودزهمطلناشرعشونارعاشزاىخربهبدايتعاــ

.دندشىناشخردىاههنومنتايبداردنارعاشنيا



رييغتهبراوديمااماهديدغادرعاشفكيىنامحرترصن

ىركاشوسيكابوكوتفك

تشيلسن،تساتلمكيرعشرواد)دوبهتفك(1379–1308)ىنامحرترصن

ىنامحرترصنرعشنانجمهودناهتفروهدمآمهىيزااهلسننونكا(.لسن

هديدغادرعاشفكيىنامحر.تساهدوبمدرمنابزرسرباهلاسنياهمهرد

رصاعمدحهجاتىنامحرمينادبميهاوخىم.تشادديمارييغتهبامادوب

ردىنامحرترصن.درادناشنىديمونوديمازاهزادناهجاتوارعشوتسام

،وأتشذكرددركلاسرد.تسبورفامناهجربمشجتشررد1379دادرخ٢7

.مياهدركوكوتفكتاعوضومنياهرابردرعاشهدازرهاوخ،ىركاشوسيكاب

؟ديهدتسدهبىنامحرترصنرعشزاديناوتىمىفيرعتهج

لثمارترصنرعش،ديهاوخبارشتسار.تساىراجشرعشردترصنـ

نايامنشراعشاردهنيآلكشهبهويجنياىهاك.فافشوليس:منيبىمهويج

بلربرممانامانيشنب،ماهطبارردهنييآ):تساىمسمهىهاكودوشىم

(.ماهديدغادنم،ىوشىممومسمهكدنبم

؟دوبهتخيمآردشرعشابشاىكدنزووأىكدنزابىنامحرترصنرعش

شيبامكوأىكنزورعشهكدننادىم،دنسانشىمارترصنهكىناسكـ

ترصنىكنزورعشردرركزورنآىكنزىاهتيعقاوداـضتام.دوبىكي

،ىميمصىاهرعشزاتسىاهعومجم،مرظنهبترصنىرعشىايند.مينيبىم

نيمهمنكىمركف.داضتموهديجيب،لاحنيعردوناوررايسبوفافش

فكوزي:دوشىمىراجمهترصنىاهرعشهدنناوخردهكتساتيميمص

وتساديما،تساتنايخوقشعوىتلادعىبودرد،تساكنر،تسا



ملقرباهنياهمه.تسىنكشتنس،تساشروشوضارتعا،تسىديمان

.دنهدىملكشارىومناشيريِترصنىرعشىايندودنتسهىراجترصن

.دنمانىمىديماانرعش

واراكىاجىاجردارديما،ىتحارهبناوتىمترصنىاهرعشهبىهكتايـ

امش(؟تسينىكرزبديما،دوخنيا،ماهتسكشمهرد،متسينهتسخنم):لايد

.(ماهتسكشمهرد،متسينهتسخنم):ديوكىم؟دينيبىمنديمارعشنيارد

روطنيا.تساهايسىنامحرراعشاىاضف.درادمهىركيدىانعمرطسني

؟تسين

ردترصن.تساهتشاددوجونارودنآردىهايسىعامتجا،ىسايسىاضف

ىنعيلفق):ديوكىم.منيبىممهرانكردترصنرعشردارىديماانوديما

ىاربىلحهار.ديلكلابنددركبهكدهدىمديما(.تسهمهىديلكهك

دادضارعاشارترصننم؟ديسايدينيبىمهايسارنيا.نكاديبتالكشم

ىديماىوسروك،اهىهايسنيانيبردامادنيبىمهايسرزيجهمه؛ممانىم

هشيمه،تسهىهارهشيمه):ديوكىمىرعشرد.دهدىمناشنوتهبمه

وتهب.دريكىموتزاارىلمعىبىنعي(.تسهىمدهشيمه،تسهىمك

ىنكىمركفىتقو.رادربمدقهناهاكآونيبهارردارمادهكدهدىمرادشه

ىزوريب،ديسرهننتخابزا،دينكىزاب):ديوكىم،دركدوشىمنىراكجيه

ردبشىهايساب،رذكردهطلسزا):ديوكىمىركيدرعشرد(.تخابتسا

هجاهرطسنيا(.تسىراديبنامز،مراديبزونه):ركيدىرعشردو(.زيتس

شىصخشىكنزرد.متخانشىمارىنامحرترصنىكدوكزانم؟درادىينعم

ىياتسيا،ترصنىكنزوراكردمنكىمركف.مرادغارسواردرديمانيمهمه

،ركنايصعوضرتعمدنمرنهفكيرثاردو؛دوبضارتعاونايصع،دوبنفقوتو

،تسىكيرابىوج،دنويبكشاهبايب):دراددوجوتمواقموديماًامتح

(.ىيايردىاوهردرك،دورهبسبيس

ىايندًاعقاوايدينيبىملكشنياهباروأ،ىنامحرترصنهدازرهاوخناونعهب

؟درادناشنديماونايصعزاواىرعش

نمىاربترصن.رانكديراذكبارىدنواشيوخوىكازرهاوخثحًبالصا
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.ماهدشكرزبشياهرعشابهكىرعاش:تسارعاشكي

؟تشادىنامحرترصنىبداتيصخشردىريثأتدايتعا

.تسينىاهداس

؟دوبا33•ههدىاهلاسردهعماجفكنهرفزاىشخبثدايتعاامشرظنهب

هدمآدركترصننوماريبهكمهىصاخشاهقلحردونامزنآردهنافسأتم

نيا.ديوشىممهرعاش،ديشابداتعمركهكتشاددوجوروصتنيا،دندوب

.دوبرعاش،دروايبىوردايتعاهبهكنيازاشيبترصن.تساطلًغاعبطروصت

داومودايتعاهبىطبرجيهواندوبرعاشودنامرعاشمهشدعبهكروطنامه

.تشادنردخم

ندروآىورردتشادىشقنهجناركفنشورىكدروخرسوىلمتضهنتسكش

؟نارعاشزاىبياههقلحردردخمداومهب

راكهج.دمآراكىوردبتسمتموكحفكي،دادرم٢٨ىاتدوكزادعـب

لمعىتعاسبمبكيلثممادكرههكىناركفنشورابدننكبدنتساوخىم

.دندروآىمردارنآىنشاجودنتخادناىمراكزاديابارىتعاسبمب؟دندركىم

.دندشىمشاهتفيشهمههكدندادىمهولجابيزردقنآارردخمداومهبدايتعا

؟دوببزحهبهتسباوىرعاشىنامحرترصن

زاشيبنارياناركفنشوررتشيب.دندوبىسايسنامزنآرد،ناركفنشورهمهـ

دوبىياهىكزيوزاىكينيا.دنتشادبيجىسايسىاهشيارك133٢ىاتدوك

دعُب،هعماجردناشهاكوروضحهبهكدوبهتسجربردقنآلسننآردهك

ىداقتنارعشدعبوديشابهتشادنهنادقتنمهكنديناوتىمنامش.دوبهدادىركيد

(.ديآىمرادودنبوهلسلسىدص»:ديوكب

؟تسىسايسىاهتيلاعفنويدمارشترهشوتيبوبحمزاردقجىنامحرترصن

دركديبهارهعماجهبوأىسايسىاهىريكتهجرطاخهبهنترصنرعشـ

تيبوبحمهبنآرطاخهبميوكبهكدشىمرشتنمىبزحىاههيرشنردهنو

تلعهب،شندوبخاتسكليلدهب؛دوبشمالكليلدهبطقفشترهش.ديسر



،ىسايسرظنزاهج:تسوخىمتأرجهكىراعشانتشونواهدزاوزاهدافتسا

رصاعمنارودردىتح(رفك)رعشندورس.ىساسحاوىعامتجاظاحلهبهج

مدرمرعاش،لمجتزادوبرودوا.دوبنكشتنسترصن.دهاوخىمتأرجمه

زيوايبهناخردهبارنمنهاريي):رزابوهجوكرعاشواههناخهوهقرعاشودوب

همغنزج،مدريسنهرنطونازيزعهارزج،مدوبهكدننادبرهشنيامدرمات

(.مدورسنىرعشىدازا



خاتسكدوبىرعاشىنامحرترصن،مردب

ىنامحرشرآابوكوتفك

ناهجربمشج1379هامدادرخردىنارياسانشرسرعاش،ىنامحرترصن

واهرابردتارظنلاحنياابوتساىراجمدرمنابزربزونهوارعش.تسبورف

ىاهدع.تساهدوب(اهىهايسواهىتشلبرعاش)واهكدناهتفك.تساتوافتم

نويفاهبوادايتعاربىاهدعوىميمصتساىرعاشىنامحرترصندنيوكىم

ىريوصتروميرذكباهىرودشيبواهىرودنيازاميهاوخىم.دناهتفركهدرخ

هبواىرعشناهجوهدشهتخانشرعاشنياتيصخشزاتوافتماسبهج

.خاتسكدوبىرعاشمرديديوكىموا.مياهدرك

؟دروآىوررعشهبىنرعاشهجريثأتتحتىنامحرترصن

وطيحمريثأتتحت،وأدحردىرعاشرههكلبمردياهنتهنمنكىمركفـ

ىرعاشىتقو.دنكىماديبتسدىلقتسموصخشمنابزهب،شدوخعامتجا

.دشابىركيدسكريثأتتحتدناوتىمن،دشابهتشادلقتسمنابز

واهتنطيشابهكنياايتشادا٣٢•ههدردنارعاشرعشهبىتهابش،ترصنرعش

؟دوبهدركادييتسدناركيدزاتوافتمىرعشهبشاىدرفىاهتراسج

ىاههناشنشرعشرد،دشابهدركاديبتسدلقتسمنابزهبهكىرعاشرهـ

.تفركىمراكهباررازابوهجوكنابزشرعشردمردي.درادارشدوخهبصتخم

داعيم)زامرظنهب.دوبخاتسكرعشردمهشنابزوتشادىركشلجعبطوا

تراسجوىخاتسكنيمه.دشرتروسجورتختسكوأنابز،دعبهب(نجلرد

ترصنرعش،(نجلردداعيم)اب.تساشرصعمهنارعاشزاوازيامتهجومه

.دركاديبهمادا(دابقيرح)ردوديسرغولبهب



؟ىعامتجاىاهداديوررطاخهبايداتفاقافتاىكدنزهبرجترثاردتالوحتنيا

زارعاش.دوبنريثأتىبىنامحرترصنرعشردىعامتجاتالوحت،ديدرتىبـ

.داسرىم

.دشابهتشادتوافتنابطاخمركيدرظناب

شدوخىهكىتحهكدحنآات،خاتسكىنابزابتساهدوبىرعاشمرديـ

زكرهوهدركنايبارشدوخهناصلاخوا.دشكىمشلجهبشرعشردمهار

.تساهدشنىعامتجاتالكشمميلست

؟تشاذكرثاىنامحرترصنرعشرددحهجاتردخمداومهبدايتعا

،كايرتهبدايتعا.تشاذكتمرديرعشربمهىتبثمريثأتودوبنديفمدايتعا

فكيهنودوبىعامتجاىراجنهانكي.دوبىعامتجالكشمكينامزنآرد

.ىبداىراجنهان

.داتفامدرمنابزرسهرابوددعباما،دششومارفىتدمىربىنامحرترصن

ىشومارفنآتلع.دنريكىمريثأتوازاىرعشىاهىزاساضفردنونكاىاهدعىتح

؟تسيجامشرظنهبلابقتسانياو

نالااما.دشهتساكواترهشزا،دعب.دوبفورعمرايسبىنمزمردي.هلبـ

.هدشراركتهلأسمنيااهرابنارياتايبدارد.دنناوخىمرشراعشاهرابود

هثداحىأدصىتقو»:ديوكىم(ديكنجنهكوجكنجكي»ردىنامحرترصن

(.دروختسكش...اما/ديكنجنهكوجكنجفكي/ديسيونبنمروككنسرب/ديباوخ

.ديدركتفلاخماماامش.دنسيونبشروككنسرباررطسنياهكدوبهتفكوأ

شروككنسربواىاههناقشاعزاىكيدوبرتهبمرظنهب.تشادنىتوافتـ

.واروككنسىربمنكباختناىرتماعرعشمدركىعس.دوشهتشون
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شاملو احمد





ثدوبنىسايسرعاشفكيطقفولماش

ركزربديشمجابوكوتفك

.تشذكردناريارصاعمنارعاشنيرترادمانزاىكي،ولماشدمحا1379دادرم٢

رسهبدوشىمهتخانش(ديبسرعش)مانهبهكناريارعشزاىاهرود،وافكرماب

.دشراكدنامودنامولماشرعشلاحنياابودمآ

نياشخبنيتسخنرد.مياهدركهيهتىاهمانهزيوولماشدمحاتشادوكنرد

ىهجودنجتيصخشهرابردميدادماجناىيوكوتفكركزربديشمجابهمانهزيو

.رادمانرعاشنياىرعشىكنزرداديآشقنوشرعشىسايسهيوس،ولماش

رعاشراكنهمانزوركيركربديشمج،دوبراكنهمانزوررعاشكيولماشركا

نوناكردوتشاددمآوتفروىيانشآولماشاب،دركزاغآرعشابوا.تسا

ترورضهباماركزرب.دركىمتيلاعفنايبىدازآىاربمهنارياناكدنسيون

هفرحنياردوتخادريىركنهمانزورهبوتفركهلصافىكنارعشزاشاهنامز

:ديناوخىمارواابوكوتفك.دشمانبحاصورادياب

؟هناقشاعىاهرعشرعاشايتساىسايسرعاشفكيولماشدمحا

ركأىتحو،دشابىتحارىليخراكىدنبهتسدنياهكمنكىمننامكـ

ودشابهتشادىبولطمىليخهجيتنمنكىمننامكميهدبماجناارراكنيامه

هب.دناسربرعاشكيايورثاكيزارتهبورتتسردتخانشكيهبارام

دوخهكنوركف،هفطاع،ساسحازاىشخبىرعشرهردرعاشهكليلدنيا

زاهدمآربهاكودريكىمماجناهناهاكآلكشهبىهاكراكنياودنكىمنايبار

.تسواهاكآدوخان

ىياهرعشاهنتايرعشفكيزاىشخباهنتامدوشىمببساهكيكفتنيا

وميسربىجياتنهبنآساسارب،ميريكبرظنرداررعاشكيىاهرعشلكزا

ىراكنينجرطخ.ميهدبميمعترعاشىكنزوراثآلكهبارجياتننيادعب
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هبنجكيهبارشياهرعشورعاشفكي،تلاحنيرتهبردهكتسانيارد

ىاهتواضقوىمهفزكوىمهفدبتابجوم،رتدبتالاحردومينكىمدودحم

.ميرواىممهارفارتسردان

...دناهتشادىرتشيبنابطاخمولماشىسايسىاهرعشًارهاظاما

ددركربشياهرعشايورعاشدوخهبهكنآزارتشيبهلأسمنيا،نمرظنهبـ

ديابارعوضومنيا.درادىكتسبرثااببطاخمدروخربهوحنو،رعشنوماريبهب

ماكنههعماجتيعضوورعشاببطاخمدروخربهوحنردىنعيرعشنوريبزا

ىليخدرومردهكتسانيامروظنم.مينكىسرربرعشابشندشورردور

وميقتسمهكاهنآهن،دناهدشفورعمىسايسىاهرعشهبهكىياهرعشزا

راكزاىركدنامىاهراكمهبلغاودنوشىمزورهلأسمريكردتحارصهب

بطاخمنهذردهكمهارىزيجنآورعشنوريبتالوحتدياب،دنيآىمنرد

تسانابيركهبتسدىلئاسمابهكىبطاخم.دادرارقهجوتدروم،درذكىم

واهدايرف،اهخساي،اهشسري،اهداديورولياسمزاىباتزاباهرعشنيارد

ىشابهتفكدابمدنيوبىمارتناهد)رعشًالثم،دنيبىمار...واهضارتعا

ىكنزاررعشنيادرادبطاخمهكتساهدشهتفكىنامزرد(مرادىمتتسود

،عقاورد،دوشىمهدييوبدرادهكتسابلطاخمدوخناهدنياىنعيدنكىم

رادشهىاهنوكهبولماشرعشرد،دوشىمىلوتسمهعماجربدرادهكىناقفخ

.دنكىماديبباتزابهدنهد

:ديوكىمولماشحرطهاتوكرعشردالثماي

نينوخىولكاببش)

هاكريدتساهدناوخ

درسهتسشنايرد

رونىوسهبلكنجىهايسزاهخاشفكي

(.دشكىمدايرف

هدشلقنقلخىيادفىاهكيرجنامزاسناراذكناينبزا،نايويزيوريريمازا

تسناوتىمن،تخانشىمنارولماشدوخواركاهكهتفكرعشنياهرابردهك

ىهكآنودبوبجلفاحمردىراجىاهثحبزاعالطانودبواهكدنكرواب

ديدهيواززاوا،ركيدنخسهب.تساهتفكرىرعشنينجىكيرجشبنجزا

ىتراشارعشنياهكتساهدركريسفتنانجاررعشنيادوختينهذابودوخ

.دوشدادملقلكهايسولكنجثداوحوهناحلسمدربنوىكيرجشبنجهب
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.هدنزيكناربوابيزوتسارعشنانجمه،دنكلقتنمبطاخم

وأرعشىسايسهولجردىريثأتهجولماشىكدنزنارودردىعامتجاطيارش

؟تشاد

زاىاهويش،هتسيزنآردواهكىاهعماج،رعاشىنوماريبىاضفربهوالع

عوضومنياهبمهولماشدوختيصخش...وهدوبجياروانارودردهكتسايس

هتخانششياهراكزاىاهدمعشخبردمكتسدىسايسىرعاشواهكهدزنماد

تاعوضومابشدروخربهوحنايودركىمهكىتسيلانروزىاهراك.دوش

هكهدشببسناكنسيوننوناكردالثمشياهتيلاعفابوىسايسوىعامتجا

هكىياهرعشىتح.دشابرتفكنرربشياهرعشهبىسايسهكنىنعيهبنجنيا

رتشيبشياهرعشىسايسرابهكدنكىمكمكتساهدركميدقتدارفاهب

ىاهفكيرجنامزاسهدشهتشكىاضعازامربيزدمحاهبارىرعشالثم.دوش

ىاضعازاىياضرىدهمهبار(شتآردميهاربا)رعشايهدركادهاقلخىيادف

زاناطراوهبارركيدىرعشاي،هدركميدقتقلخنيدهاجمنامزاسهدشمادعا

مهواهميدقتمهىنعي.هتفركسًيادعبهتبلاوهدركادها5دوتبزحىاضعا

.هتشادىسايسليلدوهزيكنااهنتفركسي

رتشيبولماشرعشهكروابنيااتدناهدادمهتسدهبتسدهمهاهنيا

ىاهانعمواههناشنكردىيردبطاخمودوشريكرف،تساىسايسىرعش

دوخنمنامكهباما.دشابولماشىاهراكردزورتسايسىتحوىسايس

اديبىسايسداعبامهركأو.دنرادرتارفبتارمهبىتيهامولماشىاهرعش

ىسايستيعضوكيزارتهدرتسكىيانعمودنتسهناشدوخىاجرددننكىم

ودنتسهرعشنيريزىاههيالردوقيمعىسايستاراشا.دنريكىمربردارزور

دنكىمىكنزموسناهجردهكىناسناهبتسارظانودرادرتهدرتسكىيانعم

. . . 9 ندزفرح،نديشكسفن،قشع،واىاربودوشىمراواواربتسايسو

وتساىصوصخمهلياسمنياهمههكىاهعماجرد.تساهدشىسايسمه

هظفحردراكدناموبوخىاهرعش،ىسايسمهوتساىلزغتمه،ىمومعمه

ىارب.دنتسيندعبكيهبليلقتلباقو،دنرادىروشنمىتلاحًامومعىعمج

ىتحايواهىكذاسنآهبىلزغتايىسايسداعباكيكفتمتفكهكتسانيمه
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؟تساهدركادييباتزابهنوكجشراثآردولماشىاهناسرتيصخش

رعشهكنامزمه،درادىهجودنجىتيصخشولماشهكتسينىديدرتـ

زاغآنامهزااما.دنكىممهىتسيلانروزوىشهوزيىاهراكدسيونىم

ىاهكنهآ)شلواركنامهزاهتكننيا.هتشادريثأتشراكربواىسايسهاكيد

نيلاسابتوافتموىتسيلانويسانتدشهبىهاكيدهكىنامز(هدششومارف

ىاهشياركودوشىملوحتمهكمهدعباما.تسادوهشمًالماك،دراددعب

ىيانشآىتحدراذكىمرثاشرعشرب،هكننيمهمهزابدنكىمديببنج

.تسينريثأتىبولماشربدرادكيسالكتايبدازاهكمهىبوختخانشو

،تردقهكتساناسناربافكيركشياتس.تساهنياهمهزاىاهزيمآولماشىنعي

نوخايودوش(ديهش)شفدهوهكديدىاربهكدرادارنياهداراوتساوخ

دوهشمهكهجنآاما،دنتسهداضتردمهابمهىياهاجاههزيمآنيا.دزيرب

تاساسحانوجمه،ولماشىاهروابواههاكيدوراكفاهكتسانياتسا

روحمفكي،لاحنيااب.تساهدشىلجتمشراثآردشناجيهريفطاوعو

ردولماش.ىتسينموأديدششيارك:ديداهراكنياهمهردناوتىماركرتشم

.دنادىمهفيظوىراوشدارناسناهتبلاودياتسىمارناسناشرعش

تيصخشنامهابتسولماشتيصخشزاركيدىشخبمهىركنهمانزور

بالقناهناتسآردًاصوصخم.مدركتبحصراصتخاهبنآزاهكىياههبنجو

شياهراكدرادارىتسيلانروزراكناكماهكبالقناىادتبالاسودوىكيو

رد.دوشىمتوافتمدركىملهجوىسىاهههدردهكىراكنهمانزوراب

ىاهلاسرداما،تساىبداًاتدمعوأىركنهمانزور،لهجوىسىاهههد

ايو«رهشناريا»ردًاصوصخم،دنكىملمعىركيدروطوا13%0ات13ه7

عضومزورىاهداديورلابقردودسيونىمىسايسىاههلاقمرس(هعمجباتك)

رعشوهناقالخراكردىعونهب،اهراكنياهكتساىعيبط.دريكىمىسايس

ادرماهلبا):ديارسىمحيرصهكدسرىماجنآهبودبايىمباتزابزينولماش

.(ماوتراكنا،نممتسينوتىودع

؟تشادىشقنهجولماشىسايسوىبداتيصخشىريكلكشرداديآ

امينلثمدناهتشادىدايزشقنولماشتيصخشىريكلكشردرفندنجـ

.(ناويكىضترم)وجيشوي

ىنامز.شرعشردهجشياههتفكردهجتساهتفكارنيااهرابولماشدوخ

ىرعاش.تساهتفركلكشركيدوأتيصخشدوشىمانشآديآابولماشهك
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هتفهباتكىريبدرسشاهمانراكردهكتسالبقىركنهمانزوروهدشهتخانش

هعومجمنيرتمهمزاىكينمنامكهبهكار(هزاتىاوه)نوجىباتكودرادار

توافتمرايسب،هتشاذكولماشرباديآهكىريثأتنياربانب.تسامرصاعمىاهرعش

.هتشاذكواربامينايناويكىضترمهكىريثأتًالثمزاتسا

اما،هتشادنولماشىسايسوىبداتيصخشربىريثأتاديآهجرك

:تسينمكمهًالصأشتيمهاهكتساهدششددجمناروفوواىايحاثعب

جواهبارولماش،رصاعمىاهرعشنيرتىلزغتزاىشخبندشهدورسابهكىناروف

ىيانشآزاغآنامهرددركىمفيرعتنمىارباديآىنامز.دناسرىمتيبوبحم

هنوكج(هنيآرداديآ)ىنعي،ولماشىاهرعشنيرتهناقشاعزاىكي،ىقشاعو

تسدمدىذغكودروآىمموجهولماشهبرعشنياىبشهمينرد.هدش5دورس

.دسيونىمراويدرباررعشنياواوهدوبنولماش

ولماشراكربمهموىدجىتاريثات،ودنآقشعوديآهكميوكبمهاوخىم

ودركىمشكمكهجوكباتكرد.دوبهدركولماشفقواردوخاديآ.هتشاد

رتهبورتشيبدناوتبولماشهكدنكمهارفىاهنوكهبارطيارشديشوكىمهشيمه

نياهبدناهتفرولماشهناخهباهلاسنياهمههكاهنآهمه.دزادريبشراكهب



(زاتممثدوبىرعاشولماش)

ىدابآتلودثدومحمابوكوتفك

نارياكزب5دنسيون،ىدابآتلوددومحمابهمانهزيونيالشنخبنيمرودرد

وكوتفكنابزنوكنوكىاههيالربوأطلستوولماشىروآنابزهرابرد

:ديناوخىم.مياهدرك

نيمههب،دوبرعاشطقفودوبنىبداقيقحتلهاولماشركادينكىمنامك

؟دشىمراكدناموكرزبهزادنا

.تفرىمنتعسونآهبمهنآ،نابزتمسهب،دوبنرعاشركولماشًالصا

نينجمهونارياعيسوتايبداهصرعردارواهكدوبولماشىرعشهرهوجلصا

زاارىزيججيهبيترتنياهب.دركتايبداونابزقشاعايندتعسوريتايبدا

زاتمم؛دوبىكزبكيهجردرعاشولماش.دركهفاضاايمكدوشىمنولماش

.دوبمهىكيهجردمجرتم.تساراكدنامنانجمهشزاتممىاهرعشودوب

اهنياهمه،دوبهجوكنابزهدنروآمهارفىياهنتهبودوبىاهداعلاقوفروآنابز

وىركنهمانزوروامنيسرددادماجناهكىاهقرفتمىاهراكزاىشخبهوالعهب

مرتحموزيزعرايسبامىاربارولماشدمحاهكدزاسىمارىاهعومجم،هريغ

.دنكىم

نابزابهنوكجمدرمتسانينجركا.تساىرخافنابز،ولماشنابزدنيوكىم

؟دنربىمتذلودنناوخىماروأراعشا،دنريكىمهطباروأرخاف

نابز.لصاردتساىناسارخ،نابزنآاما،رخافنابزدنيوكىماجنياــ

نيمههبناسارخردزونهمهام.تسينمدرمنابزابتوافتمىنابزىناسارخ

ركفهكتسينىصاخنابزليلدنياو،مينكىمتبحصوحننامهاب،نابز

هجوتمارنابزدنتسههجوكونابايخردودنتسهمدرمنوجمدرمدننكىم
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،دشابىسرافهجنآرهوديآىمردامنززاهكتساىرماناب.دنوشىمن

تيادهقداصىراجيلحالطصاهبنابزهج.دنبايىمردارنآنابزىسرافمدرم

ميوكىمنمىلو،رخافديوكىمنآهبىاهدعهكولماشنابزهجدشاب

زاهكدرادنراظتناىنابزىسرافهدناوخجيهصوصخهب.تساىسرافنابز

شدوخىاجردهتبلاودوشهتخاسكزبرعشرازابوهجوكحالطصاهبنابز

،درادارشدوخىبياركمههجوكنابز،دنكءاضتقاىعامتجاتيعقومىتقو

هدافتساهدزلامجدايهدنزالثمايدربىمراكهبادخهدموحرمهكىنابزلثم

دنتسهىسرافنابزىاهتيلباقىنعي،دنتسهىسرافنابزاهنياهمه.دركىم

.دناىماركىليخامهمهىاربو

نتشادهكنهدنزردىريثأتهجدوبلئاقرازابوهجوكنابزىاربولماشهكىتيمها

.ميريكبرظنردار(ايرب»رعشلاثمىارب؟تشادهنايماعتايبدا

دعبونمهرودىاهناوجمامتنوج.تساهتشادىدايزتيمهادصرددصـ

هب(ايري)ردولماشهكىنابزهب.دنهدىمشوكررعشنآمهزونهنمهرودزا

ولماش.دوشىمهتفكامناردامنابزهبهكىاهناسفانابزمييوكىمهتفركراك

ولماشهكىاهنيمزرهرد.تساقفومرايسبهكدادناشنمههصرعنيارد

هكتسانابززاىشخبمهىاهناسفانابز.دوبزاتممشراًكاعقاودركىمراك

.دوبطلسمناهبولماش



(جنرطشهبوتشادهقالعروتاكيراكهبولماش)

ىناتسينكوتابوكوتفك

ابارشراكىكلاسهدجهردىنارياسانشرستسيروتاكيراك،ىناتسيناكوت

.دركعورش(هعمجباتك)همانهتفه

ولماشدمحاابشاىيانشآزا،مدادماجناىناتسينكوتابهكىيوكوتفكرد

ردىراكمهنياتاريثأتزاو(هعمجباتك)ابشاىراكمههبرجتنيتسخنزاو

.ديوكىمنخاسشاىاهفرحىكنز

:ديوكىموا.مينيشنىمكوتتبحصىاب

تشادهقالعجنرطشوروتاكيراكهبولماش

18ًادودح،مدوبلاسونسمكىليخ،دوببالقنالواىاههامتبـسردـ

دمحامتسنادىماما،متشادنىتاعوبطمراكهقباسمهنآزالبقاتودوبملاس

مهارىشخب،دروآىمردهكىاهلجمره.درادروتاكيراكابىبوخهنايمولماش

هكعقومره.تشادهقالعمهجنرطشهبهتبلا،دادىمصاصتخاروتاكيراكهب

طوبرمىزيجايوجنرطشىربهحفصفكيدروآىمردهلجمايباتكولماش

(رويدارشويراد)ىاهراك(هعمجباتك)رد.تشاددوجونآردجنرطشهب

زادعبهكتساىنارياتفلكندركتسيروتاكيراككيرويدارشويرادـ

،دركراكروصمنارهتىاربىتدمهعمجباتكابىراكمهزادعبوبالقنا

همانزوركيىرباجنآ.تشكزابنارياهبزكرهركيدوايلاتياهبتفردعب

نمىاربواراثآ.تشادصاصتخارويدارشويرادزاىرثاهبهشيمههعمج

ايدشابرويدارشويرادلثمهكمنكىراكتساوخىمملد.دوبهدننكهسوسو

.دنكىمباجولماشارناشياهراكهكدشابىياهتسيروتاكيراكلثم
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.مديشكنوتركرويدارشويرادريثأتتحتمتسشننيمهىارب

مياهراكهكمتشادنسفنهبدامتعاالصااهتنم.مدروآردراكزانوتراكدنج

.ولماشزيمىورمراذكباراهنآوهعمجباتكرتفدمورب،مريكبمتسدار

هكمتشونىاهمانومتشاذكتكبردارهمه:مدركرنكممراكنيرتتحار

ايدروخىمناتدردهبمنادىمنومديشكراكدنجومتسهتسيروتاكيراكنم

،شدعبهتفهودىكيومدركتسيومتشذكتكبىوتاراهحرطهصالخ.هن

مك.مديرخارهعمجباتكىشورفهمانزورهكدزاحبصهبنشجني

ىاهحرطالومعمهكىاهحفصنآردمديد،مدزىمقروهكارهعمجباتك

نآردنمراك.تسينرويدارزاىحرطايومسا،دشىمباجرويدارشويراد

.دلجىوردوبهتفررويدارراكودوبهحفص

اهتيقفومنيتسخنميعط

تيقفومنيع(هعمجباتك)ردنمزاىرثاراشتناودوبملاس5لجهنم_

هان،هن.دشىمرشتنمنآردرويدارشويرادىاهراكهكدنكبباجىاهحفص

ومتسهىكهجبنمهكمدادنحيضوتمدوبهتشونهكمهىاهمانرد.ًالصأ

ىرسود.دركنمقحردمهىزابىترابروججيه:تسهىكوهدوبىكماباب

متسنادىممدوخموسىرس.دركرشتنمارهمه،مدوبهداتسرفشياربهكراك

ىنعي.دوبهدركنهدافتسامهارشاهنادفكيىتح،دنتسينبوخدايزمياهراك

ىوتمهدبماجناىركرهمتسهرهجونمرسينوجهكدوبنمهىروجنيا

باجهمهمهاهنآهكمداتسرفراكركيدىرسفكيدعب.دوشبباجهلجم

.نامزنآقفومتايرشنويشرآردتفرودشليطعتهلجمهكمهدعبودش

...متشادنىبطاخم

نمرد،دشباجنمزاهكىياهراكنيلوا،متشادنىبطاخمنامزنآردـ

ىاربنياودوبهعمجباتكابنمركعورشلاحرههب.دركهزيكلاداجيا

هدركباجولماشدمحاارمياهراك،دوببوخىليخهلاسهدجهناوجفكي

اديبسفنهبدامتعاىمكنآزادعب.دوبهدشباجمهىبوخىاجودوب

لكشتاعوبطمابارمطابترانيلواودندوبحرطهكمدركاديبىناتسود.مدرك

.دنداد

هقباسدرومردهكاجرهودنتساوخىمنمزاىاهموزرهكاجرهاهدعب
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ردمياهراكهكمدركىمهراشاهتكننياهبهشيمه،دشىمتبحصماىرك

ىاهفرحتيقفومنيرتكزبنمرظنهبزونهنياوهدشباجهعمجباتك

.تسا5دوبنم



امهكنهنيآردولماش

وتيمهامدرمىاربتلموفكنهرفنآنارعاشوناكنسيونىكنهرفرهرد

،تساليشآهنشابفكنهرفوتايبدا،ىتلمرهىاقبىارب،دنرادىصاخهاكياج

.تسينهدعاقنيازاادجمهناريافكنهرفوناريا

هكنورظنولماشدمحاهمانهزيوزاشخبنيارد.دنرصاعمنارودردامتلم

.ميدشايوج(ديبسرعش)راذكناينبهرابرداررياونارياىبداشخبنابطاخم

:ولماشدمحارعشهرابردامشتارظنزاىاهديزك

ىقشاعىاهزورتياكح

رادتسودهميعن

ىياهمغزامدوبغرافزونههكىركزور:مدركفشكىقشاعراكزورردارولماش

ىعقاوبطاخممتسنادىمنزونههكىراكزور.دوبهدشناهنيشتاملكىالهك

ىعامتجاجنرمادكنطبزاشاهنارعاشىاهتياورىاهمدآوتسيكاهرعشنآ

ودندشىمفكايواىاهرعشهيشاحزااهمانهكدوبىركزور.دناهتساخرب

،اهمغنازاغرافوقشاعوناوجنم.دنامىماجهباهنازاىفورحاهنت

.مديشكىمطخارهناقشاعىاهرطسرود،ندناوختوهشزاريىياهمشجاب

هيبشمقوشعممدركفشكناهكنهكىتقو:مدشقشاعولماشىاهرعشاب

ابنمودوب(هتفايريد)نمقوشعم.دورىمهارواىاهرعشردهكتساىنز

:متفكىمنخسواابولماشرعشنابز

،نافوتابهكرباناسهب)

رحصابهكفلعناسهب

ايردابهكنارابناسهب

راهبابهكهدنربناسهب
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(.ديوكىمنخسلكنجابهكتخردناسهب

هدركديبارىقوشعمنم،(دوبنآزاملدوتسدشزرلهمه)هكىقشعرد

ثنؤمدوجومفكينمىاربقشع.دوبش(نهاريبردقشعهناحبص)هكمدوب

هديجيبتاملكردردقنامه،مكحمردقنامه،فيرظردقنامهمقوشعم؛دوب

ناكرتسهمهمدهدييسزاهكىديشروخ):هتخيمآزيكناتريحريواصتهبو

.دركىم(مزاينىب

ناسآميارب(توكسناهنيهجنكش)ندركراكشآهك،ىقشاعراكزوررد

هب،تاساسحاهناويدىاهجومهكدندوبىتاناجيهنيكستاهنت،تاملك،دوبن

.ناشدنديبوكىممبلقىاههراويد

زاارمهكمدركىمسحشياهدزاوردىتنوشخ،موشقشاعهكنآزاشيب

:دركزابميورهباررهشهتسبىاهردىقشاعاما،دركىمرودشياهرعش

مرادىمشاتسود)

شمسانشىمهكارج

ىكنأكيوىتسودهب

(.تساتوادعوىكناكيبهمهرهش

ولماشرعشنيا،دادىمارمقشعىناتسباتىاهزورىوبهكىفدتسويىور

:متشونار

وتارم)

ى::مهم“ى:

ىتسارهب

ىاهديصقمادكتلص

(؟لزغىا

.دوبماىكنزهيدهنيرتهناقشاعنيا.مدادهيدهقوشعمهبو

تسيزناوتىمولماشاب

ىدنواركمارهش

.مدناوخىمىناتسادىاهباتكهتبلالوا.ناتسبدزا.مدناوخىمدايزباتك

همانرارسادشمبيصنهكىرعشباتكنيلوا.رعشىداوهبمداتفامكمكدعب

مراهجسالكىلوبقهزياج.دوبهدروآهيدهنادابآزامردي.دوبىروباشينراطع

.ىسكقيوشتابهنومتفررعشتمسهبهكمدوبمدوخىلو.ىيادتبا



ردقنامهارىليهسىدهمراعشا.منكعورشاجكزامتسنادىمنتسرد

بارهسوىريشمنوديرفورويردانردان،ىلوتنوديرفراعشاهكمدناوخىم

ردشرعشهكدوبنيالثم.دوبن(تسدمد)نايمنياردولماش.ارىرهيس

اب!تساهدنناوخمدركىمركفىلومدوبهدينشارشمسا.تسين(سرتسد)

نآ.مدوبهتفركشهابتشادوبىرازابهجوكىاههنارتهدنناوخهكولماشريما

دواد.ىراسيداوج.بونجرددوبمهىرازابهجوكىاههدنناوخرودنامز

لهاالوصامهتاهداوناخودشابتالاسهدراهج-هدزيسىتقو.ىماقم

قازراىدنبهريجىاهفصابدشابهدشفداصموتىناوجونودنشابنباتك

تسينديعب،ىنكىكنزمدقمطخرانك،مهبونجردوكنجىاهلاسو

.دنزبرسوتزاىخيراتىاهطبخنينجهك

ىرطسدنجشاهماننيلواردهكناتسريبدلوالاسردمدشانشآىرتخداب

مياربار(...دركميهاوخاديبارنامياهرتوبكهرابودامىزور،نشورقفا)زا

مسارعاشزاىبياههماننينجنايايرد.تسنادىمنارشرعاشمسا.دوبهتشون

مداي.تساسنجكيزاهماننتمورعشدننكدومناونينجهكدندروآىمن

ىبيسهنهكىيارسزارتخدهس)رعشزاىياهرطسىركيدهمانرد.تسردتسين

وتىاههسوب)ىركيدهمانرد.تشونمياربر(...دندنكفاميايشيبخرس

مان.دروآىماههمانردمهارغورفزاىراعشا.(...دناغابىوكريناككشجنك

نآدوبهدركرشدوخراك.دركىمشومارفارولماشماناما.تشونىمارغورف

دوبهدمآوديايبهك:ركيدىناهجزادوبهيده.هكدوبنرتخد.تفكشرتخد

ووجتسجهبمدركعورش.دنكاهرنوزومرعشوىليهسوىلوترشزاارمات

(فكاخىاههيثرم)داتفامتسدهبهكوازاىباتكنيلوا.متفيارولماشماجنارس

مهزونه.ديمدماىكنزهبىاهزاتىاوهىتسارهبهك(هزاتىاوه)دعبو،دوب

.مشكىمسفنارهزاتىاوهنامهىاههدنامىقاب

توافتماماقشاعرعاش،ولماش

ىناماساليل

نيعردوأىرعشنابز.ديوكىمنخسقشعزاشدوخهويشهبولماشدمحا

نابزارنآاهمدآزاىاهدرتسكفيطوتساتبالصري،هناقشاعتفطلظفح

ارقشعراكناولماشزادعبهناقشاعىونىاهرعشزاىخرب.دنبايىمدوخلاح

ادجناشهرمزورىكنزورازابوهجوكمدرملدزاارنآودننكىمىدنبهقبط
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مههنسركوىنادنزوهراوآنآهكديوكىمقشعزانانجولماشاما،دننكىم

.دريكىمرارقوأىيانغىزابريثأتتختهملكهمزمزاب

راذكريثأتىرعاش،ولماش

رونازورهب

هتخانشىيازجاناونعهبوناريامدرمنهذردلكفكيلثمدناوتىمولماش

تسردهكدنكتسردارىاهركيباهىنارياريغنهذردمهبملكفكيزاهدش

.تساتخسمهشندشبارخوىتخسهبشندش

ايثلاثناوخارعشردًالثم.درادارىكزيونياولماشاهنتناريارعشرد

ىمامتهكديتسهفرطىرعشلاخفكتدنجابغورفىتحايىنامحرترصن

رعشلاثمىربركأدينكركف.هدادرارقعاعشلاتحتاررعاشنآىاهرعش

هجميريكبىنامحرترصنزاار(مادهنا)رعشايوثلاثناوخازا(ناتسمز)

؟دنامىمىقاب

هكدرخىيزجاابتسىاهزاس:تساحرطمشتيلكرداماولماشرعش

زانيمهىرب.درادنلاخفكتولماش.دنتسينىركيدربراوسراكنامادكجيه

ولماشرعشمسرتىمامامتسينرعاشهكنياابمهنم.دناهتفركريثأترايسبوا

ىروطرركيسمرادمنيبمنكزابمشج.دراذكبريثأتمنديشكراكيسىكرور

.ديشكىمولماشهكمشكىم

امنارودىاه٥دورسنيرتهبزاولماشراعشا

ىميمتغورف

،هناقشاع،ىسامحراعشا.تسامنارودىاههدورسنيرتهبزاولماشراعشا

زادعبىتقونم.دنرادىقيمعتلصاودنيابيزوريكشاىفسلفوىعامتجا

.منكىمسحارشيبلاس30ىلبقريثأتنامهمناوخىماراهنآزاباهتدم

مهوشاىكنزمههكدزادناىمنووهتبدايهبارمهشيمهولماشعقاورد

،اهتيدودحممامتابولماش.دهدىمرارقرنهنانامرهقفيدرردارواشراثا

هكدراداررنهوتردقنياىصخشىاهىراتفركورقف،روسناس،ىروتاتكيد

هيوازنيازا.دنكاديبدوخرصاعمنارعاشنايمردىقحهبوهزيوهاكياج

نودبدوبهدشنكرمناوجغورفرك.تسنادواحطسرداردازخرفغورفناوتىم

نيرتهبدياشدنادىمهجىسكودورسىمىركيدىابيزوبانراعشاكش

سحراكرولريثأتولماشهناقشاعوىسامحىاهراكرد.دشىمرصاعمرعاش
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رعشهنافسأتم.دنراداردوخىاجهكمهىولومومايخوظفاح.دينكىم

.تسينهدشهتخانشنادنجركيدىاهنابزردولماش

رعاشفكيطقفولماشاما.متخانش(هزاتىاوه)ابزاغآردارولماشنم

ريكردناشدوخنامزلئاسمابايندكزبنارعاشهمههزاتودوبنىسايس

ىفسلفشركتعونرظنزااماولماشرعش.درادنمهىلاكشاجيهودناهدوب

.تسامهمرايسبىنابزىانغوىيابيزوايندهبرعاش

،هدشميدقتترايانبنوئليانهبنووهتب3هرامشىنوفمسهكدينكبارشركف

طقفرثاكيرثانيادوبنوئليانريثاتتحتنووهتبنوجمييوكبديابايآبوخ

هرودىرنهبانولواهجردراكهاشفكيىنوفمسنياعقاوردهن؟تساىسايس

سح(هزاتىاوهرد)(نكهكن):رعشردولماشهكىدرد.تسافكيتنامر

زاارىبياهىدزارتنينجهكتساسمللباقىناسكىاربطقفدياشدنكىم

ارهدنناوخحورهكدرادىصاخىرعشىانغرعشنيا.دناهدوبدهاشكيدزن

.دنكىمريخست

نم.دنراداردوخهداعلاقوفوصاخىاجهكمهولماشهناقشاعراعشا

ىبرغفكيسالكىقيسومزاواتخانش،دادماب.اتازايتمازاىكيمنكىمركف

دنجو«اوزنانيرخآلزغ»ردًالثمواىسامحراعشازاىضعبهوكشابنحلودوب

كشنودب.دزادناىمىناملآهوكشابىاهاربادايهبارمدآركيدىسامحرعش

نابزريهشوهدشكيسالكىارعشزاركيدرعاشدنجرانكردمهولماش

.تساىسراف

امنامزرعش

نايرديحثداوج

دمحا)ىاهرعشابماىيانشآ،تايبداورعشهبنادنمهقالعزاىليخلثم

ىتخانش.منويدم(ىقوقحدمحم)ىفرعمهبهكوادوخهبهناركزب(ولماش

زاىكاخرب/متسيابدوخنيمزرب)دركمروبجمهكهبذاجريىلومكنهريد

(...دردىهشعروساملاىهدارُب

تفارظهبناوتىمن،ولماشىرعشتايبداونابزتخانشنودبكشىب

اردييسىاههزاوهكىاهناكراهج.دربىي(قشع)و(ىدازآ)،(ناسنا)،(رعش)

تايبدالوصحمولماشىانشآوهداس،ميخفنابز.دنكىمعومجموديريىم

هتخادكارولماشنابزىخرب.تساناهجتايبداهزجعمروطنيمهوكيسالك

!كنسحندركرادربهيثرم؛دنناوخىمىقهيبرثن
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ولماشنمىارباماتشادىبداركيدىاههنوكردانمىتاديلوتولماشهجرك

!راهبىبوهدنريىبنيمزرسرددركشزاغآرابرهديابهكتساىرعاش

ناهكيب)

تبرغهب

ـدوبهديسرنرددوخهكىنامزهب

،كنسونروناجيهشيبردمدشهدزنينج

مبلقو

ًالالخرد

.دركزاغآنديبت

متفككرترراركتىهراوهك

ىنيمزرسرد

(.راهبىبوهدنريىب

تفكرعشاديآونمىأربطقفولماش

روبتممهنيهم

نمىربطقفولماشمدركىمركف،تشذكردولماشىتقواتىناوجونزا

.دمهفىمنارشرعشنمزجىسكمدركىمركف.تساهتفكرعشاديآو

،مدركتكرششاىرايسفكاخمسارمردىتقو(دوبمنايفارطارطاخهبالامتحا)

زاىكيطقفنممديمهفهكدوبتقونآ.مدوبهدشمكتيعمجليسرد

.مدوبشبطاخماهنويليم

تساىزارفكشا

تساىزاردنخبل

تساىزارقشع

دشميتيهملكولماشكرماب

ىكولسىشونرهم

هزرابمهكىركنايصع.دوشىمبوسحمىكنزردنمنايصعدامنولماش

5ليججرهبجرطقفشرعشاردهملك.دركرتعوبطمشاقشعىنشاجابار

.دنكىمداجياىياههقرجنهذردودنكىمدروخربمههبهكلبدوشىمن

فكرماب:تفكاسرىدصابوانيفدتمسارمردكرزبدونهبهكدوبنليلدىب

.دشميتيهملكوا



مامتردولماش.دركدوخوريبارىرايسبودوبنىسكوريبشرعشردوا

تفكقشعناغفزاركا:دنكظفحارشرعشهيوسودرهدركىعستدم

شاهزرابمرد،ىروكهبهدنزخلتنومزآتيرودىاتمهاوخىمهنباتىبهج

...تسيديابتسيزناسنيدبرك:تفكودشتخسىدرم

.نمحورردهجاديآبلقردهج،دنزىمضبندننامشمالك

وازادعباديآدنادىمامادربىمالاباراديآ.درادنلاسونسواهبقشع

.دنامىمشرعردشاقشعهبراكدنممه

دنتفكنمابتنمشجو)

ادرفهك

(...تساىركيدزور

.نمىاربتساهادرفزاريمهزونهاهمشجنيا

ىيولبات:دزادناىمىولعكزب(شياهمشج)دايرمولماشىديآنامشج

.دربننيبزااراهمشجنآقربىكورججيهودشراكدنامخيراتردهك

دندناوخهناسفارداهرفونيريشىكدوكزاركهكسبنيمهاديآوولماشزا

...مديداهناردارهناسفشيوخمشجهبنم

ثدوباملسنرعاشولماش

ىرغعجليعامسا

.مدشانشآولماشمانابهكدوبناتسبدمجني.تساملاسنرعاشولماش

ردهكنارودنآشيالآىبوهداستاركفتونمتاروصتاب(ايري)ىابيزرعش

.درادقيمعىدنويبمتفرىمناتسبدهبنمه0ههدىاهلاس

ركيدفرطزا.ىكنهرفرهشفكيمهودوبىتعنصرهشفكيمهنادابآ

نامزناردليلدنيمههب.ىعامتجاوىناسناقيمعىاهداضتابدوبىرهش

رعاشولماش،تشادجاورىركراكتالحمنايمردبجتاركفتنادابآردهك

(ولوجوكهايسىهام)ًاصوصخىكترهبدمصىاهناتساد.دوبىاهدننوخرب

دوبهدركزابىبوخهبىيامنهاروناتسبدنازومآشنادنايمرداردوخىاجمه

ىيادتبامجنيسالكردمناتسبدملعمقيرطزاهكمراددايهببوخمهنمو

وىكنسركىاهدزاوهكدوبنينج.مدشانشآواى(ايري)رعشابوولماشاب

.دشهارمهنمابراكزورنآرد،ريجنزوىكنشت
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ىشاغوردىبتعيبطوغورف

ىماجىدهمزاىتشادداي

ميسقتهوركودهبرصاعمكزبرعاشجنيتفكناوتىمهيلواهكنكيرد

.ركيدهوركردولماشوناوخاوهورككيردىرهيسوغورفوامين:دنوشىم

هعومجم.درادارهوركنيارعشدادعتنيرتمك.تساهوركنيانزاهنتغورف

ىدلوتهعومجمود)دسرىمنمهرعش0٢هبهدركغورفارغورفهكىياهراك

هب.تسالواهوركصخاشهدنيامنو(درسلصفزاغآهبميروايبنامياوركيد

ودره.اركتسايسارمودهوركوميرامشىمركتعيبطارلواهورك،ىهاتوك

زاىكينآوهدركمهىياركتعيبطىكينيا.دنرادمهىياهىناشويمههورك

وكتفكىبىرهيسوغورفوامينهوركردتعيبطاما.تساهتفكمهتسايس

.درادىصخاشىاج

شخبىياهرهدنيآهباثمبتعيبط

ردوأهاكياجوغورفمهفىاربىساسازمرديلككيتعيبطنمرظنزا

اتامينزااركتعيبطىميمصوهداسهلسلسهبرك.تسارصاعمكنهرف

ىعيبطوتعيبطهبهشيدناميوكبديابمينكهجوتىرهيسنآزاسيوغورف

رداموادم13د9ردىرهيسفكرماتدشهتشونامينهناسفاهك1301زانتسيز

ردنيداينبىاهلاسمتعيبط.تساهدروريرامكرزبرعاشهسوهدوبنايرج

هدركىزابنيداينبىشقنمهرصاعم٥رودردىبداركفديدجتردوتسارنه

ىنامزاتدركمهاوخىسرربارغورفىياركتعيبطىاهشزراهلاقمنيارد.تسا

ىياركتعيبطهكتسانيانمىاعدا.ديسرناوتبىرهيسوامينهبهكركيد

ىوقلامتحاهب(بارهسفكرمزاسيىنعي)هلاسىسفقوتهرودكيزاسي

تايحلوطردارهجنآىنعي.دزدهاوخمقرارامفكنهرفورعشوركفهدنيآ

ورعشوركفردركيدىاهتروصردميدروآتسدهبىرهيسوغورفوامين
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.دادميهاوخهمادافكنهرف

دنبزااردوخميهاوخىمىتقوهكتسانياردتعيبطهلاسمتيمها

زمر.تساهرهاشنيرتهبهكلبوهتخانشهاراهنتمينكاهرمزالانىاهديقو

وىكزادوسوىكتفيشدحاتراكنياردوتساركتعيبطامينهكنيا

نيكنسىاهديقزاىيهرهدننكزاغآوأ:تسانيمهدورىمشيبىشوهناويد

تعيبطزاوددركربتعيبطهبهرابودهكنيازجدرادنىهاروتساهلاسدصدنج

رعشركزاغآغورفتساىسرافنيونرعشركزاغآامينهكروطنامه.دنكزاغآ

زاامكزبرعاشنيتسخنوا.تساهنانزناهجىامينغورف.تساهنانزنيون

لوطردرعاشنزنيرتكزب)ىنككىعيفشرتكدريبعتهبوتسانانزنايم

.(هع٣،هنيآوغارجاب).ناريابدا(هلاسرازهخيرات

تاكاحموتعيبط

شنادنارياورصمردهكىنانويثروغاثيف.درادرنهردزاردىاهصقتعيبط

.تسا(فكالفاىقيسوم)زاىديلقتناينيمزامىقيسومتفكىمدوبهتخومآ

:ديوكىمىتقودرادىارنيمههبرظندياشانالوم

قلحهبوروبنطهبشدنيارسىم/قلخهكنياتساخرجىاهشدرككنب

زاديلقتىمدآراكهكتسانياشاهيابهكدرتسكىمنمادىثحباجنيازا

،دنكهجهتشكهكىرداربابدنادىمنليبقىتقونآرقرد.تساتعيبط

.(31،هدئام)دنكنفدفكاخردارهدرمركيباتدنكىمىيامنهارارواىغالك

زاارىزاسهناخومياهتخومآتوبكنعزاارىجاسنامديوكىمتيركومد

ديلقتهركت(٢09،ىرهاط).مينكىمديلقتناتسدرازهزاندناوخزاوآردووتسري

زاديلقتىناسكهكديسراجنياهبمهىزوردوختالوحتريسردتيعيبطزا

راكيرفآودنوادخراكردرنههكدندشىعدمودندرمشهدوهيبراكرتعيبط

ىاهديلقتارىشارتركيبوىشاقنلثمىياهرنهسيوتساندركىلوضفناهج

رنهابريخاراتفرنياباتزاب.(٢١٢،نامه)دندركهرخسمودنتسنادشزراىب

تسابيعىزاسهمسجم؛دوشىمهديدزينامىمالسافكنهرفزاىشخبرد

ردشيركودنيا،همهنيااب.تسادنوادخابندركىربربىاعداركنانوج

.دننكعناقرركيدكيدناهتسناوتنزكرهودناهتشاددوجومهرانك

ودنيبواوتفايهمادامهىبارافىارآردتعيبطديلقتهباثمبرنههركت

شالصالثمارىزيجنتخاسهكىياهرنه:تشاذكهلصافاهرنهزاهورك



ىمالكىاهرنهردارزيامتنيمه.ىركيزابلثمدننكىمديلقتارىصخش

هكنانج)تساناكدنريالثموتعيبطىدصديلقتهكىرنه:دوبلئاقمه

لاقتناىاربدربىمهرهبتاملكتيصخشزاهكىرنهو(دننكىمنايجركش

،ىلاعتموىلاعرعشردو.(٢١٢،نامه)تسارعشراكنامهنياوانعموسح

اجنياو.درادىدنلبناكيابهتبلاليختتردقواههزوابىشاقنوىقيسوم

.تعيبطهب.كالفاىقيسومهبميدركىمزابهرابود

تعيبطهبندشهيبشىوداج

ندشاهرسحنآهبندشدننامهوتعيبطهبندشكيدزنابىمدآارجاما

كنراردوختروصونتىشحوليبقىاهمدآلثمرعاش؟دنكىمديب

تهابشنيارج؟دنكهجاتدناشنىماهلكواهربدوخرسربودنكىم

نآرعاشهكتسانياشاهداسباوج؟تساهدننكروحسمردقنياتعيبطاب

ناوتىم(ىياهرهبزاين)ارنآهكدنكىمىكنيامنارنايمدآعمجزاىتلصخ

(ىعيبطريغ)ىاهدنبوديقزاىراواريز.ميرادنىبياهرىبياناوتهمهام.دناوخ

تعيبطزاىزمرواردنوجميرايسىمشوكرعاشهب.مياهدشراتفرك

راشرسواىنغسحزا.ميونشىمنامسآونارابىقيسوموامالكزا.ميبايىم

ىاربشاتاملكابهكمينكىمرفسىناهجرانكهشوكهبوااب.ميوشىم

.تساهتخاسام

تياكح.دنيوكىمزغنىاههصق.دناكرزبنركتياورهشيمهكرزبنارعاش

اهرنم(ىكتخاس)دوخزاارام.دننكىمهدزتريحارام.دنرادتفكشىاه

هكتساىراكوزاسنامهنيا.دننادركىمزابنام(ىعيبط)دوخهبودننكىم

.مينكىمندشهتسشساسحا.مينكىمىكبسساسحا.دهدىمشيالابارام

نآزاارىرهيسرعشوميناوخىمارغورفرعشىتقوهكتساىسحنامهنيا

.تعيبطابتسانتخيمآ.تسانيمهىكمهامينرعشو.ميوشىمراشرس

.دنكىمىنيرفآزابشرعشردودنكىمديلقتمهارتعيبطىاهادصىتحامين

ىزابسناسنرزاغآردىجنيوادهكدننكىمىزابارىشقننامهنارعاشنيا

دياباسيلكىليمحتدعاوقتراسازاتاجنىاربهكتفايردهنادنمشوهوا.درك

هبارنآودادرارقساساارتعيبطزاديلقتهرابودوا.تشكزابتعيبطهبهرابود

رتىندوتسدنكىممسجمرتقيقدارتيعبطهكىشاقنره):دركليدبترايعم

هدنهدتاجنهكتسينديلقتاعقاونيااما.(٢٢0،ىرهاطزالقنهب)(.تسا

هكتسا(٢٢3،نامه)(تعيبطابندشدننامه)ونرودآلوقهبهكلبتسا
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.لــهدىمتاجن

ثدراكىماردوخناتسدهكىنز

زاندشرودىاههخرجرددوشىماررنهوكنهرفخيرات،بيترتنياهب

زاشخرجنياجواردغورف.دركهصالختعيبطهبتشكزابوتعيبط

.تساهدركنوكّركيدارىنارياناسناعضوونزتيعضوىعيبطهبىعيبطريغ

هكىتنسزازونهاميننوجتسامينزارتشيبتبابنيازاغورفراكتيمها

هبهتسبلدنادرمسيسوارنزواردوخغورف.ديآىمتسامكحدرمنآرد

.دهدىمتسدهبنتسيزىعيبطزاىلاعتمىيوكلاودننكىمدازآارواراكووأ

ونزاودركبكاخرداردوخدناوتىمهكدوشىمهنكيتعيبطابردقتآوأ

:دوشدلوتم

مراكىمهجغابردارمياهتسد

دشمهاوخزبس

هرابردوا.تسينىقافتاالصاغورفرعشوهشيدناردليثمتنياومالكنيا

.تساهدزدنويبتعيبطابارشدوجوهمهوتساهديشيدنارايسبتعيبط

ر)د(.ماناتخردهلالسزانم):دانيبىمتخرداردوخغورفهكتفكناوتىم

ديآىمنوريبىيورينكاخىوتزا»:دسيونىمناتسلكهبشياههمانزاىكي

هكىياهزيجمامتابهارمهموربورفدهاوخىمملد.دنكىمبذجارمهك

اهنتمرظنهب.موشبلحليدبتلباقريغلككيردوموربورفمرادىمتسود

رد(%3،دازخرفغورف)(.تسانيمهندشجويوجيهزاندشانفزازيركهار

:دنكىمدرطودنادىمتعيبطفالخارهدشتداعىاهراتفرركيدىاج

رباهراويدواهدحهبندشميلستوىكنزكحضمىاهتداعهبندشدتعم)

(%1،نامه)(.تساتعيبطتهجفالخ

هبشرفستارطاخرد.دنكىمىكيايرداباردوخغورفركيدىاهجرد

هظحلفكي.مديدكيدزنايردهبارمدوخردقجهظحلنآرد):دسيونىمايورا

مديشكزارداههسامىورتقونآ.مدركسحمبلقردارجاوماموادمتكرح

اتدوشفكنسىتحهكدرادنىيباجيهو(81،نامه)(.مدشىكيايردابو

لحاسرانكىاهكنسزاىكيهبليدبتتساوخىمملد»:دنامبهياسمهايرداب

(٨٢،نامه)(.مدشىم
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دهدىمريشارمدنكسرانىاههشوخهكىنز

ىكيسوب،تعيبطىنعي.تساشيازوشياسرفهزيمآتعيبطزاغورفكرد

نيعردتعيبطىكتاهبناوتىم،غورفهشيدنارد.تساىكنزمهشا

تساجنآنمقشع):تشكزابشنيرفآودلوتهبهرابودىكيسويوىكذوسرف

نايمردشنيرفآودنسرىممههباههشيرودنوشىمزبساههنادهكاجنآ

مهاوخىممسربشالصاهبمهاوخىم....دهدىمهمادااردوخىكيسوب

غورف)(.منكنزيوآناتخردىاههخاشهمههبهديسرهويمكيلثمارمبلق

ىنامهنياهبدنكىمرارقربتعيبطودوخنيبواهكىاهطبار(%1-%0،دازخرف

مدننكناكدوكنداددشرردىشقندناوتىمواهكتسانيمهىاربودسرىم

:دنكىزاباه

رمدنكسرانىاههشوخنم

ومريكىمناتسيريزهب

نيادناوتىمنيمزرداملثمواوديآىمتعيبطزاريزكنمهواقوشعم

.تسادازآهنايشحووا:دنكناهنيشاهناتسبىاههتوبىالرقوشعم

غوردىبغورف

هلاسمدشخبىم،تيروفامنامزردو،تيمهاارتعيبطهبتشكزابنياهجنآ

هدنيامننيرخآفكرمهكىنامززاتسردام.نتسيزغوردىبوتساتميمص

مياهدشىليمحتوىمسرىكنهرفريكردداتفاقافتانامرعشىاركتعيبط

.تساهدودزارنآتحابقوتساهدركليدبتكيتامتسيسىرماهبارغوردهك

امىساسالكشمغورفرظنزاهكتساىزيجليمحتفكنهرفتيمكاحنيا

ىايلاتياردنارسيونارتخدطباورربمكحىاهتيدودحمهدهاشمابوا.تبس

تقوجيهروماهنوكنياردتيدودحموراشف):دسيونىمىداليماه0ههد

ارتعيبط.دشابهتشاددناوتىمنمياهديدلاحهباتهكنيازجىركيدهجيتن

اهلاسهكىهركنيا.دريكىمهمشجرساجنيمهزاهتفركنايمردارامعامتجا

(110-109،دازخرفغورف)(.هدنامهدوشكانتس

دهدىمناشندازخرفغورفهببالقنازادعبلسنهكىهجوت،نمرظنهب

هبتسدىراكايروغوردفكنهرفابهزوررهلسننيا.تسينليلدىبالصا

وناسناربىعيبطريغدعاوقليمحتوغوردتيمكاحزاهدرزآوتسانابيرك

هكتساهدروآغورفىوسهبىورزيجهمهوهمهوداصتقاوتسايسوهعماج
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ىبنتسيزىعيبط.ىميمصوهداسنتسيز:تساغوردىبنتسيزىالعالاثم

هبدرادنىزاينتساىعيبطهكىسك.نتسيزغوردىبوتسانتسيزفلكت

شياهفرحوشرثنردهجتساهدركىرازيبراهظاغوردزااجهمهغورف.غورد

دهاوخهجيتنىباهتلاسرتسامكحغوردىتقودنكىمركف.شرعشهجو

:دنام

زيزعىاههراتس

زيزعىيوقمىاههراتس

دريكىمنديزوغوردنامسآردىتقو

؟دروآهانيهتسكشرسنالوسرىاههروسهبدوشىمهنوكجركيد

:ديوكىماتحارصدركرشتنم1339ردهك(زورمارعشربىشركت»ردوا

،دازخرفغورف)(.تساراكهظفاحمولبنت،وكغوردىنابززورمارعشنابز)

تمدخردارنابزهكتسوادوخرعشتسفينام،سكعوحنهبنياو(31%

ىاربتساىعيبطرايسبنياو.تساوريىبودهاوخىمبوشآرهشولوىتسار

هكن.دريذبتسههكنانجارتيعقاوودهاوخنتيعقاوكزبارغوردهكىسك

مدرمهدوتهب):دهدىمناشنارفكزبزاىرودنياىنشوربمهمدرمهبغورف

تمالس(107،نامه)(.متسنادىمرتليصاورتملاساراهنااريزمدربهاني

.ىنعمىبرخافتزازيهربوتسانتشيوختعيبطابىكنزواىاربتلصاو

ندوبنىعيبط.ىاهدرواينتسدهبهكىزيجهبراختفاايىزاسرهاظزازيهري

ىكنزمادهب.ىرادنبتردق-رداقمادهبتسانداتفا.تساىنتورفزاندشرود

ردهنودراددوجوتاملكرهاظرداهنت)مهتاىدردمهىتحهكىعونصم

(1%1،نامه).(ميهافمحوروقمع

غورفىميادبالقنا

.دوبواراكنيرتىبالقنانياودركزاغآارتعيبطهبكزبىتشكرابغورف

ناج)هكتسافرتعمىاهبحاصمردغورف.دركمهاميناربالقنانيمه

مشابهتشادارواهكنمهاوخىمنم):ديوكىم:تساهتخومآوازاار(رعش

امين.دشمهروطنيمه)1/٨%،دازخرفغورف)(.مشابهتسشنمدوخهرجنيرداما

اهنتهنوا.دوبوياكترهظمغورفدركروصحمشويىوزنارداردوخرك

هبرجتاررنهفلتخمىاههصرعهكلبتسيزارىكنزفلتخمىاههصرع

.تفررفس.درك

هكىماذجنامدرمابوتخيمآتشادىمناشتسودهكهداسنامدرماب
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هدنزوا.دركتبثاراهنآىكنزودشنيشنمهتشادنناشتسودىسك

ىزابركفنشورىعونتشيسيتشادهكدوبىاهدروخلقيصهفطاعهدننك

نادواجدرخزاىكتخيسكوتنسزازيركو(تشادنىتقيقحودوبداهك)

ىمهمهاكتشكزابشاىكنزورنهوراكورعشودوبىكزبهدننكزاغآغورف

هبتشكرابوأهبتشكزابريز.تشكزابواشنمووأهببترمدوشىم.تسا

.تسينهتشذكخيراتردىاهطقنهبتشكزابتعيبطهبتشكزابو.تساتعيبط

ىعيبطىتسههبركذت.تسامدوخهبتشكزاب.تسالاحنامزهبتشكزاب

.دناسرىمىتيصخشوىدوجو(ىكناكي)هب(ىكناكود)زاارامو.تسام

ربهكىدعاوقفلكتزاارام.دنكىمىميمصوهداس.دزاسىمنتورفارام

ريز.تساشخبتاجن.دزاسىماهرمياهديجيبهدوهيبدوخىايوتسد

هعماجردوامدوخرد.تساغوردابهزرابملكشنيرتهناقداصندوبىعيبط

.ام

تسانزهدنيآ

نياهناشننمىاربىرهيسوامينىبلطاوزناوىريكهشوكوغورفىوباك

تعيبطهبتشكزابزاىاهزاتهدنيآرهركا.تسانزهدنيآهكتسهمه

تعيبطهباهنآنوج.تساهدشزاغآاهنآزارييغتوندشونتضهن.تسا

وأتشكرابغورفىكينربكبالقنا.دننكىمىكنزرتىزيرغ.دنرتكيدزن

(ناسناربا)و(نيونزارطناسنا)تساوخىمهكىا٥رودجوارد؛:تخاسهزات

:دوب(ىعيبطناسنا)ىزوريبغورفدزاسب

ماهدوبنانشآهراتسابماهدوبنادجنيمززازكره

ماهداتسيافكاخىور

هيكهقاسلثمهكمانتاب

اربآوباتفآداب

دنكىكنزهكدكمىم

دنكىم5دانزهدرمهكىرعش

.تسادوخصاخمساهياسريزىاهرودرهدنتفكىمميدقتمكحرد

:ديوكىمكنروأتفهردىماجنمحرلادبع



113|لوادلج|ناهجدنورهش

تساىروهظىرودرهبارتقيقح

تساىرونهداتفاناهجربىمساز

هكىرظنمزا.دبايىمقادصمىربميبردرودرهردىماجمشجزامسانيا

ىركيميكومظعامساهرابرد.تسامظعامساانمهنيامنكىمهكننم

فكيرهظمهكىمساردمالكناجاما،دناهدركرايسبىظفلىاهثحبشا

ىارب.تساناجوىنعمهكتسينظفلدشابنآركنايامنوهدنيامنوهرود

ابناميلسايدركىمهدنزهدرمىمسانانجربهيكتابىسيعهكتسانيمه

تشادىياورشانامرفدوبشقنشرتشكلامتاخربهكىمسانانجربهيكت

ىشخبناجهكتساىبيانعمنآهرودرهمظعامسا،تقيقحرد.(٨٢،موصعم)

وتسازيختسرارهدرمحاوراودشخبىمىنشورارهريتىاهناورودنكىم

هاوخ.دنكىمهولجهرودنآناكرزبنخسردانعمنيا.دهدىمىياورارنخس

نخسهكنآ.ىاهنيدمراذكناينبوىبيطخوىرعاشوىميكحايدشابىربمايب

هرودنتمفالخربتسرددشكىمارقايتشاشتآودروآىمىكرسفاشا

ربهيكتركأىتح؛تساهرهبىبهرودمظعامساىايميكزاودنكىمىكنز

.دشابهدزىكزبدنسم

ىركفنشورودشاب٥ديشويىربهرىادرو

مسارهظمديدنونكازاارشزادنامشجناوتىمهكىاهدنيآ،هاتوكنخس

تساىليمحتوىعيبطريغهجرهزااردوخام.دوبدهاوخ(تعيبط)مظعا

قداصناسناىنعيىعيبطناسنانياو.تسامكنهرفردىعيبطناسناىالجم

غورددناوتىمنرعاش.دوبغورفهكنامهىنعي.ناهجونتشيوخابتسارو

ام:تسانيمهزينامىاهبلقردوفكنهرفردرعشتيمكاحزمر.دشاب

وىهبنيدتيميمص.ميتسهىتساروتقادصركشياتسناجنبردنايناريا

بيغلاناسلوراكدنوادخودهدىمتداهشامرعشارنياو.تسامىنادواج

تخابتسارهنتبحمهكرههكنكمتعنص

دركزرفىنعمردلدىورهبشاقشع

و.شابىمدآوشابىعيبط.شابنغورد.شابنىعونصمىنعينكمتعنص

هبهكدشابهتشادىتيساسحوالثموديوكبرعشظفاحلثمتساوخىمغورف

ىاهىكنزمامتهناميمصىاههظحلمامتابهطبارهدننكداجيا)شدوخهتفك
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رد.ديسرتساوخىمهجنآهبوا(%اه،دازخرفغورف).(دشابهدنيآمدرممامت

ىميمصنادهاشوامكرزبنارعاشهقلحهبودركزابقشعديلكهبارىنعم

هانبناشناتسآهبوتشكزابناشياهبناوتىمهراومههكىنادهاش.تسويبام

.تسجغورفدريمنزكرههكناشيانوردشتآزاودرب

:عبانم

رصاعمرعشلوحتىاههشيرىوجتسجرد،هنيآوغارجاب،ىنكدكىعيفشاضردمحم

.1390،نخس،نارهت،٢ج،ناريا

10هرامش،ىهوزيبدا،(تاكاحمهيرظنهرابرددياقعوارآريسهبىهكن»،ىرهاطدمحم

.٢٢ع-٢07صص،(1388ناتسمز)

هرطاخوتالاقم،اههبحاصم،اههمان:لماش،ندنامجوارد،نتسيزهنادواج،دازخرفغورف

زورهبششوكهب،غورفهرابرداههدورسوتالاقمهعومجم:هارمههب،غورفىاهيراكت

.1378،ديراورم،نارهت،3ج،ىلالج

ناتسمز)3هرامش،٢لاس،ىفسلفىاههشيدنا،(؟تسيجمظعامسا)،موصعمنيسح

.٨ه-73صص.(١٣/٨٢ع



ىعلاطداوجابوكوتفك

،هدشباذجوبلاجمياربهتشذكلسنرظنواههاكديدهكدوشىمىتدم

ديراذكبارشامسا.متفركتسدرداراههمانهزيونياهكىنامززااقيقد

ترثكنملسنىاهتصرفنيرتكرزبزاىكيدياشاميدقلسنتيباذج

لهجههدلسنهكىلاحرد،هدوبىراكوىربخىاهنوبيرتهداعلاقوف

ىاربارتصرفنياتايرشنىبرسباجوىعامتجاطيرشليلدهبهاـجنيو

زادنانينطامشوكردزونهناشيادصهجرك.دنتشادنناشىادصورظنهئارا

دازخرفغورفندشهنادواجزورلاسهزيوبلاطمهعومجمزاشخبنيارد.تسا

نتشونردرايسبىاهبرجتهكىرعاشوراكنهمانزور.متفرىعلطداوجغارسهب

غورفنابطاخمنيلوالسنزاوتساهدوبناسكرايسببلاطمراشتناليودراد

تروصناملآنلكردىاهفاكردىزييابرهظزادعبكيردهبحاصمنيا.تسا

:تساهتفرك

زورنآىايند.هدركىمتسيزهتشذكههددنجردهكتسىرعاشغورفـ

ىرعشىاههفلومزاىليخ.دركىمقرفنامسآاتنيمززورماىايندابناريا

.دنتسينلكشنآهبهزورماميتشادلهجههدردامهك

ىشياهراكوتسىبوبحمرعاشزورمالسنردزونهغورفارجدينكىمركف

؟دشىمهدناوخنانجمه

ىاهلسنردهكلب،امشلسنونملسننيباهنتهنغورفمنكىمركفـ

ناونعهبنمهكىنامزنامه.دشدهاوخهتفريذبوهدناوخامتحمههدنيآ

رشراثآمامتومدشانشآغورفىاهراكابلهجههدهنايمردناوجونفكي

نوماريبناهجابارىفطاعهطبارنيرتىعيبطهكمدركىمساسحا.مدناوخ
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دراومىرايسبردىتح.درادنىنامزهدودحمجيهواىنهذىاضفودراددوخ

زاجراخرد،دركىمتبحصامدوخهعماجلئاسمواهدردزاهكنيااب

امك.درادهمجرتتيلباقىتحارهبعورفنابز.دوبهداتسيامهناكم5دودللحم

ميدوبىناملآهبغورفرعشزاىقفوموبوخىاههمجرتدهاشمهادعبهكنيا

تلعميوكبمناوتىم.دشوربورلابقتساابوارعشمهىنابزهزوحنياردو

هكتسانيا،درادىكزتشدوخزادعبىاهلسنىاربمهزونهغورفهكنيا

.دوبشدوخلسنزارتولجرايسبودورسىمرعششدوخنامززارتارفالوصاوا

الثمارشرعشىتقوهمهنيااب.تسينامزورمانابزركيدمهظفاحنابز

،ميناوخىمىبهذمىاهتموكحهطلسزاىشانقانتخاوىبهذمروسناسهرابرد

.تساهدشهتشونامزورماطيارشهبعجارراكناهكمينكىمساسحا

؟تساىفطاعوهنالدهكنفكي،دوبشدوخنامززارتولجدييوكىمهكنيا

ابنتشادهدنيآنامزهبتبسنىهاكآهكنياىنعيندوبدوخنامززارتولجاي

؟ىنالقعدرخوفكرد

نمروظنم.تسينىركوداجوىيوكشيبىنعمهبندوبهدنيآهبقلعتمهنـ

لبقاعطقغورفىاربىنعي.تساهدنيآهبىعامتجاشركونابزنتشادقلعت

وناتياهرعشهعومجمكجوكهاكتسدكيابامشزورماهكدوبنىنيبشيب

رمىدصدرادهكىهكتسدنيمهايو،ديراددوخهارمههبارناتياهباتك

ىتحودرادمهاررتويبمكفكيتيلباقو،دريكىممهمليف،دنكىمطبض

ىنيبشيبهتسناوتىمنارىتالوحتنينجغورفنامزنآاعطق.ىريوصتسامت

زارتارفىتينهذايدنكبركفشدوخنامززارتارفىسككيهكنيا.دنك

هدوبهدنيآهدننكىنيبشيبهكتسيننياشاىنعم،دشابهتشادشدوخنامز

هدوبرتورشيبشدوخهعماجوطيحمهبتبسنهشيدناظاحلهبىنعي.تسا

هصرعردنانجمهاههدستشذكابىناكزديبعالثمهكنياامك.تسا

ىتقو.تسارتورشيبورتكرزبامزورمانيمهناسيونزطزاىرايسبهبتبسنزنط

ردشدوخلسنمهنارعاشزاىرايسبابارغورفىاهرعشمينكىمهسياقمام

ىطيحمو،دنكىمميسرتارناركيدزاتوافتمىيايندغورفمينيبىم،نارودنآ

هكتساههسياقمنياىوت.دراذكىماممشجشيبارناركيدزاتوافتم

ركا.تساهدوبرتبقعايرتولجشدوخنامززارعاشكيميوكبميناوتىم

هجوتمدينكهسياقمثلاثناوخاىرعشنابزابارغورفىرعشنابزالثمامش

،دنكىمهدافتساشرعشردفكيسالكرصانعىرسكيزاناوخا.دشديهاوخ
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نابزغورفىلو.دنوشىمكيدزنهشيلكهبدراومىرايسبردهكىرصانع

رايسب،تساهزاتزابلاسهمهنياتشذكزادعبهكدرادارشدوخهزيو

حرطمهداسالماكلكشهبهديجيبراكفاغورفىرعشنابزرد.ىميمصوهداس

ايشيبوهداسرايسبراكفاهكىياهمدآزاىليخسكعرباقيقدىنعي.دنوشىم

دنشابىركفنشورزاىدامنحالطصاهبهكنياىارب،دننكىمهديجيبارهداتفا

.ميزادريهيرظنوفوسليفايمينكىمركفرتهبام،ميامكشيبامدنيوكبو

نارودرعاشنيرتادىبونيرتفلكتىبنمرظنهبوا.درادناهادانيازاغورف

شدوخنوماريبتعيبطابوشدوخفطاوعاب.شدوخابغورف.تسارصاعم

برغناهجابطابتراظاحلهبهكنيانمض.تساقداصوىميمصرايسب

ريغىاضف،تفرايلاتياهبوا.دوبرتولجمدقدنجشدوخلسنهبتبسنمه

مهنيادوخودركرارقربطابتراىيايورانادنمرنهاب،دركهبرجتارىسراف

.رتدراكناوآودشابرتمكشيبشدوخنامزهبتبسنرادقمكيهكدشثعاب

؟دياهدوبدهاشارنامسآهبعاجراوبهذموتنسزاىياههكرغورفرعشرد

ونايصعردغورف.دركميسقتتمسقودهبديابارغورفهنارعاشىكنزـ

ىماصتعانيوريهبتهابشاههنيمززاىرايسبردهكتسيرعاشراويدوريسا

فكيتاساسحاناروفزاىشانوىسح،ىفطاعغورفرعشتمسقنيارد.دراد

دوخهبوهتخانشىتسردهبزونهارشدوخندوبنزهكنيانودبتسانز

ىرايسبردىاهشيلكلكشكيىتح.دشابهديسررايعمامتىتيسنجىهاكآ

رصانعزاهدافتساابرتشيبارشدوخوا.دراددوجوهعومجمهسنياىاهرعشزا

رد.دنكىمحرطمركنايغطنزكيناونعهبهعماجرددوجومىاههشيلكو

ردغورف.دنكىمباختناباتكنياىاربىبسانممسااعقاوركيدىدلوت

دوشىمىركيددنمشيدنارعاشىتسارهبودرادوندلوتفكيركيدىدلوت

ىاهتبحصمامت.تسينراويدوريساونايصعغورفابهسياقملباقالصاهك

ىنعي.دوشىمعورش«ركيدىدلوت)باتكزا،غورفرعشىكزيوهرابردنم

ىدلوت)ىاههعومجمىتقو،غورفىاهراكهمهىدجهعلاطمزادعبنم

ركيدباتكاتهسنآ،مدناوخار(درسلصفزاغآهبميروايبناميا»و«ركيد

زونهىلو.مدركهعجارماهنآهبتردنهبرايسبوماهناخباتكهسفقىوتدنتفر

غورف(رهكريزرمىل)رعشالثمارنمىاهتولخزاىرايسب،تسازونههك

ارنارياهعماجهناهاكآوهناركفنشوررايسباما،هداسىنايبابهكدننكىمري

نردممههكلب،تسينىتنساهنتهنغورفركيدىدلوترد.دشكىمريوصتهب
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هكتافارخوتنسردرادهشيرتايقلَخوتاداعزاىرايسبدضمهوتسا

ربشروشهبرساهنآهيلعوا.دوبموسرمناركفنشورنيبىتحامهعماجرد

ىاههيآلباقمرداراههيآنياعقاورد(ىنيمزىاههيآ)رعشردىتح.درادىم

.لــهدىمرارقىنامسآ

؟ىنامسآاتدوبىنيمزىنعي

دهاوخىمىنيمزىاههيآرد،مرادرطاخهبرعشزانمهكىياجاتغورفـ

ماهديسرىنيمزحالطصاهبمزيلائرهبوتسانيمزىورميابنمهكديوكب

زاىخربغورفزالبقلسنرد.مرادننامسآهبندركهكنهبىزاينجيهو

هك،دناهوبىكيزيفاتمتاليختوكيتنامرتاساسحاهبهدولآردقتآامنارعاش

غورف.دنتشادنامسآهبرسىكمهودندركىمنهكندوخىايريزهبالصا

نياودركهكننيمزهبهكدوبنارودنآرعاشنيرتصخشمزاىكياقافتا

وحمنانجنآ/مديدىاهرعاش:ىرهيسبارهسلوقهب.تشونارىنيمزىاههيآ

.تشاذكمختنامسآ/شنامشجردهكدوباضفىاشامت

جواردناريادوخىاهزرموبوجراجردردامهاجنبولهجههدتايبدا

هكىتايبدا.ىبزحالماكميتسهىتايبدادهاشاملاحنيعرد.دوبتردق

هدوتهباردوخبزحىهتخانشواههفلومهكدرادتلاسربزحرهرعاش

ىياهبزحهطساوهبهكدندوبىنارعاشنيمهرطاخهب.دنكىفرعممدرم

ىسايسبزحجيههبغورفاما.دندشحرطمدنتشادىكتسباواهنآهبهك

تشادنىكتسباو

؟دوبهجىاهدزتسايسوجنانجردغورفندشىاهناسرتلع

ىاتدوكزاشيبنارودرد.مرادنلوبقعطاقتروصنياهبارامشفرحـ

هب،ىديشروخىسههدلياواوتسيبههدردىنعي،دادرمتشهوتسيب

نارياردىسايسنايرجود،دادرمتشهوتسيبىاتدوكزالبقصوصخ

ىركيدزيجودوبنايرجودنيازارثاتمىمومعراكفاىنعيدندوبمكح

ىناركفنشورمامتابيرقت.هدوتبزحىركيدوىلمههبجىكي.تشادندوجو

ىلو.دندشهدوتبزحدراوىاهرودفكي،دندوبىناوجنينسردنامزنآهك

بزحدراومهولماش.دندنامىاهدوتاهنياهمههكتسيننياىنعمهبنيا

دراوزاغآردواتساهدنزومآىليخامىاربولماشىكنزناتساد،دشهدوت

ىراداوهرلتيهىتسيشافىاههكديدزاهك.دوشىم«اكموس)مساهبىنايرج



1٢0|لوادلج|ناهجدنورهش

ىيايرآمهاهىنارياميتسهىيايرآامتفكىمرلتيههكنياليلدهب.دركىم

تمسهبدنتفرتسابوخرلتيههكدندركىمركفبزحنآىاضعا.دنتسه

هكىيولماش،ولماش.دوبنارودنآركفتنيرتكانرطخهكمسيلايسوسلانويسان

امناركفنشورنيرتنشورحالطصاهبونيرتركفشوخزاىكيمينيبىمدعبام

تكرحرتشيبقيقحتوهمجرتهصرعردلقادحشدوخنامززاودوشىم

.دركديبشياركهدوتبزحهبىتدمكيزادعبولماشىاقآنيمه.دنكىم

.دننزىمكنخانىزيجرههب.دنركوجتسجدنتسهناوجىتقوالوصااهمدآ

ارنيا.دنزادنيبركتلىياجكيفورعملوقهباتدنورىمىزيجرهلابند

ناشترهشناريانكلنسيونونارعاشزالسننآهكميراذكبنآباسحهبديابن

امنارودرعاشنيرتدراكناوآهكمهىيايورهللادي.دناهدوببازحانويدمار

دندنامنىاهدوتاهنيازامادكجيهىلودشهدوتبزحدراوهرودكي،دوب

رويناطلسديعسلثمىسكاما.دنتسينبازحانويدمالصامهارناشترهشو

نايبهليسورعشواىاربىنعي.دوبرعاشكيرجفكيديعس،دنكىمقرف

رعاشنمرظنهبروبناطلسديعسالصاليلدنيمههبودوبشاىكيرجتارظن

اههتساوخدناوتىمرعشقيرطزادركىمركفهكدوبىبالقناكي.تسين

اههناسراقافتادوبهدنزهكىنامزاتغورفاما.دنكنايبارشدوختارظنو

ودندوبشدقتنمرتشيبهكلبدندركنشافكمكاهنتهن،شاقحرددندركافج

فداصتفكيردهنافساتمهكدوبامشنالانسمهابيرقتغورف.دندركىمشدر

فداصتهكىتقودوبنوجىليخنوجمنكىمنامك.دريسناجىكانار

هرهجىورندركراكلهجههدرخاواوشفرطدنتفراههناسرهزاتدرُمودرك

دراولهجههدىاهرخآهكاملسنعقاورد.دشعورششراثآىسرربوغورف

نوجميدركهجوتغورفهبهمهزارتشيبميدشىركنهمانزوروتايبداورعش

ىفرعمبوخىليخهاجنبههدلواهمينولهجههدرخاواردغورف.دوبشنامز

ىرتشيبترهشودنتفرشاهراكغارسهبنيرشان،دشباجديدجتشراثآ،دش

جيهنمرظنهب.دوبنركيدشدوخنوجشرعشرطاخهبمهنآ.دركديب

ابمهنآ.دركنىفرعمنارياهعماجهبارواغورفناشخردىاهرعشزارتهبىسك

ىناريانادنمرنهوناركفنشورنايمردهكروطنآ،ىمومعطباوروغيلبتهنوراك

غيلبتهبىزاينوديئوبشدوخفورعملوقهبهكدوبىكشموا.تسالومعم

.تشادنراطع



ميوكىمارناوجزبستسدودنآ

رويفكلمماهلازاىتشاثدثداي

دوشفقوتمرعشكيرداهلاسدناوتىممدآ

اجهمههب.دوشىممكلكنجردهكىاهجبلثم،مداتفاهارىروطنيمه)

همشجفكيهبتبقاعاتدركمابلجزيجهمهومدشهريخزيجهمهردومتفر

ومدوخزادشابترابعهكمدوخ.مدركديبهمشجنآىوتارمدوخومديسر

دنتسهنمىاههبرجتعقاوردباتكنياىاهرعشاما،لكنجىاههبرجتمامت

،شرآىهلجم)دازخرفغورف–(.همشجهبنديسرىاربنمىاهوجتسجو

(1333هامريت،تشهىهرامش

دوجو)هكليلدنياهبىسيونىمنزيججيهزا،ىسيونىمرعاشزاىتقو

ردرعشفكي.(دهديمليكشتارنآزرمىتسينوتسينصخشموهتسجرب

هكتساروضحزاىتيفيكنامهىتسينودوشىمشياديبهكتساهزرمنيمه

،دنتفىمنآمادهبلاحنامهردىلو،دنزيركبنآزادننكىمىعساههملك

.درمشىملكنجىوتارشياهمدقرعاشهكىياجنامهتسرد

ىهلحم،1313هامىدمتفهدلوتمىرعاشزانتشون،دازخرفغورفزانتشون

:تسين13٢ههامنمهب٢٢خيراتهبهتشذكردونارهتىهلودلازعمنابايخردهيريما

نامرفكي،هاتوكناتساددنج،رعشرتفدنيدنجزانتشون،غورفزانتشون

راكىياتدنجوىشاقنحرطوولباتىدادعت،مليفىاربويرانسود،مامتهمين

رابكرمفداصتكيورايماككيونيسحكيوىراكىهقباسردىيامنيس

غورفزانتشون،اهنيامامتاب.دشاباهنياىهمهزانتشونمهدياشو؛تسين

لوقهبهكروطنآوارعشوتسارعاشهباثمهبرعاشزانتشونزيجرهزاشيب

(نامه،شرآ)(.دنكفقوترعشفكيرداهلاسدناوتىممدآ)شدوخ
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اركرمودمهفىمارىكدنزهكىسك

:دهدىمخسبنينوجرعشنتشونىيرجهرابردىلاوسهبىيوكتفكردغورف

مهدبحيضوتمناوتىمننم.ديآىمنردروجرعشاب(ارج)نيانلصا):هك

،دننكىمىرنهراكهكاهنآىهمهمنكىمركف.ميوكىمرعشرجهك

وهلباقمهبتساهناهاكآانزاينروجفكي-شياهتلعزاىكيلقالاي-شتلع

دنرادتسودرتشيبارىكنزهكدنتسهىياهمدآاهنيا.لاوزرباربردىكذتسيا

ىقابىاربتسىشالتروجفكيىرنهراك.ارفكرمروطنيمهودنمهفىمو

(.كرمىنعمىفنو(دوخ)نتشاذكىقبايوندنام

ىاربدوخىهتشونردىنامحرترصنهكدشابنىموهفمنامهنيادياش

نآهب(13داهامنمهب٢3خيراتهب)(نارياديماىهلجم)ردغورففكرملاس

موهفمنيادناوتىمهكلب(دورىمننايمزاىزيجفكرماب)هكدننكىمهراشا

نامهفكرمودشخبىممودارفكرم،رعاشردفقوتهكدشابهتشاددوخردار

اررعشودنامىمرعاشوتسىكنادواجنيمضتىهكفكرم.تسينلاوز

.دنكىمىكنز

ىاهردلثم)،دنكىكنزاررعشدناوتنرعاشودشابنرعاشنتشونركرعش

زابشزرا،ىاهدروخلوكىنيبىم،ىنكىمناشزابىتقوهكدنتسهىاهتسب

فرطنياندوبربهكتسافكانتشحوردقنآفرطنآىلاخ.دناهتشادنندرك

ثلاثناوخاىدهمهكروطنآىلو.(شرآهلجمزامهزاب)(دنكىمنناربجار

،درواىيم(133ههامدنفساهخيراتهب)(هايسودييس)ىهلجمرددوخراتشونرد

شىرنهىكنز)دورسىمرعشىكنزردودركىمىكنزشرعشردغورف)

دوبردودركىمقاشنتساراضفودرهسفنفكي(دوبنادجىداعىكنززا

قاتاهبقاتاكيزاىتكرحدننامغورفىاربهثداحنياودوبقرغشدوبنو

(.دوبركيد

ىكنزهكىرعش)رددوشىمارنياوتفكىمتسردثلاثناوخاىدهم

رعاشهكتساىدوخىكذوبرعشربىهاوكرعاشىكنز.تفركغرس(تبس

شدوخىاههتفكزاناوتىمارنيا.تساهدركىكنزاررعشوتساهدنام

(.مديسرتتامامدرمىممديسرتىمركا):ديوكىمهكاجنآتفايزاب

رعاشديعبتتمدخردهنانزنت
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نياومنكدشرمدوخردمتشادجايتحانم.ممهفىمنارفكنسىنعمدنكشن

هبترمفكيدوشىمننيماتيوىاهصرقاب.دهاوخىموتساوخىمنامزدشر

(.دنكرتىمنناشدوخردهكاهناوختسا،تسىرهاظنديشكدق.ديشكدق

ىمومعىاضفهكاهلاسنامهزاىكيمركناتسبات.دوبداتشهىههدطساوا

ىهناخراكردىشاقنىاشامتلوغشمىتسوداب.دوشرتهتسبوهتسباتتفرىم

ركيدىولبتهبىيولباتزاهكروطنامهوميدوبناريانادنمرنهىهناخزيمم

شمشجهارمهتسود.ميدركىمتبحصمهاهىشاقنىهرابرد،ميتفرىم

ىانشآنآايوك.دوبهدمآاهىشاقنزاراديدىربمهواهكداتفاىيانشآهب

هدناوخمهارمىاهرعش،تفكىممتسودهكروطناودوبرعشلها،تبسود

ومالسدعبوميتفردرفنآىوسهبىسريلاوحاىاربمتسودرارصاهب.دوب

.تساهتخادناغورفدايهباروامياهرعشوتساهدناوخارمىاهرعشهكتفك

تياهنرد.ديوكبارشرظناهرعشهبهراشاابورتقيقدمتساوخومتفايمرتحم

رطاخهبىاهنومناتحدناوتىمنودرادننهذروضحواهكدشمولعمروطنيا

.دروايب

راتشونزادقن،ىناوخرعش،باتكراشتنامكنههبهكديآىمشيبرتمك

ى5دايدلينيا.ديايننايمهبغورفمان،ىنزرعاشزاديجمتىتحوهنارعاش

غورفزاسينزنارعاشمامتىتسارهبهكتسينليلدنياهبىراكناغورف

ىرعشنامهردناوتىمارنآنالطبهاوكهكتساهتشونوانوجغورفزا

درومنياهبناوتىمناتح.دوبهتشونغورفىاربىرهيسبارهسهكتفاي

هدشنراركتتايبداىاجكجيهردىرعاشدرمجيهىادصهكدركدانتسا

دازخرفغورفهكتفريذبموتحمتقيقحنوجارنياديابىتسارهبايآ.تسا

هنوكنياىيارجاتتسارتهتسيابايتساكيزولويبنزىكتارعاشىايبنالامتاخ

؟دندزىمفكنسواربتايحنامزردهكتفايىاهركيبزاارىزاسهروطسا

باقزاهديرينوريبركنايصعىهنانزىهنارعاشكي،تساسبغورفكي

نادنمرنهزالاسنرههكتساىاهتساوخنامهتسردنيا.دنكىمتيافك

دشابهتشاداردوخقلطمروضح،جواردوهنادواجىهروطساكيتسارتهب

نيدنجاتدريكرارقشيتسدروم،سارهنزرالاسدرمدنمشيدناىوسزاو
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نياردقنآىكينامه.دننكملعدقغورفرانكردركيدرعاشنتدنجو

واههمانواههطبارزاتبحصزونههكتساهتشادلوغشمدوخهبارتعمج

كيزولويبدرمجيههكنامزنامهردتسردتسانايمردغورفىاههناقشاع

اهرثأتواهريثأتزاتبحصزونه.درادنهرابنياردحيضوتردىرابجا،ىرعاش

ىاقبشروضحريثاتزونههكتساىدازخرفغورفتسيزومسرورعشرب

هبنزنابيداونارعاشىهمهزاىكنيامنهبغورفكي.تسىناركيدروضح

ىهتخاسربىهروطساردنزنابيداونارعاشىهمهاتدياىمردتسادقدسجت

.دنوشنوفدمىرالاسدرم

كرمبارطضاوروضحرارطضا

.هملكظفلتىاربشتقدوفرحدنجىاداردشتنكلودوبنيشنلدشيدص

فكيغورف.ندركتوكسىاربورعشزاندزفرحروش،ندناوخرعشىارب

ايندىلصاطوطخهبوا.ندوبريذببيسآنلماكىنعيندوبناسناوتساناسنا

غورف.تساىناسناهكنكيشهاكهكتساهتسنادىموتساهدركهكن

ىماخ،اردوخىهاكاناتح.دروخبربىياجهبادابماتدنزىمنطخارىزيج

.دنكىمنناهنياردوخفعضواردوخقايتشا،اردوخ

(تبسىكنزهكىاهبلكرادجرب)):ديوكىمغورفىهرابرددازآميم

(...تسهمهاناوت.تسابيزوبوخوهداسدنزىمهكفرح

هباثمهبشكرمردىتحوتسيزردارشروضحدسجتوارشنت،دازخرفغورف

رعشاريزدركبرطضماررعاشهكدوبليمودردنياوتشونوتشونرعش

،دنتفىمنآمادهبلاحنامهردىلو،دنزيركبنآزادننكىمىعساههملكهك

.درامشىملكنجىوتارشياهمدقرعاشهكىياجنامهتسرد



غورفوامهنامزكرتشمبئاصم

مدقمىلكنجنارهمزاىتشادداي

مكيهاكن

ولاسريدىرعشدشراجدىكرمناوجهبهكوادوخفالخربغورفرعش

رامشمكدادعتوهدعرظنزاواراذكريثاتىاهرعشدنجره.تساناجتخس

دادعتساهكدادناشندوخرامشتشكناىاهرعشنيمهردغورفامادندودعمو

ىاهشزراودهدرارقريثاتتحتاردوخهنامزىرعشُهقيلسهكدرادارنآ

ىساتهبغورفرعش.دنكىفرعمناوخرعشتاعامجهبىتخانشىيابيزتوافتم

رعشناكرا.دوبداينبونوقالخىرعش،تخادناهارهبامينهكىكزبتضهنزا

ربىنالوطىاههدسىطهجنآاباهنتهننايبوتخاسومرفظاحلهبغورف

هجوتابتوافتنياو)دوبتوافتمدركىمىنيكنسىرعشهعماجهفطاعونهذ

رامشهبىبيجعدادخردوبهدركداجيارصاعمرعشردامينهكىبالقناهب

رعشردهجنآ)ىتنسكنهرفابهجىرعشهيامنوردرظنزاهكلب(تفرىمن

هعماجهكىرهشتابسانمزاهدمآربديدجطباورابهجو(تشادىلجتنيوري

5درخكنهرفردارنآناوتىمرتكزبىتسكتناكردهكهجنآ)ديدرونىمردار

لادجوىراكزاسانرسزين(تخانشزابىرهشطسوتمروهظونهقبطوىياوزروب

نياديماجناىموارعشىراذكريثاتهبوتشادىكزتغورفراكردهجنآ.تشاد

شوكراهجرداردوخىكنهرفنارادسابهكدوبىاهعماجابىراكزاسانولادج

ىوسزاهكدوبىفلخنتكرحرههئطختراكردودوبهدرامكفكنهرفهعلق

.تفركىمماجناهعماجنيانازروفكنهرفنيرتنردم

رالاسدرمماظندعاوقزاتسسك

دوشىمزاغآىرالاسدرموريذيهطلسهكنزاوأتاسسكابغورفىرعاشرمع

نآدعاوقزاىطختودهاوخىمهنارالاسدرمتايونمتمدخردهرسكيارنابزهك
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صاخهزيورك،بيترتنياهب.دنادىمماظننياناينبندشتسسبجومار

تساىاهدشنييعتشيبزادعاوقفالخربتكرحوالواهعومجمهسردغورف

درامشىمنزاجمرالاسدرمريغىهكتبوجراهجرداررعاشناهجىيامنزابهك

هكدوبىعدمناوتىمندنجره.دنكىمدرطندوبىقالخدضبسجربابو

،دوبقلطمىرعشكيسالكنايبزاوأروبعونيشيبناهجزاغورفتسسك

ههجاومرداررالاسدرمهدشهنيداهنىاهىراذكشزرازاىيايدرناوتىمهجنانج

نوريبارواىرعشماظنهجنآ،لاحنيااب.دركهدهاشمقوشعمابرعشردوأ

نتخادربردنزكيناونعهبغورفتراسج،دهدىمرارقجيارهكنطلستزا

زغماتهكدوبىاهعماجابنآنتشاذكنايمردودوخىصخشهنارعاشنمهب

سيدقتارنآقالخامانهبوتساهدولآرالاسدرمجيارىاههراكناهبناوختسا

واردهكهيلوالوحتنياهبهكدوبرايشوهردقنآغورفلاحنيااب.دنكىم

رظنزادراومرتشيبردودوبهارمهنازوسمسيسيتنامرعونكيزاىياههيامنباب

.دنكنهدنسب،ماكحتساوماجسنادقفىسانشىيابيز

رهكربزرمنيا

مكنهدوزفكرمودنزىممقرارواىاهرعشنيرتمهمهكغورفىدعبلوحت

كنهرفزاارغورفتسسكزاركيدىاهرود،دراذكىمنآربىنايابهطقنوأ

طسوتمهقبطروهظونفكنهرف.دهدىمناشننارودنآدشرهبوروىمسر

هكىاهنارمآهعسوتهطساوهبامادوبغورفىتاقبطهكتساخدوخهكىرهش

تابسانمردارىتلادعىبزاىعون،ساسازا،تفركىمىرتشيبباتشزورره

مانهبهكىديدجىاهضقانتواهداضت.دركىمعيزوتزابوديلوتزابىعامتجا

نردمىاهماج(ناسنانهو)هبودوبهدشدراوىمومعهصرعهبديدجرصع

/فكويناسنا:دوبهزيوباطخدروموهجوتلحموارعشرد،دوبهدناشوي

نديوجتقوهنوكج/شياهنادندهكنكهكن/دامتعازاريكويناسنا

...دنردىمندشهريختقوهنوكج/شياهمشجو/دنناوخىمدورس

ىاهيامنيبابدننكىمشالتهكتساىرعشلماكهنومن(رهكربزرمىل)

مهنآ.دهدناشنارىمسرتاراختفاوجيارتابسانموزاسانتيعضودولآزط

نآنوزوماندشرهكهنارمآوهدومرفتلودهعسوتىادصهكىنامزردتسرد

هدركركاراهشوكدوبهتشاذكشيامنهبنارياردارهتينردمزاىروتاكيراك

ىاضتقاهباراهمشجىضعب،نآزاندشىريسههددنجزادعبمهزونهودوب

ادرفزامناوتىمنم:تساهدركهريخدننكىمقازترانآزاهكىزولوئديا
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هاكتسد/كيهبهرودتشهوداتفهودصششىارباردوخلماكدامتعااب/

انثوسايسسلجماي/هيتآنيماتوعمجتسلجمرد/شويلمخمدنسم

شنركوقلمت/وشنادورنههلجمتاجردنممامتنمهكاريز/منكنامهيم

ىاهدنزاسهدوتنايمردنم/منادىمار(نتشونتسرد)هويشو/مناوخىمار

ديدناديمنآىاجباما،درادننانهجركهك/ماهداهن/ىتسههصرعهبمدق

ريناديمهب،لامشبناجزا/شييايفارغجىلعفىاهزرمهك/درادىعيسووزاب

،ماحدزاريقطانمردو/مادعاىناتسابناديمهب،بونجزاو/ريتزبسوتوارط

تساهديسرهناخيوتناديمهب

ىبالقناهناماىصاع

.تسانايصعهزباردتوافت،نابزتيفيكزاادجوانيتسخنىاههعومجماب

دوشىملابندتررحوتدشهمهابغورفنيتسخنهعومجمهسردهجنآ

دنبهبارواهنانزهفطاعوقشعهكتساىقالخاهنهكىاهديقنتسكش

هكرعاش(تيدرف)ودريكىمدوخهبزينىعامتجاىوبوكنرغورفنايصع

ردهكدوشىمهديشكريوصتهبىاهعماجهنهبرد،تسواندوبنردمنمضتم

/تسىمدرمىاهايتكرحىدصزارب)و(دريكىمنلدايزوغورد)شنامسآ

تسينىبالقناىنويسكأهبىمومعتوعدسنجزازكرهغورفنايصعلاح

زيجرهزاشيبنايصعنياهكلب،دنكىمنىعامتجاىتلاسرىوعدزكرهو

روكردهدنهدتاجن)هكدنادىماهرتشيبزاهكتساىناسنادنمدردىاوجن

ىاهرباهكموهومىزوريبكيدنمهوكشحبصهنواتراشبو(تساهتفخ

رعشردهكىسايهمهاب.(دنديشروخىنامهيمزورراظتنارد)هكتساىهايس

تيعضوهبىمومعنايرجرهزارودهبوهرفنفكيىا(هن)وأ،درادنايرجغورف

.دهدىمدوخهنامز

هب(هن)نياركريوصتغورف(تسينسكجيهلثمهكىسك)رعشرد

وفرعمهكهناركفنشورريغوىمسرريغىنابزرد؛تسادوجومتيعضو

ىاهمرنزازيركرعشنياهناكدوكنابز.دندوبىمومعىاهنايرجصخاش

هبولومعمتيعضونيارد.دنرادونىحرطنتخادناربردىعسىسامحو
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زاتوافتمىنايبنديزكربابودنكىمهنادنمشوهىباختناغورف،لذتبمتدش

زاوهناميخفنايب،درادارشراظتناىسايسضرتعمرعشهدناوخهكهجنآ

شلجهبزينارتسادوجومتيعضورييغتمهوتردهكارىاهنارمآوالابعضوم

ره.دنكىممالعارييغتمرجالودوجومتيعضولومشممهارنآودشكىم

،هعماجنتمردهدافتسادرومنابزرددوجومرصانعزادحزاشيبنابزنيادنج

جيرىاهمرنزاىدمعتزيركرطاخهبارىكولابنياناوتىماماتساهدولاب

بطاخمىوسزاابلاغودننكىمرداصرييغتنامرفجاعجربزاهك،ىنابز

،دنربىمرسهبهعماجنتمابىدباهلصافكيردودنوشىمنهديمهفرتماع

ةراتسكيباوخنم/ديآىمىسكهكماهديدباوخنم:تفركهديدان

/دنوشىمتفجىهمياهشفكو/دريىمىهممشجكليو/ماهديدزمرق

باوخهكىتقو/ارزمرقهراتسنآباوخنم/ميوكبغوردرك/موشروكو

....ماهديدمدوبن

مودهاكن

نارعاشنيرتكيدزنزاوأ،غورففكرمزالاسهاجنبتشذكهبكيدزنزادعب

تسانارعاشنيرتىنيمززاهكوا.تساهتسيزارامزورمااتراكنا.تسامهب

دوشىمهديدوارعشردطباوروايشاوميهافمهعيبطلادعبامزاىناشنرتمكو

؟تساهدادميمعتدوخزادعبنامز-ارفهباردوخرعشهنوكج

ترابعهب.تساهديسرنرفزونهغورفزادعبنامز-ارفهكتسانآتيعقاو

ىدايزهلصافههدجنيزادعبامىعامتجاتايحهكتسامزاىتخبروش،ركيد

راكناوتساهتخادناهياسهنامزودرهربحبشكيايوك.درادنغورفهنامزاب

همهابخيراتايوك.دناهديشونريشردامكيناتسبزاغورفوامهنامزنادنزرف

فقوتمامىاربدنكىملمحدوخردهكىتيليسهمهابوشريغتمىاهروتكاف

ىياهىراميبزاودنراجدفكرتشمبئاصمهبغورفهنامزوامهنامز.تساهدش

شيب،كرزبداديورنآ،غورفهنامزىاربهكدنجره.دنربىمجنرناسكي

.تساهدشهتشاذكرستشي،كزبىخيراتداديورنآامرصعردودوبور

ىناسكيهبرجت(ناسنانهو)ودادبتساومتسهياسليذنتسيز،دوجونيااب

ارنآغورفمهواممههك(دشبتوافتمركمتسمانهكدنجره)تسا

ىاهدبعشراكردتسدهكدرادنىزاينغورفرعش،بيترتنياهب.مياهتفايرد

هبغورفرعشاتتساىفك.دزيوآندركربارىركذنملادماتدوشىزيج

ريوصتزاىاهشوكات،تسههكدشابامابرصاعمرعشهملكىعقاوىانعم
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:مينيببوارعشرداررصعنياناسنانوزومان

وتىاهتسدهكمهزورنآ/تسينريوىادتبانيا/ديآىمدابهجوكرد

ىتقو/زيزعىيوقمىاههراتس/زيزعىاههراتس/دماىمدابدندشناريو

نالوسرىاههروسهبدوشىمهنوكجركيد/دريكىمنديزوغوردنامسآرد

هكنآوميسرىممههبهلاسرازهنارازهىاههدرملثمام؟دروآهانيهتسكشرس

/موصعمبشىامالس/---.دركدهاوختواضقامداسجاىهابترب/ديشروخ

نامياىناوختساىاههرفحهب/ارنابايبىاهفكركىاهمشجهكىبشىامالس

حاورا/اهديبنابرهمحاورا،وتىاهرابيوجرانكردو/ىنكىملدبدامتعاو

.دنيوبىماراهربتنابرهم

امهدنيآوامهظفاحردغورف

غورفزادعبىاهلسنطابتراوغورفرعشىركدنامزاىتقواهنياهمهاب

روخردىخسابىساساشسريدنجهبدياب،دوشىمهتفكنخسوارعشاب

.دوشديكأتىريذبريثاتوىراذكريثاتنيافلتخمىاههبنجهبودوشهداد

زاىشخبناريانردمرعشوغورفهكديسريىلسنرتكراكوتاصخشمزادياب

هبنآردهكىمامضناريغتيعضوزاارلسنموهفموتساشاىعمجهظفاح

ابشاىكتسويبسنجوناكمونامزهكدربىتيعضوتمسهبدربىمرس

ردهكتساىتيعضوهبامدانتساهكنآصوصخب.دشابصخشمغورفرعش

ىكتفايندشروغولبنارحبهدنهدناشن(باتكهعلاطمهنارس)و(ىناوخباتك)نآ

ناوتىمهكتسالماوعنياهمهنتفركرظنرداب.تساىكنهرفوىعامتجا

رد.ديجنسارنآهكياجودادناشنامىكنهرفهظفاحردارغورفرعشىاج

ناشنلسننياهنامزابارغورفهنامزىاهدنويبناوتىمهكتساتروصنيا

رانكردو.دركهدهاشمرودرهىاهىماكانواهشالت،اهسايواهديماوداد

غورفمادكزورمالسنهكتفايردزينارشسرينياخسايدياباهشسرينيا

؟درسلصفوركيدىدلوتغورفاي؟ريساوراويدونايصعغورف؟دناوخىمار

ويتانرتلآناوتىمنارىركيدرعاشجيههكتسادرفهبرصحنمىرعاشغورف

زورمالسنهكتسانيا(لدكترصع)نيازاىياهرىاضتقا.تخاسوأ

ريغلصاهبارىكنهرفوىعامتجاىاهدادرارق(ناوخرعششخبنآمكتسد)

هبراتفرنياودنادركزابدرادمان(ىنوكركذ)و(خسف)هكناشبانتجالبق

زاىدحاجيههبتياهنردهتبلاودزومايبغورفزاار(هناسانشىيابيز)تياغ

نياهتسبىاضفزانوريبهكتسابيترتنياهب.دهدنسيسردغورفهلمج
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،رعشردىكنهرفىاهناينبهيلعربوأشروشوغورفىنكشتنس،رركمرصع

.دشدهاوخفكيسالكوىخيراتىرماهبليدبت



ىصخشتياوروهعبار،غورف

لصاىرايتخباضرزاىتشادداي

ليلد؟تساهتفايدادتماامُهنامزاتدازخرفغورفرعشذوفنوريثاتهرتسكرج

ردىخيراتشقن؟تسيجغورفرعشهبزورماناناوجوهتشذكىاهلسنلابقا

راركتهكنآىبمهاوخىم؟درادىهاكياجهجرعاشفكيىراكدناموندمآرب

هعبار)مروظنم.منكهسياقمهلاسرازهىرعاشابارغورفمشابهدركتارركم

زا.هتسيزىمىرمقىرجهمراهجنرقردهعبار.تسا(ىردزقبعكتنب

رثكأدنناموارعش.تسنادىناسارخفكبسنارعاشزاارواناوتىمىكبسظاحل

:تسىناسناشكرسىاهقشعزاراشرسوىنيمزىرعشهرودنياىارعش

دنبهبمدرواردنازابواقشع

دنمدوسدمانهدوهيبششوك

ديديانهناركىيايردقشع

دنمشوهىاانشندركناوتىك

ىربناياياتهكىهاوخارقشع

دنسيانديابديدنسيبهكسب

بوخديراكناوديدديابتشز

دنقديراكلاودروخديابرهز

ىمهمتسنادنمدركىنسوت

دنمكددركرتفكتنديشكزك

ىاهتيعقاوباتزابومالكىناوروىكذاسهرودنيارعشىاهىكزيوزا

جضندهاشهرودنياردامنياربهوالع.تساىصخشىكنزوىعامتجا

هبنايناماس.تسانايناماسنانيانيرتمهمهكميتسهنامزمهىاهتلودنتفرك

ناسارخىنعيناريازاىمهمشخبردىسايسوىداصتقاقنورجوتابثفكي

ىكزبىارعشروهظدهاشنانآهرودردودنبايىمتسدناتسيسوكرزب
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.ميتسهىكدورنوجمه

،دروآىمرداهرسىوتىرسمكمكدادرم٢8ىاتدوكزادعبهكغورفاما

ردمسينردمدشردهاشنآردهكىاةهد.تسالهجةهدردشاىرعاشجوا

ىكزفرصمعويشزاثبعبنمىدشر:ميتسهىبدا-ىرنهىاههطيحةمه

وىسةهدهبتبسنهتفايتابثىتفنىاهدامارد.ىرهشطسوتمتاقبطرد

نآعبتهبو،ىرهشهبىياتسورعماوجزاىتيعمجىوزرتةفكىجيردتشبرج

.دنكىممهارفمسينردمنيازوربىاربارهنيمز،ىرهشطسوتمتاقبطدشر

ىاهتيعقاوهدنهدساكعناهكتسىرعشهعباررعشنوجمهغورفرعش

لياواوتصشةهدرخاواردهكىرعش.تسارعاشىصخشىكنزوىعامتجا

ىنارحبزاتفرنوربىاربدوخنوردزاىراكهارتسناوتىديشروخداتفهةهد

ارلهجةهدمسينردمصقانهزوريودهدهيارا،دوبشراتفركرصاعمرعشهك

رعش.دشخبعسوت–ميمانبمسينردمونرابنياارنآحماستىكناابهكرك-

ىنامزردردقناناوخارعش.دوبواهبصتخمطقفشاىهبرفىمامتابولماش

ىدمحااضردمحاوىرهيسودادىمنرصاعمناسناتالاوحاهبىتصرفهكدوب

هكتسنامىمدرفنمىياههريزجهبرتشيبناشرعش،اهىبنواهىركيدرعشو

سفناوسفنثيدحوىنكقارتااهنآردهاتوكىاهحملىتسناوتىماهنت

:ديوكبتسناوتىمغورفاما.ىونشب

...نتسويب،تسانتسويباهورينىمامتتياهن

ديشروخنشورلصاهب

رونروعشهبنتخيرو

تساىعيبط

دانسويىمىدابىاهبايسآهك

؟منكفقوتارج

رمدنكسرانىاههشوخنم

مريكىمناتسيريزهب

مهدىمريشو

ادصاهنت،ادص،ادص

ندشىراجهببآفافششهاوخىدص

كاخىكذامرادجربهراتسرونشزيرىدص

ىنعمةفطنداقعناىادص

قشعفكرتشمنهذطسبو
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...دنامىمهكتسادصاهنت،ادص،ادص،ادص

ىنعمهبلقناجنيانمو-اهكبسهكدناهتفكتهريبرياجنيااهتسيلامرف

هعبارةنانزىادص.دننكىماديبىبيززاب،ىخيراتشقنترورضهب-منكىم

لاجمركذمراكزورشكاشكردودوبهديياركىشوماخهباهنرقسيزاهك

نوجمهىمكحوهنادرمىنحلابدندوبهدادمهركاودندوبهدادنواهبمنرت

هكنيوريفالخرب.دزيخىمربغورفرعشىولكزارابنيا،(نيورب)رعش

تفايىصخشىكنززاىدرناوتىمنمهشناويدرامشمكتايلزغرداتح

تاميالمنهبناوتىمنيرقابوتساموهفمانوفكنكدشابىاهراشاركو

:دربىبواىصوصخىكنز

ىراكشآمغىرمعهبنتفهن

ىرارشىديماتشكهبندنكف

دراينىرابهكىلاهنىايهب

..ىراكزور،لكوبآزانديدافج

ىتشردفرحهلفسرهزندينش

ىراهنيزنتسوخىشكمدرمز

ىهكوجنتشكهدنكاريىهآهب

ىرابغنوجنداشناشيريىدابز

اناددزنرتكينورتشوخىسب

ىراكزاسانرايىزسمدز

وربورشاهعماجابودوخابىناريازورمانزىوكتفكابامغورفرعشرد

ىاهمخزواهتساوخوتاليامتوتايونمهكنيازاهدركناباهكميتسه

:دنزبدايرفارشاهنانز

...راينيرتهنكيىا،رايىاىدوبنابرهمهج

ىتفكىمغوردىتقوىدوبنابرهمهج

ىتسبىماراههنيآىاهكلبىتقوىدوبنابرهمهج

اراهغارجلجو

ىديجىمىميسىاهقاسزا

ىدربىمقشعهكرجىوسهبرمملاظىهايسردو

...تسشنىمباوخنمجرب،دوبشطعقيرُحهلابندهكجيكراخبنآت

تيسنجزاغرافوهتفررتارفمهفرصةنانزتاليامتزاغورفرعش،همهنيااب

مامتةنيآردارامراكزورهكىرشبم.تساهتفركرارقرشبمكيهاكياجرد
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:تساهدنكفاىهاكآوروعشوتريزورماهباتوهدادباتزابشيوخرعشىامن

...ىهايسوخلتراكزورهج

ارتلاسرتفكشىورين،نان

دوبهدركبولغم

كولفموهنسركناربمغيب

دنتخيركىهلاىاههاكهدعوزا

اسيعُهدشمكىاههربو

ارىنايوجىهىهىادصركيد

دندينشناهتسشدتهبرد

ىيوكاههنيآناكيدرد

ريواصتواهكتروتاكرح

تشكىمسكعنمهنوراو

تسيناكقلدرسزارفربو

شحاوفحيقوةرهجو

ىنارونسدقمهلاهفكي

لكلاىاهبادرم

مومسمسكىاهراخبنآاب

ارناركفنشورفكرحتىبهوبنا

...دنديشكشيوخىافرزهب



دنزىمفرحامابزونهغورف

ىدعسوظفاحىايندهبىطابتراجيهامىايند،هدشضوعزيجهمهزورما)

نمرديىايندهبىطابتراجيهنمىايندىتحهكمنكىمركفنم؛درادن

امىكنزدراوىاهزاتلماوعفكيمنكىمركفدنتسهحرطماههلصاف.درادن

مدآكيىقلت.دنزاسىمارىكنزنياىحوروىركفطيحمهكدناهدش

ىكنزشيبلاستسيبردهكىمدآهبتبسن،منكىمركفنم،ىزورما

،بهذمالثم؛درادفلتخمميهافمزاهكىقلتنآ،هدشضوًعالماكهدركىم

ضوعامىكنزطيحمنوجاعقاو،ىنامرهق،تعاجش،تفارش،قشع،قالخا

ميهافمنيا،دنتسهطيحمطيارشًةديازميهافمنيامامتنمرظنهبوهدش

زانوسري،مينكىمتبحصقشعهبعجار،منزبىاهداسلاثمنم.هدشضوع

نمرظنزاهدوبقشعردتماقتساوىراديابلوبمسهشيمهبخهكنونجم

نمىاربالماكوازانوسري،منكىمىكنزىركيدروجهكمتسهىمدآهك

،دنكىمدرخنمىاربارواوديآىمىسانشناورملعىتقو،تساهرخسم

راميبكي،هنقشاعواهكدهدىمناشننمهبودنكىمليلحتوهيزجت

هكتسانيا.دهدبرزآارشدوخهتساوخىمبترمهكهدوبىمدآ،هدوب

امةرودىاهىليلىتقودينكبارشركفامش.دوشىمضوعىلكهببخ

سيليودننارىمرتموليك1٢0تعرسابودنوشىمراوسىسروكنيشامىوت

اهىليلنيادردهبىياهنونجمنينجفكيتقونآدننكىمناشهميرجبترم

تسازونههكزونهدينكهكنامش،اهنونجمنياهكىلاحرد.دنروخىمن

دنرادودناهتسشنديبتخردنامهريزتسازونههكزونهامتايبداىوت

دازخرفغورفابنيكركجرياىوكتفكزا–(.دننكىملددرداهوهآواهغالكب

ابىتيخنسارهاظهكىرعاشرعشزونهنرقمينهبكيدزنتشذكزادعب

.تسارادروخربىدايزتيبوبحمزاودوشىمهدناوخدرادنزورمالسن

هبىياهدقنودنادىمنحطسمهدوخهتشذكلاسنابارشدوخدازخرف
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دنجتشذكزادعبارج.دنزىمناريانهكتايبداردىكذادلدىاههروطسا

ىنونكىايندردىمدآتسيزعونوتعنصردهكىنردمبالقناابوههد

هدافتساىيايندتاناكمازاهكىلسنىوسزادازخرفراعشازابتساهداتفاقافتا

زورمالسن؟دوشىمهدناوخديجنكىمنمهغورفهليخمرددياشهكدننكىم

راعشاابهكميتسهىتلمامايآ.تسادوفتسفوتنرتنياولسكيبلسن

ربطابترارتتحارهتشذكابكيزولاتسونسحكيرطاخهبناكتشذك

نيا؟ميرادزايننامزتشذكهبىرعشهبنانيمطاىاربايومينكىمرارق

رعشبطاخمهكماهتشاذكنايمردزورمالسنناناوجزاىرامشابارشسرب

باطخ(غورف)شكجوكمانابارواودنناوخىمارشرعشودنتسهدازخرف

:(ىيبفلابيترتهب)ديونشباهنآزا.دننكىم

مينكىمزاغآوأهرهجنديدابارمزور:اسومآميرم

.تساهدروخهركماىناوجوننارودتارطاخابنمىاربغورف،ادخمانهب

ىشخبومدوبركوفشكردهراومهنمىكدوكنارودزاهكمنكفارتعادياب

اقيقد.تشذكىممردامورديهناخباتكردراذكوتشكهبفوطعمماتقوزا

مردامورديىاهرعشىاهرتفداهراذكوتشكنيمهردهكمدوبىيامنهارمود

ىرعاشورعشىايندردارمدوخدشىممهارفىتصرفهكرابرهومدركاديبار

،وراك،راشفاريمامه،غورفرعشابنمهكدوبنارودنامهمدركىمقرغ

ورعشىاعداهمههكنيااباهزورنآ.مدشانشآروييلعزمره،ىيوخليعامسا

نملاسونسهبىرتخدىاربمهنارعشرتفدنتشادامادشىمناشيرعاش

ومدوبهتشادربكربدصرعشرتفدكيىكشوينيمهىاربدوبنىبولطمراك

نارودنآرد.مدركىمتشاديرتفدنيارددمآىممشوخنآزاهكىرعشره

درادشدوخابتارطاخرتفدايرعشرتفدىسكدندشىمهجوتمهسردمردرك

دروخربتدشهبواابدناوخىمارهسردمهناخباتكىاهباتكزاريغىباتكايو

وميدربىمهسردمهبباتكىكشوياماهدنبوريكبنيمهابامادندركىم

.ميدركىملدبودرنامناتسوداب

شيبنوجمديدغورفهرابردىباتكمياهىسالكمهزاىكيتسدرابفكي

ىورربهكىنزهرتريومدوبهدناوخمردامورديىاهرتفدردارشياهرعشنآزا

رضاحهكدوبباذجمياربردقنآ،دوبهتسبشقنباتكتخسوهايسدلج

فكيلقادحارباتكاتمنكىضارارماىسالكمههدشهكىروجرهمدوب

رخآفكنزارباتكنمودشنىضاروا.دهدبضرقنمهبهدشهكمهبش
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لايخابنم.دريكبسينمزاارباتكهكتفرشدايوأتياهنردومتشادهكن

رباتكومدركىسيونورارباتكلكحبصاتومدربهناخهبارباتكتحار

ىلوقهبايورتفدنيانانجمهدرذكىمنارودنآزااهلاسهكنيااب.مدادسي

ادج.مناوخىمارنآزاىياهرطسومرادىمربارناىهاكزارهومرادارباتك

شرعشردهكىاهنانزىاضفونابز،منكىمغورفرعشابهكىزابهرطاخزا

تيصخشورعش.تسارادوخربىصاختيباذجزانمىربدنكىمقلخ

واهرهجنديدابارمزور،زوررهوتسازيكاربشياتسنمىاربهراومهغورف

.مهدىمهرابودىمالسباتفآهبومنكىمزاغآ

غورفدمزاىكدزلد:ىردنكساديعس

ليلدنياهبدياشاماارجمنادىمن.ماهتفرنغورفرعشغارستساهتدم

ايدنوشىمدمهكىياهزيجزا،ىرنهىكنهرفلئاسمردهشيمهنمهكدشاب

اهلاسارىروكنامرالثم.مريكىمهلصافهاكآدوخاندنوشىمىمومعىليخ

مدناوخاهدعب.شندناوخدوبهدشدمىليخراشتنازادعبنوجمدناوخدعب

و،ايوتسدهمهمراددايهبىتدمفكي.روطنيمهمهغورف.دماينمدبو

رتخدو.دوشزبساتدنتشاكىمهجغابرد،ىتحارناشيلسانتتلآاضعباي

ىتاساسحانارعاشىتحورعشهبدنمهقالعىلوكوكىاههجبرسيواهىاهسردم

.دركداجياىكزلدنمرداهنيمهودندركىمغورفغورفىليخىحلاصلثم

وادوخو.مرادىمتسوداروارعش.درادنىطبرغورفرعشدوخهباهنياهتبلا

مهاوخرورماروارعشهرابود.منادىمشاهنامززارتولجىتحونامزدنزرفار

.درك

هنغورفزامهديربرعشزا:داشىرقابارهز

ارندناوخ،ماهدربدايزاارنتشون،ماهدربدايزااررعش؟هتسخايماهدشريب

ركيدهنودورىمرركمىاهىناوخ(ىدعس)هبهنملدوتسد.شيبومك

ركيداههشيشىوردريكبهكناراب.تسههشيمهمتسدرانكى(ظفاحناويد)

مهوتبتزا.وافورعم(ناراب،نارابىاو)ومتفاىمقدصمديمحدايرتمك

هكالصامناميشي.شتسارماهدشهدزدوبنمابىكدوكزاهكىاهنارعاشدولآ

.دوبرعشباتكمياهىكلاسراهجردمتفركتسدهبهكىباتكنيتسخنرج

نابزهبرعشتروصهبارىزيجرهومدوبراوس(نزو)ىورىكدوكزاارج

؟مدوبنلقاعارج.مدوب(اههناويدرهشرعاش)مرداربلوقهبارج.الثممدرواىم
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ولايخونزوورعشهبمدريسارمدوجوولدونهذرايتخاادتبانامهزاارج

ىتهبشركيدمياهىكلاسهسوىسرد.مياربدناهدشمامتاهزيجنيا؟ماهوأ

ىكنزناوتىمرتىقطنمورتكيشورتتحار،رعشنودب.مرادنهتشذكهب

.دوبهنارعاشمتفكهكنياهتبلا.هدناممرانكزونهغورفاهزورنياهمهنيااب.درك

درادن(تيرعش)ردهشيرغورف(.هدناممنهذىوتغورف):تسانياشاهنالقاع

ركفشاهرابردمناوتىمزونههكدرادفرزىاهشيدناردهشيرنآزاشيب.ميارب

طيارشنيرتسوملمزاىكربراكنامناوخبركأارغورف(زبسمهو)زونه.منك

فكياهنتركيدنمىربغورفورنيازامه.ماهدزقروارناريارد(ندوبنز)

.تسهزونههكهتفررتارفرعشزانمىكنزردنمنهذردوا.تسينرعاش

نيرمترعشزانيازاشيبارهجنآهك،ركيدمرفنتمرعشزاهكى(نم)ىرب

اب؛تساكنرربزونهغورف،منادىمندركفلتتقووىناميشيهيامماهدرك

.شاهنارونزهدننكسويامىخلتهمه

اهنتىنزتراسج:دازنمشجهاكب

واابماهباشمتشونرسزاهكنياليلدهبهن.مرازيبشرعشامامتووازا

ليلدنياهبهن:مدركعورشواابارىناوخرعشهكرطاخنياهبهن:مسرتىم

نياهبطقف؛ندزملقردترثكهمهنيازارودوتسيزىمركبىنامزهك

دنيرفايبشدوخىاربىزاراتتشادىقشاعتراسجوتارجواهكرطاخ

هناقشاعاروا.نتخاسونزاىارب.تسينريوىادتبانيا.نايصعىنعينياو

(درسىلصفهناتسآرد/اهنتىنز/منمنياو).منكىمشياتس

رعشردىعقاوىكدنز:ىنايوجشرآ

ردىتحارنيا.منكىمناشساسحاهكلبمناوخىماهنتهنارغورفراعشا

تقورهنمىارب.دركساسحادوشىممهشرعشازاناكدنناوخىرجا

مياربشياهراكنيرتهبوزجراكنآدننكىمهدافتساغورفىاهرعشزاىاهدناوخ

ريوصتارىعقاوىكنز،هدركنلايخشياهرعشردغورف.دوشىمبوسحم

شياهرعشمامتازاسي،رعشهدنناوخنيمهىارب.باوخفكيلثمهدرك

هب.دزادريىمباوخنآهرابردنديشيدناهبهديدباوخهكىسكدننامهب

ىا،باوخىامتفك.دربىمهرابودىتذلوهديدباوخردهجنآدروآىمداي

...زبسىاهغبديلكتشكنارس
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دزىمفرحشدوخزاهكدوبىنزنيلوا:هدازىجاحدماح

رهشرد.مدركىمهكناهباتكهبومدوبهداتسياىشورفباتكنيرتيوتشي

باتكاتدوبىشورفريرحتلامزاولرتشيبهكدوبىشورفباتكودامكجوك

.ىشزومآكمكىاهباتكودنتخورفىمارىسردىاهباتكرثكا،ىشورف

ات–ديرخب–ديناوخبارام)وىشزومآكمكىاههكنبزونهعقومنآهتبلا

هدرواينربرسجراقلثم(ديوربهكشنادهبوديوشدرروكنكدسزاميقتسم

رانكرد.دنتشادماكهبماكشزومآمانرتشيبىشزومآىاهباتكودندوب

وىنماثوىميحراهمناخزادوبمهىياهباتك،ماكهبماكىاهباتكنآ

هتبلاومدوبهتخومآاهنآزاارندناوخباتكهكتسدنيازاىياههدنسيون

ركف:نرولوُرزاىياهباتكهتبلاوناتسلكوظفاحناويدوىملعىاهباتك

ناتساد.مدوبهديرخاراهىشورفباتكنآىاهباتكمامتىكلاس1داتمنك

.ىناوجونلاتنامىتناسىاهوزرازاىياهناتسادمتشونىمناتسادومدناوخىم

ارىمتاخهدمآونتلودتيخاتهبهكدوبناهيكةمانزوراهنيارانكرد

ىاهرعشزادوبريهكىسردىاهباتكوظفاحتسدىورزا.ديبوكىم

باتكزاىكيهكنيااتمتشونىمافقمىتاملكومدركىمىيكزومآدني

نيرتيوردشورفىاربارباتكدلجدنجودركتداعقرخرهشىاهىشورف

زاىياهراكدعبوتسهمدايارىقوقحدمحمزا(امنامزرعش).دوبهتشاذك

.دازخرفغورفوىرهيسبارهس،ولماشدمحا،ثلاثناوخاىدهم،جيشويامين

عوجهكىاهنسركنوجاماديآىمنمدايدندمآىبيترتهجهباهباتكهكنيا

ونرعشاهباتكنآردىقوقح.مدشلوغشماهنآةمهندروخهبشدشكىم

وونىزيجندناوخهبدناوخىمرفهبارركوجتسجنهذودركىمىفرعمار

سيهزاتشياهشكرتودوبهتشذكاهتعدبنآزالاس70هبكيدزنهتبلا.عيدب

.ديسرىمناناوجونامهبتصشةهدتوكسزا

وهزاتىاهباتك،هزاتىاهباتكوديسرتشرهبنمىاينايمنيارد

ماناهنآزاهكىنارعاشنايمزا.ركيدتاقافتاىليخوىتعيرش،هزاتىاهباتك

ىزورهكارجىرتشيبتقدابومدناوخىمرتشيبارغورفىاهرعشمدرب

هتفركردسالكردهكىثحبردناتسريبدموسايمودلاسردنامىبرعملعم

نتزاهمهماوخىمنمهكىم؟هيجغورفرعشتيبهاشىنودىم:تفكدوب

نمهكدشثعابهلمجنيمهاماتفكىمغوردواهتبلابوخ!نرببتذلنم

.مدركنشياديبتقوجيههكمبايبارهملكنياوموربشرعشلابندهبرتشيب

هلاسهدجههدفهرتخدكيهكىنامززا.مدركديبنآردىرتشيبىاهزيجاما
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دوببيجع.مدناوخارشياهرعشىمامتدركرشتنمارريسارعشهعومجمودوب

ىنزمديدىمهكدوبرابلوامدوبهدناوخنمهكىبياهنتمىمامتردهكنيا

متسناوتىمهك)درمهكشدوخىناسناىاهزاينزادنزىمفرحشدوخزا

ىدلوترتفدزادعبزا.ديدىمناراهنا(شرديايومناتسود،مرديايمشابنم

ىنمىاهتقيرداهنياومدوبهتفاياررتقيمعىفشكشياهرعشردركيد

ريزرم)رعشركيدالاح.مدوبهتشاذكتنوريبمكجوكرهشزاارميابهكدوب

ىنادانرابىنيكنسزجىزيجرهكربزرمنياهكمديدىمومدناوخىمر(رهك

.تبسدوبن

ىاهباتكرازابزاىزابرسلواهرودردارناملآباجغورفراعشاهعومجم

دوبمهارمهاجهمهوىكلاس19ردمدوبهديرخزيربتىنيمزريزومودتسد

هكهجره!غورفتسدىورزاامامتشونىممتشادمهمدوخمكمكو

غورفىاههتشونمدنجتسدىيكنآىاجكمدركىمسحمدوخمتشونىم

غورفهكىتقوودنتسهنردمزونهغورفىاهرعشلاسه0زادعب.تسا

.هنارعاشالماكىلكشهبامامنيبىموامشجزاارايندىاهىهيسمناوخىم

دازيمدآوقشعوغورف:ىبارهسهديعس

دنمهقالعغورفرعشهبمدوبىاهلاس1%،1هناوجونرتخدهكىنامززا

هعطقودوبغورفسكعهكدشعورشىياهلاتسيتراكنديرخابلوا.مدش

ديرخدعبومناتسودركيدلثممدزىممقاتاراويدهبارشريوصت!وازاىرعش

قشعزاهنانز،دزىمفرحهنانزنوجشمتشادتسود.دشعورششياهباتك

نزكياراهنياهمهودوبنهنادرمهكىهكنزا،ناهنيىاهتذلزا،تفكىم

،درسىاهلصفهبناميازا!ىبياهرزا،تفكىمىدازآزا.دوبهدروآردرعشهب

نياوروسناسىب،نتشوناباحمىبارمترطاخمدركعورش!ناتسمزهناتسآردىنز

و،دوبهدركروسناساراكشآارمهكىاهعماجىاهدنبوديقزادوبىياهرزاغآ

نمو:مشودربدركىمرابنترمغيسكمعطهكتشادىياهىخلتىهاك

هايسهناخ)نيا.مياههناشربمدركىمراومهوأنوجارىنيكنسنيانتشوناب

ورفركفهب.دوبخلتنمىاربمهمليفردناشنديدهكىياهناسنااب(تسا

هدششومارفىياهناسنازارياما،دوبنهيس،دوبنكيراتهكىاهناخ،مدربىم

،دندركىمهناشارناشناوسيكهكىنارتخد،دندناوخىمسردهكىناكدوك؛دوب

ىكنزودندوبهدنزىلو،دندوبهدناشويارناشياهتروصهكىنانزونادرمو

،ناشقحندناوخزاوآ!ناشقحمهامنيسهدريربناشريوصتىتح.ناشقح
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،دوبهتفكتذلزاهكدوبهديشكريوصتهبىنزاراهنياهمهو!ناشقحندوب

دوبهتخاسمليفىياهناسنازاالاحوا.اهروسناسزا،اهتيعونممزا،ىكنانززا

.دوبندشناهنيناشبيصنودنديشكىمسفندنتشادعامتجاورهشزارودهك

زيوربزا،موششريكيب،مشابهتشادشتسودهكنياىاربدوبنمكاهنياهمه

ناتسلكميهاربازاومنكواكودنكرشياهروتاملكيراكومنادبرتشيبروباش

اتنايصعاتريسازا!مـسانشبغورفهبماهقالعرطاخهباراهنياومنيبمليف

ومنكناشراركتومناوخبدرسلصفزاغآهبميروايبناميارخآردوركيدىدلوت

نييايهبمساقهدازماماىيالابرسزاارهلودلاريهظنابايخاهرابواهرابموربدعب

هنحصومدوخىاربارناتسمزنآناتسروكهتسبىاهردتشيزاومنزبمدق

؟تشونىمهجدوبنالاركأمسريبمدوخزادعبومنكىزاسزابارشفداصت

؟تذل؟تشادىكرهجشياربقشع؟دوبهدشىلكشهج؟تفكىمهج

؟نايصع؟ىدازآ

امىوكلاغورف:ىزردوكهمطاف

رعشهباردوخمدآهكتساىرعاشوا.مرادتسودارغورفىرايسبليالدهب

غورفدنرادداقتعانارظنبحاصزاىليخهجرك.دنكىمساسحاكيدزنوأ

مامتردهكىاهنانززيامتمنايباماهدوبنىقفومرعاش(ركيدىدلوت)زاشيب

زاغآهبميروايبناميا»و«ركيدىدلوت)ردهكتسادنزىمجومغورفراعشا

ىكنزتهادبزاغورفراعشا.دنكىمديدجىورملقدراوارغورف(درسلصف

نتسيزقوشوروشقيرطزاشيزوقشع.دريكىمهيامندوبهدنزسحو

ردىتح.دهنىمواراهىكريتغورف.دسرىمرعاشكرداهبندنامهدنزو

وتراسجاباماناوروهداسىنابزابزيندوختيقالخشخبنيرتىتاساسحا

قشعردىكولابزاواتياهنرد.دنزىمفرحزيتسونايصعابهاكوناجيه

.دسرىمناسناىعامتجاىتسهىبياهرهب

كيتوراىرعشغورفرعش،نارظنبحاصىخربروابفالخربنيمهىرب

ودردغورف.تساىدازآىوسهبشهجوناسناىيهرهبدهعتمىرعش،تسين

ركيدىدلوتوتفايتسدفركشىقمعهبرعشوهشيدنارددوخرخآباتك

زونههكدنكىمراداوبطاخمفكيناونعهبارمهكهجنآاما.دومنزاغآار

زينامرصعهبمرظنهبهكواىرعشىاضفطقفمناوخبارغورفرعشهقالعاب

دنمرنهورعاشفكيناونعهبواتيصخشهكلب.تسين،تساكيدزنرايسب

فكيفالتخاههددنجابىتحنمرصعنانززاىرايسبىاربوا.تساورشيب



13٢|لوادلج|ناهجدنورهش

شياهراكهزيوىاضفرطاخهباهنتهنغورفلصارد.ديآىمباسحهبوكلا

هبهكلب

هدزدنويبنارياتايبداخيراتهبىاهنوكهباردوخشيكنزعونوهويشرطاخ

.دناربهيشاحهباروادناوتىمنىاهشيدناجيههك

وتيريزىناوخغورف:تسودنطوهزوريف

باتكتسهمداي.دوبملاسهدزايمدناوخارغورفراعشاهكىرابنيلوا

وتدمآطايحردزاردام.طايحهشوكمتسشنومتشادربارمرتكرزبرهاوخ

متفكشهب.تسينتلاسونسهبتفكغورفمتفك.ىناوخىمهجتفك

نيا.هرادقرفهيقبابغورفتفكاهلاسونسهبرعشمدوبهدينشنالاحات

ابارباتكتسهمداي.منكهجوتشرعشاهبرتشيبدشثعابمردامفرح

ىلعرعش.مدناوخىمهوقغارجابوتيريزوباوختخرردمدربىممدوخ

.مدركىمهمزمزمدوخابزورلوطردومدركىمرورمبشرهارشاهكيجوك

.مراددايهبىبوخهباراهرورمواههمزمزنآزاىاهتمسقكيزونه

ىنكنلطابراكهك

زاغهياتدصىركفاب

ىنكتلئاسملح



ىمتسرايكوونجوم،(تساهايسهناخ)

ىرقابلسعزاىتشادداي

سيركزادازخرفغورففكوسردتساىهاتوكهتشونمان(كننهناسفازاغراف)

همانلصفردهكىوسنارفدقتنموهدنسيون،نادركراك(ChrisMarker)ركرام

.دشرشنزاب٢003زييايرد،درادنمك(امنيسودهيك)زاىزيجهك،(امنيس)

:تساهدماهتشوننيازاىتمسقرد

اديبلابندهبهكىعقوم(ىداليم)%0ههدلياوامتخانشنارهتردارغورف)

نونكاهرامشمادكمتشونامنيسهلجمردىبلطمدرمواىتقو.مدوبمهارندرك

.دوبهلاس33غورف:مدوبهتشونهنوكنياهكتسهمرطاخهباما.مرادندايهب

دوخغورف.دوبلادناتساى(ابسهكلم)غورف،دوبىزرناىمينووداجىمين

ناهجنياىتشزوا،دوبندوخىاربتنامضايرذعلابندهبوا.دوبتعجش

تنايخزكرهشنوردزاوآهبغورف.تخانشىماهناسنانيرتديماندننامهار

نيرتىندركهكنلباقريغغارسهبميقتسم،شامليفنيلواىارب.دوبهدركن

رمتمننيسحترطاخهب،غورف.ىماذجوماذج:تفرنامزناعوضوم

ركفتندناممانمكىارباما.ديدودركربصديب،كننزاغراف.شخب

(.دشابهتشاددوجوىناكماهكمنكىمن

Jonathan) ماـبنزرناتاناجزاىاهحفصتشهىاهلاقم،هرامشنامهرد

Rosenbaum)،هسنارفهب(تساهايسهناخ)مليفدرومردىياكيرمآدقتنم

نيمهىدعبهرامشىاربتساىدمردشيينياو.تساهدشهمجرت

ىاهلاقمرد(AlainBergala)الكربنلآهسنارفمانبدقتنمنآردهكهمانلصف

دازخرفمليفىسرربوليلحتهب(هتسبىاهمشج،زابىاهمشج)مانهبدنلب

فكي)مليفدرومردىكي:درادمهركيددنلبهلاقمودهرامشنيمه.دزادريىم

Stephanide)ونيبالودىنافتساهتشونهبناتسلكميهاربا(شتآ Loppinot)و

Gabrielle)ريبسراشاهليرباكهتشونهبلدريشنارماكىامنيسهرابردىركيد
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Hachard-Se bire)ناثلرواويتامو(MatthieuOrle an).عقاوردهلاقمهسنيا

ديدزا.دنرادنارياردىداليم%0ههددنتسمىامنيسهبعماجوىليلحتىهكت

لثمىناسكوتسانارياىامنيسىونجومراذكهيابدازخرف،مابنزروالكرب

.دنتسهدازخرفىامنيسورهلابندىمتسرايك

هاتوكدقنكيهبديابمسيونباجنياارهلاقمودنيازاىاهديكجهكنآزالبق

اماناوجدقتنمهتشونهكمنكهراشا(٢003ربتكا)(امنيسودهيك)ردمهماما

مانهبىاهتشون.تسا(Jean-PhilippeTeSSe)هستبيليفنازىوسنارفمانب

،زايوكد،نيودتردتساهايسهناخمليفىكينكتتردقنآردهك(قشعزاوآ)

مليفنياهكدسيونىموا.تسادازخرفىامنيسزاهتفركتاشنىمتسرايك

هناكودىادصىاجهبهدافتساوأ.(دنكىمراديبهكتساىاهقعاصدننام)

ىركيدوماذجدرومردىربخافرصىكي):دنكىمليلحتاررداكزاجراخ

قلاخهكتساىدنوادخاب،هناقشاعهاكوهنوكهيثرمهاك،هنارعاشىزاينوزار

ىاهندبزاىهايسندادناشنابمليفهكدسيونىمهست(.تساهىيابيزمامت

ود)نادركراكوتساىيابيزنيسحتوىتشزلاصتاهظحلهكتهكتوىمخز

واهزيامتمامتنتشاذكمهىورابدننكىملصومههبارتيناسناتمس

.(بانىاهتوافت

غورفقشعهناخاي(تساهايسهناخ)

واهزيامتمامتىاربتساىقشعزاوآهستىرب(تساهايسهناخ)رك

ىاربنوجىدقتنمزاتساهناقشاعىدقن(قشعزاوآ)كشنودب،اهىتشز

ماذجتسناوتهكىزاسمليفىارب؛درمىناوججواردشيباهلاسهكىزاسمليف

ىناكرزبابارواهستهكتساهاكديدنيازاودنكليدبتهناقشاعىاهنارتهبار

.دنكىمهسياقمتلوبوكنينورد،لئونوبنوج

ىنارنخسىسيونزابهك(تساهايسهناخودازخرفغورف)هلاقمردمابنزر

،(٢001ليروآ،اينيجريوهكشناد)(نارياىامنيسونانز»سنارفنكردتسوا

ابتيصخشودنياوارظنزاهكاريزدنكىمهسياقمىنيلوزاياباردازخرف

سورا):دنشكىمريوصتهبارفكانرطخىيهجوزودرهناشياهتوافتدوجو

هكدنكىمهفاضاوا.«زايتماورقف،تسايسورعش،بهذمواىسنجقشعل

تساهدركداجيااهنهذردتيصخشودنيافكانتشحوكرمهكىياههناسفا

هايسهناخ)مابنزرىارب.دنكىمرتشيبارركيدكيهبدنمرنهودنياتهبش
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.ديآىمرامشهبنارياىامنيسمليفنيرتكزب(تسا

ونجومراذكهيايغورف

ىهكتدشابهتشادمليفربهنافاكشومىدقنهكنآزاشيبشاهلاقمردمابنزر

هكدنكىمهراشاعوضومنياهبوا.دراددازخرفىيامنيسىاهراكهجخيراترب

ددعتمىاههبرجتندرمشربابوتساهدناوخامنيسىمكسيلكنارددازخرف

ابشراكنيلواوركيزابوركنيودتناونعهبناتسلكميهاربارانكرددازخرف

زاىراجاغآرداهلكدوتفنىاههاج،اههجوكىرادربمليفىاربنيبرود

رشمليفىتقودازخرفهكدهدىمناشن،تكرحلاحردنيشامفكينورد

ىعسزيجرهزالبقهلاقمنياردمابنزر.تساهتشادهبرجتزاىنادمجهتخاس

سابع(1990)(بآزولك)ابهننارياىامنيسىونجومهكدنكتباثدراد

وتشخ)،ثلاثديهشبارهس(1973)(هداسقافتافكي)اباي،ىمتسرايك

(رصيق)ابهناي،ىيوجرهمشويراد(1979)(واك)،ناتسلكميهاربا(19%ه)(هنيآ

هناخ)ابهكلب،ىوايميكزيوربزا(1973)(اهلوغم)وىيايميكدوعسم(1929)

ىمليفهكدنجرهتساهدشهتشاذكناينبدازخرفغورف(19%٢)(تساهايس

3ىهوركابوزور1٣ردىكلاس٢7ردوأهكىمليف.ىاهقيقد٢٢وتسادنتسم

ناونعهبنآزادوشىمهكتسانياشياههصخاشزاىكيوتساهتخاسهرفن

.دربمانىنارياونزىنادركراكمليفنيلوا

هبدهدىمحيضوتهكارىراجاغآرددازخرفىرادربمليفهبرجتنيلوامابنزر

ىمتسرايكىامنيسرداهدعبارىرادربمليفعوننياهكدنكىمىروآدايهدناوخ

ر)ددازخرفهكدوشىمروآدايوا،ندوبورشيبهنيمزرد.دركهدهاشمدوشىم

هكىكينكت؛دنكىمهدافتساهنحصرسردميقتسمىرادربادصزااهاجىضعب

هناخ)هكىتروصردتساناتسلكنارياىامنيسردشراذكهيابدوشىمهتفك

.تساهدشهتخاس(هنياوتشخ)زالبق(تساهايس

؟اهىماذجزاهدافتساءوس

رتشيبشاهديافهك،اهىماذجزاىاهدافتساءوسارمليفىاهدععقومنآرد

تحتناريامدرمزاىدامنارمليفهكنياايودنديمان،تسازاسمليفىارب

ىرابنيلوا):دسيونىمنينجنيااهدقننيادرومردمابنزر.دنتسنادهاشهطلس

ىاهتردقنيرتكرزبزاىكيهكاريز.مدشهكوشمدينشارتاماهتانياهك

نآىاروالماكهكممانىمىساساتيناسنانمهكتسىزيجنآردمليفهيلوا
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دوبدهاوخهدنزومآوبلاج.ماهديدبرغىامنيسردنونكاتهكتساىزيج

فكنينوربداترثا193٢،(Freaks)(اههقلخلابيجع)بارتساهايسهناخركا

(TodBrowning)وىلدمهومحرتنيبهكىاىناتسادمليف.مينكهسياقم

رارقدازخرفزيكناربباجعاىياناوت،لباقمرد.تساناسونردىرازيبوراجزنا

ابيزىهكتاهنآهبهكلب،دنكىمنهكنراميبناونعهباهىماذجهبهكدراد

ودنياهجيتنردو.هنارادنبتاذمهوهناقشاعىهكت:درادىداعلاحنيعردو

ىياوزروبنادنمرنهىيركقالخاهلاسمدازخرفوىمتسرايكهسياقمابمابنزر

ابىمتسرايكهكدراداعداوا.دننكىمريوصتارارقفهكدشكىمنايمهبار

شدهعتدازخرفهكىتروصرددركىمتاعوضومهبىرتشيبىتوافتىبوهلصاف

(1999)(دربدهاوخابارامداب)مليفردهجركديوكىموا.تسارتحضاو

(٢001)(اقيرفآثبآ)مليفنيا،تساهدركهدافتسادازخرفرعشزاىمتسرايك

:دراد(تساهايسهناخ)ابىمتسرايكىاهركنيبارتهابشنيرتشيبهكتسا

هولجفكجوكارناينابرقجنرودردهكنآنودبىمتسرايك(اقيرفآثبآ)رد

.دهدناشناراهنآىداشدهدىمحيجرتدهد

ههلا-ىيسور:غورف

رعش)ومليفكيتكلايدهلوقمهبمابنزر،مليفسناكسدنجليلحتابرخآرد

غورفمليفىاهسناكسزاىضعبردهكدهدىمناشنوا.دزادريىم(ىيامنيس

ىادصودلثمىركيدىاهاجرداماهدمآدوجوهبىدمعريغىيابيزنيا

امنيسردىاهنارعاشنابزهبدوبهدركهراشانآهبمههستهكرداكزاجراخ

.ميـسرىم

ناريازورمافكنهرفرددازخرفتيمهاىروآدايابشاهلاقمنايبردمابنزر

هناشنوازاندركدايىربدازخرفغورفندزادصكجوكمسااب):دسيونىم

ىراكنارعشهكتفكدوشىموتساروشكنياردرعشصاخهاكياج

شقنتيمهانديمهفهبزيجودهكديوكىموا(.تساتباقرردمالسااب

ردهكتساىرعاشنانزنيلوازاىكيوا:دنكىمكمكدازخرفىسايس

ىكنزهكنياركيدوديوكىمشاىسنجىاهشهاوخزاشروشكرصاعمتايبدا

ربنينجمهووأىكنزهناسفاربميقتسمىريثاتشابيشنوزارفريىلوهاتوك

ىفرطزادازخرفابهكتساليلدنياهب،وأديدزا.تساهتشاذكشياهرعش

دوشىمهتشادهكنتايبداهيشاحردودوشىمراتفرىيسوردنناماههناسررد



دازخرفغورف|هبحاصموتالاقمهعومجم|137

.دانتسريىمديهشودنوادخنوجارواركيدفرطزاو

تساغورفهاكندنزرفىمتسرايكهاكن

.دراددازخرفهكننديمهفردىعسهلاقمنياردمابنزر،دشهتفكهكروطنامه

ىاهمشج)هلاقمردالكرباما.وأىعامتجاوىيامنيسىاههبرجتهبدانتسااب

زاكيمداكآىليلحت،ىبناجلياسمهبنتخادرينودب(هتسبىاهمشج،زاب

عوناساساهلاقمنياهكتسارطاخنياهبودنكىماهنالبتاييزجومليف

رهىاربتساملسمهجنآىلو.تساتوافتممابنزرهكنابمليفهبششركت

.تساىكزبمليف(تساهايسهناخ)اهنآىود

ميوشىمهجوتممليفىاهنالبنيلواهبندركهكنابهكتسادقتعمالكرب

هدنهدناشنندركنيودتهنوكنياوميرادرارقكزبىنادركراكرباربردهك

نياهبارىسكدناوتىمنشزومآ.تساركامنيسهرطفلابراسمليفهكتسانيا

.دناسربنيودتوىزاسمليفزاحطس

اباردازخرفميتخادرباهنآهباجنياردهكىنيدقتنمركيدلثمشاهلاقمردوأ

ردهكدسيونىمودنكىمهسياقمىمتسرايكوكنينورب،نيلبج،وكيو،لئونوب

ارىثراراكناىمتسرايك،نيمزريزناليرد(دربدهاوخدوخابارامداب)مليف

هنوكنياودهدىمهيدهناوجرتخدهبودريكىم،شناوجردامنآ،دازخرفزا

.تسادازخرفهكندنزرفىمتسرايكهكنهكدهدىمحيضوتالكرب

هريادوطخ

نامهزاهكدسرىمهجيتننياهبمليفسناكسهبسناكسليلحتردالكرب

ىلوا:دنكىمانبارشامليفنابزروتسدىاههيابنادركراكمليفهيلواقيقد

زاوا):دنكىمعارتخاارعيدبىعوناجنيادازخرفهكتسا(ىشرامشفكينكت)

شرامشابوأ(.تاكبماجكيابدريىمكنيلورتهبكيمارونابىرادربمليف

رزيبرابزالاحنيعرداهنآزيامتندادناشنواهىتشزنيازامادكرهندرك

هكىنيبرود):تسا(فكيتسالافكينكت)ىمرود.دهاكىماهريوصتنياهدننك

رظتنمىناركنابهارمهىاهبذاجابهكتكرحىبىصخشدننامدنامىمتباث

دازخرفهتبلاهكتسا(ىمكارتنالي)فكينكتنيموس(.دنكىمهكنوتسا

لاثماراوداياذغعيزوتىاهناليدوشىم.دنكىمهدافتسامكرايسبنآزا

هكدنكىمديكأتالكرب.دناهدشهدرشفرداكرداهندبواهتروصهكدز

ىساسحا:دنيببهوركايهتسدكيتروصهباراهىماذج)دناوتىمندازخرف
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ىتحدنكىمىوزنماراهنآ،دارفادردهكتسانيادنزىمجوممليفردهك

(.اههظحلنيرتداشرد

حيضوتهنوكنيااركينكتنياالكرب.تسا(ىيامنهمسجم)مراهجكينكت

غورف،دنزىمارلوافرحىسانشىيابيزهكىياهناليرد):دهدىم

.دهدىمناشنرداكردتلاحفكيهبارهداتفاتخيرزاىاهندبدازخرف

ابهكهدروآردىياههمسجمتروصهبارىنابرقىاهندبنياواراكنا

دننام.تسالماكقيبطتردديوكىماردنوادخحدمهكرداكزاجراخىادص

زيامتنيامليفودشارتىماهندبنياىور[دنوادخلزاسهمسجمارماذجهكنآ

هكديوكىمهماداردوا(.دناوخىمزاوآارهناخماذجنياردهدشعمجىاهندب

تسامهمنادركراكىاربهجنآنوجمينادىمنىزيجىعقاوىاهاضفزاام

نديشكريوصتهبىاربتساهنارعاشىنابزروتسدهكلبتسينىفيصوتىرثت

رعش)هلوقمردارشاساكعنااجنياالكربراتفك.هدشناغادتروصرهدايرف

.دنكىماديبدوبهتخادربنآهبمابنزرهك(ىيامنيس

ركيدىاهمليفىرايسبزاارمليفهككينكتدنجنياندرمشربزادعبالكرب

رهردهكدسيونىموا.دزادريىممليفنياردنيودتهلوقمهبدنكىمزيمتم

ريذبانبانتجاىاهنوكهبهكىنامز):دوشىمهديدنامزهسمليفسناكس

نامزو...(لابتوفهقباسم،نشج)تاقافتانامز...،دوجىماراهندبنيا

مليفنيانيودتهصخاشهكدسيونىموا(.هنوكرتشينىاهراركتكانتشحو

ىتخاونكيابدننكىمدروخربهكثداوحزاىطخىفيرعت:تسانآىكنأكود

.اهراركتروهرياد

ناريارخافىامنيس

ديوكىمدناوخىمارادخحدمهكرداكزاجراخىدصدرومردالكرب

.درادكيزولوئدياريغىهكتلئونوبسكعربوىمتسرايكدننامهدازخرفهك

تفكمهدوشىمو؟تسابهذمهبنيهوتنياايآهكدركلاوسدوشىم

ىزيجنآ،ارىماذجوديرفآرىيابيزهكىراكدروري،راكدروريشياتسنياهك

.هارهماداىارباهىماذجنياهبدنكىمفكمكهكتسا

:دركهصالخهنوكنياارهتشونراهجنياكرتشمهطقندوشبدياش،رخآرد

وتسارعاشنوجهن،تسانزنوجهندازخرفغورف،(تساهايسهناخ)رد

غورفنوجهكلب،تساهدركىركنيودتناتسلكميهارباابهكىسكنوجهن

ابودننيبىماراهىتشزهكزابىنامشجاب،ىناسناىهاكابتسادازخرف
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هتسناوتهشيلكومحرتزارودهبوا؛دنزاسىماراهىيابيزهكهتسبىنامشج

اجهبنارياىامنيسىاربارراوشدرايسبىعوضومزاراكدناموزيمتمىمليف

ناليردارشياههناشننانجمههكرخافىيامنيسىاربدشابىزاغآرسودراذكب

.تفايدوشىم(تساهايسهناخ)ىاه

:٥دشثبحبتالاقمتاصخشم

,Chris,(Delivreedesmeprises )), Cinema 06, EditionsLeoScheer,وMARKER

automne2003,pp. 44-45

TESSE, Jean-Philippe,( Unchantd'amour)),Cahiersducinema594,octobre

2004,p.23.

ROSENBAUM,Jonathan, (ForoughFarrokhzad etLamaisonestnoire),

Cinema 06, EditionsLeo Scheer,automne2003,pp. 46-52.

,Alain,(Lesyeux ouverts, lesyeux ferme. LamaisonestnoireوBERGALA

ForoughFarrokhzad )),Cinema07,EditionsLeo Scheer,printemps2004,pp. 58–

66.
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جنگ ادبیات





ىليمحتفكنجرجاهمناتسدمتسر

قارعثعببزحىردمامزنامزردنيسحمادصريوصتهكىرابنيرخآ

ىرعشمادص.دركهلمحقارعهباكيرمآهكدوبىزورنيلوا،دشهديد

شاتلودلاحنامهردودناوخارفهزرابمهبارشروشكمدرمودناوخىسامح

،مينكىمعوجرقارعونارياكنجتارطاخهبىتقو.دوبىنوكرسلاحرد

زا،مينيبىمارهدشهتخاساهلاسنآردهكفكنجهرابرددنتسمىاهمليفاي

دنتشادروضحنارياوقارعهلاستشهكنجنايرجردهكىناسكتارطاخ

لابندارىسامحرعشىايدرميناوتىمىتحارهب،ناركنهآىدصهتيلانوتزاو

.مينك

شالت،هدشهريجركيدىروشكربكنجردىروشكهكرهخيراتلوطرد

ناونعهبنابز.دنكليمحتبولغمروشكهباردوخفكنهرفونابزهدرك

،نونكاتوتساحلصوكنجهلكاشنيرتمهم،طابتراداجياىاربىهكتسد

.دناهدربىداصتقاوىعامتجا،ىسايسىاههرهبنازاندمتخيراتلوطرد

هقباسناوتىم،اهىنادركهيزعتردواهىناوخهدربواهىناوخهمانهاشرد

هلاستشهكنجزاسي.تفايرىسرافرعشردىناوخهيثرموىناوخزجر

.دركديبهارامرصاعمتايبداهبىسامحرعشزاىاهزاتلكشنارياوقارع

هبنديسرىايازمهرابردىياهىناوخزجرواهىسيونهيثرمفكنجنامزرد

قلخايوىبداىراذكشزرانودبالبركهبنديسرىوزرآونيربتشهب

هناسرزاسدقمىكنجوىساسحاىتيعضوعفنهباهنت،تايبداردىتيعضو

.دشهضرعامهدزابالقناهعماجردىيويداروىريوصت

هس،هلاستشهكنجزادعبىبداوىنابزرفسمتاوكنجتايبدادرومرد

ناشياههدورسهكدندوبىنارعاشكنجنامزرد.دنتخادربرنزنياهبىبدالسن

دمآربىلسنزيننآزادعبوتشادىسامحًالماكىهكنوىيارسهيثرمردهشير

تارطاخنآهبهك،دنتشادىتارطاخىردهبردو(ىكزفكنج)زاهك
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.دنتخادري

ايوىسايسىكتسباونودب،دندوبكنجنارودىبداناسيونهرطاخاهنآ

.ىتموكحىاهنوبيرتتساوخهبندادتيمها

همجرتهطساوهبىنهجىاههكيدوتاناكماندشدراوونامزتشذكاب

هعماجردناهجتايبداىاهىروئتواههيرظنمكمكبرغتايبداىاهىروثت

وىزاجموىياجىاهنوبيرتواههناسرندشدايزاب.دشريكارفىركفنشور

وىدنورهشىاههغدغدابهعماجندشانشآ،نامزمهو،اهفكالبىكرتسك

نتفركلكشو،كنجابتفلاخمىاتسارردهعماجىاهتساوخىكرتسك

دض)تايبداناونعهبىتايبدا،مدرمهدوتردىيادزسدقتابتفلاخمهشيدنا

،دوبكنجابتيدضتايبدازاهنوكنياهكتساخودمآدوجوهب(كنج

شدندرمشىمسدقممدرمماعودوبهديسرسدقتهبىنامزهكىكجنامه

.دنتفركىمتقبسركيدكيزاندشديهشواهههبجنتفرىاربىتحو

ىكتسباوىتموكحىاههاكتسدهبهكىنازاسمليفوناكدنسيوننارعاش

ىرنهوتايبداتخاسونتشونهبعورشفكنجىاههامنيلوازا.دنتشاد

قلخورنهسفندوبهتفركترارقهجوتدرومنآردهكىزيجاهنتهكدندرك

هلاستشهفكنجروحمنوماريبهكىياهمليفرد.دوبىرنهىاهتيعضو

فكنُح)و(فكنخ»ىرتكراكردهشيمهنمشد،دندشىمهتخاسنارياوقارع

داهنردهكىياهىالبركوىجاحوديسىنازيترابىاههلمحابهكدوب(ركف

ىهكايودندوبرفندنج.دوبهتفهنىدلونرآايوىكر،وبمارناشمادكره

ودندزىمنمشدركشلردىاهدرتسكىاهتايلمعهبتسدهكدوبرفنكي

هدادتيمهاهكىزيجاهنتهباهمليفنيارد.دنتشكىمزبتيقفومابهشيمه

ابنامزنآردهكدنامنهتفكنهتبلا.دوببطاخمروعشهبمارتحادشىمن

اهزاسمليفنياواهمليفنيادوبامرفمكحهعماجردهكىبالقناتيعضوهجوت

دنتشادىمهكنهدنزمدرمردارىسامحهيحورمههكرجدندوبهدشقفوم

ردهكىناسكدنتسينمك.دندركىمقيوشتهزرابموكنجهبارمدرم،مهو

ههبجوكنجزارسودندشاهمليفىسامحروشنيمهتسمدوخىناوجون

.دندرواردمدقمطخ



تشوننفكنجلسنارفكنجتايبدا

روينيرزدازهبوىياكاكرابجلادبع،ىونناكزم،ىهوكرسجرفابوكوتفك

ىماظنهاكدورف10هبقارعىركشىاهاميباوهشروياب13ه9رويرهش31رذآ

لاستشههككنجنيا.دشزاغآقارعوناريافكنج،نارياىماظنريغو

نونكامهاتشاىسايسىاهدميبودركنوكركذارناريابالقناريسم،دياب

.درادهمادا

تشهفكنجميسربىمقارعونارياكنجزاغآدركلاسنيمراهجوىسرد

نياوتريردميتسناوتامايآ؟تشاذكناريارصاعمتايبداربىريثأتهجهلاس

؟مينيرفيبراكدنامىراثآفكنج

زاىاهدع.دناهدمآربنارياردنارعاشوناكنسيونزالسنهستدمنيارد

ىراثآىداقتناريغىديدابزونهناسيونهرطاخو(ىبتكمناكانسيونونارعاش)

هبىكتسباونودبناكدزكنجزامهىلسن.دنروآىمديدبفكنجهنيمزرد

نايمنيارد.دناهتفايىبدانايبنارودنازاناشياههبرجتىاربىتلودىاهنوبيرت

هدركىيادزسدقتكنجزاهكهدمآدوجوهبكنجدضتايبدازاىاهنوك

هبار«كنجتايبدا»ناوتىمًالوصأايآ؟تسىفاكاههبرجتنياايآ.تسا

تايبدا)ايآ؟دروآرامشهبناريارصاعمتايبداردىبدالقتسمهنوككيناونع

؟ديآردحلصهشيدناتمدخردتساهتسناوت(كنج

وىياكاكرابجلادبعاباراهشسرينيا،(كنجتايبدا»شخبنيتسخنرد

.متشاذكنايمر)دىهوكرسجرف

(تسينىبدالقتسمهنوكفكيفكنجتايبدا»

زاناحادمىادصابكنجىاهلاسردشراعشاهكىياكاكرابجلادبع

هباررجفرعشهراونشجىريبداريخاودشىمشخينارياىتلودنويزيولت

:ديوكىمتشادهدهع
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ىداقتعاىبدالقتسمهنوككيناونعهبوجيارىانعمهبفكنجتايبداه

ىفرطىبابار13%0ههدىاهلاسردقالختايبداركأمنكىمركف.مرادن

تساهناريكافغطيارشهديئزتايبداالوصاهكميبايىمرد،مينكىناوخزاب

نيارد.هسامحابفكوسزاىياههيامزاتساىقيفلتًامومعونارياهعماجرد

هنايشحوهرهجًامومعىنعي.هدشهديشكشلجهبكنجمهاههدورسفكوس

روينيمارصيق(كنجىاربىرعش»زالاثمىارب.تساهدشفيصوتكنج

.تسارادروخرب(كيرناز)ىكزيوزاهكدركدايناوتىم

وهداتفاقافتاىكتج،تسا13%0ههدىاهلاسزاىيولباتهكرثانيارد

ىمجاهتهكنآىاجهبوأانعمكيهب.ديوكىمرعش،نآهرابردىرعاشالاح

تبسنارشساسحادنكىمىعسودريكىمدوخهبىعافدتيعضو،دنكراتفر

.دنكنايبكنجردراتشكوىركيشحوهب

فكوس،نارياخيراتلوطردجيردتهبىنيئآتامغنواهدحونردهتبلا

هدشاديبىكبس(هسامح)و(ىدزارت)قيفلتزاوهتخيمآردالبركهسامحاب

هلاس300ات٢00ىاهنيشيبنارياردىضراتابلاطم:تسانيامهشتلع.تسا

زاىياهشخبفرصتوىنامثعىروتاريماهبددركىمربنايرجنياهشير.دراد

تايلاعتابتعهكدنزوراشفاتموكحوراجاقهرودرخاواردناريافكاخ

وىحادمتايبدارداذل.دندشىمروصتناريانيمزرسىميلقاتيوهزاىشخب

هلأسم،ددركىمربنآزادعبوهيوفصهرودنامههبنآىخيراتهنيشيبهكهيثرم

زاىخربوىنيآتامغنردهكدوبهمانحتفوزرمشياشكهولجاهنتالبركحتف

كنجرعشىلصانومضمنمرظنهب،عومجمردىلو.دشىمدراوىبداراثآ

تايبداابارنآناوتىمهكتساهاكتساخنيمهزاوتساىبلطحلص،ناريارد

ودننكىمهلباقمهنكيبمجاهتاباهىناريامههمانهاشرد.داددنويبنارياىلم

.دننكدازآهداتفاهنكيبتسدهبهكارناشنيمزرسزاىياهشخبدننكىمشالت

كنجتايبدا،ىسرافىسامحراعشًالوصأهكتفكناوتىمرظنمنيازا

ردهكىريبعتنامه:ديمانتمواقمتايبداارنآحماستابابناوتبدياش.تسين

.تسافورعم(ةمواقملابدأ)هبنيطسلفنيمزرسردصوصخبوبرعناهج

نآهبمرادنمهىرارصا.ميوكىمنكنجتايبدا،تايبدانياهبنمنياربانب

نيارد(ىمدرمتمواقم)تايبداميوكبمليام.ميوكب(سدقمعافد»تايبدا

.دنداتسيانمشدمجاهتلباقمناشىنيدتاداقتعاابىمدرمهكانعم
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«هدماينديدبىراكدنامراثآكنجتايبداهنيمزرد»:ىهوكرسجرف

ات١٣وع7)(هنيدآ)همانهامريبدرسوراكنهمانزور،ىبدادقتنم،ىهوكرسجرف

:ديوكىم(137ه

ىاهنامرايورارد.دزادريىمكنجهلوقمهبتايبدازاىشخبايندتايبدارد

زاغآكنجهكىتقومهناريارد.تساهدشهتشونكنجهرابردىرايسب

.دمآدوجوهبهنيمزنياردىراثآمهفكنجزادعبوكنجلوطرد،دش

ديلوتمكاحىبتكمىاههاكيدابفكنجهنيمزردراكدناموشزراب،كرزب

.دوش

ودناهتفكناشياهىنارنخسنمضرداربلطمنيااهرابمهىاهنماخىاقآ

هبعجارىوتسلوت(حلصوفكنج)لثمميرادىراثآًالثمهكدناهدركديكأت

وهريغوهيسورىلخادفكنجهبعجارمارآنودالثماي،هيسورهبنوئليانهلمح

ىناريانكلنسيونهكدندركىمهيصوتايودندادىمروتسدايدنتساوخىممادم

.دنسيونبكنجدرومردىهباشمراثآمه

ىتلودىمسرتايبداىنعي،(ىبتكمتايبدا)ردحالطصاهبهكىناسك

نيا.دندركقلخكنجهنيمزردىراثآ،دننكىمتيلاعفىمالساىروهمج

ليلدنياهب،دشابشزرابوركدنامدناوتبهكدنتسينىراثآًالصااماراثآ

ساساربهكدنتسهىراثآ.دنتسهىاهشيلكىراثآ،رتشيبهدشقلخراثآهك

ىوروشدوخردودناهدشقلخقباسىوروشىتسيلايسوستسيلائرىوكلا

مسيلائرهنيمزردهكىراثآ،هتشاددوجوهكىبداميظعهناوتشينآمغرهبمه

.دندنامنراكدنم،دشهديرفآىتسيلايسوس

هبطوبرمتايبداراثآديلوتردىمالساىروهمجتفكناوتىمنياربانب

زاهكنياليلدهب.تساهدروختسكشدشابهتشادراكدنمىشزراهكفكنج

.تساهدركىمىوريبىاهشيلكدودحمبلاقفكي

.دنتخادريفكنجهبدندوبنىتموكحهكمهىناكنسيون،رجامىوسنآزا

دزادريىمكنجهبىاهدنسيونىتقوهكارج.دشروسناسًالومعمناشراثآاهتنم

هب.دنكادييهارتايبداهبكنجتشزىاههبنجىنعي،كنجىاههبنج

.دندركروسناسارراثآنيازاىليخمهليلدنيمه

نامهردهكميراداردومحمدمحا(هتخوسنيمز)لثمىراثآامهتبلا
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لبقاماتسينىدبنامر.تساهدشهتشوننارياهبقارعهلمحفكنجزاغآ

(رهشفكيناتساد)و(اههياسمه)ىنعي،دومحمدمحاركيدىاهراكابهسياقم

هكليلدنياهب.تساىفيعضرايسبنامرواركيدىاهراكهبتبسن.تسين

اههشيلكزاىرايسبنياربانبودرذكبروسناسدسزاتساهديشوكدومحمدمحا

.تساهدزهبرضنامرهبمههلئسمنيمهوهدركتياعرار

ىياههشوكهبناشراثآردودندوبزابرسكتجنامزردهكميتشادمهىلسنام

دوشىم.دنتشادناركزبراثآقلخىياناوتمهاهنآامادنتخادريفكنجزا

نيالاحرههبوميدوبكنجريكردنارياردلاستشهامهكنيامغرهبتفك

درومنيارددنتسناوتنىناريانارعاشوناكنسيونهنافساتماما،دوبىكزبكنج

.دننكقلخىراكدنامراثآ



مياهدشتوعدىديدجىزابهب

روينيرزدازهبوىياكاكرابجلادبع،ىونناكزم،ىهوكرسجرفابوكوتفك

ىماظنهاكدورف10هبقارعىركشىاهاميباوهشروياب13ه9رويرهش31رد

لاستشههككنجنيا.دشزاغآقارعوناريافكنج،نارياىماظنريغو

نونكامهاتشاىسايسىاهدميبودركنوكركذارناريابالقناريسم،دياب

.درادهمادا

تشهكنجميسريىمقارعونارياكنجزاغآدركلاسنيمراهجوىسرد

نياوتربردميتسناوتامايآ؟تشاذكناريارصاعمتايبداربىريثأتهجهلاس

؟مينيرفيبراكدنامىراثآفكنج

ىاهدع.دناهدمآربنارياردنارعاشوناكنسيونزالسنهستدمنيارد

ىداقتناريغىديدابزونهناسيونهرطاخو(ىبتكمناكنسيونونارعاش)زا

ىكتسباونودبناكدزكنجزامهىلسن.دنروآىمديديفكنجهنيمزردىراثآ

نيارد.دناهتفايىبدانايبنارودنازاناشياههبرجتىاربىتلودىاهنوبيرتهب

ىيادزسدقتكنجزاهكهدمآدوجوهبفكنجدضتايبدازاىاهنوكنايم

«كنجتايبدا»ناوتىمًالوصأايآ؟تسىفاكاههبرجتنياايآ.تساهدرك

ايآ؟دروآرامشهبناريارصاعمتايبداردىبدالقتسمهنوككيناونعهبار

؟ديآردحلصهشيدناتمدخردتساهتسناوت(كنجتايبدأ»

ابوكوتفكردنانجمهاراهشسرينيا،(كنجتايبدا»شخبنيمودرد

:ميريكىمىبروينيرزدازهبوىهوكرسجرف،ىياكاكرابجلادبع

(دوبنمجاهتربىنتبمامىركفىاهناينب):ىياكاكرابجلادبع

ناكمااجنآ.دنتفرىمههبجمدقمطوطخهبهكمدوبىناسكزامهنم

زااههحونوىنياتامغنمدقمطخرد.دوبىناوخرعشتاسلجىيايرب

ودشىمشخب،دركىمتيادهاراهنآهابسًامومعهكىتاغيلبتىاهوكانلب
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ورملقزا،دنامىمىقاباهباتكتاحفصردهكىتايبدااما.دوبمهراذكرثا

ىنارعاشنامزنآرد.دننيرفآىمارراثآنياناكبخن.ديآىمنىهافشتايبدا

فكنجتايبداهنيمزردىراثآملعمىلعوروينيمارصيق،ىنيسحنسحدننام

راثآنياردىاهناملاعهاكنابرك.تساهدنامىقبزونههكدندروآدوجوهب

كنجهرابردىياهدورسفكوسراعشانياهيامنبهكميبايىمرد،مينكلمأت

.تسينىناوخزجر.تسا

نامياهرعشرداماام.درادتيمهازجروىناوخهيزعت،عيشتفكنهرفرد

،دريكىمرارقهدننكريكلفاغرماكيلباقمردهكىتلممييوكبميتساوخىم

.تسينمجاهتربشركفىاهناينب

.دوبهدركفرصتارامىزرمىاهرهشوهدركروبعاهزرمزاقارعشترا

هيثرمردبالقناهبنمؤموىبهذمنارعاشودوبهدشعورشاهرهشنارابمب

هبدندركعورش،دندشىمنارابفكشومونارابمبهكىياهرهشوناشناتسود

نيلوامهمدوخنم.دوباهنيمهمهامىاهرعشنيلوا.ىبداىاهىيوكو

.تساهمانكوسهيبشهكتساىتاعطق،كنجهنيمزردمتعطق

(.دنتخاسننارياتايبداىاربىزيجاهسيونىمالسا):ىهوكرسجرف

.دنشابهدوبىلمتيوهنتخاسلابندهبناسيونىمالسامنكىمنركفـ

ىروهمجىساساهابتشا.درادىبتكمىاههبنجرتشيبدنتشوناهنآهكىراثآ

ىناسكهكىلاحرد.ديدىمناركنجىتسيلانويسانهبنجهكدوبنياىمالسا

ىاههدياامادنتشادىبهذمىاههديااهنآزاىشخبدندوبهتفركنجهبهك

.دوبحرطممههريغوروشكزاعافدوىلمتيوهوهناياركىلم

ودنكفذحكنجتايبدازاارشخبنياتساوخىمىمالساىروهمج

مالساكنجىمالساىروهمجىاربكنج.ديدىمىمالسااركنج،رتشيب

ىركيدىاهمرتفذحليمحتثعابهكدوبىليالدزاىكينياو:دوبرفكو

روسناسببسايودزهمطلكنجتايبداهبودشكنجىلمىاههبنجلثم

بوخىاهمدآزادننيرفايبىياههشيلكدنشوكىمًالومعمناسيونىمالسا.دش

.دبىاهمدآو

زامعا،دنشابهتخاسنارياتايبداردارىزيجًالصأاهنياهكمنكىمنركف

رطاخهب(سدقمعافد)ىغيلبتىاههتشون.ارىركيدزيججيهايىلمتيوه

(ىاهشيشسنازآ)ًالثم.دشقلخكنجهنيمزردىكزبراثآامنيسهنيمزرد
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فكيهكفابلمخم(نابوخىسورع)ايتساراكهاشفكيهكايكىمتاح

ناشياهنامرآامادندوبهاوخنامرآهكىناسكهرابردتساكرزبىدزارت

(ىاهشيشسنازآ).دندوبناشياهنامرآتسكشدهاشناشدوخودروختسكش

ناشنرىناجنسفرىكنزاسنارودتخسىاهتيعقاوابىياركنامرآنآلباقتمه

ىتموكحبوجراهجرداركنجتايبداهكىناسك،باتكهنيمزرداما.دادىم

.دركثحبنآدرومرددوشبالاحهكدندركنقلخىلمأتلباقرثادنتشونىم

دنتساوخىمودنتشادكيزولوئدياىاهبوجراهجىبتكمنارعاشوناكنسيون

.دوبناشفعضليالدزاىكينيا.دننكليمحتتايبداهباراهبوجراهجنيا

.دندوبنىبداقالخىاهدادعتسانارعاشواههدنسيوننيا

.دينكقلخمهىكزبرثاو،ديشابكيزولوئدياهدنسيونكيديناوتىمامش

ىردنيتاذمهنآابدعبوديشابهدركىنوردوبذجرىزولوئدياديابلوااما

هبارنآديناوتىمهكتساهدياندركىنوردوبذجزاسي.ديشابهتشاد

.ديناشكبتايبداهصرع

(ميدشتوعدىديدجىزابهبام):روينيرزثدازهب

نيادوبهدشهتشونهكمدناوخىياجمدوخرهشمرخرعشدرومردنم

:(رهشمرخ)رعش.تسانارياتايبدارد(فكنجدض)رعشنيرتهب

مدزىمر)د

داسرىمفكنزهبمتسدهكالاح

.تساهدنامنىردركيد

:مدركىمرب

حيرفتىاهفكنزهبهدنامزورودىكي

هدشمامتهزات(فكدوكىهمانرب)

بيرغىتوسرادشكنينط

دركفقوتمارىزاب

ديرباراهفكشجنكىدص

داتفانيمزربىنزلكنينج

داتسيالبريزهظحلفكينوراك

ميدشتوعدىديدجىزابهبامو
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دندشىمشتآلكىاجهبشياهبوتهك

دندروآنييابارناشياههنالاهفكشجنك

نامياهفكدابدابام

.ارناشيادصاهرتكرزبو

ركيدسينآزا

.دشننهيهرفسىفقسجيهريز

ومرادلكشمدشابفكنجدضايوكنجىاتسارردهكىرنهرهابنم

ام.دنزبقلخهبتسددهاوخبضرفشيبابهكتسيننيادنمرنهراكمدقتعم

عافد)،كنجركيدمانمينكىمىكنزهكىروشكردهكمينكشومارفديابن

.دنكىمقرفايندردكنجتايبداابوتسا(سدقم

زاارناشناجفكنجردهكىناسكزانمودوبىلمفكنجكيامفكنج

.دشهتشككنجردهكدوبمردارباهنآزاىكي.منكىمعافددندادتسد

؟دشبوادضهكمسيونبىرعشمناوتىمهنوكج

مدوبىكتجركتياورطقفهكلب،ماهتشونىرعشمهفكنجزاعافدردامانم

ردكنجتايبدالثمىياهىدنبزرم.دوبهداتفاقافتاماىكدوكنارودردهك

هب،اهلاسنياسيزامنكىمركف.مرادنلوبقاركنجدضتايبداابلباقت

.مياهدشتوعدىديدجىزاب



؟تايبداىقروايايتايبدا:فكنجتايبدا

روينيرزدازهبوىياكاكرابجلادبع،ىونناكزم،ىهوكرسجرفابوكوتفك

ىماظنهاكدورف10هبقارعىركشىاهاميباوهشروياب13د9رويرهش31رد

لاستشههككنجنيا.دشزاغآقارعوناريافكنج،نارياىماظنريغو

نونكامهاتشاىسايسىاهدميبودركنوكركذارناريابالقناريسم،دياب

.درادهمادا

تشهكنجميسريىمقارعونارياكنجزاغآدركلاسنيمراهجوىسرد

نياوتربردميتسناوتامايآ؟تشاذكناريارصاعمتايبداربىريثأتهجهلاس

؟مينيرفيبراكدنامىراثآفكنج

ىهوكرسجرفوىياكاكرابجلادبعاباراهشسرينيانيشيبشخبودرد

ىرتهزاتىاياوززانانآابارثحبنيانانجمهنونكا.ميدوبهتشاذكنايمرد

،ىونناكزم؟تايبداىقروبايتساتايبداايآفكنجتايبدا:ميريكىمىب

ردامابكنجردتايبداهفيظونيرتمهمهرابردارشرظنمهىليئارساهدنسيون

.تشاذكنايم

(.تساتايبداىقرواي،فكنجىغيلبتتايبدا):ىهوكرسجرف

رصانعنيرتمهمزاىكيتاغيلبتدهدىمخرروشككيردكنجىتقوـ

هكدنيرفآىمىتاغيلبتراثآكنجماكنه،اهتموكحهمه.تساكنج

نياهبام.دنككيرحتكنجردتكرشىربارمدرمدناوتبتاغيلبتنيا

هكتسانياىراثآنينجدركراك.(ىكيرحتىتاغيلبتراثآ)ميوكىمراثآ

مدرموىزروتمواقمىاربوفكنجهبنتفرىربدنشابمدرمهدننككيرحت

اهنيا.دنتسينتايبداالومعمىغيلبتراثانيا.اهههبجىوسهبدنهدبقوسار

شومارفكنجزادعبامادننكىمكيرحتوغيلبت:دنرادىصخشمدركراك

.دنتسهتايبداىاهىقروايعقاوردهكلبدنتسينتايبداراثآنيا.دنوشىم
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(دندوزفااهباتكدادعتورطقهبطقف):ىياكاكرابجلادبع

زاتوعدوهنافرطىبوىملعىاهشورابهكنياىاجهباهلاسنيارد

راثآنياهريخذهبهدشىعس،دوشىركزابكنجتايبداردناركشهوزي

ورعشىاههرككىرازكربمهشتلع.دنرببالابارنآتيمكودننكهفاضا

.دنيوكبرعشكنجهبعجارودننيشنبنارعاشهكتساعقوتنياداجيا

ًالصا.دشابهتشاددوجوىسكرددرومنياردىساسحامنكىمنركف

باتكباجايوهزياجنتفركلثمىياههزيكناهكنياركم.تسينىاهيحور

.دوشهتفكىرعشكنجهبعجارهرابودهكدوشبثعب

ردهكىياهداهناما،دننكهفاضااهباتكدادعتورطقهبدندركىعسدنجره

.دنهداقتراارىبداهنوكنيادنتسناوتن،دننكىمتيلاعف(سدقمعافد)هنيمز

هنوكنيا.دندادرارقماهتاناظمرداركنجتايبداهكلبدندركنىكمكاهنتهن

ودنوشىمىسرربىتلودىاههنيطنرقردكنجهبطوبرمراثآهكدندومناو

ابىتافانممهتئارقناو؛دشابهتشاددوجواهناهبعجارىدحاوتئارقدياب

ىلابقاتايبداعوننياهبمهنادقتنمًاعبط.دشابهتشادنتلودىمسرهمانماظن

.دندادنناشن

ىناورتينمازاىرادروخربابىصوصخىاهداهنمهدزايتلودردمراوديما

ىبالططاقنهلاستشهكنجتايبدا.دريكبلكشفكنجتايبداىسرربىرب

ناهجونارياكنجعوضومىقيبطتىسرربناونعتحتىباتكردنم.دراد

ىاههبنجهبصوصخهب.ماهدركهراشاىيالططاقننيازاىخربهبشيبامك

رظنهبهنافرعهكننيا.دراددوجوهلاستشهكنجرعشردهكىاهنافرع

.دهدىمدنويبىناريافوصتابارنامزنآىاهرعشنم

(تسينمدرمعفنهبزكرهفكنج):ىونناكزم

متفايردمدركىمشوكرامش(رداممؤدشتاهومهدزكنج)رعشىتقو

هعجافكيىعقاوىانعمهبكنجهعجافهدنهدساكعنادناوتىمتايبداهك

.دشاب

ارناشدوخزامدرمرجسي.تسينمدرمتعفنمهبعقومجيهكنج

عناقارامهكدشروطهج؟تساىناسكهجعفنهباهكنجهكدنسربىمن

؟ميدشهتشكوميتشكهكدشروطج؟مينكتكرشفكنجردهكدندرك

مدوخزا،هدنارذكليئارساروشكردارشرمعرتشيبهكىسكناونعهب

تكرشاهكجردهكدنكىمعناقارمدرمهكتسىتردقهجنيامسريىم
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نوماريبلمأتوىسرربردمسانشىمنمهككنجدضتايبدانيرتهب؟دننك

.تساهدمادوجوهبشسرينيا

تسانياتسابيجعىليخكنجابهطبارردنمداقتعاهبهكركيدهتكن

،دناهدشكرزبىلومعمىاههناخردهكىداعمدرمهكدوشىمروطهجهك

تبسناراهراكنيرتهنامحرىبدنرضاح،دنشويىمارزابرسكيسابلىتقو

هكتسيجردكنجتردق؟دنهدماجنادنرادنيىمنمشدهكىسكهب

وفياظوزاركيدىكي؟دنكىملدبىشحوىاهناويحهبارىداعىاهمدآ

.تسانعمنياردلمأت،كنجدضتايبداىاهدركراك





بوکوفسکی





دوشىمناملسمهزرهدرمريينيا،ىكسفوكوب

فكنسربماجرهاطابوكوتفك

هبىكسفوكوبزلراجىاههمجرتزاىضعبديوكىم(كنسربماجرهاط)

.ديمان(هبجحمىكسفوكوب)ناوتىماراهنآهكهدشروسناسردقتآ،ىسراف

ىسرافنابزردىشروشوىصاعاماىلكلاوهزرهدرمربينيا،ىكسفوكوب

.تساهدشناملسم

رهشرد19٢0توأ1%رد،ىياكيرمآزابرسكيدنزرف،ىكسفوكوبزلراج

دوبشلاسهس.تفرايندزامه1993سرام9ودشدلوتمناملآرد(خانردآ)

جيردتهب19%0ههدىاهلاسردوتشكراباكيرمآهبشردامورديهارمههك

.دركلكشراك

سانشرسهدنسيونورعاشهمهنيانيبردديسريبناتدوخزاتسانكمم

نارياردىكسفوكوبراثآهكهداسليلدنياهب؟ميزادريىمىكسفوكوبهبرج

رد.درادندوجووازاىتسردروصتروسناسليلدهبلاحنياابودرادتيبوبحم

فرحامابوأراثآهمجرتردشاهبرجتزافكنسربماجرهاطوكوتفكنيا

.دانزىم

وازامهرعشهعومجمودوهدناوخىسيلكنانابزوتايبدا(كنسربماج)

:هدشرشتنم

؟ديدركهمجرتىكسفوكوبدشروطج

ىراثآهمجرتهبارمىسرافنابزردىكسفوكوبزاىاهمجرتدوبنشتقيقح

نابززاىكسفوكوبىاهمانىكنزندركربهبددركىمربرجام.تشاداووازا

منادركربىسرافهبمدوبليمببسنياهبارهمانىكنزنيا.ىسرافهبىدئوس

تسدهبىاهدنسيونىكنززاهزمابلاحنيعردونشوروقيقدىريوصتهك

ومدوبهدركشفشك1990ههدىاهلاسلياوازاشيبمكنمهكدادىم
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نامزنآات.تشادنمىسانشبيزوىنيبناهجردقيمعىريثأتشياههتشون

هعومجمنيا.دوبهدشرشتنمىسرافهبىكسفوكوبزاناتسادهعومجمفكياهنت

.دوبرتبارظنرهزامه

ىتمسقوتشكىمربنارياردروسناسهبهعومجمنياناصقنزاىشخب

تروصاهدعبهكىياههمجرتىخرب.مجرتمندوبهبرجتمكايىلبنتهبزين

زانارياردهعومجمنييدنجاهدعبرعشهزوحرد.دندوبنرتقفوممهتفرك

هكدوبدحنادباتاهنآردىمسرروسناسىايىاجهكدشرشتنمىكسفوكوب

زاسببسريدقترههب.مدناوخىم(هبجحمىكسفوكوب)اراهنآىخوشهبنم

ودوبهمانىكنزنيمههمجرتكوبىاهرعشزاىخربواهلوونزامياههمجرت

رنزنيانارادتسوددنسيدرومًارهاظهكناتسادودىكيراشتناابنآزاسي

ناشنهدنسيوننيازامياههمجرتهبناتسودهكىقايتشاوتفركرارقىبدا

زيناراهنآزاىخربوهمجرتاروازاىرتشيبىاهركاتدركمقيوشتدندادىم

.منكهضرع

ثدوجونارياهعماجوىكسفوكوبتايبدانيبىياهتهابشهجىعامتجارظنزا

؟ثدراد

دناسرهصرعهبارىكسفوكوبهكىنيعمىعامتجاطيارشهبىهكتركاــ

نردمدنيارفرد19ه0ههدىاهلاسردوا؛دوشرتنشوربلطمدياشميزادنيب

هزيوًالماكهويشهبىتراككمفزوجروتانسهكىطيارشرد«ىشكركوداج)

هيلعناوجلسنتاضارتعامهشدعب.دركروهظدوببيرختلوغشمدوخ

.دشزاغاتيبلسنشزيخو19%0ههدىاهلاسردىعامتجاىاهىتلادعىب

ايرب،سيرابونيلرب،وكسيسنارفناس،ويكوترد،ناهجهمهردناناوجشروش

،ادوب،سكيردنهىميج،اروكج،وئامريظندنتشادىياهماننانامرهق.دوب

،ىريلىتوميت،سيويدالجنآ،سكياموكلام،تيدنبنهكليناد،نيمىشوه

...وناليدباب

اب،شاىتمالسدعاسمانتيعضومغرهبامرعاشهكدوبطيارشنيارد

.دوبقالخ،ىشكدوخراكفاوريساوب،دردنادند،ىرامخ،ىكرسفادوجو

ىاهرابىوكس)زاواهكتسانيادنكىمدرفهبرصحنمارىكسفوكوبهجنآ

زأعوبطمىاهويشابعطقروطهبىكسفوكوب.ديدىماراكيرمآ(فيثك

.تسامنوردهبقلعتمدهدىمناشنهكىروط،ديوكىمدنياشوخانىاهزج

،ىراكاير،بلقتمنكهصالخهملكدنجردارامشهبخسابمهاوخبركسي



ىعامتجاعضوهبهبيبش،دركدشرىكسفوكوبهكىنارودردغوردوىزاسشوباب

.امراكزورردتساناريا

ىسرافهبهزادناهجات،دنراددوجوىكسفوكوبناتسادورعشردهكىياهريوصت

؟دوبهمجرتلباق

منهذرددرذكىممفارطاردهجنآزاونوريبمورىمديوكىمىكسفوكوبـ

هدشتبثريواصتومنكىمزابىيوجبآهناخىراويدراجردومريكىمسكع

ىكسفوكوبدرومردهكمنكىمنامكبيترتنياهب.مروآىمذغاكربار

لاقتنالبقركيدىاهنابزهبىدايزرايسبنازيمهبدزاسىمهكىريوصت

،تساقداصىكسفوكوبرثندرومردمهو،رعشدرومردمه،هيضقنيا.دنشاب

،تاراعتسا،تاعازتنازا،ىبداوىعامتجاتاعاجرازارظنفرص،راثانياهج

ىياهاجردوراوشدارهمجرتراكدياشهكاهلبمسوىلاخوتىاهىزبنابز

.دنافكي؛دننكنكممريغ

؟دنكىمدنمقالعواهبارامشهكتسهىزيجهجىكسفوكوبتيصخشرد

ندشورردور:تردقابىكسفوكوبزيتسوىيانتعاىبوهشيدناوىأرلالقتسا

شاهتفيشرمتقيقحدوسهبىطارفاىاهىئامنكجوكوكزبوتاغيلبتابوأ

ىاربهكىتاغيلبترتسوبردىكسفوكوبرشانىنامز:مروآىملاثمكي.دنكىم

(هنزناز)و(رتراسلبنز)زالقنهبدوبهدركرشتنمفكوبىاهباتكزاىكي

رشانراكنياابكوباما.دوبهدركىفرعماكيرمآرصاعمرعاشنيرتكزباروا

راتفرنيا.دشضرتعمودركتفلاخمتدشهبتقيقحعفنهبودوخررضهب

هعماجزاىشخبىاهىزابقيفرواهىزابهتسدوىتاغيلبتراتفرابارقالخاو

.دينكهسياقمنامدوخهبخن

بحاصهتفيشديابًالصاايآ؟دوبواراثآهمجرتدوسهبىكسفوكوبهبامشىكتفيش

؟مينكهمجرتارواراثآميناوتباتميشابرثا

نيمههب.ميشابشرثاايركشنيرفآهتفيشًامتحهمجرتىاربتسينمزال_

رثاهبىساسحادروخربثعًباموزلنمهديقعهبهدنسيونهبىكيدزنمهبيترت

ماهتسناوتاهنآابهكدناهدمآردراكزاهيقبزارتهبىياههمجرتنآهكهدادناشن

.منكداجياىرتقيمعىفطاعهطبار
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؟تشادشتيقالخردىريثأتهجىكسفوكوبندوبىلكلا

هنومنىارب.هدوبدايزرايسبشتيقالخردلكلاريثأتهكدوبدقتعمكوبـ

بورشمندروخ:دسيونىمكزالبسالكدهبىاهمانردكوب19%3لاسرد

:دسيونيمركيدىياجاي.دهدىممتجنمهودشكىممهنامزمهارنم

دنمزايناذغهبمناوروحوراما،دنكىمتخادرباراهىتسمنياهنيزهممسج

باتكةجابيدردزابهكنيااي(.دناسرىماذغمناوروحورهبلكلا).تسا

هرجنيرانكدوبىفاكطقف):دسيونىم(هزرهدرمريبفكيىاهتشادداي)

دوخهبدوختاملك.دنوشىراجتاملكمراذكبومنكزابارميوجبآ:منيشنب

(.دندشىمىراجهحفصرب



لجولخهدنسيوننيا،ىكسفوكوبهبنديزروقشعتارطخ

ىدوادارتيمزاىتشادداي

فقسكيريزوابلاسودودوبىكسفوكوبرسمهوهقوشعم،كنيكادنيل

لجولاخهدنسيوننيا،ىكسفوكوبابىكنزدسيونىموا.دركىمىكنز

ىاههماننيرتابيزلاحنياابودوبنىناهجكنجودزارتمكتسينووشو

ربنانزقوقحىاربهزرابمدسيونىم.تساهدركتفايردواارناهجهناقشاع

:دنكىمديدهتارنانزىرطخمهدرمونزرزراكرد.تسىقابدوخىاج

:ديوكىمىكسفوكوبهبشاقشعتارطاخمزافكنيكادنيل.دنوشقشاعهكنيا

ثدرمرييفكيفيثكىاهتشادداي

انشآىكسفوكوبزلراجابىناوخناتسادهسلجكيردرابنيلواىاربىتقو

،دوبهتفركماهدنخناتسادنيازا.دناوخىمارشا(جنياشش)ناتساد،مدش

.تساهدشنيهوتنزكيناونعهبنمهبمدركىمساسحالاحنامهرداما

.دنزىمكتكرشنزىكسفوكوبهدشعياشهكدوبهتفكنمهبردمد،ىدرم

ًاعقاواهنززاامشهكنيالثم):متفكوواشيب،ولجمتفر،ىناوخناتسادزادعب

(.داىمنوتدب

(.دآىمنمدبمجيه.هن):تفكوا

اهدعبىتقو.شراكىيتفروتخادنانمهبمشجريززاىهكت

،مدناوخارشرعشىاهرتفدزااتدنجو(درمريبفكيفيثكىاهتشادداي)

ناوتىمًالصاايآ.دسربروآترفندرمنيادادهبديابىسكمتفكمدوخاب

لثم؟درككمكدسيونىماهنزهرابردارتايدنرجنياهكىسكهب

شاتسيهبروجانوهقراىاهنزايآمتسنادىمن.فكدرمنياتساهراكتيانج

راكتنايخواراثآرداهنز.دشكىمنجلهباراهنزدصقزاهكنياايدناهدروخ

.نديئاك:دنروخىمراككيدردهبطقف.دناهركىبوتيصاخىبوهينزو
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نزىمئادلادجردتسيابىماهنزام:تساصخشمزيجفكيلاحرهرد

رتكجوكامهثجهكتساتسردنيا.مينكعمجبوخارنامساوحدرمو

همهدوجوابامانم.تساهنآزارتمكمهنامتالضعمجحوتساهدرمزا

ىكسفوكوبراكزارسمهاوخىمركهكمدربىبتقيقحنياهباهفعضنيا

،دمآىمرظنهبفكانرطخهزادناىبوا.موشكيدزنواهبتسيابىم،مروايبرد

.دوبنواهبىكيدزنزجىاهراجاما

،دنكضيرمارمدآواابترشاعمهكىدرم.مزيربمهىورواابمتشادندصق

ىاهراج،دوشزوريبدرمونزرازراكرددهاوخىمىنزرك؟ديآىمراكهجهب

هكىمرنهقطنمهبدناسربارشدوخودنكروبعمدقمطخزاهكنآزجدرادن

دننادىماهنزهمه.دنكزاغآارشتايلمعاجنآزاودنيوكىم(بلق)نآهب

،دننكىرازوهيركمهردقجرهدناهدرواينتسدهبارىدرملدىتقواتهك

ششوككيو،ردششوككي.دنكىمنىرثاوارددننكدايرفودننزبغيج

.تساهزاورد

لكشوخنسابنياوابيزتروصنيا

.اهراكنياىربهدادارلكشوخنسابنياوابيزتروصنيانمهبادخ

طقفىكسفوكوبمدركىملايخىتحىتدم.مدمآربمشقنهدهعزابوخ

همه.تسينءانثتساىكسفوكوب،بخ،اما.تساهدشمليكونوكقشاع

زاوداتفامهركيدىاهجهبشهاكهرخالابلاحنيااب.دنروطنيمهاهدرم

.دمآششوخمهاهاجنآ

.5ديسرنىنزلاصوهبهكتساراكزآلاسراهجفكوبهكمدشهجوتم

ماههزمغابوهناقشاعىاههكناب.مدوببلجرايسبهكمنكىمفارتعا

دوبنيامدصق.دوبهداماردشقرعلواهسلجهسنارد.مدوبهدروارشلخد

شتردقهكدنادبديابنزفكي.موشهريجواربومنكراديبارواتاساسحاهك

.ديوكبرعشقشعهرابرددناوتىمهكدنكىملايخطقفودسانشىمناراهنز

مياربهناقشاعهمانكيوتشكىمربهناخهببشرهواهكدوبروطنيا

نآزاناهجىاههناقشاعىاههمانهعومجمنيرتابيزمنكىمنامك.تشونىم

هديشكتيمورحمهكىلاسراهج.دشىمرتىنتفايتسدورتتسسورتمرن



مدشمتاساسحاشوختسدهاوخنهاوخهكدمآدورفنمربىتردقنانجابدوب

ىقرفمياربًاعقاوركيدماجنارسهكنيااتدشىمرتهدنفوتتاساسحانيامدرهو

هاجنبودنزىمفكتكاراهنزوتساتسينووشورمخلامئادواهكدركىمن

:مديرغىمبلريز،دنرتكزبنمزاهكمنارهاوخهبنم.تسامهشلاس

هدشواقشاعاياترسزاهكديشكنهامفكي(!تسانملامىكسفوكوب)

هكنياهن.منكزواجتواهبىتحمتسناوتىمهكمدوبشقشاعردقنيا.مدوب

.مشابهدشقشاعهكموشىمىرشحىتقوطقفنم.هن.مشابىرشح

تسينيمفنارهاوخىادص

مدروآدايهب،دركديبنيكستنامهتفخورفتاناجيهىتدمزادعبهكىتقو

هبمهركيددبىاهتلصخنآهمهوتساتسينووشكيىكسفوكوبهك

هنوكجرخآ:دنيوكىمهكمونشىمارمتسينيمفنارهاوخىدص.دمآمداي

؟دوربىوجفكيىوتشبآىكسفوكوبابدناوتبىسكتسانكمم

.متسهواقشاعنماما.دورىمنىوجفكيىوتامبآ:ىكذاسنيمههب

فقسنآريزهكىكتج.مدركىكنزفقسكيريزوابراكزآلاسود

نآاينيازاهكىيوكبفكوبهبركأ.دوبنىناهجكنجودزارتمك،تفركرد

جنيوداتفاىمهار.دوشىمعورشهزاتشياهىقشهلك،ديآىمنتاشوخزيج

دصقنياابطقف،ديآىمتدباهنآزاوتهكدنكىمارىياهراكنآهمهراب

.تسارتىوقورتربوتزادنكتباثهك

اب.دنوشقشاعهكنيا:دنكىمديدهتارنانزىرطخدرمونزرازراكرد

نتدناوتبمدآركتسابوخ.دنشكندربنزاتسداهنزهكمرادوزرآهمهنيا

نياهبىتقو،امااهبش.دنكصخشمارشدوخورملقودربننياهبدهدب

مهاوخىمن.دريكىمربردارمدوجوهمهىعوبطمىامرك،منكىمركفرجام

هجلجولاخهدنسيوننيااب،ىكسفوكوبابهناقشاعهطبارهكمنكشاف

ىاربهزرابم.مدشنواميلستنمهكدننادباماهمه.تشادنمىاربىدرواتسد

هكدشبوخهجميوكىممدوخهب.تسىقابدوخىاجربمهنانزقوقح

مرادنانيمطا.منئمطم.دشمامتشررضهبنيا.دوبرتريبنمزاىلاستسيبوا

.دريمىمنمزاشيبواهك



(انفوفكاف)هدنسيون:ىكسفوكوبزلراج

ىناوضراضردمحمزاىتشادداي

(خانردآ)رهشرد١٩٢،توا1%رد،ىياكيرمآزابرسكيدنزرف،ىكسفوكوبزلراج

هارمههكدوبشلاسهس.تفرايندزامه1993سرام9ودشدلوتمناملآرد

شراكجيردتهب19%0هاـهدىاهلاسردوتشكزاباكيرمآهبشرداموردي

سانشرسهدنسيونورعاشهمهنيانيبردديسريبناتدوخزاتسانكمم.تفرك

نارياردىكسفوكوبراثآهكهداسليلدنياهب؟ىكسفوكوبغارسميتفرارج

.درادندوجووازاىتسردروصتروسناسليلدهبلاحنياابودرادتيبوبحم

.تسانارياردىكسفوكوبزاىاهضرعلبقلكش،مياهدناوخوامانهبهكهجنآ

وفكاف)5دنسيون،ىكسفوكوبرجديوكىمىناوضراضردمحمهلاقمنيارد

:تسابوبحمنارياردشاهدشروسناسلكشنيمههب،(انف

بوبحمهدنسيونفكي،ىكسفوكوب

ابىزيامتهجوهجىكسفوكوبديددياب.دنشابهتشادىكرتشمخساب،شسري

فكيزاشيبهكهتشاددوخهرودمهايفكبسمهىياكيرمآناكانسيونركيد

.دهدىمنالوجنارياباتكرازابردهكتساههد

،دشجياراهىناريانيبردىسيونفكالبوهك1380ىههدىاهلاسلياوارد

ارىنارعاشوناكنسيونراثآهمجرت(فيثكنهذفكيتاشوارت)مانهبىكالبو

نارياردناشراثآىنوناقراشتناناكما،ىياهىنكشوباتليلدهبهكدركىمهضرع

زاىكسفوكوبزلراجوناكيتاربدراجير،ىاتابزرز،كربزنيكنلآ.تشادندوجو

دياش.دشىمرشتنمكالبونياردناشراثآهكدندوبىياههرهجنيرتروهشم

نلآفورعمهناهاوخسنجمهرعش،تيبلاسنتايبداهبنادنمقالعزاىليخ

.دنشابهدناوخاجنامهرداركربزنيك
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،ىمتسرايكنمهبهمجرتاب(مركبآىقيسوم)ناتسادهعومجمراشتنااب

ردهكىناتساد1٢رد.دشنارياباتكرازابىمسرنايرجدراوىكسفوكوب

دوختيصخشزاهتفركربهك(ىكسنيجىرنه)،هدمآدركهعومجمنيا

ابارشزور،دوشىمراديبباوخزااهرهظ:درادىراكنلوىكنزتسىكسفوكوب

ىوكنيمهزا،دنكىمتسمناركيدوشدوخىاهىناوخرعشرد،درواىمنرد

...درادلكشماهنزابودهدىمشوككيسالكىقيسوم،تسارازيب

هبنادنمقالعرسزاشوههكتساىكسفوكوبراجنهبنتيصخشنيمه

ردهج،اكيرمآردهج؛:تساهدربهدادتروقاصعتايبدازاتوافتمىتايبدا

هكهتسبشقنمدرمنهذردهدنسيونزاىليامشامروشكرد.نارياردهجوايورا

لقالهكىناكدنسيون.دنادىمنكتخيهرفونانادبادآ،هفسالفنأشمهاروا

ىناكنسيونونارعاشوىكسفوكوباما:دندايزرايسبتسانينجناشنيرتيو

همهلثمىكيهكدوخىقيقحتيصخشزاهكدنهدىمحيجرتوأنوجمه

.دنرادربهدريبيرغوبيجعتاداعواهتنطيشنامهابدنتسه

ىسكسوبورشم،ردخمداوم

ارواوهدشنييعت(تلاسر)،هدنسيونوتايبداىاربهراومههكزينناريارد

،ىكسفوكوبزلراج،دناهدزاجدهعتمومدرمهبقلعتمهكلب،دوخهبقلعتمهن

ناهجلمحتىربدندوبىذفنمناركيدوكربزنيكنلآ،ناكيتاربدراجير

.ىشويهدريوريوزتزاراشرس

سيامادناهدشدُمنارياردىناكنسيونهكدنجره،هتشذكىاهلاسرد

ونارعاشتسدنآزاىكسفوكوباما.تساهدشداسكناشرازابهاتوكىتدمزا

لسن.تساهدوبرارتايبدأىدجناكدنناوخشوهولدهكتساىنكلنسيون

هب،دنيبىمنقالخازاىمسرىتياورودوخىكنزنايمىتبسنهكىنارياناوج

ىناكنسيونراثآردانعمبايغردارشاهناياركجوبىشوخرسهكتسانآلابند

غوردىروجلقاالايدنيوكىمنغوردناشدوخهبهكدنكوجوتسج

.تسالمحتلبقناشغوردهكدنيوكىم

ىناكنسيونونارعاشراثآدنبعجرتاهنيا:سكسوبورشم،ردخمداوم

ناناوجزاىرايسبىهغدغدهكىياهزيجنامه:تساناكيتاربوىكسفوكوبريظن

.تسادعبهبمتسيبنرقمودىهمينناناوج-رتعيسوىهاكردو-زورمالسن

نيافلتخمىاهنابزهبهكدناهديدارىناسكدوخفارطاردهكىنابطاخم
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ىهناشوخرسىجويىاشامتزاودننكىمراكنانوماريبناهجرداراهتيعقاو

هبىكسفوكوبنوجمهىاهدنسيونورعاشىاهرطسىالهبالرددوخىكنز

ركيدىكي،دوشىمكيدزنخلتزنطهبىهاكهكىكسفوكوبىعبطخوش

هبزينىناريابطاخمهدشثعابهكتسواىاهنامرواهرعشىاهىكزيوزا

ىاههياب،لاذتباهبندشمهتمىهغدغدنودبىرعاشهكنيا،تساوباتفكي

دنزبفرحسكسزاهدريىبودهدهلوحىركيدكرابمتحتامهبارىلدنص

هئشنديرفآارردخمداومىتقودخ»:دسيونبشرعشردوديوكبىتسمزاو

تايبدانادنمقالعىاهزاينزاىشخبهب(رامخ،ديرفآرىشكدوخىتقوودوب

رعاشنيرتكرزبارواهنزنزورتراسلبنزهكتساىرعاشىكسفوكوب

وااتتساهدننكعناقامىركفنشورىهعماجىربلقادحودناهدناوخاكيرمآ

دباوخبركيدرفنكيابنمنزركا

نايبتحرص،دروآىمدجوهبارشنابطاخمىياهنتهبىكسفوكوبتحرص

هزرابمكنيرىورىوكنيمهتسنراابنآردهكشاهنازدريلايخناتسادردوا

.ديآىممشجهبشليختزارتدنمشزرا،دنكىم

ردوا.هدوبنناماردهدزباتشىاهتواضقزازينىكسفوكوبهمهنيااب

ىهمهنمدننكىمركفمدرم):تفك(زمياتىاه)ىهيرشنابدنلبىاهبحاصم

بوخومديكمهبوخ،مديكنم.تساسكسهبفوطعممركذوركف

مهمىليخسكسهكتسيننآىانعمهبنيااما.متشوننديياكىهرابردمه

وماهدروخبورشم.مياهديشونبورشموماهدياكارىدايزنانزنم.تسا

(.تسينىكزبزيجندروخبورشموسكسهكماهديمهفوماهدركسكس

زورماناهجردتيعقاوموهفمىهرابردهناروسجوا،هبحاصمنيمهرد

نمنزنالاركا.دنزىمنبيسآنمهبمرادنربخنآزاهكىزيج):ديوكىم

(.درادندوجوتيعقاونيامشابهتشادنربخنمركا،دباوخبركيدرفنكياب

تسالابرايسبىكسفوكوبىاههتشونرد(fuck)(فكاف)هملكدماسبهكنيااب

هراشاناسيونهركذتمهووادوخمه.هتشوننىسكسىاهناتسادوااما
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نيازاوارركمهدافتساعقاورد.درادلكشماهنزابىكسفوكوبهكدناهدرك

.درادىياوآىهبنج،لعف

مركبآىقيسومهعومجمزاوليك3ه•

ناهجزكرمارناشدوخناشراثآردهكتساىناكنسيونتسدنآزاىكسفوكوب

دوخوا:درادهنابآمفوسليفىهكنهكتسيننآىانعمهبنيااما،دنرادنيىم

زاوليك3ه0)ناتسادرد.دشكىموجههبىتسهلزايزاىاهعطقناونعهبار

:دسيونىم(مركبآىقيسومهعومجم

تغارفتاقوا.هتغارفتاقوا-راكنياىساسالكشم-ىكنسيونراكلكشم)

نتشاذكركجىورنودندزجهرادنىراكتاقوانياوتمدآ.دحزاشيب

هبىتقووهنزىمشرسهب،هرظتنممدآهكمهىتقو.ندشماهلارظتنمو

رتشيب،هروخببورشمرتشيبهكمهردقجره.هروخىمبورشم،هنزبشرس

ىزيجىكنزوتمودكجيه،اههدنسيونواهروخبورشم.هنزىمشرسهب

(!دنلابشهبهكدنرادن

ناوتىمارنيا.تساىكسفوكوبراثآىاهىكزيونيرتهتسجربزاىكيىنزدوخ

ردىكسفوكوب.دركهدهاشمىبوخهبشاىناتسادراثآردمهواهرعشردمه

ودزالاحنياابتسينهتسجربرعاشىكسفوكوبهزادناهبسيوننامرماقم

.تساهدشىدايزلابقتسانارياردوا(دنسيهماع)و(دوويلاه)نامر

ثدوشىمسيوننامر،ناسرهمانفكي

.تسازيمآزنطوبيجعوازيجهمهلثممهىكسفوكوبندشسيوننامر

نيترامناجشرـشانتساوخردهبواودشعورش1970لاسزاواىسيوننامر

كيهتفهودضرعرد،تسارتشورفريرعشزانامرشرظنهبدوبهتفكهك

.تشوننامر

نامرىاهتفهوددوشنعطقشاىرالددصىررقمهكنياسرتزاىكسفوكوب

نامرنيا.دوبتسبهراداردواتامدخلاس1هلصاحهكتشونار(هناختسي)

ابنوبماز)و(هشيبرازه).دنتسينراشتنالبقناريارد(نانز)نامرهارمههب

.دنتسهواىاهنامرركيد(رادواجنان

ىكسفوكوب،هدشرشتنمنارياردراسكاخناميبهمجرتابهك(دووياه)نامررد

ودنكىمتاياوراردوويلاهردىسيونهمانمليفىاربوازاتساوخردىرجام

.دزاونىماردوويلاهسانشرسىاههرهجزاىرايسب،نييايوالاب،تساروبج
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رج،تسانارياردوأتيقفوملماوعزاىكي،ناهجزيمآزطدقنردواتراسج

وشدوخهناروسجنينجنياهكتفايناوتىمارىاهدنسيونرتمكنارياردهك

.دنكدقنارشنايفارطا

دياش،19ه0ىههدزاسيىكيرمآوىكسفوكوبنامرآزاهدشىهتناهج

ىنارياهدنسيونهكتوافتنيااب.دشابنامهعمجزورماتيعضوابتهابشىب

رارقىناتساددقنروطاسريزارشدوخىتيعطاقنينجابدناوتبىتخسهبدياش

.دنكقلخشدوخمشجزاارناهجدناوتباتدهد

شتآردندشقرغ،بآردنتخوس

رشتنمنارياردراعشاهديزكلكشهبرعشهعومجمدنجنونكاتىكسفوكوبزا

همجرتاب(شتآردندشقرغ،بآردنتخوس)ناشنيرتصخاشهكهدش

قشعادخهكهكنآ).هدركرشتنمارنآهمشجرشنهكتساراسكاخناميب

زاهكتساىراعشاهديزكزاركيدىكي،(ىمنهج-ىكس،قشع)و(ديرفآار

.دناهدشهمجرتىسرافهبىكسفوكوب

.تساهدشنرشتنمنارياردزونههكدرادرعشاهدصاماىكسفوكوبزلراج

زونه،تساسيوننامرىكسفوكوبزارتمهم،رعاشىكسفوكوبهكنآمغرهب

.هديشخردنباتكرازابردرعاشىكسفوكوب

هبناشهقالعزارتمكىكسفوكوبىاهرعشهبنامجرتملابقاليلدودهبدياش

ديوكىمنخسهدريىبكزبرعاشنياهكنيالوا.تسواىناتسادراثآهمجرت

اما.تسينراشتنالبقنارياردههربنياردلقادحواراثآزاىرايسبنياربانبو

زانامجرتمنتفركهلصافمودليلددناوتىمىكسفوكوبعنتممولهسنابز

،دسيونىمهداتفايشيبرهاظهبىاهزيجزاوهداسىكسفوكوب.دشابواىاهرعش

ًالامتحارعاشنياعنتممولهسنابز.دناهداعلاقوفشياهرعشلاحنياابو

ىنيرفآزابىسرافنابزرداروارعشدنناوتنهكدنكىملكشمراجدارنامجرتم

ىاههمجرتاهفكالبوروطنيمهوكوبسيفريظنىعامتجاىاههكبشرد

.دناهدوتسارواوهدشرشتنمىكسفوكوبزلراجراعشازاىدايزىهدنكارب

:هيسىنابزابهندسيونىمىجويزاهكتساىاهدنسيونورعاش،ىكسفوكوب

.دنكىمبآشنابطاخملدرداردنقهكنانج،زنطوبسجلدىنابزابهكلب

زا،اهرتنوجلوقهباي،دنكىمتاياوراهىزورمانابزهبمهارىجويوا

ىاهناتسادهكديدركىمىاهدنسيونلابندهبركااما.ديوكىمانفوكاف
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ىكسفوكوبىاقآرود،دشابىاهفسلفىورايدشابهتشادامشىارب(هدنزومآ)

،ديآىمنامشراكهبهكدرادىرتنيشنلدىاهفرحوأ،ديشكبطخاركزب

نكلنسيونزاشيبوافرحهكدهدىمناشننارياردوأراثآزالابقتساهجرك

.درادراديرخهدادتروقاصعوهتخيهرفًالثم





مارکز





زكرامىقآوامونم

.ديسرزكرمتشذكردربخهكميدوبزكرمىاربىاهمانهزيوهيهتلاحرد

هدناوخمدرمهدوتطسوتردقتآهكدنتسهىنارياريغناكنسيونزاىدادعت

ىاهزرمميشابرداقوميشابهتشادنرظنرداراهنآتيلمركأهكدناهدش

ضرفنامدوخاراهنآميقتسمبطاخمناوتىمميريكبفكالارىيايفارغج

نيبردناوخزكرموسانشزكرمردقتآ.تسازكرماهنآزاىكي.مينك

ايوىدابآتلوداهنآموسكيدياشهكميرادنارياردماعوصاخبطاخم

ىعامتجااههكبشردىياهرتسوبواهرواكهكتسينىزور.دنسانشنارىريشلك

راثاليلحتوهيزجتىايىتقوهزادنانيمههبدوشنرشتنمزكرمىاههتشوناب

هزيونيمهردهكىاهلاقمردلصفم.ميشابهتشادنىفرحدياشمينيشنىمزكرم

وميسانشىمارزكرامامهمهنياارجهكماهتخادربنآهبدوشىمرشتنمهمان

تخسزكرمدرومردنتشونارجوميناوخىمنارزكرمهزادنانامههبارج

دشابزكرمتشاذكزبدوبرارقهكهمانهزيونيازاشخبنيارداما.تسا

زا.ديناوخىمواىاهباتكابارزكرمنابطاخمىيانشآهوحندشواهمانديو

ابارزكرمبلغا.مياهدركباختناارىدادعتدناهدادباوجهكىرفنداتشه

باتكوداتياهنايوفكيطقفهاكودنتخانشىمهنازرفنمهبدايهدنزهمجرت

.دنتسنادىمقيمعدوخركفربارزكرمريثأتىلودندوبهدناوخنزكرمزارتشيب

مهدركميظعتزكرامهبىتقو

ىريكناهجىلع

دصنابايخرانكفكنجنامزردهاشنامرك.دوبملاس18،مدوبنوجىليخ

.مدربههبجهبمدوخابومديرخ،دنتخورفىماهزورنآمسرهبارىيهنتلاس

دنلبهديسرنايابهبنامررصعركدوبهتشونهكمدناوخىمارهمدقم

ىاهراك.دوبىلعشاهمجرتوباتك.دينكميظعتنامرنيرخآهبوديوش
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زيركي،دورىمنمداي،دوبىركيدزيجنياىلو،مدوبهدناوخزكرمزاىركيد

اهتيصخش،مدناوخىمسفنفكي،طيحمواذغوبآهبهجوتنودب،مدناوخ

هكمدناوخردقنآ،دربىمارمركيدىاضفهبىياضفزاهكىلايسنايرجو

.مدركميظعتومدمآنوريبركنسزارايتخاىب،دشمامت

مدناوخىشاناطرسزالوا

زاريش–نينزان

دوبىرهشمهمنكركفهمانزوركيىوتىزوراتمتخانشىمنارزكرم

ارىياهنتلاسدصمدشبيغرتومدناوخشناطرسدرومردشرازككي

ىفاركويباما.تساىبوخباتكىياهنتلاسدصمدوبهدينشالبق.مناوخب

ىاهبطاخمزاىكيىيهنتلاسدصندناوخزادعب.متسنادىمنارهدنسيون

.منيبىممدوخهبكيدزنىليخارواىاههتشون.مدشزكرمىاهباتك

مدناوخىكشاويارزكرام

هلاخىاهباتكوتزاورىياهنتلاسدصباتكهكدوبملاسهدزاود

همههكنيازا.تسارتكرزبوتنسزاشانتمتفكىممنوخبتشاذكىمن

نوردىورينوقشعدرومردحضاو،ديآىممشوخدسيونىمىعقاواراهزيج

ىريبزاكرم:مرادشتسودهكدرادبوخهلمجكي.ديوكىمنزودرم

.ديآىمىشومارفزاديآىمن

مدشقشاعزكراماب

ناملآزا–نيهش

ارىعقاوىانعمهبقشع.مدشقشاعشاههتشونابميوكبمناوتىمطقف

،دنكىمحرطمارىخلتوبيجعضقانتابوىاهلاسقشعباتك.متخانش

هكتساشخبتذلىنمزىشوغامه.درادمهابارىشوغامهوقشعتوافت

قشاع.مدشقشاعنمزكرامىاهباتكهطساوهب.دشابهتشاددنويبقشعاب

زونهنوجمتسهشقشاعزونهىلوهدركتوفمرسمهتساهلاس.مرسمه

زورره...ميدوبلبقزورزارتقشاعزوررهامدينكرواب.مناوخىمارزكرم

بترم.قشاعومياهدشانشآهزاتميدركىمساسحاندشراديبزاسيحبص



هطبارتذل،ىكنزلاسنايلاسزادعب.ميدناوخىمارزكرمركيدكيىرب

.دنكقشاعارهمهدناوتىمتحارهكىاهدنسيون

ثدركناوخزكرامارمىريدمنارهم

ركنهمانزور–ماهلا

دوبهتفكهبحاصمكيرددمآىممشوخىريدمنارهمزامدوبهكهجب

ومديرخارشياهباتكزااتدنجمهنم.تسازكرمشهقالعدرومهدنسيون

.دمآمشوخزكرمزاىريدمنارهملثممهنم

ىزكرامىكنتلدوىنارياتسدبج

كوبسيفردزكرامىاههحفصزاىكينيمدا–ىثايغهحيار

نآابىكلاس٢هنسرد،شيبلاسنيدنجهكىمان.زكرامايسراكليرباك

هبترمنارازههك،ددركىمربىمليفىاشامتهبزكرمابنمىئانشآ.مدشانشآ

شرآىنادركراكهب(تسدبج)مانهبىناريامليف،مآهتسشننآىاشامتهب

هراشازكرمهاتوكىبداراثآزاىضعبهب،ناركيزابابيزمليفنياردهك،نايريعم

ىتقوىكنتلدلكشنيرتدب:مدناوخزكرمملقابهكىاهلمجنيلوا.دننكىم

هبتقوجيههكىنادباماىشابىرادىمتسودهكىسكنوارانكهكتسا

،زكرامهرابردندناوخهبدادقوسارنممليفنياىاشامت...ديسرىهاوخنوا

ىاهناتساد،نامرهلمجزازكرمراثآلابندهبتنرتنياردارىتعاسىزوررهو

ىروآعمجزانمىاههتشون.مدوبهدنسيوننيابانىبداتالمجو،هاتوك

هروطساهدنسيوننياماندابهنادواج.دندشروطقوىنالوطرايسبزكرمراثآ

.امرثنرصاعمىبدا

دوركنلهوكشابنامر

نايجكمننيساي

هكىياهلاسرد.داتفاقافتانمىناوجونىاهلاسردىناوخزكرمدنتبت

ىاهرعشنيرتمهممدركىمركفواهرطسندركهايسهبمدوبهدركعورشهزات

رعاشايمدرمدوركنلىنعيامكجوكرهشرد.دنرابىمنمناتشكنازاناهج

ىاههناخهوهقردرتشيبمهامىبداىاهثحب.تايبداورعشدقتنمايودندوب

مساهبىباتكهوكشزااهىليخهكدوباهعمجنآرد.تفركىملكشرهش
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نامرىهتيصخشابىاهنوكهبىسكرهودندزىمفرح(ىياهنتلاسدص)

قايتشاابردقتآاهزورنآردمناتسود.دركىمىرادنبتاذمهكرزبهدنسيون

ىشورفباتكاهنتهبهكنازاريغمتشادنىاهراجهكدندزىمفرحزكرمزا

ىنعيراكزورنآروهشمنارعاشزاىكيمهشبحاصهكرهشىباسحوتسرد

ارىياهنتلاسدصاتمدوبهديبنجريدهكنيازاالصا.منزبرسدوبداتفهههد

مدروآهناخهبومديرخهنازرفنمهبهمجرتابارهوكشابنامرومدزايردهبلد

.مدناوخماجنارساتتشذكىدايزنامزتدم.مدناوخناما

ىناوخناتسادىنالوطىاهناتسبات

ليحار

روطهب.دوبزكرمواكفاك،الوزقيرطزاتايبداابنمىوقطابترانيلوا

هتبلا.دركمبذجرتشيبزكرمهاتوكىاهناتساداهدعبوىياهنتلاسدصصاخ

اما.تشادمهاوخواابىطابتراهجموربشغارسهبهرابودركمنادىمنبخ

شياهباتكهمهومتفرهكمدوبناوجون.دوبماىسيونناتسادىادخعقومنآ

نآ.زكرامطقفىسيونناتسادمتفكىماجهمهاهلاساتومدناوخومديرخار

ردارىناجيهميارببيرغوبيجعتادوجومووداجابطولخمومركىاضف

متشادشاتسود.تسينفيصوتلباقهكدروآهارمههبىناوجىيادتبانينس

هدشىزلاتسونركيدهجركمرادنارودنآهبىبوخىليختينهذمهزونهو

وىناوخناتسادونامرىنالوطىاهناتسباتونمىاهزورنآهدنيامنوميارب

.ىسيونناتساد



ىوسومنيسحريموزكرام

طسوتهلالكرايىوربورىوسومنيسحريمرتفدهكنيازالبق88ناتسبت

ىتينماىاهورينىلامتحاهلمحزاهكنيسحريم،دوششيتفتىتينماىاهورين

دراذكىمارزكرمىاهباتكزاىكيزادلجكياهنترتفدنآردهتشادعالطا

دنوشىمورهبوررتفدنآردباتكنيااباهنتىتينماىاهورينشيتفتعقومهك

ركأديوكىماهنآهبدنكىمتاقالمدوخنارتخدابىتقورصحزادعبو

زكرم(ىيابرمدآفكيشرازك)،ديوشربخابنمزورولاحزاديهاوخىم

تيصخشركأدشبطاخمريوباينباتكنيازوردنجدعب.ديناوخبار

نيسحريمدوبنزكرمىناتسادىاههفلومىقبامرانكزكرامىسايسوىعامتجا

؟دركىمارهيصوتنياوراكنياىوسوم

وىوسومنيسحريمناكيدزنزاىكيغارسلاوسنياهبباوجنتفايىرب

ابارباتكهطبارىلوا.متفرسيونناتسادوراكنهمانزوررذآشوننيسح

دهدىمهجوتنياهبىمودودهدىمحيضوتنيسحريمتيعقوموتيصخش

ملاعارجودربمانتيعقومنياردىناريازورماىاهنامرزادشىمنارجهك

:تساهدنامادجزكرمملاعزااهنامرنيا

نيسحريمناكيدزنزاىكي

ىوسومىاقآهكنوجدبالميوكبومهدبباوجزنطابىمكديهدبهزاجا

!دنرادنىراكاهىنارياابالكودنتسههدزبرغودنتسههنكيبلماع

هبوتسادايزناشىتاعلاطمعونتناشياهكتسانياتيعقاوىلو

امنيسونامروناهجونارياتايبداهطيحردىدايزىيانشامهليلدنيمه

حرشىربهكىياهلثموناشياهتبحصردناشياهكديآىممداي.دنراد

زادنتفكىمدوخهتشذكنارودزاهكدندركىمحرطمىسايستاعوضوم

دركنيسحورايعفكمسلثمىميدقىاهناتسادوىكنسباجىاهباتك
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وددعتمهناركنشورىاهتياورواهباتكاتدندوبدنسيهماعهكىرتسبش

نمهكىياجاتفلومدرومردناشيا.ىللملانيبوىلخادفلتخمناكنسيون

ريغايتساىنارياهدنسيونهكدنادىمنتيمهانياهبزكرهمرادنهذروضح

ردهجناشسرتسدردىاهباتكمجح.دوبدايزناشىتاعلاطمعونت.ىناريا

هكىكناخنادنزردمهنالا.دوبرامشريمهراكلحمهجوىصخشلزنم

ناشياهارمهباتكدلجنارازهناشهناخباتكردهناخلكتحاسمهبدنتسه

ىوربوربالقنانابايخهبهتفهرهدنتفررصحهبهكىنامزات.تسينادنز

ىاهباتكناشياربناشرشنناتسودايودنتفرىمباتكديرخىاربهكشناد

دوجومزورىاهباتكنيسحريملزنمردهشيمه.دنداتسرفىمارهدشرشتنمهزات

مدآناتسادطقفهدشىفرعمىاهباتكدرومرد.تشاددوجوباتكرازابرد

ىفرعمنآزادعبمهارراديبنادجو،دندركىفرعمناشياهكدوبنزكرمىيابر

.دندوبهدرك

بيجعالصانيمهىربدنتشاددايزهعلاطمناشياهكتفكدوشىمروطنيا

فارشاوىهاكآهبهجوتابدونهرمناخودوختيعضوحيرشتىربهكتسين

هدركىفرعماراهنياركيدعماوجىعامتجاىسايستاقافتاوفكنهرفهب

.تساهتشادامنونكاابهباشمىطيرشىياههرودردىبونجىكيرما.دنشاب

درذكىمامروشكربهكهجناهيبشىياهنارحبىبونجىكيرماىاهروشك

نيمهمهطسونورقردركيدىهباشتردوركيدفرطزا.دنرادايدناهتشاد

نآهب(راديبنادجو)باتكردهكهتشاددوجوىنيدبوكرسىنعيتيعضو

ىفرعمنياببسهكدشابدناوتىمىياهليلدهمهاهنيا.تساهدشهراشا

ردهكنياىكيدشابهتشادربرددناوتىممهارهبنجودىفرعمنيا.تساهدش

ىاهناسناىكيرد:دراددوجواهىهايسنياىاربىبوخنايبباتكودره

ربهدادىورتاقافتاهكتسينديعب.دوشىمدازآهديشكىتخسوهدشهدوبر

ىاهنكوركربهكهجنآابمهىعقاوىهتهبشدرونهرمناخوىوسومسدنهم

طيارشهمهتياهنبخمهىركيدردوتساهتشاددرذكىمزكرامباتك

هبمركلدديابهكنياىنعينياودوشىمىهتنمسناسرنارودهبىطسونورق

وىعامتجاىاههبرجتزاديابهكنيامودودوبهنامزبولطمانىاهداديورناياي

.نامدوخهعماجنشورهدنيآىاربمينكشنادبسكامايندىسايس

نامرنابززاشرسمهودوختيعضوزااهباتكنياابىوسومسدنهم

ردودركىمسحتهابشوأراكابفلتخمليالدهبهكدوبهتفكىسيون

.دوبهدناسرشاىكناخنادنزنوريبهبارديمامايبنمض



رذآشوننيسح

ىمينوفكيزكممهـسىشاىمين،هدشرتسكاخميهواهك!ديسريزكرامدوخزادياب

.ايبملكمهسركيد

ىاقآهكاهنآاي،امناكنسيونهكليلدنياهبدياشمنكىمركفاما

هبرتشيب.دناهدربورفدوخفكالردرس،دسانشىموهدناوخىوسومنيسحريم

هبدورووقيقحتاتدناهتسبلدىلفحمطباوروىنيشننامترايآوىقشاعوقشع

اهنآهبناركنهمانزورالومعمهكىسايسىاهىيابرمدآلثمراوشدتاعوضوم

بلطحالصاناربهرهكتسابوخهتبلادشابنينجركا.دنرادتيساسح

تايبداندركىاهيشاحوندركىلفحمرداهنآهكدنشيدنيبنياهبهعماج

مونشىمىياههمزمزنمزونه؟دناهدركافياىمهسوشقنهجناريارصاعم

ىسايسوىعامتجاتاعوضومهبهكىنكلنسيونناروددنيوكىمهك

هبساسحهدنسيونهكتسانينجعقاومبلغارد.تساهتشذكدناساسح

وتهكنيازالفاغ.دننكىمهسياقمهدزىزولوئدياناكدنسيونابارتاعوضومنيا

ىعامتجاوىسايستاعوضومهبتبسنىساسحىفطاعىاهفكخاشىناوتىم

.هاوخدوخهنوىشابهدزىزولوئدياهناما،ىشابهتشاد

لاقتناىناهجتايبدازكرمهبارناهجزاىتيمهاىبهيشاحدشقفومزكرم

واهنايصعواهشروشنآهمه،نيتالىاكيرمآخيراتلكىاربودهد

لديفرانكردلاسزاىياههامرد.دنكاديبىبدانايبهدشهابتىاهىكنز

تردقىاهنوناكوتسايسهبتبسنودركىمىكنز،ابوكرد،ورتساك

ناونعابتشونىاهلاقمنوتنيلكليبوىكسنيولاكينومىرجامرد.دوبساسح

ىبداهراتسفكي،دوبنركفنشورزكرم.(ديوكىمغوردليبنمتسودارج)

دحزادايزدسانشىمىوسومنيسحريمىاقآهك(ىناريا)ناكنسيون.دوب

.دنتسينىبداهراتسمهناشمادكجيهودنركفنشور



نمنيكمغناكربلدهرطاخ

ىبارهشاميشزاىتشادداي

مسيلائرناكتفيشطقفريخاىاهلاسردنارياردزكرمىاهباتكناكدنناوخ

ارىناوخزكرمهكدناهدوبنىاهفرحىاهناوخباتكطقف.دناهدوبنىيودج

ودننكعورشونايلروتآكنهرسوهلكشوخسوئدمر،(ىيهتلاسدص»اب

زاودنناوخبار(رالاسرديزيياب)ودننيشنب(ابوىاهلاسقشع)مليفىايدعب

ىتحدشثعاباهلاسنياىعامتجا-ىسايستاقافتا.دنوشرفنتمىروتاتكيد

،89دنفسا.دنوربزكرمغارسدنتسينىاهفرحناوخباتكهكىياهنآزاىليخ

شزورولاحزادنهاوخىمركهكدركهيصوتشنارتخدهبىوسومنيسحريم

راشتنازادعبزوردنج.دنناوخبارزكرم(ىيابرمدآكيشرازك)،دنوشربخاب

رازابرد،باتكىهمجرتودره،اهكالبووىمسرريغىهتياسردهيصوتنيا

هديزكربباتكزاىياههلمجودشدولناداهرابباتكىتنرتنياهخسن.دشباين

.دشهداتسرفىعمجىاهليميابلاقردو

شرازك)لابنداههسفقردودندوبهتفرىشورفباتكهبهكىياهنآزاىليخ

لاحزادنتساوخىم:دندوبنىاهفرحىاهناوخباتك،دنتشكىم(ىيابرمدآكي

،ندوبرىرجامباتكنياردزكرم.دنوشربخابىوسومنيسحريمراكزورو

ردايبملكسانشرسىاههرهجزاىدادعتندركاهرتياهنردوندركىنادنز

هيبشاررصحىاهزورىوسومنيسحريمودنكىمتاياورار1990ةهدلياوا

.دوبهديدباتكىهتيصخشراكزور

هكتسازكرمىاهباتكنيمهزاىكيمه(نمنيكمغناكربلدهرطاخ)

داشراريزو،ىدنرهرافصنيسحهكىغيلبت.دنتفرنشتمساهناوخزكرامطقف

اتدركباتكرازابىهناورارىدايزتيعمج(!)دركباتكنياىارب،تقو

،دوبهدنامرودهدننكىروآعمجنارومامسرتسدزاهكارىنيمزريزىاههخسن



ريمهواكهكدوب(نمنيكمغنييسورتارطاخ((باتكنياىلصامان)

نيكمغناكربلدهرطاخ).دوبهديزكربنآىاربار(نمنيكمغناكربلدهرطاخ)

ميمصتشدلوتدركلاسنيمدونردهكتساىريبراكنهمانزورتياكح(نم

درفهكىماكنهامادنكليزارىاهلاسهدراهجىيسوررتخدتراكبدريكىم

ىردخمداومرثاربىيسوررتخدهكدوشىمهجوتمدبايىماردوخرظندروم

باوخزادناوتىمنوهتفرباوخهب،تساهدادواهبهناخىيسورهسيئرهك

رتسبمهىنامزهكدنارذكىمىناييسورىهرطاخاباربشرسارسوا.دزيخرب

.دناهدوبوا

نامزردىسابعريمهواكىهمجرتاب(نمنيكمغناكربلدهرطاخ)باتك

زوجمدازنيدمحادومحمتلودلياواردوىدنرهرافصنيسحدمحمترازو

تياس،باتكنياراشتنازاسيهتفههساهنتامادشرشتنمودركتفايرد

ترازوهزاتىياوسر)ناونعابىشرازكردىياضرنسحمهببستنم،كانبات

فكانباتتياسشرازكبلجىهتكن.دركداقتناباتكنياراشتنازا(داشرا

هراشاورتساكلديفودازنىدمحاىهنارداربىهطبارهبراكشآهكدوبنيارد

راشتناروجمتفايردليلدناونعهبارزكرمهبورتساكىهقالعودوبهدرك

تسايسدندقتعمزينىخرب):دوبهدركركذ،دازنىدمحاتلودردباتكنيا

ىاكيرمآهدنسيوننيانامراتهدشثعاب،نيتالىاكيرمآهبهكنردديدج

ىنونكتلودرد،تساابوكربهرورتساكلديفهقالعدرومتدشهبهكنيتال

ىسنجفيخسلئاسمقيقدتياورهبنآرسارسدنجره:دنكتفايردزوجم

هتفايصاصتخاهشحافدصنايابهطبارداجيازاسيىدرمريبىقالخاريغو

ىهناخترازوتلفغزاوودادخسايشرازكنياهبهلصافالبىدنرهرافص(.تسا

رانكربراكزاهدوبتلفغنيالماعهكىدرف((:دركىهاوخرذعشرماتحت

هتفركتروصمزالتامادقا،دوشنراركتركيدرابىرمانينجهكنياىاربودش

نايم):تفكودركهدافتساباتكنيافيصوترد(حيبق)ظفلزاوا(.تسا

خرزينتاقافتانيازاتسانكمم،دوشىمرشتنمهنالاسهكىباتكرازهه0

(.دركهيجوتارتامادقا

زوجموىروآعمجاهىشورفباتكزازورنامه(نمنيكمغناكربلدهرطاخ)

هخسناتدركرازابىهناورارواكجنكمدرماما.دشوغلنآعيزوتوراشتنا

زاتنطفنيسحريماىهمجرتدعبىدنج.دننكىراديرخارهدنامفكتىاه
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ردباتكرشنطسوت(نمىهدزادوسنييسورتارطاخ)ناونعابباتكنيا

ىدايزىنايناريا*.دشرشتنمناكيارروطهبوفاىدىيتروصهباكيرما

ىيباتكنيلواىرايسبودندناوخرتويبمكتاحفصىورزاارزكرامباتكنيا

ناوخباتكىاهلسنىهدنسيونطقف،زكرم.دندركهبرجتارناشيكنزفاىد

ىعامتجاتاقافتاهبتبسنهكدوبىناينارياىهمهىهدنسيونزكرم،دوبنناريا

.دندوبساسحناشفارطاىسايسو



تشادمهاباررنكلافتيباذجوسخروبىزيكناتفكشزكرم

ىواحيبرىضاقزاىتشادداي

.تسامتسيبنرقمهمناكنسيونزاىكيزكرامايسراكليرباككشنودب

هفاضازورماتايبداىايندهبتياورزاىاهزاتىاهويشهكهدزنجىيوكهصق

.درك

ارهدنناوخناتسادصاخشاقلخواهناتسادقلخهوحنزيجرهزاشيب

هبىبداىاهسيوندقنهكىدنفرتايوهويش.دنكىمواىاهناتسادروحسم

تسهمهىطبرىبحالطصااقافتاهك؛دناهداد(ىيوداجمسيلائر)حالطصانآ

.دنرادوداجهبىطبرهنودنتسهىتسيلائرهنواىاهناتسادنوج

زرمزالايخاهنآردهكدنتسهىياهناتسادتشونزكرمهكىياهناتساد

عياقو)اهنآهبامهكتاقافتاىخربهكهتخاسارىناهجوهتفررتارفتيعقاو

ناتسادتيصخشراوهدنريزوريلثمدنوشىمعقاونار)دميوكىم(ىعقاوريغ

لايخهتخاستساىتاقافتااهنيا.ناكدرُمابوكتفكوتاقالمايونامسآهب

دنكادجىعقاوناتسادىايندزااردوخناتسادىايندهتشادشالتهكهدنسيون

ولكشواهناكمهجرك:داهننآربمسيلائرترابعدوشىمنتلعنيمههبو

.تساىنيمزتيعقاوربقبطنماهمدآليامش

ثدوبنىاهزاتقاغتاوداج

تخادنااجودربراكهبىرنهرثارهىاربناوتىممهاروداجتارابع

،نايامنوىرهاظلكشرد.ركوداجدنمرنهوتسوداجدوخرنههكارج

قلخردىاهزاتشوردنيزكىمربشياهناتسادصاخشاىاربزكرمهكىشور

همهابيرقتمينادبىمدآىاههتشوننيتسخنوزجاراههناسفارك.تسينناتساد

.دنرادىعقاوريغوىلايخىتسهروجكياهنآردتادوجومركيدوصاخشا

دنيآىمايندهبىعقاوىاهناسنالثمهناهتيصخشىنانوينهكىهناتسادرد
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.دنرادىعقاوصاخشاتشونرسلثمىتشونرسهنو

ىاهزاتراكدنوشىمىعقاوريغتاقافتاراجدنآردصاخشاهكىناهجقلخ

الابواىاههناشزارامودزوررههكىتيصخشقلخ.تسينايندتايبدارد

تايبدارداههنومن.داتفاقافتانارياتايبداردشيبلاساهدصدنزيخىم

وىمدرمتايبدارودىليخىاهلاسردتساديبهكروطنيا.تسادايزايند

ابىصاخشاودشىمهتخاسىلايخىايندربهكدوبىتايبدادنسيهماعىتح

ونارياتايبدا.دندربىمشيبارنآهصقنانامرهقشقنردىلايخىاهتيلباق

ترابعندربراكهب.تساىزادريلايخىانعمهبىليختىاهناتسادزارُيناهج

.تسينىقيقددربراكىزادريلايخىاربىيوداج

دشدلوتمتيصخشودرمنامرهقىتقو

دوشىمايودوبباذجىناكمهناكدنناوخىاربىنامزاتاههصقهنوكآ

نايبهجركدوبناسكيقلخشور،تشادنىدايزباختناهدنناوختفك

هكنياات.دوبتوافتماهناتسادردنوكنوكىاهنامرهقنوكنوكىاهتشونرس

قلخردىعسهكدشبلجىياهباتكهبمدرمهجوتريخالاسدصدنجرد

هجوتدندشهتشونريخاىاهنرقردهكىياهتياكح.دنتشادىعقاوناهج

هدنناوخ.دندركبلجنآهزاتطباوروتابسانموىعقاوىايندهبارناكدنناوخ

اهمدآىاربسوملمتيعقاونايب.تفركهلصافىليختىهناتسادزامكمك

هزاتتيباذجهكاريزدشتايبداهويشنيرتمهمىعقاوىهتشذكرسحرشو

هباردوخىاجودشىاهنهكترابع(نامرهق)ترابعبيترتنياهب.تشاد

.داد(تيصخش)

.دادىورتايبدارداهتيصخشىاربمهىرتباذجتاقافتامتسيبنرقرد

عوقوهبىعقاوريغقافتاكينآردهكىعقاوىايندوىعقاوتيصخشحرش

ىوكتفكحرشوناتسادىورهناخهبغالككيهنابشدورولثمددنويبىم

دايزامارثاقلخهويشنيا.هرشحكيهبناتسادىوارندشليدبتايواهنآ

قلخنآردىراثآهجركدندركنلابقتسانآزاىدايزمدرمىنعيدشنىمومع

.دوبدنهاوختايبداهشيمهىاهراكهاشوزجفكشنودبهكدش

سخروباتروكفوبزا

هبرجتمهنارياتايبداردىعقاوريغتاقافتاوصاخشاابىعقاوىناهجقلخ

قفومنادنجهنهبرجتودمآردتياده(روكفوب)راكهاشنآزاهكدش



ىليختىهناتسادىبونجىكيرماردمتسيبنرقرد.ىقداصمارهبزا(توكلم)

تايبداهنوكياهتسجربناكنسيونزاسخروبهكدشقلخىزيكناتفكش

ىيودجمسيلائرناونعتحتنتشاذكفصكيردزكرماباروااماتسا

ىاهناتسادهدنناوخباختناردىكياهنآمهمتوافتزا.تسينىتسردراك

دناوتباتركوجتسجىنهذابدشابروبصتسامزالسخروبهدنناوخ.تساهنآ

هرذفشكابهارمهدوشدراووتردوتىاهوتسيهبمدقهبمدقهدنسيونهارمه

زكرمهدنناوخاما.دروآىمرونريزسخروبهكىزيكناتفكشىايندهرذهب

ولهسابهدنسيوناريزدوربشيبودناوخبديابطقفدرادنىدايزتمحز

حرشزاهدافتساوىعقاوىايندابشبيكرتوزيكناتفكشىايندنآندركهداس

وىندناوخىاهناتساددنكىممركرسارهدنناوخهكاهنامرهزيوىلومعمعياقو

فشكهدنناوخطسوتندناوخابشناتسادهكهتفكسخروب.دزاسىمباذج

هدنناوخامادشكبتمحزناتسادفشكىاربديابمههدنناوخىنعيدوشىم

.دزادناىمنتمحزهبارواهدنسيونهكتساهدوسآتبابنيازاشليخزكرم

و:واندربتذلىاربدوشىمهتفكهدنناوخهبزيجهمهزكرمناتسادرد

.تسايندنآرطسهبرطسفشكردتذلهكسخروبنتشونشورابدرادقرف

ىديراورماهنآىالبالزااتدروخىمهطوغخيراتردواههروطساردسخروب

.دشابمهىكنفوخىليخفشكديراورمنياتسانكممهتبلاودنكفشك

مومعهجوتتخانشوفيصوتردشاتردقهمهابىناتسادتايبداهنوكيا

–دركهدزتفكشارتايبداىعقاوناركوجتسجهجرك:دركبلجارمدرم

.دندادبقلناكنسيونهدنسيونسخروبهبنيمهىاربدياش

تسارنكلافىاهراكراركتزكرامىاهراكىضعب

نتشونىناوجزاهكوا.دركركفناكدنناوخزاىرتعيسورشقهبامازكرم

زاشيبودناوخىممهىدايزىاهباتكاموزلادادىمماجناهفرحناونعهبار

تايبداصوصخببرغتايبدااب(ىياهنتلاسداص)شمهمباتكنتشونعورش

تمظع.دوبانشآرنكلافمايليوىاههتشونابهزيوبونابزىسيلكناىكيرما

واضفندربىنعيرنكلافىاهناتسادزاىريكهرهبابهكدوبنيازكرمراك

تارايتخاهتبلاواهنآهبرتشيبتارايتخاندادودوخهناخهبرنكلافصاخشا

بلجارناناوخباتكزاىرتعيسوهقلحهكدنيرفايبىاهزاتناهجتسناوتىليخت

زاىخربنوجدنديسرنرنكلافىهناتسادتمظعهبزكرمىاهناتساد.دنك

ىقيقحرهوجنآدقافودنتسهرنكلافىاهناتسادزاىاهنادنسيهمعراركتاهنآ
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حوضوهبزكرمىاهناتسادزاىضعب.تسهرنكلافىاهناتسادردهكىتنوشخو

.اهنآزاىاهدشفيطلتايوكيتنامرىيكامادنتسهرنكلافىاهناتسادراركت

نرقهدنناوخهبارىزيجعقومهبتسناوتزكرمهمهنياابتسهسخروب

زامهودشىمتفاينآردسخروبىاهىتفكشزاىلاحوسحمههكدوب

ودندشبلجنآهبىرتشيبناكدنناوخهكىشور.رنكلافىايندىاهتيباذج

.دركتبثايندتايبداخيراتردرشقلاخمانهكىاهويش



دسيونىمىبونجىاههدنسيونلثمزكرام

ىردنبىسوم،ىدنواركمارهش،ىورسخبارتوباابوكوتفك

بارتوبازاهكدوبىلاوسدرادبطاخمهمهنيانارياردزكرمارجهكنيا

ايدناىبونجنوجدياش.ميديسريىردنبىسوموىدنواركمارهش،ىورسخ

ناركيدهكدناهدركاديبزكرمردىزيجدنيانشآرتشيبناريابونجىاينداب

امىاهىبونجىايندابشاىايندزكرم:دنشابهديدرتمكتسانكمم

.نهكىاههصقومهووايردىايند.تساكيدزن

ىورسخبارتوبا

لكابشكرتشمهجوهكتسازكرمىاهباتكنومضمنيرتىلصاهفارخ

نينجهكتساكرتشمهجونآو.ىيهنتلاسدصرداصوصخم.تساعماوج

هصخشمهجونيانارياىبونجنينكاسلاثمىارب.دنكىمىناهجارىرثا

.دننيبىمزكرمتايبداردارناشدوخهعماج

هكىتايبدا،دراداراينايساتايبداهناوتشيلكردزكرمتايبدااهنياربهوالع

لدبودريكبجوازكرمراكهكدوشىمثعابودوشىمعورشتوشيكنوداب

راكنياندشىناهجشريهتختتفكناوتبدياش.ىناهجرابتعاكيهبدوشب

شدوخفكنهرفوهعماجىلصانومضمزكرمهكىتقوتسازكرمىياركموب

فكرتشمهجوعماوجىقبامهكدوشىمثعابدنكىمشنامرىلصاعوضومار

هعماجهباشتهجووناشدوخهعماجىنعي.دننكادييواىاههتشونرداردوخ

.دننكاديبارناشدوخ

ىدنواركمارهش

هدناوخودرادهدنناوخنارياردهمهنيازكرامايسراكلايرباكرجهكنيا
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نياىعدمنـمنـلوا.تسينىتفكشقافتا،دوشىمهدناوخوهدشىم

تبسنهبدرادىرتشيبهدنناوخناريارد(وباك)بانجنياهكمتسينهلاسم

هكميرادمهارىوكنيمهناريانيمهردام.ناهجفورعمناكنسيونركيد

هدنناوخووأنايمىفطاعهكناتحهك:وماكربلآايو.درادىرايسبناقاتشم

ودنيازاهكىياهىمهفزكواهىمهفدبةمهاب.اكفاكايو.تسادحاوىناريا

ميزادربهلاسمنياهبضامغاابميهاوخبركأىلو.هدشودوشىمرخآىات

ناهجدناوتىمزكرمزالابقتساىلصاليلدمينكروابارزتوشسريلصاو

كنهرفوىنارياكيتنزردهكدشابوباكىبشكيورازهونيشنلدىتياور

لكشوراتخاسرييغتاباهدعباتحوهدوبدوجومنهكدهعزاىنارياةنيماع

هبنردمتسيىاهصرعردوهدركىزادناتسوبمهزاب،ىنارياناتسادناهج

هدركىنيرفآزابارتياوروتاياكحناهجنامهعقاولاىفوهدادهماداشتايح

.تسا

تاوربومبوناتسجولبوناتسيسىاهاتسورهيبشزكرمىاههصققافتاىاضف

ىنارياهدنناوخ.تسازردوكيلاوانزاوكيدناوىلالوناتسبوهزيوهوناكداشو

ىافاتايانكويرداتدنكىمىرتشيبتبرقساسحازكرمىلايخىودنوكامرد

ىاهمدآواهىلوكروضح.تساىبياكيرمآتدشهبهكنلثمرنكلافمايليو

ةنومنراكناهكتساديوهوهدنزنانجنآ،شياههصقردوأىتسدمدوهداس

دوركتلردىاهناخردواندزردىدصابحبصزورماهكتساىاهراوآىلوك

هبوباكروانشنهذواههصقناهج.مياهديريباوخزاليبدراوناجيهالو

و.تساىميمصوىنامدوخوكيدزنتدشهبىنارياىياتسورهصاخناهج

رايعكمسراكنا،مينكىمدورووباكزاىاهصقهبىتقوهكتسانيمهىارب

!ميناوخىم

ىرفدنبىسوم

بونجرداصوصخم.تساىيركىموبزكرمىاهناتسادتايصوصخزا

واهاضف.دركىرادنيتاذمهواىاهناتسادابدشىمىبوخهبناريا

ىاهمدآهيبشىاهظحالملباقلكشهبدادىمشروريهكىياهتيصخش

ابىدايزىكيدزننابزىسرافنابطاخمامهكتسانيا.تساناريابونج

زارتشيبدناوتبزكرمهكدوبىليلداهتهبشنيا.ميتشادزكرامىاهناتساد

هكىياجات.دهدناشننارياىمومعراكفاهبارشدوخايندناكانسيونىقبام

هكىياهناملا.تسنادراكنالباقريغناوتىمنارياىناتسادتايبداردارشريثات



زكرام|هبحاصموتالاقمهعومجم|٢0ه

هكىيايردايومهولثمدراددوجوناريابونجرداصوصخمنارياناتسادرد

هطساوهبهكىياهىزاسهروطساوتسينصخشملامشىايرددننامهشقمع

تهابشهوجونيرتمهمزاىكيتسهايردقمعندوبناركىبوندوبروانهب

ىموبىاههصقرد.تساناريابونجونارياىناتسادتايبداابزكرامىايند

ىاهروانشواهىتشكىولجهكميرادىناتسادىياهتيصخشامناكزمره

ناوتىمرموهردهكعوننامهزادننكىمىدروخربودريكىمارىيايرد

زكرمىاهناتسادرداهىزادريايورعوننيا:دركديباراهنآزاىبياهكر

ناريابونجرداصوصخمونارياردهكىياهناملاواضفنامهتسادوهشم

.درادرصاعمىناتسادتايبداردىدايزمهسهكىبونج،تسه





ىكلاسشش وثداتغه دلوت،ىياضيبمارهب



ايدامىتلومتروصهبرياوناريارد(ىبياضيبمارهب)دلوتتبسانمهبشخبنيا

وتساهتفركتروصىاهبحاصمهن،ىلبقىاههمانهزيوفالخربودشهيهت

.ماهتشونىتشاددايهن

هارمههبوتشونشرديزاىعماجولماكىفاركويبودركفطل(رفولين)

ىياضيبىاقآىربهكمتساوخىقبامزااما.دركلاسرامياربسكعىدادعت

ردمهنآىياضيبمارهبىاربنتشون،دوبنىاهداسراكًاتدعاق.دنسيونبهمان

ردهجنآزاتوافتمىياضفمدركىعس.تسينىناسآراكالصا،همانكيبلاق

.مهدبماجناارتساهتفركتروصهتشذكىاهههد

تساهدوبرادهدهع(ىنسحمالع)ارهماندنجهيهتوايدامىتلومىنفشخب

.منكىمركشتىنسحمالعزادوخمهسهبهك



ىياضيبمارهبراثآىفرعموىفاركويب

ىياضيبرفولين

ورتاتنادركراكوركشهوزي،سيونهمانمليف،سيونهمانشيامنىياضيبمارهب

وىكنهرفهداوناخكيردوا.تسانارهترد1317هاميدهدلوتمنارياىامنيس

نارآلهاىياضيبىياكذهللاتمعنشردي.دركدشرودشهدزابداورعشلها

نيعردولاوحاتبثهرادادنمراكوا.تفرنارهتهبىناوجونردودوبناشاك

تكرشهنالاعفنارهتىبداىاهنمجناردهكقوذشوخدوبىرعاشلاح

.دوبناشاكهدشهتخانشنارعاشزاىبياضيببيداشكرزبىومع.دركىم

لاعفزينىنادركهيبشىزادناهاروىناوخهيبشراكردناشاكردواىاهومع

ىواكجنكسحهكىياهباتكزاىهوبناابتشادكرزبىاهناخباتكردي.دندوب

ىياضيبىكنزردردامرداموردامروضحريثاتاما.تخيكناىمربىياضيبردار

رايسبىنانز.تفايزابناوتىمواراثآردارروضحنياباتزابهكدوبىوقردقتآ

هدركفقوتمارواىكذاوناخهدننكدودحمىكنزهكدادعتساابودنمشوه

ناشريظنمكةظفحومالكتحرص،ىوقتيصخش،هنارعاشعبطاما،دوب

نزىاهتيصخشتخادريردوىياضيبراثاردىاجردىاجاراراهناىايدر

شكترريروضحودوبهناخىلصاروحمهكردام.تساهدركهتسجربشراثآ

ىكدوكردارىرمشيبىهناتسادهكوكهصقكرزبرداموىياضيبىكنزرد

رامناطلسُهناسفانوجاهناتسادنيازاىخرب...دركىمفيرعتشيرب

.دندشواراثازاىخربشنيرفاىاههمشجرس

متسيسابىياضفزينهسردمىاضفودوبىقالخارايسبىياضيبهداوناخ

.تشاذكىمناهدادعتسادشرىاربىياجهك،رتىروتاىشزومآ

ةيحوروىتنسركفهكىاهعماجردارندوبتيلقاردجنرىكدوكزاىياضيب

رارقشناكتسباوىكنزوراكروتسدردارتيلقابوكرسنآربمكحىاهليبق

ىكدوكفكيىياهبتيلقاهبواهداوناخقلعت.دوبهدركسحىبوخب،دهدىم
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قطانمزاىكيردىكنز.دروآناغمراهبىياضيبىارباررزآوريقحتزاراشرس

.هسردموهناخهارردموادمىاهندروخفكتكابدوبربارب(هاشغب)نارهتىبهذم

،تيدرفىبولكشىبىتيرثكأىوهيهنايمردنتسيزهناكيبوندوبهنأكبجنر

ىروحموىدعبةيامتسد،دركاهرشاىكنزرسارسردارىياضيبهكىاهبرجت

.دشواراثا

نآنلاسىكيراتردتسناوتىمواهكدوبىهكهنيامنيسناوجونىياضيبىرب

ليمحتواربىناوجونراوكنىاههبرجترثاردهكارىياوزناودنكمكاردوخ

هسردمزاهكىياجاتدشرنهنياُهتفيشمكمكوا.دروايبباترتهبدشىم

ابىياضيبهداوناخ.دوربشاهقالعدرومىاهمليفنديدبدناوتباتدركىمرارف

هقالعزينىيامنيسىاهمليفنديدهبودوببداوفكنهرفلهادوخهكنيادوجو

هكارج،تشادنىشوخةنيمدنكركامنيسردىياضيبهكنيااباماتشاد

.دوبنمانشوخنادنجنارياىامنيسطيحم

و(هناهامتاعالطا)لثمدمآىمشرديىربهكىتالجمقيرطزاىياضيب

تايرشننياردهكهكهكىيامنيسوىرتائتىاهدقنقيرطزاو(ونناهج)

مليفهرابرداهدقنزاىكي.دشىمرتنشآرتائتوامنيسابديسرىمباجهب

دعبلاسودىكيىقافتاروطبىياضيبهكدوبهيويلاسنرالىزابابتلمه

زاتقيقحردودشرييسكشُهتفيشواهكدوباجنيازا.دينيببارمليفنآتسناوت

.دشانشآرتائتابامنيسقيرط

:نادركراك،نايريصنىلع:هدنسيون)(هتشكرسلبلب)شيامننديدزادعبوا

وراوديمانارياىشيامنىاهرنههبهيزعتنديدوهنحصرب(درمناوجسابع

قرشردشيامندرومرداردوختاقيقحتىناوجونردىياضيب.دشدنمهقالع

قرشرتائتمانبىاهديدبدوجوالصاىرايسبهكىنامزردمهنآدركزاغآ

لابندبشدوخهدشهتخيكناربىاهيواكجنكليلدبوا.دنتخانشىمنتيمسربار

.دركزاغآهنيمزنيارداردوخىقيقحتدوخراكوتشكهنيمزنياردىعبانم

ىاضفنيااما،تخادريتايبداُهتشرردليصحتهبهسردمنايايزادعبوا

ةماننايابعوضومتفكشيامنهارداتساهبهكينامز.درواينباتزينارفكنت

دوجوشيامننارياردهكدينشخسايوهديزكرب(نارياردشيامن)ارشاىليصحت

تايبداهدكشنادىياضيب،تسينهكشنادنياعوضومدراددوجومهركودرادن

.دركاهرهشيمهىاربار

دشباجواىصخشةنيزهاب(1333و1330)(نارياردشيامن)دعبلاسدنج

هدافتسادرومعجرمعبانمنيرتعجارمريزاىكيهبىهاتوكتدمزادعبو
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نياىدنجزادعبهكىيجاتتفركرارقناشياههماننايابنتشونردىرايسب

رثاودنينجمهوا.دشرتائتهتشرردهكشنادىسردداوموزجدنمشزراباتك

وىروشآشويرادىراكمهاباههمجرت،1333)(نيازردشيامن)ىقيقحت

شويرادىراكمهاباههمجرت،13368)(نيجردشيامن)و(ىرهيسبارهس

.دننارودنيمهىقيقحتىاهراكلصاحهمههكدروآردشراكنهبر(ىروشآ

هدنزراةعومجمنياهبزين(دنهردشيامن)13ه0لاسردىنعيدعبلاسدنج

.دشهفاضاىقيقحت

ىنارياشيامناهنتهنهكدوبهديسرروابنياهبىناوجنارودنامهزاىياضيب

ىشيامنتنسزالقتسمىناريارتائتدشروىرورابىاههنيمزهكلب،دراددوجو

ردهجدوخششوكابوا.تسادوجومنارياوقرشىشيامنىاهرنهردبرغ

ىكيتسناوتىيارجاىاههنومنُهئاراوهمانشيامنشركنردهجوىقيقحتةنيمز

.دوشىنارياىسيونهمانشيامنىلصاناراذكناينبزا

تسيبنسردىياضيبهكتساىياههمانشيامننيتسخنزاىكي(شرآ)

زاناوتىمىنارياىاههمانشيامننيرتهبزاىكيناونعبزورمااتوتشونىكلاس

اوتحمردهجومرفردهج،ىشيامننابزردهجهمانشيامننياردوا.دركداينآ

درفبرصحنمدوخعونردهكدوشكناريارتائتىربىديدجىاههارهشيدناو

.تسا

.دنادىمنجيهىروكنجزاهكتساىنابروتس،تسينركنامكىياضيبشرآ

ىريتهكدننيزكربدوخنايمزاىناولهبهكدهاوخىمنايناريازاناروتهاشداب

هكداوشك.دوبدهاوخاجنامهنارياىاهزرم،تفرريتاجرهاتودنكفيب

اما.مياهتخابهمهام»:ديوكىمودريذبىمن،تساىناريارواكنجنيرتهب

ليخليخدناوركردهكاهنآادرف.تسارمنآنيرفنمزادنيبريتنمركا

(تشاذكنمشدهبارامداوشكريتهكدنلانىم

ادتباردشرآ.دنيزكىمربارنابروتسشرآناينارياريقحتىربنايناروتهاش

كشوأهبزيننايناريا.دوشىمهتشكدورنركهكدبايىمرداما،دريذبىمن

ريقحتزااروانينجنياىندرمدياشسي.هتخورفهنكيبهباردوخهكدناهدرك

شرآى»هكديوكىمنخسواابشاهياس.دورىمسي.دناهربتشزىكرمو

(.دوخىوزابهنزادنيبدوخلداب-ىناوتبرك-ريتنيا

،واو.تساخرباهدابشورخو،ديشكمامتىورينابارهز-ىمدآشرآ-وا)

نيو...دمآديديدنتشخرذآو،ديشكلدىورينابارهز-نيمزدنزرفشرآ

شودرباروامتسناوتهنوكجنم:ديوكىمزربلا.دنجىشخرذآ،دنجىشخرذآ
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ىشورخراهرباو.تفرىماهىرودنيرترودربواريتو...؟مرادهكدوخ

:مهسناشاههرعننادرمو.ديدياننامساو،ناهنيديشروخودنجىويرغ،دنج

دوبىاهزيندنلبهبهكريتنآو.تشكدهاوخزابشرآ،تشكدهاوخزابشرآ

هسزا.دنبايزابشركماتدنتفرىماهدبو.تفرىمنانجمه،دوبشرآنآزاو

زا...روانهبتشدتفهزا.دنتشادايردنامادهبرسهك،تشذكدنلبهوك

ىركيداتايردرهزاو،دوبناديبناشاههناركهك،ايردجنيو.دوردناودنج

،دندوب-نامساتفهةيايدنلبنا–زربلاىايردنادرمزورهسو...ىيايردزاب

،دندوبناشيازورتفهزابو.تشكزابواو،ددركزاب-نيمزدنزرفشرآات

نآزاسكرهو...واىبزادابوتفرىمريتو...تشكنزبزورتفهواو

،تساخربروشو.ىوشابىدنميوشنزو،رداربابردارب،رسيابردي.تفكىم

.تشيهبتشيزا،هنيسهبهنيسزا،هريتهبهريتزا.داتفااهناهدردريتُهناسفاو

هبرسوتسادنلب،زربلاكنآ...تساهتفرريتنياتساهدوبناهيكاتو

اب؛امنوخزاىنانمشدرباربردو،مياهداتسيازربلاىايردامو.دياسىمنامسآ

دهاوخزابشرآ:دنيوكىمزونههكمسانشىمارىمدرمنمو.تشزىدنخبل

).تشك

زيخفكياب،شرآىشيامننابز(:دسيونىمهنيمزنياردناينامحردمحم

:دناسرىمامهباردوخىرجهجنيوراهجنورقىاهششوكنيتسخنزا،دنلب

شقيرطىطةماداهك،ىناساسرصعىاهفكمانىادخردرادهشيرىنابز

نابزبلاقرداردوخ،خيراتوهروطساودسرىمىرجههسنرقرخاواهب

فالخرب،نابزنياىاهتلالداما.دنبايىمزابروثنموموظنمىاههمانهاش

وىتسهوناهجزادوخىاهطابنتساةئراناشدوصقمهكناسيونخيراترثن

).درادىشيامنتدشهبىاهيوسوتمس،دوبىرشبتاعامتجا

ىاهيواززاارنامرهقهديدي،تساهدشهتشونىلاقنتنسساساربهكشرآ

نامرهقهرطفلابىنامرهقجيه.دنيامنىمشدوخنامزىاربديدجالماك

.دزاسبىنامرهقسكرهزادناوتىمهزيكتانتشادوطيارشهكلب،تسين

فكينامرهقدضزاهدافتساابونانامرهقرسزاسدقتةلاهنتشادربابىياضيب

(ردواهكتساىطخنامهنيا.دنيرفآىمىنارياركفتردنردمىسانشناور

ىناناولهب.دراذكىمشيامنب)دريمىمربكأناولهب(و)ىكسورعةمانشيامنهس

ويدنياهكدنبايىمردويدابكنجردهكىناناولهب،شيوخىناولهيزاهتسخ

ابامونمسنجزاودنوشىمىنيمزهكىناكرزب،تساهنآدوخزاىشخب

وا.دنيبىماراهىكيجيبنياشراثآنيلوانامهزاىياضيب.ناماهضقانتمامت
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ديدةيواززاارخيراتهكىنيمزرسرد.تسانيمزرسنيانامدرمناتسدركتياور

لابندبىياضيبوتساهدشمكمدرمنياخيرات،دوشىمهتشكتنارادمتردق

.تساههدشمكنيا

هرهبماوعىاهناتسادواهتياور،اههروطسازاواهكتسانيمهىرب

قلطمىهخسايىاجبوا.دراذكبشيامنبىديدجقفارداراهنآاتديوجىم

واهنييآواهتنسربوااماشسريحرطىارب.تساشسريحرطلابندب

هرسكي،دنهدىمليكشتارناينارياهاكآدوخانريمضزاىمهمشخبهكريطاسا

زااهنآهبهكنناكماودنكىمهتسجرباراهنآهكلب،دشكىمننالطبطخ

وهروطسالباقتىسرربهبهكىرقابماهلا.دنيامنىمربارنردموونىرظنم

:دسيونىم،تساهتخادريىياضيبراثاردحيرات

خيراتلوطردارشرآةروطسا،هدروخرسىايورلكشهبىكرتشمدرد)

ىناسنا،هروطساشرآدردربهوالعمهىياضيبشرآ.تساهدادتكرحوهديرفآ

ردىياهنتاريز.تساىياضيبىاههروطساىاهيكزيوزاىكيىياهنت.تساهنت

،شرآهروطساىنيرفآزابردسي.تساهدركذوفنىزورماناسنادوجوقمع

ىاهروطسالكشودنكىمهفاضانهكهروطساهبزيناراههتكننياىياضيب

.دهدىمرييغتنابروتسشرآسوملمهروطساهبارريكنامكشرآ

دناوتىم،شرآطيارشهباشمطيارشردرصاعمهرودناسنا،هكبيترتنيدب

كمكهبهكىعيبطقوفناسنا.تسىكيشرآهروطسا.دوشبنامرهق

نينجهبديمامشج،ضحمىديقىبردىعمجهاكآدوخان.دبتشىمناركيد

دوخودنكوجتسجناركيدردارلمعهكدوشىمببسنيمه.درادىاهروطسا

سوملموىنيعالماكتهجنيازا،ىياضيبشرآهروطسااما...دنامبلغفنم

(.ميشابزيننامدوخىتحدرفرهدناوتىموتسا

نيا.تشونزينار(كاهدزا)ةمانشيامنىياضيب،شرآشراكنابنامزمهابيرقت

كاهدزاىاهراماما.شودرامكاحضتياورزاتساىدازآتشادربهمانشيامن

.دندردونوخزاهتفركتاشنهكنميرهأةسوبىاجهن

ششودىاهرامنتشادهكنمارآىاربهكىولهبتياورفكاحضفالخرب

مارآىاربىياضيبفكاهدزا،دهدباهنآهبارىناوجزغمزوررهتساروبجم

.دناىنوردكاهدزاشودىاهرام.دزاونىمىنناشيرباهرامنتشادهكن

.تساهتفايلاوزداديبرثاربهكتساىموقهدنامزابنيرخآكاهدزا

ىناسناهرهجىرابغدننامهكارىيركقلطم)شراثآنيتسخننيمهزاىيضيب

.ديادزىم،دوبهدركناهنياراههروطسا
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،ريخورشردوخردالوصاودنادىملوحتلباقوىبسنارندوبريخوندوبرشو

فكيتاماردىاهرنههرادامادختساهب1331لاسردىياضيب(.دنكىمديدرتراجدارهدناوخ

ىلمرنههوركاباردوخىراكمهودمآرد(دشهدناوخرتاتةرادااهدعبهك)

.دركزاغآدرمناوجسابعىتسريرسهب

هكدرمناوجسابعىنادركراكهب٢٢لاسرد(دريمىمربكأناولهب)شيامن

هوركهكدرمناوج.دمآهنحصهبدوبىاهدشهتحانشنادركراكنامزنآرد

رتاثتىنادركراكةنيمزردىدايزتايبرجتودوبهدركىراذكناينبارىلمرنه

ارهتخانشانوناوجىياضيبزاىاهمانشيامنودزتسدكسيركيهبتشاد

شيامنوددرمناوج،شيامننآتيقفومزادعبودعبلاسود.دركىنادركراك

ارىياضيبىكسورعةمانشيامنهسزا(ناهنيهامةصقوبيرغىرايدردبورغ)

نيا.دنوشىمبوسحمنارودنآقفومرايسبىاهشيامنوزجهكدركىنادركراك

ناونعبسيونهمانشيامنىبياضيبودشتوعدزينسرايللمرتائتهباهشيامن

.دركىهارمهارهوركهنحصريدم

نيمتشه.تشونار(دابدنسرفسنيمتشه)ةمانشيامن1333لاسردىياضيب

ىانعمىوجتسج،ىكنزهرابردتساىفسلفةفشاكمكيدابدنسرفس

دنزىمتسدارنياردرفستفههبىفازكىاهبهبدابدنسهكىتخبشوخ

وربورزابهدبعشكيبلاقردكرمىادخانابرفسنيمتشهردتبقاعو

نايمدآهكتساىنهذىاهىريكردتسدنآزاىفسلفةفشاكمنيا.دوشىم

.دنبايىمنشياربىخسابفكرمهظحلاتودنانابيركهبتسدنآابىكنزرد

دننزىمرطخهبتسدتقيقحنتفايىاربهكتساىناركوجتسجدامندابدنس

...دنروآىمنتسدهبىزيجماجنارساما.دننكىمىنابرقزينارناركيدىتحو

،باتفآهرطقفكيراظتنا.راظتنامشج.مراديب-دابدنس–نماهنتنمو...)

ىشوماخةتسبتسددهاش.منماهنت،تاملظرد،ىكيراترد،دابهعرجفكي

هارنيرترودزا،ىهاكطقف،ىهاك.تسههكىتوكسو.تسينهكىشبنجو

منماهنتاما.دزرلىمنابدابدايرفنياهبهكمنكىمسح.مونشىمىدايرف

(1333،دابدنسرفسنيمتشه،ىبياضيبمارهب)(...مزرلىمهك

شيامنهكدوب13٢هلاسردرتتىنادركراكةنيمزردىياضيبةبرجتنيلوا

لاسكيشيامننيا.دربهنحصهبارشاىكسورعهمانشيامنهسزا(اهفكسورع)

ىاهشيامن133%لاسردنينجمهوا.دششخينارياىلمنويزيولتزادعب

.دركىنادركراكدوبهتشوندوخهكار(تفيض)و(ثاريم)

،(ىرارساىاقآىتاعوبطمىايند)ىاههمانشيامن13368ات1333لاسزاوا
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،(ناكدشمك)،(دابروضحرد)،(خلبناويد)،(قودنصراهج)،(رامناطلس)

زاكيرهدرومرد.تشونار(ىكيراتنايمزانامرفرسينامرفىنافوطهار)و

ىياضيبهكىراثآهوبنامجحليلدب.تشوناهباتكناوتىماههمانشيامننيا

.تسيننكممبلطمنيارداههمانشيامننيافكتكتىسررب،هديرفآ

وتفرهنحصهبىياضيبىنادركراكهب13٢8لاسردرامناطلسشيامن

نيازاكيرهرد.دشرتائتةنيمزردوأىنادركراكةبرجتنيمراهجبيترتنيدب

هكىرتائتىاهنحصىرجاىاربارىديدجتاناكماتسناوتىياضيبهمانشيامن

.دنكداجيا،تشادىنارياىشيامنىاهرنهردهشير

نوناك)ىلصاىاضعاوناراذكناينبزاىكيىياضيبمارهب1337لاسرد

بالقناباتوبتردو13ه7لاسردوأهكىنوناك.دش(ناريانكلنسيون

هاشنامزردىياضيب.تفركهرانكنآزاشياضفهبىسايسىاهاوعددوروو

ابوأىراكزاسانوىشكرسودوبهدركمرنهجنيوتسدروسناسهاكتسداب

ناوخمهانتقوىراداماظنربمكاححوراب،رنهزاجياروىحطستاراظتنا

واهدسابدوخىرنهراكرداهرابواهكدشثعابىناوخمهاننيمه.دوب

روسناسابشتفلاخممغريلعوالاحنيعرداما.دوشوربوراهىزادناكنس

وريخمسيلآودنامهراجدىعونبزيناهنآهكىسايستانايرجابزكره

ىركفنشورىاضفردروسناسزاىركيدلكشناينبلاحنيهردوركترش

ىشنادابركفنشوردنمرنهفكيوا.تشادنىركفمهوىهارمهزيندندوبنارود

ىتاساسحاىاهيكزقوذهكرىعياجفقمعزينراكزورنامهردهكدوبهدرتسك

تسناوتىمىركفنشورةعماجةنرظنفكنتىاهينيبديفسوهايسولقعتنودب

ىاهيوردنتردنداتفازاهلصافظفحابليلدنيمهبوديدىمىبوخب،دنيرفايب

دياشىترابعب.دركىمعافددوجومامتابهشيدناونايبىدازآقحزا،هيورىب

هكنياربهوالع.ديجنسزينشراثآىهتيصخشىياهنتابارىياضيبىياهنتناوتب

ىبالقناورذكروزىاهراعشمدآهنوىروريديرمهنوندشديرملهاهنىيضيب

ىوزنمودنياشوخانىاهدروخربربىلمحمزينشاهداوناخىبهذمشيرك،دوب

نيامامتمغريلعىياضيباما.دشىمنارودنآىركفنشورةعماجزاىشخبُهدننك

ندركاهرىاجب،تسشنىمشدنمرنهحوروناجربوسهمهزاهكىياهمخز

.دركنتخاسوقيقحتوىرنهشنيرفآوقلخفقوىمامتباردوخ،زيجهمه

طسوتتساناناوجونىاربىباتكهك(اناددرموتقيقح)1339لاسرد

.دشرشتنمناناوجونوناكدوكىركفشرورينوناك

وتخاسناناوجونىاربار(وليبيسومع)هاتوكمليفلاسنامهردىياضيب
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13ه٢لاسردىياضيب.تشونار(رابكر)ةمانمليفو(اهنترايع)ةمانشيامن

ىهدكشنادشيامنتقومامترايدتساناونعبرتائتنايوجشنادتساوخردب

ىشيامنىاهرنههتشرتيريدمهبودشلقتنمنارهتهكشنادهبابيزىاهرنه

نيا،دندوبىياضيبنادركاشهكنارودنآنايوجشنادهوبناهاوكهب.دشهديزكرب

تسناوتىياضيبودوبابيزىاهرنههدكشنادىاههرودنيرتربريزاىكيهرود

اب،نايوجشنادهبىشيامنىاهرنهةنيمزرددوخهدرتسكشنادلاقتناربهوالع

،دنمدرخورهش،رثوكدمحم،شروريزيوري،راهبميمشنوجىناسكزاتوعد

ىاربفلتخمىاههنيمزرداراهنيرتهبزاىاهعومجم...ىروشآشويراد

.دروآمهدركهدكشنادنياردسيردت

راثآزاىكيوزجهكتخاسار(رابكر)شدنلبمليفنيلوا13ه0لاسرد

ىلصاتيصخش.دوشىمبوسحمنارياىامنيسرد(ونجوم)ىيامنيسمهم

سيردتىربنارهتبونجردىاهقطنمهبهكتساىملعمىتمكحىاقآ،مليف

هسردمىكنهرفوىشزومآعضودوبهبىاربدهاوخىمهناهاوخنامرآوهدمآ

هدنيآركفهباعقاوىسكنآردهكاركىحطسىكنهرفمتسيساما،دنكشالت

لقتنممولعمانىاهطقنهبواودروآىمنباتارواروضح،تسينناكدوكنيا

.دوشىم

تيورلباقىياضيبىاهمليفزاىرايسبردناكدنيآةغدغدنامزنيمهزا

هكدنورىمىاهدشمكنيدلاولابندبكدوكود(13ه1)(رفس)مليفرد.تسا

.دشدنهاوخناديبزكره

ىاهثاريموىكنهرفىاهديابنوديبمامتردروصحمهكهدنيآلسنوناكدوك

داجيااهنآىدرفوزورماشرتسكودشرىاربىناكماهكنيانودبهكىخيرات

تسكشىاههبرجت.دناهدركاهرتسيكانزهكىخزربردقلعماراهنآ،دننك

ىاهناهب(ناركيد)هشيمههكىياههدركدوخوىياتسياوىلبنتوىراكمنادنو

دنوشىملقتنملسنهبلسنهكىياهتسكش.دناهدوباهنآهبنتخادرينىارب

.دنراتفركءالخرددوخىخيراتهدشمكتيوهىوجتسجردهكىياهلسنو

هتامفه،مولعمانىاهطقنردهدكيهبىاهبيرغندمآاب(13ه٢)(هموهبيرغ)رد

دننكىمهلمحهدهبهبيرغنيالابندبىناسكهكارج،دزيرىممهردزيج

زاهكلكشكيوشويهيسىنادرم.دنتسيكاهنآدنادىمنهبيرغدوخهك

ىياضيبىلصأوركيدةغدغداجنيارد.دنوشىممكجيهردودنيآىمجيه

موجهتحتهكىاهدننيرفآوشيازىورين،ىكنانزونز.دوشىمراديدبزين

ناكدوكونانز.دنكىمعافددوختيوهزاداتسياىمنورتسىيورينةلمحو
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ردنينجمه.دنوشىمليدبتىبياضيبىاهمليفزاىرايسبىلصاىاهتيصخشهب

.دوشىمهتسجربرايسبنانزشقندعبهبهاجنبةهدزاىياضيبىاههمانشيامن

.دنرادنىناوخمهجيهنارودنآىامنيسجيرىاههشيلكابهكىنانز

عافدىاربهكىنانز،دنشكىمتمحزدوخنانىاربدوخهكلقتسمىنانز

ىنانز،دناهدنريكميمصتهكىنانز،دننكىمملعدقعامتجارددوختيوهزا

وهنارالاسرديىتسريكرمرباربردىكنزتنايصظفاحوهدنهدىكنزهك

ارناشيورينودنتسيىمهتشذكنيغوردىاهراختفاناظفاحنيلاشوبىياركئامرهق

تيدرفبحاصولقتسمنانزنيالباقمرد.دنريكىمراكبىكنزتمدخرد

بوكرسدامنهكميوشىموربورزينىنانزابىياضيبراثآىرايسبرد،تيوهو

روريفكرمكنهرفتمدخردوشيوختعيبطدضربهكدنتسهىنانزمامتو

.دننكىمتكرحهنارالاسردي

ىياضيب،هاكشنادردسيردتومليفنتخاسربهوالع13هعات13ه3لاسزا

،(اراتُهكيرج)،(سيردارتخداليلهرابردقيقح)،(شوينفكريمىاههصق)

.تشونار«غالك)و(هبدلان)،(ناركيدوكحلط،ردنلس،وهآ)،(نارفاسم)

وربورريقفهداوناخكيزاىناوجنزابسيردارتخداليلهرابردقياقحرد

ىلغشدناوتبهكنياىاربودوشبسيوننيشامدريكىمميمصتهكميوشىم

همانسانشكيبحاصرتخدىياهارجمزاسي.دريكبهمانسانشديابدشابهتشاد

زاغآلقتسمىكنزكيودريكىمىلغش،دورىمرهشهبىيهنتب،دوشىم

اهنتنزكيناونعبوا.دوشىمضوعواهباههكنهظحلنيازا.دنكىم

فكيناونعبارواشقباسدزمانىتح.دوشىمهديدىندروآتسدبىنزناونعب

هراجرتخدهكىقتا.دنكبحاصتارواندبدهاوخىمودركىمهشحاف

ارقاتاردىنيعجارمزوررهوتساهدوبشورفنتنزكيهبقلعتمالبقهدرك

رهعاضوانيازاهدزتشحورتخد.دنوشرتسبمهواابدنهاوخىمهكدننزىم

رداما،درادنشورفنتنزنآابىتبسنوتسااليلشمانواهكديوكىمراب

.دوشىمهديدشورفنتفكيواهعماجهكن

و(ىناوخشيي)فكيابشيامن.تساهنانزةيزعتفكيعقاورد(هبدلان)

دراوتلاحنامهردسيس.دوشىمزاغاىناوخهحونوىنزهنيسةنانزسلجم

ىياضيب.تسانانزنايمرد(بنيزٍ)ددورونامههكميوشىمىلصاىرجام

هبارالبركةعقاوىعونهب،هيزعتٍتتخاسابهطورشمعياقوندادرارقرواجماب

ةنحصكيهبىتسردهبروشكربمكاحجرموجره.دروآىملاحنامز

ناكمنيمهردعياقومامتوتساهدشهيبشتولقتنم(هناخىيسور)ىلصا
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.عامتجافلتخمراشقاىراكايرىاشفاىاربدشابزينىتصرفاتدوشىماقلا

هتخورفروكذمناكمهبشدزمانورديىتيلوئسمىبابادتبانامهزا(بنيز)

.دزادريبىشورفدوخهباتدوشىم

ردجيردتهبتسازجاعشفارطاودوختيعقومفكردزاادتباهكبنيز

ابندشانشآابمكمكاما،تساهدمآراتفركىبالجنمهجهبهكدبايىم

دوختيعقومنايمتهابشكرداب،تساهدشواقشاعهكنونفلاراددركاش

نونفلاراددركاشزاهكىاهجنايتابهكنآ،دسرىمهطورشممهفهبعامتجاو

هدشناكناكيبهارمههكدوخقباسدزماننتشكهب،هدناماجهبشيارب

ىنايايةنحصرد.دوشىمهعطقهعطقرهشناديمردشدوخندبودزادريىم

.ميدركىمزابهيلوايناوخهحونوىرادازعهبهريادوشخرجىعوناب

هتشذكزانتسسكتياكحهكتخاسار(غالك)مليفىياضيب13ههلاسرد

سكعنديدلابندبنويزيولترابخاهدنيوككي.تسالاحردندشمكو

لابندبهكدوشىمواكجنك،هدشىفرعمهدشمكناونعبهكهمانزورردىنز

ملعمهكشرسمهوشريبردامابدرم.تسانشآواىاربنزهرهج.ددركبنز

ردنزريب.دنكىمىكنزدرسىطيحمابىاهناخردتساهلالوركةسردم

حابشاسلجمهبموقاابشياهراديدودنكىمىكنزشياههتشذكىايند

نز.واهدنيآناشننزريبوتسانزريبهتشذكهولجناوجنز.تساهيبش

ىهارمهارنزريبهتفرتسدزاهتشذكتفايضردهكتساىسكاهنتناوج

ىكناكيبنيحرداهتيوه.دورىمميدقنارهتىوجتسجهبواابودنكىم

زاارشنيدلاوىكدوكردهكاردرمنزريب.دروخىمهركركيدكيابىعونب

ىكيزازوررهناوجنز.تساهدركلوبقىدنزرفهبىناوجرد،هدادتسد

وادنكىموزرآهكىكدوك،دنكىمتفايردخرسىلكسانشاننادركاشزا

نزريبىناوجنامهسكعبحاصهكدوشىممولعمنايبرد.دوبشردام

.تسا

نارياردزكرهمليفنيا.تخاسار(اراتةكيرج)مليف13ه7لاسردىياضيب

بالقنااسيهدشفيقوتمليفنيلواارناناوتبدياشوتفرنامنيسهدريرب

.دنكىمىكنزشدنزرفودابهكتساناوجىنزهويبارات.ديمانناريا

هبريشمشهكارات.تساريشمشكيواىاربشاهدرمهزاتكرزبرديثاريم

ىاربارريشمشهياسمهامادهدىمهيدهشاهياسمههبارنآ،ديآىمنشراك

دشوكىمارات.هدشكرزبرديروضحمهوراجدهكارج،دروآىمسيزابوا

اما،دنكهدافتساهرمزورىاهراكوىزبسندركدرخايووردىاربريشمشزا
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هبتشكزابردامادزادناىمهناخدورهبارنآ.ديآىمنشراكجيههبريشمش

درموتسينراكردركيدىريشمشاما.ريشمشزجهدنامنىناشنجيهاهنآ

راتودروآىمسيزابواىاربارريشمشايردبآ.دوشىمديديانىخيرات

نآزادوشىمراجندهدبواهبارريشمشاتتساىخيراتدرمراظتناردهك

هدافتسادنريكىمرارقىشحوىكركةلمحدرومهكشنادنزرفزاعافدىرب

هكيلاحردىخيراتدرم.دوشىمريشمشدربراكهجوتماراتهكتساجنيا.دنك

ريشمشرات.درببارريشمشاتددركىمزابهدزنوريبنوخشاهنهكىاهمخززا

ركيددرمود.تساهدشراتقشاعهكارج،دوربدناوتىمنواامادهدواهبار

تساشاهدرمرهوشرداربهكبوشآىكي.دنوشىمدراواراتىكنزهبزين

درمفكيهكجيلقودهاوهىمناروااراتامادنكبحاصتاراراتدهاوخىمو

ودنكىمدرارركبحاصتدرمارات.دنكجاودزاراتابدهاوخىموتساهداس

تسينوافكرمناهاوخهكىخيراتدرماما.دريمبىخيراتدرمابدهاوخىم

وتساىكنزتمدخردهكىدرم،جيلقدنامىمرات.دورىمهشيمهىارب

شيبارنآودمهفىمارشروضحىانعماراتهكتساىثاريمهكىريشمش

نيمزردام.شداعباىمامتابتساىكنزهدنيامنرات.درادىمهكدوخ

اهربقوهتشذكتاراختفا.تسانتخاسوىكنزتمدخردواروضح.تسا

دزنردديآىمراكبىكنززاعافدىربهكىريشمشهدنامزاباهنآبراجت

عادوشيوخىياتسياوىنورتسابهكىنيمزرسدياشايوىكنزدامننيارات

.دنامىمىقابديوكىم

نيا.دربهنحصهبوتشونار(دركدزيفكرم)شيامنىبياضيب13ه/۸لاسرد

ىياضيب.تساىسيونهمانشيامنةصرعردواىاهراكهاشزاىكيديدرتىبرثا

ىناساسهاشدابنيرخآدركزيديوكىمهكخيراتحيضوتىبتياورىاروزااب

وهدرمدركدزي.دربىمهنحصهباردوختياور،دشهتشكىنابايسآتسدب

رواودنسرىمهارزانارادرس.وأهزانجدركربشرتخدوشرسمه،نابايسآ

تياوراجنيازا.هتشكتارهاشدابهكديوكىمنابايسآاما،دنمانىمهاشدابلتق

دركدزي.دوشىمريوصتتياورردتياورتروصهبنابيسآهبهاشدابندمآ

.شدنشكبهكدهاوخىمنانآزاوهدمآبيسآهبىدزدنانجهدنزششويرد

ىكنجهبهاشداينارادرسارشرسيودربىمرسبقلطمرقفردهكنابايسآوأ

هبتايلامتروصبشياهدمآردمامتوهدشرجنمشندشهتشكهبهكدناهدرب
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.درادهاشداينتشكىاربىرمشيبليالد،هتفرهاشدايبيج

نونكاتهجنآزارتنيكمهسىناوتزاوا.دنكىمديدرتهاشدابنتشكردوااما

هارزاهكدنبكرردىناراوسارهاشدايرـه)دنادىمهكارج،درادميبهتخادري

اتدراذكىمىياضيب...):دسيونىمدرومنياردىرداربشويراد.(دانسرىم

.دنيوكبنخسهدمايننابزربىاهدردوهدقعزا،هاكآانريمضزاشنانامرهق

ةقبطتلاسردننامهدننكدودحمىاهرايعمابدهدىمناشنىياناوتابوا

نانآتخانشىربهكلب،ديمهفارنابايسآلامعتلعناوتىمن...شكتمحز

ىناورضراوعوهانكسحتموكح،اهنيتآواهرواب،نيشيبميلعتجياتندياب

وميلعتنودبنانآ.تفركرظنردرركيدلماوعىرايسبو....نآىعامتجاو

لمعهبتسدهديدهمدصىتاساسحاراشفريزو،داضتريىناهجردىشناد

ىمددنناوتىمنانآ.تساداضتمزيننانآلمعلصاحىورنيمهزاودننزىم

ىرازآدوخُهجيزابدنناوتىمنانآ.دنشابهاشهدنشكركيدُهظحلولعفنمالناك

ارنابايسآ.دبايبىمهرماتقومناشينوردهانكسحاتدنوشىرازآركيداي

ىاربناوتىمنهكهنوكنامه،دركشنزرسشاىلمعىبرطاخهبناوتىمن

هكلب،تسينواىدازآركنايامنهاشنتشك.دادرسنيرفآكنابشاىشكهاش

ىهاشودوشعيطمركيدةظحلرددناوتىمواوتساىاهظحلىنايغطركنايامن

)) ركيد.... ديوجب

دنرتهدننامنمهب(نابايسآُهتفكهبهك)نايزات(نايابردهكنياهنركمو

فكرمنتم))...مدادىمناشياهبمتشادامرخركانمو،نارادرسنياهبات

هارزاىلصاناروادهكديركتب...)ودنسرىمهارزا(13د8،ىياضيبمارهب،دركدزي

دنسربىمهن،دوردبهنودنيوكىمدوردهن.دنهيسايردكياهنآ.دنسرىم

هب...ادنيوكىمنخسريشمشنابزهباهنآ.تساخسابهبناششوكهنو

نابايبىاهكيرنوج،هرامشىب.تساهداتسياردربكنياهكديربزامنكرم

ىلصاناروادكنياىرآ!دنكىمهريتارىتيكمشجودنكريىمنافوتردهك

هايسشفردىارات.ىرواددوبنيادوبدييسشفردهكارامش.دنسرىمهارزا

(اجنامه)(!دشابهجنانآ

زاوتسهزيننارياردىمالسابالقنازانايبىعوننمرظنزادركدزيكرم

.دوخرصاعمنارودهبميمعتلبقىخيراتتياورردتياوركيرظننيا

اتودشفيقوتهكتخاس13%0لاسردار)دركدزيفكرم(مليفىياضيب

.تساهدماينردشيامنبنارياىاهامنيسردزورما

لاسكيوىسمامتردودشجرخانارهتهاكشنادزا13%0لاسردوأ



ىكلاسششوداتفهدلوت،ىياضيبمارهباهبحاصموتالاقمهعومجما٢٢١

ربىنونكمكحماظنهكىرمشيبىاهتيدودحموموادمراشفدوجوابهتشذك

.تساهديرفاوهتشونموادمروطبمهزاب،اهتشاذكشهاررس

رشتنموهتشونزورماهباتا3ه۸لاسزاىبياضيبهكىياههمانمليفواههمانشيامن

:دنرارقنيازاتساهدرك

،(لاغشا)،(رومسبش)،(نيزرـشخيشراموط)،(ىندركنروابناتساد)

،(هعقاوزور)،(مودشقنةشيرنهتارطاخ)،(ردنلس)،(وربورىاههنيآ)

خيرات)،(بشهبرفس)،(نامالغىهمنكج)،(تالكىهمانحتف)،(نيمز)

ىاهشفك)،(همانرايع)،(دابآريبىميدقى5دنوري)،(نوكسآردناطلسىرسم

هدري)،(همانهاشنيونىهجابيد)،(شمكليك)،(ركيدىتقودياش)،(فكرابم

،(هدشمكنطومهكيتيوهقاروازاهدشمكىكرب)،(ريلىاقآ)،(ىئنى

،(ىشكفكس)،(تشكارسيئرىسكهج)،(مليفردمليف)،(بشهبرفس)

هننىاهزاوآ)،(ىناوخشوايس)،(روكربك)،(سكجيههبىاهماناي،انآوي)

،(دصقم)،(هنيآردروح)،(ىشكبارهس)،(همانبرط)،(رسىبهالك)،(وسرآ

طاسبسلجم)،(شخديبرادنبىهمانراك)،(زادنامشج)،(ضارتعا)

ىنابرقسلجم)،(شخديبرادنبىهمانراك)،(درذكىمزورايارفا)،(نديجرب

،(قوجلسهكتسيا)،(شيامه)،(رودالبواناج)،(دابابوكتفك)،(رانمس

هشير)،(دتفاىمنشدوخقافتا)،(مكيورازهبش(،(ندزتبرضسلجم)

،(دنس)،(نارفاسم(،(بشكيورازهىهشيرردىشهوزي)(نهكتخردىباي

سدنهمشرسمهوناكامديونداتساتبيصمركذردهيبشسلجم)،(ىهام)

ىسانشهشيرردشهوزيدقنوشهوزي)(تساجكناسفارازه)،(نيزرفديشخر

.(ميباوخهمهىتقو)،(بنشكيورازه

:دنبيترتنيدبتخاسبالقنازاسيىياضيبهكىياهمليف

،(13عه)ركيدىتقودياش،(13%3)فكجوُكهبيرغوشاب،(13ع0)دركدزيفكرم

وكنخسىلاق،(1379)ىشكفكس،(1377)دابابوكتفك،(1329)نارفاسم

(1٣/٨وع)ميباوخهـمـهىتقو،(13/٨ه،هاتوكمليف)

راكنالباقريغىركريهبهجوتابلاسكيوىسردمليففكدنادادعتنيا

ملسمناداتسازاىكيابراشفوروسناسهاكتسدهكدهدىمناشنىيضيب

،راشفهمهنيادوجوابهكدهدىمناشنزابوتساهدركهجنارياىامنيس

ىراكنينج.تساهدوبىرنهشنيرفآراكردموادمروطبقالخدنمرنهنيا
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اهنتهناتىشابهتشادراونونجىتيقالخدياباهنت.ديآىمنربسكرهزا

.ىشابتاهفرحدشروطسبىاربديدجتاناكما

:زادنترابعهدركىنادرككهنحصىارباهلاسنياردىياضيبهكىياهشيامن

،(1372)شخديبرادنبُهمانراك،(1372)ىيوتآوناب،(13ه8)دركدزيفكرم

وناكامديونداتسابياصمركذردهيبشسلجم،(138٢)مكيورازهبش

(138%)درذكىمزورايارف،(1383)نيزرفديشخرسدنهمشرسمه

نيلوئسمىيايبىاهىنكشراكمغريلعوبالقنازاسينارودمامتردىياضيب

هاتوكنارودزجب،شراثآىرجالباقمردىيايبىاهىشارتعنامونارودره

دشنرضاح،تاعالطاترازوىوسزاموادمىاهديدهتوىاهريجنزىاهلتقجوا

ىنارياتاعلاطمشخبتوعد،شيبلاسهسماجنارساما.دوشجراخناريازا

هدرتسكشنادلاقتناابنونكاوا.دركجوكناريازاوتفريذباردروفتساهاكشناد

ىياج،شاىردامنيمزرسردهكتسارادروخربىناكمازا،نادنمقالعهبدوخ

رانكرد.دشغيردوازااهلاس،درادنآابىقيمعرايسبىنابزوىبلقدنويبهك

تسامنيسورتائتةنيمزرددوخىرتشونىاهراكلوغشمنانجمهوا،سيردت

رمعنارودمامتردوا.دربىمهنحصىوربىراكدبايىمهكىتصرفرهردو

،نتشون،نديشيدنا،نتسنادىاربشاىكنزةظحلرهزاشاهلاسجنيوداتفه

ردواابهكىياهلاسمامتردشرتخدناونعب.تساهتسجهرهبنتخاسونديرفآ

زكره،مورىمشدزنهبواراديدىاربهكزورماىتحوماهدركىكنزهناخفكي

زاهنحصركأ،دشهتفركشتسدزانيبرودرك.ماهديدنملقوذغاكنودباروا

ظفحردهراومه،واىكشيمههارمهورايودنيا،ملقوذغاكاما،دشغيردوا

همانمليف،سيونهمانشيامن،ىياضيبمارهب.دناهدركشاىهارمهشتيقالختبثو

نيرتراذكريثاتزاىكي،نارياىامنيسورتائتنادركراكوركشهوزي،سيون

واىكشيمهىواكجنكةجيتنهكىتيقالخ.تساىناريانادنمرنهنيرتقالخو

.درادهشيرنآردهكتسىخيراتوكنهرفءازجافشكىاربونتسنادىرب

.درادنىنايابهكىتيتقالخ

٢013ربماون



مالسىياضيبىاقآ

ىنسحمءالع

هناشهزورينيارابريززاهكمدركىعسو.مسيونبىزيجمتساوخىمننم

وروت):ديدوبهتفكوميدوبهدركتبحصمهابىنفلتلبقهتفه.منكىلاخ

حيحصتناتروظنم«!نكشمومتوررودالبوانجنيانيشبريكبتدجناج

مسقمدجناجهبمهنم.ميهدبشليوحترتدوزهكتساشيادصوكنر

وتساناتدلوت.ارجهكدينيبىم.دشنىلومنكبارراكنيمهمتساوخىمهك

!منامبدوكرانكمتسناوتنمدركهكىشالتهمهمغريلع

ىهاكودهدىمناشنارشمحرىبىورىهكاهوزرآواهايورنيمزرسنيا

.ارامشابندركراكتصرفالثم.دزاسىمىيايورىاهتصرفركيدفرطزا

منادىمن؟منكراكىياضيبمارهبابوميايباكيرمآهبهكدشىممرواباجك

نياردندشهدنربنمىاربىلوديهدىمسيديرادارىهنكهجنواتامش

ربنانجمهشاهفكهك،تساهدوبكزبىتمينغىكنهرفريظنىبىراتال

ماودهكدوشىمثعابودنكىمىنيكنسىترجاهمتشردوزيرتالكشم

.مروايب

نآىارب.تساهنوكجامشابندركراكهكدشاببلجىضعبىاربدياش

ىعقوم،ديآىمرهظزادعبمينوود،ودتعاسالومعمهروطسا:مسيونىماه

هبنامركىتدمرك.ماهدادتروقهلجعهبارمراهنهمقلنيرخآنمهك

ميدركنراكتدمنيا):دنكىمزاغآهلمجنياابالومعمدشابهداتفاقيوعت

هوهقنديشونابهارمهالومعم(!ىيايمرظنهبقاربقولاحرسىليخمنيبىم

جونشتسدهكدرادنروخدردزيربنآردلسعركاودنكىمزاغآارراكىا

هكدروآىمردارشملقواهذغكوىتسدريزهتختىراكرهزاشيب!دوشىم

لاسزادعب...وديىآ،رتويبمك،باتبل،بياتنيشام:تساشزيجهمه

هديدواناتسدربارذغاكربنتشونوملقشزراهرابودىلاتيجيدىكنزاه
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فلتخمهيوازهدابيرقت.دهدىمماجناذغاكىورربعقاوردمهارنيودت.ما

ىصاخىاههناشنومئالعابودسيونىماراهنآفكتهبفكتهكميرادنيبرود

.دنكىمصخشماراهناليبيترتذغاكىوراجنامهو.دنكىمفكرام

تاشاتهسودالثم،دنروخىمنمههباهناليىضعبمنكىمركفىهاك

:ديوكىم،منكىمىروآدايو،دنوشجممههبديابناتدعاقهكهزادنامه

!دياىمردىلعهجيتنومنيجىم(.نيجباراهنيابيترتنيمههبوت!نيب)

ىهاك.ماهدشهدزتفكشوهديدمشجهبارنيودتهدبعشاهرابتدمنيارد

،ميوشىمفقوتمودوشردنرىزيجديابايودنكىماديبىداريارتويبمكهك

هبوهمانشيامنتسدكيهب!دوشىمشاهمانشيامننتشونلوغشمفرطنآ

ىوارزاىياهكنهآ!دنزىممهتوسنامزمهىهكو،نيودتتسدفكي

ىاهروتاينيم،ربوديولزاراتسربوسحيسمىسيعايو،نيهونمىدوهيوراكناش

ىضعبمساهكركيدلواهجردىقيسومنيجودكيايونيسحهللانيماىناريا

هناهبجيه،دوربدياب،دورىملامكهبورزيجهمهوارانكرد.منادىمنار

.ىوشىمورهبورشركلاريوزنطابهكانهبهكىروايبىناوتىمنمهىا

«!؟ىتفركىروطنياىيامنيسغوبنهجساساربورنالينيا):ديوكىمالثم

هبتعاسودزادعبوميدوبهدشهتسخودوبشيامنىاهتنانيا):ميوكىم

هجهنافساتم):دهدىمباوجو(...ودوبهدنومنىقابماربرمكهكيدادخ

«!هزرايبشهبهكىتفركىمىزيجهيلقادح!!ىدادتسدزاورترمكتفم

زيمزالدزونهدوربدهاوخىمهكىتقوهفقوىبراكتعاسششجنيزادعب

وراهنيامتفرهكنمالاح)درادىتاداهنشيبهظحلنيرخآاتودنكىمننيودت

سكوبكنيرزاركناهكنمو«ادوشىمروطهجمينيببنيجبمهىروطنيا

:مرادهكنايرسارمدوخنانجمهمنكىمىعسماىزرناهمتابمشابهدمآرد

وىنامهمفكيىوتزاالثم،دانزىمفكنزدعبتعاسودىهاكو.(مشج»

ديبهنحصنياىوتارنآرانكميدوبهتشاذكشيبهتفههكىنالبنآديوكىم

!موشىمتواكانركيدنمهك.ميراذكبناليودنيانيب

،ىياضيبىقآ

دوبىدنلبهبسنهببلطملواراب.ماهتشونامشهرابردوامشىاربرابهس

مالعاامهبارشربخهكىزورنآ.(هيبشسلجم)شيامنفيقوتوارجاهرابرد

:منكلقنبلطمنامهزاديهدبهزاجا.منكىمنشومارفزكرهديدرك

زاىياضيب،تسانامىرجانيمكيوتسيب1383هامدادرم3هبنشهسزور)



ىكلاسششوداتفهدلوت،ىياضيبمارهباهبحاصموتالاقمهعومجما٢٢د

(...تسامىرجانيرخآهعمجنيا...ديشابهدينشىضعبدياش)

،دنكشىمشضغبهنايمردامادهدهماداشمارآنامهابدنكىمىعس

هكىضعبودناهتفركرارقريثأتتحتهمه،دوشىمعطقمالكىهتشر

ىياهسوباكواههيانكهشوك،اهربخ،تساهدشراجدناكامداتساتشونرس

تروصهرخالابدادىمرسارراكفيقوتوليطعتىهمزمزتانيرمتعورشزاهك

مهارهيقبودوشىمطلسمشدوخربعيرسىياضيب،دريكىمدوخهبتيعقاو

دايبرظنهبديابن،نيرننوريبهيركوضغباب،هشبامسأيثعابديابننيا)

(( ((. . . مينكىمراكنانجمهام،مينكمخرمكديابن،ميدروختسكشهك

ديتسهىتمينغ.دينكهبلغ(نامز)ربروطنيادياهتسناوتهنوكجهكمنكىم

ديتسهاجكرهامشهكمدوبهتشونىركيدبلطمردارنيا.بيرغرايدنيارد

نيانيبرد.ميدنمهرهبنآزاامشهطساوهبىلونطوزاميرودهمهنياهك

هكدننكىمرارصاوهدشفكنتناملددنيوكىمهكمدينشومدناوخاههمان

ملسمقحامش!ميراذكىمنوميزادناىمهارنييمك!لطابلايخىهز،ديدركرب

!ديتسهام

،ىياضيبىقآ

،ميوكىمىدج.ارندوبىياضيبمارهبلاسجنيوداتفهمنكروصتمناوتىمن

،همانشيامنشركنتسدكيهبلاسجنيوداتفه،دوشىمناجنمهليخمىوت

نتخاسركيدتسدهب،شهوزيوقيقحتىتسدهب،همانمليفنتشونتسدكيهب

ىقيسومهمهنتخاوننامزمهو،سيردتىتسدهب،شيامنىرجاىتسداب،مليف

نامه،دياىمربىناتسابىاههروطسازاطقفنيادياش!توسابناهجبوخ

ىنشاجهكفكاكجيهوريبسكشزاىبيكرت).ديتسهناشاصصختمهكاه

هتشونامشهرابردىكوبسيفىتشاددايردمهارنيا(دنشابهدزنآهبنيلياج

هماننم،ورافرحنيانكلو):ديوكىمتياكشهبنالاهكمنادىم...مدوب

وررودالبوانجنيانيشبتدجرساراكجماوخىمدلوتورعشوهفسلفو
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هسدينيبىمارامعضوهكهتفهنياىلو!مشجمسقمدجناجهب.(نكمومت

،دنامنىلاخهضيرعنياهكمسيونىمدنتودنتمرادوماهديباوخنتسابش

هب،رارقنداتفاقيوعتهبىاربدشابىريصقترذعهكمتشوناراهنياهمه

:مركىيموربوميوكباررخآهلمجنيمهديراذكبطقف!دعبهتفه

قارغا،مياهدمآردلوكوكلنشريززاهمهامدنتفكىمسورناكانسيون

مه–ريخالاسندنجنيالقادح–ناريارتائتوامنيسنادنمرنهركتسين

.مياهدمآنوريبىياضيبدركدزيفكرمباقنتشيزاهمهامهكدنيوك

.فكرابمناتدلوت



مالسمارهبىياد

ىناتكنت

.ىنادابآ.ميىبونجهيوم.ىنومبهدنزىسهتايورهكىنامزاتموراوديما

هرادنىطبرنصا.ىيادنكىمشهبنشابهتشادسودويكرهومرهشوت

نكىمشهبنشابهتشادشسودهكنيمه؟هنايهشابنوشىعقاوىيادهك

.ىياد

هزيونياابوتىكلاس7هدلوتهكمولاحشوخ.مورادسودوروتىليخمنم

نرادتتسودنوشهمه.مودركتوعدورايليخ.موريكىمنشجمورادهمان

ىلفطاما.هسيونبىاهمانهيتاربتشادسودىليخهكموراكمهىاىتح

تسودىليخهكموكبتهبفكىلو.ننكشجارخاهمانزورزاديسرت.ديسرت

منونوتىمنساهلاس.منكفكردمونوتىمن.ىلعشرسيسودزارتشيبىتح.هراد

؟مونودىمن؟ىشابهتفركايندزاىلحىتساوخ؟ىدمواايندهبارجمنككرد

.ىنارياىامنيسورتائتىادخاما؟ءانثتساهيايهدوبردانقافتاهيتدلوت

ادخ.دشنهتسخشدوخىيادخزاقوجيههكىسهىيادخهي.ىزاتهكي

شيبالاحاتاعقاو.تسينسب.ىتسهىياضيبمارهبهلاسجنيوداتفه.تلوكور

ىدبافعتساىاوخبىزورىشبهسختدوخىياتمهىبوىكزبنيازاهدموين

ىزور؟ىدركركفنياهبالاحات.هدبافعتساايبنصا؟ىشابنىياضيبمارهب؟

نلصاايب.هنايوشاجهيشورفهويمهيانبهي.ركراكهي؟ىشابهرمزورمدآهي

نصامونوودىمناي.رهشىاجنيرتهبوتمودتسدسكولمزاولهدنشورفوشب

رـه.ندىمريدوشقوقحهزونههكزونههكىدنمراكهي.دنمراكهي.ماقآوشب

هسوداتهريكبضرقىلويهيوهنكزاردهياسمهوردولجوشسدهروبجمهام

.هشابهتشادوشنوخىجرخهتفه

وهنيبىبياضيبمارهبمليفهنيشبشاهجباتودوشنزابهنوخدايببشدعب

اب.ىناتسرهشىوجشنادهيوشبايبنلصا.هناي.ايندزاهرببتذلوهنكلاح
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هيلويىنوتباتىنكبديهشوتدوخ.اههملكىعقاوىانعمهبىتخبدب.ىتخبدب

.ىنكهكنويىياضيبمارهبشيامنهيىنيشبىايبىرايبريكىنكاديبوشيامن

.هتشونهشنتمطقف.هدركنىنادركراكمشدوخهكىشيامنهزات

ديرخهناهبهبدعبىشابىناتسريبدهجبهيىشابهتشادسودهدشالاحات

لوبندىمريدهشقوقحهزونههكزونههكىياقآنومه،تاقآزاروكنكباتك

؟ىرخبورىياضيبىاباتكشاجهبىربوىريكب

هنوخاتشورىنوبسجبىريكبوشيبلاسروكنكىاباتكدلجتاقيفرىازا

هتفايبهارتلابندىروجنيمهتاهنندعب؟شينوخبقيمعاماىربهارمورآمورآ

ردهبهرب.هشىملوبقىتلودهكشنادلاسماماهجب!اههنزبدادهنكدوددنفسا

.هشىمسدنهملاسماماهجبهكبهياسمهو

تذل؟نيشابىياضيبىاههتشونوتقرغونيدانخبشغشغامششدعب

ىشبروبجمرسرخآدعبوىجيههنوىشبسدنهمهندعبايندنيازاىربب

هشبرودوهنكبتسدنهمدوبرارقهكىتلودومهتسدزانوريبىنزبناريازا

ىشبسدنهموىنوخبسردهكدركىمدوددنفساتاربهكىاهننومهزاىا

موساوخىموم.هكيدىجيههنموشبسدنهمموساوخىمهنىاهجبزاوماما

.ىياضيبمارهبمساموشب.هن.اهنادركراكهيمووشبهن.ىياضيبمارهبموشب

ىاقآمتفكومودزكنزتهبىتقوشيبتقونجىمهىتقورابنيلوارب

مياوخىمتاىكلاسجنيوداتفهدلوتربىاهمانهزيوهيميرادامىياضيب

تشهوسيبتنتفكنونممنيا.نونممىتفكتحارىليخ.مينكىمهدامآ

.دركدرماشجولجومىكنزلاسهنوسيب،لاس

فرحمودوخابومدوبهداسياوهنياولجاقمحاهثمروجىمهتعاسنجات

.مودزىمفرحىياضيبمارهباب.مودزىم

نيشبايب.هدبافعتساايبهدشهكمزورهيهساوسابعديسوروتمارهبىياد

نوخبوشراك.نوخبوشاههمانشيامننيشبايبنيبورىياضيبمارهبامليف

؟ىربىمىتذلهجنيبنكشوكوشاههبحاصم

زاهكىتذلوامونوا.زيجهيالامونوكميسقتتاهابمورضاحورانياهمه

دمكوتزاهت(دركزيكرم)مليفىأمدوبىناتسريبد.مودربهسردمريدمكتك

هتشاذكمنريبريزىروجىا.هسردممودوبهدربمودوخابمودوبهيدزدماقآ

وياماقآ.نوريبداتفاهمليفىيلتموروخببآمودمواحيرفتكنز.شمدوب

.تشادتذلاماندزومهبىكتكفكيرتفدندربنتشادرو

.ىدوبوتفكتكنوأببصمنوج



ىكلاسششوداتفهدلوت،ىياضيبمارهباهبحاصموتالاقمهعومجما٢٢9

ىضايرمدبتنوشنورهسردم.مدبتنوشنورايندهسردمتمودوب5درب

ىاهكيدروطارجامدياشىنوخبفكيزيفىنوخبمولعىنوخبىفارغجىنوخب

نوشكرزب؟ىدركنوشرعاش؟ىدركنوشهدنسيون،ىدركنوشقشاعونومهثم

؟ىدركنوشمدآ؟ىدركنوشنادركراك؟ىدرك

.هكيدىكيوشبايب.هدبافعتساهدشهكمهزورهيهساوسابعديسوروت

ىازاىدوبرودلاسجنيوداتفهىمهفىمعقومواشدعب؟هدركىياضيبمارهب

- - - - - تذل



ىياسمشهدزم

فرحرجهكمنكعناقاروترتمهموارمدوخديابمسيونبهكنآزاشيب

تعاسرهوزوررههكاهنيامسانشىمدراومنياردارتزنطىاههتفكهك

مزيزعاما!؟دننكىمباجاههلجمردهمانمهىربرجدننيبىمرركيدمه

،ميوكبكيربتارتدلوتابتكلاسماهدبتياضروايبهاتوكرابكينياوايب

رشزورهبزوررتسيزوردنجاترتشيبزوردنجزالاسرهلثمدنجره

نيلواىاربنمتساوخهبهكنآزادعبهكتاهمانسانش!كرابمميوكىم

نامهملقهبشطخشوخىنثملادعبو،دشمكىدادىأرتاىكنزردراب

هكنماما!جنيوداتفهديوكىم،دوبهتشونارناسينةمانسانشرتشيبهك

دسيونبار(شرآ)ىسكدوشىمركم!ىاهدشهلاسرازههكتسىريدوت

رادنبةمنراك)ىناوجرددوشىمركم؟دشابشلاستسيبطقفهكىلاحرد

همانشيامندادعتنياودوبنوجدوشىمركم؟(كاهدزا)ايتشون(شخديب

مامتهزادناهبوت.ديوكىمنتسارتاهمانسانشهن؟تشونناشخردةمانمليفو

ىكنزاهنآكتكتىاجهبوت.ىاهدركرمعتياههصقىاهتيصخش

اهنآاب،ىاهديشكدرداهنآاب،ىاهدشكيرشناشىاههبرجتردوىاهدرك

اهنآاب،ىاهدروختمهتاهنآاب،ىاهدركوجتسجاهنآاب،ىاهدشقشاع

هدروخكتكاهنآاب،ىاهدزدايرفاهنآاب،ىاهتسيركاهنآاب،ىاهدركىداش

هديكنجاهنآىايمه،ىاهدركضارتعااهنآاب،ىاهدينشمانشداهنآاب،ىا

هدمآنوريبدنلبرساهناحتمانيرتراوشدزاوىاهدركىكذتسيااهنآرانكرد،ىا

ىخيراتدرمدنناموت.تساتلاسرازهوتديوكىمنتسارهمانسانشهن.ىا

هبارهروطساوخيراتات،ريطاساىايندزاايىيآىمخيراتزا(اراتُهكيرج)رد

:تقوجيهىيوكىمتدوخ؟ىدركىنوجىكسي.ىنزبدنويبرصاعمىايند

هكىاهتفكاهرابتدوخهكنانجمه!ىناوجمهزونهوتميوكىمنماما



روشىناوجركا.ىيوكىمتساروىتسينشيبىاهجبرسيىنكىمساسحا

ركأ،وجتسجوىواكجنكوتساقايتشاىناوجركا،تساىقشاعوناجيهو

هاوكتياههتشونةمه.ىناوجمهزونهوت:ىياوريىبوتساتراسجىناوج

نمهاوكتاىشيامنىاهارجامامتوتسانمهاوكتياهمليف،تسانم

لاسرازههكتساشسريرُيوىصاعناوجفكينهذهديئزاهنآةمه.تسا

!ىناوجهشيمهوتهكتسانمهاوكتاىريذبانىكتسخوراكتشي!هدركرمع

تفهوتسيبزادعبهكىحبص،(ميباوخهمهىتقو)ىرادربمليفزورنيرخا

باوخهمهىتسارهبوميدوبهدمآردايزاهمههفقوىبراكتعاستشه

سيديابىتعاسهجارنيبرودىديسريىملاحرسوقاربقنانجمهوت،ميدوب

ناوتىمهجودركدوشىمراكهجهلصافنآردهكىدوبنآىيردوميهدب

قلخوىسيونىمتقورهاتوت،ىناوجىزاسىمتقورهوتمكناج.تفرك

ىدنيسازاهم:مشندشمامتزادعبًاعطقوماهديبوكراويدوردوىلدنصوزيم

هكوتو،مناوخىمدروومنادركىمترسروداردناهدروآنامياربناريازاهك

اهدنيساىتقو!؟ىجتدوخىيوكىمدنخبلابىاهدادنتنمراكنياهبركيد

ىارب؛ارنامكرتشمىاهوزرآ،منكىموزرآاروتىاهوزرآمزيرىمشتآربار

ىتخبشوخىارب،نارياردوناهجردشمارآوحلصىرارقربورشىاهورينعفد

،ناراميبىارب،تبسريرسى-ناكدوكىارب،هداوناخىتسردانتىارب،نانطومه

هراكهمينىاههتشوننتشون،وتىاربودندنبردهكنانآىرب،ناكانامردىارب

هكىياهمليفنتخاس،(نارياردشيامن)ندركزورهبوندناسرنايايهب،تا

هدشنارجاىاههمانشيامنرامشىبندربهنحصهبوىرادنهذردارناشحرط

.همههنركا،دوشهدروآربنامياهوزرآزاىشخبورشيبلاسردهكداب.تا

!ناجرسيفكرابمتدلوت

ودودونودصيسورازهىدجني



.لاسه0زازواجتمدياشمسانشىمشيباهلاسزانمارىياضيبمارهبىاقآ

ىيانثتساتيصخشفكيودندوبهدشمادختسافكيتاماردىاهرنههراداردناشيا

.دوبهتسجربسانشرتات،سانشرنه،دقتنم،هدنسيونىناوجنامهرد.دوب

تفايضوثاريم،تشادناشياىاهدريفكتسيباتودردروضحراختفانم

،دندركىنادركراكناشياو،مدركىزابىمهمشقنثاريمردهدنب.مرادار

ىشزراابومهمرايسبىاهباتكنالابوخهكناتروضحهبمنكضرعو

هكدراددوجوناشيازاىاهتسجربراثآو،تسهاهىشورفباتكردناشيازا

،هتسجربدنمرنهفكي.منكضرعهدنبطقفهكتسينىزيج.دننادىمهمه

دنمرنهنينجمهفكيدوجوهبمنكيمراختفانمهك،داتساوروعشابداوساب

زاودننكىكنزفرشابوتزعابلاسىاهلاسمراوديما.نارياردىكزب

دنتفرناشياىتقو.ميرببهرهبامدننكىمقلخهكىاهتسجربوىرنهراثآ

.تسهنمنطومه.تسهىرهوككي.مدروخهصغىليخ.مدروخهصغ

ىعيبطنيا.دروخىمهصغمدآ:دورىمناريازاناشيادننامهىكزبكيىتقو

ارناريادناوتىمندوربمدانيااجرهنياربانب.درادهشيرنارياردناشيا.تسا

تلموشدوخنيمزرسهبدرادطبرزابدنكقلخىرثامهركاودنكشومارف

هكمراوديما.منيبىمنارناشياهكمتحارانىليخهكتساهنيا.شدوخ

.دهدهماداشمهمىاهراكهبوددركربناشياهكدتفايبىقافتا



دورىمنمداي

هكدورىمنمداي.مدوبهلاس٢1.مدناوخارقودنصراهجهكزورنآدورىمنمداي

ههدردارقودنصراهجامش.مروخىمهطبغمهزونه،مدروخىمهطبغامشهب

دنجنتشونزامدوبناوتانشمدناوخىتقونمودياهتشونناتىكنزتسيبى

هكلهجىههدردىناوجباداشىاههزاوزامدوبهدزتفكش.هداسفكولايد

وروشدورىمنمداي.دوبتصشىههدردامراكزورلاححرششاهمانشيامن

بيترتهبارناتياههتشونمدشنآربقودنصراهجندناوخزاسيهكىنامزملح

.مناوخبراتشونخيرات

ومديدرابنيتسخناردركدزيفكرممليفهكزورنايشوخلاحدورىمنمداي

دورىمنمداي،مدركشيديبهعمجباتكردومتشكشاهمانشيامنىبيراوهناويد

دورىمنمداي.مدركناجشوناردركدزيفكرمىاههزوهكزورنآميتسملاح

...وهبدن،نيزرشخيشراموط،تالكىهمانحتفندناوخزاسيمشوخلاح

.دورىمنمداي

ندناوخزاتسيتذللصاحماهتشوننونكاتىاهمانشيامنرهمهدىمتداهشو

.امشزيكناتفكشىاههتشون

نمنوجدشهدازامشزاسينارياردهكىسيونهمانشيامنرهمرادنفكشو

.تسامشرادماو

.ديدمآايندهبامزاشيبامشهكمييوكبكيربتنامدوخهبديابو

.ميشكىمسفنامشىهنامزردهكمييوكىمكيربتنامدوخهبو

.ديتسههكمييوكىمكيربتنامدوخهبو

.دينامبو



هفرطكيىاهنابايخنآمامت

دجماديمح

هحفص،رطس،هزاورازهنارازهربهكاهمشجىوسو؛تساتسروميديس

ىهكتاتديرخاهتمهتهكىناجو،دشهداهننيمزرسنيابكنهرفزا

ميوقت.دنيرفايبشيوخزانامريوصتردوامىاههنحصربرتىناسناورتهزات

هبنديشيدناوهفقوىبىهقالخراكنرقمينزاشيب:تسينغوردهمانراكنيا

و:مينكاهراراهنادبنديشيدنادنتساوخىمامزانيريدٍتتاداعهجنآره

زاشيامنهُتوهاتوكمليفراهج،دنلبمليفهد(طقف)ٍدديلوتِنديسرهجيتنهب

ناشمينزاشيبزونههك،رتائتومليفىاربهتشونتصشودصكيزاشيب

زابو؛تساتسار،هتفرششوكنياربهكىنايلاسىزرد.دناهدشنرشتنم

،ديركتبشياههتشونرطسرههب.تسوأيكتسخوىريب،تسينتسارهجنآ

،ىيوجون.تسينىنتفايواردىريبزاىناشندينيبات،هتخاسهكريوصترهو

لانهدىمىهوكرثارهيياهنِتيفيكو،تايئزجردنوكساوسوٍتقد،عونت

.تساىدعبىاهلسنزارتناوجوناوجنانجمهوزونه،ىكتخينيعردوا

،ىكزتىوجوتسجوتساشورخنانجمهىكلاسجنيوداتفهردواىدص

.شياسرفوىكيزوريدوهلانهن،راكوراكوراكردتّيدجو

رههكمياهدينشرايسب،درذكىمشرفسزاهكىمينولاسوهسىط

نآربهك،واربهنغيرداّما.دننكىمهارمهاهغيردوغيرداباروازاىنخس

واربارندركراكىاضفلاسهبلاسهكتساهىركتهتوكواهىرظنفكت

ووازاهكتسامىاههدريواههنحصرباهغيردو،دركرتراوشدورتفكت

ىاربىياضفييرد:تفرنىكتسخزاوا.تساهدنامهرهبىبشاهبرجتوشناد

رتىعيبطىزيجتسواهكىركشهوزيىارب.تفررتشيبراكمهزابوركورك

وشهوزيهبزاب،هكشنادزاىرابجاجورخزادعبلاسىسهكدوبننيازا

ِتراسخهكتفايميهاوخردىزورتبقاعامىلو.ددركربىهكشناديسيردت



ىكلاسششوداتفهدلوت،ىياضيبمارهباهبحاصموتالاقمهعومجما٢3د

ىاهدرايليمرازههسنآِتراسخزارتمك،روشكزااههيامرسنياِندنارجراخهب

اب،13%9هامىدلياواردىزور،شيبلاسهسوتسيب.تساهدوبنفورعم

ردىاهبورخميقاتارد(نارفاسم)مليفيتامدقمىاهنيرمترسزاىياضيبىاقا

ىياضيبىاقآ.ىسودرفيسيدنتبيكيدزن،سرايٍنابايخهبميدمآردرتائتىهرادا

،دوبهدنامنيمزربراكرازهنآردهكدناسرىممليفرتفدهباردوخدياب

هك،ىياضيبىاقآىهنهكيراوسىوتميتسشن.متفرىمناشياورمهنمو

ٍتهجيفالخ،لدمنيرخآزنبكي،دمآردنابايخىهيشاحردفقوتزاات

.دركنامكشخىاهظحلشدنلبقوبودشزبسنامىولج،هفرطكينابايخ

رانكشكب):هكدناردندركبكرناشكهدبرعودروآنوريبرسزنبىهدننار

بوخهكديشكنانج(كنهرفب)نتفكعقومرشنحلو«!كنهرفبىاقآ

،ىياضيبىاقامدوبرظتنم.تساشحٍفتتمسقنيرتدبنيادوشنامىلاح

.هدمآفالخهكتسوادنكىروآدايزنبىوتىاقآهبمكتسد،نامرفٍتتشي

:تفكبلريزطقفوتفكشىدنخشينهبهرابكيىياضيبىاقآىهرهجاما

«!كنهرفابتفكنمهبىكيهرخالاب)

هتبلازابودركتاعارمارفكنهرفىهفرطكيىاهنابايخٍنوناقرمعىهمهوأ

نمزورنآ.دنتسبواربهارـدنرادهلجعىليخدوبديبهكـناسكىرايسب

:تفكىياضيبىاقآ(؟مييوكتجيهاقآنآهبىنعي):متفكنيكمشخوناريح

.ميسرباهنآهبديابهكهدنامراكىليخوتساريد)

،رابىاهراب،هقالخٍنامزقرغوراكماكنه،تسواهكىسكمرادنامك

ىورياروامرادنامك.ارلاسوهاموزورو:دشابهدربدايزاارىراِجنامز

،امبكنهرفخيراتوميوقتردشزوردزهمهنيااب.دشابنمهزوردزوميوقت
مس.تساىزوررتهتسجخ

رادماوهمهنمٍناهجنيريشىاههقراب؛داتساىدمآشوخامخلتٍناهجهب

!هدنخرفونشورناتزورداز



ىعولطمنبش

!ىياضيبىقآ

،دوبايورىلجتىاهبشنمىارب،(مكيورازهبش)ىارجاىاهبش

هرودىاهزورزا.دشىمريبعتتشادراكناهلاسنيدنجباوخهكىياهبش

ىاههتفهات،ىكفربىمكساجاىوراونربنات(دركدزيكرم)نوسفاندرك

مكحاهىرتائتامىاربهك-نات(نارياردشيامن)ىهزوهبهزونديعلب

ودوبنارياردشيامنخيراتربتعموىدجعبنماهنتوتشادسدقمباتك

ىاقآلثمهكىلاسدص،دوبهديشكلوطلاسدصنمىاربراكنا-تسه

هبمسرباتمدوبهتفرردقنآومدوبهتفركرطخ،نات)رابكر)مليفىتمكح

.ىيضيبمارهب(مكيورازهبش)ردفكنشورىزاب

وديسرمهرتائتهب،نمىراكلاعونمم،نآزادعب،دوبرخآولوأتصرف

ديدمانوريبناريازامهامشمتسنادشرتدعبىتقو.متفرراجانهبناريازا

مارهبهكدوبنمساوح.تبرغهبىياضيبندشهدنارزاتفركملد،تفركملد

تفكىمزنطهبباوجردودزاسىمركيزابكنسزادنتفكىمهكىياضيب

هب،(دزاسىمفكنساهركيزابزاهكتساطيارشنيامنكىمركفرتشيب(:

.دوشىمنهدنارتبرغ

ىناريوزا،دزاسىمىكنزدورسهوكشوهلانزا،دنكىمباختناىياضيب

جيورتناريافكنهرفهنكيبىاضفرد،ىردامىانشآنيمزرستبرغزا،هناشاك

ردقدوراجرهحيسمىهتفكهبهكتساىربميبنامهزمرنياودنكىم

.شدوخنطوردزجدانيشنردصربودينيب

!ىياضيبىقا

.دينكىمهرابودىنعمارميهافمناتندوبابهكفكرابمامربامشدلوت

.هدنيابنيمزرسنيافكنهرفربناتملقىياضيبىقآ



ناينايكاضر

ىياضيبىقآمالس

.فكرابمنوتدلوت

!هدشفكنتنوتاربامنيسورتايتىاههجبورَبىهمهونملدهتقوىليخ

نومدوخهبوميتفركيمورنومىكتلدىولجشيبهامدنجنيمهاتهتبلا

اجودره.هكتلداجودره؟هنكىمىقرفهجاجنواواجنيا:ميتفكىم

ىلو.هرتهبناسينىارب،اجنوازاب.تسامنيسىهدريوشيامنوهنحصزارود

هنحصىورشيامنمهونيزاسبمليفمههشيمنالا.نيدركربهشتقوهكيدالاح

تسردىجهمههكنياهن.نديمراشتناىهزاجامهنوتاهباتكهبو..نيربب

هدشهتسبلاسدنجنيمهوتهكهدشزابهرابوداهردىليخىلو.هن،هدش

.دوب

هرخالابهك.هدركىمربشيبلاسدنجرفصىهطقنهبىجهمههرادنالا

ىمهنحصىورشيامنمهونيتخاسىممليفمهشاهرسدردىهمهاب

نتشكربنيامنودىمن.ننكراكوندركربننوتبهمه،ىزورهيمراوديما.نيدرب

نيشامهرارقهكيدرابدنجو؟هتفيبقافتاهرارقهكيدرابدنجرفصهطقنهب

.هدركنفقوتتقوجيهنيشامهناتخبشوخىلو.ننودركربكيىهدندهبور

.ديسردهاوخىزورهيهرخالابهك.هديسرنراهجوهسىهدندهبزونهطقف

هكهلاسنوأ.هشيمننوج.هشبتسردهفدهيىجهمههكتسينرارقهخآ

ىجهمهميمهفىمهكتسالاح.مديمهفىمنونيمهمدوبامشىوجشناد

تشاذىمنامدابربىهلكىلو،ىتفكىمامش...هلب،هلبوشاوي،شوي

ىاهناوجزاىليخ!هنيمهوتزورماىاهناوجابامقرف،هبلجىلو.ميمهفب

هتسرد؟هن!تسهدننكلاحشوخ!ننوديمورهلي،هليوشاوي،شويىنعمزورما

،امنيسىلمزورىتسار...هدشهديمهفهكهنيامهمىلو،ديشكلوطىليخهك

.دوبىلاخىليخنوتاج،ميدركزابهرابودورامنيسهناخىتقو

وميدركامنيسهناخنتسبتدمنياوتهكىياهقافتاواهراكمياوخىم
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هدشلدبىلمىرجامهيهبامنيسهناخىرجام.مينكرشتنمورهداتفاقافتا

!نديسريىمامنيسىهناخزاهلصافالبنديدىمورامزاىكياتمدرم.دوب

.نكىمكيربتامهبنوشهمهمهالاح

ات.نيدركربميرظتنم،زوريدىاهنوجمهوزورماىاهنوجمههصالخ

.مينيببورامشىاهراكزاب

نينوسربمالسناسينوهدزمهب

راديدديماهب



اهتخرددرم

يمشاهنيشفا

زارفرسشرمعىهمهنانوج-تشادالابهبرسودوبهداتسيادنلبىتخردريز

تسدهكىياههخاش.تسيركتىماههخاشبيكونهبوتشادالابهبرس-

.رتالبىاههراتساتدندوبهديشك

.نربىمنوراهتخرداجنيا-

.تفرركيدىتخردىايوتخادناناوجىوزابردتسدو

!نربىمن؟ىنيبىم-

دنلبىاهتخردنيمزرسردكنيا،دنلب،دنلب،دنلبدوبىتخرددوخهكواو

؛تخادناىمهياَسهياسمهراويدربودوبهدنودارشياههخاش.تشادهناخ مس.دوبهكىتخردىدنلبهب؛دنلبىاهياس

ىملعمميوكىم،دنسربىماروتيشسرينيمه...دنسربىممزارابره-

نوخندشىراج؛تساهتخردىايندشباىملعم،درادناجناواجنيا

،رتروانتركرتهبهجهك:ركيدىياهتخردايتخردرد،تتخردىاهفكر

ارناهجىيوك،شاهديشكدقدنزرفىاشامتهبهكىرديلثم:رتابيز،رتدنلب

ىياجردمتشادىمتسود،دوبنمٍتتسدناهجراكركىلو...شدناهداد

ىاهياس،دهاوخىمدوخغابردارشاهياستخرد؟ىنادىم...هكمشابملعم

...هدنودهشيرهكاجنامه.درادهشيرهكاجنامهرب

هبوهدركدرارهناخوغابدنجهكشتخردىاههخاشتسادنلبردقنآ

ىغاببكاخ...درادفكاخردهشيرزونهاما؛هديسردنلبىاهتخردنيمزرس

رايسب:واابهدركىرهمىبهكاي...راكنادرادنتسودارواهك

.دنرُبثتخرداترتبقعورنوبيخوبقعندربورهنوخ؟ىنيبىم-

نياىهنادهنادوكيكيرهولاسنهكٍتتخردنيادوبديبسشياهكرب

ربديكجىمشرهوجزارَذهكدوبىاهدننيرفآيشراكنىاربدييسىاهكرب
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...نهكىاهتخردنيمزرسرد...هداتسياواكنيا

ىنالوطىنالوطىنألوطىاهشيروهتشارفاىرساب

.ىكنززاغآولزازورات

ارهحفصربهديكجناتلغرذوتساديبسهكشياهفكربربدنيشنىمفرب

راستخردنيازا...ىدعب،ىيادرف،ىزورما،ىدعبهكنآرهىاربدهدىمالج

...دنكرذك

...كربوهخاشوديرُبهشير،ديرُبتخردهكرهدشخبنادخو

٢013ىهيوناز30/فكرويوين



!نمىامنيسديهانهراتس

ىرقابلسع

!مالس

ىاهسريدياشدشابهمانهيبشهكنآزارتشيبمسيونىمتياربهكىاهماننيا

تسيلددرد.روجهمهغدغدريىامنيسنياوواووتونمنهذىاضفرددشاب

.دسربمهىركيدىاهشوكهبدياشمنكىموتىاجهبووتابهك

ىلوارابميوكبتسارتهبهناي؟ديآىمتدايميديدارمههكىلواراب

ركف.دوبىكمنادىمنالصامهنمىهاوخبارشتسار.مديداروتنمهك

مليفمرديهزاجاهبنمونارهترددوبىرصعهعمجومدوبىكدوكمنك

كتجزاهكدوبىبونجىكدوكهبعجارهكمدركىمهكنارنويزيولتىيامنيس

.دربيمهانبلامشهبوتخيركىم

ىتمسقدايهبامامنكتيادصامشلوامتساوخمنكىمتيادصوتديشخب

هكمداتفاروريفكزىرابرابرعشزا

تسودهكارىياهنآنم،منكىمباطخوترتركوشنريكلدو)تفكىم

ارىياهنآنم،مشابهديدرابكياهنتاراهنآركأىتحمنكىمباطخوتمراد

.(مسانشناراهنآركأىتحمنكيمباطخوتدنقشاعهك

نآمامت،وت.موشناشقشاعمتسناوتىمنمهكىتسهىنانزمامتوت!ىيان

.مشابمهاوخىمنمهكىتسهنانز

.متفيهرابوداراتهكيرجرداروت،امنيسلهاومدشكرزبهكدعباهلاس

ىرسورنامهاب.ىاهدشىيانوىاهدوباراتايىاهدشارات،ىيانروطجمديد

دليفس

هبتدرمنودبارتناكدوك،تنتروصزاىتمسقىورهبمههاكوترسهب

وميقتسمهكنابوت.ىنكغيردامزاارتهكنهكنآىبىديشكىمنادند

نيانانزونادرممامتهبوامهب،نمهب.ىدركهكتهكتارنيبرودتياوريىب
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وتندوبىيانزا.ىدنامهفتبالصريومكحمهكننآابارتيكنانز،نيمزرس

.ىدونشخانىامنيسنياىكنانزرادمجربزونهوتوتساهتشذكلاسهمهنيا

لاوحاضيرم،امىامنيس،ديردارامنيسىاههدريوتروضحهكىاهظحلنآ

ىرازباهكننآابامنيسنآليمبابهنتروضحهكوت!رات.دوبشنانزندوبن

،ىدركىروبصديجنكىمزيركنزىامنيسنياهلصوحردهنودوبنزهب

.ىيانىدشدلوتمهرابودوىديشكسفناركنج،ىديداربالقنا

ىورردوتهكنارياىامنيسهطيحردهدوبنىباتكريخاىاهلاسنيارد

ىتقو،ناهنيهجوتزا.ىشابهدزنلزنمهبشلخادىاهسكعردايشدلج

ركفزكرهمدركنآرددرمونزطباورونارياىامنيسزانتشونهبعورش

رصعنامهزاراكنانمهكدوخانردوتاما.منكاديبىياجاروتمدركىمن

نيامامتوتهدننيرفآروطج.ىدوبهدركهنخر،نمنارهترودىاهلاسهعمج

تشردىامننآهبامنيسردهكموادمكيدزنوفكنتىاهباقنآردارندوبهمه

سرتهمهنآمامتكنجهبوتهنتكيروطج؟دروآردريوصتهبدنيوكىم

نايمرد؟ىتفرركاشامتنهذهتسبباقردامهنانزندوبزانيونىامنيسنآ

ناهكنهكوتدشيممكاهروكدماحدزاردناشندوبهكىسدقمناردامريوصت

تندوبنززا،فكنجناكدوكمامتردام،ىدشنارياناكدوكمامتناوجردام

وتهكننميهبهكدشنينجنياوىديسرتنتركاشامتندركديشزا،ىديسرت

.تفايارشاهنانزريوصتنارياىامنيس

!كيدزنورودميلقانآفكيهراتس!ارت

دنزبمركيدمخزرازهوكبنمشدهب)تفكوتهبىخيراتدرمديآىمتداي

[...ل.دننكىمباترينزنياناكيدهكدناهربىياهريتزاارمركمرادنىكب

واهكهنوكآ؟(.مربيمدوخابنمهكتسيزيجاهنتوتهكنواراتمورىمنم

اروتهكنرابنانجمهمهنارياىامنيسدربدوخاباروتهكنودروخمخز

تميقتسمهكننيلواابوتوميدشوشبتدحوهبهمهام.دشكيمشودهب

هبربخنودبوناهكنمهابهمهام.ىتفركهناشنهجرابكيارامهمهوأهب

دندركلولحامردناكالوديورف.ميدشباتريىرصبتذلىاهىروئتلخاد

.هنارادنبتاذمهوهناتسريراكداي،هنانارجمشجدشنامهكنهسفنهبهمهامو

!ىيان

ردهج،(اراتهكيرج)ردهجواىايند.تسوتهدننيرفآنهذىايندوتىايند

(ميباوخهمهىتقو)ردهجايو(نارفاسم)ردهج،(فكجوكهبيرغوشاب)

اهتيعقاوردهكنيازاشيبوتونم.تيعقاووشيامنزاتساىكتخيمآ



تدوخ.مينزيمهسريواىنهذىاهاضفردتيعقاوزاىروصتردميربرسهب

هروطساهكناهكوليدوىزاب،نيودت،تياورردزكرهواىناديمبوخ

.دنكىمنوهدركنناهنياردوخهنايارك

!ناشخردىيانىرآ!كابىرتىرآ

ايتسينهجنآهبكيزلاتسونىهكنزا،ىدشهدازىهكتهنوكنيازاوت

ىنعمىزلاتسون،تسينهدوبهكىزيجنآركيدتيعقاوىتقو.تساهدوبنزكره

تقيقح،تيعقاوىاههناشنواهوكلانهكرثكتهكتساجنياودريكيمىلماك

!ىيانميوكىمننمارنيا.دنيآىمناديمهبتيلصاوتينيع،مودتسدىاه

ندركفداصمابروطجىاهدركتقد!ىينىتسار.ديوكيمىوسنارفرايدوب

ىايندايولاحابهتشذك،مليفردمليف،مليفوشيامنلثمىزاومىايندود

،ىقافتا،ىزيجدوبمكمغنآ،كيزلاتسونهكننآبطاخمىايندابناتساد

ىزلاتسوننارياىامنيسوىتفروت!ىيان؟دنكىماقلاامهبارىسكايىبياج

(نارفاسم)ردكزبردامهكهنوكآىيوك.اروأىزلاتسونهكردقنامهدراداروت

هبابمهوا،دادربخامهبنآعوقوزالبقاركرموفداصت،نيبرودهبرور

.دوبهدادامهبلبقزارشندوبنربخشراثآمامتردندوبنمغنديشكريوصت

ىدركارىراكنوجدندركتشيوتهبهدمامتهكوت!ىبياندوبوتلثموا

ىيوكتسايسزاهكنياابوأىراكنا.ديجنكىمننامدرمنآتيفرظردهك

شروشكىاهوكلانهكوفكنهرف،خيراتزاشعيسوتخانشامادركيمزيهرب

هكدادرارقىهوركنآهرمزرداروافكنهرفنآقيقدولماكدقنهبششالتو

تسارطاخنيمههبدياشو.ىركيدزاسيىكيدشهتسبناشيورهباهرد

.تساهدشهديشكريوصتهبىديمانزاىكزبساسحاواريخاىامنيسردهك

ىاهمدآ،تردقنيرومام(ىشككس)و(ميباوخهمهىتقو)ردروطجىديد

ىلاخاهنآرسربارشغادفلومهكدنتسهىاهنوكروتاكيراكىاهكمدآدب

اينمشد(نارفاسم)ردهجو(فكجوكهبيرغوشاب)ردهجهكيلاحرد؟دنكيم

!ىيانىرآ.دنكيمكايشتاهابتشازااردوخوديآيمفرحهبايتسابيغ

ريواصتردهكدادوأىربىكزبمخزهبارشيجمكمكوتىايندىنابرهم

شكورفهكىمشخ.دشىديدشمشخوضغبهبليدبتشينهذىايندرخآ

دياشوأىاربهجووتىربهجهكىرايد.دركىركيدرايدىهارارواودركن

دنشابهكاجكرهاهمدآنهذىايندامادشابهدروآناغمراهبشمارآىمك

ابهكىياههشير.ناشياههشيرهبتساهدشلصوىاهنوكهبمنكىمركف

ىتقوهكندبزاىوضعلثمتسرددننكىمدردزونهامادناهدشهدنكدرد



٢33|لوادلج|ناهجدنورهش

نهذرداردرادندوجوتقيقحردهكىدردشيلايخندوبسحدوشىمعطق

زاالصاىتسار؟دنكيمدردتياههشيرىاجزونهمهوتايآامناجىيان

هدشفكنتلامشىاهرازيلاشىربشلد؟تساهدزلدزونهايآ؟ىرادربخوأ

هكتساتسار؟دنكىمىريككاخزوررهزونهارشياههروطسا؟هناي

؟درادرركيدموب

دوشهتشونواىاربدوبرارقهماننيا،ميوكبتفرمداي!شخبرم!ىيان

نيارهوجواىاههتشونورنهىكزبرباربردنمندوبكجوكسحاما

بوخردقنآهكروتهكىياندشهنوكنيا.دنكشخارماىلايخسيوندوخ

،وازاىنخساتمتفركهناهبهبىنمدوخىلاوحنيمهزاراكناهكتمسانشىم

رمرهمريمالسسي.مهدرارقشبطاخمهكنآىب،مشابهتفكىياضيبمارهبزا

نيااهنتهنهكوكبوناسربناريازورماىامنيسردىكنانزفكرزبهدننيرفاناهب

هناعاجشىاهىروآونهبنانجمهوزونهناريارنهوفكنهرفىايندهكلبامنيس

.تسانويدموأىيامنيسوىشيامنرماركهبووأ

.مسوبىمارتاهنوكهراتسفكيىوررودزا

تسوتهكترادماوشاىيامنيسىايندهكىنز

٢013ربماسدمراهج،سيراي



راشفازانهم

ىتصرفالاح.مسيونبلصاردىنعيمنزبهدرينودبارمياهفرحهمهمناوتىم

.مسيونبامشنوجىزيزعىاربهكتسا

ناتراذكريثاتروضحزاايناتياههمانشيامن،ناتياهمليف،ناترثآزامهاوخىمن

ىبوتساحضاونيمزناريارنهزاىنيعمخيراتردناتروضح.ميوكبرنهرد

هكىليالدزاىكيفكشىب.هتخاسامهمهىاربىدنمشزراتارطاخفكش

رتشيبوسنياهبارمريسمودروخمقرهصرعنياردمهنمريدقتوتشونرس

ومرادنىروضحهرطاخامشزاهكتسانياتيعقاو.ديدوبامش،مدادقوس

.مهارامشزانتخومآهبرجتومرادنماهمانراكردارامشمانهكسوسفانارازه

ارناركيزابىمامتناتياهمليفزاىكيىاربتسامداي:كجوكهرطاخفكياما

هوركمدينشىتدمزادعب،ديتسهنتفركتستلوغشمدشىمهتفكوديديدىم

نامهىاربىتح؟ندركنادصونمارجمتفكمدوخاب،مامتوهدشمولعمنات

ديتسشنامشودوبنراكردىتستزورنآ،مدمآومدزكنزمدوخ!هاتوكراديد

ومديدىمارامشهكلاحشوخنموديدركمخاوديديدنخوديدزفرحو

فرحرتشيبامشابدشىمتصرفرتشيبركدياشودوبىياضيبمارهبنديد

تسودارناشراثآزاىخربىتحركاهكنتسهمانىدادعتمدقتعم.مدزىم

.ديتسهاهماننآزاىكيامشوىزومايبراثآنآزاىناوتىممهزابىشابهتشادن

ناتروضحفكنتلد،مدربمهارشتذلومديدتكرح،نيبرود،ادصنامهىارب

ىامنيسونارياردامشهرابودندوبديماهب.ديناسربناتنينزانىونابهبارنم

.ناريا



ىفامديمح

زيزعىياضيبىقآمالس

ديبىمدا.ناتياهمليفنديمهفهزادناهبتسرد،تساتخسامشىاربنتشون

.هنايتساتسرد،تساهديمهفهكارهكهجنآدنيبباتدنكهزمزمرابرازه

واوديوكبركيدىكيهبهكنيازادسرتىم،دمهفبارنيمههدوبرارقالصا

.ىاهديمهفنارناتسادلصاالصاوت،هنهكددنخبمه

رابكرمتشكربركيدرابكي،مسيونبرطخدنجنيمههكنياىاربنمشتسار

ىشكفكسومتشادرطاخهببوخروشاب.اردركدزيفكرممهدعبومديدار

هدماينرانكالصامهميباوخهمهىتقواب،ارغالكونارفاسمروطنيمهومهار

.تسامشزاريغركيدنادركراككيشاهدنزاسمنكيمركفهشيمهوما

اتمدناوخارىبياتدنجاما،ارناشهمههنهتبلا،مدناوخمهاراههمانشيامن

وتخسىنابز.ماهديمهفتسردارامشاهلاسنياهمهردهكموشنئمطم

.هروطسازاريهمهىناهجهتبلاونوزوموراوهصقىتياور،نهكنوتمزاهتفركرب

هروطسازاريىايندنيمهزا،منكعورشاجنيمهزامهاوخيمنمشتسار

.ندادسرداوماهياوهناشنودامنزارينابزوامشىاههمانمليفواههمانشيامن

تيونث.ديدارىدبوىكيننايمكنجوادزماروهأدرناوتيمزاغآنامهزا

وهشيمهىيوك،ديفسوهيسناهجوىراكناقلطم،ىيادزماروهاوىناريا

.تسارشوريخ،لطابوقحنايمفكنجنانجمه

منيشنبرابكيمرادومتشادتسوداماصقانايوماهديمهفدبنمدياش

مسريبامشزاونوريبمروايبارناتياههمانشيامنواههمانمليفتيصخشفكياكي

همهىتسهالصا؟قلطمرشنيمدكودنقلطمريخنانيازافكيمادكهك

همهردتيرشبىاربتيونثنيالصاح؟ىدبوىكيننايمفكنج:تسانيا

تسامادكقحهكنيارسربكنجزج،تساهدوبهجهتشذكهكىياهلاس

؟ديدهنوكنياارناهجديبايآ؟مادكلطابو

ودنينابرقايامشىاههتشوننانزارجهكامشزامسريبمرادتسودروطنيمه



،دنكيمىنابرقرابكررد،دنكيمىنابرقدركدزيردنابايسآنز؟دننكيمىنابرقاي

دمآيماجكزانان،دشيمنهباوخمهىركيدابركهكتينماونانىاربارقشع

ردارشلاسدرخرداربوريبردامسي،تفريمقشعىيركايوىلاسكشخرد

ىاقآقشاعورظتنمىاهمشجهبودركيمىنابرقارقشعديب؟دركيمهجرابكر

دنصيرحهكىاهعماجرددوشيمهدربهكنابرقهبىشكفكسردنزنامهو

اينانز؟دوريماجكهبتياهنردقشاعنزمهاراتهكيرج؟ديشكريوصتهب

.تسينرباربهطبارفكيزاىناشناجكجيه،دنوشيمىنابرقايودننكيمىنابرق

همههكميوربورىياهتيصخشواهمداابنممهزابمهركيدىاهجرد

)ردىتحو(نارفاسم)رد،(ركيدىتقودياش)رددنناريحهشيمه،دنناريح

هكىياههارراهجنايمردهدنامودنناريحمهزابمه(فكجوكىاهبيرغ،وشاب

مياهدنامهكتسامهمهىناريحتياورمهدياش.دنسرندصقمهبتسارارق

.قلطمرشابزيتسوقلطمريخىوجتسجردمهزابوهنايمنيارد

راكديهاوخيمنهكنياراركتهمهابمهامشدنكنهكمنكيمساسحاهك

راهجردمه.دياهتشونتسفينام،ديرادنتسايسابىراكورسودينكىسايس

ناتياهمليفردرتدعبوشرآوفكاهدزاوتفايضردمهوثاريمردمه،قودنص

ملظوناكدننكملظوركيدهقبطهيلعىاهقبطدنلبىادصنايامندوشيم

.ديدارناكنوش

كس،ماهديدهكىمليفنيرخآاتماهدناوخنمهكامشهتشوننيتسخنزا

هكنآ.ىركيدهيلعهقبطكيتسفينامزاىيايدر:درادهماداتياكحنياىشك

ىيالابنديدوىتسودهب،تسانيئايردهكنآودشورفيمرخفهدمآالابزا

امشىاههتشونردهكتساهقبطودداضتتياكح،تياكح.دنكيمراختفا

.دنسريمنىتشآهبدنهاوخبمهركأ

ناتياههمانشيامنواهمليفناتياجهكمسيونباهنياهمهابومنكهاتوكنخس

اب،دنمهفنارنآنابزنمدننامهركيدىرايسبونمركأىتح،تساىلاخ

رشايوقلطمريخايهناكودناهجزاودنشابهتشادلكشمشياههروطسا

ىلاخنفلهاىاربنخسداتساماقمردامشىاج،دنشابهدمآفكنتهبقلطم

.دنكهراوآرىسكاتتسينفكنجركا.دنتسهنانجمهمهاهوشابوتسا

هكىياهوشابزونهدنتسهناهطقننيرتىلامشاتنارياهطقننيرتىبونجزا

.فكنجناكنامزابزارتهبيرغودناهبيرغمهدوخنيمزرسرد
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نامهلثمتسردىعقاولكشهبدنكناشتياورهكىكيهبدنرادزاين

ودناهدشرتكرزباهكس،تساهدشريكهمهىشككس.وشابكجوكهبيرغ

تسودهكدياهتفك.ناهنيردرتتخسورهاظهبرتمرنناهجهتبلاورتراه

ميوكيممهنموديرببهنحصىورهبارناتياههمانشيامننارياردمهزابديرد

دننامه،منيببامنيسباقرداربوكرسوروسناسزاامشتياورمرادتسودهك

ناكنسيونهيلعبوكرسىهافشخيراتامشنهذ.ديدربشيامننسربهكهجنآ

ىاههروطساوهراشاواميازاراشرسارامشنابزمهنيمهوتسانادنمرنهو

.تساهدركىخيرات

،تسينىبطقوداعطقالاحهكىناهجردرابنياهكتسانآتقودياش

.دينكتبثندنامىاربارروسناسهمهنياتياوراهزرمىوسنياردمهامش

.ىزورمانابزاب،درذكيموتساهتشذكهكهجنآزاديزاسبىسايسمليفراكشآ

دعباهلاس،ديمهفنارامشىاهتياورزاىليخاهزورنيانمنوجمهىكيرك

نآردواهكىنيمزرسدرادىاهنيشيبهجهكديآىمشداي،مشتياورنديداب

.تساهدشهداز

ديرادتبسودهنوكآهكىزورديماهبومادتسمناترمعوكرابمناتدلوت

.روسناسوىزيممىب،ديزاسبمليف



ىناقهدامين

.وخا

هظحلنياردنمدكركتابايدتيياراتدترافونتتسمال

!مشكىمهجمراددينيببهظحلفكي!دينيببارنمديشاباجنياامشمتساوخىم

.مامت!مدروآمكاجنيمه.دشعورشلوانيمهزاىنعي

فكياتهدادمايبشيبتعاسمينىنسحمالع:تسابشهمين٢تعاس

.ىياضيبهبهدبىمايبركيدتعاس

هيضق:دينكلواراهنياوداتساواقآ!اقآ!مناهدربفكاخ؟ىلاخىياضيب

ايمسيونبىباتكارهمانمنادىمنالصانم.تساهفرحنيازارتجنرغب

زاىمكايدركهدافتساهرسىسرافزاديابنتشونىياضيبهبىاربايآ.هرواحم

؟تسازياجنتفرككمكىبرع

مرواينرابحاضتفامنكزابهمانتغلوكنهرفموربديابمسيونبمهاوخبىباتك

ىزيجفكيمنكتسيب-ىيكناسفارازهزاًالصااي.مروايمفكشىبهك

مايبزاغآرد؟ىياضيبهبهمانرد؟تسيبىيك!تاهيه.ديآىمنهكديايبرد

دنجتدوخاب؟ىنكىمهدافتسا(تسيبوىيك)تارابعزاكزبىياضيبدلوت

ىشيامن؟ىاهدينشىزيجتايبدادرومرد؟تسيكىياضيبىنادىم؟ىدنج

،دنكىمفاصارشيادص)ولجميوربركيدريسمكيزاديراذكب؟رانكهبشا

(ولجدهدىمارهنيس،دنكىممختسارهبرابود،بجهبرابكيارشندرك

بقعلكىس.انولسرابرباربردتسادزيىدنقديهشلاحنملاحنالا

ارنولسرابادصكيهمهناركاشامت.هسهتسدهبطوقسهناتسآرد:تسا

تسرورديراذكب.اهرودىتح.ىدوخىاهركاشامتىتح.دننكىمقيوشت

ىنكضوعاركيتكتتسانيا،دركدوشىمهكىراكاهنتاجنيا.ميشاب

.ىدوخهبلكبقعهبهلمحىنكعورش

.ىرادنندادتسدزاىاربىزيجىتقو.ركيدتسافكيتكت

ىباوجمهنمدنكىزابديابارجانلوسربابىدنقديهشدسريبىكيالح
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.العغارسديورب.مرادن

رخافهرطاخاتدص؛دناهتشونىبداىاههمانهمهنالامنادىمهكنم

،ىناوجلوامنكىمراكنيامدوخابمرادارجنم!نماغيردودناهدركور

ديراذكبتساندوبتوافتمزايتمامهنآومرادسناشكيدنجره.منادىمن

.رخآميسهبمنزب

نوردفكدوكفكي،هناكدوكىهاوخدوخفكيلاحىاىلع...العالع،الع

دشكىمدرادارمنابزنماد؛دشابىرتائتتشادتسوداضقزاهكهاوخدوخ

نامه.مسرتىمبخهكمسيونىمن!مسيونىمن،مدركطلغوكت.وكنوكت

مييبومسيونبىزيجفكيهدشىروطرهدرادرارصاهكتساهيرتائتفكدوك

.سكعىوت

كرزبىياضيببانجمسيونبهبترمرازهتسيودنم:ميرادنهكفراعت

مه!ميشابفكرمهابديايبسي!هن؟دوشىمفكرابمامشدلوت،فكرابمناتدلوت

تسينرداكىوتنتفرهتسهآكيزجنمىربنيا!نممهدينادىمامش

سوكوفناشهداوناخودامادوسورعتروصىوردرادسكعرالاتردىتقو

ًالثم.رداكىوتديآىمتشينآزاىداعىليختسدردزومامشودنكىم

.ديوشىمدرديرد

.روطديربىماجكرىياضيبوناينايكونم

:دننابسجىمىزيجرههت:املسننابزردتسازاسديقكيروطنيا)

شورناسفارازهردمنادىم،تساهىتصشههدىاهليبمقورق،تساهزماب

(دهدىمباوجدينكناحتمارودكيىلو،تساىركيدىاه

ماهتشونمهرخافىاههمانشيامننممسيونىمنىروجنيانمدينكرواباقآ

نتشونارهمانىنآلاححرشفكينكتنيمه!هدشهجمنادىمنالصا!ادخهب

:منادىم:اهدشابكينكتدناوتىمشدوخسرتساهبندركفارتعانيمهو

؛دزرلىمميايوتسدسرتسازادرادىعادبافكينكتنيمهردىلو

.خا

لواراديدزادنيوكىمهرطاخهكهيقبهيبش.منكعورشلوازاديراذكب

.(دنكىمىجويساسحالوامادك؟رابمادك)إ

فكيردهكمدوبماخىناوجونمدشانشآامشمانابهكرابنيلوانم

ديمحزامديلولتيعمجنايمزاىنيريشوىاجتقوباتكىيامنورمسارم

،منكهجموشهدنسيونمهاوخيمنممديسريهملاكمشياشكضحمدجما

دنتفركىماضماايدوبمسربخىلواهعقومنآمتساوخيمنمهىليخالاح
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تفك.دننكهولجرتهجومهكدندركىماهلاوسنيازااياهفورعممدآزا

زانمو.ميوكبارشاهيقبايبدعب.ريكبدايمهرببتذلمه.ناوخبىياضيب

(!ايباجكدركنهراشامهدجمادنامب).تسين

نييايالابمدركىعسهمانراويدوردزاهكالاح،زيزعىياضيبىاقآ

وتسارارقهجزاهيضقديمهفندوشتريناتساوح،مزاسبكلكش،مورب

روطجريكردردقتآمنكبمهاررخآفرتعا،تساىلاخردقجنامنيجروخ

هب،ناتدوخهبميوكبكيربتهتفرهتسشارناتدلوتدشنىتحهكمدشنتشون

.مناديمن؟نامدوخ

زاهن؛تساتمينغرنهوتايبداوامىاربناتندوبمينادىمودينادىم

ىعقاوتمينغنآزا،...اهدنسيونىمريدقتىاهحولىوتهكاهتمينغنيا

هبنمنكيل،اممهدينادىمامشمهمهارنياالاح.ديشابًافطلسي.اه

زادعبتسينمولعمهكدزيىدنقديهشنيشنتكمينىضيوعترايكيناونع

طقفهكميوكىمدنلبىادصابركيدرابكي،هنايدنامبميتردلصفمين

.مينادبردقدنامبنامداينامدوخ

.رداق

.همانجاراتمههمانفكي:دوشىمنبشفكيورازههك

.دشن.مهرانكمتشاذكىمهرسورتتسردتاملكدوبزابمتسدشاك

.ديشابهكدشاب.مينكىمناربجىدعبمسارم.ركيدتساسكعفكيالاح

.رايسب.ميرادناتسود

.دنمتدارا

دادماب3.نتكتشاو-9٢هامىدمجني

(رياوناريا»طسوتنيلواىاربهك،تساهتشاذكمهرايتخارد(ىياضيبرفولين(اراهسكع
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٢ه3|لوادلج|ناهجدنورهش
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٢ه8|لوادلج|ناهجدنورهش

تتلمعنميهتنتملام
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٢%0|لوادلج|ناهجدنورهش

 



ىياضيبمارهبركشتهمان

تسينىرازكسيسىربىنادنجىاههزو)

دنَرَواينمكهكىياههزاو

امشرهِميشيب

ارابرازهدشابهتفكتىسكرهو

دنَوردىممشخودنّراكىمرهِم

تسينىنادنجىاههزاو

ميوكىممّلدردهجنآزج

:تساسرركأ،وهايهىب

ازونهدّنزىممّلدهكتسامشزا

ماهتفرننآزاهكىنيمزرسهبشنرك

مرديوردامهبشنرك

!دنكاخنآيكاخهك

غوردوىلاسكشخ،نآزادابرود

زاومشخويد،نازادابرود

!داديب،نازادابرود

ىياضيبمارهب

(٩٢/ىد/1٢
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